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ப௫ப்புரை 

மூவர் தமிழ், தனித்தமிழின்கண் உறுதிப்பொருள் 
மூன்றும்” முைநையான் உணர்த்தப்படுகின்றன். அவை 
இன்பமும், பொருளும். அறமுமாம். முதல்” மூன்று 
(சம்பந்தர்) திருமுறைகள் இன்பப் பகுதியாகும். ௪, ௫, ௬ 

ஆகிய (அப்பர்) மூன்று திருமுறைகளும் பொருட்பகுதி. 

ஏழாம் (ஆரூரர்) திருமுறை அறத்தின் பகுதி. “இன்பமும் 
பொருளும் அறனணு மென்றுங்கு'' (தொல். பொருள் - 
ஈுளவியல்-௧) என்னும் வைப்புமுறை வாழ்க்கை முறை 
யாகும். மக்களது எத்திற முயற்சிக்கும் முதலாக 
(காரணம்) நிற்பது இன்ப வேட்கையேயாம். இன்ப 
(வேட்கையில்லையாயின் அறிவும் இல்லையாகும். 

**எல்லா வுயிர்க்கும் இன்பம் என்பது 

தானமர்ந்து வரூஉம் மேவற் மாகும்?” 

தொல். பொ. பொ. ௩௨௯ 

என்னும் தொல்காப்பிய நூற்பாவான் உணரலாம். இம் 
முறையில் திருவாசகம் தனித்தமிழ் மறை முடிபாகும். 

இஃது அறத்தின் முடிநிலையாகும். இதனோடிணைந்த 
“* நிருச்சிற்றம்பலக் கோவையார்? பெரும்பேருகும். 

இத் “திருக்கோவையார் ஓனளிதெறிக் கட்டுரை” 
“*நதணிகைமணி. ராவ்பதூர், டாக்டர் திரு. வ. ௬. செங் 
ுல்வராய பிள்ளை எம் ஏ அவர்கள்? என்று சிறப்பித்துச் 
சொல்லப்படும் நற்றவப் பேறுடைய நல்லாரால் யாக்கப் 
பட்டதாகும். இவ்வருளாளர் திருமுறைகள் ஏழிற்கும் 
““ஒளிநெறியும்'” “ஓளி நறிக்கட்டுரைகளும்”? எழுதியுள் 
ளார்கள் அவைகள் கழகவாயிலாக வெளிவந்துள்ளன. 

இதுபோல் எட்டாந்திருமுறையாகிய “திருவாசகத் 
துக்கும்?” “*ஒளிநெறியும்',$ **ஒளிதெறிக் கட்டுரையும்!? 
எழுதியுள்ளார்கள். அதுபோல் திருக்கோவையாருக்கும் 
“os oO) தி!? எழுதியுள்ளார்கள். அதுவும் கழக 
வாயிலாக வெளிவந்துள்ள து. இப்பொழுது இச்
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கட்டுரை நூல் வெளிவருகின்றது. இத்தெய்வப் 
பெற்றி வாய்ந்த அருளாளர்க்கு அகவை எண்பத் 
தேழு ஆகின்றது. இந்நிலையில் அவர்கள் ஓங்கார 
வடிவமாகக் காட்சியளிக்கின்றனர். ௦ இக்கர்ட்சியினை 
உலகியல் முறையில் கூறுவோமானால் : கூனிக்குறுகிக் 
குந்தியிருக்கும் முற்றவமுனிவர் படிவமெனலாம். இந் 
(நிலையில் அவர்கள் ஆற்றிவரும் தவத்தொண்டின் மிக்க 
சிவத்தொண்டு சொலற்கரிய இறை பணியாகும். 

திருவாசக ஒளிநெறியும், திருவாசக ஒளிநெநறிச் 
ஈட்டுரையும் தவத்திரு தணிகைமணி ஐயா அவர்கள் 
நமது கைப்படவே எழுதிக் கழக வழி அச்சிடப்பெற்ற 
9வளிவந்தன. அதன்பின் அவர்கள் உடல்நலம் 
துன்றிக் கூனிக் குறுகி விட்டமையாலும், கைந் நடுக்கம் 
ஏற்பட்டுள்ளமையாலும் திருக்கோவையார் ஒளிநெறியை 
யும் ஒளிநெறிக் கட்டுரையையும் தமது கைப்பட எழுத 
முடியாமல் தாம் சொல்லிப் பிறரைக் கொண்டு எழுத. 
வேண்டியதாயிற்று. அதனால் ஒன்றரை ஆண்டுகளில் 
எழுதி முடிக்க வேண்டிய மேற்குறிப்பிட்ட இரண்டு நூல் 
கட்கும் மூன்று ஆண்டுகள் ஆயிற்று. 

அப்படிச் சொல்லி எழுதும்போது சில வேளைகளில்: 
பேச முடியாத நிலை ஏற்படும். சொல்லுவதை எழுது 
பவர் விளங்கிக் கொள்ளமுடியாமற் கழிந்த நாட்களும் 
பல உண்டு. அப்படிச் சொல்லி எழுதப்பட்டவற்றைச் 
சரிபார்த்துத் திருத்தங்கள் செய்வதோடு பொருள் 
தலைப்புக்களின்கீழ் அகரவரிசைப் படுத்துவர். சொற் 
கட்கும் தொடர்கட்கும் கொடுக்கப் பெற்றிருக்கும் பாட் 
டெண்களை மீண்டும் ஒருமுறை சரிபார்ப்பர். அங்ஙன 
மெல்லாம் சரிபார்த்துத் தமக்கு மனநிறைவு ஏற்பட்ட 
பின் அச்சுக் கோப்பதற்கு அதனைக் கழகத்துக்கு. 
அனுப்பிவைப்பர். கையெழுத்துப் படியும் அதன்கண் 

செய்யப்பட்டிருக்கும் திருத்தங்களும் அச்சுக் கோப்பவர் 
கட்கு நன்கு புரியாதபடி இருப்பதைக் கருதிக் கழக் எழுத் 
தரைக் கொண்டு செவ்வையான மற்ளொரு படி எழுதப்.



பதிப்புரை 

படும். அதனைத் தாம் மீண்டும் ஒருமுறை .சரி 
பார் த்தல் வேண்டுமென்று அருளரீர்ந்த ஐயா: 
அவர்கள் விரும்பிப் பெற்றுச் சரிபார்த்துச் சில திருத்தங் 
ளைச். செய்து, தருவர். அதன்பின் FRSC wr Sess 
படும். அச்சிடுங்கால் பக்க மெய்ப்பினையும் தாம் ஒரு 
pen கட்டாயம் பார்க்கவேண்டுமென்று "விரும்பிக் 
மீகட்பர். அந்தப்படி அவர்கள் மெய்ப்புக்களெல்லாம் 
இிருத்தித் தந்தபின்னரே அச்சிடப்பெறும், அவர்தள் 

ரூடியிருக்கும் வளமனை கழக நிலையத்திலிருந்து ஐந்து 
ல் தொலைவிலிருக்கின்றது. " கூர்ந்த நினைவாற்றல், 
கண்பார்வைச் சிறப்பு, கடவுட்டுணே இவற்றால் இத் 
தமிழ் மந்திரத் தொண்டினை இயற்றிவருகின்றனர். 

இதுவே சிறந்த ஞானத் திருத்தொண்டு. 
இந்த முறையில் திருக்கோவையார் ஒளிதநெநநியும். 

ஒளிதெநெறிக் கட்டுரையும் அச்சிடப் பெற்றன. இங்ஙனம் 

முடிப்பதற்கு முதுமை நிறைந்த தளர்வுற்ற ஆசிரியரவர். 
கட்கும், கழகத்தார்க்கும் எத்துணை உழைப்பும், காலக் 
ஈுழிவும், பொருட் செலவும் ஏற்பட்டிருக்கும் என்பதைச் 

மிழ் நன்மக்கள் அறிய வேண்டுமென்றே ஈண்டு எடுத் 
நுரைக்க வேண்டிய தாயிற்று. 

     

ஒன்பதாந் . திருமுறையாகிய திருவிசைப்பாவுக்கும் 
அிருப்பால்லாண்டுக்கும் ஒளிதநெநதியும், ஒளிநெெறிக் 
கட்டுரையும் 5-4-1969இல் தொடங்கிச் சொல்லி எழுதி 
வருகின்றனர். இவ்வாண்டு இறுதியில் அவ்விரண்டு 
நூல்களும் எழுதிமுடிக்கப்பெறும் என்கின்றனர். அதன். 
பின்னர் மேலே குறிப்பிட்ட செயல்களெல்லாம் முறையே 
நடைபெற்று அவையிரண்டும் அச்சிடப் பெறுதல் 
வவண்டும். அவற்றுடன் தெய்வத் திருமுறை பண் 
ஊிமண்டில் ஒன்பது திருமுறைகட்குத் தாம் ஒருவரே 

செய்துமுடித்த திருவருட் பெரும் பேற்றை அருளார்ந்த 
மயா அவர்கள் பெற்றவர்களாவர். பஷ பேராசிரியர் 

oh Fon gi கொண்டு பெரும் பொருட் செலவில் ஒரு பல்கலைக் 
opted Oru yy முடிக்க வேண்டிய. இவ்வரும்பெரும்
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திருவருட் பணியைத் தாம் ஒருவரே முடித்துத் தமிழு 
கிற்கு வழங்கிய்து திருவருட் செயலே யாகும். பல துறை 
களில் எத்தனையோ நூல்களைக் கழகம் வெளியிட்டிருப் 

பினும் திருமுறை ஒளிநெறி, ஒளிதெறிக் கட்டுரை 
நூல்களை; வெளியிடும். பேற்றை அருளிய அம்மையம்பல 
வாணர் திருவடிகட்கு வணக்கஞ் செய்து வாழ்த்து 
கின்றோம். 

* இவர்களைத் தவிர வேறு எவரைக் கொண்டும் இவ் 
வருட் பெருந் தொண்டைச் செய்ய முடியாதென்றே 
இவர்கள் வாழ்நாளை நீட்டித்துப் பணி செய்விக்கின்றான் 
என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. இவற்றை நன்கு 
புரிந்து வருகின்றனர். வேரோராற்றால் கூறப்புகின் 
கடவுளின் அதிட்டானப் பொருளாய் நம் பெரியார் காட்சி 
யளிக்கின்றனர். அதிட்டானமென்பது கடவுள் முன்னின் 

றியைந்தியக்க அவ்வுயிர் அருந்தொழில் ஆற்றுவது 
அறிவின் அடையாளம் ஓங்காரம். அதனாம் நம் சிவப் 
பெருந் தொண்டர் ஓங்கார வடிவமாய் நின்று உழைத்து 
வருகின்றனர். 

இக் கட்டுரைக்கண் ௧. “சிவபிராற் பகுதி? முதல் 

௪. மணிவாசகர் வரலாற்று நினைவுப் பகுதி'” முடிவாக 
ஏழு பெருந் தலைப்புகளும் ஒவ்வொன் நின் பாலும் பற்பல 
உட்டலைப்புக்களுங் காணப்படுகின்றன. இந்நூலிறுதிக் 
கண் “திருக்கோவையார் உரைநடை எழுதிச் சேர்த் 
திருப்பது கற்பவர்க்கு நனி பயன் தரும். இவற்றின் 
வாயிலாகத் திருக்கோவையாரின் சிறப்பும், இதனைப் 
பாடும்படி பணித்துத் தன் திருக்கையால் எழுதிக்கொண் 
டருளிய இறைவன் அருளிப்பாடும் பிறவும் நன்கு 

புலனாகும். 
இச் சீரிய நூலினைச் செந்தமிழ் அன்பர்களும் செல் 

வர்களும் வாங்கியும் வாங்முவித்தும் ஓதியும் ஓது 
வித்தும் நற்பியன் எய்துவார்களாக. 

சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தார்



மூகவரை 

அண்மையில் வெளி வந்துள்ள திருக்கோவைவா? 

ஒளி நெறியின் கட்டுரையாகும் இந்நூல். இந்தூலுக்கும் 

பிற்சேர்க்கை ஆக உள்ளது திருக்கோவையார் உரை 

றுடைப்பகுதி. அது திருக்கோவையார் நூல் முழுமையும் 

அடங்க : , எழுதப்பட்டுள்ளது. அதினின்றும் திருக். 

கோவையார் ஒரு தலைவன் தலைவி உடைய இனியதொரு 

வாழ்க்கைக் கதை என்பது விளங்கும்.” படிக்க இனிப்பு 

உள்ள தாகும். அதைப் படித்து விட்டால், திருக் 

கோவையார் முழுதும் படித்ததாகும். 

ஒளி நெறியின் முகவுரையில் கூறியபடி, இறைவன் 

திருவருளாலும், கழக ஆட்சியாளராகிய திருவாளர் 

o. சப்பையா பிள்ளை அவர்களுடைய அன்பினாலும் 

இக்கட்டுரை வெளி வருகின்றது. ஆட்சியாளருக்குள்ள 

தமிழ்ப் பேரன்புக்கு, இந்நூல் வெளியீடு தக்கதொரு 

சான்றாகும். அவருக்கு என் பெரு நன்றி உரித்தாகும். 

எல்லாம் இறைவன் செயல். 

அன்பன், 

வ. ௬. செ.



உள்ளுறை 

௧. சிவபிராற் பருதி 

a Oop; ஒளிதெறியில் 
தலலப்பின் பொருள் . இத்தலைப்பிற்குரிய 

எண் தலைப்பின் எண் 

1. ரவபிரான் அட்ட வீரம் 1 

(1) காமனை எரித்தது 1 (1) 

(2) காலனை அட்டது 1 (2) 

(9) சலந்தரனைத் தடிந்தது 1 (3) 
(4) தக்கன் வேள்வியைத் தகர்த்தது 1 (4) 

(5) பிரமன் சிரத்தை அறுத்தது 1 (5) 

(6) புரம் எரித்தது 1 (6) 
(2) யானையை அட்டதும், அதன் 

தோலை உரித்ததும், போர்த்ததும் 1 (7) 

2. சவபிரான் அணிவன (2) 

3. சவெபிரான் (அணிவன) (சடையில், 

சிரல் சூடுவன) (3) 

1. ரசவபிரான் அபிடேகப் பொருள் (4) 

dD வபிரான் அர்த்த மாரீசுரர் (5) 

GO. இவெபிரான் அருள் (6) 

Y. வபிரான் அரையில் அணிவன (7) 

8. சிவபிரான் அழகு (6) 

9. சிவபிரான் ஆடை, உடை (9) 

10. இவபிரான் இருவருக்கு அரியர் (20) 

11]. சிவபிரான் உறைவிடம் 00) 

1.2. சிவபிரான் காதில் அணிவன ் (12) 

19. செபிரான் கையில் ஏந்துவன (18) 

14, சிவபிரான் கொடி (14) 

15, சிவபிரான் சஓட (15) 

10. அிவபிரான் தன்மை, பெருமை முதலிய:- (16), 

WSs 

எண் 

9 

as 

” 

9௫. 

99 

a 

39. 

” 

” 

a 

92 

32



திருக்கோவையார் ஓளிகெறிக் கட்டுரை 

(2) அச்சர் தீர்ப்பவர் 

(2) அமூது 
(8) அரசு (தலைவா்) 
(4) அரியவர் 

(5) அருளூதல், கருணை புரிதல் 
(6) அழகர் 
(2) அழிவில்லாதவர் 

(8) அளவில்லாதவர் 

(2) ஆட் கொள்ளுதல் 

(70) இகணயில்லாதவர் 
(11) இயல் (தன்மை) 

(72) இன்பம் தருபவர் 
(13) இனிப்பவன் 
(24) உலகைத் திருத்துபவர் 

(15) எத்குக் ஏழ் உள்ளார் 
(16) எதற்கு நடுவில் உள்ளார் 

(17) எத.ம்கு மேல் உள்ளார் 

(18) எல்லாப் பொருளுக்கும் அப்பால் 
ஆனவர் 

(19) எல்லாம் ஆவர் 

(20) எல்லாராலும் அறியப்பட்டவர் 

(21) எளியவர் 

(22) ஓப்பில்லாதவர் 

(23) ஒருவன் 

(24) சாத்தி 
(25) சிறப்பு 

(26) ஓர் 

(27) சுடர், சோதி, ஒளி 

(88, சொல்ல வொண்ணாதவர் 

(29) பகைவரை அழித்தல் 

(50: பற்றுவர் 

(93) பாசம் அறுப்பவர் 

(82) பிறப்பமுப்பார் 

16 (11 
16 (2) 
16 (8) 
d6 (4). 
16 (5) 
16 (6) 
16 (7) 
16 (8) 
16 (9) 
16 (10) 
16 (11) 
16 (12) 
16 (18) 
16 (14) 
16 (15) 
16 (16) 
16 (17) 

16 (18) 

16 (19) 
16 (20) 
16 (21) 
16 (22) 
16 (28) 
16 (24) 

16 (25) 
16 (26) 

16 (27) 
16 (28) 
16 (29) 
16 (80) 
16 (31) 
16 (82) 

os 

os 

” 

” 

௦ 

78: 

” 

a9



* உள்ளுறை 

(33) பிறரால் வணங்கப்படும் தெய்வங்16. (33) 

களால் பணியப்படுபவர் 

(94) பின்னாவார் எவர்க்கும் 

(95), புகல் e 

(86) புணர்ப்போன் (படைப்பவன்), 
(37 போற்றத்தக்கவ 
(98) மருக்து 

(99) மூத்திதருதல் 
(40) முன்பு ஆவார், எவர்க்கும் 
(41) மேலானவர் 

(42) யார்க்கு அருளார் 
(49) வாக்குக்கு எட்டாதவர் 
(44) வினை இர்ப்பவர் 
சிவபிரான் திருஉருவம் 

(0) அடி 
(2) அரை 

(௫ ஆகம் 
(4) கண் 

(5) கண்டம் 

(6) கரம் 

(2) செவி (காது, 
(8) சென்னி (தலை), 

(9) திருவடி. 
(10) தோள் (புயம்) 
(11) கிறம் (வண்ணம்) 
(78) நுதல் (கெழ்.தி) 
(18) முடி 
(74) மேனி (உருவம்) 
1. சிவபிரான் திருகாமம் சிறப்பு 
2. சிவபிரான் திருகாமம் பொது 
ிவபிரான் திருநாமம் விஸி 
சிவபிரான் கஞ்சுண்டது 

(வபிரான். ௩டழ் 
CAD) Pan QVerat o fun Ose 

16 (84) 

16 (85) 
16 (86) 
16 (87; 
16 (88) 
16 (89) 
16 (40) 
16 (41) 
16 (42) 
16 (43) 
16 (44) 
17 

1? (1) 
17 (2) 
17 (8) 

17 (4) 
17 (5) 
17 (6) 
17 (7) 
17 (8) 
17 (9) 
17 (10) 
17 (11) 
17 (12) 
17 (18) 
17 (14) 

18 (1) 

18 (A) 
19 
0௨ 

21 

கிமி க



22 
  

ய. 

லீ, 
25. 

26. 
22. 
28, 

22, 

30. 
31. 

32. 

33. 
34. 

35. 
36. 

37. 

38. 
389. 

40. 
41. 

42. 
43, 
44, 

46. 
47. 

48. 
49. 
50. 
dl. 

52: 
53. 
கீ; 

,இிருக்கோவையார் ஓளிகெலிக் கட்டுரை 

வபிரான் படை 
வெபிரான் யபாம்பாட்டியது 
சிவபிரான் மாலை 

சிவபிரான் வாகனம் 
சிவபிரான் விரும்புவன 
சிவனும் அக்கினியும் 

9௪ அசுரரும் 
” அடியார்களும் 

22 ச தேவர்களும் 
a அடியார் அல்லாதாரும் 

ச இந்திரனும் 
a கடலும் 

சத காமத்தை வென் றவரும் 

a சந்திரனும் 
a சூரியனும் 

௦2 தமிழும் 

” தவமும் 
௦ Doe ond 
ச திருமாலும் 
os தேவர்களும் 
a தேவியும் 

வ் தொண்டும் 
a 9 ரமனும் 

o> மூமியும் 
த்த பேயும் 
os பொய்யரும், கள்ளரும் 

மெய்யரும் 

22 மழையும் 
2 மூச்சடரும் 

a மேகமும் 
a சாவணனும் 
தச ௨வாத்தியமும் 

ao வெண்மையும் 
” வேச ஆகமமும் 
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உள்ளுறை 

௨. தில்லை முதலாம் தலப்பகுதி, 

இல்லையும் இல்லை விசேடமும் 82 - ud 

19 py si o0 (61 & Gir ் (29 34 

(1 அம்பிர் 2 (1) 1 

(2) அரம்பலம் (பேரூர்) 2(2)° as 

(3) இடைமருது (திருவிடைமருதூர்) 2 (8) க 
(4) சங்கோய்மலை 2 (A) 33 

(5) ஏகம்பம் (கச்9 ஏகம்பம்) 2 (5) fe 

(6) கடம்பை (கடம்பூர்) 2 (6) இ 

(2) கயிலை 23) 35. 
(8)  கழுக்குன்றம் (இருக்கழுக் 2 (8) a 

குன்றம்) 
(9) காஞ்சி (ஏகம்பம் பார்க்க) 29) BE 

(710) காழி (சீகாழி) 2 (10) a 

(77) குற்றாலம் 2 (11) oF 

(12) கூடல் (மதுரை) 2 (12) se 

(18) கொடுங்குக்றம் (பிரான் மலை) 2 (13) ae 

(14) சிவககர் ந 2 (14) 98 

(75) சூழியல் (இருச்சு மி) 2 (15) 36 
(10) பரங்குன்று 2 (16) ச 
(12) பழனம் (25) 22 

(18) பசனயூர் (திருப்பனையூர்) 2 (48) ச 
(ஐ. பூவணம் (இருப்பூவணம்) 2 (19) 3 

(20) பெருந்துறை (திருப்பெருக்.துறை)2 (60) சச 
(21) பொதியம் - மலையம் 2 (21) be. 

(22) மூவல் : 2 (22) 37 
(28) வாஞ்சி - இருவாஞ்சியம் 2 (23) 3 

(24) திருவெண்காடு 2 (24) ல 

௩. அகப்பொருள் பகுதி 

தலைவன் க 

தலைவன் ஆனவன் தலைவி தோழி இவர் 1 “00 38 

௫ களிடம் கூறுவது 

தலைவன் இருப்பிடம் ஊர் இல்லம் * 1 (2) a



திருக்கோவையார் ஒளீகெ.றிக் கட்டுரை 

நற்றாய் 

நற்றாய் கொடிக் குறி பார்த்தல் 

கற்றும் சிவனும் 

ஈற்றுயைச் செவிலி விளித்தலும் 

ருற்றாய்க்குக் கூறுதலும் 
நற்றாயைத் தலைவி குறிப்பது பக்கம் 152 

௩ற்றுயைத் தோழி குறிப்பது 
கற்றுயைத் தோழி குறிக்கும் சொற்கள் 

தலைவன், தலைவி 

தலைவன் பிரிவால் தலைவிக்கு கோர் கவை 

தலைவி தலைவனுடைய பிரிவை ஆயு்றுது 

உரைத்தது 
தலைவனும் தலைவியும் 

தலைவனும் தலைவியும் தோழியும் 

தலைவி தலைவன் இவர்களைப் பரத்தையர் 

குறிப்பது பக்கம் 164 

தலைவியும், தோழியும் 
குளித்தல் மூதலிய 

பரத்தையர் 

பரத்தையர் தலைவி ஏனைய பரத்தை 

யரைக் குறிப்பது பக்கம் 165 

பரத்தையர் வர்ணனை பக்கம் 765 
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திருக்கோவையார் ஒளிநெறிக் கட்டுரை 

௧, அசிவபிராற் பகுதி 

1. சிவபிரான் அட்டவீரம் (7) 

1. காமனை எரித்தது 

கரும்பு வில்லும், பூ அம்பும் உடைய கஈமண் OD IBS Sh 
ஒடுங்கிப் பொடியாய் விழக் தன் கண் கொண்டு விழித் கனம் 
ிபருமான். ் i 

  

  

காமன் தன் மீது மலர் அம்பு எய். தபோது. அதைத 
பொழுது நெற்றிச் கண்ணை விழித்தார் சிவபெருமான். 

அனங்கன், கருப்புச் சலையோன், காமர், காமன், பூங் 
க வேள், வேழப்படையோன் எனக் காமன் குறிக்கப் 
பட்டுள்ளான். 

2. காலனை அட்டது 

ஒருவராலும் மா.ற்றப்படேன் என்னு வழிபடுவோன ஆ: 
உயிரை வெளவ வந்த காலனை ஓலமிடும வண்ணம் இல்லை௯ 
A BGT OT SFT, 

எல்லாப் பொருளும் அழிய வெகுளுதல் வல்ல அக் 
காலனை. வெகுண்டார் . பெருமான், கன்னை அடைந்து. 
வு்கணனை ஏதம் செய்யக் குறித்து YUN FBG YEE 
மாலன் வலிகெட. ஒரு கழலை வைக்கு எழிலை உடையவர் 
முல்லைப் பெருமான். 

9... சலந்தானைத் தடிந்தது 
ஓ 
அச்சத்தால் ,வரும் ஈடுக்க,க)ைக வெகுண்ட சலக், கா 

LOMO ஆகத்கைக் காய்க்கார் பெருமான்.



2 இருக்கோவையார் ஒளிகெறிக் கட்டுரை 

4. ' தக்கன் வேள்வியைத் தகர்த்தது 

3... கக்கன் வேள்வியில் எரிந்து we seu HPS 
தோர் பெருமான். 

4... தக்கன் வேள்வியில் கண்டனை அடைக் தவர். 

மும்மைத் இயின் (சூரியன், சந்இரன். எரி) சரம், கண், 

ஆற்றல் இவைகளை அழிக்தார். 

(2 எரி 

(2) சூரியன்:--ஓரு சூரியனைப் பலலை உதாததுப் 
பல்லிலனாகப் பண்ணினார். 

பகன் என்னும் சூரியனுடைய கண்ணைப் பறிகுது 
ANTE FH QED OT 

3) சந்திரன் அவனுடைய ஆற்றலை. அழித்தனர் 

பெருமான். 

(2 விண்ஷேர்:--வேள்விக்கு வந்இருந்த விண்ணே 
Orgs இசை இசை ஓடும்படி செய்தார். 

  

5. பிரமன் சிரத்தை அறுத்தது 

தேவர்களின் நடுவில் பிரமனுடைய தலையை ஈகதகால் 
இள்ளி அறுத்தார். 

6. புரம் எரித்தது 

AQ) இரும்பு மதில், பொன் இஞ்ச, வெள்ளிப் புரிசை, 

இவை துரும்பாகும்படி. எரி.யூட்டினர் பெருமான். தேவர்கள் 
அனுப் பதைக்கும்படி. படர்ந்து பரக்துவரும் புரங்களின் 
வலிகுன்ற எரித்தனர் பிரான். மூன்று மதில்களும் (புரத 

களும்) ஓர் அம்பால் எரிந்து ஒருங்கே அழியும்படி. செய் தரர். 

(2) ஊர்:--மேலே ஒருங்கு பறந்து வரும் வலிமை 
மிக்க ஊர்கள் முப்புரங்கள் ; குற்றம் பொருந்திய முப் 
புரங்களும் தேதவர்களின் உள்ளம் பதைம்ப விண் இடத்தே 

பறந்துசெல்வன.



6. இிவபிராற பகுது ச் 

(2) அம்பு :--ஓர் அம்பால் F Ars gi apis dm s 
“ie or DS gore பெருமான். 

(hy? வில் மேரு மலையை வில்லாகக் கொண்டனர். 
பெருமான்... * 

(2) திரிபுரரதிகள் :--அஞ்சார், அடையசர், கு௮கலம், 
கூடாரம், கெவ்வர், கள்ளார், வட்கார், விண்டசர். சீன 
வி க்கப்பட்டுள்ளனர். 

7. யாணையை அட்டதும் அதன் தோலைப் போர்த்தகும் 

மம்மகுங்ககா உடையதும் . பனைமரம்போல் அதிக் 
வைய உடை யதுமாய் எ.இர்,த்.து. வக்க யானையை அகன் 
வலி 9 காலைய அடச்தது, அகன் தோலை உரித்துப் போர்த் 
நு கொண்டார் பெருமான். 

2. சிவபிரான் அணிவன (2) 

lL. SG, 3. அரைகரண், 4. எலும்பு, 4. கழல, 
1 பாம்து, 6. இரு$று, 7. பாம்பு, 8. மலர், 9. விடம் 

வட்டு] (2) மணி அக்கு அணியும் அரண்... 795. 

(ஐ எழில் காண் பாம்பு)....995. 
(2) எலும்பால் ௮ணி இறை...197. 
(4) கீங்கரும் பொற்கழல்... 46. 
(5) ஈசன் சாந்து (இருகீு)....74. 

(6) கீறணி அ௮ம்பலவன்...718. 

(2) 3*பணங்களஞ்சாலும் பரு௮ரவு ஆர்க் 
தவன்...44. 

2 பாம்பலங்காரப் பரண்...17. 

4. ர புற்தில வாள் அரவண்.. 97. 
  ௩ பண ங்களஞ்ச. அரவு--ஜஐக்துதலை அரவு, கன் 

7-பம்தில- அரவு பிரான் அணிதலிள் பு,ம்மில் இல்லாத 
வம்பு.
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(6) எருக்கு (274); கொன்றை...258. 
(9) விடம் அணியும்....279. 

குறிப்பு :-- 

(2) அக்கு வடம் (அக்கு மணி வடம் - உருகுஇரரக்க 
மாலை) 5 

(2 அரைநாண் - பாம்பு. 

(4) கீங்கரும் பொற்கழல் - கண்டால் விட்டு ரங்கு கற்க 
அரிய அழகிய ச பாதங்கள். (பழைய உரை.) 

(6) பு,தல்வனது பிணிக்குத் காய் மருந்து உண்டாற் 
போல,த* கொழுது எழுவார் வினைக்கு த்தான் 8.றணிக் தார் 
என்பதைக் குறிக்க *வினைவளம் நீறெழ ணி அம்பலவன் £ 
ToT RH. 

3. சிவபிரான் அணிவன, சடையில் (சிரசில் சூடுவண)(2) 

(1) கங்கை 

கங்கையன் செஞ்சடை....904. 

(2 கொக்கு இறகு 

ர் கொக்கின் இறககணிந்து கின்று ஆடி... 6. 

(3) தலைமாலை 

வீ.தலுற்றார் சலைமாலையன்....909. 
+ புதல்வன் பிணிக்குத்தாய் மருந்துண்ணல்: “um gyoir குழவி 

பசுங்குடர் பொறாதென, .கோயுண் மருந்து தாயுண்டாங்கு '* 
(சிதம்பர மும்மணிக் கோவை 1. 14-15): * இளங் குழவிப் 
பிணிக்னேறதாய். மருந்து நுகர்வது போல்”” (இருவானைக்காப். 
புராணம். கடவுள், 7 

ர் கொக்கு--கொக்கு உருவம் கொண்ட கூரண்டாகரன்.” 
“வரலாறு” என்னும் தலைப்பைப் பார்க்க. '
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(6) திங்கள் 

சடைமுடிமேல் கனி த.இங்கள் வைக .த...58. 

5) * பாப் (3) பரம்பீ 

பொக்கு அரவம் புண்சடை மிடைக்கு மின் இனை 
sur sor... 125. 

(6) மேகம் 

*புயல் ஓங்கு அலர்சடை ஏ.ற,றயவண்...422. 

4. சிவபிரான் அபிடேகப் பொருள் (4, 

நெருப்பு 
அம்பலத்து அனலாடிர்....97. 

5. சிவபிரான் அர்த்த நாரீசுரம் (5) 

ஓசாகம் இரண்டு எழிலாய் ஒனிர்வோண்...194; 

குழல்வாய் மொழிமங்கை பங்கர் ...9.4. 

$கவள க.க 8௰ணியும் டக் கோளண்ணல் BOT DEH 
TO அவள் (௮.க,கனாம் மகனாம் இல்லையஈண்)... 772 

தையல் மெய்யிற் பிரியாமை செய்து. கின்றோண்...927. 
(பிற ஓனி நெறியிற் க௪ண்க.) 

்  *புயல் - மேகம். 
, ரீ அனலாடி: ஊழி இறுதியில் வடவாமூகாக்கனியே மஞ் 
கணமாக, அறுவர் மகாதேவர் (சிவபிரான்) தக்கயாகப் பரணி 

“அங்கமே பூண்டாய் அனல் ஆடினாய்'.அபிபர்-..0-99..2. 
குழல்வாய் மொழிமங்கை -திருக்குற்றால.த்.து.த் தேவிபெயர். 
“வனும் தேவியும்” என்னும் தலைப்புப் பார்க்க.
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1. அர்த்த காரீசுரரின் தரிசனத்தின் தன் 

55 மின் தொ.த்தடு கழல், நாபுசம், 
வெள்ளை செம்பட்டு மின்ன, 

, ஒன்று ஒத்திட உடையாளொடு ஒன்றாம் 

புலியூரன என்றே, 
BOT MP SSH! எழிலை த்கொழ, உற்றனம் 

என்னகோர் நன்மைதான் 
குன்றக் இடைக் கண்டனம் அன்னை 

& சொன்ன கொள்கையரே” 

இப்பாடல் வழியில் எ.இர்ப்பட்டவர் தலைவன் .கலைஸி 

இவச்தம் இமைபு எடு க்து உரை க,கது. 

8 சேயிழையோடு செம்மல் போ,கர 

ஆயிழை பங்க எண்ணு அயிர் ௧3 கம் என்றது--940. 

அவன். (கலைவன்) காலிலே ௮ணிக்கு வீரக்கழலும்? 

அவள் (தலைவி) காலிலே ௮ணிக்த சிலம்பும், ௮வனுடு,த்,த 

வேள்ளைப்பட்டும், ௮வளுடுதக்.த செம்பட்டாடையும், இவை 

விளங்க ஓன்னறுபடப் பிரகாசிப்ப, எல்லாப் பொருளையும் 

உடை ததாகய உமாதேவி ஒன்றுபட்டுக் தோன்றுகித 

பெரும்பற்றப் புலியூரை உடைய சிவபிரான் என்று ௬௬ 

காங்களெல்லாம் மிகவும் ௮வ்வழகை,ச் தொழ கினைக்தோம். 

ஸந்கு கன்மை சொல்லலாவ கொன்றன்று. 

6. சிவன் அருள் (6) 

அம்பலத்து கின்று ஆடும் பிரான் அருள், oF Fe 

பலத்து கின்று ஆடும் பிரான அருள். (299) கழியா அருள் 

வைத கு சுற்றம் பலவன் 964); என, அருள் விளக்கம் 

பட்டுள்ளது. இவை போன்ற பிற ஒளிகெறியிற் காண் க. 

7. ‘Ben Agnes அரையில் அணிவன (7) 

அரவு;
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றிப்பு : 

இது ஐந்த. தலை அரவு - வாசு--பணங்கள் 

சாலும் பரு அரவு ஆர்,த்.தவன்”..-984. 

£ 8. சிவன் அழகு$() 

,நில்லைச் கவன் அழகர். 

9. சிவன் ஆடை, உடை (9; 

7. புலித்தோல் (வேங்கை அ.கள்) 

2. சிற்கஉரி 

3. தோல் 

4. QeveirSor inn @® (246) 

மிவங்கை அ.கன்...96 

மடங்கல் ௮.கள் ...75 

10. சிவபிரான் இருவர்க்கு அரியர் (/6) 

ஆவா (பரிதாபம்) / அயனாலும் இருமாலாலும தியம் 

படா அளவை உடையவராய், அவர்களால் உணரப் 

படாதபடி கின்றவர் சிவபிரான். பூமியையும் ஆகாயத்தையும் 

ஊடுருவிச் சென்னும் இருமாலுக்கும் அயனுக்கும் அ.திய 

படியா, எல்லையினர் பெருமான். அவ்விருவர் உயர்ந்தும் 

பணிந்தும் பெருமானை அடைய முடியாது இருளாய் கின்ற: 

ஒளி! அவர். 

11. சிவபிரான் உறைவிடம் (12) 

%. அம்பலம், தில்லை அம்பலம், புலியூர் , 

உழும்பலத்து அரன், இல்லைச் கற்றம்பலம், வண் 

முல?லக்கண்ணாக், புலியூர். ஞு
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« 3. Te (savour) 

BOWS இருச்சிற்றம்பல,த்.து ௮௬ எல்லார்க்கும் 
அரசு. 'அவர் எவர்க்கும் முன்னாம் ௮7௪௬. 

் 4. அரியவர் 

உணரச்ந்தாராலும் உணரப் படாத அரியர், எவர்க்கும். 

மூரியச், எனக்கு எளியர் பிறர்க்கு அரியர். யார்க்கும் 

அறிவ குற்கு அரியர். தன்கண் புகுவார்க்குப் பின் போ.தரவு. 
(மீண்டும் போம் சன்மை) அரியவன். 

5. அருளுதல், கருணைபுரிதல் 

விட,த்இற்கு அஞ்சிக் கலங்கின தேவர்கள் பணியக் 

கருணை புரிந்தார் பெருமான். மல உடலை நீக்கத் இருமால் 
மூ.மலான தேவச்களுக்கு அப்பால் செல்லும் பேற்றைத் 

கன் அன்பர் ஆயினாருக்கு,க் தருபவர் பெருமான். 

6. அழகர் 

அழகிய முக்கண்ணை உடைய பெருமான் தமது காதல் 

குழைகள் விளங்கும் எழிலை உடையவர். 

7.  அழிவில்லாதவர் 

விண்ணும் மண்ணும் மடங்க, மலைகள் மழைய, நீர் 

வேள்ளம் பரந்து வரும் ஊழிக் காலத்தும் அழியாது கி்பர் 

பெருமான். 

8. அளவில்லாதவர் 

ஓர் அளவுக்கு அடங்கா தவச் பெருமான். 

9. ஆட்கொள்ளுதல் 

உள்ளும் உருக உருவம் அலிர்ப்பப் பெருமான் ஆட் 

கோள்ளுவர். 

10. இணையில்லாதயவர் 

,சமக்கு இ௲னயில்லா கவர் இறைவர்.
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11... இயல் (தன்மை) 

(),க,கன்மையச் ஏண்னறு சொல்ல முய தவச் 

பைவ் + 

12. இன்பம் தருபவர் 

ரமவியால் வரும் துன்ப இனபம் கெட யாவரச்னுக 

முவபமாயினார்க்கு. வரையாது பேரின்பத்தைக் 0 -இ௯ 

மச் பெருக்கை 

13. - இனிப்பவர் 

1. ஒரகு்கு இனிமை உடையவர் பெருமா 

14. உலகைத் திருத்துதல் 

உலகம் முழுவதையும் இரு க்துபவர் பெருமான். 

15. எதற்குக் கீழ்கள்ளார் 

வலலாப் பொருள் களுக்கும் தமாலய பாதாள த்தின் ழ் 

வாசக.   

16. எதற்கு ௩டூவில் உள்ளார் 

படல் சூழ்க் ச மண்ணுக்கு ஈடுவாய்த் தான் விரும்பும் 
ஙக௫டயில் வீற்றிருப்பார் பெருமாள். 

17.  எதற்குமேல் உள்ளார் 

எல்லாப் பொருள்களுக்கும மேலாகிய விண்ணுக்கு 

Minow wien. 

18. creeurts GUuTGEHS SLO SLT vA ouit 

ம்மலாய பொருளாய் எலலாப் பொருளுக்கும் அப்பா 

ia OF OT LAT OI 

19. எல்லாம் ஆவர் 

கல்லாப் பெடருளூம் ஆகிய ஓண்றாகிய பராச. இளை 

டைய ஒப்பில்ல௩கவர் பெருமான்
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20. எல்லாராலும் அறியப் பட்டவர் 

மண்ணிட,க்து எல்லா உயிர்களும் அறியும் இல்லையின் 
மண்னர் பெருமான் 

21 எளியர் 

.இல்லைக்கண் எல்லார்க்கும் எளிதாம் தாளை உடைய 
வள் பெருமான். 

22-23. ஒப்பில்லாதவர் 
தமக்குக் தரமே ஒப்பு; வேறு ஒப்பில்லாத ஒருவர் 

பெருமான். 

24. கீர்த்தி 

கக்கன். வேள்னி௰ில் urs புகழை உடையவர் 
பெருமான். 

25. சிறப்பு 
சிறப்பொடு திகழ்வர் இவனார். 

26. சீர் 

வான் உலகு எங்கும் உள்ளவரால் கற்றுச் சொல்லப் 
பட்ட சீரை உடையவர் பெருமான். 

27. சுடர், சோதி, ஒளி 

இருளுக்கு அப்பால் அ, 
ஒளி அம்பலத்து டும் அசன். 

28. சொல்லவோண்ணாதவர் 

ய வானிடத்து உண்டாகிய 

  

சொல்ல முடியாதவர் இல்லைபில் உள்ள த்துப் 
பிரான். 

29. பகைவரை அழித்தல் 

தன்கண் மிக்க விருப்புறும் அவரை விண்ணோரினும் 
மிகச். செய்து, பகைவர் wre வி.இர்க்கப்படும் Gk BOS 
உடையவர் பெரும்சன்.
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90. பற்றாவாய் 

பற்று அற்றவர்கள் பற்றி கின்ற பிரசன் பெருமான் 

. 51. பாசம்அறுப்பவர் 
க ° 

பாசக அறுத்து ஆண்டு கொள்வார் பெருமசன். 

92. பிறப்பறுப்பர் 

பிறவி பெறாமல் செய்வர் பெருமான். 

பிழை,க் கலைப் பெஈருக்இ,த் ,தன்கட் செல்லாது Bask 

அவ்வாறு கெடாத ஒருவன் அன்பு செய்யுமாயின் 7 

அவன் பிறவி எணன்டுன்ற பாழியை (குகையை) அடைந்து 

மசெல்லா,௪ வண்ணம் அருள்வர் அம்பலத்து ஆடுபவர். 

33. பிறரால் வணங்கப்படும் தேய்வங்களால் 
பணியப்படுபவர் 

பிறரால் வழிபடப்படும் தெய்வங்கள் வணங்கும் இரு 

வடியை உடையவர் பெருமான். 

34. பின்னாவார் எவர்க்கும் 

உலகம் முழுவதும் மாய்க்கால் பின்னும் காம் ஒரு 

வருமே. ஆகியுள்ளார் சற்றம்பல,க்,இன் கண்ணார். 

[உலகங்கள் உளவாய்ச் செல்லும் காலத்துச் சிற்றம் 

பலத்தில் தாம் வாழ்வார். | 

பின் தோன்றிய யாக்கையை உடையரசரெல்லாரும் 

முப்பவும் தான் BB பெற்ற இளமையை உடையவன் 

ஐ,கலின் எல்லார்க்கும் இளையோன். 

95. புகல் 

பற்றற்றவர்க்குப் புகலாவார் பெருமான். 

36. . புணர்ப்போன் 

கில்ம், விசும்பு மலை இவைகளைப். படைப்பார் 

பறுமான்.
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31. போற்றத்தக்கவர் 

யாஷாலும் புகழ்ந்து போம்.ற,ச் தக்கவர் பெருமா . 

38. மருந்து 

ம.துவர்களுக் கெல்லாம் உறுஇ பயக்கும் மருந்தும், 

அமிர்,தமும் ஆவர் பெருமான். “எங்கள் அழகு அழிந்கோம்; 

இக் ஈஞ்சை உண்பாயாக வேண்டும்” என்னு முறையிடுகற 

தேவர்களுக்கு மருந்தானவர் பெருமான். நம்முடைய 

துண்பம் Aen oS பிறவிப் பிணிக்கு மருந்தாய், அம்பலத்து 

அமிர்,காய் இருக்கின்றார் பெருமான். சான் எப்பொழுதும் 

நினைக் இன்ற மருந்து பெருமான். 

399... முத்தி தருதல் 
தமது இருவடிக்கண் உண்டாகிய பற்று தரும் 

முத் இயை அடியார் பெறும் வண்ணம் (எல்லாப் பொருள் 

யும் அகப்படு,க்து நிற்கும்) ஆகாயத்தையும் கடந்து திண்டு 

கான் ஒரு வடிவு கொண்டுளளவர் பெருமான். அடியார்க்கு 

மு.தஇயை வழங்குபவர் பெருமாண். 

&0. முன்பு ஆவார் எவர்க்கும் 

தேவர்க்கும், எவர்க்கும் மன்னாவர் பெருமாலடி 

எல்லார் யாக்கைக்கும் முன்னே கன் இச்சையால் கொள்ளப் 

பட்ட இருமேனியை உடையவனா கவின் எல்லார்க்கும் கான 

மூப்பான் ; உலகத்இற்கு முன் உள்ளோன். 

  

41. மேலானவர் 

எல்லார்க்கும் மேலானவர். 

42. யார்க்கு அருளார் 

கெஞ்சில் EAT GOOG உடைய வஞ்சகர்க்கு அருள் 

செய்ய மாட்டார் இறைவர். பொய்யை 4உடையவர்க்கு,ச் 

துன்பத்தைச் செய்து (சேயன் ஆவார் பெருமான்?) வசை 

விட்டு அகல்வார்.
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43. வாக்குக்கு எட்டாதவர் 

மசால் அளவைக் கடந்து ஊறும் HY GSO BSS! 

ரன BO BLE ET Set (எண்னை) உய்விக்க கின் றவர் பெருமான். 

“ 44. வினைதீர்ப்பவர் 

அடுகுதவருடைய இவினையைதகு Brewin 
ர்களுடைய வினைகள் கெடச் செய்வசச்.. 

,தம்மை 

இபருமாண். ௮.    

விரதங்களால் வருது. காமல் தவ.க்தெொழிலை சக்க 
வுன்பர்க்கு இன்பு கெறியை அருள்வார் பெருமசன. 

தொழு கழுவார் உடைய வினையினது பெருக்கம் 
॥ிபாடியாகும்படி. sx இருமேனியின்கண் *ரீற்றை அணி 
பவர் பெருமான். 

17. கிகயிராஸ் திருவுருவம் (/2) 

2. அடி 

இருவடி. என்னும் கலைப்பு 9 பார்க்க. 

2 அரை 

படம் உள்ள பாம்பைச் இவபிராண் அரை கசணுகக் 
கொண்டுள்ளார். 

3. ஆகம் 

ஒளி விளங்குவது 

க. கண் 
இமையா 6 3 கண்களை உடையவர் சிவபிரான். 

கரும்பைப் படையாகக் கொண்ட காமன் பொடி 
பாரும்படி. கண்ணின் இயால் எரித்தார். 

சூரியன், சந்இரணன், அக்கினி இம் மூவரையும் கண் 

ரகக் கொண்டார். ஆ 

* Dev gb 'இருகீறும் பார்க்க.
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மூன்றாவது கண் நெற்றியில் தனிக் கண். 

5. , கண்டம் : (களம், கழுகுது) 

பிரானுடைய கண்டம் மேகம் போன்றது. 

பிரானுடைய கண்ட Bod உருத்திராக்கமணி 
விளங்கும். 

அ௮வருண்டவிடம் அவர் கழுத்தில் அழகிய நிலமணி 
போல் விளக்கும். 

பிரானின் கண்டத் இதனுடைய கிறம் காவிமலர், குவ& 
மலர், நீலமணி, மேகம் இவைகளை ஓக்கும். 

வானில் மலரும் பனி முகிலின் மாண்பைக் Dare sé 
பிரானின் மிடறு (கழுத்து). 

6. கரம்: (கை) 

பிரான் மலர்க் கையில் அரவு, மான், மழு மூன்றும். 

னினங்கும்- 

7 செவி: (காது) 

அழகிய குழை விளங்கும் கா.இனச் பிரான். 

8. சென்னி : (சேலை) 
பெரு நீராம் கங்கை பிரான் சென்னியில் விளங்கும். 

9. திருவடி 
(0 அடி 
இருவர் (அரி, அயண்) அறியா அடி. தேவரும் அறி 

யாகு அம்பல,க்.தில் ஆடும் பிரானுடைய அடிக் தாமரை. 

..கழல் 
மலர் போன்றது. ஒலிக்கின்ற கழஷணியை உடையது) 

ஆனந்த வெள்ள,சு.தில் ஆடுவது ) இமையோர் இழைஞு - 

வது 7 அடியார் கூட்டம் வணர்ஈவது ,; அழகு விளம்
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பொன்சனையும். வெல்வது); B@ercder “wesc Sar 
அணியாகக் கொண்டது; காலனை அழித்தது; இக் 
கெல்லாம், விளங்குவது தெய்வங்கள் பணிந்து போற்று 
வது; 9,சவர்களும் அசுரர்களும் இறைஞ்சுவது 7 
ெகொண்டர்கள் விரும்பிப் பணிவது; கண்டரல் 

ALD ஈங்கு தற்கு அரியது ;) பொன்னவ் கழலை உடைய்குட 
ஆல் Yeo பள்ளி கொள்ளும் மாயோன் 'கில,க்ை ௪ 
கழி,க்.தும் காணாமையிற் பின் தொண்டு. செய்து காண்ப 
BIDS முயண்ற  சுடர்ச்கழல் ; அவர் ,இருவடியில் 
(8 வர்களின். முடிக்கொகைகள் எஏப்பபோதும் நீங்காது 
விளங்கும். எல்லாப் பொருளையும் கடந்து கின்றவையாய் 
விண்ணுளோராலும் காணப்படா.க கழல் பெருமான் இருக் 
கழல்; பெருமானுடைய கழல் சென்று நின்ற கிலைமை 
கவர்களும் அறிய முடியாக வகையது. அங்துனம் 

இருந்தும் அன்பர்க்கு அணியவாய் அவரிட்ட நுமலரின் 
நல்ல மணம் விசுவது ) கொண்டர் கூட்டம் போற்றுவது. 

தெர்ண்டு செய்து. , தன்னை அடை 5 DG ஆகம. 89 
por Curr sor கன்ம reverb DON St MI ஞான கர்ண்ட்த் 
அலே சென்று கினைக்கின்.ற இருவடி பிரரனுடைய அடி. 

க.ற்பாலை (கல்லவிதஇுயை) உடையவர்கள் Ap Peru gs 
, இன காரணமான புலன்களை விட்டுச் சென்று நினைக்கற 
,இருவடியை உடையவர் பெருமான் 

இல்லைப் பெருமானுடைய இருவடிக்கு. ௮அனபு உதற 
வர்கன பெறும கண்மை எல்லாவற்றையும் கல்வி அரும். 

(111) கால் 

(கலைவனுடைய) சிரத்தில் பொருந்து விளங்குவது 
(ரரனுடைய கால். 

(Iv) சேவடி. 

கன்னுடைய சிவந்து இருவடிக்கே. , ஆமா வயப் 
அன்பைத் தந்து தன்னை (தகேலைவனை), அடிமை கொண்டார் 
அம்பலவர்.
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(Vv) தாள் 
அரிக்கு. (இருமாலுக்கு) அரி.காய்,ச் இல்லையில் உள்ள 

வாக்கு எளி காய் விளங்குவது பெருமான் இருக் காள். 

கன்ணுடைய (தலைவனுடைய) பிறவி“கெட்டு அழியும். 
பஏ. செய்தது இல்லைக் கூக்கனுடைய இருக்காள். 

(ற பாதம் 

யானையின் உரியாகிய படச த்தை உடையது அம்பல, 
தான் பாகும். 

10. தோரன் (பயம் 17-10) 

பெருமானுடைய கோளில் தஇருகீறு விளங்கும் = 
எட்டுத் கோள்ககா உடையவர் அவர். அவர் கோள் 
.இக்கெலாம் விளக்கும். 

11. நிறம் வண்ணம் 72-72) 

அவர் கிறம் அந்தி வண்ண த்தது) அழல் (”£) வண் 
ணகத்தது; பவள கிறத கது; பொன் போன்றது; 

12. நூதல் (கெற்றி 72-12) 

அழகய கண்ணையுடைய கெற்றதியைக் கொண்டவர் 
மேசன். 

13. apy. (17-13) 
அவர் சடைமுடியில் ஆு (கங்கை) விளங்கும். அவர் 

சடை முடி நீள் முடி. அது மின்னல்போல் விளக்கும். 
அவர் சடை முடி. நெருங்கிய நெடிய சடை cpp. 

14. மேனி (உருவம் 72-74) 

பெருமானுடைய ஒளி அழல் (5) போல் விளங்குவது... 
அவர் மேனியில் ேதவி ஒருபால் விளங்குவள். பிரமனும், 
இருமாலும் அறியா, க உருவ,க்ைக உடையார் அரன், அவர் 
மேனி பவளம்; பொன், ‘8’ செம்மலை, இவற்றை ஒத்து 
விளங்குவது அவர் மேனியில் தேவியின் கண் சென்று 
,இகமம்.
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18. சிவபிரான் திருநாமம் 
சிறப்பு (79) 

அக்கணியுமி, அரன், அ௮ம்பல,க்து அமிழ்து, அமரர்க்கு. 
அமரன், அரவன், அரவும் பிறையும் அ௮ணியு றக் கொண்ட. 
வன், அரண், அழல் வண்ணன், அ௮னலாடி, அனலூர் 
சடையோன். அன்றே கின்ற இல்லைக் கொல்லேசன். 
(,நில்லைக்கண் கின்ற நாள் இந்காள் ஏன்று உணரல் 
ஆகாமையின், அன்றே கின்றவென்றார்.) [.984. உரை] 

ஆனந்த வெள்ளக்து அறைகழலோன், இமையோர் 
மருந்து, என்பதே இழை கொண்டவன், ஓரளவில்லா 
ஒருவன், காவியை வெல்லும் மிடற்றோன், கூத்தப்பிரான், 
மகம் ஏவரையும் இல்லோன், சவந்.க பொன்மேனி மணி; 
சிற்றம்பலவர், BU (MGUY) வளர்மேனி௰யன், காவிடை 
ஈஈன், . இங்களங் கண்ணிக் கொல்லோன், திருச்சம் 
மம்பலவர், இல்லைச் சிந்தாமணி, £ மேவிய கிருத்தன், 
*.தவி ௮ம்கண் இகழ் மேனியன், கொன்மால் அயற்கும் 
காரணன், திருக்தன், நெற்றிக் தனிக்கண் POs sar, 
8கோக்கம் ஓர் மூன்றுடையோன், பகன் தாமரைக் கண் 
ிகடக்கடக்கோன், படந்கொறும் ச அரவன், பாம்பன், 
புயல் ஓங்கு அலர் சடையோன், புரந்,கரன் மால் அயன்பால். 
இருளாயிருக்கும் ஒளி, பொன் செய்த மேனியன், பொற் 
பக்இ அன்ன சடையவன், ம.த்.தகம் சேர்,சனி கோக்ென், 
மற்றைத் தேவர்க்கசெல்லாம் முன்னோன், மூவர் கின்றே. 
op sour, யாழின் மொழி மங்கைபங்கன், வரகுணனாம் 

'அதன்னவன் ஏத்து சிற்றம்பலகீதான், வன்னி வக். 
wert சடையேசன், விற்குலாவரை யேக்து, 

குறிப்பு :--பிற காமங்கள் ஒளிகெறியிம் காணலாம். 

சிவபிரான் திருமாமம் (பொது 78-ஐ) 

அண்டன், னக்கு மாக்கடல், இணையிலி, ஒருவன்... 
சம்பீசோன், 9 கொல்லான், ஈம்பன், பின்னவன், முன்னவண்... 

குறிப்பு பிற நசமங்கள் ஒளிநெறியிற் காண்க.
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19. ' சிவபிரான் திருகாமம் (வினி 19) 

  

20. சிவபிரான் ௩ஞ்சுண்டது (90) 

1. கடலில் வக். கொடிய நஞ்சை உண்டு. அவ் 
விடத்தை , அணியாகக் கொண்டார். பிரானார். 

2... என் உண்டார் என்பது: 

சேதவர்கள் குழு அனு “எங்களுடைய மேனி அழகு 
அழிகின்றது இந்த விடக்தால்'' என்று ஓலமிட்டு, 
“தரங்கள் உய்ய வேண்டி. Qos YOO S உண்ண 
வேண்டும்” ஏன்னு வேண்டித் -குனுசம் புகுந்து பணியக கம் 
கருணையினால் கஞ்சைப் பெருமான் உட்கொண்டார். 

3. நஞ்சு அமுதாக உண்டது 

- வக்க சடுவிடகைக அமு காகும்படி இரு,க்இப் பிரான் 
உண்டனர். 

&.  ௩ஞ்சின் வர்ணனை 

. ஆலம், கடுவிடம், கடல்வாய் படுகளு௬, முன்னும் கடு 
ஸிடம். 

11. சிவன் நடம் (22) 

1. நடம் 

அக்கும் அரவும் பூண்டு அம்பல,க்.இல் கடம் ஆடுவார். 
அவர் ஆனக்.கமாக்கடல், அவர் அரசம்பல;க்.இல் (பேரூரில்) 
கடம் ஆடுவர், கை கூப்பிக் கும்பிடும் ௮ன்பர்களுடைய 

எலும்பு உருகும் ம் படி ஆடுவ. _இமகம் போல முழவு ஒலிக்கச் 

* [தவர் சென் "நிரப்ப. கஞ்சை நினைத்தலும் [. 2) 
கைம் மலர்க்கண்: வந்.இருக்,.க,கா,கலிண் (முன்னும்) தருது ் 
படும். கூவிடம் (வெவ்விடம்) எண்டார் (உரை) ' 

   
     

  

   

 



க. சிவபிராற் பகுதி or 

AD MdUN SG BUD GH word wos மலரிட்டுப்பூசிக்கப்பெருமான் 
ஃடகு.குடுவர். விண்ணோர் வணங்க. நாம் புகழ்ந்து போற்றி 
Oras பெருமான் நடம் ஆடுவர். காகம் “ (ீ.தஞ்சலி) 

கொழப் பெருமீரன் நடம் ஆடுவர். *தென்னா; ஏன்று 
சொல்லிக் கொழ ஈடம் ஆடுவர். மூவர் கின்று எத்த 
மு.கல்வராம் அவர் ஆடுவர்; அப்போது uss மூன்று 
வகைத் தேவர்களும் "பெருமானை ஏகுதுவர். 

2, காட்டில் இருளில் நடம் ஆடுவர். 4. பேயுடன் 
ஆடுவர். 4. கொக்கின் இறகு சூடி. ஆடுவர். 

௩டமும் தலமும் 

இல்லைச சி.றறம்பலத்தும், அரசம்பல,த்தும். 
(பபேசூரிலும்) ௩டமாடுவர். 

௩டத்தின்போது வாத்தியம் 

சிற்மம்பலக்தில் பெருமான் நடம் ஆடும்போது முழவு 
(குடமுழா) என்னும் வாதுதியம மேகம் போல ஒலிக்கும். 
அப்போது ௮வ்9வொாலி கேட்டு மழைக்காலம் (கார் காலம்). 
எனக் காந்தள் பாக்கள் (பாம்பு) போல அலர் தரும். 

21.&. சிவபிரான் எரியாடுதல் (97 ஐ) 

அனல் ஆடவல்லோன், எரி ஆடி, ,தீமேவிய கிரு.த்,ன 

அ ஆடி. என வருகின்றது. 

[௮௦ ஒளிகெறியில் காண்க.] 

22. சிவபிரான் படை (2) 

சூலம், மழு, வில், வேல் --இவை படைகளாகக் கூறப் 

பட்டுள. இவற்றுள 

(2) சூலம்--இப்படை பகைவர்களை அழிக்க வல்லது.. 
இது சிவபிரான் கையில் உள்ளது. 

4 
“2 மழூ--இது சிவபிரான் இருக்கையில் உள்ளது... 

கொல்லும் கொழிலை உடையது.
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(2) வில்--வபிரானுக்கு மலையே வில்லாகப் பயன் 
பட்டது. 

‘ 
(4) வேல்--பகை அசுரர்களுடைய மாமிச.த்தைக் 

கு.க்இ அவர்களைக் கொல்ல வல்லது. 6 

23. சிவபிரான் பாம்பாட்டியது* (22) 

பெருமான் ஆடரவை ஆட வைத்தார். 3-81 

24- சிவபிரான் மாலை (94) 

கொன்றை, பிறைச் சந் இரன், இவை கமழ் கொன்றை 

துன்று அலங்கல், (94) சுடர், க் இங்களல் கண்ணி, (901) என 

விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. 

25. சிவபிரான் வாகனம் (25) 

விடை :-- 

சிவபிரான் வாகனம் விடை. இது, இகலிடந்தா 

விடை, பாயும் விடை, வெள்ளி மலை அன்ன மால் விடை 
அன்று விளக்கப்பட்டுள்ள து. 

,இருமாலும் விடையாயினர். இது “கருமால் விடை 
உடையோன்' என விளக்கப்பட்டுள்ளது...3.26. 

26. சிவபிரான் விரும்புவன (99) 

1. தலம் 

.இல்லைத இருசசற்றம்பலம். 

* கரிகால் சோழனுக்கு எதிரியான குறும்ப ராஜன் ஒருவ 
னுக்கு உதவியாக, ஒரு பெரும் பாம்பைக் குடத்தில் விட்டுச் 
சமணர்கள் சோழனிடம் அனுப்ப. அச் சோழனுக்கு உதவியாகச் 
சிவபெருமான் அப்பாம்பை எடுத்து ஆட்டி. அருளிய ஸ்தலம் 
திருப்பாசூர். 

*தயதோர் பாம்பும் ஆட்டுவர் 6 © 

பாசூர் அடிகளே" ப்பர் 5-28.
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2. பேயுடன் ஆடல் 

காட்டில் பேய்க் தொகையுடன் ஆடல். 

3. காமத்தை வேன்றவருடைய அன்பு. 

27 சிவனும் அக்கினியும் (22) 
சிவபிரான் கண்களில் ஒன்னு அக்கினி. 

28. சிவனும் அசுரரும் (25) 
அசுரர்களும் பெருமானுடைய இருவடிகளை வணக்கு 

வர்... வணங்காகு அசுரர்ககீ வேல் கொண்டு குத்துவள் 
பெருமான். 

29. சிவனும் அடியார்களும் (99) 
சிவபிரான் அடியார்களுடைய எலும்பிடையே 

அமிழ்து ஊறச் செய்வார்; அவர்களுக்கு அன்பு கிறைய 
அருள்வ!ர். பெருமானுடைய இருவருகாப் பெற்றவர் கம் 
துயர் இர்வர்; அவருடைய அருள் Du per EG York & 
வைள்ளம் வற்றாது, ஈன்மை குன்றாது. அவர்களுக்குக் கருப் 

பற்று. விட்டுவிடும். பிரானுடைய அருள் பெற்றவர் 
செம்மாந்து இருப்பர். அவருடைய பிறப்பு வேகத்தில் 
சென்று குறையும். வினை கில்லர்து. பிரானைத் கோத இரம் 
செய்து உண் அடி.யம் என்பவளை SF மூதவர்களும் தொழும் 
படி. இறைவன் செய்வர். யார் தம்மைக் பிகாழுது Bo 
தலையை அவர் இருவடிக்குகி தகாழ்ததுகின்றார்களோ 

அவரை விண்ணோர்களும் சூழ்க்து வணங்கும்படி. செய்வார். 
இல்லைட் பெருமான் இருவடி.யில் ஆசை வைத்தவர் நல்ல 
கல்வியைப் பெறுவர். இல்லைப் பெருமாண் இருவடி. மலர் 
களைக். தமது சென்னியில் தஇி.கழும்படி. செய்பவர்களின் 
துன்பம் தொலைந்துவிடும்.  இல்லையை வாழ்த்துபவர்கள், 
மனம் தெளிவற்ற நிலையில் இருக்கும். கம்மைக் தொழு, 
துயில் எழுவாருடைய வினையின் பெருக்கம் பொடியசகும்படி. 
,கனது இரு2மனியில் இரு£று *இறைவன் அணிவன. 

்க்கல்வனது பிணிக்குத் தாய் மருக்து உண்டாம் போலத் 
வொழுது எழுவார் உனக்குத் தாம் நீறணிவார். (உரை 778) 5 
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“35. சிவனும் சந்திரனும் (8 

இவமிரான் சண்களில் ஒன்னு சந்இரண் 

க 36 சிவனும் சூரியனும் (ஸே 

சிவபிரான் கண்களில் ஒன்னு சூரியன்.  ₹பகன்' என் 
ம் சூரியனுடைய தாமரை போலும் கண்ணைச் சிவபிரான் 
பறித்தார். மற்றொரு சூரியனுடைய பல்லைப் பிடுங்கி 

விட்டார். சவபிரானுடைய மலையென்று ௯௫, சூரியன் 
நுழைய 6 தன்மை போலச் சோலை இருள் பூண்டிருந்தது. 

34. சிவனும் தமிழும் (37) 

பெருமான் உயர் மதில் உடலில் (மதுரையில்) ஒள்ளிய 
இனிய தமிழை ஆய்க்தார். 

98. சிவனும் தவமும் (96) 

, தவக் தொழிலை நீக்க அன்பர், விர தங்களினால் வருக் 

தமல் இன்புற்ற கிலையை அ௮ருளுகிறவர் பிரான். 

99. சிவனும் திருநீறும் (39) 

பெருமான் தோளிற் பூசும் இருகீறு வெண்மை கிற 
முடையது. ௮து ஈசன் சாந்து, இல்லையான் பொடி, பால் 
ஒத்தகிறு; தவளத்த நீறு, இருநீறு, வெண்ணீறு என 

விளக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் அடியார்களுடைய வினைகள் 
அழியும்படி. தாம் திருநீறு பூசுவர். *பு.தல்வன் பிணிக்கு, 
தாய் மருந்து உண்டாற் போல தொழுது எழுவார் வினைக் 
குப் பெருமான். நீறணிவான். 

ou yan குழவி பசுங்குடர் பொ Gg என, - கோயுண் 
மருந்து தாய் உண் டாங்கு?” (சிதம்பர, மும்மணிக்கோவை. 
ம், 38-18) “இளங் குழவிப் பிணிக்கு ஈன்ற தாய் மருந்து நுகர் 
வது போல்"” (இருவானைக்காப் புராணம், கடவுள், 7.)
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40. சிவனும் திருமாலும் (40) 
இருமாலும் சிவனும்' என்னும் தலைப்புப் பார்க்க) 

1. திருமாலுக்கு அரியர் சிவபிரான் 
ஆட் செய்தல் இருமாஸுக்கும் (அல்லது கரசிங்கம£இய 

இருமாலுக்கும்) அரி,காய், அவ்வாட் செய்,.கல் இல்லையில் 
எல்லார்க்கும் எளிகான அஇருவடியை உடையவர் இஃ 

பிராண். அவர் இருமாலுக்கு அரியர்; இருமாலால் அறியப் 
படகு மறஹையோண் அவர். அவருடைய இருவடஒயைகு 

,இருமால் கண்டிலர். ஆலிலையில் sire கொள்ளும் 

இருமால் பூமியைப் பிளந்து சென்னும் கரணமுடியரமை 
யால், பின்னர், தகொண்டு செய்கு இருவடியையுடையவர் 
வெபெருமான். இருவடியைக்காணமுடியரமையால் “எந்.தாய்/ 
எண்மீது இரக்கங் கொள்” என்று Qresor இருமல். 
பனித் GIT GOOG (F6 Grr) S தமது படர் சடையில் 

சூடியுள்ள அம்பலவர் உலகக்தைக் கனித்து உண்டவ 
சாகிய இருமாலால் கொழப் படுவர். அழகிய (கப்) 
பின்னைப் பிராட்டியின் கோகா மணக்க இருமால் ஏத்து 

இன்ற இருவடியை யுடையவர் இவபெருமான். இருமா 

லுக்கும் பிரமனுக்கும் மூல காரணர் ூ வர். 

2. திருமால் சிவனைத் தமது கண் மலரிட்டிப் 

பூசித்துச் சக்கரம் பெற்றது 

இருமால் தமது ஆயிரங் கர.கு.கரல் மலர் ஆயிரவ. 

(கொண்டு சிவபிரானை வழிபட்டு அவரிடம் ஒளி வீசுகின்ற 

படையைப் பெற்றனர். அ௮ங்கனம் ஆயிரம் மலர் கெசண்டு 

4AGS போது (ஒரு பூ குறைந்த காரணத்தால்) தமது. 
அழகிய கண்மலரையே பறித்துச் சிவபிரான் இருவகியில். 

இட்டுப் பூசிக்கார் இருமால். :நந்தீ! எனக்கு வரம் ..தா” 
என்னு நாரணர் தமது மலர்க் கண்ணை இட்டுப் பூசிக் த.கற் 
குப் பெருமான் அவருக்கு எஃகம் (சக்கரம்) கந்து உகுவினர். 
இருமல், நறுமண க்கை உடைய மலரை இட்டுப் பசவக் 
உக விரும்பினா இவபெருமான். ்
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* திருமால் சிவனுக்கு விடை ஆயினர் 

இல்லச் அகற்றம் லவர் Amor : விடையாகக் 

கொண்டவர். ் 

ம் .இருமால அறியாவண்ணம் பெருமான் இருளாய் 

பவர். சிற்றம்பலத்தில் நல்ல மலரைக் .இருமால் 

இட்டுப் பூசக்கப் பெருமான கூக்தாடுவர். 

41. சிவனும் தேவர்களும் (47) 

தேதவர்களுக் கெல்லாம் மருந்தும் அமிர் ழும். ஆகும 

முன்னோன் பெருமான். பெருமானுடைய பாதகங்களை க் 

டதவர்கள் பரவுகுற்கு இடமாகிய சாரலை உடையது 

பொதிய மலை. மீதவர்கள். ஒருய்கு கூடி. ஏகுதுகன்ற 

கூகை உடையவர் இரு அம்பலத்தார். தேவர்களுக்குத் 

தேவார சற்றம்பல,த்தார். ஆல க்கை (eB gong) eer 

டருஞகு' ஏன்று ஓலமிட்ட தேவர்களுக்கு மருந் தாவார் 

அழகிய அம்பல,க்.கார். தவர்கள் வணவகுன.ற கொன்றை 

வசர் சடையர் அவர் (கம் அன்பர் அல்லது) தேவர்கள் 

பெறா க இருவடியை உடையவர் அவர். 3 தவர்கள் 

அறியா க மறையவர் அவர். அவர்கள் போற்றிப் புகழும் 

பரமண் அவர். அவர்கள் ஏத்தி கிற்கும் இருப்பனையூரர் 

அவர். தேவர்களின் சூளாமணி அவர். தவர்கள் வணங்கக் 

இல்லைச் ௪.ர்.றம்பல.த்.இல் கடம் பயில்வோர் அவர். தேவர் 

களுக்கெல்ல ரம் முன்னவர் அவர். செவர்களும் அசுரர் 

களும் வணங்கும இருவடியை உடையவர் அவர். தம்மை 

விரும்பி வணங்கும் தேவர்களுக்குச் சிறப்புத் ,தந் து தம்மை 

வணங்கா தவரைச் சூலப்படையால் கழிப்பர் அவர். முப் 

பத்து மூன்று தேவர்களும் எ.த்துகன்.ற தில்லைச் சிவன் 

அவச். தேவர்களுடைய முடித் தொகைகள் என்னும் 

ரீவ்கா,௪. இருவடியை உடையவர் இல்லைக் கூத்தர். பொய்த் 

ட,தவர்களை வணக்கப் புகாமல் தமது Guyer ,இருவடிக்கே 

அடியேன் புகழ்ந்து உய்யும்படி. விளங்க. கின்றவர் வில்லைப் 

பெருமான்.



க. சிவபிராற்.பகு,இ. 29 

42. சிவனும் தேவியும் (4) 

இவைபிராண் குமது ஒரு பாக, ,கீஇில் விளங்கும் மேகவிக்கு,த் 

தக்ையாகீவும், மகனாகவும் விளங்குஇன்ருர். சிவ” கத்து 

வதக்்இனின்றும் சத்த தத்துவம் தோன்றலின் HUM SS 

(மை என்றும், ச௪த்இ தத்துவனின்றும் சதாசிவ FFF 

ேகோன்றலின் மகனாம் என்னும் கூதினார். 

(சிவபிரான் அர்த்தநாரீசுரர் என்னும் தலைப்பு பக்கம் 5 பார்க்க.) 

43. சிவனும் தொண்டும் (441 

கொண்டர்கள் தொண்டு செய்து காண்பகுற்கு முயல் 

இண்ற சுடர்க் கழலோன் பெருமான். 

44. சிவனும் பிரமனும் (44) 

திருமாலுக்கும் பிரமனுக்கும் காரணபூதர் சன் 

பெருமான். பிரமனுக்கு அரியர் சிவபிரான். பெரியோனாகிய 

பிரமன் ஆகாய,த்இற். பறந்தும் அவனுடைய கண்ணுக்கு 

இருளாய் எட்டா கவராயிருந்தார் சிவபிரான். 

45. சிவனும் பூமியும் (45) 

பிரான் பூமிகள் எழுமாய் இருக்கின்றார். புவி ஏழையும் 

உடையவர் அவர். கடல் கஞ்சை உணவாகக் கொண்ட 

ஒப்பில்லா,௪ அவர் உலகங்களை,க் ‘Boise செய்துள்ளார். 

46. சிவனும் பேயும் (46) 

பேய்க் கூட்டம் வரிசையாய் Ans அம்பலத்தில் ஆடி 

ஊர். இவபெருமான். கவலை கொள்வகுற்கு ஏ.துவரகிய 

பேய்க்கூட்டம் கரணம் : இட்டுப் பாயும் காட்ஈண்கண் 

ஆடுதலை விரும்பிய பெருமான் சிவபிரான். 

47. சிவனும் பொய்யரும் கள்ளரும் மெய்யரும் (47) 

கள்ள கெஞ்னைர்க்குப் பெருமான். அருள் புரியார். 

கள்ளம் வுகுக் த கெஞ்சினர். இறைவனைக் காண முடியாது. 

பொய்யை ௨ டைய் வர்க்கு அரண். HIST   
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தார அகல்வர். மெய்யுடையார்க்குச் இவனது அம்பலம 
CUM GO FF Dru) அணிக் தாகும். 

48. சிவனும் மறையும் (48) 

மறை கண்டில்லா தது சிவபெருமானுடைய BU. 
49. சிவனும் முச்சுடரும் (29) 

சூரியன், சந்திரன், எரி-- ஆய இம்மூன்றும் ௪௨ 
பெருமானுடைய கண்கள். 

50. சிவனும் மேகமும் (50) 

சிவபிரானுடைய கண்டத்தின் கிறம்போல் மேகம்: 
விளக்கும். 

51. சிவனும் இராவணனும் (57) 

இலங்கையர் கோன் இராவணனைக் கயிலை மலையின்சழ் 
விழும்படி. சற்றம்பல,த்துப் பெருமான் அடர்,த,கனர்; அப்: 
போது அவனுடைய புயங்களும் தலைகளும் Gai. 
புண்டன. 

52... சிவனும் வாத்தியமும் (53) 

(வோ,த்இயம்' என்னும் தலைப்புப் பார்க்க) 

1. மூழவு 
இது பெருமான் நடமாடக் காரென (மேகம்) போல 

ஆச்க்கும். 

2. யாழ் 

இல்லைப் பெருமானால் ஷஅமைக்கப்பட்டது மவற்றி 
இயலும் யாழ. 

53. சிவனும் வெண்ழைபும் (59) 

3. பெருமான் வெண்ணீறு பூசுவர்.
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8. பெருமான் BEF சடையில் வெளீளிய இளம்' 
ரிறை விளக்கும். 

3. டவவள்ளிமலை போன்ற விடை-- வாகனம் 

4. வெண்ப்ட்டு ஆடையர். 

54. சிவனும் வேத ஆகமமும் (54 
கூத்தப்பிரான் வேக (சிறந்.த நூல்களை) ஆகுமக்கக£ஈ,ச் 

,இருவசய் மலர்க் தருளினர்.



௨. இல்லை முதலாம் தலப்பகுதி 

இல்லை, அம்பலம், சிற்றம்பலம், இருச்சிற்.றம்பலம, 

BOWS ,தருச்சிற்றம்பலம், புலியூர் - இரை 

சி.கம்பர,ததைக் குறிப்பன வாகும். 

1. தில்லை 

SL தில்லை: இதுவே. .பெரும்பானமையல ௦குறிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

2. அம்பலம்: *அணி அம்பலம், எழில் அம்பலம், 

உஅம்பல,த்தில் தேவர்தம் குழு ஏத்தும் எம் கூத்குன்', 

5அம்பல,த்தில் நடம் செய்யும் பிரான், *அம்பல,ததோன் 

எல்லையில் செல்பவர் நலம் பெறுவர். “அம்பலம் பணியாக 

வரைக் துன்பம் தொடரும். “இருவர் உயர்ந்தும், பணிந்தும் 

உணரப் படாதவன் அம்பல,த்துள் உறைபவன், “காகம் 

(ப,தளுசலி) தொழும்படி. கடம் ஈவில்பவர் பிரா. கூர். 

3. தில்லை அம்பலம்: “தில்லை ௮ம்பல கை தக் 

தொழா,க பாவத்தைச் செய்தவர். நரககுஇல் தங்குவர், 

மூவர் கின்று ஏத்து, மூ,தல்வர் ஆட, முப்பத்து மும்மை,க் 

தவர்கள் சென்று ஏத்துவர். இல்லை அ௮ம்பல,தக்.இல் “மதி 

யின் அயலில் ஆடரவு ஆட வைத்தோன். “ஒரு இருவ 

டியைக் காட்டினாய். பிறிதோரடியையும் காட்டிடு என்னு 

அம்பல முன்றில் மாயவன் வரங் கடந்தான். 

4. சிற்றம்பலம்--திருச்சிற்றம்பலம் : ,இருச்சிற்றம்பல,க் 

இல் ஆடுவர் கூத்தப் பிரான். (வெள்ளி மலையர்) இழ்றம் 
பல்க வழுதகுதுவோர் வாண்பெனுவர். இற்றம்பலம் 

சேணில் இகழ்கன்ற மதிலை உடையது. இக்இரண், மால், 

அயன் இவர்கள்பால் இருளாய் இருக்கும் ஒளிகின்.ஐ சிற்றம் 

பலம். வரகுண பாண்டியன் ஏ.த்துன்ற சிற்மம்பல,த். தான். 

5, இல்ஜைச் சிற்றம்பலம் 2: சேணிற் பொலிலன் த செம் 
பொன் மாளிகையையும், தேமாம் பெஈழிலையும் உடையது 

.இல்லைச் சி.ற்றம்டலம். 
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6. புலிருர்: அணிமணி மாளிகை உகையது அழகுப் 
புலியூர்) உடையவர் நடனம். செய்யும் ,கலம் புலியூர்) புலி 

poor மறக்கும்படியான வினை உடையவர் சென்று 
செண்ணு 19றப்பர். புலியூர் என்னும் ,தலம் இறைவனைப் 
போலப் பிறைபணி மாளிகையுடனும், சூலத்துடனும் 
விளங்கும் நீன்ககர். : புலியூரைக் கலந்து பணியா கவர் ஷீன் 
கோய் பெறுவர். தொல் புலியூர், பரன் புலியூர், கடல் 
கற்றும் புலியூர், பொலி புலியூர், பொன்னார் ௮ணி மணி 
மாளிகைக் தென் புலியூர், காவிரி வள-ச்.க புனல் சூழ் புவி 
மூர், வண் புலியூர், வாண் புலியூர், விடையோண். ஒழ் 
புலியூர் எனப் புலியூர் விளக்கப்பட்டுள்ளது 

1. தில்லை விசேடம் 

[தில்லையின் பிறபெயர்க் எழும் பார்க்க] 

அகழியும், மதிலும் சூழ்ந் தது அணிதுல்லை. Body 
புயல் தங்கும் கல் மதிலை - சிற்பம் இகழ் மதலை யுடையது. 
இல்லை மிகப் பழைய கலம். அதக்குலக்இல் இமையோர் 

வணங்க Or கடனம் செய்வர் பெருமான். இல்லையைக் 
கண்டார்க்கு அமிர் மாய் விளங்கும் பெருமான் விஷ 

பிபோக்குபவராய் விளங்குவார். உழ்க் கடலும், மேல் இசைக் 
கடலும் ஓரு நுகத்தில் கோதக்கால் ௮கன் மத்தியில் இல்லை 
விளங்கும். தன் பெருமையைச் சொல்லால் கூற முடியா.௪: 
SOD HF. கொண்மையணிக்,க பெருமான் காடகமாடும் 

கலம் இல்லை. இல்லை அம்பல,கஇல் சூழ்ந்துள்ள மல்லிகை 
மலரை வெண் சங்காக வண்டுகள் ஊதும். விண்ணோர் 
போற்ற ௩கடனம் பயில்வார் பெருமானாச். இல்லையில் 
மாமரைப் பூந்தடம் விளங்கும. இல்லையை வழுத்துகர் 
சபால வாவியில் கீர் தெளிவற்று விளங்கும், 60,5 our pps 
,காகுவர் மனம் எங்கும் .இருள் சூழும். பூமியின் 1S Bus 
ஸ்்.கானதக்தில் உள்ளது இல்லை. இல்லையைக் கொழா அவர், 
doo sour, வாட்டமுனுவர். தில்லையை வேலைக்இய 
இகஞர் இசவில் UND By BBE ST UML அனச்.
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..... இணிதில்லை, இறைஇல்லை, எழில் இல்லை, ஒளிர் இல்லை. 
கடல் இல்லை, Sy DDO DLW, scr tT இல்லை, குளிர், இல்லை, 

கூகுகுன் தென்இல்லை, சூழ்பொழில் தில்லை, சேண். இல்லை, 

SOT DD, தொல்லைத் இல்லை, பரன் இல்லை, பொழில் 

இல்லை, ம.இல் இல்லை, மல்லல் இல்லை, மலர்பிபொழில் இல்லை, 

வடிவார்வயல் இல்லை, வண்.இல்லை, வியன் இல்லை. 

1... தில்லைக் தொல்ககர், இல்லை மணிககர், இல்லை மாககர், 

.இல்லைவள ஈகர்--என்றெல்லாம் இல்லையின் சிறப்புக் கூறப் 

பட்டுள்ளது. இதன் விரிவை ஒளி நெறியிற் காணலாம். 

2. பிற தலங்கள் 

1. அம்பர்: [பேரளம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குச் 
சுமார் 4 மைல்.] 

அம்பரின் ,தல,க்தைச் சூழ்ந்து கடல் ஒலிக்கும். புலி 
ஆர்ப் புனிதன் வீற்றிருக்கும் ,தலம் அம்பர். 

2.  அரசம்பலம் : [பேரூச்] இ,க்,தலம் கோயமு,த்தூரி 
லிருக்து 8 மைல், மேலைச் ௪ி,கம்பரம் எனப்படும். 

இத் கல,த்இல் பிரான் கடனம் செய்வர். 

3. இடைமருது : (இருவிடை மருதூர்) அம்பல)த்துப் 
பெருமான் தங்கும் கலம் இது. “ ச் 

4. ஈங்கோய்மலை : (இரு விங்ககா,க மல என வழங்கும் 

இ.த்,சலம் இரிசராப்பள்ளிக்கு மேற்கே உள்ள குழி,த்.தலை 
ஸ்டேஷனிலிருந்து 2-மைல்). 

அம்பலத்து அரண் சிறப்புடன் வீ.ற்நிருக்கும். கலம். 

5. ஏகம்பம் : (கச்ச ஏகம்பம் - காளுசிபுரம்) 

அம்பல,க்தோன் தங்கும் தலம் இது. 

6. கடம்பை: (கடம்பூர்) இிகம்பரத்திற்கு 15 ஸமலில் 

உள்ள மன்னார்குடிக்கு 8 மைல்)
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இக்கலக்கில் குளிர் கடம் உள்ளது. 

7: கயிலை: முலை இறப்பு என்னும் ஃ தலைப்பும் 
பார்க்க). 5 ௫ 

அணியார் &யிலை, ௮ம் சண்கயிலை, அருவிக்" கயிலை, 
மண்கயிலை, சங்கரன் தாழ்கயிலை, இல்லைக் கொல்லோன் 
கயிலை) பூங்கயிலை, பைம்பொல் கயிலை ; வடவான் கயி 
வண்பூங் கயிலை -- என்றெல்லாம் கயிலை விளக்கப் 
பட்டுள்ளது. பிற ஒளி நெறியிற் காணலாகும். 

8. கழுக்குன்றம் : (இருக்கழுக் குன்றம்): செங்கல் 
பட்டிலிருக்து..9 மைல். 

இத்கலகதுச் சந்தனச் சோலையில் எண்ணிறம் தவர் 
(பல மகளிர்) பந்,காடி. கின்றார். 

9. காஞ்சி: ஏகம்பம் பார்க்க. (2) 

10. காழி: (காழி) இறைவன் உறைகின்ற தலம். 

11. குற்றாலம்: (ென்காசியிலிருக்து 8] மைல்) 

QZ AES தலம். தேவி குழல்வாய்மொழி 
மங்கை. இத்தலத்து ௮அசோகக் கழை போல வேறெங்கும் 
இட்டுகுல் அரிது. . 

12. கூடல்: (முதுமை) 

தென்கூடல் : இத்தலத்தில் சற் மம்பல,க்துப் பெரு 
மாண் ஒண்டும் தமிழை ஆய்க்கார். “உயர் மஇல” 
உடையது இதக்கலம். ves 

13. கொடுங்குன்றம் : (மதுரைக்கு வடஅழக்கு 42 
மல் பிரான்மலை ஏஎனவழங்கும். கரரைக் குடியிலிருந்து 29. 
மைல்). கொடுங் குன்றின் நீள் குடுமி மேல் உள்ள 
(8,கனை விரும்பும் முடவனைப்போல என்பது ஒரு பழமொதி. 

ட, சிவதகர் : (இது அவபுரம் போலும். சிவபுரம் 
கும்பகோண த்துற்குக் கன் ழக்கு 2 மைல்.)
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இது இல்லைப் பெருமானுடைய தலம். 

1. spud (திருச்சுழி இத்தலம் அருப்புக் 

கோட்டையிலிருந்து 9 மைல். (மதுரையிலிருந்து 34 மைல்.) 

பெருமை வாய்க்.த* gow Bs). 6 

* 16. பரங்குன்று: முதலிய (இருப்பரக்குன் றம்)-- 

மி துரையிலிருந்து 4 மைல். 

(முருகவேளின் 8 படை வீடுகளில் மு,த.ற்படை வீடு). 

அம்பல,த்2.தான் வீற்றிருக்கும் தலம் இது. காக்தள் பூ 

மலர்ந்து விரியும் தலம்ர்.. 

17. பழனம் : (இருப்பழனம்) (இருவையாறறுக்குக் 

இழக்கே-9 மைல்) இது சப,தஸ். தான க்ஷேத்இரங்களில் 

இரண்டாவது ஸ்தலம். இது சிவபிரான் வீற்றிருக்கும் 

கலம். 

18. பனையூர் : (இருப்பனையூர்) (இத்தலம் இருவா 

சூரிலிருக்து 7$ மைல்) இது சிவனது தலம. 

19. பூவணம்: திருப்பூவணம் (மதுரைக்குக் இழக்கு. 

79 மைல். ரெயில்வே ஸ்டேஷன்). பொன்மாப் புரிசையும் 

(மதிலும்) பொழிலும் விளங்கும் தலம். 

20 பெருந்துறை : (திருப்பெருந்துறை; உள்ளத்து 
ஒளியைப் பெருககும் பெருமான் வீற்றிருக்கும் கலம். 

91. பொதியம் மலயம் போதியில் (இருகெல்வேலியில் 

உளள பாபநாசம்), சிவபிரான் இருவடியை விண்ணோர் 

போற்றுகின்ற GOW QS சாரல் பொதியம், தென்னம் 

பொதியம் என விளங்கும மலைக் தலம் இது: இங்குச் 

சக்தன மரம் விசேடமாய் உள்ளது. 
  

௩ ரமண பகவான் பிறந்த தலம் இது. poh Os uF 

காண்க. 

ர் பரங்குன்ற. இத் தலத்தில் யானைகள் அஞ்சும்படி 

Adah திரியும். என்ற காரணத்தால் பரங்குன்று என்பது 

பரமன் குன்றாகய கயிலையைக் குறிக்கும் பேர்-லும்.
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3 மலயம் 

பெதுயம் மலயம் என வழங்கும். மலயத்இில் சேன் 
ிசேடமச&ை உள்ளது. 

22. மூவல் : மாயூரம் ஸ்டேஷனுக்கு 9 மைல். இது 
ட,கவார வைப்புத் கலம், சிவபிரான் வீற்நிருக்கும் கலக்; 

23. வாஞ்ரி: (இருவாஞ்சியம்) கன்னிலம் செயில்வே 
ஸ்டேஷனுக்கு மேற்கு 6 மைல், இருவாளூரிலிருந்து 77 
மைல். இது சவபிரான் வீற்றிருக்கும் கலம். 

24. திருவெண்காடு: Sarees தென் ஒழக்கு 7 
லைல். வைத்தீஸ்வரன். கோயிலுக்குக் கிழக்கு 7 மைல். 
இஅ சிவபிரான் வீற்றிருந் த கலம்.



6. அகப்பொருட்பகுதி 
1. தலைவன் 

1. தலைவன் ஆனவன் தலைவி, தோ வர்களிடம் க ஆ த் தி 
கூறுவது (௩-7) 

மடல் ஏறத்துணிக் த தலைவன் ௮.கற்கு இயைவு பட 
“நீங்கள் அருளாமையால் என் உயிர் அழிகின் றது. இதனை 
அதிமின்” என்று தனது ஆற்றாமையை த் தலைவி, தோழி 
இவர்களிடம் கூறினன் - 74. 

2... தலைவன் இருப்பிடம், ஊர், இல்லம். (௩-௪) 

தலைவனுடைய இருப்பிடம், ஊர், இல்லம் எல்லாம் 
,இல்௯௦,த 2,தால் நகரே. 

3. தலைவன் களிறு. (௨-8) 

கலைவனுடைய பெரிய யானை தலைவன் இல்லத்தில் 
பந்தியிடததேத வந்து கிற்கும் அல்லது வேது. இடத்தில் 
Swar SI. 

4. தலைவன், தலைவி இருவரிடமும் தோழி 
கூறுதல். (௩-4) 

“ஒம்படுத்துரை,த.த கோழி (தலைவி, தலைவன் இரு 
வரையும் கோக்க) நும் பதியாகிய இல்லை சேர்வீரா:. 
Te வழிப்படுத்துக் கஉறினள். 

5. தலைவன் தலைவி, இவர்தம் மகன். (௩-5) 

2. அழுது அன்னவன், 

2. உடைமணி கட்டிச் சிறுதேருருட்டி யுவா,க்.தருமிந் 
கடை மணி-ப85. ° 

மி. ஊர் மழவிடை (கவழா கின்ற இளைய ஏறு.)-298
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4. நம் தோன்றல். 

6. மகனைக் குறிக்கும் சொற்கள். 
௩ 

ரு.லையின்வாயான், கோன்றல், கடைமணி, வீரட்கண் 

1)ழல, வான்வள் துறை தரு வாய்மையன் 580. (வானிட்,த 

நுளவசகய வளவிய இடங்களைக் தரு மெய்ம்மையை 

உடையான், கதஇபெனறுவது பு,கல்வராலே என் கையரல்) 

7... தலைவன் தலைவி உவமை (௩-6) 

1. தலைவன் கூறும் உவமை 

5. அலைவி - அமுது 

தான் (தலைவன்) ௮ம். அமுதின் சுவை. 

90. தலைவி - இருமகள். கான் (,தலைவண்) தஇருமால். 

792. தலைவி - கழுநீர் மலர். தான் (தலைவன்) கழுகீர் ச 

€.கனைப் பருகும் ௮ளி (வண்டு) 

166. அகலைவி - குமு.கம். கான் (தலைவன்) குழு,க,தைக 

மலர் சுதும் இளமதி. 

2... தோழி கூறும் உவமை 

992. தலைவன் - பங்கயக்்கடம் (காமரைக்குளம்), 

,தலைவி - பூக்.க,க கட,த்துச் செங்கயல். 

3. கண்டவர் கூறும் உவமை 

946. தலைவன் - புலியூரன் (சிவன்) ,கலைவி - உடை 
வாள் (பாச்வஇ) 

50.7, தலைவி - ஆவி. ,தலைவன் - யாக்கை 

க. .. செவிலி நற்றுயிடம்: கூறும் உவமை 

௦0/2. தலைவியின் இல்லம். நற்றாயின் இல்லல்
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,கிலைவி - தலைவியின் கற்றாய்; ,தலைவன் - தலைவியின் 
கற்க; தோழி - தலைவிக்குப் பணி செய்பவன்; யசண் 
(மொனிலி) - கலைவியின் தாய்க்குப் பணிசெய்பவள; தலைவி 
யின் இல்லத்து அயலார் - தலைவியின் கரியின் இல்லத்து 
அயலசச் ; பிற ஒளிகெறியிற் காண்க. 

8. தலைவன் தலைவிக்குச் சேய்த உதவியும் அதைப் 
பற்றி ௩ன்றி பாராட்டலும் (௩-2) 

(2) யான் புனலிடை வீழ்ந்து கெடபபுக என்னைப் 
ிடிக்து இழுத்து உயிர்கந்க பெரி3யோர்க்குச் இறியேன் 
சொல்லுவது அறியேண்' என்னு. இரவுக்குறிக்கு உடம் 
பட்டசள் தலைவி. (75-) 

(9) “கடல் நீர் என்னை இழுத்துச் சென்றபோது எனக் 
குக் தன் கைதக்து கரையில் சேர்,த.தார் pi Barer ne” 
எனச் தோழியிடம் உறித் தலைவி அற,க்கொடு கின்றாள். 
(290) 

(5) சிறு கண்களையும், பெரிய து. இக்கையையும், வலிய 
கொம்புகக£யும் கொண்ட யானையை அழித்துக் கம்மை 
உய்விக் சவர். 

9. தலைவன் தலைவியடம கூறுவது (௨-8) 
3... தலைவன், ,கலைவியைக் கோலம் செய்து இது கின 

காழி செய்க கோலமே, £ கலங்காக ஒழி எனது தலைவி 
te mm Sex cir. 

(இது பகறகுதியில்' கூறியது. | 
2 ரீ நிலப் பூச்ககாச் கொய்யசது உனது ஆசிய 

கோழியோடு ஆய, க்இடைச் சென்று. துயில் பலில்வசயாக' 
எண்ணு கலைவியை க் slower. usrsti spe செலுத் 

[இது இரவுக்குறியில் கூறியது; பன்ளியிட 6g 
உய,க.தல்] 

5. “இத் துன்ப வழியைக் கடந்து சென்று ' இப 
Surges சாம் இன்பப்பஇ (இல்லை) கசணப் புகுவேசம்.
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இனி கமக்கு ஒரு குறைவில்லை'” என்னு shooier வழிவருகு 
கம் இரக தலைவியிடம் கூறினன். 

(இஃது உடன்போக்கில் தலைவியின் அயச்வு அகற்றல்) 
(4) “உன்னைக் கண்டு கண்கள் கம்மால் கொள்ளும் 

பயன் கொண்டனம். இஸிச் சிறிதிருக்து இக் கடுக்கானகம் 
கண்ணெனும் அளவுஞ் செவி, கடம்பூரில் பொய்கை 
பேசல கிறைய கின்மொழி பருக வருவாயாக” என்னு கூறிக் 
கலைவன் கலைவியுடன் விளயாடினான். 

[இஃது உடன் போக்இல் வழிவிசயாடல்] 
(5) சகரணிமை கூறிக் தலைவன் “பிறை அணிக்து 

சூலக யுடைக் தாகிய மாளிகை மேற்கொடி நுடங்க 
மதில் கோன்_றன் ஐ அக்கப் பெரிய ஈகர்,கான் சம்முடைய 
நகர்” என்னு (உடன் போக்கல்) கலவிக்குத் தலைவன ஈகர் 
காட்டினான். 

(6) ககரிடைப்புக்கு ௮ங்கே உள்ள செய்குன்றுகள், 
வசவிகள், பொழில்கள், மரளிகைகள், மறையவர் மறை 
சொல்லுமிடம், 9 கய்வப்பஇ இவையெல்லாம் கணித் கனி 
காட்டிக் தலைவன் தனது பஇயின் தன்மையைக் தலைவிக்கு 
விளக்கிக் கூறினை. [இஃது உடன் போக்கல் பது பகி 
கரை க.கல் ] 227 

19. தலைவன, தலைவியை விளித்தல் (௩-9: 

ஊர் மழவிடையாய் (தவழ்கின்ற Baru ஏற்றை 
யுடையசம்.) ப9 

11. தலைவன் தன்னைக் குறிப்பது (க-10) 

1. கரன் BTS SDH, அழுக் காமல் என்னை ஆண்டு 
சொண்ட செழுக்தேன். போல்வார் உஸ்டய இல்லை. 

5 தலைவி குமுகமலர் ஈசன் அதை மலர்த்துல் 
இளமதி.



42 'இருக்கோவையார் ஓளிகெறிக் கட்டுரை 

5. யான் உய்ய கின்ற சிற்றம்பலவர். 

4. தாமிடத்து உள்ள குணமும் இல்லாத என்னைத் 

டு காண்டு கொண்ட இமேனிச் சிவன். ௩ 

12. தலைவன் தீரம், சிறப்பு, செய்கை. (௩ — 11) 

1. தலைவன் தீரம் 

7. கொடிய காற்றுவிச மலைக் குன்றுகள் ஈடுங்கனும் 
நடுங்கா,தவன் ரீ. (இது பாங்கன் கூற்று.) 57 

9, ஈங்கோய் மலையில் காம் புனம் காதுதபொழுது 

நம் மீது பாய்ந்து வந் தமலை போன்ற யானையைக் தொலைக் 

தவன் (இது கோழி கூற்று.) 112 
3. மறவர் கூட்டமாய் வந்தாலும் என் கை வேலுக்கு 

அவர்கள் போதா. (இது தலைவன் கூற்று) 946 

4. அருவரை ஆளி அன்னவன். (இது கண்டவர் 

கூற்று) 944 

5. எதிர்த்து வந். தவேங்கையின் வாயில் ,தன் கையை 

விட்டு ௮து இடந்து அலற, அதை அடக்கிய இண் Dov 

ஆண்டகை. (இது செவிலி கூற்று) 945 

6: காட்டில் யானையைக் இழித்த தலைவர். (இது 

தலைவியைக் தேடிச் சென்ற  செவிலிக்குக் சண்டவர் 

கூற்று) 247 

7. கயிலையில் ஈம்மீது கோபத்துடன் வக்த மத 

யானையைக் கடிக் தவர். (இது தோழி கூற்று) 293 

8. மத யானையைக் கடிந்தவர். (இது. தலைவி 
கூற்று) 297 

2. தலைவன் சிறப்பு 

(2) அமிர்தம் குணம் கெடினும், கால,த்இனால் ழை 

பெய்யாது மாநினும், கின்லம் மாறாது... (இ௮: Linares oor 

mpg) 27.
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(2) பல யோனிகளினும் செனறு சென்று] பிறந்தாலும் 

ாரின்னும் சென்று சேர க்.ககுக்த கன்மையுடையவர் தலை 
வர்... (இது கோழி கூற்று) 905 

(2) உன்னுடைய கல்வி மிகுஇக்கும், உன் “றக்க 

குலத்திற்கும், நீ அனுப்பிய சான்றோருடைய கிறைவினுச் 

கும், உன்னுடைய ,தக்க க.இக்கும் எமர் தலைவியை உனக்கு 
மணம் செய்விப்பார். (இது சோழி கூற்று) 966. 

(4) தலைவர் சொன்ன வார்,க்கை நினக்குப் பெசய் 

என்பதே கரு த்தாயின், இவ்வுலகத்து மெய் என்பது இறி 

அம் இல்லை. (இது கோழி கூற்று) 977. 

(5) வெள்ளிமலை அண்ணலின் இரு அருளால் 
கூடினவர் தலைவர். (இது கோழ் கூற்று) 280. 

(6) .,சலைவனுடைய கல்விமீது உள்ள விருப்ப,த)க 
எடுத்துக் கூறியது. (இது கோழி கூற்று) 570. 

(2) தலைவன் தக்க வாய்மையன். (இது வாயிலவளச் 

கூத்து) 562 

9... தலைவன் செய்கை 

2. நான் உங்களுக்கு எல்லாக் தொழிலும் செய் 
வேன், கடலில் படகைச் செலுத்துவேன், கடலில் புகுக்து 
மீனைப் படுப்பேன. . ஒரு குளிப்பின்கண் பல சங்குகளையும், 
முகுதுக்களையும் . எடுப்பேன். சிவன ,இல்லைக்கோவில் 

முற்றத்தில் எல்லாரும் காணச் சங்கவகாயல்ககா விற்பேன். 
மற்றுன ஐயனமார்க்கு வேண்டிய குற்றேவல் செய்வேன் 
என்று தலைவன் ;தன் நினைவில் கோண் நியகைக். கூ.றினனை. 

2 இரு வேக்குர்களின் பகையைத் தணிப்ப கற்கச் 
,கலைவர் செனருர். (இது கோழி m pay) 314. * 

co Bie பண்டு ரீ வரும் வழியில் கொப யாளி ‘eat or 
செய்யும். என்பதைக் கருதாமலும், இருளின் “மிகு, இமை
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இடையூரூக “கினையாமலும், கன்றை அகண்ற ஈ.த்முவைப் 
Bure சம்மாட்டு வக்இர்...இன்னு, ஏனக்கு Bor sour 
கருவில்: தோமேல் ஏ. அிப்பேசஒன். நிர். இஃது அன்றே 

எம்மாட்டு நுமது அருள்” என்னு கோழி தலைவன் 
ேசயலைக் கூறினன் (582) 

24. தலைவன் தேர் (௩௨-29) 

1. கண்னைவிட்டு அகன்ற தலைவனுடைய தேரின் 
பின் சென்றது தன் கெஞ்சு எனத் தலைவி கூறி 
வருக்.இனன்.. 

4... தலைவனுடைய மணி மெடுக்? கர் ஊரில் வந்த 
அண்டு என்னு அறிந்து கலைவியின் நற்றாய் கண் வத்து 
எண்ணையும் பார்.க.காள் என்று தோழி கலைவன் வரவைக் 

அரிகனியிடம் கூறினன். (இது, இருமணத்துக்கு முண்பு) 
3. கலைவியின் வி பிரியும் முன்பு ேகடிச்செண்ற 

பெரு கிஇயுடன். கலைவனுடைய தேர் வந்து சேச்ந்குது 
எண்ண தலைவனுடைய 0கர் ஊருக்கு வம். கவுடன் இளைஞர் 
கலைவ எஇர்கொண்டனர், 

4, Frms Gees 2, மகர் வந்து சேருமுண்பு, மேகமே/ நீ 

முழவ்கச2,௧. ககர்ப்புறம் செல்லாத! எண்று, தலைவன் 
மேக,கைக கோக்கிக் உதிணன். 

த. வலம்புசிச் ஏங்கிண் வெள்ளிய இனம் ஆர்ப்ப,கு 

அலைவணுடைய பெரும்தேர் இன்னு வரும் என்று தாழி 

6. ,கலைவர் தம்மைப் பணிக்குவறழுடைய இறையை 
யூம், பணியசது மாறு பட்டவருடைய அடையாளங்களையும், 
குமது கசில் எடுத்துக்கொண்டு வீரமுரசு ஆச்ப்ப; ஆலிக் 
கும். யானை, கு.இரை கஇபாயப் படையுடன் வந்து அணு 
இனச் என்று கோழி தலைவியிடம். கூறினள். 

7... தன்னைவிட்டுக் தலைவன். பிரிக். பின்பு. பிரிவு 
RAGE, Si, a. Ao CoréM, “கடலே, சீ ,கலைவனுடைய
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பெசிய தேர் சென்ற வழியை உன் இரைகரோல் fk 
காதே, என் உயிர்க்குப் பற்௮ுக்கோடு இனி அதுவே' என 

$வண்டினள். 

8. தலைவண் கேர் கன் கிலையில் வந்து கிற்குமேபன்றிப் 

| (05 BO தங்காது. 

தலைவன் தேர்வர்ணனை 

அகன்றார். தேர், அன்பர் கேக், நெடுக்கேர், பெருக் 
சேர், மணந்தவர் தேர், மணி நெடுக்ேகர், வண்தேர். வியண் 

கர என விளக்கப்பட்டுள--ஒளி கெறியிலும் காண்க. 

தலைவன் தேர் (௩ - 12) 

நிதியொடு அன்பர் தேர் வந்து கோன்திற்று என்று 

கோழி தலைவிக்கு, ச் தேர் வரவு கூநினவுடன , தலைவனை 

வேல் இளையர் ௪.இர் கொண்டனர் 350. 

14. தலைவன் தோழிக்கு உரைத்தது (௨௩-78) 

1.  வினையிடத்தும், பாசறையிலும் , தலைவியை 

மறவசமையைக் தலைவன் கோழிக்குக் கூறினன். 

9. முனிவரும் அரசரும் கினைக்கப்படுவன (மறுமை 

இன்பமும் இம்மை இன்பமும் இவையிரண்டும்) போண்னாச் 

மூடியும் என்று கான் சொல்லும் அளவில் கண்கள் நீர் வர 

வாடினாள். இது என்ன என்னு நீரைக் தெளித்துக் 

,தலையனிசேய்ய, நீர் வருவேன் என்று சொன்ன கான் 

'இக்காளேச என்னு தலைவி தகொழுதாள். எனக் தலைவன் 

தொழிக்கு உரை க்கான —332 

15. தலைவன் தோழியிடம் கூறுதல் [௩-4] 

7. யான் தந்த தழையை அப்பொழுது நீங்கள் 

ஏற்றுக், கொள்ளவில்லை. அ௮.கனால் கான் ௮இ௧ வே தனைப். 

பட்டேன-90



46 ,தஇருக்கோவையார் ஒளிகெறிக் கட்டுரை 

௩ 2. கான். உங்கள் ஊருக்கு விருந்தினன் ஆசு 
வருவேன்--.748 

3. இந்தக் குன்நிட,க்.இல் உங்கள் இடம் அரம்பையர் 
இருக்கும் இடமோ அல்லது யானையின் எலும்பால் கட்டப் 
ude குடிசையோ, கூஅுங்கள் 557 

(4. காடு, மலை கடந்து சென்று கரன் பொண் 
பொருக௯க்கொண்டு வரும்வசை தலைவியை வாடசமலிருக்கக் 

சொல்லு--868 

8. நான் தலைவியின் கலையும் கோளையும் 
ைைவந்து ஒன்று சொல்ல முயன்றால் இஃ கன் கருச் 
செய்கின்றார் ஏன்னு மயங்குவாள் 52008; இன்சொல் 
பேசுவேனாயிண் அசகுற்கும் உள்ளம் நஈடுங்குவாள். இணி 
வெளிப்படப் பிரிவுணர்,ச்.இப் பொருண்முடிக்துக் sey Beir 
வருவலென்று கெளிவிப்பேனாயின் மனமகிழ்ந்து ௮. Ks 
.தறாள். ஆதலால் செப்பும் வகை இல்லை. ஆதலால் 

தலைவிக்கு எவ்வாறு சொல்லி ஏகுவன் என்னு கலைவிக்குச் 
சொல்லாது கலைவன் பிரிகின்றான்--270 

8. கல்வியால் வரும் ஈலம் மேரு மலைபோல அளவு 
கடக் தது--208 

7... தனக்கு நான் செய்த தலையளிமை இவ்வாறு 
பிறர்க்கும் தலைவன் செய்வான் என உட்கொண்டு பொருமி 
அழுது புலந்து வருந்தினாள். இஃகன்றோ இவள் புலக் 
Boor nour m1 1—366 

16. தலைவன் கேஞ்சோடூ கிளத்தல் (௩ - 75) 

7. பொன்னை ஈட்டுவான் ஓட்டக் கரு கெஞ்சமே 7 8 
விரை௫கின்றது, கலைவியின் நுண்ணிய இடைக்கேர, 
பொருட்கோ 7? இக்கானகத்துப் போவதும் மீள்வதும் செய் 
யாது நிற்கின்றது எகற்காக7/ என்று தலைவியை கிளைக்கு 
தலைவன் தன் நெஞ்சொடு கொந்து கூதினண்.....94.9.
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2. கெஞ்சொடு கொந்து தலைவன் Bu Ss BG 

செய்வது அரிதாம் பிரிவை இவளிட,௧2,த ஆக்குவித்து 

இன்விட,த்துப் போக்,த கினது சிக்கனவு (இரக்க: மின்மை) 

௮ுள்சத். தக்கது” “என்று தலைவன் பின்னும் கெஞ்சொடு 

ரலக்து கூறினன்--248. ் 

2.  கெஞ்சொடு புலக்து கூறிப் பின்னும் பொருள்மே,ற் 

செல்லாகின்ற உள்ள,க்தொடு ,தலைவியை நினைந்து “இவ் 
பெரன்னை விட்டு வேறு பொன் தேடியோ எம்மை வாழச் 

செய்வது? இகுற்கு யாம் உடம்படேம்'” என்று , தலைவன் 

பொருள் வலித,த நெஞ்சொடு முத்துக் கூ.றினன்--944. 

4. மாலைக் காலத்து ஏறுவரவு கண்டு, “இச் சிறந்த 

செக்கர் மாலை அவள் (தலைவி) Our msG அளவன்று”” 

ளன இரங்கித் தலைவன் வாட. உரைத்தான்--546, 

5. இச் கார்காலத்து, ,தலைவி தன்னை நினைந்து 

உற்ருளாங்கொல்லோ எனப் பருவம் கண்டு தலைவன் 

இரல்கனன்--847. 
6. “தலைவியின் துன்பகுைத நீக்குவகுற்குக் கடவுட் 

கப் பூசனை செய்யும் கீணகர,த்துற்கு என்னின் முற்படேல் ”” 

ஏண்ணு தலைவன் முகிலொடு கூதினன்--2:48. 

2... “தலைவியைப் பிரிந்து பொருள் தேட யான் பட்ட 
நுன்பம் எல்லாம் இவளுடன் (தலைவியுடன்) அணையா 

மண்னம் மாய்க்குது.” என்று கலைவன் உண்மகழ்க்து 

உரை த்குன்--55.. 

8. “இத்துணைக் காலத்தும் கழிந்து .கலைவன் வாயில் 

இன்னு புகு,கா கின்றான். மனைக்கடன் பூண்டலான் இனிப் 

புலந்து அடங்கா தார் ஒருவரும் இல்லை” எனத தலைவியின் 

வாயிலவர் கூறினர்.-86.9. 

17. தலைவன் கேஞ்சோடூ கிளத்தல் (கூ. - 22) 

(தொடர்ச்ச) 

1. தலைவியைக் கண்ட தலைவன், “நான் பார்த்த 

(இவள்: உருவளர் காமன் தன் வென்றிக் கொடி. போன்று 

ஒனிர்கின்றாள்'” என வியப்பு ற்றான்..
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" 2 “இவளது இருப்பிடம் போதோ விசும்போ”” 
சனத் கல்வண் ,கனக்குள கினைந்து கின்றான். 

3S 'இவளது கண் இமைகத்தலாலும் அடி பூமியைத் 
டூ.காய்தலாலும், இவள் சூடியுள்ள மலர் வாடுதலாலும். 
இவள் அணங்கு (டு.கய்வமகள்) அல்லள் என்று தனக்குள் 
பிகளிந் கான். 

4, தலைவி மக்களுள் ஒரு,க்இ என கயந்து கின்றான். 

6. தலைவியைக் தனக்குக் தகநக தெய்வக்தை கினைச் 
துத் தலைவன் வியந்து மகிழ்ந் கான். 

7. தெய்வகைகை மஒழ்க்கத தலைவன் இஃது எனக்குத் 
தேய்வப்புணர்ச்சி என கெளுசொடு சொல்லி அவளெொசடு 
புணர துணிக் தான். 

9. தெய்வப் புணர்ச்சி புணர்க் க அலைவன் புணர்க்ள 
இன்ப,த்தின் இயல்பை அழுது இவள், யான் சுவை என் 
,கன்னுள் கூறினன். 

9. தலைவி உள்ள இட,க்கைச் சென்று எய்துவாண் 
சன கினைந்து தலைவன் சென்றான். 

20, வறும புண த்திடை வருந்இ கின்ற தலைவண் 
தலைவி இருக்க பதஇபுகல் அரிது எனக் தன் கெஞ்சொடு 
உசாவி வருக்இ கின்றான. 

74. கொடுக்குன்றத்இன் உச்சியில் உள்ள தேனை 
விரும்பும் முடவனைப் போல, கெஞ்சே/ 8 தலைவி௰டம். 
வைக்க அனபுக்கு ஆற்றாமல் அவதிப் படுகன்ருய். 

29. தலைவியை அடைய, கோழி அருவிலை உரைக்கக் 
கேட்ட ,கலைவன் விசும்பு உற்ற இங்களுக்கு அழுஇன்ற 
குழந்தைபோல அவ்வருமையைக் கேட்டு கெஞ்சு அழிந்,சான். 

279. தன்னொடு தலைவி தனித்து வரக் துணிக் தமை 
சகட்ட ,கலைவன் இயல் கெருப்பு வீசும் காட்டுவழியில் வர 
சவண்டுமே என்று கினைத்து கெஞ்சு வாடினன்.
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279.  வேக்குற்கு உற்றுழிப் பிரிந்த , தலைவன் 

பெடைக் குருகைச் சேவல் குளிரினின்றும் பாதுகா,த. கைப் 
பார்குதுக் தனது Cur Grey தலைவிக்கும் என்னாம் “என்றூ 
வுவள் வடிவை நினைந்து வருக்இனான். « 

321. பின்பனி நினைந்து இப்பனி கனிமைமை 

உடைய தலைவிக்குக் துயரம் தரும் என்று Br ss 

கவன் வருந்.இனான். ° 

341. பொருள் வயின் பிரிந்த தலைவன் தலைவியின் 

உருவெளிக் தோற்றம் சுண்டு வாடி கின்றான். 

242. பொருள் வேண்டிச் சென்ற தலைவன் மீள 
மாட்டாது ரீ எதுக்குப் போக முயல்கன்றாய் எனகு தன் 

கெளுசொடு கொந்து கூதினன். 

343. பொருள் வேண்டிப் பிரிந்து தலைவன் தண் 

மிெெளனுசின். துணிவை தநினைந்து ௮ம் கெஞ்சொடு புலந்து 

கூறினன். 

3.44. : தலைவியை விட்டுப் Gig sour Qa 
பொன்னை விட்டு வேறு பொன் தேடியோ வாழ்வது எனக் 

௭. மேற்செல்ல உடம்படாது பொருள் வலித்த கெள 

செொரடு மறுத்துக் கூறினன். 

548. பொருள் பெற்று மீளும் தலைவன், மாலைக் 

மாலத்து ஏறு வரவு கண்டு இரங்கி உரைத் கனன். 

351. பொருளுடன் புகுக்கு கலைவன் தலைவியின் 

பள்ளியிட த.கனாய், “இம்மானைப் பிரிந்து பொருள் தேடிய 

அுண்பமெல்லாம் இப்பூ ௮ணைமேல் இவக அணைக்க கனால் 

மாய்ந்தது'” என கினைதக்கான். 

379. பரதையை விரும்பிச் சென் ஐ தலைவன் தலைக் 

பள்ளம் புகும் புனல் போன்று தன்அ௮கததே வரும் 

பான்மையை நினைகுது வியந் கான். 

260 பாத்தையை விட்டுத் இரும்பி வக்க தலைவன் 
தலைவியின். இல்ல,த.இன் வாயில் பெறாது வாடி மகன் இறம் 

இ. ஒ. ௧-4
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கின த்து கான் எவ்வாறு தலைவினை ஈண்ணுவது எனக்: 

ao DAU HUGS. 

394. தலைவியின் ஊடல் 8 4 அன்னு அம்மலை 
விடத்து த் தன் இனி௰ நோக்கத்தைத் தந்.தருளி என்னைத் 

,௪ன் வச௪மாக்கய நம் பெண் அமுதம் இது அன்று, இது 

நம்மை வரு த்துவகொரு மாயமாம்' எனக் கன் கெஞ்சுக்குச் 

சொல்லிக் தலைவன் வாடினன். 

26. தலைவன் படை (௩ - 76) 

வல் : ஸீரர் கூட்டமும், யானையின் நிரையும் ௮னை த் 

தும் இரண்டு வரினும் ,தன் கையில் வடிக்கப்பட்டு அழகு 

விளங்கா கின்ற வேலின் (எஃகின்) வாய்க்கு இரை 

போதாது என்று தலைவிக்குத் தலைவன் உரைத்தான். 

,தனது வேல் கொண்டு ஒரு வேங்கையைப் பணியும்படி 

இ௫ம் தான் ,தலைவன். 

Cad: உலைமலி வேற்படை, எழில் வேல், செவ்வேல், 

தழல் இகழ் வேல். 

27. தலைவன் வர்ணனை (௩. - 17) 

1. அடி 5. கண்டக் 

அடியாகய பெரிய மலர் அழகய கழுத்து. 

க உடைய அண்ணல். 

   
2. அணிகள் S: Ge 

வேற் கை. 

7. தோள் 

வெள்ளைப்பட்டு கொக்தார் தடந்கோள். 

4. கண் செழுமென் கண்டின 
. மேவு இண்தோசள். 

அசும்புற்ற சண் (நீர் க 

றுக் சண்)” பொடங்றோளிணை
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8. wriy (இல்லை மூன்னோனுடைய 
செழும்பூண் மலைமலி இருவடி ஒன் றற்குமே 

மார்யு ௨ . வணங்கு கலைச் 'செய்யும் 

பூவார் அகலம். முடியை உடையவன்) 

9. மாலை 31. லாய் 

சேனக்க தார் செவ்வாய். 

பூங்குவளைப் பொலிமாலை. 12. பொது 

10. முடி அருவரை ஆளி௰ன்ணாண் 

அம்பல,க்.தாடி. குரைகழற (கண்டவர் கூற்று) 
ays gro கிரைத்,த சுடர் 
ந (யோய்) (75.7) செவ்வேல் எம் தனி 

இல்லை முன்னோன். கழத் “னள 
கே கோட்டக்தரு நங்குருமுடி. சசமே என மன்னு இம் 

(வெழ்பன்) (756), புனல் ஊரன். 

தலைவள்?வர்ணனைப் பாட்டு 

காரணி கற்பகங், கற்றவர் நற்றுணை, பாணர் ஓக்கல் 

ரணி சிந்தாமணி, அணிதில்லைச் சவெனடிக்குத் 

தாரணி கொன்றையன், தக்கோர் தஞ்சங்க கி.திவிதிசேர் 
ஊருணி உற்றவர்க்கு ஊரன் மற்று யாவர்ச்கும் 

ஊ இயமே...(400) 

ந. கார் 

வேண்டாமைக் கொடுக்கலின் (கார்) மேகத்தை 

ஒப்பான், 400 உரை 

வரையாது ொடு,க், தலால் மேகத்துக்கு ஓப்பாவசன், 

400 பழை உரை 

2. கற்பகம் 5 

சேண்டக் கொடுத்தலின் GF HUES ஒப்பான், 

400 உரை 

(கற்பகம் = phe: Ape etd)
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3. கற்றவர் நற்றுணா 

அண்ணிய கல்வியனாகலிற் க.ற்றவர்க்கு கல்ல ௨௪௪. 
துணை ¢ 400 உரை 

நூல் அறிவால் கல்ல துணையசயிருப்பவன் 
800 . பழைய உரை 

4. பாணர் ஓக்கல் 

இசை உணர்வானும் கெழு தகைமை௰ஈனும் 
பாணர்க்கு அவர் கூற்ற, த காடு ஒப்பாவான். 40? 2 cor 

இசையாலும் கெழுககைமையானும் பரணர்க்கு இன 
மூழையாக இருப்பவன். 400 பழைய உரை 

5. சிந்தாமணி 

சினை த்துது. கொடுத தலிழ் சீரையுடைய நல்ல இந்தா 
ணிக்கு ஒப்பாவான், 400 உரை 

6. தில்லைச் சிவனடிக்குத் தாரணி கொள்றையன் 

.இல்லைச் சிவனது BHU EGS காராகி அவனால் 
அணியப்படுங் கொண்றைப் பூவின் கன்மையை உடையன். 

400 உரை 

புலியூர். அடிகளுக்கு மாலையாகிய கொண்றையை 
ஒப்பான். 400 பழைய உரை 

7. தக்கோர் தம் சங்கநிதி 

erage தமக்குத் கொலையாக கிதியாயிருச் சலிற் 
சங்க கிதியோடு ஓப்பான். 400 ளை 

8. விதி 

நட்டார்க்கும் பசைவர்க்கும் தப்பாது பயன் கொழு 
,கலின் விதியோடு ஒப்பால்.. 400 உளை 

9. சேர் ஊருணி உற்றவர்க்கு 

சூற்றக்தார்க்கு அவர் வேண்டிய OetiwA GS sSexr 
ணி க் தாகிய ஊருணியோடு ஒப்பான். 400 உரை
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,தண் வந்து சேர்வார்க்கெல்லாம் ஊர்க்கு அண்ணிய 
உ (ணியோ௱டு ஒப்பான். 400 பமைய உரை 

30. யாவர்க்கும் ஊதியம் 

.௮.குனால் வரைவின் நி இவன் (கலைவண்) எலலீசர்க்கும் 
பெறும் பயன் (ஆவான்!. 400 உரை 

ரூறிப்பு: ஊடல் ர்ந்து கூடியவழிக் தலைவிக்கு 
உண்ணின்ற சிவப்பு ஒரு காரணத்தால் இறிது புலப்பட, 
கரன் யாவர்க்கும் ஊஇுயமாகலின் அன்பானண்றி அரு 
ளால் பரதுதையர்க்கும் தலையளி செய்யுமன்றே: கிண்மேல் 

அன்பில்லாமைமால் பிரிகன்றான் அலன்; அதனால் நீ புலக் 
+) ur அல்லை என்னு குறிப்பினால் தோழி இவப்பு 

நற்றுவித் தது. 

18. தலைவனிடம் தோழி கூறுதல் (௩ - 78) 

707. இருக்கழுக் குன்ற,த்இல் சந்தனச் சோலையில் 
எண்ணிறக் தவர் பக்தாடுகின்றார்கள். அவர்களுள் நீ 
பாரை விரும்புஇன்ளாம் 2 

275. செம்மலே! 8 தந்த கழையை அரைத்துப் பூசிக் 
கொள்ளவில்லையே ஓழிய மற்று அவள் அதைச் செய்யா 
சன: இல்லை. 

127. எங்களுடைய ஊர்க்கு வந்து மதுவும் கிழங்கும் 

அருக்கி இன்று இரவு குன்ற,க்தவர் குரவைக் கூத்து 
.ஆடுவைகக் கண்டு போவாயாக. 

173. சிவன் பு.கல்வனாம் முருகன் போல நீ வக்கு 
கின்றால் உன்னை மலரிட்டு வாழ்த்த வந்இத்தல் அன்றி 
Com por Mb AbD SHG இல்லை. 

252. எங்கள் சிறுவர் கவண் வி௫.த் கேன் இழும் 
என்னு ஒழுகும் இடம் எங்கள் சிறுகுடில்; இந்த இடம் 
எங்கள் தந்தைக்குச் சொந்தமானது. எங்கள் உறவினர் 
குறவர்... பெற்றவள் கொடிச்சி. இக்கு மலையிலுள்ள 
புன க்கைக் காப்பாது எங்கள் தொழில்.
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265. நீ இரவினில் வரவேண்டாம்; உன்னைக் கை 
தொழுது இரக்தேன் - இவள் (தலைவியின்) பொருட்டு 
ஆளி கிறைந்து ஆனைகளை உணவாகத் தேடும் இரவில் 8 
வந்து போவது அகலைவிக்குக் சவலையூட்டுவகாய் இருக் 
கின்றது. 

960. 8 பகலில் வக்.தால் பலர் பழிப்ப,கற்கு இட 
மாகும். 

992. இருமண_க்துற்கு முன்பு கலைவியின் பொருக்டுக் 
கன்றை அகன் ற பசுப்போல. இரவில் ஆளியை ௮ளுசாஅ 
இருட்டில் வந்த நீர் இப்போது கேர் மீது ஏறி எங்கள் 
எண் எ.இரே எங்களுக்கு ஆகா தவருடைய (பரதவ 
ருடைய) கெடுவி.இயிற் செல்க [ீர். 

2. தலைவனைப் பற்றித் தோழி கூறுதல் 

205. or, ger பிறப்பெடுக,காலும் அவரை. 
(குலைவனைமே) அடையத் தகும் தன்மையர் அவள். 

19. தலைவனும் சிவனும் (கூ. - 19) 

(2) அழுதும் தன் ஆவியும் ஆயவண் தில்லைச் 
சற்றம்பலவன்... 

(2) தேவர்களால் அ௮,தியப்படா மறையவராஈம் அம்பலக் 
கானுடைய இருவடி,த் தூளி கிறைக் த முடியை உடையவன். 
(3) ஈரகத்தில் கான் அழுந்தா வகை தன்னை ஆண்டு 
கொண்டவர் இல்லைப் பெருமானார். (4) மான் இறுமாப்பு 
அடையும்படி. தனக்கு இன்பத்தை தந்தவர் பெருமான். 
(5) ஈசனிடத்தில் தான் வைத்துள்ள அன்புபோல் 
அசன்னும், அவர் வாங்கிய தனது பாசத்தைப் போலக் 
கறுகதும், அவர் இருப்பிடமாம் இல்லை போல gow 
வீசியும், அவரது கோளில் பூசும் இருகிறு போல வெளுத் 
தும், அவரது இருவடியைப் போற்றிக் தாங்கள் பேசும் 
பேச்சுப்போல நீட்டுயுடையது தலைவியின் பெரிய எண்கள் 
என்னும் தலைவன் தலைவியின் சண்ணை outer gb sre.
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(2) shen Aorwr srenrt: புழுக்களாகம் செய்து 
அவருடைய பிறப்பை அழியும்படி செய்தவர் பெருமான். 

() ws Beier od REAS தலைவியைத் BrEeG Ss 
I 6 தெய்வத்தை” அன்றி வேறு ஒருவரை வியவேன், கய 
ரீவன்.... 8) சிவனது இருவடிக்கு ௮ணியப்பட்ட கொன்றை 
மாலை போன்றவன் தலைவன். (9) சுற்றக் காருடைய பலம் 
இன்மையைக் காட்டிக் தனது ,இிருவடியை அதனக்குர் 
சந்துள்ளவர் பெருமான். அவருடைய ,இருவடி. தண் 
படிக்கு மலர் போலும். பெருமான் சிற்றம்பல,க்இலும் தன் 
சிர்தையுள்ளும் உஹறைஇன்ருர் (20) பெருமானுடைய 
சி.ழ்றம்பல,த்தைைச் சிந்தை செய்பவருடைய வளம் பொலி 
Wer peer தலைவன். (77) நாயின் இடத்தில் உள்ள 
ணமும் இல்லாத கன்னைக் கொண்டு கொண்டவர் 
பெருமான். அவருடைய இருவடி. மலர் கனக்கு ஆபரண 
மாம். அதுவோ, இதுவோ வழி என்னு மயல்இப் பொது 
வாக கின்ற கில்மையை நீக்க தன்னை ஆண்டவர் புலியூர் 
அரன் தன்னை ஒரு பொருளாக ஆண்டவன் இக்.இரன், 
லால், அமன், இவர்களுக்கு இருளாயிருப்பவன் பிறு ஒனிகெறியிற் காண்க. 

20. தலைவணும் பாத்தையரும் (௩ - 90) 

பச, த்தையரும் தலைவனும் (உ - 2) பார்க்க. 

* செவ்வணி 

2. தலைவனுக்குக் தலைவியின் பூப்பு உணர்தற் குறி 
பாக து தோழி அணிந்து கொள்ளும் செங்கோலம் (சிவப்பு 
நடையும், சிவப்பு மலரும் ௮ணிக்துசெல்வகு), 

2% 1தலைவியிடத்தும் கின்றும் செவ்வணி செல்லக் 
கண்டு, “நம்மூர.ற்கு உலகியல் ஆனு உரைப்பான் வேண்டிச் 
  

* பரத்தையர் மனைக்கண் செவ்வணி அணிந்து செல் 
மன்ற பேதை இக்குறி அறிவிக்கச் செல்கின்ற இ.து ஈமக்கு மிகவும் 
(இளிவாவு உடைத்து”என்று இல்லோர் புகன்றது.-959.
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செம்மலரும்,' செம்ப&்டும், செஞ்சாந்தும் ஈமது இருலை 
வுடைய மனையின்கண் வந்து தோன்றின எனச் செவ்வணி 
எண்ட யரிதீைத வாயிலவர் shaper om. Hoot. 361 

i புனல் வரவு 
4... தலைவியுடன் மனைவயின் தங் இன்பு.ற்.ற தலைவ 

னுடைய கோள்களைப் பர,தைகயர் பொருந்து மகழப் புதுப் 
யுனல் வந்து பரந்தது; இனிப் புனலாட்டினால் இவன் 
(கலைவன்) பரத்தையரை மகஒழ்வித்துக் தன் காதலியை 

வெகுள்விக்கும்போலும் எனக் சண்டவர் சொல்லினர். 369 

் 4. புனல் வரவு கேட்ட கலைவன் புனலாட்டு விழ 
விற்குப் பர,த்ைகையர் சேரிக்கட் செல்லா கிற்ப, “இவனைப் 
யுணர்.தற்கு முற்கால,க்ேேத தவம் செய்இர்கள். சேர் வந்து 
தோன்றிற்று” எண்று தேர்வரவு கண்டு பரத்தையர் 
ம௫ழ்ந்து கூறினர். 

5. வான் அரமங்கையர் ஏன்று சொல்லும் வண்ணம் 

மற்னொருத்து வந்து இவனைத் (தலைவனை) இரித்துக் 
கொள்ளக் கொடுத்துப் பின்;வருக்காது, முன்னுறக் காப் 
போம் என ஏனைய பர,தைகமர் கூறினர். 977. 

6. ஏனைய பச. தையர் மாட்டு இவண் அருள் செல் 
லாமல் விலக்கேனாயின் என் மாட்டு இவனை ௧ (தலைவனை) 
அந்து அமா கின்ற இவன் wrersOyp sD ஆகிய அப்பூங் 
கொசி. (,கலைவி) ஆகின்றேன் என்னு பரத்தைச் தலைவி 
தன்னை வியக்து கூறினள். 

7. பா.தகையர் தலைவி கன்னை வியந்து கூறினாள் 
என்று கட்ட தலைவி -எங்கைச்சியார் தமக்கும் ஒரு 
கங்கைச்சியார் கோன்டின பொழுதே கன். இறுமாப்பு 
ஒழியும் (என்னெங்கைக்கு)”” என்று பர,தையை நோக்கித் 
தலைவி நகைத்துக் கூறினள். 573 

8. தலைவனைப் பா,த்தையர் வசம் புனலாட விட்டுச் 
சூடுவாரின்.நிச் செப்பின்சண் .இட்டடைத்து,த்  தமியே
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வைகும் பூப்போல்வாள், (,கலைவி) இஃது அவனுக்கு (தலைவ 

னுக்கு,து) ,சகா.க பழியாமெனக் கருத நாணி ௮,கனை மறைத் 

இருந்தமை கண்ட தோழி “இவளது கற்பும்” "கலனும் 

ல்ல பகு,தயை” உடையனவாயிருந் தன என ,, அவன் 

(தலைவியின்) ஈல.க்கை மிகுத்துக் கூறினள். 374 

9. *தமியோமை அறியாது, விறலியும் பாணனுஜ் 

ஈம் வேந்கதுற்கு,க் (தலைவனுக்கு) துயிலெழு மங்கலம் பாட 

வந்து கின்றார்” எனது தோழி பாணன் வரவைக் தலைவி 

யிடம் கூறினள். 375 

20. பாணன் வரவுரைத்து கோழி இவள் (தலைவி) 

வருந்து அயலாரிடத்து ஈல்கு கலால் (தலைவன்) இன்று 

.குக்ஒருக்திலன் என்று தலைவனை இயற்பழித்துக் கூதினள். 

376 

77. “தன்பெடை அன்னமானது வருக்கு த் தகு. இ 

௮ழிக்து சேவலன்னமானது சலஞ்சல,கத். இன் பெடையின் 

(மல்) சங்கனுடைய பெடையின் மேல் இடந்து உறங்குகின் ற 

வமலூரன் (தலைவன்) இவள் (தலைவி) பேதுறும் படியாக 

வரம்பு கடக்தான்'” ஏனனு உழையர் அவனை (தலைவனை) 

இயற்பழிததுக் கூறினர். 277 

21. தலைவணும் பாங்கனும் (... 2 - 82) 

1.  பாங்களைக் குறித்தல் 

பரங்கனை யான் அன்ன பண்பனை 19 

[என்னை ஓக்கும் இமல்புடையானை] 

2. . தலைவனும் பாங்கனும் 

1. கின்னுடைய கோள்கள் மெலிந்து கீ மிவ்வாறு 

அ.குற்குக் காரணம் இக். தமிழின் துறைவாய் நுழை கலானோ 

பவுன். நி , எழிசைச் சூழலில் புகுகலானோ எனப் பாங்கன் 

தலைவனை ci cor ff oor oor.
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2 உன்து ஈல் ஒழுக்க க்கை 8 கினையாது Bi. GSO 
என்னுடைய இவினையே என்று பாங்கன் தலைவனிடம். 
கூறினன்." 

9. நீ. GNSS மாஇனிடம் கயிலை மலையோ 2 
காமரைப் பூவோசி வானோ? இடம் யாது ஏன்று பாங்கன் 
ஆலைவனை வினவினன். 

3. பாங்கன் தலைவனை வியத்தல் 

3... இருமகளினும் அழகுள்ள இ.வசப் பசர்த்து. அக் 
இருந்து இவ்கு வந்து இவ்வளவு தூரம் என்னிடம் பேனை 
அண்ணலே இண்மையுடையவர். 

4. பாங்கள் தலைவனைக் குறிக்கும் சொற்கள் 

இறைவா, லம்பா, வெளற்பா, அண்ணல், சடசிலை 
வேல் வள்ளல். 

22. தலைவனைச் சுரத்திடைக் கண்டவர் 
அவனிடம் கூறுதல் (க. 27-29) 

3. இனிச் செல்ல வேண்டிய வழியில் கன்மக்கள் 
இல்லை. ரீ தனிமை. இவள் வாஒனாள்.$பொழுதுளு Qeer 
ஐது. ஈண்டுத் தங்கிப் போவாமாக என்று HAD G6 sre 
வழி விலக்கிக் கூறினர் 

2. இவளொடு (கலைவிமெடு) 8 இக் Gr 150m 5a 
கடந்து செல்வாயாயின் உம் ஊர் தெரியும். 

2. தலைவனைச் செவிலி குறிப்பது (௩. 7 - 23) 

2. அக்கள்வன், பகட்டுரவோன், அயலன், அ௮ரிமே௮ 
அன்னவன், ஆண்டகை, உரவோன், ஏக்,தல், ஏறு அ௮ண்ன 
வன், கட்டணிவார் சடையோன் இல்லை போலிதன் கக 
லன், செழுமென் கண்டின மேவு இண் கோளவன், பெருக் 
BOS, மணன், மலா அ௮ரியே௮ு அன்னவன், விடலை. 

2. தலைவியின் மேல் வைக்கு காகலசன், அவள் 
இடை இம் என அய பூண்பூட்டி, அணிமாணன்.. அவள்
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ye CunGb என்று அளுசி மலர் அன்றி மிஇப்பகி் 

சொடசன். வண்டு உறுத்தும் என்று அன்டி அவள் கூந்த 

லில் மலரை வையான். இதுமட்டுமா பெரறை: (பாரம்) 

என்று HOA அவள் நெற்றியில் பொட்டையும் இடன். 
202 

9. வேங்கையின் வாயில் கைம் மடுத்து அது கடந்து 

அல.௰ வேல் கொண்டு வென்ற ஆண்டகை. 948 

2... தலைவனைத் தலைவி குறிக்கும் சொற்களும், 

சொற்றோடர்களும் (௩. 1 - 24) 

அன்பர், ஈர்க்துறைவர், ஊரர், ஊரன், ஏர் கழலவன் 

ஒரு தோன்றல், கலந்தார், கள்வன், காதலர், Gar boot, 

சீசச்ப்பர், இல்லை ஊரன், துறைவர், பல்வரை காடண், புர 

வலர். பொருப்பர், மன்னற்ட வள்ளல், விள்ளா அருள் 

பெரியர், வேற்படை ஊரன். 

(பி௰ ஒளிகெறியிற் காண்க.) 

25. தலைவனைத் தலைவி குறித்தலும் அவனைப் 

பற்றிப் பேசுதலும் (க. 7 - 26) 

7. அயில் படைக் கொற்றவர் 

2. யாளை வேட்டனு செய்யும் வழியில் அண்டை 

ாக்கித தந்தவர். 

4. எனது ஆவி கொண்டு ஏ௫ என் கெஞ்சில் தல்டை 

றருத். இன காவலர், 

4. உலைமலி வேற்படை ஊரண் 

5. ஊரனிற் கள்வன் இல். 

6. எம் காவல் கழீ இயவர் 

7. ஏம் வள்ளல் 

8. கடக்களி மானை குடிக், தவா
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9. கயிலை மலைக்சண் புனத்தில் அன்னு மாந்தை 
ஏந்.இ வந்.த அவர் இன்று கனவில் என் கெஞ்சில் உள்ளார். 

விலக்கினும் நீங்கார். கனவு உண்டேல் அவர், என்பயேச 
,தர,த்ை விட்டுப் பிரி,கலுண்டோ ‘ 378 

70. சுனைப் புனலில் wrosref pbs ௮ன்று என்னைப் 

பிடித்து எடுத்துக் காதுதவர் அவர். 

11, Aer காதலிமார் கின்னை வெகுள்வர். எண் 
காலைத். காடாக. என் கையை விடு, என்னைக் தொடர 
வேண்டாம். 390 

29. ஒரு பந்தார் விரலியை (பர,தைதயை) புனலாட்டு 

வித்து என் மனையின்சண் இவர் (,கலைவர்) வந்து கிற்கின் 

றது எனக்குப் பொறுத்தல் அரிது. 997 

75. இல்லை பேரியல் ஊரர். 

14, இல்லை வாழ்த்தும் வள்ளல். 

15. வேந்தர்க்கு உற்றுழி,த் தலைவன் பிரியத் தலைவி 
இப்பெசிய முகல் பாசறைக் சண்ணே சென்று கோன்று 
wrider கம்மை கினைந்து ஆற்றாராயின் அவ் வினை முடிக்க 
லாட்டார் என்று அ.குற்கு வருந்துகின்றேன். என்று. காரச் 

கிசை வைத்துக் தனது வருத்தத்தைத் தோழிக்கு 
எடுத்துக் கூறினள். 317 

26. தலைவனைத் தலைவி விளித்தல் (க. 7 - 96) 

இவன் செய்கு சீர் அருளார் இல்லை ஊர 358 

கல்லூர 392 

விழுமிய காட்டு விழுமிய நல்லூர் விழுக்குஒிமீர் 393 

27. தலைவனைத் தலைவி வைதல் (௩. 2 - 27) 

வேற்படை உடைம ஊரனைப் போலக் கள்வச் 
இல்ல 397
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R தலைவனைத் தோழியும் பிறரும் குறிப்பது (Cm. 1 - 297 

அண்ணல் அணி கற்பகம், அம்பல,த்கான் செம் சண்: 
1 aru voory அயில் வேல் உரவோன் *அரசன், அளிம. அண் 
வஸ் இவ்ஜயர், சர்க் தழைமன், உடல் மன் Qua Gs oo 
கருக்கு மனத்தவர், ஊரன், ஊருணி உற்ற வர்க்கு, foraiadr 
காட (யானை) எம் காவலர், எரிசேர் gotlrcsrer Ciogsiluictre 
வளக் களிற்றண்ணல், கற்றவர் நற்றுணை, கராப்பயில் 
பாபுனம் ஊரன், கூகுகன் தாள் மூடிக்கல ராக்கு மொய் 

புரநுறைவண், சீரணி, சக் காமணி, இல்லை ஊரன், இல்லைச் 
வனைடிக்குத் காரணி கொன்றையன், துறைவன் 3 தான்றல், 
காடாண்னர், பாவி பூங்கணைவேள, பெரியவர், பொருப்பன் 

யாவர்க்கும் ஊதியம், யானை கடிக்கார், வயலூரன் விடலை, 
8.இ வேக்தன், வேற்கை -- பிற ஓளி நெறியிற் காண்க. 

29. தலைவனைத் தோழி விளித்தல் (௩. 7 - 99) 

ம். அம்பலத்து ஆடி குரைகழற் €ழ்,ச் Groh sor 6s 
௩ டச் முடியோய். 

2 எனது உயிரே அன்னாள் அரும்பெறல் ஆவி 
நண்ணாம். 

4. ஏந்தல். 

4. கயிலை பயில் எலம்பா. 

5. கல்காப. 

* அரசன் என்றது ஈண்டு உவமை வாசகம் 

(பழைய உரைக் குறிப்பு) 

[நாகம்- யானை அன்புமீதூரத் தலைவனை என் ஆனை 
வன்று தோழி குறிக்கன்றாள். 

“என் ஆனை இறந்த இன்னமும் நான் இவ்வுயிர் 
கெண்டு” விருக்கன்டிறனே”? -- வில்லிபாரதம் 79ஆம் காள் 
Bed
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6. தடவரைக்கண் இலம்பா. 

7, ௨௪ அுறைவ, 

8. பெரும 

நி. மன்ன. 

20. வைவக்க வேலவர் சூழவரக் தேர்வரும் வள்ளல். 
212 

-- பிற ஒளிகெறியில் காண்க 

96. தலைவனை நற்றாய் குறிப்பது. (க. 7 - 30) 

ஊரன், மன்னன், வைம்மலர் வாட்படை யூன்... 333 

31. தலைவனைப் பரத்தையர் 
குறிப்பது (க. 7 - 27) 

ஈம் பொற்பர் புனலூரன். 

32. தலைவன் வழியில் கண்டவர்களும் 
பிறரும் குறிப்பது (௩. 7- 89) 

ஆடவன் விடலை வெங்கடத்து அ௮க்கடமாக் வது 
சல். த கிழவோன்
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2. பாங்கன் 

பாங்கனும் தலைவனும் (௨ - 4) 

தலைவனும் பாங்கனும்' என்னும் தலைப்பு (௪ - 94) 

பார்க்க. 

3. தலைவி 

1. தலைவி தலைவனை வைதல் (௩. 117- 7) 

கலைவனை த் தலைவி வைதல் (௧ - 97) பார்க்க. 

2. தலைவி தன்னைக் குறிப்பதும் கூறுவதும் (௩ -) 

அரும் பாவியன்; இறியேன்; தமியேன், இல்லை 

வாழ்த்துகர் போல் தூயன்; வினையேன்) 

(பிற ஒளிநெறியிற் சாண்௮) 

தலைவியைப் பிறர் குறிப்பது 

அம்சொல்; களர்கெண்டை அன்ன நீள் செய்த 

சண்ணாள் ; பணை ததோளி. 

8 தலைவி. நற்றாயை கோந்து உரைத்தது (௨.॥7-4) 

பனியிடைக் இடந்து வாடித்துமர்வாயாக என்று 

என்னைப் பெற்றவளை நோவ தல்ல.து யரன் யரரை கோவேன் 

என்று முன்பனிக்கு அஞ்சி ஆற்றாது அழிந்து பெற்ற 
தாயைத் தலைவி நொந்து உரை த்தாள். 

4. தலைவி கெஞ்சோடூ கிளத்தல் (௩.111- 4 

(எவ்வெச் சமயங்களில் என்பது] 

3. தலைவன் மடல் ஏறக் துணிக் கான் எனத் தோழி 
சொல்லத் தலைவி ஆற்றா தவளாகிக் தலைவனைக் சாண
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வேண்டி என் மனசோய் என்னால் அறிய மூடிய வில்லை. 

“மனமே/ என். வருத்குக்கை நீயே தலைவருக்கு அறிவிப் 

பாயாக” என்று தலைவி தன் நெஞ்சொடு கூறினள். 

2... தலைவன் அலர் எழுந்தது என்று ஒருவழித் 

தணந்தபோது “கஇரவன் மறைந்தான், இம் மாலைக் 

காலத்து வரும் துன்பத்தைக் காக்கும். ௮வர் சேயரஈ 

யிருந்தார். ,கன்கட் புகுவார்க்குப் பின் போ தரவு 

அதிமேன்; எல்லாரும் ஏத்தத் தகு.சலை உடையவன்? 

பயிலும் இல்லையில் பொழில்களில் உளவாகுிய தம் 

சேக்கைகளை அன்னங்கள் ois gor" (789) எனப் 

பொழுது போனது கண்டு தலைவி கணன்னுள் வருக்இனள். 

3. கற்பு நாணினும் சிறந்தது ஆதலின் நகலஸி தலைவனுடன் 
செல்லத் துணிந்தது 

(உடன் போக்னா); (நாண் இழக்து வருக் இன) 

தன்னொடும் வளர்ந்த இருவுடைய காணை பொருப் 
பார்மேல் வைத்த விருப்பம் இடையே புகுந்து தள்ள நிலை 

சூலைந்து கற்பரகிய கடியகாற்று அலைத்துப் பிடுங்கி 

புறத்து எறிக்கது. இனி மகளிர் எழு பிறப்பின் 
கண்ணும் குடியிற் பிறவாது PPS என எண்ணிக் 

தலைவனுடன் சேண் கெறி செல்லக் துணிந்்தனள் ,தலைவி. 
—208 

4.) தலைவன் தன்னிடம் சொல்லாது அகல் தலைளி வருந்தினள் 

(வரை பொருட் பிரிந்து அகலல்), 

“குற்றமற்ற. நெறியில் செல்கன்ற இந்த KB 
நம்மைக் கெடுக்கும் எலு நீ கருஇல், கெஞ்சமே/ இனி 

இன்புற்று வாழும் உகை மீவணு யாது உளு”? ஏன்று 

AGES GM GN Ol GO or BOI. — 27 2, 

5. தலைவன் வரை பொருட் பிரிந்தமை கூறக் 

மேகட்ட் தலைவி, “அன்று அவரை விடாது என்னை விட்டு 

அவரது தேர்ப்பின சென்ற கெஞ்சம் இன்றும் அவ்வாறு
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செய்யாது என்னை agnsgi@apg" சனத் பதன் 
லகளுசெசடு வருக்இனள்....-924. 

6. “வெறி ஆஃ்டில் கூடுவது அறியாது தலைவி கவலையுந்றது 

வெறி ஆட்டின் பின்னும் கிறவேறுபாடு ஒழியா 
காயின் அயலார கூறுவன ஏனனாம்! இவ்விளர்ப்பு ஒழிய 
வாயின் துயரமும்றும் அதுதலைவனுக்கு கரம் என்னாது; 

இருவாற்றானும உயிர் வாழ்தல் அரிது என்று தலைவி 
Ub Ben or.— 257. 

7. வெறி ஆட்டை விலக்கக் தலைவி நினைத்தல் 

“இருவாற்றானும் ஈமக்கு. உயிர் வாழும் கெறியில்லை. 
ஆதலால் லைவ் பொருட்டு உற்ற கோயைப பிறர் 

கதைக்க விடுவைவிட காண் துறக்கும் கெறி விலக்கு. 

விப்பன்” எனகு தலைவி கதோழியைக் கொண்டு வெறி 
விலக்குவிக்க நினை த.தான்.--258. 

8. மணமூச கேட்ட தலைவி *இம்முசசம் எவற்கேச 

அதிகன் நிலேன' என்னு தன்னுள் கலக்கமுற் மனன். 

2972 

9. இருமணம் ஆன பின்பு கலைவண் வேநக்குற்கு 

உற்றுழிப் பிரிந்தபோது உடஇர்காலம் வரவு ண்ட தலைவி, 
“9 So Geer ero 6 கேடும் புயலினங்கள் கமக்கே 
ன்றிது ,அமமை யடைக்தார்க்கு உகவி செய்யச் 

செனமுர்க்கும் சென்று பொருகதுமோசி பொருந்துமாவின, 
கம்மை நிஃ௮ஈது ஆறறாசசய, அவ்வி முடிக்க மசம்டசச்" 
எனக் கவலையுமுரான.--219. 

20. இருமணம் ஆன பின்பு கலைவன வேநங்குற்கு. 
உற்றுழிப் பிரிந்தபோது, இளவேனில் மூன்னுவது கண்டு 
“இக் குயில்கள் மாம்பபொழிலைச் சுற்றும் வங்து பற்றின. 
இணி உயிர் வாழுமாறு ஓன்றும் கண்டிலேண்” அணு 
தலைவி இன்னல் ort Doror.—s 2.3. 

தி. ஓ. க-௮
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1h. பொருள் தரப் பிரியும் தலைவன் எனத் தோழி கூறத் தனி 

வருந்தியது 

(பொருள் வயிற் பிரிவு) 

இத்தோழிமாகம கொடியவள், அன்பர் பிரிவர் எனக் 

குவ்களப்பூ எறிகுற்கு வாளுூறை கழித்தகாற் போலக் 

ey Reyer; இற்கு யாணன் கஉறுவதுண்டேச?””' எனக் 

தன்னுள் புலம்பினள் ,கலைவி..-524. 

32,  நன்னிடம் உணர்த்தாது தலைவர் பொருள் வேண்டிப் 

பிரிந்தார் என்று தலைவி வாடியது 

இவர் பிரியார் என யாணன் அவர் பிரிவு 'இகழ்க் 

"இருக்? தண். முன்ணிண்ணு பிரிவுணர்,த்இன் இவள் உயிர் 
ரியான் எண்று அவர் உணர்த்து கலை இகழ்ந்து பேசனார்; 

“அத் கன்மையவாகய . இரண்டிகழச்சியும் என்னை இத் 
தன்மைத்தாக ஆழிவியா கின்றன' ஏன,க் தலைவி இகழ்ச்சி 

கினைக்து மனம் அழித்தன or -—340. 

13. நலைவன் தன்னைளிட்டுப் பரத்தையர்மாட்டுப் பிரிந்த 

கொள்கையை நினைத்துத் தலைவி வாடினது 

எழிலை உடைய தனது நலத்தைக் கலைவன் கவர்ந்து 

கொள்ள, வேறு துணையின்றிக் தனது மெல்லணைனே 

தமக்குக். துணையாக ஆருயிர் மேயும் மகளிர் யாண் 

அல்லா பிறர் யசரே2 என்று தலைவி கினைத்து 

வசடினள்.--254. 

14. உலகியல் ஆகிய செல்வணியைத் தலைவன் அறியச் செல்ல 

விடுவதாக நினைத்த தகுதி உடைய தலைவி வருந்தியது 

ur gen sur சேரியினின்னறும் ஒருகு.த ஈம் , தலைவனை 

கமக்குத்,சா நாம் அவரை எய்இ அணையும்படி ஆயிற்று 

கம் பெண் தன்மை எனத் கலைவி வருக்இனள்.--260. 

5. தலைவி பரத்தையரைக் குறிப்பது (௩-5) 

ம், ஆக்கொருக்த. 

2. இகாமார்.
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3. பரத்தை க் தலைவி தன்னைக் தரனே Susy 
கூறினாளென்னு கேட்ட தஃலவி எங்கைச்சியார் தமக்கு ஒரு 
கங்கைச் இயார் கோன் நின பொழுதே தம் இறுமாப்பு 
ஒழியக் தம்முடைய முலைகளினது இறுமரப்பும்- ஒழியப் 
புகாகின்றது. இதனை அறியாது தம்மைக் தாம் வியக் 
கின்றது என்னோ எனப் பர,தையை நோக்இத் அலைஹி 
ககைத்துக் கூறினள்.---572. 

4. எங்கை. 

5. என் எங்கை. 

8. ஓர் பக்கார் விரலி. 

7... இல்லை நகர் வராய் வேல் சான் இகழ் சண் 
இ௯மயார்.--290. 

8. இல்லை நல்லாச். 

9. புலியூர் அன்ன காரிகை — 
பிற ஓளிெறியிற் காண்க. 

6. தலைவன் பிரிந்த நிலையில் (திருமணத்திற்கு 
முன்பு) தலைவி புன்னையொடு புலந்து அன்னமோ 

டாய்தல் (௩. 111-6 

அலைவன்  ஒருவழித் ,கணந்தபோது தலைவி புன்னை 
மொடு புலந்து. “அண்னமே/ புன்னை தலைவரைப்பற்றி 
0! Wi சொல்லுகிண்றஇல்லை. அசன்றவர் அகண்ட 
பொழ்ிவம்ாசி.. நியாயினும் சொல்க” ஏன அன்னமே 
டாய்ந்து வாடிக் கேட்டாள். 

1. தலைவி வர்ணனை (க. [1] - 7) 
அம்பலமயோல ஓனியை உடையவள் தலைவி; கமலத்து 

வளை (இலக்குமியை) தனது அவயவங்களின் அழகால் 
பயங்கரமாக ஆண்டவள். கயிலைமலை த் சேன போன்றவள்.
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இபாழிலையும். "கொண்ட .இருப்பூவணம் போன்றவள், காழி 
அன்னவள், இல்லை ௮அனனவள், கெணன்கூடல் அன்னவள், 

மூவல் அன்னவள், வெண்காடு. அன்னவள், ௪ற்றம்பலம் 
அன்னவன், வடிவு வளரும் காமனுடைய 'வெற்றிக் கொடி. 
டேபோல விளங்குபவள். வில்போல் வக்க நு. தலை உடைய 

தலைவிக்கு ஏழு உலகமும் விலையாக மாட்டாது. இித்திரம் 

போன்ற பொறகொழுக்து. 

அமுது போன்ற சொற்ககா உடையவள். இல்லை 

போன்று, வார் கையால் குயிலை ஓ.க்து, கொவ்வைக்கனி 

போன்ற வாயிலை மதுரமா௫இய முக்தை கிரைக்துக், கூரி 

தாலிய அழ Cadi s 008 Beir GoGo QW 42, 
அன்னம் போல் நடக்கிற சாயலால் மயிலை 4 "7 

பெரிய சிலைகளும், Aas s Daraicnmk& கணியும், ( 

முத்துக்களும் ஒரு இங்களின்சண் வாய்ப்ப 

  

தங்கும் கொடி, போன்றவள். ம் கற்ற மென் மெசழி 

யாள், (மென மொழியை யாழ் இவளிடம் கற்ற. யாழ் 

போன்ற மென் மொழியாள்.) மயில் போலப் புடை 

பெயர்க்து, இளைய கொடி போல நுடங்கு மெல்லிய மாண் 
போல விழி,க.க் குயில்போலப் பேசுபவள். 

8. தலைவி வருந்தல் (கடலோட) (௯. 1111-8) 

       ் என்னைப் 

  

2. இரவெல்லசம் சல நீயும் துன்ப: 

முற்றுச் கலங்கிக ெளிகின் 949) இ விடத்து கின்னையு 

மகன்று சென்றாரூளரோ எனத் தான் உறுதுயரம் 

கடலொடு கூறி வருந்தினள். 

  

5, அம்பர் என்னும் தலைச் சற்றி முழங்கும் 

கடலே/ தலைவர் தாம். மீண்டு வரும் பரிசு உனச்முக் 

கூறினரோ2 எனக் , தலைவி தலைவனுடைய உரவு பற்றிக் 

கேட்டு கின்றாள். “என் வள கொண்டு போண தலை 
வருடைய இற த்சைப்பற்றி கான் கேட்க நீ கூறுது ஒழி: 

இனற?தன் 2” ,என்னறு பின்னும் அ௮க்கடலோடு, புலக் - 

கூறினள் தலைவி. .
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3. உலகெல்லாம். துயில்கன்ற இக் கிலையில்:: கான் 
துயிலசமைக்குக் காரணமா௫ய எண் UGS SSO BF 
ன்று அவர்க்கு (தலைவருக்கு ச் சொல்லாது "தான் கன் 

சேவலைப் பெசருக்இக் spider Is துயிலா கின்றது 
சன அன்ன க்தோடு அழிக்து கூறினள் 

4. அன்னதக்தொடு வரவு கேட்ட தலைவி அதுவம் 
வாய் இறவாமையின், *இணனி யவர் வருகின்றார் அல்லர்; 
எம் உயிர்க்குப் பற்றுக் கோடு இனி இதுவே; இதனை சீ 
அழியாது ஒழிவாய்' என அவண் செண்ற தேர்வழி 
நோக்கிக் உடலோடு ௯. நினாள். 

5. இரவுக் குறியில் தலைவன் வராக.௮) கண்டு கலவி 
ருக்இச் சந்தன கோக்க, *இப்புன்னையிடத்து என்னைக் 
கவச்ந்கு கள்வர் (தலைவர்) வரக் சண்டிலையேச2 துணா 
யில்லா,5 எனக்கு ஒரு சொல் அருளாய்” எண்று கன் 
HH ESO FE BS தலைவி வருந்தஇனள். 

6. கோழி தலைவியின் கில்மையைக் தலைவன் வரவு 
உணர்ந்து எழைப்புறமாகச் சந்திரனை கோக்கு “வகா 
கிற்கின்றன இல்லை, செஞ்சு கெகிழ்ந்து உருகுகின்ற.து. 
கண்கள் துயில் இன்றிக் கலுழாகிற்குன்றன. இவை 
மிமல்லாம் நீயே காண்பரய். Bere Dror yi gourd 
மூன் சொல்வாயாக! என்று கோழி கூறி வேண்டினள். 

(இழைப்பு, ரக) 

9. தலைவிக்குக் காப்பு அணிக்து, போன் அணிதல் (௩. 1171-9) 

படை கீது மெசழிமான் மகட்பேசல் கூறின. கோழி. 

“முர செரடு பணில முழக்க,க் கலைவிக்குக் சாப்பணிக்து 
சபாண்னணியப் புருதா கின்றார். இனி நின் கருத்து 
சன்ன? என: அயலவச் பொன் அணிலைப் பற்றிகு இலல. 
வருக்கு உரை க கனள்- 796.
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10. தலைவியிடம் தோழி கூறுதல் (m. IIL - 10) 

2. , ஒருவர் வந்து யாதும் சொல்லார். யாது 
செய்யத் தக்கது என்று தெரியவில்லை எனச் தோழி 
தலைவியின் குறிப்பு அறிய வேண்டிக் கூறினள். -- 89. 

5. ஒரு பெரியோன் கன் குறை இன்னதென்று 
சொல்லாமல் இருக்கின்றான். இது என்ன மாயக் 

கொல்லோ? இப்புன,க்தைை விட்டுப் பிரியான் என்று 

கோழி தலைவியிடம் கூதினள்.--54. 

8. ஓர் ஆண் ஈண்டு பெண் ஈண்டுக்கு காவல் பழம் 
கொடுப்பதைப் பார்த்துப் பேய் கண்டாம் போலக் கலைவன் 

கின்றான், ரீ அக் காட்டுயைக் எண்டால் வாழ்வது அரிது. 
— 6&4. 

4. பானையைக் எடிந்து நம்மைக் காகுகுவர் கைம் 
லுள்ள தழை துவளாமல் காம் தலைவனுடைய குறைமை 
முடிக்க வேண்டும்.--179. 

5. தழையை ஏற்றால் நமக்குப் பழிவரும்;: ஏற்கா 

விட்டால் தலைவர் மடல் ஏறுவார். ஆகலால் தழையை 

8 ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்' என்று தோழி வகுத்துச் 
கூறினள். 113. 

6. நாமும் போய் மயிலாடல் சாண்போம் என்மூ 

கூறிக் குறியிடத்துச் செல்வாள் ஆயினள் கோழி. —118. 

7. யாம் புனத்இன்கட்' போய் விகாயாடுவோம் 

போதுவாயாக எனத் கோழி தலைவியை ஆய க்தோடு 

சொண்டு செல்லு தல்.--777. 

8. -இங்கேகின்று பூக் கொய்வாமாக' என்று தலைவி 

யைக் குறியிடத்து உய்த்துச் தோழி தான் நீங்கா கின்றாள். 
—119. 

9. கின் குழற்குப் பூக்கொண்டு வந்தன். நீ விரல் 

வருக்க மொட்டுகளைப் பறிக்க வேண்டா என்று! தோழி 

தலைவியிடம் கூறினாள்.--198.
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70. கொய்து வக்கு மலரைக் தலைவியின் குழலுக்கு 
அணிந்து இனி நீ செல்வாயாக” எனத் கோழி தலைவி 
யைக் கொண்டு ஆடிடம் சென்றனனள்...--1.96. னி 

7.1. இவ் வேங்கை அரும்பிம ஞான்றே அரும்ப.றக் 

கொய்கேமாயின் இன்ன ஈம்மைக் கெடுப்பான் வேண்டி. 

QS இனை கெட மூயலுமாறு இல்லையென்று தோதி 

கிவங்கைமொடு வெறுத்துக் கூறியது.-747. 

79. தலைவன் ஆற்றான் என்று சொண்டு இரவினில் 

குறையை இசைவித்து இரவுக்குறி ஏற்பித்,தது.--755. 

13. தோழி, தலைவிக்கு, தலைவன் இரவு வரவு 

on Baw er. —156. 

14, ஊச௫லை யானைரஸுழித்துவிட்டது என்று கோழி 

தலைவிக்குக் கூறிக் காயின் துயிலை அறிக் தது.--767. 

25. பொழுது விடியுமட்டும் அன்னம் துயிலவில்லை 

என்று குறிப்பாகத் தோழி BOE’ துங்காமைலயை க் 

தலைவன் கேட்கச் சறைப்புற த்து உரை த் தனன்.--7749. 

16. அரும் சுரத்துற்குத் தலைவன் போகைக்குக் 

காரணம் இன்னதென்று கோழி தலைவிக்குக் கூறித் 

, தலைவனுடைய போக்கை அறிவித் கனள்..-907. 

17. சீயாகிலுளு சென்று கூ என்பது குறிப்பால் 

டுதான்.ற,கி தலைவன் வரைவு உடம்படாமையைக் கோழி 

தலைவிக்குக் In. Door or .—263. 

18. நம்மவர் கேட்ட கிதியைகத் தேடிக் கொண்டு 

வந்து உன்னை வரைந்து கொள்ளத் தலைவன் காட்டுக்குச் 

சென்றான் என்று கோழி தலைவனுடைய பிரிவைக் 

கலைவிக்குக் கூறினள் —271. 

19. தலைவி வருந்து தலைக் சண்ட தோழி “: தலைவர் 
விரைய சவருவர். நீ கவலையுறாத'' எண்று தலைவிக்குக் : 

கூதினள்.-974.
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20. தலைவியின் வருக்கம் கண்ட தோழி, “இவ் 

வேறுபாடு ou Sour என்னோ? என்று அயலவர் BUG 

கிற்பர். ஆதலால் a ஆஜ்றவேண்டும்” என்று கூறித் 

தலைவியை வற்புு,த.இனள்.--97 5. 

ot. “நம்மவர் இனைக்கதஇர் காரணமாகக் கடவுளைப் 

பவ; அக்கடவுளின் ஆணையால். காலம் அன்றியும் ent 

கீரைச் சொரிய, ௮,தனை அறியாமல் காலம் என்று காந்தன். 

லலர்க்குது, ரீ ௮.தனைக் கண்டு காலம் என்று கனவு 

கண்டாய், கலங்க வேண்டா,” எனத் கோழி காலம் 

லறைத்து க் தலைவியை Bl MA & தாள்.--(979. 

99. ஒரு தூது வரத் கோழி அண்டு , தலைவிக்கு. 

கரை தக்குது.--980. 

23. கோழி தலைவிக்கு மஒழ்வோடு தேர் வரவு 

எடுத்துக் கூ.றிளள்.-9945. 

94. வரைவு கோன்ற மஇஒழ்வுறுக, இனி மணமுர௬ு 

இகழும், முருகயம் €ங்கும் என்று தோழி அகலைவிக்கு 

உரைக் தனள்.--999. 

25. இவன் இருவடிக்கே அன்பு உற்றாருடைய ஈகன்மை 

யைக் கல்வி தரும் என்று ௧௫௫, கல்வி காரணமாக 

-தலைவச் பிரியா கின்றார் என்று தோழி தலைவிக்குக் 

கூதினன்.--509. - , 

26. தலைவன் காவற்குப்! Giws «HBumss 

கோழி தலைவிக்கு 9D srar.—312. 

97. இருவேக்தர் பகை கணிப்பக் தலைவன் தூத 

Crag si (சந்து செய்தல்) கோழி ,கலைவியிஉம் 

கூறினன் 374. 

28. தலைவர். உண்னை விட்டுப் பிரியசர். your 

பேசக்குப் பொய்; , அளுசல்'' எண்ணு கூறிக் தலைவியின் 

வருதக்குக்ைைக்் கோழி கணிவிக் காளன்... 316.
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99. வேந்தற்கு. உற்றுழி . தலைவனுைக பிரிவைய் 
பற்றிச் தோழி தலைவிக்குக் கூறினள்.-976, 

30.° art வரும் எனக் கலங்க தலைவிக்குக் கலைவ 
னுடைய தேர்வரும் என்னு பருவம் காட்டித் தகோதி தெளி 
fi 6 sreir.—323. 

31. கரர்கரலம் வககென்று கலங்வெ தலைவிக்ருச் 
Pac கட௨மாட முழவம் முழங்கிற்று, இது கார்ப்பருவம் 
அ௮ண்அு என்று கோழி தலைவிக்குக் கூறினள்.--9.94. 

32. தலைவியின். கலக்கம் இரத் கோழி தலைவ 
னூடைய தேர்வரவு கூறினன். 

(பகைக்கு மன்னரைப் பொருந்த வைத்து யின்னர்), 
9.96. 

42. தன்னைப் பணிந்கோர் இறையும் பகைச்.தவர். 
சின்னமுங் கொண்டு வந்து கலைவனுடைய  வசவைகு 
அகலைவிக்குத் கோழி கூதினள்.--320. 

4. பொருள் கேடக் தலைவன் கினைக்கன்றான 
என்று தோழி தலைவிக்குக் ww Door or.—333. 

45. தலைவன் கினைவு பொருள் மேல் இருக்குது. 
ஆதலால் பொருள் வயிற் பிரிவர். காம் சொல்லுவது 
ஒன்று உண்டே?” என்று கோழி தலைவிக்குக் கூறினள். 

247. 

96... “உன் கதிரில் பிரிந்தால், நீ வரடுவை என்று 
உன்னிடம் சொல்லாமல் தலைவன் பெசருள் கெண்டு வாசப், 
CurGercsr” என்று கோழி தலைவிக்குக் கூறினள்.--228.. 

37. “அருக்கனது தேர் வருதல் யாண்டையது? 
இவள் ஆற்று, கல் யாண்டையது?”” என அவள் (தலைவி 
மின்). இரவுறு துயரத்திற்குக் கோழி இரசச்சமு்றுக் 
கூதினன்.-.-329. 

, 88.  “தடப்பட்ட பொருளோடே ,கலைவனுடைம 
6.கச். வந்து. செர்ந்கது. .. வரக்கடவகனை வெல்லுமா
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இல்லைமே Curae” என்று கோழி தலைவிக்குத தேர் 
வரவு கூறினள். —349. 

39. 'கெஞ்சு உடைந்து புறத்தே : வெளிப்படாமல் 

,தலைவி பொறுத். தமை சண்ட கோழி தலைவியின் பெருக் 

பாறையைக் கண்டு உவந்து உரை த.தனள். --453. 

© 40. தலைவனைப் பரத்தையர் வசம் புனல் ஆடவிட்டு, 

சூடுவார் இன்றி செப்பில் அடை, ததுவை,த,த பூப்போல்வாள் 

,தலைவி; “இது தலைவனுக்குக் தகாத பழியாம் எனக் ௧௬௮௫, 

கரணி, ௮ைக மறைக்.து இருந்தமை கண்ட தோழி, “இவ 

ளது கற்பும் நலனும் ஈல்லபகுஇயை உடையனவாய் இருக் 

, தன” என்று தலைவியின் ஈல.க்)க மிகுத்துக் உறினள். 

—374, 

41. “தவனை இங்கு இல்லாது காம் தனியாக 
இருப்பதை அறியாமல் விறலியும் பாணனும் ஈம் தலைவ 

னுக்கு, த் துயில்எழுமங்கலம் பாட வந்து கின்றார்.” எனத் 

கோழி பாணன் வரவைக் தலைவிக்குக் கூறினள். 875. 

49. அன்று கம் புன,த்இன்எண் வந்து யானை கடிக் 

,தவர் இன்று ஈம் வாயிற்சண் வந்து வாயில் பெறாது 

வாம் இறவாது நிற்கின்றனர். இ.தற்கு யாம் என்ன செய் 

வது என்று தோழி கலைவியை வாயில் வேண்டினள்.--892. 

  

49. நம்முடைய தோன்றலை (பிள்ளாயை)க் அனக்கு,த் 
துணையாகக் கொண்டு வந்து தோன்று தலால், உண் 

கவலையை ஒழித்து ஈம் தலைவனுக்குக் குற3றவல் செய்வா 

யாக. என்று கூறிக் தோழி கலைவியின ஊடலைத் 

,தணிவிதக்தாள்.--259. 

44. பா,திதைவயக் சண்டமை கூதி, புலந்து வேறு 

பட்ட தலைவிக்குத் கலைவன் கார், கற்பகம், கற்றவர் ஈற 

ுணை, பாணர் ஒக்கல், ரணி சிந்தாமணி, இல்லைச் சிவன 
கக்கு, தாரணி கொன்றையன், தக்கோர் தம் சங்ககிஇி,, 

வி.இ, ஊருணி உற்றவர்க்கு என இக். தன்மை பனாம் மரவர்க்" 

கும். ஊ.இயமாகலின், அன்பானன் நி, அருளால் பரத்தை
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யர்க்கும் ,தலையளி செய்ய வேண்டுமன்றே; புறப் பெண்டி 

ரைப் போல யாம். அவனோடு பலக்கற்பாலேம் அல்லேம், 

அவன்வரும் பொழுது எஇர் தொழுதும் போமீ பொழுது 

புறம் தொழுதும் புதல்வனைப் பயக்இருக்கை அன்னோ ஈமக் 

ஞ்ச கடனாவது, எனக் கோழி தலைமகனது ஊதஇயம் 

எடுத்து உரைத்து அவளை (தலைவியை) ஊடல் &ர்,க௮ 

அவனோடு பொருக் தப் பண்ணினள். - 

1. தலைவியின் அணிகலன்களும் ஆடையும் 

%. அணிகலன்: ஆரம் (மூ.த்துவடம்) ... 59) குடை 

75; கலம்பு - 299; கொடி (பொற்றொடி) - 977; ூபுசம் - 
246; க.திர்மாமணி - (6ீலமணி) 288 புரைசந்,.த மேசை ... 

999; வடம் 720; பல்வளை - 4. 

2. ஆடை: செம்பட்டு - 946) பிழ ஒளிகெறியித் 

காணலாகும். 

12. தலைவியின் அவயவ வர்ணனை 

1. om: gay, அனிச்சம் இகழும் dF py, 

லைம்படி, பொன்௮டி, yondeciigs Curgyid Foe, கவி 

சல் மிதக்கனும் பகைத்துக் கொப்புள் கொள்ளும் ௪.ஐடி, 

செக்பஞ்சியின் மி.இக்கனும் பதைக்கும் மலரஒி, ௮வனது 

௮௩ ஒ.ச்.சது, வினையினேன் பெற்நமானின் கால்மலச். 

2. அல்குல்: அரவம் புரையும் அல்குல், கலைக்8ழ் 

அகல் அல்குல், பொன்னிற அல்குல், பை,தயக்கும் அரவம் 

புரையும் அல்குல், புணருந்கேரறும் பெரும் போகம் புரி 

யம் அல்குல். 

3. அழகு: பேரழகு 

க. இடை: முலையைச் சுமந்து தேயும் இடை, கொடி. 

இடை, சற்.நிடை, சிறுகால் மருங்குல், (கால் -- இடல்); 

கருங்குமமருங்குல், ,களர் மருங்குல், துடி, இடை, தேம்பல் 

இடை, ஈடுக்குமின், துண் இடை, ூல் ஓத்த கேரிடை,
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star subs கடுங்க நுடங்கும் ஈடு, youre Qo, 
பொய்போலிடை, மின்,கங்கு இடை, மின்னும் பணியும் புரை 
மருங்குல், "வள அஞ்சும் இடை, வள்ளி மருங்குல். 

5. இயல்: பூங்கொடி, வல்லி மெல்லியல், 
6. உருவம்: தாமரை போலும் முகம், காவிமலர் 

பேசலும் கண்கள், குமிழம் பூப் போலும் மூக்கு, கோங்கு 
போலும் முலை, காந்கள் போலும் கரங்கள், HOTT tb 
பேசலும் உடை இவை தமைக் கொண்டு, Owls as exer 
கமழும் மாலை ஒரு கொடி போல் நுடங்கக் காமனுடைய 
வெற்றிக் கொடி. போன்னு செங்கனி போன்ற, வாயும், பூண் 
அணிக் த முலையும், கொண்டு தோன்றும் ஓர் கொடி. 

8. கண்: அயிற்கண், அரிக்சண், இரும்கண், இணை 
லர்க்கண், கமற்கண், கருங்கண், காவியங்கண், குவளைக் 
கண், கெண்டையங்கண், தடங்கண், நெடுங்கண், படைக் 
கண், புனஹூர்கண், மலர்க்கண், மா இயண்றன்ன மெண் 
கசக்கு, மாழை மென்கோக்கு, மான்விழி, வடிக்கண், வாட் 
எண், வாம்பிணை, வேற்ஈண் எனவும், 

AaGrra தஇருக்கர,த்இலுள்ள மானைக் கண்டவுடன் 
கினைவுக்கு வரு மென் கோக்கம் எனவும். தலைவியின் சண் 
ணுக்கு அஞ்சி அம்பு ஆவ,த்இல் புகும் எனவும். கமல மலச் 
கீது (மூகத்இன் மேல்) கயல் உள்ளது. (கண் இருக்கன் 
22) எனவும், கரவியங்கண் (குளிர்க் கண்) கழுகீரின் செல் 
வியையும், கோப,த்.தால் சிவப்பு கிறக்ைக் கொண்ட சண் 
செக்காமரை பேசன்றுது எனவும், சறியமான் கண் போல் 
விதி.. செவி வரைக்கும் ர8ீண்ட விழி, மாவடு போலும் விழி 
வி.த.ககம் சேர் மெல் என் கோக்கம், வேல் போன்ற சண், - 
எனவும், கண் வச்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. இ.கன் விரிவு ஓரி 
கெதியிம் காணலாசம். 

கண் வர்ண. 

ம். அகலம்: ஈசன் பால் (தான்) தலைனன வைக் 
அன்ன: அன்பு எவ்வளவு ௮சன்றகோ அவ்வளவு ௮.9. 
உன்னது கலைவியின்,.கண்.
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2. கருமை: பெருமானால் தன்னிடமிருந்து (கைவ: 
னிடம்) நீக்கப்பட்ட பசசம் எவ்வளவு கசிய$கா அவ்வளவு 
கருமை உள்ளது. தலைவியின் கண். we 

3. ஒலி: “பெருமானுடைய தில்லை எவ்வளவு ஓளி. 
Quins Bui gsr gener ஒளியைக் கொண்டது . தலைவி 
யின் கண். 

ச 
&. வெண்மை: பெருமான் கோளில் பூசியுள்ள இரு 

நீறு எவ்வளவு வெண்மை கொண்டமிகச அவ்வளவு 
வண்மை கொண்டது கலைவியின கண். 

5 நீளம் : பெருமானுடைய திருவடியின் பெருமைமை 
காங்கள (அடியார்கள்) பேசப்புகும் வரச்,தைைகள் எவ்வளவு 
நீட்டு உள்ள? தா அவ்வளவு நீட்சி உளளது தலைவியின். 
பெருங்கண்கள. 

6. *செம்மை: பெருமான் தோளில் பூசக் இரு£.று 
என்ற அதனால் சிவப்பும் சொல்வ காயிற்று. எனெனில்: 
பெருமான் மேசன் செக்கிறமுமுடைய தம தலின். 

*கண்ணுக்கு இயல்பு 

1. கண் வர்ணா 

(ம) கோபக்கண்: தழல், வேல், நெருப்பு வீசும் வேல் 
போன்று செங்கழுகீர் போல் Gam gor or gt. 

(2) சாந்தக்கண் : கோபமாக இருக் சகண் விருந்து 
வக்கு என்று) ரிக் கவுடன் செக்கிழம் மாறி கருங்குவளை 
போன்ற குலிசச்சியைப் டெற்றது. 

  

ஐ...8. கரம்: செக்கிறத்தது, மெல்லிய கார்கள் மலச் 
போண்ற. 

9. குழல்: குழல் கீண்ட 
இருள கிற,௧௮, வண்டு மொ 

  

கருமணலின் நிறக். கு, 
கம் வாசனை மலர்களைச் 

*கண்ணிற் கியல்பு கசடமக் கிளப்பின், வண்மை, கரு ஐ. 
செம்மை, அகலம், கீளம், ஓனி, என கிஷஃழ்த்துவர் புலவர். 
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Gy gi  பன்பளப் புடையது, குரரமலரைசீ சூடியது; 
எகாவ்க மலச், வேங்கை மலர்; இவையுடன் கேன் உள்ள 
பர.இரிப்.பூவையும் கலந்து தலைவிக்குச் சூட்டுவ.காக,க் தலை 
வன் நினையா கின்றான். குழல் கொன்றைப் பழ,க்ைை 

ஒ.கி.கது. சுருண்டுள்ளது, தாழ்ந்து தாவ்குவதட 
பலவிதப் பூக்களை அணிந்துள்ளது. புலியூரை அண்மி 
amr ners மனம்போல் இருக் கொண்டது; மணம் 
வீசுவது, ஈன் மண த்தையும் நெய்ப்பையு முடையது. 

10. கொங்கை : பூசப்படுவன ஆகிய சந்தனம்? 
குங்குமம் நெருங்கி, அ௮மிர்க,ச்கை உள்ளடக்க கெய்த்த 
கிறமுடைய சுணங்கான பொற்பொடி இதறியுள்ளன. 
கெசங்கைகள்; அம்பலவரிடக்தில் உள்ள பக்இ பெரு 
இனச் போலப் பரு த்துள்ளது கொங்கை, ஆசம் இலங்குவு, 
இணைந்துள்ளது, தளரச்.கல் இல்லாகது, கொங்க அரும்பு 
போன்றது, இனிமை உள்ள ரும்பும், அமிர்தமும் 
செழும்்தனும் உள்ளஉக்கயெது, செப்பையும் கோவ் 
கரும்பையும் வென்று தன்னையும் (தலைவனையும்) ஆம் 
கொண்டது கேலைவியின் கொங்கை), அணிகளுடன் 
விளங்குவது, இடை கெருங்கும்படி. பெருக்கன்றது 
கொங்கை. 

11. சாயல் : இளங்கொடி, சர்ங்கொடி, கார்மயில், 
பூங்கொடி. போன்றது சாமல். 

12. செவி : சநூல்களைக் கற்க அன்பர் விரும்பினர் 
என்று கோழி சொல்ல, ,௮ச்செய்கி தலைவியின் செவியில் 
வேல் பாய்ந்தது போலச் சென்று எய்தியது. 

13. தோன்: ஓலி செயகன் ஐ மூங்கில்கள் கலைவிகின் 
தோளுக்குக் தோற்று கல்ல முத்துகககள உலழுக்கின்றன. 
(சிந்துகன்றன), பெரிது வளர்ந்த வேயினை (மூங்கிலை) 

ஒத்தது கோள். 

14. நடை: அன்னஈயை, மயில் போனற, கடை 
கூறப்பட்டுள.
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15. நுதல் : ஒள்ளிய, சிறியது பொக்டு அ௮கவிக் 

கால் இடை தாங்காது என்று பொட்டு அணிவ இல்லை. 

ஒண்ணுதல், று நுதல், இருநு,கல், ஈன்னுதல்,-மதிநுகல், 
வரணுடகல், வில்கூலாநு தல் -- கூறப்பட்டூள. 

16. பல்: முத்துப் போன்று பவளம் போண்ற 

வாயில் உள்ளது. கூரியது, ஒனி பொருந்திய வெண் 

முத்துப் போனறது. 

17. புருவம் : வில் போல் வளைந்துள்ளது. 

18. முகம்: ஒளிமுகம், இருவளர் கதாமரைபேோன் து, 

இங்கள் போன்றது, மூகம் ஆகிய மடுவில் பைந்தாகள 

உடைய குவளைப் பூக்கள் மலர்ந்துள்ளன?₹ 

19. மூக்கு : கல்ல கிறமூள்ள குமிழ்பூப் போன்றது. 

20. மேனி: ஈசனுடைய அம்பலம் போன்றது. 

21. மொழி : கு.கலைச்சின் மழலை, கள்ளா அன்ன 

மொழி, யாழேர் மொழி, குயில் மொழி, குழல் மொழி, 

குதுதைக் இளவி, தூமொழி, தமொழி, சேதனமர் சொல்லி, 

பண்ணீர் மொழி, பண்ணுழையா மொழி, பணி மொழி, 

மென்மொழி, -- கூறப்பட்டுள்ளன. பிற ஒளி கெறியிற் 

காணலாம். க 

22. வராய்: கணித் தொண்டை வாய், கனிவாய், 

கனிபவளம், கொலவிவைச் செவ்வாய், கோபம் (இந்.தர 

கோபம்) செங்கனி, செவ்வாய், இங்கனி, மணி வாய், வாம் 

பவளம், - கூறப்பம்டுள. 

வாய் ஊறல் :-- கஇர் கொள் முத்தும், கிலவி,; 

கிறைமது (கண்) கிறைக்குது. 

23. விரல் : மெல்லியது, sre gor yu Cure DK 

24. அவயவம் : (பொது) கமலத்தில் வீற்றிருக்கும் 

இலக்குமியின் அவயவங்களை, பயங்கரமாக ஆண்டுள்ளது 

தலைவியின் அவம்ங்கள்.
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25 ugab: Gewrd, Good இண்ணதெணக் 
இகொள்ள ௮றியா.க பருவம். 

26." மனம் : வன் மனம். 

13, 14. தலைவியின் இருப்பிடம் ஊர் வீடு இடம் 
யார்க்கு உரியது. உற்றார், உறவினர் முதலிய 

விவரங்கள் (உ. 171- 72, /4) 

தலைவி இருந்த இடம் அவள் தந்தைக்குச் சொக்கு 
மானது; அவன் உற்றார் குறவர். அவலைப் பெற்றுளும் 
கொடிச்சி; பொதிகை மலையில் ஒரு சிற்றில் அவளது 
இல்ல; இற்றம்பலவனுடைய கயிலை மலைபில் அவளுடைய 

இ.ம்றில் உள்ளது; Beso உந்து மாமலையில் ௪றூர் 
அவளுடைய ஊர். YEG ஊருக்குப போகும் வழி 

விசும்பினுக்கு ஏணி போட்டது போல் ஏறற்கு அரி.கரண 
Amp. அவளுடைய ஊரார் பொ.து.பமலைச் சந் தனத்ை 
அணிவர். வேங்கை மரகிழலில் விளயாடுவச். 

தலைவியின் ,தந்க முகுலியோர் (ஐயன் மார்) மிக்க 
மூர்க்கர், (கியர்) மலை காட்டினர், மிக்க வீரம் உள்ளவர் 
யானையினமீது அம்பு எய்வார்களாயின் எய்யும்கணை யானை 
மூகக்ை உருவி மண்ணின்கட் புகும். அவர்களுடைய 
இறுவர்கள் கவண் எறிந்தால் பெருக்2.தன் இழும் என்று 

கழிவுற்றுச் சிறு கூடிலிம் பாயும். 
நிழல் 

ஊர், ஊரிலுள்ளவர், விகயாடும் மெல்லிய மர 
கிழல் எ,த.கன்மையது? இராப்பொழுஇல் our விக 
வாடுவது எக்.க நல்ல மர கிழலில்? என அவரவர் ஊரைப் 

ups gs தோழியும் கலைவனும் ஒருவர்க்கொருவர் வினவி 
கிமகின் றனச். 

விரை 

உன். ஊரிடத்தார் பூசம் வா௫னைப் பொருள் ஏது 
என்று கலை மகனைத் கோழி வினவினன். ௮ற்கு.ச்
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was desir sort 685 நும்மவர் எந்தச் சாக்தை 
வுறவம் மடை வினவினண். தோழி நாங்கள் பொதியின் 

ப பொலியும் சந்தனச் சாந்ைத அ௮ணிவோ?ம” எனக் 
கட்டினாள். 

  

15. தலைவிமின் ஊடலும், தலைவணு& (௩. 1ார- 15) 
தலைவன் பாத்தையரிடம் சென்றமை அறிந்த 

தலைவியின் பொறுமை 
7. FRA கெஞ்சுடைந்து புறத்து வெளிப்படஈமத் 

Our Og sen கண்ட தோழி, “தாண் இவ்வாறாகவுல் 
கலங்காது கின்ற பெரும் பொறை யசக்டியை யசண் 
இன்று எவ்வாறு புகழ்வேன்'' எனக் தலைவியை விவக்னு 

றிணன். 

9. தனது பெருமையை வியந்து கூறிய 
Bsr PEGS SOG! wow சவரக் கொடுத்து வேறு துணை 
இன்மையின் “தமது அணையையே அமக்குக் துணையாகக் 
கொண்டு கிடந்து என்னைப்போல் உயிர் தேய்வார் இனி 
யாவரோ" எனக் கூறிச் தலைவி வாடினள்.. 

2. தலைவன் கெொடுமையை அக்ஙணம் தோழியிடம் 
கூறி வாடிய தலைவி, **அனவிடை வந்து கலைவண் மசர்பு 
கரத் தான் ௮.கனளை ஈனவென்னறு கிளை 5 SI, புலந்து 
தலைவனோடு புணசாது இருக்கமையைக் கூறிக் கனவ 
இழந் சமையைக் தெரிவித்து வருக் இனள்._ 

4. கனவு இழங்தமையைக் கூதி வருந்இய தலைவி, 
“நீயாயினும் கலக்.கவர்க்குப் பொய்ம் முகங்காட்டிக் கரத்தல். 
பெருகி கம் germ எணன்றிலையே” என விளக்கொடு 
வெறுத்துக் கூறினள். 

5. இங்கனம் விளக்கொடு வருக்இய SRF 
, தலைவன் UT FO GAD பிரிந்து வந்து வாயிலில் 18 he 
வண்டு அனையர் ஆடவர், பூ அனையர் மகளிர் ஆதலால்: 
,கலைவனை, எற்றுக் சொள்” என்னு வரயிலவர் உறக் 
,கலைவனுடைய மாகீலயும் கோளும் அவனை வேண்டினார். 

இ. ஓ.க- 6
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கொள்ள அமையும். காண் தலைவளைப் பர.த்தையச்க்கு 
உருவரையாகக் கொடுத்தேன். எனக் தலைவி வாயில் 
முத்துக் கூறினள். 

6. அங்ஙனம் வாயில் மறுக், தலைவி, ஆற்றாமையே 
வச்யிலாசப் புக்குப் பள்ளியிடக் கானாகய தலைவனோடு, 
“நின்னை நோவ தென்னோ? கின் காதலியார் கினக்குப் 
ப. இ.தாகச் செய்து அப்புல்லு, தலை யாள் செய்ய மாட்டேசம். 
அதுனால் எம் கலையை விடுவாயாக” என்னு கூறிப் Lei orf? 
மிடதீது ஊடினன். 

7. ஒருத்தி நமக்குத் தர நரம் அவளை ஏம்தும்படி 
ஆயிற்று. கம்முடைய பெண் தன்மை ஏன; யலி 
வுரைகுது, த் தலைவி அமுக்க முற.றுச் கூநினன். 

9. பாதிதையிற் பிரிந்த தலைவன் செவ்வணி எண்டு 
வந்கானென்று சொல்லும் அளவில் கலவி கண்கள் 
Rab sor. Hijo கோக்ககது இர் காதலன் நோக்க 
அச்வெப்பு ஆறி முகம் மலர்ந்கமைமை அவ்விடல்துக் 
கண்டவர் கம்மும் உறினர். 

9. “கப்குற் பொழு கானும், அக்இப் பிறையானுக் 
ஆஜ்ருனாம்ப் புகு.-ர கின்றான். கலைவண்; இனி 8 பலக் 

ம்பசலை அல்லை” எனச் கலைவிக்கு உழையர் கூறினர், 26.4 

  

10. தலைமகன் பூப்பு Mepis கிழ் இியைப் புலவி 
,£ர்.தீது இன்புறப் பண்ணி எல்.தலுற்.று. மஇழ்க் மையை 
MUM Flow st wl OE BE உ. நினர்.. 

Ll. புலவி இர்ந்து இன்புறப் புணரப்பட்ட தலை 
மகள் இவ்வசறு அருளும் அருள் பிறர்க்கும் ஆம் என உட் 
கொண்டு பொருமி அழுது பின்னும் அவனோடு கலவி 
கருதப் புலக் தனள். 366 

12. புலவி இர்ந்து கானும் அவனுமாய்ப் பள்னி 
யிட dsrT Bu, கலைவி இப்பள்ளி பலரைம் பொழு 
ி.கன்று: இழிய இப்பொழுது இவளிவ்வாறு இழி,தற்னாக்
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a7 Bur குறிப்பு என்னை கொல்லேச எண்று உழையர் 

கூறினர்... 367 ௮. 

73.  செவ்வணி விடுக்கப் பூப்பியம் . செவ்விகெடீசமல் 

மைலி வறித்து இவளது பொலிவோடு வகர்,கமையான் இவள் 
மெய்யே தக்க வாம்மைமனெனதக் கலைவளை வாரயிலவர் 

om pb Beart. 368 ° 

14, தலைவி வருந்த அயலாரி௨த து ஈல்குகலால் 
எம்முடைய வள்ளல் இன்று தகீகிருந்திலன் எனக 

காழி தலைவனை இயற்பழிதுதுக் கூறினள். 376 

75. கன் பெடை ௮ன்னமரனது வருக்குது க௫ு;த 
அறிச்து சேவலன்னம் எங்கினுடைம பெடை மேல் உறங்கு 
விஜி போல வரம்பு கடக்காண் ஊரன் எண்ணு உழைவவர் 
உரைகு்குனர். 822. 

  

   

28. வயலுரான் வரம்பிலன் ஏன்று உழை௰ர் இயற் 
பழிக்கு கலைவி உழையர் கேட்ப அன்று புனத்னு 
வாக்குழை ஏர்.இ வங்கார்; அவர் எண் கெஞ்சல் கின்றும் 
விலகீகிணும் நில்லார் எண்று லைவளைப் பசரசல்கஒனன். 278 

  

     

  

ன் கண்ணை கினையரது வேறொணன்றணன் மேல் 
எலு gid Gur gith "அவள் என் உள்ளக் 

ao புரு றாள். மாண் அவளை நிளையுக்கோறும் பள்ளத் 
அப் புஞம் புனல் போல கீல்லாது என் மனக்கள் ஆகின் 
முன் என்று தலைவன் கலைவிலை Bor Sg வியக்து 
கூடினன்... 879 

Y TOP SIO BE   

  

78. வாலில் பெறா. தலைவன் தலைவியை எவ்வ௪_ற; 
கண்ணுவது என்னு மகன் இறம் கினையா கின்றான். 599 

279. பின்னர் வாயில் பெருது கின்ற கலைவன் என் 
வாட்ட கை நீக்காத இவ்விரதம் ௭௪சகரமன வாயில் 
வேண்டிக் தோழியிடம் wm Serer. 3881 

90. * “பண்டு -8ர் வரும் வழியிடை” வரும் ஏ.கமுல் 

இருளும் எண்ணாது, கன்றை அசண்௰ ஈற்னுவை HS
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எம்மாக்டு வக்கர். இன்று பர.தைையர் தெருவே அண்டு 
ஊர்ந்து வக்க தேர் மேல் ஏறிப் போகின்றீர். இதுவோ 

எம்மாட்டு நுமதகருளும்'' எனக் கோழி சலைவனிடம் 

கூதிகள். 382 

97. இங்கனம் வாயில் பெறாது கலைவண் Abs, 
வாயில் வேண்டிக் கோழி, தலைவியிடம் “அன்னு நம்புன க் 
இல் யாளை கடிக்க விருக்இனர் வாயில் வேண்டி வாய் Bo 
வாது கிற்னெறார்."” என்று தலைவியிடம் கூறி வாயில் 
வேண்டினள். 383 

99. கோழி வாயில் வேண்டத் தலைவியின் கோக்கங் 

கண்டு தலைவன் வந்தான் ஏன்று சொல்லும் அளவில் 

தலைவி கோபித்துக் கனன்று கோக்டுக் கண்கள் இவக்கக் 

கண்ட மனையவர் ம௫ஓழ்ந்தனர். 484 

23. மகனை கமக்குகு தந்த பின்னர் ஈம் காகுலர் 

இன்று ஈம் கடையைக் கண்டார். இதுவன்றோ ஈம்மாம்டு 

அ௮வசரருள் எனத் தோழிக்குக் தலைவி வாயில் மறுத்துக் 

கூறினள். 585 

24. தோழியிடம் வாயில் மறுக்க தலைவி “உன்னி 

உத்து அவர் (தலைவர்) அருள் பெரியர்" என்னு 8 சொல்ல 
வேண்டுமோ 2 என வாயில் வேண்டிய பாணணோடு ஆச் 

இன்னி புலையா என்னு வெகுண்டு கூறினள். 386. 

25. நீ வெகுளப் படுவதனறு, கினக்காப் பல்லாண்டு 

செல்வதாக; யான் வேண்டிய இடதக்குப் போக கின்னடியை 

வலங்கொள்ளா கின்றேன்” என வாயில் பெரறாமையிழற் 

பாணன் புலந்து கூறினன். 357. 

26. வாயில் பெறாது பாணன் நீங்க, யாவர்க்கும் 

வசயினேராது வெகுண்டு உரைக்,கலால் தழல் போலச் 

சிவந்து தலைவியின் கண்கள் AHS) STH SHIT ஒக் 

தான் என்று சொன்னவுடன் கருங்குவளை போலச் செவ்வி 

பரந்து குளிர்க் தன என்னு இல்லோர் ' தம்முள் 

கூதினச்--288. :
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27, விருக்தேற்றுக் கொண்ட தலைவியிடம் “நம்மு 
pos 280 மகனை )க் தனக்குக் துணையாகக் 

காண்டு வந்து Csra mi sore Ror gor 5 Be up 

ய] பொதிந்து இனி ஈம் அரசற்குக் குற்றேவல் செய்வா 
vue, எனத் கோழி தலைவியின் ஊடலை.க் கணிவிச் 

சன் —389. * 

98. நின் காதலிமார் (பரத்தையர்) கின்னை வெகுளி. 
வா்... து இடக்க, மாம் மேனி முழுதுனு சிறுவனாலுண் 
டாக்கப்பட்ட பால் புலப்படும் தன்மையை உடையேம். 

ஏஉகன்மேல் யசமும் ரீ செய்கன் ஐ இக்கள்ளதை)த விரும் 

பம். அகுனால் ஏங்காலை.த் தொடா. கொழி; எங் கையை 
விடுவாயாக; .ஏனது கலைவன் தன்னை xorg af 

ஊலைவி ஊடினன், 390. 

29 புனலாட்டுவித்தமை கூறிப் புலத்தல். ஒரு,த்தியைப் 
பனலாகஃ்டு வித்து என் மனையின்கணா இவர் வந்து நிற் 

லாம இது எனக்குப் பொறுத்தல் அரிது எனக் கூறித் 

மலைவி பூலக்குனள். 897. 

  

வயா 

20. “ஏம்முடைய சிறிய இல்லின்கண் வந்து அன்று 

கீர் (தலைவர்) செய்த கலையளி எங்கட்கு ,௮ண்,று வேண் 
2அமாயினும் இன்று உமது இருவருள் எங்கட்கு நீர் வந்த 

இரு துணையும் அமையும். வேறு நீர் தலையளி செய்ய 

வண்டுவ இல்லை; எனக் கலவி கருதித் தலைவி தலைவனோட 
|லந்து கூறினள்.--99.9 

27. விழுமிய காட்டு விழுமிய நல்லூர் விழுமிய குடி 

பிவள்ளிர் / எம் போல்வாரிடத்து இவ்வாறு புணர்தல் 

விரும்பு, கல் நுமக்கு விழுமிய அல்லவென MES 

நுரைத்து ச் தலைவி ஊடினள். 393. 

52 அன்று பொதியின் மலையிடத்தில் தன் மலர்க் 
மண்ணினஅ இனிய கோக்கக்தைக் தந்தருளி என்னைத் 

ன வயமாக்கிய பெண்ணமுதம் அதுவன்று; இது 

கம்மை வரு த்துவகோர் மாமயமாம் எனது தன்னெளு?ற்குச் 
சொல்லி ஊடல் நீடிப் கால் நலைவன் வாடின்ன். 494;
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82. அன்னு அ௮ரிஇரண்டு யானை வேட்டணா செய்யும் 
வழியில் தமது இ௰ல்பான அன்பை நமக்குத் தக்.தவர்க்கு 
இன்று காம் உடம்படாது கிற்காம் இக்கிலமை எனனாம் 
என்னு ஊடல் ஒழிந்து கலைவனுடன் புணர்ச்சிக்கு, த் தலைவி 
உடம்பட்டாள். 395 

94. புதல்வனை எடுத்து அணைத்து அது வாயி 
(ஜாகக் கொண்டு தலைவன் உள்ளே வர, அப்பு, கல்வனை 
வாக்க அணைத்து அவன் வாயில் தம்பலம் தக்மெய்யிழ் 
படுகலால் எல்லார்க்கும் பொதுவா௫மை தம்பல,த்கக் 
கொண்டு வந் கோ 8 எம்மைக் கொண்டாடுவது! இதனை 
கினக்குத் தந்தவாறு சொல்லுவரமாக எனப் பு.சல்வண் 
டூமல் வைத்துச் தலைவி புலவி இர்க் கனள்.--96. 

   
35. புலவி இர்.த்தபின் புணரிந் த கலைவ க 

தங்கையினை (பரத்தையின்) மார்பு என்னு கருத ௨ 
தலைவன்... அவ்வுகைமயை (கன் கெளுசில் உள்ளவர்க்கு 
கோகும் என்றூ ௧௫௬௫௮) தன் தலையால் ஏற்றான். கலைவி 
புலந்து அழுதாள். 357 

36. கொடிய வழியிற் சென்று ஒரு சிறிய ஊரில் 
றான் சோல் பள்ளியில் தூங்க துயிலுக்கு மாறு கண் 
ஒலம் எனறு மூன கிகழ்ந்து சிகழ்ச்சிமைக் கூறி.க தலைவன் 
தலைவியின் ஊடலைத் இர்த்.தான். 898 

37. “ஈம் புதல்வன் விகாயாடக் கண்ட அவள் 
(பர,தைக) அவனை நின் மகன் என்னது ஐயுற்று,த் தழுவக் 
ண்டு & இயற வேண்டாம். அவன் உன் மகனே. உறவு 
மெல் உறவே. இவ்வில்லம் ௨ன் இல்லமே. நீ உள்ளே 
வருவாயாக,” என்று நான் கூற அவள் (பரத்தை) 
காணிச் சென்றாள். “நான் அவளை அ௮.நிமோேனாக, நீ மாயக் 
கூற வேண்டுவதில்லை” எனத் தாண் பரதசையைக் 
கண்டமை கூறிக் தலைவி தலைவனிடம் பின்னும் புலக் 

sorer. 399 
58. தலைவன் யாவர்க்கும் sae Bud ஆவசண். 

வேண்டக் கொடுக் கலின் கற்பகம் போல்வான். க.ற்ளோர்க்கு.
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நல்ல துணையாவான், இசைமை உணர்ச் த-பாணர்க்குச் 
சுற்றம் போல்வான். கினைக்ததைக் சொடு த் கலின் சந்தா 
மணிக்கு ஒப்பாவான். தஇல்லைச் சிவன் தருவடிக்குக் 
கொன்றை” மாலையை கிகர்ப்பான்; சரன்றோர்க்குச் சங்க. 

கி. போல்வான். யாவர்க்கும் பயன் கொடுக்,கலின் விதி 
யொடு ஒப்பாவான். தன்னை வந்து சேர்ந் தார்க்கு ஊருணி 
போல்வான். அதனால் நீ அவனோடு புலத்தல் கூடாஆட 
அவன் வரும்பொழுது எதிர்கொழுதும், போம்பொழுது 

டிறந்சகொழுதும் புதல்வனைப் பயந்.இருக்கையன்றோ ஈமக்குக் 

கடனாவதெனக் கூறிக் தலைவனுடைய et Hu Gongs 

எடுத்து உரைத்து அவளுடைய (தலைவியினுடைய) ஊடலைத் 

,£ர்.தீ.து அவனோடு பொருட் சப் பண்ணினாள் தோழி. 400 

  

6. தலைவியின் ஐயன்மார் முதலியோர் (௩. 11 - 76; 

உமர், எந்து, எம் ஐயர், எம் மலையர் 

என ஐயர் சாலவும் மூர்க்கர் 

மர் 

கல்வரை காடர் 

கமர், நமர். 

1. ஐயன்மார் செய்கையும் வீரமும் : Caen word 
கொடுத்தாலும் ஈமர் உன்னைக் (தலைவியை) கொடுக்க மாம் 
டார். அவர்கள் யானை முகத்இன்மீது விடும் அம்பு 
ஊடுருவி மண் குளிக்கும். 

2. சிறுவர்களின் செய்கை : சுவர் விடும் கவண் 
கல்லால் தேன் இழுலினின்றும் தேன் ஒழுகிச் சிறு 

குடிலில் உந்தும். 

3. நலைளியின் ஐயன்மாருக்குத் தலைவன் அஞ்சுவதாகக் 
கூறி உள்ளான். 

17. தலைவியின் காம மிக்க கழிபடர் கிளவி (௩. ரர - 17) 
,தலைவி தனது வேட்கை மிகவாற் கேளா கனவற்றைக் 

செம்பனவாக  ப்பூம்பொழில்காள், புள்ளினங்காள்) என:
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விளித்து ரங்கள் “ஏதுற்று அழி௫ஏன்றாய் என்று என்னை 

Aer Der ISH" இதுவோ உங்கள் அன்பு, என்று அவற் 

CGO புலந்து கூறினள். [இது தலைவனைக் காண 

விரும்பிய தலைவி (இரவுக்குரியு) Gb DS wus ZI. | 

18. தலைவியின் கோபக் கண்கள் சாந்தக் கண்ணாய் 

மாறின சமயங்கள் (௩. 17 - 15) 

7, பரத்தையிற் பிரித்து தலைவன் வந். தான் என்னு 
சொல்லும் அளவில் தலைவியின் சண்கள் சிவந்தன. அவ 

ளுடைய நோக்கற்து எஇர் தலைவன் கோச்க, அச்சிவப்பு 

ஆதி முகம் மலரக் எண்கள் சாற்,தம் அடைக் தண. 363 

  

2 பரத்தையிற் பிரிந்து தலைவன் வந்தானென்று 

சொல்லக் கேட்டு க தழல் போமை Aeris» ,கலைவியின் சண் 
கள் விருக் தொடு வக்காண் ஓன்று இதரிக் தவுடன கருக் 
குவசீள போலக் குளிர்க் சன. 

19. தலைவியின் கோலம் (௩. 111 - 19) 

(கலைவன் கலைவியை அலங்கரித்தல்), 

வண்டுகள் விடாது தங்கும் கூக் கலில் இட்டதாலும், 

அணிக்கு ,நணிகலனகளும், அணிந்துள்ள மாலையும், 

இவையெல்லாம கின் கோழி செய்துள்ள கோலங்கள் 

போலவே உள்ளன. யான் பிறிதொரு கோலம் செய்? தன் 

என்னு கலங்க வேண்டா, கெளிவாயாக என்று தலைவன் 

டைநினான்.. 

20. தலைவியின் சிறப்பையும் அவளைப்பற்றியும் 
தோழி தலைவனிடம் கூறல் 

7. எல்லா உலகமும் நல்கனும் எமர் அவளுடைய 

இ.றிய இடைக்கு விலையாகச் செப்பலொட்டார். இனிப் 
பெசிய முலைக்கு ரீ விலை கூறுவதென்னோ எனக் கோழி 

விலை அருமை கூதியது. (இஃது அருவிலை உரைத்தல் 

என்னும் துறை.) * 197
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ச. கலவி சருஇயது இன்னதென்று தெரியா sors 
காஜி தலைவியின் வருக்க க் கலைவனுக்குக் கூறியது. 
sown, அறிந்து தலைவியைக் கொண்டு நீங்கென்க குறிக் 
அமை க்குது. 199 - 

3. என்னைப் புல்லிக்கொண்டு ,கன்னுடைய பூவீவ 
௯யயும், பந்தையும், பரவையையுங், இளியையும் இன்றெண் 

ஸ் குந்தாள். அது கின்னோடுடன் போ தலைச் கருஇப் 
பாலும் எனத் கோழி தலைமகனுக்குக் தலைவியின் 
ூறிப்பை உரைத்தசள். 200 

4.  பேோக்கருமை கூறிய தலைவனுக்கு, கின்னோடு 

போகப் பெறின் அவளுக்கு (தலைவிக்கு) வெஞ்சுரமுக் கண் 
சரமாம். ரீ. அருமை கூறாது அவளைக் கொண்டு போ 
வெனக் கோழி தலைவியின் ஆதரம் கூறினன். 909 

5. ஆதகுரவ் கூறிய கோழி ரீ (தலைவன்) உடன் 
கொண்டு போகரயசஇல் அவள் (தலைவி) ,கடக் துறக்,த கமல் 
2பசல இறக்துபடும் என்னு கூறினன். 203 

6. சின்னோடு போதும் இடத்துக் கற்சசம் அவளது 
இற்றடிக்கு. நகற்றளிராம் எனக் கோழி தலைவனுக்குத் 
,கலைவியின் துணிவை எடுத்துக் கூறினன். 209 

7. உன்னுடைய சல்வி, குலம், நீது இவற்றைக் 
க௬.இ.த் தலைவியை உனக்குக் கொடுப்பது அல்லசல், விலை 
கூஅவராயின் அவளுக்கு (தலைவிக்கு) ஏழு உலகும் விலை 
போதாது எனக் கோழி முலைவிலை கூறினன். 266 

8. காதலர் கானகத்தை உடைய சரக்குப் போய்ப் 
பொருள் Cer கினைகன்றுர் என்று மாண் (கோழி) 
சொல்லும் . அளவில் (தலைவியின்) அவளது முலையுவ் 
மண்ணும், பொன்னும் முத்தும், தந்தன இனி நீ செட் 
'சென்அு,தேடும் பொருள் யாதோ என்று கோழி கலவ 
ணுக்கு அவளது பிரிவாற்றாமை கூறினள். 335
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21. : தலைவியின் திருமணம் (m. II - 21) 

1. தலைவன், தலைவியைத் கேடிச் சென்ற செவிலி 
“இக்காவன் மனமின் கண்ணே யாங்கள் .பணனு செய்ய 
அவ்விருவரையும் இன்னும் பெறுமாறு உண்டே என, 
ஆரசய்க்து சொல்லுங்கள்!” என்று வேஇயரிடம் சோஇடம் 
டகுகட்டனன்.--906.. 

8.  மணமுரசு சேம்டு மனையிலுளளார் இஃது இவள 
கோக் ஒலிக்க றது. மணாமுரசு என வுட்சகொண்டு யாம் 
மரண போற்குடக் கோரண முகதலாயினவ ங்றான் மனமை 
அலச்கரிப்போம் என மஇழ்வொடு கூறினள். —296. 

5. யானையின் பிடு அழி,க்.கார் (தலைவனின்) முரச 
மூழங்குகண்றது. வெறி ஆட்டுக். weve iors ஒலித்து 
மூருகயம் BHD gH. இணி ஒரு குறையும் இல்லை; எனது 
தலைவிக்குத் தோழி ரணமுமக கூறின.     

4.  தல்வண் மலைவிக்குச் கொடுத், தழை வாடாது 
இருக்கக் கண்டு அ.தி.தழையே பற்றுக் சோடாக ஆற்றி 

யிறாக் காளன் தலைவி sors கோழி அன்னுள்ளே மஒழ்க்து 
கூறினன். 300. 

22. தலைவியின் தோழிலும், செய்கையும் 
விளையாட்டுப் பொருள்களும் (௩. 111 - 22) 

3. தொழில் : இளியை ஒட்டிப் பைம்புனத்கைக் 
G0 650; suid. waouGer உச்சியில் உள்ள ௬௭ திரில். 

குடைக்து ஆடுதல், மலையை நோக்கல் கூவி எஇரொலி 
கேட்டல். 

2 விளையாட்டூப் பொருள்கள். (க. 1 - 26) 

பாவை, பூவை, பைய்ளி, பொற்டந்து. 

23. தலைவியின் நாண் (௩ - 99) 

2. தலவனது ஆற்றாமை மிகு.இ கூறக் கேட்டுச் கன் 
கண்மணி போன்று ஒரு ஞான்றும் தன்னைவிட்டு சவ்கா,க.



௩. கப்பொருட்பகுஇ of 

நாண் அழலைச் சேர்க்க மெழுகு போலத் கன்னை id © 
Biss GOA NODE றியது. சீசீ 

அலைவி பெருகாணினள்; ,கன்னோடு வளர்க, “டுபாழ் 
பார் இருகாண் தலைவர்மிது தான் வைத்து விருப்பக் 
என்னும் பெருங்காற்று வீசப் பறித்து எறியப்பட்டது. 
மஎவிச் இணி எப்டி பிறப்பில் கண்ணும் குடியிற் பிறவாத 
ஓழி. என்று மாண் Bipot ONC’ Boor oir தலைவி. 
(இது கலைவனுடன் சேண் நெறி மெல்லக் தலைவி துணிக் ௪ 
பேது கடறியது) 2004. 

ம்லைனி நாணத்துடன் தன் கண்ணைக் கையால் மூடிய 
பொழுது தலைவன் அவலர நோக்க. “பொன்னே ! நீ உன் 
கூரிம கண்களைக் கையாற் புகைத்து என்னை வாழச் செய் 
காய். என் உள்ளம் துளங்காமை வேண்டின் நின்னைச் 
சுற்று முழுவதும் புதைப்பாயாக” என்னு கூறிக் தலைவன் 
தலைவியின் மேனியே கூற்றெனக் கூறினன்.--85. 

,கலைவி பெருகாணினள். ஆகலின் கண் புகுக்து ஒரு 
கொடியின் ஒதுங்கி வருந்தா நிற்ப, கலைவன் சென்று, 
அவளுடைய UGS FSO GS கணிப்பான். போன்று. 
முலையோடு முனிந்து “பணை முலைகாள்! பி.கு உடையிர்/ 
இன்னும் நீர் பெருக்இன்றது எ.குற்கு ?” என்று அவளு 
டைம இடையைக் தாங்கி ௮ணைக்து கின்றான்.---194. 

24. தலைவியின் பிரிவு ஆற்றாது அவள் 

வளர்த்த கிளி நற்றாயிடம் 

வருந்தியது (௩. 11] - 24) 

ஏன் அன்னை போயினள்; யாண்டையள்; என்னைப் 

பருந்து அடும்; என்று தலைவிடின் பிரிவு ஆற்றாது அவள் 
வளர்த்து இளி வருந்துவது என் கெளுசை அனுக்கின்றது 
என நற்றாய் கூறி வருந் இனள். 

25. ,இிலைவியின் மலர்மாலை (௩. ரா - 26) 

[,சல்வியிஹுகூர் தலில் ஒண் மாலை சூற்ந்துள்ள ௮]
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27. தலைவியும் சிவனும். [௩. - 97) 

கலைவியின் ஆவி அன்னார் கயிலாயத்தில் பயிலு 

வர். (37)- ‘ 

, அம்பலத்து வணங்கா,க அறிவில்லா, தவரை (இய மக் 

கை) பொருது சிறியவள் தலைவி; உள்ளும் உ௫௬௫ 

உரேசமம் அலிர்ப்ப, இறைவனால் ஆட்கொள்ளப் பட்ட 

ஒரு கூட்டத்தைத் தனக்குத் (தலைவிக்கு) தந்து புலியூரில் 

(இல்லையில்) ஈடனம் செய்பவர் இறைவர், தன்னுடைய 

இரண்டு இருவடிக்கு இரண்டு கரங்கக£த் தந்துள்ளார் 

பெருமான்; என்னுடைய வாயிலும் மன,த்.இலும் பிரியா,க 

'இஹறைவச் அவர். 

28. தலைவியும், செவிலியும். (௨. - 98] 

1. செவிலி தலைளியைக் குறிப்பது 

7. தலைவி எங்குப் பேயினள் என்னு செவிலி கோழி 
வைக் கேம்டனள. 224, 

2. தலைவி அறத்தொடு நகிற்பக் கேட்ட செவிலி 
அஃது அறமாயினும் இவன் பருவகத்திற்குக் தகாது. 

இணி அவளுக்கு அவனை (தலைவனை) வழிபடுவதகல்லது 

பிறிதில்லை எனத் தலைவியின் க.ற்புகிலைக்குச் செவிலி இரங் 
Borer. 226. 

3. தலைவி தன்னிடம் செய்கு வலக்காரங்கள் எல் 

லாம் தாம் காட்டுக்குப் போவதாகக் குறிக் தைக கான் அறி 

இலேன் என்னு கூறிச் செவிலி கவலைப்பட்டாள். 227. 

ச். தன்னைக் கழுவிக்கொண்டு இடக்கிற என் கை 

உறக்கதக்தால் சிறிது ஈகழுவமாகனும் கெஞ்சழியும் “பேடை 

இன்னு என்னைக் கவலைக்கு ஆளாக்னெள் என்று தலைவ 

னுடன் தலைவி பேரனை ஆற்றாது செவிலி நருற்ருக்க்குக் 

கூதினன்.. 999.”
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5. செவிலி கற்றாயின் கவலையைக் கண்டு தான் 

பபாய் கீ தலைவியை த் கடி வருவேன் ஏன்னு 

கூறினன்... 234 me 

6. தலைவியைக் தேடிச்சென்ற செவிலி தலைவியின் 
கவடு கண்டு அறிந்தாள். 237 ௬ 

7. “ee . . 2 ன் ர @ 
7. பேகம் பருவம் கழிந்தது மூன்பு ஏன்னைப் 

ரிரிந்தால் ஊதகைக்காற்று சுழலும் கொடி போல்வசள், 

இப்பொழுது சுரக்தின்கண் அயலானொருவனுடன் பேசக் 

காள். அவளை © கண்டனையோ என வேட்ட மாதகரைச் 

செவிலி கேட்டாள். 239. 

8. சிவபெருமானுடைய கரத்திலுள்ள மான் போல 

ஒரு மசன் (தலைவி) மயில் போல எ.திரே வக்.த_கக் ௪ண்டீ 

ரோ எனச் செவிலி வேஇயரை வினவினன்.--945. 

9. தலைவியின் மெலிவு கண்டு இவள் சேயினது ஆட் HR 

யிற் பல்டனள் போலும் என்னு செவிலி கூறினள். 282. 

10. செவிலி தலைவியின் கோய் இன்னதென்று 
சொல்லும் எனக் சட்டுவிக்இக்கு உரைக் தாள். 283. 

Ul. ஈஇகயாள் இவளை என் சொல்லிப் பரவுனும் 

ror oy முளைய௱ அளவின் முதுக் குறைக்காள்'' எனத் 

தலைவியின் கற்பினின் வழாமையைச் செவிலி கறரும்க்குக் 

கூறினள்.--994. 

29. தலைவியும் தோழிகளும் (ஆயமும்) 

சக்குனச் சோலையில் பக்.குடுஇனெறார். கணக்கில்லா 

வர். 107 

அங்கை கூப்பிச சோஇ வரிப்பந் குடிப்பார். 

ஆவி அன்னார், கொடிச்சியர், கொல்லசயம், நுண் 

மருங்குன், கல்லாச், பொழில் வாய் எழிலாயம், வண்டல் 

ஆயம் எனக் ,தலைவியின் ஆயம் விளச்கப்பட்டுள்ளது.
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விக்யாடிக் கொண்டிருக்கும்போது, ஒருவர் வக்கு 
தும் வண்டல் மனைக்கு யான் விருந்து என்று வக்து 
கின்றான். அப்பொழுது காற்று கரைமேல் விசக் உடல் 
என்னை அடித்துக் சொண்டு போகக் கடலில் காண் அழுந் 
துமல் காத்தான் அ.க்தேரன்றல் என்று... தலைவி 
தோழிக்குக் கூறி அறத்தொடு நின்றாள். 

80. தலைவியும் நற்றாயும் (௩. - 30) 

தலைவியை நற்ருய் குறிப்பது 
2. எம்.கார் மயில்; கொடியேர்னள், ஈற்றேன் மொழி; 

இல்லை ௮ன்ன மணங்ளொளஞுசாயல்; பே; காக்கும் 
பாக்கள் என்றெண்ணிக் ॥ண் புதைக்துப் பதைக்கும் எம் 
சார் மயில்; முனுகிருற பெற்றி மிக்கு நற்றேன். மெரழி 
அழற்கான் ஈடந்காள்) யாழியன் மென் மொழி வண்மனப் 
பேதை. 

  

(2. தலைவி, சலைவனுக்குக் குற்றேவல் சரிவரச் செம் 
வாளேச என்னு ஈற்ராய் சவலையுற்றாள். 

3. தலைவி GA sma எண்ணிக் தக்தையை 
(இளியை) நோக்கிக் சாய் புலம்பினள், “அம்பலவளை 
வணங்கா காரைப்போலக் கொடியாள் மலை நெறியில் 
வண்ணம் சென்றாள், ண்டு எவ்வண்ணம் ஐ. 
என்னு நற்றாம் சொல்லி i i 

4. தலைவியின் 1 படுசரம் தணிக்சென 
(GG Genes வேண்டு மெ 3 சூரியனை (op sia 
வேண்டினள். 

   

ரவ 

  

    

    

5. தலைவி ஓர். எஇலன்பின் சென்றாள்; எணச் 
செவிலி கூறக் கேட்டு ௩ழ்றுய் வாடினள். தோழியை விட்டு. 
என்னை நிக்கி, இவ்வூரில் உள்ளார். அலர் தூற்ற எடுக.துக் 
கலங்க, எங்களைச் சேரா தார் முன்னே அம்பல .க்தைப் பணி 
வாவர் போல ஸுரிய சர,த் தசென்றுள்.. இணி ஏங்கனம் 
ஆதினுவேன் எனத் தாய் புலம்பினள்.
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31. தலைவியும் விருந்தும் (௩-4) 

துலைவன்மீது கோபித்து இருக்க தலைவி. தலைவன் 

விறாக்மி தாடு வந்தான் என க தெரிந் கதும் கோப கிலைமா லி 

சாங்தகில் எய் இனாள். 

32, 33. தலைவியைக் குறிக்கும் சோற்கள் (௨௩-58, ௪8) 

( தலைவன் முதலியோர் குறிப்பன) 

அணங்கு) அமிழ்து, இடைமரு௮ு; . ஏகம்பம்; . வள 

இயம், அன்ன பொண் இளம்ரன்;) எம்பிள்௯ள7; கலல் வக்க 

கண்ணி; கலைமலி கரரிகை; காழி அன்னாள்) கின்௯; சூயில் 

மன்னு சொல்லி; குரசப்பயில் கூழை இவள்; செசஒ.ச்௪; 

ற்றம்பலம் ,ஒனையசள்) தொண்டைச் செவ்வாய் சவ்வி) 

சொ? புலியூர் அண்ண பொன்: பெண் மிழ்தம்; டைப் 

பரவை; மயில்; மெல்லியல்) யாழ்கற் ற மென்மொழிக்கன் ல; 

வாமேகலை; விற்படு வாணுதகலாள்; இவை போல்வன Bw 

ஒனிகெறியிற் காண்க. 

34. தலைவியைச் செவிலி குறிக்கும். சொற்களும் 
சொற்றோடர்களும் (௩. 111 - 54) 

1. அணங்கு, 2. அம்சொல், 3. அம்களை, 

fewer, 5. எம்மை, 8. ஒளிஇழை. 

2.  ஸஅம்பலவர்கச்கு உற்ற பக்இயர் போலப் பண க.து 

இறுமாக்கு பயோ தகுரகுது ஓர் பி.கு, 

8. கட்டணிவார் சடையோன் இல்லைபோலி. 

9. கயிலைப் பயில் செல்வி. 

409. சடையோன் காமரன் என ஒரு மான, 

27. சடையோன் இல்லை போலி. 

79. வர் மலர்க் கண்ணி. 

22. . இல்லைச் சிற்றம்பலம் அனையான். 

74, உ பூவணம், அன்ன பொன். 

15. மாண் இழை. 
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78. வடுத்தான் வ௫ர் மலர்க் கண்ணி. 

அற ஒளி நெறியிற் காண்க. 

, "தலைவியைச் செவிலி வர்ணிப்பது (௩. 117-24) 

2. அருவினையேன் பெற்ற அம்மனை. 

2. சடையோன் கரமான் என வொரு மான் மயில் 

போல், ௪எ.இ3ர வருமே சுரமே. 

8.  அனிச்சப் பூவை மி.இக்கிற் பகைத்து அடி பொக் 

கும் கங்கை எரியும் ,த2மல் வேல் போல உள்ள பரத் கானித் 

றனது அடிவைத்து நடக்க முடியுமா? 

[இஃது உடன் போக்கில் தலைவியின் மெல் அடியைச் 
செவிலி கினை த்துக் சவலையுற்றது.] 

4. குற்றம் இலாச் சிறியவள கின்றது இவ்விடம். 
(இஃது உடனபோக்இல் தலைவியைக் தேடி. வந்த செனிலி 

Sor ayer wa Hus HI). 

5. புவியூனைய என் பாவை. 

6. பேகதையாகிய பருவங் கழிந்தது சுரம்போக்த 
பின், அதியாப் பருவக் களாய் முன். நிலின்சண் 

என்னைச் சிறிது நீங்கில் தமியளாய் நடுங்குகலான் ஊட) gs 

யாற் சுழலும் வல்லியை ஒப்பாள். 

இது வேட்டமாதரிடம் செவிலி தலைவியை வச் 
ணித்தது. இல்லை ஒப்பாள். 239 

9. அம்பலவர்மீது மிக்க பக்தியை யுடைமாரைப் 

டூபாலப் பெருத்து இறுமாக்த முலைகளையுடைமாள் ஒரு 

பேதை. 242 

8. மயில் போலப் பெயர்ந்து, இளய கொடி போல 

துடங்இ, மெல்லிய மான் போல விழித்து, குயில் போலச் 

சோல்லும் எமது பிள்ளை எங்குற்றாள். (Qs செவிலி 

தோழியிடம் கேட்டது.] 994
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9. பாண் எடுத்து வளர்த்த படை போலுங் தண் 

ணிய உடையாளுடைய இதிய அடிச்சுவடாம். உங்குவை. 
வடட இர், 

[இது தலைவியின் அடிச்சுவடு கண்டு செவிலி 

கண்ணுள் கூறின த.] 

  

70, தவிசின் மேன் மிஇப்பினும் பகைத்து ௮ 

கொப்புள் கொள்ளும். அது தன்மைய வாய காலாஇய 

மலர்கள். இன்று கேலை ஒத்த வெய்ய பரலுடைய 

காட்டின்சண் ஒரு விடலை பின் போதற்குக் தகுங் காலை 

op SB BOr- 

(இது ,தலைவியின் அடிச்சுவடு கண்டு செவிலி 

வர்ணித்து வருக்இயது. ] ் 

36. தலைவியைத் தலைவன் சந்தித்த இடம் (௩ 117 - 85) 

கயிலையில் மரச் செறிவில் (பொழிலில்) தலைவியைக் 

,தலைவன் சக்இ.கத் கான். 

சந்இ.த்.த இட,த்.இ.ற்கு அயலில் கயிலை; சேன் பொழி 

இன்ற சாரலில் தலைவியின் சீறூர் உள்ளது. 

பாங்கன் தலைவன் வாடி. இருப்பதைக் கண்டு உன்னை 

இவ்வாறு வாடும்படி. வைத்தவளின் இடம் மலையா, 

மலரா, விசகம்பா எனக் கேட்டான். 

37. தலைவியைத் தலைவன் வியத்தலும் 

தன் அன்பை வெளிப்படுத்தலம் (௩ 111- 36) 

என் குல தெய்வமே! என் மன் உயிரே; மென் கோள் 

கரும்பு; உன் கொங்கைகள் என்னை ஆட்கசொண்டன? 

காரிகையே! உன் பண் போன்ற மொழியை கான் 

ஆசப் பருக வருக; இந்,தக் காடு கடம்பை என்னும் தல,க் 

Booger Gates பொய்கை Cures கண் ஏன்று 

இருக்கும். . 
B. @ —7
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தலைவியின் தகோகப் புணரும் தொறும் பெரும் 
போகம் பு.இ.தாய் வளர்கின்றது. 

தலைவி GYS wor போன்றவள். கான் அதை 

மலர் கிதும் வானத்து இளமி, 

எனது உயிர் அ௮ணங்காய் - என் இிந்தையதாயம்ப் 

பெரிய மாயத்துதாகி இங்கே வந்து கிற்கன்றது. 

இகத மலை படப்பாம்புப் பள்ளி, கான் பள்ளியில் படுத் 

துள்ள நெடுமால், என கினைந்தோ, என் கெஞ்சக் காமரை 

யை (இலக்குமியாயெ 8) ரீ. இடம் கொண்டாய்... 
(பிற ஒனிகெறியிற் காண்க.) 

28. தலைவியைத் தலைவன் விளித்தல். [கூ 111 - 47] 

அணங்கே, இமிர், ஊர்மழவிடையாய், அலைக் 
ஒழ் சண அன்ன சண்ணிர்) இழ்றம்பலம் அனையாய், இருத் 
Bu Fo, DOW அன் sre wee Pus, 198ss0rBitt, 
பொன்னே, மடமாண் விழி மரி, wuss இருவ் 

குன்ற வான ங்கொடியே, வடிவார். இருவே-- 

பிற ஓனி கெதியிற் காண்க. 

99. தலைவியைத் தோழி குறிப்பது. [௩ 1ம- 38] 

ம்பு அஞ்சி ஆவம்புக மிக நீண்டு பரிசிந்து 

கண்ணாள் ;) அம்பலம் வணங்காக் லைரைப் பெரருச் 

இறியாள்; அமபலவன் மலையில் தோசை, எனது உயிரே 
அன்னாள்; கயிலை மயில்; கோவை வந்து ஆண்ட 

செவ்வாய்க் கருங்கண்ணி; இனுமி; ௬ருங்கும் மருக்குல், 
பெரும் பொறையாட்டி; இருப்பனைஞர் அனையாள்; பண் 
ணீர் மொழி இவள்; பைதயங்கும் அரவம் புரையும் அல்குற் 

பைக்கொடி மங்கை; மலர்ப் பரவை.-- 

(பிற ஒளிெறியிற் காண்க) 

20. தலைவியைத் தோழி விளிப்பது. [௩ 17 - 49] 

அணங்கே; அயிற்கண் கல்லாய். அலர் வேம்சண்ணி 

அறவியல் கூழை நல்லாய்; ஆய் மதநிமே; கயல் வளர்வாட் 
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ண்ணி); குயிலை மயில் அனையாய் கருங்குழல் வெண்கவகச் 

செவ்வாய் த் இருநுதலே; கார் மயிலே குறப்பாவை; 

a 650 பிரான் வாயிற் இறந்த மதிநுதலே; “கொம்பர் 

ஒண்ணாம்; இருப்பூவணம் அன்ன பொன்னே; _ இல்லை 

அன்னாய்; தூவி HBB GT ODE அன்னாம்; தேனமர் சொல்லி; 

புலியூர் ௮ளைமாய்; பூப்பால் கலம் ஒளிரும் புரிதாழ் கு, குமத் 

பூங் கொகிமே; முரி புருவ வடிக்கலர் வேற்சண் 

மிவயிற் Apts மென்தோளி -- 

(பிற ஒளிகெறியிற் காண்க ) 

47, தலைவியைப் பரத்தையர் தலைவி குறிப்பது 
[௩ 17 - 40] 

புனலூரனைப் பிரியும் புனல் ஊர்சண் அுப்பூங் 

சொடி. 572 
ரர 

42. மணமுரசு கேட்டு மகிழ்க்துரைத்தல் (௩ூ- 47, 2) 

7. தேர்வரவு தோழி சொன்ன ஸக்கிலையில், 

மனையை அலங்கரிப்போம்'” என மணமுர௬ கேட்ட மனையி 

லுள்ளவர் மஒழ்ச்சியொடு கூதினர். 0 

2 மணமூரசு கேட்ட தலையி ஐுற்.றுக். கலங்கல். 

முழங்குகின் ற இம்முரசு ஏவருக்கா அமிகின்றிலேன் 

எண்ணு தலைவி ஐயமுற்றுக் கூறினள். கி 

நி 3. நிதி வாவு கூறுதல் 

மயசனை கடிக்கார் நமது கடை முன் ஒரு குறைவில் 

arg கிதியைக் கொண்டு வந்துள்ளார். இதை நீ 

கசண்க” என்று கோழி தலைவியிடம் BH aire; 

mw Serer. 258. 

4. மணமுரசு கூறல் 

“நம். இல்லின்கட் புகுந்து நின்று மானை கடிந்தாச். 

(re முழங்குன்றது. . இனி ஒரு, குறையும் இல்லை”?
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என்று. வரவு தோன்றக். தலைவிக்குக் தோழி 

உரைத்தல். 999. 

தோழிக்குத் தலைவி கூறுவது. [க 13 - 23 

பருவம் ௮ன்னு எனக் கூறிய தோழிக்குத் கோன்றி 

யின் மலரைக் காட்டி. இது பருவம்கான் ஏன்று தலைவி 

மஹ்குதுக் do Hon or. — 325. 

2 தோழி சிறைப்புறம் கூறல். (கூ 1V - 2) 

7. அயலவர் நாளைப் பொன் புனைம வருகின்றுர் 

இவினையேன் சொல்லுவன் னோ. 

(இது சழைப்புநறம் தோழி அமலுமை உரைகுது 

வரைவு கடாமது...-1227) 

2 இளிகள் இனை த்காகா விடாது கின்றன. காம் 

போனால் ஈம் காதலர் இங்கு வந்து கம்மைத சேதடுவச். 

என இழைப்பு ௰மாகப் பேயோடசகினும் பிரிவருமை கூறிக் 

கோழி வரைவு கடாயினள்.--144. 

2. அன்னம் புலரும் அளவும் துயிலாது வருத்தி ௮ 

என்னு தலைவிக்குக் கூறுவாள் போன்று அல்ல சூநிப் 

பாடு, தோழி தலைவனுக்குசி கிறைப்புறத்து அன்ன த BH 

இன் மேல் வைக்கு உரைதக்தாள்.--7272. 

4. கடலே! உள்ளிட. ததுண்டான அூழமுக,த் இனையும், 

மதியையும், சீதேவியையும் பிறர் பறித்துக் கொள்ள கீ 

முனபு அழிந்தராய். பின்னும் உன்னுடைய ஆரவாரம் 

அடக்குவதுலலை. பிழை வரு.த்துவது பழியென ஆய்வ 

இல்லை. என்று தலைவியின் துயரைக் கோழி சடலிடை 

வைதுதுத் தலைவன் சிழைப்டுறம் வந்து கிறப அறிவிக் 

BOR Gir. 

5, தலைவன் ஒருவழித் தணந்து வந்தமை How res 

புமமாக உணர்க்த தோழி “வளைகள் கிற்கவில்லை. 

கெஞ்சம் உருகி கின்றது. கண்கள் ஆயிலின் திக் கழிக்,தன''
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wai தலைவியின் சிலையைத் தலைவனுக்குச் சொல்லுவா 

சன்று மஇமோடு கூறினள். 

6. * அரையிரவின்௧ண் ஒரு தேர் வந்தது ஏன உட் 

மொண்டு. ஒன்னை கறி கண்ணும் இவந்து என்னையும் 

ure gro என்று தோழி தலைவிக்குக் ர் 
ிபாண்ணறு Am pay pores தலைவனுக்கு வரைவு கோன் ஐத் 

காயதிவு கூறினன்.....950. 

   

  

7. சாவற்பறை கேம்குந் தோறும் இவள் (தலைவி) 

ஈண்: துயிலாமைக்குக் காரணம் எண்ன 2 எண அவ்வித 

துள்ளவர்.. கூறினர். இதுவும் சழைப்புமைக வரைவு 

ஈடா தலைப் பயக்கும்.-..958. 
8. மரம் அவனை (தலைவனை) எ.இிர்ப்படலாம் என்று 

இன்பு, வளர்த்த இனைத்தினள் இப்புனத்இன்சண் இப் 

fur gi இல்லை. இணி நரம் தலைவனை எ.இர்ப்படுவது 

ளம்படி. என்னு சிறைப்புறமாக,த் தலைவனுக்கு இசக்கழுற்று 

வரைவு கடாயினாள்.-- 149. 

3. தோழி செவிலியிடம் (தலைவியைப் பற்றிக்) 

கூறுதல். (௩ 1-4) 

    

7. ஒருவன் கையில் இருக்க மாலையைக் தன் 

பசவைக்கு வேண்டும் என்னு Bano Lys BGM OT of ior 

மாடி இருந்தபோது மேட்டாள். அவண் அது கொடுத்துப் 

போயினான் என்று தோழி செவிலியிடம் கறி அறத்தொடு 

கின்றாள். ச 

2. உடம்பும் உயிரும் பேல ஒருவரை ஒருவர் இன்றி 

யமையசமையால் இவள் (தலைவியின்) கரு,கைைக் கடவார் 

( சலைவர்). sone கலக்.த தேனும் சந்தன மரமும்போல 

இயைந்து இவள் (தலைவியின்) கற்புவழி கிற்றலையுடைய 

ராய் இவள் வழியே கின்று ஒழுகா நின்றுர்; எனத் 

கலைவன் வழி ஒழுக கின்றமையை (தலைவி மணம் செய்த 

Goren?)  மணமனை காணவக்கு செவிலிக்குச் தோழி
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4. தோழி செவிலியை விளித்தல் (m IV - 4) 

அண்னே 47 

5. தோழி தலைவிக்குக் கூறியது (௩ 19 2 5) 

தலைவியிடம் கோழி கூறுதல் என்னும் தலைப்பு. 

கூ - 70 இல் பார்க்க. 

6. தோழி தலைவிக்குத் தேர் வாவு கூறல் (௩ IV - 6) 

பொருள். வயிற் பிரிக். த தலைவன் முகிலொடு வந்து புக 

“இம் முகல் இவளது (தலைவியின்) ஆவியை வெல்லு 

br Pde. ஏனெனில அன்பர் தேர் கதுமென வந்து 

பொருந்தியகு”” ஏன்று கோழி தலைவிக்குக் GC Stare, 

கூறினள்--549. 

7. தோழி (தலைவி, தலைவனிடம்) கூறுவது (ட 18- ty 

மும் தோழி கு கல்--    கலைவன். ஈலைவி 3 

பார்க்க. பக்கம் 28 (.-௧ - 4) 

8. தோழி நேஞ்சொட கிளத்தல் (௩ IV - 5) 

Ll. காகத்து இரு கண்ணிற்கு ஒன்றே மி என்பது 

போல இவ் இருவருக்கும் (கலைவன, தலைவி - இவ்விரு 

வருக்கும்) உயிர் ஒன்றே. எனக கோழி தன்னுள் வியந்து 

கொண்டாள்--77. 

[இது ,கலைவன் தலைவி இவர்களுடைய கூட்டம் 

உண்மையை உணர்ந்து தோழி தன்னுள் கூறியது.) 

2 செவிலி கட்டு வைப்பிய கிற்ப, *எஏங்குடியினைக் 

குற்றப் படு,க்.த அல்லவோ இக்கட்டு வித்து கிற்கப் புகு 

இன்றுள்,”” என்று கோழி தன்னுள் கலக்கமுற்று 

கின்றாள் --984. 

3. இலம்பண் தந்.த பெறு,குற்கரிம ,தழைக& க் இரு 

மணம் ஆகும் வரையிலும் வாடாமல் வைத்து ஆத்தி
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wWiunosren 62008 என்று கோழி தன்னுள்ளேயே 
1h (pis 5m oir —300. 

4. wavs ஓதற்கு அகல்வன் எனக் கேட்ட தலைவி” 
யி கலக்கக்தைக் கண்ட தோழி கான் சொல்லிய சொல் 

(இவள் (தலைவியின்) செவியின்கண் காய்க் க வேல் போலச் 

Oot THBP! oor தன்னுள்ளே கூதினள்--570 

5. தலைவன் பெசருள்வயிற் பிரிக்க பிரிவு கேட்ட 
,கலைவியின் ஆற்றாமை கண்ட கோழி அவளுடைய இரவுறு 

அயர து.இற்கு இரங்கி, “அருக்கனது தேர் வருதல் 

எப்போது? இவன் ஆ தல் எப்போது?” எண்று 

on Deer cir — 33.9. 

  

8. பரத்க்யிடம் பிரிக்க தலைவனை கினை கீது கெஞ்ச 

உடைந்தும் கலைவி மபா ச.இருக் சமையைக் கண்ட கோழி 

நலைவியின் பெறுமை எண்டு அவளை உவந்று கூறினன் 

i BOBS 

[காயகன் வாயில் வேண்ட நாயஇ கெஞ்சு O52 pe 

.கமை சண்ட கோழி எம் போல்வார் அன்றோ இலையிற் 

நக்கு. வெருள்வார்கள்.. இவள் பெருமனைக் இழத்து 

யாகையால் தலைவன் செய்கு கொடுமை கண்டு நினையாது 

மிெஞ்சு கெ௫ழ்ந்து வாயில் கேர்க்காள்.] 

9. தோழியிடம் தலைவி கூறுதல் (௩ 1-9) 

1. பேய் கண்டாற் போல கின்றான் எனத் தலைவண்: 

கிலைமை கேட்ட அலைவி பெருகாணின்ன் ஆதலின் இ.கனை 

அறியா காகப் போல மறுமொழி கொடாது, “வங்கம் மலி 

கலி நீர் இல்லை வானவன் கேர் வருமே எனப் பிறி 

Dor er Di econ, & go or —85. 

2. ஓங்கம் யானை வேட்டை செய்கின்ற இருட்டில் 

எம் வள்ளலை (தலைவரை) வா என்று சொல்லத் தகுமோ 2 

என ஏகும் கூறி இரவில் தலைவன் வழுகலை வேண்டாம்: 

ஏன்னு தலைவி கூதினள்--157.
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வகி ஏதம் கூறித் தலைவன் வரவை மறுத்து தலைவி: 
அவன் ஆற்ருனாகிய கிலைமை கேட்டு, யான் புனலிடை 

வீழ்ந்து! கெடப்புக, என்னுயிர் தந்த பெரியோர்க்குச் 
சிறியேன் சொல்லுவது அறியேன் எனக் கலைவன் இரவில் 
வருவகுற்கு உடம்பட்டாள்-758. 

௩ 4. shaw துணிவொடு சரம் போ கலைக் கேட்ட 

தலைவி, இக் 8ீரில்லா,க லெய்ய சுரத்க இப்பொழுது இவச் 

நம்மை உடன் கொண்டு போகைக்குக் காரணம் என்னோ 2 

எனகு கோழியை வினவினள்-..-906. 

5. *இக் கல்லதரிண்கண் நீர் வந்தவாறு என்னோ 

சன்று வினவுவாரைப் பெற்றேமாயின் இக் கன்மை உடைத் 
தாய மிக்க இருளின்௧ண் யாம் அவருழைச் சேறல் 
அரிது என்று ; சென்ேே மாயினும் அவ்வாறு செரல்வச 

சில்லை” எனக் தலைவி செலவு கினைந்து so. Hear or —264. 

(இது கலைவற்குச் சிறைப்புறக் கிளவி), 

6. மான் தலைவர் கூதியஇன் மெய்மை கண்டும் என் 

Osea என் வசம் கிற்கவில்லை. உயிச் பொறுத்தற்கு 
அரியதாய் இருக்கின்றது என்று தலைவி கோழியிடம் 
CSG gi Ly el Gear or — 27 8. 

7. வெறி விலக்குவிக்க கினையா கின்ம தலைவி, 
மேலறதக்கொடு கிற்பாளாக, “அயலார்  ஏ௬௧, ஊர்ககுக 
அதுவேயும் அன்றி யாயும் வெகுள்வளாக ; அ.கன்மேல் 

கியம் என்னை முனிவாயாக); 8 தேறாயாகில் குளுற்றுக 
தருவேன் ; யான் சொல்லுகின்ற வி.கனைக் கேட்பசயாக', 
எனகு கோழிக்குக் கூறினள்--989. 

8... மான் முன்பொரு நாள் கடற்கரையிடகத்தே 

வுண்டல் செய்து விளாமாடா நின்றேனாக, அக்கிலைமைக்கட் 
கழ் காற்று மிகுகலாற் கடல் ஏறிவர யரன் உண்ணனை 
(சகேசழியை) விளிததேன். நீ ஒரு சிறிது அப்புறம் 
போயிருக்க படி.யரல் அங்கு 16s EPG Cgrer Wd 6-60 Bors 

தன்கை தந்து கரையில் சேர்த்துவிட்டுக் தன் செசிக்குப்
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மீபாய்விம்டான்... இனி கினக்கடுப்பது. செய்வாயசக, எனச் 

சி காுிக்கு.த் தலைவி அறத்தொடு கின்றாள். 290. 

9. என்னை விய்டுப் பிரியேன். என்று சொன்ன 
woot தரமே பிரிவாரசயின் இற்கு நாம் என் செமீவ.து?ி 

என்னு தலைவரின் வாம் மொழி கோழியிடம் கூறிக் தலைவி 

வருக்இணன் 227; 

70. இக்கார் (மேகம்) சென்று அப்பாசறைக் கண் 

பிதானண்றுமாயின் எம்மை கினை க்காற்றாராய், அவ்வினை 

பூகக்கமால்டார். என்று வருந்துகன்மேன் / எனப் பிரி 

வ௱ற்ருமைமைக் கார்மிசை வைத்துக் தலைவி கோழியிடம் 

றி aici Boor cir —3d £7. 

D1. தாம் மான்பு என்னிடம் சொன்ன அருள் கரும் 

இின்செசற்கள் அ.து.கனையும் மறந்து தலைவர் எனக்குப் 

பொருள், கரச் ௬ரம் சென்றார் என்னு கூறிய பிரிவுள்ளிப் 

பாலை நிலத் கனா தலைவனை மருது ADE BOLD S BBG 

புலந்து கூறினள் — 336. 

78... சனவிடை வந்து அவர் (,தலைவர்) மார்பு தரக் 

குன் ௮.சுனை ஈனவென்று மயங்ஓப் புலந்து அவனோடு 

புணராது இகழ்க் சமையை த் , தலைவி கோழிக்குச் 

சொன்னாள்--255. 

78. உடைமணி கட்டிய ஈடைமணியை (பு,தல்வனை) 

நமக்குத் தந். பின்னர் wb காதலர் (தலைவர்) ஈகம்முடைய 

,அ,யதிதார் முண்பு இன்று நம் கடையை (வீட்டுவாயிலை)க் 

கண்டார். இதுவன்றோ ஈம் மாட்டு அவர் அருள் 7 எனது 

ிதாழிக்கு,த் தலைவி வாயில் மறுத்துக் கூறினன் --858. 

10. தோழியும் சிவணும் (௩ Iv - 70) 

1. தனது 'இருவடியைக் erdy Ary ஆண்டு 

கொண்டு அவ்வஷியை எண் (6,தாழியின்) முடிக்கு மாமலச் 

அக்ரம் முன்னோன். 3. அமிழ்தாய் என்னும் எண், வினை 

கெடசி செங்குவன். 3, தேவர்கள் எ.க்தும் என் கூத்தன்.
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4. என்னி த்இல கின்றும் 9B பெற்றுக் கொண்டவன். 
5. கான் எப்பொழுதும் இயானிக்கின்ற மருந்து. 8. பிர 
மனுக்கும், மாலுக்கும் ௮அரியோன். 

2. என்னைப் பிடித்து ஆண்டு எல்லை கடக்கு 
இன்ப,க)ைகக் தந்தவன். என் கடைக் கண்ணாலும் கான் 
பிறரை ஏத்தகாக வளை இரங்கிக் தமது கடைக்கண் வைகு 

“ தவச் இல்லை௪ சங்கரன். 

9. தமது இருவடியை எனது தலைமீது வைத்து 
ஏரியாடும் பிரான். 

5. என்னைத் தமது கொண்டினின்றும் Biers 
வண்ட சீ அருள் செய தவா சிற்றம்பலவர் 

20. தமது இழுவடிக்கே ஆய்தக்... அண்டு தந்து 
ஆட்சகசெண்டவா அமபலவர். 

22. விண்மீணார். வணங்க நம் ஆதரிக்க நடம் 
பயில்வார் இருசசிய மம்பல.க தார். 

  

5... முூகுமகண மலையை வில்லால் வள த்துப் பின்னர் 
என்னை ஆணடு மிகாண்டார். 

Ws. என் பாசத்தசாயை அறுத்துப் பல பிறவித் 
தொகை நீ௰்கும் வண்ணம் ஏன்னை ஆண்டு கொண்டார். 

4. நான மறந்தும் பொய்யான தேவர்களை வண் 
காமல் தமது இருவடிககே அடியே உய்யும் வண்ணம் 
புழுமப்டி. செய்தார் இல்லை கின்ற பெருமான். 

li. தோழியும், நற்றாயும் (௨ iv - £4) 

கலைவன் குறியிடைச் சென்று கிற்ப, அக் குறிப் 
பறிந்து “அரையிரவின கண் ஒரு தெர் வந்தது ஏன்று 
தெரிந்து. அன்னை (கற்றாய்) கறி கண்ணும் வந்து 
என்னையும் பார்துகாள”' என்னு கோழி தலைவிக்குக் 
கூறுவாள் போன்று சிறைப்புறமாகத் தலைவனுக்கு வரைவு 
தோன்றக் Sirus oy a. Dear or, —256.
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12. தோழியைக் குறிப்பன (௩ 147 - 29) 

7. ரும் பெறல் தோழி, அனி சென்ற பூங்குழல் 

மீகாமி. விரை ஈர்வ்குழல் பேதை. 

2 தோழி தன்னைக் குறிப்பது : 

7... அடியேன். 5. மறந்து மற்றப் பொய்வானவரில் 

புது கன் பொற்கழுற்கே அடியன் உய்வான் புக ஒளிர் 

இல்லை தின்றோன். 8. வினையேன். 

13. தோழியைச் செவிலி விளித்தல் (௩. 14 - 18) 

7.  அயிலெனப் பேருவங் கண்ணாய் பல் பூங்குழலாய். 

2.  தோழியைச் செவிலி வினவுதல் : 

னன்பிள்ளை. (ஒலைவி) எவ்குற்றது? நீ கவலைப்படு 

ன்றாம். இகுற்குக் காரணம் என்ன என்று வினவிச் 

செவிலி தலைவியைத் சேடினள். 

14. தோழியைத் தலைவன் குழிப்பது. (௨ 14-24) 

அரும் பெறல் தோழி, இல்லை நன்னாட்டுப் பொலிபவர், 

8 அனைய பொன (௫ என்பு). 

15. தோழியைத் தலைவன் விளிப்பது (௩. 117-285) 

அல்லியவ் கோகு கல்லாய், ஏந்துழையே,  இருச் 

ஏிற்றமபல  மனையாய், இல்லை ஈன்னாம்டுப் . பொலிபவரே, 

இல்லை. யொப்பசய், சேதேமொழியே, மல்லாய், மலம் வாட் 

கண் நல்லாய், மின் தங்கு இடை, வெள்வகாயே. 

16. தோழியைத் தலைவி விளித்தல் (௩. 14 - 16) 

2,  கார்மயிலே, சுடர்க் குழையே, ஈலம்பாய் 

பாவாய், மணிவாணகையமசய௰. 

8... நூறித்தல். 

கொடியவள், உக௫ிராம் saris கூடிய குற்கு எறிவாள் 

அதி.கிதவள்.
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17. தோழி வர்ணணை (௬ - 2) 

d, அணிகலம்: ஆசம், மேகலை, குழை, கொடி, வசள. 

௨9. அல்குல்: கலைக்8ழ் அகல் அல்குல் பாரம், பொன் 

ணிற அல்குல். 

3. இடை: ஈற்றியை, துடியிடை, நுண்இனீட, மின் 
கங்கு இடை. 

4. எழில்: பேர் எழில். 
8. கண்: யில் எனப் பேருங் கண்ணாய், கண் அ % ய், 

லசரங்காமன் கணை, இலைக் ஓழ்க்கணை அன்ன கண், மலர் g ௮ 
வாட்கண். 

6. குழல்: கருங்குழல், சரிஞுழல், பல் பூங்குழல், மொய் 

குழல். 
7. கொங்கை: ஆக் கண்ணூர்க் இலங்கு மூலை. 

8. 72a: wr § GB. 

9. பல்: மணி வாணகை, வெண்ணகை. 

20. மாலை: அல்லியவ் கோதை. 

27. மொழி: குழற்றலைச் சொல்லி, தமொழி. 

72. வாய்: செவ்வால், மணிவாம். 

௫. செவிலி (5) 

செவிலி (தலைவன்!தலைவியை) காடத் துணிந்தது (௩ * - 7) 

7, தலைவனுடன் சென்ற தலைவியைச் செவிலி wre gs 
துணிக்தான் 994. : 

2. “காரண்மஜஹை உகு்குமரே / நாங்கள் தலைவன். 
தலைவியை மணம் செய்மப் பெறுமான உண்டோ” எண்று 

கஇசவிவி அவர்களிடம் சோஇடம் கேட்டசன்.
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1. ஓது மாணிழை Ppp; 4 ௮க் கள்வன் 

(கர்வ அடி என்னு செவிலி அவர் தம் சுவடு கண்டு 

wy aia awit 997. as 

1 தலைவனின் அடிச்சுவடு கண்டு “இக் காண் ம்லச். 

yon daa விடலைபினனே போகுற்குக் தருங்காலாம் 

went DB ஒத்தது”. என்று தலைவியின் சுவடு கண்டு 

வலி இரங்கனென்.--999. 

2. அயலான் ஒருவனோடு தலைவி எனைப் பிரிக் தாள். 

நவக் ரி கண்டனையோ என்று வேட்ட மாதரைச் செவிலி 

8உட்டசள்.-249. 

6. வெய்ம சுரதேத மாதர் சென்றால், இது கினக்குக் 

ரூ. அன்னு. எண்ணு கூடறிற்றில்லை. ரீ வாழ்வசயசக 

எனச் செவிலி புறவொடு புலந்து கூறினள். 940. 

7. “என்னுடைய பாவை (தலைவி) உன் முன்னே 

சாம்டைக் சடப்பக் கண்டு கின்றும் நீ இன்னவா௮ 

ரிானாள் என்னு எனக்கு வாயும் இறக்கவில்லை. நீயும் கின் 
பாவையும் கின்று கிலவும் ரூரவே” என்று செவிலி 

நொடு வாடி உரைகுகாள்.--942. 

8. ஒரு பேதை (தலைவி) தன்பின், வர ஒரு பெரும் 

௭ (தலைவன்) முன்னே வருமோ? உரைமின் ஏன்னு 

wa 88 «BAe ass ay Sumy aor af orar.—2Z2, 

9. மரன் போன்ற ஒருக்.இ (தலைவி) ஓர் ஏக்க லோடு 

yah « B3r வரக் கண்டிரோ எனச் செவிலி வேஇுயரை 
வின வினாள்.--243. 

20. புணர்ந்து உடன் வருவோரை “நும் போல் இருவச் 
பசல்வதைக் கண்டிரேச. அவர்கள் காம் மீண்டார் என 

கி த்தேன்" எனச் செவிலி கேட்க * ஆளி அன்னானைக் 

கண்டேன், பின்னர் ௮னனை (செவிலி) சொல்லியது 

எண்ணா? அன்னைக்கு அதைச் சொல்லுக.” என்று. சண்:
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டண் வக்குவளிடம். (எ.இரில் வங்.தவர்) கூறினர். (இஷ 

பிறன் மனை நோக்காக பேராண்மை)... 
ட்டி 

ML. தலைவியைக் தேடிச் சென்ற செவிலி “ தலைவி 

கின் உ இடம் இது. ஆங்கு வேங்கை அலற வேல் கொண்டு 
அவ் வேங்கை அலும்படி வென்ற இடம் அது” என்று 

வியந்து go. Rew cir.— 245, 

72... “காதலியோடு ஒரு வடிவாய் விகாயாடும் புலி 

ரன் என்றே ௧௫இ காங்கள் yor எழிலைக் கொழ கினைக் 

சோம். அ.கு.கன்மை சொல்லலாவ கொண்றன்்௮”” என 

௪.இர் வருவார் அவர் இயல்பை எடுத்துக் கூறநினச்.-.-45. 

13. இயை பெடுக்.துரைத் தவச் 4 அல் விராவரும் 
(தலைவண், தலைவியும்) இல்லையின் எல்லையை மின் ஐணைவர்ர 
இனி £ சொல்ல வேண்டாம். மிள்வ0 காரியம்" எண்ணு 
செவிலியிடம் கூறினர். 

மீச, சந்தமும், முத்தும், சய்கும், காம் பிறக்கு 

இடங்கட்கு யாதும் பயன்படா ) கம்மை விரும்பி ௮ணிவா 

சிடத்ேக சென்று பயன் தரும். அதுபோல, மகளிரும் சாம் 

பிறக்கு இடத்துப் பயன் ச். 8 கவல வேண்டா” 

என்னு உலூயல்பு கூ.றினர்.--929. - 

75. உலகு இயல்பு கூறினவர் “இவர் அவளை 

(தலைவியை) வளர்க்க செவிலித்தாய் போலும்” என்னு 

தம்முன் கூறிச் செவிலியை மீட்டுக் கொண்டு பேசயினர். 
—249, 

    

   

1. செவிலி தன்னைக் குறிப்பது (௩ V - 2) 

7,  அருவிளையேன், மூன் செய்வினையேண்.. 

2... செவிலியைக் கண்டோர் (உடன் போக்கில், 

குறிப்பது. 

அன்னை, ஆண்டில் எடுத் சவரம் 'வவர் தாம்.
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3. செவிலியும், சிவனும் (க V- 3) 

எஸ் கெஞ்சகத்தே பேர்ந்,குதியா,தவன். 

௭. நற்றாய் (6) 

1. நற்றாய் கொடிக்குறி பார்த்தல் (௫-77) 

(காக,த்தைை ஈயந்து வேண்டி௰௰) 

தலைவன் கலைவி அவ்விருவரையும் இப்பொழு?த 

வரும் வண்ணம் ரீ கரைந்தால், கினக்கு இடும் உணங்கலை, 

றுண்சஈ.து இருந்து உண்ணலாம் ; அ.துவன் தி.க தெய்வத் 

இற்கு வைத்த கிணத்தை யுடைய பலியையும் கினக்கே 

  
வரைந்து வைப்பேன் ;) அவ்வாறு SOT OMT UTS னன 

ஈற்றாய் கொடிக்குறி பார். தீ.தாள். SS ணங்கள் அளனுசாற் 

பெபொலியும் ஈல. சேட்டைக் ஞூலக் கொடியே” என்று 

காக்கையை: நயந்து புகழ்ந்து கேட்டனள். 

காக்கையின் குணம் ஓந்து :-- 

© gra எழுந் இருத்தல், காணாம லேபுணர்தல், 

மாலைகுளித்து மனை புருதல்--சாரலவே 

a purr டுண்ணல், உறவாடல் இவ் ஐக்தும் 

  

   

கற்றாயோ காக்கைக் ஞூணம். (தனிப்பாடல்) 

சேட்டை -- மூதேவி 

கொடி — காக்சை 

மூதேவியின் கொடி. காக்கை. 

2. நற்றாயும் சிவனும் 

7. தன்னை அடைக்கு அந்தணனை ஏதம் செல்யப் 

புகுக்து காலனுடைய வலி கெட ஒரு 'இருவடிமை வைகுத 

எழிலை. உடைய இல்லைக்கணின்்ற எல்லாப் பொருட்கும் 

ஈமலானவன் புகுந்து ௮ணியனாய் என்னிட,த்து கின் தவன். 

2. பிறவி ஒப்ருமற் செய்தவன்.
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9.  நற்றாயைச் செவிலி விளித்தலும் 

நற்றாய்க்குக் கூறுதலும் (௬ - 4) 

விளித்தல் 

'வேயின கோளி. 

3.  கூறுதல்:--€£ சவன்று மெலிய வேண்ட£ச, கரண் 

அவள் (தலைஷி) புக்கவிடம் புக்குத் கடி. வருவேன் எண்று 

செவிலி கற்றாம்க்கு உரை,க்.கனன்.-954. 

2. இளையளாகம இவ (தலைவிமை) ஏன் சொல்லிப் 

புகழமுவோம். முன்னெழும் இரண்டு எயிறு முளையாகு 

இளமைப் பருவக்2,த அறிவு மு.தர்க்கான் எனத் தலைவி 

யின் கற்பை வியந்து ஈற்றாய்க்கு அறக்தொடு கின்றான் 

டுசவிலி....-924. 

3. இல்லை ஈகரில் யசன் கண்ட தில்லையின் இல்லம் 

ஈமது இல்ல,க்?தாடு ஓக்கும், அவள் (தலைவி) கின்னோடு 

ஓக்கும். ௮வன் (தலைவன்) கொழுகனோடு ஒப்பான். அவளுக்கு 

(தலைவிக்கு) பணி செய்பவன் என்னோடு ஒப்பாவள். 

அவள் இல்லின் அயலார் ஈம் இல்லின் அயலாரொடு 

ஓஒப்பாவார் என்று தலைவியின். மணமனைச் சென்று 

ம௫ழ்க்.த செவிலி கற்றாய்க்கு,் ,கலைவியின் வாழ்க்கை நலம் 

கூதினாள்.--802. 

4, தலைவியின் இடை இறும் என்று AAA அவள் 

டெெற்றியில் பொட்டணியான். பூவும் அணியான. மலர் 

அனறி மிஇப்பக் கொடான். வண்டு உறுத்தும் ஏன்று 

BoA அவள் தலையில் மலச் வையான். இவ்வாறு 

அவனுக்கு அவள் மேல் அவ்வளவு கால் என்று தலைவ 

ணுக்கு த் தலைவியின் மேல் உளள காதலைச் செவிலி 

கற்றாயக்குக் கூறினள்.--ம02. 

5. அவள் அவனை ஒழிய வேறொரு தெய்வக்கைை க் 

தெய்வமாகக் கருகாளசகலான். அவன் தன்னை வணக் 

arg பகைவரைச் சென்று Shas Bap கெசன்ளச்



௪௯. அசப்பொருட்பகுஇ மரீசி 

இறை கொண்டு வந்து அவனது இல்லத்து அல்லது 

ஆண்டுக் கங்யெதியான் ஏன்று கூறி நற்றுய்க்குத 

,கலைவியின் கற்பைச் செவிலி அறிவிக காள்.--204. 

6. “அவள் அவனை ஒழிய வணங்காமையின் அவண் 

ஊரும் களிறும் வினைவயிற் சென்றுல் அவ்வினை முடித்து 

வந்து... சண் பந்இயிடத்தல்லது ஆண்டுத் கங்காது 

ஆதலால் அவளது FM} HDS காலத்து வட மினையும் 

(அருக், கதியையும்) வெல்லும்,” என அவளது எற்புப் 

பயக்.தமை நஈற்றாய்க்குச் செவிலி கூறினள். 

குறிப்பு:--தான் (தலைவி) இருக்க தேசத்தில் ௮சசனுக்னு 
இவற்தியுண்டாம். ஆ.கலால் கண் கணவனுக்கு. 

(படிகடக்து) செல்லவேண்டா என்பது கருத்து. 404... 

7. “டவந்துற்கு உற்றூழிப் பிரியினும் அவன் ஊரும் 

தேரும் வினை முடித்துத் கன் நிலையில் அல்லது 4 DSHS 
தங்காது. அவளும் அவனை யொழிம மத்ஜொரு தெய்வமும்: 

மனத்தானும் நினைக் கறியாள். இஃது இவர் காதல்” என 

அவ்விருவர் காதலும் மருவு, தலைச் செவிலி தலைவிக்குக் 
கூறினாள்.--806. 

(இஃது இருவர் அன்பும் பொருந்தின படியைச் 

Qen oir or $I.) 

8. இருவர் காதலும் மருவு. கல் கூறின Orch, 

“இவ்விருவருடை.ம கஈகலும் களிப்பும், இன்ப வெள்ளத். 

Boor ஓர் உயிர் இரண்டு உடம்பைக் கொண்டு இலாது த: 

லோடு ஓக்கும்.” என்னு நற்றாம்க்கு,த தலைவன் கலைவி 

யின் கலவியின் இன்பம் கூதினள்.--907. 

4. *நற்றாயைத் தலைவி குறிப்பது (71 - 4) பச்சம்-752. 

வீழ்பனியிடைக் கிடந்து வாடி,த்துமர்வாயாக வெணன்னு. 

என்னைப் பெற்றவளை கோவ தல்லது மான் யாரை கோவே 
  

தாயர் ஐவர் :--3. பாராட்டுக்தாய், 2. ஊட்டுந்தாய்,. 

மூலைச்தாய், 4. கைத்தாய், 5. செவிலித்தாய். 

செவிலித்தாய் வளர்ப்புத்தாய் ; ஈன்றதாய்--(௩.ற்முய் ).. 

தி. ஓ. ௧-8
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னென *முன்பனிக் காற்றாது ஈற்றுயொடு கொந்து தலைவி 

கூறினள். 320 

ர ௩ற்றாயைத் தோழி குறிப்பது (11 - 5) 

எம் அன்னை. 

6. நற்றாயைத் தோழி குறிக்கும் சோற்கள் (VI - 6) 

அன்னை, யாய். 

எ. தலைவன், தலைவி 

1. தலைவன் பிரிவால் தலைவிக்கு கேர்ந்தவை (ஏர - 2) 

3. னுச௪ன மெழுதின் எழுதுகின்ற காலம் அத் 
Boor wpe! Br Zoot கோன்றாமைமசன் அவ்வளுசன த)க 

ஒழிவது அறிவாள். ஆ.கலால் அஞ்சனம் எழுதுவ 
இல்லை. (இது கலைவன் பெசருள் வயிற் பிரியும்போது 

கிகழ்க் தது) 334. 
2. மேகலை தன் கிலையினின்றும் போகா கின்றது; 

வாகன் கழன்று வீழா கின்றன. உயிர் செல்வகுற்கு 
முன்னே அன்பர் தேர்வந்து தோன்றிற்று. (இதவும் 
,தலைவன் பொருள்வயிற் பிரிவுறு போது கிகழ்க் தது.) 

2. தலைவன் பொருள் தேடப் பிரிய கிளைக்கின் றனர். 

ஏன்னு சொன்னவுடன் முலைகள் பொன்னைக் தந்தன. 

ண்கள் முதுகும் தந்தன. 335. 

4. தலைவியின் வககக் . தம்மோடு கொண்டு 

போயினர். (இது தலைவன் ஒருவழிக் கணந்தபோது 

கிகழ்ந்குது.) 

2. தலைவி தலைவனுடைய பிரிவை 

ஆற்றாது உரைத்தது ரரா-௮) 

1 8S Sl அ௮கண்ற வள்ளலின் உள்ளத்தை 

ஓழ்த்து இவ்விடத்தே. ,கரவில்லையோ எனக் கூடல் 
  

* முன்பனி மார்கழி, தை மாதங்கள்.
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Osher go5 orpsBs 69 கூடல் இழைத்து 
s(n Boor sir. 186, 

ஞர் 
[இது ,தலைவன் ஒருவழிக் கணக்க போது தலைவி 

கட்டல் இழைக்கது.] 

2. கூடல் இழைக்து வருக்தும தலைவி. ₹*துறைவரி் 
போக்கும். அவர் சூளூறவும் என்னை வருத்துகணன் றன. 
.அ.கன் மேல் நீயும் (சூரியனும்) ஏகா கின்றாம். யாண் 
உய்யூம் வழி என்னே என்று கூறித் தலைவி புலம்பினள். 
757. 

[இதுவும் தலைவன் ஒருவமிக் கணக்குபோது ௩டக்சு 
ba psB.) 

3. ச௬டூராடு புலம்பிய கலைவி, சதுரவன் மறைக் 
தரண் காப்பவர் சேயர்.'” மீனுண்ட அன்னவ்களும் Curtiss 
,கனுசேக்கையை அடைக்கன ஏன்னு கூறிப் பொழுது 
போனது சண்டு சவலை உற்றாள். 188. 

(இதுவும் தலைவன் ஒருவழிக் கணக்க பேது நடக்க 
கிகழ்சீ௪.] 

4. பெசழுது பேசனது கண்டு மயங்கிய கலைவி என் 
உள்கோம் அறியாது கழி இடத்து உணவு தேடுகின்றன 
வண்டானங்கள் (ர்க் கோழிகள்) என்ன பாலம் இது 
189, 

(இதுவும் தலைவன் ஒருவழிக் கணந்தபோது 
கடக்குது ] 

5. பறவையொரடு வருந்துகின்ற “தலைவி” இவள் 
வருக் காமல் விரைய வர வேண்டு மென்று ஞாயிற்றை 
காக்கி வன௫ங்கள் (பங்கயங்கள்--- தசமரை மலர்கள்) 
Sin mes Gur கின்றன. ஆதலால் ஏன் மாகடு 
அன்புடையன போலும்!” எனப் பங்கய, த்தோடு பரிவஷற்றுக் 
கூறினள். 790.
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ம 8. உலகெல்லாம் துயில்கின் ற இந்சிலைமையில் யான் 
அயிலாமைக்குக் காரணமாக௫ம என் வருக்குக்கை அவர்க் 
குச் (தலைவர்க்கு) சென்று சொல்லாது. கான் தன் சேவ 
லைப், பொருந்தக் கவலையின்றிக் துயில்ன்றது”, என 
அன்ன சக்கொடு அழிந்து தலைவி கூறினாள். 197. 

தலைவனும் தலைவியும் 11 - 3.) 

1. கண்ணிற்கு மை எழுதும்போது தலைவன் 
கோன்ற வில்லை என்று கலைவி சண்ணிம்கு மை எழுது 
வதை விடு விட்டாள். 

2. காக்கையின் இரண்டு கண்ணிற்கும் ஒரே மணி 
கலக்கது போல, இருவர் (தலைவன், கலைவி) ஆகத்துள் 
ஒரே உயிர் கண்டேசம்; இருவருக்கும் இன்ப துன்பங்கள் 
ஒன்றாம் வரும். 71. 

9. தலைவி எழுநீர் மலர், தலைவன் அம்மலரில் உள்ள 
சேனைப் பருகும் வண்டு. 123. 

4. தலைவன் தலைவி உடைம அசாதலுங் களிப்பும், 
இன்ப வெள்ள த்இிடை ,அழுக்குப் புகுகன்் றோர் உயிர் 
ஓர் உடம்பால் ஆய்,க,கல் ஆராமையால் இரண்டு உடம்பைக் 
கொண்டு அ௮வ்வின்ப வெள்ளத்இடைக் கி.க்து இகாதக்கக 
னோடு ஓக்கும். அதுவன்றி அவ்வின்ப வெள்ளம் ஒரு 
காலத்தும் வற்றுவதும் முற்றுவதுக் செய்யாது. 307. 

[இது கற்றாம்க்குச் செவிலி கூறியது.] 

5. தலைவியைக் கேடிச் சென்ற கலைவன் மூன்னை. 
ஞான்று yaks sew பொழிலை அணைந்து, ௮ப் பொழி 
விடைக் காம்பிணை, மாமயில், க.இர்மாமணி, வாம்பிணை, 

வல்லி யொல்குதல் ஆகிய உணுப்புக்களைக் கண்டு இப் 
பொழில் என் சிந்தனைக்கு அவள் (கலைவி), போலவே 
தோன்றுகின்றது என்று கூறி இன்புற்று கின்றான். 38. 

(காம்பு) வேய் இணைந்து கிற்றலால் தோள்களை 
ஓத்தும், களிப்பை உடைய மயில்கனரல் சாயலை ஓத்தும், 
ஒளியுடைக்,கா௫யெ ரீலமணிசனால் கூக், கலை ஓத்தும், இள
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பான் கோக்க த்தால் விழியை ஒத்தும் (இரு,ச்,சலானும்) 

பிகாஒ போன்று இடை அுடங்கலானும், Qasr (தலைவி) 

வாழகின்ற , புனமும் இவளே என்ற oT ROTC Sow 

வாஸ். (தலைவன்) மனத்துக்குத் தந்து Qorusp ss 
ருன்றது. ஏன்னு தலைவன் (தலைவியைக் கூதித் 

தனக்குள் மஇழ்ந்தான்.) 38. . 

6. காயமும் ஆஸியும் போன்றனச் தலைவனும் 

தலைவியும், 207. 

7. பல யோணனிகளில் சென்று சென்று பிறக்க 

(Soi eid பின்னும் சென்று சேர த்தகும் தன்மையை உடை 

பவர் தலைவர் என்று தோழி தலைவிக்குக் கடறினள். 205. 

8. தலைவி எனுஞான்றும் கணவன் ஆசிய முதம் 

வதை அன்றி, வேருரு தெம்வ,த்தைப் பணிக் சநியாள். 

தலைவனும் எடுத்து காரியத்தை முடித்து இவளிடதக்தே 

(கலைவியிடதேத) அன்றி வேறொரு இடத்தே தங்க 

அறியசன் என்னு இருவர் கா தலையும் டசவிலி க.ற்றாய்க்கு 

உரைத்தாள். 804. 

9. உடம்பும் உயிரும் போல ஒருவரை ஒருவச் இன்றி 
யமையரமை இவள் (தலைவி) கருத்தைக் கடவாச். (கலை 

வண்) சமலங் சலக்கு தேனும் சந்தனமரமும் போல 

வியைந்து இவள் வழியே கின்று ஒழுகா கின்றார் தலைவர். 

எனத் தோழி செவிலிக்கு உரைத்தது. 301. 

10, தலைவியின் இடை இனும் என்று ௧௬இ ௮வள் 

மெெற்தியில் பொட்டு இடமாட்டான்; அணி சலன்களைப் 

பூட்டி அணியான். அவள் அடி. நோகும் என்று அஞ் 

மலரினன்றி மிஇப்ப விடான். வண்டு மொய்த்து உறு ச் 

.கல் அவள் கூக் கலில் மலரவையசன என்று தலைவனுக் 

க் தலைவியின்மீது உள்ள காதல் மிகுதிமைச் செனிலி 

ஈருருய்க்குக் உறினள். 303. 

22. உ தலைவன் வேக்குற்கு ஊற்னுழிப் பிரியினும் 

பலுவன ஊரும் தேரும் வினை முடிக்துகி கன் கிலையில்
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அல்லது பு.ற.தது,த் தங்காது. அவளும் அவனை ஒழிய 
மற்ரோர் தெய்வமும் மனத்தாலும் கினைக்கறியாள். இது 
செவிலி கற்றாம்க்குக் கூறியது. 806. 

19. தலைவனையும் தலைவிமையும் வழி இடை கண்ட 
வர் கழலும் நாபுரமும், வெண்பட்டும், ட௪ம்பட்டும், மின்னு 

ட, வதால் மாதொரு பாகர் போல இவர்கள் தோன்றி 
மமையசல் அவர்களை கரங்கள் கொழுகுற்கு உரியர் என 
Aver 38 grb என்று செவிலியிடம் கூறியது. 246. 

தலைவனும், தலைவியும், தோழியும் (VIL - 4) 

3. எனக்கும் தோழிக்கும் உயிரும் ஒன்னு, உளமுக் 
ஓன்று. 18. 

2. தலைவர் என்னை விட்டுச் செல்வாரோ என்னு 
இ.க்தகோழியாகம் கொடியவள் கூஅுஇன்றாள். இவள் 
சொல்லுவது ஈகம் பஃடுப் படாமல் இருந்த போதுலுக் 
பின்னப்படும் குவசளைப்பூ எறிதற்கு வாளுறை கழிக்தா.ற் 
பேசல உள்ளது என்னு சொல்லிக் தலைவி ஆ.ற்முது 
புலம்பினள். 554, 

3. தலைவன் மேல் இருக்கு ஆசையினால் இதுவரை 
,இனை வித்துக் காத்தோம். இனை கொய்த பின் இ 
விளைமை விதக் காக்கின்ற காக முடிக்கது எனக் இனை 
யொடு வெறுத்துத் களர்வற்.ம,ச் தோழி உரைக் தனள். 

4, வக்கு விருக்கினரோடு பேசாமல் இருதலை 
விட்டால் உங்கள் மணிவா௫கத்தில் சலக்சென்று 
முத்துக்கள் விழுமோ என்ு (0 கமொழியவர் வாய் மொழி 
பெறாது தலைவன் கடீடுரைக் கான்), (57) 

5. உங்கள் அல்குலுக்கு ஆகுமோ. ஆம் மணி கிறப் 
யூச் தழைமே என வினவினன். (58) 

6. மைவார் கருங்கண்ணி/ இக்,கச் சிறுபிறைக்குக் கை 
கூப்பித் தொழுவாமாக/ என்று கோழி தலைவனிடம் 
கூகிள். பிழையைத் கொழுக எண்றபடி. (62)
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தலைவி தலைவன் இவர்களைப் பாத்தையர் 

குறிப்பது . (ர11- 5) பக்கம் 764. 

புனணுரனைப் பிரியும் புனல் ஊர்கண் அப்பூங்கா டி. 

772, 

பூங்கொடி - 5729. 

7. இரவில் பெடைக்றா ௨௬௫ த் கன் சிறகால் sow GU 

பணிக் குளிரில் இருந்து பாதுகாக்கின்ற சேவலைக் சண்ட 

தலைவன். “எனது போதரவு அவளுக்கு (தலைவிக்கு) 

என்னால் கொல்லோ'' என்று அவளது வடிவை கினைந்து 

வானை நோசகிஇத் கலைவன் வருக்இனான். 318. 

8. “விழா கின்ற பனியில் எல்லாரும் நெருப்புத் 

இரா மேவி கிற்பக் துணையில்லா சாரை த் தேமும் புயலினம் 

நமக்கே அன்றிக் கம்மை அடைக்தார்க்கு உதவி செய்யசி 

செண்ருர்க்கும் (சலைவருக்கும்) சென்று பொருந்துமோ ச் 

பபொருக்துமாயின் நம்மை கினைங்து ஆற்றாராய், அவ்வினை 

புடிக்க மாட்டார்” எனக் சலைவி *கூஇர் கண்டு தலைவனைப் 

பற்றிக் சவலை. உற்றாள். —819. 

ம. மூன்பனிக்கு 0G தலைவி “புள்ளும் ம் 

பெடையைச் சிறகான். ஒடுக்கப் பிள்காகளை தீ கழுவிக் 

துயில்கின்ற இந்த இருளில் விழா கின்ற பனியில் வாடிக் 

துன்புறுக என்னு ஏன்னைப் பெற்றவளை கோவ தகல்லது 

வேறு யாரை கோவேன்"' என்னு ]1முன்பனிக்கு ஆற்றாது. 

ன்னைப் பெற்றவசீள கொந்து உரை க்தாள். 320. 

4. FF Qa பின்பனி எங்கும் பரந்து துவலைகளைப் 

பரப்புவது அவள் பொறுக்கும் அளவன்ு அவளைச் 

சொல்லுகின்ற கன்? எனக்கும் BOM GO அரிது என்பது 
  

“கூதிர் ஐப்படை-கார்த்திகை மாதங்கள். இது சர.ற்காலம் 
எனவும் படும். 

*மூன்பனி--மார்கழி, தை, மாதங்கள். 

ரர்பின்பனி--மா௪, பங்குனி மாதங்கள்
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பேச தரமிக்க! ,தனிமையுடையார்க்கு. இப்பனி வான் 

சரத்கைக் கருமாயின், ₹ அதனொடு ஒக்கும்' எனத் தலைவன் 

அலைவிடின் துமரத்ைக கினைத்து இசங்கென். 287. 

5. குயில்கள் மாம் பொழிலைச் கற்றும் வந்து 

upper. இனி உயிர் வாழுமாறு ஒன்னறுவ் கண்டிலேன் 

சனக சலைவி *இளவேனில் கண்டு துனபமூற்றது. இது 

இளவேனில் Yo Diag கண்டு SOM இன்னல் 

Ti Bug. 322 

தலைவன், தலைவி, தோழி 

Ll. வேக்குற்குற்றுழிப் பிரிந்த தலைவன் (வினை 

OM Gu பின்னர்) “கமலையும் வில்லையுங் கொண்டு கோபமுவ் 

சாட்டி ஒரு இருமுகம் வந்துள்ளது. இனிக் கடிது 

போதும்” எனத் தேர்ப்பாகன் கேட்ப உரை க,காண்). 

(சிலேடை) வகையாண், ஒரு முகம் கயல் போன்ற 

சண்ணையும், வில் போன்ற புருவத்தையும், இந்திர கோபத் 

தப் போல் வாமையும் காட்டுகின்றது என உட்பொருள் 

கோன்றும். 3827 

9. புழுக்கள் தந் துணையோடு துயின்று முன்.நிற்கண் 

விஜாயாடுவ கண்டு இது ஈமக்கரிதாயிற்றென்று என் 

னிலைமை நினைக் தா.ற்ற கல்லாளாவள். நீ விரைய,க்ேேகரைச் 

இசலு,த்துவாயாக” எனத் தலைவியின் கிலைமையை கினைந்து 

தலைவன் தேர்ப்பாகனுக்குக் கூறினன் 328 

4. பிரி.தலால் , அழகு அழிந்து துன்பு.றுகின்.ற 
.கலைவியின் காருக்கு இ.க் தேர் சென்று சேருவுற்கு முன், 

மூ௫லே/ ரீ வழங்கேல், முழங்கேல், என்று தலைவன் மு௫ 

லொடு கூறினன். 329. 

ச், பிரியார் என யான் அவர் பிரிவு இகழ்ந்இரு 

மதன். முன்னின்று பிரிவுணர்,க்.இன் இவ்வுயிர் ,தரிமா௮ 

சான்று அவர் உணர்,த்து, தலை இகழ்ந்து போனார். இந், 

இரண்டு கிகழ்ச்சியும் என்னை அழிக்கின்றன , என்ப 

*இளவேனில்--தத்திரை, வைகாசி மா -ங்கள். 
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QsydtA கிம், சொல்லாது பிரிக் தார் கலைவச் என்று 

oo curren. 540 ச் 

ம். பிரிந்தமை உட்கொண்டு சலங்கன கெருசொடு 
சென்ற தலைவனுக்குக் தலைவியின் உருவம் வெளிப்பட்டு 

கின்றது. ௩ 

6. ,கலைவன் சென்ற காக எண்ணும் தன்மையால் 
பலகால் இடுதலின் கிலனும் குழிந்து, விரலும் 8 shes தது. 

தலைவிக்கு என எண்ணித் கோழி வாஒினள். 345 

௮ தலைவியும் தோழியும் 
,கலைவியும் தோழியும் விளயாடு,தல், 

குளித்தல் மூதலிய (11 - 4) 

,இனைவனம் கசக்கல். 

சிலம்பு எ.இர் கூவுதல். 

சி.ம்.நிலிமை,க்,கல். 
ச௬னைவளம் பாய்,தல். 

மலர் கொம் தல். 

ஊசல் ஆடுதல். 

அருவி கீர் ஆடுதல். 

bea
 

N
O
R
A
 
w
o
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117, 118. 

௯. பரத்தையர் 16 

3. பரத்தையர் தலைவி ஏனைய பரத்தையசைக் 

குறிப்பது (6-1) பக்கம் 706. 

அமரப் புல்லும் மினலூர் ஈகையவர்--27 8. 

2. பரத்தையர் வர்ணனை (IX - 2) uésb 165. 

அடி, - வீயே என அடி... 

அழகு ல் இளமயில் ஏர்.
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இடை : 3. அராப்பயில் நுண் இடை. 
8. பணியுற,ச் கோன்றும் நுடக்கு இடை. 

ஓளி : வாள் இணையோர். 

கண் : சண்மலர் அம்பு மாள்மு.இர் கோக்கு வேல் 
கான் இசழ்கண்.. 

கரம் : ஓங்கு வகக் கரம். 

கொங்கை : செப்புற்ற கொள்கை. 

நகை: (ல்) 

EDI SS BRE, 

மினலூர் ஈகை, 

துதல்: (நெத்தி) 
சிலை மலி வாணுதல். 

புருவம் : அணிகாமர் கரும்புருவச் இலை. 
வளை : எடுக்கணிகை ஏ௮ு இனவ. 

விரல்: பந்து ஆர்விரல் 

ம. அமரப்புல்லும் மினலூர் ஈகையவர். 
2. சேயிழையார் தவம் செய்த புல்லங்கள்.. 
3. இல்லைத் தேற்ருர். 
4. மென் தோகை அன்னார். 

8. பரத்தையரும் தலைவனும் [IX - 8) பக்கம் 766. 

அலைவன் பர கதையர் சேரியில் சென்ற. பொழுது அப் 
பரத்தையர் அவனைக் இக்குகள் தோறும் சூழ கின்று 
பிடித்துக் கொண்டார்கள். 

4. பாத்தையசைக் குறிக்கும் சோற்கள் (1%-4.) பக்கம் 766. 

அணிவாள் Gr Guin i, ஓங்குவளைக் சர்கார், செப் 
பூற்.௦ கொங்கையர், இல்லைககர் வாய் இசளயர்,



. அகப்பொருட்பகுத 

௧௦. பிற 10. 

7. அலர்: பழிச்செசல் (6 - 1) பக்கம் 76 

பரவாத சளவு அம்பல் எனப்படும். அம்பல் பலரால் 

அரியப்பட்டால் ௮து ₹அலர்' எனப்படும். 

“அலராம் விள ன்றது அம்பல் கைம்மிக்கு.'” 130 

1. அலச் என்பது பழிச்சொல் 

தோழி அலைவனை எதிர்ப்பட்டு S இரவில் வரவேண் 

டாம். அங்கனம் வருவது எங்களை வரு,க்துகின் றது ! 

எனக் கூறிப் பின்னர், பகலிலும் வாவேண்டசம் ஏனெனில் 

.அங்வனம் பகலில் வக கால் நீ வருவது அலருக்கு இடமா 

கும்” எனக் கலைவனிடம் கூறுஇன்றுள். 

9.  கட்டூவித்தியின் வேறி ஆட்டம். (6 - 9) பக்கம் 166, 

1. செவிலியும், தலைவியும் 

ஏஇலார் தூதுகண்டு அழுங்ஒய தலைவியைச் செவிலீ 

பார்த்து “இவள் முன் மாதரி இல்லை. இவ்வாறு மெல் 

,தற்குச் சேயினஅு ஆட்௫யிற் பட்டனன். போலும்” என்னு 
தலைவியின் மெலிவைக் கண்டு கூறினன். 9988 

2. செவிலியும் கட்டுவித்தியும் 

தலைவியின் மெலிவு கண்டு செவிலி “தலைவியின் 
கோயை க் தெரிந்து சொல்லுமின்”' எனக் கட்டுவித்திக்கு 

உரைத்தான். 283. 

3. தோழியும் கட்டுவித்தியும் 

ஏம்மிடக்துல் உண்டாகம காணினையுக் தன்னி, எங் 

குடியினையுவ் சூற்றப் படு,க்இ அல்லவோ 2 இக்கட்டுவிதக்து 

கிற்கப் புகுகன்றது.'” என்று தோழி கலக்கழமுற்று 

கின்றாள். 

4.  கட்டுவித்தி நெற்குறி விளக்கியாது 

“மயில், சேவல், வேல் இவை நெல்லின் வடிவில் 

தோன்ற உள்ள படியால் மூருசகணங்கு ஒழியப் பிறி
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சொன்று மில்லை." "எனக் கம்டுவித்இ கெற்குறி சாட்டிக் 
கூறினள். 995. 

5. வெறி ஆட்டு 

கட்டுவித்த முருகணங் கென்று கூறக் கேட்டு, “இப் 
பிள்கா இக்குடியில் பிறந்து ஈம்மை இவ்வாறு கிற்பித்த 
பண்பினுக்கு வேலன் புகுக்து வெறியாடுக.”” என்னு தாயாச் 
வேலனை அழைத்தாள். 286. 

6. வெறி ஆட்டுக்குத் தலைவி அஞ்சி வருந்தியது. 

“வெறி ஆகி. விளர்ப்பு போகாவிட்டால் அயலாச் 
என்ன சொல்லுவார்கள். ஸிளர்ப்பு ஒமிந் கால், கலைவ 
னுக்கு நாம் என்ன டசால்லுவது; இருவாற்றானும் உயிர் 
வாழ்தல் அரிது.” எண்று கினைக்து தலைவி வருக்இனள். 

287. 

7. தலைவி வெறி விலக்குவிக்க இசைத்தல் 

இக்கனம் கினை த்த தலைவி நாண் துறக்தும் வெறி 
விலக்குவிப்பேன் என்று கோழியைக் கொண்டு வெறி 
விலக்கு விக்க கினை க்காள். 288. 

8. அறத்தொடு நிற்றலைத் தலைவி தோழிக்கு உரைத்தல். 

வெறிவிலக்கை Alor 65 தலைவி “எனது வாயையும் 
மனதையும் பிரியாத இறைவனது இல்லையை வாழ்த்து 
வாரைப் போல கான் ஆயன், சூளுறவையும் தருவேன்; 
அயலார் ஏசுக) ஊர் நஈறாவகாக, மாயும் வெகுளுவாளாக/ 
நீயும் முனிவாயாக, கிசழ்ம் சைக் கூறுவேன். கேட்பாயஈக"" 
oor on கோழியிடம் கூறினள். 289. 

நாங்கள் வண்டல் செய்து விகாயாடிக் கொண்டிருக் த 
போது, :மான் விருந்து' என்னு கூறி ஒரு கோன்றல் 
வந்து கின்றபொழுது கடல் அலை என்னைக் கொண்டுபோக 
அவன் அலையினின்று என்னை எடுத்து மீட்டான். என்னு 
அலைவி தோழியிடம், கூறி அறத்தொடு கின்றாள். 290.
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9. தலைவியின் குறிப்பை அறிக். த தோழி ,தலைவனுக் 
குப் புதிவமாமல் மறைத்துக் கூறுமாறு என்னோ வென த் 

தான் தலைவியைப் பாதுகாத்கல் தோன்றக் oa. Soar Sr. ag. 

0. Gas Rada od 

வெறிகச்களதேக சென்று வேலனை கோக்ப் “Ger 

60m Pidb GI OGY S, Ub IGH wo Hi v1 sores நிற்கப் 

பிறிசகோ ருபாயத்தைக் கருதும் கின்னைப் போல இவ்வுல: 

௪.க்இல் இல்லை'” என்று கூறிக் தோழி வெறி விலக்கனெள். 
292 

11. செவிலிக்குத் தேரறி அறத்தொடு நிற்றல் 

நாங்கள் புனங் காத்து போது ஒரு யானை வந்து “உண் 

மகளை ஏகம் செய்யப்புக்கது; அதுகண்டு அருளுடையசன் 

ஒருவன் ஓடிவந்து மாளையைக் கடிந்து அவள் உயிரைப் 

பாதுகாத்துப் போயினான் என்று கோழி செவிலியிஉம் 

கூதி இனி அடுப்பது செய்வாயாக என்றனள். 298 

12., நற்றாய்க்குச் செவிலி அறத்தொடு நிற்றல் 

இக௲யவளாகிய இவக என் சொல்லிப் புகழுவோம். 

“இரண்டெயிறு முகயசக இளமைப் பருவக்ேத அறிவு 

மு.இர்க் தாள்.” என்று தலைவியின் கற்புத் தோன்ற BPG 

மடெம் செவிலி அறத்தொடு கின்றாள். 994 

42... தேர்வரவு கூறல் 

நற்றாம்க்குச் செவிலி அறத்தொடு கின்ற பொழுது 

தலைவனுடைய சேர் ஓலி கேட்ட தோழி உவசையேசடு 

சென்று தலைவியிடம் தலைவனுடைம தேர்வரவு கூதினள். 

99௧. 

வெறியாட்டின்போது வாத்தியம். (26 - 5(14)] 

முருயைம் - முருகனுக்குக் கொடுக் ன்ற வாத்தியம் 

“ பழைய உரை!
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3. குறி இடம் கூறல் (₹- 4) பக்கம் 769. 

ம... தலைவி தழையை விரும்பினள் என்னு உரை_க்கு 
கோழி “ஆங்கவள் (தலைவி) விகயாடுமிட த்து ஒரு 

கபாழில் கதிரவன் நுழைமா இருளாய் நடுவண் ஒரு பளிக் 

குப் பரஹையைக் கொண்டுள்ளது. அவ்விடத்து வருவா 

யக,” என்னு கோழி கலைவனுக்குக் (பகற்) குறி இடம் 

கூதினள். 116 

2. “யரங்கள் சந்தனச் சாந் தணிந்து அனைக் சாவிகள் 

சூடி,ச் கோசை துயிலும் வேங்கைப் பொழிற்கண் விளையாடு 

வோம். அவ்விடத்து கின் வரவு அறிம மயில் எழுப்பு 

வாமசக'' எனக் கோழி இரவுக் குறி இன்ன இத்து 

என்று கலைவனுக்கு உரை F HOT oir - 154 

3. பொன் போலும் கிறைக்கு ஈல்ல மஒழின் பூவிழ 
அவை விருன்.ற ஓசையை 8 செய்யும் குறியாகக் தெரிந்து 
பரம் விரும்பும் மிக்க இருளில் நான் தலைவியைக் கொண்டு 

வருவேன். நீ குறியிடத்து வக்துகில் என்று கோழி 

தலைவனுக்குக் குறி இடம் கூறினள். 210 

(இது உடன் போக்கு) 

&. தோழியும் தலைவியும் தலைவனும் (6 - 4) 

தழை. 

அருக்தழை, ஆர,க். கழை, ஈர்க் தமை, கொம், தழை, 
காகத் கழை (சர புன்னை க தழை) பூமென் தமை, மணிகிறப் 

பூக் தமை, மாந்கதழை இவை போல்வன. பிற ஒளிகெறியிற் 
காணலாகும். 

தழை கிடைக்கும் இடம். 

இருக்குற்றால,ச்து அசோகப் பொழில் உள்ள மலையில 

அல்லது வேறு இடத்தில் கடைச்காது. மலயகத்தில் 

(பொதுமமலையில் ஆரதக் கழை, ௪த்தனக் தழை) கடைக் 
Gb. கயிலைமலை மேல் அல்லது ,கலைவன் எளிதில் தந்த 
குழை வேறு இடத்தில் கடையாது.
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தழையை அணிவது 

மணி கிறப் பூட் தழைமை அசையில் அணிவர் மண். . 

5. மடல் (6-5) பக்கம் 172 

எழுதூதலும் ஏறுதலும் 
1. யார் திடல் ஏறாவர் என்பது. 

மகளிர் ,தமது ஒளி வீசும் கண்ணாகிய வலையை வீசின 

போது அகைக் கண்டு தமது உள்ளம் ஆகிய மீனை 

இழக், தவர்கள் மடல் ஏுவர். 

எங்ஙனம் ஏறுவர் 

ஈசனுடைய ,இருகிற்றையும், எருக்கம் பூவையும் 

அணிந்து கையில் தன்னுடைய படத்தையும், தான் 

காதலித் தவளுடைய படத்தையும் எழுஇ அப்பட, தகதைக் 

கையிலெடுத்துக் கொண்டு பனைமடலால் சினம் கொண்ட 

குதிரை போன்ற ,உருவம் அமைத்து அதில் ஏறிக் 

கொண்டு அவளுடைய ஊர் வழியே செல்வார். 

தழையும் தோழியும் 
தலைவணும் தலைவியும் 

தலைவி மீது காதல் கொண்ட தலைவன் தான் 

மகொண்டு வந்து தழையை ஏற்றுக் கொள்ளும்படி 

கோழியை வேண்டின பொழுது . அவள் அதை வராங்க 

மறுக்க, “தழை வாங்கா விட்டால் கான் மடல் ஏறுவேன்” 

எண்ணு இலைவன் கூறினபோது, “கீ பனை மரத்தை வெட்டி 

படல்மா செய்தால், அதுனால் பனை மரத்தில் கூடு 

சுட்டியுள்ள பறவையின் மூட்டை எல்லாம் அழியுமல்லவா. 

அது உண் அருளுக்குக் தகுமா?” என்று தேோழி 
தலைவனிடம் கூறினாள். பின்னர், கோழி , தலைவியிடம் 

செண்று தலைவன் கொண்டுவக்கு தழையை TH mS 

ஈிகரண்டால் நமக்குப் பழி ஏனும். ஏற்றுக் கொள்ளா 

விங்டால், அவன் மடல்மா ஏறுவேன் என்கின்ருன்.
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என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை. ஆயினும் ,தலைவன் 
கம்ம அன்னு காம் ஈங்கோய் மலையில் புனம் கா.து.இருக்.க 

பாது ஈம்மை எ.ிர்த்து வக்கு மலைபோன்ற மாளையை க் 
கோற்பி,க் தவர்க்கு நாம் பிரதி உதவியைச் செய்ய 
வேண்டும்”” என்று தலைவிக்கு நினைவு ஊட்டிக் தழையை 

ஏற்கும்படி. செய்தாள். செய்தபின் தலைவனிடம் சென்று 
“ரீ தந்த தழையை யான் சகலைவியிடம் கொடுத்து அவளை 

ஏற்கும்படி செய்ேேகன். அவள் அது (தழை) வாடும் 
என்று கருதாது அதை அரைத்துப் பூனாற் போலக் 

ser மேனி முழுவதும் மூழ்ச்சியுடன் அணைத்துக் 

கொண்டாள்" என்று கரிவிக் காள். 

பின்னச், ருந்தது காணும் அளவும் ,தழைமை 
வசடாமல் வைத்து அ க்கமையைப் பற்றுக் கோடசகத் 

தலைவி ஆற்றியிருக் காள் என, மணமுரசொலி கேட்ட 
கோழி தலைவியைக் தன் உள்ளே மஉழ்ந்து கூதினாள். 
பின்னும் ஒரு முறை தலைவி (தேலைவனுடைய ஒழுக்க, த்தைச் 
சிறப்பிதது,த) தனக்கு முன்னர் புனத்தில் மாக் தழைமை 

ஏந்துவந்த அவர் என் பிெனுசில் விலக்கனும் விலங்காது 
இருக்கின்றார் எனக் கூறினள். 

6. காது (2₹-- 68) பக்கம் 778. 

2... “ஒரு. தூது வந்து Carer DONS. HSI 
இன்னார் தூது என்னு தெரியசது” என்று தலைவிக்குத் 

$காழி கூறினன். 

2. *அமலசச் தூது, காதலர் தூது வரவில்லை. 

அவர் என் செய்மக் கருஇயுள்ளார்"" என்று கூறித் தலைவி 
சவலை உற்றாள்.--282. 

7. பாணனும் விறலியும் (%--2] பக்கம் 774. 
4. தலைவன் பரத்கையர் மாட்டுப் பிரிந்து @pes 

தலைவி கனியாக இருந்ததை அறியாமல் விழலியும் 

பரணனும் இலைவர்க்கு,க் துயில் எழு மங்கலம் பசஉ வந்து 

கின்றார் எனக கோழி பாணன் வரவைக் தலைவிக்கு 

உரை க,கனன்.
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2... பாண்டு தலைவி வெருளுதல் 

கின்னிஉக்னு அவர் ரீவ்கா,த வருள் பெரியரெரல்று கீ 

ல்ல இவெண்டுமோர் . அது கடக்க; கொற்சேரியிலூசி 

விற்கும்... (புலையா) ஏ ஆகஇன்னி! எம் இல்லத்து கின் 

Dyer Le sec பொய்யைப் பொருந்து SHaeg1 wea 

னன வயில் வேண்டிய பரணனோடு ,தலைஷி 

வெகுண்டு கூறினன். 

  

    

ச பபரநக, 

பாணன் தலைவியிடம் வேகுளற்க என்றதும் 

பாணனுடைய போறுமையும். 

SOD வெகுண்டு நிற்ப, * இன் புறாவம் கெரிய 

வாய் துடிப்ப, என் மேல் oS soG& சல் டு 

வேண்டாம்; கின்று கரிம எண்களின் இவப்பை 90M 

வாசை 8 Gagenps; கினக்குப் பல்லாண்டு கூறி 

அடியேன் உன ஆடி.வலம் சொள்வன்”'-- எனப் பாணண் 

கூறிப் புறப்பட்டுச் சென்றான். 

  

7. பாணணும் விறலியும் (%-- 7] 

பாணர் -... 400. 

பாணன் -- 875. 

விறலி -- 825. 

விறவியம் பாணனும் வேக்,கற்கு,4 — ,இறவியல் யாழ 

கொண்டு வந்து நின்றார். 375. 

(துயில் எழு மங்கலம் பஈடுகுல்)
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1. அக்கினி 

சிவனும் அக்கினியும் என்னும் கலைப்புப் (பக்கம் 93). 
பசர்க்க, 

2. அசுரர், அரக்கர் 

3. சிறப்பு 

1. குரண்டாருரன் : கொக்கு உருவம் கொண்ட 
இவன் தேவர்களுக்குக் கொடுமைகள் செய்தனன். அக் 
கொடுமைமை ஆற்றாக இருமல் மூசலிய  தேவர்சள் 
சிவபிமானிடம் முறையிட அவர் இவனது இறகை வெட்டிக் 
சொன்றனர். அவ்வீரத்துக்கு அடையாளமாக அந்து 
இறகைக் தேவர்கள் விரும்பிய வண்ணம் சிவபிரான் தன் 
அிருமுடியிற் சூடினார். 

& சலந்தரன் : அச்சத்தால் தனக்கு வக்கு ஈடக் 
குதிகை வெகுண்ட அலக்கராசரனுடைய PESOS 
முனிக் தார் சவடெருமான். 

3. சரன்: முருகவேளின் வேல் சூர் கடிக்குது. 

4. திரிபுராதிகள் : ,தனி,த் தலைப்புப் பார்க்க. (பக்கம் 5) 

9. இராவணன் : தனித் தலைப்புப் பார்க்க. 

2. பொது 

3. அசுரர்: தேவர்களும் அசுரர்களும் சவெபிரா 
னுடைய இருவடிகக£ப் போற்றி வணங்குவர். 

2... தன்னைச் இந்.இத்துப் போற்றாத அசுரர்களுடைய 
கிண த்தைக் குத்தின சூலாயு,5,ச)ச௪ உடையவர் சவ 
பெருமான். ்
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3. அடியார் (4) 
Z 

அடியார், அன்பர், அம்பலவன் கழற்கு ஜெய்யாது 

yor Gert, அருள் பெற்றவர், இரடியார், சோதன 

டண்னடியம் என்றோர், காழச் செய்தார், இல்லை மிக்கோன் 
சுழற்கே. காகுலுற்றுர், ,தில்லையோண் அடிப்பேரது, 

சென்னித் இகழும் அவர், இல்லை வழுத்துகர், கொண் 
ஒனம், தொழுதெழுவாச், பணிவோர் மிக்க விருப்புறு 

வோர், -- இவை அடியாரைக் குறிக்கும் சொற்றொடர்கள். 
பிற ஒளி கெறியிம் காணலாகும். 

4. அடியாரும்-சிவனும் (5) 

“இவனும் அடியாரும்' பார்க்க. (பக்கம் 23) 

5. அடியார்களும் தேவர்களும் (6) 

(வர்களும் அடியார்களும்' என்னும் தலைப்புப் 

) 

  

6. அடுக்குச் சோற்கள் (7) 

அணி அணி, செல்லல் செல்லல், சென்று சென்று, 

இசை இசை, துறை துறை, பிறழப் பிறழ, விம்மி விம்மி 

-- இவை யோன்ற 6 அடுக்குச் சொற்கள் ஒளி நெறியிற் 

மாட்டப்பட்டுள. 

7. அந்தணர், மறையோர், வேதியர் (6, 

1, நான்கு மறைகளை ஓதும் உத்தமராம் வேதி 

ரிடம் சோஇஉம் கேம்பர். 

2. 2 ஓதும் இடமாகப் பொழில்களை வேஇய௰ர் கொண் 

டன. உலகத்தின் பொய் முதலாகிய குற்றங்கெட 

மறையவர் மறை சொல்வர். 

8. மூங்கில் தண்டு பொருந்திய கையினையும், 

மெல்லிய கலைக் தோல் (மான் தோல்) பொருக்திய 

8 காளினையும் “வெள்ளைப் பூணூலையும் மேகத்இனது
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முழக்க,5இனை PSS wap ஒலிமையும் உடையரரம் மறை 

யவாஃவதி கடை கொள்வர். 

8. அமிழ்து (9) 

அம்பலதது அமிழ்து, 
மர்லமுனு என அமுத கூப் 

9. அரசர் (10 — 12) 

  

1. பொது: இளருவேக்தர், புனைமுடி வேந்தர், போது 
குலாய புனைமுகி வேற்கர், மன்னர், மண்ணவர் — ao 

அரசர் சூறிச்சப்பட்டுள்ளார். 

2 () மன்னர் பாசறை, மூடிவேந்தகர் ஒம் போர் 
முளை, வேந்தர் வெம்போர் மி. பகை, மிகை அணிக் 
ற்கு அரி.சாம் இருவேகட்கர் வெம்போர் மிடைக்கு புலை 
(ஒருவருள்ள மிகுதியை ஒருவர் கணிதக் தழகரி தாகா கின்ற 
இரு வேக்குரது வெய்ய போர் கெருங்கெய wuss) — ores 
வெக்காது போர் விளக்கப்பட்டுள்ள து. 

    

2. மன்னர்களுக்கு வேண்டுவன. பொன்னால் 
(பொருளால்) மூடியும். 

2. சிறப்பு 

வரகுணன் 

வரகுணன் பெரிய களி மாலையை உடையவண். 
இம௰ பருவதகத்தின்்ண் கயலையும், லையையும். அவண் 
THG வைத்தான். வரகுண பாண்டியன் ஏத்துின்ற 
சிற்றம்பல த்தான் ஏன அவனது பக். இறப்பிக்கப் 
பட்டுள்ளது. 

  

9. அரசாட்சி 

அரச சின்னம் (ருடை) 

விண்ணைத் சோயா நின்ற. குடைக்கீழ் உலகத்தோர் 
எல்லாரும் வியந்து சென்று அசன் அமர்ந்து இஷஹைஞ்சுவர்.
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10. அருள் (74) 

(“தவன அருள் என்னும் அலைப்பும் பக்கம் 6 tree”) 

௮ண்பு, அருள், ஆரருள், அருள் தரும் இன்சொற்கள், 

எனருள், கண்ணின் இன்னோக்கருள், இந்றம்பல.த்.தார் 

: போருள், இல்லைக் கொல்லோணன் அருள், இல்லை 

மூன்னோன் அருன், பேரருள், மெய்யருள், வின்ளா அருள் 

— இவை கூறப்பஃ்டுள. 

    

31. அன்பு (24) 

அன்புடை கெளஞ்சம், <Q BOG MOTE, இயல் மன்னும் 

அன்பு, FENG wire muse அன்பு மெல் கொண்ட 

அன்பு வில்லிகைப் போன் விரும்பா அரும் பாவியர்கள். 

ன்பு (காமன் கையில் பூ ௮ம்பாலே மகளிரை விரும்பாத 

ote *பரவ.க்ை யுடையவர்கள். செய்த அன்பு) -- 

வ்வாது அன்பு என்னும் சொல் ஆளப்பட்டுள்ளது. 

    

12. ஆகாயம் (106) 

யஞ்ச பூதம் என்னும் அலைப்பும் பார்க்ல). 
அம்பரம் உயர் வானம், செவ்வானம், கெடுவானம், 

வாணன், வானக் கடல், விசும்பு, விண் -- உூறப்பட்டுள. 

ர்ண்ணில் ஈட்௪,க்இரங்கள் விளங்கி ஒளி விசம். 

  

13. ஆடை உடை (5) 

  

amen, செம்பட்டு, வெள்ளைப்பட்டு கூறப்பட்டுள, 

‘Dear sat செம்மலர்ப்பட்டும் (அழகிய செய்ய பூத்தொழிழ் 

மடு) கூறப்பட்டுள்ளது. 

14. ஆதிசேடன் (6) 

இருமாலுல்குப் பளலிக்கு இஉமாகும். 

15. ஆயுத எழுத்து (17) 

த, எஃகம், ௨ நூ, பஃறாமரை. இவை வந்துள.       

*பாவம் -- எண்ணம். 
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16. ஆவா (79) 

இ.ர்சொல் இரங்கற் குறிப்பாகவும் வியப்பக் GML 
பாகவும் வருகின்றது. 

் 14. இசை (19) 

*எழிசை சூழல் : கற்போருக்கு அவர் உடல் நலனை 
மெலிவிக்கும் படியான அவ்வளவு கஷ்டத்தைக் கா 
கூடியது இசை என்பது தெரிகின்றது. 

18. இந்திரன் (90) 

சிவனும் இந்திரனும் என்னும் தலைப்பைப் (பக்கல் 25) 
பார்க்க. 

19 இரவு (99) 

அரை இரவு, எல்லி, கங்குல் -- ஏன இரவு விளக்கப் 
பட்டுள்ளது. 

இரவு மிக்க ௮ச்௪க்ைகக் கருவது; அங்கத்துக்கும் 
யாளிக்கும். பயப்பட்ட யானைகள் ஓரிடத்தில் இரண்டு 
கின்றன,  அவ்விடத்தினின்.ஐும் புடைபெயா£கு மிச்ச 

அச்ச, தைத இருள் தரும்; சேவல் கன் குஞ்சுகளோடே. 
Sor பெடைக் குருகையும் தன் சிறகொன்றாலே ஒடுக்கி, 
மிக்க பணியை (குனிரை)க் தாக்கி கிற்குக் இரவு பொல் 
ars Broa; — என்றெல்லாம் இரவு விளக்கப்பம்டுள்ள து. 

20. இருவர் (23) 

விண்ணிற் பறந்து விண்ணக் சடந்து பிரமனும் 
பூமியைக் கோண்டிச் சென்ற இருமாலும் ஆகிய இவர்கள் 
மிக்கார். (பெரியார்) இருவர் எனப்பம்டுள்ளார்கள். 

21. இருள் (24) 

ம. அல்படு காடு, இருட்டு, இருள், செறி இருள், 
ஆரங்கிருள், கள்ளி காட்டம் புகைக்கன்ன oir off Gor» 

   
      

* குரல், துத்தம், 2b. , உழை, இளி, விளரி, தாரம் 
“ன்பன ஏழிசை. தொல். பொ - மெய்ப்பாட்டியல். 5 
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பபொங்கறுள், -பெசம்மன் இருள், மஎய்இிருள், மயங்கும் 

இருள், மொம் இருள், வினைபோல் இருள், -என்றெ்லாம் 

இருள்” விளக்கம் குரப்பெற்றுள்ள து. 

(2) 7. சண்கக£ாக் கெடுக்தாற் போல இருள்” செறி 

றது; 9. பறவைகள் பிள்காககா,க் கழுவிக் தம் இம். 
ரூ இருளில் துயிலும்; 4. இருளுக்கு ஒப்பானது வினை, 

7. சூரியன் நுழைமாகு இருள், 5. இருள் சூழும் போது 

ஒறு கரைக்கு ஒருகால் சூயில்கள் கிறம் பெற்று இருளா 

கின்றன; 6. பல விளக்குகள் இருளின் செறிவை அடி. 
மயோடு விலக்கும்--என வரும் இவை மக்கு உரிய பாடற் 

பகு இகள் ஒளி நெறியிற் காணலாம். 

22. இலக்குமி (25) 

400 5,5als, 60058059, BG, பொன், மலப் 

ஈவை--இவை  இலக்குமிலைக் குறிப்பன. இலக்குமி 

_லில் கோன்றியதும் தாமரை. மலரில் வீற்றிருப்பதும் 

து.றிக்கப் பட்டுள. 

  

   

23. இன்பம் (96) 
இன்பக் கலவிகள், இன்பத்தேன், இன்பதுன்பங்கள் 

OWE இன்பம், ஈமக்த இன்பம் -- என்று இன்பம் 

எனும் சொல் ஆட்சி சரப்பெற்றுள்ளது. 

24. இனச்சோற்கள் (92) 

2. ஆவியும் யாக்கையும், 

9. காயமும் ஆவியும். 

25. உடல் (யாக்கை) உயிர் (96) 

1. யாக்கை 

“ஆவியும் யாக்லையும் மலவண் 'ரூரம்பை' -- உறப் 

பட்டுள.
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2. உயிர் ஆவி 

% ஆவி--அரும் பெறல் ஆவி, *கரயமும் ஆவியும்" 
வெறிமறி ஆவி செகுத்து! கூறப்பட்டு உள, 

௨ உயிர் “ஆருயிர்' (ஆனக்.ஐ வெள்ள க அழுந்தும் 
ஓர் ஆருயிர்' “ஏம் உயிர்' எனது உயிர் ₹மன் உயிர் - என 

வருகின்றன. Go got நெறியில் காணலாம். 

26. உலகங்கள் (99) 

3. அகலிடம், அண்ட், உலசம், மாலல், கிலம், படி, 

பரதலம், பார், புவி, பொழில், மண், வான் (கய்வலோகம்), 
விசும்பு, விண், வையகம், வைமம் -- என. ௨லகல்கள் 

குறிக்கப்பட்டுள . 

ண்டர் அண்டம், .லைகீர்வையம், அழி (ஆழி 
சூழ்க்ல உலகம்), இரும் பொழில் மூன்று, இவ்வியலி.ம் 
எழு பொழில், சிற்றம்பலம் வழுத்தும் வான், சேணி 
நரவல் தழுவிய நானிலம், பணிகளதுபஇ (காசகலோகம் 
போஇவர் கழ்பக நாடு, வீரிநீர் உடுத்த மண், வியன் 
பச தலம்... என உலகங்கள் விளக்கப்பட்டுள. 

     

    

21. உலோகம் (30) 

இரும்பு, பொன், வெள்ளி கூறப்பட்டு. 

28: உவமை உருபுகள், 

உவமைச் சொற்கள் 3”) 

  

அமர், அன்ன, அைய, ங்கு, *, இல்--இன், 
உற்ற, எடுத்து, என்ன, என, ஒ.2௮, ஓ செய்கு, கங்கு, 
இகழ், Ast, கேர், படு, பயில், பாரிகது, புரை, போல், 
போல, போலும், போன்று, மலி, மன்னு, மானும், வந்து, 
வளர், --எண்பன பேசன் ற 88 ௨வமைச் சொற்கள் வந்துள , 
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இவை தம்முள் சில எடுத்துக் காட்டுவாம் 

கன் அமர் சொல்லி, வேல் அன்ன சுண்ணி 

கரகம்-அனைய அழற் கான், 

மரழ் ஆர் மொழி, 

UTP BHO ry or டி 
FF DG யான் வைக்,க அன்பின் அகன்று, 

செப்புற்ற கொங்கை, 

பாண்டில் எடுத்த பல் தாமரை, 

வீயே என அடி. 
கோல்இற் பொலி அரும்பு ஏய் கொங்கை, 

பால் ஓத்த கீ௮ு, 
அலை ஒன்று வாணுதல், 

பொன் செய்த மேனி, 
மின் தங்கு இடை, 
வேல் நிகழ் கண், 
பாண் நிகர் வண்டினம், 
மின் நேர் இடை, 
வில் படு வாணுதல். 
அசாப் பாயில் நுண் இடை. 
சகாக்களும் பாக்களைப் பாரித்து, அலர்க் தனவே, 

அரவம் புரையும் அல்குல், 
வேல் பொலி கண், 
தில்லை வாழ்.த்துகர் போல் தூயன் 
மலை மலி மாச்ப, 
மயில் மன்னு சாயல், 

கயல் வளம் கண். 

29. உவமை உருபு தோக்கது (64) 

சனிவாய், மிடை, வஞ்டி மருங்குல், வேற். கண், 

ஏன்னும் Aer pda reales ‘Cures wo என்னும் உவமை 

உருபு தொக்க நிற்கின்றது. விரிப்பின், கனி போன்ற 

அரய், துடி போன்ற இடை, வளுச போன்ற மருங்குல், வேல் 

பாண்ட கண் என வரும். 
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30. உவமைப் பொருளும் உவமையும் (26) 

“போர்க்களம், கடலுக்கும், பாக்கள் (பாம்பு) காந்த 
ஞச்ஞூம், குவகா இவன் மிடற்றிற்கும், மலை-- தலைவன் மார் 
பிற்கும், கெண்டைவேல், காவி, கயல், இவை தலைவியின் 
கண்ணுக்கும், வில்-- தலைவியின் நு.தலுக்கும், குயில்- 
தலைவியின் மொழிக்கும், சிவன் கரத் இலுள்ள அனல் - 
கோன்தி மலருக்கும், அயில் - பரலுக்கும், இலை (வில்) 
பார்வதியின் நெற்றிக்கும், கொண்டையங்கனி (சொவ்வைக் 
கணி) - பசர்வஇயின் வாய்க்கும், யாழ் சூழல் - பார்வஇயின் 
மொதழிக்கும், மலர் - மதர் அடிக்கும்; அரவு, மின், கொடி, 

துடி. இவை மாதர் இடைக்கும், அம்பு, கயல், குூவகடி 
தாமரை, வாள், வேல் இவை மாதர் கண்ணுக்கும், செங் 

கழுநீர், மாதர் கண் மலருக்கும், Rt மு.ச்துமாலை தண்ணி 
ருக்கும், சரங்கள் மகர் கர.த்.இற்கும், கொன்றை மாதர் 
குழலினுக்கும், குரும்பை, செப்பு இவை மா.கர் கொங்கைக் 
கும், வெண் முக்.தம் மா,கர் பல்லிற்கும், இலை மா.தர் புரு 
வத்திற்கும், நாண்மதஇு மாதர் முக.கு.இற்கும், கரும்பு-குழுல் 
நற்றேன். இவை மார் மொழிக்கும்,  கொவ்வைக்கனி 
மாதர் வாய்க்கும், கார் (மேகம்) முழவ்இற்கும் உவமை 
கூறப்பட்டுள.. 

91. தெய்வீக உவமை (94 

ஆசிரியர் கூறும் உவமைகள் பலவும் தெய்வீக 
உவமைகள் ஆகும். இவற்றுள் சல இங்குக் சாட்டுவாம், 

BOOM Gr BEIT உவமை :-- 

ம. கண்ணின் அகலம் ஈ௫ற்குக் தலைவன் வைக் 
துள்ள அன்பின் அகலம் எவ்வளவோ அவ்வளவு. 

9. கண்ணின் கறுப்பு தலைவனிஉம் இருந்து rear 

ஒழிக க.சான பாசம் எவ்வளவு கறுப்போ அவ்வளவு 

கப்பு. 

3. எண்ணின் ஓவி ௪௫௪ன் வீற்றிருக்கும் இல்லையின் 
ஒளி எவ்வளவோ அவ்வளவு ; . கண்ணின் வெளுப்பு
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பெருமான் கோளில் பூசியுள்ள இரு£ற்றின் வெளுப்பு. எவ் 

வடிவ பபுவ்வளவு வெளுப்பு. 

சண்ணின் கீளம் பெருமானுடைய ,இருவடிப்* bom 

வாயை அடியார்கள் பேசினால் எவ்வளவு பெரு கீளமாகப் 

மிபவரர்களேச அவ்வளவு பெருகீளம். 

3... தலைவியின் இடை இல்லை அம்பல,த்தைப் பசடாத 

வர்கள் போல் தேய்ந்து இருக்கும் 

3. தலைவியின் கொங்கை இல்லை அம்பலம் போல் 

வள தகை உடையது. 

4. மேகத்இன் கிறம் வெபிரானின் சண்ட,த்இன் 
கிற,த்தையும், இருமாலின் எழிலையும் (Bed உரு அழகை 

யும்) ஒக்கும். 

32. உள்ளுறை, உள்ளுறை உவமம் 

உள்ள பாடல்கள் (37) 

1. உள்ளுறை 

159, 168, 193, 250, 959, 254, 257, 260, 265 
6, 369, 381. 

2. உள்ளுறை உவமம் 
    

99, 128, 377, 

மேற்காட்டிய எண்களுள்ள பாடல்களில் எவ்வாறு உள் 

ஞூஹை, உள்ளுறை உவமம் அமைந்துள்ளன என்பதை 

அவ்வப் பஈடல்களுக்குள்ள விளக்க உரையிலும் ஒளிகெறி 

யிலும் காணலாகும். 

எனினும் ஒவ்வோர் உதாரணம் ஈண்டுக் காட்டுவாம், 

1. உள்ளுறை : 168. 

வரவு விலக்கல் 

இமய்மே, எளி? வெற்பகச் சேசலையின் வேய்வளச் 

ச் சென்று விண்ணின்ற கற்பகச் சொலைகதுவுங் சல் காட 

இக்கல்லகுரே. 168
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வேயிற் பிறந்த இ ஆண்டு அடங்காது சென்று 
சேர் உலக)க்இனின்ற கற்பகச் சோலையைக் கனுவிஞழ் 
Cure; Mer eral eyed அயலாரிட திறப் பிறக்கு அலர் 
பெருக கின்னூரு மதியப் பரச்து கின் பெருமையைச் Aen aS 
கும் என உள்ளுறைவசையால் அலாறிவுறு சு,தவச னு 
அண்டு கொள்க. 

உள்ளுறை உவமம் 

தன் பெடைகைய த் தகவு 
அழிக்க, அன்னம் ௪லளு 
FOS Beir, acs Quem 
மேல் துயிலும் வயலுரரண் 
வரம்பிலணே 317 

(அண்ணல் Lu 00) BUF DY பிரியக். குழைத்து 
வளுக்கு உழையச் உரைக் 6 Ht) 

கன் பெடை என மாயடிமின் அருமை காட்கியும் 7 
வன பெடையெனமப் பர க்தையர் அன்பிலரமையைக் காட்டி 
யூம் கின்றது. 

   அன்புடைய. இனா 65 அணபில்லா,க 
கன் மாயுக்குப் பொருக்காகு சங்கின் பெடையுடனே 
அன்னம் துயில்கின் ற wwe... br ஆதலால் கன் காய வருக் 
௧௮ கன்மாட்டு அன்பிலா சாரும் தன் மரபுக்கும் பொருக் 

் காதுவருமாலய பர, கையருடனே உறையும் தர. இயின்மை 
யும் கூறிக் அலைம௰ப் பழிக்துக் தலைவியை ஆற்று 
வி.க.ஈல். இப் பாட்டில் உள்ளுறை உலமம் காண்க. 

  

  

33. உறவு, உறவினர் (89) 

அதிகன், அண்ணனை, ஆம் (தாம்), இனம், உற்றவர், 
சாங்லை, ஏங்ையர், ஏமர் ஓக்கல், காதலன் (கணவன், 
கொழுகன் (கணவன்) சிற்2வ்வை, குற்றம், சேய், தங்கை. 
அங்கத, தாய், புதல்வன், மகண், யாம், என்பன உறவினை க் 
குறிப்பன.
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34. ஊசல் (ஊஞ்சல்) (99) 

பெண்கள் ஊசல். ஆடுவர். உயச்க்கு வழை (சர 
mr gas கொடுக்கலால் புயல் வளர் “ஊச௫ல்' 
(277 உமை) அம்பல சு,சரனின் மலையில் genie ந்த 

SDs seer உயர்ந்து வழமை மரக்இல் கொடுக்கப்... 
உ ௪விளஸ் பெண்கள் விக யாடுவர். 

    

  

35. ஊர், நகர், சேரி, ஊரன் (40) 

2. ஊரில் அலம் பழிச்சொல் உண்டாகுக். 
9... இடையர் ஊசில் முல்லை வேலி உண்டு. 

8. கீரில் மா கலைகள் பயிலும் ஊச். 

4. அருமையான மேன் இடைல்கும். மலையின் அண் 
உள்ளன அிதிய ஊர். 

5. ங்கம் இரிகின்ற இறிய ஊர். 

கெல்லர் வாழும் சேரி *எண்டலாகிய மாம் மிரு 
அமக செய்இன் ம 0௪7. 

8. மசஉம் மசய் பொண்னணகர் என்னு அமராவஇ 
வறப்பம்டுள்ளு. 

நால லோமம் (காகம் உலகம்) பணிகள் (பசம்புகள து 

UB எனக் கூறப்பட்டுள்ள. 

ஊரன் 

கராப்பயில் புனல் ஊரண், கரும்பு உறை ஊரன், 
இல்லை ஊரண், வயலூசண் -. ஆறுப்பலட்டுள. 

36. ஊழ் -- விதி (22) 

7. அம்றம்பலம்.மான்: அமைக ஊழை விட வலிய 

காண் தில்லை. 

வாக்கூடிய  விஇயை  (வரக்கவ அனுபோகத்ை 
inno வழி இல்லை. 

  

  

ஈ கண்டல் - நீர் மூள்ளி..
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நல்ல விதியை யுடையோர் இற்றம்பலதக்துப் பெருமா 
ணடைம இருவடியை நினைத்துகு இயானிப்பார்கள். 

31. எண்கள் (49) 

“அரை, ஒன்று முதல் ஏம்டு வக, ஆமிரம், 
மூவாயிரம், பல், பல, பின்னும் ஒன்று முதல் எட்டு வரை 
வரிசையாக, -- வந்துள. 

இவற்றின் விவரம் ஒளி நெறியிற் சசணலாம். 

38. எதிர் மொழிகள் (49) 

அது -- இது, ஆலம் -- அமிர்த, 
'இங்கு-- அங்கு, இரா — பகல், 

இனபம்-- துன்பம், உள்ளும் -- புறமும், 

கனவு -- கனவு, Bi) — மேல், 
குணம் --குழறம், பின் முன், 

புகழ் -- பழி, பெடை -- ஆண்ட 
பொய் -- மிமய், முடி. -- அடி, 

முன்னும் - பின்னும், வருவன -- ரஇசல்வன. 

:ு இவை போல்வன 88 எதிர் மொழிகள் ஒளி 
ஈறியிற் காணலாகும். 

99. ஒர், ஓர், ஒரு, என்னும் சொற்களின் 
ஆட்சி (44) 

ஓர் ஆகம், ஓர் கூட்டம், ஒர் விடலை, ஓர் இருமுகம், 

ஓர் பி.இ, ஒரு மான், ஒரு வாசகம், -- இவை போல்வன 

சில ஒளி கெதியிற் காணலாகும். = 

40. ஒரு சொல், சொற்றொடர் 
இரு போருளில் வந்துள்ள இடங்கள் (86) 

இகல் சூன்ற வில்லில் 

1. இகல் குன்ற -- பகை குறைம. 

2. - *ற வில்-- மலையாகம வில்
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ஆவியன்னார். 37 

7. ஆவி-- உயிர் பேசன்றவர் (ஆவி -- உகிர்) 

2. (தாமரை)க் தடாகம். போன்றவர். (ஆவி 
Rd Mev) 

தில்லைக்கண்ணார் கமலத்தேவி 41 

7. இல்லைக்கண்ணார் -- சிவன், 

கமல கேவி — இலக்குமி, 

(சிவனும் இலக்குமியும்) 

2... இல்லை- கண்ணார் (கமலக் தேவி-- இல்லைக்கண் 

| BF சமல,ச் தேவி -- இல்லையில் கண்ணிய்கு கிறைக்,த 
இலக்குமி. 

மருங்கண்ணனையதுண்டோ 53 

2. மருங்கண்-- ௮அனையது-|- உண்டோ. --மருவ்கண். 
(அணிக்காக) அனையது உண்மிீடா. ‘ 

2. மருங்கு அண்ணல் -- கையது -- உண்டே 
கங்கு. (புன கஇன் மருங்கு), அண்ணல் (தலைவன்) 
நயது (நைக்கு) உண்டோ. 

இனியவர்க்கே 89 

1, வேண்டியவர்க்கே. 

2 Qe + அவர்க்கே. 

ஆசக்கழை கொடு வக்கார். 91 

1. ஆர் (யார்) -- 9655 sapmuks சொண்டு 

வந்தார். 

2. ஆரத் (சந்தனு) -- தழை சொண்டு வக்கார். 

(ஆரம் -- சந்தனம்) ்
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தவவினை தீர்ப்பவன் 108 

2. மிசவும் வின்ச் இர்ப்பவன். 

(ge — Aa) 

2.  விரதங்களால் வருக்காமல் வதி தொழிலை நீக்க 

அன்பர்க்கு இன்ப கெறியை அருளுபவன். 

தடமலர் 119 

7.  பெசிம மலர் (தடம் -- பெரிய), 

?.  தடதுது மலர் குளத்து மலச், 

செழுநீர் மதிக் கண்ணி 123 

i, வனவிய கீர்மையை உடை ம.இயாய எண்ணி. 

2. வளவிய கீரும் (கங்கையும்) மஇிகாகிய சண்ணியும் 

சிறுகால் மருங்குல் 126 

1. சிறிய இடத்தை உடைய (மருங்குல்) இடை. 
(கால். இடம்), 

9. சிறிய தென்றல் வரின் தளரும் இடை. 

(are — (Oger DX) காற்று), 

ஆய் தந்த அன்பு 130 

3. ஆராயப்பட்ட அன்பு. 

தாய்க்குப் Dor or Qin GF BG உண்டான அன்பு. © 

பொன்னாளைப் புனைதல் 137 

பொன் காளைப்-புனை தல்--மாகாக்குப் பொன் 

புனை தல். க 

2. பொன்னாகப் (பொன் போன்றவளைப்) புனை தல் 

(பொன் -- இலக்குமி)
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ம அலர் தூற்ற 139 

பூவை மலர்,க,க (அ௮லச்--மலச்) 

பீறல் கறை (அலர் -- பழிச்சொல்) 

(ii) பெருங்கணியார் 

பெரிய வேங்கை மரம். 

பெரிய சோ இடன். 

(சணி- வேங்கை மரம், சோ இடன்) 

மு காகம் 171 

ered (பாம்பு) (ப கஞ்சலி)--நாகம் கொழ 

சகம் (மலை. “ஈடம் ஈவில்வோண் காகம்” 
சகம் (பரனை) “நாகம் ar a Bir’ 

காகம் (சரபுன்னை)--“காகம் மலி பொழில்” 

(ம் மதியே மதியே 

wBCuil— Fb BrGor! 

wBGul—(e sv) <9) Ber ! 

திருவும் மதியும் 173 

இலக்குமியும் ௪ந்இரனும். 

செல்வழும் அறிவும். 

கண்ணீர் 190 

சுண்ணிவிருந்து வரும் கீர். 

(சள்-£ர்) கள்ளா 8£ர்.. 

அரி 225 

அசி (இருமால்) -- ஆன் அரி. 

அரி (ங்கம்) -- கோளரி. 

அரி (செவ்வரி)--வாளரிக் எண்ணி. 
இ. ஓ. கடம
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வன்னி வளைத்த வளர்சடை 317 

்.  வன்னிச் களிரால் சூழப்பட்ட Oop ௪டை 
அ... இமை வளர்க்காற் போலுக் உடை 

உலவியலாத்தனம் 365 

Ll. ஓரு ஞான்றும் அகளர்,கல் இல்லா,க மூலைகள் 
(கேனம்-முலை) 

9... ஒரு ஞான்றும் கேடில்ல.க பொருள் (தனம். 
பெசருள் 

இவை போல்வன பிற ஒளி௫கறியிற் காணலாம். 

41. ஒரு போருள் இரட்டைச் சொல் (X—45] 

ஓ.க்க கேர், தடமால் இவையிரண்டும் ஒரு பொருகாக் 
குறிக்கும் இரட்டைச் சொற்களாக வந்துள்ளன. 

42. ஒரு பொருளைக் குறிக்கும் பல சொல் (2 -... 48} 

1. தேன். கள், கறவம், பிரசம், மது, வேரி 

2. மதில்--இஞ்௪, புரிசை 

3. விஷம்--கடு, விடம், கஞ்சு. 

4. அழரு-- அணி, காமர். 

5. சந்திரன் -- கதர், சுடர், சோமன், இங்கள், 
பனிக்கோடு, பணிக்துண்டம், பிறை, மண்டலம், ம.இ. 

ஒலிக் குறிப்பு 49 

சலக்கென, துண்ணென, கேகேயென, இழுமென 
என்னும் சொழய்கள். ஒலியைக் குறிக்கும் சொழ்கள். 

மீ ““மணிவாய் இறக்கிற் *சலக்' கென்பவே”” (52) 
என்பதில் தலைவி வாய் இறந்தால் மூ,கி,கமணி சலக்டுசன் 
ணும் ஒலியுடன் விழுமோ எனக் தலைவியின் வாய் மொழி 
பெருக தலைவன் கூுஇன்ளறுன்..
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2. மலர்கீ காக் தப் பாக் சளென். 

எண்ணித் துண்ணென்னு ஒளித்துக் 

கண் யுக க்துப் பதுக்கும்!” (233) 

என வருவஇனின்றும் துண்ணென்ற ஒலி அச்சத்தைக் 

குறிப்பது என்பது தெரிகின்றது. ் 

3. ஈதே” மென என்னும் ஒலி வண்டு தேன் 

௬௫௪ செய்யும் ஒலி. ் 

வண்டு தண்கதேன் பருகக் தேத தே எனும்” (82) 

4. “இழுமென?” என்னும் ஒலி கேன் ஒழுகும் 

இழும்' என்ற ஒலியைக் குறிக்கின்றது. 

“பெருந்தேன் இழும் என்னு இறால் கழிவுற்று” (252) 

44. ஒளி சுடர் பார்க்க) (50) 

7,  அளவில்லா,௧ ஒளிகள் விரிமா கிற்கும் (ஆழிமா 

ம) படை. 

5. உவச காளின் மதியை ஒத்து விளங்கர கின்றது. 

pon இறக்த முகமானது. 

9. என்னை ஒரு பொருளாகப் புகுந்து ஆண்ட பெரு 

மாண் ஆனவர். இந்திரன், இருமால், பிரமன் இவர்களுக்கு 

இருளாக இருக்கும் ஒளியாக,த் இசழ்வர். 

4. மமகங்கசிளயும் ஈட்ச,தஇரங்களையும் பரப்பிஆகசமம் 

விளக்கும். 

5. அளவில் ஒனி, கள பத்து ஒளி, இல்லையின் ஒளி, 

WMG அடுத்த ஓளி, பிறங்கும் ஒளி பொங்கெசளி, மதுக் 

ஓழ்ருனி -- கூறப்படுவன. இவற்றின் விரிவை ஒளி 

மெதியிற் காணலாம்.
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45. ஒன்று, ஒன்றும், என்னும், 
சொற்களின் ஆட்சி (57) 

, ஊழின் வலியது ஒன்று, கசைக்குன்று ஒன்று 

உரித்து; பற்9ருன். நிலார்; ஒன்றுக் வாய் இறவார். 

இவை போல்வன சில ஒளிகெறியிற் காணலாம். 

46. கங்கை (52) 

சுழிமாவரு பெருநீர், கெள்வன் புனல், தெள்ளம் 
புனற் கங்கை, பெருநீர், பெரும்புனல், பொங்கும் புனற் 

சங்கை, மீன் தோய் புனற் பெண், வியன் கங்கை, விரி 
Border காரி — என்றெல்லாம் கங்கை விளக்கம் 
பட்டுள்ளது. 

47. கடல், கழி (62) 

அகலோர்கு இருங்கழி, அலை கீர், ஆர்க்கும் செறி 
கடல், ஆர்கலி, ஆழ்கடல், ஆழி; எற்றும் இரை, aif 
மன்றாம் கடல், கருங்கழி, கலி8ீர், கனைகடல், கார்க்கடல், 

கார்.த், தரங்கம், கழ்கடல் (ஷு ௦8 வதய), சுறாக்கடல், சூழ் 
கடல், செதி சடல், இரை பொருகீர், இரைவாரி, தெண் 
கடல், மாக்கடல், முக்நீர், மேல் கடல் (&ர௨/க௩ 86௨), வங்கம் 
மலி கலிகீர், வாரி -- என்றெல்லாம் கடலும் கழியும் கூறப் 

பட்டுள. 

2 கன் கரணங்கக£ாச் அருக்கக் கொண்டு சூரியன் 

கடலையுற்றான் எனச் சூரியன் அஸ். சமனம் விளக்கப் 
பட்டுள்ளது. இழ்க்காற்று மிகு. தலால் புலியூரில் (இல்லை 
யில் - ச.கம்பர,த்தில், கரைமேல் வந்து ஏறும் கடல் 

என்ற தனால் மணிவாசகர் கால.த்.இல் sod @ sbur Bor 

அருல் இருந்தது போலும் 7 

3. (ம) கடலில் சங்குகள் ஒலிக்கும், (2) oH 
லிருந்து முத்துக்கள் வரப்பெற்றன. (8) கடலில் சப்பல்: 

கள். படகுகள் கிறைங்இருந் தன.. ea மீன்கள் உலவின...
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(7) இரை மோதுதலினால் கடலில் சங்குகள் ஆர், தன. 

(2) கடலில் மீன் பிடிப்பர்: (6) கடலிற் குளித்து சங்குகள் 

எடுத்தனர். (2) எழ்க்கடலில் சங்குகள் நிறைந் இருந் தன. 

ஏண்றெல்லரீம் கடலைப் பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

4. மதி (சந்இரன்)) அமுது, இரு (இலக்குமி, 
செல்வம்) இவை கடல் கடையப்பட்டபோது வெளிய் 

பட்டன என்பதையும், அவை தான் இழக்கும்படி பிறரால் 

பறித்துக் கொள்ளப்பட்டன என்பதையும் கருஇயே 

கடல் ஓமாது இரைச்சலிட்டு ஓலமிடுகின்றது. என (ஒரு 

.குற்குநிப்பேற்.ற அணியை) 7178ஆம் பாடலில், 

ஆர்த்துன் அமிழ்தும் திருவும் 
மதியும் இழந்தவம் ரீ 

பேர்த்தும் இரைப் பொழியாய் 
பழி நோக்காய் பெருங்கடலே * 

என்னும் அடி.ளிற் காணலாம். 

5. ஆனந்த மாக்கடல், போர்க்கடல், வானக்கடல் 

எனும் இடங்களிலும் *கடல்' என்னும் சொல் ஆட்சி 

STUDD Di உள்ளது. 

48. கணங்கள் (54) 

குந்.தருவர் யாழுடையார் எனக் கூறப்பட்டுள்ளார். 

(அவர்கள் யாழ் வாசக் கலின்.) 

49. கப்பல் (மரக்கலம்) (55) 

ஒலிக்இன்ற கடலில் பாணு (மரக்சலங்களும்), வங்கம். 

(படகுகளும்) உலவின.. 

50. கல்வி (56) 

(புலவர், பெரியோர் என்னும் தலைப்பும் பார்க்க.) 

1. கல்வி நலம் 

நன்மைக்கு எல்லையில்லாது விளங்கும் கல்வ 

பாய மேருக் குன்ற,த்இன் மிக்க அளவில்லாத எல்லையை 

நுடைக்தவர்கள் என்று மிகக் கற்றோர் கூறப்பட்டுளர்.
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1. அக்பலத்தில் ஆடுகின்ற ஓப்பு இல்லாதவ 
னுடைய இருவடிககா கினைந்தவர் போல, நஈண்மைக்சூ 
எல்லையில்லா,க கன்மைமர் ஆவர் மிகக் கற்றோர். 

2. இல்லைப் பெரியோனுடைய இருவடிக்கண் அண் 
புற்றவர்கள் அடையக் ஆட்டிய ஈன்மையைக் சல்வி. 
மானது அரும். ஆதலால் ஓது, கலால் மிக்காரை அடைக்கு 
எல்லா சநூல்களையும் உணார்கல் உற்று ஈண்மை டுபெற 
வெளி இடங்களுக்குப் போக வேண்டும். இவை snscj 
உரிம uri. SUG Hsia ஒளி௫கறியிம் சாணலாம். 

51. கற்பு (56) 

  

உயிரும் உடம்பும் போல் ஒருவமை ஒருவர் இன்றி 
யமைமசமையசல் கரிய, வசன் பேசலும் ' சண்ணை உடை 
மானின் கருத்தைக் (தலைவர்) கடவார்; கரமரைப் பூவைச் 
சேர்க்க கேணும், அந்தன மரமும், ம் பெருமையைப் 
புலப்படுதீஇனாற் போல இமைக்து, தலைவியின் அற்பு 
Qe. 43.5 (அவளது வழிபசட்டின் சண்) தலைவர் கிற்பர்.. 

2. தலைவி டுதம்வ.க்.கப் பணிக் குறியாள். 

2. கரண் ஆனது கற்புப் போல் சிறந் க.கன்னு. 

4. gio BG கற்பு வடமீனாம் அருக்கஇயின் 
கற்பினும் கறக்குது. 

இவளுடைய அற்பு கமக்குகு தாயாம் இமல்பை 
உடையது. இவளுடைம (காணம் முகுலாகிய) இயல்புகள் 
கல்ல கணன்மை௰ன.  இவற்னுக்குரிம பாஉல் பகு இ ஓளி 
இகறியிற் காணலாம். 

52. காடூ (&-- 58) 

அழுற்கடம், ௮ழ,ற்காண், அல்படு காடு, பெசங்கு வெவ் 
வன், சகடம், கரனகம், வனம், வெம்மைக் கடம்--ஏனக் 
கசடு கூறப்பட்டுள து. ்



௪. பிறபொருட் பகுதி 257 

7. சாம்டிலுள்ள பரற்கற்கள் எரியின் மேலுள்ள 

ிவல் போல விளவ்கனே. 

2. பே பழுத்து பழத்தின் உள்ளே அவக்த *இரகை 
hb கற்ளன் உள்ள கசடு, 

்... இல்லையம்பலத்துின் ௪ரைப் போற்றாத பாஷ் 

பெகொண்டவர்கள்.. செண்று தங்கும் கரகம் போன்ற 

(கருப்பு வீசம் காடு. 

4, காட்டில் ஓரி (ஈரி) கத்தும். 

5. குறவர்கள் வ௫ப்பர் -- என்றல்லாம் சட 

வர்ணிக்கப்பட்டுள்ள து. 

53. காமன் [26-59] 

(சவபிரான்--அஃடவீரம் என்னும் கலைப்பு பக்கம் ம் 

பார்க்க. 

அனங்கன், காமன், காமர், வேள், வில்லி எனக் கசமண் 

குறிக்கப்பட்டுள்ளான். காமன் *அம்பு--பூங்கணை, மலராம். 

கணை என்னும், அவன் படை (வில்) கரும்புவில் (கருப்புச் 

லை) என்னும், வேழப்படை என்னும் கூறப்பட்டுள. 

54. காலம், ஊழி, காலத்தைக் குறிப்பன. (% -- 60} 

க்தி, அரையாமம், அன்னு, இன்றுடி ஊழி (யாமம்) 

கங்குல், கார்சாலம், பண்டு மாமம் (காண்க), கூஇர் காலம் 

(பனிக் காலல்)--கு.றிக்கப்பட்டுள. 

பின்னும், ததேவ லோகம் அழியவும், ௪௨ல் பரந்து 

மலைசள் மழையவும், மண் உலகம் அழிமவும், வருகின்ற 

இறு இக் சாலக். இலும் தாம் அழியாது கிற்பர் கடவுள். 

55. கானல் [26-67] 

சானல்.-இது கடற்கரைச் சோலைமைக் குறிக்கும்.
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“ இல்லை மல் லெழிற் கானல்” என வருவதால் இல்லை 

(ச.தம்பரம்)க்கு அருகில் கடல் அக்காலத்தில் இருக்,தது 

பேசலும்/ இங்கு கானல் என்பது கடற்கழி. 

 மடஉலவிழ் பூங் கைதையங் சானல் ” 

என் வருவதால் கானலில் ,காழை மலர் மலரும் என்பதை 

நின்றோம். 

56. கொடி (%- 868) 

இடபக் கொடி, காமன் ,சன்வென்றிக் சொடி, கொடிக் 
Csr மறவர், கொடி. முன்றில், Dery வாரணம், 

கோப்பு அணிவான் கோய் கொடி என்னும் கொடர்களில் 
கொடி. வருவது காணலாம். 

57. சங்கு - சங்கம் (63) 

கடலில் சங்கம் ஆர்க்கும். சங்னின்றும் முத்து 
பிறக்கும் (ஒரு சலஞ்சலம் ஆயிரம் வலம்புரிச் சங்க த்துக்குச் 

சமமானது) 

சலஞ்சல,க்இன் வலிய பெடைமேல் அன்னப் பறவை 

துயில் கொள்ளும். இல்லை முற்றத் இல் சங்க வமல் 

விற்கப்படும். மல்லிகை மலராகிய வெண்சங்மை வண்டுகள் 

ஊதும். 

வலம்புரி வெண் சங்குகள் ஆர்ப்பது பெருக்தேர் 

வருவது குறிக்கும். 

ஏழ்,த.இசைக் கடலில் சங்குகள் கிரம்ப உள்ளன. FHS 

கிது கூறப்பட்டுளது. 

58. சந்திரன் (64) 

கதர், சந்.இரன், சுடர், சோமன், இங்கள், பனிக் கோடு 

பனி ததுண்டம், பிறை, மண்டலம், மது, -- எனும் சொற்க 

ளால் © #6 Boer” 'உறப்பட்டுள்ளான். ‘
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Ke Dir வெள்ளைச் இறு பிறை, பனிச் சந்.இரன்; 
படர் கு.இங்கள், வெண்குடர், கலைச் இறு இங்கள், கைகன்ற 

யாள், பனிதரு இங்கள், விசும்புற்.ற இவங்கள், பசும்பனிக் 

காடு, விண்தோய் பிறை, இவெள்ஃாசி : சிறுபிறை, கங்குல் 

எல்லாம் மங்குல் வாய் விளக்கும் மண்டலம், இரவு அணை 
பும் மதி, இளமஇ, எல்லார் மஇ, எழில் மதஇிக்கற்று, நாண் 

1, வெண்மாமதி என அடைமொழிகளால் சந்திரன் 

பிளக்கப் பெற்றுள்ளான். 

2. (1) Barus BBO உள்ள சந்திரனைத் தா” 

என வேண்டி அழுகின்ற குழக்ை போல் (2) தலைவியில 

ஒனிமுகம் உவச(பெளர்ணமி)காளில் மதியை ஓத்து ஒள 

மறந்து உள்ளது. 

2. அவள் (தலைவி) குழு,க மலச் (ஆம்பற்பூ) மரன் 

அுமமலரை மலர்த்தும் வானத்து இளமதி” என்று கூறிக் 

கலைவன் ம௫ழ்வுற்றான். 

4, விண்' என்டுற மடுவில் :மதஇ' என்இன்ற கமலம் 

(வெண் தாமரை) எழுந்து அழகு தக்.தது. 

என்னும் கருத்துக்கள் அமைந்த பாடற் பகுதிகளை 
ஒளிகெறியிற் காணலாம். 

59. சந்து, சாந்து, சந்தனம் (65) 

* வந்து ௮ம் சாக்தம், சுரும்பிவர் சந்து, பொதியின் 

லைப் பொலி சந்து, வேரியும் சந்தும் -- எனச் (௪ந்தனம்) 

ரந்துக்கு விளக்கம் கரப்பட்டுளது. 

60. சாதி (66) 
2, கானவர், குறவர், குன்றவாணர், கான் அமரச் 

நன்றர், கொடிச்சியர், பாணர், மறவர், வேட்டமாதர், 

ரிவடர் இவை கூறப்பட்டுள. 

9. யானையின் எலும்புகள் கொண்டு ஆக்சப்பட்ட 

நடி. சையில் குறவர் இருப்பார்கள். மழை வேண்டிக் குறவர் 

வள் மலைச் தெய்வத்தை ஆரவார த்துடன் பரவுவார்கள்.
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61. சுடர் (68) 

“சுடர்க் கொற்றவன் '' எனச் சூரியன் குறிக்சப்பம் 
Dot or Perr. 

“*கெய்ம்முகம் மாந்இ இருள்முகங் £ழுக் நெடுஞ்சுடர் ' 
oor Boras கூறப்பட்டுள து. 

62. சுரம் (69) 

கடுஞ்சுரம், கற்சரம், பெறுஞ்சுரம், வெஞ்சுரம், வேயில் 
மன்னு வெஞ்சுரம் முதலிய கூறப்பட்டுள. பிற ஒளி 

கெறியிற் காணலாம். 
4 

63. சுவை (76) 

1. இச்சம் (பயச்சுவை), 

7... தோழி தலைவனை எதிர்ப்பட்டு '8ீ கான்மாறு.. 
பலவும் நீந்இக், கைவேல் துணையாக அளுசாது வந்தால், 
மரங்கள் இச் சோலையிடத்து உண்டாகிய தெய்வத்துக்கு 

அளுசுவேம் ; ௮,கனால் இவ்விருளிடை வரற்பசலைமல்லை, 
எனத் தங்கள் அச்சங் கூறித் தலைவன் வரவை விலக்கு 
கின்றாள். (176) 

3. மானையாகிய உணவைக் தெடிப் பல இங்கய்கள் 
இராக்காலத்துக் காடு தொறும், காட்டில் அவை வாழும் 
இடங்கள் கொறும், பார்க்கும் வழியிட க3,5 ஒரு துணையும் 
இல்லாக நீ அழகிய வேலே ணைமாக வந்தால், 
அன்பனே ! எங்களுக்கு அச்ச,க், தால் உண்டாகிய துன்பம் 
தோன்றுகிறது என்று தோழி தலைவனிடம் கூறுஇன் 
னன், (8545) 

2. அறியுதம் (வியப்பு, 
௪02 தவிமைப் பயப்படுமபடி கின்று அடிமை கொண்ட 

அவமவக்ககாயுடைய இவக (தலைவியைப் பார்த்து, 
இவ்வி. சித கின்று, அங்கு என்னிஉம் வந்து, மான் மறுக்
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நும் அவ்வள வெல்லாம் கூறிம ௮ண்ணலே (,தலைவனே) 

ஒவவுலகக்இல் இண்ணியான் என்று தலைவனுடைய 

Co) Du go,6 பாங்கன் வியந்து உரைத்தான். (2) 

3. இரக்கச் சுவை ல் 

கையில் தழைமை ஏந்இ (௮.கனோாடு மாறுபடக்) 

மையில் வில் இன்றியே இப்பெரியவர் (,தலைவர்) பி.த.தழையா 

நின்றார். இஃகென்ன பரவம்/ எனத் தோழி இசக்கத் 

தாடு கூறிக் தழையை வாங்க மறு,த்.தனள். (102) 

4. இன்பச் சுவை (சிற்றின்பம், பேரின்பம்) 

இன்ப வெள்ள ;த்.இடை அழுக்தப் புகுகின்ற ஓர் உயிர் 

ஒருடம்பால் துய்,கீ.தல் ஆராமையான், இரண்டுடம்பைக் 

கொண்டு அவ்வின்ப வெள்ள த.இடைக் கிடந்து இளைக்க. 

ஒம்பல,ச்ைச் சேர்ந்து இன்ப கிவள்ள தைக் செய்யும் 

(லிக்கும் கழலையுடை ச,காகய) இருவடிமை உடையவனது 

அருளைப் பெற்றவர் இன்பம் போல--ஒரு காலத்தும் 

குறைவு படாத இன்பத்தைத் தருவதாகும். (307) 

5. கருணைச்சுவை 

கயிலைக் இருமலையில் ஆயத்தசர் -- இடத்து கின்று 

நீக், இந்தக் கெண்டை போலும் கண்ண உடையாக 

கரன் கண்டு கூடுவ கற்குக் கூட்டி வைத்த நல்வினயை க் 

மந்த தெய்வதி.இன் கருணையை யல்லது, பிற O shia: So & 

நான் வியவேண், ஈயவேன். (6) 

6. குற்சை (அருவருப்பு) 

I. பண்டு நீர் வரும் வழியிடை வரும் ஏதமும் 

இருளும் எண்ணாது,--கொடிய சன, த்தையுடைய யாளிஎ& 

rrp செய்வனவாசக் கருதாது, செறிக்க இருளின் 

மிகுதியை இடையூராக கினைமாது, சன்றைப் பிரிந்து ஈன்று 

இணிமை யுடைகு,காகம பசுவைப் போல, எம்மாட்டு 

வம்.£ர்; இன்னு எம் பொருக்தாதார் (பர.த்ையர்) தெருவே 

ண்ணு எம்மாட்டூர்ந்து வந்த தேதர்மேலேறிப் போக௪
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கின்றிர்; இதுவன்றோ எம்மாட்டு நுமது அருள், என்னு 
கோழி தலைவனிடம் தனது அருவருப்புத் தோன்றக் 
கூறினள்... (589) 

2 பள்ளியி. க். சாளாகய தலைவி தலைவனை கோக, 
“கின் சச கவிமார் கின்னை வெகுள்வர், 8 செய்இன்ற இக் 
கள்ள க) விரும்பேம். அ௮.கனால் எங் காலைக் தொடாது 
ஒழி: எவ் கையை விடுவாயாக; என்னு அருவருப்புடன் 
கூறினள். (590) 

7.  சரந்தச் சுவை 

£... “என்மீது கோபிக்க வேண்டா. 8 பல்லாண்டு 
வாழ்க. அடியேன், உன் எர் பாகத்தை வலம் கொண்டு 
போகின்றேன்” என்று கன்மீது கோபிக்கு தலைவியிடம் 
ாரழ்ப்பசணன் சாரந்தமாகக் கூரி வெளிக் சென்றாண், (552) 

3... கோப நிலையிலிருந்கு கலைவியின் வந்த கண்கள் 
தலைவன் விருக்இனருடனே வக்கான். என்று கேட்ட 
வுடனே ிவப்பு கிறம் மாறி கிலமலரின் குளிர்ந்,த செவ்வியை 
(சாந்த நிலையை) அடைந்தன. இதுவே இல்லக் கழ,தஇயின் 
மாண்பு. (556) 

8. சோகச் சுவை 

3. தலைவி, தோழி இவ்விருவரிடம் மடல் இறம் கூதி 
“நீயிர் அருளாமையின் என்னுயிர் அழியசகின்றது ; இதனை 
அறிமின் £ என்று சலைவன் Sor FI ஆற்றாமை மிகுஇயைக் 
கூறிச் சோகத்தூடன் கின்றனன். (28) 

8. தலைவியைப் பெறுகுற்குக் கோழி உரைத்த அரு 
விலை கேட்ட தலைவன், “ரீ அவளது அருமை கருதாது 
அவளது அவயவங்களில் உண்டாகிய கயத்கைப்பற்றி 
விடாது கடுங்கா கின்ரும்; இனி மதியைப் பிடித்துத் 
கரவேண்டி. அழும் அறியாக் முழவியைப் போலக் இடந்து 
அரற்றுவாயாக” எனத் கன் கெஞ்சேோரடு அழிந்து புலம்பி 
கின்றான். (795) :
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9. நகைச் ஈ௬வை (பரிகாசம்) 

கின்னை மொழிய மான் வேறொரு,த்தியையும் அதி: 

பன். ஏன்ற தலைமகனுக்கு, “கின் பரத்தை போகா 

கின்றவள் ஈம் வாயிற்கண் கின்று தெருருட்டி of Sort us ar 

கின்ற பு.தல்வனைக் எண்டு கின் மகன் என்றையுற்று,த் 

தழுவ ரீ ஐயுற வேண்டா ) அவன் உன் மகன்; உறவு மெம் 

மாகிய உறவே, ஈதும் உனதஇல்லமே.; ஈண்டு வருவாயாக. 

ஏன்னு மான் கூற, அது கேட்டுத் கான் காணிப் 

போயினாள் ; யான் அவளை அறியேனாக கீ மாயம் உற 

ிவண்டுவதில்லை எனக் .கான் பர.தையைக் சண்டமையைக் 

உதித் குலைவி ககைத்தாள். 

10. பக்திச் சுவை 

தலைவியின் *கண்ணை ஈயந்து உரைக்க வக்.த தலைவன் 

அக் கண்ணினுடைமய *வெண்மை, கருமை, செம்மை, அகலம், 

Ber, got, இவைகளுக்கு எல்லாம் பக்தி மயமாகவே 

உவமை எடுத்துப் பின்வருமானு கூறியுள்ளது ஓர் ௮ருமை 

அமைப்பாகும். 

சனிடத்து,த் கான் வைக்க அன்புபோல் அகன்று, 

ஈ௪னால் வாங்கப்பட்ட தனது பாசம் போலச் கறுத்து, FH 

னுடைய தில்லையின் ஒளியை ஒத்து, ஈசனுடைய கோண் 

SOND FT SH Bite 8 BEE o போல வெளுத்து. ஈசனுடைய 

செம்மை வாய்ந்த ஒப்போலும் , திருவடிகளை கு தாம் பேசும் 

அத்திரு வார்,க்கை போல நீண்டதாய் கலவியின் கண் 

இருக்கின்றது.” 
(அக்கண்ணினாற் பெரிதும் மயங்கினான் ஆகலின் கண் 

மலர் செங்கழுகீர் எனறு மட்டும் கூறுவது அமையா gs 

.தாகலின் இவ்வாறு தலைவன் கூதினான்.), 
  

* கண்ணின் இலக்கணம். கண்ணிற்கு இயல்பு கசடறக் 

கிளப்பின், வெண்மை, கருமை, செம்மை, அகலம், நீளம் ஒளி 
யென நிகழ்த்துவர் புலவுர். 
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11. வீரச். சுவை 

ம, தோழியிடம் தலைவன் பின் வருமாறு தன் 

வீரத்தை விளக்கிக் கூறுஇன்றான்:-- நான் 'உய்களுக்கு 

எல்லா,க் தொழிலும் செய்யவல்லேன். நீர் வேண்டி௰து 
ஒன்று சொல்லுமின், விடக்கடவதொரு மரத் கோணியைச் 

கடலில் விடுப்பேனோ 2? அ௮துவன்றாஇல் கீழது மேலதுவாக 
மறுகு இரையிலே புக்கு மீன் படுப்பேனோ 7? முத்துக்கள். 

பலவற்றையும் ஒரு குளியிலே எடுப்பேனோ ?” (63) 

2 தன்னுடைய வீரத்தை விளக்கத் தலைவன் பின 

வருமா கலைவிக்குக் கூறுஇன்றான்:--*கெசடிமை உடைய 

தேரும், வீரரது இரளும், வெய்ய பானையினது கூட்டமும் 

அனை,த்தும் இரண்டு வரினும் ஏன் லைவேலின் வாயிக்கு 
இரை போகாது." (21/6) 

  

3. தலைவனுடன். சென்ற தலைவியைக் தேடி வந்த 

செவிலி,க்.காய் கன் மகள் கின்ற கிலையையும் தலைவனுடைய 

கைவேலினால் ஒரு வேங்கை பட்டுக் இடந்த இடையையும் 

கண்டு அவனுடைய வீரக்தை வியந்து பின்வருமாறு 

எண்ணினாள் :-- 

குற்றமில்லாத சிறியாள் (என் மகள்) கின்றது இவ 

விடத்து) ,தன்னோடு எதிர்க்கு புலியின் வாயின் கண் 

தனது பெரிய கையை மடுக்து அப் புலி விழுந்து கந்து 

அலறும் வண்ணம் தன் கைவேலைச் QF Qi Bar இறலை 

வுடைய ஆண்டகை கின்றது woe. $B, அதனால் 

வச் இழுவறாம் போமின வழி இதுவே. (946) 

12. வெருளிச் ௬வை (கோபச் சுவை) 

3. தலைவண் இரவுக் குறியிடை வந்து சிற்ப, கிலவு 

வெளிப்பாட்டாற் சென்று எஇர்ப்பட மாட்டாமல் தலைவி 

யும் தோழியும் வருந்து கின்று, 

மஇமே / /௦இமே / நாங்கள் புறப்பட்டுத் தலைவனைக் 

காணச் செல்ல வேண்டி௰ சமயத்தில் இருக£ நீக்க ரீ செம்
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ன்ற  முதன்மையன உதவி அறிவுடை, த்தாய் இருக் 
ன்றது.” 

என்டு சச்இரனோடு கோபித்துக் கோழி கூறிஞன்; (127) 
2. வாயில் வேண்டிய பரணனை கோக்க, “கொழ்சேர் 

பில் ஊ௫ விற்கும் புலைமா / என்னிடதக்து உன்னுடைய 
ஈல்ல நல்ல பொய்யைப் பேசவோ கீ வந்தது?” என்று 
,தலைவி வெகுண்டு கூதினள். (856) 

3. கலைவி இங்கனம் வெகுண்டு உரையா கிற்பது 
கண்டு, “ரீ உன் புருவம் கெரியச் செவ்வாய் துடிப்ப, என் 
மேல் எ.திதற்குக் கல்லை எடுக்க வேண்டாம்; சண்சகச் 
வெப்பு ஆற்றுவாமாக,. எனமைது கோபிக்க வேண்டாம் '* 
எனப் பாணன் கூதினான். (882) 

64. சுனை (22) 

(கீர்நிலை' என்னும் தலைப்பும் பார்க்க, 

சனை களில் காவி (கருங்குவளை) மலரும்; பெண்கள் 
$ராடுவர். 

65 சூரியன் (79) 
(சிவனும் சூரியனும்' என்னும் தலைப்பும், அட்ட வீர. 

தில் “தக்கன், யாலதிகைக் GR SHB Tea yb By 
பக்சம் 96, 2 பார்க்க.) 

அருக்கன், ஆழ்சுடர், என்றூழ்; Ht Gar pyaar, 
சுடர் வானவன், பசல், பகலோன், பல்க. இிரோன், *பல்லிலன், 
இவய்மோன்--இவை சூரியனைக் குறிக்கும். ‘user’ என் 
னும் சூரியன் சண்ணிழக் கான் என்னு கூறப்பட்டுள்ளசன். 

1. சூரியன் அஸ்தமனம் 

சிவபிரான் இரிபாரதுைக சரிக்க வளைத்து வில்லாகய 
மேருமலையில் சூரியன் மறைவான். சூரிமன் அஸ் மிக்கும் 
போது தாமரை மலச் குவியும். 
  

*பல் தகர்க்கப்பட்ட, சூரியன் பெயர் பூஷண். (படா)
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2. தரியன் தேர் 

இது ஒரு பெருக்?தர். இ.க.ற்கு ஆழி--கால் (சக்கரம்): 
ஒன்றே. « 

3, நூரயன் தேர்ப்பாகன் 

இவனுக்கு ஈரடியும் இல்லை. 

4. துரியன் வர்ரைனை 

இரண்டடியும் இல்லாக தேர்ப்பாஎன் அவ்வுனப்புக் 

குறையோடு கான்கு யாமத்இலும் ஏழ்கடலும் எட்டுத்துசை 

யும் இரிந்து இள கீது வருவான். மேரு மலையைச் சூழ்ற்து 

பல கஈ,கங்களைக் கடந்து ரெல்வாண். 

66: சூரியணும் சிவணும் (79) 

“இவனும் சூரியனும்” என்னும் கலைப்பு 20 (பக்கம் 26 
பார்க்க) 

67. சோல்லழகு (75) 

2. வியவேன், நயவேன். 

2. லாம் இறவீர், ஒழிவீர், உரையீர். 

3. மடுக்கோ, படுக்கோ, குளிக்கோ, சொடுக்கோ, 
மிதாடுக்கோ. 

4. கஉூதுகமர்வோன் கழல் ஏகுகலர் போல். 

5. * நாசம் தொழ, (0 sib ஈவில்வோன் நாகம் 

(14) காகம் வர, (15) காகம் மலி பொழில். 

6. அங்கம் எங்கும் விளரும் விழும் எழும் மெலியும். 

7. பருக வருக” 

* 9 பதஞ்சலி, (10 மலை, (1ம்) யாக, (14) சுரபுன்னை. 
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8. வரும்டின் இசைக்கும் வ௫ிக்கின் துலங்கும் மனம். 
ஈறிழ்ந்து ெருட்டின் 5 களியலன், செப்பும் வகையில்லை. 

9. மாயும் தெறுக, அயலவர் ஏ௬௪, ஊர் ௧௫, நீயும். 
யுணிச௫, கிகழ்க்குது கூறுவல். 

20. முயங்கி மயங்குகின்ருள். 

77. செவ்வாம் அுி.ப்பக் கருங்கண் பிறழ. 

68. தமிழ் (24) 

கூடலின் (மதுரையில்) ப்ம், தர ஒள்ளிய இனி௰ 
குமிழின் துறைகளிடத்து நுழைக்ககாலோ அல்லது ஏழ் 

இசையின் சூழலிற் புக,கலாலோ இறைவனே? பெரிய வசை 
பொலும் கின் கோள்கள் என் மெலிந்துள்ளன 2 

  

['இ,கனால் கமிழின் ௮ருமை பெருமை விளங்குகின்றன. 
,நமிழின் துறைசகளாவன அகமும் புறமும்--(அ௮கப் பொரு 
ளும், புறப்பொருளும்) ஆகம பொருள் கூ௮. [ஏழ் இசை 
*குல்' முதலாயின, “சூழல்' என்றது பண்ணும் பாடலும் 

மு. கலாயின. இசை என்னும் அலைப்புப் பார்க்க..] 

69. தவம் (75) 

sab, தவவினை, புணர் தவம், மாதவம், முன்னைத் 

,கவம் கூறப்பட்டுள. 

70. தானியம் (76) 

1. ஏனல் (திண 

மலையில் தாழ்வரையில் வேடர்கள் இனைக்குக் சாவல் 
புரிந்தனர். சூரியனின் வெப்பத.இனால் இனையின் பசும் 

«DF அழியும் (இனை - பார்க்க). 

2. ஐவனம் (மலைநெல்) 

ருவி நீரால் வளர்க்கப்பட்ட நீண்ட புனத்இட த்து 

ஜனக் கஇர் கொய்மப்படும். 

(இ. ஓ.க--17
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3. கிழங்கு 

மலை வாழ்வோர் தேனும் இழங்குக் அருக்துவர். 

4. தினை (ஏனல் பார்க்க) 

குன்றவர் மகளிர் இனைப்புனம் காப்பர். இசையைக் 
காக்க வேண்டிக் குன்றவர் கடவுளைப் .பரவுவர். இளை 

Aa ss gs ar Fg, Miro எண்டு, ,இனைக் ச.இர்ககாக் 

கொய், கபின் புன த்தைக் காக்க வேண்டி௰ வேலை இல்லை. 

மலையர் Bir Boa gins ger waht அதைக் காத்து 

வளர்ப்பச். அங்கனம் அவர் வளர்,த்,த இனைக் க.இர்கள் 
*கொழுவார் இனையின் குழாங்கள்” எனக் கூறப்பட்டுள. 

5. நெல் 

கெல் தாய பலிக்கு உபயேசகப் படுத்தப்படும். கட்டு 
வித்இ (குறி சொல்பவள்) செல்லில் முருகன் வடி.வு தோன்று 

இன்றது காண்க எனக் கூறுவள். 

711. திசை (27) 

2. எண்இசை, கென் மாத்இிசை கூறப்பட்டுள. 

2. இராப்போதுன் சண் சென்று இசையைக் கடக்கும் 

ப.ற.த்.தலாகம இயல்பினை உடையது வெளவால் 

2. தெற்காகிய பெரிய இசையின் வசை நீங்ககு 

தில்லைச் சற்றம்பல,க்இன்கண் எஏரியாடுவர் இறைவன். 

இவை தமக்கு உரிம பாடற் பகுஇிமை ஒளி நெறியிற் சாண 
லசம். 

72. திருநீறு (29) 

வனுக்கு உரிஈது. பால் போலும் வெண்ணிற,கைக 

யுடையது. இதப் பொடி என்னு கூறுவர்.
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75. திருமால் (29) 

1. திருநாமம் 

அரி காரணன் 

ஆள் அரி கிலம் விண்டவர் * 
கண்ணன் நெடுமால் 

கருமால் மாமவன் 
இருமால் மால் 
தொன்மால் மாலார் 

abr ar FST oor 

2. திருமால் உருவவர்ணனை 

1. கண்: பங்கயக் கண் (பங்கமம் - தசமரை) 
2. கரம்: ஆயிரம் கரம். வளைக்கரம். 

திருமாலின் நிறமும் அழரும் 

கருங்கண்ணன்.. 
கருமால். 

(மமேககிறம் அழகு.) 
ர. திருமாலின் படை 

%. சக்கரம் அளவில்லாத ஒளிகளை வீசம் படை. இது 
ஆழி” என்னும், “எஃ௪ம்' என்னும் கூறப்பட்டுள்ளது. 

2. சங்கு. 

5... திருமாலின் பராக்கிரமம் 

உலகு உண்டது--[ தனித்து உண்டவன் எனச் கூறப் 
பட்டுள்ளது. இதன் பொருள்--எஞ்சுவான் தானேமசம் 
,மானல்லா,க உலகம் முழுமையும் உண்டவன்.] 

6. ஆலிலையிற் பள்ளி 

ஆலிலையில் வளர் பசலகன் எனக் கூறப்பட்டுள்ள து. 

/. அரவணையிற்பள்வி 

இது பட மாசுணப் பள்ளி'. எனக் கூற்ப்பட்டுள் எது.
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8. மபின்னையை மணந்தவர் 

அழகிய (கப்) பின்னைமை' மணக் தவா. 

“ஏர்ப்பின்னை் கோள் . முன் மணந்தவன் எனக் 

கூறப்பட்டு உள்ளது. 

9. திருமாலின் அவதாரங்கள் 

வாமன அவதாரத்தில் இரி--விகீ்ரம சொரூபம் 
எடுத்,க.தால் *நெடுமால்' எனவும், நரசிம்ம ya grr g Boo 

கரசிம்மமாக வக்க,தால் *ஆள்௮ரி” எனவும் ,இருமால் கூ௰ம் 
பட்டுள்ளார். 

10. திருமாலும் சிவனும் 

(சிவனும் இருமாலும் என்னும் தலைப்பு, பக்கம் 27 
பார்க்க.) 

2.  கருங்கண்ணனால் (இருமாலால்) அதியப்படாது 

கின்றவர் சிவபிரான். 

5. முப்புரங்ககாயும் செயித்தவனுடைம அஇருவடி. 

சக் காண வேண்டிக் இருமால் பூமியை இடந்து புகுந்து, 

அகங்கார முக,க்.இனால் ௮.றியப்படாமைமாலே, இருவம்பல,த் 

இலே புகுந்து, “€ீமே இரங்க வேண்டும், எக்.காய்' என்றூ 

வேண்டிக் கொள்ள அதற்குச் சிறிதிரவ்கிப் பெருமான் ஒரு. 

,இருவடிமைக் கரட்டியருள மற்றத் இருவடியையுங் காட்டி. 

யருள வேண்டுமென்று அவ்ஙவனே அசங்கரி,க,த மானவன் 

,இல்லைமம்பல மூன் றில் புகுந்து வரங்கடக் கான். 

74. திருமுகம் (80) 

[மதிலை (ஊரை) எரித்,த பின்பு இப்பொழுது ஒரு. 

'இருமுகம் (ஓர் ஆணை ஓலை) மன்னனுடைம ஒபெ.றியஇய 

கமலையும் (அமல் மீனையும்) வில்லையும் உடை,க்காம் அவனு! 

முனிவையும் (கோபத்தையும்) காக்டி. வந்துள்ள து.]
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[. திருவை உை௰ ஒரு மூகம் கயல் போன்ற கண்ணை 
yh வில்போன்ற புருவத்தையும் உடைய கால் தங்கமே 
(இர். கோபம் போலும் வாமையுவ் காட்டி. வாரா கின்றது 
என்பது இலேடையாசப் பிறிதொரு பொருள். ] 

75. தெய்வம் (81) 

7. தெமிலம் உள்ள, தஇல் 6OBu9 55 SHO. 

9. என் அறிவோடு கூடி௰ முமற்சிமால் வந்.ககன்னு. 
டதம்வம் தர வந்துது. இன்னும் சிறிது மூன்றால் Ab 

பெற்ற இக்ககெறிமைக் தந்த தெய்வம் இன்னும் (கர) 

இருச்,தது. 
2.  இனைப் பயிரைப் பாதுகாக்கக் கடவுளைப் பேசற்தி 

மழை வேண்ட, மேகங்கள் மழைமைச் சொரிக் தன. 

4. குறவச்சள் மழை வேண்டி மலைக் கெம்வங்களைப் 

போற்றி ஆரவாரம் இசம்வர். 

5. தனது நல்வினைமால் தெய்வம் (இவளை 

தலைவியை) தந்தது. 

6. தன்னை விட்டுச் சென்ற தலைவன் வரவேண்டு 

மன்று வக்டமாசக் கூடலை இழைத்துக் சுழிகளின் 

எண்ணைக் கணக்கிய்டுப் பார்த்து வருக்தாகபடி கலைவ 

னுடைய உள்ளக) நெடுழச் செய்து அவனை வரும்படி 

செய்ம, கூடல் தெய்வமே/ உன்னை வேண்டுசன்றேன் 

என்னு தலைவி ௮.த9 கம்வ,க்ைகப் பரவினள். 

7. தேவர்களுக்செல்லாம் தலைவராகிய சற்றம்பல,த் 

தாரை அல்லது வேறு செய்வதை கினைக்க மாக்டான் 

,கலைவி. 

8. தெய்வங்கள் பணிகன்ற இல்லைச் சிற்றம்பலம் 

அனைய தலைவி என்றும் (கன் கணவனை அன்றி) வேறு 

ஒரு தெல்வத்தைப் பணிக் தறிமாள்.
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76. தேர் (89) 

மழவருஉன் தேர் புறப்பட்டது. 

(sacar தர் என்னும் தலைப்புப் பார்க்க.) 

77... தேவதைகள் (83) 

வானசம் சேர் அரம்பையர், அரமங்கைமர் கூறப்பட் 
டன்ளனச். 

78. தேவர் (84) 

2. அண்டர், அமரர், இமையோர், உம்பர், உம்பரார்9 
தேவர், புத களிர், புலவர், (வானர்) வானவர், விண்ணோர், 
எனக் *தேவர்கள்' குறிக்கப்பட்டுளர். 

2 (2) மால்முகல் வானச், (9) தேவர்கள் அஞு௭ம் 
Up பறந்து செல்லும் புரங்கள், (2) கொல்வானவர், 
(4) பெசய் வானவர், (5) முப்பத்து மும்மைதக். தேவர் 
என்னு தேவர்கள் விளக்கப்பட்டுளர். 

79: தேவர்களும் அடியார்களும் (6) 

(அடியார்களும் தேவர்களும்' என்னும் தலைப்புப் 
யசர்க்க) 

கன்னை க் தாழ்ந்து வணங்கனவர்களுடைய முடிக்கத் 
கண் இருவடிக்கழ் வைத்து அவர்கல் விண்ணோர் பரிவார 
மசகச் சூழும் வண்ணம் செய்பவர் இருவம்பல,த தார். 

“சோத தம் உன் அடியம்' என்னு ஒருசாற் சொன் 
னாரைப் பழைமரரலம் வானவர் குழுமிப் பரிவாரமாய்க் 
சூழ்ந்து கின்று ஏத்தும் வண்ணம் கிற்பவன். 

80. தேன் (55) 

கன், தேறல், கறவம்,. பிரசம், மது, வேரி இவை 
தேனைக் குதிக்கும் சொற்களாக ஆட்சி பெற்றுள.
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2. இன்பத்தேன், கயிலை மலைத்தேன், we Bas 

voor Poor கீள் குடுமிமேல் தேன், கொழுந்தன், Gar DB mar, 

மெபழக்கேன், தண்டேன், இல்லை 5ேகன், கற்ேன்,” நுண்: 

மிக, பெருக்கேன், பைக்ே தன், மல்தன், மலை தே சன -- 

எனக் தென்விளக்கம் தரப் பெற்றுள்ள து. 

துகள், ஈறைக்கள்--எனக் கள்ளும் தண்ணறவு-- 

என நறவும், கோலாப் பிரசம்--எனப் பிரசமும், சகோடார் 

॥.து-- என மதுவும், கமலங்கலக்த வேரி-- ஏன வேரியும் 

விளக்கம் தரப் பெற்றுள்ளன. 

1. கயிலை மலையில் கேன் பொழிகன்ற சாரல், (2) 

கொடுங்குன் நில் சீண்ட உச்சியின் மேல் வைத்து தேனை 

உண்ணுதற்கு இச்சிக்த முடவனைப் போல, (9) சிறு 

பிள்ளாகள் கையில் சவண் வாய்க்கப்பெற்ற மணியால் 

மிகைக்கு பெருந்தேன் இழும் என்னும் ஓசைமை உடைக் 

மாய். (இறால்) தேன் கூட்டினின்றும் கழி தலையூற்று 

எமது சிறு வீடுகளிற் பரவும். (4) பொழில்களில் செழுக் 

Bear இகழும், (5) இல்லையில் மதுமிக்க தேன் மலர்கள். 

உண்டு, (6) தேன் போலும் எரு முதிர்ந்த கரும்பு, (7) 

ஆண் குரங்கு பெண்குரங்கன் வாயில் மாம்பழ,த்ை,த் 

னில் தோய்த்து உண்ணச் செய்து மலஓழும். (8) 

மலையகம் (பெசஇகை மலையினின்னும்) தேன் வரும். (9) 

பலாப்பழம் விழுகலால் உண்டாகிய தேனை இளைய மந்து 

கள். அறியாதே உண்டு பின் களிமா.ற் சோரும் (10) 

வண்டுகள் தண் தேனைப் UGaS தேத” எனப் பாடும், 

(11) கொன்றை மலரில் வா௫னையுள்ள தேன் (கள்) மலிக் 

இருக்கும்; அடை வண்டினங்கள் ஆரவாரத்துடன் 

உண்ணும், (12) வேங்கை தாதை இடத?த கொண்டு 

பொன் போலும் மலரைக் கொடுத்து தனது (கள்), 

னைப் பூக் இடம் சொரிய கிற்கும் (13) @ gor கூட்டில் 

ஈக்கள் விளயாடுவது கண்டு (கறவின்) சேகனின் விகள்வை 

அறிந்து (வேடர்கள்) குறவர்கள் மூங்கிலில் கண் ஏணி 

* கொடுங்குன்றம் என்பது பிரான்மலை. £ தேவாரம் பெற்ற 
குலம். மதுரைக்கு வடி இழக்கில் 42 மைல் தூரத்திலுள்ள து.
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வைத்து ஏறுவர். (24) மரசயின் கோடுகக£க் சொழிதக் 
அக் கேன் இசை இசைகோனறும் இபருக்கடிக்துப் பாயும் 
மலை. (25) பாதிரிப் பூவிலும் சுரபுன்னையிலும் (ஈ.றவக்) 

உண்டு. . (7/6) கல்ல மருத நிலத்தில் குளிர்ந்த தேனை 
வண்டினங்கள் உண்ணும். (772) சிவனுடைய இருமலையில் 
௪. மூதலானவற்றால் வைக்கப்படாத (பிரசம்). (19) 
தலிக்கின்ற அருவி போல விழுகின்ற (மு) கேன். (19) 
இகழ் கிறைக்த தேனைக் (மது) சொண்டவை சுரபுன்னை 
மலர்கள்) கொன்றை மலர்களிலும் தேன் (மது) உண்டு. 
(90) கேனில் (மதுவினில், அகன் Qa சுவையை 
மாற்றிக் சசப்பாகுய சுவையை வைக்குது போல உள்ளத 
இக்குப் பெரிம புனம். (97) யானையின் 6655 DIG6 Bw 
விழுகின்ற முகக் கொடுத்து அதற்கு ஈடசக மலையில் 
வாழும் மகளிர் (வேரி) கள்கா வாங்குவர். (யானை மருப்பு 
கள் உகுத்து முத்துக்களை கள்ளுக்கு முகந்து கொடுப்பச் 
மலையிலுள்ள குறமகளிர்). (98) வெறியாட்டு விழாவில் 
(வேரி) மதுவுண்ண வி.௫இ உடையசரச் ௮தை உண்ணக்டும். 
arb 9,5 விலக்கேம்--இக் கருத்துக்கள் உள்ள பாஉம் 
பகு. இக& ஒளி நெறியிற் காணலாக். 

81. தொகை (86) 

எண்களில் 

ஒண்்றில்--சவன் அம்பும், சூரியன் சக்கரமும். 

இசண்டில்--சரமம், சண்ணும், மானையின் அந்தன் 
களும், இம்மையும் மறுமையும், அயனும் அரியும், பாதன் 
களும். 

மூன்றில் --புறமும் மதிலும், மானையின் மதமும், 

(சிவனது) எண்களும், உலகமும், இயும், ௬டரும், ச௪ந்இரன், 

சூரியன், அக்கினியும், மூவரும் (அயன், அரி, இக்.இரன்). 
கான்கில்-கிலமும், மறையும், யாமமும். 

ஐக்.இல்--பூதங்களும், காக்கையின் -குணமுக், பாம்பின் 
cme,
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ஏழில்--சடலும், உலகமும், பிறப்பும், இசையும், மலை 

வக், ; 

எட்டில் இசைகளும், சவனுடைம கோள்சளஞூக், 

முப்பத்து மூண்றில்--0 தவச்சளும், 

பல் என்பதில்--பி.றவியும், மலர்களும், 

எண்ணில்லச கனவாக -- பந்காடுபவச்களும் கூறப் 

ud Qer. 

82. தோழில் (87) 

[“வினை” என்னும் தலைப்பைப் பார்க்க]. 

பூவினால் பொலிவு பெற்ற தொழிலினையும் புலிப்பல் 

தலிமையுமுடைய பெரற்றொடி (மாகு). 

நகர லக்ஷணம் 

1. அகழி 

,இல்லையில் அகழியும், ம.இலும் இருக், தன. அவ்வகழி 

யில் (டங்கல்) தாமரைப் பூக்கள் கெருவ்இ அழகு ,தக்,.தன. 

2. இறப்பு 

மன் கடைமையுடைய மாடப் புறாக்கள் இறப்பில் 

துயின் றன. 

1க. கிடங்கு ((அ௮கழி' பார்க்க). 

3. கொடி 

சாடி என்னும் தனித் தலைப்பும் (56) பார்க்க. 

மீ. வீதியில் நீண்ட கொடிகள் விளங்கின. 

9. சலியாணகத்துற்குப் பொருந்இம கோப்புக்ககா 

(அலங்காரங்களை)கிறை க், ஆகாயத்ேேத தோயும் சொடிகளை 

உடைய முற்றல் (ஸாண்.றில்).
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5. மிக்ச ஆகாமமாகும சடலி௨க்ேத மின்னை ஒத்: 
கொடியானது குடையை ஒக்க விரிப்ப-- இக்கருத்துக்களை 
WOW UIT DUG Desir spot நெறியிற் சாணலாம். 

4. கலம் (இடிதாங்கி) 

(மன்னனாகிய) சிவபிரானைப் போலப் பிறழையணிக்,த 
மாளிகைகள் அவரைப் போலச் சூலத்துடன். (இடி.தாங்க 
யுடன்) விளங்கின. 

5. தெரு (வீதி) 
1. தெரு, மறுகு, வீதஇு இவை தெருவைக் குறிப்பன. 

9: (2) மிக்க ஒளியால் கிறைந்த கிறத்தையுஉைய 
செம்பொன்னால் இயன்,ற ம.இலை உடைய (மறுகு) தெரு. 

(2) .இல்லையில் நெடிய கொடிககளயுடைய பரத். 
om gut of BD. 

(2) Ports Ose. 

இவைக்குரிய பாடற்பகு,இ௧&௭ ஓளிநெறியிற் காண 
லாம். 

6. தேர் 

(அகப்பொருள் பகுஇயில் “தலைவன் கேர்' என்னும் 
தலைப்பையும், பிற பொருட் பகு.இயில் “சூரிமன்' என்னும். 
தலைப்பையும் பார்க்க.) 

GQ) உடைமணியை அரையிற் சட்டிசீ சிறுதேர் 
உருட்டி. உலாவும் பு.கல்வன் (9) வளவிம சிறு சேரை 
யுருட்டி. விளயாடுகன்ற மை பொருக்இமு ga இறந்த 
கண்களையுடைய err Bar. (3) பெரிம தேர் போன 
வழியை, பெரிய சடலே! நீ உன் இரைகளால் (தூராது 
ஒழிக.) அழிக்கா5--இக் கருத்துக்கள் அமைக்க பாடம் 
பகுதிகளை ஒளிகெறியிற் சாணலாம்.*
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7. pat 

or fio oar, Pr sar, செல்வி சர்ஈகர், சேண், ,இல்லை- 

மாசம், சேண்ரகர், இல்லை,க் கொல்ககர், இல்லைமணி ஈகர், 

இல்லை மாககர், தென் இல்லை மாககர், ஈம் பொன்னகர், ஈம் 

விிபழகைர், ஈல்கீள் நகர், மாடம் செய் பொன்னகர் -ஏன 

"ஈஎர்' குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 

7. நகரை .இரவில்வேல் இளைஞர் (அக்கால,தஇல்): 

வாவல் arg Sark. 

2 மிக்க ஒளியுடைய கிறம் கொண்ட செம் 

பபெசன்னால் இமன்ற உயர்ந் த ம.இலையுமைய ஊரில் தரு. 

வில் சேர்ந்து விளையாடி மென்னடையுடைய மா௨ப்புறாக்கள். 

(இறப்பில் துயின்று மு.ற்.ற,த்தல் இரை தேர்ந்து உண்ணும் 

.ூழமெ நகர். 

3. இல்வாழ்க்சைக்குச் செல்வத்ைகை உடைமயவளது: 

அழகை உடைய நகர், 

4. இல்லை அ௮ணையிடக்தே கின்று சிறைப்படும் 

புனல் சுற்றிச் சூழப்பட்ட சீரிய நகர். 

5. மன்னனை (சிவபிரானை)ப் போல் பிறையை 

பணித் த மாளிகைகள் அவரைப் போல, சூல,தி)க உடை 
மானவரம், ஒனியானும் நுடக்ககத்தானும் மின்னை ஓக்கும் 
முமாடிகள் பெரிய வானமாகிய கடலுள் இரையைப் பரப்பப் 
பொன்னால் இயன்ற புரிசை (மதில்) மேருவைக் காட்டம் 

பொலியும் புலியூர். 

6. *மிகவும் களித்து ஆரவாரிக்கின்ற பெரிய முரசு 
உள்ள ஈம் விழு ஈசர். 

7. கல்ல மணகத்தையுடைய மலர்களைத் தூவி கெல் 

லக்கு தூய பலியைக் கொடுத்து இல்உறை கடவும்குப் 

பூரனை செய்யும் பெரிம நகர். 

= இது ஈகறரில் மண மூசு ஒலித். தகைக் கூறிக்கும்..
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'இவை தமக்கு உரிய பாடம் பகு.இகளை ஒனி௫கெறியி,ச் 

Br moe avr th, 

38. மதித் 

எயில், புரிசை, ம.இல்--இவை ம.இலைக் குறிப்பன. 

1. தொழில் மிக்க ம.இல். 

9. மிக்க ஒளியுடைய கிறம் கொண்ட செம்பொன் 

னால் இயன்ற உயச்க் 5.மதில். 

8. பொன்னால் இயண்ற புரிசை (மதில்) மேக 
போன்றது. 

4. இல்லையில் அழகம ம.இல் இருக்கது. 

5. கூடலில் (மதுரையில்) மதில் இருக்து. 

6. பசைவர்களால் இடப்பட்ட மல். 

7. கசவலையுடைய மதில். 

8. நுண்கொழில் விளங்குகன்,௰ இண்ணிம மதில். 

9. சல்லால் செய்யப் பெற்ற பரந்த மதல். 

279. பெருமை ஆர்க்,த மதில். 

37. ௮இ தூரததத (சேம்மைக் எண்ணும்) சிறந்து 

தகோோன்னறும் மதிலையுடைய இல்லை. 

29. வசனளாவும் உயர்க் த மஇலையுஉைம இல்லை. 

379. மேகம் தங்கும் பெரிய மதிலையுடைய இல்லை. 

9. மாடக் 

மாடமாகச் செம்மப்பட்ட பென் ஈசரராகம அ௮மரசவ,இ 
{wre.o—gtoried House)
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30. மாளிகை 

அணிமணி மாளிகை, செழுமிம மாளிகை, செம்பொன் 
காளிகசை, Sut) பிறையணி மாளிகை, பருங்குண் ற 
மானிகயை, (புலியூர்) பொன்னார் ௮ணிமணி மாளிசை-:ளன 

"மானிகை” விளக்கப்பட்டு உள்ளது. 

2... இல்லையில் சேய்மைக் சண் விளக்கித் 
மிதான்றாகின்ற செம்பொனனால் இயன்ற மாளிகைகளும் 
மன்னனை (சவபிரானை)ப் போலப் பிழறையணிந்து Go sms 

(டி. தரங்கயை) ஏந்திய மாளிகைகளும் வளவி௰ மாளிகை 

களும் பொன் கிறைந்த அழகையுடைய மணிமால் விளங்கும் 
மாளிகைகளும் விளங்கி இருக் தன. 

3. எம்மூரிடத்துப் பெரிய குன்றம் போலும் மாளிகை 
சனின் நுண்ணிதாகிய வெண்சாக்இனொளி பரந்து தும் 
மார்க்கணுண்டாகிம கரிம குன்றம் Geer br கிறதை 

யுடைம சட்டையிட்ட தனோடு ஒக்கும்--என்னும் கருத்துக். 
கரக் இசொண்ட பாடற் பகு.இககா ஒளிநெறியிற் சண 
லாம். 

11. முரசு 

*மிகவும் சனிப்பு உண்டாய நமது இறக்கு ககரின்கண் 

மழங்கா கின்ற இப் பெரிம முரசு. 

32. முற்றம் 

மாடப்புறாக்கள் இறப்பில் துயின்று முற்றத்தில்: 
(இரை தேரும். 

13. முன்றில் 
சலியாண_த்துற்குப் பொருக்இய சகேசப்புக்களை (அலக£ 

காரங்கள்) நிறைக்,.க ஆகாயத்தே தோயும் கொடிகளை 

யுடைய முன்றில் (முற்றம்). 

* இது மணமூரசைக் குறிக்கின்றது. 
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84. ௩கை (ஆபரணம்) 

1. பொது 

அணி, இழை, சலம், பூண். 

2. சிறப்பு 

உடைமணி, கலை (மேகலை), கழல், உண்டுணி, குழை, 
(சங்கு) மணி, ௪ங்கு, வகா, சிலம்பு, தொடி, நூபுரம், மேகலை, 
வளை,-- இவை கூறப்பட்டுள. 

வககளுள் இனவக௯ை, ஓங்கு வளை வரிவசீை, வான் 
கிகர் வெள்வகா, வெள்வளை கூறப்பட்டுள. 

85. நட்சத்திரம் 

1. பொதூ 

.காரகை, விண்மீன் எனும் Quarra ஈட்௪த்திரம் 
கூறப்பட்டுள்ளது. 

சுரபுன்னையின் மலர்கள் ௩ட்௪த்திரத்துக்கு ஒப்பி௨ப் 
பட்டுள்ளது. ஈட்௪,தஇரங்கள் விண்ணில் பரந்து விளங்குக். 

2. சிறப்பு 

வடமீன், (அருந்ததி) உறப்பட்டுள்ளது. இருமணத் 
Bor பேசது அக்கினியை வலம் செய்து Akt DEG 
இடது பாகத்துிலுள்ள அருக்குகியைக் காட்டுவர். 
அருக்குஇ கற்பிற் சிறந்தவள். ௮க்இ வேளையிற் சாணக் 
கூடியது. வடக்கே உள்ளது. ஆதலின் “கற்பு அந்த 
வாய் வடமீன்' எனக் கூறப்பட்டுள்ள து. 

86. நரகம் (947) 

சிவபிரானுடைம இல்லை அம்பல,க்இன் Sor ups 
காத பாவம் செய்தவர்கள் (இவினைமாளர்கள்) ஈரக,த்இல் 
தங்குவர்.
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87. நாடகம் (92) 

அன்பால் அணைத்து அவள் பின்னே இப்பெரிம வழி 

செல்லும். ப௲ியாய் இல்லை. ஆவன் ஒருவன் செல்கின்றான். 

யுவன் பின்பு அவள் நெடும்பெசழுது செல்கின்றாள்... 

அணும் பெண்ணும் ஆகம இவர் முன்னும் பின்னும் 

Hain aA. பூகிகளின் மது உண்ட வண்டுகள் களித்து 

ணைபிருடொன்னு சுற்றி விளயாடினாற் போல கப்ப 

காரு நாடகமாயிருக்தது. 

(இக்காட்சி சஎண்டார்க்கு இன்பம் செம் தலின் காடசம் 

வண்ணார்.” 

88. நாட--தேசம் (93) 

இலங்கை, சலிங்கம், கற்பக காடு, இல்லைஈன்னாடு, 
ெுங்கம் பழம் கமுகின் குலைமேல் விழுந்து அங்கிருந்து 

ys Bip இருக்கும் வாழைக் குலைமைக் கள்ளன். 
வயல். உள்ள குளிர்ந்த காடு--குறமகளீர் ஆனை மருப்பு 
உருக்கு முக்துக்ககாக் கொடுத்து ௮குற்டோகக் கள்ளப் 
                             

89. நாண் (94) 

7.  என்னுட௨ண் வளர்ந்த காண் ஆனது (,தலைவன் 
தூ. நான் கொண்ட விருப்பம் நுக்து தலால்) என்னுடை 

கற்பென்னும் கடிம காற்றினால் கலக்குண்டு பறித்து எறியப் 
பட்டது. 

இனி ஏழு பிறப்பிற்கும் என்பேோலும் பெண்கள் 
நுஒயிற் பிறவா கதொழிக. 

2 தையலாருக்குக் தாயிற் ச௪றந்தது காண். அந்த 

நாணானது கற்பு போலச் சறக் தது அன்று. 

90. நாயன்மார் (96) 

நில்லைவாழ் அந்தணர் -- இனர்கள் இல்லைமம்பல,ததப் 
பெருமானை வணங்கி நிற்பவர். இவர் மூவாயிரர்.
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91. நிலம் (27) 
பாலை கில,த்துக் சாடுசகள் இறைவனுடைய இருவரு 

கினைச தவருடைய வினை பேோல,க் அன்பைக் கருவ 
காம் இருக்குக். ் 

92. Spi (98) 

பவள கிறம், பொன்னிறம், வெண் pb 
கூறப்பட்டுள. 

94. நிறை (99) 

கெளுகம் கிறையும் கில்லாமை கூறப்பட்டுளது. (றை 
கில்லாரமையசவ ௮) இபாறு,த,தலருமைமான் ௮க்கோம் 

பு.மதகார்க்குப் புலனா,தல். 
95. நீர்நிலைகள் (100) 

அருவி, ஆறு, ஊருணி, இடங்கு, சனை, செறு, கடம், 
இருத,கம், பொய்கை, மடு, வாவி இவை நீர் கிலைகளசம். 

1. அருவி: குன்றில் கின்று அருவிகள் ஒலியுடன் 
* பெருகி வரும். மணி, சநம்.தனம், மானையின் மருப்பு, சேன், 
இவைகளைக் கள்ளிக் கொண்டு அருவிகள் இசை இசை 
பசயும். கயிலை மலையிலும் இருப்பரங்குன்றம் மலையிலுக் 
அருவிகள் உண்டு. அருவிகள் அனை கிரப்பும். 

2. ஆறு: ஆனூகள் கடலில் ஒடுங்கும். சயிலை மலைய: 
னின்றும் அளவு சடக், காட்டரறு பெருக வரும். 

கங்கை, காவிரி (பொன்னி) கூறப்பக்டுள. 

3. ஊருணி: தலைவன் தன்னை அடுத்.தவர்க்கு ஊரு 
பசல் உ,கவுவசன். 

&. கிடங்கு: டங்கல் சசமரை மலரும். 

5. சனை: கயிலை மலையின் உமர்க் க உச்சச் Har sBo 
கீர் உள்ள ௬னை உண்டு.
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6. செறு: இல்லை கில.த்.இல் செறுவில் (குளத்தில்) 
கா கிவறந்கு மலர்கள் உண்டு. 

1. நடும் : சடல்பூர் ஏனும் தல,த்இல் இருக்குளம் 
உன து... பச்சை. இலையும், தாமரையும் குளத்தில் 

HDA Hd. 

மாதர்கள் நீராடுகுற்கு க௨த்இற்குச் (குள.த்இழ்கு) 
(௪ல்வர். 

8. பொய்கை : பொய்கையில் புது£ர் பாயும். 

9. மடு (1) இல்லையில் பல வகசைமான மலர்கள் 

உள்ள மடுவில் நீராடுவர்” 

(2) கட்௪,த்இரம் ஆம மலச் மொட்டும், மேகமாகிய 
பச்சை இலையும் கொண்டுள்ள ஆகசாமம் ஆனது ஒரு 
மடுவை ஓக்கும். 

(2) மடுவில் குவ மலரும். 

10. வாவி-வாவியில் பூக்கள் மலரும். 

95. நூல் (70 

ரூல் 'சொற்பா' என்னும் சொற்றொடரால் விளக்கப் 

பட்டுள்ள து. ‘Qer pur (சொல் ப௪)--சொல்லால். 

இயன்ற பா ஆூய நூல். (210 உரை.) 

96- கெஞ்சு--மனம் (702) 

உள், உள்ளம், ௪௫, செஞ்சு, மனம்--இச் டசாம் 

கள் நெஞ்சைக் குறிக்க ஆளப்பட்டுள. 

1. உள்? உள் உருக, உள் கோசம். 

2. உள்ளம் : உள்ளம் தெய்வம் தரும்; உள்ளமீன்.. 

3. சிந்தை : சந்தைக்கும் ஏறற்கு வூரிது. 

B.g@.s—12, * :
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4. நெஞ்சு : கள்ளம்புகு கெஞ்சர், ஈகன்னெஞ்சம், 

ெஞ்ச,த் காமரை, கெஞ்சு கில்லா, வருக்கும் மடகெஞ்சம். 

5." மனம்: மனத்தின் வழுத்துகர், அகூழின்மலி 
மனம்? வன் மனம்--இவை தமக்கு உரிய பசஉற்பகுஇகளை 

ஒளி நெறியிற் காணலாம். 

97. நெறி (வழியேன்னும் தலைப்பும் பார்க்க) (702) 

1. அம்பலவரை வணங்காதவர்கள் அவ்வணங்கா 

மைக்குக் கூறியாக வாழும் இய நெறி. 

2.  நிழலிடம் இய்ந்து கீரில்லா.க றி. 

2. இருந்தன கடப்பாட்டையுடைமய நெறி (முறைமை). 

4. ஞாயிற்றினுடைய கிரணவ்கள் வெதுப்பும் கீறு 

SIM sb கொடிய கெதி. 

5. இவ்வொழுக்கம் ஈல்ல நெறியது. டுதய்வம் 

கக்.கது. 

6. : ஆகாயத்திற்குண ஏ.றவிட்ட ஏணி வழியை 
ஓகுதிருக்கன்றது இக்.கச் சிறிய வழி. 

98. கோய்--பிணி (704) 

அணங்குற்ற கோய், அம்பல துக் குனிக்கும் பிராண் 
செழுவின காள் பணியார் பிணி, அம்பலவன் கழல் பணி 
யார். பிணி, அல்லல் பிறவிப் பிணி, உள் கோம், இல்லை 

யுருரினவர் உறுநோய், இல்லை மறையோன் அடி. வாழ்த்த 

லரிற் பிணி, கோம், பிணி பிணிமாலுற்று க தேய்விக்கது, 

பிணியும் அகுற்கு மருந்துக், பிறவிப் பிணி, புரி கோம் 
(வக்க கோய்), புலியூலரப் புசமாகவரைப் போல வருக்கு 
வர்த கோய் ஏன *நோயும் பிணியும்' விளக்கம் பெறும் 

படி YEA தரப்பட்டுள. 

99. பகல் (105) 
'பபுகலில் நீ வரின், ௮து பெரிய பழிக்கு இடக்தரும். 

ஏனெனில் டீ கலைவிக்காக வருதல் யாவர்க்கும் எளிஇல்
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Hur @ விடும்” என்று கோழி தலைவனிடம் கூறுகின் 
e100 ofr. 

  

100. பஞ்சபூதம் (206) 

1. மண்: (உலகம்' என்னும் தலைப்பும் பார்க்க.) 

கிலம், கிலன், மண், விரிகீர் உடுக்.க மண் என *மண்" 
றிக்சப்பட்டுள்ளது. 

௨ நீர்: அப்பு, தோயம், அலைகீர், எ.றி.இரைர£ர், ஒலி 
சீர். சுழியசவரு பெருடீர், இரைூபொரு Rt, grt. 
டிகுண்ணீர், கீர், பெருநீர், பேடுராலி கீர், விரிநீர், புயல், 
புனல், அம்புனல், சராப் பயில் பூம்புனல், சனையார் புனல், 
Nuon DES er மலிபுனல், சுனைப்புனல், இம்புனல், தெள்வன் 
புஷ், தெள்ளம் புனல், பள்ளக் புுபுனல், பாய்புனல், 
ுபபுனல், பூம்புனல், பொன்னி வாக்கு புனல், மீன் 

  

காய் புனல், வண்புனல் - என்றெல்லாம் Br விளக்கப் 
ih Bar or Bl. 

, அழல், அணல், இரும் இ, எரி, எரியும் இ, 
னல், கழல், இ. நெருப்பு, படர் ௪, முத், 

வண்ணி - எனும் சொழ்களால் “*இ' கூறிக்கப் 

  

4. காற்று: ஊது, கால், கடுங்கால், கொடுங்கால், 
பண்டல் (இீழ்க்சாற்று) கொண்டலுற்று ஏுங்கைல், - 

ற்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

   

எனா ர 

  

5. விண்: (ஆகாயக்! என்னும் தலைப்பும் பார்க்க.) 

வாண், வானகம், வானம், விசும்பு, விண், விண் மஉங்க- 
என “விண்” கூறப்பட்டுள்ளது. 

101. படை (ஆயுதம்) (102) 

9. அம்பு, அயில், வேல், ஆழி (சக்கரம்), எஃகம் 
(சக்கரம்), எஃகு (வேல்), கட்டங்கம் (மழு), கணை (அம்பு) 
சக்மாம், சிலை (வில்), ஞூலம்' தண்டாயுதம், படை (பர)
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மழு, வாள, வாளி (அம்பு), வில், வேல், ஆவம் (அற்பு. 
தூணி) இவை கூறப்பட்டுள. இவற்றுள், — 

% 1. அம்பு 

கண்ணுக்கு உவமையாசக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

1. மானை எய்வகுற்குத் தொடுக்க பாணத்தை 
எய்யாது குறவர் மடக்குவர், ஏனெனில் மானின் கோக்கு 

,தங்கள் துணைவியரின் கண்போல் இருக கலின். 

2 மூன்று மதிலை அழிக்க ஓர் அம்பை ஏவினவர் 
இற்றம்பலவர். 

11. எஃகம் 

7. (சக்கரம்) இருமல் பூசை செம்தற்குச் சவபிரான், 
சக்கரம் அளித்தார். 

9: மால் வணங்கச் சிவபிரான் அவருக்கு ஆழி 
தந்தார். ௮வர் தந்த ஆழி அளவு கடக், ஒளியை வீசுவது. 

111. சிலை--வில் 

3. மூன்று மதிலை அழிக்க ஒரே வில்லை ஏந்இனர் 
சிவபிரான். 

9. வரகுணன், (இம௰) மலையில் கமல் வில் பொறி 
@ur 9G SM or. 

IV. படை 

ST DDI படையாகக் கரும்புவில் கூறப்பட் 
டுள்ளது. 

7. வாள் 

மா.தருடைய சண் வாளுக்கு ஒப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

VI பேல் 

3. சூரனை சுடிக்குது வேல். ,
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2. அயில்வேல், இலைவேல், உலைவேல், கதிர்வேல், 

சாம்னெவேல், கொலைவேல், கொன்நுனைவேல், சினவேல், 

சவ் ae BipdrBausd, ,இகழ்வேல், கிணங்குற்றவேல், சிற 
ன், பர்ணுவேல், மணிவேல், என வேல் விவரிக்தப்பட் 

non gi. 

3. காஃ்டில் உள்ள பரல் B Cod ooror 919 SG 
ப்பிடப்பட்டுள து. 

4. மாதர்களின் கண் கூர் வேலுக்கு உவமிக்கப் 
பட்டுள்ளது. ~ 

102 பால் (70%) 

காட்டில் உள்ள பருக்கைக் கற்களானவை எரிகின்ற 
யின் மேல் வேல் போல இருக்,கன. 

103. பலி (110) 

பெரிய கர,த்தில் வா௫னையுள்ள மலர்கக£த் தூவி 

றல் சலந்த Gru பலியைக் சொடுதக்து இல்லுறை கடவுட் 

ரப் பூசனை புரிவார்கள். 

104. பழக்க வழக்கங்கள் (222) 

(உடுக்குறி இட்டன மாதர்களுடைய பழக்க வழக்கம் 

களச் சாரும்) 

2.  *மலர் சொய் தல். 

9.  *அங்கைகள் கூப்ப கின்று பந்து அடித்தல். 

8. *சரீர் ஆடல். 
4,  *மலையின் எ.இரில் எ.இூராலி கேட்பக் கூவுதல். 

5. படகைக் சடலில் செலுத்து தல். 

6. கஉ௨லில் மீன் பிஒத்தல். 

2. ஒரு குளிப்பில் பல சங்குகள் எ௫ு,க்.தல்.
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8. இல்லைக் சடையில் ௪ங்குவசள விற்றல். 

9. ஐன் மார்க்குப் (பெரிமேரர்களுக்கு)க் கூற் 2 றவல் 
Oats gov. ‘ 

70. *தன் உள்ள மலர்களைக் சொண்டு கூக்கலுக் 
கு,க் கொடுக் தல். 

27. ஆற்றில் ஆடுதல். 

78.  *கூக்தலில் பூ முடித்தல். 

72... மாதர் எண் வலையிற்படக்டவர் பனை மடல் 
ஏனுவர். 

14. *சந்தனச் சோலையிற் பல மகளிர் பக்.காடு தல். 

75. *விகாயாடும் பொழிலில் ௬ரபுன்னை மரத்இல் 
கட்டியுள்ள மணி ஊசல் ஆடுதல். 

26. *இளவளவ் காத்தல். 

227. *சம்றில் இழைத்தல். 

18. குன்றர் குரவை இரவில் விகமாடு தலும், 
யார்.த.கலும். 

29. மதுவும், இழக்கும் உண்ணு, தல். 

20. ஈ மொய்ப்பது சண்டு மூங்கில் உச்சியில் உள்ள 
தேனை ஏணி வைத்து ஏறி எடுத்தல். 

al. oD கழுவுதல். 
99.  *சாந்து அணிதல். 

23 கிழலிடக?த இரவில் of for wir @ 56d. 

24. *பொதஇும மலைச் £6 gor S00 s அணிந்து, நீலப் 
பூவைச் சூடி, வேங்கை மரகிழலிலே ஒபொதிலில் விகமாடு 
ல். ச
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95. மழை வேண்டிக் குறவர் தெய்வத்இற்குப் பலி 

இகாடு த்து ஆரவாரித் தல். 

90. -*கூந்தலுக்கு ௮௫ம் புகை ஊட்டு தல். 

97.  *சண்ணிற்கு மை எழுதுதல். 

28. *கழுத்தில் வடம் ௮ணிதல். 

99. *வேங்கைப்பூ, கோங்சம் பூ, பாதரிப்பூ, இவை 
கக தலைவன் கலைவியின் கூந்தலில் ௮ணி தல். 

30. *பொம்மை, பந்து, பூவை, இளி இவை தமை 

வைத்இரு,க்தல். . 

81. வள்ளைப்பாட்டு (உ௨லக்கைப் பாட்டு) பாடுதல். 

82. சாக்கையைக் கூவிக் குறி பார்த்தல் ; 

282. *வேட்ட மா.கர் பூக்கொய் தொழிலையும், புலிப் 

பல்லை அணிந்த கழு,க்இனையும் உடையர். 

54. யரனையின் எலும்பு சொண்டு குறவர் மனை 

3/60 D5 GOD. 

35. Ap பிள்காகள் சவண் PAU OuGe? sor 

கூட்டில் கின்று தேனை ஒழுகச் செய்தல். 

26. இகஞர் காவற்பறை அடித்து ஈகரைக் கா.த.தல். 

97. மலை மகளிர் யானை மருப்பில் கின்று விழுந்த 

முத்துக்களை வேரிக்கு (கள்ளுக்கு) விலைக்குக் கொடுத் .தல். 

28. தமது துணைவியரின் கண்ணுக்கு மானின் சண் 

திகராம் இருப்பதைக் சண்டு, குறவர் மாண் மேல் ஏய்யா 

எடுக், அம்பைச் செலு,க்.தாமல் நிறுத்தக் கொள்ளுவர். 

29. பச்சென்ற இனையைக் காக்க, தெய்வத்தைக் 

கு.றவர் பரவி ஆராவாரம் €சம்ய மழை டபம் தல். 

40, புனக்.இல் ஒரும் இளிகளை மகளிர் ஓட்டு தல்.
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47, *வண்டீல் விளையாட்டு விகாயாடு தல். 

42, மங்கச் செமல்கள் :-- 

(2) பூரண பெசழ்குஉம் வைக் தல். 

(2) wef, ap Sob, Durer பொகுக்த தோரணம் 

தொங்க விடுதல். 

(2) வாத்இமங்கள் முழங்கு தல். 

42. மண முரசு ஓலித்கல். 

24, இருமணச் சடங்கில், எரிவலளு Arig ருக் 

௧இ காணு தல். 

45. இடை ஓடியும் ஏன்று பயப்பட்டு 6p Suda 
பொட்டு இட்டுத் கலைவன் கலைவிமை அலங்கரியரன 
ககைககைப பூட்டி அலங்கரிமாண், வண்டு ஏறும் என்று 
அளுசிக கலைவியின் கூந்தலில் மலச் வைக்க மாட்டான். 

46 பகசைவரைச் சென்று இ்டி.க் தலைவன் இறை 
இகாள்ளச் சென்றாலும் இறை கொண்டு வந்து தலைவியின் 
இல்ல,த்து அல்லது, ஆண்டுக் SUD அதிமான். இஃது 
தலைவனது இயல்பு. 

47. 96 BE கால,க்இல் கற்புடைய மகளிரால் கொழப் 
படு கலின், ௮ருக்க.இ அந்த வாம் வடமீன் எனப்படும். 

48. பசை முனைக்கு (மன்னனால் ஏவப்பட்டுச்) செல்லு 

அல். 

49, போரில் வெற்றி அடைக்குவர் பகைவர் தந்த 
விருதுகளையும் சொண்டு வருதல். 

50. மக்கம் அடைக்தவர் மேல் கண்ணீர் தெளித்து 

@ sofa Ou vd செய் தல். 

51. * தலைவன் சென்ற நாகா கிலத்தில் விரலால் 
குழியிட்டு நாள் எண்ணு கல்.
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52. மாலைப் பொழுஇல் மணி ஒலிக்க ஏறு கன்றி 

ணுூண் ஊர் சேர் கல். 

53. முது பெண்டிர் கூடிக் தலைவியின் வருத்குத் 
055 இர்க்க, மலர்தூவி, நெல்பலி கொடுத்து, வீட்டுக் 

©) guile dom BI YAS GO 

564. உலூயல் முறையாலே காயகனுக்குப் பூப்பறிவு 
உரைக்கச் இவங்,௮ பூவும், இவக்,௪ பட்டும், செஞ்சக், கனமும் 
அணிந்து போவது வழக்கம். ச 

55. குழந்தைகளுக்கு அரையில் உடைமணி கட்டுதல். 

56. குழக்கைகள் சிறுதேர் உருட்டு கல். 

57. புலையர் பசுவைக் கொன்று இன்பது. 

58. கோபித்துக் சல்லெடுத்து ௮ட.,க்.கல். 

105. பழம் (கனி) (242) 

I. சிறப்பு 

கொவ்வைக்கனி (தொண்டைக்கனி), கொன்றைப் 

பழம், தெங்கம் பழம், காவற்கனி, பலாப்பழம், மாங்கனி, 

வாழைப்பழம், என்பன வக்துள.. 

11. பொது 

டுசங்கனி, இங்கனி வந்துள. மேலும் அழல் பழு,த்,த 
கனி (பழுகு,க பழம்), எனவும் வந்துள து. 

மேற் கூறியவற்றுள் கொன்றைப் பழம் கூந்தலுக்கு 

உவமையாசக் கூறப்பட்டுளது. தெங்கம் பழம் வரால் மீன் 
தாக்குகுலால் கமூன் குலை மேல்விழ ௮.தன் &ழ் இருந்த 

வசழைக் குலையைக கள்ளிக் ழே வயலில் உள்ள தசமரை 
யைக் இழிக்கும். 

106. பழமோழி--கீதி வாக்கியம் (113) 

I. பழமொழிகள் 

2. அழல், சேர் மெழுகொத்து, 9. கன்று அ௮சண்ற, 

புனிற்று THB ஆ. 3. கெருப்புறு” வெண்ணெய்,
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4. வைசொண்ட ஊ௫ கொல் சேரியின் விற்று - என்பன 
போன்ற பழமொழிகள் உள்ளன. 

11. நீதி மொழிகள் 

2. கொளப்படாது, மறப்பது, அறிவிடுலன் கூற்றுக் 
களே. 

5. சிறுவர்ள் உ௰ர் உற்று உறுமுன்னம் சின்னப் 
படுவ்குவளைக்கு எறிவாள் சழி,க்.கனள். 

8. தாயிம் சிறந்தன்று காண் தையலாருக்கு, ௮க் 
காண் கற்பின் விழுமி தன்று. 

4. புகழும் பழியும் பெருக்இற் பெருகும், பெருக 
கின்று கிழும் கிகழா, கிகழ்,த.இன் அல்லால். 

5. பேம் வயினும் அரி.காகும் பிரிவு. 

6. மதுவினிற் சைப்பு வைத்தால் PS Sour. 

2. முனிவரும் மன்னரும் மூன்னுவ பெொன்னான் 
முடியும். 

8. மஇ வேண்டி அழும் மழப் போலும். 

9. விசம்புற்ற இங்கட் கழும் மழப் போன்று என்பன 
போன்ற ஓளி கநெறியிழ் காணலாம். 

107. பழி (114) 

இல்பழி (குடி.ப்பழி), இல்லாப்பழி, ஏயாப்பழி, பொரும் 
காப்பழி, எறும்பழி, வான்பழி, வெளியுற்ற வான்பழி 
(டுவளிப்படு,தலை உற்ற பெரிய பழி) கூறப்பம்டுள. புகழும் 
பழியும் பெருசச் செம்யின் பெரு& கற்கும். Hors 
போழ்து அவ்வளவிலேயே கின்று ஒழியும். 

108. பளிங்கு (175) 
கிகழும் பளிங்கால் (சந்திரன் வானிடீத்து வாழ்வை 

ஒழித்துக் கானிடத்து வாழ்வைப் பெற்றாற் போலப்) 
Gur pe விளக்கம் அந்து கனது எழிலைக் காட்டிற்று.
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109. பனி (175) 

(இரும்பனி, பசும்பனி, சுற்றின வீழ்பனி, எழில் 
வாம்்5.த. பனிமுகல், பனித்துண்டம், பனிதரு ங்கள் 

பகம்பனிக்கோடு, பனிச்சந் இரன் கூறப்பட்டுள. ௪ 

புள்ளினங்கள் தமது பெடையைச் சிறகால் ஒடுக்கித் 
தமது பிள்காகளைக் தழுவிக் கொண்டு மற்றுள்ள அம் 
மின,த்தையும் சூழ்ந்து உறங்குசன்.ற இல்லில் மேணி எங்கும் 
சூற்றிப் பனி வீழா கின்றது. 

சேவல் தன் குஞ்சுகளுடன் தன் பெடைமை ஒடுக்க 
மிக்க பனியிற் பாதுகாக்கும். விழுகின்ற பனியினால் ஏற் 
படும் குளிரைக் காங்க எல்லோரும் நெருப்புக் இரளை 
விரும்புவர். 

110. பாசம் (172) 

பாசம் என்பது கட்டு கருகிறம் உடைமது என்ப. 

111. பாட்டு (779) 

பாட்டு 'சொற்பா” என்னும சொற்றொடரால் விளக்சப் 

பட்டுள்ளது. சொற்பா (சொல்பா) சொல்லால் இமன்்றபா 

920 பழையவுரை. 

112. கரந்துறை பாடல் (120) 

(பாடலில் உள்ள எழுத்துக்களைக் கொண்டே அமை 

வனவாயுள்ள பாடல்கள்.) 

,இருக்கோவையாரில் உள்ள 400 பாடல்களினின்றும் 
ஒருவாறு இடைக்.த சரந்துறை பாடல்களில் குறள் வெண் 
பாக்கள் 29. இன்னிசை வெண்பா 2. அசவல்பா 4. 
கொச்சகக் கலிப்பா 2. ஒளி நெறியிற் காணலாம். 

ஒவ்வொன்றிற்கும் ஓர் உதாரணம் &ழ்க் காடீடுவாம்:-- 

ந. குறள்.வெண்பா 

56. ஊரென்ன என்னவும் வாம் இற வீர்பழியேல். 
உன்ன வேவுரை மீ ்



188 

82. 

289. 

242. 

,இருக்கோவையார் ஒளிகெறிக் கட்டுரை 

2. இன்னிசை வெண்பா 

காதேய் மலர்க்குளஞு வண்டு தண்தேன் பரு 
தேகேம் எனுக்இல்லை மோன்சேய் என ஒருவர் 
மசத / புனத்து வருவர்வக் இயாதுளு சொல்லசச் 
மாகே செயக்கக் சது. 

3. அகவல் 

மாயுக் 5 8, அமலவர் ஏ௬௧, 
Buh wos, Maps SH) கூறுவல் ; 
வாய்மனம் பிரிமா இறைவாம்,ச் துகர்போல் 
ஆரமன் கினக்குக் கடுஞ்சூள் தருவனே. 

4. கொச்சகக் கலிப்பா 

சுத்தம பொக்கண க் சென்பணி சூழ்உடை வெண் 
Our § Bus கோலக்இனிரம் பலவர்க் குற்ற 
ப.துதியர் போலப் பணை கக பயோ கரத் தோர் 
பி.தீ.தி வரமுன் வருமோ வொர் பெருக் தசையே. 

113. பார்வதி (121) 

1 தேவியைக் குறிக்கும் சோற்கள் 

உடைமாள். பொருப் பரசி. 
உமை. மங்கை. 
*குழுல்வாய் மொழி மங்கை. மாது. 
சிலம்பணி சொண்ட செஞ் மாவை வக்காண்ட மென் 

சறடி. னோக்கி. 

லையான்று வாணு தல். மெல்லிமல். 
கயல் (தமல்), யாரவையுமாம் ஏகம் (பரா 

சக்இ), 

க௫மன் கிளவி. மாழார் மொழி மங்கை. 
C sof. யாழின் மொழி மங்கை. 

தையல். வில் கிற வாணுதல் வேல்கிறக் 
கண் மெல்லிமல். 

இபடை கடை(யள்). வேல்கிறக் கண் மெல்லிமல். 
  

“இது குற்றாலத் கக் சேவியின் பெயர்.
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2. தேவியின் அங்க வர்ணனை 

3. அடி 

சிலம்படி கொண்ட செனு Foy. 

சிறடி. Gee? Dy. 

௪.2. இயல் (சாயல்) 

மெல்லியல். 

கண் 

அம்சண் மென்னனோக்கு. 
மாவை வக்தகாண்ட மென் வேல்கிறக் சண், 

னோக்கு. 

4. கொங்கை 

௮ம்கஇச் முலை. Curing Ber apd. 

கர் மூலை. 

5. நுதல் (நெற்றி) 
சிலையொன்று வாணுதல். வில்கி௰உ வாணு தல். 

வாணுதல். 

6. மொழி (சொல்) 

௮ம் இங்குழல்வாய் மொழி. சேகமென் இளவி. 

குயிலி கன்றே யென்னலாம் மாழாச் மொழி. 
சொல்லி. 

குழல்வாய் மொழி. யாழின் மெசழி. 

7. வாய் 

கொண்டையங் கனிவாய். 

3. தேவியின் அணிகலன் 

சிலம்பு, நாபுசம்.
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4. தேவியின் ௩டை 

இபபெடை ஈடை (அன்னப் பெடையின் கடை). 

5. தேவி அச்சம் தீர்ப்பவள் 

பிறவி வாரணமாக வரும் ௮ச்௪,கைத இர்.த்தருள் 

ய்வள். 

6. தேவியின் ஆடை 

இசம்பட்டு. 

1. ஒப்பிலாதவள் 

,தனக்கு உவமையில்லா தவள் தேவி. 

114. பாவம் (782 

மலைமகளின் கணவனாம் சிவனைப் பணிம: தவர் போல 

மிகு பாவம் செய்த எனக்கு என்று தலைவியைத் கேடிச் 

சென்ற செவிலிகு காய் கன்னை நொந்து கூறுகிறாள். 

115. பாவிசேடம் (123) 

“ஆர்ப்ப' ஆர்ப்ப - என வருக் பாட்டு, (295) 

‘por 6,5 வெள்ளம்' ஆனந்த வெள்ளம் - என வரும் 

பாட்டு. (807) 

மணி” மணி - என வரும் பாட்டு. (885) 

“முகம்” மூகம் - என வரும் பாட்டு. (856) 

இளையின் அருமை பெருமை கூறும் பசட்டு. (90) 

“இடம் அணித்து” என்னும் அகப்பொருள் துறைப் 

பரம்டு, (15) . 

ஐவகைத் இணைக்கும் பொதுப்பாட்டு. (8 - 400) 

ஒன்னு மு.தல் எட்டு வரையும் வரும் பாட்டு. (339)
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சந இரனை கோக்கித் கோழி புலந்து கூறும் பாட்டு. 
(171) 

கடலை கோக்இுத் தோழி புலந்து கூறுக் பாட்டு: (772) 

சலேடைப் பாட்டு (85, 327, 365) உரை பார்க்க. 
சொல்லழகு உள்ள பாட்டு. (270, 389) 

குமிழின் அருமை பெருமை கூனும் பாட்டு. (20) 

,அலைவன் சிறப்பைக் கூறும் பாட்டு. (400) 

இ.கம்வீக உவமைப் பாட்டு. (709) 

காகம் என்னும் சொல் பல பொருளில் வரும் பசட்டு. 
(17.1) 

இவை பா விசேடங்ககா உடையன. 

116. பாவை (124) 

Am பெண்கள் பாவை mass விகாமாடுவது 
உண்டு. என்னைப் புல்லிக்கொண்டு கன்ணுைம பக்தையும், 
பாலையையும், பூவையையும் இன்று என் கையில் தந்தான் 
என்று கோழி அகலைமசனுக்குக் கலைவியின் குறிப்பை 
உரை க்கான். 

717 பிரமன் (799) 

அவன், தராமரைமோன், இசைமுகன், நான்முகன், 
பீடனு செய் தாமரை மோன், மிக்கார். (பெரியார்) எண்ணு 
பிரமண் கு.நிக்கப்பட்டுள்ளான். இவண் Paar இரு 
மு௲உமைக் காணும் பொருட்டு விண் இறக்கான் (கடக். காண்). 

118. பிரமனும் சிவனும் (127) 

(சிவனும் பிரமனும் என்னும் கலைப்பு (பக்கம்-22) பார்க்க.) 

119. பிறவி (128) 

அல்லற்பிறவி, எழுமை (ஏழுபிறப்பு), என் பிழப்பு, 
கொல்பிறவி, எழு, ஈம் அல்லற் பிறவி, பல் பிறவித்
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கொகை, பிறவி என்னும் முழை எனப் பிறப்பு, என்னும் 
சொல் gor ud Gor or $I. 

1. இனி மகளிர் எழு பிறப்பின் சண்ணும் குடியிற் 

பிறவாது ஒழிக. 

5. இற்றம்பலம் சென்று சேர்க் கவர்களுடைய பிறவி 

போல (சேர்க் கவர்ச-ளுடைஈ பிறவியற்ற கடுமை பேசல) 

விரைந்து முடுகுவகாக இத் தேர். 

8. பிறவி என்னும் குகை. 

ச. பிரானுடைய புலியூரை மற,க்கல் கூடுவகொரு 

இவினை வருமரகல் ௮.கனால் சென்று சென்று (பிறப்பான் 

அடுப்பினும்) பி.றக்க வேண்டி. வந்தாலும் பின்னும் சேரத் 

தகும் தன்மையையுடையவர் (தலைவர்). 

5. அம்பலத்து மிழ் தாய் இருக்கின்ற இவச் wb 

அல்லற் பிறவிமாம் பிணியை நீக்கும் மருங்,தாவர் என்னும். 

கருத்துள்ள பாடற்பகுஇக&£ ஒளிகெறியிற் காணலாம். 

120. புகழ் (789) 

ஒருவன் இடையறாது கிகழ்,த்துவானாயின் புகழும 

பழியும் பெருகும். அங்ஙனம் நிகழ்,தீ.தா விட்டால் அவை 
தாமாக கிகழா. 

121. புலவோர், பெரியோர் முதலியோர் 

(கல்வி, கற்றோர், என்னும் தலைப்பும் பார்க்க.) 

கற்றவர், தக்கோர் (சாண் றோர்), (மங்கலம் கூறும்) 

புலவர்கள் கூறப்பட்டுள்ளனர். அப்புலவர்சகளின் வளவிம 
,இரள்களின் ஆரவாரமும் கூறப்பட்டுள்ளது 

122. புனம் (790) 

இரும்புனம், கடிப்புனம், கார்ப்புனம், சுனைப்புனமச், 
,தண்புனம், தாழ்புனம், Bor ny cor, தேம்புனம், கொல்
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புனம், பெரும்புனம், பைம்பூம்புனம், மஞ்சார்புனம், வான் 
புனம், புவக்இனி, புனத்து ஐவனம், புனமயில், சங்கோம் 
மலைப்புனம், கயிலைப் பைம் பூம்புனம், பரங்குன்றின் வாம் 
புனம் - இஸ்வமெல்லாம் கூறப்பட்டுள. பிற ஒளி நெறியிற் 
வாணலாம். 

123. பூசனை (747) 

மலர்ப்பூசனை 

நறு நரத்ற,தையுடைய கொழுவியமலர்கள் இட்டுப் 
பெரிய இருமால் அஞ்சலி செய்து பரவ, இருக்கூத்ைக 
விரும்பிச் செய்பவன் பெருமான். 

124. பேய் (299) 

கூளி, பேய், ச் தாகை கூறப்படீடுள. தலைவன் ஒரு 
காட்சிமைக் கண்டு (காலல் பழத்தை ஒரு ஈண்டு தன் 
பெடைக்குக் கொடுக்கும் காட்சியைக் எண்டு) பிரமித்து 

கின்றான். அ௮ங்கனம் கின்றகுைப் 'பேய் சண்டனைய 
கொன்றா கின்றான் அப்பெருக்ககையே' (54) எனக் 
குறிக்கப்பட்டுள்ள து. 

* பேயோடாயினும் பிரிவு செய்தால் ஆற்று தல் 
அரிதாகும். 

125. பேய்த்தேர் (799) 

சல் நிறைந்த மேட்டு கிலங்களிம் பெண் மான்களும், 
ஆண் மான்களும் நீர் வேண்டி அணையும். 

126. Gumi (284) 

1. இவர் புன,த்இனைக் காப்பது பொய்யே. 

2. சரத்தில் தழை காண்டலும் பொய். 

8. அன்பர் போக்கு பொம். 
  

* பேயோடாயினும் பிரிவொன்று இன்னாதென்பர்-சுஈ்தரர்.. 
7—I5—I. 

தி. ஓ. ௯-
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4. கோன்றியின் புதுமலரும் மெல்மாகக் தோன்று 
இன்ற இது பொம்மோ. 

5. பொய் மூதலாகய குற்றம் கெட மறையவர் மறை 

சொல்லும் இடம். 

6. வண்ண வண்ணப் பொய் சொல்லிக்கொண்டு 

A pu sr (2 Sq). 

7. QurisBur gb Qo. vor 6@OB wordy. 

ஊணிமான். 

8. பொய்யான தேவர்களிடத்து மறந்தும் புகாத 

என்னும் கருத்துள்ள பாடற் பகு.இிகளை ஒளி கெறியிற் 

காணலாம். 

127. போருள் (நிதி) (725) 

தனம், கிஇி-- எனப் பொருள் விளக்கப்பட்டுள்ள து. 

i. அம்பலத்து கின்றவன் அருக ஓத்து ஒரு 

ஞாண்னும் கேடு இல்லாத பொருள,க் தலைவன் கேடிச் 
சென்றனன்... 

2 பொரு வளர்ப்பகுற்குக் கொடிய காட்டின் 
வழிக் சென்றார். 

9. பொருளை ஈட்டுதுற்கு கெஞ்சம் ஓட்டம் தரும். 

4. பொன்னைப் போன்ற இருமககளை விட்டு வேறு 
பொன்னைக் கேடுவது என் எனப் பொருள் தேடச் சென்ற 

தலைவன் gor Bor Bor SB or. 

5. பொருள் இல்லாகவர் இம்மை மறுமையாக 
வுள்ள இன்பம் அறியார் என்று க௬இக் தகொலைமாது 

கிலை பெறும். பெரிய அரும் பொரு க தேடு தற்கு வழி 

அறிகும்கு அரிய ரும் சுரக்க ஈமர் போசலுற்றார். 

6. துறந்தாருல் அரசரும் கருதுவனவாகிம மறுமை 

ae இம்மையும் , (துறக்கார் .கருதுவதாகிம மறுமை
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சிண ப முடி, அரசர் கருதுவகாகய  இம்மையின்பமும்) 
பொருளால் முற்றுப்பெனும். 

  

7. சள ன்றோருக்கு.த் தொலையாது கி.இமாய்” Qos 
அவிலா கலைவண் சல்ககி இக்கு ஓப்பரவான். 

  

128. பொருள்கலம் 

முனிவரும் மன்னரும் கினைப்பன (பொன்னால்) 
பொருளினால் பெறக் கூடும். 

129. போழில் - சோலை (786) 

1, பொழில்: ௮ணி பொழில், இரும் பொழில், 
உயர் பொழில், .கார்ப்பொழில், கூற்ருலக்துப் பிண்டிப் 
பொழில், சூழ் பொழில், செழும் பொழில், காழ்பொழில், 
இல்லைப் பல் பூம்பொழில், 6 கமாம் பொழில், காகம் மலி 
பொழில், காண் மலர்ப்பொழில், பூம்பொழில் பைம் 
பொழில், பொழில் தஇருப்பூவணம், மணம் தாழ் பொழில், 
டில் மூட்டை இகமமந்கு பந்தாடு இரும் பொழில், 
லயத்து இருள் கரு பூம்பொழில், மலர்வாய்ப் பொழில், 
மாம்பொழில், மின் தோய் பொழில், வாண் பொழில், 
விசும்பு இயல்இ கைகன்ற இங்கள் எய்ப்பானும் பொழில். 

2. சோலை : கற்பசச் சோலை, சந்தனச் சேலை, 
ரூருறு சோலை, மது மலர்ச்சோலை, வெற்பகச் சோலை. 

3. கா? சேணிகர் ௧௨. 

4. பொதும்பர் : werner பொதும்பர். 

இவை கூறப்பஃ்டுள; பிஐ ஒளி நெறியிற் சாணலாம். 

130. பொன், மணி, முத்து முதலிய (137) 

1. பொன்: அம்பொன், சிற்றம்பலம் அன்ன 
Murr, சீர்பொன், செம்பொன், கிறைபொண், பூ மேவிய 
பொன், பைக் பொசன், வாளுசியம் அன்ன பொன், பொன் 
௮,ி, பொன் ௮ணி, பெர௫ன் Boe, பொற்குடம் Quire sat,
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பெசன் புரிசை, பொன்னம் பந்து, பொண் மாலை - இவை 

கூறப்பட்டுள. “பொன்னார் மணி புலம்ப எனும் இடத் 

தல் பொன் என்பகுற்கு இரும்பு எனப் பொருள் கொள்ளம் 

ud@ar gi. 

பொன்னின் (போருளின்) விசேடம் 

1. பொன்: பொன்னை எஈம்டுதலில் கெஞ்சு ஓட்டம் 

கருகன்றது. 

(முனிவர்) துறந்தார் கருதுவதஈகிய மறுமை 

யின்பமும் அரசர் கருதுவ,காகய இம்மையின்பமும் பொரு 

ளில் முற்றுப் பெறும். 

2. மணி: அக்கன் மணி, அணிமணி, உடை மணி, 

௪இர். மாமணி, கவண்மணி, குருமா மணி, இங். தாமணி, 

சூளாமணி, கோளாமணி, சேேர்மணி, நீலமணி, பொண்ணார் 

மணி, பெளவம் பணிமணி, மணி கண்ட௨ண், மணி முத்தம், 

மணிவேல், இவையும் பிறவும் கூறப்பட்டுள. பிறவற்றை 

ஒளி நெறியிற் காணலாம். 

8. முத்த: ஆரம் கி.த்திலம், இவை முதகறைக் 

குறிக்கும். எழில் மு,கி,கம், கடல் முக்த, கண்முதகுது மாலை, 
கதிர் மத்தம், களிற்றின் மருப்பு உகு மு.க்தம், ஞனிர் 

முதி.தம், சங்கம் கரும் YES, செங்கனி, வெண் மு.க்கம், 
கன் முத்தம், பொன் அவிழ் முக்கம், பெளவம் பணி 

மணி (முக்கு), மூ.த்.கணி புன்னை, மூ.தி.இன் குவகாடி வெண் 
கி.த் தலம், வேய் கந்த வெண் முத்தம் இவை கூறப்பட்டுள. 

பிற ஒனிகெறியிற் காணலாம். 

4. பளளம் : மார்களின் வாய் பவள த.இற்கு 

ஒப்பிடப்பட்டுள்ள து. 

வெபிரான் ௪டை பொண், மணி, பவளம் இவைகள் 

போன்று பொலிந்து இலங்கும். 

5. பளிங்கு ;, இது, அடுத் கதைக் காட்டும்.
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6. மாணிக்கம் : பாம்பிடததில் மாணிக்கம் உண்டு. 
சிவி மாணிக்கக் RG Gor எனப்பட்டுளர். 

191. போர் (238) 

முூடிம்வக் கர்கள் கொடிய போரிடுவர்,. 

122. மக்கள் (139) 

அண்டர்கள் (ஆமச்), அம்பலம் வணங்காக் கலர், 
நயவைர், ஆம்பவர், இகஞர்), இனியவர், ஏ.இலன், ஏர் 

நுழலார் ஐயர், ஒக்கல், ஒன்னார், கட்டுவித்த, (கெற்குறி 
காட்டுபவர்.) கலர், கள்வர், கள்ளப் படி.றர், கள்ளம் புகு 
ser, so (களிமசண்) காணவர், குட்டன், குன்றர், 
கொடிச்சியர், றார், கக்கோச், இருவினர், இல்லை வாம்,க் 
துகச், இல்லை வாழ்த தார், துன்னார்கள், தெவ்வர், கண்ணார், 
கான்மறை, உத்தமர், கொதுமலர், ப்ற்றற்றவச், பாணர், 
பரவர், பி.த.இ (பேகை), புலவர்கள், வள்ளினம், பெருக் 
, தளை, மதஇுயுடையாச், மலைமர், மழ (குழந்தை) Smet 
குழாம், மீன் ஏறிவோர், முடவன், மூனகர், மூர்க்கர், வட் 
ort, வறியார், விதியுடையமோர், விர.இ௰ர், விறலி, 
வேலன் (வெறியாடுபவன்)--இவை போல்வன. மக்கட் 
பெயர்களை (706) ஒளி ௫ெெறியிற் காணலாகும். 

133. மணம் (140) 

களவு மணம், யாழுடைமார் மணம், (காந்தருவ 
மணம்) இதைக் தேவர் தரப்பெற்ற மணம் என்பர். 

(முகற்சியும் உளப்பாடும் இன்றிக் தவராலே பெற்ற 
மணம்]. 

134. மணல் (742) 

இது முகை ஓக், வெள்ளிம மணல் என்னு கூறப் 
பட்டுள்ளது.
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135. மாம் செடி கொடி (249) 

7. மரம் - சிறப்பி. 

“அகில், ஆல், கண்டல், கழுகு, கரும்பு, கற்பகம், 
(ங்கு), கூரசு, கொன்றை, கோங்கு, சந்தனம், இதெய்கு, 

கொண்டை, காகம் (சுரபுன்னை), காவல், பலா, பனை, 

பாடலம், பிண்டி, புன்னை, ம௫ழ், மர (மாமரம்) மூங்கில், 
வன்னி, வாழை, வேங்கை இலை கூறப்பட்டுள. இவற்றுள், 

1. அகில்: இதன் புகை, மா .கர்களின் கூற்.தலுக்கு 
ஊட்டப்படும். 

2 கண்டல்: இது கடற்கழியிற் காணப்படும். 
தலைவன் புன்னைமர கிழலில் கண்டல் (காழை) சான்முக,க் 

தன்னைக் கலம். 5கக் தலைவி கூறுகின்றான். 

3. கமுகு: (கமு௫ன் குலை) 

வரால்மீன் தெங்கம் பழக்க எ்.௰, அப்பழம் கழுகின் 
குலையைக் கள்ள அது கீழுள்ள வாழையைக் கள்ள அப் 

பழம் விழுந்து வயலில் உள்ள கசமரையைக் இழிக் தது. 

4. கரும்பு 2 கழை, வேழம், இல்லையிற் கரும்புத் 
தோட்டம் உண்டு. கரும்பு பெண்களின் சேோளுக்கு 
உ.வமை கூறப்படும். கரும்புச் செடியின் மெல்லிய பூவைச் 
சேவல் சூல் மூ.இர்க்த கன் பெடைக்னுக் குனுச, பெற வீட 
கட்டிக் கொடுக்கும். குரும்பு மன்மகணுக்குப் படை 

(வில்). 

5. கற்பகம் : “தெங்கு?” பார்க்க. 

6. குரா: குரா மரத்இன் மலரில் வண்டுகள் ஒலிச் 
கும். குூரசமலர் பாவை போல் இருக்கும். 

7. கொன்றை: பெண்கஸின் கூந்தலுக்கு ஒப்பிடம் 
பட்டுள்ளது. 

8. கோங்கு : மகளிர் கூந்தலில் வேங்கைப் Lot oF 
கோங்கம் பூ, பா.இரிப்பூ இவைகளைப் பணை!
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9. சந்தனம் : (ஆசம்) சக். தன மரக,கழை அழகாய் 
இருக்கும். குளிர்ச்சி உள்ளது மகளிர் ௮ணிவர். 

10. தெங்கு : தெங்கம் பழம் கீழே விழ கமுகின் 

கலை, வாழை, இவைகளின் மேற்பக்டு அவைககரக் ழே 

உள்ள வயலில் தள்ளும். 

11. தொண்டை: இதன் கனி (கோவைக் கனி) 
1மசனிர் வாயிக்கு உவமை கூறலாம். 

12. நாகம் : வழை (சுரபுன்னை) இகுற்குது தழை 

உண்டு. இகுண் மலரில் வண்டு அுகரும் மேன் 

உண்டு. மலர் என்னும் தலைப்பினும் பார்க்க. 

19. நாவல் : இதன் கனி வண்டு போல் இருக்கும். 

14. பலா: (வருக்கை) இதன் சள அடுக்கால் 

இருக்கும். இ.சணன் பழத்துத கேனை இளமக்திகள் உண்டு. 
மயங்கிக் கடக்கும். 

15. பனை: (பெண்ணை) இதற்கு மடல் உண்டு. 

இது யானையின் து.இக்கைக்கு ஒப்பிடப் படும். 

16. பாடலம் :. (பசதஇரி) இதன் பூவை மகளிர் 

கூத் சலிம் சூடுவர். 

17. பிண்டி : குற்றால,த்துப் பொழிலில்! அழகிய 
அசோக மரங்களும் உண்டு. 

18. புன்னை : வண்டு பாட புன்னை டுபான் தரும். 

யுன்னையின் அரும்பும் மலரும் முத்தும் பொன்னும் போல 

விளவ்கும். 

19. மகிழ்: மூழம்பூ பொன் போன்ற அழகன 
கிறதை உடையது. 

20. மா கொக்கு : (மமரம்)--மாம் பொழிலில் வண்டு: 

கள் மொய்க்கும். இனிய பழங்கள் உண்டு.
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21. மூங்கில் 2 (அமை, காம்பு, பணை, வெதர், வேய்) 
இது மகளிர் தோளுக்கு உவமை கூறப்படும். காடுகளில் 
வளரும். மூங்கில் ஏணியில் ஏறிக் தேன் கூட்டினின்றும் 
சேன் எடுப்பர். மலைகளில் மூங்கல் இப்பிடித்து எரியும். 

22... வன்னி : வன்னி பத்இர.த்ைைச் சவபெருமான் 
சூடுவர். 

23. வாழை : (௪,தலி)--வாழைப் பொழில் இருண்டு 
இருக்கும். தெங்கம் பழம் கமு௫ன் குலையின் மேல் விழுந்து 
அக்குலை வாழையின் மேல் விழுந்து அதைக் ழே கள்ளும். 
வாழையின் குலை செழுமை உள்ளது. 

24. வேங்கை: (கணி) வேங்கை மலர இனை மூதிர்ந்து 
விட்டதென்று இனைக்காவல் நீக்கப்படும். வேங்கை 
மலரை மகளிர் தலையிற் சூடுவர். வேங்கைமர கிழலில் 
மயில்கள் தூங்கும். வேங்கை மலச் பொன் கிறய் 
கொண்டது. ,இனைக்க ர் கொய்வ துற்குக் கசலம் 
வந்துள்ளது என்று வேங்கை மலர். தலால் அறியக் 
கிடக்கும். வேங்கைக்குக் *கணி' என்ற பெமர் உண்டு. 
கணி என்பதற்குச் சோஇடன் என்னும் பொருளும் உண்டு. 
ஆதலால் வேங்கைப் “பெருங்கணிமார்”” எனக் கூறப்பட் 
டுள்ளது. 

11. மரம் - பொது 

1. ஆண் மானை குழியில் சேற்றில் மாட்டிக்கொள்ள 
அதன் துன்பத்தை நிக்க, அது குழியினின்று ஏறப் 
பெண் மானை மாத்தைக் கொடுத்து ௮.தற்கு உதவும். 

2. வெளவால் (வாவல்) பகலில் பெரிய மரங்களில் 
SHG. 

111. கொடி, செடி, இலை. 

1. இலை: (ல் இலை) காமரையிலை கூறப்பட் 
டுள்ளது.
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2. Gury: இளங்கொடி; பூங்கொடி; வளரும் கறிக் 

ளாஒ... (மிளகுக் கொடி) கூறப்பட்டுள்ளன. 

4. கொம்பர் : மகளிர்க்கு உவமை கூறப்பக்டுள்ள.து. 

5. நழை : பூக் தழை, மாக் கழை கூறப்பட்டுள. 

6. பஞ்சி: அழயை பஞ்ச எனச் செம்பளஞ்சி கூறப் 

ட்டுள்ளது 

7. மடல் 2 பனை மடல் கூறப்பட்டுள்ளது. 

8. வஞ்சி: (கொடி) மகளிர் இடைக்கு உவமை 

உறப்பட்டுள்ள து. 

9. வல்லி: (கெொஷி)--காற்றில் அசையும். 

10. வள்ளி: வள்ளிக்கொடி கூறப்பட்டுள்ளது. 

136. மலர் போது (744) 

1. அரும்பு 2 கோர்கரும்பு கூறப்பட்டுள்ளது. 

2. அலர் 2 கழுரீர்ப்பூ தெம்வத்இற்கு உரியது. 

9 குரல்: (ூங்கொத்து. 

4. சுணங்கு: வேங்கைச் சுணங்கு - வேங்கை 

சுணங்கு போலும் பூ. 

5. தாது: செழுக்தாது, தண்ணறுக்காது. 

6. தொத்தூ: மலர்க் தொத்து. 

7. நனை: (மென்கனை), 

8. பூ- பல்பூ 2 யூ அணை, பூவார் அகலம், மெல்ல, 
பூ வண்டு ஆல் இயலும் வளர் பூ, ன சோர யூ: 

9. போது: அடிப்போது, இணர்ப்போது, கைப் 

போது, கொழும்போது, சிவந்த பைம்போது, ,தா.இவர் 

போது, துணர்ப்போது, வேங்கைமம்போது.
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10, மாடல்: மென்பூ மடல். 

ll. wet: அஹுகால் கிறைமலச், ஆமய்மலர், இணை 
மலர், இனமலர், கடிமலர், கள் மலைமலர், வார் மலர், சாண் 
மலர்; குரூ௨மலச், கொங்கார் மலச், sé gor wot, ர் 
மலர், செம்மலர், கடமலர், கவின்மலர், காய் மலர், 
துணை மலர், தூ மலர், கேன் மலர், சாண் மலர், கிறை 
மலர், பன் மலர், பொலி மலச், பொன் மலர், ம மலர், 
மலை மலர், மசமலச், விரை மலர். 

12. வீ: Gad oF, வேமாது செப்பின் அடைத்துக் 
அமிவையும் வீ - ஆகிய இவை கூறப்பட்டுள. பிறவற்றை 
ஓளி நெறியிற் காணலாம். 

மலர் சிறப்பு 

1. அல்லி: இது மலர்க்குஞ்சி எனக் கூறப்பம் 
டுள்ளது. 

2. அனிச்சம் 2: இது மாதர் அடிக்னு உவமையாகக் 
கூறப்படும். அப்பூவை மிஇக்கினும் தலைவியின் அடி 
பகலைக்காம் மென்மை௰யசனது என்னு கூறப்பட்டுள்ள து. 

8. ஆம்பல் : ஆல்பலம் போது கூறப்பட்டுள்ள து. 

4. இந்திவரம் : (கருவ்குவகா) இது மரகரின் சண் 
ணுக்கு உவமை. 

5. எருக்கு : மடல் ஏுபவசீ எருக்க மாலை அணி 

6. கரும்பு : சரும்பின் பூ. இதைச் சூல் கொண்ட 
பெடைக்குச் சேவல் பள்ளிச்ஞூக் கொண்டு வங்னு சேர்க்கும். 

7. கழுநீர்: இதைக் தெம்வச்இற்குரிய பூ என்பர். 
இது மாதர் கண்ணுக்கு உவமை கூறப்படும், 

8. காந்தள் : சாக்தள் மலரைப் பாம்பென்று 
கினை குதுப் பமக்து தன் கைம் மலரால் மயில் போண்ற:
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, கவ் .. தன். எண்களை மூடிக் கொண்டாள். காக்கள் 

மலர் ரிவனறுலைய . ஞுழையும் காணும் போன் திருக்கும், 

ப முவருபைய குழையும் நாணும் பாம்பு ஆகதலின்டி முழவு: 

ஒவிக்க அக Be யென்று கினைத்துக் கார்காலம் ol & 

(கறு காக்கும்பூ பாம்புபோல விரிந்து மலர்ந்குது. 

முத்துப் போலும் கீரை த்தரும் கண்ணும் குவளையை. 

மெல்லிய சைகளாம் காக்.தம் பூவால் மூடுவள் தலைவி. 

காந்தட் பூ கச் கால,த்தில் மலரும். 

13 ரூவளை: இது மாதர் கண்ணுக்கு உவமை 

உறப்படும். இம் மெல்லிம பூ ms 555 Bred இறினும் 

ின்னப்படும். இது இவபெருமானின் சண்ட த்.இன் 

நிறத்தை உடையது: மாதரின் முகம் என்ற மடுவிற் 

கண்ணாம் குவளை மலரும். 

14. கைதை (தாழை) : இதற்கு மடல் உண்டு. 

15. கொன்றை : மணமுள்ளது. தேன் கிறைக்தது. 
ஆதலின் வண்டுகள் ஆரவார த.துடன் அ௮.கீேகனைப் பருகும். 

கொன்றைப்பூ மாலை போல மலர்வது. 

16. கோங்கு ண: இ.தன் அரும்பு மாதர் கொங்கைக்கு 

உவமை கூறப்படும். இதன் மலரை வேங்கைப் பூ, பாதிரிப் 

(, இவைகளுடன் மா சர் ano GOIN அணிவர். 

17. தாமரை : கமலம், பங்கமம், பூ, வனசம் - இவை 

யும் தரமரையைக் குறிக்கும். இக் மலரில் தேன் உண்டு. 

இலக்குமியைக் கமலச். தவள் என்று கூறப்பமீடுள்ள து. 

இ.தன் மலரில் இலக்குமி வாசம் செய்௫ன்றாுள். 

ஆதலின் இது “இருவளர் தாமரை” பூ மேவிய பொன்" 

என விவரிக்கப் பட்டுள்ளது. 

இது நல்ல கிறமுடையது. மாதரின் அடி, கை, கண் 

இவை தமக்குத் காமரை உவமை கூறப்பட்டுள்ளது. 

கெள்ச,த் தாமரை, முத் தாடிரை என்னும் வருகின்றன...
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இரவில் காமரை மலரை கதிரோன் அடைத்து விடு 
வாணன். இம் மலச் வயல் நீரிலும், பொய்கையிலும் மலரும். 
இது பாண்டில் (கண்ணம்) போல் இருக்கும். பிரமனுக்கு த 
காமரைப் பூ வாசம் செம்மப் பீடமாகும். இருமாலின் கண் 

செட்.தாமரைக்கு ஒப்பிடப் பட்டுள்ளது 

தரமசை இலை கூறப்பட்டுள்ளது. 

18 தோன்றி : இது சிவபெருமானுடைய கையில் 
உள்ள நெருப்புப் போன்று மலர்வது. 

19 நாகம் (௬ரபுன்னை) : நாகப்பூ தேன் உள்ளது. 
கேன் (வண்டு) நாடுவது. சுரபுன்னை நட்சத்திரம் போன்றது. 

20. நீலம் : வண்டு மொய்ப்பது. வயலில் மலர்வது. 

21 பாடலம் (பாதிரிப் பூ) : இதன் பூவில் தேன் 
உண்டு. இம் மலரை மகளிர் கூக் கலில் அணிவர். 

22. மகிழ்: இதன் பூ பொன்மணி போன்றது. 

22. மல்லிகை : மல்லிகையரம் க்கல் வண்டுகள் 
ஊதும். 

24. வேங்கை: இப் பூவை மாதர்கள் அணிவர். 
குறவர்களின் முன்றிலில் வேங்கை மரம் உண்டு. 
வேங்கைப் பூக்கள் பொன் கி.ற.க்.கன. அவை பாறையின். 
மீது பரந்து விழ ௮கைப் புலியென்று கினை த்து மானைகள். 
அணுக அஞ்சும். 

வேங்கை மலர்க சால் இனைக் ௧.இர் மு.இர்க்து கொய்யும் 
கிலையை அடைந்துளளது ஏன்று சோ.டஇுடனா சொல்வது 
Sure 6 தெரிய வரும். 

137. மலை (சிறப்பு) (745) 

இமயம், ஈங்கோய் மலை, கயிலை மலை, கழுக்குன்றம், 
குற்றாலம், பரங்குன்று, Our Buns, Cog கூறப்பட்டுள,
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3. இவற்றுள் 

1. இமயம் : இது பார்வடு தேவியின் மலை. வர 
வ புமண்ர்கியண் இம் மலையில் கயல்மீன், வில் இவைகளின் 
மும் யானதகுகைப் பொறித்து வைத்தான். 

2. ஈங்கோய் மலை : இம் மலையில் சிவபெருமான் 
விம்நிருக்கன்றார். (இது அலைவியின் இனைப்புனம் இருக் ௯. 

(இடம்) இது தலைவன் யானையைக் கடிந்து தலைவியையுக் 
॥ி.தாழியையும் காப்பாற்றிய இடம்). 

  

3. கயிலை: இது சிவபிரான் வீற்றிருக்கும் மலை இது 
ஒரு இரடுவரை. இது பெசன் மலை, வெள்ளி மலை இருமலை 
எனவும் படும். இம்மலை வடக்கில் உள்ளது. 

4.  கழுக்குன்றம் : (இருக்கழுக்குண் றம்) இங்குள்ள 
ஈக்குனச் சோலையில் பல பெண்கள் பக்.தாஒனர். 

5. குற்றாலம்: இங்குத் தேவியின் பெயர் குழல் 
வாய் மொழி லங்கை” இத் தலத்தில் உள்ள அழ௰ய 

அசோக மரத்துப் பூர்தழை வேறு எங்கும் இடைக்காது. 

6 பரங்குன்று (திருப்பரங்குன்றம்) : Qa மலையில் 
பாயும் புனல் உண்டு. இது சிவபிரான் பு,கல்வனாம் முருக 
பிவளின் கலம். 

7. பொதியமலை : தெற்கே உள்ளது, மேகம் படி.வது... 
இதகுகலத்தில் எக் கன மாங்கள் உண்டு. சிவபிரான் இரு. 

வஒயைக் தேவர்கள் பரவிச் சூடும் இடம். இம் மலையில் 
வேடர்கள் வாழ்வர். 

8. மேரு: சூரியன் அ௮,க்கமிக்கும் மலை. இவபிசசன் 
,இரிபு,தைத எரிகுதபோது இம்மலையை வில்லாக ஏந்து 

னர்... இம் மலையில் பொன் கிடைக்கும். ஆதலால் இது 
“ம௪ம்பொன் வரை” எனப்பட்டது. மேரு மலைக்குக் கல்வி 
ஒப்பிடப் பட்டுள்ளது (அளவு நடந்து இருப்பதால்.)



இருக்கோவையார் ஒளி௫ஈறிக் கட்டுரை 

2. மலை- பொது. 

குன்றம், குன்று, சிலம்பு, சிலை, பொருப்பு, மலை. 

வரை, “விலங்கல், வெற்பு இச் சொற்கள். மலையைக் 

குறிக்கும். 
1. குன்றம், குன்று : கடற்கரையில் மணல் குன்று 

உண்டு.  இருக்குன்றல், எழில் குன்று, கருங்குன் றம், 

Geiger oO, UGA Garp, புமல் மன்னு குன்றம், மணழ் 

குன்றம், கூறப்பட்டுள. யானைக்கு மலையை உவமை கூறப் 

பட்டுள்ளது. குன்றில் கின்று அருவிகள் பாயும். 

2. சரி: (மலைச்சரி, மலைவழி) மலை வழிகளில் யானை 

கள் நடுங்கும்படி. சிங்கம் வேட்டையாடிக் இரியும். 

3 Roy: இருஞ்லைம்பு, மஞ்சார் சிலம்பு, கூறப் 

பட்டுள. பூங்கொடிகள் மகளிச் சிலம்பின் (மலையின்) or Pt 

ஒலி கேட்கக் கூவுவள். மந்த வாழையின் கிழலில் தங்கும். 

பொருப்பு : Bab, விசு்பூ, மலை, இவை,கமை இறை 

வன் படைப்பரன். மேகம் மலைமீது படியும். 

மலை அருவி: மணி, சந்தனம், யானையின் மருப்பு 

இவைகளைத் தள்ளித் தேனைத் இசை இசை பாயச் செய்யும் 

மலை. யானையின் மருப்பைக் கொடுத்து அதற்கு ஈடாச 

, மலை மகளிர் வேரி(கள்) வாங்கும் மலை. 

AMT: கல்வரை, சனவரை, கரர்வரை, குலவரை, 

குளிர் வரை, செவ்வரை, தடவரை, கெடுவரை, பல்வரை, 

பெருவரை, பிரசம் இகழும் வரை, மால்வரை கூறப்பட்டுள. 

மிளகுக் கொடியை அறியாத மந்தி இன்னு மயக்கத் 

துடன் ,களர்ந்து க்கும் மலை. 

விலங்கல் : சாற்று மலைகளைப் பிளந்து மேல் கீழாக 

ஒடித்து மேலும் மேலும் தள்ளும். 

வெற்பு : குறைவில்லாமல் மண்டலமாகதக் தன் 

ஒளியை கிலா பரவச் இசய்யும் மலை. அல்லது மதி 

பரிவேடிக்கும் மலை. மலையில் மூங்கில் விசயும்.
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138 மறை (746) 

7. அருமறை, சந்தஸ், கான்மறை, ஏன “மழை”? 
உறப்பம்டுள்ளது. 

2. தலைவனையும் தலைவியையும் கேஉச் சென்ற 
செவிலித்தாய் வேஇயர்ககை நோக்கி “காண் மறையில் வல்ல 
பமுபெர்களே' நும் உள்ளத்தால் (ஆராய்ந்து) தலைவிமை 
ஜனனமும் நான் பெஅமாற௮ு உண்டே! என்பசைக் 

0௦ம் இீரச் சொல்லுமின்௧கள் என அவர்களிடம் சோ.இடம் 

    

8... “இடியின் முழக்கம் போல மறை (வேதத்.இன்) 
ஒலியுடன் இவ்வழியிற் செல்லும் வேஇயர்களே / ங்கள் 
வரும் வழியில் மயிலன்ன சாமலான், ஒரு எக்தலுடன் 
(ஆண் மகனுடன்) செல்வஜைச் சண்டீர்களே 7” என்று 
மலைவியைக் கதேகச் சென்ற செவிலித்தாய் எ.இரில் வந்து 
இவர்களை cor efi cor cir. 

139. 1 மனப் பாடத்துக்கு உரிய பாடல்கள் (747) 

    

எண் பாட்டு முதற்குறிப்பு 
Le வேல வடல.. இருவளர் தாமரை. 

Te வவட வட்ட... ஏழுபைமான். 

90. ... nee ௨... ௨... இறைவன். 

66. see eee YT HG GI OT. 

109. see tee சசற்கு. 

522. ee cae eee GGA தன்றே. 

BO? ... ௨.௨. ஆனக்கு வெள்ளக். 

400. ........ ve. சரரணி சற்பசம். 

குறிப்பு : இருக்கோவையாரில் ௮கேசு பாடல்கள் 
மனப்பாடத்இற்கு உரிமன, ஆயினும் முக்கியமான ஒரு. 
சிலவே இங்குக் குறிக்கப்பட்டு.
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100. 

181. 

198. 

204, 

இருக்கோவையார் ஓளிகெறிக் சட்டுரை 

எழுத்திலும் பேச்சிலும் பயன் படுத்தக் கூடி. 

பாடற் பகுதிகள். 

பாடற்பகுதி 

உணர்ந் தார்க்கு உணர் வரியோன் 

இல்லைச் சிற்றம் பலவன். 

கோம்பிக்கு ஒதுங்கி மேயச மளுை... 

மாதிவர் மாதவம் அம்பல,க்.கான் 
மலை எய்து கழ்சே. 

Sips செய்தார் முடி. தன் அடிக் 
சீழ் வை ததவரை விண்ணோர் சூழச் 
செய்தான். 

மணிவாய் இறக்கற் எலக்கென்பவே. 

காகதீது இரு கண்ணிற்கு ஒன்றே 
மணி சலக்தசங்கு. 

அம்பலத்து மூவாயிரவர் வணங்க 
நின்றோன். 

வரம் இடந்தான் இல்லை அம்பல 
மூன்றில் ௮ம் மாயவனே. 

புற். நில வாளரவன். 

இதெங்கம் பழம். 

புகழும் பழியும் பெருக்்கற் பெராகும்.. 

விசும்பு.ற்ற இங்கட்கு அழும் மழப் 
போன்று. 

காயிற் A ps Sor Dwr eer on sus CF 
ருக்கு. அக்காண் இண் கற்பின் 
விழுமி.கன்னு.
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Yad ௨... குணங்கள் அஞனுசாற் பொலியும். 
ஈகலசேட்டைக் குலக் கொடிமே. 

YOR ௨ ப ௨ விதுயுடைமார். உண்க Caf 
(ீவரி-- கள்) 

BOB. ee vee cee கல்விச் செம்பொன் வரை. 

422... பட ௨. முனிவரும் மன்னரும் முண்னுவ 
பொன்னால் முடியும். 

942... ட கசய். வயினுள்ள குணமும் இல்: 
லேனை. 

442. ப ட. பேம் வயினும் அசி.காகும் பிரிவு. 

குறிப்பு: இவை போல்வன பிற ஓஒனி கறியில் 
WIT ODOT GOLD. 

ருறிப்பு : சேட்டை - மூதேவி. 

கொடி = sréone. 

eG shuler கொடி காக்கை. 

160 : மாதர்கள் (74 

1. மாதர்களைக் குறிக்கும் சொற்கள் 

3. ஏழையர், கைையலார், ஈல்லார், காரி, மசனளிர், 
மங்கை, முூகுலியன. 

2.  மாதர்கள்--அவயவ வர்ணனை 

2. (தலைவி வர்ணனை பக்கம் 627, 75 பார்க்க.) 

1. இடை? மின் தங்கு இடை. 

2. கண்: வேலணன்ன மின்னியல் சண், மான் தமர் 
மிரசக்கு, மரன் மு.இர் கோக்கு. 

3. குழல் : எர்ஞுழல், காய் மலர்க்குளு௪. 

4. சாயல் : மெண்தோணை, வல்லி, “கொடி. 
Bs ஓ. ௧௨74
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9. 

இருக்கோவையார் ஒளிகெறிக் கட்டுரை 

நுதல் : (கெழ்.தி) மஇயேர் நு.தல். 
Ld: ஒவெள்&ா நகை. 

முலை: கட்டார் முலை. 

மொழி : கரும்பன மென்மொழி. 

விரல்: பைக் காந்கள். 

ஓ... ௨௫௮ வர்ணனை 

(தலைவி உருவ வர்ணனை பக்கம் 67, 75 பார்க்க) 

4. மாதர்களின் தன்மை 

சந். தனமும், கடல் மு.க்தும், வெண் சங்கும், அங்கு 
வசளயும் தம்மை விரும்பினவர்களிட தத சென்று அவச் 
களுடைய மெய்க்கு அலங்காரமாய் கிற்கும். அதுபோலத் 
தான் மகளிரும் ஆராயப் புகின் மகளிர் தம்மை விரும்பு 
வோர்க்குப் பயன் படுவர். 

ON
 
AA
KR
HW
ON
 

5. upss வழக்கம், விளையாட்டு 

(பழக்க வழக்கம் என்னும் தலைப்புப் பார்க்க.) 

சிலம்பு (மலை) எ.இர் கூவு கல். 

ஊசல் ஆடுதல். 

கனைகீர் ஆடு தல். 

,இனைவளம் கா.த.தல். 

பக்.தாடு தல். 

மலச் கொம் தல். 

வண்உல் இழை,ச்தல். 

சிற்றில் இழைக்,தல். 

6. மாதர்களின் வாற்வைப்பற்றி இரங்குதல் 

இபாருப்பச் மேல் மான் வைத்த விருப்பம் இடையே 

வுகுந்து கள்ளக் கற்பாடுய் கடிய காற்று எனது காணை



௪. பிறபொருட்பகுஇ ait 

பசுப் பிடுங்கிப் புறத்து எறிந்து விட்டது. இணி 
பகிர் வபர பிறப்பின்சண்ணுவ் குடியிற் பிறவா தொழிக. 

் 7... மாதர்களின்மீது மையல் 

  

or grecher எண்ணாகுய வலை வீசின பொழுது அவ் 
வபப்படுகலால் உள்ளம் ஆ௫ய மீனை இழக்தவர்கள் பனை 

லச சீறூர்க்கண் ஏறுவர், (கம் முள்ளம் பெறுகுற்கு 
வு வழி இல்லாக இடத்து.) 

141. மாலை (149) 

(வெபிரான் மாலை என்னும் கலைப்பு பக்கம் 99 பார்க்க.) 

  

ரம் 

1. அலங்கல், ஆரம், சண்ணி, சோகை, தார், பிணை, 
மாலை, இவை மாலையைக் குறிப்பன. ' சுடர். து.இங்களவ் 
உண்ணி, கறுங்கண்ணி, காகத் தொண்பூங் குறுங்கண்ணி 
(கம் - சுரபுன்னை), அல்லியல் சோடை, குரூ௨ wor gsr, 
1,கன் றக்க தார், தேன்பிணை, சண் முதுக மாலை எண்ணீர், 
பிதய்வ மருவளர் மாலை, (கீர்) முத்துமாலை (கண்ணீர்), 
பூங்குவளைப் பொலி மாலை, (வேங்கைப்) பொன் மரலை - ஏன 
மாலை” பலவித அ௮அடைமொழிகளால் விளக்கப்பட்டுள்ள து. 

  

2 மாணிக்கம் முகலாயினவற்றாம் பல நிறத்தை 
உபை - மாலைகளின் கொகைகளால் இராப்பொழுதும் 
பமலாக திற்கும். 

142. முருகவேள் (150) 

ம. முருகவேள் சிவபிரானுடைய புதல்வர். அவரை 
ல்ல மலரிஉ்டு வாழ்,கஇ வணங்குவ.கல்லாமல் (9) அவரைக் 

எண்டவர்சள் பிநிதொனமை கினைக்க மாட்டார்கள், கினை த 
மால் உயிர் வாழும் வகையில்லை. 

  

3. மூருகன் வாகனம் மயில், கொடி. கோழி, படை 
(Nyt aor F FEBS GF வேல். 

4. சிவபிரானுடைம வெற்றிப் பிள்ளாயாம் முருகன் 
கடவுகன்ற மயில் இதுவன்றோ? அவனுக்குக் கொடி
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மரம கோழியும் பாருங்கள் ; வலிய சூரனை வெட்டின வேல் 
இது வன்றோ 2 நெல்லிலே கோன்றினவன் வடிவு இது 
வன்றோ 7 (என்ன, அவனாலே வந்ததோ காணும்) என்று 

கட்டுவிச்ச நெல்லில் கான் கண்ட குறிமை எடுத்துக்: 

கூறினாள். 

4. முருகன் தலம் இருப்பரங்குன் றம். 

5. அவர் சூரனை அட்டவர். 

6. வேலனுடைய வெறிமாட்டின் போது வாசிக்கப் 
படும் வா.த்.இயம் முருமம். 

143. முனி பத்தினி (152) 

அருந்ததி : அந்திவாம் வடமீன், கற்பு அக்இவாய்: 
வடமீன், வடமீன் என அருக்,௧இ விளச்கப்பட்டுள்ளாள். 

௮ந்இக் காலத்தில், வடபால் கற்பிற் சறந்த அருக்குதஇ: 
தோன்றும். (இருமணத்தின்போது) அ௮க்னிமை வலம். 
கொண்டு வூட்டனுடைம இடப் பக்கத்துத் கோன்றும். 

அருக்குதியைக் காண்பது வழக்கம். 

144, முனிவர்கள் (75௮) 

1. பதஞ்சலி 

1. சிறப்பு: (காகம்) பதஞ்சலி முனிவர் கொழும்படி. 
அழகிய இல்லையம்பல,த.இல் பெருமான் நடளு செய்கன்ருர். 

2. வசிட்டன்: இம் முனிவர்க்கு இடப் பாக.த்இல் 

அருக்தஇ விளங்குகின்றாள். 

2. போது 

மூனிவரும் மன்னரும் கருதுவன ஆய இம்மை. 
இன்பமும் மறுமை இன்பமும் பொருள் இருக்தகால் முற்றுப் 
பெஅவன ஆகும். ் ‘
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145. மெய் (759) 

7. இந்தப் பெரிம உலகத்தில் மெய் என்பது 
சி.0ி.நும் இல்லை போலும். 

2. மெய் விளங்கும் அன்பு 

3. தலைவ / நீ பகலில் வந்தால் பழிக்கு இடமா( 
வனபது மெய். 

7. உண்மையை நோக்கு மிடத்து (தலைவனுக்கு) 
॥வட்டையின் மேல் மன மில்லை. 

இக் கருத்துக்ககாக் கொண்ட பாடம் பகுஇகல ஒளி 
ெறியிம் சசணலாம். 

146. மேகம்--மின்--மழை--இடி (154) 

1. மின்: மேசமானது மின்னி உலசத்தை 
வளக்துப் பரக். கடலைப் பருகும். 

2. மழை: 3. முழங்க மின்னி மழை பொழியும். 
2. பெம்ம வேண்டி௰ சாலத்து மழை பெய்யாது 
மாறு தலும் உண்டு. மழை கின்ற பின் இடையிடை 
அசும்பு (று இவலை) உண்டாம். 

3. இடி: இடியேறு--போர் மிக்ச வேலை அஞ்சும். 

4. மேகம்: மலையிடத்துக் குறவர் மழை வேண்டிக் 
கடவுளைப் பரவிப் போற்றுவர். 

மேகம் எட்டுத் இசையிலும் பரவி வரும். இனைப் 
பயிரைக் காக்கும் பொருட்டுக் குறவர் கடவுளைப் பரவ, 
மேகங்கள் மழை பொழிக், தன. 

இல்லை மதிலில் மேசங்கள் படியும். 

(பெண்கள்) ஆஉன ஊ(ஞ)சல் மேகக் அளாவி 
கின்றது. . 

மேகங்கள் சோலைகளில் படியும்.
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5. முத்துக்கள் பரந்து Bor பொருகன்ற 

கடலானது மேகத்தையும் மீனையும் பரப்பிக் கொண்டு 

ஆகாயம் போல் ஒளியைக் தோன்றச் செய்கிறது. 

, 6. மேகம் கடல் நீரைக் கவரும். 

இவை தமக்குரிய பசடற் பகுதிகள் ஒளி கெறியிற் 

கரண்லாகும். 

147.  யமன்--காலன் (252) 

(சிவபிரான் அட்டவீரம் என்னும் கலைப்பு பக்கம் 1 பார்க்க, 

3. காலன் மடியும்படி ,இருவஷயை  நிட்டின 

மேலோன் (அவன்) 

9. - விடப் போவதில்லை யென்று வந்த காலன். 

2. மமன் விடுத்து தூது. 

4. கூற்றுவன் போலக் கோப.த்ைதகு உடைய சிங்கம் 

(ஆனி)--இக் கருத்துக்களைக் சொண்ட பாடற் பகுதிகளை 

ஓளி கெறியிற் காணலாம். 

148. இராவணன் (755) 

(இவனும் ராவணனும் என்னும் தலைப்பு பக்கம் 50 பார்க்க) 

Ll. இவன் இலக்கையர் வேந்தன் வாள் ஏத் இன வன்... 

149. வடமோழி (160) 

“பயங்கரமாய் என்னும் சொல் ஆளப்பட்டுளது 

150. வணக்க வகை (161) 

இல்லை அம்பல,த்,கானுடைய இருவடிகளை தி கலையில் 

வைத்துக் கைகூப்பிக் தொழ வேண்டும். 

151. awe (162) 

பணை, பழனம், வயில்--இச் சொற்கள் வயலைக் சூறிக்க 

ஆளப்பட்டுள.
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புன் பாண, கண் பூம் பணை, சாங்கம் பழனம், 

லகான். இகழ் வயல், வடிவாச் வமல்--என வமல் 

குறிக்க பட்டுள்ளது. 

  

புவைதமக்கு உரிய பாடற் பகு.இகளை ஒளி நெறியிற் 
சலாம். 

  

152. வாரணனை (163) 

1. கடுவனும், மந்தியும் 

7. நல்ல மாம்பழக்கைக் தேனில் தோய்த்து 

பாயின் வாயிற் சடுவன் கொடுக்கும். 

2. பலாப் பழத்தின் ௬ளமை eden தேனில் 

Seri sg ஆண். ஞூங்கு பெண் குரங்கின் வாயில். 

மசொடுக்கும் மலை (99) 

2. கண் வர்ணனை 

1. தலைவியின் கண் வர்ணனே-கண்ணின் அகலம் :- 
அலைவன் . இவபிரானிடகுதுவைக்க அன்பு எவ்வளஷ 

yur (Qu? gr) அவ்வளவு அகலம். 

2, கண்ணின் கறுப்பு :- சிவபிராலை வசங்கப்பட்ட 

பாசம் போலக் கருமையடைமது. 

8. கண்ணின் ஒளி:- சிவபிரான் வீழ் நிருக்கும 

.இல்லையின் ஒளி போன்றது. 

4. கண்ணின் வெளுப்பு : சிவபிரானுடைய தோள் 

களிற் பூசியுள்ள இருகிறு போல வெண்மையுடையது. 

ந. கண்ணின் நீளம் :- பிரானுடைய பூப்போலும் 

'இருவடிகளையாம் பேசும் அ,த்திருவார், க்கை போல மிகவும்: 

மிரடியது. (LOS) 

ருறிப்பு :- “கண்ணிற்கு இயல்பு க௫௪டறக் இளப்பின் 

பவெண்மை, கருமை, செம்மை யகலம் கீளம் ஒளி என 

கிகழ்,தீதுவர் புலவர் “ஆயின் இ.தனுட் செம்மை கண்டிலே.-
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மென்பார்க்குச் செம்மையுங் கூறிற்று, சிவன் கோள் 
செக்கிற,க்,தது ஆதலின்." 

3. கேசாதி பாத வர்ணனை 

(தலைவியின்) 

,இருமகள் தங்கும் தாமரை போலும் முகம், அழகுள்ள 
லப் பூப் போலும் கண்கள் பூங்குமிழம் பூப் போலும் மூக்கு, 
கோங்கரும்பு போலும் கொங்கைகள், காந்தள் பூப் போலும் 
கைவிரல்கள், அன்னம் போலும் ஈடை--ஏனக் தலைவி 

வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளாள். 

4. தலைவி செவ்வியலள் என்று தோறி மறுத்தல் 

விகஃமாஉசமையின் அன்னங்கள் கலைவியின் 
கடையைக் கற்கப் பெற்றன வில்லை ; கண் மலர் கோக்குகளை 
அவள் சொடுப்ப மான்கள் பெற்றன வில்லை; உரை 

சசடசமையின் அவள் மொழிககாக் இளிகள் பெற்றன இல்லை. 
கீர் (தலைவன்) என்னிடம் வந்தவசனும் மான் (தோழி) 
உமக்குக் குறை நேர்க் தவாறும் அவள் இன்னும் அறிக் 
இலள். அ௮.கனால் அவள் செவ்வி பெற்தநிலள். 

5. தலைவியின் கோப வர்ணனை 

(பாணன் உரைக்க) 

குளிர்ந்த இல்லை. ஒப்பாய் / உனது புருவக் நெரிய, 
செவ்வாம் துடிப்ப சானமேல் ஏ.றிகுற்குக் எல்லை எடுக்க 
வேண்டாம். உன்னுடைஎ கரிய கண்களின் சிவப்பு ஆற் 
வரயாக. என் மேல் கோபம் கொள்ளாதே. (387) 

6. நண்டும் பெடையும் 

ஒரு ஈண்டு தன் பெடையின் வாயில் வண்டு போலக் 

கரிம நரவல் கனியைக் கொடுக்கச் ௪ண்டு, தலைவன் பேமைக் 

கண்டது போல வேறு பசட்டை அடைந்து தன் உணர்வு 

இழந்து கின்றாஸ். (84)
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7. நாட்டு வர்ணனை 

டிதங்கம் பழம் விழுந்து கமுன் குலைகள் உதிரமோ.த 
யு. கடைபள்ள வாழையின் குலைகளை மூதித்து விளங்கும் 

படிக்கு உடையகாடு. (100) 

8... பொழில் வர்ணனை 

7. பூறம் எங்கும் ச௪தஇசோன் சென்று நுழையாத 

(ருளாம், நட்சகு.தரங்கள் போலக் ேதேன் வண்டு நுழையும். 
nu nly, (சரபுன்னைப்பூ) மலர்வகாய்ச் எந்திரன் வானிஉத்து 
வாழ்வை... ஓழிக்து கானிடத்து வாழ்தலைப் பெற்றாம் 
மீபால,க் தனதெழிலைப் புலப்படு ததுவகாய்க் கரியபொழில் 
வள வ்இற்ு. 

2. சென்று ஆரசாம்வாச் இல்லா,.க மயிலின் 
மும்டைமை இகய மந்து பந்தாடி விகாமாடும். (276) 

மந்தி வர்ணனை 

3. பசிளை: மிளகை அறியாமல் மந்இ இன்று மயக்க 
மாம்கி இக்கும். (193) 

2. வாழைத் கோட்டத்தில் பலாப் பழ,க்.இல் கின்று 
விழுந்து தகதேனை அறியாமல் இளமக்இகள் உண்டு சோரர்வு 

அடையும். (262) 

9. மந்தியும் மாலையும் 

சயிலை மலைக் இற்தில் இடத்துச் செவிலிமர் சூட்டிய 
மாலையின் மேல் கரன் (கோழி) ஒரு மாலை சூட்டினுக் 
ஏது பு.இிென்று தலைவி காணுவள் ) ஏனெனில் இந்.தக் 

மகுன்றிடத்துச் சுரபுன்னை மரதன் பூக்களால் ஆம சிறு 
மாலைமைச் சூட்டினால். இளமந்துகளும் கரணா கிற்கும். 95 

10. மருத நில வர்ணனை 

துரண்டிலை விழுங்கிய வரால்மீன் 6கங்கொடு மோது 

அகன் பழம் விழுக்து இண்ணம் போலும் உள்ள காமரை 
மலச்காக் இழிக்கும் வபல்.என் விளங்க: (949)
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31. மலை வர்ணனை 

1. கயிலை மலையில் மல் போலும் யானைகள் ப... 

கும்படி இங்கம் இரியும். (100) 

2. மணிகளையும், சங் தன தழையும் உருட்டிக் தள்ளி 

மானையின் மருப்புக்களாக் சொழித்து, த, தேதனை க் இசைகள் 

கோறும் பரப்புசன்ற மலை. (198) 

12. வேங்கையின் மலர் வர்ணனை 

5. வேங்கையின் மலர்கள் பாறையின் மேல் விழுக்.து 

இடக்ச அப்பாழையைப் புலி என்று நினைத்து மாளை 

மிகவும் அஞ்சுன் ற மலை. (96) 

153. வாலாறு (164) 

1. சிவபிரான் பாம்பாட்டினது 

கரிசால் சோழனுக்கு எஇரியான குறும்ப ராஜன் ஒரு 

வனுக்கு உதவியாக, ஒரு பெரும் பாம்பைக் குடத்இல் 

விட்டுக் சமணர்கள் சோழனிஉம் அனுப்ப, அச்சோழ. 

னுக்கு உதவியாசச் சவபெருமான் அப்பாம்பை எடுத்து 

ஆட்டி௰யருளிய கலம். (இருப்பாசூர்), 

2. கொக்கின் இறகதணிந்தது (876) 

கொக்கு உருவம்.சொண்ட ஞூாரண்டாகானைக் மொன்று 

அ௮,தன் இறகைச் சிவபிரான் அணிந்தனர் என்பது. 

வாலசறு. 

இவபராக்கிரமக் - பக்கம் 782 பார்க்க. 

154. வலை (165) 

கொல்கின்ற சன ச்தையுடைய வேலை யோகுத ஓளி 

யுடை.த். தாய கண்ணாகிய வலையை (மகளிர்) கலக்து வீசின 

போது க்கு வலையிற் படுதலால், உள்ளமாகிய மினை 

இழந் தவர்கள் சறுர்க்கண் பனை மடல் ஏறுவர். (தம் 

உள்ளம் பெறு கற்கு வேறு வழியில்லாத விடத்து.)
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155. வழி 

(கெறி என்னும் தலைப்புப் பார்க்க. (766) 

அத்தம், அதர், கடறூ, சரி, வழி - இச் சொற்கள் 
வழியைக் குறிக்க ஆளப்பட்டுள. ் 

1. ஆண்மானும் பெண்மானும், நீர் வேண்டிப் பேம்,ச் 

மீ.தரைச் சென்று அணுகும் மூரம்பு (கல் உமர்க்இருக்கும் 

கிலம்) கிரம்பிம வழி. 

9. பொம்மென்று ௫செறிந்,த இருளில் பக்கத்திலுள்ள 

பானைகளை வெரும்ஒ அவை புக்க இடத்தைச் சிங்கம் உணவு 

தேடுகின்ற வழி. 

8. முழங்கு கலால் இட்ட வொண்ணா,த சிங்கம் மானை 

க வேட்டம் செய்கிற இருளின்ண் மனிதர் நடந்தறி 

மாகு வழி. 

4. மலையிலுள்ள மூங்கிலில் வளரும் இ மேலே 

சென்று தெய்வ லோகக்இல கின்ற கற்பஎச் சோலைமைபம் 

பற்றுகின்ற சஉற்களையுடைய சிறுலழி. 

5. மூன்னோன் இருவருளை முற்பிறப்பில் கினைமாத 

வினையை உடைய கிசர் சேரும் துன்ப துதைச் செய்கன் ற 

சிய வழி. (பசலைகிலல்) 

6. சண்ணைப் புலகத்.தாற் போன் .றிருக்கும் செறிந்த 

இருளின் கண் யானைகள் நடுங்கச் ங்கம் வேட்டமாட 

உலவும். (மலை) வழி. 

1. பெரிய தேர் போன வழிமைக் கடலே / கீ அழிக் 

காதே. இக்கருத்துக்ககசாக் கொண்ட பாடற் பகு. இயை 

ஒளி நெறியிற் காணலாம். 

156. வறுமை (767), 

வறுமையுற்றவரின் நிலை 

டபாருளில்லா கார் இம்மையும் முமையும் ஆகிய 

இருமையின்௧ண் வரும் இன்பத்தை .அறிய மாட்டார்
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என அறிந்து மிகப் பெரிய அரும்பொருள் தேடுகுற்கு 
அகி காட்டுவழிப் போன்றார் தலைவர். 

157. வாத்தியம் (76%) 

1. இயம்: தூரி௫ம், முருகயம், வயிர் கூறப்பட்டுள. 
மூரூயம் என்பது முருகனை வரவழைக்கும் வெறியாட்டு 
வாத்தியம். 

தூரியம் என்பது வாக்இமப் பொது. 

2. குழல்: பசர்வஇயின் மொழிக்கும் தலைவியின் 
மொழிக்கும் உவமையாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

3. சங்கம்: இருமண;த்இன்போது சங்கம் முழங்கத் 
.இருமண முரசு உடன் ஒலிக்கும். 

4. தூடி: மாதரின் இடைக்கு உவமையரகத் துடி 
கூறப்பட்டுள்ளது. 

கக... தூரியம் 2 இமம் பார்க்க. 

4B. பணிலம்: சங்கம் பார்க்க. 

5. பறை: ஈகரைக் காக்இன்ற இளைஞர் உடைய 
பறை ஒலிக்கும். 

6. முரசம் : முரசு. 

3. வீரமுரசு முழங்க யசனை, கு.இரைகளுடன் (சலைவர் 
வகு) குறுஇஞாச். 

2 சங்கம் முழங்க, தலைவியின் இருமணம் என்று 
மிகவும் களிப்புடன் ஈம.து இல்ல,க்,இல் பெரிய மணமுர௬ 
மூழங்குகின்றது. வெறியாட்டுக் காரணமாச ஒலிக்கு 
மூருகியமும் நீங்கி கின்றது. 

7. முருகியம் : “இயம்” பார்க்க. 

8. முழவு: கார்காலம் வந்தது என்னு பாம்பு 
போலுங் அுடுப்புக்ககாக் காம் கள் மலர்கள் பரப்பி மலர்க் தன.
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ஈவான் ib HG ,இருச்சிற்றம்பல,க.இல் முழவு 

வாக்யம் அ௮.இரும். 

9. யாழ்: 3. பார்வதியின் இரு மொழிக்கும், தலைவி 

யி பிமாழிக்கும் யாழ் உவமையாகக் கூறப்பட்டுள்ளன. 

2. விறலியும், பாணனும் இல்லை இறையால் அமைக் 

anne வெற்றியியலும் மாழை வேக்தகும்குக் கொண்டு 

வற்று கின்றார். 

10. வயிர் : இதுவாயில் வைத்து ஊதும் கொம்பு. 

158. வியாபாரம் (269) 

வளைவிற்றல் : இல்லை முற்ற,க்,இ.ற் சென்று எல்லாருப் 

காணச் சங்க வளையல்களை விற்று வருவேனோ. 

159. விரதியர் (170) 

விரஇயர் - எலும்பு ௮ணிக் த சோல,த்தவராய், இரு 

சற்றுப் பை, கட்டங்கம், மழுப்படை, உடையவராய் ௪ை 

உடையவராய் விளங்கனச். 

விரதம் : இக்தப் புன,த்.இல் உள்ளவர்கள் விருந் இன 

மீராடு பேசாமையை விரதமாக உடையர் ) மீக்டு வாய் 

,இறக்கின் சலக்கென விழுகின்ற முக். மணிகளை மெகிமாக 

ooo une 

160. விழா (172) 

1. இறைவிழா : இல்லைககர் இறைவனுடைம தரு 

விழாவில் மாணிக்கம் மு. சலான பல கி.ற,தைதையுடைம மாலை 

களின் தொசைகளால் இராப் பொழுதும் பகலாகும் ; அது 

வேயும் அன்றி பல விளக்குகள் இருளை ஒட்டும். 

2. புனல் விளையாட்டு விழா : தலைமகனுடன் புன 

லாட கின்ற பரத்தையர் சேடிமார் 6அரமங்கையரைப் போலம் 

புனலாடா கின்றவர்களே / என்று விளித்து, *கரடமல்லா 

மி. தன்மைமேமாக, வீன் அரமங்கைமர் என்று சொல்லும்
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வண்ணம் மற்றொருத்தி வந்து இவனைத் திரித்துக் 
கொள்ளக் கொடுத்துப் பின் வருக்காது beans காப் 
போம்' எனக் தம்முள் கூறி கின்றனர். 

161. விளக்கு (779) 

ம. நெய்யைக் குவளையிலே உண்டு இருள் முக,க்தைக் 
இழிக்கும் நெடிய விளக்கு. 

2 பலவாகிய விளக்குகள் இருளஞுடைய ஓங்கலை 
ஓட்டும். 

162. வினா (173) 

பி.த்ைகு உடையீராகய பெரிய முலைகாள்? இடை 
நெருங்க இன்னமும் நீங்கள் பெருக்கின். றது என்ன லாசணம் 

தோன்? 121. 

163. வினை (74) 

1. இல்லை அம்பலத் .தானை முடி தாழ்ந்து கினையாது 
வருடைம வினை பெருகும். 

2. பழ வினையால் உயிர் துயர் உறும். 

5. வினையைப் பொடிமரக்கும் இருகீறு. 

(வினவள கீறெழ நீறணி அம்பலவன் என்றார்: 
பு.தல்வனது பிணிக்குக் தாம் மருந் துண்டாற் போலத் 
தொழு தெழுவார் வினைக்கு கான் கீறணிக் தான் என்பர்.) 

164. வினை (சக) 

(காழில்) என்னும் பொருளில் பக்கம் 769 பார்க்க. 

கொல்வினை, அழுவினை, வில்வினை கூறப்பட்டுள. 

165. வேள்ளம் (ஆனந்த வெள்ளம்) (25) 

இன்ப வெள்ளக்?த அழுக்குக் கட்வகோர் அரிய 
உயிர் இரண்டு வடிவு சொண்டு காம இன்பம் துய்.த.தல்
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hover ina dé (0203 6 இன்பம் வளரும் இரு ௮ம்பல,க்கைப் 

Winn Door Deru வெள்ள கதைக் தருகிற வீரக்கழல் 

நுாவரிக்றெ. சர் பாதங்ககா உடையவனுடைய இரு 
வகாப் இபெபெற்றவர்களாப் போல இவ்வின்பம் ஒருண்ளும் 
உது) இவ்வழமம கன்மை முதிருவதும் செய்யாது , 

கரம் உடலுக்கு ஒரு நகானிலே வற்றுவனும் உண்டு ; இவ் 

பிப் உடலுக்கு அது இல்லை. 

166. வேட்டை (177) 

உண்மையாகவே இவருக்குகு (தலைவருக்கு) வேட்டை 
மீது மனம் இல்லை. சையில் வில் இல்லை. «xr 
ஈக கழை கான் கையில் வைத்துள்ளார். மேலுக்கு 

ிவம்டை எண்கின்றார். 

  

167. வேள்வி (729) 
நக்கன் வேள்வி (சிவபிரான் அட்டவீரம் பக்கம் 9 பார்க்க). 

7. தக்கன். வேள்வியின் அழகை அழித் தவர் 

பெருமான். 

2. தக்கன் வேள்வியின்பேோது விண்ணோர் சவ 

(மானைப் பழிக்குகால் முக்திக்கள் தமது வலிமை, கலை, 

ஈண் இவைகளை இழந்து இசை இசை தோறும் போயின. 

எல்லையெல்லாம் பஞுந்து கலைவிமை க தேடுவேன் என்று 
"செவிலித்தாய் அணிக் அனள். 

168. வைதல் சோற்கள் (179) 

ஆதிகின்னி, கள்வன், புலை ASB என்பன 
வைகுல் சொற்களாக வந்துள. 

169. சீவராசிகள் (780) 
ஊர்வன 

அரவம், அரவு, அரா, பணி, ஃபாந்தள், பாம்பு, 
மாசுணம், இவை பாம்பைக் குறிப்பன.
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அரவு 

3. புற்றில் வாழும் படங்களில் இமை உடையது 9 

ஒளி உடையது. கோபமுள்ளது. ஆடவல்லது. 

9. சிவபிரான் அணியும் அரவு பு.ற்நில் வாழாதது. 

3. தவபிரான் காஇல் பணி (அரவு) குழைமாக விளவ் 

கும். 

காகலோசம் கூறப்பட்டூளது. 

காந்தள் மலர் (பாக். தகாப் போல) பாம்பு போல 

இருக்கும். 
பெண்களின் இடைக்கு பாம்பு உவமை கூறப்படும். 

4. சிவபிரான் பாம்பை ௮ணிசகலமாச ௮ணிந்- 

துள்ளவர். 

5, படத்தை உடைய (மாசுணத்தைப்) பாம்பைக் 

,இருமால் படுக்கையாகக் கொண்டவர். 

மானைமயைக் கொல்ல வல்ல பெரிஎ பாம்புகள் உண்டு. 

6. பாம்பைப் பிடித்து ௮.தன் படத்தைக் கழித் தது 

சை.தர் இடை. 

2. அலவன் (ஈண்டு) 

ஈண்டு தன் பெடையின் வாயில் வண்டு போன்ற: 

நாவல் பழ,க்தைக் கொடுக்கும். 

,தல்லைக் சானலில் , தன் பெடைமொடு ஈண்டு பயிலும். 

3. கீடம் (ya) 

தம்மை கினைமாதாரைப் புழுக்களாகக் ெெசெய்வ ர் 

,இல்லைப்பிரான். 

4. கோபம் (இக்திர கோபம்) 

கோபம் :- இது மாசூர் வரம் இதகுழுக்கு உவமை: 

கூறப்படும்.
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5. Gamo? (பச்சோக்இ) 

CarbG&Gu unb gs wid Cota sHGU wwiu@w. 

ஜீவராசிகள்-8ர்வாழ்வன ் 

பின்னகை :- சமல், கெண்டை, சேல், மின், வரால். 

இவை மீன் வசைகளைக் குறிக்கின்றன. 

1. கமல், செண்டை, இவை பெண்களின் கண்களுக்கு 

உவமைமாகக் உறப்பட்டுள. 

2. கயல் :- கரார்க்கயல் (கரிம சமல்) ஏனக் , கூறப்- 

பட்டுள்ளது. 

3. செல் வமலில் இசழும். 

4. மீன்: மீன அன்னங்கள் உண்ணும். மீண் 
குழிகளில் இருக்கும் ; கொழுமீன் என்பது ஒருவித மீன். 

5. வரால் :- வரால்மீன் தெங்கின் பழத்தின்மீது 
மோது அப்பழம் சழ விழு கலால் வயலில் உள்ள தர்மரை 
மலர்கள் ஒழிபடும். 

கரா (மூ.தலை). இது நீரில் இருக்கும். 

ஜீவராசிகள் பறவை 

1. அன்னம்: 

ம. அன்னம் மீன் உண்ணும். 

2 தாமரைப் பூவில் வீற்றிருக்கும். 

2. (அன்புடைய) தன் பெடைவருக்க (அன்பிலாது 

தன் மரபுக்குப் பொருந்தா) சலனு௪உலச் சங்கன் பெடை 
மீமல் தகு.இ கெட்டு அன்னம் கிடந்து உறங்கும். 

4, களிப்புடைக் காகய. ௮ன்னம் கான் விரும்பிம. 
இன்பத்தைக் தரும் சேவலைக் தழுவிக் சொண்டு போல் 
ஒரு கவலையின் றிக் துயில்கின் றது. 

இ. ஓ. கமத
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5. புன்னயில் தன் சேக்சைமிடத்துத் தனிமை 
யுற்று அன்னங்கள் எல்லாம் விடியுமளவும் உறங்காத 
வருந்தின. 

6. பெண்களின் ஈடை அன்னத்தின் ஈடைக்கு 
ஒப்பிடப்படும். 

2. 0 mw: 

7. தேன் உள்ள இடம் ஈ மெொம்ப்பகதால் அதியப்படு 
கின்றது 

3. காகம்: 

3. காக்கையின் இரண்டு எண்களிலும் ஒரே மணி 

கலந்து இயங்கும். 

9.  கரக்கை மூதேவியின் கொடி. 

2.  காரக்சை மாமி௫ப் பலி சோறு உண்ணுட.. 

4, காக்கையைக் கூவிக் குறி பார்ப்பர். 

5, காக்கைகீருக் குணங்கள் ஐந்து ) அவை: தாம் :-- 

(2) மறைந்து புணர் தல். 

69) கலங்காமை. 

(5) பொழுது போகு முன்பு தன்னிடம் புகுதல், 

(4) ஒநடுகக் காண்டல். 

(5) மடியின்மை. 

காலை எழுக்குருத்.தல், சாணாமலே புணர் தல், 
மாலை குளித்து மனை புகுகல்--சாலவே 
உற்றாரோ டுண்ணல், உறவாடல், இவ்வைந்தும் 
கற்றாயோ காக்கைக்குக் குணம். (தனிப்பாடல்) 

4. கிலி£ 

1. கள்ளா, குதிகை என்பன ஒஇளிக்குப் பெயர்.
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2. இளி புனத்தில் வாழும். 

3. திவந்து வாயும் பச்சை நிறமும் உள்ளது. 

1. ஒளியின் மொழிமைப் பெண்களின் மொழிக்கு 
பிடுவார்கள். ் 

5. ஒருவருடன் பழூனால் பின்பு பிரிதல் அரிதாகும் 

றும். உண்மை இனைக்கதஇர்ககாகி இன்ற கிளிகள் 
,இர்கள£க் Garth 5 பின்னும் கொய்க கட்டை 

கை விடாது இருப்பதிலிருக் து அறியக் உடக்கன் றது. 

0. தலைவி தன்னை விட்டுப் போக அவள் வளர்க்க 

மினி என்னுடைய அன்னை போயினாள். அவள் எவ்வி. 

சன் பருந்து தன்னைக் கொல்லும் என்னு அனுசிக் கூறும். 

5. குயில்: 

7. பார்வதியின் மொழிக்கு குயிலின் மொழி ஒப்பிடப் 

படிகன்றது. 

     

5.  இருச்சிற்றம்பல,க்ை விரும்பாமல் கூழ்உணவில் 
விளிக்கும் மனத்தின் இருன் போல், ஒருகாலைக் கொரு 

கால் குயிலின் கிறம் இருண்டு செல்லா கின்றது. 

6. கொக்கு 

QaréQor இ.றகைச் சூடி. ஆடுவர் பெருமான். 

1. சேவல் £ 

3. முருக வேளுக்குக் கொடி சேவல். 

2... இரவில் பெட்டைக் குருகையும் அகன் 
ருறாசுகளையும் சேவலானது தனது AVG ஒன்றினால் 
ஒடுக்கப் பனியினின்னும் அவைகளைப் பாதுகாக்கும். 

3. ன் முதிர்ந்ததுள்ளு: ௩டைடை யை உடைய 
பெடைக்கு ஈனும் இல்லை செய்ய வேண்டிச் சேவலானது 
பிகுன் மிக்க சருக்பின் செல்வி புவைக் கோதஇப் (கூடு- 
ஃம்டி) பாதுகாக்னு்
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சேவல், பெடை, முட்டை கூறப்பட்டுள. 

8. பருந்து? 

7." பருந்து இளியைக் சொல்லும். 

9. பாறு ஏன்பது பருக்இன் பெயர். பருந்துகள் மிக்க 

ஆரவார கீதை உடையன. 

9. புள்வினம் : 

2. புள்ளும் பெடையைச் சிறகால் ஒடுக்கித் தம். 

Ger rains தழுவி இனம் சூழச் செறிந்த இருளில் 

யிலும். 

8. கடலில் புள்ளுந் இரையும் பொரச்ச௪ங்கு ஒலிக்கும். 

10. புரு: மென்னடையை உடைய மாடப்புருக்கள் 

இறப்பில் துயின்று முற்றத்தஇன்சண் இரை தேர்ந்து 

உண்ணும். 

11. பூவை: இதைப் பெண்கள் வளர்ப்பார்கள். 

12, மயில் : இளமயில், சனமயில், (மயில் இனங்கள்) 

சருமளுளை, களிக்கருமஞ்ஜை, (கனியை உடைய கராமயில்) 

கார்மயில், சேய்கடவும் மயில், குவியம் தோகை, கோகை. 

பொருப்பு தோகை, பைக்கோகை, மென் தோகை, புன 

மயில், மஞ்ஜை, மஉமயில், மயிற்குலம், மயிற்பீலி, மயில் 

மூம்டை இவை கூறப்பட்டுள. ஆரவாரக்ைக உடைம 

வாய் மயில் இனம் உறக்கம் ஒழிய கின்றன. 

சண் சென்னு நுழைய மாட்டா தபடி. விண்ணில் மேக£ 

aor roy Boor மலர் உள்ள இடங்களில் எல்லாம் 

மயிலினங்கன் இரண்டு பிலியை விரித்து கின்று ஆட 

கிற்கும். 

பச்சோந்.இக்கு ஓனுங்கிப் பயப்பட்டு மயில் இரை 

கவராது. j 

வேங்கைப் பொழிலில் மயில்கள்.,துயில் கொள்ளும்.



௪. பழறமிபாருட்பகுது 829 

பாம்பின் படத்கப் பிடித்து மயில் கழிக்கும். 

பெண்களின் சாமலுக்கு மயில் ஒப்பிடப்படும். + 

(இவை தமக்குரிய பாடற் பகுதிகளை ஒளி O65 89. 

au coor ow th. 

13. வண்டானம்: (சாரைவகை) கழிகளில் வண்டானவ் 

கள மகிழ்க்து பகலில் இரை தேரும். 
  

14, வண்டு : (அனி?) 9 pared, கள் (வண்டினுள் 

ஒரு ௪ாஇ) சுரும்பு, கேன், மதுகரம், வண்டு இவை 

வண்டின் பெயர்களாக வந்துள்ளன. 

1. வர௪னை உள்ள மலர்களில் வண்டுகள் டுமாய்க்கும். 

39. நீண்ட கூந்தல் ஈரபாரம் உடை௰ பூங்கிகொத்துக் 

களால் மூடி. வண்டுகள் ஆரவாரிக்கும். 

3. மானையின் மும்மதங்களில் வண்டுகள் மொய்த்து 

yo ome Gib. 

4. வண்டுகள் மலரில் உள்ள குளிர்ந்த தேனை 

உண்ணும். 

5. நீல மலரிலும், கொன்றை மலரிலும் (சுரபுன்னை 

மலரிலும்) வண்டின் கூட்டங்கள் மொய் தீது உண்ணும். 

6. உந்கலில் உள்ள மலர்களில் வண்டுகள் சேர்ந்து 

பண் பாடும். 

7. அரும்புகள் மலரும் காலம் பார்,த்.து வண்டுகள் 

சூழும். 

8. பொதும மலையிடத்து கின்று வண்டின் சாஇகள் 
கஹு நாற்ற க்க விரும்பிக் களிப்புடன் வந்து பூக்களை 

மலர்விக்கும். 

9. நட்சத்திரங்களைப் போன்ற ௬ரபுன்னை மலர்களில் 

வண்டுகள் நுழையும்.
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10. எனி வண்டு, றை வண்டு, கேன் வண்டு 

உறப்பட்டுள. 

ரர், வண்டுகள் தேனைப் பருகத் தேர்த என்றூ 
ஈடும். 

79. வண்டுகளே/ “நூல் போன்ற இடையின் 

9கராய்ம்மையை எண்ணாமல் கேன் உண்ணும்.” ஆகை 

ரசல் 8ீங்கள் கொண்டையில் சாருவ?க தக்கது அன்னு. 

13. பாணரை ஓக்கும் வண்டுகள் பாடத் கரஈ.தா௫ய 

பசும் பொன் தருகிற போ,தாகய வெண் இழி (லையை) 

டஇபாழிலில் புன்னை கொடுக்கும். 

14, மல்லிகைப்பூ வெண்சங்காச வண்டுகள் ஊதும். 

75. செந்தாமரையில் வண்டினம் வாழும், வாழ்ந்து, 

அதில் உள்ள தேனைப் பருகும், 

76. வண்டு நிலமணி போன்று இருக்கும். 

15. வெளவால்: (வாவல்) வெளவால் இரவில் 

இரைக்காகச் சென்று ;இசைகளில் பறக்கும் இயல்பை 

உடையது. இரை தேடும் காலம் ௮ல்லா,த பகல் பொழு 

ல் பெரிம மரத்தில் தங்கும். 

ஜீவராசிகள் - மக்கள் 

தனிச் தலைப்புப் பார்க்க. 

விலங்குகள் 

1. ஆ, பச, கன்று நாகு : பாணர் பசுவின் மாமிசம் 

உண்பர். மாடுகள் சன்றுடன் மணி ஒலிக்க வரும். 

2 ஆடு? வெறிமாடலில் வெள்ளாட்டைக் கொல்வர். 

3. ஆளி: உண்பதற்கு இரவில் மானைகளை ஆளி 

கள் தேடும். *யானைகள், அளுடி இரவில் ஆளிவரும் 

வழியில் செல்லா.
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4. கரடி: (எண்கு) குரும்பியாஇய உணவின் 
பொருட்டு உயர்க் க புற்றை (கரடி) அகழும். 

சாடி. "உணவுக்காக இரவில் இருட்டில் செல்லும். 

.அ,,கலால் அவ்வழி செல்வாச் இல்லை. 

5. முதிரை: 7. பாயவல்லது 

2. பனைமடஉலில் குதிரை போல் செய்து 4மடல்மஈ” 
எவர் காதலர். குதிரை ஆாவசர ஒலி செய்யும். 

6. ருரங்கு: பலாப்பழத்இன் சகமை,க் தேனில் 
கோய் த்து (கடுவன்) ஆண் குரங்கு பெண் குரவ்இன் வாயில் 
கொடுக்கும். 

9... ஆண். கூரவ்கு நல்ல மாம்பழ,க்ைைக் தேனில் 
கோமய்ததுப் பெண் குரங்கின் வாயில் உண்ணும். 
பொருட்டுக் கொடுத்து ம௫ழும். 

2. இளமந்திகள் வாழைக் குலையில் உள்ள பழம் 
களைக இன்று வாமை மரகிழலிலே கரக்கும். 

4. வாழைக் கோட்டத்தில் பலாப்பழ,க்.இலிருக்கு. 
விழுகின்ற தேனை இளமக்்இகள் பருக அகன் சுவை மிகுதி 
யால் களிப்பினால் சோரும். 

£... (இம) வளரும் கொடியில் இருந்து பச்சை 
மிளகை விளைவு அறியாமல் மந்து இன்று மமக்கம். 
கொண்டு தளரும். 

6. இளமக்திகள் சுரபுன்னை மாலையைச் சூடி. காணும். 

7. வக்கு ,இய்க்து எடுப்பவர் இல்லாமல் பொழிலில் 
கடக்கும் மயிலின் மூட்டையை இசைய மந்இ உருட்டிப் 
பக் குடிக்கும். 

7. சிங்கம்: (. அரி, ஆளி), கோளரி, அங்கம், எம் 
மடங்கல் - இவை ௫ங்க,ததைக் குறிக்கும். சொற்கள்.)
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1. முழக்கம் செய்யும் சிங்கங்கள் . இருளில் யானை 

வேட்டை செய்யும். அதகுற்குப் பயந்து யானைகள் அவ் 

வழியில்' வரா. - 

2. மலை அன்ன மானை பகதைக்துப் பயப்படும்படி 

சிங்கங்கள் இரியும். 

8. மழை அடர்ந்து பெய்யும் சண் தெரியர இருட்டில் 

வானைகள் நடுங்கச் சிங்கம் இரியும். 

4. சங்கமானது யானையைக் குறுகா வண்ணம் 

இடையில் பிடி. (பெண்யானை) செல்லும். 

5. யானையின் தசையை உண்ண வேண்டிப் பல 

இங்கங்கள் இருளில் அங்கங்கே இரிந்து டிப் பார்க்கும். 

6. இங்கத்தன் தோலை அம்பலத்தார் (கூத்தப் 

பிரான்) அணிவர். 

8. நரி: காட்டில் நீர் இல்லாமையால் ஓரி (ஈரி) 

oor Gar ud Bid. 

9, நாய்: (ஞாளி) நாய் குலைக்கும். 

காய்க்குள்ள குணம்கூ௨ இல்லாதவன் நான். 

10. பன்றி: (ஏனம்) வேட்டைக்குச் செல்பவர் 
ஸரனை, பன்றி இவைககா வேட்டை ஆடுவர். 

11. புலி: (உழுவை, புலி, வேங்கை, இவை புலிமைக் 

குறிக்கும்.) 

3. பூவினால் பொலிவு பெற்.ற தொழிலையும்,புலிப் பல்லை 
வும் உடைய எழுத்தை உடையவர் (தாலிமை உடைய) 

வேட்ட மாதர்கள். 

2 எதிர்க்க வந்து புலியின் வாயில் கையைக் 
கொடுத்துக் கன் கை வேலினால் அதை வென்ற வீரன் 

(கலைவன்),.
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3. நல்ல கிறம் உள்ள புலிக்கோலைக் கூதகுதப்பிரான் 

அணிவர். 

12. மா: இச்சொல் விலங்கின் பொது. மானை, 

கு. இரை, மான் இவைகளைக் குறிக்கும். 

13. wrt: 7. மானின் கண்ணுக்கும் சவெபிரசனது 

இருக்கரக்.தல் உள்ள மானின் கண்ணிற்கும் தலைவியின் 

கண் ஒப்பிடப்பட்டுள்ள து. 

5. நீர் பருக வேண்டி ஆண்மானும் பெண்மானும் 

பெய் த்ேேசேரை அணையும். 

3. மான்கோல் படுத்து உறங்க உபமோசப்படும். 

4, உழை, கலை, கவ்வி, பிணை, மரை, மறி, மா, 

மான் இவை மானைக் குறிக்கும் சொற்களாக ஆட்சி 

பெற்றுள. 

34. யானை: ஆனை, கரி, களிறு, குஞ்சரம், 

குன்றம் - மலை, காகம், பிடி (பெண்யானை), மா, கடம, 

satin, மானை, வாரணம், வேழம். இவை மானையைக் 

குறிக்கும் சொற்களாக ஆட்சி தரப்பட்டுள. 

2.  யரனைக்கு மும்மதம் - கால்வாம் (தொங்குகின்ற 

ஸை), இறிம எண்கள், குழைந்த செவிகள், செவ்வியமுகம் 

(இவை உண்டு, 

2. சங்கம், ஆளி இவைகளுக்குப் பயந்து இரவில் 

போ ,கலுக்கு யானை அஞ்சும். 

3. மானையின்  தந்தத்இல் இருந்து விழுகின்ற 

மூதிை மலை ஈசனிர் கொடுத்து அ௮குற்கு ஈடாகக் கள்கா 

வாங்குவர். 

4. மலைப் பாம்பு மானையைக் கொல்ல வல்லது. 

க, மானையின் மை பனை மரத்துக்கு ஒப்பிடப் 
பக்டுள்ளது. மானையின் உருவம் மலை போன்றது.
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6. பசறையின் மேல் விழுந்துள்ள வேங்கை மலரைப் 

புலி என மருண்டு மானை அஞ்சும். 

7. ‘ அடர்க் த மழையில் கண்ணுக்கு, ச் தெரியாத ஈஸ் 

னளிருளில் மானைகள் நடுங்கும்படி. சங்கம் வேட்டையாடும். 

8. மானை பிளிறும். 

9. யானையின் ம.தரீரில் வண்டுகள் மொய்க்கும். 

70. குத்துக் கோலைக் சண்டவுஉன் யரனை வெகுளும். 

Ll. யானையின் உணவு வேண்டிப் பல இங்கங்கள் 
'இரவில் யானை வரும் வழியைப் பார்,தது.து இரியும். 

12. குறவர் வூக்கும் இட,க்இற்கு வேலியாக யானை 
யின் எலும்புகள் நடப்பட்டு உள்ளன. 

பிடியும் யானையும் 

7. வழிஅல்லா வழியில் சென்றதால் Kd Id 

மீசற்றில் வழுக்கு கிலத்இல்) அகப்பட்ட யானைமை மீட்ப 

ற்குப் பெண் யானை மர,க்ைக முறித்துக் கொடுத்துப் 

Geof itd. 

2 ஆண் மாளைமைச் ங்கம் குறுசா வசைக்குப் 

பெண் யானை இடையில் வந்து நிற்கும். 

யானையின் செயல் 

சுரபுன்னை மரத்தில் எட்டியுள்ள ஊ௫லை யானை 

அழித்துச் கள்ளும். 

15. விடை 

விடை, இடபம், om. 

ம. ஏழு தனது வலிய சொம்பால் கழுதுஇுல் உள்ள 

மணி ஒலிக்கப் புற்நினை க் சோண்டும்:
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2. முல்லை O05 grt (இடையர்) விடையின் 
கொம்பைக் கூராகச் சவி விடுவர். 

3. இகலை (பகையை) உடைய இடங்களிலே தாவிச் 
டஇசெல்கின்.ற விடை. (இருமால்). ்



௫. இலக்கணப் பகுதி 
இலக்கணப் பகுதி 

'இருக்கோவையாரில் உள்ள இலக்சண விசேடங்களுள் 
சில ஓளி கெறியிற் காட்டப்பட்டுள்ளன, அவற்றுள் சில 
'இக்சமட்டுரையிற் சுருக்கமாகக் காட்டப்படுகன் றன. 

1. அசைச்சோற்கள் (2) 

அரோ, ஐ, மற்று மு.தலிம. 
உ-ம்: பொழில் ஏழிலும் வாழியரோ... 493. 

குறவரை ஆர்க்கும் குளிர்வரை...960. மணிகண்டன் மற்று 
அண்டர்க் கெல்லாம் மருந்து...972. 

2. அன்மோழித் தோகை (8) 

உ.ம்: பொன்னங் கழல்...157. 

முத்த மணல் ..௮ிரீம். 

9. ஆகுபெயர் (4) 

உ-ம் : குழல் வாடினள்.-குழலை உடைமாள் 

வாடினள்...978. 

4. இரட்டிப்பு (6) 

உ-ம்: என் எங்கை--4373. 

என் (என்) தங்கை. 

9. 4, உடம்படுமெய் (6) 

amb: Devdeullg...264 

(கன். சங். , மம, 9G... 163.)
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6. எதுகையில் வரும் Gembact (8182) 

அணி, ஆண்டு, உற்ற, ஓன்னு, ஓங்கு, குலாம, செல்க 
விற்க இருது இய, படு, பயில், மூர், வக்கு, oar, 
விராட. இவை போல்வன பிறவற்றை ஒளி ௫கறியிழ். 
ar ono Gort. 

வறுகை வேறுபட்டதற்கு உதாரணம். 

(விசும்-- ௮சம்--குமம்--ஈயம்--799) 

7. எகாரம் (9) 

உ-ம்: உளவே....எ...ஏஇர்மறை 

or + LLO. 

மாதே ...எ...வினி...92. 

மாதே ...எ...வினா...99. 

809. ஒருமை, பன்மை (70) 

மயக்கமும் பன்மை ஒருமை மயக்கமும் 

உ-ம்: : உவவின காண்மதஇி--இது பன்மை (108). 
ஒருமை மமக்சம். 

9. குறை (12) 

i. இடைக்குறை (29-2) 

or (aout 368. 
S69 gor coe 56( 5)O oor wes 424, 
போரும் we போ(தகுரும் eos 182: 

ஃ கடைக்குறை (9-௪) 

மெய்யா(க) அரிது +2262 
அழுக்தா(,த) வளை மிடி 

  

SH pair ஈகற்றவாறு
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பையுடை (ம) வாளரவு 2 

சோத்து — சோத்கும் ...178 

மல் டி மல்லல் -+-208 

8 முதல்குறை (22-3) 

கலைக்கழ் - மேலலைஈழ் ...59 
வருங்கள் -- வாருங்கள் ...கக 

10. கொல் கொலாம் (29) 

உ-ம்: அல்குவ் கொல் +319 
இல்லை கொலாம். ...827 

11. சாரியை (76) 

உ-ம் 2 சண்ணின் வலை --. இன் அல் வழிச் 
சரரியை...?4 

12. தன்மை, மூன்னிலைப் போருளில் வந்தது (25) 

ச 

உ-ம்: காம் அரைமாமத்து என்னோ வந்து வைகி 
நமக்குதுவே--164. 

காம் என்னும் உளப்பாட்டு, த் கண்மைப்பன்மை 

உயர்வு தோன்ற முன்னிலைக்கண் வக்குது. 

73. துணைச் சொல் (90) 

உ-ம்: NF பணிகள் அது பஇயேச--2 

14. தொழிற் பெயர் (21) 

உ-ம்: இரவில் வந்து மீளியுரை த்தி ...மீடல் 

என்பது மீனிமென கின்றது. ...ச52 

15. போலி மரு (99) 

உ-ம்: தமல்--ையல்-- oe LZ 

௰ரு--அருக்.௧.௧இ--அருந்துஇ ..௮00
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உ-ம் 3 
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16. முதல்நிலைத் தோழிற்பேயர் (85) 

ரூழடை ஆயம்--(சூழ்--சூம் கல்)... 

17. வழு அமைதி (26) 

இனுமாப்பு ஒழிய இறுமாப்பு ஒழிக்,த 
இணைமுலைமே...572 

[ஒழிக த என்னும் இறக்க காலம் 

விரைவு பற்றி வந்தது. 7 

38. விகாரம் (92) 

ba
 

வாருங்கள் என்பது * வருங்கள் 

சன்ன கு௮ுயெது...55 

5... குழிஇ-- என்பது குழி என்னு குறுக 
கின்றது....725 

8. வருடி என்பது வருட்டி. என்னு 

மிக்கு நின்றது...970 

4. ஓட்டந்தரும் aug plu’ 

குறுகி நின்றது...242 

19. விகுதி (29) 

7. at (28) (1) 
dardbur...55. 

8: ஆம் (25) (2) 
எரியார்.....9.40 
இத இழிவுக்கண் வந்தது 
மாலார்...... 110 . 

இதுவும் Qipeysacrr orb oa 28(3) 

என்று
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3 (D) (7Biwoap AED) 

அல் இண்டல்--௪ண்டாே...590 
கெசடஉல்--கொடஉாதேத...290. 

(ஐ. ஏல் 29(4) 
இகசடரேல்... கொர் 

Carver ...390 

20. விகுதிமேல் விகுதி (25) 

உ-ம் 2: உரைமிண்சளன்...54 

21. வினைத்தொகை 

உ-ம்: ர் வரம் லலைம்ப...60 
22. வேற்றுமை உருபுகள் 

உ-ம்: 7. ஆறாம் வேற்றுமை 

௮ கூகுதனதசன்...207 

AG உணசாசனதுூ அம்பலம் 987 

2. 7-ஆம் வேற்றுமை உருபுகள் 

உ-ம்: அகம்: அகர் ௮௧0 

இடை: காகீஒடை ஆடு 

இல் : வாழை கிழலில் அயில் 

இன் 2 பரிஎனின் கிழ்பிக்க 
உழை : மண் உழை யசவும் 

உள் : Ribs gujor 

கண் 2: சிறைக்சண் மலிபுனல் 

கீழ்: மலைக் ஏழ்



ம். 

உடம் 

உடம். 

மம். 

லை 2 

ruined = 

மிரை 

Wa 

௩ 

  

மேல் : 

யின் : 

வாய் 2 

23. 

௫. இலக்கணப் பகுத 

வண் தலையாவர்க்கும் 

விரும்பினச் பால் 

ம.தர்மியை 
அலச்மிது கனி 

அமளியின் மேல் 

காய் வயின் உள்ள குணம் 

சம்.நிலின் வாம் 
வேற்றுமை உருபு தொக்கது (132) 

Grp Bar கண்டனம் அன்னை 8 சொன்ன 
கொள்ளையரே 

(கொள்கையர் - கொள்கையமை 

9-ஆம் வேற்றுமை உருபு தொக்கது.) 

24. வேற்றுமை உருபு மயக்கம் (83) 

2. சூழ் பொழிற்கே; துயில் பயின் மேச 
(சூழ்க் த பொழிலிடக்துச் துயிலைப் பயில்வாமாக) 

காலின் உருபு ஏழின் பொருளில் வந்துது 757 

2 1. 

1. 

246 

241 

வடிக்கு அலச் வேற்கண்ணி (வடுவ௫ரிழ் பரந்து 
வேல் போலுவ் கண்ணையுடை மரம்). 
வடிக்கு என்னும் காண்சரவது ஐக் ,.காவ கன் 
கெபசருட்கண் வக்கது. 291 

அணி அலங்காரம் 

இல் பொருள் உவமை அணி (2) 

தூண்டா விளக்கு 244 

வெற்பகச சோலையின் வேய் வ 

2. உயர்வு கவிற்சி அணி (72) 

விண்ணினின் ற, 
தி. ஓ. ௧௨16 

ஏர் கீச் சென்று
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கற்பகச் சோலை இதுவும் 168 

(மலையிலுள்ள சேலையின் இருந்து மூங்கிலில் 

வளர்க்க ” விண்ணில் உள்ள கற்பகச் (சசலைமைப் 

பற்றும். 

3. உருவக அணி (8) 

உ-ம். மின்னியல் கண்ணின் வலை கலந்து வீசின 

போதுள்ள மீனிழந் தார் 74 

ஓளியுள்ள கண்ணாகிம வலையை மகளிச்கலக்,த 

போது தமது உளளமரஇய மீனை இழக், தவர்கள். 

4. உவமை அணி (4) 

உ-ம். வாணன் உந்து மாமஇ வேண்டி. அழும் மழப் போலு 

மன்னோ, 
நானும் தளர்ந்துனன் சியும் களர்ந்தனை நல் 

கெஞ்சமே. 147 

7. வானிழ் செல்கின்ற சக். இரனைக் கொள்ள 
வேண்டி அழுகின்ற குழந்தை போல கானும் 

,தளர்க்தேன், கெஞ்சமே 1 நீயும் களர்ந் தாய்). 

4. "சிற்றம்பலவற்றொழாது தொல்ர் கற்றும் 

அதிமலரின்--இடைகைவது 134 

சற்றம்பலவரைக் கொழாது அவருடைய 

பெருமையை சற்றும் அறிவிலர் நகைவது போலக் 

தலைவியின் இடை on Gio or Fi. 

5. ஐய அணி (5) 

உ-ம். SHAD புணர்வு ௮ரி தன்றோ நெடிது இங்வகனே 

இருக்,தால் ஆங்கு இற்பழியாம் எனவோ அதியேன் 

அயர்கன்றதே. 13 

[தலைவன் ,பிரிந் தால் தன்னைக். கூடுகுற்கு அரி 

தென்றோ, கெடும் பொழுது இக்நனம் தாழ்க்க இருந்தால்
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அவ்விடத்து. (ஆவது சுற்றத்தாரிடக்தும் அ௮யலா 
ரிட்த்தும்), குடிப்பழியாம் என்றோ அறிகிலேன்; வருந்து: 
ன்றது). 

6. ஒட்டணி (6) 

உ-ம். “அன்னம் புலரும் ௮ளவுல் துயிலாது 

அழுங்கனவே. 172 

(இது தலைவி பொழுது விடியும் அளவும் தூங்காமல்: 

துன்பு. ற்றாள் என்பதைக் குறிக்கின்றது.) 

pire என்பது கருதிய பொருள வேறுபட 

மொழிவது. 

7. சிலேடை அணி ௫ 

உ-ம். *மாமதியின் அயல் வக்.த ஆடரவு 

ஆட் வைத்தோன் '. 381 

(இது ,தலைமகனையும் தலைமககாயும் மதிக்கும். 

.அ௮சவுக்கும் ஒப்பச் சிலேடை). 

8. சொற்பின் வருநிலை அணி (6) 

உ-ம். நாகந்தொழ எழில் அம்பலம் கண்ணி நடம் 
ஈவில்லோண்- 

நாகம் இதுமதிமே மதியே ஈவில் வேற்கை எங்கள், 

நாகம் வரள.இர் காம் கொள்ளும் ஈள்ளிருள்வாய் 
Boor 

நாகம் மலிபொழில் வாம்எழில் aunts 5 Bos 
wruaGw. 17% 

9. தற்குறிப் பேற்ற அணி (9) 

உ.ம். “விசும்பு இயங்கி நகைகன்ற இங்கள் எம்ப்பாறும் 
பொழில் அனை *. 994
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(இயற்கையாக வானிற் செல்லும் மதுபொழில் மீது 

செல்வதை ௮ற்மதஇி பொழிலில் இகப்பாறுவ காகக் க்வி 

தன் குறிப்பைக் குறிப்பது.) 

" 10. மயக்க அணி (10) 

உ-ம். முழவம் அளி,தரல் காரென ஆர்,க்,கன, ஆர்ப்ப, 

arb soph பாக். தைப் பரித்து அலர்க் தனவே. 594 

(முழவம் மேகம் போல ஆரவாரிக்,க.து. அங்ஙனம் 

ஆரவாரிக்.க,தனால் அக்கால,க்ைக் கார் சாலம் என்று 

மயல்இ.க் தெரியாமல் காந்தன் பூக்களும் பாக்குளின் 

(பாம்பின்) பட,தைத ஓத்து மலர்க் தன. 

11. முரண் அரணி (22) 

உ-ம். 7. செந்கிற மேனி வெண்ணீறு ௮ணிவோன், 

(சொல்முரண்) 69 

9, காந்தப் பாக் களென்று எண்ணித் 

துண்ணென்று ஒலித்து : பதைக்கும் 

ஏங்கார் மயிலே. 233 

(பாம்புக்கு மயில் ௮ளுசியது - பொருள் முரண்.) 

12. வேற்றுப் போருள் வைப்பணி (72) 

உ.ம். பிரிவு செய்தால் ௮ரிக கொள்க, பேயோடும் என் 

னும் பெற்றி, இருவி செய். தாளின் இருந்து இன்று 
காட்டும் இளங்கிளியே. 144 

[பேமோடாயினும் பிரிவு ௮ரிது என்னும் -,சன்மைஸயை 

Qos (கதிர் கொய்,த gh oon) செய்மப்பட்ட தனிலே 

யிருந்து இளக்கிளிகள் இப்பொழுது சாக்டா கின்றன.] 

ஒரு இபாருள் தொடங்கிய பின்னர் அது முடிக்குற்கு 

வலியுடைம பிறிதொரு பொருளை உல-றி பெற்றியான் 

வைத்து மொழிவது வேற்றுப் பொருள் வைப்பென்னும் 

அலங்காரமாம்.' க
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1. பரியாய அலங்காரம் (5) 

பெறாவெண் கோடார்கரி ஊசலைக் கோப்பழித்து 

நாக். தைக நூக்கும்கம் சூழ் பொழிற்கே; 161 

(இவ்வாறு கூறவும் வாளசஇடப்பின் தாய் அுயின்றாள். 

ஆல் குறியிட,த்து,ச் தலைவி சொல்வாள்); 

கருதியது களவாது அப்பொருள் கோன்றப் 

பிறிதொன்று உரைப்பது, பரியாயம்மே, 
(கண்டி - 79) : 

குறிப்பு ஏனைய அலங்காரங்களை ஒளிகநெறியிற் காண 

லாம்.



&. பேரின்பப் பகுதி 

இல்லைக் கூத்தப் பெருமானைப் பாட்டுடைத் தலைவ 

ஏரகக் கொண்டது இருக்கோவைமார் ஆதலின் பேரின்பப் 

பொருள் இக் நூலில் புதைந்துள்ளது. ,தலைவி சிவமாகவும் 

(பரமா,தீமா ஆகவும்), ,தலைவன் உயிராகவும் (ஜீவாத்மா 

gays), Carp இரு அருளாகவும் சொள்ளப் பெறும். 

இ.தனால் அன்றோ இக்நாலை “காமஞு சான்ற ஞானப் 

பனுவல்” என்றார் குமா குருபரசுவாமிகள். இந்நூலில் 

உள்ள 400 பாடல்களிற் பல இடங்களில் கெளிவாசவும், 

சில இடங்களில் மறை பொருளாகவும், பேரின்பப் 

பொருக£க் காணலாகும். 

உதாரணமாசச், சல பாடல்களை இக்கு எடுத்துக் 

காட்டுவாம். 

  

  

பாட்டு aa னு 
என் | சிற்றின்பம் பரின்பம் 

1, ,கலைவிமைக் தலைவன்| குருவின் இருமேனி 

சண்ணுற்றது காண்டல். 

5. swAaer acderé| sarah soo Ang 
கருத்தைத் தலைவன் | இற்குக் கருணையுண் 
அறிந்தது. Quiero aut (Sars 

மா) அதிக்தது. 
6. தலைவன் புணர்ச்ச। பெற்ற இன்பத்தை 

இன்பத்து இமல்பு கூறி வியந்தது. 

மது. 
10. ,தலைவியின் மென்| குரு மொழி வேண்டிக் 

மொழி கேட்ச,த் தலைவன் |குறையிரக் துரை த,தது. 

AGL LDS ( 
18. காதல் .; தோழியை சவம் அறிவிக்கத்
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மடவரல் (தலைவி) காட்ட | இருவருக் கண்டது. 
மன்னன் (, தலைவன்) 

ஆறிக்தது. ‘ 
775. தலைவன் தந்த தழை , தலைவன் பணி சவத 

யைக் தலைவி விருப்|அக் குவப்பென, உயி 

புடன் ஏற்றனள் என்று ருக்குக் இரு அருள் 
| கோழி தலைவனுக்கு | உணச்,ச. இடது. 
1உரைக்கது. 

  

இவ்வாறு புக பொருளாசப் பேரின்பப் பொருள் 
400 பாடல்களிலும் இருப்பது “இருக்கோவையார்'* 
“உண்மை விளக்கம்” என்னும் நூலில் கசணலாம். 

கலைவியைக் கடல்அலை அடித்துக் கொண்டு போன 
போதும, மதயானை தலைவினை விரட்டி. வந்து போதும்” 
சனைநீரில் வீழ்க்து தலைவி 55 50d & போதும், தலைவன் 
,தலைவிமை அுக்குந்கு ப.து.இனின்றும் மீட்டனன். 
என்பது உயிர் (ஜீவாத்மா) (அலைவிமை) சவக் மீட்டது 
எப்படி என்றால் சவ,௧)க அடிக்கடி. மறக் துபோன கிலையில் 
கின்றுக் ஜீவாத்மா (கலைவன்) சிவத்தை மிட்டு கினைவிற்குக் 
கொண்டு வருவதைக் குறிக்கும் போலும். QS SBE 
விளக்கம் ஏல்லசம் அ.நிஞர்பால் கேட்டு உணரலாசகும்.



௭. மணிவாசகர் வரலாற்று 
நினைவுப் பகுதி 

மணிவாசகர் வரலாற்று நினைவுப் பருதி : 

,இருக்கோவைமாரில் - 38. இடங்களில் உள்ள பாடல்: 

பகு.இகளில் கின்றும் மணிவாசகருக்கு,ச் இல்லைப் பெருமான் 

இடத்தில் உள்ள பக்.இிரிலை ஈன்கு புலப்படுவன வாம். 

உள்ளது. : அப்பகு,இகளின் கருத்துக்கள் பின் வருமாறு. 

1. தலைவன் கூற்று: அணியும் அமிழ்தும் என் 
ஆவியும் ஆயவன் இல்லைப் பெருமான் அவர் என்னை ஆளும் 

படிமாக ஊழ் இருக்கது. அவருடைய இருவடி மலர் என் 

(கலைக்கு அணியாகும். இக்.இரன், பிரமன், இருமால் இவர் 

களுக்கு இருளாம் இருக்கும் பெருமான் என்னை ஒரு பொரு. 

ளாகப் புகுந்து ஆண்டு கொண்ட ஒளியாய் விளங்கு. 

இன்றார். 

அ௮வருடைம இருவடி. என்பிறவி கெடும்படி அழி 

இன்றது. ௮,துவோ, இதுவோ waded சமமம் என்று 

பொதுவாக கின்.ற நிலைமையை நீக்கு உண்மை வழிகாட்டி. 

என்னை ஆண்டவர் இல்லைப் பெருமான், யான் நரகத்தில் 

அழுக்கா. த வசை என்னை அவர் ஆண்டு டுகாண்டார். 

நாய்க்கு உள்ள குணம்கூட இல்லா,த என்னைத் தனக்கு. 

கல்ல தொண்டு செய்யும்படி, ஆண்டீனர் டுபருமான். 

சுற்றத்தார் உடைய பலம் இன்மையை எனக்கு விளக்கி 

என்னை உய்வித்.தனர். என்னைக் கடவுட் பி.த்,தனாக்இனார்" 
பெருமான். 

2. நலைவி கூற்று: உள்ளம் உருகத் தன்னை ஆட் 

கொண்டு தம் அடியார். கூட்டித்.இல் என்னையும்சேர் த்துக். 

கொண்டார். என்னுடைம வாயிலும் மனத்திலும் பிரியா 

தவர் இறைவர். . ச
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3. தோழி கூற்று: மறந்தும் பொல் வாணவரிழ் 
Yrs) தனது பொற் கழற்கே கான் புகும்படி. செம் தவர். 
தில்லைப் பெருமாண். இருமால் சண்டிலாக இருவடியை 
எனக்குக் காட்டி. அருளினர் பெருமான். எனது ஏழு 
பிறப்பையும் சைக் தவர் அவசரச். மேரு மலைவை முண்பு 
வஃா,த்துப் பமின்ற பின் என் கல் கெனுசை ஆண்டனர். 
எண்பாசக் தகயை அறு க்கார். கண் இருவடிமை எண் 
,கலைமேல் வைக்கார். கம்மை கிகவிக்குடி என் கெருலல் 
கின்று கம்மைப் பாடும்படி. வைக் கார். 

என்னைக் தாமே பிஒக்.காண்டு எனக்கு எல்லையில்லா க 
இன்பச்கைச் தந்தனர். அவர் மாட்டு எனக்கு நீங்காது 
அண்பைக் தந்து அருளினர். என்னை. ஆட்கொண்டு இது 
கசய். ௮து செய் எனக் கட்டகயிட்டார். என் எடைக் 
எண்ணாலும் கான் பிறரை ஏதுகா வகை அருள் புரிந்தார் 

4. பாங்கன் கூற்று : சிற்றம்பலத்திலும் எனது 
இெெஞ்சிலும் இறைவன் உறைகன்றுர். மரன் அவருடை 
.இருவடிமகைக் கொடருவேணன்; Bn uwre Bur. 

5. செவிலியின் கூற்று: எண் கெஞ்சிற் பயின்று 
அதை விஃடுப் பிரிமா கவர் பெருமாண். 

நற்றாய் கூற்று; மான் பிறவி பெரூமல் அருள் 
பொழிக் கார். இறைவன். என் எண்ணில் புகுந்து எப் 
பொழுதும் இருக்கின்றார் இறைவர். 

இவ்வாறு ஒவ்வொருவர் வாய்க் கூற்திலும் மணி 
வாசகர் உடைய பெரும் பக்இ ஈன்கு புலப்படும். 

1. இறைவர் தன்னைக் கோவை பாடும்படி 
செய்வித்தது. 

தினைவிதக்து க் கண்னை ......... ஈ௪ண் (740) என்னும் 
பு.இயில் ஊடகிஎக் இட(கலன்றது.
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2. திருவாசகம், திருக்கோவையார் என்னும் 
நூல்களில் துதி பாடும்படி இறைவர் செய்வித்தது. 

“இருந்து இ என் வயின் கொண்டவன்!" என்னும் 
200: என் உ எண்ணுள்ள பாடற் பகுஇயிற் பெறலாகும். 

3. பெருமான் தம் திருவடியை மணிவாசகருடைய 
சேன்னியிற் சூட்டியது. 

(சென்னிப் பத்து) 77, 89, 26, 76, 7.96, 299, 829, 
என வரும் எண்ணுள்ள பாஉ௰் பகுஇகளாற் பெறப்படும்... 

4. தம் சுற்றத்தாரால் தான் ஒரு பலனும் 
அடையாமை. 

946 எண்ணுள்ள பாடம் பகு.இயாற் பெறப்படும். 

5. தம்மைத் தமது அடியார் கூட்டத்துடன் 
இறைவர் சேர்ப்பித்தது. 

2785 எண்ணுள்ள பாடற்பகுஇமா.ற் பெறப்படும். 

6. சிவபெருமானைக் கவிர வேறு Asha gag. 

மறந்தும் கினைப்பதில்லை என்பதும், Bp 05010 5055 
,காம் கடைக் கண்ணாலும் ஏத்துவதில்லை என்பதுக் 67. 
295, எண்ணுள்ள பகுஇகளில் தின்றும் கருதக் இடக் 
இன்றன. 

குறிப்பு : 
2. பாடற் பகுஇககா ஒளி௫கறியில் சாணலாம். 

2 இருக் கோவைமார் பழைய உரையில் 979 
பாடலின் &ழ்ப் பின் வரும் குறிப்பு உள்ளது. 

“ தொளாயிரத்துக் கொண்ணூற்றொன்பது மாணாக். 

கர்கீகுச் சுரந்த பெரிய அருளைப் பொனுக்க மாட&்டாமை. 

மினாலே தானாளும் வாய்மை மறுத்து என்னை அடிமை: 

கொண்ட இருச்சற்றம்பலகா தன். 

7 
ச
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திருச்சிற்றம்பலம் 
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௧, இயற்கைப் புணர்ச்சி 

இது * தெய்வப் புணர்ச்சி) * முன்னுறு புணர்ச்சி', 

காமப் புணர்ச்சி ' எனவும் படும். 

தலைமகனும் தலைமகளும் பொழிலிடத்து எதிர்ப் 

பட்டுத் தெய்வம் இடை நிற்பத் தம்முள் ஒத்த அன்பின 

ராகக் கூடுவது. 

1. காட்சி [ம. திருவளர்] 

நலைவன் தலைவியைக் கண்ணுற்று இவள் காமன் 

கன் வென்றிக் கொடிபோல் விளங்குகின்றாள் என 

வியக்கின்றான். 

2. ஐயம் [2. போதோ] 

வியத்துடி இம் மாது திருமகள் முதலாகிய 

தெய்வமோ அல்லது மக்களுள் ஒருத்தியோ என ஐயுறு 

கின்ருன் 

3. தெளிதல் 13. பாயும்] 

தலைவியின் கண் இமைத்தலாலும், அடி நிலத்தில் 

தோய்தலாலும், சூடிய மலர் வாடுதலா லும் இவள் 

தெய்வம் அல்லள் எனத் தெஸிவுறுகின்ருன்.
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4. நயப்டி [4. அகல்கின்ற] 

தெய்வம் அல்லள் என்று தெளிந்த பின்னர், 

மக்களுள்ளாள் என்று நயந்து இடையில்லைகொல் என்ற 

நெஞ்சிற்கு, அல்குலும் மூலையுங் காட்டி இடையுண்டு 

என்று அவளை அடைய தினைந்து அவள் அழகை 

வியந்து நிற்கின்றான். 

5. உட்கோள் [5. அணியும்] 

அம் மாதுக்குத் தன்னிடத்தில் காதல் உண்டு 

என்பதை அவளுடைய கண்ணிற் கண்டு அவள் உள்ளக் 

கருத்தை அறிகின்றான். 

6. தெய்வத்தை மகிழ்தல் |6. வைபயில்] 

அங்ஙனம் அவள் கருத்தை அறிந்த தலைவன் 

அவளைத் . தனக்குத் தந்த தெய்வத்தை நினைந்து 
வியந்து, வேறு தெய்வத்தை யான் வியவேன் என 

மகிழ்ந்து கூறினன். 

7. புணர்ச்சி துணிதல் [7. எழுடையான் ] 

அங்ஙனம் தெய்வத்தை மகிழா நின்றவன் இஃது 

எனக்குத் *தெய்வப் புணர்ச்சி' எனத் தன் தெஞ்சிற்குச் 

சொல்லி, இவளை ஆயத்தின் தின்று பிரித்த விதியே 

துணையாகத் தெய்வம் கூட்டி வைத்தது (கந்தருவ 

மணம் கை கூடிற்று) என எண்ணிப் புணரத் 

துணிகின்ரறான். 

8. கல்வி உரைத்தல் [8. சோற்பால்] 

புணர்ந்த தலைவன் கலவி இன்பத்திற் களித்து 

இவள் அமுது, நான் அமுதின் சுவை எனக் கூறி மகிழ் 

கின்றான்.



க. இயற்கைப் புணர்ச்சி 

y ஒருவயின் ஒத்தல். [9. உணர்ந்தார்க்கு] 

ிலவிமீது அன்பு மீதூர இவளைப் புணருந்தோறும் 
இல்பாம் பெருகுகின்றது எனத் தலைவன் மகிழ்கின்றான். 

10. களவி வேட்டல் [30. அளவியை] 

அங்ஙனம் மகிழ்ந்த தலைவன் தலைவியின் 
சின்பம் எத்தகைய சுவையுடைத்தோ என அவள் 

(பேச்சைக் கேட்க விரும்புகின்றான். 

   

11. நலம் புனைந்துரைத்தல் [311. கூம்பலங்கை | 

அங்ஙனம் விரும்பிய தலைவன் தலைவியின் புண்முறு 
வலைக் கண்டு வருத்தம் சிறிது நீங்கிப் பொழிலில் இருந்த 
வண்டுகளைப் பார்த்து, “வண்டுகளே ! இவளது வாய் 
போல நறுமணம் வீசுகின்ற ஆம்பற் பூக்களை உங்கள் 
மருத நிலத்தில் நீங்கள் கண்டதுண்டோ”? என அவன் 
நலத்தைப் பாராட்டி வினவுகின் ரன். 

12. பிரிவு உணர்த்தல் [12. சிந்தாமணி] 

தனது நலத்தைத். தலைவன் பாராட்டக் கேட்ட 
தலைவி நாணி வருந்த, அஷதைக் கண்ட தலைவன் “நாண் 
இவை விட்டுப் பிரிவேன் என நினைக்கின்றான் போலும்” 
என இனைத்து “நான் உண்ணைப் பிரிந்து ஆற்றுவேனோ” 
எலா. வருந்தி, அவளுக்குத் தனாது பிரிவின்மையைப் 
புற்றிக் கூறுகின்ளுன். 

  

13. பருவரல் அறிதல் [18. கோங்கின்] 

அதக உணர்ந்த தலைவி பிரிவு என்பது ஒன்று 
உண்டு ௭௮ நினைத்துப் பெரிதும் வருத்தம் அடையத், 
“தான் பிரிந்தால் பின்பு கூடுதல் அரிது என்று 
நினைத்தோ, அல்லது. நெடும்பொழுது இவ்வாறு 
வருத்தத்துடன் இருந்தால் அது ஞுடிப் பழியாகும் 
என நினைத்தோ இவள் வருத்தம் அடைந்துள்ளாள், 
உண்மை யாதோ அறிகிகீலன் ? எனக் கருதுகின்றான்.
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14. அருட்ருணம் உரைத்தல் [34. தேவரில்] 

அங்ஙனம் கருதித் தலைவியை நோக்கி, “திருவே! 

யார் நம்மைக் கூட்டி வைத்தார்; யார் நம்மைப் பிரிக்க. 

வல்லார்; தெய்வத்தின் அருள் தானே நம்மைக் கூட்டி 

வைத்தது, நீ ஏன் வாடிப் புலம்புகின்றாய்' என்று 

தெய்வத்தின் அருட்குணத்தைத் தலைவிக்குத் தலைவன் 

எடுத்துரைத்தான். 
15. இடம் அணித்துக்கூறி வற்புறுத்தல். [15. வருங்குன்றம் ) 

இங்ஙனம் தலைவன் எடுத்துரைத்தும் வருத்தம் 
நீங்காத தலைவிக்கு “என்னுடைய ஊரில் உள்ள 

மாளிகைச் சாந்தின் ஒளி வீசி உன்னுடைய ஊரிலுள்ள 

கரிய மலை வெண்ணிறச் சட்டையிட்டது போலக் காட்டும் 

அளவுக்கு அண்மையில் எம்மூர் உம் ஊருக்கு அருகில் 

உள்ளது” எனத் தலைவியிடம் கூறினன். 

16. ஆடிடத்து உய்த்தல் [16. தெளிவளர் ] 

ங்ஙனம் இருவர் ஊர்களின் அணிமையைக் கூறிய 

தலைவன் “நீ சென்று உன் ஆயத்துடன் விளையாடுக, 

நான் கயிலைமலைச், சாரலில் மரச்செறிவில் ஒளிந்து நின்று 

இங்கு வந்து சேருவேன் 'எனத் தலைவியிடம் கூறி அவளை 

விட்டு அகன்றான். 

17. அருமை அறிதல் [17. புணர்ப்போன்] 

அங்ஙனம் அகல நின்ற தலைவன் தலைவி ஆயத் 

துடன் நிற்றலைக் கண்டு, இவளை இனி எப்படி.நான் 

அடைய முடியும்; இங்ஙனம் ஆயத்தோடு இருப்பவளை த் 

தில்லைப் பொழிலில் நான் தனி வரக் கண்டது என்ன 

மாயமோ, கனவோ இன்னது என்று அதநியேன்” 

என்று தலைவியின் அருமையை நினைத்து வருந்தி 

நின்ளான். 
18. பரங்கியை அறிதல் [18. உயிர் ஒன்ற] 

ஆயத்துடன் செல்கின்ற தலைமகளைத் தலைமகன் 

தோக்க, அவள் தன் காதல் தோழியைப் பலமுறை.



௨. பாங்க் கூட்டம் ௫ 

டம். கண்ணால் பார்க்கக் கண்டு, “இந்தத் தோழி 
பா ஒம் நலைவிக்கு வேண்டியவள் இதுவும் எனக்கு ஒரு 

பை பாயம்? என உட்கொண்டு YESS காதல் 
காழியைஅறிந்து கொள்கிறான். 

   

  

குறிப்பு: Ss. இயற்கைப் புணர்ச்சி?” என்னும் இவ்வி 
பயம் [விக் கொக். த) மேற்காட்டிய 3. காட்சி மூதலான 
(6 நுறைகளைக் கொண்டு upy Heir 9S. 

௨. பாங்கற் கட்டம் 

[பாங்கனாற்கூடம் கூட்டம்] 

பாங்கற் கூட்டம் என்பது தெய்வப் புணர்ச்சி 

புணர்ந்த தலைமகன் தன் பாங்கனைக் கொண்டு 

நலைவியை அடைதல் முறைமை எனக் கொள்ளுதல். 

8. பாங்கனை நினைதல் (19. பூங்கனை] 

“தலைவிக்கு அவள் கண்ணாற் காட்டப்பட்ட காதல் 
wip எவ்வளவு சிறந்தவளோ அவ்வளவு எனக்குச் 

புள்ளா என் பாங்கனை(தோழனை?க் கண்டு 
Int tions நாண். தெரிவித்தால் அந்தத் தலைவியை 
நாடைஅடைவருற்கு அவன் உதவி செய்வான், அதைத் 

DOrnini பாருமில்லை!. எனத் தலைவன் தன் காதத் 
பாரன்ககனை நின க் 

      

sir @ sir. 

2. பங்கள் விறுதல். [20. சிறைவான் | 

தலைவனுடைய G wu or & oir மெலிந்துள்ளதைக் 
கண்ட பாங்கன் **நலைவ! ம *இன்வாறு மெலிதற்குக் 
காரணம் என்ன; ஏசழிழின் துறைகளில் நுழைந்து
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உழைத்தனையோ, அல்லது ஏழிசைச் சூழலிற் புகுந்து 
உழைத்தனையோ,'” எனத் தலைவனை வினவுகின்ரளுன். 

9. உற்றது உரைத்தல் [21. கோம்பி] 

'அங்ஙனம் வினவிய பாங்கனுக்கு, “*நாண் ஒரு 

மடமான் நோக்கியைக் கண்டேன். சிவபிரானுடைய 

தாமரைத் தாளைச் சூடும் , எனது வலிமை எல்லாம் 

அவளைக் கண்டதும் நீங்கிற்று; எங்ஙனம் எனில் 

யானைக்கும் தீங்கு செய்யவல்ல வலிய பாம்பு ஒன் நின் 

படத்தை ஒரு மயில் பிடித்துக் கிழித்தது போல'' எனத் 

தலைவன் பாங்கனுக்கு உற்றது உரைத்தான். 

4. கழறி உரைத்தல் (22. உளமாம்| 

உற்றது உரைக்கக் கேட்ட பாங்கன். *4ஒரு 

இளமான் விழியை உடைய மாதுக்கோ அண்ணலே! 

நீ இரங்கியது, இஃது உன் பெருமைக்குத் தகாது? என்று 

கூறினான். 

5. கழற்றெதிர் மறுத்தல் [28. சேணில்] 

இவ்வாறு பாங்கன் சொல்லக் கேட்ட தலைவன் 
யாங்கனை நோக்கி “என் உயிரன்ன பொற் கொழுந்தாம் 

அந்த மாதை நீ கண்டிலை; கண்டால், இவ்வாறு 
சொல்லமாட்டாய்;'” என்றான். 

6.  கவன்று உரைத்தல். [24. விலங்கலை] 
? 

தலைவன் இவ்வாறு சொல்லக் கேட்ட பாங்கன் 
கடல் கலங்குதலை அடைந்தாலும் கலங்காத நீ(சிவபிரா 
னுடைய அருள் இல்லாதவர் போல) ஏனோ கலங்கித் 

துயர் உறுகின்றாய்'' எனத் தலைவனை வினவினன். 

7. வலி அழிவு உரைத்தல் [25,. தலைப்படு] 

இதைக் கேட்ட தலைவன் “நான் அமைதி அழிந்து 
உள்ளம் தளரேன், சித்தம் பித்தன் என்று என்னை 
அறிவாரும் இல்லை; நான் பாரையும் நன்றாகத்
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(2நற்றவும் வல்லேன், அங்ஙனம் இருந்தும் இப்பொழுது 
ஒரு ரிறிய மானினுடைய (இளமா தினுடைய) விழியினால். 
மானம் அழிந்து மயங்குகின்றேன்,'” எனக் கூறினன் 

8. விறியொடு வெறுத்தல் [26. நல்வினை] 

வலியழிந்தமை கூறி வருந்தி நின்ற தலைவன் 
பாங்கனோடு புலந்து வெள்கி :*ஒரு மாதுக்கு ன் 
தளர்வுற்றேன் என்று, தான் பற்றுக்கோடாக நினைந்து 
இருந்த பாங்கனே என்னை இகழ்கின்றான். தில்லையைத் 
தொழாதவர் போல எனது தொல்வினையால் எனது 
உயிர் துயரம் உறுகின்றது; அவ்உயிர் வலியுறும் 

வண்ணம் நான் செய்த நல்வினையும் .நான் உய்யும்படி 
பயன் தரவில்லை,” எனக் கூறி வருந்தினான். 

9. பாரங்கள் நொந்து உரைத்தல் [27. ஆலத்தினால்] 

இதைக் கேட்ட பாங்கன், “அமிர்தம் தன்குணம் 
கெடினும், பெய்யும் காலத்து மழை பெய்யாது மாநினும், 
மாருத வன்மையை உடைய உனது சீரிய ஒழுக்கத்தை 
ஒரு g ஊாரணமாக நீ மறந்தது என்னுடைய தீவினைப் 
பயன்தான். என்று கூடித் தானும் தலைவனுடன் கூட 
வருந்தினான், 

19. இயல் இடம் கேட்டல் [28. நின்னுடை] 

   
  

    

    

இங்ஙனம் நொந்து உரைத்த பாங்கன் தலைவனை 
ஆற்றுவித்தல் தனது கடன் என உணர்ந்து, *சிலம்பா! 
உன்னை இவ்வாறு செய்த மாதின் இருப்பிடம் கயிலை 
மலையோ? தாமரைப் பூவோ? வானோ? அவள் 
இடம் யாது? அவள் தன்மை யாது? கூறுவாயாக?” 
எனத் தலைவனை வினவினன். 

11. இயல் இடம் கூறல் [29. விழியால்] 

தலைவியின் இடமும் இயலும் கேட்ட பாங்கனுக்குஃ 
“*கயிலைமலையில் திகழும் பொழில்தான்”” என்று தலைவி 
யின் இடத்தையும், அவள் ௨மான்போலும் விழியாள்:
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மயில் போலும் இயலாள், கிளிபோலும் மொழியாள்”? 
என்று அவள் தன்மையையும் தலைவன் குறிப்பிட்டான். 

32. வற்புறுத்தல் [80. குயிலை] 
இதைக் கேட்ட பாங்கன், “*தலைவி தனது ஆயத் 

காருடன் [மலையின் எதிர் ஒலிகேட்டு] விளையாடும் 
இடத்திற்குப் போய்த் தலைவியைக் கண்டு வருவேன் 
(அதுவரை நீ பொறுத்திரு] வருந்தாதே?! எனத் 
தலைவனுக்கு வற்புறுத்திக் கூறினன். 
13. குறிலழிச் சேறல் [81. கொடுங்கால்] 

அங்ஙனம் தலைவனை வற்புறுத்தி அவன் கூதிய 
வழியே சென்ற பாங்கன் அந்த வேற்கண்ணி கயிலை 
வான் பொழிலில் உள்ள புனத்தில் இருப்பாளோ 
இருக்கமாட்டாளோ என்ற ஓயத்துடன் சென்றான். 

14. ருறிவழிக் காண்டல் (32. வடிக்கண் | 

தலைவன் சொன்ன குறிவழிச் சென்ற பாங்கன் 
“தலைவன் அவளைப்பற்றிக் குறித்த கண், இடை, வாய் 
எல்லாம் அவன் சொன்னபடியே இருக்கின்றது. ஆத 
லால் அவன் சொன்ன இடமும் இதுவே; இயலும் 
இதுவே; அவளும் இவளே; என்று தெளிவுற்றான். 

35. தலைவனை வியந்து உரைத்தல் [98. குவளை] 
அப்படித் தெளிவுற்ற பாங்கன் *இலக்குமியும் 

அஞ்சும்படியான அவயவ அழகை உடையு இவளைக் 
கண்டு, இங்கிருந்து அங்கு வந்து இவளைப் பற்றி 
அத்துணை - விரிவாக என்னிடம் உரைத்த என் அண் 
ணலே திண்ணியான்” என்று தலைவனை வியந்து 
.நின்ரான். 

16. கண்டமை கூறல் [84. பணம் தாழ்] 
அங்ஙனம் வியந்த பாங்கன் தலைவனிடம் சென்று 

தான் அவளைப் பொழிற் புனத்திற் கண்டதைக் 
கூறினன் . (ஒங்ஙனம் கூறினான் எனில், தன்னைப்
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புணர்ந்து அகன்ற ஆண் யானையைக் காண ஒரு 

பெண்யாகள தன் கண்ணைப் பரப்பி ஆண்யானையின் 

வரவை எதிர்பார்த்திருந்ததைக் கண்டேன் என்று 

| பிடிமிசை வைத்து] கூறினன்.) 

17. செவ்வி செப்பல் [95. கயலள] 

அங்ஙனம் பிடிமிசை வைத்துக் கூறக்கேட்ட 
நலைவன் பாங்கன் சொன்ன விவரம் தனக்குப் போதா 

மையிற் பின்னும் ஆற்றாமை நீங்கானாயினன்) அது 

கண்ட பாங்கன் தலைவனை ஆற்ற வேண்டித் தலைவியின் 
கண்... முதலிய அவயங்களின் அழகை (செவ்வியை) 

எடுத்து விளக்கமாகக் கூறினன். (எங்ஙனம் எனில் 
தாமரைப் பூவின் மேல் கயல் மீன்கள் கிடந்தன 

எனக் கண்களையும், பவளத்தின் அயலில் நிரையாக 

முத்துக்கள் உள என்று பற்களையும், தில்லையம்பல த்தின் 

வசீகர இயல்பைக் கொண்ட இணைச் செப்புகள் 

இருந்தன எனக் கொங்கைகளையும், இருள் செறிந்து 
கிடந்த புயல் (மேகம்) விளங்கிற்று எனக் கூந்தலையும் 
கொண்ட உருவம் தான் தலைவ! நீ கூறிய உருவம் 

என்றபடி) 
18. அவ்விடத்து ஏகல் [86. எயிற்குலம்] 

அங்ஙனம் தலைவியின் செவ்வியைச் செப்பக் 

வேட்ட தலைவன் *குயில் போல் விளங்கி! “தொண்டைக் 
கனியிடத்தே குளிர்ந்த முத்தங்களை நிரைத்து, ? வேலைக் 

dD MSS, அன்னம்போல் நடக்கும் மயிலை 

நீ கண்டு. உண்டேல் அதுவே எனது நிலைபெறும் 

உயிராம்? வன்று கூறித் தான் அவ்விடம் நோக்கிச் 

செல்கின்ருன். 

     

  

» 
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19. மின்னிடை மெலிதல் [27. ஆவியன்னாய்] 

*“ஆவியன்னாய் கவலேல்” எனக்கூறி என்னைவிட்டுப் 
பிரிந்த , தலைவர், அரும்சுரத்திலே நீர் வேட்டற்கு 
உதவும் தாமரைத் தடாகம் போன்ற தலைவர், என் 
மேல் மிகுந்த ஆசை உடையராய் நெஞ்சழிந்து என் 
தோழிமார்கள் விளையாடுகின்ற கயிலைத் தாழ்வரை 
யிடத்து அவர்கள் காண வந்திடுவாரோ அல்லது 
இங்கே வருவாரோ என்ற நினைவுடனே தனியே நின்று 
தலைவனை நினைத்துத் தலைவி மெலிந்து நின்றனள். 

20. பொழில் கண்டு மகிழ்தல் [38. காம்பிணை] 
தலைமகளைக் காணச் செல்லா நின்ற தலைமகன் 

“*அவனள் இருந்த பொழிலைக் கண்டு பொழிலில் உள்ள 
வேய் இணைந்து... நிற்றலால்... அவள் தோள்களை 
ஒத்தும், அங்குள்ள மயில்களால் அவள் சாயலை ஓத்தும் 
அங்குள்ள பெரிய நீலமணியால் அவள் கூந்தலை 
ஓத்தும், அங்குள்ள இளமான் நோக்கத்தால் அவள் 
விழியை ஒத்தும் இருத்தலாலும், அங்குள்ள கொடிகள் 
அவள் இடையபோல விளங்கு தலாலும், இப்பொழில் 
என் மனத்துக்கு அவளே எனத் தோன்றி என் 
மனத்தை இன்புறுத் துகின்றது?” என்று அப்பொழிலைக் 
கண்டு மகிழ்ந்தான். 

21. உயிரென வியத்தல் [39. கேயத்ததாய்] 

பொழிலைக் கண்டு மகிழ்ந்த தலைவன் “என்சிந்தைக் 
கண்ணதாய், பெரிதும் மாயத்ததாய் இதேோ நிற்கின்றது. 
என் உயிர்” எனத் தலைவியைத் தண் உயிர் எண 
வியந்தான். 

22. தளர்வு அகன்று உரைத்தல் [40. தாதிவர் | 

தன் உயிர் என வியந்து நின்ற தலைவன் *இவர் 
(தலைவி) பூக்களைக் கெர்ய்யார்? பந்து அடியார், சுனை 
நீரில் ஆடல் செய்யார், தேவலேர்கம் பொலிவு அழியத்
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ும்முடைய அடிகளை நிலத்தில் வைத்து இக்கயிலைப் 

புனத்தில் தனி நின்று செய்யக் கருதுகின்ற பெரிய 
தவம் யாம ? எனக் கூறித் தளர்வு நீங்கினன். 

    

23. QunfGup வருந்தல் [41. காவிரின்ற] 

அங்ஙனம் தளர்வு நீங்கின தலைவன் தலைவியை 
தோக்கி “நீ கமலத் தேவியோ !இலக்குமியோ] என 
ஓயுற்றேன், நான் தெளிந்து அறிய சிறிதாயினும் 

நீ வாய் திறவாய், திறவாவிடில் என் அமுதமே! 
அணங்கே! இப்பொழு$த என் உயிர் அழிகின்றது; 

இதனை நீ கருதாதது ஏனோ'' என்று வாடி உரைத்தான். 

24. நாரணிக்கண் புதைத்தல். [42. அகலிடம்] 

இங்ஙனம் தலைவன் தன்முன் நின்று தன்னைப் 
புகழக் கேட்ட தலைவி பெரு நாணினள் ஆதலின். 

அவன்முன் நிற்கலாகாது நாணி ஒரு பூங்கொடியின் 
மறைவில் கண் புதைத்து நிற்கக் கண்ட தலைவன் 
“பூங்கொடியே! என் உயிர் நையா வண்ணம் நான் 
ஒதுங்குவதற்ரு எனக்கு ஒரு புகல் இடம் தருவாயாக!” 
என்று கூறினன். 

25. கண்புதைக்க வருந்தல் [49. தாழச்செய்தார்] 

தலைமகள் நாணிக் கண் புதையா தநிற்பக் கண்ட 
தலைமகன் என் மனம் நடுங்க வேல் போலும் கண்களை 
மூடிக்கொண்ட பொன்னே! உன் கண் என்னை வருத் 
தும் என்று கண்ணை மறைத்து என்னை வாழச் செய்தாய், 
என் மனம் நடுங்காது செய்ய வேண்டுவதாயின் நீ உன் 
மேனி முழுவதும் மறைப்பாயாக'' என்றான். 

26. prorat வருந்தல் [44.  குருகாண்] 

இங்ஙனம் தலைவன் தனது ஆற்றாமையைக் கூறக் 

கேட்ட தலைவி, ஒருநாளும் * தன்னைவிட்டு நீங்காத 
காண். (அழலைச் சேர்ந்த ௩௭ டேபோலக்) தன்னை



௬௨ திருக்கோவையார் உரைகடை 

விட்டு நீங்க, அதன் பிரிவாற்றாது வருந்தி “இனி வரக் 
கடவ நாளில் (மேல் வரும் நாளில்) இங்ஙனம் நாண் 

அழியப் பிறவாது ஒழிய வேண்டும்? என ஆற்றாது 
வருந்தினள். 

27. மருங்கு அணைதல் [45. கோலத்] 

தலைவி நாண் இழந்து வருந்தி நிற்றலைக் கண்ட 
தலைமகன் அவளது வருத்தத்தைத் தணிப்பான் போன்று 
வண்டுகளை விளித்து *வண்டுகாள்! தனிக் கொம்பில் ஏறி 
அதன் அடிக்கண் குறைப்பவர் போலும் தன்மையது 
நீங்கள் தேன் உண்ணும் ஆசையால் இவளது நூலை 
ஒத்த இடையின் தநொய்மையைக் கருதாது இவளது 
கொண்டையைச் சார்வது; ஆதலால் கொண்டையை 
விட்டு நீங்குங்கள்.” என்று அவ் வண்டுச் சாதிகளை 
ஓட்டுவாரைப்போலத் தலைவியின் மருங்கு அணை ந் தாண். 

28. இன்றியமையாமை கூறல் [46. நீங்கரும்] 

அங்ஙனம் தலைவியின் மருங்கு அணைந்த தலைவன் 
**விசும்பும் நிலனும் ஒருங்கு பெறவரினும் இத் தலைவி 
யின் செப்பையும் கோங்கரும்பையும் வென்று என்னையும் 
அடிமை கொண்ட அவளுடைய கொங்கைகளை யான் மற 
வேன்” என்று தனது 'இன்றியமையாமையைக் 
கூறினன். 

29. ஆயத்து உய்த்தல் [47. சூளாமணி] 

இன்நியமையாமை கூறிப் பிரிய நின்ற தலைவன் 
தலைவியை நோக்கி, “நினக்கு எனது ஆருயிர் அடிமை 
ஆயிற்று; ஆதலால் பல சொல்லிப் பெறுவது என், என் 
அமிர்த! என் அணங்கே! என் தோளாமணியே! 
மான் பிணையே! இனி நீ சென்று நினது ஆயத்திடைச் 
சேர்வாயாக'? எனக் கூறித் தலைவியை ஆயத்துக்கு 
அனுப்பினான்.



கூ. இடந்தலைப்பாடு ௬௩௨ 

1. இன்று வருந்தல். [48. போய்யுடை] 

அங்வனம் தலைவியை அனுப்பிய தலைமகன் “இப் 
பும் பெயய்யுடையார்க்கு. அரன், அவரை. விட்டு 
அலது போல அகன்று துன்பத்தைத் தந்தும், மெய் 

கு அரன் நணுகுவது போல நணுகி இன்பத் 

ற்தும் - விளங்கும். ஆதலால் நீங்குதல் பெரி 

ஙூம் அரிது” என இணைத்துத் தலைவன் பிரிவு ஆற்றாது 
ன்று வருந்தினன். 

    
   

Upoo wan 

    
    

குறிப்பு: -- ௨. பாங்கற் கூட்டம்! என்னும் இவ்வதிகாரம் 
[. ‘tun trator நினைதல்” முூதலாலா 80 துழைகளைக் கொண்டு 
யுடிகன் ற.து. 

௩... இடந்தலைப்பாடு 

| போழிலிடைச்சேறல் | 

“இடந்தலைப்பாடு' என்பது “முன்னாட் கூடின இட 

திலே வந்து தலைவியை எதிர்ப்படுதல். அங்ஙனம் 

வருந்தி நின்ற தலைவன் “இப் புணர்ச்சி என் முயற்சி 

யால் வந்தது அன்று; தெய்வம் தர வந்தது; இன்னும் 
அத் தெய்வம் தானே தரும்; யான் அப் பொழிலிடைச் 
செல்வேன்”! எனத் தன் நெஞ்சொடு கூறினன். 

1. பொழிலிடைச் சேறல் [49. என்னறிவால் ] 

அங்ஙனம் வருந்தி நின்ற தலைவன், “இப் புணாச்சி 

என் முயற்சியால் வந்தது அன்று; தெய்வம் தர 

வந்தது; அத் தெய்வம் இன்னும் இருக்கின்றது? அது 
முடித்து வைக்கும். அதனால் நெஞ்சே! வருந்தாதே 
யான் அப்பொழிலிடைச் செல்வேன்” எனத் துணிதந் 

தனன்.
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குறிப்பு:- ௩. இடந்தலைப்பாடு' என்னும் இவ்வஇகாரம் 
3.  “மபாழிலிடைச் சேறல்” என்னும் இவ் ஒரு தலைப்புடன் 

Yu Bor DSi. 

௪. மதி உடம்படுத்தல். 

மதி உடம்படுத்தல் என்பது தலைவிமீது தான் 

கொண்ட காதலைத் தலைவன் தோழிக்கு உணர்த்தி 
அவளது அறிவை ஒரு வழிப்படுத்து தல். தலைவன் தலை 

வியர் இருவர் கருத்து ஒற்றுமையால் அவர் தம்முள் 

கூட்டம் உண்மையைத் தோழி உணர்தல். 

1. பரங்கியிடைச் சேறல் [50. எனளிதன்றபி 

அங்ஙனம் துணிந்த தலைவன், “இனித் தலைவியை 

அடைதல் எளிதன்று. அவள் கண்ணால் காட்டப் 

பட்ட காதல் தோழிக்கு நான் அடைந்த துன்பங்களை 

எல்லாம் குறிப்பினால் அறிவிப்பேன்” என்று நினைத்துத் 
தோழியிடம் செல்கின்றான். 

2. குறை உறத் துணிதல் (51. குவளை] 

அங்ஙனம் நினைத்துத் தோழியிடம் செலாற தலை 
வன், (தெய்வத்தின் அருளால் தலைவியும் தோழியும் ஓர் 
இடத்தில் தனியாக நிற்பதைக் கண்டு) இத்தோழியைத் 
தன்னுடைய உயிர் என்று தலைவியின் கண் சொல்லிற்று? 
ஆதலால் என்னுடைய குறையை (வருத்தத்தை) இத் 
தோழியிடம் சொல்வேன் என்று அவீள் இடம் தலைவன் 
பேசத் துணிந்தான். 

3. வேழம் விஜுதல் [52. இருங்களி] 

தன் குறையைப் பேசத் துணிந்த தலைவன் (என் 
குறை இன்னது என்று இவளுக்கு வெளிப்படையாகக்



௪. மதி உடம்படுத்தல் ௬௫ 

உடுவளாயின். இவள் மறுக்கவும் கூடும் என உட் 

fale 0001 (1), ob oor குறை இன்னது என்று இவள் தானே 

உரம் அளவும் சூறிப்பு மொழியால் சொல்லிப் பின்பு 

றை, வெளிப்படக் கூறுவது நன்றெனக் கருதி 

அன்விருவர் நின்ற இடத்திற்குச் சென்று) வேட்டை 
கறி. சென்றவன் போலத் தன் காதல் தோன்ற 

இங்மக ஒரு மதயானை வரக் கண்டீரோ , என வேழம்” 

  

விவ வினன். 

4. கலைமான் விலதல் [58. கருங்கண்ணனை | 

வேழம் வினாவி தின்ற தலைவன் (தலைவியின் கண் 

ஹல் தான். இடர்ப்பட்டமை தோன்ற) அவ்விரு 
வரையும் நோக்கி *நும்முடைய கண்கள் போலும் எனது 

அம்பு பொருதலால் உண்டான புண்ணுடன் இப்புனத் 

மில் கலைமான் ஒன்று வரக் கண்டீரோ?” என அவர்களை 

வினவினன். 

5. வழி விலுதல் [54. சிலம்பணி] 

கலைமான் வினவி நின்ற தலைவன் (தன் கருத்து 

Gorm என்று தோழி அறிய விரும்பி) நான் கேட்டது 

கறிராயின் கயிலை மலையின்கண் உங்கள் சிறிய ஊருக் 

he செல்லும் வழியைக் கூறுமின்” என்று கேட்டான். 

6. பதி விஓதல் [55. ஒருங்கடமூவெயில்] 

கேட்ட வினாக்களுக்கு மறுமொழி பெறாமையால் 

தலைவன் அவர்களை தோக்கி இங்கே வாருங்கள், உங்கள் 

(பறியின்) ஊரின் பெயரைச் சொன்னால் இம்மலை வாழ்ப 

வர்களுக்குப் பழி (குற்றம்) ஆமோ?! 

பழி ஆகாது; ஆதலால் உங்கள் பதி இன்ன 

தென்று கூறுமின்” என வினவினன். 

7. பெயர் விலதல் [56. தாரேன்ன] 

பதி வினாவவும் அதற்கு அவள்கள் வாய்திறந்து பதில் 

கூறாதது கண்டு நும். பதி கூறுதல் பமியாயின், அதனை
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ஒழிமின்; நும் பெயர் கூறுதல் பழி ஆகாதே, அதைக் 
கூறுமின்” என்று தலைவன் of sor of sor sir. 

8. மொழிபெருது கூறல் [57. இரதமுடைய| 

பெயர் வினவியும் வாய் திறவாமை கண்டு “Aes 
புனத்தில் உள்ளவர்கள் வரவேற்கத் தக்க விருந்தின 
ரோடு வாய் திறவாமையை விரதமாக உடையார் 
போலும்; அல்லது வாய் திறக்கின் ₹சலக்' என்று 
மூத்து மணிகள் உண்மையாகவே சிந்தும் போலும். 
Qu இரண்டினுள் ஒன்றுதான் வாய் திறவாமைக்குக் 

காரணமாக இருக்க வேண்டுமென்று நினைக்கின்றேன்”? 
எனத் தலைவன் கூறினன். | 

9. கருத்து அறிவித்தல் [58. வின்னிற| 

அங்ஙனம் கூறிய தலைவன் நீயிர் வாய் திறவாமைக் 
குக் காரணம் உடையீர்; அது கிடக்க, இத்தழை நும் 

அல்குற்குத் தகுமாயின் அணிவீராமின் எனத் தழை 
காட்டி நின்று தன் கருத்தை அறிவித்தான். 

9. இடைவிலதல் [59. கலைக்கீழ்) 

தழைகாட்டித் தன் கருத்தை அங்ஙனம் அறிவித்த 
தலைவன் “நும் அல்குலும், முலையும் அதிபாரமாயிரா 
நின்றன. முலைக்கீழ்ச் சிறிதாயினும் ஒன்று இன்றி 

இவ்வுரு நிற்றல் முடியாது. ஆதலின் நுமது சிற் 
நிடை யாது? கண்ணுக்குத் தெரியவில்லை. சொல்லு 
வீராக?! என்று மொழி பல மொழிந்தான். 

4 
குறிப்பு:- *௪. மதி உடம்படுத்தல்' என்னும் இவ்வதிகாரம் 

1. பாங்கி யிடைச் சேறல்? முதலான 10 துறைகளைக் 

கொண்டு மூடிகின்றது.



Gre மூன்னுறவுணர்தல் Hor 

im. இழுவரும் உன்வழி அவன் வரவு 

உணர்தல் 

   

   

இருவரும் உள்வழி அவன் வரவு உணர்தல் எண் 
மகளும் தோழியும் உள்வழிச் சென்று, , தலை 

ரந்த மொழியால் தன் கருத்து அறிவிக்கத் தோழி 

அவலை நினைவு இன்னது என்று அறிந்து நிற்றல். 

1. ஐயுறுதல் [60. பல் இலனாக] 

இங்கனம் தலைமகன் தழை கொண்டு தின்று 

ரந்த. மொழியால் தன் கருத்தை அறிவிக்க “*மேனி 

ஒளியிலனாய் இப் புனத்தினின்றும் போகாமல் யானை 

யோடு மான் வினாவி இவ்வாறு பொய் சொல்லுகின்ற 

இவன் யாவனோ? இவன் வேட்டையாட வந்தது மெய் 

யன்று போலும்” என்று தோழி ஐயுற்று நின்றாள். 

2. அறிவு நாடல் [61. ஆழமன்னோ] 

அங்ஙனம் ஐயுற்ற தோழி *:முதலில் வேழமாய், பின் 

னம் மானாய், அதன் பின்னர் வேறு சிலவாய், அதன்பின் 

மெல்லிய தழையாய் வந்து வந்து முடிவில் தலைவியின் 

இடை ஆய்விட்டது. ஆதலால் இந்த ஐயர் வார்த்தை 

ஆழம் உடையதாய் இருக்கின்றது.” என்று தலைவன் 

நினைவை ஆய்ந்து அறிகின்றாள். 

  

பூ 

மட் 

குறிப்பு:- e- இருவரும் உள்வஹி அவன் வரவு உணர்தல்” 

னும் இவ் அதிகாரம் 1. *ஐயுறுதல்” முதலான 2 துறை 

க் கொண்டு முடிகன் .ற.து. 

  

    

௬. மூன்னுறவுணர்தல் 

முன்னுறவுணர் தல் என்பது முன்னர்த் தலைமகனது 

வட்டத்தைப் பாங்கன் வினாயவாறு .போல தலைமகளது 

இரு. - 8 .
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வாட்டத்தை எதனால் இவள் வாடியது எனத் தோழி 

வினவி உணர்தல். 

3. வாட்டம் விஒதல் [62. நிருத்தம்] 
“எம்பெருமான் (தலைவன்) என் பொருட்டு இடர்ப் 

பட்டு நிற்கின்றான்,' எனத் தலைமகள் வருந்துவதைக் 
கண்டு சுனை நீராடிச் சிலம்பிற்கு எதிரழைத்து வருத்தம் 
செய்யும் விளையாட்டைப் பயின்றோ, வேறு காரணத் 

தாலோ,நீ வாடியது என்னோ'' எனத் தோழி தலைமகளது 
வாட்டத்தை வினவினள். 

குறிப்பு:- ae. முன்னுறவுணர்தல்” என்னும் இவ் அதி 
காரம் 1. வாட்டம் வினாதல் என்னும் 7 துழறையைக் கொண்டு 

py Dorr OP Hl 

௪.  குறையுற உணர்தல் 

குறையுற உணர்தல் என்பது தலைமகன் குறை 

யுறத் தோழி அதனைத் துணிந்து உணர்தல். 

1. குறையுற்று நிற்றல் (69. மடுக்கோ] 

தலைமகளது வாட்டம் கண்டு ஐயுற்று இன்ற 
தோழியிடம் சென்று நான் உங்களுக்கு எல்லாத் 
தொழிலும் செய்ய வல்லேன்; கடலில் படகைச் செலுத் 
துவேன்; கடலிற் புக்கு மீன் பிடிப்பேன்; ஒரு குளிப்பில் 
யல சங்குகளை எடுப்பேன்; தில்லை முற்றத்தில் எல்லாரும் 
காணச் சங்க வளைகளை விற்பேன்; நும் ஐயன்மார்க்குப் 
பொருந்தின குற்றேவல்களைச் செய்வேன்; நல்ல 
மலர்களை நும் கூந்தலுக்குத் தொடுப்பேன்; உங்களுக்கு 
வேண்டியதைச் சொல்லுங்கள்? என்று தலைமகன் தன் 
குறையைக் கூநினன்.
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2. அவன் முறிப்பு அறிதல் [64. அளிய] 

அங்வனம் கூறின தலைமகனுடைய முகத்தில் தலை 
பள நுடமெயல் புலப்படக் கண்டு, தலைமகனது குறிப்பு 
இஇவளிட த்ததெனத். தோழி அவனது நினைவைத் 
துந்து உணர்ந்தாள். 

1. அவள் குறிப்பறிதல் [65. பிழை கொண்டு] 

லைமகனது.. நினைவை இன்னதென அறிந்த 
தோழி இவனிடத்து இவள் நினைவே அன்றி, இவ 
ளி இவன் நினைவும் உண்டோ எனத் தலைமகளை 
நாக்க, அவள் முகத்திலும் அவன் செயல் புலப்படக் 

ஈண்டு இவள் குறிப்பும் இவனிடத்ததெனத் துணிந்து 
உணர்ந்தாள். (எங்ஙனம் எனில் மாந்தழையைக் 
கொண்டு ஒருவன்” என்று சொல்லுவதன் முன் உள்ளம் 

தழைத்து நின்றாள்; அதனால் இவள் குறிப்பு இவன் 
கண்ணதே போலும்.) 

A. இருவர் நினைவும் ஒருவழி உணர்தல் [66. மெய்யே] 

இங்ஙனம் இருவர் நினைவும் கண்டு இன்புத்த 
ேதோழி இவ்விருவரும் இவ்விடம் வந்த காரியம் இவன் 
முகமாகிய தாமரைக் கண் இவள் கண்ணாகிய வண்டு 
இன்பத் தேனை உண்டு எழில்பெற வந்ததற்கே 
அன்றிப் பிறிதில்லை. இவற்கு மெய்யாகவே வேட்டை 
யின் மேல் உள்ளமில்லை; இவளும் புனத்தினைக் காப்பது 
பொய்யேயாம்?? என்று அவ் விருவருடைய நினைவைத் 
துணிந்து உணர்ந்தனள். 

  

   

குறிப்பு:-எ. குறைய ற உணர்தல்' என்னும் இவ் அதிகாரம் 
7. முறையுற்று நிற்றல். முதலான 4 துறைகளைக் கொண்டு 
முடிகன்றது. 

௮௮. நாண தாட்டம் 

நாண நாட்டம் என்பது இருவர் நினைவும் ஐயம் 
அறத். துணிந்த தோழி அவர்களுடைய கூட்டம்
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தனன்”” என்று தோழி தலைவியை நடுங்க வைத்தும்: 

பார்த்தாள். 

குறிப்பு:- ₹௯. கடுங்க காட்டம்! என்னும் இவ் அதிகாரம் 
7. ஈடுங்க நாட்டம் என்ற 1. துறையைக்கொண்டு முடிகின்றது. 

SO. மடல் இறம் 

“மடல் திறம்' என்பது நடுங்க நாடவும், பெரு 
நாணினனள் ஆதலின் தலைமகள் தன்குறை சொல்ல 
மாட்டாது நிற்ப, இனி இவள் இறந்துபடவும் கூடு 

மென உட்கொண்டு தலைமகனுடன் சொல்லாடத் 
தொடங்கா நின்ற தோழி தானும் பெருநாணினள் 
ஆதலின் தலைமகன் பின்னும் குறையுற வேண்டி தநிற்படி 
அந்நிலையில் தலைமகன் “*இந்நாளெல்லாம் என் குறை 
நின்னால் முடியும் என்று நின்னை வந்து இரந்தேன்; 
இது நின்னால் முடியாமையின் யான் மடலூர்ந்தாயினும் 
இக் குறை முடித்துக் கொள்வேன்”? எனத் தோழியிடம் 
கூறுதல். 

1. ஆற்றாது உரைத்தல் [78. பொருளா எனை] 

அங்ஙனம் நடுங்கப் பார்த்த தோழி தலைமகன் 
பின்னும் குறையுற வேண்டி வாளா நிற்ப, தலைமகன் 
அவ் இருவரிடம் சென்று நின்று “நீவிர் அருளாமை 

யால் என் உயிர் அழிகின்றது; இதனை அநிமின்”? என்று 
தனது ஆற்றாமை மிகுதியைக் கூறினன். 

2. உலகின்மேல் வைத்து உரைத்தல் (74. காய்சினவேல்] 

அங்ஙனம் தனது ஆற்றாமையை எடுத்துக் கூதிய 
தலைமகன் **மகளிர் தமது வேல் போலும் கண்ணாகிய 
வலையை வீசினபோது அவ் வலைப்படுதலால் தமது 
உள்ளமாகிய மீனை இழந்தவர்கள் ஈசனுடைய திருநீற் 
றையும், எருக்கம் பூவையும் அணிந்து ஒரு கிழியை 
(படத்தை)க் கையிற் பிடித்துப் பாய்ந்து செல்லும் புரவி 

௩
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எரவ்றும்படி.. சீறூரிடத்துப் பனைமடல் ஏறுவர் தம் 
உள்ளம் பெறுதற்கு வேறு உபாயம் இல்லாமையால்?” 
௨௭ உலகியலை எடுத்துக் கூறினன். 

3. தன் நூணிபு உரைந்தல் [75. விண்ணை] 

அங்ஙனம் உலகியலை எடுத்துக் கூறிய தலைமகன் 
** அம்பலவன் அருள் இல்லாதவர் போல மடல் மிசை 
யான் வரப் பண்ணிற்று ஒரு பெண் கொடி”? என்று 
தான் மடல் ஏறப்போகும் துணிவை எடுத்து உரைத் 
தனன. 

4. மயல் ஏறும் வகை உரைத்தல் [76. கழிகின்ற] 

அங்ஙனம் தன் துணிவைத் தலைமகன் எடுத்துக் 
கூறியும் சொல்லாடாத தோழிக்குத் தான் நாணிழந் 
தமை தோன்ற நின்று, **ஒரு கிழியில் என் உருவையும் 
உன் தலைவியின் உருவையும் எழுதி அப்படத்தை என் 
கையில் பிடித்துக் கொண்டு உங்கள் ஊர்த் தெருவில் 
நான் மடலேறி வருவேன்”? என்று (தோழியிடம்) தலை 
மகன் கூறினான். 

5. அருளால் அரிதென விலக்கல் [77. ௩டன்] 

இங்ஙனம் (மடலேறுவேன்” என்று தலைவன் கூறக் 
கேட்ட தோழி இனி இவன் மடலேறவும் கூடுமென 
உட்கொண்டு தன்னிடத்து நாணினை விட்டு வந்து, 
எதிர்நின்று **ஒரு பெண்ணையில் (பனை மரத்தில்) 
உள்ள பெடையையும் சேவலையும், முட்டையையும் 
அழித்து மடலை நாம் பண்ணினால், மன்னனே! இனிய 
அருள் இவ் உலகத்தில் யாரிடத்து உண்டு'' என்று 
அவன் அருளை எடுத்துக் கூறி அவன் மடலேறுதலை 
விலக்க முயன்ளுள். 

6. மொழி நடையெழுதல் அரிதென விலக்கல் [78. அடிச்சந்தம்] 

அங்ஙனம் விலக்க முயன்றும் தன் வழி வராமை 
கண்ட தோழி, அவன் ஷஷி ஒழுகி” விலக்குவாளாக,
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“நுமது அருள் கிடக்க, மடலேறுவார் யாழ் ஓசையைக் 

கற்ற மென்மொழிக் கன்னியின் அன்னம் போன்ற 

நடையை (அது எழுத வராது) எழுதுகிற சித்திரங் 
களும் உண்டோ? உன்னுடைய சித்திரச் சாலையிடத்து; 

நுமக்கு அவள் மொழிநடை எழுத முடியாது ஆதலின் 

நீயிர் மடலெழுது.தல் எப்படி?!” எனக் கூறி மடலெழுது 

தலை விலக்க முயன்றாள். 

7. அவலம் எழுதல் அரிதென விலக்கல் [79. யாழும்] 

தலைவியின் மொழிநடை கிடக்க, அவள் மொழி 

யோடு ஓக்கும் யாழையும் எழுதி (மொழியின் இனி 

மையை எழுதி) முறுவலான அவளுடைய முத்துக்களை 

எழுதி, (அழகிய பல்வரிசையை எழுதி,) கூந்தலாகிய 

இருளின்கண் மெல்லிய பூச்சூழலையும் எழுதி, வாயாக 

ஒரு தொண்டைக் கனியையும் எழுதி, (கண்ணாகிய) 

இளமாவடு வகிரையும் எழுதி; அங்ஙனம் இவையெல் 

லாம் எழுதப்பட்ட ஒரு வஞ்சிக் கொம்பு எழுதியுள்ள 

படத்தைக் கொண்டுவர முடியுமாயின் அங்ஙனே 

கொண்டு வந்து எம் ஊர்க்கண் மடலேற வாரும்” 

என்று தோழி கூறினள். 

8.  உடிம்படாது விலக்கல் [80. ஊர்வாய்] 

அங்ஙனம் எழுதலாகாமையைக் கூறிய தோழி 

*:அது கிடக்கு நும்மை யாம் விலக்குகின்றேம் 

அல்லேம்; தலைவ! நீ மடல் ஊர்வையோ, அன்நி 

ஒழிவாயோ, உன் கருத்தை யாம் திருத்த இருந்தேம் 

அல்லேம்; உன் விருப்பத்தைத் தலைவியிடம் அவள் 

(ட்டிம்படும் வண்ணம் சிலவற்றைக் கற்பித்துச் சொல்லிப் 
பார்க்கிறேன்; அவள் அதற்கு இடம் தருவாளோ 

யார் அறிவார்? தாராளாயின் பின்பு நீ அறிந்த 

வற்றைச் செய்வாயாக? என்று மடலேறுவதை 

விலக்கினள். (நான் போய் அவள் நினைவு அறிந்து 

வருவேன், அதுவரையில் நீ வருந்தாது ஒழி' என்றது 
கருத்து) ்



௧௧. குறைநயப்புக் கூறல் ௨௫ 

1. எடப்பட்டு விலக்கல் [81. பைக்காண்] 

அங்வவம் உடம்படாது முன் பொதுப்பட Mos 
iN பின்னர்த் தன்னோடு தலைவியிடம் வேற் 
மை கூறிவிளக்கம் தரவேண்டிக், “கடலிடத்தே 

டல். அழுத்தினால் எனக்கு முற்பட்டுத் தலைவி அழுந் 
பாள், இன்றுவரை தலைவிக்கு என்னிடமுள்ள 

நிய அன்பும் அருளும் இவ்வாறு ஆகும்; ஆதலின் 

மான் நின் கருத்தை முடித்துத் தருவேன், நீ வருந்த 
o ம் என்று தோழி தான் உடம்பட்டு மட 
ல றுதலை விலக்குகின்றாள். 

   ட ம      
றபப! 

    

குறிப்பு: ௧௦. மடல்திறம் என்னும் இவ் அதிகாரம் 
1. ஆற்றாது உரைத்தல், முதலான 9 துறைகளைக் கொண்டு 
படிகன்றது. 

௧௧. குறைநயப்புக் கூறல் 

குறை நயப்புக் கூறல் என்பது தலைமகனை மடல் 
விலக்கிக் குறை நேர்ந்த தோழி தலைமகளைக் குறை 
நயப்பிக்க அவன் குறையை எடுத்துக் கூறுதல். 

1. குறிப்பு அறிதல் [82. தாதேய்மலர்] 

இங்ஙனம் தலைமகனது குறையைத் தலைமகளிடம் 
கூறுத்துணிந்த தோழி *தெற்றெனக் கூறுவேனாயின் 
அவள் அதனை மறுக்கவும் கூடும்' என உட்கொண்டு 
“*நம் புனத்தின்௧ண் முருகவேள் என்றே சொல்லத் 
தக்க ஒருவர் சின வேலேந்திப் பலகால் வருகின்ளுர்; 
வந்து நின்று யாதும் உரையாடார்; அவரிடத்து யாம் 
செய்யத்தக்கது யாது என்று அறிகிலேன்!” எனத் 
தோழி தலைமகளிடம் கூறினள். 

ஃ.. மென்மொழியால் கூறல் [88. வரிசேர்] 

பின்னும் தலைவியின் நினைவை அறிந்தவளாய் 
“ஒருவன் எரிசேர்ந்த தஷிரை ஒக்கும் மேனியன்,
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வாடாத தழையை உடையவன்; முருகனோ, காமனோ 
தெரியவில்லை. அவன் தம் புனத்தைவிட்டுப் பிரியான்; 
ஒன்றும் உரையான்,அஃதென்ன மாயமோ அறிகிலேன்”? 
என்று தோழி தலைவியிடம் மென்மொழியால் பக்குவ 
மாகக் கூறினாள். 

3. விரவிக் கூறல் [84. நீ கண்டனை] 

அங்ஙனம் கூறிய தோழி வன்மொழியால் கூறின் 
மனம் மெலியும் என்று அஞ்சி, :*ஒரு ஆண் நண்டு 
Sor பெடையின் வாயில் ஒரு நாவல் பழத்தைக் 
கொடுப்பதைக் கண்ட [முருகவேள் போல்வான் ] ஒருவன் 
பேயைக் கண்டாற்போல வேறுபாடு உடையவனாய்த் 

தன் உணர்வு இழந்து நின்ருன்; அந்நிலையை நீ 
கண்டாயாயின் உயிர் வாழமாட்டாய், யாணன் வன் 

கண்மையேன் ஆதலின், அதனைக் கண்டும் ஆற்றி 
யுளேன் ஆயினேன்'' என மென்மொழியோடு சிறிது 
வன்மொழியும் விரவிக் கூறினள். 

4. அறியாள் பேறல் [85. சங்கம்) 

பேய்கண்டாற்போல நின்றான் எனத் தலைமகன் 
நிலையைக் கேட்ட தலைமகள் பெரு நாணினள் ஆதலின் 
அதனை அறியாதாளைப் போல ::ஏந்திழாய்! பல பெரிய 
மரக்கலங்களைப் பெற்ற இக்கடல் தில்லைவானவனாம் 
சிவனை ஓக்கும்; அஃது எப்படியெனில் சிலேடை 
யினாலே. ஓக்கும். எஙியனம் எனில் : 

“கடலானது சங்கு தரும் முத்துக்களை முத்துக் 
குளிப்பாரே அன்றி நாமும் பெறும்படி மிக்க கழிகளை 
உடையதாய்; மிக்க நன்னீரைக் கொண்ட கங்கை 
தன்னிடம் சேரப் பெற்றதாய்; பாருகிய மரக்கலங்கள் 
இயங்கப் பெற்றதாய் விளங்கும். அதுபோலத் தில்லை 
வானவனாகிய சிவனும் . அன்பு தருகிற முத்தியை 
அன்பிலாத நாமும் . பெறும்படி ஆகாயத்தையும் 
கழிந்ததுள்ள தான திருவடியை உடைய ஒரு வடிவை
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உையவாம், கங்கையைத் திருச்சடையில் தரித்த 
வம, பாறு. என்னப்பட்ட [பருந்து] பறவைகள் 
உலவப்ிபற்ற தலை ஓட்டை உடையவராய் விளங்கு 
Mant qaga 2 ப் 

இன்வாறு நேரான மறுமொழி கொடாது தில்லை 
வானவன் கடல்வடிவாய் இருந்தவாறு காணாய்'' எனப் 
பிரி. ஒன்று கூறுவாளாயினள். 

5. வஞ்ரித்தூ உரைத்தல் [86. புரங்கடந்தான்] 

இங்ஙனம் நாணினால் பிறிது ஒன்று கூறிய 

ரிலமகள் வெளிப்படத் தன் நினைவைக் கூறமாட்டாது 
““ரிவனது திருவடியைப் பூமியைத் தோண்டிக் காண 
புடியாத திருமால் அம்பலத்தில் அவரது திருவடி 
ஒன்று. காணக் கிடைக்க மற்றைய திருவடியையும் 
காட்டி அருள் என்று அங்கு வரம் கிடந்தார்'' எனத் 
மலைமகள் தன் உண்மை எண்ணத்தை மறைத்துப் 
பிமிது ஒரு செய்தியை மாயவன் மேல் வைத்து 
வஞ்சித்துக் கூறினாள் (இது தோழிக்குத் தலைவி மறு 
மொழியாகக் கூறியவாறு; எப்படியென்றால் ஒன்று 
மாட்ட என்றது முன்னர்ப் பாங்கற்கூட்டம் பெற்றான். 
அதன்பின் உனது கூட்டம் பெறுகை காரணமாக 

உன்னிடத்து வந்து இரந்து குறையுருநின்ருன். 
அஃது எதுபோல் என்ருல் “மற்ருங்கதும் காட்டிடென்று 
மால் வரம் கிடந்தாற் போல” என்றவாறு; வஞ்சித்தல் 

மறுமொழியை வெளிப்படையாகக் கொடாது பிறிது 

ஒன்றாகக் கூறுதல்) 

  

6. புலந்து கூறல் [87. உள்ளப் படுவன] 

இங்ஙனம் வஞ்சித்துத் தன் எண்ணத்தைத் தலை 
மகள் மறைத்துக் கூறியதால், “என்னோடு. இதனை 
வெளிப்படக் கூருாயாயின் நின் காதல் தோழியர்க்கு 
வெளிப்படச் சொல்லி அவரோடு சூழ்ந்து நீகருதியதைச் 
செய்யத் துணிவாய், அல்லது துணியாது ஒஓழிவாய்:



௨௮ திருக்கோவையார் உரைநடை 

அறிவு இல்லாத நான் சொன்ன சொற்களை உள்ளத்திற் 
கொள்ளத் தகாது; அவற்றை மறப்பாயாக; யான் 
வேண்டுவது இதுவே'” எனத் தோழி தலைமகளோடு 
புலந்து கூறினாள். ல் 

7. வன்மெரறியாற் கூறல் [88. மேவியந்தோல்] 

அங்ஙனம் புலந்துகூறிய தோழி “திருநீற்றை மெய் 
மூழுதும் பூசி, கையிற் சித்திரம் விளங்கும் கிழியுடன், 
ஒன்றும் வாய் திறந்து பேசாமல், பனைமடல் ஏற அக் 
கொடியோன் துணிந்து உள்ளான்; அக்கிழியிலுள்ள 
சித்திரம் நின்னுடைய வடிவு என்னும் உரையும் உளது; 
இதற்குக் காரணமாகிய தீவினை யாதோ? இனி நீ 
உனக்கு உற்றது செய்வாயாக யான் அறியேன்”? என்று. 
வன்மொழியால் தலைவியிடம் கூறினள். 

8. மனத்தொடு நேர்தல் [89. பொன்னார் சடை] 

இங்ஙனம் தோழியால் வன்மொழி கூறக் கேட்ட 
தலைமகள் :*எனக்கு வந்துள்ள நோய் என்னால் அறியப் 
படுவதில்லை; ஆதலால், யான் மறுமாற்றம் சொல்லேன்; 
எனக்குத் துணை நிற்கின்ற மனமே! அயலார் வந்து 
சொன்னார்கள் என்ற : இக் குற்றம் என் இடத்துச் 
சேராமல் குணம் நிறைந்த அத் நல்லவற்கு (தலை 
மகனுக்கு) நான் படும் துயரத்தை நீயே அறிவிப்பாயாக?” 
எனத் தான் ஆற்றாளாய்த் தலைமரினைக் காணவேண்டித் 
தன் மனத்தொடு கூறினள். 

குறிப்பு :---௧௪. குறை நயப்பும் கூறல்' என்னும் இவ் 
அதிகாரம் 1. குறிப்பு ௮றிதல்', மூசலான 8 துறைககரக் 
கொண்டு மூடி௫ன்றது. 

௧௨.  சேட்படை 

“சேட்படை” என்பது தோழி தலைமகன் குறையைத் 
தீர்க்க உடம்படாமல் மறுத்தல் (தூரவிடல்). தலைமகளது



௧௨. சேட்படை ௨௯௩... 

(பெருவையயும், தனது மூயற்சியின் அருமையும் 
ீதான்றும்படி இதுவே புணர்ச்சியாக நீட்டியாது விரைய 

தோழி 

  

1. நழைகொண்டு சேறல் [90. தேமேன் கிளவி) 

இங்ஙனம் தலைமகள் தன் மனத்தொடு கூறி வாளா 
(இருக்கச்,சேட்படை கூறத் துணிந்து நின்ற தோழியிடம் 
தலைமகன் கையுறையுடன் சென்று "பின்னும் தனது 
ருறையைத் தெரிவிக்க வேண்டிப் பூவை உடைய 
மெல்லிய தழையையும், அழகிய பூக்களையும் கொள் 
ின்றிலீர்; தனித்து நான் வருந்தக் கொடுமைப் 
பாட்டினைச் செய்து உம் கண்மலராம் காம பாணத்தைக் 
கொண்டு என்னை அலைத்தலையோ நீங்கள் முழுதும் 

று உள்ளது, நும்மால் அருளுமாறு கற்கப்பட்டது 
இல்லையோ”? என வருந்திக் கூறினன். 

2. சந்தனத்தழை தகாது என்று மறுத்தல் [91. ஆரத்தழை] 

சந்தனத் தழையுடன் வந்த தலைமகனை நோக்கிப் 
“பொதிகை மலையில் உள்ள இச் சந்தனத் தழைகளை 
அண்ணலே ! நீ'தந்தால் அத் தழைகளைப் பிறர் அவள் 
அணியக் கண்டால் இங்கு இல்லாத இத் தழையைக் 
கொண்டு வந்தார் யார்? என ஐயமுண்டாகும்; ஆ தலால் 
இவை கொள்ளேன்?” என்று தோழி கூறித் தலைமகனைச் 
பரட்படுத்தினள். 

3. நிலத்தின்மைகூறி மறுத்தல் [92. முன்தகர்த்து] 
இங்ஙனம் சந்தனத் தழையைக் கொள்ள மறுத்த 

தோழி பின்னும் அவன் பிறிதொரு தழையைக் கொண்டு 
வந்ததைக் கண்டு, *4இம் மலையிடத்து (கயிலைமலை 
யிடத்து) இல்லாத இத்தழையை அண்ணலே! நீ 
தந்தால் குறத்தியராகிய எங்களுக்கு இதுவரை எங்கள் 
ரூடியில் இல்லாத பழிவந்து சூழ்ந்து கொள்ளும் என்று 

ry 
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அஞ்சுகின்றோம். அதனால் இத்தழை கொணரற்பால 

தன்று!” என்று கூறி அதனை வாங்க மறுத்தனள். 

4. நினைவு அறிவுகூறி மறுத்தல் [98. யாழார் மோழி) 

நிலத்துக்கு உரியது அன்று என்று தோழி 
கூறினதால் அந் நிலத்திற்கு உரிய தழை கொண்டு 
தலைமகன் வர, அது கண்டு தான் உடம்பட்டவளாய், 

“யான் சென்று தலைவி இத் தழையை வாங்க?உடம்படு 

வாளோ என அவள் நினைவை அறிந்து வந்து தடை 

யின்நிக் கொள்வேன்; அவள் சொல்வது அறியாது 

தழையைக் கொள்ள அஞ்சுகின்றேன்?” எனத் தோழி 

5. படைத்து மொழியால் மறுத்தல் (94. எழில்வாய்] 

தலைவியின் நினைவு அறிந்து ஏற்பேன் எனக் கூறிய 

தோழி சிறிது புடை பெயர்ந்து தலைவியின் நினைவை 

அறிந்தாள் ஆகத் தலைவனிடம் வந்து “*இத் தழையை 
யானே அன்றி அவளும் விரும்புவாள் ஆயினும் ஒரு 

குறை உண்டு; இத்தழை சிவபிரான் வீற்றிருக்கும் 

குற்றாலத்தில் உள்ளதாகிய அசோகப் பொழிலில் 

அல்லது வேறு ஓர் இடத்து இப் பூந்தழை இல்லை; 
ஆதலால் இத்தழை தலைவிக்கு எவ்வாறு வந்தது என்று 

ஆராயப்படும். அதனால், இதைக் கொள்ளேன்”? என்று 

கூறினள். (பிற இடத்தும் உள்ள அத்தழை 

அவ்விடத்து அல்லது இல்லை என்றதனால் படைத்து 

மொழி ஆயிற்று.) 

6. நாண் உரைத்து மறுத்தல் [95. உறுங்கள்] 

இதைக் கேட்ட தலைமகன் தழையை விட்டு ஒரு 

மாலையைக் கையுறையாகக் கொண்டு சென்றால் அவள் 

மறுக்கும் வகையில்லை என்று கருதிக் கழுநீர் மலரை 

மாலையாகத் தொடுத்து சாடுத்துச் செல்ல, அது கண்ட 

தோழி :*செவிலியர் சூட்டிய கண்ணியின்மேல் இந்தக்
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வியை யான். சூட்டினால் தலைமகள் நாணுவள்?? 

வல்டு கூறி மறுத்தனள். 

1. இரையாமை கூறி மறுத்தல் (96. நறமனை] 

ிலமீகள் நாணுவள் என்று கூறி (தலைவி) தோழி 
i நாணம் கிடக்க, குறவர் மனையில் உள்ள 

வங்கை மலரை அல்லது, தெய்வத்திற்குரிய கழுநீர் 

பாநலிய பூக்களைச் சூட மாட்டோம்!” என்று கூறி 
ஏம்மாலையை வாங்க மறுத்தனள். 

  

ட்ப 

$.  செவ்ளியிலன் என்று மறுத்தல் [97. கற்றில]) 

அங்ஙனம் மறுத்த தோழி “இவள் தலைவி புடை 
பெயர்ந்து. விளயாடாமையின் அன்னம் இவளைக் 
ஸ்டு இவளது மெல்லிய நடையைக் கற்கவில்லை; மான் 
இவள் கண்ணைக் கண்டு இவளதுகண் நோக்கம் போன்ற 
ஃமாக்கம் இன்னும் பெறவில்லை ; கிளி இவளுடைய 

பச்சைப் போலப் பேசும் திறத்தை இன்னும் பெற 

வில்லை; என் பிள்ளை(தலைமகள்) இன்னும் விளையாட்டின் 
கஸ். உற்நிலள்; அது கிடக்க), நீர். என்னிடம் 

ம், நான் உமக்கு விடை கூறினதும், அவள் 

ம் அறிந்திலள் இ; ஆதலால் அவள் பக்குவி 
அல்லள். (செவ்வியிலள்); செவ்வி பெற்றபின் நீர் 
நைகொண்டு வரலாம் எனத் தலைவனிடம் கூறி 
று த் தனள். 

9. நாப்புடைத்தென்று மறுத்தல் [98. முனிதரும்] 

செவ்வியிலள் என்று கூறிச் செவ்வி பெற்ரால் குறை 
யில்லை என்றாள் தோழி என உட்கொண்டு தலைமகன் 
மிற்ப, . *ததிரவன் மறைந்தான்; இனி, தாழ்ப்பின் 
அன்னையும் முனியும், என் ஐயன்மார் நன்றாக ஆராயாமல் 
ஏரும் செய்யும். மூர்க்கர்; இவ்விடமும் இனி இயங்கு 
வாரின்மையின் தனிமையைத் தரும்; ஐயனே! உனது 

ரூன்றமும் இந்திலத்தின்கண்ண தன்று; அதனால் இங்கு 
மிற்டத் தகாது, நீர் நாளை வாறும்!” என்று கூறித் தோழி 
பறுத்தனள். 
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10. நீயே கூறு என்று மறுத்தல் (99. அந்தியின்] 

அங்ஙனம் அவ்விடம் காப்புடைத்து என்று கூறின 
தோழி, பலாச்சுளையைக் கடுவன் (ஆண்குரங்கு)மந் தியின் 
(பெண்: குரங்கின்) வாயில் கொடுத்துப் பாதுகாக்கும் 
சிலம்ப! (மலையை உடையவனே !) தலைவியின் மனம் 
நெகிழும்படி இனிய வாய்மொழிகளை அவளிடம் நீயே 
சென்று சொல்வாயாக எனக் கூறி மறுத்தனள். 

[உட்கோள் :--கடுவன் மநீ தியை மகிழ்வித்தது போல உன் 
வார்த்தைகளை அவளிடம் நீயே கூறி அவளை ம௫ழ்விப்பாயாக 
என்பது உள்ளுறை உவமம். ] 

11. ருலமுறை கூறி மறுத்தல் [100. தேங்கம் பழம்] 

நியே கூறு எனச் சொல்லக் கேட்ட தலைமகன் இது 
வரை என் கசூறையை முடித்துத் தருவேன் என்று 
*உடம்பட்ட தோழி இப்போது என்னிடம் நின் குறையை 
நீயே முடித்துக்கொள் என்கிருளே என ஆற்றாது Mu, 
அவனை ஆற்றுவிப்பது காரணமாக நீர் பெரியீர், யாம் 
சிறியேம் எனக் குலமுறை கூறித் தோழி மறுத்தனள். 
(நீர் தொழத்தக்க உயர்ந்த குலத்துள்ளீர், நாங்கள் இழி 

குலத்தவர் என்றபடி) 

12. நகையாடி மறுத்தல் [101. சிலையோன்ற] 

  

  

குலமுறை கிளத்தலால் தோழி மறுத்துக் கூறியவா 
றன்று என உட்கொண்டு தலைமகன் மகிழ்ந்து நிற்ப, 
எம் ஐயன்மார் எய்த கணை ஒரு பெரிய யானையின் 
முகத்தை உருவிச் சென்று மண்ணில் குளித்துப் 
புதையும்; அவ்வாறன்றி இந்தத் தலைவர் ஒரு மான்மேல் 
எய்த அம்புடன் அந்த மான் விரைந்து ஓடி விட்டது. 
ஆதலால் இவர் கையில் இருந்த வில் கொலைத் 
தொழிலில் மிக்க திண்ணியது தான் !?? என்று கூறித் 
தோழி நகையாடினள். 

* 91, 98 ஆம் பாடல்கள் பார்க்க.
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13. இரக்கத்தொடு மறுத்தல் [102. மைத்தழை] 

ீாழி நகையாடுவதைக் கண்ட தலைவன் இவள் 
வவ்னறுடன். நகையாடுவது தழை வாங்குதற் பொருட்டு: 
eran» ட்கொண்டு நிற்ப, பின்னும் தழை ஏலாது, இவர் 

பில தழையேந்திக், கையில் வில்லில்லாமலே யானை 
Joh pw 2 எனக் கேட்கின்றனர். பித்தர் போலும் இப் 

பெரியார் ! என்ன பாவம் இது ! எனத் தோழி இரக்கத் 
டன் கூறித் தழையை ஏலாது மறுத் தனள். 

  

   

14. சிறப்பின்மை கூறி மறுத்தல் (108. அக்கும்] 

என் வருத்தத்துக்கு இவள் கவலைப்படுகின்ரு 
வா தலின் என் எண்ணத்தை இவள் முடித்து வைப்பாள் 
எனக் கருதித் தலைமகன் பின்னும் நிற்பத், தோழி 
சிலம்பா ! இக்குன்றிலுள்ள மாமரங்களும், சுனைகளும் 
ருளிர்ந்த தளிர்களையும், நல்ல மலர்களையும் எக்காலத்தும் 
விரிந்ததியாத தன்மையன; (இந்த மலையிடத்துத்) தலைவி 
தோன்றின நாள் தொடங்கி இவள் மேனியின் நிறத் 

ரூப் பயந்து மாமரங்களும் தளிர் ஈன்று அறியா. 
களும் மலர்கள் ஈன்றறியா ஆதலால் இந் நிலத்து 

இல்லாதவற்றை நாங்கள் ஏற்றால் பலர்க்கும் வினவு 
On NG இடமாகும். ஆதலால் தழை வேண்டாமெனச் 
ரிறப்பின்மை கூறி மறுத்தனள். 

   

  

15. இளமைகூறி மறுத்தல் [104. உருகுதலை] 
சிறப்பின்மை கூறித் தோழி மறுத்தனளே ஒழிய... 

மீவறு காரணம் இல்லையென நினைத்துத் தலைவன் சிறப்பு 
» ml ul தழைகொண்டு செல்ல அது கண்டு “எமது: 
பெருத்துறைப் பிள்ளையாம் தலைவியின். குழல்கள் 

படா; முலைகள் தோன்று; அவள் மொழி 
சின்மொழி; அப்படி இருக்க, நீ அவளிடம் 

ொல்லுவது யாதாம் 1! சிறிதும் பொருத்தமில்லை!” என்று 
ரவியின். இளமை கூறித் “தோழி தழை வாங்க 
பறுத் சனள். 
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36. மறைத்தமை கூறி நகைத்துரைத்தல் (105, பண்டால்] 

வேறு காரணம் சொல்லி மறுத்து இப்பொழுது 
தலைவி இளையள் என்று இயையாமை கூறி மறுக்க 
வேண்டியது என்ன காரணம் ? இனி இவ் ஒழுக்கம் 
இவளை (தோழியை) விட்டு நான் வேறு வகையில் என் 
எண்ணத்தை முடிப்பேன் என உட்கொண்டு தலைவன் 
நிற்க, இனி நீ என்னை மறைப்பின் கருதியது முடியும் 
முறைமை (வழி) இல்லைபோலும் (காரியம் முடிக்கை 
அரிது) என்று கூறித் தோழி நகைத்து உரைத்தாள். 

17. நகை கண்டு மகிழ்தல் (106. மத்தகஞ்] 

இவளை (தோழியை) ஒழிய ஒழுகக் கடவேன் என்று 
தலைமகன் தன்: மனத்திற் குறித்த குறிப்பைத் தோழி 
அறிந்து நகைக்க, அவளது (தன்னை மறைத்தால் முடி 
யாது, மறையா விட்டால் முடியும் என்பதை) உள்ளக் 
கருத்தை நான் அறிந்து இவள் மறுத்தாளாயினும் நம் 
மாட்டு மலர்ந்த முகத்தினளாய் இருப்பதால் தோழியை 
நோக்கி “உனது முகமாகிய மதியின்கண் உண்டாகிய 
மெல்லிய நோக்கந்தான் எனக்குச் சிறந்த துணை ஆகும் 
அதனால் ஆற்றத் தகும்'” என்று தலைவன் மகிழ்ச்சியுடன் 

18. அறியாள் போன்று நினைவு கேட்டல் 

[107. விண் இறந்தார்] 

தலைமகனது மகிழ்ச்சியைக் கண்ட தோழி, இவன் 
வாடாமல் தழையை வாங்குவேன் என உட்கொண்டு 
“எம் பெருமானது திருக்கழுக்குன்றத்துச் சந்தனச் 
சோலையில் பந்தாடுகின்ற எனது தோழியர் எண்ணிறந்த 
பேர் உண்டு, மன்னனே! அவருள் யார் கண்ணதோ? 
நினது அருள் கூறுவாயாக'? எனத் தலைவனைக் 
கேட்டனள்.
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19. அவயவம் கூறல் [108. குவவின] 

  

ழி அங்ஙனம் கேட்க, அவளை ( தலைவியை) இவள் 
(கழி) அதிந்திலள்; அறிந்தாளாயின் தழைஸ்ய வாங்கு 
வாள்: என உட்கொண்ட தலைவன், தன்னால் கருதப் 
பபட்டாளுக்கு அவயவம் இவை எனத் தோழிக்கு விளக்க 
வேண்டித் தலைவியின் குவிந்த கொங்கை குரும்பையை 

நம்; குழல் கொன்றைப் பழத்தை ஓக்கும்; செவ்வாய் 
கொவ்வைக் கனியை ஓக்கும்; அவளுடைய வாள் நகை 
(பழ்கள்) வெண்முத்தை ஒக்கும்; கண்மலர் செங்கழு 
ரை ஓக்கும்; ஒளி முகம் உவவின் மதிபோல்(பூரண நிலவு 
பால்) ஒளிரும்; என்னால் கா தலிக்கப்பட்டவளுக்கு அவய 
வங்கள் இவ்வாறு இருக்கும். இப்படிக்கு அவயவங்களை 
ஈுடையாளையும், அல்லாதாரையும் உன்னால் கண்டு 
கொள்ள முடியாதோ'' எனத் தோழிக்குக் கூறினான். 

  

20. கண்ணயந் துரைத்தல் [109. ஈசற்கு] 

அங்ஙனம் தலைவியின் அவயவ இலக்கணங்களைக் 
ஈஉறிய தலைவன், அத்துடன் அமையாது அன்று தனக்கு 
இத் தோழியைத் தனது கண்ணால் காட்டின தலைவியின் 
நண்ணை நினைந்து, அக்கண்ணால் தான் பெரிதும் இடர்ப் 
பட்டான் ஆதலின் கண்மலர் செங்கழுநீர் ஏன்று தான் 
ஈஉடினது அமையாது ஆதலின், பின்னும் அக் கண்ணை 
மந்து, - “ஈசனிடம் யான் வைத்த அன்பு போல 
அன்று, ஈசனால் வாங்கப்பட்ட எனது பாசம் போலக் 
கறுத்து, அவனது தில்லையின் ஒளியை ஒத்து, அவன் 
(வந்த) தோள்களில் பூசியுள்ள அத் திருநீறு போல 
வெளுத்து, அவனுடைய பூப்போலும் திருவடிகளைப் 
புகழ்ந்து யாம் பேசும் அத்திரு வார்த்தை போல 
மிகவும் நீண்டு இருக்கும்; என்னால் காணப்பட்டவ 
டைய பெரிய கண்கள்!” எனப் பின்னும் தலைவன் 
விளக்கமுறக் கூறினான். ல் 

விளக்கம் இவை கண்ணின் இலக்கணம் காட்டிய 
வாரும். அவ்விலக்கணம் பின் வருமாறு :-- 
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கண்ணிற் கியல்பு கசடறக் கிளப்பின் 
வெண்மை, கருமை, செம்மை, அகலம் 
நீளம், ஒளியென நிகழ்த்துவர் புலவர்'” 

இவ்விலக்கணப்படி செம்மை கண்டிலேம் என்பதற்குச் 
செம்மையும் கூறிற்றாம். எங்ஙனம் எனில் அவன் 
தோளில் பூசத் திருநீறு என்றதனால் சிவப்பும் சொல்லிய. 
தாயிற்று. (அவன் **சிவனெனும் நாமந் தனக்கே. 
யுடைய செம்மேனி எம்மான்!” ஆதலின்.) 

(*யான்' பேசத் திருவார்த்தை என்னாது *யாம்* 
என்றது என்னையோ எனில் திருவார்த்தை பேசும் 

ன்பர் பலர் ஆகலான் யாம்” என்று பலராகக் 
கூறினார். ] 
21. தழை யெதிர்தல். [110. தோலாக்கரி] 

தலைவன் இங்ஙனம் தலைவியின் கண்களை விளக்கிய 
தைக் கேட்ட. தோழி, “எம்மை ஏதம் செய்ய வந்த 
யானையை நீ வென்றதை நினைத்தும், யான் பலமுறை. 
மறுத்தும் போகாது, பேரன்பினை உடையவஞாய் நீ 
விடாது துவண்ட துவட்சியை நினைத்தும் தழையை வாங் 
குவேம், அல்லது, எமது குடியின் பழமைக்கு இயலாத. 
இயல்பை உடையது இத்தழையை ஏற்பது?” என்று கூறி மறுப்பது நியாயம் அன்று அதனால் நீ அவளுக்குத் தந்த 
கொய் தழையை ஏற்கிறோம். (நீ செய்த உதவியைப்பற்றி' 
அல்லது ஏலேம் என்றவாறு.) 

22. குறிப்பறிதல். [111. கழை காண்டலும்] 

தலைவன் மாட்டுத் தழையை ஏற்றுக்கொள்வேன் 
என்ற தோழி, தலைவிக்குத் தெற்றெனக் கூறுவேனாயின் 
அவள் மறுக்கவும் கூடும் என உட்கொண்டு “இதுவரை 
தழை ஏலாமைக்குத் தக்க பொய் சொல்லி மறுத்தேன்; 
இனித் தலைவனுக்கு வருத்தம் தரக்கூடிய நோக்கத்தைக் 
கண்டபின் என்ன, செய்வது என்று தெரியவில்லை.
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அவனிடம் இனிப் பொய் சொல்லும் நெறி அறிகின் 
றியீலன்” என்று கூறித் தழை ஏற்கத், தலைவியினுடைய 
ரூடிப்பைத் தோழி அறிய விரும்பினள். 

23.  சுறிப்பறிந்தூ கூறல் [112. தவளத்த] 

அங்ஙனம் விரும்பின தோழி யானையைக் கடிந்து 

பரு தவி செய்தவருடைய கையில் தழைதுவள த்தகுமோ. 

அது துவளாமல் நாம் அவரது குறையை முடிக்க 

மவேண்டாவோ என்று பக்குவமாகத் தலைவியினிடம் 

(தாழி கூறினள். 

24.  வகுத்தூரைத்தல் [118. ஏறும் பழி] 

இங்ஙனம் தோழி கூறியும் தலைவி பெரு நாலை எ 
கலின் தழையைவாங்காது நிற்ப, அக்குறிப்பு அறிந்து 
௬ வகையாலும் நமக்குப் பழி வரும். எங்ஙனம் எனில் 

தழை ஏற்பின் நாமே ஒரு நட்புச் செய்தோம் என்ற 
பழி வரும். தழையை ஏலாவிடின் வேறுவழி காணாது 
ிலைவன் மடல்மா ஏறும் பழி நமக்கு வந்து சேரும். 

ழையை ஏற்றால் அதனால் வரும் பழி அறத்தொடு 
பமிற்றல் முதலாய வழியால் தீர்க்கலாம். ஏலாவிடின் 
தலைவன் மடல்மா ஏறும் பழியை நம்மால் எவ்வகை 
யாலும் தீர்க்க முடியாது. ஆதலால் தழை ஏற்பதே தக்கது 
என்று தோழி தலைவிக்கு வகுத்துரைத்து நாம் புனங்காத்த 
(போது நம்மை நோக்கி வந்த மலை போலும் யானையைத் 
தொலைத்த அவருக்கு யாம் செய்வது என்னோ அதனை 
அ.றிகின்்றிலேன், என்று தோழி.கூறினள். 

    

25. தழையேற்பித்தல். [114. தெவ்வரை] 

அங்ஙனம் தோழி தன்னிடம் கூறக் கேட்ட தலைவி 
தழை ஏற்பதே நன்று என்று உட்கொண்டு நிற்ப, அக் 
ரூ.றிப்பறிந்து தோழி “நம்மாட்டுத் தலைவன் வைத்த 
அன்பால் இம்மலைக்கண் தலைவன் எளிதாகக் கொண்டு 
வந்து தந்த இத்தழை வளவிய கயிலைமலையிடத்து அல்லது



6.1 திருக்கோவையார் உரைஈகடை 

பிறிதோரிடத்தில் இல்லை. ஆதலால் இத்தழையைக் 

கொள்வாயாக'? என்று கூறித் தழையைத் தலைவியிடம் 

கொடுத்தாள். 

26. தழை விருப்புரைத்தல் [115. பாசத்தளை] 

. தழையைக் கொடுத்தபின் தோழி தலைவனிடம் 

சென்று நீ தந்த தழையை நான் தலைவியிடம் கொடுத் 

தேன். அங்ஙனம் கொடுப்ப அங்கு நிகழ்ந்ததைச் 

சொல்வேனாயின் பெருகும். சுருங்கச் சொல்லின் அத் 

தழையை அவள் APT SHIN பூசிக்கொள்ளவில்லையே 

ஒழிய வேறு செய்யாதனவில்லை'? என்று தலைமகளுக்கு 

அத்தழைமீது இருந்த விருப்பத்தைத் தலைவனுக்கு 
எடுத்துக் கூறினள். 

குறிப்பு :- ₹க௨. சேட்படை' என்னும் இவ்வதிகாரம் 
1. தமழைகொண்டு சேறல் மூமலான 26 நுறைகளைக்கொண்டு 

முடிகின்றது. ் 

௧௩ பகற்குறி 

தலைமகளைத் தழை ஏற்பித்த தோழி தலைமகனுடன் 

அவளைப் பகற்குறிக்கண் சேர்ப்பித்தல். 

ந, குறியிட்ங் கூறல் [116. வான் உழை] 

தலைவி தழை விரும்பினதைத் தலைவனிடம் கூறிய, 

Garp $6 pave விளையாடுமிடத்து ஒரு கரிய பொழில் 

கதிரவன் நுழையா இருளாய் உள்ளது. அப்பொழிலின் 

நடுவில் ஒரு பளிங்குப் பாறை இருக்கின்றது. அங்கு 

நட்சத்திரங்கள்போலச் சுரபுன்னை மலர்கள் விளங்கி 

நிற்கும். அப் பளிங்குப் பாறை சந்திரன் தன் வானி 

LSS! வாழ்வைவிட்டு அக்கானிடத்து வாழ்தலை விரும்பு 

தல் போலத் தனது எழிலைப் புலப்படுத்தும். அவ்



௫௩. பகற்குறி ௩௨௯. 

விடத்து. வருவாயாக?” என்று தலைவனுக்குத் தோழி 

ரறியிடம். கூறினாள். 

2. ஆழிபும் படர்தல் [117. புயல்வளர்] 

தலைமகனுக்குக் குறியிடம் கூறினபின் தோழி 

தரிலவியிடம் சென்று “நாம் திருவம்பல நாதனுடைய 

பரிலயிற் குளிர்ந்த புனத்தின்௧ண் உயர்ந்த சுரபுன்னை 
பமத்தில் தொடுத்துள்ள ஊசலில் விளையாடிப், பின் 

பபாய் அதற்கு அயலில் உள்ள குன்றில் நின்று வரும் 
அருவியில் விளையாடுவோம் நீ வருவாயாக'' என்று 

லைவியிடம் கூறி ஆடிடத்திற்குத் தலைவியுடன் 

சென்றனன். 

3. குறியிடத்துக் கொண்டு சேறல் [118. தினைவளம்] 

ஆடிடம் சென்ற தோழி தலைவனுக்குத் தான் 

சொன்ன குறியிடத்துத் தலைவியைக் கொண்டு சென்று: 

மரர்க்கும் பொழுது ஆயத்தாரைத் தம்மிடத்தினின்றும் 

நக்க வேண்டுதலின் தினைகாத்தல் முதலாய 

விர யாட்டுக்களை த் தான் கூறவே % அவ்வவ் 

விளையாட்டுக்கு உரியவர் தலைவி அவ்வவ்விடங்களிலே 

வருவாளென்று கருதித் தோழி சொன்ன வகையே 

அவ்வவ் விளையாட்டு விருப்பினால் எல்லாரும் பிரிவர். 

இங்ஙனம். ஆய வெள்ளத்தைப் பிரிந்து தமியளாகி 

மென்ற... தலைவியுடன், நாம் போய் மயிலாடுதலைக் 

ாாண்போம் எனக் கூறி, குறியிடத்துக்குத் தலைவியுடண் 

(மீராழி சென்றாள். 

  

4.  இடத்தூய்த்து நீங்கல். [119. ௩ரல்வேமின] 

குறியிடங் கொண்டு சென்ற தோழி, “யான் அவ் 

விடத்துச் சென்று நின் குழற்குப் பூக்கொய்து வருவேன்? 

  * <3 09 2ar wT D&aor raion 5ம். (Bas sen tis காத்தல் 
a. லைம்பில் கூவி எதிரழைத்தல் 3. சுனைப்புனலில் 
பபாய்ம்று விளையாடுதல் 4. மலர்க்கொய்தல்.



௭ப திருக்கோவையார் உரை௩கடை 

அவ்விடம் வேய் முத்துதிர்தலான் நினது மெல்லடிக்குத் 
தகாதாதலான் நீ என்னோடு வாராது இங்கே தின்று 

பூக்கொய்வாயாக?? வெனத் தலைமகளைக் குறியிடத்து 

நிறுத்தித் தான் நீங்கினள். 

3... உவந்துரைத்தல் [120. படமா] 

இங்ஙனம் தோழி, தலைவியைக் குறியிடத்து 
நிறுத்தி நீங்கினவுடன் : தலைவன் வந்து தலைவியை 
எதிர்ப்பட்டு *₹*இப்பளிங்குப் பாறையைப் படத்தை 
உடைய பாம்பாகிய பள்ளியாக்கி என்னை அப் பாம்புப் 
யள்ளியில் தங்கும் திருமால் என்று நீ நினைத்தோ 
அல்லது திருமாலின் மார்பிலன்நித் தாமரையிலும் 
இருத்தலால் நான் உண்னை விட்டு நீங்கினும் என் 
இதய தாமரைப் பூவையே உனக்கு இடமாக இருக்க 

நினைத்தோ. நீ... இந்தப் பொழிலிடத்து வந்து 
நிற்கின்றாய்! எனத் தலைவியை உவந்து உரைத்தான். 

6. மருங்கணைதல். [121. தொத்தீன்மலர்] 

அங்ஙனம் தலைவன் உவந்துரைப்பக் கேட்ட தலைவி 

பெருநாணினள் ஆதலின் தன் கண் புதைத்து ஒரு 
'கொடியின்௧ண் நாணத்துடன் மறைந்து நிற்க அவளது 
இடை அடர்ப்புண்ணக் கண்ட தலைவன் பித்தை 
உடையீர் ! ஏ /பணைமுலைகாள்! நீர் இன்னும் பெருக் 

கின்றது என்னுக்கு? இது நன்றன்று,' என்று! கூறி 
தான் ஆதரவு உரைத்து அம்முலைகளை முனிந்து 
அவளது இடையைத் தாங்குவானாய் அவள் மருங்கு 
சென்று அவளை அணை த்து நின்றான். 

3. பரங்கி யறிவுரைத்தல் [122. அளி£6] 

அங்ஙனம் தலைவியின் மருங்கு அணைந்த தலைவன் 

தலைவியை நோக்கி “உன் கூந்தலில் இட்ட பூவும் நீ 
அணிந்துள்ள அணிககூநம், கூந்தலில் நீ சுற்தி 
வைத்துள்ள மாலையும் எல்லாம் முன்போல் இருக்



௧௩. பகற்குறி rs 

ன்றன". எனக் கூறித் தலைவியைக் கோலஞ் செய்து 
"இலவ நின் தோழி செய்த கோலமே, நான் 
MNS sui Carewb செய்தே னென்று நீ கலங்க 
பவண்டாம்... எனச் சொல்லித் தான் தலைவியுடன் 
கடினத் தோழி அறிந்தமையைத் தலைவிக்கு 
© ond ji) HOOT esr. 

8.  உண்மகிற்ந் தூரைத்தல். [128. செழுநீர்] 

அங்ஙனம் தலைவன் தங்கள் கூட்டத்தைத் 
தோழிக்கு. அறிவித்தனன் என அறிந்த தலைவி 
இனி நமக்கொரு குறை இல்லை என உண்மகிழ்ந்து 
முகம். மலரா நிற்ப அம்முகமலர்ச்சியைக் கண்ட 
லவன் தலைவியைக் கழுநீர் மலராகவும், தான் அம் 
மலரில் உள்ள தேனைப் பருகும் வண்டாகவும் புனைந்து 
ன்னுள் மகிழ்ந்து கூறினன். 

9. ஆயத்துய்த்தல் [124. கொழுந்தாரகை] 

அங்ஙனம் மகிழ்ந்து கூறின தலைவன் நட்சத்திரங் 
களாகிய முகைகளையும் மேகமாகிய பச்சை இலையையும் 
உடைய விண்ணாகிய மடுவின்கண் எழுந்து நிறைந்த 
மதியாகிய வெண்டாமரைப்பூ தனது எழிலைப் புலப்படுத் 
தினமை போல நீ சென்று பொழிலில் விளையாடுகின்ற 
உன் ஆயத்துடன் உன் பொலிவு விளங்க இனிச் 
சேர்ந்து விளையாடுவாயாக என்று கூறித் தலைவியை 
ஆயத்துக்குச் செல்லச் செலுத்தினன். 

10. தோரழிவந்து கூடல் [125. போன்னையான்] 

இங்ஙனம் தலைமகனைப் பிரிந்த தலைவி பூக்கொய்யா 
நின்றாளாகப் பிரிவாற்றாமையானும் பெருநாணினானுந் 
தடுமாறி மொட்டுக்களைப் பறியாநிற்ப, *யானின்குழற் 
காம் பூக்கொண்டு வந்தேன், & விரல் வருந்த 
மொட்டுக்களைப் பறிக்க வேண்டார்” எனக் கூறித் தோழி 
வந்து அவளிடம் சேர்ந்தாள்.
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11. ஆடிடம் புருதல் [126. அறுகால்] 

அங்ஙனம் சேர்ந்த தோழி “அழகான நல்ல மணம் 
பொருந்திய பூங்கொத்துக்களை ஐம்பால் வகுத்த உனது: 
கூந்தலிலே நிறைய அணிந்தேன். சிறிய தென்றல் 

வீசும் உன் இடை தளர்ந்து வருந்தாதபடி உன் பழைய: 

ஆயக் கூட்டத்தாரிடத்தே நீ மெல்லச் சென்று சேர் 
வாயாக? எனக் கூறித் தலைவியுடன் ஆடிடம் 

புகுந்தனள். 
12. தனிகண்டுரைத்தல் [127. தழங்கும்] 

தலைவியை ஆயத்துய்த்த தோழி தலைவனைத தனி 
யாகக் கண்டு, *அருவியை உடைய இதே எம்முடைய 

சீறூர். இதன்கண் யாம் அருந்தும் தேனையும் கிழங்கையும் 
நீ அருந்தி இன்று எம்மூர் தங்கி, குன்றத்தினர் 
விளையாடும் குரவைக் கூத்தை இன்று இரவு கண்டு 

நாளை உன் நகர்க்கு ஏகுவாயாக,” என்று உலகியல் 

கூறுவாள் போன்று வரைவு (திருமணம்) பயப்பக் 
கூறினள். 

13. பருவங் கூறி வரவு விலக்கல். [128. தள்ளி] 

இங்ஙனம் உலகியல் கூறுவாள் போன்று குறிப்பால் 

திருமணத்தைத் தலைமகனுக்கு உணர்த்திய தோழி, 
“தலைவ! தலைவியுடைய இடையை அவளுடைய 
அழகிய முலைகள் வளர்கின்றபடியால் வருத்துவன 
போன்றன. ஆகையால் கடுக அவளைத் திருமணம் 
செய்து கொள்வாயாக,'' எனத் தலைவியின் பருவங் 

கூறித் தலைவன் வரவைத் தோழி விலக்கினள். 

14. வரைவுடம்படாது மிருத்துக்கூறல். [129, மாடம்சேய்] 

இங்ஙனம் தன் வரவைத்தோழி விலக்கக் கேட்ட தலை 

வன் “*தெய்வலோகத்திலுள்ள பெண்களும் இத்தலைவிக்கு 

ஒப்பு அல்லர் என்னும்படி தாமரைப் பூவைத்தனது நிலை 

பெற்ற பீடமாகக் கொண்டிருக்கின்ற பிரமனாலே பெறப்:
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பட்ட. இத் தலைவியை இம் மலையில் வாழும் கொடிச்சி 
soins ih சொல்வது. அங்ஙனம் சொல்லற் பாலையல்லை 
வனத் தலைவன் திருமணத்திற்கு உடன்படாது 
தரிலவியை விசேடித்துக் கூறினான். க 

15. உண்மை கூறிவரைவு கடாதல் [180. வேய்தந்த]” 

திருமணத்துக்கு உடன்படாது தலைவியை வீசேடித் 
துக் கூறிய தலைமகனிடம் எமக்குத் தாயுந்தந்தையு 

மாய்த் தன் திருவடிக்கு எனக்கு அன்பைத் தந்து 
பன்னை அடிமை கொண்டவராயுள்ள அம்பலவர் மலையில் 
என்னுடைய தாயும் தந்தையும் கானவரே (குறவரே) 
எங்கள் தொழில் தினைகாவல்; ஆதலால் உனக்கு வரைவு 
மவேண்டாமென்நறிருந்தால் நீ ஒன்றும் புனைந்து கூற 
வேண்டாம்!” என்று தோழி தலைவனிடம். உண்மையைக் 
"உறி வரைவு கடாவா நின்றாள். 

16. வருத்தங் கூறி வரைவு கடாதல் [181. மன்னுக்திரு] 

“அங்ஙனம் உண்மை கூறிய, “நீர்? வரையாவிடின் 
லைவி வருந்துவள். ஆனால், “நீர்” வரைவு என்று நினைப் 
தற்கே மனம் தளர்ந்து வாடுகின்நீர். இவ்வாறு 

உங்கள் இருவரின் உள்ளம் மாறுபட நிகழ்தலால் : நான் £ 
(மிவபிரானுடைய திருவடியைப் போற்றாதவரின் அறிவு 
போல) தனிமையுற்று வருந்துகின்றேன்: என்று தோழி 
நலைவனிடம் மனம் குழைந்து கூறி வரைவு கடாவினாள். 

17. தாயச்சம்கூறி வரைவு கடாதல் [182. பனித்துண்டம்] 

அங்ஙனம் மனம் குழைந்து கூறின தோழி:*சிலம்பா 
லைவியின் கதிர் முலைகளின் ஒருப்பாட்டைக் கண்டு 
எம். அன்னை நெஞ்சழிந்து தலைவியின் சிற்றிடைக்கு 

இனி ஒரு பற்று (ஆதாரம்) கண்டிலம், என்று அஞ்சு 
ஏின்ருள். (ஆதலால் கடுக வரைந்து கொள்வாயாக) 
வன்று தலைவனிடம் கூறி வரைவு கடாவினாள்.
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இளமைப் பருவம் புகுந்தமையால் மகட் கூறு 

வார்க்கு அன்னை மாருது கொடுக்கும்; நீ அதற்கு 

முற்பட வரைந்து கொள்ள வேண்டும் என்றது 

18. இற்செறிவு அறிவித்து வரைவு கடரதல் 
(133. ஈ விளையாட] 

இங்ஙனம் கூறிய தோழி எம் அன்னை தலைவியை 

உற்று நோக்கி, நீ திருமலைக்கப்புறம் போய் விளையாட 

வேண்டாம் என்று கூறினாள். இனி இற்செறிப்பாள் 

போலும் என்று தலைவனிடம் உரைத்து வரைவு 

கடாவினள். 

19. தமர் நினைவுரைத்தூ வரைவு கடாதல். 
[134. சுற்றுஞ்சடை] 

தலைவியை இற்செறிப்பாள் எனக் கூறிய தோழி 

₹₹முலை தாங்க கில்லாது தலைவியின் இடை வருந்துதலைக் 

கண்டு தலைவியைத் தமர் இற்செறிப்பார் மற்றும் 

இந்தச் சீறூரில் பேசப்படும் பெரிய வார்த்தைகள் பழிச் 

சொற்கள் சில பலவுளவாகும். அயலவரும் மகட்பேச 

நினையா நின்ரு?' ரெனத் தமர் நினைவுரைத்து வரைவு 

கடாவா நிற்பர் எனத் தலைவனிடம் கூறி வரைவு 

கடாவினள். 

20. எதிர் கோள்கூறி வரைவு கடாதல். [185. வழியும்௮த] 

அங்ஙனம் தமர் நினைவுரைத்து வரைவுகடாய 

தோழி, 
“தலைவியை அடைவதற்கு வழி அவளை மணந்து 

கொள்வதே, அன்னையும் என்னைப் போல மகிழ்வாள். 
எந்தையும் உன் தகுதி நோக்கி உன் மொழியைக் 

கடவாது அதன் வழியே நிற்கும். சுற்றத்தாரும் நின் 
.வசப்படுவார். அயலவரும் நின் வரவை எதிர்கொள்வர். 

பல சொல்லுவானேன் திருக்குற்றாலத்துள்ளார் அறிய
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உம்மத தலைவியின் பணைத்தோள் ஐயுற வேண்டாம்.. 

இனி பல நஇனையாது பலரும் அநிய வரைவொடு வருவா 

யாக”? என எதிர்கோள் கூறி வரைவு கடாவா நின்ருள்.. 

21. ஏறுகோள் கூறி வரைவு கடாதல் ‘ 
[186. படையார்கருங்கண்ணி] 

%அங்ஙனம் எதிர்கோள் கூறி வரைவுகடாய தோழி, 

“எம்முடைய ஐயன்மார் அவளுடைய முலையின் பெருமை 

யும் இடையின் சிறுமையும் கண்டு எம்மூர்க்கண் விடை 

யின் மருப்பைத் திருத்தி விட்டார்; அந்த விடை சிவ 

பிரான் வாகனமாகிய ஏறு போன்றது. இனி அடுப்பன 

அறியேன்,” என ஏறுகோள் கூறி வரைவு கடாவா 

நின்ளுள். 

22. அயலுரையுரைத்து வரைவு கடாதல் [187. உருப்பனை] 

ஏறுகோள் கூறி வரைவுகடாய தோழி; “அயலவர் 

நாளைப் பொன்புனையப் புகுதா நின்ருர்; இதற்குத் 
வினையேன். சொல்லுவ தென்னே வெனத்தான் 

முன்னிலைப் புறமொழியாக (சிறைப் புறமாக) 

தலைவனிடம் அயலுரை யுரைத்து வரைவு கடாவா 

இின்ருள். 

23. தினைமுதிர் வுரைத்தூ வரைவு கடாதல் 
[138. மாதிடம்கோண்ட] 

அங்ஙனம் அயலுரை யுரைத்து வரைவு கடாய 

தோழி கயிலாயத்தின் பக்க மலையிலுள்ள பொண் 
போன்று மலர்களையுடைய வேங்கை, புனத்தில் தினை 
  

*இப்பாட்டு மூல்லைத்தணை யாகலின், அக்க முல்லைத் 

ஙணைக்கு. மரபாவது, ஓரிடத்தொரு பெண்பிறந்தால் அப் 
பெண்ணைப் பெழம்றவர் தந்தொழுவில் அன்று பிறக்க சேங் 
கன்றுகளை யெல்லாம் தன்னூட்டியாக விட்டு வளர்த்து அப் 
பரிஏினால் வளர்ந்த ஏற்றைத் தழுவினா னொருவனுக்கு அப் 
பெண்ணைச் கொடுத்தல் மரபெஷ்ப.
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கொய்யுங்களென்று பொன்னையொத்தமலர்களைச் சிதறித் 

தனது தேனைப் பூத்த இடம் சொரிய நின்று'' சோ திடம் 

சொல்லிற்று. இங்ஙனம் சோதிடம் சொல்லி அஃது 

எம்மைக் கெடுத்தது. க 

இனி நமக்கு ஏனல் விளையாட்டில்லை யெனச் 

சிறைப்புறமாகத் தலைமகளோடு கூறுவாள் போன்று, 

தினைமுதிர்வுரைத்து வரைவு கடவா நின்றாள். 

24. usd வரல் விலக்கி வரைவு கடாதல் 
[189. வடி.வார்வயல்] 

சிறைப்புறமாகத் தினைமுதிர் வுரைத்து வரைவு 
கடாய தோழி தலைவனை எதிர்ப்பட்டு நின்று, “இப் 

பெருங்கணியார் (பெரிய சோ திடர்) நமக்கு நோவு தகரப் 

பருவஞ் சொல்லுவாராயிருந்தார் எம்மையன்மார் இவர் 

சொல் கேட்டு இத்தினையைத் தடிவராயிருந்தார்;? 

எமக்கும் இனித் தினைப்புனங்காவலில்லை; நீரினிப் பகலில் 

வர வேண்டா 'வெனப் பகல்வரவு விலக்கி வரைவு கடாவா 

25. தஇினையொடு வெறுத்து வரைவு கடாதல் 
1140. நினைவித்த] 

தலைவனிடம் பகல் வரவு விலக்கி வரைவு கடாய 

தோழி ':பொதியின் மலைக்கண் உளனாகிய பொருப்பன் 

மேல்வைத்த விருப்பினால் தினைவித்தி, அதனைக் காத்து, 

உள்ளம் மலிந்து நின்ற எங்களுக்கு, அத்தினையை வித் 

திக் காத்த காவல் போய்த் தீவினையை வித்தி அதனைக் 

காத்து அதன் விளைவையும் உண்டதாகி முடிந்தது?” 

என்று சிறைப்புறமாகந் தினையொடு வெறுத்து வரைவு 

கடாவா நின்ருள். 

26. வேங்கையொடு வெறுத்து வரைவு கட்ரதல் 
. 1141. கனைகடல்] 

தினையொடு வெறுத்து வரைவுகடாய தோழி, *கயிலை 

மயில் அனையவளே ! இவ்வேங்கை யரும்பிய ஞான்றே



௧௩. பகற்குறி ௪௭ 

gy (toys கொய்தோமாயின், இன்று நம்மைக் 

கெடுப்பான் வேண்டி இந்தக் கணி (வேங்கை) இத்தினை 

ய்ய முயலுமாறு முண்டோ? யாமது செய்யப் 
பெற்றிலேம் என்று வேங்கையொடு வெறுத்து அவ்வேங் 

வையை இழித்துக்கூறித் தோழி வரைவு கடாவா நின்ருள். 

27. இரக்கம் உற்று வரைவு கடாதல் [142. வழுவாஇயல்] 

வேங்கையொடு வெறுத்து வரைவுகடாய தோழி, 

“விதைக்கும் பருவத்தும் கொய்யும் பருவத்தும் வழுவாது 

செய்யும் இயல்பையுடைய எம் தமராகிய மலையர் விதைப்ப 

யாம் வளர்த்த தினைக் கதிர்கள் எல்லாம், (திருச்சிற்றம் 
பலவரைச் சென்று நின்று தொழுவார் வினை அவர் 

மாட்டு நின்றால்) இப்புனத்தில் நிற்கும், எவ்வாறு 
அவ்வினை நில்லாதோ அவ்வாறு அக்கதிர்களஞம் நில்லா 

ஆயின” என்று சிறைப்புறமாகத் தலைவன் மாட்டு இரக்க 

முற்றுத் தோழி வரைவு கடாவா நின்றுள். 

28. கொய்தமை கூறி வரைவு கடாதல் [148. பொருப்பர்க்கு] 

அங்ஙனம் தலைவன் மாட்டு இரக்கமுற்று உரைத்த 

தாழி, :*அம்பலவரின் அன்பர்களுடைய ௧௬ (பிறவி) 

nim விட்டது போலக் காவலில் இருந்த இப்புனம் 

இப்பொழுது கொய்யப்பட்டுத்தொடர்பற்று நிற்கின்றது. 
அதனால் எமக்கு இப்புனங் காவல் இனி இல்லை. உமக்கு 

யாம் அதிவு சொல்கின்றேம் அல்லேம். நீரே அறிவீர்!” 
வனத் தலைவனிடம் தினை கொய்தமை கூதி வரைவு 

உடாவா நின்றாள். 

29. பிரிவு அருமை கூறி வரைவு கடாதல் [144. பரிவுசெய்து] 

தினை கொய்தமை கூறி வரைவுகடாய தோழி, “இப் 

தில் உண்டாய தினையைக் கொய்த பின்பும் 

யப்பட்ட தினையின் தாளில் இளங்கிளிகள் வந்து 

மிற்கின்றன.  இச்செய்கை “பேயோடாயினும் பிரிவு 

அரிது என்னும் உண்ஓஒமயைக் * காட்டுகின்றது.'? 

  



௪௮ திருக்கோவையார் உரைஈடடை 

என்று மறைப்புறமாக சிறைப்புறத்தேக் கூறித் தோழி 

வரைவு கடாவா தின்ருள். 

30. மயிலொடு கூறி வரைவு கடாதல் [145. கணியார்] 

பிரிவு அருமை கூறி வரைவு கடாய தோழி. 

“கணியார் கருத்து இன்று முடிந்தது. நாங்கள் 

போகின்றோம். புனமே பொழில்களே ! வேங்கையொடு: 

சேர்ந்தீராயின் நீர் எம்மை மறப்பீர். கயிலையினின் று 

வந்த மயில்காள் ! வேலேந்தித் தனியாக வரும் அவர் 

(தலைவர்) வந்தால் அன்புடைய நாங்கள் துணியாதன 

துணிந்தோம். (பிரிந்திருக்கத் துணிந்தோம்) என்று 

அவருக்குச் சொல்லுங்கள்' என மயிலொடு கூறி 

வரைவு கடாவா நின்ருள். 

31. வறும்புனங் கண்டு வருந்தல் [146. போதுவினில்] 

. அங்ஙனம் கூறித் தோழி புனங்காவலை விட்டுப் 

போன பின்பு தலைவியை நாடி வந்த தலைவன் 

புனத்திடை வந்து, **யான் முன்பு பயின்ற 'இடமேயாயின் 

இந்த இமம் ஏன் இவ்வாறு இருக்கின்றது! பெரிய 

பொழிலே! நுமக்குத்தான் இன்று வந்தது யாது? 

இப்பெரிய! புனம் அருவியாய் விழும் மதுவின்கண் 

(தேனில்) அதன் சுவையை மாற்றும். கைப்பாகிய 

(கசப்பாகிய) சுவையை வைத்ததுபோல் இருக்கின்றது?” 

என்று கூறி வறும்புனத்தைக் கண்டு மெய்யுற்று வருந். 

தினன். 

92. பதி நோக்கி வருந்தல் [147. ஆனந்தமாக் கடல்] 

இவ்வாறு வறும் புன த்திலே வருந்தி நின்ற தலைவன் 

*“பொன்னினுடைய (தலைவியினுடைய) மலைக்கண் உள்ள 

சீறூர் இது; இவ்வாறு ஊர் அணித்தாயினும் எம்மால் 

செய்யலாவ தொன்நில்லை; , வானின்௧ண் செல்லும் 

பெரிய சந்திரனைப் பெமவேண்டி அழுகின்ற குழந்தை. 

யைப் போல எய்துவதற்கு அரிய தலைவியை விரும்பி



௧௪. இரவுக் குறி ௭௯. 

ல்ல நெஞ்சமே ! நீயும் தளர்ந்தனை, நானும் sorts 
கனன்” என்று தன் நெஞ்சோடு உசாவித் தோழி 
சேட்பத் தலைவியின் பதி நோக்கி வருந்தினன். 

சூறிப்பு: பகற்குறி என்னும் இவ்வதிகாரம் 7. குறியிடங் 

றல் முதலான 88 துறைகளைக் கொண்டு முடிகன் ற.து. 

௧௪. இரவுக்குறி 

பகற்குறி புணர்ந்து விலக்கப்பட்ட தலைமகன் 
பின்னையும் தோழியைத் தலைப்பட்டு இரவுக்குறி 
(வண்டிச் சென்று எய்துதன் முறைமை. 

1. இரவுக்குறி வேண்டல் [148. மருந்து] 

பதிதோக்கி வருகின்ற தலைவன் :மேகத்தினால் 
புதைந்து இருள் நிறைந்த உங்கள் சீநூருக்கு நாண் 
விருந்தினன். என்னை ஏற்றுக் கொள்வாயாக”? என்று 
கோழியிடம் கூறினான். 

2... வழியருமை கூறி மறுத்தல் [149. விசும்பினுக்கு] 

இவ்வாறு தலைமகன் இரவுக்குறி வேண்டி நிற்ப, 
“ஐயனே ! ஆகாயத்திற்கு இட்டதோர் ஏணி நெறி 
போலும் எம் வாழ்பதி உளது. அதுவேயும் அன் நி, 
மழை இடையருது பெய்வதால் இடையிடை உண்டாகிய: 
ிவலைகளால் மூழையிலே (குகையிலே) நுழைவது. 
(போலும் அவ்வழி; அதுவன்றியும், வழுக்குதலாலே, 
மனத்தாலும் ஏறி வருவதற்கும் வழி அரிதாகும். இளம் 
பிறை. சூடிய பெருமானுடைய . பொதியின் மலையில் 

ங்கள் வாழுமிடம் உள்ளது”? என்று வழியருமை கூறித். 
மீதாழி. தலைவன் வரவை மறுத்துக் கூறினள். 

ழு. மீ



திருக்கோவையார் உரைஈடை 

3. இன்று நெஞ்சு உடைதல் [150. மாற்றேன்] 

இவ்வாறு தோழி வழியருமையைக் கூறக் கேட்ட 

தலைமகன் :*கொடுங்குன்ற மலையின் உச்சியிலுள்ள 
தேனைப் பெற விரும்பிய முடவனைப் போல அடைதற்கு 
அரியாளை விரும்பு ““செஞ்சமே'' நீ மெலிகின்றாய்; நான் 

இதற்கு ஆற்றேன்'!' எனக் கூறி நெஞ்சுடைந்து 
வருந்துகின்றான். 

4. இரவுக்குறி நேர்தல் [151. கூளிநிறைக்க] 

இங்ஙனம் தலைவன் நெஞ்சு உடைந்து வருந்தி 
இருப்பதைக் கண்டு (இவன் இறத்து படவுங் கூடும் 

எனக் கருதித்) தோழி, தலைவனிடம் நீ ஆளிகள் 
நிறைந்து யானைகளை த் தேடும் இரவில் வந்து மீளு தலைச் 

சொல்லா நின்றாய்; இனி தலைவிக்குத் தீவினையேன் 

சொல்லுவது என்? உடன்படுவாயென்பேனா ? மறுப்பா 

யென்பேனா ??” என்று இரவுக் குறிக்கு நேரா நின்றாள் 
(உடம்பட்டாள்) 

5. உட்கோள் விலுதல் [152. வரையன்ற] 

இரவுக் குறிக்கு உடம்பட்ட தோழி (தங்கள் நிலத்து 

மக்கள் கோலத்தனாய் வருதற்கு அவன் உட்கொள்ள 

வேண்டி) நின்னூரிடத்தார் பூசும் விரை (வாசனைப் 

பொருள்) யாது? அவர் விளையாடும் நிழல் எத்தன்மை 

யது? அவர் சூடும் வாசனையுள்ள மலர். எத்தன்மையது? 
நன்மை பரந்து விளங்குவன எத்தன்மையன ? சொல்லு. 

வாயாக”? என்று தலைவனைக் கேட்டாள். 

6. உட்கொண்டு விறுதல் [158. செம்மலர்] 

அங்ஙனம் தோழி கேட்ட வினாவை உட்கொண்டு. 

அத்நிலத்து மக்கள் கோலத்தனாய் தான் வருதற்கு 
வேண்டி **இராப்பொழுதின்கண் நுமர் விளையாடுவது. 

எம்மலரைச். சூடி தின்று? எச்சாந்தை அணிந்து



௧௯. இரவுக்குறி ௫௧ 

sioner நன்னிழற் கீழ்? கூறுவாயாக”? என்று தோழி 
வத தலைமகன் கேட்டான். 

1... முறியியம் கூறல் [154. பனைவளர்] 

இவ்வாறு வினவிய தலைவனுக்கு, *பொதிய மலையிற் 
பொலியும் சந்தனச் சாந்தை அணிந்து, சுனைக்கண் 
வளரும் காவி மலர்களைச் சூடி, மயில்கள் துயில் செய்யும் 

பவங்கைப் பொழிலில் நாங்கள் விளையாடுவோம்?” எனத் 
॥ழி கூறி, “*“அவ்வேங்கைப் பொழிற்கண் நீ வந்து 

hoor my நின் வரவநிய மயிலெழுப்பு வாயாக? என்று குறி 
இடத்தை அவன் அறியும்படி சொன்னாள். 

8. இரவுக் குறி ஏற்பித்தல் [155 மலவன் குரம்பை] 

இங்ஙனம் தலைமகனுக்குக் குறி இடம் கூறித் தலை 
மகளிடம் சென்று, **'தில்லையைச் சூழ்ந்த கானலிடத்து 

ல்ல பெடையொடு ஒரு அலவன் (நண்டு) விளையாடு 
வதைக் கண்டு வருத்தம் மிக்குத் தலைமகன் அந்திப் 
பொழுதின்கண் செல்வதைக் கண்டேன் அவன் எங் 
பனம் துயில்வானோ அறிகிலேன்,” என்று தோழி 
அவனது ஆற்றாமையைக் கூறித் தலைமகளை இரவுக் 
௫.றிக்கு உடம்படும்படி செய்தாள். 

    

9. இரவரவு உரைத்தல். [356: மோட்டம் கதிர் முலை] 

இரவுக் குறிக்குத் தலைமகளை உடம்படும்படி செய்த, 

மீ காழியிடம், “சிவபிரான் திருவடிக்கே தலைவணங்கும் 
மம் தலைவன் மேகம் திரளுதலால், கண்ணைப் புதைத் 

ற் போல இருக்கும் செறிந்த இருளில் யானைகள் 
நடுங்கச் சிங்கம் வேட்டம் திரியும் மலைச்சரிவிடத்துத் 
தான் வருவதாகச் சொல்கின்றான். இனிச் செய்வ 
தென்ன??? என்று தலைவியிடம் கூநினள். 

10. ஏதங்கூறி மறுத்தல் [157 சேழுங்கார்] 

இது கேட்ட தலைவி :*சிநீறம்பலத்தின்கண் கூத்து 
இயற்றும் திருவடியை ஏத்தரதாரைப் “போல வருந்தும்



௫௨ ,இருக்கோவையார் உரைநடை. 

படி சிங்கமானது யானை வேட்டை செய்யும் வல் இருளில் 
யாவரும் வழங்காத வழி இடத்து எம்முடைய வள்ளலை 
“வா” என்று சொல்லத் தகுமோ'” என்று தோழியிடம் 
கூறினள். 

11. குறை நேர்தல் [458. ஓங்கும் ஒரு] 

இங்ஙனம் ஏதம் கூறி மறுத்த தலைவி தலைவ: 
னுடைய ஆற்றாமை ஆகிய நிலையைக் கேட்டு, **மலையி 
லுள்ள ௬னைப் புனலில் நான் விழுந்து அழுங்க 
என்னைப் பிடித்து எடுத்துக் கரையிற் சேர்த்த பெரி 
யோருக்குச் சிறியேனாகிய நான் (அவர் செய்த உதவிக்குக் 
கைம்மாரறுக) இன்ன வார்த்தை சொல்வதென அதி 
யேன்”? என்று தோழியிடம் கூறி இரவுக் குறிக்கு உடம். 
பட்டாள். 

12. குறை நேர்ந்தமை கூறல் [159. எனற் பசுங்கதிர்] 

இவ்வாறு தலைவி உடம்பட்டவுடன் தோழி தலைவ 
னிடம் சென்று, “fer ஏவலை இன்று இரவின்கண் 
செய்ய வேண்டி யான் (தில்லையைச் சேராதார் படு 
கின்ற) துன்பம் எல்லாம் பட்டேன். இப்படிப் பாடு 
பட்டு நீ கருதிய காரியத்தை முடித்தேன், (தலைவியை 

இரவுக் குறிக்கு: உடம்படும்படி . செய்தேன்) என்று 

தலைவனிடம் தலைவியின் உடம்பாட்டைத் தெரிவித் 
srr. 

13. வரவுணர்ந்துரைத்தல் [160. முனனுப poe, 

இங்ஙனம் தலைவியின் உடம்பாட்டைத் தலைவனுக்கு. 
உரைத்த தோழி “சிற்றம்பலத்தாருடைய திருவருள் 
போல ஓர் இன்பம் வந்து பொருந்து மென்று தம் 

முடைய தோகைகளுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் செய்தியைச் 
சொல்லுவது போல மயில் கூட்டங்கள் ஆரவாரத்தை 

உடையனவாய் உறக்கம்*ஒழிய நின்றன.” என்று தலை. 
வனது வரவைத் தலைவிக்குத் தெரிவித்தாள்.
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14. தாய் தூயில் அறிதில் [161. கூடார் அரண்] 

அங்வனம் குறிப்பாகத் தலைவனுடைய வரவைத் 

ih உணர்த்திய தோழி, தலைவியைத் தலைவ 
படம் கொண்டு செல்லக் கருதி, “நம்முடைய பொழி 

வி்நாம் ஒரு நாக (சுரபுன்னை) மரத்தில் மணிகளால் 

பட்டி. இருந்த ஊசலை (ஊஞ்சலை) ஒரு யானை சீர் 

ஏழித்து அந்த மரத்தையும் தள்ளி விட்டது. இதற்கு 
ஈடம் என்ன செய்வேம்'' என்று தாயின் துயிலை அறிய 

வண்டிக் குறிப்பாகத் தலைவியிடம் கேட்டாள் [இவ் 

வறு கூறியும் வாளா கிடப்பின் தாய் துயின்றாள் என்று 

ஏறியக் கூடும் ஆதலின் ] 

  

Id. தூயிலெடுத்துச் சேறல் [162. விண்ணுக்கு] 

இவ்வாறு தாயின் உறக்கத்தை அறிந்து புறப்படும் 

உபாயத்தை ஆராய்பவளாகிய தோழி தாயின் துயிலை 

அறிந்து, **தில்லைச் சிவனுடைய மிடற்றின் வண்ணம் 

உடைய குவளைப் பூக்கள் மலர்கின்றன. அவை சினவாள் 

வளி! வீசுவது போல ஒளி வீசும் உன் கண்களை ஓக்கு 

nner காண்பாயாக.” என்று தலைவியிடம் சொல்லி 

வளைக் குறி இடத்துக்கு அழைத்துச் சென்றாள். 

10. இடத்தூ உங்த்து நீங்கல் [168. ஈந்தீ வரம்] 

அங்ஙனம். சென்ற தோழி தலைவியைக் குதி 

இடத்து திறுத்தி[க் கண்ணை இடந்திட்டு அதை மல 
in வைத்துப் பூசித்த, நாரணனுக்குச் சக்கரத்தைத் 

டு சிவபிரானுடைய] புலியூரை ஒப்பவளே! நின் 

பெரிய கண்கள் இதந்நீல மலர்களை வென்று நிற்பதைக் 

படம்பாயாக உன் (கரிய) கூந்தலுக்கு நான் நல்ல சந் 

த் தளிர்களையும் மணமுள்ள மலர்களையும் கொண்டு 

aby தருவேன். நீ. நீலப் பூக்களைக் கண்டு இங்கே 

ி/ிற்பாயாக? என்று: தலைவியிடக் கூறிச் சிறிது அகலா 

பிண (ay ofr
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17. தளர்வு அகன்று உரைத்தல் [164. காமரை] 

இங்ஙனம் தலைவியைக் குறி இடத்தில் நிறுத்தித் 
தோழி நீங்கத், தலைவன் எதிர்ப்பட்டு, (இலக்குமி போன் 

றவளே!) சூரியன் அடைத்த தாமரையாகிய * உனது 

வீட்டின் இதழ் ஆகிய கதவைத் திறந்தோ! போந்தது. 
இது கிடக்க, மேகலை ஒலிக்காமல் பிடித்துச் சிலம்பு ஒலிக் 

காமல் மேலே தள்ளித் தனியே பைய அரையாமத்தில் 

நாம் இருவரும் வந்து தங்க நீ விரும்பியது என்னோ? 

எனக் கூறுவாயாக?” என்று தலைவியைக் கேட்டான். 

18. மருங்கு அணைதல் [165. அகிலின் புகை] 

அங்ஙனம் கேட்ட தலைவன் கூந்தலில் அகிலின் 

புகை ஊட்டி மலர் சூட்டி, உன் கண்ணுக்கு அஞ்சனம் 

எழுதத் தகும். ஆனால், ஒரு தனிவடத்தைப் பூட்டவும் 
தக்கவள் அல்லள் நீ; ஏனெனில்: உன் இடை அதைத் 

தாங்காது; அங்ஙனம் மெலிந்துள்ள உன் இடை ஓடியும் 

போல் இருந்தாலும், அந்நிலையை உணராமல் உன் 

கொங்கைகள் மிகவும் விம்முகின்றன; இது எப்படி 

முடியுமோ??' என்று தலைவியின் இயலைப் புகழ்ந் 

துரைத்துத் தலைவியின் இடையைத் தாங்குவானைப் 

போல அவள் மருங்கு அணைந்தான். 

19, முகங்கண்டு மகிழ்தல் [166. அழுந்தேன் கரகத்து] 

அங்ஙனம் தலைவியின் மருங்கு அணைந்த தலைவன், 

“*யான் நரகத்தில் அழுந்தாவண்ணம் என்னை ஆண்டு 

கொண்ட பெருமானுடைய தில்லைப் பொழிலிடத்து 

உள்ள வயலில் மலர்ந்த குமுத மலர் இவள், நான் 

அம்மலரை மலர்த்தும் வானத்து இளமதி”: என்று கூறி 

மகிழ்ந்தான். 

20. பள்ளி இடத்து உய்த்தல் [167. சுரும்புறு நீலம்] 

அவ்வாறு மகிழ்ந்த தலைவன், 6 இப் பொழி 

லிடத்துத், தனியாக நின்று, நீல மலர்களைக் கொய்ய.
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பீவஸ்பமம். உன் அருமையான தோழியுடன் ஆயத் 

வைப் போய்த் துயில்க?' என்று கூறிப் பிரியலுற்றான். 

21.  வரஷ விலக்கல் [168. நற்பகல்] . 

கலைவியைப் பள்ளியிற் சேர்த்த பின் தோழி தலைவ 

னிடம் சென்று, தலைவியின் பொருட்டு இந்த மலைச் 

ரிறுவழி உனக்கு மெய்யாகவே எளிதாக இருக்கின்றது. 

ஆயினும் நீ வரற்பாலையல்லை'!' என்று கூறித் தலைவ 

னுடைய வரவை விலக்கினள்.! [ இக்கள வொழுக்கம் 

இவள் பிறந்த குடியும் அழிந்து உன் பெருமைக்கும் 

அழிவாகப் புகும் என்ற காரணத்தால்] 

22. ஆற்றுதூ உரைத்தல் [169. “பைவாய் அரவு] 

தலைவியை மணத்தல் வேண்டும், களவொழுக்கம் 

வேண்டாம் என்று கூறித் தலைவன் வரவை விலக்கின 

வரைவு (திருமணத்துக்கு) உடம்படாது பின்னும் கள 

வொழுக்கமே வேண்டி, “யான் முன் செய்த தவப்பயனாக 

எனக்கு எய்தலாம் வண்ணம் திருமகளே இவ்வாறு 

கொடிச்சியாய் (குறமகளாய்) இருக்கின்றாள் என்று 

கருதியே எனது இன்னுயிர் என்றும் நிற்கின்றது. ஆத 

லால் நான் இத்தன்மையளை மணந்து கொள்வது எளி 

காக நீ கூறுவது ஏன்?'' என்று தலைவன் தனது: 

ஆற்றாமை தோன்றக் கூறினன். 

23. இரக்கம் கூறி வரைவு கடாதல் 
[170. *பைவாய் அரவும்] 

இவ்வாறு களவு விரும்பி வரைவுக்கு உடம்படாத. 

தலைவனுக்கு, *“நீ செல்லும் வழியில் உனக்கு இடையூறு 

ஏதேனும் வருமோ என்று அஞ்சித் தலைவி கண்ணீர் 

விடுகின்றாள், ஆதலால் நீ தில்லையை நல்லபடி சேர்ந்த 

தைத் தெரிவிக்கக் கரிய கொம்பைச் சிவந்த வாயிலே 

வைத்து ஊத வேண்டும்'' என்னு தலைவனிடம் தோழி 

கேட்டுக் கொண்டாள்.
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24. நிலவு வெளிப்பட வருந்தல் [171. நாகம்தோழ] 

ஏ சந்திரனே! (நாகம்) யானையைப் போன்ற 

எங்கள் நாயகர் வர, நாங்கள் புறப்பட்டு எதிர் கொள் 

ளுகிற செறிந்த இருளிடத்தே தேனார்ந்த: (நாகம்) 
(சுரபுன்னைகள்) மிக்க பொழிலிடத்து அழகு வாய்ந்த 
உன்னுடைய முதன்மையை நீ காட்டுகின்றாய்; இதுதான் 
உன்னுடைய அறிவு இம் மலை நாகம் (பதஞ்சலி) தொழ 
அழகுள்ள அம்பலத்திற் கூத்துப் பயில்வானுடைய 
மலைகாண். இதைக் கடைப் பிடிப்பாயாக'' என்று 
தோழி சிறைப்புறமாக, நிலவொடு புலந்து கூறித் தங் 
களுடைய தளர்ச்சியை அறிய மதியினுடைய விளக்கத் 
தைத் தலைவனுக்குத் தெரிவித்தாள். 

[ நாகத்தால் விழுங்கப்படும் சந்திரனே! நீ நாகம் 
தொழுகின்ற அம்பலத்தான் மலையில் விளங்குதல் நன் 

றன்று நீ நன்மை பெற மாட்டாய்] நீ-கண் கூசி நடக்க 
வேண்டும் என்பது கருத்து.] 

3. அல்லருறி அறிவித்தல் [172. மின்அங்கு அலரும்] 

குறியில்லாத குறி யெதிர்ப்பட்டு மீண்டதற்கு 

அடுத்த நாள் தலைவன் பகற்குறியில் வந்து நிற்பத், 
“தில்லையை ஒப்பவனே! பொன் மலரும் புன்னைக்கண் 
உண்டாகிய தம் சேக்கை இடத்து அன்ன மெல்லாம் 

துன்புற்றுப் புலருமளவும் துயிலாது துன்புற்றன. 
அவை ஏன் அங்ஙனம் துன்புற்றன என்று அறிகிலேன்'* 
என்று தோழி அல்லகுறிப் பட்டமையைச் சிறைப்புற 
மாகத் தலைவனுக்கு உரைத்தனள். 

26. கடலிடை வைத்துத் துயர் அறிவித்தல் [173. சோத்துன்] 

“பெருங் கடலே! முன்பு ஒருகால் நீ இவ்வாறு 

ஒலித்து உன்னிடத்து இருந்த அமிர்தத்தையும், 
திருவையும் மதியையும் (திங்களையும்) இழந்தாய்; அங் 
நனம் இழந்தும் நீ மறுபடியும் ஒரு பயனும் இல்லாமல் 

இவள் (தலைவி), வாடும்படி. இரையா நின்றாய்; காரண
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பின்றிப் பிறரை வருத்துதலான் வரும் பழியை நோக்கு 
ன்றி; நினக்கிது நன்றோ?!" என்று இரவில் உண் 
டாலிய தலைவியின் வருத்தத்தைத் தலைவன் அறியும்படி 

॥ி கடிலொடு புலந்து கூறினள். (ஒருவருடைய 
ிருவையும் (செல்வத்தையும்) மதியையும் ஒருவர் பறித் 
நம் கொண்டால், அவர் பின்னை அடங்குவார். அந்த 
அடக்கம் உனக்கு இன்று இல்லை, பெருங் கடலே!) 

27.  கரமம்மிக்க கழிபடிர்கிளவி [174. மாதுற்ற மேனி] 

“பூம்பொழில்காள்! பொழிலைச் சூழ்ந்த கழிகாள்! 

அக். கழிகளிற் . பயில்கின்ற புள்ளினங்காள்! என்னை 
Smear ஏன் துன்புற்று அழுகின்றாய் என்று ஒருகால் 

கேட்கின் நிலீர்! நான் படும் வேதனையைத் தலைவனிடம் 

கூறுகின் நிலீர்; இதுவோ என்னிடம் உங்களுக்குள்ள 

அன்பு, சொல்லுங்கள்?” என்று தலைவி .காமம்மிக்கு 
மிக்க துன்பத்துடன் நெஞ்சு அழுங்கினள். 

   

28. காப்புச் சிறைமிக்க கையறுகிளவி 
[175. இன்கறவார் பொழில்] 

இங்ஙனம் காமம் மிக்குத் துன்பமுற்ற தலைவி தில்லை 
இறைவனுடைய திருவிழாவில் மாணிக்கம் முதலான 

வற்றால் ஆகிய மாலைகளின் தொகைகளால் இராப் 
பொழுதும் பகல்போல விளங்குகின்றது. அதுவன்றி, 
பல விளக்குகள் இருளை ஓட்டுகின்றன. ஒருபொழுதும் 

தூங்காத வீட்டில் உள்ளவர் துயில்வாராயினும் தலைவர் 

வருவாராயின் அப்பொழுது நாய் குலைக்கும். அதனால் 

தலைவனை நாம் சென்று காண்பது அரிது போலும்! 
என்று தலைவி சோர்வுடன் எண்ணிக் காப்புச் சிறைக்கு 

வருந்தினள். : 

29. ஆறுபார்த்து உற்ற அச்சக் கிளவி . . 
[176. தாருறு கொன்றையன்] 

இவ்வாறு தலைவியின் ஆற்ருமையைச் சிறைப்புற 
மாகக் கேட்ட தலைவன் குறியிடம் சென்று நிற்பத் தோழி
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எதிர்ப்பட்டு நீ கான்யாறு அளவில்லாதனவற்றை நீந்தி 

வந்தால் அங்குள்ள இடியேறு உன்னுடைய போர் 
வேலுக்கு அஞ்சி நின்பால் வாராதொழிக, ஆனால் 

தெய்வங்கள் பொருந்தும் சோலையில் செறிந்த இருளில் 

வருதல் முறையன்று; அத் தெய்வங்களுக்கு நாங்கள் 

அஞ்சுகின்றோம்; அதனால், அந்த இருளில் நீ வரற் 
பாலையல்லை?' என்று தங்கள் அச்சத்தைக் கூறித் 

தலைவனுடைய வரவைவிலக்குகின்றாள். (களவொழுக்கம் 

வேண்டாம் திருமணம் செய்துகொள் என்பது கருத்து.) 

90. தன்னுள் கையாறு எய்திடுகிளவி [177. விண்தலை] 

இங்ஙனம் தலைவனுடைய வரவு விலக்கப்பட்ட தனால் 

வருந்திய தலைவி சந்திரனை நோக்கி, “இரவு முழுதும் 
விண்ணிடத்து விளங்கும் சந்திர மண்டலமே! தில்லையில் 

கழி சூழ்ந்த கண்டலே (தாழையே) சான்ருகக் கன்னிப் 

புன்னைக் கண் என்னைக் கலந்த கள்வர் ஒருகால் வரக் 

கண்டிலையோ? துணையில்லாத எனக்கு ஒரு சொல் 

அருள்வாயாக?” என்று தன்னுள் வருத்தத்துடன் 

வினவினள். 

91. நிலைகண்டு உரைத்தல் [178. பற்றொன்றிலார்] 

இவ்வாறு தலைவி தனது வருத்தத்தை மதியொடு 
கூறி வருந்துவதைச் சிறைப்புறமாகக் கேட்ட தலைவன் 

ஆற்ருமையால் குறி இடத்தில் வந்து நிற்கத், தோழி 
அவனை எதிர்ப்பட்டு நீ முருகவேளைப் போல இம்மலை 

யிடத்து வந்து நின்றால் உன்னைக் கண்டவர்கள் 

இம் மலைக்கு உரியனாய முருகன் என்று கருதி உன்னை 

மலரிட்டு வாழ்த்தி வணங்காமல், வேறு வகையாக 

நினைவாராயின் (அதாவது இவள் (தலைவி) காரணமாக 

வந்தாய் என்று கருதி உனக்கு ஏதம் (கெடுதி) செய்வார் 

களாயின்) தலைவி உயிர் வாழும் வகை வல்லளோ ? 

(உயிரை விடுவாள் என்றபடி) அதனால் இவ்வாறு 

ஒழுகற்பாலையல்லை (மணம் செய்துகொள்) என்று 

கூறினள்.
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32. இரவுறு துயரங் கடிலொடு சேர்த்தல் [179. பூங்கணை] 

இங்ஙனம் தோழி தலைவனிடம் கூறினதால்? 
சலவை எதிர்ப்பட மாட்டாமல் வருந்திய தலைவி கடலை 
சோக்கி, “ஏ கடலே! நீ ஓங்கி அணைந்த கரையைப் 

பொருந்தி புரண்டு விழுந்து எழுந்து கூச்சலிட்டு துன்ப 

முற்று ஓர் இரவு முழுதும் கலங்கித் தெளிகின்நிலை; 
அதனால் உன்னை . அணைந்த பின் உன்னை அகன்று 

சென்றவர் உளரோ”? என்று தலைவி தான்பட்ட 
துயரத்தைக் கடலுடன் கூறினள். 

33. அலர் அறிவுறுத்தல் [180. அலர் ஆயிரம்] 

இங்ஙனம் தலைவி தான் இரவில் பெற்ற துயரத்தைக். 

கடலொடு கூநினதைச் சிறைப்புறமாகக் கேட்ட தலைவன் 
குநியிடைச் சென்று நிற்பத் தோழி எதிர்ப்பட்டு, 
“சக்கரப் படையைத் திருமாலுக்குக் கொடுத்த தில்லைச் 

சிவனுடைய அருள்போல, ஐயனே } உன்னுடைய 
மெய்யாகிய அருள் எங்களுக்கு (அம்பல் கைம்மிக்கு) 
அலராய் விளையா நின்றது. இனித்தக்கது செய்வாயாக!* 

என்று தலைவனிடம் கூறினள். 

குறிப்பு : *க௪;  இரவுக்குறி' என்னும் இவ்வதிகாரம் 

1. இரவுக்குறி வேண்டல் முதலான 88 துறைகளைக் கொண்டு 

முடிகின்றது. 

௧௫. ஒரு வழித்தணத்தல் 

அலர் எழுந்ததென்று விலக்கப்பட்ட பின்னர் 

தெருண்டு வரைதல்: தலை; தெருளானாயின் அவ்வலர் 

அடங்கச் சிலநாள் ஒருவழித் தணந்து உறைதல், உடன் 

கொண்டு போதல், தோழியால் வரைவு (திருமணம்) 

முடுக்கப்பட்டு அருங்கலம் விடுத்து வரைந்து கோடல் 

இம்மூன்றினுள் ஒன்று முறைமை எீன்ப. அவற்றுள் ஒரு. 
வழித்தணத்தல் வருமாறு.
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3. அகன்று அணைவு கூறல் [181. புகழும் பழியும்] 

அவ்வாறு அலர் அறிவுறுத்த தோழி தலைவனை 
நோக்கி “நீ இத்தன்மையை நினைந்துசிலநாள் அகன்று 

பின்பு அணைவையாயின், அம்பலும் அலரும் அடங்கி 

இப்பொழுதே தலைவிக்குப் பழி இல்லையாகும்?” என்று 

அவன் இசையும்படி பின்வருமாறு கூறினள். 

காரணமாக உண்டான புகழும் பழியும் ஒருவன் 
வளர்க்குமாயின் தாம் வளரும் அக்காரணத்தை 

இடையருமல் செய்தால் அது மாளாது பின்னும் 

வளரும்; அங்ஙனம் செய்யாவிட்டால் அவை தாமாக 

.வளரா; ஆதலால் நீ இப்பெற்றியைக் கருதுவையாயின் 

'தலைவிக்குப் பழி இப்பொழுது இல்லையாகும். 

2. கடலொடு வரவு கேட்டல் (182. ஆரம்பரக்து] 

தோழி கூறியபடி தலைவன் ! தலைவியை விட்டுப் பிரிய 

அப்பிரிவுக்கு ஆற்றாத தலைவி, “ஒலிக்கும் கடலே! 

என்னை விட்டுப் பிரிந்த தலைவர் என்னிடம் மீண்டு வரும் 
பரிசை உன்னிடம் கூறினரோ?'' என்று தலைவன் 
வரவைப் பற்றிக் கடலைக் கேட்டாள். 

9. கடிலொடு புலத்தல் [188. பாண்நிகர்] 

இவ்வாறு கடலொடு வரவு கேட்ட தலைவி, அக்கடல் 

தனக்கு வாய் திறவாமையின், **என் வளை கொண்டு 

போன தலைவரின் செய்தியை யான் கேட்க, நீ ஒரு 

வார்த்தையும் சொல்லுகின்நிலை. அஃது ஏன்?'' என்று 

பின்னும் அக்கடலொடு புலந்து கூறினாள். 

4. அன்னமோடு ஆய்தல் [184. பகன் தாமரை] 

அவ்வாறு கடலொடு புலந்து கூறிய தலைவி, 
“தாமரைக்கண் வாழும் அன்னமே! அரும்பாகிய 

முத்தை அணிந்த ஈஇப்புன்னை. தான் இந்நிலையில் 
இருக்கக்கண்டும், ஒன்றும் சொல்கின்ற தில்லை. என்னை
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விட்டுப். பிரிந்த தலைவர் அகன்றே விடுவரோ? 

, நீ உரைப்பாயாக” என்று அன்னத்துடன் 

YU fbn வினவினள். 

5. நேர்வழி நேரக்கிக் கடலொடு கூறல் 
[185. உள்ளும் உருகி]; 

அறியோன் 

அவ்வாறு அன்னத்துடன் வரவு கேட்ட தலைவி 
அதுவும் வாய் திறவாமையின் பின்னும் கடலை நோக்கிப்: 

“புலியூரை விட்டு நீங்கும்படி சென்ற தலைவர் (மீளும் 
அளவும்) ஏ! கடலே! நீ அவருடைய பெரிய தேர் போன 

வழியை உனது திரைகளால் அழிக்காதே; என் 

உயிர்க்குப் பற்றுக் கோடு இனி அதுவே'' எனத் தேர் 

வழி தோக்கிக் கடலொடு கேட்டுக் கொண்டாள். 

6. கூடல் இழைத்தல் [186. ஆழிதிருத்தும்] 

அவ்வாறு தேர்வழி நோக்கிக் கடலொடு கேட்டுக். 

கொண்ட தலைவி, “(இம்மணற் குன்றின்கண் என்னை 

மீ.த்து அகன். றவர் வரவேண்டுமென்று கூடல் இழைத்துச் 

ஈபரிக் கணக்கைச் சொல்லி யான் வருந்தாமல் ஐயனே! 

Jb வாழ்வாயாக, தலைவர் உள்ளத்தைத் திருத்தி 

அவ்வள்ளலை நீ தரக்கிற்றநியோ? அவர் உள்ளத்தை 

ற்த்து வள்ளலையீண்டு தரும்படி யான் வேண்டு 

ன்.'? என்று கூடல் தெய்வத்தை வாழ்த்த, கூடல் 

இழைத்து வருந்தி வேண்டினள். 
(ஐயனே என்றது கூடற்றெய்வத்தை) 

   
  

தெ 
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7. கபரொடு புலம்பல் [187. கார்த்தரங்கம்] 

அவ்வாறு கூடல் இழைத்து வருந்தி நின்ற தலைவி 

( மற்கடலில்) ஆழ்கின்ற சுடரே தலைவருடைய பிரிவும், 

பில்லர் பொழிலில் தின்னைப் பிரியேன் என்று அவர் 
lan sito சூளுரையும் என் மேனியை நோயுத்ருர் மேனி 
பாகர். செய்கின்றன; நான் உய்யும் நெறி யாது? 

உறுவாயாக? என்று தலைவி அச்சுடரொடு புலம்பினள்..
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8. பொழுது கண்டு மயங்கல் [188. பகலோன்] 

அங்ஙனம் ௬ுடரொடு புலம்பி நின்ற தலைவி; 

கதிரவன் மறைந்தான் இம்மாலைக் காலத்து உண்டாகும் 

துன்பத்தினின்றும் என்னைக் காக்கும் அவர் சேயரா 

யிருந்தார் (தூரத்தில்உள்ளார்) : அன்னங்கள் 
இவ்விடத்தை விட்டு தம் சேக்கைகளை (உறங்குமிடத்தை) 

அடைந்தன. இனி யான் என் செய்வேன் ? ஆற்றுதல் 

அரிதுபோலும் என்று மாலைப் பொழுது கண்டு தலைவி 

மயங்கினள் (கவலை யுற்றனள்.) 

9. பறவையொடு வருந்தல் [189. போன்னும்] 

பொழுது போனது கண்டு மயங்கின தலைவி 

“என்னுடையஆற்ருமைக்குப்பரிகாரம் யாதும்சிந்தியாது, 

கழியிடத்து உணவு  தேதடும் வண்டானங்களாகிய 

(குருகுகள்) என் உள்ளத்து தோயை இன்னும் 

அநிகின்றனவல்ல. இஃது என்ன பாவம்'' என்று அப் 

பறவைகளுடன் கூறி வருந்தினள். 

10. பங்கயத்தோடு பரிவுற்று உரைத்தல் [190. கருங்கழி] 

அங்ஙனம் பறவைகளுடன் வருந்தின தலைவி 

“சூரியன் மேருவைச் சூழ்ந்து மிக்க காததூரம் போய் 

விட்டான். இனி இவள் எங்ஙனம் ஆற்றுவாள் என்று 

வருந்தித் தாமரைகள் கண்ணீர் விட்டு (தலைவர்) 

விரைந்து வரவேண்டுமென்று அந்தச் சூரியனை 

நோக்கித் தம் மலராகிய கைகளைக் கூப்பி இரந்து 

நிற்கின்றன. இவை என்மாட்டு அன்புடையன 

போலும்?” என்று தலைவி பங்கயத்தொடு (தாமரையொடு) 

அன்புற்று உரைத்தனள். ‘ 

ll. அன்னமோடு அழிதல் [191. மூவல்] 

பங்கயத்தை நோக்கி அவ்வாறு அன்புற்ற தலைவி 

“இவ்வுலகம் முழுதும்-துயில்கின்றது, நான் துயிலாமல் 

வருந்துகின்றேன்; யான் துயிலாமைக்குக் காரணமாகிய
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வடுத்துத்தை என் காவலராம் தலைவருக்குச்சொல்லாமல், 
வக. அன்னம் தன் ஆணுடன் தழுவிக் கவலை 

(Ajo ined இன்பத் துயில் துயில்கின்றது. இனி என் 
  

  

  Loaves தலைவருடன் கூறுவார் யார் ???. என்று 
வுவ்னத்துடன் அழிந்து கூறினள். 

12. வரவு உணர்ந்து உரைத்தல் [192. நில்லா வளை] 

இவ்வாறு தலைவி அன்னத்தோடு அழிந்து வருந்தி 
Mis, தலைவன் ஒருவழித் தணந்து வந்தமையைச் 
ஏ॥ிறைப் புறமாக உணர்ந்த தோழி, “pa பொருந்திய 

உந்திரனே ! கண்ணோட்டமின் றிப் போனவர் போதலால் 

உண்டாகிய இத்தலைவியின் துன்பத்தை நீயே கண்டாய். 
யான். சொல்ல வேண்டியதில்லை. இவள் கையில் 
வளைகள் நிற்கின்றதில்லை. இவள் நெஞ்சம் நெகிழ்ந்து 

உருகுகின்றது; இவள் கண்கள் துயிலாமல் கண்ணீர்த் 
நுளியாகிய முத்துக்கள் உதிர்கின்றன என்று அவர்க்குச் 
சொல்வாயாக, உன்னை இரக்கின்றது இது'” என்று 

தாழி மதியொடு கூறினள். 

13. வருத்த மிகுதி கூறல் [198. *வளரும்கறி] 

இங்ஙனம் சிறைப்புறமாகமதியொடு வருத்தம் கூறிய 
தோழி தலைவனை எதிர்ப்பட்டு “நீ போன பின்பு தலைவி 
படாநின்ற வருத்தம் என்னால் சொல்லும் அளவல்ல; 
அவளுடைய அங்கம் எங்கும் விளரும்; (வெளுக்கும்); 

மேனி முழுதும் பசக்கும்; படுக்கையில் விழுவாள்; 
எழுவாள்? விம்முவாள்; பொருமி வாடா நிற்பாள்; நின் 

வன்கண்மையை தினைந்து மெலிவாள்; அதனால் அவள் 

இன்ன நிலைமையள் என்று என்னாற் சொல்ல முடிய 
வில்லை? என்று தலைவனிடம் கூநினள். 

குறிப்பு:- ௧௫. ஒருவழித் கணத்தல் என்னும் இவ்வதிகாரம் 
1. “அகன்று அணைவு' கூறல் மூதலான 178 நுறைகளைக் 
கொண்டு முடின் றது. . 
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௧௬. உடன்போக்கு 

1, பருவம் கூறல் [194. ஒராகம்] 

இவ்வாறு சொல்லித் தலைவனுக்கு அலர் அறிவித்த 

தோழி, “பூசப்படுவன பயின்று, அமிர் தத்தைப்- 

பொதிந்து, செம்பொன் பொடி சிதநினது போன்ற 

(தலைவியின்) கொங்கைகளின் பெருத்த கதிர்ப்பைக் 

கண்டால் எங்கள் உறவினர் எண்ணுவது ஒன்றுமில்லை 

(அதாவது மெத்தவும் விசாரிப்பார்கள் என்பது) 

கொங்கையின் முதிர்வு கண்டமையான் மகட் பேசுவார்க்கு. 

எமர் மரறாது கொடுக்கவும் கூடும்; அதுபடாமல் நிற்ப, 

நீ முற்பட்டு வரைவாயாக?' எனத் தலைமகனுக்குத் தலை 

மகளது பருவநிலை கூறினள். 

2. மகட்பேச்சு உரைத்தல் [195. மணி ௮க்கு அணியும்] 

அவ்வாறு, பருவம் கூறிய தோழி படைத்து மொழி 

யால் (நடவாததை நடந்தது போன்று சொல்லினால்) 

“simmer! நிறைந்த பொன்னை மேலும் மேலும் 

அயலவர் பலர் தலைவிக்கு. அணியக் கருதுகின் ரூர். 

ஆதலால் நீ இந்நிலையில்: தலைவியின் காரியத்தில் 
செய்யக் கருதுவதை இன்றே துணிந்து செய்வாயாக'* 

என்று தலைவனிடம் உரைத்தாள். 

3. பொன் அணி உரைத்தல் [196. பாப்பணியோன்] 

அவ்வாறு படைத்து மொழியால் மகட் பேசல் கூறின: 

தோழி, “துறைவனே! தலைவிக்குக் காப்புக் கட்டினார்கள். 

இனிப் பொன் அணிவார்களாய் இருக்கின்றுர்கள். 

முற்றத்தில் கலியாண முரசுகள் குழுமித் திரண்டு நின்று 
சங்கங்கள் முழங்கா நின்றன. இணிச் செய்ய வேண்டி. 

யதைச் செய்வாயாக?” என்று தலைவனை எச்சரித்தாள். 

4. அருவிலை உரைத்தல் [197. எலும்பால்] 

இவ்வாறு தோழி பொன் அணி உரைப்பக் கேட்ட 

தலைவன் யான். வரைவொடு (மணம் செய்ய) வருதற்கு,
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முலைப்பரிசம் கூறுவாயாக”? என்று கேட்க :வடுவகிர் 

போலும் கண்ணை உடைய தலைவியின் சிறிய இடைக்கே 

எல்லா உலகமும் நல்கினாலும் விலை போதாது. அப்படி 

இருக்கப் Oulu முலைக்கு விலை கூறுவது எப்படி ?'£ 

என்று தோழி விலை அருமை கூறினள். 

5. அருமை கேட்டு அழிதல் [198. விசும்புற்ற] 

தோழி சொன்ன அருவிலை கேட்ட தலைவன், 

“தலைவியின் கொங்கை,பாம்புபோலும் இடை, எயிற்றின் 

கண் ஊறிய நீர், குழலோசை போலும் மொழி ஆகிய 

இவற்றின்௧ண் கிடந்த இன்பத்தையே கருதி நடுங்கித் 

களர்கின்ற நெஞ்சமே! ஆகாயத்தில் உள்ள சந்திரனைத் 

தரும்படி அழுகின்ற குழந்தை போலக் கண்ணீருடன் 

பொருமிப் பொருமி இனிக் கிடந்து அலறுவாயாக?? 

எனத் தன் நெஞ்சொடு அழுந்திக் கூறி நின்றான். 

6. தளர்வு அறிந்தூ உரைத்தல் [199. மை தயங்கும்] 

இங்ஙனம் தலைவன் வருந்தியதைக் கண்ட தோழி 

“அவளைத் திருமணம் செய்ய இசைவு இலாதாயின் 

அவளை உடன் கொண்டுபோ”? என்ற கருத்துத் 

தலைவனுக்குப் படும்படி “தலைவி கடலை தோக்கியும், 

கானலை நோக்கியும், கண்ணிருடன் தன் ஆயத்தாராகிய 

நல்லாரை எல்லாம் புல்லிக் கொண்டாள்; அவள் 

கருதியது ஒன்று உண்டு போலும்; அஃது இன்னது 

என்று தெரியவில்லை'' என்று தலைவியின். தளர்வைத் 

தலைவனுக்கு உரைத்தாள். 

7.  ருறிப்பு உரைத்தல் [200. மாவை] 

இங்ஙனம் தலைவியின் தளர்வைத் தலைவனுக்கு 

எடுத்துக் கூறிய தோழி “தலைவி இன்று என்னைப் புல்லிக் 

கொண்டு தன் பூவையை என் கையில் தந்தாள். பின்பு 

பொன் தகட்டால் செய்யப்பட்டீ பந்தையும் தந்தாள்; 

பைங்கிளியையும் தந்தாள். அவள் நனைத்த கருத்து 
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இன்னதென்று அறிகிலேன். நின்னுடன் செல்லப் 
போலும்'' என்று தலைவியின் குறிப்பைத் தலைவனுக்கு 
உரைத்தாள். 

8. அருமை உரைத்தல் [ 201. மெல்லியல்] 

அங்ஙனம் தலைவியின் குறிப்பைத் தோழி சொல்ல 
அறிந்த தலைவன் நல்லாய்! மெல்லியலுடைய 
கொங்கைகள் பெரிய, இடை நுடக்கத்தால் மின்னுக்கு 
நேரா உள$ மெல்லிய அடிகள் பூவேபோல் 
இருக்கின்றன. வெம்மை உடைய காடு அவ்வடிக்குத் 
தகாததாய்த் தீயாய் இருக்கின்றது. அது அல்லாமல், 
எம்முடைய ஊர் தூரத்தில் இருக்கின்றது. அதனால் நீ 
கருதியது பெரிதும் அரிகு. நான் எப்படித் தலைவியைக் 
கொண்டு நீங்குவது” என்று தலைவன் போக்கு 
அருமையைத் தோழியிடம் கூறினான். 

9. ஆதரம் கூறல் [202. பிணையும்] 

இங்ஙனம் போக்கு அருமை கூறின தலைவனிடம் 
“ஐயனே ! கல் நிறைந்த சுரமும் (காடும்) உன்னுடன் 
வந்தால் என்னுடைய தலைவிக்குக் குளிர்ந்த மருத 
நிலமும் பொய்கையும் போலும் இருக்கும் அல்லவோ! நீ 
இவ்வாறு அந்நியமாகக் கூறுவது என்னை?! என்று 
தோழி தலைவியின் ஆதரம் கூறினள். 

10. இறந்து பாடு உரைத்தல் [203. இங்கு அயல்] 

இங்ஙனம் தலைவனிடம் ஆதரம் கூறித் தோழி “நீ 
ஒரு தாமரைப் பொய்கை, அவள் அக்குளத்தில் 
வாழ்கின்ற மீன், அப்படி இருக்க உண்ணுடன் வருவது 
பற்றி அயன்மை (அயலாம் தன்மை) கூறுகின் றதென் ? 
செங்கயலுக்கு (மீனுக்கு)த் தாமரைக் குளம் அல்லது 
வேறு வேண்டப்படுவது ஒன்று உண்டோ?" என்று 
தலைவியின் இறந்துபடுதலைத் (குளத்தில் உள்ள மீன் 
குளத்தை விட்டுப் பிரிந்தால் இறதந்துபடும் என்பதை),
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தலைவனிடம். தெரிவித்தாள். (நீ உடன் கொண்டு 
போகா விட்டால் அலராலும், காவல் மிகுதியாலும் 
உன்னைப் பார்ப்பது அரிது, ஆதலின் தடம் துறந்த கயல் 
போல இரந்து படுவள். என்றபடி) . 

11. கற்பு நலன் உரைத்தல் [204. தாயிற்சிறந்தன்று] 

இவ்வாறு தலைவனைப் போக்கு உடம்படுத்திய 
தோழிதலைவியிடம் சென்று!மகளிர்க்குப் பழிநீக்கிப் பாது 
காத்தலில் நாண் தாய்போலச் சிறந்தன்று; 
அத்தன்மைத்தாகிய நாண் திண்ணிய கற்புப் போலச் 
சிறப்புடையதன்று”” என்று உலகியல் கூறுபவளாய்த் 
தலைவி உடன் போக்குத் துணியக் கற்பு நலத்தை 
அவளுக்கு எடுத்துக் கூறினள். 

12. தூணிந்தமை கூறல் [205. குறப்பாவை] 

உலகியல் கூறுவாள் போன்று தலைவியைக் கற்பு 
வழியில் நிறுத்திய தோழி “குறப்பாவாய் ! சென்று 
சென்று பிறக்க நேரிடினும் பின்னும் சென்று சேரத்தகும் 
தன்மையை உடைய தலைவர் உன்னுடைய கூந்தலில் 
இருக்கும் வேங்கைப் பூவுடன் கோங்கம் பூவையும் 
பாதிரிப்பூவையும் கலந்து புனைவதற்கு நினை த்துள்ளார்?? 
என்று தலைவியிடம் கூதினள். கோங்கும் பாதிரியும் 
உள்ளது பாலை நிலம் ஆதலின் அந்நிலத்தில் உடன் 
கொண்டு போவதாக முடிவு செய்துள்ளார் என்பது 
கருத்து. 

13. தூணிவொடு விலவல் [206. நிழல்தலை] 

அவ்வாறு தோழி தலைவனுடைய நினைவைச் 
சொல்லக் கேட்ட தலைவி “நிழலிடம் இல்லாது தீர்ந்த 
வழியில் நீர் கிடையாது; கானகம் முழுதும் நரி கத்தும், 
அங்கு நெருப்பின் துனிபோன்ற நுனியை உடைய 
பருக்கைக் கற்கள் ௨ஊண்டென்று சொல்வர். அப்படிப் 
பட்ட வழியில் (தில்லை அம்பலத்தாரை வணங்கா தவஷ்ரப்
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Gure) நமது தலைவர் நம்மை உடன் கொண்டு 

போவதற்கு யாது காரணம்?!” என்று தோழியை 

வினவினள். 

14. பேரக்கு அறிவித்தல் [207. காயமும்] 

இப்பொழுது தலைவர் போகைக்குக் காரணம் 

என்னோ? என்று கேட்ட தலைவிக்கு “நீங்கள் இருவரும் 

உடம்பும் உயிரும் போல ஒருவரை ஒருவர் இன்றி 

அமையாத அன்பை உடையீர்; சிங்கமும் கொடிய 

விலங்குகளும் வழியில் உள்ளனவற்றைக் கருதி யான் 

தலைவரை வரவேண்டாம் என்று அவரிடம் கூறுவேன். 

அவ்வாறு என்சொற்படி வருதலை ஒழித்து, திருமணத்தை 
அவள் விரும்பினால் கடல் சூழ்ந்த இத்நிலத்தையும் 
பொன் முதலாகிய எல்லாவற்றையும் பெற்றாலும் கூட 

உன்னை நமது தலைவருக்கு நம்மவர் கொடார். இதுதான் 

நீரும் மனிதரும் இல்லாத வழியிலே போதற்கு (சுரம் 

போக்குக்கு)க் காரணம்'' என்று தோழி தலைவனது 

போக்கை அறிவித்தாள். 

15. நரண் இழந்து வருந்தல் [208 மற்பாய்] 

உடன் கொண்டு போகைக்குக் காரணம் அறிந்த 
தலைவி, “என்னுடன் ஒக்க வளர்ந்த திருவை உடைய 

நாணமானது தலைவர்மீது யான் வைத்த விருப்பம் 

இடையே புகுந்து தள்ள, நிலை குலைந்து, கற்பாகிய கடிய 

காற்றினால் பிடுங்கப்பட்டு என்னை விட்டு நீங்கப் பெற்றது. 

இனி ஏழு பிறப்பிலும் மகளிர் குடியிற் பிறவாதொழிக'” 

எனக் கூறி வருந்தினள். 

16. துணிவு எடுத்து உரைத்தல் [209. கம்பம்] 

இவ்வாறு கற்பு வழியில் தலைவியை நிறுத்தித். 
தலைவனிடம் சென்று, “நம்பா! நின்னோடு போது 

மிடத்து நீ செல்லும் கற்சுரம் தலைவியின் செம்பஞ்சை 

மிதிப்பினும் நடுங்கும் மலர்போலும் சிற்றடிக்கு நல்ல,
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தளிராம் போலும்” என்று தோழி தலைவனுக்குத் 
தலைவியின் துணிவை எடுத்துக் கூறினள். 

17. குறியிடம் கூறல் [210. முன்னோன்] 

அங்ஙனம் தலைவியின் துணிவைத் தலைவணடம் 
எடுத்துரைத்த தோழி எனது உயிர் போன்றவளுடைய 

பெறுதற்கரிய உயிரை ஒப்பவனே! உன்னுடைய 

அருளைப் பெறலாம் என்னும் ஆசையினாலே பொன் 

போலும் நிறைந்த நல்ல மகிழம்பூக்கள் விழ அவை 

விழுகின்ற ஓசையை நீ செய்யும் குறியாக அறிந்து 

விரும்புகின்ற மிக்க இருளில் நான் அவளைக் கொண்டு 

வருகின்றேன். நீ அவளைக் கொண்டு போவாயாக; நீ 

முன்பு வந்த அக்குறியிடத்து வந்து தில்? என்று 
தலைவனுக்குக் குறியிடம் கூறினள். 

18. அடியொடு வழிநினைந்தூ அவன் உளம் வாடல் 
[211. பனிச் சந்திரன்] 

அங்ஙனம் கூறின தோழி தலைவியைக் குறி இடம் 

கொண்டுவரப் போன பின்பு, தலைவன் “அனிச்சம் பூப் 

போலும் அழகிய இத்தலைவியின் சிறிய அடிகள் ஐயோ! 

தீப்பழுத்த பழத்தினது சிவந்த திரள் போல உள்ள 

கல்லின் கூட்டங்களை உடைய காட்டை இங்கு நின்றும் 

போய்க் கடக்குமாயின், இனி இவளுக்கு என் காரணமாக 

வந்து அடையக் கூடிய துன்பம் வேறு என்ன 

வேண்டும்'' என்று நினைத்து உள்ளம் வாடினன். 

19. கொண்டு சென்று உய்த்தல் [212. வைவந்த] 

அங்ஙனம் வீரழ நின்று தலைவன் நிற்கத் தோழி 

தில்லையை வாழ்த்தாதார் மனம்போல இருள் நிறைந் 

துள்ளது. “தில்லையை வாழ்த்துபவருடைய மனம்போலப் 

பொய்கைகள் தெளிந்து நிற்கின்றன, இப்பழைய ஊர் 

துயில்கின்றது. அதனால் வள்ளலே! உனது உள்ளத்தில் 

நீ கருதியதைத் தெய்வம் இப்பொழுதே உனக்குத் தரும்?
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என் தோழியை(தலைவியை)க் ' கொண்டு வந்தேன், 
காண்பாயாக!” என்று தலைவியைக் கொண்டு சென்று 

அவனொடு அவளைக் கூட்டினள். 

20. ஏஓம்படுத்து உரைத்தல் [218. பறந்திருந்து] 

அங்ஙனம் தலைவியைத் தலைவனிடம் கூட்டிய தோழி 

தலைவன் தலைவி இருவரையும் வலம் செய்து நின்று, 

**சிலம்பா! அறம் திருத்துதற்குக் காரணமாகிய உனது 

அருள் இவள் மாட்டு வேறுபடுமாயின் மறையின் 

திறமும் பிறழும், கடலும் வற்றிப் போகும். ஆதலால் 

இவளிடத்து உன் அருள் மாறுபடாமல் இவளைப் பாது 

காப்பாயாக”? என்று தலைவியைத் தலைவனுக்கு ஓம்படுத்து 

உரைத்தனள். (தலைவியைத் தலைவனுக்குக் கையடை 
ஆக்கினள்.) 

21. வழிப்படுத்து உரைத்தல் [214. ஈண்டோல்லை] 

அங்ஙனம் ஓம்படுத்து உரைத்த தோழி “ஆயமும் 
* அன்னையும் உங்கள் பின் வராமல் இவ்விடத்தே நிறுத்தி, 

இவ்ஷரின்கண் உண்டாகிய அலர் ஒருவாறு அடங்கப் 

பின்பு நான் அங்கு வந்து உங்களை விரைவில் காணக் 

கூடியதாகும். நீங்களும் திருவொடு சென்று தூரத்தில் 

உள்ள தில்லை நகரைச் சேர்வீராக”' என்று இருவரையும் 
வழிப்படுத்திக் கூறினள். 

22: மெல்லக் கொண்டு ஏகல் [215. பேணத்திருத்திய] 

தோழி இவர்களை விட்டுப் போகத் தலைவியை உடன் 

கொண்டு போகா நின்ற தலைவன் தலைவியை நோக்கிப் 

**இபெரிய ஊர்கள் நாம் போகும் வழியில் இருபக்கமும் 
ஒன்றுக்கொன்று நெருங்கி உள்ளன. முன்னாக உள்ள 
காடுகள் நாம் காணும் வண்ணம் திருந்தச் செய்யப் 

பட்டன போலும். நீ பைய வருவாயாக! என்று கூறித் 
தலைவியை மெல்லக் கொண்டு சென்ருன்.
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23. அடல் எடுத்து உரைத்தல் [216. கொடித்தேர்] 

அங்ஙனம் தலைவியைக் கொண்டு சென்ற தலைவன் 
MISS சிலர் வருவதைக் கண்டு வருபவர் நின் ஐயன் 
பமாராயின்” அம்பலத்தாடும் சிவனுடைய திருவடியை 
ினையாதவரைப் போல யான் அஞ்சுவேணன். ஆனால் 
மறவர் (வீரர்) திரளும் வெய்ய, கரி நிரையும் அனைத்தும் 
ிரண்டுவரினும் என் கையிலுள்ள வேலின் வாய்க்கு 
இரை போதாது. மங்கையே! இதனை இவ்விடத்தே 
காண்பாயாக”? என்று தலைவியின் அச்சம் தீர தன் அடல் 
(வலிமையை) எடுத்து உரைத்தான். 

24. அயர்வு அகற்றல் [217. முன்னோன் அருள்] 

இவ்வாறு தலைவியின் அச்சத்தைத் தீர்த்துக் 
கொண்டு போகா நின்ற தலைவன் (எல்லார்க்கும் 
முன்னவனுடைய அருளை முற்பிறப்பில் நினையாத 
தி வினையாளர்க்குத் துன்பம் செய்யும்) இந்தப் பாலை 
நிலத்தை இப்பொழுதே நாம் கடந்து, என்னை உடை 
யான் கூத்தாடும் சிற்றம்பலத்தை இன்று சென்று காண் 
போம். இது அன்றோ நமக்கு வருகின்ற இன்பம். இனி 
மக்கு ஒரு குறைவில்லை? என்று தலைவியின் அயர்வு 
(வழி வருத்தம்) தீரக் கூறினன். 

25. நெறி விலக்கிக் கூறல் [218. விடலை உற்றார்] 

தலைவியின் அயர்வை அகற்றிக் கொண்டு சென்ற 
தலைவனை, **விடலாய்! (காளைப் பருவத் தினனே) இனி 
இங்கள் செல் லும் வழியில் நன்மக்கள் இல்லை. கொடிய 
வேடரே உள்ளார்” நீ தனியை; இவளோ வழி வந்த 
வருத்தத்தால் வாடினாள். பொழுதும் சென்று விட்டது. 
இக்கொடிய சுரத்தை போலை நிலத்தை) இப்பொழுது 
கடப்பாரும் இல்லை. அதனால் இங்குத் த தங்கிப் போகவும்” 
என்று தலைவனிடக் அவ்விடத்து உள்ளோர் வழி 
விலக்கிக் கூறினர்.
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26. கண்டவர் மகிழ்தல் [219. அன்பு அணைத்த] 

அவ்வாறு நெறி விலக்குற்று வழி வருத்தம் தீர்ந்து 
தலைவனும் தலைவியும் செல்ல *அன்பால் அணைத்து 
அவள் 'பின்னே ஆடவன் ஒருவன் செல்கின்ளுன். 

அவன் பின்னே அவள் நெடும்பொழுது செல்கின்றாள். 
இப்படிச் செல்வதால் இவர்கள் செயல் இப்பெரிய 

ச௬ரத்தைக் கடந்து போகிறபடியாயில்லை. மருத நிலத்தில் 
மலரிடத்தே உள்ள குளிர்ந்த தேனை உண்ட வண்டுச் 

சாதிகளைப் போலே விளங்கா நின்ற நாடகமாய் இருக் 

கின்றது?? என்று தலைவன் தலைவி செல்வதைக் 

கண்டவர்கள் தம்முள் பேசி மகிழ்ந்தனர். 

27. வழிவிளையாடல் [220. கண்கள் தம்மால்] 

அங்ஙனம் கண்டவர் மகிழத் தலைவியைக் கொண்டு 
சென்ற தலைவன் தலைவியை தேக்கி, *“வழிசெல் 

வருத்தத்தினால் நெகிழ்ந்த மேனியை உடைய உன்னைக் 

கண்டு நான் என் கண்களாற் கொண்ட பயனைக் 
கொண்டனன். இனி, கடம்பூர்த் தலத்தில் உள்ள 

குளிர்ந்த தடாகம் போல இக்கடிய காடானது தட்பம் 
(குளிர்ச்சி) அடையும் அளவும் உன்னுடைய பண்போலும் 
மெல்லிய மொழியைச் செவி நிறைய யான் பருகும் 

வண்ணம் இவ்விடத்து வருவாயாக”'என்று கூறித் தலைவி 
யுடன் விளையாடினன். (ஆதித்தன் வெம்மை தணியும் 
அளவும் நிழலில் இருந்து சில வார்த்தையை என் 

செவிக்கு இனிதாகச் சொல்லுவாயாக என்றபடி.) 

28. நார் அணிமை கூறல் [221. மின்தங்கு] 

இவ்வாறு விளையாடித் தலைவன் தலைவியுடன் செல் 
வதைக் கண்டவர்கள் “ தில்லைச் சிற் றம்பலத்தை உடைய 
வரது குன்றத்தைக் கடந்து அப்பால் சிறிது வழி 
நடந்தால்,அழகிய தாமரைக் கிடங்கும், வள்ளைப் பாடலைப் 

பாடும் மகளிர் சேரும் பொய்கைகளும் சூழ்ந்த தில்லைநகர் 
தோன்றும். அத்துணை | யும் கடிது செல்வீராக”? என்று 
Fo DCT
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29. நகர் காட்டல் [222. மின்போல்] 

நகரணிமை கூறக் கேட்டுத் தலைவியுடன் செல்லா 

மின்ற. தலைவன், :*சிவபிரானைப் போலப் பிறையை 

அணிந்த மாளிகைகள் அவரைப் போலச் சூலத்தவுமாய், 

நம்முன் தோன்றும் நல்ல பெரிய நகர் தான் (ஒளியானும் 

நுடக்கத்தானும் மின் போன்ற கொடிகள் வானமாகிய 

கடலுள் திரையைப் பரப்பப் பொன்னால் இயன்ற மதில் 

மேருமலையைக் காட்டப் பொலிகின்ற) புலியூர் என்னும் 

நம்முடைய நகராம்?” என்று தன்னுடைய நகரைத் 
தலைவிக்குக் காட்டி “நீ தொழுவாயாக?? என்று 

கூறினன். 

80. பதி பரிசு உரைத்தல் [228. செய்குன்று] 

தன் நகரைக் காட்டிச் சென்று அந்த நகரிடைப் 

யுக்கு, “உவை செய் குன்றுகள், இவை நல்ல 

மலர் வாவிகள்; அவை சந்திரன் இளைப்பாறும் 

பொழில்கள்; உவ்விடம் உலகத்தில் பொய் முதலாகிய 

குற்றங்கள் கெட மறையவர் மறை சொல்லுமிடம், 

இதந்திடம் அம்பலவர்க்கு இருப்பிடம்!” என்று ரூன்றுகள், 
வாவிகள். பொழில்கள், மாளிகைகள், தெய்வப்பதி இவை 

யெல்லாம் தனித்தனி காட்டி, இதுகாண் நம்பதியாவது 

எனத் தலைவிக்குத் தலைவன் பதி பரிசு (பதியின் தன்மை) 

உரைத்தனன். (“இவை” தன்முன் உள்ளவை. “உவை? 

சிறிது அப்பாலுள்ளவை. *அவை' தூரத்திலுள்ளவை.) 

31. செவிலி தேடல் [224. மயிலேன்] 

தலைவனையும் “தலைவியையும் வழி அனுப்பி வந்து 

பிரிவு ஆற்றாது கவலா நின்ற தோழியை, £:மயிலெனப் 

பேர்ந்து, கொடிபோல் நுடங்கி, மான்போல் விழித்து, 

கூயிலெனப் பேசும் என் பிள்ளை எங்கே? நீ இன்று 

வருந்தி நிற்பது என்ன காரணமீ?'' என்று செவிலித்தாய் 
(தலைவியைப் பற்றி) வினவின்.
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32. அறத்தொடு நிற்றல் [225. ஆளரி] 
அங்ஙனம் வினவிய செவிலிக்கு, “திருமாலுக்கும் 

அரிதாய்த், தில்லை யாவருக்கும் எளிதாம் திருவடியை 

உடைய சிவபிரானது மலையில் எம்முடைய தலைவி 

வண்டல் செய்யும் ஆயத்துடன் விளையாடும் பொழுது 

சிங்க ஏற்றுக்கு ஒப்பார் ஒருவர் தல்ல நிறமுடைய மலர் 

மாலை ஒன்றை ஏந்திவர, அதைத் தன் பாவைக்கு. 

வேண்டுமென்று விருப்பத்துடன் அவருடன் வேண்டிப் 

பெற்றுக் கொண்டாள். இத்துணையும் அறிவேன்”' என்று. 

தோழி தலைவியின் உடன்போக்குத் தோன்றக் கூறி, 

அறத்தொடு நின்ருள் (அறியாத காலத்து நிகழ்ந் ததனை 
அறித்த பின்பு ஒழுக்கமாகக் கொள்கையால் நாயகியின் 

செய்கை கற்பினோடும் பெருமையோடும் மாறு 

கொள்ளாது; உலகினோடும் அச்செய்கை மாறு 

கொள்ளாது என்றபடி.) 

(அறியாப் பருவத்து நிகழ்ந்ததனை *உத்ரூர்க்கு 
உரியர் பொற்றொடி மகளிர், கொண்டார்க்கு உரியர் 

கொடுத்தார்!” என்பதை உட்கொண்டு அறிந்த பின் 

நிற்றல் அறத்தொடு நிற்றல் என்ப.) 

33. கற்பு நிலைக்கு இரங்கல் (226. வடூத்தான்] 

தோழி அறத்தொடு நிற்பக் கேட்ட செவிலி “இஃது 

அறமாயினும் இவள் பருவத்திற்குத் தகாது ஆயினும் 
அன்று மடுவிலே விழுந்து அவள் வருந்தும்போது தான் 

இரக்கம் கொண்டு அவளை எடுக்கப் பெற்றோம் என்று 

மகிழ்ந்து அவளை மடுவிலிருந்து எடுத்து அணைத்துக் 
காத்து உதவி மகிழ்ந்தவருக்கு இனியன செய்தால் எம் 

அன்னைக்கு (தலைவிக்கு) நாம் இனியன செய்ததாகும். 

அவள் (தலைவி) சென்ற வழியில் செல்வதல்லது வேறு 

வழி இல்லை'' என்று தலைவியின் கற்பின் நிலைமையைச் 

சொல்லக் கேட்டு உணர்ந்த நற்றாய் இரங்கி வாடினள். 

(தலைவிக்கு) இனியன * செய்கை அவளை வரைந்து 

கொடுத்தல். (திருமணம் செய்வித்தல்)
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94.  கவன்று உரைத்தல் [227. முறுவல்] 

இவ்வாறு தலைவியின் கற்பு நிலைக்கு இரங்கி 
நற்றாுயுடன் சொன்ன செவிலி அன்று உள்ளத்தில் 
ஒன்றை வைத்துப் புன்சிரிப்புடன் என் முலையை முத்தம் 
கொண்டு என்னை முழுவித் தழுவிக்கொண்டு சிறு 

விரகுகள் செய்தன எல்லாம் வலிய காட்டைத் தான் 
செல்ல வேண்டிப்போலும். அதை நான் அப்பொழுதே 

அறியப் பெற்றிலேன் என்று தலைவியின் நிலையை 
நினைந்து கவலைப்பட்டாள். 

95. அடி நினைந்து இரங்கல் [228. தாமேதமக்கு] 

தலைவியின் நிலைமை நினைந்து கவலைப்பட்ட செவிலி 

**அனிச்சம் பூ மேல் மிதிப்பினும் ஆற்றாது பதைத்துப் 

பொங்கா நின்ற அடிகள் இன்று நங்கையே! எரியும் தீ 

மேல் பதித்த வேல் போலச் செறிந்த காட்டின்கண் 
வைத்து நடக்க இயலுமோ ? தீவினை செய்த நான் 
பெற்ற என் தாயே! ஆண்டு நீ என் செய்கின் ரய்?'” 

என்று தலைவியை நினைந்து இரங்கினள். 

36. நற்றுய்க்கு உரைத்தல் [229. தழுவினகை] 

அவ்வாறு தலைவியின் அடியை நினைந்து இரங்கின 

செவிலி “தன்னைத் தழுவின என் கை சிறிது 
சோருமாயின்: தான் தனியள் என்றே கருதி உள்ளம் 

தளர்ந்து அழும் தொழிலைச் செய்யும் பேதையின் 

(தலைவியின்) அறிவு இப்பொழுது என்னை மனம் வாடப் 
பண்ணிவிட்டது £? என்று அவள் உடன்போனமை 

ஆற்றாது நற்றாய்க்குச் செவிலி உரைத்தாள். 

91. நற்றாய் வருந்தல் (290. யாழியல்] 

உடன் போனதைக் கேட்ட நற்றாய் மெல்லிய 

மொழியையும் வலிய மனத்தையும் உடைய பேதை 

(தலைவி) ஓர் அயஷான் பின்னே தன் தோழியை விட்டு 
என்னையும் அதற்கு முன்னே துறந்து சத்துருக்கள்
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முன்னே இவ்வூரிலுள்ளார் அலர் தூற்றப் போயினள். 

இனி எங்ஙனம் ஆற்றுவேன்”' என்று கூறிப் பிரிவாற்றாது 

வருந்தினள். 

38... கிளிமொறிக்கு இரங்கல் [293. கொன்ணுனை] 

அவ்வாறு தலைவியின் பிரிவாற்றுது வருந்திய 

நற்றாய் **அக்கொடியாள் (தலைவி) மலை வழியில் 

எவ்வண்ணம் சென்றுள், அங்கு எவ்வண்ணம் தங்குவாள் 

என்று நான் கூற, **என்னுடைய அன்னை போயினாள் 

அவள் எவ்விடத்து உள்ளாள்; இனி என்னைப் பருந்து 

கொன்று விடும்!” என்ற அக்கிளியின் சொல் தலைவியின் 

போக்குடன் என் நெஞ்சை அறுக்கின்றது'” எனக் 

கூறிக் கிளிமொழிக்கு இரங்கினள். 

39. ௬டரோடு இரத்தல் [292. பெற்றேன்] 

கிளிமொழி கேட்டு இரங்கிய நற்றாய் பெற்ற 

என்னுடன் தன் கிளி இருந்து வருந்த அதனையும் பிரிந்து 
அறிவு முதிர்ந்து தீ வீசும் காட்டில் சென்ற தலைவியின் 

முகத்தை, சூரிய மூர்த்தியே! (நின் கதிர்களால் 

வாட்டாமல்) குளிர்ந்த தாமரை போல மலர்த்துவாயாக, 

உன்னை யான் இரந்தேன் இதை'' என்று சுடரொடு 

(சூரியனை) வேண்டினாள். 

40. பருவ நினைந்து கவறல் [288. வைம்மலர்] 

இங்ஙனம் சுடரொடு இரந்து வருந்திய நற்ருய் 

“என்னுடைய மயில் போன்ற வாட்கண்ணி (தலைவி) 

ஊரற்கு (தலைவனுக்கு)த் தான் செய்ய வேண்டிய 

குற்றேவல்களைக் கற்பிக்கு முதுபெண்டிருமின்றித் தானே 

செய்ய வல்லளாமோ ! ஆண்டென் செய்கின்றாள்”? 

என்று அவளது பருவம் நினைந்து கவலை உற்றாள். 

41.  நரடத் துணிதல் [234. வேயின] 

தலைவியின் பருவம் நினைந்து கவலை அடைந்த 

நற்ராய்க்கு “5 கவன்றா மெலிய வேண்டா; நான்
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திசையெல்லாம் போய் அவளை (நின்மகளை)த் 
தேடி வருவேன்”? எனக் கூறிச் செவிலி அவளை நாடத் 
துணிந்தாள். 

42. கொடிக்குறி பார்த்தல் [285. பணங்கள்] 
செவிலி pres துணியா நிற்ப “என் மகளும் 

மன்னனும் இப்பொழுதே வரும் வண்ணம், (சிறந்த 

குணங்கள் ஐந்தினால் விளங்கும் சேட்டைக் குலக் 
கொடியே!) நீ அழைத்தால் நாங்கள் போட்ட உணவை 
நீ உண்ணும்பொழுது யாரும் உன்னை ஓட்டாமல், நீ 

பயப்படாமல் உண்ணலாம். தெய்வத்திற்குப் படைத்த 
நிணத்தை உடைய பலியையும் உனக்கு வைத்துத் 
தருவேன். ஆதலால் அவர்கள் வரும்படி நீ ஒருகால் 

அழைப்பாயாக”” என்று நற்றாய் கொடிக்குறி பார்த்துப் 
பரவினள். 

43. சோதிடம் கேட்டல் [286. முன்னும்] 

இவ்வாறு கொடி நிமித்தம் பெற்று **இம்மனையில் 

திருமணத்தை யாம் செய்ய எங்கள் மகளைப் பெறுமாறு 

உண்டாயின் நான்மறை வல்ல உத்தமரே! நீங்கள் 

ஆராய்ந்து குற்ற ந்தீரச் சொல்லுங்கள்”' என்று செவிலி 
சோதிடம் கேட்டனள். 

*சேட்டைக் குலக் கொடி: சேட்டை உறுப்பைப் புடை 
பெயர்த்தல்?) கொடி - காக்கை. 

சேட்டைக் கொடி: மூதேவியின் வாகனமாகிய காக்கை; 

காக்கையின் குணம் ஐந்து: 1. மறைந்து புணர்தல்? 
2. கலங்காமை. 2: பொழுது இறவாது இடம் புகுதல். 
4. நெடுகக் காண்டல். 5. மடியின்மை. 

காலை எழுக்திருத்தல் காணாம லேபுணர்தல் 

மாலை குளித்து மனைபுகுதல்-சாலவே 

உற்றாுரோ டூண்ணல் உறவாடல் இவ்வைந்தும் 

கற்றாுயோ காக்கை குணம்.” (தனிப்பாடல்...
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44, சுவடுகண் டறிதல் [297. தேள்வன் புனல்] 

சோதிடம் பெற்றுத் தலைவியைத் தேடிச் சென்ற 

செவிலி “*முள்ளையும் வலிய பரலையும் உடைய இக்காட்டிற் 

கிடந்த இவை தீவினையை யுடைய யான் எடுத்து 

வளர்த்தவளுடைய சிறிய அடிச் சுவடாம்? அங்குள்ளவை 

அக்கள்வனாகிய யானை போலும் வலியை யுடையானுடைய 

(தலைவனுடைய) அடிச்சுவடாம் என்று உய்த்துணர்ந்து 

நின்ருள். 

45.  ௬வடு கண்டு இரங்கல் [288. பாலோத்த] 

அவ்வாறு சுவடு கண்டு அறிந்து அவ்விடத்தே 
நின்ற செவிலி, **அழகிய படுக்கையை மிதிக்கினும் 

நடுங்கும் எம்மகளின் அடிகள் முன்பு கொப்புளம் கொள் 

ளும், அத்தன்மையை உடைய அடிமலர்கள் இன்று வேல் 

போலும் வெய்ய பரலை உடைய காட்டின்கண் ஒரு 

விடலையின் பின் போதற்குத் தக்கனவாய் எவ்வாறு 

ஆற்றவல்ல ஆயின !?? என்று அடிச்சுவடு கண்டு 

வருந்தி இரங்கி நின்ருள். 
46. வேட்ட மாதரைக் கேட்டல் [289. பேதைப்பருவம்] 

அங்ஙனம் சுவடு கண்டு இரங்கின செவிலி அது 

வழியாகச் செல்லும் போது பொலிவு பெற்ற தொழி 

வினையும் புலிப்பல் தாலியையும் உடைய ஒரு வேட்ட 

மாதைக் கண்டு “வேட்ட மாதே! எம் மகளுக்குப் பேதைப் 

பருவம் கழிந்தது இந்தக் காட்டில் போந்த பின்னர், 

முன்பு அறியாப் பருவத்தினளாய் இருந்தபோது, 

என்னைச் சிறிது நீங்கினும் காற்றில் அகப்பட்ட கொடி 

போல் நடுங்கினவள் இப்பொழுது ஓர் அயலானோடு 

இக்காட்டு வழியே போயினாள்; அவளை நீ கண்டாயோ ? 

அவள்' எவ்வண்ணம் போயினாள்? கண்டாயாகிற் 

சொல்லுவாயாக'? என்று அவ்வேட்ட மாதைக் 

“கேட்டனள்.
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47. புறவொடு புலத்தல் [240. புயல் அன்று] 

அங்ஙனம் வேட்ட மாதைக் கேட்டு அது வழியாய்ச் 
சென்ற செவிலி (அயலானுமாய்த் தனியனுமாய் உள்ள 
ஒருவனுடைய அழகிய சொல்லே துணையாகக் கொண்டு 
ஒரு மாது கொடிய காட்டில் அவனுடன் சென்றுல், 
அழகை உடைய புறாவே! இது தகுதியன்று என்று நீ 
அவளுக்குச் சொல்லவில்லை; நீ வாழ்வாயாக” என்று 
புறவொடு தனது மெலிவைச் சொல்லிப் புலந்து 

48. குரவொடு வருந்தல் [241. பாயும் விடை] 

இங்ஙனம் புறவொடு புலந்துபோன செவிலி **உன் 
பாவையும் நீயும் நின்று நிலாவும் பெருங் குரவே! 
என்னுடைய பாவை (என் மகள்) உன் முன்னே இக் 
கொதிக்கின்ற காட்டில் அசைந்து அதைக் கடந்து 
செல்வதை விலக்காமல் நீ அதைக் கண்டு நின் 

றஐதும் அன்றி இவ்வாறு நிகழ்ந்தது என்று எனக்கு 
வாய் திறந்து சொல்லவுமில்லை. இஃது உனக்குத் 
தகுமோ?” என்று முரவொடு வாடி உரைத்தனன். 

49. விரதியரை விலுவல் [242. சுத்திய] 

அவ்வாறு குரவொடு வருந்திச் செல்லா நின்ற 

செவிலி :பொக்கணத்தையும் (திருநீற்றுப் பையையும்), 
எலும்பு ஆகிய அணியையும், கட்டங்கம் (மழு) என்னும் 

படையையும், சூழ்ந்த சடையையும், மெய் முழுதும் 

மூடிய திருநீற்றின் வெண் கோலத்தையும் உடையீர் ! 
மிக்க பத்தி உடையவர்கள் போல, பணைத்து இறுமாந்த 
கொங்கையை உடையாள் ஒரு பித்தி தன் பின்னே வர 

ஒரு பெருந்தகை ருன்னே செல்லக் கண்டீரோ ?” என 

எதிரே வந்த விரதியரை வினவினள். 

50. வேதியரை விலுவல் [248. வேதிரசேய்] 

இவ்வாறு விநதியரை வினாவி, அவ்வழியாகச் 
செல்லா நின்ற செவிலி **மூங்கில் தண்டு பொருந்திய
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கையையும், மெல்லிய மான்தோல் பொருந்திய 
தோலையும், வெள்ளை நூலையும். மேக முழக்கம் போலும் 

மறை ஒலியையும் கொண்டவராய் இவ்வழியில் 

வருபவர்களே ! ஒரு மான் தில்லையம்பலத்தான் கரத்தில் 

உள்ள மான்போல தநேோக்கத்தளாய், மயில்போல 

அசைந்த சாயலை உடையவளாய் (வருத்தும் சுரமே 

கண்டு துன்புறற ஒரு ஏந்தலோடு நும் எதிரே 
வந்தாளோ ? சொல்வீராக?? என்று எதிரே வந்த 

வேதியரை வினவினள். 

51. புணர்ந்துடன் வருவோரைப் பொருந்தி விஷவல் 
[244. மீண்டார் என] 

இங்ஙனம் வேதியரை வினவி அவ்வழியாகச் செல்லா 

நின்ற செவிலி “உங்கள் இருவரைக் கண்டு என்னால் 
தேடப்படுகின்றவர் மீண்டார் என்று கருதி மகிழ்ந்தேன்; 
அது கிடக்க, இவ்வாறு நும்மோடு ஒத்த ஒழுக்கத்தினராய் 

முன்னே இருவர் போகக் கண்டீரோ ? சொல்லுங்கள்” 

என்று கேட்க, அவர் இருவரில் ஆண்மகன் (ஆளி) 

சிங்கம் போன்றவனைக் கண்டேன் என்று கூறித் 

தன்னுடன் வந்தவளை நோக்கித் தூண்டப்படாத 

விளக்கினை ஒப்பவளே ! அவன் அயலில் அன்னை 

சொல்லியது யாது ? அதனை நீ அவளுக்குச் (செவிலி) 

சொல்லுவாயாக?? என்றனன். இது பிறர்மனை தோக்காத 

பேராண்மை. 

52. வியந்து உரைத்தல் [245. பூங்கமிலாய] 

இவ்வாறு புணர் ந்துடன் வருவோரை வினாவி அது. 

வழியாகச் செல்லா நின்ற செவிலி “குற்ற மில்லாத எண் 

சிறியாள் நின்றது இவ்விடத்தே, தம்மை எதிர்ந்து 

வந்த வேங்கையின் வாயில் தலைவன் தனது பெரிய 

கையை மடுத்து, விழுந்து கிடந்து அலறும் வண்ணம் 

தன் கை வேலினால் அப்புவியைக் கொன்றது 

அவ்விடத்தே, ஆதலால் அவர்கள் இருவரும் போயின 

வழி இதுவே?” என்று கூறித் தல்வன் செய்கையை 

வியந்து நின்றாள். (
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53. இயைய எடுத்து உரைத்தல் [246. மின் தோத்திடூ] 

அவ்வாறு வேங்கை பட்டதைக் கண்டு தலைவனது 
ஒற்றை வியந்து அது வழியாகச் சென்ற செவிலி தான் 

டி வந்தவர்களைக் கண்டீரோ ? எனத் தன்* எதிரே 
வற்தவர்களை வினவ அவர்கள் “*அன்னாய் நீ சொன்ன 

இருவரையும் குன்றத்திடைக் கண்டோம். அவ்விரு 

வரும் ஒருவரோடு ஒருவர் அணைந்து சென்றதாலும் 

அவன்றன் கழலும் அவடன் சிலம்பும் அவனது வெண் 

பட்டும் அவளது செம்பட்டும் விளங்க ஒருவடிவை ஒத் 

லாலும் அவர்களை உமையாளோடு ஒன்றும் சிவபிரான் 

(மாதேவி பங்கனாகிய மகாதேவன்) என்றே கருதி 
நாங்கள் எல்லாரும் பெரிதும் அவ்வழகைத்தொழ நினைந் 

தோம். அவர்களை அங்ஙனம் கண்டதால் அந்நன்மை 

எத்தன்மையதோர் நன்மைதான் ! சொல்லலாவது ஒன் 
றன்று”? என்று அவர் (தலைவன், தலைவி) இயைபை 
எடுத்துக் கூறினார்கள். 

  

  

54. மீள உரைத்தல் [247. மீள்வது] 

இவ்வாறு எதிர் வந்தவர்கள் தலைவன் தஃைவியி 

னுடைய இயையை எடுத்துக் கூறி **மதயானையைக் 

கிழித்த நாயகனுடனே தலைவி இந்நெடிய காட்டைக் 

கடந்து ஓர் இடுக்கண் இன்றித் தில்லையின் எல்லையைச் 

சேர்வாள். அதனால் அன்னையே! நீ செயற்பாலது 

மீள்வதே செல்வதன்று'' என்று தேடிச் செல்லா நின்ற 

செவிலி மீண்டு போம்படி கூறினார்கள். 

55. உலரு இயல்பு உரைத்தல் (248. சுரும்பிவர்] 

இவ்வாறு மீக் கூறவும் மீளாமல் கவலையுடன் 

நின்ற செவிலிக்குச் “சந்தனமும், கடல் முத்தும் வெண் 

சங்கும் எந்தத் தேசத்திலும் தாம் பிறந்த இடங்களுக்கு 

யாதும் பயன்படாது, தம்மை அணிவாரிடத்தே சென்று 

அவர் மெய்க்கு அணியாகும்.” அதுபோல ஃகளிரும் 

திரு. -6
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காக்கின்றோம். ஆதலால் நீர் வரைவு வேண்டாவிடின் 

எம்மைப் புனைந்துரைக்க வேண்டுவதில்லை''% என்று 

கூறிப் பின்னும் வரைவு தோன்றத் தோழி தங்கள் 

உண்மை நிலையைக் கூறினள். é 

4. ர்ஏதம்கூறி இரவரவு விலக்கல் [258. கடக்தோறும்] 

இங்ஙனம் உண்மை உரைத்து வரைவு கடாய தோழி 

“:மிங்கம் தனக்கு யானையாகிய உணவைத் தேடி இரவில் 

இருளில் காடுகள் தோறும் வருகின்ற வழியில் நீ 

தனியாக கைவேலே துணையாக வந்தால் அன்பனே ! 

எம்மிடத்து உண்டாகிய உன் அருள் எங்களுக்குத் துன்ப 

மாகத் தோன்றுகின்றது. இனி இந்த இருளில் வாரா 

தொழிவாய்'? என: ஏதம் கூறி தலைவனை இரவுவரவு 

விலக்கினள். 

5. 3பழிவரவு உரைத்துப் பகல்வரவு விலக்கல் (254. களிறுற்ற] 

இவ்வாறு இருளில் வாரா தொழிக என்றது பகல் 

வரச் சொன்னவாருமென வுட்கொண்டு, தலைவன் பகற் 

குறிச் சென்று நிற்பத், தோழி எதிர்ப்பட்டு, “ஐயனே ! 

நீ பகல் வந்து எமக்குச் செய்கின்ற மெய்யாகிய அருள் 

புறத்தார் அறிந்து வெளிப்பட்டுப் பழியாக வந்துள்ளது. 

அதனால் சிற்றம்பலத்தை நெஞ்சால் உருதாரைப் போல 

நாங்கள் இடர்ப்படுகின்ரோம். இனிப் பகல் வரவு 

ஒழிவாயாக?'என்று$பழிவரு தல் கூறிப் பகல் வரவு விலக்கு 

கின்ருள்- 

6. தொழுதிரந்து கூறல் [255. கழிகட் ] 

இங்ஙனம் பகல்வரவு விலக்கின; தோழி இவன் இரவு 

வரவும் கூடும் என உட்கொண்டு, கண்ணீர் பொழிந்து 

மயில் போலத் துவளா நின்ற தலைவி காரணமாகச் 

* செய்யுள் 780 பார்க்க. ர். செய்யுள் 157 பார்க்க. 

5... செய்யுள் 189 பார்க்க.



கள. வரைவு முடுக்கம் ௮௫ 

  

துக்கும். ஆளிக்கும் பயப்பட்டு யானைகள் திரண்டு 
பு பெயராத ஓரிடத்தே திரண்டு நிற்கும் இரவின்கண் 
1 வாராது. ஒழிவாயாக?; நின் கழல்களைக் கையால் 

ெொழுது நின்னை. இரக்கின்றேன். இதனை”? , என்று 
ரவு தோன்றத் தலைமகனைத் தொழுது இரந்து 
டிலான். 

    

7.  தாயறிவு கூறல் [256. விண்ணும்] 

இங்ஙனம் தோழி தலைவனைத் தொழுது இரந்து 
ஈஉியும், வேட்கை மிகவால் பின்னும் தலைவன் 

ரூறியிடைச் சென்று நிற்ப, அக்குநிப்பு அறிந்து, “நம் 
மஊானலிடத்து அரை இரவில் ஒரு மணி நெநடும் தேர் 

வந்திருக்கக் கூடும் என உட்கொண்டு அன்னை சிறிதே 
பண்ணும் சிவந்து, என்னையும் பார்த்தாள். ஆதலால், 

இன்வொழுக்கத்தை அறிந்தாள் போலும்?” என்று தோழி 

தலைமகளுக்குக் கூறுவாள். போன்று சிறைப்புறமாகத் 
லைமகனுக்கு வரைவு தோன்றத் தாயறிவு கூறினள். 

   

8. மந்திமேல் வைத்து வரைவு கடாதல் [257. வான்தோய்] 

சிறைப் புறமாகத் தாயறிவு கூறித் தோழி தலைவ 

னிடம் சென்று “₹$பொழிலின்கண் உள்ள நல்ல 

மாங்கனியை ஒரு கடுவன் தேனில் தோய்த்து மத்தியின் 

வாய்க் கொடுத்து நுகர்வித்துத் தம்முள் இன்புறுவதைக் 
ண்டு இது (இந்த ஆசை) நம் காதலர்க்கு நம்மாட்டு 

அரிதாயிற்றே (இல்லாது போயிற்றே) என & 

வரையாமையை தினைந்து அவள் (தலைவி) ஆற்றாளா 

யினன்.?? என மந்திமேல் வைத்துத் தலைவியினது 

வருத்தங் கூறி வரைவு கடாயினள். 
° 

9. நானல்மேல் வைத்துக் கண்துயிலாமை ஈூறல் 
[258. ௩றைக்கண் மலி] 

அவ்வாறு மந்திமேல் வைத்து வரைவு கடாவப்பட்ட 

கலவன் இது (தேநீரில் காணுதல்) நம் காதலியிடத்து



அக: திருக்கோவையார் உரைநடை 

நமக்கு அரிதாயிற்று எனத் தானும் ஆற்ருனாய் இரவுக் 

குறிச் சென்று நின்றான். அந்நிலைமையில் அந்நகரை 

இராப் பொழுதின்கண் காக்கும் வேல் இளைஞரது பறைக் 

கண் படும்தோறும் படும்தோறும் (ஆரவாரிக்கும் 

தோறும்) தலைவியினுடைய கண்கள் துயிலாது கலங்கி 

வருந்தின. அக்காரணங் கொண்டு காவல் மிகுதியும் 

அவளது ஆற்றாமையும் கூறி வரைவு கடாவப்பட்டது; 

(இஃது இன்னார் கூற்றென்னாது துறை கூறிய கருத்து) 
இதுவும் சிறைப்புறமாக வரைவு கடா தலைப் பயக்கும். 

10. பகல் உடம்பட்டாள் போன்று இரவரவு விலக்கல் 
[259. கலர் ஆயினர்] 

சிறைப்புறமாகக் கண் துயிலாமை கேட்ட தலைவன் 

ஆதரவு மிகவால் எதிர்ப்பட்டு “நீ வருகின்ற இருள் 

செறிந்து புலராத இரவும், மின்னி முழங்கிப் பொழிவது 

போன்று பொழியா த மழையும் புண்ணின்கண் நுழையும் 

வேலும் மலராம்படி எங்களை வருத்த நின்றன. இதற்கு 

ஒரு மருந்து இல்லையோ? நும் வரையிடத்து ? என்று 

பகல் உடம்பட்டாள் போன்று இரவரவு விலக்கினள் 

(இரவில் வர வேண்டாம் என்று கூறினள். | 

11. இரவு உடம்பட்டாள் போன்று பகல் வரவு விலக்கல் 

| 260. இறவரை] 

இதற்கு மருந்து இல்லையோ என்றதால் பகல்குநி 

உடம்பட்டாள் என்று தலைவன் உட்கொண்டு பகல் குறி 

செல்லா நிற்பத், தோழி எதிர்ப்பட்டு “அவளுக்கு 

(தலைவிக்கு) நீ பகலில் வந்தால் உன் அருள் மிக்க 

அலராக நிற்கும். அதனால் நீ பகல்குறி இடத்தில் வர 

வேண்டாம்!” என்று கூறி பகல் வரவு விலக்கினள் 

12. இரவும் பகலும் வரவு விலக்கல் [261. சுழியா] 

இவ்வாறு பகல் வரவு விலக்கின தோழி, *:ஐய நீ 

பகலில் வந்தால் அலர்” (பழி) உண்டாகும். இரவில்



௧௪. வரைவு முடுக்கம் அன 

வருவதால் காவல் மிகுதி முதலிய காரண த்தால் உன்னை 
எதிர்ப்படுதல் அருமையால் சிறிதும் பயன் இல்லை. 
ஆதலால் நீ இருபொழுதும் வர வேண்டாம்” என்று 
கலைவனுடைய வரவை இரவும் பகலும் விலக்கினள். 
(இதன் பயன் இரவுக் குறியும் பகற்குறியும் விலக்கி 
வரைவு கடாதல்) 

13. காலம் கூறி வரைவுகடாதல் [262. மையார் கதலி] 

இவ்வாறு இருபொழுதும் வரவு விலக்கின தோழி 

“*சிலம்பா ! மதி நிரம்பா நின்றது; அம்பலத் தானுடைய 
மலையில் உள்ள இள வேங்கைகள் பூத்துப் பொன் மாலை 
போலத் தோன்றின. இனி மெய்யாக உனக்கு அரியது 
யாது? நினக்கு வரைவொடு வருதற்குக் காலம் இது” 
என்று காலம் கூறி வரைவு கடாவினள். 

14. கூறுவிக்குற்றல் [268. தேமாம் போழில்] 

(தலைவியின்) மேகலை கழலுவதைக் கண்டும் 
கலையளி செய்யாது நின்ற தலைவன் நம் அல்லலைக் 
உண்டால், நம்மால் தலையளிக்கப்படுவார். இவ்வாறு 
வருந்துதல் தகாது என்று தாமாக அறிகின் நிலராயின் 
மாம் சொல்லும் இயல்புகள் என்ன? என்று தோழி 
wud புலந்து நீயாகிலும் சென்று கூறு என்பது 
ரூடுப்பால் தலைவிக்குத் தோன்றத், தலைவன் வரைவு 
உபம்படாமையைத் அவளுக்குக் (தலைவிக்குக்)கூறினள். 

15. செலவு நினைந்து உரைத்தல் / 264. வல்சியின்] 

வரைவு உடழ்படாமையால் தோழி தலைவனொடு 
புலந்து கூறுதலைக் கேட்டு, அக்குறிப்பு அறிந்து கல்ல 

சரின்கண் நீர் வந்தவாறு எங்ஙனே என்று சொல்லு 
வாழைப் பெற்றேமாயின் (தலைவர் அங்ஙனம் சொன்னால்) 

thon நின்ற இருளிலே அவர், (தலைவர்) இருந்த வழி 
(இருந்த இடத்தில் செல்லுதல் அரிதன்று. சென்றே



௮௮ திருக்கோவையார் உரை௩டை 

மாயினும் அவ்வாறு சொல்லுவாரில்லை”” என்று தலைவி 

தான் செல்லுதலை நினைத்துத் தோழியிடம் தலைவனுக்குக் 

கேட்கும்படி சிறைப்புறமாகக் கூறினள். 

16. பொலிவழி வுரைத்தூ வரைவு கடாதல் 
[265. வாரிக் களிற்றின்] 

தலைவி வருந்தா நின்றமை சிறைப்புறமாக அறிந்த 
தலைவன் குறியிடை வந்து நிற்பத் தோழி எதிர்ப்பட்டு 

*ஐய! களிற்றின் மருப்பினின்று சிதறும் முத்துக்களை வாரி 

அவற்றின் அருமையைக் கருதாது தமக்கு இன்பம் தரும் 

வேரிக்கு (கள்ளுக்கு) முகந்து கொடுத்தாற் போல என் 

ஐயரது (தந்ைத முதலோருடைய) காவலை விட்டு நின் 

வயத்தளாகிய இவளது (தலைவியின்) அருமை கருதாது 

நினக்கு இன்பம் செய்யும் களவொழுக்கம் காரணமாக 

மயில் போன்ற இவளை இகழ்ந்து மதித்தாய்; அதனால் 

தன் தன்மையை இழந்து இவ்வாறு பொலிவு அழிந்து 

இவள் இருத்தல் தகுமோ? நீயே சொல்?! என்று தோழி 

தலைவியின் பொலிவு அழிவதைக் கூறி வரைவு கடாவா 

நின்றாள். 

குறிப்பு: “கள. வரைவு முடுக்கம்'என்னும் இவ்வதிகாரம் 
3. வருத்தமிகுதி கூறி வரைவு கடாதல் முதலான 76 துறைகளைக் 
கொண்டு முடிகின்றது. 

௧௮. வரைமொருட் பிரிதல் 

தோழியால் வரைவு முடுக்கப்பட்டு வரைபொருட் 

பிரிதல் நிகழும். அது பின்வருமாறு : 

1. முலை விலை கூறல் | 266. குறைவிற்கும் ] 

இவ்வாறு தோழியால் வரைவு முடுக்கப்பட்ட 

தலைவன் தான் வரைவொடு வரும்பொருட்டுத் தோழியை



௧௮. வரைபொருட் பிரிதல் ௮௯௨. 

நாக்கி நீ சென்று அவள் ஐயன்மாரை முலைவிலை 

ஈ௩ட்பாயாக என ₹:நீ அவள் வேண்டிக் குறை உடையை 

யாய் நிற்றலாலும், உன் கல்வி மிகுதியாலும், செல் 

வாலும் (இருமுது குரவர் உன்னைக் கொண்டாடுதல்) 

உன்குலச் சிறப்பாலும், நீ அனுப்ப வந்த பெரியோர்க 

ஸஷூடைய அறிவோடு கூடிய ஒழுக்கத்தாலும், நீ அவளை 
அடைதற்குத் தக்க நீதி இருப்பதாலும் (நீதி - உள்ளப் 

பொருத்தம் உள்வழி மருது கொடுத்தல்) நின் வரவை 

எமர் ஏற்றுக் கொள்வர் அல்லது விலை கூறுவராயின் 

அவளுக்கு ஏழ் உலகும் விலை போதாது”? என்று தலைவ 

விடம் தோழி முலைவிலை கூறினள் . 

2. வருமதூ கூறி வரைவுடம் படுத்தல் [267. வடூத்தன | 

இவ்வாறு முலைவிலை கூறிய தோழி **நீ வரைவொடு 

வாராது இரவருள் செய்யா நின்ற இது கெர்ப்பத்துக்கு 

ஏதுவானால் நம் எல்லார்க்கும் பொல்லாதாம்; அது 

படாமல் எமரால் கேட்கப்பட்ட பொருள்கள் விரையக் 

கொண்டு வந்து அவளை வரைந்து கொள்வாயாக? 

என்று தோழி தலைவனிடம் கூறி வரைவு உடம்படுத் 

Slovr oir 

  

3. வரைபொருட் பிரிவை யுரையெனக் கூறல் [268. குன்றம் ] 

அவ்வாறு வரைவுடம் படுத்தின தோழிக்கு “இனி 

நான் குன்றத்திடை உள்ள காட்டைக் கடந்து போய் 

நுமர் சொல்லும் நிதியைத் தேடிக் கொண்டு வந்து நும் 

மிடம் சேர்வேன். நீ சென்று தலைவியை நான் வரும் 

வரையில் வாடாத வண்ணம் இருக்கும்படி சொல்ல 

வேண்டுவன சொல்லுவாயாக; யான் பிரிந்தமை கூறி 

அவளை ஆற்றுவிஜ்துக் கொண்டிருப்பாயாக'' எனத் 

கலைவன் வரை பொருட்குப் பிரிகின்றமையைக் கூதினன். 

4. நீயோகூறென்றல் [269. கேழேவரை] 

இவ்வாறு பிரிவு அறிவிப்பிக் கூறின தலைவனுக்கு 

“ஜீ. இரவு வரினும் பகல் பிரிந்து போவாய்” என்று
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அதனையே உட்கொண்டு வாழேன்” என இருக்கும் 
தலைவியை அவளுடைய நுதலும் தோளும் முதலாயின 
வற்றைத் தடவி நிமிடமளவும் நான் தாழேன்”” 
(தோமதிக்க மாட்டேன்) என்னும் உரையை முன்ன தாகச் 
சொல்லி ஏகுவாயாக'?என்று தோழி தலைவியின் பிரிவாற் 
ரூமையைத் தலைவனிடம் கூநினள். 

9... சொல்லாதேகல் [270. வருட்டின் | 

நீயே கூறென்று சொன்ன தோழிக்கு த்** தலைவியின் 
நுதலும் தோளும் முதலாயினவற்றைத், தைவந்து 
(தேடவி) ஒன்று சொல்லக் குறிப்பேனாயின் இஃது என் 
கருதிச் செய்கின்றானென்று மயங்குவாள்; இன் சொல் 
னுடன் ஒன்று சொல்லலுறுவேனாயின், அக்குறிப் 
பறிந்து உள்ளம் நடுங்குவாள்: இனி வெளிப்படப் 
பிரிவுணர்த்திப் பொருள் தேடி முடித்துக் கடிதில் 
வருவேனென்று சூளுற்றுத் தெரிவிப்பேனாயின் மனம் 
மகிழ்ந்து தேருள் (தெளியாள்) இவ்வா ரழிய 
அறிவிக்கும் வகை வேறில்லை. அதனால், அவளுக்கு 
என் பிரிவை எவ்வண்ணம் சொல்லிப் போவேன்; 
ஒருவாற்ரானுமரிது; தான் வரைய வருவேன். நாண் 
வருமளவும் தலைவியை நீ ஆற்றுவித்துக் கொண்டிருப்பா 
யாக'' என்று தோழியிடம் கூறித் தலைவன் தலைவியிடம் 
சொல்லாது பிரிந்து போயினன். 

6. பிரிந்தமை கூறல் | 271. நல்லாய்] 

இவ்வாறு முன்னின்று பிரிவுணர்த்த மாட்டாமை 
யால், தலைவலி? சொல்லாது பிரியா நிற்பத், தோழி 
தலைவியிடம் சென்று “நல்லாய்! நம் (தலைவர் நம்மவரால் 
கேட்கப்பட்ட எல்லா நிதியையும் ஒருங்கே கொண்டு வர 
வேண்டி அழல் உடைய காட்டைக் கடக்க இன்று 

செண்றார். அதனால் நமக்கு வந்ததனை யாதென்று 
சொல்லுவேன். கேட்டதைக் கொண்டு வரச் சென்ரு 
ராதலின் இன்பம் என்பேனோ? அழற்காட்டைக் கடக்கச்
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சென்றமையால் துன்பம் என்பேனோ? என்று பொதும் 

படக் கூறுவாள் போன்று, வரைவு காரணமாகப் பிரிந்தா 

மாதலின் அது நமக்கு இன்பமே” என்று கூறித் 

தலைவியை. ஆற்றுவித்தாள். 

7. நெஞ்சொடு கூறல் [272. அருந்தும்] 

சொல்லாது பிரிந்தமை கூறக் கேட்ட தலைவி 

வருந்தா நின்று *-நமக்கு ஏதம் பயக்கும் ஒழுக்கம் 

ஒழிந்து, குற்றமில்லாத ஒழுக்கத்தை கைப்பற்றிச் 
சென்ற தலைவனது நீதி நம்மைக் கெடுக்கும் என்று, 

மட நெஞ்சமே! நீ கரு தினால் யாம் இன்புற்று வாழும் 

உபாயம் வேறு யாது” என்று தன் நெஞ்சொடு 

கூறினள். 

8. நெஞ்சொடு வருந்தல் [ 278. எர்ப்பின்னை | 

அங்ஙனம் தன் நெஞ்சொடு கூறின தலைவி **அன்று 

அவரை (தலைவரை) விடாது என்னை விட்டு அவரது 

தேர்ப்பின் சென்ற நெதஞ்சம் இன்றும் அவ்வாறு 

செய்யாது என்னை வருத்துகின்றது. ஏனோ அநிகிலேன்”? 

என்று தன் நெஞ்சொடு வருந்தினள் . 

9. வருத்தங் கண்டுரைத்தல் [274. கானமர்] 

தலைவி தன் நெஞ்சொடு வருந்துவதைக் கண்ட 

தோறி “தமது துணையாம் மாதர்களின் கண்ணைத் தாம் 

எய்ய வந்த மானின் கண் நினைவு படுத்தலால் அம்பை 

எய்யாத குரவர்களின் மலைக்கு உரியவர் நம் தலைவரா 

தலின், அவர் உனக்குத் துன்பத்தைத் தரமாட்டார். & 

வருந்தற்க அவர் தாழாது விரைய வரைவொடு வருவர்?* 

என்று தலைவியின் வருத்தம் தீர உரைத்தனன். 

10. வழியொழுகி வற்புறுத்தல் [275. மதுமலர் | 

இவ்வாறு தலைமகளது வருத்தம் கண்ட தோழி 

“அன்று நீ அவரை (தலைவரைப் புதிதாகப் பார்த்த
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சோலையையும் அன்று உண்னை விட்டுப் பிரியேன், 
பிரியின் ஆற்றேன் என்று அவர் கூதிய வஞ்சினத்தினது 
மெய்ம்மையையும், அன்பையும் நமக்கு மருவி வைத்துப் 
பின் கதுமெனவெங்கானிற்போகிய போக்கையும்,போய்த் 

தேடு நிதியினது செய்தற்கருமையையும் நினைந்து நீ 
வருந்தினால் ஏந்திழாய்! அயலார் இம்மலர்ப் பாவை 
யன்னவளுக்கு (தலைவிக்கு) வேறுபாடு வந்தவா 

றென்னோ? என்று ஐயுரு நிற்பராதலால் நீ ஆற்ற 
வேண்டும்'*? என்று தலைவியின் வழி ஒழுகி அவளைத் 
தெருட்டி வற்புறுத்தினள். 

11. வன்புறை யெதிரழிந்திரங்கல் [276. வந்தாய் பவர்] 

அங்ஙனம் தெருட்டிய தோழியிடம் :*இளமந்தி 

மயிலின் முட்டையைப் பந்தாடுகின்ற மலை நதாடுடைய 
தலைவனது பண்பு அழகாய் இருக்கின்றது. தமக்கு ஒரு 
பற்றுக் கோடின்றி வருந்தும் திருவினை உடையார்க்கு 
அவன் . (தலைவன்) வரைவு மிகவும் இனிது. யான் 
ஆற்றேன்” என்று தலைவி வன்புறை எதிரழிந்து இரங் 
கினள். (வந்தாய்பவர் தோழியாகவும், இளமந்தி 
"தலைவனாகவும், பந்தாடுதல் தலைவியின் வருத்தம் பாராது 
தான் வேண்டியவா௫ருழுகும் அவனது (தலைவனது), 
ஒழுக்கமாகவும் உரைக்கலாம். இது தலைவன் வரைந்து 
கொள்ள நீட்டிப்ப தலைவி மன வலிமை இழந்து 
வாடியது.) 

12. வாய்மை கூறி வருத்தந் தணித்தல் 
[277. மொய்யேன்பதே] 

இவ்வாறு வரைவு நீடுதகலால் மனவலிமை இழந்து 
வருத்திய தலைவிக்கு “அவர் (தலைவர்) சொன்ன 
வார்த்தை உனக்குப் பொய் என்பதே கருத்தாயின், 
இவ்வுலகத்து மெய்யென்பதே சிறிதுமில்லை'' என்று 

தோழி தலைவனுடைய ; வாய்மை கூறி அவளுடைய 

(தலைவியினுடைய) வருத்தத்தைத் தீணிவித்தாள்
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13. தேரழுது புலம்பல். [278. மன்சேய்த] 

இங்ஙனம் தலைவனது வாய்மை கூறித் தலைவியின் 

வருத்தத்தைத் தணியா நின்ற தோழிக்கு **நான் அவர் 
கூறிய மொழியின்படி மெய்ம்மை கண்டு வைத்தும் என் 
நெஞ்சமும் நிறையும் எனக்கு அடங்கி நிற்கின்றில. 

அதுவுமன்நி என் இனிய உயிரும் (தில்லையை உருதார் 

போல) வருத்தம் பொறுத்தல் அரிதாக இருக்கின்றது. 

இவ்வாருக இருக்கும் காரணம் நான் முன்செய்த 

தீவினயோ, அல்லது காலத்தின் கூத்தோ அறிகின்றி 

லேன்”? என்று சொல்லித் தலைவி தன் மனம் தேருது 

புலம்பினாள். 

14. காலமறைத்துரைத்தல் (279. கருந்தினை] 

அங்ஙனம் தேதருது புலம்பி தின்ற தலைவி காந்தள் 

கருவுறக் கண்டு இது தலைவர் வரவு குறித்த கார்கால 

மென்று கலங்கா நிற்பத், *“தினைப்பயிர் ஓம்ப நம்முடைய 

ஐயன்மார் கடவுளைப் பரவ அக்கடவுள் ஆணையால் கால 

மன்றியும் மேகங்கள் நீரைச் சொரிந்தன. அதனை 

அறியாது அதனைக் கார் என்று கருதி இப்பரங்குன் நின் 

கண் காந்தள் மலர்கள் மலர்ந்தன. நீ அதனால் கார் 

காலம் என்று அஞ்ச வேண்டாம் இது தெய்வமழை'” 

என்று தோழி தலைவியை ஆற்றுவிக்க வேண்டிக் காலம் 

மறைத்துக் கூறினள். 

15. தூது வரவுரைத்தல் [280. வேன்றவர்] 

அங்ஙனம் காலம் மறைத்த தோழி :ஒரு தூது 

வந்திருக்கின்றது. அத்தூது நம்மைப் பிரிந்து சென்றவர் 

அனுப்பின தூதோ, அல்லது நமக்குத் துன்பத்தைத் 
தரும் அயலார் அனுப்பின தூதோ அறியேன்'' என்று 

தலைவியிடம் கூறினள். 

76. தூது கண்டழுங்கல் [281. வருவன] 

தூது வரவு கேட்ட Have 6 QUI HEGS



௯௪ ,தஇருக்கோலையார் உரைநடை 

குரதுகள் வருவன போவனவாயிருக்கின்றன. என்னிடம் 
இன்பக் கலவிகளை முன்செய்து பின் எனது ஆவியைத் 

தாம் கொண்டுபோய், என் நெஞ்சில் தம்மை இருத்தின 
காதலர் இன்று ஏதுசெய்யக் கருதி வாரா திருக்கின்றனர் 

அறிகிலேன்”? என்று ஏதிலார் தூது கண்டு 

அழுங்கினள். 

17. மெலிவு கண்டு செவிலி கூறல் [282. வேயின] 

இவ்வண்ணம் அழுங்கி நின்ற தலைவியைச் செவிலி 

எதிர்ப்பட்டு அடி முதல் முடி வரை தோக்கி “இவள் 
மென் தோள் மெலிந்து, ஒளிவாடி, விழி தன் இயல்பு 

இழந்து வேருய், முன்பிருந்த தன்மையள் அல்லள் 
ஆயினாள். இவள் முருக வேளின் ஆட்சியிற் பட்டனன் 
போலும். அறிகிலேன்'” என்று தலைவியின் மெலிவு 

கண்டு கூறினாள். 

18. கட்டுவைப்பித்தல் [288. சுணங்குற்ற] 

தலைவியின் மெலிவு கண்ட செவிலி :*;இவளுடைய 

கொங்கைகள் சூதின் (சொக்கட்டான் காயின்) வடிவைப் 
பொருந்தின இல்லை; இவள் பேச்சு, குதலைமை நீங்கி 

விளங்குதலை உற்றது இல்லை; நன்மை தீமை அறியும் 
பருவத்தை இவள் அடைந்திலள். இவள் இளமை 
இவ்வாறு இருக்கின்றது. அன்னைமீர் ! இவளுக்கு உற்ற 

தோயைத் தெளிய அறிந்து சொல்லுங்கள்?' என்று 

கட்டுவித்திக்கு உரைத்துக் கட்டு வைப்பியா நின்றாள். 

19. கலக்கமுற்று நிற்றல் [284. மாட்டி அன்றே] 

இங்ஙனம் செவிலி கட்டு வைப்பியா நிழ்ப,***இவள் 

(கட்டுவித்தி) தன் உள்ளம் ஓடியவாறு முழுதையும் புலப் 
படுத்தி, அலர் தூற்றி அயலார் அன்று மொழியாத 
  

* இவள் என்பது தலைவியாகக் கொண்டால் இச் செய்யுள் 
தோழியின் கூற்றாகும்.
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பழியையும் வெளிப்படச் சொல்லி எம்மிடத்து உண்டாகிய 
பெர௫ுநாணினையும் மாள்வித்து எங்குடியினையும் குற்றப் 

தியல்லவோ சொல்லுவாள் போலும். இனி என் 
மெய்வது”?,என்று* தலைவி கலக்கமுற்று நின்றாள். 

20. கட்டுவித்தி கூறல் |[285. குயிலிதன்றே] 

இங்ஙனம் கலக்கமுற்று நிற்க, நெகுறி காட்டி 
(இது முருகன் ஊரும் மயில், இது அவனது கொடியின் 
ஈன் உள்ள கோழி, இது அவன் சூரைத் தடிந்த வேல், 
இவை யெல்லாம் இப்பரப்பி உள்ள நெல்லின்கண் வந்து 
கான்றுகின்ற முருகன் உருவமாம் காண்க?” என்று 

உட்டுவித்தி சொன்னாள். [முருகன் எனவே முருகணங் 
Noy @eresr oy கூறினாளாம். குறிக்கிலக்கணம் Cl mov 
பூன்றும், இரண்டும் ஒன்றும் படுகை] (அஃதாவது 
அடியும், கொடியும் உவகையும். இதனில், அடியாவது 

மயில், கொடியாவது கோழி, உவகையாவது வேல் 
ஆதலால் முருகணங்கெனவே கூறப்பட்டது.) 

  படு, 

  

21. வேலனை அழைத்தல் [286. வேலன்] 

கட்டுவித்தி முருகணங்கென்று கூறக் கேட்டு “இப் 
பிள்ளை (தலைவி) இக்குடியிற் பிறந்து வெறியாடுவித்த 
லாகிய இம்முறைமைக் கண் எம்மை நிற்பித்த பண்பால், 
மீவலன். ஈண்டுப் புகுந்து வெறியாடுவானாக. பலியாக 
வெள்ளாட்டை அறுக்கவும்'' என்று தாயர் வேலனை 
அமைத்தனர். 

22. இன்னல் எய்தல் [287. அயர்ந்தும்] 

இவ்வாறு வறியாடுதற்குத் தாயர் வேலனை 
அழைப்பக் கேட்ட. தலைவி “வெறி ஆடியும், வெள்ளாட்டு 
மறியின் உயிரை அழித்தும், என் (விளர்ப்பு) நிறம் வேறு 

பட்டு ஒழியா தாயின், அயலாம் என்ன சொல்லுவாச்கள்? 

௩ ம 
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௯௯ இருக்கோவையார் உரைஈகடை 

வெறியாட்டால் (இவ்விளர்ப்பு) , நிறம் ஒழியுமாயின் 
தலைவனுக்கு நாம் என்ன சொல்லக்கூடும். ஆதலால் 
இரண்டு காரணத்தாலும் நான் உயிர் வாழ வழி இல்லை”? 
என்று . தன் நெஞ்சொடு கூறி வருத்தம் (இன்னல்), 

எய் தினாள். 

23. வெறி விலக்குவிக்க நினேதல் [288. சென்றார்] 

இருவாந்றாலும் உயிர் வாழ வழி இல்லை என்று 
கருதி வருத்தமுற்ற தலைவி “தலைவரால் எனக்கு 
உண்டாகிய இந்தோயைப் பிறர் தீர்ப்பர் என்பது வெகு 
அழகாயிருக்கின்றது ! என்னோடு ஒன்றுபட்ட தோழி 
யிடம் நாணினாற் சொல்ல முடியவில்லை. சொல்லா 
விட்டாலும் வேறு வழியால் உயிர் வாழேன். ஆதலால் 
என்னுடைய (மறையை) இரகசியத்தைத் தோழிக்கு 
உரைப்பேன்? என்று தன் மனத்துள் ஒரு முடிவுக்கு 
வந்து தோழியைக் கொண்டு வெறி விலக்குவிக்க 
நினைத்தாள். 

24. அறத்தொடு நிற்றலை யுரைத்தல் [289. யாயும்] 

நாண் துறந்தும் மறை உரைத்தும் வெறி விலக்கு 
விக்க நினைத்து, அறத்தொடு நிற்பாளாய்த் தோழியை 
நோக்கி **தில்லை வாழ்த்துவாரைப்போல நான் தூயேன், 
நான் சொல்லுவதை நீ நம்பாவிட்டால் நான் கடுமை 
யான சூளுறவைத் தருவேன் (சத்தியம் செய்து கொடுப் 
பேன்) தாய் வெகுண்டாலும் சரி, அயலார் ஏசினாலும் 
சரி, ஊர் சிரித்தாலும் சரி, நீயும் வெகுண்டாலும் சரி 
நடந்ததை உண்மையாகக் கூறுவேன் கேட்பாயாக?” 
என்று கூறித் தோழியிடம் தலைவி அறத்தொடு நின்றருள். 

25. அறத்தொடு நிற்றல் [290. வீண்டலுற்றேம்] 

அறத்தொடு நிற்பாளாய் யாம் முன்பு ஒருநாள் 
கடற்கரையில் வண்டல் செய்து விளையாடும் பொழுது



௧௮. வரைபொருமட் பிரிதல் Sa or 

ஒரு தோன்றல், உங்கள் வண்டல் மனைக்கு தான் 

விருந்து என்று வந்து நின்றபொழுது, நீ பூக்கொய்யச் 

சிறிது அப்புறம் சென்றாய். அப்பொழுது கீழ்க் காற்று 

மிருதலால் _ கரை மேல் ஏறும் கடல்நீர் என்மேல் 

வந்துற்றது. உற, யான் அஞ்சி, தோழியோ தோழியோ 

என்று விளித்தேன் அதுகண்டு இரங்கி அத்தோன்றல் 

அருளொடு வந்து தன் கையைத் தந்தான். யானும் 

மயக்கத்தாலே அதனை Heirons என்று தொட்டேன். 

அவனும் பிறிதொன்றும் சித்தியாது, என் உயிர்கொண்டு 

ந்து என்னைக் கரைக்கண் உய்த்துக் கண்டலாகிய மரம் 

மிக்க அச்சேரியின்௧கண் சென்ருன். அன்று என் 

நாணினால் உனக்கு நான் அதைச் சொல்ல முடியவில்லை. 

இன்று இவ்வாறு ஆயினபின் இது கூறினேன். இனி 

உனக்கு அடுப்பது செய்வாயாக”? என்று தலைவனுக்குப்: 

பழி வருங்கொல்லோ என்னும் ஐயத்தோடு நின்ற தலைவி 

தோழிக்கு அறத்தொடு நின்ருள். 

26. ஐயந்தீரக் கூறல் [291. குடிக்கலர்] 

தலைவனுக்குப் பழி வருமோ என்று ஐயுற்று அறத் 
தொடு நின்ற தலைவியின் குறிப்பு அறிந்த தோழி '*நம் 
முடைய யாயும் (தாயும்) அதிவாள். அதுவன் நி. 

உலருக்கு எல்லாம் அலராம். அதனால் நம் குடிக்குப் பழி 

வரினும் தலைவனுக்குப் பழி வாராமல் மறைத்துக் கூறும் 

வழி யாதோ” என்று தான் தலைவியைப் பாதுகாத்தல் 

மீதான்றத் தன் ஐயந்தீரக் கூறினள். 

   

27. Go விலக்கல் [292. விதியுடையார்] 

ருலைவியை guest ssl வெறிக் களத்திலே 

சென்றா, வேலனை கநாக்கி, வெறியாட்டு விழாவில் வேரி 

(மட) உண்பார். உண்ணட்டும் யாம் அதை விலக்க 

வில்லை. அன்று பரங்குன்றத்தில் பரந்த நீரில் நாங்கள் 

புபழிிப் போக அங்கு விரைந்து வந்த ஒருவனுடைய” 
பீரள்கள் இந்த தோய்க்குக் காரணமாக, வேறே ஒரு 

 



௯௮ இருக்கோவையார் உரைகடை 

உபாயத்தைக் கருதும் உன்னைப் போல அறிவுடையாஈ 

இவ்வுலகத்தில் இப்பொழுது யாரும் இல்லை போலும் 

தெய்வமே !?? என்று அறத்தொடு நின்ற திறத்தினில் 

தோழி வெறி விலக்கினாள் (நீரிடை ஒருவன் வந்து 

உதவினது குறிப்பினால் வெறி விலக்குதலாகும்.) 

28. செவிலிக்குத் தோழி அறத்தொடு நிற்றல் 
[298. மனக்களி] 

இங்ஙனம் தோழி வெறி விலக்கி நிற்ப நீ வெறி 
விலக்குதற்குக் காரணம் யாது என்று கேட்ட செவிலிக்கு 

“2நீ போய் கயிலைக்கண் உள்ள நம்புனம் காக்கச் சொல்ல, 

நாங்கள் போய்த் தினைக்கினி கடியா நின்றோம். 

அப்போது அவ்விடத்து ஒரு யானை வந்து நின் மகளை 

ஏதம் செய்யப் புக்கது. அது கண்டு அருளுடையான் 

ஒருவன் ஓடிவந்து அணை த்துப்பிறிதொன்றும் சிந்தியாமல் 

யானையைக் கடிந்து அவளது உயிர் கொடுத்துப் 

போயினான்; அறியாப் பருவத்து நிகழ்ந்ததனை இன்று 
அறியும் பருவம் ஆதலால் உற்றார்க்கு உரியர் பொற்றொடி 

மகளிர் என்பதனை உட்கொண்டு இவ்வாறு (தலைவி) 

உள் மெலியா நின்றாள்; இனி அடுப்பது செய்வாயாக? 

என்று தோழி செவிலிக்கு அறத்தொடு நின்றாள். 

29. நற்றாய்க்குச் செவிலி அறத்தொடு நிற்றல் 
[294. இளையாள்] 

இங்ஙனம் தோழி அறத்தொடு நிற்பக் கேட்ட 

செவிலி கயிலைக்கண் பயிலும் திருவாட்டியாம் இளைய 

ளாகிய இவளை என் சொல்லிப் புகழுவோம்; முன் எழும் 

இரண்டு எயிறு (பற்கள்) முளையாத இளமைப் பருவத் 

திலேயே அறிவு முதிர்ந்தாள் இவள் என்று தலைவியின் 

கற்பு மிகுதி தோன்ற நற்ருய்க்கு அறத்தொடு நின்றாள். 

30. நேர்வரவுகூறல் [295. கள்ளினம்] 

இங்ஙனம் நந்ருய்க்குச் செவிலி அறத்தொடு நிற்ப, 

அந்நிலையில் புள்ளினமும் கடல் திரையும், மங்கலம்



௧௮. வரைபொரும் பிரிதல் ௯௯ 

கூறும் புலவரின் கூட்டமும், வண்டுகளும், வலம்புரிச் 

சங்குகளும் ஆரவாரிப்பத் (தலைவனுடைய) பெருந்தேர் 

ஒலி வருவது கேட்ட தோழி உவகையோடு சென்று 

தலைவிக்குக்காதலரின் தேர் வரவு எடுத்துக் கூறினாள். 

31. மணமுரசு கேட்டு மகிழ்ந்துரைத்தல் 

[296. பூரண பொற்குடம்] 

தலைமகளுக்குத் தோழி தேர்வரவு கூறி தின்ற அந் 
நிலையில் “தில்லை போன்ற இவளுக்குத் (தலைவிக்கு) 

மன்றல் என்று மணமுரசு எங்கும் ஒலி செய்து நின்றது. 

அதனால் வாயில்கள் தோறும் நீரால் நிறைக்கப்பட்ட 

பொற்குடத்தை வைக்க, மணிமுத்தம், பொன் பொதிந்த 

தோரணம் எங்கும் ஓங்குவதாக, தூரியங்கள் (வாத்தி 

யங்கள்) ஆர்ப்பன ஆகுக. இவ்வாறு நாம் மனையை 

அலங்கரிப்போம்”” என்று மனையில் உள்ளார் மகிழ் 

வொடு கூறி நின்றார். 

32. ஐயுற்றுக் கலங்கல் [297. அடற்களி] 

அங்ஙனம் மண மனையை அலங்கரியா நிற்ப, நமகு 

வீட்டில் முழங்குகின்ற பெரிய மணமுரசு மலையின்கண் 

மதத்தை உடைய களி யானையை அண்று நம்மேல் 

வராமல் நம்மைக் காத்தவருக்கோ, அல்லது இயைட 

இல்லாத (சம்பந்தம் இல்லாத) வேறு யாவருக்கோ 

அறிகின் நிலேன் என்று தலைவி ஐயுற்றுக் கூறினள். 

33. நதி வரவு கூறுநிற்றல் [298. என் கடைக் கண்] 

ஐயுற்றுக் கலங்கி நின்ற தலைவிக்குத் “தமக்கு ஒரு 
பயன் கருதாது நமக்கு இறுதியைப் பயக்கும் யானையை 

அன்று கடிந்தவர் நம் கடைமுன் தோன்றும் முழுநி தியை 

(குறைவில்லா நிதியை) (நமர் வேண்டிய படியே) 

நின்னை மணந்து கொள்ளக் கொண்டுவந்து விட்டார் ?7- 

என்று தோழி மகிழ்தரு மனத்தொடு நிதி வரவைக் 

கூறினள்.



௬௦௦ திருக்கோவையார் உரைநடை 

குறிப்பு: 1௧௮. வரைபொருட் பிரிதல்” என்னும் இவ் 
வதிகாரம் 7. முூலைவிலைகூறல் மூதலான 83 துறைகளைக் 
கொண்டு மூடிகன்றது. 

௧௯. மணம் இறப்புரைத்தல் 

மணஞ் சிறப்புரைத்தல் என்பது வரைந்த பின்னர் 
(மணம் ஆன பின்பு) மணஞ் சிறப்புக் கூரு நிற்றல். 

1. மணமுரசு கூறல் [299. பிரசம்] 

வரை பொருட் பிரிந்து வந்த பின்னர் அருங்கலம் 
விடுத்தற்கு (நிதி தருதற்கு) முன்றிற்கண் நின்று தலை 
வனது முரசு முழங்கக் கண்டு மகிழ்வுற்ற தோழி நம் 

துயர் தீர நம் இல்லின்கண் புகுந்து நின்று, (மலை 
போலும் யானையை நம் காரணமாக அழித்தவருடைய) 
முரசு விளங்குகின்றது. அதுவேயும் அன்றி, வெதி. 
காரணமாக ஒலிக்கும் முருகியமும் நீங்கா நின்றது. 
இணி என்ன கூறை உடையோம்”' என வரைவு தோன்ற. 
நின்று தலைவிக்கு மணமுரசு go. peor air. 

2. மகிழ்ந்துரைத்தல் [800. இருக்கதி] 
மணமுரசு ஒலி கேட்ட தோழி “சிலம்பன் ( தலைவன். 

தந்த பெறுதற்கு அரிய தழைகள் (தீயை வலம் 
கொண்டு வசிட்டன் இடப் பக்கத்துத் தோன்றும்) 
அருந்ததியைக் காணும் அளவும் (தில்லையை வாழ்த்தின 
ரைப் போல) வாடாது இருந்து விளங்கின”? என்று 
தலைவியைத் தன்னுள்ளே மகிழ்ந்து கூறினள். (தழைகளை 
வாடாமல் வைத்து, அத்தழையே பற்றுக் கோடாக 
ஆற்றி இருந்தாள் என்று தலைவியை மகிழ்ந்து கூறிய 
வாறு தழைகள் வாடாது இருந்தன என்றது முன்னர்த் 
தான் அவன் (தலைவன்), தந்த தழையை ஏற்ற முகூர்த், 
தத்தைக் கொண்டாடியவாறு)



௧௯. மணம் சிறப்புரைத்தல் ௬௦௯ 

குறிப்பு: பாட்டு 998 முதல் இப்பாட்டு மூடிய பத்தொன் 
பதும் அறத்தொடு நிலையினையும், அதன் பின்னர் வரைதலையும் 

ருறித்தனவாகும். இதனுடன் அகத்திணையில் மிகத் இகழும் 

“இன்பக் கலவி” *இன்பக் களவு” முற்றிற்று. 81 ஆம் பாட்டு 

முதல் இப்பாட்டு (900) ஈறாக தோழியால் ஆய கூட்டம். 

3. வழிபாடு கூறல் [801. சீரியல்] 

மணம் செய்த பின்னர் மணமனை காண வந்த 

செவிலிக்கு ₹*அன்னாய்! இத்தில்லையை வணங்கும் நம் 

காவலரானவர் (தலைவர்) சீர்மை இயலும் உயிரும் 

உடம்பும் போலஒருவரை ஒருவர் இன் தியமையாமையால் 

தலைவியின் கருத்தைக் கடவார்; தாமரைப் பூவைச் 

சேர்ந்த தேனும் சந்தன மரமும் போல இயைந்து, 

(இடமும் இடத்து நிகழும் பொருளுமாய்) இவளது வழி 

பாட்டின் கண்ணே தலைவர் நிற்கின்ருர்”” என்று தலைவன் 

தலைவியின்வழி ஒழுகி நின்றதைத் தோழி கூறினள். 

[ ஆவியும் தேனும் தலைவிக்கு உவமையாகவும், யாக்கையும் 

(உடலும்) சந்தும் (சந்தன மரமும்) தலைவனுக்கு 
உவமையாகவும் வந்துள.] 

4. வாழ்க்கை நலம் op [202. தொண்டினம்] 

மணமனை கண்ட செவிலி மகிழ்வோடு மனைக் கிழத்தி 

யிடம் (நற்றாயிடம்) சென்று **நின் மகளுடைய 

இல்வாழ்க்கை நலத்திற்கு உவமை கூறின், நின்னுடைய 

இல்வாழ்க்கை நலமல்லது வேறு உவமை இல்லை ; 

எப்படி என்றால் அவளது இல்லம் நம் இல்லத்தோடு 

ஒக்கும்; அவள் நின்னொடு ஓக்கும், திண்தோளவன் 

(தலைவன்) நின் கொழுநனோடு ஓக்கும். அவளைப் 

பணிந்து குற்றேவல் செய்பவள் என்னோடு ஓக்கும் 

அவளின் அயலாஈீ நம்முடைய அயலாரொடு ஓப்பார்” 

என்று தலைவியின் வாழ்க்கை நலத்தைக் கூநினள் 

5 காதல் கட்டுரைத்தல் (808. பொட்டணி] 

தலைவியின் இல்வாழ்க்கை நலம் கூறிய செவிலி 

அவன் இல்வாழ்க்கை நலம் ஒருபுறழ் இருக்க அவன்



௬௦௨ திருக்கோவையார் உரைஈடை 

அவள்மேல் வைத்த காதலால் அவளது பொய் போலும் 
இடை இறும் என்று கருதிப் பூணைப் பூட்டி அணியான்.. 
மெல்லடி தநோதல் அஞ்சித் தவிசை மிதிக்கும் போதும் 
மலரின் அன்றி மிதிப்பவிடான்; வண்டு மொய்த்தல் 
அஞ்சிக் குழலில் மலரை வையான். இவை சொல்லு 
வானேன்! பொறையாம் (பாரமாம்) என்று நுதலில் 
பொட்டையும் இடான்”” என்று தலைவனுடைய காதல் 
மிகுதியைக் கூறினள். 

6. கற்பறிவித்தல் [804. தெய்வம்] 

தலைவனுடைய காதல் மிகுதியைக் கூறின செவிலி) 
“அது கிடக்க, தலைவனை ஒழிய வேரரு தெய்வத்தைத் 
தலைவி பணிந்து அறியாள்; முன்னின்று திறை 
கொடாத பகைவர் வந்து பணியும் வண்ணம் தலைவன் 
வினைவயின் திறை கொள்ளச் சென்றாலும் திறை 
கொண்டு வந்து அவளது (தலைவியின்) இல்லத்தல்லது 
ஆண்டுத் தங்கி அறியான். பெருங்குலத்துப் பிறந்த 

தூயோரது இயல்பு இத்தன்மையது”” என்று கூறி 
தற்றாய்க்குத் தலைவியின் கற்பைத் தெரிவித்தனள். 

7. கற்பூப் பயப்புரைத்தல் [805. சிற்பம்] 

இங்ஙனம் கற்பு அறிவித்த செவிலி “4 தலைவியின் 
கற்பு அந்திக் காலத்து உளதாகிய வடமீனையும் (அருந் 
ததியையும்) வெல்லும்; அதனால் தலைவன் ஊர்ந்து 
செல்லும் களிறும் வினைவயின் சென்றால் அவ்வினையை 
முடித்துக் கொடுத்து வந்து தலைவன் இல்லில் பந்தி 
இடத்தல்லது ஆண்டுத் தங்காது?” என்று நற்ளுய்க்குத் 
தலைவியின் shy பயந்த அற்புதத்தை எடுத்து 
உரைத்தாள். (அந்திக் காலத்துக் கற்புடை மகளிரால் 
தொழப் படுவதால் அந்திவாய் வடமீன் என்ருள்.) 

8.  மருவுதல் உரைத்தல் [806. மன்னவன்] 
இவ்வாறு கற்புப் பயப்பு உரைத்த செவிலி *பெரு. 

நில மன்னனால் பகை முனைமேல் ஏவ£பட்டுச் சென்ருலும்.



௨௦. ஓதம் பிரிவு ௬௦௩. 

சிங்க ஏற்றை ஒப்பானுடைய (தலைவனுடைய) தேர் 

பிறிதோரிடத்துத் தங்காது; தலைவியும் தன் கணவனாகிய 

தெய்வத்தை அன்றிப் பிறிதொரு தெய்வத்தைத் தெய்வ 

மாக நினையாள். இஃது இவர் காதல்?” + என்று 

அவ்விருவர் காதலும் மருவுதலை நற்ருய்க்குக் கூறினள். 

9. கலவி இன்பம் கூறல் [807. ஆனந்த] 

இருவர் காதலும் மருவுதல் so Hor செவிலி “இவ்: 

விருவரின் காதலும் களிப்பும் இன்ப வெள்ளத்திடை 

அழுந்தப் புகுகின்றதோருயிரானது ஓர் உடம்பால் 

துய்த்தல் ஆராமையின் இரண்டு உடம்பைக் கொண்டு 

அவ்வின்ப வெள்ளத்திடைக் கிடந்து திளைத்ததனோடு 

ஒக்கும்; அதுவேயுமன் நி அம்பலத்தைச் சேர்ந்த இன்ப 

வெள்ளத்தைத் தருகின்ற வீரக்கழல் ஒலிக்கும். 

திருவடியை உடையவனுடைய அருளைப் பெற்றவரின் 

இன்பம் போல இவ்வின்ப வெள்ளமும் ஒருகாலத்தும் 

குறைவு படாது, இவ்வணி நலமும் முதிராது | இவ்வின்ப 

வெள்ளம் ஒருகாலும் வற்றாது முற்றாது] என்று நாயகி 

பெற்ற நலத்தைப் பார்த்து மகிழ்ச்சி மிக்க தோழி தன் 

உள்ளத்தோடு கூறினள். 

குறிப்பு : ‘en மணஞ் சிறப்புரைத்தல்? என்னும் இல் 
அதிகாரம் 1. மண முரசு கூறல் முதலான 9 துறைகளைக் 

கொண்டு முடிகின்றது. 

௨௦. ஓதற் பிரிவு 

ஓதற்பிரிவு என்பது வரைந்து கொண்ட பின்னர்த் 
தலைவனுக்கு முதற்பிரிவு ஓதலா தலாற் கல்வியின் மிகுதி 

கூறி நீங்கா நிற்றல். . . 

முன்னரோதஷின்நி இவளை வரைந்த பின்னர் ஓத 

நின்ரானோவெனின், அல்லன், முன்னரிவனைப் பொரு.



௬௦௪ திருக்கோவையார் உரைகடை 

விறந்தா னென்று கூறப் படுதளால் ஓதி முடித்தா 

னென்பது,: தானோதியஅறம் பொருளின்பங்களே அன்நி 

பிறவிப்பயனாகக் கூறப்படுவன வேறும் உளவோ 

என்பதனை ஆராய வேண்டுங் கருத்தினனாதலானும் 

கல்வியால் தன்னில் தாழ்த்தாரைத் தனது கல்வி மிகுதி 

காட்டி அவர்களை அறிவித்தல் தருமநூல் விதியாத 

லானும் பிரியும் என்ப. 

3. கல்வி நலம் கூறல் (808. சீரளவு] 

திருமணம் ஆன பின்பு ஓதற்குப் பிரிய நின்ற 

தலைவன் தோழியை நோக்கி, *ஏந்திழையாய்! நன்மைக்கு 

எல்லையில்லாது விளங்கும் கல்வியாகிய மேருமலையின் 

அளவில்லாத எல்லையை அடைந்தவர்கள் [தில்லைப் 

பெருமானுடைய திருவடிகளை உணர்ந்து நினைத் தவரைப் 

போல] நன்மைக்கு எல்லையில்லாத தன்மையர் ஆவர்,” 

என்று கல்வியின் நலத்தை எடுத்துக் கூறினான். 

[தலைவனது சிறு குறிப்பைக் கண்டு தோழி 

தலைவிக்குக் குறிப்பினால் கூறினாள் என்க.] 

2. பிரிவு நினைவுரைத்தல் . (809. வீதலுற்றார்] 

இவ்வாறு கல்வி நலம் கேட்ட தோழி, அவன் 

(தலைவன்) பிரிதற் குறிப்பறிந்து, மிகவும் கற்றோர் 
நன்மைக்கு எதிரில்லாத தன்மையராவர் என்பதை உட் 

கொண்டு தலைவியை நோக்கிச் “*செல்வீ! நின்னை மணந்த 

தலைவர் [பெருமான் திருவடிக்கே அன்புற்டுரது நண்மை 

யைக் கல்வி தரும் என்பதனைக் கருதி] கல்வியால் 

தம்மின் மிக்காரைக் கிட்டி எல்லா நூல்களையும் உணர்த 

லுற்று வரவேண்டித் துன்பம். தரும் ௭ணிடத்துப்போகக் 

கர தினார்” என்று கூறினள். 

3. கலக்கம் கண்டுரைத்தல் [9810. கற்பாமதில்] | 

இங்ஙனம் பிரிவு - நினைவு உரைப்பக் கேட்ட 

தலைவியின் கலக்கம் கண்ட தோழி, “நம் அன்பர்



௨௧. காவற்பிரிவு ௧௦௫ 

சொல்லால் இயன் ஐ பாவாகிய நூல்க ளைக் கற்க விரும்பினா 

வற்ற அச் சொல்லே தலைவியின் செவியில் வேல் சென்று 

புழுினாற் போல எய்திற்று. இனிப் பிரிவை எங்ஙனம் 

ஆ.ற்றுவன் !”” என்று தன் மனத்துள்ளே கூறினள். 

4. வாய்மொழி கூறித் “தலைமகள் வருந்தல் | 811. பிரியாமை] 

தனது கலக்கத்தைக் கண்டதோழிக்கு, “1. நம்மைப் 

பிரியாமையும் 2. இருவருக்கும் உயிர் ஒன்றுதலும் 

1. பிரியின் பெரிதும் ஆற்றாமையும் ஒருங்கே அக்காலத்து 

நம் முன்னின்று தலைவர் கூறினர். ஆனால், இப்பொழுது 

அவற்றுள் 1. பிரியாமை பொய்யாகக் கண்டோம். 

ஆதலால் 2. நம் இருவர் உயிரும் ஒன்று என்பதும் 

5... பிரியின் உயிர்தரியேன் என்பதும் இப்பிரியாமை 

யோடு ஒக்கும். இனி நாம் சொல்வதற்கு என்ன இருக் 

கின்றது?”” என்று தலைவி தலைவனது வாய்மொழி கூறி 

வருந்தினள். 

குறிப்பு : 45௨௦. ஓதற் பிரிவு” என்னும் இவ் அதிகாரம் 

1. GAM BH கூறல் முதலான 4 துறைககைக் கொண்டு 

மூடிகின்றது. 

௨௧. காவற்பிரிவு 

காவற்பிரிவு என்பது எல்லா உயிர்களையும் 

அரசன் பாதுகாக்க என்பது அறநூல் விதி ஆதலால். 

அக்காவற்குப் பிரிதல். 

1. பிரிவு அறிவித்தல் (312. மூப்பான்] 

பின்னர். அற நூல் விதியால் நம் தலைவர் 

உலகத்தைப் பாதுகாக்கும் பொருட்டுப் பிரியக்” கருது 

கின்றார் என்று தாழி தலைவன் பிரிவைத் தலைவிக்கு 

அறிவித்தாள்.



௬௦௭ திருக்கோவையார் உரைஈகடை 

பிரிவு கேட்டிரங்கல் [918. சிறுகண்] 

இங்ஙனம் தோழி சொல்லக் கேட்ட தலைவி “முன்பு 
ஒரு பெரிய யானை நம்மை வருத்த வந்தபோது அந்த 
யானையினின்றும் நம்மை உய்வித்த அந்தத்” தலைவர் 
இப்போது இரக்க மில்லாமல் தம்மை விட்டுப் பிரிய: 
இினைந்திருத்தல் தகுமோ!” என்று பிரிவு கேட்ட தலைவி. 
இரங்கி உரைத்தாள். 

குறிப்பு: *உ௨௧. காவற் பிரிவு என்னும் இவ் அதிகாரம்? 
3. பிரிவு அறிவித்தல் முதலான 2 துறைகளைக் கொண்டு முடி. 
கின்றது. = 

௨௨. பகைதணி வினைப்பிரிவு 

பகைதணி வினைப்பிரிவு என்பது தம்மிற் பகைத்த 
வேந்தரைப் பகையைத் தணித்து இருவரையும் பொருந். 

தப் பண்ணுதற்குப் பிரிவு. 

1. பிரிவு கூறல் [814. மிகை தணித்தற்கு] 

ஒருவர் உள்ள மிகுதியை ஒருவர் தணித்தற்கு அரி 
தாக நின்ற இரு வேந்தரது வெய்ய போர் நெருங்கிய 
பகையை மாற்றுதற்கு நமது தலைவர் போக நினைக் 
கின்றார் என்று தோழி தலைவன் பகை தணிக்கப் பிரிய 
நிற்பதைத் தலைவிக்குக் கூறினள். [இரு வேந்தர் 
தம்முள் பகைத்து உடன் மடியப் புகுதா நின்றாரெனக் 
கேட்டு, அவ் விருவரையும் அடக்க வல்ல திறலுடைய 
ராதலின், அவரைப் பகை தணித்து அவர் தம்மிலொன்று 
பட வேண்டித் தலைவர் பிரியக் கருதா நின்றார் என்பது. ] 

2. வருத்தந் தணித்தல் [515. நெருப்பு] 

தலைவனது பிரிவு கேட்டு வருத்திநின்ற தலைவியை 
நோக்கி நெருப்பை உற்ற வெண்ணெயும், நீரை உற்ற.



௨௩. வேந்தம் குற்றுழிப் பிரிவு ௬௯௦௪ 

உப்பும் போல இவ்வாறு மனம் உருகித் தனிமையுற்று 

வருந்தாது ஒழி. 

தலைவனுடைய போக்குப் பொய் . என்று கூறித். 

தோழி அவளது வருத்தத்தைத் தணிவித்தாள்: 

குறிப்பு: 1௨௨. பகை தணி வினைப்பிரிவு?. என்னும் இவ் 
வதிகாரம் 7. பிரிவு கூறல் மூதலான 8 நுறைகளைக் கொண்டு: 

மூடிகன்றது. 

௨௩. வேத்தற் குற்றுழிப் பிரிவு 

வேந்தற் குற்றுழிப்பிரிவு என்பது ஒரு வேந்தனுக்: 
கொரு வேந்தன் தொலைந்து தம்மை வந்தடைந்தால் 

அவனுக்குதவி செய்யத் தலைவன் பிரிவது. 

1. பிரிந்தமை கூறல் [816. போது குலாய] 

தம்மை வந்தடைந்த வேந்தரின் பாசறைக்கு 

நம் தலைவர் சென்ளுர். இனி அவ்வேந்தரின் பகை 

வரால் இடப்பட்ட மதில் இண்று யாதாய் முடியுமோ 

என்று தோழி தலைவியிடம் தலைவன் வேந்தற் குற்றுழிப்: 

போந்ததைக் கூறினள். 

2. பிரிவாற்றாமை கார்மிசை வைத்தல் (817. பொன்னி] 

தலைவனுடைய பிரிவைக் கேட்ட தலைவி தனது 

வருத்தங் கண்டு காதலர் வினைவயிற் பிரிய நீ வருந்தி 

னால் வினை முடியுமாறென்னோ என்ற தோழிக்கு, யான் 

அவர் பிரிந்ததற்கு வருந்துகின்றேனல்லேன்; “பகை 

வரைக் கிட்டிப்போன நம் தலைவருக்கு இந்தப் பெரிய 

முகில் பாசறைக்கண் சென்று தோன்றுமோ? ஆப்படித் 

தோன்றுமாயின் நம்மை நினைந்து ஆற்றாராய் எடுத்த 

வினையை மூடிக்க” மாட்டார் என்று அதற்கு வருந்து,
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கின்றேன்” எனக் கார்மிசை வைத்துத் தனது வருத் 

தத்தைத் தோழிக்கு எடுத்துரைத்தாள். 

3. வாஜேக்கி வருந்தல் [818. கோலித்திகழ்] 

இங்ஙனம் தலைவி வருந்தி நிற்க, அவளை விட்டுப் 
பிரிந்த தலைவன், “:பார்ப்புக்களோடு பெடைக் குருகைச் 
சேவல் தன் சிறகால் ஒடுக்கிப் பனியால் வரும் மிக்க 
குளிரினின்றும் பாதுகாக்கின்ற இரவின்கண் எனது பிரிவு 
அவளுக்கு (தலைவிக்கு) என்னாங் கொல்லோ'' எனத் 
தலைவியின் வடிவை நினைந்து வானை நோக்கி வருந் 
Siow oir. 

4. கூறிர்கண்டு கவறல் [819. கருப்பினம்] 

வீழ்கின்ற பனியினால் எல்லாரும் நெநருப்புத்திரளை 
மேவி நிற்க இந்தப் புயலினம் (மேகக் கூட்டம்) தனித் 
துள்ள நமக்கே அன்றித் தம்மை அடைந்தார்க்கு உதவி 
செய்யச் சென்றுர்க்கும் (தலைவரிடமும்) சென்று பொருந் 
துமோ? பொருந்துமாயின் நம்மை நினைந்து ஆற்று 
ராய் எடுத்த விணையை முடிக்க மாட்டார் என்று தலைவி 
கூதிர் கண்டு கவலையுற்றாள். 

5. முன்பனிக்கு நொந்தூரைத்தல் [820. சுற்நின] 
மக்களே யன்றிப் புள்ளுந் தம்பெடையைச் சிறகால் 

ஒடுக்கிப் பிள்ளைகளையும் தழுவி இனஞ்சூழ அஞ்சாது 
துயில்கின்ற இந்த இருளில், இடையருது விழுகின்ற 
பனியில் கிடந்து வாடித் துன்புறுக என்று. என்னைப் பெற் 
றவளே என்னை இங்ஙனம் வருந்தும்படி பெற்றாள் 
என்று பெற்றவளை தோவதல்லது நான் வேறு யாரை 
தோவேன் என்று முன் பனிக்கு ஆற்றாது தலைவி 
தன் தாயை நொந்து கூநினள். 

6. பின்பனி நினைந்திரங்கல் [981. 

இப் பெரிய பனி உலகெங்கும் பரந்து துவலைகளைப் 
பரப்பி மிக்க தனிமையை உடையவர் தம் உயிர் கவர 

  

சமன்ற] 
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வெகுண்டு மழை பெய்யுமாயின் தனித்திருக்கும் அவள் 
(தலைவி) எவ்வாறு பொறுக்க முடியும்? அவளைச் 
சொல்லுகின்றதென்! எனக்கும் ஆற்றுதல் அரிது 
என்று தலைவன் தலைவியின் துயரை நினைந்து பின் 
பனிக்கு இரங்கினள். 

7. இளவேனில் கண்டின்ன லெய்தல் (922. வாழும்படி] 

**மேன்மேலும் நிறம் பெற்று இருளா நின்ற. 
இக் குயில்கள் இந்த மாம்பொழிலில் வண்டுகள் சூழப் 
பட்ட அரும்பிடத்தே சுற்றும் வந்து பற்றின; இனி உயிர் 
வாழுமாறு ஒன்றுங் கண்டிலேன்?' என்று தலைவி இள 
வேனில் கண்டு வருத்த முற்றாள். 

(இக் கிளவி ஐந்தும் (3 - 7) காலங் காட்ட வேண்டி. 
இத் துறையுள் கூறினா ரென்பது கருத்தாகக் கொள்க.] 

8.  பருளங் காட்டி வற்புறுத்தல் [928. பூண்ப தேன்றே] 

தலைவன் தான் வருவதாகச் சொல்லிப் போன: 
கார்ப் பருவம் வடுதல் கண்டு கலங்கி நின்ற தலைவிக்கு, 

ஏந்திழையாய்!அழகிய பனி முகில்கள் வானிடத்துப் பரவா 
நின்றன. நம்முடைய தலைவருடைய தேர் இன்றோ 
நாளையோ இங்கே வரும் இனி உனக்குக் கவலை வேண் 
டாம் என்று தோழி கார்ப்பருவம் காட்டி வற்புறுத்தித் 

தலைவியைத் தெளிவித்தாள். 

9. பருவமன்றென்று கூறல் [824. தேளிதரல்] 

காரும் வந்தது; காந்தளும் மலரா நின்றன; 
காதலர் வாரா திருந்தது என்னோ? என்று தலைவி 

கலங்கி நிற்க, “சிற்றம்பலத்து ஆண்டவன் கூத்தாட 

முழவங்கள் முகில் போல முழங்கின? முழங்க, அவற்றை 

முழவம் என்று உ ணராதுகார் என்று நினைந்து காந்தளும் 
அலர்ந்து பாம்பு போலும் துடுப்புகளைப் பரப்பி நின்றன. 

அதனால் இது கார்காலம் அன்று. என்று தெளிந்து 
கொள்வாயாக” எளத் தோழி (தலைவன் வரவு நீட்டித்
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தலால்) (தலைவியின்) கலக்கம் தீரப் பருவம் அன்று 

என்று கூறினள். 

10. மறுத்துக் கூறல் [925. தேன்திக்கு] 

பருவம் அன்று என்று கூறிய தோழிக்கு,சிற்றம்பலத் 

தாருடைய குழையும், நாணும் ஆகிய பாம்பை ஒத்து இக் 

காந்தள் துடுப்புப்போல மலர்ந்துள்ளன. இது 

பொய்யோ? அதுவேயுமன்றி” தோன்றியின் புதுமலர் 

களும் மெய்யாகத் தோன்றியுள்ளன. இதுவும் 

பொய்யோ! ஆதலால்; இது பருவமே என்று தோழி 

யுடன் தலைவி மறுத்துக் கூறினள். 

11. தேர்வரவு கூறல் [926. திருமால்] 

அங்ஙனம் மறுத்துக் கூறிய தலைவிக்கு மேகங்கள் 

எட்டுத் திசைக் கண்ணும் வாரா நின்றன. இது 

பருவமே. இனி உடன்ற மன்னர் தம்முள் பொருந்து 

தலால் நம் தலைவருடைய தேர் நமது பொன்னகரிடத்தே 

வந்து தோன்றும் என்று தலைவியின் கலக்கம்தீரத் தோழி 

தலைவனுடைய தேர் வரவு கூறினள். 

2. வினைமுற்றி நினைதல் (827. புயலோங்கு] 

வேந்தற்கு உற்றுழிப் பிரிந்த தலைவன் வினை முற்றிய 
பின்னர் (மதிலை எரியாக்கிய பின்) (உயர்ந்த பெரிய 

யானையை உடைய வரகுணன் இமயத்தின்௧கண் வைத்த) 

கயல் போன்ற கண்ணையும், பெரிய வில்போலும் புருவத் 

தையும், உடையதாய் இந்திர கோபம் போலும் 

வாயையும் காட்டி ஒரு திருமுகம் வாரா நின்றது. இனிக் 

கடிது போதும் என்று தேர்ப்பாகன் கேட்பத் தலைவியின் 
முகத்தை நினைத்துக் கூறினன். 

[இன்று ஓர் ஆணை ஓலை அரசன் பொதி ஆகிய 

கயலையும் வில்லையும் உடைத்தாய் அவனது முணனிவையும் 
காட்டி வாரா நின்றது ஈன்று சிலேடை வகையான் 

பிறிதொரு பொருளும் தோன்றும்.]



௨௩. வேந்தற் குற்றுழிப் பிரிவு SH 

13. நிலைமை நினைந்து கூறல் [928. சிறப்பில்] 

வினை முற்றிய பின்னர் தலைவியின் அழகிய முகத்தை 
மனத்தில் கண்டு.வாரா நின்ற தலைவன் *உயர்ந்த மதிலை 
உடைய “ஊரில் தெருவின்கண் சேர்ந்து விளையாடி, 
மென் நடையை உடைய மாடப்புருக்கள் இறப்பின்கண் 

துயின்று முற்றத்தின்கண் இரை தேர்ந்து உண்ணும் 

அவளுடைய (தலைவியுடைய) இல்லத்திற்கு இத்தேரை 
நீ. விரையச் செலுத்துவாயாக? என்று தலைவியின் 
நிலையை நினைந்து தேர்ப்பாகனுக்குக் கூறினன். 

புருக்கள் துணையோடு துயின்று முன்றிலின்கண் 

விளையாடுவன கண்டு இது நமக்கு அரிதாயிற்று என்று 

தன் நிலைமையை நினைந்து தலைவி ஆற்ற கில்லாளாவள் 
என்று தலைவியின் நிலைமையைத் தலைவன் உணர்ந்து, 
விரைந்து தேர். முடுகுவதாக என்று தேதர்ப்பாகனுக்குக் 
கூறினன். 

14. முகிலொடு கூறல் [929. அருந்தேர் (அருந்துஎர்) ] 

Jan Mor (மேகத்தின்) ஓட்டங் கண்ட தேர்ப்பாகன் 

விரயையத் மீதமை ஓட்டினன். அப்போது] முகிலே! 

பிரிவால் திடுத்திய அழகெல்லாம் அழிந்து துன்புற்று 
நின்ற திலவிவின் நகரின்கண் வருகின்ற எனது தேரின் 

(pu Qa சென்று நீ. இயங்காது ஒழிய வேண்டும், 

இயங்கியும். அத்தமியாள்.. கேட்ப முழங்காது ஒழிய 

பவண்டும் என்று தலைவன் முந்துற்றுச் செல்லா நின்ற 

.. (எனவே, முகிலுக்கே முற்படத் 

து) 

Pd. ats Gand) agra bed 220. பரிவார்] 

  

   

     

  

பயப் 

  

புதுமைக் வரவ வேண்டும் என்பதுடகரு y 

ரியவலி புவிடிலாடு வருவ 

  

nooort — (8 yarapl, 

ஜிய யையும் 
யும் (விருது 

கசபயுபி) இப்துட பத ருக்ரு புறாக் கெடண்டு வீரமுர 

கார்ப்பு, ஆளியட நின்று பார, ருழிமைகள்  கதிபாய 

வ ங்குவாாகு உடம்பட்டவர் கொடு 
    

  

பணியாது பறுபட்டவருபைய ரின்னை 
 



௧௧௨ திருக்கோவையார் உரைஈகடை 

வந்து அணுகினார் நம் தலைவர், இனி நமக்கு ஒருகுறை 
இல்லை' என்று தலைவிக்கு அவள் பாலிவு அடையும்படி 
தலைவன் வரவை எடுத்துக் கூறினள். 

16. மறவாமை கூறல் [891. கருங்குவளை] 

வினை முற்றி வந்து தலைவியோடு பள்ளியிடத்தா 
னாகிய : தலைவன் நீர் வினையிடத்து எம்மை மறந்தீரே 
என்ற தோழிக்கு, யான் பாசறைக்கண் தங்கிய இடத்தும் 
கண் முத்து இலங்க நின்ற இக்கிளியை ஒப்பாள் (தலைவி; 
வைகலும் ஒரு காலமும் என்னை விட்டு நீங்கிற்றதிலள்), 
அதனால் பிரிவில்லை. (வினை முடிந்த பின்பு இவளை 
தினைத்தலே அன்றி வினை முடிவதற்கு முன்னும் இவளைக் 
கருதிக் கொண்டுதான் இருந்தேன் என்று தலைவன் 
தோழியிடம் கூறினன்.) 

குறிப்பு: ௨௩. வேந்தற்கும்.றுழிப் பிரிவ” என்னும் இவ்வ. 
காரம் 1, பிரிந்தமை கூறல் முதலான 16 துறைகளைக் கொண்டு. 
முடிகின்றது. 

௨௪. பொருள் வயிற்பிரிவு 

பொருள் வயிற்பிரிவு என்பது குரவர்களால்: 
படைக்கப்பட்ட பொருள் கொண்டு இல்லறம் செய்தால்: 
அதனால் வரும் பயன் அவர்க்கு ஆம், அத்துணையல்லது 
தமக்கு ஆகாமையால் தமது பொருள் கொண்டு 
இல்லறம் செய்தற்குப் பொருள் தேடப் பிரிவது. 

3. வாட்டங் கூறல் [992. முனிவரும் 

(முனிவரும்) (துறந்தாரும்) (மன்னரும்) (அரசரும்) 
கருதுவனவாகிய மறுமையும் இம்மையும் பொருளால் 
மு.ற்றுப்பெறும் என்று பொதுவகையால் 'நான் கூற அக் 
குறிப்பு அறிந்து தலைவியின் கண்கள் பனிவாரா நின்றன.
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இவ்வாறு பனிவரும் கண்ணோடு அதறிவழிந்து அவள்- 
வருந்திய விடத்து (6 துன்பம் அடைவது என்ன 
காரணத்தால் வந்தது? யான் பிரியேன் என்று கூறி 
நீரைத் தெளித்துத் தலையளி செய்யத் தலைவி அறிவு பெற்று அறிவழிந்த காலத்தைப் பிரிந்த காலமாகவே 
கருதி, நீர் நனி தாழ்த்து வரும் நாள் இதுவோ ? என்று 
கூறி வணங்கி தின்றாள். இனி என்னால் பிரிவு 
உணர்த்தல் அரிது.நீ உணர்த்தும் ஆற்றால் உணர்த்துக. 
என்று . தோழிக்குத் தலைவன் தலைவியின் வாட்டங். 

[துறந்தார் கருதுவதாகிய மறுமையின்பமும் அரசர் 
கருதுவதாகிய இம்மையின்பமும் அவரிருவருங் கருது 
வனவாகிய இப்பொருளிரண்டினையும் பொருள் முடிக்கு 
மென்று பொதுவகையாற் கூறினான் எனக் கொள்க.] 

2. பிரிவுதினைவுரைத்தல் [899. வறியார்] 

இங்ஙனம் தலைவியின் வாட்டங் கேட்ட தோழி, 
“பொருளில்லா தார் இருமையின்கண் வரும் இன்பமும் 
அறியார் என: உட்கொண்டு அருஞ்சுரம் போய் ரம் 
லைவர்.. நிலைபெறும் பெரிய பொருள் தேட நினையா 
,ென்ருர்'” என்று தலைவிக்குத் தலைவனுடைய பிரிவு 
மலையை உணர்த்தினள். 

3. ஆற்றாது புலம்பல் [334. சிறுவாள்] 

பிரிவு நினைவுரைப்பக் கேட்ட தலைவி, “கண்ணுக்கு 
ம எழுதுகின்ற பொழுதும் தலைவர் கண்ணுக்குத் தெரிய 
மாட்டார். என்று கண்ணுக்கு மை எழுதுவதை விட்டு 
விட்ட என் தன்னீமயை அதிந்திருந்தும், சிறு உகிர் 
பட்டுப் படா மாத்திரையிலே பொடியாய்ப் போ கிற 
ருவளைப்பூ எறிதற்கு வாள் உறை கழித்தாற் போல 
அன்பர் (கேலைவர்) பிரிவார் என்று கூறினள் இந்தத் 
தோழியாகிய கொடியவள். இதற்கு யாணன் கூறுவகு£ 
உண்டோ ?!” எண்று ஆற்ளுது புலம்பினள். 

இரு. - 8
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4. ஆற்றாமை கூறல் [995. வானக்கடிமதில்] 

தலைவியின் வருத்தங் கண்ட தோழி, :*தலைவர் 
பொருள் தேடக் காடு கடந்து செல்ல நினைக்கின்றுர் 
என்று நான் சொல்லும்போதே தலைவியின் கொங்கைகள் 
பொன்னைத் தாரா “நின்றன. கண்கள் முத்தத்தைப் 
பெருக உண்டாக்கா நின்றன, அதனால் இனித் தூரச் 
சென்று தேடும் பொருள் யாதுள்ளது?'?' என்று தலைவ 
னுக்குத் தலைவியின் பிரிவு ஆற்ராமையைக் கூறினள். 

5. திணை பெயர்த்துரைத்தல் [896. சுருள் தர] 

இருண்ட பொழிலிடத்து இன்னுயிர் போல 
இனியராய் ஒன்றுபட்டு வந்து கூடி நமக்குச் சொன்ன 
அருளைப் புலப்படுத்தும் இனிய சொற்கள் எல்லாவற் 
றையும் மறந்து தாம் (காவலர்) அரும்சுரம் சென்றோ 
தீவினை யேற்குப் பொருளைத் தரத் தொடங்குகின்றது? 
இது தகுமோ ? என்று பிரிவு நினைத்து, பாலை நிலத்த 

னாகிய தலைவனை மருத நிலத்தனாக்கித் தலைவி தோழிக்குப் 
புலந்து கூறினள். 

6. பொருத்த மறிந்துரைத்தல் [887. மூவர்கின்] 

இங்ஙனம் திணை பெயர்த்துக் கூறின தலைவிக்கு, 
தில்லை அம்பலத்தின் சீரைப் புகழாக தீவினையார் 
சென்று தங்கும் நரகம் போன்ற அழலையுடைய காட் 
டிற்குப் போவார் போன்று இருந்தார் நம் காதலர் 
(தலைவர்) இனி நாம் என்ன வார்த்தையை அவருக்குச் 
சொல்வது ?'” என்று தோழி மனம் Apr js) 
சொல்லாது பொருளுக்காகப் பிரிவோனாம் தலைவனது 

கருத்தின் பொருத்தம் அறிந்து மனம் நொந்து தலைவி 
மருளக் கூறினள். 

[தம் மேல் காதலாய் இருந்தும் இக்காட்டிலே 
தலைவர் போவது ஒரு காரியத்தைக் கருதி, ஆக்காரியம் 

மூடியும் அளவும் நாம் 'ஆற்றியிருச்தல் அன்றி வேறு 
என் செய்வது? காதலர் கடிது மீள்வர் என்பது கருத்து]
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7. பிரிந்தமை கூறல் (998. தென்மாத்திசை] 

“பொது வகையாகப் பிரிவை உணர்த்தினாற் கூடத் 
தியது. காண்கிறோம் என்று கருதித் தலைவன் தலைவிக்கு 
உணர்த்தாது பிரியக் கண்ட தோழி, “*நின்முன் நின்று 
பிரிவு உணர்த்தினால் நீ மேனி ஓளிவாடுவை என 
உட்கொண்டு, பொருள் முடித்து, கடிதின் மீள்வாராகப் 

பெரிய களிறுகளோடும் (நால்வகைத் 'தானையோடும்) 
நம் தலைவர் வினை குறித்து இன்று சென்ருர்!? என்று 
தலைவிக்குத் தலைவன் பிரிந்தமை கூறினள். 

8. இரவுறு துயரத்திற்கு இரங்கி யுரைத்தல் 
[889. ஆழி ஒன்ற] 

தலைவனுடைய பிரிவு கேட்ட தலைவியின் ஆற்றாமை 
கஸ்ட தோழி, “சூரியனுடைய தேதருக்குக் கால் ஒன்று, 
பாகனுக்கு. இரண்டு காலும் இல்லை, மூன்று கண்ணை 
யுடைய இல்லைப் பெருமான் படைத்துள்ள ஐந்து பூதமும் 
மீரான் மியவாறு ஒடுங்கும் ஊழியுடன் ஒவ்வாத 
வ்ப்டுமையை உடைய நான்கு யாமத்தின்கண்ணும் ஏழு, 
கடல்களையும். எட்டுத் திசைகளையும் திரிந்து இளைத்த 
பின்பு அல்லவா சூரியனுடைய பெருந்தேர் இங்கு வந்து 
HMMA அதனால். அதன் வரவு இப்போது எங்கே? 
அருவமையும் இவளை (தலைவியை) எங்ஙனே ஆற்று 
விப்பநு 7... என்று தன் மனம் அழிந்து வருந்திக் 

  

vte oot ait. 

ப        
கயம் ஆறுகள் ஒடுங்கும் ஏழு கடலும் என்று 
பதத்தைப் பிரித்துக் கூறினார். என்றும் 

ஈமு... இரவும் பகலும் ஒப்பவருமாயினும் 
ட ஆஜீற்றுவித்தலை. அரிது. என்று தோழி 

  

பய 

இரவிடத் 
சொன்ன துட] 

9. இகறழ்ச்ரி நினைந்தழிதல் [240. பிரியார் என] 

இங்ஙனம் டீதாழி இரக்கமுற்றுக் கூற “முன்னர் 
அவர் [உலகின் மேல் வைத்து உணர்த்தி வழி] 
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நீட்டித்துப் பிரிவாராயினும், இப்பொழுது இவர் பிரியா 

ரென நான் அவர் பிரிவு இகழ்ந்து இருந்தேன்; முண் 
நின்று பிரிவுணர்த்தின் இவள் உயிர் தரியாள் என்று 

அவர் உணர்த்துதலை இகழ்ந்து போயினார்; அத்தன்மை 

ஆகிய இரண்டு நிகழ்ச்சிகளும் என்னை அழிவிக்கின் றன”? 

என்று கூறித் தலைவி மனம் வாடினள். 

10. உருவு வெளிப்பட்டு நிற்றல் [841. சேணுந்திகழ்] 

இவ்வாறு தலைவி இகழ்ச்சி நினைந்து அழியா நிற்ப, 
பார்க்கும் திசைதோறும், கண்ணாகிம கரிய கயல்களையும் 

வாயாகிய செய்ய கனியையும் பொன்னால் இயன்ற. 

பூணையும் நெருங்கிய முலைகளையும் உடைத்தாய் ஒரு பூங் 

கொடி தோன்றுகின்றது என்று தலைவியின் உருவை 

நினைத்து மேற்செல்ல மாட்டாது மீளலுற்றுக் காட்டிடை 
நின்றான் தலைவன் .. 

11. நெஞ்சொடு நோதல் [842. பொன்னணி] 

மீள நினைந்த தலைவன், பின்னும் பொருள் மேற். 

செல்லா நின்ற உள்ளத்தனாய் நின்று மீளமாட்டாது, 

“பொன் திரளை ஈட்ட ஓட்டந்தரும் நெஞ்சமே ! அன்ன 

நடை. போலும் நடையுடையாளின் .மின்போலும் 

நுண்ணிய இடைக்கோ, அல்லது மேற்கொண்ட 

பொருளுக்கோ, இரண்டற்கும் அல்லவோ? இதந்த அழல் 

பொங்கும் காட்டில் போவதும் மீள்வதும் செய்யாது நிற் 

கின்ற இது யாதென்று சொல்வது? இப்பொழுது விரை 

கின்றது எதற்காக? இடைக்கு ஆகில் மீண்டு போக 

வேண்டும், பொருட்காகில் மேலே போக வேண்டும். 

இரண்டும் செய்யாது காட்டிலே நீ நிற்பது யாது பெற. 

வேண்டி”? என்று தன் நெஞ்சொடு நோந்தனன். 

12. நெஞ்சொடு புலத்தல் [848. காய்வயின்] 

இங்ஙனம் நெஞ்சொடு தொத்து நின்ற தலைவன் 

நாயினிடத்துள்ள நல்ல குணமும் £ இல்லாத என்னை 

நல்ல தொண்டனாகக் கொண்ட பிரானுடைய சிற்றம்



ee. Qurger aus p9fhoy ௬௧௭ 

  

௦ ஒத்தவளிடத்துப் (தலைவியிடத்து) பேயினிடத் 
தம் செய்தலரிதாம் பிரிவை எளிதாக ஆக்குவித்துத் 

தாமா மகன இந்த இடத்திற்கு வந்துள்ள 

  

  

உம! உண் சிக்கனவு (இரக்கம் இல்லாமை) 
அஞ்: சத்தக்கது?? என்று தன் நெஞ்சொடு புலந்து 
பி ns Moar ரன். 

13. நெஞ்சொடு மறுத்தல் 1[844. தீமேவி] 

இங்கனம் நெஞ்சொடு புலந்து கூறிப் பின்னும் 
பொருள் மேற்செல்லா தின்ற உள்ளத்தோடு 
நிலவியை இனைத்து, ““ஒநஞ்சமே! பூவின்கண் 

(மிய பொன்னை (இலக்குமி போன்ற தலைவியை) 
விட்டு வேறு பொன்னைத் தேட இக்காட்டில் நாம் 
(நானும் நெஞ்சமும்) நடப்போமாயின் நாம் ஒழிந் 
Carb. வஞ்சிக் கொடியை ஓத்த அழகு மேகலையை 
உடையாளை விட்டோ பொருள் தேடி எம்மை வாடச் 
செய்வது? யாம் இதற்கு உடம்படேம்'' என்று மேற் 
செல்வதற்கு உடம்படாது பொருள் வேண்டிய நெஞ் 
சொடு தலைவன் மறுத்துக் கூறினன். 

14. நாளெண்ணி வருந்தல் [845. தேண்ணீர்] 

லைவனது வரவு நீடித்தலை நினைத்து வருந்திய 

   

  

nebo a oor வருத்தங் கண்ட தோழி, “இவளை 
லவியை) [நோய் பொருந்த, கண்ணில் நீர் வர 
4 ஒளிவாட, காலம் நீட] பிரிந்தவர் (தலைவர்) 

Inn tor எண்ணும் தன்மையால் பலகால் இடு 
: விரல் தேய்ந்தது. நிலனுங் குழிந்தது என, 
அவர் (தலைவர்) சென்றநாளை எண்ணி வாடினள்.?” 

  

(தலைவியின் வாட்டங்கண்டு ஆற்றுவிக்க ஒண் 
£ணுமையா லே தோழியும் வாடினள்.) 

15. gyno, sor) இரங்கி, உரைத்தல் [946. சுற்றம்] 

War spray ஜின்ற தலைவன், மாலைக்காலந்து 
ந ஈகொடு வாரா நின்ற , ஏறுவரவு.ஃகண்டு, இர்சிறத்த



௧௧௮ , திருக்கோவையார் உரைநடை 

செக்கர்மாலை அவள் (தலைவி) பொறுக்குமளவு அன்று. 
என்று இரங்கிக் கூறினன். 

16. பருவவ் கண்டு இரங்கல் [847. கண்ணுழையாத] 

ஏறுவரவுகண்டு இரக்கமுற்ற தலைவன், **இம்முகில் 
கள் ஒன்றோடொன்று விரவுதலால், கண்சென்று 
நுழையமாட்டாது; மலரைஉடைய இடமெங்கும் மயி 

லினங்கள் திரண்டு பீவியை விரித்து நின்று ஆடா 
நிற்கும். இக்கார்காலத்தில் அவள் (தலைவி) என்னை 
நினைந்து ஆற்றாளாங் கொல்லோ?” என்று அப்பருவங் 
கண்டு இரங்கினான். 

19. முகிலொடு கூறல் [848. அற்படூ] 

பருவங்கண்டு இரங்கி, விரைவோடு வாராநின்ற 

தலைவன் “இங்கு முற்பட்டாயாயினும் முகிலே ! நீ முது. 

பெண்டிர் திரண்டு தலைவியின் துயரத்தை நீக்கும் 

பொருட்டு மலர்கள் தூவி நெல் விரவிய தூய பலியைக் 

கொடுத்து இல்லுறை கடவுட்குப் பூசனை செய்யும் 

பெரிய நகரத்திற்கு என்னின் முற்படாது ஒழிவாயாக?* 

என்று முற்பட்டு முகிலொடு செல்லா நின்றனன். 

18. தேர்வரவு கூறல் [849. பாவியை] 

பொருள் வயின் பிரிந்த தலைவன் முகிலொடு 

வந்து yar Abu இம்முகில் தலைவியின் உயிரைச் 
செகுப்பான் உருநின்ற பொழுது அம்பலத்தான் அருள் 

போல (போய்த் தேடிய) பெருநிதியோடு அன்ப 

ருடைய தேர் கதும்என வந்து சேோந்தது. அதனால் 

வரக்கடவதனை வெல்லு மாநில்லையே போலும்!'' என்று 

தலைவிக்குத், தோழி தேர் வரவு கூறினள். [தலைவன் 

பொருள்முடித்துக் கொண்டு விருப்பத்துடனே. வாரா 

நின்றான் என்று தோழி இனிய வார்த்தையைச் 

சொண்னாள்.]



௨.௫. பரத்தையிற் பிரிவு ௧௬௯௯. 

19. இளையரெதிர் கோடல் [950. யாழின்] 

தலைவிக்குத் தேர்வரவு தோழி கூரறுநிற்ப, அந் 

மிலையில் தலைவியின் வளைகள் கழன்று வீழா நின்றன. 

மீமகலை “தன் நிலையினின்றும் போகா நின்றது. Qs 

நிலைமைக்கண் மெல்லியலின் (தலைவியின்) ஆவி செல் 
லாத முன்னே திரண்ட நிதியோடு அன்பரது (தலை 
வரின்) தேர் வந்து தோன்றிற்று. அதனால் சிற்றம் 

பலத்தரனார் - அமைக்கப்பட்ட ஊழின் வலியது ஒன்று 

யாது உளது??? என்று கூறி இளைஞர்கள் தலைவனை 

எதிர்கொண்டார்கள். 

20. உண்மகிழ்ந்தூரைத்தல் [951. மயின்மன்னு] 

பொருள் முடித்து இளைஞர் எதிர்கொள்ள வந்து 

புகுந்த தலைவன் தலைவியுடன் பள்ளியிடத்தனாயிருந்தூ 

இம்மானைப் பிரிந்து, பொருள் தேட யான் வெய்ய 

சுரஞ்சென்ற இன்பம் எல்லாம் இவள் கொங்கைகள் 

வன்னுறுப்புகளிடை. மூழ்க இப்பூ அணைமேல் 

அயா முன்னம். துவள்வுற்று மாய்ந்தது எனத் 

தன்னுள்ளே மகிழ்ந்து கூர னன். 

இது தலைவன் வளவிய மனைக்கிழத்தியோடே 

மனம் விரும்பிச் சொன்னது - (பழைய உரை.) 

குறிப்பு: ‘ae. பொருள் வயிற்பிரிவு' என்னும் இவ் வதி 
காரம் 1, வாட்டங் கூறல் மூதலான 80 துறைகளைக் கொண் 

முடிகின்றது. 

  

உடு. பரத்தையிற் பிரிவு 

ur Sew Bud ye பிரிதல் என்பது தலைவியை வரைந்த 

(மணந்த) பின்னர் வைகலும் பாலே நுகர் வானொரு. 

வன் இடையே புளிங்காடியும் நுகர்ந்து அதன் 

இனிமை அறிந்தாற் போல, அவள் நுகர்ச்சியின் 

இனிமை அநிதற்குப் புறப்பேண்டிர் மாட்டுப் பிரியா 

திற்தல்.



௬௨௦ திருக்கோவையார் உரைகடை 

முதலாயின 

தான் எல் 

அல்லதூஉம், பண்ணும் பாட 
காட்டிப் புறப்பெண்டிர் காதலித்தீ£ல் 
லார்க்கும் தலைவன் ஆகலின், அவர்க்கும் இன்பம் 
செய்யப் பிரியா நிற்றல் என்றுமாம். “ 

   ன 

அல்லதூஉம், தலைவியை ஊடல் அறிவித்தற்குப் 
பிரிதல் என்றுமாம். 

இவ்வா௫ருழிந்து தனக்கு இன்பம் வேண்டிப் 
பிரிவனாயின் ₹கண்டு கேட்டுண்டுயிர்த்து உற்று அறி 
யும் ஐம்புலனும் ஒண்டொடி கண்ணே உள”? என்ப 
தனால் இவளுக்குத் தலைவி என்னும் பெயரோடு மாறு 
பட்டுத் தனது பெருமையோடு மாறுபடா திற்கும். 

1. கண்டவர் கூறல் [952. உடுத்தணி] 

தலைவன் பரத்தையர் சேரிக்கண் செல்லா நிற்ப, 
இனவளைகள் ஒலிப்ப-இளமயில் எழிலை ஒத்துக் கரிய 
யுருவமாகிய வில்லோடு கண்மலராகிய அம்பைச் 
சேர்த்துப் பரத்தையர் ஒருங்கே சுற்றும் பற்றிப்போர் 
செய்யா நின்றமையால் இஃதிவன் காதலி மாட்டு 
என்னாம் என அவ்விடத்துக் கண்டவர் தம்முள் கூரு 
நின்றனர். 

இளமைப் பருவத்து மகளிர் திக்குகள் தோறும் 
சூழ நின்று தலைவனைப் பிடித்துக்கொண்டார்கள். 

பரத்தையர் மனையிலே தலைவன் நீங்க அவண் 
தேரைத் தெருவிலே கண்டவர்கள் சொன்னது-(பழைய 
உரை) 

2. பொறை உவந்து உரைத்தல் [858: சுரும்புறு] 

தலைவனைப் பரத்தையர் எதிர்கொண்டமை கேட்ட 
தலைவி. நெஞ்சுடைந்து புறத்து வெளிப்படாமல் பொறுத் 
தமை கண்ட தோழி தலைவன் தலைவியை விட்டு நீங்கி 
னான் என்று கருதுதலால், என் கண்மணியும் தாங்கு



உடு. பரத்தையிம் பிரிவு ௧௨௧ 

   ற்ரு. அரிய பாரம் ஆகா நின்றது; என் ஆவியும் 
2தய்ந்து அழியா நின்றது. 

யான் இவ்வாருகவும் தான் கலங்காது நின்ற தலை 

வியின் பெரும் பொறையை (பொறுமையை), உடை 

யாளை யான் இன்று என்னென்று வியப்பது?'' என்று தலை 

வியை உவந்து கூறினள். 

3. பொதுப்படக் கூறி வாடியமுங்கல் [954. அப்புற்ற] 

இங்ஙனம் தலைவியின் பொறையை உணர்ந்து 

உரைத்த தோழிக்கு, *'கண்ணோட்டமின் றி எழிலையுடைய 

மலத்தைத் தன் தலைவன் கவர்ந்து கொள்ள, அகத்தும் 

Hd வெப்பத்தை உற்று, வெய்தாக உயிர்த்து, 

வற துணையின் மையால் தமதுமெல்லணையைத் தமக்குத் 

நுணையாக ஆருயிர் தேயுறும் மகளிர் யான் அல்லது 

Com யார். உளர்?!” என்று பொதுப்படப் பரத்தை 

யர்க்கு இரங்குவாள் போன்று தலைவனுடைய கொடுமை 

நிறைந்து தலைவி வாடினள். 

    

  

4.  கனளிழந்துரைத்தல் [855. தேவாகார்] 

தலைவனுடைய கொடுமையை நினைந்து கிடந்து 

வடி நின்ற. தலைவி, *:அமனளியின்க௧ண் மாலையை 

உடைய தன் மார்பைத் தலைவன் வந்து தர நான் அதனை 

யய று. மயங்கிப் புலந்து அவனோடு புணராது 

     

  

  wpe நழுவிற்நிலேன். அதுவேயன்றி நான் விழிப் 
பந Glan ser. ஐயோ! கனவால் வரும் இன்பத் 

ஊதயும் படவியாகிய நான் இழந்தேன்?” என்று தலை 

வு வைவிலே சகண்டதைத் தோழிக்குக் கூறினள். 

5. வளககொடு வெறுத்தல் [956. செய்ம் முகம்] 

இங்வபைம் கனவு இழந்தமை கூறி வருந்திய தலைவி! 

நெய்யைப் பரி, இருளைக் கிழிக்கும் நெடிய ஈடரே, 

எம்மைக் தலத் தவருக்குப் மொய்ம்மை சேர்ந்த முகத் 

தைக் காட்டித் தளிந்தாரை வஞ்சித்தல் த்ருதி, அன்று 

 



௧௨௨ 'இருக்கோவையார் உரைநடை 

என்று நீயாயினும் கூறிற்றிலையே? வேறு கூறுவார் 

யாவர்? என்று விளக்கொடு வெறுத்துக் கூறினள். 

உனக்கு உணவாகிய நெய்யைப் பெற்று உண்ட 

செருக்காலும் உனக்குப் பகை ஆகிய இருளைக் கிழித்த 

மேம்பாட்டாலும் . என்னை உதாசீனம் பண்ணினாய் 

இத்தனை - என்றபடி. 
6. வாரம் பகர்ந்து வாயில் மறுத்து உரைத்தல் 

[857. பூங்குவளை]. 

விளக்கொடு வெறுத்து வருந்தி நின்ற தலைவி, 
தலைவன் பரத்தையிற் பிரிந்து வந்து வாயிற்கண் நிற்ப, 

வண்டோரனையர் ஆடவர், பூவோரனையர் மகளிர் ஆத 

லால் நாமும் அவன் தலைஅளி பெற்றபொழுது ஏற்றுக் 

கொள்ளுவது அன்றோ நமக்குக் காரியம்$ நாம் அவ 
னோடு புலக்கற்பாலேம் அல்லேம் என்று வாயினோ 

வித்தார்க்குத் தலைவரின் தோளையும் மாலையையும் தம் 

இல்லத்து வளைத்து வைத்து அவரை வேண்டினவர் 

கொள்வாராக. நான் தலைவரைப் பரத்தையர்க்கு உரு 

வரையாக (மூற்றூட்டாக) கொடுத்தேன் என்று தலைவி: 

மறுத்துக் கூறினள். 

7. பள்ளியிடத்து ஊடல் [958. தவஞ்செய்திலாத] 

வாயில் மறுத்த தலைவி ஆற்றாமையே வாயிலாகப் 

புக்குப் பள்ளியிடத்தானாகிய தலைவனோடு, நின்னை இடை 

விடாது நுகர்தற்கு முற்காலத்துத் தவத்தைச் செய் 

யாத தீவினையேமை தோவாது, இன்று இவ்வாருகிய 

நின்னை நோவதென்னோ? அது கிடக்க, நின் காதலிமார் 

புறமே கற்று உனக்குப் புதிதாகச் செய்த அப் 

புல்லுதலை யாம் செய்ய மாட்டேம். அதனால் எம்மைத் 

தொடாதே; எம் கலையை விடுவாயாக!” என்று கலவி 

கருதிப் புலவா நின்றாள். 

இது பெருமை மிக்கி கற்பினை உடையாள் நாயக 

னுடனே வெறுத்து உரைத்தது. (பழைய உரை.) 

௩



2... பரத்தையிம் பிரிவு ௬௨௩௨ 

Ho Gastown விடுக்க இல்லோர்கூறல் [859. தணியுற] 

இங்ஙனம் தலைவி வருந்த, “பழைய இவளுடைய 

ஒத தார் முன்னே, அப்பர த்தையர் மனைக்கண் (செவ் 

வ அணிந்து செல்கின்ற மாதர் இக் குறி அறிவிக்கச் 
விவ்வறு நமக்கு. இழிவுடையதாகும் என்று செவ்வணி 

வ்ட்டை விரையா. நின்ற இல்லோர்) தம்முள் கூறி 

பாட்டா 

  

  

*"செவ்வணி கூறும் மாதர் பரத்தையர் இடத்துச் 

ல விரும்புதல் பொல்லா ஒழுக்கம் என்று மனையி 

லாள் ளார் சொல்லியது. (பழைய உரை. 

9. அயலறிவுரைத்தவள் அழுக்கமெய்தல் 

(860. இரவணயும்], 

இல்லோர் செவ்வணி விடுக்க நினையா நிற்படி 

ஏயலார் முன்னே இவளால் இக் கூறி அறிந்த இடத்து 

ஒருத்தி நாயகனை நமக்குத் தர நாம் அவனை எய்தும் 
படி, ஆயிற்று. நம்முடைய பெண் தன்மை என அயல் 

அறிவுரைத்துத் தலைவி அழுக்கமுற்றுக் கூறினள். 

தலைவனை அப் பரத்தையர் சேரியிலே நின்றும் 

ஒருத்தி இரங்கி நமக்குத் தரக் கூடும்படியான படியே 

பெண்மைத் தன்மை ஆயிற்று. எனத் தலைவி வருந் 

தினள். 

* இனி, செல்வணி விடுத்தலாவது :-- 

“பரத்தையிற் பிரிந்த கமவோன் மனைவி 

பூப்பின் புழப்பா டீரறு காளும் 

நீத்தசன் றுறைதல் அறத்தா றன்றே”! 

என்பது பற்றி, த௯ விக்குப் பூப்பு நிகழ்ந் து றி ௮ம் நிகழ்ச்சியைத் 

தலைவனுக் கறிவித்தற் பொருட்டு ஒரு Ga yonus 

“செங்கோலஞ் செய்து செப்புப் பாலிகையுட் செம்பூவும் நீருங் 

கொண்டு சென்று பரத்தையர் சேரியிடத்தானா3ய தலைவன் 

அடியிற் பெய்து போவது என்க. ': 

- திருக்கோவையார் பழைய உரையும் விளக்கமும், பக்கம் 574. 

 



௬௨௬ இருக்கோவையார் உசைந௩டை 

10. சென்வணி கண்ட வாயிலவர் கூறல் [861. சிவந்த] 

தலைவியினிடத்து நின்றும் செவ்வணி செல்லக் 

ண்டு நம் ஊரற்குத் (தலைவற்கு) உலகியல் உரைக்க 

வேண்டிச் செம்மலரும் செம்பட்டும் கட்டார் “முலை மேல் 
செஞ்சாந்தும் .நமது திருவை உடைய மனையின்கண் 

வந்து தோன்றின; இனித் தருமக் குறை வாராமல் தலை 

வற்கு ஏகல் வேண்டும். என்று பரத்தை வாயிலவர் 

மதித்துக் கூறினர். 

11. மனைபுகல் கண்ட வாயிலலர் கூறல் [862. குராப்பயில்] 

செவ்வணி கண்ட தலைவன் பரத்தையிடத்தினின் 

றும் வந்து தடையின்றி மனைவயிற் புகுதா நிற்ப முன்பு 

இரவும் பகலும் தான் வாயில் பெருது நின்று வா௫ம் 

க். குளிர்ச்சியையுடைய கடையை தநீட்டியாது இத் 

துணைக் காலத்திற் கழிந்து இக் காவலையுடைய மனையின் 

கண் புகா நின்றான். அதனால் இவளிலும் (தலைவி 

யினும்) மேம்பட்டு நுண்ணிய இடையை உடையார் 

(பரத்தையர்) புலந்து அடங்காதார் இனியாவர்! மனைக் 

கடன் பூண்டலால். எல்லாரும் அடங்குவர் என்று 

அழகிய வாயிலுள்ளார் தலைவன் தன் மனையிலே கடப் 

பாடு அறிந்து புகக் கண்டு ஆய்ந்து கூறினது. 

(அடங்குதற்குக் காரணம், பூப்பறிவிக்கும் அளவில் 

கடப்பாடு அறிந்து நாயகன் விரைய வருதலும் வந்த 

இடத்து வாயில் மறுக்கக் கடவார் ஏற்றுக் கொள்ளுகை 

யாலும், இருவரும் கடப்பாடறிந்து தங்களில் பொருந்து 

தலால் இனிப் பரத்தையர்க்கு (மிகையில்லை போலும் 

என்பது கருத்து.) ர 

12. முகமலர்ச்சி கூறல் [868. வந்தான்] 

பரத்தையிற் பிரிந்த தலைவன் செவ்வணி மண்டு வந் 
தானென்று சொல்லுமளவில் தலைவியின் சினவாள் 

“போலும் மலர்க்கண்கள் சிவந்து தாமரைப் பூவினது செவ்



உடு. பரத்தையிற் பிரிவு க௨௫: 

வியை அடைந்தன. அப்புலவி நோக்கிற்கு எதிராகக் காத 
மன் தலைவியை நோக்கத் தலைவியின் முகம் ஆகிய மடுவிற் 
ுவளைப் பூக்கள் மலர்ந்து இருண்டு நெருங்கின. இங் 
ஙனம் காதலன் எதிர்நோக்கத் தலைவியின் சிவப்பாநி 
முகமலர்ந்தமையை அவ்விடத்துக் கண்டவர் தம்முட் 
கூறினர் 

13. கால நிகற்வு உரைத்தல் [964. வில்லிகை] 

பரத்தையிற் பிரிந்து வந்த தலைவனால் ஏற்பட்ட 
ஆற்றாமையைத் தலைவி நீக்காதிருப்ப, “வண்டூுது மல் 
லிகைப் போதாலும் அந்திப் பிறையாலும் கங்குற் 

பொழுதாலும் ஆற்றானாய்த் தலைவன் புகுதா நின்றான். 
இனி நீ (தலைவி) புலக்கற் பாலை அல்லை என்று வாயி 
லோர் (உழையர்) கூதினர். 

14. எய்தல் எடுத்து உரைத்தல் [865. புலவி] 

பரத்தையிற் பிரிந்து வந்த தலைவன் பூப்பு நிகழ்ந்த 
தலைவியின் புலவி தீர அவளுடைய சிற்றடியைத் தன் 
சென்னியிற் சேர்த்து அப்புலவி நீங்கக் கலவிக் கடலுள் 
அவளது துகிலைப் பற்றி, எயிரறாகிய (பற்களாகிய) ஒளி 
பொருந்திய முத்தின்கண் நிறைந்துள்ள நீராகிய மது 
வைப் பருகி அவள் கொங்கைகளைப் பெறலாகி மகிழ் 

வூற்றான். 
இது நாயகன் அன்புடைமையும், நாயகி புலவிச் 

செவ்வி அறிந்து காமச்சுவை மதுவுண்டு அவளுள்ள த்தே 
மகிழ்ச்சியும் கூறினவாறு. 

15. கல்வி கருதிப் புலத்தல் [866. செவ்வாய்] 

புலவி தீர்த்து இன்புறப் புணரப்பட்டு மயங்கா 

நின்ற தலைவி, இவ்வாறு நமக்கு அருளிய அருள் ஒரு 
ஞான்று பிறர்க்கும் ஆம் என ஒன்றினை உட்கொண்டு 

நெட்டுயிர்ப்போடு பொருமி அழுது, பின்னும் அவனோடு. 
கலவி கருதிப் புலவர் நின்றாள்.
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[இது அன்புடனே கலவியிலே களித்துப் புலவி 

Ae - பழைய உரை.) . 

16.ழி குறிப்பறிந்து புலந்தமை கூறல் | 367, மலரை] 

இவ்வாறு கொண்ட புலவி தீர்ந்து தானும் தலை 

வனும் பள்ளியிடத்தாளாகிய தலைவி, பின்னும் ஒரு 

குறிப்பு வேறுபாடு கண்டு புலந்து மன்னன் (தலைவன்) 

ஒருவன், நானும் தமியன் ஆயினும் இப் பள்ளி பலரைத் 

தாங்காது என்று கூறிப் பள்ளியினின்று இறங்கி நின் 

ருள், .தீய மக்களைப் பொருத சிறியவள் இந் நிலைமைக் 

.கண் கருதியது என்னோ! ஒரு காரணம் இன்றிச் சீறினாள் 

என்பது கருக்கு. 

[நாயகனுடைய முகக் குறிப்பாலே அவனுடைய 

நெஞ்சில் பதித்துள்ள கருத்தை முறைப்பட ஆய்ந்து 

தலைவி புலந்தபடி] - பழைய உரை. 

17. வாயிலவர் வாழ்த்தல் (868. வில்லை] 

செவ்வணி விடுக்கப் பூப்பியற் செவ்வி கெடாமல் 

தலைவியின் மெலிவறிந்து தலைவன் விரைவில் வந்தமை 

யால், இத் தலைவன் மெய்யே தக்க வாய்மையன் என்று 

தலைவனை வாயில் நின்றோர் வாழ்த்தினர். 

18. புனல்லர வுரைத்தல் [869. சூல் முதிர்] 

: இங்ஙனம் தலைவியுடன் மனைவயின் தங்கி இன்புரு 

நின்ற தலைவனுடைய தோள்களைப் பரத்தையர் இன் புறப் 

பொருந்த வேண்டிப் பொய்கையில் புதுப்புனல் வந்து 

பாய்ந்தது. இனிப் புனலாட்டினால் தன் காதவியைச் 

சிவப்பிக்கும் போலும் (வெகுள்விக்ரும் போலும்) என்று 

.வையத்தார் தம்முள் புனல் வரவு கூறினர். 

‘ CQeussr ys yord® 240 urge gZusms wp 

வித்துத் தன் காதலியை_வெகுள்விக்கும் போலும் எனக் 

கண்டார் சொல்லியது.] ம்
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19. தேர் வரவு கண்டு மகிழ்ந்து கூறல் [870. சேயேஎணும்] 
ட் 

புனல் வரவு கேட்ட தலைவன் புனலாட்டு விழா 
விற்குப் பரத்தையர் சேரிக்குச் செல்லா திற்ப, தலைவ 
ருடைய நெடிய தேர் ஈண்டு வந்து மேவிற்று. நவை 
ஒக்கு மடியை யுடையீர்! இவரைப் புணர்தற்குத் தக்க 
வத்தை முற்காலத்துச் செய்தீர்கள். வடிவு முருக 
வேளே யென்று சொல்லத் தக்க இத் தலைவருடைய 
ிண்ணிய தோள் இணைகளை இனி அணைமின் என்று 
சேர் வரவு கண்டு பரத்தையர் தம்முள் மகிழ்ந்து 
tion. ODT HF. 

  

20. புனல் விளையாட்டில் தம்முள் உரைத்தல் 
[871. அரமங்கை] 

தலைவனுடன் புனல் ஆடா நின்ற பரத்தையர் 
**அரமங்கையரைப் போலப் புனலாடுபவர்களே! நாம் 
எல்லாம் இத் தன்மையேமாக, வானர மங்கையர் என்று 
சொல்லும் வண்ணம் மற்றொருத்தி வந்து (இவரை 
அழைத்துச் செல்ல) அணுகா நின்றாள். பின்னார் 
வருந்தாது நாம் இவ் வழகரை (தலைவரை) முன்னுடைத் 

௩ காப்போம்.'? என்று தம்முள் கூறினர். (புனலாடும் 
மகளிர் நீர் அரமகளிர்க்கு உவமையாகும். காதல் 

   

  

ப 

படத்தை. வாணன் அரமகளிர்க்கு (தெய்வமகளிர்க்கு 
உவமையாகும்.] 

[புனல் ஆடிடத்தே, காதற் பரத்தை வரும் 
என்று பரத்தையர் சொன்னது.) 

21. நன்னை வியந்து உரைத்தல் [872. கனலவார்] 

ரின். வருந்தாது முன்னுறக் காப்போம் என்று 
1 hoo nuit தம்முள் கூறுவன கேட்டு இவனை (தலை 
வர) புல்லும் பரத்தையர் மாட்டு இவன் அருள் செல் 
வாரு விலக்கேனாயின் என் மாட்டு இவனைத் தந்து அழு 
டை இவன் மனைக் கிழத்தி கின்றேன் எனப் பரத் 
யர் தலைவி தன்னை வியந்து கூறினள்.
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22. நகைத்து உரைத்தல் [878. இறுமாப்பு] 

இவ்வாறு பரத்தையர் தலைவி தன்னை வியந்து கூறி: 
னாள் என்று கேட்ட தலைவி, தலைவருடைய திண்ணிய 
தோள்களைப் பெறுதலால் உண்டாகிய பெருமையோடும் 
அவனோடு உண்டாகிய பெரிய அணுக்கைப் பெற்ற: 
(நெருங்கிய உறவைப் பெற்ற) தன்மையோடும் நான் 
செம்மாத்தலை ஒழிய இணைமுலைகள் ஏந்துதலை ஒழியப் 
புகா நின்றன. இனித் தனக்கொரு தங்கை தோன்நின் 
என்னுடைய எங்கையும் செம்மாத்தலை ஒழியும் அன்றோ?' 
அதனால் வருவதை அறியாது தன்னைப் புகழ்கின்ராள் 
என்று பரத்தையை நோக்கி நகைத்துக் கூறினள். 

23. நாணுதல் கண்டு மிகுத்து உரைத்தல் [874. வேயாது] 

தலைவனைப் பரத்தையர் வசம் புனலாட விட்டுச் சூடு 
வாரின்றிச் செப்பின்கண் இட்டடைத்துத் தமியேவைகும் 
பூப்போல்வாள் ஆகிய தலைவி, இது தலைவர்க்குத் 

தகாத பழியாம் எனக் கருதி நாணி அதனை மறைத் 
திருந்தமையைக் கண்ட தோழி, இவளது கற்பு நமக்கு 
நல்ல தாயாம் இயல்பை உடைத்து. (நல்ல பகுதியை 
உடைய) இவளது நாணம் முதலாகிய இயல்புகள் நல்ல. 

தன்மையன என்று சிறப்பித்துக் கூறினள். 

24. பாணன் வரவு உரைத்தல் [875. விறலியும்] 

நாணோடு தனியிருந்து வருந்தா நின்ற தலைவியை 
தோக்கி “நல்லாய்! நம்முடைய வேந்தர்க்கு (தலைவற்கு): 
துயில் எழும் மங்கலம் பாட விறலியும் பாணனும் யாழைக் 
கொண்டு வந்து நின்றார்கள். வரவல் (வெளவால்). 
இரை : தேதடுங் காலம் அன்மையால் பகற் 
பொழுதின்கண் உறையும் பெரிய மரம் போலும் 
இராப். பொழுதில் துணையில்லாதேமை அவர்கள் (விற. 
லியும், பாணனும்) அறிந்திலர் போலும் என்று தோழி, 
பாணன் வரவைத் தலைவிக்கு உரைத்தனன். தலைவண்
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தலைவியை விட்டுப் பரத்தையர் மாட்டு அகன்றதை 
அறியாத விறலியும் வாணனும் வந்து நிற்க, தலைவி 
நம்மை இவர் நகையாடி வந்தார் என்று முனிந்தாளாகத், 
தோழி இவர்கள் தலைவன் செயலை அறிந்தார்கள் அல் 
லர் என்றும், தலைவர்க்கு இயல்பு நம்மிடத்து வருதலும் 
அவரிடத்துச் சேறலும் எனவும் இயல்பு சொல்லுதலால் 
தலைவியின் சிவப்பு ஆற்றுவித்தாளாம். 

25. தோழி இயற்பழித்தல் [876. திக்கின்] 
பாணன் வரவுரைத்த மீதாழி, இவள் (தலைவி) 

வருந்தத் தலைவன் அயலாரிடத்துவைகுதலால் தக் 
கிருந்திலன் (தகுதியுடையவனாய் இருந்திலன்) என்று 
குறை கூறினள். 

குறிப்பு: அல்குதல் - தங்குதல். இனி அயல்வயின் நல் 
குதலால், அயல்வயின் அல்குதலால் என இரு வழியும் பிரியும். 
கல்குகலால் எனக் கொண்டால் தலைவன் நல்க வேண்டுமிடத்து 
நல்காமையாலும் வேண்டாத இடத்து ஈல்குதலாலும் தகுதி 
யுடையவன் அல்லன் என்றபடி. 

26. உழையர் இயற்பழித்தல் [877. அன்புடை] 

இங்ஙனம் தோழி, தலைவனை இயற்பழித்துக் கூறக் 
கேட்டு “ser பெடை நையத் தன் தகுதி கெட்டு 
அன்னம் சலஞ்சலத்தின்பெடை மேல் கிடந்து உறங்கும் 
அதுபோல் தன் மாட்டு அன்புடைய நெஞ்சத்தை 
உடைய இவள் (தலைவி) மயங்கப் பரத்தையர் மாட்டுச் 
சென்றுள்ள தலைவன் வரம்பிலன் ( தகவிலன்) என்று 
உழையர் தலைவனை இயற் பழித்துக் கூறினர். 

[அன்புடைய தன் பெடை வருந்த அன்பில்லாத 
தன் மரபுக்குப் பெடருந்தாத சலஞ்சலச் சங்கின் பெடை 
உடனே அன்னம் துயில்கின்றவாறு,தன் நாயகி வருந்த, 
தனக்கு அன்பில்லாதாரும் தன் மரபுக்குப் பொருந்தா 
தாரும் ஆகிய பரத்தையருடனே தலைவன் உறைவது 
அவனுடைய தகுதியின்மைமைக் காட்டுகின்றது என்று 
கண்டவர் கூறினர். 

திரு. -9
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27. இயற்பட மொழிதல் [878. அஞ்சார்] 

அன்று நம் பொருட்டாக நம் புனத்தின்கண்ணே 
மாந்தழை ஏந்தி வந்தாராகிய அவர் (தலைவன்) இன்று 
நனவில்: என் நெஞ்சத்தின் கண்ணார், யான் தடுப்பினும் 
என் நெஞ்சிடத் தினின்றும் நீங்கார். துயில் உண்டாயின் 
பஞ்சார்ந்த அமளிக்கண் எம் பயோதரத்தை (கொங் 

கையைப் பிரியாதார். இத் தன்மை உடையவரை 
நீங்கள் கொடுமை கூறுகின்றது என்னோ? எனத் தலை 
வனை இயற் பழித்தவர்க்குத், தலைவி தலைவனை இயற்பட 
மொழிந்தாள் . 

இது தலைவனது ஒழுக்கத்தை முன்பு பழித்தவர்கள் 
கேட்பத் தலைவி கூறியது. 

28. நினைந்து வியந்துலரத்தல் [879. தெள்ளம்] 

புனலாடப் பிரிந்து பரத்தையிடத்து ஒழுகா தின்ற 
தலைவன், யான் தன்னை (தலைவியை) நினையாது வேறொன் 
நின் மேல் உள்ளத்தைச் செலுத்தினாலும் தான் என்னை 
நினைந்து என் உள்ளத்தில் புகுகின்றருள். அவ்வாறன்றி 
நான் தன்னை (தலைவியை) நினைக்குந்தோறும் பள்ளத் 
துப் புகும் புனல்போல நிறுத்த நில்லாது என் மனத்தா 
ளாகின்றாள். ஆதலால், பிரிந்து ஈண்டிருத்தல் மிகவும் 
அரிது என்று தலைவியை நினைத்து வியந்து கூறினன். 

(இது தன் நாயகியுடைய உண்மையான செய்தியை 
விரும்பிச் சொன்ன து.) 

29. வாயில் பெருது மகன்றிறம் நினைதல் [880. தேன்வண்டு] 

பரத்தையரைப் பிரிந்து தலைவியின் நினைவோடு 
வந்த தலைவன் வாயில் பெருது வாயிலின்கண் நின்று 
வானிடத்துள்ள வளவிய இடங்களை எனக்குத் தரும் 
மெய்ம்மை உடையவனும் கதி பெறுவது புதல்வராலே 
என்கையால் குதலைச் சொல் பேசுபவனும், கடல் தந்த 
பெருமை உடைய அமுகக்தை ஒத்தவனும் ஆன மகன்
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வந்து என்னை அணைகின்றான் இல்லை, யான் எவ்வாறு 

தலைவியை நண்ணுவது! என்று தலைவன் வாடி மொழிந். 

தான். (சந்தன குங்குமத்தாலும் மாலைகளாலும் வண்டு 

உறையும்: கொங்கை உடையாளை நான் எத்தன்மை 

யாலே சேர்வேன் என்றபடி), இது தோழிக்கு முன்னிலைப் 

புறமொழியாகத் தோழியைக் கொடுமை கூறியது.) 

30. வாயிற்கண் நின்ற தோழிக்கு உரைத்தல் 
[981. கயல்வந்த] 

வாயில் பெறாது மகன் திறத்தை நினைத்து நின்ற 

தலைவன் “*தில்லையைச் சூழ்ந்த நல்ல. நாட்டில் பொலியும் 

மகளிர் தம்கண் இணையால் ஒரு காலைக் கொருகால் 

மிகுகின்ற அச்சத்தால் வந்த மயக்கத்தால் உண்டாகிய 

வாட்டத்தை நீக்காத இவ் விரதம் யாதாம் என்று 

வாயில் வேண்டித் தோழிக்குக் கூறினன். (தோழியை 

வாயில் கோடற்கு இவ்வகை சொன்னான்) 

31. வாயில் வேண்டத் தோழிகூறல் [882. கூற்றாயின] 

வாயில் வேண்டிய தலைவனுக்குப் பண்டு நீர் வரும் 

வழியில் இருக்கும் கொடிய சினத்தையுடைய ஆளிக்கு, 
அஞ்சாமலும்,செறிந்த இருளையும் பொருட்படுத்தாமலும் 
அவைதமை இடையூருக நினையாமலும்,கன்றை அகன்ற 
ஈன்ற அணிமையை உடைய பசுவைப்போல் எம்மாட்டு. 
வந்தீர்? இப்போது எம்மோடு பொருந்தாதார் 
இருக்கும் தெருவிலே தேர்மேல் ஏறிப் போகின்றீர் ! 
இதுவன்றோ எம்மாட்டு நுமது அருள் !'' எனத்தோழி 
தலைவனைப் பார்த்து அவன் செய்தியைக் (கொடுமை 
யைக்) கூறினள். 

32. தோழி வாயில் வேண்டல் [883. வியந்தலை] 

தலைவனுடைய செய்தியைத் தலைவிக்குக். கூறிச் 
சென்ற தோழி, “ஒரு குடைக் கீழ் உலகெல்லாம் 

வியந்து போற்ற இருந்தவரும், அன்று ஈம் புனத்தின்
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கண்ணே வந்து யானையைக் கடிந்த விருந்தினரும 
ஆய தலைவர் பெருமையை நினையாது இன்று தம் 
வாயிற்கண் வந்து, வேட்கைப் பெருக்கம் தம்மிடத்துச் 
சிறப்ப நின்று ஒன்றும் வாயைத் திறக்கின் நிலர். இதற்கு 
நாம் என்ன செய்வது? என்று தலைவியிடம் வாயில் 
'வேண்டினள். 

குறிப்பு: சிற்றில் இழைத்து விளையாடும் போது தலைவர் 
விருந்த.ய்ச். சென்று கின்றாராதலின் விருந்தினர் என்றாள். 
(செய்யுள் 290 பார்க்க) வாயில் பெருமல் தலைவன் கீற்கத் 
தோழி சொன்னது பழைய உரை. 

33... மனையவர் மகிழ்தல் [884. தேவி அங்கண்] 

தோழி வாயில் வேண்டத் தலைவி கண் சிவந்த 
தோக்கங் கொண்டு சித்திரம் போன்ற தலைவிக்கு 
உவகை (மகிழ்ச்சி) தரக்கூடிய தலைவன் வந்தான் என்ற 
சொற்களைச் சொல்ல வேண்டிக் காதலன் வந்து 
பொருந்துகின்ற இயவொலி (வாத்திய ஒலி) கேட் 
டஉணனையோ என்று கண்டார் வந்து சொல்லக் கேட்டு, 
வெய்தாக உயிர்த்து (பெருமூச்சு விட்டு) குவளைப் பூப் 
போலக் குளிர்ந்த கண்கள் செங்கழுநீர்ச் செவ்வியை 
'வெளவுதல் கற்றன, (சிவந்தன). இனி என் நிகழும்??” 
என்று மனையோர் தம்முள் மகிழ்ந்து கூறினர். (தலைவி 
கோபித்துப் பார்க்க மனையிலுள்ளார் கூறநினது பழைய 
உரை), 

34. வாயின் மறுத்து உரைத்தல் [885. உடைமணி] 

மனையவர் தலைவியின் துனி (கோபம்) கண்டு மகிழா 
நிற்ப, தோழி வாயில்வேண்ட உடை மணியை அரையில் 
கட்டிச் சிறு தேரை உருட்டி உலாவும் இந்த நடை 

மணியை (புதல்வனை) நமக்குத் தந்தபின் நம்முடைய 
ஆயத்தார் முன்னே நம்முடைய வாசலைக் காதலர் 

(நலைவர்):இன்று கண்டார். இஃது அன்றோ நம்மாட்டு 
அவர் : அருள் என்று , தலைவி வாயின் மறுத்து 
உரைத்தாள்.
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குறிப்பு: 7. புதல்வனைத் தந்த பின்பு புலத்தல் முறைமை 
அன்றுயினும் ஆயத்தார் மூன்பு வாயில் நேர்தல் பெண்மை. 
அன்று என்று மறுத்தாள் போலும். 8. புதல்வன் உலாத்தரும். 
அளவும் (கடக்கும் அளவும்) புறத்து ஒழுக்கம்தே அன்றோன்: 
என்பது, © 

35.- பாணஜெடு வெருளுதல் [886. மைகொண்ட] 

தோழிக்கு வாயின் மறுத்த தலைவி வாயில் வேண்டிய 
பாணனோடு, அவர் எம்மிடத்து நீங்காத அருள் பெரியர் 
என்று நீ சொல்ல வேண்டுமோ ? அது கிடக்க, கொற் 
சேரியில் ஊசி விற்றுப் புலையா! ஆத்தின்னி! எம். 
இல்லத்து நின்னுடைய நல்ல நல்ல பொய்யைப் 

பொருந்தி நிற்கலுற்றோ நீ போந்தது. இது சால 
நன்று” என வெகுண்டு கூறினள். 

யாழினையுடைய பாணன் வாயில் வேண்ட (தலைவி), 
கோபித்துச் சொன்னது (பழைய உரை.) 

குறிப்பு:1. நீங்காத அருள் பெரியர் என்றது அவர் பரத்தைய. 
ரிட அன்பினால் பிரிந்தார் அல்லர், தம் காரணத்தால் 
அவர்கள் வருந்துகையில் அருளுடைமையால் பிரிந்தார் என்க. 
&.. இப்பொய் சொல்லியும் என்முன்னே நிம்பகாகவோ வர்தாய் 
என்கையில் கல்லும் கட்டியும் மூகலாயின கொண்டு வெரு. 
விக்கத் தொடங்கினார்கள் எனக் கொள்க. 48. எங்களுல்கு நீ 
தலைவருடைய செய்தியைச் சொல்வது கொரற்சேரியில் ஊசி விற்ப 
தோடு ஓக்கும். 

   

96. பாணன் புலந்து உரைத்தல் [887. கொல்லாண்டூ] 

இங்ஙனம் பாணன்மீது தலைவி வெகுண்டு உரைக்க, 
“அன்னாய்! நின் புருவம் நெரிய, செவ்வாய் துடிப்ப, 

என் மீது எறிதற்குக் கல்லை எடுக்க வேண்டாம். உன் 
கண்களைச் சிவப்பு ஆற்றுவாயாக (வெகுளற்க), நீ 
பல்லாண்டு வாழ்வாயாக, அடியேன் வேண்டிய இடத் 
திற்குப் போக நின் அடியை வலங்கொள்ளா நின்றேன், 
என்று வாயில் பெருமையில் பாணன் புலந்து
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குறிப்பு: கல் எடுத்த இடத்தும் கலங்காது நின்று 
யுகழ்ந்தும் பல்லாண்டு கூறியும் கோடும் நீக்கக் கழன் றனன். 

பாணன். 

44. விருந்தொடு செல்லத் தணிந்தமை கூறல் 
[888. மததக்கரி] 

வாயில் பெறாது பாணன் புலந்து நீங்க, யாவர்க்கும் 

வாயில் நேராது வெகுண்டு உரைத்தலால் தழல் வேல் 
போல மிளிர்ந்து முத்தம் பயக்கும் இவளுடைய கண் 
களாகிய நீர்த்துளி ஆகிய முத்தத்தை உடைய கண் 
களாகிய) செங்கழுநீர் தலைவன் விருந்தொடு 
வந்தான் என்று சொல்லும் அளவில் பண்டை நிறமாகிய 
கருங்குவளையது (நீலப் பூவினது) செவ்வி பரந்து 
மேவின! என்ன மனையறக் கிழத்தியோ!?' என்று 
இல்லோர் தம்முள் கூதினர். 

98. ஊடல் தணிவித்தல் [889. கவலம்கொள்] 

வந்த விருந்தை ஏற்றுக்கொண்ட இைவியினிடம் 
சென்று, “syst முத்தம் கொண்டு சுவரிடத்து 
(தோளில்) “ஏறியிருந்த நம்முடைய தோண்றிலை 
(புதல்வனை) சுமக்குத் துணை எனக்.கருதித் தலைவர் வந்து 
தோன்றுதலால், இனிக் கவற்சி ஒழிந்து தலைவருக்கு 
(பணி) செய்வாயாக! என்று தோழி தலைவியின் 
ஊடலைத் தணிவித்தாள். 

39. அணைந்த வழி ஊடல் [990. சேல்தான்] 

தோழியால் “ஊடல் தணிவிக்கப்பட்டுப் பள்ளியிடத் 
தாளாகிய தலைவி, நீ செய்கின்ற இதனை அறியின் 
. நின் காதலிமாராகய இளையார். நின்னை வெகுள்வர்; 
அது கிடக்க யாம் மேனி முழுதும் சிறுவனால் உண்டாக் 
கப்பட்ட , பால் புலப்படும் தன்மையை உடையேம் 

ஆதலின் நினக்குத் தகேம். அதன்மேல் யாமும் நீ செய் 
கின்ற நாணின்மையோடு கூடிய கள்பாத்தை விரும்பேம்



உட. பரத்தையிம் பிரிவு ௧௩௫ 

அதனால் என் காலைத் தொடாது ஒழி; என்னைத் தொடர 
“வேண்டாம். என் கையை விடுவாயாக'' என்று தலைவன் 
, தன்னை அணைந்த வழி ஊடி நின்றாள். 

குறிப்பு : இளையார் வெகுள்வர் என்றது, என் வெகுளிக்கு 
சீ பயப்படுமாறு கண்டால் இளையவர் வெகுளிக்கும் அஞ்ச 
வேண்டும் என்றது. 

40. புனல் ஆட்டுவித்தமை கூறிப் புலத்தல் [891. சேந்தார் 

அணைந்த வழி ஊடாநின்ற தலைவி, இவர் செய்த 

பிழையெல்லாம் பொறுக்கலாம்; பலரும் அறிய 

ஒருத்தியைப் புனல் ஆட்டுவித்து அது செய்யாதார் 

போல என் மனையின்கண் இவர் வந்து நிற்கின்ற இது 
எனக்குப் பொறுத்தல் அரிது எனத் தணிக்கத் தணியாது 
பரத்தையைப் புனல் SOE spo கூறிப் புலந்து 
நின்றாள். 

Al. கலவி கருதிப் புலத்தல் [992. மின்துன்னிய] 

புனல் ஆட்டுவித்தமை கூறிப் புலவாநின் ற தலைவி, 
ஊடல் தீர்க்க நுதலும் தோளும் முதலாயினவற்றைத் 
தைவந்து வருடித் தலையளி செய்த தலைவனோடு தெற்கே 
உள்ள பொதியிலிடத்து எமது குடி சிறியவரது 
குடி அதனால் எம்முடைய சிறிய இல்லின்கண் வந்து 

அன்று நீர் செய்த தலையளி எங்களுக்கு அன்று வேண்டு 

மாயினும் இன்று உமது திருவருள் எங்களுக்கு நீர் வந்த 
இத்துணையே போதுமானது. வேறு நீர் தலையளி 
'செய்ய வேண்டுவதில்லை. என்று கலவி கருதிப் புலந் 

தனள். 

42, மிருத்துரைத்து ஊடல் [998. செழுமிய] 
கலவி கருதிப் புலந்த தலைவி, புணர்தலுற்ற தலைவ 

னுடன், “*உலகம் ஏழினுள்ளும் சிறந்த நா ட்டின்கள் 

சிறந்த நல்ல ஊரில் சிறந்த குடியிலுள்ளீர் எம்போல்வா



௧௩௭ * திருக்கோவையார் உரைகடை 

ரிடத்து இவ்வாறு புணர்தல் (விரும்புதல்) உமக்குச்: 
சிறந்தன அல்ல போலும் என்று விகுத்துரைத்து ஊடி. 

குறிப்பு : 1. காட்டையும் ஊரையும் வீட்டையும் குறித்துத் 
தலைவி வெறுத்துச் சொன்னது பழைய உரை. 

குறிப்பு: 2. நாடும் ஊரும் இல்லும் புகழ்ந்து நீர் 
இவற்றிற்குத் தக்க ஒழுக்கம் உடையீர்! அல்லீர்! எனவே 
கூட்டத்துக்கு உடன்பாடு இல்லாமை தோன்றினது. 

43. ஊடல் நீட வாடி உரைத்தல் [894. திருந்தேன்] 

இங்ஙனம் தணிக்கத் தணியாது மிகுத்து உரைத்துத் 
தலைவி, மேன்மேலும் ஊடா நிற்ப ஒருவாற்றானுநத் 
திருந்தாத நான், பிறவித் துன்பத்தில் பிழைக்க வந்து 
நின்ற சிற்றம்பலவரது தெற்கின்கண் உளதாகிய, 
பொதியிலிடத்து இருந்த நான்,உய்யும் வண்ணைம் வந்து 
தன் கண்களின் உள்ளக் கருத்தை வெளிப்படுத்தும் 
நாணொடு கூடிய நோக்கமாகிய இனிய கடைக்கண் 
நோக்கத்தை முன்பு எனக்குத் தந்து பெருந்தேன் போல 
இனிதாய் என் நெஞ்சம் உருக என்னைப் பிடித்துத் தன் 
வசம் ஆக்கிய நமது பெண் வடிவை உடைய அமிழ்த 
மாகிய அது இது அன்று; இதுவோ வருவது ஒரு மாயம். 

அதனால் நீ வருந்தாது ஒழி நெஞ்சமே! என்று தன் 
நெஞ்சுக்குக் கூறி ஊடல் நீடியதால் தலைவன் வாடி 

44. துனி ஒழிந்து உரைத்தல் [895. இயல்மன்னும்] 

இங்ஙனம் ஊடல் நீடுதலால் தலைவனது ஆற்ருமை- 
கண்ட தலைவி, “*அன்று பொதியிலிடத்து இருளின்கண் 
இக்குன்றிள் பக்கத்தில் தங்கும் யானைகளை ஓட்டி அவை 
புக்க இடம் தேடும் சிங்கமுள்ள வழியகத்துப்' பொரு 
வேலே துணையாக வந்து இயல்பாகிய நிலைபெற்ற.



உல், பப ர்தையிம் பரிவு ano 

அன்பை நமக்குத் தம் தவர்டிரு பான் இவ்வாறு உட்டு 
குட aaa 

பிணுடு புசி ப்கி கு உடம் 

படாது. இற்கும். இட டிசியபைட வவட 
என்று துனி ஒரி துட தில 
பட்டாள்., (இது தின வபை ய வல்டபு இயற்க 
அளவில் அன நூ. வ புவி. நியு நி குது ௬ூடறி 

நெஞ்சு நெகிழ்/ 

   
   

    

    

து.) 

AS. புதல்வன் மேல் வைத்துப் புலளி தீர்தல் 
| 100. கதித்த 

இவ்வாறு துனி ஒழித்துக் கூடிப் பிரிந்த வழிப் 
பின்னும் பரத்தை மாட்டுப் பிரிந்தானென்று மீட்டுப் 
புலந்து வாயில் மறுக்க, வாயிற்கண் நின்று விளையாடி 
நின்ற புதல்வனை எடுத்து அணைத்துத் தம்பலம் இட்டு 
முத்தம் கொடுத்து அது வாயிலாகக் கொண்டு தலைவன் 
செல்ல, அப்புதல்வனை வாங்கி அணைத்துக் கொண்டு 
அவன் வாயில் தம்பலம் தன் மெய்யில் படுதலால் 
எல்லார்க்கும் பொதுவாகிய தம்பலத்தைக் கொண்டு 
வந்தோ புதல்வா ! நீ என்னைக் கொண்டாடுவது? அது 
கிடக்க, இதனை நினக்குத் தந்தவாறு சொல்லுவாயாக 

என்று புதல்வன் மேல் வைத்துத் தலைவி புலவி திமா 
நின்றாள். (வாட்டம் தவிர்ந்தாள்) 

    

  

46. கலவியிடத்து ஊடல் [997. சிலைமலி] 

இங்ஙனம் புதல்வனை வாயிலாகப் புக்குப் புலவி 
தீர்த்துப் புணர்தலுரு நின்ற தலைவனைத் தலைவி, ஒரு 
காரணத்தால் வெகுண்டு தலைவனுடைய மார்பகத்தில் 
உதைப்ப அம்மார்பகத்தை எங்கையது (என் தங்கை 
யுடையது) என்று கருதித் தன் சென்னியைத் தந்தான் 
அதனால் தலைவனைப் போலக் கள்வன் இல்லை. என்று 
கருதித் தலைவியின் கண்கள் நீர்த் துளிகளைப் பொழிந்தன. 
அதனால் தலைவி புலத்தற்குக் காரணம் வேண்டுவது 
இல்லை போலும். 

 



௧௩௮ (திருக்கோவையார் உரைகடை 

47. முன்நிகழ்வு உரைத்து ஊடல்தீர்த்தல் [398. ஆகார்] 

இவ்வாறு கலவியிடத்து ஊடி நின்ற தலைவிக்குத்: 
தவழ்கின்ற இளைய ஏற்றை (புதல்வனை) உடையவளே 14 
நாம் கொடிய வழியில் சென்று சிறிய ஊரின்கண் மான் 
தோல் பள்ளியில் இச்செறிந்த: மெல்லிய முலைகள் என் 
மார்பிடை வந்து அடர்க்கத் தங்கிய சிறியதுயிற்கு மாறு 
கண்டிலம் அதனை உள்ளியும் அறிதியோ என்று முன் 
நிகழ்வு உரைத்துத் தலைவன் தலைவியின் ஊடலைத் 
தீர்த்தான். 

48, பரத்தையைக் கண்டிமைகூறிப் புலத்தல் [899. ஐயுறவு] 

முன் நிகழ்வு உரைத்து ஊடல் தீர்த்து இன்புறப் 
புணரப்பட்ட தலைவி, பிறர்க்கும் நீ இவ்வாறு இன்பம் 
செய்தி என்று கூறி, நின்னை ஒழிய யான் வேறு ஒருத்தி 
யையும் அறியேன் என்ற தலைவனுக்கு “நின்பரத்தை 
போகா நின்றவள் நம் வாயிற்கண் நின்க்டூதர் உருட்டி 
விளையாடுகின்ற மையுற்ற வாள் கண்ணை உடைய 
புதல்வனைக் கண்டு நின்மகன் என்று ஜஐயுற்றுத் தான் 
வந்து தழுவ அதனைக் கண்டு அவன் உன் மகனே! 
உறவு மெய்யாகிய உறவே, இதுவும் நினது இல்லமே, 
ஈண்டு வருவாயாக என்று நான் கூற, அக்காரிகை 
நாணிச் சென்றாள். அதனால் நான் அவளை ஆஜியா 
தேனாக நீ நினைத்து மாயங் கூற வேண்டுவதில்லை என்று: 
கூறிப் பின்னும் அவனோடு புலந்தாள். 

குறிப்பு: தலைவியைச் சிவப்பு ஆற்றுவிப்பான் கருத 
கின்னின் வே.று லர் எனக்கு இல்லையால் நீ வெகுளஜஹ்க!"' 
என்ற தலைவனுக்குத்: தலைவி இவ்வாறு கூறினாள். 

49. ஊதியம் எடுத்து உரைத்து ஊடல் தீர்த்தல் 
[400. காரணி] 

பர்த்தையைக் கண்பமை கூறிப், புலந்து வேறுபட்ட 
தலைவிக்குத், “*தலைவன் வேண்டாதே கொடுத்தலின்



  

piu ph பிரிவு nt te 

ஈட்டு... (மக் ஒப்பாவான்... வேஸ்டக் 
படுத் கவின் 1கத்தோடு ஒப்பாவான் 
நூஸ்ிய கல்வியன் ஆகலின் கற்றவர்க்கு நல்ல உசாத் 
நாவலன். ஆவான்... இசை உணர்வால் பாணர்க்கு 
அவர் கற்றத்தோடு ஒப்பாவான். நீனைத்தது கொடுத் 
லின் .சிரையுடைய நல்ல சிந்தாமணியோடு ஒப்பாவான். 
அழகிய தில்லைக்கண் சிவனது திருவடீக்கு மாலையாகி 
அவனுல் அணியப்படும் கொன்றைப் பூவின் தன்மை 

உடையன் ஆவான். சான்றோர்க்குத் தொலையாத நிதி 
யாக. இருத்தலின் சங்க நிதியோடு ஒப்பாவான்; 
நட்டார்க்கும் பகைவர்க்கும் தப்பாது பயன் கொடுத் 
தலின் விதியோடு ஒப்பாவான்;சுற்றத்தார்க்கு வேண்டிய 
செய்ய இருத்தலின் அணித்தாகிய ஊருணியோடு 
ஒப்பாவான்; அதனால் வரைவின்றி எல்லார்க்கும் இவன் 
பெறும்பயன் ஆகின் ரன். 

        

குறிப்பு: 1. தலைவன் யாவர்க்கும் ஊடுயம் ஆகலின் 
அன்பால் அன்றி அருளால் பரத்தையர்க்கும் தலையனி செய்யு 
யன்றே. அதனால் புறப் பெண்டிரைப் போல யாம் அவனோடு 
புலக்கம்பாலேம் அல்லேம்; அவன் வரும் பொழுது எ.ிர் 
தொழுதும், போம் பொழுது புறக்தொழுதும் புதல்வ ப் 
பயக்திருக்கையன்றோ ஈமக்குக் கடனாவது எனத் ஜோ(ழி தலை 
மாகனது ஊதியம் எடுத்துரைத்து, அவளை ஊடல் ர்த்து அவ 
னோடு பொருந்தப் பண்ணினாள். 

குறிப்பு: 8, இப்பாட்டு ஐவகைத் இணைக்கும் உ.ரித் 
தாகலின் பொதுவகைக் தெனப்பெறும் என்பது. 

  

   

குறிப்பு: ௨௫. பரத்தையிற் பிரிவு” என்னும் இவ் Daw gb 
1. கண்டமை கூறல் முதலான 49 துமைகளைக் கொண்டு 

முடிகின்றது. 

திருச்சிற் றம்பலம்


