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பதிப்புரை. 

'இளக்இரையன் வசலாறும் பெரும்பரணாற்றுப் படை 
உரையும், அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழக,த்து,த் தமிழ் 
ஆராய்ச்சிப் பகு.இமில் மகாளி.க்வான் பாஷா கவிசேகரர் 
ரர. இராகவையங்காரும் அவர்க்கு தவியாக யானும் இருந்து 

பணியாற்றிய போது எழுதப்பட்டவை. இதுகாறும் 
தொண்டையர் கரவலக் இவிற்குப் புறம்பான நாட்டி. 
என்றும், சேரழனுக்கும் காக கன்னிசைக்கும் பிறந்து 
தொண்டைக் கொடி சூட்டப் பெற்றுத் இரையாற் கரைக் 
கண் ஒதுக்கப்பட்டவன் ஆதலின் இரையன் என்ற 
பெயர் எய்இய தென்றும், பலரும் கரு இவக்தனர். இக் 
கொள்கைகளை மறுத்துத் அுரோணர்க்கும் க்ருதாசி 

255 தவன் அசுவத்தாமன் 
wars pres 

    

என்ற $ரர மகட் 

    

என்றும், அசுவத்தாஃனு 

   கடல்கெழு செல்வி வ.2 பாகவ*.த துரோல 

  

ஆதாரங்கள் காட்டி இக்கட்டுரைகள் 
பட்டன, இவை ஆராய்ச்சி அ.றிஞர்க்கு ஓர் a)? 
தாகும் என்பதற் சையமின்று. இவற்றை வெளி௰ 
வதற்கு அதுமஇ அளித்த அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழக 

ண்டிக்கேட்டாருக்கும் விரைவில் அர்சியற் மித்த3்.த 
அம்பரம் பாண்டியன் அச்சகத்தாருக்கும் எமது, 
ஈன்றி உரித்து. 

    

      

களால்] E.S. வாதராஜய்யர், 8.4. 
19—9—49, ஸீனியர் லெக்சரர்.



தொண்டைமாணீள நீதிசையன். 

— 

இவன் சங்க மருவிய பத்துப் பாட்டுள் பெரும் 
பாளுற்றுப் படைத் சலைவன், கடியலூர் உருத்இரல் 
கண்ணனாராற் பாடப் பெற்றவன். இவளைப்பற்றி இப் 
பாட்டி.ர் இடைக்கும் செய்இகள் பின் வருமாறு: 

**இருதிலங் கடத்த திருமறு மார்பின் 
மூத்தீர் வண்ணான் பிறங்கடை யத்நீர்த் 
திரைகரு மரபி னு£சவோ னும்பன் 
மலர்தலை யுலகத்து மன்னுயிர் காக்கு. 
மூரசு மூழங்கு தாக கரவருள் ஷூ. 
மிலங்கு,சீர்ப் பரப்பின் வச்ரமில் 

      

    

வலம்புரி யன்ன வசைநீங்கு சிறப்பி 
னல்லது கடிந்த வறம்புர் பெங்கோற் 
யல்வேற் இிரையன்!* (Paginas 20-97) 
கொண்டியுண்டித் தொண்டையோர் ர 

(பெரும்பாண் 4 
எதீர்ப்பெயற் ஜெல்லை 0 (Oy 419) 
HbA Gurr Gor omar sir போன்ற (ஷி. 420) 

  

“செத்திப் பேணிய முனிவர் வெண்கோட்டுக். 
கணிறுதரு வீறகன் வேட்த 
மொளிதிலங்கு கருவிய மலைழ Bor Besr.( Sy 4198-500) 

இவற்.நி.ற்கு “அகன்ற இடத்தையுடைய உலகத் 
நிலைபெற்ற. உயிர்களைப்: புரக்கும் aprn முழங்க 
நாற்படையினையுமுடைய சேர சோழ பாண்டியர் என் 

   

  

மூவரிலும், கடலிடத்துப் பிறக், சங்கன் மேலாக உலகங் 
கூறும் வலம்புரிச் சங்கையொத்த கூற்றம் Ringo 
தலைமையினையும். மறத்தைப் Curae 

  

அறத்தை Gober செங்கொலையுமுடைய, பெரிய கிலத்தை 
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பளக்த இருவாகய மறுவை யணிந்த மார்பினையுடைய 
கடல்போலு 8ிற,த்ைத உடையவன் பின்னிடத்2,தானுகிய * 
சோழன் குடி.மிம் பிறந்தோன் என்றும், அக் கடலின் 
இரை கொண்டுவந்து ஏறவிட்டமையாம் பல வேற்படை . 
யினையுடைய இரையனென்னும் பெயசை உடையவன் 
என்றும், பகைப் புல,த்துக் கொள்ளையாகிய உணவினை 
யுடைய தொண்டையைச் சூடினோருடைய குடியிலுள்ள 
வனே என்றும், நீர்ப் பெயற்றென்னும் ஊரினெல்லை 
மிலே போய் என்றும், கைவளப்ப,த்தையுடைய தலைவன் 
,தன் பரிசலை விரும்பித் தன்பாற் சென்றோர்க்குப் பாது 
காவலாயே காஞ்சபுரத்ேே இருக்இன்றோன் எனவும், 
சிவந்த இயைச் சைவிடாமற் காத்துப் போந்.த இருடிகள் 
வெள்ளிய கொம்பினையுடைய களிறு மு.றி.த்துக்கொண்டு 
வ்க்த சமிதையாலே வேள்வியைச் செய்யும் விளங்குஇன்.ற. 
அருவிககாயுடைய மலையை யாளும் உரிமையை யுடை 
யோன்!” எனவும் வரைந்தனர் ஈச்சிஞர்க்கனியர். 

இவற்றால் இப் பாட்டுடைச் தலைவன் குல மு.தல்வன் 
இருமால்வழி வக்.தவன் எனவும், இக் குலத்தில் இ 
முன்னோனொருவன்- கடற் நிரை கரு மரமினுண்டாயில 
எனவும், அவன் குல,த்தில் இவன் இரையன் எண் 
சன் குலப் பெயர் பூண்டனன் எனவும், இறங்கு வீரர் 
orr@u இவன் முன்னையோர். தொண்டையர் ௭ 

   

  

பெயர் சிறப்பரெனவும், இவனுக்கு நிர்ப்பேர் என்ற 
ஊரும், இருமால் சயனங்கொண்ட இருக்கோமிலை 

    

புரை 
எச்சியும், மூனிலர் களிறு,தரு விநடன் வேட்டு 9 ப்பர் 
தன்மை. பொருந்தியதோர். மலையும் உண்டெனலுப 
அறிக்துகொள்ளலாம். இங்கு இவன் முன்னை யோராகம் 
றப்பட்ட தொண்டையர் என்னும் பெயர் தமிழி 

    

பழங்காலத் '*பல்லவர்'' எனப்பட்ட ஒருவமை பர 
கன்றிப் பிறர்க்கு வழங்கக் காண்கிலேன். கள்வர்



  

பமுலையொழர் தீம்பான் மண்சேறு படுப்ப 

மலர்தலை யுலக மோம்பு மென்ப. 
பாசிலைத் தொண்டைப் பல்லவ னாசணயின் 
வெட்டித் தாயத்து வில்லே ருழவர் 

பொருந்தா வடுகர் முளைச்சுரங்: 
கூடத்து கொண்ட பல்லா நிரையே!" 

என்னும் மேற்கோட் பாடலில் தொண்டைப் 

பல்லவன்! என வழங்கியுள்ளது காணலாம். ஆண்டுத் 

தொண்டையென்பது காட்டின் பெயரோ, குடியின் 

பெயரோ என ஆராயப் புன், வடவேங்கடம் தென் 

குமரியாயிடைத் தமிழ் கூறு நல்லுலகக்தைச் செந்தமிழ் 

நாடு கொடுந்தமிழ் நாடெனப் பகுத்.த பழங்காலத்கே 

தொண்டை நாடென்னும் பெயரான் ஓர் நாடு பகுப்புண் 

டிருந்ததென்ப,கற்கு மேற்கோள் இடையாமை அ.ியம் 

படும், செந்தமிற்காட்டை வைத்துச் சூழ்க்துள்ளனஉாகக் 

கூறப்பட்ட பன்னிரு கொடுக் ,சமிழ்காட்டுப் பருப்பில் 

இப் பெயரில்லாமை ஈன்கறிக்தது இந் காட்டுப் பின்ன 

ருண்டாகிய சாசனப் பகு.இகள் பலவும் அப் பன்னிரு 

கொடுக் தமிழ் காட்டுட்பட்ட அருவாகாட்டையும் அருவா 

வட தலையையும் தொண்டைநாட்டுட் சேர்த் கோதுக 

லானே பழங்காலத்து அருவா, அருவா வடதலையென 

வழங்க நிலக்கூறு பின்னொரு காலத்தே யா.தாமொரு 

காரணத்தால் தொண்டைகாடெனப்பட்டது என்பதே 
  பொருந் இயதாகும். தொல்காப்பியனார் வடவேங்கடர் 

தென்குமரி டத் தமிழ் நிலத்தை 

 



  

4 

ஈவண்டுகழ் மூவர் தண்பொழில் வரைப்பு?" 

என்று செய்யுளியலிற் கூறி, ௮.குத்கு ன்ியையவே 
“போக்ை, வேம்பே ஆர்!” என்று சேரர் பாண்டியர் 
சோழர் என்னும் தமிழ் மூவேந்தர் மாலையையே எடுத்து 
விளக்கிச் செல்லு,கலான் அவர்காலத்து இத்தமிழ் காடு 
மலையமானாடு, பாண்டிநாடு, சோணாடு எனப் பாகுபாடு 
Quin வழங்கயெதன்.நி.த் தொண்டைமானாடு என்று 
ஒன்று பகுக்கப்பட்டு கான்கு நாடாமினஇல்லை யென்பது 
தெளியலாகும். இ.தனாற் ரொண்டை யென்பது பழைய 
கால,த்தே நாட்டின் பெயராகாமலே இருக்.தது. அருவா, 
அருவா வட்தலையுட் குடியேறிய தொண்டையர் என்னும் 
ஒரு குடியினசால் ஆளப்பட்ட காரணத்,சால் அவர் குடிப் 
பெயர்தந்து வழங்கப்பட்டதா,கல் தெரியலாம். 

  

அர்வரு- ரூ.இிரை என்ப. பன் றிஈ௱டு என்றுத் 
போலப் பரிமாகஈடு என்று கொள்ளலாகும். அருவாளர் 
கு.இிரைவீரர் என நினை தல் ,தஞம், இவர் அரசன் 
நாட்டுப்பிதுண்டம் என்னும் ஊரினன்... அவராஜன் 
என்று ஹத்இகும்பாவிலுள்ள காரவேலாசாசன ததா 
லறியப்படுவான்.  அவராஜன் என்பது அர்வராஜன் 
என்பதன் மரூவாகும்.  இவ்வரசனிருக்கு பிதுண்ட 
ககரத்தையழித்துக் கழுகை யேர் பூட்டிக் காரவேலா 
உமுதனன் என்ப: குஇரை யரசன் ஊரைக் கழுதை 
யேரால் உழு தனன் என்ற நயங்கண்டுணர்க. இவற்றால் 
அருவாவட தலைப் பரப்பு ஒருவாறு உணரலாம். மிலி 
நாடும் பிதுண்டஈகரமும் டாலமி, பெரிப்ளஸ் என்னும் 
மேற்றிசை யா.த்இரிகர் இருவர௱னும் கூறப்பட்டனவாம், 
இனிப் பல்லவன் அசுவ.த்.தாமன் வழிமினன் 5 
அப் பரம்பரையினர் அருவா என்று கூறப்பட்டா?ர 
என்னு கூறுவதற்கு மிடனுண்டு, 

  

   



    

சொண்டை காடாயிற்றென்பதே 

  

jugar, தண்டகன் காடு என்பது தொண்டை 
சாபாமிற்றென்பாரும் உண்டு. சங்ககாலத்து,த் தொண் 

பைமான் பெயர் எட்டுத் தொகை நூல்களுட் கெட்கப் 
படுதலான். இக்குடியரசர் தொல்காப்பியக் கால)த்.இற்கும் 

இடைப்பட்டதோர். காலத் இக்காடாட்டு பெற்றவ 

7ா.தல் ஒரு தலையரம். இங்வனமாசவும் ஈச்சினார்க்இனியர் 
தொல்காப்பியச் செய்யுளியலில், 

எவண்டுகழ் மூவர் தண்பொழில் வரைப்பி 
னாற்பெய மெல்லை யகத்து ! 

என்ப.தனுரையில் *! நாற்பெய ரெல்லை யென்பது"! 
நான்கு மண்டிலம் என்றுகொண்டு பண்டைத் மிழ் 
வேந்தர் காட்டொடு தொண்டை நாட்டையும் கூட்டிக் 

கொண்டார். அஃது ஆரியர் கரு.த்,தாயின் மூவர் கண் 

பொழில் வரைப்பின் !! என்னு புசலமாட்டாரெ- ௪ 

ஈல்லறிவுடைய தொல் பேராகிரியர்க்கு கான் மண்டில 

கூறுதல் உடன்பாடன்மை யுணர்க்து கொள்க. அவா 

பெரும்பாணாற்றுப் படைத் தலைவஞய தொண்டை 

LE i குறுகில மன்னனென த் துணிதல் தொல்காப்பிய 

    

   

  

மலும் 2 1 என்னுனு த், 
்" எனபப$ வரா 

    

   

  

2 இதால 
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உரைத் ததனால் அறியப்படும், முன்னும் புறத்திணை 
மியலுள் மூவர் மாலையுமே கூறுதல் காண்க, (தொல். 
புறத். 5) சங்க நூல்களுள் யாண்டும் 11 முரசு முழங்கு. 
தானை மூவர்"! என்ப.தன்றி நால்வர் என வாராமையுங் . 
கண்டு கொள்க, இங்கனமாமினும் இ.த் தொண்டையர் 

ஒழுக்கக். தாலும் அறிவாலும் அ.றம்வளர் செங்கோலா 
லும் படை வன்மையாலும் வே.தவழக் கொடுபடு, சலா 
னும், தமிழ் மூவேக்தரொடு வேற்றுமை யின் நி ஒரு படிப் 
பட்டவராக இருந்,த சிறப்பான், இவரையும் நல்லிசைப் 
புலவர் நூல் தொடுத்து வாழ்.த்துவாராயினர் என்னு 
துணியலாம். இவ்வுண்மை இத்தொண்டைப் பல்லவர் 

  

சாசனங்களில் காணப்படும் அறச் துறைகளாலும் 
தமிழ்ப் பழம் பாடல்களாலும் ஈன்குணர்க. இவ்வொடுல் 
வொற்றுமையே இவர்க்கு மகட்கொடுத் தலும் இவர் 
பால் மகட் கோடலுமாகய தொடர்பை மூவேர்கருடைய 
ராமினார் என்பதற்குக் காரணமாகும். இத் தொண்டை 
யரை இந் காவலச் தண் பொழிற்குப் புறம்பான மாட்டா 
ரென்று கரு.தினாரும் உண்டு, அங்கனமாமின் இவர். 
வைஇக: ஒழுக்கத்தவரா,தலும், இவர்பான் மூவேந்தர் 
மகட்கோடல் மு;தலிய புரிதலும் எளிஇலாகா என்க. 
இவர் இக்குல,த்.தவர் என,ச் துணித.ற்கு இவர் பெயரான் 
உள்ள பழைய சாசனப் பகு. இகளே மிகவும் துணையாவன? 
goa widCergy (Mayidavolu) ஹிச ஹட கள்ளி 
(Hiragadahalli)  தண்டன்தோட்டம், வயலூர் 
வேலார்ப்பாகரயம், பாகூர், கூரம், உதயேக்தரம், காசக் 
குடி, சொப்பள்ளிக் குன்று என்னுமிடங்களிற் இடைச் 
Joa இவ்வாராய்ச்சிக்குச் சிற். தனவாகும், இவற்றுட் 
பலவகையிலும் ஓ.த்துள்ள வரலாறு. 

  

உலகு முதல்வனான தஇருமால் இக்குடி,த் தலைவன் 
என்பதும், இத் இருமாற்குப் பிரமனும் அவனுக்கு ஆல்



        

DFS? ர் 3பழ்    erg. 

  

2 gh, இத்தொண்டைமான். என்னும் 
மன் ஓருவன் மாககன்னியைம் புணர்3து பெத்ம குழ 

க்கத் தொண்டைக்குடியைச் சற்.பிம் கடலில் விட 
மல் கட்ற்றிரை கொணர்ந்து தக்க. தனுல், அவளை 
இளந்இரையன் என முதன்மு,தல் வழங்கப்பெற்ற. 
சென்பாரும் உண்டு. (பெரும்பாண், ஈச்சனர் உரை 
31-ம் வரி) அஃது இளர்இரையனையே பாடிய பெரும் 
பாணுற்றில் அவளைக் “கொண்டி யுண்டி,க் தொண்டை 
யோர் மருக!" எனவும் “இரை தரு மரபி னுரவோ 
னும்பல்!” எனவும் பாடுதலான் இச் செய்.இகள் இளம் 
'இரையற் குரியன வாகாமையும் அவன் முன்னையோர்க்கே 
உரியன ஆதலும் இனிது துணியப்படு கலான் முரணு, 
தல் காண்க; 

    
  

  

இவற்றால், *இரைதரு மரபு!! ஐஜன்று. இவ் விளக் 
'இரையற்கு முன்னரே. இக்குடியில் வழக்கு. உண்டென் 
இம் அம் மரடிற் ஜோன்றிய பழையர் தொண்டையர் 
எனப் Quut இறந்தனரென்றும் ஈன்க.நியலாகும். 
இனால் மம்சினஞர்க்னியர் கூறிய கொண்டைக் கொடி 
ற்றிய செய்தியால் தொண்டையர் எனப்பட்டனர் 

என்பது மிகவும் இய,த்இர்கடனாகவுள்ள து காண்ட. 

இணி இவர் பிராகிருத,த்இல் எழுய சாசனங்களில், 
அவரரைம் பலவர் என்றெழுதியிரு2ல் காணலாம். 
  (ப மடவோலும் செப்பேடுகள் பார்க்க, இதற் பல்லவ 

என்று வடமொழியில் வழங்குவதே ப 

  

னு பாகத
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வழக்குப் பெற்றதென்று துணியலாம். இது பாகத வழக் 

கென்ப.து டூப்சாயில் துரையவர்கள் எழுஇய '*தகதிண 
பூர்வ சரிதம்! என்னும் ஆங்கல ூலி[ழ் (பக். 55, 55) 
கண்டுகொள்க, இப் பாக,த வழக்கே இப் பெரும் 

பாணாத்றுப் படையில் உருத்திரங்கண்ணனர் இத் 

,இரையனை, 

இழுமென் புள்ளி னீண்டு சாத்தொழுதிக் 
கொழுமென் சினைய கோளி யுள்ளும். 
பழமிக் கூறும் பலாஅப் போலப் 
புலவுக் கடலுடுத்த வானஞ் சூடிய 
மலர்தலை யுலகத் துள்ளும் பலர்தொழ 
ஒன்னா ருலைவிடத் தார்த்துக். 
குச்சியோனே சைவண் டோன்றல்!? 

எனப்படு மர.த்இலுயர்ந்த பலவோடு உவமித்துப் 

பாடத் தூண்டியதென்பது ஏற்புடைத்தேயாம், பலா 

என்பது பலவு என வழங்கப்படுவது, 

ப செவ்வேர்ப் பலவின் பயங்கெழு கொல்லி! 

என்ப.தனாலறிக. குறுந்கொகையுள் இவ்வாசிரியமே.. 

“தெடுநீ சாம்ப லடைப்புறத் தன்ன 
கொடுமென் சிறைய கூருடர்ப் பறவை 
யகலிலைப் பலவின் சாரன் மூன்னிம் 
பகதூறை முதுமரம் புலம்பப் போகும் 
Dy sr wre” (352) 

எனப் பாடுதலாற் பொருளுண்மை யுணர்க. “esp 

மர மூள்ளூர்ப் பழுத்,சத்றால்!' என்னுங் குறளும் “பழுமரம் 
போழ் பல்லார் பயன்றுய்ப்ப!" என்னும் நாலடியும் இண் 
டைக்கு கினைக; இவர் இரையனைப் பலவன்!! என்னு: 

உலலுள்ளார் பாக.த.த்இல் வழங்குதல் கண்டு அதற் 
  



     Seay ஜ௮ப்பால் அமைக்க?ென்று 3 சளிக, இ 
கோள்ளாது பலா அப்போல மேம்பட்ட மூதூர் என்னு, 
கசசியையே க௫இன் கச்சி நான்மறை யொருவற் பயந்த 
பல்லிதம்.த் தாமரைப் பொகுட்டித் காண்வர,ச் தோன்றி 
3மம்பட்ட மூதூர். என்று மிகவும் உயர்க் ததோர் 
உவமையாற் சிறப்பிக்கப்பட்டதன் பின்னர் அ,தனிழ் 
ஒழ்ந்த பலா அப்போல மேம்பட்ட மூதூர் என்று கூறப் 
படுவது... பொருந்தாதென்க.  இகனுாற் om 
surge Cures மூதூராய. கச்சியில் கோளியுள் 
ஞம். பழமிச் கூறும் பலாப்போல வுள்ளான் என்பதே. 
கருத்தாகள் கொள்க. ஊர்க்கு தாமரைப் பொகுட்டும் 
நூதன்சனுள்ள.. அரசற்குப் பழுமரமாகய பலாவும் 
வமையாய்ச் சிற.த்.தல் கண்டுகொள்க. 

இனி, “தொண்டையர் என்பது இக் குடிக்கு இயை 
புடைய பெயராமானு ஏக்கனமெனித் கூறுவேன். இக் 
டி.யினர் சாசனங்களிற் பலவிடத்தும் தம்மை (கவ 
கண்டமும்'! உடையவராகக் கூறு தல் காணலாம். 
தமிழில் “தொண்டு!” என்பது ஒன்பதுக்குப் பெயர் 
என்பது, 

தொண்டு தலையிட்ட பத்துக் ரை”... (பொருள் 418) 

என்னுந் தொல்காப்பியச் சூ.த்இிர டகலாகஈத் 25/71, 
காம். இ.தனால் தொண்டையென்பது ஒன்பது கண்டத் 
இற்கும் பொதுமைமிற் கூறும் பெயராகும். அல்
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வொன்ப.து.சண்டமும் உடையார் கொண்டையரா ததக. 
'தடையில்லையென்க, இவர் ஒன்பது கண்டமுடையராக,த் 

. தமமைச் றெப்பித்துக்கொண்டமை மேற்காட்டிய பாகூர் 
கிருபதுங்கன் பட்டய,த்இல் வரும் தொடசால் உய்.ச்,த.நிக 

இதுகாறும் இப் பல்லவர் குடியைப்பற் றி ஆசாய்க்த 
சரி.த்இரக்காரர் பலரும் இவரை இக் நாவலக்இவில் 
இன்ன பழங்குடிமினரென்னு கூறு தம் பெலாமல் இவர்க் 
கரச கிடைத்தது இடையில் காக ௮௪ குலத்தில் 

Buse pis 
தார். (ுப்ராமில் துரையவர்கள். எழுஇய பல்லவர் 

  

   மணத்தலான் உண்டாய தாகுமென் று. எப 

வரலாறு பார்க்க), இக் குடியினர் ௮்.தணராய், மாவீர 
ராய் அசசெய்திய வைஇக ஒழுக்ளெர் என்றும் இகர் 
தம் சாசனங்களிற் கூறிக்கொண்ட. பலவும் பாரத 
நூலான் ஆதரிக்கப்படுவன என்றும் ஈன்சறிக்துகொள்க, 
இப் பெரும்பாளுற்றில், 

சரைம் பதின்மரும் பொருது களத்தவியப் 
பேரமர்க் கடந்த கொடிஞ்சி ஜெடுத்தேர் 
ஆராச் செருவி னவர் யோல 
அடங்கசத் தானையோ டுடன்றுமேல் வத்த 
ஒன்ருத் தெவ்வ ருலைவிடத் தார்த்துக். 
கச்சி யோனே கைவண் டோன்றல்!? 

என்பனவும் இக்கருத்துக்கே துணையா.தல் காண்க. 
தி,சன்கண் ஒன்னா உலைவிடத் .தார்.த்து ஐவர் போலக் 
கச்சிமின்கனுள்ளான் என்று கூறு கலினும் ஐவர்போல 
அடங்காத் தானையோ டுடன்று மேல்வக்த ஒன்னுத் 
தெவ்வர் உலைந் த விடத்து wise wt Aureos என் 
பதே சிறந்ததாகும். இங்கனங் கொள்ளாக்கால் இவன் 
ஒருவன் ஐவர்போல் ஆர்.த்துக் கக்சிமின்கணுள்ளான்



   
         

- ௨டன்று 

    é நதவிடத்து அர்த்துக் ௧22 ன்கனுள்ள 
எனக் கொள்ள,்கு இவ்வடிகள் இனிது துணையாதல் 
காண்க. இண்டு ஐவர் என்றது தமிழ்வேக்,தர் மூவரை 
யும் அவர்க்குத் துகாயாய கங்கர் சளுக்கியர் ஆதிய 
இருவரையும் எனின் ஈன்கு பொருந்தும், இ.து இவர் 
சாசனங்களில் அசுவ,த்தாமாவைக் கூறிய விடத்து 
(பாகூர்ப் பட்டயம் பார்க்க) யாருடைய வீர.த்இற்குக் 
கர்ணனும் அர்ஜுனனும் அஞ்சி ஆயுதம் எடுக்க 
வில்லையோ ௮.,த்.தகைய பெருவீரனான அசுவ,த்.தாமன் 
வழியில் எனக் கூறிய,கற்கு இயைபுடையதா.தல் உணர்க. 
இங்கனம் கூறாது பல்லவம் என்பது! ,தனிர்,. அரும்பு 
என்னு கொண்டு ௮.து தொண்டைக் கொடியின் களிரைக் 
கு.றிப்பதென்றும், அக் கொடியே இவர்க்கு அடையாள 
மென்றுங் கூநினருண்டு, அவ்வாறு சங்க நூல்களில் 
வழக்கன்ளையான் அவர் கூற்றுப் பொருந் தாதென்க. 
அவர் இப் பல்லவரை பிற்காலச் சாசனங்கள் போத் 
தரையர் என்றது பற்றிப் பல்லவமும் போத்தும் (ஓக 
யும்) பெரும்பாலும் ஒரு பொருள் பற்றியன என்று 
,காமே கொண்டு அவ்வாறு துணிவர். அவர் பொத்து 
என்பது எருதின் பெயரென்றும் அதைக் ,தங் கொடியி 
னுடைய அரையர் போத். தரையரெனப்பட்டன சென்றும் 
அவர் சாசனங்கட் இயையக்கொள்ள வ.நியார். வடமொழி 
Bf ப்ரோஷ்டம் என்பது எருஇற்குப் பெயராதலும் 
கோக்க்கொள்க, தொல்காப்பியலார்,
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Guts gm கண்டியுங் கடுவனும் பிறவும். 
யாத்த வாண்பாற் பெயரென மொழிப!! (மரபியல் 2) 

என்னு கூறிப் 

“பெற்ற மெருமை புலிமசை புல்வாய். 
மற்றிவை யெல்லாம் போத்தெனம் படுமே! (ஜெ. 44-] 

என உரைத்தது கொண்டு தெளிக, இங்கனமன் றி 

ப்லவம் (வங்கம்) என்பது பல்லவமாயிற்றென்னும் ௮௧ற 
இயையப் போதம் (வங்கம்) என்பது போ,த்.தாமிற்றென் 

னும், இதனாற் கடலில் வங்கத்தில் வந்.தவர் என்றுங் 
கூறுதல் இரையர் என்னும் பெயர் மாத்திரையிற் 

பொருக்துமேனும் அமிர்; இரை,தரு மரபு" எண்டு, 
இவர் குல,த்தை ௮ம் மரபாக்கிய தற்கும் இவர் சாசன 

வரலாற்றுக்கும் இயைபுடையதாகுமா என்று வினானி 
யறிக, 

   

இப் பெரும்பாணூற்றில் இல் விளக்இ௰ 
கோயின் முற்றத்தை வருணித்த விடத்து 

    

“பல்வேறு வகையிற் பணிந்த மன்னர் 
இமயவ ரூறையுஞ் சிமயர் செல்வரை 
வெண்டிரை கழித்த விளங்குசடர் தெடுங்கோட்டும் 
பொன்கொழித் இழிதரும் போக்கருங் கங்கைப் 
பெருநீர் போகு மிரியன் மாக்கள். 
ஒருமரப் பாணியிற் நாங்க யாங்குத் 
தொய்யா வெறுக்கையொடு துவன்றுபு குழீஇச் 
செவ்வி பார்க்குஞ் செழுநகர் முற்றத்து? 

எனப்பாடுதல் காணலாம், இதன் கண் கங்கைக் 
கரையிற் கெட்டோடு மக்கள் அக் கங்கையைக் கடத் 
தற்குப் போந்து முற்பட ஏ.றினாரைக் கொண்டு சென்ற 
ஒரு தோணி மீண்டுவரும் வரை அற்றம் பார்த்து அக்
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ரல ூல்னாற் போலப் பணிக், த மன்னர் பலஇறை 
மா குழுமி கின்று செவ்விபசர்த்து,ல் தூங்கு முற்றம். 
என்றது காண்க. இஃது இத் தொண்டையர் பண்டு 

55.5 காட்டுச் செய்தியையே உவமையசகக கூறுவ 
என்பது கன்கு துணியலாம். சொல்வாருங் கேட்பாரும் 
குறிக்க தொன்றே உவமக் கெடுத்துக்கொள்ள: 

3வண்டுவது. இஃ.தன் திக் கங்கை காட்டுப்பலர் குடியினர் 
2சம்போடிய அமயமும் உண்டு என்பதை இது கு.றிக்கா. 
37ச.து. 1 இரியன் மாக்கள் !* என்.ற,கனால் இவ்வுண்மை 
புணர்க.. இனி இந்நூலுள் 

   

புலவர் பூண்கட னாற்றிப் பகைவர். 
கடிமதி லெறிந்து குடுமி கொள்ளும் 
வென்றி யல்லது விளையுடம் படினும். 
ஒன் றல் செல்லாப் புலவு வாட்டடக்கைக். 
கொண்டி யுண்டித் தொண்டையேசர் 

என்றதும் இவர் குடிச்சரித்இர4்.இம் கேற்புடைத் 
தாகும். துரோணரசான் ஏவபபட்ட பி.மார்ச்சுனம் துரு 
பதனைத் தோற்பிக்து அவனைப் பிடித்துக் துரோணர் 
முன்னிறு,த்இயபோது அவன் இவர்க்குப் பணிக்கொழு 
GOR உடன்பட்டபோதும், அவன் முடியைக் கொள் 
ஞம் வெண்தியல்லது ஒன்றல் செல்லாது அவண், முடி. 
யைக்கொண்டு ௮,தனாற் பெருஞ் செல்வசாய்ப் போகக் 
துய்.க்.சலையுடையர் தொண்டையர் என்னு கூறுகுற்கு 
இள்வடிகள் துணையால் உய்த்துணர்க, இ.தன் சண் 
“புலவர்பூண் கடனாற்றி '* என்றது புலமையாளர் தம் 
உமிர்க்கு அணிபோற் பூண ச்.தக்க கடப்பாட்டை இனிது 
செய்து எ. ு. இ.கனா,ம் கல்விப் பெருமி,த முடையார் 
எவ்வரசர்க்கும் வணங்காராய் நின்று வணங்காமுடி மன்ன 
ரையும் தமக்கு வணங்குவிக்கும் Currppo GH S207 
சசவர். இ.கனைக் துசோணருடன் பயிண்றவனாகயும், 
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துருபதமகாசாசன் அரசெய்தியபோது அவளைத் கொழ 

னென்று கூறு தற்கு மில்லாத செருக்குடனிருக்கது 

கண்டு அவனை அற்றம் பார்த்துப் பிணிப்பிக்து அவனது 

காட்டிற் பாஇியைக்கொண்ட பாரதக் கதை கோக்யெறிக, 

பகைவர் குடுமிகொண்டு புலவர் பூண் சடனாற்றி 

என்றாற் போரில் வென்றுகொண்ட பெருஞ் செல்வத் 

தைப் புலவர் முசக்துகொள்ள அருளிய கொடைமை 

குறித்து என்னலாம். அங்கனமன்றிப் “புலவர் பூண் 

சடனுற்றிக் குடுமிகொள்ளும் வென்றி!” என்றதனால் 

பான் கூறுவதஇயைதல் காண்க, இவர் வதியும் ஊரை, 

got p வுருவி னெடியோன் கொப்ழும். 
நசனமுக வொருவற் பயத்த நல்லிதழ்த். 
தாமரைப் பொகுட்டிற் காண்வரத் தோன்றி ?? 

என வருணிப்பதும் இவர் பிரஹ்மகுலம் என்பதைத் 

தழிஇ யுரைத்ததாகும் கச்சிரனிற வொருவன் கொப் 

பூழ்த்தாமரைப் பொகுட்டாகக் கூறி அதன் கண் வீற்றி 

ருப்பவன் நான்முக வொருவன் என்ற,கனால் ஊரும் அரச 

னுங் குறித்தல் காண்க, புலவர் பூண்கடன் கல்விப் 

பெருமிதம் எ. அ. 

எசுல்வி தறுக ணிசைமை கொடையெனச் 

சொல்லப்பட்ட பெருமித நான்கே!"(தொல். மெய்ப்பாட் 9) 

என்புமி இதனை எல்லாப் பெருமி,தத்தினு முன் 

வைத்தல் காண்க, இனி இக்குடியினர் பிறக்,க குலத்திற் 
கேற்ப அந்தணர் இல்லத்துச் "சிறப்புக் கூறுதலும் 

(அடிகள் 207 - 310 வரை) 

  

  

   

  

எகேள்வி யந்தண ரருங்கட னிறுத்த 
வேள்வித் நாணம்: 

கூறுதலும்



    

வெள்வேழ் நிபையன் வேங்கட நெடுவரை !* (அகம். 80 

  

arom stb 

oP நவில் பாளை விறற்போர்த் தொண்டையர் 
இனமழை தவழு மேற்.றரு நெடுங்கோட் 
டோங்கு வெள்ளருவி வேங்கடத்தும்பர் '* (அகம். 273) 

எனவும், வருவனவற்ருல் அறியலாம். 

*வடவேங்கட நாடுடை மன்னர்பிரான் !” 

எனத் கெள்ளாற்றெதிர்,த நந்தி பல்லவன் பாடல் 
பெறுதல் நந்திக்கலம்பகத்திற் காண்க. இருவேங்கடத்து 
நிலங்கடக்த நெடுமுடி. யண்ணல் கொண்டையன் ஒரு 
வற்குச் சங்காழி ஈல்கனன் என்ற சுதையும் உண்டாத 
லான் இவர்க்கு அம்மலையிற் நிருக் காயில் கொண்ட 
இருமாலிடத்துள்ள ப,த்திமை இனிதுணரலாம். அ.கற் 
கேற்பவே இத்்இரையனாளும் சச்சிவெஃகா என்னும் 
இருப்பஇயிற் பள்ளிசொண்ட பெருமானை, 

ல் . ல கீடுகுக்க். 
காத்தளஞ்சிலம்பிற் களிறுபடித் தரங்குப். 
பாம்பைப் பன்எர் யமர்த்தோ ஞங்கண் 

அருத்திறத் கடவுள் வாழ்த்திச் PF aww 
கருங்கோட் டின்னீய மியக்கிணிர் கழிமின்! 
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THUSOH aM arps Ds கழியர் சொல்லுதல் 
காண்க. இவர் *இருகிலல் கடந்,த இருமறு மார்பின் api 

ரர் வண்ணன்!" என முன்னர்க் உடியதும். இருவேங்க 

  

த பொருந்தும். அ.ச 

  

இருமாலை புள் வைத்தெனின ௩ 
நிலங் கடந்து நெடுமுடி யண்ணல் வரை என்பது. வே 
இற் கண்டது. 

  

ந் 

  

சடகோபரும் 
தான் பரப்பி நீலத் தாவிய வண்ணம். 

பாடிய பத்து?" 

என்று இருவேங்கடப் பதிகத்துக் கூறினர். கலி 
கன் ழியாரும் “அன்று ஞால மளந்த மிரான்பாற் 
சென்று சேர் இருவேங் கடமலை”” என்றார். ஈச்சினர்க் 
இனியர் “நிலங் கடந்த நெடுமுடி யண்ணல் வரைப்பு"" 
என்றார். 

இவற்றானுணர்க, 

இப் பல்லவர்க்குரிய இ.த் கொண்டை நாடு சளுக்க 
வேக்தராற் கொள்ளப்பட்டதென்றும் அவரை வென்று 
சோழர் இம் மலையை யுடையசாமினர் என்றும் கொள் 
ளற்கேற்ற பழம் பாடல் உண்டு, தொண்டையர் 
வேங்கடம் ஆண்டபோது செக்.தமிழ் காடாண்ட பாண்டி. 
ற்கு மு.தலில் அடங்கிமிருர்,கனர் என்பது 

வடவயின் வேங்கடத் தந்த 
வெண்கோட் டியாளை மறப்யோர்ப் பாண்டியர்!(அகம்27) 

என வக்துழிப் பழைய உரைகாரர் வேங்கடம் ஆளும் 
அரசர் இறையாகப் பாண்டியற்கு,த் தந்.தயானை எனக் 
கொள்ளு தலான் அறியலாம். இப்பல்லவரை வென்று



1? 

* ரக்கியர் வேங்கடமூடையவசா தலும் அவரை வெள்று 
வர் கர்சியையும் வெய்கட த்தையும் உடையரா இறு 5   

“பளியுருலிழ் கேரைத படைமழவான் வலனேத்த. 
(தொல். சொல், 140. பேராசிரியரை]. 

என்னும் பாட்டில் 
MMA POs ET இுருவழிந்தோன் வேடங்கள் இணர்வழியாச். 
SADE ML DAITE Oar BH மாவி 
Bay pak gy முலைக வம் டுபன் பிறப்ப sprey ware sro spt 

  எல்வக மகளி சிடுபலீ நசைஇ. 
யல்கடை திர்தருஜ் செல்வதிற் பரவுதும் 
கொடியணி யேனம் பொடியணிக்து சடப் 1 
வடதிசை வாகை சூடித் தென்றிசை 
வென்றி வாய்த்த வன்றுள் விடலை, வன வன் 
இமிழிசை வேங்கடம் பேலத் தமிழகத்து 
தாவலொடு பெயரிய ஞாலங், 
காவல் பேசற்றி வாழிய நெடிதே 

எனவும் வருவனவற்னால் உய்.த்துணசலாஞ, இவ் 
அட். கச்சிமிழ் ஜறெமானி விழலமர்ந்கு. Daw Frv or 
வாழ்,தீஇப் பரவு.தும், வளவன் வேக்கடம போல பெடிது 
வாழ்.தற் பொருட்டு எனக் கூறு, கலான் உணரப்படும். 
மேற்குறித்த மேற்கொளிற் கொடியணி யேனம் பொடி 
யணிக்து இடப்ப வடஇசை வாகை He என்றதனால் 
சளுக்கியமுடைய பன்றிக்கொடி. தரைப்புமு.இ படிந்து 
இடத்.தல் ௯.நியது கொண்டு வளவன் சளுக்கயரை 
வென்றது புலப்படு தல்: காணலாம். இவ் வளவற்குக் 
குச்சியும் வேங்கடமூம் உரியனவாய காலம் சளுக்கயரை 
வென்றதன்பின் என்பது பெருக்கும், 
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தல் தகும். இண்டுப் பல்லவர் Qargur@u ores 
AGG பன்றிக்கொடி கூறியதனால், இவ் வளவன் 
பன்றிக் கொடியுடைய சளுக்யெரை வென்று வேங்கட 
மாடுடையனா.சல் துணியப்பட்டதென்க. இவ் வளவனை 
யும் இந்நூற் நிரையளையும் பாடியவர் ஒரு புலவரே 
யாதலால் அவர் பெரும்பாணாற்றுப்படை பாடியபோது 
,இரையன் சச்சியுடையனா மிருந்தானென்றும், அவர் 
பின்னே கள்ளி வளவளைப் பட்டினப் பாலையிற் பாடிய 
போது தொண்டை காட்டுத் தலைமை சளுக்கியர் கைய 
,காமினதை வளவன் வென்,றனன் என்றும் கருதுதல் 
எற்குமென்க, இவ் வளவரினின்று பல்லவர் பழையபடி. 
யும் வென்று தம் கொண்டை காட்டைக் ளைப்பற்றி 

  

pp 

என்னு துணிக. இதுவே சரித்திர முறைக் யைவ 
கும்.தா.. நூல்கய முறைமையான் ஆராமின் பெரும்பா 
ஷற்றினும் பட்டினப் பாலை பெரிதும். குயமிக்க தாகத் 
தோன்றல் மோக்கப்படுதலான் இப் புலவர் பெரும் 
பாறு. பாடி அதனினும் நமம்பட்ட கொன்றைப் 
பின்னர்ப் பாடினர் என்பதே பொருந்இற்றுகும். 

ரர    

    

இனிப் பெரும்பாளுற்றில் 

*அத்றிர்த் திரைதரு மரபி'னுரவோ அம்பல்!” 

என்ற அடியில், அக்கிர்த் இரைதரு மரபும் ஆம் 
மரபில் ஒருரவோனும் அவ்வுரவோன் வழித் தோன் திய 
வனும் கூறப்படுதல் ஈன்கு அதியலாம். இதன்கண் 
அக்கீரென்றது கடலைக் குறித்.க.காம். முன்னரே புக்கர் ர் 
வண்ணன் பி,ரங்கடை”” யென்று கூறிப் பின்னர் 
ரென்றது ௮ம் மூக்நீரைச் எட்டியதாகல் எ 

அறிய த்தகும், 

  

  

இதனால் ''அக்கீர்த் இரைகர wry” orang) we. 
லலை தரப்பட்ட குலம் என்றதாம், இவ்வாறு pe
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ja Di நாவலந். தவில் வழ்ங்கப்படு,கல் '*அப்ஸால் 
உடலான் உண்டாக்கப்பட்ட தவ கணிகையர் என்ப 

  

  புள்). குலவழக்கால் அ.நியலாம். இவருண்டா 

மெலாறு வரன்மிகம் பரலகாண்டம் 40ஆம் ஸர்க்கத்து 

‘pad 89-வரையிலுள்ள சுலோகங்களிற் காண்2. 

  

த இரை தரு மரபின் உவோன் என்,றது இப் பல்லவ 

பாரனங்கள் பலவற்றிற றங்குல முன்னோன் வரிசையிழ் 

எணப்பட்ட துரோணனையும், அவ்வழியில் அவன் 

தாமன் மகனாயெ பல்லவளையும் குறிப்பது என்னு 

'துணியட்படுவ.து. இவன் பிறப்பு வரலாறு. மகாபாரதம் 

இ பர்வத்தில் பார.த்வாஜ முனிவர் கங்கையினீரி: 

ஈக்ரு.காசி! என்னும் அப்சைஸைக் கண்டு மோகிக்க 
    

ys அுரோணர் உண்டானார் என்று தெளியக் 

கூறு.தலான் அதியப்படுவது. இக் துரோணர் கங்கைக்கு 

வடக்கண்ணும் தெற்கண்ணும் இராஜ்யமுடைய துருபத 

வேந்தனை. கன்னால் வில்வி.த்டைக பயில்விக்கப்பெ.ற்ற 

பீமார்ஜுனரைக் கொண்டு வென்று அவன் கங்கை வட 

நாட்டைத் தமதாக்கி அ ஹிச்சத்திரம்"! என்னும் நகரி 

லருக்து அசசாண்டனர் என்பது ௮ல் an Bui £85 

கன்கறியப்பட்டதாகும். (மகாபாரதம் தமிழ் மொழி 

பெயர்ப் ப ஆஇபர்வம் 557-ம் பக்கம் பார்க்க). 

இதனாழ் கடற் திரைதரு மரபின் வில் வவியான் 

பப்ப துசேசணர் பரத்வாதர்க்குண்டானாசென்னும், 

; வர்தம்வலியாலும் துணைவலியாலும் உங்கை 5௮ பாயும் 
அ ஷிச்சத்இ- பரத் இலிருந்து 

   



பெற்றுப் பிறந் தவன் என்பது மகா பாரகுத்இற்கண்டது. 
இ.தனால் போர் வன்மையை மிகுத்தும் கூறியதாகு! 
பல்லவர் பட்ட்யங்களிற் காணப்படும் ஈந்இயும் கணிச்சி 
யும் ஆல இலாஞ்சனைகள் அசவச்,காமா உண்டா 
தற்குக் காரணமா௫ய வவெபிசாணுக்கும் யமணுக்க 

உரியனவசம். இயைபு நோக்கிப் பொறிக்கப்பட்டன 
என்று துணியத் தகும். யமனுக்குக் கணிச்சி யுண் 

டென்பது 

  

   

  

ம்    

எகணிச்சிக் கூர்ம்படைக் கடுத்திற லொருவன் 
பீணிக்குங் க யிரங்குவிர் மாதோ? (புறம். 795). 

என்ப,தனா லறியலாம், இவ் வசுவத்தாமாவின் மகல் 
பல்லவன் என்பது பல்லவ சாசனங்கள் பலவற்றினுங் 
coreg அமராவஇயில் ஒரு தூணிற் பொறித்த 
பல்லவ சாசனப் பகு இயில் (1௦.32.1701. 1) ௮ சுவ,த்தாமன் 
மதனி என்னும் அப்ஸரஸ்ஸை மணக்க அவள் அசோக 
மர.த்இன் பல்லவங்கட்இிடை மகவிளை மீன்றபோது ௮ம் 
மகவைப் பல்லவத் ' தொட்டிலிற் கண்டு, பல்லவன் 
என்னு அசுவத்தாமன் பெயரிட, அக்குழவி பல்லவன் 
என வழங்கப்பட்டதென்று கூறுதலானும் பல்லவன் 
'இரைதரு மரபின் உண்டாதல் 
பல்லவர் தம்மைப் பாரத்வாஜ கோத் இரத்தினர் என்று 

. கூறிக்கொண்டே ராஜ பரம்பரையின ராகவுல் கூறு,கழ் 
சுக் காரணம் இனிது தெளியலாம். பாரத்வாஜ கோத் 

'இரத்துத் தொன்றி அறறிச்சத£ காடாண்டதனால் இரு 
குலப் பெயரும் புளைந்தனசசவர். பிற்கால சாஎனங்கள் 
இவரைப் பிரம ஷத்திரிய குலமென்று ௯௮வது கேட் 

டணர்க, இப் பல்லவர் சாசனங்களில் இவர் பசம்பரை 

மினர் பலர்க்கும் இறப்ப முன்வைத்துள்ள. விமலனுக்கு 
அடுத்து வந்துள்ள கொண்கணிகள் என்னும் பெயர் கடற் 
'இரையின் வழியினன் என்பதை வலியுறுத்துவது 

நியலாம்.. இவற்றாற் 

  

  

  

   

  

மகா பாரதம், ஆதி பர்வம்.



a1 

    பப்பட்ட அரசர் சா 
ர்” என்றும் கவுசவார்ணத்யு இ 

ஷம் வரம் பெயர்களும் இக்கருத்தையே வலியு௮.த் 

கொண் துங்கன் என்பது கட்லிற்றொன்.நிய Ape 

      

என்னும் பொருளதாம். கொண் என்பது கற்கும் 

3,யரென்பது சடற்கானத்தைக் கொண்கானம் என்பத 

ல் உணரலாம், கொண்கன் கடற் செர்ப்பன் ஆகிலும் 

Bann. 

இருக்கு வேதத்தில் அர்ண என்பவன் ஓர் பழங் 

குடித் தலைவனாகக் கேட்கப்படுகின்றான். அவ்வழியினன் 

அர்ணிகன் எனினும் அமையும். அணிகன் என்னும் 

பெயர் வழக்கு இக்குடிமினரிடம் கெடுக்காலத்துக்குப்    

பின்னும் வழங்க கென்பது செயங்கொண்டார், 

பழறித் தோடி யெவ்வரசுஞ் சசியவென்று: 

வருமனிகம் பல்லவர் கோன் '* 

எனப்பாடுகலான் அறியலாகும். அணிகப் பல்லவர்- 

அர்ணிகப் பல்லவர் எ. ௮. கடலில் வந்.க மகள் மரபித் 

பல்லைத் இலின்ற,கனுற் பெயர் பெற்ற குடிமையுடையர் 

என்க. இந்த அர்ணிகன் என்னும் பெயரே தமிழில் 

'இரையன் என மொழி பெயர்த்து வழங்கப்பட்டதென்னு 

இளைத்தல். தகும். செயங்கொண்டார். சாழிசையில் 

“அணிகைப் பல்லவர்கோன் !” என்று பாட்க்கொண் 

டாலும் அர்ணிகை ௮ணிகை யென்று வக்குதாகக் கருதி 

ரல் வந்தவன் வழியினன் பல்லவர்கோன் என்னு 

பொருள் கூறிச் செல்க, இக்குல வரலானு தெரியப்
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படாமையால் அணிக்கைப் பல்லவ ரென்றும் அணுக்கப் 

பல்லவ. ரென்றும் பாடம் சிதைத்து வழங்கப்பட்டு 

அதுவே பாசனம்களிலும் or ip வெட்டப்பா 

என்று நினை த்.தற்கு இ 
குடிப்பெயர் மறைந்து சோழர்க்கு அடங்க நிலையில் 

அணுக்கப் பல்லவரென அவர் செயற்கெழ்ப ம ற்றி 

வழங்குவது: எளி தயாமென்க. 

  கோ   

ண்டு, அணிப் பல்லவமைக் 

    

இதற்கேற்பவே தெள்ளாறெறிக் த ஈக்இ பல்லவனைப் 

பாடிய கலம்பகத்தில், 
வதத்திவீர வலர்களைப் யோய் !* (47) 

என்பதனால் அணிகன் என்று வழங்குதல் காண 

லாம். எண்டு வணிகன் என்று கொள்ளாமைக்( 

விசேடண மிட் 
பணப் போய்?! என்று பாடங்கொண்டு 

  குவீர 
  ரரெனத் தெளியலாம். இங்கு * விரவணி 

  

   வக் கந்தி 

பல்லவனை * வன்னியன்! என்று வழங்வவர் என்பாரு! 

உண்டு. வன்னியன் - வனமாயே நிரில் வற்.ர     வன் என்று 
  

பொருளா.தலான் அஃது அர்ணிகன் என்னும் பெயர்ப் 

பொருவின் வேருகாமை கறிக் கொள்கி. அது 

பொருள் என்பது *சொளிமு, தீது வன்னியன் !" வஸ் 

பெயர் வழக்கானுனரலாம்.. சொரிமுத்து வலர் அடல் 

என்பது தெள்ளிது. சொரிமுத்து வன்னிக்கு பொரும் 

  

தாமல் வணம் ஆகிய நிர்க்கே பொருந்து கல். உய் 

துணர்க. 

இனி இப் பல்லவரை மிமின் வக்கு வன்யம் ஏன் 

  

கொள்ளாது கெருப்பாகிய வன்னியினின்ு. வந்தவ 

ரென்று கூறுவாருமுண்டு, 

அது, 
  

  

, வர்யன் - வன தீதில் வந்தவன்;



  

தங்கள் கோன் கல்கைதாடன். 
Br துஎப்ரகாசன் (தந்திக் கலம்பகம், 48) ச்த் 

  

    எச் என்பதும் பொருந்தாமை இதனானே துணிய 
பல்லவசன இக்கலம்பகம் உடையார் * கங்கை 

ன்! என்று பாடுதலான் இவன் முன்னோர் கங்கைக் 

2_ நாட்டினராதல் தெவியப்படும். இப் பல்லவ முன் 
ஒன் துரோணன் என்பதும் அவன் வடகங்கை உத்தர 

ஸ்
. 

  

பாழ்சால.த்தை யாண்டவன் என்பதும் மகா பாரதத்தாற் 
ஜெரியப் படுகலால் அ.குற்கியையக் *: ஈங்கை காடன் ** 

என்று பாடங்கொள்வதே சிறந்ததாகும். ஈண்டு அங்க 

நாடன் எனப் பாடங்கொள்வாரும் உண்டு. இந்தா 
மணியுட் பல்லவ?தயம் கங்கைக் கரைக்கு மூன்று காத 

நார.தீதுள்ள தென்று பதுமையார் இலம்பகத்துட் 
on Sei 

  

ப படுமழைப் பருவம் பொய்யாம் பல்லவதேய மென்னும் 
தடமலர்க் குவளைப்பட்டத் தழுவிய யாணர் நன்னாட் 
gor Ope” 

என்புழி நோக்கக் கொள்க, கங்கைக் கரைக்கு இரு 

சாதழாமத்துப் பிசாசபுரம் உள்ள ரென்றும் அ.தற்கு 

ஒருகா,க தூரத்துப் பல்லவேய முள்ாதென்றும் கூறு 
po சண்டுகொள்க, இது கங்கை வடகரையிலாண்ட் 

துரோணர் வழியினர் பின்னே கங்கையைக் கடந்து தெற் 

சண் வந்து வாழ்க்ததைக் குறிப்பது காண்க, இம் 

பல்லவருள் மூ.த். தவன் மரபினர் Ose ros git. 

இக£ரயன் மரபினர், துவராபஇ, மலையம், யவ)்விபம், 

மு.தலியதென்&ழ் நாட்டும் புக்கு,த்.தம் அரசு கிலையிட்டன' 

ரென்று கிளையலாம். இப்பல்லவருள் இளையவன் மரபி



கிக் 

னர் மலையகாட்டில் * வழ்க்தி இடம்**காடஹிம் எனப் 
படுவது. இ.தனால் இப்பல்லவர் காடவர் என்று பெயர் 
பெற்றனராவர், ;தமிழ்காடு புக்க பல்லவரைக் காடவர்க்கு 
முன்றோன்றல் என்பது கந் இக்கலம்பகத்துட் கண்டது. 
(29) மலைய நாட்டுக் காடவரும் இரைதரு மரபை 
மறவாமற் பேற்று தல் அவ்வரசர்'கெளரவார்ண த்யு இ" 
(JasbLettersVol, I. 1935) என்று தம்மை 
வழங்கலா ன.றியலாம். பெருநீரிற் போன்றிய ஒளி 
என்பது இச் சாசனச் தொடரின் பொருளாம், பெருக் 
இரையொளி யெனினு மமையும். ஈண்டும் அர்ண்ண 
சப்,தமே வழங்கிக் காட்டுகலால் இவ் வண்மை ஈன் 
குணரலாம். இம் மலையகாட் டரசர் பெயருள் 
“கொண்துங்கா!' என்பதும் ஒன்றாகும். இதுவும் கடலிற் 
ரோன் நிய துங்கா என்று பொருளா,கல் காண்க, கொண் 
கானம் கடற்காடு என்னும் பொருளகாதல் காண்க, 
கொண்கானங். கிழான் என்பது தொன்னூல் வழக்கு. 
கொண்கன் என்னும் பெயர்க்குக் கடற் சேர்ப்பன் 
என்னும் பொருனோக்ஓயறிக. 

இகம் கயையவே அமராவதி ஸ்தூப சாசனம், 
ஸிம்மவர்மன் பாரே.இயைக் கடந்து கோ.தாவரியைக் 
கடந்து இருஷ்ணவேணியைக் கடந்து தானிய கடகம் 
(0200810148) என்னுமிடத்து, பவத்விஷனான. வீதர௪ 
கச் தரிசித்தான் எனல் கூறுதல் கண்டுகொள்க, 
இதன்கண் பாரேஇயைக் கடந்து என்றதனால் இவன் 
மூன்னோர், கங்கை வடகரையிலிருக்கது ஈன்கு. புலஞம். 
இது பாரதக் கழையொடு மியைகல் காண்க.  இதஞல் 
இப் பல்லவகுலம் கடல்கெழு செல்வி யடியாக வ் 
துரோணர் மரபா.தல் ஈன்கு செளிச, 

இப் பல்லவர் சாசன வரலாற்றோடு பெொருர், கவே இவ் விள்இரையனைப் பாடிய பழம் பாடலில்,



     
   

ல rise 
2 ன்னும், பாரத 

“hd சாசன வரலாற்றிற்கும் இனிஇயைக்து 
7 கண்டுகொள்க. இவ் வுண்மையை இவ் 

  

Tu கண்ணனூர், 

முரசு முழங்கு தச மூவருள்ளும் 
இஎங்கு நீர்ப் பரப்பின் வளைமீக் கூறும் 
வலம்புரி யன்ன வசைதீங்கு சிறப்பின் 
அல்லது கடித்த வறம்புரி செங்கோற். 
பல்வேற் திரையன்"? 

என்பவழ்ருல் இனிது விளக்கினார். இலங்கு ஈீர்ப் 
ரப்புகைடல் எ... இதன்கண் உண்டான. வகரகள் 
சங்குகள்) போல்வர் இக் கடனீரின் வற். குடியினர். 
அக முடியினசாயெ சங்கங்களினு மேம்படு த்துப் புகழப் 

பட்ட. வசை. நீங்கு சிறப்பினையுடைய வலம்புரியை 
பவன் இத் இசையன் என்னு விளக்கியது கண்டு 

3களிக. வலம்புரி அருமைமிழ் ரோன். ழியகற்கும் வசை 
9ங்கு சிறப்பு மூவரின் மேம்படு தற்குங் கொள்க, உரை 

காசர் “மூவருள்ளும்'? என்பதற்கு மூவரினும் என்றது 
காண்க, மூவர் உள்ளுஞ் சிறப்பு மூன்று பேரரசரும் 
,கமக்கல்லையே என்று கினையுஞ் சிறப்பு எனினுமமையும். 
ஈர்ப்பசப்பின் வலம்புரியை உவமித்தது. “கடல் மான் 
Lub gor” என்று செருக்குவ.தாகல் கூநிய,கஜோடு 
இனிதஇயைந்து பொருள் சிற,த்,தல் காண்க. இவற்திற் 
கெல்லா மியையவே மகேந்திர பல்லவன் சிராப்பள்ளிக் 
குன்றிற் பொறி,த்,ச சாசனப் பகு.இயில் அவன் தன் 
விருதுப் பெயர்களினிடையே குவ.த்ரோணன்”” எனக் 
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கூறிக்கொள்ள சல் கேட்கப்படுவது. &rr  imaohi இயல்பு பெருங்கதையின், 

  

"மறுவி ஜெண்ணீ ராழ்சுய முனிந்து 
கறுமென் குவளை நாண்மலர் பிடித்து 
தேறைம் பகத்தோன் ODL Bunn 
நீரர மகனிவ ஷீர்மையு மதுவேச! (4. 77, 99-12) 

என வருதலானுறிக. தக்க யாகப் பரலி 
“வாரிதி ... .. சிகர சகர வருவி நீரச 

மகனிர்!*.. (90) 
என்பதற்கு, மக்கர பர்வதுத்து,8 இருவினாம் உடற் திவலைமித் புறப்பட்ட அரூஸி சிரினின்று Cpr Bu கெய்வமப் பெண்கள்! என உஷைசாரள் கூறி இலவம் 

  

உற்பலித்தார் என்றது “வல்செ அத்தம்! சொன்னவாறு என விளக்வயெதையும் கோக்டிக்கொள்க. Bi yp oi திரைதரு மரபென்றதும் வங்க௪ சரத் தஞ் பொன்னா தம் கொள்க. 

இனிக் “குவ,ச்ரோணன்!? என்ற சொற்சண் தஸ் 
பெயர்.      

என்பது BR Opies ics) Hee 8] 

  

பிறந்த துரோண குலத்தவன் என அவவ அவ்குடிபம் பிறப்புப் பெயரைப் புனைந்து தெரியல், 

  

று HMMS ன் GH மூ.தல்வன் கர்ப்பவாசமறியா கவண் என்பது கருஇப்போறு ம். துரோணர் பர,த்வசஜருக்குல் எருப்பாசயக்.இத் ஐங்காமழ் பிறக் கார் என்பது பாரதம். (QB ut. us. 250), இப் பல்லவர் துரோணகுல ஸீரர் என்ப,க.ற்கியைய இவ்வாசிரியர் இந்நூலுள் இத் இரை யை வாடா,ச் தும்பை வயவர் பெருமகன்! என்கன்மூர். இதன்கண் வாடாத் தும்பை வயவர் என்பது * வாட௪ வஞ்சி” ௧௫௨7ஈ.தல் போலவும் (புறம் 89) “வாடாவள் ஸி? (பெரும்பாண். 870) என்பது ஓர் a ED Here ga) Cures வும் துரோண குல விரரை உணர்த்துவது என்று 

 



          

ம பதக் துரோண மாதம்!!. (மங், 2960) 

  

   யுடைய வள்ளியல் 

ஏப் பெரும்பாணாற்திற் பொருள் கூறு,கல் காண்க. 

வாறு பொருள் உணர்த்தல் தமிழ் வழக்கே என்பது 

துவ்வாநறவு!! (நறவு என்னும் ஊர்) (பஇற்று. 60), 

,ரிவேட் பஞ்சா. அமிரை'* (அயிரை என்னும் மலை) 

(ஷூ Ql). “ணராதேக்திய குதிளை" (கு.திரைமலை, 

புறம். 158) “மி.தயற் செருப்பு? (பத், 21), '*இரும்பு 

Par Bupa பெரும்பெயர்,த் தோட்டி” (பூறம். 150) 

என வருவன கொண் டுணர்க. ௩றவு--ஓரூர்; அயிரை-- 

ஒர் மலை; குதிரை -- ஒரு மலை; செருப்பு -- ஒரு மலை; 

தோட்டி-ஒரு மலை; (இஃது அங்குசூரி என்பது; ஓரூர்ப் 

பற்றில் உள்ளது) என ௮.நி.தல்போல ஈண்டுத் தும்பை 

        

துரோண குலம் என்று கொள்க. தும்பை வயவர் 

துரோண வீரர். இக் கடற் பிறப்பிற்கியையவே இப் 

பல்லவர் இருக்கடன்மல்லைமிற் றங்குல முதல்வனுன 

இறைவனுக்குச் சலசயனக் கோயிலாக்கி அ.குற்கு நிர்ப் 

பாயலெனப் பெயரிட்டு வழங்கியது இர் grocer ois 

துணரப்படு தல் கோக்குக, “*8ீர்ப்பாயற்றெல்லை போகி! 

என வருதல் காண்க, நீர்ப்பாயற்.நு - சல சயன,த்தை 

முடைய பட்டினம். எ: று... இதனை மாற்றித் தலசயன 

மாக்கயது பிற்காலத்தென்று கொள்க, 8ரசமகளாகிய 

ஒரு. தாசிமின் மகனான துரோணனைத் தியிற் பிறந்த 

இருஷ்ட்த்துப்மன் கொன்றுன் என்னும் பார, கதையும்
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இப் பல்லவர்க்குள்ள நீர்,.த் தொடர்பை நன்கு விளக்கு. 
Bo காண்க; நீர்க்குடிக்கும் இக்குடிக்கும்* உள்ள 
பகைமை காட்டுவ இஃதென்க. 

இவழ்திற்கேற்ப இந் நூலுள் பல்லரசரும் இவனை 
அடை தலைக் கூறியவிடத்துக், 

“ஈகல்வீ மருவி கடற்படர்த் தாங்கு?" 

: என்பதனால் இவனைக் கடலோடு ஒப்புக் கூறுதலும், 
இவன் ஒளியை மிகுத்துக் கூறிய இடத்துக் 

குரைகடல் வரைப்பின் முத்நீர் நாப்பண் 
பசுல்செய் மண்டிலம் பாசித் தாங்கு!” 

என்பதனாற் கடலிற் பிறந். த ஞாயிற்.றி.் 
கூறு தலும் வந்.தன என்று இயைபுபட நி 

  

G ஓபபக் 

     

இனி இத் இரையனைத் “தொண்டையர் மருக? 
என்றதனால் இவன் பிறக்க குடி தொண்டையர் ஐடி 
யெனப்படுதல் அறியலாம். ஈச்சினார்க்கினி௰ர் ஜொல் 
காப்பிய எழுத்.தஇகார இறு இயில் (தொல். எழக் 
தொண்டைமானாடு தொண்டைகாடு ன    
ஜெனக் கொள்ளுதலின் மு.தற்சண் தொண்டை என்ப 
குடி.ப் பெயராகவிருந்து அப்பால் அக்குடியின் ஆட்சியட் 
பட்டதனால் நாட்டிற்குப் பெயசாமிற்றென்று துணிக 
அவருரை இடந்தருவது காண்க, 
பாண்டிராடு, சோஷடு என்பனவற் 

‘b 
     ர்ரூாறை Ban 
  

  

DS ஒத்த 

  

கோக்கிக்கொள்க, இதனாற் ஜொண்டகம் என்னும் நாட் 
டின் பெயர் தொண்டையென்று மரிஇமிற்றென்று, 

  

  

  

* பாரஸிகர் த வழிபடுவோரும், £ர் வழிபடுவோரும் 
ஆக இருவரும் தம்முட் பகைமைகொண்ட து மேனாட்டுச் 

  

சரிதங்களிற் கண்டது. (Herodotus)



    

  

    
73 குடிப்பெயராகவே கருதல் 

கலம்பக,2்இழ் பல்லிடத்தும் ஈகஇ பல்ல 
சாவையாகய தொண்டை மாலையே om ms 

ன் அம்மாலையா லிக்குடி. இப்பெயர் பெற்.ற.காமெனின் 
அது அந்தூறும் டொண்டையோன் தொண்டை (66) 
என்றதனால், தொண்டைச் குடியினன் சொண்டைமாலை என்று கொள்ள வைத்ததோ மாறுபடுதல் கண்டு 
உண்மை தெவிக. தொண்டைமாலை புடையோனுடைய 
கொண்டைமாலை யெனக் கூறற்காகாமை தெளிக, இம் பல்லவர் பண்டுவ.;இக்.ச காடு கங்கைக்கரைக்கு அடுத்;தது என்னு தெரி.கலால் இவர் தென்னாட்டுப் போக்கதன் 
மின்னசே குடிப்பெயர் பெற்றனர் என்பது பொரும்தா தாம். சிக்காமணிப் பதுமையார் இலம்பக த்துப் பல்லவ 
தெயம் கங்கைக் கரைக்கு மூன்று ares துள்ள தாகம் 
கூறப்பட்டுள்ளது. (Mb, 350). பல்லவ வேந்தன் “கொண்டைப் பல்லவன்!" எனப்படு,கல் ஈச்சிஞர்க் இணி யர் அகத்திகாச் சூத்ர மேற்கோட் பாடலான் அறிய 
வந்தது. இப்.பல்லவர் தமிழ்நாட்டில் இடையிற் புக்கவர் எனபது நர்.இச் கலம்பக.த்.இல் 

  

   
“தங்கேசல் வகத்ததிகழ் சேரர் சோழர் 

குமிழ் மன்னர் தின்ற நிலைமேல் 
வெங்கோ விமிர்த்த வரையுஞ் சிவத்த of por eB" (42) 
என்பதஞன் அறியலாம், 

தொண்டையர் என்னும் பெயர் தென்ஷ 
         

டுப் போக்கு மீன் உண்டாமிற்றெனத் துணிதற் இல்கயாம்,. தொண் 
டைப் பல்லவன் என்பதனாற் பல்லவன் என்னுக் பெயர்
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உண்டாதற்கு முன்னே தொண்டையன் என்னும் பெயர் 

உண்டாமிருக்க வேண்டுமென்று நினைப்பது ௨௪,௧3௦ 

யாகும். பல்லவ சாசனங்களின்படி கோக்கின் பல்லவன் 

என்பவன் துரோணதஜுக்குப் பேரனாவன். (அமராவஇ.த் 

தூண் கல்வெட்டு 11௦. 82 பார்க்க). துரோணன் துருப,த 

'னுடைய கங்கைக்கரையில் உள்ள உத்தரபாஞ்சாலதிைக 

அஹிச் ௪,த்திரம் என்று பெயரிட்டு த் துரோண தேய 

மாக்கயது, பாரதம் ஆஇபர்வ,த்தும், துரோண பர்வத் 

தும் கண்டது. இத் துரோணர் வழியினர் துரோணஜுர் 

எனப்பட்டு அவரே தொண்டையர் என வழங்கப் 9 

னர் என்று உய்த்துணரலாகும். இஃது இவர் சா 

வரல சற்றிற் இயைவதேயாம். “தொண்டையோன் 

தொண்டை'' என நந்.இக் கலம்பகத்.இ.ர் றொண்டை மாலை 

மின் வேருகக் குடிப்பெயராகக் கூறியு தொண்டையன். 

என்பதற்கும் இஃஇியைதல் காண்க, “கொண்டியுண்டிடத் 

தொண்டையோர் மருக” எனப் பெரும்பாணாழ்றிலும் 

குடிப்பெயராகவே கொள்ளக் டெத்தலுங் சண்டுணா்க, 

பாரதப் பழைய வுரைகாசர் துரோணர் பிறக்.த !*துரோ 

ணியை" மலைச் குகை யென்று கூறுவர். (ஆஇபர்வம் 

64ஆம் ௮.) பல்லவர் மலைகளிற் குகை கோண்டு 

இஃது இயைபுடையதாகும். இதஞாணும் ் 

வன் துரோணன் ஆதல் உணரலாம். பல்ல 

மலக் குகையுடையர் (பாரதம். Tap.) என்று 

   

  

ரு. 

    

iy. 

  

வழக்குங் காண்க. இவர் இருஷ்ணவேணி ஈதிக்கலபையில் 
வதிந்த போது தம்மூரை த்ரோணிகோட்டை 
பெயரிட்டது. பின்னர், 

    

தரணி கோட்டை யென பன்றி 
றென்று நனயலாம். இவர் சாசனஙகவ[ற காணப்படும், 
  

    

தோண மநத்தைப் பாரத்வாசச் சதுர்வேதத் 

(5.1,1. 592). என்னுந் தொடரும் இஸ் கருத்தை 

வலியுஅத்தும்.



ளன 

  

    கொண்ட 

      

.*பபபடவது.. துரோணர் 
துப் பெயரென்பது, 

“சிம்புட் பறவையும் வில்லுங் சரக்கை 
தும்யையும் பதக்குத்துரோணமாகும்!"(மிங்கலம். 3360)    

என வருதலானதியலாம். 

இனி பர.ச்வாஜருக்கு,த் சம். தரும பத்இினிமிடம் 
உண்டானவர். அக்னிவேசயர் எனப்படுவர். 9 6 5 
ருஷிக்க க்ர௬ு.சாசி யென்னும் நீரர மகளிடம். உண்டா 
பினவர் துரோணர். அக்னிவேச்பரும் துரோணரும். ஒரு 
கந் மக்கள் ஆதலால் இவர்கள் சகோதரர் ஆவர். 
இவ்வுண்மை மகா பாசக.த்இல் (ஆ.இபம், 140-ஆம் அ.தி 
யாமம்) பாசத்வாஜர். அந்து yaar wrod Br gon x 
அக்னிவேச்யருக்குக் கொடுத்தார்; அக்.த அச்னிவேச்ய 
முனிவர் பரத்வாஜ புத்திரரும் தமச்ஞு4் சகோ,தரரூமாக 
இருக்கும் துரோணருக்குக் தமக்குக் இடைத்த 
ஆக்னே யாஸ்.இர.த்தைக் கொடுத்தார்." என வரு, கலச 

  

ன.நிவலாம். மகா பாரதம் பிஷ்ம் பர்வம் 80-ஆம் அ.த்.இ 
urs Bo So பரத்வாஜ முனிவர் வறியினராய இர 
இறத்தாரையும், 

“அக்னிவேர்பரும் துற எண்டரும்!! என்னு குறில் 
ரல் காணலாம். இசன்கண் அச்னிவேசஸ்து, 
டாஸ்ச௪ என்று பிரிப்பதும் உண்டு, அக்னிவேச்யர் 
துரோணர் என்று கூறப்படவேண்டியவசே, ஈண்டு 
அக்னிவேச்யர் துஹுண்டர் எனப்பட்டனர் 
ஊூக்தலாகும். துரோண குல த.தவர் நெடுங்கால. 
சேன்னெ அவ் வடகாட்டிலே துஹுண்ட தல 

ண்     
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வழக்குப் பெற்றனர் என்று நினையலாகும். துரோணஜா 
எனபது துஹுண்டீ என மாறிப் மின்னும் மைதிலி 
மொழியில் கொண்ட எனத் இரிக் ததென்று கொள்ள 
லாம். துரோணஜா என்பதகே கொண்டையர் எனத் 
Sb வழக்குப் பெற்ற தா.தல் இதனாலறிக. அக்னிவேம் 
யரையும் துஹுண்டரையும் சேரக் கூறுதல் அவ் விரு 
இறத்தரும் ஒரு 1தக்ைக மரபில் ஸஹோதர வழியின 
சாகல் பற்றி என்று எளிஇிலுணாலாகும்.. இவ்வுண்மை 
Bevin நந்இக் கலம்பகத்தில் . “தொண்டையன் 
கொண்டை”, என-வக்.த)ென்க் துணிக. -. கொண்டைக் 
குலத்தவன் தகொண்டைமாலையென்பது ௮,சன் பொரு 
ளாகும். பர,த்வாஜருக்கு கீரதாசி என்னும் 8ீரரமகளிரி 
னின்னுண்டாயே துரோணரும், கெள தமருக்கு ஜுலவதி 
என்னும். 8ரரமகளினின்றுண்டாகய கிருமியும் சேர்ந்து 
அச்வத்தாமாவைப் பெற்றார் என்பது மஹா பாரதமா.த 
லின் (ஆதிபர்வம். 140-9. ௮,த்யாயம்) இக் துரோண 
மரபு திரைதரு மரபாதல் கண்டுகொள்க. அம் மரபில் அச்வ. 
காமாவிற்கு மதனி எனனும் நீரரமகளிட,த்இல் உண்டா 
யினவன் பல்லவன் என்னு ௮மராவ.இச் சாசனங் கூறுக 
லானும் இக் கடி, இரைதரு மகளிர் மரபேயாதல் ஐய 
wos துணியலாம், 

  

. 
இவற்றுற் பல்லவன் தன் தாய் வழியாலும் தக். 

வழியாலும்  இரைமகளிர் மரபினனாதல் உணர்க, 
இனி இத்...திரைதரு. மரபினன் அர்ணன், அர்ணி, 
அர்ணிகன். என்று வழங்கப்படுவர் என்று முன்னரே 
விளக்கினேன். அர்ண்ண என்பது நிர்க்கும் அலைக்கும் 
பெயராகும். . இ்.இரைதரு மரபினர் இப்பெயசானே 
கிறிஸ்து பிறக்க முதல் நூற்றாண்டிலும் இருத்தல் 
தாலமி என்னும் மேற்றிசை யா.த்இரிகர் எழுதிய பூகோள 
லில் அருவர்ணியருடைய ஊராகப் பிதுண்ட ஈகரைச்
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உைறுதலான் உண- 
நாட்டினரரகிய பூ + 

    

   

      
   

அருகாடு- 

௮௫ 
ன்வக் க ஆண்மகன் எனவும், 

ட்டைபோல நீரின் வந்த மக்கள் 
இல் வருவாளர் இச் தென்ஞுட் 

ம் றப் பட்டவர் என்பது ஈச்சனார்க்இனியர் GSS KUT ௮௪.த்இயர் தென்னாடு போதுகன்றவர் அவராபஇப் Curbs: Moisi மெடுமுடியண்ணல் வழிக்கண் அரசர் பஇனெண்மரையும் பதினெண் குடி வேளிர் உள்ளிட்டாரையும் அருவாளகாயும் கொண்டு 
பொக்து காடு கெடுத்து ஈரடாக்க (தொல். எழுத். பாயிர அரை) எனக் கூறு தலானநிக, வேளிர் நெருப்பில் வக்தவரும் அருவாள் நீரில் வந்தவரும் ஆவர், இப் பிதுண்ட ஈகரக்ை அவராஜனுடைய தாகக் காரவேலா சாசனம் கூறுவது. அருவ ராஜா என்பது அவராஜா என மரிஇயது போலும், இதைப் பூவராஜு. என்று! படிப்பதும் உண்டு, பூர்வராஜா-முன்னை வேக்தன், இக் கரரலேலாவின் காலம் இ, மு, 127 என்பர், இக்தப் துண்ட ஈகரம் பிறருக்கு ௮சசஞ் செய்யும் து ஹண்ட் Tb பெயர் பெற்றதாம். என்று நினையலாம், இவர் ஒருஷ்ணவேணி ஈஇக்கரையிலுள்ள தானிய கடகத்தும், கச்சியிலும், ஆட்சி செலுத் இனராவர். இவர் வடநாட்டுக் கொண்ட துஹுண்டகுலப் பெயரை ஊருக்கும் தமக்கும் கொண்டு வழங்கிய து புலனாகும், 

3 அர்வாக் sori: (Aruva 18172) இமயமலை பில் பதரிகாகர் கோயிலை அடுத்துள்ள து. 

    

  

ஈம், 
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நிற்க. இவர்க்குத் தொண்டைமாலை. யெற்பட்டது 
அசுவத்தாமன் மதனி என்னுங் கடல்கெழு செல்வியை 
விழைய வள் அவனுக்குண்டாயெ மகவை அசோக 
மாத்தடியி ம் பல்லவப் பாயலி லினு,தலான் அச் காலர் 

தொட்டு ஆம் என்று நினைத்தலும் தரும். அசோக 
org Ob utes பிம்ப பல்லவங்களா (தொண்டை 
பாசிலை) அக் குழவிக்குப பாயலாக்க அதன்கண் 
வளரவிட்டாளென்று கொள்ள லாம். அதுதொட்டு அப் 

  

dees gid அவன் வழிமிவரும் அக் கொண்டையை 
மாலையாகப் பெற்றிக்கொள் ரலாமினர் என்க, இஃது, 
ஆகொரடை பன்றென்பது கொவையெய் கந என்பு 
ஞானும், 

ஓசங்கோன் பயன் நெொண்டையம் குனியோற் சிவத்த"!    

or irs Be) DID 
Korot proomor Cogt. 5 லாது 

மலர்த் தொண்டை வாயர்சியம்"! 

என்பதனாலும் கன்கதிக இத் களிரிற் பல்லவன் 

வள௱ந்தனன் என்பது, 

பல்லவர் கேோனந்தி மல் யன்றிக் 
an Capon on efor sana ison + ws on ost ono 

கொண்டையல்லா 
Qe திவன் திருமேணி*? (தத்தக். 40) 

எனக் கூறுதலா னுணசலாம். *பாசிலை,க் தொண் 
டப் பல்லவன்” (தொல். ௮௩. 54) என்னும் மேற் 

மாட் டொடர்க்கும், பசிய இலைகளையுடைய கொண்டை 
பக் தனிரில் வளர்க் த பல்லவன் என்று பொருள் கூறு 

(தல் பொருந்இற்றாகும். நந்இக்கலம்பகத்தும், 

பதியின் வளர்த்த தறுந்தொண்டை 
யங்கோனத்தி பல்லவர்க்கு?? (45)



    

5.1.1. 1௦37)    
பல்லவ போகஸ் கரணை ஸ்யாம்" 

எவ இ$்யவாஇர் 

  

மிதாலி மா பம 

    டந்த    அளிர்ச் திரனா பாயலிற் (காட்டிலிற்) 
சக்கை பல்லவன் என்றழைத்தனன்; என்ற 

தன்றி இன்ன பல்லவம் என்னு உரையாசையுங் காண்க. 
அகன் உண்மை அவன் வளர் நொன்டையல்லால் மாறு 
இவள் இருமேனி'' என்றதனல் ஈன் கு வெளியாதல் 
ஈண்டு கொள்க. 

  

வினை 

    

இனிக் கோவைச் சாற்றும் பிழைத்து அ.தஞற் 
பிம்பசாரன் எனப் பெயர் சிறந். த பேரரசணும் புத்தர் 
காலத் துள்ள கலால் வடகாட்டு இக் தொண்டைப் 
பொருட்பெயர் சற.தீதல் அறியலாம். இ.கனால் இது 
பழைமை அரசர் குடி வழக்கென சண்டைக்கு Moor hn, 
இப் பல்லவர் அ.றலிச்ச,த்இரம் (பாம்புக்முடை உயையர்), 
என்பது பிற்காலந்தும் மறக்கப்படாமை, 

“வடக்குடை யானத்தி மானோ தனித்த வைய சொல்லைச் படக்குடை யேந்திய பல்லவன்" (uaRae, 65) 

என வரும் கக்.இக்கலர்பகத்தான ஜியலாம். இதன் 
ஈன் வையமெல்லரம் படும்படி குடையெர்திய பல்லவண் என்றால் விபரிதப் பொருள விகீரப்பது தெளிக. இதனாற் 
படக்துடை என்பத பூப் பாம்பின் படத்ையுடைய Sor என்ப329 படநாகம் (இந் 

      

   

  1540) என்பது 
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“பார்புடைம் பல்லவர். கோன்!" என்றருளிச் செய்தல் 
LOM DODGE ௩. குடையிற் பாம்புடைய பல்லவர் என்று 
கொள்க. பாம்பு குடையாதல் “சென்ரு.ற் குடையாம்... 
. . oporurs Doors sro (Qupur. 1,53) 
என்ப. னானுணர்ச... அஹிச்சக்சகர் சாசனம் ப்ரபாஸா 

இம் இடைத்துள்ள துங் காண்க இகல். 
ஸ் வழியியார். நெடுங்காலம் தம். பெயர் மறவாமல் 

  

  

  

என்ப. இ 

  

அசாசண்டு புலனும். இக்.தாமணியுட் (1185) கங்கைக்கு 
இரு காத தூரத்துப் பல்லவ தெயமுள்ளது. கூறிய நும் 
எண்டைக்கு ஏற்ப நினைக்க. இப் பல்லவ தேயம் ரர் 

ரி புசாணம்தும் சண்ட தாகும். 

    

இனி தொண்டையர் என்பது தமிழ்ச் சொல்லே 
கொள்ளின் இவர் ஈாசனங்களில் இப் பல்லவரை 

வ்பது கண்டத்தையும் ஆள்பவர் என்னு சிறப்பிக்க    
  

  

(aan. பாரகர்) கரு வழங்கப்பட்டதென்க. 
ொண்டு௨ பன்பது.. “தொண்டு தலைமிட் என்பு 

  

ஜதோல்காப்பிபம். தொண்டை நவகண்டம் என்க. 
தொண்டையர் ஈவகண்ட நாயகர் எஃு. மகாபசர.க்.இல் 
துரோண பர்வத்தில் Popol pin பின் கெளரவச் படை 

    மில் ஒன்பது. கொடி கூறி அவ் வொன்ப.இன்மருக்கும் 
ப் படைவருக்கும் தலைவராகத் துரோணரை ஸேகாபஇ 
ure அமிஷேகஞ் செய்தது கேட்கப்படுதலின் அதற் 
எயைய இப் பெயரைச் சிறப்பாகக் கொண்டனரேோ என 

roy Oi MoD. இவ்வொன்பது கொடியும், 

  

Pa 

(1) அசுவத்தசமன் சில்கவாற் கொடி. 
(3) கண்ணன் யாகக் கச்சைல் கொடி, 
(8) விருஷசேனன் மயிற் கொடி, 
(4) ஒருப் (அசுவத்தாமாவின் மாமன்) எருத்துக்கொடி. 
(2) சல்லியன் கலப்பைக் கொடி. 
(8) பூரிச்ரவஸு யூபக் கொடி. 
(7) னித்துராஜன் பன்றிக் கொடி.



  

      

      ஜென்பாரும், இம் ஈஈட்டிற் பாத 

புகு. தற்குப் பிலதீறுவாரம் உண்டென்_ 

“அதத் ஜொண்டு என்னுக் துவார தைக் தன்ன 

துடையதாதல் பற்றிக் தொண்டகமா9 ௮. 

சிதைந்து தொண்டையாயிற் றென்பாரும் 

வைணவர் வராகமூர்த்இ பில,த்இனின் த! வந்.த 0ெ 

இக் காட்ட்கத்து,த் இருவேங்கட்த்துள் எதென்பர், கந்த 

புசாண முடையார் முருகக் கட்வுள் ௮சுரரைக் கொன். 

  

     
   

  

ண்மி. 

காண்டு 

மீண்ட பிலவாயில் இங்கே உண்டென்,ற கூறுவர். அவர் 

கூறுமாறு: 
அண்ட மன்னுயி ரீன்றவ ஞூடன்முல! ur Dé 
தொண்டகங் கெழு சுவாமிதன் மால்வரை துறந்து 
மண்டு பாதலத் தேய யோர்குகை வழியே 
பண்டு தான்வரு வேங்கட இரியையும் பார்த்தான்.?! 

(கந்தழு. 0. குமாரயுரிம் படஈம்) 

  

என்பது, தக்க யாகப் பரணியில் *வெற்றாட 

காப.இயை?' (986) என்புழி,த் சண்டீகம் தொண்டையர் 

என்று உரைகாரர் கூறினார். 

இனித் “தெசண்டையன் தொண்டை'' என்னும் 

நந்இிக்கலம்பகத்தில் தொண்டையன் என்பது :*௮9 

பளக்தான்- ருயதெல்லா மொருங்கு!! (Gar. 010 ) 

என்புழிப் போல வாளா பெயரா! தின்றதென் 

கொள்ளலுமாம். தொண்டைப் பல்லவத்திற் ட 

குழவியைத் தொட்டு வரும் Qe Goi souk a7 

யர் எனவும், பல்லவர் எனவும் Guud ApisorS 
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   இப் பொரூட்கேற்பக் கூறிக்கொள்க. எவ்வாருமினும் 
இப் பெரும்பாணாற்றுப் படைத் தலைவனான இரையன் 
முதன்முதல். தொண்டை சுற்றப்பட்டவன் ஆகான் 
என்பது கன்குணர்ச்துகொள்க.!தொண்டையோர் ரக" 
என இவன் விவிச்கப்படுதல் முன்னரே காட்டினேன். 

இன்னும் பல்லவர் கடல் வழியினர் என்பது ஈம்.இக் 
கலம்பகத்தில், 

  

மொழியார் தொண்டைம் பன்மலர் நூற்றுந் நெுவந்து. 
விழியா ளென்றும் மேனி வெளுத்துன் மெலிவாளோ 
மொழியா வண்கைத் தண்ணரு om bP ச்மட்டோ 
வழியாத் தமரக் கடல்வட்டத் தொரு வண்கோவே. (13) 

என்றும் ெருவந்து விழியன் மோனி வே ல ரவ ய் 

    

உள்ளம் மெலிவானோ? என்னும் பிருருவக் து. விழியா த 
இவள் வெளுத்து மெலிதல், இவள் உள்னிருக்கபோறும் 
மு.ற்றிய இவள் தொண்டைப் பன்மலர் மணத்இஞஞகும். 
அம்மலர் மணம் ஈந்த தன் ஊர்மட்டோ முற்றும் அவன் 
வங்கீசம் உண்டாதந்தக் காரணமான ஒரைச்கடல் கூழ் வலயத்தும் 
முற்றும், இதனால் அவனை வண்கோ என மொழியார் 
என்க. வெளிவக்து காணாமல் உள்ளே இருப்பாளையும் 
தன் தொண்டை மலர் மணத்திரள் மெலியச் செய்,தலான் 
அவளை வண் கோ என மொழியரர் எற... இதன் 
கண், “நந்தி தன் வழியாந் தமரக்கடல்” என்று கொள்ள 
வைத்தவாறு கண்டு உண்மைழுணர்க. இவற் முழ 
ஜொண்டையரும் பல்லவரும் இரையரும் எனப்பட்டார் 

  

ஒருமுடி  யரசசே யாதல் துணிக்துகொள்க, உற்றி, 
Barus குடியைச் தரைதரு மரபென்று கூறித் 
பதொண்டையோர் மருக?? என இவளை விளித்தலாற 
புலப்படு த இய,தன்றிப் பல்லவன் எனக் கூறுசாயிவர். 
ஓம்பெயர் வடமொழுியாளர் எடுத்தாளும் வழக்குப் 

 



   

  

ட்டி பதவ 

  

   இருவரையும் பாடியவர் ஐ 
பட்ட   சயாம். அச் கள்னி வளவளை? சல்லிய 
என்னும் புலவர் நற்மினையிற் (747) 

பருந்து படம் 
யாண்டிலொடு பொருத பல்பிரைர்த் தடக்கை 
யேத்து கோட்டியாகள் விசைவெங் இன்னி 
வம்பன் யுயர்கொடி யம்பச் சூழ்ந்த 
அரிசிலத் தண்ணல்!" 

  

  

எனப் பாடுதலான் இன் விளக் இரையும் 
வளவற்கும் போர் நிகழ்க்தது. துணியப்படும். 
பாண்டில் என்றது எருத்துக் கொடிபிள என்க அஃ 
ஈண்டு அக்கொடி.யுடைய அசசற்கு ஆய 
விருத்தி மேற்கோளில், 

  

மூலை கலிங்க மூரி நிலமா ம௩ட்ரு, 
மலை பரவை மாரி மென் கத்தல் கலந. 
தண்ணாரவ் காஞ்சி தகைசால் முகமவட்குக் 
கண்ணாவா னேறுயர்த்த கோ!" (05. 

  

எனவும், நக்.இக்கலம்பல,ச்இல் 
“அடலேறு வலத்துயர் வைத்த பிரான்! 
'விடைமண் பொறியோகீ விடேல் வீடு... 

எனவும், 
"விசையுடன் மங்கல வீசயமு நடம்ப?? 

     ச்ச் பாணி... 

  

நூமாவளவனும் ஒரு கசல.ததவராதல் முன்னு 
புலவசாதலா.ம் ஜெவியப் 

yeeros 

   i ai 
ஈண்டும் 

   if 
யாப்பறாங்கல 

 



40 

துங்க வெள்விடை யுயர்த்த கோன் 

வண்டையர்க் ௧ர௬ு பல்லவர்க் ௧௯7 

எனவும் வருவனவற்று.ம் பல்லவர்க்கு விடைக் கொடி. 

யும் விடைப் பொறியும் உண்மை யுணரப்படும், கலி 
கன்றியாரும், 

எவிடை வெல்கொடி வேற்படை முன்னுயர்த்த 

பண்புடைப் பல்லவர் கோன்!* (பெரியதிருமொழி 2,0,0) 

என அருளிச் செய்தல் காண்க, சாசனங்களி£் 
பல்லவரைப் போத் தரையர் எனக் கூறுவதும் இப் 
பொருள் பற்றியே என உணர்க. போத்து என்பது 
பெற்றத்இல் (பச வர்க்கத்இல்) ஆணுக்குப் பெயர், 
'இ.கனை த் தொல்காப்பிய மரபியலும், 

எரபோத்துங் கண்டியுங் கடுவனும் பிறவும். 
யாத்த வாண்பாற் பெயரென மொழிப (மரபியல்.5) 

எனவும், 

“டெபற்ற மெருமை புலிமரை புல்வாய். 
மற்றிவை யெல்லாம் போத்தெனப் படுமே [மரபி.417 

எனவும் வருஞ் சூ.த்இிரங்களான் உணர்க, இவ் 
வுண்மை யுணரார் பல்லவம், ,சளிர் பேர்த்து என்பன. 

ஒரு பொருளன எனக் கொண்டு ,களிராழ் போத். தமையர் 
எனப்பட்டனர். என்றாரும் உண்டு. அது பல்லவப் 
போத்தரையர் என வருதலான் ஒரு பொருக£யே வட 
மொழி தென்மொழியாற் கூறியதன். நி வேறாகாதெனச. 
ஸ்ரீ காளத்தி மலையுடைய நாட்டைப் *பே௱த்தப்பி!? 
நாடென்பதும் எருத்துக் கொடியையுடைய அப்பி 
நாடென்றவாரும். அப்பி என்பது ரர் வழியினன் எ-று. 
இப் பெயர் வழக்கு கம்பி அப்பி என்னும் பெயரான.றிக, 
அப்பி என்பது இரையன் என்றாற்போலக் குடியாற் 
பெற்ற பெயரென்ற நிக.
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இவடற்றாம் நிரையராகிய கொண்டைப் பல்லவர்க்குப் 
பாண்டில், போத்து, விடை, ஏறு எனப்பட்ட எரு,த்துக் 
கொடிய உண்மை ஈன்குணரலாம், இ..ற்கேற்பவே 
“er@G 508" ereergHe (Epi: Ind Vol. 8.P. 143) 
விடைப் பொறி அரசரைக் கொடியடையாளமே கூறிப் 
பெயர் கூறாதொழி.தல் தமிழ் வழக்கே என்பது, 

“ou லெழுதிய விமய நெற்.றியி 
னய லெழுதிய புலியும் வில்லும், 

என்னுஞ் சலப்பஇகாரத்துள் (ஆய்ச்சியர் குரவை) 
புலியும் வில்லும் என்றற்குச் 

“செம்பியன் சேரன் என்னு மன்னரும். 

  

  

என அடியார்க்கு நல்லார் உரைகூறிச் செல்லு 
,சலான் உணரலாம். இவற்ருற் “பாண்டிலொடு பொருத 

ஒள்ளி!” என்பது எரு,த்துக் குடியுடைய இரைய 
ஜொடு பொருத எள்ளி வளவனையே குறிக்குமென்பது 
ஈன்கு தெளிக. பாண்டில் எருதுக்குப் பெயராதலால் 
“வாண்முகப் பாண்டில்! எனச் று பாணுற்றில் 
வரு,தலான.றிக. 

* -அலக்கும் பாண்டி வீழையணித் தீமென (G4) 

  

என வரும் பதித்றுப்பத்துள் பாண்டில் தேர் பூஷம் 
எநதுகள் என்று பழைய உரைகாரர் கூறினர். இனி 
பாண்டில் தெரென்றுரைத்தாரும் உண்டு. ௮. 
பொருத அ௮சசற்கு அடையாள மாகாமையா ய 
அங்வனங் கூறுகல் நூல் வழக்கல்லாமையானும் பொ 
என்றென்க. இவ் வளவன் சளுக்கியராகிய வடவரை 
வென்றது கூரிய இடத்தும் இவ்வாறே. 

    

ம் 

    

பகொடியணி யேனம் பொடியணித்து கடப்ப. 
வடதிசை வாகை சூடித் தென்றிசை 
Sues andes aera ir side 
வனவன் (தொல். செய். 12
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எனப் பேராசியர் காட்டிய மேற்கோட் பாடற் பகு.தி யானும் பேரரசசொடு பொருத போரை அவர் கொடி 
யொடு பொருததாகக் கூறுதலுண்டென்றுணர்க. 
பன்றிக் கொடி சளுக்கிெயருடையதென்பது சோழர் மெய்க் இர்தீஇகளிற் கண்டது. புகாரும் அம்பரும் உறையூரு முடைய கள்ளி வளவன் கச்சியும் வேங்கடமும் உடையனா 
கிய காலம் இவ் வுரு,த்திரங்கண்ணனார் பெரும்பாணுறு பாடியதன் பின்னே என்று துணியலாம். “கச்சியோலோ 
கைவண் டோன்றல்'" என்று இரையளையே இவச் ௯ oy 
கலான் இஃதறியப்படும். இவர் பெரும்பாளுற்,மில், 

*'யொறிவரிப் புகர்முகத் தாக்கிய வயமான் 
கொடுவரிக் குருளை கெசளாவேட் டசங்கு. 

ப்கைவச் கடிமதி லெறித்து 
குடுமி கொள்ளும். வென்றி. 

யினை இத்திரையற்குக் கூறிய இடத்தும் இவளை வாச னாகிய சிங்கமாக வரைத்து இவன் யானையைத் தாக் 
யது கூறுமுகத்தால், யானைக் கொடியுடைய கங்கமை வென்றது கூறிக் தென்னாட்டுச் சோழரொடு பொரு 
வதைக், 

"*கொடுவரிக் ஒரு -கொளவேட் பசங்க? 
என்ப,கனாத் குறித்தார் என் நெளிஇ லுணாலாம். ""கொடுவரிக் குருளை!" என்றது" புலிக் கொடியைய/டைய கள்ளி வளவளை என்று நன்குணரலாம், பகொடுவரிக் குருக£ கூட்டுள் வளர்க்காங்கு"" என இவ் வாசிரியரே பட்டினப் பாலையுள் அவ் வளவீனைப் பாடுதலானும் 

இஃதுணர்ச. 

“இரும்புலி கொன்று பெருங்களி நடும் 
பொதிவய மா னனையை?? [upp. 75] 

ஏன வருதலான் சண்டைக்கு இதுவே பொருளஈ.கல் உணர்ச, ஈச்சினர்ச்னியர் “வயமான் கொடுவரிக் குரு
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விரும்பிஸ 
என உரையதார், குருகால்குக் கொடுவரி 
யில்லாமையையும், கொளவேட்டற்குச் செயப்படு 
பொருள் மூல,க்.இ லில்லாமையையும் அவர் நினைக் இலர். 
பட்டினப் பாலையுள் *கொடுவரிக் குருஃர'? என்ப.குற்கு 
“வகக் த. வரிகளையுடைய புலிக்குட்டி!" என அவரே 
உரைத்தல் காண்க; இதனை உரையுள் விரித்துச் 
கூறுவேன். ஆண்டுங் காண்க, சோழர் ப௱ட்டில் 
(பூறம். 190) 

ஈகடுங்கட் கேழ லிடம்ப& வீழ்த்தென 
விருங்களிற் ஜொருத்தல் தல்வலம் படுக்கும்'? 

புலி என இவர் கொடிக்கியையக் கூறிச் சஞக்கர் 
கொடியையும் கங்கர் கொடியையும் இழி,த்தல் நோக்கிக் 
கவிமரபுணர்க. சுங்கர்களுக்கு யானைக் கொடியென்பது 
சாசனங்களிற் கண்ட்து, (ற4. 744௦௨. 1701. 11. 127) 

ஈண்டுத் இரையனை, 

வயமான் கொளவேட் டாங்கு, பெரும்பாண். 444-497] 

என்ப.தனுற் சிங்க அடையாளத்தாற் குதிகுதா 
ரென்க. பல்லவர்க்குச் சிங்கலாஞ்சனையுண்மை பல்லவ 
சாசனங்களிற் காண்க, 

இஃது இவர் குடியில் அசுவ,க்.தாமனுக்குச் சங்க 
வாலுடைய குடி மஹறாபசரதத்இற் கூறியுள்ள துப் றியா 
மென்று. கொள்ளத்தகும். இவர் எருத்துக் 

  

    

7. உண்டவல்லிக் குகை மேக் இரவர்மன் கிறுவிய 
தூணிற் கண்டது. டுப்ராயில் துரையவர்கள் ory De 

பல்லவ சரி.கம் பக்கம், 88, பார்க்ல,
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கொடியை :அண்டிது அசுவத்தர்மன் தாய்மாமனாகிய 

இருபன் சொடியா தல்பற்தியா மென்றும் கினையலாம். 
அசுவத்தாமன் சிவபிரா னமிசமும் யமனுடை அமிசமும் 
பெற்றுப் பிறந்தான் என்று பாரதம் ஆதிபர்வத்இல் 
உள்ளமையால் அவற்றிற் இயையச் சவபிரானுடைய 
எருஇனையும் யமனுடைய சணிச்சியையும் அடையாள 
மாகக் கொண்டதுடன், அவ் வசுவத்தாமன் சிய்கவாழ். 
கொடியை நினைந்து இங்கத்தையும் லாஞ்சளையாகக் 
கொண்டனர் என்று நினைதல் பொருந்இற்றாகும். அவ் 
வசுவத். தாமன் பல்லவன் என்னும் இக் குடி முதல்வன் 
,தந்தையாகலான் இம் மூன்றடையாளமும் அவனமிசமும் 
உரிமையும் பம்.றி உண்டாமின என்று எளிஇனினையலாம். 
இனி ஒரு சாரார் கங்கரே பல்லவர் ஆவார் என்றாரும் 
உண்டு. ௮க் கொள்கை, கங்கர்க்குரிய கொடியும் மாலை. 
யும், பல்லவர்க்குரிய கொடியும் மாலையும் வேறு வேறு 
we Duar PG, பொரும் காமை கண்டுகொள்க. கங்கர்க் 
குச் சுரபுன்னை மாலையென்பது இலண்டன் மாககர்ப் 
பொருட் காட்ரிம் சாலையினுள்ள வேள்விக்குடிச் செப் 
பேட்டில், 

  

Qantas on தறுங்கண்ணிக் கங்கராசன் 

எனக் உ.தலா ன.றிந்த.தாகும், "கொங்கரவ நறுங் 
கண்ணிக் கல்கராசன்!! என மேலும் ஆண்டு வருதல் 
கரண்க. அரவம்-நாகம், அது சுர புன்னை எ... கங்கர் 
“வேந்து வி முடி.த்தனன்! (44) என்னும் அகப்பாட்டித் 
சேரன் படை மு.தலியாகல் கூறப்பட்ட வீரர் பலரும் 
வட காட்டுத் தோன்றிய வீரராகக் கருதப்படுவர். அவர், 

  

“தன்ன னேற்றை தறும்பூ ணத்தி 
துன்னருங் கடுத்திறற் கங்கன் கட்டி. 
பொன்னணி யாகீன பொன்றுரை!!



    

3ரரி.ம் கட்டியர் மூன் மரபினன். பொன்றுறை-- 
ஸ்வர்ண ௩இ,ச் துறையிலிருக்த அரசர் வழியின 

  

இதனாற் சங்க காலத்து வட்வரிற் பல்லரசர் வழி 
யினர் தென்னாடு புக்கு வாழ் தலுணரலாம். Aoi DM 
கார,த்துச் செங்குட்டுவன் பணிவித்த அரசருட் கங்கர் 
கட்டியர் முதலியோர் கூறப்படுதல் are 
காண்க, மணிமேகலையுளும், 

  

சிக் மாதையிற்   

எகாத்தார மென்னுங் கழிபெரு நாட்டுப் 
மூருவ தேயம் பெொறைகெட வாழும். 
அத்தியதி யெனு மரசரள் வேந்தன் [பீடிகை] 

என வரு,கலான் அத்தி மரபு அறியலாம். 

இனி, இ.ச் கொண்டைப் பல்லவர் வடுஈரசகார் 
என்பது, 

தொண்டைம் பல்லவ னானையிற், 
பொருந்தா வடுகர் முளைச்சுரங் 
கடத்து கொண்ட பல்லா திரையே!! (தெரல். அகத். 24), 

என ஈச்சினஞார்க்னியர் காட்டிய மேற்கொட் பாடற் 
பகு.இயால் weirs HSH). காஸிக்கலுள்ள பாலஸ்ரீயின் 
சாசன,த்இல் கெள தமீபு,த்ரன்'! என்பான் பல்லவரை-த் 
துரத்தினான் என்பதும், இது கிகழ்ர்கது 2, பி, 78-ஆம் 
ஆண்டு என்பதும் தெரிகலாற் பல்லவர் வடகாடுவிட்டு த் 
தெற்கட் குடியேமிய காலம் கிறிஸ்து பிற,த்.தழ்கு முற pn rm வ கவட க 
(* Cambridge History of India. Vol-I. p. 855) 
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பட்டதேயாமென்க, இதளுற் இந்து ஈஇக் கரையிலுள்ள 
ப்ரதாதக நாட்டிற் பல்லவர் என்னும். பெயரான், 
கிறிஸ்து பிறக் தபின் பத்தாம் நூற்றாண்டில் இராஜேர் 
இரன் என்பவன் செய்.த புவனகோச நூலிழ் கூறிய கூடி. 
யினர் இ.க்தொண்டைப் பல்லவர் ஆகார் என்பது நன்கு. 
துணிக, அக் நூலுள்ளே பலலவர் வடகாட்டாராகவும், 
பல்லவர் தக்ஷிரை ப.த,த்இனராகவுங் கூறுதலானும் இரு 
வரும் ஒரு குடியி வராகாமை கன்கு துணியலாம். பெயர் 
வேற்றுமையும் மாண்க. 

இனி வேக்கடமலை தமிழ்க்கு வடவெல்லையாய 
தென்பது, 

வட வேங்கடத் தென்கும4 யாயிடைத் 
தமிழ் கூறு நல்லுலகத்து!? 

என வரும் தொல்காப்பியப் பாமிர,த.தா லறிக்தது. 
இவ் வேங்கட மலக்கு வடக்கண் தமிழ்மொழி பெயர்க்க 
மேயமென்பது, 

““பனியடு சோலை வேய்கடத் தும்பர் 
மொழிபெயர் தேஎத்த ராயினும்"? (அகம். 272) 

என வருதலான் அ.நியலாம், இவ் வேங்கட மலையை 
யுடைய நாடு பழக் தமிழராகிய கள்வர் என்னுங் குடி 
யிலார்க்கு,த் தலைவனான புல்லி என்னும் வள்ளலுடையதா 
யிறுக். தென்பது, 

மாவண் புல்லி விழுவுடை விழுச்சர் 
வேங்கடம்?" (அகம் 61) 

எனவும், 
புல்லி வேங்கடம்!" (அகல். 88) “புல்லி நன்னாட் இம்பர் வேங்கடம்!” (Oy 393) 

or sar 6y tb,
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சதப்பேர்ப் புல்லி காம்புடடை 2 தடுவனர் 
வேங்கடத்து! (ஆ 248) 

புன்னை வேங்கட விறல் வரை: (புறம். 385) 

sory வருவன சொண்டழியலாம். இவன் 
வேங்கட்மலை தொண்டை காட்டினதேயாக இப் பெருக் 
தமிழ் வள்ளலைத் கொண்டையன் என்ேறனும். 
தொண்டையர் குடிமினரென்றேனுஞ் சங்க நூல்கள் 
வழங்காமை கினைந்துகொள்க, 

இனி, இவ் வேங்கடம் 

ஈவினைநவில் யர விறற்போர்த் தொண்டையர் 
இனமழை தவழு மேற்றரு நெடுங்கோட். 
டோங்கு வெள் எருவி வேங்கடத்து?” (அகம், 274) 

எனவும், 
-9வென்வேற் திரையன் வேங்கட நெடுவரை! (ஜெ. 85). 

எனவுங் கூறலான் இப் புல்லிக்குப் மின்னே 
தொண்டையர் என்பார்க்கும். அவர் வழியினனுகய 
திசையனுக்கும் உரியதா.தல் அறிக, இவற் திற் கயையவே 
கந்இக்கலம்பக,ச்இல் தெள்ளாறெறிக்,த ஈந்த பல்லவளை, 

  

*“வடவேங்கட நாடுடை மன்னர்பிரான்”" (55) 

எனக் கூறுதல் காணலாம். இவற்றாற் தமிழ்ச் 
சித் றரசனாயெ புல்லி என்பானுக் குரிய இவ் வேங்கடகாடு 
வென்றியால் இத் தொண்டையர் எனப்பட்ட பல்லவ 
EVs srr கவர்ந்து கொள்ளப்பட்ட யாமென்று 
ஈன்கு துணியலாம், கடைச் சங்க காலம் பிற்பகுஇயில் 
இவ்விழவுடை வேங்கட்ஞ் சூழ் காடு இரையர்க்கும் 
தொண்டையர்க்கும் வென்றியால் உரிய காயிற்றென் ௮
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துணிதல் ,பொருந்தும், Qe நாலுள்ளும் இம் மலை 
மாடுடையனான இவனைக் குறித்தல் கண்டுகொள்ள; 

செவ்வரை நாடன் என்பது காண்க. 

(இக்கருத்துக் இயையவே இவரைப் பாடிய சங்கப் 

புலவர் கல்லாடனார் இவரைப் 

எபொருவரர் 
மண்ணெடுத் துண்ணும் மண்ணல் யாசீள 
வண்டேர்த் தெரண்டையர் வழையம லடக்கத்து!! (குறு: 

  

என்றார், ஈண்டுப் பொருவார் மண்ணெடுச்துஸ் 

  

ணுக் தொண்டையர்"! என்பதும் பெரும்பாணாற்றுப் 

படையுள் 
1*பகைவச் 

கொண்டி யுண்டித் தொண்டையோர்!? 

  

என்பதும் கருத்தொ.த்,கல் காண்க, இ, 
நந்.இக் கலம்பகத்து,த் 

தமிழ் மன்னர் நின்ற .நிலமேல் 
ெங்கோ ஸிமிர்ந்த வரையுஞ் சிவத்த வீறனற்தி'! (42) 

எனப் பாடியுள்ளதுங் காண்க, இவர் வடமாட்டவரா 

மிருந்து வைத்து இத் தென்னாட்டுட் புக்குப் போர் 
வன்மையாற் பிறர் மண்ணெடுத்துண்டல் கோக்க இ! 

நாட்டார். மு.கற்கண் இவரோடு பகைமை பாராட்டி. 

  

இவரைப் படிறர் என்றும் பதகரென்றும் நிசரென்றும் 
கூறத் தலைப்பட்டனரென்றும் தெரிவது. 
மிங்கலத்துப், 

  

உயல்லவரச் பதகர் தீசர்? 

எனவும் சூடாமணி நிகண்டில் *படி.றர். பல்லவர் 
ur gsi" எனவும் வரு,தலான.றியலாம், * 

* வடமொழிலிலும் பல்லவகன் என்பது தூர்,தகனுக் 
குப் பெயராகும்.
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  இவற்றால் இப் பல்லவர் Qi நாட்டிற் குடியேறிய 
போது அவசை வெறுத்து ஈண்டுள்ள கான்கு வருரைத் 
சோடு பட்ட் சான்றோரும் இவர்க்கட்ட பல பெய: 
ளாகும். இக்ரிகண்டு வசை இவரைப்பற்றிக் கொன்ஞால் 
களிற் சான்றோர். புகன்ற இசைக்கு நேர் விரோத3ம 
யாகும். 

  

'இப் பல்லவர் விரைனித் றம் வேத வழச்சொடபட்ட 
நல்லொழுச்கத்.தாலும் வேள்விகளாலும் தான 

  

களாலும் பிற ஈற்செயல்களாலும் இத் தமி 
வேருகாமை புலப்படுத்இய தேடு தங் குடித் தலமை 
யைப் பாரத காலத்துப் பெரு விர்புலவனகிய துரோண 

  

னிடம் வைத்துக் காட்டி இ.த் தமிழரால் எல்லா வெக்க 
ரினுஞ் சிறப்பித்துப் போற்றப்படும் பெரும்பேறு பெறு. 
வாழ்க் தனரென்று கிளையத் தகும். இதனை, 

மூவ ருள்ளு மீக்கூறும். 
வசை நீங்கு சிறப்பின் பல்வேற் நிரையன்!! (பெரும்பாண்), 

என்ப,கனால.நிக.. 

பல்லவர்க்குத் தறைகொடா மன்னவரை மறுக்கள் செய்யும். 
யுலியூர்ச் சிற்றம்பலத்தெம் பெருமானைப் பெற்முமன்றே!! (தவா) 

என வரும் ஆளுடைய ஈம்பி இருவாக்கும் இதனை 
உணு .இப்படுத்தும்.



பெரும்பரணாற்றுப்படை. 
  

இத பெருர்பாணச் சாதிய லொருவனைக் கச்சியி 
லிருத தொண்டையர் வழியிற் நிரையனென்னுஞ் 
செங்கோல் வேந்தன்பால் ஆழ்றுப்படுத்தியதாகக் 
கூறியதாகும். பெரும்பாண் - பேரியாழ் வாசிக்கும் 
பாணச்சாதி. இக் நூலுள் 

“இடனுடைப் பேரியாழ் மூறையளி கழிப்பி'! (498) 

என வருதலான் அறிக, சீறியாழ் வாசிக்கும் 
இச் சாதயினை சிறுபாண் என்பர் என்பது சிறுபா 
ளுற்றுப்படை. யென்னும் பெயரானும் அக்.நாலுள் 

“இன்குர.ம் சீறியா மிட வயிம்.ற இ" 
ல (44. 35) 

என வருதலானும் உய்த்துணரலாகும். அ.கலிரு 
விசும்பு - எல்லாப் பொருளும் அசன் று வளர்தற்குக் 
காரணமான பெரிய ஆகாயம், 'அகலிரு வானத்து” 
என்பர் பின்னும். இருள் பரு௮ப் பகல் கான்.று விசம் 
பின் எழுதரும் பல்கஇிர்ப் பரிதி என்க, கல்லது பரு 
இத். தீயது காலுதல் -உலகியலாகத் தீயதாிய இரு 
ளைப் பருக நல்லதரகிய பகலைக்கான் ற என்றுக. றியது 
பரிதியின் தெய்வத்தன்மை புலப்படுத்த வேண்டி. 
என்க. இருள் பருகிப் பகல்கான்று - இருக யுட் 
கொண்டு பகலைப் பூறப்படவிட்டு, எ. று. பருகத் 
கான்ற என: இயைதல் பற்றிக் காலுதல். இடக்கர்ச்



சொல்லெனக் கொண்டு அ௮ணிபற்றிப் பிறிதொரு 
பொருள் போனிற்றலின் மறைக்கப்படாது கின்ற 
தெனக் கொள்வர் சேனாவரையரும் மச்சினார்க்ெி 
யரும் (தொல். சொல். எச், 47) 

*“முறியிணர்க் கொன்றை ஈன்பொன் கால” 
(அடி, 94) 

என்னும் முல்லைப் பாட்டுள் இச் சொல் சொரி 
தற்கு வழங்குதலான் இஃது ஒருதலையாக இடக்கர்ச் 

சொல்லாகத் துணியப்படாமை காண்க, 'புல்லையரும் 

இப் பாலைச் சொரியும் கறவை” யென்றுற் போலக் 
கொள்ளின் இனிது பொருந்துதல் காண்க. காலுதல் 
இடையருது புறம் விடுதலுமாம். 

*கல்கால் கவணை" (பதிற், 88) 

என்புழிக் காண்க, நூன்முகத்தே இங்ஙனங் 
கூறியதும் ஓர் ஈயம்பற்றியாகும். புலவர் தாம் எடுத் 
துக்கொண்ட பாட்டுடைத் தலைவன் லோகாதித்தன் 
எனவும் அவனால் இல்லையாக்க்ப் படுவது இருளாகிய 
பன்றி யெனவும் குறிப்பித்தவாரும். பல்லவர்க்குஞ் 
சஞக்கயர்க்கும் பகைமை, தொன்று தொட்டுண்மை 
யும், அவருட் சளுக்கயர்க்குப். பன்றி கொடியாக 
உண்மையும் உணர்ந்து கொள்க. 

“இருடுணிந்தன்ன ஏனம்” என்பது மலைபடு 

கடாம். பல்லவர் லோகாஇத்தன் எனப் பெயர் புனை 
தல் சாசனங்களிழ் காண்க; இரையனைமேல்,



  

(பெரும்பாண், 440 - 44/) 

எனக் கூறுதலான் இவர் துணிந்தது உணரலா 
கும், இவளைக் கடழ்நிரையி லெழுதருஞ் சூரியனாகக் 
கூறுதல் இவன் குடிக்கேற்றது என நோக்குக. 

ஒண்சுடர் போன்ற மன்னவ னந்த! 
என்பது ஈந்திக் கலம்பகம், 

UND காய்சினம் - சூரியனுடைய காய்கின்ற 
வெயில். முறுகுதலாற் கடிய வலியையுடைய வேன் 
பெரும் பொழுது. இது முது வேனல் என்பது 
குறிப்பாகக் கொள்ளவைத்தார்; *வெயில் தெறு 

மிருங் கானத்ிடை வறுமையுடன் வரும் பாணற் 
கோதியதாதலின்"(பன்னிருபாட்டியல் ஆற்.றுப்படை 
இலக்கணம்பார்க்க.) பாசிலை யொழித்த பராஅரைப் 
பாதிரி - பரிய இலையை யுதிர்த்த பரிய அரையினை 
யுடைய பாடலிமரம், வேனில் இலையுஇர் பருவமாத 
லிற் கூறினார். இஃது இத் திரையன் காலத்துப் 
பாடலியரசர் வலி குன்றியதனைக் குறிப்பானுணர்த் 
'இயதாம், பாதிரிப்பூ செந்நிற மலர்; அப் பாதிரிப் 
பூவின் வயிற்றைப் பிளந்ததன் உள்ளீடம் pees 
செல்வரக்கு ஊட்டிய பச்சை; பச்சை - தோல்; 
இழ யாம் மரத்தைப் பொத்தியது. இது செந்நிறம்    ஊட்டிடதென்பது 

  

(பொருகாறு. 3)
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என்பதனானும் உணர்க, இதனாற்றோல் பதவிடு 

தலும், நிறமூட்டுதலும், அதைத் தைத்துபயோகித்த 
லும் இந் காட்டுப் பண்டேயுண்டென்பது தெரிக. 

மலரின் உள்வயிற்றை உவமை கூறியதனால் தோலின் 
மென்மை தெளியலாம். பச்சை-போர்வை; பச்சை 

கிறமல்லாமை பரதிரி மலர் உவமையாற் கொள்ள 

வைத்தார். 

27-15. பரியரைக் கமூகு - பருமை அரைக் கமூக 

மாம். பரியரை, பரா௮ரை இருவகைமையுங் காண்க. 

கமுூன் பாளையம் பசும்பூ - கமுகினுடைய பாளையி 

ள்ள அழகிய இளம் பூவிற்கரு. பூவிற்கரு- பூவின் 
உள்ளீடு. இவை கேரே இருந்தாற் போல இருதலை 
யுங் கூடிச் செறிந்த துசாப்போர்வை. இளம் பூம் 
பாளையைப் பிரித்து: நோக்கின் உள்ளே உள்ள ௧௫௬ 

அடுத்தடுத்துச் செறிந்து: அச் செறிதற்டையே துண் 

ணிய துளையுடைமை காணலாம். 

உருக்கிய்ன்ன் பொருத்துறு போர்வை. - அத் 

துளைகளில்லாத' இடம் உருக்க யியைத்தா. லன்ன 

பொருத்துதலுற்ற போர்வை, துளை-தைத்த ஊ௫த் 

துளை; உருக்கியன்ன என்றது உருகற் கியைபல்லாத 
பொருட்கணனுண்டாய நினைவன்மை காண்க. தோல் 
தக்குருகும் இயல்பினதே யென்'௧. இதனாற் றோலின் 
ன்னர் வன்மை குறித்தார். 

சுனை நீரின்றி வறந்தாலன்ன இருள் துஞ்சும் 
வறிய வாயினையும், நீரின்மையால் நிழல் தோன்றாமை 

பற்றி, இருள் துஞ்சுதல் குறித்தார்.



    

  

   

  

வதென்று வறுஞ்சுனை 

௨ வாயுண்மையால் ஓலியுளதா 

நீரீன்மை கண்டு இருள் தூங்குவ 

தென்று தெரிதல் நினைக, 

பிறை பிழந்தன்ன என்பதைப் பிறந்த பிறை 

யன்ன என மாறுக, இதனுட் பிறையைக் கவிழ 

வைத்து அதன் பின்புறத்தால் ஈரம்பினை ஏந்தினாற் 

போன்றுள்ள கவைத்:தலை என்க. ஈண்டுக் கவைக் 

கடை என்றது ஈரம்பேத்தப் பிறைவடிவாக யானைத் 

தந்தத்தாம் செய்யப்பட்டதனை. 

நெடும் பணை - நெடிய மூங்கிலையொத்த திரண்ட 

தோள் மடந்தை. தோண்மடந்தை முன்கை என்றது. 

தோளின் அழடூற்கும் பெருமைக்குர்-தக முன் கையு 

மமையும் என்பது கருதி. முன்கையிற் குறுர்தொடி - 
முன்கையிலணிந்த சிறுவளை. குறுந்தொடி. வேண்டி 

யது இறுக இட்டது குறித்து. 

மெலிந்து வீங்கு - ஒலியால் மெலிந்து வரவரப் 

பெருகிய வார்க்கட்டு என்க. வார்க்கட்டு இறுக 
வலிப்பதன்றி  மெலியச் சுற்றுவதே இல்லாமை 

காண்க, 

“Beir Ion g Basten” (பொரு நாறு)



—6— 

என்பதனானறிக, சிலப்பதிகாரம் புறஞ்சேரி 

யிறுத்த காதை 107-ஆம் அடியில் அடியார்க்கு மல் 

லார் *இவவுறுத்தியாத்து” என்புழித் திவவு - sy cory 

களை வலிபெறக் கட்டும் வார்க்கட்டு என் ற.து காண்க. 

வார்க்கட்டு இறுக வலித்துப் பிணித்த யாழை இ: 

காலத்தார் ஸ்திரவீணை என்பர்; ஸ்திரவீணை யான் 

துதிக்கை போல அடி பருத்து வரவரச் சிறுகிய 

,தண்டுடையது. சரவீணை ஓரளவான தண்டுடைய து, 

ஓரளவான தண்டிலே வார்க்கட்டு கெகிழப் பிணித்து 

உழலற்காகும், யானைத் துதிக்கை போன் ம தண்டில் 

வார்க்கட்டு உழலற்கியலாது, மற்று வார்க்கட்டிலை 

“மெலிந்து வீங்கு இவவு"” என்றது, 

  

  

“செவிகேர்பு வைத்த செய்வுறு Bais)” 
(முருகாறு, 140) 

என்பதனால் இவ் வார்க்கட்டுக்கள் நுண்ணிய 
செவியான் அளந்து கட்டப்பட வேண்டிய தாதலின் 

'இன்னோசையான் வலிந்தும் மெலிந்தும் இசை செய் 

யப் பிணித்தன என் று கொள்க. இவ்வுண்மை 

பதிற்றுப்பத்துள் '*இழியாத் திவவின் வயிரிய மாக்கள்” 

(பதிற். 29) எனக் கூறுதலானும் இனிதினுணரலாம். 

'இழியாத் இவவு - இறங்காத வார்க்கட்டு, பரிபாட 

லில் **பிணிகொள் யாழ்!” (பரிபா. பக். 771) என 

வருதல் காண்க, சிறுபாணாற்றில் ஈச்சினார்க்கினீ௰ர், 

“*பைங்க ஹூகம் பாம்பு பிடித்தன்ன 
அங்கோடு செறிந்த அவிழ்ந்து விட்கு.இிவவின்'? 

என வருமிடத்து நகெகிழவும் இறுகவும் ஈரம்பு 
குவக்குதல் உடன்பட்டாரெனிழ் கூறுவேன். ஆங்கு



    

  

   

   

   

  

Bu ur கடிக்காமைக்குப் பீடிக் 

யில் எவ்வளவு இறுகப் பிடி;த்தலுள்ளதாகும், 

'வளவாகத் தண்டினை இறுகச் செறிந்த இவவு 

ற இம்மூலம் கொள்ளக் கடத்தல் நன்குகாண்க, 

wad கையைச் சுற்றிய பாம்பை ஈரம்பு துவக்யெ 

தற்கு உடன்பட்டாற் குரங்கன் கையைத் தண்டிற் 

ஒவமையாக உடன்பட வேண்டும். குரங்கின் அழ 

குதிந்து மயிர் செறிந்த கையை யாழின் தண்டிற் குவ 

மையாக இப்பெரும் புலவர் நினையார் என்க. வனப் 

புடை மடந்தையரின் கெடும் பணைத் இரடோட் 

குறுந்தொடி முன்கையை உவமித்தலான் இவ்வுண் 

மையுணர்க, 

  

மாயோன் முன்கை யாய்தொடி. கடுக்குர் 
கண்கூ டிருக்கைத் தண்பிணித் இவவின்”' 

(பொருகாறு. 14-15) 

என்ஜர் பெருணற்றினும். 
வீங்குதவவு என்ற பாடத்தை ௮ 

என்று கொள்க, இக் ஈரம்புக் துவக்கு செவியா 

னளக்து கட்டப்படுதலின் முதலின் ஒலியரஸ் அமிம 

வும் வரவரப் பெருகவும் பிணித்ததான முமைமை 

யினையே குறிக்குமென்று கொள்க. மெலிந்து விங்கு 

என்புழி மெலிதலும் வீங்குதலும் முரணுதல் போல 

ஈண்டும் அமிழ்தலும் வீங்குதலும் முரணு தல் காண்க. 

'இவ் வார்க் கட்டுக்களை நீளவீட்ட ஏழு ஈரம்பிற்கும் 

 



டிய 

எனீதில் எட்டக்கூடிய சீலையில் உயர்ந்தும் வரவரப் பத்தலடிவரை அமிழ்ந்தும் இருக்கவைத்து இறுகப் பிணிக்கப்படுகலின் இங்ஙனங் கூறினார் என்க, செழிக்து அமிழ்ந்து வீங்குதிவவு என்புழிச் செ Dg இறுகப் பிணித்தற்கும் அமிழ்க்து Sires இசை யொலித்தற்கும் சன்சியைதல் காண்க, 

அவிழ்ந்து என்று பாடங் கொள்ளின் செ -ிந்து என்ற இியையாமை காண்க. anni Ge சித்தார் என்னும் வி போலத் தமழ் காட்டு அக்காலத் துள் ளன வெல்லாம் உழலவும் இறுகவும் பிணித்த வார்க் கட்டே உடையன எனின் ஈச்சினுர்க்டவரயர் கொண்ட பாடமும் உரையும் பொருந்தும், 

“தொடித்திரி வன்ன தொண்டுபடு இவவின்!? என்பது மலைபடுகடாம், ஈண்டு ஈச்சினார்க்கினியர் 
ஒன்பதென்னும் எண் உண்டான வார்க்கட்டி கயம்! என்றுரை கூறினார். இதனால் உழல் இவவின் யாழும் சிறுபான்மை உண்டென்பது துணியலாம், பொரு சா.ற்றுப் படையுள் “இண்பிணித் இவவ! ௩ அதலா 

னும் ஐயமுண்டாவது, பெரும் .கதையினும் (மகத, 14, 518) இல், “ரிண்ணியவாகத் திவவுதில நிறீடு” எனத் தெளியக் கூறுதலுங் காண்க, 

இனி, ஈண்டுக் கூறியது பேரியாழ் அலது ஆயீராரப்புடையது.



ர் கூறுதலான். இறந்த யாழமைப்பு 
ஞர்க்கு அறிவரிதென்.. 

  

மணிவார்ந்தன்ன. - நீலமணி ஓழுசினாலொத்த 

மா இரு மருப்பின்-கரிய பெரிய தண்டினையுடைய; 

பொன்வார்ர் தன்ன புரியடங்கு ஈரம்பின் 

பொன்னை இழைத்து நீட்டினாற் போன்ற நரம்பின். 

76-20 தொடையமை கேள்வி - நரம்பின் தொடு 

தலிற் கேட்டற்குரிய இசையமைந்தது;. யாழ் எ... 

நரம்பு புரியுடையதேனும் அது தெரியாதபடி அடங் 

Bug pgs Queer aur hs Sor or என்றார் என்க, புரி 

அடங்காதாயின் கெருடு மென்க. இவரே **இரிபுரி 

நரம்பின் றீந்தொடை” என யாழைக் கூறுதல் 

காண்க, (பட்டினப். 254), 

இடவயிற்றீஇ - இருதயமுள்ள இடத்தே 
தழுவி; தழுவுதல் வினையான் அவ் யாழினை த் தழுவுவ 

தன் கண்ணுள்ள ஆதாரக் குறித்தார். தழுவுதலே 

இன்பமென்று குறித்தார். (தம் தகுதஇிக்கொப்ப Bohs 

துத் தாங்குகரைப் பெறுது தான் பகலிற் கனலியும் 

இரவில் மதியும் இரிதருதல் குறிப்பு. இது திரிதரும் 
பாண என்றதனாழ் கொள்ளத் தகும். தண் கடல் 

வரைப்பின் என்றது புறங்குனிர்க்து அகத்து உவர்ப் 

படைய பெருஞ் செல்வர் சூழ்ந்த'நிலனாயுக் தாங்குவா
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ரின்மையைக் குறித்தது, பொழி மழை என்றது 

சடலன்ன வச்சையரை விடுத்துச் சிறிது பொழியு 

மழையனைய கொடையாளரை நினைவித்ததாம். மழை 

யனையாரில்லாமையால் வறுமையாகிய புகை மூடிய 

மலை என்றார். ௮ம் மழை முன்னம் பொழிந்ததனா 

லுண்டாகிய பழுமரம் தேர்தல் கூறியதனால் 

அவ் வள்ளல்களுடைய வண்மையாலுண்டாக, உள்ள 

துதவும் கல்லோரை நினைந்தார். தேர்தல் வினையால் 
அவர் அரியராதல் காட்டினார். பழுமரம்” என் றத 

னாம் பழாத மரமனைய பலர் உலூனிறைதல் குறித் 

தரர். 

“வழங்கத் தவாஅப் பெருவள னெய்தி'* (88), 

என மேற் கூறுதலானிவ் வுண்மையுணர்க. பறு 

வையை உ.வமை கூறியது இரு சிறவற்கொப்ப Qui x 
மிசையுமே சேறற்குக் கருவியாக உடைமை கருதி. 

27-25. கல்லென் சுற்றமொடு - ஆரவார நிக்க 
ஓக்கலொடு *கல்லெனொக்கல்'' என்பது மலைபடு 

கடாம். சுற்றத்தவர் பலர் என்ப.து தெரியக் கல்லென் 
சுற்றமென்ரார். பறவையின் வேறுதோன்றக் “கால் 
கிளர்ந்து? என்றார். காலாழ் இளர்க்து இரிதரும் எ.ு. 
புல்லென். யாக்கை - தான் தாங்குதுற்குரிய சுற்றத் 

தைச் தாங்க இயலாமற் பொலிவமிக்,த உடம்பு. சரீர 
ருணம் தவிராமையாற் புலத்தலையுடைய வாய், புலத் 
தல் - கற்ற கல்வியை வெறுத்துரைத்தல். பாண - 
பாடல் வல்லவ. இவன் யாழ்ப் பாணனாதலால் வாய்ப் 
பாண என்றதற்கு இங்ஙனம் அரிய பொருள் கொண்
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டார் உரைகாரர் என்க. புலவு -புலத்தல்; இவன் 

புல்லென் ஐலும் புலத்தலும் தன்பொருட் டல்லாமை 

கைடும்பின் கடும்பசி களையுகர்க் காணாது 
சில்செவித் தாகிய கேள்வி கொக்துகொர் 
தங்கெவன் செய்தியோ பாண” 

(புறம். 88) 

எனப் புறப்பாட்டினும் வருதலான.றிக. யாக் 

கையை ஊட்டிக் காக்கும் வாய் தன்னையுங் காத்தல் 

போல இப் பாணன் சுற்றத்தை ஊட்டிக் காத்துத் 

தானும் உண்டல் நினைக்க, யாக்கைக்கும் வாய்க்கும். 

இதுவே இயைபென்க. வானந்துளி சொரிதற்குக் 

கானங் கல்லென என்று கூறியதனால் ஒருவர் உதவி 

யாற் பலர் உ.தவுவாராதல் குறித்தார். கானம் கல் 

லைனல் - அக் காடு தழைத்துப் பயன் படுதலான் என் 

பது. அஃது அங்ஙகனமாதற்கு வானக் .துளிசொரிதல் 

எதுவென்பதுங் கரக் கொள்க, பழம்பசி கூர்ந்த - 

உணவிழ் பயிலாது பழங்காலக் தொட்டுப் பசியே 

பயின்று மிகுதல்பற்றி பழம் பசி என்றது. இப்போது 

அஃதொழிந்து பழமையாயிற்றென்பது தோன்றக் 

கூறினனெனினு ஈன்கமையும். பிறந்தபோதுண்டா 

இய பசியாதலிற் பழம்பசி என்றலு மொன்று 

எம் இரும்பேர் ஓக்கல் என்றது நின்னினும் மிகப் 

பெரிய சுற்றமுடையேன் என்பது குறித்தார். 

| 
26-28.  வழங்கத்தவாஅப் பெருவளனெய்தி 

என்றது நீ ஓத்தாரிடைக் கொள்ளாய்; கொள்ள நினை 

யின் நானே வழங்குவன் என்பது பட நின்றது. அன் 

ியும் நின் இசை வன்மையை அவ் வள்ளலும் அவன்
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கொடைய்ருமையை நீயும் ௮அறியவேண்டி, ஆம்றுப் 
படுப்பல்; இல்லையேல் கானே மல்குவல் என்பது 
தோன்றக் கூறினானென்க, 

வழங்கத்தவா௮ - பிறர்க்குத் தருதலா.ற் கெடாத 
அப் பெருவளனைச் சுமத்தற்குப் புரவியுங் களிறு 
முகந்து கொண்டு என்றார். முகந்து கொண்டு ௭. 

தனுற்றுன் வேண்டியன கொள்ளல் குறித்தான். 
வால் உளைப் புரவி என்றதனால் வெண்பரி கு.றித்தார். 
யுரவிக்கு வெண்மை உத்தம இலக்கணங்களுள்ஒன் று; 
வயக்களிறு என்பதனால் சுமந்துள்ள, பெருவளத்தைப் 
பிறர் கவர்தற்கருமை குறித்தார். எய்தி முகந்து 
கொண்டு என்றதனாம் றிரையன் கொடைப்பெருமை 
காட்டினார். யாம் அவணின்,.றும் வருதும் என்றது. 
அவன் கொடை நிகழ்த்துஞ் சமய மண்டபத்தே 
உளன் என்பது குறித்தது, கச்சி நகரைக் குறித்தா 
னெனினும் பொருந்தும். நின் உள்ளஞ் இறக்க 
வென்றவாறு. 

  

29-95. இருகிலங் கடந்த - பெருநிலம் அளக்து! 
கொண்ட; இிருமறு மார்பின் - இருமகளும் ஸ்ரீவத்ஸ 
மென்னும் மறுவும் உள்ள மார்பிளயுடைய 

முந்நீர் வண்ணன் - கடனிறக் கடவுள் *கடனிறக் 
கடவுளெக்தை" என்பது திருமாலை (19), அக்கடவுள் 
பி.றங்கடை - அ௮க்கடவுள் புதல்வனாிய பீரமனுடைய 
எ, று. 

“நீனிறவுருவி னெடியோன் கொப்பூழ் 
கரன்முக வொருவற் பயச்த பல்லிதழ்த்தாமரை"" 

(வரி. 402-404)



    த. மரபு என்ருர், பீற்காலத்துச் செயங் 

கொண்டாரும் கருணாகரத் தொண்டைமானை 

“மறை மொழிந்த பதிமரபின் வந்தகுல. 
'திலகள் வண்டைஈக ரதிபனே” 

i (கலில். 17, 80) 

எனக் கூறுதலான் உண்மையுணர்க, வேத. 

மொழிந்த. தலைவன்: (பதி) மரபிவின்று வந்த குலம் 

என்றதனால் அப் பிரமன் மரபினிற் பல்லவர் ஒரு 

வகைக் குல்த்தினர் என்று விளக்குதல். அறிக, “இவ் 

வகையே பிரமனாதியாக வராநின் ற பல்லவ வம்சத் 

துட் பரமேச்வரப் போத்தரையர்'' 

என்பது காஞ்சிபுர வைகுந்தப் பெருமாள் 
கோவிற் சாசனப் பகுதி. Z 

(8.1. L. vol. IV. No. 135) 

பல்லவர் சாசனங்களில் அவரைப் பாரத்வாஜ 

கோத்திரத்தினர் என்றும் பிரம ஈஷித்இரியர் என்றும். 
கூறுதலும் கோக்குக்கொள்.க.. இப் பிரமன் மரபிற் 
றிரைதரு மரபென்பதனால் மகா பாரதத்தில் ஆதி 
பர்வத்தில் பரத்வாஜ முனிவர் க்ரு.தாசி என்னும் ௮ப் 
ஸரஸை விழைந்ததனாற் நுரோணர் உண்டா 
என்னும் பழங்குடிக் கதையைக் குறித்தனர 
க்ருதாசி என்பவள் கடலிற் மிரையிற் ஜோன் 
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தேவ கணிகையர் ஐவரு ளொருத்தியாவள். ரம்பை, 

ஊர்வள, மேனகை, க்ருதாசி, திலோத்தமை இவர் 

ஐவர் அப்லவரஸாக்கள் என்பது அமர ஸிம்ஹன் 

நிகண்டிற் கண்டது. இவர் அரிழ்தங் கடைந்த 

போது கடலலையிற் ஜோன்.றிய செய்தி வான்மி£ம் 

பாலகாண்டத்திற் கண்டது. 

(சருக்கம், 46) 

பல்லவ சாசனம் பலவும் திருமால், பிரமன், ஆங் 

இரஸ், பிருகற்பதி, ஸம்யு, பரத்வாஜன், துரோணன், ௮௪ 

வத்தாமன், பல்லவன் எல இப் பல்லவ குல முன் 

னோரை வரிசைப் படுத்தலான் இவ்வுண்மை யுணர்க;. 

இனி, அமராவதித் தூணிலுள்ள கல்வெட்டில் 

(௦. 48 அமராவதிச் சாசனம்) அ௮சுவத்தாமனுக்குப் 

பல்லவன் உண்டான வரலாற்றை விளக்க இடத்து 

அசுவத்தா மாவும், மதனி என்னும் அப்ஸரஸும் கூட 

சேர்ந்து அசோக மரத்தடியிற் பல்லவத் தொட்டிலில் 

ஓர் மகவு ஈனப்பெற்றது கண்டு, ௮ம் மகவு பல்லவத் 

திற் கடத்தலாற் பல்லவன் என்று அசுவத்தாமனாற் 

பெயரிடப்பட்டதென்று கேட்கப்படுதலான் அப் பிர 
மன் வழியிற் பல்லவன் உண்டாய குடியையே இரை 
தீரு மரபு என்பதனாற் குறித்தாரென்பது 7 or G 
பொருந்தும். அந் நீர்த்திரை தரு மரபு என் (தி அர் 

நீர் என்றது முன்னுள்ள முக்கீர் வண்ணன் சண் மூம் 
bor Gu கடலையே சுட்டுதலான் இக் கடலலை ; 

குலமென்ப.து “கடல்கெழு செல்வி” எனப் பெரும் 
. தமிழருடன்பட்ட அப்ஸரஸுக்கள் வழியில் வந்த 

குலத்தையே குறிப்பதென்று கொள்க, ௮ம் மூவனார் 

 



வழித் 

  

என்பவர் அகப்பாட்டிற் றலைவிக்குக் “கடல்ல 
செல்லி கரைநின்றாங்கு!? (அகம், 370) எனப்பாடு 

லால் அப்லரஸாக்களைக் கடல்கெழு செல்வியர் என் 

பது தமிழ் வழக்காதலும் உணர்க 

  

*“தெண்டிரைப் 

பெருங்கடற் பரப்பி னமர்ந்துறை யணங்கோ 
"விருங்கழி மருங்கு நிலைபெழ்.றளையோ'' 

(6. 155) 

என்பதுங் காண்க. ் 

'இரைதரு மரபின் உரவோன் என்பது மஹா 

பாரதத்தின் படி துரோணனுக் தும் அமராவதிச் சாச 

னத்தின்படி அசுவத்தாமாவின் புதல்வனாகிய பல்ல 

வற்கும் பொருந்துதல் காண்க. 

உரவோன் உழ்பல் - ௮ப் பல்லவன் வழித்தோன் 

De or. Dl. 

இறைவனுக்கு எத்துணையோ சிறப்பிருக்க இரு 

நிலங் கடந்த சிறப்பையே கூறியது. இக் குலத்து 

முதல்வன் இறைவன் என்பதும் அவன் ஆதஇக்கண் 

அரசெய்திய தலைமையம் குறித்ததாம். 

அதிக்கண்அர்செய்இனை”: எனவும் 

பப உளமெதி கிரைப் பாயற் கோவே 
பிகற்திரைகிறைக்த பொருவேல் ட. 
உலகுட னளந்தவ நீயே 
உலகொரடு நிலவுமதி யுதயவரை யொத்தே 

எனவும் கூறுதல் காண்க.
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(இதன்கண், இரைப்பாயல் என்பது இம் நாலுள் 
வந்த நீர்ப்பாயல் எனனும் ஊரினை யென்றறிக: இத 
கச் சலசயம் என்ப, பின்னொரு பல்லவளுல் ௫௮ 
சயனமாக மா,ம்றிக் கோயில் எடுக். தென்று 
gmat. அள்விறைவன் இருகி.த்இற்குப் பூவைப் 

முதலியன உளவாக மூக்கீரைக் கூறியது இவன் ௫! 
முதல்வியாகிய கடல்கெழு செல்லி தோன்.நிய சிறப் 
புப்பற்றி என்க. அக் நீர்த்திரை - அக் கடற்றிரை; 
இக் கடற்றிரை தந்த குடிமை பற்றி இக் குலத்துப். 
பெயர் பெற்றவன் ''கொண்கணிகன்"' என்பவன், 

'இவன் மேற்கூறிய பல்லவன் வழியில் விமலன் என் 
பவனுஃ்குப் பின்னே வைக்கப்பட்டுச் சாசனங்களில் 
வழங்கப்படுவன். (பாகூர்ச் சாசனம். 98) இப் பெய 
குள் கொண்டு என்பது கடற் செர்ப்பிற்குப் பெய 
ராம். அணிகன் என்பது அர்ணிகன்' என்பதல் 
மரூஉ மொழியாகும். *அர்னா"' என்பது: நீர்க்க! 
சீர்த்திரைக்கும் கூறும் வடமொழிப் பெயர்... இ, 
(இ௫" என்னும் பிரத்யயம் சேர்ந்து அர்ணிகள் எல 
ori pon. இ.தனால் அர்ணிகன் என்னும் பெயர் ஐ/ 
மில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுத் இரையன் என வழங். 
கப்பட்டது என்று-துணிய இடனுண்டு. எவ்வாரு 
யினும் அர்ணிகன் திரையன் என்பதில் ஐயப்பாடே. 
யில்லாமை காண்க... உரைகாரர் இவ்வரலாறு இங்க 
னம் உணரா.மையான் .சேய்மைக்கணுள்ள திரைதரு 
மரபின் என்பதனைத் இரையன் என்பதனோ டியைத் 
துத் திரைகொண்டு வந்து ஏறவிட்ட மரபா.ற் நிரைய 

ென்றுரைத்தார். 

இனி ௮ணிகை அர்ணிகா என்பதன் மரூஉ 
வாகும். இதற்கு நீர்த்துரையில் உண்டாயவன் என் 
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து பொருளாம், இவன் வழியில் வந்தவர் அணி 

udsat என்பதும் ஆம்: எவ்வாழுயிலும் 

பர் *ர்த்திரை மரபுடையவர் என்பது Lider DEF 

55 துணியப்படுதல் காண்க, தமிழர் நீரர மகளைக் 

கடல்கெழு செல்வி” என்பர். இதனை ௮ம் மூவனார் 

அகப்பாட்டில் (870) 

    

   

“வண்டுபடத் ததைந்த கண்ணி செய்தல் 
தண்ணறும் பைந்தார் துயல்வர வந்திக் 
கடல்கெழ செல்வி கரைநின் ராங்கு 
நீயே கான லொழிய யானே" 

எனப் பாடுதலான் அறிக, க்ருதாசி என்னுங் 

கடல்கெழு செல்விக்குத் துரோணன் உண்டாூ 

அவன் வழியில் இப் பல்லவ குலம் தோன்றுதல் கேட் 
கப்படுதலான் இப் பல்லவர் கெடுங்காலம் பீற்பட்டுங் 

கூட நீரிலுண்டாகய மரபிற் றரோணன் பெயரை 

மறவாது தம் விருதுப் பெயருள் அமைத்தப் போற் 

றின ரெனக் கருதற்குச் சாசனத் துணையும் உண்டு. 

இவ் வுண்மையைச் சிராப்பள்ளிக் குன்றிற் பொறிக் 

கப் பட்ட மஹேந்திர பல்லவன் சாசனத்தில் அவன் 

தன்னைக் “குவத்ரோணன்”' என்று கூறிக்கொள்ஞத 

லான் உணர்க, குவம் என்பது நீரிலுண்டாவதற்கு 

வடமொழிப் பெயரென்பது காண்க. நீறிம் பிறந்த 

குடிமையை யுடைய துரோணன் என்பது இதன் 

பொருளாம். திரையன் ௮ணிகன் கெளரவார்னத்யுஇ: 

குவத்ரோணன் என்னும் பெயர்களும் இக் கருத்: 

தையே வலியுறுத்தல் காண்க 

இவற்றிற்கெல்லாம் இனிதியையவே திரைய 

னைக் கடல் யான் பயந்தேன்'' எனச் செருக்கி ஆர்ப்
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பது. எனப் புலவர் பாடுவது இவன்: பிறந்தது Bor 
தரு மரபாகிய பழங்குடி என்பதையே வலியுறுத்தல் 

காண்க, ் 

ஈஅர்ண"' என்பவன் கந்தருவர் தலைவனான சித்ர 
ரதனோடொப்ப ஒரு குடித் தலைவனாக இருப்பது 
இருக்கு வேதத்திற் கண்டது. இதனால் இவ் வர்ண 
குலத்தின் பழமை உய்த்துணரலாகும். 

சீழைக் கடனாட்டு மலைய தேயத்துக் இடைத்த 
சாசனப் பகுதியில் இப் பல்லவர் என்று அறிஞரா.ழ் 
றுணியப்பட்ட வேந்தர் தம்மை 'கெளரவார்ணத்புதி' 
என்று கூறிக்கொள்ளுதல் ( ) கேட்கப் 
படுதலானும் இதனுண்மை யினிதுணரலாம் நந்திக் 
கலம்பகத்தும், 

"நந்திதன் ஜூர்மட்டோ 
வழியாச் தமரச் கடல்வட்டத் தொருவன்கோவே?” 

(49) 
என வந்தது காண்க, இதன் கட் டன்னூர் 

மட்டோ தன் வழியார் தமரக் கடல் வட்டத்து எனக். 
கொள்ள வைத்த துணர்க. 

கச்டி ஏகாம்பரகாதர் கோயில் அர்த்த மண்டபச் 
சாசனத்திற் “பல்லவர் இரையர்"" என வருதலானும். 
பல்லவர். இரைதரு மரபினராதல் தெளியலாம். 
விரிஞ்சபுரஞ் சாசனத்தில் (No. 62) 

J, Cambridge History of India Vol. 1. 
பக்கம் 84-பார்க்க.



     

   

    

வன் இரை 

ஐம் பெர் கேட்கப்படுதலான் இக் குடிப் 

ஜெறங்காலத்துக்குப் பிற்பட்டும் வழக் 
டமை தெர்யலாம். இத் திரையன் குடி, கடலிற் 

ரன தோற்றமுடைய தென்பதை நன்கு தெளி 

  

war, 

பஇலங்குரீர்ப் பரப்பின் வளைமீச் கூறும் 
வலம்புரி யன்ன வசைரீங்கு சிறப்பி.ழ். 
பல்வேற் றிரையன்'" 

என இவ்வாசிரியர் கூறினர் என்க. இக் கடற் 

குடியிம் பலரையும் வளையாக்கித் தம்பாட்டுடைத் 

தலைவனை வலம்புரி என்று இவர் சிறப்பித் தல் உணர்க, 

36-40, இரையற் படர் குவிராயின்"” என்றான் 
அவனைக் சட்ட நினைப்பதே ஈல்லூழின் பயன் என்ப 

தும் அர் நல்லூழ் எல்லார்க்கும் இருத்தல் அரிதென் 
பதும் தெரிய; பெரும்பாண் சுற்ற முழுதையும் கோக் 
இக் கூறுதலாற் படர்குவிர் எனப் பன்மையாற் கூறி 

னான். அடுத்துக் “கேளவன் நிலையே”! என்றது தலை 

மைப் பெரும்பாணனை மட்டு கோக்க எனக் கொள்க. 

அவன்நிலை- அவன்கண் நின்ற இயல்பு எ.று. ஈல்லோ 
னியல்பு கேட்பதும் ஈன்ரு.தலா.ழ் கெடுக நின் அவலம் 
எனக் கேட்கப் புக்க குறிப்பறிந்து கூ.றினானாகக் 

கொள்க. 

அவலம் - மிடியானாகிய உள்ளத் துன்பம், 

எகெஞ்சத் தவல Wort” (குறள். 1078) என்புழிப் 
போலக் கவலையுமாம். படர் குவீராயின் என் றதனாம்



திட ய 

படர்தற்கண் இடையூறுண்டோ எனவும் இரையக 
அடையும் வரையும் உண்டு செல்லற் ியையமோ 
எனவும் கய கிகழாது பரிகரித்து அவன்பாற் சேறற் 
கண்ணேயுள்ள உணவும் இன்பமும் பிறவும் அறிவு 
அத்தி ஆற்றுப்படுப்பது; மேல் முதற்கண் செல்வி 
யில் ஆறலை மள்வரில்லாமை கூறுகின்றார். தொல்காப் 
பியனார் அச்சத்திற்கு ஏதுக்கூ.றிய இடத்து, 

"அணங்கே விலங்கே கள்வர்தம் மிறையெனப் 
பிணங்கள் சாலா வச்ச நான்கே! (மெய்ப். 8) 

    

எனக் கூறினார், இங்குக் கூறிய கான்கனுள் 
இறை அல்லது கடிக்த அறம்புரி செங்கோலுடைய 
னென்றும் அவளது கடியுடை வியன் புலமென்றுங் கூறி இறையான் அஞ்சலாகாமை காட்டி அவன் அறம் புரிதலால் அணங்காலும் விலங்காலும் அச்சம் 
நிகழாதென்றும், அவன் அல்லது கடி தல்-ற் கள3வர் வாழ்க்கைக் கொடியோராமிய கள்வர் அவன் நாட்டே. இல்லையென்றும் குறித்தனர் என்க. 41-45, 

அணங்கு -தெய்வம், ஈண்டு உருமு மூரருதென் றது அவன் அறத்தால் தெய்வீக அச்சரில்லாமை காட்டிஞர். ஈச்சினார்க்கிளியர் “அணங்கு! என்புழி உருமிடி த்தலையுங் கூறுதல் காண்க, அரவுந்தப்பா _ பாம்புகஞங் கொல்லா. தப்புதல் - வாள் மூதலிய வற்றால் எறிந்து கொல்லுதல், காட்டுமாவும் உறுகண். செய்யா - காடுவாழ் புலி முதலியனவும் வருத்தஞ் செய்யா, அரவும் மாவும் விலங்கச்சம்பற்றிக் கூறி னார். பாம்பு உடலை வைத்து உயிர் ரீக்குதலும் புலி முதலியன உடல்யுண்டு உயிர் கீக்குதலும் வேற்றுமை காண்க.



     
5! யுயி3ரோடு வீழுங்கிப் பின் உயிர் நீச்ச 

் உயிரை நீக்கி உடலைத் தின்றலும் வேற்றுமை 
ரினும் அமையும், ௮வன் கடியுடை வியன் புலம் 

அவன் நாடு அகன்று பெரிதாயினும் அவன் காவ 
அடைமையிற் குறையில்லை யென்பது குறித்தது. 

    

கோல் செம்மையிற்சான்றோர் பல்௫'? 
(புதம். 142) 

எனக் கபிலர் கூறுமாறு சான் 3ரோர் நிறைதலாற் 
கொடியோரில்லாமை கூறினார். 

“தெண்ணீர் வயற் ரெண்டை 
நன்னாடு சான்றோ ருடைத்து!” 

என ஓளவை கூறுதலுங் காண்க, 

கைப்பொருள் வெளவுங் களவு--அத்தஞ் செல் 
வோருடைய கைபோல் உற்றுழி யுதவும் பொருளைக் 
கவர்ந்துகொள்ளுங் களவென்க. இதனாற் றம் கைப் 
பொருளை ஈல்கும் வள்ளன்மையுடைய சான் 
ருண்மையை ஏர் வாழ்நர் பக்கல் நினைந்தனராவர். 
களவேர் வாழ்க்கைக் கொடியோர் -- ஏர் வாழ்க்கை 
கல்லோரிற் பிரித்துக் காட்டியவாறு, களவை ஏர் 
போலக் கொண்டு ஒழுகும் வாழ்க்கை என்க. கொடி 
யோர் என்றார் ஏர் வாழ்க்கையால் உயிர்கள் ஆக்கம் 
பெற்றுத் தழைத்தலும் இக் களவால் உயிர்களின் 
உடலும் பொருஞம் அழிதலும் தெரிய. அத்தஞ் 
செல்வோர் ௮அலற-- வழிச்செல்வோர் தெய்வத்தைக் 
உேப்பிட எ-று. இக் கள்வரைக் கண்டவளவே அலறு 
தல் இயல்பு. ௮ங்ஙனம் அலறு நிற்கவும் இரங்காது
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தாக்கி என்க. தாக்கப்படுவது உடலென்பது வவ்வப் 

படுவது கைப்பொருள் என்பதனாற் கொள்ளவைத் 

தார். இனி வியன்புலம் என்றது அவன் ஏவல் 

கேட்டலையுடைய காடு எனினு மமையும். மேற்பாலை 

நிலம் கூறி ௮ம் நிலத்தெயினரும் அத்தஞ் செல்வோர்க் 

குதவுதல், 
“டுசல்வரை நாடன் சென்னிய மெனினே 

பைதீர் கடும்பொடு பதமிகப் பெறுகுவிர்'" 

என அறிவுறுத்தல் காண்க. அப் பாலை நிலத் 

தவரும் கொடியரல்லர் என்பது கருதக் கூறினா 

ரென்ச. இதனால் அவரும் சான்றோராதல் குறித்தல் 

நன்கு தெளியலாம். வேட்டாங்கு -- நீ விரும்பிய அவ் 

விடத்.துச் சென்மோ என்ச. வேட்டாங்கு -- நீ படர் 

(தற்கு வேட்ட அவ்விடத்து எ-று. 

௮சைவுழி யசைஇ -- இகாத்த இடத்து இளைப் 
பாறி) ஈசையுழித் தங்க -- நின்னை விரும்பிய இடத்துச் 

தங்குதல் செய்து. ஈசைதல்--ஈச்சு தல். புறப்பாட்டில் 

ஈநின்னசை வேட்கையின்” என்பதற்கு “நின்னை 

ஈச்ச விருப்பத்தால்!” எனப் பழைய உரைசாரர் 

பொருள் கூ றியதனாலுணர்க. நீ வேட்ட ஆங்குச 

சென்மோ இரவல என் ௧. சென்மோ இரவல என்ற! 

ஆங்குச் செல்லும் வரையே இரவுள்ளனை யாவை 

என்பதுபட நின்றது. சேறற்கு ஒருப்பட்ட நின் 

னுள்ளஞ் சிறப்பசாகுக எனினு மயையும். 

48-50. இனி மேற்கூறிய “அத்தஞ்செல்வோர்"' 
வரையில், வாணிகச் சாத்து. பாலைவழிச் சேறல் கூறு 
கன்முர்.
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சகட்டிற்கு உருளையே தலையாய உறுப்பா 

அதனை முதற்கட் கூறுகன்ருர்: 

தால்பார் கோத்து ஞாலத் தஇயங்குங் 
காவ் சாகாடு'? (புறம். 185.) 

  

என்பது காண்க. அவ் வுருளையிலுள்ள ப. 

யுறுப்பினும் முற்படக் கொழுஞ் சூட்டைக் கூ.றீஞர். 

அவையே தரையிழ் செலவாற் ஹறேயாத கொழுமை 

யுடையவாதல் வேண்டி. சகட்டிழ் ஐரையிற் படுவ, 

பிறிதல்லாமை நினைக. சூட்டு என்பது உருலாயி 

ஆரில் வளைந்து கடக்கும் வட்டை என்க. 

அருந்திய ஆரம்-- அவ் வட்டைகள் கவ்விய ஆர்க2 

வட்டைகளின் துளைகள் ஆர்களின் துலக? 

கொள்ளுதல் குறித்து அருந்திய என்றார். 

நிலை ஆரத்து -- இருந்திய தன் மையில் நிற்றலைபுடைய 

ஆர்களோடு டிய ஆர்கள் குடத்திற்கும் வட்ட 

மிடையில் நிற்க வைத்தலான் நிலையாரத்து என்றுர். 

இருந்துகிலை -- இருந்திய நிற்கத் தைத்த தன்மை. 

  

    

          

முழவின் அன்ன முழுமர உருளி -- அம்சிற் 

கோத்த குட மென்பர் இக்காலத்தார். இஃது 

தல் பற்றி உருளி என்றும், இது மூழு மரத்தால் ஈடப் 
பருத்தும் இருதலையும் ஓக்கச் சிறுத்தும் செய்யப் 

படுதலான் “முழவினன்ன”' என்றுங் கூறினார். செ 

வானும் கேட்பானும் வாச்சியம் வல்லுகராத 

குறித்து அவரறிந்த முழவினை உவமை 

மிருதங்க யோகம் என்பது பிறக்கும்? 

இறக்கும்போதும் சிறுக இடைக்காலத்துப் ப 

வாழ்தலைக் குறிப்பதென் பதனால், முழா நடுவிழ் பருத் 
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தலும் இரு தலையுஞ் சிறுகுதலு முணரலாம். இணி 

மூழு மர உருளி என்பது மூழு மரமாஇிய அச்சிற் 
கோத்த 2.ருள மியல்புடைய குடமெனிலும் ஈன்கு 
பொருந்தும். முழு மரத்தைக் கடைந்த குட உருளி 
யையே கூறின் இவ் வுருள் பெருந் தேர்க்கு அர் 
சென்ன்ற நல்லுறுப்பைப் கூருமை காண்க. இக் 
காலத்தும் கோயிழ் பெருந் தேர்கள் முழு மரத்தா 
லாகிய ௮ச்சே உடைமை காண்க: முழவன்ன உருளி 
என்க. 

உருளி--உருள் குறடு; ௮ச்சு முழுமரம் என் றதற். 
கேற்பப் பார் கோத்து இரு கைச் சட்டத்தையும் 
கணையத்தினோடு * ஒப்பித்தார், “urd கோத்து!" 
(புறம். 768) என்பதனால் பார் பழுவும் கோக்கப் 
படுவன இரு கையுமாயின. 

மாரிக். குன்றம்--மாரிக்காலத்து மலை; மைழ 
சுரந்தன்ன--மேகத்தைத் தாங்கனாற்போன்ற ஆரை 
வேய்ந்த அறைவாய்ச் சகடம் - தேர்த்தாளிப்பாய் 
வேய்ந்த செல்லும் வழியை அறுத்துச் செல்லுதலை 
யுடைய சகடம் எ-று. அறைவாய்ச் சகடம்--அறுத் 
தலையுடைய இடத்திம் செல்எற்குரிய பண்டியெனினு, 
மமையும். இனிப் பாறை வழியிற் செல்லற் குரியது 
எனினுமாம். இது, 

"*கழியுப்பு முகந்து கன்னாடு மடுக்கும் 
ஆரைச் சாகாடு" (புறம். 60) 

ஆதல் உணர்க, தேர்த்தாளி என்பது கூந்தற் 
பனை என்க, இது பூத்தாற் றேரலங்கரித்ததுபோறல் 
கண்குடாகக் கண்டது; இதன் ஓலை மிடைந்தார்த்த



த்த — 

பாய் அரை என வழங்கப்பட்டது போலும். ஆர்வை 
என் ற பாடத்திற்கு எருதுண்ணும் வைக்கோல் 
என்று பொருள் கொள்க. உண்ணும் வைக்கோலை 
மேலே வேய்ந்து சகடு செல்வது இன்றுங் கண்டது. 
பாலையினுஞ் சேறலான் எருதுக்கு வை வேண்டினார்.   

  

51-55. பவேழங் காவலர்-யானையை வாராமற் 
ர். இதனைக் “கதங் காத்தல்”, (குறள். 180) 

போழ் கொள்க. குரம்பை-குடில், இஃது அவர் 
இதன்மேம் கட்டியதென்ப. 

  

காப் 

  

கோழிசேக்கும்- கோழிகள் கடக்கும். கூடுடைப் 
புதவின் - கூடுகளையுடைய முன் வாயில், மூளை 
யெயிறு- மூங்கில் முளபோலுங் கொம்பு. யானைக் 
கொம்பினை எயிறு என்பது புலவர் இட்ட வழக்கு. 
வட நூலார் தந்தம் என்பதுபோலக் கொள்க 

“உரற்கால் யானை!” என்பதுபற்றி முழந்தாள் 
ஏய்க்கும் உரல் என்றார். துளையரைச் சீறுரல் பாஇக் 
குச் சிறு துளயையுடைய உரல் எ-று. மூன் பாத 
பெருகத் தோண்டிப் பின் பாஇயைத் தூக்குவ கயிறு 
அுழையும்படிச் சிறுகத் துைத்திருக்தலால் இங்வனங் 
கூறினார். பாதிக்குச் சிறு துளை ௬ றியதனால் ஒரு 
பாதிக்குப் பெரிது தோண்டப்படுதல் கூறித்தார். 
அச் சிறு துளையைக் கல்லிட்டு ௮அடைடத்து 
உபயோடிப்பரென்க, 

56-60. காடி வைத்த கலம்--புளிங்காடி வைத்த 
மிடா. இது கயிற்றுற் பிணித்து விசிக்கப்பட்டது. 
வீசி வீங்கு இன்னியம் ஓப்பதென்க, காடக மகளிர்



ம திர. 

ஆடுதற் கின்றியமையாத முழவுபோலச் சோறுண்ட 
தற்கு இப் புளிங்காடி இன்.றியமையாமை குறித்தார். 
காடி வைத்த கலன்-முகவணையின் கழுத்தில் வக் 
கப்பட்ட மிடா வென்றுங் கொள்வர். ap & @ or 
மூகவணையி லமர்ந்து மகவுடை மகடுத புறந்துரப்ப 
என்க; மகவுடை மகடூஉ என்றது அவள் எருது கண் 
மாட்டு அ௮ன்புடைமையும் துரத்தலில் வீரஞங் 
குறித்து நின்றது. மகடு தேர்ப் பகடு துரத்தல் வட 
சாட்டிற்கும் ஓக்கும். கைகேசி தயரதற்குத் தோர் 
ஈடாவினாள் என்பர், பகடு புறக் துரத்தல்- பகட்டை 
USED ஐட்டிச் செலச் செய்தல், கோட்டு இணர் 
கொம்பின்௧கணுள்ள பூங்கொத்துடன் வேம்பின் 
எடுத்தலயுடைய இலையை நெருங்க வைத்தலாற் 
ழை விரவின கண்ணியையும் தோளினையும் யாக்கை 
யினையும் நிரம்பிய வலியினையுமூடைய மாக்கள் என்க. 
எடுத்தல் -- உயர்த்தல் இதனால் ஏடு--மேன்மை 
யாயிற்று. 

“ஏடுடைய மேலுலகு" ( தேவா, 5992). 
என்பது திருப்பாட்டு, ஈச்சினார்க்ினி௰ர் ஏட்டி. 

மிடைந்த மகடூ என மாற்றி யுரைப்பர், வேம்பினிண 
ருடன் இலை மிடைந்த படலைக்கண்ணி மாக்சட்குக் 
கூறியது இவ்வுமணராகிய மாக்கள் தமிழ் மூவேந்த 
ரள்ளும் பாண்டியர் பரிசனம் என்பது தெரிய 
வேண்ட். என்க. 

இதனால் இவ்வமயத்துத் தமிழ்நாட்டுப் பாண்டி 
யர் தலைமையராக விளங்குதல் குறிக்கொள்ளலாகும். 
இக்காலத்து வேங்கடசாடுடையரசர் பாண்டியற்குத் 

,திறையிடுவாராயினர் என்பது;



  

(27) 

என்னும். அகப்பாட்டானும் அதற்குப் பழைய 

.ரைகாரர், 

படுவங்கடம் பயந்த அங்குள்ள அரசர் திறையிட்ட'' 

என்று உரை கூறியதனானும் உணரலாம். 

“நொன்பகட் டுமணர் ஒழுகையொடு வந்த 
மகாஅ ரன்ன மந்தி...... உமட்டியரின் ற 
இளர்பட் புதல்வசொடு கலிலி யாடும் 
தத்துரீர் வரைப்பிற் கொற்கைக் கோமான்! 

எனச்சிறு பாளுற்றின் வருதலான் இவ்வுண்மை 

புணர்க. மல்யின் மந்தி கடற்றுமையூராசிய 

கொற்கைக்கு உப்பு ஏற்றும் உமணர் ஒழுகையொடு 

வருதல் கூறியதனானும் இது துணியப்படும். 

மந்தி சீக்கு மாவுடை முன்றில்” வேங்கடத் 

இற்கு இந் நாலுட் கூறுதல் கண்டுகொள்க. கண்ணி 

சூடினர் உமண் ஆடவரே யாதல், 

ஈஅத்தப் பாதிரித் துய்த்தலைப் புவி 

யெரியித ழலரியோ டிடைபட விரைஇ 

வண்டோட்டு......... வண்டுபடு கண்ணித் 

தொல்புதை சரற்றடிக் கோலுடை யுமணர்”(அகம் 191) 
  

என அகத்தின் வருதலான் அறிக பரேர்- 

பருமையான ஏரினையுடைய; எறுழ்த்திணிதோள் - 

வலியாற் நினிந்த தோள். மகடுஉத் தழுவற்கு 

அழகும், அள்ளற்சாகாட் டாழ்ச்சி போக்கத் தன் 
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தற்குத் திணிதோஞும், அங்ஙனம் பல்காற் றள்ளுத 
லான் முறுக்குண்ட யாக்கையும், காட்டகத்து 

ஆ.றலைகள் வரையும் அஞ்சாதெதிர்த்தற்கு முழு வலி 

யுங் கூறினார். உரையில் 2445..-4 அடிகளுக்குப் பின் 

பதிற்றுப் பத்தினின் மு (44) மேற்கோள் காட்டப் 
eS, 

81-65. “முழுவலி துஞ்சு கோய்தபு கோள்றொடை 
நுண்கொடி யுழிஞை வெல்போ ரறுகை'* 

என்னும் அடிகளை ஈண்டு முழுவலிக்கு மேற் 
கோளாக எழுஇக்கொள்க. 
*வார்கடம் ஜொழுகை நோன்சுவற் கொளி 
பகடுதுறை யேற்றத்து மண்விளி வெரீஇ? (அகம்.122) 

  

என்ப. முளைக்குற்றி ஈமுவாமைக்குத் தக இட்ட 
சிறிய துளையையுடைய கொடுநுகம். கொடுமை 
தன்னுள்ளே உருண்ட வளைவு. '*கொடுங்கான் 
மாடத்து" என இவரே பட்டினப் பாலையுட் கூறுவர் 

கெறிபட நிரைத்த--வலம் இடன் பூட்டவேண்டி 
யன அறிந்து வரிசைப்படுத்தின பெரிய கயிறு 
தொடுத்த நுகம். 

மருங்கிற் காப்ப-பக்கியங்கிக் காவா நிற்க; 
சில்பக உணவின் கொள்ளை --பதத்திற்குச் சிறிதாக 
இடப்படும் உணவாூய உப்பின் விலை. பதர் சில் 
உணவென்க. பதம்--சோறும் கறியு முதலாயின. 
பெரிய சோற்றிற்கும் கறிகட்குஞ் சிறிதிட்டு இனி 
தாக்கலாற் சில்லுணவென்றார். சில்லுணவு உப்பு 
என்றதனாம் பதம் பெரியனவாதல். உணர்த்தினார்.



   
   

டாய மெடுவழி; உமணர் 
ஈம் பதிபோகு என்முர், 

உமணர் சேர்ந்து கழிந்த மருங்கி னகன். றலை?” (குறும். 124) 

போகு கெடுகெ.றி-- பபோதற்குரிய பெரிய வழி 
என்பதும் ஆம். உலகுடைப் பெருவழி என்று மேற் 
கூறுதலான் சேய்மையுள்ள .காடுகட்குச் சேறற்குப் 
பண்டு நெறி புண்டென்று துணியலாகும். ஈண்டுப் 
பதிபோகு நெடுமெறி என்ருற்போல அகத்தினும்(17) 

“ரெழுக் தன்ன வுருகெழு செலவின்" 

  

என வந்தது. பல் எருத்து உமணர் -- ஓழமுகை 
யீர்த்தலிம் சோர்ம் இலை த்தவ.ற்றைவிட வேண்டுதலிற் 
பல எருதுகளைப் பிடித்துக்கொண்டு போம் உமணர் 
என்முர், இதனுரைக்கண் அடித்துக்கொண்டு போம் 
என்பதைப் பிடித்துக்கொண்டு போம் என்று 
இருத்திக் கொள்க, மஃடு௨. சகட்டிற் கட்டிய 'எருது 

களைப் புறந் துரத்தலால் இவர் மற்றை எருதுகளைப் 
பிடி.த்து உடன் போதல் குறித்தார். 

“பகடு பல பரப்பி 
யுமணுயிர்த் இறந்த வொழிக லடுப்பின்'* 

என்பது அகம் (159). 

உமணர் கொள்ளை சாற்றிப் போகு கெடுநெறி 
aii gos சனிவழிச் செல்வார்க்குக் காவலாக. 
உமணர் போகு கெடு கெறி கழியுகர்க்கு ஏமமாக 

என்றது ௮வர் கல்லென கரெழுந்த செலவிம் சேற
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லானும் அவர் எருதுகளைத் துறையேற்றத்து உரப்பிப் 
புரியும் மடிவிடு வீளையாலும் தம் வருகை புலப்படுத் 
திலான் உண்டாகிய அச்சமின்மையைக் குறித்த-து. 

“உமணர் 

ஊர்்*கண் டன்ன ஆரம் வாங்கி 
யருஞ்சுர மிறந்த வசைவி னோன்ரறுட் 
டிருந்துபகட் டியம்புங் கொடுமணி புரிந்தவர் 
04.99 Sin Qur® 64.059 ரோடி 
ஓமையம் பெருங்காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க் 
கேமஞ் செப்பு மென்றாழ் ரீனிடை'' (அகம், 197) 

என வருதலானுணர்க. இதனால் உமணர் போகு 
மெடு நெறி ஏமம் ஆகா என்றார். 

இனிக் கழுதையிற் பொஇயிட்டு சாத்தாக வழிச் 
செல்லும் பிற வாணிகராகய வம்பலரைரக் 
கூறுகின்றார். 

06-70 மலைத் தாரமுங் கடற் முரமுங் கொண்டு 
தீருதலாம் பெற்ற அரிய பொருள்களை வேற்றிடத் 

துய் ;து உண் பிக்கும் வம்பலர். மலையவும் கடலவுமாய 
மாண் பயம். மணியும் பொன்னும் சந்தனமும் பிறவும் 
மலைச் தாரமாம். முத்துஞ் சங்கு மூதலியனவும் கடம் 
ருரமாம். இவை தரும் அரும் பொருள்கள் அவ்வந் 
காட்டு உணவாக விளை பொருள்களாம், அரும் 
பொருள் என்றது மக்கட் கின்றியமையாமைபற்றி 
என்க, அருத்தும் என்ற வினையானும் அறிக, 

  * ஊர்--பரிவேடம், இஃது உருளைக் குவமை;.



  

   

       
சி லுதவும் பழுதில் வாழ்க்கைக்   

எனச் சிலப்பதிகாரத்து (அழற்படு 89-86) 
கூறுதலான் இவ் வுண்மை யுணரலாம். இவ் வம்பலர் 

காலிற் செல்வோரென்க,. இவர்க்குக் கண்ணஞ்சாமை 
யும் இவர் உலகத்து பிடியைத் தங் கையானீக்கலும். 
வென்றியாகக் கூறுதல் காண்க, (றப். வெண். மாலை, 
வாணிக வென் றி) 

இருந்து தொடை சோன்றுள் - திருஈ்திய 
தொடுத்த வினையின் கண் அசைவில்லா வலிய முயற்சி, 

“தொடங்கு வினை தவிரா வசைவில் Boron pe 
ய இறந்த தாழ்விலுள்ளம்'” (அகம், 29) 

என வருதலான் இதனை உணர்க. அடி புதை 
அரணம் -- அடியை மூடியுள்ள காப்பு. ெதொழடு 
தோலாயெ செருப்பினும் வேராக அடி.லூடு செருப்பு 
அடியரணம் என்பதும் பாதரஷை, என்பதும் ஓக்கும்; 
காலிற் சேறம் கின் றியமையாதது பற்றிக் கூ.றிஞர், 

படம் புக்கு-மெய்ச் .சட்டையிற்றாம் புகுந்து 
எ-று. படம் உடம்பைப் போர்க்க உடம்பே அதனுட் 
புக வேண்டுதலா னேற்ற வினை கூறினார். அரணம் 
எய் அரணத்தால் நடந்து என்பதுமாம். 
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வரிக்கச்சின்கன் வெண் கைப்பிடியையுடைய ஒள் 
னிய வாள் பூணப்பட்டு மலையில் ஊர்ந்இயங்கும் பாம்பு 
போல் ஒரு புடையீலே அசையா நிற்க, வரையூர் 

பாம்பை உவமித்தலான் மார்பின் தோளோடு வீரவிச் 

சுற்றிய வரிக் கச்சிற் கோக்கப்பட்டு வாள் தூங்குதல் 
நினைக்க, அரைக் கச்சன்மைக்கு மார்பின் வீரவி வ௱க் 

கச்சின் என்றார். கை-கைப்பிடிக்கு ஆயிற்று. வெண் 
ளை என்றது வெள்ளிய தந்தத்தாற் செய்யப்படு 

தலின் வாள் சச்சிலே கோக்கப்பட்டுத் தோளின் ஒரு 
பக்கத்திலே தாங்க என்பர் உரைகாரர். தோளில் 
இடப்புறத்து வில்லும் அம்பறாத் தணியும் கூறாமை 
யான் இவ் வம்பலர் வில்லுடையராகார் என்க. 

இதனாற் ,நிருந்துதொடை என இவர்க்கு முற்கூறி 
யது இருந்திய அம்பு தொடுத்தலாகாமை நன்கு 

தெளியலாம். “அரும் பொருளருத்துந் இருந்து 
தொடை நோன்றாள்" என்புழிக் கொடை யென்பது 
எழுதினர் பிழைப்பாம்றொடை என மா.றிற்றோ என 
நினைத்தலுமாகும். அற்றம் மறைத்தலினீன்று தப்பா 
மைக்குச் செறிவுடைய உடை வேண்டினார். சுரிகை 
செருகப் படுதலாற் சுற்று வீங்குதல் குறித்தார். ஈடு 
வில் ஓச்சிய--பாலைக்குக் கருப் பொருளாகிய வில்லின் 
தொழிலை ஓட.டிய எறுழ்த் தோகாயுடைய வம்பலர் 
என்க. ஓச்சிப--ஒட்டிய; *வண்டோச்சி மருங்களை 
தல்" என்பதனானும், “தா.றடுகளிற்றின் வீறுபெ.ற 
வோச்சி'? என்னும் முல்லைப் பாட்டடி யானும் உணர். 

“வில்லுடை வைப்பின் வியன்காட் டியவின்''(அடி. 82) 

என மேலே இவரே கூறுவர். இதனால் இவ் விற் 
செய்தி எயினருடையதாதல் உணர்க, விற்செய்தி Hi



    

    

   

  

புறம் போலக் கொடுமையுடைய ரல் 
4. மெம் பொரு க தொல்ச்சய யுண் ர்பு கூறினாம்போல ஈண்டுக் கருவில் ஓசசிய என்றார் என்க, 

இனி, இலள் வம்பலர் தோளின் சண்ணகன் ற 
தன்மையும் £றுழுடைமையுங் கண்டு ஆறலை கள்வர் இவரை யாம்) கோறலியலாதென்று தம் கருவில்லை எய்யாமல் உயர எடுத்தலைச் செய்தலான் வில்லை உயர 
எடுத்தற்குக் காரணமான தோள் என்பதும் ஆம். ஊன்றி வளைத்துற்குரிய வில்லை உயர எடுப்பது எய் 
யாமைப் பொருட்டென்பது தெரிக,. ஏற்பது கொள்க. கடம்பினை இடனாக விரும்பிய நெடிய முருகக்கடவு ஒத்த மீனிமை--மீனிமை. மீட்கும் வன்மை, ஆறலை 
கள்வர் கவர்ந்தாலும். மீட்கும் வன்மையைக் குறித் தார். முருகக்கடவுள் தேவர்சிறைமீட்டது நினைக்க, மீளி பண்பாதல், “வள்ளி விளக்கம்!” சிலப்பதிகாரம் அந்தி மாலைச் சிறப்பில் வெள்ளி வெண்மையாதல் 
போலக் கொள்க, 

76-60, உடம்பிடி-. வேல். வேற்றடக்கை ,நியதனால் இல் வம்பலர் தங் கையில் வில் லுடையா காமை காண்ட வம்பலசரகிய வழி செல்வார்க்கு 
அம்கி தோஞும் 2. டம்பிடித் தடச்கையும் ஓடாமை 

புங் கூறியது, அவரிடமுள்ள அறியவும் பெரியவுமாகய 
பண்டங்களைக் காத்துய்க்கும் படை வலியும், மெய் வலியும், உள்ள வலியும் வேண்டி. என்க, வம்பலர் 
வழிப் போவார் என்பது சிலப்பஇகாரத்து, 

  

wa 

   



௨2.௨ 

“வம்பலர் பல் வதியும் வளம்பட'* (வேட்டுவ வரி) 

என்புழி அடியார்க்கு நல்லார் LOSS Er 
ணுணர்க, 

தடவு நிலைப் பலவின் -- பெரிய நிலைமையின் 
புடைய பலா மரத்தின் என்ப. பலவின் தடவுறிலைப் 
பெரும் பழம் எனினும் பொருந்தும், குடத்தின் 
நிலமையையுடைய பெரிய பழம் என்க, 

**பலவின் குடமருள் தீம்பழம்”* 

என்பது அகப்பாட்டு. (959). தடவு தடா என 
வும் வழங்குகலான் அறிக. தடவு நிலை -- வலாதலை 
யுடைய நிலை என்பதுமாம், “முடமுதிர் பலவின்!" என 
வருதலான் ௮.றிக, கழுதையின் மு.துசலிட்ட பெரறை 
ஓத்திருத்தற்குப் பலவின் முழுமுதலிழ். கடக்கும் இப் 
பெரும் பலாப்பழத்தை உவமை கொண்டார். இவ் 
வுண்மையை, 

மலைபடு கடாத்துள், 

“சார்கோட் பலவின் காய்த்துணர் கடுப்ப 
கேர்சர் சுருக்கிக் காய கலப்பையிர்”? (12, 13) 

என வருதலான் அறிக, 

சிறு சுப் பெரும் பழம்--எண்ணித் சிறிய ச& 
களையுடைய பெரிய பழம் என்க. உருலிழ் பெரியன. 
வாகிய சில சுசயுடைமை குறித்தார். 

மிரியம் புணர்ப் பொறை--மிளகன் புணர்த்தலை 
யுடைய பாரம். புணர்த்தல்-இரு புறமும் பாரம்



  

     உல்கு உடைப் பெருவழி -- சுங்கம் 
உடையபெரியவழி, இக் கழுதைச் சாத்தஇலுள்ளவ3ர 
'இருந்துவாள் வயவர் ஆதல்' அகப்பாட்டில் (89) 

“பொறைமலி கழுதை கெடுகிரை தழீஇய 
தருக்துவாள் வயவ 

  

என வருதலா ன.றியலாம். 

  

பெருவழிக் கவலை -- பெரிய வழி களிலுள் 
கவர், ுி.. அவற்றைக் காக்கும் வில்வுடை 

  

5 @     

வைப்ப. வில்லுடை வைப்பு -- விற்படையுடை 
று 

  டம 
     ர்கஸ், சக யுனடக் கையர் கவல: காப்ப" 
மதுரைச் காஞ்சியினும். 

வியன் காட்டு இயவின் --அகன்ற காட்டு வழி 
இலவக்துக்கு ரண்ட அரையுடைமை இயல்பு. 

இலவத்து அலங்கு பசுங்காய் என்க, பக 
அணிலும் இரவில் கருப்பையும் ஆடாது என்க, 
கருப்பை 4 ஏலி;  எலியினும் உயர்ந்ததாகலின் 

அணிற்கு ஓடுக் ௯ Sept. உணவரிய பாலை நிலச், 
முடிலாதலின் இவற்றைத் தடுத்தல் இன்றியமை 

யாற்றின் அறல்போல Pi 
று வெரி 

ஸ்விஸ்    

  

ல் 

  

    

துஆ 

   

    

   

  

bye Md Lie Mt    

  

சீன் இக்யாகவும் கூறினும் இன்றும் தும்.
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யாறு தெங்க விலையென ப பரந்ததன்றே ' 
[Bing மந்தர புராணம்] 

என்பதனான் இஃதுணரலாம். வேற்றலை யன்ன 

வைந்நுஇ யித்திலை. நெடுந்தகர்-கெடிய மேட்டு Do 

மென்பர் உரைகாரர்.வேல்.நு.இயித்திலை வேய்ந்ததனால் 
குரம்பையின் நெடுந்தகர் (நெடிய மேடு) எய்ப் 

பன்றியின் முதுகு போலும் என்று கருதுக. ஈடு 

கெடுந்தகர் ஈத்திலை-ஈந்தின் மெடுந்தகரிலை என் ௨. 

குரம்பை - குடில். எய்-- முள்ளம்பன்றி மகவு 
ஈன் பிணவு மகவொடு மான்றோற் பள்ளியின் ஒழிய 
எயிற்றியர் போகி என்க, உணவிட்டற்குச் செல்லாத 

வள் ஈன் பிணவுதான் என்றதாம். போகாமைக்குக் 

காரணம் மகவொடு முடங்கவேண்டுதல் கருத எ-று. 
அடியிற் குழைச்சும் நுனியில் உளியுமாகச் செய்த 
பரரையை இரும்பு தலையாத்த கோலிழ் செருயெது 
குறித்தார், இருந்து கணை - திருந்திய திரட்சி. விழுக் 
கோலிற் றைத்த அரைவா யுளியின் மிளிர மிண்டி 

என்க, மிளிர மிண்டி கிளம்பச் குத்தி, நுண்புல்-- 
எறும்பு தொடுத்து வைத்த நுண்ணிய புல்லரிசி. புல் 

லரீடி யடக்யெதனால் உண்டாகிய ம௫ழ்ச்சி தெரிய 
நிற்றலால் வெண் பல் எயிற்றியர். எயி.ற்நியர்--எயின 
மகளிர். பார்வை-- பார்வை மான், பறை தாள் 
விளவின் தாள் தேய்ந்த விளாவின். நில உரல்-- 
நிலத்தில் உரலாகக் குழித்தது. காமுடைய குறிய 

உலக்கை, நிலத்திற் குழித்த உரற்கு உயரமில்லாத 
குறிய வுலக்கையே ஏ.ற்றதாம். ஓச்சி- குத்தி, நெடுங் 
இணற்று வல்லூற் றுவரி-௫ணறு நீண்டது. வலிது: 

ஊறுவது, நீரும் உவர்ப்பது என்றது காண்க 

அதனைத் தோண்டி என்றது--அர் நீருங் கொள்ளூ 
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மிடத்துத் தோண்டி எடுக்கவேண்டுவது குறித்தது. 

தொல்லைக் குழிசி -- பழம்பானை, முரவு வாய் -- 

தலைப்புறம் ஒறுவாய் போன. பானை, மூரி அடுப்பு 

கொம்மை முரிந்த அடுப்பு. வாரா தட்ட--கழுகிரை 

வாராமற் சமைத்த புழுக்கல். 

L. 101 வாழின்-கருவாடு. வாடாத் தும்பை 

வயவர்- வாடாத தும்பையென்னும் பெயரினையுடைய 

வீரர், வாடாத் தும்பை என்றதனால் வாடுக் தும்பை 

யல்லாத துரோணம் என்பதாம். இவரே, இச் நூலுள் 

வாடா வள்ளி எனக் கூத்தினைக் கூறுதல் போல 

இதாடங் கொள்க, (அடி. 970). துரோணத்தைத் 

தங்குடிக்கு மூதலாகவுடைய வயவர் துரோண வீரர். 

நும்பைக்குத் துரோணம் என்பது பெயராதல், 

  

“தும்பையும் பதக்கும் துரோண மாகும்'" 

என்னும் பிங்கலந்தையிற் காண்க. இக் குடி 

ap தற்கட்டுரோண த்து த் தோற்றழமுடைமை 

துபோணர் வரலாற்று னுணர்க. இங்கனம் கொள் 

ளாது அதிரப் பொருவது தும்பையாம்' என்பது 

  

பற், 

  

   
த் தும்பைப் போரினையே ஈண்டுக் கொண்டால் 

இத் திரையனையே இவ் வடிகள் குறித்தறகு ஏற்ற 

அடையாளம் ஓன்றுமில்லாமை கோக்கக்கொள்க. 

செவ்வரை நாடன் என்பதனாற் நிரையன் எனத் 

தெளிவிக்கப் படாமையுங் காண்க. சிறுபாளுற்றில் 

Custer ஆவியர் பெருமகன்” என்றாற்போல ஈண்டும் 

வாடாத் தும்பை வயவர் பெருமகன் என்பதனாற் 

குடியே மு.றித்தாரென்று கொள்க. மேற்றொண்டை 

யோர் மருக என்றதுங் காண்க,
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* என நல்லியக் கோடனை “ஓவியர் பெருமகன்" 
அந்நரலுட் கூறுதலுங் உணர்க,சென் பாணர் 

சாதியேம். இவர மண்டைப் ர் என்ப. 
(தொல், பொருள். 9/6. உரை) செய்வ மடையில் 
தெய்வத்திற்கு இட்டு வைத்த பலிபோல, தெய்வப் 
ஒப்பாலைக் குரிய காடு இழான். வம்பலர் கைட் 
பொருள் வல்வும் களவேர் வாழ்க்லையரும், சென் 
வரை மாடன் சென்னியம் எனின் நும்மைத் தெய்வம் 
போல் வழிபடுதல் கூறிக் காட்டினான். எறும்பு பன் 
னாள் முயன்று சேரவிட்ட புல் லுரைவையும் தம் பரி 
wre மிண்டிக் கொள்ளை கொள்ளும் எயிற்றியரும், 
செவ்வரை காடன் சென்னியமெவின் உபகாரப். 
படுதல் கூறியதனால் கொடுஞ் சரத்தும் இத் இரையன் 
செங்கோல் போற்றப்படுதல் குறித்தார், பால் நிலத் 
தவர் இயற்கையின் அருளிலர் என்பது எறும்பின் 
நுண்புல் லடக்குதலாற் குறித்தார், 

3, 105, பைதீர் கடும்பு-பசமை தீர்ந்த சுற்றம். 
மானடி பொறித்த மானடிச் சுவடு பொறிக்கப் 
பட்ட, மயங்கு அதர் மருங்கின் -- மயங்குதற்குக் 
காரணமான வழிப் பக்கங்களில், மானடி பொறித்த 
அதரன் றி மக்கள் வழங்கியதல்லாமையால் மயங்கதர் 

என்றார். வான் பெய்யாது மடிந்த காலத்து நீரை 
விரும்பீச் குழித்த அகழ்; அகற்ந்த பள்ளம் அகழெனப் 
பட்டத; அப் பள்ளத்தைச் சூழ்ந்துள்ள பயம்பு- 
மூடு குழி. இது மூட்டுக் குழி என வழங்கும். இம் 
மூடு குழிகளிற் றம் உடலை ஒளித்து ஓசை ஓடுங்க, 

shane      

  

         

  

ய். 109, புகழா வாகை--புகழப்படாத அகத்தி. 
வாகையாயிற் புகழப்படுமென்பது, வாகை புகழப்



            

   

  

  

சை (66) = ws 

ப் பழைய உரைகாரர் வெற்றி 

வள் வாழும் வாகை" என 

ங் கொண் டுணர்க, இது வெற்றிப் 

கு அடையாளமாகும். இது புகழடையாள 

மாதற்கெற்பக் காதணியாக இள மகளீர் பூண்பர், 

(சாகுந்தலம் 7-ஆம் அங்கம்) -: அகத்தி உணவிற்கே 

யாத லுணர்க. இவ்வாறு மூடு குழிகளிழம் பன் Maer 

அகப்படுத்தல், 

சேனோ னகழ்ந்த மடிவாய்ப் பயம்பின். 
வீழ்முகக் கேழ லட்ட பூசல்! (294-5) 

என்னும் மதுரைக் காஞ்சியானும் உணர்க, 

111. அரைகாள் வேட்டம் அழுங்கின்-முற்பாத 
காள் வேட்டம் ஒழியின். பகல் காள் -- பீன்னரை 
நாள், பகல்-பாதி. இவரதுரையீற் பிற்றைகாளென் 

றெழுதப்பட்டது. எழுதினர் பிழைப்பு. பகல்-- 

பிற்றையாகாமை உணர்க, அகத்திப்பூ பன்றிக்கொம் 

பிற்கு நிறத்தொடுபட்ட வடிவுவமை என்க. பகு 

வாய் - வேட்டங் கவ்வுதற்குப் பிளந்த வாயினை 
யுடைய ஞமலி: ஓடி யிளைத்தலானும் வாய் 

பிளத்தலாம். 

L. 112. பைம்புதல்--முயல்கள் ஒளித்திருக்கும் 
பசிய புதல்கள். எருக்க--கோலால் அலைத்து. தொகு 

வாய் வேலி--நெருங்கய இடத்திட்ட வேலி: தொடர் 
வலை - பின்னல் வலை, புல் இதழ் -- புற இதழ்: 
முயல் போக்கற வளைத்துக் கானவர் கடறு கூட்டுண் 

னும் சுரம் எ-று. கானவர்--காட்டகத்து மறவர்,
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கடறு - காமு. இனிக் காட்டகத்து மறவர் வாழ 
குறும்பீன் இயல்பு கூறுகின்றார். 

ம: 177, அம்பர்-அப்பால், இம்பர், உம்பர், 
இப்பால், உப்பால் என்றாற்போல்வ தொரு சொல், 
ஒன்னாத் தெவ்வர்--தம் அரசனுக்குப் பொருந்தாத 
பகைவர், பருந்து பட--தசையுண்டற்குபப் பருந்துகள் 
வந்து படிய. ஓச்சி ஏ.றிந்து. எஃகத்ழைப் பலகை 
யொடு நிரைத்து, பலகை--கேடகம். தோற்றி 
என்ப, 

  

  

120-127, முடிகாட் சாபம்--முடிந்த ஊர 
யுடைய வில். சாபம்-வடமொழி. கரவ 
வியனகர்--கணைகள் எய்யுந் தொழிலற், 
வைக்கப்படும் அகன் வீடுகள், 

  

    
123. வரையிற் றேனிருலை யொக்கும் த 

என்க, புதை--அம்புக் கட்டு. 

128, வேட்டத்துக் குரிய நாய்களைம் சங்கல்ப் 
கட்டிய மகர். மாய்கள் யாத்த நிலையிற் DIT BU | ற் 
கருமை ௩.றி அவற்றை அவிழ்த்துவீட்ட சிலையி9 
கொடுமையைக் குறித்தார். பிற விலங்குகள் கிட்டு, 
கரிய காவலையுடைய ஈகர் என்பதும் ஆம். வ 
வேலி--இஃது இடுமுள் வேலியின் வேறு. (154) முள் 
வேலியாக வளர்ந்து வாழ்வது. 

   

  

பள் 

787... கொடுநுகம்--உருண்டு வளைந்த நுகத்தடி; 
இது கதவீற்டடும் கணயமரம். “கொடுங்கட் காக்கை!” 
6 )என்புழிப் போலக் கொடுமை



உட: தித் aS 

   IS வக்கு, “கொடுங்கால் மாடம் of su gia 
STS. புலம் என்பது வடமொழி; அது. 

யிற்று. யமன் ஈமன் என வருதல் போலக் மெ 
கவு ம்முக் கதவு. கதவில் கழு நிஷைத்த வாயில் 

என்க. இது சட் கதவு என்பது; உரையில் உட்ககுவு 
என்பது எழுதினர் பிழைப்பென்க சளன்ளாணிகளாகக் 
கழு நிழைத்தல் காண்க. தம்முன் செறிந்த ஓட்டுக் 
கதுவாகுல் உணர்க, சுவல் விளை கெல் என்றாது பாலை 

பில் நீர் பாய்குற்ல்லாத மேட்டு நிலமாகல் பற்றி 
என்றுணர்க, வேட்டத்தின் ஞமலி தந்த உடும்பின் 
வறை. வறை- வறுத்தது. இனவுச் சூல்--அக்கூமாணி 
போலும் மூட்டைகளையுடைய கருப்பம். சொன்றி 
வழமைகால் யாத்தது- சோறு பயபொரியலால் மறைக்கப் 
பட்டது. கால் யாத்தது -- மணம் புறம் :3பாகாமற் 

கசற்றிற்கு மறைத்துக் கட்டியதுமாம். மேற்கரப் 
புடை யடி.சில் (276) என வருதல் காண்க. பொரிய 
லால் மழைக்கப்பட்டது என்பதற்குப் ெபொர்யல் 

ரைரணமாக கூடியது என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். 
யானையும். அரவும். இடியேறும் யாரும் அஸ்சத் 
ற்க்கன என்பது கழுத்து. அவற்றிழ்கும். மகன் 

மரறா மறம் -- சூற்கொண்ட அதின் மகன் அஞ்ச 
Barr ge af stb. 

  

கம் என 

  

STONE,   

      

யானை பெபரிதாய்க் கொல்வது, அரவு 

தாய்க கொல்வது. இவையிரண்டு கிலத்தி௮ 
ஊறுகள். இடி வானத்தினின்று வீழ்வது. இதனால் 
இம் மறக் குடிக் காளையர் கருத்தெரட்டே 97 Bp 
பயிறல் ரூறித்தார். வீரம் தாயர் கொ ட்டு வருவது 
என்று இவர் கருதுதல் காண். புல் ப்போத்து 
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புலியில் ஆண், வலியால் அடித்துண்டலின் உவமை 
யாயிற்று. புல்லென்ற தாடி (வீசை) கூறியது மிக 
இலையோன் என்பது பற்றி. 

*இருங்கவி வில்லாப் பெரும் புன்றாடிக் 
கடுங்கண் மறவர்! (அகம் 897) 

வாட்குடி--வாளோடு முற்றோன்.றி மூத்த கடி 
என்பது புறப்பொருள் வெண்பா மாலை (கரந்தை. [4 
செல்மாய்-தன்னையே தொடர்ந்து செல்லும் சாய் 
என்பதுமாம். நாயன்ன சுற்றம் என்பதும் பொருந் 
தும். நாயகர்க்கு நாய்கள்போ னட்பிற் பிறழாது, 
‘Robs Spray or கொட்கு, மாய்படை'' என் 
பது பேராடரியர் காட்டிய மேற்கோள், (தொல். 
உவம, சூத். 97). கேளா மன்னர் -- தன் மன்னன் 
சொழற்சேனா வேந்தர் என்பதும் ஆம், கடிபுலா 
தான் வாராதபடி அம் மன்னர் கடிந்த நில i 
விடியல். 4சரனிரை பெறூஉம்?! 

க் கொணர்ந்து, 1 
இவற்குக் கள்ளோ இவீப்பது என்பது தோன், 
ஆ தந்து ஈறவு விலைக்குப் போக்டு என்றுர். பெ 
யறியாமை செய்தழ்குப் பலவகைக் கள் பரு6 
இயல்பு... மதவிடை--வலிபுடைய ஆட்டுக் இடாய்; 
பக்கத்து முல்லை நிலத்துக் கொண்டதாம். எல ஈவில் 
எறுழ்த் தோள் என்றதனால் இடத் தோளாயிற் ஐ. 
வலன் வளையூ௨ என்றதனாலும் அஃது அறியக் 
கடப்பது. இனிய உணவும் Cow amuse sub 
கூறுதல் காண்க. தூங்கா இருக்கை என்று அசையாத 
குடியிருப்புக் கூறுதல் பாலை நிலத்திற்குப் பொருக்தா 

          

என்ப, ஆது 
உதவும் பா 

  

அனினங்   

        

     



     
முரண் இருக்? 
து காண்க,     (அகம் 801) 

ரீரூறு மிடந்தொறும் 

பெயர்ந்து வஇிதல் பாலை நிலழ்தவ ரியல்பு. 

இஃர முல்லை சிலங் கூறுகின்றார். மறிய குறுக 
மதி தட்டிகள். அவை நின்று கழுித்தற்குத் தழை 

கள் கட்டிய கெடிய வல்லாத குறிய நாண்கள். செறி 

aps கதவு-கழி செறித்த கதவு. சாம்பின் 
அதளோன்..சேக்கையின் மேற்றோலில் உள்ளவன். 

சேக்கை உறத்தாமைக்கு, தோலிட்டவன் என்று 
துஞ்சும் காப்பின்--தங்குங் காவலையுடைய முன்றி 
என்க, துஞ்சுதல் வேறு முயற்சியின் Vb தங் 
காதல் 

       

  

ர்.     

    

ிறுகண் யாக்கை யிரூங்கழித் தவல யொலியிழ் நஞ்சும். 

என்புழிப் பழைய வுரைகாரர் கூறியது கொண் 
டணர்க, ஈண்டுத் தஞ்சுதலைத் 'இருத்துஞ்சுந் திண் 

காப்பின், என்னும் பட்டினப் பாகயுட் போலக் 

கொள்க. துயில் கொள்ஞங் காவல் என்றல் துயில் 
கொள்ளுதல் காவற்குப் பொருந்தா தென்க. *புவியத 
ளிதணத்துச் சிறுஇனை வியன்புனங் காப்பின்! என 

வருதல் (கற்றினே 850) காண்க மெடுந்தாம்பு- 
ஆட்டுக் கிடாய்களையுடைய மெடிய தாம்புகன£க் 

குறும் தறியிற் றொடுத்த முன்றில். கடாய்களைத் 

தாம்பீற் கட்டித் துருவையையும் வெள்ளாட்டையும் 

இடு முள் வேலியினுள்ளே உடக்கவிட்டிருப்பறு
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குறித்தார். கொடுமுகத் துுவை--வளைவாய முஃ 
னுடைய செம்மறியாடு. வெள்யாட்டு முகன் வ 
யாது கே ராதல் நோக்குக, வீழ்முகக் கேழல் 
(மதுரைக் காஞ்சி 895) எனப் பன்றிக்கு முகன் 
வேறு கூறுதல் காண்க, எருப்படு வரைப்பீன்--விஃஈ 
நிலத்திற்கு எரு மிகுகின்ற ஊரிடத்து. விடியல் புன் 
எழ மத்தம் புலிக்குரல் ஒலிப்ப வாங்கி என் க 

டவல் 7578. குடைக் பானானுடைய 
மொட்டினைத் தயிர் ஆடை யுடைத்தாதற் 

      

    
செய்தல் காண்க. நுரை தெறிந்து — sur 
கலக்கி நுரையுண்டா தலைத் தெரிந்றுகொண்டு; 
வெண்ணெயெனினு மமையும், நுரை தெரி மத் 

  

என்பது (அகம் 100), புகர் வாய்க் குழிசி-தயிர்ப 
புள்ளியினையுடைய வாயையுடைய பானை. தோய்த்த 
பானையை மா ந்நியதென்னாமைக்குப் புகர்வாய்க் 
குழிசி என்றார். பூஞ்சுமடு--பூப்போல் மெல்லிய ௪மடு. 
பூவாற் செய்த சுமடு என்பர் உரைகாரர், காள் மோர் 
மாறும்- காலையில் மோரைப் பனங்கட்கு யாறும் 
ஆய் மகள். ஆய்ச் சாதியில் ஆண் மக்கள் ஆன் 
எருமை யாடு முதலியவற்றை ஒம்புவர் என்றும் 
பெண் மக்கள் அவற்றின் பயனைக் கொண்டு விலைக்கு 
மாறிக் கொயருத்துவர் என்றும் பகுத்தது காண்க, 
மெய் விலக்குப் பசுங்கட்டிப்பொன்னக் கொள்ளாது 
எருமையையும் சல்லாவையும் அவற்றிற் கருக் 
கொண்ட காடும் பெறுங்குடி எ-று தானே பல் 
காத பொன்னின் இழிவும் பலவாகப் பல்கிப் பயன் 
படும் எருமை காகு அன் இவற்றின் உயர்பும் அறிக்து 
செய்வது சாட்டினார். வீடியற் போ௫ காள் மோர் 

     



argh 
் ர். எண்டுக் 

இர் உரைகாரர். பெடு 

வாயுறை தாூருவி 
DOr. கட்டிப் பசும்பொன், அக்காலத் 

ரசு கட்டியாயிருந்தது போலும், மடிவாய்-- 
2 கக்கு மடித்த வாய். ஈரி முதலியவற்றைச் 
துரத்தற்கு 8௯ வீடுவது வழக்கு; 

     
wr 

மல் வாடையுள் 

    

   

    

   

   

மென்றும் 

“இடையன், மடிவீடு வீளை கடிதுசென் நிசைப்பத் 
தெறுகரி பார்க்குங் குறுகரி வெரீஇ 
முள்ளூடைக் குறுந்தூ நிரியப் போகும்'" 

என்பது (அகம், 874), ஜெண்டின் பார்ப். 
பும் உண்ணப்படுவதாதலின் இனைக்கு. உவமித்தார். 
திணமூரல்-இனைச் சோறு, புல்வினங்களைக் காட்டின் 
மேய்த்துத் திரீதலால் தொடு தோல் மரீஇய என்றார். 
தொடுதோல்-- செருப்பு. விழுத்தண்டு-- சிறந்த Sy. 
'தண்டுகா லூன் றிய தனிநிலை யிடையன்” என்பர். 
(அகம். 274). உறிக்கா சளர்ந்த--உறியையுடைய கா 
மெலைறி யிருந்தகனால் ஊர்ந்த என்றார். சுவல்... 
தோள்தட்டு, வேம்பால்: விரும்பும் பால். உரைத்த 

ரீ-- தடவீய மயிர், ஓன்று அமர் உடுக்கை-- விரும்பத் 
ZFS ஒருடையிளையுடைய. கூழார். இடையன் 
உணவு நிறைந்த இடையன்; உடுக்கை ஒன்ருதலால் 

டம்பிற்கு ஓர் குறையில்லை என்றும் உணவ 
யை வேண்டுவதென்றும் குறித்தவாறும், க.முடை 
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கல்லில் (அடி, 927) என்பது காண்க, ஒற்றைக் தல 
டன் உண்ணலாகாசென் ப 7 

என அமையும், கன் நமர் மிரை-- 
பசு நிரையுடன். உடற்கு வேண்டியது oi 
ம௫ழ்தற்குரியதென்று குழலும் யாழுங் கூறுடின் 
ஜெலிகோல்--கடையப்படுங் கோ: 
யுங் கோல், ஜெ௫ழி தொட்ட--கடை Os 

துளை த்தலாற் கரியவாகய துகாகளைய/டைய குழலின். 
இன்றிம்பால- இனிய இனிய பாலை என் னும் 
பண்ணைப் பலகால் ஒலித்து வெறுக்கின். வெ. 

பண்ணினிமைக் குறையான் அன்று, வாயான் செறு 

போது முயன்றதனால் உண்டாகிய வருத்தத்தால் 

என்றுணர்க. வெறுக்கற் கையால் இசைப்பது கொள் 
வன் என்உன்றார். குமிழ்ங்கோடு குழல் (உட்டுளை) 

உடையது. அதைத் தண்டாக வலா, 
(கயிற்றை) ஈரம்பாகத் தொடுத்த வில்யாழ் எறு. 

இதனால் யாழ் வளைவா யிருப்பதே க!ுஇஞர், “Der 
புரி வளையாழ்'” என்பர் கம்பகாடர். “யாழ்கோடு? 
என்றுர் இருவள்ளுவனாரும், இவ்வாறு வளைத்த 
தண்டினைபுடையயாழ் வடிவம் கழல் வடிவத்தோடு 
gdur (Champa) 61g இடைத்த சித்திர வடிவு 
களிம் காணப்படுவது, இச் காட்டுச் சித்இர வடிவங் 
களில் இன்னுங் காணப்படவில்லை, ஈண்டு வில்யாழ். 

என், றெதே இதன் வளைந்த தன்மை யுணர்த்தும், பிரம 
யாழ் காரதவீணை என்பவற்றிற்கெல்லாம் முந்தியதாய் 
மக்கள் இவ் வுலல் முதற்கணுண்டாக்யெ இடைக் 
கருவிகள் இவையேயாகும். வண்டுகளாம் நுளைக்குப் 
பட்ட மூங்கிற் றுளைகளிழ் காற்றுப் புக்குப் புறப்படு. 
தலா னுண்டாகிய இன்னோசையை அறிந்த மக்கள் 

    

   

கல்லாத 3     
    er ata 

  

  

      

      ந்து மரற்புரியை 
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கோடை. யவ்வளி குழலிசையாக 
   வரும் அகப்பாட்டா னுணர்க. யாழ் 

7 காணோேசையைக் கண்டு. அவ்வாறே ஒரிசைக் 
யைப் படைத்துக் கொண்டனர் என்றுணர்க, 
ிமாழியில் ஜ்யா என்பது வில் காணுக்குப் பெய 

ராகும். அதுவே எழுத்து மாழ்.றத்தால் யாஜ் என 
லாப் பின் யாழ் என மரீஇயிற்றென மி யலா3, 
யாழ் மறையை ஈரம்பின் மறை (தொல். நூன் மரபு) 
எனக் கூறுகலான் அறிக. நரம்பு ஜ்யா எனப்படும். 
உள்ளே துளையுடைய தண்டினையாழிற்கு வேண்டிய 
மூங்கில் வில்லினின்று தெரிந்துகொண்டதாம். இது பற்றியே எண்டும் புழலுடைய குரிழங் கொழ்வபைல் 
கொண்டனன் என்று கூறினாரென்., ஈண்டுப் ப 
கூறாது யாழ் கூறினார். பல்காற் புறவை---௮.றுஐ. 
வண்டு. பொங்கர் வண்டின் ஈல்யாழ் செய்ய '*(பெருக் 
கதை 29 யாழ் வண்டின் கொகளைக்கேழ்ப! 
(பொருகாறு. 211) என வருதலால் வண்டு 
கேட்கும் செவியுடையது என்றார். வண்டிற்கும் 
செவிப் புலனுண்மை “தாதுண் பறவை பேதுற 
லஞ்சி, மணிகா யாத்த woreda lord சேரன்! என 
வரும் அக.ப்.பர ட்டானுணர்க. 

  

ஓ
க
 

  

  

394. புல்லார் வியன் புலம்! என்ளுர் பல்லின மேய்தற்?னிய சிலமென்பது தெரிய, 
2784-95, எழுகா டோங்குவ.த--மாடு மேயாமம் 

ஜொழுவிலடைத்துப் போற்றுதலான் என்பது சூறிப்பு,
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விடத்தேர் தொடரி முதலிய முள்ரடையன வேலிக் 
காவல், 

786. இதன் உரைக்கண் *பிடித்இரள் நின்றும் 
போன்ற வரகு முதலியன நிற்கும் குதிர்கர்படைப 
முன்றிலினையும்” என்புழி நிற்குங் குதிர் பன்பதை 
நிறைக்குங் குஇர் என்று இருத்திக்கொள்க. ரின்று ம் 
போன்ற குதிர் என்றியைதல் காண்க. நின்றுற்போ 
விற்குங் குஇர் என்றல் வரகு முதலியன என்பதம்கு 
வினையின்றாதல் கோக்கிக்கொள்க, வரகு முதலியன 
நிற்கத்க்கன வல்லாமையும் உணர்க, 

187, இரிமரம்--மரத்தாலாகிய Bios. are 
விந்து குஇர் நிறைக்கப்பட்டதனாற் சகடத்தின் 
உருளையும் கலப்பையும் சார்த்திய கொட்டில் என்றார். 
புகை சூழ்தல்--வரகரிசியை அடுதலாலுண்டாயது. 
புகைபட்ட இடர் தேய்க்த கொட்டில் என்க. 
கருவை கரிய வைக்கோல், வரகினது, 

197 குடியிருப்பு நிறைந்த வல்சிக்குர் செஞ்சா 
வு காரணமாகக் கொள்க, 

198, கடை--உழவு கடை: உழவிற்கு ஓட்டம் 
பொருந்தாது. ஓத்துழைத்தலிற் பயின்று பெரிய 
எநதுகள் எனினு மமையும், பிடிவாயைக் கலப்பைக் 
கும் உடும்பு ராகத்தைக் கொழுவிற்கும் உவமித்தது 
sere, 

201. தொடுப்பெறிந்து உழுத துடவை என்றும். 
துளர் படு நுடவை என்றுங் கொள்க, தொடுப்பு...



    
     ஃமொட்டாற்'களதல், 

மரங்கொல் கானவன் புனந்துளர்க் துவித்திய"" 

என்பது குறுந்தொகை. (2:24) 

2038, அரிபுது பொழுது-- ௧ இரில் அரிசி புக்க 
இபாழுதில் என்பது பொருந்தும், 

209, குறுங்காற் கழையணற்் குறும்பூம்- இவ். 
வாறே ஓவ்வொரு பறவையின் உறுப்புக்களின் நிறம் 
வடிவு ஈன்மு தெரிய உரைப்பதே gidyr Plu. 
வழக்கு. 'பைங்கால் வெண் குருகு: பொ 

புறவின் செங்காற் சேவல்! (௮3ம். £7/) என்பன 
போல வருடங்களில் கோக்௫க் i 
குறிஞ்சியும் முல்லையும், மென்புலம் மருத 
மெய்தலும் என்பர் பு,ழப்பாட்டுரைகாரர். (42) 2 
புலவைப் பினூடு ழவோனே”' (ஐங்குறு நூற.. 402) 
என முல்லை நிலத் தலைவனைக் கூறுதல் கரண், 
காரேறு-வலியுடைய எருதுகள். கருமை--வலிமை-- 
கரிய ஏறு என்று எருமைக் கடாவாக கருதின் 
**பைஞ்சாய் கொன்ற மண்படு மருப்பின்'' என்ப 
'தியையாமை காண்க. பசிய கோரையைக் குத்தியேடுக் 

கும் கொம்புடையன அவையாகா என்க. ௪ ர௬3ழைத 

வருத்தாத உழமா௮ நுண் கொஸி கூறியது இப் 
பாட்டுடைத் தலைவன் எருத்துக் கொடியுடையனாதல் 
பற்றி யென்று உய்த்துணரத் தகும். கஞர்-- 
களையும் பெண்டிர். கருவலி வினைஞர் — 
கையாற் நொழில் செய்வார். ஆண் மக்கள் ௧ 
சிறார் அவலெ.றி ௨லக்கைப்பாடு வி.றத்தலால் 

  

     

  

ரள்க. வன் 

   

      

ப். 89)
 2.
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வோசை க.கை யொலி போறலிற் Dararas படு 

பகையாக வெரூஉமென்க'; பாம்புறை மருது என்றது 

களத்திலுள்ள பொலி கெல்லை யுண்ண வரும் எலி 

கள யுண்ணப் பாம்பு உறையுமென்பதுபற்.றி. 

285. பலி பெறு வியன்களம்--இரவலர் பிச்சை 

பெறுதற்குரிய அகன்ற களம். பலி--பிச்சை, களப் 

பிச்சை என்பது வழக்கு. சிலம்பி வாய்நூல் வலந்த 

மருங்கின் என் ற தனால் வீலங்கும் மக்களும் தொட்டறி 

யாமை குறித்தார். களவில்லாகத செல்வ மிறைவு 

காட்டியவாறு. பகடு ஊர்---கடாவூர்ந்து. இசனுரை 

யில் 'ஏர்கள் கடாவிட்டு'' என்றிருப்பதைப் போர்கள் 

கடாவீட்டு எனத் இருத்திக்கொள்க, துகள் தப 

புழுதி போக, குடகாற் இெெறிர்த குப்பை கோடைக் 

காற்றுல் வீசப்பட்ட பொலி, கோடை கூறியது 

பைதறுதற்கு (ஈரமுலர்தற்கு) என்க. செம்பொன்மலை 

என்றதனாம் பெருக்கத்துடன் செந்ரெல்லாதல் 

குறித்தார். பொன்மலையிற் சிறப்பத் தோன்றும் 
என்றது. பொன்மலை யுண்டற் குதவாமை பற்றி. 

தளராமைக்குக் காரணம் தண்பணை தழுவு கலான் 

என்று கருதியதாம். 

240-414, பகட்டா ஈன்ற கன்றுகள் -- பகட் 

டோடு கூடிய பசுக்கள் ஈன்ற நல்ல கன்றுகள்; ஈன்றற் 

குப் பகடுங் காரணமாதலிற் கூறினர், “*ஈல்லானொடு 

பகடோம்பியும்'? என்றார் (பட்டினப், 201). பகடு 
எருமை யென்பர் உரைகாரர். அல்குல் -- மனைப் 

பக்கம். உரைகாரர்.மேற்கோளாகக் காட்டிய, 

முழுவலி ஓஞ்சு கோய்தபு கோன்றொடை 
நுண்கொடி யு. ழிஜை வெல்போ ரறுகை



        

   
துணிக... ஆண்டு 

மேற்கோள் இஃதென்க. குதிர்களின் 
ல அதன் தல்யி 

வலி 

  

மார்பையே 

  

    லுயரங் குறித்தார். இடையிடையில் வைக்கோலிட் 

ப் பல மெல்லுஞ் சொரிந், ல் அடுக்க என்றார். லஞ் ததனா ௫ 

  

மூன்றாம் ஆண்டு மெல் இரண்டாம் ஆண்டு மெல் 

பலவும் உண்மையாற் பழம் பல்லுணவென்றுர். 

மார்பு, அல்குல், ரூமரி என்பன சாடு, வருவாய் மி$இ 

யால் தன் வளங் துய்க்கப்படாது ஆண்டுகள் é நித 

லாற் குமரி மூத்த கூடு என்றார். ௯ டு--கெற்கூடு, 

மோட் டெருமை முழுக் குழவி 
கூட்டு நிழற் றுயில் வதியும் 

என்றா ரிவர். (பட்டினப் பாலை 74-15). தச்சசி' 

Agi seer புனைந்த தச்சப் பிள்ளைகள் தமக்குரிய 

தச்சுத் தொழிலை ஈச்சுதலாற் புனைந்த எ-று. ‘Sor 

என்றதனுலே விரும்பத்தக்கதாதல் காண்க. அவர் 

தொழில் விருப்பந்தான் இங்கனம் ஈன்று செய், 

காயது என்பது கருத்து, ஊரா 603 yt  ஏறுமல் 

ஈர்த் இின்புறுதற்குக் காரணமாகிய நல்ல சிறுதேர் 

உருட்டிய புதல்வர்-- பின்னின்று தள்ளிகடை கற்ற 

லால் உருட்டிய என்றார். தளர்சடை வருத்தம்-- 

உருட்டி கடை தளர்தலான் உண்டாய இளம். 

புதல்வர் தேருருட்டி வெளியிற் றிரிந்த காலத்துப் 

பால் சுரத்தலான் அலர்முலை என்றார். செவிலி 

பாலூட்டுதல் கூறுதலான் கற்றாயின் செல் ந 

குறித்தார். குழவியைத் தழீஇ ஒரு ம trun 
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கிடக்கு நிலையே இல்லிற்கழகு என்,று இவர் கருதுதல் 
காண்க. தொல்பசி-பிறந்த நாளிலே உண்டாகிய 
பழம் பசி; பசி யறியாமையாற் நுளங்கா இருக்கை 

கூறினார்; பசி யறியாமைக்குமல்லல் எதுவாகக் 

கூறினார். மடியின் -ஈடத்தல் விளையின் நித் தங்கள். 
மடியா விளைஞர்--வினைக்கு மடியாதவர் மனை வாழ். 
அளஇன் வாட்டு--மனையில் வாழ்ந் த கோழிப் பெடை 
யின் பொறியல்: அளகு கூறியது கரு முட்டையும் 

டொறித்தாட்டுவர் என் றற்கு. 

257: மழைக்கு விளையாடுதல் கூறுவது தன் 

; பெயலாற் முனோர் பயன் கொள்ளாமையான், மழை 
விளையாடுதலே வளர்தற்குக் காரணம், எ-று. 
அடுக்கம்-மலத்தொடர், கட்டி காய்ச்சுங் கொட்டி 
லில் அக் கட்டியை வேண்டாது தாகக் தீரக் கரும்பின் 
இனிய இஞ்சாறும் மிசையின் என்க, விசயம் -- 
சருக்கரை, விசயம் அடுதல் என்பதைச் சோறடுதல் 
போலக் கொள்க, *வீசயங் கொழித்த பூழி” என்பது 
மலைபடு கடாம் (444). கு. றியிறைக் குரம்பை-கு.நிய 

ப்பினையுடையகுடில். வெண்கோடு-- தோலுரித்த 
் கொம். இது நெய்தவிலத்திற்குர்ய ஞாழல் 

மரத்தினது) புன்னையுங் கொள்ளலாம்: வஞ்சியுங் 
காஞ்சியுங் கூறுவர் உரைகாரர், 
வேழம்--பேய்க்கரும்பு. 

    

   

L: 262 இசகாயரும் மூதியரும் இளையுடன் 
கூறியது எல்லோரும் மீன் பிடிப்பர் என்பதுபற்றி, 
கயலுக்கும் இறவுக்கும் பகழியுஞ் லையும் உவமை 
யாய் வருதல் காண்க,
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271--2, கடல் சேர்ந்த கானம் குட்டம 
கோடை நீடினும் வற்றாது தோளளவி, 

குளத்த கோடு காத்திருத்தல்--ஊர் 0 
தனியே ஒருவர் மீன் பிடியாமைப் பொருட்டெ 

       

   

    

1... 874, கொடுமுடி வலைஞர் -- கொடிய 
முடிகளையுடைய வலையால் மீன் பிடிப்பார் என்ரூர் 
மதுரைக் காஞ்சியுரையில், (அடி. 856). அது2வ 
ஈண்டைக்கு மேற்கும். அவையா அரிசி--தவிடு வரச் 

CHGS HAA. அங்களித்துழவை -- அழிய = 
கூழ். துழவியடு தலாற் றுழவை ype 8 

கெல்லடை என்ற பாடமே சிறந்தது. கூழை 
மூளை யிடித்ததனோடு கலந்து, மலர் வாய்ப் பி 
பரந்த விளிம்பினையுடைய தட்டுப் ப “கா: 

எல்லையும் இரவுங் கழிப்பி என் ௯. பகலி( 
இரவிரு மூறையுங் கழிப்பி எற, ப 
இரவும் இரவை யடுத்துப் பலம் வருசலா 
முறையும், இரவிரு முறையுங் கூறினர்; இங்ஙனங் 
கொள்ளாது எல்லையும் இரவும் இரு என்று நிற்பது 

தமிழ் நெறியன்மை யுணர்க. 

      

   

   
    

279. தேமபடக கழிப்பி - இனிமையுண்டாக 
இவ்வாறு காளைப் போக்கி, அடுகள்ளின் வெம்மை 

பொறுத்தற்கு வல்வாய்ச் சாடி வேண்டினார். வெக்கர் 

கறும்பிழி என்பது காண்க. காட்செலக் கழித் தலால் 
வழைச்சற விளைந்த என்றார். வழைச்சு -- இளங் கள் 

நாற்றம் 

""இளங்கம் கமழு கெய்தலஞ் செறுவின்!"



மச்சி 

யிடித்திட்டசனாற் கசடு போகப் பிழிக் தெடுக் 

கப்படுதல் பற்றி. 

என்பது அகப்பாட்டு பிழி என்றார் கெல்முளை 

L. 281. வீரலலை அரியல் என்றார் விரலானே 

அலைத்து கெய்யரியால் வடி.கட்டுதலால். அரியலாகிய 

நறும்பிழி. தண் மீன் சூட்டொடு--ஈர மீனைச் சுட்டத 

மோடு காய்ந்த வற்.றன்மீனன்மைக்குத் : தண்மீன் 

என்னார். இளைத்த அளவில் உணவாகத் தண்மின் 
சூட்டையும், குடி sire நறும் பிழியையும் பெறுகுவிர் 

என்றதாம். சேப்பிற்றளர்தலும் பெபறுகுவிர் 

என்றதைத் தளர்ந்து சேத்தலும் பெறுகுவிர் என்ற 

தாகக் கொள்க, 

L. 288. பைந்தோல்- செவ்வித்தோல். “கொல் 

லேற்றுப் பைந்தோல்!” (மதுரைக் காஞ்சி, 7987) 

என்புழிப் போலக்.கொள்ளலாம். 

1. 2884-7 கோள்வல் பாண்மகன்--கொள்ளு 

தல் வல்ல பாணச் சாதி மகன். **மீன்சீவும் பாண் 

Cen” என்பது மதுரைக்காஞ்சி (869), தாண்டில் 
நாண் நடுங்குதல் தெரிந்து உடனே ஈர்க்கவேண்டு 

தலாற் கோள்வல் என்றார். தலைவலித்தியாத்த மெடுங் 
கழை--தலையை வளைத்துக் கட்டிய நெடிய மூங்கம் 

கோலில்; நுனியிலுள்ள தாண்டில் நடுங்கிய அளவில் 

கரணை மட்டுங் கொள்ளப்பண்ணி வந்த வாயினை 

யுடைய தூண்டில் 'இரும்பின் மடி.த்ததலை இரையில் 

லாது தனிக்கும் வண்ணம் அதன்கட் பொழிந்த 

இரையைக் கெளவிப்போன பிளந்த வாயினையுடைய 

வாளைமீன் எனக் கடெந்தபடியே பொருள் கொள்க.
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   ண் மகன் மீன் கொள்ளாது காண் 
மட்டும் கொள்்எப்பண்ணி வானா இரை கெளவி 
மஈப்படாது போனது குறித்து நிலப் பஷ்பு புலப் 
படுத்தார். “கலிங்க மெள்ளறு சிறப்பின் வெள்ளரைக் 

கொளிஇ* (மலைபடு. 562) என்புழிப் போலவும், 
இரும்புலிப் பகுவாயேற்றை வெெண்கேோடு 

செம்மறுக் கொளீஇ” (குறும். 8473) என்புழிப் போல 
வும் ஈண்டும் கொளிஇ என்பது கொள்வித்து என் 

னும் பொருளில் வந்தது. கோள் வல் பாண்மகன் 
தூண்டில் நடுங்கிய அளவில் காண் பூட்டுங் கொள்ளப். 

பண்ணிப் புலம்ப, இரை கதுவிய வாளை என் 5, 

     

12 288—296. வாகா தாூண்டிலையுடைய 
கோலென்று நினைத்துப் பிரம்பின் நடுங்கு 8 
வெரூஉம் கயம் என்க. தீப்பட மலர்ந்த கடவுள் 

ஒண்பூ -- தாமரை. *எரிய கைந்தன்ன தாமரை” 

என்பது அகம் (100); *கடவுட்கயத் சமன்ற 
சடரிதழ்த் தாமரை” என்பது மதுரைக் காஞ்சி(710) 

'இருமகள் உறைதலாற் கடவுள் ஓண்பூ என்ளுர். 

“தாமரை உறங்குஞ் செய்யாள்" என்றார் கம்பகாடர், 

இதனைக் கடவுள் வாகை'” என்னும் பதிற்றுப்பத்து 
(00)ப் போலக் கொள்க. ஆண்டு வெற்றி மடந்தை 

ல் 

  

யாய கடவுள் வாழும் வாகை! எனப் பழைய 

உரைகாரர் கூறியது காண்க. அந்தணர் 
ஸர்வா i ௭ அடைதலைப் பரிகரித்து என்றார். 

  

   
ப அம்தணரகத்துப் புகவேண்டுதலால் அவரைப் 

போற் ரூடாமை குறித்தாரென்பதும் ஓன்.று. ஆடு 

வண் டிமிரா அழலவிர் தாமரை” திரையனாம் சூட்டப் 

பெறுவா யாதலிற் பரிகரித்து என்பதும் ஆம்: இஃதும் 

ஓர் ஈயம். 
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291-2. உறை கான் மாறிய வானத்துக் 

குறைவில் என்க. இந்திர வில்லைக் குறைவில் என்றார். 
காண் மீணிக்காமலே வளைந்து தோற்றுவது கோக்க, 

எசுர்வேதத் தாருண முதற் ப்ரச்கத்துள்ள ஐந்தாம் 

அர்வாகமுதற் பஞ்சாதியில் இந்திர வில் உண்டான 

வரலாறு கூறியவிடத்து, அது முதலில் உருத்திரன் 

வில்லென்றும், உருத்திரன் அவ் வில்லை வல SSE 

தரையிலூன் றி நின்று அக்கினியும் இந்திரனும் பவ 

மானனும் (வாயுவும்) தன்னை ௭ Diss வல்லரில்லை. 

என்று நெடு மொழி கூறியதாக கேட்டு இந்திரன் 

பொருது வம்ரி ( கரையான் ) ௮௫ அன் வில்லை அடி. 

யறுக்க, அனு கிளம்பி அவ் வுருத்திரன் தலையோடு 

வானத்துப்போய் கின் றதென்றும்,பின்னர் தெப்ரவர்க் 

இயம் என்னும் வேள்வி செய்து உருத்இரனைத் தலை 

யுடையனாக்கனார் என்றும் கூறும். இதனால் இவ் வீல் 

ஈாணற்றுக் குறைவில்லாக வழங்கப்பட்டதென் 

)றுணரலாம். இது வேதகதையாதலான் அதனையறிந்த 

negra Bus உருத்திரங் கண்ணஞர், இவ் வரலாறு 

௧௫௬. இங்கனம் ஆண்டனர் என்பது பொருந்தும். ஒஸ் 

குயர் நனந்தலை அகலிரு வானத்து--மிகவும் உயர்! 

பரக்க வெளியிடத்தால் அகன் ற பெரியவிசும் டத். 

ஓங்குயர் வானத்து” ஒங்குயர் மலையத்து. (காடு 

காண், 105) என்னும் சிலப்பஇகாரம் போல வ 

கனந்தலை வானம் என்றதனை “அங்கண் விசும்பின் J 

srenayit( Hath 208) ‘aca: 92) 

எனவும் வருமிடங்களிற் மீபாலக் கொள்க, “ஞாய்நு 

தெரு௮ மாக கனந்தலை" (மலைபடு. 872) என 

படு கடாத்தும் வருதல் காண்க, ஆண்டும் இவ்வுரை 

காரர் கனந்தலையைப் பிரித்துக் கூட்டுவர், குறைவில் 

   

    

      
    ய்வானம்'( அகம் 

   



  

தாமரை குவகா கழுநி ராம்ப் 
பூமிசைப் பரந்து பொறிவண் டார்ப்ப 
இந்திர தனுவென விலங்ககழ்” 

என்றார் மணிமேகலையிலும், (28, 20-98) 

ப. 298. பெருநாள் அமயம்-* விடியல் பெரி 

தாய் போதில். ஈர்ள் வெயிற் காலை எ-று. கு.று£ரிட்ட 

மலர் பிணையினிர் குழியின் என்றார், அந்தணர் ஆடம் 
குரிய பொய்கை என்பது சூறித்து. பூச்சூடுதல் 

பாண் சாஇக் இயல்பு. 

“பாணன் குடரன் பாடினி யணியாள். 
முல்லையும் பூத்தயோ ஒல்லையூர் சாட்டே” (புறம். 248). 

எள் பதனானுணர்க 

'இனி அந்தணர் இல்லத்இியல்பு கூறுவர்- 

297-900... ' செழுங்கன் ஜியாத்த ,றுதாட் 
பந்தர்-வளவிய ஆன் கன்றைக் கட்டிய சிறிய சால் 

களினிட்ட... பந்தர். செழுங்கன்று என்பதனால், பால் 
நிரம்பக் குடிக்கவிடுதல், குறித்தார். சிறு தானி b 
செழுங்கன்றை யாத்த பந்தர் என்பதுமாம்: பந்தராற் 

கன்று நிழலிற் கட்டப்படுதல் குறித்தார். சேதா என 
மேற்கூறுதலான் இஃது ஆன் கன்றாயிற்று. 

பைஞ்சேறு மெழுகிய படிவ ஈன்னகர்-- சாணாஃத் 

தான். மெழுகப்பட்ட தெய்வத்தையுடைய
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ஈல்லகத்தையுடைய ஈகர். உடம்பிற் பூசஞ் செஞ்சேற் 

றின் வேருய்த் தூய்தாதலிற் றரையிழற் பூசுவதைப் 

பைஞ்சேறு என்றார். 

“ஆனின் மேய வைந்துரீ 
யவற்று ணின்ற தரய்மைரீ” 

(இருமழிசையார். இருச்சந்த விருத்தம்), 

என்ற பெரியார் இருவாக்கை நினைக்க, கடவு 

னிருக்கும் ௮௨ம் -ஆதலிற் தினமும் மெழுகவேண்டுவ 

தென்பது இவர்க்குக் கருத்தாம். இவரே அகப் 

பாட்டில் (762) 

“மாடத் 
தெழுதணி கடவுள் போகலிற் புல்லென் 
ஜொழுகுபலி மறந்த மெழுகாப் புன்றிணைப் 
பானாம் துள்ளிய பறைச்கட். சிற்றில்” 

எனப் பாடுதலானறிக, ஆசிரியர் தொல்காப்பிய 

னார் இடக்கர்ப் பெயரெனக் கூறியதனாற் குறித்த 

பகர ஈகாரத்ல் தேய குறுக்க ஆப்பி! எனச் 

சாணாகத்தை .வழங்குதலால் பைஞ்சேறென்பதும் 

அது கொண்டு. மெழுத் தூய்தாக்குவதும் இச் 

நாட்டு ஆததொட்ட வழக்காமோ என் ஜையுறு என் 
றேன், “ மெழுகு, மாப்பிகண் கலுழ்தீ ரானே ” 

(புறம். 249) எனப் பு.றப்பாட்டில் வருதல் கொண்டு 

இங்காட்டு இவ் வழக்கஞ் சங்ககாலத் துளதாதல.நிய 

லாம்: பகர ஈகாரமாக வழங்காது பகர இகஈரமாக 

வழங் வேறுகக் காட்டியதும் ஓர் மயமாகும். 

மனையுறை கோழியொடு ஞமலி துன்னாது -- 

ஊனுணரா மனைகளில் உறைதற்குரிய கோழியொடு



     ட்டோ ம் 

கூறியது சோக்கி உணர்க, கோழி மாய் முதலியன 
அத்தணர் கீண்டாதனவுமாகும். 

L. 800. வளைவாய்க் உள்ளை மறைவிளி . பயிற் 
றும்--வளைந்த வாயினையுடைய கிஎர்கள் வேதத்தின் 
ஓசையை வேதத்தில் அதிகார மில்லார்க்கும் பயில். 
விக்கும் பது என்க. ளிகள் பொருளறியா.து மறை 
யொலியே பயில்வித்தலால் மறைவிளி என் மூர். 
வேதம் ஸ்வரத்தையேதலைமையாகக் கொண்டதனாற் 
கூறினார் என்பதுமாம். பயிற்றும் என்றதனாற் இளி 

களின் பயிற்சி மிகுதி காட்டி மறையோர் பல்காலுறச் 
சொல்லுதல் குறித்தார். கள்சாயை வாயால் விசேடித் 

தீது, சொற்றது சொல்லவல்ல சிறப்பால், 

   
   

மறைகாப்பாளர் -- செல்வ முதலிய எல்லாப் 
பொருளினு மேம்பட வைத்து மறையைக் காத்ு 
ஆளுதல் கருதியவாறு 

[... 802-804 வானத்துப் பெருஈல் வடவயின் 
விளங்குஞ் சிறுமீன் -- ஆகாயத்திற் பெரிய கல்ல 
வடக்கண் விளங்கும். அருந்ததி, வாவினும் வடக் 
கண்ணே உயர்ந்ததாதல் சோதிட நூலிற் கண் து. 
வடக்கண் வெள்ளியே உலகு வளம்படும் மரை தக் 
காரணமாதல் கண்டுகொள்க, சிறுமீன் எட் ;து 

சிறியதாய் நின்று -காண்டற்கெளிய தன்மை ஹ்றி. 

இதனைத் தூலாருந்ததி நியாயத்தானு:ம் உணர் 

“இருண்டு தோன்று விசும்பின் 
உயர்நிலை யுலகத் தருந்ததி”'
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என்பது ஐங்குறுநூறு (442) சிறுமீன் புரையும். 
கற்பினறுநுதல் -- அருந்ததியொக்கும் கற்பினையும் 
கறு நுதலினையும் வளைக் கையினையுமூடைய மகடுூ£... 
கம்பினால் உள்ளத் தழகும், ஈறு நுதலால் இயற்கை 
யழகும் குறித்தார். கத்தூரி குங்குமம் மூ.தலியவற்றா.ற் 
ிலகமிட்ட .நுதலாதலாலே ஈறுநு தல் என்றார் 
என்பதுமாம், சுமங்கலைகட்கு வளமல் இன்றி 
யமையாமை) 

“அடகென்று சொல்லி யமுதத்தை யிட்டார் 
கடகஞ் செறிய தோ கைக்கு!?  (தனிப்பா, 18) 

என்பதனானும், சகண்ண௰ கணவனை யிழந்த 
நாளிலே 

கொற்றவை வாயிற் பொற்றொடி தகர்த்து!? 
(சிலப். கட்டுரை. 181), 

வையையொரு வழிக்கொண்டு சென்றாளெனச் 
சிலப்பதிகாரத்தக் கூறியதனாலும் உணரலாம், 
பிறர்க்து உணவருத்த விரும்பி அயலார.றியாமல் 
நெல்லைக் குத்தப் புக்க கழ்புடையாட்டியின் கையி 
ள்ள ஒரு வளையல் போல ஓலியாமல் வி புரிக 
என்பது மகா பாரதம்: 

   
எல்லா வளையுங் கழற்றாமற் ௪ 

ஒரு வளையல்மட்டி லணிந்து ௦ஈ. 
என்பதாம். 

யாதலால் 
குத்தினள் 

மகடூஉ வா்னறிந்மட்ட -- மகடூஉ வயிர 

    

சமைத்த) உண்பார் வயிற்றிற்குத்தக உணவாக்குதல் 

குறித்தது. அடுதல் வினையாம் பதமறிந்தது பெறப் 
படுதலால் இங்கனங் கொள்க.



     டறினார். 

பறவைப் பெயர்ப்படுவத்தம் -- பறவையின் 

பெயரைப் பெற்ற நெல். இது கருடன் சம்பா எனப் 
படும். இதுவே ஸாரஸாக்ஈ.ந் என வழங்கப்படும். 

ஸாரஸம் என்பது ஸரஸ்ஸில் உண்டாயதற்கும் 
பறவைக்கும் பெயரென்ப. இதுவே சாரசாந்ஈம் என 
எழுதப்பெற்றத.. முதலெழுத்துக் கெட்டு ராசான்னம் 
எனப் பிழைபட்டது .ஏடெழுதினர் பிழைப்பென்க. 

கருடன் சம்பா நெல் என்பது தலை ெவெஞுத்து 
உடல் சிவந்து கருடனைப் போன்ற இருத்தல் 
நோக்கக்கொள்க,. இஃது ஆறு இங்கள் நீரினின்று 

விளாவதால் ஸாரஸமாதல் (நீர் நிஃயில் உண்டாவது 
ஆதல்) காண்க. இதுவ ஆகுஇக்குச் சிறந்தது, 

  

சேதா .௩றுமோர் வெண்ணெயின்--செவ்விய 
பசுவின் மணமுடைய மோரினின் றெழுந்த 
வெண்ணெயின் கண். ஈறுமோர் வெண்ணெயென் ற.து 
அன்று கடைக்தெடுத்தது குறித்தது. மாதுளத்துறுப் 
பு.ங பசுங்காய்ப் போழொடு--கொம்மட்டி மாதுளை 
யீன் தோட்டை வேகச் செய்தலுற்ற பசிய காயின் 
வூரோடு. முழுக்காயையும் வெண்ணெயில் வேவித் 
துப் பின்னர் வலர் செய்வது இன்றுங் கண்டது. 

ந. 90710.  கறிகலந்து -- ீளூன் பொடி 
யைக்கலந்து. கஞ்சுக ஈறுமு.றி அளை இ--க.றிவேப்பிலை 
யின் மணமுடைய இலையைக் கூட்டி,
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பைந்துணர் கெடுமரக் கொக்கின் -- பரிய 
கொத்து விடும் பருவத்து கெடிய ஈர மாய மா விள 4 
கறுவடி விதிர்த்த தகைமாண் காடி. -- மனமுடைய 
வடுக்களிவின்று தெறித்த பருகற்ளுரிய தகைமை 
மாட்சிமைப்பட்ட காடி என்க. வண்டவிர் மாஅத்துக் 

“*இளிபோல் கர்ப இகொத்துணர் வடித்துப் 
புளிப்பத னமைத்த புதுக்குட மலிர்மிறை'' (அகம். 97) 

என்புழிப் பழையவுரைகாரர். மா--அத்துச் 
சாரியை: ' மாவில், வடித்தல் -- உறந்திடுதல் yoke 
பதன் - மாதுளங்காய் முதலாகிய சில்பதம்; அமைத் 
தல் புளிக்குஞ் செவ்வியுண்டாக்ஈப்பட்ட என்றுமாம்; 
புதுக் குடங்களில் மிகுசன்ற? நிறை--ஆகுபெயர்/ 
ஊறின சாரம் எ-று,!* என்றெழுதுதல் காண்க. 

புளிமாங்காய் வடுவிற் காடியூறுதல் இன்றுங் 
கரணலாம். வகைபடப் பெறுகுவிர் என்றது பறவைப் 
பெயர்படு வத்தத்தைப் போழொடுங் காடியொடும் 
பல்வகையாகப் பெறுகுவீர். எ-று. பல்வஷைக் 
குழம்பொ டுண்ணும்போதும், Wo @s சரம்றொ 
டமுண்ணும்போதும், மாமே ரா டுண்ணும்போதும் 
பெறுகுவிர் என்பதாம். . 

கஞ்சகம்--கறிவேம்பு, கஞ்சக ஈறுமுறி 6 us 
கழூவேப்பிலை என்க, க.றிக்கிடுதலாற் பெற்ற. பெயர்? 

இனித் இரையனுடைய நீர்ப்பாயற் றுறைப். 
பட்டினம் கூறுகன்ருர். 5 

L. 811-315, . வண்டலாயமொடு _ வண்டற் 
பாவை யிழைத்து. விஃ£யாடும் மகளிர் இரளோடு 
உண்துறைத் தலஇ-- உண்ணு கீர்த்துறையிற் கூடி



  

'இரைசெத்து--இரையென்று ௧௬இ. இரை தேர் 
மணிச் சிரல் எறிந்தென-- இரையைத் தேர்ந்த நீல 
மணி போலும் சிச்சிலி எறிந்தெடுத்ததாக. 

புள்ளார் பெண்ணைப் புலம்புமடற் செல்லாது 
புட்கள் நிறைந்த பனையின்௧ண் தனியே மடலிற் 

செல்லாமல். தனி என்றது பல புள்ளுள்ளும் தான் 
ஒன்றே இரையுடையதாதல் சூறித்தது. அதனாம் பல 
புள்ளுள்ள பனைமடலிற் செல்லாமை கூறினார். 

கேள்வியந்தணர்-- சுருதியையும் ௮5 தண் மையையும் 

உடையார், அருங்கடன் இறுத்த வேள்வி-பிதிரர் 

இருணம் மூனிவரிருணம் எனப்பட்ட இருகடனிஞம் 
அரிய கடனாகய தேவரிருனவாத்தைத் தீர்த்த யாகத்து 
எ-று 

“கேள்வி கேட்டுப் படிவ மொடியாது 

வேள்வி வேட்டனை. ... '... விறுசால் 
புதல்வற் பெற்றனை யிவணர்க் 
கருங்கட விறுத்த செருப்புகல் முன்ப'! (பத். 74) 

எனப் பஇற்றுப்பத்துள் வருசலான் இம் மூன்று 
கடனும் உணர்க, கேள்வி கேட்டுஎன் றதனால் 
முனிவர்க்கும், வேள்வி வேட்டனை       

    

3 றவர்க்கு
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316-318. வேள்வித் துணத்து -- யாகத்து 

யூப்த்தம் பத்து, அசைஇ -- தங்க. யவனர் ஓதிம 

விளக்கன்- யவன தேயத்தாருடைய அன் னவடிவின் 

வாயிலிட்ட விளக்கைப் போலவும், கயர்மிசைக் 

கொண்ட வைகுறு மீனின் -- உயர்ந்த வானத்றைக் 

கொண்ட, விடியல் வெள்ளியாகய மீனைப் போலவும். 

மிசை-- வானம், 

  

  

“மிசை பாடும் புள்ளின்!” (கலித். 46) 

என வானம்பாடிப் புள்ளினைக் கூறுதலான் 

அறிக. பறவையின் வாயிற் கொத்திய பொலங்குை 
யாதலாற் றரையிலுள்ள ஓதம் விளக்கினை யுவமை 

கூறினார். உடர்ந்த யூபத்தம் பத்துத் தே தலால் 

உயர்மிசை வெள்ளியை உவமிச்தார். கோள்களையும் 

மீனெனல் இர் நூலாசிரியர் வழக்கெள்பது பட்டினப் 

பாவையுள், 

      

“pean ber Boru Caron Bor Cura” 

எனக் கூ.றியதனா லுணரலாம். உரைகாரர் ஓதிமம் 

காரன்னம் என்றார். ஈண்டு ev orang. car ay நிறம் 

பற்றிய தாகாமை உணர்க. பைப்பயத் தோன்றும்-- 

தொடர்ந்து சுடர்விடாது மென்மெலத் தோன்றும். 

ஓதிம விளக்கு -- கலங்கரை விளக்காகத் தீபத் 

தம்பத்திட்டது என்க. தோன்றும் நீர்ப்பாயலெல்லைப் 

போடு என்க 

நீர்ப்பாயல் சலசயனம் என்று வழங்கியது; இது 

இருமால் :ப்ள்ளிகொண்ட தலமாகும், . இவ்வுண்மை 

அவந்தி சுந்தரி கதையிழ் றண்டியென்னும் ஆரியர்
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ணர்க்த தாமரைப்பூப் பள்ஷீகொண் 

ரல் இருவடியிற் சேர்வதாக இத் 
ஐப்பித்தலான் அறியலாம். 

(இரைப்பாயற் கோவே' என்பது பல்லவனைப் 

பற்றியதாகும். இஃதிக்காலத்துக் கடன் மல்லையென 

வழங்கு வத... இரையன் பல்லவனென்பது இத் தல 
உய்த்துணரலாகும். இனி இவ் 

வடியினை நீர்ப்பாய்த் தெல்லை போலப் பார்கேழ்"! 

எனக். கொள்வதுமாகும். நீர் என்பது கடற்குப் 

பெயர். பாய் என்பது பாயலாதல், 

முடைமையா g 

  

ஃஅதளுண்டாயினும் பாயுண்டாயிலும்' (புறம், 917" 

எனவும் 

எபாரயின்று வதியும் உயவழ் பெண்டிர்!” (பு.ஐம். 246) 

எனவும், வருமிடங்களான் உணர்க, 

ய, 819-921, புரவிக்குப் பால் நிறம் வேண்டி 

யது வெண்ணிறமுள்ளது உயர்ந்தது ௭ ன்பது 

குதிரை நூலாதலால். 

பாற்கேழ் வால் உளைப் புரவி -- பால் நிறமுள்ள 

வாலும் தலையாட்டமும் உடைய குதிரை எனினு 

மமையும். மெய் பால்நிறமுள்ள தாயின் அதற்கு உள 

வாலிதென்பது பெறப்படுமாதலின் இங்கன ம் 

கூறப்பட்டது. 

புரவியொடு வடவளக்தரூ௨ நாவாய் -- புரவி 

யொடு வடக்கணுள்ள வளங்களைக் கொணரும் 

வங்கம். புரலீயொடு என்றது அதன் உயர்வு கோக்க.



ட்கள் 
அமரர் காப்பி னிரின்: வந்த 

ிமிர் பரிப் புரவியும்”. (184—185) 

என்று -இவரே பட்டினப் பாலையுட் கூறினார். 

புரவி ஈண்டு வடகாடாகய ஸிந்துதேசத்தனவாகும். 

மாவாய் Gps என்ருர், பண்டம் சொரிய இடம் 

பெருமையால். களி நீர்ப் படப்பை -- பெருசீர்ச் 

சோலை. கடற்கரைச் சோலை. 

  பெரு மணலுலகத்து “மறுகாதலின் மணன் மலி 

மறுகு'-என்றார். 'மறுகாதற்குத் தக மாடமலிதல் 

கூறினார். இது புலீம் பெயர் மாக்கள் கலந்தினிதுறை 

யும் மறுகு என்க. (பட்டினப்பாலை. 217). பரதர் 

மலிந்த பல்வேறு தெரு--வாணிகர் மலிந்த பலவாய் 

வேறுபட்ட தெரு. பண்ட வாணிகர், அறுவை 

வாணிகர் பொன்:வாணிகர். என்றா ற்போலப் பலராத 

லால் அவாவர் தெருவைப் பல்வேறு தெரு என்றார். 

"அரச.குமரரும் பரத குமரரும்” (இந்திரலிழவு. 128) 

என்புழி. அரும்பத வுரைகாரர் பரதர் வணிகர் 

என எழுதுதல் காண்க. இவை பல் பண்டம் பகர்ந்து 
வீசுந் தொல் கொண்டித் நுவன் Sus maT நெருக் 
கள் என்க.  (பம்டினப்பாலை. 211 — 212). 

பண்டங்கள் நிறைந்த சாலைகளாதலிற் சிலதர் காக்குஞ் 

சேணுயர். வரைப்பு என்றார். அகலத்திலிடம் 

போதாது மேனிலைகளை யுயர்த்தலாற் சே, 

வரைப்பு என்றார். இவற்றால் இவை வணி 

'இருப்புக்களாதல் உணர்க. 

  

யல் 

  

   

925.7: மநலலுழு: பகட்டொடு கறை 

துன்னு -:கெல்லுக்கு : உழுகின்.ற .எருதுகஞுடனே



நணவா2ப கெல்ஓக் 

எருதுகள் செல்லுண்ணாது 
“தார். பட்டினப் பாலையுள் 

z “நல்லானொடு பகடோம்பியும்"' 

- ஈத் கூறுதலான் உணர்க. உரைகாரர் இவரைத் 

2.3..ர் எனக் கருதிக்கொண்டாராதலால் , “எரு.துக 

ளோடு பசுக்கள் நெருங்காவாய்"” என வுரைத்தார். 

இவ்வடிகளிற் மிரிலர் என்ற குறிப்பே இல்லாமை 

கோக்க உணர்க. நெல்லுழு பகடு என்றும் கறவை 

என்றுங் கூறி அவை மாக்கட்குப் பயன்படுமாறு 

காட்டினார். 

    

  

   

9:26. மேழகத்தகர் -- எண்கால் வருடை (மலை 

படு கடாம்.502).ஏழகம் என்பதும் ஆம்.எ௫னம்-நாய். 

“ஞமலிக் கொடுந்தா ளேற்றை pss 
தகரோ டுகளு முன்றில்” (பட்டினப்பாலை. 740, 41) 

என இவர் கூறுதல் காண்க. தகரும் எனெமும் 
சிலதர் வளர்ப்பன. தெருவின் வரைப்பிற் கொட்கும் 
கூழுடை.. நல்லில் என்றார். கூழு டயதாயும் 
வழங்காத மனையை ரீக்கற்கு கல்லில் என்றார். 
வழங்கு மனைக்கும் கூழில்லாமை குறையெனறு 

கூழுடை கல்லில் என்றார். மனைக்கு விளக்கம் மடவா 

ளாதலானும் அவளன்ன மகளிரே விருந்திடுவா 

ராதலானும் *கல்லின் மகளிர்” என்றார். கொடும்பூண் 

மகளிரென்றது அ௮மங்கலைகளே இல்லை யென்னுங் 

கருத்தால். கொடும்பூண்--வளைந்த அணிஃலம். 

வளையல் முதலியன. அழகு செய்யும்போதே 

பாரத்தாற் ருங்கலாற்றாக் கொடுமையுஞ் செய்தலாற் 

கொடும்பூண் என்றார் எனினு மமையும்.
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இல்கல த்தியன்ற மெல்லென் யாக்கையர்' (பெருங். 7, 
34, 123,24) 

எனச் சில்கலனே கூறுதலான் இக் கொடும் 
பூணின், இயல்புணரலாம். 

828. ' கொன்றையின் மெல்லிய அரும்பிற் பனி 
8ீர்த் துளிகள் தவழ்வன போல. பைங்காழ் -- பரிய 
மணிகளை; அவை அணிந்த அல்குலின் நுண்ணிய 

'இழையாலாகிய துகலசைய. 

990-595. மால்வரைச் சிலம்பின்--மேகங்களை 
யுடைய பக்க மலையில். 

மகிழ் சிறந்து -- களிப்பு மீக்கு ஆலும் பிலி 
மஞ்ஜையின் இயலி ஆரவாரிக்கும் தோகை மயில்கள் 
போல ஈடந்து. 

கால தமனியப் பொற்லம் பொலிப்ப--கால்களி 
லுள்ள செம்பொற் சிலம்புகள் ஒலிப்ப. 

வரிப் பந்தசைஇ--வரிதலையுடைய பந்தாடலால் 
De oH. இயலி ஐலிப்.ப.ப் பந்தசைஇ என்க, 
தமவியப் பொன் என்றது வெண் பொன்னை விலக் 
4.ற்கு. பந்து இடம் பெயரும் போதெல்லாம் சென் 
ஐடி.க்கவேண்டுதலின் இயலி ஓலிப்ப என்றார். இப் 
பந்தரடலும் மேல் வரும் கழங்காடலும் உயர்நிலை. 
வான் ரறோய்விடத்து நிகழ்த்துவன என்க. பந்து 
கையாலடித் தாடுவது. கழங்கு $கையாலேலந்த 
யாடுவது.



  

கைபுனை கு 
வளையல்கள் தவழ்ந்தசைய. 

மூத்தவார். மணல் -- முத்துப்போல வார்ந்த 
[ல ல. பைப்பயப் பொற்கழங்காடும் -- மெல்ல 

மெல்லப் பொன்னாலாகிய கழங்குகளை எறிந்து ஏந்தி 
விளையாடும் பட்டின மருங்கின் என்க. 

    

39642. பட்டின மருங்கின் அசையின் கருப் 
பெறுகுவிர். (945) என்க. முட்டில் வாயில் என்க. 
பைங்கொடி -- கள்ளின் உயர்வும் விலை யுயர்வும் 
தோன் ம இட்ட பசிய கொடி. மலர் சிதறப் பலர் 
புகுமனைப் பலிப் புதவின் -- நறவு கொடைக் கொடி” 
(பட்டினப். 129-180) என்றா.ரிவரே. பலிப் புதவு 
கூறுதலால் ஈண்டுச் செம்பூத் தாய முன்.நில் என்றார். 
செதுக்கு -- வாடல். செதுக்கண் “மழுகய sem” 
எனப் புறத்தும் (26) ஈசெதுகாற் குரம்பை!" 
“சோர்ந்த காலினையுடைய குடில்!" என அகத்தும் 
(68) வந்தன. செதுகு- குப்பை (ஈடு 1. 6. 1). 
செதுகுதலாற் (குப்பையாதலால்) செதுக்கு வாடல் 
எ உரை கூறினார். 

முன் றிழ் கள்ளடு மகளிர் -- முன் றிலில் விற்றற் 
கள்னயடு மகளிர். வள்ளம் நுடக்கய--வட்டில் 

கழுவிய. நுடக்குதல்-கழுவுதல். 

    

"நறவுண் மண்டை நுடக்கலின்”' (அகம், 98) 

என வரும்.



90. 

பிண்வொடு:-பாய்ம்.போகாது பெண் பன்றி 

யுடன் விருப்பஞ் செல்லாது. பாசம். என்பது பாயம் 

எனலாயிற்று.. 

என்சட் பாசம் வைதத பரஞ்சுடர்” 
என்பது திருவாய்மொழி. (8, 8, 4), 

பிணவு இரும் பல குட்டிகளையுடைமையாலும் 

ஆண் பன் றியைப் பிரித்து நிறுவல் வேண்டுமென் ௧. 

543945. கெல்மா வல்சி தீழ்.நி- தாமுண்டம் 

குரிய நெல்லரிசியாலாகய மாவை உண்பித்து; ஊன் 

விருப்பத்தில் தம் மூணவையும் இடித்தாட்டல் 

குறித்தார். 

.. பன்னாள் 'குழதி"நிறுத்து வல்சி தீற்றி ஓம்பிய 
குறிய கால்களை டைய பன் நியிலாண்: 'குறுந்தாளாற் 

றசை ப ருத்து'தி தொங்குதல் குறித்தார். பாயம் 

போகாது ஓம்பிய "ஏற்றை என்க. ஏற்றையின் 

கொழுப்பினையுடைய தசையொடு. கூ ர்நறாப் பெறுக 

வீர்-றவின் மிக்குச் சிறந்ததைப் பெறுகுளீர். 
எகூர்ப்புங் கழிவு மூள்ளது சிறக்கும்” (தொல், உரி, 18) 

என்ப்து காண்க. தசையொடு கூர் ஈறாப் பெறுக 

விர் என்றது பசியுந் தாகமும் அடங்கவேண்டி 

அந்தணரகத்து இவை திடையாத: குறை. தீரப் 

பெறுகுவிர் என்க. 

846 — 3850. வானத்தைத் தாங்கிய பற்றுக் 

கோடு போல ஏணிப் படியைச் சாத்திய-ஏறுத லா
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தாய சச்சியால் வீண்ணேத் தண்ட ஓங்கிய வேயா 
மாடம்--மேல் மூடாது வெளியாகிய அரமியம்; எ-று. 
அரம்பம் - நிலாமுற்றம். 

  

  

““இிரைஙில் மாடத் தரமிய மேறி” 

என்பது சிலப்பதிகாரம், 

சுடர் ஜெூழி யுரவுநீரழுவத்தோடு கலங்கரையும் 

துறை -- அஜமியத்துள்ள விளக்கு நெகிழ்ந்து பெரு 
சீர்ப் பரப்பில் ஓடும் மரக் கலத்தை அழைக்கும் 
துறை. கரையும் என்று வாய்வினை கூறியதற்கேற்ப 

உள்ளம் நெகிழ்ந்து என்றார். இசையறியா தோடும் 

கலங்களா தலின் கெகழ்ந்தழைக்கும் என்றுர்- 

இங்ஙனம் விளக்கே வினை யுருவகத்தால் மக்க 
ளாக்னொார்: ஆண்டுள்ள மக்கள் போல விளக்கும் 

உபகாரப்படுதல் குறித்தவாறு, உரவு நீர்-வலிய 8£ர்- 

கடல் என்றவாறு. இறுதியில் உலகை யழிக்க வல்ல 

தாதலின் இங்ஙனம் கூறினார். 

5951-55, துறை பிறக்கொழியப் போக. -- 

துழை பின்னே செல்லச் சென்று. வால் போன்ற 

அடியையுடைய மலையொடு மாறுபடும்' யானையின் 

மருங்குல் ஏய்க்கும் தனி மனை என்க, முதுகுயர்க்து 
இரு பக்கமும் வார்ந்து வேய்ந்த தவி மனையா தலின் 

யானையின் மருங்கு லேய்க்கு மென்ரார். இது வடி. 
வுவமை, உரைகாரர் யானை யுடம்பைச் சருச்சரை 
யால், தெங்கிழ் குவமையாக்கனார்; ஏற்பது கொள்க; 

  

யானை மருங்கு லைய்க்கும் தனி மனை என்றும், 

வண்டோட்டுத் தெங்கின் வாடுமடல் வேய்ந்த தி



வெ ரதி யம 

மனை யென்றுங் கூறிக்கொள்க. வண்டோட்டுத் 
தெங்கின் வாடுமடல் வேய்தல் ௬.றி வண்டோட்டுச். 
தெங்கும் ௮ம் மனைப்பக்கத் துண்மை உடம்டுபாடு 
புணர்த்தார். முன் றில் மஞ்சள் மண காறு படப்பைத் 
,தண்டலைத் தவி மனை என்க படப்பைத் தண்டலை - 
தோட்டச் சோலை. 

  

தனி மனைச் சேபபின்--தனித்த வீட்டிற் றங்கின். 
தோட்டங் காத்துப் பயன்கொள்ளக் கட்டிய தனி 
வீடு, எ-று. 

556-860, தாழ் கோட் பலவின -- பறிக்கத் 
தாழ்ந்த குலைகளையுடைய பலாவின். சூழ் சுளைப் 
பெரும் பழம்-- சக்கை சூழாது சுளை சூழ்ந்த பெரிய 
பழம். வீழில் தாழை--வீழுடைய தாழையின் வேறு 
என்றறியத் தெதெங் இனை: வீழில் தாழை என்றார். 
“தாழை முடித்துத் தருப்பை வேய்ந்து?” என இந் 
நூலில் வீழுடைய தாழையைக் கூறுதலா னுணர்க. 

தெங்கின் குழவி -- தெங்கின் இளங்காய். 

858. கவை மூலை. யிரும்பிடி -- கவைத்த முலை 
யினையுடைய கரிய பெண் யானை; முலை தொங்காமம் 

கவைத்திருத்தல் அதன் இயல்பு. கவுள் மருப்பு -- 

கவுளினின்று புறப்படும் கொம்புகளை. ஏய்க்கும்-- 

ஓக்கும். 

குலை முதிர் வாழைக் கூனி வெண்பழம்--வாழை 

20ம் குலையிலே முதிர்ந்து பழுத்த வளைவினையுடைய 
வெள்ளிய பழம். வெண்பழம் என்றது தோடுரித்ம 
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பழச்தை. வா டைப்பழம் வளைவிலையுடையது 
உயர்ந்தது. தென்னவன் சிறு மலை வாழைப்பழத்தித் 
சாண்க. 

   

361-65. தீம் பல் தார முனையின்- இனிய பல் 
பண்டங்கசா இனிமையே சுயவைத்தலான் 
வெறுப்பின். 

சேம்பினது மூளையைப் பு2த்தேயுடைய முதிர்ந்த 
கிழங்கினைத் Halt. முதிர்ந்த கிழங்கு மூளையைப் 
புறத்தே யுடையதாதல் காண்க 

கமுக மரங்கள் நெருங்கித் தரையினின்று வான் 
வரை யுயர்க்து தலையிற் நழைத் தருண்டிருத்தலால் 
மழைகால் வீழ்ந்தது. போன்றன என்றுர். பகற் 
பெயல் மழையிம்றான் கால்வீழ்க்தது கண்ணிற்குத் 
தெரியும். 

9064-65. தெங்கன் நூன் நு புடைப்பினை 
டைய திரண்ட காய். 

ஆறுசெல் வம்பலர்--வழிச்செல் புதியோர். காய் 
பசி தீர தம்மைக் காய்கின்ற பசி தீர. é த் a ச 

366-970, சோறடு குழிசி யிளக வீழும் - 
சோற்றை அடுகின்ற பாளை அசையும்படி நிலத்தே 
2ம்; வளங்கெழு பாக்கத்து என்க. சோறடுங் 

காறும் பொறுது காய்கன்ற பசி தீரும்படி முப் 
புடைத் திரள்காய் வம்பலர் பக்கல் வீழ்தலால் வளங் 
கெழு பாக்கம் என்றார். வீழ்ந்த காயாற் காய்பசியும் 

  

 



சித் 

தாகமும் தீர்தல்.குறிக்கொள்க. சமைக்கும் உணவிற்கு 

முன்னர். இயற்கை யுணவு அவர்க்குக் உடைத்தல் 

குறித்தார். இங்ஙனங் கொள்ளாது சோறடு குழிசி 

யைத் தெங்கங்காய் உடைக்க வீழும் என்றால் அது 

வளங்கெழீஇயதாகாமை. உணர்க, காய் பர. தீர 

அடும் என்றும்: காய். uA தீர Sepa or ot gy tb 

'இயைத்துப் பொருள் கொள்க. கமுகஞ் சோலையி 

னீழலில் வம்பலர் சோ.றடுவ ரென்றும் அக் கமு௫ன் 
புடைகுழ் தெங்கின் திரள்காய் ௮வ் வம்பலர் பக்கல் 

வீழுமென்றும் கொள்க. இதற்காகவே கழுகின் புடை 

சூழ் தெங்கின் என்று கூ.றிக்கொண்டாரென்க. வீழ் 

முதிர்ந்தது என்று குறித்து முப்புடைத் திரள் காய் 

என்ரார். .இளகுதல்--௮சைதல், 

“வெளி இளக்குங்களிறு'? (பட்டினப்பாலை. 178) 

என்பதனா லஓுணர்க. இதனாற் குழிசி யசைதல் 

அளவிழ் கொள்க. உரைகாரர் இக் ஈயனெல்லா 

கோக்காது., பானை அடுப்பினின்று அசைந்து விழும் 

படி வீழுமென்றார். அங்ஙனங் கூறின்..,இது ,வளங் 

கூறிய தாகுமோ; ஆராய்ந்து கொள்க, 

பன்மர நீளிடைப் போகி என்றது போதற்கு 

நீழல் வழி காட்டியவாறு. 

ன்னகர் தோறும் வீண்ணை த்தோய் மாளிகைக்கு 

விளங்கிய சுவர் சுற்றிய மாடு எ-று.  சுவருடுத்த 
என்றதனாற் சூழ். சுவராதல்: காண்க, கர் தோறும் 
மாளிகைகள் சமநிலை. வெளியில் எடுக்கப்பட்டுச் சூழ் 
சவருடையன என்பது க £சுவர். ஈல்லில்!”   



வ ரீதி 

என்பது இவர் பட்டினப்பாலை. சு வரில் லா த்து 
$டாகாது என்பது தெரிய நிற்கவும் ஓண்சுவர் 

வ்குக் கூறியது அது சூழ் சுவர் என்பது அறிவித் 
தற்கு என்க, வாடாவள்ளி--வள்ளிக்கூத்து.. 

  

  

  

“வாடா வள்ளி!" (புறத். குத் 5) 
என்று தொல்காப்பியனார் ஆண்டார். “வாடா 

வஞ்சி மாநகர்”, * வாடாத் தும்பை வயவர்!" என்பன 
போலக் கொள்க, 

காடு வளம் நிறைந்தது என்பது அதன்கண் 
வாழ்வார் மலிழ்ந்து கூத்தாடுதலின் அறியப்படு 
மென்பது, கொண்டு வள்ளியின் வளம் பல தரூக காடு 
என்றார், ௮ம் மாடு ஒன்.நிரண்டல்ல பலவென் த: 
காட்டி இவம்றழையுடைய இரையன் செல்வ மம் 
பாட்டைக் குறித்தார். ஆண்பாம்கும் பெண்பாற்கும் 
பொதுவாகியது வள்ளிக் கூத்தாதல் உணர்ந்து 
கொள்க, 

97/75, நீடுகுலைக் காந்தளஞ் சிலம்பிற் சனிறு 
படிர் தாங்கு -- சிலம்பில் நீடு மூலைக் காந்தஷிலே 
களிறு படிந்தாற்போல, பாம்பணைப் பள்ளியமர்ம் 
தோன், காந்தள் முகிழ் பாம்புத் தலையணந்தனைய 
தாகக் காணப்படுதலான் நீடுகுக்க் காந்தப் 
பாம்பணையாக உவமித்தார். இறைவனைக் களிறுக் 
கூறுதல் 

"ய்ச்சி யுரலோ டார்க்கத் 
தறியரர்ந்த கருங்களிறே போலகின்று 
'தடங்கண்கள் பனிமல்குக் தன்மையா!" 

(பெரிய திருமொழி, 2,10,6) 

எனக் கலிகன்.றியாரும்,
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என்னாளை யென்னப்ப னெம்பெருமான்'! 

எனச் சடகோபரும் பர்டியருளுதலான் 

அறியலாம்... காலை நீட்டித் தலையி லேற்றலாம். 
கடவுகாக் களிறென்று பெரியோர் நினைப்பர், 

“தடிசுளைக் கவினிய காந்தளங் குலையினை 
யருமணி யவீருத்தி யரவுநீ ருணல்செத்து”” 

(கு.றிஞ்சிக்கலி. 9.) 

என்புழிக் காந்தட் குலைக்குப் பாம்புத் தலை 

உவமையாதல் காண்க, 

“அணர்த்தெழு பாம்பின் றலைபோஜ். 
புணர்கோடல் பூங்குலை யன்ற புறவு!” 

= [என்பது கார் நாற்பது 11;.]. 

படம் எடுத்துள்ள பாம்பணையே நினைதலால் 

நீடுஞ்லைக் காந்தள் என்றார். பள்ளியமர்ந்தோன் — 

சேக்கையை விரும்பினோன். 

வெஃகாவிற் றுயிலமர்ந்த வேந்தே” 
(தருசெடுந்தாண்டகம்). 

என்பர். 

“ஆடவர்க ளெவ்வா றகன்றொழிவார் வெஃகாவும் 
பாடகமு மூரகமும் பஞ்சரமா--நீடியமால் 

கின்று விருந்தான் இடந்தா னிதுவன்றோ 
மன்றார் மதிட்கச்சி.மாண்பு' 

(யாப். விருத, மேற்கோள் 963).



தச வ 

   
இப் பாட்டு எதிர் நிரனிமை. Ose 

AGGadsr என்பது கச்சியுட் பல தலத்து 
ஒன்றுதல் காணலாம். 

    

  

வெயில் -- ஞாயிற்றின் வெங்கதிர், நுழைபு 
அறியா -- நுழைந்தறியப்படாத பெபொதும்பர். 
பொதும்பருள் நுழைந்தால் வெயிலறியப்பட ரது 

று. அங்ஙன மறியப்படாமைக்குப் பொதும்பரின் 
மசெறிவேயன் மி இதுவுமோர் எதுவென்று குயின் 
நுழை பொதும்பர் என்றார், மேகத்தில் நுழைக்துள்ள 
பொழில் வெயிலறியாமையானும் குயிவின் BID LPS 
லானும் இதன் குளிர்ச்சி புலப்படுத்தார். உரைகாரர் 
குயினுழை பொதும்பர் என்பர். 

  

or 

"'குயினென் Bored யியம்கையாகும்”' (சொல், எழுத். 886) 

எனச் தொல்காப்பியனார் கூறு தலால் இச் 
சொல்லின் பழைமை ஈன்குணரலாகும். சீனதேயத்து 
மாய் (&ற௦1) மொழியில் குய், இன் என்னுந் 
தொடர் மிக்க கரிய நீராவி என்ற பொருளில் வந் 
துள்ளது ஈண்டைக்கு Beer word, 

975, குறுங்காழ் காஞ்ச சுற்,ரிய நெடுங்கொடி 
குறிய தாளினையுடைய காஞ்சி மரத்திற் சுற்றிய 
நெடிய கொடியையுடைய. 

பாசிலக் குருசன்-- பச்சிலை மாதவியின். புன் 
புற வரிப்பூ-புறம் புல்லென் ஐ அழகிய மலர் உறைப்ப 
என்க, காஞ்சியின் றழையும் முறியும் பறித்து மகஷீர்



வ நிதிய 

அணிவராதலின் அவர் பறித்தற்குத் தக்க குறிய கால் 
கூறினார். மாதவியும் அவர் குடும் பூவாகும் தனிரும் 
பூவும் ஓரிடத்தே கடைத்தல் குறித்தார். 

978-980. கூவியன் காரகற் பாகொடு பிடித்த 
Brose yp வட்டம்--அப்ப வாணிகன். கறிய அகலி 
வுள்ள வெல்லப் பாகொடு சேர்த்துப் பிடித்த நாற்ற 
இழை போன்றுள்ள தேங்குழ லுருண்டை, இமை 
போல் மெல்லிதாகவுஞ் சிறியதாகவும் பிழியப்பட்ட 
தனால் தேங்குழல் நூலிழை யெனப்பட்டது. றங் 
கரிய அகலிற் காய்ச்சிய பாகொடு பிடித்த வட்டம் 
என்க. பாகு அகலைவிட்டு -வேருய்க். குளிர்ந்தால் 
உருண்டையாகப் பிடி த்தல் இயலா தாகலின் காரகற் 
பாகொடு என்றார்... பாகொடு பிடித்த நூலிழை வட்டம் என்றதனா லிஃது இடியப்பமாகா தென்க. 
அது,பாகொடு பிடிப்ப தாகாமையும் உணர்க, 

நிழல் தாழ்வார் மணல்- நிழல் ems வார்ந்த 
மணலில். நீழல் ஒளியுமாம். “நிலவு மணல்'? என் பது 
புறம் (77). நீர் முகத்து -ரீர் தங்கிய இடத்து. இழை 
வட்டம் பரல் கலந்தவை போல் உறைப்ப. தேங்குழ 
அருண்டை பாலிழ் கலந்தன போல் மலர்கள் வீழ்ச் 
தீழுந்தும்படி. ் 

புனலான.து மரங்களின் காலக் கழுவிச் சென்ற. 
சோலைகள் தோறும் புனல் பெரு? மரங்களின் காலி 
னளவின் ஏ.றி வடிந்தது குறித்தார். கரல் க(2ீஇய 
என்பதனாம் பொழில் தூய்தாயபடி குறித்தார்.
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28-85. கமுகின் குல் வயிற்றன்ன நீலப் 
குடம் -கமுசிடைக் கொண்ட மடள் வயிற்றை. 

5 bo நிறத்தையுடைய வடிவாஇிய குடம் 
+ இரும்பைக் கலம்'' என்பது மதுரைக் 

6) (289) ஆண்டு இரும்பை என்றாற்போல 
ஈண்டு நீலப்பை என்றார். இருமை--கருமை; இதனைப் 
பச்சைச் குப்பி என்பது தோலாற் செய்த குப்பி 
யாதல் பற்றி என்க. இதனாற் பைங்குடம் என்ற 
பாடம் எழுதினர் பிழைப்பு என்க. பை--தோற்பை, 
குடம் தொலைச்சி-குடத்திற் கள்௯ா உண்டு ர்த்து, 

நாஞம் பெரும௰ழ் இருக்கை மரீஇ -- இனமும் 
பெரிய கள் மஒழ்ச்சியின் இருத்தலைப் பொருந்தி 

   

   

  

நாட்கள் ரண்டு காண்மூழ் ம௫ழின்!” (புறம், 128.) 

என்ப, குடம் போக்க மரீஇ என் அதனால் இவ் 
வாறு கொள்ளப்பட்டது. 

சிறுகோட்டுத் இங்கட் குழவியை கோள் நேர்க் 
தாங்கு--கேதுக்கோள் தீண்டினாற் போல. கேதுவைச் 
செம் பாம்பெனவும் இராகுவைக் கரும் பாம்பென 
வுங் கூறுதல் சோஇட நூல் வழக்கு. 

“இளம்பிறை யாயக்காற் ிங்களைச் சேரா. 
,தணங்கரு துப்பினரா"", (காலடி. 221.) 

என்ப வாதலின் உரைகாரர் இதனை இல் 
பொருளுவமை என்றார். இது மகரவாயமைத்த 
அதற் குவமை, பிறையாகக் கூறுதல் வடிவானும்
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அன்றி ஒளியானும் ஆம் என்பது தோன்றச் சுடர் 

நுதல் என்றார். பாம்பு தீண்டின் இருள்படுமாதலிற் 

சுரும்பு குழ்தலால் அதனைக் குறித்தார். 

986-890. spa பெயர்த்தமைத்த ஈல்லெழில் 

மழைக்கண் -- தேனையே வடிவுமட்டில் மாற்றி 

அமைத்த நன்மையும் எழிலும் குவிர்ச்சியுமுடைய 

கண் என்க மதிரேக்ஷணு”' (சாகுந்தலம்) என்பது 

வடநூல் வழக்கு. உரைகாரர் ஈறவுண்டலாற் 

குஸிர்ச்சியையுடைய கண் என் பர். ஈறவு-ஈறவம்; 

பூவிதழ் என்பதுமுண்டு. * நறவிதழ் மதருண் கண் ” 

என்னும் பரிபாடல் (7-6, 644 875) காட்டுவர். 

இவற்றுள் ஏற்பன கொள்க. கட்குடந் தொலைச்சி 

ம$௫ழிருக்கை மரீஇ. ஈறவு பெயர்த்தமை கண்மடவரல் 

மகளிரொடு பகல் விளையாடித் துறக்கம் ஏய்க்கும் 

துறையிற் செவ்வி கொள்பவரோடு ௮சைஇ என் 

'நியைக்க, பள்ளியமர்ச்தோ னாங்கட் பொதும்பரின் 

மலர் உறைப்பப் புனல் கால் கழீஇய பெபாழில் 

தொறும் குடக் தொலைச்சி என்க. 

  

ம் 

388—89, 

“பகல் விளையாடிப் பெறற்கரும் தொல்?ர்த் 
துறக்கமேய்க்கு.் 

பொய்யா மரபிழ் பூமலி பெருந்துறை," 
பட்டினப். 108--10௪./ 

இவையே இவர் பட்டினப்பாலையுள்ளம் வருதல் 

காண்க. பெறற்கருர் தொல்சர்த் துறக்கம்--தன்னைப் 

பெறுதற்கரிய தொன்மையான சீர்த்த இயல்புகளை 

எதுவாகவுடைய துறக்கம் என்க, அருந் தொல்சீர்



ரி]. 

பிரசாத் பெறுற்கருமை: குறித்த 

   
- எல்லார்க்கு மாசாமை ௮ 

பமபிறவி தொட்டு வருகள் புல், 
(SUID அரமக 

  

heroes 
OF GSU தொக ஏழும் 

பருக்கை மரிஇ மடவரன் மாகிருடன் விவயாடும் 
பருகவுமைக்கு உவமித்தார், 

       

  

செவ்வி கொள்பவர் -- காலம் தப்பாமல் அதன் 
பதனறிந்து பயக் கொள்பவர் என்பது கருதி, 

  

அசைஇ --.. வாழ்க் வழிகடை வருத்தம் வீட 
இளைப்பாறியபின். இக௬ப்பா.றிய பின்னர் வாழ்த்த 
வேண்டினார். மனம் இரு நிலைப்பட்டு வார்ததற்கு 
உடம்பும் ுணையாயின தாதல் கருதினமையரல் 
இன்னிய மியக்க வேண்டுதல் நிர, AGED 
கடவுள் -- கடவுள் என் றதனால் ?த்தர்க்து மேலோ 
னென்பதும், இறும் கடவுள் என் msec: முத்தர்க்கு 
மேலோன் என்பதும், அருந்திறற் கடவுள் என்று 
னாம் பத்தர்க்கு மேலோன் என் பழும் a5 Bayi 
மூவகை யுயிர்க்கம் மேலானமை கர ட்டியவாறு. 

  

  

   

துறக்க மேய்க்கும் துறை அசைஇ அன்வுபற் 
(த் திருவெஃகாவில்) கடவுள் வர LEDF DS gh பம் இன்ஃரியம் Quswoht sp iter; 01 aG sng jicat 
உவுளை வரழ்த்தலும் யாழ்வல்லாரா தற்கு அவ்வயின் 
இன்னியம் இயக்கலுமே பேறு என்று அவை புரிய 
வேண்டியது காண்க. துறக்க மெய்க்கும் துறையிற் 
கடவுள் ஆதலான் அதற்கும் மேலான வீட்டையுக் 
தரவல்லனாகலின் அவன்கட் பயன் கருகாம லிவை 

   



Re 

புரிய வேண்டியதாம், சிறிஇயக்கனிர் க,3மின் - அச் 
சிறிதினும் ம௫ழ்ந்தருள் கூருங் கடவுள் என்பதுபற்றி, 
கருங்கோட்டு இன்னியம்--கரிய வளைந்ததாகிய யாழ், 
“யடழ்கோடு செவ்விது"” என்றார் இருவள்ளுவனாரும் 
(குறள். 279), இன்னியம் இயக்க -- இன்னிய 
மரம்பினை யியக்கினிர் என்பதுமாம். *ஈரம்பிவிஇயக்கி' 
என்பது மதுரைக் காஞ்சி (657). வாழ்த்தி - 
கெஞ்சானும் வாயானும் வழ்த்இக் கையால் இன்னிய 
மியக்கக் கழிமின் என்றதனாற் றிரிகரணமும் ஒருப் 

படுதல் குறித்தார்.  கஞ்சாலும் வாழ்த்தலுண் 
டென்பது 

“பூம் பாபகத்து ளிருக்தானை யேத்துமெள் னெஞ்சு" 
[ இயற்பா. 7. 18. 6,7 

என வருதலான் அறிக: இனி வாழ்த்தி 
இயக்கினிர் கழிமின் — இவ் வழியெல்லாம் நுமக் 
இனவிதாகக் காத்துக் கொடுபோந்து தானும் எளிய 
ஞய்த் தொழக் கடத்தலால் Hi ஈன்.றியை நினைந்து 

அவனை வாழ்த்தி அவனுக்குத் தொண்டாகச் சிறிது 
இனனிய௰ மியக்இனிர் கழிமின் என்றதுமாம், யாழினை 
கெடும்போ இசைத்தலால் மைழ பெய்யுமென்ப 
வாதலின் ௮ம் மழையா னனையாமைக்குச் சிறிதென்றா 
ரெனினுமாம். இவ் வுண்மையை மலைபடுகடாத்துள், 

பராவரு மரபிற் கடவுட் காணிற் 
ரொழாகிர் கழியி னல்லது வறிது 
நும்மியர் தொடுத லோம்புமின் மயங்குதுளி 
மாரி தலையும்!” மலைபடு, 880--4]7. 

இனித் திரையன் 0 ௩டு௩கர் வரைப்புக் 
கூறுகின்றார்.
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393-395. காழோர் இகழ்பத கோக்--பரிக் 
கோற்காரர் இகழ்ந்த அமையம் பார்த்து, காழ்-கோல். 
இகழ்பத கோக்கச் ழ். கவளம் மந்இ கவரும் என்க, 
யானையை கோக்டுத் இன்னும்படிக் குத்து மமையம் 
அவர் கீழுள்ள ஈவளங்களை இகழ்ந்த பதமென்க. 

ஒழ் நெடுங் கையானை கெய்ம்மிஇ கவளம்-கெடிய 
துஇக்கையுடைய யானைக்குரிய கெய் வார்த்து மிதித்த 
இழுள்ள கவளங்களை, நெடுங்கீழ் கையானை -- கீழே 

தாழ்ந்த நெடிய கையினையுடைய யானை என்பதாம். 

கடுஞ்சூல் மந்தி கவரும் காவிற் களி. கத னடுக்கிய 
வெளிறில் கந்தின்-கன்னியாய் முதற்குல் கொண்ட 
பெண் குரங்கு கவர்ந்துகொள்ளுஞ் சோலையினையும். 

895—400. களிறு கதனடக்கய @ a af af o 
கந்தின் -- ஆண்டுக் கஸிற்றின் சினத்தைத் தன் 

அசையா வலியான் அடக்குதற்குக் காணமான 
வெளிறில்லாது வயிரமான தறியினையும். கவளம் 
இற்றுங் கனிறு மதக்களிறென்பது கதனடக் 
என்பதனாம் குறித்தார். அதனாற் காழோர். பா் 
கோலாற் குத்தித் இற்ற வேண்டுவதாயிற்றென் க. 
கெய்ம்மிதி கவளத்தையும் வெறுத்தல் தன் பு 
செருக்காலென்று கொள்க, நிஇிகவளம் ore 
கையாற் பிசைய இயலாத மிகுதியைக் குறிப்பித் 
யானை வயிறு பெரிதாதல் நினைக *கடுஞ்சூன் ம 
‘SOGGY சாகு” ( மூல்லைக்கலி, 10 ) என்புழியும், 
“கடுஞ்சூன் முண்டகம்" என வருஞ் சிறுபாணுற்றில் 
ஈச்சினார்க்கினியரும் முதற்குல் என்று கூறுதலால் 
முற்பட்ட குலம் அதுவேயாதல் உணர்க, காவிழ் 
ஈந்தின் -- காவின்கணுள்ள சந்தினையும் என்பதும் 

   

  

தர் 

    

   

 



ஆம். கடுஞ்சுல்--முதிர்ந்த குல் எனினும் ஈண்டைக்கு 

ஏற்கும். சூன். முதிர்தலால் உயர் மரங்களின் ஏறல் 
செல்லா மந்தி கவளங் கவரும் என்று களவினைப் 
பெொொறுத்தற்கு ஏதுக் காட்டினார். உணவை 

வெறுக்கும் யானைக்கு ஓர் கவளமின்மையாற் குறை 
யின்மையும் கடுஞ்சூன் மந்தி வயிறு கிறைதலும் 
நினைந்துகொள்க. குரங்கிற்குப் பண்ணியம் நல்கலிந் 
காவலந்தீவிற் ரொென்றுதொட்ட வழக்காதலான் இத 

னிச்செயல் பொறுத்தருளப்படுமென் ௧. பரிபாடலிம். 

“குரங்கருந்தும் பண்ணியங் கொடுப்போரும்” [19-98] 

என வருதலா விவ் வுண்மை யுணர்க, இது 
ககர்ப்புறச் சோலை கூறியவாறு. 

'இண்டேர் குழித்தி குண்டுமெடுந் தெருவின் - 
திண்ணிய தேர்கள் ஒடுதலாஜற் குறிக்கப்பட்ட 
பள்ளத்தினயுடைய நெடிய தெருக்களையும். குழித் 
தற்கு வேண்டிய இட்பத்தாற் ஹேரினை விசேடி த்தார். 

படை தொலைவறியாமைந்து மலிபெரும் புகழ்க் 
கடைகால் யாத்த பல்குடி கெழிஇ--தான் தொட்ட 
மடை வறி3த தொலைதலறியாது மெய்யின் வலி 
மலிந்த பெரும் புகழின் எல்லை. அளக்கப்படாது 
மறைந்த வீரக்குடிகள் பல ஈட்பிற் பொருந்தி. படை 
தொலைவறியாமையரற் கலத்தின் வேறலும் மைந்து 
மலிதலான் மெய்யின் வேறலும் குறித்தார். பட்டினப் 
பால்யுள்ளும், 

கையினுங் கலத்தினும் மெய்யுறத் தீண்டி 
யிகல் மொய்ம்பினோர்' [பட்டிஎப். 70,721] 

என்பது காண்க. 

 



ம தீத 

தொலைவறிக்து மைந்து மலிந்த 
யெலரினு மமையும். இது 

  

   யறுத்துப் பாழிகொள்ளும் ஏமம்'(தொல்,பு.றத்.17), 

என்பதாகும். ௭.இர்ந்தவன் கையிற் படை தொலை 

வறிர்து அவனொடு மெய்யான் மைந்து மலிந்த 

பெரும் புகழெல்லை என்றாலும் பொருந்தும். 

புகழ்க்கடை கால் யாத்த--புகழின் அளவெல்லை 

மறைந்த 

“கடையழிய ரீண்டகள் ற கண்ணாளை”! [பரிபாடல். 11, 86] 

என்புழிப் பரிமேலழகர் கடையழிய--எல்லைய 
என வுரைத்தது கொண்டு தெளிக. கா ல்யாத்தல் -- 

மறைத்தல் என்பது. “வைகால் யாத்த என்புழிக் 

கூறப்பட்டது. மைந்துமலி பல் குடி என்க. “பல்குடி. 

என்றது கால் வகைத்தானைக் குரியராய்ப் பல குடியின 

ராதல்பற்றி. கொடையும் கோளும் -- பண்டங்களை 

விற்றலும் கொள்ளுதலுமாகிய இரு செயற்: பகுதியும். 

வழங்குநர்த் தடுத்த -- இயங்குவாரை நெறியிடம் 

போகாதபடி. தடுத்த வாயில் அடையாத காவற் காடு 

குழ்ந்த தோட்டத்தினையும். இதனாம் கச்சியின் 

வெளியில் வாணிக நிகழும் பேட்டினைக் கூறினார். 

கச்சிப் பேட்டு ஈன்னாகையார் என்பது முதலாக 

வரும் பெயர்களா னுணர்க, 

  

பேட்டு என்பதே இக்காலத்துப் பேட்டை என 

வழங்குவது. இக்காலத்துச் சந்தை போலத் தினமு 

நிகழும் வாணிகத் தலமென்று கொள்க. இது மிளை
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குழ் படப்பையில் நிகழ்வதென்்க, எப்போதுங் 
கொடையும் கோளும் நிகழ்தலால் அடையாவாயில் 
உடையதாயிற்று. 

“கொள்வதாஉ மிகை கொளாது 
கொடுப்ப.தூஉங் குறை கொடாது"! [210] 

என இவரே பட்டினப் பாலையின் வழங்கலால் 
ஈண்டுக் கொடையும் கோளு மங்ஙனமாதல் உணர்க, 

வழங்குகர்--இயங்குகர், "வழங்குரர்த் தடுத்த" 
“உண்ணுகர்த் தடுத்தமா" *ஆள் வழக் கறுத்த 
லண்ணாள்'” என்புழிப்போல வழங்கு,தல் ஈடக்து சே.ற - 
லாதலறிக. வழங்குதல்--ஈடத்தல், 

"பலர் வழங்காச் செப்பம்?” [மல்படு. 197] 

என்ப, பல்லூராரும் பண்டங்களைக் கொண்டுங் 
கொடுத்தும் செல்லுமிட்னாதலின் ஊர்க்குளில்லாது. 
மிலாகுழ் படப்பையில் இப் பேட்டு அமைவதாயிழ். 
ஹென்க, இவ்வூரில் எம் நிலப்பொருளும் தொக் 
திருத்தல், 

"669 படுவ கடல்படா கச்சி 
கடல் படுவ வெல்லாம் படும்?! 

408-405, சீனிற வுருவின் கெடியோன் 
கொப்பூழ் -- நீல வண்ண வடிவுடைய மெடியோன் 
உந்தியிலுள்ள அபாம்ஸு:: என்பது இறைவன் ஆயிர 
சாமத்துளொன்று, இதற்குப் பொருள் கு.றள 
வன் என்பது; உந்தித் தாமரைப் பொகுட்டின் என், 
கான்முக வொருவற் பயர்த பல்லிதழ்த் தாமரைப் 
பொகுட்டின்--கான்முகங்கனுடைமையால் ஒப்பற்ற 

  லாத 

   



7 ய 

வளைப் பெற்ற பல இதழ்களையுடைய தாமரையி 
னுடைய கொட்டைபோல. காண்வரத் தோன்௮ — 
காணுதலுண்டாகச் தோற்றஞ் செய்து. சுடுமே 
மெ பெருககர் வரைப்பின் -. செங்கலால் உயர்க்த 
புறப்படை வீடாகிய வரைந்துகொள்ளப்பட்ட 
இடத்தில், தோன்றி ஓங்கிய நகர் வரைப்பின்கண் 
என்க. திரையன் பிரமன் வழியினனாதலின் அவனிருக் 
கும் படை வீட்டைப் பிரமனுள்ள தாமழைரக் 
கொட்டையாகக் கூறினார். 

    

*முக்மீர் வண்ணன் பி.றங்கடை யந்நீர்த் 
திரைதரு மரபி னுரவோ ஸும்பல்'? 

என்று இவர் முற்கூறியது நினைக. 

பிரம னாதியா வாராகின்ற பல்லவகுலம்”” 

என்பது சாசனம் (8.7. 1. Vol. IV. No. 135.) 

406—410, இழுமென் புள்ளினீண்டு கத் 
தொழுதி - இழுமென்னும் ஓசையினை யுடைய 
திரண்ட சுற்றத் தொருதியினையுடைய. கொழுமென்் 
சினைய கோளியுள்ளும் -- கொழுவிய மெல்லிய 
கிகொகளையுடைய பூவாமழ் காய்க்கு மரங்களிழ் சிறப் 
பித்துப் பழமிக் கூறும் பலாப்போல -- பழத்தால் 
மேலாகப் புகழப்பட்ட பலாமரம் போல, புலவுக் கட 
அடுத்த வானஞ் கூடிய மலர்தலை யுலகத்துப் பலர் 
தொழ -- புலவு காற்மமுடைய கடலை ஆடையாக 
வடுத்த உலகத்து என்க. வானத்தைத் தலையில் ஞூடிய 
பரந்த இடத்தையுடைய உலகத்து, 2. லகத்துள்ளும் 
பலர் தொழ--அவ்வாளத்தனும் கடலினும் பயன்மிக
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அவித்தலான் என்முர். உலகில் தன்னையே யுள்ளும் 
பலர் வந்து வறிபட. 

“பழுமர முள்ளிய பறவை போல 
வந்தனன் பெரும” ர 

“பமுமர முள்ளிய பறவையின்" [பொருந 041 

எனப் பொருகாற்றினும் வந்தது. 

பழுமர, முள்ளிய: பறவை: [புறம் 970] 

என்பதனை ஈண்டைக்கேற்ப நிண்க, 

நிழலி னீளிடைத்: தனிம்ரம் போலப் 
பலாகெழு. வேந்தரை: யிறந்தும்- 
இரவலர்க் யும் வள்ளியோன்'? ம்புறம், 119] 

என்றதன்கண் மரம்போல ஈயும் வள்ளியோன் 
என்றார். 

“பயன்மர முள்ளூர்ப் பழுத்தற்றாற் செல்வ 
ஈயனுடை யான்கட் படின்" ர்குறள், 219] 

என்பதும் 

. “பழுமரம்போற் 
பல்லார் பயன்றுய்ப்பத் தான்வருந்தி வாழ்வதே 
நல்லாண் மகற்கும் கடன்"! [சாலடி, 802] 
என்பதும் இக் கருத்தே பற்றியன. 

  

“கொடுமென் சிறைய கூ.ரூ௰ர்ப் பறவை 
அகவிலைப் பலவின் சாரன். மூன்னிப் 
பகலுறை முதுமரம்.புலம்பப் போகும்!" (குறும். 858), 

என்புழி இவரே. பறவை பலவின் சாரல் 
முன்னுதல் ௩ நினார் இழுமென் புள்ளின் தொஞு 
யைச் சினையின்கணுடைய பலா அப்போல என் 
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இமுமென் யாழ்ப்பாணரைகத் தன்னிடத்துக்கொண்2 
ஊட்டும் இயைபு குறித்து. பொகுட்டிற் காண்உரத் 
தோன்,றி ஓங்கிய நெடுககர் வரைப்பிழ் பழமக் கூறும் 
பலா௮ப் போலப் பலர் தொழ மூதுரகத்து மேல்வந்த 
ஓன்னாத் தெவ்வ ௬லைவிடத் தார்த்துக கச்சியோனே 
கைவண்டோன்றல், என்று கிடந்தபடியே இயைக்க. 
காவிற் கந்திற் றெருவிற் பல்குடி கெழீஇ அடையா 
வாயில் மிளைசூழ் படப்பையை யடுத்துப் பொகுட்டிற் 

காண்வரத் தோன் றி ஓங்கிய நெடுககர் என்க. பல்லவ 
மொழி பாகதத்திற் பலவ என்று வழங்கப்படுமென்.று 

மயிடவோலுச் சாசனங் காட்டுவராதலின் இவனைப் 
பலவுபோ லுள்ளனன் என்பதும் ஓர் ஈயமேயாகும். 

ஈண்டு “விழவு மேம்பட்ட பழவிறன் மூதூர்” என் ஐது. 
இருவெஃகா முதலாகப் பல. வூர்களைத் தன் சேரிக 
ளாகக் கொண்ட பேரூரை என்! பொருந்தும். 
பழலிறன் நூதார்-- பழமையாகவே விறலாற் சிறந்த 
பல்லூர்களுந்தோற்றற்கு முன்னரே தோன் றிய ஊர்; 
“நகரேஷு காஞ்சி” என்னும் வடமொழி வழக்கால் 
இதன் சிறப்பும் பழமையு மூணரலாம்: பல சேரி 
விழவானும் மேம்பட்ட வீழவுடை மூதூரில் ஐவர் 
போல உடன்று யேல்வந்த ஒன்னாத் தெவ்வ ௬லை 
விடத் தார்த்துக் கச்சியோனே கைவண்டோன்றல் 
என்க, 

412. 420. ௮ல் வாய் வளர்பிறை குடியாடு 
மழையையுடைய யந்திவானத்தைக் ஈடுப்ப வெண் 
கோட் டிரும்பிணச் குருதி யீர்ப்ப என்க. அவ்வாய் 
வளர்பிறை - அழிய இடத்து வளர்கின்ற பிறை 
அழகிய இடம், வானம். அதனைச் சூடிய அசைகின்
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மேதகையுடைய. செவ்வந்தி வானத்ைத ஒப்ப 

வெள்ளிய கொம்பினையுடைய கரிய களிற்றுப் பிணங் 
களைச் செவ்விய நெய்த்தோர் இழுத்துச் செல்ல. 
வளர்பிறை கொம்பீற்கும் மழை இரும் பிணத்திற்கும் 

அந்திவானம் குருஇக்கும் உவமையாக வந்தன. கரிய 

யானைத் திரகா ஈரினம் ( 9) என்பவாதலின் 
இரும்பிணம் என ஒஓழிந்தார். எண்கினீரினம் (அகம். 

867) என்பதுங் காண்க, ஈரைம்பதின்மரும்பொருது 

களத்தவிய -- துரி யாதனாதியர் நூறு பேரும் போர் 

புரிந்து பொருத. களத்திலே பட. குரு தி யீர்ப்ப 

களத்தவியப் பேரமர்க் கடந்த ஐவர்போல என்க. 

பேரமர்க் கடந்த ஐவர்போல -- பெரும்போரை 

வென்ற பாண்டவரைப் போல. கொடிஞ்சி நெடுர் 

தேர் ஐவர் என்றது மஹா ரதர் ஆதல்பற்றி, 

கொடிஞ்சி தாமரை முகைபோழ் செய்து தேர்த் 

தட்டின் முன் வைப்பது. ஆராச் செருவின் ஐவர் -- 

அமையாத போரினையுடைய ஐவர். ஐவர் போல 

மூதார் மேல் உடன்றுவந்த ஒன்னாத் தெவ்வர். 

நூற்றுவரும் அவியப் பேரமர்க், கடந்த ஐவர்போல 
உடன்று மேல்வந்த பொருந்தாப் பகைவர். மூதூரில் 
ஐவர்போல உடன்று. தன்மேல் வந்த தெவ்வர் 
எனினும் அமையும். ஐவரை உவமித்தது உடன்று 
மேல்வந்த தெவ்வரின் பெருவீரம் பற்றி மட்டுமன்றி 
எண்ணானு மியைபுடைமைகருத என்றுகினை க.மூதூர் 
உடன்று மேல்வந்த தெெவ்வராவார் சேரரும் 

பாண்டியரும், சோழரும், சஞக்கரும், கங்கரும் என 
ஐவர் என்.று துணிக. 

மொலம்பூ ணைவ ருட்படப் புகழ்ந்த 
மறமிகு சிறப்பிற் குறுநில மன்னார்!" 

(மதுரைக், 7775-6)
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என்பதனால், பொலம்பூ ணைவர் பேசரச ரண் 
டென்றும் அவருட்படப் புகழு மறுகு சிறப்பினை 
யுடைய குறுநில மன்னரும் உண் டெடன்றும் 
உணரச் கடத்தல் காண்க. ஈண்டுப் பாண்டியரைக் 
கூட்டின் அ௮அறுவராவரெனின் பெரும்பாணிலும் 
திரையனைக் கூட்டினும் அங்ஙனமேமயாதல் 
காண்க. பாண்டியனை ஓழிந்த ஐவர் சேரர், சோழர், 
பல்லவர், சளுக்கர், கங்கர் ஆவரென்க. 

இங்ஙனங் கொள்ளாது ஒன்னா ருலைவிடத் 
தார்தீதுப் பலாஅ௮ப் போலப் பலர் தொழ வீழவு 
மேம்பட்ட மூதுூராகிய கச்சியிடத்தே பேரமர்க் 
கடந்தவர் போல இருக்கன்றோன் திரையன் என்று 
கூறின், பலாமரம் போன்றது கச்சியாகவும், ஐவர் 
போல இருக்கின்றவன் இ ரயன் ஒருவனாகவும் 
கொள்ள நேரும். நூற்றுவரும் அவியப் பேரமர்க் 
கடந்த ஐவர் போல உடன்று மேல்வந்த தெவ்வர் 
UU GWM SH ஆர்த்துக் கச்சியோனே என்றது 
இத்திரையன், துரோணன் புதல்வனாகிய அசுவத் 
sis மகன் மரபினோராகிய தகொண்டையோர் 
மருகனாதலால் இவன் கசூலவென்றிக்கு இயையக் 
கூறியசாகுமென்க: நூற்றுவரைக் கொன்ற ஐவர் 
சகவத்தாமனும்கு உலைந்த செய்தி வியாசபாரதத்துக் 
ண்டழு.... தாற்றுவரை ஐவர் வென்றார் என்றார் 
ன்று உறி அவ்வைவர் போல் மேல் வந்த ஐவர் 
தெள்வர் இரையன் ஓருவனுக்கு உலைந்தார் என்று. 
இவனைச் சிழப்பிக்கு மயமும் ஈன்சுணர்க. பலாஅப் 
பாலப் பலர் தொழ என்க. 

   

421225. டச்சிச் சென்றோர்க்கு எமமாகிய 
அளியுக் தெறலும் - தன்னை விரும்பிப் புக்கார்க்கும்
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காவலாகிய- அருளலும் தன்னை வீரும்பாது தன்கட். 

புகார்க்குக் கேடாகிய தெறுதஃலும்; எளிய வாகலின் - 

தான் செயற்கு எளியனவாதலான். 

பொருதோர் சாட்டு மன்றங்கள் பாழ்படா நிற்க 

வும், ஈச்சினார் காடு: ஈன் பொன்பூத்துப் பொலியா 
நிற்கவுங்கண்டு தன்னொடு ஈட்புக்கொள்ளுதலை இரந்து 

விரும்பினவரும், தன் வலியைச் துணைக்கொள்ளூதலை 

இரந்த வேறு துணை யில்லாரும் செவ்வி பார்க்கும் 

செழுநகர் முற்றத்து என்க. மலைந்தோர் மன்றம். 

பாழ்படல் கண்டு துப்புக்கொளல் வேண்டினரும், 

கயந்தோர் தேஎம் ஈன்பொன் பூப்பக் கண்டு நட்புக் 

கொளல்-வேண்டினரும் என எதிர்கிரை கிரையாக்& 

உரைக்க... இவ்விருதிறத்தாரும் வேண்டுதல் அளியும் 

தெறலும் எளிய..ஆகலின் என்று, கூறிக்கொண்டா 

ரென்க. ் 

426 — 430 மலையின் வீழருவி கடலிற்சென்று 

புக்காற்போல என்பது திரையன் என்னும் பெயர்க் 

இியையக் கூறியதாகும், ஈன்னன் சேய் ஈன்னனைப் 

பெருங்குன் நூர் . ஒழார் பாடியவிடத்து இங்ஙனங் 

கூறாது, 
மீமிசை நல்யாறு கடற்படச் தாங்5, 
யாமவணின்றும் வருதும் "' 52) 

என மலைபடு கடாத்திற் கூறியதனால் இதனியைபு 

உணரரலாகும். யாறுகட்குக் கடலே கதியாயினாற் 

போல நயக்்திசினோர், துணையிலோராகிய பல்வேறு 

வகைப்பட்ட. இவர்க்கெல்லாம் திரையனே 

கதியென்று கர்ட்டியவாறாம். இணி இவர் அவன்
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    ்நத்தும் காத்திருக்குமாறு கூறுகின்றார். மேற்பலர் 
தொழக்கச்சியோன் ஏன் ஐதற்வெழ்பப் பணிந்த 
மன்னரை கூறினார். மன்னர் கூீஇர் செவ்விபார்க்கு 

  

    

முற்றத்து என்க. 

இமையவர் -- இமைத்தலில்லாஅ வெறுமையே 
யுள்ள இமைய னையுடைய தேவர். உறையுஞ்சிமயச் 
செல்வமை - வந்து தங்குஞ் சிகரங்களையுடைய 
தலைமை வெற்பனை. செம்மை-: தலைமை 4 தாவரம் 
கஞல் இமாலயமாவேன் *' என ஸ்ரீ கதையுள் வருதல் 
wars. கங்கை பொன்கொழித் இழிதருதல் கூறுத 
லான் இஃதியயமாதல் தெளிக. உரைகாரர் மேரு 
வென்பர். வரையை . வெண்டிரை இழித்தற்குக் 
காரணமான கங்கை எனவும், விளங்கு சுடர் நெடுங் 
கோட்டுப் பொன்னைக் கொழித்தியி,தருங் கங்கை 

கருங் கங்கை எனவுங் கூறிக்கொள்க. 

  

எனவும் போ 
வரையை வெண்டிரை ஏிழித்த என்று சனாற் கங்கை 
மெயாலையின் மேலே நெடுந்தூரம் உடுகிழித்தோடு 
லம் குறித்தார். நெடுங்கோட்டுச் சுடர் பொன் 

இிதரும் என் ஐதனால் உயர்ந்த உர்சிசளிலும் 
பறி ஆண்டுள்ள பொன்களைர் கொழி/ 

கொண்டு தரையில் இரங்குதலைக் குறித்தார். போஎ் 
கருங் கங்கை - புணையின்றிக் கடத்தற்கருமை 
குறித்தார். 

  

       

492௪. கங்கைப் பெருநீர் போகுமிரியன் 
மாக்கள் -- கங்கை வெள்ளத்தைக் கடர்க நினைக்கும் 
குடி. பெயர்ந்தோடு -மாக்கள். இரியன் மாக்கள் -- 
கெட்டோடு மாந்தர். பெருநீர் — வெள்ளம்,
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ஒருடீரப் பாணியிற்றூங்கி யாங்கு - ஒற்றைத் 
தோணியால் கேர்ந்த தாமதகிலையீற் ரோணிவரும் 
வரைத் துஞ்சினாற்போவ. பாணி -- காலதாமத, 
இதனுரையில் “ விடுன்ற தோணி ஆகையாலே" என் 
ஹிருப்பதை விடுகின்ற தொன்றி யாகையாலே எனத் 
திருத்திப் படிக்க, விடுகின்றது ஒன் றியாகையினாலே 
எ.று. தொன்றி. என்று படிக்காது தோணி என்று 
படித்த பாடம் பிழைப்பாகும். “விடுகின்ற தோணி 
யாகையினாலே”' என்று கூறுவது பாணிக்கு ஏது 
வாகாமை கோக்கிக் கொள்க, நூலில் ஒருமரம் என் ற. 
தனையே விளக்குதல்கண்டு இகனுண்மை யுணரலாம். 

   

4984-௧.” (மன்னர்) தொய்யா வெறுக்கையொடு 
ுவன்றுபு கூ$ீஇ--தளராத இறைப் பொருள்களோடு 
நெருங்கித் திரண்டு, செவ்வி பார்க்குஞ் செழுககர்- 
அமயம் பார்த்திருக்கும் வள௱ஈகர் முன். றிலையுடைய 
வளககர். முன்றில் -- வாயின் மாட முற்றம் ஆகும், 
முற்றத்துப் பொன்றுஞ்சு வியனகர் என்க. 

480-440. பெருங் கையானைக் கொடுந்தொடி. 
படுக்கும் கருங்கைக் கொல்லன் -- பெரிய கையி 
யுடை.ய வல்ந்த கஇம்புரியை உண் _ரக்கும் வலிய 
கையினையுடைய கொல்லன் - இரும்பு விசைம் 
தெறிந்த கூடத்திண்ணிசை வெறீஇ சம்மட்டி 
யால் உரத்து மோதிய பட்டடையின் எடுத்த 
திண்ணிய ஓசையை அஞ்சி, கூடம்-பட்டடை 

“எ.றிதற்குப் பட்டடை” (குறள். 821), 
என்ப. சம்மட்டியை இரும்பென் றொழிந்தார்) 

இரும்புத் திரணனையே யாதலால், கூடத்திற் பட்ட



பதித 

பின்னே ஓசையுண்டாதலாற் கூடத் திண்ணிசை 

என்றார். போர் யானைக்கோட்டிற் இறொடி. செறிப்பு 

பகைவர் மலைப் பாய்தற்கட் கோடு சிதையா 1 
ad sr GH 66D என்க. ஓன்னா ருலைவிடத் 

இருத்தலால், தன் போர் யானையின் தொடி திருத்த 

வேண்டிய அமயமாதல் நினைந்தார். 

நீண்மதி லரணம் பாய்ந்தெனத் தொடி.பிளந்து 
வைந்நுஇ மழு தடங்கோட்டி யானை!” 

(ஐங்குறு. 444) 

என்பதனாற் றொடி இருத்தப்பட வேண்டுதல் 

உணர்க, நந்திக் கலம்பக்த்தும் கதிரொளிய வெண் 

மருப்புக் கனவயிரஞ் செறித்தலால், 

மதுரை கொலோ 
என வருதல் காண்க 

மாடத் இறையுறை புறவின் செங்காற் சே 

'இன்றுயி லிரியும் பொன்றுஞ்சு வியனகர் -- ௮ 

மாடத்து இறப்பில் உறைகின்ற புழுச் சாதியின் செங் 
கா௯்யுடைய சேவல் பெடையுடனுள்ள இவய 
துயிலை விட்டுப் பறந்து போதற்குக் காரணமா 

பொன் தங்கும் ௮அசுலமான கோயிற்கண் என்க, 

உரைகாரர் இடையிலுள்ள 'இறையுறை” என்பதை 

மட்டும் எடுத்து வியனகரோடு இயைத்தார். கெடுகல் 

வாடையுள் 

    
ஞ்     

“மனையுறை புறவின் செங்காற் சேவல்! (கெடுகல், 45) 

என்ற பாடங் காணப்படுதலான் கடந்தபடிய 

புறவிற் கேற்றுவதே ஆசிரியர் கருத்தாமென்று



வல இதிலை 

கொள்க, .மாடத்திறை-- மாடத்தில் இறப்புப்போழ் 

Cv ALOE சாந்து வழித்த தாழ்வாரம். யானைக்குக் 

தொடி படுத்தலாற் புறவினின் gud gor 

கூறியதனால் இன்பத்தினும் வீரத்திலாயே மிஞுத்துக் 

கொண்ட பாட்டுடைத் தலைவ வியல்பு குறிப்பிம் 

கொள்ள வைத்தார், தொல்காப்பியனார் தலைவியயப் 

பிரிந்து போர்ப் பாசறையிற் புக்கிருத்தல் உடன்படுத 

லால் இது வழர்காறாதல் உணர்க. பஇற்றுப் பத் 

  

“மாமல மூழக்கன் மான்கணம் பனிப்ப”. (0) 

என்னும் பாட்டிலுட் செங்குட்டுவன் காம 

வேட்கையினும் போர் வேட்கை (AG GG Mn. uso 

றென்று பழைய வுரைகாரர் கூறுதிலுங் காண்க. 

ண்டர் போன்ற மன்னவ வந்தி 
(நந்திக்கலம்பகம். 

என்பது இம் மரபில் வந்தவனைப் பற்றியது. 

441445, Bip கடலெல்லையின் முர்ரீர் ஈடுவட் 
பகலைச் செய்யுஞ் குரியமண்டிலம் ஓள் பரப்பி 
எழுந்தாற்போல &ழ் கடலெல்லையிற் சம்பா காட்டுச் 

சாசனத்திற் 

“கொளர வார்ணித்யுதி” (பெரு ரீரொளி) 

என்று இக் குலத்தரசரை வழங்குதல் காண்க. 

இவன் குலம் கடலிழ் பிறந்த கடல்கெழு மகவிர் வதி 

யாதலால் இயைபு கினைக, 

மூஹை வேண்டுகர்க்கும் கு வேண்டுரர்க்கும் 
AGH-YOD யிரந்தார்க்கும் குறை..யிரந்தார்க்கும் 
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அருள் செய்து. வேண்டினர்க்கு வேண்டுப வேண்டுட 

வருளி - தன்னா ல். விரும்பப்பட்டார்க்கு அவர் 

இரவாமலே அவர் வேண்டுவனவற்றை அவ்வப் 

பொழுதே அருள் செய்து, இனடைத்தெரிந் துணரும் 

இருள்தீர் சாட்ரி கொடைக்காட்சி, இங்ஙனம் 

தன்கட் டமக்கு வேண்டுவன சொல்லாதாரிடை 

அவருளக் ெெதரிந்து அவர்க்குற்றது தன்னதாக 

உணரும் மயக்கந் தீர்ந்த பேரறிவுடன் வேண்டினர் 

(தமரெனினு மமையும், இவர் சொல்லாமலே நல்கலால் 

இருள்திர் காட்சி கூறினார். 

பஎல்லார்க்கு மெல்லா நிகழ்பவை யெஞ்ஞான்றும் 

வல்ல.றிதல் வேந்தன் ரொழில்" (குறள். 583), 

  

என்றது காண் ௯ உரைகாரர் வேண்டினர்க்கருளி 

என்புழி 'வேண்டினர்க்கு' என்பதனை எடு த்துக் 

கொடைக் கடனிறுத்த ' என்பதனோடு கூட்டி 
wor samt, அருளி என்னும் வீனை அடுத். ரள்ளதைத் 

ஜன்னி மாட்டெறிவற சிறப்பாகாது, வேண்டுகர், 
வண்டினர் எல வேறுபடுத்த ஈயமும் நினக. 

டர் ௮ அப்போது வேண்டுகிற்பவரென் றும் 
பணடினர் தன்ன முன்னமே வேண்டிலனோர் 

    

ர ர அறியம்டைத்த லுணர்க, பரிமேலழகர் 

முறை வேண்டினார் வலியரா னலிவெய்தினார் குறை 
வேண்டினார் வறுமைடிற்றிருந்தார் ( குறள். 888) 

எனச் கூறுதலானறிக, 

1/6--450. கொடைக் கடனிறுத்த கூம்பா 

பள த்து - வேள்வி, கொடை, தலம் எனப்பட்ட 
ஃமுமங்களுட் கொடை யென்னும் கடப்பாட்டினைச் 
2சய்து முடித்த; குவியாத உள்ளத்துடன் -- மலர்ந்த
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உள்ளத்துடன். உ ரு£ம்பில் சுற்றமோடிருந்தோழ். 

குறு. கொடுமையில்லா மந்திரச் சுற்றத்தோடு 
இருந்தவனை ௮ணு 5. கைவண் மோன்றலாகிய 

இருந்தவனை என்க, வியனகர்க்கட் சுற்றமோ 

டிருந்தோற் குறுகி என்றது அவன் சுற்றமோடு 

அணைமீதமர்ந்த பின்பு குறுகுக என்று கூறியதாம் 

ம உரும்பில் சுற்றம்?! (550) என மலைபடு கடாத்தும் 
வந்தது. 

பொ.றிவரி வேட்டாங்கு. பொறிவரிய புகர்முகம் 
தாக்க வயமான் - பொறிகளை யுடைய வண்டு 

  

சூழ்ந்த புள்ளிகளையுடைய முகமுள்ள மதயானையைப் 

பாய்ந்த சிங்கம். பொறிவரி -- பொறிவண்டு. 

வரியே வண்டெனப் படுமே”! 

(பிங்கலம், விலங்கு) 

“யானை மதர் துதைந்த வண்டு" (கம்பரா, ஊர்ஜேடு. 817). 

வரிஞிமிருர்க்கும் வாய்புகு கடாத்துப் 
பொறிநுத் பொலிந்த வயக்களிற் ஜொருத்தல்: 

(அகம்--78.) என்ப, கொடுவரிக் குருளை கொள 

வேட்டாங்கு -- உடம்பில் வளைந்த வரிகளையுடைய 
வேங்கையின் குட்டியைப் பாய்ந்து கொள்ள விரும்? 
னாற் போல என்க) இவ்வடிகளின் பொருள் இஃதே 

என்பது பதிற்றுப்பத்துள். 

  

11 இரும்புலி கொள்று பெருங்களி ஐடம், 
அரும் பொறி வயமா னளையை (75) 

என வருதலா னுணர்க, தொண்டையர் தமக் 

குப் பகைவராக வடக்கணுள்ள கங்கருடைய கொடி.
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யாகிய யானையைப் பாய்ந்து அங்ஙனமே தெற்க 

ணுள்ள சோழர் சொடியையும் பாய்ந்துகொள்ள 
விருக்கும் நிலையைக் குறித்தார் என்று நினைக, 
தொண்டையராகிய பல்லவர்க்குச் சிங்கக் கொடி 
என்பதும் நினைக. 

மஹா பாரதத்திற் பல்லவர் குலத் தலைவனான 
அசுவத்தாமனுக்குச் சங்க வாலடையாள முண்மை 
காணலாம். (துரோண பர்வம், 87/.) யாப்பருங் 

கலளிருத்தி மேற்கோளில், 

“எல்லைரீர் ஞால முதலாய வேழுலகம் 
வல்லனாய் முன்னளக்தா னல்லனே -- சொல்லுங்கால் 
வேட்டாளை வீய வியன்புலியை வெஞ்சமத்து 
வாட்டாளைக் கூட்டழித்த மால்"! 

என வருவதும் இக்கருத்தையே தெளிவித்தல் 

காண்க. இது பல்லவன் பாட்டாதல் உணர்க, ஆனை 
விய வேட்டு வியன் புலியை வெஞ்சமத்து வாளு 

டைய தானைக் கூட்டோடு அழித்தமால் ஏழுலகமும் 

அளந்தானல்லனே என்று பொருள் Durer. 
தானைக் கூடு-- சேனையின் வியூகம், சரக்கூடம் 
என்பர் சோமன் தொண்டையனோடு பொருத 
தையும் சான்றோர் பருந்துபடப் பாண்டி லொடு 
பொருத இசை வெங்கின்ஸி'” (6. 141) எனக் 
கூறுதலானும் இவ்வுண்மை துணியப்படும்: ஈண்டுப் 
பாண்டில் எருது; எருத்துக் கொடியுடைய பல்ல 
வைக் குறித்தது, பல்லவனை எருத்துக் கொடி 
யுடையவ னென்பது விடையேறு வலத்துயர் வைத்த 
பிரான்? (மந்திக் கலம்பகம்.) என வருவனவற்றுள் 
உணரலாம்.
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“-தயலெழுதிய'விமய நெற்றியி 

ஏயலெழுதிய புலியும் வில்லும் '” (ஆய்ச்சி) 

என்னுஞ். சிலப்பதிகாரத்துப் புலியும் வில்லு 

மென்றது அவற்றை யுடைய அரசரை என அரும்பத 

வுரைகாரர் கூறுதல் காண்க, 

'இத்திரையன் ஆளும் இவ்வமயம் இவ்வாசிரிய 
ரானே பாடப்பட்ட திருமாவளவன் இளையனாக இருந் 
தான் எனம் கருதல் பொருந்தும். இச்செய்தியை 
அவனைக் 

கொடுவரிக் குருளை கூட்டில் வளர்ந்தாங்கு!” 

என இவரே பாடுதலான் உய்த்துணரலாகும். 

இதன்கட் சோழனைப் புலிக் குட்டியோடுவமித்தது 
கண்டு தெளிக, 

இவ்வாறே இப்புலவர் பெருமான் உண்மை 

வரலாறுகளை அழகு பொலிய அணிந்துரைக்கும் 
இறப்பு அ.றிஞர்க் கெல்லாம் வியப்பும் உவப்பும் தருவ 
தாகும். உரைகாரர் *வயமானுடைய கொடுவரி௰் 
குருளை * எனக் கொண்டு சிங்கத்தினுடைய வஃ£ந்த 
வரிகளையுடைய குருளை '” என வுரைத்தார். சிங்கம் 
இற்குக் கொடுவரியின்மை அவர் நினைந்இலர். 

கொடுவரி யிரும்புலி " (குறுக்-218) (அகம்-97,92.) 

பல்லிடத்தும் வருதல் காண்க. 

பகைவர் கடிமதி லெறிந்து குடுமி கொள்ளும். 
வென்றியல்லது -- பகைவர் காவன் மதில்களை 

யழித்து அர்காட்டு முடியைக் கொள்ளும் வென்.றியை 
யல்லாமல்.
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வினை உடம்படினும் ஒன்றல் செல்லா: தொண் 
டையோர் மருக -- அம்முடியரசர் பணிந்தொழுகும் 
வினையை உடன்படாராயினும் அதற்கு ஒன்றுதல் 

செல்லாத வலிய வாளைத் தடக்கையிலுடைய 

துரோண குலத்தவர் வழியிலுள்ளவனே. துரோரை 

குலம் தொண்ட குலமென வழங்கப்படுமென்பது 
துரோண காகம் தொண்ட காகம் என வழங்கு 

Soars அறியலாம். கரவலந்திவில் மைதிலிமொழியில் 
துரோண காகம் தொண்ட காகம் என வழங்கும். 

தொண்டையர் துரோணன் முதலாகக் குல முறை 
கூறுதல் பல்லவ சாசனம் பலவற்றினுங் கண்டது. 
இனி ஈண்டுப் பகைவர் குடுமி கொள்ளும் வென்றி 
யல்லது வினையுடம்படினும் ஓன்றல் செல்லாத 
துரோண குலத்தவர் என்பது துரோணர் துருபதனைப் 
பாண்டவரான் வென்றபின்னர் அவன் துரோணர்க் 
குப் பணிந்தொழுகுவதாகக் கூறிய பின்னரும் உடன் 

படாது அவன் நாட்டைக்கொண்டு அவனுக்கு ஒரு 
பாதியை கல்கி அப்பாதியை அ௮ஹிச்சதீ்ரமெனப் 
பெயரிட்டு அண்ட பாரதகதையையே என்பது ஈன்கு. 

இயைதல் காண்க. வலிய வாட்டடக் கையாற்பெம்ற 
கொள்ளயான துப்பு வினையுடைய தொண்டை 
யோர் என்க. 

  

455--60, மன்னர் மன்ன -- ர் மதிக்கும் 

வீரனே. மறவர் மறவ-- கொடியர்க்குக் கொடிய 
வனே. செல்வர் செல்வ -- செல்வமுடையோர் தம் 
மெல்வத்தினு மேம்பட மதிக்கும் செல்வமாயவனே. 
செரு மேம்படு5--போரில் மேம்படுபவனே.
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வெண்டிரைப் பரப்பில் -- வெளிய அலைப் பரப் 

பாசிய கடலில் இருந்த. கடுஞ்சூர் கொல் ற -- கடிய 

சூரனைக் கொன்ற, கடியனாதலாற் கொன்ற என 

ஏதுப்பட. வந்தது. பைம்பூட் சேய் பயந்த மா 

மோட்டு--பசிய பூணினையுடைய குமரக் கடவுளைப் 

பெற்ற பெருமையையுடைய வயிற்றினையும். சேஎய் 

இகாயோனாதலாற் பைம்பூண் கூறினார். 'இளைமையி 

லணிந்த. பைம்பூண் களையாத நிலையிலே சூர் 

கொன்றது குறித்தது. இளமையிலே போர் வென்ற 

பாண்டியனைப்  *பசம்பூட் பாண்டியன் ' என்பது 

காண்க. (அகம். 388). அத்தகையோனைப் பயந்த 

செல்வி என்றார் அவனைப் பெற்றதே பெரும் 

பேறுதலான். 

நுணங்கையஞ் செல்வி--தன்னை வழிபட்டாடும் 

துணங்கைக் கூத்தனையுடைய அழதிய செல்வி: 

ெொல்விக்கு அணங்கு நகொடித்தாங்குன — 

செல்விக்கு. ஒரு. பேய், கொடி. சொன்னாற்போல. 

கொடித்தல் -- விநோத மொழி கூறல். புதல்வரை 

மருட்டும் ,பொய்க்கொடி' என்பது. பெருங்கதை. 

(1. 38. 72.) 
எபெருங்காட்டுக் கொற்றிக்குப 

பேய் கொடித் தாங்கு '? என்பது கவி (கலித். 80) 

L. 469-5. தண்டா வீகை--பல்கால் வேண்டி 

வருந்தாது கல்கும் கொடையையுடைய -- தண்டல் 

வருந்துதல் (பொருகாறு 104). நின் பெரும் பெய 

ரேத்தி-- அத்தகையிலுள்ள நின் பெரும் புகழை 

எத்தி, 4 பெரும்பெயர்ப் பறம்பே" (புறம். 119) 
என்ப. வந்தேன் நெடிது வாழிய என -- வருதல்



—1038— 

செய்தேன் நீ நீடு வாழ்க என்று சொல்லி. பாணன் 
ஈண்டு வருதற்கே ஏத்துதல் ஆறலை கள்வருள்ள 
பாலையிம்” (செவ்வரை நாடர் சென்னியம்' எனச் 
சொல்லிப் போகச் செய்தலா னறியலாம், 

இடனுடைப் பேரியாழ் முறையுவி கழிப்பி-- 
இடப் பக்கத்திலுள்ள பெரிய யாழை உறை கழித்து. 

கடனறி மரபின் -- யாழ்த் தெய்வத்தஇிற்குச் 

செய்யும் கடப்பாடறிந்த முன்னோர் வழியின் வகை 
யாற் றொழுது துதித்து. திரையனைக் சண்டபோதே 
பெரும் பெயரேத்தி வந்தேன் பெரும வாழிய நெடிது 
என்று வாழ்த்தியதனால் இது யாழ்த் தெய்வத்தையே 
வாழ்த்துவதாகக் கொள்க, நின்னிலை ெெதெரியா 
அளவை-- நிற்கும் நிலையினைத் தெரிகரு முன்னே. 
நீன்னிலை--நின்னுடைய நிற்றலையெனினு; மமையும். 
வாழ்த்தி என்னும் எச்சம் நிலை என்பதல் நில் என்னும் 
வினை கொண்டது; அந் நிலையென்று சுட்டுதலால் 
வாழ்த்தி நில் நிலை என்பதே ஆசிரியர் கொண்டதாக 
நினையலாம், 

  

அக்கிலை -- அப்படி நிற்கு நிலையிலே. நாவலந் 
தண்பொழில் வீவின்று விளங்க.--சாவன் மரத்தைத் 
தனக்கு அடையாளமாகக் கொண்ட அழகிய 
அருளுடைய உலகு கேடில்லாது பொலியவேண்டி.. 
நில்லா உலகத்து நிலைமை தூக்க -- நிலையில்லாத 
உலகத்து நிலைக்கு மியல்பு இன்னதன் கண்ணதென்று 
நிறுத்துத் துணிந்து (498). அன்றே விடுக்கு மவன் 
பரிசில் என்க. *கரவலந் தீவு! என்ற பயர் 4 
காரணத்தை,
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(*இங்கண;நாவ லோங்குமித் திவினுள் ' 
ரணி, பாத்திரம். 20) 

என” aug Soin or ws. நாவலந்: தண்பொழில் 

வீவின்று விளங்க மன்றே வீடுக்கு ஈவன் பரிசில் 

என்றதனால் இவன் செய்யும் அறம் Qa aoe, 

வாழக் கருச் செய்வதென்பது குறித்தார். 

708-470. பொரழிலிற்றான் வீவின்று விளங்கப் 

பரிசில் விடுக்கும் என் பதும் ஆம், அங்கிலையிலே 
விளங்கத் தாக்கி: அந்நிலை யணுகல் வேண்டி. 
ஆண்டுத் தானுள்ள நிலையில் கட்டுதல் வேண்டி. 

ீதன்னுழைக் குறுகல் வேண்டி” (390) 

என்றுர் பறக்கும். 

நின்னரைப் பாசியன்ன சிதர்வை நீக்கி -- நின் 

இடையிலுள்ள. -பாசி3போன்ற கந்தையை. நீக்கி, 

வெண்புகை போன்,.று விளங்குகின்ற நூல் ஆடையை. 

“பரி3வர் புரை இதாஅர் நீக்! (புறம். 892} 

என்ப, 

*என தரைத் துரும்படு தார் டீக்கத் 
தனதரைப் புகைவிரிர்தன்ன பொங்குது வுடுக்து"” 

(புறம். 898) 

ளன வரும். இரும் 3பேரொக்க லொருங்குட 

லுடீஇ- கரிய பெரிய சுற்றத்தோடு பேர உடலுக் 

இயைய உடுக்கச் செய்து? உரைகாரர் படி ேப 

உடுக்கப்பண்ணி எனக் கூறுகலான் அவரும் உடன்
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உடலுடீடு என்ற பாடமே கொண்டது துணியலாம், 
உடல் படி என்ப து, 

“படிச்சோதி யாடையொடு பல்கலனாய்ப் கலந்ததுவோ"' 
(இருவாய்மொழி. 8, 7, 1) 

"*நினையா ரவன் மைப்படியே” எனவும் வருவன 
வற்ருல் அறிக. இங்ஙனமன்ேல் ஓடு, ஒருங்கு, உடன் 
என்ற மூன்றும் சேர நின்று பொருள் சிறவாமை 
காண்க. 

“அணி யெல்லா மாடையிம் பின்” 

என்பவா.தலான் முற்பட உடுத்தல் ௧. நினார். 

471—5. கொடிய வாள் சிதைத்த வடுக்கள் 
ஆழ்ந்த வலிய கையையுடைய மடை வல்லவன். 

சமைத்த பீல்வகை ஊணின் கொழுவிய துண்டங் 
களும். வல்லவ என்பது வடமொழியில் மடையன் 
பெயர். கதுவல்--சிதைக்தல். 

மனனெயில் சுதுவு மதனுடை கோன்௫ள்"” 
(பட்டினப்பாலை. 278) 

என இவர் கூறுதல் காண்க, 

அரி செத்து உணங்யெ பெருஞ் செய்ர்கெல்லின். 
அவற்பதத்துப் பச்சையி லறுத்த அரி ஈரஞ் செத்று 
உலரவீட்ட பெருமையையுடைய செவ்விய ரெல்லி 
னுடைய. தெரிகொளரிசி இரள் ரெடும் புழுங்கல் 
தெரிந்து பொறுக்கிய அரிசிக் குவியலாலாயெ மூன 
முரியாசனவும் இடை முரியாதனவுமான சோறு. 
அரிக் காய்ச்சலிட்ட செந்கெல்லின் பொறுக்கரிசிர் 
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Gerp. =p. hs Boot என்றார் பலருண்ண 
வேண்டி யாக்குசலான். 

"-தமக்சென் றுலை யேற்றுர்'* (ஆசாரர், 39) 
என்பது நினைக, இங்கனம் கொள்ளாது ஆரி 

ஞாயிறென்றும் உவமையெயன்றும் பலவாறு 
உரைகாரர் கூறுதல் காண்க. 

அருங்கடி.த் தீஞ்சுவை யமுதொடு பிறவும் -- 
அரிய காவலில் வைத்துப் போற்றிய இனிய சுவை 
யுடைய ௮முதனைய உண்டிகளோடு பிற ஐந்து சுவை 
யுள்ளனவும். எறும்பு.புகாது. பா.துகாக்க வேண்டு 
sore அருங்கடி கூறினார், 

476....480.  விருப்புடை மரபிழ் கரப்புடை 
யடிசில் - உண்டார்க்குப் பின்னும் வேட்கை 
உண்டாக்குதலையுடைய: மூறைமையிற்  றலையாப்புக் 
கரத்தலையுடைய :அடி.சிஸல், தலையாப்பு -- பாத்திரங் 
களின் மூடி. ஈ மொய்க்காதபடி. தலையாப்புக் கரத்தல் 
வேண்டினார். இவ்வுழித் தலையாப்புப் பரத்தலையுடைய 
என்பதனைத் தலையாப்புக் கரத்தலயுடைய எனத் 
இிருத்திக்கொள்க. 

“வறைகால் யாத்தது வயின்றொறும் பெறுகுவிர்? [7987 
என்று இவரே முன்னர்க் கூறுதல் காண்க. கால் 

யாத்தது--மறைத்தது என உரைகாரர் கூறுதல் 
காண்ச 

மீன் பூத்தன்ன வான் கலம் பரப்பி -- வான மீன் 
கள் இரவின் மலர்ந்தாற்போன்,௰ வெண்கலத் தாலங் 
களைப் பரக்க இட்டு.
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ஒவ்வொருவரையும் தந்ைத மகவினைப் பார்ப்பது 

போலப் பிள்ளை முறை பிள்ளை முறையாக இனிது 

கோக்9, ஒவ்வொருவர்க்கும் மூகன் இனிது காட்டி. 

ஆனாவிருப்பின் - நீங்காது விருப்பத்துடன் அவ 

ருண்டற்கண் தனக்குள்ள ஆனாவிருப்பின் என்க. 

தான் நின்று ஊட்டி - தான் எஇர்கின்று இன்சொல் 
லால் உண்ணச்செய்து, உண்டவர் வயிறு நிறைந்த 

பின்னும் தன்விருப்பினா.ற்ருன் சிலவற்றை உண்ணச் 
செய்தலைக் கூறினார். 

இருள் வானிம் நிங்கள் போலும் அழலவிர்ந்த 

வெள்ளித் தாமரையை. நீடிரும் பித்தை பொலியச் 

சூட்டி - ரீண்ட கரிய தலை மயிரில் விளங்கச் சூட்டி. 

நீடிரும்பித்தை கங்குல் வானமாகவும், இங்கள் வெண் 
பொஜற்றாமரையாகவும், கொள்க, பைம் Qu pay 

மரைப்பூச் சூடுதலே பெருவழக்கு. சிறு பான்மை 

வெண் பொற் பூவுஞ் சூடுதல் உண்டென்பது இத 

லறிக. மங்குல் வானத்து - இருள் வானில் “மங் 

ஞாயிறு! (பரிபாடல். 19, 1) என்புறி இருக் 
கெடுக்கும் ஞாயிறு என்பர், 

     

481-85 ஆடுவண்டிமிரா அழலவிர் தாமரை- 

சுழலும் வண்டுகள் ஒலியாமல் பொற் கொல்லர் 

ஊதுலைத் தியின் மலர்ந்த தாமரை வடிவாகிய வெண் 

பொற்ப. மங்குல் வானம் நீடிரும் பித்தைக்கும் இங் 

கள் வெண் பொற் பூவிற்கும் உவமையாய் வந்தன. 

இனிப் பொழ்.பூவே பாணர்க்குச் சூட்டுதல் வழக் 

* கென்று நினையின் , இங்களேய்க்கும் அழலவிர் தாமரை 

(தனக்குப் பகையாகிய இங்கள் தன்னைக் குவிக்க இய
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லாதபடி-தான் தாமரையாகவே பொருந்தக் காட்டி 
மருட்டும் அழலலிர் தாமரை என்று ௬.று௧: ஏய்த்தல். 
இப் பொருட்டாதல் பதினெண் இற்க்சணக்கினுள் 
ஒன்றாயெ பழமொழியுள் “*காப்பாரே, போன் 
றுரைத்த பொய் குறளை - ஏய்ப்பார்'” (799) என 
வருதலான் ௮றில. இருள் வானத்துத் இங்கள் எள் 

றது அவ்விருளீற் ருமரையைக் குவிக்க வல்லதாதல் 
பற்றி என்க, இங்களேய்க்குந் தாமரை என்பது 
“மதிமயக்குறு தல்? (குறும். 228) என்புழிப்போல 
வந்தது. 

வலியுடைய கடலை முகந்த பருவகாலத்து மேகத் 
இல், பகலிற் பெய்த மழைத்துளியுடன் |ரீன்னல் 
மேலே சென்ருற்போலப் புனைந்து பின்னிய கரிய 
சூந்தலிடம் விளங்கப் பொழ்பூவாம் ரொடுத்தலமைந்த 
மாலையை விறல்பட ஆடும் பாணிச்சியர் பூண. 

486 --490 நூலோர் புகழ்ந்த மாட்சிய - குதிரை , 
ஹூல் வல்லவர் புகழ்ந்த மாண்புடையன. மால்கடல் 
வளை கண்டன்ன - இருமாலுடைய பாறகடலிழ் சங் 
கத்தைக் கண்டாற்போன் ற வெள்ளிய பிடரி மயிரை 
யுடைய குதிரைகள்.*பால்திரண்டனைய மெய்ய” என் 
ரூர் கம்பரும். மெய் பா.ற்கடலாகவும் உளை அதன்கண். 
வளையாகவுங் கொள்க, குதிரைக்கு உயர்ந்த நிறமா 
கிய வெண்மையைச் சிறப்பித்தவாறு. துணைபுணர் 
தொழில் புரவி நால்குடன் பூட்டி - இனத்தொடு 
ஒத்து வினைசெய்தலையுடைய பு ர வி நான்இனையும் 
ஒருங்கு பூட்டி.
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அரித்தேர் நல்கியும் அமைமான் - காற்றை ஒத்த 

தேரைக்; கொடுத்தும் கொடை நீங்கானாகி. 

பொருந்தாத பகைஞர் போரைக் கெடுத்து உலை 

விடத்து ஓழித்துவிட்ட இவுளி. இவை ஏறுகுதிரை 
கள். ஒழித்த இசும்பு செல் இவுளி - பகைவர் விட் 

டுப்போன ஏற்றிழிவுகளிற் செல்லும் குதிரைகள். 

தேரூராத ஏற்றிழிவுகளில் ஏறிச் செல்லற்கு இவுளி 

யொடு பக்கரையும் ஈல்கயெவன்று. இசும்பு - ஏற் 

நிழிவு. இசும்பு செல் இவுளி என்பது இயற்கைக் 
இயையும். விசும்பு செல் இவுளி என்பர் உரைகாரர். 

பசும்படை தரீஇ - பசிய சேணமும் தந்து, அன்றே 

அவன் பரிசிலுடன் விடுக்கும் என்க. 

491: 5, இனிய தாளத்தில் கின்னர மிதுனம் 
பாடும் தெய்வத் தன்மையுடைய மலைச் சாரலிடத்து... 

மயில்களாடும் மாமகள் நெருங்கிய குறுங் காடுகளை 
யுடைய. 

496-500.- முசுக்கலை பாய்ந்து உதிர்த்தலால் 
மலர் வீழ்கன்ற பெருங் காட்டினையும். பெண் 

குரங்குகள் கப்பைகளைச் சத்து வாரும் மானும் புலி 

யும் வினமடிக் துறங்கும் முற்றத்தினையுமுடைய 

   தெய்வத் தன்மைக்கேற்பப் பறவையும் 6 

கும் பணிசெய்தல் கூறிப் பகையின்மை alee 

தார். பாடுதல், ஆடுதல், பூவுதிர்த்தல், த்தல் இவை 

தெய்வ வழிபாட்டிற் குரியனவாதல் நினைக. இன்ன 

முரலும் என்றதனால் மஞ்ஞை ஆடுதல் கொள்ளப் 
பட்டது. ஆலுதல் ஆடுதற்கு ஆதல் “கரை நின்முலு
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மொரு, அயில்! (மணிமே. 4,:71), மயிலால ... 
குயில்களிசைபாட:! (சிலப். கானல்வரி. 86) என்னு 
மிடங்களிற் காண்க. 

மூற்றத்தே செம்மையான தியைப் போற்றிய 
மன சீலமுடையோர். 

498-9. வெள்ளிய கொம்பிளையுடைய 
களிறுகள் கொணர்ந்து தந்த சமிதைச் சுள்ளிகளாலே 
வேள்வீசெய்யும். . இதனால் யானை பாகவதரை வழி 
படல் குறித்தார். 

500. இலங்கருவிய ஓவிறுமலை இழவோன். 
இலங்கும் அருவிகளையுடைய புகழானொளிறும் Boris 
கட மலையை ஆளும் உரிமையுடையோன். ௭. று. 

வென் வேற்றிரையன் வேங்கட மெடுவரை 
(அகம். 85) என்பதனால் இங்குக் குறித்த மலை வேங் 
கடமாதல் தெவிக, மலை கிழவோன் அன்றே விடுக்கு. 
மவன் பரிசில் என்று கூறப்புக்சவன், அவன் மலையைச் 
தெய்வத்தன்மையால் இங்ஙனம் தெளியம் கூறினான் 
அவன் பொருள்தர வீருப்பழு போலச் செல்லின் 
அருள்தரும் மலையும் உடையன் என்று இவ்வுலகம் 
அவ்வுலகமாிிய இரண்டறமும் பயன்பட திருக்கும் 
அவன் மேன்மை தெரிவித்தவாரும். 

  

““ேங்கடததுச் செல்லின் அருளீயுமாழியவன் 
(புறப். வெண்..9,48) என ஐயனாரிதனாரும் கூறு 
தல். காண்க். இங்ஙனம் இப்பாட்டு: ஆற்றொழுக்- 
காகப் பொருள்: கொள்ளக் இடந்து -மாட்டெறிய 

 



மீர் 

வேண்டாது பொருட் பொலிவிற் இறந்து பயில் 

தொறு மின்பம் பயக்கும் ஈயமுடையதாதல் கண்டு 
கொள்க. *கங்குலும்' என்ற வெண்பாவிழ் கடலார்ப் 
பதூஉம் திரையனை யான் பயந்தேன் என்னுஞ் 
செருக்கின் பயனாம் என்று கொள்க. கடல் யான் 
பயந்தேன் என்றது திரையன் முக்நீர் வண்ணன் 
பிறங்கடையினால் ௮க் நீர்த்திரை கருமரபிற் றோன் நு 
தல் பற்றி யென்றுகொள்ளத் தகும் இதைப் பற்றி 
முன்னே கூறினேன்.


