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1.

கைகளை முதலாப் பெருந்திணை யிறுவாய்
முற்படக் ளெக்த வெழுதிணை யென்ப.
Kaikkilai mutalap peruntinai yiruvay
Murpatak kilanta velutinai yenpa.

அவற்றுள்,
நடுவ ணைக் திணை ஈடுவண தொழியப்
படுதியை வையம் பாத்திய பண்பே,
அரகரா]
Natuva naintinai natuvana toliyap

patutirai vaiyam pattiya panpé.
ழூதல்கரு ௮ரிப்பொரு ளென்ற மூன்றே
தவலுங் காலை முறைரறச் தனவே

பாடலுட் பயின்றவை நாடுங் காலை.
Mutalkaru vuripporu lenra minré
Nuvalun kalai muraiciran tanavé
Patalut payinfavai natun kalai.
. மூதலெனப் படுவது கிலம்பொழு இரண்டின்

இயல்பென மொழிப வியல்புணர்ர் தோ,
Mutalenap patuvatu nilampolu tirartin
Iyalpena molipa viyalpunarn toré.
6,

மாயோன்

மேய

காடுறை

யுலகமுஞ்

,

சேயோன் மேய மைவரை யூலகமும் ,
வேந்தன் மேய இதீம்புன லுலகமும்

May6n méya Katutai Ulakamuii
Céyon méya maivarai Ulakamum
Véntan méya timpuna lulakamum

வருணன் மேய பெருமண லுலகமும்
முல்லை குறிஞ்சி மருத கெய்தலெனச்
சொல்லிய முறையாற் சொல்லவும் படுமே,
Varunan méya perumana lulakamum

Mullai Kurifici maruta neytalenac
Colliya muraiyar collavum patumé.

காரு மாலையு முல்லை குறிஞ்சி
கூதிர் யாம மெனமனார் புலவர்.
©
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Karu malaiyu mullai Kurifici
Kitir yama menmanar pulavar.
பணியெதிர் பருவமு
Paniyétir

முரித்தென

paruvamu

murittena

மொழிப
molipa

வைகுறு விடியன் மருத மெற்பாடு
நெய்த லாசன் மெய்பெறத் தோன்றும்.
Vaikuru vitiyan maruta merpatu
Neyta latan meyperat tonrum.

ஈடுவுநிலைத் இணையே ஈண்பகல் வேணிலொடு
முடி.வநிலை மருங்கன் முன்னிய நெறித்சே,
Natuvunilait tinayé nanpakal vénilotu
Mutivunilai

marunkin

munniya

neritté.

10.

பின்பனி
Pinpani

11,

இருவகைப் பிரிவு நிலைபெறத் தோன்றினு
முரியதாகு மென்மனார் புலவர்,

தானு முரிச்தென மொழிப.
tanu murittena molipa.

Truvakaip pirivu nilaiperat tonrinu
Muriya taku menmanar pulavar.

12.

,தஇணைமயக்

குறுதலுங்

சடிகிலை

யிலவே

கிலனொருங்கு மயங்குத லின்றென மொழிப
புலனன் குணர்க்த புலமை யோரே,
Tinaimayak

kufutalun

katinilai yilavé

Nilanorunku mayankuta linrena molipa
Pulanan kugarnta pulamai yoré.

உரிப்பொரு லில்லன மயங்5வும் பெறுமே
Uripporu lallana mayankavum perumé
14.

புணர்தல் பிரித விருத்த விரங்க

லூ. லிவற்றி னிமித்த மென்றிவை
தேருங் காலைத் தணைக்குரிப் பொருளே.

Punartal pirita lirutta liranka
Lita livarri nimitta menrivai
Térun kalait tinaikkurip. porulé,

16.

சொண்டுதலைக் சழியினும் பிரிர்தவ ணிரம்இனு
முண்டென

மொழிப் வோரீடத் தான,

Kontutalaik kaliyinum pirintava nirankiou
Muntena molipa véritat tana.
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16.

6063 QuigQngm s1_Ay warer
Kalanta polutun katciyu manna.

17.

முூதலெனப் படுவ சாயிரு வகைத்தே

Mutalenap patuva tayiru vakaitté
18.

தெய்வ முணாவே மாமசம் புட்பறை
செய்தி யாழின் பகுதியொடு தொகைஇ
அவ்வகை பிறவுவ் கருவென மொழிப,
Teyva munavé mamaram putparai
Ceyti yalin pakutiyotu tokaii
Avvakai piravun karuvena molipa.

19.

எந்கில மருங்கிற் பூவும் புள்ளு
மர்கிலம் பொழுதொடு வாரா வாயினும்
வந்த நிலத்தின் பயத்ச வாகும்,
Ennila marunkir pivum pullum

Annilam polutotu vara vayinum
Vanta nilattin payatta vakum.
20.

பெயரும் வினையுமென் ரூயிரு வகைய
திணைதொறு

மரீஇய இணைகிலைப் பெயரே,

Peyarum vinayume? rayiru vakaiya

.Tinaitoru mariiya tinainilaip, peyaré.
21,

ஆயர் வேட்டுவ ராடூஉத் இணைப்பெய
ராவயின் வரூஉங் இழெவரு மூள?ே,

Ayar véttuva ratiut tinaippeya
Ravayin variun kilavaru mularé.

22.

ஏனோர் பாங்கினு மெண்ணுங்

காலை

யானு வகைய இணைகிலைப் பெயசே,
Enor pankinu mennun

kalai

Yana vakaiya tinainilaip peyaré.
23.

அடியோர் பாங்கனும் வினை வலர் பாங்கினும்
கடி.வரை யிலபுறச் தென்மனார் புலவர்.

Atiyor pankinum vinaivalar pankinum
Kativarai yilapurat tenmanar pulavar.
24.

aasr wotI னேனோரு முரிய
சாதிய கிலைமை யவரு wait:

Evan marapi nénéru mariya
Rakiya nilaimai yavaru mannar.
27
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25.

ஓ.தல் பகையே

நாதிவை பிரிவே

Otal pakaiyé titivai pirivé.
26.

அவற்றுள்
Avarrul
ஓதலுர் தூது முயர்ர்தோர் மேன,
Otalun tiitu muyarntdr ména.

27.

தானே சேறலும் தன்னொடு சிவணிய
வேஜோர் சேறலும் வேர்தன் மேற்றே,
Tané céralun tannotu civaniya
Vénor cézalum véntan mérré

28.

மேவிய சறப்பி னேஜனோர் படிமைய -:
முல்லை முதலாச் சொல்லிய முறையாநற்
பிழைத்தது பிழையா தாகல் வேண்டியு
மிழைத்த வொண்பொருண் முடியவும் பிரிவே,
Méviya cirappi nén6or patimaya
Mullai mutalac colliya muraiyar
Pilaittatu pilaya takal véntiyu
Milaitta vonporun mutiyavum pirivé.

29.

மேலோர் முறைமை

நால்வர்க்கு முரித்தே

Mélor muraimai nalyarkku muritté.

30.

மன்னர் பாங்கிற் பின்னோ சாகுப
Mannar Pankir pinnd rakupa

31.

உயர்ச்தோர்ச் குரிய வோச்தி னான
Uyarntérk மார்க ௭௦௩4ம் ௩௧௧.
வேக்துவினை யியற்கை வேகச். தனி னொரீஇய

32.

வேஜனோர் மருங்கனு

மெய்திட னுடைத்தே,

Véntuvinai yiyarkai véntani nériiya
Vénor marunkinu meytita nutaitta

33.

பொருள்வயிற் பிரிதலு மவர்வயி anf ses
யுயர்ர்தோர் பொருள்வயி னொழுஃகத் தான,

Porulvayir piritalu mavarvayi nuritte
Yuyarntér porulvayi nolukkat tana.
34.

மூச்நீர் வழக்க

மகடூஉ

வோ

டில்லை,

Munuir valakka makattiuvé tillai.
35.

எத்திணை மருங்கனு

மக௫௨

மடன்மேற்

பொற்புடை நெறிமை யின்மை யான,
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Ettinai marunkinu makatiu fhatanmeéer
Porputai nezimai yinmayana.

36.

தின்னு மவனு மவளுஞ் சுட்டி
மன்னு நிமித்த மொழிப்பொரு

டெய்வ

ஈன்மை திமை யச்சஞ் சார்தலென்
றன்ன பிறவு மவற்றொடு தொகைஇ
முன்னிய கால மூன்றுடன் விளக்கத்

தோழி சேஎத்துங் கண்டோர் பாங்கினும்
போகிய இறத்து ஈற்ராய் புலம்பலு

மாயெ சளெவியு மவ்வழி யுரிய,
Tannu mavanu mavaluii cutti
Mannu nimitta molipporu teyva
Naumai timai yaccafi cartalen

Ranna piravu mavarrotu tokaii
Munniya kala minrutan vilakkit

Tdli téettun kantdr pahkinum
Pokiya tirattu narray pulampalu
Makiya kilaviyu mavvali yuriya.

37.

ஏமப் பேரூர்ச் சேரியுஞ் சரத்துர்

தாமே செல்லுகந் தாயரு முரசே,

Emap périre cériyufi curattun
“Tamé cellun tayaru mularé.
38.

அயலோ சாயினு மகற்ச மேற்றே,
Ayalé rayinu makarci mérré.

39.

தலைவரும் விழும நிலையெடுத் துரைப்பினும்
போக்கற் கண்ணும் விடுத்தற் கண்ணு *
நீச்சலின் வரத தம்முறு விழுமமும்

வாய்மையும் பொய்மையுங் சண்டோர்ச் சுட்டிச்
தாய்ரிலை சோச்இச் தலைப்பெயர்த்துச் கொளினு
கோய்மிசப் பெருகித்தன் னெஞ்சுகலுழ்ர் தோளை
யழிச்தது களைஇய வொழிர்தது கூறி
வன்புறை நெருங்க வர்ததன் றிறத்தோ

டென்றிவை யெல்லா மியல்புற நாடி
னொன்றித் தோன்றுர் தோழி மேன.
Talaivarum viluma nilgiyetut turaippinum
Pékkar kannum vituttar kannu
Nikkalin vanta tammuru viluamamum
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Vaymayum

poymraiyun kantore cuttit

‘Taynilai nokkit talaippeyarttuk kolinu
Noymikap perukittan neficukaluln tolai

Yalintatu kalaiiya volintatu kurzi
Vanputai nerunki vantatan riratts

Tenrivai yella miyalpura nati
Nonrit ténrum tdli ména.
40,

பொழுது மாறு முட்டுவரத் சோன்றி
வழுவி னாயெ குற்றங் சாட்டலு
ஞூது சார்வுஞ் செல்லும் தேயமு

மார்வ நெஞ்சமொடு செப்பிய இளவியும்
புணர்ச்தோர் பாங்கற் புணர்ந்த கெஞ்சமோ
டழிர்தெதிர் கூறி வீடுப்பினு மாங்கத்
தாய்கிலை

கண்டு சடுப்பிலும் விடுப்பினுஞ்

சேய்கிலைச் சசன்றோர் செலவினும் வரவினுங்
கண்டோர் மொழிதல் சண்ட தென்ப,
Polutu maru mutkuvarat t6nri

Valuvi nakiya kurran kattalu
Miratu carvuii cellun téyamu.
Marva neficamotu Ceppiya Kilaviyum
Punarntér pankiy punarnta neficamd
Talintetir kiri vituppinu mankat
Taynilai kantu tatuppinum vituppinufi
*
Céynilaikekakanror celavinum varavinun
Kantdr molital Kanta tenpa.
41,

ஒன்றாத் சமரினும் பருவத் துஞ் சரத்து
மொன்றிய தோழியொடு

வலிப்பினும் விடுப்பினு

மிடைச்சுர மருங்கு னவடம செய்க்
கடைக்கொண்டு பெயர்த்தலிற் கலங்களஞ செய்திக்
கற்பொடு புணர்ச்த கெளவை யுளப்பட
வப்பாற் பட்ட வொருஇறத் தானு
காளது சன்மையு மிளமைய தருமையுக்

தாளாண் பக்கமுச் தகுதிய தமைதியு
மின்மைய திளிவு முடைமைய தூயர்ச்சியு
மன்பின தகலமு மகற்சிய தருமையு
மொன்றாப் பொருள்வயி னூக்இய பாலினும்
வாயினுங் கையினும் வகுத்தீ பக்கமொ

௫தியங் கருதிய வொருதிறச் தானும்
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புகழு மானமு மெடுத்துவழ் புறுத்தலுர்
அ திடை யிட்ட வகையினானு
மாத் தோன்றும் பாங்கோர் பாங்கனு

மூன்றன் பகுதியு மண்டிலத் தருமையும்
தோன்றல் சான்ற மாற்றோர் மேன்மையும்
பாசறைப் புலம்பலு wees

காலத்துப்

பாகனொடு விரும்பிய வினைத்திற வகையினுங்
காவற் பாங்க னாங்கோர் பக்கமும்
பரத்தையி னகற்சியிற் பரிந்தோட் குறுஇ
யிரத்தலுர் செளித்சலு மெனவிரு வகையோ
டுரைசத்ிற சாட்டங் மழெவோல் மேன,

Onrat tamarinum paruvattuii curattu
Montiya téliyotu valippinum vituppinu
Mitaiccura marunki navatama reytik
Kataikkontu peyarttalir kalankaiia reytik

Karpotu punarnta kavvai yulappata
Vappar patta vorutirat tatu
Nalatu cinmayu milamaya tarumayun
Talan pakkamun takutiya tamaitiyum
Inmaya telivu mutaimaya tuyarcciyum
Anbina takalamu makarciya tarumayu

. Monrap porulvayi nikkiya palinum
Vaymun kaiyinum vakutta pakkamo
Titiyan karutiya vorutirat tanum
Pukalu manamu metuttuvar puruttalun
Tititai yitta vakayi nadnum

Akit tnrum pankor pankinum
Miinran pakutiyu mantilat tarumayun
Tonral canta -marrér ménmayum

Pacaraip pulampalu mutinta kalattup
Pakanotu virumpiya vinaittira vakaiyinun

Kavar panki nankor pakkamum
Parattyi nakarciyir parintot kuruki
Yirattalun telittalu menaviru vakaiyo
Turaittira nattan KilavGn ména.

42.

எஞ்சி யோர்க்கு மெஞ்சுத விலவே
Efici yorkku meiicuta lilavé.

43,

நிகழ்ந்தது நினைத்தற் கேதுவு மாகும்
Nikalntatu ninaittar kétuvu makum.

214
44.

நிகழ்ர்தது கூறி நிலைய்லுர் இணையே
Nikalntatu kiri nilayalun tinayé.

45.

மாபுநிலை திரியா மாட்ிய

வாகி

விரவும்

மென்ப,

பொருளும்

விரவ

Marapunilai tiriya mateiya vaki
Viravum porulum viravu menpa.
46.

aaojeno yaw Cuter wanQuer gs
தள்ளாதாகுர் தணையுணர் வகையே
Ullurai yuvama ménai yuvamamenat
Tallatakun tinaiyunar vakaiyé.

47,

உள்ளுறை
கொள்ளு

தெய்வ
மென்ப

Ullurai

teyva

மொழிர்தசை
குறியறிச்

molintatai

நிலனெனச்

தோசே,

nilanenak

Kollu menpa kuriyarin taré.
48.

உள்ளுறுச்சிசனோே

டொத்துப்பொருண்

முடிகென

வுள்ளுறுத் திறுவசை யுள்ளுறை யுவமம்.
Ullurut titans tottup porun mutikena
Vullurut tiruvatai yullurai yuvamam.
49.

ஏனை

யுவமர் தானுணர்

Enai yuvaman
50.

கரமஞ்

சாலா

வகைத்தே

tanunar vakaitté.
விளமை யோள்வயி

னேமஞ் சாலா விடும்பை யெய்தி
நன்மையுச் தீமைய மென்றிரு இறத்தாற்
அன்னொடு

மவளொரடுக்

தருக்கய

புணர்த்துச்

சொல்லெகிர் பெறா௮ன் சொல்லி யின்புறல்
புல்லித் தோன்றும் கைச்களைச் குறிய்பே,
Kamaft

cala vilamayd]

Némafi

cala vitumpai yeyti

vayi

Nanmayun timayu menriru tirattar
Rannotu mavalotun tarukkiya punarttuc
Colletir peraan colli yinpural

Pullit tonrun kaikilaik kurippé.

51.

ஏறிய மடற்றிற மிளனம இர்இறக்
சேத லொழிர்ச சாமத்த மிகுதிற
மிக்க காமத்து மிடலொடு தொகைஇச்
செப்பிய நான்கும் பெருந்இணைச் குறிப்பே,
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Exiya matarriza milamai tirtiran
Téruta lolinta kimattu mikutira
Mikka kamattu mitalotu tokaiic

Ceppiya nafikum peruntinaik kurippé.
62.

மூன்னைய

கான்கு முன்னசற்சென்ப

Munnaiya
53.

nanku

munnatar

kenpa.

கராடக வழக்கினு முலூயல் வழக்கினும்
பசடல் சான்ற புலனெறி வழக்சங்
கலியே பரிபாட் டாயிரு பாங்கனு
மூரிய தாகு மென்மனார் புலவர்.
Nataka valakkinu mulakiya! valakkinum
Patal canza pulaneri valakkan

Kaliyé paripat tayiru pankinu
Muriya taku menmanar pulavar.
54,

மக்க

ணுதவிய

வகனைச்

சுட்டி, யொருவர்
Makka

nutaliya

தஇணையுஞ்

பெயர்கொளப்
vakanain

Cutti yoruvar peyarkolap
55.

புறத்திணை
. தீகத்திணே

peraar.

மருங்கிற் பொருந்தி னல்ல
மருங்கு

னளவூத

Purattinai marunkir
Takattinai

பெரு௮ர்

tinayufi

marunki

'

லிலவே.,

porunti nalla
nalavuta

lilavéy

KALAVIYAL
92.

இன்பமும் பொருளு மறனு மென்றாங்
கன்பொடு

புணர்ந்த வைச்திணை

மருங்கிற்

காமச் கூட்டங் காணுங் சாலை

மறையோர் தேத்து மன்ற லெட்டனுட்
டுறையமை ஈல்லியாழ்த் தணைமையோ நியல்ே
Inpamum porulu maranu menran
Kanpotu punarnta vaintinai marunkir
Kamak kittan kanun kalai

Maraiyor téettu manra lettanut
Turaiyamai nalliyalt tunaimaiydriyalpé.
93,

ஒன்றே
ஜனொன்றி
னொத்த
மிக்கோ

வேறே யென்றிரு பால்வயி
யுயர்ந்த பால தாணையி
இழவனும் இழத்தியுங் காண்ப
னாயினுங் ஈடிவரை யின்றே,

Onré véré நூலரர்ம ற&1 ஏரும்
Nonri yuyarnta pala tanaiyi
Notta kilavanun kilattiyufi kanpa

Mikko nayinun kativarai yinré
94.

சிறந்துழி ஷயயஞ் சிறந்த தென்ப
விழிர்துழி யிழிபே சுட்ட லான.
Cizantuli yaiyafi ciranta tenpa
Vilintuli yilipé cutta lana.

95.

வண்டே யிழையே
கண்ணே

வள்ளி பூவே

யலமா லிமைப்பே

யச்சமென்

றன்னவை பிறவு மாங்கவ ணிகழ
நின்றவை களையுங் கருவி யென்ப,
Vante yilayé valli puvé
Kanné yalamara limaippé yaccamen
Rannavai piravu mankava nikala

Ninfavai kalayun karuvi yenpa.
96.

காட்டமிரண்டு மறிவுடம் படுத்தற்குக்
கூட்டி யுரைக்குங் குறிப்புரை
யாகும்,
Natta mirantu marivutam patuttarkuk

Kutti yuraikkun kurippurai yakum.
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97.

குறிப்பே குறித்தது கொள்ளு மாயி
னாங்கவை

நிகழு மென்மனார் புலவர்.

Kurippé kurittatu kollu mayi
Nankavai nikalu menmanar pulavar.

98.

பெருமையு மூரனு மாடூஉ மேன,
Perumaiyu muranu matiiu

99.

அ௮ச்சமு காணு wi Migs

நிச்சமும் பெண்பாற் குரிய

ména,

Hpss

வென்ப,

Accamu nanu matanumun turutta
Niccamum penpar kuriya venpa.

100.

வேட்கை யொருதலை யுள்ளுதன் மெலித
லாக்சஞ் செப்ப னாணுவரை யிறத்த
னோக்குவ வெல்லா மவையே போறன்
மறத்தன் மயஃகஞ் சாக்கா டென்றச்

சிறப்புடை மாபினவை

களவென

மொழிப.

Vétkai yorutalai yullutan melita
Lakkafi ceppa nanuvarai yiratta

Nokkuva vella mavaiyé poran
Marattan mayakkafi cakka tenrac
Cizapputai marapinavai kalavena molipa.

_ 101.

முன்னிலை யாக்கல் சொல்வழிப் படுத்த
னன்னய மூரைத்த னகை ஈணியு௮
தச்நிலை யறிசன் மெலிவு விளக் குறுத்த

றந்நிலை யுரைத்த றெளிவகப் படுச்தலென்
நின்னவை நிகழு மென்மனார் புலவர்.
Munnilai yakkal colvalip patutta
Nantaya muraitta nakai nani yuraa
Tannilai yaritan melivu vilak kurutta

Rannilai yuraitta relivakap patuttalen
Rinnavai nikalu menmanar pulavar.

102.

மெய்தொட்டுப் பயிறல் பொய்பா சாட்ட
லிடம் பெற்றுத் சமா௮ லிடையூறு கத்த
னீடுகினைச் இரங்கல் கூடுத லுறுதல்
சொல்லிய நுகர்ச்சி வல்லே பெற்றுழித்
திராச் தேற்ற முளப்படத் தொகைஇப்

பேசாச் சறப்பி ணிருசான்கு இளவியும்
28
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பெற்றவழி மஒழ்ச்சியும் பிரிக்தவழிக் கலங்கலு
கிற்பவை கினைஇ நிகழ்பவை யுரைப்பினுங்
குற்றங் காட்டிய வாயில் பெட்பினும்
பெட்ட வாயில்பெற் நிரவவலி யுறுப்பினு
மூரும் பேருங் கெடுதியும் பிறவு
நீரிற் குறிப்பி னிரம்பச் கூறித்
தோழியைச் குறையுறும் பகுதியும் தோழி
குறையவட் சார்த்தி மெய்யுறச் கூறலுச்
தண்டா இரப்பினு மற்றைய வழியுஞ்
சொல்லவட் சார்த்தவிற் புல்லிய வகையினு
மறிச்தோ எயர்ப்பி னவ்வழி மருங்இற்
கேடும் பீடுங் கூமலுர் தோழி
நீக்கலி னாகிய நிஷேைமையு கோக்க
மடன்மா

கூறு மிடனுமா

ர௬ண்டே,

Meytottup payiral poypa ratta

Litampettrut talaa litaiyiru kilatta
Nituninaintirankal kituta lurutal
Colliya nukarcci vallé pettrulit

Tirat térra mulappatat tokaiip
Pérac cirappi nirunanku kilaviyum

Pettravali makilcciyum pirintavalik kalankahu
Nirpavai nifaii nikalpavai yuraippinun
Kurran kattiya vayil petpinum
Petta vayilper riravuvali yuruppinu
Mirum pérun ketutiyum piravu
Niriz kurippi nirampak

kirit

Toliyayk Kuraiyurum pakutiyon téli
Kuraiyavat cartti meyyurak kiralun
Tanta tirappinu marraya valiyuii
Collavat carttalir pulliya vakaiyinu
Marinté layarppi navvali marunkir
Kétum pitun kiralun toli

Nikkali nakiya nilaymayu nokki
Matanma kiiru mitanuma runté.
108.

பண்பிற் பெயர்ப்பினும் Shey pay மெலியினு
மன்புற்.ஐ ஈகினு wa Qu ay மலியினு

மாற்றிடை யுறுதலு மல்வினைக் யெல்பே,
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Panpir peyarppinum parivurru meliyinu
Manpurru nakinu mavatperru maliyinu
Marritai yurutalu mavvinaik kiyalpé.

104,

106.

பாங்க னிமித்தம் பன்னிரண் டென்ப,
Panka nimittam panniran tenpa.

முன்னைய மூன்றுங் கைகளைச் குறிப்பே
பின்னர் கான்கும் பெருந்திணை பெறுமே.
Munnaiya minrun kaikkilaik kurippé

Pinnar nankum peruntinai perumé.
106.

மூதலொடு புணர்ச்த யாழோர் மேன
தீவலருஞ் சிறப்பி னைஈ்நிலம் பெறுமே,
Mutalotu punarnta yalor ména
Tavalaruifi cirappi nainnilam perumé.

107.

SGawmss 6NNaps u1Gu S_sga
காணா வகையிற் பொழுதுஈனி யிசப்பினுமச்
தாரனகம் புகா௮ன் பெயர்த வின்மையிற்

"கரட்டி யாசையிற் கஎம்புக்குச் கலங்இ
வேட்கையின் மயங்கெய கையறு

பொழுதினும்

புகா௮ச் காலைப் புக்கெகிர்ப் பட்டுழிப்

* பகர விருந்தின் பகுதிக் கண்ணும்
வேளா ணெதிரும் விருச்தின் கண்ணும்
வாளா ணெதிரும் பிரிவி னானு
காணுகெஞ் சலைப்ப விடுத்தற் கண்ணும்
வரைசல் வேண்டிச் தோழி செப்பிய

புரைதிர் செவி புல்லிய வெதிரும்
வரைவுடன் படுதலு மாங்கதன் புறத்துப்
புரைபட வரத மறுத்தலொடு தொகைஇக்:

கிழவோண் மேன வென்மனார் புலவர்.
Truvakaik kuripilaip pakiya vitattun
Kana vakayir polutu nani yikappinun
Tanakam pukaan peyarta linmayir

180 yacaiyir kalampukkuk kalanki
Vétkayin mayankiya kayyatu polutinum

Pukaak kalaip pukketirp pattulip
Pakaa viruntin pakutik kannum
Véla netirum viruntin kannum
Vala netirum pirivi nanu
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Nanuneii calaippa vituttar kanium
Varaital véntit tdli ceppiya
Puraitir kilavi pulliya vetirum
Varaivutan patutalu mankatan purattup
Puraipata vanta mafuttalotu tokaiik
Kilavén ména venmanar pulavar.

108.

காமத் திணையிற் கண்ணின்று வ௬௨
நாணு மடனும் பெண்மைய வரசலவிற்
குறிப்பினு மிடத்தினு மல்லது வேட்கை
நெறிப்பட வாரா வவள்வயி னான,
Kamat tinayir kanninru variu
Nanu matanum penmaiya vatalir
Kurippinu mitattinu mallatu vétkai
Nerippata vara vavalvayi nana.

109.

சாமஞ் சொல்லா காட்ட மின்மையி
னேமூற விரண்டு முளவென மொழிப,
Kamafi 0௦118 natta minmayi
Némura virantu mujavena molipa.

110.

சொல்லெகிச் மொழித

லருமைச் தாகலி

னல்ல கூற்றுமொழி யவள்வயி னான
Colletir molita larumait takali

Nalla Kitrrumoli yavalvayinana.
111,

மறைச்தவற் காண்ட றற்காட் டுறுத
னிழைந்த காதலிற் சொல்லெ]ர் மழுங்கல்
வழிபாடு மறுத்தல் மறுத்தெடர் கோடல்
பழிதிர் முறுவல் சிறிதே தோற்றல்

கைப்பட்டுக் கலங்கனு நாணுமிக வரினு
மிட்டுப்பிரி விரங்கினு மருமைசெய் தயர்ப்பினும்
வச்தவழி யெள்ளினும் விட்டுயிர்த் தழுகங்இனும்

கொர்துதெளி வொழிப்பினு

மச்ச நீடினும்

பிரிந்தவழிச் கலங்கனும் பெற்றவழி மவியினும்
வருக்தொழிற் கருமை வாயில் கூறினும்
கூறிய வாயில் கொள்ளாக் காலையு
மனைப்பட்டுக் கலங்இச் Hep 56 said)
தோழிக்கு
நினைத்தல் சான்ற வருமறை யுயிர்த்தலு

மூயிராச் சாலத் தயிர்த்தலு முயிர்செல
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வேற்றுவரைவு வரினத

மாற்றுசற் கண்ணு

கெறிபடு காட்டத்து கிகழ்ர்கவை மறைப்பினும்

பொறியின் யாத்த புணர்ச்சி கோக்இ
யொருமைக் கேண்மையி னுறுகுறை செளிச்தோ
ளருமை சான்ற சாவிரண்டு வகையிற்
பெருமை சான்ற வியல்பின் சண்ணும்
பொய்தலை
கையறு

யடுத்த மடலின் கண்ணும்

தோழி

கண்ணீர் துடைப்பினும்

வெறியாட்டிடத்து வெருவின் கண்ணுவ்
குறியி னொப்புமை

மருடற் கண்ணும்

வரைவுதலை வரினுங் களவறி வுறினுஞ்
தமர்தற் காத்த காரண

மருங்கஇனும்

தீன்குறி சள்ளிய தெருளாக் காலை
வந்தனன் பெயர்ந்த வறுங்கள கோகஇத்

தன்பிழைப்பாகச் தழீஇத் தேறலும்
வழுவின்றி நிலைஇய வியற்படு பொருளினும்
பொழுது

மாறும் புரைவ சன்மையி

னழிவுதலை வந்த சந்தைச் கண்ணுக்
காமஞ் சிறப்பினு மவனளி

சறப்பினு

'மேமஞ் சான்ற வவகைச் கண்ணுச்
“தன்வழி னுரிமையு மவன்வயிற் பாத்தையு
மன்னவ

முளவே

யோரிடத்

தான.

Maraintavar kanta rarkat turuta

Nirainta katalir colletir malunkal
Valipatu maruttal maruttetir kétal
Palitir muruval cirité térral
Kaippattuk kalankinu nanumika varinu
Mittuppiri virankinu marumai cey tayarppinum
Vantavali yellinum vittuyirt talunkinum
Nontu teli volippinu macca nitinum
Pirintavalik kalankinum perravali maliyinum
Varuntolir karumai vayil kizinurh
Kariya vayil kollak kalaiyu
Manaippattuk kalankic citaintavalit tolikku
Ninaittal canra varumafai yuyirttalu

Muirak kalat tuyirttalu muyircela
Vérruvaraivu

varinatu marrutar

kannu

Nevipatu nattattu nikalntavai maraippinum
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Poriyin yatta punarcei nokki
Yorumaik kénmayi nufukurai telintdl
Arumai canra nalirantu vakayir
Perumai cAnra viyalpin kannum

Poytalai yatutta matalin kannum
Kaiyaru toli kannir tutaippinum
Veriyat titattu veruvin kannun

Kuriyi noppumai marutar kannum
Varaivutalai varinum kalavari vurinun
Tamartar katta kdrana marunkinun
Tankuri talliya terulak kalai
Vantanan peyarnta varunkala nékkit

Tanpilaip pakat taliit téralum
Valuvinru nilaiiya viyarpatu porulinum
Polutu marum puraiva tanmayi
Nalivutalai vanta cintaik kannun
Kamaii cirappinu mavanali cirappinu
Mémafi canra vuvakaik kannun
Tanvayi nurimayu mavanvayir parattayu
Mannavu mulavé yoritat tana.

112.

வரைவிடை வைத்த காலத்து வருச்தினும்
வசையா காளிடை வக்தேோரன் முட்டினு
மூரையெனச் தோழிச் குரைத்தற் கண்ணுக்
தானே

கூறுங் சாலமு 'முளவே,

Varaivitai vaitta kalattu varuntinum
Varaiya nalitai vanton muttinu
Muraiyenat tolik kuraittar kannun Tané kirun kalamu mulavé.

118.

உயிரினுஞ் சிறக்தன்று காணே சாணினுஞ்
செயிர்தீர் காட்டுச் கற்புச்சிறர் தன்றெனச்
தொல்லோர்

இளவி புல்லிய நெஞ்சமொடு

காமச் கிழவ னுள் வழிப் படினுச்
தாவி னன்மொழி மெவி சப்பினு
மாவகை பிறவுர் தோன்றுமன் பொருளே.
Uyirinuii cirantanru nané naninuii
Ceyirtir katcik kat pucsiran tanrenat
Tollér kilavi pulliya neficamotu
Kamak kilava gulvalip patinun

.
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Tavi nanmoli kilavi kilappinu
Mavakai piravun tonruman porulé.

114.

நாற்றமுர் தோற்றமு மொழுச்கமு முண்டியஞ்
செய்வினை மறைப்பினுஞ் செலவினும் பயில்வினும்
புணர்ச்சி யெதிர்ப்பா டுள்ளுறுத்.து வரூ௨
மூணர்சட யேழினு மூணர்க்த பின்றை

மெய்யினும் பொய்யினும் வழிகிலை பிழையாது
பல் வேறு

கவர்பொருணாட்டத் தானுங்

குறையுறற் செதிரிய இழவனை மறையுறப்
பெருமையிற் பெயர்ப்பினு முலகுசைத் தொழிப்பினு
மருமையி னகற்சியு மவளறி வறுத்துப்
பின். வென்றலும் பேதைமை

யபூட்டலு

முன்னுறு புணர்ச்சி முறைநிறுத்துசைத்தலு
மஞ்சியச் சுறுத்தலு முரைத்துழிக் கூட்டமோ

டெஞ்சாது சிளக்த விருசான்கு இளவியும்
வந்த இழவனை மாயஞ் செப்பிப்
பொறுத்த காரணங்குறித்ச காலையும்
புணர்ச்தபினவன்வயின் வணங் ற் கண்ணுங்
குறைச்தவட் படரினு மறைந்தவ எருகச்
தன்னொடு மவளொடு முதன் மூன் றளை இப்
பின்னிலை

நிகழும் பல்வேறு

மருங்இனு

கன்னயம் பெற்றுழி ஈயம்புரி Wis Pep
மெண்ணரும்

பன்னகை

கண்ணிய

வகையினும்

புணர்ச்? வேண்டினும் வேண்டாப் பிரிவிலும் :
வேளாண் பெருநெறி வேண்டிய விடத்தும்
புணர்க்துழி யுணச்ச்த வறிமடச் சிறப்பினு
மோம்படைக் களவிப் பாங்கின் சண்ணுஞ்
செங்கடு மொழியாற் சதைவடைத்தாயினு
:
மென்புகெகப் பிரிந்தோள் வழிச்சென்றுகடைஇ
யன்பு தலை யெடுத்த வன்புறைக் சண்ணு

மாற்றது தமை யறிவறு கலக்கமுங்
காப்பின் கடுமை கையறவரினுஞ்
களனும் பொழுதும் வரைநிலை விலகக்
காதன் மிகுதி யுளப்படப் பிறவு

நாடு மூரு மில்லுவ் குடியும்

டி

பிறப்புஞ் சிறப்பு பிறப்ப கோக
யவன்வயிற் றோன்றிய ளெவியொடு தொகைஇ
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யனைகிலை வகையான்

வரைதல் வேண்டினு

மையச் செய்கை தாய்க்கெதிர் மறுத்துப்
பொய்யென மாஜற்றி மெய்வழிக் கொடுப்பினு
மவன்விலங் குறினும் களம்பெறக காட்டினும்
பிறன்வரை வாயினு மவன்வசைவு wmv)ay
முன்னிலை யறனெனப் படுத் லென் றநிருவகைப்
புசைதீர் இளவி தாயிடைப் புகுப்பினும்
வரைவுடன் பட்டோற் சடாவல் வேண்டினு
மாங்கதன் றன்மையின் வன்புறை யுளப்படப்

பாங்குற வக்த சாலெட்டு வகையுக்
தாங்கருஞ் சிறப்பிற் ரோழி மேன.
Narramun torramu molukkamu muntiyuii

Ceyvinai maTaippinufi celavinum payilvinum
Punarcei yetirppa tulluruttu variu
Munarcci yélinu munarnta pinrai

Meyyinum poyyinum valinilai pilayatu
Palvéru kavarporu nattatt tanun
Kutaiyurar ketiriya kilavanai mafaiyurap
Perumayir peyarppinu mulakurait tolippinu
Marumayi nakarciyu mavalari vuruttup
Pinvara venralum pétamai yittalu
Munnuru punarcei murainirut turaittalu
Maficiyac cufaittalu muraittulik kiittams
Teficatu kilanta virunanku kilaviyum

Vanta kilavanai mayaii ceppip
Porutta karanan kuritta kalaiyum
Punarntapi navanvayin vanankar kannun
Kuraintavat patarinu maraintava larukat
Tannotu mavalotu mutanmin ralai ip
Pinnilai nikalum palvéru marunkinu
Nannayam perruli nayampuri yitattinu
Mennarum

pannakai kanniya vakaiyinum

Punarcci véntinum véntap pirivinum
Vélan perunesi véntiya vitattum
Punarntuli yunarnta varimatac citappinu
Mompataikkilavip pankin kannufi

Cenkatu moliyar citaifutait tayinum

Enbu nekap pirintdl valiccenru kataii
Yanpu talaiyetutta vanpuraik kannu
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Marratu

timai yarivuru

kalakkamun

Kappin katumai kaiyara varinuii

Kalanum polutum varainilai vilakkik
Katan mikuti yulappatap piravu
Natu miru millun kutiyam

Pirappuii cifappu mirappa nokki
Yavan vayir ronriya kilaviyotu tokaii
Yanainilai vakaiyan varaital véntinu
Maiyac ceykai taykketir maruttup
Poyyena marri meyvalik kotuppinu
Mavanvilan kurinun kalamperak kattinum
Piranvarai vayinu mavanvaraivu maruppinu

Munnilai yaranenap patutalen riruvakaip
Puraitir kilavi tayitaip pukuppinum
Varaivutan pattdr kataval véntinu
Mankatan ranmayin vanpurai yulappatap
Pankura vanta nalettu vakaiyun

Tankaruii cirappir roli mena.
115.

களவல சாயினுங் காமமெய்ப் படுப்பினு
மளவுமிகத் தோன்றினும் தலைப்பெய்து சாணினுங்
கட்டினுங் கழங்கனும் வெறியென விருவரு

மொட்டிய இறத்சாற் செய்திக் சண்ணு
மாடிய சென்றுழி யழிவுதலை

வரினுங்

காதல் கைமிகக் கனவி னரற்றலுச்
தோழியை வினவலுச் செய்வம் வாழ்த்தலும்
போக்குட னறிக்தபிற் ரோழியொடு கெழீஇக்
கற்பி னாக்கத்து கிற்றற் சண்ணும்
பிரிவி னெச்சத்து மகணெஞ்சு வவிப்பினு
மிருபாழ் குடிப்பொரு ளியல்பின் கண்ணு

மின்ன வகையிற் பதின்மூன்று இளவியோ
டன்னவை

பிறவுஞ் செவிலி மேன.

Kalavala rayinun kimameyp patuppinu
Malavumikat tonrinun talaippeytu kaninun
Kattifiun kalankinum veriyena viruvaru
Mottiya tirattar ceytik kannu
Matiya cenruli yalivutalai varinufi
Katal kaimikak kana@i nararralun
Toliyay vinavalun teyvam valttalum

Pokkuta narintapir roliyotu keliik
9

—
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Karpi nakkattu nizrar kannum
Pirivi neccattu makaneficu valippinu
Mirupar kutipporu liyalpin kannu
Minna vakayir patinmiinru kilaviyo
Tannavai piravnii cevili ména.

116.

தாய்க்கும் வரையா ர௬ுணர்வுடம் படினே.
Taykkum varaiya runarvutam patiné

117.

இழவோ னறியா வறிவின ஸிவளென
மைய இறப்பி னுயர்ந்தோர் பாங்கி
னையக்

இளவி

யறிதலு

முரித்தே,

Kilavé nariya varivina livalena

.

Maiyaru cirappi nuyarntér panki
Naiyak kilavi yaritalu muritté.
118.

தன்னுறு வேட்கை இழவன்முாற் இத்த
லெண்ணும் காலைக் இழத்திக் இல்லைப்

பிறநீர் மாக்களி னறிய வாயிடைப்
பெய்க்கீர் போலு முணர்விற் றென்ப,
Tannuru vétkai kilavanmur kilatta

Lennun kalaik kilattik killaip
Piranir makkali nariya vayitaip

Peynnir polu munarvir renpa,
119.

காமச் கூட்டச் தனிஸமயிற் பொலவிதவிற்
ரமே தாதுவ ராதலு முறித்தே.
Kamak kittan tanimayir politalir
Ramé

120.

tituva ratalu muritté.

அவன்வாம் பிறத்த லறக்தனக் இன்மையிற்
களஞ்சுட்டுச் இளவி இழெவிய தாகுகச்

தான்செலழ் குரிய வழியாக லான,
Avanvaram pifatia larantanak kinmayir
Kalaficuttuk kilavi kilaviya takun
Tancelar kuriya valiyaka lana,

121.

;

t

தோழியின் முடியு மிடனுமா Gar.

Toliyin mutiyu mitanuma

runté,
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122.

முக்கா எல்லது துணையின்று கழியா
தர்கா ளகத்து மதுவரை வின்றே
Munna lallatu tunaiyinru kaliya
Tanna lakattu matuvarai vinré.

123.

பன்னூறு வகையினுச் தன்வயின் வரூ௨
நன்னய மருங்கினாட்டம் வேண்டலிற்
துணைச்சுட்டுக் செவி இழவிய தாகுர்

துனையோர் கரும மாக லான,
Panniru vakayinun tanvayin variu
Nannaya marunki nattam véntalir
Tunaic cuttuk kilavi kilaviya takun

Tunaiy6ér karuma maka Jana.
124.

giQuGe

Amid

னருமறை ௪ளத்தலிந்

ரூயெனப் படுவோள் செவிலி யாகும்,

Ayperufi cirappi narumarai kilattalir
Rayenap patuvol cevili yakum.

125.

தோழி

தானே

செவிலி மகளே

Toli_tané cevili makalé.
126. * சூழ்தலு மூசாத் தணை கிலைமையிற் பொலிமே
Caltalu mucdttunai nilaimayir polims
127.

குறையற வுணர்தன் முன்னுற வுணர்த
லிருவரு மூள்வழி யவன்வ7 வணர்தலென
மதியடம் படுதத லொருகம

வகைத்தே,

Kuraiyura vunartan munnura vunarta
Liruvaru mulvali yavanvara vunartalena
Matiyutam patutta lorumi vakaitté.

128.

அன்ன

வகையா

னுணர்ந்தபி னல்லது

பின்னிலை முயற்சி பெரனென

மொழிப

Anna vakaiya nunarntapi nallatu
Pinnilai muyarci peranena molipa,

129.

முயற்சிக் காலத் ததற்பட நாடிப்
புணர்த்த லாற்றலு மவள்ங்யி னான.
Muyarcik kdlat tatarpata natip
Punartta larralu mavalvayi naga.
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130.

குறியெனப் படுவ திரவினும் பசவினு
மறியத் தோன்று மாற்ற தென்ப
Kuriyenap patuva tiravinum pakalinu

Mariyat tonru marra tenpa.
131.

இசவுக் குறியே யில்லகத் தள்ளு
மனையோர் களவி கேட்கும் வழி யதுவே
மனையகம் புகர௮க் காலை யான
Iravuk kuriyé yillakat tullu
Manaiy6r kilavi kétkum vali yatuvé

Manaiyakam pukaéak kalai yana.
132.

பகற்புணர் களஎனே புறனென மொழிப
வவளறி வுணா வருவழி யான,
Pakarpunar kalané puranena molipa
Vavalari vunara varuvali yana.

133.

௮ல்லகுறிப் படுதலு மவள்வயினுரித்தே
யவன்குறி மயங்யெ வமைவொடு வரினே.

Allakuzip patutalu mavalvayinuritté
Yavankuri mayankiya viamaivotu variné,

134.

ஆங்காங கோழுகு மொழுக்கமு முண்டே
யோங்கய சறப்பி னொரு
யான,
Ankan koluku molukkamu munté
Y6nkiya cirappi norucirai yana,

135.

மறைச்த வொழுச்சத் தோரையு
அறந்த

சாளுச்

வொழுக்கவ் ஓழெவோற் இல்லை,

Marainta volukkat toraiyu nalun
Turanta volukkan kilavér killai,

136.

Boor

sGmuwy

wa

மூது முளப்பட வதனோ
Arina

tarumayu

weep

சன்ன,

malivu maccamu

Miru mulappata *வியாம் ranna.

137.

திர்தையுச் தன்னையு முன்னத்தி னுணர்ப,
Tantaiyun tangayu munnatti nunarpa,

229
138.

தாரயறி வுறுதல் செவிவியோ

டொக்கும்.

Tayari vurutal ceviliys tokkum.

139.

அம்பலு மலருங் களவுவெளிப் படுச்தவி

னங்கதன் முதல்வன் இழ

னாகும்.

Ampalu malarun kalavuvelip patuttali
Nankatan Mutalvan kilava nakum
140.

வெளிப்பட வரைதல் படாமை வரைதலென்
ரூயிரண்டென்ப வரைச லாறே,
Velippata varaital patamai varaitalen
Rayirentenpa

ரகம,

varaita laré.

வெளிப்_டை தானே கற்பினொ டொப்பினு
ஞாங்கர்? இெர்த மூன்றுபொரு
வசையாது

பிரிதல் இழவோற்

ளாக
இல்லை,

Velippatai tané karpino toppinu

Nankark kilanta miinruporu laka
Varaiyatu pirital kilavor killai.

KARPIYAL
Sutra 142
கற்பெனப்

படுவது

கரணமொடு

புணசக்

கொளற்குரி மாபிற் இழவன் இழத்தியைச்
கொடைக்குரி மரபினோர் கொடுப்பச் கொள்வதுவே.
Karpenappatuvatu karanamotu punarak
Kolarkuri marapiz kilavan kilattiyayk
Kotaikkuri marapinér kotuppakkolvatuvé.

இதன்போரநள் :
கற்பென்று

இறப்பித்துக்

கூறப்படுவது

வேள்விச்

சடங்கோடே

கூட, ஒத்த குலத்தோனும் மிக்க குலத்தோனுமாஇச் கொள்ளுதற்குறிய
மூறைமையினையுடைய தலைவன், ஓத்த குலத்தாளும் இழிச்த குலத்தாளு
மா௫யெ தலைவியைக் கொடுத்தற்குரிய முழைமையினையுடைய
இருமுது

குரவர் முதலாயினார் கொடுப்பச்

கோடற்றொழில்,

எ-று.

This is the chapter in Tholkappiam which treats of the chaste
life of a typical householder and all that pertains to it. Karpu
takes its origin fram the word Karpittal as the lady is taught by
her parents first to love and obey her husband, regarding him
as God himself and subsequently
should

behave towards

the

sages,

by her

husband

celestials and

from the husband’s point of view, it can be said

as to how she
others.

that,

Even

as instead

of the reckless and irresponsible life he has been leading as an
youngster, he now learns scrupulously the Smritis and works on
Matrimony and allied matters and tries to act up to the enunciations enshrined in them as a typical house-holder, this has been

jenominated

as the

Karpiyal.

This

is closely

allied

to the

Kalaviyal, we examined recently, as the marriage of the lovers
was sure to take place either during the clandestine stage of

their love affair or immediately after it was given publicity or
1s @ result of mutual attachment born of genuine feelings of love.
Karpu has been defined as follows :—It is

acceptance by the

bridegroom of the hands ofa bride who is presented
by her
_ parents during a ceremonial function set up for the purpose.
This
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process is known as Panigrabanam in Sanskrit. The bride and
the bridegroom may be of the same caste, class or status, or the
bride may be somewhat of a lower order with respect to caste or
status. But in no case a bride of a higher caste can wed one of
a lower status or rank than she, Karanam is the ceremony.
During the ceremony the officiating priests and other leaders
enjoin on them clear-cut

duties

and

responsibilites

and

exhort

the hero by telling him that he should protect her properly and
the lady by telling her that she should render obeisance in the
proper way to her life-partner. All these exhortations are in the
form of Mantras and from these, as they involve regular instructions to the prospective house-holder and his better-half, the

term Karpu had its origin. As the bridegroom, who occasionally
takes to lewd and lascivious habits like frequenting streets haunted
by public women and the like, is likely to change his dissolute
life by these invaluable exhortations, take to the life of the
house-holder in right earnest, and in the end enter the Sanydsi

asram or the life of a mendicant, these incantations are held very
sacred.
The bridegroom and the bride are called kizhavan and
kizhatti as they have developed nuturally a high degree of affection

:for each other.

As régards the presentation of the

bride

to the bridegroom

it has been established by social usage, that, gn the
the girl’s parents, the uncles, brothers, agnates or the

may take up that role.
The commentator
Sutra from Akananiiru

absence of
preceptors

quotes here an apt illustration to this
(86), the purport of which is as follows :-—

Amidst the inexhaustible store of food and sweet porridge
prepared with blackgram and other ingredients and under the

decorated Pandal filled with sand and adorned by festoons, the
day of marriage came on a bright fortnight, when on an auspicious
day when the moon was in conjunction with the star Rohini,
the elderly women with pots on their heads and vessels in their

hands made great eclat and gave presents to the wedding parties.
Four women who had borne children used to give holy bath to
the bride, bless her to ke a virtuqis woman and exhort her to

preserve the necessary strength of mind and affection that are
needed to protect and look after her husband.
This bath in the
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water set apart for the purpose with

paddy

was considered sacred and formed an

integral part

and

aurora

flowers

of the

cere-

monial function.
Then, as soon as the wedding was over, the
women, amidst the promiscuous noise of their exultation, take
her to what is known as the chaturtiyarai, that being the room
or hall fixed for the union of the bride and the bridegroom,
which usually took place on the fourth day of the marriage,
Thereon the bride, because of the crowd that hovered round her
and as she now met her husband for the first time with the

knowledge of her relations, feels a sense
aside full of modesty

although

with

of reserve

an ardent

and

desire

stands

to talk to

her partner. Of course both knew each other before as they have
already had their clandestine union. The wedding that has now
been described is the Karpumanam.

Here then we have an idea

of the

form

of marriage

prevailed in those early times.

We have

here

particulars

modern

marriages.

we

meet

with

in

all

the

that

essential

From

the-

chaturtiyarai we learn that the consummation too was celebrated

immediately after the wedding and that too
of the marriage.

Post-puberty

marriages

on

the

were

fourth

then

in

day

vogue.

Even in modern times the Smritis insist on a four days martiage
and according to the Sastras, the bride and the bridegroom are
expected to lie on the same bed on the fourth day of the
marriage, whether

it be a

pre or post-puberty

one.

Of

course

necessity of economy and other circumstances have led to the
curtailment of the marriage duration. Again in the poem we
saw

that

the

elderly

women

exhorted

her

to

look

after

her

husband in the best possible way.
Under this Sutra, Tlampiranar observes as follows :-—

Karpu connotes the hero,

who

is fully

qualified

accepting

the hand in open wedding attended by ceremonial functions, of
the lady-love, who is in every way fit to be accepted by him,
when she is presented by those who are entitled to give her away

in marriage.
Itis usually asked whether two people who love
each other ardently and who had their furtive meetings could
settle down as house-holders and carry on Ilaram or Domestic
life. The commentator says that they could not do so unless

their wedding is ratified

by an

open

declaration

of their

love.
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Karanam here connotes the ceremonial part of the wedding.
The qualifications of the hero are that he should be on an equal
status with the lady-love or somewhat higher than she. The
people privileged to present or give her away in marriage are the
parents of the girl, her brothers and maternal uncle, or in their
absence respectable people of the place or God Himself. This
presentation may take place both before or after the revealment
of their secret love, This may take place also either after their
bodily union or merely after their mental attachment only.

If so, z. e., if karpu-can be defined as the acceptance of the
bride when presented, the aforesaid eight kinds of marriage will

fall under this category. But the marriage ceremony effected by
the hero during or after his secret escape with the lady-love, as
it is not countenanced by the parents and others, and as there is
no strict evidence as to the permanence of their love-attachment,
cannot be classed as karpu; it may fall either under kaikkilai or
under Peruntinai which are one-sided and abnormal love respectively.
Here the author’s
solely to the Akattinai
above.

division of Kalavu and Karpu pertain
contemplated by the four tinais stated

Sutra 143

கோடுப்போ ரின்றியும் கரண ழண்டே
புணர்ந்துடன் போகிய காலை யான.
Kotuppé rintiyum karana munté
Punar:. tutan pokiya kalaiyana.
(இ-ள்)

முற்கூறிய கொடைக்குரிய மரபினோ

லன்றியும் கரணம் உண்டாகும் ;

கொடுப்பச் கோட

புணர்ச்து உடன்போஇய

காலத்து.
T=

In cases where the elopement takes place, this
union is effected without the intervention or medium

who alone, as we observed already,
marriage.
But the
be avoided.
Thl, 30

marriage

were

ceremony

entitled to
or

Karanam

marriage
of those,

give her in
could not
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Tlampiranar
It follows from this that the ceremonial part is essential for
karpumanam or public wedding that even when people are not to
be had who could present her in marriage, the ceremony will take

place and that the mere absence of people to undertake to celebrate her marriage will not constitute a slur onthe lady-love’s
conduct or character.
Tilust,

பறைபடப் பணில மார்ப்ப விறைகொள்ப
சொன்மூ தாலத்துப் பொதியில் தோன்றிய
நல்லூர்க் கோசர் ஈன்மொழி போல
வாயச இன்ே தோழி யாய்கழற்
செயலை வெள்வேல் விடலையொ$
தொகுவளை முன்கை மடக்தை நட்பே,

(Kurun. 15)
The love-pact between your

bangled

maid

and the

young hero

who wields the leaf-like vél, has turned out to be true, indeed, as
true as the words of the kécar, who own four cities, and this
I infer from the beat of the drum and the blow of the conch that
fellin my ears.

Here the

word

of the word vidalai indicate
the mediation of persons who

“ arwr@erg’’

that the
are

and

the

wedding went

mention

on without

authorised to effect thé

union

between them according to the prescribed cerezaonial.
Sutra 144
மேலோர் ழவர்க்தம் புணர்த்த கரணம்
கிழோர்க் காகிய காலழ ழண்டே,
46161 miivarkkum punartta karanam

Kilorkkakiya kalamu munté.
(இ-ள்) வேதநூல் ௮க்சணர் அரசர் வணிகரென்னும் மூவர்க்கும்
உரியவாகக் கூறிய கரணம், அந்தணர் மூதலியோர்க்கும், மகட்கொடைச்

குரிய

வேளாண்

காலமும் ௨௭.

மாரந்தர்க்கும்

தநத.

மச்திர

வகையால்

உரித்தாயெ

௭-2,

எனவே முற்காலத்து நான்கு வருணத்தார்ச்கும் கரணம்
ஒன்றாய்
நிகழ்ந்தது என்பதாம்,
௮ஃது இரண்டாம் ஊழிசொடங்கி
வேளாளர்ச்

குத் தவிர்ந்தத என்பதா உக் தீலைச்சங்கத்தாரும்

முதனூலாிரியர் கூறிய
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முறையே கரணம் ஒன்றாகச் செய்யுள் செய்தார்
வாருயிற்று, உதாரணம் இக்காலத்தின்று.
This karanam or the

specific

wedding

என்பதாஉங்

ceremony

common and indispensable to the members of all the

was

கூறிய

once

four varnas

but subsequently the fourth varna viz., the vellalas were exempted

from this.
Sutra 145

போய்யும் வழவும் தோன்றிய பின்னர்
ஐயர் யாத்தனர் காண மென்ப,
Poyyum valuvum touriya pinnar
Aiyar yattanar karana menpa.

This Sutra stresses the importance of this karanam or
elaborate wedding ceremony.
While, however, the members of
the four varnas grew insincere and less scrupulous with respect to
their promises or undertakings, and the Aracar and the vanigar,
en the presumption, that, after all, the wedding ceremony was
common to all the varnas swerved from the path of virtue, there
arose the necessity to fix the karanam and the learned sages did
it rather elaborately. [I am here giving a liberal interpretation
of the word Aiyar. They are the learned savants who have the
welfare of the community at heart.]

Uampiiranar observes

here

as follows :—
It was only during the second Ulior millenium that both
falsehood and unrighteous acts were prevalent. There could
have been no need for this Karanam during the first millenium.
Falsehood consists in hiding or concealing what one said or did.
Valu is perpetration of a wrong act. When once weddings are
celebrated according to Karanam or prescribed ceremonies, both
falsehood and unrighteousness can have no place. as there was
every possibility of the parties being censured or taken to task by
those who actually witnessed their consummation.
In this

connection

it

may

be

noted

that

there

was

the

perpetual danger of an insincen or unscrupulous lover discarding
or rejecting the girl whom he espoused clandestinely, telling her

in her very face, that he knew

nothing

of her, and immediately
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taking to another girl or partner. To avoid such unhappy turns,
this karanam was. set up. From this we can infer that there
must have been a time, perhaps very very remote, when men and
women freely met, fell in love with one another and mutually
consented to be life partners without the necessity of an elaborate

wedding ceremony,

performed

in the

presence of a number of

spectators,
Later on, however, the need for rituals arose.
The
sages planned elaborate ceremonies for the members of the first

three varnas.

But according to the Vedas

cally follows the kalavu form and is
any kind,
It may, however, be asked

the karpu

automati-

free from ceremonials of
whether in the process of

this elaborate wedding ceremonial, the principle of free and mutual
choice contained in the Gandharva form of marriage is

involved.

The answer, no doubt, is in the

Karanam

affirmative ; for in the

form of marriage, the parents do ask the parties to the alliance,
whether they love each other, and the wedding is celebrated only

after obtaining their consent. As Tolkappiar composed his work
at the end of the first milleniam he has, following his predecessors,
stated how

Karpu

manam

takes

place after Kalavu,

and as by

the time he composed his work, falsehood and flaws were visible,
has added how the sages fixed Karanam or ceremonies for the
same,
Nachinarkkiniyar here adds, that, from this we can onty infer

that the minds of both had complete agreement to the union and
even though they might not

have

had

their

bodily

union,

may well characterise the wedding as the karpu manam.

we

Illust

* மைப்பறப் புழுக்கு னெய்க்சனி Gace Cary”

(Akam

136)

Here we have a wedding and nuptial experience narrated by

the hero himself.
described.

At

the

outset

we

have

the

wedding

night

On the night of the first day of marriage, when the relatives
of the lady-love, after freely distributing the cooked white rice
seasoned with mutton baked in pure ghee and propitiating the
high and the noble and after duly consulting the bird-omen and
fixing the auspicious day when the moon and the constellation
Rohini came together,decorated the marriage-house, offered prayers
to God, sounded the wedding drum. and after the holy purificatory
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bath given to her by fourold dames, whe had borne children,
tied the white thread mixed with Arugu grass that sprouted at
tbe very firet shower of the season, dressed her in the choicest of

robes, decked her with ornaments, and offered the lady-love after
wiping out the drops of sweat or exudation on her beautiful
eye-brows,

Here then comes the latter part of the experience.

On that

memorable and happy night, I asked my sweetheart to throw
away the veil or coverlet on her body so that her sweat may dry
up by the gentle blow of the southern breeze and tried to pull it

aside when lo! her extra-ordinary and dazzling beauty of form
shone like a glittering sword unsheathod from the scabbard. At
that time my lady-love quite unable to
ashamed and tried to hide the most secret

hide her frame got
parts of her body in

the artificial darkness caused by her long flowing black hair, which
wore ambal and other flowers full of humming bees and stood aside

with heaped hands quite pleased after all at the wanton mischief
played by me.
Sutra 146
கரணத்தி னமைச்த௫

முடிந்த காலை

: கெஞ்சுதளை யவிழ்க்த புணர்ச்சிக் கண்ணும்
Karanattin amaintatu mutinta kdlai,
Neficutalai yavilnta punarccik kannum

இச்சூத்தாம்

பார்ப்பார்

கூற்றிற்கு உரியராயினும்
கூற்றெல்லார் தொகுத்துக்

முதலிய

பன்னிருவரும்

கற்பிடத்துக்

௮வருள்
தலைவன்
சிறந்தமையின்
அவன்
களவிற் கூறியாங்கு முற்கூறுெ றது,

This big Sutra details the several places where

the hero will

have his say in the karpu stage. Preference is given to him because
of his superiority over the twelve persons beginning with the
Parpar, though the other eleven persons too can have their say.
Here Nachinarkkiniyar writes as follows :—
When on the completion of the two karanams viz., Adikkaranam and Aiyar Yatta karanam the hero who had no chance

of mixing with his wife for thres consecutive days, feels delighted
on the prospect of his union with his sweet heart on the fourth
day of the ceremony.
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* ஆதஇிஈ்கரணமும் ஐயர் யாத்த கரணமுமென்னும்
இருவகைச்
சடங்கானும் தர் குறை பாடின்றாய் மூன்று இரவின் மூயக்கமின்றி ஆன்
ஜோர்ச்கு அமைந்த

வகையாற்

Yess

ஆன் ளோராவார் மதியும் கந்தருவரும் அங்கியும்,

காலத்து,

பள்ளிசெய்து ஒழுகி சான்காம்

பகலெல்லை

11கரறன்ரகரகா

When the wedding is completed in acoordance with the
Karanam prescribed by the Master of the ceremonies. When the
natural union of the hero and the

lady-love

is hindered

because

of the attempt on the part of the hero to preserve the nobility
and strength of heart and on the part of the lady-love to preserve
her sense of reserve and modesty and when-at

last the

mind sets

itself free to act as it likes.
Illust
உழுச்துதலைப் பெய்த கொழுங்களி மிசவைப்
பெருஞ்சோற்

றமலை நிற்ப நிரைகாற்

றண்பெரும் பச்தர்த் தருமணன் ஜெமிரி
மனைவிளக் குறுத்து மாலை தொடரி,

அகமலி யுவகைய ளா முசனிகுச்
சேயென விழைஞ்சி யோளே மாவின்
மடங்கொண் மதைஇய நோக்க
னொடுக€ சோதி மா௮ யோளே,
Here we have a detailed description
the ancient Tamil land.

(Akam 86)

of a typical wedding in

“‘ Amidst heaps of cooked rice mixed with black-gram, in the
big pandal strewn over with fresh sand and the palatial building
beautifully lit and decorated with flowers and festoons and at
the time when the moon and the star Rohini stood in combination
without any malefic planets by their side, the women with pots

on their heads and broad vessels brand ‘new, gave amidst eclat,
costly presents, when four dames who were gaily dressed and
who had borne children, wished the bride long
life and
asked her to acquit herself in a waanner that would be appreciated
by her parents, Thereon water mixed with alari flowers (oleander)

was poured

before the couple

and it

shone

along with

the
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paddy

sprinkled before her;

when

the relatives

amidst

the din

of wedding noise handed her over to the husband saying “‘ May
you be his devoted wife’’.

When however during night the bride-

groom and the bride met in the nuptial parlour

the

bride stood

stricken with a sense of shame and reserve ina corner, covering her

face by the wedding cloth.

* முயங்கல் விருப்பொடு

In this Sutra the lines;
முகம்புதை இறப்ப

விஞ்னெ ளுயிர்த்த சாலை ”?

Tells us that no bodily union has so far taken

place

while

the lines,
“ 9508p

aeswort®

~asahes

CsQuer

விறைஞ்

”

tells us that they were one at heart having passionate love for
each other.
** எஞ்சா மகிழ்ச்சி யிறநீதுவர பருவத்தும் ''
111௦8 makileci yirantuvaru paruvattum,
(இ-ள்) அதன் பின்னர் ஒழியாத மூழ்ச்சி பல
அகர்ச்சிக்கட் புதிதாக வரத காலத்தினிடத்தம்,

When the
of such union.

hero lives amidst

வேறு வகையவாகிய

uninterrupted

pleasure

born

THlust.
அறிதோ றறியாமை சண்டற்றாற் காமஞ்
செறிசதோறுஞ் சேயிழை மாட்டி (யல! 1110),
பொருள்களை உண்மையாக உணர்சர்த இன்பத்தை அறியுர்தோறும்
அவற்றை முன்னர் இவ்வாறு விளங்க உணராத ௮றிவின்மையை வேறு
படுத்துச் கண்டாற்போலும் சேயிழைமாட்டுச் செறியுந்தோறும் தலைச் சலை

சிறப்பப் பெறுகின்ற
வேதுபடுத்தல்,

காமத்தை

முன்னர்

அறியப்பெற்றிலேம் என்று.

The more I come into contact with this well-adorned lady the
greater is the love and passion I entertain for her, as our knowledge of men and things grow mére and more through our study of
books and ag in the process our former ignorance

becomes

more
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and more apparent.
As knowledge is boundless, the more we
acquire knowledge, the one that we gained earlier is more or less

tantamount to ignorance. In the same way contacts with this
girl make me regard my previous union with her as practically
of no account.
அத்சவந்த வுரிமைக் கண்ணும்
Aijica vanta vurimaik kannum.

தலைவனும் பிறரும்

அஞ்சும்படி

தலைவிக்கட்

டோன்றிய

உரிமை

களிடத்தும்,
அவை இல்லறம் நிகழ்த்துமாறு சன் மனத்தாற் பலவகை
யாகக் சாணலும், பிறர்க்குத் தான் கொடுத்தலும், கற்புச்சிறத்தலுமாம்,

When the hero is surprised at the expert knowledge displayed
by his partner in household duties who, asa chaste housewife
takes fervently to all the duties enjoined on her.
Tilust.
உள்ளத் துணர்வடையான்

ஒதிய நூலற்ளுல்

வள்ளன்மை பூண்டான்்.௧ ணொன்பொருள்-தெள்ளிய
வாண்மகன் கையி லயில்வா எனைத்தரோ
நாணுடையாள்

பெற்ற

சலம்.

Huge and well-earned wealth in the hands of a munificent
giver of alms can be likened to the knowledge acquired from good
books by an intelligent and thoughtful man. Similarly the good
and precious qualities or traits possessed by a

woman

who has a

sense of reserve about her is as good as the sharp or pointed
javelin in the hands of a warlike hero. Here nalam is explained
by the commentator as the three indispensable functions of a
chaste housewife viz,, Reflecting on the many good ways of
carrying on the domestic life, giving away alms unstintingly and
remaining perfectly chaste. As there is no end or limit for the
good things we can do as a true housewife, it has been likened
to the spread or growth of knowledge once acquired through
books.
Again her giving away alms will be as magnanimous
as that of a true benefactor and as her perfect chastity begets

or generates awe in others it is compared to a sword.
நன்னேறிப் படநம் தொன்னலப்

போநளினும்

Nunnerip patarum tonnalapp porulinum.
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இல்லறத் இற்கு ஒதிய நெறியின்கண் தலைவி கல்லாமற் பாகம்பட
ஒழுகும் தொன்னலஞ்சான்ற
பொருளின்சண்ணும், பொருள்வருவாய்
இல்லாத

கரலமும் இல்லற

மென்றார்,

நிகழ்த்துதல் இயல்பாயிருத்தம்குச்

தொன்னல

(Nach.)

When the lady-love talks ardently of the duties

wife, duties, the knowledge

of the greater

part

of a house-

of which

was

already latent or innate in her.
Here the commentator
Nachinarkkiniyar writes under Tonnalam as follows :—

“Tt is but natural for anyone to fulfil her duties while she
has enough, but a true housewife will try to perform them even
when in difficult straits.
நன்னெறியாவது ௮றம் பொருள் இன்பம் வழுவாதகெறி, தலைமசன்
சிறப்புத் தொன்றுதொட்டு வருதலிற் குடிரலத்தைச் தொன்னலம் என்றுர்.
இதனாற் சொல்லியது ௮றம் பொருள் இன்பங்களை வழாமல் தன் குலத்இற்
கேற்ற மனை

வாழ்க்கையைத்

கண்கூற்றுகிகமும் எ-று,

தலைமகன்

நடத்துதம்

சண்ணும்

தலைவன்

(1180)

Here Nanneri connotes strict adherence tothe three fold
paths of Aram, Porul and Inpam.
Tonnalam signifies the traditiona] excellence of the family.
The purport is that the hero will

have his say while he carries on the household life with undivided
attention

on

the

three-fold

cardinal

virtues Viz., virtue, wealth

and pleasure.
11115௩,
குடகீரட் டுண்ணு

மிடுச்கட் பொழுதும்

கடனீ சறவுண்ணுங் கேளிர் வரினும்
கடனீர்மை கையாரறாச் கொள்ளு
மாதர் மனைமாட்ட

யாள்.

மட.மொழி
(Naladi. 40)

She is the genuine housewife who will take upon herself the
solemn duty of attending to the requirements of and welcome
her guests even when she is in the most straitened circumstances
as to subsist merely on boiled water when her guests are so
numerous as would exhaust even the sea-water when once they
are out to quench their thirst.
Nach).
Thi,

31
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தீடமருப் பெறாமை

மடஈடைக்

குழவி

தூண்டொழும் யாத்த காண்டகு sal H
கொடுங்குழை பெய்த செழுஞ்செய் பேசை
இறுதாழ் செறிச்ச மெல்விரல் சேப்ப

வாளை

யீர்ர்தடி வல்லிதின் வகைஇப்

புகசையுண் டமர்த்த கண்ணள் சகைபெறப்
பிறைழதற் பொறித்த ஜொநுண் பல்விய

சர்.துகிற் றலையிற் அுடைபின ணப்புலந்
தீட்டி லோளே யம்மா வரிவை
யெமக்சே வருகதஇல் விருர்தே சிவப்பானன்று
சிறிய முள்ளெயிலு தோன்ற
மூன்வல் கொண்ட முகங்காண் கும்மே.
(மகம்,

120)

In the attractive good abode with the young ones of the buffalo
tied to the front pillars, my wife who wears the curved ear-ring,

cuts the plantain leaves causing her fingers which wear rings
to be reddened and shapes it to suit the purpose and with her
eyes smoke-ridden because of the cooking she undertook, wipes
off the drops of sweat on her forehead with the apron and is
ready to welcome me at the dining hall.

Those who desire

my guests are quite welcome, When she sees
my beautiful wife has never her eyes reddened
the other hand shg will be full of sweet smiles.
blessed on seeing her

face

full

of

cheer

to be

guests like you,
with anger; on
I fyself will be

because

of

her

small

thorn-like teeth,

Here we have an instance of the wife who

has her temporary

love-quarrel shaking off her angry

sentiments and

to

is

attend

to

her

guests,

which

the

most

getting

ready

important

duty

of a housewife.

பெற்ற தேஎத்துப் பேநமையின் நீலை௫க்
துற்றத் சான்ற போநளேடூத்

துரைப்பினும்,

Perra téettup perumayin nilaiik
Kurrafi caura poruletut turaippinum.

தீலைவி அங்ஙனம் உரிமைசான்ற இடத்து அவளைப் பெருமையின்
கண்ணே நிறுத்திக் குற்ற மமைந்த*௨ளவொழுக்கத்தை வழுவியமைசர்தி
பொருளாகச் கேளிர்க்காயினும் பிறர் கரயினும் உரைப்பினும்,
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When the hero who sees in his wife magnanimity and
modesty, does not feel shy to speak out the clandestine approaches
he made to her formerly, as well as the many acts of omission and
commission he might have done.
Illust.

காலாறு uta

soiedsr Quiungy

மேலாது மேலுறை சோரினும்--மேலாய
வல்லளாய் வாழுகமர் தற்புகழு மாண்கற்பி

னில்லா எமைர்ததே யில்,

(Naladi. 41)

Even if the house is opened on all sides, is considerably
small and even if the rains enter the house through the leaky
portions of the thatch, she is the genuine housewife, who will try
to preserve the household life to the great satisfaction of the
people who live in her village.
lam.
வரைந்து பெற்றவழித் தலைவியைப்
பெருமையின் கண்ணே நிறுத்திச்
களவச்

காலத்துக்

, பொருளை

குற்றஞ்சான்ற

யெடுச்துக் கூறியவழியும்,

When the hero on wedding the lady love ta%ks of her in terms
of respect and points out the wrongs committed during the
furtive stage of their love affairs,
நாமக் காலத் துண்டேனத் தோமி
ஏழறு கடவு ளேத்திய மநங்கினும்,
[80 ௨1]28]கந் நறறார்றேகந் 66]

Emuru kajavu léttiya marunkinum.
தோழி இன்னது விளையுமென்று ௮றியாது ௮ஞ்சுதலையுடைய களவுக்
காலத்தே

யாம்

வருந்தாஇிருத்தற்குக்

சாரணமாயதோர்

எனக்கூறி அதனைப் பெரிதும் ஏத்தியவிடத்துத்

தலைவன்

கடவுள்

உண்டு

வதுவைகாறும்

ஏதமின்றாகக்காத்த தெய்வம் இன்னுங் சாச்குமென்ற ஏத்துதலும்,
When on seeing the prayers; offered to God by the ladycompanion for having assuaged the fear entertained by her and
the heroinc as to what would

befall them

when

the

clandestine
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alliance was in progress, the hero too joins in the prayer, in the
fervent hope, that the same deity that protected them then, will
continue to do so for ever.

கேரிழாய் கீயுமின் கேளும் புணர
வரையுறை செய்வ முவப்ப வுவர்து
குரவை சழீஇயா மாடக் குரவையுட்

கொண்டு நிலை பாடிக் காண்,
Oh

well-adorned

shall sing the usual

lady.

strains

(Kalith. 39)

United

taking

as

both

to the

of

you

are,

we

kuravai dance to the

great enjoyment of the hill-deity,
அ௮திரிசை யருவிய யருவரைச் சொடுச்ச

பல்யறே னிரு௮ லல்குகர்க் குசவு
அர்சை நன்னாட்டு வெர்இிறன் முருகென

நின்னோய்ச் இயற்றிய வெறிநின் ரோழி
யென்வயி னோக்சவிற் போலும்

பன்னாள்

வருந்திய வருத்தர் இரநின்
றிருந்திழைப் பணைச் தோள் புணர்ச்துவர் ததுவே.

In the rich land of your father, where the honeycomb laid on
the side of the hil]-stream is of use to those who ‘happen to live
there, the Veriyattu undertaken with a view to cure your malady

was really a boon in disguise as it was of immense

me.

advantage

to

Here the hero himself liked the veriyattu as it afforded him

an opportunity to meet his lady-love in secrecy,

அல்லல் தீர் ஐர்வமோ டளை௫்
சோலலுறு போநளின் கண்ணும்,
Allal tir arvamo talaiich
Colluru porulin kannum.

(இ-ள்)

வரைர்ச

காலத்த

மென்னென்று தலைவிமனத்து
வேட்கையோடு
கூடியிருந்து

Co Her

கூட்டமின்மைக்குச் சரரண

நிகழா நின்ற வருத்தச் இரும்புடி மிச்ச
வேதஞ் சொல்லுதலுற்ற பொருளின்

சண்ணும்,

(
அஅமுதனாள் தண்கதிர்ச் செல்வற்கும், இடை
பின்னாள் அங்கியங்கடவுட்கும் அளித்து

கான்கா

காள் கச்சருவர்க்கும்,

நாள்

அங்கியங்

கடவுள்
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எனக்கு நின்னை யளிப்ப யான்றுகரவேண்டிற்று,
தீலால் எனத்தலைவிக்கு விளங்கக் கூறு சல்,

அங்கனம் வேதங்

உதாரணம் இக்சாலத்இன்று,

When on being questioned by the lady-love why
approach her for sexual

union

on

the

wedding, the hero explains to her the

கூறு

first

he did not

three

contents

days

of the

of the

Smritis.

Here the hero will tell her as follows :—
“Qn the first day of the marriage you are dedicated to the
Sun God, on the second to the Gandharvas and on the third

to Agni or the God of Fire. Agni in his turn is said to present
the girl to the husband proper. The Vedas say so”. But the
Commentator adds here that there is not even a single illustration
for this in Tamil literature.
Ram oe
Tam.
~

தலைவி சன் துன்புக்தர
பொருண்மைச்கண்ணும்

ஆர்வச்சொடு

பொருச்சச்

சொல்லப்பட்ட

தலைவன் கூற்று நிகழும்,

The hero is likely to speak out when the lady-love tells him
freely with all the fervour she is capable of, all that transpired,
to her great mental relief and put an end to the series of afflictions
and mental worry she was subject to, during

the

long

course

of

her clandestine love-affair.
Hus.
யாயும் யாயும் யாராடு யரோ
எந்தையு நர்தைய

மெம்முறை

யாலும் நீயும் எவ்வழி

சேனிர்

யறிதும்

செம்புலப் பெய்ச் நீர் போல
அன்புடை.

கெஞ்சச் தாம்சலம்

.
தனவே

(Kurun

40)

What had your mother to do with my
existed between your father and my

mother ? What relation
father? Where was the

chance for us heretofore

other?

to know

each

Directed

by the

inscrutable Fate our mutually loving hearts united together as
indissolubly and as perfectly asthe water poured on red soil or
earth, which immediately takes its colour and adopts its characteristics,
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சோல்லேன வேனது சுவைப்பினும் நீகைதொட்டது
வானே ரழதம் புரையுமால் நமக்கேன
அடிசிலும் பூவும் தொடுதற் கண்ணும்,
Sollena vénatu cuvaippinum nikaitottatu

37806 ramutam puraiyumal namakkena
adicilum paivum totutar kannum.

(இ-ள்) ௮முதிற்கு மாறாகிய கஞ்சை நுகரினும் நீகையால் திண்டின
பொருள் எமக்கு உறுதியைத் தருசலின் தேவர்களுடைய
அமிர்தத்தை
ஒர்கும் எமக்செனப் புனைச்துரைத்து இதற்குக் காரணம் கூறு என்று
அடிசலும் பூவும் தலைவிதொடுதலிடத்தும் கூற்று நிகழும்.
When

the hero full of love

whatever

be the

for

nature of things

them all to be very
it was like that.

excellent, and

tells

her, that,

that she gavehim,

the heroine

he found

that he could not explain why

“ வேம்பின் பைங்கா யென் றரோழி தரினே
தேம்பூங் கட்டி Quer pet.”

(Kurun 196)

“When my mistress gave you merely the unripe fruits of the

margossa you were pleased

to praise it as sweet sugar candy.”

Of

simply

course

the

maid

here

repeats

what

the

lady-love

actually told the h€ro in person.
அந்தணர் திறத்தும் சான்றேர் தேஎத்தும்

"அந்தமில் சிறப்பிற் பிறர்பிறர் திறத்தினும்
ஓழக்கம் காட்டிய தறிப்பினும்,
Antanar

tirattum

canydér téettum

Antamil cirappir pirarpirar tirattinum
Olukkam kattiya kurippinum.

(இ-ள்.)
வேட்பித்த
ஆூரியனும்
கற்பித்த ஆிரியனும் ஆயெ
பார்ப்பார்கண்ணும், முற்ற உணர்ந்து ஐம்பொறியையும் அடக்கயோர்
கண்ணும், முடிவில்லாச் சிறப்பினையுடைய தேவர்கள் கண்ணும் ஒழுகும்
ஒழுக்கத்தினைத் தான் தொழுதுகாட்டிய குறிப்பின் கண்ணும்,

பிறர்பிறரென்றார்
தெய்வந் தொழாதாளை
தொழுது காட்டினான்,

சேவர்

மூவர்

என்பதுபற்றி,

இத்தன்மையோலாைக்

தன்னையன்றித்

தொழல் வேண்டுமென்று
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When thc hero tells her how she should behave towards and
show respect to her priest, the preceptor, the Brahman sages who
have controlled their senses and the celestials or the Devas whose
greatness is immeasurable, himself setting the example.
It was
already pointed out that a chaste

and

modest

housewife

knows

no deity other than her husband and that she should worship
her husband only. However we are given to understand that
the woman can worship others also on being permitted by her
husband. The Sanskrit Smritis too emphasise this aspect and no
housewife

is permitted

to

perform

any

religious

ceremony

to

propitiate God of her own accord and she should invariably get
the sanction and full approval of her husband before she does so.
Here [ may refer tu the oft-quoted tines of Tiruvalluvar, the sage
poet of Mayilai, which depicts the divine virtues ofa chaste
housewife.
தெய்வச் தொழாஅள் கொழுகற் ரொொழுதெழுவாள்
பெய்யெனப்

பெய்யு மழை,

Even the drifting clouds will be at the beck and call and
pour forth showers at the bidding of that chaste housewife who
* will not worship God, but on the other hand rise every day from
her bed, doing

obeisance to her husband.

These same

been explained in a different way by the reputed

lines have

author of cilap-

padikaram in the foliowing lines :—
தெய்வந் தொழாஅள் Gsresh Capgparten§
தெய்வச் தொழுந்தசைமை

தஇண்ணிதால்.

Eyen the celestials will be ready to respect and even worship
her who will not deign to worship God but on the other hand
render obeisance to her life-partner.
‘These and similar sentiments may appear somewhat strange
to those steeped in western thought and ideals.
It was already
remarked enpassant that a man and a woman who unite in
solemn wedlock in anyone birth, and who ardently love each

other, are likely to be actuated by the same love and maintain
the same relationship during subsequent births. Herein we can
clearly see the noble role the woman had inthe Hindu family
and the love and respect that she commanded from her husband.
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Marriage tie of the Hindus was not a farce ora

formal one

but

was one of paramount importance, as it led not only to the propagation of the future generation but to the fine building up of

a regular family line which developed

later into

a big group

or

clan with its noble traditions customs and virtues.

ஒழக்கத்துக் களவினுள் நீகழ்ந்த அருமையைப் புலம்பி
அலமா லுள்ளமோ டளவிய இடத்தும்.
Olukkattuk, kalavinu! nikalnta arumayaiyppulampi
Alamara lullamo talaviya itattum.

அந்தரத் தேழதிய வேழத்தின் மான
வந்த தற்றம் வமிகேட

வோழகலும்.

Antarattelutiya veluttin mana
Vanta kurram valiketa volukalum.

களவுக் காலத்து உண்டாகிய பாவம் ஆகாயத்து எழுதிய எழுத்து
வழிகெடு மாறுபோல வழி கெடும்படிப் பிராயச்சித்தஞ் செய்து ஓழுகுதற்
கண்ணும்,

அது முன்புபோலக் குற்றஞ்சான்ற பொருளை
கொள்ளாது குற்றமென்றே கருதிக்கடிதலாம்.
When

the

hero

expiates

with

a view

வழுவமைத்துக்

to do

away

with

the sin he had committed by his clandestine love affair and tries
to see that it is extinct beyond recognition just like the letters
written in air.

It was already observed that this act passed for a virtuous one
and that even GRandarvam was one of the kinds of marriage
sanctioned by the vedas. Here the hero is represented as regarding his past action as a sinful one and trying to purify himself.
அழிய லத்சலேன் றயிந போநளினும்

தானவட் பிழைத்த பரவத்தானும்,
Aliya laficalen rayiru porulinum
Tanavat pilaitta paruvat tanum.

வந்த குற்றம் நினக்கு உளதென்று அழியலெனவும் எனக்குளதென்று
அஞ்சலெனவும் சொல்லப்படும் ௮வ்விருபொருண்மைக்
ட

கண்ணும்.
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இவை இரண்டாகசக்கொள்ளின் முப்பத்துமான்காமாகலின் இருவர்
குற்றமும் குற்றமென ஒன்றாக்கியது. தெய்வத்தினாதலின் ஏதம் பயவா
தென்றான்.
When the hero exhorts the lady not to feel sorry and worry
herself over what was past, or to vex herself by the thought
that he might be affected by the sin thereof, assuring her in the
end that their sacred and heartfelt union was caused or rendered
possible only by the intervention of Providence and that on that
account no sin could accrue to them.

When the hero acted against the exhortations which he himself
gave her during the very first union or meeting, not to fear or lose
heart and parted from her in quest of other women’ viz., kept
mistresses or harlots.
When, however, the lady does not rest satisfied with this
explanation or exhortation and regards the action as a sinful
one, the hero takes upon himself the blame for the act and
appeases or soothes her by saying, that, even ifit had been so,
the guilt was entirely his as

he

alone

was

responsible

for

the

, love-affair and that she acted only according to his wish.
lust. .
நகுகழ் வாராய் பாண பகுவாய்
௮ரிபெய் இண்டுணி யார்ப்பத் தெருவில்
தேர்சடை பயிற்றுர் தேமொழிப் புதல்வன்
பூசாறு செவ்வாய் சதைந்த சாக்சமொடு
காம நெஞ்சம் துரப்ப யாந்தன்
மூயங்கல் விருப்பொடு

குறுனே

மாகப்

பிறைவனப் புற்ற மாசறு சுடர் நுதல்
நாறிருங் கதுப்பினெங் காதலி வேறுணர்ந்து
வெரூஉ மான் பிணையி னோக்கி
யாரையோ

வென

விரிச்து கின்றதுவே,

(Narrinai 250)

Oh Pana! come near me.
What else is there for us to do
but to laugh at the act of my lady-love.
One day I approached
her with intent to embrace her, being driven to it by my passion,
with the sandal paste partly

withered

from the lily-like lips of my darling,

by the

who

saliva which flowed

was learning

to

walk

. With the aid of a go-cart and who was blessed with a sweet voice

and whom I
Thi.

pressed affectionately to my chest.
32

At

that

time
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my beloved wife with the spotless bright forehead resembling
the rising moon and sweet-smelling hair tresses, looked at me
like a deer in fright and asked me who I was, in an unfriendly
attitude,

நோன்மையும் பேநமையும் மேய்கோள வநளிப்
பன்னல சான்ற வாயிலோடூ போநந்தித்
தன்னி னுகிய தததிக் கண்ணும்.
Nonmaiyum

perumaiyum meykola varulip

Pannal canra vayilotu poruntit
Tanni nakiya. takutik kannum.

தலைவனால்
யையும் உடைய

உளதாகிய

பொறையையும்

மகவைத்தலைவி

தன்

கல்வி

வயிற்றகத்தே

வேதத்தை ஆராய்தல் அமைந்த அச் தணரோடு

முதலிய

பெருமை

கெரள்கையினாலே,

கூடி. இருத்தற்குச் செய்யத்

தீகுஞ் சடங்குகளைச் செய்த தகுஇிப்பாட்டின் கண்ணும்,

* தன்னினாயெ மெய்” கருப்பம், அவிப்பலி கொள்ளும் அங்கியல்
கடவுட்கும் ௮3 கொடுக்கும் தலைவற்கும் இடையே நின்று கொடுப்பித்
தீலின் அந்தணரை

வாயிலென்றார்,

When the lady gets big with child, who is full of the qualities

of his father and the sexual rites to be performed according to
the Sastras, are Srranged in consequence.
The commentator
tells us here that the rites were generally performed through the
medium

of agnior

fire and

that

the

Brahmans

the Vedas were the mediators.

Nachinarkkiniyar

well-versed

here interprets “ தன்னினாமெ Quis”

in

as the

embryo formed inthe womb of the lady-love and vayil or the
medium as the Brahmans who mediate and officiate in the
ceremonies performed in the presence of Fire.
ce

ஆற்றல் சான்ற தாமே யன்றியும்
கோற்றோர் மன்றஈங் கேளிரவர் தகைமை
வட்டிகைப் படூஉம் இட்ட மேய்ப்ப
வரிமயி ரொழுகுகின் னவ்வயி நருளி
மறைகவி லொழுக்கஞ் செய்து மென்றனக்
அணிதீர் செவிக் தலத்தினு
ஈனிவாய்ச் தனவான் மூனிவர்தஞ் சொல்லே."
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இதனுள், ஈந்தலைவசே யன்றிச் சுற்றத்தாரும் கோற்று

ஓர் கருப்பக்

தங்யெ நினது வயிற்றைச் கண்டு உவந்செனவும் அதற்கேற்ற சடங்கு
செய்து மென்றார் எனவும், முற்காலத்து காம் கேட்ப கமக்குச் கூறிய
முனிவர் சொல்லும் உண்மையாயிற்றெனவும் கூறியவாறு சாண்க,
Not only our hero who is all powerful, even our Kith and
Kin prayed for it and performed austerities. Their prayers and
blessings have borne fruit and you are now big with child. They
now want that appropriate religious ceremonies must be
performed. Above all, more than our own austerities, the words
of the sages that fell on our ears
out to be true.

in our

early days

have turned

Tlampuranar, however, gives a different interpretation and
takes Vayil as the lady-love’s maid who was engaged in finding
out the exact reason for the lady-love’s resentment.
She was

likely to ask him what he actually did to incur her displeasure
and make her angry.

©

Tlust.

யாரினுவ் காதல மென்றேனா வூடினாள்
. மாரினும் யாரினு மென்று,

(Kural 1314)

I told my lady-love that we excelled in dur love for each
other, any other couple or couples engaged in love-pursuits ; but
she thought that what I meant was that I loved her better than
I did other girls, blamed me and indulged in a love-quarrel.
அம்முச் செறுப்பு வமுதாள் நுமருள்ள

மெம்மை மறத்திரோ வென்று,
When I felt like

(Kural 1318)

sneezing I tried to suppress it, fearing that

my lady-love will quarrel

with

me,

thinking

that

my

sneezing

was the out come of having thought of some other woman.
then she picked up a quarrel

by telling me

to hide from me the people who are dear to
are just now thinking of you?”
இம்மைப் பிறப்பிற் பிரியல மென்றேனாக்
கண்ணிமை நீர் கொண்டனள்,

“why

Even

is‘it you try

your heart

and who

(Kural 1315)
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I simply told my lady-love that I would never get separated
from her on any account on

this side

of life,

watered on the apprehension that I would
life to come.

part

Straight her

from

her

eyes

in the

புதல்வற் பயந்த புனிறுசேர் போழதி

னெய்யணி மயக்கம் புரிந்தோ ஜஷோக்கி :
யையர் பாங்கினு மமார்ச் சுட்டியும்

சேய்பேருஞ் சிறப்போடு சேர்தற் கண்ணும்.
Putalvar payanta punirutir poluti
Neyyani mayakkam purintéd nokki
Yaiyar panikinu mamararch cutttyum
Ceyperuii cirappotu cértark kannum.

(இ-ள்) ௮ங்கனஞ் ிறப்பெய்திய புசல்வனைப் பெற்ற ஈன்றணிமை
சேர்ந்த காலச்தே சுற்றுக்குழாச்துடனே வாலாமை வரைதலின்றி எண்
ணெயாடும் மயக்கத்தை விரும்பிய தலைவியை மூகமனாகக்
கூறுதலைச்
குறித்து, முனிவர்மாட்டும் தேவர்கள் புதல்வனைப் பா.துகாத்தலைக் கருதி
யும் ௮க்காலசத்துச் செய்யும் பெரிய சிறப்புக்களைக் குறித்த மனத்தோடே
சென்று சார்தற்கண்ணும்.
‘

லும்

சிறப்பாவன பிறந்த புதல்வன் முகங்காண்டலும் ஐம்படை பூட்ட
பெயரிடுதலும் முதலியனவும், எல்லா மூனிவர்க்கும் தேவர்க்கும்

அந்தணர்க்கும். கெரீடுத்தலும்,

சேர்தல் கூறவே,

கருப்பம் முதிர்ந்த

காலத்துத் தலைவன் பிறரொடு கூட்டமுண்மையும் கூறிற்றாம்.
தோழி கூறுவனவும் “ஒன்றென முடித்தலாம் !” கொள்க,

ஆண்டுச்

When the hero, on the birth of the child, intends to perform

the several sacred acts he is bound to perform with respect to the
sages, Devas and others. ‘The various acts specified here are :—
(1) Looking at the face
child with Aimpatai,

of the

an ornament

off-spring

which

weapons borne by Tirumal viz., the conch,

(2)

Decking the

comprises

in it the five

the disc,

mace, sword

and the bow. This ornament is supposed to keep the child free
or immune from any kind of malady or evil eye. (3) Naming

the child (4) Free distribution of money, grains etc, to the
Brahman sages and others.
(5) the union of the hero with kept

mistresses or public

pregnancy.

women

during his

wife’s advanced

state of
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Tllust.
வாசாய் பாண ஈகுகம் நேரிழை
கடும்புடைக் கடுஞ்சூ னங்குடி.க் குதவி
கெய்யோ டிமைக்கு மையவித் இரள்காழ்
விளங்குஈகர் விளங்கச் டெந்தோள்

குறுகிப்

புதல்வ னீன்றெனப் பெயர்பெயர்த் சவ்வரித்
திதலை யல்குல் மூதுபெண் டாஇத்

அஞ்சுதி யோமெல் லஞ்சிலோ தியெனப்
பன்மாணகட்டிற் குவளை

யொற்றி

யுள்ளினெ னுறையு மெற்சண்டு மெல்ல
மூகைகாண்

முறுவ றோற்றித்

தகை மலர் நெடுங்கண் கைபுதைச் ததுவே.
Come on my dear Pana.

that my lady-love
my kith and kin,
ment which was
distempered with
follows :—

Please listen. As

(1]817108]. 370)
soon

asI

heard

had borne me a son to the great delectation of
I approached ber, who was abed in an apartcleansed, purified and disinfected by being
ghee and white mustard and addressed her as

‘Oh! my dear with beautiful hair tresses! I believe you are
asleep, you, now that you have delivered a child have appropr!ated for yoursalf the name of mutupentu or a grewn-up woman.’
Then with Kuvalai flowers, I touched her womb’several times and
sat in reflection.
Thereon she partly opened her lips and smiled
while at the same time she closed her eyes in shame or reserve.

It may be observed here that the last-mentioned custom
was very much in vogue in ancient times, Later on in the
succeeding Sutras we will know very much about these women
who appear to have played a conspicuous part in early times,
Prostitution as an institution in Southern India is to be seen even
in those remote days,
Wealthy men, kings and others indulged
in their amorous pursuits and vied with one another in keeping
mistresses, with the result, that contemporary literature has

recorded it as a permanent aspect of social life in those days.
What then could have been the reason for such happenings? It
must be confessed that the non-allowance of freedom to women
was at the root of it. No doubt some put forward the plea that

"the institution of prostitutes was a blessing in disguise, as that
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served in a way to divert the lust of Juxurious and highly passion.
ate house-holders from their legally wedded wives, who were in
their periods of gestation, adding, that, but for that diversion,
there was the imminent danger to the life of the house wife.

But

educated and civilised people cannot but look upon such a system,
if ever it existed, with horror and a sense of
ation.

பயங்கேழ

துணையணைப்

shame

and _ humili-

புலலிப் புல்லாது

உயங்கு வனன் கிடந்த கிழத்தியைக் தறுகி
அல்கல் மன்னிய நிறையழி பொழதின்
மேல்லேன் சீறடி புல்லிய விரவினும்.
Payankelu tunaiyanaip pullip pullitu
Uyankuvanal Kitanta Kilattiyayk kuruki
Alkal munniya niraiyali polutin
.
Mellen cirati pulliya viravinum.

தலைவி தனது ஆற்றாமை மிகுதியால் தமுவி ஆற்றுதற்குக் குளிர்ச்ச
பயன் கொடுத்தல் பொருந்திய பல ௮ணைகளைச் தழுவித் தன்னைப் புல்லு
தீல் பெறாதே

வருக்திச்

இடந்த

தலைவியை

கருதின கிறையழிர்த காலத்தே

௮ணுஇச்

தான்

கூடுதலைச்

அவனதுமெத் தென்ற

சிறிய

அடியைத்

தீண்டி யிரத்தற் கண்ணும்,

இதனாளே மடப்பெறுதற்கு
இற்நிலன் என்றார், இப்பிரிவு
ew api.
Gar

முன்னர் அத்துணை யாற்ராமை யெய்
காரணத்தால் தலைவனும் Ben urs) al

When the hero repairs to the abode of the lady-love, who
having had no chance to embrace her hero, lay with hands and
legs wound

round soft pillows and entreats her for union actually

bowing before her. From this it may be inferred that the hero
was not so very eager before the birth of the child.
Separation

has told even upon the hero, and the hero here

loses his balance.

11118.
ஊடலி

னுண்டாங்கோர் தன்பம் புணர்வது

நீடுவ சன்றுகொ

லென்று.

(Kural 1807)

When once the thought arises whether the sexual union will

prolong or come to an end

allon

asudden,

the mind

is a little
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perturbed and hence there

is some

undesirable

temporary love-quarrels, which however, have

pain

even

in

always been cited

as the promoters of the pleasure born of the union,
: ஊடுக

மன்னோ

நீடுக மன்னோ

வொளியிழா

யாமிசப்ப

விரா,””

(Kural 1329)

Let her bedecked with the brightest jewels indulge in lovequarrel and let the night prolong while I beg her pardon and
entreat her for union with me.
உறலநங் குரைமையின் ஊடன்மீதத் தோளைப்
பிறபிற பெண்டிரிற் பேயர்த்தற் கண்ணும்.
Uralarun kuraimayin titan mikut tolaip

Pirapira pentirir peyarttark kannum.
தீலைவற்குச் சாக்த.ி பெருங்குறிபெற்றார் கூர்தல் துகளும் உண்மை
யின் ௮வனைச் கூடுதல் அருமையினாலே
ஊடன்
மிகுத்த
பிறபிற பெண்டிர் ஏதுவாக ஊடல் உணர்சத்துதலிடத்தும்.

தலைவியைப்

என்றது உலகத்துத் தலைவரொடு கூடுக் தலைவியர் மனையறத்து
இவ்வாறொமுகுவரென அவர் ஒழுக்கல் காட்டி அறத்துறைப்படுத்தலாம்.

When on beholding the stubborn and the unyielding attitude
of the lady who refuses to give him audience, other women mates
of the lady intervene on behalf of the hero and after explaining
to her the nature and duties of women in general, try to console

and bring her round.
Illust.

ஒருத்தி, புலவியிற் புல்லா திருக் தாள் அலவுற்று
வண்டின

மார்ப்ப

விடைவிட்டுக்

காதலன்

தண்டா சகலம் புகும்,

(Kalith. 92)

A lady who did not embrace her hero on account of a lovequarrel, suddenly shook off her resentment being worried by the
humming bees ard on seeing her husband bow before her, embraced

him.

Here we see the hero citing

instances to the

lady in order

to appease her who is full of resentment at his having gone astray
from the path of virtue.
.
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இபாய்கூறேன் ௮ன வகையால்யான் சண்ட கனவுத்தான்
நனவாகச் சாண்டை நறுநுதால் பன் மாணுவ்

கூடிப் புணர்ந்திர் பிரியன்மி னீடிப்
பிரிக்திர் புணர்தம்மின் என்பன

போல

வரும்பவிழ் பூஞ்சை தோறு மிருங்குயி
லானா.தசவும் பொழுதினான் மேவர
கான்மாடச் கூடன் மகளிரு மைர்தருக்
தேனியிர் சாவிற் புணர்ச்திரு$ தாடுமா
சானா விருப்போ டணியயர்பு சாமற்கு

வேனில் விருந்தெ.இிர் கொண்டு."!

(Kalith. 92)

எனவே, புல்லாதிருக்சா ளென்றதனால் ஊடல் மிகுதி தோன்றுவித்து
மகளிரும் மைந்தரும் வேனில் விழாச் செய்ூன்றார், காமும் ௮து செய்ய
வேண்டும் என்று கூறியவாறு

காண்க,

I would not utter falsehood, my dear girl with sweet-smelling
forehead ! Do not get separated from each other, you who united

so magnificently. You who enjoyed fora long time and got
separated for a short while, stand united once again. The sweet
voice of the black koel

which

sits in the

tree

with

blossoming

buds and which invites its mate in the spring season sounds like
the words mentioned above. In that early spring, both.men and
women will dress themselves with intent to play in the groves

full of the hum of the bees, situated in Nanmatakkiital or Madura,
Please see that the dream I had like the above comes true.

பிரிவி னேச்சத்துப் புலம்பிய விநவரைப்
பரிவு நீக்கிய பததிக் கண்ணும்.
Pirivi neccattup pulampiya viruvaraip
Parivu fiikkiya pakutik kannum.

பாரத்தையிற் பிரிவீனது

தவிர்ச்சிச்

கண்ணே

தனிமையுற்றிருந்த

தலைமகனையும் தலைமகளையும் தனதருளினாலே தானும் பிரிவினெச்சத்துப்
புலம்பி சின்றான் ஒருவள் தலைவிதனைக் கண்டருளுதற்கு
Nach.
நீக்கெ கூறுபாட்டின் சண்ணும்,

When the hero tries to remove

the

௮ப்பிரிவினின்று

anxiety on

the

part of

the lady-love as well as his concubine, who were worried at his
parting from them on various grounds after telling them that he
would not part from them.
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Illust.
பொன்னும் மணியும் போலும் யாழ நின்

கன்னர் மேனியும் காறிருங் கதுப்பும்
போதும் பணையும் போலும் யாழ கின்
மாத

ருண்கணும்

இவைகாண்

வனப்பின் தோளும்

டோறு

மசமலிர் தியானு

மறநிலை பெற்றோ ரனையே னதன் றலைப்
ரல் தொடிப் புதல்வனும் பொய்தல் கற்றனன்
வினையும் வேறு புலத்திலேன் னையின்
யாதனிற் பிரிகோ மடந்தை

காத ரூனுங் கடலினும் பெரிதே

,

(Narrinai 166)

Oh! my dear lady, when I see your beautiful person which
resembles gold and tresses like the blue gem, eyes which resemble
the Nilam flowers, and arms that resemble the tender
stalks, I feel as happy as the virtuous and righteous

bamboo
persons.

Above all our sweet darling with gold bangles has learned to play.
I too have no business or vocation abroad. To crown all these,
the love I entertain for you is greater than the wide sea.
Where

then is the need for me to part from you ?
. நின்று நனி பிரிவி னத்சிய பையுளும்.
' Ninru nani piriv naficiya paiyulum.
மூன்னில்லாது ஒரு

றைப்போய்

கின்று நீட்டித் துப் பிரிவினால்

தலைவன் அஞ்சிய நோயின் கண்ணும்; இது துனி.
When the hero separated by necessity

retires to a side ro6m

being unable to face her and dreads the separation like anything.
Ilust.
ஏதப்பா டெண்ணிப்
கள்வரைச் காணாது
சேய்கின்று செய்.பாத
ஆணை கடக்இற்பார்

ச
புரிசை வியலுள் சோர்
கண்டேமென் பார்போலச்
சொல்லிச் சனவனின்
யார்,

The lady-love is angry with her hero for hia nefarious activi-

ties, when the hero approaches and tells her as follows :—
As the village watchmen fearing or dreading the frown or the
punishment of their superiors tell them that they actually saw
33
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the thieves even

when

standing face to face

they

with

had

blamed me for the mistakes which

refrain from

doing

so.

carry out your orders.
Here

the words

not seen

them,

you,

without

him, have retired to a side-room and

Iam
Who, I

I had never committed.

here
ask,

to
will

“ சேய்கின்று ? * னவல் ” ௨00

obey your

dare to disobey
நின் ஆணை

Please

dictates
கடகூற்

indicate respectively the rather protracted resentment, the

and
you?

பார் யார்

pretty

long separation and the fear entertained.
சேன்றுகை யிகந்து பேயர்த்துள்ளிய வமியும்
Cenrukai ikantu peyarttulliya valiyum.
தலைவன் ஆற்றானாய்த் துனியைத் இர்த்தற்கு ௮வளை ௮ணுகச்
சென்று, ௮வன் மெய்கட் இடந்த தவறுகண்டு தலைவி ஆற்றாளாய் நீக்கி
நிறுத்தலானே; அவன் ஒரு வாற்றான் ௮வளாற்றாமையைச் றிது மீட்
கையினாலே ௮வள் கூடச் கருதிய விடத்தும் தலைவன்
இதுவும் துனி தீர்ப்பசோர் முறைமை கூறிற்று,

கூற்று

When the hero makes his approach to appease
and when on seeing on his person some undesirable

நிகழும்,

her anger,
marks, the

lady refuses to yield at first and then, however, thinks of responding to him.

Nach.

மேற்கூறிய வாறினைச் மைபிகக்து முன்னொருகாற் சென்று
௮க்நெறியினை ப்போக நினைந்த வழியும் கூற்று நிகமும்,
]]ஜ.

மீட்டும்

Ilampiranar interprets this line in a different way. He says,
_ “When the hero starts on his errand leaving the lady to
herself and when, even after his return, plans to go that way once
again.
Tilust.

Nachinarkiniyar

will characterise

this

as an

appease the Pranayakalakam or Udal of the heroine.
** அதிர்வில் படிறெருககி வந்தென் மகன்மேன்
மூதிர்பூண் மூலைபொருத வேதிலாண் முச்சி
யுதிர்துக ஞக்க கின்னுடை யொலிப்ப
வெதிர் வளி நின்றாய் நீசெல்
இனி யெல்லா யாம்

attempt

to
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'திதிலே மென்று தெளிப்பவும் கைக்கீவி
யாதொன்று மெங்கண் மறுத்தர வில்லாயின்
மேதகச்க வெச்சை பெயசனை யாங்கொள்வேம்
தாவா விருப்பொடு சன்றியாச் துழிச்செல்லு

மாபோற் படர்தச நாம்,

(Kalith. 81)

You have turned up here without any consideration, of
course, induced by the love you bear towards your son and stand
here with your body exposed to the breeze, so that it may sweep
away the flower dust that had dropped on your cloth from the
head of your concubine whom you enjoyed last night.
Being

thus accused, the hero replied ;
ந have actually sworn before you that I am faultless.

you continue to be

stubborn

misunderstanding.

But

I

and
have

refuse to put
no

other

But

an end to this

alternative

but

to

embrace and fondle my son who bears his grandfather’s name and
leave you to come to me of your own accord to the place where
your darling is, just as the calf voluntarily moves towards the
place where the cow remains tethered to the pole.
Iilust.
‘

Tamparanar.
௮சன் சேணத்தம்
கலந்தா லுள்ளமொடு கழியக் காட்டிப்
பின்னின்று துரக்கும் நெஞ்சம்,

The heart that still yearns to proceed
distant route in order to earn wealth.

once

more

to the

காமத்தின் வலியும்
Kamattin valiyum.

அவள் ௮

தீத்து கீங்கெயெவழி

முற்கூறிய

தலின் ஆற்றாமை வாயிலாகச் சென்று
மிடத்தும், தலைவன் கூற்று நிகழும்,

வாறன்றிக்

வவித்துப்புச்கு

காமஞ்சிறத்

நெருங்கக்

கூடு

இதவும் துனிதிர்ப்பதோர் முறைமை கூறிற்று,
with passion,

makes a

forcible entry into her chamber and tries to embrace her.

When

however,

the hero, overwhelmed

(Nach).
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காமம்

பொருளினும்

வழியும்

என உட்கொண்ட

வலியுடைத்து

கூற்று நிகழும்,

When the hero

thinks

that

is stronger

love

than

wealth

(Ilam).

itself.
Illust.

(Nach).
யாரிவனெக் கூர்தல் சகொள்வா
ரூராண்மைச் கொத்த

வாரனீ வந்தாங்கே

னிதுவமோ

படிறுடைத் தெம்மனை

மாறு.

(Kali. 89)

Here we see the lady-love picking up a love-quarrel at the
outset and then getting appeased on witnessing the sad and

pitiable plight of the hero

who

is overwhelmed

with

excessive

passion,

The lady-love says to herself, ‘‘ Who is this man? What
right has he to feel my tresses and addressing the hero adds the
following words. ‘‘ Your present act is as cruel a3 your unrighteous
rule wherein, you make a pretence of protecting your subjects,
while in fact you really do it not.
Please reflect
n this. Do not
come to my abode hereafter.
Go back to your place in the same

manner as you came here.”

்

On hearing this the worried hero gives the following reply.
* என்னிவை, தருமீர்ப் புள்ளினிருதலை யுள்ளொன்று
போசெதிர்ச் தற்றாப் புலவனீ கூறினென்
னாருயிர் நிற்கு wor Sutra”.
Please listen
the two heads of
soul. Both of us
separate things,

! your act very much resembles the fight between
a bird which are otherwise united in body and
are one though our physical forms are two
What avails then your estrangement towards

me, Leave off this harsh critical and
and tell me how I can save my life.

Jn Tolkappiyam,

unsympathetic

Poruliyal (28) under the Sutra.

பரத்தை வாயில் நால்வர்க்கு முரித்தே ””

attitude
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Ilampuranar writes as follows :—
All the members of the four castes had the privilege of send-

ing or despatching their mediators

or spokesmen

habited by the courtesans, whom the

to

hero espoused.

the houses
The act of

the hero will be resented and temporary love-quarrels will break
out in consequence between the hero and the women of the
various castes. With this preface be quotes the above stanza
beginning with the lines “ wrfaQardia.ése”’ as an illustration.

Illust.

Ilampuranar.
“ விரிதிரைப் பெருங்கடல் வளை இய

வுலசமும்

௮ரிதுபெறு சிறப்பிற் புச்தேேணாடு
இரண்டும் தாச்ற் €ர்சா லாவே
பூப்போ லுண்கட் பொன்போன் மேனி
மாண்வரி

யல்குற் குறுமகள்

தோண்மாறு

படூஉம் வைகலோடெமச்கே,
(Kurun. 101)

The commentator of Kuruntokai cites this to illustrate the
hero’s trial to refrain from proceeding on his errand to earn
wealth ag his love for the lady got the better of his love for
wealth.

When I weigh in the balance the pleasure d#rived from this
mundane earth as wel! as the one derived with very geat difficulty
after performing severe austerities, side by side with tte sexual,
pleasure I derive by my union with this beautiful bonny lass with

flower like eyes and a golden frame, I find that even the combined
pleasure on the one
from her.

side can

hardly

equal
்

the

pleasure

I get

கைவிடினச்சழம்.
Kaivitinaccamum.
தலைவி தான் உணர்த்தவும் உணராமல் தன்னைச் கைவிட்டுப்பிரியில்
தரன் ௮வளை
நீங்குசற்கு அஞ்யெ அச்சத்தின் கண்ணும் ; சலைவற்குக்
கூற்று நிகழும்,
௮ஃது உணர்ப்புவயின் வாராவடலாம்,
When the-hero, on finding the lady adamant in her attitude,
fears the separation which her angry mood may bring about,
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This has been

characterised

as the

or

misunderstanding

love-

quarrel which persists in spite of the hero’s remonstrances,
Tilust,

எவ்வி யிழந்த வறுமையாழ்ப் பாணர்
பூவில் வறுக்தலை போலப் புல்லென்
நினைமதி வாழிய கெஞ்ச மனைமசத்
இதெல்லிரு மெளவனாறும்

பல்லிருங் கூர்தல் யாளோ

ஈமக்கே,

(Kurun. 19)

to suffer losing

Oh mind! you have no other alternative but
all brightness as the head

of the

impoverished

Panan who

had

lost his liberal patron in the person of Evvi, one of the munificent
donors of the ancient Tamil land,

and

asa

result of it

had lost

all chances of getting as present, lotuses made of gold. 11௭616
may be noted that the Panars who went about eulogising liberal
patrons with guitar or Yazh in their hands were often presented
with golden lotus flowers in appreciation of their sweet songs.
பரன் மூரம் பாடுய பயமில் கரனம்
இறப்ப வெண்ணினி ராயி னறத்தச
றன்றென மொழிகச்த தொன்றுபடு கிளவி
அன்ன வாக வென்னுகள் போலு

முன்உங் காட்டி. முகத்தி னுரையா
வோவச் செய்தியீ னொன்றுநினைச் தொற்றிப்

பாவை மாய்த்த பனிநீர் சோச்கமொ
டாகத் தொடுங்யெ புதல்வன் புன்றலைத்
னூகீர்ப் பயர்த துணையமை பிணையல்
மோயின ளுயிர்த்த காலை மாமலச்
மணியுரு விழந்த வணியழிதோற்றம்

கண்டே கடிச்தனஞ் செலவே யொண்டொடி
உழைய

மாகவு

மினையோள்

பிழையலண் மாதோ

பிறிது

மெனினே.

(Agam. 5)

The lady-love scented my idea to part’ from her in quest of
wealth. Presently though she actually spoke nothing, she showed
by her gestures and her facial expressions that sucha separation
would not be a righteous one and standing before me as a regular
statue in a reflective moad and with dewy tears hiding the apple
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of her eyes, she embraced her son in her arms and smelled a tiny
flower wreath that was worn by him. I, who witnessed the above

act cf hers, was worried at: the change of colour perceptible in her
frame and determined to put off my departure in search of wealth,
as I thought, that she who would feel so much worried even when

I was with her is not likely to outlive

me if I parted from her.

தானவட் பிழைத்த நிலையின்: கண்ணும்
Tanavat pilaitta nilaiyin kannnm.

தலைவன் தலைவியைப் பிழைத்த பிரிவின் கண்ணும்.
தலைவன் தலைவியை நின்னிற் பிரியேன் என்ற
கிலையின் கண்ணும்,

1].

பிழைத்தலாவது

When the hero dares

to

part

Nach.

சொல்லிற்

பிழைத்த

பிரிதல்,

from her

contrary

to all his

previous oaths and promises not to part from her on any account

அன்பு மடனுஞ் சாயலு மியல்பும்
என்பு செ௫ழ்க்கும் இளவியும் பிறவும்
ஒன்றுபடு

கொள்கையொ

டொரரக்கு

முயக்கி

யின்றே யிவண மா) காளைப்
புதவிவ ராடமைத்
வகலா

வந்துளே

தும்பி குயின்ற
கோடை

முகத்தலின்

நீர்க்கெயங் செகிரைப் பின்றை

வார்கோ

லாய்க்குழற் பாணியி னை துவர் இசைக்கும்
தேஃகமழ் சோலைய

கடறோய் கருஞ்சுரத்

இயாத்த தாணித் தலைதிற் சவைபோற்
பூச்.ச விருப்பைக் குழைபொதி குவியிணர்

கழறுளை முத்திற் செர்நிலத் து.திர
மழைளி மறந்த

பைங்குடிச் தூர்ச்

சேச்குவங் கொல்லோ
புயலென

கெஞ்சே பூப்புனைப்

லொலிவருச் தாழிரும் கூந்தற்

செறிதொடி முன்ை ஈங் காதலி
*
oat Carssgph yacedy கினைந்தே.

.

(Akam. 225)

These are the words of the hero who felt mentally worried
on the prospect of his separation from his lady-love.
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It is given to me to day to be in the company
love and enjoy her

affection,

listen to her sweet

words which

bones.

tenderness,

beauty

are likely

of my lady-

and

to melt

grace and

even lifeless

But, when I part from her in quest of wealth, I will have

to rest in some petty village which knows no rain and whose desert
tracts are full of impassable tracks and groves full of sweetsmelling honey, where the noise produced by the contact of the
zephyrs on the holes made by the beetles on the bamboos, sounds
exactly like the sweet sound of the flute played by the cow-herds
who accompany the cows that goto theriver or pond, where
the flowers of the mahua drop down on the red soil like perforated
pearls, and where the whole ground in consequence appears like

the quiver with its top-cover or lid removed,
வயங்குமணி

பொருத

வகையமை

வனப்பிற்

பசுங்கா ழல்குல் மா௮ யோளொடு
வினை வனப் பெய்திய புனைபூஞ் சேக்கை
வினைபொலி

நெடுககர்த் தங்கி யின்றே

இனிதுடன் கழிந்தன்று மன்னே நாளைப்
பொருக்தாச் கண்ணேம் புலம்புவச் துறுதரச்
சேக்குவங் கொல்லோ கெஞ்சே சாத்தெறிக்
தீதர் கூட்டுண்ணு மணங்குடைப்
கொடுவி

லாடவர்

படுபகை

பகழிக்

வெரீஇ

ஊரெழுர் துலறிய பீரெழு முதுபாழ்
முருங்கை மேய்க்த பெருங்கை யானை

வெரினோக்கு சிறுபுற முரிஞ வொல்கி
யிட்டிகை நெடுஞ் சுவர் விட்டம் வீழ்ச்தென
மணிப்புறாதச் துறக்த மாஞ்சோர் மாடத்
தெழுதணி கடவுள் போகவிற் புல்லென்
றொழுகுபலி மறந்த மெழுகரப் புன்றிணைப்
பானாப் துள்ளிய பறைக்கட் இற்றிற்
டு.யில்காழ் இதைய மண்டி. யயில்வாய்ச்
கூர்முகச் தலை வேய்ந்த
போர்மடி. நஈல்ஸிறைப் பொதியிலானே,

(Akam.

167)

The hero addresses his heart as follows :—My dear heart!
To day 1 am here spending my time in the beautiful abode and
in the enjoyable company of my brilliant wife, and lying on the
well prepared quilted bed; perhaps tomorrow I am destined to

265
lie alone without sleep in the open space in a far off place. We
notice frequent references in the Sangam classics to the rude and
ruthless foresters armed with deadly bows

and arrows,

who way

_ laid the caravans and looted or plundered their belongings. Fearing
these rogues, the people in the surrounding locality used to desert
their abodes

and

seek

shelter

in

safer

places.

Thus deserted,

these places were over grown with sponge-gourds and became
regular waste-land. The rafters of the small shrines in those
places tumbled down as a result of the dash of elephants which
leaned on them to scratch their itching

frames and the birds that

roosted there fled away to other places. ‘he shrine being thus
dilapidated, the deity that lay enshrined in it shifted on to
places in the neighbourhood and the pial of the temple, in which
offerings were made, remained unclean.
‘The engraved rafters in
the small places with round holes, where the young pups frisked
about, were destroyed and the sharp-toothed termites were seen in

large numbers on those rafters.
உடன் சேறற் ரெய்கையோடூ அன்னபிறவும்
மடம்பட வந்த தோழிக் கண்ணும்.

Utan cérar ceykiyotu annapiravum
_Matampata vanta tolik kannum.
நீ கனவின் தேற்றிய தெளிவ-ஈப்படுச்சலும் தராச்தேற்றமும்
யாம், அவை

பொய்யாகாதபடி செய்கைளோடே

செல், தன்னறியாமை தோன்றக்

கூறிவர்த

இவளை

பொய்

உடன்கொண்டு

தோழிஃகண்ணும்

கூற்று

நிகழும்,

உடன்கொண்டு
“wei”?

போதல் முறைமையன்றென்று

என்றார்.

அறியாமம் கூறலின்

செய்கைஃளாவன :--தலைவன்

“கைபுனை

வல்வில் '* காண் ஊர்ச்தவழி இவள் “ மையில் வாண்முகம் பசப்பூர்தலும்,'”
* அவன் புணேமாண்மரீ
இய அம்பு செரிந்த வழி ' இவள் * இனை

கோக்குண்

சண்ணீர் நில்லாமைபும் பிறவுமாம் '”,

When the maid points out to him his various promises and
urges the necessity of taking the lady-love with him wherever he

goes. Here the maid is said to be short-sighted because she has
not thought of the irregularity of the procedure, she is adopting.
The maid tells him ‘“‘ your exhortations and attempts to disillusion
34
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her during the clandestine stage of your love romance have been
falsified. Even now itis not too late. It is upto you to be
righteous by taking her along with you. The ௬௦ம் “செய்கை ”
here denotes the flush that was perceivable in the lady-love’s
face when he tied the string to the bow and the flow of tears
that were to be seen when he chose his shafts or arrows, In
the 5th poem of Kalithogai we find the following lines.
: ஒரிரா வைகலுட் டாமரைப் பொய்கையு

ணீர்கீத்த மலர்போலகீ நீப்பின் வாழ்வாளோ
௮ச்சாள் கொண்டி.றக்கு மிவளரும் பெறலுயிோ”*,
Here the
survive if he
like the lotus
day on which

maid tells the
parts from her
in a waterless
you depart to

hero that the lady-love would not
even for a single night and will fade
pond. Please take this from me; the
the forest leaving her alone will be the

very day on which she willdepart this life. It is said that the
festival site, land and flower will regain their lost charm by festivals, kings and water respectively, but so far as my lady-love is
concerned, as she will die instantaneously after your departure,
nothing could be effected to restore her to her former state.
The
hero will however try to. convince the maid that she was in the

wrong and often times address his own heart.

“வேட்டச் செந்நாய் இளை
த் தூண் deh
குளவி மொய்த்த வமுகற் சின்னீர்
alter yeni
கைய செம்மொடுணீ இயர்
வருகதில்லம்ம தானே
அளியளோ வளியளெகச் கெஞ்சமர்க்தோளே.!??
(Kurun 56)
The commentator of this stanza cites this, however
to
illustrate the exclamation of the hero at tbe mid-des
ert, on
pursuing his solitary course, after refusing to take
his lady-love
along with him.

“ Let her whose hands wear the

order to share with me the

little

bangles,

water, and

accompany
that too

me in

rotten by

the wood jasmine, that dropped on it and the
remnant or the
refuse left by the hunting hound, after having quenc
hed its thirst,
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She will after all be a pitiable creature. She would hardly brook
my separation and if, on the other hand, she comes here she could
not endure the pangs and sufferings in the forest.
Ilampuranar will interpret the line “eo
as follows :—

C95 OsiesQurg@”

When the lady-love tells him that she too must be
with him.
The hero, however, will tell her as follows :—
₹: எல்வளை

யெம்மொடு

taken

நீவரின் யாழநின்

மெல்லியன் மேல்வந்த சீறடித் தாமரை
௮ல்லிசே ராயித ழரக்குத் தோய்ச்சவை

போலக்

கல்லுறி னவ்வடி கறுச்குகவல்லவோ,"”

(Kalith. 13)

Oh lady with glittering bangles. If you accompany me,
your little feet, soft and tender as they are by being smeared over
by

sweet

sandal

paste,

mixed

with

soft aniccha

flowers,

will

have to tread upon hard pebbles, when, they, which look like the
inner petals of the lotus flower will become blood-red as if coated
by vermilion.

These words were spoken by the hero in the
maid.

hearing of the

வேற்று நாட் டகல் வயின் விழமத்தானும்
Vérru nattakal vayin vilumattannom.
௮ம்ஙனம் வேற்றுகாட்டிற் பிரியும் காலத்துத்

தானுறும்

இடும்பை

யிடத்துத் தலைவற்குக் கூற்று நிகழும்.
விமுமமாவன :--பிரியக் கருதியவன் பள்ளியிடத்.துக்
வனவும், போவேமோ

தலிர்வேமோ

என

வருச்இக்

ஈலன் திரியும் என்றலும், பிரியுங்கொல் என்று

கனவிற் கூறு

கூறுவனவும்,

ஐயு.ற்ற

தலைவியை

இவள்
ஐயர்

இரசக் கூறலும், நெஞ்சிற்குச் சொல்லியழுங்குதலும் பிறவுமாம்.
When the hero reflects on tiie excruciating pangs that would
result from his separation from her.
The word “ Sgn”
con-

notes the various

outpourings

of the

hero in his dreams,

painful words of his when he is at a fix, whether he

or proceed on his mission,

the

thought

that

the

the

should

stay

lady

love’s
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beauty and grace of form will fade, the

exhortations

of the hero

to the lady-love in order to clear her doubts regarding his parting
and lastly his own addresses to his heart preferring to stay

behind.
Tlhust.
கெஞ்சு

ஈடுச்குறக்

மேட்டுங் 6டுத்துந்தா

og Au grass variate Gur
oy cosa
லின்தீங் ளெவியாப் வாய்மன்ற நின்கேள்
புதுவது பன்னாளும் பாராட்ட
மிதுவொன்

றுடைச்தென

மாசில்வண் சேக்கை

வெண்ணி

மணந்த

பாயல்சகொண் டென்றோ.்
தொடிரிரை

கடிமனை

முன்கையாள்

சாத்தோம்ப

விடுமருப் பியானை
கெடுமலை

யானு
யதுதேச

புணர்ச்சியுட்
கனவுவார்

தய்கோல்

சையாறுகொள்ளாள்

வல்லுவள்

கொல்லோ

ய்லங்குதேர்ச் கோடு

வெஞ்சாரம்

போட

ஈடுநின்று

செய்பொருள் முற்று மளவென்றா ராயிழாய்
தாமிடை

கொண்ட

ததுவாயிற் றம்மின்றி

யாழுயிர் வாழு மதுகை

யிலேமாயிற்

ஜொய்யி றுறக்தா ரவரெனத்

தம்வயி

ஜெொய்யார்£ நுவலும் பழிநிற்பக் தம்மொடு
போயின்று
Oh lady with
that the thing the
with fear and the
develops in course

சொல்லெ

ன்னுயிர்,

்

(Kalith.

24)

sweet mellifluous words.
True is the adage
hearing of which made one’s heart tremble
existence or otherwise of which was in doubt,
of time as an actual object of fear and harasses

the doubter.
The hero, contrary to his usual practice, caressed and praised

me in novel ways.
Hence I suspected that this unusual act on
his part indicated his parting from me.
While I stood analysing
it, the hero who was lying on my shoulders in the beautiful
mattress prepared in five different ways, exclaimed in his dream
as follows :—

Will this lady-love with the bangles carry
life and

maintain

the

sacred

fire

without

on

the household

entertaining

mental
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worry, till the time when

[

complete

the

errand

viz.,

patching

up the quarrel between two rival kings after crossing the dreary
palai tract adjoining the lofty hills, where, the elephants with
piercing tusks run towards the mirage, mistaking it for a watercourse, being driven by extreme thirst.
My dear maid! If it is
wealth-seeking that lies as a hindrance to our mutual sexual
enjoyment, and, if, as you know, I will be unable to put up with
the separation, tell him straight that, when he parts from me, he
does so with the censures of the neighbouring women, who will
criticise him for having parted from me—he who never’ before

kept himself away
goes with him.

from

his

lady-love—and

that

The hero when once he is bent upon parting

my

life too

from her, often-

times used to waver whether he should proceed or not,
உண்ணா

மையி னுயங்கிய மருங்கின்

வாடாப் படி.வத் தான்றோர் போல
வரைசார் றுகெறி

நிரைபுடன்

செல்லும்

கான யானை கவினழி குன்றம்
இறர்துபொரு டருதலும் மாற்றாய் Opis
சில்லிருங் கூஈ்த னல்லகம் பொருந்தி
யொஜழியின் வறுமை

|

யஞ்சுதி யளித்த

வடையை வாழி கெஞ்சே நிலவென
கெய்கணி நெடுவே லெஃூ ஸிமைசக்கும்
மழைமருள்

பஃ்றோன் மாவண்

சோழர்

கழைமாய்

காவிரி

கடன்மண்டு பெருர் துறை

யிறவொடு

வந்து

கோதையொடு

பெயரும்

பெருங்கட லோதம் போல

வொன்றிய் கொள்ளாய் சென்ன௮தருபொருட்கே."?
The hero addresses his heart.

(Akam.

123)

Oh heart, fare thee well.

You

cannot brook to part from the lady-love in order to earn wealth
after crossing the hills, where the wild elephants which roam in
herds in the narrow tracts on the foot of the hills lose all vigour
and become weak having nothing to eat, just like the mendicants
who had expoused severe austerities. On the other hand, you would

not rest

content

with

staying

away

to

please

your

lady-love
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because you havea terrible dread of poverty which will hardly
allow you to carry on your household life with ease and comfort.

Hence your predicament is highly pitiable. You are simply
wavering and restless like the billows of the wide sea that is
owned by the munificent céla kings who possess big armies handling long

javelins

and

leather

shields,

shore with the fish known as the Iravu

and

that

and

recede

approach

the

after taking

with them pearl wreaths,

. மீட்டுவர வாய்ந்த வகையின் கண்ணும்
Mittuvara vaynta vakaiyin kannum.

பிரிந்த தலைவன்

இடைச்சுசத்து

உருவ

வெளிப்பட்டுழியம்

மனம்

வேறுபட்டுழியும் மீண்டு வருதலை ஆராய்ர்ச கூறுபாட்டின் கண்ணும்,

When the hero who proceeds on his mission remembers in
the way his wife and sees in his imagination her actual form and
resolves to return to the place of the lady-love.
Lust.
உழையணச் துண்ட விறைவாங் குயர்சனைப்
புல்லசை யிரத்திப் பசுங்காய் பொற்பக்
கல்சேர் சிறுநெறி மல்கத் தா௮ம்

பெருங்கா,டி.றர்.து மெய்தவச் தனவால்
அருஞ்செயற் பொருட்பிணி
சே௮

மடந்தை

முன்னி யாமே

யென்றவிற் ரான்ற

னெய்த லுண்கண் பைதல் கூரப்

பின்னிரும் கூச்தல் மறையினள் பெரிதழிச்
அ.தியன் மண்டிய வொலிதலை ஞாட்பி
னிம்மென் பெருங்களத் Bua ரூதும்

ஆம்பலங் குழலி னேங்இக்
கலங்கஞ ருறுவோள் புலம்புகொ ணோக்கே,
(Narrinai. 113)

Here we find the hero giving out his feelings, on seeing before
his mind’s eye the actual form or image of the lady-love.
It is surprising to see the glances of the weeping eyes of my
lady-love actually before me, which has managed to cross even
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the extensive forest full of narrow

paths

studded

with

stones

which resemble the unripe fruits of the Zratti with brittle base
and lofty branches slightly bent down as the dear browzed
on it ; the very looks of the lady-love whose eyes, when I informed

her of my parting in quest of wealth, were full
hiding her

face

with

her

hair tresses

lost

of grief and who,
all

heart

and wept

actually like the reed pipe played by the musicians in the wide
battle-field full of uproar when the cera king was out for a big
fight.
eax n@shs

pars Ge QagCs

yorsro

சிறியிலை வேம்பின் பெரியகொன்ற

கடா௮ஞ் செருக்கயெ கடுஞ்செ முன்பிற்
களிறுநின் நிறந்த மீ£லீரத்துப்
பால்வீ தோன்மூலை

யகடுகிலஞ் சேர்த்தப்

பசியட முடங்கிய பைங்கட் செச்சாய்
மாயா வேட்டம் போகிய
பொய்யா

கணவன்

மரபிற் பிணஷினைச் இரங்கும்

விருந்தின் வெங்காட்டு வருந்துதும் யாமே
மாள்வினைக்

சகல்வா

மெனினும்

,மீள்வாமெனினும் சீதுணிர்த.துவே,

(Narrinai, 103)
»

My dear heart! It is our lot

to suffer

in

this

new

jungle

where the male of the brown-coloured wild dog which lies with its
milkless breast laid on the ground in the dampness or moisture
caused

by the urine of the male-elephant,

which with its extreme

fury and rut, broke the big branches of the margossa tree with its

slender rind and small leaves, used to be worried

at the

thought

or recollection of its former union with the bitch.
It is not fur
me to dictate to you whether we must proceed in search of wealth
or try to return to the place of our lady-love; itis for you to
choose.
Here we see the hero at a fix.

கெடுங் கழை முளிய வேனி னீடி.்
கடுங்கதிர் ஞாயிறு

கல்பகத் தெறுதவின்

வெய்ய வாயின முன்னே

யினியே

யொண்ணுத

யுள்ளுதொறுக்

தண்ணிய

லரிவையை

வாயின சுரத்திடை யாழே,

(Ainkuyu. 322)
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The hero who is in the mid-desert is full of feelings
remembering the lady-love’s qualities of head and heart.

on

The passage across the desert which was very hot because
of the scorching summer heat which caused the bamboos as well
as the rocks break, appears very cool and comfortable, when I

begin to ponder over the tender and
lady-love with the bright forehead.

amiable

qualities

of my

அவ்வழிப் பேநகிய சிறப்பின் கண்ணும்
Avvalip perukiya cirappin kannum.
பிரிர்ச இடத் துத்தான் பெற்ற பெருக்கம் எய்திய சிறப்பின் கண்
ணும், மனமகிழ்ந்து கூறும், சறப்பாவன; பசைவென்று
இறை
முதலி
யன கோடலும் பொருண் முடித்தலும் துறைபோயெ ஓச்தும் பிறவமாம்.
The hero will gladly have his say, when, in his period of
separation from his lady-love he attains fame in all ways.
The
fame consists in his extraction of subsidies or tributes from his
adversary after a victory over him, completion of his errand etc,
11109.
கோட

லெதிர்முைப்

நாறிதழ்ஈ குவளையொ
யைது

பசுலீ முல்லை
டிடைப்பட

கொடைமாண்ட

கோதை

விரைஇ
போல

ஈறிய ஈல்லாண் மேனி

மூறியினும் வாயது முயங்கு மினியே.

(Kurun. 62)

The sweet and lovely frame of this lady-love which smells as
the wreath well-knit with the red kanal, the tender mullai and
the Kuvalai with fragrant petals, is softer and brighter than the

tender shoots and is very agreeable to embrace.
பேரிசை யூர்திப் பாகர் பாங்கினும்
Péricai yirtip pakar pankioum
llam,

STDNO

Qousgeoge u7sis@Gi கூறுதற் கண்ணும்,

When the hero praises the ability of his
him of the pleasure he enjoyed.

charioteer and tells
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Tllust.

மறத்தற் கரிதாற் பாக பன்னாள்
வ.றத்தொடு பொருக்திய வலகுதொழிற் கொளீஇய
மழ மழை பொழிக்த 'புதுநீ ரவல
காவில் பல்்ளை கறங்கு மாண்வினை

மணியொலி கொள்ளாள் வாணுதல் அதனா
லேகுமின் என்ற விளையர் வல்லே
£இல்புக் கறியுஈ ராக மெல்லென
UM COE

சில் போது

REFN

OTE DS

கழீஇச்

கொண்டு பல்கு லழுத்திய

வந்நிலை புகுதலின் மெய் வரு

துரு௮

வீழ் பூ மூடியள் கவைஇய
மடமா

வறிவை

மூழ்கச் தயர் நிலையே,

Oh Charioteer! owing to the
the frogs in the pools full of fresh

.

(0][கரரம்ரதுர், 42)

incessant noise produced by
water which flowed in as a

result of the rain, which used to come down in order that the
world which suffered a lot by a protracted drought may again
brush up and resume its activities with mirth and joy, our lady-

love with the bright forehead.is not likely to hear the sound of
the tongued bells that we have tied to our chariot. Hence at our
behest, some youngsters went in
wife of our arrival.

advance

to iaform

On hearing it, she, who had her

our

house-

purificatory

bath in oil, dressed her hair neatly, and put some flowers on it.
At that time I surprised her; she at once approached me with her
bent frame and half-dressed loose hair and fondly embraced me.

This I can never forget.

Please drive fast the chariot

may have such a loving embrace once

again,

இருச்த வேர்? னருச்சொழில் முடிச்செனப்
புரிக்ச சகாதலொடு

பெருந்தேர் யானு

மேறிய தறிச்தன் றல்லது வந்தவாறு
ஈனியறிச் தன்றோ

விலனே தாஅய்

மூயற்பறமுகளு முல்லையம் புறவிற்
கவைக்கதிர் வரதன் சநூராங்கண
மெல்லிய லரிவை

யில்வயி

னிதீஇ

யிழிமின் என்றரின் மொழிமருண் டிரினே
35

so

that I

274
வான் வழங்கயெற்கை

வளிபூட் டினையோ

மானுருவாக கின் மனம் பூட் டினையோ
வரைமதி வாழியோ வலவ வெனத்தன்
வரசைமருண் மார்பி னளிப்பனன் முயங்கி
மனைக்கொண்டு

புக்கன

னெடுச்சகை

விருச்தேர் பெற்றன டிருந்திழை யோளே,

(Akam. 384)

My dear charioteer! Having completed the
T was sent by my king who is in

errand on which

his war camp, I, full

of love for

my lady, am conscious only of having ascended the big chariot but
Iam not

aware

of

bewildered when you

how

ask

I came

here

me

descend, having

to

so soon.

chariot at the house of my loveable wife, who

I am

simply

stopped

the

resides in the small

hamlet which is full of varaku (Common millet) well-grown in the
mullai tracts where the rabbits play about freely. Was it the horse
that you harnessed to the chariot ? Or was it wind itself, the wind
that blows about freely in the sky, that you attached or fastened
to it.

Or wasit

your

horse ? Please tell me.

own

mind

which

served instead

of

the

So saying, the hero hugged him and both

of them were the guests of the housewife.

Here we see the hero praising the abilities

of his

charioteer.

காமக் கிபூத்தி மனையோ ளென்றிவர்

ஏழறுகிளவி சோல்லிய Cad pi,
Kamakkilatti manaiyS lenrivar

Emutru kilavi colliya vetirum.

காமச் இழத்தியும் மனையாளும் என்று சொல்லு மிருவரும்
கரவலாகச் கூறிய கூற்றின் எதிரும் தலைவன் கூற்று நிகழும்,
மவை

பாது

இவ்விருவரும் இல்லுறை மகளிசாதலின் தலைவன் மாட்டு நிகழு
இருவர்க்கும் ஒக்கும் என்க,
அஃதாவது வழிவந்த வாறென்னை

யெனவும் வருத்த மூற்றீரெனவும் இக்நிசரன பல கூறுதல்,
When the hero

(Ilam).

is confronted with perplexing and searching

questions from his wife as well as his concubine, ‘ You have come
a long way,’ ‘you ought to have suffered a lot,’ are some of the
words likely to be spoken by them.
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எரிசவர்ச்துண்ட வென்றாழ் நீளிடை
யரிய வாயினு மெளிய வன்றே

வவ்வுற கெஞ்சல் கவவு ஈனி விரும்பக்
கடுமான் றிண்டேர் சடைஇ

கெடுமா னோக்? நின்னுள்ளியாம் வரவே,

(Ainguru.)

My dear lady with eyes long like the deer.
When once I
thought of coming to you driving fast my chariot drawn by fleetfooted horses, with my heart full of love for you, even the dry

desert rendered fiery by the scorching sun, though
difficult to cross, to me, it is very easy to cross.
These words are in reply to the lady who
should have suffered much on his way.

told

it is generally
him that he

தொடங்குவினை தவிரா வசைவி னோன்றுட்
இடச்துயிர் மறுகுவ தாயினு மிடம்படின்

வீழ்களிறு மிசையாப் புலியினுஞ் Apes
StS Haars

Stas Svs

சிறப்பச்

செய்வினைக் சகன்ற காலை யெஃகுற்
றிருவே ரய தெரிதகு வனப்பின்
* மரவி

னறுவடி

போலச்

சாண்டொறும்

மேவல் சண்டா மூழ்நோச்

குண்கண்

,

நினையாது கழிக்த வைக லெனையாஉம்
வாழலன் யானெனச் தேற்றிட் பன்மாண்

தாழக் கூறிய தகைசா னன்மொழி
மறந்தனிர் போறிர் எம்மெனச் சிறந்த நின்
னெயிறுகெழுதுவர்வா

யின்னகை யழுங்க

வினவலானாப் புனையிழை ே களினி
வெம்மை தண்டா வெரியுகு பறந்தலைச்
கொம்மை

வாடிய வியவுள் யானை

மீர் மருங்கறியாது தேர்மருங்கோடி
யறுநீ ரம்பியி னெறிமுத லுணங்கு
முள்ளுகர்ப் பணிக்கு மூச்கருவ் கடத்திடை

யெள்ளல் கோனாப் பொருடால் விருப்பொடு
நாணுத்தளையாக வைட மாண்வினைச்
குடம்பாண் டொழிர்தமை யல்லதை

மடங்கெழு கெஞ்சம் நின்னுழையதுவே,

(Akam, 29).
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My dear girl! When-I embarked un my mission goaded by
the firm and spotless resolve which was in fact stronger than the
mentality of the tiger, which, though in the pangs of extreme
hunger, will not condescend to eat an elephant, if, while it was
beaten by it, fell on its left side and not on the right, I told you
that I will never outlive even a single day on which I failed to
remember your pleasant eyes which resemble the two halves of

a tender mango cut in twain. You now ask me incessantly even
suppressing your smile that used to proceed from the polished
teeth of your coral-like mouth, whether [ forgot my former words
of encouragement to you.
Please listen.
[t+ was only my
physical frame which bound by the sense of shame, and unable

to put up with poverty which will be censured by the public,
and full of the eagerness to earn wealth, that ventured to proceed
to the dreary forest, the very thought of which
one tremble and lose

all

heart,

and

where

is likely to make

the

had its mastaka reduced by the scorching heat

elephant

onthe

which

vast palai

tract, not finding any water in its way, rushes towards the mirage

the route

like a boat

stranded for want of water; but my mind was all the

and quite

disappointed lies languished on

while with

you.
These are the words of the hero in response to
asked him whether he

forgot

all

about

the lady who

her while he

was

away

from her on his thission.
சேன்ற தேளத் துடிப்புநனி விளக்கி

யின்றிச் சென்ற தன்னிலை கிளப்பினும்,
Centra téet tulappunani vilakki
Yinriec cenra tannilai kilappinum,
சான் சென்ற தேயத்து வருத்தத்தை

மிகவும்

விளக்இத்

ஒழித்துச் சென்ற தன்னிலைமை எளப்பினும் கூற்று நிகமும்.

தலைவியை

(1]ஜு.)

When the hero dilates upon the many hardships that confronted him in the place he had gone to and

tells

her

of his state or

condition after he parted from her in quest of wealth
ஒழித்தது பழித்த கெஞ்சமொடு வழிப்படர்ச்
அள்ளியு மறிதிரோ வெம்மென யாழசின்
முள்ளெயிற்றுத் துவர்வாய் தவ லழுங்க

or fortune.
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சோய்முர் துறத்து சொதுமன் மொழியனின்

ஆய்கல மறப்பனோ மற்றே சேணிகரச்
தொலவிகழை

பிசைச்ச ஜெலிசொரி

யொண்பறி

படுஜெமல் புசையப் பொச்தி நெடுகிலை
மூளிபுன் மீமிசை வளிசுழற் ரக்
கரடுகவர் பெருர்தி யோடுவயி னோடலி
னதர்கெடுச் தலறிய சாசத்தொ

டொராக்கு

மதர்புலி வெரீஇய மையல் வேழத்
,இனக்தலை மயங்கெய ॥னந்தலைப் பெருங்காட்டு

ஞான்றுதோன் றவிர்சுடர் மான்றாம் பட்டென
கட்படசோதி கிற்படர்ச் துள்ளி
யருஞ்செல வாற்றா வாரிடை ஜெரேசொனப்
பரச்துபடு பாய னவ்வி பட்டென

விலங்குவளை செறியா விகுத்த கோச்கமொடு
நிலங்களே

நினைவினை

நின்ற நிற்கண்

டின்னகை

யினைய மாகவு மெம்வயின்

ஊடல் யாங்குவம் சன்றென யாழகின்
கோடேர்து புருவமொடு குவவு]த னீவி
நறுங்கதுப் புளரிய நன்ன ரமையத்து
வறுங்கை

காட்டிய வாயல் கனவி

னேற்றேக் கற்ற வுலமால்
போற்றா

யாகலிற் புலத்தியா லெம்மே,

(Akam.

39)

Please do not speak words of estrangement assuming pain
or affliction, and suppressing the smile that emanates from your

thorn-like teeth, questioning me at the same time whether I ever
thought of you while I went away and stayed in a far-off place,
with a

mentality

that

denounced

saying that no one should

sentiments.

offend

or

or

pooh-poohed

hurt

woman’s

general

feelings

or

Can I ever forget your excellent beauty and grace ?

After having proceeded to a far-off place,
at sun-down, in the big forest, where, as the

bamboos

the

clashing

against

one

another,

I thought of you

bright sparks of the

set fire to the

dried

leavee and ultimately produced a big fire, the elephant herds
which dreaded the well-grown tiger ran along with the caravans
who dispersed helter-skelter in utter fright or consternation, and
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remembered you, who, with eyes down like those of the female
deer which tries to sleep at dusk, tried to keep your falling

bangles in their places, scratching the earth with your toes.
How is it, then, you have chosen to pick a quarrel with me?
Even knowing my attitude as such, you prefer to get estranged
from me and Iam sure this is because you have not sufficiently
realised the embarrassment I am in, as a result of the false dream,

in which I had the rare pleasure and privilege of feeling with my
hands

your

eye-brows

as well

as

your forehead

and

dressing

your sweet-smelling tresses.

அருந்தொழில் ழடிந்த செம்மற் காலை
விநந்தோடு நல்லவை

வேண்டற் கண்ணும்,

Aruntolil mutinta cemmar kalai
Viruntotu nallavai véntarkannum.
௮ரிய வினையை முடித் துவந்த தலைமைக் காலத்து விருச்தினரொடு
கூட ஈல்லவற்கறக் களத்தி விருப்பமுறுதற் கண்ணும் கூற்று நிகழும்,
(Llam.)
செயற்கு அரிதாகிய வினையை

தே

தலைவி

விருக்தெகிர்

முதலியவற்றைக்

முடித்த

கோடலோடே.

காண்டல் வேண்டி௰

தலைமையை

மீராடிக்

எய்திய

கோலஞ்

காலத்

செய்சல்

இடத்தும் தலைவன் கூற்று நிகழும்,

6

(Nach.)

When on the successful completion of his undertaking the
hero returns to the place and longs to see the lady well-dressed
and quite ready to welcome him.
Tlust.
லாம் புதலை மணந்த நிரம்பா வியவி

னோங்கித் தோன்று முமண் பொலி இறுகுடிக்
சளரிப் புளியிற் சாய்பசி பெயர்ப்ப
வுச்சிச்கொண்ட வோங்குகுடை வம்பலீர்
மூற்றையு மூடையமே
வீழ்மா மணிய

மற்றே பிற்றை

புனைகெடுங் கூச்ச

னீர்வார் புள்ளி யாக ஈனைப்ப
விருந்தயர் விருப்பினள் வருக்துர்

இருக்திழை யரிவைச் சேமொழி நிலையே,

(Narrinai. 374)
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Oh ye new-comers with tall umbrellas over your heads, who are
refreshed by the tamarind which grows in the marshes of the tiny

village full of salt-dealers and situated in a rough and inaccessible
path.

Was it given to me

before this to see

tears which stood concealed from me in my

my lady-love,

presence,

with

but which

flowed down in drops on her breast almost immediately after I
left her, actually enter the cooking apartment in order to feast
me and engage herself in preparing the various sweet-dishes ; she

whose tresses are as bright as the blue
ornaments of excellent workmanship and
enticing voice.

No,I say, I

enjoy

that

I know she had never entered the kitcben

gem who wears
who has a sweet
happy

fine
and

sight only now.

heretofore.

Now

she

does it only because of her extreme affection for me.

மாலை யேந்திய பெஸ்டிநம் மக்களும்
கேளிர் ஒழக்கத்துப் புகற்சிக் கண்ணும்,

Malai yéntiya pentirum makkalum
Kélir olukkattup pukarcik kannum.
எதிர்கொண்டு

மங்கலமாக மாலை

யேந்தி நின்றபெண்டிரும் மச்சளும் கேளிரும் ஒழுகும்

வினை முற்றிப் புகுக்ச தலைமகனை

ஒழுக்கத்து விருப்

பத்தின் கண்ணும் கூற்று நிகழும்,
When

the women,

children

and relations receive

him

with

garlands after his successful finish of his various errands.

Ilampitiranar observes here as follows :—
ஈண்டு ஒழுக்கமாவத--சொல்லாது பெயர்ச்தீர் என்றானும், இளமையும்
காமமும் நோக்காது பெயர்ந்திர் என்றானுங் கூறி, இதற்குச் காரணம்
என்னை எனத் தலைவன் வந்துழி அவர் நிகழ்த்தும் நிகழ்ச்சி,

Here the word “ conduct” connotes the act
who would ask him why he departed

of the lady-love

abruptly without informing

her, or why he left her without the least regard
for youthhood as well as passion.
உள்ளின: னல்லனோ யானே யுள்ளி
நினைக்தன னல்லனோ பெரிதே நினைத்து
மருண்டனெ னல்லனோ வுலக ச்துப்பண்பே
நீடிய மாத்த கோடுதோய் மலிகிழறை

or

consideration
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யிறைத்துணச் சென்றற் ௫௮
கனைப் பெருங் காமம் மீண்டு கடைச்கொளலே, (18 பரமா. 99)
In the commentary to kuruntokai

we

find this as

the

reply

of the hero to the lady-love who asked him immediately on his
return after a long separation with immense wealth, whether he
ever thought of her.
I did think that the passion which like huge flood that touches
the top most branch of the river-side tree, and which in the passage

of time dwindles down, so that one has to dig the river for getting
even a little water, should diminish in size and gradually waste
away on seeing me.
Nay, I repeatedly thought of it. But a
reflection on human nature which with its love of wealth is often
a hindrance to sexual bliss, often confounded me.

The nature referred to here is the convention that the
house-holder who wants to carry on a successful married life, if

he sets out from his house in quest

of wealth, must

return only

after earning enough wealth.
‘The analogy here is striking and
full of force.
Just as the flood which touched the top of the

tree, flowed through a long distance

in its way

and

subsided so

that one had to bale out its water, the passion also was huge at
the outset, gradually declined as I came and vanished as soon

as I had my
maid

that,

audience with
though

he was

my lady-love.
extremely

The

anxious

hero

tells

the

to

return,

he

delayed so long only fearing the natnre of the world é,e¢., if
he had tried to amass wealth in right earnest it would have taken

many months; but as in the
her, he was tempted

meanwhile

his

thoughts were after

to return, rather early.

திருந்துங் காட்டிப் பெரும் பெயர்ச் கற்பின்
நாணுடை யரிவை மாணகர் கெடுந்தே

செய்தவர் தன்றாம் பாக ஈல்வர
விளைய ரிசைச்சலிற் இளையோ செல்லாஞ்
சேயுயர் நெடுங்கடைத் துவன்றின செதிர்மார்
தாயரும் புதல்வரும் தம்முன் பறியாக்
கழிபேருவகை வழிவழி இறப்ப
வறம்புரி யொழுக்கங் காண்கம்

வருச்தின காண்க நின்றிருக்து நடைமாவே,
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The

hero

addresses

his

charioteer

while

returning

after

fulfilling his mission.

Oh charioteer ! our chariot has neared the place

of the lady-

love who looks very bright in her chastity.
Learning our arrival
through the urchins one and all our relatives have assembled in

the lofty palace-gate in order to welcome us. We shall presently

see the excellent life of righteousness and modesty led by the
lady-love to the great satisfaction of her mothers and relatives.

Please goad the horses and drive fast the chariot.
ஏனை வாயி லெதிரோடு தோகை௫
Enaivayi letirotu tokaii.

சிறந்த மொழியை
கூற்றோடே

ஒழிச்து

கின்ற

வாயில்கட்கு

எதிரே

கூறுக

மூழ் கூறியவற்றைச் தொகுத்து,

Reckoned with the hero’s reply to the speeches of some others
also.
In all these thirty-three places the hero is expected to
speak out.
Dust.
“s@sw arr umesr”
For transl See p. 249 (Thol. Karpu)

(Narrinai. 250)

Sutra‘147.
அவனறி

வாற்ற வறியு மாகவி

னேற்றற் கண்ணு நிறுத்தற் கண்ணும்.
Avanafri varra variyu makalin

Errar kannu niruttar kannum
This Sutra details the several places

where

the

lady-love is

expected to speak out during the Karpu stage.

உரிமை கொடுத்த கிழவோன் பாங்கிற்
பேரமையிற்

நீரியா வன்பின் கண்ணும்.

Urimai kotutta kilavon pankir
Perumaiyir ririya vanpin kannum.
When the hero who is well-versed in the Vedas and the
Sastras sets himself to perform sacrifices and when his wives, who
know him as an erudite scholar, act up to his will and pleasure
36
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ungrudgingly when he chooses the best among them for participating in the ceremonial functions with him, all the while feeling
quite satisfied with the rights and privileges accorded to them.
The heroes belong to the three varnas viz., Brahma, kshatrya
and vaisya. The Brahman can marry or take to
all the four castes.°The kshatriya or the warrior
as the other two castes and the vaisyas can have
of his own caste and another from the last caste.

wife members of
from his as well
two wives one
When, however,

the performer of the sacrifice chooses the wife of his own caste as
" his partner in the ceremonial functions, the other wives will not
raise any objection but remain contented in the knowledge that
he did quite the proper thing and feel greatly attached to him.
(Nach.)

Ilam.
தலைவனது கினைவைத் தலைவி மிச அறியுமாகலின் அவனை
கூறுதற் கண்ணும்,

When the lady-love talks in high terms
knew his mind very well.
நின்ற சொல்லர் நீடு தோன்
என்று மென்றோள்

of the

உயர்த்தக்

hero as she

நினியர்

பிரிபறி ய லே

தாமரைச் தண்டா தாதி மிமிசைச்
சரக்திற் றொடுச்ச இரேன் போலப்
புரைய மன்ற புரையோர் கேண்மை
நீரின் றமையா
தம்மின் மையா

வுலசம் போலத்
seen

தருளி

நறுநுதல் பசத்த லஞ்சிச்
சிறுமை யுறுபவோ செய்பறி யலரே,

My dear maid!

Our hero is one who

(Narrinai. 1)

will

never swerve from

the path of virtue, ever sweet and agreeable.

He

never

remains

separated from me. His love and attachment are as dignified as
the honey formed on the Sandal wood tree with the pollen
obtained from the lotus as well asthe Sandal wood.
Being so,
do you think that he would get non plussed on seeing the change
in colour perceptible in my forehead, when, he

he is as indispensable to me as water to the
from me to earn wealth.

who

world,

knows

that

tries to part
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நிறுத்தற் சண்ணும்,
When the lady-love speaks out after

weighing correctly the

hero’s qualities of head and heart mentioned by the maid.
“நிலச்தினும் பெரிதே வானினு மூயர்க் சன்று
நீரினு மாரள வின்றே சாரற்

சருங்கோம் குறிஞ்சிப்பூக் கொண்டு
பெருச்சே னிழைக்கும் காடனொடு

ஈட்பே.

(Kurun 3)

The friendship and attachment of the hero, in whose hilly
tracts honey is produced in large quantities through the kurinji

flowers with black rinds, is bigger than the world, loftier than the
horizon and broader than the ocean.
கிடிவனை மகடூ௨ப் புலம்புபேரி தாகவின்
அலமால் பெருகிய காமத்து மிததியும்.
Kilavanai makatiup pulampu peritakalin
Alamara! perukiya kamattu mikutiyum.
When the lady-love is greatly pained on account of the fairly

long separation of her husband from her, owing to various errands.
கரமச் தாங்குமதி மென்போர் தாம
தீறியலர் சொல்லோ

வனைமது

சையர்கொல்

யாமெய் காதலர்ச் காணே மரயிற்
செறிதுனி பெருகிய செஞ்சமொடு பெருகிர்ச்
கல்பொரு

சிறு நுரைபோல

மெல்ல மெல்ல வில்லா குதுமே,

(Kurun. 290)

In Kuruntokai we find this poem attributed to the Jady-love,
who talks to the maid and whose speech is intended for one who
is present but spoken as if to a third person (munnilaippuramoli).

This is the reply of the heroine to the maid

who

advises

her to

await her hero’s arrival with tranquillity and patience.
Those who press me to put up patiently with love-passion do
not seem to realise the force of Love.
Are they really so very

strong as to put up with it? For my part I am sure to be
gradually wasted away as the small foam in a flood that strikes
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against a rocky surface, if I cannot have a sight of my dear hero.
The.idea here is, that she will die, if her hero prolongs the period
of separation,
நீர்மீ டாடிற் கண்ணுஞ் சிவக்கும்

ஆர்ந்தோர் வாயிற் ஜேனும் புளிக்கும்
தணந்தனை

யாயினெம் மில்லுய்த்துக் கொடுமோ

௮ந்தண் பொய்சை

யெந்தை மெம்மூர்க்

கடும்பாம்பு வழங்குர் தெருவின்
கடுங்கஞு செவ்வகம் களை சந்த வெம்மே,

(Kurun.

354)

The water is cool and pleasant to bathe and dive, but if one
plays in it for a long time, his eyes get reddened, Honey is no doubt
sweet, but to one who frequently tastes it, it gives a sour taste.
Hence, if, owing to great familiarity you are bent upon parting

from me, you, who had rescued me and relieved me of my misery
in days that are past, in the streets full of venomous serpents,
will do well to take me to my father’s house and
சன்கைக் கொண்டு
தீன்கைச் கொண்டெ
௮ன்னை

போல

தன்க ணொற்றியும்
னன்னுத னீவியும்

வினிய கூறியும்

கள்வர் போலக் கொடியன்
மணியென

jeave me there.

மாதோ

விழிதரு மருவிப் பொன்னென

வேங்கை தாய வோகங்குமலை யடுக்கத்
தாடுகழை நிவந்த பைங்கண் சூரங்இல்

ஓடுமழை இழிக்குஞ் சென்னிச்
கோடுயர் பிறங்கல் மலைகிழ வோனே,

(Narrinai. 28)

Our hero who owns the hill with many lofty peaks and
with rivulets or hill-streams as clear as the blue gem, and on the
sides of which, the tall bamboos with green knuckles pierce the
clouds that pass through the sky, was all kindness to me when
he first espoused me and showed his extreme affection

for me by

pressing my hands in his eyes and by gently touching my bright
forehead witb his hands and spoke to me endearing words as a
mother would do. But the same hero is now as bad and cruel as
a thief. Really his conduct is cruel and blameworthy.

285
வீமுகச் வீழப் படுவார்ச் கமையுமே

வாமு மென்னுஞ் செருக்கு,
The pride or the

்

mental satisfaction

(Kural.-1193)
that, even

though the

the hero has left for the time-being, he will return soon and that a

happy household life will then be possible, is fit*to be entertained
only by those women who are

dearly.

loved

by

those whom

But, as it is not given to me to be loved by

they

love

my hero, I

have nothing to choose but to die and put an end to my miserable
existence,

இன்பழ மீடும்பையு மாகிய விடத்தும்
Inpamu mitumpaiyu makiya vitattum.
௮ங்கனம் அலமசல் பெருகிய வழித் தலைவனை எதிர்ப்பட்ட ஞான்று
இன்பமும், தனிப்பட்ட ஞான்று துன்பமும் உளவா௫யெ இடத்தம்.
(Nach.)

When in consequence of the mental distress she is pleased
whenever she sees her husband and aggrieved when alone owing
to his separation from her.
ust. ,
வாரல் மென்றினைப் புலவுச் குரன் மாக்தச் ,

சாரல் வரைய கிளையுடன் குழீதி
வளியெறி

வயிரிற் சளிவிளி பயிற்று

களியிருஞ் சிலம்பி னன்மலை
புணரிற் புணருமா

காடன்

செழிலே பிரியின்

மணிமிடைபொன்னின்

மாமை

சாயவெ

னணிகலஞ் சிசைக்குமார் பசலை யதனா
லசுணச் கொல்பவர் சைபோ

னன்று

மின்பமுச் துன்ப-மு மூடைத்தே
தண்கமழ்

கறுந்தார் விறலவன் மார்பே,

(Narrinai. 304)

Whenever the chief of the hills, where the parrots with their
kith and kin eat thé sweet-smelling soft millet and invite one
another in a voice, which sounds like the wind instrument known

as the bugle or horn, comes to espouse me, I will put on a lovely
appearance ; but

the

moment

he is

away

from me

my

entire
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beauty and loveliness is marred by the

appearance of pasalai or

the yellow spots, which, like the gold that is interspersed or
fitted in a blue gem, disfigures my frame, which is as lovely and
graceful as the tender shoots of the mango-tree.
Hence the
chest of my hero which is soft and tender and which wears a

fragrant wreath !s possessed both of pleasure
the hand of those who are bent on killing

and pain

the bird

just like

known as the

Acunam, which is reputed to be a great enjoyer of sweet music.
* இன்ச

ணுடைத்தவர்

புன்ச ணுடைச்தாற்

பார்வல் பிரிவஞ்சம்
புணர்வு,

(Kural. 1152)

.True the hero’s mere glance when he waited on me

attire improvised from leaves during the clandestine

with the

stage of our

love-affair was enjoyable as it indicated his desire to mix with me,
Now, even when I am actually. under his embrace, I entertain

fear because of the apprehension that he would part from me.
She fears because ske thinks that the hero overdid things.
“* மூள்ளுறழ் முளையெயிற் றமிழ்தூறுர் திரீரைக்
கள்ளினு மூழ்செய்யு மெனவுரைச்து மமையாசென்

ஜெள்ளிழை திருத்தும்*
He praised me to the skies and told me that the spittle
which flowed like nectar or ambrosia from the teeth as pointed
as the thorn, pleased him more than toddy itself, and he did not
stop there but proceeded to set right my bright ornaments which
lay upturned andin disorder
Hence the fear.

குக்கூ. வென்றது கோழி யதனெகிர்
துட்கென் றற்றென் நர்உகெஞ்சம்
சோடோய்

காதலர்ப் பிரிக்கும்

வாள்போல் வைகறை

வச்தன்றா லெனவே.

The cock is crowing coo-coo
fear as the day-break has

and my

approached,

pure
which

from my hero and hinder our sexual bliss.

கயந்தலை தோன்றிய காமர் நெய்யணி

நயந்த கிழவனை நெத்சு புண்ணுநீட
நளியி னீக்கிய விளிவரு நிலையும்.

(Kurun. 157)

heart
will

entertains

separate

me
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Kayantalai tonriya kamar neyyani
Nayanta kilavanai neficu punnurii

Naliyi nikkiya vilivaru nilayum.
யானைக் கன்றுபோலும் புதல்வன் பிறத்தலான் உளதாயெ

விருப்பத்

தையுடைய கெய்யணிக்கு விரும்பிய தலைவனை கெஞ்சைவருச்தித் தன்னைச்
செறிதவலினின்று நீச்செய இளிவர்த நிலைமைக் கண்ணும்.
தன்னை

அ௮வமதித்தர்னென்று

*: இளிவருநிலை ”? என்றார்.

When the lady-love torments the hero who eagerly expects to
witness

the

purificatory ceremony known in subjective

treatises

as the Neyyani which is performed on the birth of a son and asks
him to keep away

from her.

As she

regarded or neglected her, the ௬௦108

thought

thatthe

hero dis-

“ இளிவருகிலை ” are employed

here.

Illust.
கரும்பு ஈடு பாத்திக் கதிர்ச்த வாம்பல்

சுரும்புபசி களையும் பெரும்புன லூர
புதல்வனை மீன் வெம் மேணி
லதுவே

முூயங்க

தெய்யநின் மார்புசிதைப் பதுவே,

(Ainguru. 65)

Oh Lord of the Marudam tract full of big water-courses,
where the blue lotus which grew wellin the midst of sugar-cane
feeds and satisfies the hunger

of the hovering

bees; do not

come

near to ernbrace me who gave birth to a son only very recently
lest your chest should be spoiled or tainted by so doing.

These are the words of the lady-love commenting
separation of the hero when she gave birth to a son.
புகன்ற
அகன்ற
யியன்ற
வெதிர்

வுள்ளமோடூ புதுவோர் சாயற்த
கிழவனைப் புலம்புந்னி காட்டி
நெஞ்சந் தலைப்பேயர்த் தருக்கி
பெய்து மறுத்த வீரத்து மநங்கினும்,

Pukanra vullamotu putuvor cayarku
Akanra kilavanai ppulampunani katti
Iyanra nefican talaippeyart tarukki
Vetir peytu marutta

virattu marunkigum,

on

the
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புதல்வனை
விளையாட்டை
விரும்பின உள்ளத்தோடே
புதவத
புணர்ச்த பரத்தையர் தன் மாட்டு மனகெஒழ்ச்த மென்மையின்பொருட்டு
அவர்க்கு அ௮ருள்செய்யப் பிரிச்துவர்தோனை, தனது சணிமை மிஃவும் ௮றி
வித்து

௮வன்

மீட்டு

௮ருகப்பண்ணி;

மேற்சென்ற

கெஞ்சனைச்

பிறருள்

செல்லாமல்

அவனிடத்திருக்து

ஒருத்தியைச்சாணாளாயினும்

கண்டாள்

போலத் தன்முன்னர்ப் பெய்துகசெரண்டு வாயின் மறுத்தசனால் தோற்றிய
ஈயனுடைமைக்கண்ணும்

எனவே

மறுப்பாள்போல

ஈயக்சாளாயிற்று.

When the lady sees her hero who falls into the
public women or kept mistresses, who on the pretext
or fondling his new-born child entraps him ‘and when
quence of it the lady tries to find fault with him by
that she saw

him

in the company

fact she did not actually see

him

of another

company of
of pleasing
as a consetelling him

woman, though in

in any other girls’ company.

Here Ijampiiranar will however interpret ‘‘ yearp 2crorb”’
as the heart full of the eager desire to resort to the public women.
Tlust.
LOS

Lae

somomser uTind

னிலம்ப5 வீழ்ச்ச வேர்முதிர் இழங்கன்
கழைகண் டன்ன சாம்புடைத் தஇிரள்காற்

களிற்றுக் செவியன்ன பாசடை மருங்இற்
கழுசிவ௩் தன்ன கொழுமுகை யிடையிடை
முறுவன் முகத்துற் பன்மலர் தயங்கப்
பூச் தாமரைப் புள்ளிமிழ் பழனத்து.

வேப்புகனை யன்ன மநெடுங்கணீர் ஞெண்
டிசைதேர் மெண்குரு

கஞ்சி யயல

தொலித்த பகன்றை யிருஞ்சேற் றள்ளற்
றிதலையின் வரிப்ப வோடா

விரைபுத

னீர்மலி மண்ணளைச் செறியு மூச !

மனை கெடு வயலை மாணிவர் கொழுங்கொடி
௮ரிமல ராம்பலோ

டார்தழைத் தைஇ

விழவாடு மகளிரொடு
மலே

தழுவணிப் பொவிக்து

ருண்கண் மாணிழை

முன்கைக்

குறுந்தொடி. தடக்கயெ மெடுச்தொடர் விடுத்த

தடன்றனள் போலுநின் காதலி யெம்போழ்
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புல்லுளை
ச் குடுமிப் புதல்வற் பயந்து
கெல்லுடை கெடுககர் நின்னின் றைய
என்ன கடத்தளோ மற்றே தன்முகத்
தெழுதெழில் ரசைய வழு சன ளேங்க

யடித்தென வருத்த இத்இப் பல்லூழ்
சொடி.த்தெனச் சிவச்ச மெல்விசற் நிருகுபு

கூர்துனை மழுங்கிய வெயிற்றள்
ஊார்முழுது அுவலுகிற் காணிய
Oh Lord of the

Marudam

the screams of birds, the

சென்மே,

(Akam.

tract! where in the fields

lotus

flowers

blossom

as the

176)
full of

smiling

faces amidst the buds as pointed as the
side of the green leaves of the aquatic

impaling sticks, by the
plants, as broad as the

elephant’s ear and with

looks

and roots which

the

rind which

cleave the bottum

surface,

the

like the
crabs

bamboo
with eyes

as big as the buds of the morgossa, fearing the white stork bent
upon its prey, runs about with mud stuck to its frame in streaks
as the spots known as the titalai and hide themselves in the earth
holes covered by water. I suppose your beloved mistress dis-

approved of your act and got angry

with

you for

having

given

up your attachment to her, and ceased dancing with her holding
your hands in the company of women who too danced about as if
on festive occasions.
Where is the necessity for her to remain
separated from you, as I myself do in this house full of paddy
having given birth toa child with scanty hair,
Poor woman,
she will sob and weep, thereby spoiling all her made-up charms,
and with her body full of yellow-spots caused by your separation
will writhe and twist her soft-fingers which have been rendered
red by frequent snaps and with teeth shorn of their sharpness
will complain about you throughout the village.
Hence kindly
proceed there that they may see you and be pleased.

தங்கிய வோழக்கத்துக் கிழவனை வணங்கி
யேங்கையர்க் துரையேன வுரைத்தம் கண்ணும்
Tankiya volukkattuk kilavanai vananki
enkaiyark

kuraiyena

vuraittar

kannum.

பரத்தையர் மாட்டுத்தங்கிய செவ்வியை மறையாத ஒழுச்கத்தோடே
வர்த தலைவனை

கூறென
37

நீ கூறுகின்ற பணிந்த மொழிகளை

இரச்துகேட்டற்சண்ணும,,

எங்கையர்க்கு வணங்கிக்

(Nach.)

290
When on seeing her hero approaching

her

with

the

marks

caused by his union with a woman of the town, the lady-love
discards all his submissive words and asks him to practise them
all before her sisters or co-wives whom he had the good fortune
to embrace the previous night.
“கோதக்கா

யெனநின்னை

நொர்தீவா

ரில்வழித்

திதிலேன் யானெனத் தேற்றிய வருஇமன்
நெகிழ்தொடி யிளையவ ரிடைமூலைத் சாதுசோர்க்
இதழ்வனப் பிழரச்சரின் கண்ணிவர் அரையாக்கால்,
You will come to exhort me and declare your innocence
when your own wreath which, owing to the dropping of the
pollen in its petals in the course of your union, has lost its
freshness, did not act as your subtle enemy by revealing your
secret act of

love

and when

there

is

nobody

to

get

disgusted

with you by condemning your lasciviousness,

ச

மண்டு நீராரா மலிகடல் போலுநின்
தண்டாப் பாரத்தை தலைக்கொள்ள நாளும்
புலத்தகைப் பெண்டிரைச் தேற்றி மற் றியாமெனிழ்
ரோலாமோ

நின்பொய்

மருண்டு.

As your lascivious leanings are growing day by day like the
sea that remains unfilled even when many rivers empty themselves in it, you will be
to pick up love-quarrels
be outwitted by you by
of love and courtesy as

able to convince the women who are fit
with you,
For our part we are sure to
believing everyone cf your feigned acts
true.

hora s wor od தெமக்குமா ரினிதே
நின்மார்பு ஈயந்த ஈன்னுத லரிலை
வேண்டிய குறிப்பினை யா
ஈண்டுநீ யருளா

தாண்டுறை

தல்லே.

(Ainguru.

46)

Your sojourn in the house of your concubine who hasa
fascination for your chest, acting up to her wishes without
bestowing your grace on me, is desirable not only to you but also

to me,
செல்லாக் காலைச் சேல்கேன விடுத்தலும்
Cellak kalaic celkena vituttalum.
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தலைவன் செல்லான் என்பது இடமும் காலமும்பற்றி அறிந்த காலத்து
ஊடலுள்ளத்தாற் கூடப் பெறாதாள் செல்கசெனக் கூறிவிடுத்து ஆற்றுதற்
கண்ணும்,

When the lady who knows from a shrewd insight into the
place and time, that her hero will not part from her but at the
same time who is unwilling to

have union with

her displeasure at his unrighteous conduct,

him,

because of

abruptly asks him to

go away and subsequently consoles or pacifies him.

தலைவன் போகாத

காலத்துப் போகசெனக்

When the lady-love orders him to go

கூறுதலும்.

(lam.)

away when

he persists

in arguing or remonstrating with her.
பூங்கட் புதல்வனைப் பொய்பல பாராட்டி.
நீங்கா யிகவாய் நெடுங்கடை கில்லாதி
ஆங்கே யவர்வயிற் சென்றி யணிசிதைப்ப
னீம்கெம் புதல்வனைத் தது.

(Kalith. 79)

You will not stir out from this place and stop your feigned
fondling of the child with flower-like eyes; nor will you dare to go
against the wishes of your kept mistresses. Do not stay here in
Leave the child here as he
Go back to them.
my house front.
will after all prove a source of disturbance to your continued or
uninterrupted enjoyment,

சேற்றுகிலை மூனைஇய செங்கட் காரச
னூர்மடி கக்குலி னோன்றளை
கூர்முள் வேலி

பரிந்து

கோட்டி னீக்கி

மீர்முதிர் பழனத்.து மீனுட னிரிய
வசர்தம்பு வள்ளை மயக்கித் தாரமசை
வண்டூது

பணிமல

சாரு மூ

யாரையோ கிற் புலகஃகேம் வாருற்
றுறையிறர் தொளிரும் தாழிழுங் கூந்தற்
பிறரு மொருத்தியை யெம்மனைத் தக்து
வதுவை யயர்க்தனை யென்ப வஃதியாங்
கூழேம் வாழிய ரெக்தை செழுகர்
களிறுடை யருஞ்சமக் ததைய நூறு
மொளிறழுவாட் டானைச் கொற்றச் செழியன்
பிண்ட கெல்லி னள்ளூ ரன்னவெம்
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மொண்டொடி.

கெடழினு

செடுழ்க

சென்றீ பெருமகிற் றகைக்குகர் யாரே,
This stanza
who refuses to
mistress though
of the lady-love

(Akam.

46)

is attributed in Akam to the maid of the heroine
effect an interview between the hero and _ his
itis given here as an illustration for the speech
herself.

The chief of the agricultural tract is being addressed

as the

Lord of the place where the red-eyed buffalo getting disgusted
with its place in the mirc, extricates itself from the strong
fetters during dead of night, removes the thorny fence with its

horns, spoils the mullai flowers which

surround

the lotuses

and

eats the heaped lotus flowers.
Here we see the buffalo, the lotus,
the muddy ponds and other things that pertain to the Marudam

or the agricultural tract.

பிறரு மொருத்தியைத் தம்மனைச் தந்த,
Here we have a reference to a

second

marriage

effected by

the hero even when the first wife is alive. This custom appears
to have been in considerable vogue in ancient times. Here again
we have a reference to the village named Allir captured by the
Pandya after a strenuous fight.

காமக் கிழத்தி தன்மகத் தழிடு
ஏழறு விளையாட் டிறுதிக் கண்ணும்.
Kamak kilatti tanmakat talii

Emuru vilayat tirutik kannum.
மணையறத்திற்கு
உரியளாக
வரைந்துசொண்ட
காமக் இழத்த,
தலைவி புதல்வன் மனைப்புறத்து விளையாடுகின் றவனை ச் தழுவிக் கொண்டு
தான் ஏமுறுதற்குச் காரணமான விளையாட்டின் முடிவின் சண்ணும்,

அவள் எம்மைப் பாதுகாப்பீரோ வென வினாயவழீ ௮வனும் அதற்கு
உடன்பட்டான்போலச் கூறுவன உள வாதலின் “ ஏமுற விளையாட்டு ””
என்றார்.
*இறுதி' என்றார் விளையாட்டு முடியுர் துணையும் தான் மறைய
நின்று பின்னர்க் கூறுதலின்,

When the lady-love sees a kept mistress whom the hero
married and who too was qualified or privileged to run the household, embraces the

child

she

bore

the hero.

When the mistress
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asks the child whether
that he will. Hence
employed.
The word
love stands hidden or

he will protect her too, the child will say
the 0705 “*: ஏழுது விளையாட்டு ' ௨7௨ றற
‘‘ @##” or the end signifies that the ladyconcealed tili the fondling is actually over

and then only speaks out.
காயுடை

முதுநீர்க் கலித்த தாமரைத்

தாதி னல்வி யவிரிதழ் புரைய
மாச லக்கேழ் மணிமருள் செவ்வாய்
காவொடு

ஈவிலா

ஈகைபடு

சீஞ்சொல்

யாவரும் விழையும் பொலச்தொடிப்

புதல்வனைத்

தேர்வழங்கு தெருவிற் றமியோற் கண்டே
கூரெயிற் றரிவை குறுகி யாவருக்
காணு

ரின்மையிற் செத்தனள் பேணிப்

பொலங்கலஞ் சுமந்த பூண்டாங் ெமுலை
வருக

மாளவென்

கொண்டன

மாசில் குறமச

நீயும் தாயை
கரைய

னுயிசெனப் பெரிதுவக்து

ஸணின்மோட் கண்டுகிலைச் செல்லேன்
ளெவன்பே

யி௨ற்சென

துற்றனே

யான்றற்

வந்து விசைவனென்

கவைஇக்

ஃளவுடம் படுகரிற் கவிழ்ச் துநிலங் இளை யா
காணி நின்றோன் நிலைஃண்டி யானும்

பேணின னல்லனோ மஇழ்்ஈ வானத்
தணக்கருங்

கடவளன்

னோணின்

மகன்றாயாதல் புரைவதா லெனவே,
Here we have a pleasant

situation.

the Parattayar céri and tells his
knew no woman other than the
retorts as follows :—

(Akam.

16)

The hero returns from

legally wedded wife that he
lady-love whereon the latter

A woman with sharp polished teeth encountered our child
with gold bangles, beloved by all, alone in thecar street and
seeing that no one was by his side took him in her arms and
fondly embraced him.

On seeing this [ approached her and told

her not to get confounded
mother

and

that

she

adding

need

not

that she
feel

tco was

ashamed.

the
The

child’s
woman,
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however, stood abashed with bent head
robber.

as if she were a thief or

I consoled her and now I see your

nefarious

activities,

சிறந்த செய்கை யவ்வமித் தோன்றி
யறம்புரி நேஜ்சமோடு தன்வர வறியசமை

புறத் செய்து பெயர்த்தல் வேண்டிடத் தானும்.
Cizanta ceykai yavvalit tonri
Arampuri neficamotu tanvara variyamai
Pufaficeytu peyarttal vEntitat tanum.
கரமக் இழத்தியது

ஏழுறும்

விளையாட்டுப்

போலாது

தலைவி

தன்

புதல்வனைச் தழீஇ விளையாட்டையுடைய இல்லிடத்தே தலைவன் தோன்றி,
அவ்விளையாட்டு மகழ்ச்சியாகய மனையறத்தினைச் சாண விரும்பிய கெஞ்
சோடே
தன்வரவினைத் தலைவி அறியாமல் ௮வள் பின்னே நிற்றலைச்
செய்து தலைவியது துணியைப் போக்குதல் வேண்டிய இடத்தும்,
“சன் வர வறியாமை ”' என்றதற்குத் தன்னைக் கண்டால் தலைவி
யுழை நின்றார் தமக்குச் செய்யும் ஆசாரங்களையும் ௮வர் செய்யாமற்
கை கவித்துத் சன்வர வறியாமை கிற்பனென்று கொள்க.
When the hero visits the harem stealthily and finding his
wife actually playing with the new-born child, stands behind the
lady-love watching the event and subsequently tries to get rid of

her temporary love-quarrel or tidal.
aay avvali—When the lady-love too plays with her son in
the same way as the hero’s concubine,
(Ilam.)

‘gears வறியாமை £, The hero will post himself in a place
without the knowledge of the lady-love, beckoning to the lady’s
maids to keep quiet without doing obeisance to him, as was their
wont, so that the lady may not know his presence,

11108%.

பெரும,
விருச்தொடு கைதாவா வெம்மையு முள்ளாய்
பெருக்தெருவிழ் கொண்டாடி ஞாயர் பயிற்றத்
திருந்துபு நீகற்ற சொற்கள்

யான் கேட்ப

விருந்தோவா கெஞ்சிற் சமிழ்தயின் ற.ற்றால்
பெருந்தகாய் கூறு லெ,

906
Oh dignified one! In order to sweeten my mind which has
not ceased to enjoy the sweetness of your babbling or lisping,
please tell me the words you were able to learn distinctly from
your mothers

in the

broad street, even without

thinking

of me,

who has practically no respite owing to the advent of guests in
my house.
‘These words were addressed to the child.

எல்விழாய் !
Cris Gam

நாக் கொணர்ந்த

பாணன் சிதைந்தாக்கே

வாயோடி யேனாதிப் பாடியோ மென்றற்றா
கோய்காச் தணிகச்கு மருந்தெனப் பாசாட்ட
கோவா

தடுத்தடுத்தத்தத்தா வெள்பான் மாண

வேய்மென்றோள்

வேய்த்திறஞ் சேர்த்தலு மற்றிவன்

வாயுள்ளிற் போசானரோ.

These lines were addressed
Just as the Panan or

the

்

by

the

minstrel

lady-love
who

is

with us, replied that he was in the Enadippadi
inhabited by courtesans, by a slip of the tongue,

to her

maid.

well-acquainted

or the street
when I asked

him where he was, so also, this darling of ours whom we
as a cure for our mental illness frequently pronounces the

fondle
words

Atta atta (Father, Father) and even when [ pass over it and
again lift me in my arms, the man guilty of a hundred offences
(i. e., this child’s father) does not move

from

his mouth

7. e., the

child has not ceased to pronounce his tather’s name. What then can
be the reason for this ? Enadippadiis a place where the courtesans
abound. ‘This place was so named because an officer who had
the title of Enadi bestowed on him, built the same specially for
courtesans.
Here the situation is this.
The hero in order to
enjoy the sight of his wife playing with his darling, stands

behind the lady-love.

The child who had beheld its father begins

to cry out father, father.
At this stage, the hero gestures to
the maids who waited on the lady-love to keep silent and not to

do any kind of obeisance to him. The maids obey him and
we find the lady-love addressing the maid without being aware
of the presence of the hero behind her.

* உள்ளி யுழையே யொருங்கு படைவிடச்
கள்வர் படர்தந் ததுபோலத்

தாமெம்மை

யெள்ளுமார் வர்தாசே மீங்கு,'*

(Kalith. 81)
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The lady-love who

afterwards

came

to know

of the

arrival through the

gestures of the maid

as well

as the

atta, atta, produced

by her son, tells her wmaid, that

hero’s

cries of

the hero had

come there not out of any love or affection for her, but simply to
deride or ridicule her, just like the thieves who

proceed to direct

their missiles and arrows on their enemies,
தந்தையர் ஒப்பர் மக்கள் என்பதனுல்
அந்தமில் சிறப்பின் மகப்பழித்து நேநங்கலும்.
‘Tantayar oppar makkal enpatanal
Antamil cifappin makappalittu nerunkalum,

னும்

gun Strur@Ge p stsgH waser séengweos Quut orm
வேதவிஇபற்றி முடிவில்லாத சிறப்பினையுடைய மகனைப்பழித்து

வெகுளுதற் கண்ணும்.
தலைவனைப்

மகனுக்கும்

பழித்தென்னா௯

When

இதுபடுமென்று

“ மஃப்பழித்து

௧௫௬4

கூறலின்

?? என்றார்.

the lady-love takes the child in her hands

and blames

him regularly as she would her lover, on the assumption that the
child takes after his father, and that in time he too will come
to possess the same qualities as his father.
Iilust.
செம்மால்!
வனப்பெலா

நுர்சையை யொப்பினும் நுந்தை

நிலைப்பாலுள் ளொத்த குறியென் வாய்ச் கேட்டொத்தி
கன்றிய தெவ்வர்ச்
வென்றி

கடக்து

களங்கொள்ளும்

மாட்டொத்தி பெருமமற்

யொன்றினேம்

ஜொவ்வாதி

யாமென் அணர்ந்தாரை

நுர்தையோன்

மென்றோ ணெகஷிழவிடல்,

(Kalith. 86)

My darling! Although you completely take after your
father in physical beauty and ‘charm, kindly learn from me the
qualities of your futher that will best suit you. For instance—,
you try to resemble him in his

victory

over his

enemies

and in

capturing the battle-field in consequence of the victory; but do
not be like him in deserting those who think that they are of one
mind

with the hero, to the great debilitation

take to unrighteous activities.

of

their

arms

and
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When the lady was thus talking to her child, she saw him
laughing at somebody.
She was then at a fix and reflected as to
who he could be, facing whom, the child laughed.
round and beheld the hero.
At this stage.
“சந்தை

She then turned

வியன்மார்பிற் பாய்ர்தான் அ௮றணில்லா

௮ன்பிலி பெற்ற
The son born

மகன்,”

of the hero void of love

and righteousness fell

on the broad chest of the hero and hugged him. Here we see the
lady-love complaining about the child who, she thinks, is more
attached to the father than to her.
கொடியோர்

கோடுமை

சுடுமேன ஓஒடியாது

நலவிசை நயந்தோர் சோல்லோடூ தோகை
பததியி வீங்கிய தகுதிக் கண்ணும்.

இப்

Kotiyor kotumai cutumena otiyatu

Nallicai nayantor collotu tokaiip
Pakutiyi ninkiya takutik kannum.

கொடியோராய்த் தலைவன் புகழைச் கூறுசற்கு

விரும்பினோர்

பாச்

தையர்க்கு' வாயிலாய் வர்து கூறிய சொல்லோடே தானும் ௮வரிட.ச்தே
சேர்ச்து, காவற் பாங்கிற் பக்கமும் ஆங்கோர் பச்கமுமாகயெ பகுதி காத்
தீலினின்று
நீங்கெ பாத்தையரைக் கூடிய கொடுமை
கெஞ்சைச் சுடு
மென்று கூறி தவன் தவற்றைச் கூறுதலைத் தவிசாமற் கூறுதற்குச் தச்ச

தீகுதியிடத்தும், கொடியோர் என்றது பாணர் கூத்தர் விறலியர் ௮ஈ,சணர்
முதலியோரை.
பகுதஇகளைக் காத்தற்குப் பிரிவவேனெனக் கூறிப் பிரிந்து
பாணர் முசவியோர் புஇதிம் கூட்டிய பாத்சையரிட.த்தே ஒழுகிய மெய்
வேறுபாட்டோடு
வந்தானைக்
கண்டு அப்பகுதிகளைப் பரத்தையராகச்
கூறுவாளாயிற்று,
(Nach.)
When the dancers, eulogists, the Brahmans and other mediators (awW&ear) try to intervene for patching up the love-quarrel
between the hero and his lady-love and when the latter joins
them in the condemnation of the hero, who, on the pretext of
parting from her in order to protect the distressed under his
regime, resorted to the place inhabited by the courtesans, all the
while knowing fully well that such condemnation will pain the
hero considerably.
38
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சொடியாரது கொடுமை சுடாநின் றதெனப்
புணர்ச்சியை ஒடியா.து புகழை விரும்பினோர்
சொல்லோடே ஒருப்பட்டு வேறுபடுதலின் நீங்கிய
தகுதிச் கண்ணும்,

(Llam.)

When, without giving up the idea of union, as she fel:
wounded by the unkindness or cruelty of the wicked hero, she
accepts him being bent upon righteousness, unlike the courtesan:

whose one thought is love or passion and then affects to bi
estranged with him, The purport here is that the lady-love wil
know or is likely to know exactly what to do and

under

such

connotes

here

trying
the

circumstances.
Panar,

119

kittar, viraliar,

mediators.

what not to dc

நாம

“கொடியோர்

Antanar

and

othe

fame

is th

-

புகழை விரும்பினோர் சொல்லுஞ் சொல்லாவது.
The word pronounced by those

who love

only

love of righteousness and not animal passion,
Illust,
கண்ணீ நீ கடிகொண்டார்க்

கனைதொறும்

மாமழப்

பண்ணினாற் களிப்பிக்கும் பாணன் காட் டென்றானோ
பேணா னென் னுடன்றவ ரு$௫ர்செய்த வடுவிஞன்
மேனாணின் றோள் சேர்ந்தார் ஈகை சேர்ச்த விதழினே.

The lady chides
the path of virtue.

the

hero

for his

having gone

astray fron

Did the Panan ask you to point out to me your lips with th

imprint of the teeth of the
order to please them who

courtesans
had

their

whom

you

grievances

having neglected them, so that I may continue to
every time;you choose to cohabit with them.

embraced

against

mope and pin

uitaQeam 550 Qsraraneh ga@ws i
ஊசரண்மைக் கொச்த படிறுடைச் தெம்மனை
வாரனீ வர்தாங்கே மாமு,
ஏஎஇலை ஒருயிர்ப் புள்ளி னிருதலையுள்ளொன்று
போசெதிர்ச் தற்று ப்புலவனீ கூறியென்

னாருயிர் கிற்குமாறியா
து,

ii

you fo
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தெளிக்தேம்யரங் காயாதி யெல்லாம்

உல்லெல்லா, பெருங்காட்டுக்

கொற்றிக்குப் பேய் கொடித்தாங்கு, வருக்கின்று வஞ்ச முரைத்து.

மருக்தின்௮ு, மன்னவன் சீறிமழ் றவறுண்டோ
வின்னகை தீதோ விலேன்
மாண்மறர்துள்ளாத காணிலிச் இப்போர்

நீ கயந்த,
,

புழஞ்சாய்ச்து காண்டைப்பாய் நெஞ்சே யுறழ்ச்திவனைப்
பொய்ப்ப விடே௭ மெனகெரும்9த் றப்பினே
னென்றடி சேர்தலுமுண்டு,
(Kalith. 89)

The lady-love says to herself ‘‘ who is this man? What right
has he to touch my hair tresses”’ and addressing the hero adds the
following words. “ Your present act isas cruel as your unrighteous
rule, wherein you make a pretence or show of safeguarding your
subjects while in fact you do it not.

not frequent my abode hereafter.
same manner as you came here.”
On

hearing

Please reflect

Go back to your

on this.

Do

place in the

this the worried hero gives the following reply.

“* Please listen. Your act resembles the duel between the two
heads of a bird which are united in

body

and

soul.

Both of us

are one though our physical forms are two different things. What
then is the use of your estrangement towards me? Leave off
this critical attitude and see your way to save my life.”

“ Please do not worry yourself by fabricating falsehoods, just
like the demons which attempt to enlighten with their new fables,
Durga or the war goddess who resides in the woods and who is
omniscient.

I have known

clearly

your

actsof

hypocrisy

and

double-dealing.””
Thereon the hero retorted like this; Get not angry on me
and denounce me as a fiend. Do not think of attributing to me
faults and mistakes. My dear, with a sweet smiling face, I am not
at all guilty of the offence you impute to me. The king oftentimes gets angry without reason even though the person who is
subject to his wrath is absolutely

blameless,

If you do like that

and wax angry at me I have no way of escape.
The lady-love thereon
manner, —

addressed her heart

in the

following
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“ TfI try to contradict him and allow him not to utter falsehood in my presence, he may confess that he had been in the
wrong and bow before me. Hence please pretend as having been
defeated in the love-quarrel by this shameless person who, having
forgotten me, had never allowed me to be a respectable housewife

and await the reslt.”
So saying she set herself free from
angry sentiment she was entertaining against the hero.

the

கோடுமை யோழக்கங் கோடல் வேண்டி
யடிமேல் வீழ்ந்த கிழவனை நேநங்கிக்
காதலேங்கையர் காணி னன்றென
மாதர் சான்ற

வகையின் கண்ணும்.

Kotumai yolukkan k6tal vénti
Yatimél vilnta kilavanai nerunkik
Katal enkaiyar kani nanrena
Matar canta vakaiyin kannum.

அங்ஙனம் புகுதியினீங்டுப் பரத்தையர்

மாட்டொழு5க்

கொடுமை

செய்த ஒழுச்சத்தைத் தலைவி பொறுத்தலை வேண்டித், தன் அடிமேல்
வீழ்ச்து வணல்கிய தலைவனை ௮தணின்மீது துணிமிக்குச் கழறி நின்மாட்டுச்

காதலையுடைய என் தங்கையர் சரணின் இவை ஈன்றெனச் கொள்வ
செனச் கூறிக் காதல் ௮மைந்து மாறிய வேறுபாட்டின் கண்ணும்,
When, with a view to pacify her wrath, the hero, who has
been guilty of disloyalty, falls at her feet, the lady-love gets

appeased and tells him that it would hardly look well in the eyes
of her sisters whom he had espoused.
மெய்யைப் பொய் யென்று மயங்கிய கையொன்று
அறிகல்லாய் போறிகாணீ;
நல்லாய், பொய்யெல்லா மேற்றித் திவறுதலைப்பெய்து

கையொடு

கண்டாய் பிழைத்தே னருளினி ;

௮ருளுகம் யாம்யாரே மெல்லா தெருள

வளித்துசீ பண்ணிய பூழெல்லா மின்னும்
விளித்துகின் பாணனோ

டாடி யளித்தி

விடலைகீ சீத். தவி னோய்பெரி தேய்க்கு
ஈடலைப்பட் டெல்லா

நின் பூழ்."
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These lines are in

reply

the

to

lady-love

refused

who

to

believe the statement of the hero who, when asked to repair to
the house of the courtesan, told her that he parted from her only
to witness the partridge fight that was got up as an amusement.
‘“‘ From the way in which

The here told her as follows;

disbelieve my true statement, it appears

you

that yéu have not known

the world well. Oh good lady ! you are now satisfied that you have
confirmed the faults of mine, convinced me that I nad been in
I too have escaped from
the wrong and caught me red-handed.
hereafter.”
least
at
me
to
merciful
Be
your wrath.

On hearing this, the lady tells him as follows :—
‘T shall pardon you and allow you to send for your courtesans
through your Panan and play freely with them thereby relieving
them of their

anxiety

caused

by

your

separation

This is the supreme act of grace I am now
else can I do to please you ? ”’

trom

them.

of.

What

capable

Here Ilampiiranar observes as follows :---

We see here the hero’s fall or prostration at the feet of the
lady saying that as she had caught him red-handed it was equally
her duty to bestow her grace on him, the appeasement or declaration of love on the part of the heroine who tells him that she
will excuse him but does not

know what

right

she has

to do so

adding that he was free to play with the courtesans who are sure
to feel his absence very keenly. The word “ y’’ here connotes
by implication the courtesans and the kept mistresses of the hero.
நினக்கே யன்றஃ

செமக்குமா ரினிதே

கின்மார்பு ஈயந்த ரன்னு த லரிவை
வேண்டிய குறிப்பினை யாகி
யீண்டுசீ யருளா தாண்டுறை தல்லே.

(Ainguru. 46)

Your sojourn in the house of the lovable prostitute who
loves you, acting up to all her wishes without bestowing the
slightest grace on me, is agreeable not only to you but to me also.

தாயர் கண்ணிய நல்லணிப் புதல்வனை
மாயப் பாத்தை யுள்ளிய வமியும்.
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Tayar kanniya nallanip putalvanai
Mayap parattai yulliya valiyum.
தாயரைக் இட்டிய ஈல்லணியையுடைய
புதல்வனை
குறித்த வழியும் கூற்று நிகழும்,
புதல்வனைப் பரத்தமை

தலைவன் புறப்பெண்டிர்
புதல்வனையும்

யெனவே

மாட்டுப்

௮வரிடைச்

அவர்

கொடுத்த

போ௫ிய வழி

சென்ற

வழி

வெகுளுமரறு

வெகுளல்,

ஈல்லவணியென்பது

மாயப் பாத்தை
குறித்தலாவது,

கண்ணிய

பெறுதும்,

யுள்ளாதவழி இவள் மாட்டுக் குறிப்பு நிசழாதாம்,

போலப்
ஈல்லணி

பரத்தைமை

(11௨70.)

When the lady-love accuses the hero of disloyalty or want
of constancy in having deserted her and had recourse to public
women, on seeing the way in which her child was dressed or

adorned by them.

Even among

the public women, those who had

the good fortune to have his union
their own praise, while those who
all will adorn him revealing at the
caused by his indifference towards

will deck the child as they sing
had no chance to meet him at
same time their mental anxiety
them.

The lady will chide her son also, as she used to do her hero, for
having gone to the house of public women.
The words “ sam

esfius 66 sexi’? connote the jewels presented by

those women.

If,

however, the heroine does not think that her darling had been to
the houses of ill-repute, she will not choose to rebuke him.
Thlust.

உறுவளி சாக்கு முூயர்சினே மாவி
னறுவடி யாரி.ழ் றவைபோ

லழியச்

கரர்தியா னரச்கவுங் கைர்நில்லா வீங்இச்
சாரர்தவென் மென்நுலைப் பால்பழு

தாகமீ

நல்வாயிற் டோத்தர்ர பொழுதினா

னெல்லா

கடவுட் கடிஈகர் தோறுமிவனை

வலங்சொளீஇ வாவெனச் சென்றாய்; விலங்கை
, மீரமிலாத விவன் றர்தை பெண்டிருள்
யாரிற் றவிர்க்தனை கூறு;
நீருள், அடைமறை

யாயிதழ்ப் போதுபோற்

கொண்ட

குடைகிழழ் றோன்.றுகின் செம்மலைக் காணூஉ
விவன்மன்ற யானோவ வுள்ளங்கொண் டூள்ளா
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மகனல்லான் பெற்ற மகனென் றகதகர்
உரயில்வரை

யிறர்து போத்தக்து தாயர்

தெருவிற் றவிர்ப்பத் தலீர்க்சனன் மற்றவர்
தத்தங்கலங்கலுட் கையுறை

யென்றிவற்

கொத்தவை யாராய்க் சணிக்தார் பிறன் பென்டிர்
ஈத்தவை

கொள்வானா

மிஃதொத்தன் சத்தை

செறுத்தச்கான் மன்றபெரிது ;
சிறுபட்டி ஏதிலார் கையெம்மை

மோதிரம் யாவோ

அவற்றுள்,

யெள்ளுபு நீசொட்ட

யாய் காண்கு ;

ஈருவிதழ் கண்டன்ன செவ்விரற் கேற்பச்
சுராவே றெழுதிய மோதிரர்சொட்டாள்
குதியறிர்தேன் காமன் கொடியெழுதி யென்றஞ்
செறியாப்பரத்தை யிவன் றர்தை மார்பிற்

பொறியொற்றிச் கொண்டாள் வலென்பது தன்னை
யறீஇய செய்தவீனை ;
௮ன்னையோ

விஃசொன்று

மூக்தைய ஈண்டு மெழுகல்லா தென் முன்னர்
வெந்தபுண் வேலெறிக் தற்ரு விஃதொன்று
தீர்தை யிறைச் தொடீஇ
டந்தாரியா

மற்றிவன் றன்கைக்கட்

ரெல்லா விஃது

இஃதொன்று,

என்னொத்துக் காண்க பிறரு மிவற்கென்னுசர்
தன்னலம் பாடுவி தந்தாளா

நின்னை

யிதுதொடுகென்றவர் யார் ;
௮ஞ்சாதி,

நீயுச் தவறிலை கின்கை யிதுதந்த
பூவெழி லுண்ட

ணவளும் தவறிலள்

வேனிற் புனளலன்ன நுந்தையை நோவார் யார்
மேனின்றுமெள்ளி
டான்யாசேச

யிதவிவன் கைத்தந்தா

வென்று

வினவிய

நோய்ப்

யானே தவறுடையேன் ?*
after

பாலேன்

(Kalith. 84)

Her e the heroine, when she beheld her son return belated
his circumambulation round the
various temples in the

locality with the armlet of his father in his hand,
in a fito f resentment.

says

as follows
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“You,

whom

I allowed

to go round the temples,

guided

by the maid,
have disobeyed my order.
In whose house
among the many houses occupied by the courtesans espoused by
this child’s father did you halt, causing my breast-milk to be

wasted away, the breast-milk which spilled like the milk of the
tender mango twisted and beaten by the gale and which, in spite
of my efforts to stop its flow by pressing the tip or nipple with my
hands, flowed out freely without teing taken in by the child ?”
Thereon the maid told her that the child with the green umbrella
halted in the public street

being waylaid by the courtesans,

to her great mental worry, concluded that this child
spring of the unmanly hero who captured the mind
love and never

again

thought

of

her

and

who

was the offof the lady-

choosing

their

best

jewels which suited him best, adorned him saying that they were
the presents they were pleased to offer him,

love said that, as that child

received

Thereon

the jewels

the

from

lady-

them, he

deserves to be given up and surely to be reproved for his conduct.

The lady-love then asked the child to show her the rings that were
given to him by-the public women and perceiving the particular
ring with the fish emblem in his fingers, as red as the saffron
flower, expressed that she had divined the idea of the woman who
put that ring and that it well brought out the determination of
the courtesan to infix the cura fish,

whichis

the

emblem

of the

cupid’s banner in the heart of the hero and enslave him.
then asked the child whether he too was one like him.
Now to my

great

distress

which

has

been

caused

She

by the

previous acts of omission and commission on the part of the hero
and from which I[ have not yet been relieved, here is yet another
which is Jike directing a javelin on a wound

caused

by

burning.

Pray tell me, she asked, who could she be who put this armlet of
your father in your hand ? As no reply eame forth from the child,
she added “‘ Ferhaps the giver of this armlet
extol and give publicity to her own beauty.

the child frightened out of its
and told him as follows :—

wits, the

did so in order to
At once, on seeing

heroine

allayed his fear

Neither you who allowed yourself to be adorned with this
armlet nor the public woman with flower-like eyes treated with
dye are guilty or reprehensible. No one can complain against
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your father who is very useful and serviceable to all like the
freshes during the early summer, I myself am at fault, I, who
asked you, who that woman was, who did not only deem herself
superior to me but went to the extent of deriding me and who
had the audacity to put this in your hand.
From this illustration from Kalithokai we learn a great deal
about the civilisation of the ancient Tamils. High placed women
in society had their own maids to look after their children.

Books

speak of the five different mothers or aivakaittayar who were
Indratay the real or the actual mother, Ottuntay the foster-mother,
Mulaittay, the wet-nurse, kaittay another foster-mother and
cevilittay the elder nurse.
Kings and wealthy men used to
frequent the houses of prostitutes, and their conduct was often
the subject of severe comments from their housewives.

The kept

mistresses of the hero often fondled the children of their paramour,
தன்வயிற் சிறைப்பினும்
Tanvayir ciraippinum.
தலைவனில்

அவன்

காதலித்த

தான்புதல்வற்குச்

பரத்தையர்

இறந்தாளாச

மாட்டுஞ்

அத்தலைவன்

செல்லாமற்

மாட்டும்

புதல்வனைத்

தன்

பாற் சறைசெய்தற் கண்ணும்.

When the lady-love who is the real mother of the child
prevents him from going either to his father or the house of his
kept mistress.

(Nach.)

தன்வயிற் சிறப்பினும்
அ வன்வயிந் பிரிப்பினும்

இன்னத் தொல்சு ளெடுத்தற் கண்ணும்!
Tanvayir cifappinum

Avanvayir pirippinum
Innattol cil etuttar kannum.

தன் மாட்டு கின்ற

மிகுதியானும்

௮வன்

மாட்டு நின்ற

வேறுபாட்

டானும் இன்னாத-பழைய சூளூறவைத் தலைவி யெடுத்த வழியும்,
39
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When the lady tries to prevent the hero from resorting to
undesirable oaths or asseverations owing to her assumed air of
superiority as well as to her estrangement with him.

(Llam.)

தலைமகள் மாட்டு மிகுதி யாதோ வெ.னின்
** மனைவி யுயர்வங் கிழவோன் பணிவும்

கினையுங் காலைப் புலவியு ளூரிய.
The exaltation of the

housewife

(Thol. Poruliyal 32.)
and the

submission

of the

தலைவனொடு

சார்த்

husband are possible during the love-quarrels.
அவன்

வயிற் பிரிப்பினும்

தன்னொடு மைந்தனிடை உறவு நீகஇ அவனைச்

துதற் கண்ணும்,

(Nach.)

The feigned declaration of enmity towards the
attempt to unite her son with the hero.
௮றனில்லா அ௮ன்பிலிபெற்ற மகன்
நின் மசன்றாயாதல் புரைவதால் கெனவே,
Here the lady calls the child the

child and the

(Akam.

offspring

16)

of the hero who

is void of the sense of virtue, and while addressing the

hero says

‘the mother of your child” and go on.

டன்னாத் தோல்கூள் எடூத்தற் கண்ணும்.
Innat tolcil etuttar kannum.

இன்னாங்குப்

பயக்கும்

சூளுறவினைத்

தலைவன்

சூளூறுவலெனக்

கூறுமிடத்தும்,

தலைவன் * வந்தகுற்றம் வழிகெட ஒழுகக் கனவிற் சூளுறவான் வரத
ஏதம்

நீக்கு, இக்காலத்துக்

** இன்னாத்சூள் '' என்றார்,

கடவளரையும்

௮.து

புதல்வனையும்

களஉயபோலச்

சூளுறுதலின்

சூளுறுதலின் ** தொல்

சூள் '? என்றார்,

When the hero tells her that he will resort to
are sure to bring in its train evil consequences.

oaths

which

The hero who had in the clandestine or furtive tstage of love
resorted to oaths, made amends however by marrying the
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lady-love publicly and by maintaining a righteous conduct. Now,
he again wants to revert to such oaths during the married state.
Hence the oath is characterised as undesirable and harmful.
Tlust.
வேர்றுமை

யென் சண்ணோ

வோரரதி திதின்மை

தேற்றக்கண் டீயாய் செளிக்கு,

இணித் தேற்றேம் யாம்7
தேர் மயங்கி வரத தெரிகோதை

யச்ரல்லார்

தார் மயங்கி வந்த தவறஞ்ிப் போர் மயங்கி

நீயும் பொய்ச்சூ எணங்காகின் மற்றினி
யார்மேல்

விளியுமோ

கூறு.”

“Do not think of effecting any change in my physique. I
tell you this in your own interest. If, however, you are not yet
able to see that I am not at all

illumine your mind.”

at fault,

I shall

try my

best to

Thereon the lady retorted as follows :—

« T will not be satisfied by your oaths during this Karpu stage
Please listen, let me tell you the reason :—
of our love affair.

You try to swear during this karpu stage

being

non-plussed

by the love-quarrel which broke out as a consequence of my
resentment at the mistake committed by wearing the wreath worn
by a public prostitute, mistaking the same for your own. But
please pause and consider who will suffer asa result of your
action in case your swearing is fraught with evil consequences.
You may rest assured that both of us will be the sufferers.”

காமக்கிழத்தி நலம் பாராட்டிய
தீமையின் ழடிக்தம் போருவின் கண்ணும்.

Kamakkilatti nalam parattiya
Timayin mutikkum porulin kannum.

நலம் பாசாட்டிய காமக் ழெத்தியர்

தலைவி

தன்னால் கலம் பாராட்டப்பட்ட இற்பரத்தையர்
முடித்துக் கூறும் பொருளின் சண்ணும்,

தன்னிற்
மேல்

ஏிறச்தரராகத்

தீமையுவுவசென
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When. the lady-love learns that the kept mistress boasted
as excelling ber ownself in youth and beauty and affects to
praise the latter though in fact she retains her grudge against her
rivals,

்
* மடவ எம்மநீ யினிக் சொண் டோளே
தன்னொடு நிகரா வென்னொடு நிகரில்

பெருகலம் தருக்கு மென்ப விரிமலர்த்
தாதுண் வண்டினும் பலர் நீ
யோதி யொண்ணுதல் பசப்பிச் தோசே,'”

(Ainguru. 67)
Stupid is she-whom you have espoused. She regards me as
her equal in youthhood and charms, though I could never equal
her in those respects. Surely many are the women, in fact as
numerous or even more numerous than the bees that live on the
pollens of flowers, whose beautiful forehead you had caused to
turn yellow.
நலம் பாராட்டுவாள் தலைவி, ௮வள் பாராட்டுதல் இீமைபற்றி
தலரன், அதனாற் சொல்லி முடிப்பது பிபொருளாயிற்று,
It is the lady that tries

to wax

eloquent

over

the

வரு

beauty

and grace of the public women.
As however this praise is feigned
and has its origin in resentment, her words are ironical and full
of implications.
கண்டிகு மல்லமோ

கொண்கநின்

கேளே

யொள்ளிழை யுயர்மணல் வீழ்ந்தென
வெள்ளாங் குருகை வினவு வோரே.

Did I not see your beloved concubine
white stork whether it saw her hero.

(Ainkuru 122)

who

was asking

the

Here we see the lady-love deriding or ridiculing the hero by
pointing out the nonage or tenderness of the gicl of his choice.
Similarly the. heroine will speak out when the hero praises her
features.
௮ணிற் பல் லன்ன கொரங்குமுதிர் முண்டகத்து
மணிக்கே மன்ன மாகீர்ச் சேர்ப்ப

. இம்மை மாறி மறுமை யாயினு
நீயாயெ ரெங் கணவனை

யானாகியர் நின் செஞ்சு கேர்பவளே,

(Kurun, 49)
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Oh Lord of the sea-shore where the water is bright like the
emerald or the blue gem and where flowers the Mundakam with
its ripe pollen and thorns pointed like the teeth of the squirrel.
Even when I depart this life and proceed to the world to come,
you must continue to be my lord and I

must be

will be dear and agreeable to your heart.

the person who

°

கோடுமை யோழக்கத்துத் தோமிக் தரியவை
வடூவறு சிறப்பிற் றிரியாமைக் காய்தலும்
உவத்தலும் பிரித்தலும் பெட்டலும்

ஆவயின் வந௨ம் பல்வேறு நீலையினும்.
Kotumai yolukkattut tolik kuriyavai

Vatuvaru citappir ririyamaik kaytalum
Uvattalum pirittalum pettalum

Avayin variium palvéru nilaiyinum.
பரத்தையிற் பிரிவும் ஏனைப் பிரிவுகளும் ஆடத் தலைவன்கண் நிகழுங்
கொடுமை யொழுக்கத்தில் தோழி கூறுதற்கு உரியளென மேற் கூறு

கன்றவற்றைக் கேட்ட வழி, எஞ்ஞான்றும் குற்றமின்றி வருகின்
ற பிறப்பு
முதலிய சிறப்பிடத்துங் கற்பிடத்துர் திரிவப படாதபடி, தோழி கூற்றினை
வெகுளலும் ம௫ழ்தலும் ௮வளைப் பிரித்தலும் பின்னும் ௮வள் கூற்றினைச்

கேட்டற்கு விரும்புசலுமாகயெ நிலையின் கண்ணும், இக்கூறியவா மன்றிப்
பிறவாற்றாய்ப் பல வேறுபட்டு வரும் நிலையின் sek gp,
When the lady-love hears that the maid too can speak out or

have her say during the period when the herois unfair or cruel
to the lady-love by having recourse to kept mistresses or public
women and when he parts from her on various missions and
without any prejudice to her birth, parentage, and chastity tries
to chide or be pleased with the maid’s talk, have her separated
from her or when she longs to hear her again, and when she tries
to chide or praise the hero in the maid’s presence, get away from
him or long to have his company and on similar occasions.
(Nach.)

The

words “Gsrfé

6@fwma’’ denote

that some

likely to be kept secret by the lady-love without
or communicated

to her.

being

facts

are

imparted
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இதுமற் றெவனோ தோழி தனியிடை
இன்ன மென்னு மின்னாச் களவி
இருமருப் பெருமை மீன்றணிச் காரான்
உழவன் யாத்த குழவியி னகலாது
பாற்பெய் பைம்பயி சாரு சூரன்
இருமனைப் பல்கடம் பூண்ட
பெருமுது பெண்டிரே மாகிய ஈமக்கே,
Here the maid denounces the hero
when she perceives the forlorn and hapless
who feels awfully worried at the separation
of public women whereon the lady-love
defence of her hero.
What avails your adverse remark

(Kurun. 181)

for his unfair conduct
state of the lady-love
of her lord in pursuit
retorts as follows in

while

I remain

from him, that my hero is cruel and inconsiderate.
old woman

who is full of the responsibility of

separated

I am a pretty

the household that

belongs to him, who is the lord of the place where, the buffalo
that gave birth to a calf only recently, grazes on the green crops
without moving away from its young one which was bound to a
tether by the tilling ryot.
Here we see the sense of resignation
and devotion to duty that characterises the housewife.

** பார்பச வீழ்ந்த வேருடை விழுக்கோட்
டுடும் படைச் தன்ன

மநெடும்பொரி

விளலீ

னாட்டொழி பர்திற் கோட்டுமூக் இறுபு
கம்பலத் சன்ன
வெள்ளில்

பைம்பயிர்த் தா ௮ம்

வல்? வேற்றுசாட்

டாரிடைச்

சேறு காமெனச் சொல்லச் சேயிழை
ஈன்றெனப் புரிக்தோய் ஈன்றுசெய் தனையே

செயல்படு மனத்தர் செய்பொருட்
ககல்வ ரரடவர் ௮துவதன் பண்பே,
Here the hero

reveals his

intention

to part

from the

lady-

love in pursuit of wealth and the maid gives her assent to it. The
lady-love applauds the maid for her wisdom in having agreed to
his parting as it was quite natural and in the fitness of things
for males to part in quest of wealth,
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Oh maid with bright jewels! When the hero told us that he
would

be crossing

the

impassable

desert

track

situated

in a

country where the ripe wood-apple fruits are the sole food of the
inhabitants there, wood-appies which lie like the playing balls at

rest in the green verdure which looks like carpets spread,

having

dropped from the tall trees, with roots that cleaye the bottom, big
branches and with rough iguana-like patches in the trunk.
You

told him that it was a good move and thereby did avery good
thing. Surely the males could and should part in quest of
wealth and it is the duty of women to put up patiently with the
separation.
வண்டுபடத் ததைச்த

கொடியிண

ரிடையிடுபு

பொன்செய் புனையிழை கட்டிய மகளிர்
கதுப்பிற் ரோன்றும் புதுப்பூங் கொன்றைக்
கானங் காரெனச் கூறினும்

யானே CsCp னவர் பொய்வழக கலசே
Here the lady-love

faces

the

maid

who

(Kurun. 21)
thought

that she

would be worried at the appearance of the clouds which are the
harbingers of the rainy season, which was in fact the season for
the return of the hero who had gone

abroad on

various

errands

and tells her that, as her hero is a righteous and truthful person,
that could not be the season specified by him ; so saying she chose
to put up patiently with the separation.
‘Oh maid! Though this forest, which is full of cassia trees
with new flowers, which look like the hair-tresses of women,
well-dressed and adorned witb gold jewels, having themselves

in the midst of leaves long bunches of flowers, tells us that this
is the rainy season, I would not believe that the season had come
as my lord will never utter falsehood.”

Here the letter (@) in the

word « «G@, indicates that the lady tries to differ from the
and has her own separate or individual view in the matter,

maid

தோழியிடச்துத் தலைவனைக் காய்தல்
Toliyitattut talaivanaik kaital.

The lady-love chiding the hero in the presence

of the maid.
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111 05ம்.
நன்னலர் தொலைய ஈலமிகச் சா௮
யின்னுயிர் கழியினு முரையல் அவர்நமக்
Senter

மத்தனு மல்லோ

புலவிய தெவனோ

தோழி

வன்பிலம் கடையே.

(Kurun. 93)

Here the maid acts as a messenger to the hero
returned from his sojourn with public women and tells
love that he is very well disposed towards

her and

who has
her lady-

that she need

not be angry with him, when the lady-love retorts as follows :—
“He is fit to be adored and is far from being enjoyed by us”.
“‘ My dear maid. Tell me nothing about him, even though my
feminine charms and traits get spoiled; physical beauty gets
marred and even my life becomes extinct.
He is our father and
mother. When there is hardly any sexual love attachment between

the hero and his lady-love, where is the need for a love-quarrel.
Here the attachment betwixt us is that of a child to its parents.”
* காணுங்காற் காணேன்

றவருய

காணாக்காற்

கரணேன் றவறல் லவை,”?
‘When

I actually behold

all but when he is away

my hero

and beyond

except his faults and shortcomings.”
lady connotes estrangement (7450.)
*எல்லினை

(Kural 1286)
I find in him no fault at

sight I see

வருதி யெவன்குறித் தனையெனச்

சொல்லா திருப் பெனாயின் ஒல்லென
விரியுளைச் கலிமான் ஹறேரொடு
விருந்மததிர் கோடலின்

மறப்ப

வந்த
லென்றும்

வாடிய பூவொடு வாரலெம் மனைபெபென
வூடி யிருப்பெ

னாபின் நீடா

,தீச்சா ராக வுணரிய வருபவன்
பொய்ச்சூ எஞ்சிப் புலவே னாகுவல்
பசலாண் டல்கனை

nothing in him

This exclamation of the

பாத்த .வென்றியா

னிஃலி யிருப்பெனாயின் தான்றன் .
முதல்வன் பெரும்பெயர் முறையுளி பெற்ற
புதல்வற் புல்லிப் பொய்த் தயில் தஞ்சும்
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அங்க,
விருர்தெஇிர் கொள்ளவும் பொய்ச்சூ எஞ்சவும்

௮ரும்பெறற் புதல்வனை முயங்கச் கரணவும்
ஆங்கலிர் தொழியுமென்
தவ்வ

விடத்தா

னவை

புலவி தாங்கா
யவை

காணப்

பூங்கண் மகளிர் புனை ஈலஞ் சிதைக்கும்
மாய மணன்

பரத்தைமை

நோவேன் றோழி கடனமச் கெனவே,
My dear maid!
the hero

who

parts

(Kalith. 75)

I do feel worried at the
from

me

frequently

irresponsible acts of
in

pursuit

of public

women, but please listen to what I say.
I, in a fit of resentment or displeasure ask him why he approached me with a bright face after contracting a second marriage
and preserve complete silence afterwards,

but

forgotten the moment I rise to

the

welcome

the

resentment is

guests

brought by

my hero in the chariot drawn by proud horses with broad manes.
I pick up a love-quarrel and

ask

him

not to

approach

me

with flowers that had faded by his union with public women, but
I refrain from entertaining that resentment because I fear that
the hero, in his frantic attempts to appease me, is likely to have
recourse to false oaths or asseverations.

I get estranged from him finding fault with him for having
stayed with a prostitute, but when he attempts to have feigned
sleep by the side of the child who has legally acquired his grandfather’s name, I am tempted to discard his faults and forgive him,
Thus,

my

discontent

and

vanishes by welcoming his guests,

displeasure

fearing

with

his

him

false

entirely

oaths,

and

witnessing his loving embrace of his pet child.
Hence I have
decided to put up patiently with his acts, however revolting they
may be, thinking that it is my fate to actually witness the many

marks made on his body by the

courtesans

whom

he

espoused.

In this poem we find some of the main duties of a housewife
well-enunciated.
Entertaining guests was one of her main duties
and we find here that her resentment against the hero vanished
40
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the very moment when she saw him witha
Another thing to be noted is the lady-love’s
consequences of a false oath. Last comes the
predominates over her resentment, on seeing
child, which is in fact the common

link of

number of guests.
dread of the evil
tender feeling that
the hero hug his

affection

between

the

hero and the lady. Indeed such deep studies of human nature
made by the Sangam bards lift us to a higher plane and we sit
in awe and admiration at their

knowledge with

deep

reverence.

This poem has been cited by Ilampuranar as an illustration for
the lady-love’s appreciation ofthe hero. @# QuJSe son aisgn
பல் வேறுநீலை
Pal vérunilai.

There are also other occasions when the
her say or speak out.

இனிப்

பல்

lady-love

will have

They are :—

வேழ

நிலையாவன 2--தோழி

பிரிவுணர்த்திய

வழிச்

செலவழுங்கக் கூறுவனவற்றின் வேறுபாடுகளும், பிரிச்துழி வழியருமை
பிறர் கூறச் கேட்டுக் கூறுவனவும், சலைவன௫ செலவுக் குறிப்பு அறிந்து

தானே

கூறுவனவும்,

தாதுவிடக்

சருதஇிக்

கூறுவனவும்,

கெஞ்சினையும்

பாணனையும் அ துவிட்டுச் கூறு வனவும், வழியிடத்துப் புட்களே
கூறுவனவும், பிரிவிடை
யாற்றாளெனக் கவன்ற தோழிக்கு

சொர்து
ஆற்றுவ

லெனச் கூ௮வனவும், அவன் வரவு தோழ
கூறியவழி விரும்பிக் கூறு
வனவும், கூறிய பருவத்தின் வாராது பின்னர் வந்தவனோடு கூடியிருக்து
முன்னர்த் தன்னை வருத்திய குழலை மாலையிழ் கேட்டுத் தோழிக்குக் கூழு
தலும், தலைவன் தவறிலனெனக் கூறுவனவும், புதல்வனை நீங்காதொழுகிய
தலைவன் நீங்கெ வழிக் கூறுவனவும், காமஞ்சாலா இளமை யோளைக் கள
வின் கண் மணக்தமை

௮றிர்தேனெனக்

கூறுவனவும், இவற்றின் வேறுபட

வருவன பிறவுமாம்.
(1) When

she hears from her maid

about

the parting

hero and here she will speak in order to dissuade him

(2) When she listens to the several

hardships in

hero who had parted from her (3) When
of the hero

who was

bent

of the

from going

the way

of the

she divines the

upon leaving her

in quest

mind

of wealth

(4) When she intends to send a messenger to her lord (5) When
she chooses to address her heart or the Panan in order that they

may go forth as her messengers
feathered kind that happen to

(6) When
cross her

she speaks to
way (7) When

the
sh
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exhorts the maid who

she

that

feels

lady-love

the

could

not

brook the separation of her lover (8) When she has a kind word
for her maid when the latter informs her of the hero’s arrival

(9) When she tells her maid how the sound of the flute tormented
her once, after her union with the hero, who did not turn
the season specified by him, but who neverthless came a
while after (10) When she attempts to exonerate the hero

up at
little
of all

his faults (11) When the hero who was never known to part
from his darling parts from him (12) When she learns of the
hero’s wedding with an young
fit for sexual union and so on.
addressed to the hero.

and inexperienced girl who is not
In the last case the words will be

The following poem is an illustration
lady to dissuade
separation,

the

hero

* இருளு மன்பு 6695

from

his

மடவ

மாக

மடர்தை

the speech
will

of the
entail

Ham
9 DES

பொருள்வயிற் பிரிவோ ரூரவோ
உரவோர் உ௱வோ

for

mission which

சாயின்

ராக
சாமே,

(Kurun. 20)

These are the words of the lady-love addressed to the maid
who informed her of the hero’s parting or departure in quest of
wealth.
“Tf he is to be termed wise who will venture to part from his
life-partner giving up his love and good graces in order to earn

wealth, les him who is capable of such a relentless act be termed
so. Let us who possess not the necessary mental strength to put
up with his separation be termed

shortsighted

or unwise.”

The

purport here is “It is not fair on the part of the hero to part
from me He may extend his grace to me as one of the weaker
sex or his love to me as his legally wedded

wife.

He

has

done

neither.”

இவக்இறற் சடுவளி பொங்கர்ப் போர்தென
நெற்றுவிளை யுழிஞ்சில் வற்ற லார்க்கும்
மலையுடை யருஞ்சுர மென்பதம்
மூலையிடை

முனிகர் சென்ற

வாறே,”

(Kurun. 39)

916
My dear maid! It is said that the route or way in which our
hero who used to have his sleep in our breasts and who has now
disliked that rest, is an arid and

impassable

desert

studded

hills, where the dried up vagai fruits produce sound
branches of the tree are being shaken by the fierce gale.

as

with

the

எறும்பி யளையிற் குறும்பல் சுனைய
வலைச்சல்

லன்ன பாறை

யேறிம்

கொடுவி லெயினர் பகழி மாய்க்கும்
கவலைத் கென்பவவர் தேர்சென்ற

வாறே

யதுமற் றவலங் கொள்ளாது
கொதுமற்

5லுமுமிவ் வழுங்க லூசே,

In Kuruntokai

this poem

.

(Kurun.

12)

is cited to illustrate the sub-theme,

where the heroine offers her reply to the maid who
concerned over the anxiety or restlessness of her

was deeply
mistress in

consequence of the hero’s separation from her. Here Nachinarkiniyar brings this to illustrate the words of the lady-love on
hearing the hardships of the route taken by the hero.
I hear that the route taken by the hero is full of by-paths
where the foresters or hunters ascend up a rock which is as hot

as the burning anvil in a smithy, and which is full of small pools
guite close to ong another like the small holes of ants or emmets,
in order to whet or sharpen their shafts or arrows.
“நகையா

இன்றே

மணிகண் டன்ன

தோழி

கெருகன்

துணிகயச் துளங்க

விரும்பியன் றன்ன கருங்சோட் டெருமை
யாம்பன் மெல்லடை,

ஒழியச் குவளை
4
கூம்புவிடு பன்மலர் மாந்திக் சஸாயச்
காஞ்சி நுண்டா தர்ம்புறத் துறைப்ப
மெல்ஒிடு

கவுள

வல்குகிலை

புகுதரு

தண்டுமை யூரன் தண்டா ரகலம்
வதுவை காளணிப் புதுவோர்ப் புணரிய

பரிவொடு வரூஉம் பாணன் றெருவிம்
புனிற்றா பாய்ந்தெனக் கலங்கி யாழிட்
டெம்மனை

புகுதந் தோனே

யது.சண்டு

817.
மெய்ம்மலி யுவகை மறையினெ ஸஜசெதிர்சென்
றிம்மனை

யன்றஃ

தும்மனை யென்ற

வென்னுர் தன்னு

நோச்கி

மம்மர் கெஞ்சிெனன் மருண்டுமின் மதுவே,”

A

very

interesting

situation

we

have

(அகம், 56)

here.

The

Panan

proceeds tu the house of the public woman in order to effect a
union between his master and the prostitute.
He encounters in
the way a wild bull and in avoiding its pouncing or attack, accidentally enters the house of the heroine’s maid.
This incident is
subsequently reported by the maid to the lady-love.
She says :—
My dear lady! I am tempted to laugh.
The Panan, who
hurried to unite in wedlock with a prostitute, the lord of the

agricultural tract, where the buffalo with its black hornsas strong
as if made of iron, plunges into the pond, so that its water as
clear as the blue-stone gets muddy, and the leaves of the 4mbal
get torn, eats up the Kuvalai blossoms and has its ‘body or frame
covered by the pollen of the Kanci flowers, suddenly dropped the
lute or yazh in his hand in order to avoid being pounced upon by
the wild bull he encountered in his way and accidentally got into
my house.
On seeing this, I concealed or suppressed my real
laughter, approached him and told him that that was not the
house

he intended

to visit.

The Panan

felt

ashamed

and

stood

non-plussed before me quite conscious of his guilt.
It was already observed

ators who effected
public women.

sexual

that the

Panan was one

unions

between

the

of the medi-

hero

and

the

(Kurun.

106)

புல்வீ ழிற்றிக் கல்லிவர் வெள்வேர்
வரையிழி

யருவியிற் ரோன்௮

இதி னெஞ்சத்துச் இளவி
வக்சன்று

வாழி தோழி

மாடன்

ஈம்வயின்
நாமும்

நெய்பெய் தியி னெகிர் சொண்டு
தான்மணர் தனையமென

விடுகச் gts.

The messenger, who carries to us the words well-thought
by the hero, who

is the lord of

the land,

where

the

brittle

out
root

of the [rritree (Tailed fig), which spreads on the stony rocks, looks
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like a hill-stream, has approached us.

Let us

welcome

him like

the fire on which ghee is poured and send our own message that
we are actuated by the same love and affection that we entertained when the hero united with us.

love

The situation fs as follows:—Ths hero parts from his ladyin quest of Parattayar and sends his messenger to his

lady-love.
Tbe messenger meets the lady-love and tells her
*“ Leave off all suspicion.
The hero’s love for you has not abated
and remains the same as it was when he first wedded you; hence
you should welcome him.”’
Thereon the lady-love tells her maid.
.“ [f the hero’s love is so very constant, we shall send him our

messenger and tell him that we tov
affection for him.”

continue to

have

the

same

வாயிலின் வநஉம் வகையோடு தொகைஇக்
கிழவோள் சேப்பல் கிழவ தென்ப.
Vayilin varium vakaiyotu tokaiik
Kilav6l ceppal kilava tenpa.
The speeches in

caused or

provoked

the

above

by

the

places

various

coupled

mediators

with

the

ones

belong to

heroine.

the

்

The several mediators have been mentioned

Tholkappiam ceyyuliyal.

in Sutra

512 of

They are.

Parpar (Brahmans), Pankan (Friend), Téli (Maid), cevili (the
foster-mother), Panan (the minstrel), virali (the woman bard).
Naiyar (the youngsters), virundinar (Guests or new men), kittar
(dancers), Ativar (Sages), and kandér (By standers or sight-seers).
From the word vakai (as), the lady’s inability to put up
with the separation, her darling and the laundress or the dhoby
woman have been inciuded in the list of mediators.

* கொக்கினுச் கொழிந்த இம்பழங் கொக்கின்
கூம்புநிலை யன்ன மூகைய வாம்பற்
அரங்குநீர்ச் குட்டத் அத் துடுமென Sips
தண்டுமை

யூரன் தண்டாப் பாத்தைமை
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புலவா யென்றி
பழன யாமைப்
சழனி காவலர்
தொன்றுமுதிர்

னன்மனை
கைதா

தோழி புலவேன்
பாசறைப் புறத்துக்
சுடுஈம் துடைக்குர்
வேளிர் குன்றாரன்ன வென்

ஈனிவிருச் தயரும்

வின்மையி னெய்தா

மாறே.

(ஈற்றிணை.

980)

The maid intervenes on behalf of the hero in order to pacify
the angry heroine. The latter tells her that because of the
numerous guests that grace her house and her faithful attempts
to please them all, she could hardly find time or leisure to meet
the vagrant hero. Else she will see that he does not step into
her house with his reprehensible conduct.
“‘My dear maid! You try to appease me and ask me not to
quarrel with the hero, all the while knowing fully well his undesir-

able conduct that least becomes
the cool rivers and lakes, in the

a good
deep

hero who

waters

is the lord of
full

which,

of

of

ambal flowers looking like white storks, falls the sweet juicy
mango fruits, as a result of the branches being shaken by the
But please listen, A number of
crane that perched on them.

guests grace my house which resembles the Kunrir of the velirs
of hoary antiquity, where the tillers who keep guard over the
green fields break the snails on the stony backs of the tortoises
in order to eat them and I have to attend to them.
That
practically little leisure to meet my hero,

out from picking a quarrel with him.

Elsein

the

resentment I will go to the extent of asking him
my house.”

Hence I have
is why I keep

excess

of my

not to step into

Here again we see the chaste wife emphasising the importance
of Adityam or reception of guests, which was regarded as one of
the indispensable duties of a chaste housewife.
“ gare

WaCey

Aorut eas sor

தன்னூர் மன்றச் தென்னன் கொல்லோ
இசச்தா ணிரம்பா மேனியொடு

விருச்தி னூரும் பெருஞ்செம் மலனே.”'
The Panan intervenes on behalf of the hero

love,

being

fascinated

by

his

(குறுர், 98)
when

enticing and convincing

the lady-

speech,
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informs her maid in the hearing of the Panan that she is prepared
to give audience to the hero.
Here the maid is being addressed as Annay 4, ௪, as mother.
“ My dear maid! This Panan is a scholar quite young in years.
I do not know what he would pass for in his own place.
He

seems to be a great man though he goes from place to place in
order to get his food, which is barely sufficient to fill his stomach.”
The lady praises here the knowledge and tact evidenced by the
mediator, who, though young in years, appeared to be very learned,
and says that he who would acquit himself creditably before her
must have been a man of considerable repute in his own place.

This praise indicates that she is convinced of the hero’s innocence
through hia pleading and that she is quite

ready to be reconciled

to the hero. The expression ‘ d@éSarq@s’’ suggests that the
heroine is ready to feast the Panan along with the hero when the
latter turns up to see her.

The phrase
வாயிலின் வரூஉம் வகை ”* 8180 suggesta that the
impatience of the hero too may act as one of the mediators to
appease the angry heroine.
* வாயிலின்
வாயிலாகக்

வரூஉம்

வசை

யென்றமையால்,

தன்ஆற்றாமையும்

கொள்ளப்படும்,”

* புல்லேன்: மஇழ்ஈ புலத்தலு மிலனே
கல்லா யானைச் கடுர்தேர்ச் செழியன்
படைமாண் பெருங்குள மடைநீர் விட்டெனச்
காலணைச் தெதிரிய கணைக்கோட்டு வாளை
யள்ளலங் கழனி யுள்வா யோடிப்
பகடுசே அுதைத்த புள்ளிவெண் புறத்துச்
செஞ்சா லுழவர் கோற்புடை மதரிப்

பைங்காம் செறுவி னணைஞுதற் புரளும்
வாணன் சிறுகுடி

கோனே

ரெல்வளை

யன்னவென்

ஜெ௫ழ்த்த

நும்மே,'”

(ஈ.ற்றிணை, 840)

The hero returns from the house of the prostitute and ina
fit of impatience gets into his dormitory, when the lady, eagerly

desirous of embracing him, criticises his attitude and

nature and
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tells him in his face that she will not
practically given her up.

At

the

embrace

same time

him

who

had

she tells him that

she entertains no resentment or ill-feeling against him and finally,

owing to excess of love, yields to him.
My dear lord!
round-shaped and

beautiful

and

I will not embrace
glitering bangles,

charming

as Sirugudi, which

north of the river cauvery,

known as Vanan, where

you, who had
worn by me,

is situated

and owned by a renowned

the valai

fish with

caused the
who is as

round

to the

liberal chief

horn,

which

owing to the out flow or the breach caused in the big tank,
which bears the name of the Pandya king, who owns elephants
which know nothing else but to promptly

obey the

Mahout

fast, make

and chariots

that

can be

driven

words of the
good

their

escape from the tank, reach the water-course, traverse the wet
fields, and with the drops of mire on its back, caused by the
buffaloes, which raised or lifted their feet while they ploughed
the land and even without fearing the rod of the tillers, who
till the fields repeatedly, lie proudly

on the

muddy

brink, quite

exhausted and unable to proceed further. Nor do I hate or dislike
you.
In this poem we have an interesting inner meaning also. The
Jady mocks at him comparing him to the valai fish above deacribed. The hero too starts from his house, accompanies the
Panan, enters the abode of the public woman, becomes the target
of all kinds of scandals and has his sojourn in her house without

proceeding to the houses of other prostitutes ; though they wanted
him each for her ownself.
The above mentioned nineteen
where the lady-love will speak out.

places

are given as those

Sutra 148.
புணர்ந்துடன் போகீய கிழவோண் மனையிரந்
திடைச்சாரத் திறைச்சியும் வினையுத் சுட்டி
யன்புறு தக்க கிளத்த றனே
கிழவோன் செய்வினைக் கச்ச மாதம்,
Punarntutan pokiya kilavGn manaiyirun
Titaiccurat tiraicciyum vinayuii cutti

Yanpuru takka kilatta rané
Kilavon ceyvinaik kacca makum,
41

922
இதன் பொருள்,
களவுக் காலத்துப் புணர்ந்து உடன்போடிய

தலைவி

கற்புச் காலத்து

இல்வின்கண் இருச்து, தான் போய
காலத்துச் காட்டின்௧கட் கண்ட
கருப் பொருள்களையும் தலைவன் தன்மேல் அன்பு செய்தற்குத் தக்க கருப்
பொருளின் தொழில்களையுங் கருதிக் கூறுதல்தானே, தலைவன் எடுத்துச்
கொண்ட காரியத்திற்கு முடித்தலாற்றான் கொலென்று அஞ்சும் FF
மாம் எ-ழ,

எனவே, அ௮ருத்தாபத்தியாற்

புணர்ந்து

உடன்

போகாத

தலைவி

மனைச் கணிருர்.து, தலைவன் கூறச் கேட்டு ௮க்கருப் பொருள்கள் தன்மேல்
அன்புறு தச்ச வினைகளைச் கூறுதல் தலைவன் செய் வினைக்கு ௮ச்சமாகாது

வருவசெனச் துணிந்து கூறுதலாம் என்றாராயிற்று.

(Nach.)

If the lady-love who eloped with the hero during
period and

who

afterwards

remained

in

the house

the kalavu
during

the

katpu period, recollects the several things in the forest, which
were very conducive to instil and promote affection in the heart
of the hero and generate love. This recollection later on changes
into a kind of fear or gives place to fear;

because she apprehends

that the hero might be tempted to neglect the errand on which
he set out from his place. Of course, in the case of the lady who
does not accompany him through the forest, her words qmay not
generate any fear in the heart of the hero who is bent upon
various missions.

Tilust.
“sro

யானை

தோனயச் துண்ட

பொரிதா ளோமை வளிபொரு நெடுஞ்னை
அலங்க லுலவை யேறி யொய்யெனப்
புலம்புதரு குரல புறவுப்பெடை பயிரும்
அத்த கண்ணிய வங்குடிச் தோர்ச்
சேச்தனர் கொல்லோ தாமே யாச்தமக்

கொல்லே மென்ற சப்பற்குச்
சொல்லா

In

தகறல் வல்லு வோசே,

Kuruntokai commentary,

these

words of the lady-love, who thought
quest of wealth, to her maid.

lines

are given

as

the

of the hero who parted in
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Is it possible that our hero
village with beautiful

could

habitations,

have

stayed

situated

in

in the small

the Palai

tract,

where the male doves perched on the dry

boughs of the spotted

omai

tree, the barks

eagerly

wild

elephants

of

which

invite the

had

been

female ones,

eaten

by

with the faint cry

the

indic-

ative of the pangs of separation, the hero Who is capable of
abruptly departing from me, knowing fully well that I would not
be a party to his separation ?

Herein we see the heroine’s fear depicted, the fear generated
by the misgiving that the hero may

mission on seeing the plaintive
invites its female mate.

tune

return

without

with which

fulfilling his

the

male dove

* அரிதாய வறனெய்தி யருளியோர்ச் களித்தலும்
பெரிதாய பகைவென்று

பேணாரைத் தெறுதலும்

புரிவமர் சாதலிழ் புணர்ச்சியும் தருமெனப்
பிரிவெண்ணிப் பொருள்வயிற் சென்றகங் காதலர்
வருவர்கொல் வயங்கழாய் வலிப்பல்யான் கேளினி
அடி.தாங்கு மளவின்றி யழலன்ன வெம்மையாற்
கடியலே

கனங்குழாய்

காடென்றா

சச்சாட்டுட்

* டுடியடிச் கயக்தலை கலக்ய சன்னீரைப்
பிடியூட்டிப் பின்னுண்ணுவ் களிறெனவு முரைத்தனசே;
இன்பத்தி ணிகர்தொரிஇ யிலைதஇர்ச வுலவையா
ழ்
ன்புதாஉர் சகையவே

காடென்றா

சக்காட்டு

ளன்புகொண் மடப்பெடை யசைஇய வருத்தத்தை
மென்சிறக சாலாற்றும் புறவெனவு மூரைத்தனசே ;
கன்மிசை வேய்வாடச்

கனைகதஇர் தெறுதலாற்

னுன்னரூ௨ஈ் தகையவே

காடென்றா சக்காட்டு

ளின்னிழ லின்மையான் வருந்திய மடப்பிணைக்குத்
தன்னிழலைக் கொடுச்சளிக்குல் கலையெனவு முசைத்தனசே
எனவாங்கு,
இனை

ஈல முடைய

கானஞ் சென் றோர்

புனை நலக் வாட்டுஈ ரல்லர் மனைவயிற்
பல்லியும் பரங்கொத் இசைத்தன

ஈல்லெழி லுண்கணும் ஆடுமா விடனே,'!

324
The heroine is love-sick being separated from her lover, when
the lady-companion tries to soothe her, incidentally commenting
upon the hard-hearted nature of the hero who had left her pining
for union. This was rather too much for the lady-love to brook.
At once she spoke the above lines to the maid.
I do hope that my hero will come,

he who

went

in quest of

wealth, parting from me, as it is wealth alone which will enable
one to give freely by way of charity to those Brahmans and sages
who came to him offering their blessings, to conquer one’s foes

who refuse to accept his authority, and to lead a happy
conjugal life with a devoted partner. Please listen to what I say.
It was a fact that

my

very hot and fiery place,

hero
in

told me

fact so

that the

hot as

one

forest
could

wasa
scarcely

place the foot on the ground for fear of being scorched ; but at
the same time he informed me that the tusker, which approached
the small muddy pool

with

very

little

water

in it, in company

with its mate and its young one, used to feed the she-elephant
with the water already rendered muddy by the young cubs which
plunged into it and then try to quench its own thirst.
It is true that my hero told me that the dried leaves of the
forest were likely to pain the heart of the hero who went into the
forest path giving up his conjugal bliss that was available at
home, but at the same time he did not fail to tell me that the
male dove in the forest used to fan its female mate with its wings

in order to mitigate its suffering caused by the
It is true again that my hero

told

me

scorching heat.

thatthe

unapproachable because of the excessive heat of the

made the bamboos in the hill quite dry, but in the

forest

was

sun

which

same

strain

did not forget to tell me that the buck or the male deer used to
take its mate under its own shadow in order to afford shelter

for the doe which was hard pressed by the scorching heat.
Hence the hero, who

repaired to the

forest,

which,

side by

side with its harassing features, nevertheless possessed the above
relieving aspects, is not likely to mar or spoil my

how the lizard too

chirps

favourably

with dye beats of its own accord.

and

happiness,

my left eye

See

treated
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The situation here, it must be admitted, has
imagined by the poet.
A parched up desert and only
pool with very little water in it, Even this water got
by the young elephants getting into it, At this stage
already thirsty never cared to quench or alleviate

been well
one small
muddled
the tusker
its thirst

but on the other hand preferred to feed the she,elephant first and
then satisfy itself.
Thus the love and affection the tusker had
for its mate and its youngones have been well-pointed out. Nay,
the heroine proceeds even further and reminds us of the possibility
of the hero’s return in the near future by the above words.
Similarly the loving acts of the dove and the deer will well serve
to remind the hero of his loving duty to his devoted wife whom

he had left behind pining for love and union.
What the heroine imagines here is as follows :—The hero,
though he might have been indifferent all along could not afford

to be so any longer, after witnessing the

above loving

act of the

elephant as he too will be desirous of returning home in order to
please his lady-love by granting her desire.
Suggestive instances
like this abound in Tamil poems and it will be a source of uninterrupted pleasure to those who try to read the poems treating of
Agam or subjective literatures,
Sutra ‘149.

தோழியுள் ஸூறுத்த வாயில் புதப்பினு
மாவயி னிகழ மேன்மனார் புலவர்.
Toliyul lurutta vayil pukuppinu
Mavayin ikalum enmanar pulavar.

The iady will speak

out even

when the

patches the various mediators inclusive of
intercede on his behalf.

hero sends

the maid,

Sutra 150.
பெறற்கரும் பெரும்பொருள் முடிக்தபின் வந்த
தெறற்கரு
AD oud
கழவோட்

மாபிற் றப்பின் கண்ணும்
வரைப்பினு

மற்ற மில்லாக்

சுட்டிய செய்வ4

கடத்தினுஞ்

சீருடைப் பெரும் பொருள் வைத்தவழி

மறப்பினு

or des-

to plead or
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மடங்கா வொழுக்கத் தவன்வயி னழிக் தோளை
யடக்கக் காட்டுதற் பொருளின்

பிழைத்,த.வர் திருச் த இழவனை

கண்ணும்

நெருங்க

கொடுத்தற் கண்ணும்

யிழைத்தாங் காகக்

வணங்கயென் மொழியான்

வணங்கற்

கண்ணும்

புறம்படு விளை யாட்டுப் புல்லியபுக ற்சியும்
இறந்த புதல்வனை சேராது புலம்.அினும்
மாணலச் தாவென

வகுத்தற் கண்ணும்

பேணா வொழுக்கம் சாணிய பொருளினும்
சூணயத் திறத்தாற் சோர்வுகண் டழியினும்
பெரியோ

சொழுக்கம் பெரிசெனச் இளந்து

பெறுசகை யில்லாப் பிழைப்பினு மவ்வயி
னுறுதகை யில்லாப் புலவியுண் மூழ்கிய
இழெவோன்

பானின்ற

கெடுத்தற் கண்ணும்

உணர்ப்புவயின் வாரா ஷடலுற் றோள்வயின்
உணர்த்தல் வேண்டிய இழவோன் பானின்று
தான்வெகுண் டாக்கய தகுதிக் கண்ணும்
அருமைக் காலத்துப் பெருமை
வெண்மைசக்

காட்டிய

காலத் திரக்கத் தானும்

பாணர் கூத்தர் விறலிய சென்றிவர்

பேணிச் சொல்லிய குறைவினை யெஇிரு
653 கஇழவனை நிகழுமாறு படீஇக்
காத்த தன்மையிற் கண்ணின்௮
பிரியும் காலை

மாபுடை
வகைபட

யெதிர்கின்று

பெயர்ப்பினும்

சாற்றிய

்

யெதிரு முளப்படப் பிறவும்
வந்த இளவி

யெல்லாம்

தோழிச் குறிய வென்மனார் புலவர்.
In this Sutra the various places where the maid will
her say during the karpu period, have been detailed.
பெறற்கநம் பெரும்போரள் ழடிந்தபின் வந்த
தேறற்கந

மாபிற் சிறப்பின் கண்ணும்.

Perarkarum perumporul mutintapin vanta
Tegarkaru marapir cizappin kannum

have

927
தலைவனும் தலைவியும் தோழியும் பெறுதற் கரிசென நினைத்த பெரிய
பொருளரசயெ வதுவை
வேள்விச் சடங்கான் மூடிச்சபின்பு தோன்றிய
தனது தெறுதற்கரிய மாபு காரணத்தால் தலைவன் தன்னைச் இிறப்பித்துக்
கூறுமிடத்தும், சோழி கூற்று நிகழும்.
When the hero praises the maid

in the

ustfal way

after the

consummation of the alliance between the hero and the lady-love
through the elaborate wedding ceremony, which was the one big
thing that they thought that could not easily be had.
(Nach.)
When the hero praises or extols the maid

he returns after

amassing

the wealth

as usual as soon as

necessary for his alliance

with the lady-love.

(Llam.)

Iilust.
அயிரை பரந்த வந்தண் பழனத்
தேர்தெழின் மலர்ச்த தூம்புடைத்
லாம்பல் குறுசர் நீர்வேவேட்

ளிடைமுலைக் இடந்து

தரள்கர

டாங்க

ஈடுங்க லானீர்

தொழுதுகாண் பிறையிழ் ரோன்றி யாநுமச்
கறிய மாய

காலைப்

பெரிய கோன்றனிர் கோகோ

யானே.

(Kurun. 178)

These are the words of the maid when she saw the eagerness
of the hero to unite with the lady-love and when she recollected

the hero’s former attitude during the kalavu period, when he
was troubled in mind at not being able to get at the lady owing
to several obstacles
Just as those who plucked the 4ambal

flowers perforated and

with round rind, in the pond, where the ayirai fish moved about
freely, suffered from thirst and needed water to drink, you are not

free from fear and mental struggle, even though you are now quite
at liberty to enjoy her. But, when the lady was asrare to you as
the three digit moon that appears on the bright fortnight, in those

days

when

patiently

you
put

carried
up

with

on

your

extreme

clandestine
mental

Jove-affair,

anxiety.

My

you

sincere

sympathies are with you.
The comparison here is quite happy and very apt and
explains the excessive passion and affection of the hero for his
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lady. Those that pluck the amba! flowers in a pond need not
worry and they could easily quench their thirst with the water
around

them.

The

three

digit

moon

month and hence it has been chosen
opportunity of seeing the lady-love.

appears

here

only once

to denote

the

ina

rare

Here it may be remarked enpassant that the rising moon was

an object of universal worship for the virgins and others in
ancient days. It is on record that the moon was worshipped by
many people in the continent especially in France and America
as one which promoted or helped the growth of plants and trees.
The natives of the ancient Tamil land worshipped the moon. The
virgins thought that they could get anything they

required while

the old men and women imagined that they could be
physical iltness by the influence of the moon.

free from

“Quriag Ser QurGs atiwss aeamiasenr
புன்கா னாவற் பொதஇப்புற விருங்கனி
இளை செத்து மொய்த்த தம்பி பழஞ் செத்துப்
பல்கா லலவன் கொண்டகோட்

கூர்ந்து

கொள்ளா ஈரம்பி ஸனிமிரும் பூசல்
இரசைதேர் நாரை யெய்திய விடுக்கும்
துறைகெழு மாக்தை யன்ன விவணலம்
பண்டு மிற்றே கண்டி௰ற் றெய்ய

வுழையிற் போகா தளிப்பினும் சிறிய
ஜெஒிழ்க்த கவினலங் கொல்லோ .மூழ்ந்தசோர்
கட்கழி செருச்கத் தன்ன

காமங் கொல்லிவள் சண்பசக்ததுவே,"*

(5.ற்றிணை. 95)

The bees that hovered round the jambu fruits eugenia
jambolana taking them for their own kind and that afterwards
found them

out to

be fruits, tried hard

from the clutches of the
could

not

effect

their

crab which
escape,

to extricate

caught

when,

hold

luckily

on

themselves

of them,

but

the arrival of

a stork that went about to seek its prey, the crabs fled in fear
leaving the bees free. The beauty and grace of the lady which
is as captivating as the sea-shore of the capital town manta’
wkerein

Similar

is

perceivable

to the above.

the

above

natural

scenery,

is

exactly

Even though you had been careful enough
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to be with the lady

atall

times,

the

lady’s

eyes

watered and

lost their brightness, perhaps because

of the occasional intervals

when

relaxed.

your

addicted

tight

embrace

somewhat

to toddy-drinking

are

physique when they could not

likely to

get

any

Those

who are

undergo a change in

beverage

to drink.

The

maid here subtly suggests some cause for the unrest even when
they had a chance of living together in constant and uninterrupted
enjoyment.
Aiter all their union was effected by themselves and
their alliance was not sanctified by marriage rituals. This perhaps
was the reason for the little hitch in their otherwise continued
enjoyment.
The maid tells the hero here that itis for him to
console the lady and that she has nothing to do in the affair.

In this poem we have an

inner

meaning

also.

The

lady is

the fruit, the bee is the maid, the relatives that raise the scandal
and blame the lady are the crabs, and the hero is the stork that
moves about for seeking its prey.
The lady-love is being caught

by the maid, while

the

relatives

of the

maid

try to keep

her

under guard when the hero comes and relieves the lady.
அற்றம் அமி வுரைப்பினும்
Arram alivuraippinum.
களவுக் கரலத்துப் பட்டவருத்தம் நீங்கெமை கூறினும்.

When the maid breathes a sigh

of relief from

the

mental

anxiety which she used to entertain during the kalavu period.

“: எரிமருள் வேங்கை யிருரச்த தோகை
மிழையணி மடச்தையிற் ரோன்று காட
விணிதுசெய் தனையா
சன்மனை

வதுவை

னுச்தை வாழியர்

யயரவிவள்

பின்னிருங் கூர்தல் மலரணிர் தோயே,

(ற்ற ஜமரம, 294)

The maid addresses the hero thus. ‘‘ Oh Lord of the country
where the peacock that perched on the vengai tree with its firelike flowers, appears like a well-decked maiden, you have done a
very agreeable thing.
You have chosen to adorn my lady’s
braided hair with flowers and married her”.
Here the maid
breathes a sigh of relief.
42
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அற்றமில்லாக் கிமவோட் சுட்டிய தெய்வக்
கடத்தினும்,
Arramillak kilavot cuttiya teyvak
Katattinum.
களவொழுக்கம்

புலப்பட

ஓழுகலில்லாத

தலைவியைத்

வரைந்து கோடல் குறித்துப் பரவிய தெய்வம் ௮தனை

தலைவன்

முடித்தலின்

அப்

ப.ரவுக் கடன் கொடுத்தல் வேண்டுமெனச் தலைவற்குக் கூறுமிடத்தும்,

்

௨ம்.)

When the maid informs the hero
offerings to the family deity

of the

who was

necessity of giving

pleased to

bring

together

the hero and the lady-love, when she approached him with a
request to wed the lady publicly, the very same lady-love who
had a terrible dread of the public scandal and acted with considerable restraint during the clandestine love-stage.
“ கெஞ்சமொடு மொழிகடுச் தஞ்சுவர கோக்கும்
தரயவட் டெறுதரக் காக்கவெம் மகளெனச்

சிறந்த தெய்வத்து மறையுறை குன்ற
மறைந்துநின் றிஹறைஞ்செனம் பலவே
பெற்றனம் யாமே மற்றசன் பயனே ”,
The maid -ays here :—Many were the prayers and innumerable were the offerings we made secretly tothe family deity in
order that the lady-love may be set frce from the frowns

and the

harsh words of her mother.
such prayers.

fruits of

We have

now

realised the

சீருடைப் பேரநம்போரள் வைத்தவமீ மறப்பினும்
Cirutaip perumporu! vaittavali marappinum.

தீலைமையுடைய இல்லறத்தைத்
தலைவன் ௮றஞ்செயற்கும்

பொருள்

தலைவி

மாட்டு

செயற்கும்

வைத்த

இசையும்

காலத்துத்
கூத்.துமாகிய

இன்பம் நுகர்தற்கும் தலைவியை மறந்து ஒழுகனும்.
When the lady-love becomes the
and the hero on various grounds,

viz.,

mistress
earning

(Nach.)
of the
wealth,

household,
treading

the paths of virtue by righteous acts of benevolence, charity and
love, and enjoying earthly pleasures, parts from her and amidst
his various activities forgets the lady for the nonce.
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சீருடைப் பெரும் பொருளாவது
மாட்டு வைத்த

அறத்தினானாதல்,

இடத்து

௮வளை

இற்துழமை; ௮தனைத் தலை

மறந்து

பொருளினானாதல்,

ஒழுகன

வழியும்;

௮வனுக்காகிய

மகன்

௮ஃ்தாவது

இசையும் கூத்தும்

மேதலியவற்றான் ௮்திறம் மறத்தல்.
Headship or the ownership of the

household

has

been cha-

racterised here as “ €ருடைப் பெரும் பொருள்,”

(Ilam.)

Narrinai poem 35 has been cited here by
illustration.*

[lampuranar as an

** கரும்பி னெந்இரச் களிற்றெதிர் பிளிறும்
தேர்வண் கோமான் ஜறேனூ ரன்னவிவ
ணல்லணி
பல்லோ

நயந்துநீ துறத்தவிற்
ரறியப் பசந்தன்று நூதலே,'”

The maid tells the hero

(Ainguru)

as follows:—The

head has waxed yellow so as to be

seen by all,

lady-love’s
as you,

fore-

who was

once fascinated by her beauty and charm, both physical and
artificial, as bright as Ténur, which is owned by the munificent
hero with the chariot drawn by elephants,

‘like the grinding noise of the

Sugar-cane

whose

mill.

roar

Here

“* துறத்தல் ?” has been used in order to include the hero’s

sounded

the

word

parting

on righteous grounds also.
அடங்கா ஒழக்கத்து ௮வன்வயின் ௮மிந்தோளை
அடங்கக் காட்டுதற் போநளின் கண்ணும்.
Atanka olukkattu avaQvayin alintélai
Atankak katttutar porulin kannum.
புறத்தொழுக்கத்தை உடையனாயெ
தலைவன் மாட்டு மனம் வேறு
பட்ட தலைவியைப் புறத்து ஒழுக்கமன்றி கின்மேல் ௮வர் ௮ன்புடையசென
அவ்வேறுபாடு
நீங்க
நெருங்கிக் கூறுதலை யுடைத்தாகய பொருளின்
கண்ணும்.

When the lady-love shows her resentment against the hero
for his undesirable activities, rebuking him for having bestowed

* Phe translation of this poem will be found in page 328.
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his affection on another woman, and when the maid
and tells the lady that she was mistaken and that

affection to her was genuine and sincere.

intervenes
the hero’s

Here the poem

181 of

Kuruntokai has been cited as an illustration by [lampiranar for
the maid’s talk to the lady-love, though it is also given as the
talk of the lady herself elsewere.
(cf. p. 77)

“ @¢sQnp செறுவிற் கதிர்கொண்டு கள்வன்
றண்ணக

கெல்வளை

மண்ணைச்

செல்லுஷூரற்

ஜெகிழச் சா௮

யல்ல லுழப்ப

தெவன்கொ

லன்னாய்.'*

My dear lady ! What avails your

the conduct of the lord

of the

enters its hole taking with
The inner meaning here is

(Ainguru. 27)

mental

marudam

anxiety

regarding

tract where

the crab

it the sheaves of the paddy crop.
clear.
The maid tells the lady that

it was usual for the hero to part
in quest of other women,

from his

lady-love

stealthily

Govs gious FHbs Spare Coyws
இழைத்தாங் காக்கிக் கோடுத்தற் கண்ணும்,
Pilaittuvan tirunta kilavanai nerunki
Haittan kakkik kotuttar kannum.

பசத்தையர் மனை *கண் தல்வெக்து ௮௧ ககர் புகுதாது புறத்திருக்த
தலைவனை மிகச் கழறிச் சில மொழிஃளை4 கூறி, இதனானே தலைவி மனச்
இன் கண் ஊடல் நீக்கும் தன்மை யுளதாஃஇக் கூட் @di$ ew. (Nach.)
When the maid reproves or finds fault with the
undesirable sojourn in the houses of public women

hero for his
and his stay

in the outskirts of the city without venturing to return io his
abode, with a view to appease the angry lady-love and patch up
the love-quarrel between the two.

“* கேட்டிரின் வாழியோ மூழ்க வாறுற்ற
். மையனெஞுூம் கெவ்வக் தர
நினக்குமரும் தாகிய யானினி
யிவட்குமருஈ

தன்மை

நோமே

செஞ்சே,”

(அம்ரா.

59)

’
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My Lord ! please listen to me and fare thee well.

I, who had

served as a cure for your mental illness, am no longer the confidante of the lady and am unable to cure her mental malady.
She thus points out to him the necessity of stopping his
undesirable activities in order to see his lady-bove freed from her
mental ailment.

வணங்கிய மோமியான் வணங்கற் கண்ணும்
Vanankiya moliyan vanankar kannum.
தாழும் இயல்பினையுடைய
நகிலைமைக் கண்ணும்.
When

சொற்களால்

the maid talks to him

தோழி

சாழ்க்து

in mild, modest

and

கித்கும்

submissive

words.
“os

ex@ea pt Quriens
தண்டுறை

arty

Sar dIAuwe

யூ சகுவடுகாஃ--ஒண்டொடியைப்

பாராய் மனைதுறர் சச்சேரி செல்வதணை
யூராண்மை

யாக்க

Does it behove you my

கொளல்,”
lord

of the

(Aintinai elupatu.}
cool

shores,

where

the

varal fish of the drinking water-pond, part with its kin, to discard
your lady with bzight bangles, leave your home and resort to the

haunts of public women and yet show this to the public as an act
of generosity or kindness ?
புறம்படு விளையாட்டுப் புல்லிய புகற்சியும்
Purampatu vilaiyattup pulliya pukarciyum.
பரத்தையரிடத்தே

இய மகிழ்ச்சிக்

உண்டாம் விளையாட்டினைத் தலைவன்

கண்ணும்

விளையாட்டாவது

Qurai

(1]8௦1.)

யாறுங் குளனுங் காவும் அடிப் பஇயிகர்து

நுகர்தல்,

When the hero tries to indulge in all sorts of pleasures, with
the public women or the kept mistresses.
Such enjoyments are
trips or excursions to river sides and groves for pleasure.
ஆரலை

யெழுக்து

கடுர்தேர்ப்

பண்ணி

வாலிழை மகளிர் மரீஇய சென்ற
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மல்லலூச னெல்லினன் பெரிதென
மறுவருஞ் சிறுவன் தாயே
தெறுவ தம்மவித் திணைப்பிறத் தல்லே, ”

(Kurun. 45)

This is the exclamation of the maid when the mediators inter-

vened on behalf of«the

hero

to

request

the lady

to give

him

audience.
The lady-iove, who is now the mother of a male child, is not
free from mental agony, though she has agreed to welcome and
receive her lord, regarding him as a man of repute in spite of his
having gone astray to have union with public women wearing
glittering ornaments, riding betimes in his fast chariot,
It pains

me, however, to think of being born a woman, who does not
scruple to welcome a person, forgetting all his activities which
tend to pain one’s heart. The purport here is, that the lady-love
being pure and chaste, will deem it her duty to accept her Jord
even though he may be guilty ofa hundred faults. Here the
reader may well be reminded of the lines.
** வண்டோ
பூவோ

ரனைய சாடவர் பெண்டிர்

ரணையர் '”

These lines tell us that the hero resembles a beé which
indiscriminately sits on any flower, and which is bent only upon
the honey the flower contains and the women are the flowers that
the hero espouses, Saint Kulasekhara compares a staunch devotee

of God to a chaste and virtuous lady, who, though

her

husband

may commit undesirable acts that are likely to be denounced by
the public, knows no other protector or benefactor than the lord
she had wedded.
** கண்டா

ரிகழ்வன?வ

சொண்டானை
In the above

காதலன்றான்

செய்திடினும்

யல்லா லறியாச் குலமகள் போல்,??

illustrative

stanza

we find

the

hero

coming

back from the house of the public women in order to have a look
at bis new-born male child, when the lady-love receives him in
spite of his reproachable conduct, as it is the duty of a devoted
housewife to forgive the drawbacks of her beloved lord.
In

Paripadal we have the following lines,

335
* சேக்கை
காக்கை

யினியார்பாற் செல்வான் மனையாளாற்
சடிர்தொழுகல் கூடுமோ

கூடச

தகவுடை மங்கையர் சான்றாண்மை சான்றார் :
இகழினுங் கேள்வரை யேத்தி யிழைஞ்சுவார்.”?
்
(Pari 20, 86—89)
Is it possible for the housewife

to prevent

or

dissuade

her

husband from resorting to public women for enjoyment or to keep

aloof from him on the

ground

that

he went

astray

from

the

prescribed path of virtue ? It is not at all possible ; chaste women

endowed with the noble and
wife, will try to adore their

them or treat them
following lines :
மாய

lovable

traits

ofa

genuine

husbands, even though they

badly.

Again

in

Kalithokai, we

housedespise

find

the

மூழ்சன் பாத்தைமை

கோவேன் ளோழி கடனமச் கெனவே,”

(Kalith. 75)

««* T patiently put up with the undesirable lascivious attitude
of the dissembling husband with a sense of resignation thinking
that it is my duty todoso”.
Instances can be multiplied to
illustrate the extraordinary patience of the housewife and the

lascivious acts

of the

hero,

Poets

have

well

described

both

Sambogam (union) and vipralamba (Separation), but vipralamba
Sringara is considered
more
appealing than the
Samboga

. Sringara. Hence it is that the sage-poet Tiruvalluvar has said
in his immortal Tirukkural that the temporary love-quarrel
enhances the
and the. wife.

pleasure born of

the union

ஊடுதல் காமத்இற் இன்ப

between

the husband

மதற்கின்பம்

கூடி. Gewese Qu Per,”
Another fine illustration
above theme is as follows :—

cited

by

Nachinarkiniar

for

பகுவாய் வசா௮ற் பல்வரி யிரும்போத்துச்

கொடுவா யிரும்பின் கோளிரை தற்றி
யாம்பன் மெல்லடை

ஒிழியக் குவளைக்

* An English rendering of the whole poem will be found in ற, 312.

the
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கூம்புலிடு பன்மலர் சதையப் பாய்க்தெழுந்

தறில்படு வள்ளை

யாய்கொடி மயகத்

அதாண்டில் வேட்டுவன் வாங்க

சயிறிடு கசச்சேப் போல

வாராது

மதமிக்கு

சாட்சய முழக்கும் பூக்கே aps
வருபுனல் வையை

வார்மண

லகன்துறைத்

திருமரு தோங்கெ விரிமலர்க் காவி
னதும்பல் கூந்தற் குறுந்தொடி மடச்தையொடு
வதுலை

யயர்க்தனை யென்ப

வலரே

கொரய்சுவழற் பரவிச் கொடித்தேர்ச் செழியன்
ஆலங் கானத் தகன்றலை

சவப்பச்

சேசல் செம்பியன் செனங்கெழு இதியன்
போர்வல் யானைப் பொலம்
நாசரி ஈறவி னெருமை

பூணெழினி

யூரன்

ஜேறங்கம ழகலத்துப் புலர்க்ச சாந்தின்
இருங்கோ வேண்மா னியழேர்ப் பொருஈனென்
றெழுவர் ஈல்வல மடங்க
மூரைசொடு

வொருபகன்

வெண்குடை யகப்படுச் துரைசெலச்

கொன்றுகளம் வேட்ட ஞான்றை
வென்றிகொள் வீர சார்ப்பினும் பெரிதே,”

்்
(Agam, 36)

Here we have an interesting
and his lady-love.

love-quarrel

The hero, who parted

between

from his

of a concubine, returns in the little hours of the
the wife resents and talks to him as follows :—

the hero

wife in quest

morning,

At the outset she addressed him as the chief of the

when

agricul-

tural tract where the gaping vardl fish, which after having eaten
the food attached to the angling rod, tears open the tender leaves
of the dmbal, destroys the several flowers of the kuvalai, spoils
the intertwined creepers of the vallai, evades the angler, and

infuriated like the ferocious bull that is being tied to
muddles or renders turbid the village pond or tank.

the

tether

She then refers to the wedding that he celebrated with a
public woman in the following terms :—-“It is reported that you
contracted an

alliance

with

a

girl

with

sweet-smelling

tresses
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and small bangles, in a grove full of Marudam trees and the
ignominy resulting from such action of yours, sounds more than
the uproar caused hy the victorious heroes of the Pandyan King
who vanquished in a single day seven chiefs in the fighting field
at Alanganam viz., the Cera King, the Cembiyan or the Cola King,
the furious ‘fitiyan, the well-adorned Ezhini with warlike elephants,
the lord of the Erumainadu rich in toddy, Irtinkévénman with
his

over

smeared

chest

by

sweet-smelling

sandal

paste,

and

Porunan with his moving chariot.
The above poem further contains an inner meaning also. We
find here a huge varal fish muddling the village pond. The
hidden or inner meaning is as follows :—

The varal fish that eats the food attached to the angling rod
is the hero who enjoys the public woman or the prostitute. His
emerging from the concubines’ house is likened to the fish evading

the angling rod.

His departure from the

mistress’s house to the

great anxiety of the mother of the lady-love is likened to the fish .

spoiling the vallai flower; the pain and displeasure that he causes
to the parents and other relatives of the lady-love are compared
to the spoiling of the kuvalai flower. Herein we see the scrupulous
care with which the poet embodies in the comparison only those

things or karupporu] that belong to the marudam

tural tract.

or the

agricul-

சிறந்த புதல்வனை நோது புலம்பினும்
Ciranta putalvanai nératu pulampinum.
யாரினுஞ்

றந்த

புதல்வனை

வாயிலாகக்

கொண்டு

சென்றுழி

அவற்குச் தலைவிவாயில் கேரரமல் தலைவன் வருச்இனும்,

(Nach,)

இருவர்க்கும் சிறந்த புதல்வனை கினையாமையால் தலைமசன் தனிமை
(Ilam.)
யுறுசற் கண்ணும்,
When the hero, with a view to pacify the lady-love, takes his
child (the child born of him and the lady) with him as a mediator

and when he finds that even then the lady persists in not
him audience.
(Nach.)

giving

When the hero feels lonely and dejected on finding the
indifference shown by the lady-love even tothe child born of
them,

(Llam.)
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*: நெடுகா வொண்மணி

கடிமனை யிரட்டஃ

குரையிலைப் போய

விரலமணற்் பந்தர்ப்

பெரும்பாண் காவல் பூண்டென வொருசார்
திருக்திழை மகளிர் விரிச்சி நிற்ப
வெறியுற விரிச்த வதுவை மெல்லணைப்
புனிறுஈரறு செவிலியொடு

புசல்வன் ஓுஞ்ச

வையவி மணித்த கெய்யாட் டீரணிப்
பசுகெய் கூர்ச்த மென்மை

யாச்சைச்

சீர்கெழு மடக்தை யீரிமை பொருந்த
ஈள்ளென் கங்குற் கள்வன் போல
வசன்றுறை யூனும் வக்தனன்
சிறந்தோன் பெயரன் பிறந்த மாறே,”

(Narrinai, 40)

In this poem we find a good number of ancient customs.
The courtesan on seeing the hero go back to his legally wedded
wife, tells in the hearing of the kith and kin of the lady-love,
that the hero who was immensely pleased to hear of the birth of

a son, slowly sneaked away like a thief to his own house.
“The hero on hearing the birth of a son sneaked
to the house of his legal wife, while the noisy

tongue sounded in the guarded

bell with

like a thief
the

long

palace , the well-decked women

stood in array under the pandal braided with cocoanut leaves and

strewn over with sand, the new-born babe lay sleeping by the
side of the foster-mother in the sweet-smelling bed and the wife
with the delicate frame, who has had a purificatory bath in the
oil treated with white mustard was wrapped in sound slumber.”
From this poem we learn that the bells were
palaces to

announce

pandals were erected
festive occasions.

any

important

royal

usually rung in

function,

and new sand was spread under

The presence or advent of women

and

that

it during
was

consi-

dered as good omen and oil bath mixed with white mustard, was
usually given to the women after child-birth probably to exercise
evil spirits. The line,

“சிறந்தோன் பெயரன் பிறந்த மாறே?"
refers

to

grandfather.

the important
This

custom

custom

is

of naming

current

even

a child
now.

after
The

its
word
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“ Quwser ” itself is suggestive and means the child that inherits
or possesses his grandfather’s name, In the 75th poem of Kalithogai we have the following lines :
“ apseacr Quuenr “yen pyet பெற்ற
புதல்வன் ”?

The son who has legally acquired the name of his grandfather.
மாணலநீ தாவேன

வதத்தற் கண்ணும்

Manalan tavena vakuttar kannum,
இவள் இழக்த
இகப்பாயெனத்

மாட்சிமைப்பட்ட

தலைவனை

When the lady declines
guilty of insincerity to her,
நீ கொண்ட

ஈலத்தைத்

வேறுபடுச்சற்

sag Pers

to

receive

sé aGur

தந்து

இஃப்பினும்

சண்ணும்.

(Nach.)

the hero

who has

been

எனச் கூறுதற்சண்ணும்,
(Ilam.)

If go you must, do so by all

means,

but restore

to the lady

the beauty of form and grace that she had lost by your separation

from her:
“*விட்டென

கொர்சனை

விடுக்குகாள்

யாயிற் றக்தனை

குன்றத் தன்ன
கின்ற

வருக

புன்னை

குவவுமண

age

சென்மோ
லடைகரை

கிலக்தோய் படுனை

வம்ப நாரை சேக்கும்
தீண்கடற் சேர்ப்பநீ யுண்டவென் னலனே,””
(Kurun, 236)
The hero who wanted

his intention and requested

to

part from

the maid

the

to take

lady-love

revealed

proper care of the

lady when she said.

‘My dear lord, if you now

think of parting from her, please

note that you will have to do so for ever and that this will be
the last parting. If, however, you are bent upon doing so, please

restore to her the beauty and charm that were hers ere you
espoused her.” With the above words she persuaded him to
stay.

—
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“ Qh Lord of the cool littoral tract, where, on the shores full
of sand heaped up like hillocks, the new stork sits on the branches
of the Punnai

tree which

practically touched

the ground.

May

that day come, on which you are to part from this lady. If you
are really earnest about it, please give back the lady her charms.”
Here the hint is that the lady will not survive his parting. The
mention of the words ‘new stork’ is suggestive. The stork being
new to the place does not know where it can have fish enough to
eat. Likewise the hero, without understanding the lady’s nature
has decided to part from her. The maid uses the word “என் கலன் !
' though the charms of the lady-love are meant because of the
close relation or identity between her and the lady-love. In
Tirukkovayar we have the
the oneness

or

identity

following

of the

memorable lines

lady and

they were two in physical form, were
practical purposes,

her maid,

regarding

who, though

considered as

one for all

“eW@rrar porQurcr ஸறொன்றே சறெப்பிவட் கென்னோடென்று,"?
The oneness or identity

of soul,

thought

and

other

things

that characterised the lady and her maid have been well-depicted
here.
பேணு

வோழக்கம்

நாணிய

போநளினும்

Péna volukkam naniya porulinum.

பரத்தை தலைவியைப்

பேணாது

peau

ஓழுக்கத்துற்குத்

நாணிய பொருளின் சண்ணும்,

தலைவி
(Nach.)

When the maid tells the hero of the audacity of his kept
mistress who approached the lady-love and claimed her as her
sister and reminds him of tbe humiliation it has caused to the
lady-leve.

சலைமகளைப் பேணாத ஓழுக்கத்தினாற் மலேமகள்
மைக் சண்ணும்,
(llam.)
When the lady-love feels
loose conduct of her hero.

humiliated

நாணிய

by the

பொருண்

unrighteous or
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“wrgur

neo

SuGert

wore

wrg CurGor

Geil

,

odw eagus

பெய்பாப் பூவின் மெய்சா யினளே
பாசடை

கிவர்த கணைக்கா

இனமிீ னிருங்கழி யோத

னெய்தல்
மல்குதொறும் *

கயஞூழ்கு மகளிர் சண்ணின் மானும்
தண்ணச்

துறைவன்

ஈம்முணாணிக்

சொடுமை

கரப்பா

டும்மே,”?

(Kurun.

9)

When the hero who returned from the abode of the prostitute
wanted to have audience with the lady-love, the maid told
him that the lady-love, though worried in mind because of the
blamable conduct of the hero, nevertheless felt ashamed at his
conduct and as became a chaste housewife, tried to hide or conceal

her inner feelings even before her and never ventured to get
angry with him. With these words the maid informs him that
he can have audience with the lady and be pleased.
“The lady-love endowed with fine physical beauty now appears
lean and worn out like the flowers that were kept inside a closed
casket, without being utilised. Further, feeling quite ashamed
to express even to me the cruel and relentless act of the lord of
the cool shores,
stalks, which

where

are seen

the

4mbal

above

the

flowers
green

water rises, like the eyes of women
deep waters,

she

tries

who

with

round

leaves,

appear,

take their

to hide the real facts.

that she bas realised the full responsibility of

rinds oz
as

baths

Hence

the

in the

I conclude

a chaste housewife

and that she will receive you forgiving your unkindness to her.”
குள் தயத் திறத்தாற் சோர்வுகண்

Ctl nayattirattar corvukan

லின௫

டமியினும்

taliyinum.

கூடுதல் வேட்கைச் கூறுபாட்டால் சான் குளுறச்
பொய்ம்மையைக் கருதத் தலைவி வருச்தினும்.

கருதிய

GOGO
(Nach.)

Wher on perceiving the adamantine nature of the lady-love
who does not sce her way to excuse the

latter begins to swear

hero for his

by all that is near and

failings, the

dear to him

and
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the lady-love

dreads

the evil consequences

“asseverations

which,

she

well

knew,

of such oaths or

were

made

only

for

the

occasion and were far from being sincere.
* எம்மணங் கனவே மகிழ்க முன்றி
னனைமுது புன்சின் பூத்தாம் வெண்மணல்
மேலன் புனைச்த வெறியயர் களக்தொறஞ்
செர்நெல் வான்பொரிச் சிதறி யன்ன

லெக்கர் ஈண்ணிய வெம்மூர் வியன்றுறை
. கேரிழை முன்கை பற்றிச்
சூரா மகளிரோ டூற்ற சூளே,

(Kurun. 53)

This poem has been cited to illustrate the maid’s warning to
the hero when he put off his public wedding with the lady-love,

by the commentator of Kuruntokai.
“My lord ! We were pained considerably by the oath you took
by holding the fore-arm of my lady-love and by swearing in the
name of the female deities of the woods andthe hills near the
shores of our village, where the white blossoming buds of the
Punnai tree lay scattered on the heaped sands like fried paddy,
which was often strewn in the place where the veriyattu usually
took place in order to propitiate the Velan, who impersonated

Murugan the
divination.”
fried

rice

hill deity and was credited with the powers of
The old custom of sprinkling or scattering white

during veriyattu

has been

referred

to

in

Tirumuru-

gaTruppadai also in the following line.
“Qst gra wt sg

QaowQuifi

Asi”

(Murugu., 231)

* பகல்கொள் விளக்கோ டிராகா எறியச
வென்வேற் சோழ ராகு ரன்னவிவ
ணலம்பெறு

சுடர்நுத ஹேம்ப

லெவன்பயஞ் செய்யுரீ சேற்றிய மொழியே,”?
(Ainguru. 56)
What good can it effect, your oath which

you

great mental worry and affliction of this girl with
head, who is as brilliant as the

Amur that

belongs

make

to the

a bright
to

fore-

the colas
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with the victorious spear, where, one could not distinguish the day

from the night because.of the ever

illumined nature of the place ?

பேரியோர் ஒழக்கம் பெரிதேனக் கிளந்து
பேறுதகை

யிலலாப் பிழைப்பினும்,

Periy6r olukkam peritenak kilantu
Perutakaiyillap pilaippinum.
கன்மச்கள் பெறுர்சகைமை இல்லற மாயிருக்குமென்றும் ஈன்மச்கள்
ஒழுகும் ஒழு£சம் பெரிதசயிருக்கும் என்றும் சொல்லித் தான் தலைவனை
வழிபாடு சப்பினும்,
When the lady-love points out to the hero his defects and
shortcomings and the insincerity of his oaths and tells him that
it least became great dignified persons tike him.
* வெள்ளி விழுத்தொடி. மென்கருப் புலக்கை
வள்ளி நுண்ணிடை.

வயின்வயி னுடங்க

மீன்சினை யன்ன வெண்மணற் குவைஇக்
சாஞ்டி சீழம் றமர்வளம்

பாடி.

யூர்க்குறு மகளிர் குறுவழி வி.றச்த

. ஆரல் அருந்திய ஜெிரன்

மருதின்

ரூழ்சனே யுறங்கு் தண்டு றை யூ
விழையா வள்ளம் விழையு மாயினும்
என்றும்,

்

கேட்டவை தோட்டி. யாக மீட்டாங்
கறனும் பொருளும் வழாமை
தீற்றச வடைமை

நோக்க

நாடிச்

மற்றதன்

பின்னா கும்மே முன்னியது முடித்த
லனைய பெரியோ

சொழுச்க மதனா

லரிய பெரியோர்ச் தெரியும் காலை
நும்மோ

ரன்னோர்

பொய்யொடு

மாட்டு மின்ன

மிடைர்தசலை

தோன்றின்

மெய்யாண் டுளதோ வுலகச் தானே,”
‘©Qh Lord of the cool shore! where
picks up and eats the Aral fish, which was

(Agam. 286)
the tiny king-tisher
frightened out of its
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wits, when the girls of the marudam tract heaped up the white
sand which looked like the eggs of the fish and pounded the same
in the shade of the kanci tree, singing the praise of their kith and
kin, with the help of the soft sugarcane pestles with white covers,
so that their slender

waists

which

resembled

the

valli

creeper

bent or moved alternately.
As our mind which seeks or desires to have things which it
should not do, tries to refrain from doing so by the force of the
good sayings which it had

learnt

from wise

men,

you too must

acquit yourself well and tread or walk in the paths of virtue and
your determination to complete or fulfil your

only afterwards.

Great men have done so,

is traceable in your words

and acts,

where

resolve must

Hence
then

come

if falsehood

are we

to seek

or truth or veracity in this world ? ”
Here the word j= Aran connotes household life and the
words “ 5596 amin Gere’? mean that the household life and
the wealth that is earned get dignified and respectable only by
the righteous life and the legal or flawless methods pursued by
the hero.
The term “ gparaitwe’* refers to the licentious and

irresponsible lewd life of the hero.

அவ்வழி யுறுதகை யிலலாப் புலவியுண் மழ்கிய
கிமவோள் பானின்று

கெடுத்தற் கண்ணும்.

Avvali yurutakaiyillip pulaviyun milkiya
Kilavél paninru ketuttar kannum,

தலைவன்

௮ங்கனம்

பிறழ்க்த

இடத்து

அவன்

சென்று

தகைமை இல்லாமைக்குக் கரரணமா௫ய புலவியின் கண் அழுந்திய
பக்கத்தாளாய் நின்று ௮வள் புலவியைத் இர்த்சற் கண்ணும்.

சேரும்

தலைவி
(Nach.)

When the maid, on seeing the hero proceed astray and in
consequence the lady is full of resentment, approaches the former
with intent to appease or pacify her.

* மானோக்க நீயழ நீத்தவ னானாது
காணில னாயி னவிதச் சவன்வயி

வூடுத லென்னோ வினி,”

(Kalith. 87)
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“My dear lady! What avails your resentment or estrangement

towards the hero if he does not feel ashamed for his conduct in
parting from you, leaving you, the deer-eyed lady, to mope and
pine from the pangs of separation.”” These words of the maid
have their desired effect as the hero is likely to rectify his conduct
while the lady-love is tempted to receive her erring hero.
** உப்பமைச் தற்றாற் புலவி யது9றிது
மிச்கற்ரா னீள விடல்.”

(Kural. 1302)

Thege are the words of the maid exhorting the lady to shake
off her resentment and receive the hero.
“Temporary resentment or Udal is as necessary to enhance
the pleasure born of the subsequent union, as the salt that is
needed to give relish to a particular dish; but excess in either
case will lead to displeasure on the one hand and distaste on the
other.” Here the commentator Parimelalagar explains ‘‘ éaral& ”
as the extension or prolongation of the resentment till the other
party gives up the idea of enjoying the lady asa hopeless
case.
The 45th poem of Kuruntogai beginning with the words
தரலை யெழுந்து கடுக்தேர் பண்ணி”” has been cited as an illustration

An English rendering of the

for this theme by Nachinarkkiuiyar.
ame will be seen

under the

theme

“yosu@

விளையாட்டுப்

புல்லிய

புகற்சியும்.”” (ற. 994)

உணர்ப்புவயின் வாரா வஷூடலுற் றேள்வயின்
உணர்த்தல் வேண்டிய கிழவோன் பானின்று
தான்வேதண் டாக்கிய தததிக் கண்ணும்,
Unarppuvayin vara vitalur rélvayin
Unarttal véntiya kilavon paninru
Tan vekuntakkiya takutik kannum.
தலைவன்

தெளிவிக்சப்படும்

தன்மைக்சகணில்லாத

ஊடல்

தோனிடத்.து ஊடல் தீர்த்சலை விரும்பிய தலைவன் வயத்தாளாய்
தான் தலைவியைச்
தீகுதிக் கண்ணும்,

;
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கழறி

௮வள்

(1[௨0.)

சீற்றம்

போந்தன்மை

மிகுத்

நின்று,

யுண்டாக்கய
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. தலைவன் ஊடல் இர்ச்கவும் அதன் வழி வாராத ஊடலுற்றோள் வயின்
அவ்வூடலைத் திர்த்தல் வேண்டிய தலைவன் பக்கத்தாளாகிநின்.து தலைவனை
வெகுண்டு

நின்றுண்டாக்கய

தகுதிச்

கண்ணும்,

(Llam.)

When the maid who feels the stubbornness

who refuses to shake
hero in spite of his
reproves him for his
temporary love feud

of the

lady-love

off or give up her resentment towards the
remonstrances, approaches the hero, and
lewd conduct, in order to put an end to the
of the lovers. The following kural :—

* உப்பமைர் தற்றாம் புலவி யது9றிது

மிக்கற்றா னீளவிடல்,"'
Has been cited to illustrate this theme by Ilampuranar. An
English rendering of this couplet has already appeared in the
previous page.
அருமைக் காலத்துப் பேருமை

காட்டிய

எண்மைக் காலத் திரக்கத் தானும்,
Arumaik kalattup perumai kattiya
Enmaik kalat tirakkat tanum.

தாம் எளியரர௫ிய கற்பும் காலத்திலே களவுக் காலத்துத்
பெருமையை உணர்த்திய வருத்தத்தின் சண்ணும்.
(11௦01,
தாம் ௮ரியராகிய களவுக் காலத்துத் 2௦

பெருமையைக்

தீம் எளியராகிய கற்புக் காலத்து இரச்சத்தின் கண்ணும்.

தமது

காட்டிய

(Tlam )

Though the maid shows some consideration here for the
hero, she does not scruple to point out to him the dignified and
proud manner with which he acquitted himself during the clandestine or furtive stage of their love affair and his rather undigni-

fied or abject manner during the karpu stage.
வேம்பின் பைங்காயென் ளோமி

தரினே

சேம்பூங் கட்டி யென்றனிர் இனியே
பாரி பறம்பிற் பனிச்சுனேத் செண்ணீர்
தைஇத் திங்கட் டண்ணிய தரினும்

வெய்ய வுவர்ச்கு மென்றனிர்
ஐய வற்றா லன்பின் பாலே,”

.
(Kurun.

196)
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Here the maid speaks to the hero who
with the lady-love.

required an audience

“In the furtive stage of your love romance, you accepted and
praised as sugar-candy itself when my lady gave you the bitter
fruits of the Nim or the Margossa tree. Now sven if she gives
the limpid water of the hill-pool that is situated in the Parambu
nadu, that belongs to the liberal Chieftain known as Pari and that
is very cool during the month of thai

tell me

that

affecsion

it gives

towards

violent

(December—January), you

astringent

the lady-love.’’

hero was all affectiou to her formerly and
decreased with the lapse of time.
same hand that served both, but

taste.

Such

The purport here

is your

is that the

that it has

gradually

Afterall it is one and the
somehow they have chosen to

differ from each other. She thinks that was the result of the
change in his affectionate attitude. Here I may refer the reader
to the following line in Tolkappiam Karpiyal.
“ ஏனது

சுவைப்பினும் கீகை
f

எனககத

மா

சொட்டது
லெமச்சென,.'

mre

>

(Thol. karpu. 5)

Pariwas a munificent Tamil Chieftain who ruled over the
Parambunadu which was made up of three-hundred villages.
Kapilar a renowned poet of the Sangam age and a staunch friend
of the Chief has eulogised him in several poems for his unbounded
liberality.

பாணர் கூத்தர் விறலியர் என்றிவர்
பேணிச் சொல்லிய தறைவினை யேதிநம்
Panar kittar viraliyar enrivar
Pénic colliya kuraivinai yetirum.

பாணரும் கூத்தரும் விறலியரும் என்று சொல்லுகின்ற இம்மூவரும்,
விரும்பிச் கூறிய குறையுறும் வினைக்கு எதிராகவும்,
When the maid rejects or accepts the representation of
the minstrels, dancers and the women bards, who approach the

lady-love with a view to mediate on behalf of the hero,
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: புலேமக னாதலிற் பொய்்கின் வாய்மொழி
நில்லல் பாண செல்லினிப் பரியல்
பகலெஞ் சேரிச் காணி
னஈசல்வய லூன் காணவும் பெறுமே.”

5 நீறு 300 கா gne of the lowest caste your words are all false.
Do not stop here.

Get away, you need not speak

for the hero.

If

the hero who is the lord of the agricultural tract sees you here
during day time i, e., in my street, he may feel ashamed.’’ Here
we see the maid refusing audience to the Panan.
நீத்த கிழவனை நிகழமாறு படிடுக்
காத்த தன்மையிற் கண்ணின்று. பேயர்ப்பினும்,
Nitta kilavanai nikalumaru patiik

Katta tanmayir kannintu peyarppinum.

கும்

பரத்தையிற் பிரிஈ்து தலைவியைச் கைவிட்ட தலைவனைச் தானொழு
இல்லறத்தே படுச்தல்வேண்டிப் புறத்தொழுக்கற் பயனின்மை

கூறிச் காத்த தன்மை.பினாலே

கண்ணோட்டமின்றி

நீக்தனும்,

(1880.)

When the maid with intent to reform the hero tells him in
strong words that he need not step into the house of the ladylove with the guilt or black spot of insincerity still with him.
** மனையுறு

கோழிச்

குறுங்சகாற் பேடை

வேலிவெருகன் மாலை யுற்றெனப்
புகுமிட னறியாது தொகுபுடன் குழீஇப்
பைதற் பிள்ளை களை பயிர்ச் தா௮ங்
இன்னா திசைக்கு மம்பலொடு

வாரல் வாழிய சையவெர்
Here

the maid refuses

தெருவே

audience to

her after his sojourn in the house

the

(Kurun. 139)
hero who

of a woman

returns to

of questionable

character.
‘Do not come to our street with the words of reproach showered

on you by the prostitutes which sound like the frightened screams
of the domesticated short-legged mother hen on the approach of
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the wild cats in the evening tide, with which it wanted to assemble or gather all its young ones in a fixed place, being at a loss to
know a place of safe resort, which will be beyond the danger zone”’.

Here the words “ 2uQe7@ ase”? are significant.
of the protracted

separation of the

hero from

They

the

tell us

lady-love as

well as the curt remark of the maid to him to step out.

Further

he comparison

was

suggests

thet

the

hero’s

going

astray

as

futile-as the hugging of the chicken by the mother hen.

பிரியுங் காலை யெதிீர்நின்று சாற்றிய
மாபுடை யேதிநம் உளப்படப் பிறவும்,
Piriyun Kalai yetirningu carriya
Maraputai yetirum ulappatap piravum.
தலைவன் கற்பிடத்துப்

பிரியுங்கால்

தெய்வத்

தன்மையின்றி

முன்

னின்௮ வெளிப்படச் கூறிய முறையுடைத்தாகய எதிர் காலமும் இறக்த
சாலமு முளப்படப் பிமவம்றுக் கண்ணும்,
All

other

places

where

the

maid

meets

the

hero

or the

lady on various occasions. Here Nachinarkkiniyar adds under the
word ‘‘ 92”
the following.
“பிற ஆவன, தலைவன் வரவுமலிக்து கூறுவனலும், வச்த பின்னர்
முன்பு நிகழ்க்சன கூறுவனவும், வற்புறுப்பான் பருவமன்றெனப் படைச்து
மொழிவனவும்,

காதுகண்டு

பிரிக்தோன் இடை

கூறுவனவம்,

நிலத்துத் தங்காது

நிமித்தம் காட்டிச் கூறுவனவும், உடன்
பிறவமாம்.”
The maid’s

reply when the

காதுவிடுவனவம்,

சேணிடைப்

இரவில்

வக்துழிக் கூறு வனவும்,

சேறலை

மறுத்துச்

hero

கூறுவனவும்

talks to her, feeling

happy

at the prospect of his marriage, her speeches or talks referring to
the former happenings, her fabrications or fibs to exhort the lady
to believe that the time fixed by the hero for his return had not
come, her exclamations on seeing the embassy,
she sends an embassy, her reply to the hero who

to the lady’s house from a far-off place

without

way, her words when she referred to the happy

she was against
lovers,

the

elopement

or the

planned

her talks when
repairs at night

halting
omens

in

the

and when

escape

of

the
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* வேனிற் நிங்கள் வெஞ்சா£ மிறந்து
செலவயர்ச் தனையா
நின்னய3

துறைவி

மூல வல் காண்டவி
விறு வசை

னீயே ஈன்று
கடுஞ்சூற் சிறுவன்

னினிதோ

:

நாடகீ விரை* துசெய் பொருளே,”
(Ainkuru. 309)

“You have decided to part from her in quest of wealth traversiag the wild desert in

the

mid-summer.

Oh

Lord of

the hilly

country! Is the wealth that you are in sucha terrible hurry to
earn, more agreeable than the delectable sight of the smile of
your first-born son, whom your beloved wife has borne you?”
“ மடவ மன்ற தடவுரிலைக கொன்றை
கல்பிறல் கத்சஞ் சென்றோர்
பருவம் வாரா வளவை
கொம்புசேர் கொடியிண

கூறிய

கெரிதரக்
ரூழ்த்த

வம். மாரியைக் காசென மதித்தே,
The

lady-love

is mentally

worried,

(Kurun. 66)
as the

hero

had

not

turned up as per his promise, although the winter season had set
in, when the maid tells her that the rain that fell was one out of
season, that the actual winter had not come and that the cassia

put forth its blossoms, mistaking the rain for the seasonal one.
“ The cassia trees are ignorant ones,
They have put forth
blossoms mistaking the stray rainfall for the seasonal one which

falls in the winter, which is the time fixed
return from his mission.”

by

your lord

specified

above

for

his

வகைபடவந்த கிளவி யேல்லாம்
தேரமிக் கரிய வேன்மனளார் புலவர்.
Vakaipatavanta kilavi yellim

Tolikkuriya venmanar pulavar.
Talks in places other
numerous.

than

those

are

also

Some of them are as follows :—

The maid telling the lady-love

that the

hero

would

surely

turn up, the words of the maid on seeing the advent of the season
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fixed by the hero for his retura, her exhortations to the lady, her
exclamations on perceiving good omen or augury, her words to
the maid informing her of the hero’s arrival and so on.

Of these

the speeches that are common both to kalavu and karpu belong’
to Agattinaiiyal while those that exclusively belong to karpu
may be found here.

Sutra 151.
புல்லுதல் மயக்கும் புலவிக் கண்ணு

மில்லோர் செய்வினை யிகழ்ச்டச் கண்ணும்
பல்வேறு புதல்வர்க் கண்டுஈனி யுவப்பினும்

மறையின் வச்ச மனையோள் செய்வினை
பொறையின்று பெருகிய பருவரற் கண்ணும்
காதற் சோர்விற் கடப்பாட்டாண்மையிற்
ராய் போற்றழீஇக்

கழறியம் மனைவியைக்

கரய்வின் றவன்வயிற் பொருத்தற் சண்ணு
மின்னகைப் புதல்வனைச் தழீஇ யிழையணிக்து
பின்னர் வந்த வாயிற் கண்ணு
மனையோ

எளெொசத்தலிற் றன்னோ

சன்னோர்

மிகைபடச் குறித்த கொள்கைக்

கண்ணும்

எ்ண்ணிய பண்ணையென் றிவ.ற்றொடு பிறவும்
கண்ணிய

காமக் இழத்தியர் மேன.

This Sutra enumerates tha places where
or concubines of the hero used to speak out.

the kept

mistresses

These mistresses were kept by the hero permanently.
Although they were not legally wedded to him, they were permanently attached to him and were privileged to run the household of the hero.
A single hero can have a number of such
mistresses.
Some might have joined him in his younger days and
grown old with him and some of them might be young or of
middle age, while some others, young girls, quite unsuited for

sexual life. Apart from these women, the hero had others also
who were public women or prostitutes who lived in Cheris and
hence of a lower order in scciety
and

dance,

and

also

and

servantmaids.

who

were

Herein

the

given to

music

Commentator
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Tlampuranar opines that theKamakkilattiyar or the kept mistresses
referred to here
women from the
Kshatriya was

are, where the Brahman was concerned,
three castes other than his own, where

concerned,

than his own, and where

from the

fourth

the women
the

from

Vaisya was

‘caste or Varna.

the two
concerned,

Nachinarkkiniyar

the
the

castes other
the

women

refutes

this

aud says that that interpretation is wrong av the kept mistress
could not be ranked with the legally wedded women, who must
in all fairness be given a high status, as their offsprings alone
could succeed to the patrimony of the hero.
Tlampuranar observes here as follows :—
Kamakkilattiyar fall under three

broad divisions viz., otta-

kilattiyar (es @ps@wz), Linda kilattiyar (Qfés @ysGui)
Varayappattar (w@swiunri),
Those who belong to the
division are the women

united by

wedlock

with

the hero,

and
first
from

among his own relations. Those who belong to the 2nd division
are those chosen by the hero from among the different castes
other than his own and those of the 3rd division are the women
prostitutes, who were given the privilege of marrying the hero
Parattayar were the prostitutes who were experts or ‘adepts in
music and dancing and who had no legally wedded husbands,

புலலுதல் மயக்தம் புலவிக் கண்ணும்.
Pullutal mayakkum

pulavik kannum.

seas சனது மூயக்கத்தைத் தலைவி யிடத்துர் தமமிடத் தம இடை
விட்டு மயக்குதலால் தலைவிக் கண் தோன்றிய புலவியிடத் தம்.

When the mistresses feel the divided
with respect to them and the lady-love.

“ பொதுமொழி
மதிமொழி
செதுமொழி

affection

பிறர்ச்கின்றி மூழுசாளுஞ் செல்வர்ச்கு

யிடன்மாலை
நீத்த

வினைவர்போல்
செவி செறுவாக

வல்லவர்

முதுமொழி நீராப் புலனா வுழவர்
புதுமொழி

in the

கூட்டுண்ணும் புரிசைகுழ் புனலூர|

hero
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ஊான்ம னுரனல்ல னமக்கென்ன வுடன்வாளா
தோருூர்தொக் கிருர்தநின் பெண்டிரு ணேராகிச்
களையாகின் குறிவர்செங் சதவஞ் சேர்ச் தசைத்சகை

வளையின்வாய் விடன்மாலை மகளிரை சோவேமோ
கேளல னமக்கவன் குறுகன்மின் எனமற்றெர்
தோளொடு பகைபட்டு நினை வாடு கெஞ்சச்தேம் ;
ஊடியார் ஈலர்தேம்ப ஓடியெறிச் தவர்வயின்

மாநீர்க்கு மவன்மார்பென் றெழுக்தசொல் சோவேமோ
மூகைவாய்த்ச முலைபாயக குழைரச்தநின் ராரெள்ள
வகைவரிச் செப்பினுள் வைகிய கோதையேம்,

சேரியாற் சென்றுநீ சேர்ச்தவில் விஞயினன்
ஜேரொடு

திரிதரும் பாகனைப் பழிப்பேமோ

வொலிகொண்ட
இபாலிகெனப்

சும்மையான் மணமனை

குறித்தெம்மிற்

புகுந்தகின் புலையனைக் சண்டயாம்

எனவாங்கு,
நனவினான் வேறாகும் வேளா

முயக்க

மனைவரிற் பெற்றுவர்து மற்றெர்தோள்

வாட

வினைய ரெனவுணர்ந்தா ரென்றேக்க $ருங்குக்
கனவினா னெய்திய செல்வத் தனையதே
யைய

வெமக்குநின் மார்பு,”

These are the words of the

kept

(Kalith. 68)
mistress

or

Kamakkilatti

who picked up a quarrel with the hero for having espoused a
public woman or Parattai and who, on seeing the hero’s excessive
affection for her, got appeased.

“Oh Lord of the city of Madura, the ramparts of which are
encircled by a moat, who mightily enjoy

and

appreciate the new

poems composed, by the learned poets, who, with their ears, freed
from futile or meaningless words by their well-read preceptors,
as the wet land, with the poems

of the

lived before them as the

that

water

erudite

helps

savants

the growth

words (paddy), plough with the tongue as the
live by the produce.

that had

of

their

ploughshare

and

The public women whom you enjoyed talk to one another
about your love and attachment for them
and they are so
numerous a8 one can constitute a separate village with their

45
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number. Are we then to be classed along with those malcontents
who, not finding you at the place specified by you, turn back and
rap at my door thinking that you had come tomy abode, signifying by the noise of their bangles their arrival to see you and
feel aggrieved by it.
You know that we cannot take that
dishonourable or iynoble role ?
Are we to feel aggrieved by the

words of derision

that

are

prevalent in the village about you, who, with your wreath, which
had lost its freshness by your contact with the bud-like breasts

of prostitutes, mocking at us, went

away

without

removing the

resentment of the kept mistresses who resembled the flowers laid
inside a closed casket and rendered them as useless and unserviceable as a tree felled by a herdsman and immediately proceeded

to satisfy the lust of the céripparattayar.
Or

Are we to find fault with the charioteer who, riding in his
chariot, made enquiries about the particular house you were in
visiting ceri after ceri, we, who had actually seen the Panan your
mediator given to despicable habits, who entered my house
mistaking it for the one where
wedding with a prostitute.

you

intended

to

celebrate
்

your

Even when we take into our hearts the cutting remarks
passed on us by those who observe the deterioration in my
physique, consequent on your separation from me, who once
bad the mental

satisfaction of having

had

union

with you, and

try our best to embrace your admirable chest, in order to regain
our former beauty and charm, your reluctant union will be after
all like the wealth that one acquires in his dream which is unreal
and unsubstantial.
Hence your insincere union with me will not

do us any good.”
These words are
espoused by the hero.

common

to

the

three

kinds

of

women

இனி இரட்டுற மொழிதல் என்பதனாம் பரத்சையரிடத்துப் yrcue.
ஒழுகாது ௮வர் புல்லுதலை மறைத் தொழுகுதலாற் காமல் இழத்தியர்க்குப்

பிறக்கும் புலவிச் சண்ணும் அவர்க்குக் கூற்று கிகழும்,
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This theme can also be

interpreted

to apply

to the words

spoken or uttered by the Kamakkilattiyar, when they feel aggrie-

ved on hearing the covert or secret union of the hero with the
prostitute or harlot, carried on stealthily without their knowledge.
* கண்டேனின்
மண்டாத

மாயம் களவாதல் பொய்ந்தகா

சொல்லித் தொடா௮

றஜொடீஇயசின்

பெண்டி ௬ளர் மன்னோ வீங்கு,"
I have detected your secret and

Parattayar.

(Kalith. 90)

clandestine

union

with the

Hence you need not approach me with your feigned

smile, talk to me words which we hardly relish

and try

me. There is no woman here who is dear to your
to be enjoyed by you.

to touch

heart

and fit

இல்லோர் செய்வினை யிகழ்ச்சிக் கண்ணும்.
11167 ceyvinai yikalecik kannum,
இவ்விடத்திருகத

தலைவனும்

தலைவியும்

ஊடியும்

உணர்த்தியும்

செய்த தொழிலைக் கேட்டு இகழும் இஃழ்ச்சக் கண்ணும்,
When the mistresses come
hero and the lady-love, with
subsequent unions and despise
hero and the lady-love may be

to know of the enjoyment of the
their temporary love-quarrels and
or deride them. Here both the
the objects or targets of derision

or contempt.
* கழனி

மா௮த்து விளைக்துகு திம்பழம்

பழன வாளை கதா௨உ மூசன்)
எம்மிற் பெருமொழி

கூறித் தம்மிற்

கையுங் காலும் தூக்கத் தாக்கும்
ஆடிப் பாவை
மேவன

போல

செய்யுக்தன் புதல்வன் ரய்ச்கே.”?

(Kurun. 8)
The Katarparattai or the prostitute who learned that the
lady-love spoke in derogatory terms about her, said in the hearing
of the lady-love’s adherents as follows :—
The hero who owns the Marudam

tract where

the

in the ponds eat the well-riped fruits that drop from

valai

the

fish

Mango
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trees, hard by the wet fields, after having spoken very nice words
in order to entice me, goes back to his house and
at the beck and call of her who is the mother of

continues to be
his male-child,

just like a reflected image in a looking glass which raises or lowers
its hands or legs as often as those who stand before it raise or lower
them.

Here

the Words

“ ys0 aegis”

are very significant and

indicate that the public woman would not brook even to call the
lady-love as the hero’s wife. These words further bring out the
importance and greatness of the house-wife

because it

is the son

that she bears her husband who is entitled to the hero’s preperty.
உயர்பவி பெதா௨ முருகெழு செய்வம்
புனையிருங் கதுப்பி னீவெய் யோள் வயின்
௮னையே

னாயி னணங்குக

வெம்மென

மனையோட் டேற்று மூழ்ஈ னாயின்
யார்கொல் வாழி தோழி

நெருகற்

ருர்பூண் களிற்றிழ் றலைப்புணை தழீஇ
வதுவை

மீசணிப் பொவிக்த

ஈம்மொடு

புதுவது வந்த சாவிரிக்

கேரடுதோய் மலிநிறை யாடி. யோரே.”

(Agam.

166)

‘“‘ Here the hero comes to clear my doubt and convince me of
that, if he really had union with the

my sincerity by saying

woman, with the well-dressed black tresses, let the awe-inspiring
deity, which receives big offerings, tease him. If so, my dear
maid, who is she, who, mounted on an elephant wearing a wreath

and holding fast to the first or the foremost raft or the main prop
and in the bathing marital attire, played and amused herself in
the company of the hero in-the freshes of the Cauvery river ?”
These words are in derision of the hero’s conduct.

பல்வேறு புதலவர்க் கண்டுநனி யுவப்பினும்.
Palvéru putalvark kantunani yuvappinum.

GadCagmGu ysanenrs gr சண்டு யிச மூழ்ச்சி செய்யினும்.
** வேறுபல் புதல்வர் '” என்றார், முறையாற் கொண்ட மனைவியர் பலரும்

உளராசலின்,

(Nach.)
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When these mistresses

happen to see the

children

born of

the hero and his various wives.
As polygamy was permitted
a single hero can wed and that legally a number of women,

© gi éada CurpGase
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தொடச்கத்துத் தாயுழைப் புக்காற் கவளு
மருப்புப்பூண் கையுஹை
பெருமா

யாக வணிந்து

னகைமுகங் காட்டென்பாள் கண்ணீர்

சொரிழமுத்தங் சாழ்சோர்வ போன்றன,”

(Kalith. 82)

The hero, when he lived, as he listed, a dissolute life, first
caught hold of a woman and she, beholding the herc’s child,
presented a horn cover of the bullock to him, and her tears

flowed down like the pearls severed from a pearl
face in

entreated him to show his smiling

order

bracelet

as she

she

might

that

kiss him.
மற்றும் வழிமுறைத்

தாயுழைப்

புக்காற் சவளு

்

மயங்குசோய் தாங்கி மகனெதிர் வந்து
முயங்னெள்

முத்தின ணோக்கி நினைந்தே

நினச்சியாம் யாரே மாகுத
வனப்புறச் கொள்வன

மென்று
(Kalith. 82)

காடி யணிர்சனள்,

The child then went to the house of his mother, who was the

second to be espoused by the hero.

There the woman

welcomed

him, embraced and kissed him and told him that, as the hero his
father had given her up, she was at a loss to know in what exact
With these words she
relation she stood to him and he to her.
adorned him with the brightest jewels that suit young children.

These are the words of a middle-aged woman.
“ garGal

sr@ SQssuer
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தலைக்கொண்டு ஈம்மொடு காயுமற் நீதோர்
புலத்தகைப் புத்தேளில் புக்காள்.

The child spoke some

endearing words

to her and went to

the house of the young girl whom the hero took

and who prided herself as an equal
respect,

to the

(Ibid.)

lady

to wife

love

recently

in

every
.
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மறையின் வந்த மளேயோள் செய்வினைப்
போறையின்று பெரகிய பருவரற் கண்ணும்.
Maraiyin vanta manaiy6] ceyvinaip

Poraiyinru perukiya paruvarar kannum.
திலைவற்கு

வேறோர்

தலைவியொடு

௮வன் செய்திகளின் வேறு ,பாட்டால்
யோளாசதற்குரியவள்
முதலிய

தமர்

களவொழுக்கம்

தமக்குப்

பணித்தலில்

செய்தொழில்களைச் செய்யுமிடத்து,

வாரல் தலைவன் கடி.இின் வரைவனெனனக்

புலப்பட

தசைச்கீராடலும்
இவள்

நிகழ்தவின்

வரத

மனை

ஆறாடலும்

தோற்றப்

பொலி

கருதிப் பொறுத்தலின்றி மிக்க

வருத்தத்தின் சண்ணும், (118௦ம்.
When the mistresses behold their lord in the company of a
highly beautiful girl during his excursions to the river sides or
summer resorts and thereon apprehend the possibility of that
charming girl becoming his life-partner to the mental depression
or worry of those women who already stood legally wedded to him.
சளலின் வரு ற மனை யோள் செய்வினை பொறையின்றிப் பெரு
இய துன்பத்தின் கண்ணும்,

(Ilam.)

When the mistress is greatly worried at the acts and doings
of the new girl who is espoused by the hero and loses all patience

and forbearance.
** வாளை வாளிழ் பிறழ சாளும்
பொய்கை நீர்சாய் வைகுதுயி லேற்கும்

சைவண் இள்ளி வெண்ணி சூழ்ந்த
வயல்வெள் ளாம்பல் உருவ கெறித்தழை
யைதக

லல்கு லணிபெறத்

தைஇ

விழவிற் செலீஇயர் வேண்டு

மன்னோ

யாண ரூரன் காணுக னாயின்
வசையா மையோ வறிதே வரையின்

வரையபோல் யானை வாய்மொழி மூடியன்
வரைவேய் புரையு ஈற்றோள்.

அளிய தோழி தொலையுஈ பலவே,"!

(௧771௨4. 890)
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This poem by the poetess Avvayar is interesting as it depicts
a typical rich householder of those days.

The village festival is in progress. The hero is in the midst
of courtesans and he is about to espouse a young beautiful girl
as his second wife.
Of course, as a preliminary,’ the wearing of
flowers, the bath in the river, and similar things must be gone

through.

Hence the young prospective bride, gaily

well-adorned, visits the festival

area.

At once

the hero gets angry and speaks as follows
bride’s new relatives.

in the

dressed and

the concubine of

hearing

of the

“The hero will not refrain from marrying gher if he sees her.
If he does so

many

people

who

share

his

love

will

be

sorely

disappointed. Hence I will put on my best attire, hasten to the
spot and get hold of him Jest he should fall under the enticing
influence or the fascinating charms of this young lady.”
This poem reiterates the important social custom of the time
viz., Polygamy.
Side by side with legalised weddings, even
concubinage was freely permitted during the early periods in the
Tamilian.civilisation.
Butit may, however, be: surmised that

only the kings and the citizens of affluence took

to this custom

and that the generality must have practised only monogomy ; for
it is not aJl that can afford to pay the courtesans, who loved

people more for their wealth than for the sake of pure love,
Every literature reflects the customs and civilisation of the time
and hence we wil! be far from wrong if we conclude that polygamy and even concubinage were prevalent during the Sangam
age.

Tampuranar will have this as the worde of the Parattayar
who had the privilege of being regarded or ranked as his concubine.
*இது

பரத்தையராகி

-In practice

வந்த காமக் இழத்$யர் கூற்று”?

polygamy

prevailed

among

the

richer

classes.

Kings and nobles contracted numerous alliances perhaps with a
view to political unity and they probably regarded plurality of
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wives as a proof of their affluence
Altekar writes:

and

social

status.

Professor

« The Rigveda in one place compares a person attacked on
all sides by his enemies to a husband troubled by his jealous
wives.

Of course sages and

savants

did

not

countenance

this

deviation from the path of virtue as will be evidenced by the
joint efforts put forth by no less than four distinguished Sangam
poets to dissuade Pehan a local Tamil chieftain from discarding
his legally wedded wife, Kannaki by name, in preference to a
public woman whom he wanted to espouse.
Thus in

an

age which

formulated

a noble

conception

married and conjugal life, it is unfortunate that such an

ation as that of prostitutes should have existed.

of

organis-

The reasons for

the separation in quest of Parattayar, given by the

commentator

of Iraiyanar Agapporul are for from convincing. ‘The
passage in the book may be quoted here with advantage.

related

*: இனிப் பரத்சை யென்பது புறப் பெண்டிர் மாட்டுப்பிரிவு, இவன்
கண் ௮ன்பிலனாய்க் கண்டார் கண் தாழ்ச்து

லன்,

என்னை? தலைமகளி னீங்கி, ஆடல்

எனப் பிரியும், பிரிய
நின்ற

உணர்வினை

மையின்? இவ்வகை
என்னை

? தரம்

கிறையிலனாய்ப்

காண்பல்,

௮வற்றின்கட் சென்ற
மறைக்கும்;
மறைப்ப

இயல்பாகவே

உணர்வு

இவர்

கண்ணதே

கேட்பல்,

தலைமகள்

என்னை? இரண்டுணர்வு
பிறரையும்

பிரிர்தானல்

பாடல்

மாட்டு

உடனில்லா

உள்ளமாமென்பது,

ஈயப்பிக்சப்படும்

வனப்புடை

யார் ஆடற்றகை யானும், பாடற் குரலானும் கயப்பித்தும் என்றெடுத்
துக்கொண்டால் ஆடவர் ஈயப்பது சொல்ல வேண்டுமோ என்பது.”
Parattayar Pirivu connotes the separation of the hero in
quest of prostitutes. But this act of his must not be construed as
a result of his lack of love for the heroine and his own unrestricted
passion for anybody that comes

in his

way, as

it will

be

char-

acterised as a slur on his self-control and modesty.
The hero
will part from her mainly with intent to listen to good music and
witness expert dancing.

While

he

sits

absorbed

in

them,

his

thought for her lady-love is likely to be subordinated to his
longing for such amusements ; as two separate thoughts or feelings
could not exist side by side. Thus concealed, his thought will be
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directed solely on the courtesans and the amusements they provide
for him, How, it need not be explained. Those who are by their
aatural or physical beauty, grace and accomplishments, capable
of enticing any one that crosses their path will find little difficulty
in alluring persons, when they are right earnest in their attempts
to enslave them by their irresistible charms.
Later on under the Sutra.
₹: தரதற் பரத்தை யெல்லார்க்கு முரித்தே '”
We find some

justification

attempted

by the

for this kind of separation on the part of the
tells us that members of all the four

commentator

lover.

varnas

were

This
liable

Sutra
to part

from their legal wives in order to have their enjoyment with the
prostitutes. Here again the commentator observes as follows :—
“ Some say that itis no doubt far from being righteous to love
women other than their legal wives.
But then, this passion is

justified because, it will be termed uncourteous or uncharitable if
one does not love in return or reciprocate the love of another who
ardently loves him. But this interpretation will not hold good,
for, in that case, there will be no end to

his separation, as he will

have to part from his lady-love in order to please all those that
may chance to love him and the hero will become the repository
of all non-virtuous acts.

accustomed to drink

milk

Some others say that a man who is ever

is not

virtue unless he tastes, at least at

wine or kadi.

likely

to realise its excellent

occasional

Similarly the hero can

well

intervals,

appreciate

the sour

the noble

traits of the lady-love, only when he sees the feigned nature or
pretence of the love advances of the prostitute whose heart was
always on the money and not on the person with whom she was
lodged for the nonce,
Further this appreciation wil] enhance his
’ affection for the lady-love and hence, this separation is a virtual
necessity.
This explanation too is hardly. convincing ; for this

argument presupposes that the hero cannot realise the excellent
and admirable qualities of his life-partner, unless he parts from
her in search of putlic women and as was already observed, the
hero and the lady-love are a typical and an ideal pair and equals
to each other in all the noble qualities of head and heart.
What then is the correct interpretation of this Sutra ? Kadar- .

parattai means the prostitute

whom

the hero

loves.

we conclude that the hero can cast his love-glanves
46

Ifso,

on

can

any girl
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that comes in his way ? The answer here is an emphatic no. The
things that are to be aspired

to and

attained

the three cardinal virtues viz., Aram,

wealth and pleasure.

Every

these three virtues.

Hach

day

the

day will be

‘the first part to ke devoted to the
second to the various schemes

by any

Porul and

hero will try
divided into

ennobling

to earn

hero,

Inbam:

are

virtue,

to

observe

three

parts ;

acts of virtue, the

wealth,

and

the

be reserved for games and amusements of various kinds.

third to

Towards

evening, however, he will think of proceeding to the abode of his
lady-love, when the prostitutes will play on their flutes, lutes and
other musical instruments and announce in away to the hero,
that there will be a musical concert or dance, Attracted by the
charming music, the hero will proceed to the place inhabited by
such women, where they will, by their superior accomplishments,

allure or captivate him,
Now a query will naturally crop up whether

the hero was in

possession of such women both before and after his alliance with
the lady-love. If he resorted to these women even when he had
his legally wedded wife, it will be construed, that the hero, instead
of being pleased solely by the endearing traits of the lady-love,
went out of the way to find such pleasure

elsewhere and

this act

of his will not be in keeping with the purport ofthe kural, that
the lady-love was capable of pleasing all the five senses of the
hero.

On the other hand, if we

company of such women
even then, he will not

assume,

before his

be

regarded

that

alliance
as one

the

hero had the

with the
without

lady-love,
flaw; for he

will simply be treated as a lascivious creature without any proper
or righteous training

or

discipline.

Of

course

the hero

owned

these women before his wedding with the lady-love. Having been
born in a rich and noble family, he had for his share, according
to his rank and status, elephants, horses etc.
women were set apart’ by his parents themselves

tastes. While, however, he wanted
' towards evening tide, these women
instruments. The hero thereon will
from the noise proceeded. On being

Likewise some
to cater to his

to approach his lady-love
will play on their musical
ask those near him whereinformed that they belonged

exclusively to him and that they were allotted as his share’ by his

parents,

the hero,

visit the place,

in order to respect

when,

however,

he

will

his

parents’

falla

victim

wish,

will

to

those
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accomplished

prostitutes.

doubt necessary as they

The
are

other

likely

kinds

to

of parting

enhance

or

are no

promote his

enterprising nature. Can this parting be placed on a par with
the others ? The commentator says ‘‘ yes’ and justifies this kind
of separation.”
For this temporary separation will naturally
result in Udal or temporary love feuds and

theve

quarrels

have

been declared by the books on Erotics as indispensable, as they:
in their turn, enhance the pleasure born of sexual union. Period
of suspense or separation known as vipralamba in Sanskrit and
dal or Pulayi in Tamil

is

in

fact

a

ruse

or

contrivance

deriving the maximum pleasure from conjugal unions.

for

The poet

Tiruvalluvar has well said,

“ ஊடுதல் சாமத்துச் இன்ப

மதற்கின்பம்

கூடி முயங்கப் பெறின் ””

'* தனியும் புலவியு மில்லாயிற் காமம்
கணியும் கருக்காயு மற்று?”
Temporary love-quarrels enhance

or

stimulate . passion

and

this results in complete pleasure enjoyed by the loving couple.
While dilating upon the careers

open to women

Dr. Altekar

observes as follows :
“ Music and dancing were not adopted as careers for household
women and these restrictions led to the confinement of music and
dancing to a set of professional girls.

Men who had

an aesthetic

taste and love of music could not find delight in the company of
their wives. They were driven to the company of women of
questionable character much to the detriment of the happiness
of the families. This helped the spread of concubinage and
lowered the moral tone of the society.”
In his book “ Women of the Teutonic nations, Herman Schoenfield observes as follows :—

‘* Among the high classes concubinage was the rule, since the
lord had absolute power over the unfree maidens and war and
conquest have in their nature to blot out all natural rights. We
meet concubines everywhere in the lives of great kings an
chiefs.”
Again in Chap, VI be says :—‘‘ Indeed, the good old time of
pious memory had reduced prostitution to the standard of a
science ; there is an ostentatious freedom in the treatment of
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the question which is quite offensive to modern ears. The theory
of veneration of women and the practice of unrestrained lust
were absolutely opposed. The settled prostitutes lived in public
house.”
In his elaborate work on ‘ The history of the human

marri-

age” Edward Watermarck observes as follows :—
“Prostitution

prevails

in

many

Negro

countries

and

the

custom of girls earning their dowries by prostitution

before they

marry, has obtained among

the various

certain tribes.

Discussing

causes of pre-nuptial unchastity, he-says, one of them rust have
been the taste for variety. The human need for sexual variety
which is an established authropological phenomenon must in
primitive times have been much stronger

Again he says ‘As

a survival

says Dr. Block.”

of ancient

also been regarded the fact that courtesans have

communism

has

sometimes been

held in greater estimation than even married women.”

“Tf courtesans were respected and sought after even by the
principal men in Athens, the simple reason was that they were
‘the only educated women then. In India prostitutes are attached
to temples.”
This leads on to the enquiry about religious prostitution.

Sir James G. Frazer suggests that religious! prostitution may

be a survival of early communism. “In course of time” he adds
“as the institution of individual marriage grew in favour, and
the

old

communism

fell

more

and

more

into

discredit,

the

revival of the ancient practice even for a single occasion ina
woman's life, became one more repugnant to the moral sense

-of the people and accordingly they resorted to various expedients
for ending in practice the obligation which they still acknowledged
in theory.
One of these evasions was to let the woman offer

her hair instead of her person.
But while the majority of
women thus contiaued to observe the forms of religion, without
sacrificing their virtue, it was stil] thought necessary to the
general welfare that a certain number of them should discharge
their old obligation in the old way.
They became prostitutes

either

for

life

or

for

a

term

of years

at

one

of

the

places dedicated to the service of religion, they were
invested
with a sacred character and their vocation, far from
being
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deemed

infamous, was probably

long

regarded by

an exercise of more than common virtue
Whatever

be the genuine cause,

the

laity as

India

dancing

(Frazer).

we

find

in

girls attached to a great many temples.
Altekar writes :—
“The custom of the association of dancing girls attached
to shrines to play music on the occasions of the different services
and worships of the day is unknown to jataka literature.
It is
not noticed by Greek writers and the Arthasastra is silent over

it.

Puranas recommended stich

dedications

and the

purana goes to the extent of saying that the best

Bavishya-

way

to

attain

Siryaléka is to dedicate a bevy of prostitutes to the Sdlar
temple.* This custom probably became quite common in the
6th century A.D.
In the
7th century
MHieuntsang saw
numerous singing girls in the temple of the Sun at Multan.

The introduction of dancing girls in temples tended to lower
their moral and spiritual atmosphere.
Some peeple began to
visit shrines, not so much to pay their respects to deities as to
carry on their love intrigues with the singing girls employed

there. ”’
Till very

recently

the

ceremony

of

dedication

known

as

“ Pottukkattutal ”’ was in vogue and Part I of Volume II of the
South Indian Inscriptions,

names

of

dancing

contains

girls,

who

not less

were

than four

dedicated

enshrined in the Rajarajeswaram
temple
maidens thus dedicated were supposed to
as their husband

and do obeisance

to him,

of them turned out as the worst women
and lascivious
"even

decent

tastes

of

the

house-holders

deity

at Tanjore.
espouse the

The
deity

in

catering

whore-seeker.

and

indulged

reality

to the

Nay,
in

True,

but

they

were

and

painful

they

after

diseases

had

all
that

their

a

very
they

charms

poor

of

music

set off

they

transmitted

and

most

corrupt
enticed

promiscuous

course which resulted in the spread of dire diseases and
maladies.

hundred

the

but

to

inter

incurable
dancing

for the horrible
to

their

devoted

paramours.
Thanks to the Brothel Act enacted some years
ago by the Government of Madras, the dedication of girls as

religious prostitutes bas been suspended.
* ற, 214.
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காதற் சோர்விற் கடப்பாட்

டாண்மையிம்

றய்போற் றழீ௫க் கழறியம் மனைவியைக்
காய்வின் றவன்வயிற் பொநத்தற் கண்ணும்
Katar corvir Katappat tanmayir
raypor raliik kalariyam manaiviyaiyk
Kayvin favanvayir poruttar kannum.

தானும் காய்தற்குரிய காமக்தழத்தி
மறத்தலானும் அவற்கு இல்லொடு பழகிய

தலைவன் சன் மேற்காதலை
தொல்வரற் இழமையாகிய

ஒப்புசவின்மையானும், தலைவியைச் செவிலவிபோல உடன்படுத்திக்கொண்டு
தலைவனைக்கழறி,
அம்மனைவியைக்
காம்வின்றாக்இத்
தலைவனிடத்தே
கூட்டுமிடத்தும்.---(ஈச்.)

காதற் சோர்வினானுக் ஒப்புவடைமையானும்
பொருத்தப்பட்ட

மனைவியைக்

சாய்தலின்றித்

தாய்போற்
தலைமகன்

கழறிப்
மாட்டுப்

பொருத்தற் கண்ணும்.

When the lady-love gets highly worried at the undesirable
actions of the hero, and when the mistress owing to the lack
of enthusiasm

on

her part,

and

because

of her sense

of duty,

takes upon herself the task of reproving thé hero and patching
up their love-quarrel. Ilampuranar adds here that these are the
words of the prostitute whom the hero espoused even before
he wedded the lady-love.
*: வயல் வெள்ளாம்பல் சூடுதரு புதுப்பூக்
கன்றுடை புனிற்றா தின்ற மிச்ச
லோய்விடு ஈடைப்பஃ௩ டாரு மூரன்
ரொடர்புநீ வெஃகினை யாயின் என்சொற்
கொள்ளன் மாதோ முள்ளெயிற் ரோயே
நீயே பெருஈலத் தகையே யவனே
கெடுகீர்ப் பொய்கை ஈடுசா ளெய்இத்
தண்கமழ் புதுமலரூதும்

வண்டென மொழிப மகனென் னாரே,”
இது காமக்கிழத்தியாகயெ

கூற்று,

தலைமகட்குமுன்

(ஈற்றிணை 290.)
வரையப்பட்ட பரத்தை

--(இளம்,)

This poem is said to have been addressed by
of the hero

to

the

Virali

or

the

‘was spoken with a view to appease

woman

the

the

bard;

angry

but

concubine
in fact it

heroine.

first three lines she says that the Ambal flowers which

In the

were
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brought along with the harvested paddy, were first eaten by
milch-cows and that the remnants were picked up by the bullocks,
In

the

subjective

treatises we

have

what

is known

as Iraicci

or the inner-meaning.
The comparisons and similes are soplanned that a careful and intelligent reader will not fail to
find in them some inner meaning or other. , The mistress here
suggests through this comparison that it was not proper for
the heroine to get angry at the hero, for, after all, the concubines
of the hero were enjoying what the lady-love once enjoyed in
full, at the same time emphasising the fact that the heroes can
roam at their will and pleasure as they resembled’ the bees
which sit and draw honey from any flower whatever.
Of course

this notion has given room to a lot of criticism, as it
connotes the lack of freedom that the ancient Tamilian
woman suffered from in ancient times.

For, while

had the privilege to wed or have sexual
number of women
including prostitutes,
enjoined to confine themselves to only one
‘not allowed to marry
இன்னகைப்

புதல்வனைத்

வாயிற் கண்ணும்,

தழீஇ

மழையணீர்த

_ Innakaip putalvanait talii
vanta

vayir

கண்டோர்க்செல்லாம்

மெடுத்துப்

eT

kannum.

இன்பத்தைப்

பொலங்கலத்தாற்

மறுத்த பின்னர்

பயக்கும்

புனைந்துகொண்டு

வாயிலாகக்கொண்டு

புகுக்த

புதல்வனை

பல

வாயில்களையும்

வாயிலின் சண்ணும்,

- When the maid takes the child born of the
adorned with jewels, to the lady-love and .entteats
the hero audience

when

all those who

intervened

hero, fully
her to give

on

returned without success,
தகைபெறு

௮ணியொடு
மணிபுரை

கழனியச்

தண்டுறை யூரகேள்

வச்இிங்கெம் புதல்வனைச் கொள்ளாதி
செவ்வாய்கின்

மார்பகல

நனைப்பவாற்

ரோய்க்தாரை யறிகுவன் யானெனக் கமழுநின்
சாந்தினாற் குறிகொண்டாள் சரய்குவ எல்லளோ
eee

husband

another.

பின்னைவந்த
Pinnai

the

connection with a
the women were
husband and were

eee

eee

his

behalf
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எனலவாங்கு,
பூங்கட் புதல்வனைப்
நீங்கா

யிசவாய்

யாங்கே
னீங்கெம்

பொய்பல

பாராட்டி.

நெடுங்கடை

யவர்வயிற்

நில்லாதி

சென்றி

புதல்வனைத்

யணிசிதைப்பா

தந்து,**

Do not com@ here with the ornaments
worn
by your
prostitutes and touch my darling. Your chest is wet with the
Saliva that flows down from his ruby lips. If it is so drenched,
will not your concubine suspect your fidelity and get
worried telling you-that ske had known with
whom

mentally
you had

sexual union, on seeing the sandal p&ste in your body.
Hence do not stand here in my lofty threshold caressing the
ebild, while at the same time unwilling to abandon your prostitute.
Go

back

to

their abodes.

If you

delay,

the

child

will

dis-

figure all the decorations or figurings that the mistress had made
in your body.
மனையோ

ளோத்தலிற்

றன்னே

ஈன்னோர்

மீகைபடக் குறித்த கோள்கைக் கண்ணும்
Manaiy6 lottalir rannd rann6or
Mikaipatak kuritta kolkaik kannum
தானும் உரிமைபூண்டமைபற்றி மனையோளொடு சானும் ஒத்தா
ளாகச் கருதலின், தன்னை ஓக்கும் ஏனைமகளிரின் தன்னை விசேடமுண்
டாகக் குறித்தக்கொண்ட கோட்பாட்டின் கண்ணும்,--(௦ச்,)

தான் மனையாளை
ஓத்சலாற்
றன்போல்வார் தலைவற்கு மிகை
யெனக் குறித்த கோளின் கண்ணும்,--(இளம்.)
When the mistress assumes or arrogates to herself equality
with the lady-love inasmuchas she too had the privilege of
running the household of the hero, and at once tries to regard
herself on that account as superior to other public women, whom
the hero contacted during the course of his dissolute and illadvised life of sexual perversity.
* அரி.ற்பவர்ப் பிரம்பின் வரிப்புற 'விளைசனி
குண்டுநீ ரிலஞ்சிச் செண்டை கதாஉம்
தண்டுறை

யூரன்பெண்டினே

யாயிற்

பலவா குகமின் னெரூூற் படே
ஒவா தீயு மாரி வண்கைக்

கடும்பகட்டியானை நெடுக்தேோரஞ்ச
கொன்முனை யிரவூர் போலச்
ட் குகரீ அஞ்சு நாளே, "'4(குறுச், 91)
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If you are the wedded wife of the

hero

who-is

the

lord

of

the water-courses where the Kendai fish that lives in the deep
pond eats or takes into its mouth the striped ripe fruits of the
intertwined cane creepers, you are destined to suffer in many
ways and you will have only sleepiess nights just like the natives
of Iraviir subject to the attack of Anji who is as munificent as

the clouds and who is the
elephants and lofty chariots.

possessor

of

tall

and

murderous

When the maid perceives the chaste lady only too ready as
a virtuous

wife to receive

journ with a prostitute,

hero is

apt to repeat

her

she

hero

tells

who

her,

his nefarious

returns from

that,

activities

his

so-

does

so,

the

and likely

to

put

if

she

her again and again to mental worry.

,

எண்ணிய பண்ணை--Enniyapannai —

தலைவற்குத் தகுமென்று ஆய்ந்த யாறுங்
யிகக்து

நுகர்வன

போல்வனவற்றுக்சண்

*: கூர்ச லரம்பல் முழுநெறி

குளனும் காவும்

ஆடிப்பதி

தாமும் விளையாடுதல் கண்ணும்.

யடைசப்

பெரும்புனல் வர்த விருந்துமை விரும்பி

யாமஃ தயர்கஞ் சேறுர் சானஃ
் தஞ்சுவ துடைய
ுகஈம்படச்

எாயின் வெம்போர்

ஈடச்கும் பல்வே லெழினி

முனையான் பெருகிரை போலச்
Ger Quign

«ris se

@Qarapser wriGu,”

These are the words of the Parattai uttered

in

(Kurun.
the

80)

hearing

of the adherents of the lady-love.

We are determined

to

to the sports in the

proceed

freshes

of the river, wearing the 4mbal flowers in our tresses. If, however,
your heroine is troubled to hear of this, let her try with her kith
and

kin

to

safeguard

her

lord,

as

Elini with his

soldiers guard the cattle, that he captured from his

.

என்றிவற்றேடூ

பிறவும்

Enrivarrotu

,

pifavum—
இக்சகருத்துப்பட்ட கரமககிழத்திய ரிடத் தன.

All these pertain to the concubines.
47

spear—borne

enemy.
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@urasr

* pat Qe’
ஹுண்டோ

sts Sohar

வருகதில் லம்ம வெஞ்சேரி சேர
வரிவேயுண்

கணவன்

பெண்டிர்

காணச்

தரரும் தானையும் பற்றி யாரியர்
பிடிபயிழ்ச்து தருஉம் பெருங்களிறு

போலத்

தோள்கர் தாகச் கூர்சலிற் பிணித்தவன்
மார்பு கடிகொள்ளே னாயின் ஆர்வுற்
நிரக்தோர்ம் யோ தட்டியோன் பொருள்போற்
பசர்து வெளிப்படா தாகி
வருந்துக இல்லயா யோம்பியி

The
"relatives.

concubine

ஈலனே.

says this in the

She is aggrieved at

the

(Agam,

hearing

stealthy

276)

of the lady-love’s
act

of

the

hero in

_ having sneaked away like a thief from her, in order to get at
_ his legally wedded wife. She now frets and fumes and exclaims
* Let the hero come here to my céri.
[ shall catch hold of his
wreath and upper cloth in the presence of his mistress and like

the

male

clephant

that

is being

tamed

and

dragged

by the

domesticated female one, tie him up with my arms as the tether,

bind

him

with

my

tresses

and

enjoy

the

sweet

scent

that

emanates from his chest.
Lf I fail to do this let the beauty and
grace nurtured by my mother die out like the wealth , hoarded
by a rich miser without

being

distributed

to

the

poor and the

needy who approached him for alms,”

Sitra 152
கற்புங்

காமமு

மெல்லியற்

சற்பா

பொறையு

லொழுக்கமும்

நிறையும் வல்விதின்

விருந்துபறச் தருசலுஞ் சுற்ற மோம்பலும்
பிறவு மன்ன கழவோண் மாண்புகள்
முகம்புகன் முறைமையிற் கஇிழவோற் குரைத்த
லகம்புகன் மரபின் வாயில்ஈட் குரிய,
Karpun kamamu narpa lolukkamum
Melliyar poraiyu niraiyom vallitin
‘Viruntuputan tarutaluii curra mémpalum
Piravu manua kilavOn manpukal
Mukampukan

mufaimaiyir

Lakampukan

marapin vayilkat kuriya.

kilavdr

kuraitta
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இ.

விருர்.து முதலிய வாயில்கள்போலாது

௮௧கசகர்ச்கட் புகுதற்

குரிய வாயில்கள் கூற்று உணர்த்துகின்றது,

கணவன் முசலியோர் கற்பித்த நிலையில் திரியாத ஈல்லொழுச்கமும்,
அன்பும், எவ்வாற்றானும்
மேம், வல்லென்ற
மெல்லென்ச௪
படாமை

தங்குலத்துச்

கெஞ்சொடு

கேற்றவாற்றான்

பொறுக்கும்

டுஞ்செனொரரய்ப்

நிறுக்கும் கெஞ்சுடைமையும்,

விருச்கினரைப்

கொண்டோன்

புரக்கும்

முதலிய காலேசங்களும்
பாதுமாத்து அவை
தலைவியுடைய

ஒருதலையாக

பொறையும்,

மறைபுலப்

வற.மையும்

பாதுகாத்த,

ஈண்புடை

பலபடை

செல்வமும்

அவர்

மாச்தரும்

மாக்களும்

அவன்

குறியரது

மனமஇூழ்வித்தலும்,

சுற்றத்தாரும்,

உள்ளிட்ட

முசம்புகுதும்

குஞ்சா

சுற்றங்களைப்

உண்டபின் உண்டலும், அவையபோல்வன

மாட்சமைகளை,

ஒழுக்ச

ஆனைபோலாது

பொறுக்கும்

வல்லவாற்ரான்

ஒழுகும்

பிறவுமாகிய

முழைமைகாரணச்

தால் தலைவற்குக் கூறுதல், அகராகர்க்குட் புகுந்து பழகு ௮றிதன்மூறைமை
யினையுடைய

வரயில்களுக்குறிய,

This Sutra tells us of the mediators
love-quarrels
places where

from

between
they used

occasional

guests

acquaintance of the

who intervene

the hero and
to speak out.

and

they

happenings

in

in the

the lady-love and the
These mediators differ

are
the

credited with intimate
interior

of the place or

Akanagar.
These mediators or Vayil as they

to

the hero

house

about

the

wife, for instance

excellent
her

chastity

are

termed

traits

and

¢.¢.,

her

used to speak

qualities
firm

of the

resolve

not

to swerve from the righteous path of virtue dictated to her by
her hero, her love and fidelity, her admirable manner
and
deportment as became one that came of a noble and illustrious
family, her inordinate patience, her power or tact to preserve
secrets, her

ardent

desire

to

entertain guests, regardless of

affluence or poverty as the case may be and her deep
for the subjects, relatives, army-men and quadrupeds

elephant, horse etc, and the

determination

to

take

her

concern
like the

food

only

after all the above men and animals are sumptuously

fed.

minor things

in cooking,

that concern

the wife

amusing or keeping up the spirit

are

of the

her
wives

skill
or

Other

mistresses

of

-
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the hero, other than the main or the legally wedded
the attempt to get into the good books of the hero’s

ones and
mistresses

concealing the jealous rivalry that is expected in a co-wife.
செய்யுளியலுள்

“ வாயிலுசாவே தம்முளுரிய ''--(செய்யுள் 191)

என்பதனால், தலைமகற்குரைத்தலேய்றித்
மூரியரொன்று

தம்முள்

தாம்

கூறுசலு

கொள்க,--(இளம்.)

The mediators

used

“ மதவவி யானை

to talk within

மறலிய

themselves also.

பாசறை

இடியுறழ் முரசம் பொருகளத்

இயம்ப

வெள்றுகொடி யெடுத்தனன் வேந்தனும் கன்றொடு
கறவைப் பல்வினம் புறவ தொறுகளல
குழல்வாய் வைத்சனர் கோவலர்

வல்விசைக்

இளைய சேகுவகர் பரிய விரியுளைச்
கடுஈடைப் புரவி வளியா யோட
வலவன்

வள்புவலி

யுறப்ப வுலவிய

சுரும்புகடிகொண்ட

பொலந்தா

ரகலத்துத்

தண்கமழ் சாக்த நுண்டுக ளிரிய
வென்றிகொ

ளுவகையொடு

புகுதல் வேண்டினன்'

யாண்டுறை

வதசொ

னே

போதுடன்

கொண்ட

வுண்கட்

டீதிலாட்டி இருநுதற்

மாண்ட

பசப்பே. ??

(Agam. 354)

The king won victory and raised his banner to the accompaniment of the thunder-like drum or muracu in the war-camp
where the elephants displayed their marvellous prowess,
The
herdsmen of the mullai tract begin to play on the flutes which

prompted the cows and the calves to leap

and cut

capers.

The

youngsters or urchins are running in advance to inform my lady
of my arrival.
‘The fleet-footed horses that are attached to the
chariot run with the speed of the wind.
The charioteer drives
the chariot fast by pulling hard the horses’ reins. The hero longs
to enter his abode with the mental pleasure on having emerged

victorious with the sweet-smelling sandal-paste on his chest
falling on the ground.
Under these cireumstances how could
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they linger or remain, the yellow
forehead of this faultless girl whose

patches on
eyes are as

the beautiful
beautiful and

lovely as the lotus blossoms 4

“wrgur&uGer

wrgGwaGer’’!

(Kurun

9)

“ பிரசங் கலக்த வெண்சுவைதச் இம்பால்
- விரிகதிர்ப் பொற்கலத் தொருகை யேக்இப்
புடைப்பிற் சுற்றும் பூர்தலைச் சறுகோ
௮ண்ணென் னோக்குபு பிழைப்பத் தெண்ணீர்

மூத்தரிப் பொற்ெம் பொலிப்பத் தத்.துற்
ஐருஈரைக

கூர்தம்

பரிமெலிர்
யேவன்

யறிவு

செம்முது

தொழியப்

மறுக்குஞ்

பந்த

சோடி

சறுவிளை

மொழுக்கமும்

செவிலியர்
யாட்டி

யாங்குணர்ம்

தனள்கொல்

கொண்ட கொழுகன் குடிவற னுற்றெனக்
கொடுத்த தாதை கொழுஞ்சோ றுள்ளா
்
தொழுகுகீர் ுணங்கறல் போலப்
பொழுது

மறுத்துண்ணுஞ்

சிறு

மதுகையளே,

?!

(Narrinai.
Here is a good

pen-portrait

of

a

young

girl.

The

110)
maid

comes to know of the elopement and is mentally satisfied.
how she expresses her sense of astonishment
intelligence and conduct of her ward, who was

at the
so very

Any
mature
playful

as to refuse even the food that was thrust in her mouth by her
foster-mothers. The purport of the full poem is as follows :—
How did that young girl come to posses

this

mature

intelli-

gence and disciplined conduct, she, who, when her foster-mother
took the food which was as sweet as the one mixed with honey
in a shining gold plate in one hand, and a flower-capped small
stick in the other, asked her to eat it, tooka sudden leap, so that
the anklets tinkled, while being chased by the old grey-haired

foster-mother,

replying

to them

that

she will not

1. The English rendering of this poom will be
page 341.

take

food ?

found

in
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Even

when

she

knew

that

her

husband’s

family

has

been

immersed in poverty, she would hardly think of returning
house

of her

father,

who

was

in

affluent

to the

circumstances,

and

whose house could give her all that she desired. She now discards
the rich food available in her father’s house and prefers to have
meals every alternate day or diem. Thus the foster-mother expresses her surprise at the fidelity that characteries the young girl,
who was till very recently such a wayward one and the

responsibility she exhibits

at

we are reminded of the sole

such an

duty

early

of,a

age.

wedded

bound to participate in the weal

or woe

of her

of

Incidentally

girl

once she identified herself with the interests of her

sense

who,

when

husband,

was

life-partner

and

not fly at the earliest opportunity or the slightest pretext to her
parent’s house leaving the husband to himself.

: மூளிதயிர் பிசைர்த காச்தண் மெல்விரற்
கழுவுறு கலிங்கங் கழா௮ துடிஇக
குவளை

யுண்கண் குய்ப்புகை

தான்றுழர் தட்ட

ரினிதெனச்

ஃழுமச்

திம்புளிப் பாச

கணவ

னுண்டலின்

அண்ணிதின் மகழ்ச்சன் ரொண்ணுதன் முகனே.”
—(Kurun.

167)

These are the words of the foster-mother addressed to the
Narray or the mother of the lady-love after returning from the
house of the hero, where she was happy to see the splendid and
devoted service which the lady was rendering to her husband.
The lady’s face was brightened
when

she beheld her husband

take

by
in

her
with

mental

satisfaction

pleasure,

the

sauce,

which ske herself cooked, wearing the cloth that was stained
by the curd that she handled without even washing it, her eyes
smelling with
the ingredients.
The lady-love
flavoured ghe sauce with pungent ingredients and

seasoned and
squeezed the

thick curd in order to mix with it. In the hurry to prepare it
she forgot to wipe off the curd stains that stuck to her saree.
The wiping off the curd drops or particles in ber hand, with
the saree that she wore,

connotes

her immense affluence.
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Sutra 153.
கழிவினும் வரவினு

நிகழ்வினும் வழிகொள

நல்லவை யுரைத்தலும் அல்லவை
சேவிலிக் குரிய வாத மேன்ப.
Kalivinum

varavinum

Nallavai yuraittalum
Cevilik

kuriya

கடிதலும்

nikalvinum

galikola

allavai katitalum

vaku

menpa.

Here are detailed the several places where the foster-mother
of the lady-love who goes by the name of Cevilt speaks out.

The role of a Cevili is that of an admirer

or preceptor

and

she

instructs the heroine in the paths of virtue and deters her from
doing anything that will constitute a black-spot on her modesty
or chastity.
She used to inform the real mother of the lady-love
of her doings and praise or extol her good qualities in her
presence.
இறக்ச காலத்திலும் கிகழ்சாலத்தினும் எ இர்காலச்சினும் தன் குலத்
இனுள்ளார் வழிகொள்ளுமாறு
செவிலிக்

கூறுதலும் அல்லவை

219
5 OIG

குரித்து.

இமக்தசால
செய்து

நல்லவை

முதலியவற்றால் கூறுதலாவத, முன்புள்ளார் இவ்வாறு

ஈன்மைபெற்றார்,

இவ்வாறு

செய்து

திமை

பெற்றார்

எனவும்,

இப்பொழுது இன்னோர் இவ்வாறு செய்து பயன்பெறுகின்றார் எனவும்,
இவ்வாறு செய்தார் பின்பு உன்மை தீமை பெறுவர் எனவம் கூறு சல்,
௮வை,

அறமும் பொருளும்

தலைமகன்மாட்டும்
மனையாளைப்
கூறப்பட்டன.

இன்பமும்

பற்றிநிசமும், அவையாவன

உலஃத்தார்மாட்டும் ஒழுகும் திறன் கூறுதல்.

அலை.

பற்றி
வருசவிற் காமதக்திரத்துட் பாரியாதிமாசமெனம்
அறம்பற்றி
வருதல் - இருவள்ளுவப்பயன்
முதலிய

சான்றோர் செய்யுட்ஃ-ளுள் ௮மப்பகு தியில் கூறப்பட்டன,

(118.)

The foster-mother or ceviliis entitled to instruct the ladylove in the path of supreme virtue and deter her from the path
of sin or vice, by detailing what took place in the past, what
results were obtained by the acts virtuous or otherwise undertaken at present,

and what

would

he

the

good

or

bad

effects
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-that would be or experienced by the people in
be the result or outcome

brief, the cevili will enlighten

the

behave towards her husband as

her.

Inasmuchas

these

future.

of one’s virtue, wealth

lady

well

precepts

as

as

to

All

will

or pleasure.

In

how

she

those near and

relate more

should
dear to

to the house-wife

than to the hero, they have been explained in the chapter that
deals with the virtuous wife, in the work known
as _ the

“ Kamatantra”’.

Those

that

relate solely

to virtue

included in the works of learned savants like the
payan or the sacred Kural of. Tiruvalluvar.

have been

Tiruvalluvap-

(இ-ள்.)--மூன்று காலத்திற்கும் தத்தம் குலத்திற்கு ஏற்கும்படியாஃ5
முற்கூறிய

இன்பமாகிய

கற்பு

முதலிய

ஈகல்லவற்றைல்

கற்பித்தலும்,

கற்பிற்குத்

தயவற்றைக்

ஈடிதலும்,

குரியவாகுமென்று

காம

நுகர்ந்த

செவிலித்சாய்க்

கூறுவர் புலவர்,--(எ.று.)

Illustrate —
* தற்காத்துத் தற்கொண்ட

ற் பேணித்

தகைசான்ற

சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்,

(Kural 56)

True wife is she who maintains her chastity, protects or
nurtures with delicious food and other requirements, her lord,
sees to: the safe-guarding of their fame or
short who is well-placed in the above loveable

reputation and in
traits.
The fame

of the house-wife is explained asthe praise showered by the
people of the locality, on the lady, for her perfect chastity and
solid and unswerving devotion to her
“Qsias

Ostpr ge

பெய்யெனப்

பெய்யு

Osrapsh

husband.
GapapO@sqara

மழை”,

The rain will shower at the bidding of that chaste housewife,
who, without worshipping any God other than her husband,
worships him every day with heaped hands as she daily rises
from her bed.
This couplet has been quoted by Iankévadikal
in his Cilappadikaram, where the commentator Adiyarkunallar

interprets it thus :
“ செய்வர்

தொழாஅள்

கொழுகற்

தெய்வச் தொழுந்தகைமை

ஜொழுவாளைச்

இண்ணிதால்
'',
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It is true that the Gods themselves will

be

at the

beck and

call of the chaste-wife who will worship as God no one other than
her husband.

ea

“ சட்னியாள் காதலன் காதல்வகசை புனைவாள்
உட்குடையாள் ஊர்கா ணியல்பினாள்--டட்டு
யிடனறிர் தாடி யிணிதி னுணரு
மடமொழி

மாதராள்

பெண்,

Genuine house-wife is she,

will dress herself to suit the

(Naladi.

384)

who is beautiful to look

taste

of her

husband,

innate sense of reserve, who will fear the

censure of

pick up a love-quarre! with her husband knowing
time

for

it,

without

and

get

extending

rapproached

the

period

to him

of

as

her

the

at,

who

who has an
the

village,

place

and

early as possible

affected

or

feigned

resentment.
* அடிஏற் இணியாளை

யன்புடை

யாளைப்

படுசொற் பழிரசாணு வாளை--யடி. வருடிப்

பின௮ஞ்சி முன்னுணரும் பேதையை
என்றுஞ்சும் கண்க ளெனக்கு,!'
This Venba

is ascribed by tradition

யான்பிரிந்தால்

to the Sage-poet

valluvar who himself led a happy,
typical
and
household life and who, on the death of his devoted
vent to his feelings in the above stanza.

Tiru-

exemplary
wife, gave

“ How can my eyes sleep, if I get separated from my devoted:
wife, who served me with the best meal and tasty dishes; who
was all love for

me,

who

would

biamable acts and who,
bed after me and

refrain

after massaging

from

my

harsh

legs,

words

would

or

take

ப

rise before me’’.

In this stanza we find the precious traits of a good housewite extolled.
“ எறியென் றெதிர்நிற்பாள் கூற்றஞ் றுகாலை
யட்டில் புகாசாள் அரும்பிணி--யட்டதனை
ப, யுண்டி

யுதவாதாரள்

சொண்டானைக்
48

இல்வாழ்பே யிம்கூமவர்

கொல்லும் படை,” -- (காலடி, 363)
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. She is the god of Death who dares to refute her husband or
argue with him when he is wrathful ; she is the incurable malady
who does not enter the culinary apartment betimes, and prepare
or cook the best food; she is the household demon who does

not serve her husband

with well-prepared

reckoned as the deadly weapons which

meal.

will

kill

Ail these

are

murder

the

or

husband.
*: தலைமசனிற் நீர்ச்தொழுகல் தான்பிறரிற் சேறல்
நிலைமையிற் நீப்பெண்டிர்ச்சார்தல்--கலனணிக்
து

வேற்றார் புகுதல் விழாக்காண்டல் நோன்பெடுத்தல்
கோற்றொடியார் கோளழியுமாறு.”'--(காலடி, 94)
Living apart or staying away

from

her

husband,

frequent-

ing other’s houses, keeping company with women of questionable
character,

proceeding

to

neighbouring

villages

well-adorned

or

dressed, witnessing crowded festivals, taking or performing
religious vows or ceremonies without the express sanction of her
husband;

all

these

acts

will spoil

the

pame

and

fame

of

a

house-wife.
The two poems above quoted have condemned the unrighteous
or sinful acts of a house-wife,

இனி ஆகும் என்றதனானே செவிலி ஈ௩ற்ராய்க்கு உவர் துரைப்பனவும்
கொள்க,--(க௪்,)
From the epithet :* ஆதம்?” we can iuclude
the
expressive or indicative of the mirth and joy of the
communicated to the Narray or the girl’s mother.
“ வாணுத

லரிவை

words
cevili,

மகன்முலை யூட்டத்

தானவன் சிதுபுறங் கவையின னன்று
நறும்பூர் தண்புற வணிந்த
கு௮ம்பல் பொறைய
It is an enjoyable

sight

சாடுகிழ வோனே.”
indeed,

The

(ஐங்குறு,
lady-love

with

404)
the

bright forehead sat suckling her darling when the lord of the
country full of small rocks at ciose intervals and possessed of
beautiful lands evergreen with sweet-smelling flowers, went and
hugged her from behind.
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Herein we see the

importance

attached

one of whose main duties was to bear her

order

tv

increase

the

family

and

the

to the house-wife

husband,

children

conjugal affection

in

that

must characterise a loving pair.

The lines beginning with the words,
**பிரசங்கலந்த”'

(Narrinai

110)

have

been

quoted

here

Nachinarkkiniyar to illustrate the ecstasy of the
seeing the supreme intelligence of the lady-love
comparatively a very young girl.!

by

maid on
who was

Siitras 154 and 155 —

சோல்லிய
_ Colliya

கிளவி

அறிவந்த

kilavi azivarku

ழரிய

muriya

இடித்துவரை நீறுத்தலு மவா
கிழவனுங் கிழத்தியு மவர்வரை

தாதங்
நீந்றலின்

Itittuvarai niruttalu mavara takon
Kilavanun kilattiyu mavarvarai nirralin
தலைவனுச் தலைவியும் ௮வ்வறிவரது
அவசைச் 'கழறி ஓசெல்லையிலே
அஃது

கிறுத்தலும்

உணர்ப்புவயின் வாராது ஊடிய

உணர்ப்புவயின் வாராது ஊடினாளையுங்
"The

ஏவலைச்செய்து நிற்பாராதலின்,

sages

or wise

men

too

௮வ்வறிவரது

தொழிலாகும்

தலைவிமாட்டு ஊடினானையும்

கழறுப,
havethe

same

role

as_

the

cevili and take to advise the heroine in what she and should
not do.
‘They had also the rare privilege of bringing round an
erring house-holder or his wife by timely reproofs at their

unrighteous or unbecoming acts.

* உடுத்தும் தொடுத் தும் பூண்டுஞ் செரிஇயும்
தழையணிப் பொலிர்ச வாயமொடு துவன்றி
விழவொடு

வருதி கீயே பிஃ்தோ

வோரான் வல்9ச் ரில் வாழ்க்கைப்
பெருகலச் கு௮மகள் வந்தென

வினிவிழ வாயிற் றென்னு மூரே.””-- (குச், 296)
1. For the English rendering of this poem,

see p. 373,
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entreated

her

to speak on his behalf to the

him audience.

-கா௦,

lady-love

for

ஈம்ம
giving

She says :—

“You are pleased to appear

before

us with your prostitutes,

who look sprightly and graceful in their dress of leaves, wearing
the same in variovfs shapes, in their waist,

as the

wreath,

as

the

ear-rings and as the ene to be put in their tresses, and also with
the bathing costume, usually worn during the
river-flood
festivals.

The people here talk freely about the poverty

household which had only one. cow, and
come

in as a result

wife. The fact
neglect her,”

being so,

மனைமாட்சி

யெனை

of the advent

the affluence

of your

lady-love

it is uncharitable

யில்லாள்க

ணில்லாயின்

of your

that

on

as

has
your

your part

to

வாழ்ச்கை

மாட்டித் தாயினு மில்.'”--(குறள் 59)

However wealthy or affinent a householder
may be, his
richness counts for nothing if his housewife is not endowed with
the good traits that go to make a true and chaste lady.
Sutra 156.
உணர்ப்புவசை யிறப்பினுஞ் செயற்குறி பிழைப்பினும்
புலச்சலு மூடலுங் இழவோற்் குரிய.

Unarppuvarai yirappinufi ceyarkuri pilaippinum
Pulattalu mtitalun kilavor kuriya.
- இது, தலைவற்குப் புலவியும், ஊடலும் நிகழும்
கற்பிடத்.த.த் தலைவி ஊடியவழி
னளாயினும்,
உள்ளஞ்

களவின்கட்

றிது

டலைவி

௮வன்
செய்த

இடம்

கூறுகின்றது,

தேற்றத்தேறுமெஃலையிகக்த
குறியைத் தானே

வேதுபடுதலும்,

௮வ்வேளுபாடு
மியக்கால் ௮று நீங்கிடுதலும் தலைவம்குரிய,

சப்பினும்,

மிக்குகீடுகி.ன்று

தேற்்

எனவே, கற்பிற்கும் களவிற்கும் புலத்சலும் ஊடலுமுரிய வெ mop i,
புலவியும் ஊடலும்

கற்பிற்கே

பெரும்பான்மை

சிகழ்தலிற்

உரிய வென்டன்றார்.
அவை களவிற்கும் றுபான்மை
a td சூத்திரச்சுருக்கம் கோக்கு, --(ஈ௪், இ

க ற்பிற்கவை

ரால்
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the

In this Siitra we are told of the places where the hero and
lady-love have their love-quarrels.
These quarrels occur

both during the kalavu and the karpu stages, but they

are more

frequent in the latter.
தலைமகன்
காலத்தது.

புலக்குமிடம் கூறுதல் நுதலித்ற, ,
ஊடல் அதனின் மிச்சது.--(இளஎம்,)

புலவி

௮ண்மைக்

In this Sitra are detailed the several places where the hero
is likely to show his resentment at the unyielding attitude of

his lady. Pulavirefers to the quarrel of short
Udal or Tuni is generally of a longer duration.

duration

while

** எவ்வி யிழந்ச வறுமையாழ்ப் பாணர்
பூவில் வறுச்தலை

போலப்

நினைமதி வாழிய செஞ்சே

தெல்லுறு மெளவ

புல்லென்

மனைமாத்

னாறும்

பல்விருங் கூர்தல் யாரளோ

ச
ஈமச்கே.”?

(குறுச்,

19)

These are the words of the hero addressed to his heart,
when he found his lady persistent in her resentment even after
his repeated attempts to appease her by endearing words.

all

‘My dear heart! you get worried or annoyed and have lost
brightness and charm,
as the heads, rendered empty

by the absence of the golden-lotus
flowers, as a result of
the demise of the munificent Hvvi the Tamil chieftain.
{ am
at a loss to know in what exact relation does she stand so far

as I am concerned.”
Evvi came of the illustrious Tamil family of

velirs

and

was

the reputed chieftain of milalaikkairram.
He owned the sea-side
village known as Nizhal (Agam. 366).
He died in the battle-field,
He

was a munificent giver of alms and used

to

adorn

the

heads

of bards with lotus made of gold.
Profuse references to his
liberality can be found in the ancient Tamil classics.
Nachinark-

kiniyar points this out
married stage.

as the

effusion

of the hero during his

382
Sitra 157

புலத்தலு ழடலு மாகிய விடத்தும்
சோலத்தது கிளவி தோமிக் தரிய
Pulattalu

mitalu

makiya

vitattum

Colattaku kilavi tolik kuriya.
e

இது,
தோழியே

முன்னர்த்

தலைவன்

புலக்கு

மென்றார்.

aS

FHS

கூற்று நிகழ்த் துதற்குரியள் என்கின்றது.

தலைவன் தலைவியையும் தோ்நியையும் ௮ச்சுறுத்தற்குச் செட்கையாகச்

செய்துகொண்டு

புலத்தலும்,

௮.து நீட்டித்து ஊடலும்,

வழியும், சொல்லத்தகும் பணிமொழி

உடனிகழ்த்திய

தோழிச் குரிய

(எ-று )

எனவே, தலைவி குறிப்பறிச்து தோழி கூறுதலின்றித் தானே கூறப்
பெருள் என்றவாறு;
எனவே
பாடாண்டிணைக்
தீலைவி கூறவும் பெழுமென்று கொள்க,
When

the hero entertains resentment,

would speak out.

When

is

the

the hero tries to threaten

her maid and show his resentment, and

when

likely to last long, the lady’s maid will try
kind,

it

கைக்இளையாயின்

the

maid

that

the lady and
resentment is

to appease

him with

soft and submissive words.

Thus it will be seen that in such places or predicaments, the
lady-love will not speak out and that the maid alone will speak
after knowing the mind of her
which isa

sub-theme

of

mistress.

Patantinai,

and

But,

if it

which

sided or unreciprocated love, the lady-love herself

is kaikilai

connotes one-

will

speak

or

express her mental worry.

* அலக்தாரை யல்லனோய் செய்தற்றாற் றம்மைப்
புலக்தாரைப் புல்லாவிடல் '? (Kural 1303)
the

These
lady’s

are the words of the maid who is conversant with
mind in the karpu stage, when the hero is full of

resentment. This couplet appearsin kural in the chapter on
Pulavi.
The commentator Parimélalagar will prefer to have

this as the words of the lady herself when she encountered the
hero in her house after his rejurn from the house of the prostitute,
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The cruel act of the hero, who does not try to appease the
prostitute, who is hurt by his unkindness to her and who is full
of resentment asa consequence of the same, is like teasing
further those who already stand teased

on

various

counts.

The

purport here is that, if the hero does not hurry up to appease
the prostitute, whom he had hurt, and espouse her, she could
not brook or endure.
*யானூடசத் தானுணர்த்த
Gao

யானுணசா

விட்டதற்பின்

யானுணர்ச்தச் தானுணசான்--றேனூறுங்

கொய்தார் வழுதி குளிர்சார் சணியகல

மெய்தா திராச்கழிர்த வாறு.--(முத்தொள், 104)
இதனுள்

யானுணர்த்தத்

கைக்ளேயட்

டலைவி கூறியது

These are the words

தானுணரான்

எனப்பாடாண்டிணைக

+H ets,

of the lady-love when she, in the excess of

passion, sees that the hero is far from being appeased or pacified
even after her repeated attempts to put down

his resentment.

* ] showed my resentment and he tried to appease me. He,
in his turn, picked up a love-feud and when I tried. to pacify
him, he refused to be appeased and persisted in his reseztment towards me. Thus
the entire night passed without
embracing the cool and agreeable chest of the Valuti with the
flower-wreath dripping drops of honey and with the sandal paste
smeared over his body.”
Sutra 158,
பரத்தைமை

மறுத்தல் வேண்டியும் இழத்தி

மடத்தகு கிழமை யுடைமை
௮ன்பிலை கொடியை

யானும்

யென்றலு

முரியள்,

Parattaimai maruttal véntiyun kilatti
Matattaku kilamai yutaimai yanum
Anpilai kotiyai yetralu muriyal,

இது சொல்லத்தகுங் சளெவியேயன்றி சொல்லத்தகாக் BaraSys
தோழி கூறுமென எய்தியதன் மேழ் சிறப்புவிதி உணர்த் தூன் மது.
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தலைவன் படி.ற்றுள்ளத்தாழ் புறத்து ஒழுகும் ஒழுக்கத்தைப் போக்கு
தீல் விரும்பியும், சலைவி ௮வன் பரச்தைமை

௮றிந்தேயும்,

வற்றை மெய்யெனச்சொண்டு ற்றங்கொள்ளாது
னும்

குணத்திற்கு

எண்மையானும்,

உரியள் தோழி,

ஏற்றன
தலைவனை

எ-று,

அறிக்தொழுகும்

௮வன்

ஒழுகும் மடன்

கூறின

என்

உரிமையுடையாளாகிய

அன்பிலையென்றலும் : கொடியை

என்றலும்

(Nach.)

The maid had the
rare privilege of reproving the hero
for his unkindness to his housewife who was so simple as to
believe all that he said by way of hiding or concealing his guilt
and shake herself free from the resentment that arose in her as a
result of his having gone astray from the path of virtue.
This
she used to do for diverting or turning his mind away from the
non-virtuous path of prostitution, which he was bent on pursuing.
“ கண்டவரில்லென வுலகத்து ஞணசாதார்
தங்காது சகைவின்றித் தாஞ் செய்யும் வினைகளும்

கெஞ்சறிர்ச வொடியவை

மறைப்பினு மறிபவர்

நெஞ்சத்துக் குறுயெ கரியில்லை யாகலின்
வண்பரி ஈவின்ற வயமான் செல்வ
ஈன்சதை யறியினு ஈயனில்லா காட்டத்தா
acai Sty Quoraig கழறுவ லையகேள் ;

மூழ்செய் தேமொழித் தொய்யில்சூ ழிளமுலை
மூகிழ்செய முள்சய தொடர்பவ ஞண்கண்
- அவிழ்பணி

யுறைப்பவு ஈல்காது விடுவா

யிமிழ்திரைச் சொண்ச

கொடியை

காணி ;

இலங்கே ரெல்வளை யேர்தழை தைஇ
ஈலஞ்செய ஈல்கிய தொடர்பவன சாழய்ப்
புலர்தழப் புல்லாது விடுவாய்

யிலங்குரீர்ச் சேர்ப்ப கொடியை

சாணி ;

எனவாகங்கு,
அனையளென்“றளிமதி பெரும

கின்னின்

றிறைவரை நில்லா வளைய ளிவட்இனிப்
பிறையேர் சுடர்நு.தற் பசலை
மழையச் செல்லுகீ மணக்தனை' விடினே,. (6௮1, 125)
~ This poem from the Neydarkali can be cited as an illustration

for both Kalavu and Karpu.
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These are the words of the maid addressed to the hero
informing him of the unrest of the lady consequent on the putting
off of the public wedding by the hero.
“Though people usually try to hide the evil doings they
deliberately perpetrated according to their mind’s dictates and
in the absence of any one to advise
under the impression that no one

them against such acts
knew their acts, their

and
own

conscience is the best witness of their actions.
Hence Oh Lord
of the Neydal tract who possesses sturdy and fleet-footed horses,
I need not offer any rebuffs or reproofs to you.
Your own
conscience will tell you that you had erred and been_in the wrong.
Even then I take this

role

of reproving

you

for

your

lack

of

kindness.
Oh Lord of the boisterous sea-side! you are very cruel. Even
when you see your sweet-heart visibly moved on recollecting or
recalling to her mind
your first union with her, when she
very young, you have not shown any consideration for her.
Even when you
considerably reduced

bright and beautiful

actually see her weep
the
very frame which

and

which

garment presented by you in the

looked
early

very
days

and
was

fine

was

her frame
once very

in the

of your

leaf-

intimacy

with her, you forsake her.
Kindly see your way to wed her so that the yellow spots
that appear in her forehead as a result of your parting from her,
may vanish.”
Sutra 159

௮வன்குறிப் பறிதல் வேண்டியுங் Spal
யகன்மலி Yl VE HAS sev sob
வேம். நுமைக் சொவி தோற்றவும் பெறுமே,
Avankurip parital véntiyun kilavi
Yakanmali yuita lakarcik kannum
Vérrumaik kilavi torravum perumé.

தோழி

அன்பிலை

கொடியை

உள்ளத்தனாங்கொல்லோ
வென
வேண்டியும்,
தனது கெஞ்ல்:
49

எனக்

கே.ஃ்ட

ஐயுற்று
நிறைந்து

௮வனத
நின்ற

தலைவன்

மூணிந்த

குறிப்பை
யறிதல்
ஊடல்
கையிகர்து
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தனியாகிய வழி இஃது gang எவனாங்கொல் லென
தலைவி,
தலைவனோடு
௮யன்மையுடைய சொல்லைத்

அஞ்சிய வழியும்,
தோற்றுவிஃகவும்

பெறும்.: (எ-று)
நிற்க ]தல7-10௪௦ நகம்பகம் கம் the rather strong words of reproof
that her maid administered to her hero, and apprehending some
uneasiness on the part of her husband on that account,
fearing that her protracted resentment may trouble him,

hold the brief for the hero and dissuade

her

maid

from

and
will

passing

such a pungent remark on her lover.
Iustration —'

**யரரிவ

னெங்

கூர்தல்

கொள்வான் ”’

(Kalith. 89)
An English rendering of this poem will be found in p. 260.
சன்னல் தொலைய சலமிகச். சா௮
யின்னுயிர் கழியினு முரைய லவர்ஈமச்

கன்னையு மத்சனு மல்லரோ தோழி
புல்லிய தெவனோ

இதனுள்,

கின்புலவி

௮வரை

அவரை

ரல்லோரோ வென

என்

வன்பிலங்

சடையே,

அன்பிலை

கொடியை

செய்யும்,

அவர்

இருவகையானும்

(Kurun.

என்னாத,

ஈமச்கன்றி

அ௮யன்மை கூறியவாறு

93)

அன்பில் வழி

யமையாத

எம

காண்க,

My dear maid, do not remark that he is unkind and cruel
when there is no love, how can your resentment affect him?
Further he is as indispensable as our parents.
So saying, the
lady skilfully brings out the estrangement between her and the

hero,
Sutra 160
arog

suena

uestlts Sorel

- கரணுக் காலைக் கஇழவோரற் குரித்சே

வழிபடு இழமை யவட்டுய லான,

Kamak

katappiuul paninta kilavi

“. Kanun kalaik kilavor kuritté
Valipatu kilamai yavatkiya lina.
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அங்ஙனம் தலைவிகண்ணும் சோழிகண்ணும் வேறுபாடு கண்டுழித்
சனச்குக் சாமம் கையிசர்துழித் தாழ்ந்து கூறும் கூற்று
ஆராயும்
சாலத்துத் தலைவற் குரித்.து, அவனை எஞ்ஞான் ஐம் வழிபட்டு ஒழுகுதல்
தலைவிக்கு இல்லறத்தோடுபட்ட

இயல்பாகலாரன்.

(எ-று)

The hero overwhelmed with love-passion used to address
his lady-love in mild and subdued words and even to bow low

or prostrate before her with a view to conciliate her or win her
affection. Asa general rule, the hero used to resent the ladylove’s words, when the blame or guilt attributed to him is rather
trivial or negligible ; when, however, his crime is rather
serious, he used to fall at her feet and beg forgiveness.

big

or

Illustration—

See the following lines from the Marudakkali :—
* ஏதப்பா டெண்ணிப் புரிசை வியலுள்ளோர்
சள்வரைர்

காணாது

கண்டே.மென்

பர்ர்போலச்

சேய்கின்று செய்யாத சொல்லிச் சனெவனின்'
ஆணைகடக்

இற்பார்

யரர்

Please do not impute to me acts which I never

performed as

the police guards or the guardians of the fort, used to assert
“that they saw the thief even when they had not seen him,
dreading the punishment that may be inflicted on them by the
authorities.
Sutra 161

த்த வன்புபொதி களவி
** அருண்முக்,ிதுற௮ு
பொருள்பட.
Arunmun

மொழிதல் கழவோட்கு

முரித்தே '”

turatta vanpupoti kilavi

Porulpata molital kilav6tku muritté.

இது

தலைவன்

கூறும் என்இன்றது,

Spt
அவ்வருள்

பணிச்து

மொழிச்தாங்குத்

தலைவியும்

பணிக்து

.

முன் தோற்றுவித்த
aur
sam@Q gadcvegn
gad
அகத்து கிகமும்
்
எஞ்ஞான்றும
ஏதுவாக
பிறத்தற்கு

அன்பினைக் கரந்து சொல்லுங் ளெவி பணிர்த மொழி தோற்றது வேளோர்
(எ-து,)
பொருள் பயப்பக் கூ௮தல் தலைவிக்கும் உரித்து,
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வேறு பொருளாவது தலைவன்
கூறுவாள், பணியாதே தன் நெஞ்சு

தானும் பணிந்து
கைகடக்து ௮வன்

கூறியாங்குத்
தன்னையும்

ஏவலைச் செய்தது என்றாற்போலக் கூறுதலுமாம்,
இது “* தன்வயிற்
காத்தலும் ௮வன்வயின் வேட்டலும்'”
எனப் பொருளியலுள் (205)

வழுவமைத்தற்கு இலக்கணம்,
Both the lady-love and the hero used to conceal their mutual
affection and during the love-quarrels we can find them express
that he or she had actually no inclination to forgive the other,
but that somehow their hearts got the better of them and in
spite of their determination set things right and prompted
them to renew their love for each other.
Iilustration —
Poem 77 of Marudakkali

மாசற மண்ணுற்ற மணியேசும் இருங்கூக்தல்
SCriig வண்டார்க்கும் கவின்பெறல் வேண்டேன்மன்

கோய்சேர்க்த இறம்பண்ணி நின்பாண

னெம்மனை

நீசேர்ச்ச இல்வினாய் வாராமம் பெறுஇற்பின்.
ஆங்க,

கடைஇய நின்மார்பு தோயல மென்னு
மிடையு கிறையு மெளிதோ கிற்காணிற்
கடவுபு கைத்தங்கா கநெஞ்செனினும் தம்மோ
டுடன்வாழ் பகையுடை யார்க்கு, ”?

If it will be given to me to see that¢he Panan does not
approach me and inquire of me, which prostitute’s house you
have gone to, letting out doleful strains from his lute, I will
not choose to beautify myself by dressing my hair as black as the

blue gem and adorning it with sweet-smelling flowers, But,
what avails it ? He will scarcely refrain from making such an
inquiry.

Is it after all an

easy

thing

to

exercise

stay away without hugging your chest, when

an

inner

enemy viz,

my

heart

self-control and

I am blessed

which, the moment

you, not only runs unto you but drags me also to you,

with

it beholda

-
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lustration —

எ கடர்மூள் முள்ளிச் குவிகுலைக் கழன்ற
மீன்முள் என்ன வெண்கால் மாமலர்
பொய்தல் மகளிர் விழவணிச் கூட்டும்
அவ்வயி னண்ணிய வளலஸ்கே மூரனைப்
புலத்தல் கூடுமோ தோழி ல்கழ்

பெருங்கதவு பொருத யானை மருப்பின்
இரும்புசெய் தொடியின் ஏர வாஇ
மாக்சண் அடைய மார்பகம் பொருக்தி

,மேயங்கல் விடா௮ல் இவையென மயங்க
யான் ஒமென்னவு மொல்லார் சாமற்று
இவைபா சாட்டிய பருவமு முளவே,
--இணியே
புதல்வர் றடுத்த பாலொடு சடை இத்
(திதலை யணிச்ச தேங்கொண் மென்முலை

நறுஞ்சார் சணிர்த கேழ்ளெ சகலம்
வீம்க முயங்கல் யாம்வேண் டினமே

திம்பால் படுதல் தாமஞ் னே,
சவலுச்கசை கெடழ்ச்சமை

ஆயிடைக்

போற்றி

மதவுடைச்

செவிலி கையென் புதல்வனை கோக்கு
நல்லோர்ச் கொத்தனிர் நீயிர் இஃ்தோ
செல்வற் கொத்தனம் யாடுமன மெல்லவென்

் மகன்வயிற் பெயர்த் தேனே

யதுகண்

டியாமுங் காதல மவற்கெனச் சாழய்ச்

சிறுபுறங் கவையின னாக agQuup
றண்டுளிச் கேற்ற பலவழு செஞ்செய்
மண்போ னெ௫ம்ர்சவற் சலுழ்ச்தே
-கெஞ்சறை போகிய வறிவினேற்கே,

(Agam.

These are the words of the lady-love addressed

immediately
speak

after

the

for

him to the

impatience

or mental

hero,
lady,

unrest

who,

when

to

the maid

26)
her

maid

declined to

directly approached the

latter with

itself as the pretext or object of

mediation and left her after union.
‘My dear maid,! how can I quarrel with the lord of the
Marudam tract where, the young girls sporting
with houses

made of sand make use of the white-legged flowers
Malli plant, which

resemble the spines

of

the

fish.

of the thorny
Time

wag

990
when this self-same

hero

enjoyed

me

fully with

the nipples of

my breast as sharp as the ring or the cover of the tusk of the
war-like elephant that would smash the doors of a rampart.
At that time, even when

I asked

him to

stop

his

amorous

acts,

he would not.
Nowitis my turn to solicit him to come and
have union with me, embracing my sweet breasts full of milk ;

but he fears the stains that may be caused by the breast-milk.
Immediately I thanked him for his indifference and turning to
my child who was with the foster-mother, said,
‘‘ you have
become agreeable to your prostitutes, hence let me rest content
with

my

darling.”

Thereon,

the. hero

came

behind

me and

hugged me on my back, exclaiming that he too is attached to
his son. My mind immediately melted like the soft mud of the
fields

that

were

blessed

with

rain, the mind,

which,

after all,

proved treacherous to me.
Herein we see the tenderness and the consideration
lady to her hero, when he hugged her, her recollections

of
of

the
the

hero’s former love for her and the tactful way in which she
informs the
maid
of his unkindness and her complaint
against him, by telling him that, though she was not for yielding
to him, her heart, treacherous as it was, dragged

Sutra 162.
களவும் கற்பு மலர் வரை
Kalavun
களவின்

karpu

தல் தலைவிக்குர் தோழிக்கும்
யினும்

(களவியல்

115)

வின்றே,

malarvarai

கண்ணுவ் கற்பின்

சண்ணும்

நீக்கு

எனவும்

vinré
௮லசெழுகன்றசென்று

நிலேமையின்று
': ௮ம்பலு

அவை

அலர்

(எ-று),

மலரும்”?

களவிற் கூறியவை அலசாய் கிகழ்க்த வழி வேறு சில
கூறுதற்கு வந்தன.
அ௮ன்றென உணர்க,

her unto him.

கூறப்பெறுப

* ஒப்பக்கூறல் ”” (666) என்னும் உத்திபற்றிக்

களவலரா

(139)

என்றற்கு

வந்தன

களவும் உடனோதி

Iltustrate:

(இத களவு)

எனவும்

பொருண்மைபற்றிக்

னார் சூத்திரஞ் சுருங்குதற்கு--(ஈச்.)
. “கண்டது மன்னுமொருகா எலர்மன்னுக்
தில்களைப் பாம்பு கொண்டற்ற
(குறள்

கூறு

1146)

|
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This pertains to the furtive or the clandestine stage.
The

lady-love

who

could

not

get

at

her

hero

owing

to

many obstacles and to her having mistaken’ the signs or signals
inade by him, informs her maid, in the hearing of the hero, who
sits

in Cifaippuram

of the

aspersions

been cast with a view to expedite

her

cr scapdals

public

that

wedding

have

with

the

man of her choice.

_‘ My

meeting with my dear love

was

day ; but the scandal that hae risen as

after

a result

all for a single
of it. is out

of

all proportion and has spread?wide like the unwelcome news of
of the lunar eclipse, which is usually described as the devouring
of the moon by the serpent.
வேத

வெரிகி னோதி

முதுபோச்

தாறுசென் மாக்கள் புட்கொளப் பொருர்தும்
சுரனே சென்றனர் காதலர் உரனழிச்
இங்கியொன் ராங்கி வெவ்வம்
யாங்கறிச் தன்றிவ் வழுங்க லூரே.” (குறும், 140)
These are the words of the lady-love addressed to her

when

she remarked

about

her

unrest, when

the

hero

maid,

மடக்

from her i in quest of wealth.

The hero departed through the desert tract, where the old
blood-sucker with its back as rough as the sharp sickle, serves
to

indicate

good

omen

for the

passers

by,

but how

did

this

village come to know that I am full of grief and that I am
striving hard to put up with it. As the maid had failed in her
turn to change the mind of the hero and persuade him to stay,
the lady-love reproves her for her failure, and for her presump-

tion to appease her.

Hence she chides the maid

her with the villagers, pointing
consideration or sympathy for her,

by identifying

out thereby her want of
This illustrates the karpu

stage.
Sutra 163.

* ஓலரிற் றேன்றுங் காமத்து
Alarir

ronran

kamattu

fa 8.”
mikuti.

இருவகைக் மைகோளினும் பிறந்த அலரால். Sta pew
மிகுதி தோன்றும் எ-று.

கும் சாமத்திடத்து

sve
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என்றது :-களவு அலராய வழி இடைமீட்டிற்கு அஞ்சிய அச்சத்
தான் இருவர்க்குங் காமஞ் றத்தலும் கற்பினுட் பரத்தைமையான் அலர்
தோன்றிய வழிச்சாமஞ் சிறத்தலும் ௮வள் வருக்துமென்று தலைவற்குச்
காமஞ் றத்தலும், தலைவன் பிரிவின்சட்டலைவிக்குக் காமஞ் சிறத்தலும்,
The immediate effect of the scandal will be the increase
the enhancement of the

or

affection that the hero and the lady-love

had for each other. In the furtive stage the affection enhances
because the scandal is likely to interrupt frequent meetings.
In the karpu or the wedded stage the scandal will relate mainly
to the prostitution practised by the hero and the latter apprehending mental anxiety to the lady-love on that account, will
try

his best

to win

her affection by

bettering his

conduct.

It

is up to one and all the twelve mediators mentioned above to
speak of the hero in the third person even in his very presence.
Illustrate :
“ஊரவர் கெளவை யெருவாக வன்னைசொன்
னீசாக நீளுமிர் சோய்,--(குறள் 1147)
These are the words of the lady-love who was already
impatient because of the postponement of the public wedding,

to her maid,

when

she,

Ciraippuram, impresses

knowing
on

her

the
the

presence

of thé hero

need to restrain

in

herself in

view of the public scandal, as well as the censure of her mother.
This plant known as the love passion grows manured
by
public scandal and watered by the censures or harsh remarks
of the mother.
Of course the intention here is to induce the
hero to expedite the public wedding.
* நகெய்யா லெரிறுதுப்பே மென்றற்றாற் கெளவையரழ்
கரம நுதுப் பே மெனல்,”?

To think of extinguishing love-passion by public scandal
will be like extinguishing or putting out burning fire by pouring
ghee on it,
Suira 164.

கிழவோன் விளையாட் டாங்த மற்றே,
Kilavan vilaiyattanku marré.

This too explains the excellence of mutual passion.
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தலைவன் பரத்தையர் சேரியுள் ஆடலும் பாடலும் கண்டுங் கேட்டும்
அவருடன் யாறு
கண்ணும்,

முதலியன

ஆடியும்,

அப்பரத்தையரிடத்தும்

இன்பம்
௮அலராற்

நுகரும்

விளையாட்டின்

றோன்றும்

காமச்சிறப்பு

எ-று.

The affection of the lady-love for her hero, will be enhanced
also by the hero’s sports with the prostitutes which are, to
mention

only a few,

his

bath

with them

in rivers

and

tanks,

and
his pleasant pastimes in their company listening
to
sweet or charming music, witnessing dancing performances,
and by the public scandals that crop up in consequence.
ஆங்கும் என்ற
உம்மையான்
ஈங்கும்
௮ற்றெனச்
கொள்க,
தலைவன் பரத்தையசொடு விளை யாடிய ௮லர் கேட்குச்தோறும் தலைவிச்
குப்புலச்தலும் ஊடலும் பிறக்து காமச்சிறப்பெய்தும், ஆங்கும் சங்கும்
எனவே

அவ்விருவரிடத்தும் தலைவன்

அவை

நிகழ்த்தினானாசலின் ௮வற்

கும் காமச்சிறப்பு ஒருவாற்றாற் கூறியவாருயிற்று,
ரல்லாத

பரத்சையசொடு

விளையாடிய

இது

பகுதியாதலின்

காமக்கிழத்தியரும் ஊடலும் விளையாடலும்

காமக்கழத்திய

-வேறு:

கூறிஞர்,

தலைவி ஊடலும்

விளையாட

லும் *“யாுங்குளனும் ”' (191) என்புழிக்கூறுப.-(ச்,)

* இழவோன் விளையாட்டுவங் காமத்தின் மிகுதியைச் காட்டும்,” :
--(இளம்.)
.
The particle “2” in the word Angum, suggests that
here too the result is to be expected. The lady-love’s passion
will

enhance

in proportion

to the

public

scandal

hero for his sports or dalliance with the prostitutes,
Angum

and

Ingum

also

suggest

the

excess

or

cast

on

her

The words
excellence

passion on the part of the prostitute also, since the hero’s

of

part

had been the same in both cases.
As this pertains to the hero’s
dalliance with the prostitutes, it has been mentioned here,
The

hero’s sports with

his concubines are narrated

in Sutra

Karpiyal.
Sutra 165.

** மனைவி தலைத்தாட் கிமவோன் கோடுமை
தம்ழள வாதல் வாயில்கட் கில்லை.”
Manaivi

Tammula

talaittat kilavon

kotumai

vatal vayilkat killai.

This Sutra details the characteristics of the mediators.
50

191

of

394
தலைவி எத்திறத்தாலும் புலர். துழி ௮வளிடத்.து.த் தலைவன் கொடுக்
தொழில்களைச் தம் உரைச்கண் உளவாக்இ உரைத்தல் தோழி முதலிய
வாயில்கட்டுல்லை எ-று.
-

The mediators do not take or assume the role

of telling

the

lady-love of the many cruel and unrighteous acts of the hero.

. Sutra 166.
மனைவி மன்னர்க் கையறு கிளவி
மனைவிக் தறுதி யுள்வழீ யுண்டே.”
Manaivi munnark kaiyaru kilavi
Manaivik kuruti yulvali yunté.

தீலைவி முன்னர்த் தலைவன் காமக்கடப்பினாற்
ஈம்மைக் சையிகச்

தானெனக்

கையற்றுக்

கூறுவ்

பணியுந்

துணையன்றி

கூற்று,

புலச்துவரும்

தலைவிக்கு மருந்தாய் அவன் கூடுவசோர் ஆம்றல்
அவ்வாயில்கட் குளதாம்,
(ஏ-று,) (ச்)
Apart

from the

submission of the

hero

உறுஇபயக்குமாயின்

to the

consequent on the overwhelming passion to which

the mediators may

at

recklessness of

hero

the

times
in

inform the
having

lady-love

he is subjected

lady-love of the

deserted

her,

in

case,

utter
the

lady-love can put up with that situation and also in case it
could serve as an antidote for the resentment of the lady-love
which in its turn may lead to her re-union with the hero.
Illustration :
அறியசமையி

னன்னை

யஞ்டம்

குழையன் கோதையன் கும்பைச் தொடியன்
விழவயர் தணக்மை

தமூஉாஞ் செல்ல

கெடுகிமிர் தெருவிற் கைபகு கொடுமிடை..
கொதும

லாளன்

கதுமெனச் தாக்சவிற்

கேட்போ ரளர்கொ லில்லைகொல் போற்றென
யாண்டைய பசலை யென்றன னதனெதிர்
கரணிலை யெலுவ

வென்றுவம் BEC a

- செருகரும் விழையுஞ் செம்ம லோனென
5௮:றத லரிவை போற்றேன்
சிறுமை பெருமையிற் காணாது துணிர்தே,

(நற்றிணை.

50)
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The heroine is love-sick and full of anger,
The hero
contrives to have a small resting place or parlour in or_near the
apartment of the lady-love through the connivance or kindness
-of the maid, who posts him ina

place

from which

he

could see

and hear his lady-love without being espied by her.
This is
known in subjective treatises as cifaippuram.
Coming to
know of the stubbornness of the lady-love, the hero in ciraippuram

requests a Pana or songster,

who is

one of the

mediators

in the quarrels, to intervene or intercede on his behalf and pacify

the lady-love. Here we have the interesting retort of the maid
-to the words of the mediating Panan, which were uttered in the
hearing of the hero, who sits there Unseen.
Here is the substance
of the maid’s reply.
“Having learnt
that the hero disguised himself as a
woman and participated in the Tunangai dance, performed in
the company of his courtesans
I went tothe spot.
There I

beheld him

with his garlands made

of leaves and

his bangles.

He, however, quite ashamed to reveal his identity, replied, just
like
a female and bolted away, whereon, I remarked that he
was a shameiess person and wended my way homewards’’ From
this we learn, that, among the pleasurable pastimes that the
hero resorted to in those days, the Tunangai dance in the
company of his prostitutes was one. It was also, as will be seen
from the above example, usual for the hero to take to the
guise of a woman, while he joined the dance.
Tn

stanza

5

of

Marudakkali

we

find

the

following

re,

Tunangai.
The hero used to house his

Parattiyar or the public

women

in a building set apart for the purpose and take to this dance
in the company of her relations.
In poem 5 of Marudakkali,
we come

across

the

word

The

“ Talaikkaikotuttal.”

hero

is

‘generally credited with this act in respect of the courtesans of
his choice, and this act was regarded as honourable for the party
concerned,
What then did it connote?
This
was simply
showing one’s unbounded love

to

a

woman

by

clasping

her in

one’s arms, in the presence of other women.
Here it may be
suggested that this act may be taken to resemble the shake of
hands which is usually done as a mark

ment.

of affection

and

endear-

$96
In the 3lst poem of Kuruntokai we see
‘denotes

a

grovup-dance

undertaken

by

that

the

Tunangai

several-women.

In his

‘commentary to this poem Dr. V. Swaminatha Iyer observes
‘that the Tunangai
dance and Talaikkaitarutal
were
very
‘ancient customs that ‘were prevalent in the Tamil land. This
‘dance was a special feature of the village festivals and was often
-eoupled

with

the* numerous

mock-fights

that

were undertaken

‘by sturdy warriors or prize-fighters during festive occasions.
Again in line 70 of the 5th katai of Silappatikaram we find
the following: Tunangai is otherwise called (@#@) Singi, in which
the arms bent at the elbows are made to strike against the sides,
* பழுப்புடை யிருகை முடக்க யடிக்கத்

தொடக்யெ நடையது துணங்கை யாகும், ””
_

In

the

same

chapter,

writes that the Tunangai
by the fair sex of the place

the
and
who

‘boiled rice etc, in the bazaar

commentator

Adiyarkunallar

the Kuravai were resorted to
used to dance after sprinkling

streets,

with prayers for

and the relief of the people from hunger and dire

the rains

diseases.

Again in Padirruppattu, one of the eight Sangam Anthologies
‘we find Tunangaikkiittu undertaken in war also immediately
‘after a victory, in the midst of dead-bodies. (Padirru. 5-12)
“' பிணம்பிறங் கழுவத்துத் துணங்கை

யாடி ”'

In.the same work, we have the following lines
* முழாவிமிழ் துணங்கைக்குத் சமூ௨ப் புணையாகச்

இலைப்புவல் லேற்றிற் றலைக்கை தச்துநீ
ஈளிர்தனை

வருத லு_.ன்றன

ளர௫,??

These lines tell us that the Tunangai was undertaken to the
accompaniment

of the

mulavu

or

the

hand-drurm

and

that

king clasped the mistress in his

arms,

later

for the

on

served

as a pretext

this

lady-love

Jove-quarrel with him.

In Padirruppattu 77, we have these lines

*கொன்றுதோ

ளேோசச்சிய வென்றாடு துணங்கை

மீபிணத் துருண்ட தேயா

வாழியில் '”

that
act

the
of his

to pick up

a
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Here the commentator observes as follows :—
“வென்றாடு

துணங்கைப்

துணங்கையன்றிக்

பிணம்

களங்சளிலே

என்றது

ஊர்களிலே

வென்றாடின

ஆடும்

துணங்கையையுடைய

பிணம்,

From

this

it will

be

undertaken not only during

clear

that

festivals

the Tumangai
in

dance was

the village

parts

but

to

the

also during wartime, immediately after a victory.
Sutra 167 —

ழன்னிலைப் புறமோழி யேலலா வாயிற்தம்
பின்னிலைத் தோன்று மேன்மனூர் புலவர்.
Munnilaip puramoli yella

vayirkum

Pinnilait

pulavar.

This refers
mediators.

to

to6nru menmanar
some

aspects

or

acts

pertaining

மூன்னிலையாய் நிற்கின்ற தலைவனை கோக்டப் பிறை
கூறுமாறு
போலக் கூறுதல் பன்னிரண்டு வாயில்களுக்கும், குழறைவேண்டி முயலு

கசற்றோன்றும் என்று கூறுவர் புலவர்,

(ஏ-று.)

It is up to the mediators to talk to the hero before them in
the third person, when they are prompted to intercede on: his
behalf, in order to patch up

the

love-quarrel

between

him. and

his lady-love.
Illustration —
1 உண்கடன் வழிமொழிர் திரச்குங்கான் முசனுக்தாங்
கொண்டது

கொடுக்குங்கான் மூகனும்

புதுவ தன்றே புலனுடை மார்தீர் ”

வேறுகுதல்

(விய,

22)

It is after all human nature to ask for loans in submissive
words and with a brightened face and to put on a wry face
when the debt has to be repaid or discharged.

It is true even

why, for all time.
Here we see the hero addressed in the third. ‘person,

now,
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Sitra 168 —

தொல்லவை யுரைத்தலு நுகர்ச்சி யேற்றலும்
பல்லாற் றனு ழடலிற் றணித்தலும்

உறுதி காட்டலு மறிவுமேய் நீறுத்தலும்
ஏதுவி னுணர்த்தலும் துணிவு காட்டலும்

அணிநிலை யுரைத்தலும் கூத்தர் மேன, '
Tollavai yuraittalu nukarcci yérralum
Pallag

ranu

mitalir

ranittalum

Uruti kattalu marivumey niruttalum
Etuvi nunarttalum tunivu kattalum
Aninilai yuraittalum kittar ména.
This sutra confines itself to the various places or
when the kiittars or the dancers used to speak out.

occasions

மூன்பே மிஃகரர் இருவர்
இன்பம்
நுகர்ர்சவாறு
இதுவெனகச்
கூறலும், நுமது நுகர்ச்சி அவரினுஞ் சறர்சதெனக் கூறலும், இல்லறம்
இழமைக்கு இயல்பன்றேன்றாயினும் இஃது ௮ன்பின்மையா மென்றாயினும்
கூறித் தலைவியை ஊடலினின்அ
மீட்டலும், இல்வாழ்ஃகை நிகழ்த்த
இன்பம் நுகர்தலே கினச்குப் பொருள் என்றலும்,

They

willinform

couple that
whom they

the lady-love

of the

best and

the happy

ever lived and add that the hero and the heroine,
saw then, were happier than they, that quarrelling

with the hero did not become achaste housewife and that it
would savour of unkindness and that her duty was simply to ran
the houschold as bestas she could and enjoy the earthly pleasures,
இனிச் கூறுவன
டீ கற்றிருந்த அறிவு

யறிவின்கண்ணே

தலைவற்குரிய;
இனி மெய்பாக

நிறுத்தலும்,

புறத்சொழுக்சம் மிக்ச தலைவற்கு
பேண்டும் என்று அவனை மெய்

இக்கழிகாமத்தான்

இழிவ

தலைவரும்

என்றதற்குக்
கரரணம் . கூறுதலும்,
அதற்கேற்பச்
கழிகாமத்தாற்
கெட்டாரை எடுத்துச் சாட்டலும், முலையினும், தோளினும், மூகத்தினும்
எழுதுங்காற் புணர்ச்சிதோறும் ௮ழி/செழுதுமாறு இதுவெனக் கூறலும்,
இவ்வெட்டும் கூச்சரிடத்தன எ-று.

At the same time they will instruct the hero in the paths of
virtue exhorting him by saying that his learning must stand him
in

good

stead in’ realising the

eternal

truth,

that unlimited

or
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unrestricted love-passion will bring him disgrace and that many
who had _ been given to such lascivious habits had met with the
greatest troubles. As it was the role of the dancers or the actors
to inculcate morals by enacting the life virtuous or otherwise of

men well-placed in life, these eight have been
or duties of the Kiittar. —

given as the acts

Sitra 169.
நீலம் பேயர்நீ துறைதல் வரைநீலை யுரைத்தல்
கூத்தர்க்தம் பாணர்க்தம் யாத்தவை யுரிய
Nilampeyarn turaital varainilai uraittal
Kittarkkum panarkkum yattavai yuriya.
இஃது
அதிசாரப்பட்ட
இலக்கணம் கூறுகின்றது,
மீளும்

கூத்தரோடு

பாணர்க்கும்

உரியதோர்
|

தலைவன் சேட் புலத்துப் பிரிர்துறைதலைத் .தலைவிச்காக வளைந்து
நிலைமை
கூறுதல் கூத்தர்ச்கும்
பாணர்க்கும் யாப்பமைந்தன

உரிய,

எ-று,

,

யாப்பமைதலாவத :--தோழியைப் போலச்
செலவழுங்குவித்தல்
முதலியன
பெரறாராகலின்
யாழெழீ இக்கடவுள் வாழ்த்தி
அவளது
ஆற்றாமை, தோற்றும்
வகையான் எண்வகைச் குறிப்பும்பட ஈன்னயப்
படுத்துத் தலைவற்குச்

சாட்டல்

போல்வன,

This siitra details or defines the duties of the Panan
also suits the present context.

as this

The Kittan as well as the Panan will try to persuade the
hero who lived away from the lady-love, to return as speedily as
possible

to

wed

her

take the role of the maid

in

public.

As

these

Panars

and dissuade the hero from

on his errands, which may involve
they will sound the Yazh
and

separation from the heroine,
with ‘prayers to the deities

play upon it skilfully depicting the various emotions,
hero may become alive
heroine.

cannot

embarking

to the helpless

state of

Illustration —

௮ரக்கத் தன்ன செர்நிலப் பெருவழிக்
-கரயாஞ் செம்ம ரா௮ய்ப் பலவட.
னீயன் மூதாய் வரிப்பப் பவளமொடு

so that the

the love-stricken
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மணிமிடைச் தன்ன குன்றங் சவைஇய
வங்காட் டாரிடை

மட்ப்பிணை

தழீஇத்

இரிமருப் பிரலை புல்லருச் தகள
முல்லை லீயன்புலம் பரப்பிக் கோவலர்
குறும்பொறை மருங்இன் கறும்பூ வயப்
பதவுமேய லருஈ்து மதவுகடை

ஈல்லான்

வீங்குமாண் செருத்தல் தம்பால் பிலிற்றக்
சன்அபயிர் கூரல் மன்றுநிறை

புகுத்ரு

மாலையு முள்ளர் ராயிற் காலை

யாங்கர குவங்சொல் பாண வென்ற
மனையோர் சொல்லெதிர் சொல்லல் செல்லேன்
- செல்வழி ஈல்யா ழிசையினென் பையெனக்
கடவுள் வாழ்த்திப் டையுண் மெய்ச்நிறுத்
தவர்.திறஞ் செல்வேன் சண்டனென் யானே
விடுவிசைப்

புரவி வீங்குபரி மூடுகக்

கல்பொரு திரங்கும் பல்வார் கேமிக்
கார்மழை முழச்செை கடுக்கும்
மூனைகல் லூரன் புனைரெடுஈ் Cstr

(Agam.

14)

The lady-love perceives the advent of the rainy season.
The faded flowers of the Kaya (the Iron-wood tree, Memycylon
edule) which withered in the long track as red as if coated with
lac and the winged ants which lay around in rows, looked like
the admixture

hill-tract,

of

coral

and

blue-stones,

The stags with twisted

in

and

around

or branched horns

the

hugged

their dear ones and cut capers, browzing grass.
The well-grown
stout cows which had grazed to their hearts’ content, returned
to their stalls with milk-laden udders, and with bleating ories
that invited their calves. Thus came the evening in the rainy
season ; when the lady pining for separation asked me pathetically
what would befall her if the hero did not pay heed to or

remember that pleasant evening.
I could not,
bold to go before her and reply to her queries.

hand, I took my lute and playing the

cevvazhi

however, make
On the other

tune,

prayed to

God, and continuing the plaintive strain, approached her, when,
to my great surprise, I saw the huge chariot coming swiftly

drawn by fleet-footed steeds.

401
Sitra 170 —
: ஆற்றது

பண்புங்

கருமத்து

விளைவு

மேவன் முடிவும் வினாவுஞ் செப்பு
மாம்றிடைச் கண்ட பொருளு மிறைச்சியும்
தோற்றஞ் சான்ற வன்னவை பிறவு
மிளையோர்க் குரிய ளெவி யென்ப ”',

Arratu panpun karumattu vilaivu
‘Mévan

mutivum

vinavuii

ceppum

Arritaikkanta porulu miraicciyum
Torrafi canta vantavai piravu
Milaiyork kuriya kilavi yenba.

இஃது, உழைக்குதுர் தொழிற்கும்

காப்பிற்கும் (171)

உரியாரகிய

இளையோர்க்குரிய இலக்கணம் கூறுகன்றது.
தலைவன் தலைவியுடனாயினுச் தானேயாயினும்

வழிவிடற்பாலராகிய இளையோர்
தென்று

ஆற்றது

போருண்
என்று

கிலைமை

முடிக்குமாறு

ஏவியக்சால்

தண்ணிது

கூறுதலும்,

போக்கு ஒருப்பட்டுழி

வெய்து

ஒன்றாகச்

சேய்த்து

அணித்

சென்றுவந்து . சேய்

அறிந்து கூறுதலும், இன்னுழி இன்னது செய்க
கூ௮தலும், தலைவன்
முடித்து வந்தமை

அதனை

வழியும் தலைவிக்காக
வினவாத
ஏவலைத் தாங்கேட்டலும், தலைவன்
செல் சுரத்துச்
கூறுதலும்,
அறிவ
வாயினுஞ் செப்பத் தகுவன தலைவற்கு
சண்ட

நிமித்தம் முதலிய பொருள்களைச் தலைவற்குர் தலைவிக்கும்

உறுதி

பயக்குமாறு கூறுதலும், ஆண்டு மாவும் புள்ளும் புணர்ச்து விளேயாடுவன
வற்றை அவ்விருவர்க்கு மாயினும் தலைவற்கேயாயினும் ஊறு செய்யுங்
அவற்குத்
அங்கனம்
கூறுவனவும்,
அகற்றியுங்
கோண்மாச்களை
கூற்றுச்களும்
பிற
அவையபோல்வன
சமைந்த
தோற்றுவித்தற்

(எ-து.)

இளை யோர்கச்குரிய கூற்றென்ற கூறுவர் ஆரியர்,

தலைவியது செய்தி யறிச்துவக்.து கூறுவனவும், பிறபோருளுணர்ந்து

வச். துரைப்பனவும், ஒஓற்.றர்சண் அடங்கும் எவன் முடிவிற்கும் இஃது
ஒக்கும். ' சான்ற என்றதனால், ஆம்.றது புண்புகூ௮ுங்கால் இதுபோழுது
இவ்வழிச்சேறல்

௮மையாதென

செய்தல் ௮மையுமெனக்

அவை

விலச்சலும்

கூறுதலும்

போல்வன

கருமங்

கூறுங்காற் சக்த

அமையாவாம்.

அவர்

கூறப்பெறுராசலின், பிறவாவன:--தலைவன் வருவனெனத் தலைவி

மாட்டுத் தூதாய் வருதலும், அறிந்து சென்று தலைவற்குத்
பெறுகுவன்சொல்லெனத்
கூறுதலும், மீளுங்கால் விருந்து
யுசைத்தலும் போல்வன.
51

தலைவிநிலை
தலைவிநிலை
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This siitra tells us of the youngsters who live with the hero
and guard him and the places when they usually speak out.
Their duties are (1) to tell the hero of the soft, hard or
impassable nature of the route through. which he and the lady-love
will have to pass if elopement takes place, (2) the way in which
he could accomplish his hearts’ desire viz. amassing wealth in
order to lead a happy house-hold life, (3) to carry out effectively
the task entrusted to him by his master, (4) toobey the orders
of the hero, (5) to speak to the hero on behalf of the lady-love
even when the hero does not ask him and (6) to interpret
the various omens which the couple might have seen in the
course of their elopement.
To watch the several acts of the heroine and inform the hero
of the same and similar things belonged to the spies.
From the
word “sre”,
it will be clear that, while the youngsters
explained the nature of the route, they could not dissuade the
couple from taking a particular route and while they told them
what they should do, they could take the role of patching up
the quarrel between two people.

as an ambassador before
arrival

or

return

and

the

Other things are

lady

carrying news of the

(2) exclaiming

whether

to the lady to welcome her hero and his guest
“SGige

Quyger

(1) appearing

Curgyi

it will

when

AGiGoy”

hero’s

be given

he

returns.

(Agam. 324)

‘ Will this lady with the choicest ornaments, have the fortune

of entertaining the lord on his return ?
“ ஆற்றது பண்பும், ஆற்றிடைக்கண்ட பொருளும் இறைச்ியும்
உடன்போக்கிலும் கற்பிலும் கூறுவனவாதலின் இச்சூத்திரம் கைோள்
இசண்டற்கும் பொது

This sitra

விதி.

is a common rule

viz. Kalavu and Karpu, as the

for both the kinds

nature

of the route,

espied there and the inner meanings imported
porul or the things of the soil are related both
as well as the karpu stage.

of Kaikol
the

objects

into the Karupin the clopement
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Sitra 171 —

உழைக்கறுந் தோழிலுங் காப்பு ழயர்ந்தோர்க்த
நடக்கை யெல்லா மவர்கட் படுமே.
UDleikkurun tolilun kappu muyarntorkku
Natakkai yella mavarkat patumé.
அவரிடத்து கின்று கூறிய தொழில் செய்தலும் போற்றீடு

பாதுகாவலும்

பிறவும்

உயர்ந்தோர்க்குச்

யெல்லாம் முற்கூறிய இளையோரிடத்து

முதலிய

செய்யும் தொழிற்பகுதி

உண்டாம்,

(er-g)

The youngsters mentioned above are further entitled to
carry out the commands of the hero, to guard him and his
belongings and all the services that relate to a high placed man
as the hero,
என இவ்விசண்டற்கு முரியர் ௮ல்லாத புறத் இணையர் முற்கூறியவை
கூறப் பெறார், (எ-று,)
Stitra 172 —

பின்ழறை

யாக்கிய பெரம்போநள் வதுவைத்

. தொன்ழறை

மனைவி

யேதிர்ப்பா

டாயினு

மீன்னுழைப் புதல்வனை வாயில்கொண்டுூ

புகினும்

கிடிவோ னிறந்தது நினைடு யாங்கட்
கலங்கலு ழரிய னேன்மனார் புலவர்,
Pinmutai yakkiya perumporul vatuvait
Tonmufai

manaivi

yetirppa

tayinu

Minnulaip putalvanai vayilkontu pukinum
Kilsv6 nizantatu ninai yankat
Kalankalu muriya nenmanar pulavar,
இத, மேல் ௮திகாரப்பட்டவாயில் பரத்தையற் பிரிவொடும்பட்ட
தாகலின் ௮2 கூறி இனித்தலைவன் பாத்தைமை நீங்குமிடம் கூ௮ன்ற த.
This sitra details the various causes
cessation of the hero’s lascivious activities.

which

lead

to the

மூவகை
வருணத்தாரும்
முன்னர்த் தத்தம்
வருணச்செய்திய
வதுவை மனைவியர்க்குப் பின்னர் முறையாற் செய்து கொள்ளப்பட்ட
பெரிய

பொருளாகிய

வதுவை

மனைவியசை,

பழைதரகய

முறைமையினை
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யுடைய மனைவி விளக்கு முதலிய மங்கலல்களைக் கொண்டு எதிரேத்றுச்
கோடற்சிறப்பினும், இனிய பூண்களை யணிக்து தொன்முறை மனைவி
புதல்வனை4 கோலங்காட்டிய செல்வாள் போலப் பின் முறை வதுவை
யரிடத்.து வாயிலாகக்கொண்டு செல்வினும், தலைவன் இங் ஊனம் செய்கை
யுடைய இருவகைத் தலைவியரையும் கைவிட்டுப் பரத்தைமை செய்து
ஒழுயெவற்றை

நினைந்து,

அப்பாச்தையர்கண்

நிகழ்கின்ற

குலைந்து மீளூதலும் உரியன் எனச் கூறுவர் புலவர்,

காதல்

கிலை

(எ-று)

The hero has been guilty of a thousand acts of unkindnesses
to his legally wedded wives.
It was already observed that a
Brahman can have four legally wedded wives, the Kshatriya
three and the Vaisya two.
Apart from this all these people
used to take another mistress for their wife.
It was also usual
for the wives who married him earlier to proceed with presents
to the house of the newly wedded mistress who, on seeing her
sisters coming to greet and congratulate her, greet them in
return and entertain greater affection for the hero, on seeing the
son of the hero whom the earlier wives took with them to her
house.

The hero, when he sees such an event, wil]

try

to

leave

off the life of a debauchee which he has been leading and go back
to the virtuous life of a house-holder thereby ensuring permanent
domestic peace and tranquillity.
.

உம்மை எதிர்மறையாகலின் மீளாமையும்

உரித்தாயிற்று என்னை ?

இளமைப்பருவங் கழியாத காலத்து ௮ச் காதல் மீளாதாகலின். “ பெரும்
பொருள் '' என்றார் வேதநூல் அச்சணர்க்குப் பின் முறை வதுவை

மூன்றும், அரசர்க்ரெண்டும், வணிஈர்க்கொன்றும் நிகழ்த்தல் வேண்டும்
எனச் கூறிற்றென்ப

துணர்த் துதற்கு,

The particle Um is used in the negative sense, hence there
is a probability, nay, even the possibility of the hero’s not
reverting to the pure life of a house-holder as his craze for
public women will not cease so long as he is in his teens.
The

word Perumporul connotes that the Védas

polygamy of the members of the first
above,
இணி

மகப்பேறு

காரணத்தாற்

three

செய்யும்

have

permitted

Varnas

வதுவை

as

the

specified

யென்றதுமாம்,

* ஆக்யெ”' என்றதனானே வேளாளர்க்கும் பின் முறை வதுவைகொள்ச.
தொன்மனைவி யென்னாது '* முறை '” என்.௦தனானே அவரும் பெருஞ்
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கோத்திரத்தராய்

சிறப்புச் செய்து ஒரு

கூறினார்.

இங்கனம்

செய்தமைகண்டு

ஒன்றுபட்டொழுகுவர்

என்பது

பின் முறையாரை

wh pee

தொன் முறையார்

இ௰ச்தொழுகத்

இத்தன்மையாரை

தவறு

செய்தேமே

யென்றும் பின் முறையார் ௮வர் புதல்வரைக் கண்டு மகிழ்ச்சிசெய்து
வாயில் நேர்ச்த குணம்பற்றி இவரை இறர்தொழுகச் சவறு செய்சேமே
என்றும் பரத்தைமை நீங்குவன் என்றார்.
Now, the first line

of the

be

can

siitra

construed

as

the

wedding that is celebrated with a view to have sons. The term
“ gé@u” suggests that the velalas too can take a second wife,
The term “ge” has been introduced instead of the term
“Qsrer were’

wedded
Gothra.

indicate

to

even

that

the

wives

that

were

subsequently will live like the members of a single
The hero, on seeing the felicitations offered by the

earlier wives to the one married subsequently, will regret his past

actions and will try to put an end to his licentious life.
Illustration —

* இம்மை

யுலகத் இசையொடும்

மறுமை

யுலகமு

மறுவின்

விளங்கி

றெய்துப

செறுகரும் விழையுஞ் செயிர்தீர் காட்டிச்
் இறுவர்ப் பயக்த செம்ம லோசெனப்

பல்லோர் கூறும் பழமொழி யெல்லாம்
வாயே யாகுதல் வாய்த்தனம் சோழி
நிறைதார் மார்ப னெருகல் ஒருத்தியொடு
வதுவை

யயர்தல் வேண்டிப் புதுவதி

னியன்ற வணிகச் தெருவி னிறப்போன்
மாண்ட

மாமணி

காண்டல்
பூங்கட்

கறங்கக் சடைகழிகச்து

விருப்பொடு

புதல்வனை

தளர்புதளர்

கோக்க

போடும்

செடுக்தேர்

தாங்குமதி வலவவென் நிஹிக்சனன் தாங்காது
மணிமரு எளவ்வாய் மார்பஈஞ் சவணப்
புல்லிப் பெரும செல்லினி யகத்செனச்

கொடுப்போர்ச் சொல்லான் கலுழவிற் poss
மாகிதிச் இழவலும் போன்மென மசனொடு
தானே

புகுதர் தோனே

மானது

தீடுத்சனெ னாகுதல் காணி யிடி த்திவர்
சலச்ென் போலுமிச் கொடிய னெனச்சென்
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றலைக்குல் கேரலொரடு குறுஇச் தலைஃகொண்

டிமிழ்குரன் மூரரி ணின் ரவர்மனைப்
பயிர்வன போல்வச் இிசைப்பவுக் தவிரான்
கழக்கா டா௮யத் தன்று ஈம் மருளிய

பழங்க ணோட்டமு

salu

வழுங்கெ னல்லனோ

The

adage

வயர்க்சசன் மணனே

oft, quoted,

brought forth children,

that

whose

?”

those good

beauty

and

(Agam

66)

who

have

men

charm

are

likely to

attract and earn the affection of even their enemies will live in
fame in this world and without let or hindrance attain the other
world 7.e. moksha too.
My dear maid, only

yesterday our

hero

with

his

chest full

of flower wreaths passed through the vaisya street with intent
to celebrate his wedding with a prostitute when he saw bis own
child

with

beautiful

eyes,

which

on

hearing the sound

of the

bells tied to his chariot, walked with vacillating gait to see it.
On seeing his darling, the hero ordered his charioteer to stop
his chariot and on getting down, embraced

his

son,

so that

his

ruby-like mouth contacted his chest and asked him to go inside
the house. As the child refused to goin, he took him on his
arms and looked tike Naravahanan or Kubéra, the guardian deity
of the northern direction,
(Naravadhanan is one who has human

beings as his bearers) and entered my house. Thereon, I felt
ashamed for his act in having stood in the way of the hero’s trip
for seeking pleasure and thinking that he has been the
the hero’s anxiety, approached him with a stick with
punish him.
At that time the courtesans sounded the
drums in order to divert the attention of the hero.
But

cause for
intent to
wedding
the hero-

unmindful of the sound, never stirred out and revollecting the
consideration that he once showed us in the first or initial
stage of our acquaintance, while we were playing with molucca,
beans, preferred to stay with us,
Sutra 173.

தாய்போற் கழறித் தமீ௫ுக் கொட
லாய்மனைக் கிழத்திக்து ழரித்தேன
கவவோடூ

மயங்கிய

காலை

யான,

மொழிப
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Taypor kalarit taliik kota
laymanaik kilattikku murittena molipa
Kavavotu mayankiya kalaiyana

பரத்தையற் பிரிவு கீங்கெ தலைவன் தன்னினும் உயர்ச்த
னெனக்

மெள்ளுமாற்றான்

கவலையை

மாற்றிப்

நிகழ்த்தும்
மயங்கிய

தாயரைப்போலசக்

பண்டுபோல

இழத்் இக்கும் உரித்தென்று

காலத்து,

(எ-று)

sph

மனங்கோடல்,
கூறுப,

குணத் தெ
அவன்

ஆராய்ந்த
அவன்

மனக்

மனையற

மூயச்கத்தால்

(Nach.)

The house-wife when she is pleased with his union can take
the role of a mother too and try to free the hero of his mental
anxiety ; so that the hero,

who

has now

left of

his irresponsible

life, may think of her in high terms i.¢. as endowed with qualities
nobler than his.

காமக்கிழத்தி மாட்டுத்
இழத்திக்கும் உரித்து,

தாய்போற் கழறித் தழீஇ5

அஃதாவது

புலவாத வழி எ-று,

இவ்வாறு கூறுவது தலைமகள்

கோடல் மனைக்
.

(I!am.)

முதிர்ச்சவழி என்று கொள்க,

The house-wife may at times fondle the hero’s concubine
telling her kind words as a mother will do, and this will be done

only when she is free from resentment or when she
advanced in age.

is sufficiently

Illustration.

*வயல்வெள்

எாம்பற்

சூடுதரு

புதப்பூச்

சன்றுடைப் yeh ba தின்ற மிச்சில்
ஓய்வுடை நடைப்பக டாரு ரன்
தொடர்பு வெஃ்கனை மாயின் என்சொற்
சொள்ளன் மாகோ முள்ளெயிற் ரேயே
நீயே பெருகலத் சகையே யவனே
கெடுநீர்ப் பொய்கை நடுநா ஊெய்தித்
தண்கமழ் புதுமல ரூதும்
வண்டென

மொழிப

மகனென்

ஞே.

(Narrinai.

290)

This poem is said to have been addressed by the kept
mistress of the hero to the Virali or the woman bard. But in fact,
it was spoken with a view to appease the angry heroine. In the
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first three lines she says that the ambal flowera which were
wafted along with the harvested paddy were first eaten by the
milch cows and that the remnants were picked up by the bullocks.
In the subjective treatises we have what is termed as the Iraicci
or the inner meaning.
The comparisons and the similes are so

planned that a careful and intelligent reader will scarcely fail to
find in them some hidden meaning or other. The maid here
suggests from this comparison that it hardly became the heroine
to get offended at

hero were

the hero;

enjoying

for after all,

what the

the concubines

lady-love once

of the

enjoyed in full, at

the same time emphasising or stressing the fact that the heroes
can go about as they listed as they were like the bees which sit
and draw honey from any flower at random.
Of course the

notion has given room to a lot of criticism, as it connotes the
lack of freedom the ancient Tamilian women had in those times.
For, while the husband had the privilege to wed or have sexual
contact with a number of girls including prostitutes, the woman
was enjoined to restrict herself to only one husband and was not
permitted to wed a second one or for a second time.
Saira 174.

அவன்
மகன்று

சோர்பு

காத்தல் கடனேனப்

யுயர்பும் தன்னுயர்

சேல்வன் பணிமோழி

படுதலின்

பாதம்

யியல்பாக

லான,

Avan cérpu kattal katanenap patutalin
Makan ra yuyarpum tannuyar pakum

Celvan panimoli yiyalpaka lana.
This siitra too relates to the excellence of the lady’s character
and conduct.
தான் கிசழ்திதுன்ற இல்லறத்தால் தலைவற் இழுச்சம் பிறவாமல்
பாதுகாத்தல்
தலைவிக்குக்
கடப்பாடென்று
கூறப்படுதலால்,
மகன்

- தீயாகிய

மாற்றாளைத்

தன்னின்

இழிக்தாளாகம்

கருதாது

தன்னொடு

ஒப்ப உயர்ந்தாளாகச் கொண்டெொழுகுதல் தனது உயர்ச்சியாம்; தலைவன்
இவ்வா ரொழுகுகவென்று தமக்குப் பணித்தமொழி
நூலிலக்கணத்தான்
ஆனமொழி

யாசலான்

எ-று,

{Nach.)

As itis the duty of the house-wife to see that the hero’s
reputation does not in any way diminish by her management of
the household,

itis

upto

her

and

one that

will reflect

to her
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credit to treat her co-wife as her equal and not in any way lower
to her in status, in obedience to the dictates or instructions given
to her by her husband.

அதனை

சோர்வாவது
e@péséad
Certy,
அது பாத்தையிற்
Ihe,
மறையாது 'தரமக்இழத்தி யாற்றிற் தலைமகற்குச் குறைபாடுவரும்

என்றதனால், அவளை யுபர்த்திய ஒழுச்கம் பிறர்க்குப் புஸனாகரமை யேற்றுக்
கோடல்

வேண்டுமெனச்

er—g,

(Ilam.)
The word Cérvu

கூறுதலும்

சனக்

இழிபாகாது

உயர்ச்சியாம்

here connotes looseness of conduct which is

separation from the lady-love in quest of concubines.

If the lady

does not attempt to hide or conceal the hero’s 10086 conduct, the
hero’s reputation will be at stake; hence her act in elevating the
status of her co-wife to her own level is absolutely necessary and
does in no way constitute any meanness or low mentality in her.
ஈண்டு மகன்றாய் என்றது ன் முறையாக்கி
Here the term ‘“‘makanray”’
wedded as the second or the third

வதுவையாளை.

refers to the
wife.

wife of the hero

Sutra 176.
எண்ணரும்
Ennarum

பாசறைப்
pacaraip

பேண்ணோடூ
pennotu

Gras riBug Sosaio

punarar

“apééi apes”

என்பதனால் பகைதணி வினைக்கும்,
என்று எய்தியதனை விலக்கவின்,_

போர்செய்து

புணரார்

வெல்லுமாற்றை

காவற்கும்,

எண்ணும்

(Akattinai 34)

கடும்பொடு

சேறலாம்

௮ரிய பாசறையிடத்துத்

தலைவியரோடு தலைவனைச் கூட்டிப் புலனெறி வழக்கம் செய்யார் ௭-௮.
இரவும் பகலும் போர்த்தொழில்
பாசறை”! என்றார்,
(Nach.)

மாருமை

தோன்ற

அரும்

In Siitra 34 of Akattinaiiyal, it was said that the hero could
not take his lady along with

an embassy or to eke wealth.

him when

he proceeds for study,

Hence it was understood

or

that he

could take her when he went for averting a clash or fight between

two contending parties or for safeguarding his
52

harassed subjects.
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Here the hero is enjoined not to part from her even on the latter
counts. The hero must be left to himselfin the war camp to
brood and contemplate on the various sure or effective methods
of winning over his foe and the presence of his wife will constitute a hindrance to his activities.
The words ₹* அரும்பாசறை ””
denote that the fight went on without interruption both night

and day.
நினை த்தற்கரிய பாசறைக்சண்
மக்கள்

தலைமசளிரொடு

புணசார்

தலை

எ-று.

நினை த்தற் சகருமை---மாற்றாரை வெல்லும் கருத்து மேற்கோடவிற்
றலைமகளிரை கினைக்கலாதாயிற்று,
பாசறை என விசேடித்தவதனால்
ஏனைப் பிரிவுக்கும் ஆமென்று கொள்க,
(Ilam.)
The heroes will not be tempted to enjoy their wives while in
the war-camp as their minds will be quite unable to think of
them being full of the schemes to gain victory over their foes.
The specific mention of the word ‘‘Pacarai’’ suggests that the
other separations are also meant.
“srQercr
சிலசொடு
பலசொடு

யாமத்தும் பள்ளி கொள்ளான்
திரிதரும் வேந்தன்
முரணிய பாசறைச் தொழிலே,”
(1௦00௧1. 186-8)

The king in his war-camp will not take rest or sleep even
during midnight but will move about treating the wounded with
some of his select adherents.
ஒருசை பள்ளி யொத்றி யொருகசை
மூடியொடு கடகஞ் சேர்த்தி நெடிது

கினைச்து,””
(Mullai, 75-76)

Resting one of his hands on the couch and placing his armlet

on with his crown or diadem.

,

Sitra 176.

புறத்தோ
Puratté

ராங்கட்
rankat

புரைவ தேன்ப
puraiva

tenpa.

411
அடியோரும் வினைவல பாங்ளனோரு மாசய ௮கப்புறத் தலைவருடைய
பாசறையிடத்தாயில்,
அவரைப் பெண்ணொடு
புணர்த்துப் புலனெறி
வழகச்கஞ் செய்தல் பொருந்துவது

என்று கூறுவர் ஆரியர் ௭-2.

This is an exception to the previous siitra. The hero though
he cannot have union with his legal wives, may, according to
literary convention enjoy

other women,

as the maids and the courtesans.
enjoyed

by the

kings

and

his

who have

been specified

Here then we see the privilege
military

adherents

while in the

midst of military undertakings.
Sitra 177.

காமநிலை

யுரைத்தலும் தேர்நீலை யுரைத்தலும்

கிடிவோன் தறிப்பீனை யேடுத்தனர் மோழிதலும்
ஆவொடூ

பட்ட

செலவுறு

கிளவியுத் சேலவழங்த

அன்னவை

நிமீத்தங்

கூறலும்

கிளவியும்

பிறவும் பார்ப்பார்க் தரிய.

Kamanilai yuraittalum térnilai yuraittalum
KilavGn kufippinai yetuttanar molitalum

Avotu patta nimittan kiralum
Celavuru kilaviyum celavalunku kilaviyom
‘ Antavai pitavum parppark kuriya.

தலைவனது
கூறுவனவும்,

காமமிகுதி

அங்கனங்கூறி

கூறலும், தலைவன்

எண்டு

இதணிலை

௮வன் தேருமாறு

தாழ்க்தொழுகயெவற்றை

வெளிப்படுத்தி ௮வற்கே

கூறுதலும்,

இற்றென்று

இழித்துக்

ஏதுவும் எடுத்துக்காட்டும்

அவன் குறிப்பான்

அறிந்து

வேள்விச்சபிலை பாற்பயங்

குன்று

லானும், குன்றாது கலநிழையப் பொழிதலானும் உளதாய கிமித்தம்பற்றித்
தலைவற்கு ஈன்மை திமை கூறுதலும், ௮வன் பிரியுங்கால் ஈன்னிமித்தம்
பற்றிச் செலவு ஈன்றென்று கூறுதலும் திய நிமித்தம்பற்றிச் செலவைத்
தவிர்த் துக் கூறுதலும் அவைபோல்வன
The Brahmans

பிறவும்
அச் தணர்க்குரிய.

had their part to play as advisers to the hero

and they used to enlighten him on the following.
(1)

Impressing

on

effects of love passion by

him

the

disastrous and

the degrading

apt and telling illustrations

in support

of their statement, pointing out the places where he behaved in
an indecent or undesirable way, telling him of the good or the
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bad effects that were likely to result from the scantiness or
richness of milk in the udders of the cows used during Yajnas or
sacrifices, stopping or allowing him to proceed on various errands ©
according to the bad or auspicious nature of the omens, that
may be observed, reproving him and setting him aright, when he
is found to go astray from the prescribed path of virtue. mediating
on behalf of the heroine and proceeding as an ambassador on his
account,

Sitra 178.
எல்லா

வாயிலு

மீநவர் -தேளத்தும்

புல்லிய மகிழ்ச்சிப் போநள

வேன்ப,

Ella vayilu miruvar té-ettum
Pulliya makilcci-p porula venba.
This siitra tells us the duties of the mediators one and all.
பார்ப்பான் முதலிய வாயில்கள்

கண்ணும் பொருக்திய மனமகழ்ச்சப்
பொருளா5

எல்லாம் தலைவன்

பொருளை

கண்ணும் தலைவி

நிசழ்த்துதலைத்

தமக்குப்

வுடையர் எ-று.

Allthe mediators are entitled to express the mental satisfaction of the hero and the heroine or those events or circumstances
that engender it. This suggests that they should not express
anything that causes their dissatisfaction or disagreement.
Sitra 179.

அன்பு தலைப்பிரிந்த கிளவி தோன்றிற்
சிறைப்புறங் குறித்தன சென்மனார் புலவர்,
Anpu talaippirinta kilavi tonrir
Ciraippuran kurittana renmanar pulavar.
This sitra is an exception to the previous sutra.
வாயில்கள் ம௫ழ்ச்சிப் பொருண்மை கூறுதலன்றி யன்பு நீல்செய Gor
கூறினாசாயிற் றலைவன் சிறைப்புறத்தானாகப் பெறுவர் எனச் சொல்லுவர்
எற,

If however the mediators are tempted to say some harsh words,
the hero will be hearing them, seated securely in cifaippuram.
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Sutra 180.

தற்புகழ் கிளவி கிழவன்ழற் கிளத்த
லெத்திறத் தானும் கிழத்திக் கில்லை
POUL

வதத்த

விரண்டலங்

கடையே.

Tarpukal kilavi kilavanmur kilattae
lettizat tanum kilattik killai

murpata vakutta virantalan katayé.
This siitra details some of the duties of the lady-love.
தன்னைப் புகழ்ச் துரைத்தலைச் இழவன் முன்னர்ச் சொல்லுதல் ஈனி
மிகு சீற்றத் துணியினும் தலைவிக்கு இல்லை,
முன்பு கூறுடடுத்தோதிய
“தாய்போற்
கழறித் தழீஇச் .கோடலும்''
(178)
gas
சோர்பு

காத்தற்கு

“மகன்

ராயுயர்பு

தன்னுயர்

பாதலும்'”

(174)

அல்லாத

இடத்து எ-று.

:

The heroine should never boast or speak high of herself in
the presence of the hero even when in the height of resentment
or love-quarrel.
மூற்படக் கூறிய இரண்டி.டமாவன :--தலைவன் பரத்தையிற் பிரிக்த
வழி இரச்தலும் தெளித்தலும் என அகத்திணை இயலு.... கூறிய இரண்டும்,

The two places referred to above or (1) the hero’s submissive
talk on returning from the house of the prostitute and his attempt
to convince her of his innocence.
*: ஒரூஉநீ யென்கூர்தல்
வெருஉதுங் காணுங்
Touch

not my

we see the lady

tresses.

praising

கொள்ளல்
கடை,

யாகின்னை
(விச், 87)

1] dread your

herself

as the

very presence.

Here

hint here is ‘‘There are

others who would not feel like me.”
**நீகூறும்

பொய்ச்சூ

யார்மேல் விளியுமோ

எணங்காயின்

கூத,”

மற்றினி

(கலித், 88)

In case your false oaths fetch you trouble, who else is there
to share the same with you except myself.
Here too the lady

praises herself.
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Satra 181,

கிழவி மன்னர்த்
கிழவோன்

தற்புகழ் கிளவி

வினைவயி

Kilavi munnart

னுரிய

வேன்ப.

tarpukal

kilavi

Kilavon ‘vinaivayi n-uriya venpa.
This siitra relates to a convention pertaining to the hero and
stresses the place where the hero can wax eloquent in his own
praise,
தலைவி
முன்னர்த்
தலைவன
தனனைப
புகழ்ச்து கூறும் கூற்று,
காரியங்களை நிகழ்த்தும் காரணத்திடச்.து உரியவென்று கூறுவர் ,ஐூரியர்
௭-௮.

அ௮கச்காரணமாவன:
முற்றகப்பட்டோனை

வெனக்

கூறுவன.

கல்லியும்,

முற்று

கொடையும்

விடுத்தலுமாயெ

இவ் வாள்வினைச்

பொருள்

செயலும்,

காரியங்களை கிகழ்த் துவ

சிறப்பை

யான்

எய்துவலெனச்

தன்னைப் புகமவே அ௮துபற்றித் தலைவி பிரிவா ற்றுசல் பயனாவது.

தலைவி முன்னர்த் தலைவன்
பிரியும் வழி யுரிய ௭-௮,

தன்னைப்

புகழுங்

கூம்று

(11௨0%.)'

வினைவயிற்

The learned authors have said that the words of self-praise or
boast will be uttered by
various undertakings.

the hero,
The

cites reasons for his

or eking

enemy.

When once the hero claims before the lady-love, that he

win good

reputation by

and

rescuing one

munificence,

hoarding
will

wealth,

when he

reasons are :—Learning,

having

undertakings, it automatically follows

bombarded

recourse

to

such

that he will part

and that the lady-love on a consideration

of the

by

an

arduous

from her

good that

is to

come, will put up patiently with the separation.
* இல்லென

விரசர்தோர்ச்கெரன்

நீயாமை

யிளிவென '”

(கலித், 2)
It is highly degrading to refuse alms to the poor who need it.
This statement of the hero informs us of his determination
“not to earn disgrace or disrepute on any account and to earn
undying fame at all costs,
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“ இல்லிருந்து

மகிழ்வோற் இல்லை யாற்புகழ் '"

He gets no fame who is content simply with amusing himself
by a stay-at-home policy.
Sutra 182.

மோமியெதீர்

மோழிதல்

பாங்கற் குரித்தே

Moliyetir molital pankar kuritté
This relates

toa

hero’s companion.

conventioa

respecting

the Pankan

or the

This is common both to kalavu and karpu.

தலைவன் கூறியவறி யெதிர்கூறுதல் பாங்கற் குறித்து எ-று,

எதிர்

கூறுதலாலது மாறுபடக் கூறுதல்,
௮வை களவுக் காலத்துக் கழறலும்
கற்புக் காலத் தப் பரத்தையிற் பிரிவிற்கு உடம்படாது கூறுதலும் இவை
போல்வன.

It is up to the hero’s friend to refute the hero. During the
kalavu stage, he will try to reprove or chide him and during the
karpu stage he will argue disapproving of the hero’s licentious
acts.
By the term “efsg’‘ we have to infer that the friend

can forestall the hero and put
that came over him suddenly.

him

questions

as to the change

Illust.
காமங் காம மென்ப காம
மணங்கும் பிணியு மன்றே ுணங்கெ
கடுத்தலும் தணித்தலு மின்றே யானை
குளகு மென்றாண்மதம் போலப்

பாணியு
The

முடைத்தது

world will

decry Kamam

novel pain or malady.
contract, butis capable
when face to face with

.

காணுகர்ப் பெறினே.
or passion,

(கு௮ச். 186)
but it is neither.

It neither grows acute or expands or even
of revealing itself or making itself felt
those who are likely to. enhance the

pleasure, like the must or rut which
elephant takes in or eats kujaku.
passion is latent or inherent in
the proper season or moment.

comes out as soon as the
The purport is that the

everyone and

will show

itself at
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These are the words of the hero in reply
chided him for having given way to passion.
friend as follows :—
My meeting with the lady
destined to

be my

partner,

wasa work

of chance.

passion

was

the

showed itself out. ‘Hence,

to his friend who
The hero tells his

the passion

that

that

now

As she is

latent

afflicts

in me

me

is

neither inflicted by others, nor is it a new malady that I contracted

from outside.
by devouring
chintamony.*
The

The tradition that-the elephants’ rut is enhanced
the liquourice leaves has been given in Jivaka

following

couplet

from Kural

has

been

cited

as

an

illustration.

*:நீங்இுற் றெறாஉங்
இயாண்டுப்

குறுகுங்காற்

பெற்றா

Wherefrom did this lady get this
me while I am away from

Iam near it.
as follows :—

றண்ணென்னும்

fae,”

it and

peculiar

is cool

Herein the Commentator

“sastug

SssartrGu

fire which burns

and comfortable

Parimélalakar

while

observes

௮வள் தக்தசாகக் கூறினான்.

௮வளான்
2

௮.து வெளிப்படுதலின்.””

The hero characterises his own love-passion as the one
imported to him by her as that which lay latent in him burst out
on seeing her.
Siitra 183.
குறித்தேதிம் மோழீத

லஃகித் தோன்றும்

Kurittetir molita lahbit tonrum

This too depicts one of the characteristics of the hero’s friend.
தலைவன்

குறிப்பினை

௮வன்

aquon

தான் குறித் துணர்ந்ததற்கு

எதிர்மொழி கொடுத்தல் சுருங்கித் தோன்றும் எ-று.

*See page 94 of my book *‘ The Elephant in the Tami! Land ”’
(Annamalai University Publication)

417
Few are the occasions where the friend of the hero divines
the idea or the intention of the hero without the hero telling him
and replies to his queries.
Siitra 184.

துன்புறு போழதினு
வன்புறுத்த லல்லது
Tunpuru

மேல்லாங் கிழவன்
சேற லில்லை.

polutinu

mellan

kiiavan

Vanpurutta lallatu céra lillai.
This sutra deals with one

of the conventions relating

to the

hero and is common both to kalavu and karpu.
துன்புறு

பொழுதினும்

எல்லாப்

வற்புறுத்தியல்லத சேறலில்லை.
(Ilam.)

பிரிவினும்

தலைவன்

துன்புது பொழுதாவது

தலைவியை

களவுச்காலம்,

The hero never parts from his lady-love either in the kalavu
stage or on the various occasions during which he had to part
from her, without telling her some words of encouragement or
exhortation.
When he attempts to part from her without informing her,
he will by his frequent and uninterrupted unions with her and
by his officiousness towards her, for instance putting flowers in
her hair, and telling her that the sweet spittle that flowed from
her teeth was more than nectar to him.

The lady-love would be

mightily pleased by this praise of his and put up with the
separation. Sometimes the hero willtry to encourage her by
saying that it was after all usual for males to part from the
house on various errands and that

it was the

duty of women to

put up patiently with the separation. There were also occasions
when the hero will plainly tell his wife of his intention to part as
will be seen in the following illustration from Kalithokai.
“* அரிதாய

௮றனெய்தி

**

ல

*For the translation of this poem
Poru].

53

ர

ரர

த

“இ

(கவித், 11)

see page’ 324 of Tol. _
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Siitra 185.
சேலவிடை
வன்புறை

யழங்கல் சேல்லாமை
தறித்த

றவிர்ச்சி

யன்றே

யாதும்.

Celavitai yalunkal cellamai

yanré

Vanpurai kuritta ravireci yakum.
இது செலவழுக்கலும் பாலையாம் என்கின்றது.
தலைவன் கருதிய
போதல்

போக்இனை
கன்று;

ஆற்றாமைக்

இடையீலே

தயிர்ந்திருத்தல் பிரிக்து

.ஐற்றுவித்.துப்

தலைவியய

பிரித்தற்குத்

தீவிர்ர்த தவிச்ச்சியாகும் எ-று.
The idea to halt or stay behind, entertained
was bent upon parting from the housewife on
is to be classed as Palai. This halt is not to be
inability or want of meuta] strength to endure or
separation, but the hero will do it in order
erstwhile angry or troubled heroine,
வினைமேற் செல்லுங்காலச்துத் தலைவி பொறான்

by the hero who
various errands,
ascribed to his
put up with the
to.appease his

எனப் போகாமை

இல்லை; வற்புறுத்திப் போம் எ-று.
The hero who
likely to stay away.
her of the important
return as quickly as

_(Ilam.)

is bent upon proceeding on errands is not
He will pause for a while in order to convince
nature of the errand and of his intention to
possible.

Illust.

மணியுரு

விழந்த

கண்டே

கடிந்தனஞ்

வணியிழை
செலவே

யுழைய மாகவு மினைவோள்
பிழையலண் மாதோ பிரிதமா

As I observed

the blush that

I refrained from going, when

தோற்றங்
யொண்டொடி

மெனினே,

was

(Agam.

5)

visible in my lady-love,

I thought that she, who

would pine

like that even when I was beside her, will hardly survive if I part
from her.
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* களங்காய்க்
இழரச்த

காடு

கண்ணி

சார்முடிச்

சேரல்

தந்தன்ன

வளம்பெரிது பெறினும் வாரலென் யானே,"

(Agam. 198)

The hero exclaims ‘“ Even if I got untold wealth similar to
the one acquired ky Narmuticcéral who yecovered by his
inordinate powers the lost portions of his realm.
மூட்டாச் சிறப்பிற் பட்டினம் பெறினும்
வாரிருங் கூர்தல் வயங்கழை யொழிய
வாரேன் வாழிய கெஞ்சே. (பட்டினப். 218-980)
Even if I get the Pattinam or

glory, I will not be tempted
with long flowing tresses.
follows :—

Pukar

with

its undiminished

to part from this well-decked girl
Nachinarkiniyar writes here as

* வாரேன் என்றான், அவளை ஆற்றுவித்துப் பின்பு பிரிதல்
and quotes this sutra in support of bis statement.

GR.’

Siitra 186.
கிழவி நிலையே வினையீடத் துரையார்
, வென்றிக் காலத்து விளங்கித் தோன்றும்
Kilavi nilaiyé vinaiyitat turaiyar
Venrikkalattu vilankit tonrum.

உசையாமையாவது உருவு வெளிப்பாடு, ௮தனை வினை நிகழுமிடத்து
உசைச்சப்பெருர்; தலைமச்சள் தமது வினை மூடிச்த காலத்து விளங்கித்
தோன்றும்

எனவே
பெறுர்

எ-று.

வினையிடத்துள்

என்பதூஉம்,

கினைப்பாராயினும்

வென்றிக்

காலத்துக்

௮மையும்,
குற்றமறத்

என்பதூஉம் கொள்ளப்படும்,

உசைக்சப்
தோன்றும்
(Tlam.)

The hero Is not likely to recollect or bring before his mind’s
eye the physical frame of his lady-love, while actually in the
work or errand he had taken upon himself. Such a thing is
possible when once he had accomplished his task. Of course he
may at times think of her while on active duty,

but he must

give vent to his feelings. In the event of his victory
in the erraud, he may do it.

not

or success
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Tilust.
தங்ிய

வொள்ளொளி

பொங்க

வேந்த

பைங்கயப்

பாய்புனற்

செங்கய லோடு

யோலைய

சாய்த்தட

மாமதின்மேற்

செரிமுகர் தோன்றின்று
பாழிப்பற்

ருரைப்

சிலையங் ெர்த
.

போதுகண்மேற்
பணித்ததென்னன்

திருமுகமே,
(Pantikk6vai)

The beautiful and lovely face with the red-herring that
belonged to the Pandyan King who won over his adversaries and
subjugated them in the field of Pali.with its dashing rivers full of

young fishes. and the bow lying side by side. shone above the
angry faces of the fighting kings, in the strong ramparts with the
ear-ring or 6la with its resplendent hue.
Sitra 187.

பூப்பின் புறப்பா டீராறு நாளும்
நீத்தகன் றுறையா ரன்மனார் புலவர்
பாத்தையிற் பிரிந்த காலை யான.
Pippin purappa

tiraru nalum

Nittakan ruraiya renmanar pulavar
Parattaiyir pirinta kalai yana.

பரத்தையிற் பிரிந்தகாலத்தின்௧ண் உண்டரன

இருதுச்காலத்தின்கட்

சொஜற்கேட்கும் ௮ணிமைஃகண் நீங்இயிருக்து, ௮வ் விருதுச்காலத்இன்
புறக்கூறுயெ பன்னிரண்டு காளும் இருவரும் பிரிச்துறையா ரென்று
கூறுவர் புலவர்

என்றது

௭-2.

பூப்புத்தோன்றிய

மூன்று

விருக்து ௮தன்பின்னர்ப் பன்னிரண்டு

காளுங்

கூட்டமின்றி

௮ணுச

நாளும் கூடியுறைப என்பதாம்,

The hero is enjoined not to part from his lady-love on ali the
twelve days that succeeded

were

the

days best

suited

the days of her menstruation

for

conception.

The

as they

commentator

writes here that the hero will cease to have sexual union on the
three days that follow the menstrual flow and be united with her

on the following twelve days. Some will have it as the six
days both before and after the menstruation.
It was usual for
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the hero to remain lecked up in the breasts of the prostitutes,
when the maid will try to intimate to him the menstruation
period of his lady-love by entering the house or street of the
prostitute,
clad in complete red.
The three days
menstruation period have been left out because : —
Nachinarkiniyar

in

his

commentary

to

of

the

Jivakachintamany

observes as follows :—(Jivaka. 2701 )
The hero must

have

union

with

the

lady-love

twelve days on auspicious houys after requesting

on all the

the lady to pray

with him for a healthy long-lived child.

the

Ifthe embryo

forms on

the first two

womb,

the

day the

Ifon

third

But the hero will all the while be in his
of menstruation as his stay is likely

days it will perish in

child will

be

short-lived.

house during

to keep

up the

the period
good spirits

of the lady who will feel highly elated on seeing her husband
stay at home; even when union was positively prohibited on
hygienic or other grounds. Thus we see that the days on which
the hero parts from his

lady-love amount in

ailto

15 days

ina

month.
Sitra 188.

வேண்டிய
Véntiya

கல்வி யாண்டு
kalvi yantu

min

மன் றிறவாது
riravatu

Nachinarkiniyar’s interpretation for this siitra is as follows :The sacred lore viz, Vedantam

etc. will

not exceed

three years which is the normal period required

the

usual

for this purpose

and
the sacred learning itself will be confined to the three
padams or words atu (it) ni (you), anay (became), which represent

the identity of Jiva
three words only.
விரும்பப்பட்ட
என்றவாறு.

and

Brahma.

சல்லிக்சட்

எனவே

என்பது கொள்ளப்படும்,

All

agamas

treat of these

பிரியுக்காலம் மூன்றியாண்டின் மிகாது

ஒரியாண்டாயினும்

(Llam.)

ஈரியாண்டாயினும்

ஆம்
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The duration during which the hero parts in order to exhibit
his vast erudition may not exceed three years; hence it may be
one or rather two years. This interpretation seems to be more
natural.
Sitra 189
வேந்துறு
Vénturu

தொமீலே யாண்டின
tolilé yantina

தகமே

takamé

When the hero parts on an embassy or to guard or protect
his people in the farthest end of his realm, the duration may not
exceed one year. Probably it may be six or even three months,
Sitra 190

ஏனைப் பிரிவு மவ்விய னிலையும்
Enaip pirivu mavviya
The same one year
quest of wealth.

nilaiyum

is applicable also to the hero’s parting in

Sitra 191

யாறுங் தளனுங் காவு மாடிப்
பதியிகந்து நுகர்தலு ழரிய வேன்ப
Yarun

kulanun

kavu

matip

Patiyikantu nukartalu muriya venpa
This siitra deals with a convention that pertains to
and the lady-love.

the hero

The hero and the lady are entitled to go from their place of
residence in order to have pleasant baths in the rivers and tanks
and enlivening games and pastimes in the groves and flowergardens.
Sitra 192
காமஜ் சான்ற கடைக் கோட் காலை
ஏமஜ் சரன்ற மக்களொடூ துவன்றி
யறம்புரி சுற்றமொடு கிழவனுங் கிழத்தியும்

சிழந்தது பயிற்ற லிறந்ததன் பயனே,
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Kamafi

canra

katai-k-kdt

Emafi canra makkalotu
Yatampuri

kdlai

tuvanri

curramotu

kilavanun

kilattiyum

Cirantatu payirra Jirantatan payané.
This

sitra

is very

important

as

it insists

on

the

hero

renouncing his earthly pleasures in order to t&ke to the higher
and nobler lives of Vanaprastha and Sanyasa
It was remarked
at the outset that the aim of everyone born under the sun is the
attainment of Purusharta or the cardinal virtues and that every
literary work worth the name must invariably treat of one or the
other.

The hero and the tady-love marry and enjoy all the temporal
pleasures. They have their coveted offsprings. Later on they
renounce this life and expouse

stage.

Here they

the

Vanaprastha or

the Sanyasin

contemplate on the instability of riches

youthhood and realise the

and

eternal truth and strive to become one

with the Immaculate Absolute,

This is its final goal. .

Siitra 193

தோமி

தாயே

பார்ப்பான் பாங்கன்

பாணன் பாடினி யிளையர் விநந்தினர்
கூத்தர் விறலியர்

யாத்த

அறிவர் கண்டோர்

சிறப்பின் வாயில்க

ளென்ப,

Téli tayé parppin pankan
Panan

patini yilaiyar

viruntinar

Kiittar viraliyar arivar kantor
Yatta cirappin vayilka lenpa.

Here we are told that not only the hero and

the lady-love

but also their entire retinue or adherents will follow suit and take
to the Vanaprastha or the Sanyasa asramam. The adherents
have

been

(2) the

detailed.

mother

friend or associate

(7) the youngster
dancers

(10)

They are

(3) the

(5) the bard

who

served

the eulogists

(1)

Brahman

the maid

or sage

of the

(4)

(6) the woman

the hero

(11) the

actually witness their renunciation,

sages

Brahman

bard

or Patini

(8) the guests
and

lady-love

the

(9) the

(12) those who

424
The renunciation of the poets Pisirantayar and Pottiyar
immediately after the death of Kopperuficédlan is an illustration in
point.

Siitra 194
வினைவயிற் பிரிக்தோன் மீண்டுவருங் காலை
யிடைச் சார மருங்கிற் றவிர்த லில்லை
யுள்ளம்
புள்ளியற்

போல
கலிமா

வுற்றுழி

யுதவும்

வடைமை

யன,

Vinaivayir pirintén mintuvarun kalai
Yitaiccura marunkir ravirta lillai
Yullam pdla vurruli yutavum
Pulliyay kalima vutaimai yana

The hero who parts from his lady on some errand or other
does not usually halt or stop in the way while he returns to his
place to see his lady-love whatever be the distance that separates
him from her, He also possesses fine steeds who can run very
swiftly, according to his desire, dragging his chariot both during
day and during night.

PORULIYAL |

Sitra

195 —

இசைதிரிந் திசைப்பினு மியையுமன் போநளே
யசைதிரிந் தியலா

வேன்மனார்

புலவர்.

Icaitirin ticaippinu miyayuman
Yacaitirin

tiyala

venmanar

porulé

pulavar.

ச

This chapter has been
subjective

treatise

or

named

Poruliyal as

Akapporul.

Here

a

it treats of the

question

asked, how it is this chapter has come to be known
while some other chapters
answer is as follows :—

In

the

Marapiyal

conventions,

the

chapter on Etymology
undergo

caste

no

and

and

that

and

the

the same

strictly

conform

when

meaning,

Porulatikaram,

will be construed as Porul

slight deviations,

literary

collatikdram

characterised

words, even

the

Further, the matter in

the

The

or

the

as words that
to

the

Tinais,

genders that are five in number..

original

their

in

been

change

from

differently

have

casteless,

Here, however,

chapter that deals with

treated

be

Poruliyal,

too have treated of the same,

or the

words

may

as

they

are

will pass
even

construed

for

Porul.

if it embodies
That

itself.

which

appears faulty at first sight will appear to be correct at a later
The Valuvamaiti, as it is
stage on a proper understanding.
passable, what apparently
or
correct
as
termed, aims at accepting
appears

be

to

or

faulty

deviation from grammatical rules,
etc., a recognised anomaly.
This

process

is

of

meanings of words, and

It is, in short, sanctioned

erroneous.

asin

tense,

person,

gender

that

which

pertains

to the

two kinds,

that

which

relates to Porul

or matter.

(இ-ள்.)--சொற்சள் தத்தம் பொருளுணர்த்தாது வேறுபட்டிசைப்
பினும், இவ்வதுகரரத்தள் யாத்த பெசரருள்கள் காடக வழக்கும் உலஇியல்

வழக்குமாகெய

புலனெறி வழகற் றிரிச்,து

இயன்றிசைப்பினும்,

மிகவும் பொருளேயாய்ப் பொருந்த மென்று தொல்லாரியர்
அதனால் யானும் அவ்வாறே கூறுவல் என்றார்.
Thl.—54

அவை

கூறுவர்,
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* The ancient grammarians have said that, even if words do
not connote their actual meaning and sound differently, and
the subject matter too that has been dealt with in this chapter
sound differently in what is known as Pulanerivalakku, which
comprises both the dramatic and the worldly usages, they will
be construed as Perul itself.
Hence I too will enunciate in the
same way as my illustrious predecessors ”’

Here the commentator adds :—As col is made
and contains a certain meaning, it has been called

up of letters
Icai.
‘This is

Metonymy, In the siitra beginning with the words “‘GsnujSerucap”
(Noyuminpamum)',
415 7௦008
“* இருபெயர் மூன்றும் உரியவாக '”

suggest, that one tinai can pass for another. Further in siitra 213,
$௦ ௬௦08. “ உண்டற்குரிய வல்லாப்பொருளை *? 80 2ஐ68% ந1த% words can
denote meanings different from their usual ones.
Again, the
Iraicci or the suggestive
meaning
conveyed
indirectly
by
reference to the distinctive features of the tract of land, is

interpreted faultily in dramatic usage. Some such errors recur
in wordly usage also. Hence this chapter aims at condoning or
‘recognising as correct, what apparently seems to be wrong or
faulty.
This chapter, however, confines itself to the faulty
* usages that pertain to Akam only, as those of Purattinal have
been treated in Furattinai iyai.
lam.—

This chapter is known as Poruliyal, as it treats of the
nature of Porul.
The Porul here spoken of is that which has
been treated in the previous as well as the succeeding siltras:
We will be far from being wrong, if we denominate it as
“ Olipiyal’, as this chapter deals with the things that have not
been dealt with hitherto both in Akam and Puram.
What the first stitra connotes is the meaning that gets into
or attaches itself to phrases or Qr-.iQur,8.
Even if the phrases
are not formed from

if they

connote

definite

sense.

1.

successive

certain

Tol. Porul, 196.

words but

meanings,

the

in

a

different

words too

will

way,

have a
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Illustration —
* சார்விரி கொன்றைப் பொன்னேர் புதமலர்த்
சாசன் மாலையன் தசைக்த சண்ணியன்

மார்பி னஃதே
ஹணுதல

மையி

திமையா

னுண்ஞா

காட்ட

மிகலட்டுக்

கையது கணிச்சியொடு மழுவே மூவாய்
Cag mars தோலா தோற்கே
ஊர்ச்த சேழே சேர்க்தேர ஞமையே
செவ்வா னன்ன மேனி waar

ணிலல்குபிறை யன்ன 'விளங்குவால் வையெயித்
தெரியசைர் தன்ன

வலிர்ச்துவிளங்கு புரிசடை

முதிராத் திங்களொடு சுடருஞ் சென்னி
மூவா வமரரு முனிவரும் பிறரும்
யாவரு மறியாத் சொன்முறை மரபின்
வரிளெர் வயமா னுரிவை தைஇய
யாழ்கெழு மணிமிடற் றக்தணன்
ரவி ரூணிழற் றவிர்ச்சன்ரா ஓலே.

--(அகம்-வாழ்த்த).

We interpret this poem as “‘ The whole

world

is merged

the eternal good grace of the antanan or Sivapiran

in

the blue-

necked, who wears the Konrai or the cassia wreath, who possesses
eyelids that wink not, Kanicci, the red-hot Malu
trident, who knows no defeat, who rides the sacred
stands united with Uma,

as the

reddish

sky,

whose body

whose

is

as

bright and

teeth are as bright

and
bull,

the
who

beautiful

as the one digit

is like the raging fire, on whose head
moon, whose matlock
shines bright the moon, whose oldest traditions are unknown
even to the imperishable celestials and who wears the tiger’s
skin.

When

we interpret this

in the above

manner,

the

words

Hence

we

are obliged to change the order of words and arrange them
a way by which we can get at the proper sense or meaning.

in

that intervene

do

not follow

in regular

succession.

This chapter is an amplification or explication of the sitras
in Porulatikaram already dealt with and this deals with the

implications of the above sitras;
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Siitra 196-—

நோயு மின்பழ மிருவகை நிலையிற்
காமங் கண்ணிய மாபிடைதேரிய
வேட்டன் பத்தியும் விளங்க வோட்டிய
வுறுப்புடை யதுபோ

லுணர்வுடை

யதுபோன்

மறுத்துரைப் பதுபோ னேத்சோடடூ புணர்த்துத்
சோலீலா மாபி னவந்றேடூ கேமீடுச்
சேய்யா மாபிற் றேழிற்படூத் தடக்கியு
மவாவ நுறுபிணி தமபோற் சேர்த்தியு
மறிவும் புலனும் வேறுபட நிறிடு
யிருபேயர் ழன்று ழரிய வாக
வுவம வாயிற் படுத்தலு ழலம

மோன்றிடத் திநவர்க்து ழரியபாம் கிளவி,
Noyur inpamu miruvakai nilaiyir
Kaman kanniya marapitai teriya
Vettan pakutiyum vilanka vottiya
Vurupputai yatup6 lunarvutai yatupon

Marutturaip patupd neficotu punarttufi
Colla marapi navarrotu kéliic
Ceyya marapir rolirpatut tatekkiyu
Mavarava rurupini tamapor cérttiyu

Marivum pulanum vérupata nirii
Yirupeyar muntu muriya vaka
Vuvama vayir patuttalu muvama
Monritat tiruvarkku muriyapar kilavi.
(இ-ள்,)--துன்பமும்
காமங்கருதின வரலாற்று
மெய்ப்பாடு எட்டனுடைய

இன்பமுமாகிய

இசண்டு நிலைக்
சளத்தும்,
முதலிய
ஈகை
விளங்க,
மூறைமையிடம்
கூறுபாடுஈ் தோன்ற,
மனவறிலம் பொறி

யறிவும் வேறுபட நிறுத்தி, ௮ஃமிணையிருபாற் கண்ணும் உயர் திணை
மூன்று பொருளும் உரியவாக, கூறுகின்ற அவரவர் தமக்குப் பொருச்
இய உறுப்பெல்லாம்

அதுவுடையது

போலவும்,

உணர்வுடையதுபோல

வும், மறமாற்றர் தருவதுபோலவும், சம்செஞ்சொடு டணர்ச்துச்சொல்லி
யும், வார்த்தைசொல்லா முைமையுடையனவாகிய
புள்ளும்
மாலம்
முதலியவற்றோடே.
அவை
வார்த்தை
கூறுவனவாகப்
பொருச்கி,

அவை

மேலே

செய்தலாற்றாத

ஏற்றியும்,

முறைமையினையுடைய

௮ச்சொல்லா

மரபினவை

தொழிவினை

யுற்ற

அவழ்தின்

பிணிகளைத். தம்
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பிணிக்கு: வருர்தினபோலச் சார்த் இஃ்கூறியும், அம்மூவகைப் பொரு
உவமஞ்செய்தற்குப் பொருந்துமிடத்து உவமத்தின் வழியே சார்த்தி

கூறுதலும், ௮த்தலைவர்ச்குர் தலைவிடர்க்கும் உரிய இலக்சணத்திற்
சொல்,

பக்கச்

(எ-று)

Both the hero and the heroine are entitled to speak

out

in

the various ways shown below :—

Happiness

and

misery

They are in the course

conditions

and

noticeable

in

several
them.

such sentiment, they

are

incidental

of their

love

sentiments
While,

to

affairs

and

however,

human

subject

expressions
they

are liable to overstep

tions and in their fits of passionate frenzy,

are

the

beings.

to

certain

will

be

overcome

by

natural

begin to address

condieven

inanimate things as if they are endowed with life, and capable
of conferring with them or responding to their weal or woe.
This is known in English literature as the pathetic fallacy.
They are likely to imagine

under

such

circumstances

the things addressed to by them have features or
to them, have the same sensations

and

are

organs

capable

that

similar

of replying

to their queries, In this process, their passionate out pourings
are likely-to proceed from two sources viz, pleasure and pain
Nakai or laughter

and the eight kinds of emotion beginning with
are likely to be involved.

Again,

that which

is felt by the

mind

and that which is felt by the senses will appear separate and the
three higher divisions of Uyartinai will be made to appear in
the-two divisions of Abrinai (.7%j%ar).

Further the

speechless

birds

and

animals

will be accosted

as being capable of responding to their queries, and some duty
The
will be ascribed to them which, in fact, they cannot do.
ailments that are habitual to those inanimate things will be

construed as having emanated from their deep concern for their
All these are usually expressed in
own ailment or malady.
metaphors or similes.
The hero or the lady-love used to address birds or animals
or even inanimate ones and implications by means of comparison

In the illustrations to this
abound in ancient classical works.
also as if it could respond
mind
one’s
to
addresses
siitra, we find
concerned,
parties
the
of
to the feelings
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Ilam.—From

the words

that both Akapporul
contemplated here.

“ srudserefa”

Kamam

Manifest physical expressions

and

we

have

Pufapporu!l

of the

emotions are

kinds.
They ase Nakai, Alukai, Ilivaral, Marutkai,
Perumitam, Vekuli and Uvakai; Laughter, Wailing,
Surprise, Fear, Valour, Anger and
Pleasure.
The

represented

here

as

possessing

all features

to infer

Kamam

and

are

of eight
Accam,
Disgust,
mind is

as exhibiting

all such emotions.
The words Colliya marapu
connotes
the
feathered kind, the animal species, the trees,
the sea, the
sea-shore etc.
The phrase ceyya marapu refers to things,

_ which, even when they are not capable of effecting anything
are regarded as proceeding on an embassy and returning
back in response to the dictates of the hero or the

heroine.

The

words Irupeyar denote the subject as well as the object of
comparison.
The words ‘‘ minrum uriyayavakum”’ denote the
action, quality and the result i.e. Tolil, Panpu and Payan.
Illustration for addressing the mind—
சைசலியாச்

சென்று

சண்புதையாக்

குதுப்

பிடிக்கை யன்ன பின்னகச் இண்டித்தன்
தொடிக்மை சைவாரத் தோய்ர்தன்று கொல்லோ
நாணொடு மிடைந்த ஈற்பின் வாணுத
லர்திங் செவிக் குறுமகள்

மென்றோள்

பெறரசைஇச்

சென்றவென்

னெஞ்சே =
(அகம், 9)

My heart has hurried to embrace the soft
and tender
shoulders of the young girl, with bright forehead, sweet and
enticing words and chastity born of the natural or innate sense

of reserve. Now Lam sure that it should have approached my
darling stealthily, making gestures with the hands to those who
were near her, to keep its arrival a secret, and slowly neared her,
closing her eyes and after feeling or touching her back containing

the plaited tresses, which resembled the proboscis of the sheelephant rested there slowly touching her with its hand that
wore the toti or shoulder-ring.

Here the heart is addressed
like the hero himself.

as possessing

all the

features

.

431
சென்றது

கொல்

போந்ததுகொன்

செவ்விபெறுர்

துணையும்

நின்றதுகொ னேர்மருங்கிற் மையூன்றி--முன்றின்
மூழங்குங் சகடாயரனை மொய்ம்மலர்த்தார் ofpp
குழச்துபின் சென்றவென் னெஞ்சு, --[முத்தொள்ளாயிரம்)
Here the lady-love speaks of her heart? as ifit can act
up to her wishes. The heart is addressed as if it possesses all
the features of a human being and the words are expressive of
affliction.

Ido

This is Kaikkilai.

not know

accompany the maran

whether *my

which toiled

lord or

or

having

gone

garland

to

ruttish elephants, actualiy proceeded to the place of my
there,

beautiful

hard

roaring

from

the

heart,

and

returned

with

there waited,

resting

its

hands on its waist, till it could secure audience.

These are the words of the aggrieved lady characterising the
heart as endowed with regular features just like her,
புறச்தாழ் பிருண்ட கூந்தற் போதி
னிறம்பெறு

மீரிதழ் பொலிந்த

வுண்ச

ஹணுள்ளம் பிணிச்சொண் டோள்வயி னெஞ்சஞ்
“செல்ல நீர்க்கஞ் செல்வா மென்னுஞ்
செய்வினை முடியா தெவ்வஞ் செய்த
லெய்யா மையோ டிளிவுதலைச் சருமென
anos தாக்கத் தாங்கி யறிவே
சிறிதுகனி விசைய லென்னு மாயிடை

யொளிழறேறந்து மருப்பிற் சளிறுமாற௮ு பற்றிய
தேய்புரி பழங்கயிறு போல
வலீவது கொல்லென் வருந்திய உடம்பே,--(ஈற்,

284)

These are the words of the hero who parted from his lady in
quest of wealth and who could not brook the separation.

My heart tells me that we shall proceed to the place of my
lady-love who has captured it and who has long flowing black
tresses adorned with flowers and who has eyes like the blue
lily treated with collrium and having once gone there, try to put
an end to her mental anguish; when, however, my intelligence
says that if we lose heart and drop the business we embarked

482

on,

without

attempting

to

pursue

it

to

the

end,

we will

b

despised as ignorant and unprincipled—so saying it asks the hear
to wait for

sometime

more, and not to be

of them are at variance, I think,

that

in

my

a

hurry.

physical

As

frame

bot!

whicl

is entangled betwixt the two, will wear out like the rope o
straw, which gradually gets worn out by being pulled now o1
the one side and now on the other alternately
As his heart was captured by

but

as

his

maintains

From

her it tries to go

intelligence or reason
its dignity

and

by two

advises

was

not

the

heart

elephants

back

to

her

enslaved by her,
not

to

hurry

i
up

this it will be seen that men who are slaves to passio1

created by women are sure to lose their reason and that thos:
who do not easily lend themselves to be overcome or subduec

by passion are sure to pause and reflect. These are the word:
of the hero born of disgust wbere the heart has been representec
as endowed with reason.
* குறுகிலைச் குரவின்

று ஈனை

ஈறவீ

வண்டுதரு கரற்றம் வளிகலக் இயக்
கண்களி பெறுஉங் கவின்பெறு சாலை

யெல்வளை கெிழ்த்தோற் கல்ல லுநீஇயச்
சென்ற செஞ்சம் செய்வினைச் குசாவா
தொருக்குவர னசையொடு வருந்துங் கொக்கோ.
வருளா னாகலின் ௮ழிக்திவண் வச்.து

தொன்னல

னிழக்தவென் பொன்னிற நோக்கி

யேதி லாட்டி யிவளெனப் '
போயின்௮ கொல்லோ நேரய்தலை மணந்தே,??*

These

are

the

words

of the

heroine

aversion, characterising the heart as endowed

born

of disgust

with

reason.

* வருக்தினை வாழிய கெஞ்சே பருக்திருர்
துயாவிளி

பயிற்று மியாவயர்

நனந்தலை

யுருடுடி மகுளியிற் பொருடெரிச் இசைக்கும்
கடுங் குரம் குடிஞைய மெடும்பெருங் குன்ற
மெம்மொ

டிறத்சலுஞ் செல்லாம் பின்னின்

ரொழியச் சூழ்க்தனை யாயிற் றவிராது
செல்லினிச் Paps sae னுள்ளம்.

- For transl. see. p. 130 kalaviyal.

Lat

aa)

or
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My blessed heart! you have

toiled hard.

Fare

You will not accompany me to the forest crossing the

full of owls with terrible and disagreeable voice,

thee

well.

lofty

hills

which,

perched

on the ya tree, where the kite always screams, sounds clearly
like the sound of the tudi or the kettle-drum.
If, however, you

plan to stay behind, by

al} means do it and way your

attempt -

be crowned with success.

Here the heart is being addressed as endowed with reason
and the meyppatu here is Avalam.
“ gatQeG

நீயெமச்
How is it,

after

சவர்க்காத்ல்

காசா தது?”

my

realising

dear

the

கண்டு

மெவனெஞ்சே

(குறள் 1991)

heart,

you

are

fact that

the

hero’s

inimical

to

mind

me

is

even

entirely

his and he can always rely on it.

Here

we

refutation.
ce

see
These

ஈதலும்

the lady

speaking of the heart as

lines

expressed

are

துய்த்தலு

செய்வினை
கம்மா

மில்லோர்ச்

கைம்மிக

in

disgust

capable of
or

derision.

இல்லெனச்

வெண்ணுதி

யவ்வினைச்

வரிவையும், வருமோ

எம்மை

யுய்த்தயோ

My dear heart!

வுசைத்திச

contemplate

you

னெஞ்சே'?
upon

the

(Gms. 63)
various

means

of earning wealth as you have realised that giving alms
enjoyment of wordly pleasures are denied to the indigent;
do you think that the heroine with the beautiful frame
accompany you as your helpmate or do you intend sending
alone?
Here

we

see

the

heart

addressed

in derision,

and
but
will
me

as if it can

Giving alms has been placed first, because the
refute him.
house-holder is enjoined to take only whatis left after giving
or bestowing alms. Further the virtuous act of giving alms and
the enjoyment of pleasures, both depend upon Porul or wealth.
Hence, this order:
* மன்றுபா
கொன்றோ
Thl.—55

டவிர்து மனைமடிச் தன்றே
ரன்ன

கொடுமையோ

டின்
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யாமங் கொளவரிற் கனைஇக் காமங்
கடலினு முசைஇக் கரைபொழி யும்மே
யெவன்கொல் வாழி தோழி மயங்க
யின்ன மாசவு ஈன்னர் நெஞ்சே
மென்னொடு கின்னொடுஞ் சூழாது கைம்மிக்

இறும்புபட் டி.ருளிய விட்டருஞ் சிலம்பிற்
குனுஞ்சுனைச் குவளை
கான

வண்டுபடச் சூடிக்

காடன் வரூஉம் யானைச்

கயிற்றுப் புறத்சன்ன

கன்மிசைச் றுகெறி

மாரி வானர் தலைஇ சீர்வார்'

பிட்டருங் கண்ண படுகுழி யியவி
னிருளிடை மிதிப்புழி சோக்கெவர்
தளரடி தாங்கெ சென்ற

இன்றே.--(அகம்,

198)

All public places have ceased to be noisy and are quiet.
The houses are asleep.
If the midnight sets in with its
murderous instincts, passion will accumulate and spread like
the sea and then waste

itself.

When

we

are

in

this

miserable.

plight, our blessed heart, in a fit of stupor, without stopping
to discuss with us, has gone out of our hands and in the hilly
path which resembles the scar or impression on thé elephant’s
back caused by the rope that is usually laid on it, and which is
full of deceptive pits in the narrow spots rendered inaccessible
by the water which flowed down in the cold season, immediately
after the cessation of the seasonal rain, has left us, with intent

to have

a look

at the lord of

the

hilly forest adorned with

the Kuvalai flower, which blossomed in the

narrow

the impassable

by

narrow

hill-side,

darkened

and support his slipping or staggering feet,
treads in the dark while passing through

gain it expects I cannot say.

the

every

the track.

hill-pool
small

time

in

forest,

that

he

What is the

Oh maid, fare thee well.

This poem is put in the mouth of the lady-love and is
being addressed to the maid while the hero sits in ciraippuram.
The heart has been styled here as ‘Nannar neficam’ because

of its extreme love which had left her pining for separation
in order to support the hero’s wearied feet. The elephant and
the rope impression on its back have been compared to the black
stony rock and the narrow path way on it.
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In the siitra in the Akattinai iyal beginning with the words
”, this has been quoted to illustrate the fact,
that the sexual act pertaining to the Kurinji takes place in the
Kurinji itself. Again in the sitra,
சாரு மாலையு முல்லையும் குறிஞ்சி; கூதிர் யாம மென்மனார் புலவர் ”'
this poem has been cited to illustrate the admixture of Kitir and
Yamam in Kurinji. In the sitra in Kalaviyal commencing with
66 inn Gwrer மேய

the words

‘‘ nwpisabsreme&”’

this

poem is given

as

an

illus-

tration where the commentatcr writes as follows :—
‘“When the love passion is thus wasted, what is the gain
that prompted this heart to "forsake us and betake itself to the
hero. Here the time and the path have been given. Further the
௭0108.
** மனைமடிந்தன்றே”” indicate the time and
the word
** சிறுகெறி '? 0011700068 the difficulties in the way.
கோடெழி

லகலல்குற் கொடியன்னார்
பண்பின்றி

முலைகூழ்டப்

பாடழி

சார்தினன்

வரினெல்லா

வூடுவே
கூடுவே

னென்பேன்ம ஸனர்கிலையே யவற்கரணிற்
னென்னுமிச் கொள்கையி னெஞ்சே,
(கலித். 67)

I vowed within myself that I would keep away from my
lord without mixing with him if he comes to me asa bad
character with faded sandal, after having enjoyed the prostitutes

as slender as a flower-stalk

and

with private

parts

broad

and

raised on the sides.
But what avails it; my heart which does
not listen to what I say will tell me that it will go to him, the

moment it perceives him,

even

when

he is such a remarkable

delinquent.

Here we see that the words are the outcome of joy spoken
as refuting the heart.
In some places we have instances which tell us of things
being spoken of by inanimate speechless objects.
6 தானலுங்

கழறாது

கழனியும் கூறாது

சேனிமிர் கறுமலர்ப் புன்னையு மொழியா
தொருநீ யல்ல துறுதியாது மிலனே
யிருங்கழி மலர்ச்த கண்போ Oars

கமழிதழ்

சாற்ற

மமிழ்தென

தண்டா

தூதிய

பறவை

தளருக் துறைவனை

சொல்லல்

வண்டினங்

வேண்டுமால்?”

ஈசைஇப்
கழி௫றக்து

நீயே
(௮௧ம், 170)
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These are the words of the lady-love born

of uncontrollable

passion.

Neither the sea-grove nor the back-waters will communicate
my meatal distress to my lord. Even the Punnai (calophyllum
inophyllum)
with
bees will not do ite

its fragrant flowers
and
the
Ohcrab! I have no being other

tohelp me.

alone

You

where

the

which

blossomed

bees,

which,

like

must
taking

the

tell the, lord of the sea-shore
the sweet

eyes,

petals of the same and grew
the words born of pathos.

humming
than you

for

tired

smell of

ambrosia

the

Neydal

itself, blew

on that account.

the

These are

“கொங்குதேர் வாழ்க்கை யஞ்டிழறைத் தம்பி
காமஞ் செப்பாது கண்டது மொழிமோ
பயிலியது

கெழீஇய

ஈட்பின்

மயிலியற்

செறியெயிற் றரிவை கூச்தலின்1
ஈறியவு மூளவோ நீயறியும் பூவே!'

(Gms. 2)

These words are expressive of joy or rapture.
“* மாலைநீ,

ஈரமில் காதலா

லீகந்தருளா விடகோகப்

போர்தொலைர் திருக்சாரைப் பாடெள்ளி ஈகுவார்போ
VII ௬ுற்றாரை யணங்கய வச்தாயோ. (வித், 190)
Blessed evening tide! Have you been carefully watching the
time when my ruthless lord forsakes me, to approach me,
who

is

experiencing

untold

misery,

with intent

like those who laugh at and despise those
in a fight as if mocking or scoffing at them.

who

to

were

harass me,

defeated

Here the evening tide which is incapable of any action or
speech is addressed as being capable of the same.
Again, in Kali.
* தொல்லூழி தடுமாதி '?
sufferings of the sea,
are spoken of as the

129,
we
the
result

in the poem with the initial words
have the following lines, where the
Krauncha and the reed-pipe or flute
of their response to the distress or

suffering of the Neydal heroines.

1,

For a

note on this stanza see p. 95, Tol. Kalavu.
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“ பாய்திரை பாடோவாப் பரப்புநீர்ப் பனி£சட
தவச் துறச்தனன் றுறைவனென்

றவன்றிற

கோய்தெ.ற

வழைப்பார்க ணிமிழ்தயோ வெம்போலச்
காதல்செய் தகன்ராசை யடையையோ கீ.

Oh! cool sea full of water, that always spreads with waves
that never cease to sound.
Are you roaring in order to harass

those who are already experiencing excruciating pain, on having
parted from the hero, who has deemed it fair to leave them
helpless; or do you yourself stand separated from one who
loved you ardently at first and subsequently left you to pine
and feel the separation.
* ஓங்கெழிழ் கொம்பர் ஈடுவிசெனப் புல்லுங்
கார்தட் இவருங் கருவிளம் பூக்கொள்ளு
மார்தளிர்ச் கையிற் றடவரு

மாமயில்

பூம்பொழி னோகஇப் புகுவன பின்செல்லுச்
சதசோளெனச் சென்று துளங்கொளி

வேய்சொடு

நீள்கதுப் பில்சென நீரறலுட் புகும்
வாளொளி

முல்லை முகையை

முறுவலென்

ருூள்வவலி மிக்கா னஃதறி கல்லான், ”: 1
These words too are expressive of avalam or excessive grief.
Here tvo the natural objects are spoken of as Uyartinai or
endowed with life like the human beings.

Sitra 197—
கனவு ழரித்தா லவ்விடத் தான
Kanavu muritta lavvitattana

This sutra tells us that the above conditions may take place
even in the dream stage.
(இ-ள்.) அ௮வ்விடத்தான--முன்னர்
வழமு௨மைத்த
நிலையின்
கண்ணே வந்தன கனவும் உரித்தாயிருக்சன முந்து தூற்கண் எ-று,
எனவே

1,

யானுங் கூறுவல் என்றார்.

For transl. see page 93, Tol. kalavu ;
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works have
The ancient
hence I too shall follow suit,

these

to

referred

conditions;

Tlam. :—
இதுவும் காமம் இடையீடு பட்டுழி வருவதோர்

பொருள் வேறுபாடு

உணர்த்தஇற்று,
This sutra

too

aims

at telling

us the

when passion is checked or not allowed
Dreams too result from such restraints.

changes

that occur

to have its free
This is common

vent.
both

to the hero and the lady-love.
GNESI

SQOWUGAxr என்றுணைப் பற்றியென்

னலச்தாரா யோவெனத் தொடுப்பேன் போலவும்
கலச்தரங் கேயென் கவின்பெற மூயக்கிப்
புலம்ப லோம்பென வளிப்பான் போலவும்
மூலையிடை துயிலு மறக்தித் தோயென
நிலையழி கெஞ்சத்சே னமுவேன் போலவும்
வலையுறு மயிவின் வருர்தினை பெரிசெனச்
தீலையுறு

முூன்னடிப்

பணிவேன்

போலவும்.

கனவினாழ் கண்டேன் ரோழி காண்டகக்
கனவின் வசர்த கானலஞ் சேர்ப்ப
னனவின் வருதலு முண்டென

வனை வரை கின்றதே னரும்பெற லுயிசே,-- (வித், 198)
I imagined in my —

told

me previously that he

from me and that he actually

that I caught hold

would

not

embraced

endure
and

of the one

the

comforted

who

separation
me

that

I may get back my lost charm and grace.
hero

I, broken-hearted as I was, felt like weeping, saying, that the
had
forgotten not only my humble self, but also the

happy and delectable nap that he used to have on my breasts and
that in response to it he told me that

I suffered terribly like the

peacock that got entangled in a net and actually prostrated before
me with his head touching my feet.
These things I experienced in my dream and my life lingering as it is, because of its eagerness to get united with him in the
hope that what takes place in a dream, is sure to happen in
actual broad- -day light sometime or other.
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Here one’s heart is represented
as

having

features and

feelings and as capable of reply or refutation.
₹:

இன்னகை யினைய மாகவு மெம்வயி
னூடல் யாங்குவச் தன்றென யாழநின்
சகோடேந்து புருவமொடு குலவுநுத னீவி +
நறுங்கதுப் புளரிய ஈன்ன ரமையத்து

வறுங்கை காட்டிய வாயல் கனவின் '”,--(2.சம். 39)
My dear lady! When I am here by your side, how came you
to pick up this petty quarrel and get estranged towards me and
so saying he gently touched my eye-brows as well as the bright
forehead and exhorted me in my dream.

1* கேட்டிரின் வாழி தோழி யல்கற்
பொய்வ லாளன் மெய்யுறன் மரீஇ
வாய்த்தெழு பொய்ச்கனா மருட்ட வேற்றெழுக்
சீமளி தைவச் தனனே
வண்டுபடு

குவளை

மலரிற் சாஆய்த்

தமியேன் மன்ற

வளியள் யானே ”,--(கு௮௭, 80)

These are the words of the lady addressed to the maid,
when the latter asked her why she was restless, when after all

the hero had parted from her only to wed her after securing the
wherewithal to carry on a well-ordered

domestic

life or the

life

of a typical householder.
My dear maid! please listen, I suddenly awoke from my
sleep because the dream made me feel that I was actually in
union with the hero, who is a veritable pastmaster in uttering
falsehood and on opening my eyes, felt the mattress hoping to
see my hero; but what was my miserable plight ? I felt exactly
like the Kuvalai flower trampled upon by the bees.
Should

I not be pitied ?
Stitra 198—

தாய்க்த ழரித்தாற் போக்குடன் கிளப்பின்
Taykku murittaz pokkutan வகறறம்ட
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This

siitra lays out that

the

above

dream

experience

is

applicable to the cevili also.
(G-#.)

ermCursGer

sla for ௮ச்சனவு செவிலிக்கும் உரித்

தாயிருர்தத முர்துநூம்கண்--௪-று,
தலைவி போகரமற்

காத்தற்குரியர்

ஆதலானும்

அவளை

என்றும்

பிரியாத பயிற்சியாலும் செவிலிக்குச் சனவு உரித்தாயிற்று,
If the statement refers to the elopement, this dream
experience applies to the cevili also. The cevili or the fostermother used to be haunted by dreams as she

was

entrusted with

the important task of safeguarding
the interests of the
by ever remaining in her company.

lady-love

Tlam.—
This commentator interprets this as applying to the
or the lady’s mother.
* கரய்ர்துசெலற் கனலி
rE

Narray

கல்பகத் தெறுதலின்

குறாகுருகு மென்றூழ் நீளிடை

யுளிமுக வெம்பார லடிவருச் துருலின்
விளிமுறை

யறியா வேய்கரி

வயச்களிற் றன்ன

கானம்

கானையொ

கழிந்ததற் கழிர்தன்றோ

டென்மகள்

விலனோ

யொழிக்சியா

னூதுலைச் குருகி னுள்ளுயிர்த் தசைஇ
வேவது

போலும்

கண்படை
கரிகால்

வெய்ய

கெஞ்சமொடு

பெழேன் கனவ
வளவனொடு

வொண்படைக்

வெண்ணிப்

பொருதுபுண் ணாணிய

பறந்தலைப்

சேர லாத

னழிசள மருங்கின் வாள்வடக் இருந்தென
வின்னா வின்னுரை
சரும்பெற

கேட்ட

சான்றோ

லுலசத் சவனொடு

செலீஇயர்

பெரும்பிறி தாக யாங்குப் பிறிச்திவட்
காதல் வேண்டி

யெற்றுறந்து

_ போதல் செல்லாவென்
These are the pathetic

னுயிரொடு

புலந்சே.''

words of the lady’s

mother

who ‘felt

deeply for the elopement of her daughter with the hero after her
heart,

to the ladies of the neighbourhood.

441
I may be obsessed
daughter with the brave

or not by the elopement of my
hero resembling a valiant elephant in

the forest full of dried up bamboos, where one knows not, what
calamity will befall him, because of the violent contact of hot
stones as pointed as the chisel, in the sun-dried area, where the
date-palm is dried to its ith as the scorching sun sends its
powerful rays so that even rocks begin to cleave ; but, I, panting
like the bellows and with a heart as hot as ifin a furnace, have
no sleep being troubled by dreams, having got estranged with

my life which has preferred to continue here
because of its love to live. without giving me up,
and noble savants,

time palatable

who

heard

the

news of the voluntary

in this earth,
as the learned

sorrowful

and at the

same

death

of ceralatan,

who

felt ashamed because of the wouad on his back. that he sustained
in his encounter with Karikal valavan in the famous fight at
Venni and who immediately departed this life with the firm
determination to accompany him to the other world.
Sutra 199 and 200.

பால்கேழ கிளவி நாலவர்க்த ழரித்தே
நட்பி னடக்கை யாங்கலங் கடையே
’ Palkelu kilavi nalvarkku muritté
natpi natakkai yankalan kataiyé.

(இ-ள்.)

இலக்கணத்திற்

பக்கச்சொல்

தோழியுஞ்

நற்றாயும் பாங்கனு மென்னும் கால்வர்ச்கும் உரித்தாம்.

செவிலியும்

எ-று,

The maid, foster-mother, mother and the friend or

are entitled

to euphemistic talks or expressions

'
associate

sanctioned

by

the usage.

In usages other than those resulting from friendship.
* தருமணழற் இடக்த பாலையென்
மருமகளே

யென மூயங்கெ

எழுமே,”---(அ 6,

165)

These are the pitiable words of the Narray or the lady’s
mother. My daughter used to wail over the doll which lay on the
black sand, hugging the same as her daughter-in-law.
Thl.—56
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** தான்றாயாக் கோங்கங் தளரா முலைகொடுப்ப
வீன்ருாய்கீ பாவை யிருங்குரவே--மீன்றுள்
மொழிகாட்டா யாயினு முள்ளெயிற்றாள் சென்ற
வழிகாட்டாய் மீ யெனக்குவக்து,?--(தணைமாலை.

These

Kura

ye

Oh

foster-mother.

are the words of the

15)

tree; you gave birth to these doll-like flowers and the konku
creeper assumed the role of its mother and suckled it constantly.

. Even if you cannot enlighten me as
show me at least the
pointed as the thorn.

path

pursued

to my

daughter’s

by her

whose

As the foster-mother entreats the Kuravu to

way, these words

form part of palkelukilavi.

teeth

show

speech,
are as

her

the

Nachinarkkiniyar

observes here as follows :—

அக்கால்வரிடத்து,

சட்பின்சண்

பால்கெழு செவி உரித்து
தோழிக்கும் பாங்கனுக்கும்

ஒழுகுதலல்லாத

அவ்வீரிடத்தும்

(எ-று)
எனவே ஈட்புச் செய்தொழுகும்
“* பால்கெழு ளெவி இன்றென்றா Oras

கொள்க,
The

palkelukilavi

or

euphemistic

expressions

are

appli-

cable to those who do not cultivate the friendship of -the four
mentioned above. Hence, this Kilavi is not' applicable either to
the maid or the hero’s companion.
Siitra 201 —

உயிந

நாணு

மடனு

மேன்றிவை

செயிர்தீர் சிறப்பி ஞல்வர்க்கு மரிய.
Uyiru nanu matanu menrivai
Ceyirtir cirappi nalvarkku muriya.
This siitra tells us

of those persons who are fit to remove

the change that may take place in the lady owing to the

various

acts of the hero.
(இ-ள்.)--உயிரும்

காணும்

மடனு

மூன்றும் குற்றந்திர்க்த தலைமையினை
தோழிக்கும் தலைவற்கு முரிய.

மென்று

கூறப்பட்ட

யுடைய ஈற்ளுய்க்கும்

(௭-ஐ,)

இவை

செவிலிக்கும்
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All the four mentioned
maid

and

the

hero,

are

above viz.
responsible

modesty

preservation of the life,

We

heard about the love affair.
has

It

was.

This

saw

they

the
and
and

already saw what “ #240s7@
to

referred

been

Cevili,

lady-love.

of the

etc.

confession of what

they will try to do by honest
Bin”?

the Narray,

for the maintenance

The

here.

manner in

which this confession took place was already detailed.
உம்மை ஐயமாதவின்
என்றாராயிற்று ; என்றது

வரைவிடைவைத்துப்
முடைய

ஸனென்பது

The particle

தலைவனை
யொழிந்த
மூவர்க்கு
முரிய
தலைவன் இவற்றைக் கற்பிலுங் காத்தலும்,

பிரிந்தும்
, பரத்தையிற்

பிரிந்துங்

காவாமையு

கூறிற்று,
‘Um’

denotes doubt;

hence

it

follows,

that

it is applicable to the three barring the hero; for the hero is
liable to safeguard these in the Karpu stage and at times set at
nought these things by parting from the lady in quest of

keeping the wedding in abeyance, and by resorting to the
of courtesans.
்
அவை

எழுவகையால் தோழி

அவற்றைச்காத்து

அறத்தொடு

அதனைச் செவிலி உட்கொண்டு அவற்றைக் காத்து கற்றாய்க்

wealth,

abode
கிற்ப,

20 த்தொடு

கிற்ப, அவளும் அவற்றை யுட்கொண்டு காத்தற்கு ௮.௦த்தொடு கற்றலும்,
அ௮றனென

உடன்போயது

வரைன்ரானோ

கற்றாய்

வெனச் தோழியை

கோடலும்

Arattotunirral is of seven kinds
detailed in siitra 207 of Poruladikaram.

the maid as well as others used to take
has been given already in these pages.

Now the particle ‘Um’ may
the finite Um and‘tit may be said
lady’s Uyir, and other objects in
several features and as capable of

செவிலி

பிறசை

வினவலும் பி.றவுமாம்,
and
The

been
have
they
manner in which

to “#20s1@890 *

be construed as முத்தும்மை ௦7
that we cannot speak of the
general as endowed with the
refutation.

Tlam.—
காணும் மடப்பமும் என்று சொல்லப்பட்டவை,
உயிரும்
தலைமசட்கும் தோழிக்கும் ஈற்ருய்க்கும்
சிறப்பினையுடைய
கும்.றக்இர்ர்த

செவிலிக்கு முரிய,

(எ-து.)
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Ilampiranar’s interpretation here slightly differs from that
of Nachinarkkiniyar.
The above indispensable qualities belong
to the lady-love, maid, Naryay and the cevili.

** செயிர்தீர் இறப்பின் *? என்றமையால்
இவர் நால்வரும் ஒருகீர்மையர் என்று கொள்.,
என்னையெனின்,

*இக்கால்வரும்,

ஆக்கமும்

ஏனையோர்போலாது
இதனாம் சொல்லியது
கேடும்

ஒறுவர்மாட்டு

வந்துழித் தமக்
குற்றதுபோல் நினைப்பாசாதலான்
ஒருரை ஒருவர்
இன்றியமையாது
ஒருயிர்' போல்வர்
எனவும், சாணமும்
மடனும்
நால்வர்க்கும் ஒர்குமாகலான், ௮வலமாஇய வழியும் வருத்தம் ஓக்கும்
எனலும்

கூறியவாறு,

111010 1௦ 103
'* செயிர்தீர்ெப்பின்'” Ceyirtir cirappin we
may infer that, unlike others who may appear on the scene, these
four are of the same standard or quality.
From this we can
learn that the prosperity or adversity of anyone of them will

be regarded as that of all of them and as such that
are four separate entities,
was one and that each

though

they

for all practical purposes their soul
one was indispensable to the other.

Further as tke qualities, Nanam etc. are possessed in equal
degree by all the above four, they are likely to share the
distress in common,
Illustration —

“ இவளே

நின்னல இலளே

யாயுங்

குவளை யுண்சகண் இவளல
யானு மாயிடை யேனே

தஇிலளே

மாமலை சாட மறவா தம,
My lady has no other prop but yourself and the mother
none other than this girl with eyes like kuvalai treated
collyrium. I too am one like them.
Hence Oh Lord of the

country, forget us not.
Sitra 202 —

வண்ணம் பசந்து புலம்புறு காலை
யுணர்ந்த போல வுறுப்பினைக் கிழவி
புணர்ந்த வகையிற் புணர்க்கவும் பேறுமே,
Vannam

pacantu pulampuru

kalai

Yunarnta pola vuruppinaik kilavi
Punarnta vakayir punarkkavum pefumé,

has
with
hilly
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‘ Nachinarkkiniyar —
This sitra tells us that these things too will occur
lady is full of overwhelming grief.
(இ-ள்)--மேனி

when the

பசச்து தனிப்படருறுக் காலத்துத் தலைவி

உறுப்பினை ௮றிச்சனபோல, பொருக்தின கூற்றாற் சொல்லவும்

(௪-து.)

சனத

பெழும்,

்

When

the

lady

undergoes

excessive

grief with

frame turned yellow, she could address or appeal to
organs as if they have the powers of understanding.

her bodily

her

various

Tlam. —This siitra enunciates some acts peculiar to the heroine.
தலைமகள் வண்ணம் வேறுபட்டுக் தணிமையுறுங் காலைத்

பிரிவைத் தன் உறுப்புக்கள் உணர்க்தனபோலப்

கூறவும் பெறும்,

தலைமகன்

பொருந்தும் வகையாற்

(எ-று)

The heroine is liable to address her various parts
as if they are able to feel her separation, when she,
quence of the passion, turns pale or yellow in colour,

or organs
in

conse-

Illustration —

* தணக்தமை
மணந்தநாள்

சரல

அறிவிப்ப

வீங்யெ

போலும்

தோள் '',

(குறள்

19989)

Your arms which waxed big and buxom
wedded you, have now grown lean and emaciated
the fact of his having parted from you.
The
waning of your shoulders as a result of his union
respectively, will induce those who witness these
aspersions on the hero’s

when the hero
as if revealing
waxing and the
or separation
changes to cast

want of rectitude.

₹* சண்ணச் துறைவன் றுறந்தமை
மூன்ன மூணர்க்த வளை ”

ஈம்மினு

These bangles have understood earlier than we, who are likely
to know

everything from his gestures, the fact of our hero having

parted from us mentally if not physically,
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© srexta மன்றவெல் கண்ணே சகாணேர்பு
சனைப்பசும் பாம்பின் சூன்மு;இர் பன்ன
கனைத்த கரும்பின் கூம்புபொதி யவிழ
கண்ணுறை

தண்வரல்

யழிதுளி

வாடையும்

தலைஇய

பிரிர்திசினோர்க்

கழலே ?* (குறுர், 35)

The heroine ‘overwhelmed with grief as a consequence of
the separation, addresses these words to her maid.
My eyes are bereft of all sense of shame, inasmuchas
which were a party to the hero’s parting when he left me,

to weep

now

even

in this

cold stason when the

they,
begin

cool northern

breeze blows, so that the heaped buds of the sugar-cane, which
look like the serpent big with the embryo may blossom forth.
The purport here is ‘“ my eyes have no business to weep now

and it is a fatal mistake on their part to have kept quiet when
the hero parted from us, without preventing him from doing so.”
Here the eyes have been depicted as lost to all sense of shame
or humiliation.
Here Nachinarkkiniyar observes that the ear and the tresses
will not be included here and that the eyes, shoulders and the
breasts alone will be mentioned.

* கண்ணுங் கொளச்சேறி நெஞ்சே யிவையென்னைத்'
இன்னு

மவர்க்காண

லுற்று ”,

These are the words of the

(குறள் 1244)

lady-love.

My dear

heart!

If

you are bent upon going to the hero, please take these eyes of
mine along with you; but if you think of proceeding alone, they
will worry and practically eat me away, because of their anxiety
to have a sight of the lord.
Here the eyes have been spoken of as being capable of
walking.
Siitra 203 —
உடம்பு ழயிநம் வாடியக் காலும்
என்னுந் நனகோ

லிவையெனி

னல்லதைக்

கிழவோற் சேர்தல் கிழத்திக் கில்லை.
Utampu muyirum vatiyak kalum
Ennur

Kilav6r

ranako

livaiyeni

nallataik

cértal kilattik killai.
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This siitra is a recognised anomaly likely to arise

when

the

lady is estranged with the hero.
(இ-ள்,)--தன் உடம்பும் உயிரும் தேய்ச்து கூட்டமின்றி யிருந்த
காலத்தும், இவை
என்ன வருத்தமுற்றனகொல் லென்று,
தனக்கு
வருத்த மில்லது போலக் கூறினல்லது, தலைவிக்குத் தலைவனைத் தானே

சென்று சேர்தல் இருவகைக் கோளினுமில்லை,
The

lady

will on

no

(எ-து.)

account voluntarily proceed to

have

union with the hero, both in Kalavu and Karpu.
She will
simply affect as having no anxiety saying ‘what exactly is the
anxiety

or

worry

denied union

of

with

these

objects,

even

when

she

the hero and asa result of it bas

has been

her

body

as well as soul rendered thin or emaciated.
* சதுமெனத்

தாகோக்கித்

மிதுஈகத் தச்க

தாமே

துடைத்து?”

கலிழு

(குறள் 1173)

My eyes which once looked fervently, on the
parted from me is now weeping and wailing;
ridicule or sneer at it.

1 ஓஓ
டா௮

hero when he
we cannot but

யெமக்கிர்நோய் செய்தகண்

இனிதா

மிடர்ப்பட்டது '”

(குறள் 1176)

these

me

The very eyes of mine that created in

love-pangs
immense

It gives me

are now suffering without a wink of sleep.

pleasure and I feel as if free from those pangs.

॥ இனிப்புணர்ச்த

ரிலங்கெயி ௮றுஅலி

எழினல்லா

னனிச்வர்ச வடுச்சாட்டி சாணின்றி வரினெல்லா
துனிப்பேன்யா னென்பேன்ம ஸர்நிலையே யவற்சாணிழ்
(கலித், 67)
றனித்தே தாழுமித் தனிமி னெஞ்சே ''.
These are the words of the lady-love addressed to the ma id

My

dear

maid,

I

will

out

speak

my

resolve

to

remain

hes
estranged from him in a love-quarrel, in case my lord approac
press
the
by
caused
me shamelessly, exhibiting the reddened scars
espoused ;
of the bright teeth of the courtesans whom he newly
but

what

availsit;

over the mind,

‘my

heart

which

is

quite unable

to

win

will at once forsake me and proceed to stay with

him even when he is such a declared

delinquent.
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Of course I am capable of such an act, but my heart has no
individuality of its own.

Sutra 204.—
ஒர சிறை நேஜ்சமோ டூசாவுங் காலை
உரிய தாகலு ழண்டேன மோமழிப.
Oru cifai பற்கோத 1மககரமம் 122]௧ர்
Uriya takalu muntena molipa.

This sutra is also a recognised anomaly
ceding one.

similar

to

the pre-

ப்

(இ-ள்,)--தன்

உள்ளத்துநின்ற

தலைவனை

யொழியப்

Curbs

நின்றது, தானும் தன் கெஞ்சமும் வேறு நின்று கூட்டத்திற்கு உசாவுப்
காலம், தலைலிச்கு உரித்சாகலும் உண்டென்று கூறுவர் புலவர் (எ-று, )
உம்மையால் தோழியுடன் உசாவுங்காலமும் உண்டென்று கொள்க,
இது தலைவனை

வேறுபடுத்துத்சானும் கெஞ்சமும் ஒன்றாய் நின்று

உசாவு

தீலின் வழுவாயமைர்தது,

Tlam. —

தனித்து கெஞ்சோ
தாசலும்

உண்டு,

டுசாவுங் காலத்துக்

மழெவோற்

சேர்தல்

(எ-று.)

The lady is likely

உரிய

:

to

make

efforts

to get

united

hero, when she holds parley with her heart in solitude.
particle ‘Um’ has an unfinished or continuative sense,

with

the

As the
we can

also include here the lady’s queries to her maid.
This was
termed an anomaly because, here the lady-love and her heart
are one and the hero is differentiated.
lllustration—-

“Csr

ரிலங்குவளை

செ௫ழ

பாடில சவிழுங் கண்ணொடு

My

and

யிங்கிவ ணுறைதலு

முய்குவ மாங்கே

மெழுவினி

நெஞ்சே,

dear

pine

சாடொறும்
புஉம்பி

heart!

with

eyes

வாழிய
fare

thee

that shed

well,

tears,

(குற்.
we

11)

shall

spending

no

longer mope

sleepless nights,

and with hands shorn of their bangles which have dropped down
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of their own accord as my frame had waxed thin and emaciated.
Rise up, let us proceed to the place, of our lord. The purport
is

‘I will no more brook this separation from my

* அருங்கடி. யன்னை சாவ னீவிப்
பெருங் சடை யிறந்து மன்றம் போடப்
பகலே பலருல் காண வாய்விட்
டகல்வயிற் படப்பை யவனூர் வினவிச்
சென்மோ

வாழி தோழி

beloved

lord.’’

,

பன்னாட்

கருவி வானம் பெய்யா தாயினு
மருவி யார்க்கு மயந்திகழ் சிலம்பின்
வான்றோம் மாமலை காடனைச்
சான்றோ

Dear maid!

யல்லை யென்றனம் வரற்கே.'”

(ற், 965)

fare thee well. _What, if we proceed even in

broad daylight trespassing our mother’s strict watch, crossing
the big portico, and on reaching the village public place, in the
presence of all, shaking off all sense of reserve or modesty,
enquire after the residence of our hero, situated amidst fertile
fields and rich gardens, in order to tell him in his very face that
he is not a gentleman, the hero, who is the lord of the hills, that
touch the sky, where,

even

in the absence of rain, the sound

of

the hill-streams and the streamlet does not cease to be heard.
Herc

we

see

the

lady conferring

with

or consulting

the

maid,
Sitra 205 —
தன்வயிற் காத்தலு மவன்வயின் வேட்டலும்

அன்ன விடங்க ளல்வழி யேல்லா
மடேடு

நீற்றல் கடனேன

மோழிப.

Tanvayir karattalu mavanvayin véttalum
anna vitanka lalvali yella
matanotu nirral katanena molipa.

ps

தலைமசட்
pn.

இன்றியமையாத

மடன்

அழியும்

இடன்

உணர்த்துதல்

This siitra purports to tell us the several places where the
lady-love is likely to shake off her indispensable sense of
modesty.
Thl.—57
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(இ-ள்.)-தலைவன் தலைவியிடத்தே

புறத்தொழுக்கம் இன்றென்று

பொய் கூறுதலும், ௮ங்ஙகனம் கரந்து கூறிய தலைவன் கட்டலைவி விரும்பு
தலும் ஆயெ ௮வைபோலும் இடங்கள் அல்லாத இடச்தெல்லாம் தலைலி
மடமையுளளா] நிற்றல் கடப்பாடென்று கூறுவர் புலவர்,--(௪-று,)
The learned have said that it is the duty of the lady-love
to preserve her modesty in places other than those detailed
below :—
(1) When the hero chooses to utter a deliberate 116 before
the lady, that he never went astray from the path of virtue
(2) when the lady gets fascinated to such a hero who is capable
of uttering such a lie.
It follows then that the lady is likely to
in the above two places. For example when
to conceal his bad or blamable conduct tells
he had been to deal with a horse, the lady is
it as true, but on

horse

was

meant

the contrary she

and

that he

retorts

had

lose her modesty
the hero, in order
her covertly that
expected to accept

that she knew

been

in the

house

what

of

a courtesan.
iam. —
தலைமகன் தனதொழுக்கம்

தலைமகன்மாட்டுக்

கரந்து

உணர்த்தும்

வழியும் தலைமகள்மாட்டுப் புணர்ச்சி வேட்கை தோற்றிய வழியுமாகிய
வத்தன்மைப்பட்ட இடங்கள் ௮ல்லாத வழியெல்லாம் தலைமகள் மடனொடு
நிற்றல் கடன் என்று சொல்லுவர்,
(எ-று)
When
before the
in spite of
because of

the hero plays the
lady, concealing real
herself, is tempted to
her uncontrollable or

dissembler and utters falsehood
facts and when the lady-love,
have her union with the hero,
irrepressible passion.

Tllustration—* முத்தேர் முறுவலாய் ஈம்வலைப்
புத்தியானை வர்தது காணயான்

பட்டதோர்
தங்கனேன்.,

My dear lady with pearl-like teeth, I caught hold of a new
elephant that fell in my net and I halted to see it.
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When the lady far from accepting it retorted as follows :—
அவ்வியானை

வனப்புடைச் தாகலும் கேட்டேன்,

Oh yés! I heard that
fine to look at.

the elephant

you

(கலித், 97)

speak

of was

very

Here we see the lady being alive to the flagrant lie uttered
by the hero. Hence we see her giving up her modesty.
Illustration—

சவவுச்கை கெடுழ்ச்தமை போற்றி

மதவுடைச்

செவிவி கையென் புதல்வனை நோக்கி
கல்லோர்ச் கொத்சனிர் நீயி ரிஃ?தா
செல்வற் கொத்தனம் யரமென மெல்லவென்
மகன்வயிற் பெயர்தர் தேனே,
(௮5ம் 90)

When I was in bed with my hero, I perceived that the hands
that hugged me fast, slipped a little.
‘Thereon seeing my
son in

the

hands

of

the

foster-mother,

I moved

towards him

saying ‘‘ You are fit to be in the company of courtesans, let me,
however, be content to be with my darling.”

Here we see the lady full of passion for sexual union,
refraining from it, on the plea that the hero’s hands that
embraced her tightly, slipped or relaxed a little.
*யரரினுங் கரதல
யாரினு யாரினு

மென்றேனா வூடினாள்
மென்று.
(குறள் (814)

I told my lady-love that we excelled in our love for each
other, any other couple or couples engaged in love-pursuits; but
she construed that what

I meant

than I did other girls, blamed

me

was,

thatI

loved her

and indulged in a petty

better

love-

quarrel.
Herein
of the lady.

we

observe

the

relaxation in modesty on the

Stitra 206 —

அறத்தொடு
யறத்தியன்

நிற்தங் காலத் தன்றி
மாபில

டோழி

யென்ப.

Arattotu nirkufi kalat tanri
Yarattiyan marapila toli yenpa.

part
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(இ-ள்.)--தலைவி

இக்களவினைத்

தமர்க்கறிவுறுத்தல்

மென்னும் கருத்தினளளாகயெ சாலத்தன்றி, தோழி
- தமர்க்குச் கூறும் முழைமை

The

maid

யிலளென்று

is forbidden

from

அறத்தின்

கூறுவர்

புலவர்,

revealing

attachment on her own account even as an act

வேண்டு

இயல்பாகத்
(எ-று,)

the

clandestine

virtuous in itself,

except on occasions when the lady-love intends and persuades
the maid to inform her near and dear of her love affair.
₹ கரலமாவன
கொதுமலர்
முதலியன,
தலைவி கனவின்கண்ணே

வரைவம்
வெறியாட்டெடுச்தலு
கற்புக்சடம்பூண்டு ஒழுகுகன்றாளை

கொதுமலர் வரைவைக் கருதினார் என்பதும்,

இற்பிறர்தார்ச் கேலாத

வெறியாட்டுத் தம் மனை க்கண் நிஃழ்ச்சதாஉம், தலைவிக்கு

இறச்து

பாடு

பிறக்குமென்றுட் கொண்டு, அவை பிறவாமற் போற்றுதல் தோழிக்குக்
கடனாகலின், இவை நிகழ்வதற்கு முன்னே தமர்க்கறிவித்தல் வேண்டும்
அங்ஙனம்

அறிவியாதிருத்தலின் வழுவாயமை*
தது.

The periods or occasions referred to above are the bid for
the girl made by strangers, and the festival in honour of Velan
or Veriyattu.
It is the duty of the maid to see that there is no
danger to the life of the lady as a result of the unpalatable news

that strangers longed to have

her

remained quite loyal to her lover

hand
in

the

in

wedlock,

clandestine

while she
stage

and

that the Veriyattu, which ill became a noble

family

place

circumstances,

in

her

household.

Under

ordinary

maid ought to have intimated this to the lady’s
as she had not done so.it is termed an anomaly

people took
the

relatives; but
and _ hence the

attempt at recognising the same.
Tlam.—
இது அறத்தொடு

தொடு
மாபிலள்,

நிற்கும்

நிற்கும்

காலத்தன்றி,

கிலை மாபுணர்த்திற்று,

தோழி

தானே

தலைவி ௮றத்

அறத்தொடு

மகிற்கும்

(எ-று.)

This stitra enunciates the convention respecting the process
of Arattotunirral.
The maid cannot do this on her own account,

unless prompted or desired by the lady-herself.

தலைவி அறத்தொடு நிற்குமாறு :--** வீழ்ச்த மாரிப் பெருந்தண் சாரற்

கூதிர்ச் கூதலத் சலரி சாறு
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மாதர் வண்டி னயவருக் தீங்குரன்
மணசாறு லெம்பின் ௮சுண மோர்க்கு

முயர்மலை காடழ் குரைத்த லொள்ளோ
துயர் மருங்கா வன்னைச் இர்சோய்
தீணியு மாறிதுவென வுரைத்த லொன்றோ
செய்யா யாதலிற் கொடியை தோழி
மணிகெழு கெடுவசை யணீபெற நிவந்த

செயலை யந்தளி ரன்னவென்
மசனின்
My

dear

மாமைப் பசலையுங் சண்டே,

maid,

you

have

(ற், 944)

actually

witnessed

the

yellow

- spots that have disfigured my frame which is like the Acdka
tendrils, that sprout up in the lofty hill resembling the blue
gem.
Hence, what you should do is, to inform the lord of the
hills of my anxiety, the hills where the acunaman which haunts
the hill-cave full of sweet smell,
listens attentively to the
humming of the bees which hover round the kitali flowers, that

blossom on the hill-side, mistaking the same for the sweet sound
of the yazh or the lyre.
If not, you should have informed my
mother who is blissfully ignorant of my increasing mental
distress, of the way by which my anxiety could be removed!
As you have not safe-guarded my interest by doing any of
these things you must be termed cruel.

You might have informed the hero in time, of the efforts
made by the mother to arrange for the Veriyatutal and
persuaded the hero to wed the lady before that takes place or
you might have persuaded the mother not to take to veriyattu,
impressing on her the fact that the malady that afflicts the
heroine could be cured only by her union with the hero.

கடவுட்

கற்சுனை

யடையிறச் தவிழ்ந்த '?1

This poem speaks of Arattotunirral

when the

others took to the Veriyattu.
அகவன்
மனவுச்
௮க.வன்
இன்னம்

மகளே யவன் மகளே
கோப்பன்ன ஈன்னெடும்
மகளே பாடுக பாட்டே
பாடுக பாட்டே, ௮வர்

கூந்தல்

நன்னெடுக் குன்றம் பாடிய பாட்டே,”
1.

(ழ், 94)

For translation, see Kalaviyal p. 182,

Narray and
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When the cevili, narray and others were trying
with the assistance of the diviner or the sooth-sayer,
for the change that had come over the lady-love,
asked the foreteller of events, to sing the praise of
hill country, thereby indicating to those assembled
change was caused by a hero.

to find out
the reasen
the maid
the hero’s
that
the

The maid’s “ அறத்தொடு நிற்றல் ?” when the others were
upon divining the cause.
:
Oh Kattuvicci,
order to be

present

who

often

sings

before you,

the praise

Whose

of

hair isas

bent

the gods in
white

as the

string of chank beads, sing well.
Repeat once again the song
in praise of his lofty hill. The idea here is that the change that
had come over the heroine will vanish if he sings the praise of the
hero after the lady’s heart.
‘While the maid, however,

will

wait for

an

opportunity

reveal the secret, the cevili and narray will attempt
&ooe’?
immediately on hearing the love
affair,

to

“ அறத்தொடு
covertly or

openly.
Sutra 207. —
எளித்த
கூறுத

லேத்தல் வேட்கை
லுசாத

லேதீடூ

யுரைத்தல்

தலைப்பா

டூண்மை செப்புங் கிளவியோடு தோகை
யவ்வேழ வகைய மேன்மனார் புலவர்.
Elitta léttal vétkai yuraittal
Kiruta lucata létitu talaippa
tunmai ceppun kilaviyotu tokaii

yavvelu vakaiya venmanar pulavar,
This
kinds,

siitra

(இ-ள்.)
அவனை

tells

us

that

எளித்தல்--தலைவனை

‘‘Arattotu

nirral’’

எளியனாகச்

is

of seven

கூறுதல்,

ஏத்தல்--

உயர்த்துச் கூறல், வேட்கையுரைத்தல்--௮வனது

ஆவலை

மிகுத்

SER PI, கூறுதல் உசாதல்--தலைவியும் தோழியும் வெறியாட்டிடத்தும்
பிரிவிடத்தும் சில கூறுதற்கண்ணே தாமும் பிறருடனேயும், உசாவுதல்,
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ஏதிடு--ஒருவன்

களிறும்,

கைக்கொண்டர்ன்

புலியும், சாயும் போல்வன

காத்து

எனவும், பூத்தச்தான், தழைதச்தான்

எம்மைக்

எனவும்,

இவை

மூதவிய காரணமிட்டு உணர்த்தல், சலைப்பாடு-இருவரும் தாமே எதிர்ப் :
பட்டார், யான் அறிந்திலேன் எனக்கூறுதல், உண்மை செப்புங் களவி
யொடு
தொகைஇ-- என்று ௮வ்வாறனையும்
படைத்து
மொழியாது
பட்டாக்கு கூறுதல் என்னும் இளவியோடே கூட்டி :அத் தன்மைத்தாகய
எழு கூற்றையுடைய அறத்தொடு நிற்றல் என்று கூறுவர் புலவர் எ.று,

Deriding the hero asa simpleton, eulogising him
terms, exaggerating his passion, making
eager or

in high
anxious

inquiries in the midst of peopfe when she and the heroine used
to speak out some facts, in the Veruyattukkalam*as well as
during the time of the hero’s parting from the lady, stating

some feigned reasons and telling them that a hero saved her and
the lady from an elephant,

tiger,

the dog and

the

like,

telling

others interested in the lady that the hero and the lady
met of their own accord and that she has no knowledge of
it, These six fabricated reasons along with her plain or outspoken statement of what happened,

constitute the several ways

of revealing the clandestine love romance.
* எல்லு மெல்லின்

றசைவுமிசவடையேன் ”? 1 (அகம், 110)

ஏத்தல் -₹*பகன்மா யந்தி படுசுட rows
தவன்மறை தேஎம் நோக்கி மற்றிவன்

மகனே

சோதி

என்றனள் ''?

(௮௧ம், 48)

வேட்கையுரைத்தல்
-பூணாச

poss pga

போதந்தாள்

'* 3

(கலித், 89)

கூறுதலுசாதல -*: முருசயர்ந்து

Pw bo

வாடாத

வந்த

முதுவாய்

சான்றேர் வாவெதிர்

வேல '?*

(குதுர, 302)

(இணை, 150, 15)

For translation see Kalaviyal p. 184.
For translation see Kalaviyal p. 186.
For translation see Kalaviyal p. 188.

For translation see Kalaviyal p. 187.
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“sra¢hag

முூளைவா

GeGeHs

ளெயிற்ற

SanGstpw

வள்ளுகர்

Qagesuw

ஞமலி

இளையாக் கண்ண வளைகுபு நெரிதர
ஈடுங்குவன மெழுச்து ஈல்லடி தளர்க்தியா
மிடும்பைகூர் மனத்தே மருண்டு புலம்படச
மாறுபொரு தோட்டிய புகல்வின் வேறுபுலச்

தாகாண் விடையி னணிபெற வந்தெ
மலமா லாயிடை. வெருவுச லஞ்ச
மெல்லிய விணிய மேவாக் ளெக்தெ
மைம்பா லாய்கவி னேத்தி யொண்டொடி
யசைமென் சாய adam GiB
மடமதர் மழைக்கண் இலைமீ Apes

செடுதியு

மூடையே

னென்றனன் ':.1

(குறிஞ்சி 1980-49)

The hound with big nails and bright teeth, pointed
bamboo stumps and waxing angry as
approached it, chased us continuously
winkless eyes;

when,

we

in

fear,

like the

some one or something
bombarding
us with

shifted

from

our

quite unable to move fast, felt mightily worried,
-non-plussed, took ourselves to another place.

place

and

and

utterly

Now, a hero, gracefully approached us like a proud bull
which chased away all its rivals and which perceived a new cow

in a site quite unfamiliar to it, and with a sense of deep concern
for us, who were slowly moving; fully troubled in mind, spoke
to us sweet words of consolation, and waxing eloquent over
our tresses dressed in five different modes addressed us as
“Ye maids with bright bangles,
subtle enticing
features,
beautiful and curved navel and cool and refreshing eyes” and told
us that he had missed many a game while he came a hunting.
In these lines we see the hero
the maid from a wild hunting dog.

rescuing

the

lady-love

and

*கனைவிடு புடையூச் கானங் சல்லென
மடிவிடு விளையர் வெடிபடுத் தெதிரக்

கார்ப்பெய

லுருமிற் பிளிறிச் சர்த்தக

விரும்பிணர்த்
l,

For ranslation see

தடக்கை

யிருநிலஞ்

சேர்த்திச்

-
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செனர்திகழ் கடா௮ஞ் GeGgs@urm Garay
மையல் வேழ மடங்கலி னெதிர்தர
வுய்விட மறியே மாகி யொய்யெனச்
,இருச்துகோ

லெல்வளை

செளிர்ப்ப

காணுமறந்து

விதுப்புறு மனத்தேம் விரைந்தவற் பொருந்திச்
சூருறு மஞ்ஞையி னடுங்க வார்கோ
லுடுவறு

பகழி

யண்ணல்

வாஸ்டச்

யானை

சடுவிசை

யணிமுகத்

தழுத்தலிற்

புண்ணிமிழ் குருதி முகம்பாய்ச் இிழிதரப்
புள்ளி வரி.நுதல் இதைய நில்லா
தீயர்ச்துபுறல்
எணங்குறு

கொடுத்த

மகளி

பின்னர்

சாடுகளங்

நகெடுவே

கடுப்பச்

'தஇண்ணிலைக்

கடம்பின்

நிரளரசை

வளைஇய

துணையறை

மாலையிற்

கைபிணி

விடேஎ

ரையுடைக்
யடுங்களரை

கலுழி

பாய்தலி

னுரவுத்திரை

வாழையி

ஸடுங்கப்

பெருச்தகை

யஞ்சி

லோதி

மஞ்ச

லோம்புகின் னணிஈலங்

மாசறு

சுடர்நுத

தென்முக

mouth

காச்கென

மீடுநினைக்

ஈக்சகனன்,

from
so

லெனையதாஉ௨

னீவி

கோக்கு

Driven or chased
made by the

யசைய

(குறிஞ்சிப்,

fields

the

that the

by

160-189)

the whistling

entire forest

sound
with

resounded

the noise, the elephants full of rut which is likely to enhance
their fury, roared like the thunder during the winter and rolling
and immediately throwing forcibly on the earth their black rough
trunks came up ferociously like the god of Death.

When, with trembling heart and finding no

way

of

escape,

we let slip our sense of modesty, which we valued more than our
and
our sounding bright bangles
lives, ran posthaste with
approaching him, stood like a peacock possessed by the deity.
When,

on the hero directing his dart full of

force

from

the

bow with its bow-string, on the beautiful face of the elephant:
the blood that flowed down from the wounds caused by the
shafts, which
Thi:-—58

pierced

through,

thereby

marring

the

beauty

of
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the spotted mattakam, spilt down like the blood that
spilt in the Veriyattukkalam, where

be sacrificed in order

to appease

the

sheep

murugan

is usually

or goat

who

was

used to

supposed

to have been the cause of the heroine’s mental worry,

ately the elephant
slaught.

retreated being unable to

Then we, without separating

our

hands

which

were

together like the wreath, which could be compared
of maidens,

who

assembled

close to

the

Immedi-

withstand the on-

circular

joined

to the array

stump

or

base

of the strong and durable katampu tree, plunged in the river
freshes full of foam, when, our foot slipping like the plantain
tree that stood in the eroded bank exposed to the attacks of the
waves

that spread on it, we were

carried along

Seeing our plight, the magnanimous
follows :—

the same.

hero addressed us

as

*“Oh ye maids with fine tresses, do not fear. I am here to
save you; nay, I shall be your ardent lover; cast off all doubts
that [ would get separated from you”.
So saying he wiped off
the water

on my

faultless and

bright

forehead and

all the while praying that this clandestine affair

smiled

at me,

must

continue

the

elephant

for a pretty long time.
Here we see the lady-love being rescued

from

as well as the river flood.
** புலிபுலி யென்னும் பூச Capap
வொண்செமங் கழுநீர்க் சண்போ லாயிர
மூசி போய சூழ்செய் மாலையன்
பக்கஞ் சேர்த்திய

செச்சை

டாகஞ்

செஞ்சாந்து

வரிபுனை

வில்லி

னொருஈணை

டியாதோ

மற்றிம்

மாதிறம்

வினவி நிழ்றர் தோனே?”
All
when

ச௪ண்ணியன்

குய்மண்

நீவி
தெரிக்துகொண்
படரென

(அகம். 48)

on a sudden there arose a cry
of *7][த௨ர, "1]தமம”
a hero with red wreaths full of flowers strung together

with the help

of a

needle,

and

with

small

wreaths

made

of
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ceccai, and with withered sandal in the chest,

be pressed against the breasts of women,

which

is

liable to

made’ his appearance

before us with a choice arrow
and the well-built
bow and
inquired of us the direction in which the animal, he chased after,
proceeded,

Here we have a fabricated lie indulged ujfon by the maid
who says that the hero rescued her and her mistress from a tiger.
(9 N@ sm or றின்மை

யறியச் கூறிக்

சொடுஞ்சுழிப் புகா௮ர்த் தெய்வ நோக்கக்
கடுஞ்சூ டருகுவ னினக்கே 1

(௮௧ம், 110)

** ேரிறை முன்கை பற்றி துமர்தர
நாடறி சன்மண மயர்கஞ் சன்னாட்
கலங்க லோம்புமி னிலங்ை மீரென
வீர ஈன்மொழி திரக் கூறித்
துணைபுண ரேற்றி னெம்மொடு
தஞ்சா

வந்து

முழவின் மூதூர் வாயி

னதற்கொண்

லுண்டுறை நிறுத்துப் பெயர்க்தன
டன்றை

யன்ன விருப்போ டென்று

மிரவான் மாலைய னேவரு தோழங்
சர வலர் கடுஇனும் கதகாய் குரைப்பினு
சீதுயி லெழினு நகிலவவெளிப் படினும்
வேய்புளை மென்றோ ஸின்றுயி லென்றும்
பெரு௮ன் பெயரினு முனிய ஓரு௮
(குறிஞ்சிப். 231-44)
னிளமையி ஸனிகர்தன்று மிலனே '”
வளமையிற்

(குறிஞ்சிப், 246)

றன்னிலை திரிர்தன்று மிலனே.

The hero told me that he will wed her publicly with her
relatives actually offering her hand in wed-lock to him and spoke
encouraging

words,

in

order

to

appease

her

mental

anxiety,

adding that she need not be perturbed in mind, that he took to
this clandestine mode of enjoyment for a time, eager as he was

to

1.

derive

the

maximum

enjoyment

Translation see p. 184

that

was

possible

and
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accompanying us persistently like the covering bull that mated
with a cow, went back after leaving us on the bank of the river
full of drinking water, that flowed in the front

of our

old town,

which was always full of the noise of the drum.
night

time

with the same passionate fervour which once characterised
when he had his maiden union with me; but whenever he
if the village guards or those on patrol were on their strict
the angry dogs barked ; if you the (Cevili) kept awake, or the
light shone bright, he will return disappointed, missing his

The hero then

him,
came,
duty,
moon
sweet

nap on

the

used to visit me evey day during

lady

love’s

bamboo-like

arms.

Further,

even

if

we mistook the signal he used to make and returned disappointed
to our home, he would not wax angry on that account.
He is
not beyond the adult stage. Last but not least, he is very well
behaved and his head is not turned by affluence ; further he has
not deviated from the path of virtue that is a permanent
possession of his family.
* கன்மழை பொழிச்த ௮கன்க
யாடுகழை

யடுக்கத் திழிதரு

ணருவி
நாடன்

பெருவரை யன்ன திருவிரல் வியன்மார்பு
மூயங்காது கழிந்த கரளிவன்
மயங்கெழ் மழைக்கண் கலுழு மன்ஞய் ?!
The

maid

informs

the

Cevili

plainly that

‘
(ஐங்குறு, 920)
the

day which

expires or passes on without the embrace of the broad chest of the

hero, who is the chief of the hills full of waving bamboos, where
the hill-stream is formed by the down pour on the lofty hills, the
lady’s beautiful flower—like eyes will shed tears.
In the above illustrations we find the maid actually stating
what happened without any reservation.
* காமர் கடும்புனல் கலக்தெம்மொ டாடுவாள்
தாமரைக்கண் புதைத்தஞ்சித் தளர்ச்சதனோ
னீணாக

டொழுகலா

ஈறுக்தண்டார் தயங்கப்பாய்ச் தருளினாம்

பூணாக முறத்தழீஇப் போதர்தா

னகனகலம்

வருமுலை புணர்ச்தன வென்பதனா லென்றோழி
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யருமழை தரல்வேண்டிற் றருஇற்கும் பெருமையளே
௮வனுச்தான், எனலிதணச்

தூற்புகை

வசனூர் மதியம் வரைசேரி

யுண்டியங்கும்

னவ்வரைத்

தேனி னிறாலென வேணி யிழைத்திருக்கும்
கரனக காடன் மகன்;
சிழகுடி யீசே றுகுடி

மீே

வள்ளி இழ்விழா வரைமிசைச் தேன்றொடா
கொல்லை குரல்வாங்கி மீனா மலைவாழ்்ஈ
சல்ல புரிம் தொழுகலான்;

சரக்தள் சடிகமழமுங் கண்வாங் டெஞ்சிலம்பின்
வரல்கமை

மென்றோட் குறவர் மடமகளிர்

தாம்பிழையார் கேள்வர்த் தொழுதெழலாற் றம்மையரும்
தரம்பிழையார் தாச்தொடுச்த

கோல்,

என வாங்கு.
அறத்சொடு

கின்றேனைக்

கண்டு

இிறப்பட

வென்னையர்ச் குய்த்துமைத்தாள் யாய்;
௮வருச், தெரிகணை

கோக்இச் சிலை சோக்கிச் சண்சேக்

தொருபக லெல்லா மூருத்தெழும் தாறி
யிருவர்சட் குற்றமு மில்லையா லென்று
தெருமக்து சாய்ச்தரர் தலை
People talked freely in public. that

the

hero

who

had

his

bath with us in the rapid hill-stream, with his usual sense of pity,
plunged in the stream with his wreath made of curapunnai, on
seeing the lady-love, with lotus-like eyes closed, being carried
away by the current as her feet slipped, hugged ber

and that

her

breasts

pressed

on

his

broad

in

bosom.

his chest

By

this

public talk or gossip, my lady-love has grown dignified as one
possessing chastity, which is capable of getting us down-pour,

in case we wish to have it.
As for the hero, he is come of the chief of the extensive hillforest, where long bamboo poles are placed in order to hit at

the moon, that chanced to halt at the hill top, having lost its
lustre by the smoke that emerged from the Aki! that was usually
burnt in the loft, coustructed in the millet farm, in order
the wet tresses by the women occupants of the loft.

to dry
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Herein the maid subtly thinks that the hero is of a higher
status, than the heroine.

Oh ye, the residents of this small hamlet! as the inhabitants
of this place have turned away from the path of virtue by their
decision to give the lady-love in marriage to an entire stranger,
without even the slightest thought of allying her with the hero,
who saved her life by rendering timely help,
henceforth the
Valli creeper here will no longer strike root, bee-hives will no

longer form in the hill-tops,
sheaves.

and

the

millet

will cease to yield

Moreover in this hill, with its smell of the Kandal, which
will capture the eyes of those who look at it, the foresters or

the hill men, continue to be unerring

shaftsmen,

only

because

their wives, the young daughters of the Kuravas, with soft
shoulders like the curved bamboos, never fai! to bow before their
husbands as they actually rise
up from
their slumber, in
order to attend to their household duties.

The purpose here is, as follows :—
If there is no yield from the lands, the foresters
of resorting to hunting in order to eke their food.
will be denied to them

as

they are

may think
Even that

likely to miss their aim

and -

consequently their game in hunting.
In this wise I gave out what happened in the clandestine
love affair. The Cevili took to her heart all that I told her and
in her turn faithfully communicated to the Narray the entire
thing.
Sitra 208, —

உற்றுழி யல்லது

சோல்ல லின்மையி

னப்போரள் வேட்கைக் கிழவியி னுணர்ப.
Urruli yallatu colla linmayi
Napporu] vétkaik kilaviyi nunarpa.

This is an exception to the previous siitra,
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மறை

(இ-ள்)--தலைவியர்க்கு ஏதமுற் ௦ இடத்தன்றித் தோழி ௮வ்வாறு
புலப்படுத்துக் கூறாளாதலின், ௮ம்மறை புலப்படுத்.து.தல் விருப்பத்

தைத் தலைவியர் காரணத்தால் தோழியர் உணர்வர் (௭-று.)
It may however be remarked here that the maid
ordinarily disclose the secrets unless there is a pressing
for the same and there is immediate harm or danger to
love. Hence it was up to the maids to understand
whether the lady-love is eager to do the same.

will not
necessity
the ladycarefully

Tlam.—
இத

செவிலிக்குரியதோர் மாபுணர்த்திற்று.

This Sutra enunciates a convention pertaining

to the

Cevili

As the heroine is not likely to reveal anything unless she is
affected by overwhelming passion, the Cevili and Narray will
guage the intentions of the lady-love from the actions and gestures
of the lady-herself. As the verb is in the plural, both the Cevili
and the Narray are capable of such understanding. The purport
here is that the Cevili will learn from the gestures of the ladylove herself, even before the maid tells her the secret.

* அன்னாய் வாழிவேண் டன்னை கின்மகள்
பாலு முண்ணாள்

பழங்கண் கொண்டு

தனிப் தனளென

வினவுதி,

(அகம், 48)

* வலந்த வள்ளி மானோங்கு சாரற்
இளெர்க்த வேங்கைச்

பொன்னேர்

சேணெடும்

பொகங்கர்ப்

புதுமலர் வேண்டிய குறமக

ளின்னா விசைய பூசல் பயிற்றலி
னேக

லடுக்கத் திருளளைச் சிலம்பி

னாஷொள்

வயப்புலி யாகு மஃதெனத்த

மலைகெழு தோர்ப் புலம்பக் கல்லெனச்
சலையுடை யிடத்தர் போதரு காட
னெஞ்சமர் வியன்மார் புடைத்தென
கறிவிப் பேங்சொ

1.

வன்னைக்

லறியலங் கொல்லென

Translation see p. 186.
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விருபாற்

பட்ட சூழ்ச்சி யொருபாற்

சேர்ச்தன்று வாழி தோழி யாச்கை
யின்னுயிர் கழிவ தரயினு மின்மக
ernie ர௬ுண்கட் பசலை

கரம கோயெனச் சொல்லாதிமே,

(அசம், 68)

These are the words of the lady-love,

when

she

feels

that

the maid will reveal the clandestine love affair to the Cevili, who

perceived sudden changes in the lady’s movements.
In the extensive grove adjoining the hills ful! of Vengai trees
encircled by the Valli creeper, the daughters of the Kurava

clan

who were eager to have the Vengai flowers, raised an undesirable
ery as Tiger, Tiger, when the residents of

the

parts,

with

bows

on their left. rushed to the spot to the great uproar of the
occupants of the small hill hamlet, who feared that the tiger which
‘used to devour their cows, had made its appearance.
Similarly I am at a fix to decide whether [ should inform
my mother or not, that the pacalai or the yellow hue that haa
come upon my beautiful flower-like eyes is due to the chest of
the hero who had captured and made my heart his abode.

My mind wavers between two schemes and has not

yet

come to

anyone definite decision; but my dear maid, even if my suffering
becomes so acute as to cause my death, please do not tell my
elders openly, that it is the malady of love that I am ailing from.

Siitra 209 —

சேறிவு
மறிவு

நீறைவுத் சேம்டையு
மநமையும்

பேண்பா

செப்பு
லான.

Cerivu niraivufi cemmaiyufi ceppu
Marivu marumaiyum penpa lana.
This siitra enunciates that the grammar requires that the
lady-love should so conduct herself that her clandestine love
affair

does

not

get

premature

publicity

and

it

is

faulty

or

erroneous t0 have the same known to the public.
(இ-ள்.)--அடக்கமும்,

மனக்கோட்டமின்மையும்,
கன்மை

பயப்பனவும்

மறைபுலப்படாமல்

களவின்ஈட்

தீமைபயப்பனவும்

நிறுத்தும்

உள்ளமும்,

செய்யத்சகுவன

கூறலும்,

அறிவித்தலும்,

உள்ளச்

கருத்

தீறிசல் அருமையும் இலையெல்லாம் பெண்பாற்குக் காரணங்கள், (எ-று)
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இவையுடையள்
எனவே
மறைபுலப்படுத்தற்கு உரியள்
௮ல்லள்
என்பதூஉம் அதனைப் புலப்படுத்தவின்
முற்கூறிய
வழுவமைத்தனவு
மாயிற்று,
இவை வருஞ் சூத்திரத்திற்கும் ஒத்சலிற் சங்ககோக்கு,

Self-control, mentality that can preserve
perversion, narrating what all are fit to
furtive stage, infarming others

ofthe

a secret, absence of
be done during the

things

that

either good or evil, difficulty of guaging one’s real
these are indispensable to a

girl.

can

produce

intention,

all

|

Hence the lady must not reveal

the

secret;

does so, it will come under “ Valuvamaiti’’

if however she

contemplated by the

previous siitra, As this siitra is closely related to the succeeding
one also, this is called Singa nokku 7‘. e.,as the lion when it walks
usually turns
to and fro, this siitra
has reference to the

previous as well as the succeeding one.
Sitra 210.—
போழது

மாறுங் காப்புமென் நிவற்றின்

வழவி னாகிய தற்றங் arc ays
தன்னை யமிதலு மவணூா றஞ்சலு
மிரவினும் பகலினு
கிழவோன்

மன்னை

நீவா லேன்றலும்
வார லேன்றலும்

நன்மையும் தீமையும்-பிறிதினைக் கூறலும்
புரைபட வந்த வன்னவை பிறவும்
வகைதல் வேட்கைப் போநள வேன்ப,
Polutu marun kappumen rivarrin
Valuvi nakiya kurran kattalun
Tannai yalitalu mavani faficalu
Miravinum pakalinu niva venralum
Kilav6n rannai vara lenralum
Nanmaiyum timaiyum piritinaik kiralum
Puraipata vanta vannavai pifavum

Varaital vétkaip porula venpa.
Nach.—
இதுவும்

கின்றது.
Thl.—59

தோழிக்கும்

தலைவிக்கும்

உரியனவாகிய

வழுவமைக்
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(இ-ள்.)--இராப்பொழுதும்,
அக்காலத்து
இடத்துள்ள காவலும் என்று கூறப்பட்டவை

வழியும்,
கண்ணுதும்
ஸமூன்றினது பழைய

முறையிற் பிறமுதலசல் தலைவற்குளசா௫ய கும்.றத்தை யுணர்த்தலும்,
This siitra too tries to reconcile
te the maid and her mistress.

the

anomaly

that

relates

௩

Pointing
deviation

from

out

the

faults

of the

hero

the old traditional methods

recurring
viz., night

route at that untimely hour, and the guard
to be seen ip the place

or

vigilance

where he expects to meet the

இலை,
தலைவற்கு
௮ச்சம் உளவகைக்
நிகழும் இன்பத்தைச் துன்பமாகக் ருதுதலும்

from
time,

his
the

usually

lady,

சருதுதலும்
அவனால்
உடையவாயிற்றேனும்,

அன்புபற்றிச்
கூறலின்
அமைந்தது.
அப்பொழுதிற்
றலைவனது
செலவு வரவு கிகழ்ச்துழியே இக்குற்றம் காட்டுவசென்று கொள்க.
Although the above mentioned things pre-suppose fear in
the heart of the hero, and consequently the pleasure that is to
be the result of his coming, is turned into anxiety, this anomaly
has been reconciled, as such thoughts are the outcome of the
ardent love of the lady for the hero.

Further, these

faults arise

only when the hero comes and goes back.

“ மன்று பாட Sig”!

(Hae

This is to illustrate the fault that

148)
acerned

from

the

hero’s

failure to keep to the time.
** ஈர்க்த ணாடையை

யெல்லி மாலையை

சோர்ந்துவீழ் ச. தப்பினள் Grief

gah

ஜொளிதிகழ் ஜெடழியர் கவணையர் வில்லர்
கனிறென வார்ப்பவ ரேனல்கா வலசே ?? (கலித், 52)

If you with your wet clothes that can be used
and the night dress that can be

used

during

your

during

bath,

sojourn with

the lady-love dare to come to the place of meeting, fixed by the
lady, then, those who guard the millet-farm will raise a hue and
-1,

Translation, Poruliyal 12.
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ery imagining

that a wild elephant had made its appearance and

rush forth with their bright and partially consumed fire-brands,
roused by the signals that you make with your horn or bugle.

' This poem points out the error or flaw
guard that is being kept over the lady.

depicting the strict

தன்னை
அழிதலும்--௮வன்
அக்காலத்து
அவ்வழியில் சனியே
வருதற்கு யான் ஏதுவாயினேன் எனத் தன்னை அழிவுபடுச் துசைத்தலும்,

The pathetic words of the

lady-love

representing

was after all the cause for the*hero’s coming

to her

in

of night,
* நீதவ men_eow

that she
the

dead

water Aarau

னானா வரும்படர் செய்த
யானே

தோழி

(அகம், 79)

யேனே?”

தவறுடை

You are not to be blamed.
11%
1 (ஸ்கர் மயம்
for having given considerable pain to you.
அவன் வரவினை உவவாது துன்பங் கூர்தல்
அவன்கண் அன்பாகலின் அமைத்தார்,

1௧௦3

வழுவாயினும் ௮.தவும்

Even though her waxing anxious without being pleased:
with his arrival, is against rules, that anomaly
has been
reeonciled as the anxiety was born after all from her deep
concern and love for the hero.
அவண் ஊறு௮ஞ்சலும்--அவ்வழியிடத்துத்

தலைவற்கு

வரும் ஏதம்

அஞ்சுதலும்,

்

The lady dreading the possible obstacles the hero is likely
to meet with in his passage during night.
* அஞ்சுவல் வாழி யைய

வாரிருட்

கொரய்கிய ரீன்ற cows Ser

வெஞ்செ

வுழுவை திரிதருங் சாடே,”?

T dread like anything, the forest in which

full of strength,

roam

about

entertaining fear on account
on his way.

freely.

Here

of the tiger that

the furious tigers

we
may

see

the

lady

attack

him
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“: ஒருகாள் விழும முறினும் வழிகாள்

வாழ்குவ எல்லளென் சோழி.”

(அகம். 18)

Supposing some mishap befalls the hero, the lady will not °
outlive that incident and live to see the next day’s dawn.
ஆறின்னாமையாவது---விலங்கு

யீடு சிகழுமென் ஐஞ்சுதல். இது

முதலியவற்றான்

ஈன்கு

வரவிற்கு

மதியாமையின்

இடை

வழுலாயினும்

அன்பு மிகுதியானமைத்தார்.

What is connoted by the ௬௦௭0** ஆதின்னாமை”? is as follows :—
Fear entertained on account of the hindrances or obstacles
in the way—Although it should be characterised as an error or
a flaw, inas much asthe lady has not properly judged the
prowess or valour of the hero, this has been approved as within
‘rules.
இரவிலும் பகலிலும் &

an

crarngi—The

maid

asking

the

hero

(கம்,

120)

to come either during night or day-time.
* வல்வி'விளையசோ டெல்லிச் செல்லாது
சேர்தனை செலினே சதைகுவ தண்டேர

பெண்ணை

யோக்யெ வெண்மணற

படப்பை

யன்றி லகவு மாங்கட்
சிறுகுர

What

னெய்தலெம்

பெருங்கழி

நாட்டே,”

will you lose if you, without proceeding straight

to

your place with the youngsters wielding the strong bow, halt
in our place which adjoins the back-waters full of the Neydal
tree with its small

sand

tendrils

where,

in

studded with palm trees, the

the

andril

fields

full

birds

remain erying

ceaselessly.

of

white

. * பூவேய் புன்னையர் தண்பொழில்
வாவே

தெய்ய மணக்தனை

செலற்கே,??

You kindly come to the grove full of the
smelling flowers in order to wed me.

(அகம். 940)

Punnai trees with

Here, although the lady requests the hero ‘to visit her
without any fear regarding the publicity of the secret union,
yet, it has been accepted as the words emanate

of the lady.

from

the anxiety

:
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இழவோன்
தன்னை
வாரல் என்றலும்- தோழியும் தலைவியும்
தலைமை செய்துகொண்டு தலைவனை வாரற்க என்று கூறுதலும்,

The maid and the lady-love taking the lead and
hero not to visit them.

asking the

Here the lead is no doubt an error but it has been conceded
as the words are the outcome of the lady’s love.

** இரவு வார லைய விரவுவீ
யகலறை hse arb
பகலும் பெறுதிமிவ டடமென்றோளே.””

(கலித், 69)

Please do not come during night time to this hilly part
where the flowers fall down on the broad rocks causing various
You can easily have her embrace
figures to be formed on it.
'
.
even in broad day-light.
In these lines we find the
turn up during night.

'* பகல்வரிற் ஈவ்வை
Dear lord,

if you

lady

requesting

யஞ்சுதும்'"

visit

us

the hero

not

to

(அகம், 118)

during

day we fear

the public

scandal or aspersion.
6 நல்வரை

நாட

நீவரின்

மெல்விய லோருர் தான்வா ழலளே ''
Oh!
cease

to

(௮௧ம். 12)

lord of the hill tract, if you visit us, the
live,

as

in

either

case

there

lady-love

is cause for

her

will

mental

worry.
Here we see the

lady

warning

the hero against visiting

her

both during day and during night.
* சன்மையும்
பொருண்மேல் வைத்து
Indirectly

BSeoyo

INRers

a pgyd—ONC
srt

ஈன்மையும் தமையும் சலைவற் கேர்பச் கூறலும்,

informing

the

hero

of

the good

or

that may take place attributing the same to a third

bad things

person.
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“கழிபெருல் காதல சாயினுஞ் Fa aC agit
பழியொடு வரூ௨ மின்பம் வெஃகார் *'.

(அகம். 119)

Though they are inflamed by high passion,

virtuous

will not relish or like to have

pleasure seasoned or

people

blended

with

reproach or infamy.
Here too we see

the recognised

anomaly,

as the

hero has

been instructed in the path of virtue indirectly.
பழியொடு

வரூ௨

மின்பம்

வெஃகார்?",

எனவே,
புகழொடு வரூஉம் இன்பம் வெஃகுவசெனக் கொள்ளவைத்தலின்
மன்மையும் தீமையும் பிறிதின்மேல்வைத்துக் கூறிற்றாம்.
When it is said that virtuous men will not desire to have
pleasure mixed with infamy, it naturally follows that they will
accept only pleasure mixed with fame.
புரைபட
போல்வன

வர்த

அன்னவை

பிறவும்--வழுப்படவந்த

பிறவும்.

“வை
சொதுமலர்

இவை

.

ஊடற்கணின்றியும் தலைவனைக்
கொடியன்
என்றலும்,
வரைகன்றார்
என்றலும்,
அ௮ன்னைவெறியெடுக்இன்றாள்

என்றலும் பிறவுமாம்,
These

and other similar things have

been

characterised

as

grammatical flaws or anomalies.
They are; characterising or blaming the hero as a cruel or
wicked man, even in times other than ital; informing the hero
that strangers have come to wed the lady and that the mothers
have decided to take to the Veriyattu. .

“* பகையினோய் செய்தான் '”

(கவித், 40)

The hero has given me an incurable

Here we see the lady calling

does not take place.

the

malady.

hero cruel even when 04௧!
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“: இனையுண் கேழ விரியப்
சறுபொறி

புனவன்

மாட்டிய பெருங்கல்

லட

ரொண்கேழ் வயப்புவி படூ௨ காட
னார்.
தர வர் தன னாயினும் படப்பை

யின்முசுப் பெறுங்கலை ஈன்மேய லாரும்
பன்மலர்ச் கான்யாற் அம்பர்க் கருங்கலை,
கடும்பாட்டு ஒருடையொடு

சாவன

௮களும்

பெருவரை சீழல் வருகுவன் குளவியொடு
கூவிளக் சதைர்த
(pw

3a

கண்ணியன் யாவது

பெறுகுவ னல்லன்

புலவி கொளீஇயர்தன்

ம£லயினும் பெரிதே ”',

Whoever might have sent him,

who

is the lord of the hill- ’

country, where, in the big stone set up as a trap

by the

owner

of the millet farm in order to catch the wild boar that may
come to feed on the millet, the strong tiger with the bright
colour or hue gets entangled, he, who wears the wreath woven
with the wild jasmine and the kivilam, often makes
his
appearance in the big bamboo bush, where in the high or
elevated bank of the wild rivulet full of. variegated flowers, the
big male monkeys take in sweet food and the big stags frolic or cut
capers

with the hill-goats; but what

avails

his

visit ; he

cannot-

hope to have even the ghost of a chance to embrace and enjoy
her. I care two figs even if his displeasure is as big as the hill
he himself is the lord of.

This poem informs the hero who sits in cifaipputam

of

the

attempt of the strangers to wed the lady.
*: தடம்பங் களிறும் பாடித் தொடகங்குபு
தோடும் தொடலையும் சைகொண்டல்கலு

மாடிப் பாடினனாச

னன்றோ.”'

(௮ம். 198)

Is it-proper on her part to sing the praises of the katampu
and the kaliru, the distinguishing wreath and the vehicle of
muruga

respectively,

wearing

the petals

and

the

wreaths

and

take to dancing and merriment ?
These lines inform the hero of the veriyattu

the lady’s mother.

undertaken

by
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வரைதல் வேட்கைப் பொருளவென்ப,
All these relate to or speak of the various wishes or ideas
during the interval when the hero is constantly away, with
intent to make him wed the, lady-love without delay.
These,

though at first they

may

appear

as flaws,

yet

they

have been treated as recognised anomalies inasmuch as they lead
to the hero’s wedding witb the lady.
Tlam.—
All

the

above

things,

were

mentioned

dislike for union, but simply to induce

not

because

or persuade

the

of

hero

her

to

wed her at the earliest opportunity.
Now

all these things

have

been

already

included

in

the

places where the maid used to have her say. Ifso, why should
they be repeated here? ‘The reply is ‘‘The above things may appear
to

be errors or

anomalies;

consistent constant

but

as these

have

their bases

love, they have been mentioned

on

as recognised

anomalies.

Sitra 211—
வேட்கை மறுத்துக் கிளந்தாங் தசைத்தல்
மரீஇய மநங்கி னுரித்தேன மோழிப.
Vétkai maruttuk kilantan kuraittal
Mariiya marunki nurittena molipa.
This

siitra

treats

of

the

recognised

anomaly

regarding

Kaikkilai and Peruntinai which get mixed with dramatic usage,
for the hero and the heroine
mutually inform each other,
when they happen to meet, the change in their hearts’ desire.
“gor

பிஃதொத்த

னாணிலன் றன்னோடு

மேவேமென் பாரையும் மேவினன் கைப்பற்று
மேவினு மேவாச் ஃடையு மஃதெல்லா
நீயறிதி யானஃ தறிசல்லேன் பூவமன்ற
மெல்லிணர் செல்லாக் கொடியன்னாய் நின்னையான்

புல்லினி தாகலிழ் புல்வினே னெல்லா
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தீமக்சனி தென்று வலிதிற் பிறர்க்கின்னா
செய்வது

ஈன்ராமோ

மற்று ;

சுடர்த்தொடீஇ, போற்றாய் களைநின் முதுக்குறைமை
போற்றிக்கேள்

வேட்டார்ச் னிதாயினல்ல த சீர்ச்சினிதென்
nes uGair நீரண்பவர்

செய்வதறிசல்லேன்
ஐவா

;

யாது

செய்வேன்

கொலோ

யமவி னிடைப்பட்டு சைவரரர

மையின் மதியின் விளங்கு மூகத்தானை
வெளவிக்சொளலு

மநீனெனக்

காண்டன்று :

அறனு மதுகண்டற் ரூயிற் நிறணின்றிக்
கூறுஞ் சொற்

கேளா

னலிதரும்

பண்டு

காம்

வேறல்ல மென்பதொன் அுண்டா லவனோடு
மாறுண்டோ கெஞ்சே ஈமக்கு,
This poem is an illustration of Peruntinai,
The heroine exclaimed ‘Here is a fellow who will lay
his hands violently on a girl who is not sexually inclined,
while he himself is full of sexual desire.
He is utterly void of

shame.”
The hero on listening to this, told her, ‘(you know the good
or bad effects of the presence of those physical demonstrations,

which are the results of the

craving for sexual union.

For my

part, I will not care to watch or observe whether there is desire
or not for sexual union.
Oh ye! who are like the creeper dense
with branches full of flowers, I hugged your frame because that

act gave me pleasure.”
Thereon the heroine retorted ‘‘Do you think that this forcible

- act of hugging one who is no willing party to the act and doing
harm to one, simply on the pretext that act gives you pleasure,
will beget the right sort of happiness or enjoyment,”
The commentator observes here that this is an illustration
to show the refusal of the heroine to be a party to the sexual
act as the hero here happens to be of an inferior status.
Thl.—60
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The hero, however, continued as follows :—
**Oh maid with glittering bangles, pleasc give up your
solitude in this your advanced ‘age.
Please listen with a
patronising attitude to what I say.
Some people desirous of
drinking water, will do so because they like it, and not because
their act will please the water.” So saying, he added, I am
non-plussed being caught by a five-hooded serpent and at
a loss to know what to do, and after addressing his heart for
a

while,

declared

that

a

forcible

union: with

faces are as beautiful as the spotless
as one of the eight kinds of union. *

women,

Here the heroine is described as the five-hooded

serpent,

The lady-love who listened carefully to his words
as follows :—
the

whose

moon, has been construed

then

said

In case this sort of union has been treated in the texts and
worldly usage too endorses it; if he does not listen to my

remonstrances and gets enfeebled in heart and

in physique, and

further,

previous birth or

if

in

his

heart

he

feels

that in the

births we were not strangers, then my blessed mind! why should
you differ from him. So saying she consented to the union.
* எறித்த படையோன்
நெறித்துவிட் டன்ன
பொழுக்கல்லா

முடங்க

கிழையேசா

கோய்செய்தாய்

னீஈல் னுண்டென் ஸனுயிர் ”.

bent

மடங்க
லென்னைப்'

பொதீஇகிறுக்கல்லே

(வித். 94)

The dwarf addressing the lady said “you, with your back
like the ploughshare and full beauty that seems to have

been tora asunder, have caused in me a malady

which

I cannot

endure. I can hardly bear it. My life is entirely in your hands,
Pray tell me what you intend to do.”

This too forms part of Peruntinai as the hero happens
aservant
rarely in
recognised

or one
Kalavu

to -

of inferior status. Of course this occurs very
and Karpu, hence it has been included as

anomaly,

2
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புள்ளிக் கள்வன் புனல்சேர் பொதுக்கம்போல்

வள்ளூஇர் போழ்ச்தனவும் வாளெயி அுற்றனவு

மொள்ளிதழ் சோர்ஈ்ததின் கண்ணியு ஈல்லார்
சரறுபு £றச் வெந்தகின் மார்பர்
தவறுதல் சாலாவோ

கூறு '”,

The heroine is angry with

(கலி. 88)

the hero for his undesirable

and

improper conduct, when the hero remonstrates with her.
She at once retorts thus :—
Ah! here is a wonderful creature.
You tell me that you are
spotless. The bruisés or scratches caused by the big nails are
visible in your frame, as the impressions or foot-prints on the
sea-shore caused

by

the

movements

of crabs,

the

impressions,

caused by the press of the teeth; your wreaths with their
petals faded and your chest

that

has grown red by the

_of the Parattayar, who have grown angry
these enough to reveal your mistakes.
“ குதிரை யோ வீறியது ''
“Is it the
person?”

horse

These and similar

that

things

(sels.

caused

with you;

‘are not

scratches

on

96)

these

usually

bright
beating

the

speeches

men, are being adopted at times by superior folk

your

of inferior

also.

Ham.—
இதுவும் தலைமஈட்குர் தோழிக்கும் உரியதோர் இயல் புணர்த்திற்று.

வரைதல்

மறுத்துப்பட்டாங்கு

வேட்கைப் பொருளாற் கூறுதலை

மருவிய பக்க
கூறிச் சொல்லுதல் மருவியபக்கத்தினுரிச்சென்றவாறு,
கூறலும்
அவ்வழிப்பட்டாங்கு
நீட்டித்தவிடம்,
மாவதுகளவொழுக்கம்

ஆம். (௭-2)
இறுத உரிக்க 600 enunciates
heroine and her maid,

a

convention
,

relating

to

the

It is usual for the heroine to plainly ask the hero to wed
Here
her, instead of indulging in covert concealed talks.
“ pa@dwuéew”

indicates the extension or

the clandestine love affair.
told.

abnormal

In such cases plain truth

duration of

used to be
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*: கொடிச்ரி யின்குரல் ளெொசெச் தடுக்கத்துப்
பைங்குச லேனம் படர்தரு இளியெனச்
காவலுங் சடியுஈர் போல்வர்

மாமலை சாட வசைர்தனை கொண்மே”'

(ஜக்குறு, 989)

The lady’s kith and kin are likely to relieve her of her

of guarding
here,

this® millet-farm,

mistaking

Hence, Oh!

her

sweet

lord of the

duty

witnessing the on-rush of parrots

voice

for

one

of

their

hill country, kindly accept

own

her

kind.

in open

wedding.
Sitra

212.—

தேரும் யானையும் குதிரையும் பிறவு
ழுர்ந்தன நியங்கலு ழரிய சென்ப,
Térum

yanaiyum

Mirntana
இ.௫,

kutiraiyum

piravu

riyankalu muriya renpa.

களவொழுக்கத்துக்கு

: மறுத்லையாயதோர்

வமுவமைக்

இன்றது.
(இ-ள்.)--தேர்

முதலியவற்றையும்

பிற

வூர்திகளையும்

ஏறிச்

சென்று கூடுதலையும் உரியர் தலைவரென்று கூறுவர் புலவர், (எ-று)
. *பிற ? ஆவன கோவேறு கழுசையுஞ் ஏிவிகையும் முதலியனவாம்.
இது செல்வக் குறைபாடின்மை கூலுதலான் ௮மைச்சது.
This sitra aims at recognising an anomaly
principle, antogonistic to the furtive love-affair.
The learned savants tell us

which

also that the heroes are

to visit the heroine, riding on the chariots and other

is, in
entitled

vehicles.

The word ‘ pira’” connotes mules, litters or palanquins etc.
As this tells us of the absence of the lack of wealth, this has

been recognised,
* குறியின்றிப் பன்னாணின்
டெறிஇஷா
வறிவஞ

செறிவளை

யிமிழ்கான

ஈடூச்சிண்டேர் வருபதங்கண்
லெதிர்கொண்டா

ருழச்தேங்கி யாய்கலம்

தோரரர.விவளைநீ

ளென்பதோ

வறிதாகச்

துறர்சசை''

(கலித், 1987)
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Is it because the heroine always

expected

you

without any

idea when your chariot will mako its appearance, that you have
deemed it proper to forsake her so that her bangles slipped down
as the good that she derived from immersing her mind in anxiety
was practically negligible.
்
நிலலமணம் கொட்குமோர்

தேருண் டெனவே

'? (அகம். 90)

Suspecting that there should be a chariot frequenting or
racing round the sand as white as the moon-light.
“Pago
epee

LagH

sas

C@ene®

னுச்சிச் சுட்டுவிரற் சேர்த்தி

மற இற் பெண்டி சம்பல் தூற்றச்
திறுகோல் வலக்தனள் ௮ன்னை
வலச்சனென்

வாழி தோழி

புதுமலர் இீண்டிய

யலைப்ப

கானற்்

பூராறு குரூஉச்சுவழ்

கடுமா பூண்ட கெடுர்தேர் கடைஇ
நடுசாள் வரூ௨

மியதேதர்ச் சொண்கனொடு

செலவயர்ச் தஇ௫னால் யானே
'யலர்சுமர் தொழிகவிவ் வழுங்க

லூசே.

(ஈம்,

149)

I am terribly worried on
* நீரு மகர [௧03! fare thee well.
mother, who accepts as
by
cane
small
seeing you beaten by a
on you by -the women
cast
scandal
or
gospel truth, the aspersion
and casting the
places,
different
in
assemble
in the street. who
fingers on their
their
placing
and
me
on
eyes
their
of
corner
Hence
of you.
ill
speak
and
surprised
being
as
noses, pretend
comes
who
hero,
the
with
elopement
your
to
I give my consent
by
drawn
chariot
dofty
his
in
night
of
dead
the
in
to visit you
them,
Let
colour.
fine
of
and
manes,
with
horses
fleet-footed
if they want, go on scandalising ”’

“sexe
-.

Gases yout or $A

நெடூசீ ரிருங்கலிப் பரிமெலிச் தசைஇ
வல்லி லிளையசொ டெல்லிச் செல்லாது
சேர்ந்தனை செலினே சிதைகுவ துண்டோ

பெண்ணை
யன்றி

லகவு

யோக்கிய வெண்மணற் படப்பை
மாங்கண்

சிறுகுர னெய்தலெம்

பெருங்கழி

மாட்டே."
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My dear hero! As the mules that have been dragging your
chariot and that have wounded their legs owing to the plunge
or leap of the cura fish, have become well-nigh jaded by the
difficult passage across the back waters, what harm will accrue,
if you, without venturing to move in the night with your young
retinue, take rest in our place, surrounded by the extensive
back-waters with‘their Neytal flowers in bunches, where, in the
bright and sparkling sand, full of groves with lofty palm trees,
the andril birds invite their female ones.”
From this we can infer
hero and
vehicles.

the

lady-love

that even

used

“* கடுங்கட் காளை யொடு

during

to’ ride

the

elopements,
chariot

and

the.
other

மெடுந்தே பேறிக்

கோள்வல் வேங்லை மலையிறக் கொழிய
வேறுபல் லருஞ்சுர மிறக்தன எவளெனக்
கூறுமின் வாழியோ
கற்றோ

ணயக்து

வாறுசென்

மாக்கள்

பாராட்டி

யெற்கெடுச்திருந்த வறனில் யாய்க்கே,!*

(ஐங்குறு, 885)

These are the words of the lady-love who asks the passers—
by in the mid-jungle when

she eloped as a result of her parents

refusing to leave her to her choice in matters matrimonial.

who

“Oh ye passers by, kindly inform my uncharitable
. mother,
spoiled me by her over-indulgence, that she, whom she

fervently brought up has crossed over to a desert track in a
lofty chariot with the dauntless hero, leaving behind the hills
wherein roam at will the tigers adept in waylaying animals.
Sitra 213.

* உண்டற் தரிய'வல்லாப் போருளை
யுண்டன போலக் கூறலு

மாபே.''

Untar kuriya vallap porulai
Yuntana pola-k kiyalu marapé.”

Here is another
ஞணர்த்தும்

convention.

வழுவமைகன்ற.து.

இது

சொல்

வேறுபட்டூப்
்

பொரு
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“eem > ஜொழிலை நிகழ்த் துதற்கு உரிய வல்லாத பொருளை
அத்தொழிலை நீகழ்த்திவவாகப் புலனெறி வழக்கஞ் செய்தலும் மரபு.
எ-று.
This siitra aims at recognising the anomaly caused
change

context.

in

meaning

In

the

of

certain

dramatic

words,

with

convention,

that certain things are said
not capable of the same.

to

it

by

the

to

the

reference

is usual

to

lay out

consume while those things

are

*புரிபு நீ புறமாறிப் போக்கெண்ணிப் புதிதிணடிப்
பெருகிய செல்வத்தாற் பெயர்த்தர லொல்வதோ
செயலையச் தளிசேய்க்கு மொழிஈல மச்சலம்
பயலையா னுணப்பட்டுப் பண்டைநீ ரொழிஆ்தக்கால்,'”
(கலவித், 15)
Do you think

that the

new

wealth

that

you

intend

to

amass by parting from this lady-love, can recover or get back
the old colour and charm as beautiful as the Asoka tendrils,

which this lady once had

and

which have faded owing

to the

persistent thought that you will part from her in quest of external

wealth, discarding the internal sexual

bliss.

Further according to the canons or Utti, known as “ 2wsg4
கொண்டுணர்தல்?” it is usual to describe things that are not
objects of consumption as capable of being eaten or consumed.
தோணல
வேணீ

முண்டு துறக்கப் பட்டோச்
ருண்ட குடையோ

ரன்னர்

ஈல்குகர் புரிக்து ஈலனுணப்
அல்குஈர் பேசிய

வரோ

பட்டோ ரர்
ரன்னர்

கூடினர் புரிந்து குணனுணப்
சூடு நிட்ட பூவோ

ரன்னர்.”

்

பட்டோர்
(வித், 98)

‘The women forsaken or discarded by their lovers who

tasted or enjoyed fully the pleasure born of their
not a whit better, than the ola basket that
water and afterwards cast away as refuse.
Those forsaken by their lovers after
than a depopulated village or town.

embrace,

have

are

is used for drinking

enjoyment

are

worse

_
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Again those neglected or given up by their paramours after
being enjoyed, are more despicable than the flowers that were
once worn in the hair and afterwards cast away.
By virtue

of the particle

Um,

acts

other

than eating

are

also contemplated.
* சண்ணுங் கொளச்சேறி
இன்னு

மவர்ச்காண

செஞ்சே

யிவையென்னைச்

லுற்று.””

(குறள்,

1244)

My dear heart, if you are bent upon going to my hero,
please do me the favour of taking my eyes too with you.
These actually eat me away because of the passion to see him ,;
but, if you proceed alone, I will be nowhere, being eaten away
by them, which will worry mein and out of season and press me

to show the hero to them.
** புல்லிக் இடந்தேன் புடைபெயர்ச்தேன் அவ்வளவில்
அள்ளிக்கொள் வற்ழே பசப்பு,”
Once, I, who was clasped in a tight embrace with my lover,
just, relaxed a little, when, even during that very short respite;

the yellow-spots in my body were so numerous

as to

be

felt

or

measured by the hand.
உள்ளின் உள்ளம் வேமேயுள்ளா
இிருப்பினெம் மளவைச்
வான்றோய் வற்றே

தன்றே

வருத்தி

சாமம்

சான்றோரல்லர் யாம£ீஇ யோசே,”
My heart boils when

I

think

of

my

(Gave. 102)
hero.

To

rest

quiet

without sending my thought after him is not within my province
but the sexual passion torments me like anything, and it has
spread as high as the heavens.
Sure, he whom I espoused, is far
from being a virtuous one.

His want or lack of affection was clear as he had not guaged
my

anxiety.

He is

shameless

inasmuch as he has preferred to

stay where he is, without caring for the
cast on me by the villagers.

“he

bas

forgotten

human

scandals that had been

He has swerved

nature, which

from

tempts

his

men

duty

as

to lead
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the household life with their sweet-hearts,

His want of pity or

consideration is apparent from his not having come in time to
allay my grief. Last but not least he has assumed. the role of
a liar as he has not come
him.

Taking all these

back

to me

within the period fixed by

into consideration,

hero a non-virtuous person.
a virtuous person have been
Tirukkural as follows:—

the

Beroine

calls

the

The characteristics or traits of
given ina beautiful couplet in

* அன்புகர ணொப்புரவு சீண்ணோட்டம்

டைந்துசால் பூன்றிய எண்,

வாய்மையோ

(குறள், 989)

Love or affection. sense of shame, an eye on duty, pity or
consideration and truth all these five are the pillars that support
the edifice known as Calpu or perfection.
Sitra 214.

போநளேன

மோழீதலும் வரைநீலை

யின்றே

காப்புக் கைம்மிதத லுண்மை யான.
Porilena molitalum varainilai yinra
Kappukkaim mikuta lunmaiy4na.

இ. களவின்சண் தோரழிக்குரியதோர் வழுவமை4ன்.ற௮,
(இ-ள்.) எமர் வரைவு கோரமைக்குக் காரணம் பொருள் வேண்டி
யெனத் தோழி கூறலும் நீக்கு கிலைமையின்௮ு, காவல் மிகுதியால் தலை
விக்கு வருத்தங் கைகடத்தலுண்டரகையால்
உம்மையாற் பொருளே
வேண்டுவ

யன்றி

எ-று,

ஊரும் காடும்

மலையும் முதலியன

சென்றலும் கொள்க, .

This Sutra speaks of the recognised anomaly
maid in the clandestine stage.

relating to the

As the lady’s mental anxiety is likely to overstep the
ordinary bounds, the statement of the maid that the craving
for wealth was the main reason for the delay in wedding, cannot

be avoided.
Thi. ~61
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From the particle Um,

we

can take it that, besides wealth,

the town, forest and the hills too will be included if necessary.
* சான்றோர் வருர்திய வருத்தமு நமது

வான்றோய் வன்ன குடிமையு கோக்க ”?,
In these lines we see the craving or demand for wealth as well
as the hills.
Ilam. This Sutra enunciates
the clandestine stage.

the

nature of the hero during

The maid cannot be prevented from saying that the hero
should part in quest of wealth. In those days it was usual for
the bridegroom to offer money, jewels or lands to the bride of his

choice.
Sitra

215.
அன்பே

யறனே

யின்ப நாணோடூ

துறந்த ஒழக்கம் பழித்தன் றகலி
ஜேன்றும் வேண்டா

காப்பி னுள்ளே,

Anpé yarané yinpa nanotu
Turanta olukkam palittan rakali
nonrum vénta kappi nullé.
இது

தோழி

பொருளென

மொழிதற்குத்

தலைவியும்

உடன்பட்டு,

நிற்றற்குரிய ளென்றலின் மேலதற்கோர் புறனடை,
This Sutra is an exception to the
enunciates that the lady love too will be
maid’s statement that wealth alone
striking the marriage alliance,

. (இ-ள்.)--கரவல்
அத் தலைவன்கண்

த:௦க்கு

நிகழும் அன்பும்,

இன்றியமையா

யுடைத்தன்று
வேண்டா,

மிகுதியாற்
இன்பமும்

ஆகையினாலே,

previous one ag this
a willing party to the

is the cause for the delay in

றலைவிக்கு

வருத்தம் நிகழ்ச்த விடச்

குடி.ப்பிறந்தோச்

காணும்

அவற்றை

ஒழுகும் ௮றனும்,

௮ஈன்.ற ஒழுகலா.று,
வழுவாமென்று

(எ-று).

*For translation of this poem see page

்.

*

பழி

களையல்
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The conduct or deportment void of the love for the lady,
the virtuous life which characterises men born in high society
and the pleasure and sense of

modesty

indispensable

not considered blameworthy, when the lady-love
worried owing to the very strict guard or vigilance.
are not to be discarded or eliminated as anomalies,

to men are

gets mightily
Hence they

Uam.—
இதனாற்
சொல்லியது
நினைத்து
வருந்தப்பெறான்

கொடுக்குமாறு

முயல

அன்பையும் அறத்தையும் இன்பத்தையும்
எனவும்
மாணத்தைக்
கைவிட்டுத் தமர்

வேண்டுமென்பதூஉம்

கூறியவாறாம்.

இவை

ஒரு வழித் தணத்தற்கண் நிகழ்வன.
The hero is not expected to feel worried, thinking of the love,
virtue or pleasure and it is up to him to persuade the girl’s
parents to give their girl in marriage to him, even discarding or
throwing to the winds his sense of shameor his duty, if it
comes to that.
Siitra 216.

சுரமென மொழிதலும் வசைநீலை யின்றே.
Curamena molitalum varainilai yinreé.
இத

தோழிக்கும் தலைவிக்கும் உரியதோர்

This aims at recognising

another

றது,
வழுவமைககன்

anomaly,

that

relates to

the maid and the lady-love.

8ீ

தலைவியும்
தோழியும்
பிரியக் கருதிய வழி,
(இ-ள்.)--தலைவன்
இடம் எல்லாவற்றானும் போதற்கரிய கிலமெனச் கூறி
போன்ற

விலக்குதலும் சீக்கு நிலைமையின்று.

(௪-து;)

The attempt on the part of the maid and the lady-love
to prevent or dissuade the hero from parting from them, pointing
eut to him that the land he is bent upon
impassable, cannot be avoided.

“ Bag

traversing

ணெடுவேலி போலச் கொலைவர்

'சொடுமரக் தேய்த்தார் பதுக்கை நிசைத்த

கடுவை யாராற் றறுசுனை முற்றி

was

utterly
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யுடங்குநீர் வேட்ட வுடம்புயங் யொனை
கடுஈ்தாம் பதிபாங்குக கைதெறப் பட்டு
வெறிகினா

வேருூகச் சார்ச்சார லோடி.

கெறிமயக்குற்ற கிரம்பாமீ டத தஞ்
Apso மி.துஞ்ர யேற்பினு மஞ்சு:
5௮,-னீச்துப் பொருள் ௨யிம் செல்வோ

யுரனுடை யுள்ளத்தை,!”
love

(கவித்

12),

Oh ye hero! who is proceeding to. the forest actuated by the
of wealth, discarding the girl with the sweet-smelling

forehead,

who, even if you

is likely

to fear

mishap;

the

that

forest

rise,

rather

late

from

your slumber,

it bespeaks or forebodes some

extensive

and

impassable

evil or

because

of

the

numerous side-tracks and by-paths, which make one bewilder,
owing to the running of the elephants quite frenzied, as they,
being quite exhausted and thirsty, went in a body to a dried up
pool situated in the treacherous road full of leaves which were

utilised to hide or cover
killed by the bows of

the big fence
palisades.

the

the

dead

bodies

foresters,

constructed

by

of persons who were

which were as murderous as

thorns

or அவினதப்

stakes

or

The lady-love will talk through the maid.
* எல்வளை

யெம்மொடு

நீவரின் யாழகின்

மெல்லியன் மேவந்த £றடித் தாமரை
யல்விசே ராயித ழரக்குத் தோய்ர் தவையபோலக்

சல்லுறி வாவ்வடி கறுக்குஈ வல்லவோ,
Oh

lady

with

shining

bangles.

If

your soft little feet treated with Aniccam

will strike against the stones,

Will

(சலித்.
you

and

19,)

accompany
other soft

they not thereby

me,

flowers

get ruddy

like the petals of the lotus steeped in vermilion?

Tlam.—
இதுவும் தலைமகற்குரியசோர் இறன் உணர்த்திற்று.
தலைமகன் பொருள்
வயிற் பிரியும் வழி உடன் போக்குக் கருதிய
தீலைமகட்கு யான் போடுன்ற
நெறி கல்லும் சரடுமாகய .சரம் எனக்
கூறுதலும்
நீக்கப்படாத.
(எ-௮,)
இதனாற் சொல்லியது
காப்பு,
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மிகுதிக் சண் வருத்தமுறுச் தலைமகளை யுடன் கொண்டுபோதல்
என்பார்க்கு நெறி யருமை கூறி விலச்சவும் பெறும்,
(எ-று)
This

Sutra

too

tells

us of the duty of the hero.

தக்சது

The hero

will invariably tell his lady-love that the passage he is likely
to take will be full of ups and downs, and hard and rough stones.
The purport here is that the hero is likely #0 disagree with
those who may persuade him to take his lady-love with him,
considering the strict guard she is having and dissuade the lady
from following him.
Sitra 217,

உயர்ந்தோர் கிளவி வழக்கொடூ

புணர்தலின்

வழக்தவமிப் படுத்தல் சேய்யுட்தக் கடனே.
Uyarator kilavi valakkotu punartalin
Valakkuvalip patuttal ceyyutkuk katané.
This Sutra emphasises what was once considered in the
above passages as the worldly usage should be followed
in
poetry also, as the word world strictly connotes the wise men it
contains and as their words are as respectable as the vedas.
(@-er,)\—ewtes

மக்கள்

கூறுங்

கூற்றும்

வேதகெறியோடு

கூட

தீவின், ௮வ்வழக்ெது நெறியிலே ௩கடக்தல் செட்யுட்கு முறைமை, (எ-று)
வழச்செனப்படுவ துயர்க்தோர் மேற்றே என்னும் மர Jud
ரத்தான் வழக்கு உயர்ந்தோர் கண்ணதாயிற்று, ௮வர் அகத்தியன்

யோசென்பது
சாண்க,

பாயிரத்துட்

இதனை

கூறினாம்

அவை

சான்றோர்

GSB
முதலி

செய்புஞட்

மேலைச் சூச்திரத்திற்கும் எய்துவிக்க,

Good poetry must after all take the same course as the one
adopted by high or noble persons as the words of these persons
do conform to the paths enunciated by the vedas.

By the word ‘ Valakku ’ we mean only the usages or customs
adopted by the high and the noble.

the Marapiyal Sutra.* Who,
who serve as the exemplars
Agattiya and the sages akin to

This

has

been

stressed

in

then, are these dignified persons,
or the leading lights. They are
him.

The

principles

enunciated

in this Sutra may well apply to the succeeding one also.
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Ilam.

உயர்ந்தோர் கூற்று வழக்குவழிப்படுதலின்
செய்யுட்குக் கடன்.
(எ-று).
It is necessary. for

poetry

to

strictly

வழக்கு

follow

வழிப்படுசல்

the usages or

traditions adopted by the high andthe noble. From this it
follows, as night the day,. that anything obsolete, so far as the
usages of the noble are considered, could not be a fit theme for
poetry; hence in the col. treated in the previous chapter and

the aspects of porul treated in this chapter, only those that
strictly conform to the usage of‘ the high and the noble can
figure in

poetry,

and

other

things

it will be clear from this that
by way of Akam and Puram

cannot

appear.

Further

not only those things that occur
in this and the previous sections

but also anything that strictly conforms to the convention of the

high are fit themes for poetry.
Itis not necessary that Aram,
Porul and Inpam must be treated together; even one of the
themes can by itself be the topic of treatment in poetry.
'வழக்செனப்படுவ

guise srt Cw pC p

AspeA wats

cs

ore.

(Tol.

Marapu).

Sitra 218.

- அறக்கமி வுடையன போநட்பயம் படவரின்
வழக்கேன வழங்கலும் பழித்தன் றேன்ப.
Arakkali vutaiyana porutpayam patavarin
Valakkena valankalum palittan renpa.
இஃது

உலஇியல்

வழச்கன்றிப்

பொருள்

கூறினும்

அமைகவென்

இன்றது,

This Sutra enunciates that even if things are said, that do not
conform to the worldly usage, they may in a way be accepted.
(இ-ள்) உலக வழச்கத்இற்குப் பொருத்தமில்லாத கூற்றுக்கள் அகப்
பொருட்குப் பயமுடைத்தாக வருமாயின் ௮வற்றை வழக்கென்றே புல

னெறி வழச்கஞ் செய்தலும்
எ-று,

பழியுடைத்தன்றென்று

கூறுவர்

ஆசிரியர்
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Even if some of the statements contrary to or not in keeping
with the worldly usage, appear as suited to the subjective
treatises, they may be incorporated in the literary usages as those

of the high and the noble.
The words spoken by the maid when she

informs

the

lady

of the suppliant attitude of the hero in order to*win her affection,

pretending that the hero showed his liking to her, her fabrications
like the words

‘I playfully

and

without

any

intention

fell

on

him” and things like these are beyond the pale of worldly
conventions or usages. But as these things are calculated to_
appease the heroine when she suffers, without knowing how to
divulge the clandestine happenings, these have been sanctified by
usage and incorporated in Porul.

Tllust.
கெருக லெல்லை யேனற் றோன்றித்

இருமணி யொளிர்வரும் பூணன் வந்து
புரவலன் போலுச் தோற்ற முூறழ்கொள
இரவன் மாஃ்களிழ் பணிமொழி

பயிற்றிச்

ஏிறு.தினைப் படுளி கடீஇயர் பன்மாண்
குஸிர்கொ டட்டை மதனில புடையாச்
சூசச மகளிரி

னின்ற

நீமற்

றியாசை யோஎம் மணங்கயோ யுண்கெனச்
சிறுபுறங் கவையின னாக வதற்கொண்்
டிகுபெயல் மண்ணின் ஜெடிழ்பஞ ரு.ற்றவென்
னுள்ளவ னறித லஞ்ச யுள்ளில்
கடிய கூ.றிக் கைபிணி விடா
வெருஉமான் பிணையி

னொரீஇ கின்ற

வென்னலுரத் தகைமையிற் பெயர்த்துப் பிறிதென் வயிற்
சொல்ல

வல்விற்று மிலனே

யல்லார்

இனக்இர் களிற்றிற் பெயர்ச்தோ ஸனின்றுச்
தோலாவா நில்லை தோழிகாஞ் சென்மோ
சாயிறைப் பணைசத்தோட் கிழமை தனச்சே
மாரின் ரூதலு மறியா னேசற்

. ஜென்குறைப் புறனிலை முயலு
மண்க

ணாளனை

ஈகுகம் யாமே''

(அகம்,

92).
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These lines are put in-the mouth of the maid who, having
accepted to fulfil the desire of the hero, tries to persuade the
lady-love to accede to his request or entreaty.

Only yesterday, a person well-adorned with jewels appeared
in our millet farm. Though he looked like a prince, he entreated
me like one begging for alms.
He then addressed me as
follows :—
‘ Dear girl!

who stands

like a forest-deity

or

fairy chasing

away the parrots that hover round the tiny millet by sounding
the rattles, Who are you who torments me? Let me partake of
your meals in your abode? So saying, he hugged her on the
-back. Thereon, I, fearing, lest he should know my inner heart,
which stood already melted like the mud, that is subjected to a
shower, spoke some hard words, eluded his grasp, and stood like
a frightened she-deer.
The hero being then unable to speak out,

left me like an elephant that got separated from its kind.
We can expect him even to-day. He perbaps does not know that
the privilege and sole right to embrace my bangled arms are .
entirely his and
consent.’

hence

he

is

trying

to

wait on me to have my

Here the maid skilfully attempts to find out-what really
transpired in the furtive love-affair, by letting the lady understand
that the hero fel! in love with her.
Tllust.

“ மள்ளர் குழீஇய விழவினனும் ”” (ene. 365)
* அருங்கடி யன்னை காவனீவி?” (ஈழ், 365)2
“ பாம்புமத னழியும் பானாட் கங்குலும்
அரிய வல்லம ணிகுளை '”

My

dear

maid!

Even

the

(அகம்,

8),

dead of night

when

serpent is likely to lose its usual strength, cannot

be a

even

the

deterrent

factor if I venture to break my guard and start.
In the above instances the search undertaken by the lady
for her hero, and her statement showing her readiness to start and
driving

the

hero

to

1, ~ See translation

2.

se

conclude

the

alliance

Tol. Porul P. 148

»

P.149

while

he

sits

in
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Ciraippuram,

though

virtuous acts, have,

they

must

however,

be

been

termed

far

from

being

recognised by Porul.

Gene-

rally these things come under the category of the maid’s
discovering things by multifarious devices ‘‘ uaGagsat QurGene
டத்தான்'',
her maid.

These principles

apply

equally

to the lady as well as

Ilam.
This is an exception to the previous Sutra.

the Sutra itself differs here.
“* அறக்கமி வுடையன

The” wording of

The Sutra reads as follows :—
பொரட்பயன்

வரினே

வ்ழக்கேன வழங்கலும் பமித்த தேன்ப
Arakkali vutaiyana porutpayan variné
Valakkena valankalum palitta tenpa.

அறத்திற் கழிவடையன பொரு.்குப்
கென்று

பயன்படவரின் அதனை வழக்

வழங்குதலும் பழித்சசென்றவாறு.

பொருளாவது அகப்பொருளும் புறப்பொருளும்,
வரும் ௮கப்பொருளாவது

லாவது
ஞம்

௮வசாலே
பயப்பினும்

பொருள்
௮தனை

பிறன் மனைக்கூட்டம்,

பெறுதல்,
வழங்குதலும்

௮றத்திற் கழிவு

பொருட்பயன்

வருத

அவ்விடத்து இன்பமும் பொரு
பழிஃசப்பட்டதென்றவாது.

உம்மை முற்றும்மைபரகலான் வழக்வென்றுரையற்க

எ.து.

The savants have condemned the attempt of classing those
principles that clash with virtues, as the usage of the high and
the noble, even if they at times conform to the Porul.
Here
Porul connotes both the subjective and the objective

Akapporul that is likely to clash with Virtue is the
with women other than his wife.
he derives from them.
Though
profit from such

ones.

The

hero’s ‘union

‘The porutpayan is the pleasure
the hero derives pleasure and

unions, it has to be condemned.

As the word

has the finite significance, we have to take it as not to be
with the usage of the high.
Thi.—62

Um

classed

490

Tilust.

* எனைத்துணைய சாயினும் என்னாம் தினைத்துணையும்
சேரான் பிறனில் புகல் ”
Does he realise what

it

will

lead

to

or

culminate

in,

his

‘trespassing another’s house with intent to seduce its housewife
without any the least thought or reflection on the guilt that
attaches to it ? Or does he realise the terrible results that follow
his trespasstng with evil intent the house of another
the least suspicion about his character.

who has not

Those that transcend the limits of virtue in Porapporul are
the carrying away of cattle or cattle-raiding in the opponent's
territory and the devastation of the enemy’s realm,
These,
even if they, ina

way, conform to the things

related

to

Porul,

are not to be classed as the usage of the high and the noble.
* பழிமலைம் தெய்திய வாக்கத்திற் சான்றோர்
கழிஈல் குரவே தலை '

Extreme penury is far better than the
foul or censt:able means or methods :

wealth

acquired

by

Sitra 219.
மீக்க பொருளினுட்

போநன்வகை

புஸர்க்க

நாணுத்தலைப் பிரியா நலவமிப் படுத்தே,
Mikka porulinut porulvakai punarkka
.Nanuttalaip piriyd nalvalip patutté.

இது
என்றார்,

மேல்

௮றக்கழிவுடைத்தாயினும் அது பொருட் பயம்படும்
அப்பொருளை இதவென்றலின் அதற்கோர் புற நடை.

This is an exception to the above
(இ-ள்)

முன்னர்

அகப்பொருட்குப்

் பயம்படவரினென்று

வழு

வமைத்த பொருளின் கண்ணே
தலைவியது காண் அவளிடத்து நின்று
நீஙசாமைக்குக் காரணமான
ஈன்னெறியாகிய
பொருட்கூழுபாடுகளை
யுள்ளடகஇப் படுத்துக் கூறுக,
எ.று.,

401

Tllust.
*கெருஈ லெல்லை யேனஜ் றோன்றி*

(அகம், 89)

From this poem, and from what the maid tells
the lady can surmise many

things, as for

instance,

her mistress,
whether

maid captured the heart of her lover in an unrighteous

the

way, and

whether the maid mistook or misinterpreted the many kind things
done to her, as intended for her, while they were

in fact

done to

please the lady-love. She can also see that the hero complained
about the maid for her indifference in not relieving his distress,
all the while being aware that “the maid was. in the verv good
books of the Jady-love, that he embraced her only to coax her to
his wish and that he would not have done so, if he really wished to

do it without guessing her real intention or motive, that the maid
who learned a little of tnis, got herself ready to carry out the lady’s

desire, and that she told her that she and her companions will laugh
at her after effecting the union of both the hero and the lady.
In this wise,

that

are

the

maid

calculated

to

tactfully

suppresses

preserve

Here it will be apparent that

having revealed the clandestine

the

the

maid

affair,

the

things or facts

modesty of the lady-love.
will be deemed guilty of

if she had not stated the

facts so that the non-virtuous portions are brought out while the
other things are kept a secret.
* Tlam.

This Sutra deals with the same things as the previous one.
மிச்ச பொருளாவது மேற்கூறப்பட்ட அகப்பொருள். அப்பொருட்
கண்ணும் நாண் நீங்காத ஈல்வழிக்கட்படுத்துப் பொருள் வகை புணர்2க
அறமுதலாயினவழுவின்ராயினும் காண் அழிய வரும்
எனவே
எ-று,
பொருண்மை புணர்த்தற்க எ-று.
The term ‘ Mikka porul’ connotes the Akapporul treated
above.
Even then one is cautioned to include only those which
Hence even things which may be
do not clash with modesty.

considered as belonging to the path of virtue,
if they tend,
to the loss of modesty.

* For Transl. see p. 487.

should be avoided

1110ம்.

* பிறர்சாணத் தக்கது தானாணா னாயி
னறனாணச் தக்ச துடைத்து ', (குறள்

1018)

If any one shamelessly perpetrates a foul deed, which those
who hear or see Will feel ashamed’ to do, he is to be reckoned
as doing an act which will force virtue to fly away from him.
Siitra

220.

* முறைப்பெயர் மநங்கிற் கேழதகைப் போதுச்சோ
னிலைக்தரி மாபி னிநவீற்று ழரித்தே.
Muraippeyar marunkir kelutakaip potucco
nilaik kuri marapi niruvirra muritté.
This Sutra aims at recognising

an

anomaly that pertains to

the words of relationship viz. Kilavan, kilatti, pankan and panki,
(இ-ள்)

முறைப்பெயரிடத்து

இருபாற்கும் பொருந்தின தகுதியை
* எல்லா ' என்னுஞ் சொல், புலனெறி வழக்கிற்குரிய முறைமை

யுடைய

ஆண்பாரற்கும் பெண்பாற்கும்

யினானே வழுவாகாது
வழங்கும். எ-று.

ஒப்ப

உறரியதாய்

*கெழுதகை ' என்.றதனானே தலைவியும்,
தோழியும் தலைவனைச்
கூறியதே பெரும் பன்மை யென்றும், தலைவன் தலைவியையும் பாககியை
யும் கூறுதல் ॥றுபான்மை வழுவமைதியென்றும் கொள்க.
In the literary usage or convention, the word ‘Ella’ is of
the epicene gender and can be applied as a term of relationship
both

to

the

masculine

and

the

feminine genders.

From

the

epithet “@Qsgsas” we have to infer that this term is more
frequently used by her lady and her maid while addressing the
hero and that the hero used to employ this omly rarely while he

addressed the maid or the lady-love.
*இனி

எல்லா

”

(கவித்,

81)

Here the hero addresses the lady in scorn or contempt.

* எல்லா நீ” (கலித், 61)

The maid addresses the hero, but it has been recognised.

408
lam.
இச்சொற்

காமப்பொருளாகத்

சோம்றுதலாழ்

ஓதாது ஈண்டு ஓதப்பட்டது.
The

சொல்லதிகாரத்து

்

treatment. of words

and

their

connotation,

strictly

speaking, belongs to the province of Etymology’; nevertheless this

word ‘Ella’ because of its affinity to things
relating to sexual love, has been treated here.

treated

in Akam,

Sitra 221.

தாயத்தி னடையா
வினைவயிற்

வியச் சேல்லா

_

றங்கா விற்றுக் கொளப்படா

வேம்மேன வநஉங் கிழமைத் தோற்ற
மல்லவாயினும் புல்லுவ வீள்வே.
This speaks of another recognised anomaly:
இது தோழி தலைவியுறப்பினைச் தன்னுறுப்பாகச் கூறப் பெதுமென
வமுவமைக்கன்றது.
(இ-ள்)

பொருள்களிற்

தந்தையடைய

பொருள்களாய்

சேராதனவமாய்,

அறமும்

மக்கள்

பு-மும்

எய்துதம்குரிய

கருதிக்கொடுப்பப்

பிறர் பாற் செல்லாசனவமாய், மைந்தரில்லாதார்க்கு மைந்தர் ெய்வன
செய்து பெறும் பொருளில் சங்காதனவமாய், வேறுபட்டான் ஒருவன்
வலிச்துசொள்ளப்படாதனவுமாய், எம்முடையனவென்று
தோழிகூறப்

புலனெறி வழகூற்குப் பொருச்சிவரும் உரிமையையுடைய
வழுவாயினும்

பொருச்துவன

உள

This recognised anomaly aims at the
maid with her own, the features

lady-love.

உழப்புக்கள்,

எ-று.

or

the

identification
different

parts

The parts cf the lady-love which the maid

by the
of

the

claims as

her own, do not belong to the category of the legacy that the
son is entitled to get from his father, cannot reach others on

being given as charity, or with a view to attain fame, cannot be
reckoned as the property that one inherits by officiating in the
place of a son to perform the funeral rites or obsequies of one
who dies childless, and cannot be forcibly wrested or taken away
by others.
Here we see the property from various sources

404

specified along with the various

claimants and also

the

of warrant on the part of the maid to claim the parts
as her own.

absence

of the lady

Thlust.

ஒருசாளென் ரோணெ௫ழ்

புற்றதுயாற்

றுணிதச்தோர்,

(கலித், 97).
Here

the maid

speaks

of “ erer Garer’’

3

while the

arms

that

grew emaciated were not hers, but the lady’s.

4 என்றோ ளெழுதிய தொய்யிலும் '”
The lovely figures or lines drawn

(கவித். 18)

by the hero

on the breasts

and other parts of the lady. ‘[he maid here speaks of ‘ erar@qar ’
while it actually refers to the iady’s arms.
Hlampuranar
different way as

will

* வினைவயிற்றக்கல்': நதந்றர

interpret

* உழவு முதவியனவற்றான்

10

&

வருதல் £

The income that one gets through ploughing etc.
Siitra 222.

ஒருபாற் கிளவி யேனைப்பாற் கண்ணும்
வர வகை தானே வழக்கென மோழிப,
Orupar kilavi yenaippar kannum
Varuvekai tané valakkena molipa.

இஃது ஒன்றே
வனுங்கிழத்தியும் ' என்ற

வேறே

'(93)

ஒருமை

வழுவமைத்தது.

என்னுஞ்சூத்திரத்து

பன்மைப்பாலாய்

ஒத்த By

உணர்ச்துகவென

்

This Sutra aims at recognising the anomaly re. Sutra 93 and
_ enumerates that the terms kilavan and kilatti though they
singular may be construed as plural whenever required.

(இ-ள்)

'ஒ.த்ததழவனுங்

are

இெத்தியும்' என் றவழி ஆணொருமையும்

பெண்ணொருமையும் உணர்த்திகின்ற சொற்களை
ஆூரியரும்' அவ்வாறு
ஆண்டாசேனும் ௮வ்வொருமைச் சொற்கள், கால்வகைக்குலத்துத் தலை
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வரையும் தலைவியரையும் உணர்த்தும் பன்மைச் சொற்கண்ணே
நின்று
பன்மைப் பொருள் உணர்த்திவரும் கூறுபாடுதானே உல5வழக் சென்று
. சொல்லுவர் ஆரியர் எ-று,

Though the learned savants have treated

the words

kilavan

and kilatti as masculine and feminine singulars respectively, in
the worldly usage, these names will connote plérality when they
refer to the herocs and the heroines that belor.g to the four castes.

இதனாற்பயன்

:--உலகச்து ஒருவர்ச் கண்ணும்

தின் கண்ணும் தலைவரும் தலைவியரும் பலரேனும்

ஒசோவொரு

அவர்களை

குலத்

யெல்லாங்

கூறுங்காற்

இழவனுங்
ழெச்திய்மென்று
ஒருமையாற்
கூறுவதன்றி
வேறோர் வழச்னெமென்பதுபற்றி மூதலூலாடிறியர் ௮ங்கனம் சூத்இரம்
செய்தபின், யானும் அவ்வாறே சூத்திரம் செய்சேனாயினும், அச்சொல்
பலரையும் உணர்த்துமென வழுவமைத்தாசாயிற்று,
ஒருவனோடு பலர்

கூட்டமுங் கோடற்கு

ஏனைப்பாலென்று ஒருமையாற் கூருது,

* எணைப்

பால் ? எனப் பன்மைபாம் கூறினார்.

Though I have framed my Sutras, following my earliest

pre-

decessors in the field, on the ground, that there was no usage
other than the one by which kilavan and kilatti are used as
singular, though the heroes and heroines are many,. these words
will refer to all.
In order to let us know that the words denote

the many, the author has used the word
the word “ acute,”
Uampuranar’s
different.
(இ-ள்)

ஒரு

interpretation
பககத்துச்கூறிய

to

‘ er&scure’
this

பொருண்மை

Sutra

instead
is

ஒஓழிக்த

of

entirely
பக்கத்துக்

கண் ணும் வழுவினதாம் வழக்குகெறி எ-று,
The subjective idea that
applicable to other cases also.

is treated in one case may be
This has been sanctified by usage.

* மனையோள் மாட்டுங் காமச் இழெத்திமாட்டும் நிகமும் புணர்ச்சியும்
பிரிவும், ஊடலும் பரத்தையர் மாட்டு நிசமும் ௮.து வருமாறு,”
The Union, separation and the temporary

love-quarrels that.

usually take place with reference to the lady-love and the
concubine, may take place in relation to the courtesans also. It

'
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~ is as follows :—This interpretation seems to be better and more
suited to the context than the one given by Nachinarkkiniyar.
Tllust.
: இறுகாலை யிற்கடை
வவ்வழி யொன்றும்

வக்து குறிசெய்த
யான்காணேன்.

(கலித். 97)

While I could not find you even after considerable search in
the place you fixed

for

our

union,

there

came

one

courtesan

making enquiries after you.
These lines tell

us

of

the

hero’s

secret

ஈகுவேன்

றோழி

வள்ளுகர்

மாரிக் கொக்கின் கூரல

சன்ன

union

with

the

courtesan.

உள்ளுதொழு

குண்டுநீ ராம்பற் றண்டுறை

யூன்

றேங்சம ழைம்பால் பற்றி யென்வயின்
வான்கோ
சினவிய

லெல்வளை

வெளலிய

முகத்துச்சினவாது

பூசல்

சென்றுநின்

மனையோட் குரைப்ப லென்றலின் முனையூர்ப்
பல்லா

செடுகிரை வில்லி ஜெய்யும்

தேர்வண்

மலையன்

முச்சைப்

பேரிசைப்

புலம்பிரி வயிரியர் ஈலம்புரி முழவின்
மண்ணார் கண்ணி னதிரு

நன்னசாள ஸடுங்களுர் கிலையே,??
My dear maid, I am tempted to

(கற். 100)

laugh

the sad plight of the good man who, with

whenever

I think of

the heart as

strong as

the sound of the dough-treated sides of the drum played by the
famous dancers who came from different places, in the royal Durbar
of the Malayaman who used to win over or conquer the herds of
cows in the village fronts and who used to give freely chariots as
presents to those who beg for alms, when I told him, with a
very angry face, due to the misunderstanding caused by the
removal of my white round bangles by him, after dragging me
by my hair, who is the lord of the cool shores full of the ambal

flowers, that grew in the

deep

waters,

and that resembled

the
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sharp bill of the crane with broad nails, that I would inform his
legally-wedded wife what actually transpired here without showing any signs of anger.
,
If the housewife hears about

the

hero’s

misconduct,

she is

likely to hate or detest him. In that case the courtesan can
renew her acquaintance with him. Hence the above statement.
Any expression or show of anger

understood by her.

on her

part

may not

be well-

Hence she tells him that she will talk to her

without expressing any resentment.

This poem pertains to Uta}. Can the hero derive any pleasure
from these prostitutes when, after all, they prefer the hero more
for money than for the love of it?

The

answer,

however,

is in

the affirmative and is explained in the next Sutra.
ஆ

Sitra 223.

* எல்லா வுயிர்க்த மேம மேன்பது
தானமர்ந்து வந௨ மேவற் றதம்.
This is an exception to the above Sutra.
Ella vuyirkku méma menpatu
Tanamarntu variiu mévar rakum.

(Q-er) gpab Gurigess efu QarQuan கூறப்படுவது
தான், மக்களும், தேவரும், ஈரகரும், மாவும், புள்ளும் முதலிய எல்லா
ஒயிர்களுக்கும் மனத்தின் கண்ணே பொருக்தித் தொழிற்பட வருமாயி
ஆணும்

லும்,
நிகழும்,

-அடுக்கிச்

பெண்ணுமென

கூறலுடைத்தாய்

துகர்ச்ச
0

எ-று,

Though what is termed pleasure as distinct from virtue or
wealth is a mental phenomenon, common to human beings,
celestials, inhabitants of the netherlands, animals, birds etc., the
pleasure that is born of the union between male and female, is the

Inpam that is spoken of here.
* மேவற்றாகும் * என்றார் என்பது

ஆணும்

பெண்ணுமாய்ப் போக

துசர்ச்து வருதலின் ஒருவனும் ஒருத்தியுமே இன்பம்
படாது

அ௮வ்வின்பம்

Thl.—63

எல்லா

உயிர்க்கும்

நுகர்க்தார்

பொதுவென்பதூ௨ம்

எனப்
௮வை
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இருபசலாய்ப் டணர்ச்ச கி-ழ்த தும் எச்பதூஉ௰
பெசருளும்
எல்லா
குழ
சாயிற்று,
The pleasure

உயிர்க்கும்
சமா,
கு
ழி

or

Ifipam

is

கூறியதாயிற்து.

மசஃட்கே

not

அறனும்

சறச்துவரும்
தவரு

confined

only

என் [6

to human

beings.
1t is common to al! living beings. Virtue and wealth
are not common #0 ali. They are peculiar only to human-beings.
Ilampuranar’s interpretation is entirely different.

எல்லா உயிர்க்கும் இன்பம்
விருப்பத்தை உடைத்து

யர் மாட்டும்

என்பதுதான்

மனம் பொருக்திவரும்

எ-று, எனவே' மனம் பொருக்திய ௨ழிப்பசத்சை

இன்பமுளதரகும்

எ

லம் பெொருக்தாதவழி

மனைவியர்

மாட்டும் இன்பம் இன்றாம் எனவம் சொன்ச,

Pleasure felt by all living beings is the result of genuine
mental attachment. When there is perfect mental attachment or
love, even the Parattayar can give the hero maximum pleasure ;
but if there be no mind, even the genuine housewife is incapable
of giving any.
Sitra 224.

பரத்தை வாயி ஒுலவர்க்த ழரித்தே
நீலத்திரி பின்றஃ தேன்மனூர் புலவர்
இது
கரரணமாஃ

தலைவர்க்குரிய
தலைவியர்
பலரும் தலைவன்
பாத்தைமை
ஊடற்குரியசென்பதா
உம் ௮வரிடத் துவாயில் சேறற்குரியர்

என்பதூஉம் கூறி வழுவமைக்கெ
றது.
This Sutra aims af recognising another anomaly. It enunciates that the several mistresses that belong to the hero are
entitled to or liable to indulge in temporary quarrels with him
on the basis of his misconduct, and that mediators are likely to
approach the hero, in order to adjust the difference.
(இ-ன்)

தலைவன்

பரத்தைமையால்

தலைவிக்குத் தோன்றிய

ஊடல்

தீர்.த்தற்குரிய வாயிலை ௮வர் பாற் செலுத்தல் சான்கு வருணத்தார்க்கும்
உரித்து. ௮வ்வொழுஃகம் பெரும்பான்மை மருதகிலத்தினின்ஓும் திரிஈ்து

வருதல் இன்றென்மு கூறுவர் புலவர் எ-று.
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It is the privilege of the members of all

send mediators to the

lady-love

the

for adjusting

four. castes

the

to

temporary

difference.
This will.invariably take place in the marudam or the
agricultural tract ; and very rarely in other lands or regions.

பரத்தை வாயில் ? என்றது குதிரைத் தேர்போனின்றது 7 இதனா
பயன. அச்சணர்க்கு கால்வரும், அரசர்க்கு மூவரும் அணிகர்க்கு இருவரு
மாகிய தலைவியர் ஊ_ற்குரியசென்பதூஉம் அவர் பால் தத்தம் தலைவர்

ஊடல்திர்த்தற்குரிய வாயில் விடுவரென்பதாஉம், ஏனைப்

பரத்தையர்க்கு'

வாயில் விடுதல் இன்றெபைை சாஉம், கூறியவாருபிற்று, *ஒருபாற் செவி
என்பதனால் ஓசோவோர் குலச்.ஐத் தலைவரும் தலைவியரும் ௮டங்குமா.று

காண்க. ஒருவனும் ஒருத்தியுமாடு இன்பநுகர்ச்.த இல்லற நிகழ்த். துதலே
சிறர்தசென்றற்கு'இக்கனம் பலரா சல் வழுவென்று அதனை அமைத்தார்.
Parattaivayil must be strictly speaking Vayirparattai! as
Térkutirai instead of kutiraitter. This enunciates that the four
wives of the Antanar, the three wives of the kings, and the two
wives of the Vanigars, are likely to indulgein temporary quarrels,
that the respective heroes will despatch the mediators who will
adjust their differences, that the lady-loves are entitled to refuse
audience or to accede as the case may be, and that in regard to
other women, like the prostitutes, the heroes are not used to send

mediators.

From the words ‘ oruparkilavi’

referred to

already,

we have to infer that the heroes and the heroines of all the four .
castes are contempiated. It is usually said that the bliss born
of the union of a single husband with his legally wedded wife is
the best. Any how, the stray conduct of the hero has been ina
way recognised
anomaly.

and

hence

this

Sutra

aims

at

recognising

an

lam.
பசத்தையிற் பிரிவிற்கு உரியாரை உணர்த்துதல் நதலிற்று,
தையர் மாட்டு வாயில் விடுதல் நான்கு வருணத்தார்க்கும் உரித்து,

பரத்.
Ka

வழிப்பிரியும் பிரிவு நிலம் பெயர்தல் இல்லை எ-று,
This Sutra tells us of those persons who can part from their
wives in quest of Parattayar or courtesans. Men of the four
castes are privileged to send mediators to the Parattayar for
adjustment of differences, The separation will not involve any
trip out of the Head-Quarters.

எனவே, தன்னூசகத்தும் சார்ந்த இடமும் கொள்க,
நால்வர்க்கும்
உரித்து என்றமையான் நான்கு வருணத்துப் பெண்பாலாரும் ௮வசொடு
ஊடப்பெறுப

எ-று,

Hence, the place of residence
game

are meant here,

The

and

phrase

the

spots

adjoining

* கால்வர்க்கு முரித்து ”

that the women of all the four castes are privileged

the

suggests

to indulge in

love-quarrels with the hero.
Tlust.

* யரரிவனெய் கூர்தல் கொள்வா
ஊராண்மைக்

னிதுவுமோர்

கொத்தபடிறழுடைத்த

(கலிச், 89)

These words were spoken by the Brahman

women.

பெரியார்க்கடியசரோ ஆற்றாதவர்.

(கலித்- 88)

These words are from the Queen,
Sutra 225

ஒருதலை யுரிமை வேண்டியு மகடூ௨ப்
பிரித லச்ச ழண்மை யானும்
அம்பலு

மலநங் களவுவேளிப் படுக்தமேன்

DSF வந்த வாங்கிந வகையினு
தோக்கொடு

வந்த விடையூறு' போநளினும்

போக்தம் வரைவு மனைவிகட் டோன்றும்,
Orutalai yurimai véntiyu makatiup
Pirita 1௨௦௦௧ munmai yanum

Ampalu malarun kalavuvelip patukkumen
Ranea vanta vankiru vakaiyinu

Nokkotu vanta vitaiyiru porulinum
Pokkum varaivu manaivikat
இது வசைவின்கட்மனைவியின் கணிகழ்வ

(இ-ள்)

இடைவிடாது

tonrum.
சோர்

இன்பறுகர்சலோடு

வழு௮மைக்கன்
றத.

இல்லறம் கிகழ்த்தும்

உரிமையை உறுதஇியாஃப் பெறுதலை விரும்புதலானும்,

* For Eng, rendering see p. 261. Tol. Porul.

ஆள்வினை4

குறிப்
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புடைமையின் ஆண் மக்கள் பிரிவசென்று
டாகை

யானும், ௮௧5௦௭

அஞ்சும் அச்சம்

வொழுக்கத்திடத்தே

அம்பலும்

மகளிர்க்குண்
அலரும்

களலைப் புலப்படு£குமென்று அஞ்சும்
டி தோன்றிய இருவகைக்
பானும், பிறர் தன்னை அயிர்த் துகோக்கும்

சாரணமாக

இடையூறுற்ற சாரியத்தினானும், தலைவியிடத்தே

வந்த

இக்

குறிப்
கூட்டம்,

உடன்போக்கும்

வரை

எ-று,

யச் கருதுதலும் தோன்றும்.

As the lady-love certainly longs to have the privilege of
tunning the house-hold in addition to the uninterrupted sexual
enjoyment, as the fear or apprehension that

part

men will often

from them because of their love of enterprise is natural to the
women-folk, and because of the two signs or symptoms that arise
so that the fear that ambal

reveal

the

and alar

affair, and

clandestine

(remarks and

will

cast on

eyes

union caused by the prying or suspicious

all these accounts the lady-love

scandals)

will

to their

hindrance

the

of

them, on

attempt to elope or

to get

married to him at the earliest opportunity.

Tllust.
வழையம

லடுக்கத்து வலனேர்பு வயிரியர்

- முழவதிர்ச் தன்னை
டு£வுப் பெயல்

முூழக்கத் தேறோ

பொழிகச்த

ஈள்ளென்

யாம்

தரவின் பைந்தலை யிடறிப் பானா

ளிசவின் வர்தெம் மிடைமுலை பொருக்தித்
துணிகண் ௮சல வளை இக் கங்குலி
னினிதி னியைந்த

ஈண்பவர் முனிசோ

றிற்ரா குதனற் கறிர்தன மாயி
ஸணிலங்குவளை கெடுழப் பசச்.துபட ரலைப்பயா
முயங்குதொறு முயங்குதொறு முயங்க முகந்துகொண்
டடக்குவ மன்னோ தோழி மடப்பிடி
மழைதவழ் சிலம்பிற் கருஞ்சூ லின்று

கழைதின் யாக்கை விழைகளிறு
வாழையஞ்

தவா

இலம்பிற் அஞ்சுஞ்

சார னாடன் சாயன் மார்பே.
These are the words of the lady-love

of the hdro who sat

in

ciraippuram

spoken

within

in the

hearing

earliest distance

the nocturnal meeting place, in reply to the maid.

in
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‘ My dear maid, if he can but know where we are and how we
are affeoted by the dislike of the hero shown towards our friendship,
which was after all developed by him who approached me at midnight treading over the serpent’s head, when

the rain

that went

up on the right side in the hill full of valai, poured in torrents,
with the roar of thunder that resembled the drum of the minstrels, and comihg into personal contact with my breasts,
embraced me, so that my temporary misunderstanding vanished,

we shall try our best to completely possess the beautiful chest
of the lord of the hill country every time he embraces us when
we, with bangles loose and mind worried remain languished.
In this poem, the phrase ‘ wség Osrav_uégaw’ reveals
the lady-love’s ardent desire to have uninterrupted enjoyment
while the inner meaning points out the lady-love’s longing to
run the household.
Tilust.
‘Pagn usGe

san_ss

CensB.’

(#0, 149)

These lines speak of the elopement.

* இரும்பிழி மசார் * * (௮௧ம், 122.) 101], நராயி ற, 116.
These lines are concerned with the wedding.
Siitra 226.

வருத்த மீததி சுட்டூங் காலை

யுரித்தேன மோழிப வாமழ்க்கையு விக்கம்.
Varutta mikuti cuttin kalai
Yurittena molipa valkkaiyu lirakkam.
இது கற்புக்
காலத்துத்
வழமுவமைக்கன்ற.து.

தோழிக்கும்

அறிவர்ச்கும்

This Sutra aims at recognising an anomaly
the maid as well as the sages during the Karpu

உரியதோர்

that relates to
or the married

state.
(இ-ள்).
தோழியும் அறிவரும் பரத்தையிற் பிரிவால் தலைவர்க்கும்
தலைவியர்க்கும் தோன்றிய வருத்த மிகுதியைத் இர்£சக்
கர.இச் கூற்று

* Eng. rendering see Tol. Porul ற. 116,

—

503.
நிகழ்த் துங் காலத்து, அவரது இல்வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிக் கண்ணே தமக்கு
வருத்தர் தோன்றிற்றாகச் கூறுதலும் உரித்சென்று கூறுவர் ஆரியர்,

(எ-று)
It will be pertinent for the maid and the wise men to remark

that they were pained a little on witnessing certain events that
occurred during their household life, when they used to have

their say in order to do away with or remove the

excess of WOoITy

caused by the parting of the hero in quest of Parattayar.

11108,
‘ft Bag. sem goes Ras ei’

(Gwe. 364.)

Here the maid tells the hero that if he is bent upon
the lady-love, forsaking the household
leave her in the house of her parents.

life, he

leaving

will do better to

Illust.

* உடுத்துர் தொடுத்தும் பூண்டுஞ் செரிஇயும் '.

(Gave. 295.)

These are the words of the maid in reply to the hero who
entreated her to speak on his behalf to the lady-love for giving
him audience. **
In the above stanza one may perceive the subtle

hint

that,

if he persists in ignoring her, he may revert to his original state
of want and penury, that existed prior to the advent of the lady-

love as his life-partner, as in his excessive glamour
courtesans, he is likely to squander all his wealth.
* துறைமீன் வழங்கும் பெருநீர்ப் பொய்கை
யரிமல சாம்பன் மேய்ந்த

கெறிடீருப்

பீர்ச்த ணெருமைச் சுவல்படு முதுபோத்.துத் ' '
அங்குசேற் நள்ளற் றுஞ்ச்ப்

பொழுதபடப்

Quien வசால் குறையப் பெயச்தந்து
குரூ௨க் கொடிப் பகன்றை சூடி மூதாரில்
போர்செறி

மள்ளரிற் புகுதரு மூரன்

* Eng. rendering see Tol. Porul p. 284.
** Eng, rendering see Tol. Porul p. 380.

for the

5904

தேர்த. வரத செரியிழை கெடழ்தேர்
, ஞூர்கொள் கல்லா மகளிர் தரத்தரப்
பரத்தைமை தாங்கலோ விலனென வறிதுநீ
புலத்த லொல்லுமோ மனைகெழு மடந்தை
யதபுலக் துறைதல் வல்லி யோரே
செய்யேஈு ணீங்கச் சில்பதங் கொழித்துத்
தாமட் டுண்டு தமிய ராஇத்
தேமொழிப்
வைகு

புதல்வர் இரங்குமுலை சுவைப்ப

சாகு? லறிக்து

மறியா சம்ம வஃ தடலு

மோசே,

(அகம், 816.)

These are the words of the maid who, after having arranged
for the audience of the hero with the lady-love speaks to the latter
as fellows.

:

“Is it proper on your part, my dear lady,

to resent

that the hero will never cease to espouse prostitutes
they are presented to him in chariot after

whose place,

the

he-buffaloes,

chariot,

which grazed

ambal flowers in the tanks full of water, where

on

in vain

2s often
the

the

as

hero, in

beautiful

the fishes used to

frisk about, have their nap in the mire and at night fall rush fast
causing the varal fish to be cut in twain, wear

the flowers

of the

Pakantrai with its bright creeper and enter the village like
regular soldiers arrayed in battle fields, I say it does not behove
you to do so. Those who do so will be reduced to penury,
forsaken

by the goddess of Fortune, and forced to

live

on

bare

subsistance with their children babbling sweet words tasting their
dry and wrinkled breasts. Hence, please do not attempt it.
The maid here wishes to impress on the lady, that, if she
persists in her resentment, her affluence will be on the wane.
இன்னும் உய்த்துச் சொண்டுணர்தல் என்பதனால்

* ஏனைப்பிரிவான்

நிகமும் வருத்த மிகுதியைக் குறித்சவிடத்து உயிர் வாழ்க்கையின்
மூரித்தென மொழிப ! என்றும் பொருள்

இசக்ச

கூறலாம்,

Further, according to the Utti known as Uyttukkontunartal,
one is likely to feel sorry

for

the

loss

of

life

that

owing to the excessive, grief caused by the prolonged
- of the near and dear.

muy

occur

separation
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Tilust.
* செல்லாமை யுண்டே லெனக்குசை மற்றுகின்
வல்வரவு வாழ்வார்ச் குரை,”
(குறள், 1151) !
௮ன்பற

மாறியா

பண்பு மறிதிரோ

முள்ளத் துறந்தவன்
வென்று

வருவாரை

யென்றிறம் யாதும் வினவல் வினவிற்

பகலின் விளங்கு மின் செம்மல் சிதையத்”
தீவலருஞ் செய்வினை மூற்றாம லாண்டோ

சவலம் படுதலுமுண்டு."

(சவீத், 19.)

My dear lord, pray, do not ask any way-farer that may come
in your way, a3 to what became of her whom you ruthlessly left
behind ; for, if you do so, some mishap is likely to occur on the
spot, which will force you to leave unfinished or half-finished,

the important errand that you have undertaken,

and

detract much from your over-lordship which shines

the sun.

What is meant here is that the way—farer

tell you that I am dead and gone, which news is

all your plans.

which will

as bright

as

is likely

to

likely

to

upset

்

Sitra 227.
மனைவி யுயர்வுங் கீழிவோன் பணிவும்
நீனையுங் காலைப் புலவியு ஸூரிய.
Manaivi yuyarvun kilavdl panivam
Ninaiyum kalaip pulaviyu luriya.

This Sutra enunciates a convention relating to the lady-love

in the marital state.
தலைமகள் உயர்வும்
காரலத்துரிய,

்
தலைமகன் தாழ்வும் ஆசாயுங் காலத்துப் புலவிக்

எ-று,

The exaltation of the lady-love and the belittling of the hero
are likely to occur during the temporary love-quarrels.

(இ-ள்)

புலவிச்காலத்துத்

தலைவன்

பணிர்துழி

உட்கும்

காணு

மின்றித் தலைவி ௮தனை ஏற்றுச் கோடலும் தலைவன் தலைமைக்குமாருகத்
தலைவியைப் பணிதலும், ஆராயும் காலை இருவர்க்கு முரிய,
எ-று,

* Eng, rendering see p. 71 Tol. Porul.
Thi. —64
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It is but natural for the lady-love to accept the obeisance of
her hero without fear or sense of shame, when he bows before
her with intent to assuage her resentment, when they are in the
midst of a temporary

before

her,

love-feud; and for the hero to bow

relinquishing

for the

time

being

the

or

bend

position

of

superiority he is supposed to wield.
Illust.

** வலையுறு மயிலின் வருர்தினை பெரிதெனத்
தலையுற முன்னடிப் பணிவான் போலவம்

கோதை கோலா விழைஞ்சி கின்ற
வூசையஞ் சேர்ப்பனை யலைப்பேன் போலவும்,”
(4093.

128.)

The lady-love dreamt that the hero fell at her feet expressing
his concern saying ‘ you seem to be much worried like the peacock caught or enmeshed in a net, and that she was actually
punishing him who prostrated before her with her plaited hair as
the rod.’ Afterall what she dreamt was the reflection of her own
thoughts.
* தப்பினேன், என்றடி சேர்தலு முண்டு,”

(சலித். 89)

The hero is likely to fall at the feet of his lady-love confessing his
fault and expressing regret for his unfair and irresponsible conduct

*கிணையுக்காலை ' என்றதனால்
மொழி பயிற்றலுல்கொள்க.

தோழியயர்வம் தழெவோன்

பணி

From the phrase ‘Ninayumk4alai’ we have to infer the
exaltation of the maid and the submissive talks of the hero to
the ladies.
“ஒன்று, இரப்பான்போ

லெளிவந்துஞ் சொல்லுமுலஃம்

புசப்பான் போல்வதோர்

மத; கையு மூடையன்

வல்லாசை வழிபட்டொன் தறிந்தான்போல
ஈல்லார்ஃட் டோன்று
இல்லோர்

மடக்கமு முடையன்

புன்க ணீகையிற்

றணிக்க

வல்லான் போல்வ தோர் வன்மையு முடையன்
அன்னான் ஒருவன் றன் னாண்டகை விட்டென்னைம்
சொல்லுஞ் சொழ்கேட்டி

சுடரிழாய் பன்மாணும்,”
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These are the words of the maid to the lady when:

promised to redress the grievance

of the hero,

hero’s pitiable plight, his pliant words

tells

and her

she, who

her

inability

of the
to

put

up with them.
My dear lady, the hero used to put on an abject countenance

and entreat me as one begging for alms, but although he came to
me like that, he appeared with all the mental strength and
grandeur of one who rules the whole

world.

Nor

is

he void

of

modesty, he is as full of it as those who learned the same, sitting
under the feet of learned savants. He further seems to be strong
enough to put an end to the

penury of those,

him, by his bounty or beneficence.

Such

a

who

person

approached
has

condes-

cended to approach me above all persons, shaking off all his
superiority, expecting some help from me. Please listen to what
I say.’
Here we see the entreaty or

the maid’s

pliant appeal of

the -hero

and

consent to do her best to please him.

This refers only to Pulavi,

but

things

that are common to

Otal, pulavi and tuni have already been cited in Karpiyal (19).
Siitra 228.
நீகழ்தகை மநங்கின் வேட்கை

மீததியிற்

புகழ்தகை வரையார் கற்பி னுள்ளே
Nikaltakai marunkin vétkai mikutiyir
Pukaltakai varaiyar karpi nuilé.

This Sutra aims at recognising another anomaly that pertains
to the hero and the lady-love in the karpu stage.
(இ-ள்)
கற்புச்சாலத்து ஒருவர்க்கொருவர் மனத்து கிகழுமிடத்த,
வேட்கை மிகுதியாலே ௮தனைப் புகழ்ந்துரைக்கும் தசைமையினை ஆரி
யர் இருவர்க்கும் நீச்கார்; கொள்வர்.
எ-று.
Both the hero and the lady-love are privileged to speak in
exalted terms of each other, owing to excess of love or passion.
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ஆச வனமுலை யரும்பிய சுணங்இன்
மாசில் கற்பிற் புதல்வன் ரூயென
மாயப் பொய்ம்மொழி
யெம் முதுமை

சாயினை

யெள்ளல

பயிற்றி

??

(அகம்,

These are tha words of the lady-love addressed to the
who returns from his sojourn with a prostitute.
‘Pray do not sneer at my advanced

age,

by

using

6)

hero,
feigned

words of love and calling me the chaste mother of the child, with
red spots round the breasts’.
Here we have the praise bestowed
on the lady-love by the hero.
* அணைமரு
டுணைமல

ளின்றுயி லம்பணைத்

செழினீலச் சேச்தெழின்

மணமெளவன்
மணசாறு

பலபல

மலருண்கண்

முகையன்ன மாவீழ்வார் கிரைவெண்பன்

நறுநுதன் மாரிவீ ழிருங்கூக்த

லலர்ரமுலை யாகத் சகன்ற
இலநிசை

தடமென்றோட்

வல்குற்

வால்வளைச் செய்யா யோவெனப்
கட்டுலா

யினிய சொல்லி

பண்டையிற்

பாராட்டி

யின்னாங்குப் பெயர்ப்ப

தினியதிர் தேனது

துனியா

குதலே,'”

(sels, 14)

The hero accosted me as the fair maid with tender arms as
' soft as the cushion and as smooth and glossy as the green
bamboo, eyes treated with collyrium as blue and broad as the
flowers of the Nilam, teeth well-formed and as white as the sweetsmelling

mullai

buds,

hovered

smelling forehead, tresses, the

in

biack

by

the

hue

bees,

of

beautiful

which

was

and

envied

even by the dark-water-laden clouds (the blackness of which was
the despair of the dark water-laden clouds) swollen or big breasts
and a limited number of white bangles, and praised me more
than he usually did. From that I inferred that he was beginning
to dislike me and cast his eyes on some other girl?”
These are the words of the hero in praise of the
to his parting from her.
“ ஏந்தெழி

லாகத்துப் பூர்சார் குழைய£

lady

prior
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This line is in
the love-quarrel.

praise of the

‘feorset

witu

hero

by

க

* காலாறு
“கின்ற

.

during

CaGge® aGs 8Qu1@’

This line too is similar to the above.
is used in a liberal or unrestricted sense,
trait or @e too is implied.
.

the lady-love

As the word ‘ sas’
we may infer that the

௪.

ச

மாரும்! *
சொல்லர்

நீடுதோ

றிணியர் £

(கற், 1)

These have been classified as grammatical anomalies as_ the
‘hero promises her !ady-love who is expected to serve and attend
to his needs and as the lady-love, who

is

expected

to be full of

modesty, ventures to praise the hero in the presence of others.
Ilam.—takai-beauty.
களவுச்காலத்து
ஈலம் பாராட்டிய
மொழியைப் பாசாட்டப்பெறும் எ-று.
The hero who

praised

his

தலைமகன்

lady in

during the furtive stage is likely to do

highly

கற்புக்காலத்து
்
eulogistic

so even

in

the

terms

Karpu

stage,

Sitra

229.

இறைச்சி தானே போநட்புறத் ததுவே
இறைச்சி தானே யுரிப்புறத் ததுவே.

(Nach)
(Ilam)

Iraicci tané porutpurat tatuvé
Izaicci tané yurippurat tatuvé

இது, தலைவிக்கும் தோழிக்கும்

உரியதோர்

வழுவமைச்கின்ற
து.

இறைச்சியாவது உள்ள பொருல் ஒன்றனுள்ளே கொள்வதோர் பொரு
ளாகலானுஞ்
செல்வன்
கூறப்படாமையானும்,
தலைவன் கொடுமை

கூறும் வழிப் பெரும்பான்மை பிறத்தலானும் வழுவாயிற்று,

(இ-ள்)

கருப்பொருட்கு கேயக்தான் கூறவேண்டுவதோர் பொரு

ளின் புறத்தே புலப்பட்டு அதற்கு உபகாரப்படும் பொருட்டன்மையுடைய
தாம் - Dy

* For Transl. see p. 243 Tol. &

** Transl. see p. 282 Tol,

:
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This Sutra treats of another recognised anomaly that relates
to the lady-love and her maid. Ifaicci has been classified as an
anomaly because it is inferred by

reading

into

a

phrase

or

an

object ; the hero is not specifically mentioned, and it is present
only when the lady comments on the unkindness or cruelty
of the hero.
That which is allied or attached to the Karupporul is what
is inferred in and around the object and is serviceable in explaining its full significance.
Tliust.

* இலங்கு மருவித் Bong
வானி

மருவித்தே

னீலங்கு மருவீத்தே சானுற்ற

சூள் பேணான் பொய்த்தான் மலை

(aes. 41)*

Full of glittering streams, full of glittering streams,
formed by the showers, the hill which is owned
has behaved falsely by not fulfilling his vow.
Here the direct meaning is that the hero
vow.

streams

by the

failed

hero who

to fulfil

But outside it, we have the following inference.

‘‘ How

his
is

it such a hill owned by him is full of perennial streams.”
Tlam.

இறைச்சிப் பொருள் என்பது பொருளின்

புறத்தாடுத்

தோன்றும்

பொருள் எ-று.
அஃதாவது

சாட்டிற்கும் ஊர்க்கும்

துறைக்கும்

Iraicciporul is that which appears apart from the

Uripporul

அடையா

கருப்பொருளாகிய

வருவது,

or the sexual act specified for each of the five land divisions ; 2.e.

it often comes as an adjunct to or the

qualifying

word

for the

town, village or the particular division or section.
§‘gusGagpw

பெரிதே

வானினு

முயர்ந்தன்று £”

(குறும், 9)

Here the kurinji flower and the honey that have come as the
qualifying

epithets

of

the

hero’s

Traicciporul.

~.* Tranal. Tol. p. 283000 5”

country

or

natu

are
ட

the

Sitra 230.
இறைச்சியிற் பிறக்தம் பொநளுமா

திறத்தியன் மநங்கிற் றெரியு

நளவே

மோர்க் கே.

Itaicciyir pirakkum poruluma rulavé
Tirattiyan marunkir reriyu morkké.
இஃது

எய்தியது இறந்துபடாமற்

காத்தது,

This is to safe-guard the principle
enunciated, from being violated.

that

has

already

been

(இ-ள்)
கருப்பொருள் பிறிதோர்
பொருட்கு உபகாமப்படும்
பொருட்டாசலே
யன்றி
அச்கருப்பொருடன்னுள்ளே
தோன்றும்
பொருளும் உள ; ௮ஃது உள்ளுறை யுவமத்தின் கூர்றிலே அடங்கு
மாறுபோல

கஈடக்குமி_த்து,

அவ்வள்ளறை

உவமமன்று,

இறைச்சி என்று ஆசாய்க்துணரும் நல்லறிவுடையோர்க்கு.
The Karupporul is not only useful

to

bring

இஃது

எ-று,

out the

signi-

ficance of another, there is a special meaning that can be derived

even in the

Karupporu!

itself.

When,

however,

it pases

for

one contained in the Ullurai Uvamam, the learned savants will
do well to treat it as [raicci; carefully distinguishing the Ullurai

Uvamam from the Iraicci.
Illust.
* கன்றுதன் பயமுலை

மாச்த முன்றிற்

நினைபிடி யுண்ணும் பெரும்ச.்னாட
கெட்டிடத்து வந்த வதலிக
வீழுபெற்று

மறந்த

கன்றி மறந்தனை

கட்டில்

மன்னன்

போல

யாயின் மென்சர்ச்

கலிமயிற் கலரவத் சன்ன' விவ
சளொலிமென்

கூக்த்லுரியவா நினக்கே,”

(குற், 295)

These are the words of the maid addressed to the hero who
was bent upon parting from the lady in quest of wealth, keeping

the open wedding in abeyance.
‘** Dear hero,

please

accept

She says :—
the

lady

in

open

deference to our wish without forgetting the good or

wedding

n

benevolen
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acts done by us who have been so far acting according
wishes.
Oh Lord of the place full of lofty hills where

elephant freely grazes on the millet farm

to your
the she-

situated in the front of

the house, while the young cubs suckle its milk-ladea

udder.

If you will only wed my lady in open wedding without
assuming the role of an ungrateful person by forgetting what
little acts of kindness we might have done to you, like the king,
who, on getting the royalty or kingship, forgets the timely help
rendered to him by others, while he was ina state of penury, the
fertile or well-grown tresses of this lady, which look like the spread

up feathers of a buoyant peacock, are yours for enjoyment,”
The inner meaning is as follows :—Just as the she-elephant
grazed on the millet so that it can secure enough milk to feed
its cub, it is your duty to eke out enough wealth and at the same

time wed her in public,
As the hero is said to have his pleasant nap on the tresses
of the lady during sexual unions, they have been said to belong
to him.
Here, when we say
without forgetting

the

that,
good

if you will
service

done

but
by

marry
me

the

in

lady

bringing

together yourself and my lady, just like the king who forgot the
help rendered unto him while in very straitened circumstances
immediately on acquiring kingship, the term “காட?”
will be
termed Iraicci and not Ullurai Uvamam ; because, though the

lines tell us ‘“‘ It does

not

behove

you

to

kill

us

actually

by

harassing this lady, who is in fact my life, all the while attending
scrupulously to your own work, just as the elephant is of service

to its young one while destroying

at the same time,

the millet

that may serve to feed others,and the simile is complete, this simile

does not give

the

meaning

enshrined

in

the

latter

part,

but

enables us to make out a quite different meaning in the word Natan,
which is the [raicci.
The words mulai-manta (qe% மாக்த) simply
give us the meaning viz , ‘ being careful that its duty does not

suffer or gets spoiled; they do

not

express

the

entire

meaning

contained in or contemplated by the Ullurai Uvamam.’
“வேங்கை சொலைச்ச வெறிபொறி வாரணத்
தேக்து மருப்பி ஸினவண் டிமிர்பூதுஞ்
163 மரத்தி னியன்ற வலக்சையா

_
ல்
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லைலன வெண்ணெல் அறையுசலுட் பெய்திருவா
, மையனை
மைபடு

யேத்துவாம் போல
சென்னிப் பயமலை

வளிபெற்ற
காடனைத்

தையலாய் பாடுவா சாம்,”

(கவித், 4 )

My dear maid, both of us shall put the white paddy known as
Aivanam in the mortar, pound the same with pestles made of sandal

wood, in which the bees of ahigh-class

gather their pollen,

all the while humming, and those made of the tusks or horns of
the spotted elephant, that stqgod proud on having vanquished its
adversary the tiger, and shall.sing the praises of thelord of the
praise or

hills, specially famous for its clouds, just as we used to
extol Muruga, the hill-deity.

As the lines give only one sense viz., we shall sing, this is to
be taken as having been inferred from the Iraicci. Again, this is
not Ullurai Uvamam, as the ladies do not derive any benefit

from singing the hero’s praises as

they

do

from

pounding

the

millet.

Here the Iraicciporul is clear as the purport
that along with the songs, in praise of the

hero

of the
which

lines is,
we

shall

sing, we shall sing also the praises of the deity, though it will be
highly inappropriate to praise them together ; on the other hand,
as the ladies do not get any benefit from

singing the

praises

the hero, as they do by using the mortars, what is aimed at

of

here

is not Ullurai Uvamam.
If it is in fact Ullurai Uvamam

then, asin

the

case

of the

lines,
* தன்பார்ப்புத்தின்னு

மன்பின் மு.தலையொடு

வெண்பூம் பொய்கைத் தவனூசென்ப.”

(They say that the hero’s

(ஐங்குறு, 41)

place is full of tanks

flowers and also crocodiles, void of affection,

which

with

white

eat their own

young ones.)

We will be forced to infer from the Uvamam, the hero’s want
of consideration as well as the innocence of the lady. Hence the
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author has been careful to add

the

words

‘QsfujGurisGe’

i.e,

for those who have the sense of discrimination.
Llam,

This Sutra mentions another sense or meaning that could be
traced from or real into the Iraicci. For those who look at Porul
with a sense of discrimination, there are meanings that could be
got from Iraicci.
Again this [raicci is of two kinds; those that
allow of a double interpretation and

those that

do

following illustration we have a secondary meaning.

not.

In

the

111190.

“ஒன்மே

னல்லெனெ

னஜொன்றுவென்

குன்றத்துப்
பொருகளிற மிதித்த கெரிதாம் வேங்கை
குறவர் மகளிர் கூர்தற் பெய்ம்மார்.
நின்றுகொய்ய மலரு காடனோ

டொன்மேன் சோழியொ.ன் நின."
These are the words of the lady-love,
as a result of the parting of the hero fron

(குறஈ், 208)

who was full of unrest
her in quest of wealth,

holding the marriage alliance in suspense, addressed to the maid,
who asked her to wait patiently.
The ludy says, ‘I have guaged

the hero’s intention, but [ feel restless when I think of my
predicament, in case persons, other thin my hero, come forth to
wed me.

‘My dear maid!

Iam

with my hero, I am surely

one
one

who

does

not

with

him,

I

identify
will

not

herself
identify

myself with the lord of the place, where the Vengai trees,
which
had their branches broken during the fights of the maleelephants among themselves
in the hill-side, appear full of
blossoms so that the kurava girls are enabled to pluck
them
without the necessity or trouble of climbing up the tree in
order
to adorn their tresses with those flowers. The purport is ‘I feel

this unrest, because, I fear that persons other than my hero

may

try to win my hand in wedlock; owing to the protracted delay
of
the hero in marrying me,”
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The women used to gather the vengai flowers after climbing
the tree. This will be seen from the following lines.
* அரும்பற மலர்ந்த கருங்கால் வேங்கை
மேக்கெழு பெருஞ்சினை

யிருந்த தோகை

பூக் கொய் மகளிரிற் ரோன்று காடன்.',

(குறுச், 26)

The lord or chief of the place where the peacocks that sat
on the branches of the vengai tree full of blossoms appeared like
girls plucking or gathering flowers.
The inner meaning of thé lines is as follows.
The Vengai crushed or trampled

by the elephants,

has

not

completely dried up; on the other hand. it bent down
and
blossomed. So also, the hero will be driven by the fear I entertain,
regarding the advent of others, who may try to win my hand in
wedlock.

The term ‘ Porukaliru ’ tells us that among the kith and kin
of the lady-love, persons were there both for and against the
alliance.

‘ Porukaliru mititta vengai’ tells

us that,

though the

elephants were two, the vengai tree was only one. From this
we infer that those who were not for the alliance spoke ill or
disparagingly of the hero.
The words ‘vengai oinru koyya
malarum ’ indicate, that the flowers

which

were

thus

gathered

only after climbing the tree, can now be plucked even standing
on the ground.
From this we can infer that the hero who was
far from being easily accessible is now easy of approach.

Sitra 231
அன்புறு தகைய
வன்புறை

இமைச்சியுட் சுட்டலும்

யாதம் வநந்திய போழதே.

Anpuru takaiya Iraicciyut cuttalum
Vanpurai yakum varuntiya poluté.
This Sutra tells us that

Ipaicci

can

appear

in

some

other

forms also.

The mention by the maid, only of these karupporul,
are calculated to impress on the lady the likelihood

of the

which
hero
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bestowing his grace on her,

when’ the

lady

could

not

put up

with the period of separation, is also vanpurai.
111151.
* சசைபெரி

துடையர் ஈல்கது சல்குவர்

பிடிபசி ளை இய பேருங்கை வேழ
மென்சினை யா௮ம் பொளிக்கு
மன்னை சோழி யவர்சென்ற வரே,"

(Gms. 37)

Oh my dear maid! my hero is full of affection for me; he
may bestow his affection and grace on me. For, inthe path he
is now frequenting, he will surely witness the he-elephant with
the big proboscis, breaking the soft or tender branches of the Ya
or the acca, (Shorea robusta) in order to appease the hunger of
its mate, the she-elephant.
The elephant here broke the tender
branches, because, they are likely to present less பெய்ய
in
munching than hard or developed boughs.
Here we sce the maid exhorting the lady-love by telling her,
that the hero,

who

was already full of

affection for her, is

to come across the path in the woods, where

the

likely

he-elephant in

order to remove the terrible hunger of its mate, will break in
twain, the acca with the tender cover and give the fibres to it
for eating.

Here

it will be seen that the maid without concluding

that the lady’s restlessness proceeded from

her

her lord was naturally an indifferent lover,

tells

words,

Hence

only

to

exhort

and

appease

her.

convictions that
her

the

the

above

anomaly:

stands recognised.

“௮ரிதாம அமனெய்தி.'

(கலித், 11)!

The words in this poem cannot be attributed to the maid.
This has been cited as an illustration for the Sutra by lampuranar.
Bunt Nachinarkkiniyar refutes this and attributes the
same to the lady-herself.
a

*For transi. see p. 29 of my book ‘ Elephant in the Tamil land.’
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Sitra 232.

செய்போர ளச்சழம் வினைவயிற் பிரிவு
மேய்பேற வுணர்த்துங் கிழவிபா ராட்டே,
Ceyporu laccamum vinaivayir pirivu
Meypera vunarttun kilavipa ratté.

This Sutra aims at recognising an anomaly that usually occurs
when the hero eulogises or caresses the lady.
The caresses bestowed

by

the

hero

on the

lady-love

will

positively inform her of the fear entertained by the hero, whether
she will constitute a hindrance to the securing of wealth on
which he has embarked, and also his actual parting in quest of
riches.
As the caress relates to the lady-love, the author has
termed it as ‘ Kilaviparattu.’
lust.

* வலிமுன்பின் வல்லென்ற யாக்கைப் புலி கோகஇற்
சுற்றமை வில்லர் சுரிவளர் பித்தைய

சற்றம்பார்த் தல்கும் கடுங்கண் மறவர்தாக்
கொள்ளும் பொருளில சாயினும் வம்பலர்
துள்ளுகர்ச் காண்மார்

தொடர்க் தயிர் வெளவவிழ்

புள்ளும் வழங்காப் புலம்புகொ எரரிடை
வெள்வேல் வலத்திற் பொருடால் வேட்கையி
னுள்ளினி

சென்ப தறிக்தன ளென்றோழி

கரழ்விரி கவையாச மீவரு மிளமுலை
போழ்திடைப் படா௮மன் முயங்கியு மமையாசென்
ரழ்கணிப் பணிகுவர் காதலர்
சூழ்வதை யெவன்கொ

மற்றவர்

லறியே னென்னும்

மேள்ளுறழ் முளையெயிழ் றமிழ்தாறுச் bears
சள்ளினு மடஏழ்செயுமென வுசைச்து மமையாசென்
ஜனொள்ளிழை திருத்துவர் காதலர் மற்றவ
ருள்ளுவ

தெவன்கொ

லறியே னென்னும்

ண்ணெழின் மாமைச் சுணங்கணி யாகந்தங்
கண்ணொடு தொடுச்தென கோக்கியு மமையாரென்
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னொண்ணுசனீவுவர்
செண்ணுவ

காதலர் மற்றவ

தெவன்கொலறியே

னென்னும், என

வாங்கு;

சழிபெரு ஈல்கலொன் நுடைத்தென வென்றோழி
யழிவொடு

கலங்யெ

பொழுதகிடைப்

Gar Jia

வெவ்வச்ச

ளொருசாணீர்

படநீப்பின் வாழ்வாளோ

பெரும நின் பொருட் பிணிச்செலவே,”
(கலித். கீ)

As the dauntless maravar or the foresters with the wellbraced bow, smooth glossy hair, and a heartless nature, which
will not scruple to witness the sufferings of others, a strong and

stalwart frame and looks like those of a tiger, give chase
persons that came in their way, and

of the

rack,

simply

to

please

to new

subject them to the torture

themselves

by

witnessing

the

excruciating sufferings of the deceased, though the strangers
that are subjected to such torture have no riches worth the name,

even birds will not fly in the region.
You have decided to
proceed to such a bewildering cxpansive and endless desert
track in order to earn wealth

and

my

lady has guaged

this idea of

yours.

The lady tells me ‘my

lord

by hugging without interval my
peari necklaces and other jewels,

without being

satisfied

simply

tender breasts adorned with
will try to dress my tresses

that have been dishevelled during the

sexual process,

what

can

be his intent or resolve, I am ata loss to know.
My lord, without being satisfied with drinking the sweet
liquid that springs out of my teeth as pointed as the sprouting
reed, and as strong as the thorns, will try to set right my jewels,
which had been dislocated during the sexual process.
What does
he mean I am at a loss to know.
My ‘ord again without resting satisfied with constantly
gazing on the consummate beauty of my frame, so that one is
likely to remark,

that my

breasts

and

his eyes have been actually

pieced or strung together, will try to wipe off the sweat in my
bright forehead, caused by the sexual union.
What he means I
cannot make out.
்
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Hence my lord, my ladv is highly worried
that the above unusual caressing act of yours

thing, which is nothing else but

by the thought
forebodes some-

parting from her.

that such a lady will survive even a single day,

part from her ? So please abstain from going
alone.”

Do you think

if you

abroad

decide to

leaving her

As the lord’s caress was the result not of affection but of
wealth, and as the lady does not take it properly but mistakes
or misconstrues

it,

anomalies

recognition of the anomaly
*QeGe

6@51@Ms

மஞ்செய தா௩்மே

are

on

both

sides.

Hence

the

here.
Cole

ஈடுத்துர்சா

யணங்காகு

மென்னுஞ்சொ

லின்றீங் ளெலியாய் வாய்மன்ற நின்பசேள்
புதுவது பன்னாூளும் பாராட்ட
மிதுவொன் ஐடைத் சென

யானு

வெண்ணி.”

(கலித், 24)

These lines too will illustrate the lady’s divination of the
impending parting of her lover, by the excessive and unusual
caresses the hero was bestowing on her.
Sttra 233,

கற்புவமிப் பட்டவள் பாத்தை யேத்தினு
ழள்ளத் தாட லுூன்டேன மோழிப,
Karpuvalip pattaval parattai yéttinu
‘Mullat tita luntena molipa.
This Sutra aims at recognising an anomaly
the lady-love.

that

Even if the lady, chaste as she is, praises the
cannot say that her mind

prostitute, one

was free from resentment or displeasure,

which often leads to temporary misunderstandings

The mere praise bestowed on
want of affection for her in the
constitute an anomaly, but as

the

Tol.

Parattai

or quarrels.

will reveal

the

heart of the here and thereby
resentment was present in her

mind, this anomaly can be recognised.
* Transl, see p. 268.

pertains to

Porul.
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'காணி நின்றோ ணிலைஈண் டியானும்

பேணின னல்லனோ

மூழ்ஈ வானத்

தணங்கருங் கடவளன் னோ

ணின்

மசன்றா யாதல் புரைவசாங் செனவே,”

(அகம், 16)

10 ந16 ற௨(101௦ 17% 1௩ * எ,த்திலும்* 46 have to infer that
whenever she does not praise the prostitute, the lady is likely to
talk in terms quite opposed to the above.

“ என்னொடு புரசையு5 எல்ல

டன்னொடு புரைபுசர்ச் தான்றிகு 52௭."

(பதித்து, 39)

கற்புக் காரணமாகத் தலை௦கனது
பரத்தைமைக் குடன்பட்டாளே
யாயினும் உள்ளத்தின்கண் ஊடல் கிஃழும்,.

Though the lady
ways because of her

views with patience her lord’s immoral
chastity, she will still have her inward

mental resentment.

Siitra 234.
கிடிவோள் பிறள்தண மிவையெனக் கூறிக்
கிடிவோன் குறிப்பினை யுணர்தற்த ழரியள்,
Kilav6l piralkuna mivaiyenak kirzik
Kilav6n kurippinai yunartarku

muriyal.

This Sutra refutes what has been conceded already as it
tells us that the lady-love can at times praise another woman
loved by her lord, without any resentment or quarrel.

(@-er)

The lady-love is entitled to guage her lord’s attitude

towards another woman,
head and heart.

relating to him, her

various qualities of

As we have here the word ‘ Yar’ and not Parattai,

we have

to infer, that the woman eulogised is herself z.e., the lady-love.
If the Parattai is contemplated here, she cannot but indulge in
a quarrel.
When the maid has her say, she will not mention
the lady.

If, however, she mentions the Parattai, she will

bute some sound sense to her and then speak out.
* Transl. see Tol, Porul, ற. 293.

attri-
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Illust.
கண்டிகு மல்லமோ
யொள்ளிழை

கொண்க

நின்கேளே

யுயர்மணல் வீழ்க்தென

வெள்ளாம் குருகை வினவ வோளே.

(ஐங்குறு, 192)*

These are the words expressive of passien spoken by the
lady-love while she attempted to guage his disposition towards a ~
third woman by describing her qualities. This has been termed.
an anomaly, because, the lady, instead

of getting

at

his

heart

directly by eliciting a reply from him, tries here to do the same,
indirectly by telling him about another lady.
Any how this
anomaly is recognisable during Kaikilai or one-sided love.
Tlam.

This Sutra enuuciates a characteristic peculiar

to the

lady.

Siitra 235.
தம்ழறு விழமம் பரத்தையர் கூறினு
மெய்ம்மை யாக வவர்வயி னுஷர்ந்து
தலைத்தாட் கழறறம் மெதிர்ப் பொழ தின்றே
மலிதலி ழடலு

மவையலங்

கடையே.

Tammutru vilumam parattaiyar kirinu
Meymmai yaka vavarvayi nunarntu
Talaittat kalararam metirppolu tinré
Malitalu mitalu mavaiyalan kataiyé.
This

Sutra

treats

of

another

anomaly

relating

to

the

Parattayar, lady and the hero and its recognition.
(இ-ள்)

வருத்தத்தைத்

தலைவனால் தாம் உற்ற

தையர் கூறினும், ஏனைத் தலைவியர் கூறினும்,

தலைவிக்குப்

பாத்

௮வர் கூறிய வாற்றானே

அவ்வருத்தத்தை ௮வரிடத்து உண்மையாக உணர்ந்து, தலைவன் மூன்
னின்று கழறுங் கழற்றுரை, தம்மைப் பரத்தையர் எதிர்ப்பட்டபொழு

இன் சண் இல்லை.

அவர் துயருற

மஓழ்தலும், அவன்

பிரிவிற்கு

ஊடுதலும், அவ்விரண்டும்

கின்றுழிக்கவலாது

இவர்

இசங்கொரென்ற

நிசழாவிடத்து எ-று,

* Transl. see Tol. Porul p. 308.
Thl.—66

நீங்கனான்

என

காரணத்தான்
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என்பது வெறுத்த உள்ளத்தளா மென்பது கருத்து, எனவே
மலி
தலும் ஊடலும் நிகழுமிடத்தாயின் தலைத்தாட் கழறுமென்பது பெறுதும்.

The lady feeling exultant over
without the least concern for the

the

departure

Parattayar,

who

cf the
felt

hero

worried,

and entertaining resentment on account of their mental depression
caused by his parfing from them; when both these things do not
happen, the words of indictment spoken by the lady before the
hero on learning correctly from the Parattayar as well as the hero’s

other concubines, the mental affliction they
to by the hero, are rarely spoken
encounters the concubines.

yhen

the

had

been

subjected

lady-love

actually

Thatis, the lady will feel disgusted and if, being happy
during coition, entertaining of resentment do take place, the
lady is sure to give out these words of indictment.
Tilust.

* பொன்னெனப் பசந்தகண் போசெழி னலஞ்செலச்
தொன்னல மிழர்சகண் துயில்பெறல் வேண்டேன்மன்
னின்னணங் குற்றவர் கீ செய்யுங் சொடுமைக

ளென்னுழை

வர்து கொர்துரையாமை

பெறுஇற்பின்,”
(கலித், 77)

Dear lord, my eyes have turned pale yellow in colour, losing
its flower-like beauty.
If only it is given to me to see that the

Parattayar teased by you do not approach me to narrate or
recount the disservice you are doing them, I will not like that
my eyes, which have lost even their natural charms should be
tempted to sleep.
But what do I derive fromit?
the people

will not spare me and keep away

These lines are an indictment

ness during

from

despising or deriding me.

by the

lady-love

when

happi-

coition and resentment or love-feud occurs and when

there were no Parattayar by the side. Here the anomaly has
been recognised with respect to the Parattay as she communicates
her mental worry to the lady-love, because she is accessible here
and to the hero in view of the conduct of the people °aforesaid.
The particle Um includes or espouses the

part,
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Tiam.

love.

This Sutra speaks of a convention that relates to the ladyThe particle Um in the word kirinum has a negative

" sense or significance;
Hence the occasions when the lady does
not speak out are more numerous.
If, however, the lady-love

speaks out when the hero comes, she will be supposed to have
no liking for the union ; if she does not speak out the words will
be purposeless. Hence it follows that the lady will speak out at
the end of the
‘quarrel.

sexual

union

and

during

the

temporary

love,

Siitra 236.

போழது

தலைவைத்த கையறு காலை

யிறந்த போலக் கிளக்தங் கிளவி

மடனே வநத்த மநட்கை மீதகதியோ
டவைநாற் பொநட்க ணிகழ மென்ப,
Polutu talaivaitta kaiyaru kalai
Yiranta polak kilakkun kilavi
Matané varutta marutkai mikutiy6

Tavainar porutka nikalu menpa.
This Sutra does not speak of Peruntinai.

On the other

this deals with the Gandharvam which forms part of the

hand

* ௪திய

wi-»So” (Exiya materriram 51), which constitutes an anomaly
suggestive of
detailed as

Peruntinai

and

its

corruption

which

has

been

தேறுதல் ஒழிர்த காமத்து மிகுதிறம் *
As the parting for the subjugation of foes as distinct from
that for study or embassy, is indispensable to crowned kings and
those who carry out their orders, he who
speak to her words of consolation and ask
pure and unsullied chastity till he returns,
not countenance such a thing; hence he
without intimating to her,

In that

case,

departs is not likely to
her to lead a life of
as the grammars do
will simply go away
it

the maid too to appease her with the words
municated’to her when he left, Under these
above Peruntinai will occur.

will be

difficult for

of the hero comcircumstances the
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(இ-ள்)
௮க்திக் காலத்தே “: புறஞ்செலச் சிதைத்தல்* என்னுஞ்
சூத்திரத்தில், அசனினூங்கன்று எனச் கூறிய ' கையறவுரைத்தல் £ என்
னும்

மெய்ப்பாடெய்திய

காலத்தே,

௮க்த

ஆற்றாமையின்

இகந்தவாக

மூடி.விலே வைக்கப்பட்ட மெய்ப்பாடுகள், தன் வனப்பு மிகுதியடனே
மடப்பமும் ஆற்றாமையும் வியப்புமாகிய நான்கு பொருட்சண்ணே ஈடக்
கும், அங்ஙனம் அவை ஈடக்கன்ற கரன்கு பொருளுங் கூற்று சிகழுங்கால்,
தன்னைச் கை
புலவர்,

கடக்தனபபேபோலம்

கூற்றுங் கூறாய் கிகழுமென்று

கூறுவர்

எ-று,

When the lady-love feels a sense of helplessness, owing to
excessive passion, during evening tides, the physical expressions
following the emotions will pertain mostly
sonal

charms,

youth-hood,

her

mental

to her

excellent

unrest,

and

per-

sense

of

surprise.
When the lady speaks out and refers to the above four
sentiments, the lady is likely to over-step the bounds of modesty
aud give expression to them as if everything was beyond control.
What is meant or connoted by the ௭௦108 *தலைவைத்த மெய்ப்பாடு”
(talaivaitta meyppatu) is as follows :—
The physical

manifestations

occur in the “ 3@wa#”

mental distress.

are

those

that

are

or the sixth or final stage

of

likely
the

to

lady’s

When they occur, the lady will plainly mention

before the public the name of her lover and his traits and her union
with him,

weep

and confer

in a pensive or lainentable mood

the diffarent periods or divisions of the day,

and

with

the

Moon etc.
Tilust.

* புரிவண்ட புணர்ச்சியுட் புல்லாரா மாத்திரை
யருகுவித் சொருவரசை

யாற்றவிற் றெரிவார்கட்

செயகின்௦ பண்ணினுட்

செவிசுவைகொள்ளாது

நயகின்ற பொருள்கெடப் புரிய
பயணின்று

மன்றம்ம

காம

கரம்பினும்

மிவண்

மன்னு

மொண்ணுத

லாயத்தா சோராங்குத்

முூண்ணுனை

தோன்றாமை

கண்ணினு

முகத்தினு

ஈகுபவள்

யாவரும் சண் குரல் கேட்ப

இளைப்பினு

முறுவல்கொண்டடச்கித்தன்
பெண்ணின்றி

நிரை வெண்பல்

with
Sun,
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மீயுயர் தோன்ற

ஈகா௮ ஈச்காங்சே

பூவுயிர்த் தன்ன புகழ்சா லெழிலுண்க

Gnu sp was api,’
This poem appears in the Neytal portion of Kalithokai,
which has been eulogised 88 * கற்றதிச்தா ரேத் துங்கலி ', $, 6., the
poem has been put

in

the

mouth

This

learnéd scholars.

poems in the Kuli metre extolled by the

actually

who

of bystanders

witnessed the coming back to her senses or the regaining of
consciousness that was perceptible in the lady, who erstwhile
was completely bereft of her, senses owing to her inability or
want of strength to put up with the separation of her lover and
who, outstepping the bounds of modesty, prattled with a nonplussed mind,
‘ Please listen! she, who

is before

us,

is one

who

indulge in a mild smile, taking particular care not to

sharp teeth, even when she had her games with
age, possessing bright fore

heads.

She

now

used

to

expose her

girls of her
bursts

out

own
into a

loud laughter, exposing all her well-grown white teeth and
speaks out loudly so that all could hear her words, which once she
used to pronounce softly. Nay, even when she laughs, her eyelids will be full of tear-drops, like a blossomed bud.

she weep thus?

Why should

Fate planned to infuse passion in her

result of it, she had union with her

lover,

derived was cut-short by the separation of

with the result that it was nothing

better

but the

and

pleasure

HY FU

lover

from

her,

than

the

string

ofa
to

யல்லல் குறுங்

பாராதே

காண்பாங் கனங்குழை

she

the

while every one was anxious
musical instrument, which,
hear the delectable sweet sound, suddenly broke in twain.
ஓஓ!

asa

பண்பு;

என்று, எல்லீரு மென்செய்தி ரென்னை ஈகுதிரோ
நல்ல சகரஅலிர் மற்கொலோ யானுற்ற
லல்ல லுதிஇயான் மாய மலர் மார்பு
புல்லிப் புணரப் பெறின்.”

Prays! what are you doing here without
distressed state of mine wili

depress

and

realising that the

melt your

hearts

you
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who determined to witness the same till the end,

Are you for

despising or deriding me? Ifso, even iflam able to hug my
dissembling lover. who has caused this distress in me, it is no
degradation for me.
* எல்லாநீ உற்றதெவனோ மற் றென்றீசே லெற்ிதை
செய்தா ணிவனென வுற்ற திதுவென
வெய்த வரைக்கு

பைதல

முரனகச் துண்டாயிற்

வாஇப் பசச்குவ மன்னோவென்

னெய்தன் மலரன்ன

சண்,”

Now, if you, who had already

listened to me

when

I told

you “ Here is the person who spoiled my frame’’, now care to ask
me what exactly was done by him and ifI am blessed with the
sense and the mental balance to reveal in one of the

detailed in the theme ‘ #»s0s:@

@nx’

seven ways,

(Arattotu

nirral),

do

you think that I will suffer and that my eyes which resemble the
Neytal flowers will water like this ? Be assured, I shall recount
to you what all I suffered. Oh ye great and noble men.
் கோடுவாய்
நாடுவேன்

கூடாப் பிறையைப் பிறிதொன்று
கண்டனென்

யாடையான்

இற்றிலுட்

ஞமூ௨ யகப்படுப்பேன் சூடிய

காணான் நிரிதருங் சொல்லோ
மாண் மலர்க் கொன்றை
தெள்ளியே

மணி மிடற்று

யவன்

மென்றுரைத்துத் தேரதொருகிலையே

வள்ளியை யாகென
When I, who

சண்டாங்கே

wanted

கெஞ்சே வலியுநீ இ.
to

know

by

the

process

known

as

‘ardmysse’, while l was building my little house of sand,
drew one part of the line, I beheld the moon, with three digits

wherein the two ends remained without touching each other.
Then, as I thought that this digit moon is likely to harass me as
soon as it develops into a full moon, 1 caught hold of him and
concealed him in my

apron;

but

all

on

a

sudden,

a

thought

flashed on me, that Siva who wears the cassia or the konrai will
miss him terribly and search for him ; hence I entreated my heart
to let it free and be a benefactor and in that way I exhorted my
mind.
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* உள்ளி வருகுவர் கொல்லோ வளைந்தியா
னெள்ளி யிருக்குவேன் மற்கொலோ கள்ளிருண்
மாச்தர் கடிகொண்ட

கக்குற் சனவினாற்
சொடுச்சேன் மன் யான்றன்னைப்

ஜோன்றினனாகச்
பையெனகச் காண்கு விழிப்பயான் பற்றிய
கையுளே மாய்ச்தான் கரச்.த.”

Reflecting in this way, I caught hold of my lover in a dream,

in the dead of night, when the village watchman

used to go on

patrol ; but what is the result ? Seizing him firmly I wanted
to
see him with open eyes, when lo, he concealed himself im my

hands and could not be seen.

* கதிர்பகா ஞாயிறே கல்சேர்தி யாயி
னவரை

நினைத்து கிறுத்தென் கைநீட்டித்

தீருகுவையாயிற் றவிரு மென் னெஞ்சச்
துயிர்திரியா மாட்டிய இ,”

Then I resolved to trace him out with the aid of the Sun
and the very next day towards evening addressed the Sun as
follows :-—
Oh Sun ! who does not share your rays with

of passion that burns with my mind as the lamp
the wick, will be extinguished only if you,

evening with your rays, will search

for him,

others, the

and

when you se}

find

him

fire

my life as
in

out

the

and

place him in my hands without fail.
* மையில்

சுடரே

மலைசேர்தி

கீயாயிற்

பெளவநீர்சத் தோன்றிப்பகல் செய்யுமாத்திரை
கைவிளச்சாரகக் கதிர்சில தா.ராயென்
ரொய்யில் சதைத்தானைச் தேர்கு."

As the Sun passed on without giving me any reply, I proceeded to address it as follows :—
‘Oh spotless Sun! Now that you are proceeding to the setting
hills, let me search my lover who spoiled my handsome frame
without drawing ‘Ogrd9e’ till you rise again on the shore of

the sea.

‘Till then please lend me some of your bright rays to be

used by me as a hand lamp in order to seek him out.
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* இதைத்தானைச் செய்வதெவன் கொலோ
நயந்து ஈலஞ்

வெம்மை

சிதைத்தான்.”

When I found that the Sun

passed

on

without

giving

me

what I wanted, taking into its heart that, if it sought him out,
I will express my resentment at his want of kindness and worry

myself,

I told hifm ‘It is a fact that he loved

then spoiled my frame

by

at first and

from

me.

Any

union

with

him,

if he

else can I do without having
to come’.
* மன்றப் பனைமேன்

me

parting

how,

what

happened

மலைமார்சளிரே நீ

தொன்றிவ் வுலகத்துக் கேட்டு மறிகயோ
மென்றோண் ஜெடுழ்த்தான் றகையல்லால் யான் சாணே
னன்றுத

சென்றுபி£.,”

Then I addressed the Sun’s rays as follows :—

Oh ye Sun’s rays that look like the tender leaves"of the mango
tree and that appear above the palm

tree in

the

hill-side,

I see

only the beauty and grace of him who had caused my arms to
grow weak and not a single fault of his.
Have you ever heard
of women except myself who have

kept

themselves

their lovers when they beheld him,
with him.

and

not

* சோயெரி
ஞயித

Cory
Cae

away from

indulged

in

union

யாகச் சுடினுஞ் சுழற்றியென்

முள்ளே

கசப்பன் கரச்தாங்கே

வெர்கீர் தெளிப்பிற் றலைச்சொண்டு
sas

Fa

ang.’

She then continued as follows:—I will try to conceal my
love-passion even though it whirls my mind burning it like fire ;
in the same manner I will hide my tears also which are the out
come of the same passion ; and I do so with difficulty, as I fear
that those tears red-hot

the whole

as they are, are likely to

burn

or scorch

world.

Al! these words were addressed to the savants. Site proceeded again to talk to them and

said ‘ Oh ye noble men’ !
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* மெவியப் பொறுத்தேன் களைச்தமின் சான்றீர் .
நவிதருங் காமமுங் கெளவையு மென்றிவ்
வலிதின்னாயிர்

காவாத் தாச்யொல் கென்னை

ஈவியும் விழும மிரண்டு.'
எனப்பாடி,

- The two feelings vtz., The passion and mental anxiety

hang

on both sides with my life as the ‘«7’ (the cross rod carried on
the shoulders with weights on either side) and torment me like

anything.

I however put up with it as far as I can; kindly

see

that I am free from them before death sets in.

Singing in this way.
‘ QtersgOsrs

saps

ணினைந்து நீடுயிர்ச்தன

ளெல்லையு மிரவுவ் கழிந்சன வென்மெண்ணியெல் லிசா
நல்யெ கேள்வ

னிவன் மன்ற மெல்ல

மணியுட் பார்த நீர் போலத் துணிவா
கலஞ்சிதை

யில்லச்.துச் காழ்கொண்டு தேற்றச்

சலங்யெ சீர்போற் றெளிர்து ஈலம்பெற்றா
ணல்லெழில் மார்பனைச் சார்ச்து,"

She moped and pined

as she

could

not

have

her

desired

union with him either during day or during night.
She felt
aggrieved and panted for breath. Subsequently she enjoyed the
union with him, who espoused her during night, freed from all
the mental anxiety and with a mind cleared of all impurities
like muddled water rendered crystal clear by being treated with
the @sq seeds (clearing-nut Strychnos potatorum).
Hence we

shall hereafter regard them as inseparable as the blue gem and its
lustre.

In the above illustration we can clearly see
speech to the good men ina fit

the defective enjoyment she has

of helplessness

bad

from the
at

lady’s

evening tide,

with the hero, her

over—

stepping the bounds of modesty from her cutting remarks on
cruelty of her lover, actually mentioning his place and name
the plea, that, if only, if was given to her to have his union,
behaviour *could not be condemned, ber indifference to
sufferings, from her words that her mind was clear and that

Thl,—67 _

the
on
her
her
she
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cared two figs for what happened, her insensibility to things
that cause surprise and the excesses of her mind from her own
description of her eyes as those that resemble the Neydal flowers.
From

her words

‘ Hallo, please witness here the

lover

given to me by night, we can infer that the union
under the Gandharva

graciously

does not come

form and that it forms part of

Peruntinai.

The drift of the whole poem in a nutshell is as follows :—
Oh ye noblemen please listen.
same

time.

She laughs and

Fate has disturbed or spoiled

weeps at the

her kiamam,

become as useless as the broken lyre-string, making
weep,

Somehow you have been obliged to

plight ‘ Having

come,

what have you done?

in order to follow

this

witness
to its

that

has

her

actually

her

anxious

natural finish,

Do you condemn or deride me ? Even if it

be given to me to embrace the, chest of him who had
dissembler all the while, I wont, feel it a disgrace.

played the

Dam.

This Sutra aims at the recognition of another anomaly when
the time or the season fixed by the lover prior to his departure
comes in.’
Polututalai vaittal.
When the lover fixes a certain season
and when the one fixed by him arrives, though it is composed of
only a couple of months.
Kaiyarukalai.
position to act.

When the lady feels helpless

and

not

ina

Trantapélakkilaital. To give vent to her feelings, even when
the scason occurs as if the season is over,
These speeches of the lady will be duc

to

four

causes

Ignorance, anxiety, stupor, or the appearance of the
pertain to the particular season
* பொருகடல்

வண்ணன்

viz.,

things that

புனைமார்பிற் ருர்போம்

றிருவிலங் கூன்றிறற் ரீம்பெடருழ
வருஅமென

மொழிக்தார்

கர விருந்சாலி ஈகும்.'

'

வாரார்கொல்

வானங்

(கார், காம் 1)
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Will not my lover turn up even now, when the clouds
pregnant with water, actually drizzle, he, who was pleased to tell
me, ere his parting from me, that he will come back when the
drizzle commences throwing the rainbow athwart the sky just
like the chest garland of Tirumal who has the hue akin to the

sea that dashes against the shore.

From the words ‘ as1i@sré’ pronounced by the

lady when

can just infer that

she perceived the season fixed by her hero, we
she believed that the season was over,
Sutra 237.

இரந்து குறையுற்ற கிழவனைத் தோமி

நிரம்ப நீக்கி நிறுத்த லன்றியுக்

வாய்மை கூறலும் போய்தலைப் பெய்தலு
நல்வகை யுடைய நீயத்திற் கூறியும்
பலவகை யானும் படைக்கவும் பெறுமே.
Trantu kuraiyurra kilavanait tdli
Nirampa nikki nirutta lanriyum
Vaymai kiralum poytalaip peytala
Nalvakai yutaiya nayattir kiriyum
Palvakai yanum pataikkavum perumé.
This relates to the recognition of anomalies
the remarks made by the maid about the hero.

(இ-ள்)
வனை,

தோழி

நிறுத்தலே

இரச்துகொண்டு
அகற்றுற

யன்றியும், மத

ஏத்து

தன்

காரியத்தினைச்

முறைமையில்

கூட்டத்தினை

யான்

that

relate

கூறுதலுற்ற

தாழ்வின்றாக
முன்னே

to

தலை

அகற்றி

யறிவலென

மெய்யாசச் கூறலையும், அப்புணர்ச்ரி யில்லையென்று பொய்த்சதணைத்
தலைவன் மேற்பொய்யுரை பெய் துசைத்தலையும், அவன் வரைந்து கோடற்

பொருட்டுச் சில

பொய்களைக்

கூறவேண்டு மிடங்களிலே

தலையும்
sae கூறுபாடுடைய சொற்களை
அசதியாடிக்
கூறிய வாறன்றி வே௮படப் புனைர்துரைக்கவும் பெறும்,

பெய்துசைத்
கூறியும்,
எ-று,

The maid can take the liberty of stopping the hero
. love advances when he approaches and entreats her to
to have hi# heart’s desire, tell him as perfect truth
already knew his union with the lady-love, brand him

from
help
that
as a

இச்

his
him
she
liar
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when he denies his union, pleading some false things, in order to
goad him towards public wedding talking in jest or ina playful
mood some well-meaning
embellished talks.

words

and

have

recourse

to

other

Tlust.
* செருரிலு முன்னா ளெொல்லையம் ’
Here the maid advises him to keep
making love advances.
‘owsGang

at

a

distance

without

yeaotucr wIG gr mio s Bus or

யாசாகிய

சோ

சொருவி

சொருவிர்க்கா௫

ளிருவிர் மன்னு

பெரும

வாருயி
முன்னா

மிசைர்சணி

ரதன

லய லேனாகியயான்
மூய லேன் போல்வளீ

மொழிபொருட் டிறத்சே.”

Here the maid speaks the
‘things My lord! who am I to
to yourself and the lady-love
mutually identified.
What
stranger, and what can I say
now ?

bare truth.
‘Tell me
you? In what relation
united tozether with
could I do, who is
regarding the matter

not these
do 1 stand
your lives
after alla
you tell me

,
The maid by her talk makes the bero understand that her
inaction regarding the fulfilment of his desire was due to his
having dissembled or concealed the real facts from her.
அறியே

மல்ல மறிஈச்சன மாதேர

பொறிவரிச் இழைய
சார்ச

சாறு

வண்டின

மார்ப்பச்

மூதியோள்

கூக்த னாறுகிள் மார்பே தெய்யோ,”
Dear lord. Not that lam
transpired, lamin

the

not

complete

aware
know

(ஐங்குறு 940)
of things
of things.

that

have

Your

chest

emits the sweet scent of the tresses full of the fragrance of sandal
wood, hovered in by the humming bees with spotted
varied colours, i.¢., Tam aware of the union that

place between you and my lady-love.
* Transl.

see ற.

Tol. (Porul) ற. 166,

wings and
had taken
4
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* திருர்திழாய் கேளாய்கம் மூர்க்ெல்லாஞ் சாலும்
பெருககை யல்க னிகழ்ச்ததொரு கிலையே
மன்பதை

யெல்லா மடிரச்த விருங்கங்கு

லந்துகிற் போர்வை

யணிபெறத் தைஇகம்

மின்சாயன் மார்பன் குறிநின்றேன் யானாகத்
தீரத் தறைச்த தலையும் தன் கம்பலுங்
கரசச் குறைச்து கறைப்பட்டுவர்து
சேரியிற் போகா
தோழிகீ

*
கஞ்

முடமுசரிர் பார்ப்பானைத்

போற்றுதி யென்றி

யவஞங்கே

பசராச் குறழாப் பணியாப் பொழுதன்றி

யரரிவ ணின்றீ ரெனக் கூறிப் பையென
வைகாண்
தையா

முதுபகட்டிற் பக்கத்திற் போகாது

றம்பலம் தன்றியோ

வென்றுதன்

பக்கழித்தச் சொண்டி யெனத் தரலும் யாதொன்றும்
வாய்வாளே

ஸணிற்பச் சடிசகன்௮ு கைமாறிக்

கைப்படுச்சப்

பட்டாய்

சிறுமிசீ மற்றியா

னேனைப் பிசாசரு ளென்னை
னிவ்ஷர்ப் பலி

பெரா௮மற்

ஈவிதரி
கொள்வே

னெனப்பலவுர் தாங்காது வாய்பாடி நிற்ப
மூதுபார்ப்பா, னஞ்னெ

தொருகை

னாத லறிக்தியா னெஞ்சா

மணற்கொண்டு மேற்றூவச் சண்டே

கடிதாற்றிப் பூச ரொடங்கெ

னாக்கே

யொடுங்கா வயத்திற் கொடுங்கேழ்க் கடுங்க
ணிரும்புவி சொண்மார் நிறுத்த வலையுளோ

ரேதில் குறுஈரி பட்டற்றாம் காதலன்
காட்சி யழுங்க ஈம்மூர்ச் செலா௮
மாகுல

மாச விளைச்சதை யென்றுச்தன்

வாழ்ச்கை

யதுவாகச் கொண்ட

மூதுபார்ப்பான்

வீழ்ச்கைப் பெருங்கருங் கூத்து.”

(சலித். 69)

The maid apprehends that the meetings arranged during
nights between the lovers, will give rise to scandal and tries to
persuade the hero to keep aloof.
As, however, both parties arc
likely to mistake the signals arranged for their meetings, the
lady, when

she wanted

to find out the signal

made

by the

hero,
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had an experience.
This experience has no doubt been fabricated by her and she narrates it on the following day to her
lady-love while the hero is in cifaippuram.
My dear lady with well-wrought jewels! you repeatedly ask
me to take care of the old crippled Brahman, who with his bald

head, and uncoutit dress and his hands and legs worn out by
leprosy, lies hiding in our streets. I however discarded your
request and dressing myself neatly I proceeded, in the dead of
night, when all living creatures have their sound repose to find
out the

signal

promised

happened, which

is sure

entire village could
happened.
The Brahman
brought

me

by

the

hear it

and

bent down

therein

hero,

to excite

when,

one’s

enjoy it.

Please

and staring at me,

that untimely

lo,

an

laughter.

hour,

incident

Why,
listen

the

how it

asked me what

which

ill-suited girls

like her, and continued, ‘oh, young girl! you have fa!len in my
hands.’
So saying, he bowed before me and stood by my side

like an old bull void of teeth

by the side of a hay-stack.

Then

he took out his betel case and offered me betels. When, however,
he found me silent and unresponsive, he shook off his former
fear, and hastily hurrying towards me, told me, that if I was a
she-demon, he himself was a male one and that I should show

him my grace and added that, if I declined to show favour to
him, he would usurp the oblations or offerings that are made to
me.

Thereon, I came to know

that

he

me for a demon and at.once taking sand
throw on him continuously.

dreaded

me,

in my

hand,

The Brahman

thereon

mistaking

began to

raised a hue

and cry so that the whole village could hear it. Thus the
delectable dramatic episode relating to the old man, whose sole
occupation was perhaps to make love in the above manner to
any woman at random, came to an end, though it culminated in
my mental anxiety by spoiling the fair chance of my meeting
the hero in the appointed place of meeting. Thus in a net cast
for enmeshing and entangling a strong and valiant tiger with
well-formed

etreaks,

a

fox

fellin,

which

in

no

wise

could

be

compared to a tiger. Hence I do not think that we can have any
more meetings during night time. This episode no doubt savours
of events generally narrated in dramaa.
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நாடக

வழக்கென்பது

உள்ளோனாவது

னாகச் லெ செய்திகளைப் புனைந்துரைத்தல்,

இல்லோனாவது

இச்செய்திகளில்

எஞ்ஞான்றும் இல்லன கூறாது, உல.£த்தோர்க்கு ஈன்மை
ஈல்லோர்க்குள்ளன வற்றை ஓழிக்தோர் அறிக்தொழுகுதல்

தலைவ

யாண்டும்
பயத்தற்கு
௮றமெனக்

கருதிச் சிறிது இல்லனவும் கூறப்படுமென்ப.
What is known as the dramatic usage is the exaggerated or
embellished account of certain happenings with a hero real and
imaginary.
Of course all the events narrated need not be false.
Some things which may be false or fabricated may be included
in the narrative in order to, inculcate virtue and enable the
generality or the mass to adopt and follow the good traits of
great and good men, so that the whole world may stand benefited
by such an act.

Here the maid’s fabrication of the episode

is to

persuade or

goad the hero to marry the lady in open wedding.
‘ gatery

ofssor ng

omilorn

ஈன்மனை நெடுககர் புலம்புகொள aM sG
வின்னா வாடையு மலையு
தும்ஜூர்ச் செல்க மெழுமோ தெய்யோ,"

(ஜங்கு௮. 236)

The mother has come to know of it. Scandal has spread.
All the inmates in the house are agitated. ‘Nay the troublesome
Please get ready. We shall proceed to our
north-wind is raging.
place.’
These lines are expressed in good spirit,

* வீகமழ் லம்பின் வேட்டம் போந்து
நீயே கூறினு மமையு நின்குறையே,”
What if you yourself appear in person and represent your
grievance before the lady’s parents, while on your usual hunting
expedition in the hill-side full of the sweet odour of flowers ?

As these

things

have

been

embellished way both according

narrated

to the

by

the

dramatic

maid

in

an

as well as the

ordinary uSages and as she tells the hero of things, which, in fact

he must not be told, this is a recognised anomaly-
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Tlam.

* வெள்ளரங் குருகன் பிள்ளையும் பலவே
யவையினும்
யலையினு

பலவே

௫றுகருங்

காக்கை

மலையினும் பலவே

லோங்கிரும் பெண்ணை

குவிமட

மீபிசைச் தொடுத்த

தூங்கணக் குரீ இச் கூட்டுவாழ் சனையே,!*
Sitra 238.

உயர்மோழிீக் குரிய வுறழங் கிளவி
யையக் கீளவி யாடூ௨விழ் தரித்தே,
Uyarmolik kuriya vuralun kilavi
Yaiyak kilavi yatiuvir kuritté.
This aims at recognising
the maid and the lady-love.

an

anomaly

that

relates

both to

(இ-ள்)
இன்பம்
இற்கு எதிர்மொழியாக
வேமோ

கூழேமோ

உயர்தற்குக்
காரணமான
கூற்று கிகழுமிடத்
மாறுபடக் கூறுங் களவி நிகழ்தலுமுரிய, கூறு
என்று ஐயழமுற்றும் கூறுஞ் சொல் தலைவற்குரித்து

எ.து.
While the talks, that are calculated to eniance the pleasure,
take place, or being indulged in, those of an entirely contradictory
character are also possible, when
the words born of mental

hesitation whether to speak

or not to speak, specifically

belong

to the hero.
உறமுங் ளெவியைப்

கூறியவழிச் தலைவி
வழித் சோழி

உறழ்ச்து

உறழ்ர்து

தீலைவி உறழ்ந்து

பொதுப்படச்

கூறலும்,

கூறலும்,

கூறலும்,

கூறினார்.

தலைவன்

தலைவன்

தலைவி

“தோழி

உயர்மொழி

உயர்மொ.நி

உயர்மொழி

உயர்மொழி கூறிய

கூறிய

கூறியவழித்

வழித்தோழி

உறழ்ர்து கூறலும் கோடற்கு,
Here the phrase ‘2, 2y#

Gard’

Uralumkilavi, is common, so

that it may comprise or include the refutation of the lady

when

the maid speaks out high or ennobling words, the maid’s refutatiou or contradiction, when the bero speaks out in the same way,

the lady-love’s retort when the hero speaks out
dictiog of the maid when the lady speaks out.

and th$

* For Tranal . see p. 136 Tol. Porul.

contra-
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* எல்லா விஃசொத்த

னென்பெருன்

கேட்டைக்

சாண்

செல்வங் சடைகொளச் சா௮ய்ச் சான்றவ
ரல்லல் களை சசச் கேளி ருழைச்சென்று
சொல்லுத

லுற்றுரைக் கல்லாதவர் போலப்

பல்லூழ் பெயர்ச் தென்னை கோக்கும் றியானோச்கின்
மெல்ல விழைஞ்சுர்தலை,'
Dear lady ! What is the grievance of this man? What has
happened to him? He‘looks at me incessantly without venturing
to talk to me what he has in his heart, like the wise and learned
men who had been reduced toa state of penury, having lost all
their fortune, and who approach their kith and kin who could

relieve their distress, but who stop short from
grievance before them, being overwhelmed

expressing their
by a sense of

humiliation.
சல்லரகீ,

முன்னத்தா

னொன்று

குறித்தாய் போற்காட்டினை

நின்னின் விடா௮ கிழற்போற் றிரிதருவா
யென்னீ பெறுதநிசென்.”
Here the maid accosts the hero.

Dear lord, you accompany

us as our shadow, pretending to befriend us.
your grievance ? Pray, tell me that.

What

exactly

is

* சொல்லின் மறாதிவாண் மன்னோ விவள் '
The hero speaks to himself, ‘ will this lady
refusing me if I state my grievance to her ?
Here the hero speaks to his mind.
doubts do belong to the hero.

remain

without

Words expressive of such

*ஐயச் ளெவி யாடூஉவிற் குரித்தே.'

* செறா௮து, ஈசலிரச்தார்க்கொன் ருற்றாது வாழ்தலிற்
சாதலுங் கூடுமா

மற்று.”

He then added that even death

was

preferable

to a

life led

without giving alms freely and without frown to those who ask
for it.
“இவடர்தை காதலின் யார்க்குங் கொடுக்கும் விழுப்பொருள்,
யாதுர் வேண்டிபது,'
Thi.—68
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The maid, on hearing this, told him, that

the lady’s

father

freely gives to all who beg for alms, valuable articles and that he
is quite free to specify or state what he wanted.
* பேசாய், பொருள் வேண்டும் புன்கண்மை மீண்டில்லை யாழ
மருளி மடகோக்கி ணின்றோழி யென்னை
யருளீயல் வேண்டுவல் யான்.”
The hero thereon addressed

her

as one

catch the spirit or essence of what he said

who

was

unable

and added

to

‘I am not

a poverty-stricken man to beg oft alms from you. My only
request is that your lady must deign to bestow her good grace
on me.
௮ன்னையோ

2

Ts it so?

Here the maid pretends as
love of the hero and the lady.

being

ignorant of

the

furtive

* மண்டம ரட்ட களிறன்னான் றன்னையொரு
பெண்டி சருளச் படெச்ச தெவன் கொலோ,”
What can be the nature of the grievance which, he who
resembles a valiant male-elephant that overcomes ita adversary

in a tough and well-contested fight has and which
ventilated or redressed even by a lady like me ?

could

be

These words, it wil! be seen, are addressed to the lady by
the maid immediately after the exit of the hero from the scene.
* ஒண்டொடி,

சாணிலன் மன்ற

விவன்.'

Dear lady with shining bangle,s he seems to be one absolutely
void of shame or any sense of reserve.
“ஆயின் ௭௪
பல்லார் ஈக்கெள்ளப் படுமடன் மாவேறி
மல்லலூ

சாங்கட்

னல்காள்சண்

மெள்ளி

படுமே

மாறி

நறுநூத

விடினெனச்

ஈனும் வரூ௨

செல்வானா

மிடையிடை.ச்
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கள்வர் போ

னோகனு

கொள்ளாது

போகாச் குணனுடைய

நோக்குக் குறித்தது
னெச்தைசன்

னுள்ளங் குறைபடா வாற.”
My lady, he seems to be a man scriously bent upon carrying
out his heart’s desire by paying any amount that my parents

may demand of him.

Hence

you will

be fir from

belittling

yourself if you concede to his demand.
Further, when he waited
on us with his grievance, he will not fail to come to us frequently

Nay,

even when I mocked at him and ridiculed him.

during

the same period of suspense he will often cast his stealthy glance
at you just like the thieves, who look at the things they want to

steal not directly but stealthily.
Hence, certain it is, he is a shameless person. Lastly
his abrapt departure from our midst, suggests that he considers
that the love between him and yourself, will be the subject of
scandal, in case the lady with the smelling forehead does not
bestow her grace, and affection on him, and drives himto mount
the madal chariot so,as to be sneered and mocked at by those
who may behold it.
«Tn fine, my dear lady, I leave it to you to do as you list ”.
In that way the maid persuades the lady-love to condescend
to bestow her affection on the hero.

This poem is an

illustration

for

Kaikkilai.

Herein

we see

the maid asking the hero bluntly and without the least ceremony,
what he wants, and the hero replyiag that he wanted the lady’s

good graces, Such queries and replies rarely become decent people.
Tam.
Words expressive of doubt do not belong to the lady-love,
but where is the fault in it ? If the lady suspects the hero asa

deity, it naturally follows as night
have known the deity
has no doubts.

already;

the day,

that

but as she had

she
not

ought

to

seen it, she

Next, words of praise we have in abundance.
$௮வன் மறைதேஎ நோக் மழ்றிவன்
மகனே சோழியென்றனள்.”

(அகம், 48)

4
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The lady, when she bebeld the hero getting out of sight,
expressed in surprise whether he was a man after all. For the
words of praise indulged in by the hero in relation to his lady,
we have the following lines.
* மாதர் முகம்போ லொளிவிட
காதலை லாழி

வல்லையேற்

மதி.”

‘Oh moon ! be blessed. If you can shine as brilliantly as the
face of my lady-love, you too shall share my affection,’
Siitra 239.

உறுக ணோேம்ப
aru

றன்னியல் பாகவி

தாதந் தோமிகண் ஹூனே.

Uruka némpa ranniyal pakali
Nuriya takun télikan nurané.
This aims at recognising another anomaly by
maid, who has her say on occasions mentioned above,
with some sanity and powers of quick perception.

which the
is credited

(இ-ள்)
தலைவிக்கு வச்த
வருத்தத்ைப்
பரிகரித்தல் தனக்குக்
கடனாதலின், தோழிமாட்டு அறிவுளதாகக் கூறல் உரித்தாகும்.
எ-று,
As it is the bounden duty of the maid, to remove the mental
anxiety of the lady the maid can be credited with some real

sense.
Tilust,
பான்மருண்

மருப்பி ஸஐுரல்புரை பாவடி

. மீர்சறுங் கமழ்கடா௮த்
லாறுகடி

கொள்ளும்

இனம்பி.ரி யொருத்த

வேறுபுலம்

பொருள்வயிற் பிரிதல் வேண்டு

படர்ர்து

மென்னும்

அருளில் சொல்லும் சீசொல் வினையே
மன்னர் ஈறுநுத னயந்தனை

மீவி

நின்னிற் பிரியல னஞ்சலோம் பென்னு
ன்னர் மொழியு சீமொழிர் தனையே
அவற்றுள், யாவோ

வாயின

மா௮ல் டிகனே
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இழவ ரின்னோ ரென்னாது பொருடான்
பழவினை மருங்கிற் பெயர்புபெயர் புறையு
மன்ன பொருள்வயிற் பிரிவோய் கின்னின்
நிமைப்புவசை வாழாள் மடவோ
எமைக் கவின் கொண்ட தோளினை மறக்தே.”
Here the maid dissuades the hero from
wealth and

refuses

permission,

reminding

unmistakable and unambiguous words,
period, the impermanence

or

the

(கவித், 91)

parting
him

during the

transience of

in quest of

of

his

clear,

furtive

wealth

love-

and

last

but not least the lady’s restlessness and impatience.

‘My lord! you told us that your mind will desire to stay
away from the lady in the place where you intend to eke your
wealth and where, in that far off place, the white elephants with
milk-white tusks, feet like the bottom of a mortar, pressing well

on the ground, and smelling watery rut,

which

have been

sepa-

rated from their kind, stand guarding the passage or road. in
order to pounce on way-farers.
Again it was you that touched
the soft forehead of the lady and asked us not to feel worried,
adding that you would not part from us. Of the above two
statements, oh, you who stand non-plussed, let me know which

is truth and which is not ? But please listen, the wealth you are

about to seek is not likely to be your sole possessioa;
easily forsake you and reach those who are destined to

it will
have it

according to their good acts and you hope to stayin that place
away from this lady, where, after all, you hope to earn the
wealth, the nature of which is as I stated above.

Here we see two emotions side by side, fear entertained by
the maid and a certain sense of anxiety in the mind of the hero.
: பிண்ட

செல்லி

னொண்டொடி

னள்ளூ

சன்னவென்

செடழினு கெடழ்க

(அசம். 46)

சென்ற, பெருமநிற் றசைக்குசர் யாரே,"
Let my lady

with

bright

bangles,

as

beautiful

and

well-

furnished as Allir, which is full of paddy, grow weak or debiliYou proceed on your errand, who is here to prevent you 2
tated.
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Here the maid tells him that he
already guaged his desire not to part.

may go,

because

she has

Sitra 240.

உயர்மோழிக் கிளவியு ழரியவா லவட்கே.
Uyarmolik kilaviyu muriyava

lavatké.

This relates to a change in the maid.
(இ-ள்)

தோழிக்குத் தலைவியையும்

தலைவனையு

முயர்த்துக் கூறுங்

கூற்று முரியவாம் ஒசேச வோரிடத்த.
Occasionally we find that the Toli or the

maid companion is

likely to praise or eulogise the lady as well as the hero.
Illust.

* ம௫ழ்மிகச் சிறப்ப மயங்னெள் கொல்லோ
மாண ரூச நின் மாணிழை யரிவை
காவிரி மலர் நிறை

யன்ன

கின்

மார்புகணி விலச்ச ரொடம்கு
In Ainkuruniru, these words

யோளே,'”
are

putin

(ஐங்குறு, 49)
the mouth

of the

lady-love who comes to know of the resentment of the concubine

when she heard that

the

hero

was

in

the

company

of other

prostitutes and the above words are addressed to the hero.

But the commentator Nachinarkkiniyar prefers to have these
as the words of the maid.
‘Is she puffed up with excessive joy and in a state of torpor
in consequence of it ? How is it she makes bold to reject your
union when your passion for her is like the dashing

flood

of the

cauvery river.

சாலை யெமுர்,த கடுச்தேர்ப் பண்ணி."

(குறும், 46)*
2

* For transl. see p. 131.
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* சாமரைச் கண்ணியை தண்ணழஞ் சாக்தினை
கேரிதழ்க் சோதையாள்

செய்குறி நீவரின்

மணங்கமழ் சாற்றத்த மலைகின்று பலிபெநூஉம்

அணக்கென

வஞ்சுவர் ஹெகுடி யோசே,”

(கலித், 59)

If you with your lotus-wreath and cooling,and sweet sandalpaste venture to visit the place fixed by the lady with welltrimmed

garland, the residents of this

deity of the sweet-smelling hills,
oblations or offerings given.

hill

that

had

will

take

come to

you

for

accept

a

the

Here we see the maid praising the lady-love.
Sitra 241.
வாயிற் கிளவி வெளிப்படக் கிளத்த
றவின் றுரிய தத்தங் கூற்றே.
Vayir kilavi velippatak kilatta

Ravin ruriya tattan kirré.
This aims at recognising avother anomaly relating to the
words uttered by the lady and her maid to those who approached
them

as mediators.

(இ-ள்)

தோழிக்கும்

தலைவிக்குமுரிய

கூற்றின்கண்

வாயிலாய்

வக்தார்க்கு மறுத்துத் தலைவனது
யாது வெளியாம்படி கூறுதல்,

பழிகளைச் கூறுங் ளெவிகளை
மறை
இங்கனம்
கூறுகன்றேமே
என்னும்
எ-று.
வருத்தம் மனத்து கிகழ்தலின்றியே உரியவாம்,

உரியன
அலை தலைவிக்கும் தோழிக்கும் உரியனவும், தோழிக்கே
வாயில்களாவார் ஆற்றாமையும் சோழி
வம், தலைவிக்கே உரியனவுமாம்,

முதவியோருமாம்.
Among the words of the lady

and her

several mediators, we can find invariably

maid

spoken

open or frank

to the
remarks

on the undesirable conduct of the hero without any sense of
Some of them are common
reserve or remorse on their part,
both to the lady and the maid, some peculiar to the maid and
some to the lady-love. The mediators referred to here are besides

the hero’s Impatience, the maid and the others
-in the course of this grammar.

already

detailed
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liam.

As the next Sutra deals with the inner

or. hidden meanings,

this Sutra excludes the mediators who are expected to speak
rather covertly. As these mediators are servants expected to
discharge menial services, as the persons that are spoken to are
respectable ones, as the words will not be clearly understood if
not spoken out frankly and openty and as their

their value if spoken

otherwise,

these

words

mediators

will

lose

will give

out

everything freely.
Sitra

242.

உடனுறை
கேடலந

யுவமத் சுட்டுநகை சிறப்பேனக்
மாபி னுள்ளுறை

யைந்தே.

Utanurai yuvamaii cuttunakai cirappenak
Ketalaru marapi nullurai yainté,

This Sutra tells us of things that must be expressed covertly.

(இ-ள்)
சான்கு நிலத்தும் உளவாய் அர்கிலத்துடனுறையும் கருப்
பொருளாற் பிறிசொன்று பயப்ப மறைத்துக் கூறும் இறைச்சியும், ௮க்

கருவாற் கொள்ளும்

உள்ளுறையுவமமும்,

ஏனையுவமமும்,

உடனுறை

யுவமமும், ௮ன்றி ககையுஞ் சிறப்பும் பற்றாது வாளாது ஒன்று மனைர்து
ஒன்று சொல்வனவும், அன்புறுதகுக இறைச்ியுட் சுட்டிவருவனவும்,
ஈகையாடி ஓன்று நினைத்து ஒன்று கூறுதலும், ஏனையுவமம் நின்று
உள்ளுறை யுவமத்தைச்

நிற்றலும் என்று,
ஐந்து வகைப்படும்,

தத்தம்

கருப்பொருட்குச்

கெடுதலரிதாய

கொடுத்து

முறழைமையினையுடைய

உள்ளுறை

எ-று,

ஒன்றனை யுள்ளுறுத்து, அதனை
யுள்ளுறை

றப்புக்

வெளிப்படாமற் கூறலின் ௮வற்றை

என்றாுர்,

The Ullurai is of five

kinds

vzz.,

Izaicci which

tells

us by

implication some meaning other than the apparent one through
the karupporul of each of the four land-divisions, the Ullurai
Uvamam i. e., Indirect suggestion by which an author, who does
not propose to explicitly state his idea,

endeavours, however,

to

present it, through the skilful employment of such telling comparisons as would help people to infer therefrom what he
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actually intended to convey as opposed to énaiuvamam

which is

explicit comparison and Utanurai Uvamam or suggestive meanin
g

conveyed indirectly by means of a specific reference to a
distinctive feature of any tract of land.
Besides these, those that arise
from doing one thing which was not contemplated at all, without

any reference to jaughter etc., the things that deserve to be
loved that may be pointed out in the Igaicci, doing in jest what
was not at all thought of i.e¢., thinking of one thing and doing

another, the importance

and

adjusting the

attached

Uvamam

by the enai Dvamam

to

the karupporu]

so that

Uvamam

in

Ullurai

is brought

out

etc.

It is termed Ullurai because it conceals
not reveal it.

some idea

and does

Illust.
* பெருககடன் முகந்த பல்களைக் சொண்மூ

விருண்டுயர் விசும்பின் வலனேர்பு வளை இப்
போர்ப்புறு முரச னிரங்க முறைபுரிர்
தீறநெறி பிறழாத் திறனறி

மன்ன

சருஞ்சமச் தெதர்ர்ச பெருஞ்சே யாடவர்

கழித்சதெறி வாளி னழிப்பன விளங்கு
மின்னுடைச் கருவியை யாகி மாளுய்

கொன்னே செய்தியோ ௮ரவம் பொன்னென
மலர்ந்த வேங்கை
பெசலிச்த

மலிதொட

வாயமொடு

ரடைச்ச

காண்டக

வியலி.ம

தீழலை வாங்கியும் தட்டை யோப்பியு

மழலேர் செயலை யர் தழை war Que
குறமகள் கரக்கு மேனற்
புறமுச் தருதியோ வாழிய மழையே,”

(அகம். 188)

Oh ye clouds ! have you, after all created a false uproar by
absorbing the water of the wide sea gradually rising above by
the right in the dark sky, sounding like the war-drum and
glittering like the sword unsheathed by a righteous and wellmeaning kjng from the scabbard in order. to mop

who were as valiant as Céy or muruga and who
69

off the heroes

encountered him
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in pitched fights. Blessed be thou! Are you capable of giving
the lady her millet-form which she, inthe company of young
girls, guards by chasing the birds with the rattles, wearing ceyalai
flowers or will you simply create cr spread scandal and stop
there ?
Utanurai.
Tllust,

விளையாட். டாயமொடு

வெண்மண

மறந்தனன் துறந்த காழ்முணை

லழுத்தி

யகைய

கெய்பெய் இம்பால் பெய்தினிது

வளர்ப்ப

அம் மினுஞ் சிறந்தது நுவ்வை யாகுமென்
றன்னை கூறினள் புன்னையது ஈலனே
யம்ம சாணுதும் நம்மொடு

ஈகையே

விருந்திற் பாணர் விளரிசை

கடுப்ப

வலம்புரி வான்காடு ஈரலு மிலங்கு நீர்த்
துறைகெழு

கொண்ககீ

ணிறைபடு நீழல்

நல்

I maior Gor a.’

(கற், 179)

Oh chief of the littoral tract possessing turais or ghats full
of shining water wherein the white Valampuri conch sounds or
makes noise like the delicate and sweet

songs of the

new

Panar

or the minstrels! When one day we beheld the punnai seed
which we once sowed in the ground and forgot afterwards, strike
root and sprout, we were very

happy and

tendered the

seedling

carefully, feeding it with milk mixed with ghee. One day mother
told us as follows, ‘Is not the Punnai you are tendering thus
greater or nobler than you and is it not fit to be reckoned as your
younger sister ? Thus she explained to us its greatness. Hence
we feel ashamed to dally and enjoy with you in the
this tree which is our sister.
By the by, are you

espousing her ? If so shades of other trees are not
it is better we resort to such places.
As it will not be proper to play freely with

presence of brothers, sisters and other
she felt ashamed. . Further from her

presence of
bent upon

wanting

her lover

and
in the

relatives, she says that
statement tha she felt

ashamed to play with him, it is clear that she

does

not

consent
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to be with him during the day in the spots fixed by them. Further

as we infer that she feels shy to be seen by others also, it is clear
that she fears this clandestine move and drives him to wed her

in open wedding,

In this poem, from the ௬௦1048 * புன்னைக்கு காணும்,” we infer
that it was the Punnai that she tendered and ¢lso that her mother

may frequent the place often. So saying she advises the hero to
keep away and try to win her hand in public wedding.
உவமம்

என்பது

உவமையைச்

சொல்ல

உயமிக்சப்படும்

பொருள்

தோன்றுவது.
If the subject of comparison is made out on
tion of the thing compared, we call it Uvamam.

the mere

men-

சுட்டு என்பது ஒரு பொருளைச் சுட்டிப் பிறிதோர் பொருட்படுதல்Cuttu is that in virtue of which when once a certain meaning
is intended, another meaning allied to it is derived.
* தொடிகோக9
யஃதாண்டவன்

மென்றோளும் கோக்க யடிசோக்கி
செய்தது,

The maid who guaged the intention of the lady
hero of it.
My dear lord! my lady refuses to

be

convinced

informs the
in spite

of

my repeated attempts to bring her round. On the other hand
she made certain gestures ; for instance, she looked at her bangles
perhaps to let one know that those bangles will no longer remain
in the hand, she cast her glance on her slender arms perhaps to

point out that they will get debilitated and she looked at her feet
perhaps by way of requesting them to be prepared for elopement.
Here we see another meaning also.
If we pluck this flower,
you should be able to walk with bangles slipping down, and

with your arms rendered weak.
கரையாவது ஈகையிஞற் பிறிதோர் பொருளுரை ிற்றல்,
If a‘smile or laugh gives out a meaning

she actually expresses it is known as Naka.

different from

what
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* அசையியற் குண்டாண்டோ
பசையினள் பைய

ரேரியா னோக்சப்

ஈகும்.”

(குறள். 1098)

‘These are the words of the hero when
of the lady-love
on seeing him.

he beheld the

ecstasy

She smiles in Gondescension, on my bowing before her and
brooks not the words that keep me aloof.
Hence I infer that

there is an idea under-lying this smile of this pliant
சிறப்பு என்பது இதற்குச் சிறந்தது
- பிறிதோர் பொருள் கெசளக் இடப்பது.

இது

எனச்

tender

girl.

கூறுவதனானே

If we are able to make out a secondary meaning when one
says that one is better than another, then we term it as cirappu.
Sitra 243.
அந்த மில் சிறப்பி னக்கிய வின்பந்

தன்வயின் வநதலும் வதத்த பண்பே,
Antamil cirappi nakkiya vinpafi
Tanvayin varutalum vakutta panpé.
This aims at the recognition of an anomaly

that

appears in

relation to the Ullurai mentioned above.

(இ-ள்)

முற்கூறிய உள்ளுறை

ஐர்தானும்

அவர்களுண்டாக்யெ

முடிவில்லாச சிறப் 4னையுடைய இன்பம், தலைவன் கண்ணும் நிகழ்க்து
இன்பஞ் செய்தலும் காமத்துக்கு முதலாசிரியன் வகுத்த இலக்கணம்,

எ/-ழு.
The endless or limitless pleasure caused by them by means
of these five Ullurai mentioned already, pleasing or amusing the
hero is the lakshana classified even by the first authors of
Erotics.
As the ladies take these

characteristics as

their

own

what

may appatently appear belonging to him, the hero is likely to
take anything which may be said without meaning it, While the

former is likely to take it as one which can give him pleasure.
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Ilam.

or

The Ulluraipporu! will appear even in the endless pleasure
sexual bliss.
The words antamil cizappu’ connotes the

continuous glorification.
Hlust.
* தண்ணெழின்
கண்ணொடு

மானம

சுணங்கணி யாகக்தன்

தொடுத்தென

சோக்கியு மமையாசென்

ஒண்ணுத னீவுவர் காதலர் மற்றவ

செண்ணுவ தெவன்சொ லறியே னென்னும்,"

(கவித், 4)*

Here it appears that when one derives a certain pleasure
from a certain act there lies concealed another subile idea.
Sitra 244.

மங்கல மோழியும் வைடுய மோமியு
மாறி லாண்மையிற் சோல்லிய மொழியும்
கூறியன் மநங்கிற் கோள்ளு

மேன்ப.

Mankala moliyum vaiyiya moliyu
Marilanmayig colliya moliyum
Kiriyan marnikir kollu menpa.

This Sutra tells us of the

recognition

of the anomaly

that

relates to the threc epithets specified above.

(இ-ள்)

தலைவற்குத்

இங்குவருமென்றுட்கொண்டு

தோழியும்

தலைவியும் ௮தற்கஞ்சி அவனை வழுத்துதலும், தலைவன் தம்மை வஞ்சித்
தானாகத் தலைவியும் தோழியும் கூறலும், திங்கை வைத்த மொழியுமாம்,

பழிபடச் கூறிய.

மாுபாடில்லாத

ஆளுர்சன்மையிடச்தே

வழுவமைதியாகச்

கூறிய இல.க்சணச்திடத்தே

கூறுவர் அரியர்,

The words

கொள்ளு

மொழியென்று

எ-று.

of blessing

or

pronounced

benediction

maid and the lady who anticipate some harm
words

மொழியும்,

accuging the hero for

* For transl. see

his treachery

to the

towards

by

the

hero, their
them,

those
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!

that are spoken casting a slur on his masculine conduct, all these
may be classed along with those included in the grammar relating
to the recognised anomalies,
lilust.
ப் சோயில சாக ஈங் சாதலர்,"

(அகம், 115, 997)

Let him my lover be immune from any harm or danger.
The words are the outcome of the lady’s thought that something
may befall her hero, who had gone out of the
virtue by parting from her.

* வையினர் ஈலனுண்டோர்

As I think of him,
after enjoying me.

who

வாசாமை

has left

prescribed path of

கினைத்தலின்,”

me

to mope

Here we see the lady referring to or pointing

and

out his

pine
deceit

or treachery.
இதுவ

மோ

ரூரரண்மை௰

கொத்த

படிறுடைச் து.”
(கலவித், 89)

Here we see the lady picking holes or finding some fault or
blemish in the hero’s conduct, All these are recognised anomalies.
Tam.

Here too we have some words or epithets that

closely relate

to the Ullurai.

மங்கல மொழியாவது
தாரைத் துஞ்ினார் என்றல்,

மங்கலத்தாற்

கூறுஞ்சொல்,

அது

செச்

்

Euphemism or the employment of an auspicious word te
denote an inauspicious or unutterable thing one of three takutivalakku.

In the place of ‘sa @w@urf’ Tlampiranar will have * அவை
யல்மொழி”,
This is known also as Itakkaratakkal.
௮து

கண்கழீஇ

வருதுமென்றல்,

Euphemism ; use of indirect or round
avoid indecent or vulgar usage.

about

expressions to
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மாறிலாண்மையிற் சொல்லிய மொழி,'
When we say ‘the lion is come’ with

reference

to a

person

the

words

we call this by the above epithet.
As the meaning is not

clearly

made

out

from

themselves these too have been classified as Ullurai.

*கோயிலராக கின் புதல்வர் சிறக்க நின்னாளே.”
Here blessing is not intended, what

is meant is exactly

the

opposite of what is denoted by the words.
Satra

245.

சினனே பேதைமை நிம்பிரி நீல்தர
வனைநால் வகையுத் சிறப்போடு வநமே.
Cinané pétaimai nimpiri nalkura
Vanainal vakaiyuii cirappotu varumé.

This Sutra aims at recognising

some

been discountenanced by Meyppittiyal.

anomolies

that

have

As the words are general

they may apply both to the lady and her maid.
(இ-ள்) கோபம் நீடித்தலும், ஏழைமையும் பொருமை தோன்றும்
குறிப்பும், செல்வமின்மையும் என்று ௮த்தன்மையனவாஇய சார்கூறும்
ஒரு பொருளைச் இறப்பித்துச் கூறுதல் காரணத்தான் வரும்.
எ-று,
The prolongation of one’s anger, indication of jealousy,
artlessness or simplicity, poverty or lack of wealth, all these four
will appear when a certain object is specially praised or evlogised.

In Meyppattiyal anger has been included in cruelty.
* கரணும் நிறையும் சயப்பில் பிறப்பிலி,”

(கலித், 60)

One who has no care or concern for shame or modesty.
்.

*தொடிய

எமக்கு நீ யாரை,!

Who art thou that dare touch me?

two instances cited above

(கலித், 88)
Though the words in the

have their origin in anger

ment, yet,gthey have been passed and accepted
ultimately the outcome of passion or love,

as

or resentthey

are
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* செவ்விய இவிய சொல்வி யவற்ளொடு
பைய மூயங்கிய வஞ்ஞான் றவையெல்லாம்
பொய்யாதல் யான்யாங் கறிகோ மற்றைய
வகனகர் கொள்ளா

வலர்தலைச் தக்து

பகன் முனி வெஞ்சார முள்ள லறிச்சேன்
WEAR

மன்ற

வினி."

்

(கலித், 19)

These are the words of the maid who in spite of her repeated
efforts found the hero stubborn in his resolve to part from the
lady. She says that the lady-love will die in case he sticks to
his resolve.
‘ How am I to know, ignorant as I am, that all the endearing
words of yours spoken when you espoused this lady clandestinely,
are false and feigned ? Now I infer that you have

the dry desert, the heat of which is detested
leaving us to be scandalised by the villagers;
not the right sort of man.’

decided to cross

even by the Sun,
certainly you are

Here, however, she accepts that, owing to infatuation she
has not been able to guage him at his true worth.
Hence this
has been recognised.

* உறலியா மொளிவாட வுயர்ச்தவன் விழவினுள்
விறவிழை யவசோடு விளையாடுவான் மன்னோ
பெறலரும் பொழுதோடு பிறங்ணெர்த் துருத்திசூழ்ச்
தற்ல்வாரும் வையையென் றறையுக ௬சாயின்,' (கவித், 80)
Only if there be some one who could

telithe

hero

that the

present season is the spring when the river Vaikai will commence

to flow round the islets full of flowers, while
with the well-decked prostitutes.
Though we see here

the

emotion

consequent on the hero’s dalliance with

of

he plays and dallies
jealousy

in the

lady

the prostitutes as we see

side by side her ardent desire to have her with him, this has been
recognised.

* பிரசங் கலந்த,”

(௪ம், 110)*

* Transl. see p. 373 (Tol)
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Here, though we see the reference to the poverty or indigence
of the family, this has been recognised as the girl’s love is predominant.

This,

however,

has

not

been

discountenanced

in

Meyppattiyal. Hence this has been placed as the last of the four
things specified.
Tlam,
As in the Meyppattiyal, the author states what are not suited
to or proper for the heroes of the five tinais; itis said that

a part of it will occur in stray cases here
anticipatory Sutra.
All the four

sentiments

will

occur

and there.

This

in connection

is an

with

the

eulogy of any thing.

* உடுச்துர் தொடுத்தும் பூண்டுஞ் செரீஇயும்,' (குச், 295)*
Sitra 246.
அன்னை யென்னை யேன்றலு

ழளவே

தொன்னெறி ழறைமை சோல்லினு மேழத்தினுந்
தோன்ற மரபின வேன்மனார் புலவர்,
Annai yennai yenralu mulavé
Tonneri muraimai collinu meluttinun
Tonra marapina venmanar pulavar.

This aims at recognising an

anomaly

that

terms of relationship.
(இ-ள்)

சொல்லோத்தினும்

எழுத்சோத்தினும்

pertains

்

to

the

சொல்லப்படாச

இலக்கணத்தன வாய புலனெறி வழக்கஇற்குப் பொருந்திய பழைய கெறி
மூறைமையானே, தோழி தலைவியை அன்னை யென்றலும் தலைவி தோழி
யை அன்னை
என்று

யென்றலும், இருவரும் தலைவனை

கூறுவர் புலவர்,

என்னை

என்றலும் உளர்

எ-று,

The learned savants say that it is usual for the maid to call
, and
the lady as annai, for the lady to address the maid likewise
ng
accordi
for both the lady and the maid to call the hero as ennai

* Transl. see p. 379.
70

Tol,

ப்
to the old rules which conform to Pulanertvalakkam
have not been treated in the Eluttu or col.

and

which

111087.

* அ௮ன்னாயிவனோ ரிளமாணாச்சன்.”

(Gms. 33)

புல்லின் (ாய்வதெவன் கொலன்னாய்,"

'(குறுர், 150)

Here the lady calls the maid by the term annai.
* அன்னாய் வாழி வேண்டன்னை.”

(ஐங்குறு, 202)

Here the maid calls the lady-love as annai.
எனக்கு

மா

தென்னைக்கு

மூதவாது

(குறுர், 27)

எரியீ னொழுகு மென்னைக்குப்
பரியலென் மன்யான் பண்டொருசாலே.

(கு௮் 909)

Here the lady refers to the hero as ennai.
Tiam.

The eluttu referred to here is the change in meaning that
follows by splitting the words letter by letter. These will occur
in Akam as well as Puram.
* என்னைமுன்

முன்னின்று
ராக

ofhnosda

saat

u@s
x %or

2ன்னின் றவர்.”

247.

ஒப்பு ழநவும் வேறுப்பு மேன்ற
கற்பு மேந மேமிலு மென்ற
சாயலு

நாணு

மடனு

நோயும் வேட்கையு

மேன்ற

நுகர்வு மென்றங்

காவயின் வநஉங் கீளவியெல்லா
நாட்டிய மாபி னேத்சுகொளி னல்லது
காட்ட லாகாப் போரநள வேன்ப,
Oppu muruvum vefuppu menra
Karpu méru melilu menra
Cayalu nanu matanu metya

(குறள், 771)
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Noyum vétkaiyu nukarvu menran
Kavayin variiun kilavi yella
Nattiya marapi neficukoli nallatu
Katta lakap porula venpa.
இஅகட் புலனாகச்

காணப்படாத

பொருள்

மேலும்

கட்புலஞாகச்

ச்

, காணப்பட்டாற்போலப் பொருள் கேட்டல் வழுவமைச்கின்ற
து.
This Sutra aims at recognising an anomaly

that are not discernable to the eyes
discernable.
உருவாவது

உட்கு,

அதுவும்

are

பொறிநுதல்

by which

things

interpreted

as things

வியர்த்தல்

போல்வன

வற்றானன்றிப் பிழம்புபற்றி உணரலாகாது,
Uru is fear or consternation;

perceivable otherwise
things like it.
வெறுப்பாவது

than

by

செறி,

this

the

emotion

too will

not be

sweat in the forehead

அதுவும்

மக்கட்குணமா

and

் இசையாத

தோர்மன கிகழ்ச்சொதலிற் பொறியான் உணாரலாகாது.
Veruppu is plenty or abundance.
be characterised as one of the

qualities

Even this

as it is not to

of mankind,

it

is not

perceivable by the sense organs.
கற்பாவது: தன் கணவனைச் செய்வமென்றுணர்வதோர் மேற்கோள்,
Karpu is that high and noble feeling which tends

to

regard

the husband as the deity.
ஏராவது எழுச்சி,

௮ஃது எழுகின்ற

நிலைமையென திசழ் காலமே

குறித்து நிற்கும்,
This word Er means the state of rising

and always

denotes

இது

வளர்ந்து

present tense.

a) 0
or out

paleo

வளர்ச்தமைந்த

பருவத்தும்

மாறியதன்றி இன்னும் வளருமென்பது போன்று காட்டுதல்,
Elil is the indication of further growth even when the adult
stage has’been reached, i. ¢., even when one has grown to his
full stature.
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சாயலாவது: ஐம்பொறியால் நுகரும் மென்மை.
Cayal is the delicacy that is felt or perceived
senses.
நாணாவது:

செய்யத் தகாதனவற்றின்

Nan is the sheinking back
forbidden or prohibited act.
மடனாவது:

கொளுத்தக்

of the

கொண்டு

the

five

கண் உள்ளம் ஒடுங்குதல்,

mind

when

கொண்டது

Matan is being amenable to all good
letting off what has already been acquired,
சகோயாவது

by

it finds any

விடாமை,

teachings

without

நோதல்.

Noy is suffering.
வேட்சையாவது : பொருள்சண்மேழ் றோன்றும் பற்றுள்ளம்.

Vétkai is the attachment towards wealth.
துகர்வாவ.து : இன்பதுன்பங்களை

நுகரும் நுகர்ச்சி,

Nukarvu is the enjoyment of pleasure or pain,

happiness or

misery.

All these

twelve

words

that

are

met

with

in subjective

treatises and those that ovcur in objective ones as well, are felt
by the mind only by the physical expressions of emotions treated

in dramas and could not be shown so as to be visible to the
naked eye, One may ask here, if these could not be taken as
visible to the eye inasmuchas they are seen by the physical
expressions of the emotions. As these are the indications of the
mind, these are the objects
cation.

that serve

asa basis

for such

indi-

Iilust.
. “வசை புரைய மழகளிற்றின் மிசை,"

(புறம், 98)

On an young elephant which resembles the hill.
உருகெழு முசசம்,
(புறம், 50)
The drum or muracu that strikes awe on the hearérs.
வெறுத்த கேள்வி விளங்கு புகழ்க் கபிலன்,

(புறம். 58)
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Kapilan the ‘poet of immortal fame whose hearing
varied and abundant.

was vast,

BeGlort கூட னீளெரி பூட்டிய
பலர்புகழ் பத்தினி.
(சிலப். பதி, 85-86)
The chaste Kannaki praised by all, who’consigned to fire
Kital with its terraced houses. Next the words connoted by the
word Ellam are as follows :—
ஒளியும், ௮ளியும்

காய்தலுழ்

அன்பும்,

அமுச்சாறும்

பொறையும்,

நிறையும் ௮றிவும் முதலியன.
ஓளியாவத:

வெள்ளைமை

யின்மை,

Oli is the absence of ignorance.
அ௮ளியாவது ௮ன்புகாரணத்சால் தோன்றும் அருள்.

Ali is the grace that is born of love or affection.
காய்தலாவ.து; வெகுளி,
Vékuli is anger.
௮ன்பாவது:
சுற்றத்தார்

மனைவியர்

கண்ணும்

ஈண்ணுர்

மனமகழ்ச்சி

தாய்தக்தை
நிகழ்த்திப்

புதல்வர்
பிணிப்பித்து

முதலிய
கிற்கும்

கேயம்,

Anbu is the

love

attachment

or

creates

that

a

sense

of

mental satisfaction or pleasure in one’s wife, parents and relatives
and that cement or bind them together.
அமுக்காறாவது: பிறர் செல்வம் முதலியவற்றைப் பொறாமை,
Alukkaru is jealousy.
பொறையாவது: பிறர் செய்த திங்கைப் பொறுத்தல்,

. Porai is endurance or putting

by others.

up with

the

injury

inflicted

,

கிறையாவது: மறை பிறரறியாமை ஒழுகுதல்,
Niral is the acting or conducting oneself in such
his secrets are not known to anybody.

a way that
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அறிவாவது;

ஈல்லதனலனும் தயதன்

நீமையும்

உள்ளவாறுணர்தல்,

இவை ஈண்டிலமென்று கடியப்படா கொள்ளும் பொருள் என்றார், இவை
ஆரியன் ஆணையன்றெனன்பது மேற் சூத்திரத்தாற் கூறுகின்றார்.
Arivu is knowledge i. e., discernment of the good effects of
benevolent or good acts and the bad effects of bad ones. These
cannot be discarded or left out as not open to one’s vision; but
in the next Sutra, the author says, that these are not the dictates
of the origina] authors or the first grammarians.
Tlam.

The author has so far been detailing the Mutal, Karu and
Uripporul and their divisions. Now he tells us of some emotions
which could not be shown along with the above.
All the words beginning with

oppu

are

mind only by the convention that holds sway
_ is difficult to demonstrate them specifically.
ஓப்பாவது;:

SEMIDU

பிறப்பு வேராபினவழி

QEGM

ws

understood

by the

in the land

and it

என்பது,

அவ்விருவர்க்கும்

ஓப்பாகய பொருள் யாது என்றார்க்கு இது வெனக்

சாட்டலாகாமையின், அ௮வ்விருவரையுங் கண்டான், ௮வ்வொருவசொரு
வசை ஓச்குமது பிறனொருவன் மாட்டுக் மாணாமையிற் ரூனேயப்பொருண்
மையை

யணரும் என்பது,

When we say that the son takes after his father

itis

oppu

or resembiance that we contemplate.
As it cannot be demonstrated what exactly we mean by resemblance, when one asks for
it, especially when their births are different, one will discern for
himself what it is, when he finds that the likeness he realises
between the two is not to be seen in others.

உரு என்பது உட்கு, ௮து பயீலாத பொருளைக் காட்டுழி வருவ
சோர் மனநிகழ்ச்ச, இவர் உட்கினார் என்ற வழி மனத்தினான் உணசச்
இடந்தது.

Uru is fear.

It is but

a mental

phenomenon

that- takes

place on seeing an unfamiliar object. When we say that
caught fear we discern the emotion only by our mind.

one has
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வெப்பு
அவசடக்ஈ

என்பது செறிவு,

முடையர் என்ற

Veruppu is cerivu.

restraint.

அது

அடச்சம்

குறித்து

நின்றது,

வழி அதுவும் மனத்தினான் உணரச் இடந்த த.
It

signifies

or

denotes

self-control

or

This too is discerned by the mind.

கற்பு என்பது

மகளிர்க்கு

அதுவம் மனத்சானுணரச்

மாந்தர்

மாட்டு சிகமும்

வளக்க,

இடந்தது,

Karpu is the mental phenomenon observable in women with
respect to men. This too is discernable by the mind only.
ஏர் என்பது, தளிரின் கட்டோன்றுவதோர் பொலிவுபோல

எல்லர

உறுப்பினும் ஒப்பக்இடக்து, சண்டார்ச்ன்ெபர் தருவோர் நிரவேறுபாடு,

IH
இது

எல்லா வண்ணத்திற்கும் பொதுவரகவலின்
வண்ணம்பற்றிவரும்,

மனங்கொளக்

*இவன்

வண்ணம்

எஏருடையன்

அன்ளுயிற்று,

என்றால்

அதவும்

இடந்தது,

Er is the colour effect which like the beauty

a tendril offers delectation to those who see it.

that appears in

As it is common

to all colours or tints, it is not exactly a colour.

with respect to colours.

This too

This will occur

is discernable

by

the

mind

only.

எழில் என்பது அழகு.

அதுமிக்குங் குறைக்தும் நீடியுல்குறுஇியும்

தும் மெலிதர௫ியும் வலிதாஇயும் உள்ள உறுப்புக்கள் ௮வ்வள
கேர்ியுயர்ம்
இதுவும் அழூயன்
விற் குறையாமல் அமைந்தவழி வருவதோர் அழகு,
அழகினைப் பிரித்துக் காட்டல் ஆகாமையின் ஈண்டோதப்
என்றவழி
பட்டது.

It isa kind of grace perceiElil is beauty or complexion.
vable when the different parts of the body which are big or small,
long or short, low or high, slender or strong, as the case may be,
dimunition. This too has
remain constant without any peep
அழூயன்? ௭௨ 010 1%
been included here as, when we say, ‘ Mga)
or handimpossible or difficult to separate the grace or beauty

someness from the physical frame.

காயம்
அது
மென்மை,
சாயல் என்பது
மயிலும் குயிலும் போல்வதோர் தன்மை. அதுவும்

ஈண்டு ஓதப்பட்ட௫.

பன்றியும் போலாது
காட்டலாகாமையின்

௩
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Cayal is the softness or delicacy of charm. That is a feature
which is not present in a dog or swine but is to be seen in a
peacock or koel.
சாண் என்றது

பெரியோர் ஒழுக்கத்துக்கு மாருயின செய்யாமைக்கு

கிகழ்வதோர் கிகழ்ச்சி,

௮.துவும் காட்டலாகாது,

&

This is a phenomena or habit
against any act contrary to the

of the mind which revolts
moral code enunciated and

enforced by the great and the learned.
மடன்
துணர்ச்து

என்பது

பெண்டிர்ககுள்ளதோர்

நோக்காது

கேட்ட

Qway.

வாற்றாலுணரும்

gp

உணர்ச்சி,

ais
அதுவும்

காட்டலாகாது.
Matan is a nature or characteristic peculiar to women, #, ¢.,
a tendency that abruptly crops up on hearing something without

proper introspection.
கோய் என்பது

துன்பம்,

Noy is misery or affliction.
வேட்கை

என்பது

செல்லும் மன

நிகழ்ச்சி,

யாதானும்

ஒன்றைப்

பெறல்

வேண்டுமெனச்

Vétkai is the phenomenon of the mind which pursues some
object with a view to get at it. Further from the phrase ‘gawa
வரூஉல் ளெலி யெல்லாம், 76 can add or include sentiments or
emotions like love, jealousy, endurance, knowledge etc, These
are common both to Akam and Puram.
இவை சாட்டலாகாப் பொருளவாயின் இப்பொருள் மேற் சொல்
spss
வென்றாலோ
எனின்,
இதமேல்
கூறப்பட்ட
பொருள்
. என்று

அறிவித்தல்,

அவைகள்

பொருள்

என்பது

வருஇன்ற

சூத்திரத்

தான் உரைப்ப,
Ifthese

things

are

not

demonstrable

to

the

naked

eye,

should we take it, that these words denote things nqn-existent ;
certainly not.
This confines itself to assert that the things above
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mentioned do pass for such ones. That they are to be classed as
existing ones will be declared by the Sutra that follows :
‘Sitra 248,

இமை யோர் தேஎத்து மேறிகடல் வரைப்பினு
மவையில் கால மின்மையான,
Imaiy6r téettu merikatal varaippinu Mavayil kala minmaiyana.

(இ-ள்) தேவருலகத்தின் கண்ணும் இரையெறியுல் கடல் சூழ்ந்த
கிலத்தின் கண்ணும் ௮றம் பொருள் இன்பங்களினுகர்வு இல்லாதசோர்
காலம் இன்றாகையால் ௮வற்றைப் பொருள் என்றே கெொரள்க, எ-று.
தமிழ் ஈடக்கும் எல்லை
கூறினமையின் இவை
அளவும் இவை

கூறாது

யாண்டும்

சேவருலகையும்

மண்ணுலகையும்

ஒப்ப முடிந்தன எனவும்

௮வை

உள்ள

நிகழ்வன எனவும் கூறலின் வழுவமைதி யாயிற்று,

As the author does not simply confine himself to the limits
of the Tamil land or Tamilakam and has taken care to mention
both the celestial and

the mortal

world,

we

have

that the enjoyment of the four cardinal virtues
. that the same will continue so long

to

conclude

is universal and

as these worlds exist.

Hence

this has been classed along with other recognised anomalies.
இமையாக் கண்ணராகலின் இமையோர் என்றார்,
இன்பச்

றப்பான் இமையோரை

இடையூறில்லா

முற்கூறினார்.

As the celestials do not wink they have been styled Imaiyér,
_ and owing to their uninterrupted enjoyment of pleasure they
are given precedence and placed first ?
Tlam.
As the absence of this enjoyment of these virtues in these —
worlds has not been heard of, the above things will be regarded —
as ever existing.
END OF PORULIYAL.
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315
91.
488
382
28
120
204
239
394
532

263

அன்னாய்லாழி

185

அன்னாய்வா ழிவேண்டன்னை
யென்றோழி

186

கலித்தொகை

் ஐங்குறு,
கற்,

குறள்.
அகம்,

ஜர். ஐம்,
Gps.

_ கிவித்,
கவித்,
Gwe.

அகம்,
கலித்,
கலித்

Sms.
6 De

குறுக:
குறள்
கவித்

குறள்்
குலர்
குறள்,
கற்

ஐங்குறு,
அகம்,

அகம்,

ஐங்கு௮,

567
பக்கம்

அன்னாய்வாழிவேண்டன்னையென்னை

189

. அன்னாயிவனோ

319

அன்னையறியினு

184

அ௮ன்னையு மறிச் :
அன்னைவாழி வேண்டன்னை புன்னை

ஐங்குறு,
கும்.

அகம்,

536
199

்ஐங்குழு.

184

கவித்,

. ஆபயங்குன்றும்

16

ஆற்றல் சான்ற

250

குறள்,

அ௮னையனபல

டு

2

@,

*

Qésrisa

117

இகுளை கேட்டிசன்
இடுமணலெக்கர்

195
167

அகம்,

இடுமூணெடுவேவி

483

கலித்,

இதமற்றெவனோ

_ 310

இம்மைப்பிறப்பிற்

69, 951

இம்மை மாறி
இம்மையுலகத்

63, 93
405

இருச்த வேந்தன்

273

இரும்பிழி

Tis

இல்லோனின்பங்

்

குல்,

குறள்.
அகம்,

”
2?

ஷி

இலங்குமருவித்
இலையமல்

120
121

இவர் பெறும்
இவளே கரன
இளமையும்

15
154
195

BD.

119

அகம்,

286

குறள்.
குலக்,

இன்னகை

119
125

99

இன்னளாயின
இன மணி

125
166

்

இளையரும்
இன்கணுடைத்த

இன்றே சென்று

இனமீனிரும்

கவித்,
ஐம். ஐம்,

99

175
கு௮க்.

ஈன்றபொழுதிம்

:

’

89

குறள்.

.

. 568
பக்சம்

உ

e

உடுத்துஞ்

379

Gane,

உண்கடன் வழி:
உண்டார்கண

397
122

கவித்,
குறள்,

உண்டுறைப்

3338 ஐச் இணைஎஷழுூபது

உண்ணாமையி

269

ஐம்.எழு.
அகம்.

உப்பமைரச்
உயர்பலி
-

345
356

குறள்,
அகம்,

உரவுச் சனஞ்

456

குறிஞ்சிப்,

உருமாற
உலகுஇளர்ச்
உமுச்.துதலைப்
உழையணச்

179
48
298
"270

௮சம்.
ர
”
5D.

உள்ளத்துணர்வு

240

,

உள்ளினுள்ளம் .
உள்ளினெனல்லனோ
உள்ளுதொறுககுவேன்

480
279
496

கு௮ச்,
GME »

உறதோதயிர்

100

குறள்,

உறுவளிழாக்கு

302

கலித்,

254

குறள்.

9885
363
166
392

5
குச்,
குறள்,

, ர
ஊடலினுண்டாங்
ஊடுகமன்னோ
ஊடுதல்
ஊர்ச்குலணிச்
ஊரவர்

~

ஊானொ்

370 --

அகம்.

எ
eT

cor He

எம்மூரல்ல-

342

, GL.

65

ஐங்குறு,

சாமக்குகயர்

108

எரிகவர்ர்து

275

எரிமருள்

ம்

329

எல்லினைவருதி

‘313

”

எல்வளை யெம்

267

bs

50S.

569
பக்கம்

எவ்வியிழச்த”
எறியென்
எதும்பிய்ளை
என்கைக்கொண்டு

என்னுமுன்னினள்

or arte

262, 981
377
316
284
55

Gas,

நாலடி,

குலர்.
கற்,

ஜங்கு௮.

Os Capif)

ஐர். எழு,
எ,ஓ,ஓ

ஏஎயில்தொத்த
ஏதப்பாடெண்ணி
ஏனல்காவவி

ஒருசாரருவி
ஒருமகளுடையேன்

479
257, 387
153
23
57

நற்,
Your orp

Dor,
oD,

ஒருவனொருவனை

ஒல்குபுகிழல்

ஒழி.த்ச,தபழித்ச
ஒள்ளிழை
- ஒன்றிரப்பான்

ஒன்றுதெரிச்
ஒன்றேனல்ல
ஓஓயிணிதா

' per,
கலித்.

43
277

அகம்,
கற்,
கலித்,

95
506
271

கற்,

கு௮ச், ,

514

447
93, 437
30

குறள்.

377
288
101

ராலடி

கடல் கண்டன்ன
கடல்புக்கு
கடலன்ன

123

ஒங்கெழிற்
STi gsc

கட்டினியாள்

கடவுட் கற்சுனை
ஃடி.மலர்ப்
கடிமனை
கடுங்கட்
கடும்புலால்

கடுமாகடவு£
கண்களவு
72

182
178
44
478
163
159
91

குறள்,

அகம்,
சிலப்பதிகாரம்,

,

லப்,

குறள்.
நற்,
கலித்,
oe

ஐங்கு௮.
திணைமாலை.
கவித்,

குசன்.

570
பக்கம்
கண்டதுமன்னு
சண்டல்வேவி
கசண்டவரில்லென
ஃண்டிகுமல்லமோ
கண்ணுங்கொளச்

கண்ணுஞ்சேயரி
. கண்ணென
கண்ணொடு
கதுமெனச்

கருங்கால்
கரும்பினெ ்
கரும்புஈடு

கல்லாவெழினி
கல்லோக்கு

கவர்பரி
கவவுக்கை

கழணிமா அத்து
கழிச்சுரு
கமுதுகால்
கறிவளர்
் கன்மழை
SOL SOT

கனைவிடு

காணுங்காற்
காந்தர்ப்ப
காமங்காம
காமச்தாங்கு
காமழுூழக்து
காமர்கடும்
காய்ச் தசெலமழ்
கார்விரி

காலையெழுக்து
. சகானதுங்
சரனயானை.

390
182
384
308, 521
446, 480
153
103
91, 123

குறள்.
கற்,

கலித்,

ஐங்குறு,
குறள்,

குறள்.

‘447

குறள்,

117
331
287
28
154
163
451

Gans,

ROUGH.

கற்
அகம்,

355

one,

477
172
181
460

கற்,

QOD.
9
GHs.

511
457.

819
60
109, 415
283
51
188, 460.
440
497
333
435
322

குறிஞ்சிப்பாட்டு,

குறள்,
கம்பராமாயணம்

்

கம்பரா,

. குறுர்,
?

Goer,
கலித்,
(அகம்,

குலச்,
அகம்.
99

571
பக்கம்
கூ
குக்கூ

286
109
96
198
432
130
107
369
132
27
389

குருதிவேட்கை
குவளை சா௮ங்
குறியிறைக்குசம்பை

Gade
குறுகிலைச்

குன்றக்குறவன்
கூர்தலாம்பல்

கூர்சலெஞ்சாது
கூர்தன் முரற
கூர்முள்

Gms.
BD.
Gms.
$9) Ge
oD,
கவித்,

கு௮ச்,

பதிற்றுப்பத்து

. கலித்,
இற்,

அகம்,

Ga, ma
கேட்டிரின்வாழி
சேட்டிரின்வாழியோ

கேள்கேடுன்ற
சைகவியாச்

439
332
43
430

GPs,
ஐங்குறு,
அகம்.

கோ, கோ
செரக்கினுக்

கொங்குதேர்
கொடிச்சியின்
கொடுர்சதாள
கொடுவரி

கோடலெதிர்
கோடரிலங்கு

கோடீரெல்வளை
கோடெழில்

கோழிலை

980
96, 436
174
144
143
979
149, 448
155
435
176

தற்,
கு௮,

BSL,
ஐம். ஓம்
2?

Gps.

”
ஐங்கு௮,
கவித்,
அகம்,

சா,சி

சார்தமெறிக்
சான்றோர்
சிலம்பின்

சிலரும்பலருழ்
சிறியகட்

178
- 189

161
477, 509

சற்,

23

புறசா,

572
பக்கம்

௬, சே, சே
சுடர்த்தொடீஇ
செர்திருவை
செக்கெழ்
செம்மசல்
செல்லாமை
செவ்விய

சென்றதுகொல்
சேச்சையினியார்
சேணோன்
சே.ற்றுகிலை _

117

விகத்,

6]

பாரதம்

பாரத,

992
"296

ஜக்குறு,
கலித்,

71, 505

குறள்.

180, 552

கலித்,

431
335

முத்தொள்ளாயிரம்
முத்.
பாரிவெண்,

144

குலச்,

291

அகம்,

ததா, தி, து
தகைபெறு
தணர்தமை

தம்முளே

367
445
53

குறள்.
கலித்.

தீலைமசனிற்

378

காலடி.

தற்காத்து

376
156
147
442

குறள்,

திணை மாலை.

533

"கவித்,

தன்னையஞ்
தாழைகுரு
சான்ராயா

திருக்திழாய்
திருக்துல்

இனையுண்

280
471

தும்முச்செழுப்ப
துறைமீன்
துறைவன்

261

குறள்,

508

அகம்,

அனியும் புலவியும்

363

134
தே, தே, தோ,

குறள்.
தோ

செய்வச்சொழா

247

சேசோன்றெறு

சொடங்குவினை

10]
275

அகம்,

தொடலைக்குறுச்
தொடிகோக்கி

107

குறள்.

ட 447
479
54

குறள்,
கலித்...

தோணலமு
தோழியர்

குறள்,

ஐக். ஐம்.

573
பக்கம்

நகுகம்வாசாய்
தகையாஇன்றே
ஈசைபெரிது
ஈயணின்மை
கயனுகண்பும்

கள்ளன் றன்றே
கறுந்தண்
CO OTE
நன்னலஞ்
கன்னாடலை
சாணிலமன்ற
காணொடு

காயுடை
காலாற

நிலத்தினும்
GNESG
கின்ற சொல்லர்

நின்னணங்
கினக்கேயன்ற
கீர்கீடாடிற்

ந, நா, நீ, நீ
249
316
516
108
102
144
157
37
164, 312
_ ° 140
446
105
298
243
283
13 ©
282
195
290, 301
984

கழ்.

அகம்,
Gae.

Gps.

இணை மாலை
ons.

கவித்.
Gs.

குறள்,
HED.
நாலடி,

குந்,

RAG LQ.
கற்,
ஈற்,

ஐங்குறு.
குலர்,

நே, நே
கெஞ்சமொடு
கெஞ்சு ஈடுக்குற
நெடுங்கழை

நெடுந்தேர்
கெடுகாவொண்

. நெடுவேலேதந்தி
கெய்தனறு
கெய்யாலெரி
நெருகலு
- கெருகலெல்
செல்லுமுயிச

கெறிகீர
கேரிழாம்

*

330

969, 519
971
157
338
196
181
392
155
- 487
16
164
39

" கலித்,
ஐங்குறு.

நற்,

குறள்,
அகம்,
பதக,
ae 5-

574

பக்கம்.

நோ
சகோக்இனெ

89

கோதககா

290- 145

சகோயலைக்

குறன,

ப, பா. பீ

343
335
102

-... 'பகல்கொள்

பகுவாய்
பங்கய

-

பண்டைக்

பரன்முகம்
பல்லோர்
பலவீற்
Leo DULL
பனிமலர்
பாண்டியர்
பார்பக
பாவடி

பான்மருப்பின்
பிசசம்

பிஹைவனப்
பின்னுவிட

அகம்,

173

.

பண்டையை

RISD.

101
262,
172
133
234
73
13
310
192
641
373
126
198

குலு,

கு௮ர்,
GMs.
ஐக்கு௮,
அகம்,
குறம்,
கவித்,
சற்,

கற்.
~

அகம்,

Uw

புரிபுசீ

புரிவுண்ட
புல்லிக்டெர்
புல்லேன்

் புல்லீறி
புலி புலி:

புள்ளிக்கள்வன்
புறக்தாழ்
புனவன்

புனைபூர்
பூங்கட் புதல்வன்
பூங்கேச

479
624:
480
் 940
317
458
475
431
-147
160
991.
159

கவித்,
கலித்,

குறள்,
BD.
Gare.

அகம்,

ஐங்குறு.
கற்,
குலச்,
கவித்,
அம்பிகாபதிக்கோவை,

675
பக்கம்

பே, போ
பெயர்த்தனன்
பெரிய தப்பு
பெருவ்கடன்
பெருகன்

பெருசீசமுவச்
Gurage Bear

பொய் கூறேன்
பொசய்படு

55, 197
98
545
169
141
898
956
181

பெொசருகடல்

530

பொரு பெரு
பொறியின்
பொன்னு மணியும்

41
134
957

குலச்

திர்,
கம்,
குதுர.
மம்,

கம்,
கவித்,
ஐங்குறு.

காரச், சா bug

கார், சார்,

ED,

ம, மா
மஇிழ்சன்
மடவமன்ற
மடவளம்ம
.

மண்டு

கீசாசா

மதவலி
மயக்கமர்
மசையாமசல்

மழைவச

மள்ளர்குழீஇ
மள்ளர்சொட்டின்
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