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மகாம

காபாத்யாய,

அல்

டாக்டர்

சாமிநாதையர்: நூல்நிலையம்,
ee

சென்னை

டட

ல்

மகரமகோபாத்பாய டாக்டர் ௨, வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலைய வெளியீடு 20.

உ

புகழேந்திப்

புலவர்

இயற்றியருளிய

நளவெண்பா
மூலமும்

உரையும்

*
பதிப்பாஇிரியர்:

[,. ஸ்ரீநிவாஸ

ஐயர்

*

மகாமகோபாதீயாய

டாக்டர்,

௨, வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம்,
அடையாறு

1960.

,

சென்னை.

விலை

ரூ.

5.

ரத்தினம் பிரஸ் (பிராஞ்ச்), 05, நிருப்பள்லித்

செரு,

சென்னை.1.

மான்முகம்

உரையில்

எடுத்தாண்ட

ழாற்பெயர்களின்

முதற் குறிப்பகராதி
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நூல்
(1)

பாயிரம்

(2

சுயம்வரகாண்டம்

(3

கலிதொடர்காண்டம்

(4)

கலிநீங்கு காண்டம்

ட

அழத

(5)

பின்னுரை
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ம

செய்யுள் முதற்குறிப்பகராத |
அரும்பதம் முதலியவற்றின் அகராதி
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vi
இக்காப்பியதஇற்கு மு,தனூல், ஸ்ரீவே,த்

கொண்ட

முனிவர்

வியாஸ்

அருளிய, மறைரகாலோ டைந்தென்று நிலை நிற்கும் வடமொழி மஹர
என்னும்
பருவத்திலுள்ள, நளோபாக்யானம்
பாரதத்தின் வன
பகுதியே ஆகுமென்பது, இந்நூல் தேற் .றுவாயாய் அமைந்துள்ள
பாயிரத்தரல்

அறியலாம்.

இந்நூல் ஆசிரியரோ,

போகு

மறந்து

610

இயற்பெயரை

இக்காப்பியச்

நிலையில்,

உலகம்

௪ 'றப்பால்

அறியாது

கல்லறிவாளர்

இவர்க்குச் சூட்டிய புகழேந்தி என்னும் புகழ்ப் பெயரையே

குன்றின்

பரப்பகீ்கொண்ட
சுடரொளி
விளக்காய் என்றும்
மேல் இட்ட
தெவிட்டா வின்பச் செந் தமிழ்ப் பாவாணர் ஆவர். இவர் இருமாலைத
தரம் வழிபடும்
முழுமுதற் கடவுளர்கக்
கெர்ண்டவர்
என்பது,
இந்நூல்

சில

வாழ்த்துப்

கடவுள்

அகச்சான்றுகளாலும்

பண்டைச்
களிலும்,

பாடலாலும்,

விளங்கும்,

செந்தமிழ்ப்
சங்கத்துச்
ஆ ழ்வார்கள்
அருளிச்

இவ்யப் பிரபந்தங்களிலும்,

ஸ்ரீகம்ப காடர் அருளிய
தேரய்ந்து படிந்து

கல்வியிற்

இக் நூலில்

உள்ள:

பெருமான்,

இப்புலவர்

காப்பியவ்
நாலர்யிர

பனுவல்களிலும்,
செயல்கள ரன

பெரியார், கவிச்சக்கரவர்
த.இ

ஸ்ரீராமசரிதக் காப்பியப்

பெருங்கடலிலும்

இன்புற்றுணர்க் த நுண்ணறிவுடையவ

ரென்பது

இந்நூலில் ஆங்காங்குக்
கரணப்பெறும்
சொற்றொடர்களாலும்,
பொரும் செறிவுகளாலும் நனகு புலப்படுவது
காணலாம்.
இத்
குகைய அரிய காப்பியத்தை ஈம் தமிழெனும் நங்கைக்கு. ஓர் ௮ணி
கலமாய் அணிவித்த
ஆசிரியர் புகழேந்தியார் பூத
உடம்புடன்
உலூல் வாழ்வுற்றிருந்க
காலம், இன்னதென்று
தெதள்ளிதிற்
அணிந்துகூற, தக்க ஆதாரங்கள் அடையப் பெருகுது கம் காடு
செய்த தவக்குறைவே

இவ்வாசிரியரை

எனனலாம்.

வெவ்வேறு

காலத்தவர்களான

ஒளவைப்

பிராட்டியார், ஒட்டக்கூத்தர், கம்பநாடர், முதலாம் பலரோடு, சம்
காலத்தவரெனப் பிணைத்து விரநோகு ரஸமஞ்சரி முதலிய பிற்கால
நூல்கள், நகைச்சுவையுணார ததும் சில பாடல்களாக்கொண்டு, உண்
மைக்கு மாறான கொள்கைகளையும் நிகழ்ச்சிகளையும் விரித் துரைப்பன
காணலாம். அவை பெரும்பாலும் சரித்து உண்மைக்குப் பூறம்
பானவை ஆதலின், அவை ஏற்றுக்கொள்ளத் தக்கன அல்ல, இனி,
இந்நூலாசிரியர் காலம்
இன்னதென்று
துணிந்து கூறத்தக்க
ஆதாரங்கள்

கிடைக்கவில்லை யெனினும்,

பொதுவாக

நோக்குமிடத்

துத் தமிழ் காட்டில், சோழ மன்னர்களின் ஆட்ச, வீழ்ச்சியுற்றபின்,
அதாவது கி, பி, பதினாலாம் நூற்றாண்டின் இறுஇியிலோ, அல்லது
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மென்பதேத ஒருவாறு பொருந்தும் என்னலாம்.
ஏனெனில், சோழ
மன்னர் சிறப்புற்றோங்கி விளங்கிய காலத்தில் இப்புலவர் பெருந்
,தகையார் இருந்தவ ரானால், இவர் அவ்வேந்தரால் சீருஞ் இறப்பும்
எய்.

ஆதரிக்கப் பெற்றிருப்பார் என்பே தாடு, அச்சேரழ

மன்னரின்

வீரம், வெற்றி, கொடை முதலிய மேம்பாடுகளைத் தம் சனிப் பாடல்
களாலும் பிரபந்தங்களாலும், சிறப்பித்இருப்பார் என்பதும் இண்

ணம். அவ்விதம் உறுஇயாய் எடுத்துக் காட்டக்கூடிய இவர் இயற் நிய
பாடல்களோ பிரபந்தங்களோ உள்ளனவாக
இதுவரையில் தெரிய
வில்லை. ஆனால், அரிச்சந் இரன் சுவர்க் என்னும் சிற்றாசனோ, மானி
லக் கழவனோ ஆன ஒருவனால் இவர் ஆ தரிக்கப்பெற்றவர் என்ப தும்,

அக்குரிசிலின் உதவிச் சிறப்பை மறவாத

ம் கடப்பாட்டை

அறி

விக்கும் முறையில், ௮வன் பெயர் அழியாது உலகில் நிலை கிற்கும்
வண்ணம், இக்.நூலில் சில ஏ.ற்.ற இடங்களில் ௮வனை இவர் சிறப்பித்
துள்ளார் என்பதும் இந் நூலால் அ நியக்டக்கும்.
அச்சந்.திரன் சுவர்க்க என்பர்னைப் பற்றியும் வேறு வரலாறு
கள் ஒன்றும் எங்குங்
கரணப்பெரறுததும்
ஒரு
வருந்தத்தக்க

செய்.தியே ஆகும்.

இப்புலவர் பெருமான்,

கொண்டை

மண்டலத்

தைச் சார்ந்த களந்தை என்னும் பதியில் வாழ்ந்து வந்த ஒரு துளுவ

வேளாளர் மரபினர் எனத்

தொண்டை

பிற்கால நூல் கூறா நிற்கும்.

மண்டல

சதகம்

என்னும்

இவ்வாசிரியர், களவெண்பா என்னும்

இந் நூலைத் தவிர, இரத்தினச் சுருக்கம், உபமான சங்கிரகம் என்னும்

சிறு நூல்களையும், அல்லியரசரணி மாலை முதலான
பர்டல்களையும் இயற்றியுள்ளார் TOU Ha

களே யாம்.

இஃது ஆராய்தற் குரியது.

சில

நாடோடிப்

கன்னபரம்பரைச்

செய்த

இனி; இவ்வாசிரியர், நூல்

தொடக்கத்தில், நாடு நகர் முதலிய சிறப்புக்ககா
த. கனிப்பட விரித்துக்
கூறாம்ல், சரித நிகழ்ச்சிகளின் இடையிடையே அமைத்துச் செல்
வதும், சிற்சில செய்இகளைப் படிப்போர் ஊ௫த் துணருமா.று விட்டுச்
செல்வதும் இக்காப்பியதை அவர் சுருங்கக் கூறும்
முறையை
மேற்கொண்டமையர்ல் அமைந் தவையெனக் கெரள்ள ற்பால STW.

.

இந்நூல், கலாசாலைகளிற்

பயிலும்

சிறு

மாணவர் முகுற் பல

கிறத்தினராலும் விரும்பிப் பயிலப்பெறும் ஒரு கனிச் சிறப்புடை
மையால்,
மூலம்
தனியாகவும்,
உரையுடன்
கூடியும்
இது
காறும் பல பதப்புக்கள் வெளி வந்துள்ளன.
அவை
அனைத் தும்
முதலில் வெளிவந்த அச்சுப் பிரதியைப் பின்பற்றி அமைந் தவையே
என்னலாம்,
அவற்றுள் மூல பாடங்களிலும், உரைகளிலும் சில.

ix
இப். இப்பைக் குறித்த காலதஇல், உரியமுறையில் அச்சிட்டுக்
எமது

இரத்தினம்

சென்னை

கொடுத்த.

அச்சகத்தார்க்கு

(பிராஞ்ச்),

பிரஸ்

அன்புடைமை உரிய தாகும்.
என் கவனக் குறைவாலும், மற.தியாலும்,

அறியாமையாலும்

இப்ப இிப்பிற் சில குறைபாடுகளோ, பிழைகளோ நிகழ்ந் இருக்கலாம்.
அவற்றை ௮நிவாளிக ளாவார் அன்புடன் அறிவித் தால், அன்னார்
இறத்து யான் என் நன் நியைத் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, அவை
முப திப்பிற் ரிருததம் பெறவும் இடமாகும்.
இவவருந்,கமிழ்க்

கொள்ளத்
செயலே

காப்பியப்

துணிந்ததற்கு

ஒருவாறு

நாம்பெற்ற

பதிப்பை

அடியிற்

எளியேன்

காணும்

ஆழ்வார்

ஊக்கமும் துணிவும் அளித்தது

நன்மையும்

நாமங்கை

யான்

மேற்

அருளிசி

என்னலாம்.

நன்னெஞ்ச த்

தோம்பி யிருந்டிகம்மை யோதுவி தது--வேம்பின்

பொருணீர்மை

யாயினும் பொன்னாழி பாடென்

றர௬ுணிர்மை தந்த வருள்.

(இரண்டாந் திருவந்தாதி 58.)
இங்கனம்,

சென்னை,
அடையாறு

ட்
ட ஸ்ரீநிவாஸன்,

12—8—60.

ப இப்பாடிரியன்,

இப்பதிப்பில் எடுத்தாளப்பெற்ற நூல்கள் முதலியவற்றின்

முதற்குறிப்பகராதி.
2. அகநா - அகநானூறு.
9. அரிச்சந் - அரிச்சந்திர
ணம்.

|

2. அருணைக்கலம்பகம்.
4. அறநெதிச் - அறகெறிச்
சரரம்-

காண்டம்,

| 72. கம்ப-உயுத்த - கம்பரரமா
|
யணம் உய த்த காண்டம்,
74,

5. ஆது.இசூடி..
6. இரத்தினச் சுருக்கம்.
7. ௨உபமான

79. கம்ப,
ஆரணிய,
- கம்ப
ராமாயணம்
ஆரணியு

புரா

சங்கிரகம்,

கம்ப-கிட்கிந்தா

- கம்பராமா

யணம்
கிட்கிந்தா
காண்டம்.
| 79. கம்ப-பால . கம்பராமாயணம்

5, ஐந் தணை-ஜந்.தணை ஜம்பது
9. கந்தபுரா - கந்தபுராணம்,

பாலகாண்டம்.
70. கல்லாடம்.

10. ஃகப்பற்கோவை.

17. கலிங்கத்துப் - கலிங்கத்துப்

17, கம்ப-அயோது - கம்பராம்ர
யண
அயேோத்யர

பரணி.
18, கலி- கலித்தொகை,

காண்டம்.

19. கஜேந்திரமோட்சம்,

90.ஃகுலோத் உலா - குலோக்
துங்க சோழனுலா.
87. குறள் - இருக்குறள்;
22. குறுந் - குறுந் தொகை.
23: சிலப் அடியார்க்-சிலப்பஇகா
ரம் அடியார்க்கு நல்லாள்
24. திலப்-சலப்ப இகாரம். |( உரை.
2d. சிறுபாண் - சிறுபாணாற்றுப்
படை.

26. வக - சீவகசிந்தாமணி.
27.ஃசுந் தர-கம்ப, சுட் தரகாண்டம்.
28, சூடா - சூடாமணி நிகண்டு.
29. சே துபுராணம்.
30. குனிப்பாடல் - குனிப்பாடற்
இிரட்டு.

al.
32.

இரிகடுக

- இரிகடுகம்,

இருச்சிற்

-

திருச்சிற்றம்

பலக்கோவை.

இருஞான - இருஞான

92.

சம்

பந்தர் தேவாரம்.
94, இருகரவுக் - இருகாவுக்கரசர்
தவாரம்.

.
.
.
.
.

இருவரங்கக் கலம்பகம்.
இருவள்ளுவமாலை-:
இருவாசகம்.
இருவாய்மொழி.
இருவாரூர்தீ இயாகராச லீலை

. இருவெங்கைக் கோவை.

. இருவேங்கடத்தந்தா
இ.
. இவா

- இவாகரம்,

. கொல்சொல் - தொல் காப்பி
44,

யம் சொல்லதிகாரம்.
தொல்பொருள்
தொல்

காப்பியம் பொருள இகாரம்
45, நம்பி இருவிளையாடல்-பெரும்

46.
47,
48.
49,
50.
dl.

பற்ற புலியூர் ஈம்பி திரு

நல்வழி,
நறுந்தொகை.
நன

[விசாயாடல்.

52.
53.
54,
59.
56.
57,
58,
59.

% இக்குறியுள்ளவை

நைடதம்.

பட்டினத்தார் பாடல்:

பதிற்றுப்பத்து,

பரிபாடற்றிரட்டு.
பழமொழி நானூறு.

60.

பாகவ தபுராணம்-செவ்வைச்

61.

பால
பால. கம்பராமபணம்
காண்டம்.
பிங் - பிங்கள நிகண்டு,

சூடுவார் பாகவ தபுராணம்,

62.
63. பிரபுலிங்க - பிரபுலிங்கலீலை.
| 64, புறநா - புறகானூஹறு.
வெ
- புறப்பொருள்
| 68, பு.
வெண்பா

மாலை.

66. பெரிய இருமொழி.
67. பெரியாழ்வார் - பெரியாழ்
வரர் இருமொழி.
68. பெருங் - பெருங்கைத.
பெரும்
69. பெரும்பாண்
பாணாற்றுப்படை,
70. பெருமாள் இருமொழி.
ale பொய்கையாழ்வார் - முதற்
றிருவக்தா
தி.

72. பொருநஃடுபாருகா ற்றுப்படை
73. ஸ்ரீ பாகவத புராணம்,
74, மணி - மணிமேகலை.
7d. மதுரைக் - மதுரைக் காஞ்சி.
76.
77.

மலைபடு - மலைபடுகடாம்.
மூதி - முத்தொள்ளாயிரம்.

29. மூதுரை.
79 அயாப்பருங்கலக்காரிகை.
80. வான்மீகம் - வான்மீக ராமா
யணம்.
்
5/4விக்கிரம சோழனுலா.
85.

வியாஸபார தம்

85.

நளோபாக்யானம்.
வி, பா. - வில்லிபு த்தூராழ்

- HOOT STOO.

நனனெ றி.
நாச்சியார் இருமொழி.
நாலடி - நாலடியார்.

நானா
த .க,கீபிகை,
நினைவு மஞ்சரி,
நீ.திவெண்பா.

வனபருவம்

வார் பாரம்.
84. வெங்கைக் கேரவை.,

இந்நூல் நிலைய வெளியீடுகள்.

உட

நளவெண்பா
(மூலமும்

உரையும்)

பாயிரம்
்

கடவுள் வணக்கம்,

1. ஆதித் தனிக்கோல மானா னடியவற்காச்

சோதித் திருத்தூணிற் நன்றினான்--வேதத்தின்
முன்னின்றான் வேழ முதலே யெனவழைப்ப
என்னென்ரு னெங்கட் கிறை.
ஆதி

கனி

கோலம்

ஆனான் -

முற்காலத்தில் ஒப்பற்ற வராக

அவதாரம்
எடுத்தவனும்,
அடியவற்கு
ஆ - தன்னடியவனான
பிரகலாகாழ்வானுக்காக, சேர்தி
இரு
தூணில் தோன்றினான் -

ஒளியுடன்

விளங்கிய

ஓர்

அழகிய

தூணினின்றும்

நரசிங்கமாக

அவதரித்தவனும், வேதத்தின் முன் நின்றான்-வேதங்கள் தோன்று
வதற்கும் முன்னே நிலை பெற்றுள்ளோனும், வேழம் முகலே என
அழைப்ப - கஜேந்திரன் என்னும் யானை, * ஆதி மூலமே !” எனக்

கூவி

அழைக்க,

என்

என்றான் - ஏன் (£

௮குற்கு அருள் செய்தவனுமான
களுக்குக் கடவுளரவம்.

திருமால்,

என்று,
எங்கட்கு

ஓடி

வந்து

இறை

- எங்

கோலம் - பன்றி;
(பிங்,
இரணி௰கசிபுவின்
சேரதரனான
இரணியாக்ஷன்
என்னும்
அசுரன்
பூமியைச்
சுருட்டிப்
பாதாளத்திற்கு எடுத்துச் செல்லத் திருமால் ஒரு பெரும் (வராக)
பன்நி உருவெடுத்துச் சென்று அவ்வசுரனைக் கொன்று புவியைத்
தன் கோட்டில் எடுத்துவந்து அதனை மீண்டும் நிலை நிறுத்தினார்
என்பது ஸ்ரீ பாகவதபுராண வரலாறு, தனிக்கோலம் - ஒப்பற்ற
வலிமை
வரம்ந்து வராகம். பிரகலாதன் திருமால் அடியார்களுள்
தறப்புடையவனா,கலின், அடியவன் என்ற பெயராலேயே குறிக்கப்
பெற்றான்; இவன், *பிரஹ்லாத நாரத பராசர புண்டரீக * என்று
கெரடரும் பரம்பாகவதர்களில் முன்வைத்துக் கருதும் சிறப்புடைய
வன் ஆதலின் என்க. சோதித் இிருத்தூண் : இரணியகசுபுவின்
அரசவையில், பொன்னாலும் மணியாலும் அமைந்து ஒளி வீசிய
தூண். அன்னமாய் வேதங்களை அருளினவன் தஇிருமர்லே ஆ.கலால்,
அத்திருமால் வேகத்திற்கு மூலகாரணமாவன் என்ப காம் ; திருமால
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நளவெண்பா

ஆரணிய,
அன்ன உருவில் வேதங்களை அருளிச் செய்தது ; கம்பி.
குறுக்கல்
ன்
என்பதி
விரா.தன்வதைப்; 60. என் என்றான்: என்: ஏன்

விகாரம். என் என்று சொல்லிக் கொண்டு வேகமாய் வந்தான் என்ற

நிழலைத்
கிற்கும்,

லும் ஆம்: இது, * பங்கயத் 'இருவைப் பாரான், பணிமுடி.
கேடான், சங்குசக் கரமு மேந்தான் குன்னெதிர் தொழுது
இங்கிதக்

கருடன்

மீதி லேறிடா

னிபத்தைக்

பெற்ற பாத சாரியரய்க. கடுகி வந்தான் ”,; (கஜேந்திர

ஆசிரியர் திருவடி தாளர் அருளிய செய்யுளாலும்,

கங்கையைப்

காக்கக்,

என்று:

மோட்சம்)

இருமால்

அடியராக

ஆர்வமும் விரைவும் விளங்குவன
கருள்புரிவதிற் கொண்டுள்ள
ை
காணலாம். மேலும் இருமால் பன நியுருவெடுக்து இரணியாக்ஷள

யும், சிங்கவுருவெடுத்து இரணியனையும்
இவ்வருஞ் செயல்கள்,

சீயமுமாய்;

வதைத்து

யொற்றி யமைந்தது

8:

8)

என்ற

அருள் புசித்த

கேழலுமாய் வாளெயிற்றுச்

எல்லையிலாத் கரணியையும் அவுணஊணையும்

(பெரியாழ்வார் : 4:

. பி-ழ்.

‘ வல்லெயிற்றுக்

ஆழ்வார்

அருளிச்

வென்றாஸஞூர் ”

செயலை

அடி.

என்பதும் கோக்கத் திக்க காம்.

(1)

2 சோதித் தனித்தாணிற்.
அவையடக்கம்

2. வெந்தறுகண் வேழத்தை வேரிக் கமலத்தின்
தந்துவினாற் கட்டச் சமைவதொக்கும்--பைந்தொடையில்
நேன்பாடுந் தார்நளன்றன் றெய்வத் திருக்கதையை
யான்பாட லுற்ற விது.
்
பைம் தொடையில்
- புதிதான
.முறுக் கவிழாக மலர்களில்,
ஒலி
ரிங்கார
மொய்த்து
கூடி.
வண்டுகள்
பாடும்
தேன்
இசைக்கும்,
தார்
களன்
தன் -மாலை அணிந்த
௩ளச் சக்கர
வர்த்தியின், தெய்வ இரு கையை - தெய்வத் தன்மை பொருந்திய,
அழகிய
சரிதத்தை,
யான் பாடல் உற்ற இது - நான் பாடத்
தெரடங்கிய இச் செயல், வெம் தறுகண் - கொடுமையும் அஞ்சா
மையும் உடைய, வேழதைத-ஒரு யானையை, வேரி கமலத்தின் -ஈன்
மணமுடைய தாமரையின், துந்துவினால் - (கண்டி.லுள்ள) நூலினால்,
கட்ட - கட்டி அடக்க, சமைவது ஓக்கும் - தொடங்குவதே ஒப்பர்கும்.ஃ

பசுமை

- புதுமை;

பசும்புண்,

பச்சிரத்தம்,

பசு

மஞ்சள்,

என்பன போல? கொடை - மலர் முறுக்கு; ன தொடை யவிழ் தண்
குவளை£ (பு. லெ. 940) ; இனி, பைந்தொடையிற் றேன் பாடும்;
ஒரு புதிய மாலை போலத் கதகொடர்ந்து வண்டுகள் பாடும் எனப்

பொருள் கோடலும்

அமையும்.

தெய்வத்

இருக்கை:

இச்சரி

பாயிரம்

S505U
தெய்வத்
இந்நூல்,

3

படி.ப்போரும் ,கேட்பொரும் கலியால் துயர் அடையாமல்
இருவருள் அடையும் சிறப்புடைய கதை; இச்சிறப்பு,
* என் காலத்துன் சரிதம்£ என்ற (390) செய்யுளால்

அ.நியக்கிடக்கும்.

வெந்தறுகண்

வேழம் £ வெம்மையும்

அஞ்சாமை

யும் யானைக்கு உரியகுணங்கள். வேரி - தேனும் ஆம். கமலம்வடசெரல்; நீரிற் பிறப்பது என்னும் பொருளது; அம்புஜம், நீசஜம்,
ஜலஜம் என்பனபோல, தந்து- நூல் ; வடசொல்.
இச் செய்யுள்
அவைமடக்கம்
கூறியதாகும்.
அவை
யடக்கமாவது, கற்.றுவல்ல
பெரியோரும்,

அறிவுக்கு எல்லையில்லை

ஆகலால்,

தம்மினும்

வல்ல

ஆன்றோர் பலர் உளர் என்ற ௮ச்சமேற் கொண்டு,
தம் அடக்
கதைக அறிவிக்கும் உயரிய கன்மை,
இவ்வண்ணமே, கல்வியிற்
பெரியாரும், ,தம் இராமாயணப் பெருங்காப்பியத்
தொடக்கத்தில்,
பாயிரத.தில் * ஓசை பெற்றுயர் பாற்கட லுற்றொரு ', என்றது முதல்
ஏழு பாசுரங்களால்

யர்கள் த,த்தம்
லரம்.
பி-ழ்.

2.

அவையடக்கங்

நூல்களில்
சமைவொக்கும்;

கூறியுள்ளமையும்,

கூறியுள்ளமையும்

பிற ஆசிரி

ஆங்காங்குக்

கரண

சமைவான் $ செந்தொடையில்,

3. தெய்வச் செழுங்தையை, தெய்வக்கதையை,
4. யான் பாடவுற்ற வித ; வுற்றதித.

(2)

இப்பாயிரப் பகு இயில் அ௮சீசுப்பிர இகளிலும், சில எட்டுப் பிரத
அவை,
களிலும் அடியிற்காணும் பாடல்கள் அதிகமாக உள்ளன.
பழைய இறந்த எட்டுப் பிரதிகளில் இல்லாமையால், இங்குப் ure
வரிசையில் கொள்ளாது கனியே கீழே குறிக்கப்பெற்றுள்ளன.
7 நெசரி தங கூற நிலவலயஞ் தாங்குகளன்
மாசரிதங் கூற வருந் அணையர-- ஈசன்

கரியா னன ததான
கரியா னன

கருதுபுகழ் பூண்ட

த.கான் கழல்,

9 கலாப மயிலிருந்த urs SST SHS
உலாவு சடைமே லுறையும்--நிலாவை
வழியவார்த் தாலனன மாகீற்றார் நாகம்
கழியவார்த கார்கமக்கோர் காப்பு.
9 பாரார் நிடதப் பதிகளன்சீர் வெண்பாவால்

பேரார் புகழேந்தி பேகினான்-.- தாரார்
செழியனயுஞ் செனனியையுஞ் சேரத் இலை oa
நதிர்க்து
மொழியின் வயி

eo
“அன்ட்
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நளவெண்பா

நூல் வரலாறு.
யுதிட்டிரர் வனத்தில் இருந்தது.
ாள்
8. பாண்டவரின் முன்றோன்றல் பார்முழுதுந் தோற்றருந
ஆண்டகையே தூதுவனப்ச் சென்றவனி--வேண்ட

மறுத்தா விருந்தானை மண்ஷெடும்போய் மாளப்

பொறுத்தா விருந்தான் புலர்ந்து.

பாண்டவரின்

முன்

ஐவரில்

தோன்றல் - பாண்டவர்

முன்

பார் முழுதும்
பிறந்தவரான யு.இட்டிரர் என்னும் தருமபுத்திரர்,
ட்ட த.தில்
சூதா
தும்
முழுவ
நாடு
உரிய
தோற்று - தமக்கு
காள்,
னொரு
பின்
நாள்
ஒரு
டு,
ுவிட்
தோற்ற
்
துரியோதனனிடம
ண
தூதுவனாய்ச் சென்று - ஆடவரிற் சிறந்த கண்
ஆண்டகையே
 சென்று,
பிரானே அ௮ப்பாண்டவ தூதுவனாக அத்துரியோதனனிடம்
கொடுக்கும்
ைக்
அவனி வேண்ட - அப்பாண்டவர்க்கு உரிய நாட்ட
படிக் கேட்க, மறுத்தான் - கொடாது

தானை மண் ஒடும் - அவனது

அவனுடைய,

மறுத்த

பூமி

பெரிய சேனைகள்,

இரும்

இவற்றோடும்,

போய் மாள - அவனும் அழிந்து போக, புலாந்து - Gow Corums
- பெரறுமையோடு
எண்ணி மனம் வருந்தி, பொறுதுதான் இருந்தான்

பொறுத்து இருந்து வனவாசம் செய் துகொண்டிருக்தார். தனைப்படி,
. ஓகு காள்:-முன், சூதாட்டத்தில் எற்பட்ட கிபந்

டகை:
கரந்துறையும் ஆண்டு ஒன்றும் முடித்தபின் ஒரு காள்.்ஆண்
கொண்ட
புருஷோத்தமன்

என்னும் வடமொழிப்

பெயரின் பொருள

ஏகாரம்

கேற்றப்

பொருளில்

ஆண்டகையே:
செயல்
உயர்வு சிறப்பின் பாலது: கண்ணபிரான் தூது சென்ற இச்
அழைக்கப்
காரணமாகப் பாண்டவ தூதன் என்ற சிறப்புப் பெயரால்

தமிழ்ச்

சொல்.

பெறுவதும் காண்க,

இருந் தானை மண்ணொடும்

மறுக்கான் போய்

,ருமபுத்திரரது பொறுமை
என இயைக்தும் கொள்ளலாம்.
மாள
முறையில்
யின் பெருமையையும், அதன் பயனையும் உணர்த்து

ஆசிரியர் பின் நிகழப் போகும் செய்இமை முற்கூட்டி. எடுத்து
விளக்கினார் என்க, இதனால், * பொறுத்தவர் பூமி யாள்வார் £ என்ற

ித்தது
பழமொழியின் நீதியைக் குறிப்பால் ஈம்மனோர்க்கு அறிவ
காரணப்
:
மாள
,
்
பெயர்
ையும
யாலண
மறுத்தான் : வினை
மாகும்.
்
்தான
இருக்
்,
பொறுத
ெச்சம
கால
வினைய
்
எஇர்
பெரருட்டில வந்த

தான் - பொறுத்திருக்கான்
நி-ம்,

என்னும்

1.

பார்முழுதங் சாத்தொருகாள்.

2

ஆண்டகையைச் தூதாகச்.

எசீசப்
a

பொருளில்
மன்னோடு மாள,

வந்தது
(2)

பாயிரம்

8.

யுதிட்டிரரை மன்னர் பலர் சென்று கண்டது.
ம. நாட்டின்கண் வாழ்வைத் துறந்துபோய் நான்மறையோர்
ஈட்டங்கள் சூழ விருந்தானைக்--காட்டில்
பெருந்தகையைக் கண்டார்கள் பேரெழிற்றோள் வேந்தர்
வருந்தகைய ரெல்லாரும் வந்து.
நாட்டின்

கண்

வாழ்வை

துறந்து

போய்

- தன்

நாட்டில்

தான் அனுபவித்துவந்த அரச வாழ்க்கையை விட்டு நீங்கிச்சென்று,

நான் மறையோர் ஈட்டங்கள் சூழ காட்டில் இருந்தானை - நான்கு
வேதங்களையும் ஓதியுணாக்த ௮ந்.கணர்களின் கூட்டங்கள் தன்னைச்
சூழ்ந்திருக்க வனத்தில் போய் வ௫ித்திருந்த, பெருந்தகையை பெருந்தன்மை

பொருந்திய

தருமபுத்திரரை,

வருந்தகையர் -.

அங்கு அவரை வந்து பார்தது அளவளரவும் ஈட்புத தன்மையுடைய
வர்களான, பேர் எழில் தோள் வேந்தர் எல்லாரும்-பேரழகு வாய்ந்த
தகோள்களையுடைய அரசர்கள் யாவரும், வந்து கண்டார்கள் - வந்து
பார்த்தனர்.
பாண்டவர்

நாடிழந்து

முதலில்

சென்று

தங்கியிருந்த

வனம்

காம்யவனம் எனபதும், ௮வ்விட த.தில் வே கநெறி வழுவாத அ௩்.கணர்
பலர் கூட்டமாக வந்து ௮ப்பாண்டவருடன் தங்கியிருந்தனர் என்ப
தும்

மகாபாரதம்

அறியப்

வன

பெறுவன.

பருவம்

முகல்

இருக்கானை:

இரண்டு

பருவங்களாரல்

வினையாலணையும்

பெயர்.

பெருந்தகை : அன்மொழித் தொகை.
வருந்தகையர்: துரியோ.த
னன், அவனைச் சார்ந்த கர்ணன் முதலிய மன்னர்களையொழித்துப்
பாண்டவர்கள்

குறித்தபடி.

பால் அன்பு பாராட்டும் நண்பர்களான

போழிற்றோள்

மன்னர்களைக்

வேந்தர் : அவவேக்தாகள்

அழகும்

வீரமும் பொருந்திய தோள்வலி வாய்ந்தவர்கள் என்பதையும், பின
ஏற்படக் கூடிய மாபாரதப் போரில் அப்பாண்டவர்க்குப் பக்கத்
துணையாய் உதவி புரியக்கூடியவர் என்பதையும் கோள் எனனுங்
குறிப்பால் உணர

வை துகுதாகும்.

(4)

யுதிட்டிரரிடம் பிரகதசுவர் என்னும் முனிவர் வந்தது.

5. கொற்றவேற் ரனைக் குருநாடன் பாலணைந்தான்

ஏற்றுநீர் ஞாலத் தீருணீங்க-- முற்றும்

வழிமுறையே வந்த மறையெல்லாந் தந்தான்
மொழிமுறையே கோத்த முனி.

. ஒருநாள்), எற்று நீர் ஞாலத்து
(கடலின்) அலை

நீரையுடைய

இப்பூமியில்

இருள்

உள்ள

நீங்க - மோதும்
அஞ்ஞானமாகிய

6

ar வெண்பர்

இருள் நீங்கும் பொருட்டு, முற்றும் வழி முறையே வந்து - முழுவதும்
எலலாம மைற
வந்துள்ளனவரன,
ஆசிரிய சட முறைவழியே
வேதங்கள் அனைத்தையும், தந்தான் - ஒழுங்குபடச் சர்திருத்தி

அமைத்துக்

வியாச

தந்தவனான

கசுவர்

என்னும்

கொற்ற

முனிவர்,

அணைந்தான் - வெற்றியைத்

ருந்த

குருகாட்டுக்கு

உரிய

முறையே

மொழி

முனிவரது,

கோத்த - சொற்படியே கோவையாகத்

சேர்த்தமைத்த, முனி - பிருக
வேல்

குருநாடன பால்

தானை

தரும் வேலேந்திய படைகளைப் பெற்றி

அரசனான

அத்

தருமபு.த்திரரிடம்

வந்தடைந்தார்.

கொற்ற வேற்றானைக் குருநராடன் என்றது, தரும்புத்திரர் முன்
அடைந்திருந்த சேனாபலத்தைக் குறித்தபடியும் ஆம். ஞால,ததிருள்:

இருளே வுலகத.இயற்கை'; (அறநறிச் : 746,); * இமிழ், திரைப் பரவை
ஞாலம் ஏழைமை யுடைகத்து மாதோ '; (கம்ப. பால: கோலங்காண்: 8).
தமிழ் வீரர்களுக்கு
இருள் - அறியாமை: அ௮.தரவது, அஞ்ஞானம்.
வேற்படையே சிறந்த போர்க்கருவியாதலால், அ.த்தமிழ் வழக்கை
வேற்றானை?:
மேற்கொண்டு கவிஞர் வேற்றாளை எனச் சிறப்பித்தார்.
உபலகணக்தால்

வாள்,

வில், தானகளையும்,

கசரக,

துரகப்படை

வழி முறையே வந்த மறைமெல்லாம் களையும் கூட்டிக் கொள்க:
இருமால் அ௮ன்னமாய் வந்து பிரமனுக்கு உபதேசம் செய்யப் பின
அப்பிரமன் மூலம் மற்றையோர்க்கு வழி முறையே வந்த வேதங்கள்
அனைத்தையும் என்னலும் ஆம். தந்தான் என்பதைப் பிரமனுக்கும்,
கோத்த முனி என்பதை வியரஸ முனிவர்க்கும் இயைத்துப் பொருள்
கூறினார் பலர். ஆனால், வந்த முனிவர் வியாஸர்தாம் என்பகுற்கு
இந்.நாலில் எங்கும் தக்க ஆதாரங் காணப் பெறாமையாலும், இக்
நூலுக்கு முகனுூரலான, வியாஸ முனிவர் அருளிய வடமொழி மகா
௩ளோபரக்யான தஇில்
பாரதம் வன பருவத்தின ஒரு பகுதியான
இந் டள சரிதத்தை யு.கிட்டிரர்க்கு எடுத்துக் கூறியவர் பிருக,தசுவர்
என்னும் முனிவரே எனத் கெள்ளிகன் உரைத்துள்ளமையாலும்
மேற்கூறிய வியாஸ முனிவர் இக்கள சரிதத்தை அறன் மைந்தற்குக்

கூறினார் என்பது பொருந்தாதென்க.

பிருகதசுவர்:

இவர் வேத

இவர்
காலத்தில் பேசப்பெறும் பண்டை மூனிவர்களுள் ஒருவர்.
குதிரைகளின் வரலாறுகளையும், அவற்றின் வகைகள் அவற்றிற்கு
மூகலான
ஏற்ற இச்சைகள்
வரும் நோய்கள் அக்கோய்களுக்கு

வற்றையும் விளக்கும் அச்வ

சரஸ்.இரம் என்னும் ஓர் அரிய நூலை

இய்நியருளியவர் என்பதும், ௮.கன் காரணமாகவே
குப் பிருகதசுவர்

என்ற பெயர் வழங்கலாயிற் ு

அம்முனிவர்க்

என்பதும்

அறியப்

பாயிரம்

பெறும்.

யும்

சி

இம் முனிவர் நளசரி தத்தையும்

கூறி,

அவ்வறன்

தொடு, சூதா

மைந்தரைத்

REF

தேற்றி

டத்தில் வெற்றி பெய்தும்

Dros

FA
5 BOOS

ஆறுதல்

அளித்

இரகசியம் அமைந்த

9) 53

ஹிருதயம் என்னும் மந்திரத்தையும் ௮த்கருமருக்கு உபதேகித்துச்
சென்றா என்றும் ௮ம் முகனூல் கூறும்.
குருகரடு: பாண்டவரின்
மூன்னோொனும் அக்குலத்தலைவனுமான
குரு என்னும்
வேந்தன்
இருக்து

ஆட்சி

அடைந்தவர்

புரிந்த

காடு,

ஆகலின்,

அந்காட்டைக்

குலமரபின்

தருமபுத்திரரைக்

குருராடன

வழக்கு,

துரியோதனனும் ௮ம் மரபில் உதித்து ஆட்சி

எனனுவ்

காரணகுகால்,

குருமாடன்

பெறுவது முண்டு.
பி-ம்.

3. ஞால மிருணீங்க$
8.

0.

மறையெல்லா

வைய

முறையே

என்பது
புரிந்தவன்

என்னும் பெயரால் அழைக்கப்
மிருணிங்க.

மொன்றாய்ப்,

(6)

முறைமுதல்வ நீயிங்கே வந்தருளப் பெற்றேன்

பிறவிப் பெருந்துயர மெல்லாம்--அறவே
பிழைத்தேன்யா னென்ருனப் பேராழி யானை
அழைத்தேவல் கொண்ட வரச,

௮ பேர் ஆழியானை-அந்தப் பெருமை பெரருந்திய சுதரிசனம்
என்னும் சக்கராயு தத்தையுடைய கண்ணபிரரளை, அழைத்து ஏவல்
கொண்ட
அரசு - அழைத்துத்
தூதனாகத்
துரியோ,கனன்பால்

ஏவிய அரசரான தருமபுத்திரர், (அப்பிருகதசுவரை நேரக்இ), * மறை
மூதல்வ - வேதங்களை
யுணர்ந்த

வந்தருள

பெற்றேன்- நீவிர்

முனிவர்

இங்கே

பெருமானே!

நீ

இங்கே

எழுந்தருளிய பாக்கிய க)

யான அடைங்?தன்; (இதனால்) பிறவி பெரும் துயரம் எல்லாம் பிறவி யெடுத்து (யான்) அடையக்
கூடிய
பெரும்
துன்பங்கள்
யாவும், அறவே - அற்று நீங்கவே, யான் பிழைத்தேன் என்றான்-யான்
உய்ந்தேன் * என்று அம்முணிவர்க்கு முகமன் கூறி உபசரித்தார்.
அப் பேராழியான: ௮, உலகறி சுட்டு. பேராழியான்2 பெருமை
பொருந்திய பாற்கடலைக் தன் இருப்பிடமாகக் கொண்டு அங்குப்

பள்ளிகொண்டருளும் திருமாவின் இருவவ காரமாய் வந்த கண்ண
பிரான என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.
பிறவிப் பெருந்துமரம் “பிதந்தோ ர௬றுவது பெருகிய துனபம்' (மணி. 9: 64,) பிறவி கடத்தற்
கரியது என்னும் கருத்தில் கடல் என்னப்பட்ட
து, ஈ பிறவிப்பெருங்

கடல் £;

வாக்கில்,

(குறள்: 10)

பிழைத்தல் - தப்பி

* பிறப்பெனும்

பெருங்கடல்

உய்தல்;

இது

தயரதன்

பிழைக்கலாகுமோ,” எனக்

நளவெண்பா்

8
பெற்றமையுங்

கூறப்

21)

மந்திரப்:

அயோ:

(கம்ப.

காண்க?

பிழைத்தேன் : இது துணிவுபற்றிக் கூறிய காலவழுவமைதியாகும்.
பிஃ ம்,

(6)

யென்றானட்,

2 பிழைத்தேனே

3. மெய்த்திருவந் துற்ருலும் வெந்துயர்லந் துற்ருலும்
ஒத்திருக்கு முள்ளத் துரவோனே- சித்தம்
விருந்தியவா வென்னென்ருன் மாமறையா லுள்ளம்
திருந்தியவா மெய்த்தவத்தோன் றேர்ந்து.

மஈ மறையால் உள்ளம் இருந்தி - மாட்சிமை பெற்ற வேதங்
sar ஓ.இயுணர்ந் தமையால் மனம் இருந்தப்பெற்று, அவாம் மெய்

,தவத்கோன்

- விரும்பும்

உண்மைத்

தவத்தைச்

செய்யும்

௮ம்

முனிவர், தேர்ந்து - (௮.த் தருமபு,த்.இரரை நோக்கி) ஆராய்ந்து, ‘Quits

இரு வந்து உற்றாலும் - அழியாத

பெருஞ்

செல்வம் வந்தடைக்

காலும், வெம் துயர் வந்து உற்றாலும் - கொடிய
காலும், ஓத்து இருக்கும் - அவ்விரண்டு

(ஒரே

உணர்ச்சி)

நிலையில்

துன்பம் வந்தடைந்

நிலையிலும்

கிற்கும்,

உள்ளத்து

மாறுபடாமல்

உரவோனே

-

மன உறுதி கொண்ட யு.இிட்டிரனே! சித்தம் வருந்திய ஆறு என்
என்றான் -நீ இப்பொழுது மனம் வருந்தியது ஏன்” என்னு கேட்டார்.

மெய்த் திரு - அழியாச் செல்வம் ; வெந்துயர் : கொடிய வறுமை
என்னலும் ஒன்றும்; * கொடிது கொடிது வறுமை கொடிது ? என
ஒளவை மூதாட்டியாசர் அருளியது காண்க.
மா மறையர் லுள்ளம்'

இருந்தி அவா மெய்த்தவத்கோன் : வேகம் ஓதியுணர்ந்தால் மனத்
குய்மை யடையலாமென்பதும், அவ்வாறு மன த தூய்மை யெய்திய
நிலையில்

செய்யுந்

தவந்தான்

உண்மையரன

நிலைமை யடைவிக்கும் என்பதும் இகனாற்
என்னலாம்.
M= i,

1. வெந்தயரம் வந்தாலும்,

2.

அழியாத

கிடைத்த
உள்ளத்

மோட்ச

உட்பொருள்

தறவோனே.

8. வருந்தியலா ஹென்னென்றான்.

(8)

8. அம்பொற் கயிலைக்கே யாகத் தரவணிவார்
தம்பொற் படைக்குத் தமியனய்--எம்பியைமுன்
போக்கினே னென்றுரைத்தான் பூதலத்து மீதலத்தும்
வாக்கினே ரில்லாத மன்.
பூதிலத்தும் - பூமியிலும், மீகலத்தும் - மேலே உள்ள வானுல
es Hg,

வாக்கில்

நேர்

இல்லாத

மன்

- உண்மை

பகர்வதில்

பாயிரம்

9

தனக்கு ஒப்பு ஒருவர் இல்லாத அரசனான யு.இட்டிரர் (௮ம் மூனி
வரை நோக்கி), 4௮ம் பொன கயிலைக்கே-வெள்ளி மலையாகிய கயிலாய
மலைக்கு, ஆகத்து அரவு அணிவார் கம் - தம் இருமேனியில் பாம்பு
களை ஆபரணங்களாக அணிந்துள்ள சிவபெருமானுடைய, பொன்
படைக்கு - சிறந்த பாசுபதாத்திரம் என்னும் படையைப் பெற்று

வருவதற்கு,

தமியனாய் - துணையின்றித் தனித் தவனாக, எம்பியை -

என் தம்பியர்கிய அருச்சுனனை,

முன் போக்கினேன்

என்று

உரைத்

தான் - முனனம் போகச் செய்தேன்! என்னு சொன்னார்.

* ஏன் தம்பி அருச்சுனனைத தனியே, முன் செல்லுதற்கு அரிய
கயிலை மலைக்குக் கடைத்தற்கரிய பாசுபதர்த்திரம் என்னும் படை
மைச்
சிவபிரானிடமிருந்து பெற்று
வருமாறு
அனுப்பினேன் ;
அவன்
காட்கள் பல ஆகியும் ,இன்னும்
திரும்பி
வரவில்லை.
YS SOI Gor GAC தம் வருத்தத்இற்குக் காரணம் £ என்பதை
யூ.இட்டிரர் கூறினார். கயிலைக்கே என்ற ஏகாரத் தேற்றம் யாவரும்
அடைதற்கரிய
அரவணிவார் ;

கயிலை
என்பதைக்
இது, காரணமாகவே,

குறிப்பிட்டபடி.
சிவபெருமானுக்கே

ணன், என்ற ஒரு பெயரும் வழங்குவதாகும்,
பெர்ன்; இங்கு வெள்ளியைக்

குறித்தது.

அம்பொன் - அழஇய
எம்பி : என் கும்பி

ப.தன் மரூ௨ மொழி.

பி-ம்.

ஆகத்து
அரவாபர

2. தமியனா,

என்

(8)

9. காண்டா வனந்தீக் கடவுஞுணக் கைக்கணையால்

நீண்ட முகிறடுத்து நீன்ருற்கு--மீண்டமரர்
தாளிரண்டு நோலத் தனித்தனியே யோடியநாள்
தோளிரண்டு மன்ரூ துணை.
காண்டாவனம் இ கடவுள்
காட்டை

அக்கினி

பகவான்

(Foor)

(அது கண்டு அவனை
நோவ

- குத்தம்

ஓடின

உண்ணும்படி,

கின்ற

பாதங்கள்

ஒவ்வொரு

கை

என்னும்

கணையால்

வந்த)

புறமாய்,

இரண்டும்

விட்டுத் இரும்பி,

அக்காலத்தில்,

வனம்

- தன்

அருச்சுனனுக்கு, அமரர் -

அந்த

எதிர்த்துப் போரிட

குனியே- ஒவ்வொருவரும்
போர்க்கள த்தை

- காண்டவ

நீண்ட முகில் தடுத்துஅம்புகளால்,
மழை பெய்யாமல் தடுத்து, கின்ருற்கு -

கையால் தூண்டப்பட்ட
பரந்து நீண்ட மேகங்களை

TREE

உண

தேவர்கள்,

காள்

கோவடைய,

மீண்டு

ஓடிய நாள் . அவர்கள்

தோள் இரண்டும்

அன்றோ

கனி

இரண்டும்
- அப்

தோற்று

துணை - அவன்

நளவெண்பர்.

10

துணையாய்

அவனுக்குத்

அல்லவோ

இரண்டுமே

தோள்கள்

- இருந்தன !
என்பதன் விகாரம்.
திருமொழி: 2, 4: 2).

வனம்
(பெரிய

காண்டா வனம்: காண்டவ
; காண்டா வனமென்பதோர் காடு”:

காண்டவன் - QoSrar.

காண்டவ வனம் - இந்திரனுடைய வனம்,

காண்டவ வனன் - இந்இரன். (பிங்); சேது புராணம், கத்துரு£

74.

சாண்டவன் என்பான் ஒர் அசுரன் ; அவன் வனம் என்ற கூற்றுக்கு
ஆதாரங் காணவில்லை. காண்டவ
விரிவை மகாபாரதம் ஆதுபருவம்,

Fi 5.5 Door
பறாவத்திற்

ஒப்பற்ற

வலியிற் சிறந்த

கோள்

* அருச்சுனன்

காண்க.

வனம் எரியுண்ட
காண்டவ தஹன

வீரன் ;

அவன் வெற்றியுடன் திரும்பி வருவன் ; அவனைப்பற்றி 8 கவலையுற
வேண்டாம் ” என்று அம் முனிவர் தருமருக்கு ஆறுதல் கூறினார்

என்பது இச்செய்யுளாற் போந்த பொருள் ஆகும்.
3: மூண்டமறில்;

பி-ம்.

10.

(9)

மூண்டமரர்.

பேரரசு மெங்கள் பெருந்தீருவுங் கைவிட்டுச்
சேர்வரிய வெங்கானஞ் சேர்தற்குக்--காரணந்தான்
யாதோலப் பாவென்ரு னென்றுந்தன் வெண்ருடைக்கீழ்த்

தீதோவப் பார்காத்த சேய்.
என்றும் தன் வெண்
எப்பொழுதும்,

கன்

இன்ப மெய்.த ஆட்சி
வரை

நோக்கி,

குடை

&ழ் இது ஓவ

வெண்டுடைக்

புரிந்த அரசரான

* அப்பா - ஐயனே

பார் காத்த சேய்

கீழ் உலகம் துன்பங்கள் நீங்க,

தரும

புத்திரர், அம்முனி

! எங்கள் பேர் அரசும் - எங்களுக்

குரிய பெரிய அரசாட்சியையும், பெரும் இருவும் - செல்வப் பெருக்கை
யம்,

கை

விட்டு - இழந்து,

(அதாவது அடைய
வனத்தை

சேர்வு அரிய

- சேர்வகுற்கு அரிய தான

முடியாத), வெம் கானம் சேர். தற்கு-கொடிய

யாங்கள் வந்து

அடைந்தஇருப்பதற்கு,

காரணம்

இந்த
யாதோ

என்றான - காரணம் என்னவேச2 ' என்று கேட்டான, கான்: அசை,
பேர்:

அப்பா

பெருமை

என்றது,

என்னும்

அனபைக்

ஒவுதல் - ஒழிகல் அல்லது

மாழ்குஞ்

செய்வினை ?

(குறள்.

பண்புச்

குறித்து.

சொற்களின்

வந்த

விகாரம்,

மரபுவழுவமை
இ,

நீங்குகல்; ஓஒதல் வேண்டுமொளி
855),

சேய்

- செம்மை

என்னும்

இது, நிறத்தாலும் Bn gan ayid,
பண்பின அடியாக வந்த சொல்.
வீரம், எழில், இளமை, அருள் முதலியவற்றாலும் உயர்ந்த முருகக்

பாயிரம்

il

கடவுளுக்கு ஆகி, பின் மேற் கூறிய குணங்களில் ஒருவாறு Opes
அரசிளஞ் செல்வர்க்கும் பெருமைகருஇி
வழங்கி வரும்
மரபின
தாயிற்று என்க,
சேய் என்ற சொல் அரசனைக் குறிப்பது இந்
ரலில் மற்றும் பல இடங்களில் காணலாம்.
பி-ம்.

11.

3: சேர்வதற்குத்,

4.

தஇதோடப்,

(10)

கேடில் விழுச்செல்வங் கேடெய்து சூதாடல்
ஏடவிழ்தார் மன்னர்க் கியல்பேகாண்-- வாடிக்

கலங்கலைநீ யென்றுரைத்தான் காமருவு நாடற்
கிலங்கலைநூன் மார்ப னெடுத்து.
இலங்கு

அலை

நூல்

கியதும், அசைவதுமான
பிருகதசுவ

முனிவர்,

மார்பன்

- வெண்ணிறத்தால்

பூனூல் அணிந்த

கா மருவு

நாடற்கு

மார்பையுடைய

- சோலைகள்

விளங்

அந்தப்

தழுவிச் சூழப்

பெற்ற குரு நாட்டிறைவரான அந்த யு.இட்டிரருக்கு, (கேடு இல் விழு

செல்வம் - அழியாப்
அடையக்

கூடிய

பெரும்

செல்வமும்,

சூது ஆடல்

கேடு

எய்து

- சூகாடுவதானது,

- அழிவை

ஏடு அவிழ்

தரர்

மன்னர்க்கு - இகுழ்கள் மலர்ந்து விரியப் பெற்ற மாலையணியும்
அரசர்களுக்கு, இயல்பே தான் - இயற்கையியுள்ள வழக்கமே ஆகும் )
(ஆதலால்) நீ வாடி. கலங்கலை - இதற்காக நீ வாட்டமுற்றுக் மனக்
கலக்கங் கொள்ளவேண்டா ;' என்று எடுத்து உரைத்தான் - என்று
எடுத்துக் கூறி ஆறுதல் அளித்தார்.
காண் : முன்னிலை அசை.

இலங்கலை நூன மார்பன், காமருவு மாடற்கு, “மன்னர்க் இயல்பே
கரண், நீ வாடிக் கலங்கலை' என்று எடுத்துரைத்தான் என இயைத
துப் பொருண்முடிவு கொள்க,
கேடில் விழுச் செல்வங் கேடெய்து
சூதாடல்:

மற்ற

எந்தச்

செயலாலும்

அழியாத

பெருஞ்

செல்வம்

சூதாட்டத்தில் அழிந்து போம் எனபதாம்; * வண்மைத் இருவழிக்
கும்? என
இஇந்நூலிற்பின், (206) கூறப் பெறுவதுங் காண்க;

*ஒன்றெய்தி
கெடுக்கும்”;

நூறிழக்கும்';

(குறள். 929, 927)

பழகிய
எனவும்,

செல்வமும்
பிற

நூல்கள்

பண்பும்
பலவாறும்

சூ.தால் வருங்கேட்டினை இடி.த்துரைத்துள்ளமை பரக்கக் காணலாம்.

இங்கு முனிவர், *சூ.து கேடிழைப்பது; ஆனால், மன்னர்க்குச் சூதாட்

டம் இயல்பு ' என்னு கூறி யுதிட்டிரரைக் தேற்றினார் என்க.
பிஃ-ம்.

1. கேடெய்தல்

8. சாமருகா

சூதாடல்.

ணென்ன.

2.

ஊயெல்பே

4. இலங்கலை.

தான,

.

(77)

நளாவெண்பா்

12

12.

கண்ணிழந்து மாயக் கவருடிக் காவலர்தாம்
மண்ணிழந்து போந்து வனநண்ணி--விண்ணெழுந்த
மின்போலு நூன்மார்பா மேதினியில் வேறுண்டோ
என்போ லுழந்தா ரிடர்.

நூல்
(அதற்கு யு.இட்டிரர், விண் எழுந்த மின பேரலும்

மார்பா - மேகத்தில் கோன் றியெழுந்த மின்னலைப்போல ஒளிவீசும்
(30
இழந்து
கண்
!
பூணூல் அணிந்த மார்பையுடைய முனிவரே
இழந்து, மாயம் கவறு ஆடி. - டமோசமான
வென்னும்) கண்ணை
சூதாடி, மண் இழந்து - ௮.தனால் தம் நாட்டைத்தோற்று, போந்து அந்நாட்டை விட்டுப் போய், வனம் நண்ணி - காட்டை யடைந்து,
என்போல் இடர் உழந்தார் - என்னைப் போலத் துன்பது.தில் வருந்
'இனோரான, காவலர்தாம் - அரசர்கள் காம், மேதினியில் வேறு
உண்டோ - உலகில் வேறு உள்ளாரோ 2? (என்று வினவினார்).
உருவகமாயிற்று.
அறிவுக்கு
இங்கு
ஆகுபெயர்.
கண்:
அசையாகக்

தாம் என்பதை

காவலர் தாம்;

கொண்டாரும்

உளர்.

பூணூலுக்கு மின்னல்; *கார்மினோடு லாயகென நூல்கஞலு மார்பன்”,
(கம்ப. Gurgs. கைகே௫ சூழ்வினைப் £ 96); * சூனிறக் கொண்மூச்
Fig Bor

மார்பினூறுளங்க ? (சுந்தர. 411) ;

இழிக்கும் மின்னென

விண்மின்னென வலையும்புரி வெண்ணூலணி மார்பன் : ; (அரிச்சந்.
மேகத்தைக்
கரசி காண்டம்: 99). விண்: இடவாகு பெயராய்
குறித்தது; மேகத்தை வான் என்பதும் இக் கருத். தனத, மேதினி பூமி; மது என்னும் அசுரனின் மேதை (கொழுப்பு) பட்டு நிறைந்
,கமையால், பூமிக்குக்

வதைப்: 75).
வினவியது.
பிம்.

காரணப்

இப்பாடல்,

பெயர்;

தருமபுத்திர்

1. கவரறாடிக் காவலர்க்குள்,
4, என்போ

(கம்ப,

லிருந்த விடத்து,

அதிகாயன்

உயுத்த,.

முனிவரை

நோக்கி

9. விண்ணிழிந்த (மின்)
என்போ

லுழல்வா

ரிடர்,

(12)

முனிவர் நளசரிதங் கூறுதல்.
13.

சேமவேன் மன்னற்ருச் செப்புவான் செந்தனிக்கோல்

நாமவேற் காளை நளனென்பான்--யாமத்
தொலியாழி வைய மொருங்கிழப்பப் பண்டு

கலியால் விளைந்த கதை.
தனி செம் கோல் - ஒப்பற்ற செங்கோலையும்,
காம வேல்
அச்சத்தை உண்டாக்கும் வேற்படையையுமுடைய, கர்ளை - இடபம்

போன்ற

(பெருமிதம்

வாய்ந்த),

ஈளன்

என்பான்

- களன்

எனறு

பாயிரம்

13
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வில் மிகுந்,த ஓசையைச் செய்யும் கடல் சூழ்ந்த பூமியை, (அதாவது
அவனது காட்டை), ஒருங்கு இழப்ப - ஒருமிக்க முழுவதும் இழக்கும்

படியாக,

பண்டு

-

முன்னொரு

(புராதன)

காலத்தில்,

விளைந்்தகைக-கலி என்னும் சநைச்சரனால் உண்டான

சறைச்சரன் - மந்தமான
௩நடையுடையவன்,
னுக்கு - காட்டிற்கு ஈலம் தரும் காவலாக

அரசனை

அததருமருக்கு,

முனிவர் சொல்லக்

செப்புவான்

கலியால்

சரித்
இர ததை;


சேம் வேல்
உள்ள வேல்

- அந்தப்

மன்ன
ஏந்திய

பிரகதசுவ

கொடங்இனார்.

ஆடவரில், தோற்றத்தாலும் இறலாலும் சிறந்தவனக் காளை
என்று
கூறுவது கவிமரபு,
ஒப்பு. * கைவரை
யெனத் தகைய
காளை ! (பரல்.

தாடகை,

47.) ;

“மால்

விடையும்

பொன்

நாகமு

நாகமும் நாண நடந்தான் ' ; (பால. கார்முகப் : 59.); விடையன்னதோர்
நடையான்” (அயோரத். கங்கைப் : 9) எனவும், மற்றும் “மல்லன் மறுகின்
மட கா குடனாகச் செல்லும் மழவிடைபோய் செம்மாந்து ? (759)
சென்றான், என
௩களனை இந்நூலிற் கூறியுள்ளமையுங்
காண்க,
வேற் காளை : இல் பொருள் உவமையில் வந்த ஆகுபெயர்,
யாமத்
தொலியாழி : உலகம் ஒலியடங்இ உறக்கத்இலிருக்கும் ஈள்ளிரவில்
கடலொலி ஈன்கு கேட்கப் பெறும் ஆகலால், ௮,கனைக் கொண்டு
இரவில்
கடல் முழக்கம் மிகுஇப்படும் என்னலுமாம்,
* பண்டு
கலியால் விந், த ௧) என முனிவர் கூறியதால், இந்த களசரிதம்
மகாபாரத காலத்திற்கு மிகப் புராதன காலத்இல் நடந்தது என்பது
விளங்கும்.
மேலும், வான்மீகி இராமாயணம் சுந்தர காண்டத்தில்
சீதாபிராட்டியார் ௮சோக
வனத்தில் இருந்து
வருந்தியபோது,
அத்தேவியார், காவல் அரக்கியர் அச்சுறுத்தலுக்கு
அஞ்சாது
தமக்குதிகாமே உறுதி கூறிக் கொண்ட இடத்து, உகாரணங்களர
கப் பல உத்தம ௪திபதிகல£ச் சொல்லி அவர்களுள், ,கமயந் இயையும்
களனையும் குறிப்பிட்டுள்ளமையால், (வான்மீகம். சுந்தர: சருக்கம் 24)
இந் களசரிதம் இராமாயண
காலத்திற்கும் முன்னர் அதாவது
திரேதாயுகத்திற்கு முன்போ, அல்லது ௮,கன்
தொடக்கத்தேர
கடந்தகாகும்

குூய்மையும்

எனத

தெரிவதால்,

இதன்

புலப்படுவனவாம்.
பாயிரம் முற்றும்.

தொன்மையின்

இழப்பும்

(13)
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நூல்

காண்டம்

சுயம்வர

1_

நிடதநாட்டுச் சிறப்பு.

14.

காமர் கயல்புரளக் காலி முகைநெகிழத்

தாமரையின் செந்தேன் றளையவிழப்--பூமடந்தை

கன்னாட்டம் போலுந் தகைமைத்தே சாகரஞ்சூழ்

நன்னாட்டின் முன்னட்டு நாடு.
சூழ்

சாகரம்

நல்

காடுகளில்,

நல்ல

சூழ்ந்து

நாட்டின் - கடல்

காடு - முதலில் வைத்து மதிக்கப்பெறும் நிடதநாடு,
காமர் கயல் புரள - அழிய கயல் மீன்கள் புரண்டு புரண்டு சஞ்சரிப்
ப.தனால், (ரர் நிலைகளில் உள்ள) காவி முகை கெகிழ - நீலோற்பல
மூன்

நாட்டு

கட்டுத் களர்வுற்று மலாவதனாலும்,

அரும்புகள்

தாமரையின்

செம்

கேன் தளை ௮விழ-தாமரைகளின சிவந்த தேன் நிறைந்த கட்டுக்கள்
சொரிவதாலும்,

அவிழ்ந்து

ஆட்டம்

பூ மடந்தை

கன் - ஓர் அழகிய

மகளின்,

போன்றதான

தகை

செய்வது

போலும் - நிருத் தனம்

மைத்து - சிறப்புடைய தாய் விளங்கியது.
சாகரம்:

சகரர்களால்

கதோண்டப்

பட்டமையால்,

தத்திகாந்த

மாகக் கடலுக்குப் பெயர் அமைவ தாயிற்று ; *சகரர் தொட்டலாற்,
சரகரமெனும் பெயர் தழைப்ப ' (கம்ப. பால. அகலிகைப் £ 45). இங்கு;
குரமரை என்னும் மடந்தையின் முகம் ௮கன்

கயல்களும்

காவி

மலர்களும்

பூவாகவும்,

மடந்தையின்

௮ம்

அங்குள்ள

கண்களாரகவும்

கொண்டு ஒரு குமரி நடனம் செய்வதாகத் தற்குறிப்பேற்ற அணியில்
நடனம் செய்யும்போது Ib o_oror Ger
சிறப்பிக்கப் பெற்றது.
கண்கள் சலிப்பதும், முகம் அசைவதும் போல அங்குப் புரண்ட காவி
மலர்கள், கண்களின் நிறமும் ஒளியும் காட்டி மிஸிரந் கன;
மலர் முகம்போல அசைந்து தன் தேனாகிய இனி௰ஈ௦பாடலை

தாமரை”
இசைத்

இனி, கயல் புரள்வனவும், காவி முகை கெ௫ிழ்
குது என்பதாம்,
ஆகக்
அவிழ்வனவும்
மலர்ந்து செந்தேன்
,காமரை
வனவும்,
கொண்ட நீர் வள கில வளங்கள் ஓங்கப் பெற்ற கிடககாடு, புவிமா இன் .
கண்போன்ற

ஆம்;

பூ

சிறப்பையுடையது

மடந்தை- புவி

மகள்)

என

அந் நாட்டுவளங்

காட்டம் . கண்.

கூறியதும்

*கண்ணிழ்

சிறந்த வுறுப்பில்லை மாதலின், கிடதகாட்டை ௮.தன் சறப்புநோக்இப்

புவிமாதின கண்ணுக்கு உவமையாகக் கூறப்பெற்றது என்னலும்
ஆம், மேலும், கயல் புரள்வகனால் உண்டான அதிர்ச்சி காரணமாகக்
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நின்று புயல்வானம் பொழிந்த நெடுந்தாரை
என்று மகிழ்கமழு மென்பரால்--தென்றல்
அலர்த்துங் கொடிமாடத் தாயிழையா ரைம்பால்
புலர்த்தும் புகைவான் புகுந்து.

16.

தென்றல் - தென்றல்

செய்யும்,

அசையச்

கொடி.

S SI «
Hor

இளங்காற்று;

என்னும்

அக்

விளங்கும்

மாடத்து - கொடிகள்

நகர மாளிகைகளில், ஆய் இழையார் - தேர்ந்து ௮ணிந்த ஆபரணங்
க அணிந்த மகளிர், ஐம் பால் புலர்த்தும் புகை - தம் கூந்தலை
புகுந்து - வானத்தைப்
ஊட்டும் அகிற்புகை, வான்
உணர்த்த

போய் அடைந்து,
நீண்ட மழை

ஒழுக்குக்கள்,

பொழுதும் ௮௫ல்
ஆல் : அசை,

தங்கியிருந்து,

கின்று - அங்குத்

வானம் புயல் பொழிந்த - வானில்
மணம்

மேகம்

அகில்

என்றும்

வீசும்

பெய்க,

என்று

(௮.தனால்),

நெடும்

தாரை -

கமழும்

என்பர் - எப்

சொல்வர்

(ஆன்றோர்) :

தென்றல் £ தென் கர்ற்று; ஐம்பால்- ஐந்துவிதமாக அலங்
கரிக்கப்பெறும் மகளிர் கூந்தல் ; ஐந்து விதமாவன ; கொண்டை,
குழல், பனிச்சை, முடி, சுருள் என்பன

; திவா, இது, தற்குறிப்பேற்ற

அணி.
பி-ழ்.

1. நின்ற புயல் வானம்,

4. புலர்த்தம் புசையாழ் புலர்ச்த,

(5)
s

17.

வெஞ்சிலையே கோடுவன மென்குழலே சோருவன
அஞ்சிலம்பே வாய்விட் டரற்றுவன--கஞ்சம்
கலங்குவ மாளிகைமேற் காரிகையார் கண்ணே
வீலங்குவன மெய்ந்நெறியை விட்டு.

வெம் சிலைமே கோடுவன - அங்குக் கொடிய விற்களே கோண
லாக வளைந்து இருப்பனவாம் ; மெல் குழலே சோருவன - அந் நகர

மகளிர் மென்மையான கூத் தல்களே Forres மென்மை கிலையுடையன;
அம் சிலம்பே வாய்விட்டு அரற்.றுவன - அந் நகர மகளிர் அணிக்
துள்ள பர்தச் சிலம்புகளே வாய்இறந்து
முறையிடுவன
போல

ஒலிப்பன ; கஞ்சம் கலங்குவன - கைக் தாளங்களே அன்னார்பாடும்
இசையொடு கலந்து ஒலிப்பன; மாளிகை மேல் கரரிகையார்
கண்ணே

- மாளிகைகள்மீது

உள்ள

அக்கர மகளிர் கண்களே,

நெறியை விட்டு விலங்குவன - நேர்ப் பார்வை கெரள்ளாம்ல்
ஒதுங்கிய மருண்ட பார்வையுடையன,

மெய்

புரண்டு

7. சுயம்வர

காண்டம்
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இதிலுள்ள
எகார இடைச்செரற்கள் பிரிநிஐப் பொருளன.
மகளிர் கூந்தல்,
குழன்று
தளர்ந்து
மென்மையுடைமை
இறப்
புடைத்து.
கஞ்சம் என்பகுற்கு நீர், தாமரை, கைத்தாளம், வெண்
கலம் என்பன பொருள்களாம். இவற்றுள் நீர் கலங்குவன என்றாரும்
உளர், கஞ்சம் என்பதற்குக் சைத்காளம் என்பதே சிறப்புடன் பொருந்
துவது என்னலாம். காரிகையார் : காரிகை - அழகு; இதனையுடைய
மகளிர்க காயிற்று,
மகளிர் மேரே விழித்து கோக்குகல் சறப்பின
கன்னு,

இதனால்,

அந்நகரில்

மேற்குறிப்பிட்டவை

அன்றி

மற்றை

மாந்தர் யாவரும் நிலையிற் கோணுபவரும், சேோர்வுுவோரும், துய
ரால் வாய்விட்டு அரற்.றுவோரும், கலங்குறுவோரும்,
மெய்ந்நெறி
கடந்கோரும் இலர் என அந்நகரச் இறப்புக் கூறியதாகும்,
பிம்.
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8. மாளிகையிழ் காரிகையார்.

(4)

தெரிவனநூ லென்றுந் தெரியா தனவும்
வரிவளையார் தங்கண் மருங்கே--ஒருபொழுதும்

இல்லா தனவு மிரவே யிகழ்ந்தெவரும்
கல்லா தனவுங் கரவு.
என்றும் நூல் தெரிவன - (அக்ஈகரில் உள்ளார்)
என்றும்
ஆராய்ந்து தெரிந்து கொள்வன சாத் இரங்களே ; தெரியா கனவும் யாவருக்கும் தெரியாதவையும்,
வரிவளையார் தங்கள் மருங்கே சி.தஇர வேலைகள் அமையப்பெற்ற வளாயல்கள் அணிந்த மகளிர்
தம் இடைகளே,;
ஒரு
பொருதும்
இல்லா கனவும் இரவே அந்நகரில் எப்போதும் இல்லா கதவையும் பிச்சைத் ததொழில்களே ;
எவரும் இகழ்ந்து கல்லாதனவும் - அங்குள்ளார்
யாவரும் இழி
வாகக் கருதிக் கற்றுக் கொள்ளா தவையும், கரவு . வஞ்சகச் செயல்
களே.
தெரியா தனவும்...... மருங்கே : அங்கு வாழும் மகளிர் யாவரும்
வடிவின் உத் தமலக்ஷணம் அமைந் தவரா கவின், அன்னோர் இடை
கள் நுட்பமாய் உள்ளமையால்
பிறர் கண்களுக்குப் புலப்படா
வாயின,
ஒருபொழுதும்...... இரவே; அக்ககரில் ஒளி மிகுஇயால்
இரவு என்றதே இல்லாதது போன்று விளங்கியது என்பாரும்
உளர்; இரவு இல்லாதது சுவர்க்கமே ஆதலால், அது பொரு
ளன்னறு.
அக்ககரில் உள்ளார் அனைவரும் சாத்திர ஆராய்ச்சியில்
ஈடுபடும் அறிவினர்; மகளிர் யாவரும் உக்தம
லக்ஷண்மமைந்
தவர்;
அங்குப் பிச்சையெடுத்து
வாழ்வார் இல்லை ; வஞ்சக்

குணமுள்ளோரும் இல்லை என்பதாம்.
நள

இதுவும் அந்நகரச் சிறப்பே,

நளவெண்பா

ட் 18

ஒப்பு :-நெறிக டந்து பரந்த நி.த்தமே
1.
குறிய ழிக் தன குங்குமத் தோள்களே
சிறிய மங்கையர் தெயு மருங்குலே
வெறிய வும்மவர் மென்மலர்க் கூக் தலே.
(கம்ப, பால, நாட்டுப், 40)

ளலர்க்குரிய
[கடிப்பொழில்கள்
நடுக்குறுவ துகிற்கொடி.கள் கஞ்சுறுவ வஞ்சியர்கண்
குடிப்பமது மதுகரங்கள் கோடுவன நீடுசிலை
வடுப்படுவ வடுப்படுமா வளப்புறுவ நதிப்புதுகீர்.
(ம்பி இருவிகாயாடல்; இருநாட்டுச் : 12)
அடிக்குரிய தமிழ்ததொடைக

2,

பி-ம்.
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(5)

2: ஒருவகையே.

மாமனுநூல் வாழ வருசந் தீரன்சுவர்க்கி
தாமரையாள் வைருந் தடந்தோளான்--காமருபூம்
தாரான் முரணைநகர் தானென்று சாற்றலாம்

பாராளும் வேந்தன் பதி.
நாட்டை ஆனைப்
பார் ஆளும் வேந்தன் பஇ- அந்த நிடக
தலை ககரமான மாவிந்தமென்னும் நகரம்,
அரசன் களனுடைய
சாஸ்திரம் எண்
தரும
மனு
மா மனு ரூல்- மாட்சிமையுற்ற
வரு- வந்து கோன்
னும் நீதி நூல், வாழ- தழைத்தோங்க,
றியவனும், தாமரையாள் வைகும் தடம் தோளான- தாமரையில்
வாழும்

இரும்கள்

வந்து

தங்கியுள்ள

பெரிய

கோள்களை

யுடைய

அழகிய பூமால்யுடையவனுமான,
- ன்
வனும், காமரு பூம் தாரா
என்னும் அரசனது, முரணை
சுவர்க்கி
சந்இரன்
சுவர்க்கி
இரன
சந்
்
- முரணை என்னும் தலைககரமே
நகர் தான் என்று சாற்றலாம
என்னு ஓப்புக் கூறலாம்.
ஆசிரியர் புகழெந்தியார் தம்மை ஆதரித்த ௪ந் இரன் ence
என்னும் ஒரு சிற்றரசன் பால் காம் கொண்ட
அன்புடைமை
காரணமாகவும், உபகார ஸ்மிரு இயாகவும் ௮வனை இந்நூலில் சல
அரிய
இடங்களில்
எடுத்துக்கூறி,
அவ்வள்ளலின்
பெயரை

இக்தூலின் மூலம் உலகில் அழியாது நிலைகாட்டியுள்ளார். இவ்

வாறே
முறையே

ஸ்ரீகம்பநாட்டாழ்வாரும்,
ஸ்ரீவில்லிபுகதூராழ்வாரும்,
தாம் இயற்றியருளிய இராமாயணத்தும், மகாபாரதத்

தும் கம்மை ஆதரித்த,

சடையப்ப

முதகலியாரையும்,

வரபஇயாட்

3, சுயம்வர் காண்டம்

கொண்டான்

என்னும்

அரசனையும்
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சறப்பித்துள்ளமை

காண

லாம்.
மேற்கூறப்பெற்ற
சந்திரன்சுவர்க்கியைப்
பற்றியும்
அவனது முரணை நகரைப்பற்றியும் உள்ள வரலாறுகள் தெளி
வாய்ப்
புலப்படவில்லை,
இவ்வரசன்
அரிச்சந்இரன்
சுவர்க்க
எனவும் கூறப்பெறுவான்; (87).
காமரையாள்
வைகுந் தடக்
தோளான் : இது, அரசனை லக்ஷ்மிபதயாகிய இருமால் என்னு
கூறும் மரபு கொண்டு உரைக்தகாகும்.
தோளைக் குறிக்கமை
யால் அவனது
வீரத்தைக் குறித்ததும் ஆகும்.
கரமரு- காமர்
என்ற சொல் உகரச்சாரியை பெற்றது.
பிம்,

1.

மாமஹைநூல்

வாழ;

2. தாமரையாள் வைகும் தடமார்பன்; தேமரும், காமருவும்,
3,

தானென்றுஞ்

சாற்றலாம்;

கானென்னச்

சாற்றலாம்$

சென்னச் சாற்றலாம் ; ஈகரமென்னச் சாற்றலாம்.

நக

(6)

அந்நாட்டு மன்னன் நளன் சிறப்பு

20.

ஒடாத தானை நளனென் றுளஷொருவன்
பீடாருஞ் செல்வப் பெடைவண்டோ--டூடா
முருருடைய மாதர் முலைநனைக்குந் தண்டார்

அருகுடையான் வெண்ருடையா ங்கு.
ஆங்கு -அ௮ந்த
மாவிந்தம்
என்னும்
நகரதக்கில்,
பீடு
ஆரும் செல்வ பெடை
- பெருமை
நிறைந்த தனது
அழகாகிய
செல்வ தையு/டைய
பெண் (வண்டு), வண்டு ஓடு ஊடா- தன்
கா கலனாகிய ஆண் வண்டோடு
பிணக்கங்கொள்ள,
(௮.கனால்
உண்டான
அர்ச்சியால்)),
முருகு உடைய
- பூக்களில் உள்ள
தேன்
உடைப்புண்டு,
அருகு
மாதர்
மூலை
நணைக்கும்தன்னருகேயுள்ள
மகளிர்கம் தனங்களை
SC SEE)
நனையச்
செய்யும், தண்
தார் உடையான்
- குளிர்ந்த
பூமாலை யுடைய

வனும்,

வெண்

குடையான்
. வெள்ளாக்குடை

யுடையவனும்,

ஓடாத கானை
- பகைவர்க்கு அஞ்சியோடாது (Mrs gu Curr
புரியும் வீர
த கன்மை மிக்க) சேனககை யுடையவனுமான, களன்
என்று
ஒருவன் உளன்
- நளன் என்று
சொல்லும் வேந்தன்
ஒருவன இருந்தான்.
செல்வப் பெடை - ஆண் வண்டின் காதற் செல்வம்போன்னறு
அழகுடன்
விளங்கிய பெட்டை
வண்டு
என்னலும் ஒன்றும்,
ஊடல் ?காதலன் காதலிய ரிடையே தோன்றும் சிறு பிணக்கம்,

களவெண்பா
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நிகழ்ச்சியாகும்,
இடை
ஓர்
வளர்க்கும்
ஊடுதல் காமத்தை
வெண்குடை 7920).
(குறள்.
5;
காமத்திற் இன்பம்
ஊடுதல்
அரசனது தண்ணளிக்கும் 8ர்,த இக்கும்அடையாளமாக உள்ள;
. என்றுந்தன் வெண்குடைக் &8ழ் இதோவப் பார் காதத சேய்?
(70) என்றமை காண்க. மாதர் - பரிசன மகளிரும் ஆம். ஈளனுக்கு
அருகே

பரிசன

மகளிர்

இருந்தனர்

என்பது; 25, 27, 29, 80, 31,

மேலும்
பிறவற்றாலும் அறியலாம்.
32, 89 பாடல்களாலும்
சிறப்பைக் கூறும் முறையில் அவனுக்குப் பல
அரசனுடைய
ஆம்,
மரபும்
கவி
பரிசன மகளிர் இருப்பதாகச் சொல்வது

கோதையர்தங்......மன் ? ஒப்பு. 20.
பி-ம்.

91.

8: மூருகுடையான் ; மூக னனைக்குந் தண்டார்.

(2)

சீத மதிக்குடைக்கீழ்ச் செம்மை யறங்கிடப்பத்
தாதவிழ்பூந் தாரான் றனிக்காத்தான்--மாதர்
அருகூட்டும் பைங்கிளியு மாடற் பருந்தும்
ஒருகூட்டில் வாழ வுலகு.

தூது அவிழ்
பூம்
தாரான் - மகரந்தங்கள்
சொரியும்
பூமாலையணிந்த (௮௩) நளன், மாதர் - மகளிர், அருகு ஊட்டும் சிறிது சிறிதாக (அன்புடன் பாலும் பழமுமாகிய உணவை) ஊட்டி.
வளர்க்கும், பம் கிளியும் - பச்சைக் கிளியும், ஆடல் பருந்தும் அக்கிளி முதலிய பறவைககாக் கொன்னு உண்ணும் பருந்தும்,
ஒரு கூட்டில் வாழ- சோந்து உறவு கொண்டு
ஒரு கூட்டினுள் :
வாழ்ந்து வரும்படி, தமது குடை&ம் - குளிரந்த தன் சந்திர வட்ட
வெண்குடைக் கீழே, அறம் செம்மை இடப்ப - தருமம் சிறப்புடன்
தங்கியிருந்து வாழ, உலகு - உலகத்கை, கனி காத்தான் - ஓப்பற்ற
முறையில் காத்து ஆண்டு வந்தான்.
மதிக்குடை - சந்திர வட்டக் குடை;
தண்மையும் உடைமையால், மதிக்குவமை;
9.

ஆடல் - அடுதல்

என்ப கன்

விகாரம்,

குடை
வெண்மையுந்
கம்ப, பால, அரசியற்£
அ௮ருகூட்டுதல் - சிறிது

சிறிதாக ஊட்டுதல் ; அருகுதல் -சிறிதாகல்
அல்லது
குறை
வாதல் ; இக்கருத), * மொய்ம் மலரைக் தும்பி அருகுடைக்கும்
(8986) என
இந்நூலாசிரியர்
பின்னுங்
கூறி இ.கணை
விளங்க

வை,த,தமை

காண்க.

கிளியை

மகளிர்

அருகூட்டி

வளர்த்தல்;

கம்ப, பால. பூக்கொய் : 90; அயோத். ைலமாட்டுப் : 40.
“பைங்
கிளியும்...... ஒரு கூட்டில் வாழ
ஒப்பு: *புலிப்போத்தும் புல்

7, சுயம்வர

காண்டம்
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வாயும், ஒரு துறையில் ரீருண்ண வுலகாண்டோ னுளனொருவன் ”;
(கம்ப, பால. குலமுறை : 86).
பி-ம்.

1.

யறங்கடெக்கத்,

நளன்

22.

4.

ஒரு கூட்டில் வாழு HUG.

பூஞ்சோலை

(8)

சென்றமை

வாங்குவளைக் கையார் வதன மதீபூத்த
பூங்குவளைக் காட்டிடையே போயினுன்--தேங்குவளைத்

தேனாடி வண்டு சிறகுலர்த்து நீர்நாடன்
பூநாடிச் சோலை புக.

்

வண்டு - வண்டுகள்,

தேம் - இனிப்பான,

குவளை

தேன்

ஆடி. - குவக£ மலரில் உள்ள தேனில் குளித்து, சிறகு உலர்ததும் கம்

சிறகுகலா

நாடன் - நீர்

நீர்

கொள்ளும்,

உலர்த்திக்

வளம்

அடைய
களன், பூ நாடி... பூக்களை
MN SF நாட்டரசனான
மிக்க
பூஞ்சோலையில்
விரும்பி, சோலை புக - (தனது ககர்ப்புற த்தேயுள்ள)
புகுவதுற்சூ, வாங்கு வலா கையார்- கழன்றோடுல் வயல்களை
கொண்ட கைகளையுடைய அந் நகர மகளிர், வதன மதி பூத்தமூகமாகய சந்திரனிடத்துப் பூத்து விளங்கிய, பூம் குவளை காட்டு

இடையே- குவகா மலர்க்
னோர் கண்களாக
சென்றான்.

காடுபோல்

காட்டின்

விளங்கிய

அடர்ந்து
வழியாக,

இடை

அன்

போயினான் -

மலர்ககா அடையச் சோலைக்குச் சென்ற நளன், வழியில்
அக்கர மகளிர் பலர் ! இரண்டு அவனது வடிவழகில் ஈடுபட்டுத்
கம் நோக்கிய கண்கள் இமையாமல் விரக தாப மேலீட்டால் உடல்
மெலிவுற்றுத் தம் கை வகாகள் கழன்று வீழவும் அதனையுணரா
மல், அவனையே கோக்க நின்றார் என்பதாம். மகளிர் பலர் இரண்டு
நெருங்கவே
எங்கும்
அன்னோர்
கண்கள்
நிறைந்தமையால்
Cera
விளங்கியது.
போல
குவளைக்காடு
அத்தோற்றம்
யில் (உள்ள பூக்களை நாடிச் சென்றவன், அடர்ந்த ஒரு பெரிய
வேண்டியதாயிற்று.
செல்ல
கடந்து
குவளைக் காட்டிடையே
சிறிய சோலையில் உள்ள பூக்ககா காட, நளன் பெரிய குவளைக்

கர்ட்டைக்

கடக்க

வேண்டிய

ஒரு

நிலைக்குள்ளானான்

கற்பனை நயம்)வியக்கத்தக்கதாம். சோலை,

ஆதலின், குவகாக்காடு
வளையல்;

என்னப்பட்டது.

விக்கிரம சோழனுலா.

காடு : மகளிர்

முகங்களுக்கு

சிறிது;

என்ற

காடு, பெரிது ,

வாங்குவசை : கழலும்

179, வதனமதி

பூத்த பூங்குவனாக

முழுமதியும், அவர்கள் கண்களுக்குக்
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குவா மலர்களும் உவமைகள். மதியிடையே குவகாகள் மலர்ந்தன
இனி,
நிகழ்ச்சி.
௮.இசய
இல் பொருளுவமையான
என்றது
வதனமதி என்பதை, நளனுடைய முகத்திற்கு ஆக்கி, 3 BOWS
கண்டு, மகளிர் கண்களாகிய குவளைகள் மலர்ந்தன எனா இயற்கை
காட்
நயம் தோன்றப் பொருள் கூறுதலும் சிறப்புடைத்தாகும்.
குறித்த
ஏகாரம், அக்காட்டின் பரப்பின் மிகுதியைக்
டசி
இச் செய்யுள்,
சொல்லாள் சொல்லச் சுடாமுடி. துறந்து தூய
பவ
மண்ணெனுக் இருவை நீங்கி வழிக்கொளா முன்னம் வள்ளல்
பண்ணெனுஞ் சொல்லி னார். கந் தோளெனும் பணை தத வேயும்
கண்ணெனுங் கால வேலு மிடைமெடுங் கானம் புக்கான்)
(கம்ப அயோத். கைகேகி சூழ்விணைப் : 84) என்பைத அடி.
யொற்றி அமைந்தது என்னலாம்.
ஓப்பு: கம்ப. ஆரணிய. 77. (9)

23.

வின்றி மதவேடன் வில்லெடுப்ப வீதி0ெலாம்

தென்றன் மதுநீர் தெளித்துவர--நீன்ற

தளவேனன் மீதலருந் தாழ்வரைரூழ் நாடற்
சிளவேனல் வந்த தெதீர்.
நின்ற
ஏனல்

மீது

களவு - வளர்ந்தோங்கி

நினற

அலரும் - இனைப்

பயிரினமீது

முல்லைக்

கொடிகள்,

படர்ந்து

மலர்ந்து

விளங்கும், தாழ்வரை
சூழ் நாடற்கு - மலையடிவாரங்கள் சூழ்ந்த
நிடத
நகாட்டையுடைய
களனுக்கு,
எதிர்- எதிரே,
வென்றியாரிடத்தும் வெற்றி கொண்டு விளங்கும், மத வேள் - மன்மத
னாகிய வேள், வில் எடுப்ப- தன் கரும்பு வில்லை எடுத்துக் காவ
லாக முன் வரவும், வீதி எலாம் - வழி எங்கும், தென்றல் - தென்றல்
காற்றானது, மது நீர் கெளிகது வர - தேனையே நீராகக் கொண்டு
தெளித்து வீசி வரவும், இளவேனல் or Dir வந்தது - இளவேனல்

காலத்திற்கு

உரிய

வஸந்தன்

வந்தான்.

(களனை)

எதிர்

கொண்டழைக்க

d

மதவேள் ௨ மதன் ஆகிய வேள் ; மதன் : மன்மதன்
முதுற்குறமை;

மகனன்

என்ற

வடசொல்லின்

என்பதன்

இடைக்குறை

யும் ஆம்.
வேள் - வடிவிற் சிறந்தோன்;
மன்மதன் உருவிற்
சிறந்தோன்; மக, என்னும் அடை, குமரவேளினின்று பிரித்துக்
காட்ட.
இனி,
மதவேடன்- மதன் ஆகிய வேடன் என்னலும்

அமையும்;

காமுகரைத்

தன்

அம்புககா

எய்து

வரூத்தித்

2.
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SO
வசப்படுக்துபவ் னாகலால்,
வீத -வழி;
*கள்ள
முப்டி
னந்தணன் கனிந்த மூப்பின் வீதியே? (சீவக, 2039) என்றதும்
காண்க.

மேலும்,

வசந்தன்

நளனை

எ௫ர்கொண்டழைக்குதாக

உள்ள இடம் சோலை ஆகலின், வீ.இயெலாம் என்றதற்கு ௮ச்
ஏற்ற பொருளாகும். மது
வழி நெடுக என்பதே
சோலையின்
இது
தகளவு-முல்லை;
ஆம்.
நீரும்
கலந்து
நீர் -நறுமணங்
களவு : முல்லை நிலக் கருப்பொருளு
குளவம் எனவும் வழஙகும்.
ஏனல் குறிஞ்சி நிலப் பொருள் ஆயினும் காழ்வரை சூழ்
மாம்.
நாடன் என்றமையால், முல்லையும் குறிஞ்சியும் கலந்துள்ள மலையடி
இச
வாரமான இடத்தைக் குறிப்பிக்க இணை மயக்கமும் ஆம்.
செய்யுள், ஒரு பேரரசனை மற்றொரு சிற்றாசன் தன் பரிவாரங்களோ
டும் ஏற்ற சிறப்பில் எகர் கொண்டழைக்து

உபசரிக்கும் முறையில்

வசந்தன் எதிர் கொண்டழமைக்கான் எனக்
உறப்பெற்றுள்ளது.
கூறியதால், ௮து வசந்தகால மென்பதோடு, அக்காலம் மங்களகர
நிகழ்ச்சிக்கு உரிய பருவம் ஆதலின், நம் சரிகுத்
மான மண
,கலைவன் நளனுக்கு இனி நிகழக் கூடிய மணவினையைச் சூசகமாக
நம்மனோர்க்கு முனனெடுத் துரைத்தார் கவிஞர் பெருமான் என்க,
டவனில் என்பது வேனல் எனவும் வழங்கும் ; Fos. 2078.
[ரி - i

24.

மதனவேள்.

1.

வென்றி

4.

ளெவேனில்

8. குளிர் வேனல்.

வந்ததெதிர்$ வந்த தெதிர்ந்த.

(70)

தேரிற் றுகளைத் திருந்திழையார் பூங்குழலின்
வேரிப் புனனனைப்ப வேயடைந்தான்--கார்வண்டு
தொக்கிருந்தா லித்துழலுந் நூங்கிருள்வெய் யோற்கொதுங்சிப்
புக்கிருந்தா லன்ன பொழில்.

கார்
வண்டு- கரிய
வண்டுகள்,
தொக்கு
இருந்து.
தொகுதியாகக்
கூடியிருந்து,
ஆலிகதது
உழலும் - ஓலிததுச்
சுழன்று கொண்டிருப்பதும், துங்கு இருள் -செறிந்த அல்லது
அடர்ந்த இருளானது, வெய்யோற்கு ஓதுங்கி - சூரியனுக்கு எதிர்ப்
பட அஞ்சி வில, புக்கு இருந்தால் அன்ன - புகுந்து இருந்தால்
பொழில் அது போன்றுள்ள,
எவ்வாறு இருக்குமோ
அது
(இருண்ட) சோலையை, தேரில் துகளை - நளன் தன கேர் செல்வ
கால் உண்டாகிய தூசிகளை (அல்லது புழுகிகளை), திருந்து இழை
யார்- தேர்ந்தெடுத்த (அல்லது சிறந்த) ஆபரணங்கள் ௮ணிக் த,
- தங்கள், பூம்
(அம் மன்னன் உடன் சென்ற) பரிசன மகளிர், தம்

குழலின் - பூக்கள் சூட்டப்பெற்ற கூற் கலிலிருந்து துளிக்கும், வேரி
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புனல் நனைப்பவே -தேனாகிய நீர் நனைத்து
அடைந்தான் - சோலையிற் போய்ச் சோந் தான்.
அன்ன,

உழலும்,

இயைக்க,

அடைந்தான்

நனைப்ப,

பொழில்,

துூரங்கிருள்...... பொழில்;

*பரிதியஞ்

புண்ட

மருள்படு

கருள்வளைப்

கஇர்த்தானைக்,

விடவே,

அடக்கி

செல்வன்
பூம்

என

விரி

பொழில் ?;

“வெயினுழை பறியாக் குயினுழை பொதும்பர் ; (wen. 4. 1—2 ; 5.)
இதனால்
திருந்திழையார்......... நனைப்ப;
நேரக்குக,
என்றமை
செல்வச்
அன்னார்
,
அரசனுடன் பரிசன மகளிரின் மிகுஇயையும்
்
தூங்கிருள்--புக்கிருநதா
இனி,
குறித்தபடியுமாம்.
சிறப்புங்
லன்ன, கார்வண்டு தொக்்இருந்தா லித்துழலும் பொழில் என
இயைத்துப் பொருள் கூறினாரும் உளர். இருள் புக்கிருக்தாலன்ன
பொழில்; * அல்லென்ற சோலையழகு? (775) என்றமையும் ஓப்பு
நோக்குக,
புயலடைய

8

பி-ம்.

சோலையில் அன்னப்புள் வந்ததும், அதனை
வைத்ததும்

25.

(11)

வெய்படைந்தான்.

மங்கையர் பற்றி அரசன்முன்

நீணிறத்தாற் சோலை நிறம்பெயர நீடியதன்
தாணிறத்தாற் பொய்கைத் தலஞ்சிவப்ப--மாணிறக்தான்
முன்னப்புட் டோன்று முளரித் தலைவைகும்

அன்னப்புட் டோன்றிற்றே யாங்கு.
ஆங்கு -அ௮ப்
மாட்சியுடைய

பூஞ்சோலையில்,

மார்பினனான

அந்த

மாண்
நளன்

நிறகதான்
எதிரே,

(poor -

அப்பு

உள் -

நீரின் உள்ளிருந்து, தோன்று. தோன்றி வளரும், முளரி கலை
வைகும் - தாமரை மலரினிடத இல் தங்கியிருக்கும் (இயல்புடைய),
அனனபுள் - ஓர் அன்னப்பறவை, நீள் நிறத்தால் . தனது நீண்டு
பரவிய உடலின் வெண்ணிறத்தினால்,
சோலை
நிறம் பெயர அக்தப் பூஞ்சேலையின் கருநிறமானது அ.கனிடம். விட்டு அப்புறம்
அகன்றது போல மாறவும், தன் தாள் நிறககால்- தனது பாதங்
களின் செந்கிறத்தால், நீடிய பொய்கை
தலம் இவப்ப - பரந்து
நீண்ட அங்கிருந்த தடாகத்தின் இடம் வந்து
தோன்றவும்,
கோன்றிற்று- தென்பட்டது.

ஏ? ஈற்றசை.

மாணிறகத்கான் முன், அன்னப்புள், பெயர, சிவப்ப தோன்
இற்று என இயைக்க,
தாமரை, நீரில் உண்டாவதால் அப்புட்
டோன்று

மூளரி

எனப்பட்டது.

மூளரிதுதலை

வைகும்

அன்னப்

1.

புள்;

“நற்றாமரைக்

(மூதுரை.

சுயம்வர

கயத்தில்

காண்டம்

நல்லன்னம்

நாண்மலர்

23) .* செங்கமல

மேல்

99

சேர்ந்தாற்

போல்?

கனுகரு

மன்னம்

பூவினிடையன்னம் (49);
போல் 5 (நாச்சியார் இருமொழி, 7: 7),
பூமண்வாய் வாழ்கின்ற புட்குலங்கள் யாம் ? (99) என அவ்வன்னப்
புள் வாய்மூலமாகவும் கூறப் பெற்றுள்ளமையால், அன்னப் புள்
,தாமரையில் தங்கியிருக்கும் என்பதும், ௮தன் உடலின் நிறம்
வெண்மையும், தாள்களின் நிறம் செம்மையும் ஆம் என்பதும்
விளங்கும்.
ஆடவருக்குக
கோள்வலியின்
தோற்றமே
இறப்
புடையதகாகலின, களன் இங்கு மாணிறக்கான் என்னப்பட்டான்.
நிறம்
- மார்பு,
சடாயுவின் உடல் நிறத்தோற்ற, கைக
ஸ்ரீகம்ப
நாட்டாழ்வார்,
*மானிற
விசும்பொளி
மறையக்
தன்மணிக,
கானிறச சேயொளி கதுவக் கண்ணகல், ரீனிற வரையினிற் பவழ
என்றனை”,
நீள்கொடி, போனிறம் பொலிக்தெனப் பொலிகின்
நோக்கத்
இிறப்பிக்தமை இங்கு ஒப்பு
எனச்
(ஆரணிய : 750)
GEES.
பி-ம்.
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8: மாணிதத்த,

4. அன்னப்புட் டோன்றிழ் ஐருகு.

(12

பேதை மடவன்னந் தன்னைப் பிழையாமல்
மேதிக் குல்மேறி மென்கரும்பைக்--கோதிக்
கடித்துத்தான் முத்துமிழுங் கங்கைநீர் நாடன்
பிடித்துத்தா வென்றுன் பெயர்ந்து.

மேதி
குலம்- எருமைகளின்
கூட்டம்,
ஏறி: நீரிலிருந்து
கரையேறி, மென் கரும்பை - (அயலே இருக்க கொல்லையில் உள்ள)
மென்மையான கரும்புகளை, கோது கடித்து - மெதுவாய்ச் சிறிது

சிறிதாகக்

கடித்து,

முத்து

உமிழும்- ௮க்கரும்பினுள்

இருந்த

முத்துக்களை வாயினின்றும் வெளியே துப்பிவிடும், கங்கை நீர்
நாடன் - கங்கை நத பாயப் பெற்று நீர் வளமோங்கிய கிடத நாட்டு
அரசனான
நளன், (கன அருகேயிருந்த மகளிருள் ஒருத்தியை
கோக்க), : பேத - பெண்ணே / மட அன்னம் கன்னை - இந்த இள
அன்ன தைக,
பிழையாமல் - தப்பி ஓடவிடாமல்,
பெயர்ந்து - நீ
சென்று, பிடித்து தா என்றான் - பிடித்து வந்து என்னிடம் கொடு ?
என்னு கூறினான்.
தாண்: அசை,
பேை த- பெண்; பெண்களுக்கு உரிய பேதைமைக்
HOS FQ
என்னும் குறிப்பு; “பேதைமை என்பது

கணிகலம் ? என்றாராகலின்.

அண்மை

குணம்
மாகர்க்

விளியாதலின் பேதை என

நளவெண்பா
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இயல்பாய் நின்றது. பிழையாமல், என்றது, * நீ பேதை ஆதலின்
பிடி,தீதுவா” என
அ.தனை நீ தவிர விடுவாய்; அவ்வாநின்றிப்
ஊக்கி அறிவுறுத்தியதும் ஆம். மென் கரும்பு - கடிப்பதுற்கு மிருது
வாயும் சாறு கிரம்பியதுமான கரும்பு. முத்துப் பிறக்கும் இடங்
கள் இருபதுள் கரும்பு ஒன்று என்பது இந்நூலாசிரியர் இயற்றி

யருளிய

இரத்தினச் சுருக்கம் என்னும்

இச்செய்யுள் நிடத
கூறியதும் ஆம்.

ரீர்

குறிப்பதுங்

காண்க,

நில வளங்களின் சிறப்புக்களைக்
(72)

8: மூத்துதிர்க்குங் கங்கைசூழ் நாடன்,

பி-ம்,

27.

காட்டின்

நூல்

நாடிமட வன்னத்தை நல்ல மயிற்குழாம்
ஓடி எொக்கின்ற தொப்பலே--நீடியநல்

பைங்கூந்தல் வல்லியர்கள் பற்றிக் கொடுபோந்து
தன்கோவின் முன்வைத்தார் தாழ்ந்து.
மட

அன்னத்தை - அக்கு

அழகிய

அனனப்புள்ளை,

மயில்
ஓப்பவே - அழகிய
நல்ல மயில் குழாம் ஓடி வள ககின்றது
அழகாய்
நீண்டு
நல்
நீடிய
டேபோலவே,
வகாக்கினறது
ஓடி.
கூட்டம்
பசுமையான
பைம் கூந்தல் வல்லியர்கள் - செழிக்த
அமைந்த,
நாடி: நாடிச்
அப்பெண்கள்,
போன்ற
கொடி
கூர் தலையுடைய

சென்று, பற்றி கொடு போந்து- அதனைப் பிடிததுக கொண்டு
போய், தாழ்ந்து - வணக்கதகோடு, தம் கோவின முன் வைக்கார் தம் அரசனான களன் எரில் வைத்தார்கள்.
மடம்- அழகு,

பசுமையான,
கொண்டு

இளமையும்

அதாவது

என்பதன்

செழுமையும்

செழித்த,

இடைக்குறை;

கொடு
* பிறக்கும்

ஆம்;

போந்து:
பொழுது

பைம் -

கொடு,
கொடு

வந்கு.இல்லை *; (பட்டினத்தார் பாடல்), வைத்தார் தாழ்ந்து : தாழ்தல்
ஆவது, அரசன்முன் காட்டவேண்டிய வணக்கததுடன். அன்ன த்
தைப் பிடிக்க மயில் குழாம் சென்றன எனபது ; பறவையைப்
பிடிக்க வேறு
பறவைககா ஏவியது எனறும் சாது ஒற்றுமை
காட்டியவாறாம்.
மகளிர்க்கு மயில்கள்; சாயலாலும், நடையாலு
மென்க.
அரசன் ஒரு டெண்ணை ஏவப் பலர் சென்று பிடித்து
வந்தது அவனது அருகாப பெறும் ஆசையால் என்க,
பி-ம்,

3: ஒடிவளைகன்ற வொக்கவே__நீடியர்.
Be

பற்றியே தாமெடுத்தத்

; பற்றிப் பிடி.த்தெடுத்த த.

(14)

7. சுயம்வர

28.

காண்டம்
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அன்னந் தனைப்பிடித்தங் காயிழையார் கொண்டுபோய்
மன்னன் றிருமுன்னர் வைத்தலுமே--அன்னம்
மலங்கீற்றே தன்னுடைய வான்கிளையைத் தேடிக்
கலங்கிற்றே மன்னவனைக் கண்டு,
அங்கு - அப்பொழுது,

ஆபரணங்களையுடைய

பிடித்து - அவ்வனனப்

ஆய்

௮ம்

இழையார் - தோர் தணிந்த

மகளிர்,

புள்&ப் பிடித்து,

அன்னம்

மன்னன்

குணா

இருமுன்னர்

வைக்கலுமே - அரசன் சக்கிது முன்பு கொண்டுபோய் வைத்த
வுடனே,
அன்னம் - அந்த
அன்னப் புள், மலங்கிற்று- மயக்க
மூற்றது; தன்னுடைய வான் கஇக£யை தேடி - கன்னுடன் இருந்த
அன்னங்ககா£ாக் தேடிக் காணாமல்,
சுற்றமாகிய மற்ற
பெரும்
மன்னவனை
கண்டு-களனைக தன்னெஇரே கண்டு, கலங்கிற்று மனக்கலக்க

முற்றது,

இரு? அரசனது பெருமை
நோக்க வந்த சிறப்புச் சொல்,
'வைததலுமே : ஏகாரம் உடனிகழ்ச்சிப் பொருளது ; மலங்கிற்றே,
கலங்கிற்றே என்பனவற்றின் ஏகாரங்கள், அசை நிலைகள், மலங்கு
தல் - துயர சீதால் நினவழிந்து
மயக்க
முறுதல்; கலங்குதல்
செய்வகையறியாது குழப்ப முறுதல்.
மலங்குகல்
: நினை வழிந்த
தன்மையும், கலங்குதல் நினைவிருந்தும் செய்வகையறியாது தத்
தளித்த நிலையும் ஆம். அங்கு: அவ்விடத்து என்று, இடத்தைக்

குறிதகலும் ஆம்.
பி-ம்,

29.

3.

திருமுன்பு வைத்தலுமே,

8.

வரன் இகாயைக் காணா.

வைத்தச்பின்,

(9)

அஞ்சன் மடவனமே யுன்ற னணிநடையும்
வஞ்சி யனையார் மணிநடையும்-- விஞ்சியது
காணப் பிடித்ததுகா 0ணென்ரான் களிவண்டு
மாணப் பிடித்ததார் மன்.

களி வண்டு மாண பிடித்த தார் மன் -தேைக்
குடித்து
மயங்கிய வண்டுகள் மிகுகியாகப் பறறி மொய்துதிருக்கும் மாலை
அணிந்த அரசனான
நகளன, (௮.குனை நோக்கி), மட அ௮னமேஅழகிய அன்னமே/ உன தன் அணி நடையும் - உனது அழகிய
நடையும், வஞ்சி அனையார் - வஞ்சிக் கொடி. போன்ற இம் மகளிர்,
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மணி நடையும் - சிறந்த நடையும், (ஆகிய இவற்றில்) விஞ்சியது
காண - எது மேம்பட்டது என்பதைக் கண்டு அறிய, பிடித்தது
காண் - உன்னைப் பிடித்ததாகும்; இதனை
டீ தெரிந்து கொள் /

ஆதலின், அஞ்சல் - நீ பயப்படாதே /? என்றான் - என்று

௮,கற்கு

அச்சம் தணிய ஆறுதல் கூறினான்.
மாண- மிகுதியாக);

124); இனி,

* மலையினும்

மாணப்

அழகுற

எனலும்

மாட்சிமையு

பெரிது?

ஒன்னும்.

(குறள்.

களி

மன். ௮வன் மாலையில் வண்டுகள் வந்து நிறைய,
அவை
கொடுக்கும்
இடரைக் கருகி அவற்றை
விரட்டாமல்
அருள் புரியும் அரசனது கருணைத் தன்மையை அன்னம் உணரக்
குறிப்பிட்டபடியும் ஆம். காண் என்பு, முன்னிலை ௮சையாகக்
கொண்டாரும் உளர்.
அஞ்சல் என்ற சொல்லை முன வைத்துக்
கூறியது, விரைவில் ISO
௮௪சசதகதைப்
போக்க வேண்டும்
என்ற கருணையால் என்க,
இது, : கண்டேன் சைையை? என்று

அநுமன் இராமபிரானுக்குக் கூறியதை ஓக்கும். வஞ்சி- சந்இற்
கொடி; இது வானீரம் என்ற வடமொழிப் பெயர் பெறும்; (பிங்),
பி-ழம்,

30.

2 வஞ்சிமிடையார் மடநடையும்; விஞ்சவே, கெஞ்சுறவே.
9. காணப்பிடித்ததா மென்றான்.

(16)

செய்ய கமலத் திருவை நீநரான
தையல் பிடித்த தனியன்னம்--வெய்ய
அடூமாற்ற மில்லா வரசன் சோற் கேட்டுத்

தீடுமாற்றந் தீர்ந்ததே தான்.
செய்ய
கமல
திருவை-சிவந்த
தாமரை
வாழும் இருமகளை, நிகர் ஆன - அழகில் ஓ.த்து விளங்கிய,
பிடித்த தனி அன்னம் - ௮ம் மடந்தை பிடித்து வந்த
அன்னப்பறவை,
வெய்ய- கொடிதான,
அடு மாற்றம்
கொல்லும் பகைமைகத் தன்மை இல்லாத, அரசன் சொல்
மன்னன்

நளனது

மாற்றம் இர்ந்ததுஅசை.

அக்கருணை

தான

மொழிகளைக்

கொண்ட

கேட்டு,

தத்தளிப்பு

மலரமிது
தையல்
ஒப்பற்ற
இல்லா கேட்டு -

தான்

குடு

நீங்கிற்று,

ஏ:

திருவை: அழ௫ூற் சிறந்த பெண்ணைத இருமகளுக்கு உவமிப்
பது மரபு) மையல்
- கட்டழகு உள்ள பெண்ணும் ஆம்; (திவா.
மாற்றம் . பகைமை ; மாற்றலர் என்பது பகைவர் என் னும் பொரு
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ஞடைமை காண்க.
தான் என்பதை அசையாகக்
சில சுவடிகளில் இச் செய்யுள் இல்லை.
உளர்.
பி-ம்.

1.

தருவை

Osram

Ge

நிகரென்னும்.

8. கெடுமாற்ற மில்லாதான் றன்மாத்றங்கேட்டுத்.

(17)

அன்னம் தம(பந்தியின் சிறப்புரைத்தமை

81.

திசைமுகந்த
இசைமுகந்த
தமையந்தீ
அமையந்தீ

வெண்களிகைத் தேர்வேந்தே யுன்றன்
தோஞுக் சிசைவாள்--வசையில்
யென்றோதுந் தையலாண் மென்றோள்
யேன்ந ரணங்கு.

இசை
முகந்து- இசைகள் நான்கையும்
தன்னுள்
அடக்
இக் கொண்ட, வெண் கவிகை தேர் வேந்தே - வெண்கொற்றக்
குடையையும்
கேரையுமுடைய
அரசனே/
உன்றன் - உனது,
இசை முகந்து - கீர்த்தியை முகந்து கொண்ட, தோளுக்கு - புயங்
களுக்கு, இசைவாள் - பொரு
த தமானவள், வசை இல் - குற்றமற்ற,
குமயந்தி என்று ஓதும் தையலாள் - தமயந்தி என்று சொல்லப்
பெறும் பெண் ஆவள்;
(அவள்) மென்தோள் அமை
அந்.இ மூங்கில் போனற
அழகுள்ளவள் என்னு சொல்லபபெறும், ஓர்
அணங்கு - ஒரு தெய்வப் பெண் போன்றவள்,” (என்னு
அவ்
வன்னம் கூறிற்று),
இஃது
CSD,

அனனம்

அதாவது

நளனுக்கு உரைக்குது.
தன்னுள்

அடங்குமாறு

முகத்தல்
- மொள்
அள்ளி

எடுகுதுக்

கொள்ளு,கல்; முகக்தலளவை என்பதையும் கோக்குக,
இசை
முகந்த...... இசைவாள ;
இசை : முன்னது
இர்குகு,
பின்னது

பொருத்தம். , வசை இல். குற்றமற்ற; அதாவது, குணத்தாலும்
எழிலாலும்
குற்றமில்லாத.
குமயந்தி என்ற சொல், இங்கு
எதுகை கோக்கித் தமையந்து எனத் இரிந்து வந்தது; குமனர்
என்ற முனிவர் வரத்தின் அருளாற் பிறந்த காரணமாய்க தததி
காந்தமாக, தமயந்து என்னும் பெயர் பெற்றவள்; (வியாஸ மகா
பாரதம்,
வனபருவம்)
களோபாகமயானம்))
(நைடதம் - அனனத

துத் தூது,

9),

அணங்கு
- பெண்

௮க்இ- அ௮ந்தத்தை
என்ற

பொதுப்

(அழகை)

பெயர்,

என்பன அழகைக் குறிக்கும் பெயர்களும் ஆம்.

யுடையவள்.

அணங்கு,

தையல்

(16)
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அன்ன மொழிந்த மொழிபுகா முன்புக்குக்

கன்னி மனக்கோயில் கைக்கொள்ளச்--சொன்னமயில்
ஆர்மடந்தை யென்று னனங்கன் சிலைவளைப்பப்
பார்மடந்தை கோமான் பதைந்து.
அவ்
சொன்ன
மொழி- அன்னம்
மொழிந்த
அன்னம்
வார்த்தைகள், புகா முன் - தன் செவியிற் புகு முன்னமே, கன்னி
மன கோயில் புக்கு கை கொள்ள - அப் பெண் தமயந்தி, தனது
மனமாகிய கோயினுட் புகுந்து அதனைக் தனக்கு உரிமையிட
மாக்க்கொள்ள, அனங்கன் சிலை வஃப்ப - மன்மதன் (காம வேட்
கையை

உண்டாக்கக்

தன்

கரும்புச்)

சிலையை

வலாக்து

மலரம்பு

களைக் தொடுக்கத் கொடங்க,
பார் மடந்தை
கோமான் -நில
மகளின் தலைவனான அக்க களன், பதைத்து- துடித்து, ௫ சொன்ன
மயில் -நீ கூறிய மயில் போன்ற
அப் பெண், யார் மடந்தை
என்றான் . யாருடைய
ty FVM?
என்று
அவ்வன்லாகுதைக்
கேட்டான்.

அனனமுலரக்கு...... மலாக்கோயில்
கமயந்தியைப்பற்றிக கூறிய உடனே
மனம்

முற்றும்

ஈடுபட்டது

கைக்கொள்ள: அன்னம்

அப் பெண்ணின்பால்

களண்

என்பதாம். மயில்: மயில் போன்ற

சாயலுடைமையால்
தமயந்திக்கு உவமையாகு
பெயர்.
இனி,
சொன்ன
மயில் என்பதற்கு
சுவர்னகதால்
அமைந்து
மயில்
போன்றவள் எனப் பொருள் தொனிப்பதுங் காண்க,
பூமிக்குத்
தலைவனான அரசனைப் பார் மடமை த கோமான் என்றும் கூறுவது
கவிமரபு.
அரசனைப் பிருஇிவீபதி,
பூபதி என்பனவும் நோக்
குக, பதைததது தமயந்திபால் கொண்ட
வேட்கை நோயால்.
ஆர்: * ஆருமிலால்*; (69); *; ஆரே துயருடையா ராங்கு? (964)
என்றமை நோக்குக,
இதுயார் எனவும் வரும்.
(19)

33.

எழுவடுதோண் மன்னா விலங்கிழையேர் தூண்டக்
கொழுநுதியிற் சாய்ந்த குவளை--உழுநர்
மடைமிதிப்பத் தேன்பாயு மாடொலிநீர் நாடன்
கொடைவிதர்ப்பன் பெற்றதோர் கொம்பு.

(அதனைக் கேட்ட அன்னம்), எழு
அடு
தோள் மன்னா 2
தூணைத (தன் உருவாலும், வலிவாலும்) வென்ற ஓக்க தோள்கள
புடைய அரசே / இலங்கிழை - அப்பெண், உழுகர் - உழவர், ஏர்
தூண்ட - வயலில் ஏரிற் பூட்டிய எருதுகளைகத் தூண்டி ஓட்ட,

1, சுயம்வர
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கொழு துதியில் சாய்ந்த - அந்த ஏர்க் கொழுவின்

நுனியிற்பட்டு

வேரறுந்து சாய்ந்து விழுந்து இடந்த, குவளை - கருகீலச் செடிகளை,
மடை
மிதுிப்ப- உழுசாலான
மடையில்
அவர்கள் மிதித்துச்
செல்ல, தேன் பாயும் - அந்தக் குவளச் செடிகளில் இருந்த மலர்
களிலிருந்து தேன் பெருக்கெடுத்துப் பாய்வதால், மாடு ஒலிபக்கங்களின் ஒலியைய/டைய, நீர் நாடன் - நீர் வளம்மிக்க
நாட்டை
யுடைய
அரசனும்,
கொடை விதாப்பன் - கொடைத்
கொழிலை

புடையவனுமான
போன்ற

விதர்ப்ப

அழகிய

ராஜனுடைய,

கொம்பு - பூங்கொம்பு

பெண் ஆவள் ?; (என்னு நளனுக்கு 2 OF 5 FHI).

எழு: கணாயமரமும்
ஆம், இலங்கிழை - விஷக் தொகைப்
புறத்துப் பிறந்த ௮ன்மொழிக்தகொகை,
மாடு- பக்கம்;
தலை
மாடு எனபதுபோல.
கொடை விதர்ப்பன் என்றமை, அவன கன்
மகளை உனக்கு மணஞ் செய்து கொடுப்பான் என்னுங் குறிப்பை
உணர்க இியதுமாம்.
சொம்பு, பூங்கொம்பு போன் றவள் ; உவமை

ஆகுபெயர்; * கொம்பினைக் காணும் தோறுங்
யாம் 5 (கம்ப. பால.
என்னு

கார்முகப்
: 45),

வழங்கப்பெறும்

பி-ம்,

விதர்ப்பம் இப்போது

மனனாடூத
பீஹாா

காடு,

1.

எழில் படுதோண்,

9.

அடிமிதிக்கத், மடைமிதிக்கத்,

4. கொடை

94.

குரிசிற்கு

2.

கொழுறுதியிற் சார்குந்தவனை-- உழவர்.

விதர்ப்பன் பெற்ற கொ.

(20)

நாற்குணமு நாற்படையா வைம்புலனு நல்லமைச்சா
ஆர்க்குஞ் சிலம்பே யணிழுரசா--வேற்படையும்
வாஞுமே கண்ணா வதன மதிக்குடைக்கீழ்
ஆளுமே பெண்மை யரசு,
நால்

குணமும்- (அவளுக்கு

அமைந்த,

அச்சம்,

காணம்,

மடம், பயிர்ப்பு என்னும்) கால்வகைக் குணங்களும், நால் படை
ஆ-தேதர், கரி, பரி, காலாள் என்னும் சதுரங்க சேனைகளாக,
ஐம் புலனும் - ௮வள் தன
ஜந்து

பொறிகளால்

மெய் வாய் கண்

உணரப்பெனறும்

மூக்கு
ஐவகை

செவி

என்னும்

உணர்சிகளும்,

அறிவிற் றந்த நல்ல அமைச்சர்களாக, ஆர்க்
நல் அமைச-்சா
கும் சிலம்பே - ஒலி செய்யும் அவள் அணிந்துளள பா.தச் இலம்பு
களே, ௮ணி முரசா - பெருமைக்குரிய முரசங்களாக, வேல் படை
யம் வாளுமே - வேலாயு தங்களும் வாள்களும், கண்ணா - அவளு
டைய கண்களே ஆ, வதன மதி குடை &ழ்- அவளது முகமாகிய

நளவெண்பா
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சந்திர வட்டக் குடையின் &ீழே நின்று, பெண்மை - பெண்மை
என்பது, அரசு ஆளும் - ஆட்சி புரிவதாகும்.
பெண்மையைக்

காப்பன,

அச்சம்

நாணம்

மடம்

பயிர்ப்பு

என்னும் நால்வகைக் குணங்களே ஆதலின் அவற்றை அவ்வரகி
யலுக்கு உரிய நால்வகைப் படைகளாககவும், மெய் வாய் கண் மூக்கு
செவி என்பன வழியே சிதற விடாமல் மனத்தை அறிவுறுத்தி
அடக்கும் ஆதலின், ௮வ்வைம்புல உணர்ச்சிகளையே அமைச்சர்க
ளாகவும், ஒலிக்கும் அவள் சிலம்புகளே அவவரசுக்குரிய முரசுகளாக
வும், கண்களே வேலும், வாளுமாகிய போர்ப்படைக்கருவிகளாகவும்,
மதிக்குடையாகவம்

வெண்கொற்ற

முகமே

என்பது அவளிடம் சிறந்து
சிறப்பிக்கப்பெற்ற

பெண்மை

எனச்

மடம் - பெண்

தக்கதாகும்.

போற்றக்

இறம்

கொண்டு

ஆட்சிபுரிகின்றது

அமைந்து

மைக்குரிய கொண்டது விடாமை என்னுங் குணம்; அதாவது ;
கண்டறியாதவற்றைக் கண்டுழியும், ௮து தன் மீதுபட்ட இடத
தும் உண்டாகும் ஓர் அருவருப்பான உணர்ச்௫; (பிங்,); தொல்.

பொருள் :சூ.
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வாளுமா
என
கொள்ளலாம்.
பெண்மை

உரை

என்னும்

கூறினாரும்

பாடல்களால்

உரை

காண்க,

கண்ணே

வேற்படையும்

முன்கூறிய
முறையே
இயைக்துப்
பொருள்
இனி, ஆளுமே
பெண்மை யரசு என்பதற்குப்
உலகத்தைக்

உளர்,

அன்னம்

இது

தமயந்தி

முதல்

தமயந்துயின

ஆள்கின்றாள்

என

(87)

முடிய

உள்ள

எழில்

குணம்

முதலான

4

சிறப்புக்களைக் கூறியது காண்க,
பிம்.

85.

1. நாற்படையாய்$ ஈல்லமைச்சரய்,
9. யணிஞாரசாய்ப்- போர்க் கயலும்;

(21)

மோட்டிளங் கொங்கை முடியச் ௬மந்தேற
மாட்டா திடையென்று வாய்லிட்டு--நாட்டேன்

அலம்புவார் கோதை யடியிணையில் வீழ்ந்து
புலம்புமா நூபுரங்கள் பூண்டு.
நூபுரங்கள் - சிலம்புகள்,
மோட்டு
இளம்
கெொங்கை.
உயர்ந்து வளர்ந்து வரும் அவளது இளங் கொங்கைககா, இடை அவளுடைய (நுண்ணிய) இடை, முடிய சுமந்து ஏற மாட்டாது
என்னு - முழுவதும் தாங்கிக் கரையேற முடியாது என்னு, நாள்
மேதன் அலம்பு வார் கோடை- அன்று உண்டான
புதிய தேன்
நீண்ட

கூந்தலையுடைய

வீழ்ந்து- இரு

அ௮த்தமயக்தி

பாதங்களில்

பற்றிக்
|

அலம்பப்பெற்ற

iN

கதுதும்பி

யின், அடி. இணையில் பூண்டு

2, சுமம்வர

கொண்டு

காண்டம்
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நின்று, அங்கு வீழ்ந்து, புலம்புமாம் - வாய்விட்டு

முறை

யிடுவலா ஆம்.

நூபுரம் - சதங்கை,

கிண்கிணி

முதலிய

பாத

சாலங்களும்

ஆம்.
ரூபுரங்கள் அவளடியில் விழுந்து புலம்புகின்றன
குற்குறிப்பேற்றமாகச் சிறப்பிக்கப் பெற்றது.
அடியில்
பணிவின்

முஇர்சசியைக

குறிப்பது,

என்று,
வீழ்தல்

மாட்டாது- வலிமையுடையது

ஆகாது எனற அணிவை உரைதபடி, வாய்விட்டுப் புலமபுவ_து பேராபத்து வந்த நிலையை உணர்த்துவது.
கோதைத- மாலையும்
ஆம்.
ஒப்பு:
“உபய தனமசையி லொடியு மிடைநடையை
யொழிய மொழியமென வொண்கிலம்
பபய மபயமென வலர நடைபயிலும்
அரிவை மீர்கடைக டி.றமினோ,
(கலிங்கத்துப், கடை இறப்பு
-.

80.

8

—oriwye.

4,

புலம்புமா பொற்டிலம்பு

பூண்டு.

: 88)
(22)

என்று நுடங்கு மிடையென்ப வேழுலரும்
நின்ற கவிகை நீழல்வேந்தே--ஒன்றி
அறுகாற் சிறுபறவை யஞ்சிறகால் வீசும்

சிறுகாற்றுக் காற்ருது தேய்ந்து.
ஏழ் உலகும் நின்ற கவிகை நிழல் வேநேத- ஏழு பெரும்
பிரிவுகளாக உள்ள
இவ்வுலகமெங்கும் நிலைபெற்று
விளங்கிய
வெண் கொற்றக் கொடையின் நிழலை உடைய அரசனே / ஒன்றி கால்களை
பறவை-ஆறு
சிறு
கால்
அறு
கனித்ததான,
யுடைய சிறு பறவையாகிய ஒரு வண்டு, ௮ம் சிறகால் வீசும்தனது அழகிய சிறகுகளால் வீசுனெற, சிறு காற்றுக்கு - இறிய
காற்றுக்கு, ஆற்றாது - தாங்கி நிற்கும் வலிமையின்றி, தேய்ந்துதேய்வுற் று, இடை - அத் தமயந்திமின் இடையானது, என்றும்
நுடங்கும் என்ப- எப்பொழுதும் தளர்ந்து அசைந்து கொண்டி
ருக்கும் என்னு அறிந்தோர் கூஅவர்.
். ஏழுலகு: இந்தப் பூமி, ஜம்பூதிவீபம் (கர்வலக்இவு) ip sors
ஏழு
உள்ள எழ் பெரும் பகுஇயாகக் கூறப் பெறுவதால் என்க,
முழுவதும்
உலக
லகும்...... வேந்த என விளித்தது, அக்களன்
ஒரு கோலோசசிய சக்கரவர் தீ.தியா தலின். ஒன்றி - அருகில் வந்து,
என்னலு:5 ஆம். ஒரு சிறு வண்டு தன் சிறகால் விசம் காற்றுக்கு
நளி
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ஆற்றாது தேய்ந்து வருந்துவது ௮வள் இடை

உத்தி

என்னும்

உயர்வு

நவிற்சியாகும்.

என்பது,

அதிசய

*ஈக்காற்றுக்

காற்று

விடை
(தனிப்பாடல் என்றமையும் நோக்குக. வண்டுகள் ஆறு
கால்களையுடைய சிறு உருவின ஆதலின் ; அறுகாற் சிறுபறவை
என்றது; : அணிமலர் மேல் மதுநுகரும் மறுகால சிறுவண்டே ?
என்று ஆழ்வார் இருமங்கை மன்னன் அருளியதும் காண்க;
(பெரியதிருமொழி 5. 6:52). : பூனைக்கு ஆறுகால் ? எனக் காளமேகப்
புலவர் நகைச் சுவைபட எதுகைத் திருத்தத்தோடு கூறியதும்
இங்கு
நோக்கற்பாலதாம்.
௮ம்
சிறகு-பல
நிற
ஒளியுடன்
அழகாய் விளங்கும் சிறகு.
தமயந்தியின்
இடையின்
நுண்
மைக்குக் கூறிய இச்செய்யுளின் கற்பனை நயம் பின்னும், * ஆடி
வரிவண் டருகே பறக்கவே வாடி. மெலிவாள் ? (7072) எலா விளக்கி
வலியுறுத
தப் பெறறமையுங் காண்க.
பி-ம்,

87.

1:

கவிகை

நிலவேந்தே.

4.

காற்றுக் காகாது தேய்ந்து.

(28)

செந்தேன் மொழியாள் செறியளக பந்தீயின்கீழ்
இந்து முறியென் றியம்புவார்--வந்தென்றும்
பூவாளி 0வந்தன் பொருவெஷஞ் சிலைசார்த்தீ

ஏவாளி தீட்டு மிடம்.
“பூவாளி
வேந்தன் - மலர்களை
அம்புகளாகக்
கொண்ட
மன்மகுனாகிய அரசன், பொரு
வெம் சிலை சார்த்தி- போரிடும்
தனது கொடிய வில்லை அருகே சாரவைக்து, ஏ வாளி ட்டும்
இடம்... தான் எய்யக்கூடிய அம்புகளைத இட்டிக் கூராக்குகின்ற
இடமானது, செம் தேன் மொழியாள் -சிவந்த கேன்
போன்ற
இனிய மொழியையுடைய தமயந்தியின், செறி- அடர்ந்த, அளக
பந்தியின் கழ்
- முன் உச்சி மயிர் வரிசையின் ழே
உள்ளதா,
இந்து முறி எனறு-சந்திரனுடைய
ஒரு துண்டமான
பிறை
எனப்படும் நெற்றியென்று, இயம்புவார் - (௮கனைக் கண்டோர்
சிறப்பித்துக்) கூறுவர் ?, (என்று அன்னம் கூறிற்று.)
அளக
கள்; அவை,

பந்தி;

வடசொற்றொடர்,

தாமரைமலா,

பூவாளி- புஷ்ப

மாம்பூ, அசோக

மலர்,

முல்லை

பாணங்
மலர்,

நிலோற்பலமாகிய குவளை மலர் ஏன்பன; *வனசஞ் சூதம சோக
முல்லை குவளை காமன் கொலுமைங் கணையே?
(பிங். ஏவாளி எய்யும் அம்பு) ஏ-ஏவுகல் அல்லது தூண்டுதல்; ஏமாண்ட
நெடும் புரிசை? (ப, 0வெ. 90); என்பதையும் நோக்குக.
இனி, ௪,
ஆகிய வாளி என ஒரு பொருட் பன்மொழியாகவும் கொள்ளலாம் ;

2. சுயம்வர. காண்டம்
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ஏ - அம்பு: நெற்றியை இங்கு அம்பு இட்டும் இடமாகவ
ும், ௮௧
னருகேயுள்ள
புருவங்கலா வில்லாகவும் உவமித்த நயம் ஓர்க.
அவள் கண்காயே
கூர்மை, வடிவம் மூதலியவற்றிற்கு ஒப்புப்
பார்தது அவள் நெற்றியைக் இட்டும் இடமாகக் கொண்டான்
மன்மதன்

என்பதும்

அமையும் ;

*“ஏவாளி

என்னு (180) பின்னும் கூறியுள்ளமை
பி-ம்.

நாணின்மே

லிட்டு?

காண்க,

3: தியம்புவரால்_-அந்தமிலாப்.

8, சிலைசாத்தி.

ட

இது

நளன் தமயந்திபாற் காதல் கொண்டது

38.

அன்னமே நீயுரைத்த வன்னத்தை யென்னாவி

ட்

உன்னவே சோரு முனக்கவளோ--0டன்னை

2

அடைவென்ருன் மற்றந்த வன்னத்தை முன்னே
நடைவென்ரு டன்பா னயந்து.

(அச்சொற்ககாக்
கேட்ட
நளன்),
அந்த
அன்னத்தை
முன்னே
௩நடைவென்றுள்
தன்பால் « அந்த
அன்னப். புள்&௯ா
முன்னரே நடையினால் வென்றவளான அது,தமயந்துயின் இடம்,
நயந்து - அன்பு மேலிட்டு, * ௮ன்னமே- ஏ அன்னமே /நீ உரைத்த
அன்ன தகை - நீ இதுகாறுங் கூறிய அன்னம் போன்ற தமயந்தி
என்னும்

பெண்ணை,

உன்னவே

- நான்

நினைக்கும்போேேத,

என்

ஆவி
சோரும் - ஏன் உயிர் தளர்வுறுகின்றது) உனக்கு
அவ
ளோடு
அடைவு
என்னை - உனக்கு அப்பெண்ணோடு
ஏற்பட்ட
சம்பந்தம் (அல்லது சேர்க்கை) யா.து?? என்றான
- என்னு
் கேட்
டான். மற்று: அசை,
அன்ன)
- அன்னம்
போல்வா௯£ 7;
பெயர்,
முன்னே ௩டைவென்றது; பின் (89)
அவ்வன்னமே, * பைந்கொடியாள் பாத நடை
தேம். நாம்?,
என்றதால்
உறுஇப்படும்.
அல்லது சேர்க்கையும் ஆம்.
M-.

3

இது, உவமை Ys
அடுக்க செய்யுளில்
கற்பான் வந்தடைந்
அடை- வு
தொடர்வு,
&

வன்னத்தின் முன்னே.

(25)

99. பூமனைவாய் வாழ்கின்ற புட்ருலங்கள் யாமவடன்
மாமனைவாய் வாழு மயிற்குலங்கட்--காமன்

படைகற்பான் வந்தடைந்தான் பைந்தொடியாள் பாத

நடைகற்பான் வந்தடைந்தே நாம்.

ட.

.

36.
படம்.

நளவெண்பா

வாழ்கின்ற
வாய்
:*யாம் பூ மணை
அன்னம்),
(அ.தற்கு,
வாழும்
வீட்டில்
மலராகிய
புள் குலங்கள் - நாங்கள் தாமரை
ினுடைய,
பறவைக் கூட்டங்கள் ; அவள் தன் - அந்தத் தமயந்திய
மா மனைவாய் வாழும் மயில் குலம் கண்- கன்னிமாடமாகிய பெரிய
மாளிகையில் வ௫க்கும் மயில் கூட்டம் போன்ற மகளிர் முதலான
இடத்து, காமன் படை கற்பான் வந்து அடைந்தான் - மன்மதன்
கன் அம்புப் படையை எய்யும் விதம் எப்படி. என்பதைக் கற்றுக்
கொள்ள அங்கு வந்து சேர்ந்தான்; பைம் தொடியாள் பாகு நடை
வயல்கள் அணிந்த அத தமயந்இயின்
கற்பான்- பசுமையான
கொள்ளும்
இதரிந்து
கற்றுத்
அழகைக்
பாதங்களின் நடை
நாங்கள்
ய
புட்களாகி
பொருட்டு, நாம் வந் குடைந்தேம் - அன்னப்
வந்து அடைந்தோம் ? (என்றது),
அன்னப்புள் தாமரையைத் தன் வாழிடமாகக் கொள்வது,
பெயராய்
மயில் குலம்._உவமை ஆகு
நோக்குக,
(99) உரை
பணிப்
“அப்
.
குறித்தது
்
பெண்ககாக
பணிப்
தமயந்தியின்
விரைவில்
பெண்கள் கண்களைப் பார்த்து ௮வை பாய்வலா போல
கொள்ளக்
ஆழ்ந்து பாயுமாறு குன் அம்புகள்விடக் கற்றுக்
தமயந்தி
யாங்கள்
ளாகிய
அன்னங்க
சென்றான்.
அங்குச்
காமன்
அங்குச
ுகொள்ள
தெரிந்த
கற்றுத்
யின் அழகிய பாத நடையைக்
*
தொடர்பு
ுமுள்ள
அவளுக்க
எனக்கும்
இதுவே
சென்றோம்.
என அன்னம் கூறியது. பணிப் பெண்களின் கண்களே காமன்
அம்பினுங் கொடுமை, கூர்மை, விரைவிற் செல்லக்கூடிய இறப்பு
கண்களின்
தமயந்தியின்
வென்றதால்,
முகதுலிய அமைந்தன
கறப்பைச்
சொல்லாமலே
கிறப்பித்ததாகும்.
தமயந்தியின்
நடை அன்ன
நடையினும் அழகுஞ் சிறப்பும் அமைந்தது என
பது

முன்,

4 அனன ததை

நயந்து ? (96) என்ற
மிழ்.

1.

மூன்லோ

நடை

வென்றாள்

தனபால்

இடத்து விளக்கியதுங் காண்க,

யாம் வைகும்.

8,

மயிற்குலங்கள்.

3. படைகற்பான் சென்றடைந்தான்.

4. சென்றடைந்தேன் நான்.

40. இற்றது நெஞ்ச மெழுந்த தீருங்காதல்

்

அற்றது மான மழிந்ததுநாண்--மற்றினியுன்
வாயுடைய தென்னுடைய வாழ்வென்றான் வெங்காமத்
தீயுடைய நெஞ்சுடையான் நேர்ந்து.

(அதுகேட்ட) வெம் காம இ உடைய நெஞ்சு
கொடிய காமத் தீயைத் தன் மனத்இடங் கொண்ட

உடையான்களன், (அவ்

7, சுயம்வர
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வன்னததை நோக்க), *நெஞ்சம் இற்றது- என் மனம் உடைந்து
அழிந்த நிலையில் ஆயிற்று;
எழுந்தது
இரும் காதல் - (அப்
பெண்ணின்பால் எனக்கு), பெரிய காதலன்பு எழுந்து ஓங்கியுள்
ளது; மானம் அற்றது - என் பெருமையும் நீங்கியகாயிற்று ; நாண்
அழிந்தது - வெட்கமும் (எனக்கு) இல்லாமற் போய் விட்டது)
மற்று - மேலும்,

இனி-

இனிமேல்,

என்னுடைய

வாழ்வு - என்

னுடைய உயிர் வாழ்க்கையானது, உன் வாய் உடையது என்றான்,
தேர்ந்து - உன் பேச்சுத்திறக்தின் இடமே உள்ள தாகும்? என்று
இர்மானி௫*து முடிவாகக் கூறினான்.
காமத்திற் குள்ளானார், தம்பால் உள்ள எத்தகைய சிறப்புக்
குணங்களும் அழிந்து வருந்துவர் என்பது, இகனால் பெறப்படுவ
தாகும்; * வன்மையை மாற்று மாற்றல் காமதேேத வந்த தன்றே ?
(கம்ப. ஆரணிய. 640) என்று கம்பநாடரும் கூறிப் போக் தமை இங்கு
ஒப்பு கோக்க த்தக்கதாகும். காமம் இீயினுங் கொடிது ;
அம்பு மழலு மவிர்கதுர் ஞாயிறும்

வெம்பிச் சுடினும் புறஞ்சுடும்--வெம்பிக் ©
கவற்றி மன த்தைச் சுடுதலாற் காமம்
அவற்றினு மஞ்சப் படும்.
ஊரு ளெழுந்த வுருகெழு செந்இீக்கு
நீருட் குளித்து முயலாகும்-- நீருள்
குளிப்பினுங் காமஞ் சுடுமேகுன் ஹேறி
ஒளிப்பினுங் காமஞ் சுடும்.
(நாலடி, 99, 90)
என்பனவற்றாலும் கெளிவாகல் அறியலாம்.
உன் வாயுடைய
தென்னுடைய வாழ்வு ஒப்பு) * நும்வாய், உரையுள தாயி னென்
மாட் டுயிருள தாகு மென்றான்? (அரிச்சந்திர புராணம், விவாக : 91),
பி-ழ்.

2:

அன்னம்

11.

மான

மழிந்தத

காண்.

4.

கெஞ்சினான் தேர்ந்து.

நளனுக்கு ஆறுதல் கூறித் தமயந்திபாற் சென்றது

வீமன் றிருமகளாம் 0மெல்லியலை யுன்னுடைய
வாம நெடும்புயத்தே வைகுவிப்பேன்--சேம
நெடுங்குடையா 0ென்றுரைந்து நீங்கியதே யன்னம்

ஒடுங்கிடையா டன்பா லுயர்ந்து.

(97)
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*சேம
அன்னப்பறவை,
(95! கேட்டு, அன்னம்- அந்த
பரவிய
நீண்டு
ும்
நன்மையளிக்க
(உலகுக்கு)
குடையாய்
நெடும்
வெண்கொற்றக் கொடையுடைய அரசனே 4 விமன் இரு மடந்தை தமயக்தியாம், மெல் இயலை வீமராஜன் அழகிய பெண்ணான
பொருந்திய

மென்மை

உனது,

உன்னுடைய-

பெண்ணை,

வாம

கோள்களிலே,
நீண்டுயர்ந்த
பயத்த - அழகிய
நெடும்
என்னு
செய்விப்பேன் ,”
வைகுவிப்பேன் - பொருந்துமாறு
உரைத்து - என்று நளனுக்கு உறுதி கூறி, உயர்ந்து - மேலெ
முந்து, ஒடுங்கு இடையாள் தன்பால் - ஒடுங்கி நுட்பமாய் விளங்கும்
இடையையுடைய அகதுதமயந்து இருக்கு மிடத்துக்கு,! நீங்கியது ஏ, ஈற்றசை.
அவ்விடம் விட்டுப் பறந்து சென்றது.
வாமம்- அழகு;
பேன்)

பிறவினை,

அல்லது
சேம

ஒளியும்

ஆம்;

நெடுங்குடையாய்;

(பிங்.

வைகுவிப்

நெடுங்குடையாய்

சேமம்
என
மாற்றி,
நெடிய குடையையுடைய
மன்னனே/
உனக்கு நலம் உண்டாவதாக /? என ஆசிமொழி பகர்ந் ததும் ஆம்.
பி-ம்.

1.

திருமடந்தை

9, சோம.

மென்ஞாலையை $; நின்னுடைய

8, நிங்இற்றே.

நளனது

42.

4. டன்பாலுவந்து;

(28)

விரகதாபம்

இவ்வளவிற் செல்லுங்கொ லிவ்வளவிற் காணுங்கொல்
இவ்வளவிற் காத லியம்புங்கொல்--இவ்வளவில்
மீஞங்கொ லென்றுரையா விம்மினான் மும்மதநின்
குளுங்கொல் யானை யரசு.

மூம்மை
மதம் கின்று
ஆளும்- மூன்று
வகை
மதரீர்ப்
பெருக்குகள் தன்னிடம் நிலை நிற்கப் பெற்று அவற்றையேற்று
ஆள்கின்ற, கொல் யான ௮ரசு- கொலைக் தன்மையுடைய யானை
போன்ற (வலியுடைய) அரசனான களன், ₹* இ அளவில் செல்லும்
கொல்
- இந்நகேர அளவில் அந்த அன்னம் தமயந்இயிடம் போயி
ருக்கும் போலும் / இ அளவில் காணும் கொல் - இந்கேர அளவில்
அவளைக் கண்டிருக்கும் போலும்/ இ அளவில் காதல் இயம்பும்
கொல் - இந்கேர

அளவில்

கூறும் போலும் / இ

(௮௮)

அளவில்

என்

காசலை

அவளிடத்தில்

மீளும் கொல்- இக்நேர அளவில்

அது
திரும்பும் போலும் /? என்னு உரையா
- என்னு பலவாறு
சொல்லிச் சொல்லி,
விம்மினான்- அதே
கவலையாய்கி
தேம்பி
கின்றான்.

2. சுயம்வர

இச்செய்யுள், அன்னத்தை
ஆகும்.

மும்

காண்டம்

விடுத்த

மதம் - களிற்றுக்கு
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அரசன்

அகன்

நிலை

கூறியது

காது, கன்னம், கோசம்

ஆகிய
மூவிடங்களிலிருந்து பெருக வரும் மகுநீர்கள்; கொல்:
இங்கு, அசை
நிலையாகவும் கொள்ளலாம்.
மும்மத நின்றாளும்
அரசு; மதயானை போன்ற வலிமையும் ஆளும் தன்மையுமுடைய
அரசன் எனலும் ஆம்.
இங்கு அத்தகைய வலியமைந்த நளன்
காம உணர்ச்சியால் அழிந்து ஏங்கி நின்ற அவலநிலை கூறப்பெற்
றது.
இதனால், காமம் எவ்வலிமையையும் வெல்லும் என்பதாம்.
பிம்.

1.

இவ்வளவிற் சேருங்கொல்,

2. எவ்வளவிற் லென்றுரைகது.

48.

எவ்வளவில்.

8. மும்மதத்தை,

(29)

சேவல் குயிற்பெடைக்குப் பேசுஞ் சிறுகுரல்கேட்
டாலி யுருசி யழிந்திட்டான்--பூவின்

இடையன்னஜஞ் செங்கா லிளவன்னஞ் சொன்ன
நடையன்னந் தன்பா னயந்து.
சேவல்
(௮ப்பொழுது

குயில்

பெடைக்கு

அச்சோலையில்)

பேசும்
ஓர்

ஆண்

கிறு

குரல்

குயில்

தன்

கேட்டுபெண்

குயிலினிடம் மெதுவாகப் பேசும் இனிய சிறு ஒலியைக் கேட்டு,
பூவின் இடை
அன்னம்
- காமரைப் பூவின் இடையே
வாழும்
அவ்வன்னப்புள், செம் கால் இள அன்னம்
- சிவந்த கால்கக£
யுடைய
இளமையான
அவ்வனனப்புள்,
சொன்ன
- கன்னிடம்
கூறிய, கடை அன்னம் தன் பால் நயந்து- நடையில் அன்னம்
போன்ற
அ.த்தமயக்கியிடம் அன்பு கொண்ட
நிலையில், ஆவி
உருகி அழிந்திட்டான்
- (களன்) தன் காம உணர்ச்சி மேலிட்டுக்
குன் உயிர் உருச் சோர்ந்து செயலற் நிருக் தான்.
காம
வான

சேவல்
- ஆண் பறவைக்குப் பொதுப் பெயர்,
சிறு குரல்:
உணர்ச்சி
வயப்பட்டோர் பிறர் அறியாது பேசும் மெது
அன்பு கனியுங் குரல். அழிந்திட்டான்; இடு : துணைவினை.

இச்செய்யுள் நிணப்பணியின்

14.

பாலது.

(30)

அன்ன முரைத்த குயிலுக் கலசுவான்
மென்மயிறன் றேகை விரித்தாட--முன்னதனைக்
கண்டாற்ரு துள்ளங் கலங்கினான் காமநோய்
கொண்டார்க்கீ தன்றே குணம்.

அன்னம்
உரைத்து
வ பங்கு நிய குயில் போன்ற

குயிலுக்கு- அன்னப்
புள்
தன்
குரலுடைய தமயந்தியின் பொருட்டு,
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்) தவிக்கும் மனநிலையுடைய அவவேக் தன்*
ன்
- (கா.தலால
அலசுவா
விரித்து ஆட - (அச் சோலையில்
மென் மமில் தன் தோகையை
மென்மையான

ஒரு)

மயில்

தன்

(அழகிய)

சோகையை

விரித்து

மஇழ்ந்து) ஆட, முன் ௮,கனை கண்டு - குன் எதிரே ௮ம்மயிலைப்)
பார்த்து, ஆற்றாது - பொறாமல், உள்ளம் கலங்கினான் - தன் மனக்
கலக்க முற்று வருந்துவானானான; காம நோய் கொண்டார்க்கு காமம் என்னும் பிணியைக் கொண்டவர்க்கு, ஈது குணம் அன்றோ இப்படி. வருந்துவது இயல்பு அல்லவேச 2
குயில் : உவமையாகு

பெயர்,

அலசுதல் - வருந்துத தள்ளாடு

உள்ளம் கலவ
ல்; மென் மயில் தோகை விரித்து ஆடக்கண்டு
இயது; இம் மயில் போலத் கமயந்தியும் வனப்பும் மகிழ்சசியும்

கொண்டு விஃாயாடி ம௫ிழ்வாள் என்ற எண்ணங்கொண்டு
இசசெய்யுளும்
ஈது: இது என்பதின் நீட்டல் விகாரம்.
பணியின் பாலத.
பி-ம்,

1,

குயிலுக்

கருகுவான்.

4,

கொண்டார்க்

இென்றோ

கசூணம்,

(31)

சொண்டாற் தெவன்றோ.

45.

என்க,
கினப்

வாரணியுங் கொங்கை மடவா ஸுடங்கீடைக்குப்
பேருவீமை யாகப் பிறந்துடையீர்--வாரீர்
கொடியா ரெனச்செங்கை கூப்பினாு னெஞ்சம்

துடியா நெடிதுயிராச் சோர்ந்து.
(மேலும்
நெடிது

நளன்),

உயிரா- நீண்ட

குளர்ச்சி யடைந்தவனாய்,
கொடிகளைப்
கச்சணிந்த
பெண்ணாகிய
உவமை ஆக
பாக்கிய தைத

நெஞ்சம்
பெருமூச்சு

துடியா - மனம்
விட்டுக்கொண்டு,

துடிப்புற்று,
சோர்ந்து-

* கொடியார் - (௮ச் சோலையில் உள்ள பூங்

பார்த்து) கொடிகளே / வார் அணியும் கொங்கை தனங்ககாயுடைய,
மடவாள்
நுடங்கு
இடைக்கு தமயந்தியின் துவண்டு அசைவுறும் இடைக்கு, பேர்
- சிறந்த உபமானமாக, பிறந் துடையீர் - நீவிர் பிறந்த
உடையவர் ஆவீர்; (ஆ,தவின்) வாரீர் - நீவிர் என்

னருகே வருவீராக /? என
- என்று கூறி, செம் கை கூப்பினான்தன் சிவந்த கரங்களைக் குவித்துக் கும்பிட்டு வணங்கி ௮வற்ை
அழைத தான.
a
பிறந்துடையீர், வாரீர், கொடியார் என உயர்இணைப்பன்மை
மிற் கூறியது உவப்பின் பாலாய் வந்த இணைவழுவமை இயும், எண்
வழுவமைதியும் ஆம்.
fs
2
்
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மன
நல்ல
செம் மனத்தான் - மேலான
(அவ்வன்னம்),
ும்,
உடையவன
அருள்
த
குளிர்ந்

மூள்ளவனும், ,தண் அளியான்
செங்கோலான் - (அறநெறிமாறாது) நேராக ஆட்சி செய்பவனும்,
மங்கையர்கள் தம் மனத்தை வாங்கும் தடம் தோளான் - மகளிர்
தம் மனத்தைக் தன்பால் இழுக்கும் பெரிய உயர்க்த தோள்களை
யுடையவனும், மெய்ம்மை களன் என்பான் - உண்மை பேசும் (0S

என்னும்

நளன்

யவானான)

பெயருடையவனும்,

மேனிலத்தும்

நானில,த்தும் மிக்கான் - வானுலகத்தும் இந்,த மண்ணுலகத்தும்
(யாவரினும்) மேம்பட்டவனும் (ஆன), வேக்,கன் - அரசன், உனக்கு உனக்கு ஏற்ற கணவனாக,

என்பால் உளன் - என்னிடத்தில்

இருக்

இன்றான் ;? என்று தமயந்இககுக் கூறிற்று,
செம்மனததான் கண்ணளியான் என்றதால், களன்
அவனது
என்றதால்
சிறப்புக்களையும், செங்கோலான

குணச்
முறை

செழிப்பையும்,

மங்கை

Sy

S அரசநீதிச

சிறப்பையும்

செல்வச்

யர்கள் தம்மனத்தை வாங்கும் தடந்தோளான் என்றதால், யாவற்
றினும் சிறப்பாக மகளிர் விரும்பும் ஆடவனுக்கு ஏற்ற உருவின
சிறப்பையும்,

மெய்ம்மை

களன்

என்றதால்,

அவன்

சொனமாரு

ஸ.கயஸக்தன். என்னும்
உண்மை
நிலையையும்,
மேனிலத்தும்
ரனிலத்தும் மிக்கான் என்றதால் தேவர்களிலும் பூலோகத
தந
வரினும் அவனுக்கு மேம்பட்டவரில்லை யென்பதையுங் கூறி, * ஆண்
மகனுக்குரிய அருங்குணங்கள்
யாவும் அமையப்பெற்ற,
௮,தீ
ு
வனை
க்
பனோ
களுக்க
,ககைய பெருமை
இடமான
யாவடைய
கடைப்
என்று நீ கவலையுற வேண்டாம் ; ஆவன் என்னிடத்தத இருக
கன்றான்; நான் நினைத்தால் நீ அவனை உன் கணவனாக அடைய
லாம்;? என்று படிப்படியாய் களன் பெருமைகளாக் கூறி அவனை
அடையும் வழி தன்னிடமே உள்ளது என அன்னு கூறிய இறம்
பெரிதும் போற்றத்தக்ககாம்,
இதில்,
“*பெண்ணுதவு காலைப் பிதா விரும்பும் விதை கயையே,
எண்ணிற் றனம்விரும்பு மீன்ற தாய்--ஈண்ணிடைவிற்
கூறியகற் சுற்றங் குலம்விரும்பும் காந்தனது
பேரழகு தான்விரும்பும் பெண்,”
(நீதி வெண்பா. 87)
என்ற ஆனோர் கருத்து பெரும்பாலும் ஒருங்கே இங்கு அமைக்
துள்ளமை காண்க, மேலும், மேனிலத்தும் கானிலத்தும் மிக்கான்

என்றது, அது தெய்வப்புள் ஆகலின்; இனி, “அவக மணக்கக்

கருதித்

தேவர்களும்

வருவர்,

பூவுலக

மன்னர்களும்

வகுவர் ;

1. சுயம்வர

காண்டம்

-
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ஆயினும் அவர்கள். அனைவரினும் இந்த ஈகளனே எல்லாவி தச்
சிறப்புக்களாலும் உனக்கு ஏற்ற கணவனாவன்; அவளை அடைவ
தற்கு யானே வகை செய்ய வல்லேன் ? என்னு அன்னம் முன்
கூட்டி
அறிவித்தது
என்பதுமாம்,
உளனென்பான்
வேந்த
னுனக்கு எனப்பாடங் கொண்டு, என்பான் என்பதை: அசையாகக்
கொண்டாரும்

உளர்.

இனி,

ன: உளனென்பான்

மன்ன

என்ற பாடங் கிடைப்பின் சிறக்கும்.
பிம்,

ஸனூனக்கு ?

1, செம்மனத்தன் றண்ணளியன்.
2,

மங்கைமார்-..- தடந்தோஎன்.

3, ஈளனென்பான் னென்றொருவன் கானில தக மிக்கான்.
4,

48.

அறங்கிடந்த
மறங்கிடந்த
செங்கண்மா
அங்கண்மா
(மேலும்,

பது

உளனென்பான்

வேந்தன்.

(84)

நெஞ்சு மருளொழுகு கண்ணும்
திண்டோள் வலியும்--திறங்கிடந்த
லல்லனேற் றேர்வேந்த ரொப்பரோ
ஞாலத் தவற்கு.
அது),

இருப்பிடமாகக்

*அறம்
கொண்டு

கடந்த

கெஞ்சும் - கருமம்

தங்கியிருக் த

மனமும்,

என்
அருள்

ஒழுகு கண்ணும்- இரக்கம் என்பது பெருக்கெடுத்
துப் பொழியும்
கண்களும், மறம் கிடந்த இண் கோள் வலியும
்- வீரம் தங்இ
யிரும்த
உறுதியான
கோள்வலிமையும்;
(அமைந்துள்ளமை
கோக்குமிடத்து), அவற்கு- அக்கு நளனுக்கு, செம்
சண் மால்
அல்லனேல்- சிவந்த (தாமரை மலர் போன்ற)
சண்களையுடைய
(அதாவது
புண்டரீகாக்ஷணான) இருமாலையே உவமை
உலாம்
அல்லாமல், ௮ம் சண் மா ஞாலத்து- இட மகன்ற இக்தப்
 பெரிய
புவியினிடத்து,
கேர்
வேந்தர்
ஒப்பரே- தேரூர்ந்து வாழும்,
வேறு அரசர்கள் ஓப்பு ஆவரேச 2? (ஆகார் என்றப
டி); என்று
கூறிற்று,

- அறங்கிெடந்த

்

நெஞ்சு: கருமத்திலேயே

தங்கிக்கிடக்கும்

இக்

தனையுள்ளவன்; அதாவது கருமாத்மா என்பதாம், அருச
ளொழுகு
கண்: * கண்ணுக் கணிகலங்
கண்ணோட்டம் 5;
(குறள். 572);
என்றமையும், * கண்ணோட்ட மில்லவர் கண்ணிலர்
5. (குறள். ௪72)
என்றமையும் நோக்குக,
நளனுக்குச் செங்கண் மாலையே உவமை
கூறலாமேயன்றி மற்றை மானிடராகிய மன்னர்களையோ,
வர்
கையோ உவமை கூறமுடியாது என்பதாம,
இது பின் * மையாழி

யிற்றுயிலும்

மாலணையான்?

(400)

என்று

ஆசிரியர்

நளனைச்
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த

ாலை தீ கும் வழி
திறப்பிப்பதாலும் உறுதியுறும். இது, இரும
பெருமான்
கவிஞர்
கொண்ட
படும் தலைமைத் தெய்வமாகக்
வேக்ர்
தேர்
ம்.
த.தாகு
ித்
தெரிவ
புகழேந்தியார், ,தம் சமயப் பற்றும்
ளையும்
படைக
கைப்
என்றதை உபலக்ஷணமாகக் கொண்டு, நால்வ
குறித தபடியு மாம்.
பிம்.

1,

மருளொழுகுங்

சண்ணும் ; மருள் கடந்த சண்ணும்.

(99)

2, புறங்டெந்த.

தமயந்தி நளன்பாற் கொண்ட

49.

காதற்றிறம்

புள்ளின் மொழியினொடு பூவாளி தன்னுடைய
உள்ளங் கவர வொளியிழந்த--வெள்ளை
மதியிருந்த தாமென்ன வாய்ந்திருந்தாள் வண்டின்
ொதியிருந்த மெல்லோதீப் பொன்.

கூட்டம்
இருந்த- வண்டுகளின்
பொதி
வண்டின்
ய
லையுடை
கூந்கு
யர்ன
மென்மை
தங்கியிருக்க, மெல் ஓதி பொன்
அன்னப்
ஒடு்
மொழியின
பொன் போன்ற தமயந்தி, புள்ளின்
மல
பறவை கூறிய சொற்களோடு, பூ வாளி - மன்மகனுடைய
ரம்புகள், தன்னுடைய உள்ளம் கவர - கன் மனத்தை வலிந்து
பற்றிக் கொள்ள, வெள்&ா ஒளி இழந்த - வெள்ளிய தன் பிரகா
சத்தை இழந்து, மதி இருந்தது ஆம் என்ன - சந்இரன் இருந்த
டே தாற்றம் போல, வாய்ந்து- நிறம் வெளிர் கலை யடைந்து, இருக்-

காள்- வருந்இயிருக் தாள்.
மொழி
கேட்ட
புள்ளின்...... உள்ளம் கவர: அன்னத்தின்
போதேத தமயந்தியிடம் மன்மதனுடைய பூவாளியும் புகுந்து அவள்
காதில்
வந்து
அச்சொற்கள்
உள்ளங்கவர்ந்தது என்றதால்,
விழுந்த விரைவைப் பூவாளியோடு, உடன் கூட்டப்பெற்ற நயம்
உடல்
ஏக்கத்தால்
உணர்ச்சியால்
உண்டான
ஓர்கஉ காம
ெறதது,
த
வெளுத்
பூவாளி :பூ--ஆளி
நிலை இங்குக் கூறப்ப
எனப்பிரித்து மலர்களை அ௮ம்புகளாகக் கொண்டு ஆளும் மன்மதன்
பொன்; நிறத்
எனவும் பொருள் கொனிக்க கின்றமை காண்க.
தாலும், பெருமை, அருமை, உயர்மஇப்பு நயம் முதலிய குண
தமயந்துியைப் பொன்
மேம்பாடுகளாலும் தமயந்துக்கு உவமை;
)
பொன் : இருமகள் போன்றவள்
என்பது
54, 86, 151, 338,
எனலும் ஒன்றும்,

1. சுயம்வர
காதலென்பது,

கேட்டறிந்த
வரலாறு

காணாமலே,

மாத்திரத்திலேயும்

45
ஒருவரையொருவர்

அமையும்

என்பகுற்கு

இவ்

ஒரு சான்றாகும் என்க.

பிம்,

50.

ஒருவரை

காண்டம்

3, வொளியிழந்து.

(36)

8, வந்திருந்தாள் வண்டின்.

மன்னன் மனத்தெழுந்த மையனோ யத்தனையும்
அன்ன முரைக்க வகமுருகி--முன்னம்
முயங்கீனாள் போற்றன் முலைமுகத்தைப் பாரா

மயங்கினா ளென்செய்வாண் மற்று.
மன்னன்.
மனத்து
எஏழுந்த-அரசனான
நளன்
மலத்துி
லிருந்து உண்டான, மையல் நோய் அத்தனையும்- (அவள் பால்)
கொண்ட

காம நோய்

அவ்வளவையும்,

அன்னம்

உரைக்க- அன்

னம் தமயந்துக்கு எடுத்துக்கூற, (அவள்) ௮கம்
உருகி- மனம்
உருகித் களர்வுற்று, முன்னம் முயங்கினாள் போல் - முன்னமே
தலைவனைத தழுவி மகிழ்ந்த அன்புடைய ஒரு தலைமககப்போல,
தன் முலை முகத்தை பாரா - தனது தனங்களின் இடம் அல்லது
முகட்டை நோக்கப் பார்தது, மயங்கினாள் - மயக்கமுற்று நின்றாள்;
மற்று என் செய்வாள் - வேறு அவள் என்ன செய்யக்கூடியவளா
வள் 7 (அதாவது வேறு செயலற்ற நிலையில் இருந்து வருந்தினாள்
என

றபடி),

முன்னம் முயங்கினாள் போல் - தான் அந்களனை
கழுவி ௮ணைந்தவள் போல உணர்ச்சி மேலிட்டவளாகி,
அமையும்.

மூயங்கிய மகவிர் பின்

மகிழ்தல் ; ட

தம்

முலை

ர

த

51.

sed

கடை இறப்பு : 6.

இதனால், அன்னம், தமயந்திபால் களன் கொண்ட
ஊறியிருந்தது என்பது தெரிய வருகிறது.
பி-ம்,,

முன்னம்
en eit

2, அன்ன
ஞாரைப்ப வகமாருக,
வகமூம்ந்த, வகங்களெர்ந்து.

அன்ன

முரைப்ப

கா தலையும்
வறிவழிந்த,
(87)

வாலி யுறையு மடவனமே யென்னுடைய
ஆளி யுவந்தளித்தா யாதியால்--காவினிடைத்

நேர்வேந்தற் கென்னிலைமை சென்றுரைத்தி aie
பார்வேந்தன் பாவை பதைத்து.

aie
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Let.
ட
பார் - வேந்தன்
நோக்க)
(அவ்வன்ன ததை
ி
அஞ்ச
ு
த்த
மயங்தி, பதை
மன்னனாகிய வீமன் மகளாலா ௮.தத
லிய
அ௮னமே none! முத
நடுக்கமுற்று, * வாவி உறையும் மட
காவின்
அன்னமே /
ய
அழகி
நீர்த்தடங்களில் தங்கி வாழும்
n
Gere
திக்
வருந்
.
ந்து
இடை - சோலையினிடத்து (என்னை நினை
என்
கு,
ருக்
மன்ன
ய அம
ருக்கும்) தேர் வேந்தர்க்கு - தகேரையுடை
யான்

நிலைமை - (அவர் பால்)

நிலைமையை,

காதல்

கொண்டுள்ள

உவந்து
7 ஆவி
சென்று உரைத்தி- 8 போய்ச் சொல்வாயாக
என் உயிரை எனக்கு நீ
அளித தாய் ஆதி - (அப்போது தான),
விரும்பி

ஆவாய் ?

அளித்ததாக

எனறு

உரைத்தாள்

என்று

தேர் வேந்தன் -தேர் செலுத்தும் தொழிலில் வல்ல அரசனான
காதல் நிலமை.

பாற் கொண்ட

துயரினும்

மேலாக

அம்மன்னன்

உரைத்தி : முன்னிலை ஏவல் வினை

மனத்துயரைத

பதைத்தது: அம்மன்னனுக்கு ஏற்பட்ட

மூற்று,
கன்

-யானும்

என் நிலமை

நளன் என்றலும் அமையும்.

மதித்ததால்,

ஆவி

உவந்தகளித தாய்

என்றது, அக்களனையே தன் உயிராகக் கருதிய உத்தம கற்பின்
நோக்கி, * உன்
உறுஇயால். இவ்வாறே, களனும், அன்ன த)
னறான்
வாழ்வெ
”, (20) என்னு,
னுடைய:
ய;கென்
னுடைய வாயுடை
முன்னும், * என்னுயிரை மீளவெனக் களிகதாய்? (61) என்று பின்
னும் கூறுவது காண்க,
இச் செய்யுளில் நள தமயந்தியராகிய அவ்
விருவரும் ஓர் உயிரினரான உயரிய தெய்வக் காதல் கொண்டனர்
என்பது புலப்படுவது காண்க,
மடவனம் : மடம் - மென்மையும்,
பேதமையும்,
இளமையும்
ஆம்;
அ௮னம்?: அன்னம்
என்பதன்
றை,
இடைக்கு
இதன்பின் சில பிர இகளில்,
மன்னன் புயகின் வனமுலைக்குக் கச்சாகும்
என்ன முயங்குவிப்பே னென்றனனம்-- பின்னும்.

பொருக்தவன்பா லோ இமலர்ப் பூங்கணகள் பாய
இருந்தவன்பாற் போன
என்றொரு

செய்யுள்

தெழுந்து.

காணப்பெறுகின்றது.

இது

பழைய

ea

களில் இல்லை.

iG - ம்.

oe யுவந்தளித்தா யாதலால்.

்

:

(38)

7. சுயம்வர

காண்டம்
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தோழியர் தமயந்தியின் நிலை வேறுபாட்டைத் தாய்க்குரைக்க அவள்

அரசனுக்கு அறிவித்தது
52.

கொற்றவன்றன் றேவிக்குக் கோமகடன் நோழியர்கள்
உற்ற தறியா வுளநடுங்சிப்--பொற்றொடிக்கு
வறுபா டுண்டென்ருர் வேந்தனுக்கு மற்றதனைக்
கூறினாள் பெற்ற கொடி,

கோ.
மகள்
தன்
தோழியர்கள் - அரச
குமாரியான
தமயந்தியின் தோழிப் பெண்கள், உற்றது அறியா - கமயந்தக்கு
ஏற்பட்ட காதல் நோயை அறிந்து, உளம் நடுங்கி . மனம் நடுங்கின
வர்களாய் அஞ்சி, கொற்றவன்
தன்
தேவிக்கு - (தமயக்இயின்
தாயாகிய) அரசன் தேவிக்கு, பொன் தொடிக்கு - பொன் வளைகளை
யணிந்த அத தமயந்திக்கு, வேறு
பாடு உண்டு
என்றார் - ஒரு
மாறுபாடு
ஏற்பட்டுள்ளது
என்று
கூறினர்,
அதனை - அச்

செய்தியை,

பெற்ற

கொடி - அத்தமயந்தியைப்

உணர்ந்து,
வேந்தனுக்குக்
கூறினாள்- அரசனான
அறிவித்தாள்.
மற்று: அசை,

பெற்றதாயும்,
வீமனுக்கு

உளம் ஈடுங்கி : : நீவிர் உடனிருக்க, இக்காதல் நோய் உண்டா
னது எவ்வாறு 7 இதனை என் நீவிர் முன் உணர்த்தவில்லை ? எனத
தேவி
கோபிப்பளோ
என்று,
தேவிக்கு£?ஏழாம் வேற்றுமை.
நாலாம் வேற்றுமையில் மயங்கி வந்தது,
தொடி: முன் கையில்
ப.தக்தாற் போல் மகளிர் ௮ணியும் வளை; தோள் வளையும் ஆம்.
மற்ற வலாகள் கையிற் சுற்றளவுக்குச் சற்றுப் பெரியனவாய்
ஒன்றோடொன்று அசைந்து ஒலிப்பன. வேறுபாடு: இஃது இடக்
கரடக்கராக அவள் கொண்ட காதல் நோயைக் குறிப்பிட்டபடி.
பொற்றொடி : அன்மொழித்தொகை,
அரச குமாரிகரூ ஏற்பட்ட
காதல் நோயை அறிந்து தோழியர், தாயாகிய அரசிக்கு அறிவிக்
கத் தாய் அரசனுக்கு அறிவித்தாள் என்ற முறையின் இயற்கை
நயம் உணரகத்தக்கது,
இஃது அறத்தொடு
நிற்றல் என்னும்
துறையின பாற்படும்,
பிம்,

1,

தேவியர்க்கு.

2, உற்றதறியா தளநடுங்இப், உற்ற தறிவிப்பா தளநடுங்கிப், உற்ற
தறிவிப்ப ; வுண்ணடுங்்க,

் (99)

நளவெண்பா
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வீமராசன் தமயந்தி

3

58.

மாளிகைக்கு வந்தது

கருங்குழலார் செங்கையினில் வெண்கவரிப் பைங்கால்
மருங்குலவ வார்முரச மார்ப்ப--நெருங்கு

புரிவளை நீன்றேங்கப் போய்ப்புக்கான் பெற்ற
வரிவளைக்கை நல்லாண் மனை.
(அதுகேட்ட

வீமராஜன்),

யுடைய பரிசன மகளிர், செம்
உள்ள, வெண் கவரி - வெண்

கரும்

கூந்தலை

குழலார் -கரிய

சிவந்து தம் கைகளில்
- ல்
கையினி
சாமரங்களின், பைம் கால் - (வீசப்

பெறும்) குளிர்ந்த இளங்காற்று, மருங்கு உலவ - இரு
லும் இயங்க, வார் முரசம் ஆர்ப்ப- தோல் வாரினால்
கட்டப்பெற்ற பேரிகைகள் ஒலிக்க, நெருங்கு புரி வ
ஏங்க - நெருங்கு விளங்கும். வரிசையாய் முறுக்கமைந்த
நின்று ஒலிக்க, பெற்ற - தான பெற்ற, வரி வளை கை
பல

கோடுகளான

பூவலைகள்

அமைக் கத வளையல்கள்

பக்கங்களி
இழுத்துக்
நின்று
சங்குகள்
நல்லாள் அணிக்த

மகளான தமயந்தியின், மனை - கன்னிமாடத்தில், போய் புக்கான் போய் அடைந்தான்.
கருங்
இஃது அரசன் வருகையின் சிறப்பு உணரத்தியது,
குழலார்...பைங்கால் 2 இது வேறுபட்ட நிறங்கள் பல. விரவி வந்த
சங்கு

பேரிகையும் ஆம்.
- பெரிய
வார் முரசம்
முரண்தொடை.
கு
வழக்க
யும்
ுகுணி
ாக
அமைகத
ல்கள
வளைய
பல
ுப்
அறுத்த
களை
டு
சங்கொ
*
ட்டது
ஆம்.
்
எனப்ப
வகா
கு
பெயராய
தால் முதலா
சிலம்பும் நூலும் பாத சாலக முந்தாழ? (கம்ப. சுந்தர. 870); * சங்

கங்கேய் செங்கை நல்லார் ? (வி. பா. நிவாத
என்பன பல பெயர்த் தஇரிசொல்.
1, கருங்குழலார் செங்கையினாற்.

மி-ம்.

கவச: 76)

வக

3, மருங்குழமல;

புரிவளைநின் ரறோலமிடப்.

8,

சங்கு,

(40)

தமயந்தி தந்தையை வணங்கியது.
94. கோதை

சுமந்த கொடிபோ

லிடைநுடங்கத்

தாதை தீடுவடிமேற் ருன்வீழ்ந்தாள்--மீதெல்லாம்
காந்தாரம் பாடிக் களிவண்டு நீன்றரற்றும்
_ பூந்தாரம் மெல்லோதிப் பொன்.
றி

கனி

காந்தாரம்

வண்டு
பாடி

- தேனைக் குடித்துக்
நின்று

மீது

எல்லம்

களிப்புற்ற

வண்டுகள்,

அரற்றும் - காந்தாரம்
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7. சுயம்வர காண்டம்
என்னும் பண்ணை

இசைத்து

ஒலியை

கின்று மேலே

உண்டாக்கும்,

அழகிய
பூம் தார் ௮ மெல் ஓதி பொன் - மலர் மாலை அணிந்த
அத
சிறக்க
போன்று
மென்மையான கூந்தலையுடைய பொன்னைப்
குமயந்த,

கோதை

சுமந்த

- பூமாலை

கொடிபோல்

சுமந்த

ஒரு

(மெனமையால்)
கொடியைப் போல, இடை நுடங்க - தன் இடை
. தான்
வீழ்ந்தான்

இருவடிமேல்
தாதை
கான்
அசைய,
துவண்டு

தன் தந்ைதயின் இருவடிகளின் மீது விழும்.து வணங்கினாள்.

காந்தாரம்: இது பிரிவின் துயரை உணர்த்தும் ஒருவகைப்
இது மூன்றும்
ஏழிசைகளுள்
சிலப்: 9: 58 உரை,
பாலைப்ப: ண்
இடத்து இசை. களிவண்டு, தமயந்தியின் கூந்,தலில் உள்ள மலர்

மாலையின் தேனை உண்டு களிமயக்குற்ற

வண்டுகள்,

மேலெல்லாம்

என்பதை மாலையில் மேலெங்கும் எனவுங் கொள்ளலாம். பொன் பொன் போன்ற தம.ந்இ; 49 உரை. கோதை - கூந்தல் என்றலும்
(145) என்றதுங்காண்க;
*மழைக்கோதை மானே '
ஒன்றும் ;
சுமந்த கொடி என்பது இல்
கோதை
கொள்ளின்,
அவ்வாறு
166, 308, 356. ௮ம்மெல்
கூந்தல்)
ஓ.இஆகும்.
ை
பொருளுவம
ஓ.தி என்றும் கொள்ளலாம்.

பிம்.

2: தாதை திருவடிமேத் சாத்நினாள்.
9: பூந்தார மெல்லளகப்,
லளரப் போ,

4.

பூந்தாம
பூர்தார

மெல்லளகப்,
மெல்லோதிப்,

பூந்தார

மெல்
(41)

வீமன் தமயந்திக்குச் சாபர்வரம் ஏற்படுத்தியது.

55.

பேரழகு சோர்கின்ற தென்னப் பிறைநுதன்மேல்
நீரரும்பத் தன்பேதை நின்ருளைப்- பாராக்
குலவேந்தன் சிந்தித்தான் கோவேந்தர் தம்மை
மலர்வேய்ந்து கொள்ளு மணம்.

அழகானது, சோர்கின்றது
அழகு - மிகுந்த அவளது
பேர்
பிறை நுதல் மேல் ம்படி.
சொல்லு
என்ன - வழிசின்றது என்று
- விரக நோயின்.
அரும்ப
நீர்
,
பிறைமதி போன்ற தன் நெற்றியின்மீது
எதிரில் நின்ற
தன்
வெம்மையால் வியர்வைநீர் துளிக்க, நின்றா
குமயந் இயை,

பாரா - பார்த்து, குலவேந்தன் - சிறந்த குலமன்னனான

வீமன், கோ வேந்தர் தம்மை - சிறந்த அரசர்கள் தம்முள் ஒருவரை,
ம்
மலர் வேய்க்து-சுயம்வரத்.இல் அவள் தேர்ந்து மாலையிட்டு, கொள்ளு
por—4
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மணம் - அடையக்கூடிய
விக்கக் கரு.இனான்.

இருமணத்கை,

சிந்தித்தான்

- செய்

அழகு சொட்டுகின்றது என்ற உலக வழக்கை இங்கு வியர்வை
துளித்துச் சேர்வதற்கு ஆக்கிய ஈயம் அரிய இறத்தது. பிறை
நுதல் - எட்டாம் நாள் கோன்றும் பிறை

போன்ற,

௮.தாவது

பாதி

மதி போன்ற நெற்றி, நீரரும்பியது, தந்ைத முன் தன் காதல்
நோய் தெரியலாயிற்றே
என்ற
நாணகததாலும்
அச்சத்தாலும்
என்னலுமாம்.
பி-ம்.

90.

3:

(42)

9. கோல்வேந்தர் தம்மை,

பாரில்,

மங்கை சுயம்வரநா ளேழென்று வார்முரசம்
எங்கு மறைகென் றியம்பீனான்--பைங்கமுகின்

கூந்தன்மேற் கங்கைக் கொழுந்தோடு நன்னாடன்
வேந்தர்மேற் றூதோட வீட்டு.
பைம்
கமுகின் கூந்தல் மேல் - பதிய பாக்கு மரங்களின்
தகோகைகள்மீது, கங்கை கொழுந்து ஒடும் நல் காடன் - கங்கை நதி
யின் நீரின் நுனி ஓடி. வீசப்பெறும் சிறந்த

நீர்வளமுடைய

விதர்ப்ப

நாட்டரசனான வீமன், மங்கை சுயம்வரம் காள் எழு என்று - தமயந்து
யின்

சுயம்வரத்

இருமணம்

வேந்தர்மேல் தூது

இற்றைக்கு

ஓடவிட்டு

- மற்ற

சுயம்வரத்ைகு அ நியுமாறு கம் தாகாக௯

ஏழாம்

காள்

அரசர்கள்பால்

என்று,

அன்னோர்

விரைந்து சேல்லவிடுத்து,

எங்கும் - தன் நாடெங்கும், * வார்முரசம் ௮றைக

என்று, பெரிய மண

முரசு முழக்கி ௮கனை

இயம்பினான் - சொல்

அறிவிப்பீராக !” என்,

லிப் பணியாளர்க்குக் கட்டக£யிட்டான்.
சுயம்வரம் : தானே

தன் கணவனைத

தேர்ந்துகொள்ளு
தல்; இது

மூற்காலத்து அரசர்குல மகளிர்க்கு உரிய உரிமை; ஸ்வயம்வரம்
என்ற வடசொல்லின் திரிபு;
இச்சொல் இந்நூலில்
எதுகை
ஒப்புமை நோக்கிச் சயமரம், சயம்வரம் எனச்சிதைந்து Ol au Fy
காணலாம்.
வரர்முரசம்; 58: அறைகென்று: அறைக என்று
என்றதன் தொகுத்தல் விகாரம். பைங்கமுகு - இளங்கமுகும் ஆம்.
கூட் தல் - மட்டையில் உள்ள
Meo,
கமுகு : நீர்வளம் நிலவளம்

நிறைந்த

மருத

நிலத்து

மரம்

ஆதலின்,

சிறப்பைக் குறிப்பிட்டு அவ்வீமராஜன து

மிழ்.

-52 கொழுக்தோட்டு

; நீர்நாடன்,

இது

காட்டின்

வளச்

பெருமை கூறியதாகும்.

(48)
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சுயம்வரத்திற்கு அரசர்களின் வருகை.

51.

மாமுத்த வெண்ருடையான் மால்களிற்றுன் வண்டிரைக்கும்
காமத் தரிச்சந் திரன்சுவர்க்சி--நாமத்தால்
பாவேய்ந்த செந்தமிழா மென்னப் பரந்ததே

கோவேந்தர் செல்லக் ருழாம்.
மா

முத்த

களால்

ஆன

வெண்

வெள்ளாக்

பெரிய ஆண்

குடையான்

யானைகளாயுடையவனும்,

கள் சூழ்ந்து ஒலிக்கும், தாமத்து
ஆன, அரிச்சந்திரன் சுவர்க்கி அரசனுடைய, காமத்து ஆர் ஏய்ந்த - பாட்டுக்கள் பொருந்திய,
போல,

கோ

முத்த

வண்டு

முத்துக்

இரைக்கும் - வண்டு

வேந்தர் செல்வ குழாம் - தலைமை பெற்ற அரசர்களுடைய

வெண்குடை

நிழல்

குடையை

ஆணி

மால் களிற்றான் -

- பூமாலையை அணிந்துள்ளவனும்
அரிச்சந்திரன் சுவர்க்க என்னும்
பெயரரல் சிறந்து விளங்கும், பா
செம் தமிழாம் என்ன - செந்தமிழே

செல்வச் சிறப்பு அமைந்த கூட்டம்,
வருவதாயிற்று, எ: ஈற்றசை,
யுடன்

.ஃ பெரிய

குடையுடையவனும்,

- முத்து,

தருவதால்,
காப்பகுற்கு

நிலவு போன்ற

அவற்றால்

அமைத்துக்கொள்வது

தண்ணனியோடு

பரந்தது - ஏங்கும்

இஃது

கண்ணிய

அரசர்கள்

மரபு; அரசன்
ஓர்

நிறைந்து

தம்

கன்

ஒளி

கொற்றக்

குடிகளைக்

அடையாளமும்

ஆகும்;

வெண்மையைக்
கீர்த்திக்கு அறிகுறி என்பது கவிமரபு,
மால்
களிற்றான் - உபலக்ஷணத்தால் மற்றை, ரத துரக பதாஇகளையும்
குறித்ததும் ஆம்; இனி பெரியபட்டத்து யானையை உடையவன்
என்னலும், மயக்கம் அல்லது மதங்கொண்ட யானையையுடையவன்
என்னலும்

ஒன்றும்.

அரிச்சந்திரன்

சுவர்க்கி; 76 உரையிற் கர்ண்க,

இனி, பாவேய்ந்த, எனக்கொண்டு, பாக்களால்

புனைந்து

அணிந்த,

என்னுங் கொள்ளலாம்.
பி- ழ்.

3: காமத்தார்,

9. பாவேக்சர் செந்தமிழா,

இ.கன்பின் சில பிரதிகளில்,
செந்தடையும் வண்டுறைதார் செய்யாள் வளர்மார்பன்

கந்தடையும் வேழக் கடை த கலைவாய்--வந் கடைந்த
பூவேந்தர் தங்கள்கிளைப் பொன்னகரி லீண்டி.ற்றே
கோவேந்தன்
என்றொரு

மாகைக் குறித்து,

செய்யுள் காணப்பெறுகின்றது.

பிரஇகளில் இல்லை,

-

இது பல பழைய

்

ஏட்டுப்

(241
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58.

புள்ஞுறையுஞ் சோலைகளும் பூங்கமல வாவிகளும்
உள்ளும் புறமு மினிதுறைந்தார்-தெள்ளரிக்கண்
பூமகளைப் பொன்னைப் பொருவேல் விதர்ப்பன்றன்
கோமகளைத் தம்மனத்தே கொண்டு.
வந்தடைந்த

(அவ்வாறு

பூமகளை

- தெள்ளி

எடுக்கப்

கெள்

கோவேந்தர்)

பெற்றதுபோன்ற

அரி

கண்

நுண்ணிய கான

தரமரையில் வசழுந் திருமகள்

செவ்வரிகள் படர்ந்த கண்களையுடைய

போன்றவளும், பொன்னை - பொன்னைப்போன்ற சிறப்பமைந் தவ
ளும், பொரு வேல் விதர்ப்பன் தன் கோ மகளை - பகைவரைப்
போரிட்டு அழிக்கவல்ல வேற்படை ஏந்இய வி.தர்ப்பராஐ குமாரியு
தம்
மான தம்யந்தியை, கம் மனத்தே கொண்டு - (அடையத்)
மன த்தில் எண்ணங் கொண்டவர்களரய், (அந்ககரின) புள் உறையும்
சோலைகளும் உள்ளும் - பறவைகள் தங்கி வாழும் சோலைகளின்
உள்ளரகவும், பூம் கமல வாவிகளும் புறமும் - அழகிய தாமரைத்
கடாகங்களின் வெளிப்புறங்களி னணிடமாகவும், இனிது உறைந்தார் மஇழ்ச்சியோடு வந்து தங்கி யிருந் தனர்.
மூன் செய்யுளில் கூறப்பெற்ற கோவேந்தர் என்பது இங்கு எழு
வாயாக வருவித்துக் கொள்ளப்பெற்றது.
பூங் கமல வாவி - பூக்கள்
நிரம்பிய தாமரைத் தடாகம் என்னலும் ஆம். புள்ளுறையும்.........
மினிதுறைந்தார்; இது; கிரமாலங்காரம் என்னும் நிரனிறையணி,
பொன்னை
பி-ம்,

: பொன் ; 84 உரையிற் காண்க.
1.

பூங்குமுத வாவிகளும்.

2,

உள்ளும்

(45)

புறம்பும்,

நளன் அன்னம் திரும்பிவரக்கண்டது.

599. வழிமேல் விழிவைத்து வாணுதலா னும
மொழிமேற் செலிவைத்து மோகச்--சுழிமேற்றன்

நெஞ்சோட வைத்தயர்வான் கண்டா 0னடுவானின்
மஞ்சோட வன்னம் வர.

(இஃது இங்ஙகனமாக, மாவிந்த நகரத்தில்), வழி மேல் விழி
வைத்து - அனனம் வரும் வழியின் மீது கன் கண்பார்வை பட
வைத்து
வாள் நுதலாள் . ஒளி பொருந்திய நெற் நியையுடைய
அத்தமயந்தியின்,
காம மொழிமேல் செவி வைத்து - பெயரைகீ
சொல்லுமோ
என்று
அச்சொல்லினிடதக்துக் கன்
செவியைக்
குறிப்பாக வைத்துக்கொண்டு, மோக சுழிமேல் தன் நெஞ்சு ஓட

விட்டு
- கர்.கல் என்னும்

நீர்ச்சமியினிடத்துத்

கன்

மனம்

ஓடிச்
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சுழன்று அலையும்படிவிட்டு, அயர்வான் - வருந்இக்மகொண்டிருக்கு
நளன், நெடு வானில்- நீண்ட வான த்தில், மஞ்சு ஓட - உள்ள வெண்
ஓடும்படி.
முன்னே
தாக்கப்பட்டு
வர,
வர - அவ்வன்னப்பறவை

வேகத்தால்
அன்னம்
(அவ்வளவுவேகமாக),
அதன்

முகில்கள்

கண்டான் . பார்த்தான்.

வழி மேல் விழி வைத்தல் - வரும் வழியை உற்று நோக்கி
யிரு.த்.கல். மொழிமேல் செவிவைத்தல் - அப்புளன் தமயந்தியின்
பெயர் கூறி நல்ல செய்தி சொல்லும் என்று எதிர்பார்,தீதுத் தன்
செவி பிறிகொன்றை நாடாது வைத்திருத்தல். காமம் மனத்தைக்
கவற்றி வருத்துமாகலால், மோகச் ௬ுழிமேல் கெஞ்சோட விட்டயர்
வான் என்னப்பட்டது ; மஞ்சோடு

என்னலும்
அவன்னம்

ஆம்.

இதில் ௮

எனச்

செய்யுள்

மஞ்சோடு

கொள்க,

உயரத்தில்

வானின்

அன்னம்

அக்க

மேகமண்டலத்தோடு

அன்னம் வர எனக்கொண்டு,

௮

வர

அன்னம் அவ்வன்னம் எனப்பாலது,

என்பகுற்கு

நோக்கி

நயம்

ஓசை

நின்றது

எனக்

கூடச்சேர்ந்து

அம்மேக தோடு

வழிமேல்............ வை த்தயர்வான்
என்றும் பொருள் கொள்வர்.
என்றது முன், ; இவ்வளவிற்......... விம்மினான் £ என்ற (49) செய்யு
ளால் ஈகளன்கொண்ட மன நிலைனய இங்கு மற்றொரு விதமாய்ப
புலப் படுத் தியதும் ஆம்.
பி-ம்.

மொழிமேற்

2:

ஐனிவைதத,

8.

கநெருசோட

விட்டயாகான்,

(46)

4, மஞ்சோடு மன்னம் வர,

60.

முகம்பார்த் தருனோக்கி முன்னிரந்து செல்வர்
அகம்பார்க்கு மற்ருரைப் போல--மிருங்காதல்
கேளா விருந்திட்டா என்னத்தைக் கேளாரை
வாளால் விருந்திட்ட மன்.
வாளால்

கேளாரை

இட்ட

விருந்து

மன் - பகைவர்களைப்

பேய் கழுகு,
போரில் தன் வாளால் ஷீழ்த்தி அவர்கள் உடல்களைப்
வீரனான
செய்த
ு
விருந்த
த்தில்
நரி முதலியவற்றிற்கு அப்பொருகள
ுர்.த.த
முகம்பா
,
ளுடைய
களன், செல்வர்-பொருட்செல்வம் பெற் றவர்க
அருள்
ும்,
கோக்கிய
அவரது முகத்திற் காணப்பெறும் தோற்றத்தை
இரந்து - அவர்
கோக்கி - அவரது அருளை எதிர்பார்த்தும், மூன

முன் சென்று
நோக்க

யாசித்து,

நிற்கும்,

அகம்

பார்க்கும் - அ௮ச்செல்வர்

அற்றாரைப்போல

போல, அன்ன த்தை -

(நளனும்) 0S

- செல்வம்

அற்ற

அன்ன த்கை

வீட்டை

இரவலரைப்

(கோக்கி), மிகும்

நளவெண்பா
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கா.தல்- ௮.து

காதல்

கூறும் தமயந்தியின்

சொற்களை,

நிறைந்த

கேளா இருந்திட்டான் - கேட்க இருந்,தவனானான்.
அகம் பார்க்கு அற்றார் என்பதற்கு அசீசெல்வர் மனக்கு றிப்பை
மூகம் பார்திதருள்
நோக்கி நிற்கும் இரவலர் என்றும் கூறுவர்.
என்ற
ம்
்றெரியு
முகத்இற
இனழகு
௮க.த்.
*
,
நோக்கி என்ற தாலேயே
த.தாலே
ோற்ற
முகத்த

படி. அவர் தம் உள்ளக் கருத்தை அன்னோர்
அதியக் கூடுமா,தலால், மீண்டும் அகம்பார்க்கும் என்பதற்கு, மனம்
கேர்க்கி என்று கூறியது கூறாமல், விட்டை நோக்கி வெளியே கின்று
இனி
கொண்டிருக்கும் வறிஞர் எனப்பொருள் கொள்ளப்பெற்றது.
எழை
மற்ற
ல்லாத
செல்வர
எனக்கொண்டு,
மற்றோரைப் போல
களப் போல என உரை கண்டாரும் உளர். அவ்வர்று கொண்
டால், அவ்வடிக்கு, மோனை ஈயம் இல்லாமையோடு, கூறியது கூற

லாகிய குற்றமும் ஆகும். செல்வர்பாற் சென்றிரக்கும் வறியோரின்
தாழ்வும், பணிவும் பின் இந்நூலில் ! சினக்கஇர்வேற் கண்மடவரய் *

என்று தொடங்கும் (286) செய்யுளால் களன் வர்யினாலேயே விளக்
இச்செய்யுளில் அன்னப்புள்ளைச் செல்
கப்பெற்றமையும் நோக்குக,
வர் கிலையிலும், நளனை இரவலரர்கிய வறியோர் நிலையிலும், குமயந்தி
கூறியதாக உள்ள உறுதியளிக்கும் காதன் மொழிகளை அவ்விர
வலன் அடைய விரும்பும் பொருள் நிலையிலும் வைத்து உவமித்துக்
காட்டிய சிறப்பு நோக்கத் தக்கதாகும்.
ல்

பிஃழ்: 1. முன்னிருந்த செல்வர்.

8. விருந்திட்ட வன்ன த்தைக் கேளாதே,

விருந்திட்ட மன்; வாளா

4. வாளா

்

(47)

பகைவரை

வீர்

திருந்திட்ட.

நளனது விஜவும் அன்னத்தின் மறுமொழியும்.

01, அன்னக் குலத்தி னரசே யழிகின்ற
என்னுயிரை மீள வெனக்களித்தாய்--முன்னுரைத்த

தேமொழிக்குத் தீதிலவே யென்றான் றிருந்தாரை
ஏமொழிக்கும் வேலா னெடுத்து.
இிருந்தாரை

கும் wage?

ஏம்

அல்லது

ஒழிக்கும்

வேலான்

இறுமாப்பை

-

அழிக்கவல்ல

வேலையுடைய

நளன்,
அவ்வன்ன ததை
கோக்க,
* அன்ன
குலத்தின்
அரசே
அன்னக்கூட்டத்திற்கு
அரசனே ! அழிகின்ற என் உயிரை - கம

யந்திபால் யான்
உள்ள

கொண்ட

என் ஆவியை,

காதலால்

மீள - அழியாது

அழிந்து போகும்
மீளுமாறு,

நிலையில்

எனக்கு

தாம் ஆதி - எனக்கு நீ அருள்செய்து கொடுத் தனை ஆவாய்;

அளித்

முன்

7.

சுயம்வர

காண்டம்

66

உரைத்த- முன் நீ எனக்குச் சொன்ன, தேம் மொழிக்கு - தேன்
போன்ற இனிய சொல்லையுடைய அத் தம்யந்தஇிக்கு, இது இலவே
என்றான் எடுத்து - தீங்கு ஒன்றும் இல்லையன்றோ 2” என்று குறிப்
பிட்டுக் கேட்டான்...

ஏம் - மகழ்ச்சி; கம்ப. சுந்தர : 148, 298,

559.

தமயந்தக்குத்

தீது இல்லையென்றால், இப்பொழுது களர்வுறும் கன் உயிர்
பெறும் என்பதாலும், அவ்வன்னம் மேற்கொண்ட, ₹ வீமன்

மகளாம்

மெல்லியலை

யுன்னுடைய

வரம

நிலை
இரு

மெடும்புயத்தே

வைகுவிப்பேன் ' (41) என்று உறுதி கூறிச்சென்ற

செயலை

முற்று

விக்கும் திறலுடையது
என்ற
துணிவாலும், : தேமொழிக்குத்
இலவே £ என்ன் என்க.
தஇிருந்காரை ஏமொழிக்கும் வேலான்;
நளன் இறந்த வெற்றி அமைந்த போர் வீரனாயினும், அக்காமம்

யாரையும்
வென்று
அடக்கும்
ஆற்றலுடைய
தென்பதையும்
விளக்குவது காண்க; ஒப்பு : கம்ப. பால. உண்டாட்டு, 44, 67; சுந்தர.
4709. மீள வெனக் களித்தாய் : அன்னம் ௩ற்செய் ககொண்டே திரும்
பியது

என்று அவன்

இஃது,
வினா

உறுதியாய்க் கருதியதால்

அன்புற்ருரைப் பற்றி

முதலில்

என்க.

இதிலவே:

கலம் உசாவும்

இயல்பான

எனவும் கொள்க,

வீரருட் சிறந்த ஒரு சக்கரவர்ததி காமவயத்தனாய்

௮.திற் கட்

டுண்டு ஒரு புள்ளின் இடத்தில் குறை கயந்து காழ்ந்து நிற்பது
அவன்
பெருமைக்குத் தகர்தே
எனின்,
அன்று;
அளித்த உயரிய தெய்வக்காகல் என்பதோடு, அவண்

வீர வாழ்க்கையும்

மிக்க

உடனே,
திருந்தாரை
சிறப்பித்து
முடிதீது

ஓர்

ஆடவர்

செம்மொழிக்குத்

4. வெம்முனைக்கு

92.

என்பதையும்

ஏமொழிக்கும்
வேலான்,
என்றகதொடரால்
ஈம் காப்பியததலைவனை
இங்குப் புகழேந்த

வைத்தார் ஈம் புகழேந்தியார் என்க.
பி-ழ்.
1, னரசேயளியேனுக்,
8.

பெருந்தகை

அஃது
ஊழ்
ஆண்மையும்

2, மீட்டிங் ஜெதளிக்தாய்,

இதிலவே;

மேலாய

இங்கலவே;

வேந்து $; வேலோ

திருந்தார்தம்,

ஸனெடுக்க,

(48)

கொற்றவன்ற னேவலினாற் போயக் குலக்கொடிபால்

உற்றதுவு மாங்கவடா னுற்றதுவும்-- முற்றும்

- மொழிந்ததே பன்ன மொழிகேட் டரசற்

கழிந்ததே யுள்ள வறிவு.
அன்னம்

=

அது

கேட்ட.

அவவன்னப்புள்,

கொற்றவன் ,

தன் - அரசனாகிய அக்களன து, ஏவலினால் - கட்டளையின்படி, ௮ குல

ம்

56

நளவெண்

பா

onions

போனற
பால் - அந்த நற்குலத்து உதித்த கொடி

கொடி

உற்றதுவும் - தான் போய் அடைந்ததும்,

னிடத்து,

ஆங்கு

அவள

உண்மைக் காதலைக் கூறிய
தான் உற்றதுவும் - அங்கு (களனது
் பெற்று அவள்
விடத்து ௮.த,தமயந்.தி அவன்பாற் காதல் மீதுரப
,
விடாமல்

முற்றும் - ஒன்றும்

கூறியதும் ஆனவற்றை,

முழுவதும்

; மொழி கேட்டு - அன்
மொழிந்தது - களனிடம் எடுத்துரைத்தது
அரசனான களனுக்கு,
னத்தின் ௮ம்மொழிகளைக் கேட்டு, அரசற்குஎஞ்சியிருந்த
போக
உள்ள அறிவு - கா,கலால் மூன் அழிந்தது
விட்டு
டம்
அவனி
ால்
அறிவும், அழிந்தது - காதல் முஇர்ச்சிய
ெனற
்வத
செய
ன
இன்
நீங்கியது போலாயிற்று) அ.தாவது நளன்
ஏ:

என்றபடி,

அன்னம்,

இருந்த

மறந்திருந்தான்

தன்னை

அசை.

முன்

களணுக்குத்

காதலால்

அவன் தன் உணர்வு

குலக்கொடி

அறிவிழந்தவன்

தமயந்தியும்
அக்காம

கூறியவுடன்,

நிலையைக்

என்க.

ஆழ்ந்து

யோசனையில்

அ.நிவின்றி

அவன்பாற்
உணர்ச்சி

முற்றும் இழந்தவன்
-

உயர்ந்த

போலச்

சேர்ந்

கொண்ட

காதல்

மேலோங்கப்பெற்று

போலச்

சோர்வுற்றான்

கொடிபோன்றவன்

என்னலும்

கும்
ு
ஒன்னும். கொற்றவன் ; வலிமை, வெற்றி மேம்பாடுஉற்ற விளங்
காரணம்பற்றி

அரசனுக்கு

வழங்கும்

பெயர்.

உற்றதுவும்

என்ற

கெடாமல் Her mor ;
சொல் ஈரிடத்தும் இங்குக் குற்றியலுகரம்
டநல்லாரைக் காண்பதுவும் கன்றே, நலமிக்க நல்லார் சொற்கேட்பது

; மொழிந்ததே, அழிந் ததத
வும் கன்றே (மூதுரை. 8) ' என்றமை ,போல
இரக்கத்தின் பாலாய் எழுந்த
என்பனவற்றின் ஈற்று

ஏகாரங்கள்

இனி, அன்னூமொழி
உணர்ச்சியை உணர்த்தும் இடைச்சொற்கள்.
கேட்டு - அத்தகைய சொற்ககாக் கேட்டு எனப் பிரித்தும் பொருள்
கொள்ளலாம்.
பி-ழ்,

1: எவலாய்த் தான் போய்க்

2: உற்றனவு

மற்றவடா

னுற்றனவு,

நளனது காதல் நோய் நிலை.

08.

கேட்ட
ஒட்டை
குழியிற்
நழலிற்

செவிவழியே கேளா துணர்வோட
மனத்தோ டுூயீர்தாங்கீ-- மீட்டும்
படுகரிபோற் கோமான் கிடந்தான்
படுதளிர்போற் சாய்ந்து.

கேட்ட - அன்னம்
சொன்ன
சம்யந்தியின் காதன் நிலை
யைக் கேட்ட, செவி வழியே - தன் காதுகளின் வழியாக, உணர்வு -

7.

சுயம்வர காண்டம்
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தன் அறிவு, கேளாது ஓட - தன்னைக் கெட்காமலே வெளியே ஓட,
ஓட்டை மனத்து ஓடு - உடைந்து துவாரம் பட்ட பாண்டம் போலச்
சூன்யமான மனத்தோடு, உயிர் தாங்கி - உயிரை மட்டும் ஒருவாறு
தாங்கியிருந்தவனாக, மீட்டும் - பிறகும், குழியில் படு கரி போல் குழியில் விழுந்து வெளிவர முடியாமல் அ௮,தனுள் அகப்பட்ட யானை
யைப் பேர்லவும், குழலில் படு ,களிர்போல் - நெருப்பினுள் அகப்
பட்ட இளந்தளிர் போலவும், சாய்ந்து - சோர்ந்துவாடி, கோமான்
இடந்தான் - அரசனான நளன் செயலற்றுக் கிடந்தான்.
ஓட்டை மனம் - துவர்ரம் அல்லது
புழைபட்ட பாண்டம்
போன்ற மனம்; துவாரம் பட்ட பாண்டத்தின் உள்ளிருந்த நீர்

,தர்னே வடிந்துபோக, ௮.து சூனியமர்க இருப்பது போன்று உணர்ச்சி
இழந்த

மனம்,

முன்

(68)

செய்யுளில்

* அழிந்தே

யுள்ள

அறிவு £

என்றமையும் நோக்குக. குழியிற் படுகரி - குழியில் வீழ், ததப்பட்ட
யானை என்னலும் ஆம். காட்டு யானையைப் பிடி தீதுப்பழக்க விரும்பு
வோர் காட்டில் யானைகள் வருமிடததில் ஒரு பெரிய ஆழமான
குழி
வெட்டி, ௮.தன் மேலே மெல்லிய மூங்கில்கள் குச்சிகள் மு.தலியவற்

றைப் பரப்பி அங்கு யானை விரும்பும் தழை, பயிர் கரும்பு மு.தலிய
வற்றை
நட்டு அதனைப் பயிர்கிலம் அல்லது தோட்டம் பேரல
அமைத்து
வைப்பர்,
யானை அப்பயிர் தழை
முதலியவற்றைத்
தின்னும் ஆவலில் விரைந்து வரவே, மேலே பரப்பப்பெற்ற ௮க்
கொம்புகள் யானையைத் தாங்காமல் ஒடிந்து போக, யானை அக்குழி
யில் விழுந்து வெளிவர முடியாமற் கதறும். சில நாட்கள் அக்குழி
யிலேயே உணவின்தி ௮தனை வருந்தி வாடி வலிகுறையும் நிலையில்
விட்டுப் பின், ௮.,கனைப் பிடிப்போர் அங்கு வந்து தம்மிடம் உள்ள
பழகிய யானைகளையும், பிற உபகரணங்களையும் கொண்டு க்குழி

யுட்டெக்கும் யானையைப்

பிணித்து

வெளியேற்றி

வந்து

அதனை

அடக்கத் தம் வயப்படுத்துவர், இச் செய்தி,
கன்று டைப்பிடி நீக்கிக் களிற்நினம்
வன்றொ டர்ப்படுக் கும்வன வாரிசூழ்

குன்று டைக்குல மள்ளர் குழூஉக்குரல்
இன்று ணைக்களி யன்ன

மிரிக்குமே,

(கம்ப. பால, நாட்டுப் ; 32.)
என்றமையால் விளக்கமுறுவது

பி-ம்.

1, கேளா தணர்வோடி.

காண்க,

(50)

நளவெண்பா
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வீமராசன் விடுத்த தூதர் நளனிடம் வந்தது.

64. கோதை சுயம்வரநாள் கொற்றவனுக் குற்றுரைப்ப
ஏதமிலாக் காட்சியர்வந் தெய்தினார்--போதில்

பெடையோடு வண்டுறங்கும் பேரோலிநீர் நாடன்

அடையாத வாயி லகம்.
-

தன்

பெண்

ஓடு-

வண்டுகள்,

- ஆண்

வண்டு

வண்டுகளோடு,

பெடை,

மலர்களில்,

தாமரை

மலரும்

அன்று

போதில்

ுடைய
உறங்கும் - துயிலும், பேர் ஒலி நீர் நாடன் - பெரிய ஓசையைய
அகம் - என்றும் மூடப்பெறாத அரமனை

வாயில்

அடையாத

களனுடைய,

நிடத நாட்டரசனான

ரீர்வளமுள்ள

கோதை

வாயிலினிடத்து,

கொற்றவனுக்கு நாகா,
சுயம்வர
சுயம்வர காள் - தமயந்இயின்
வெற்றிமிக்க அவ்வரசனுக்கு, உற்று உரைப்ப - எடுத்து சொல்லி
பொலி
$கோற்றப்
எ.தம் இலா காட்சியர் - குற்றமற்ற
அழைக்க,
.
தனர்
வுள்ள தூதர்கள், வந்து எய்.இனார் - வந் கடைந்
கோதை - மாலை : மாலை போன்ற அழகு அமைந்தவள் தமயந்தி
ஆகுபெயர்; இங்குப் பெண் என்ற
என்னும் பொருளில் உவமை

அளவிற் கூறியதாகக் கொள்க. அரசர் இருமுன் ௮ணுகுவோர்
அங்கவீனம் முதலிய குற்றமில்லாத நல்ல உருவப் பொலிவுடையராய்

இருத்தல் வேண்டும் என்பது
அடையாத

எனனப்பட்டார்.

விதியாதலின், எதமிலாக் காட்சியர்

வாயில்;

யாசகர்களும்,

வந்தடையும்

குறைகூறி நீதி கரண்போரும் தடையின்நி உட்புக எந்நேரமும் இறந்
இருக்கும் வர்யில் ; * பொருரர்க் காயினும் புலவர்க் காயினும், அரு
நாவி

மறை

குன்ன,

னந்தணர்க்

பி-ழ்.

கடவுண்

மால்வரை

கண்விடுத

காண்க,

1: கொத்றவனுக் குற்றுரைப்பார், குற்றுரைப்பான்.
4.

65.

காயினும்,

வடையா வாயில் ? (சிறுபாண். 202 - 209) என்்றமை
அடையாத

வாச

(51)

லகம்.

காவலன்றன் நூதர் கடைக்கா வலர்க்கறிலித்
தேவலிற்போ யீதென் றியம்புதலும்--மாலில்
பொலிந்ததேர் பூட்டென்ருன் பூவாளி பாய
மெலிந்ததோள் வேந்தன் விரைந்து.
காவலன் கன்

தூதர் - வீமராஜனுடைய

கரவலர்க்கு அறிவித்து-

செய்தி தெரிவித்து,
உள்ளே

சென்று, ஈது

அரமனை

ஏவலில்
என்று

அ.த்தூதர்கள்,

வாயிற்காப்போர்க்குத் காம்

போய் - அரசனுடைய
இயம்புதலும் .. தாம்

எல
வந்த

கட்டசப்படி
வந்த

காரியம்

2,

சமம்வர

காண்டம்
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இதுவென்று அவ்வரசன் நகளனுக்குச்ீ சொன்னவுடனே, பூ வாளி
பாய மெலிந்த தோள் வேந்தன் - அதக். கமயந்தியடம் கொண்ட
கா.கலால், மன்மதன் மலரம்புகள் பாயப் பெற்று அதனால் மெலிந்து
வாடிய கோள்களையுடைய மன்னனான ௮ந்களன், (அங்கிருந்த தன்
சாரதியை நோக்கி) * மாவில் போலிந்த கேர் - குதிரைகளால் விளங்
கும் தன் தேரை,
விரைந்து பூட்டு என்றான் - விரைவில் பூட்டு :
என்று

உத்தரவிட்டான்.

௮ர௪ சமுகத்கைப் பிறர் அணுகும் முறையும்,
அங்குள்ள
காவலும் இதில் விளக்கப் பெற்றன, வாளி .. அம்பு ; வாள்போன்று
பிளக்கக்கூடிய கூர்மையும் ஒளியும் உடைமையால் காரணப்பெயர்
எனனலும் ஒன்றும். விரைந்து பூட்டு என்றது, களன், தமயந்துபாற
கொண்ட
ஆசை மிகுஇயால், அவப்
பெற் விரும்பிய அவன்
உள்ளத்து வேகக்கைக்
குறித்தது,
நளனே
தேர் செலுத்தும்
கலையில் மேம்பட்டவனாயினும்,

தான்

அரசச்

இறப்புடன்

,இிற்குச் செல்ல விரும்பிச் சாரதியைத தேர் பூட்டிவரப்
என்க.

மா- குதிரை;

இது

மான்

சுயம்வரத்

பணித்தான்

எனவும் வழங்கும்; *மான்றோரத்

தொழிற்கும்* (826).
பிஃழ்,

00.

34,

காவலவன்

நாதக,

2.

4,

வேந்தன் வியந்த; மெலிர்க.

ஏவலிற்கு ளெய்தி

மியம்புதலும்.
(52)

நளன் தேரூர்ந்து குண்டினயுரம் சென்றது.
கெட்ட சிறுமருங்குற் &ழ்மகளிர் நீள்வரம்பில்
இட்ட பசுங்குவளை யேரடித்த--கட்டி
கரையத்தே னூறுங் கடனாட னூர்க்கு
விரையத்தே ரூரென்௫ன் வேந்து.
கெட்ட

-

மருங்குல் - சிறிய
பெண்கள்,

நீள்

அழிந்துபோன

(அல்லது

இடையையுடைய,
வரம்பில்

-

நீண்ட

&ழ்

இழந்தகான),

இறு

மகளிர் - தாழ்ந்த

குலப்

வயற்

கரைகளின்

மீது,

இட்ட - கணாகளாகப் பறித்துப் போட்ட, பசும் குவளை - புசுமை
யான நீலோற்பலப் பூக்களின், கேன் - கேனானது, ஏர் அடித்த (உழவர்) எரோட்டியகால் பெயர்ந்து கிடந்த, கட்டி - மண்ணின்
கட்டிகள், கரைய - கரைந்து சேறாகுமாறு, ஊறும் - ஊறிக்குழை
வாக்கும். கடல் நாடன் ஊர்க்கு - கடல் சூழ்ந்த விதர்ப்ப நாட்டரசனான
விமராஜன் தலைநகரமாகிய குண்டினபுரத்திற்கு, வேந்து - அரசனை
களன், * விரைய தேர் ஊர் என்றான் - வேகமாய்த தேரைச் செலுத்து?
என்னு தேர்ப்பாகனுக்குக் கூறினான்.

நளவெண்பா
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கெட்ட மருங்குல்: இது வடமொழி நடை ) கெட்ட - குறைந்து

குவா மலர்
அழிந்து போன என்னலும் ஒன்றும். இச்செய்யுள்
,
காக் களையாகப் பறித்துப்போடும் வளமுடைய மருத நிலத்தையும்
கடற்பகு இியாகய கெய்சல் நிலத்தையுங் கூ நியதால் விதர்ப்ப காடு,
இனி, கெய்.தல்
அவ்விரு கிலப்பகுதககக் கொண்டது என்பதாம்.
நிலத்திலே குவக£ப் பூக்கள் மலிந்த வயல்கள் உள்ளனவாகக்
Ys
கொண்டு இணைமயக்கங் கூறியதும் ஆம். களை பறிப்போர்.
க்.
அடியார்
86
:
10
கயை வரப்பின்மேல் எ.நிதல் ; குறுந். 809 : சிலப்.
ழ் மகளிர் இடைகளே இல்லாது அவை அழிந்தன போன் றிருந் தனர்

என்றதால், அந்நாட்டு மற்றை

உயர் குலமகளிரின் இடை

முதலிய

அங்கலக்ஷணச் சிறப்புகள் கூறாமலே அமையும் என்பது நோக்கத்
*விரையத் தேர் ஊர் ', என்றது: தமயந்தியை அடைய
தக்கது.
அந்நளன் ஆசையாற் கொண்ட விரைவை முன் (65) செய்யுளில்
என்க.

இங்கும் வலியுறுத்தியது

உள்ளதுபோல

குறிப்பு :--இச்

உள்ள இடத்தில்

செய்யுள்,

மருதத்தஇணையைச்

கடனாடஹூர்க்கு

என்று

இிறப்பிப்பதாக

முடிவது பொருத்தமாக

*
இல்லையாதலின், * கட்டி, கரையத்தே னூறுங் கரைகாடஹூர்க்கு
என்பது போன்ற பாடம் இரு£ஃக வேண்டுமெனத் கோன்றுகின்றது ;
கரை - நிலப்பகுஇ. மேலும், வி.தாப்பகாடு மத்தியப் பிரதேசத்தில்

ஒரு பகுதியாகத் தெரிவதால்,
இது நன்கு ஆராயத்தக்கது.
பிம்.

அங்குக்

1: மேல் வரம்பில,

கடல்

2. ஏரடிப்ப,

இல்லை. ஆகலின்,

ஏரெடுத்த;,
(53)

4: ரூக்கின்றான்.

“01. சடைச்செந்நெல் பொன்விளைக்குந் தன்னாடு பின்னாக்
கடற்ருனை முன்னாகக் கண்டான்--அடற்கமைந்த
வில்லியரும் பொற்ரும வீமன் றிருமகளாம்
நல்லுயிரும் வாழு நகர்,
சடை செம்
மெல் - சடைச்
சம்பா
என்னும்
ஒருவகைச்
செந்நெல், பொன் விக்கும் - பொன் போல அழகாக விளைந்து
கோன்றும், தன நாடு பின்னா - கனது நிடக காடு பின் இருக்கவும்,
கடல் ,தானை முன்னா - கடல் போன்று பரந்து விளங்கிய கன் சேனை
கள் தனக்கு முன் செல்லவும், அடற்கு அமைந்த .- போர் புரிவதற்கு
ஏற்ற வீரமமைந்த, வில்லியரும் - வில்லேந்திய வீரர்களும், பொன்

காம

- பொன

மாலைகள் அணிக்,

வீமன் இருமகளாம்

- வீமராஜன்

7, சுயம்வர காண்டம்
அழகிய

மகளாகிய

தமயந்தி யென்னும்,
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நல் உயிரும் - தனது

சிறந்த

உயிரும், வாழும் - வாழ்ந்து வரும், ஈகர் - குண்டினபுரி
என்னும்
நகர.த்ைத, கண்டான் - களன் தன் எதிரே கண்டு அங்குப் போய்ச்
சோரந்தகான்.

சடைச் செக்கெல் - சடை பின்னியது போலப் பொன்னிறத்த
அழகோடும் விளங்கும் கதிர்களையுடைய ஒருவகை நெல்;
இது
குஞ்சை,
என்னும்
தழைந்த

தஇருசிராப்பள்ளி மாவட்டங்களில் பயிராகும் சடைச்சம்பா
நெல்,
இவ்வகை
கெற்பயிர் சடைபற்றியது
போல த
கதிர்களால் நிறைந்து தானியம் வாசி காணும் ஆ.கலால்

சடைச் செந்நெல் எனப் பெயர் பெற்றது.
பொன் விளைக்கும் என்ப
குற்கு, ௮.தன் விலையால் பொன்னின் வருவரய் அ இகம் உண்டர்க்கும்

எனப் பொருள் கொள்வாரும் உளர்.
ஆனால் முற்கூறியஇலுள்ள
இயற்கை எழிலும் நயமும் ௮.தில் சிறவாமை காண்க.
வில்லியரை
இங்குக்

என்க.

கூறியது,

இணி,

நகர்க்குப்

படை,

புறப்பட்டு வரும்

அரசன்

பேருறுப்பர்கலின் ,

நளனுக்குப் பின்னே நிட தாடும்,

முன்னே வி.தர்ப்ப நாடும் இருக்க அவன து சேனை முதலிய பரிவாரங்
கள் இடைவழி மெங்கும் அடர்ந்துசென்றன என்ன லும் ஆம், இது,
ச தரபிராட்டியின் இருமணத்திற்குச் சென்ற

surs சக்கரவர்த் இயின்

பரிவாரத்தின் மிகுதியை,
* உழுந்திட விடமிலை யலக மெங்கணும்
அழுந்திய வுயிர்க்கெலா ம்ருட்கொம் பரயினான்
எழுந்தில னெழுந்திடைப், படருஞ் சேனையின்
கொழுந்து போய்க் கொடிம்இன் மிதிலை கூடிற்றே,”
(கம்ப, பால. எழுச்சி : 23.)
என்னு கல்வியிற் பெரியார் சிறப்பித்க)க

நம் நூலாசிரியர் என்னலாம்.
,தன்னாட்டு மக்கள் பின்னே

இனி,
தஇடைத்தால்

எடுத்காண்டுகொண்டார்

இங்குத் கன் நாடு
வரவும்,

பின்னாக

என்ற து,

எனக் கொள்ளலுமாம்.

* உடற்கமைந்த வில்லுயரும் பொற்றாம் £? என்ற
௮து,

உடலுக்குப்

பொருத கமாக

பரடவ்

அமைக்கனவும்,

அவள் அழகின் ஒளியால் தம்மொளி உயரப் பெற்றனவுமான பொற்
ரம் வீமன் இரும்களரம் எனப் பொருள் கொள்ளலாம்; ௮-து. பின்
பூணுக் கழகளிக்கும் பொற்றொடி ? (146) என ஆரியர் கும்யந்து
யைச் கிறப்பிப்பதுற்கும் ஏற்ற தாகவும் அமையும்,
ஈல்லுயிரும்,
நளனுடைய உயிரினும் சிறக்க தமயந்தியும் எனக் கொள்க. <9) 510
வது, கனனது உண்மையான உயிர் தமயந்தி என்பதாம்,
ஒப்பு £
கம்ப. சுந்.தர) 5285.
பி-ம்.

2. உடற்கமைக்த,

உடற்கமைந்த.

2, வில்லுயரும் பொற்றேரும்; வீமன் திருமகளும்,

(54)

நளவெண்பர்
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நரரதமுனிலர் வானுலகு சென்றது.

நெற்றித் தனிக்கண் ணெருப்பைக் குளிர்விக்கும்
கொற்றத் தனியாழ்க் குலமுனிவன்--உற்றடைந்தான்

68.

தேனாடுந் தெய்வத் தருவுந் திருமணியும்
வானாடுங் காத்தான் மருங்கு.
கெற்றி
உள்ள

தனி

ஒப்பற்ற

சண்

- சிவபெருமானுடைய

கண்ணின்,

நெருப்பை - கீயின்

நெற்றியில்
கொடுமையை,

குளிர்விக்கும் - குளிரும்படி. ௮டக்குவிக்கும், கொற்ற தனி யாம் குல
முனிவன் - தாம் மேற்கொண்ட செயல்களில் வெற்றி பெறுபவரும்,
ஒப்பற்ற மகதி என்னும் வீணையையுடையவரும், முனிவர் தலைவரு
மான நாரத முனிவர், கென் காடும் - வண்டுகள் தேடியடையும்,
தெய்வ தருவும் - தெய்வத் தன்மையுள்ள கற்பக விஞுக்ஷ த்தையும்,
- இருமணியும் - சிந்தாமணி என்னும் தெய்வத் தன்மை வரய்ந்த இரத்
இன த்தையும், வான் நாடும் - வானுலகத்தையும், காத கான்... தனக்கு

உரிமையாகக் கொண்டு காத்து வந்தவனான இந்திரனது,
அருகே, உற்று அடைந்தான் - பொய்ச் சேர்ங் தார்.

மருங்கு -

அனை ததுயிரையும் காமத் தீயால் எரிக்கும் மன்மதனையே எரித்த
ஒப்பற்ற

கண்

ஆதலின்,

தனிக்கண்

னது நெற்றிக் கண்ணின் கொடிய

எனப்பட்ட து,

கெருபபையும்

யாழிசை குளிர்வித்துச் €களமாக்கும் என்ற தால்,

நாரத

சிவபெருமர

முனிவரின்

அ.கன் ஓசையின்

இனிமையின் ஏற்றங் காரணமாகக் கொற்றத் கனியாழ் என்னப்பட்
டதும் ஆம். பிரம குமாரரும், 0தவரிஷியம் ஆ கலால் குல முனிவன்
என்னப்பட்டார். முனிவன் என்பதை, கொற்ற முனிவன், தனியாழ்
முனிவன்,

குல முனிவன் என

இயைக்க,

கற்பகத் தரு, கேட்டதை

அளிக்கவல்ல ஒரு தெய்வ விருக்ஷம்; சிர் தாமணி, நினது கை த
அளிக்கவல்ல தெய்வச் சிறப்பமைந்த ஓர் அர.தனம்; கருவும், மணி
யும் வானாடும் : உம்மைகள் எண்ணுப் பெரருளன:
இங்கு நார.த
ரோடு பர்வதர்

என்ற முனிவரும் இந்.திரனிடஞ்

சென்றதாக

YS

Oro களோபாகீயானம் கூறும்.

பி-ம்,

8, தானாடும் சேவும் தருவர் திருமறையும்; தருவும் இிருவுறையும். (55)

1. சுயம்வர காண்டம்

63.

இந்திரன் நாரதரை விலுவியது.
69.

வீரர் விறல்வேந்தர் விண்ணாடு சேர்சின்ரர்

ஆரு மிலராலென் றையுற்று--நாரதனார்
நன்முகமே நோக்கினா னாகஞ் சிறகரிந்த

மின்முகவேற் கையான் விரைந்து.
நாகம்

தொழித்த,

சிறகு

அரிந்த

- மலைகளின்

இறகுகளை

மின் முக வேல் கையான் - மின்னல் போல

அறுதி

ஒளி

விசும்

நுணி (அல்லது) வர்யைஃ கொண்ட வச்சிராயுகம் என்னும் படையை
யுடைய இந்திரன், வீரர் - போர்த் தொழிலிற் சிறந்த வீரர்களும்,
விறல் வேந்தர் - பராக்கிரமம் வாய்ந்த அரசர்களும்,

விண் காடு

சேர்

இன்றார் ஆரும் இலர் ஆல்-இந்தச் சுவர்க்க காட்டை வந்து சேருபவர்
(இப்பொழுது) ஒருவருமே இல்லையே ! என்று, ஐ உற்று - சந்2தகம்
அடைந்து, காரதனார் - அந்த காரக முனிவருடைய, கல் முகமே- இரு
முகத்த, விரைந்து கோக்கினான் - விரைந்து பார்த்துக் கேட்டான்.
பகைவர்க் கஞ்சாது எஇர்த்துப்போரில் மாண்டவர் வீரசுவாக்கம்
என்னும் வானுலகப் பகவிமை அடைவர்.
அவ்வாறு வீரர் ஒருவ
ரும்

இப்பெர்ழுது

அப்

பதவிக்கு

வராமையால்

அகன்

காரணம்

யாதோ என்று ஐயுற்றுத் திரிலோக சஞ்சாரியாகிய நாரத முனிவரைக்
கண்டு விரைந்து கேட்டான் இந்திரன் என்பதாம்.
வீரர் விறல்
வேந்தர், என்பைத ஒரு தொடராகக்கொண்டு வேக் தருக்கே ஆக்கப்
பொருள் கூறினாரும் உண்டு,
முற்காலகுதில் மலைகள் யாவும் சிறகு
களுடையனவாய்
இருந்து,
ஓரிடமிருந்து
மற்ோரிடத்துக்குப்
பறந்து
சென்று
இறங்கி
அங்குள்ள பிராணிகளுக்கும்
மற்ற
பொருள்களுக்கும் பெருங்கேடு விள ததமை கண்ட இந்திரன், ௮ம்
மலைகளின் சிறகுகளைத் தன் வச்சிரப்படையால் அறுத்து அவை
இடம்விட்டுப் பெயராவண்ணஞ் செய்தான் என்ற புராணக் கதை
இங்குக் குறிப்பிடப் பெற்றது. இச் செய்தி பின்னும், 48, 78 பாடல்
களிலுங் கூறப்பெறுவது காண்க,
நாகம்: சுவர்க்கம், பாம்பு, யானை,
ஒரு மரம், மலை எனப் பல பொருள்களைக் குறிக்கும் ஒரு பெயர்த்
இரிசொல்,
இங்கு, காகம் சிறகரிந்த..........
வேல் என்றது, .
மலைகளின் சிறகரிந்தது வச்சிரப்படையே
எனினும்,
வேற்படை
யையே இறந்த போர்க்கருவியாகக் கூறும் தமிழ் வழக்கைப் பின்பற்றி
என்க.
இச் செய்யுள் ஒரு பிர.இயில் இல்லை.
-நி-ழ்,

2,

ஆரு மிலரேயென,

ஆரு

மில்யோவென்.

5.

நாகச் சறகறுத்த ; றையரிந்த,

:
்

(66).
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நாரதர், தமயந்தி சுயம்வரத்தையும் அவளது எழிற் சிறப்பையும் கூறியது.
்த
70. வீமன் மடந்தை மணத்தின் விரைதொடுத
னனா
மாம
தாமம் புனைவான் சயம்வரத்து--

போயினா ரென்றான் புரந்தரற்ருப் பொய்யாத

வாயினான் மாதவத்தோர் மன்.

வரய்ச்செரற்களையுடைய
வாயினான் - தவருத
பொய்யர்த
முனிவர்களுக்குத்
மன் - பெரும் தவ
வரும், மா தவத்தோர்
- இந்திரனுக்கு,
ற்கு
முனிவர், . 'புரந்தர
நாரத
தலைவருமான
ின், மணத்தின் வீமன் மடந்தை - வீமராஜன் புதல்வி தம்பந்திய
இருமண த்தை முன்னிட்டு ஏற்படுத்தியுள்ள, சயம்வர த்து - சுயம்
தொடுக்கப்பெற்ற,
வரத்தில், விரை தொடுத்த - வாசனையோடு
, மா மன்னர்ட்டு
பொரு
தாமம் புனைவான் - மணமாலையை அணியும்

பேரரசர்கள் யாவரும், போயினார் என்றான் - போயுள்ளார்கள்'

கூறினார்.
நாரதர்

தவசியருள்

மன்,

தோர்

இறந்தவராவர்

ஆகலின்.

பொய்மாத

என்னப்பட்டார்.

என்று

மாதவத்
அவர்

வாயினான் 2

வாய்சீ சொல் என்றும் தவறாது பலிக்கும் என்பது. சுயம்வரம் என்ற
சொல் இங்கு மோனை ஓசையின் ஒற்றுமைச் சிறப்பு நோக்கி, சயம்
வரம் என்ராயிற்று.
(57)
பிம்.

1: விரைந்நிதடுத்த.

2- சயழரத்துா

71. அழரு சுமந்திளைத்த வாகத்தான் வண்டு

பழகு கருங்கூந்தற் பாலவை--மழகளிற்று
வீமன் குலத்துக்கோர் மெய்த்தீப மற்றவளே
காமன் றிருவுக்கோர் காப்பு.

(மேலும்

காரதமுனிவர்)

சுமந்து இக£த்த

* அவள் - அந்தத்

தமயந்தி, அழகு

ஆகத்தாள் - பெண்களுக்குரிய அழகை

மிகுதி

யரகச் சுமந்து, ௮.தனால் இளைப்புற்ற சரீரத்தையுடையவள், வண்டு
பழகும் கரும் கூந்தல் பாவை - வண்டுகள் விட்டு நீங்காது என்றும்

தொடர்ந்து வந்து தங்கப் பழகும் கரிய கூந்தலையுடைய ஒரு பதுமை

போன்றவள் ;

போன்ற,
Sub -

அவளே

மழ:

களிற்று

- இளமைப்

வீமன் - வீமராசனது
ஓர்

அழியாத

விளக்குப்

- அ-த,தமயந்தியே,

செல்வத்திற்கு,

போன்றவள்;

காமன் தஇிருவுக்கு

ஓர் காப்பு - ஓர்

இடம் போல்வாள்,

பருவத்து

ஆண்

குலத்துக்கு - மரபுக்கு,
மற்று

-

மேலும்,

- மன்மதனுடைய

அரண் அல்லது
்

யானை

ஓர் மெய்

பாதுகாப்பான
ப

1. சுயம்வர காண்டம்
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அழகு...... ஆகத்தாள் :
அழகெல்லாம்
வந்து தங்கியதால்
அதனைத் தாங்க முடியாமல் இளைத்துப் போன சரீரத்தையுடைய
வள்) இது, ஸ்ரீ கம்பநாடர், : அழகெலா
மொருங்கே கண்டால்
யாவரே யாற்ற வல்லார் ' (கம்ப, பால. கோலங்காண். 90) னைறும்;
நலம் பொறை கூர்கரு மயில் ' (ஆரணிய, 74/27) என்றும் பிராட்டி

இறத்து

அருளியவற்றை

என்னலாம்.

அடியொற்றி

எடுத்தாளப்

வண்டு............ கூந்தல் : அவள்

நறுமண த்தை

பெற்றது

கூந்தலின்

நாடி வந்து வண்டுகள் நாளும் அகரும்

இயற்கை

பழக்கத்தைக்

கொண்டன என்பதாம். மெய்த தீபம்; தூண்டாது என்றும் கின்றொ
ளிரும் விளக்குப்போன் றவள்; தபம் இவ்வுவமை இந்நூலில் தமயந்தி
,இறத்து, மேலும், 77, 195, 292 ஆகிய பல இடங்களிற் கூறப்
பெறுவன காண்க, காமன...... கரப்பு : காமன் செல்வமான மகளிர்
அழகுகளைச் சேமித்து வைத்த ஒரு கருவூலம் ஆவள் என்னலும்
ஆம்.
அவளே: ஏகாரம் தேற்றப் பொருளது,
(58)

அச்சுயம்வரத்திற்கு இந்திரன் முதலிய தேவர்கள் புறப்பட்டது.
12.

மால்வரையை வச்சிரத்தா லீர்ந்தானும் வானவரும்
கோல்வளைதன் மாலை குறித்தெழுந்தார்--சால்புடைய
விண்ணாடு நீங்கி விதர்ப்பன் றிருநகர்க்கு
மண்ணாடு நோக்கி மகிழ்ந்து.

வசீசிரத்தால் மலைகளை,
- பெரிய
ஈர்ந்தானும் - பிளந்து சிறகு அரிந்த
மற்றை, யமன், வருணன் அக்னி
வானவரும்
ரனும்,
தேவர்களும், கோல் வளை தன் மாலை குறித்து - அழகிய

மால் வரையை
வச்சிராயுதத்.இனால்,

வேலைகள் அமைந்த

மணமாலையை

வகயல்கள்

அடையுங் கருத்தைக் கொண்டு, சால்பு உடைய விண

நாடு நீங்கி - பெருமையையுடைய

மண்

நோக்கி - பூவுலகை

காடு

விதர்ப்ப

நாட்டரசனான

நகருக்கு, மஇழ்ந்து
புறப்பட்டனர்.

வீமன்

தம் வான

காட்டை

விதர்ப்பன்

நோக்கி,

விண்ணாடு

நள

நீங்கி,

விட்டு

நீங்கி,

இருககரக்கு -

அழகிய குண்டினபுரம் என்னும்

எழுந்தார் - போக

மனமஇழ்ச்சியடன் எழுந்து

மால்வரையை...... வானவரும், கோல்வளை
சரல்புடைய

இந்தி
ஆகிய
சித்திர
சுயம்வர

தமயந்தியின்

அணிந்த

தனது

விதர்ப்பன்

தன் மாலை குறித்து;

இருககர்க்கு,

மண்ணாடு

நளவெண்பா
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் கொள்க.
கோக் மஇழ்ந்து எழுந்தார் என இயைத்துப் பெர்ருள
பண்புத்
இது
இங்கு
கோல்வள (184); கம்ப். ஆரணிய: 205; 879,
ாய்தீ தமயந்தி
தொகைப் புறத்துப் பிறந்த அன்மொமித் தொகைய
(59)
யைக் குறிப்பது,
1. வச்சிரத்தா லீர்த்தானும்.

பி-ம்,

2. கோல்வளை தன்னைக் குறித்தெழுந்தார்; குறித்தெழுக்தே;.

9. விதர்ப்பன் நிருஈகர்க்சாய் ; றிருஈகரம், திருமசட்காய்.
மதித்து,

நயந்த;

4, நன்னாடு கோகி

நளனைத் தேவர்கள் வழியிற் கண்டது.

73.

பைந்தெரியல் வேல்வேந்தன் பாவைபாற் போயினதன்

சிந்தை கெடுத்ததனைத் தேடுவான்-முந்தீ

வருவான்போற் றேர்மேல் வருவானக் கண்டார்

பெருவானிற் றேவர் பெரிது.
தெரியல்

பைம்

அரசனான

வேலேந்திய

புதிய

மாலை

களன்,

பாவை

-

யணிக்கத,

WOT FOES

தன்னைவிட்டு

.. ௮ம்௦உனததைத்

தேடுவான்

தன் சிக

ஓர் இரதமேதி
-ை
வான
பொருந்திம

பெருமை

முதலான)

ட கவர்கள்,

பைம்

-

அதனை

பொருட்டு,

போல,

தேர்

முந்தி

மேல்

வரு

வானில் தேவர்பெரு
வரும் அவளை,
இந்திரன்
ூறிய
(மேற்க
வாழும்
ல்
வானுலகி
பெரிது

கண்டார் - கனருய்ப் பார்த,தனர்.

அழகும்

புதுமை;

கெட்டுப் போக

விடுதல்;

முன்னதாகத்

தேடச்

ஆகும்.

கெடுத்து.

இழந்து,

போக்கடித்து
தேடி அடையும்

வருபவனைப்

வருவான் போல் - முற்பட்டு

.. பதுமை

போயின

பால்

போன்று அழகமைந்த தமயந்தியிடம் போன,
SOT

வேந்தன் -

வேல்

முந்து

செல்லும்

கெடுத்தல் - இழத்தல்,
ஆம்:
ஒரு பொருளை இழந்தவன் ௮.கனை

இயல்பை

இங்கு

உயர்த்தியது

ஜம் பெரும்பூதங்களுள் பெரியதும், அவற்றின்
வான் ; இதனை
பிறப்பிடமாவதும் ஆய
அவற்றின்

பெருவான்:

மூற்பட்டதும்

* வரனின்

றநிழிந்து

வரம்பிகந்த

மாபூகத்தின்

வைப்பு”;

(கம்ப.

௮மோத், 1) ;) என்றதாலும் அறியலாம்.
யி-ழ்.

1, வேனஎனும், வேய் ஈனும்,

2. தேறுவான்,

தேடுவபோல்,

Cpait

பெயர்ந்து,

(80)

2, சுயம்வர காண்டீம்
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இந்திரன் நளனைத் தமயந்திபால் தூதுசெல்ல வேண்டியது.
காவற் ருடைவேந்தைக் கண்ணுற்று விண்ணளர்கோன்
ஏவற் ரொழிலுக் கிசையென்௫ன்--ஏவற்கு

மன்னனு நேர்ந்தான் மனத்தினான் மற்றதனை
இன்னதென வோரா திசைந்து.
விண்ணவர்

கோன்- தவர்க்கரசனான

குடை வேந்தை கண்

இங் திரன்,

காவல்

உற்று-உலகு காவலுக்கு ஓர் அடையாளமாகக்

கொண்ட வெண்கொற்றக் கொடையையுடைய அரசனான நளனைக்
என்றான-மாம்
கண்ணெ.இரே கண்டு, (4 ஏவல் தொழிற்கு இசை
மன்ன
கூறினான்;
என்று
உடன்படுவாயாக”
ஏவும் ஒரு செயலுக்கு ரீ
வனும்-நளராஜனும், ௮.தனை இன்னது என மன த.தினால் ஓராது-௮௧
கரசியத்தைத் கன் மனத்தால் இப்படிப்பட்டது என்று உணரரமல்,
ஏவற்கு-அ௮.த0 தவராஜனுடைய கட்டளைக்கு, இசைந்து நேர்ந்தான்மனம் ஒப்பி உடன்பட்டான்.

தேவேந்திரன்
முறையும்
வதே

என்க.

ஆதலின், அவன் ஏவும் தொழிலை,த்தான் செய்
பெருமையும் ஆம் எனக் கருதி இசைந்தான்

கண்ணுறுதல்-நேரிற் காண்டல் ; உறு, துணைவினை,

(61)

75. செங்கண் மதயானைத் தேர்வேந்தே தேமாலை
எங்களிலே சூட்ட வியல்லீமன்--மங்கைபால்
தூதாக வென்௫னத் தோகையைத்தன்

ஒத்தால்

கோதாக வென்ருனக் கோ.:
நோக்கி), * செம் கண் மத யானை தேர்
களனை
(இந்திரன்
கண்ககாயும் மதப் பெருக்கையுமுடைய யானை
வேந்தே - வந்த
யையும் ததேரையுமுடைய அரசனே ! தேமாலை-6,தனோடு கூடிய புதிய
மண மாலையை, எஏங்களிலே சூட்ட - எங்களில் ஒருவருக்குச் சூட்டும்
வீமராஜன்'
அமைந்த
மங்கைபால் - சிறப்பு
இயல் வீமன்
Up,
தமமந்தியிடம், தூது ஆக என்றான் - நீ தூதனாகச்
புதல்வியான

செல்வாயாக ! என்று

கூறினான் ; (அது கேட்டு),

௮கோ

- அந்த

நளனாகிய மன்னன், ௮ தோகையை . . அக்கு மயில் போன்று அழக
மைந்த தமயந்தியை, தன் ஆகத்தால் - தன மன ததன் உறுதியால்,
கோது ஆக வென்றான்-சாரமற்ற சத்கையென எண்ணி அவள்பால்

கான்

கொண்ட

கொண்டான்;

காதலை

வென்று,

அதனைத்

தன்னுள் அடக்கிக்

நளவெண்பா
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கண்களையும்
செங்கண் மதயரனை : சனத தால் சிவந்த

கருக்ளை

என்னலும் ஆம்; சிவப்பு கோபத்தைக்
யான
யும் கொண்ட
Ganwer >. தொல்.
குறிக்கும் சொல்; *கறுப்பும் சிவப்பும் வெகுளிப்
கெட்ட து. இயல்சொல், 272. தேமாலை தேம்மாலை என்பதில் மகரம்
நல
SGD அல்லது நேர்மையும் ஆம். ஆகம்-அகம் என்பதன்
458.)
விகாரம்; * ஆகத் தெழுகனல் கண்வழியுக ” (கம்ப. ஆரணிய:
,தாடகை
பால.
(கம்ப.
77:
ன கோதென் அுண்டிலள்
ு
- சக்கை:
கோத
வதைப் 56.)
:

ள் 2ம்.

காண்மாலை,

1.

9.

அதேக;

னாகத்தே.

(62)

106. தேவர் பணிதலைமேற் செல்லுந் தீரிந்தொருகால்
மேவுமிளங் கன்னிபான் மீண்டேரும்--பாவில்
குழல்போல நின்றுழலுங் கொள்கைத்தே பூலின்
நிழல்போலுந் தண்ரகுடையா னெஞ்சு.

மெஞ்சு-பூமிக்கு
தண் குடையான்
பூவின் நிழல் போலும்
௫ுடையை
வெண்
்த
நீழல் அளிப்பது போன்று விளங்கும் குளிர்ந
யுடைய களனது மனம், (அப்போது) தேவர் பணி தலைமேல் செல்
லும்-இந்இரன் முதலிய அ.ததவர்களின் கட்டலாயைத் தன் தலை
மீது தரங்கச் செய்யப் போவதாகும். ஒரு கால் - மறுபஒியும் ஒரு
மேவும் - தரன் விரும்பி
முறை, இரிந்து- அந்கிலையிலிருந்து மாறி,
யிருந்த, இளம் கன்னிபால் - இளமைப் பருவத்து ௮,த்.கமயந்தியி
டத்து, மீண்டு ஏகும்-இரும்பி அன்புகொண்டு செல்லும், (ஆகலின்)
பாவின் குழல் பேரல - நெசவுப் பரவு என்னும் நீண்ட நூல்களின்

ஊடே
குறுக்கு

அங்குமிங்குமாக

மீண்டு மீண்டு செல்லும்,
குழல்போல,

நூல் உள்ள

குழல்

போல -

கின்று உழலும் கொள்கைத்து.

நின்று அலைவுறும் ஒரு செயலையுடையதரயிற்று.

ஏ:௮சை,

மேவும் இளங்கன்னி; இளமை மேவும் கன்னி எனவும் இயைத்
பாவு-நீளமாய் நெசவுக்கு அமைந்த
துப் பொருள் கொள்ளலாம்:

ஹூ:

பூ-பூமி;

இது

என்பன

போல,

என்ற

இனி,

வடசொல்லின்

பூவின்

என்பதற்குத் தர்மரை மலரின்

குடையுடையவன்

எனலும்

திரிபு: பூவுலகம், பூபாலர்

கிழல் போலும்

நிழல் போன்ற

ஆமையும். மேலும்;

போலும் என்பதை நெஞ்சு என்பதோடு
பி-ம். 8: பூமென் னிழல்.

கண்

குடையரன்

குளிர்ச்சியுடைய
பூவின்

இயைத்தலும்

நிழல்

ஏற்கும்.
(63)

pial iisteaa a

கும் மாறிமரறிச் செல்லும் நூல்; அமைந்துள்ள குழல், இகனை
“நாடா” என இக்காலத்து வழங்குவர். பாவின் குழல்; கம்ப. பால.
இிருவவதாரப் : 750; பெருங். 4. 4 59; திருவாசகம். அடைக்கலப் : 8,
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ஆவி துரைத்தா யதுவே தலைநின்றேன்
தேவர்கோ னேயத் திருநகரிற்--காவல்
கடக்குமா றென்னென்ருன் காமநீ ராழி
அடக்குமா றுள்ளத் தவன்.

காமம் நீர் ஆழி-காமமாகிய
நீர் நிறைந்த
கடலை,
அடக்
கும்- அடக்கக் கூடிய, மாறு-மாநிய, உள்ளத்து அவன் - மனவலிமை
கொண்ட களன், அவ்விக்இரனைப் பார்த்து ஆவது உரைக்தாய்நின
உமக்கு ஆக வேண்டியதை நீவிர் கூறினிர் அதுவே தலை
கொண்டு
தலைமையாகக்
காரியத்தைத்
உங்கள்
றேன்; அந்த
செய்ய நின் ௰வனானேன்.
(ஆனால்) தேவர் கோனே-தேவர்க்கரசனே;
௮ இரு ஈகரில் - யான் செல்ல வேண்டிய செல்வம் அல்லது அழகு
நிறைந்த அந்தக் குன்டினபுரத்இல், காவல் கடக்கும் ஆறு என்கன்னிமாடத்தில் உள்ள காவலை யான் கடந்து செல்லும் விதம்

எப்படி. 2?

என்றான்-என்று கேட்டான்.

மன்னவனும்
ஏவற்கு
முன்
என்றது
நின்றேன்
தலை
காமநீராழி: arog
நேர்ந்தான் 74 என்ற உறுஇச் சொல்மாறாமல்,
சுந்தர:
குறள். 7764) கம்ப.
தைச் கடல் போற் பெரிதென்பது;
உள்ளத்
ஆறு
அடக்கும்
72:88.
470; சலக : 2508; பெருங். 4,

கவன் - அடக்கும் வழியையுடைய மனத்து நளன் என்னலும் ஏற்கும்.
பிம்,

18.

1.

அவனிரைத்தாய்.

9.
4.

தேவர் கோகேயத்,
தேவர்க்குந்தேக; திருமாறிற்,
அடக்குமா ௮ள்ளத் தவன்,

(64)

வார்வெஞ் சிலையொழிய வச்சிரத்தான் மால்வரையைப்
போர்வெஞ் சிறகறுத்த பொற்ரருளான்--யாருமுனைக்
காணார்போய் மற்றவளைக் காணென்றான் கார்வண்டின்
1ாணாருந் தாரானைப் பார்த்து.

வார் வெம
சிலை ஒழிய- நீண்ட
பயங்கரமான
தோற்ற
நீங்க,
அது
ஒளிந்த
கடலில்
மலை
என்னும்
மூடைய, மைந்நாகம்
Ane
Gun
போர்
்,
வச்சிராயுகுத்தால
வச்சிரத்தால் - தனது
அறுக்க - (எழுந்து) வந்து போரிடவல்ல மற்ற மலைகளின் கொடிய

சிறகுகள் அறுத்தொழித்த, பொன் தோளான்
- அழகிய
கோள்

க௭யுடைய இந்திரன, கார் வண்டின் - கரிய வண்டுகளின், பாண் பாட்டுக்கள், ஆரும் - கம்பி விளங்கும்,
நளனை, பார்த்து . கோக்கு, * யாரும் உணை
னப் பார்க்க மாட்டார்,

அவளை

காரான - மாலையணிந்த
காணார் - ஒருவரும் உண்

காண் என்றான் - அந்தத்

“யை நீ போம்ப் பார்” என்று கூறினான்.

மற்று £ அசை,

தமயந்தி

நளவெண்பர்
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கம்ப.

மைகர்கம் கடலில் ஒளித்த வரலாறு,

சுந்தர், கடல்தாவு

பிறர் அறிமா

இந்திரன் களனுக்கு அவனைப்

படலத்திற் காண்க,

ிரத்தை உபதேசித்து
வண்ணம் மறைக்கவல்ல திரஸ்கரணி என்ற மந்த
ம், SO) Obs
அனுப்பினான் என வடமொழி களோபாக்யானமு

பாண் : பண் என்பதன் திரிபு.

முங் கூறும்.

நிலையொளியே, Aen ow

2

பிம்.

&. பாணுறும் தாரானைப்.

8. நியவளைக,

ss:

(66)

்

நளன் தூதுசென்றதும், தமயந்தியைக் கண்டதும்.

79. இசைமுகந்த வாயு மியறெரிந்த நாவும்

திசைமுகந்தா லன்ன தெருவும்--வசையிறந்த

பொன்னாடு போந்திருந்தாற் போன்றதே போர்லிதர்ப்ப
நன்னாடர் கோமா னகர்.

சிறந்தவ
காடர் கோமான் - போரிற்
விதர்ப்ப ௩ல்
போர்
பிம்
னும், விதர்ப்பம் என்னும் சிறந்த நாட்டினர்க்கு அரசனுமான

ராஜனுடைய, நகர் - தலைககரமான குண்டினபுரம், இசை முகந்த
வாயும் - rg Gar அல்லது புகழ்களைத் தம்மிடம் அள்ளி அடக்கிக்
ளை
கொண்ட வாயில்களாலும், இயல் தெரிந்த காவும் - சாஸ்.இிரங்க
அறிந்துணர்க்த காவினரான மேலோர்களாலும், இசை முகந்தால்
அன்ன

தெருவும் - 'இசைகளையே

கொண்டவை

தம்மிடம் அடக்கிக்

போன்று (பெரிதாய் விளங்கும்) தெருக்களாலும், வசை இறந்து குற்றமற்ற, பொன் மாடு போந்து இருந்தர்ல் போன்றது - சுவர்க்க
நாடே அங்கு வந்து தங்கியிருந்தது போன்ற சிறப்புடன் விளங்க

யது.

ஏ; MOF.

கோமான் - போர்.த் தெழிலிற்
ஈன்னாடர்
விதர்ப்ப
போர்
றந்த விதர்ப்ப கன்னாட்டினர் அரசனான வீமன என அந்நாட்டு மக்

களின் போர் வலியைக் குறித்ததும் ஆம்.

இசை முகந்தவாய் - பிற

நாட்டினர் கூறும் புகழ்களைத தம்மிடங்கொண்ட வாயில்களையுடைய

குண்டினபுரம் என்க;

அதாவது

௮ந்காட்டுச்

பிறநாட்டினர் வந்து பாராட்டுவர் என்பதாம்.

வாயில்கள் தோறும் இன்னிசை முழங்கிக்
கொள்ளலாம்.

இயல்

தெரிந்த

சிறப்பை

நாடொறும்

௮க்ககர் வீட்டு

இனி,

கொண்டிருக்கும் எனவுங்

நாவும் - அந்ககர்

மாந்தர்

யாவரும்

சாஸ்திர ஆராய்ச்சியில், அல்லநு அவற்றில் உரையாடலில் வல்ல
நரவலர்கள் என்பதாம்; * தெரிவன நூல் £ என்று, முன் (18) இல்

கூறியுள்ளமையுங்

காண்க,

இசைமுகந்தா

லனன

தெரு;

ஓடப்பு,

7. சுமம்வர கர்ண்டீம்
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தேயத்தர்ர் தேயஞ்சேறல் தெருவிலோர் தெருவின் சேறல் : ; என்ற
பாடம்

(கம்ப.

பி-ழ்.

Fb ST.

180.)

1. இசை

பிறந்த நாவும் ; இசைதிறந்த

மியலறிந்த காவும் ற; இசை
2.

80.

திறந்த

திசைதிறந்தா லன்ன,

வாயும்,

இசைபிறந்த வாறி;

வாயும்.

திசைநிறைந்தா லன்ன தெருவும்:, ப வகைதுறந்த, (66)

தேங்குவளை தன்னிலே செந்தா மரைமலரப்
பூங்குவளை தாமரைக்கே பூத்ததே--ஆங்கு

மதுநோக்குந் தாரானும் வாணுதலுந் தம்மில்

பொதுநோக்
ஆங்கு

-

கெதிர்நோக்கும் போது.

அந்நகர்க்

கன்னிமாடத்தில்,

னும் - வண்டுகள் தேனை

கோக்கி

வரும்

மது

நோக்கும்

மாலையையுடைய

தாரா

ஈ௩ளனும்,

வாள நுதலும் - ஒளிதங்கிய நெற்றியையுடைய தமயந்தியும், தம்மில்,தங்களுள்,
பொது
மோக்கு எதிர்நோக்கும் போது - எதிர்பாராது
இயல்பாய் ஏற்பட்ட பார்வையில் ஒருவர்க்கொருவர் கேரே கண்ட
பொழுது, தேம் குவளை தன்னிலே - தகமயந்திமின் தேனோடு கூடிய
நீலோற்பலம் போன்ற
கண்களில், செம் தாமரை
மலர - நளனது
செந். தாமரை மலர் போனற
கண்கள் மலர்ந்து தோன்ற, (அதாவது
நளன் முதலில் அவளைப் பார்க்க) பூம் குவளை . அழகிய
குவளை
மலர் போன்ற அவளது கண்கள்,
காமரைக்கே - நளனது
கண்க
ளாகிய 9,6 ,தாமரை மலரைக் கண்ட நிலையிலே, பூத்தது - நோக்கி
மலர்வ தாயிற்று.
மது - தேன்:

இங்கு

மதுகரங் என்ப இன்

கடைக்குறையாகவுங

யின் கண்களில் களனது

அதனை

களன

வண்டிற்கு

முதலில்

ஆயிற்று.

கொள்ளலாம்.

தாமரை மலர் போன்ற

செல்ல, தமயந்தி கண்களும் களனது
அதரவது,

நாடும்

தமயந்தி

கண்களின் கோக்கஞ்

கண்களிற் புலப்படுவ தாயின,

தமயந்தியை

“நோக்க,

அவளும்

களளேை

நோக்கினாள் என்பதாம். முதலில் களன் குமயந் தியை நோக்கிய தாகக்
கூறியது, ஈற்குல மகளிர் ஓர் ஆடவ
மூன குறித்து கேர் நோக்கு

தல், அன்னோர்
பரனதும் ஆம்:

இயற்கை குணங்களுக்கு இயல்பில்லாமையும் புறம்
இஃது இலக்கணம வகுத்துள்ள நெறியையும் உட்

கொண்டதோடு, * அண்ணலும் கோக்கினா எவளும் நோக்கினாள்.”

(கம்ப. பால. : மிதிலைக்காட்டி:

85) என்ற

கல்வியிற் பெரியாரின்

அருளிச்செயலைப்
பின்பற்றநியமைந்தது
எலானலுமாம:
மேலும்,
கண்ணொடு கண்ணிணை கோக்கொக்கின் வாய்சசொற்கள், என்ன
பயனு மில *; (குறள், 1100) என்றபடி ஒருவர்க்கொருவர் நோக்கின இந்.

2D

நளவெண்பா்

"நோக்கமே அன்னோர் ஊழ்வினை கூட்ட வந்த தெய்வக்கா தலில் ஒன
DS கலந்து உறவாட த கொடங்கின என்க. குமயந்தியின் கண்ணுக்

செந்தாமரையும்

கண்ணுக்குச்

குச் குவளையும், களன்

உவமைகள்

குவளை இரவில் மலரும் பூவும், ,தாமரை பகலில் மலரும்
ஆயின.
போதும் ஆயினும், குவளை ,தாமரையைக் கண்டே மலர்ந்தது எனக்
கூறிமது, விரோ.காலங்காரம் என்னும் முரணணியும், இல்பொரு
ளுவமையும் ஆம். குவளையும் ஆாரமரையும், இங்கு உருவகமாகக

பொது

நின்றன.

குறித்து

களக்

நோக்கு- முன்

கண

எதிர்பாராது

குற்செயலாய் ஏற்பட்ட பரர்வை.
2. தாமரைமே

பி-ழ்.

நளனைக்கண்ட.

91.

(67)

லோ க்கு.

தமயந்தி நிலை.

நீண்ட கமலத்தை நீலக் கடைசென்று

நீண்டு மளலிற் றிறந்ததே--பூண்டதோர்
அற்பின்ருழ் கூந்தலாள் வேட்கை யகத்தடக்கிக்

கற்பின்ருழ் வீழ்த்த கதவு.
பின் தாழ் ௮ல் கூக்தலாள் - பின்னே காழ்ந்து தொங்கிய
இருள் போன்ற கரிய கூந்தலையுடைய தமயந்தி,
பூண்டது ஓர்
டவட்கை - (அன்னப்புள் களனது சிறப்புக்களை எடுத்துக் கூறியது
லிருந்து ௮அவன்பாற்) கொண்ட ஓர் ஆசையை, அகத்து அடக் வெளிவிடாமல் சன் மனத்திற்குள்ளே அடக்கிவைத்து, கற்பின்
தாழ் வீழ்து,௪- கற்பாகும் தாழ்ப்பாளை உள்ளே பதியப்போட்ட,
கதவு - அவ்வலிவு அமைந்து KFA,
நீண்ட கமலத்தை - நீண்ட
தாமரை மலரிதழ் போன்ற களனது கண்களை, நீல கடை சென்று தமயந்தியின் நீல மலர் போன்ற கண்களின் நுனிகள் (அதாவது
கடை

விழிகள்

பொழுதே,

போய்)

இண்டு

மளவில் - கண்டிய

இறந்தது - இறந்து கொண்டது.

இனி,

காழ்

அகத்தடக்கிக்

கூந்தலாள்,

கற்பின்றாழ்

பூண்டதோர்

வீழ்த்த

(கோக்கிய)

அப்

ஏ: ஈற்றசை,

கதவு,

அற்பின்
நீண்ட

வேட்கை
SDD, GOOG

நீலக்கடை சென்று இீண்டுமளவிற் நிறந்ததே என இயைத்துப்
பொருள் கொள்ளலும் ஏற்கும்; அற்பு : அன்பு என்பதன் வலித்

$0

விகாரம்:

ர்

47);

என்தமையும்

வீழ்த்த

* அற்புக் காழி
அன்பிற்கு

இதனை

கதவு ;--இது,

யனானரிச் சந்திரன்*

(அரிச்சந்திர.

முண்டோ வடைக்குந்தாழ்' ; (குறள். 77)

வலியுறுத்துவது
: காமக்

சணிச்சி

காண்க.

யுடைக்கும்

கற்பின்றாழ்
நிறையென்

7,

ணும்,

சாணுதுதாழ்

சுமம்வர காண்டம்

வீழ்த்த

அடியொற்றியமைந்தது.
(80)இல்

கூதிய,

கதவு”,

(குறள். 1257)

களதமயந்்இயரின்

தாமரை

குவளை

WS

மலர்களைக்

என்றதை

கண்களுக்கு
முன்
கொண்டே இங்கும்

விளக்கப் பெற்றமை காண்க,
மேலும், ௮ல் பின் தாழ் கூந்சலாள்,
என்பதற்கு, இருள் பின்னே தாழ்ந்து தொங்குகன.ந கூந்தலாள்
எனவும்; இருள் வெட்டுப் பினவிட்டுத் தாழ்ந்த தொக்கும் கூந்த
லாள் எனவும் பொருள் கூற இடமாதல் நோக்கத்தக்கது,
இனி
பின் - பின்னல்
அல்லது சடையும் ஆம்;
(பிங்;
:பின்னொடு
முடி.த்,த மண்ணா முச்சி* (அகநா. 75 - 2) என்பது காண்ஃ
குல் - ஆழ்ந்து பதியச் செய்தல்,
6 இரு நிலம் பிளக்கவேோ

கும்மே (நறுந்தொகை);
* கொழுங்கொடி.
கும்மே £? (புறநா. 109 : 6) என்பன போல.

பி-ம்.

82.

83:

அகத்தடைத்த,

உய்ஞ்சு கரையேற

4.

SYS
வீழ்க்

வள்ளிக் கழங்கு விழ்க்
கொண்டு கூட்டு ஆகும்.

கோத்த கதவு.

(68)

வொட்டுங்கொ லொண்டொடியாள்

நெஞ்சு தடவு நெடுங்கண்கள்--விஞ்சவே

நீண்டதோ வங்நனே யிங்நுனே நீண்மலராள்
ஆண்டதோண் மன்ன னழகு.
நீள் மலராள் - நீண்டு வளரும்
தர்மரை
மலர் மீதுள்ள
திருமகள், ஆண்ட
- தனது இடமாக
ஆண்டுகொண்ட,
தோள்
மன்னன் - கோள்களாயுடைய
அரசனான களனது,
அழகு - அழ
கானது,
விஞ்ச - மிகுந்து வளர்ந்து ஓங்க, ஒள் கொடியாள்ஒளிபொருந்திய
வயல்களை
அணிந்த தமயந்தியின்,
கெஞ்சு
குடவும் நெடும் கண்கள் - கண்டோர் மனத்துள் ஊடுருவிப் புகுந்து
தடவும் நீண்ட விழிகள், அங்ஙனே இ௫்ஙனே - (களனது வலப்புறம்
இடப்புறம் உள்ள இருகோள்களின்) அங்கும் இங்குமாக,
நீண்
டததோ - நீண்டு வளர்ந்து அத்கோள்களின்
அழகைப்
பார்த்து
நின்றன வோ?
உய்ஞ்சு கரை ஏற ஒட்டும் கொல் - அ௮வ்வழகுக்

கடலினின்று
காகுமோ!/

பிழைத்துக்

கரையேறி

(ஆகாது என்றபடி.)

நளனது

தோளழகு,

வர

(அவளால்)

கூடிய

ஏ: ௮சை,.

தமயந்தியின்

கண்களால்

பார்த்துத்

இருப்இ அடைய முடியாதபடி, சிறந்து இருபுறமும் நீண்டு விளவ்
இயது; ஆதலின், அக்கண்கள் அவன் தோளழகாகிய கடலினின்
றும் கரையேற

முடியாகனவாகி

அவன் கோள்களை

வலம்

இடம்

நளவெண்பர்
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ஆ௫ய இருபுறங்களுமாகப் பார்த்துப் பார்.த.து அவ்வழகிலேயே மூழ்கி
Career
முடியக்

எண்டார்
வடிவினை

இது, * தோள்
கண்ணார் யாரே

ஆழ்ந்துடெந்தன என்பதாம்.
கண்டார்...... வாள் கொண்ட

கண்டார்'; (கம்ப. பரல. உலாவியற்: 19) என்ற பாசுரத்தின் கருத்தை,
ர்க்கு
இங்குக் காப்பியத் தலைவன் தலைவர்களாகிய களன் குமமந்திய

அழகுற அமைத்துக் காட்டிச் சிறப்பிக்கப் பெற்ற
உய்ஞ்சு; உய்ந து என்ப தில் இடைப்போலி. ஓட்டு தல்-

ஏற்ற பெற்றி
தென்னலாம்.

சேருதல், கூடுதல். இச்செய்யுள்
கோளில் அமைந்துள்ளது.
பி-ழ்,

88.

4, தண்டதோர்

கூட்டுப்

கொண்டு

மார்ப னழகு,

பொருள்

(69)

மார்பி னழகு,

மன்னாகத் துள்ளழுந்தி வாரணிந்த மென்ழுலையும்
பொன்னாணும் புக்கொளிப்பப் புல்லுவெனென்-றுன்னு
எடுத்தபே ரன்பை யிடையே புகுந்து

தடுத்ததே நானுந் தறி.
மன்

ஆகத்து

உள்

அழுந்தி

-

அரசனான

அஅக்களனது

மார்பினுள் அழுந்தி, வார் ௮ணிக்த மென் முலையும் பொன நாணும்கச்சு ௮ணிந்த மென்மையான கனங்களும் பொன சரடுகளும, புக்கு
ஒளிப்ப - புகுந்து மறைந்து கொள்ளும்படி, புல்லுவென் என்று அழுந்த நான் தழுவிக் கொள்வேன் என்று, உன்னா - கினைத்து,

எடுத்த பேர் ௮ன்பை...கமயந்திக்குத் தோன் நி எழுக்,த பேராசையை,
மாண

ஆம்

தறி - அவளுடைய

வெட்கம்

என்னும்

கணையமரம்,

இடையே புகுந்து - நடுவே புகுந்து குறுக்கிட்டு, தடுத்தது - தடை

செய்து விலக்கியது,

ஏ:

ஈற்றசை,

தறி: துண், ஆப்பு,
முட்டுக்கட்டை, தடை செய்யும் கணைய
மரம் எனும் பல பொருள்களைக் குறிக்கும். இவை
அனைத்தினும்
கணையமரம் என்ற பொருளே இங்கு ஏற்றதாகக் கொள்ள ப்பட்டது.
தறி: தறிததல்-பிரித்து. க கடை செய்தல், வார்-கச்சு : 285. உன்னா;

செய்யா

என்னும் வாய்பாட்டு

விகாயெச்சம்.

தலைவனை

அணைந்து

மகிழத் தலைவி பெரிதும் விரும்பி ஏங்இியிழுந்காலும், அ.ச தலைவனை
Sef he sor

விடத்து

னிட்டு நின்றாள்

; இது

அவ்வாறு

முற்படாமல்

பெண்மைக்குரிய

இயல்பு.

காணத்தால்

இது

(Gen

காமத்தை

கரண்வென்றது
என்பதற்கு .ஓர் எடுத்துக்காட்டு, கற்பின்றாழ்
கதவத் (87) காதல் இறக்கச் கருதினாலும், ௮௧
காணாக்

வீழ்த்த

ததி (83) தடு,த,தது என இயைத்து முடிக்க,

7, சுமம்வர காண்டீம்
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ஒப்பு 2
(7)

மாணாக் கடந்த மறவெம்போர் மாறனைக்
காணாக்கா லாயிரமுஞ் சொல்லுவேன் - கண்டக்கால்
பூணாகந் தாவென்று புல்லப் பெறுவேனோ

கரணோ டுடன்பிறக்த நான்,
(9)

(முத்தொள்ளாயிரம்).

வரிமுலை யோடுந் தோன் றி வளர்தொறும் வளர்ந்து வீங்கிப்
பெருகுகாண் சுமக்க லாற்றாப் பெய்மலர்க் கொம்பு போல்வாள்

திருமுகஞ் சிறிது கோட்டிக் கயிற்புற மதனிற் றேன்கொாள்
விரிமலர்க் கூந்த ரழ மின்னென
பி-ம்.

1.

மன்னாகத் தின்னழுந்தி, மன்னாகத் துள்ளெழுக்த ; தள்ளழுந்த;

௮.

புல்குவமென்.

(70)

தமயந்தி நளனை யாவனென

61.

நுடங்இ நின்றாள்.
(நைடதம். மணம்புரி: 99)

விறவியது.

காவல் கடந்தெங்கள் கன்னிமா டம்புருந்தாய்
யாவனே

விஞ்சைக் கிறைவனோ-தேவனோ

உள்ளவா சொல்லென்௫ ஞுசற் குழைம்து
வெள்ளவா ணீர்சோர விட்டு.
ஊசல் குழை
மீது - (கம்யந்து) ஊஞ்சலாடும் கன் குழை
என்னும் காதணிகளின் மீது, வாள் வெள்ள நீர் சோர விட்டு - வாள்
போன்ற

கண்களினின்றும்

பிரவாகம்

அல்லது

பெருக்காக

நீரை

ஒழுகவிட்டு, (அந்களனை நோக்கி), ! காவல் கடந்து - இங்குள்ள
கரவல்களைக் கடந்து, எங்கள் கன்னிமாடம் புகுந் தாய் - எங்களுடைய
கன்னிமாடத்இனுள் நீ புகுந்து வந்துவிட்டாய் ; யாவனோ-நீ யாரோ 2
விஞ்சைக்கு இறைவனோ - மாயமந்திர வித்தையிற் நேர்ந் தவனோ ?
தேதவனோ-அல்லது ஒரு தேவன் தானோ ? உள்ள வா சொல் என்றாள் உள்ளபடி. உண்மையைச் சொல் !' என்று கேட்டாள்.
குழை மீது கண்ணீர் விழவிடுதல், கண்கள் காதளவு நீண்டும்
அகன்றும் இருந்தமையால் அக்கண்ணீர் காதில் அணிந்திருந்த
குழையில் விழுந்து ஒழுகலாயிற்று என்க, * குழை யொன் றிரண்டு

விழியணங்கே '; (தனிப்பாடல்) என்றமையுங் காண்க;
சோரவிட்டு

குழைமீது

நீர்

என்றதால், தமயந்தியின் கண்களினின்று
சோர்ந்த
த்தியது
புலப்படு
நீரே அவள் அக்களன்பாற் கொண்ட ஆர்வத்தைப்
என்க,
இஃது, * ஆர்வலர் புன்கணீர் பூச தரும்: (குறள். 74) என்ற
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பெரய்யாமொழியின்

என்னலாம். Qasr)

கருத்தைத் தழுவியது

ாது?
காவன் மிச்ச கன்னிமாடத்துள் புகுவது ஆடவருக்கு முடிய
ு,
கொண்ட
இயல்பு மன்று; ஆதலின், யாவனோ என்று முதலில் ஐயங்
பின் தான்கற்று வல்ல மந்இிரவித்ைகயினால் காவலாளர்களை மயக்
விஞ்சைக்கிறை
இயே உட்புகுந்திருக்கவேண்டும் என்று கருதி
நின த்தவிடத்திற்

கினைததவா?ற

அல்லது

என்றும்,

வனே

ரறோன்றக் கூடிய தேவர்களில் ஒருவனா என்.றும் நளனை நோக்கி
ஜயங்கொண்டாள் ,தமயந்தி என்க. விஞ்சைக் இறைவன் விதுயா
தரனும் ஆம். வாள்: வாள்போன்ற ஒளியும் கூர்மையும் உடைமை
அது

வாள் உவமை;

யால் கண்ணுக்கு

இங்கு

உவமை

யாகுபெய

ராயிற்று. கண்ணுக்கு வாள், (57) கம்ப. பால. உலாவியற்; 19;
இனி, வாள் வெள்ளநீர் - ஒளி பொருந்திய கண்ணீர்ப் பெருக்கு

என்றலும் ஒன்றும்,
பிம்.

4,

கெள்ளலார்

கைசோர

வெள்ளவாய்,

வெள்னவாள்,

விட்டு,

வெள்ளவார்.

(71)

நளனது மறுமொழி.

89.

தீராத காமத் தழலைத்தன் செம்மையெனும்
நீரா லவித்துக் கொடுநின்று--வாராத
பொன்னாட ரேவலுடன் போந்தவா சொல்லித்தன்
நன்னாடுஞ் சொன்னா னளன்.
,கீராத காம

தழலை

- ஒழியாக

அல்லது

விட்டு

நீங்காத

கரம்

மாகிய நெருப்பை, தன் செம்மை எனும்... தனது
மேன்மையான
குணம் எனனும், நீரால் அவித்து கொடு
கின்று - தண்ணீரால்
அணைத்துக் கொண்டு கின்று, வாராத - உலகில் வருவது இல்லா த,
பொன்
நாடர் - தெவர்களுடைய,
ஏவலுடன் - கட்டளயோடு,
போந்த வா சொல்லி - தான் அங்கு வந்த காரணதலதக் கூறி (பின்)
களன் தன ௩ல் காடும் சொன்னான் - களன் தான் நிடத மாட்டரசன்
என்பதையும் கூறினான்.
தீராத
கணிக்க

காமத் தழல் : காமம்

முடியாத

என்னும்

வெம்மையுடையது;

இ,
இது,

மற்று
5 ஊரு

எதனாலும்
ளெழுந்த

வுருகெழு செந்க்கு நீரிற் குளித்து முயலாசும்- நீருள், குளிப்பினுங்

காமஞ் சுடுமே குன்றேறி, ஒளிப்பினுங் காமஞ் சுடும்,” (நாலடி. 90)
எனறதால்
அநியலாம்.
பெம்மையெனும
Serve த்து
த்
தியைச் சிறந்த செம்மைக் குணத்தால் தான் அமிக்கலாம்.
காமத்

7, சுயம்வர காண்டம்

ம்

காற் கனலும் வெந் சலத்தா லவிப்ப தன்றிச் செய்யத்தா னாவ
துண்டோ £); (கம்ப. ஆரணிய?) ; கற்றறி ஞான மின்றேற் காமத்
தைக் கடக்க லாமோ;
(கம்ப. ஆரணிய, 692), இயை நீர்தான்
அழிக்க வல்லது.
(அருணைக்கலம்பகம்.
சிலேடைப்

னாடர்

₹நீர் வந்தா லாசை ரசெருப்பழியுங் காணுமே?
62) என்று ஒரு தலைவன் தலைவியை நோக்கிச்

பொருளில்

கூறியதுங்

: தெய்வமகளிர்

மானிடரை

காண்க.

நயந்து

வாராக

பெசன்

வந்தாரென

ஊர்வசி,

மெனகை முகலினோர் சரிதங்களால் அ.றியப்பெறுவ தன்றி, தவ
ஆடவர் மானிட மகளிரை நாடி வந்தகாக இல்லை ஆதலின். தன்
நன்னாடுஞ் சொன்னான் நளன்,

விஞ்சைக்கிறைவனோ,
அவ்வாவறோ

தமயந்தி நளனைக் கண்டு,

தேவனோ

உண்மையை

உள்ளவா

உள்ளவாறு

என்பதையும் குறிப்பிட்டான் என்க.
உத்தமன்
என்பது
முன் (47)இல்,
என்ற் தால் விளக்கப்பெற்றமை
உம்மை, தான் இந்திரன் தூதாக

* யரவனோ

சொல்லென்றாள்'

ஒளிக்காமல்

தான்

(84)

இனனான்

இவன் உண்மை உரைக்கும்
* மெய்ம்மை களனென்பான்£

காண்க,
கன்னாடும்
என்றதில்
வந்த செய்தியை உணர்த்துவ$த

குன் முதன்மைக் கடமையரகக் கொண்ட உயர்வைப் புலப்படுத் திய
தோடு,
தன்னைப்பற்றிய விவரம் இங்கு அத்துணைச் சிறப்பின
தன்று ; உண்மை
விளங்கவைத்தது
பிஃழ்,

86.

கூறும்
எனக,

அளவில்

1.

காமக் கனலத்.

8...

பொன்னாட

மட்டும் உள்ள து என்பதையும்

னேவலுடன்,

போக்தவாறுஞு

சொல்லி.

(72)

என்னுரையை யாதென் றிகழா திமையவர்வாழ்
பொன்னுலகங் காக்கும் புரவலனை-மென்மாலை
ரூட்டுவா யென்ருன் ரடையீற்றேன் றும்பிக்கே
ஊட்டுவா னெல்லா முரைத்து.
தொடையில்

தேன் . தான்

அணிந்துள்ள

மாலையில்

உள்ளா

வந்து
ஊட்டுவான் - அதில்
தும்பிக்கே
தேனை,
பூக்களின்
மொய்க்கும்
வண்டுகளுக்கே கொடுத்து
அவற்றை
உண்ணச்
செய்யும் நளன், எல்லாம் உரைத்து - (அவளை நாடிவரும்) தேவேந்
அவள் அடையக் கூடிய
அதனால்
இிறப்புக்களையும்,
இரனது
பெறுதற்கரிய

கூறி,

கலன்கள்

என் உரையை

யாவற்றையும்

- என்

அவள

வார்த்தைகளை,

றியுமாறு

யாது

எடுத்துக்

என்று- இது

இமையவர்
இகழாது - நீ இகழ்ந்து குள்ளாமல்,
என்ன வென்று,
வாழ் - தேவர்கள் வாழும், பொன் உலகம் காக்கும் - பொன் மயமான

நளவெண்பா

26

சுவர்க்ககாட்டைக்

காத்து

புரவலனை - அரசனாகிய

He Ayu,

மெல் மாலை சூட்டுவாய் என்றான் - உனது மென்மை
சுயம்வர மாலையைச் சூட்டுவாயாக என்று அறிவுறு த.இனான்.

ேதவேந்இரனை,
யான

என்னுரையை இகழாது :--0 'தவராஜன் விருப்பிற்குரிய மனைவி
யாய், அ௮யிராணி போலச் சிறப்புடன் சுவர்க்க வாழ்வில் இருக்க
லாம். ௮.தனை இகழாதே என்ப தாரம். கொடையிற்றேன்............
தன் தீராத காதலையும் நீத்து இந்திரனுக்
ஊட்டுவான் : இது,
கு. தவ உ.டன்பட்டு வந்த அவன் வள்ளற்றன்மையைக் குறிப்பதும்
ஆகும். ஓப்பு :--*தங்குறை இர்வுள்ளார், களர்ந்து பிறர்க்கு றாஉம்,
வெங்குறை தீர்க்கிற்பார் விழுமியோர் இங்கள், கறையிருளை நீக்கக்
கரு,தாதுலகன் நிறையிருளை நீக்குமே னின்று ', (நன்னெறி. 70),
பி-ழ்,

1. யீதென்றிகமா;

நிகழா

திமையவரைபம்.

9, பொன்னுலகம் போற்றும் புரவலரை.

(73)

4. னெல்லா மூணர்ந்த.

தமயந்தி கூறிய உறுதிமொழி.

81.

இயமரநீன் ரர்ப்ப வினவளைநீன் Cone
வயமருதோண் மன்னா வகுத்த--சுயம்வரந்தான்
நின்பொருட்டா லென்று நீனைகென்று ணீள்குடையான்

தன்பொருட்டா னவா டளர்ந்து.
நீள்

குடையான

கன்

பொருட்டால் - நீண்டு

பரந்த

வெண்

குடையையுடைய
களன்
பொருட்டு,
கைவாள் - மனம் உருகி
வருந்தும் தமயந்தி, களர்ந்து-வாடி, (௮வனைநோக்கி) வயம் மருதோள்
மன்னா - வெற்றி பொருந்திய தோள்களையுடைய அரசனே ! இயமரம்
நின்று ஆர்ப்ப - இயமரம்
என்னும் ஒருவகை வாத்தியம் கின்று
ஒலிக்க, இன வளை நின்று ஏங்க - கூட்டமாகச் சங்குகள் சேர்ந்து
முழங்க,

வகுத்த - ஏற்படுத்தப்

பெற்ற,

சுயம்வரம்தான்

- இந்தச்

சுயம்வரமானது, கின் பொருட்டால் என்று - உன்னை நரன் மணந்து
கொள்ளும்

பொருட்டாலே

கான்

என்று,

நினை கென்றாள்

- நீ

கரு துவரயாக 1! என்று கூ நினாள்.

இயமரம் - ஒருவகை வாத்தியம் ; சீவக. 729; பெருங். ௪, 6: 63,
நினைகென்றாள் :
இது
தொகு,த,கல் விகாரம்.
பி-ம்,

2. வயமருதேரண்

நினைகவென்றாள்

என்பதில்

அகரம்

்
மன்னர் தம் மன்னா - சயமரமாம், சயமரந்தான்.. (74)

7. சுயம்வர காண்டம்

86.

79

போதரிக்கண் மாதராள் பொன்மாலை ரூட்டத்தான்
ஆதரித்தார் நதம்மோ டவையகத்தே- சோதீச்
செழுந்தரள வெண்ருடையாய் தேவர்களு நீயும்
எழுந்தருள்க வென்று ளெடுத்து.

(மேலும்)
போது
௮ரி
போன்று,
செவ்வரி படர்ந்த
நோக்கி)

*சோது

செழும்

கண்
மாதராள் - தாம்ரை
மலர்
கண்களையுடைய தமயந்தி, (நளனை

தரள

வெண்

குடையாய்

- ஒளிவீசும்

செழுமையான
முத்துக்களால் ஆன வெண்கொற்றக் கொடையை
யுடையோனே! பொன்மாலை சூட்ட - அழகிய சுயம்வர மணமாலையை
(யான் உனக்குச்) சூட்ட, ஆதரித்தார் தம்மோடு - விரும்பி வந்த
அரசர்களோடு, தேவர்களும் நீயும் - ௮௧ தவர்களும் நீயும், அவை
அகத்தே - அந்தச் சுயம்வர சபையிடதே5,
எழுந்து அருள்க
'என்ருள்
எடுத்து - வந்தருள்வாய்க
என்று
குறிப்பிட்டுக்
கூறினாள்.
ஆதரித்தார் தம்மோடு
- உன்னை நான் தேர்ந்தெடுத்து மண
என்றும் பொருள்
ஏற்றவர்களோடு
விரும்பி
மாலை சூட்டுவதை
கொள்ளலாம் ;

ஆதரித்தல்

-

விரும்பி

உதவி

புரிதல்.

(223).

மாதராள், மாதர்
- அழகு, ஆள், பெண்பாற் பெயர் விகுதி,
‘y
வெனப்படுவது பொறிவாழ் பூவே * என்றமையால், போது என்ப
குற்கு.த் தாமரை மலர் என்றே கொள்ளப்பட்டது,
எழுக்கருள்க
என்று வியங்கோள்வினையிற் கூறியதால், தமயந்தி களனை விரும்பி
வேண்டிக் கொண்ட முறையை அறிவித் ததாகும். பெசன் மாலை pau

மாலை ;

(பொன்

- அழகு)

(1514)

* டுைபான்மாலை

பெற்ற

தோளோடும் புறப்பட்டான் என்றதுங் காண்க.
பி-ம்.

1,

பொன்மாலை

2.

எழுந்தருகென்றான்.

(ஈளன் மீண்டு

80.

சூட்டுவான்.

்
(75)

இந்திரனிடஞ்சென்று

கூறியது)

வானவர்கோ னேவல் வழிச்சென்று வாணுதலத்
தானணுகி மீண்டபடி சாற்றவே--தேன்முரலும்
வண்டார் நளன்போந்து வச்சிராயு தற்றொழுதான்
கண்டா ருவப்பக் கலந்து.

சேன்
செழுமையான

முரலும்

வண் தார் களன் - வண்டு ஒலிக்கப் பெற்ற

மாலை அணிந்த

களன்,

வானவர்

கோன் ஏவல் வழி

நளவெண்பா
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,
சென்று - தேவேந்திரனுடைய கட்டகாயின்படித் தூ.தாகச் சென்று
நு.தலை - ஒளி

வாள்

அணு

வீசும்

- தான் GHD

குன்மையை,

தான்

தமயந் Baw,

நெற்றியையுடைய

சென்று கண்டு, மீண்டபடி. - இரும்பி வந்த
கண்ட

கண்டார் - அவனைக்

சாற்ற - சொல்லுவதற்கு,

கலந்து - அவர்களிடம்
போந்து
உவப்ப - மகிழ,
அவ்வானவர்,
ரப்படையை
சென்று அணு, வச்சிராயு தன தொழுதான் - வச்சி
அசை,
ஏ:
யுடைய இக்்இரனை வணங்கினான்,
தூது அனுப்பினவனும், தேவர் ,கலைவனும் இந்திரனே ஆத
(76 )
லால் ௮வனை வணங்கிச் சொன்னான்.
நளனுக்கு அத்தேவர்கள் அளித்த வரங்கள்.

90.

விண்ணவர்த மேவலுடன் வீமன் நிருமகள்பால்

நண்ணு புகழ்நளனு நன்குரைத்த-பெண்ணணங்கீன்

-வன்மொழியுந் தேவர் மனமசிழத் தான்மொழிந்த
0மன்மொழியுஞ் சென்றுரைத்தான் மீண்டு.

விண்ணவர் தம் ஏவல் உடன் - வர்களின் ஏவலோடு; வீமன்
த்து
'இருமகள் பால் - வீமராசன் செல்வக் குமாரியான தமயந்தியிட
புகழ் களனும் - இர்த்இக்குரிய களனும்,
நண்ணு - போயடைக்த,

மீண்டு - திரும்பி, பெண் அணங்கன் - பெண்ணிற்
தமயந்இயின், நன்கு

உரைத்த,

வன்மொழியும்

சிறந்த அத்

- தெளிவுடன்

கூறிய

உறுதி மொழிகளையும், தேவர் மனம் மஇழ-அ.ததேதவர்கள் மனம் மஇ
்பற்
முமாறு, தான் மொழிந்த மெல் மொதியும்-, தான் அத்தேவர்களைப
DEA

DUDS HSER Hw, மென்மொழிகளான

இத வார்த்தைகளையும்,

சென்று உரைத்தான்-௮.த2,தவர்கள் முன்போய் ஈளன் கூறினான்.

பொருட்டா
பெண்ணணங்கின் வன்மொழி: சுயம்வரக் கான் (நின்

,தான் மொழிந்த மென்மொழி,

ு.
லென்று கினை' என்று (90) கூறியத
.....
என்னுரையை

மாதென்.......

சூட்டுவாய் ' (66) என்றது.

இத

னால் தமயந்தியின் உறு.இப்பாடும், ௮வள் கொண்ட அ௮வ்வுறு தியை த்
கன்மெர்ழிகளான் மாற்றமுடியவில்லை என்பதும், அ௮ந்களன் தான்
தூது முறையில் ஒரு சிறிதும் பிறழாது நடந்து
மேற்கொண்ட
கொண்ட

இறப்பும், ௫ நண்ணுபுகழ் நளனும்

என்ற

சொற்றொடரால்

விளங்க வைத்தது உணரத்தக்கதாகும். மென்மொழி : தேவர்களைப்

பற்றி மகளிர் யாவரும்
இனிய வார்த்தைகள்,
பி-ம்,

விரும்புத்தக்க

முறையில்

அவன்

கூறிய

ஈண்ணிப்

புகழ்ந்து

1. விண்ணவர்கோ னேவலுடன்.

2, ஈண்ணிப்

புகழ்

_ ஈளனுரைக்கப்.

ஈளனும்

ஈன்குரைப்ப;

9. தானுரைத்த மென்மொழியும்,

(77)

Ll. suber

சாண்டீம்

நம

இதன்பின் சில ஏட்டுப் பிரஇகளில், * அங்கி மமு.தட£ர்
£ (97)

என்னும் பாட்டுக்கு
படுகின்றன.
்

மாறாக

1, மாது பணித்தகனை

அடியிற்கண்ட

பரடல்கள் . கரணம்.
4
ce

வந்து களனுரைப்பப்

போத மகிழ்ந்து புரந்தரனுந் - தரதவிழ்தார்

அ௮ந்தகனும் வாருணனு மங்கியுமற் றவ்விட த்தே
வந் தவனுக் கீந்தார் வரம்.

அ.

நின த்கதபொருண் மூன்னே நிறைந்தஇடவும் வீடும்
வனப்புடைய வானவர்கோ ஸீந்தகான் - அனை தீதுலஇல்
சென் நிடவும் மீண்டிடவுந் இக்கடவு டானீந்தான்
நன்றுடைய வேந்த னள ற்கு.

91.

அங்கி யமுதநீ ரம்பூ வணியாடை
எங்குந் வேண்டினைமற் றவ்விடத்தே -சங்கையறப்

பெற்ரு யெனவருண கண் டலன்றருமன்
-மற்றோனு மீந்தார் வரம்,
(அவ்வாறு

களன்

சொல்ல

அவனுக்கு),

தேவனும்,
ஆகண்டலன் - இந்திரனும்,
மமனும், மற்றோனும் - மற்றவனான அக்னி

வருணன் - வருண

தருமன் - ,தரும்ராசனான
தவனும், “அங்கி - நெருப்

பும், HPS Br - அமுகுத்.திற்கு ஒப்பான நல்ல நீரும், ௮ம் பூ - அழ
கிய
பூக்களும்,

அணி

- ஆபரணங்களும்,

ஆடை

- (கல்ல)

ஆடைக

ளும், நீ எங்கு வேண்டினை - நீ எங்கு அடைய விரும்புகிரு
யோ, ௮
இடத்து - அவ்விடத் இலே, சங்கை ஆற - ஐயம் இன்றி, பெற்றாய் -

Qu Mord’,

என

-ஆகண்ட்லன்

- என்று,

வரம் ஈந்.தார்- வரம் அளித.கனர்.

- இந்திரன்,

(பிங்);

ஆகண்டலன்

க

என்பதற்கு

மலைகளைச் சிறகறுத தவன் ; இடம் விட்டுப் பெயராமற் செய்தவன்
எனப் பொருள் கூறுவர்.
அமுகநீர் என்பதற்கு, அமுகதாகிய உண
வும், நீரும் எனவும், ௮ம் பூ ௮ணியாடை என்பகுற்கு அழகிய பூப்
.
போன்றதும்,
அணியத்த்க்க துமான
ஆடையெனவும்
பொருள்
கொள்வர். களோபாக்கியான த்.இல், தவர்கள், கள தம்யந் இயர்களின்

இருமணத்திற்குப் பிறரு தாம் தம் வானுலகு செல்லும்முன் அவர்

களுக்கு வரங்கள் அளித்துச் சென்றதாகவும். அவ்வரங்கள் மற்றும்
பலவாகவும் கரணப்பெறுகின் றன. பெற்றாய் : துணிவுப் பொருளில்
வந்த கால வழுவமைஇ.
இதில் வரன் என்பது, கொண்டு கூட்டுப்
பொருளில் அமைந்து

.. பி-ம்.
ர.

கின்றது.

9. எக்குரீ வேண்டினைமற் ஐவ்விடமே.
்

ன்

வட

ட்

க்.

வட

:

நளவெண்பா

92°

நில்.

தழயந்தியின் துயர

வா்.

வண்ட

92. தூதுவந்த காதலனைச் சொல்லிச் செலளீடுத்த

யாதும்

மாதுவந்து பின்போன வன்னெஞ்சால்

அயிர்த்தா ஞயீர்த்தா எணிவதன மெல்லாம்

வியர்த்தா ஞூரைமறந்தாள் வீழ்ந்து.
வந்த

தூது

தூதாக

டுதவர்

- சன்னிடம்

-

காகுலனை

வந்து,

தான் காதலித்த ஈகளனை, சொல்லி செல விடுத்த - தனது உறுதி
ee
மொழியைக் கூறி அனுப்பிய, மாது - கும்யந்தி, வந்து பின் ரன
)
காட்டாமல்
நெஞ்சால் - தன்னிடம் வந்து (தன்பால் காதல் அன்பு
பின்

இரும்பிச்

அந்களனது

சென்ற

வலிய

கொடிய

அல்லது

5.
மனத்தின் போக்கினால், யாதும் அயிர்த்தாள்-முன அன்னம்
See
706
பற்றிச்
்
யாவற்றையும
னைப்பற்றி யுரைத்த பெருமைகள்
கொண்டாள்; உயிர்த்தாள் - பெரு மூச்செறிந்தாள்; அணி வதனம்
எல்லாம் வியர்த்.தர்ள் - அழகிய முகம் மற்றை அங்கங்கள் அனைத்தும்
வியர்வை கொள்ள வருந்தினாள்? வீழ்ந்து உரை மறந்தாள் - கீழே
சோர்ந்து விழுந்து பேச்சற்ற நிலையள் ஆனாள்.

உவந்து

மாது

வல்

பின் போன

கெஞ்சால்

எனப்பிரித்து,

கெஞ்சி
தமயந்தி, மகிழ்ந்து ௮க்ளன் பின் போன தன் வலிய
அவ்வாறு
ஒரு சாரார்.
கொண்டார்.
னிடத்து : எனப்பொருள்
கொண்டால் பின், யாதும் அயிர்த்தாள்...... விழ்ந்து, என்ற துயர
நிலையை அக்நெஞ்சின் மேலேற்றிக் கூறுவது; அத்துணைச் சிறப்
என்ன
வதனம் எல்லாம் - முகம் முழுவதும்
பர்காமை காண்க,

லும் ஒன்றும், அமிர்த்தாள்......வீழ்ச்து : இ.இல் உள்ள செயல்கள்,

ஒரு தலைவி,

தான் கொண்ட

கர்.தல் கைகூடாதேர்

அயிர்த்த

என்ற

மெய்ப்பாடுகள் இங்கு ஒன்றன்மே. லொன்றாக

கிலையில், தோன்றும

(79)

அடுக்க வந்து உணர்த்துவன காண்க...
_

பிரதியில் இப்பாடல்

ஒரு
பி-ழ்.

1,

தாதுவந்த

இல்லை,

காவலனைச்;

காதலனைச்.

98.
.

உள்ளம்போய் நாண்போ யுரைபோய் வரிநெடுங்கண்
வெள்ளம்போய் வேகின்ற மென்றளிர்போல்--பிள்ளைமீன்

.

பூள்ளரிக்கு நாடன் றிருமடந்தை பூவாளி

்

உள்ளரிக்கச் சோர்ந்தா ஸூயிர்.
பிள்ளை மீன்-மீன்
நீர்வாழ்

பறவைகள்

குஞ்சுகளை,

தடவி

புள் அரிக்கும் - குருகு முதலிய

மேய்ந் துண்ணும்,

காடன்
- நீர் மாட்டின

1. சுமம்வர sroormth

அரசனான

வீமராஜனுடைய,

83

இருமடந்தை - செல்வக்

கும்ரரிமான

தமயந்தி, பூ வாளி உள் அரிக்க-மன்மகன் மலர் அம்புகள் தன்
மனத்தைச்
சிறிது சிறிதாக அரித்து வருத்து, உள்ளம் போய்தன்னுடைய
நினைவு
அழிந்து,
கரண் போம்-பெண்மைக்குரிய
நாணம் என்னும் தன்மையும் நீங், உரை போய் - பேச்சும் அற்று,
வரி

மெடும் கண் - செவ்வரி

படர்ந்த தன்

நீண்ட

கண்களில் உள்ள,

வெள்ளம்
போம்-நீரும் வற்றிப் போய், வேகின்ற மென் தளிர்
போல் - நெருப்பில் வீழ்ந்து வெந் து போகும், மென்மைமான தகளிரே
போல வாடி, உயிர் சோர்ந்காள்-தன் உயிர் சோர்வுற்று வருந்இனாள்.
பூவர்ளி : 57 உரை நோக்குக:
நர்ண்போய்: இதுவரை நாணத
கால்

தன் காதல் வெளியிடர இருந்த வலிமை

இப்பொழுது

தளர்ந்த

தால்.
புள் அரிக்கும்: அரிது தல் இங்குத் தடவிச் சேர்த்து எடுத்
தல்) ஆறுகுளம் முதலிய நீர்நிலைகளின் துறைகளில் அரிப்புக்
காரர் சல்லடை முதலிய கொண்டு மணல் மு,கலியவற்ை றசீ சலித்து

அங்குப்

பிறர்

போன்றது,

போக்கடித்த

வே௫ன்ற

பொருள்கக£ த்இரட்டியெடு த.தல்

மெண்றனளிர் :

௦ துழலிற்

படுகளிர்

போற்

சாய்ந்து” (62) என்று முன் ஈளனுக்குக் கூறியதை இங்கு ஒப்பு நோக்
குக.

உள் - உள்ளே
பிம்.

1.

யுள்ள

அறிநெடுங்கண்;

மனம்,

இடவாகு

கருநெடுங்கண்

2, வெந்ததோர் பைந்தகளிர்போல்,
4,

பெயர்,

வேம்பைந் தளிர்போலப்,

உள்ளறிப்பச்,

(80)

94. பூவின்வாய் வாளி புகுந்த வழியேயென்
ஆவியார் போனாலு மவ்வழியே--பாவியேன்
ஆசையோ

காதென் றழிந்தா எணியாழின்

ஒசைபோற் சொல்லா ளுயிர்த்து,
அணி
மாழின் : அழகிய
யாழ்
என்னும்
இசைக்கருவி
யின், ஓசை போல் சொல்லாள்- ஓலிபோன்ற இனிய சொற்களை
யுடைய
தமயந்தி,
:பூவின் வாய் வாளி - மலர்களால் அமைந்த
மன்மத பாணங்கள்; புகுந்த வழியே - என் உடலில் வந்து புகுந்த

வழியின் இடமாகவே,

என் ஆவியார் போனாலும் - ஏன் உயிர் நீங்க

னாலும், பாவியேன் - பாவியர்கிய எனது,
ஆசை
போகாது அக்களன்பால் யான் கொண்ட ஆசை இவ்வுடலை விட்டு நீங்காது ;”
என்று உயிர்த்து அழிந்தாள் - எனக் கூறிப் பெருமூச்சுவிட்டு
அறிவழிந்து

சோர்ந்தாள.

;

!

ae

.

“நளவெண்பா

Sd

வீணை

. .. யதழ்? யாழ் வேறு,
என்ற

“ei boom

பெறுவதும் உண்டு.

ஆனால் யாழ் என்ற சொல்

வேறு.

யாழ் என வழங்கப்

மகர

மகதியாழ்,

பொருளிலேயே

அருமை

ஆவியார்: ஆர்,

பற்றிய

பன்மை

விகுதி; இணைவழுவமைதியும், எண் வழுவமைஇயும் ஆம். * ஆவி
போனாலும் ஆசை போகாது' என்பது பழமொழி; இஃது * ஆவி
'; (கம்ப. ஆரணிய: 506); என்று,
யேரயினு மாசையி னோய்விலாள்
சூர்ப்பணகை

கொண்ட

* மூர்க்கன் முடித்தலை

காம SAVES,

யற்ற போதன்றி யாசை யறுதென்றான் £) (கம்ப. உயத்த அங்கதன்.
தூது: 44) ) என இராவணன் தஇறத்தும எடுத் காண்டு விளக்கப்

பெற்றமை காண்க,
3,

போனாலு மவ்வழியாற்.

ட.
் 8,

(94)
ஐறைந்தா,

நயர்ந்தா,
் (81)

கல்லாளுயிர்த்தா,

.

குரியன் அத்தமித்தல்
99.

வையம் பகலிழப்ப வான மொளியீழப்பப்
பொய்கையு நீள்கழியும் புள்ளிழப்பப்--பையவே :
செவ்வாய வன்றி றுணையிழப்பச் சென்றடைந்தான்
வெல்வாய் விரிகதிரோன் வெற்பு.

வையம் பகல் இழப்... உலகம் பகற்பொழுதை
இழக்கவும்,
வானம் ஒளி இழப்ப - ஆகாயம் வெளிச்சதைத இழக்கவும், பொய்கை
யூம் நீள் கழியும் புள் இழப்ப - நீர் நிலைகளும்,
உப்பங்கழிகளும்
(அங்கு இரை தேடவந்த) பறவைகளை
இழக்கவும்,
செம் வரய
அன் நில் - சிவந்த வாயையுடைய (ஆண்) அன் நிற் பறவை,
துணை

இமப்ப.- தன்
அகன்

துணையாகிய

ஆண்

பறவையும்

பெண்

விட்டு

பற வைவயும்,

நீங்கவும்,

கதிரோன்- வெப்பம் அமைந்த விரிந்த

வெம்

கஇரணங்களையுடைய

பெண்
வாய்

விரி

சூரியன்,

வெற்பு
- (மேற்கே யுள்ள) ௮ஸ்.தகரி என்னும் மலையை,
பையமெல்ல, சென்று aes
- Curie சேர்ந்தான்.
பையவே 2
ஏ ௮சை,
இது. முகல்
பிப்பன...

கும்

இனி,

கவிஞர்

நான்கு

பர்டல்கள்

தமயந்தியின்

பெருமான்,

சூரியா
த. தமன தையும்,

விரக

அவ்விரக:

ல

ள்

தாபகதைக்

நேரய்க்கு

Anu
கூறத்

தொடங்

அனுகூலமான

மாலைப்பொழுதையும் முற்கூட்டி

உரைப்ப

தானார்.. காம கோய்,
*காலை யரும்பிப் பகலெல்லாம் போதாகி
மாலை மலரும் £ (குறள். 7997) என்றமையால் என்க: . தமயந்திக்கு

7, சுயம்வர காண்டம்

85

உண்டான
துமரின்
விகளாவை,
முன்
4உள்ளம்
போம்,
சரண்போய் ' என்ற (95) ஆம் செய்யுளால் வரிசைப்படுத்திக் கூறிய
தற்கு இணங்க, இங்கும், * வையம் பகலிழப்ப ' என்று தொடங்கும்
பலவாற்றால் மாலைப் பொழுதின்
வில்வையும் வரிசைப்படுத்து,

அ.த்துயரை
என்க.

மேலும்

இதனால்,

உச்ச
இனிச்

விளக்க, ஆசிரியர் இடம்

நிலையில்

நிறுத்தினார் ஈம் ஆசிரியர்

சரிதத்

தலைவியின்

வகுத்துக்

விரகதாபத்தை

கொண்டார். என்னலுமாம். . .

கழி.: கடலிலிருந்து நிலத்தில் உள்ளிட்டுச் செல்லும். ஒடுக்க
மான.
நீர்ப்பகுஇ,
அன்றில், ஆணும்
பெண்ணும்
இணையிரி:
யாமல்
ஒன்றி
வாழும்
ஓரினப்பறவை,
காம்நேரயால் பிரிந்து.
வருந்தும் தலைவன் தலைவியர்க்கு இப்பறவைகளின். பிரிவு நிலை,

மேலும் துயர் தருவதாகும்

என்பது

நூன்

மரபு.

கலையையும் வாயையும்
உடையன எனவும்,
இயல்பின எனவும் தமிழ் நூல்கள் கூறும்.
என
வடநூலார் கூறுவர்.
இவ்வகை
வாழும் ஒருவகை நீர்ப்பறவையும் உண்டு,
கூறப்பெறும் ; குறுந். 57...

இவை

வந்த

பனைமரங்களில் வாழும்
. இகனைக் கிரெளஞ்சம்
இயல்புடைய
கடலில்
அது மகன்றில் எனக்

பி-ம். 3, செவ்வாய் மகன்நிற், செய்யவா யன்நில்.
4.

90.

வெய்யவாய

2 செங்கதிரோன்,

9வங்கதிரோன்.

(82)

மாயிரு ஞாலத் துயிர்காண வானரங்கில்
பாயிரு ளென்னும் படாம்வாங்கிச்--சய்நின்

றிறைந்தா ரணம்பாட வாடிப்போய் வெய்யோன்
மறைந்தான் குடபால் வரை.
மா இரு ஞாலத்து - மிகப் பெரியதான
இப்புவியில், உயிர்
காரண - வாழும் பிராணிகள் யாவும் பார்த்துக் கொண்டிருக்க, வான்
அரங்கில் - ஆகாய
மென்னும்
காடக
மேடையில், பாய் இருள்
என்னும் படாம் வாங்கி-பரந்சு இருள் என்று சொல்லும் இரையைத்
தள்ளி, சேய் கின்று - தூரகுதில் கின்று, அறைந்து ஆரணம் பாட 4)

(மறையோர்)
இசைக்க,

உரத,த

குரலின். வே

ரிக்குக்களாகிய: பாடல்களை.

வெய்யோன் - சூரியனாகஇிய

மாடிக்கொண்டே சென்று,

war,

குடபால் வரை

ஆடி.

"பேய்- நடன,

மறைந்தான் - மேற்றிசைஃ

யில் உள்ள அ௮.த்.தூரியிற் சென்று மறைந்தான்.
மாயிரு : ஒருபொருட் பன்மொழி;

யகர.

உடம்படு

மெய்கொண்டது;

இணி,

ஆயிடை

என்பது போல

மாட்சிமையுற்ற

பெரிய

26.

நளவெண்பா

வெய்யோன், உலகத்து உயிர்கள் காண,
என்னலும் ஒன்றும்.
(அ்.கணர்கள்) சேய் கின்று
வான் என்னும் நாடக மேடையில்,
ம்
வேத மந்திரங்களைப் பாட், நடனம் ஆடிப் போய், இருள் என்னு
இரையை நீக்கிக் குடபால் வரையில் ம்றைந்தான் என்பதாம் 3 (95)
Gone@e.
என்றதையும்
: சென்றடைந்தான்...... Ga: py?
இல்,
பரடல்

*ஆடல்

இ.தில்,

காடகம்? (0பரகத்தியம்) என்ற

தழைப்பன
அனைத்தும்
பரடுவோர்

என்பது

நோக்கத்

வெளியாதல்

இவ்வி,த நாடக லக்ஷணங்கள் ஒருங்கே அமையப்

(7)

லக்ஷணத்திற்குரிய

காடக

அமைந்திருப்பன கர்ண்க. சேய் நின்று என் றமையால்,
தூர தீதில்
லில்லாமல் பின்னே
அருகி
ஆடுவோன்

பாடவேண்டும்

இருந்ேத

ணர் இரகம்

அவற்றொடு,

அவிநயம்

தக்கது:

பெற்ற,

* தண்டலை மயில்க ளாடத் தாமரை விளக்கக் தாங்கக்
கொண்டல்கள் முழவி னேங்கக் குவளைகண் விழித்து நோக்கத்
தெண்டிரை மெழினி காட்டத் தேம்பிழி மகர யாழின்
வண்டுக ளினிது பாட மருதம்வீற் நிருக்கு மாதர்.
(கம்ப. பால. நாட்டுப் : 4)
2)

எண்ணரிய

ம்றையினொடு

இசைபாட

ave

கின்னரர்கள்

Cu 55

விண்ணவரும் முனிவர்களும் வேதியருங
கரங்குவிப்ப வேலை மென்னும்

॥ண்ணுமணி முழவ திர வானரங்கன்
நடம்புரிவா ஸஜிரவி யான
கண்ணு தல்வா னவன்கனகச் சடைவிரிந்தா
லெனவிரிந்த க.திர்க ளெல்லாம்.
(கம்ப. பால, மிதிலை : 759)

என்ற பாடல்கள்

இங்கு ஒப்பு நோக்கி இன்புறத்

தக்கன.

இனி,

இந்த வெண்பரவரலும்,
மேற்காட்டிய
மேற்கேர்ள்களாலும் ஈம்
மாட்டுப் பண்டைக் காலத்து நாடக ௮ரங்கம் எத்துணைச் சீர்பெற்று
உயரிய நிலையில் விளங்கி இருந்தது என்பது உணரத்தக்க தாகும்.
பி-ம்.

1. மாயிருண் மாஞாலத்,

5, நிறைக்தா ரணம்பாட

2, படாம்

நீசொளிபோய்.

போர்த்த.

(83)

7,
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மாலைப்பொழுதின் வரவு:

97. மல்லிகையே வெண்சங்கா வண்டூத வான்கருப்பு

வில்லி கணைதெரிந்து மெய்காப்ப--முல்லையெனும்
மென்மாலை தோளசைய மெல்ல நடந்ததே
ட
புன்மாலை யந்திப் பொழுது.

—

மல்லிகையே - மல்லிகை அரும்புகளே, வெண் சங்கு ஆ - வெண்
மையான சங்க வாத்தியங்களாகக் கொண்டு, வண்டு ஊத - வண்டு
கள் அ௮ச்சங்கு ஊதுவோர்போல அவற்றை ௮ணுூ ஒலிசெம்ய, வரன்

கணை

கருப்பு வில்லி - சிறந்,த கரும்பை .வில்லாகவுடைய மன்மதன்,
மலர்

தெரிந்து - தன்

தேர்ந்தெடுத்துக்

தக்கவாறு

அம்புகளாத்

கொண்டு, மெய் காப்ப - மெமய்காவலாளனாக அருகேயிருந்து காத்து
வர, மூல்லை எனும் மெல் மாலை தோள் அசைம௰ -தான் ௮ணிந்துளள
முல்லை என்னும் மலர்மாலை

மாலை அந்தி

கோள்களில் அசைந்து

பொழுது - அற்பமான

அந்தப்

பேர்.து

நடந்து

வரலானாள்.

சிறு

அதாவது

மேல்ல

தலைவி,

என்னும்

அந்தி : ஸந்தியா

இ.கனைப்

தன்

நடக்குது - மெதுவாய்
i

லு

என்னும்

ஒருபெர்ழமுஇற்

கூறுவது

பெண்பாலாகக்

புன்

ஆட,

பொழு.தரன

கவிமரபு:

தெம்வம்.

குரிம

£அந்திமென்னும்

பசலைமெய் மாட்டி வந்.இறுத்தனள்;' (மணி.5: 140). இஃது அடுத்த
மல்லிகையே
99- ஆவது செய்யுளாலும் விளக்கமாவது காண்க.
வெண் சங்கா: இஃது,* எல்லியம்போ.து வண்டினங்கள் எம்பெருமான்,

குணம் பாடி, மல்லிகைவெண் ச௪ங்கூதும் மதிலரங்க மென்ப துவே £
(பெரியாழ்வார் : 4. 8: 8) என்பதைப் பொன்னே பேரற் போற்றி எடுத்

சிறிது.
மெல்ல ௩டந்ததே£ அந்திமாலை
தாளப் பெற்றது என்க.
சிறி காகப் படிப்படியாம் வருவதைக் குறித் கபடி. முன் 95 இல் கதி
ரோன், மாலையில், பையவே சென்றடைந்தான் என்ற துபோல, இங்கு
அந்தப் போதும் மெல்ல நடந்தது என்னப்பட்டீது, இதனால்,
மேலே குறித்தபடி, அக்திமர்லை என்னும் நாயி, தன் பரிவாரம்.

கள் சூழ மெதுவாக. நடந்து
பொழுது
ora
போல

பகல்
வந்தாள் என்க,
நீடிக்கர்த சிறுபொழுது

இரவுகள்:
ஆ லின்,

அதன் சிறுமைக்கேற்ப மெல்ல. நடந்தது
என்றும்.
புன்மாலை
எதிர்கொள்ள .
முன் சேர்லையில் நளனை
என்னுங் கொள்ளலாம்.

இளலேனல் வந்ததாக
தொடங்கும்

* வென் றிமத

உள்ள,

செய்யுளிற்

கூறிய

வேடன் * (92) என்று

. இங்கு
இறப்பே . போல,

என்னும ஒரு தலைவி வந்த சிறப்பும் கூறப்பெற்றது.
19 - ib.

1, மல்லிகைவெண்

சங்க மதூவண்

டத,

:

We ore

அந்தி

்

(84)

நளவெண்பா

8&8

்ப
98. புற்கெள்று ரந்தி புனைமலர்க்க ணீரரும
ொண்
நிற்கின்ற தந்தோ நிலங்காப்பான்--முற்க
டடைசின்ற வேந்தர்க்கு மாண்டஞ்சி னோர்க்கும்
இடைசின்ற காலம்போ லின்று.
லைம் காப்பான்

கொண்டு

பாதுகாக்கும்

- பூமியைப்

எதிர்த்து

வருகின்ற,

பு.ற்கு என்று

ஆர் அந்தி-

- முன்னோக்கி

அடைன்ற

முன்

பொருட்டு,

, ஆண்டு வேந்தர்க்கும் - முடி மன்னரான பெரு கில அரசர்க்கும்
நின்ற பகை
பயந்து
்
அப்போது, அஞ்சினோர்க்கும் - அவவரசர்க்குப
- காலத்
போல
மன்னர்க்கும், இடைகன்ற -துன்பந் தருகனற, காலம்

தைப்போல,
கபிலகிறம்

க்கு,
இன்றைு
இன-்ற

பொருந்திய

அல்லது

ஒளி மழுங்கிய

போது,

அந்திப்

புனமலர் கண் நீர் அரும்ப - அழகிய தாமரை மலர்போன்ற கண்
நிற்கின்றது - நின்று வருந்துகின்றது?
களில்: நீர் துளிக்க,
பெருகிலவேந்தர்

்

ள்

988 51 —Q) Si பரிதாபம் !
எதிர்க்கக் பகை

மன்னர் :அ௮ஞ்ச

Yoo

இற்த்தார்க்கும் இடையே வருந்திச் சோர்வுறும் காலம் போல ௮ந்.இப்
போதும்
சிறு

கண்ணீர்

அந்தப்

போதை

விட்டு வருந்தி
ஓர்

அழி௫ன்றது.'

என்பதாம்.
என்க.

ous srr

மங்கையாக

௮௮ம்

மங்கை அவ்விரு இறத்தார்க் இடையே யார் தன்னைக் கொள்வாரோ
என்னு வருந்தும் நிலையில் இருப்ப, காக அந்நிலை நேக்கி அந்தோ
இது கவிக்கூற்று.
ஆம்.
என்ற இரக்கமொழியாற் கூறினாரும்
புற்கு - கபில நிறம்; ௮.தாவது பொன்கிறமும். கருகிறமுங் கலந்த:
ஒருவகை மங்கலான செந்கிறம்,, புற்கு - கபில நிறம்; (திவா.). அந்தப்
மங்கிய
வெயிலும் இன்றி, இருளுமின்றி இடைப்பட்ட
போது
செந்கிறமாய்த் தோன்றுவதால், ௮.தனைப் * புற்கு என்று ஆர் அந்தி *

யென்னப்பட்டது, கண் நீரரும்பு,தல் வருத்தத்தால் சோர்ந்த

நிலை.

யில் தோன்றும் மெய்ப்பாடு. * வாளற்றுப் புற்கென்ற கண்ணும்
(குறள், 1261) என்றமை நோக்குக. இடைதல் - சேரர்.தல், வருந்துதல், '

குறிப்பு:

அடைகின்ற

வேந்தற்கும்,

என்று

பாடம் இருக்கலாம் எனத் தேர்ன்றுகின்றது.

ஒருமையிற்..
்

பி. ம். 12 புத்கெள்றோ ரர்தி? புனமயிற்கண்; நீர்ததுமப,
3. gar GF ர்க்கும்,

Bn gee

OO

en

பிறையின்

99.
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1.

௨. 887

ஒல

தோற்றம்.” 5.

பைந்தொடியா எாவி பருகுவா விற்கின்ற

அந்தி முறுவலித்த தாமென்ன--வந்ததால்
மையார்வேற் கண்ணுள் வனமுலைமே லாரழல்ப்
பெய்வா னமைந்த பிறை.
மை

ஆர்

வேல் கண்ணாள் - மை எழுகுப்பெற்றதும்:
வேல்.
வன முலைமேல்போன்றதுமான் கண்களையுடைய தமயந்தியின்,
ஆர் அழலை - கிறைந்த நெருப்பை,
அழகிய தனங்களின் மீது
அமைந்த - ஏற்பாடுடன வந்து,
பொருட்டு,
பெய்வான் - பெய்யும்
பிறை - பிறைமதியானது,

பைம்

தொடியாள்

- பசிய

வளையல்க

ளணிந்த அ௮.த்தமயந்தியின், ஆவி பருகுவான் - உயிரை அருந்தும்
நிற்கின்ற - எதிர் வந்து: நிற்கின்ற, அகதி - அந்தப்
பொருட்டு,
அரக்க), முறுவலித்தது ஆம் என்ன -புன சரிப்
(என்னும்
பேது:
வந்தது - வந்து
தக்கவாறு,
புக் கொண்டது. எனச் சொல்லத்
eS
ea
த
ஆல்; அசை,
தோன்றிற்று,
வேற்கண் : கூர்மையாலும் ௮.கன் ஒளியாலும், வடிவத்தாலும்

வேல் கண் போன்ற்து,.

a

, அந்இயை. அரக்கி என்றது, 2950
கருநிறத்தை
மேனியாக
வும், செந்நிறமான செவ்வான த்தை, அவவரக்கியின சிவந்த கலை
யிராகவும், பிறையை அவள்வளைந்கு பல்லாகவும்கொண்ட உள்ளுறை

உவமத்தரல் என்க,

அந்தி எனனும் அரக்கி,

பிரிவால்

வருந்தும்
யுண்டுபேர

கல் ; பின், * மருண்மாலை
மகளிரை உணவாகக் கொள்ளு
கட்ட வுயிர்க்கு.” (176) என் றமையால் செெளிவாதல் காண்க,

மூறுவலித்தது ; தனக்கு உணவு
அமைந்து
ஆசழலைப் பெய்வான
தாபத்தில்

வருந்துவோரை

அந்தி

கிடைத்தது. எனற ம௫ிழ்ச்சியால்,
பிறை:: பிறையின நிலவு விரக

நெருப்பு

போல:

எரிப்பது

வருத்து

*கீணிலா வெனனும்'
இஃது அடுத்த செய்யுளில்
மாதலால்;
மெருப்பு * (700) எனறமையாலும் பின்வரும் 101, 109, 105, 109
இங்கு; அந்தியும்.
என்ற பாடல்களாலும் விளக்கழுறுவது காண்க,

பிறையும் துன்புறு,த்.தின எனக,
பி- ம்.

8. மைவார்வேத்

கண்ணி

வனமுலைமேல்

வனமுஷிமேல், வானழலைக்.,.

வ...
4,

பெய்வா னமைந்தோர் பிறை,

ப

வான்றநிலை; வார்தழலை;

வட்.

ate

பயம

aang

- (86)

நளவெண்பா
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கூட்டுமை போற்சிறந்த கூரிருளைக் கூன்கோட்டால்
கோட்டுமண் கொண்ட குளிர்திங்கள்--ஈட்டுமணிப்
பூணிலா மென்முலைமேற் போதச் சொரிந்ததே
்
நீணிலா வென்று நெருப்பு.

100.

மையைப்

சிறந்த - கூட்டப்பெறும்

போல்

மை

கூட்டு

பேரல

அடர்ந்த கருநிற,த்.தாற் இறந்.த, கூர் இருளை - மிகுந்து விளங்கும்
கூன்

இருட்டை,

கோட்டால்

மண்

போன்ற,

குளிர்

- வளைந்த

வெட்டு

-ஒரு

கொண்ட

கோட்டு

- குளிர்ச்சியான

இங்கள்

என்னும் நெருப்பு - தன் நீண்ட

நிலவு

நுனி

தன்

முனையால்,

கொண்டது

மண்ணைக்
சந்திரன்,

என்னும்

நீள்

கிலா
ஈட்டு -

நெருப்பை,

தொகுத்து எடுக்கப் பெற்ற மணி- இரத்தினங்களரல் ஆன,
மென் முலைமேல் பூண் நிலா - ஆபரணங்கள் ஒளிவீசுகன்ற,
குமயந் தியின் மென்மையான தனங்களின் மீது, போத - மிகுதியாக,
ஏ: ஈற்றசை,
சொரிந்தது - பொழிந்தது.
கூட்டுமை:

இங்குக்

மை

கூட்டப்பெற்ற

கூட்டுதல்

மை

என்பது

போன்று,

உலக

வழக்கு;

தொகுதியாம்

இஃது

அடர்ந்த

இருளுக்கு ஒப்பாயிற்று; “ஈட்டிருள் விழுங்கிய! (கம்ப. சுந்தர. 1069)
என்றதையும் நோக்குக,
கோட்டு - ஒருவெட்டு; (திவா)
இது
கொட்டு என்று குறுகி வழங்குவது காணலரம்: மண்
கொட்டு என்ற வழக்கையும் காண்க.
இங்குக் கூரிய
யுடைய பிறை, வளைந்து கூர்மையாய் இருக்கும் மண்
கருவியாகவும்,

இருள்

மண்ணாகவும்

கொள்ளப்

வெட்டிக்
நுனியை
௮வட்டுங்

பெற்றன.

இவ்

வாறின்றி, ஓர் எருது மதங்கொண்டு கரையில் உள்ள மணஃ௰ரத்
கன் கொம்பால் இடித்து ஏந்தியது பேரன்ற பிறையென
உரை
கூறினாரும் உளர். கோட்டு மண் கொள்ளல் : தெர்குஇயாய் இருப்
பதிலிருந்து ஒரு சிறிது வெட்டி. எடுத்துக்கொள்ளு
கல் என்னும்
பொருளில் வழங்கி

வருவது

எனத்

தெரிகின்றது,

* கோட்டுமண்

கொள்ளா முலை ' (முத்தொள்ளாயிரம்) ;
தோட்டுவண் டொலியன் மாலைத் துடியிடை மகளி ராய்ந் 5

மோட்டுவெண் முத்த மின்னு முகிழ்முலை யமுதத் சாந்,தம்

. கோட்டுமண் கொண்ட மார்பங் கேரதைவரள் குளித்து மூழ்கிக்
... கோட்டுமண் கொள்ள கின்றான் குரிசன்மண் கொள்ள நின்றான்;

1,

சுயம்வர

(சீவக. 2294.
இவ்விரு
இருப்பதிலிருந்து ஒரு பகுதி

காண்டம்
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மேற்கோள்களாலும்
பெயர்த்கெடுத்துக்

குறிப்பது காண்க ; மேலும்; இவ்வுவமை,

தொகுதியாய்
கொள்வதைக்

4 கோட்டுமண்

கொண்டு

வீங்குங் குவிமுலைக் களிநல் யரனை'' (நைடதம். மணம்புரி:54), என்ற தா
_ லும் விளக்குமுறுவது காண்க. கிலவுக்கு-கெருப்பு; கம்ப.சுந்.தர: 9868.
(பி-ம்),

1. கூட்டுமையைப் போக்செறிந்த; கூரிருள்வாய்க்,
2.

பூணுலா

மென்முலமேற்,

(87)

gp Bu ar guy நிலை.

101.

அன்னங்கா ணீங்களுமல் வாதித்தன் ருனும்போய்
மன்னும் படியகலா வல்லிரவின்--மின்னும்
மழைத்தாரை வல்லிருட்கும் வாடைக்கு நாங்கள்
பிழைத்தால்வந் தேனென்னும்ஃபேர்.
(அப்பெர்முது அவள்),

*அன்னங்காள் - அன்னப் பறவைகளே !
நீங்களும் - நீங்களும், ௮ ஆதித்தன் கானும் - அந்தச் சூரியனும்,
போய் - இவ்விடம் விட்டுப்போய், மன்னும்படி.- நிலையாய்த் கங்க

யிருக்கும்படி, அகலா - விட்டு நீங்கா இருக்கும், வல் இரவில் - வலிய
இந்த
இராப்பொழுதில்,
மின்னும் - மின்னலை
யட௨ன்கொண்டு
ஒளிவீசும்,
மழை தாரை வல் இருமட்கும் - மழைத்தாரைகளைச்
சொரியும் வலிய இருட்டுக்கும், வாடைக்கும்- குளிர் காற்றுக்கும்,
காங்கள் பிழைத்தால் - யானும்
என்போன்ற
விரகதாபத்தரால்
வருந்தும் பிறரும்,
தப்பிப் பிழைத்தோமானால்,
வந்து- நீங்கள்
மீண்டும் வந்து, ஏன் என்னும் பேர் - எங்கள ₹* ஏன் க்ஷமம்ர7 *
என்னு விசாரிக்கும் பெருமையடையப் பெறுவீர் pair,”

இவ்விருளும், மழையும், வாடையும், நீங்குவன அல்ல; யானும்
என்போன்ற
இவை

விரகத்துயரிலுள்ளோரும் பிழைப்போம்
அல்லோம்.
நீங்கிய பின் நீங்கள் வந்தால், எங்களை க்ஷேமம் விசாரிக்கும்

பெருமை உங்களுக்கு இராது ' எனறு, அனனங்களையும் ஆகத் தனை யும் நினைத்துக் கூறினாள் தமயந்தி,
பேர் - பெருமை; * டுபறுவீர்
Bir?
என்பது வருவித்துக் கொள்ளப்பட்டது.
ஆ.ித்தனால்

இவ்வலிய
இருட்டிலும்

இருளை,

நீங்கி

மழையிலும்,

கூறினாள் என்பதாம்.

வரமுடியாது
வெளிப்படா

என்பதும்,

அன்னங்கள்

என்பதுங்

கருஇக்

92.

நளவெண்பா

இரவும், : இருளும், மழையும், வாடையும் விரக கோயுற்றாரைப்
_.
அகப்பொருட்டுறைகளில் பயிலப்
பெரிதும். வருத்தும் எனபது,
102 முடிய குமயந்து கூறியவை,
இதுமுதல்
பெறுவது காணலாம்.
ee

வல்லிருளின், .. 3. பிழைத்தால்வம் தேனென்லும் பேர்ந்து, (66)

(பி-ம்.) 1.

102. செப்பிளங் கொங்கைமீர் திங்கட் கடர்பட்டுக் -

கொப்புளங் கொண்ட ருளிர்வானை--இப்பொழுது

.

மீன்பொதிந்து நின்ற விரும்பென்ப தென்கொலோ
தேன்பொதிந்த வாயாற் றெரிந்து.
செப்பு இளம் கொங்கைமீர் - சிமிழ் போன்ற உருவுள்ள இளமை
யான தனங்களையுடைய தோழியர்களே ! இங்கள் சுடர்பட்டு - சந்.இர
னுடைய நிலவாகிய நெருப்பின் சுவாலை பட்டு, கொப்புளம் கொண்டகொப்புளம்

பல

கொண்டுள்ள,

குளிர்

வானை

- (இயல்பரய்

முண்)

குவிர்ச்சியுடன் இருக்கும் வானத்தை, இ பொழுது . இப்போது,
சேன் பொதிந்த வாயால் - தேன
நிறைந்தது போன்ற
உங்கள
இனிய வாய்ச்சொற்களால், தெரிந்து - என் நிலைமையறிந்து, மீன்
பொதிந்து கின்ற (விண்மீன்கள்
என்னும்)
கட்சத்திரங்கள்
நிறைந்து கின்ற,

விசும்பு என்பது - (அழகிய) வானம் என்று விபரீத

மாக நீவிர் கூறுவது, என் கொலோ
இது,

கமயந்தி

தன்

தோழியரை

கொங்கைக்குச்

செப்பு

ஆரணிய.

பெரியதிருமொழி.

வான 2

687)

வானுக்கு,

₹

கம்ப.

உள்ள

கொப்புளங் கொண்டமை:

- என்ன காரணங் கொண்டோ?
நோக்கிக்

அயோத்.

7. 8. 7,

கூறியது,

சித்திரகூடப்

உபமான

99;

சங்கிரகம். குளிர்

இயல்புத்தன்மையைக்
ஓப்பு : கம்ப. ஆரணிய:

2

குறித்தபடி...

1199, கலிங்கத்துப்:

காடுபாடியது: 79, தேன பொ௫ந்த வாயால் : எப்பொழுதும் நீவிர்
என்னிடம் கேன்போன்று இனிய மொழி பயிலும் வழக்கமுடையீர்
என்பதைக் குறித்ததோடு, அத்தகைய
அன்புடைய நீவிர் இப்
பொழுது இந்த விபரீத மொழிகளால் என்னை வருத்துவதும் ஏனோ
என்னு மனம் நொந்து கூறியதும் ஆம்.
கொல்: ஐயப் பொருளைக்

குறித்து நினற இடைச்சொல்,
(பி-ம்).
-

்

1. கொங்கையிர்,

கொங்கையார்.

9. மின்பொதிந்த

திந்த,

4.

தேன்பொதிர்த

ட
2. குளிர் வானம்,

மீன் பரந்து தின்ற,

வாயாற் நிகைத்த

; வாயாற் லர்.

(89)

3,

108.

சுயம்வர

காண்டம்
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கானுந் தடங்காவுங் காமன் படைவீடு
வானுந்தேர் வீதி மறிகடலும்--மீனக்

கொடியாடை வையமெலாங் கோதண்ட சாலை
.. பொடியாடிக் கொள்றதெல்லாம் பொய்.
காமன் . மன்மதனுக்கு, கானும் தடம் காவும் படைவீடு - காடு
களும்,

நீர்த்தடங்களோடு

கூடிய

சோலைகளும்,

ஆயுதச் சாலைகள் ;

வானும் - ஆகாயமும், தேர் வீ.இ - அவன் தேர் செல்லும் வீத;

மறி

கடலும் - அலைகள் மடங்கி விழும் கடலும், மீன கொடி. ஆடை அவன் மீன் உருவமைந்த துகற் கொடி. ; வையமெலாம் - பூமி எங்கும்,
கோ.கண்டசாலை - அவனுடைய வில்லாகிய கரும்புத் கோட்டங்கள்
ஆன
விற்கூடங்களாய் நிறைந்துள்ளன? (ஆ,தலின்), பொடி ஆடி.
கொன்றது எல்லாம் பொய் - ௮ந்.த மன்மதனைச் சிவபிரான் நீறாக
எரித்து ௮மித்தகாகக் கூறும் செய்தியெல்லாம் பொய்யேதான்.
காமன் அம்புகளிற் கோட்டுப் பூக்களாகிய, மாம்பூ, அசோக மலர்,
முல்லைமலர் ஆகிய இவை, காவிலும் கானிலும் உள்ளவை) மற்றைத்
தாமரை

மலரும்

நீல

மலரும்,

நீர்

முதலிய

தடாகம்

நிலைகளில்

உள்ளவை;
ஆதலின்,
இவ்விரு
இடங்களுக்கும் பொருக்கத
கடம்
என்பதற்கு
பொருள்
கொள்ளப்பெற்றது.
மேலும்,
காவோடு, . தடாகம் இணைந்தே அமைப்பது மரபு; * காவேர டறக
குளந் தொட்டானும்
£; (திரிகடுகம். 70) என்ற இயைபும் நோக்குக,
மன்மதன் தேர் - தென்றல்.
அது இயங்குவது வானில் ஆதலின்;
அவ்வானை

மன்மதன்

தேர்

செல்லும் வீதியென்றும்,

கடல்,

ஆடை

போன்று பரந் துள்ளமையாலும்; அதில்
மீன் உள்ளமையாலும்
asker மன்மதன் மீனத்துகிற் கொடியென்றும், கரும்பு மன்மதன்
வில் ஆதலால்,
௮க்கரும்புத்
தோட்டம்
உலகெங்கும்
நிறைந்

அவை,

துள்ளமையால்
சாலைகள்

என்றுங்

நிறையப்பெற்று

அவன் வில்லைத் தொகுத்துவைத்திருக்கும்

கொண்டு,

வீறுடன்

அவ்வாறு

ஆட்சி

உபகரணங்கள்

புரிந்துவரும்

"இவபிரான் அழித்துச் சாம்பராக்கனார் என்ற. செய்தி பொய்யே
குமயந்தி கூறினாள்.
்
(a - fp).

1.

கானுஞ் செழுங்காவும்,

2.

4. பொடியாடிக் கொண்டதெலாம்.

யாவும்

௮ம்மன்மதனைச்

வானஞ்சேர்

வீதி,

என்று

'

(90).
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104.

கொள்ளைபோ சின்ற துயிரென்னுங் கோளரவின்
முள்ளெயிர மூரி நிலாவென்னும்--உள்ளம்
கொடிதிரா வென்னுங் குழையுந் தழல்போல்

நெடிதிரா வாய்புலரா நின்று.
உயிர் கொள்ளை போ௫ன்றது என்னும் - தமயந்தி, * என் உயிர்
கொள்ளா யடிக்கப்படுகனெறது ' என்று கூறுவாள்; * மூரி நிலா
இந்.த வலிய பிறையின் நிலவு; கோள் அரவின் - இராது கேது
மும்
என்னும் கோட்களாகிய பாம்புகளின், முள் எயிரோ என்னும் கொடிது
உள்ளம்
இரா
;
போன்ற கூரிய விஷப்பற்களேர ?' என்பாள்
என்னும் - இந்,த இரவின் மனம் மிகக் கொடியது 1” என்பாள்; தழல்
போல் - நெருப்புப் போல, இரா நெடிது - இரவு முழுவதும், வரய்
புலரா நின்று - வாய் உலர்ந்து, குழையும் - வாடி.ச் சோர்வாள்,
கொள்ளை போதல் - ஒன்று விடாமல் எல்லாவற்றையும் ௮ப
கரித்துப் போதல் ; கொள்ள -மிகுஇு; இது கொங்கு நாட்டுப்
பெருவழக்கு? கோள் அரவு - வலிய அல்லது கொடிய அரவும் ஆம்,
இத்துணைத் துயர்களுக்குக் காரணமாய் இருத்தலால், இரா உள்ளங்
கொடிது என்றாள் எனக் கூட்டிப் பொருள் கொள்ளலாம். புலரா
மெடிதிரா
நின்று - புலர்ந்து ; ஆகின்று : நிகழ்கால இடைநிலை.
இயைக்க.

என
்
குழையும்
தழல்போல
்று
வாய் புலராகின
மி-ம்,

105.

8,

கொடிதிரா

வெள்னக் குழையும்,

4,

நெடிதயிசா,

(91

வெங்கதிரோன் றன்னை விழுங்கிப் புழுங்கியோ
கொங்கை யனலிற் கொளுந்தியோ-- தீங்கள்
விரிகின்ற வெண்ணிலவால் வேகின்ற தேயோ
எரிகின்ற தென்னோ வீரா.

“வெம் கதிரோன் தன்னை - வெப்பமான கிரணங்ககாயுடைய
சூரியனை, விழுங்கி - எடுத்து விழுங்க, புழுங்கியோ - அவ்வெப்பத

தால் உடல் புழுங்கி வெந்தகாலோ ? (அல்லது), கொங்கை

அனலிற்

தனங்களில் உண்டான (காம) நெருப்பு
கொளுந்திமோ - எனது
ற . சந்திர
தாக்கக் கொளு த்தப் பெற்றோ? (அல்லது), இங்கள் விரிகன
ளிடமிருந்து விரிந்து வருகின்ற, வெண் நிலவால் - வெள்ளிய கிலா
வினால், வேஇன் ற$தயோ - வெந்து போகின்றதோ 2? என்னோ - வேறு

எக்காரணத்தனாலோ,

இரா

எரிகின்றது

- இவ்விரவு

இவ்வாறு

நெருப்புப்போல எரிகின்றது!” என்று தமயந்தி புலம்பி வருந்தினாள.

7. சுயம்வர காண்டம்

கா.தல்கோ
நெருப்புப் போல
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யுற்றார்க்கு இரவும் சந்துரனும், ௮.தன் நிலவும்
வெப்பத்தைக் தந்து துயருறுத்து மாதலின்,”,கான்

கொண்டதுபோல்

அவ்விரவுங்

காதலுற்றகாகத் தமயந்தி

ஐயுற்று

வருக்துவாளாயினள் என்க. கொங்கை; இரவின் கொங்கையும் ஆம்.
மாலைப் போதும், இரவும், தங்களும், நிலவும் காமநேோரயுற்றாரை
வருத்துவன என்பது முற்கூறிய, 97 முதல் உள்ள பாடல்களாலும்,
இனிப்

பின்வரும்

பிறபாடல்களரலும்

ஆங்காங்கு விளக்க முறுவன
பி-ம்,

106.

7, புழுங்யெதோ.

அவற்றின்

ணக...

காண்க.
இ. கொங்கை யழலிற்; கொளுந்தியதோ.

(99)

ஊழி பலவோ ரிரவாயிற் ர வென்னும்
கோழி குரலடைத்த தோவென்னும்--ஆழி
துயிலாதோ வென்னுஞ் சுடர்மதியங் கான்ற
வெயிலா லுடலுருகா வீழ்ந்து.

சுடர் மதியம் கான்ற - தீச்சுடர்போல் விளங்கும் சந்திரன்
கக்கிய, வெயிலால் - வெயில் பொன்ற
வெப்பத்தைத்தரும்
கில
வினால், உடல் உருகா - தமயந்தி உடல் உருக, வீழ்ந்து - அதனால்
சோர்ந்து கீழே விழுந்து, * ஊழி பல ஓர் இரவு ஆயிற்றோ என்னும் யுகங்களின் முடிவுக் கர்லம் பல ஒன்றாகச் சேர்ந்து இன்றுள்ள இந்த
ஓர் இரவாக ஆனதோ ?' என்பாள்; * கோழி குரல் ௮டைக் ததோ
என்னும் . கோழிகள் கூவ முடியரமல் அவற்றின் குரல்கள் ௮டைத்
துப் பேயினவோ 7?” என்பாள் ; * ஆழி துயிலாகோ என்னும் - கடல்
துங்காகோ 2?” என்றும் கூறி வருந்துவாள்.
ஊழி - பலயுக முடிவுகள்

என்றது, அது

சேர்ந்த பிரளயகாலம் ; இரவை

ஊழி

விடியாது நீடித்து வருத்துவதை நோக்கி; ஒப்பு;

* மூல மாமலர் முன்னவன் முற்றுறும், கால மாமெனக

கங்குல்

கழிந்

குத;
(கம்.
ஆரணிய.
1056).
§ ஓரிரா
வன்றம்ம
விவ்விரா
வேர்தஇிமத்தோன்
பேரிரா
வென்று
பிணங்கினாள் :
(குலோத்.
உலா;
965). கோழி குரலடைத்ததோ:
* கோழி
கூவப் பொழுது

விடியும் £ என்ற பழமொழி கருதி ; அவை கூவரமையால் அவற்றின்
குரல்கள், இவ்விரவின் வெப்பத்தால் கூவ முடியாமல் அடைத்துப்
போயினவோ என்று ஐயு.ற்றாள் என்பதாம்.
ஆழி
கடல் இரவில் ஓசைமிக்கு ஒலிக்கும்; அவ்வோசை

துயர் தருவதாகும் என்பது நூல்

வழக்கு ; கம்ப.

துயிலாதேர 2
கர.தலர்க்கு,த்

ஆரணிய,

௮9௪ ;

திருவாய்மெரழி, 2. 7: 5; திருவரங்கக் கலம்பகம்: 84.
பி-ழ்.

7,

பலவோ

றிராவாயிற்றே,

5,

மதியப் கான்ற,

:

(96)
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107. ஆடி வரிவண் டருகே பறக்கவே
வாடி மெலிவாள் வனமுலைமேல்-ஒடிப்
பொறையாகச் சோர்வாள் பொறுக்குமோ மோகத்

துறைவா யடங்காத் துயர்.

வரி வண்டு - கோடுகள் பல அமைந்த

அழகிய

ஒன்று,

வண்டு

ஆடி - விகயரடிக் கொண்டு, அருகே பறக்கவே - அவள் அருகிலே
-அவ்வண்டின்

மெலிவாள்

பறந்து வந்தாலுமே, வாடி.

சிற்கு

வீசு

சோர்ந்து. இளைப்பு
வதால். உண்டாகும் காற்றுக்கே ஆற்றாது
அழகிய * தனங்களின்
வனமுலைமேல் - அவள்
அடைபவளும்,
மீது, ஓடி - பறந்தோடி. வந்து, பெரறை ஆக- அவளுக்கு மேலும்
பாரமாக (அவ்வண்டு தங்க), சோர்வாள் - அ.தனால் பெரிதும் களர்
பவளுமான அ.த்தம்யந்தி, மோக. துறைவராய் - இப்பொழுது அவள்
துயர் - அடைந்த
அடங்கா
காதல் இடமாக,
அடைந்துள்ள
கணியாத பெருந்துயரை, பொறுக்குமோ - பொறுத்துக் கொள்ளும்
வலிமையுடையவள்

ஆவளோர?

இச்செய்யுள், * என்றும்
36-

eu 3)

பாட்டின்

(ஆகாள் என்றபடி.)

நுடங்கும்

கருத்தைத்

இடை

'

SYM

என்ற

இந்நூல்

வந்தமை

காண்க,

ஈ வனமுலை மேல் பெர்றை ஆக - அழகிய அவள் தனங்களில் ௮வ்
வண்டு வந்து தங்கியதால் அத்தனங்களின் பாரதகோடும் மேலும்

அவளுக்கு அதிகபாரம் ஆகி அவளை
குறிப்பு --கோவை
டோச்சி

முதலிய அகப்பொருள்:

மருங்கணைதல் £

கருத்து அமையப் பல
உள்ளமை காணலாம்,
பி -ம். ்

108.

கசடு

வருத்த ?' என்பதும்.

என்னுந்

விதமாகச்

நூல்களில்,

துறையில்

சிறப்பிக்கப்

௪5 Quine past ae

₹* வண்

இச்செய்யுளின்

பெறும் பாடல்கள்

ஞள்ளம் பொறுச்குமோ

காமத்,(94)

ஈர மதியே யிளநிலவை யிங்நனே

_ சோர்குழலின் மீதே சொரிவதெவன்--மாரன்
_ ,பொரவளித்தான் கண்ணி யுனக்குப் புலரா

.. இரவளித்தா னல்லஜே வின்று.
* மதியே - சந்திரனே

!

மாரன்

- மன்மகன்,

ரோரை பொருது வருத்துவகுற்காக,
ed

உனக்கு,

பொர

- S75 BID

கண்ணி

அளித்

ம, சுயம்வர
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தான் - நிலவாகிய வலையை அளித்துள்ளான் ; (மேலும்) புலரா இரவு
இன்று அளித்தான் ௮ல்லனோ - விடியாது நீடிக்கும் இரர்ப்பொழு
தையும் இன்று அளித்துள்ளான் அல்லனோ? (அவ்வாறாக, அவை
போதாமல்), இங்ஙனே - இவ்விதமாய், ஈர - பிளந்து வருத்த, இள
நிலவை - இந்து இளம் நிலாவை, சோர் குழலின் மீத
- சோர்ந்,த
கூந்தலையுடைய ஒர் அபலைப் பெண்ணாகிய என் மீது, சொரிவது

எவன் - நீ சொரிந்து வருக்துவது ஏனோ?

(இது தகாது என்றபடி.)

இச் செய்யுளின் முதலடி. ஏட்டில் தெளிவுபடா.இருந்த நிலையில்
. இளநிலவை £ என்று இருந்தை, “இளநிலவே ' எனக்கொண்டு,
அதையும் விளியாக்கிப் பொருட் பொருத்தமின்றி மயங்கி உரை
மதி குளிர்ந்ததென்ற உணர்ச்சி காம நோயுற்
கண்டார் பலர்,
என்பதற்குப் பிளக்க.
ஈர
ஆதலின்,
உண்டாகாது.
ரார்க்கு
என்பதுடன்
சோர் குழலின்மீத
கொண்டு,
பொருள்
எனப்

கண்ணி - வலை ; சந்திரன்

இயைத்துப் பொருள் கொள்ளப்பட்டது.

நிலவை ஒரு வலையாகக் கொண்டு காதல் நோய் உற்றாரை வலித்
துப் பிடித்து வருத்துவான் என்பது: * நிலைக்கும் வானி னெடு
மதி ரீணிலா, வலைக்கு நீங்கு மிடுக்கலன் மாந்துவாள் £ (ஆரணிய
நிலவெனும்
வெண்ணிற
294) எனச் சூர்ப்பணகை இறத்தும்,
வலைமை வி௫னான் '; (கம்ப், உயு.த,த. இலங்கைக் கேள்விப் : 6) என
இிறத்தும்

இராமபிரான்

* காமகோய்

கர்ண்க.
நிலவைக்

கண்ணி

கெரண்டாரோடு

இது கொடுமை

!'

போர் புரிய உனக்கு

புலரா

வலையாகவும்,

கவும் அளித்துள்ளானே அவை
என்னைப்
கொண்டு சோரும்

கூறப்பெற்றமை

நிலையிற்

விரகதாப

போதாவேச
பிளக்கத்

ஏற்ற

இரவை

மாரன்

பொழுதா

? மேலும் இந்கிலவைக்
துணிந்தது என்னே 1

என்றாள் தமயந்தி. சோர்குழல்,

வின தகொகைப்

என்ற செரல்
எவன்
அன்மொழித்தொகை.
பிறந்த
புறத்துப்
செய்
காப்பெவன்
லின் விகாரமே என் என்பது, “சறைகாக்குங்
யும்” (குறள். 57.) என்பது போல. இண், ஈ ஈரம தியே !- இயற்கை
யில் குளிர்ந்ததன்மையுடைய சந்திரனே! ' என்றும், (உன் தன்மை
இருந்தும் ௬டும் கொடுமை
இளநிலவை - இளமையாய்
மாறி),
கொண்ட உன்கிலவை, என்றும் பொருள் கொள்ளலும் ஒன்றும்.

பி-ழ்,

2,

1.

யிளரிலவே,

3,

பொரவளைத்தான் காணு

களர்

சொறிவதென்,
முமக்குப்;

கொரிவதே;
(95)
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109.

தாங்கு நிலளின் றழல்போய்த் தலைக்கொள்ளத்

நேங்குழல்சேர் வண்டு நிறைவெதும்ப--ஒங்குயிர்ப்பின்

தாமங் கரியாத் தனியே தளர்கின்ருள்

...

யாமங்கரியாகவின்று.

"தாங்கும் கிலவின் - தான் அதுகாறும் தாங்கிப் பொறுத்துக்
கொண்டி.ருக்,த நிலாவின், தழல்-நெருப்பானது, போய் ,கலை கொள்ள
குன்

இடமாக

தம்

அ.தனால்,

மேலேறித், தாக்க,

குழல்

சேர்-

அவளது மணங்கமழும் கூந்தலில் வந்து தங்கியுள்ள, வண்டு
ஓங்கு -'
வண்டுகள், இறை வெதும்ப - தம் சிறகுகள் வெந்து இய,
தாமம்
ல்,
மூச்சினா
பெரு
மேலோங்ஓ எழும், உயிர்ப்பின் - அவளது
போக,
அவள் புனைந்இருந்த மலர்மாலை தீய்ந்து கருகிப்
- யா
கரி
யாமம் கரியாக - தனக்கு அங்கு வேறு துணையின்றி ௮ந்த ஈள்ளி
இராப்பொழுதில், ,தணியே சாக்ஷியாக, இன்று - இற்றை
Ga
தான் மட்டும் இருந்து, ,தளர்கனெறாள் தனியளாய்த்
தன்னந்
தமயந்தி

சோர்வுகின்றாள்

கலைக்கொள்ளல்:
பற்.றி

முற்றும்

பற்றிக்

கொள்ளலும்

மிகுந்து

ஆம்;

* காமச்

செந்இீத்தலைக்

கொளச்

மூடிக்கொள்ளலும்

சரம்பினாளே” (6வக,
ஆம்.

ஆனாள்.

தேங்குழல்

7959),

தேம்-௩றுமணம்,

சேர்வண்டு: அவள்

பிங்;

கூந்தலின்

இனிமையும்
நறுமணத்தை

ுகர்வகுற்காக வண்டுகள் வந்து படிந்துள்ளன என்பதாம்.
நில
வின் வெம்மை தலைக்கொண்டமையால், குழலில் தங்கியிருந்த வண்டு
களின் சிறகுகள் வெதும்பிப் போகவும், ௮வள் விட்ட பெருமூச்
சினால், ௮வள் அணிந்திருந்த மலர் மாலை கரிந்து போகவும் தம
யந்தி அன்று பிறிது ஒரு. துணையின்றி அந்நகள்ளிரவே சா௯தியாக
இருக்க வருந்துவாளரயினள்.
இதனால், அவ்விரவில்
அவளது
பல எக்காள
மகளிரும், மற்றைக் காவன்
மாக்களும்
துயில்
வூற்றார் என்பதாம்,

ஒப்பு:

* கனியுந் தானுமத்

தையலு

மாயினான்”

(கம்ப. பால, மிதிலைக்காட்சிப்; 159). தாமங் கரியாக? கரி - சாகி ;
* தனக்குக் கரியாவான் ரானாய் ' (பழமொழி: 376). இங்குக் கரி என்றது
பல பொருள் குறித்.த இரி சொல்லாய் வந்துள்ள து.
பிம்,

1.

நீங்கா நிலவின் ; தலைப்பெய்து.

2.

தேங்குழலில்;

8... தாமங் சரியத்,

ஓங்கு மயில், ஏங்கு மயில்,
4, எமங் கறியாக,

(96)

1, சும்வர
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மையிட்ட கண்ணருவி வார வளைசோரக்
கையீற் கபோலத் தலம்வைத்து--மெய்வருந்தித்
தேனிருந்த பூங்கணையே தீயாகத் தேமொழியாள்
தானிருந்து செய்வா டலம்,

மை இட்ட கண் அருவி வார - மை எழுதப்பெற்ற கன் கண்
களினின்றும் அருவி போல
நீர் ஒழுக,
வகா சோர - கையில்
அணிந்திருந்த வள்கள் நழுவி விழ, கையில் கபோல தலம் வைத்து ..
தன்

கைகளில்

கனனங்களின்

இருபுறமும்

தங்குமாறு வைத்துக்.

_ கொண்டு, தேன் இருந்த பூம் கணையே - தேன் பொருந்தியிருந்து
மன்மதன் மலரம்புகளே, தீயாக - ஐந்து மெருப்புக்களாக வளர்ந்து
தன்னைச் சூழ்ந்து எரிய, தம் மொழியாள் - தேன் போன்ற இனிய
சொற்களைாயுடைய
அகத்தமமந்து, தான் இருந்து - தான் அங்கு.
இருந்து, மெய் வருந்தி
தவம் செய்வாள் - கன் உடல் வருந்தி
வாடத் தவஞ் செய்பவள் போல் இருந்தாள்.

,தவம் செய்வோர் கண்ணீர் சொரிகலும், உடன் மெலிதலும்,
கோணாமல் பார்வையை ஒரே நிலையில்
நிறுத்த
யோகதகண்டம்
என்னும் கவைத் தண்டைக் கொண்டு
முகத்தைத் தாங்கியிருத
தலும், பஞ்சாக்கி இடையே இருத்தலும், ஆகிய மெய்வருத்தங்களை
மேற்கொள்வது போலத் கமயந்தி, தன் காதல் நோயால், கண்ணிர்
சொரிதலும், வகாகள் கழல உடல் சோர்வுறுதலும், கையே யேரக
கண்டம் போலக் கன்னங்களை இருபுறமும் தாங்கவும், மன்மதன்
மலரம்புகள் ஜந்துக்கள். போலத் தன்னைச் சூழ்ந்து எரிக்கவும்
இருந்து வருந் இனாளா,கலின், தவஞ்செய்கிறவளானாள் எனக் கூறப்
பெற்றது,
மேலும் தவஞ்செய்வோர் கடவுள்
அருளை நாடியிருத்
தல் போலத் தமயந்தியும், கரு.த.திற் கொண்ட கன் ஆருயிர்த் தலை
வனான களனைக் ௧௬இத் தவஞ் செய்வாள் போலிருந்தாள் எனக்
கொள்க,

ஜங்கணை

காண்க,

ஜந்து இ:

113;

ஐங்கணைகளின்

விளக்கம்,

287

உரையிற்

கடுந்தவ வகைகளுள் நாற்புறங்களிலும் நான்கு
'இக்குண்டங்களும், மேலே சூரிய வெப்பமும் பட இருப்பது ;) இதனைப்
பஞ்சாக்கி என்பர்.
ன்
9 - ட்

வளைசரிந்த,

1...

மையுற்ற கண்ணருவியாடி

3.

வெங்கனையே; மெல்லனையே; தேன்மொழியாள்.

(97...
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இருளின் மிகுதியும் தமயந்தியின் துயரமும்.

111. அள்ளிக் கொளலா யடையத் திரண்டொன்ருய்க்
கொள்ளிக்கும் விள்ளாத கூரிருளாய்--உள்ளம்

புதையவே வைத்த பொதுமகளிர் தங்கள்
இதையமே போன்ற தீரா.
இரா - அற்றை இராப்பொழுது, அள்ளி கொள்ளல் ஆய் - வாரி
அள்ளி எடுத்துக் கொள்ளக் கூடியபடி, அடைய - முற்றிலும்,
ஒன்றாய் இரண்டு - ஒரே கொகுஇயாகச் சேர்ந்து, கொள்ளிக்கும்
விள்ளா கூர் இருளாம் - நெருப்பினாலும் பிளந்து பகுக்கமுடியாகு
நிறைந்த இருட்டாகி, உள்ளம் - தங்கள்

எண்ணதைத,

புையவே

வைத்த - வெளிக்காட்டாது புதைத்து ஆழத்தில் வஞ்சகத்தால்
மறைத்து வைத்து, பொது
மகளிர் தங்கள் - பொது
மர்தர்கள்
என்னும் வேசையரின், இதயமே பொன்றது - நெஞ்சம்
போன்று

ஆழ்ந்து இருண்டிருந்தது.
அள்ளிக் கொளல்; மிகுதியாக
உள்ள
தொகுதியிலிருந்து
ல்
தன்னாற் கூடியதை வாரி எடுத்துக் கொள்ளுத
; இஃது இரவின்
தொகுதியின்
பெருமை
குறிப்பிட்டபடி.
கொள்ளி .- நெருப்பு;
இ.தனைக் கொள்ளிக் கட்டை என்று பொருள் கூறினாரும் உளர்,
கொள்ளிக்கும் விள்ளாக் கூரிருள் : பின் “கருவிக்கு நீங்காக் காரிருள்”
(117) என்றது போல: ஒப்பு: - *கரபத்திரப் பத்தியி னீர்ந்து,
காண்டற் கரிதாம் '? (கம்ப: ஆரணிய: 6971), உள்ளம் புதையவே
வைத்த பொது மகளிர் இதையம்: ஒப்பு: “பொன் விலை மகவிர்
மனமெனக்
என்பது

பிம்.

114.

&ழ்பேரய் :* (கம்ப. பால. ஈகரப்; 74). இதையம்

எதுகை

4.

ஓசை

இதயமே

நேரகஇத

: இதயம்

திரிந்தது.

போன்ற இருள்.

:

(98)

ஊக்கிய சொல்ல ரொலிக்குந் துடிக்குரலர்
வீக்கிய கச்சையர் வேல்வாளர்--காக்க
இடையாமங் காவலர்கள் போந்தா ரிருளின்

புடைவா யிருள்புடைத்தாற் போன்று.
ஊக்கிய சொல்லர் - அழுதஇ உச்சரிக்கும் சொற்களை யுடையவர்
களும், ஒலிக்கும் - முழக்கும், துடி. குரலர் - துடி. என்னும் ஒருவகைப்
பறையின் ஓசையை யுடையவர்களும், விக்கய கச்சையர் - இறுக
அரையிற் கட்டிய வரர் அல்லது சல்லட முடையவர்களும், வேல்
வாளர் - வேலையும் வாளையும் உடையவர்களுமான,
இடையாமம்

1. Hobart
காவலர்கள்

இருளின்

- நடு

இருள்
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அந்ககரைக்காக்குங்

புடைவாய் - இருட்டின்

போன்னு - மற்றோர்
வந்தனர்,
துடி. - உருவிற்
பறை.
ஆம்.

இரவில்

கர்ண்டம்

இடத்தே,

காவலாளர்கள்,

இருள்

புடைத்தால்

முளை த்தெழுந்தாற்போல,

பெரிதாய்

உடுக்கை

போந்தார் -

போன்றுள்ள

ஒருவகைப்

துடிக்குரலர் - துடிபோன்ற குரலோசையடையவர் என்னலும்
இருள் புடைததாற் போன்று என்றதால், அக்காவலாளர்

கரிய தோற்றத் தவர் என்பதாம். இக்காவலாளரின் கோற்றத.இற்குக்
குகனும் அவன்
பரிவாரங்களான
வேடர்களும்
கொண்டிருந்த
தோற்றம்

ஒப்பு

நோக்க க்தக்கன

; கம்ப. அயோத்.

கங்கைப் : 99-25

குகப் :9, இரவில் பறைமூ கலியன ஒலிக்கக் காவலர் நகர் சுற்றி வரு
கைக்குப் பாரி வருதல் என்பது பண்டை வழக்கு; கும்ப, சுந்தர: ,252(பி-ம்).

1, ஊக

சொல்லா

லொலிக்கும்;

தடிக்குரலால்;

உ காவலர் போந்தார்.

113.

தழு.க்கரத்தர்.
(99)

சேமங் களிறுபுகத் தீம்பாலின் செவ்வழியாழ்
தாமுள் ஞூறைபுருதத் தார்வண்டு--காமன்றன்
பூவாளி யைந்திற் புகத்துயில் புக்கதே

ஓவாது முந்நீ ௬லது.
களிறு - யானைகள், சேமம் புக - அவற்றின் காவற் கூடத்தைப்
போய் அடையவும், இம் பாலின் - மதுரமான பாலைப்போன்ற, செவ்
வழி யாழ் தாம் - செவ்வழி என்னும் மாலைப் பண்ணை இசைத்த
யாழ்களும், உள் உறை புகுத - உறைகளுள் புகவும், ,தரர் வண்டு பூமாலையில் மொய்த்இருந்த வண்டுகள், காமன் கன்-மனமதனுடைய,
பூ வாளி ஐந்.தில் புக - ஐந்து மலரம்புகளிற் புகவும், முந்நீர் உலகு கடலாற் சூழ்ந்த இவ்வுலகம், ஓவாது - நீங்காது, துயில் புக்கது தூக்கத்தை யடைவதாயிற்று,
ஏ: அசை,
யானைகளும் தகம்: கொட்டில் அடைந்தன; யாழ்களில்
பயில்
வோரும் அவற்றை ,உறையிலிட்டு அமர்ந் தனர் ; மன்மகன் மலரம்பு

களுக்கும் அந்கள்ளிரவில் யாவரும் அயர்ந்து தூங்கவே வேலையின்மை
யாகவே,
டன.

வண்டுகள்
இவ்வாறாக

அம்மலர்களிற் போய்ப்
உலகில்

உயிர்கள்

புகுந்து துயில் கொண்

அனைத்தும்

கித திரையில்

ஆழ்ந்தன.
ஆனால், தமயந்தி மட்டும் தூங்கவில்லை என்பது இதனா
லும், பின்வருஞ் செய்யுட்களாலும் விளங்குவது காணலாம். முத்நீர்-

கடல்; ஆக்கல், அ௮ளி,த்தல், அழித்தல் என்னும் மூவகைத் தொழில்
களையுடைய நீரால் நிறைந்த கடல் என்றும்,

ஆற்று நீர், ஊற்று நீர்,

02

நள்வெண்பர்

மேனீர் என மூவகை நீர்களாக்
(சிலப்.

அடியார்க்.) :

இனி,

கொண்ட

.'

என்றும்

கடல்

கூறுவர்;
படைப்

முன்னீர் எனப் பாடம் கொண்டு

. புக்காலத்இல் இப்புவிக்கு மூன்தோன் நிய நீராகிய கடல் என்பாரும்
உலகு?
உளர்; * முன்னீர் மடவார் முறுவற் நிரள்குவிப்ப' ட:
உலூல் வாழும் பிராணிகள்) இடவாகு பெயர்.
- (பி-ம்.

2. தாம முறைபுக்க,
1 கனிபுக்க இம்பாலின்,
9. பூகாளி பாயப் புறந்தயில்; புகுந்த துயில் புக்கசே,

4. ஒவாத மூரரீ ௬லகு,

(700)

முன்னி GG.

சில பிரஇகளில் இச்செய்யுள் இல்லை.
ஒரு பிரதியில்
செய்யுள் அடியிற் காணுமாறு மாறி உள்ளது.
சேமங் களிறுபுகத் கண்பாலின் செவ்வழியாழ்

இச்

தாமு முறைபுகத் தார்வஷ்டு--கோமகன்றன்

பூவாளி யைந்திற் புகுந்துதுயில் புக்கதே
ஒவா,த முந்$ீ ௬லகு.

114.

ஊன்றின் றுவகையா லுள்ள வுயீர்புறம்பே
தோன்றுங் கழுதுந் துயின்றதே--தான்றன்
உரைசோரச் சோர வுடல்சோர வாயின்
இரைசோரக் கைசோர நீன்று.

று ் புசித்து, உவகையால் - அந்து
ஊன். இன்
- மாமிசத்தைப

1றகிழ்ச்சியால், உள்ள உயிர்
- உள்ளே
அடங்கியிருந்த தன் மூச்சு,
விளங்கும்,

கழுதும்-

பேய் கூட, கன்
- அகுன், உரை சோர- பெச்சுக்களும் தளர்ந்து
(போக; உடல் சோர - ௮.தன் உடலும் சோர்வடைய, வாயின் இரை
சோர - உண்ண வாயிற்கொண்ட உணவு உட்புகாமல் நழுவிக் கீழே
விழ, கை சோர - அ.தன் கைகளும் ஓய்ந்துபோக, துயின்றதுதூங்கப் போயிற்று,
ஏ: கான் என்பன அசைகள்:
ஊன் இன்று......... கோன்றும் : அது காறும் உணவின்றி
வர்டியிருந்து உள்ளடங்கி ஓய்ந்த நிலையில் இருந்து பேயின் உயிர்
"இப்பொழுது உணவாகுய மாமிசங் இடைக்க, ௮,தனை உண்ட களிப்
பால், அவ்வோய்ந் இருந்த உயிர், இருப்பது என்பது ௮.கன் பெரு
மூச்சினால் வெளியே கோன்றியது என்பதாம்.
அத்தகைய பேய்,
தன்

சொற்களும்

உடலும் சோரவும்,

வாயில்

இட்ட

உணவு

நழுவி

—

ati i

புறம்பே - வெளியில், கோன்றும் - காணும்படி

நவ்வி

விழவும், ௮.கன் கையும் சோர்ந்து போகவும் துயின்றது,
இதில்
. தூக்கம் வந்த நிலையில், படிப்படியாய் நிகழும் மெய்ப்பாடுகள் ஈன்கு

7, சுயம்வர காண்டம்

விளக்கப்பெற்றமை

காண்க.

கழுதும்:
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இரவிலும்

நெடுமேரம்

தூங்காது அலையும் பேயும் ) உம்மை, உயர்வு சிறப்பினது,
பேய்கள்
எப்போதும் பெரும் பசியால் வாடி இ௯குத நிலையில் இருப்பன
வென்பதும், இரவில் தூங்காமல் அலைந்து கொண்டிருக்கும் எனப

தும், ஊன் இன்னும் இயல்பின என்பதும் பிறவும், கலிங்கத்துப்பரணி,
பேய்முறைப்பாடு என்ற பகுதியிலும், அரிச்சந்திரபுராணம், மமானகாணா
டத்தும் காணலாம். துயின்றது என்றமையால் பேய்கள் ஈள்ளிரவில்
சிறிது நேரம் குரங்கும் என்பது விளங்கும்: இது பின், ': பேயுந்
துயின் றதாற்

பேரியாமம் '”?

(262)

என்றமையால்

விளங்குவது

காண்க,
உயிர்: உயிர் இருக்கும் நிலையை அறிவிக்கும் மூச்சு)
இஃது, உயிர்ப்பு என்பதின் முதனிலை, கொழிற்பெயர் ஆயிற்று.
(GQ - ib).

1. றுவகையா

யுள்ள,

8.

உரைசோரச்

சோர

வுயிர்சோர வாயின்,

4. இரைசோரச் சோர விருந்த.

115.

(101)

அன்றி லொருகண் டூயின்றொருகண் னுர்வத்தால்
இன்றுணைமேல் வைத்துறங்கு மென்னுஞ்சொல்--இன்று
நவிர்ந்ததே போலரற்றிச் சாம்புகின்ற போதே
அலிழ்ந்ததே கண்ணி ரவட்கு.
அன்றில் - அன்றிற் பறவை, ஒரு கண் துயினறு - ஒரு

கண்ணை மூடிக் தூங்கி, ஒரு கண்-மற்றொரு கண்ணை, ஆர்வ, ததால் அன்பினால், இன் துணை மேல் வைத்து - Sar இனிய துணையாகிய
பெட்டையின்

மீது

வைத்து

நோக்க,

உறங்கும்

என்னும்

சொல்

-

தூங்கும் என் று உலகில் வழங்கும் சொல், இன்று தவிர்ந்ததேத போலஇன்று
நீங்கயதகதே
போல,
அரற்றி - வாய் விட்டுக் கூவி,
சாம்புகன்ற

போதக

-

சோர்ந்து

ஒடுங்கிய

போத,

அ௮.த்.தமயந்திக்கு, கண்ணீர் அவிழ்ந்தது - கண்ணீர்
கியது.
அவிழ்ந்த௦த என்பதில் ஏகாரம் ஈற்றசை,

அன்றிலின்

அரற்றல்

பிரிந்த

தலைவியரை

அவட்கு

-

பெருகி யொழு

வருத்துதல்;

(குறுந். 160.)
“அன்றி,
லொருதரங் கத்தும் பொழுதும் பொரு
ளென் னொருவல்லியே : (திருவங்கடத்தந்தாதி ; 9.) என்றபடி, பெண்
அன் நில் ஒரு தரம் கூவ, 9 507 துணையாகிய ஆண் அன தில் வந்து
அதனைச்

தது

சாராமையால்

என்று

அ௮ப்பிரிவைப்

தமயந்தி கருதி ௮.தன

பொறுக்காமல்

துன்பம் தன

அது

சோர்ந்

துன்பத்திலும்

மேலாகத் தன்னை வருத்தவே, அவள் கண்ணீர் சொரிந்து மேலும்
வருந்இனாள் என்பதாம்.
இவ்விதம் தான் விரும்பும் நளனும், பின்
னொருகால் தன்னைப் பிரியவுங்
கூடுமோ
என்று
எண்ணியும்
வருந்தினாள் என்பது இதில்
தொனிப்பது காண்க.
oer Hp

ரர்.

நளவெண்பர்

பறவை தன் துணையை விட்டுப் பிரிந்திராது ; கம்ப, பால.
மணப் : 5. அன்றிலைக் கிரெளஞ்சம் என்பர் வடமொழியில்.

கடி

3: வைகத்திரங்கு மெல்லைச்கண்,

பிம்.

தவிர்த்தனபோல்,

3. தவிர்த்தனவே,

போதத்க; போதில் :

சாம்புசன்ற

போலக்கண்

தவிர்ந்கதசே
போலத்தான்.

(102)

அவிழ்க்தனவே,

4.

ஏழுலருஞ் சூழிருளா யென்பொருட்டால் வேகின்ற
ஆழ்துயர மேதென் றறிசிலேன்--பாழி

110.

வெனுநெடுந்தோண் மன்னாவோ தின்னும்

வரையோ

இரையோ விரவுக் கியான்.
பிரிவுகளாக உள்ள இவவுலகம்

டஏழ் உலகும்-ஏழு
சூழ்
என்

முழுவதும்

இருளாய் - சூழ்ந்த இருளால் மூடுண்டு, என் டுபரருட்டால்ஆம்
கொண்டிருப்பதன்,
நிமித்தமாக, வேகின்ற - வெந்து

இப்பெருந்துன்பத்திற்குக்

என்று - ஆழ்ந்த

துயரம் ஏது

மென்னவென்று,

அ.நிகிலேன் .. யான் ௮.நிய

முடியாதவளா

காரண
யிருக்

இன்றேன்; பாழி வரையோ எனும் நெடும் தோள் - பருத்த மலை
களோ என்று சொல்ல த.தக்க நீண்ட கோள்களையுடைய, மன்னாவோமன்னனான நளமகாராஜனே ! யான் - நரன், இரவுக்கு . இந்த இராத
இரிக்கு,

இன்னும்

இரையோ

கதுமயந்தி ஏங்கிக் கூறினாள்.
குமயந்து, கான் விரக
வெப்பம்

உலக

நோயால்

உணவேர

வெந்து

2 '

வருந்துவதால்

என்று

அவ்

தாக்கி வருத்துகின்றது என்று கருதி
என்பதில் உள்ள: ஈற்று ஓகாரம் 2 * புலம்பலில்

மெங்குமே

மன்னாவோ

னாள்.

- உண்ணும்

ஒவும் ஆகும் ' (நன். சூ. 572.) என்றபடி. ; ஒப்பு : மல்லார் இண்டோண்
மாமாவோ மந்தாகினியாண் மதலாயோ ; (வி. பா. சூது போர்ச் : 959.)
இரவுக்கியான்: உகரம், யகரம் வர இகரமாய்த் திரிந்தது; (நன். ரூ. 93.)
பிம்

:

1:

மென்பொருட்டா

ப,

111. கருவிக்கு நீங்காத
உருவிப் புகுந்ததா
வண்டுபோ கட்ட
உண்டுபோ கட்ட

வாழி

ளைசன்ற,

வகையோ.

(103)

காரிருள்வாய்க் கங்குல்
லூதை--பருகிக்கார்
மலர்போன் மருண்மாலை
வுயீர்க்கு.

கருவிக்கும் நீங்காத- எந்து ஆயு தத்காலும் போழ்ந்து போக
முடியாத, கார் இருள்வாய்- கரிய இவவிருட்டின் இடத்தே, கார்

7, சும்ம்வர் கர்ணர்டம்
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வண்டு கரியவண்டுகள், பருக - தேனைச் குடித்து, பேர்கட்ட - விட்டுக்
சென்ற, மலர் போல் - பூவைப் போல, மருள் மாலை - மயக்கத்தைத்
தரும் மாலைப்போது, உண்டு போகட்ட உயிர்க்கு - முன் உண்டு
சாரமற்றதாய்
விட்டுச்
சென்ற
என்
உயிரை
உண்பதற்கு,
கங்குல் - இந்த இரவிலே, ஊத - குளிர்காற்று, உருவி புகுந்தது ஊடுருவி வந்து புகுந்து கொண்டது.
ஆல்: அசை.
கருவிக்கு நீங்காத காரிருள்: மூன் * கொள்ளிக்கும் விள்ளாக
கூரிருள் ' (12/.) என்றது பொல, மாலையின் மலர்களில் உள்ள தனை
வண்டுகள்

உடு

இனிச்

சாரமற்றது

எனப்

போட்டுச் டுசல்றன

போல, மாலைப் பொழுதுண்டு சாரமற்றது எனப் போட்டுச் சென்ற
என் உயிரை உண்ண, ஊதைக்காற்று வந்து புகுந்த?,த எனறு
வருந்தினாள் தமயந்தி என்பதாம்.
போகட்ட
என்பது
போட்ட
என்ப இன் பண்டை வழக்கு ; (வக. 98 உரை. அடிக்.) மாலை, இரவு
ஆகிய

நேரங்களும்,

நொய்

உற்றாரை
பி-ம்.

இருளும்,

மேன்மேலும்

8: மலர்போற்

Boy,

ஊதைக்

வருத்துவன

காற்றும்

காம

ஆம்;

பருத்தேன்.

(104)

ஒரு சுவடியில் இச்செய்யுள் இல்லை,

116.

எழுந்திருக்கு மேமாந்து பூமாண் டவிசின்
விழுந்திருக்குந் தன்னுடம்பை

மீளச்--செழுந்தரளத்

தூஹோடு சேர்க்குந் துணையேது மில்லாதே

நானோடு நீன்றழியு நைந்து.
எழுந்.இருக்கும்-உட்கார்ந்
இருந் த தமயந்தி

மல்

இருப்புக்

எழுந்திருப்பாள்; ஏமாந்து - தான் ஈளன்பாற்

லில் ஏமாற்றம் அடைந்தகாகக்

கருத,

கொள்ளா

கொண்ட

காத

பூ மாண் தவிசின் -பூக்கள் பரப்

பப் பெற்றுச் சிறப்புற்ற மெத்தை அல்லது

பீடத்தில், விழுந்திருக்

கும் - ஓய்ந்து விழுந்து இடப்பாள் ; மீள - மறுபடியும், தன் உடம்பைகுன்

உடலை,

செழும்

முத்துக்கள் பதித்து

தரள

தூணோடு

அங்கிருந்த

சேர்க்கும் - செழுமையான

தூஷோடு சேர்த்து அணைத்துக்

கொள்வாள் ; துணை ஏதும் இல்லாது - தனக்குகு துணை ஓவறும்
இல்லாமல், நாண் ஓடு கின்று அழியும் - தன காணத்ையே தன்
துணையாகக் கொண்டு,
அதளர்ச்சியுற்று வருந்துவாள். ஏ. அசை,

THT
குரளத்

தல் - மயக்க முறுகலும் ஆம்.
நூணோடு

சேர்த்தல்,

குளிர்ச்சி

தவிசு . மெத்தை (மிங்),
பெறக்கருதி;

நாணோடு

நளவெண்பா
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பிற்ந்து அவளைப் பிரியாத
நின்றழியும் : அம்காணமே அவள் உடன்
நகோமைப் பிறர் அ.நியா
- துணையாயிருந்து, அவள் கொண்ட காம்
ள வினைகள் எல்லாம்
மல் அடக்க Bor தாதலின். இதில் உள்
'தணைவழுவமைதியில்

வந்தவை

119, 190-

'இணைவழுவமை இயில்

இவ்வாறே

செய்யுட்களும்

ஆம்

அடுத்த,

எனக் கொள்க.

குமயந்துி

'கூற்றாக அமைந்துள்ளமையும் நோக்குக.
பிம்,

1. பூமாந்தவிசின்,

4. நின்றழிவா ஊேந்து,. நின்றயர்வா ணைந்து. (105)

119. விரிகின்ற மெல்லமளி வெண்ணிலவின் மீதே

சொரிகின்ற காரிருள்போற் சோரும்--புரிகுழலைத்

..

தாங்குந் தளருந் தழலே நெடிதுயிர்க்கும்
ஏங்குந் துயரோ டிருந்து.

(அவள் மேலும்), விரிகின்ற மெல் அமளி - பரந்த மென்மையான
சொரிகின்ற

நிலவில் மீ?த

படுக்கையில், வெண்

கார் இருள்போல்

-

வெண்ணிலாவின் மீது பொழி௫ன்ற கரிய இருள் போன்று, சோரும்
்
தாங்கும
அவிழ்ந்து கின்ற, புரி குழலை - சுருண்ட தன் கூந்தலை,
நிற்பாள்;

ஏந்தி

,தளரும்

வெண்மை

நிறத்தால்

நெடிது

மூச்சுவிடுவாள் ; துயரோடு

இருந்து எங்கும் - துன்பத்துடனிருந்து

அமளி,

கழலே

அடைவாள்;

- சோர்வு

உயிர்க்கும் - நெருப்பைப் போலப் பெரு

ஏக்கமுற்று வருந்துவாள்.

நிலவுக்கும்,

நிறத் தால் இருளுக்கும் உவமைகளாயின,

கூந்தல்

கருமை

தாங்கும் எனற தால், அக்

குழலின் அடர்.த்தியையும் கனத்தையும், நீள ததையுங் குறித்தபடி.
* ஓங்குயிர்ப்பின் காமங் கரியாக £
தழலே நெடிது உயிர்த்தமை;
(109) என்று முன்

120.

(706)

கூறியதுங் காணாக,

மயங்குந் தெளியு மனநடுங்கும் வெய்துற்
றுயங்கும் வறிதே யுலாவும்--வயங்கிழைபோய்ச்

சோருந் துயிலுந் துயீலாக் கருநெடுங்கண்
நீருங் கடைசோர நின்று.
டயம்

இழை -

விளங்கும்

அணிகள்

பூண்ட

அத்தமயந்து,

மயங்கும் - மயக்கம்
அடைவாள் ) கெளியும் - சிறிது நேரத்தில்
Qa) பெறுவாள்; மனம் ஈடுங்கும்-மன நடுக்கமுறுவாள்; வெய்து

உற்று

- வெம்மை

அடைந்து,

உயங்கும்

- வாடுவாள்;

வறிதே

உலாவும் - வீணே
அங்கு
மிங்கும் நடப்பாள்; போய் சோரும் மீண்டும் போய்ச் சோர்வடைவாள்; துயிலா கரும் நெடும் கண் நீரும்

ரீ, சுமம்வர காண்டம்
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கடை
சோர கின்று - தூங்காத கன் கரிய ரீண்ட
கண்களின்
கடைகளிலிருந்து
மீர்
தளர்ந்து
பொழிய
விட்டுக்கொண்டு,
துயிலும் - அக்கிலையில் ஒருவாறு சிறிது உறக்கமுங் கொள்வாள்,
இதுவும், முன் வந்தவை போலக் காமநோயுற்றார் அடையும்
பலவிதத் துயரங்களையும், செயல்களையும், மெய்ப்பாடுகளையும் விளக்
குவதாகும். நின்று துயிலும் என இயைத்துப் பொருள் கூறினாரும்
உளர்.

தமயந்தியின் இத்துயர

நிலையில் அவளின்

அடுக்கிக் கூறும் இச்செய்யுள்,
வருந்திய பிராட்டியின்

௮சோக

பல

வனத்தில்

செயல்களை

சிறையிருந்து

சோகநிலையை,

;

* விழுதல் விம்முதன் மெய்யுற வெதும்பு
தல் வெருவா
எழுக லேங்குத லிரங்குத லிராமனை யெண்ணித்

தொழுதல் சோருத நுளங்கு,த நுயருழக் துயிர்த,தல்
அழுக

லன நிமற் றயலொன்றுஞ்

(கம்ப. சுந்.தர, 334),
பர்சுரதைத
பி-ம்.

121.

என்று

செய்குவ தறியாள்:”

கல்வியிற்

பெரியார்

விளக்கிய

நினைப்பூட்டுகன்றது.
2. தயங்கழை

போல்.

4. கடை

போக

நின்று,

(104)

உடைய மிடுக்கெல்லா மென்மேலே யோச்சி
விடிய பிடுக்கின்மை யாலோ--கொடியண்மேல்

மாகாதல் வைத்ததோ மன்னவர்த மின்னருளோ
ஏகாத தென்னோ லிரா.
* உடைய
மிடுக்கு
எல்லாவற்ையும், என்
விடிய

மிடுக்கு

எல்லாம் - காரன் அடைந்துள்ள வலிமை
மேலே ஓச்சி - என்மீது வீசிச் செலுத்து,

இன்மை

ஆலோ

- இவ்விருளைக்கடந்து

பொழு

தானது
விடிய அதனிடம் வலி இல்லாமையாலோ 2 கொடியள்
மேல் - கொடிய
வினையுடையளாகிய எனமீது, மா காதல் வைத்
ததா - அ௮ம்மன்னவனான நளன் பெருங் காகல் வைத்ததாலோ2
மன்னவர் தம் இன் அருளோ - அல்லது
இவ்வாறு
காதலுற்று
வருந்தும் ஒரு பெண் மீது பராமுகமரய் இருப்பதுதான் அரசர்களுக்
குள்ள இனிய அருளையோ ? இரா ஏகாகது என்னோ - இந்த இரவு
விடிந்து போகாமல் இப்படி நீடிப்பது வேறு என்னகாரணமோ 2
இதுவும்
அடுக்கு
செய்யுளும்
தமயந்தியின்
கூற்று.

இரவு

விடியாகது,

மிடுக்கின்மை

யாலோ?

அதற்கு
கொடிய

இனி

இந்த

இருலாக்

இவினையினளான

கடக்கும்
என்

மேல்

அந்களன் பெரும் காதல் கொண்ட தாலோ 8 அல்லது அரசர்கள்
கும் இன்னருள் தான் இதுதானோ? வேறு எக்காரணத்தாலோ
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என்னு த௰௰யந்தி பலவாறு எண்ணி அ௮.தன் வகை
என்க.

இனாள்

இனி,

கொடியன்

மேல்

தெரியாது

என்ற

வருந்

பாட ங்கொண்டு,

நிசாபஇயாகிய
வருத்தும்
தன்னை
என்பதைத்
“கொடியன் £,
இரவு
தலைவியாகிய
அவன்
அவன்பால்
லேற்றி,
சந்தரன்?ம
மாகாதல் வைத்து, அந்தக் காதன் மயக்கில் ஈடுபட்ட நிலையில்

அவ்விரவுக்கு

விடியும்

நேரம்

தெரியாமற்

போயிற்றோ 2? என்று

குமயம்.இ கருதினாள் எனவுங் கொள்ளலாம். மேலும், குமயந்தி
காதலனான
உளன் கனக்கிழைத்த கொடுமைகளையெல்லாம்,

தன்
தன்

வினைப்பயனே எனக்கருதி, அவன மீது சிறிதுங் குறைகூறுத, உலக
சரித்திரத்தில்
வேறு எங்குங் காணாது உயரிய
அறக்கற்புடைய
ளாதலின, அவள், மற்றும் பல பிரஇகளிற் காணுமாறு நளனை,
கொடியன் மேல் மாகாதல் வைத்ததோ” என கிந்தித்தாள் எனச்
சிலர் கொண்டது
ஏற்றது
ஆகாது ;) ஆதலின்,
கொடியண்
மேல் எனபஷைக் கொடியன் மேல் என மயங்கி எழுதப்பட்டது எனக்
கொள்ளத் தக்கதாம். ஒரு பிரதியில், கொடியேன் மேல் என ஐயத்
இற்கிடமின்றி இருப்பதையுங் காஷ்க,
பி-ம்.

8: கொடியன் மேல்; கொடியேன்மேல்.

9. மன்னவன்றன் வின்னருள்போல்; மாகாதல் தந்தருளு மன்னவனா
ரநின்னருளோ.ஃ; தண்ணருளோ.
(108)

122.

விழுது படத்திணிந்த வீங்கிருள்வாய்ப் பட்டுக்
கழுதும் வழிதேடுங் கங்குற்--பொழுதிடையே

நீருயிர்க்குங் கண்ணோடு நெஞ்சுருகி வீழ்வார்தம்
ஆருயிர்க்கு முண்டோ வரண்.
* விழுது பட இணிந்த- தோய்ந்ததொகு இபோலக் கெட்டியான,
வீங்கு இருளவாய்-மிகுந்த இருட்டில்,

பட்டு - அகப்பட்டு,

கழுதும்

வழி தம் - பேயும் வழி ௦ெரியாமல் 6 தடியலையும், கங்குல் பொழுது
இடையே

- இராப் பொழுதினிடத்து, ரர் உயிரக்கும்- நீரைச் சுரக்கும்

அல்லது பெருகவிடும், கண் ஓடு - கண்களோடு, கெஞ்சு உ௫௬௫-மனம்
குழைந்து,

வீழ்வார் தம் - ஆசையில்

என்போல்

ஆழ்ந்து

வருந்து

வாருடைய, ஆர் உயிர்க்கும் - அரிய உயிர்க்கும், அரண் உண்டே ஒரு பாதுகாவல் ஏற்படுமோ ? (என்று வருந்இனாள் தமயந்தி)
விழுது - தோய்ந்து செறிந்தது? மாவின் விழுது, நெய்யின்
விழுது என்பனபோல,
இச்சொல் இழுது
எனவும்
வழங்கும்$
* உள்ளம் எரியி னிழு தாவ ரென்க
(நன்னெறி : 20); இங்கு விழுது
எனபதற்கு ஆலம் விழுது போன்று என
உரை
கூ நினாரும்

7, சுயம்வர காண்டம்
உளர்.

கழுதும்:

துயின்றேத

உம்மை

(174)

உயர்வு

என்றது

109

இறப்பினது;

போல;

முன்,

இவ்வாறே

பேய்

!கழுதும்
இரவில்

தூங்காது அலையும் இயல்பை இந்நூலிற் பின்னும், * இளம் பேய்க்
மூட் தோன்றா விருள் ' (256) என்றும்; * பேயும் துயின்ற காற் பேரி
யாமம்” (262) என்றும் கூறப்பெறுமாற்றால், பேய் இரவுக்கும் இருளுக்
கும் அஞ்சாகது

என்பதாம்.

வீழ்வார் - ஆழங்காற்பட்டு

நிற்டார்,

இனி, வீழ் கல் - விரும்புதல் என்னும் பொருளிலும் வரும்; * தாம்
விழ்வார் மென்றோட் டுயிலி னினிதுகொல்
'; (குறள், 7708). இச்
செய்யுளைக் கவிக்கூற்றாகக் கொள்ளலும் ஆம்.
பி-ம்.

1.

விழுத

படத்தாங்கும்,

3. கழுத வழிதேடும்.

விழு

படக்சண்டு;

விழுது படத்திணிந்த.

8, நீருகுக்குங் கண்ணோடு; நெஞ்சுருக,

(109)

பொழுது பூலர்ந்தமை

128.

பூசுரர்தங் கைம்மலரும் பூங்குமுத மும்முகிழ்ப்பக்
காசினியுந் தாமரையுங் கண்லிழிப்ப--வாசம்
அலர்ந்ததேங் கோதையா

எளாழ்துயரத் தோடு

புலர்ந்ததே யற்றைப் பொழுது.

பூசுர தம் - அந்தணர்களுடைய, கை மலரும் - கைகளாகிய
மலர்களும், பூம் குழுதமும் முகிழ்ப்ப - அழகிய அல்லி மலர்களும்
கூம்ப, காசினியும் தாமரையும் கண் விழிப்ப - புவியில் உள்ள பிராணி
களும் தாமரைப் போதுகளும் கண்விழிதுகனபோல மலாந்து ஒளிர,
வாசம் அலர்ந்த தேம் கோகதையாள் - வாசனையோடு 6 தனையுடைய
மலர்ந்த மாலையணிந்த தமயந்தியின், ஆழ் துயரத்தோடு - ஆழ்ந்த
துன்ப கதரடு, அற்றை பொழுது - அன்றை இரவுப் பொழுது,
புலர்ந்தது - விடிந்தது. எ: ஈற்றசை.
பூசுரர் - புவியில் தேவர் போன்றவர். அந்தணர் கைம்மலர்
மு௫ிழ்த் தல் - சூரியோதயத்திற்கு முன்னர் எழுந்து நீராடி, உதிக்கும்
சூரியனை நோக்கக் கைகுவித்து, காலை உபஸ் கானம் என்னும் வேத
மந்திரங்களைச் சொல்லி வழிபடுதல்.
கோையராள்
ஆழ்துயரமும்
விடிந்தது, அற்றையிரவுப் பொழுதும் விடிந்தது என்பைத, உட
னிகழ்ச்சியில் ஒன்றுகூட்டிப் புலர்ந்தது என்ற ஒரே வினைகொண்டு
முடித்த இறம் நோக்கத்தக்கது. காமரை இரவிற் கூம்பிப் பகலில்
மலர்ந்து பகலிற் கூம்புதலும்
இரவில்
குமுதம்
மலர்கலும்,
இயற்கை,
இச் செய்யுள் கொடர்பணி,
காசினி : இங்கு இடவாகு
பெயர்,
பி-ம்.

1. பூங்குமுத முங்குவிய,
2. கண்மலர,
8. மாதுயரந் இர, ஆம் அயரம் தானும்,

(170)
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சூரியோதயம்

121, வில்லி கணையிழப்ப வெண்மதியகு சீரீழப்பத்
தொல்லை யிருள்கிழியத் தோன்றினான்--வல்லி

மணமாலை வேட்டிடுதோள் வாளரசர் முன்னே
ருணவாயிற் செங்கதிரோன் குன்று.
வில்லி

கண

இழப்ப

- கரும்பு

மலரம்புககள இழக்கவும், வெண்

வில்லையுடைய

மன்மதன்

கன்

மதியம் சீர் இழப்ப - வெண்மை

யான சந்திரன் தன் சிறப்பாகய ஒளியின் அழகை இழக்கவும், செம்
கதிரோன் - சிவந்த சரணங்ககளையுடைய சூரியன், கொல்லை இருள்
இழிய - துன்பத்திற்கு இடமான இருள் கிழிபட்டது போல அழிய
வும்,

வல்லி.கொடிபோன்.ற தமயந்தியின், மணமாலை

வேட்டிடு-சுயம்

வர மணமாலையை விரும்பிய, தோள் - கோள்களையுடைய, வாள்
அரசர் முன்னே-ஒளிதங்கிய அரசர்கள் எ.திரே, குண வாயில் குன்று இழக்குப் புறதேே தயுள்ள உதயகிரி என்னும் மலையிடத்து, தோன்றி
னாள் - விளங்குவானானான்.

வில்லி;

இங்குச்

யுடைய மன்மதன்

சரித

நிகழ்சீசிக்கு

எனக்கொள்ளப்பட்டது,

ஏற்பக்

கரும்பு

அதுகாறும்

வில்லை

இரவில்

கன் வெள்ளொளி பரப்பித் கன் நிலவால் விரகநோ யூற்றாரை வாட்
டித் கருக்குற்றிருந்த சந்திரன், சூரியோகயமானதும்
தன் ஒளி
குன்றிப் போனதால், சீரிழப்ப என்னு கூறப்பெற்றது.
கொல்லை
மிருள் : இதுகாறும் தமயந்திக்கு நீங்காக கொடிய விரகத் துயரைத்
தந்த.

இருள்

என்னலும்

ஒன்றும்.

வாளரசர் - வாளேந்திய

வீர

வாழ்க்கையடைய
அரசரும் ஆம். இச் செய்யுளில், வெண்மதி.
கொல்லையிருள் செங்கஇர் எனப் பல குணப் பெயர்கள் இணைந்து
வந்தமையால் இது முரண்தெரடை அணி.
இழப்ப, இழப்ப, இழிய
எனப் பலவினகள் தொடர்ந்து வந்தமையால் முன் செய்யுளைப்
போல இது தொடர்பணியின் பாற்படு தலும் ஆம்.

பி-ம்.

3: மிருள்கழிய,
8. மணமாலை யீடுதோள்; யிடுகொள்ளும், வாளரசன் முன்னே,

189. முரைசெறிந்த நாளேழு முற்றியபின் கொற்ற
விரைசெறிந்த தோண்மன்னர் வந்தார்--விரைசெறிந்த
மால துவள முடிதயங்க வால்வளையும்
_ கால முரசுங் கலந்து,

(717)

7, சுயம்வர காண்டம்

u 1

மூரைசு எறிந்து நாள் ஏழும் முற்றிய பின் - தமயந்தியின் சுயம்
வரம் என்று மண முரசு ஒலிக்கச் செய்து அறிவித,த ஏழு நாட்களும்.
முடிந்து பின், கொற்ற வரை
செறிந்த தோள் மன்னர் - வெற்றி
பொருந்திய மலைகள் திரண்டன போன்ற
கோள்களையுடைய பல
தேயத்து

அரசர்கள்,

விரை

செறிந்த-

வாசனை

அடர்ந்த,

மாலை

துவள - அன்னோர்
அணிந்திருந்த மலர் மாலைகள் கெஒழ்ந்து
அசைய, முடி. தயங்க - கிரீடங்கள் ஒளியால் விளங்க, வால் வளையும் தூய சங்கங்களும், காலை முரசும் - காலையில்
அடிக்கப் பெறும்
பேரிகைகளும், கலந்து - சேர்ந்து ஒலித்துக் கொடர,
வந்தார் அக் குண்டினபுரியில் வந்து சேர்ந்தார்.

முரைசு - முரசு எதுகை நோக்கி வந்த போலி,
நாள் ஏழு: 56.
வால் - தூய்மை: (பிங்)? வெண்மையும், பெருமையும் ஆம். காலை
மூரசு என்றமையால் அவ்வரசர்கள் காலை நேரத்திலேயே வந்து
சேர்ந்தனர் என்பதாம்.
வளையும் முரசும் கலந்து என்றமை அவற்
நின் ஒலி கலந்து எனக் கொள்ள கிற்றலால் அவ்வளையும், முரசும்
ஒலிகளுக்கு மு,தலர்கு பெயர்கள் ஆயின.
சங்கும், முரசும் அரசர்க்
குரிய பெருமையைக் குறிப்பிட நிற்பதால், சிறப்பின்பாலாய் Bev
விரண்டையும் கூறி, மற்ற வாத்தியங்ககா உபலகஷ்ண த்தாற் பெற
OU FF HTD,
மிழ்.

1. முரசறைந்த,

8. மூடிதுளங்க $; வானதிர,

(112)

நளன் சுயம்வர மண்டபம் வந்தமை

126. மன்றலந்தார் மன்னர் நடுவணைய வந்திருந்தான்
கன்று குதட்டிய கார்நீலம்--முன்றில்
குறுவிழிக்கு நேர்நாடன் கோதைபெருநி கண்ணின்

சிறுவீழிக்கு நோற்றிருந்த சேய்.
மூன் நில் - வீடுகளின் முன்புறத்தில், கன்று குகட்டிய - (கட்டப் ©

பெற்நிருக்,த) கன்றுகள் மென்று உமிழ்ந்த, கார் சீலம் - கரிய குவளை
மலர்கள், குறு விழிக்கு நேர் நாடன் - மகளிர் குறுகிய கடை விழி
களுக்கு ஒப்பாக விளங்கும் நீர் நிலவளம் மிக்க நிடத காட்டையுடை
யவனும், கோதை - தமயந்தியின், பெரும் கண்ணின் - பெரிய கண்களின், சிறு விழிக்கு - சிறிய கடை நோக்கத்திற்கு, நோற்று.
இருக்,த சேய் - தவம் செய்திருந்த தலைவனான களன், மன்றல் ௮ம்

தார் மன்னர் - (அங்கு வந்திருந்,த) மணம் பொருந்திய அழகிய மாலை

யணிந்த

அரசர்களது,

நடு - இடையே,

அணைய - சேர்ந்து,

வந்இருந்தான் - அச்சுயம்வர மண்டபத்தில் வந்திருந்தான். .

ee
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நளவெண்பா


குதட்டு தல் - வாயால் மெல்லுதல்; இது குதப்பு,தல் எனவும்

த்தமை
வரும். கன்று குகுட்டிய நீல wor சுருண்டு உருவிற் சிறு,
கன்று
ிற்று.
யால், மகளிர் சுருக்கி நோக்குங் கடைவிழிக்கு ஒப்பாய
இவ்
*
தது:
வின் கன்றும் எருமைக்கன்னறும் ஆம். கோற்திருந்
செய்யுளாலும்

விழி வைத்து ' (89) எனற

* வழிமேல்

செய்யுளாலும்,

என்ற

(42)

வளவிற் செல்லுங் கொல்”

சேய்,

அ.நிக.

முருகன்

போன்றவனும் ஆம்.
பி-ம்,

(113)

8. குறுவிச்கும் ரீர்மாடன்; குறுவிழிகொ ணீர்காடன்.

தமயந்தி சுயம்வர மண்டபம் வந்தது

27.

நித்திலத்திற் பொற்றோடு நீலமணித் தோடாக
மைத்தடங்கண் செல்ல வயலேந்தர்--சித்தம்

மருங்கே வரலண்டின் பந்தர்க்கீழ் வந்தாள்
அருங்கேழ் மணிப்பூ ணணங்கு.
அரும் கேழ் மணி பூண் ௮ணங்கு - ௮ரிய
இனங்களால்

௮மைந்த

ஆபரணங்களைப்

ஒளியுடைய

இரத்

தெய்வப்

பெண்

பூண்ட

போன்ற தமயந்தி,
நித்திலத்தின் பொன் தோடு - முத்துக்கள்
பதிப்பிக்கப் பெற்ற தனது பொன்னாலான கோடு என்னுங் காதணி,
நீல மணி தோடு ஆக - நீல இரத்தினங்கள் பதித்த தோடு போல

நிறம் மாறும்படி, மை கடம்

பெற்ற அகன்ற
கவும்,

வயம்

கண்கள்
வேந்தர்

கண்

செல்ல - அவளது

அ.த்தோடுகள்
- அங்கு

அளவும்

வந்துள்ள

அரசர்களின், ௪.த,கம் - மனம், மருங்கே

மை

எழுதப்

நீண்டு

விளங்

(வேட்கையுடைய)

வர - அவைத்

தொடர்ந்து

அருகே வரவும், வண்டின் பந்தர் £€ழ் - வண்டுகள் ஒரு பந்தல்
அமைத்தகாற் போலப் பரந்து அவளுக்கு மேலே சூழ்ந்து தொடர
அதன் கீழாக, வந்தாள் - அந்தச் சுயம்வர மண்டபத்தில் நடந்து
வருவாளாயினள்.
கும்யந்தி கண்கள் அவள் கர்துகள் வரை நீண்டு இருந் தனவாரல்
அக்கண்களின்
கருகிறம்
பாய
அவள்
காதுகளில்
அணிந்
திருந்த வெண்ணிற முத்துத்தகோடுகள் நீல ரத். தினங்கள் பதித்த
தோடுகள் போல

கிறம் மாறின

என்ப தாம் ; ஓப்பு ? * மையரி

Cangas படுதலுங் கருக வந்து,
பலவுங் கண்டார் £; (கம்ப. பால,
காது. வரையில் கீண்டிருந்தமை
கண்!
(1280)
மேலும், 1685,

நெடுங்க

கைபுகழ் சிவந்து காட்டுக் கந் துகம்
மிதிலைக்: 76), ௮வள் கண்கள்
; * வரர்குழைமே. லோடு நெடுவ்
167 செய்யுள்ககாயுங்
காண்க2

\

ம, சுயம்வர காண்டம்

*குழைமொன்
நிரண்டு விழியணங்கே *
யம ஒப்பு நோக்குக, வயவேந்தர் சத்தம்
சுயம்வரம் நிமித்தம் வந்திருந்த மன்னர்

113

(தனிப்பாடல்) என்றமை
மருங்கே வர: அங்குச்
தம் மனங்கள் அவள்

அருகே ஆசையாற் சென்றன என்ப,தரம்; வயம் - ஆசை; திருச்சிற்£
595. வண்டின் பந்கர்க் €ழ் வந்.தாள்: வண்டுகள் தமயந்்இயின் கூந்த
லின நறுமண த்தையும், பூசி கலவைச் சரந்இன் நறுமண தையும
அணிந்த மலர்மாலையின் நறுமணத்தையும், தேனையும்
உண்ண
விரும்பி அவளுக்கு மேலே ஒரு பந்தல் விரித்காற் போலத் இரண்டு
தொடர்ந்து

வந்தன

என்க,

பந்தர் - பந்தல்

என்பதன்

போலி.

கேழ் - ஒளி அல்லது கிறம்; (பிங். அணங்கு : தன்னைக் கண்ட
ஆடவர் மனத்தைக் தன் அழகால் வருத்தும் ஒரு. தெய்வப் பெண்
நவள

போன

பிஃம்.

128.

என்பதும்
2

ஆம்,

செவ்வி வயவெந்தர்.

9: வேய்ந்த

பந்தர்;

(114)

பேதை மடமயிலைச் சூழும் பிணைமான்போல்
கோதை மடமானைக் கொண்டனைந்த--மாதர்
மருங்கின் வெளிவழியே மன்னவர்கண் புக்கு
நெருங்கீனவே மேன்மே னிறைந்து.
பேதை

மட

மயிலை - இளமையான

சூழும் பிணை மான போல் கோதை

மட

மானை

ஓர்

அழகிய

சூழ்ந்து வரும் பெண்

- மாலை அணிந்த

தியை, கொண்டு அணைந்த - அங்கு

அழகிய

பெண்

மான்போன்ற

அழைத்துக்

மயிலை,

மான்களைப்போல,

கொண்டு

தமயந்

வந்து,

மாதர் . பெண்களின், மருங்குல் வெளி வழியே - இடைகளின் நடுவே
கோனறிய
வெற்றிடங்களின்
வழிகளின் ஊடே,
மன்னவர்
புக்கு - அங்குக் கூடியிருந்த அரசர்களின் கண்கள் புகுந்து,

கண்
மேல்

மேல் நிறைந்து - மேன்மேலும் அதிகமாகத் தொடர்ந்து நிறைய
வந்து, புகுந்து - ௮வ்விடை வழிகளிலே
புகுந்து, நெருங்இன டுநருங்கி

மொய்ப்பன ஆயின.

மயில். தமயந்திக்கும்,

ஏ;

பிணை

அசை,

மான்கள்

அவளை

அழைத்துக்

கொண்டு சூழ்ந்து வந்த மகளிர்க்கும் உவமைகள்,
தகமயந்தியைச்
சூழ்ந்து மகளிர் நெருங்கி வந்தமையால், ௮அவாக் காண
வேறு
இடம் பெறாமல் அரசர்களின் கண்கள் அங்கு உலாவி, அம்மகளிர்
ஒடுங்கிய இடைகளின் இடையே தென்பட்ட
சிறு இடைவெளித்
துவாரங்களின் ஊடே அவளை நோக்க மேன்மேலும் அங்கு நெருங்
கிப்

புக்கன

என்பதாம்.

ஆழ்வார் ஸ்ரீ

car—§

ர

இது,

கவிச்சக்கரவர்ததி

கத

தத்

நளவெண்பா
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ட தருங்குழற் பாரம்
நெருங்கெ மறைப்ப
பெருந்,தடங் கண்ணி
மருங்குலின் வெளிக

வார்கொள் கனமுலை கலைசூ ழல்குல்
வாண்டோர் நிக்கிடம் பெறாது விம்மும்
காணும் பேரெழி லாசை தூண்ட
ளூடே வள்ளலை நோக்கு கின்றார்.”

(கம்ப. பால. உலாவியற்: 17) என்று அருளியகைக் கருத்திற்
உரைப்பாட்டு
மடம் - அழகு; (சிலப். 17
கொண்டு கூறியதாகும்.

மடை.)
பிம்.

2. கொண்டனைந்தார், கொண்டனைந்து.
8... மருங்குல் வெளிவழியே.
ம, நெருக்ளெ மேன்மே.

129,

விரைத்து.

மேன்மே

(115)

மன்னர் விழித்தா மரைபூத்த மண்டபத்தே
பொன்னின்

மடப்பாவை

போய்ப்புக்காள்--மின்னிறத்துச்

செய்யதாள் வெள்ளைச் சிறையன்னஞ் செங்கமலப்
பொய்கைவாய்ப் போவதே
மின் நிறத்து - மின்னல்

போன்று.

போன்ற

தாள் - சிவந்த பாதங்களையும்,

(உடலின்)

வெள்ளை

சிறை

ஒளியையும், செய்ய
-

வெண்மையரன

இறகுகளையுமூடைய,
அனனம் - ஓர் அன்னப்பறவை, செம் கம்ல
பொய்கை வாய் பேரவதே பேரன்று - செந்தாமரை மலர்கள் நிறைந்த
ஒரு நீரோடையின் இடத்து

நீந்திப்

பேரகின்றதத

போல,

மன்னர்

விழி தாமரை பூத்த - அங்கு வந்து கூடியிருந்த அரசர்களின் கண்
களாகிய
தாமரைப் பூக்கள் மலர்ந்து விளங்கிய, மண்டப த்தே அந்தச் சுயம்வர மண்டபத் இினிடத் திலே, பொன்னின் மட பரவை பொன்னால் ஆன அழகிய ஒரு பதுமை போன்ற தமயந்தி, பேரய்
புக்காள் - போய்ப் புகுந்தாள்.
மண்டபத்தே : ஈற்று ஏகாரம் ௮சை. போவதே : ஈற்று ஏகாரம்
தேற்றப் பொருளது. மின் கிறத்துச் செய்யகாள் வெள்காச் சிறை
மன்னம்: இது முரண்தொடை,
மடம் - அழகு ; 799, பொய்கை,
மானிடராக்காது இயற்கையாய் அமைந்து நீர்நிலை; 25; 95, 795.
பாவை : உவமையாகு
பெயர். அன்னம் பெரய்கையி ற் சென்றது
என்ற
உவமைக்கு
ஏற்ப
அந்தச் சுயம்வர மண்டபத்தை ஒரு

நிறைந் து
பெ ற்றது

Stes

பொய்கை யாகவும், மன்னர்களின்
விழிககா
அங்கு
மலர்ந்து விளங்கிய தாமரை மலர்களாகவும், உவமிக்கப்

7, சுயம்வர
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TO) TT 2 UMOUTEDE Qercre ; gly :-' Qurbesum svg
கானிற் பொலிவகோ ரன்ன மென்ன ' (கம்ப. பால. எழுச்சிப் : 64.)
விழி,த,.தாமரை
பெய்தியது.
பி-ம்.

180.

- உபமானம்

உபமேயப்

பொருளில்

2: பொன்னின் திருப்பாவை.
4, புக்கசே போன்று,

வந்து

சிறப்

3, ஏறையன்னஞ் சேதாம்பல்.
(116)

வடங்கொள் வனமுலையாள் வார்குழைமே லோடும்
நெடுங்கட் கடையார்த்து நீன்ருன்--இடங்கண்டு
பூவாளி வேந்தன்றன் பொன்னாவம் பின்னேயிட்
டேவாளி நாணின்மே லிட்டு.
பூ வாளி

ராஜனான

வேந்தன் - பூக்களா

மன்மதன், தன்

பொன்

அம்புகளாக்க்
ஆவம்

பின்னே

அழகிய அம்புப் புட்டிலைத் தன் முதுகின் புறத்தே

கொண்ட
இட்டு

காம்

- தனது

அணிந்து,

எ

வாளி நாணின் மேல் இட்டு - தூண்டும் மலர் அம்புகளை வண்டு
களாகிய கன் நாண்கயிற்றின் மீது பூட்டி, வடம் கொள் வன முலை
யாள் - மணி வடங்கள் பூண்ட அ௮ழஇய தனங்ககாயுடைய தமயந்தி
யின், வார் குழை மேல் ஓடும் - நீண்ட குழையென்னும் கா கணிகளின்
மீது ஓடி.ச் சேரும், நெடும் கண் கடை பார்த்து - நீண்ட கண்களின்
கடைசெல்லும்

கோக்கும்

இடத்தை

அங்குள்ள

நோக்கி,

அரசர்

இடம்

இடத்தை

கண்டு - ௮க்கடை

எதிர்நோக்கி,

விழி

கின்றான -

(அங்கு) அம்புகளைத் தூண்டக் சமயம் பார்த்து நின்றான்.
பூவாளி வேந்தன், ஏவாளி : இவற்றின் உரைகளை (24) இல்
காண்க: வார் குழைமே லோடு நெடுங்கண்: இது மூன், ₹ நித்திலத்
இன் பொற்றோடுநீ ல மணிக் கோடாக மைத் தடங்கண் செல்ல : (497)
என்ற கற்பனை நயத்தைத் தழுவி வந்ததாகும்; 165, 167 செய்யுள்
காயும் நோக்குக. பொன்னாவம் : பொன் - அழுகு? (பிங்: பொன்னால்
ஆய

அம்புப்

புட்டிலும்

ஆம்;

ஆவம் - அம்புப்

புட்டில்;

HO, மெய்யாவம் நிகரென்ன வெஞ்சரத்தா
₹ தாடகை
பின் ?”: (வி. பா. பன்னிரண்டாம் போர்ச், : 7.)
பிம்,

1, வடங்கொள்

வனழாலைமேல்

வார்குழைமே

9, நெடுங்சண் கடைபரந்து ரின்றுன்,

141;

லழுத்திய

லோடு,

(117)
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ஈளவெண்பா
தோழி தமயந்திக்கு, அங்கு வந்திருந்த அரசர்கள் ஒவ்வொருவரையுங்
குறிப்பிட்டுரைத்தல்

131.

மன்னர் குலமும் பெயரும் வளநாடும்
இன்ன பரிசென் றியலணங்கு-- முன்னின்று
நார்வேந்தன் பெற்ற தனிக்கொடிக்குக் காட்டினாள்
தேர்வேந்தர் தம்மைத் தெரிந்து.

இயல் அணங்கு - இறமை வாய்ந்து ஒரு பெண், கேர் வேந்தர்
அரசர்கள்
வந்திருந்த சேரையுடைய
கம்மை தெரிந்து - அங்கு
கும் விருத் தாந்தங்களை

அரசர்

மன்னர் - அந்த

அறிந்து கொண்டு,

களில் ஒவ்வொருவருடைய, குலமும் - வம்சம் அல்லது குடிபபிறப்பும்,

பரிசு
பெயரும் - டெயரும், வளநாடும் - ஆளும் செழு நாடும், இன்ன
பெற்ற

வேந்தன்
கார்
என்று,
து
தன்மைய
என்று - இன்ன இன்ன

தனி

அணிந்த

- மாலை

கொடிக்கு

பூங்கொடி, போனற

அ.ததமயந்திக்கு,

ஒப்பற்ற

பீமராஜன்

பெற்ற

மூன் கினறு

- எ.இரில் கின்று,

காட்டினாள் - குறிப்பிட்டுக் காட்டிச் சொன்னாள்.
இயலணங்கு : வடமொழி மகாபார தம், நளோபாக்யான த இலும்,
தமிழ் நைடதத்திலும் கூறியுள்ளபடி,
லாம்.

அவ்வாறு

கொண்டால்,

கலைமகள்

பினு,

என்றும்

கொள்ளா
தன்சேடி.

*காவலரைதக்

காட்ட ' (747) என்னு வந்துள்ளமையால், அவ்வியலணங்காகிய
மகள், தமயந்திக்கு ௮ருள் செய்யும்

பொருட்டு,

எனக்கொள்ளற்

ஒருத்தி வடிவந்தாங்கி, அங்கு வந்து இருந்தான்

பாலதாம். முன்னின்று
கின்று என்றலும் ஆம்.
பி-ழ்.

- ஒவ்வொரு

சென்று

1. மன்னர் பெயருங் குலஞும், 2. இன்ன படியென் நெடுத்துரைதத.
5. காட்டினாள், சாற்றினாள்.
(118)

சோழ

192.

முன்னும்

அரசர்

கலை

சேடியருள்

அவள்

மன்னன்

பொன்னி யமுதப் புதுக்கொழுந்து பூங்கமுகின்
சென்னி தடவுந் திருநாடன்--பொன்னின்

சுணங்கலிழ்ந்த பூண்முலையாய் சூழமரிற் றுன்னார்
கணங்கவிழ்ந்த வேலனிவன் காண்.
பொன்னின் - பொன்னிறம்
Gane

ay ea

அணிந்துள்ள

விளங்கும்,

பூண்

தனங்களையுடைய

போன்று,

சுணங்கு

முலையாய்

தம்யந்தியே!

-

அவிழ்ந்த -

ஆபரணங்களை

சூழ்

அமரில் -

2, சுயம்வர் காண்டம்
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தன்னைச் சூழ்ந்த போரினிடத்து, துன்னார் - பகைவர்களின், கணம் கூட்டம், கவிழ்ந்த - குப்புற வீழ்ந்தகற்குக் காரணமாய் நின்ற,
வேலன இவன் - வேல் ஏந்திய இம்மன்னன், பொன்னி அமுத புது
கொழுந்து - காவிரி ௩தியின் தேவாமிருகத்இற்கு ஒப்பான புது
வெள்ள த.இன் நுனி,

பூம்

கமுகின்

சென்னி

தடவும் - பூக்களோடு

விளங்கும் பாக்கு மரங்களின் உச்சியைத் தடவிச் செல்லும்படியான,
ிருமாடன - நீர்வள கிலவளச் செல்வச் இறப்பு மிக்க அழகிய சோழ
நாட்டு மன்னன்,”

காண் ? முன்னிலை

ODE.

* தண்ணீருவ் காவிரியே, தார் வேந்சன் சோழனே, மண்ணா
வதுஞ் சோழ மண்டலமே ?” (தனிப்பாடல்) என்று ஒளவைப்பிராட்டி
யார் அருளியபடி. நீர் நிலவளங்களுக்குக்
காரணமான
தெய்வப்
பொன்னி
யென்னும்
காவிரி
நதியினுடையவும்,
ஆண்ட மன்னான சோழனுடையவுமான
சிறப்புக்களை

மன்னனை

முல்

எடுத்துக்

கூறினார்

ஈம்

கவிஞர்

அக்காட்டை
கோக்க ௮ம்

பெருமான்

புகழேந்தியார் எனக.
மேலும், ௮ச் சோணாடே
ஆசிரியர் பிறந்து
வாழ்ந்த நாடாகலின், ஈன்ற தாயும், தான் பிறந் து வளர்ந்து வந்த
மாடும் துறக்கததினும் சிறந்ததாகக் கருதும் அன்பும்
உரிமையு
மேலிட்டு,
சோணாட்டை
முற்கூறினார்
எனலும் ஒன்றும்.
இனி
கொண்டை
மண்டலமே,
ஆசிரியர் புகழேந்தியாரின் மி Db தநாடு

எனக்கொண்டாலும்,
ஒரு
பகுதியாகவே
அதுவும்

பிஃம்.

சோழநா$ட

௮.த் தொண்டை மண்டலமும் சோணாட்டின்
௮க்காலத்திரும்
தமை

அ.தியப்பெறுவ தால்,
என்க,

4, சணங்கவிழ்த்த,

(119):

பாண்டிய மன்னன்

188.

போர்வாய் வடிவேலாற் போழப் படாதோரும்
சூர்வாய் மதரரிக்கட் டோகாய்கேள்-பார்வாய்ப்
॥ருத்ததோர் மால்வரையைப் பண்டொருகாற் செண்டால்

தீரித்தகோ விங்கிருந்த சேய்.

டபார் வாய்

- போர்க்கள த்தல்,

வடி

வேலால் - கூர்மையான

வேலாயு தத் தால், போழ படா$தாரும் - பிளக்கப்படாத வீரர்களும்,
சூர் வரய் - கண்டு அச்சங்கொள்ளுவகுற்கு இடமாய் அமைந்த,
மதர் ௮ரி கண் - செழித்து விளங்கும் செவ்வரி படர்ந்த கண்களை
யுடைய, தோகரய் - (மயில் போன்ற) பெண்ணே ! கேள் - யான் கூறும்
இதக் கேட்பாயாக! இங்கு இருந்த சேய் - இங்கு வீற்றிருக்கும்

க்ளவெண்பா்

718

ஓரமா ப்
இந்த அசசகும்சரல்) பார் வாய் - பூமியினிடத்து, பருத்தது
அருதக
பண்டு.
மலையை,
மேரு
ஒப்பற்ற
தான
வரையை - பெரிய

செண்டால் - தன செண்டு என்னும் ஓர்
கோ . . சுழலுமாறு அடித்த (பாண்டி௰)

முன்னொரு கால 530,
இரித்த
ஆயுதுத்.தால்,
௮ரசனாவன்.'

மன்னனைக்

பாண்டிய

இது

குறித்துக்

கூறியது.

உக்கிர

செண்டு
தனது
முன்,
மன்னன்,
குமார பாண்டியன் எலானும்
ை
அதுவர
ு,
௮டி.தீத
என்னும் ஆயு த,த்,தால் மேரு மலையைச் சுழல
ாள
அடைய
கொண்டதற்கு
யுள்ள வடகாடுகளைத் தான் வென்று

பொறித்து
மாக, ௮ம்மேரு வெற்பின்மீது தன் மீனக் கொடியையும்
எனத் 'இருவிளயாடற்புராணம் கூறுவது காணலாம்.
வந்தான்
யன்
அ௮ப்புராணச் செய்தியைச் சுயம்வர தீதிற்கு வந்திருந்த பாண்டி
சோழ

இனி, இது கரிகாலன் என்னும்
மேலேற்நறிக் கூறியதாகும்.
சென்று வென்றி கொண்டு பெரிய
வடநாடு
யமாக
இக்விஜ
மன்னன்

இமயமலையில்

புலிக்

தன்

ஆயுத த்தால்

என்னும்

செண்டு

தன்

கொடியைப் பொறித்து வந்த செய்இயைக் கூறி, மீண்டும் ௮ச்சோழ

மன்னனையே சிறப்பித்தது எனக் கொண்டாரும் உளர்; அவ்வாறு
கொண்ட இற்கு ஆசிரியர் சோழ மன்னன்பாற் கொண்ட அபிமானம்
௮ல்லது பெருமதிப்பினால் இரு பாக்களால் சிறப்பித்தார் என்பர்.
சிறப்பின தன்று

அ௮த்துணைச்

இக்கொள்கை

ஆனால்,

என்பதும்,

கூறியது கூறல் எனனும் குற்றத் திற் கஇடமாகுமென்பதும் ஆம்.
யரம் அறிந்த அளவில் பின, ‘ ஆழிவடிம்பலம்ப ' என்ற பாடலும்

ஐயத்திற்கு

இடமாய் இருத்தலாலும், (௮து பின்னர் விளங்கப்

இச்செய்யுள்

வாகும்.

செண்டு என்ற

யாய

டாக்டர், ஸ்ரீ,

குறிப்பது

பாண்டியனையே

பெறும்)

படையின்

வரலாறுகளை,

தெளி

மகாமகோபாத்

௨. வே. சாமிநாதையரவர்கள் செண்டலங்காரர் என்ற

கலைப்பில், நினைவு மஞ்சரி முதற்பாகத்தில்
யிட்டுள்ளமை காண்க.
பிஃ ம்.

என்பது

8. பண்டொருகைச்

விரிவாக

எழுதி

வெளி

செண்டால்,

சேர மன்னன்

184.

வென்றி நீலமடந்தை மென்முலைமேல் வெண்டுகில்போல்
குன்றருவி பாயுங் குடநாடன்--நீன்றபுகழ்
மாதே யிவன்கண்டாய் மானத் தனிக்கொடியின்
மீதே சிலையுயர்த்த வேந்து.

(120)

119

ம, சுயம்வர காண்டம்

நின்ற புகழ் - நிலைபெற்ற புகழோடு கூடிய, மா த-பெண்ணே!
இவன் - இவவேந்தன்,

வென்றி

நில

மடந்தை

- வெற்றிக்குரிய

பூமியாகிய மா.தின , மெல் முலைமேல் - மென்மையான
தனங்களின்
மீது, வெள் துல் போல் வெண்மையான
ஆடை
போல,
குன்று

அருவி

பாயும் - மலைகளிலிருந்து

நாடன்- குடநாட்டுக்கு உரியவனும்,

அருவிகள்

பாயப்பெற்ற,

மான

கொடியின்

தனி

குட
மீது -

குனது பெருமைக்குரிய ஒப்பற்ற கொடியின் மீது, சிலை உயர்த்த வில் உருவம் ஏற்றிவைத்த, வேந்து - அரசனான சேரன் ஆவன்.”
மீத?

ஏ:

ஈற்றசை,

கண்டாய்: முன்னிலை அசை.

நின்ற புகழ் - என்றும் அழியாது நிலை பெற்றிருக்கும் புகழ் 2
குமயந்தியின் கற்பின் சிறப்பும் பெண்மைக்கு ஏற்ற குணம் அழகு
முதலியவற்றால்
அடைந்துள்ள
புகழுமாம்.
குன்றுகளின்
மீது
தவழ்ந்து தோன்றும் அருவிக்கு மகளிர் தனங்களின்மீது போர்தத
உத்தரீயம்: கம்ப. சுந்தர. 427. சேரன் மலைநாடன் ஆ தலால், மலையின்
சிறப்பால் அவனைக் குறிப்பிட்டது என்க,
கொடியின் மீத
சிலை

யுயர் த்தது;

இது

சேரனின்

விற்கொடியைக்

குதித்தது; இனி,

AES
கொடியுயர்த்தது என்று மாற்றி, சேரன்
இமயத்தில்
வில் பொறித்த செயலைச் குறித்த காகவுங் கொள்ளலாம்.
பி-

ழ்.

இதன

3

வானத்

தனிக்கொடி,

பின,
ஆழி வடிம்பலம்ப கினறானு மன்றொருகால்
ஏழிசை நூற் சங்கத் இருந்தானும் - நீள்விசும்பிலா
நற்றேவர் தூது நடந்தானும் பார தப்போ
செற்றானுங் கண்டாயிச் சேய்,

என்றொரு பாடல், பல அச்சுப் பிர.திகளிலும், சில ஏடுகளிலும்
காணப் பெறுகின்றது. இது பாண்டியனைக் குறிப்பது என்றும்,
வடமதுரை ஆண்ட யதுகுல மன்னனைக் குறிப்பது என்றும், பிற
வரும் உரை கூறினாரும் உளர். இப்பாடல், பாண்டியனைக் குறிப்பிடு
வதானால், கூறியது கூறல் என்னும் குற்றத்திற்கு இடமாவகோடு,
இராமாயண காலத்திற்கு முன்ன தாக கிகழ்ந்த இந்நளசரி கத்.இல்,
அவ்விராமாயண காலத் திற்குப் பெரிதும் பிற்பட்டு நிகழ்ந்த பாரதப்
போர்க்கு உதவி செய்ததாக உள்ள பாண்டியனை இங்குச் சிறப்பிப்
பதால்,

சரிகுத்தின்

கால ,த்தொடர்புக்கு

முற்றும்

முரண்படுவதா

ஆதலின், இப்பாடல் பர்ண்டிய மன்னன் மீது அபிமர்னங்

கின்றது.

தாரணமாகவோ,

வேறு

எக்காரணங்கொண்டோ

வேறு

ஒருவரால்

காலநிகழ்ச்சி கரு,தாது, பின் இயற்றப் பெற்று, இந்நூலில்

சரி.த
என்பது தெள்ளிதில்
சோரக்கப் பெற்றது
இடைச் செருகலாகச்
டு .தாடர் எண் கொடுத
விளங்கும். ஆதலின், இது, பாட வரிசையில்
(121)
துச் சேர்க்கப்பெறாநு விடப்பெற்,ற.து௫௫ நாட்டரசன்

தெரிலை யிவன்கண்டாய் செங்கழுநீர் மொட்டை

195.

அரவின் பசுந்தலையென் றஞ்சி--இரவெல்லாம்

பிள்ளைக் குருகிரங்கப் பேதைப்புட் டாலாட்டும்
வள்ளைக் கு௫நாடர் மன்.
தெரிவை

- பெண்ணே

1/ இவன் - இந்த

அரசன,

செம் கழுகீர்

மொட்டை-செங்கழுரீர் அரும்பை, அரவின் பசும் தலை என்று ௮ஞ்சிபாம்பின் பசுமை நிறமான தலை என்னு எண்ணிப் பயந்து, இரவு
எல்லாம் - இரா முழுவதும், பிள் குருகு இரங்க - காரையின் இளங்
குஞ்சுகள் வருந்து அழ, பேதை புள், (,தாயாகிய) பெண் காரைப்
பறவை,
(அவ்விரவுப் பொழுது முழுவதும்
அவற்றின்
அருகே
அதன் அச்சத்தை மாற்றிக்
இருந்து) தாலாட்டும் - தாலாட்டி

கொண்டிருக்கும்,
வள்ளை
குரு காடர் மன் - வள்ளைக் கொடிகள்
படாந்திருக்கின் ற
(மருதவளம்
பெருகிய) குரு காட்டினருடைய
அரசனாவன.” கண்டாய் : முனனிலை ௮சை,
இரங்குதல் - அழுதல்; (திவா.). குழந்தை

அழுகையை

நிறுத்தித்

தூங்கச் செய்வதற்குத் தாய் ௮கன் தொட்டிலின் அருகேயிருக்து
தாலாட்டும் மானிட த,காயின் செயலை
அக்காரையின் மேலேற்றிக்

கூறப் பெற்றது. இது தற்குறிப்பேற்ற அணி.
காராட்டு எனவும்
ஒப்பு:

காலாட்டு எனபது,

வரும்.

சேலுண்ட

செங்க ணாரிற் நிரிகன்ற செங்கா

லன்னம்

மாலுண்ட ஈளினப் பள்ளி வளர்த்திய மழலைப் பிள்

காலுண்ட சேற்று மேதி கன்றுள்ளிக் கனைப்பச் சோர்ந்த
பாலுண்டு துயிலப் பச்சைத் தேரைதா

ராட்டும் பண்ணை.

(கம்ப. பால, நாட்டுப் : 75,)
பிம்,

1. தெறியி லிகன்,

தெரிய

பேசைப்புட்
» பேதைப்புட்


டாராட்டும்,

ஓ.

லிவன்,

On. &

(122)
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190.

தேமருதார்க் காளை யிவன்கண்டாய் செம்மலர்மேல்
காமருசங் கீன்ற கதிர்முத்தைத்--நாமரைதன்

பத்திரத்தா லேற்ரும் படுகர்ப் பழனஞ்சூழ்
மத்திரத்தார் கோமான் மகன்.

தே மரு தரா காகா
துள்ள

இடபம்

போன்ற

இவன் - தேனு
இவன்,

செம்

பொருந்திய

மாலை

அணிக்

மலர் மேல் - செந்தாமரை

மலர்களின மீது, காமரு - அழுகிய, சங்கு ஈன்ற - சங்குகள் பெற்ற,
கதிர் முத்தை - ஒளி வீசம் முத்துகககா, தாமரை - தாமரைக் கொடி.
கள்,
தன்
பதுதிரத்தால் ஏற்கும் - தம் இலைகளால்
தாங்க்
கொண்டு

நிற்கும்,

படுகர் பழனம்

சூம் - படுகைகளை யுடைய

வமல்

கள் சூழப்பெற்ற, மத்திர த்தார் - மததிரகேசத காருடைய, கோமான்
மகன் - அரசனது குமாரன் ஆவன்,” கண்டாய் : முன்னிலை அசை,
காளை.எருது.

யவன்.

காளை போன்ற

பெருமிதமும் வலிமையும்

பத்திரம்-பதீரம் என்ற வடமொழித் தஇரிபு,

உடை

படுகர்-படுகை

என்பதன் போலி.
படுகை . . ஆற்றோரமாய் உள்ள செழுமைமிக்க
நிலம்.
காமர் என்ற சொல்
உகரச்
சாரியை
பெற்றுக் காமரு
என்னாயிற்று,
இச்செய்யுள்,
மருதத் இணை
வளங்கூறியதாகும்.
பி-ம்.

4, மத்திரத்தார் கோமானிம்

மன்.

(123)
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181.

அஞ்சாயன் மானே யிவன்கண்டா யாலைவாய்
வெஞ்சாறு பாய விளந்தெழுந்த--செஞ்சாலிப்

பச்சைத்தாண் மேதிக் கடைவாயிற் பாலொழுரும்
மச்சத்தார் கோமான் மகன்.
* ௮ம்

சாயல் மானே

- ௮ழகிய

மேனி

அல்லது

ஒளியையுடைய

மான் போன்றவளே 1 இவன் - இவள்,
ஆலை வாம் . கரும்பாலை
யினிடத்து, வெம் சாறு - (பெருகி ஓடும்) விரும்பத்,தக்க (மதுரமான )
கருப்பஞ் சாறு, பாய - பாய்வதால், விளைந்து எழுந்த - வளர்ந்து

ஓங்கிய, செம் சாலி - சிவப்புச் சம்பாப்பயிரின், பச்சை தாள் - பசுமை

யான

தாள்களின், பால் - பசுங்க ர்களின்

பால், மே.இ கடை வாயில் -

எருமைகள்
(கடித்து மெல்லுவதால்)
அவற்றின் கடைவாய்களி
னின்றும், ஒழுகும் - வழிந்து கழே ஒழுகும்படியான வளமிக்க, மச்சத்
அர் கோமான் மகன் - மசீச நரட்டவரின் ௮ரச குமாரன் ஆவன்."

க்ளவெண்பர்
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அருகேயுள்ள

சாறு

பாய,

வயல்களில்

கருப்பஞ்

இனிய

ஆலைகளில் வழிந்து வெளியே ஓடிய

கரும்பு

பயரிடப்

அவ்வயல்களிழ்

ு
படும் சிவப்பும் சம்பாப் பயிர்களை அங்குள்ள எராமைகள் கறித்த
பரப்
அச்சம்
வழியே
ன்
ய்களி
மெல்ல, அவற்றின் இரு கடைவர
பயிர்களின் முற்றாத இளங்க இர்களிலிருந்து பரல் வழிந்தோடும் வளச்
மச்சநாடு.

சிறப்புடையது

என்பதாம்.

பயிர் முதலியன, நல்ல நீர்வள
உரிய கருப் பொருள்கள்.
8:

பி- ழ்.

நிலத்திற்கு

மருத

நிலவளமிக்க

சம்பாப்

கரும்பு),

எருமை,

(22.4)

பாகொழுகும்,

அவந்தி நாட்டரசன்

198.

வண்ணக்
பண்ணிற்
நருங்கடா
இருங்கடா

குவளை மலர்வெளலி வண்டெடுத்த
செலிவைத்தப் பைங்குவளை--உண்ணா
நிற்கு மவந்திநா டாளும்
யானை இவன்.

இவன் - இந்து

அரசல்,

வண்டு-வண்டுகள்;

குவளை

வண்ண

மலர்களைப்பற்றி, அவற்நில்
மலர் வவ்வி - அழகிய நீலோற்பல
உள்ள தேனைப்பரு௫, எடுத்த பண்ணில் - களிப்பினால் ஓங்கிப்பரடிய
பாட்டில், செவி வைத்து - தம் காதுகளை வைத்து உற்றுக்கேட்டு,
(௮வ்விசையில் ஈடுபட்டனவால்), ௮ பைம் குவளை

உண்ணாது

- அந்

தப் பசுமையான நீலமலர்களை மென்று இன்னாமல், அரும் கடா-அ௮ிய
எருமைக்கடாக்கள், கிற்கும்- அசைவற்று

நிற்கும்,

அவந்தி

நாடு

ஆளும் - (இசைச் சிறப்பும், நிலவளமும் வாய்க்) ௮வந்தி தேசத்தை
ஆட்சி புரியும், இரும் கடா யானை - பெரும் மதயானை போன.றவன்
ஆவன்.”

வண்டுகள் ஒலித்த இசையிற்
செவி வைத்து அதில் ஈடு
பட்ட
எருமைக்கடாக்கள்; அச்நிலோற்பல
மலாகளை
மென்று
,இனனாமல்,
அங்கு
அசைவற்று
நிற்கும்
இயல்புடையன 7;
விலங்குகள் இசைக்கு
ஈடுபடுதல்; ₹* மருண்டு
மான்கணங்கள்
மேய்கை மறந்து மேய்ந்த புல்லுங் கடைவாய் வழி சோர, இரண்டு
பாடும் துலுங்காப் புடைபெயரா
வெழுது
சித்திரங்கள்
போல

நின்றனவே; '
இவ்வாறு

(பெரியாழ். 8: 6).

ஈடுபட்டன

எருமைக்

வென்பதால்,

கடாக்களே இசையில்
ஆந்காட்டு

மக்களின்

இசை யுணர்வின் சிறப்பு
உணர
வைத்துதாகும்.
கடாயானை
ஆண்யானை எனப் பொருள் கொண்டார் பலர், யாணயைக் கடா
என்ற சொல்லால் வழங்குவதும் மரபு ௮ன்று;
கடரம் என்பதே

7, அமம்வர காண்டம்

்
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ஈறு குறைந்து கடா என நின்றது என்பதே பொருந்தும்.
இவ்
வாறு கொள்வதில் நயம் மிளிர்வ தாடு, * கடாவுக்களிற் நின் மேற்
கட் படாம்,' (௫ுறள். 1094) என்றவிடத்து * கடாஅ௮க் களிறு எல்

பதற்கு

ஆசிரியர்

பரிமேலழகர்

மதக்களிறு

என்றே

பொருள்

கூறியுள்ளமையும், '* கந்துநீத் துழிதருங் கடா௮ யானை ' (மதுரைக்.
992) என்பதற்கு ஆசிரியர் ஈச்சினாக்கினியருங் கடாத்தையுடைய
யானை

என்றே
பி-ழ்.

1.

உரை

எழுதுியுள்ளமையும்

மலர்வாவி

வண்டெடுத்த,

2,

மோக்குக,
பண்ணிற் செவிமடுகத்தப்,

(125)

பாஞ்சால் மன்னன்

139.

விடக்கதிர்வேற் காளை யிவன்கண்டாய் மீனின்
தொடக்கொழியப் போய்நீமிர்ந்த தூண்டின்--மடற்கமுகின்
செந்தோடு பீறத்தேன் செந்நெற் பசுந்தோட்டில்
வந்தோடு பாஞ்சாலர் மன்.

“விட கதிர் வேல் - விஷம் ஊட்டப் பெற்றுச் சுடர் வீசுகில்ற
வெலையுடைய, காள இவன்-இடபம் போன்ற இந்த ஆண் மகன்,
- மீன் வந்து மாட்டிக் கொள்ள வைத்த
மீனின் தொடக்கு ஒழிய

கொக்இ

அல்லது

முள்

அது

பொருத்தப்பட்ட

நிலையில் இருந்து

விலக, போய் கிமிர்ந்த - அதனால் மேலே நிமிர்ந்து கிளம்பி எழுந்த,
- அந்நீர்கிலையை யடுத்த
தூண்டில்-மீன் பிடிக்கும்கோல், கமு௫ன்
தோட்டத். திலுள்ள (மட்டைகள் நிறைந்த) பாக்குமரத்.தின், செம்
தோடு பீற - சிவந்த பூக்கள் உள்ள பாயைப் பிளக்க, அதனால்,
தேன் - (அப்பாளையில் உள்ள பூக்களின்), தேன், செம் நெல் பசும்
தோட்டில் . அருகே உள்ள வயலின் சிவப்புச் சம்பாப்பயிர்களின்
படிந்து ஓடும்படியான (வளம்
தரள்களில், வந்து ஓடும் - வந்து

பொருந்திய) பாஞ்சாலர்மன் - பாஞ்சால
கண்டாய்: முன்னிலை

அசை.

நாட்டினர் அரசனாவான்.”
ம்

வேலுக்கு விடம் ஊட்டுவது; (கம்ப். பால. வரைக்காட்சிப் ;
56: உண்டாட்டுப் : 17; கோலங்காண் : 97) பு. வெ. 262.) Baar
பிடிப்போர் தம் தூண்டில் நுனியிலுள்ள கொக்கி அல்லது முள்,

நீரில் ௮.து

மாட்டி வைத்திருந்த பூட்டினினறும் விலகப்போகவே,

மேற்கிளம்பி,
விசையாய்
கோல்
அதனால் அந்தத் தூண்டிற்
பீற, அது
அதனைப்
பாளாயிற்றாக்கி
அருகே இருந்த கமுகம்
தொடுக்கப்பட்டவைபோல் இருந்த பூக்களி
உடைந்து அதனுள்

னின்றும் தேன் வழிந்து பாய்ந்து ஓடி, வயலில். இருந்த செந்நெற்

ந்சாவெண்பர்
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பாஞ்சால

புகுந்து பாயும் வளம் பெறும்

பமிரின் தாள்களில்

நாடு

என்க.
் 3
பி-ம். 2, உடற்ழிய, 8, செர்கெற் கதிரோடு; செக்கெற் கருந்தோட்டின
(126)
பீறித்தேன்; செந்தோடு தேன் கழியில் வீழ்ந்த,
கோசல

140.

மன்னன்

அன்னந் துயிலெழுப்ப வந்தா மரைவயலில்
செந்நெ லரிவார் சினையாமை--வன்முதுகில்

கூனிரும்பு தீட்டுங் குலக்கோ சலநாடன்
தேவிருந்த சொல்லாயீச்

சேய்.

கன் இருந்த சொல்லாய் - தேன கலந்திருந்தது போன்ற
இனிய சொழற்களையுடைய தமயந்தியே ! இ சேய் - இவ்வரச குமாரன ,
௮ம் தாமரை வயலில்- அழகிய

தரமரைகள்

வாழும்,

உள்ள வயல்களில்

௮ன்னம்-அ௮ன்னப் புட்கள், துயில் எழுப்ப - பயிரிடும் மள்ளர்களைதீ
கம்மொலியால்

துயிலினின்றும்

எழுப்ப,

௮ரிவார் -

நெல்

செம்

திவந்த சம்பாப் பயிர்களை வந்து அறுவடை செய்யும் அம் மள்ளர்கள்,
சனை ஆமை வன் முதுகில் - அங்குக் கருவுற்றிரு்க ஆமைகளின்
வலிய முதுகுகளின்மீது, கூன் இரும்பு இட்டும் - வளைந்த தம் அரி
வாள்களைத

தீட்டிக்கொள்ளும்,

குல

கோசல

நாடன்

. உயர்வுமிக்க

கோசல நாட்டையுடையவ னாவன்.”

ஆமை

கூனிரும்பு இட்டுதல்;

முதுகில்

(புறநா. 379: 3-6).

கருக்கரிவாள் ; (நைடதம் ; நாட்டுப். 70); இது

கூனிரும்பு - வளைந்த

கூனிற்குயம் எனவும் வழங்கும்; (பொருந. 949, உரை: சிலப். 16: 30)
குயம் - அரிவாள்.
G-.

1.

சினையாமை - பருத்த ஆமையும் ஆம்.

அயிலணர,

3.

காட்டுச்,

4, தேன்விருமபு சொல்லாயிச் சேய் ; தேனிருந்த தாரானிச் சேய்,

மகத நாட்டரசன்

141.

புண்டரிகந் தீயெரிவ போல்வீரியப் பூம்புகைபோல்
வண்டுரியுந் தெண்ணீர் மகதர்கோன்--எண்டிசையில்
போர்வேந்தர் கண்டறியாப் பொன்னாவம் பின்னுடைய

தேர்வேந்தன் கண்டாயிச் சேய்.
* தேர்வேந்தன் இ

எண்

சேய் - தேரையுடைய

திசையில்- எட்டுத் இக்குக்களிலும்

இந்த

உள்ள,

அரசகுமாரன்,

போர்

வேந்தர் -

7, சுயம்வர காண்டம்
போரில்

வல்லவரான

அரசர்கள்,

கண்டு

அறியா

பொன் ஆவம் பின்னுடைய . பொன்னாலான
அம்புப்

புட்டிலைத்தன்

பின்புற
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முதுகில்

- பார்த் தறியா,

அல்லது அழகிய

தன்

கொண்டுள்ளவனும்,

புண்டரிகம் - செந்தாமரைகள் மலர்கள், இ எரிவ போல் - Sear
கள் பற்றி எரிவன போல, விரிய - விரிந்து மலர, வண்டு - அம்

மலர்களின்மீது வண்டுகள், பூம்புகை போல் இரியும் - அழகிய புகை.
போல

கிளம்பிச்

மக.தகாட்டவரின்

சுழன்று

ஓடிக்கொண்டிருக்கும்,

மகதர் கோண் -

அரசனும் ஆவன்."

இசை, இக்கு என்பன செய்யுள் வழக்கில் பேதமின்றி வழங்கு
வன
காணலாம்.
போர்வேக்தர்......... பொன்னாவம் பின்னுடைய
என்றதால்,
இவன் போரிற் புறங்காட்டாக வீர வாழ்க்கையை
யூடையவன்

என்பதுமாம்.

பொனனாவம்,

(120).

கூமரை

மலர்கள்

,தீச்சுடர்கள் போலவும், அவற்றின் மீது வண்டுகள் சுழல்வன, அ,த்தீச்
சுடர்களின் மீது படர்ந்து சுழன்றெழும் புகைப்படலம் போலவும்
விளங்கும் கோற்ற ததன.
புண்டரிகம் என்பது வெண்டாமரையே
யெனினும், இனம்பற்றிச் செந் தாமரையையும் குறித்து வழங்கும்.
புணடரீகாக்ஷன், * புண்டரிக மலரதன்மேல் புவனியெலாம் பூத்த

வன

: (பபருமாள் திருமொழி 8: 4.). தாமரைக்குத் இ: ₹ சேரார் சுனைத்

குரமரை செந்தீ மலருந் இருவேங்கடம் * (திருவயப்மொழி.

6. 10:

2);

(கம்ப. கிட்கிந்தா. பம்பைப் : 8, உயுத்த மீட்டிப்: 85.)

அள்ளற்

கரக்காம்பல் வாயவிழ

பழனத்

வெள்ளந்தீப் பட்ட

என்று
காண்க.

ெ தெனவெரீ இப் - புனளினந்தம்

கைச்சிறகாற் பார்ப்பொடுக்குங் கெளவை

யுடைத்தரோ

நசீசிலேவேற் கோக்கள்ளி நாடு.

(முத்தொள்ளாயிரம்)

செவ்வல்லி

பி-ம்,

மலர்களையும்

இீச்சுடர்க்கு

9, வண்டிரிய ஈன்னீர் மகசையர்கோன்

ஒப்புக்

கூறியது

. எண்டிசையும்,

3, பொன்னாடும் பின்னடைய,

அங்க நாட்டரசன்

148.

கூன்சங்கின் பிள்ளை கொடிப்பவழக் கோடிடறித்
தேன்கழியில் வீழத் தீரைக்கரத்தால்--வான்கடல்வந்
தந்தோ வெனவெடுக்கு மங்கநா டாளுடையான்
செந்தேன் மொழியாயிச் சேய்,

(128)

நளவெண்பா
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மதுரமான
“செம் தேன் மொழியாய் - சிறந்த தேன் போன்ற
செல்வன்,
சொற்ககளயுடைய பெண்ணே ! இசெய்- இந்த அரசிளஞ்
(கடலிற்
கள்,
கூன் சங்கன் பிள்ள - வளந்த சங்குகளின் குஞ்சு
கொடியின்
செல்லும் போது), பவழ கோடு இடறி - அங்குள்ள பவழக்

கெரம்பினால் தடுக்குற்று, தேன் கழியில் வீழ - ௮ந்.த வேகத்தால்

து விழவும்.
அருகேயுள்ள தேன் நிறைந்த கடற்கரைக் கழியினிடத்
த.
வான் கடல் வந்து - பெரிய ௮க் கடல் அங்கு ஓடிவந்து, ௮ந்
தன்
ித்
என இரை கரத்தால் எடுக்கும் - ஐயோ என்னு வருந்த
வாரி எடுத்துக்கொள்ளும் காட்சியை
கைகளால்
அலைகளாகிய

யுடைய, அங்க காடு ஆள் உடையான்- நெய்தல் வளம்

பொருந்திய,

அங்க சேசத்ைை ஆளும் உரிமையுடையவ னாவன்.”
கடல் ஓடவந்து
செந்தேன் - செந்கிறமான தேனும் ஆம்.
பிறந்து வாழும்
டம்
emacs பிள்ளையை எடுத்தது; அது தன்னி
தேன்
உரிமையாலும், சிறு பிள்ளை என்ற பரிவினாலும் என்க,
கழி?

நிலப்பூக்களின்

நெய் தல்

தேன

நிறைந்த

கழி;

கழி-

கடலி

லிருந்து தரையினுட் செல்லும் ஒடுங்கிய நீர்ப் பிரிவு, இரை கரக்
இற்கு; ஒப்பு : * இருவரங்கப் பெருககருள் தெண்ணீர்ப் பொன்னி,
கருமணியைக் '?
கொள்ளுங்
பள்ளி
யாலடிவருடப்
இரைக்கை

(பெருமாள் திருமொழி. 7.7. * திரைக்கை நீட்டிச் செவிலியி னாட்டினாள்??
(கம்ப. ௮யோத்,

கங்கைப் :

99).

இச்செய்யுள்,

மெய்தல் வளச் சிறப்

பைக் கூறியது.
பி-ழ்.

4, செந்தேன்மென் சொல்லாய்தெளி,

(129)

கலிங்கர் கோன்

148.

வெள்வாளைக் காளைமீன் மேதிக் ருலமெழுப்பக்
கள்வார்ந்த தாமரையின் காடுழக்கிப்--புள்ளோடு
வண்டிரியச் செல்லு மணிநீர்க் கலிங்கர்கோன்
தண்டெரியற் றேர்வேந்தன் ௫ன்.

இடம

ப் டட

“ தண் தெரியல் தேர் வேந்தன் - குளிர்ந்த மாலையணிந்த கரை
யுடைய இந்த அரசன், வெள் வாளை மீன் காளை - வெண்ணிறமான
ஆண் வாளை மீன்கள், மேதி குலம் எழுப்ப - ௮வை
சஞ்சரிப்ப தரல்
தூக்கி நீரில் மூழ்கிக்கடக்கும் எருமைக் கூட்டத்தை எழுப்பி, கள்
வார்ந்த தாமரையின் காடு உழக்கி - தேன் ஒழுகிய தாமரைக்
காட்டைக் கலக்கி, புள் ஓடு - அங்குத் தங்கியிருந்த நீர் வாழ்பறவை

1,

சுமம்வர காண்டீம்

களோடு, வண்டு - வண்டுகளும்,

இரிய - அஞ்சி

படியாக, செல்லும் - செல்கின்ற, மணி

போன்று
ஞான:

தெளிந்த
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நீரையுடைய

நிலைகெட்டு

ஒடும்

நீர் கலிங்கர் கோன் - நீலமணி

கலிங்க நாட்டவர்

அரசனாவன்.”

அசை.

எருமை, வாளை, தாமரை முதலியன மருதகிலத்து நீர் வளத்
தைக் குறிப்பனவாம்; இங்கு வாகா மீன்கள் இரிவதால், அந்நீரில்
அமிழ்ந்து கிடந்த எருமைகள் எழுப்பப்பட்டனவோடு, அங்குக்காடு

போல

அடர்ந்திருந்த

பெற்றன

தாமரைக்

; அத்கதாமரையில்

கொடிகள்

தங்கியிருக்க

கலக்்இக்

புள்ளினங்களும்

குழப்பப்
வண்டு

களும் ௮ஞ்சி கிலைகெட்டோடின என நீர்வளம் சறப்பிக்கப்பெற்ற
தாகும்.
இனி மேதிக் குலம் எழும்பியதால் வாகமீன் தாமரையின்
காடுழக்கிப்.........செல்லும்

மணி

நீர்

என

இயைத்துப்

பொருள்

கொண்டாரும் உளர்.
எழுப்ப என்ற சொல் நீரில் ஆழ்ந்துகிடக்கும்
இயல்புடைய எருமைகளையே வானை கள் எழுப்பிக் தாமரைக் காடுழக்
இப் புள்ளொடு வண்டிரியச் சென்றன என்பதே இறக்கும்; மேலும்
மேதிக் குலத்தை எழுப்பும் வலிமையும் பெருமையும் உடையன
வாகமீன்கள் என்ப தனால் அக்காட்டின் நீர்வள த்தின் சிறப்பு விளங்க
வைத்தது மாகும்.
இனி, மணிகீர், உழக்கிச் செல்லும் எனவும்
இயைக்கலும் ஒன்னும்.
மணி நீர் - நீலமணிபோன்ற நீர்) * மலர்ந்த

பொய்கையுண் மணிகிறத் தெண்ணீர்: (பேருங். 1. 55: 9);

*கெய்த

னெழுவழி மணி கீர் வைப்பு ; ' (சிறுபாண். 782). . மாசறதக் தெளிந்த
மணி ரிலஞ்சி : (மணி. 4: 7) என்பன நோக்குக, இச்செய்யுள் மருத
நிலவளச்ீ சிறப்பைக்கூறியது.
GQ - tb

1, தாவி

விழ மேதிக் குலமசூ9க,

8- சண்டிரைப்பச் செல்லுங் கய நீர்க,
4, தண்டரளக்

தார்வேக்தன்,

(150)

0ககயர் கேரன்

144.

அங்கை வரிவலாயா யாழித் திரைகொணர்ந்த
செங்கண் மகரத்தைத் தீண்டிப்போய்க்--கங்கையிடைச்

சேல்குளிக்குங் கேகயர்கோன் நறெவ்வாடற் கைவரைமேல்
வேல்குளிக்க நீன்ருனிவ் வேந்து.
“அம் கை வரி வளாயரய் - அழகிய கைகளில் சிததிரக்கோடு
கள் பல அமைந்த வயல்களையுடைய பெண்ணே 1! தெவ் ஆடல் பகைவரை எதிர்த்துக் கொல்லவல்ல; கைவரைமேல் - யானை மீது,

198

நளவெண்பா
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வேல் குளிக்க - எ.இர்.த்து,த் ,தாக்கய தன் வேல் போய்ப் புகுந்து

கொள்ள, நின்றான் - போரில் அஞ்சாது எதர்த்து கின்றவனான,
இ வேந்து - இந்.த அரசன்; ஆமி திரை கொணாரந்த - கடலின் அலை

கள்

கண்களையுடைய

சுறாமீனை,

மகரத்தை

கண்

செம்

கொண்டுவந்த,

உந்தக்

. . சிவந்த

(அ௮.தனால்

தீண்டிட - தொட்டு

இட்டு

அடையப் பெற்ற,காகக் ௧௬௫), சேல் . சேல் மீன், கங்கை இடை
(அந்தத் இட்டுத் கரக) கங்கை நதியின் இடத்தில், குளிக்கும் குளித்துத்

தன்னைப்

புனிதமாக்கிக்

கேகய நாட்டினர் அரசனாவன்.
தெவ் - பகைவருடைய ;) ஆடல்
பால,

எனலும்

ஒன்றும் ;

*(கைவரை

குறிப்பு:

47), யானைக்கு,

,தாடகை:

கோன்

யெனத்
கைம்மலை,

இனி, கை
எனவும் பெயர்கள் உள்ளன காண்க.
பொருள்
எனப்
மலை
கைகளாகிய
என்பதற்குப் பகைவருடைய

நடமலை,
வசை

கைவரை

பிற

இது

யானை)

கைவரை:

தகைய காளை ' (கம்ப.

கேகயர்

கொள்ளும்,

மதமலை

கூறினாரும் உளர்; போரில் எதிர்த்து வந்த யானையைத் கன் வேல்
கொண்டு தாக்குவதே வீரத்தின் பேரெல்லை ஆகும்; “ கைவேல்
களிற்றொடு போக்க வருபவன், மேய்வேல பறியா ஈகும் ' (குறள். 774)
என்ற வீரப் பெருமிதத்தையும் நோக்குக.
மகரம் - புலால் நாற்மம்
மிக வீசும் கடலில் வாழும் கொடிய சுறாமீன் ; அது, கடலின் இரை

வழியே கங்கை நீர் வெள்ளத்தில் வந்து, அங்கிருக்க சேல் மீன் மீது
பட்டுவிட்டது,
அ௮.தனால், YF சேல் மீன் இீண்டக்கூடாத ஒன்று
தன்னைத் தொட்ட தால் கீட்டு ஏற்பட்டதாகக் கருதித தன்னை முன

போல் தூய்மையாக்இக்கொள்ள க் கங்கை
இற்று என்று, மீன் இயற்கையாய்
ஆசிரியர் சிறப்பித்தார் என்க.
பிம்.

3. மசரத்சைத் இண்டப்
8. தெவ்வர்

மூழ்கும்

தெவ்வர்

வகுங்கை

வரைமேல்;

மார்பின்மேல்.

4. வேல்குளிப்ப வென்றானிவ் வேந்து,

காந்தார வேந்தன்

145.

நிகழ்ச்சியை

போய்க்,

மணிமார்பில்,

செவ்வரிடை

நீரில் மறுபடியும் முழு

நீரில்

மாநீர் நெடுங்கயத்து வள்ளைக் கொடிமிது
தானேகு மன்னந் தனிக்கயிற்றில்--போநீள்
கழைக்கோ தையரேய்க்கும் காந்தார நாடன்

மழைக்கோதை மானேயிம் மன்.

(131)

-

1, சுயம்வர காண்டம்
‘pep

Carns

பெண்ணே!

wrGar

-

Swe
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போன்ற

இமன் - இவவேந்தன், மா

கூந்தலையுடைய

நீர் நெடும் கயத்து- நீர்

நிறைந்த பெரிய குளத்தில் உள்ள, வள் கொடி மீது - வள்கா என்
னும் கொடியின் மேலே, ஏகும் ௮ன்னம் - நடந்து செல்லும் அன்னப்

பறவை, தனி கயிற்றில் போம் - (மேலே கட்டப்பட்ட) ஒற்றைக் கயிற்
நின் மிது நடந்து செல்லும்; ரீள் கழை கோதையர் ஏய்க்கும் - நீண்ட

மூங்கிலை நட்டு ௮இன் மீது ஏறிப் பலவி,க ௮ரிய ஆடல்களைப் புரியும்
சழைக்கூ க.காடிகள் என்னும்

அழகு வாய்க்க),

காந்தார

தொம்பர்

நாடன்

(இயற்கை

மகளிரைப்போல

- காந்தார நாட்டையுடையவன்",

கான் . அசை,

கழைக் கோதையர்: இங்குக் கோதை என்பது பெண் என்ற
அளவில் நின்றது ) கோதையர் மேலே கட்டப்பட்ட ஒரு கயிற்றின்
மீது நடப்பது; ஒப்பு. * பாடுசால் கயிற்றிற் பாய்க் து பல்கல னொலிப்பப்
போந்து, ஆடுகூத்துி யாடல் போன்ற? ($வக,உ 66.); கூந்தலுக்கு
மேகம்)

பின,

* மாரி பொரு

கூந்கன்

மாதராய் ? (510)

என்றதுங்

BI OTE.
பிம்.

3

போன,

4.

மாசேயிம் மன்.

(132)

சிந்து நாட்டரசன்

140.

அங்கை நெடுவேற்க னுயிழையாய் வாவியின்வாய்ச்
சங்கம் புடைபெயரத் தான்கலங்கிச்-- செங்கமலப்
பூச்சிந்து நாட்டேறல் பொன்விளைக்குந் தண்பணைரூழ்
மாச்சிந்து நாட்டானிம் மன்.

‘ gb கை நெடு வேல் கண் - அ௮ழஇய கையில்
வேல் போன்ற கண்களையுடைய, ஆய் இழையாய் .
சிறந்த ககைகளை அ௮ணிந்த தமயந்தியே ! இ மன் வாவியின் வாய் - தடாகத்தினிடத்து, சங்கம் புடை
கள் இடம்

மலர்கள்,

விட்டுச்

செல்வ தால்,

செம்

கலங்கி - ஆடிக் கலக்கமுற்று,

கமல

பூ-

ஏந்தும் நீண்ட
தேர்ந்தெடுத்த
இந்த அரசன்,
பெயர - சங்கு

சிவந்த

தரமரை

சிற்தும் - சிந்துகன்்ற, நாள்

தேறல் - அன்று உண்டான புதுத்தேன், பொன் விளைக்கும் - பொன்
விளைக்கும் - பொன்நிற நெற்கதிரை விளைவிக்கும், கண் பணை சூழ் குளிர்ச்சி பொருந்திய வயல்கள் சூழ்ந்த, மா சிந்து நாட்டான் பெருமை பொருந்திய சிந்து நாட்டை யுடையவனாவன்.

அங்கை
நீண்டி

வேல்
நள ௭0

நெடுவேற்கண்
பேர்ன்ற

ஆயிழையாய் - அழகிய

கண்களையுமுடைய

கைகளையும்

ஆயிழையாய்

என்று

நளவெண்பா
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பொன் விளக்கும், *சடைச்
பொருள் கொள்ளலும் ஆம்: தேறல்
து போல ; இனி, பொன்
செக்கெல், பொன் விளக்கும் ' (67) என்ற
் ஏற்கும்.
நிறத்தைப் பரப்பும் என்று உரை கொள்ளலும
பி-ழ்.

ெடுவேற்கண்

1].

அங்கண்

2.

புடைபெயரத்

த்

ஆவியின்வாய்.

ஆயிரம்வெண்,

5

4,

ரன்கலங்இச் ; தாளசைநக்த.,

நாடனிம் மன்,

(192)

கியது
தேவர்கள் நளனுருவில் இருக்கத் தமயந்தி கண்டு தியங்

147.

காவலரைத் தன்சேடி காட்டக்கண் டீரிருவர்
தேவர் நளனுருவாச் சென்றிருந்தார்--பூவரைந்த

மாசிலாப் பூங்குழலாண் மற்றவரைக் கானுநீன்
றூசலா டுற்ரு ரம்.

பூ வரைந்து - பூக்கள் சுற்றிப் புனையப்பெற்ற,

மாசு

இலா

பூம்

சேடி மற்ற அழகிய கூந்தலையுடைய தமயந்தி. தன்
குற்ற்
குழல- ாள
ாறு அங்கு வந்இிருந்திருந் த
காட்ட - இவ்வ

'தன் தோழி, காவலரை

அரசர்கக£ச்
முதலிய

காட்டிவர,

சொல்லிக்

முற்கூறிய

கான்கு

ஈர்

C sur - இந்திரன்

இருவர்

தேவர்களும்,

நளன்

உருவா

சென்று

இருந்தார் - அங்கு களன் வடி.வினராய்ச் சென்று மாறி இருந்தனர் ;
உருவில் இருந்த அவர்களை, காணாகின்று அவரை - மளனது
கண்டு, உளம் ஊசல் ஆடுற்றாள் - தமயந்தி தன்

மனம் ஊசலாடுவது

போல ஒரு நிலையில் நில்லாமல் முன்னும் பின்னும் அலைந்து வருந்து
வது ஆனாள, மறு: ௮.
ஈரிருவர் தேவர் : இந்திரன், வருணன், யமன், அக்கினி என்னும்
காணாகின்று :
79, 91 உரைகளைப்பார்சக.
தேவர்கள்)
நான்கு

ஆகின்று நிகழ்கால இடைநிலை, இனி, காணா - கண்டு, கின்று 'இகைப்புற்று நின்று எனப் பொருள் கொண்டாரும் உளர்.
பி-ழ்,

1. காவலரைச் சேடியர்கள்$?

காட்டியிட வவ்விடத்சே,

2. தேவர்களுந் தாம் களனாய்ச் சென்றிருப்பப் ; பூவலைய,
8 மாசிலா வண்குழலார் ; மற்றவர்க டங்களைக் sain (@) ;

மற்ற

வரைக் sore spar,
4, ஊசலாடு

இன்று ளூளம்,

148. பூணுக் கழகளிக்கும் பொற்றடியைக் கண்டக்கால்
நானுக்கு

நெஞ்சுடைய நல்வேந்தர்--நீணிலத்து

் மற்றேவர் வாராதார் வானவரும் வந்திருந்தார்
பொற்றேர் நளனுருவாய்ப் போந்து.

்

(134)

3. சுயம்வர காண்டம்

பூணுக்கு

அழகு அளிக்கும் - ஆபரணங்களுக்கோர்

குரும், பொன் கொடியை

கண்டக்கால்
நிலத்து
வரான
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- பொன் வளைகள்

- பார்க்குமிடத்து,

நல்

வேந்தர்

இந்தப்

அணிந்த

காணுக்கு

நெஞ்சு

- வெட்கத்திற்கே

புவியில் உள்ள

தம்

அழகைத்

தமயந்தியை,

உடைய

நீள்

மன தை தயடைய

சிறந்த வசசர்கள்,

வாரா தார் ஏவர் -

அச்சுயம்வரத்திற்கு வராதவர் வேறு யாவரே யுள்ளார்? (எல்லோரும்
வந்தனர் என்றபடி). பொன் தேர் களன் உருவாய் போந்து - அழூய
தேரையுடைய களனது வடிவாகிச் சென்று, வானவரும் வந்இருக்
தார் - தேவர்களும் அங்கு வந்.இருந் கனர்,
ஆபரணங்கள் மற்றையோர்க்கு அழகைக் கொடுக்கும் ; ஆனால்,

கமயந்தியோ

ஆபரணங்களுக்கு

அழகு

அளிப்பவள் என்ப தாம்.

இதனால்,
தமயந்தி
பூண்டதால் ஆபரணங்கள்
மேலும் அழகு
பெற்றன என்க, இஃது,
அழகெனு மணியுமோ TYG பெற்றதே?”
(கம்ப. பால. மிதிலைக் : 54) என்னு சீதாப் பிராட்டியின் இறத்துக்
கவிசீசக்கரவர்தீதியார் அருளிய
சிறப்பை இங்குத் Gl BEG
ஏற்றிக் கூறினார் ஈம் ஆசிரியர் என்க.
* அணிபறித் கழகு செய்யு
மணங்கு”

(கம்ப.

55.

இங்கு ஒப்பு நோரச்கற்

IHS sor mrs:

பால,கரம்.

காணுக்கு

18.)

என்றகையும்

மெஞ்சுடைய: தமயந்தி

யைக் காணாமூன் ௮ த.கமயந்்இக்கே கெஞ்சுடைய
பின்,

: இவ்வளவு

அஅழகிற்

சிறந்த

நாமும் அழகுடைய ஆடவர் பேல

இவள்

௩ல்வேந்தர், கண்ட
நம்மை மணப்பளேர?

இங்கு வந்து விட்டோமே!

என்னு

வெட்கத் இற்கே தம்மன தைத யுடையவரான நல்வேந்தர் என்ப தரம்,
தமயந்திக்கு இடம் வைத்த தகம் மனத்திற்கு ௮வ&க் கண்டபின்

நாண் என்னும் பெண்ணுக்கே இடமளித்து கல்வேந்தர் என, ஓர்
ஓற்றுமை நஈயந்கோன்ற, அதில் ககைச் சுவை மிளிர வைத்த இறப்பு
கோரக்க தக்கதாம். இனி, நாண் உக்கு கெஞ்சு உடைய - நரணமும்
சிந்தி,

மனமும்

உடைந்துபோகும்

நிலையில்

எனலும்
ஒன்றும்.
எவர் :-எவர் என்பதன்
: மற்றேவ ரொவ்வார்' (169) என்றது போல.

வந்து

இருந்தனர்;

நீட்டல் விகாரம் £
பொற்றேர் நளன் :

அழகிய தேர் ஜட்டுவதில் வல்ல களன் என்றலும் ஏற்கும் ; 840, 859.

வானவரும்? உம்மை உயர்வு சிறப்பின் பாலது.
பி-ம்.

1. பூணுச் சழகருளும்,

2, நானுக்க நெஞ்சுடைய,

4, பொயம்றேர் ஈனனய்ப் புகுந்து;

நளவெண்பா
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தமயந்தியின் சூளுரை

149. மின்னுந்தார் வீமன்றன் மெய்ம்மரபிற் செம்மைசேர்
கன்னியா னாகிற் கடிமாலை--அன்னந்தான்
சூழ்விதியின்

சொன்னவனைச் சூட்ட வருளென்ருள்
மன்னவனைத் தன்மனத்தே வைத்து.

(அப்போது தமயந்தி), சூழ் விதியின் மன்னவனை - மரவரையுஞ்
சூழ்ந்துள்ள விஇக்கு.த் தலைவனான கடவுளை, தன் மனத்தே வைத்துதன் மனத்தில் இருத்திக் தியானித்து, * மின்னும் ,தார் வீமன் தன் மெய்
ஒளி வீசும் மாலையணிந்த வீமராஜனுடைய,
மின் போல

மரபில் - அழியாது
சேர் கன்னி

யான்

நிலைபெற்று

விளங்கும்

ஆகில் - குணத்தாலும்

குல.த்.தில்,

செம்மை

ஒழுக்கத்தாலும்

சிறப்

பமைந்த பெண் யான் ஆவேனேல், அன்னம் ,கான் சொன்னவனை அன்னப்புள் என்னிடம் கூறிய அந்களமகராஜனை, சூட்ட அருள் நான் இந்தச் சுயம்வர மணமாலையைச் சூட்ட அருள்புரிவாயாக! ’
என்றாள் - என்று வேண்டிக் கொண்டாள்.

சூழ் விதியின்
நடக்கப்

பணிக்குந்

மன்னவன் - கடவுள்;
தலைவன்?

விதியின்

இராமபிரானை,

வழியே

‘of BEG

வினை

நர்யகணன் ’

(கம்ப. உயத்த, ௮ங்ககன்றூது :. 97) என்றமை காண்க. மேலும்,
இருமாலின் ஆயிர கரமங்களுள், விதர்.தா என் ந பெயர் உண்மையம
அறிக; விதாதா - விதியை அருளியவன். சூழ்விதியின் மன்னவன்,
களன் எனலும் ஆம்.
பி-ம்,

1]. மின்னந்தார்;

கேந்தன்றன்

மென்மரபில்,

செம்மையோர்?

மெய்மைசேர்.

9- கன்னியே னால்.

8, சூட்டி யருளென்றாள், சூழ்ந்திறைஞ்ூ.

தமயந்தி நளனை அறிந்தமை
190. கண்ணிமைத்த லாலடிகள் காசினியீற் ரோய்தலால்
வண்ண மலர்மாலை வாடுதலால்--எண்ணி

நறுந்தா மரைவிரும்பு நன்னுதலே யன்னாள்
அறிந்தா ணளன்றன்னை யாங்கு.

ஈறும் தாமரை விரும்பும் - மணம் பொருந்திய தாமரை மலரைத்
தனது இருப்பிடமாக விரும்பியுறையும், நல் நுதலே அன்னாள் அழகிய நெற்றியையுடைய இருமகளே என்று சொல்லக்கூடிய தம
யந்தி, கண் இமைத்தலால் - (களன் வடிவில் அங்கிருந்த ஐவரில்
ஒருவனுக்கு மட்டும்) கண்களின் இமை கொட்டினமையாலும், அடி

ம, சுமம்வர கர்ணடம்
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கள் காசினியில் தோய்,.தலால் - பாதங்கள் பூமியில் படிந் இருந்தமை
யாலும்,

வண்ண

மலர்

மாலை

வாடுதலால் - அழூய

பூமாலை

வாடி.

யிருந்தமையாலும்,
ஆங்கு - அவ்வி_த்தில்,
களன்
தன்னைஇவனே
ஈ௩ளன் என்று, எண்ணி . ர்மானித்து, அறிந்தாள்-

அறிந்து

கொண்டாள்.

ஈன்னு,தலே அக்காள், என்ற பாடங்கொண்டு, ௮.க தமயந்இயே
QTD,
கண்கள்
தெய்வ

என்றும்
பொருள்
கொள்ளலாம்.
தேவர்களுக்குக்
இமையா, பாதங்கள் நிலந்கோயா, அவர்கள் அணிவது
மலரானமையின்
௮வை
வாடா
என்ற
உண்மையை

எண்ணியும்,

அவ்வாறில்லாமல்,

தோயும் அடிகளையும்,

வாடிய மலர்

இமைக்குங்

கண்கசாயும்,

நிலம்

மாலையும்

அ௮வ்வைவருள்

ஒருவ

னுக்கே இருந்தமையாலும், அவனே களன் என ஊக௫த்தறிந்தாள்
தமயந்தி என்பதாம். இதனால், தவர்கள் வேற்றுரு எடுத்து வந்தா
லும், அன்னோர், கண்கள் இமையாமலும், கால்கள் பூமியிற் படியாம
லும், ௮ணிந்,த மாலைகள் வாடாமலும் பண்டை நிலையிலேயே இருக்
கும்என்பது பெறப்பெற்றது. ஒப்பு : விக்கிரம சோழனுலா : 104-100.
ஆனால், SOP நைடதம் என்னும் நூலில், சேடியாக வந்து, அவ்
இருந்த அரசர் சிறப்புக்களை எடுத்துக்கூறிய சரஸ்வதி தவி, நளனை
யொழித்த மற்ற நான்கு தேவர்களை, உளானெனவும், ேேதவரெனவும்
பொருள்பட இரட்டுற மொழிந்ததாலும், களனுடைய மாலை மட்டும்

வாடி. யிருந்ததாலும் உளன் இனனான என்பதைக் குமயந்து ஊகத்
தரல் அறிந்து கொண்டாள் எனக் கூறுவது காணலாம்; (நைடதம்.
இந் நூலுக்கு முதனூலாகிய வடமொழி
சுயம்வரப் படலம், 769).
மகாபாரதம் வனபருவத்தில் உளள களோபாக்யான த்தில், தமயந்தி,
நளன் வடிவில் இருந்த தேவர்களைக் கண்டு திகைத்து, * நான் அண்
னத்தின் சொல்லைக்கேட்டு Hf ஈளனையே எனக்குப் பதியாக வரித்
தேன்.

அந்த

FDU SOD

BEES

தவர்கள்

அவனையே

இங்கு

எனக்குக் காட்டக் கடவர். கான் புண்யச்லோகனான அக்க ஈகளகராதி
பனை அறிந்துகொள்ளும்படி ௮.த2, தவர்கள் எனக்கு அருள்புரிவா
ராக!”

என்று

வணங்்ூக் கேட்டுக்கொண்டாள்.

அவளது

மனவுறுதி

யையும் உண்மைக் கற்புநெறியையும் கண்டு ம௫ழ்ந்த ௮ த6தவர்கள,
தாம் கொண்டிருந்த
அந்த ஈளவடிவிலேயே தாம் ேதவர்கள் என

பதைக் குறிப்பிடுவதான அருளைப் புரிந்தனர்,

அதாவது தமயந்தி

அ.த்தேவர்கள் கால்வரும், வியர்வை யற்றவர்களும், கண்ணிமையாத
வர்களும், வாடாமலர் மாலையுடையவர்களும், பாதம் Mars தோயா,த

களாவெண்பர்
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வர்களுமாய்

விளங்கியதைத் தெரிந்துகொண்டாள் ' என்று

கூறு

வது காணலாம்.
9. வண்ண

4. அறிர்தா

3.

மதுமால்,

ணஎன்றன்னை

யந்நாள்.

தானே;

ஈன்னுதலாள்

யாய்ந்து; ஈளனைத்தா

(137)

CUE:

தமயந்தி நளனுக்கு woes Hy WH!
விண்ணரா ரெல்லாரும் வெள்கி மனஞ்சுளிக்கக்

151.

கண்ணகன் ஞாலங் களிகூர-மண்ணரார்

வன்மாலை தம்மனத்தே சூட வயவேந்தைப்
பொன்மாலை சூட்டினாள் பொன்.
விண் அரசர் எல்லாரும் வெள்கி மனம் சுளிக்க அரசர் யாவரும் வெட்கமடைந்து

தம் மனம் கொந்து

தேவலோக தது
ஏங்கவும்,

கண்

அகல் ஞாலம் களிகூர - இடமகன்ற இந்தப் புவியில் உள்ளோர் ௮
வரும் மிக்க மகிழ்ச்சியடையவும், மண் அரசர்--அங்குச் சுயம்வரத்ைை
நாடி. வந்த புவி மன்னர்கள், கம் மனத்தே
மாலை சூட - வலிய மயக்கமேற்கொள்ளவும்,

- தம் மனத்திலே, வன்
வய வேந்தை - வெற்றி

யுற்ற
bs ஈகளராஜனனுக்கு, பொன் - பொன்ன
அல்லது இருமக௯ை
யொத்த அத் தமயந்தி, பொன் மாலை சூட்டினான் - அழகிய அந்தசீ
சுயம்வர மணமாலையைச் சூட்டினாள்.
விண் அரசர் எல்லாரும்; சுயம்வரத்இற்கு வந்இருந்த இந்திரன்
மு seu தேவரன்றி வானிலுள்ள vpn Ssurarser wp sw அரசர்
களும் ஆம். ஞாலம் - உலகம் : இடவரகுபெயர் ; உலஇல் அரசர்கள்
aps
மற்றையோர்:
உலகிலனோர் களி கூர்ந்தது, இந் கள தமயந்
அச் இருவருமே ஏற்ற
தகம்பதிகளாவர் என்றும், இம் மண்ணுல
கத்து நம்மவருள் ஒருவனான நளனே தமயந்இயைப் பெற்றான் என்ற

மஒழ்ச்சியாலும் என்க.
இது மகாவித்துவான், ப$ மீனாகூஷிகுந்.தரம்
பிள்ளையவர்கள் இயற்றியருளிய திருவாகுர்த் தியாகராசலீலை என்னும்
நூலில்,

முசுகுந்த

சக்கரவர்க.இயின் துஇயாக

அமைந்துள்ள,

்

தேமா நிலாப்பைந் துளவோனொடு தேவர் வேந்தன்
ஏமாறி நிற்ப வெளியோமிறு மாந்து A pus
கோமான் விடங்கப் பெருமானையிங் குக்கொ ணர்ந்த
“மாமான் முசுகுற் தனைவாழ்.த.இ வணங்கு வாமே,
எனற

சூட?

செய்யுள்

நினைப்பூட்டுன் றது,

தாம் தமயந்தியை

அடையலாம்

மண்

என் ௮

அரசர்

எண்ணம்

வன்

மாலை

நிறைவே

3. சுயம்வர காண்டம்
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ரூமல் போனதால்,
ஆனால், ஆசிரியர் அவ்வேந்தர்கள் மனமயக்
கத்தைக் கருதி, இரக்கங்கொண்டாற்போல, அவர்களுக்கும் தம்
சொல்லணியால்

ஒரு

மாலை

சூட்டிய

இறம்

பாராட்டற் குரிய தாகும்;

இது வஞ்சப் புகழ்ச்சி ௮ணியும் ஆம். பொன்
மாலை - அழகிய
சுயம்வர மண மலர் மாலை; இஃது அடுத்த பாட்டில் பூமாலை பெற்
நிருந்தபோது

(199)

என்பதால்

பொன் : தமயந் கதியைப் பொன்
கள் பலவும் அவள்

பொன் உவமையாகு
னான
வாகு

நளனை,

பெயர்.

விண்ணரச

என்க;

வெட்கம்

ஞாலங்

இறப்பு

997;

8293

விரும்பிய

அரச

விருப்பம்; (1972) ஞாலம்

ரெல்லாரும் மெய்யு௬௫

நால்வர்களும்

2, கண்ணகன்ற

89;

வயவேந்தை
- தான்

ஆம் - வயம்

(160)

பொன்னுக்குளள

அமைந்தவள் ஆதலின்

எனலும்

பெயர்,
பி-ம்.,
1.

விளக்கமாகும் ; பொனமாலை

என்றது;

மால்கொள்ள,

இட

விண்ணரசர்

தனைச்சூட,

களிசட,

9.

தம்மனத்தே

சூட,

4. சூட்டினாள் பேடய்,

(129)

மற்ற அரசர்களின் ஏமாற்ற நிலை

திண்டோள் வயவேந்தர் செந்தா மரைமுகம்போய்
வெண்டா மரையாய் வெளுத்தவே--ஒண்டாலாக்
கோமாலை வேலான் ருலமாலை வேற்கண்ணாள்

152.

்

பூமாலை பெற்றிருந்த போது.
ஒள் தாரை - ஒளிபொருந்தஇய
போன்ற,

கோ

மாலை வேலான்

வீழ்ச்சி

நீர்

- சிறந்த

முதலிய

மாலையணிந்த

களன், குல மால் ஐ வேல் கண்ணாள் - சிறந்த

பெரிய

ஒழுக்குப்

வேலையுடைய

அழூய

வேல்

போன்ற கண்களையுடைய தமயந்தியின், பூ மாலை பெற்று இருந்த
போது - பூக்களாலான சுயம்வர மாலையை அடைந்திருந் தபோது,

இண் கோள் வய வேந்தர் - (அங்கு
யுடைய வெற்றிமிக்க அரசர்களின்,
சிவந்த

தாம்ரை

மலர்போன்ற

வந்திருந்த) வலிய கோள்களை
செம் தாமரை முகம் போய்-

முகங்கள்

நிறம் மாறிப்போய்,

காமரையாய் வெளுத்த- வெள்ளக் தாமரை
படைந்தன. ஏ: ஈற்றசை,

வெண்

மலர்களாய் வெளுப்

்
கும்யந்தியின் மணமாலை அடையா த ஏக்கத்தாலும்; வெட்கத்
காலும் மற்றை அரசர்களின் செந் தாமரை டோன்ற முகங்கள்,
தாரை? மமைத்தாரை,
ஒளியிழந்து வெளுப்புற்றன என்பதாம்.
தைல காரை என்பன போன்ற ஒழுக்கு, மாலை வேல் கண் - கண்

நளவெண்பா
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டோர்க்கு

கண் என்னலும்

வேல்

அழகி

DIESE SO 5S SOD,

ஒரு

போன் றதுமான

ஏற்கும்.

1, செந்தா மரைவதனம,

பிஃம்.

கெளுத்கதேஃ

விளங்கற்றே,

விஏங்கியே;

மரையாய்

9. வெண்டா

4. பூமாலை பெத்றணிர்ச போத.

3, குலாமாலை வேற்கண்ணாள்,

நளன் தமயந்தியுடன் சென்றமை

மல்லன் மறுரின் மடநா ரடனுகச்
செல்லு மழவிடைபோற் செம்மாந்து--மெல்லியலாள்
பொன்மாலை பெற்றதோ ளோடும் புறப்பட்டான்

159.

நன்மாலை வேலா னளன்.
மலர்மாலை
களன் - அழ௫ூய
நல் மாலை வேலான்
வேலேந்திய நளன், மல்லல் மறுகில்- வளம்பொருந்திய

மட

காகு

பசு தன்னுடன்

உடன் ஆக - அழகிய

யணிந்த
வீதியில்,

கொடர்ந்து

வர,

செல்லும் மழ
விடை
போல் - போகும் இளமையுள்ள
இடபம்
போல, செம்மாந்து - களிப்புடன் பெருமிதங்கொண்டு,
மெல்லிய
லாள் - தமயந்தியின், பொன் மாலை பெற்ற கதோளோடும் - அழகிய
மணமாலை
பெற்ற தோள்களோடும், புறப்பட்டான - அந்தச் சுயம்
வர மண்டபத்தினின்றும்
தன் இருப்பிடத்திற்குப்
புறப்பட்டுச்
சென்றான.
நன் மாலை
வேலான் களவா - அழகிய
மாலையணிந் குவனும் :
தமயந்தஇத்
 ஒன்றும்.
என்னலும்
களன்
மான
வேலையுடையவனு

மட நாகு,

நளனுக்கு

மழவிடை.

மரயியல்: 69.

கம்பீரமான

நாகு

என்பது,

பசு, ணத
ரன்

பசுவைக் குறித்து
மரை முதலியவற்றின் பெண் ; இங்குப்
தொல்.

யால்

ஆடவனுக்கு

ர.

தோற்றமும்

௩டையும்,

* மால்விடை

உவமை)

எ

மும்பொன்

ஞுசமூம் காகமு காண நடக் தான * (கம்ப, பால, கார்முகப்: 59), * விடை
யன்னதோர்

நடையான்*

சீவக, 949; பரிபாடற்றிரட்டு,

॥ செம்மாத்தல்
மலாமேற்

(கம்ப.
7:

அயோசத்.
40:

- பெருமிதங்கொண்டு

செம்மாந்து வீற்றிருக்கும்

கங்கைப்:

கப்பற்கோவை

மஇஉழ்தல்;”*
;

(கம்ப.

உயுத்த,

ae gt): 16-4).
நி

லா

எதில.

2. செல்ல

2);

313.)

மழலீபை,

Cw லும்
Ces.

செந் தாமரை
இரணிய

5

a

(140)

1.

சுயம்வர

காண்டம்
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தேவர்கள், கலி எதிர்வரக் கண்டது

154.

வேலை பெருவழுதம் வீமன் நிருமடந்தை.
மாலை பெருதகலும் வானாடர்--வேலை
்
பொருங்கலிநீர் ஞாலத்தைப் புன்னெறியி லாக்கும்
இருங்கலியைக் கண்டா ரெதீர்.
வேலை பெறு அமுதும் - பாற்கடல் அலடையப்

போன்ற,

வீமன் இரு

மடக்க

- விமராஜன்

பெருக

அழகிய

அமுதம்

பெண்ணான

தமயந்தியின், மாலை பெறாது அகலும் - சுயம்வர மாலையை அடை
யாமல் அவவிடம் விட்டேகும், வான நாடர் - தேவ நாட்டு இந்திரன்
மு.தலினோர், வேலை பொரும் - கரையை வந்து மோதும், கலி நீர்
ஞால,தைத- ஓலியுடைய
கடல்
நீரையுடைய
இவ்வுலகத்தில்
உள்ள
மக்களை,
புல் நெறியில்
ஆக்ரும்-கீழான
வழியிலே
செலுத்தும், இரும் கலியை - வலிய அல்லது கரிய கலி என்னும்
சனிபகவானை, ௭.ர் கண்டார் - தம் எதிரே வரக்கண்டனர்.
வேலை பெறா

அமுதம் - பாற்கடல்

பாற் கடல்பெற்ற

போன்றவள்;

அவவமுதனும்

பெருத;

தனிச்சிறப்பு

அதாவது
வாய்ச் த

அப்

அமுதம்

ஒப்பு --

குன்றம் மாடக் கோவி னளிக்முங் கடலன் றி,
HOT OD மாடத் அும்ப ரளிக்கு மமு கன்னாள் *
(கம்ப. பால, மிதிலைக் : 26)2
: அலையிடைப்
கரை,

பிறவா

கடல்,

வேளை

பெயர்தீ இரிசொல்.
இயல்பாய் நின்றது,

இருமை-கருமை)
நோக்குக,

பல

(நிலப். 8.78).

பொருள்

சீவக.

4774,

உரை;

சனைச்சரலா

மிக்கவன

என்பதால்

என்பது,

இரும்பு

ஒரு

பின்

DS PFA

என்றதையும்
இவன் ஒன்பது

என்பவன் ) இவன் கெொொடுமை

* ஞால,க்கைப் * புன்னெ நியி

முனனறிவித்ததாகும்.

செப்பினான் ? என்ற

இச்சரிதத்தில்

வேலை 2

கொண்ட

வேலை பொரும் கலிகீர்: வேலை பொரும் என
(நன். சூ. 255) சிறப்பு விதியால்,
இருங்கலி 2

ஒன்றான

யும், வலிமையும்
கருகலியும்

எனப்

கலி:கலிகாலத.இற்கு உரிய தேவன்,

கோள்களுள்
லாக்கும் ?

வமிழ்தேத யென்கோர?

வேலை,

இது,

அடுத்த

(755)-ம்

OWT

Osereh Ben

Ld

இங்கு

செய்யுளாலும்,
அறியக்

கடக்கும்,
குறிப்பு : இந்இரன முதலிய தேவர்கள், தம் எ.இரில் கலியோடு,
துவாபரன் என்ற ஒருவனும் வரக்கண்டதாக நளோபாக்யானம்

கூறும்.

துவாபரன்

கலியின்

,கமயன்,

துவாபரன்

சூதாட்டம்

ந்ள்வெண்பா
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இவனே பின் சூதாடு
முதலிய வஞ்சஃச செயலுக்கு ரிய தேவன்)
செய்தானும், கானில்
ச்
கருவியாய் இருந்து நளனை த் . தோற்க
கவர்ந்து சென்ரு
ைக்
பொற்புள் வடிவாய் வந்து நளலா ஆடைய ்
மேலும
( ், 2812-ம் பாட
எலா நளோபாக்யானம் கூறும்;
னும் ஆவன
என்பதல்,
கலி
லில், * கமயனொடுங் கூடிக் கவறாயப புரணடான்.
குறித்ததாகும்

அத்துவாபரனையே
என்றது
தமயன்
கொள்வதும் ஏற்கும்.
8.

பி-ம்,

எனக்

(747)

புன்னெறியே யாக்கும்,

இந்திரன் கலியின் வரவு விறவியதும், கலியின் மறுமொழியும்

155. ஈங்குவர வென்னென் நிமையலர்தங் கோன்வினவத்
தீங்கு தருகலியுஞ் செப்பினன்--நீங்கள்

விருப்பான வீமன் நிருமடந்தை யோடும்
இருப்பான் வருகின்றேன் யான்.
இமையவர்

கும் கோன் - டூ தவர்களுக்கு .

அரசனான

இந்திரன்,

ஈங்கு வரவு என் ? என்று வினவ - இங்கே நீ வருவதற்குக் காரணம்

என்ன ? என்று கலியைக் கேட்க,

இங்கு

தரு

கலியும் - தீமைகளை

உண்டாக்கும் அக்கலியும், * நீங்கள் விருப்பான- உங்கள் விருப்புக்

- வீமராஜன், இருமடந்ைதயோடு இருப்
குக் காரணமான, வீமன்
த இற்காகக்
பரன்- தன் அழகிய பெண் தமயந்தியோடு சுயம்வர
காத்துக் கொண்டிருப்பான்; வருகின்றேன்

யான

- ௮ தன

காரண

* இருமடக்ையோடும்?

என்ப

மாக யான் வருகின்றேன் ? என்று கூறினான்.
*விருப்பான?

துடன்.

இயைத்துக்

இருப்பான்;

(போய்)

என்பதை,

கொள்ளலும்
வருகின்றேன்

கிறக்கும்.
யான்?

வீமன்
எனக்

(எனக்காக)
தான்

சுயம்

வரத்தை நாடிச் செல்லும்
விரைவைப் புலப்படுககுகத கானே,
கமயந்தியை அடைவது திண்ணம் எனக்கொண்டு சொன்னான்
கலி எனப் பொருள் படுமாறு சொற்கள் அமைந்துள்ளமையுங்
காண்க.
இனி, வீமன் இிருமடந்ையோடு இருப்பான வருகின்
றேன யான், வீமராஜன் இருமடக்தையாகிய தமயந் தயோடு, மணஞ்
செய்து மஉழ்ந்திருக்கும் பொருட்டு யான் வருசன்றேன் எனட்
பொருள் கூறினாரும் உளர்.
பி-ம்.

1,

கங்குவர

வெள்கொலோ

ென்றிமையோர் $ றிமையவர்கோன்

ரூன்வினவித; கோன்வினலத்,

2, நீங்கா,

9, விருப்பாய வீமன்,

(142)

7. சுய்ம்வர காண்டம்

156.
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மன்னவரில் வைவே னளனே மதிவதனக்
கன்னி மணமாலை கைக்கொண்டான்--உன்னுடைய
உள்ளக் கருத்தை யொழித்தே குதீயேன்டுன்
வெள்ளைத் தனியானை வேந்து.
(௮து

மான

கேட்டு),

ஜராவகும்

வெள்ள

என்னும்

தனி

ஒப்பற்ற

யானை

வெந் து- வெண்ணிற

யானைஃயயுடைய

தேவராச

னான
இந்திரன்,
(அக்கலியை
நொக்கி),
*மன்னவரில்
- அங்கும்
சுயம்வர க.இற்கு வந்திருந்து அரசர்களில்,
வை
வேல் நளனேோ உரிய வேல் ஏந்திய நளன் என்பவனே, மதி வதன சுன்ஒரிஃ முழு
மதி பொன்ற
முகத்தையுடைய
அப்பெண்ணின், மண
மாலை குயம்வர மணமாலைய,
கைக்கொண்டான் - அடையப் பெற்றான்;

(ஆ,தலில) உன்னுடைய உள்ளம் கருதைைத- நீ உன் மனத்திற்
கொண்டுள்ள எண்ணமா௫௰ய ஆசையை, ஒழித்து ஏகு.இ எனறான் விட்டுத் இரும்பிச செல்வாயாக 7? என்று கூறினான்.
மதிவதனம்- உவமைத்

கொகை,

வெள்்காக்

தனி

யானை -

வெண்ணிறமும், மற்ற யானை களைவிட த தனிச் சறப்புக்களுமுடைய
யானை; *யானைக் கமர ரும்பல் ?; (திருவள்ளுவமாலை
: 96) என நமை
காண்க.
வேந்து: ௮ஃநிணச்
சொல் உயர் இணைப் பொருளில்
வந்த இண வழுவமைதஇ); அரசு, அமைச்சு, குடி என்பன போல.
பி-ழ்,

1,

மன்ன ரவைய

ணளனே,

9, மாலை கைப்படுத்தான், மனக்கோயில்,

8. யுரைத்தே குதியென்றான்,
4,

157.

வெள்ளைக் களியானை

வேந்த,

வெள்ளைக் கரியேறும் வேந்து,

விண்ணரரர் நிற்க வெறித்தேன் மணமாலை
மண்ணரசற் கீந்த மடமாதின்--எண்ணம்
கெடுக்கின்றேன் மற்றவடன் கேள்வனுக்குங் கீழ்மை
கொடுக்கின்றே ென்ருன் கொதித்து.

(அது கேட்ட கலி,
கொதுத்து- கோபத்தினால்
கொதுப்
பேதினவனாக,
*விண் அரசர் நிற்க- வானுலகத் தரசர்களரான
நீவிர் விரும்பி வந்.இருக்க உங்களை

விட்டு, வெறி தேன்

மணமாலை

-

நறுமணமும் தேனும் பொருந்திய தன் சுயம்வர மணமாலையை,
மண் அரசற்கு ஈக்த- இங்கப் புவியில் உள்ள (அற்பமான) ஓர்

அரசனுக்கு

அளித்த,

மட

மாதின் - அறிவற்ற

பெண்ணின்,

440

ந்ள்வெண்பர் -

எண்ணம் - எண்ண

தகு, கெடுக்கின்றேன் - நிறைவேறாமல் அழிக்
கெள்வனுக்கும் -

தன்

அவள்

இன்றேன்;

மற்று-அ.ஃதன்றி,

அவளுடைய

கணவனான

நளனுக்கும், கீழ்மை

கொடுக்கின்றேன்-

தாழ்வான

நிலையைக்

கொடுக்கின்றேன்,”

என்றான் - என்று

கூறினான்.
விண்ணரசர் நிற்க : இஃது இடவ. மழவமைதியாகக் கொள்ள ற்
பாலது; அன்றேல் தேவர்கள் வக்திருக்க அவர்களை விடுத்து ஒரு
மண்ணரசனைத தேர்ந்து கொண்ட எனப்பொதுவாகக கூறியதும்
இடைச்சொல்,
ஆம். மற்று: வினைமாற்றுப் பொருளில் வநத
- தாழ்வான
கீழ்மை
கணவன்,
ன
கேள்வன் : உறவிற் சிறந்ேதகோனா

துயர நிலை; வறுமையும் ஆம்.
தால்

முதலினோருக் ப்

பரிந்து

இந்திரன்

அக்கொதுப்பை அவன்

கொதிப்பும்,

மனம்

கலி, தனக் முண்டான ஏமாற்று

பேசுவது

போல

கூறியது

மாற்றிக்

இங்கு நோக்கத்தக்கது.
பி-ம்,

1,

விண்ணசசன் நிற்க;

29. மடமானை,

வெறித்தண்

மணமாலை ; மலர்மாலை,

மடமானின்.

4, னென்றான் குறித்த,

158.

்

(144)

amliowuje GenCard ana nas daca
தூய்மையு மற்றடந் தோள்வலியும்--பூமான்

நெடுங்கற்பு மற்றவற்கு நீன்றுரைத்துப் போனன்

அடுங்கொற்ற வச்சிரத்தா ங்கு.

அடும் கொற்ற வசசிரத்தான் - பகைவரை அழிக்கும் வலிமை
யுள்ள வச்சிராயு
த,த) தயுடைய இந்திரன், (கலியின் கோப மொழி
கக் கேட்டு) ஆங்கு - அப்போது, அவற்கு - அந்தக் கலிக்கு,
அவன் - அக்கு நளனுடைய, வாய்மையும் - சத்திய மேம்பாட்டை
யும், செங்கோல் வளனும் - நீஇ தவறா ஆட்சியின் வலிமையையும்,
மனத்தின் கண் தூய்மையும் - அவன் மனத்தின் பரிசுத்த நிலையை
யும், மல் தடம் தோள்
வலியும்- அவன்
மல் போரில்வல்ல
தோளாஜற்றலையும், பூமான் - தாமரையில் வாழும் இருமாது போன்ற
தமயந்தியின், நெடும் கற்பும்-பெரும்
கற்பின்
உறுதியையும்,
நின்னு உரைத்து போனான் - அமைதியுடன் கின்று அக்கலிக்கு

எடுத்துக்கூறித தன் வானாடு சென்றான்.

மற்று: அசை,

7, சுயம்வர

களன்

காண்டம்
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ஆங்கு - அவ்விடத்தில்
எனவும்
பொருள்
கொள்ளலாம்.
வாய்மை முதலிய நற்குணங்கள் அமையப்
பெற்றவன்

ஆகலின்,

அவனிடம்

கலிமின் கருத்து நிறைவேருது

குறிப்பிற் கூறினான் இந்திரன்.
இராமபிரானுக்கு
அரசர்க்குரிய

இக்கருத்து,
உயர்குண

என்றதைக்

வட்ட முனிவர்
Gor up $a me Sr

எடுத்துக்கூறுமிட தது உள்ளனவாண, (கம்ப. அயோ க. மந்தரை
சூழ்ச்சிப் : 75-90) செய்யுட்களின் கருத்து களனுக்கு உள்ளனவ
த்
ாக
தொகுத்துக் கூறப்பெற்றமை ஒப்பு கோக்க ததக்கது,
பூமான் தாமரையில் உள்ள மான் போன்ற இருமகள் என்பகுற்கு ஆஃப்
பின் இருமடியாகு பெயராய் இங்கு த தமயந்திக்கு

ஆயிற்று,

பூமா

பின்னாக

மாறி

நெடுங்கற்பும் என்ற பாடமும் உண்டு; பூமா - தாமரைப் பூவில
்
உள்ள திருமாது; (மா - இருமகள்), இனி, மற்றவர்க்கு நின்றுரை
த்
துப் போனான் என்றே பல ஏடுகளிலும், அச்சுப் பிர இகளிலும்
பன்மையிற் பாடம் காணப்பெறுவ கால் ; மூன (784)-ம் செய்யுள்
உரைக்குறிப்பிற் கூறியது போலக் கலியுடன் வந்த Haury cor
எனறவனையும்
சேர்த்து
அவவிருவர்க்கும்,
எடுத்துக்
கூறிச்
சென்றான்
இந்திரன் என்று கொள்ள இடந்தருவது காண்க,
இக்கருத்து HOSS 59வது செய்யுளாலும் ௮தன் உரைக் குறிப்
பாலும் நன்கு விளங்குவதும் காணலாம். வாய்மை மூகலிய உள்ள
வரிடத.தில் கலி புகவியலாது என்னு குறித்ததும் ஆம்.
இதுவும்

முன்

செய்யுளும்,

பிரஇகளில்

முன்

யுள்ளன.
பி-ம்.

2, மற்தவன்றன் றோள்வலியும், மற்றவன் றோள்வலியும்
பூமா (மெடுங்கற்பும்),
8. மற்றவர்க்கு,

(145)

நளனைக் கெடுக்கக் கலி துவாபரனைத் துணைவேண்டியது

199.

செருக்கதிர்வேற் கண்ணியுடன் றேர்வேந்தன் கூடி
இருக்கத் தரியே னிவரைப்--பிரிக்க
உடனாக வென்று னுடனே பிறந்த
லிடநாக மன்னான் வெருண்டு.

உடனே பிறந்த விட
காகம்
அன்னான் - தான்
பிறக்கும்
போதே தன்னுடன் கூடப் பிறந்த விஷதைைதயுடைய நாகப்பாம்பு
போன்ற (கொடிய) அக் தக்கலி, *செரு க.இர் வேல் கண்ணியுடன் போரில் கதிர்விட்டு ஒளிரும் வேல் போன்ற
கண்களையுடைய

தமயந்தியுடன், தேர் வேந்தன் - கேர். தகொழிலிற்

சிறந்த களன்,

நளவெண்பா
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கூடி. இருக்க - சேர்ந்து
பொறுக்கமாட்டேன் )
கமயந் இியராகிய

வாழ்வில் மூழ்ந்இருக்க, தரியேன் - நான்
பிரிக்க - QS "wor
(ஆ.தலின்)) இவரை

இருவரையும்

பிரித்து

தனித்தனியே

UGS,

4? என்று
உடன் ஆக என்றுன் - நீ எனக்குகு துணையாக அமைக
்.
துவாபரனைக் கேட்டுக்கொண்டான
இச்செய்யுளில், கலி, “உடனாக வென்றான்? என்ற தற்கு அவன,
தேதவேந் இரனை இச்செயலுக்கு உடன்படுமாறு கேட்டுக் கொண்
டான்

என்னு பலர் உரை

கூறியுள்ளார்.

(758) இல்,

முன்

று
நின்

ரை த்துப் போனான் அ௮டுங்கொற்ற வச்சிரத்கான் ? என்று வினை
இந்திரனை மீட்டும் இழுத்துக்
முடிவு செய்திருப்பதால், போன
என்பது பொருக்துவ
டினான்
துணைவேண்
கலி
கூட்டி, அவனைக்
குன்று. ஆதலின், முதனூலாகிய

நளோபாக்யான

தகஇல் உள்ளபடி,

தான் கருதிய தீய செயலுக்கு உடனாகுமாஅு முன் கூறியுள்ள, ,தன
னுடன் வக்.க துவாபரனான குன் தமயனைக் கேட்டுக் கொண்டான்
இக்கருத்துக்
தோன்றுகின்றது.
பொருத்தமாகத்
என்பதே
இயைய இதன் முன், வேறு ஒரு செய்யுள் இருக்கவேண்டும் என த
உடனே
இனி
ஆராயத்தக்கது.
இஃது
கோன்றுகினறது,
விடநாகம்

பிறந்த,
ே
கும்பியாகப்
ாபரனுடன
பிறந் த- ௮.தீதுவ
அன்னான் - விஷ.த்தையுடைய பாம்பு போன்ற கலி, எனப் பொருள்
கலிக்குக் துவாபரன் தமயன் என்பது, 1756ஆம்
கொள்ளலாம்.
செய்யுள் உரையிற் காண்க. 'இஃதன்றி, களனுக்குப் புட்கரன
'தமயன் என்னு அ௮வ்விடங்களிற் பலர் தம் உரையிற் கூறியுள்ளார்.
நளோபாக்யானமும், தமிழ் நைடதக் காப்பியமும் புட்கரனை களன்
தம்பி என்றே கூறுவனவால், குமயன் என்பது புட்கரனக் குறிக
காமல், கலிக்குத் கமயன் முறையில் உள்ளவனும், அக்கலியடன்
கூட வந்தவனுமான துவாபரனையே குறிப்பது எனக்கொள்ளது
குக்கதாம்,
பி-ம்,

1, தேர்வேந்தன் போய்வீற் (Seas) 3
கேர்வேந்தன் தான்வீற், கேர்வேந்கன் ட
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சூரியோதயம்

160. வெங்கதீரோன் ரும் விதர்ப்பன் நிருமடந்தை
_ மங்கலநாட் காண வருவான்போல்--செங்குமுதம்
வாயடங்க மன்னற்கும் வஞ்சிக்கு நன்னெஞ்சில்

... தீயடங்க வேறினான் றேர்.

Ags
iii

-.....

2, சுயம்வர

வெம்

கதிரோன்
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தானும் வெப்பமான

இரணங்களையுடைய

சூரியனும், வி.தர்ப்பன் . இருமடந்ைத- விதர்ப்ப ராஜன் செல்வப்
பு.தல்வியாகய தமயந்தியின், மங்கல நாள் காண வருவான். போல் மங்களகரமான இருமணமுகூர்தீ ததை தக் காண வருபவனைப்போல,
செம் குமுதம் வாய் அடங்க-சவக்த அல்லிப் பூக்கள் தம் இதழ்கள்
அடங்கிக் குவியவும், மன்னற்காம் வஞ்சிக்கும் - நளமன்னனுக்கும்
வஞ்சிக்கொடி போன்ற தமயந்திக்கும், கல் நெஞ்சில் ” அடங்க நல்ல மனத்தில் உண்டான விரகத் இ அடங்கவும், தேர் ஏறினான் SOT CG she

ஏறிப் புறப்படுவா னானான்.,

நாள். முகூர்த்தம், (பிங்,) செங்குமுகம் வாயடங்க என்றது £
மூண், (128)-இல் கூறியதும் காண்க,
வஞ்சி : உவமை ஆகுபெயர்.
நள தமயந்தியர் இருவரும் இன்பந் துய்த் கற்கு இடமான இருமண
நிகழ்ச்சி ஆதலின், அன்னோர் இருவர் கெஞ்சில் இருக்து வருத்திய
விரகநோய் ஆகிய தீ அடங்குவதற்கு ௮ற்றைகாட் சூரிய உதயம்
காரணமாயிற்று.
தேர் -௮ச் சூரியனது
grips Cor.
இச்
செய்யுள் பிறிதினவிற்சியின் பால் வந்த தற் கூறிப்பேற்றவணி.
Q-).

2,

மங்கலங்

காண,

8, கன்னிக்கும் மாதர்ச்கும்; நெஞ்சுதனிற்,

தமயந்திக்குச் செய்த

101,

(147)

மணக்கோலம்

இன்னுயிர்க்கு நேரே யிளமுறுவ லென்சின்ற
பொன்னழகைத் தாமே புதைப்பார்போல்--மென்மலரும்
சூட்டினார் சூட்டித் துடிசே ரிடையாளப்
பூட்டினார் மின்னிமைக்கும் பூண்.
இள

முறுவல் இன் உயிர்க்கு நேரே

புன் சிரிப்பே,

காணும்

ஆடவர்

என்கின்ற- தமயந்தியின்

இனிய

உயிர்

போன்று

சிறப்பும்

அருமையும் வாய்ந்தது என்று சொல்ல த்.தக்க, பொன் அழகை
குமயக்இயின் உயர்ந்த இயற்கை அழகை, காமே புகைப்பார் போல் (மேலும் அழகு செய்ய வந்த வண்ண மகளிர்) தாமே ஆழ மறைப்
பவர் போல,

துடி. சேர் இடையாளை

இடையையுடைய

வான

மலர்களையும்

தமயந்இக்கு,

- உடுக்கை போன் ற நடு ஒடுங்கிய

மென்

சூட்டினார்;

சூட்டியபின், மின் இமைக்கும்
கலன்களை அணிவித்தனர்,

பூண்

மலரும்

சூட்டி,

சூட்டினார்
- மிருது

அவ்வாறு

கப்கள் on

மலர்கக£ச௪
விசம்

றட

நளவெண்பா
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உயிரையும் முறுவ
இன்னுயிர்க்கு நேர் முுவல் : ஒப்பு ஏன்
- பொல
பொன்னழகு
:56).
லுண்டதே > (கம்ப, பால, மிதஇலைக
சொல்லுருபு,
துடிசேர் : சேர்
“போன்ற
இயற்கை
யழ கும் ஆம்.
ஒளி விசும் என்ற
விட்டுவிட்டு
போல்
மின் இமைக்கும் - மின்னல்

லும் ஏற்கும். பூண்: முதனிலைத் தொழிற் பெயர்,

செய்வாரே,

உள்ள

அழகை

மறைத்து

இங்கு அழகு

விட்டார் எனப்

பரிதாப

உணர்ச்சியிற் கூறினார் ஆசிரியர் என்ப தாம்,

இச் செய்யுள்,
i அமிழிமைதீ துணைகள்

கண்ணுக் கணியென

மாபோல்,

வமைக்கு

- உமிழ்சுடர்க் கலங்க ணங்கை யுருவினை மறைப்ப தோரார்
அமிழ்.இனைச் சுவைசெய் தென்ன வழகனுக் கழகு செய்தார்
இமிழ்.திரைப் பரவை ஞால மேழைமை யுடைத்து மாதோ.
(கும்ப, பால. கோலங்காண் : 5)

என்ற செய்யுத் கழுவி அமைந்தது

என்னலாம்.

1, நேரே யிரங்கி யிளமுலையின்,
9, புதைப்பார் போல் 3 புதைப்பான் போல் ; மென்மால்,

பி-ம்,

9,

சூட்டினார் சூட்டத் அடியே

நிடையாளைப்,

(148)

நளதமயந்தியர் திருமணம்

169.

கணிமொழிந்த நாளிற் கடிமணமுஞ் செய்தார்
அணிமொழிக்கு மண்ண லவற்கும்--பணிமொழியார்
குற்றேவல் செய்யக் கொழும்பொன் னறைபுக்கார்
மற்றேவ ரொவ்வார் மசிழ்ந்து.

கணி மொழிந்த காளில் - (கணித சாத்திர மெனனும்) சோத
டத்தில் வல்லவர் கூறிய நல்ல முகூர்க்கு வேளையில், ௮ணி
மொழிக்கும் ௮ண்ணல் அவற்கும் - ௮ழகய மொழி பேசும் தமயந்
இக்கும் பெருமை பொருந்திய களனுக்கும், கடி. மணமும் செய்தார் _இருமணமும் செய்வித்தனர்; மற்று ஏவர் ஓவ்வார் - பிறா்

யாரும்

“ஒப்பு ஆக முடியாத ௮க்கள தமயக் இய, பணி மொழியார் - ஏவன்
'மொழி கேட்டு நடக்கும் மகளிர், (௮, தாவது பணிப்பெண்கள்), குறு
ஏவல் செய்ய-சிறு பணிவிடைகளைப் புரிய, மஇழ்ந்து - மஇிழ்சசி
 பொன்
- செழும்
புக்கார்
யூற்றோர்களாய், கொழும் பொன் அறை
னால் ௮மைக்த பள்ளியறை புகுந்தனர்.
கணி: நேரம் அல்லது
சோதிடர்

;

கோட்களின்

காலதைக்
Momus

கணக்கிட்டுக்

sons gm gi

கூறும்

கூறுபவர்;

1. சுமம்வர
கணிப்பவனைக்

கணி

கடிமணமும் : உம்மை

என்றது

இறந்தது

காண்டம்
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முதனிலைத்

தொழிற்

தழுவியதாய்

முன்

பெயராகும்.

நடந்து சுயம்

வரத்கதோடும் எனபகைக் குறிப்பது, மற்றேவ ரொவவார்: அவர்
களுக்கு நிகர் அவர்களே
என்பதாம் ; *இரு
தஇறத்தார்க்குஞ்
செய்க

வரம்பிவ

ஏவர்- எவர்

ரிருவர்?

என்பதன்

என்றாற் போல,

(கம்ப.

விகாரம்;

ஆரணிய

9109)

“மற்றேவர்

பணி மொழியார்; மொழி

கணப் போலியாகவும் கொண்டு, சொன்ன
ஏவலாளர் எனக் கொள்ள லும் ஆம்.

என்றது

போல,

வாராதார் ? (148)

பணியார் என
சொஜற்கேட்டு

இலக்
நடக்கும்

சில சுவடிகளில் இச் செய்யுள் இல்லை,
பி-ம்,

4,

மற்றெவரு

மொவ்வார் மகிழ்ந்த,

நளதமயந்தியர்

109.

்

(149

கூடிமகிழ்ந்தமை

செந்திருவின் கொங்கையினுந் தேர்வேந்த கத்தும்
வந்துருவ வார்சிலையைக் கால்லளத்து--வெந்தீயும்
நஞ்சந் ொடுத்தனைய நாம மலர்வாளி
அஞ்சுந் தொடுத்தா னவன்.

செம் இருவின் கொங்கையிலும் -சிறந்த இருமகள் போனற
குமயந் இயின கனங்களிலும், கேர் வேந்தன் ஆகத்தும் - தேரூர்ந் து
செல்வதில் வல்லவனான
நளனுடைய
மார்பினிடததும், வந்து
உருவ- வந்து
ஊடுருவிச்
செல்லும்படி,
வார் சிலையை கால்
வளைத்து - நீண்ட தன் கரும்பு வில்லை இரு நுனிகளையும் வளைத்து,
வெம் இயும் ஈஞ்சும் தொடுத்து அனைய
- கொடிய நெருப்பையும்
விஷத்தையும் சேர்த்துத் தொடுத்து விட்டாற் போல, நாம- அச்
௪தகுக தரும், மலர் வாளி அஞ்சும் - தனது
மலர்க்கணைகள்
ஜந்தையும், அவன் - அந்து . மன்மதன், தொடுத்தான் - தூண்டி.
னான.
$தர் வேந்தன் : தேரை யுடைய அரசன் என்பதினிலும், தேச்
ஓட்டுவதில் கனிச சிறப்புடைய நளன் என்பதே பொருத்தமாகும்,

கால் வளைத்தல்) இரு நுனிகளையும் இழுத்து

வளதது

காண்

பூட்டு தல் ; கால் - நுனி : : காணு நெடுஞ்சிலை கால்வலி தென்பரசர் £
(கம்ப. பால. கார்முகப்;
29), அஞ்சு: ஐந்து என்பதன் போலி,
வாளி அஞ்சு : (82) உரையிற் காண்க,
அஞ்சும் : உம்மை இனைத்
தென் றறிபொருளில் வந்த முற்றும்மை, மலர் வாளி ஐந்தும்

wor—1U

நளவெண்பா

146

மன்மதன் என்பது,
என்ற குறிப்பால் அவன
ு,
யிற்று, அவன் என்பது பண்டறி சுட்ட
பி-ம்,

104.

9.

1,

மார்பகத்தம்,

4,

தொடுத்தானம் மன்,

கடமா

அதிகத்

செந்தியும்,

3, நஞ்சும் தொடுத்தானை மாடம் பலர்வாளி,
(150

ஒருவ ருடலி லொருவ ரொதுங்கி
இருவ ரெனுந்தோற்ற மின்றிப்--பொருவெம்
கனற்கேயும் வேலாலுங் காரிகையுஞ் சேர்ந்தார்
புனற்கே புனல்கலந்தாற் போன்று.

வல்லதும்

- போரிட
பொரு வெம் கனற்கு ஏயும் வேலானும்
நளனும்,
வேலையுடைய
ஓப்பானதுமான
கொடிய நெருப்புக்கு
ஒதுங்கி
ஒருவர்
உடலில்
ஒருவர்
ும்,
தாரிகையும் - அழூய தமயந்திய

ஒருவர் உடன்மிது மத்ரொருவர் தங்கி, இருவர்

எனும் தோற்றம்

இன்றி - இரண்டு பேர்கள் தனித் கனியேயுள்ளார் எனறு தோன ற
இடமில்லாமல், புனற்கே புனல் கலந்தால் போனு -நீரிலே நீர்
ன சோந்தார - கலந்து இன்பந்
கலக்தாற் போல வேற்றுமையிறி,
GIG GO Ts
SIM-DS
HYG3 BYGOLwW wsellraGe குணவாகு பெய
அழகுடையவர் எனக்
ராய் வந்தது; பொதுவாகப் பெண்களை
நல்லார் என்பது போல, வேறுபாடற்ற
கூறுவது கவிமரபு,)
ஒற்றுமைக்கு,

நீரோடு

நீர்

உவமையாகக

கலப்படத

கூறுவது

மரபு,
இச் செய்யுளுக்கு,
6 தூமப் பணிகளொன டுத் கதோயந்தா லெலாவொருவார்
காமர் மனைவியெனக் கைகலந்து--நாமம்
தொலையாக வின்பமெலாந் துன்னினார் மண்மேல்
நிலையாமை கண்டவர்போ னின்று.”

(சிலப்: 2, ஈற்று வெண்பா)

|
என்பது

ஒப்புடைமையா
கல் காண,

பி-ம்,

1,

ரொருவ

ரொடுங்கி.

2, இருவ ரெலுந்தோற்ற மெஞ்சப்;
3,

காரிகையுக் தம்மிற்,

தோற்றங்க எின்றிப்,
a

(151)

1. சுயம்வர
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குழைமேலுங் கோமா ஸுயிர்மேலுங் கூந்தல் .
மழைமேலும் வாளோடி மீள--விழைமேலே

—

அல்லோடும் வேலா னகலத் தொடும்பொருதாள்
வல்லோடுங் கொங்கை மடுத்து.
(கமயந்தி), குழை மேலும்- கன் காதுகளில் Sennen.
குண்டலங்கள் மீதும், கோமான் உயிர் மேலும்- அரசனான கள
னுடைய உயிர் மீதும், கூந்தல் மழை மீதும்- தனது கூந்தலாகிய

மேகத்தின் மீதும், வாள் ஓடி. மீள-வாள்

போன்ற

தன் கண்கள்

விரைந்து ஓடிச்சென்று மீண்டு வர, ௮ல் ஓடும் வேலான் அகலத்து
ஓடும் - இருள் அஞ்சி ஓடும் ஒளிபொருக்திய வேலையடைய ௩ளன து
மார்போடும், விழை மேலே-விருப்பம் மேல் ஆக, வல் ஓடும்
கொங்கை

மடுத்து- சூகாடு

அழகு வாய்ந்த
காள்

தன்

- காமப்போர்

கருவியும்

வெட்டப்

கொங்கைகளைப்

புதையச்

பின்னிட்டோடும்

ர

பொரு

செய்தாள்.

தமயந்தியின் கண்கள் குழையைக் தழுவி நிற்கும் நீளமும்
பெருமையும் உடையன.
கூந்தல்
: அவள் முகதஇன் இரு புறமும்
படிந்துள்ள கூந்தல், கூந்தலுக்கு மழை அல்லது மேகம் உவமை,
45, 65, 66, 76, 99, 509,
வல்-சூதாடும் காய்; இது மகளிர்

கொங்கைக்கு உவமை; (உபமானசங்கிரகம்), குழைமேல்கண் ஓடுதல்,
127, 130, 167-0 செய்யுள்கள£யும் அவற்றின்
5
நோக்குக,
பி-ம்,

8, மல்லாடுக் தோளான் மருமத் தொடும்பொருகாள்,
4,

வல்லோடுங் கையை
வல்லாகுங் கொங்கை

100.

மடுத்து $; வல்லாகுங் கொங்கை
மயில்,

மடுதத 5;
(162)

வீரனக லச்செறுவின் மீதோடிக் குங்குமத்தின்
£ர விளவண்ட லிட்டதே--நேர்பொருத
—
காராரு மெல்லோதிக் கன்னியவள் காதலனும்
ஓராறு பாய வுடைந்து.

நேர் பொருத- நளனுக்கு ஒப்பாக அவனோடு கலவிப் போர்
செய்த, கார் ஆரும் மெல் ஓ.தி கன்னி - மேகம் போல விளங்கும்
மென்மையான கூந்தலையுடைய கமயந்தி, அவள் காதல் எனும்அவளது ஆசை என்கின்ற, ஓர் ஆறு பாய- ஒரு ஈதி வெள்ளப்

பெருக்கெடுததுப் பாய, உடைந்து - அவ்வாற்றின் கரை உடைந்து,
வீரன் ௮கல

செருவின மீது ஓடி. - போர் வீரனாகிய ஈளனது

மார்பு

நளவெண்பா
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என்னும் வயலின்

மிது. ஓடிப்பாய்ந்து, குங்குமத்தின் ஈ£ இள

்க
வண்டல் இட்டது - தமயந்தி தன். தனங்களில் அணிந்திருக
செய்குது,
ற்படியச்
குங்குமக் கலவையிலா இளய வண்டலை ௮
ஏ: ஈறுறசை,.
தமயந்தியின்
ஓ.இி- கூந்தல் கூந்தலுக்குக் கார் : 765 உரை.

ஈதி, பெருக்கெடுத்து ஓடி அதன் கரையுடைந்து,

காதல் என்னும்

நளன் மார்பு என்னும் வயலில் புகுந்து பாய்ந்து, தமயந்தி ௮ணிக்
அவ்வயலில் (எருவாக)
இருந்த குங்குமச் சேறாகிய வண்டலை
மலையில் பிறந்து ஓடும் நதி, பெருக் கெடுத்துக் தன்
இட்டது.
்குத
கரையை உடைத்துக் கொண்டு வயலிற் புகுந்து அவ்வயலுக
கான் திரட்டி. ஈர்த்துக் கொண்டுவந்த

வண்டலை

எருவாகப்

படியச்

செய்யும் இயல்பை இங்கு உருவக அ௮ணியிற் சிறப்பித த.காகும்.
செறு-வயல்; சேறு நிரம்பிய இடம்; இது முதனிலை இரிந்த
ஈர இள வண்டல் - புணர்ச்சியில் உண்டான
தொழிற் பெயர்.
வெயர்வையால் ஈரமாய்

பயிர்

வளர்வதற்கு

காம

இன்பத்தில்

இளகிய

வண்டல்

இங்கு

எருவிட்டது

ஈடுபட்டு

ம௫ழ்ந்தார்

மேலுங்

எனக,

என்றதால்,
என்பகதைக

காமப்

அன்னோர்
குறிப்பிட்ட

தாகும். இதுபின், (166)-ல் * புணர்ந்தான் நெடுங்காலம் புக்கு? என்
ப.தால் விளங்குவது காண்க, கன்னியவள் காதல் ஆறு என் றமை
யால், அதுகாறும் காவலில் அடைபெற்றிருந்த காதல் என்னும்
ஆற்று வெள்ளம் இப்பொழுது பெருக்கெடுத்து ஓடி வீரன் ௮கலச்
செறுவில் பாய்ந்தது என்ற நயம் ஓர்க. ஓராறு ; ஓப்பற்ற ஆறும்
ஆம்.
M-.

1.

செறுவின்

மேலோடிச்;

மென்முலைமேற்

குங்குமத்தின்;

னகலச் செறுவின் மேற்,
2, லிட்டாற்போ
3,

101.

லாரவே.

கன்னிக் கரையென்னும்,

கன்னியரை

யன்பென்னும்,

(153)

கொங்கை முகங்குழையக் கூந்தன் மழைகுலையச்
செங்கையற்க னோடிச் செவிதடவ--அங்கை
வளைபூச லாட மடந்தையுடன் சேர்ந்தான்
விளைபூசற் கொல்யானை வேந்து.
விஃா பூசல் - உண்டான

போரில், கொல் - பகைவரைக்

லும், யானை வேந்து- யானை போன்ற

அரசனால்

நளன்,

கொல்

மடந்தை

2. சுயம்வர

காண்டம்
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உடன் - தமயந்தியோடு, கொங்கை முகம் குழைய- அவளுடைய
தனங்களின் இடம் அல்லது மேற்புறம் களர்வுற, கூந்தல் மழைகூக் தலாகய மேகம், குலைய- கட்டவிழ்ந்து புரள, செம் கயல் சண்
ஓடி. செவி தடவ - சிவந்த கயல் மீன்கள் போன்ற கண்களின் ஒளி
ஓடி. அவள் செவியளவும் சென்று தடவுவது போல் விளங்க, ௮ம்
கை வளை பூசல் ஆட - அழகிய கைகளில் அணிக்இருந்த வககள்
ஓலிசெய்ய, சேர்ந் தான் - கூடி. ம௫ழ்ந் தான்.
பூசல், போர் என்ற பொருளிலும், ஓசை என்ற பொருளிலும்
வந்துள்ளது. பூசல் - ஒலி : பூசல் வண்டரற்றும் கூந்தல் ?, (கம்ப. :
ஆரணிய : 966.)
யானை வேந்து - யானைப்படையையுடைய வேந்து
என்னலும் ஒன்றும்,
இதல், புணர்ச்சியில் தலைவியிடம் உண்
டாகும் மெய்ப்பாடுகளின் நிகழ்ச்சிகள் கூறப்பெற்றன. சண் செவி
கடவு தல் ; 797, 750, 766.
பி-ம்,

1, கொங்கை
சொரிய,

முகம்கெறியக்$?

முகனெரியக்

Rogar

wep

மலர் சொறிய.

2, னாடிச் செவிதடவச்.... சங்க.
4,

168.

கொல்லியானை

வேத.

(154)

தைய றளிர்க்கரங்க டன்றடக்கை யாற்பற்றி
வைய முழுது மகிழ்தூங்கத்--துய்ய
மணந்தான் முடித்ததற்பின் வாணுதலுந் தானும்

புணர்ந்தான் நெடுங்காலம் புக்கு.
தையல் - தமயந்தியின்,
களிர்
கரங்கள் - களிர்
போன்று
மென்மையான கைகளை, தன் தட கையால் பற்றி- தனது அகன்ற
கையினாற் பிடித்து, வையம் முழுதும் மகிழ் தூங்க - உலகன் மக்கள்
அனைவரும் மகிழ்ச்சியில் மூழ்கி விளங்க, துய்ய- பரிசுத் கமான,
மணம் தான் முடி.ததற்பின் - இருமணச் சடங்கு செய்து முடிந்த
பிற்பாடு, வாள் நுதலும் தானும் - ஒளிதங்கிய நெற்றியையுடைய
தமயந்தியும் நளனும், நெடுங்காலம் - பல காலம், புக்கு - அப்பள்ளி
யறை புகுந்து, புணர்ந்தான் - சேர்ந்து மகிழ்ந் இருக் கான்,
தையல் தளிர்க்கரங்கள்...... பற்றி; இது விவாகஃஇல் பாணிக்
கரஹணம் என்னும் வைகிகச் சடங்கைக் குறித்தபடி; தையல்
தளிர்க்கை தடக்கை பிடித்தான் ? (கம்ப. பால, இருமணப் 2? 90.)

2.

கலிதொடர் காண்டம்
நளன் தமயந்தியுடன் தன் நாடு சென்றமை

109.

தவளத் தனிக்குடையின் வெண்ணிழலுந் தையல்
குவளைக் கருநிழலுங் கொள்ளப்--பவளக்
கொழுந்தேறிச் செந்நெற் குலைசாய்க்கு நாடன்
செழுந்தேரி லேறினான் சென்று.
பவள

ஏ.றி- மேலே

கொழுந்து- பவழக்

கொடியின்

படர்ந்தேறி, செம் நெல் குலை

கொழுந்தன்

நுனி,

சாய்க்கும் - இவப்புச்

சம்பா நெற்பயிரின் குலை போன்ற க.இிர்களைச் சாய்ந்து வளையும்படி
முதிர்ந்து விளை தலைச் செய்கின்ற, நாடன் -நிடக நாட்டையுடைய
நளன், ,சவள தனி குடையின் - வெண்ணிறமான அகன் ஓப்பற்ற
குடையின், வெண்ணிழலும் - வெண்மையான ஒளியும், தையல் குமயந்தியின்,
குவளை
௧௬
தநிழலும்-கண்களான
நீலோற்பல
மலர்களின்

கரிய

ஒளியும்,

கொள்ள

கொள்ள; சென்று - போய், செழும்
செல்ல அழகிய கதரில் ஏ நினான்.
பவளம் - பிரபாளம் என்த

எனவும் வழங்கும்.

- கன்னைச்

தேரில்

சூழ்ந்து

கவிந்து

ஏறினான்
- தன்

வடசொல்லின்

இரிபு 2 இது

நகர்

பவழம்

கெய்தல் நிலத்துக் கடலுக்குரிய பவழக்கொடி,

கடல் அலைகளால்
உந்தப் பெற்று, அக்கெய்கலையடுத்க மருத
நிலத்து வயலிற் புகுந்து அங்குள்ள செந்நெற்பயிரின் மீது ஏறி,
அதனால் அசசெக்நெற் பயிரின் கதிர்கள் சாய்ந்து
விளங்குவ
காயின
என்பதாம்.
இது கெய்தலும் மருதமும் கலந்த இண
மயக்கம் ஆகும். இனி, பவழ கிறமாக முற்றி உள்ள நெற்பயிரின்
நுனி வளர்ந்து படிய, அதனால், அ௮ச்செந்நெற் கதிர்கள் சாய்ந்து

நிற்பதைக்

குறித்தது

என்னலும்

ஆம்.

செழுமை - அழகு;

(பிங்), நிழல் - ஒளி; கம்ப, சுக்ர : 794, 495, 543.
களனது கொழ்
றக்குடையின்
வெண்மையில்
தமயந்தியின்
கண்ணொளியாகிய

கருமை படர்ந்துதால் கறையோடு

விளங்கும்

முழுமதிபோல்

அக்

குடை விளங்கியது எனத் தொனிப்பது காண்க,
பி-ம்.

2, குவளைச் கருநிறமுங்,

8, கொழுந்தேறச் செந்நெற் குலசாயு.

அச்சுப் பிர இகளிலும் சில எட்டுப்பிர இகளிலும், இக்காண்டத்

தொடக்கத்தில் இதற்குமுன், அடியிற் காணும் இரு செய்யுள்கள்

நளவெண்பா
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த பழைய
கடவுள் வாழ்த்துப் பாடல்களாக உள்ளன. அவை, சிறந்
ஏடுகளில் இல்லை.
திருமால்
1. முந்தை மறைநான் முடி வெனலாக் குண்குருகூர்ச்
செந்தமிழ் வேதச் சரமெனலாம்--நந்தும்
புழைக்கைக்கு நேயப் பொதுவர் மகளிர்
அழைக்சைக்கு முன்செல் லடி.,

சிவபிரான்
செக்கர் நெடுவானிற் நிங்க ணிலாத துளும்பி
உக்கதெனச் சடைமே லும்பர்நீர்--மிக்கொழுகும்
வெள்ள க.கான் வெள்ளி நெடுஙகரியான் மெய்யன்பர்
உள்ளத்தா னெங்கட் குளன்,

9.

நளன் தமயந்திக்கு வழியில் பல காட்சிகளைக் காட்டுதல்

170.

மங்கையர்கள் வாச மலர்கொய்வான் வந்தடையப்
பொங்கி யெழுந்த பொறிவண்டு--கொங்கோ

டெதீர்கொண் டணைவனபோ லேங்குவன முத்தின்
கதிர்கொண்ட பூண்முலையாய் காண்.
“முக்தன் கஇர் கொண்ட
பூண் முலையாய் - முத்துக்கஷின்
ஒளிகளை,த் தம்மிடம் கொண்டுள்ள
ஆபரணங்களா
அணிக்கு
கனங்களையுடைய தமயந்தியே/ மங்கையர்கள் வாசம் மலர் கொய்
வான் வந்து அடைய - பெண்கள் வாசனையுள்ள பூக்களைப் பறிப்ப
ற்கு வந்து சேர, பொங்கி எழுந்த - (அவர்கள் வரவின் அதிர்ச்சி
யால்) மேலே கிளம்பி எழுந்த, பொறி வண்டு - புள்ளிகளையுடைய
வண்டுகள், கொங்கு

எதிர்கொண்டு,
டழைத்து

ஓடு- தேன் ஆகிய

காணிக்கைப் பொருளோடு

அணைவனபோல்- அ௮ம்மங்கையரை

வரவேற்பனபோல,

ஏங்குவன -

எ.இர்கொண்

ஓலிக்கின்ற 2 அவற்றை,

காண் - நீ பார்.
இது, தம்மிடம் வந்த பெரியோர்க்குத் தேன் பழம் மூ.தலியன
மந்தர பூர்வகமாய் அளித்து உபசரிக.தல் நம்மவர் வைதிக மரபு ;

இதனை

மதுபர்க்கம்.

வந்த மணமகனுக்கு

அளித கல் என்பர்.
இவ்வித

உபசரணை

விவாகத்இற்குமுன்

செய்வதுங்

காணலாம்.

இங்கு வண்டுகள் வக்க மங்கையரை நறுமணங்கமழுந் தேனைக்
கொண்டு, தம் இசையாகிய மந்திரங்களுடன் உபசரித் தன என்க)
சீவக. 2209 உரை

நோக்குக,

ஏங்கு FO = ஒலி;த் தல் ; இசைக்தல் ;

8, கலிகொடர்
giu.: #657. 893;

தன்

மனைவி

foa.: 1197.

காண்டம்
நளன்

தமயந்தியோடு, தேரேறித்

1653

இருமணத்தற்குப்

தன்

பின்,

நகரம் நோக்கச்

சென்ற காலை, இடையே. வழியில் இருந்த பல காட்சிககா அத்
குமயந்திக்குக் காட்டிச் சென்றான்.
இவ்வாறு காட்டிச் செல்வது
மணமகளுக்கு வழியிடையே களைப்புத் தோன்றா இருப்ப தற்கும்,
பலவிதக் காட்சிகளால் மனங் களிப்புறுவதற்கும்.
ஆகும். இரு
மணத்துற்குப் பின், காப்பியங்களிற்
பெரும்பாலும்
இவவிதக்
காட்சிகள் கூறப்பெறுவன
காணலாம்.
இருமணம் ஆனபிறகு
அன்று மாலை, மணமகன் மணமகனைத தன் வீட்டிற்கு அழைத்துச்
செல்வதாகவும், வழியிடையே பல காட்சிககாக் காட்டிச் செல்வ
காகவும்

உள்ள

பெறுவது,

பல

வைஇக

செய்திகள்

விவாகச்

டுள்ளமையும் காணலாம்.

இங்கு,

மந்தர

பூர்வகமாகச்

சடங்குகளில்
வரைக்காட்சி,

சொல்லப்

ஒன்றாகக்

கொண்

சோலைசகிறப்பு,

ரீர் விராயாடல், போது கொய்தல் உண்டாட்டு முதலிய இறப்புக்
கள் கூறப் பெறுவன
உண்டு,
இவ்வாறு கூறுவது பெருங்
இவ்வித நிகழ்ச்சிகளைக் கம்பராமா
காப்பிய லக்ஷ்ணமும் ஆகும்.
இராமபிரானுக்கும்
பிரர்ட்டிக்கும்
காண்டத்தில்
யணம் பால
நிகழ்ந்த இருமணத்திற்கு முன்னதாகவே, வரைக்காட்சிப் படலம்
பூக்கொய்படலம்,
புனல் விலஃாயாட்டுப்
படலம்,
உண்டாட்டுப்
படலம் எனக் தனித்தனியே மிக விரிவாகக் கூநியுள்ளமையோடு,

அயோத்யா காண்டம் சித்திரகூடப் படலத்திலும் சுருக்கமாகவும்
காணலாம். மேனாட்டினருள் இருமணத்
விளக்உப்பெற்றுள்ளன
இடங்களுக்கு
பற்பல
இற்குப் பின்பு, புதுமணத் கும்பதியர்
இகதகையதேத
மகிழ்வுறுவதும்
சென்று
பிரயாணம்
உல்லாசப்
இது முதல் 176 முடிய உள்ள பாடல்கள் போது
என்னலாம்.
கொய்தல் என்னும் பகுஇயைக் குறிப்பனவாம்.
பி-ழ்.

171.

8ஃ

எகுவன.

i

(2)

பாவையர்கை தீண்டப் பணியாதார் யாவரே
பூவையர்கை தீண்டலுமப் பூங்கொம்பு--மேவியவர்
பொன்னடியிற் ரழ்ந்தனவே பூங்குழலாய் காணென்ரன்

மின்னெடுவேற் கையான் விரைந்து.

மின் நேடு வேல் கையான்- ஓளி பொருந்திய நெடிய வேலேக்
லாய் இய கையையுடைய களன், (தமயந்தியை நோக்), : பூங்குழ
பூக்கள் முடித்து கூந்தலையுடையவளே/ பாவையர் கை தஇீண்டபெண்கள் தம் கைகளால் தொட, பணியா கார் யாவரே-அவர்க்குப்
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பணிந்து நடவா தவர் யாரே
படி); ௮

பூம் கொம்பு - அதோ

உள்ளார்? (ஒருவரும்

இல்லை

என்ற

தெரியும் அக்தப் பூக்களோடு கூடிய

ன் கைகள்
மரக்கொம்பு, பூவையர் கை இண்டலும் - அப்பெண்களி
ந்தன- அவர்
தாழ்
பட்டவுடனே, அவர் பொன் அடியில் மேவி
ோலத்
களுடைய பொன்னிறமான அடிகளையடைந்து வணங்கினப
நீ
தாழ்ந்துள்ளன; விரைந்து காண் என்றான் - அக்காட்சியை

ிட்டுக்
குறிப்ப
க்
இக்கு
குமயந்
என்று
க
![?
(விரைந்து பார்ப்பாயா
காட்டினான் நளன்,

ஏ: ஈற்றசை,

:

அம்
உவமை ஆகுபெயர்களரய்
என்பன
பூவை, பாவை
ுமை)
வைப்பத
: பாவை-சித்திர
மங்கையரைக் குறிப்பன.
பொன்னடி. - அழகிய பாத
நாகணவாய்ப் புள் என்னும் பறவை,
மும் ஆம்.
ஒப்பு நஞ்சினுங் கொடிய காட்ட மமுதென நயந்து நோக்கிச்
செஞ்சவே கமலக் கையாற் நிண்டலு நீண்ட கொம்பர்
கஞ்சிலம் படியின் மென்பூச் சொரிந்துடன் றாழ்க்,த வென்றால்
வஞ்சிபோன் மருங்கு லார்மாட் டியாவரே வணங்க லாதார்
(கம்ப. பால. பூக்கொய் £ 4).
1. பாவையர்கள் இண்ட; பணியாகார் யார்கொலோ.
9. பூவையரைக் இண்டஓுமே, பூலையர்கள் இண்டஓமே.
8, முழ்ந்தனமென் பூங்குமலாய்; மும்கலமே, தீண்டலுமே,

பி-ம்,
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(3)

வியந்து.

4,

மங்கை 0யொருத்தி மலர்கொய்வாள் வாண்முகத்தைப்
பங்கயமென் றெண்ணிப் படிவண்டைச--செங்கையால்
காத்தாளக் கைம்மலரைக் காந்தரளனப் பாய்தலுமே
வேர்த்தாளைக் காணென்றான் வேந்து.

‘war கொய்வாள் மங்கை ஒருத்தி - பூப்பறிப்பவளாகிய ஒரு
பெண்ணின்,
வாள்
முகதைக-ஓளி
பொருந்திய
முகத்தை,
பங்கயம்

என்று

எண்ணி - செந்தாமரை

மலர்

எனக்கர௬இ,

படி

வண்டை (அவள் முககுதல் வந்து) மொய்க்கின்ற வண்டினை, செம்
கையால் காக்தாள் - (அவள்) கனது சிவந்த கையினால் ௮தனை த
குடுத்து த் தன்னைப் UT SETS STA; ௮ கை மலரை - அவளுடைய
் தடுத்த

என்று

க்

கையாகிய

(அவவுண்டு

மலரை,

எண்ணி),

காந்தள்

என - செங்காந்தள்

பாய்தலும்-அதன்

பூ

மீது:

9, கலிதொடர் காண்டம்
பாய்ந்து மொய்த்த

உடனே,

156°

வேர்.த்தாகா- அச்சமுற்று வெயர்வை

அரும்ப கின்று வருந்தின அவளை,
வேந்து- அரசனான நளன்,
காண் எனறான்- 8 பார்ப்பாயாக /? என்னு கமயந்இக்குக்
காட்டிக்
கூறினான்.

வண்டு மங்கையின் முகத்தைப் பங்கயமாகவும்,
காந்தளாகவும் கரு மயங்கியது; இது மயக்க வணி,
பங்கயமும்

கைக்குக்

பிம்.

1,

மலர்கொய்ய

2,

படிவண்டு;

3.

118,

உவமைகள்,

1
௭

ட்

வாண்முகத்தை,

செங்கையினால்,
்
காத்தாளைக் கைம்மலரைச்5 கையுமருங் காந்தளென்று.

(4)

புல்லும் வரிவண்டைக் கண்டு புனமயில்போல்
செல்லு மடந்தை சிலம்பளித்து--மெல்லப்போய்
அம்மலரைக் கொய்யா தருந்தளிரைக் கொய்வாளைச்
செம்மலரிற் றேனே தெளி.
“செம் மலரில்

டாகும்

புன

காந் களும்

ட

தேனே - செழுமையான

தேன்போன்ற

மயில் போல்

சஞ்சரிக்கும்

மயில்

சுவை

செல்லும்
போன்ற

பொருந்திய

தகாமரைமலரில்

மடந்ைத- காட்டில்
ஒரு

பெண்,

உண்

சொல்லுடையவளே/

(இயற்கையாய்ச்)

புல்லும்

வரி

வண்டை

கண்டு - கன் பேடையைக் தழுவி மகிழும் பல கோடுகள் அமைக்க
ஒரு வண்டைப் பார்தது, சிலம்பு அவித்து- தன் காலில் அணிக்
துள்ள சிலம்புககா ஓசை
உண்டாகாமல் அடக்கக் சொண்டு,
மெல்ல போய். மெதுவாக
நடந்து சென்று, ௮ மலரை கொய்
யாது- வண்டுகள் கூடியிருந்த அக்தப் பூவைப் பறிக்காமல், அரும்
குளிரை
கொய்வாளை- அரிய
களிர்களை மட்டும்
பறிப்பவளை,
தெரி- நீ தெரிந்து கொள்வாயாக 4? (என்று களன் குமயக்திக்குக்

கூறினான்).
மயில் போன்ற சாயலும் நடையும் உடைமையால் மயில்
அம்மடக்தைக்கு இயலாலும், செயலாலும் உவமை
ஆயிற்று.
சிலம்பவித்து
இடையூறு

மெல்லச்

உண்டாக்க

சென்றது,
விரும்பாமல்,

கூடி.

மகிழும் வண்டுகளுக்கு

செமமலரிற்

றேனே

£ செந்

காமசை மலரில் வீற்றிருக்கும் இருமகள் போன்றவளே எனவும்
கூறலாம்;
கேன்,
குரய்மையையும்
இனிமையையுங் . கருதி,
,தமயந்திக்குடவமை ஆக்கப்பெற்றது... இச்செய்யுளில் பெண்மைக்
குரிய இயற்கை இயல்பு கூறப்பெறறமை காண்க,
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இல்லை.

இச்செய்யுள் இல ஏட்டுப் பிர இகளில்
1, புனமான் போல்.

பி-ம்.

3. சிலம்பொதுக்கி.
(6)

9. தருந்தணனையைச் சேர்வாளைச்.

கொய்த மலரைக் கொடுங்கையி னாலணைத்து

174.

மொய்குழலிற் சூட்டுவான் முன்வந்து--தையலாள்
பாதார விந்தத்தே சூட்டினான் பாவையிடைக் .

காதார மின்மை யறிந்து.

(ஒரு

தலைவன்),

கொய்க

- கூன்

மலரை

பறித்த

மலர்களை,

கொடும் கையினால் அணைத்து- தன் வாக்க முன் கைகளால்
கழுவி அணைத்து எடுத்து, மொய் குழலில் சூட்டுவான் முன்
வந்து -தன் தலைவியின்
எதிரில் வந்து,
அவள்

அடர்ந்த
பாவை

கூந்தலிற்
இடைக்கு

சூட்டும் பொருட்டு
இன்மை
ஆகாரம்

அறிந்து - அப் பெண்ணின் நுண்ணிய இடைக்கு வேறு ஆ தரவு
இல்லாத நிலையைத் தெரிந்து கொண்டு, கையலாள் - அப்பெண்
ணின்,

சூட்டினான்- பாகமாகிய

பாதாரவிந் ததத

காமரைகளின்

(இதை நீபார்/
அம்மலர்களை* சுமத்தி அணிவித்தான்.
மீத
வருவித்து
என்று நளன் தமயந்திக்குக் கூறினான் என்பதை
கொள்க),

கொடுங்கையினால் அணைத்து எடுத்து வந்தது கன் உள்ளங்
மிகுஇயா
கைகளில் அம்மலர்கலா எஏந்திவர முடியாது அவை
யிருந்தமையால், கொடுங்கை - வகாந்த கை ; * மன்னர் மன்னவண்
கொடுங்கை மேற் அயின்றனன்? (நைடதம். கான்புகு 221), பூவை
ஆசை
கலைவிமேற் கொண்ட
தன
கொய்தது,
மிகுதியாய்க
மேலீட்டால்.

பூக்களை

மிகுதியாகப்

பறித்து

தலைவன்

வந்த

தலைவியின் அருகே வந்து அவளது இடையின் மென்மையையும்,
கோக்க, இயல்பாகவே
மிகுதியையும்
பூக்களின் கதொகுஇயின்
பாரம்.
அங்கங்களின்
மேலுள்ள
கூந்தல் முகலான
அவளது
தாங்காமல் வருந்தும்

நுண்ணிய

அவளது

இடையின்

கண்டு அஞ்டிக் கூந்தலில் அப்பூத் தொகுதியைச்
னும் பார ததை

இடைக்கு

நிலையைக்

சூட்டிப் பின்

மிகுஇப்படுகத விரும்பாலும், அம்மலர்களை

ஓர ஆதாரமாக,

அதாவது

கருதியும் அவற்றை அவள் பாதங்களின்

அவள்

அடிப்பாரமாய் இருக்கக்
மீது

சூட்டினான்

என்க,

ஆதாரம் - பற்றுக் கோடு அல்லது ௮ஸ்.இவாரமும் ஆம்,
M-,

3

அவினான், சாற்றினான்.

4,

மில்லா கறிந்து.

(6)
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ஏற்ற முலையார்க் கிளைகூ ரிடும்புலவித்
தோற்ற வமளியெனத் தோற்றுமால்--காற்றசைப்ப
உக்க மலரோ டூயிர்த்தவளை முத்தமே
எக்கர் மணன்மே லிசைந்து.
காற்று

அசைப்ப- காற்று

மலரோடு - சிந்திய பூக்களோடு,
கள் ஈன்ற

முத்துக்களே,

வீசி

அலைக்கமையால்,

வ&ா

எக்கர்

உயிர்த்த
மணல்

மேல்

உக்க

முத்தமே - சங்கு
இசைந்து - நீர்

நிலையின் அலைகளால் ஒதுக்கப்பட்ட மணல் மேடுகளின் மீது
பொருக்க, ஏற்ற முலையார்க்கு- தாங்கியெொ தனங்களையுடைய தம்
,தலைவியர்க்கு, இளைஞர்-இளமைப் பருவத்து,த் தலைவர்கள், இடும் போன
தோற்ற- தோற்றுப்
புலவி- ஊடலில்,
உண்டாக்கிய,
நிலையில் (அலங்கோலமாய்க் இடந்த), அமளி என - படுக்கை[போல,
தோற்றும்- காட்சி அளிக்கும் : ஆல் : ஈற்றசை,
நீர் நிலையை அடுத்துள்ள மணற்பரப்பின்
மிது
காற்று
அசை தததால் பூக்களும், சங்குகள் ஈன்ற முத்துக்களும் பொருந்
,தஇக்கடப்பவை, ஊடலில் தம் தலைவியரைக கணிவிக்க முடியாது
குலைவர்கள் கோற்றுப் போன நிலையில் அலங்கோலமாக விளங்
கும் படுக்கைகள் போன்றன என்பதாம்.
எக்கராகிய மணற்பரப்பு
அமளியும், பூக்களும் மு.தீதுக்களும் ஆங்காங்குக் கடப்பன, ஊட
லில் தலைவியர் வெறுத்து நீக்கிய பூக்களுக்கும் முத்துக்களுக்கும்
உவமை : மகளிர் ஊடலில் தாம் அணிந்திருந்த மலர்களையும் ௮ணி
களையும் வெறுத்து நீத்தல்; நைடதம். காட்டு:277 கம்ப. பால:
மிதிலைக் : 8.

(மலைபடு.

எக்கர்- இடு. மணல்)

556) ; எக்கர் : எக்கல்

முலையார் - தாங்கிய

* எக்கர்

என்பதின்

மணலிலும்

பலரே ?

ஈற்றுப்போலி,

தனங்களையுடையவர் ;) இதனால்

ஏற்ற

அவற்றின்,

பெருமையும் பாரமும் குறித்தபடி; இனி, (ஏற்றமான அதாவது
தாழ்வு
ஒன்றுக்கொன்று
உயர்ந்தெழுந்த முலையார் என்றும்,
என்றும்,
வளர்சசியுடைய முலையார்
உயர்வு இன்றிச் சமமான
கொள்ளலாம்.
முலையாரென்றுவ்
வளர்ச்சியுடைய
பருவத்இற்கேற்ற
G-.

1.

இளையா

ரிரும்புவி, இகாயாரிடுங் கலவி.

9, டுகுத்தவளை முத்தமே.
4,

எக்கல் மணல்மே

லிசைந்து.

9...
ர்க.

(7)
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அலர்ந்த மலர்சிந்தி பம்மலர்மேற் கொம்பு
புலர்ந்தசைந்து பூவணைமேற் புல்லிக்--கலந்தொசிந்த
புல்லென்ற கோலத்துப் பூவையரைப் போன்றதே
அல்லென்ற சோலை யழகு.

௮ல் என்ற சோலை அழகு - இருள் என்றே கூறத்தக்கதாய்
அடர்ந்,த இச் சோஃல்யின் அழகு, அலர்ந்த மலா சிந்து - ors gy
போன மலர்க£க் கழே இந்தி, ௮ மலர் மேல் - ௮௩,த மலர்களின்
புலர்ந்து
பூங்கொம்பானது,
கொம்பு -மரத்தின் ஒரு
மீது,
புல்லி
௮ணைமேல்
பூ
இருந்து,
நிலையில்
்த
அசைந்து - வாடியசைந
சேர்ந்து
தழுவிச்
க்
கலைவனை
கலந்து - மலர்ப்பள்ளியின் மிது தன்
அக்கலவியால், ஓ௫ிந்த புல் என்ற கோலத்து- தளர்ந்து சாய்ந்த
ஒரு (காணற்) புல் கிடப்பது போன்ற நிலமையையூடைய, பூவை
யரை - மகளிரை, போன்றது - ஓத்து விளங்கியது, ஏ?ஈற்றசை,
அல்லென்ற சோலை : : கூரங்கிருள் வெய்யோர்க் கொதுங்கிப்
புக்கிருக்
தா லன்ன பொழில் ? என்று முன் (94)இல் கூறியுள்ள)

ஒப்பு நோக்குக,

கீழே சிந்திக் கிடந்த மலர்களின்

இன் பூங் கொம்பு

ஓன்று

படிந்து,

வாடியசைந்த

மீது அம்மரத்
நிலையிற்கெந்த

கோற்றம்,
,தன் தலைவனோடு
சேர்ந்த கலவியாற்
சோர்வுற்ற
கலைவியைப் போன்றிருந்தது என்பதாம்.
கொம்பு பூவையரைப்
போன்றது என இயைக்க,
இச்சோலயின் அழகு இத்தகைய
தாய் உள்ளது என முடிவுகூறலும் அமையும், ASO - Fru SH ;
சீவக, 989; சிலப். 77; உள்வரி வாழ்த்து,
புல்லென்ற கோலத்து 5
அற்பமான
அதாவது குறைந்த ௮ழகோரடு கூடிய எனப் பொருள்
ட நினாரும் உளர, சிந்இிக்கிடந்த. பூக்கள் படுக்கையில் GMa

பெற்ற மலர்களுக்கும், கொம்பு புல்சோர்ந்த நிலையிலிருக்கும்
பூவையர்க்கும் உவமைகளாயினா. பூவையர் : 777,
பி-ம்,

177.

2,
8.

புலர்ந்தசைந்து மெல்லனைமேஜ் புல்கிக் கலந்தொடத்து, ௨:
புல்கன்ற கோலத்தப்.
ம.
a
bes (8)

கொங்கை முகந்தணையக் கூட்டிக் கொடுங்கையால்
அங்கணைக்க வாய்நெகிழ்ந்த வாம்பற்பூ--கொங்கவீழ்தேன்
வார்க்கின்ற கூந்தன் முகத்தை மதியென்று
பார்க்கின்ற தென்னலாம். பார், -
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(ஒரு பெண் நீராடும் போது ௮த்தடாகத்திலிருக்த அல்லிப்
பூவை), : கொங்கைமுகத்து அணைய கூட்டி- தன் கொங்கைகளின்
உச்சியில் தழுவுமாறு சேர்த்து, கொடும் கையால் அங்கு அணைக்க -

தன் வளைந்த முன் கைகளால்

(அ௮வ்வல்லிமலரை

அதக

ங்களில்

சேர்த்து) அணைத்துக் கொள்ள, வாய் கெ௫ழ்ந்த ஆம்பல் பூஅதனால் வாய் இறந்து மலாந்த அவ்வல்லி மலர், கொங்கு அவிழ்
தேதன் வார்க்கின்ற - மணம் விரிந்த தேனை பயூற்றுகின்ற, கூந்தல் .

முகத்தை - கூக் தலையுடைய அ௮ம்மகளின் வதன தத, மஇ என்று முழுசீசந்திரன் என்று, பார்க்கின்றது என்னலாம் - நோக்குகின்
றது என்று சொல்லக்கூடியது ஆகும்; பார் - இதனை மீ காண்பா
யாக? (என்று,
களன்
தகமயந்திக்குச்
சொல்லி
௮.தனைக
காட்டினான்),

ஒரு பெண் தடாகத்தில் இறங்கி நீராடும் போது ௮ுஇருகத
அல்லி அரும்பத் தன் கொங்கை முகத்தோடு சேர்த்துக் தன்
கொடுங் கைகளால் அணைக்க, ௮ம் நெருக்ககத்தால் அவவரும்பு
வெடித்து மலாந்தகது.
அவ்வாறு மலர்ந்த தோற்றம், ௮ப் பெண்
ணின் முகத்தைச் சந்திரன் என்று எண்ணி
அது
மலர்ந்தது
என்று சொல்லத் தக்கதாய் இருக்கின்றது.
இதனை நீ நோக்கு
வாயாக /? என்று நளன் தமயந்இக்குக் கூறினான், சந்திரனைக்
கண்டால் மலரும் ஆம்பலின் இயற்கையை இங்கு மயக்க அணியிற்
கூறப்பெற்றது.
இனி,
நாயகன்
தன்
கரங்களால்
அணைக்க
அதனால் மூழ்க்து மலர்ந்த தலைவியின் வாய் இதழுக்கு அல்லி
மலர் உவமையாயிற்று
என்னலுமாம்,
சந்திரன்
ஆம்பலின்
நாயகன் என்பது கவிமரபு,
கொங்கவிழ் தேன் வார்க்கின்ற

கூந்தல் : இஃது

அன்மொழித்

தொகையாய்

ஒரு

மங்கையைக்

குறிப்பது,
கொடுங்கை: (774))
குடங்கை
என்ற
பாடமும்
ஏற்கும்) குடங்கை - உள்ளங்கை,
இது முதல், 784 முடிய உள்ள
பாடல்கள் புனல் விளையாட்டு என்னும் பகுதியுள் அடங்கும்,
M-p.

1, குடங்கையால்.
2.

178.

ல்

அ௮ங்களணாய வாய்மலர்ந்த $; கொடுங்கொடுதேன்.

கொய்த குவளை கிழித்துக் குறுநுதன்மேல்
- எய்தத் த்னிவைத்த வேந்திழையாள்--வையத்தார்
உண்ணாுக் கடுவிடத்தை யுண்ட வொருமூன்று
கண்ணானைப் போன்றனளே காண்,

(9)

per Qeatesor LIT
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கொய்த குவளை இழித்து- தான் பறித்,த நீல மலரைப்பியதது,

ஒன்றை) GM HSH மேல் எய்த - தன குறுகிய
வைத்துக்
வைதது- SD
குனி
பொருக்க,
நெற்றியிற்
பெண்,
கொண்ட, ஏந்இழையாள் - ஆபரணங்கள் ௮ணிக்தக ஒரு
(௮.தன்

இதழ்

யாவரும், உண்ணா
மக்கள்
வையத்தார் - உலகத்து
ஆலகால
விடத்தை - கொடிய
கடு
கூடாகுதான,

உண்டு

உண்ட - முன்

காப்பாற்றிய,

உலகங்களைக்

- உண்ணக்
Mt GOS,

மூன்று

ஒரு

சிவபெருமாணை,
சண்ககாயுடைய
காண்பாயாக /?
நீ
காண் - இதனை

கண்ணானை - ஒப்பற்ற மூன்று
போன்றனள் - ஓ.த்.இருக் தனள்,

(என்னு நளன் கூறினான்.)
குறுநுதல் - மகளிர் நெற்றி குறுகி
நெற்றியின் முன்புறம் ௮அளகத்கால்

இங்குக் கண்ணுக்கு உவமை.
விளங்கும் இயல்பினது) இது

மறைந்து
கார்

முதலிய

வானகத்தார்

லக்ணமாக

கடுவிடம் : ஒருபொருட்

என்றது,

வையத்தார்

இங்கு

கடுவிடம்.

வையத்

இயல்பைக் குறித்தபடி.

குறுஇத் தோன்றும்

உண்ணாக்

இகுழ்:

மலர்

குவளை

ஈற்றசை,

போன்றனளே: ஏகாரம்

அ௮னைவரையுயங்

குறிக்கும்,
பாற்

கொள்ளலாம்.

பன்மொழியாகவுங்

உப

உண்டு
கொடிய விஷத்தைச் சிவபிரான்
கடலில் உண்டான
செய்தியை
புராணச்
காத்தருளிய
தேவர்ககாயும் பிறரையும்
“கண்ணாளா ? எனப்
இனி,
இச்செய்யுள் கழுவி அமைந்தது.
பாடங் கொண்டு தேவியைக் குறிப்பகாகவுங கொள்ளலாம்.
பி-ம்.

2, எய்த தனில் வைத்த.
8. உண்ணாத வாலத்தை யுண்ட.
4,

179.

சண்ணாளை

யொத்தவளைக,

யொத்தவள்

(10)

காண்.

கொழுநன் கொழுந்தாரை நீர்வீசக் கூசிச்
Siu
செழுமுகத்தைத் தாமரைக்கே சேர்த்தாள்--கெழுமியவக்

'கோமகற்குத் தானினைந்த குற்றங்க எத்தனையும்
பூமகட்குச் சொல்லுவாள் போல். .
கொழுநன் கொழும் தாரை
கொழுமையான

அதாவது

நீர் வி௪.- (ஒருத்இ). தன் கணவன்
அடர்த்தியான

துருக்தியால் தன் மீது விசயாட்டில் வீச,
மடைந்து,

் கெழுமிய - அன்பின்

மிக்க,

நீர்த்தாரையைத்

கூசி - அதனால்

கூச்ச

கேோமக ற்கு - அத். தலைவ

னுக்கு, தான் நினைந்த - தான் கருதிய, குற்றங்கள் அத். தனையும் யாவறறையும்,

குறறஙகள

பூவாகிய ஒரு தன

பூ மகளுக்குச்

சொல்லுவால்

தோழிக்கு இரகசியமாய்க்

போல் -

கூற௮ுபவள் போல,

2, கலிகொடர் காண்டம்
செழு முகத்தை- அழூற் சிறந்த தன்
மலரினிடத்தே
சேர்க்காள்- காமரை
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முகத்தை,
சேர்தது

தாமரைக்கே
வைத்துக்

கொண்டாள்.

நீர்த்தாரை படக் கூச்சமுற்று முகதிைைக் தாமரை மலரில்
மறைத்துக் கொண்ட தோற்றம், தன் கணவன்பால் கான் எண்
ணிய தவறுகளை மற்றொரு பெண்ணிடம் கனியே சொல்பவள்
போன்று இருக்கது என்று சிறப்பிக்கப் பெற்றது.
தன் குறை
காத் தன் போன்ற ஒரு மகளிடம் சொல்லி
ஆறிக்கொள்வது
பெண்பால் இயல்பு என்பதை இஃது அறிவிப்பகாகும்,
பூமகட்கு
என்பதற்குத் தாமரையில்
உள்ள
தஇருமகளுக்கு
என
உரை
கூறினாரும் உளர்,
அவ்வாறு கொண்டால் கான் தன் கணவன்
பால் கொண்ட பிழையைப் பொறுத்தருளதீ திருமகளும் சென்று
வேண்டிக் கொண்டாள் எனலும் அமையும்,
பி-ம்,

2. கெழுமியவள்.
4.

180.

பூமகட்குச்

8.

கோமகற்குத் தானிமைத்க,

சொல் லவாள் போன்று.

ட்
(11)

பொய்தற் கமலத்தின் போதிரண்டைக் காதீரண்டில்
- பெய்து முகமூன்று பெற்ருள்போல்--எய்த
வருவாளைப் பாரேன்ருன் மாற்ருரை வென்று
செருவாளைப் பார்துவக்குஞ் சேய்.

மாற்றாரை வென்று - பகைவரைப் போரில் வென்று, செரு
வாஃஏ - தன் போர்வாட்படையை, பார்த்து உவக்கும் - நோக்கிப்
பெருமிததக்தால்
மகிழும், சேய் - தலைவனான களன், : பொய்கல்
கமலத்தின் - உட்டொகயுள்ள தாமரையின், போது இரண்டை இரு புஷ்பங்களை, காது இரண்டில் பெய்து - தனனிரு காதுகளிற்
பொருத்தி வைத்துக் கொண்டு, முகம் மூன்று பெற்றாள் போல் மூன்று முகங்களை அடைந்தவள் போல, எய்த - பொருந்தியிருக்க,
வருகின்ற ஒரு பெண்ணை, பார் எனறான் வருவாளா - அதோ
நீ பார்ப்பாயாக /? என்று நளன் தமயந்திக்குக் காட்டினான்.

பொய்தல் கமலம்- உள்தொகரயுள்ள
ரைக் தண்டினுள் துவாரம் உள்ளதைக்
,தல்- துளையுள்ள;

சுந்தர. 912.

அல்லது து&ா

செய்க)

தர்மரை, இது தாம
குறிப்பிட்டபடி) பொய்
கம்ப. ஆரணிய: 459;

அவ்வாறின்றி - விளையாட்டிற்காக

என்று

கூறினார் சிலர் ; பொய்.தல் என்பது மகளிரின் ஒருவகை
wor—11

பொருள்
விளையாட்

நளவெண்பா
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் கொண்டு பல
ெனினும், அது 8ீர்கிலையோரத்து ஈர மணலைக
அ.குற்கும் இந்தச்
வகை உருவங்கள் அமைத்து விஃயாடுவது.
, மேலே
செய்யுளிற் கூறும் விஷயத்திற்கும் இயைபு இன்மையால்
ள் பகை
வீரர்க
.
காண்க
ளது
அுள்
மா
ந்து
ட
கூறிய உரையே பொரு
மிதத காடு

கோக்ூப் பெரு
வரை வென்று தம் வாலா
கம்ப. சுந்தர. 4279, 879, யு.த்,த. இரணியன்வகைப் : 146.

(12)

8. வருவாளைக் காணென்றான்.

பெற்றாற்போல் :

2,

பிம்.

பொன்னுடைய வாசப் பொகுட்டு மலரலையத்

181.

தன்னுடனே மூழ்கித் தனித்தெழுந்த--மின்னுடைய
பூனா டிருமுகத்தைப் புண்டரிக மென்றயிர்த்துக்
காணா தயர்வானைக் காண்.

பொன்

உடைய - பொன்னிற தைக்

மிக்க,

பொகுட்டு - கொட்டையையுடைய,

அலைய

- அசைந்து

அலையும்படி,

தன்

கொண்ட,

வாச

- மணம்

WOT = காமரைமப்

பூ,

உடனே மூழ்கி- தன்னோடு

கூடத் தடாகத்தில் மூழ்கி, தனித்து எழுந்த
- தான் எழும் முன்
குனியே மேல்

திய

எழுந்திருந்த,

ஆபரணங்கள்

அழூய முக, தை,

மின்

அணிந்த
புண்டரிகம்

என்னு ஜயமுற்று, காணாது
மயங்கி வருந்துகின் றவனை,

உடைய

தன்

பூணாள்
- ஒளி

தலைவியின்,

என்று

பொருந்

தஇருமுகத்ைை -

அயிர்தது - சாமரை

அயர்வானை - அவளைக்

மலர்

காணா தவனாய்

காண் - நீ பார் /? (என்று நளன் தமயந்

இக்குக் கூறினான்)
பொகுட்டு-

மேலே
என்பர்
உள்ளே
மலர்ந்த
முகமும்
இதனான்

கொட்டை;

இஃது

ஒரு

பீடம்போல்

உயர்ந்து

கட்டையாக உள்ள தாமரைக்காய்) இதனைக் கர்ணிகா
வடமொழியில் ; இது பொன் போன்ற மஞ்சள் நிறமாய்
தாமரை விதைமணிகளா
யுடையகதாகும்.
கைக
பல தாமரைகளுக்கிடையே விளங்கிய கன் தலைவியின்
ஒரு தாமரை மலரென மயங்கி அவளைக் காணாமல் வருந்
தலைவன் என்பதாம்.
இது மயக்க அணி.

பிம்.

1,

பொன்னுடை வாச

; மலர்தந்த,

2. பொகுட்டு மலர்மாலை, பொகுட்டு மலரயலே, ஞூழ்இத் தனிக்
தெழுந்த, தனியெழுந்த மின்னிடை.
9. பஸூணார்மதி முகத்தை; பூணார வாண்முகத்தை; புண்டறிக. Ca

சென்னிச்,

i

2.

9. கலிகொடர்

182.

காண்டம்

்
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சிறுக்கின்ற வாண்முகமுஞ் செங்காந்தட் கையால் .
முறுக்குநெடு மூரிக் குழலும்--குறிக்கில்...
கரும்பாம்பு வெண்மதியைக் கைக்கொண்ட காட்ws
அரும்பாம் பணைமுலையா யாம்.
t

அரும்பு ஆம் பணை முலையாய் - அரும்பு போல் உரு அமைக்க
பருத்,த ,தனங்ககா யுடையவனே/ .சிறுக்கின்ற வாள் முகமும் சுருங்குகின்ற ஓளி பொருந்திய
முகத்தையும்,
செம்
sre ser
கையால் - செங்காந்தள் பூப்போன்ற தன் கைகளால், முறுக்கு =

முறுக்க

நீரைப் பிழிகன்ற,

மூரி நெடு குழலும் - பெரிய

சீண்ட

கூந்தலையும், குறிக்கில்- குறிப்பிட்டுக் கூறுமிடத்து, கரும் பாம்பு கரிய இராகு என்னும் பாம்பு, வெண் மதியை- வெண்டிறமான
சந் இரனை, கை கொண்ட காட்சி ஆம்- (விழுங்கப்) பற்றிக் கொண்ட
ேதோற்றமாகும்,
அ.தன் உருவ

ஒப்புமையால்;

அரும்பு : தாமரை

மகளிர் கொங்கைக்கு

மலரரும்பு.

அரும்பு )

*அருப்பேந்திய

கலசத்துணை

யமுதேந்திய மதமா

மருப்பேந்திய

தெனலா

மூலை மழையேந்திய

குழலாள்? (கம்ப. அயோ
த் : கங்கைப்: 6), சிறுக்குதல்- சுருங்கச்
செய்தல்)
கூந்தலின் கீரைப் பிழியும் போது முகம் சுருக்கங்
கொள்ளல்,
காக்கள்
மலர்
கைக்கு உவமை)
172,
மூரி.
பெருமை; (பிங்.) சந்திர சூரியர்ககா இராகு கேதுக்கள் என்னும்
பாம்புகளாகிய கோள்கள் பற்றும் என்ற புரரணக ௧க)கயை ஓட்டி.
இங்கு உவமிக்கப் பெற்றது,
இங்குக் கூந்தலுக்குக் கரும்பாம்பும்

மூகத்.இற்கு மதியும் உவமைகள்;
பி-ம்,

ஒப்பு, கம்ப. சுக்.கர, 589) உரை,

2: முறுக்குசன்ற மூறிக்குழலும்; குறிச்கொள்.
4, அரும்பார் முலையா யறி; அரும்பாம் முலையா
முலையா எங்கு.

188.

யறி;

i

அழுது

சோர்புனலின் மூழ்கி யெழுவாள் சுடர்நுதன்மேல்
வார்குழலை நீக்கி வருந்தோற்றம்--பாராய்
விரைகொண் டெழுந்தபிறை மேகத் திடையே
புரைசின்ற தென்னலாம் பொற்பு.
சோர் புனலில் மூழ்கி எழுவாள்- ஓடுகின்ற நீரில் ச.

எழுகின்ற

Fa

பனை

ஒரு பெண், சுடர் நுதல்

Ono Mier

மீது படிந்த

மேல்

வார்

மேல்

குழலை- - Sor ஓளி.

நீண்ட கூந்தலை,

நீக்கு வரும்.

நளவெண்பா
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தோற்றம் - விலக்கிக்

கொண்டு

நீரினின்று . எழுந்து

வருகின்ற

இருந்து, விரை
காட்சி, மேகத்து இடையே- மேகத்தினிடையே
கொண்டு - வேகமாக, எழுந்,த- எழுந்து வெளிப்பட்டு வந்.த, பிறை
Yor Ber Dg என்னல் ஆம் பொற்பு - பிறைமதியை ஓக்கின்றது
என்னும் அழகையுடையது ஆகும்.
பாராய்- இதனை நீ காண்
பாயாக 7?
சோர்தல்- தளர்தல் அல்லது வடிதல்
என்னும்
நீருக்கு
உரிய தன்மையும் ஆம்.
புரைதல் - ஒ.த்கல் : புரைய - உவமை
உருபு.

இனி,

விரை

கொண்டு

எழுந்த

பிறை

வேகமாக

மேற்

கிளம்பி வந்த பிறை, மேககது இடையே- மேகத்தின் 'நடுவே,
புரைகின்றது- மறைகன்றது,
என்னலாம்.
பொற்பு- என்,று
கூற,த,தக்க அழகை,

கூறலும்
அடியார்க்.

ஒன்றும்,
உரை,

உவமைகள்,
பி-ழ்.

பாராய். நீ

காண்பாயாக,

புரைதல்-மறைதல்)

என்று

சிலப்.

கூந்தல்-மேகததிற்கும்,

பொருள்

7476-92;

நெற்றி- பிறைக்கும்

வார்குழல் - நீண்டு தொங்கும் குழலும் ஆம்.
8,

விரைகொண்

டெழுந்தபிறு,

விரைதுன்று

கோகையாய் ;

கூந்தலாய் மேகத் திடைமின்.

4, புரைசன்ற வாண்மதியாம் பொற்பு : வாண்மதயம் போல்.

184.

செழுநீல நோக்கெறிப்பச் செங்குவளை கொய்வாள்
முழுநீல மமன்றயிர்த்து முன்னர்க்--கழுநீரைக்
கொய்யாது போவாளைக் கோல்வளக்குக் காட்டினான்
வையாரும் வேற்றடக்கை மன்.

வை ஆரும் வேல்
தடகை
மன் - கூர்மை
பொருந்திய
வேலேந்திய நீண்ட கையையுடைய அரசனான நளன், செம் குவளை
கொய்வாள் .. செங்கழுநீர் மலர்க&£ஏக்
கொய்யும்
ஒரு
பெண்,
கோக்கு
- தனது
கண்கள், செழு நீலம் எறிப்ப - செழுமையான
நீல நிற ஒளியை அம்மலர்மீது வீச, முழு நீலம் என்று அயிர்த்துஅச்செங்கழு நீர் மலர்கக£க் கருங்குவளை மலர்கள் என்று ஐய
மற்று, முன்னர் கழு நீரை- தன் எ.இரில் இருந்த ௮௪ செங்கழு
நீர்

மலர்களை,

கொய்யாது

- பறிக்காமல்,

போவாளசை

- அப்புறம்

செல்கின்றவகா, கோல்வசக்கு காட்டினான் - அழகிய
அல்லது
திரண்ட வளையல்கள் அணிக் த தமயந்இக்குச் காட்டினான்.
தன் கண்களின் கர நிற ஒளி போய்ப் பாய்க் ததால்
செங்
. சூவகா மலர்கள் கருங்குவளை மலர்கள் போல் ஒளிமாறி விளங்கக்.
கண்டு அவற்றைக் கருநில மலரென்று கொய்யாமல்
அகன்றாள்

8. கலி .தாடர் காண்டம்
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என்க,
முன்
‘As Devs Der
பொற்றோடு?
என்ற
(77-ம்)
செய்யுளயும் அதன் உரையையும் ஒப்பு நோக்குக,
இதுவும்
மயக்கவணியின் பாலக. கோல்வளை : சி.த.திர வேலைப்பாடமைக்,5
வளையல்
அணிந்த
தமயந்தி;
இது ௮ன்மொழிக்
தொகை)
* கொச்சை மாந்கரைக் கோல்வக மகலஸிருங் கூசார் ?; * 6தர்மிசை
கோல்வளையாள், கண்டாள் தன தாருயிர் கண்டிலளாள்
7; (கம்ப.

ஆரணிய.

: 503, 879).

பி-ம்.

8:

மூன்னிற் கழுகீரை.

4,

வையாரும் வேற்றானை

மன்.

(76)

நளன் தமயந்தியுடன் பல் நதி முதலியவற்றில் நீராடியது

185.

காவி பொருநெடுங்கட் காதலியுங் காதலலும்
ஆளியு மாறுங் குடைந்தாடித்--தேவின்
கழியாத சிந்தையுடன் கங்கைநதி யாடி

ஒழியா துறைந்தா ருலந்து.

காவி பொரு நெடும் கண் காதலியும்- நீலோற்பலம் போன்
ற
நீண்ட கண்களாயுடைய காதலியாகய தமயந்தியும், காதலனும்
கா தலனாகிய நளனும், ஆவியும் ஆறும் குடைந்து ஆடி - பல தடா
கங்களிலும் நஇகளிலும் மூழ்கி நீராடி, தேவின் கழியா.த- கடவு
ளிடத்து

நீங்காத, சிந்தையுடன் - மனத்தோடு,

கங்கை

5,

ஆடி. -

கங்கை ஆற்றில் நீராடி, ஓழியாது - ஒருவரை யொருவர் விட்டு
நீங்காது, உவந்து - மனம் மகிழ்ந்து, உறைந்தார் - தங்கி வாழ்ந்
இருந்தார்.
காவி - நீலோற்பலம் என்னும்
குவளை மலர்)
இஃது, இந்நூலிற்

குவ
மலர் ; கண்ணுக்குக்
பரக்கக்! காணலாம்,
ஆவி _

பொய்கை அல்லது தடாகம்.
கம்ப, சுந்தர ; 707, கிட்கிந்தா, பம்
பைப்: 6) இருவெங்கைக் கோவை ; இர், இது வாவி என்பதன்
திரிபு: வாபி? வடமொழி,
பல நதிகளில்
ஆடிக் கங்கை நத
ஆடினார்

7

கங்கைக்குள்ள

தனிச்

சிறப்பு

கோககித்

கனியே

பிரிச்துக கூறப்பெற்றது,
இச் செயயுள்
மாறியுள்ளது;

ஓர்

ஏட்டுப்

பிரஇயில்

அடியிற்

காவி பொருநெடுங்கட் காரிகையுவங் காவலனும்
ஆவி குடைநக்தாடு மா தரவாதற்--0றவிந்
கழியாத நீரோடுங் கங்கைநத யாடி.
்
ஓழியா துவந்தா ரொருங்கு,

காணுமாறு

ட
(27)
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186. நறையொழுக வண்டுறையு நன்னகர்வாய் நாங்கள்.

- உறையு மிளமரக்கா வொக்கும் - இறைவளைக்கைச்

- சிற்றிடையாய் பேரின்பத் தேமொழியாய் மென்முறுவல்
பொற்றொடியாய் மற்றிப் பொழில்.
.

*இறை

வளை

- வரிகள்
கை

, இன்ப கைகளையும்பேர்
மொழியாய் - தேன் போன்ற
டு தடியாய் - மென்மையான

பெரிய

அமைந்த

வசாயல்கள்

இன்பத்தை

அணிந்த

அளிக்கும்,

தே

சொற்களையும், மெல் முறுவல்

பொன்

புன் சிரிப்பையும் பொன்னாலான

டூகாள்

சோலை, நறை
வளைகளையுமுடையவளே! இ பொழில் - இந்தச்
்
தேன்
௮
- வண்டுகள்
உறையும
வண்டு
ஒழுகி வர,
ஒழுகஅல்லது
நல் ஈகர்வாய் - அழகிய
மொய்த்திருக்கும்,
தேனில்
வளமிக்க மாவிந்தம் என்னும் எங்கள் நகரத்தில், நாங்கள் உறை
யும் - நாங்கள் வந்து தங்கியிருக்கும், இள மர கா ஓக்கும் - இளமை
ஓத்திருக்கின்றது)' (என்று
யான மரங்கள் நிறைந்த சோலையை
க்
க்கு
காட்டிக் கூறினான்.) மற்று:
ஒரு சோலையை
நளன் தமயந்தி
iy
௮௪சை.
ளை
அல்லது
வலளாகள்,
அணிந்த
- முன் கையில்
இறைவ
சிறந்த வளைகளும் ஆம்; இறை:
பெயர்த் திரிசொல், , தொடி: மற்ற

ஒரு
குறித்த
பொருள்
பல
கழலாமல் இருக்க,
வல்கள்

முன் கையில் பதிந்தாற் போல் அணியும்
பி-ழ்,

வளையும் ஆம்,

1. வண்டிரையும்,

9. பேரல்குற் றேமொழியாய்; பேரின்பத் தேன்மொழிவாய்.

(18)

தமயந்தியின் ஊடல்

187. கன்னியர்தம் வேட்கையே போலுங் களிமழலை
தன்மணிவா யுள்ளே தடுமாற--மன்னவனே

இக்கடிகா நீங்க ஞறையு மிளமரக்கா
ஓக்குமதோ வென்௫ ஸூயிர்த்து.
கன்னியர் தம் வேட்கையே போலும் - அரசனுக்கு மகளிர்
பால் கொண்ட ஆசையையே இது குறிக்கின்றது போலும்
எனக்
கருதி, (அதனால்) தன் மணி வாய் உள்ளே - தம்யந்த ன் பவழம்
அல்லது
மாணிக்க மணி போன்று
சிவந்து வாயின் உள்ளே,
களி மழலை
தடுமாற - மஇழ்ச்சியை
உண்டாக்கும் தனது
மழலை
மொழிகள் பேசமுடியர்மல் கோப ததால் தடுமாற்ற மடைய, உயிர்த்து:
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2, 609G ொடர் கர்ண்டம்

பெரு மூச்சுவிட்டுக்கொண்டு, : மன்னவனே - அரசனே ! இ கடி கர இந்த மணமிக்க. சோலை, நீங்கள் உறையும் - நீங்கள் வந்து தங்கி

யிருந்து மகிழும், இள மர கா ஓக்கும் ௮சகோ - இள

மரச்சோலையை

ஒப்பு ஆகும் போலும் 2” என்றாள் - என்று வினவினாள்.

இனி, கன்னியர் தம் வேட்கையே

போலும் என்பதற்கு, கன்னி.

மார்கள் தம் ஆசையை வெளிப்படக் கூறமாட்டாதது போன்ற கழி
மழலை தன் மணிவா
யுள்ளே தடுமாற வெளிக்காட்டாது
எனப்
பொருள்
கொண்டாரும்
உளர்.
ஆனால்,
தமயந்தியின் . கோப
முதிர்ச்சி பின் வரும் இரு (767, 186) செய்யுள்களால் விளங்கு
வதாலும், பின் (189)-இல் களன், அவள் கொண்ட
கோரபந்தணிவிக்க எடுத்துக்கொண்ட செயலாலும் அவள், களன் பிற மகளிர்பாற்
கொண்ட வேட்கையை உணர்ந்தவளாய்ச் சினந்து கூறிய 0த ஆகும் '

என்பது தெளிவாகும்.

4

இஃது, அகப்பொருட் டுறைகளுள் புலவி நுணுக்கம் எனப்படும்.

யரரினுங் காதல மென்றேனா ஞாடினாள்
யாரினும் யாரினு மென்று ';

ட்

என்ற (1572) குறட்பாவும்,

செம்மாந்த தெங்கின் னிளநீரையொர்
அம்மாவிவை மங்கையர் கொங்கைக
எம்மாதர் கொங்கை யிவையொப்பன
விம்மா வெதும்பா வெயராமுகம் வெய்

செம்மனோக்கி
ளாகுமென்ன
வென்ொரேழை
துயிர்த தாள் '?

என்ற (கம்ப, பால, பூக்கொய் : 77) பாசுரமும் இக்கருத்ைத் தழுவி
அமைந்துமை இங்கு ஒப்பு நோக்கத் தக்கனவாம்.
பி-ம்.

188.

8ஃயுள்ளே தடுமாறி,

4, ஓக்கும்டநே ரென்றா ளாவர்க்து; ளுணர்ந்த.

தொண்டைக் கனிவாய் துடிப்பச் சடர்நுதன்மேல்
வெண்டரள மென்ன வியர்வரும்பக்--கெண்டைக்
கடைசிவப்ப நின்றாள் கழன்மன்னர் வெள்ளைக்.

குடைசிவப்ப நின்றான் கொடி.
கழல் மன்னர் வெள்ளை குடை சிவப்ப கினறான்
கழல்கள் அணிந்த

பகை

அரசர் தம் வெண்ணிறக்

கொடி - வீரக்

குடைகள்

அவர்,

களுடைய
இரத்த வெள்ளம்பட்டுச் சிவந்து போகும்படி போரிற்
பொருது வெற்றிகொண்டு நின்ற
வீமராஜன்
மகளான
தொடி
போன்ற தமயந்தி, கொண்டை கனி வாய் துடிப்ப - அகொண்டைக்
கனி போன்ற தன வாய் இகழ் துடிக்கவும், சுடர் நுதல் மேல்- ஒளி

168.

ந்ளவெண்பா்

வீசும் தன் நெற்றிமீது, வெண்
என்று சொல்லத்தக்கனவாய்,

தரளம் என்ன - வெண்முத்துக்கள்
வியர்வு அரும்ப - வியர்வை நீர்

தோன்றவும், கெண்டை கடை சிவப்ப - கெண்டை மீன்கள் போன்ற
கன் கண்களின்
நின்றாள்.

நுனி

சிவப்பாகவும்,

கின்றாள் - சினங்கொண்டு

உதடு துடத்தலும், வியர்வை அரும்பலும், கட்கடை சிவப்பா
தலும் வெகுளியிர் ரோன்றும் மெய்ப்பாடுகள், இச் செய்யுளில், பல
நிறபேதங்கள்
மயங்கித் கொடாந் துள்ளமையால் இது முரண்
தொடையில் வந்த மயக்கவணியாகும். தொண்டை : ஆ கொண்டை
என்ப தன் மூகுற்குறை, கெண்டை; உவமை
ஆகுபெயராய் கண்

ணைக் குறிப்பது, அரும்பிய வியர்வை நீருக்கு முத்துக்கள் உவமை;
நித்திலக் குறுவியர் பத்தியிற் நுடைக்கும் '; (0பருங், 4: 1/2:

மகளிருக்குக் கொடி. உவமை;

59, 166, 277.

233),

(26)

189. தங்கள் புலவீத் தலையிற் றனித்திருந்த

மங்கை வதன மணியரங்சில்--அங்கண்
வடிவாண்மேற் கால்வளைத்து வார்புருவ மென்னும்

கோடியாடக் கண்டானோர் கூத்து.
தங்கள் புலவி தலையில்- தங்களுள் ஏற்பட்ட ஊடற் பிணக்கத்
தின இடமாய், தணித்து இருந்த - ஒன் றியாய் விலகியிருந்த, மங்கை தமயந்தியின், வதன மணி அரங்கில் - முகமாகிய அழிய மேடையி
CH FH), Hid கண் வடி. வரள் மேல் - அழகிய தன் கண்களாகஇய
கூரிய வாட்களின் மீது, வார் புருவம் என்னும்
கொடி. - நீண்ட
புருவங்கள் என்னும கொடி.
போன்ற
இரு
பெண்கள்.
கால்
வளை தீது - தம் கால்களை வளைத்து, ஓர் கூத்து ஆட் கண்டான் ஒரு கூத்தாடியது போன்ற காட்சியை களன் கண்டான்.

தமயந்தியின்

முகம்

கூத்தாடும்

அரங்கமாகவும்,புருவங்கள்

கூகு தாடும் கன்னியராகவும்,
அவள்
கண்களே
உருவக அணியிற் கூறப்பெற்றன.
தமயந்தியின்

வாள்களாகவும்
ஊடலின்
உச்ச

நிலையில் உண்டான வெகுளியின் மெய்ப்பாடுகளை, இரு கன்னியர்
கள் வாள்மீது நின்று ஆடும் நிலையில் சத்.இரிஃ்கப் பெற்றது,
பிஃழ்,

1. புலவித் தயறிற் ஐனியிருந்த, புலவித் eu@eraa
புலவித் கலையி லினிதிருந்து.

ஓ... தங்க, அங்கை,

3: வடிவான்மேற் காலெடுத்து.

வீற்றிருந்த,

(97)

2. கலிதொடர்

190.

சில்லரிக்
தொல்லை
முழுநீலக்
செழுநீல

காண்டம் ்
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தமயந்தி புலவி தவிர்ந்தது
கிண்கிணிமென் றெய்வமலர்ச் சீறடியைத்
மணிமுடிமேற் ரூட்டினான்-- வல்லை
கோதை முகந்தே மலர்ந்த
மாறிச் சிலப்பு.

சில் ௮சி - சிறிய பருக்கைக் கற்களை உள்ளேயுடைய, இண் இணி சதங்கைகளை
யணிந்துள்ள, மென் - மென்மையான, தெய்வ மலர்
சிறடியை - தெய்வக் தன்மையுடைய
செந்தாமரை மலா பேரன்ற
குமயந்தியின் சிற்றடிகளை, கொல்லை மணி முடிமேல்- தன் மூதா
நையர் மரபில் கொன்று கொட்டு அணிந்து வரும் தன
இரத்தின

இரீடத்தின்
உடனே
யான
யுள்ள,
சிவப்பு
மாறி,

மீது,

சூட்டினான் . புனைந்து

கொண்டான்; வல்லை -

அல்லது விரைவில், முழு Fo Caren - முழுவதும் கருமை
கூந்தலையுடைய தமயந்தியின், முகத்த - முகத்தினிடதேத
செழு நீலம் - செழிப்பான குவளை மலர் போவற கண்கள்,
மாறி மலாந்த - மூன் கோபத்தால் உண்டான சிவப்பு நிறம்
இயற்கையான கருகிற மடைந்து பிரகாசித்தன.

கிண்டுணி: ஒலி காரணமாக
டமாரம் எனபன போல,
தெய்வ

வந்த பெயர்: துந்துபி,
மலர் - தெய்வத் தன்மை

டங்கா,
பொருந்

திய பரிசுத்தமான தாமரை மலர்: தெய்வத் தரமரைத்
திருமகள்
(பெருங், 1: 24; 749) என்றதும் நோக்குக, இருமகட் செல்வியும்,
சதுர்முகத் தேவனும் விரும்பி இடமாகக் கொண்டிருக்கும் தாமரை
யென்றும்,

ேதவ

பூஜைக்குச்

சிறந்த

மலரான

தாமரை

யென்றுவ்

கொள்ளலாம். சீறடி: சிறுமை அடி; சீறடியை......... சூட்டினான்.
அவள் பாதத்தில்
ன் முடிபட
வணங்கினான்.
இது,
ஊடலில்
தலைவனது தாழ்ந்த நிலையைக் குறிப்பதாகும்,
தலைவன்
ஊடல்
தணியத் தலைவியை வணங்குவது; * பொம்மென்பரி புரகாண்மலர்
பொற்சென்னியில்

வைத்தும்'

(வி.

பா.

அருச்சுனன்

தீர்த்த:

9),

ஊடலினும் வணங்கா வொருபது முடியோன் என்று இராவணனை
யும், வணங்கு,கல் மகளிர் ஊடல் ores முளதோ £ என்ற இரணி
யனையும், வணங்காத் தன்மைக்கு உச்சநிலையில் வைத்துக் கூறி
யூள்ள சிறப்பால், ஊடல் தணிவிக்கத் தலைவியைத் தலைவன் வணவ்

குவது

உண்டு என்பது

பெறப்பெற்றமை

காண்க?

ஒப்பு:

கப்பற்

கோவை : 927 கோக்குக,
பி-ழ்.

1.

இண்டுணிக்காற் தெய்வச் சிறுபூவை.

2. நல்ல; அல்லி
4.

செழுரீல

8. மூகத்தே டந்த,

மாருச் சிவப்பு, செழுரீல

மார்த்த சிவப்பு.

(22)

ந்ளவெண்பர்

ர் 20

ஊடல் நீங்கத் தமயந்தி நளனுடன் கூடி மகிழ்ந்தது
அங்கைவேன் மன்ன னகல மெனுஞ்செறுவில்

191.

கொங்கையேர் பூட்டிக் குறுவியர்நீர்-அங்கடைத்துக்
காதல் வரம்பொழுக்கிக் காமப் பயிர்விளைத்தாள்
கோதையரின் மேலான

கோதையரின்

ஆன

மேல்

கொம்பு

பூம்

வளும்,

கொம்பு.

-

கொம்பு

மான

போன்றவளு

மகளிருள்

மேம்பட்ட

குமயந்தி,

௮ம்

கை

தலா கையில் வேல் ஏந்திய அரசனான
வேல் மன்னன் - அழகிய
வய
எனனும்
எனும் செறுவில் - மார்பு
நளனுடைய, அகலம்

கொங்கை

லிடத்து,

ஏர்

பூட்டி

- தனது

என்னும்

குனங்கள்

அடைத்து - குன்
ஏர்களைப்பூட்டி, உழுது, குறுவியர் 8ீர் அங்கு
காதல்
6 5&9,
்சி
பாய்ச
நீரை அதனில்
சிறு வியர்வையாகிய
்து,
அமைத
நேராய்
வரம்பு ஒழுக்கி - காதல் எனனும் வரப்புக்களை

காமம் பயிர்
செய்தாள்.

விஃத்தாள் - காமமாகிய

ஒரு

பயிர்

off Zor uy Wir DI

முயங்கப்
கூடி.
மகுற்கின்பம்,
“ ஊடுதல் காமத்திற் கன்ப
வரை
189
முதல்
767
மூன்,
டி,
பெறின் £ (குறள் : 1950) என்றப
ெற்

கூறப்ப
இங்குக்
்பம்
கூறப் பெற்ற ஊடலின் விளைவாகக் கூடலின

ி,
கற்பின்
றது, கோகையரின் மேலான கொம்பு என்றது: தமயந்த

அருந்தெய்வமாகிய சீதாப்பிராட்டியே பாராட்டும் பெருமை வரய்ந்த
(வான்மீக ராமாயணம், சுந்தரகாண்டம்,
வள் ஆதலின் என்க)
சர்க்கம் 24.) மூன், வீரனகலச் செறுவின் என்ற தொடக்கத்து (168)
இச்செய்யுள் அமைந்
செய்யுளின் கருத்தின் தொடர்புடையதாய்
துளளமை

இனி,

ட்

காண.

இன்சொல் விளைநிலனா ஈதலே வித்தாக

வன்சொற் களைகட்டி. வாய்மை யெருவொட்டி.
அன்புநீர் பாய்ச்சி யறக்க.இ ரீனவோர்

பைங்கூழ் சிறுகாலைச் செய்; (அறநறிச்சாரம் : 112);
மெய்ம்மையா முழவைச் செய்து விருப்பெனும் வித்தை வித்துப்
பொய்ம்மையாங் களையை வரங்கிப் பொறையெனும்

தன்மையும் கோக்கிக் கண்டு தகவெனும் வேலி யிட்டுச்
செம்மையு ணிற்ப

என்பன

ராகிற் சிவகதி

பயிர்த்ிகொழின

சித்.இரிக்கப் பெற்றமை

விளையு

ட்டம்

[பாய்ச்சி

மன்றே,

ம, தவாரம்: பதிகம் 26 : 2)
(திருநாவுக்.
முறையின் கிறப்பை விளக்குவனவரகச்

இங்கு ஒப்பு மோக்குகுற் குரியனவாம்,

(99)

2. கலிதொடர்

காண்டம்

77/

நள தமயந்தியர் கங்கை கண்டது

192.

வேரி மழைதுளிக்கு மேகக் கருங்கூந்தல்
காரிகையுந் தானும்போய்க் கண்ணுற்குன்--மூரித் .
திரையேற மென்கிடங்கீற் சேலேற வாளை
கரையேறுங் கங்கைக் கரை.

மூரி - வலிய, இரை - அலைகள், ஏற - ஏறிப்பாய்வதால், மென்
கிடங்கில் - ௮ருகேயுள்ள
சிறு
பள்ளங்களில், சேல் ஏற - சேல்
என்னும் சிறிய கெண்டை மின்கள் ஏற விழவும், வாள - வாகா

என்னும்

பெருமீன்கள்,

கரை ஏறும் - கரைகளின்மீது துள்ளி ஏறு

வனவுமான, கங்கை கர
- கங்கை
ை
நஇக் கரையை, வேரி
மழை
துளிக்கும் - தேனாகிய மழையைச் சொரியும், மேகம் கரும் கூந்தல் மேகம் போனற கரிய கூந்தலையுடைய, காரிகையும் - தமயந்தியும்,
தானும் - களனாகியதானும்,
போய்
கண்ணுறறான்
- போய்க்
கண்டான்;
காரிகையும்

தானும்

ணுற்றான் என்றது,
என்ற சிறப்புப்பற்றி
முன்

கண்ணுற்றான்

என

முடிவுற்றது ; கண்

களன் தமயந்தி இருவருள் களன் தலைவன்
என்க,
இது பால் வழுவமைதியும் ஆகும்,

வாணுதலுக் தானும் புணர்ந்தான் மெடுங்காலம் புக்கு ’ (768)

என்றதைப்
போன்றது;
அச்செய்யுளையும் அதன் உரையையும்
நோக்குக. சேல்கள் மீன் வகையிற் சிறியனவா.தலின், அவை அருகே
யிருந்த பள்ளங்களிலும், வாளை பெரிய மீனினம் ஆதலின், அவை
உயரமரன
கரைமீதும் பாய்ந்து சென்றன
என்பதாம்.
வேரியை
மழை என்றதற்கு ஏற்பக் கூந்தலை மேகம் என்னப்பட்டது,
(94)

அவர்கள் ஒரு பொழிலை அடைந்தது

198.

சூதக் கனியூற லேற்ற சுருள்வர்ழை
கோதி னறவேற்குங் குப்பியென--மாதரார்

ஐயுற்று நோக்கு மகன்பொழில்சென் றெய்தினான்
வையுற்ற வேற்ருனை மன்.
வை உற்ற வேல் தானை மன் - கூர்மை பொருக்இய வேற்படைச்
சேனையையுடைய
அரசனான
களன், சூத கனி ஊறல் - மாம்பழங்
கள் கனிந்து ஒழுகிய சாற்றை, ஏற்ற
- தாங்யெ, சுருள் வாழை-

வாழைக் குழுத்துக்கள், கோது இல் நறவு ஏற்கும் குப்பி என குற்ரமற்ற மதுவைத் தாங்கியிருக்கும் புட்டில்கள் என்று எண்ணி,

ந்ளவெண்பர்

722
ஐ

மாதரார் - மகளிர்,

உற்று நோக்கும் - சந்தேகப்பட்டுப் பார்க்கும்,

அகன் பொழில் - இடமகன்.ற ஒரு சோலையில், சென்று எய்.தினான்போய் அடைந்தான்.

ஐயுத்று

5

சாறு.

9. நறவேற்ற குப்பியென.

1. சனித்தேற;.

பி- ழ்.

ஊறல் - ஊறிக்கனிந்த

வடசொல்.

சூதம் - மர்)

காணு

(25)

சென்று.

மகன்பனை

நளன் தமயந்திக்குத் தன் வளந்கரைக் காட்டியது

194.

வான்றோய் நீண்டுயர்ந்த மாடக் கொடிநுடங்கத்
தான்றோன்று மற்றித் தடம்பதிதான்--வான்றோன்றி
வில்லிளக்கே பூக்கும் விதர்ப்பனு டாளுடையான்
நல்விளக்கே யெங்க ணகர்.
விதர்ப்ப நாடு ஆள் உடையான் -

விதர்ப்ப நாட்டை

ஆளு தலை

விளக்குப் போன்ற
யுடைய வீமராஜனது, ௩ல் விளக்கே - அழ
பெண்ணான தமயந்தி! வான கோய் வானத்தைப் போய்த் தொடும்
மாட - மாடங்களில்
உயர்ந்துள்ள,
உயரந்த-நீளமாய்
மடங்கி
அடங்க - காற்றில்
கொடி-கொடிகள்,
கட்டப்பெற்ற,

படி, நீண்டு

கோனனும் - விளங்குகிற, இ தடம்
கொண்டிருக்க,
அசைந்து
 விசாலமான ககரந்தான், வில் - ௮.தன் ஒளியால்
- இந்த
பதி தான்
-

தோன்றி

வான்

விளக்குக்கள்
மாவிந்த

போல

ஆகாயத்தில்

மலர்ந்து

நகரமாகும்.”

(என்று

விளங்கி,

விளங்கும்,

விளக்கே

எங்கள

நளன் தமயந்தியை

பூக்கும் -

நகர்- எங்கள்
நோக்கிக் குறிப்

பிட்டுக் கூறினான்)

வான்தோன்றி
வில்விளக்கே
பூக்கும் என்பதை
விதர்ப்ப
நாட்டிற்கு இயைத்து,
வான்தோன்றி - சிறந்த கோனறி எனனும்
செங்காக்கள்
மலர்கள் வில்- தம் ஒளியினால், விளக்கே பூக்கும் விசாங்குக்கள் போலப் பூக்கும் என்றும், கொள்வர். தமயந்திக்கு
விளக்கு;
பி-ழ்.

77,

292.

1. தான்றோயு
9.

மற்றத் தடம்பொழில்வசய்; மீன்றோன்றும்,

வில்விளக்கே பூக்த.

(26)

8. கலிகொடர் காண்டம்

7S

நளன் பன்னிரண்டரண்டுகள் தமயந்தியோடு மகிழ்ந்திருந்தது

195.

பொய்கையும் வாசப் பொழிலு மெழிலருவிச்
செய்குன்று மாறுந் திரிந்தாடித்--தையலுடன்

ஆறிரண்டாண் டெல்லை கழித்தா எடையலரைக்
கூறிரண்டாக் கொல்யானைக் கோ.
அடையலரை

- பதைவரை,

கூறு

இரண்டு

கள்

அமைக்கப்பெற்ற

ஒடும்படி.

ஆ

. இரு

பகுதி

யானை - யானையையுடைய,
தமயந்தியோடு, பொய்கை
வாசம் பொழிலும் - மண
குன்றும் - ௮ழ௫ய அருவி

களாக, கொல் - கிழித்துக் கொல்லும்,
கோ - அரசனான களன், தையல் உடன் யும்- தடாகம் முதலிய நீர் நிலைகளிலும்,
மிக்க சோலைகளிலும், எழில் அருவி செய்

செய்குன்றுகளிலும்,

ஆறும் -

நதிகளிலும், இரிந்து ஆடி. - ஆங்காங்குச் சென்று நீராடியும் தங்கி
மிருந்தும், ஆறு இரண்டு ஆண்டு எல்லை கழித்தான் - பன்னிரண்டு
வருடகாலம் வரை மஇழ்ந்திருந் தான்.
பொய்கை - இயற்கையாய்

அமைந்கு நீர் நிலை, எனினும் இங்கு,

குடாகம், ஏரி முதலியனவற்றையும் குறித்து கின்றது என்னலாம்.
செய்குன்று - பொழுது போக்கு விளையாட்டுக்காக அமைக்கப் பெற்ற
அருவிச் செய்குன்.று என்றமையால், செயற்கை
செயற்கை மலை,

யால் அருவிகள்
Q-p.

2.

ஓடும்படி. அமைக்கப் பெற்ற செய்குன்று என்க,

திளைத்தாடித்

9. கடந்தா

தையலோ (டு)

னடையலசைச்;

4. கூறிரண்டாக்

கழிந்தா

கொல்லியானைக்

னடையாரை,

கோ.

(27)

தமயந்தியின் மக்கட் பேறு

196.

கோல நிறம்ளிளர்ப்பக் கொங்கை முகங்கருக
நீல் நிறமயிர்க்கா னின்றெறிப்ப--நூலென்னத்
தோன்௫த நுண்மருங்கு நோன்றச் சுரிகுழலாள்

ஈன்றாள் குழவி யிரண்டு.
கோல கிறம் விளர்ப்ப - அழகிய உடலின் நிறம் வெளுப்படைய,
கொங்கை முகம் கருக - தனங்களின்
முகமாகிய காம்புகள் கருநிற
மடைய, மலர் கால் நீல நிறம் எறிப்ப- கூந்தலின் அடி
நிலகிற
மாய் ஒளிவீ௪, நூல் என்ன - மெல்லிய நூல்
என்று சொல்லும்
படி, தோன்றாத அுண் மருங்குல்
- பார்ப்போர்க்கு த் தெரியாத நுட்ப
மான இடை,

தோனற் - ஒருவாறு காணும்படி. விளங்க, சுரி குழலாள்-

நளவெண்பா
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சுருண்ட கூட் தலையுடைய

இரண்டு

தமயந்தி,

ஈன்றாள்,

குழவி

 Qu paper,
இரு குழந்தைகளை அப்பன்னிரண்டாண்டுகளுச்கிடையில்
கருவுற்ற

செய்யுள்

இச்

மகளிர்

உடலில்$ரன்றும்

தம்

மாறு

ஒப்பு: சீவக. 951) நைடத. சூதாடு 2:
பாடுகள் விளக்கப்பெற்றன;.
டு என்றமை
இ; பிரபுலிங்க மாயையுற்: 27, ஈன்றாள் குழவி யிரண்
ள் எனக்
பெற்றா
யால் ஒரே பிரஸவத்தில் இரு குழந்தைகளைப்
இது.
கொள்ளற்பால தன்று.
உமழகளி றனைய நம்பி பிறையென வளரு நாளிற்
தாள் ;”
கழைபுரை தோளி பின்னோர் கன்னியை யுயிர்த
(நைடதம்
என நைடத நூலுங் கூறுவதால் விளங்குவது காண்க?
சூ.தாடு படலம் : 4) குழவி .. குழர்தைை.
2, நாலன்ன.
பி-ம், 1, நிறம் வெளுப்ப; ௧௫௫.
9. தோன்றத் அணைமுலையாள், தோன்றப் புணாமுலையாள்,

(98)

கலி நளனைச் சார முடியாதிருந்தது

ஆண்டிரண்டா
காண்டகைய
செந்நெறியாற்
தன்னெறியால்

197.

நெல்லை யளவுந் தீரிந்தேயும்
வெங்கலியுங் காண்சிலான்--நீண்டபுகழ்ச்
பார்காத்த செங்கோ விலவேந்தன்
வேர் தவறு.

காண் தகைய - (பிறர் பால் குற்றங் காண்பதில்) திறமையுள்ள
வெம் கலியும் - கொடிய கலியும், இரண்டு ஆறு ஆண்டு எல்லை
அளவும் - பன்னிரண்டு ஆண்டு அளவு வரைக்கும், இரிந்தேயும் களன் உடன் சென்று பார்.த்துக்கொண்டு வந்தும், நீண்ட புகழ் செம்

"நெறியால் - வளர்ந்தோங்கிய புகழ்பெற்ற சிறந்த நீதி நெறிப்படி,
பார் காத்த - பூமியைக் காத்து ஆண்டு.வந்த, செம் கோல் - செங்
கோலையுடைய, கில வேந்தன் தன் - புவிக்கு அரசனான களனுடைய,
நெறியால் - ஒழுக்கத்தால்,

குற்றத்தை,

காண்கிலான் - காண

கலியும்:

உம்மை,

எடுத்துக்கொண்ட
வேறோர்

வேறு .. மாறுபட்ட,

பி

ம்.

- ஒரு

முடியாதவன் ஆனான்,

முயற்சியின் மிகுஇயையும்
அடுத்த

ஒரு சிறு குற்றமின்றி வேறு ஓர் தவறு
கூறினாரும்

தவறு

இறப்பினது; அளவும்

உயர்வு

என்பதற்கு

தவறு,

ஓர்

குறித்து

செய்யுளில்

என

- உம்மை,

கின்றது,

கூறப்பெறும்

வருவித்து

உரை

உளர்,
1].

3,

ஆண்டீரா

வெல்லை.

சென்னெறியால்,

வேந்தன்.

த்

செக்கெறியிற்

4, சள்னெறியில்,

பார்க்குஞ்

செக்கோணில

(29)

2. கலிகொடர்

காண்டம்
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கலி நளனைச் சேர்ந்தது

198.

சந்திசெயத் தாள்விளக்கத் தாளின்மறுத் தான்கண்டு
புந்தி மகிழப் புருந்துகலி--சிந்தையெலாம்
தன்வயமே யாக்கித் தமைய னுடனிருந்தான்
பொன்னசல மார்பற் புகைந்து.

சந்தி செய - (ஒரு நாள் நளன்) சந்தியாவந் தனம் செய்வதற்கு
முன்னே,
,தாள்
விளக்க - தன் கால்ககாக் கழுவிச் #3565
செய்துகொள்ள, கலி - கலி புருடனான சனி, தாளின் மறு தான்
கண்டு - எனது பர,தத்.இல் ஒரு சிறு பகுதி நனையாமல் அசுத்த
மாக இருந்தது கண்டு, பொன் அசல மார்பற் புகைந்து - பொன்
மலை
அதாவது மேரு மலைபோன்ற
மார்பையுடைய
நளன்பாழ்
பகைமை கொண்டு, புந்தி மஇழ புகுந்து - தன் மனம் களிப்புற அந்,க
நளனிடம் பிரவே௫ித்து,

சிந்தை எல்லாம் கன் வயமே

ஆக்கி - அவன்

மனம் முழுவதும் கன் வலிக்குள் அடங்கச் செய்து, தமயன் உடன்
இருந்தான் - தனக்குத் தமயன் முறையில் உள்ள துவாபரனுடன்
சேர்ந் இருந கான்.
களன் ஜல மோசனம்
செய்து

கொள்ளாமையால்

செய்த

பிறகு

அசுத்தி

இழ் பிரவேசித்து ௮வன் மனத்தைத்
டான் என

வடமொழி

கால்

கைகளைச்

ஏற்படக் கலி

தன்

அந்

சுத்தஞ்
நகளனி௨த

வசப்படுத்திக்

பாரத நனொயாக்யானமும்,

கொண்

சேவடி. கழுவலின்

நிச் செய்கடன் கழித,தல் நோக்கி ' என்றுங் (குமிழ் நைடதம்) கூறு
வன
காணலாம்.
அசலம் - சலிக்காகது என்னும்
பொருளில்

மலைக்குப் பெயராயிற்று ; இது வடசொல்.

சேரும் நேரங்களில் செய்யும்

சாய் ௮வ்வேளையிற் செய்யுஞ் சடங்குக்கு

னிருந்தது;

சந்தி; இரவும் பகலும்

௮னுட்டானம்.

இது

ஆயிற்று,

* என இராமபிரானைக் குறித்துக்

கரல

ஆகுபெய

சந்து

நோக்க

கூறியதும் காண்க,

கம்ப, ஆரணிய : 509.) தமயனுடனிருந்சான் : ஈளணுக்குப் புட்கரன்
இளைய

சகோதர

மு BOO

முறையுள்ளவன்

வடமொழி

மகாபாரகம்

என்று

நைடதம்

கூறுவதால்,

நளோபாக்யான கீதல் உள்ளபடி,

கலி தன்னுடன்

வந்திருந்த துவாபரன் என்ற தன் தமையனுடன்
இருந்து நளனுக்குதீ தீங்கிழைக்கும் தருணத்ைைக எதிர்நேோக்இ தீ
குங்கியிருந்தான் எனக்கொள்வக
பொருந்தும்.
இவ்வாறே மின்;

(677) இல், தம்யனுடன் கூடி. என்பகுற்கும் கொள்ளவேண்டும்,

பி - ழ..

8: தன்ம தாக்கத்,

‘2

whe

வி

தற

நளவெண்பா
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குறிப்பு :- இச்செய்யுளில்,
பிறழ்ந்துள்ளது

;

இவ்வாறு

ட தாளின்மறு ' என்பது
ஒற்று

வருவதை

ரீக்க

வெண்டஆர
வெண்டகா£

நிலையப்பதப்பு,
இந்நூல்
இக,
வழக்கு,
யரகக் கொள்வது
ய
ிகையின் அடிக்குறிப்பால் அறி
யாப்பருங்கலக்காரிகை, 28 ஆம் கார
்
இருந
என
G), STOO MONS
லாம். ஆனால், தாளின்மறு THU
இருக்கலாம் எனத் தோன்றுகிறது.

199.

நாராய ணுய நமவென் றவனளடியில்
ாளும்
சேராரை வெந்துயரஞ் சேர்ந்தாற்போல்--பார
நெறி
கொற்றவனைப் பார்மடந்தை கோமானை வாய்மை
கற்றவனைச் சேர்ந்தான் கலி.

ு,
நாராயணாய ஈம என்று - காராயணனுக்கு நமஸ்காரம் என்ற
்து
சேர்ந
, சேராரை
அவன் அடியில் - அத்திருமால் இருவடி.களில்

வெம் துயரம் சோம் தால் போல் - கேரடுந்

பணிந்து வணங்கா தவரை,

துன்பங்கள்
புவியை

பார்

போல,

வந்தடைவன

ஆளும் அரசனும்,

பார்

மடந்தை

ஆளும்

கொற்றவை

கோமானை

-

- பூமியாகிய

றவனை - சத்தியத்தின்
தேவிக்குத தலைவனும், வாய்மை நெறி கற்
சனி என்
வழியைக் கடைப்பிடி த்து நடப்பவனுமான களனை, கலி ான்,
ொண்ட
ிக்க
பற்ற
ப்

போய்
்தான்
னும் அக் கலிபுறுஷன், சேர்ந
ிர தை
நாராயணாய நம$ £ இதனோடு ஓம் என்னும் பிரணவ மந்த
6S
ந்த
ு
சேர்
முகுலிற் சேர்த்து ஜபம் செய்வது முறை : அவ்வாற

ந்திரமாகும்.
எட்டு எழுத்துக்களும் அஷ்டாக்ஷரம் என்னும் மஹாம
 துயரம் வாரா என்
இம்மந்திர ச்தைச் சொல்லி வழிபடுவோர்க்குத்

பது இதனால்

அறியப்

பெறுவதாகும்.

இந்த

மந்திரச்

சிறப்பு,

என்று
ஆழ்வார் திருமங்கை மன்னன் அருளிய ' வாடினேன் வாடி. '
,
லும்
பொய்கை
தொடங்கும் பெரிய திருமொழி முகற பதிகத்கா
்
பாசுரத்
்கும
தொடங
ு
யாழ்வார் அருளிய * நாவரயிலுண்டே ' என்ற

் பெரிய .
தாலும் விளங்குவன கரணலாம் ; இந்.த அஷ்டாக்ஷர தகைப
தமிழி
இறப்பித்துக் கூறுவர்,
இருமந்திரம் என வைஷ்ணவர்கள்

்
லும் வடமொழியிலும் உள்ள நெடுங்கணக்கு என்னும் எழுத்துக
ு
க்க
கக் கற்றுக்கொடுக்கத் தொடங்குமுன் ஆசிரியர் மாணவனு

இந்த எட்டு

எழுத்துக்ககாயே,

முதலில்

உபதேசித்து

எழு,தச்செய்வதும் நம்மனோரில் ஒரு சாரார் மரபு.

௮.தனை

பிரஹ்லாத ஆழ்வா

னுக்கும் துருவனுக்கும் நாரத மூனிவா இந்த மஹாமந்திரதையே
உபதேசித்தார் என்றும், அதன் சிறப்பாலேயே அவர்கள் தமக்கு

நேர்ந்த

இன்னல்கள்

அனைத்தையுங்

கடந்து

இருவருள்

எய்தப்

2, கலிகொடர் காண்டம்
பெற்றார்
இந்த

என்றும்

ஸ்ரீபாகவத

புராணம்

கூறுவது

மந்திரச் சிறப்பு நோக்கியே ஒளவைப்

ணெழு,த் இகழேல்

என்று
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காணலாம்.

பிராட்டியாரும், * எண்

அ.த்இசூடியில்

அருளினார் என்பாரும்

உளர். இனி, இச் செய்யுளால் ஆசிரியர் புகழேந் இயார், இருமாலிடங்
கொண்ட

பக்திச் சிறப்பு விளக்கமுறுவது

G- i.

காணலாம்.

(81)

8: மடந்தை கோமானை மெய்ச்நெறிகள்,

கலி புட்கரனை நளஜேடு தாட அரைத்தது
நன்னெறியில் சூதா னளளைக் களவியற்றித்
தன்னரசு வாங்கித் தருகின்றேன்--மன்னவனே

200.

போதுவா யென்னுடனே

யென்ருன்

புலைநரருக்

கேதுவாய் நீன்ரு னெடுத்து.
புலை நரகுக்கு ஏதுவாய் நின்றான் : (மாந்.கர்) இழிந்த நரகம் அடை

வகுற்கு

ஒரு கராணனாக

இருக்கும் அக் கலிபூருஷன், (புட்கரணை

நோக்கி), : மன்னவனே 1! ஏ அரசனே ! நல் நெறி இல் சூதால் - ஈண்
மார்க்க மற்ற சூதாட்டத் தால், நளனை களவு இயற்றி-நளனிடத்தில்
இருட்டுச்செயல் புரிந்து, தன் அரசு வாங்கித் தருின்றேன் அவனுடைய அரசுரிமையை அபகரித்து உனக்குத் தருகின்றேன் ;
என்

உடனே

போதுவாய்

- என்னோடு

நீ

வருவாயாக

!' என்றான்

எடுத்து - என்று எடுத்துக்கடறி அழைத்தான.
நன்னெறியில்

களவியற்றித்

சூது - பாவத்துற்கே

தருகின்றேன் :

ஏதுவான

நன்னெறி

முறையில்

ஆதலின், இருட்டு த்தனமாய் வஞ்சகமியற்றித்

என்க.

சூதாட்டம்

இருட்டுச்செயலால்

சூது

என்பகுரம்,

கிடைக்காது

தருவதாகக்கூ நினான்

ஆவது

ஆதலின்,

அஃது

ஆன்றோர்களால் விலக்கப்பட்டது ;) உள்ள த.தாலுள்ளினுந் Sos
பிறர் பொருளைக், கள்ளத்தாற் கள்வே மெனல்' (குறள் 258) என்
பதையும்

நோக்குக.

மேலும்,

இச் சூதாட்டமே,

மற்றைத்

தீவினை.

களில் ஊக்கி ஒருவனைக் கொடிய நரகுக்குக் காரணமாக்கும் என்பதும்

பொருந்தும். போது,தல் - செல்லுதல்; பின், * காம் போது மென்றான்
நளன் : (976) என்றதுங் கர்ண்க,
என்றது,

என்பதாம்.

கலி, உலகில்

புலை

நரகுக் கேதுவாய் கின்றான்

மானிடர் நரகடையக்

காரணனாய்

இருப்பவன்

புலை நரகு - இழிந்த தன்மையதான நரகம்; இது

பண்பு,த் தொகை,

தள--12

்

்
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பின்னிரண்டு

குறிப்பு :_ இச்செய்யுளின
செய்யுளின்

5995-ம்

பின்னிரண்டுகளாய்

அடிகள்

பின்வரும்

அமைந்து

இருப்பன

நோக்க தீதக்க து:
பி-ம்.

1.

4. எதுவா

பின்னவனே.

பி.

சூதி னள க.

திருவோ

யஞ்சா

போதுவா

மூடனெகுரீ

யென்றான்

(32)

புகழ்ந்து; புரிக்கு.
புட்கரன் உடன்பட்டுக் கலியுடன் சென்றது
புன்னை நறுமலரின் பூந்தா நிடையொதுங்கும்
நன்னி யினமேதிக் காற்குளம்பு--பொன்னுரைத்த

201.

கல்லேய்க்கு நாடன் கவருடப் போயினான்
கொல்லேற்றின் மேலேறிக் கொண்டு.

ஈறு புன்னை மலரின் - மணமிக்க புன்னைப் பூக்களின், பூம் தாது
- அழகிய

இடை

பொடிகளின்

நடுவே,

ஒதுங்கும் - தங்க

மேதி - கன்னித்

தன்மை

மாருத அதாவது

கால்

குளம்பு - காலின்

மகரந்தப்

யிருக்கும், கன்னி இள

ஈனாத இளமைப் பருவத்து

எருமைகளின்;

ுப்
குளம்புகள், பொன் உரைத்த கல் ஏய்க்கும் - பொன்னை மாற்ற
காடன்
,
பார்க்க உரைக்கப் பெறும் உரை கல்லை ஒப்பாக விளங்கும்
வளநாட்டையுடைய புட்கரன், கொல் ஏற்றின் மேல் ஏறி கொண்டு கொல்லும் ஒரு கொடிய எருதினமீது ஏறிக்கொண்டு, கவறு ஆட

போயினான் - சூதாடுவதற்கு களனது மாவிந்த

ஈகரத்ை

நோக்கிச்

சென்றான.

புன்னை மலர்களின் மிகுதியைக்

கூறியதால்

அது

அக்காட்டின்

நிலவள
செய்தல் நிலவளமும், எருமைகளைக் குறிப்பிட்ட தால் மருத
காற்
்
ையின
எரும
,
ஆகும்
யது
மும் ஆகிய திணை மயக்கம் கூறி

குளம்புகள் உரைகல் போலக் கருகிறமாயும்
காலும்,

அவற்றில்

வழவழப்பாயும்

இருப்ப

புன்னைப் பூந்தாதுகள் படிந்திருப்பதாலும், ௮க்

குளம்புகள் மாற்று அறியப் பொன்னை உரைத்துப் பார்க்கும் உரை
ை

கற்களுக்கு உவமையாக்கப்பெற்றன. ஏய்தல் - ஒ.த்.தல் ; ஏய: உவம
குளம்பு '; (முத்தொள்ளா
போனற
உருபு. ஒப்பு: “பொன்னுரைகற்
ருளுரைத துரைத்
்னு
யிரம்). இஃது, உருண்ட வாய்்தொறும் பொன

தோடி,

இருண்ட

கல்லையுந்

தனனிற

பால. வரைக்காட்டுப்: 8) என்றதை

மாக்கிய விரகம் £ (கம்ப.

நினைப்பூட்டுகின்றது.

கன்னி

பொருட் பன்மொழி
இள : இளமையின் சிறப்பை உணர்த்திய ஒரு ுட்ப
ட்ட ஒரு இற்ற.
என்னலும் ஒன்றும்.

புட்கரன் நளன் ஆட்சிக்க

8. கலிகொடர்

ரசன் எனவும், அந்களனுக்குத்

காண்டம்
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தம்பிமுறையுள்ள

ஒரு

தாயாதி

எனவும் அ.றியப்பெறும் ; (நைடதம். சூகாடு: 75), புட்கரனைக் கலியே

பி- ம்.

கூறும்.

நைடதம்

என

ஓர் எரு,தாக இருந்து தாங்கிச் சென்றான்

1. பூந்தா திடைமிதிக்க, மிதிசத ; யொழுகும்,
2. காற்குளம்பின் ; பொன் றரைக்கும்.

(33)

புட்கரன் நிடத நாடடைந்தது

202.

வெங்கட் சினவிடையின் மேலேறிக் காலேறிக்
கங்கைத் திரைநீர் கரையேறிச்--செங்கதிர்ப்பைம்
பொன்ஜனொழியப் போதும் புறம்பணைருழ் நன்னாடு
பின்னொழியப் போந்தான் பெயர்ந்து.

பவம் சின கண் விடையின்
கோபங் கொண்ட கண்க&ாயுடைய
கங்கை

இரை

நீர் - கங்கை நதியின்

மேல் ஏறி. புட்கரன் கொடிய
எருதின் மீது ஏறிக்கொண்டு,
அலைகளோடு

கூடிய

வெள்ளம்,

கரல் ஏறி - வாய்க்கால்களின் ஏறிச் சென்று, கரை ஏறி - வயல்களில்
கரைகளில் ஏ றிப்பாய்ந்து, செம்கதிர் பைம் பொன ஓழிய - அவ்வயல்
களில் அவ்வெள்ள த்தில் அடித்துச் கொண்டுவந்த
பசிய பொன்களை
த

தங்கியிருக்கச்

செய்து,

சிறந்த ஒளிவீசும்

போதும் - மேலும் ஓடிச்

செல்லும், புறம் பணை சூழ் ௩ல் நாடு பின் ஒழிய - புறவயல்கள் சூழ்ந்த
குன் வளகாடு
தான்

- நிடத

கங்கை

பின்னிருக்க,

நதுப்பிரவாகம்,

புகுந்து, அங்குத் தன்னுடன்
அவன்

- அதணைக்கடந்து,

போந்

நாட்டில் போய்ச் சோந்தான்.

புற,த்தேயுள்ள வயல்களின்
களாகக்

பெயர்ந்து

தங்கவிட்டு

வரய்ச்கால்களிற்

பாய்ந்து,

கரையின்

ஏதி,

மீது

கொண்டுவந்த

ஓடும் சிறப்புடைய

கிடத நாட்டைப்போய்

பொன்களை

வண்டல்

நாடு

பின்னாக,

புட்கரன

அடைந்தான்

அவற்றின்

அவ்வயல்களில்

என்பதாம்.

காலேறி

-

காற்றுத் தாக்குவதால் மேற்சென்று என்று பொருள் கூறினாரும்
உண்டு.
செங்கதிர்ப் பைம் பொன
ஒழிய என்பதற்குச் சிவந்த
நெற்கிர்களாகிய பசிய பொன் அவ்விடம் தங்க எனப் பொருள்

கூறலும் ஆம்; இது, * சடைச் செந்நெல் பொன் விக்கும் * என்று
மூன் (67) கூறியது

போன்றது

என்னலாம்,

இனி

புட்கரன்,

சன

விடையின் மேல் ஏறி, கால் - வரய்க்கால்களின் கரையேறிக் தன்னாடு
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எனப் புட்கரனுக்கே இயைத்துப் பொருள்

பின் ஒழியப் போந்தான்
கூதினாரும் உளர்.

மேலேறிக் காலேறக,

1,

பி-ம்,

9. பொன்னாகப் போதம்புறம் பணைசூம்,
3:

; புறம்பனைகும்

போந்த

பொன்னொழியப்

நன்னாடு.

(34)

4, பின்னாகப் போக்தான் பெயர்ந்த.

நளன் புட்கரனைக் கண்டு விலவியது

அடற்கதிர்வேன் மன்ன னவனேற்றின் முன்போய்
எடுத்தகொடி யென்னகொடி யென்ன--மிடற்சூது
வெல்லுங் கொடியென்ருன் வெங்கலியா லங்கவன்மேல்

203,

செல்லுங் கொடியோன் நெரிந்து.
அடல்

- பகைவரை

மன்னன்

வேல்

கர்

அழிக்கும்

ஒளி

பொருந்திய வேல் ஏந்திய அரசனான களன், அவன் ஏற்றின் முன்
பேய் - அந்தப் புட்கரன் ஏறி வந்த எருதின் முன்னே போய்
dorm,

TOSS

கொடி. என்ன

கொடி.

என்ன .

நீ தூக்கி

எடுத்து

வந்துள்ள
கொடி.
எதைக் குறிக்கும் கொடி 2' என்று அவனைக்
கேட்க, வெம் கலியால் ௮ங்கு அவன் மேல் செல்லும் கொடியோன்கொடிய கலியின் தூண்டுதலால் அங்கு அந் களன்மீது பகை
கொண்டு

சூகாடச்சென்ற

கொடியவனான

அப்புட்கரன்,

தெரிந்து -

கலி தனக்கு உதவி யளிப்பகால் தான் வெற்றியுறுவதை அறிந்து
கொண்டு, * மிடல் சூது வெல்லும் கொடி. என்றான் - வலிய + Srv
டத்தில் வெற்றி கொள்ளும் கொடி. யான் காங்கி வந்துள்ளது£
என்று மறுமொழி கூ நினான்.
ஒரு சிற்றரசன்

இல் வெல்லும்
தருவதாகக் கூறி

பேரரசனான

கெர்டி

என்று

அழைத்து

௩ளனிடம்

அஞ்சாது

கூறியது,

கலி

வந்த

வலிமை

சூதாட்டத்

தனக்கு

வேற்றி

மேற்கொண்டு

என்க,

எடுத் த கொடி. எனன கொடி என்றதால், அரசர்கள் தாம் கருதிய
செயலுக்கு ஏற்றதாகக்
கருதப் பெறும்
கொடியை
எடுத்துச்

செல்லும் மரபுபற்றியும். இதற்குமுன் சூதாட்டத்தை
னா.தலின், ௮க்கொட இன்னதென்று அறியர்து
என்பதும் அறியப்பாலனவாம்.
பி-ழ்.

lL. அடற்சனைவேல்,

நின் முன்னே,
ல்

மன்னவ

யானேற்றின் , முன்னே;

களன்

.தனேம்

2. எடுத்தகொடி யென்னென் நியம்ப,

8. வெங்கலியின் வஞ்சனையால்.

4, சொல்லுங் கொடியோன் றுணிந்த,
were a

அறியா,தவ

வினவினான்

்

(56).

சி. கலிதொடர்

காண்டம்
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நளன் புட்கரனுடன் நதாட இசைந்தது
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ஏன்றோ மிதுவாயின் மெய்ம்மையே யெம்மோடு

வான்றோய் மடற்றெங்கின் வான்றேறல்--தான்றேக்ரி
மீதாடி வாளைவயல் வீழ்ந்துழக்கு நன்னாடன்
சூதாட வென்றான் றுணிந்து.
வாளை - வாளை மீன்கள், வான் தோய் - ஆகாயமளாவி

உயர்ந்த,

தெங்கின் - தென்னை மரத்தின்,
மடல் - பாகாயில் உள்ள,
வான்
தேறல்
தான்
தேக்கி - இறந்த கள்காத் தன் வயிறு
நிரம்பக்

குடித்து, மீது ஆடி. - அந்தக் கள்ளில் விழுந்து விளையாடி அல்லது
அதில்

குளித்து,

வயலில்

வயல் வீழ்ந்து

விழுந்து நீரைக்

உழக்கும்
- கீழே அருகேயுள்ள

கலக்கும்,

நல் நாடன் - நல்ல

வளமிக்க

நிடத காட்டையுடைய களன்,
*இது ஆயின் என்றோம்- இது
உனக்கு
விருப்பம்
ஆனால்
அவ்வாறே
ஏற்றுக்கொள்கிறோம்;

(ஆதலின்) எம் ஓடு - எம்முடனே,
நீ சூது ஆட

சூது ஆட என்றான் துணிந்து -

வருவாயாக £ என்று துணிந்து கூறினான்.

வாளை மீன் தெங்கின் கள்ளைக் குடித்து விளையாடும் நீர்சாடன்
என்றதில் களனும் கள் குடித்தவன போல் மதிமயங்கிச் சூதாட
அமைந்திருப்பது
உவமாக
என்பது உள்ளுறை
உடன்பட்டான்
நோக்கத்தக்கது.

மூற்று.
குன்மை,

!

இது

ஏன்றேன் என்பது ஏன்றோம்
பன்மை விகுதஇபெற்றது.

எனச்

பி-ழ்.

2,
8

ஆட

- ஆடுவாயாக

வியங்கோள்

வினை

சிறப்பின் பாலாய்த்

மடற்றெங்ளெ வார்தேறல்.
மாதாடி வாளை வயலுழக்கு நன்னாடன்.

(36)

நளனுக்கு அமைச்சர் முதலிஜேர் சூதின் தீமைகளை உரைத்தது

205.

காதல் கவருடல் கள்ளுண்டல் பொய்ம்மொழிதல்
ஈதன் மறுத்த லிவைகண்டாய்--போதில்
சினையாமை வைகுந் திருநாடா செம்மை
நினையாமை பூண்டார் நெறி.

(அஃ.தறிந்த மந்திரிகள் மு.தலினோர் களனை நேரக்இ), * போதில்
மலர்களில் கருவுற்ற
சனை ஆமை வைகும் திரு காடா - தாமரை
ஆமைகள் போய்த் தங்கியிருக்கனெ.ற அழகிய வளம் பொருந்திய
ஆசை
காதல் - பிற மாதரிடத்து
நாட்டையுடைய அரசனே!
கட்
உண்டல்
கள்
கவறு ஆடல் -சூது ஆடுதல்,
வைத்தல்,

182

நளவெண்பா

குடித்தல், பொய் மொழிதல் - பொய் சொல்லுதல், ஈதல் மறுத்தல் ஒருவர் பிறர்க்குக் கொடுப்பதை இடை கின்று தடுத்தல், இவை
இவ்வைந்து பாபச் செயல்களும்,
செம்மை கினையாமை
- சிறந்த
கரரியங்களை
எண்ணாமையை,
பூண்டார் - மேற்கொண்ட
அல்லது பாவியர்களின், நெறி - ௩டததைகளரம்”.

பிறன்கடை
யால், மற்ற

நின்றாரிற்

இச்

கீழோர்

பேதையரில் '; (குறள் : 749) என்றமை

செயல்களிலும்

அது

கொடிது

என்பது

நேோரக்இஃ

காதல் என்பது
முன்னர்க்
கூறப்பெற்றது,
கவரறுடல்
மற்ற
துர்க்குணங்களுக்கும் தீச் செயல்களுக்கும் உறைவிடமாதலால் காக
லுக்கு அடுத்து
குக் கேடு சூழத்

YS
கூறப்பெற்றது,
கள் உண்பான்
பிறர்க்
துணிவதோடு,
முடிவில் தனக்குங் கேடு of Sr

வித்துக் கொள்வானாதலின்,
ஈதன். மறுத்தல் என்பது
நீக்க

முடியாத

அதுவும் ஒரு பெருந் திவினையாகும்.
வேறு எந்தப் பிராயச்சித்தத்தாலும்

மகாபாககம்

ஆதலால்,

அதுவும்

கொடும் பாவமே

என்க.
இதனால் மேற்கூறிய காதல் முதலிய ஐந்தும் பஞ்ச ம்கா
பாதகங்கள் என்பர்.
இவை
செம்மை கினையாக தூர்க்குணர்தம்
செயல்களாம்.
இவ்வைந்து பாவங்களால் உண்டாகும் கேட்டினை,
148, 936, 926, 297, 166
பாக்கள்
இடித்துரைத்து

என்னும்
எண்கள்
கொண்ட
குறட்
அறிஷட்டுவன
காணலாம்,
இங்குச்

செம்மை

அ௮றகெறியைக்

என்பது

இறந்த

குறிப்பது,

ஜம்பெரும்

பாதகம்) இக் நூல்கிலைய வெளியீடு : கம்ப். ஆரணிய : 1746 ஐயும்
அதன உரையையும் நோக்குக.
இது முதல் 607 முடிய உள்ள
பாடல்கள் அமைச்சர் முதலினோர் களனுக்குச் சூ தாடுவதால் நேரிடும்
இங்குகளை எடுத்துக் கூறியவை ஐம்.
பி-ழ்,

206.

3. ஈதல் விலக்க,

4,

நினையாமை

பூண்டார் நினைவு.

(87)

அறத்தைவேர் கல்லு மருநரகிற் சேர்க்கும்
திறத்தையே கொண்டருளைத் தேய்க்கும்--மறத்தையே
பூண்டுவீரோ தஞ்செய்யும் பொய்ச்சூதை மிக்கோர்கள்
த்ண்டுவரோ வென்றார் தெரிந்து.
(மேலும்

இச் சூதாடு,தல்),

* அறத்தை

வேர் கல்லும் - தருமங்

களை எல்லாம் வேரோடு பறித்து அழிக்கும்; ௮ ஈரகில் சேர்க்கும் -.
அறுபவிக்க
முடியாத
கொடிய
நரகத்தில்
கொண்டு
சேர்த்து
விடும்; இற தையே

கொண்டு

தேய்க்கும் - உள்ள

நல்ல

- வலிமைனய

இரக்கம்

மேற்கொண்டு,

என்னும்

குண

அருளை.

நலத்தையும்.

2.

அழித்துவிடும்;
செயல்களையே

கலிகொடார்

மற. த்தையே
ஏற்று,

காண்டீம்

183

பூண்டு - கொலை

விரோதம்

முதலிய

கொடுஞ்

செய்யும் - யாவரிடத்தும்

பகை

மையே உண்டாக்கும்; (ஆகலின்) மிக்கோர்கள் - மேலோர்கள், இண்
டுவரோ

-

இச் சூகாட்டத்தைத்

தெரிந்து - என்,று

உண்மையை

கொட்டு

அறிந்து

ஆடுவரோ

கூறினார்

;'

என்றார்

அவ்வமைச்சர்

EY SUC er,

,தீண்டுவரோ - தஇீண்டமாட்டார் என்றபடி: ஓ? எஇிர்மறைவினா,
அறம் : கல்லவை

இவை,

இயவை

இவை

என

நீதிநூல்களால்

ஆன்றோர் வரையறை
செய்தருளிய கட்டளைகள்.
பொய்ச்சூது பொய்யை அடிப்படையாய்க் கொண்ட சூது;
அதாவது சூதாட்
டத்தில் பொய்யே
தலைதூக்கி
நிறைந்து விளங்கும் என்பதாம்.
இண்டு,கல் - தொட்டுப் பார்த்தல்;
அதனை
ஒரு தரம் தொட்டு
ஆடினாலுங் கேடாம் என்பது குறிப்பு.
பி-ம்.

201.

1:

மருஈரகஞூ

சேர்த்து,

2

திறத்தையே

கொன்றருளைத

(36)

உருவழிக்கு முண்மை யுயர்வழிக்கும் வண்மைத்
திருவழிக்கு மானஞ் சிதைக்கும்--மருவும்
ஒருவரோ டன்பழிக்கு மொன்றல்ல சூது
பொருவரோ தக்கோர் புரிந்து.

(மேலும் இச் சூதாட்டம்), * உருவு அழிக்கும் - ஆடுவோர் உருவ
அழகன் சிறப்பை அழித்துவிடும்; உண்மை உயர்வு அழிக்கும் மமய்யின் சிறப்பை அழித்துவிடும்;
வண்மை இரு அழிக்கும் பிறர்க்கு அளிக்கும் ஈகைச் சிறப்பைக் கொண்ட பெருஞ் செல்வத்
தையும் பாழாக்கும்; மானம் இதைக்கும் - தனக்குள்ள

அழித்துவிடும்;

மருவும்

ஒருவரோடு

அன்பு

பெருமையை

அழிக்கும் . தன்

னுடன் சேர்ந்து பழகும் ஒத்த ஈகண்-ருடைய அன்பையும்
நாசஞ்செய்யும் ; ஒன்று அல்ல

அழித்து

- இப்படி. அச் சூதால் வரும் கேடுகள்

ஒன்னு அல்லாது மேலும் பலவாம்; ஆதலின், தக்கோர் - மேலோர்,
புரிந்து- இணங்க,
சூது பொருவரோ - சூது
ஆடுவார்களேோர2
(மாட்டார் என்றபடி).
சூது

உருவழித்தல் ; சூதாடுவோர்

இரவு

பகல்

என்ப.இன்றி;

ஊண் உறக்கமற்று அ.தில் ஈடுபடுவரா தலின் ) உண்மை உயர்வு
மிகுந்திருக்கும் ஆதலின்;
அழிக்கும் - சூதாட்டத்தில் பொய்யே
வண்மைத்

இருந்தார்

இரு - செழிப்பான

சூதாட்டத்தில்

பெருஞ் செல்வமும்

புகுந்து,

அன்னோர்

ஆம்.

ஈண்பராய்

ஒருவர்க்கொருவர்
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பகைவராய் மாறுவர் ஆதலின், மருவும் ஒருவரோடு அன்பழிக்கும்
இடமாதலால்,
செயல்களுக்கு
ய
என்றார். சூது இத்தகைய
DOT wid
OS
HOY
என
*
விரும்பேல்
சூது
*
டகோதாட்டொதி,'
மேலும்,
குமிழ் மூ.தர்ட்டியாகிய ஓவைப்பிராட்டியாரும்.
சூது முந்துறச் சொல்லிய மாத்துயர்
நீது மைந்த நினைக்கிலை யாயினும்
gS மென்பன யரவையு மெய்துகுறி
கோது மூல மவையென வோர் இயே.

(கம்ப. அயோ.

மந்தரை சூழ்ச்சிப்: 79)

மேலும், ஒருவனிடம் எத்
என்பதும் இதனைவிளக்குவது காண்க,
சூதாடுதலை மேற்கொள்
அவன்
இருப்பினும்,
ஈற்குணங்கள்
தகைய

வானேல், அது அக்நற்குணங்கள் யாவற்றையும் அழித்து, அவனைக்

நரகத்துள் புகுத்தும் என்பது, பின்வரும் அறநெறிச்சாரச்

கொடிய

செய்யுளாலும் விளங்கும்.
ஓதலு
மேதை

மோதி யுணர் தலுஞ் சான்றோரால்
யெனப்படு

மேனமையும்--சூது

பொருமென்னுஞ் சொல்லினாற்
இருளா மொருங்கே யிவை,
பி-ம்,

808.

2 ஞானஞ் சிதைக்கும்.

புல்லப் படுமேல்

9. ஒன்றல்லாச் சூது,

(39)

ஆயம் பிடித்தாரு மல்லற் பொதுமகளிர்

நேயம் பிடித்தாரு நெஞ்சிடையே--மாயம்
பிடித்தாரின் வேறல்ல ரென்றுரைப்ப தன்றே
வடித்தாரின் லூலோர் வழக்கு.
ஆயம்

கையிற்

பிடித்காரும் - சூதாடுப்

பிடித்து

ஆடுவோரும்,

கருவியாக

அல்லல்

பாய்ச்சிகையைக்

பெரது

மகளிர்

நேயம்

பிடி.த.தாரும் - துன்பத்தையே உண்டாக்கும் பொதுப் பெண்டி ராகிய
வேசியாபால்
பற்றுடையவரும்,
நெஞ்ச
இடையே - தம்மனத்தி
on $35,
மாயம் பிடித்தாரின் - மயக்கம் கொண்டவரை
விட,
வேறு அல்லர்
- வேறாகக் கருத இடமில்லாதவர் ஆவர்) என்று
உரைப்பது

இன:

அன்றே - என்று செரல்வது

நூலோர்

சாஸ்.திரவ்கள்

ஆகும்.

வழக்கு

-

தெளிவுற

அறிந்த மேலோரின்

அல்லவோ,

விளங்கும்

வழக்கம் அல்ல து

வடித்து

ஆர்

ஈன்மைதரும்
நடை

முறை

oO

ஆயம்

கலிதொடர்

- சூதாடுகருவி,;

பெரியபுராணம். மூர்க்க 28;

காண்டம்

மிங்;
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குறள் 2995,

வி. பர, சூது.

799,

சீவக.

9875;

அல்லற்

பொது

மகளிர் கேயம், கொடி.து; இது, துனபத்திற்கே இடமாம்
 என்பதை,
தாம கேது புவிக்கெனத் சோன் நிய
வாம மேகலை மங்கைய ரால்வரும்
காம மில்லை யெனிற்கடுங் கேடெனும்
நாம மில்லை நரகழு மில்லையே,

(கம்ப. அயோத் : மந்தரை சூழ்ச்சி ; 9)

என்றதிலும் காணலாம்.
பி-ம்.

1:

௮ஞ்சொஜற் பொ.௫மகளிர்,

9. பிடித்தாரின்

வேறலரே

2.

தாயம்,

யென்றுரைக்தார்

தெய்வ ; வேறல்ல

வென்றுரைத்தார் கணடாய்,
4.

வடித்தார்சன்

ஷூலோர் வழக்கு,

வடித்தார்முன்

௮ாலோர்

வழக்கு.

(40)

நளனது மறுப்புரை

209.

தீது வருக நலம்வருக சிந்தையால்
சூது பொரவிசைந்து சொல்லினோம்--யாதும்

விலக்கலிர்நீ ரென்ரான் வராலேற மேதி
கலக்கலைநீர் நாடன் கனன்று.
(இவ்வாறு
மீன்கள் மேலே
மாடுகள்,

அமைச்சர்
பாய்ந்து

கலக்கு

அலை

மு.தலினோர் கூற),
செல்லும்படியாக,

வரால் ஏற - வரால்
மேஇ - எருமை

நீர் காடன் - கலக்குகன்ற

நிலைகளைய/டைய நிடதகாட் டரசனான

அலை

வீசும் நீர்

களன், கனன்று - அவர்களை

நோக்கி வெகுண்டு,
* இது வருக - இச் சூதாட்டத்தில்
எனக்குக்
கேடே வரட்டும் ! கலம் வருக - அல்லது ஈகன்மைூய உண்டாகட்டும்!
சிந்தையால் இசைந்து - மனம் ஓப்பி, சூது பொர சொல்லிூனோாம் -

சூது ஆடுவதாக
என்றான

யாம் சொல்லிவிட்டோம்!

- நீவிர் ஒன்றும் தடை

நீர் யாதும் விலக்சலிர்

செய்யார் !” என்று கூறினான்.

விலக்கலிர் - முன்னிலை எதிர்மறை ஏவற்பன்மை வினைமுற்று.
வரால்

_

மங்கிய

வளரும் ஒரு வகை

பசுமை

நிறங்கொண்டு

மீன ; 560)

மூன்றடி.

வரை

ரண்டும்

புறநா: 299: 6; பெருங். 7. 57:79.

வராலேற மேதி கலக்கலை நீர்நாடன் என்ற குறிப்பால், களன் உள்ளவ்
கலங்கச் சூதாட உடனபட்டது, உள்ளுறை உவமமாரய் அமைந்த

சிறப்பு கோக்கற் பாலதாம்.
பிம்,

மேதி - எருமை;

4. கலக்ககைரர் நாட்டார் களிறு,

26, 137; 364,
(41)
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புட்கரன் நளனைப் பந்தயம் யாதென்று கேட்டது

210.

நிறையிற் கவருட னீநினைந்தா யாகில்

திறையற் கதீர்முத்தஞ் சிந்தத்--துறையில்
கரும்பொடியா மள்ளர் கடாலடிக்கு நாடா

பெரரும்படியா தென்றானிப் போது.
* இறையில் கதர் முத்தம் சிந்த - சுருங்கு கல் இல்லா,க Hehe Sr

யுடைய முத்துக்கள் தெறித்துக கீழே சிந்தி விழும்படி, மள்ளர் உழவர், துறையில் - அருகான
இடத்தில் உள்ள, கரும்பு
ஒடியா- கரும்பை ஒடித்து எடுத்து,
கடர அடிக்கும் நாடா எருமைக்

கடாக்களை

நாடுடைய

மன்னனே!

நெறி பிறழாதபடி,
8 எண்ணினாய்
இப்பொழுது
யாது?”

ஓட்டுகின்ற

நிறையில் - துலையில்

கவறு

ஆனால்,

ஆடல்

வளமிக்க

நிடத

நிறுப்ப துபோன்று

நீ கினைந்தாய் ஆகல் - சூதாடலை

இ போது

பொரும் படி. யாது

அச் சூகாட்டத்திற்கு

ந வைக்கும்

என்றான் «

பந்தயப்

பொருள்

கான

நேர்மை

என்று நளனைப் புட்கரன் கேட்டான்.

நிறையில்

கவறாடல்

மாறா, தவன்

என்பதை

என்பதாம்.

திரை

வலித்தது;

கீறிடிற்

அடித்து

தரை

றச்சருங்

எனறதினால்,

அறிவித்து,

என்ற
என்பது

சொல்
தறை

காய்வரோ '

புட்கரன்

ஈளனை
எதுகை

என

(கம்ப.

ஈம்புமாறு செய்தான்
நோக்கித் இறையென

வருவது போல;

பால.

பாயிரம்)

* தறையிற்

துறையில்

கடாவடிககும்;

களத்தில்
கதிர்களை
அடித்துக்
தானியங்களை
எடுத்துக்கொண்டபின்,
குவித்து
வைத்த
தாள்க&£ப் பரப்பி,

அவற்றின் மீது

கடாக்களைப்

பிணைத்துப்

பலமுறை
குறுக்கும்
நெடுக்குமாக ஓட்டி,தீ துவைக்கச் செய்து, ௮.தனால் கதிர்களில் முன்
ஒட்டியிருக்க தானியங்கள் உதர, அவற்றை மீண்டும் சேகரிக்கும்
செயலுக்குக் கடாவடி. அடி.த,கல் என்பர். ௮.௧ கொழிலை இங்குக்
கு.நிபபிட்டது எனக் கொள்ளல் ஏற்கும். துறை - இடம்) இது
இங்குக் களம் என்னும் இடத்தைக் குறிப்பது,

பிம்.

1: நிறையில் கவருடல்.
4. பொரும்படீயாசென்ழுனிப்

போர்.

(42)

5. கலிடுதாடர்

காண்டம்
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நளன் சூதாடியதும் யாவும் தோற்றதும்

211.

விட்டொளிர்வில் வீசி விளங்குமணிப் பூனூரம்
ஒட்டினே னுன்பணைய மோதென்ன--மட்டலிழ்தார்

மல்லேற்ற தோளானும் வான்பணைய மாகத்தன்
கொல்லேற்றை வைத்தான் குறித்து.
* விட்டு

ஒளிர் வில்

வீச

-

விட்டு

விட்டுப்

பிரகாசித்து

ஒளி

பரப்புகின்ற, மணி விளங்கு பூண் ஆரம் - இரத்தினங்கள் விளங்
கப் பெற்ற ஆபரணங்களாகய மாலைகளை, ஒட்டினேன் - பந்தயமாக
வைத்துள்ளேன் ! உன் பணையம் ஓது என்ன - நீ வைக்கும் பந்தயப்
பொருளைச் சொல் ? என்று நளன் புட்கரனைக் கேட்க, மட்டு அவிழ்
தார் - தேன் சிந்துகின்ற மாலையை அணிந்த, மல் ஏற்ற - மற்போரில்
சிறந்த, கோளானும் - தோள்களையுடைய புட்கரனும், வான் பணையம்

ஆக - சிறந்தபந்கயப் பொருளாக, கொல் ஏற்றை - கான் ஊர்ந்து
வந்த எஇுரியைக் கொல்லும் வலியுள்ள தன் எருகை,
குறித்து
வைகதகான் - பந்தயமாகக குறிப்பிட்டு வைத்தான்,
ஒட்டம் வைத்தல் - பந்தயம் வைத்தல்; * ஒட்டிய வொட்ட
மூணராகே,' (விக்ரமசோழறுலா: 272) வி. பா. சூதுபோர்ச் : 189,
கொல்லேறு : புட்கரன் ஏறுமீது ஏநிவந்கான் என்பது முதனூலாக
லின், அதையே
பணையமாக வைத்தால்
டுவன்றி
அடையலாம்
என்ற கருததில் அதையே குறித்துக் கூறினான் என்று அதியப்பால
காம்.
கொல்லேறு?
வினைத்தொகை ;

பி-ம்.

1, விட்டுகேர் வீச;
2.

212.

விட்டு நீர் விசம்; விட்டு கெயில் Said,

நின்பணையம்: மொட்டென்ன.

காரேயுங் கூந்தலார் காரிகைமேற் காதலித்த
தாரேயுந் தோளான் றனிமனம்போல்--நேரே
தவ௫ய்ப் புரண்ட தமையலனொடுங் கூடிக்
கவருய்ப் புரண்டான் கலி.

கூந்தல்
கார் ஏயும் கூந்தல் ஆர் - மேகத்தை ஒத்து கரிய
- அன்பு
மீது, காதலித்த
மேல் - தமயந்தி
விளங்கும், காரிகை

கொண்ட, தார் ஏயும் தோளான் - மாலை பொருந்திப கோள்க&
யுடைய களனது, ,கனி மனம் போல் - ஒப்பற்ற மனம் சூதாட்டத்தில்
மாறியது போல, நேரே - எதிரே, தவறாய் புரண்ட - நெறி முறை
தவறி மாறுபட்ட, தமையன் உடன கூடி - தன் தமையன் முறை

ந்ளவெண்பர்

188

யான துவாபரனுடன் சேர்ந்து, கலி - கலிபுருஷனான சனி, கவறு
னான்.
ஆய் புரண்டான் - பாச்சிகையாய் இருந்து உருண்டு ஆடுவனா

களன் மனம் நிலை மாநியதுபோல், கலியும் பாசசிகையிற் புகுந்து

மாறி

உருள்வானானான்;

மனம்

மாறியதற்கு

னுடன்

முன்

புரள்,தல் - நிலைமாறி
இல்

(199)

உருளூதல்.

களன்

கண்டபடி,

* தமய

குறிப்பிற்

கூடி ் TOU SIG, முதனூலிற

வந்த தலா GLUE)sor துவாபரனுடன கூடி. என்றே
இஃது ஆராய்ந்து கோக்க தத்தக்க து,
ளப்பட்டது.
டி-ம்.

காரேந்து

1.

கொங்கைமேற்

கூந்தலாள்

கலி தன்னுடன்

கண்டவாறு

கொள்

பொருள்

காரேற்ற

காதலித்த,

கூநதலாள.

தாரேர்து தோளான்,

5.

தாரேற்ற தோளான்.

(44)

ை.
குறிப்பு : ஒரு பிரதியில் இச்செய்யுள் இல்ல

வைத்த மணியாரம் வென்றேன் மறுபலகைக்
கொத்த LUMI முரையென்ன--வைத்தநிதீ

213.

நூரு யிரத்திரட்டி நூறுநா டுயீரமும்
வேர௫ுகத் தோற்ருனவ் வேந்து.

“வைத்த மணி ஆரம் வென்றேன் - நீ பணையமாக வைதத இரத்
இனமாலையை கான் வென்று கொண்டேன); மறு பலகைக்கு ஒத்த
பந்தயப்
பணையம் உரை என்ன - மறு ஆட்டத்திற்கு ஏற்றதான
பொருளைச் சொல் £ என்று புட்கரலா நளனை
௮ந்த அரசனான ௩ளனும், வைத்த - மறுபடி

நூறு

ஆயிரத்து

நூறு

நாறாயிரமும்

இரட்டி

AD

- இரண்டு

- பின் ஒரு கோடிப்

கேட்க, ௮௮
பந்தயமாக

பொன்னையும்,

லக்ஷம்

பொனனையும்,

தோற்றான் - ஆட்டத்தில் தனித்தனியே

சோற்று

வேந்து வைத்த

வேறு

ஆக

விட்டான்.

வைத்த மணியாரம் - முகல் ஆட்டத்தில் பந்தயமாக வைத்த
இர,த்.இன மாலை; (212) இல் காண்க, பலகை - சூதாடும் பலகை)

இஃது

இடவாகு

பெயரரய்

அதன்மீது

ஆடும்

குறிதது நின்றது; சீவக. 924.
இதிற் குறிப்பிடும்
தொகைகள், அளவின் மிகுதியைக் குறிப்பன ஆம்.
நிகழ்ந்த இரண்டு ஆட்டங்கள் குறிக்கப் பெற்றன,
பிஃழ்.

2,

உய்த்த பணைய,

9,

ஆட்டத்தைக்
பொன்னின்
இதில் பின்

தூறு நூறாயிரம் பொன்,

(45)

7. கலிகதொடர்

214.

காண்டம்
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பல்லா யிரம்பரியும் பத்துநூ ருயிரத்துச்
சொல்லார் மணித்தேருந் தோற்றதற்பின்--வில்லாட்கள்
முன்றோற்று வானின் முசிறோற்கு மால்யானை

பின்றோற்றுத் தோற்ருன் பிடி.
(அதன்

பின்),

பல் ஆயிரம்

பரியும்

- பல

ஆயிரக்கணக்கில்

லக்ஷம்,

- பக்து
ஆயிரத்து

குதிரைகளையும், பத்து நூறு

சொல்

ஆர். மணி கேரும் - புகழ் கிறைந்த
அழகிய
இரதங்களையும்,
தோற்றதன் பின் - கோற்ற பிற்பாடு, முன் வில் ஆள்கள் தோற்றுமுதலில்
விற்படை வீரர்களைத் கோற்று, பின் - அதன் பிறகு,
வானின் முகஇல் தோற்கும் - வானின் உள்ள
மேகங்கள் உருவில்
கோற்பனவான, மால் யானை கோற்று - பெரிய ஆண் யானைகளைதீ

தோற்று,

பிடிதோற்றான்

-

பெண்

யானைகளையும்

நளன்

ஐச

சூதாட்டத்தில் தோற்றுவிட்டான்.
ள்: வீரன் ; அல்லது காலாள் என்பதாம்.

பிணம்

பிறங்க

ஆளெறிந்து £,

(பு.0வெ.

* பிள்ளை கடுப்பப்

88) கம்ப.

சுந்தர£

874.

மூன் செய்யுளில் உள்ளவைபோல, இதனுளும் அளவைக் குறிக்கும்
சொல்- புகழ்) அல்லது
மிகுதியைக் குறிப்பனவாம்.
எண்கள்
ர்த்தி;
(தன் சொலாற் ரான்கண்ட தனைத்து ', (குறள்: 254.
இ.தில் களன் தன் சதுரங்க சேனைகளையும், பிடிகளையும்

தோற்றமை

மணித்தேர், ஒலிக்கும் மணிகள் கட்டப்பட்ட
குறிக்கப்பெற்றது.
தேர்கள் என்றேனும், இரத். இனங்களால் அமைக்க தேர்கள் என்ஹே
னும் கொள்ளலாம், யானைக்கு மேகம் ஒப்பு, அதன் கருகிறத்தாலும்,
வில்லாட்கள்: உபலக்ஷண த்தரல் மற்றை வேற்படை,
உருவாலும்.
கொள்ளலாம்.
வீரர்களாயுங்
வாட்படை
பிம்.

2. தொல்லாயிரத் தேருக் தோற்றதற்பின்
லார் மணித்தேரும்,
3.

915.

வானமா)

- வல்லாட்கள் தொல்

றோற்றும்,

(46)

சாதுரங்கம் வென்றேன் றரும்பணைய மேதென்ன

மாதுரங்கம் பூணு மணித்தேரான்--சூதரங்கில்

பாவையரைச் செவ்வழியாழ்ப் பண்ணுமொழிப் பின்னுருழல்
பூவையரைத் தோற்ருன் பொருதும்.
(பின புட்கரன் நளனை

நால்வகைப் படைகளையும்

நோக்க) : சாதுரங்கம் வென்றேன் - உன்

வென்று கொண்டேன், தரும் பணையம்

நளவெண்பா
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ஏது என்ன - (இனி அடுத்த ஆட்டத்இ.ற்கு) நீ தரக்கூடிய பந்தயப்
பொருள் யாது?” என்னு கேட்க, மா துரங்கம் பூணும் மணி தேரான்.
மாட்சியுற்ற

களன்,

கு.நிரைகள்

சூது

பூட்டப்பெறற

உயர்ந்த

அரங்கில் - அச்சூதாட்டத்தில்,

எ.இரிருந்து ஆடி, பாவையரை

- பாவை

சததேரையுடைய

பொருது - பின்னும்

போன் ற தனக்குரிய பரிசன

- செவ்வழி என்ற
பேசும், பின்னு
பூவையரை - கன்

மகளிரையும், செவ்வழி யாழ் பண்ணுமை மொழி
யாழில் இசைக்கும் பண்போன்ற இனிய மொழி
சூழல் - சடையாகப் பின்னிய கூந்தலையுமுடைய,
னுரிமை மகளிர்கள£யும், தோற்றான் - இழந்தான்.
சாதுரங்கம: சதுர் அங்கம் என்பது ஆதி
வடமொழித் தொடர்,
கலிங்கத்துப்: 949,
501;

நீண்டது? இது
சாதுர்வர்ணம்,

சாதுர் மாஸ்யம் என்பன போல.
எது எனபது ஏது ஏன நீண்டது.
துரங்கம் - கு.இரை. (பிங்); இது துரகம் எனவும் வழங்கும். அரங்கு மேடை

அல்லது

சூதாடும்

இடம்;

* அரங்கின்றி

வட்டாடி.

யற்டூற?

(குறள். 401). இங்குப் பரவையர், பூவையர் என்பன பெண்கள் என்ற
அளவில் பொதுப் பெயர்களாய் வந்தன
என்க,
பண்ணுழை இசைத்தன்மை; மை கெட்டது இனி,
சூது- ௮ச்சூகாட்ட தில்,
அரக்கிற் பாவையரை,

மேடையில்

நடிக்கும் நாடக மகளிரை

செவ்வழி......... பண்ணுமொழிப் பூவையர்,
சிறந்த பாடன் மகளிர் ஏன்றும் பிரித்துப்

என்றும்,

என்பதற்கு, இசையில்
பொருள் கொள்ளலும்

பெசருந்தும்,
* தரும்
பணையம்
ஏது
என்றது - பெரும்பாலும்
களனுக் குரியனவாய் இருந்த அனை த்தையும், வென்ற பெருமிதந்
தோன்ற இகழ்ச்சிக் குறிப்பில், இனி என்ன இருக்கிறது 2” என்று

கூறியதாகப்
யாழ்:

பொருள்

நால்வகை

உரியது;
பிம்,

தொனிக்க

யாழ்களில்

கிற்பது

ஒன்று.

இது

காண்க,
முல்லைத்

செவ்வழி
இணைக்கு

(புற. நா. 744.
1.

தரும்பணயம் யாதென்ன,

2. பூண்ட மணித்தோளான். பூண்ட மணித்தேரான்,
3.

210.

பண்ணின்மொழி,

(47)

கற்பின் மகளிர்பா னின்றூந் தமைக்கவட்டின்

விற்கு மகளிர்பான் மீண்டாற்போல்--நீற்கும்
நெறியானை மெய்ம்மைலாய் நின்றானை நீங்கிச்
டிரு.

கற்பின் மகளிர் பால் நின்றும் - கற்பு நெறியில் நிற்கும் தன்
மனைவியிடம் நின்றும், தமை கவட்டின் விற்கும் - தழ்மை வஞ்சக

நிக்க வ்்ப்்வட்ட்டட.

சிறியானைச் சேர்ந்தா

8,

மாய்ப் பெர்ரு&£

காடி.

கலிடுகாடர்

காண்டம்

உண்மையின்றி
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விலைப்படுதக்துவது

பேல

ஆசை
காட்டும், மகளிர் பால் - வேசையர்
இடத்து,
மீண்டால்
போல் - ஒருவன்
சென்றது
பேல,
இரு- செல்வத்இற்கு
உரிய
திருமகள்,
நிற்கும்
நெறியானை - நிலைபெற்திருக்கும் ஈன்னெறி

யுடையவனும், மெய்மை வாய் நின்றானை- உண்மையினிடம் உறுதி

யாய் நம்பிக்கை கொண்டு கின்றவனுமான நளனை, நீங்க
பிரிந்து, இறியானை- குணங்களாலும்
செயல்களாலும்
புட்கரனை, சேர்ந்தாள் - போய் ௮டைந்தாள்.

QSOY,
னானான

களன், ,தன் செல்வம்

என்பதாம்.

கல்வி

முதலிய

இரு,

இங்குத்

இரு

வற்றைப்
கற்புடை

அனைத்தும்

சேர்ந்தாள்; செல்வம்,

பெண்பாலாக்க்

மனைவியைத்

8,

நின்றானை

இழந்து
வீரம்,

விட்டு:

கூறுவது

மரபாகும்.
பொய்யும்

கயவனுக்கும்,

டப்

வறிய

வென்றி,

துறந்து வஞ்சமும்

மிகுந்த வேசியைக் காழுற்றுச் செல்லும்
கற்பின் மனைவிக்கும் உவமிக்கப் பெற்றது.
பி-ம்.

- விட்டுப்
குறைந்த
4

நின்றானை$

களைக்
வாய்மையால்

நின்றானை,

(48)

புட்கரன் தமயந்தியைப் பந்தயமாக வைக்கக்கேட்டது
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மனைக்குரியா ரன்றே வருந்துயரந் தீர்ப்பார்
சினைச்சங்கின் வெண்டலையைத் தேனால்--நனைக்கும்
குவளைப் பணைப்பைந்தாட் குண்டுநீர் நாடா
இவள்ப் பணையந்தா வின்று.
(அ௮.கன் பின் புட்கரன் ஈகளனை கோக்கு)

கலையை

- பருத்த

சங்கின

வெண்ணிறமான

கனைக்கும் - தனனிடமுள்ள
குவளை

குண்டு

நீர்

நாடா

தேனால்

* சனை

நனையச்

- பசுமையான

சங்கின் வெண்

தகலையோட்டை,

செய்யும்,

தேனால்

பைம்

கண்டினையுடைய

தூள்

நீிலோழ்

பல மலர்கள் நிறைந்த ஆழமான நீர் நிலைகளையுடைய நிடக நாட்டை
யுடையவனே ! வரும் துயரம் மனைக்கு உரியார் அன்றே தீர்ப்பார் வரக்கூடிய துன்பத்தை அவரவர் வீட்டுக்கு உரிய மனைவியரன்றோ
,தீர்ப்பவ ராவர்? ஆதலின்,
இன்று இவ&ா பணையம் தர - இத்
துன்ப

நிலையில்

நீ உன்

மனைவி

தமயந்தி

யாகிய

வைத்துச் சூதாடுவாயாக !” என்று கூறினான்.
சன
சங்கின வெண்டலை
எனபகுற்கு,
வெண்ணிறமான

உயிருடன் வாழும்

கலை

இவளைப்

கருவுற்ற

எனப் பொருள் கொண்டார் பலர்)

சங்கின்

கலை

வெண்ணிறமாய்

பந்தயமாக

சங்கன்
கருவுற் ற:

இராமையால்

1 0 9

நள

வெண்ணி

சிறப்பை விளக்குவதாகும்,

ை
டலோடு,
- மண்டைய
பெற்றது. வெண்
50);

(நாலடி.

எனப்

பொருள்

கில

கொள்ளப்

* வெண்டலை யுட்கச் சிரித்து

பலிகொண்

வெண்டலையிற்

Br

தேனைச் சொரிதலே

மண்டையோ ட்டில்

இறந்த சங்கன்
வளங்களின்

டுழல்வீர் ?

(தேவாரம்).

குண்டு - ஆழம் அல்லது பள்ளம் ; * குண்டு நீரிலஞ்சி : (மணி. 5: 6),

ு தமயந்தி அங்கு
தா ?, என்றதால் ; அப்போத
- இவளைப் பணையந் எனத்
மு. கனூலாகய வடமொழி
தெரிகிறது
யிருந்தாள்

அருகே

்
களோபாக்யான த்.இல் தமயந்தி நகரமாந்தர் முறையிட்டதைக
அவனைச்

சென்று

நளனிடம்

சூதாட்டத்தி

கேட்டு

னின்றும் விலக்குமா.று

கேட்டுக்கொண்டாள் என்று கூறியுள்ளமை இங்கு கோக்கத்தக்கது.

(49)

நளன் சூதாட்டத்தை விட்டு நீங்கியது

218. இனிச்சூ தொழிந்தோ மினவண்டு சண்டிக்

கனிச்சூத வார்பொழிலின் கண்ணே--பனிச்சூதப்
பூம்போ தலிழ்க்கும் புனனுடன் பொன்மகளே

நாம்போது மென்ரு னளன்.
(புட்கரன் அவ்வாறு கூறவும், குமயந்தியை கேோம்கி நளண்),
கனி சூத வார் பொழிலின் கண் - பழங்களை
த் தரும் பெரிய மாமரச்
வண்டுகள், கிண்டி கூட்டமாக
வண்டு
இன
சோலைமினிடத்து,
ஊதுவதால், பூம் போது
பனிச்சு ஊத - அசைத்து
குடைந்து,
விரித்து
அரும்புகளை
பூ
உள்ள
அவிழ்க்கும் - அச்சோலையில்

மலரச்

செய்யும்,

விதர்ப்ப

புனல்

நாட்டரசன்

நாடன்

அழகிய

பொன்மகளே!

பெண்ணே !

- நீர்

இனி

வளமிக்க

சூது ஒழிந்

தோம் - இனி யாம் சூதாட்டத்தை விட்டு நீங்கினோம்; (ஆதலின்)
நரம் போதும் என்றான் - மாம் இவ்விடம்விட்டுச் செல்வோம் ' என்று
சூதம் - மாமரம்; இது வடசொல், பனித்து என்பது பனிச்சு
என வந்தது போலி. பூம் போது - பூக்கும் தருணத்தில் உள்ள பூக்
sin; அழ௫ய பூ அரும்புகளா என்றும் கொள்ளலாம்.
பொன்
மகள் - பொன் போன்ற மகள் என்னலும் ஆம்.
பனித்தல் அசைத்தல்; அல்லது நடுங்கச் செய்தல்; * மயில் பணிக்கு மென்

ஐருளிப் படா௮ மீத த? (புறநா. 125), * பதைத்தனர் பனிப்பவும்*
(பெருங். 7. 48: 54); பனிக்கற் சுரத். துக் கரன் மு. தலோர் (கம்ப. சுந்தர:
544), போதும் - போவோம் ; தன்மைப் பன்மை வினைமுற்று.
பி-ம்,

1: தொழிச்தோம்யா,

-

(50)

7. கலிகொடர்

காண்டம்

198

நளன் நகரைவிட்டுச் சென்றது
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மென்காற் சிறையன்னம் வீற்றிருந்த மென்மலரைப்
புன்காகங் கொள்ளத்தான் போனாற்போல்--தங்கால்

பொடியாடத் தேவியொடும் போயின னன்றே
கொடியாலுக் கப்பார் கொடுத்து.
மெல் கால் சிறை அன்னம் - மென்மையான
கால்களையும்
மென்மையர்ன சிறகுககாயுமுடைம அன்னப்புள், வீற்றிருந்த மெல்.
மலரை .

தங்கியிருந்த

கொள்ள

- சிறப்பற்ற அதாவது

தான் போனால்

போல்

மென்மையான

தாமரைப்

பூவை,

புல் காகம்

இழிந்த ஒரு காகம் பற்றிக் கொள்ள,

- அவ்வன்னம்

தான்

அதைவிட்டு

நீங்கிச்

சென்றது போல, கொடியானுக்கு ௮ பார் கொடுத்து - கொடிய
வனான புட்கரனுக்கு அந்தக நஈரட்டைக் கொடுத்துவிட்டு, கன் கால்
பொடி ஆட . தன் கால்களில் சுறு நுண்மணற் பொடிகள் பற்றிச்
சுட, தேதவி ஓடும் - கன் தேவியா
தமயந்தியோடும், அன்றே
போயினான்.அ௮ன்றைக்கே நளன் (அந்நகர்விட்டு) வெளியே சென்றான்.
கான்,

அன்று,

எ

என்பன

அசைகளாகக்

கொண்டாரும்

உளர்.
களனுக்கு அன்னமும், புட்கரனுக்குக் காகமும்,
OF
நாட்டிற்குக் தாமரை மலரும் உவமைகள்,
தன் காற் பொடியாட;
என்பகுற்குதி

கன்

கால்களிற்

தூசிகள்

படிய

நடந்து

எனறும்

பொருள்
கொள்ளலாம்; : பொன்னுறு
நறுமேனி
பொடியாடிக்
இடைப்பதேோர் ' : (சிலப். 79: 40,.
மென்கால் - தோலடி.யுடைமையால்.
அன்னம்

தாமரை

பி - ழ்,

220.

4.

மலரில்

வீற்றிருப்பது : 25, 29;

கொடியாரும்

மூதுரை. 24.

மால்யானைக் கோ.

(57)

கடப்பா ரெவரே கடுவினையை வீமன்
மடப்பாலை தன்னுடனே

மன்னன்-- நடப்பான்

வனத்தே செலப்பணித்து மாயத்தாற் சூழ்ந்த

தளைத்தே விதியின் வலி.
வீமன்

ஆல்லது

மட

பாவை

இளமை

மன்னன் - அரசனான

தன்

வரய்ந்த

உடனே

- வீமராஜனுடைய

பதுமை

நளன், வன தேத

போன்ற
நடப்பான்

அழஇய

தமயந்தியோடு,
செல

பணித்து

«

கரட்டினிடம் நடந்து செல்ல ஏவி, விதியின் வலி- விதியின் வலிமை,

மாயத்தால் சூழ்ந்தது அனைத்து - வஞ்சனையால் சூழ்ந்து கொண்
டே

போன்றதாயிற்.று;

wer-—13

ஆகலின்,

எவரே

கடு வினையை

கடப்பார் -

நளவெண்பா

194

தப்பிச்

யாரே

செயலை

விதியின் கொடிய

செல்லக் கூடியவ ராவர்!

(ஒருவராலும் முடியாது என்றபடி.)
எனப்பல
அழகு
அ.நியாமை,
என்பது, இளமை
மடமை
வி.இயின்
இச் செய்யுளால்
பொருள்களைக் கெர்ண்ட ஒரு சொல்.
ு யாவராலும் முடி.
கடப்பதகுற்க
அ.குனைக்
என்பதும்,
ு
வலிகொடி.த

ஒப்பு. : ஊழிற் பெரு
காண்க,
விளங்குவன
யாது என்பதும்
துறும்; (குறள். 880),
தானமுக்
வலி யாவுள மற்றொன்று, சூழினும்
வென்றவ
:உறற் பால நீக்க லுறுவர்க்கு மாகா 7) (நாலடி. 104);
மேலை

ருளரே

வி.இயினை '; (கம்ப.

86),

தைலமாட்டுப்:

அயோரத்£

எவரே? எகாரம் பிரிதொன்று இல்லை என்னும் தேற்றப் பொரு
விதித்தல் என்னலும்
க
- கட்டகாயா
பணித்தல்
ளில் வந்தது.

இனி,

ஒன்றும்.

மாயத்தாற்

சூழ்ந்தது;

அனைத்தே

விதியின்

அவ்வாறாயின்,
பொருள் கொள்ளலாம்.
தகக சானறாகும்
ஒரு
இந்களசரிதம்

வலி, எனப் பிரித்தும்
வலிமைக்கு,
விதியின்
என்னலாம்.
பி-ழ்,

2,

மடப்பாவை

9, வனத்தே

யோடுடங்கண்

செலப்பிணித்த

புளைக்கா ; தணிக்க

4,

மன்னன்,

மாயத்தாம்
இனைத்தகே

சூழ்ந்த,

வனத்தே

செலப்

விதிமி னியல்பு,

(52)

நதரமாந்தரின் வேண்டுகோள்

221.

ஆருயிரின் ருயே யறத்தின் பெருந்தவமே

பேரருளின் கண்ணே பெருமானே--பாரிடத்தை
யார்காக்கப் போலதுநீ யாங்கெள்றுர் தங்கண்ணின்
நீர்வார்த்துக் கால்கழுவா நீன்று.
(களன்
வது

கண்ட

தமயந்துியடன்
அந்கர

அந்ககர்

மாந்தர் நளனை

விட்டு
நோக),

வனம் நோக்கிச்
தம்

கண்ணின்

செல்
நீர்

வார்த்து - தம் கண்ணிரைச் சொரிந்து, கால் கழுவா கின்று, அது
களனின கால்களாக கழுவுமாறு வணங்கி கின்று, * ௮ருமை உயிரின்
தாயே - எங்கள் அரிய உயிர்களுக்குத் காய் போன்றவனே ! அறத்
தின் பெரும் தவமே - புண்ணியஞ் செய்த
தவப்பயன்
பேரன்ற
வனே 1 பேர் அருளின் கண்ணே - பெரிய அருளுக்கு இருப்பிடம்
ஆனவனே 1 பெருமானே - எங்கள் தலைவனே ! பார் இடத்தை இப்புவியை, யார் காக்க -யாரோ காப்பது ? நீ போவது யாங்கு நீ செல்வது எங்கே? * என்றார் - என்னு வருந்திக் கூறினார்,

8.

கலிதெர்டர்

காண்டம்

கும் கண்ணின்.............. கின்று: கம்
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கண்ணின்

நீரையே

நீராகக் கொண்டு அவன் கால்களில் வார்த்து அவற்றைக் கழுவின
வர்களரய்
கின்று என்பதாம்.
இதனால்,
அ்ககரமாந்தர்
களன்

கால்களில்
விழுந்தழுது
கண்ணீர்
விட்டு வருந்தினர்
என்க:
ஆருயிரின் தாயே : தாயே என்றது அன்பின் மிகுதியால் வந்த
மரபு வழுவமைதியாகும்;
இதனால் களன் மன்னுயி ரனைத்இற்கும்
காம்போன்ற
அன்புடையவன்
என்பதாம்.
அறத்தின்
பெருந்
தவமே;
அறம் செய்த தவமாக வந்தவன் என்பதாம்,
அறம்
இவனைத் தவஞ் செய்து பெற்றது என்னலும் ஆம். பேரருளின்
கண்ணே - பெரும் அருளுக்குக் கண் போன்றவன்; கண் உறுப்
புக்களுள் அருமையும் சிறப்பும் அமைந்தது ஆதலின்;
* கண்ணுக

கணிகலம் கண்ணோட்டம்;

கண்ணோட்டமில்லவர் கண்ணிலர் : (குறள், 575, 577)
என்பனவற்றாலும்,

அருளே

கண்ணுடைமைக்கு

ஏற்ற

தகுதஇியது

என்பது விளங்கும். கண்ணிர் வார்த்துக் கால் கழுவுதல்; ஒப்பு :பெருங், 4. 7 : 878. இச் செய்யுளில் தசர.க. சக்கரவர்த்தியை,
தாயெக்கு மன்பிற் றவமொக்கும் நலம் பயப்பிற்£”
(கர்ப. பால.
அரசியற் : 4) என்ற ஒப்புமை
அறிக,
இதனால், களனிடத்து
அஙந்ககர மாந்தர் கொண்ட அன்பும், பெருமதிப்பும் வெளியாகன் றமை
காணலாம்.
நளனை, தாம், அறத்தின் பெருந்தவம், பேரருளின்கண்
என்பன
இணைவழுவமைஇகளும்
ஆம்.
இவை
முறையே,
அன்

பினாலும், பெருமையாலும்

பி- ழ்.

கூறியவை

1. அறத்தின் பிறந்தகமே,
2. போருட்குங் கண்ணே;

922.

என்க,

8.

ஆராளப்

4,

நீராற் கழல்கழுவா

போனெறு

பார்ஞாழுதம்,

ராங்கென்றா; யார்காக்கப்

நின்று,

போனைருய்.

(55)

வேலை கரையிழந்தால் வேத நெறிபிறழ்ந்தால்

ஞால முழுது நடுவிழந்தால்--சீலம்

ஓழிவரோ செம்மை யுரைதீறம்பாச் செய்கை
அழிவரோ செங்கோ லவர்.

வேலை

கரை

இழந்தால்
- கடல்

கரை

புரண்டு

எழுக்காலும்,

வேத
நெறி
பிறழ்ந்தால் - மறை யொழுக்கம் மாறுபட்டாலும்,
ஞாலம் முழுதும் ஈடுவு இழந்தால் - உலகமக்கள் அனைவரும் நடு

நளவெண்பர்
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ரீங்குவரோ 2? செம்மை

விட்டு
இய

அவர்
- தம்

நடந்தாலும், செம் கோல்
தவறி
ஆளும் அரசர், சீலம் ஒழிவரோ

நிலமை
கோணாது

செயல்களைப்

- நீதிமுறை
ஒழுக்கத்தை
அழிவரே௱ ஃ

'இறம்பா செய்கை

உரை

புரிந்து கெடுவாரோ?

(மாட்டார்

என்றபடி.)

மாந்தர் கூற்றாகவே பலர் கொள்வர்;
இச்செய்யுளும் நகர
ோரின் உயரிய
ஆனால் இச்செய்யுள், சரி.த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்ப, மேல

கெரள்கையை

கடந்து

கரை

என்பதாம்.

நிகழா

போதலும்

அனைவரும்

வாழ்வோர்

பொருத்த

கொள்வது

எனவே

அமைந்தது
வேலை

்கூற்றாக
அனைவர்க்கும் அறிவுறு ததும் நிலையில், கவிக
வேத

நடுகிலமாறி

ஒருகால்,

அவை

நெறி

முடைத்தாகும்,

பிறழ் தலும், உலகில்

பெரும்பாலும்

நடத்தலும்
மாறினாலும்,

செங்கோன்

் புலப்படுத்த
மன்னர் தம் ஒழுக்கத்தில் மாறார் என்ற உறு. இயைப
இங்கு களன் தன் நெறியில் மாறான்
னார் நம் நூலாசிரியர் எனக.
க் கொடுக்காமல்
என்பது, தான் தோற்ற நாட்டைப் புட்கரனுக்கு
இருந்து அரசாளவில்லை என்பதை
தானே
மாறாகத்
முறைக்கு

பிறழ்ந் தால், நடுவிழந்
அறிவித்தபடி. இச்செய்யுளில், Qype sre,
 தொக்கி நின்றன.
தால் என்பவற்றின் ஈற்று எண்ணும்மைகள்
பி-ழ்.

999.

கரையழிந்தால்3
வேத
மொழியிழந்தால்,

1, வேலை

வேந்தர்

கெறிபிறழ்ந்தால்;

வேத
(54)

மூலையிழந்தால்,

வடியேறு கூரிலைவேன் மன்னாவோ வுன்றன்
அடியேங்கட் காதரவு தீரக்--கொடிநகரில்

'இன்றிருந்து நாளை யெழுந்தருள்க வென்றுரைத்தார்
வென்றிருந்த தோளான்றுள் வீழ்ந்து.

மேலும்

அர்ககர

மந்தர் நளனை

கோக்க),

வென்று

இருந்த

கோளான் தர்ள் வீழ்ந்து - வெற்றிதங்கிய கோள்களையுடைய
பாதங்களில் விழுந்து
வணங்கி,
*வடி. எறு
கூர் இலை

களன்
வேல்

மன்னாவோ - உருவிற் சிறந்து கூரிய அலகை யுடைய வேல் ஏந்திய
அரசனே !( உன் தன் - உனக்குரிய,
அடியேங்கட்கு - அடியார்
களாகிய

எங்களுக்கு,

ஆதரவு

தீர - உண்

அபிமானம்

ஒருவாறு

நிறைவு அடையும்படி, கொடி. நகரில் - கொடிகளால் அலங்கரிக்கப்
பெற்ற இந்த நகரில், இன்று இருந்து - இன்றைக்கு மட்டுமாவது
தங்கியிருந்து, நாளை
எழுந்தருள்க - காளை செல்வீராக' என்று
உரைக்கதார் - என்று
குறையிரந்து கேட்டுக் கொண்டனர்.
வென்றி
- வெற்றி,
வென்நிருந்த,
தொகுத்தல்
விகாரம்,

வென்றிருந்த தோள்,

என்றது,

களனின்

கோளின்

பெருமை

2. eNO sro

பின் கூர் இலை வேல் என்றமையால்,

கூறியது.

எனப்

உரு

சொல்லுக்கு

என்ற

பொருள்

முன்னுள்ள வடி.
கொள்ளப்பட்டது);

(தேவாரம்)5

வடிகொடு'

* கரியது

- வடிவம்;

வடி.

197

காண்டம்

கூரிலைவேல்

:

இலைபோலக் கூரிய நுனியையும் ௮கன ற அலகையுமுடைய வேல் ;
மன்னாவோ: விளியில் ஓகாரம் மிகுந்தது ;) 1706 உரையிற் காண்க.
தாள் வீழ்ந்து கேட்டுக்கொள்ளு தல்,
ஆதரவு - அன்பும் ஆம்.
உம்மையனறி எமக்கு வேறு
யையும்,
முஇர்ச்சி
கம் வணக்கத்தின்
செயல். அடி யேங்கள்
்துஞ்
புகல் இல்லை என்பதையும் புலப்படுத
எம் கள், என்பன விகுதி மேல் விகுதி; செய்தனகள் என்பது
(0பரியதிருமொழி. 5. 5)

போல,

4.

மென்றுரைத்தார்,

8. யெழுந்தருளு

2, கடிகாவில்,

பி-ழ்.

தோளான்பால்

(69)

வீழ்ந்து,

மன்றலிளங் கோதை முகநோக்கி மாநகர்வாய்

994.

நின்றுருகு வார்கண்ணி வீர்நோக்4--இன்றிங்
நிருத்துமே யென்ரு னிளங்குதலை வாயாள்

வருத்தமே தன்மனத்தில் வைத்து.
அக்ககர

கண்ணின்

மாந்தர்தம்,

இளம் குதலை
கைக்கண்டும்,
வாய்ந்த
வைத்து - இளமை
துன்ப

உண்டான

உருகுவார் - மனமுருகி கின்ற

நின்று,

எதிரே

நின்று - தன்

நிலையைத்

மீர்

நோக்கி - கண்ணிரப் பெருக்

வாயாள் வருத்தம் தன் மன த.இல்
குதலை மொழி பேசும் தமயகந்இக்கு

தான

தன்

மனத்திற்

கொண்டவனு

மாக, இளம் மன்றல் கொதை முகம் கோக்க - இளமைப் பரறுவது
இனளும் மணம் பொருந்திய கூக்த லுடையவளுமான அவளுடைய

முகத்தைப் பார்த்து, * இன்று இங்கு இருத்துமே, என்றான - இந்
விருப்பப்படி)

ககரமாந்தர்
செல்வோமே

£ என்று

இன்று நாம் இங்கு இருந்து பின வெளிச்

களன் கூறினான்.

மன்ற லிளங்கோதை - மணம் பொருந்திய மாலையணிந்த இளம்
பெண்ணான தமயந்தி என்னலும் ஆம். இன்றிங் கிருந்துமே; இது
முன் செய்யளில் (998) ஈகரமாக்தர் நளனை, * இன்றிருந்து நாகா
கோதை
கொண்டு. கூறியது,
யெழுந்கருள்க £ என்றமை மேற்
முக

கோக்கியது,

பொருள்

அவளது

காணமுடியாத

அபிப்பிராய தைத

குழந்தைகளின்

அல்லது சறுவரின இருந்தா,த பேச்சு.
பாடின் றிப் பெண்கள

பேச்சுக்கு

பேச்சு,

அறிய,

குதலை:

- மகளிர்
மழலை

குதலையும் மழலையும் வேறு

வழங்கப்

பெறுவது

செய்யுள்

ந்ளவெண்பர்
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அயோரது,

ஈகர்நீங்கு : 954)

பின்னது

இசைகிலை.
கமழ்கோதை.

மன்றல்

கோதை $;

4. வருத்தமோ ; தம்மனத்தே வைச்ச,

59. இருக்சமோ,

;

ஏ, முதலது, அசைநிலை

வருத்தமே;

மன்றலந்தார்க்

1.

பிம்.

குதலையள்! (கம்ப்.

தன்ன

செற்ற

களிற் காணலாம்; * கோகிலஞ்

(56)

புட்கரன் நளனை ஆதரிப்பார் கொல்லப்படுவர் என மூரசறைவித்தது

வண்டாடுந் தார்நளனை மாநகரில் யாரேனும்

925.

கொண்டாடி னர்தம்மைக் கொல்லென்று--தண்டா
முரசறைவா யாங்கென்றான் முன்னே முனிந்தாங்
கரசறியா வேந்த னழன்று.
ஆங்கு

- அப்பொழுது,

புட்கர

அறியாத

முறை

சினங்கொண்டு,

போலச்

அறியா

வேந்தன் - அரசரட்சி

ராசன்,

அழன்று

முணிந்து - நெருப்புப்

' வண்டு

ஆடும்

TF

,தார் களை

- வண்டுகள்

மஇஒழ்ந்து விளையாடும் மாலை யணிந்த களனை, மா
தேனையுண்டு
நகரில் - இந்த மாவிந்தமென்னும் பெரு நகரில், யாரேனும் கொண்
டாடினார் தம்மை - யாராவது பாராட்டி. ஆதரித்தார் அவர்களை,
அங்கு கொல் என்று - அவ்விட ததிலேயே கொன்று விடுக !, என்று
கண்டா

முரசு

இடைவிடாமல்

என்றான் - தடையினறி

அறைவாம்

தொடர்ந்து

முழக்கி

முரசம்

அதர்வது

அறிவிப்பாயாக !”

என்று கட்டசாயிட்டான்.

முனிந்தாங்கு - முனிந்து,
கொள்ளலாம்.
என்றது போல.

அசையாகவும
(குறள். 1807.)
பி-ம்.

3:

வையகத்தில்

8, மூரசறைய
4,
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பொருளில் ஆங்கு எனபதை

என்ற
*ஊடலி

யாரேனும்;
வேவினான்,

னுண்டாங்கோர்
2.

துன்பம் £

கொல்கவென்று,,

மூரசறைக

வாங்கென்றான்

(57)

அரசநிய,

அறையும் பறையரவங் கேட்டழிந்து நையும்
பிறைநுதலாள் பேதைமையை

நோக்கி--முறுவலியா

இந்நகர்க்கீ தென்பொருட்டா வந்த தெனவுரைத்தான்
மன்னகற்றுங் கூரிலைவேன் மன்.
மன் அகற்றும் கூர் இலை வேல் மன் - பகையரசர்களைப் போரில்
அஞ்சியோட

ஏந்தி)

அகற்றும்

அரசனான

கூரிய

௩ளன,

இலைபோன்ற

அறையும்

அலகையுடைய

பறை

அரவம்

வேல்

கேட்டு -

2, கலிதொடர் (கர்ண்டம்
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(அவ்வாறு) பறை முழக்கி அறிவித்த ஓசை கேட்டு, அழிந்து கையும்மனமழிந்து
வருந்திய, பிறை நுதலாள் - பிறைபோன்ற
கெற்றி

யுடைய

தமயந்தியின்,

பேதைமையை

நேரக்கு - ௮றியாக

பயந்த

தன்மையைக்
கண்டு,
முறுவலியா . புன்னகை
கொண்டு,
* இ
நகர்க்கு- இந்த
நகரமாந்தர்களுக்கு,
என்
பொருட்டால் - என்
காரணமாக,
ஈது வந்தது என
உரைத்தான் - இந்தக் கொடிய
கதண்டனையான
துன்பம் வந்துது” என்று கூறினான்.

கூரிலை
அஃறிணைச்

வேல் (929). வேந்து எனபது உயர் இணையில் வந்த
சொல், முறுவலியா: செய்யா எனனும் வாய் பாட்டு

உடன்பாட்டு

விளை.

பி-ம்,

1,

கேட்டழிந்த

நைந்து,

8,

தென்பொருட்டால்,

நளன், தமயந்தியும் மக்களும் தொடர

221.

(58)

நகர் நீங்கியது

நன்வாயின் மென்மொழியே தாங்கினா னோங்குநகர்ப்
பொன்வாயில் பின்னாகப் போயினான்--முன்னாளில்
பூமகளைப் பாரினொடும் புல்லினான் றன்மகனைக்

கோமகளைத் தேலியொடுங் கொண்டு.
முன் நாளில் - அற்றைக்கு முந்திய நாளில், பூ மகளை பாரின்
ஒடும்-தாமரையில் வாழும் இருமகளைப் புவிமாதுடன் சேர்ந்து, புல்லி
னான்- தழுவியிருந் தவனான களன், தன் வாயில் மெல் மொழியே தாங்கி
னான் - வருந்தும் அந்நகர மாந்தர்க்குக் தன் வாயின் இனிய மென்மை
யான சொற்களைக் கொண்டு ஆறுதல் கூறி
வித்து, கன் மகனை - தனது
மைந்தனான

பானையும், கோமகளை
சேனை என்பாகயும்,
யோடும்,

கொண்டு - அழைத்துக்

வரயில்
பின்

- அரசு கூமாரியான
தேவி ஒடும்
- தன்

- அந்நகரில்

ஆக

- பின்னே

ஓங்கி

அவர்களைத் தெற்று
இந்திரசேனன்
என

தண் புதல்வி இந்திர
தேவியாகிய
தமயந்தி

கொண்டு,

விளங்கும்

இருக்குமபடி,

நகர்

அழகிய

போயினான

ஓங்கு

பென்

கோட்டைவரயில்,
- அந்நகரைவிட்டுச்

செல்வானானான்.
கன் வரயின்... தாங்கனான்
மொழி

பேசுவதைக்

என்பதற்கு

கொண்டுள்ளவனும்

தன்

வாயில்

என்று கொண்டு,

மென்
முன்

னாளில்...புல்லினான் என்பதோடு இயைத்து, அவன் குணச் இறப்
அரசன், செல்வத்
புக்களைக் கூறியகாகவே கொள்வாரும் உளர்,
இற்கும், புவிக்கும் தலைவன் என்ற முறையில் அவளைப் பூமகள்
திருமாலாகச் சிறப்
இருவர்க்கும் தலைவனான
புவிமகள் ஆய

நளவெண்பா
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பிக்கும் கவிமரபு நோக்கி, நளனைப் பூம்களைப் பரரினொடும் புல்லினான்
என்றதாம். ஒங்கு பொன் வாயில் - உயர்ந்தோங்கி விளங்கும் பொன்
னால் அமைந்த ஈகரவாயில் என்னலும் ஒன்றும்: பொன் வாயில்
* சடைச்செக்நெல் பொன் விளைக்குந் தன்னாடு
பின்னாக: முன்,

பின்னாக் * (67), ' சேலுற்றவாவித் இருகாடு பின்னொழிய: (945) என்

றமை போன்றது. தேவி - தெய்வத் தன்மை வாய்ந்த தலைவி ; இஃது
அரசன் முதலிய சிறப்பமைந்தோர் மனைவியர்க்கு அரசனால் அளிக்

தேவிப்

பெயராகும்; சித்திரத்

கப்பெற்றுவந்த ஒரு சிறந்த பட்டப்

பட்டம் இரும்கன் நல்கனானே : (8வக. 2567) என்பது காண்க.
பி-ம்.

1. ஈன்மொழியே;

ஸனாங்குத்தன்,

2, முன்னாளைப்,

(59)

நகரின் துயர நிலை

228.

கொற்றவன்பாற் செல்வாரைக் கொல்வான் முரசறைந்து

வெற்றியொடு புட்கரனும் வீற்றிருப்ப--முற்றும்
இழவு படுமாபோ லில்லங்க டோறும்
குழலிபா லுண்டில்வே கொண்டு.
கொற்றவன்

கும்மை,

பால்

செல்வாரை

- ஈளராஜனிடத்துப்

கொல்வான் - கொன்றுவிடும்படி,

அடித்து யாவர்க்கும் அறிவித்து,
றிருப்ப - ஜயம்
இருக்க,

பெற்றவனாகப்

இல்லங்கள்

வொன் றிலும்,
.குழவி- சிறு

படும்

ஆ

குழந்தைகளும்,

தாயின் பாலையும் ஏற்று
இழவு

-

வெற்றி ஒடு

புட்கரனும்

உள்ள

அமாந்

வீடுகள்

ஒவ்

போல்
- சரவு ஏற்பட்டது போல,
பால்

உண்ணா தன

இழத்தல்;

புட்கரனும் வீற்

அரசாட்சியில்

தோறும் - அந்ககரில்

இழவு

போவார்

முரசு ௮றைந்து - மூரசு

இங்குச்

கொண்டு

ஆயின,
சாவு

உண்டில

- தம்

(௮,காவது உண்ண

என்பதைக்

குறிப்பது,

சாவு ஏற்பட்ட விட்டில் ௮ன்று குழந்தை முதல் ஒருவரும் உண்ணா
திருப்பது கண்கூடு,

துக்கததால் தாய்மார் தம் சிறு குழந்தைக்கும்

பாலைக் கொடுக்கவில்லை

துக்கத்தால்

பால்

என்பதாம்.

சுரவரமையால்

தும் பால் அடையவில்லை
அத்துக்கம்

வில்லை.

ஜி த்தி

என்றுங்

கூறப் பெற்றுள்ளமை
இராமபிரான்

இனி, தாய்மார் தம் தினங்களில்

குழவிகள்

எனறும்,
பதம்

கொள்ளலாம்.

அச்சிறு

தம் காயின்

பார்த்

குழந்தைகளையும்
பாலை உண்ண

நாட

இதே கருத்து மைடகுத்தும்

காண்க; நைடதம்.

பிராட்டியோடும்,

சுவைத்துப்

இளய

நகர்ரீங்கு: 44, இஃது,
பெருமானோடும்

ere
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:

எந௩்தாய்
நளனை நோக்கிக் கேட்டனர்.
என்னு தம் தந்தையாகிய
,
என்பதை, எம் தாயே என்று தமயந்தியையும் வடக்? தாய் களிற்றாய்
என்பதை, களனையும்
தனித்தனி
குறித்து
வினவினர்
எனப்

பொருள்

கொண்டாரும்

உளர்.

சந்தம் - அழகு (ரூடா). கழ.ற்றாமரை

என்ற இல் கழல் என்ற குறிப்பால் கழலணிவது

ஆண்மகன் என்பது

சதங்கை

என்று தால் அரசு

களனது

பற்றி,

அரசகுமாரனையும்,

குமாரியையும்

குறிப்பன ஆயின.

களிர் என்பன

இல் பொருள்

கழற்றாமரை,

உவமைகளை

௪தங்கை

ஏற்றுவந்கத

யணி

உருவகங்

களுமாம்,
இச்செய்யுள்,
* ஆண்டைகக
ராரையொடு
வாயிலக
லாமுன், யாண்டையது கானென விசைத்தது மிசைப்பரய் £ (கம்ப.

சுந்தர 2: 5860) என்று பிராட்டி அ.நுமனிடங் கூறியகாக உள்ள
அடையாளச் செய்தியையும், புகார் ஈகரை நீங்கி ஒருகாவத தூரஞ்
சென்றதும் கண்ணகி, கோவலனை நோக்கு, * மதுரை மூதூர் யர?
செனக், கேட்ட செய்இயையும், (சிலப். காடுகாண்: 88-47) இங்கு

கினைப்புறுத்துகின்றது.
2௨0.

(61)

தூயதன் மக்க டுயர்நோக்கிச் சூழ்கின்ற
மாய விதியின் வலிநோக்கி--யாதும்

தெரியாது சித்திரம்போ வின்றிட்டான் செம்மை
புரிவான் றுயராற் புலர்ந்து.
செம்மை புரிவான் - நீ.இ முறைப்படி செங்கோல் ஈட த.இய களன்,
(அவ்வாறு வினவிய), தூய தன் மக்கள் துயர் கோககு-உலக அனுபவ
மில்லா,க களங்கமற்ற தன் மக்களிள் துன்ப, தைத மன த.இற்கொண்டு,
சூழ்கன்ற - தம்மைத் தொடர்ந்து வருகின்ற, வி.இயின் வலி நேோரக்இ -

விதியின
வாடி,

வலிமையுங்

யாதும்

போல் - உயிரற்ற
ஓய்ந்து

௧௬,

துயரால்

புலர்ந்து - துன்பத்தால்

தெரியாது - ஒன்றும் செய்வது

ஒரு

சத்திரம்

௮ நியரமல்,

சித்திரம்

போல, கின் நிட்டான் - செயலற்று

நின றவனானான்.

தூய மக்கள் - உலகில் நிகழும் கள்ளங் கபடம் முதலிய
Bu
குணம்பயிலப்
பெறாக
சுத்தமான
மனமும்
செயலுஙப்
கொண்ட
மக்கள்; சிறு குமந்தைகள் இயற்கையில்
துர்க்குண்ங்கள்
அற்ற

மனமுடையவர்கள் என்ற உண்மை இங்குப் புலப்படுவது அறிக,
மாய வி.இமின் வலி: வித, காம் அறியவெரண்ணாது நம்மின் வலிதாய் *
வந்து, ஈம்மைச் சூழும் தன்மையது என்ப தாம், புரி
கல் - எப்பொழு
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ந்ளவெண்பர்

(௮.து கேட்ட தமயந்தி), கோக்கால் மழை பொழியா கொந்து கன் கண்களால் மழை சொரிவது போல நீர் பொழிய வருந்தி நின்று,

“கொற்றவனே - அரசனே!

குலமகளுக்கு - நற்குலத்துதித்த ஒரு

கற்புடைய மகளுக்கு, குற்றம் இல் காட்சி - குற்றமிலலாக தோற்
றப் பொலிவும், குதலை வாய் - இருந் தா இளஞ்சொற்களையுமுடைய,
மைந்குரையும் .- புதல்வர்களையும், பெற்றுகொளல்
ஆம் - மீண்டும்

பெற

இடம் ஏற்படும்;

கணவனை,

மகள்

பெறல்

மீண்டும்

உரைக்காள
கோக்கு

வழங்கும்,
ஆயிற்று.

கோ

ஆமோ -

பெற

- என்று
- கண்;

காதலை
இழக்.து

முடியுமோ?”

-

(ஆனால்)

விட்டால்

பின்

(முடியாது

கூறினாள்.
கோக்கப்படுவது;

கலைவனான

இது

அந்தக்

குல

என்றபடி)

என்று

மோக்கம்

எனவும்

மழை - உவமை ஆகுபெயராய்க் கண்ணீர் சொரிதலுக்கு
* குலமகளுக்குக் கணவன இருந்தால், பின்னர்ப் புதல்

வரை

அடைய

வேறு

கணவனையடை
தல்

இடமுண்டு;

கணவனே

போய்விட்டால்

கூடாகுதாரகும்

என்றதைக்

மீண்டும்

குறிப்பிட்டு,

கான் உன்னப் பிரியேன்? என்பதை நளனுக்கு அறுதியிட்டுக்
கூறினாள் தமயந்தி என்பதாம். குலமகளுக்கு, என்ற
குறிப்பால்,

நற்குலமகளிர் அல்லாத
அடைவர்

குமயந்தி

என்றதைப்

இரண்டாம்

இழிகுல மகளிரே மீண்டும் வேறு கணவனை
புலப்படுததினள்

சுயம்வரத்தை

என்க.

காடினாள்

இனி,

பின்

என்றது,

தன்

கணவனைத தேடிக் கண்டடையச்
செய்த
ஒர் உபாயமே
அது
என்பதை
நாம்
ஒருவாறு
ஊகித்து
உணர்ந்து
கொள்ளவும்,

அவளது
ஆசிரியர்

அசையாக
தமயந்தி

கற்பின்

வாக்காலேயே

உறுதியை

வுறுத்தி வைத்தாரெனவுங் கொள்ள
மகள் - உயரிய மகளும் ஆம்.
பி-ம்,

1.

குதலைச் சொன்

4. கோச்சா

முன்னறிக்கையாக

குறிப்பில் ஈம்மனோர்க்

கிங்கு

இடந்தருவது காண்க,

அறி

குல

மக்களையும்,

விழிப்பனிப்ப

கொக்க

;

விழிபனியா,

(64)

நளன் மக்கட் பேற்றின் சிறப்பைக் கூறியது

௨௮.

கைதவந்தா னீக்கிக் கருத்திற் கறையகற்றிச்
செய்தவந்தா மெத்தனையுஞ் செய்தாலும்--மைதீர்
மகப்பெரு மானிடர்கள் வானவர்த மூர்க்குப்

புகப்பெருர் மாதராய் போந்து.
(அது

பெண்ணே!

கேட்ட

கருத்தில்

களன்

தமயந்தியை

கைதவம்

நேரக்கி),

நீக்கி. மனத்தில்

* மாதராய்-

வஞ்சனையை

9,
அகற்றி,

கஹை

போக்க,

கலிகொடர்

காண்டம்

அகற்றி - தன்னிடமுள்ள

செய்தவம் எத்தனையும்

கான்
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மற்ற

குற்றங்களையும்

செய்காலும் - செய்யத்தக்க

சிறப்பான தவத்தை ஒருவர் எவ்வளவும் செய் தாரேனும், மை இர் குற்றங்கள் நீங்குவகற்கு இடமான,
மகவு பெறு மானிடர்கள் .
மக்களை

அடையர

மனிதர்கள்,

வானவர்

தம்

ஊர்க்கு - தேவர்களு

டைய ஊரா௫ிய சுவர்க்கத்திற்கு, போந்து - போய்,
புகுந்து வாழும் சிறப்பை அடையமாட்டார்கள் £.
இச்

செய்யுளின்

கருத்து,

மேலும்

தொடர்ந்து

வலியுறுத்தப் பெறுவது

லது

(பிங்.);

மரசு;

ஜெறி ; 70).

* இங்கள்

இரு

காண்க,

கறையிருளை

செய்தவம் . செய்யத்தக்ககான

புக

பெளுர் -

செய்யுள்களிலுக்

கஹஜை -

குற்றம் அல்

நீக்கக் கருதாது”?

(நன்

சிறந்த தவம்; * செய்தவ

மீண்டு முயலப் படும் £ (குறள். 205) ; 'செய்த செய்தவன் சொன்னின்ற
தேயத்தே ” (கம்ப. பால: பாயிரம் ; 5).
மை- குற்றம்; மையறு படி.
வத்து சதக
(மணி. 5:54); * மகப் பெறா மானிடர்......... புகப்
Guar’;
* மயக்குறு மக்களை யில்லோர் பயக்குறை மில்லை தாம்
வரழு
னே * (புறநா. 188) என்றமையுங் காண்க,
புத் என்னும்
நரகத்தில் விழாமற் காப்பவன் என்ற காரணத்தால் புத்திரன் என்ற
பெயர் வந்தது என்பதும் இங்கு கோக்கற்பாலது.
கான் என்பது.
ஈரிடங்களிலும் ௮சைகளாகவும் கொள்ளலாம்.
(65)
பி- ழ்.

294.

2,

பொய்தர்.

8,

மானிடவர்,

4,

மாதராய் போய்,

பொன்னுடைய ரேனும் புகழுடைய ரேனுமற்
றென்னுடைய ரேனு முடையரோ--இன்னடிசில்
புக்களையுந் தாமரைக்கைப் பூநாறுஞ் செய்யவாய்
மக்களையிங் கில்லாத வர்,
£ இன்

அடிசில் - இனிய

(சுவையுடைய)

சோற்றினுள்,

புக்கு

அளாயும் - நுழைத்து,த் துழாவிக் குழப்பும், தாமரை கை - தாமரை
மலர்போலசீ இவந்து அழகாயும் மென்மையாயும் விளங்கும் கைகளை
யும், பூ ராறும்- அத் தாமரை மலர்பேரல மணங்கமமும், செய்ய வாய் -

வந்த வாயையு முடைய, மக்களை இங்கு இல்லாதவர்
உடையர்
களை இவ்வுலகில் பெறு.த மானிடர்) பொன
பொன்னை (அதாவது பொ ளைப் பெரிதும்) அடைந்தவ
புகழ் உடையர் ஏனும் - (பிறரால் பாராட்டப்பெறும்)
யுடையவராயினும், உடையரோ - அடையத்தக்க பேறு
வர்கள் ஆவரோ :

ட "(ஆகார்

என்றபடி),

- குழந்தை
ஏனும் ராயினும்,
கீர்த்தியை
அடைந்த

நளவெண்பா
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செய்யுளுக்கு

இச்

இச்செய்யுளால்,

9.

:

விருந்தாவன

சூடுவார்

செவ்வைசீ

ஒப்பு -

புராணம்

பாகவத

மற்றைச்

மக்கட் செல்வமே

குறிப்பு : ஒரு
செல்வங்களிலும் மேலானது என்பது பெறப்படும்,
&O SSI
அதாவது
ு,
சுபகாரியத் தின் முடிவில் கும்ப திகளுக்க
தலைவன்

களான

குலைவியருக்குப் பெரியோர் மந்தரழமுறையில்

ஆர்

னுஞ் சிறப்
வாதங்கள் பல கூறுமிடத்து, முடிவில் அவை அனைத்தி
மெனக
ேண்டு
அடையவ
மேலும்
நற்புத்.திரப்பேறு
புள்ள தான
இதனா

்,
கூறும் மரபும் இங்குக் கூர்ந்து நோக்கத், தக்கதாகும
லன்றோ,
பெறுமவற்றுள் யாமறிவ இல்லை யறிவறிக்த

(குறள் : 67)

மக்கட்பே றல்ல பிற :

என்று மக்கட் செல்வத்தின் ஏற்றங் கூறினார்
இனி, பூ காறும் செய்ய வாய்
இருவள்ளுவனார்.

தெய்வப்புலமைத்
என்பகுற்குப் பூப்

நாறு
போல் அழகாய் விளங்கும் சிவந்த வாய் எனலும் ஒன்றும்?
ு ”
படைத்த
பல
்
: படைப்புப
இச்செய்யுள்
தல் - தோன்றுதல்,

எனத் தொடங்கும் புறப்பாட்டு, (1856)ஐ.தீ கழுவி அமைந்தது

என்

னலாம்;

(66)
சொன்ன கலையின் றுறையனைத்துந் தோய்ந்தாலும்
என்ன பயனுடைத்தா மின்முகத்து--முன்னம்
குறுகுதலைக் கிண்கிணிக்காற் கோமக்கள் பால்வாய்ச்

995.

சிறுகுதலை கேளாச் செவி.
முகத்து

“இன்

- காண

இனிமைகரும்

களும், முன்னம் குுகு கலை - மூனனே

மூகததை

யுடையவர்

குறுகிய கலைப்பக்க FO Gly

முடைய,
இண்கிணி கால் - சதங்கை
அணிந்த
பாதங்களையும்
உடையவர்களுமான கோ மக்கள்- (தம்) சிறந்த குழந்தைகளின், பால்

வாம் சிறு குதலை
- பால் மணம் கமழும் வாயில் இருந்து பிறக்கும்
சிறிய குதலை மொழிககா,
கேளா செவி - கேட்கப் பெருக மானி
டரின் காதுகள், சொன்ன கலையின் துறை அனைத்தும் கோய்ந்
காலும் - ஆன்றோர்களான
ஆசிரியர்கள் சொல்லிக்
கற்பித்த,
அறிவு

காலும்,

நூல்களின்

என்ன

அடைந்தது
சதங்கை,

வகைகள்

பயன்

ஆகும் 2'

யாவற்றையும்

உடைத்து
(சிறந்த

தலைப்புறங் குறுகி

பயன்

ஆம்

கேட்டு

அ.றிந்துணாந்

- யாது

அகாரது

நல்ல

பயனை

என்றபடி).

அடிப்புறம் அகன்று

பருத்திருப்

பதால், £* முன்னங் குறுகு கலைக் கண்டுணி : என்னப் பெற்றது.
இண்டிணி; ண்டிண் என ஒலிக்கும் ஒசை காரணமாக வழங்கும்
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பெயர்; டமாரம்,

துந்துபி, பம்பரம் என்பது போல,

ஆன்றோர்களாற்

சிறப்பித்துச்

பொருள் கூறினாரும் உளர்,

சொல்லப்பெற்ற

சொன்ன
கலைகள்

கலைஎன்று

துறை - வழி அல்லது பகுதியும் ஆம்.

துறை என்றதற்கேற்ப, தோய்க்காலும் என்று கூறிய கயம் உணரப்
பாலது; தோய்தல் அதிற் புகுந்து பயின்று ஆராய்ந் துணர்தல்.
குதலை - பொருள்
விளங்காச்சொல்; 232;
ஒப்பு: திருச்சிற்.
104

உரை.
பால்வாய் : * பால்டல்
Bul வெய்இடேல் ' (திருஞான.
பி-ழ்.

1.

துறையறிந்தா.

9.

என்ன

வாயொரு
தேவராம்.

பயனுடைத்தா

பாவம்,

என்ன

பாலனிங்கிவ
னென்று
இருவாலவாய்ப் பதிகம்).

மென்பரால்,

பயனுடைத்த

என்ன பயனடைய

வெம்

தென்பாவம்$ பொன்னின்,

தமயந்தி நளனைத் தன் தந்ைத நகருக்கு வருமாறு அரைத்தது
280.

போற்றரிய செல்லம் புனனாட் டொடும்போகத்
தோற்றமையும் யாவர்க்குந் தோற்ருதே--ஆற்றலாய்

எம்பதிக்கே போந்தருளு கென்௫ ளெழிற்கமலச்
செம்பதிக்கே வீற்றிருந்த தேன்.
எழில் கமல செம் ப.இக்கே வீற்றிருந்த தேன் - அழஇய செந்
காமரை மலரான கேரயில் அல்லது இடத்திலே எழுந்தருளியுள்ள
கன் போன்ற

திருமகள்

என்னத் தக்க தமயந்தி,

(௩ளனை

கோக்க),

ஆற்றலாய் - வல்லமை வாய்ந்தோய் ! போற்று அரிய - காப்பதற்கு
அரிதான
(அதாவது)
அளவு
மிகுந்த, செல்வம் - செல்வவ்
களை, புனல் நாடு ஓடும் - நீர் வளம் நிறைந்த கிடத மாட்டினோடும்,
தோற்றமையும்

- நரம் இழந்ததும்,

யாவர்க்கும் தோற்றாது

- அங்குள

ளார். ஒருவருக்கும்
பெரிதாகத்
தோன்றாது;
(ஆதலின்)
எம்
குண்டினபுரத்திற்கே,
அந்தக்
தந்தையின்
ப.திக்கே - எங்கள்
போந்து அருள்க என்றாள் - 8ீங்கள் வந்.தருள்வீராக!' என்னு கேட்டுக்
கொண்டாள்.

கமயந்இக்குத் தேன் என்றது, தேன் போனற சொல் இனிமை
இங்குச் சொல்
yo அருமையும் நோக்கி என்க. (175). தேன,
லுக்கு உவமையாகுபெயராய், ௮.தனை மொழியும் ,கமமந்திக்கு ஆகிய
(68)
கா.கலின் இஃது இருமடி. ஆகுபெயராம்.
பிஃ- ழ்.

1,

புனனாடோ

9. தோற்றதவு
வேந்துக்குத்

டெத்தனையும் : னாடொடும்

மன்னர்க்குத்

தோர்றாுமோ--ஆற்றலாம்,

5. போந்தருள்க வென்று.

கூடத்,

தோம்றாுமோ;

தோற்றதவும்

நளவெண்பா
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237.

துரைத்தது

உடன்படா

நளன் அதற்கு

சினக்கதிர்வேற் கண்மடலாய் செல்வர்பாற் சென்றி
எனக்கென்னு மிம்மாறிறங் கண்டாய்--தனக்குரிய
வேர்பறித்து

தானந் துடைத்துத் தருமத்தை

மானந் துடைப்பதோர் வாள்.
(களன் தமயந்இயை நெரக்இ), * சின கர் வேல் கண் மடவாய் கோபிப்பது போன்று கரணங்களை வீசும் வேல் ஒத்த கண்க
யுடைய பெண்ணே ! செல்வர் பால் சென்று - (ஏழ்மை நிலையில்)
என்னும் இ மாற்றம் -

ஈ எனக்கு

பொருள் பெற்றவர்களிடம் போய்,

இச்சொல்,

சொல்லும்

எனக்குப் பொருள் கொடுப்பாயரக ! என்று

தானம் துடை த்து - நிலையை

தனக்கு உரிய - ஒருவனுக் குரியதான,

அடியோடு ஒழித்து, தருமத்தை வேர் பறித்து - ௮ற,தை
மானம் - தன்

காந்தெடுத்து,

ஆகிய

வேரோடு

போன்றது

ஆகும் ',

குணத்

பெருமைக்

ஒப்பற்ற

ஓர் வாள் - அழித்து ஒழிப்ப கான

தையும், துடைப்பது
ஒரு வாளே

மதிப்பு

கண்டாய் : முன்னிலை அசை,

தானம் என்பதனை, ஈகை என மங்கிப் பொருள் கூறினாரும்
இனி, கருமம் என்
உளர்; தானம், ஸ்.தானம் என்பதன் திரிபு,
பதும் தன் கடமை என்பதை உணர்த்தும் ஓர் fur Our er
யுடையது

என்க,

அதனையும்

மயங்கி,

பிறாக்கு

என்றதுபோல.

எழும்போது
தோன்றும்.

வேல்;

கோபத்தில்

அது
கண்ணிற்
நிப்பொறி
ஈ: ஈதல் - இழிந்தோனுக்கு

அளிப்பது;
இழிந்தோ

Anse Gr

இஃது,
னொப்போ

தால் அறியக்கடககும்,

* இவுக்கு

°F

தா,

மிக்கோ
இரத்தல்

கொடு,

அளிப்பதைக்

தன் மதிப்பு அல்லது
மதிப்பு,” (நாலடி. 994)

குறிப்பர் ஒரு கலர். மானம் - (இங்குத்)
கெளரவம்; * நன்றேகரண், மானமுடையார்

கண்ணொளி

சிறி

தெறிப்பது போன்று
இரங்கி
உயர்ந்தோன்

எனு

மூன்று

முறையே,

ஸிரப்புரை'

(நன்.

407)

இழிவானது

என்பது:

என்ப

நீரென் நிரப்பினும் நாவிற்

இரவி ஸனிளிவந்து இல்?”
(குறள். 7066);
இரந்துமுயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து

கெடுக

வுலகியற்றி யான்.

(குறள். 7089);

ஈயென விரத்த லிழிந்தன்று ' (புறநா. 204 என்பனவற்றுலும்
பிறநீ.இி நூல்களாலும் விளங்குவன காணலாம். இ.கனாலன்றோ தமிழ்
மூ. தாட்டியாரும், * ஏற்ப இகழ்ச்சி * எனச் கட்டளையிட் டருளினார்

அறிந்து

கண்டாய் - ரீ இதனை
கொள்ள லும் தகும்.
பி-ம்,
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கொள்வாயாக!

1, கண்மடகாய் செல்வர்பாற்

எனப் பொருள்

சென்றங் கெனக்கென்னு மேமாப்

புக் கண்டாய்_தனக்கநிய,

8. தருமத்தை
4.

238.

மானகு

வோரிந்த; வேரறுச்சு,

சதைப்பதோர்

வாள்,

(69)

மன்னராய் மன்னர் தமையடைந்து வாழ்வெய்தி
இன்னமுதந் தேக்கி யிருப்பரேல்--சொன்ன
பெரும்பே டிகளலரேற் பித்தரே
ர
அரும்பேடை மானே யவர்.

(மேலும் ஈகளள் தமயந் இயைநோக்இ), ஒஅரும் பேடை மானே-சறந்த
பெண் மான் போன்ற பெண்ணே ! மன்னர் ஆய் - தாமும் அரசர்
களுள் ஒருவராய் இருந்தும், மன்னர் தமை அடைந்து - தம்மை ஒத்த
மற்றொரு

மன்னரைப் போய்த் தஞ்சம் போல

தம் தேதக்9 - அவர் அளிக்கும் இனிய
கும் வயிற்றை

நிரப்பிக் கொண்டு,

அடைந்து,

இன்

சுவையுள்ள உணவை

வாழ்வு

அமு

உண்டு

எய்.இ இருப்பர் ஏல் - தம்

உயிர் வாழ்க்கையைப் பெற்று இருப்பாரானால், அவர் - அத்தன்மை
யில் உள்ள அவர், சொன்ன - ஆன்றோர் அறிந்து கூறிய, பெரும்

பேடிகள் - ஆண் தன்மையற்ற பெரிய பேடிகளே ஆவர், அலர் ஏல் £
அவ்வா றல்லரேல், பி.த,தரே ௮ன்றோ - அவர்கள் பி துதர்களே ஆவர்
அல்லவோ?
பேடை ; இச்சொல் பெரும்பாலும் பறவையின் பெண்ணுக்கு
இது, சில விலங்குகளுக்கும் வருவதும்
வழங்கும் மரபுப் பெயர்,
கொம்போடே: (கலித். 174 உரை).
பேட்டின
எருமையாகிய
1
உண்டு;

அமுதம் - உணவு அல்லது சோறு;

(பிங்); ௮மிர்,தம் என்னும் வட

சொல்லின் இரிபு ; உணவு உயிரைக் காப்பதற்கு உதவு,கலால், சிறப்
தன்மையை அளிக்கவல்ல தேவர்
பின்பாலாய் என்றும் இறவாக்
,தான் தேடிய, அல்
அமிர்,த,த்இற்கு ஒப்பாகக் கூறப்பெறுவ,தாகும்.
தனக்கு

ல.து

உரிய

உணவை

உண் ணுதல் என்னும்

சிறப்பின் றி

அருந்து,தலால், மானமின்நி வயிற்றை நிரப்பிக் கொள்ளு தல் ஆம்
என்னும் இழிவுகிலை தோன்ற, * இன்னமுகக் தேக்கி ' என்ற சொழ்

களாற் குறிப்பிடப்பெற்றது.
புக்கள்

குன்றிப்

பிறவி,

bar—14

பேடி: ஆணுக்குரிய அங்க அமைப்

பெண்ணுறுப்பு nee

தோன்றும்

ஓர் அவலப்
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2 Borgeysorum.
மிக்க வெஞ் சமத் திடை வெருவி யேோரடினா,
ஒக்கதுன் புறத,கனணி யுலகில் வாழு,

புக்குவேட் டகத்தினி லுண்ணும் புன்மையோர்
மக்களுட் பகடியென் றுரைக்கும் வையமே; என,

(நைடதம்) ஈகர்ரீங்கு : 77 இல் களன் கூற்றாக அமைந்துள்ள தும்
இங்கு

கோக்கற் பாலகதாம்.
பி-ழ்.
1. மன்னரை மன்ன ரடைந்தவர்கள் வையத்துள்,
மன்னசாய் மன்னர் தமையடைய
2.

வாரழ்வுகொண்
,

மூன்னடி9 ஓண்டாய் இருப்பார்கள்,
இன்னமாதங்

கொண்டாங்

இருப்பரேல்,

9. பெரும்பே டியரலரேற் பித்தரே கண்டாய்;
பெரும்பேடி

யல்லாவாய்,

(70)

"தமயந்தி மக்களையேனும் தன் தந்தையிடம் அறுப்பலேண்டிக்கொண்டது

239.

செங்கோலா யுன்றன் றிருவுள்ள மீதாயின்:
எங்கோன் விதர்ப்ப னெழினகர்க்கே--நங்கோலக்
காதலரைப் போக்கி யருளென்௫ள் காதலருக்
கேதலரைப் போல

வெடுத்து.

(அவ்வாறு களன் கூறத்

தமயந்தி), காதலர்க்கு - தன் அன்பிற்

குரிய மக்களுக்கு, ஏது ௮அலரைப் போல
வது

அனுதையரைப்

போல,

- ஆதரவு

எடுத்து - அவர்கள்

அற்றோர்,

௮.தா

நிலையைத்

தான்

முன்னிட்டு எடுத்துக்கொண்டு, * செங்கோலாய் - செங்கோல் மன்
னனே ! உன் தன் இரு உள்ளம் ஈது ஆயின - உமது இருவுளப்
பாங்கு இதுவே

எங்கள்

ஆனால்,

தந்தயான

எம்

விதர்ப்ப

கோன்

விதர்ப்பன்

மன்னன்

எழில் நகர்க்கே -

செல்வச்சிறப்புடைய

நகராகிய குண்டின புரிக்கே, நம் கோல காதலரை - ஈமது அழ௫இய
அன்புக்குரிய குழந்தைகளை, போக்கு அருள் என்றாள் - போகச்
செய்,தருள்வீராக !* என்று நளனைக் கெட்டுக்கொண்டாள்.

. ஏதலா்: ஏது அலர் எனப்பிரிக்க; துணையற்ற அகாதையர்;
ஏதிலர் - அயலார் அல்லது பகைவர் என்த பொருள் கொண்டார்
சில்; ஏதலன
- அயலான்; பெரியதிருமொழி. 127: 4; 5.8:/7.
ஏது - துணைக்கரணம் 3 (திவா) ; என்டமைபோல. திருவுள்ளம்:
திரு

என்பது

அரசர் முதலிய

(வழங்கும். சிறப்புச்

சொல்;

பெரியோர்க்கும்

தெய்வத்திற்கும்

₹* மன்னன் தஇிருமுன்னர் வைத்தலுமே?

என்று முன் (96)-இல் கூறியுள்ளதையும் நோக்குக,
பி-ழ்.

4, எதிலரைப்போல,

Sled)

8. கலிதொ௩ீர்
நளன் தன்மக்களை

240.

காண்டீம்

ell

அனுப்ப உடன்பட்டது.

பேதை பிரியப் பிரியாத பேரன்பின்
காதலரைக் கொண்டுபோய்க் காதலிதன்--தாதைக்குக்
காட்டுநீ யென்றான் கலங்காத வுள்ளத்தை
வாட்டுநீர் கண்ணிலே வைத்து.

(அது கேட்ட களன), கலங்காத உள்ள ததை - எதற்கும் கலங்
காது இடங்கொண்ட தன் மனத்தை, வாட்டும் - வருத்தி வாடச்
செய்யும், நீர் - நீர்ப் பெருக்கை, கண்ணிலே வைத்து - தன் கண்
களிலே வெளிக்காட்டாமல் அடக்கி வைத்துக்கொண்டு, * பேதை தமயத்தியானவள், பிரிய,- பிரிய நினைத்தும், பிரியாத - அவலை
விட்டுப் பிரியாத

கான,

பேர்

அன்பின் - பெரிய அன்பினுக்குரிய,

காதலஸர - எம் மக்களை, கொண்டு போய் - அழைத்துக் கொண்டு
போய், காதலி கன் தாகைக்கு - என் கா.தலியாகிய இத் தழயந்இயின்
தந்தைக்கு, நீ காட்டு என்றான் - £ காட்டுவாயாக"; என்று தன்னரு

கிருந்த ஓர் ௮ந்கணனுக்குக் கூறினான்,
பிரியப்

பிரியாத

பேரன்பு:

தமயந்தி தன் மக்களைப் மிரியக்
கருதினாலும், அவள் ௮னபு அவர்களைவிட்டு நீங்காது என்பதை
நளன இங்கு உணாந்து கூறியது. கலங்காக......... நீர் கண்ணிலே
வைதீது: இது தன செல்வப் பெருக்கைப் பிரிந்தும் ௮.தனால் சிறிதுங்
கலங்காத வலிய உள்ளமுடைய ஈளன், கன் மக்களைப் பிரிவதில்
அடைந்த துயரகிலையைப் புலப்படுத்துகின்றது.
இது, “கடந்து
ளோர்களும்
கடப்பரோ
மக்கள் மேல் காதல் £ (நைடதம் தேவி
யைக் கண்ணுற்ற: 75) என்ற பாடலை நினைப்பூட்டுகன்றது, தமயக்
தியும் நளனும் தன் மக்களிடததுப் பிரியாத
பேரன்புடையவர்
என்பது

பின், 849,

245,

244-9

பாடல்களால்

விளங்குவன

காணலாம்.
களன் தனமக்களை விதர்ப்பன் நகருக்கு அழைத்துச்
செல்லுமாறு ஓர் ௮௩, தணனை ஏவினான் என்பது பின்வரும் (945) ஆம்
பாடலால் அ.நியலாம், ஆனால், முதனூலாகிய ஈளோபாக்யரன த்தும்,
தமிழ் நைடதத்திலும் களன் தன் மக்களைத தன் தேர்ப்பாகன் மூலம்
அனுப்பினான்

எனக

காணப்பெறுகினறது.

இது,

பாட்டுக்கு அடியிற் குறிப்பிட்டுள்ள மிகைப்பாடலாலும்
வது கர்ண்க,
அ.தீதேர்ப்பாகன் பெயர் வார்ஷ்ணேயன்

49-ம்

விளங்கு
எனவும்,

அவன் ஈளன் மக்களைக் குண்டினபுரத்தில் பீமராஜனிடம் விடுத்துப்

212.

். . நளவெண்பா

5

மன்னன் ருதுபன்னனை அடைந்து
பின், அயோ.
வேலையில் அமர்ந்தான் எனவும் அந்நூல்கள் கூறும்.
1. பேதை பிரியப் பிரியாதே யான்பு௧க.

பிம்.

2,

கொண்டுபோய்க்

8.

கலங்காத

காறிகை

தன்.

வெள்ளத்சை,

மக்களின்

(72)

பிரிவாற்றாத் தூயரநிலை.

241. தந்
த திருமுகத்தை நோக்கித் தமைப்பயந்தாள்
இந்து முகத்தை யெதீர்நோக்கி--எந்தம்மை

வேருகப் போக்குதிரோ வென்றுர் விழிவழியே
ஆ௫ருகக் கண்ணீ ரழுது.
(அதுகண்ட

௮ம்மக்கள்

இருவரும்),

நோக்கி - தம் தந்தையாகிய களன்
பயந்தாள்

- தம்மைப்

,தந்த

இருமுகத்தைப்

பெற்றெடுததவளான

இருமுகததை

பார்த்து, தகமை

தமயந்தியின்,

முகத்தை . முழு மதிபோன்ற பொலிவுடைய முகத்தையும்,
கோக்கி - நேரிட்டுப் பார்த்து, விழி வழியே கண்ணீர் ஆனு
தம் கண்களின் வழியாகக் கண்ணீர்

ஆறுபோலப்

பெருக,

இந்து
எதிர்
ஆக -

அழுது

அழுது கொண்டு, :எம் ,தம்மை - எங்கள, வேறு ஆக போக்கு இரோ
என்றார் - நீவிர் வேறாக விட்டுப் பிரிந்து போகிறீர்களோ 7” என்று
கெட்டனர்.
துக்கத்தில்
அழுகை
வருவதும்
கண்ணீர்
பெருகுவதும
இயல்பு. இங்கு ஆறாக என்றது, அக்கண்ணீர்ப் பெருக்கின் மிகு.இ
குறிப்பதாம்.

பயந்தாள் - பெற்றவள்;

நற்றாய்

ror

Sr,

6 எழு

கரிய இருமேனிக் கருங்கடலைசீ செங்கனிவாய்க் கோசலை யென்பாள்
பயந்தாள் '; (கம்ப. பால. குலமுறை : 0); * நூணம் பயந்.த மாணமர்

குழவி ”; (கல்லாடம் 5 : 76).

பி-ம்.

1. தர்தை மலர்மூகத்தை...
8.

242,
..

தமயந்தியின் முகத்திற்கு இந்து; 993,

வேறாகப்

போதிரோ.

9, இந்த முகத்தி னெழினோக்?,
4.

ஆருக்கி்,

அஞ்சனந்தோய் கண்ணி லருவிநீ ராங்கவர்க்கு
மஞ்சனநீ ராக வழிந்தோட--0நஞ்சுருகி
வில்லிலிடா மெல்லிடையாண் மக்களைத்தன் மார்போடும்

...... பூல்லிவிடா நீன்ருள் புலர்ந்து.

(73)

-

9, கலிகொடர்

காண்டம்'
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வல்லி விடா மெல் இடையாள் - பூங்கொடி. உவமையில் விட்டு
நீங்காத, அதாவது பூங்கொடி. போன் ற மென்மையரன இடையுடைய
கமயந்தி, அஞ்சனம் தோய் கண்ணில் - மை எழுதப் பெற்ற தன
கண்களிலிருந்து, அருவி நீர் - அருவிபோற் பெருகிய கண்ணீர்,
ஆங்கு - அப்போது, அவர்க்கு - அம்மக்களுக்கு, மஞ்சன நீராக குளிப்பாட்டு நீர்போ லர், வழிந்து ஓட - அவர்கள் உடல்களில்
விழுந்து வடிந்து ஓடும்படி, மக்களை அக்குழந்தைக்ளை, தன் மார்பு
ஓடும் - தன் மார்பினோடும், புலர்ந்து . வாடி, புல்லிவிடா கின்றாள் கழுவிக்கொண்டு கிற்பாளாயினள்மஞ்சனம் - நீராட்டம் அல்லது அபிடேகம்,
வல்லிவிடா;:இங்கு
விடா என்பது பெயரெச்சம்,
புல்லிவிடா: இங்கு விடா என்பது
வினையெச்சம், கண்ணினிரினாற் கழுவுதல்; (கம்ப. அமோத. குகப் :

59; ஆரணிய, 7774.
ஒரு பிரதியில் இதன்பின்
மாக உள்ள து,

அடியிற்காணும்

ஒரு பாடல்

௮௧

மலர்க்குழலி கோழியர்ல் மந்தரிக டம்மால்
விலக்கத் தவிரா.த வேந்தன் -- நலக்கணுறக்

கண்டுபோய்ச் சூதன்வசங் காட்டிக்கன் காதலரைக்
கொண்டுபோ கென்றான் குறித்து.
பிஃ ழ்.

8,

வல்லிவிடா

மக்களை

248,

மெல்லியறன் ; ுண்ணிடையாள்.

ஒரு மறையோன்

(74)

அரைத்துச் சென்றது.

இருவ ௫யிரு மிருகையான் வாங்கி
ஒ௫வன்கொண் டேருவா ஜஞொத்து--வருமறையோன்
கோமைந்த ஜனேடிளைய கோதையைக்கொண் டேசினான்
விம னகர்க்கே விரைந்து.

வரு மறையோன் - அவர்களுடன் போந்த ஓர் அந்தணன், இரு
வர் உயிரும் இருகையரல் வரங்கி - அந்த கள தமயந் இயர் இருவர் உயிர்
களையும் தன் இருகைகளாலும் பற்றி எடுத்துக் கொண்டு, ஏகுவான்
ஒருவன் ஒத்து - செல்லும் ஒருவனைப் போன்று, கோ மைந்தன் ஓடு
இம
கோதையை
- அவ்வரச குமர்ரனோடு அவனுக்கு Qoru
சகோ

தரிமரன

பெண்ணை,

வீமன்

நகர்க்கு - வீமரசஜன் கலைககரான

நளவெண்பா

$14

- விரைவரக

ஏஇஹன்

கொண்டு

விரைந்து

குண்டினபுரிக்கு,

சென்றான்.

அழைத்துக்கொண்டு

மக்ககாத் தாய் தந்தையர் தம் உயிர் போலக் கருதுதல் ; ஒப்பு.
மன்ன னின்னுயிர் வழிக் கொண் டாலென! (கம்ப. பால. கையடைப்:
இட); : 6தவருந் தொழுகழ.ற் சிறுவன் முன் பிரிவ தார் ஆவிவந்
தென்னவந் தரசன்மா டணுகினான் ' (கம்ப, பால. எதுரகோட் :89..
ஒருவன் என்பது
இங்கு
னொத்து
கொண்டேகுவா
ஒருவன்
போன்று
றிப்பது
கு
காலனைக்
உயிரைக் கவர்ந்து செல்லுங்
பாடங்
என்று
றயோன்,
௮௬மை
தொனிக்க APUG) காண்க,
தளை
து
சர்குறைந்
கொண்டாரும் உளர். அது வெண்பாவுக்குரிய
தட்டுதலால் ௮.து பாடம் அன்று.

குமாரனுக்கு

நள தமயந்தியரின்

இந்திரசேனன் என்பதும், குமாரிக்கு இந்திர சேனை
பெயர்கள் என்பன முதனூலால் அ .நியப்பெ_றுவன.
பிஃம்.

2:

-பிரிகன்ற.

4,

நிருாகர்க்கு

வீமன்

மீண்டு,

வீமன்

(75)

நிருஈகர்க்கே மீட்டு;

244.

என்பதும்

காத லவர்மேலே கண்ணோட விண்ணோடும்
ஊதை யெனரின் நறுயிர்ப்போட--யாதும்
உரையாடா துள்ள மொடுங்கினான் வண்டு
விரையாடுந் தாரான் மலிந்து.
வண்டு விரையாடும்

ரீராடும் மாலையுடைய

காரான் - வண்டுகள்

நளன், காதல்

குரிய ௮ம்மக்கண் மீது, கண்
உயிர்ப்பு - பெரு

மூசச௬,

விண்

அவர்

ஓட- கன்
ஓடும்

தேனிற்

குளித்து

மேலே - தன் அன்பிற்

கட்பார்வை

ஊத

என

செல்லவும்,
ஓட - வானில்

ஓடும் பெருங்காற்று என்னும்படி
ஓடவும், கின்று- அவ்விடத்
இலேயே
ஏங்கி
நின்று,
யாதும்
உரை
ஆடாது. ஒன்றும்
பேசாமல்,
உள்ளம்
மெலிந்து
ஓடுங்கினான் . மனம்
ஓடுங்கிச்
சோர்ந்து போனான்.
இது மக்களைப் பிரிந்ததால் களன் கொண்ட துயர நிலையைத்
தனியே கூறியது.
நின்று என்பைத ஊதை யென என்றதோடு
இயைத்து ஊதைக் காற்று என்று சொல்லும் நிலையில் இருந்து
என்றும், உரையாடாது நின்று உள்ளம்
ஒடுங்கினான்
என்று

இயைத்தும்

பொருள்

கொள்ளாலாம்,

ஒடுங்குதல். சுருங்குதல்,

8. கலிதொடர்
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ஊதை -வாடைக்காற்று;
(117),
உரை
ஆடாது - பேசாமல்;
சொல்லாடா நினளறாள் ? (நிலப். 78 : 9) என்பது போல.
பிம்.

1:

காதலார் கம்பின் கண்ணோட
காத

லவரோடே

9. உரையாடா

கண்ணோடே

விண்ணோயே,
விண்ணூடே.

துள்ளங் கலங்கினான்; தள்ள மடங்இனான்.

(26)

நளதமயந்தியர் ஒரு பாலைநிலத்தைக் கண்ணுற்றது

245.

சேலுற்ற வாவித் திருநாடு பின்னொழியக்
காலிற்போய்த் தேவியோடுங் கண்ணுற்ருள்--ஞாலதஞ்சேர்
கள்ளிவே கத்தரவுங் கண்மணிக டாம்பொடியாய்த்
துள்ளிவே சின்ற சரம்.

(நளன்) சேல் உறற வாவி இருகாடு பின் ஒழிய - சேல் என்னும்
கெண்டை மீன்கள் உள்ள தடாகங்கள் நிறைந்த அழகிய அல்லது
செல்வம் மிகுந்,த தன் நிடதநாடு தன் பின்னே நிற்பதாக, தேவி
ஓடும் - தன் மனையாளாகய தமயந்தியோடும், காலில் போய்- கால்
நடையாக நடந்து, கள்ளி வேகத்து- கள்ளி மரங்களின் வெப்பத்
தின் கடுமையால், (அரவும் - அங்கு வாழும் பாம்புகளும், கண்
மணிகள் தாம் பொடியாய் - அவற்றின் கண்களில் உள்ள மணிகள்
போனற
விழிகள் தாம் பொடியாகக் தெறித்து விழ, துள்ளி
வேகின்ற- துடி.க்து உடல் வெந்து போனற,
ஞாலம்
சேர் நாட்டையடுக்த, சுரம்- ஒரு
பாலைநிலக்ைக,
சணா
உற்றான் கண்டான். .
,இருநாடு பின்னொழிய: ஒப்பு)
“சடைச்
செந்நெல்
பொன்
விலக்கும் தன்னாடு பின்னாக? (68); “பொனவாயிற் பின்னாகப்
போயினான் ? (997). கள்ளி : பாலை நிலதஇற்குரிய வெப்பம் மிகுக்த
ஒருமரம்)
கம்ப,
பால.
தாடகைவதைப்:8.
கலிங்கத்துப்பரணி :
காடுபாடியது :8.

பாலை நிலத்தில் கொடிய

வெப்பழமுடைய

கள்ளி

மரங்கள் அடர்ந்திருக்கும்; ௮ந்நில வெம்மையாலும், அம்மரங்களின்
வெப்பத்தாலும்

பொடித்து

அங்கு

௨௧,

அவை

நிலையை யடையும் என்பன
பி-ழ்,

வாழும்

பாம்புகள்

துள்ளிக்

தம்

துடித்து

வெந்து

அழியும்

இதனால் அறியப் பெறுவ காம்,

4. சேலுலவும் வாவித் திருநாடும் தான்கடந்து.
| 3.

கண்மணிகள்

கள்ளிவே. கத்தரவின்

த

கண்மணிகள், கள்ளவே. கத்தரவின்..

(22
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கலி ஒரு பொற்புள்ளாய்

அங்குத் தோன்றியது

246. கன்னிறத்த சிந்தைக் கலியுமவன் முன்பாகப்

பொன்னிறத்த புள்வடிவாய்ப் போந்திருந்தான்--நன்னெறிக்கே

அஞ்சிப்பா ரீந்த வரசனையுந் தேவியையும்
வஞ்சிப்பான் வேண்டி வனத்து.

நல்

கெறிக்கே

அஞ்சி - நல்ல

நீது

பயந்து,

நெறிக்கே

ஈந்த-குன் நாட்டைப் புட்கரனுக்கு அளித த,

அரசனையும்

பார்

கவியை

வனத்துயும் - நளனையும் அவன் தேவியாகிய தமயந்தியையும்,
Cw ayia
அக்கானிடத்து, வஞ்சிப்பான. வேண்டி - வஞ்சனையால்

விரும்பி, கல்
கேடிழைக்க
குன்மையான இதயமுடைய

சிந்ைத - கல்போன்ற
நிறத்த
கலிபுருடனும், அவன் முன்பு

வலிய
ஆக -

அ௮க்த களன் எ.இராக, பொன் நிறத்த புள் வடிவு ஆய்- பொன்னிறவு
வடிவாக, போந்து இருக் தான - அங்கு
ஒரு பறவை
கொண்ட
வந்திருந்தான்.
நன்னெறிக்கே...... ரீந்த: சூது ஆடுவதாக இயைந்து கோற்த
பின், தான் இழந்த நாட்டைக் கொடாதிருந்தால் ௮.து சொன்ன
சொல் தவறிய ஒழுக்கக் குறைவை உண்டாக்கும் ஆதலால், அவ்
வாறு மாறி நடக்க அஞ்சிச் சூதில் இழந்த காட்டையும் மற்ற
உரிமைகளையும் புட்கரனுக்கு அளித்தான் என்பதாம். கன்னிறத்த
அதாவது இரக்கமற்ற
இல்லாத
சந்ைக-கல்போல ஈரப்பசை
உள்ள இதயத்
அம்மார்பினுள்
மார்பு)
நிறம் என்பது
இதயம்.
பொன்னிறத்த புள்-பொன்
இற்கு இடவாகு பெயராயிற்று,
னிறமான ஒருவகைப் பறவை, நைடகுத்திலும் இந் நூலிலும் சிலர்,
இப்புள் அன்னப் புள் என்று தம் உரையாற் கூறியுள்ளார்.
அவ்வாறு கொள்ள, இந்நூல், களோபாக்யானம், நைடதம் ஆ௫ய
மூன்றிலும் ஆதாரம் ஒன்றும் இல்லாமையால், ௮து பொன்னிற
போந்து
மான ஏதோ ஒரு பறவை எனவே கொள்ளப்பெற்றது.
போதல் கொள்ளலாம்;
என்பதற்கு வந்தடைந்து என்றும்
வந்தடைகல், சேறல்; (பிங்), போதர்-வா என்ற முன்னிலையில்
இப்பாடலின், பிரது பேதமாகக் : கருங்கலி
வருதலுங் காண்க,

யின் முன்னோனும்......போந்இருந்தான் ? என்ற

பாடம் . இருப்ப

உள்ளபடி,
௩ளோபாக்யான த்தில்
முதனுலாகிய
கால், YS
இட
(oar Ce aiid என்பதற்குத் துவாபரனும் எனக்கொள்ள
மா தல் இங்கும் நோக்கத்தக்கது; மேலும், 9792இல் * தமயனுடன்
கூடி ? என்றதில்

கமயன்

என்பது

அத் துவாபரனே

என்ப தாம் ;

9, கலிதொடர்

காண்டம்
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இதனால் முன் (189) உரையிற் குறிப்பிட்டபடி. அச்செய்யுள், கலியி
னுடன் வுக்கு: துவாபரன்
எனபவனையே
என்பது இ.கனால் வலியுறுவதும் காண்க,
பிம்.

Ll.

குறித்துக் கூறியது

சிந்தைக் கடுங்கலியின் முன்னோனும்.

2. புள்ளாஇப் போந்திருந்தான்--ஈன்னெறிக,

:

8... கஞ்டிப்பார் காத்த,
அப்பொற்புள்ளைத்

947.

டி
தமயந்தி

ரட்ட.

i

oe

தேன்பிடிக்குந் தண்டுழாய்ச் செங்கட் கருமுகிலை
மான்பிடிக்கச் சொன்ன மயிலேபோல்--தான்பிடிக்கப்
பொற்புள்ளைப் பற்றித்தா வென்௫ள் புதுமழலைச்
- சொற்கிள்ளை வாயா டொழுது.
தன்

பிடிக்கும்
- வண்டுகள் பற்றிக்

கொண்டிருக்கும்,

குண்

துழாய் - குளிர்க்த துளசிமாலை yoo 5, செம் கண்: ௧௬. மூலை சவந்,த கண்கக£ாயுடைய
கரிய மேகம் போன்ற இராமபிரானை,
மான் பிடிக்க
சொன்ன (மாய மாரீசனுன); பொன்
மானைப்
பிடித்துத் தரச்சொன்ன, ம்யிலே போல்- மமில் போன்ற அழகிய
சாயலையுடைய
தாப்பிராட்டியைப் போல, புது மழலை சொல்
கள்ளை
வாயாள் -புஇிய மழலைச்
சொல்
பேசும்
இிளிப்பிள்கா
தொழுது -(தன்
தமயந்தி,
வாய்ச் சொற்களையுடைய
போன்ற
கணவனான
நளனை) வணங்கி, தான் பிடிக்க- தான்
கையாற்
பிடித்து விகாயாட,
பொன் புள்கா- பொன்னிறமான இப்பற
பற்றி கா என்றாள்- பிடித்து எனக்குக் துருவீராக /?
வையை,
என்னு

கேட்டுக் கொண்டாள்.

மொய்தி
நாடி என்ட
$தன்......துழாய்: நறுமணத்தை
செங்கட் கருமுகில்துக் கொண்டிருக்கும் துளசி என்பதாம்.
இது இல் பொருள் ௨ வமையில் முரண்கொடையில் வநகத உருவக
அணி. மயில்- உவவையாகு பெயராய்ச் ச தாப்பிராட்டியைக் குறிப்
சொற்
*தேன்பாடும் தார்களன் * (2.
தேன்- வண்டு;
பது,
உரை
மாற்றியும்
என
வாயாள்
இள்&ர் வாயாள் : இள்௯சச சொல்

கொள்ளலாம்.

இராமபிரான்

இருமாலின்

அவதாரம்

ஆதலின்,

துழாய் மாலை இராமபிரானுக்கும் கொள்ளப்
அ,த.திருமாலின
* சென்றவழி -மிண்றளவுக்
இனி இராமபிரான்,
ட...
துளவகாறும் ? (வி. பர. அருச்சுனன் றிர்,த,த : 85) எனச் சிறப்பிக்கப்
'பெற்றமை இங்கு நோக்கத்தக்கது... இக் நாலைப். போல, : தமயந்தி
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அக்தப் பொற்புள்ளைப் பற் றி விளையாட விரும்பிய தாகவே தமிழ்
அப்
நைடதமுங் கூறும், ஆனால், நளோபாக்யான த்தில் களன்
்
விரும்பிப
வே
புள்ளப்பற்றி உண வாக்கிப் பசிஇர்தீதுக் கொள்ள
:
பிடிக்கச் சென்ற தாகக் கூறுவது காணலாம்.
சரிதம்

குறிப்பு --இராம

காலத்தாற்

சரிகத்.இற்குக்

இந்கள

பெரிதும் பிற்பட்டே,த எனினும், அது

ஈம்

பிரசித்தமாக

நாட்டிற்

வழங்கப்பெறும் சிறப்பு கோக்க, பிராட்டி, மான் பிடிக்கச் சொன்ன
நிகழ்ச்சியை இங்கு நம்மனோர்க்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாக அழகுற
அமைத்து ஆசிரியர் <3 Dey FDOT TOs.
2, மமில்போலத்தான்பிடித்தப்.
1. செங்கட் ஒருமால்.
(79)
8. சொற்இள்ளை யன்னு டொழுத.

பி-ம்.

நளன் அப்பறவையைப்

248.

பிடிக்க முயலுதல்

பொற்புள் எதனைப் பிடிப்பா னளன்புகுதக்
கைக்குள்வரு மாபோற் கழன்நோடி--எய்க்கும்
இளைக்குமா போல விருந்ததுகண் டன்றே
வளைக்குமா றெண்ணினுன் மன்.
பொன்

புள்

அதனை

- பொன்னிறமான

அப்பறவையை,

(பிடிப்பான் - பிடிக்கும்
பொருட்டு,
களன் - களசசக்கரவர்த்இ,
புகுகு- அதன் அருகிற் செல்ல, (அது) கைக்கு உள் - அவன்
கைகளுக்குள்ளே,

வருமா

போல் -வந்து

அகப்படுவது

போலே

இருந்து, கழன்று ஓடி - அங்கிருந்து விலக ஓடி, எய்க்கும் இலைக்
கும் ஆ போல-மெய்வருந்தி இளைப்புற்றது போல,
இருந்தது
கண்டு. அது பின் ஓரிடத்தில் இருந்ததைப் பார்த்து, மன் அவ்வரசன், வளைக்கும் ஆறு எண்ணினான் - அகனை
வளத்துப்
பிடிக்கும் உபாயத்தைக் கருஇனான். அன்று, ஏ: அசைகள்.
புள்ளதனை : ௮.கனை . பகுஇப்
மெய்

வருந்துதல்;

296); * எய்ப்பினுள்
அது,
கலியாகிய
போ லும்,

* எய்யாமை

பொருள்
யெல்லா

விகுகு,
வறமுந்

எய்துதல் -

தரும்? (குறள்.

வைப்பென் பது? (பழமொழி, கானூஸறு, 2589).
வஞ்சகப்பறவையாதலின்,
மெய்வருந்தியது

களைப்பு.ந்றது

போலும்

பாசாங்கு

செய்தது,

இப்புள்

ளின் செயல்கள், மாய மானாக வந்த மாரீசன் செயல்கலா ஒருவாறு

ஓ.திதுள்ளமை காண்க.

(கம்ப. ஆரணிய. 795).

குறிப்பு ₹ இச்செய்யுள் சில ஏட்டுப் பிர இகளில் இல்லை,

(80)

2,

249,

கலிகதொடர்

காண்டம்
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கொற்றக் கயற்கட் கொடியே யிருவேழும்

ஒற்றைத் துகிலா லுடைபுனைந்து--மற்றிந்தப்

பொற்றுகிலாற் புள்வளைக்கப் போதுவோ மென்றுரைத்தான்
பற்றகலா வள்ளம் பரிந்து.

(அப்போது நளன்), பற்று அகலா உள்ளம் பரிந்து - தமயந்தி
யிடம் ஆசை நீங்காத மனம் முற்பட்டு, (கொற்றம் - வலிய அல்லது

வெற்றி தங்கிய, கயல் கண் - கயல் மீன் போன்ற

கண்கக£யுடைய,

கொடியே- கொடி. போன்றவளே / இரு வேமும்- நாம் இருவரும்,
ஒற்றைக் துகிலால் - நீ உடுத்திருக்கும் உன்னுடைய
ஒற்றை
ஆடையால், உடை புனைந்து - உடையாக உடுத்துக் கொண்டு,
மற்று இந்த பொன துகிலால்.யான் உடுத் இருககும் வேறான இந்த
என் பொன்னாடையால், புள் வளைக்க - இந்தப் பறவையை வலத
துப் பிடிக்க, போதுவோம் - நாம் போவோம் ? என்னு கூ நினான்.
பற்றகலா வுள்ளம் பரிந்து: அது எய்ப்பதும் இகப்பதுமா
மிருங்கது
கண்டு
அப்புள்ளைப் பிடிப்பதில் ஆசை நீங்காமல்,
அ.கனை நாடி எனவும் பொருள் கொள்ளலாம்.
ஒற்றைத் துகி
லால் - தமயந்தி யுடுத்திருந்த உற்றை ஆடையால் எனக் கொள்ளப்
பெற்றது.
தமயந்தி ஆடை, களன் ஆடையினும் நீளமாக இருக்
கும் ஆதலால்
அதனை
இருவரும் இருதலைப்பிலுமாக
உடை
புனைந்து
கொளளக்கருஇனர்,
களன் நகாடிழந்து வந்த காலை,
ஒற்றைக் துகிலோடே
தான்
வந்தான்
என்பதும்,
மற்றை
மேலாடை
முதலியன
சூதாட்டததால்
அபகரிக்கப்பெற்றான்
என்பதும் புலனாகும். பாண்டவர் சூ காடி காடு முதலியன கோற்ற
காலை, அன்னோர் மேலாடையும்

கவரப்

பெற்றனர் என்பது

இங்கு

ஒப்பு நோக்கத் தக்கதாம்; (வி. பா. சூதுபோர்:946),.
போது
வோம் : ஏஇர்கால உளப்பாட்டுக் தன்மைப் பன்மை வினைமுற்று,
பி-ழ்,

1. யிருவோரும்ஃ
3. புள்வளைக்க லாமென் Miers snot புனைந்தொளிரும்,
புள்வளைசக வாவென்று ரைத்தான் புரிந்தேறும்,
4,

வெள்வளைக்கை

நல்லாளை

நளன் தன் ஆடையால்

950.

வேந்த.

புள் வளைத்தது

எற்றித் திரைபொரநொந் தேறி யிளமணலில்

பற்றிப் பவழம் படநீழற்கீழ்--முத்தின்று

வெள்வளைத்தா யோடுநீர் வேலைத் திருநாடன்
புள்வளைத்தா னாடையாற் போந்து.

(81)
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வெள்

வள

தாய்- வெண்ணிறமான

எற்றி பொர-அலைகள்
மணலில்

இள

ருற்று,

ஊர்ந்தேறி, பவழம்

வீசி

மோது,

ஏறி- நுண்ணிய

பற்றி
- ௮ங்கிருந்,த

பற்றிக்கொண்டு, படர் நிழல்

தாய்ச் சங்கு, இரை

நொந்து- அதனால்

ஒரு

துய

மிக்க கரைமீது

மணல்

பவழக்

€ழ்- அப்பவழக்

கொடியைப்

கொடியின்

படர்ந்

துள்ள கிழலின் ழே, முத்து ஈன்று - முத்துக்களைக் தன் வயிற்றி
“னின்று ஈன்றுவிட்டு, ஒடும் - திரும்பி ஓடும் சிறப்பமைந்கு, நீர்
வேலை -நீரையுடைய கடல்
சூழ்க்௧, இருநாடன்
- செல்வம்மிக்க
நிடதநாடுடைய நளன்; போந்து அருகே சென்று, ஆடையால் ST

ஆடையினால்,

புள்

வாததான்

-அப்பமவையை

வளைத்துப்

பிடிக்கலானான்.

கருவுற்ற

தாய்ச்

அதனைத் தாங்காது

சங்கு

கடலின்

துயரமுற்று,

அலைகள்

மோதுவ கால்,

அக்கடலினின்றுங்

அங்கிருந்த பவழக் கொடியின் படர்ந்த நிழலின் &ழ்
மு.த்துக்ககா

ஈன்னுவிட்டுதி

செல்வச் சிறப்புடைய

கரையேறி

தங்,

அங்கு

திரும்பிக்

கடலில் போய்ச் சேரும்
முத்துக்கள் சங்கு
என்பதாம்.

கிடதகாடு

வயிற்றில் உற்பத்தியாகு மெனினும், அவை

அச்சங்கு இறக்க

பிறகே ௮.தன் வயிற்நினின்றும் வெளிவருவது இயல்பு. ஆகலின்
சங்குகள் முத்துக்களைத் தாமே கருவுயிர்க்கும் எனபது கற்பனை
யால் எழுந்த கவிமதம் என்க,
பவழமும் கடலில் தாவரவர்க்கம்
போல வளரும் ஒருவகைப் பூச்சிக்கடே,
௮,தனைக் கடலில் மூழ்கி
எடுத்து

௮.தன்

மேல்

தோல், நிணம்

முதலியவை

அழுகிய

பின்,

அதன் எலும்புகளைக் கழுவி எடுத்துக் கொள்வர்.
அவ்வாறு
சுத்தஞ்செய்த எலும்புகளே பவழம் எனப்படும் எனபது உயிர் நூ ற்
புலவர் கண்டறிந்து கூறிய உண்மையாகும்,
அப்பவழப் பூச்சிகள்
காரவரம் போலப் பல கொடிகள் விட்டு அழகாகப்
படர்வன
ஆதலின், அவற்றைக் கொடிவகையில்
நம்மனோர் கொண்டார்.
“போலும், பவழக் கொடி கிழல்விட்டுக் கரை
மணலில் படர்ந்

இருந்ததென்பதும், அங்குச் சென்று
பதும் ௮இசயோக்கு

என்னும்

படும்.

நிடதநாட்டின்

இச்செய்யுள்

சங்குழுத்

உயர்வு

நவிற்சி

நெய்தற்

தீன்றது

என்

அணியின்

பாற்

நிணையின்

வளங்

கூறியதும் ஆகும்.
பிம்,

1. ஒற்றித் திரைபொரநெரச் தோடி
4,

புள்வளைத்தா னாடையாம்

போய்,

டட.
(82)

2, கலிதொடர்

அப்புள் வானில் அவ்வாடையுடன்
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காண்டம்

எழுந்து கூறியது

கூந்த லிளங்குயிலுங் கோமானுங் கொண்டணைத்த
பூந்துகில்கொண் டந்தரத்தே போய்நின்று--வேந்தனே
நன்னாடு தோற்பித்தோ னுனேகா ணென்றதே
பொன்னாடு மாநிறத்த புள்.
பொன்

நிறத்தை

நாடும்

மா

நிறத்த

புள்- பொன்னும்

விரும்பி நாடும் சிறந்த நிறமமைக்த

அதன்

அப்பறவை,

கூந்தல்

இளம் குயிலும் - கூந்தலையுடைய இளமைப் பருவத்துக் குயில்
போன்ற
(ஞூரலுடைய
தமயந்தியும்,
கோமானும் - அரசனான
நளனும்,
கொண்டு
அணை த்.த - (வலைபோலப்)
பிடித்துக்
கொண்டு வளை்குத, பூம் துகில் கொண்டு- அழகிய அவ்வாடை
யைப். பற்றிக் கொண்டு,
அ௮ந்தரதேத போய் நின்று - (பறந்து)
ஆகாய,தே,த சென்று, (அங்கு கின்று கொண்டு), * வேந்தனே அரசனே !/ நல் நாடு தோற்பித்தோன் - உன் நல்ல கிடதநாடு
முகுலியவற்றை £ கோற்குமாறு: செய்தவன், நானே காண் ஏன்
றது- நானே தான்; இதனை நீ தெரிந்து கொள்?.என்று கூறிற்று,
கூந்கு லிளங்குயில்: இல் பொருள்

உவமையாகு பெயர்,
என்பதை

முன்னிலை

உவமையில்

அடையடுகுத

அணைத்தல் -வளைத்துப் பிடித்தல்,
அசையாகவுங்

கொள்ளலாம்.

காண்

புள் - புள்

வடிவாய் வந்த கலி.
களோபாக்யான த்தில் புள்வடிவாய் வந்து:
ஆடையைக்
கவர்ந்தவன், கலியோடு
வந்த அவன் தமயனான
துவாபரன் என்னு கூறும். துவாபரன் செய்தஇகக&ா£ (46) உரை
யிற் காண்க.
பி-ம்,

1.

கூந்த லிளமயிலுங்,

கூந்தலிஎங் கொடியும்

ந; கோமாலுங் காண

5

கண்ணுறவே.

8. ஈன்னாடு தோற்பித்தோம் நாங்கள் காண்}
தோற்பித்தோன் நான்காணு மென்றதே.
4. பொன்னாடு மேனிறத்த புள்; மானிறத்த புள்...

Gane our இருவருக்கும் ஓராடையே
202.

ண்மை 2

காவிபோற் கண்ணிக்குங் கண்ணியந்தோட் காளைக்கும் .
_ ஆவிபோ லாடையுமொன் ர௫னதே--பூவீரியக்

கள்வேட்டு வண்டுழலுங் கானத் திடைக்கனகப்புள்வேட்டை யாதரித்த போது.
ட்ட

(83)

999

- நளவெண்பா

விரிய- மலர்கள்

பூ

மலர,

விரிந்து

கள்

வேட்டு அவற்றில்

விரும்பி, வண்டு உழலும்- வண்டுகள் சுற்றித்
உள்ள தேனை
புள்
கனக
இடை- அவ்வனத்தினிடதீது,
கானத்து
இரியும்,
வேட்டை

போது- பொன்னிறத்த

ஆதரித,த

அப்பறவையைப்

பிடிப்பதான வேட்டையை (௩ளன் தமயந்தி இருவரும்) விரும்பிச்
செய்தபோது, காவி போல் கண்ணிககும் - குவா மலர் போன்ற
கண்கக£யுடைய

கரிய

கண்ணி

அதீ தமயந்இக்கும்,

௮ம்

தோள்

காசாக்கும் - மாலை யணிந்து அழகிய தோள்களையுடைய இடபம்
போன்ற நளனுக்கும், ஆவி போல்-அவவிருவருக்கும் உயிர் ஒன்றே
என்பது போல, ஆடையும் ஒன்று ஆனது- அப்பொழுது அவ்
ஏ:
விருவர்க்கும் உடுத்தும் ஆடையும் ஒன்றாக ஆகிவிட்டது.

ஈற்றசை,
- விரும்புகுல்)

<p, Sill BGO

என்றாள்?

எழுந்தருள்க

வகையில் ஒன்று.

கும்மோ.........

போல.

கண்ணி; மாலை

என்றது

(889)

. கண்ணி

தார்
*
ஆதரித்
நறுங்

கார்

கொன்றை

?; (புறநா, 1),

ஆவிபோ லாடையு மொன்றானது: இருவர்க்கும் ஒரே உயிர் என்று
* ஆவி
தமயந்து, முன் அன்னகத்கினிடம்,
சொல்லத்தக்கது.
யுவந்தளித் தாயா? (54) என்றதும், களன் வீமன் நிருமகளாம்
நல்லுயிரும் (67) என்றதும் இங்கு கோக்கி யணர த.கக்கனவாம்.
மேலும், ஒத்த அன்புடைய உத்தம காதலன் கா தலியர்க்கு உயிர்
என்று

ஒன்றே

அகப்பொருள்

இலக்கணம்

அஹுதியிட்டதும்

நோக்குக,
பி-ம்.

1. காவிசேர் கண்ணிக்குங் ; கண்ணியநக்தார்க் காளைக்கும்,
bo

காவியந்தார்க் காளைக்கும்.
. மாடையுமொன்

Gu fC o— YA HGS.

4. புள்வேட்டை காதலித்த போது.

(64)

தமயந்தி கலியைச் சமித்தது

253.

அறம்பிழைத்தார் பொய்த்தா ரருள்சிதைத்தார் மானத்
தீறம்பிழைத்தார் தெய்வ மிகழ்ந்தார்--பீறன்கடையில்
சென்ருர் புருநரகஞ் சேர்வாய்கொ லென்றழியா
நின்றாள் விதியை நினைந்து,

(தமயந்தி அக்கலியை நினைத்து), * அறம் பிழைத்தார். அற
நெறிக்குத் தவறி நடந்தவர்களும், பொய்ததார்- பொய் உரைத்
தோர்களும், அருள் சகைக்தார் - இரக்கம் என்பதையே அழித்

9, கலிதொடர் காண்டம்
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தோர்களும், மான இறம் பிழைத்தார்
- தம் மதப்பு தவறி இழிந்த
செயல் புரிந்தோர்களும், தெய்வம் இகழ்ந்தார் - கடவுள் நிந்தனை
செய்தோர்களும், பிறன் கடையில் சென்றார் - அயலான் மனைவியை

விரும்பி

அவ்வயலானது

வீட்டு

வாயிலிற்

போனவர்களும்,

புகு

நரகம் சேர்வாய் - (அகிய இக் கொடியோர்கள்) போய்ச் சேரும் நர
கதீதுள் (6) போவாய் ? என்று விதியை நினைந்து - அவனைச் சபிக்க
நேர்ந்த தன் விதியையும், கன் விதியையும், மனத்தில் எண்ணி,
அழியா நின்றாள் - மனமழிந்து வருந்து நின்றாள். கொள் : ௮சை,
. அறம் பிழைத்தார், முதல் பிறன்கடையிற் சென்றார் வரை
யில் உள்ளன ஆனும் வினையாலணையும் பெயர்கள்,
பிறன் கடை
யிற் சென்றார் என்பது சில பிர.இகளில் புறன் கடையிற் சென்ரூர்
என உள்ளது, புறன்கடை என்பது வாயிலின் புறம் என்ற பொரு
ளிற் பிச்சை ஏற்கும் தொழிலைக்குறிப்பதால், ௮து இங்குக் கூறப்
பெற்ற மறற பாவங்களைப் போல அ௮த்துணைக் கொடியதும் இய
குன்மையுடையதும்
அன்ராகலானும், சில
சுவடிகளிற்
பிறன்
கடையிற்
சென்றார்
என்றே
உள்ளமையாலும், 4 பிறன் கடை.
Boor
cap A
பேதையாரில் 2... திருக்குறளும்,
(742)
யுள்ளமையா
“லும்
அதுவே
ஏற்ற
பாடமெனக
கொள்ளப்பட்டது.
இச்செய்யுள் கலியை
கோக்கிக்
தமயந்தி
கூறிய சாபமொழி
என்பர்,
நளோபாக்யானதக்தில்
தமயந்தி
நளனைக்
கானிற்
பிரிந்து வருந்திய போது, கலியின் இங்கை நினைந்து அவனைச்
சபித்ததாகவும் அது முதல், கலியை அவளது சாபதுகீ பற்றி
எரித்து வந்தது என்றும், அக்கலி நளனைப்பற்றி யிருந்தபோது
நளனைக் கார்க்கோடகன் கடிக்க தால் நளனுக்கு உண்டான ஜும்
பாம்பின் விஷமும் அக்கலியைப் பற்றவே அதனாலும்: அக்கலி
வருக்.இ வந்தான் என்றும், பின் கலியினின்று விடுபட்ட நளன்
அக்கலியைச் சபிக்கத் தொடங்கவே, அக்கலி நளனை வணங்க,

நான் முன்னமே தகமயந்இயால் சபிக்கப் பெற்றுப் பெரிதும் வருந்த
வருகிறேன்; என்னை நீயும் சபிக்கவேண்டாம் என் பிழைகளைப்
"பெறுத்தருள்; நீ விரும்பும் வரன்களைத தருகின்றேன்? எனக்
ேகட்டுக்கொண்டான் என்னும் உள்ளமை காணலாம்.
பிஃழ்.

1.

ஞானத் திறம்,

2.

8. சேர்வ ரெனவுரைத்த.

ட

ர.

4. நின்றான் விதியை,

a

(85)

்.
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தமயந்தி, தாம் அவ்விடம்விட்டு நீங்க விரும்பியது

254.

வையந் துயருழப்ப மாயம் பலரூழ்ந்து
தெய்வங் கெடுத்தாற் செயலுண்டோ--மெய்வகையே
சேர்ந்தருளி நின்றதனிர் செங்கோலா யிங்கொழியப்

போந்தருளு கென்ருள் புலர்ந்து.

(பின் தமயந்தி களனை நோக்கிப்), புலர்ந்து- வாடிச சேசாந்து,
மெய் வகையே சேர்ந்து- உண்மையின் வழியே சேர்ந்து, அருளி
நின்ற- யாவர்க்கும் நல்லருள் புரிந்து abs, So) செங்கோலாயஓப்பற்ற சிறந்த செங்கோ லரசனே/ வையம் துயர் உழப்ப- உலகத்
இலுள்ளார் துன்பத்தில் வீழ்ந்து வருந்.த, மாயம் பல சூழ்ந்துகெடுத்தால்தெய்வம்
எண்ணிசசெய்து,
பல. வஞ்சகங்களை
கேடு செய்யுமானால்,
தெய்வமே
கடுக்கும் வழி நமக்கு உள்ளதோ?

இங்கு ஒழிய - இவ்விட,த)ைத
அருள்க- வந்தருள் வீராக /?
டாள்.

உண்டோ - 90 5S
செயல்
(இல்லை எனறபடி) (ஆதலால்)

போந்து
நாம் விட்டு நிங்கும்படி,
எனறாள்- என்னு கேட்டுக் பப்ப

வையம்: மக்கள் 2? இடவாகு

பெயர்.

உழத்தல் - வீழ்க்து

கத்தளித் தல். அருள்கென்றாள்: அருள்கவென்றாள்
தொகுத்தல் விகாரம்.
பி-ம்.

2.

தெய்வம் பிமைத்தாற் ; மெய்வகையில்.

8.

செங்கோலாய்

்

நீயிங்கே,

. 4, போந்தருள வென்றாள் புலந்து,

வல

என்பதன்

க

(86)

ரூரியாத்தமயம்

255.- Abs நெடுஞ்சரத்தின் மீதேக வாங்கழலும்
0வெந்தழலை யாற்றுவான். மேற்கடற்கே-- எந்தை
- குளிப்பான்போற் சென்றடைந்தான் கூரிருளாற் பாரை
ஓளிப்பான்போற் பொற்றே ருடன். ..
.
எந்தை- எங்கள் தந்ைத போன்ற சூரியன்; அந்த. நெடும்
"சரத்தின் மீது-ஏக-அந்க
கிண்ட பாலை நிலத்தின் மேலாக
வானிற் செல்ல, ஆங்கு அழலும் வெம் தழலை - அங்குத் . தன்னே
சுட்டெரி5,த கொடிய சூட்டை, ஆற்றுவான் - தணித்துக் கொள்
ளும் பொருட்டு, மேல் கடற்லே குளிப்பான் போல் - மேற்குக் கட

“லில் போய் குளிப்பவன் போலவும்; உர் இருளால் பாரை ஒளிப்பான்

2. கலிதொடர் காண்டம்
போல் - மிக்க

இருளினால்

பொன்

தேர்

உடன்

அழகிய

தேருடன்,

பூமியை

தனது

சென்று

895

மறைப்பவன்

பொன்னால்

போலவும்,

அமைந்த

அல்லது

அடைந்தான் - போய்ச் சேர்ந் தான் )

ஆதாவது ௮,ததமி.த்.தான்.
மேற்கடற்கே : ஏகாரம்
கில்

பொருள்கள்

தேற்றப்

உயிர்கள்

பொருளது,

chon 5-20

உண்டாக

வளர்வதற்குச்

பலவும்

சூரியன மூல காரணன் ஆதலால், பரமசுவாமி என்ற பொருளில்
அவனை எந்தை
எனக் கூறப்பெற்றது,
இவ்வாறின்றி எந்ைத
என்பகுற்கு
லாப்

மற்றும்

சூரியனையே
இது

பலவாறு

பொருள்களாயும்

எரித்து

தன்

பொருள்

அழலச்

தற்குறிப்பேற்றவணி;

கூறினாரும்

வெங்கிரணங்களால்

செய்தது
‘of

சுடர்க்

* முள்ளமுங் காணில்வேம் நயனமும் %
(கம்ப. பால. தாடகை :; த, 9.) எனவும்,

உளர்,

எல்

எரிக்கவல்ல

அச்சுரம்

என்பதாம்,

கடவுளுங்

கருஇல்வே

* சூரியன் தேருமோ

டாது ?

இருபொமழுது மிரவிபசும் புரவிவிசும்
பியங்காத தியம்பக கேண்மின்

ஒருபொழுதும் தரி.த் தன்றி பூடுபோ

கரி. தணங்கின் காடென் றன்றோ.

(கலிங்கத்துப் : 85)
எனவும் கூறியுள்ளவை
பிம்,

1.

யிதேக

இங்கு ஒப்பு நோக்கத் தக்கன,
யாய்குழலின், மீதே௫

யாண்டுழலும்,

(87)

நளதமயந்தியர் இருளுடே கானிற்சென்றது

290.

பானு நேடுந்தேர் படுகடலிற் பாய்ந்ததற்பின்

கான வடம்பின் கவட்டிலைகண்--மானின்
குளம்பேய்க்கு நன்னுடன் கோதையொடுஞ் சென்ருன்

இளம்பேய்க்குந் தோன்று விருள்.

:

கான அடம்பின் கவடு இலைகள்- காட்டில் உள்ள ஆஅடப்பங்
கொடிகளின் பிளவுபட்டு விளங்கும் இலைகள், மானின்- மானினு
டைய, குளம்பு ஏய்க்கும்- குளம்புககா ஒத்திருக்கும், நல் நாடண்2
நல்ல வளம் பொருந்திய கிடத நாட்டையுடைய நளன், பானு நெடும்

தேர் -சூரியனது

நெடிய

தேர்,

படுகடலில் - ஆழ்ந்த

கடலில்,

போய் - சென்று, பாய்ந்ததற் பின் - புகுந்து மறைந்த பிறகு, இளம்
பேய்க்கும் - இளமைப்பருவ தது வலிமிக்க பேய்களுக்கும், தோன்றா வழி
தெரிந்து கொள்ளமுடியா௧, இருள்
- ௮வ்விருட் போதில்,
eor—15

ச

,. நளவெண்பா

(996

கொதை ஒடும். தமயந் ட
போயினன்.

ல

சென்ருன்- (௮க்காட்டினிடையே)

“-படுகடல் : படு; பெரிய, ஒலிக்கின்ற, ஆழ்ந்த, மோதுகின்ற
எனப்பல பொருவ களையுடையது ; படுகடல் சகரர்களால் தோண
டப்பட்ட கடலும் ஆம்.

இளம் பேயக்னும்

தோன்றா

விருள்) ஒப்பு :

'கழுதும் வழிேடுங் கங்குல்?; (194), கோதை : சிணையாகு பெயராய்த
உயர்வு
இளம் பேயக்கும் : உம்மை
தமயந்தியைக் குறித்தது.
ஆடம்பின் இலை

சிறப்பினது.

மானி னடி போன்னு

விளங்கும்) இச்சொல், அடும்பு எனவும் வழங்கும்;
கவட்டிலை படும்பின்? (குறுந்.
_யடும்பு : (அகநா; 80:8).

943: 7.1)

ஒண்பன்

பிளவாக

இரு

* மானடி, யன்ன
மலர

கவட்டிலை

இதன்பின் ஒரு சுவடியில்,

வேட்டந்
வாட்டந்
மாநாகஞ்
ஆனாது

தஇிரிந்துழலும் வேழதலைக ர
தணியாத வன்பசியால்--மீட்டுமோர்
சேரும் வழியென் றறியா5
சேர்ந்தா ரழுது.

என்றொரு பாடல் உள்ள து.
பி-ம்.

1. படுகடலிற் பாய்தலுமே,
8,

குளம்பேய்க்கும் நீர்ராடன் கோதையொடும்

போனாள்,

(88)

ஒரு பாழ்மண்டபம் அடைந்தது

257.

எங்காம் புகலிடமென் றெண்ணி யிருள்வழிபோய்
வெங்கா னகந்திரியும் வேலைதனில்--அங்கேயோர்
பாழ்மண் டபங்கண்டான் பால்வெண் குடைநீழற்கீழ்
வாழ்மண் டபங்கண்டான் வந்து...

பால் வெண் குடை நிழல் &ழ்- பால் போலும் வெண்மையான
தன் கொற்றக் குடையின் நிழலின் Pee, வாம் மண் குபம் கண்டான்.
வாழும் உலூன மக்களது தவமாகிய தருமத்தை நிலைநிறுத்திய
BOTT, YEO இடம் எங்கு ஆம் என்று எண்ணி- போய் குங்கும்
இடம் எங்கு ஏற்படும் என்று நினைந்து, இருள் வழி போய் இரு
ஜில் அவ்வழியே நடந்து சென்று, வெம் கானகம் இரியும் வேலை
BOND = கொடிய .காட்டில் இரிந்து அல்யும் போழ்தில், அங்கே _ அக்காட்டில் gris திலே, ஓர் பாழ் மண்டபம் எண்டான்
- ஒரு
பாழடைந்து மண்டபத் தச் கண்டான்.

997.

காண்டம்

2,600) காடர்

மண்டபம் - கண்டான்: முன்னையது, மண் தபம் கண்டான்
எனப் பிரிக்கப்பெற்றது; தபம்- புண்ணியம் அல்லது தருமம்;
(நாநார்த்த தீபிகை) 77 Sub Sr மருங்கிற் றனித்துய ர௬ுழந்தோய்) (சிலப்,

*நற்றவஞ் செய்வார்க் இடந் தவஞ்
14, 26) என்றதும் நோக்குக,
செய்வார்க்கு மஃதிடம்? (வக. 77) என்றதற்கு, தவம்- இல்லற
தருமம் என்றும், நற்றவம் என்பது வீடுபேறடையச் செய்யும் தவம்
எழுதி
ஆசிரியர் நச்சினார்க்கினியர் வகைப்படுத்தி
என்னும்
இரிந்து

்
எனத
தவம்
வடசொல்
என்ற
தபம்
காண்க.
ங
யுள்ளமையு
வரப்பாலது, எதுகையின் இரிபுநயம் நோக்கித் தபம் என்றே. இயல்
பாய் நின்றது.
பி-ம்.

புகலிடமென்

1, எங்கே

றெண்ணி

யிடையிருளில்$

றெண்ணி

ie

யிடந்தேடி,
9. வெங்கா னகத்தலையும், வெங்கா
4,

258.

வாழ்மண்

னடைந்தருளும் ; வேலைக்கண்,
(89)

்

மன்,

டபங்கண்ட

மூரி யிரவும்போய் முற்றிருளாய் மூண்டதால்
சாரு மிடமற்றுத் தானில்லை--சோர்கூந்தல்
மாதராய் நாமிந்த மண்டபத்தே கண்டுயிலப்
போதரா யென்ருன் புலர்ந்து.

(அப்போது நளன் தமயந்தியை நோக்கி), *சோர் கூந்தல் மாத
ராய். தளர்ந்து அவிழ்ந்த கூந்தலையுடைய பெண்ணே! இரவும் இக்,த இராத்திரியும், மூரி- வலிய, முற்று இருளாய் போய். முற்றிய
நள்ளிரவாக ஆகி, மூண்டது-முன் அடர்ந்துள்ளது) சாரும் இடம்
மற்றும்

கான்

இல்லை ஆல்

- நாம்

போய்

அடையக்கூடிய

வேறி

டம் தான் ஒன்னும் இல்லை; (ஆ தலின்), காம் இந்த மண்டபதேேத கண்
துயில- நாம் Qos

மண்டபத்தினிடத்துிலே

கங் கொள்ள, போதராய்
வருந்இக் கூறினான்.

என்றான்

படுத்துக

புலர்ந்து- ட.

கண்ணுறக

என்னு

முற்றிருள் - இருளின் மு.திர்ச்சியாகிய ஈளளிருள் மூண்டது
மூண்ட சினத தவர் மூவர்
மூள்.தல் - வலிகொண்டு முன் வருதல்)
வரவரப் பெருகியும்,
முன்னிருள்
980)
:
சுக்.தர
முனிந்தார்? (கம்ப,
பின்னிருள் வரவரக்குறைந்தும்

போகும் இயல்பின

வாதலின,

மாற்

கண்துயில்
இிருள் என்றது இருள் முற்நிய கள்ளிரவு ஆயிற்று.
சோர்கூந்தல் உறங்னாதல்,
மூடிக்கொண்டு
தல்- கண்களை
்
தளர்ச்சியும் மென்மையும் உடைய கூந்தல்.

328:

நளவெண்பா
1: மரியிரு ஞம்போய் மூற்நிகுளாய் மூண்டக்கால், ஞாஜ்றிருளாய்

பிஃம்.

மூடியதால், முற்றிருளாய் மூளுதலும்,
4,

போதரா

யென்றான்

புரிந்த,

(90)

போதுவா யென்றான் புரிந்த,

தமயந்தியின் துயரநிலை

வைய முடையான் மகரயாழ் கேட்டருளும்
தய்வச் செவிகொதுசின் சில்பாடல்--இவ்விரவில்
கேட்டவா வேன்றமுதாள் கெண்டையங்க ீர்சோரத்
தோட்டவார் கோதையாள் சோர்ந்து

259.

தோட்ட வார் கோதையாள் - தொடுத்துப் பின்னப்பட்ட நீண்ட
கூந்தலையுடைய தமயந்தி, *வையம் உடையான்- உலக முழுதும்
தனக்கு உரிமையாகவுடைய சக்ரவர்ததியான களனது, மகரயாழ்
கட்டு

அருளும் - (பள்ளியறையில்)

வீணையின்

மகர

இசையைக்

இ
காதுகள்,
கேட்டு இன்புறும், தெய்வ செவி-கசிறப்புடைய
ன்
்,
இல்
கொதுகி
போகதில
இரவுப்
்கு
இந்த
இற்றைக
இரவில் பாடல் - கொசுகுகளின் (வெறுப்பைத் தரும்) சிறு பாடல்களை,
கேட்ட ஆ என்று - கேட்டவாறு தநோந்கதேத /? என்று, கெண்டை
௮ம் கண் கீர் சோர - கெண்டை

மீன்கள்

போன்ற

கன்

கண்களி

னின்றும் நீர்வடிய, சோர்ந்து அழுதாள் - தளர்ந்து அழுவாளானாள்.
மகரயாழ் 2 மகர மீனின் உரு தலையில் அமையப்பெற்ற யாழ்,
தெய்வச்செவி : இருச்செவியும் ஆம்; தெயவம் என்றது அரசனது
சிறப்பை உணர்த்த வழங்கும் மரபுச் சொல் ;) மனனன தநிருமுன்னர்
வைத்தலுமே;

(98) என்றது

போல,

“யாவ

ராயினும்

நால்வரைப்

பின்னிடில், தவ ரென்பது தறுமிவ் வையகம் * (சீவக, 949) என்றா
ராகலின். கொதுகு- கொசுகு) (பிங், தோட்டவார் கோகையாள் மலர்கள் வைத்துத் தொடுக்கப்பெற்ற நீண்ட மாலையுடையவள்
என்றலும் ஒன்றும்,
மகளிர் கண்ணுக்குக் கெண்டை
(260);
“ கெண்டைக்

கடங்கண்ணா

ஞனள்ளே,

கிளுஇளுகுதகாள் ??)

(கம்ப,

25S. மாயரசனகப் : 67); கண்டு லாவிய தாமரைப் பொய்கையில்
மொண்டு நீரை முகததரு கெந்தினாள், கெண்டை
ட.“
ஐககரை யேறினாள், கெண்டை காண்கிலள் நின்று தயங்கினாள் 7;
(ஸி0வக கிந்தாமணித் தனிப்பாடல்.)
பி-ம்,

8, கேட்டவா வெள்றுரைத்தச்.
கெண்டையங்கண்

ஸிர்சோர்ந்தாள்,

(91)

9. கலிகதொடர்
நளன் தமயந்தியைத்

200.

காண்டம்
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தேற்றியது

பண்டை வினைப்பயனைப் பாரிடத்தி லார்கடப்பார்
கொண்ட ஸிழலிற் ருழைதடவும்--கெண்டை
வழியனீ ரென்றான் மனநடுங்கி வெய்துற்
றழியனீ யென்ரு னரசு.
அரசு . அதுகண்ட அரசனான

நளன், * பண்டை வினை பயனை

பார் இடத்தில் ஆர் கடப்பார்- முன்னைக் செய்த
இவினையின்
விளைவை உலகில் யாவரே
அ நுபவிக்காமல் விலூச் செல்வார் ;
(ஒழுவரும் இலர் என்றபடி) ; கொண்டல் நிழலில் - மேகம் போன்று
உன் கூந்தலின் நிழலிலே உள்ள, குழை- காதுகளில் அணிந்துள்ள
குழைகள் என்னும் குண்டலங்களை, தடவும் - தடவுவனபோல நீண்டு.
விளங்கும், கெண்டை -சேல் மீன்கள் போன்ற சுண்களில், நீர்
வழியல் என்றான் - (8) நீர்வழிய விடாதே ? என்றும், * மனம் நடுங்கி மனநடுக்க முற்று, வெய்து உற்று- துன்பழுற்று, நீ ௮ழியல் என்
றான் - நீ வருந்தாதே? என்னும் கூறித் தமயந்தியைக் தேற்றினான்.
முன்செய்த வினைப்பயன் யாவரையும் விடாது தொடர்ந்து
வந்து பற்றும் என்பதையும், ௮தனை அ௮னுபவிதேத ஆகவேண்டு
ல
யு களன் கூறித் தமயந்தியைத 3தற்மினான் என்பதாம்.
கொண்டல்- நீருண்ட மேகம்;
அது
தமயந்தி
கூந்தலுக்கும்,
கெண்டை - சேல்மீன்) அது தமயந்தியின் விழிகளுக்கும், _வமை
ஆகுபெயர்களாகவும், குழை என்பது, இடவாகு பெயராய்ச் செவி
களையும் குறித்து நின்றன.
கூந்தலுக்கு
மேகம்;
165,
3809,
மகளிர் விழிகளுக்குக் கெண்டை; 8589 உரை,
பி-ழ்,

2, கொண்ட லருகே குழைதடவும்,
9, வழியஙீர் கொண்டு மனடடுவ்கி வைதற், வழியநீர் கொள்ள,
4,

ஐழியலைரீ,

(92)

மீண்டும் தமயந்தி வருந்தியது

201.

விரைமலர்ப்பூ மெல்லணையு மெய்காவல் பூண்ட பரிசனமும் பள்ளி யறையும்--அரசேநான்
காணேனிங் கென்னாக் கலங்கினாள் கண்பனிப்பப்
பூணேர் முலையாள் புலர்ந்து.
பூண்

யுடைய

கேர்

தமயந்தி,

முலையாள் - ஆபரணங்கள்
புலர்ந்து - வாடி,

* அரசே

தாங்கிய

தனங்களா

மன்னவனே.

விரை

930

நளவெண்பா

மலர் பூம் மெல் அணையும் - மணமுடைய பூக்களா லமைக்த அழகிய
ம் மென்மையான படுக்கைகளையும், மெய் காவல் பூண்ட பரிசனமு
அறை
பள்ளி
,
மக்களும்
ணி
ஏவற்ப
(நம்) உடற்காவலை ஏற்றுள்ள
யும்- படுக்கை அறையும், இங்கு நான் காணேன் என்னா- இங்கு
நான் காணவில்லையே? என்றுகூறி, கண் பனிப்ப-சண்ணீர் துளிகக,
கலங்கினாள் - மனக்குழப்பமுற்று வருந்இனாள்.
பூண் ஏர் முலையாள் எனப்பிரித்து பூண்கள் அழகையடையும்
முலையாள் என்னலும் ஒன்றும்; * பூணுக் கழகளிக்கும் பொற்றாடி ?
(148) என்றதையும் நோக்குக) கண்பனிகுதல் - கண்ணீர் துளித்
கிற்குஞ் சோரும் ?? (திருநெடுந்
கண்பனிப்ப
தல்; *நெஞ்சுருகக்
:

தாண்டகம். 78)
பி-ம்,

1,
5.

விரிமலர்ப்பூ மெல்லணையும், மென்காவல்,
பரிகலஞும் பள்ளியறையும்..-௮ரசனே ,
காணேனே
கலங்கினாள்.
யென்னக்
காணேனே
காணேனே

யென்றாள்;

காணேனீங்

கென்னக்

யென்ன,
:

மின்னி

மைக்கும்,
4, பூணார் முலையாள் புலர்ந்து,

நளன் தமயந்தியைக்

262.

கண்ணுறங்குமாறு

(93)

கூறியது

தீய வனருந் துயின்று தீசைதுயின்று
பேயுந் துயின்றதாற் பேர்யாமம்--நீயுமினிக்
கண்மேற் துயில்கை கடனென்ருன் கைகொடுத்து
மண்மேற் றிருமேனி வைத்து.

.
(களன் அவ்வாறு
வருந்திய
தமயந்தியை
கோக்க) கை
“கொடுதது- தன்கையைக் கொண்டு தாங்கி, மண்மேல் இருமேனி
வைத்து - அம்மண்டபத்திலிருக்த புழுகி மண்மீது அவள் அழூய
அல்லது சிறப்பமைந்த உடலை
இடத்துப் படுக்க வைத்து, * Sus
வனமும் துயின்று - கொடிய இக்காட்டில் உள்ள பிராணிகள் யாவும்
துயில் கொண்டு, இசை துயின்று - ௮ப்பால் உள்ள இசையாகுிய
இடங்களில் உள்ளனவும் அயில்வுற்ற, பேயும் துயின்ற தால் - (இர
வில் 9 Gs
தூங்காத) பேய்கள் கூடக் தூங்க ; ஆதலால், பேர்
யாமம்- இப்பொழுது பெரும் நள்ளிரவு ஆயிற்று;
இனி நீயும் 'இணிமேல் நீயும், கண்மேல் துயில் கை கடன் என்றான்- கண்மூடித்
தூங்குவது முறை அல்லது ஏற்ற செயலாகும் ? என்று கூறினான்,

9, கலிகதொடர்

காண்டம்
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இனி, கை கொடுத்து மண்மேற் நிருமேனி வைத்து என்பது
கமயந்திககே. ஏற்றி உரைகதலும் ஆம்; இஃகன்றி நளன் தன்
கையைக் தமயந்திக்குகத் தலையணையாக நீட்டிக்கொடுத்து, அவளை.
மண்மேற இிருமேனி வைத்துப் படுக்க வைத்து என்னும் பொருள்
கூறினாரும் உளார், வனம் துயின்று, இசை துயின்றதகால் என்பன
வற்றில், வனம், இசை என்பன இடவாகு பெயர்களாம், அங்கங்கு
வாழும் பிராணிகளைக் குறித்து நின்றன,
பேயும்; உம்மை உயர்வு
சிறப்பினது; இரவில்துூங்காமல் அலையும் பேயும் துயின்றன

தால் ஈகள்ளிரவுப் போழ்தில் ஒரு சிறு நேரம்
ளும் என்பதாம்; (கப்பற். 157,)
பிம்,

1.

பேயும்

என்ற

துயில் கொள்

இசைமயக்இப்.

2. பேயும் துயின்றனவாற் பேரிரா $; பேயும் துயின்ற பெருயாமம்,
8. கண்மேற் றுயிலக்,
சண்மேற்படுக்கை கடனென்றான்
கை
மடித்து, கைப்பிடித்து,

நளனது

208.

பறி

(94)

துயரம்

புன்கண்கூர் யாமத்துப் பூழிமேற் ரன்படூத்துத்
தன்கண் டூயில்வாளைத் தான்கண்டும்--என்௧ண்
பொடியாதா லுள்ளாவி போகாதா ஜளெஞ்சம்
வெடியாதா லென்ருன் விழுந்து.

விழுந்து - (களன் சோகத்தாற் கழே) விழுந்து, ₹புன் கண்
கூர்
- துன்பம் மிகுந்த, யாமத்து- அக்க கள்ளிரவில், பூழி மேல்
கான் படுத்து- அப்பாழ் மண்டபததுப்
புழுதி
மேலே
கான
படுத்துக் கொண்டு,
தன “கண்
துயில்வாகா - கன் கண்களை
மூடித் தூங்க தமயந்தியை
கான
கண்டும் - நான் பார்குதும்,
என் கண் பொடியாதால் - எனது கண்கள் பொடியாய் வெந்து
உதிராமல் உள்ளனவே / உள் ஆவி போகா தால் - எண உடலுள்
இருக்கும் உயிர் போகாது இருக்கிறே 57, கெஞ்சம் வெடியா கால் -

என் மனம் வெடித்துப் போகாது இருக்கறத /? என்றான்- என்று
கூறி வருந்தினான்.
(woh.

புன்கண் - துன்பம்; புறங்கடை நின்று, புன்கண் கூர்ந்து ?
12: 112); £ புரப்போர் புன்கண் கூர விரப்போர்க் சோன் 3

(புறநா.

79:77).

கூர், மிகுதிப்

பொருகா

யுணர்த்தும் உரிச்

சொல்; நள். உரியியல்:15. பூழி-புழுதி) “பூழி பூத்த புழற.
காளாம்பி ? (சிறுபாண். 724). பூழிமேற் முன்படுத்து : aS weirs
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பம் பாழடைந்து புழுகி படிந்திருந்தது என்பது, முன் (269) இல்
டமண்மேற் நிருமேனி வைத்து ? என்ற தால் விளங்கும். கண்டுயில்

கண்மேற்

.தல்- கண்மூடித் தூங்குதல்; முன் (968) இல்
கை கடன் ? என்றமையும் நோக்குக,

உதிர்தல்,

பொடி-

தூள்)

யில்

பொடித் தல் - தூளாய் வெந்து

105, 249.

இதனால்,

தமயந்தியின்

அ௮.ததுயரநிலையை மனம் பொறுத்துக் கொண்டிருப்பதிலும் கன்
கண் பொடிந்து போவதும், தன் ஆவி போய் அழிவதும் மேல்
என்னு நளன் கருஇனான் எனப தாம.
பி-ம்.

1. பூமிமேற் ருன்படுதத, பூழிமேற் றோள்படுதத.
2.

தயில்வானைத்.

8.

போகாதா

யாமம்,

போகாதோ

யாமம்.

விடியாதா,

விடியாதோ,

4.

போகாதோ,

பொடியாதோ

வென்றான்

மெலிந்து,

மேலாவி,
விடியாதோ

வென்றான் விரைத்து, விழித்து வென்றான் மெலிந்து.

(95)

தமயந்தியின் துயரம்

204.

முன்றிறனின் மேற்படுக்க முன்ரு னையுமின்றி
இன்று துயில விறைவனுக்கே--என்றனது

கைபுகுந்த தென்னுடைய கால்புருந்த தென்றழுதாள்
மைபுகுந்த கண்ணீர் வர.

(துயின்ற தமயந்தி பின் விழிப்புற்று
நளன் துயில்வது
கண்டு), முன் தானையும் இன்றி- ஆடையின் மேற்றலைப்பும் இல்லா
மல், இன்னு - இற்றைக்கு, முன்றில் தனில் படுக்க- இம் மண்டப
முற்றதகுஇில் படுத்துக் கொள்ளுமாறு ஏற்பட, என் தனது- என்
னுடைய
கை
புகுந்தது- அரசன்
பாணிக்கரஹணம்
செய்து
கொள்ள என் கை புகுந்து நீட்டிய என் செயலின் பயனாகவும்,
கால் புகுந்தது -ஸப்தபதியில் என் கால் இவன் பிடித்து அம்மி
மேல் வைக்கப்புகுந்த.தாகிய செயலின் பயனாகவுமே ஆகும்? ஏன்று.
எனக்கூறி, மை புகுந்த கண் நீர் வர-மை தங்கப்பெற்ற தன்
கண்களி னின்றும் நீர் பெருக வர, அழு காள் - அழு.கனள்.

மூன், தானை இன்றி: தமயக்கு உடுத்திருந்த

ஒரு

புடவையின்

மற்றொரு தலைப்புப் புறதிதையே ௩ளன் உடுத்திருக்க,கா லென்க.
கால் புகுந்த: அவன் மனைவியாகக் தமயந்து, நளன் அரண்மனை
யிற் ் புகுந்ததாகிய துரதிர்ஷ்ட வசமாக, என்றும் கொள்ளலாம்.
நளன. சூதாடி அவனுக்குரிய பதவி, செல்வம் அனைத்தையும்

2, கலிதொடர். காண்டம்

௮௮

தோற்றக் கன் பாகஇியக்குறைவால் ஏற்பட்டதாகக் கரு.இய
தமயந்தியின் குணச்சிறப்பு இங்குப் பாராட்டற் குரியது,
தானை வஸ்திரம் அல்லது ஆடை, தானை யைவர் கொடிக்களிதக்.
தவர் தானை

கொண்ட

,களிக்கிலார் ? (திருவரங்கக் கலம்பகம் 22) ; * இரெளப.இதன்'

கானயுங்

காத்து?

(தனிப்பாடல்.

முன்றில் : இல்முன்

என்பதன்

இலக்கணப்போலி; வாய்க்கால், வாயில் என்பனபோல,
பி-ம்.

1.

முன்றுகளின் மேற்படுக்க.

2.

இன்று துயிலு மிறைவனுக்கே,

8.

'இன்றுமில் கொள்ளு மிறையவற்கு--வன்றுயரம்
கால்புகுந்ச தென்றுரைத்தாள்.

மீண்டும் நளனது

205.

(96)

துயரம்

விமன் றிருமடந்தை விண்ணவரும் பெற்றிலாத்
தாம மெனக்களித்த தையலாள்--யாமத்துப்
பாரே யணையாப் படைக்கண் டுயில்சின்றுள்

ஆரே துயரடையா ராங்கு.
"(பிறகு களன் விழித்து நோக்கக் தமயந்தி தங்கக் கண்டு),
வீமன் இருமடஈ்ைக- வீமராஜன். செல்வக் இருமகளும், விண்ண
வரும் - தேவர்களாலய இந்திரன் மு.தலியவர்களும், பெற்
று இலா -

அடைய
விரும்பியும் பெருகு,
தாமம் - சுயம்வர மணமாலையை,
எனக்கு அளித - எனக்கே சூட்டியளித் கருளிய, தையலாள் பெண்ணாவாளுமான இகத்தமயந்து, யாமத்து- இந்த
நள்ளிரவில்,
பாரே

அணையாய் - இப்பாழ்பட்ட

குரையே

படுக்கையாகக்

கொண்டு, படைகணா் துயில்கின்றுள் - வேல் வாள் என்னும்
போன்ற கன் கண்களை மூடிக் துங்குவாளானாள் ,. (ஆகலின்)
துயர் அடையார் -வேறு யார் தாம் துன்பத்ைக அடையா
உள்ளார் 7? (ஒருவருமிலர் என்றபடி).
(என்னு வருந்இனான்
தாம்.) ஆங்கு: அசை,

படை
ஆரே
தவர்.
என்ப

பெருஞ்செல்வச கிறப்பிற் பிறந்து, துயரமென்பதையே யறி
யாது வளர்ந்து வாழ்ந்து வந்த இந்தப்
பீமராஜ
ஞூமாரியான
தமயந்தியே இவ்வாறு இக்கானில் அயின்றாள் ஆகலின், உலகில்
இனி யாரை5 துயரம் என்பது விட்டது, என்று எண்ணி வருந்தி
னான் களன்.
(862 முதல் 965 வரை) யுள்ள பாடல்களால், மாறி '
மாறிச சிறிது தூங்குவதும் பிறகு விழித்துக் கொண்டு. வருந்து

நளவெண்பா

234

வதுமாக அவ்விரவில் அவ்விருவரும் வருந்திய கில் கூ றஐப்பெ D
றது.
இதனால் நளன், சக்கரவர் கதியாய் ஓரு
கோலோச்சிய
செல்வ சிறப்பைக் தான் இழந்த வருத்த,த)த விடத் தமயந்தியின்
துயரகிலையே அவனைப் பெரிதும் வருத்தியது எனபதாம்.
படைக்
கண் :; உவமைத்தொகை.
பி-ம்,

8: பாரே தனையாய்; தயின்றாண்மம்.
4,

யாரே

தயரடையா

கலி நனன் மன

200.

தாராரே.

(97)

உறுதியைக் கலைத்தது

:

பெய்மலர்ப்பூங் கோதை பிரியப் பிரியாத
செம்மை யுடைமனத்தான் செங்கோலான்--பொய்ம்மை
விலக்சினு னெஞ்சத்தை வேருக்கி நின்று

கலக்கினான் வஞ்சக் கலி.
பிரியாத செம்மை உடை

சிறப்புக்

குணமமைந்த

மனத்தான் - தன்னை

மனத்தையுடையவனும்,

நீது தவறாது நேராக ஆட்சி செலு.த்தியவனும்,
னான - பொய்யை

விலக்கி மெய்மையே

கொண்டு

விட்டு நீங்காத

செங்கோலான் பொய்மை

விலக்கி

ஒழுகுபவனுமான

னது, கெஞ்சதைத - மனதை, பெய் மலர் பூங்கோதை பிரிய சூட்டப்பெற்ற மலர்களையுடைய அழகிய கூந்தலையுடைய குமயந்து
யைப் பிரியுமாறு, வேறாக்கி நின்று - மாறுபாடு அடையச் செய்து
அவனிடம் புகுந்து நின்று, வஞ்ச கலி-கொடிய
கலிபுருடன்,
கலக்கினான - குழப்பமடையச் செய் தான்.
பிரியா,த செம்மையுடை மனத்தான் செங்கோலான், பொய்மை
விலக்கினான் என்ற நளனது திறப்புக்கள் யாவும் முன், “செம்
மனத்தாள் ? என்று தொடங்கும் 87-ஆம் செய்யுளில்
கூறிய
வற்றை இங்கு மீட்டும் தந்துரைத்து, உுஇப்படுதஇனார் ஆசிரியர்
என்க.
பெய்மலரப்
பூங்கோதை:கோை ,5- மாலையையுடைய
தமயந்தி எனக் கொள்ளலும் ஒன்றும்; இனி கோதை போன்ற
வளும் ஆம். மன கதான், செங்கோலான் என்பன குறிப்பு
வினை.
யாலணையும் பெயர்கள், விலக்கினான் - இறந்த கால தைக்
காட்
டும் தெரிநிலை வினயாலணையும் பெயர்.
பி-ம்,

2. செம்மை
மனத்தை,

யுடைய
செய்கை

திருமனத்தான்,
யுடைய

செம்மையுடைய

திரு

திருமனத்தை_-மெய்மை

(விலக்லொ).
9. விலகலா

கெஞ்சத்தை வேறாக நின்று,

(98)

8. கலிதொடர்

207.

காண்டம்

255

வஞ்சக் கலிவலியான் மாகத் தராவளைக்கும்
செஞ்சுடரின் வந்த கருஞ்சுடர்போல்--விஞ்ச

மதித்ததேர்த் தான வயவேந்த னெஞ்சத்
துதித்ததே வேர ருணர்வு.
(அவ்வாறு
கலி கலக்கியதால்), மாககுது - ஆகாய
த திலே,
அரா வளைக்கும் - இராகு என்னும் பாம்பாகிய கோளினால் வக்
கப்பெறும்,
செம்சுடரில் - சிவந்து
ஒளியுடைய
சூரியனிடத்து,
வந்து -வந்தடைந்த,
கரும் சுடர்
போல் -கரிய
ஓளி
போல,
விஞ்ச - மேன்மையாக,

மதத்த -யாவரும் கருதிய,

தோர்ப்படையையடைய,
அரசனான

களன்

வய

மனகுகில்,

புருடன்
வலிமையினால்,
உணர்ச்சி,
அல்லது

கேர்

தானா -

வேந்தன் நெஞ்சதது - வெற்றியடைய
வஞ்ச

கலி

வலியால்

- கொடிய

கலி

வேறு
ஓர் உணர்வு - மாறுபட்ட ஓர்
எண்ணம்,
உகித்தது-கோன்றியது,

ஏ :ஈறுறசை,

மாகம் : மகா கம் என்பதன் விகாரம், கம் - ஆகாயம் ; இது
வடசொல்,
அரா - அரவு.
செஞ்சுடரில் வந்த கருஞ்சுடர் : இது,
மூரணணி;
கருஞ்சுடர்
எண்ற
குறிப்பால்)
கரியகிறமுடைய
இராகு என்னும் அரவாகிய
யுடைய
நெருப்பிற்
கரிய

என்னலும் ஒன்னும்.
நோக்குக,
பி-ம்.

208.

கோள் எனலாயிற்று; சிவந்து ஓளி
புகைப்படலம்
உண்டானாற்
போல

விஞ்ச - மிகு இப்பட

1.

மாதரா

2.

வந்த சறுசுடர் போல்.

4,

285565

99, 99 ஆம் பாடல்களை

றில்வளர்க்கும், மாகாரரா வளைக்கும்.
வொன்றா

வுணர்வு ; வேரு

மூணர்வு.

(99)

காரிகைதன் வெந்துயரங் காணாம னீத்தந்தக்
கூரிருளிற் போவான் குறித்தெழுந்து--நேரே
இருவர்க்கு மோருயிர்போ லெய்தியதோ ராடை

அரிதற் கவனினைந்தா ஸாங்கு.
(அ,கனால்) அவன - அக்க களன்,
காரிகை
தன் - அழகிய
அத தமயக்தியடைந்துள்ள, வெம் துயரம் -கொடும் துன்ப),
காணாமல் - தான் நேரில் இருந்து பார்க்காமல், நீத்து - அவை
விட்டுப் பிரிந்து, அந்த கூர் இருளில் - அக்க மிகுந்த இருட்டிலே,
போவான குறிதது எழுந்து போவதாகக் கருஇ எழுந்து நின்று,
நேரே - ஓப்பாக, இருவர்க்கும், அவனுக்கும் தமயந்தியாகிய அவ்

விருவர்க்கும்,

ஓர்

உயிர்

போல்

எய்தியது - ஒரே

உயிர்போலப்
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ஆடை - அவிிவா நறை
ஓர்
இணைந்திருந்த தான,
பொருந்து
- அரிந்து வேறாக்கு
்கு
அரிதற
ஆடையை, ஆங்கு - அப்பொழுது,
வகுற்கு, நினைந் தான் - எண்ணினான.
) *புன்
கூர் -மிகுஇப் பொருளையுணர்த்தும் ஓர் உரிச்சொல்
 இயர்
குமயந்
கள
கண் கூர்யாமத்து (269) என்றதும் கோக்குக,
ஆங்கு : அ௮வ்விடத்
இருவர்க்கும் உயிர் ஒன்றே யென்பது; 858,
(100)
இல் என இடத்தைச் சுட்டிய 'தாகவுங கொள்ளலாம்.

969.

எண்ணிய வெண்ண முடிப்ப விகல்வேந்தன்
கண்ணி யதையறிந்து காய்கலியும்--பண்ணினுக்குக்
கேளான தேமொழியை நீக்கக் கிளரொளிசேர்
வாளாய் மருங்கிருந்தான் வந்து.

Apes
அறிந்து-போரிற்
இகல் வேக்தன் கண்ணியை
்கலியும
காய்
ு,
ு
கொண்ட
அறிந்த
ிய
அரசனான களன் கருத
ம்,
புருடனு
கலி
ட
கொண்
அ௮க்கள தமயக்தியரிடம் பகைமை
எண்ணம் முடிப்ப- அந்நளன் தமயந்தியை விட்டுப்
எண்ணிய
பிரிந்து பேசகக் கருதிய
ணினுக்கு கேள் ஆன

முற்றுவிக்க, பண்
அவ்வெண்ண தை
உறவுபோல
மொழியை - இசைக்கு
€த

ஒப்பு ஆக உள்ள இனிய சொல்லையுடைய அ.க.தமயந் இயை, நீக்க நளன் விட்டுப்பிரிக்க, மருங்கு வந்து - அந்நளன் அருகே வந்து,
இளர் ஒளி சேர் வாளாய் இருந்தான் - விளங்கும் ஒளியுடைய ஓரு
வாளாகக் இடந் இருந்தான்.
கம்ப, சுந்தர : 894.
கண்ணுதல் -கருதுதல்) மணி. 5:25:

ம்
ியைப்
பிரிய களன் எண்ணியது;
: தமயந்த
எண்ணிய எண்ண
ஏனறதிற்
குறித்து?
தன......... போவான்
காரிகை
8இல்
காண்க; இனி, 757, 189 இல் கூறியபடி. கலி அந்நள கமயந்தியர்
களைப் பிரித்து அவர்களுக்குக் கேடு சூழக் கருதிய எண்ணமும்.
பிரித்து வருத்து
அவர்களைப்
மூன
கலி
அதாவது,
ஆம்.
இப்பொழுது நளணக்
வதாகச சங்கறபிக்த கன் எண்ணததை
முடிக்க அகுற்கு உதவியாக, ஒரு வாளாய் மருங்கு
கொண்டே

இருந்தான் எனக கொள்ளலும் ஏற்புடைத்தாதல் காண்க,
1.

மூடிப்ப

வியல் வேந்தன், முடிப்பான்: இகல் வேந்த.
பதைப்பக்

கலியும்போய்க3

2.

கண்ணிற்

8.

கேளாய

4

வாளரய்க் இடந்தான் மருங்கு, வாளா

௫

பி-ம்.

மென்மொழியை,
வான்கலியும்.

கேளா

யறிந்த

மொழியின்

காய்கலியும்.

செரொளிசேர்

விருந்தான் மருங்கு.

2. கலிதொடர் காண்டம்
நளன்

270.

ஆடையை
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அரிந்தது

ஒற்றைத் துகிலு முயிரு மிரண்டாக
முற்றுந்தன் என்பை முதலோடும்--பற்றி
அரிந்தா னரிந்திட் டவணிலைமை நெஞ்சில்
தெரிந்தா னிருந்தான் றிகைத்து.

ஒற்றை துகிலும் உயிரும் இரண்டு ஆக - அவர்கள் உடுத
இருந்த ஒற்றை ஆடையும், ஒன்றுபோற செரந்திருக்த அவ்விருவர்
உயிரும் இரண்டாய்ப் பிரியுமாறு, தன் அன்பை நளன் தான்
குமயந்இபாற் கொண்டிருந்த அன்பை, முதலோடும் முற்றும் பற்றி
அரிந்தான் - அடிவேரோடும்
முழுவதும் பிடித்து அறுத்தான் ;
அரிந் தட்டு - அவ்வாறு அறுத்து விட்டு, அவள் நிலைமை - ௮
குமயந்தக்கு இனித் கனியே
இருப்பதால் ஏற்படும் துயரநிலை
மையை, நெஞ்சில் தெரிந்தான் - மனத்தில் தெரிந்துணர்ந் தவனாகி,
இகைத்து
இருந்தான் - வேறு செயலின்றி அங்கு மயக்கமுற்று
இருந்தான்.
முன் அவ்விருவருக்கும் ஆவிபோல் துகிலும் ஒன்றாயிருந்கது
(259)) இப்பொழுது
அவை
இரண்டாகி வேறுபட்டன
என்க,
முதல் -வேர் அல்லது அடி. தெரிந தானிருக்கான் : முற்றெச்சம்,

நளன்

அவ்விருவரும்

உடுத்திருந்த

ஒற்றைததுகலை

அறுத்தா

னல்லன்;$)
அவன்,
தமயந்தஇபாற்
கொண்டிருந்த
அன்பின்
வேரையே
அறுத்தான்
என்று
ஆசிரியர
கூறியது,
வாலி
இராமபிரானை கோககி,
*வாலியைப்படுகு தாயலை மன்னற, வேலி
யைப் படுகு தாய்விறல் வீரனே? (கம்ப. கிட்கிந்தா. வாலிவகைம் :
89) என்று கூறிய கினைப்பூட்டுகினறது.
பி -ibs:

4.

மூடலு மிரண்டாக,

3. னன்பின் முூதலோடும்.

8. அறிந்தா னரியா டவணிலையை
4, தெரிந்தான் நிரிந்தான்.

நளனது

271.

யெல்லாம்,

பிரிவுத்துயர்

போயொருகான் மீளும் புகுந்தொருகான் மீண்டேகும்
ஆயர் கொணர்ந்த வடுபாலின்--தோயல்
கடைவார்தங் கைபோலு மாயிற்றே காலன்
வடிவாய வேலான் மனம்.

(102)
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காலன் வடிவு ஆய - யமனே
ேவலான் - வேற்படையையுடைய

ஓர் உருக்கொண்டது போன் ற,
மனம் - மனமானது,
நளனலாது,

விட்டு

தமயந்தியை

ஒரு கால் போய் மீளும் - ஒருமுறை

அப்புறம்

வரும்; புகுந்து சென்று மீண்டு அவள் படுத்திருக்கும் இடத்திற்கு - மறுபடியு
ம் ஒரு
அவ்வாறு

இரும்பி வந்து, மீண்டு ஒருகால் ஏகும்

இடையர்

கொண்டுவந்த

தடவை அப்பாற் செல்லும்; (இது), ஆயர் கொணர்ந்த அடு பாலின-

தயிரை,

கடைவார்

காய்ச்சிய

தம் - கடைகின்ற

- கைக&£ப்போல

போல ஆயிற்று

செல்லும் நிலையை

பாலின்,

கோயல் - தோய்ந்து

ஆய்ச்சியகளுடைய,

கை

மாறிமாறி முன்னும் பின்னுமாக

யுடையகதாயிற்று.

ஏ: ஈற்றசை;

மனம், தோயல் கடைவார். தம் கை போல ஆயிற்று என
முடிவு செய்க. காலன் வடிவாய வேல் : யமனே ஓர் உருவெடுத்து
என்பதாம்) வேலுக்குக் காலனை
நளவது வேலாக வந்துள்ளன
கவரும் கொடுமை பற்றி,
rears
பகைவர்
அது
,
ஓப்பிட்டது
துணியாது,
போகவுந்
பிரிந்து
்
தமயந்தியைப
மனம்
நளன்
sir
நிலைக்குத்
குடுமாற்ற
இருக்கவும் விரும்பாது கொண்ட
ஆயின,
கடையும் ஆயர்மகளிர் கைகள் உவமை
பி-ழ்,

8. கையபோஜலு நின்றுழலுங்,
கைபோலுங்
4.

272.

வடிவான

காட்டிற்றே காலன், காட்டிற்றே காதல்.

வேந்தன் மனம்.

(103)

சிந்துரத்தாட் டெய்ல முனிவன் நெரிந்துரைத்த
மந்திரத்தாற் றம்பீத்த மாநீர்போல்--முந்த
ஒலித்ததேர்த் தானை யுயர்வேந்த னெழ்சம்
qm
வலித்ததே தீக்கலியால் வந்து.
டய

இந்துரம் தாள் - சிவந்த பாதங்களையுடைய, தெய்சச முனிவன் தெய்வத்தன்மை வாய்ந்த முனிவராகிய ஆபஸ்கம்பர் . என்பார்,
தெரிந்து உரைத்த

- அறிந்து கூறிய,

மாகீர் மந்திரத்தால் - மாட்சி

யூற்ற நீருடன் மந்திரத்தின் சக் இயினால், தம்பி,” போல் - ஓடாது
அசையாது தடுத்து நிற்கச் செய்ததுபோல, முகந்த - யாவற்றினும்
முன்னிட்டகாக,

ஒலித்த

தோதான

- ஓசையை

யுண்டாக்கிய

சேர்ப்படைகளாயுடைய,
உயர் வேந்தன் கெஞ்சம் - சிறந்த அரச
னான நளனது மனம், இ கலியால் - கொடிய கலிபுருடனின் வலிமை
யால், வந்து வலித்தது - (தமயந்தியைப் பிரிந்து செல்ல எண்ணிய
ஏண்ணம்) வந்து உறுதியுற்றது.

9. கலிதொடர் காண்டம்

(239

YIN FWUT என்பவர் பண்டைக்காலத்துச் சிறந்து விளங்கிய

இருடி. களில் ஒருவர்.

ஒரு

சமயம்

இம்முனிவரது

பெருமையைச்

சோ.இக்கக்
கருதிய: இந்திராதி
சேவர்களிற்
இலர், சிராத்த
Bor 59H Cu Gur 2 HAYS இம்முனிவர் இருப்பிடத்தை அடைய
அவர்களை
இம்முனிவர்
இிராத்தப்
பிராமணர்களாக
வரித்து
ஆராதஇக்கவே, அ௮.ததேவர்கள், இடையே
தம் தெய்வசக்தஇயால்
மேலெழுந்து செல்லக் தொடங்கவும் அம்முனிவர், சிராத்த கருமம்

தடை பெறுவகுற்கு அஞ்சித் தன் கமண்டல பாத்திரத்தில் இருந்த

நீரால் மந்திரித்து அவர்களைச் சுற்றி வளைத்து ஸ்தம்பிக்கச்செய்து
அப்பாற் செல்ல வொட்டாமல் தடைப்படுக்து விட்டார்.
அது
கண்ட YC Sur, அவரது சக்இக்கு வியந்து அடங்கு யிருந்து,
சிராத்தததைை நிறைவேற்றிக் கொடுத்துத் தம் தெய்வ உருவையுங்
காட்டி அம்முனிவர்க் கருள் செய்து சென்றனர் என்ற செய்தி
ஸ்ரீமகாபார க.த.இில் கூறப்பெற்றுள்ளது.
நீரால் ௮த்தேவர்களா
ஸ்தம்பிக்கச் செய்த காரணத்தால், அம்முனிவருக்கு ஆபஸ் தம்பர்
எனும் பெயர் நில் பெறுவதாயிற்று,
இம் முனிவரால் செய்யப்
பெற்றதான வைதிக விதிகள் அடங்கிய நூல், Yow FDU
OS
திரம் எனனப்படும். இஃ தன் றி, வசிஷ்டமுனிவர் உபதேசித்த மந்திர
வலியால் அவர் மாணாக்கரில் ஒருவர் கங்கை நீரை ஓடாமல் தம்பிக்
௧௪ செய்து அக்கரை கடந்து சென்றதான மகாபாரதத்தில் உள்ள
வேறொரு
வரலாற்றையும் இதற்கு ஆதாரமாகக்
கூறுவாரும்
உளர்.
இவையனஜி விகாயகக்கடவுள் அருளால் நாரதமுனிவர்
கங்கைநீரை அடக்யெதாக ஒரு வரலாற்றினை இதற்கு ஆதார
மாகச சிலர் தம் உரையிற் காட்டியுள்ளார்.
௮ல் இந்துரத்காள்
எனபகுற்கு யானைமுக
விநாயகர்
என்று
பொருள்
வலிந்து
கொள்ள கினறதாதலின் அது பொருக்கமாகத் தோன்றவில்லை,
இதற்கு
அகஸ்இயர்
கடல்நீரை யடக்கியுண்ட
வரலாற்றைக்
கூறினாரும் உளர்,
ஒரு சுவடியில் இப்பாடல் பின வருமாறு காண்கிறது.
சிந்துரக் காற்றெய்வ முனிவன் கிறந்தளித்த
மந்திரகதாற் றம்பித்த மாரீர்போல்--செந்ே
தன்

ஒலித்ததார் வேந்தற் குருகுகின்ற வள்ளம்
வலிகத?த இக௫கலியால் வந்து,
பி-ம்.

1.

இந்துரத்தாற் றேவ,

இந்துரக்காற் ஹேவ;,

முனிவன் ;சனந்துரைத்த,

றந்தரைதத.

9. செக்தேன், முந்தி.

இந்துரத்தாட்டேவ,

4. வன்கலியால் கந்த...

:

(104)

நளவெண்பா

240

979.

தீக்கா னகத்துறையுந் தெய்வங்காள் வீமன்றன்
கோக்கா தலியைக் குறிக்கொண்மின்--நீக்காத
காதலன்பு மிக்காளைக் காரிருளிற் கைவிட்டின்
றேதலன்போற் போகின்றேன் யான்.

கின்ற,
.இகானகத்து உறையும் - கொடிய இக்காட்டில் வாழ்
னது,
ராஜ
வீம
குன்
தெய்வம்காள் வன தேவதைகளே / வீமன
்
காதல
காக
,
நீக்
கோ காதலியை - (அன்பிற்குரிய) அரசகஞுமாரியும்
ம்
அனபு
ும்
அன்பு மிக்காகை = என்பால் நின்றும் ரீக்காத ஆசைய
மிகும் தவளுமான

குமயந்தியை,

கார்

இருளில் - கரிய

இந்த

இருட்

 போல் டில், கை விட்டு - துறந்து, இன்று - இப்பொழுது, ஏ தலன்
றேன்7;
கின்
செல்
நான்
ஓர் அயலான்போல, யான் போகின்றேன்

கொள்
துக்
காத்
குறி கொண்மின் - நீவிர் இவளைக் குறிப்பாய்ப் பாது
வீராக /? (என்று நளன் கூறிச் சென்றான் என முடிவு செய்க,)
நளன் தமயந்தியை இங்குத கன் காதலியை என்று கூறாது
வீமன் தன் கோக்காதலியை எனறது, அவள்பால் தன் அன்பைக்
அன்பிற்குரியவலா
தன்
துறந்து செல்லத் துணிந் தமையால்,
என்று கூற மனக்கூச்சமுற்றும், முன் 869 இல் முற்றுந் தன
அரிந்தான
ஆடையை
௮ரிந்ததுபோல
முதலோடு
னன்பை
ஆதலானும்

என்க,

*ஞுறிக்கொண்டு

கொள்ளுதல்;
ஏ.குலனா;
பி-ம்,

காத்த?

(கம்ப.

ஆரணிய : 494.)

999 உரை.
திச்கானத் தள்ளுறையுக்,
3. கைவிட்டிங் கேதனியே.
4, எதிலன்போ லேூன்றேன்

1.

நளன்

274.

தல் உனனிப்பாய்ப் பார்த்துக்
குறிக்கொள்ளு

தமயந்தியை

2,

-மீக்காதல்,
(105)

யான்.

நீத்துச் சென்றது

ஏந்து மிளமுலையா எின்னுயிருந் தன்னருளும்
பூந்துகிலும் வேருகப் போயினான்--தீந்தேன்
தொடைவிரவு நாண்மாலை சூட்டிலு டன்னை
இடையீருளிற் கானகத்தே யிட்டு.

(நளன்) கொடை
விரவ -பலவிகமாய்கத்
தகொடுக்கப்பெற்ற,
இம் தேன நாண் மாலை - இனிய தேன பொருந்திய புதிய சுயம்வர
மணமாலையை,
சூட்டினாள் கன்னை
- தனக்கே தேர்ந்து
சூட்டிய
அமக தியை,
இடை
இருளில்
- அந்நள்னிரவுப்
"கதத- அ௮க்காட்டினிடதத,
இட்டு- தனியே

போதில்
இருக்க

கான
விட்டு,

நளவெண்பா
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Ss ர என்பது தாரு என நீண்டது விகாரம்,
ன்

இல் பொருள் உவ மை;கற்பகம்

5

உளு

ட

.

6

.

பார் மல் தாரு :
யளிக்கும்
e

கேட்போர் விரும்பியதை

ஒன்று;

இது தேவலோகத்தில் உள்ள ஐந்துருக்களில்

ஒரு மரம்,

=

ஜந்குருக்கள் :-சந்தான மோடரிச்

சந்தனங்

கற்பகம்

மந்தாரம் பொன்னாய் மலர்ந் திலகுங்--கொந் தாரும்
பாரிசாத மாகப்படர் விசும்பிலார் கோமானா
சிரிலகு மைந்தருவாய்க் தோ *
என்பதால்
டரரார்

விரவார் - பகைவர்?

அறியலாம்.

பழகு தல்); அதில்லாது
என்பனபோல.

லும் முள்ளுமடாந்த

(விரவுகல் - கலந்து

விலகியவர் பகைவர்; அடையார், ஒன்னார்
செங்கால் நகம் சிதைய > இருட்டில், கல்

காட்டில் வழியறியாது

சென்றதால்

கால்இடறி

நகங்கள் பெயர்ந்து சிதைவுற்றன என்பதாம். ஆசிரியர் புகழேந்தி
உபகார
என்பான
சந்திரன்சுவர்க்கி
யாதுரித்கு
தம்மை
யார்.

ஸ்மிருதியாகக்

தம்

கடப்பாட்டின்

சிறப்பை

பல

நிலநாட்டிய

செய்யுள்களில் இஃதும் ஒன்றாகும்.
பி-ம்.

- 2:

விரவலர்போல்,

விரைவான்போல்,--.ஆறிரவில்,

4, வெங்கா னகந்தனியே

தமயந்தி விழித்துக்கொண்டு

276.

ஆறிருளில்.

வேந்து.

நளனைக் காணுது

(107)

வருந்தியது

நீல மளவே நெகிழ நீரைமுத்தீன்

கோல மலரின் கொடியிடையாள்--வேல்வேந்தே
HIG DE யேன்னா வினவளைக்கை நீட்டினாள்
அங்குத்தான் காணா தயர்ந்து,
நிரை முத்தின் - வரிசையாக
போல்,

கோல

மலரின் - அழகிய

அமைக்கப்பெற்ற
மலர்கலாயுடைய,

க
-கொடி

டப
இடை

யாள் -கொடி. போன்ற
இடையையுடைய
தகம்யந்இயின், - நீலம்
அளவே கெகிழ -நீலோற்பலம் போன்ற கண்கள் தூக்கத்தினின்
அம் சுற்று நெகிழ்சசியடைந்து இறக்க, அங்கு கான் காணாது(களை) அங்குக் காணாமல், அயர்ந்து - தளர்ச்சியுற்று வருந்தி
* வேல் வேந்தே -வேலேந்திய அரசனே/ ஏங்கு உற்றாய் என்னா
நீ எங்கு இருக்கினராம்2? என்று, இன வளை கை நீட்டினாள் - (கூட்ட
மான) பல வளாயல்களை அணிக்கு கன் கைகளை
நீட்டிக் கடவிப்

பார்த்தாள்,

சள வெண்பா
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பொருந்திய

இரு - வளம்

நாட்டையு/டைய

விதர்ப்ப

வீமராஜன்

என்னும் - மென்மையான
செல்வ மகளான தமயந்தி, மெல் அமளி
தரையை - கொடிய
வெய்ய
ுந்த,
படுச்கை என்னக் தான் படுத்திர
ல்
கைகளா
ு
கொண்ட
தடவிசுற்றிலும்
அரி
கை
கரையை,

- ஐ
குடவிப் பார்தது, * ஜயகோ என்ன போய் வீழ்ந்தாள்
என்னு வாய்விட்டு அலறிக் Sip விழுந்தாள்.

RQ

7/2

ஓயா

கையரி கொள்ளல் இனமே. : மேதியினம் என மாற்றுக,
* பிள்ளமீன் புள்ளரிக்கும் ? (98)
uTr GEO;
YASH
SLM
ஐயகோ : ஐயோ என்பதின் இடையே, ககரம்
என்றமை நோக்குக,
எழுத்துப்பேற௮ு ; இஃது ஐயவோ என வும் வரும்,
பி-ம்.

3

டோரிடத்துங்

Se

என்னாப்

காணாமல், காணாளாய்.

4.

தின்னாப்போம் நாடன் நிரு;

போய்

வீழ்ந்தாள்;

இளமேதி.

(106)

அழல்வெஞ் சிலைவேட னம்புருவ வாற்ரு
துழலுங் களிமயில்போ லோடிக்--குழல்வண்
டெழுந்தோட எீழ்ந்தா ளிருகுழைமேற் கண்ணீர்க்
கொழுந்தோட வீமன் கொடி.

278.

விமன் கொடி - விமராஜன் பெற்ற

கொடி

போன்ற

தமயந்தி,

வெம் சிலை வேடன் - கொடிய வில்லையுடைய ஒரு வேடனது,
அம்பு

உருவ- நெருப்புப்

போன்ற

கொடிய

மும்பு

தன்

அழல்
மீது

ஊடுருவிப்பாய, ஆற்றாது - ௮.தனைத தாங்க முடியாமல், உழலும் அங்கு மிங்கும் கள்ளாடி. அலையும், களி மயில் போல் . மயக்கமுற்ற
ஒரு இளமயிலே போல, ஓடி. - அங்கு மிங்கும் ஓடி, குழல் வண்டு
எழுந்து ஓட- கூந்தலில் மொய்க்திருக்த வண்டுகள் அதிர்ச்சி
யுற்று
மேலே
எழுந்து
ஓடவும், இரு குழைமேல் கண்ணீர்
கொழுக்து ஓட - தன் காதுகளில் அணிந்திருக்க குழைகளின் மீது
கண்களினின்றும் நீர் ததுளிகள் பெருகி விழுந்து ஓடவும், வீழ்க

தாள் - கீழே விழுந்து அழுவாளாயினள்.
அம்பால்

அடிபட்ட

மயில்)

*ஏவுறு

்
மஞ்ஞையி

.னடுங்கி,?

(முல்லைப். 84); * ஏவுறு மஞ்ஜையி ஸினைந்தடி. வருந்த? (மணி. 7: 797).
களி மயில் - செழுமையாய் வளர்ந்த மயிலும் ஆம்.
ணீர் விழுதல்; ஒப்பு ் *ஊசற் குழைமீது வெள்ள

குழைமீது சண்
வாணீர் சோர

9, கலிகொடர்

விட்டு? (84),

காண்டம்
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குழல் வண்டு எழுந்தோடினமை, கமயந்தி துயரால்

ஓடி. விழுந்து அழு த ௮ இர்ச்சியால் வெருண்டு,

பி-ம்.

2: தழஓர் தனிமயில்போல்.
4. கொழுக்தோட வீழ்ந்தாள் குலைந்த 3 குழைந்த.

2/9.

(110)

வான்முகிலு மின்னும் வறுநிலத்து வீழ்ந்தநுபோல்

தானுங் குழலுந் தனிவீழ்ந்தாள்--ஏனம்

குளம்பான் மணிகிளைக்குங் குண்டுநீர் நாடன்
இளம்பாவை கைதலைமே லிட்டு.

ஏனம்
- பன்றிகள்,

குளம்புகளால்
செய்யும்,

குளம்பால்

கீழேயுள்ள

குண்டு

நீர்

மணி

கிளாககும்தம்

இரத்தினங்களைக்

நாடன் - ஆழமான

களறி

நீர்

மேலே

நிலகளை

காற்

வரச்
யுடைய

விதர்ப்ப நாட்டரசனான விமனது, இளம் பாவை - பாவை போன்ற
இளமைப்
பருவத்துப்
புதல்வியான
கமயந்து,
கை- தனது
கைகளை, தலைமமல் இட்டு- கன் சகலைமீது வைத்துக் கொண்டு,
வான முகிலும் மின்னும்
- வானில் உள்ள (௧௫) மேகமும் மின்ன
லும், வறு நிலத்து விழ்ந்தது போல் - வறண்ட தரைமீது வீழ்ந்த
தோற்றம் போல,
தானும் குழலும்
அவள் கூக்தலுமாக ஒரு தனிப்பட்ட

கனி வீழ்ந்தான்- அவளும்,
(துயர) நிலயில் கீழே விழுந்

காள்.
ஏனம்

குளம்பால்

மணி

கக்கும்;

பன்றிகள்

தம்

காற்

குளம்புகளாலும், தம் வலிய முகவாய்ம் பற்களாலும் சேற்றைக்
தஇழ்மேலாகக் கிளறும் தன்மையன ; அவ்வாறு அவை சேற்றைக்
இள றும்போது இயல்பாய் அடியிற்
படிந்துள்ள இரத இனங்கள்
மேலே
வந்து
மிளிரும்
கன்மைய/டையது
அவ்விதாப்பகாடு

என
அந்நாட்டின்
வளத்தைச்
இிறப்பிக்கது.
குண்டு
நீர்ஆழ்ந்த நீரையுடைய இடம்; * குண்டு நீரிலஞ்சி 5) (குறுந். 97:௮2);
:குண்டுகாக் குமரிக் தெண்டிரை யாடி?
(பெருங்.
2:80:89);

: குண்டுபடு பேரகழி ? (மீறுட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ். 55) .வான்முகிலும்
மின்னும்
வறுநிலதக்து
வீழ்ந்ததுபோல்; முகில்
கூந்தலுக்கும்,
மின்
அவளது
தஇருமேனிக்கும்
குழலும் தானும்

எனப்பாலது,

தானுங் குழலும் என

தமயந்தியின்
உவமைகள் ;
மாறிவந்தமை

யால், இஃது எதிர் நிரனிறையணி; * தானுங் குழலும் தனிவீழ்க்
காள்? கிறப்பின்பாலாய், குழல், விழுந்தாள் என உயர் இணையில்
முடிந்தது; இங்கு வினை முதல் சினையைக்கொண்டு முடிந்குது; (நன்.
வீனையியல் : 26) இஃது எதிர் நிரனிறையணியும், இணைவழுவமை

ற்ள்வெண்பர்
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இயும்

ஆம்.

தனி வீழ்ந்தாள் ) தானொரு

புறமும், குழல்

ஒரு

விழுந்தாள என்னலும் ஆம்,
இடக்க
சோர்ந்து
புறமுமாகச்
தல்) சோக நிலையை யுணர்த்
கைதலைமே லிட்டு) கை தலைமேலிடு
டையோடு
கூக்தலொடு விழுந்தாள். கம்ப, “கோ
தும் மெய்ப்பாடு.
89).
ஆரணிய :
மொட௫ிகொம்பென விழுந்தனள் ? (கம்ப,
9, தரைவீழ்ந்தாள்.
1. வீற்ததபோல்;
3. கோதறுசர் நாடன்;

பி-ம்.

பொழுது

280.

(£11)

புலீர்ந்தமை

தைய நுயர்க்குத் தரியாது தஞ்சிறகாம்
கையால் வயிறலைத்துக் தாரிருள்வாய்--வெய்யோனை
வாவுபரித் தேரேறி வாவென் றழைப்பனபோல்
கூவினவே கோழிக் குலம்.

தரி
கோழி குலம் - கோழியின கூட்டம், தையல் துயாக்கு
தம்
்,
தாளாமல
யாது- தமயந்தியின் துன்பங் கண்டு அதற்கு மனம்
சிறகு ஆம் கையால் வயிறு அலைத்து- தமது சிறகுகள் என்னும்
கைகளால் தம் வயிறுகளில் ௮டிதீதுக் கொண்டு, வெய்யோனை
பூட்டிய
கள்
குதிரை
டும்
தாவியோ
சூரியனை, * வாவு பரி தேர் ஏறிஎன்று - வருவாயாக !? என்னு, அழைப்பன
தேர்மீது ஏறி, வா
போல் - கூப்பிடுவன போல,

கோழிக்

குலம்

கூவின - கத்தின,

என்று

பொதுவாகக்

கடறப்பெற்றுலும்

கூவுவது செவல்களே ஆதலால் இஃது: ஒன்றொழி பொதுச்சொல்
ஆபத்து வேளையில் கூவுவோர் கம் வயிற்றில் கைகளால்
என்க,
அடித்துக் கொள்ளும் இயல்பை உணர்த்தியது) பறவைகளுக்கு
அவற்றின் சறகுகளே கைகளாகக் கொள்ளப்பட்டன; கோழிகள்
சரிததிரததுற்கு
இங்குச்
கூவும் இயல்பை
விடியற்காலையிற்
இயைய, அவை சூரியனைக் கூவி தமயம்இக்கு உதவிபுரிய அழைக்
தன என்று கூறியது குற்குறிப்பேற்ற அணி.
ஒப்பு :
7,

எணாட ருங்கடை யென்ற யாம
மியம்பு கின்றன வேழையால்
வண்டு தங்கிய தொங்கன் மார்பன்
மயங்க விம்மிய வாறெலாம்

8. சலிகொடர் காண்டம்

847:

கண்டு நெஞ்சு கலங்கி யஞ்சிழை
யான காமர் துணைக்கரம்
கொண்டு தம்வயி றெற்றி யெற்றி
விளிப்ப போன்றன கோழியே.

(கம்ப. அயோ த, கைகே௫

“மருவினிய
ஆரணிய. 909).
2.

குணத்தவரை

யிருசறகா

சூழ்வினைப்: 47)

லுறத்தழுவி?

(கம்ப.

மையலுங் கங்குலு மதியும் வாட்டவிவ்
வையனோ வெளியனென் றணிவ யிற்றினில்
கையினா லறைந்துகூய்க் காமர் வாரணம்
வெய்யவா விரையவா வெனவி ஸி.தகவே.
(அரிச்சந். விவாக : 69)

பிம்,

8: வாவென் ஐழைப்பது
4.

போற்,

வாவினதே ரானைவருசென் ஐழைப்பன
கூவினதே கோழிக் குரல்,

போர்.

(112)

சூரியோதயம்
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வான நெடுவீதி செல்லு மணித்தேரோன்
தான மடந்தைக்குத் தார்வேந்தன்--போனநெறி
காட்டுவான் போலிருள்போய்க் கைவாங்கக் கானூடே
நீட்டுவான் செங்கரத்தை நின்று,
வான

நெடு

வீதி

செல்லும்

மணி

தேரோன்

நெடிய வழியே செல்லும் அல்லது சிறந்த தேரை

தான் - வானாதிய

யுடைய

சூரியன்

கானும், ௮ மடந்தைக்கு- கமயந்கதியாகிய அப்பெண்ணுக்கு, தார்
வேந்தன் - மாலையணிந்த அரசனான நளன், டோன நெறி -சென்ற

வழியை, காட்டுவான்

போல் - குறிப்பிட்டுக்

இருள் போய் கை வாங்க - இருட்டானது
கரத) த- தனது சிவந்த சரணங்களாகிய

வான் - உ தயமாூ

காட்டுபவைப்
பின்னிட்டு ஓட,
கைகளை, கின்று

போல,
செம்
நீட்டு

நின்று நீட்டிக் காட்டுவானானான்.

FR-uf:
‘FF
(99) என்றமை நோக்குக,

Quors

கென்றன்

மதுநீர்

தெளித்து?

மணித தரோன் கான: தான் என்பதை அசையாசவுங் கொள்
ளலாம்.
௮. மடந்தைக்கு: அ௮ம்மடந்தைக்கு எனப்பாலது, செய்

ந்ளவெண்பர்

948.

து.
யுளின் எதுகை ஓசை நயம் நோக்கி இயல்பாய் நின்ற

கைவாங்

நீட்டினான் செங்கர தை: சூரிய
குதல் - விட்டு நிங்கப்போதல்.
நின்னு என்ப
னுக்குக் கரங்களாவன அவன் கரணங்களே யாம்.
தற்கு உதயகிரிமேல் நின்று எனவும் கொள்ளலாம்.
இதன்பின் அசசுப் பிர இகளில்,
ும்
.செய்தபிழை யேதென்னுக் தேர்வேக்ேத யென்றழைக்க
யவே
--பை
எய்து துயர்ககரைகா ணெேனென்னும்
என்னென்னு தென்னென்னு மிக்கானில் விட்டேகு
மன்னென்னா வாடு மயர்ந்து.
ஏடுகளில்
பழைய
இது
என்றொரு பாடல் காணப்பெறும்.

இல்லை,
மேலும், ஒரு பிரதியில்
அ.திகப்பாடல் உள்ளது.
“கன்னி யிளமான்
தென்ன வருவா
அடிக்கண்டாள்
வடிக்கண்டான்
பி-ம்,

இதனபின்

அடியிற்

காணும்

ஓர்

கணயோ டுழல்கின்ற
ஸிடைூகறியில்--மன்னன்
காண்டலுமே யவவடி மேல் விழ்ந்காள்
‘
நீர்சோர வந்து,

8. காட்டுவான் பேரிருள் போய்க......
2: போனவிடங்.
4. ரிட்டினான் செங்கரத்தை, நீட்டினான் செங்கதிர்க்கை,

(172)

தமயந்தி நளன் அடிச்சுவடு கண்டு வருந்தியது
999.

அல்லியந்தார் மார்ப னடித்தா மரையவடன்

நல்லுயிரு மாசையும்போ னாறுதலும்--மல்லுறுதோள்
வேந்தனே யென்னா விழுந்தாள் விழிவேலை
சாய்ந்தநீர் வெள்ளத்தே தான். _
அல்லி ௮ம் தார் மார்பன்- அகவிகுழ்கள் அமைந்து பூக்
களால் ஆன அழகிய மாலை யணிந்த மார்பையுடைய நளனின், அடி
தாமரை - இருவடிகளரலன தாமரை மலர்களின் சுவடுகள், அவள்
தன் - அது தமயந்தியின், கல் உயிரும் ஆசையும் போல் - சிறந்த
உயிரும் மேம்பட்ட அந்களவிடத்து வைத,த ஆசையும் போல, காறு
கலும்- ஆங்கு ஓரிடதத தோன்றியதும், விழி வேலை - அவளுடைய
விழிகளாகிய
கடலினின்றும்,
சாய்ந்த-சரிந்து
விழுந்து, நீர்
வெள்ளத்தேதே - கண்ணீர் வெள்ளத்இடத்தே, “மல் உறு கோள்
வேந்தனே
எனனா - மற்போரில் தேர்ச்சியுற்ற தோட்களையுடைய

2. கலிகொடர்
ஏ அரசனே

7? என்னு உவி

கீழே விழுந்தகழுதாள்.

காண்டம்
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அழைத்து, போய் விழ்கி தாள் - போய்க்

தான் 2: அசை,

அல்லி - அகவிதழ்; பூக் தாதுக்களும் ஆம்; (ரிங்), * அல்லியம்
பூம் மலரக் கோ தாய்? (0பரியாழ்வார். 2 . 70: 2); ₹: அல்லியங்கமலமே
யனைய செங்களோர் வில்லி?” (கம்ப, சுக்தர : 7776), அடித். தாமரை :
இங்கு

உபமேயம்

உபமான

தை

வென்றது.

கடலினும் பெரிய கண்கள் ? (கம்ப. ஆரணிய
மாங்கிருப்ப ? (0வங்கைக்கோவை,. 20.)
பரி-ம்,

8:

வேந்தவோ

தமயந்தி,

898.

வெண்ணப்

விழிக்கு

வேலை;

: 625); “ விழி வேலையு

போர்.

(114)

மயில் முதலியவற்றை நோக்கி “நளன் சென்ற
வழி காட்டீர்? எனக் கூறியது

வெறித்த விளமான்காண் மென்மயில்கா எிந்த
நெறிக்க ணெடிநூழி வாழ்வீர்--பிறித்தெம்மைப்
போனாரைக் காட்டுதீரோ வென்னாப் புலம்பினாள்
வானாடர் பெற்றிலா மான்.

வான்
காடர் பெற்று
இலா
மாண் வானா
இந்திரன் மு.கலிய தேவர்களும் அடையப் பெறுக,

தமயந்தி,

(அவவன க்திலிருந்க

கொக்கி),
வெறிக்க
வெறிப்புற்று
நிற்கும்

மெனமை

மான்

நெடிது

முதலிய

விலங்குகள்

இள
மான்காள் - அச்சத்கால் இகைத்து
இளம்
மான்களே / மென்
மயில்காள் -

பொருந்திய மயில்களே/ இந்த

பிடதத,

நாட்டினரான
மான் போன்ற

ஊழி

நெறி

கண் - இந்த

வாழ்வீர்- நெடுங்காலமாக

வழி

நீங்கள் வாழ்

Der por ஆவீர்; (ஆதலால்), எம்மை பிரித்து போனாரை - ஏண்
னையும் என மக்களையும் தனியே விட்டுப் பிரிந்து போன
எம் தலை
வரை, காட்டுகிரோ - எனக்குச் காட்டுவீரோ?? என்னா புலம்பினாள் என்னு புலம்பி அழுகனள்.

வெறிததல் - அச்சக தால்

தம்பித்து

கிறறல்)

வெறித்து

நின அலக மெல்லாம் விம்முறுகன்ஐ வேலை? (கம்ப, ஆரணிய : 1007)
கோலவெறிப்பினால் மாலை வண்டினம் மாலைக்கண் கொண்டவே?
(8வக. 9297).
நெடி தூழி : இங்கு ஊழி என்பதற்குக் காலத்தின்
நெடுமையை

மிகுஇப்படுத்துக்

அ தாவது
பிறிதாகச் செய்து
நைடதததுலும் தமயந்து,

கூறியது,

என்பதாம்.

பிறித்து; வேறாகி ;

இச்செய்யுள்

போல

நளவெண்பர்
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“வாவு மிளமான்காள் மயில்காண் மடப்பிடிகாள
கூவுங் கரிய குயில்காண்மென புள்ளினங்காள்
ஆவி யெனமேவி யகலே மெனையகன்ற
காவலன்றுன் போனவழி யெனக்குக் காட்டீரேர *
: 76) என வருந்திக் கூறியதாக உள்ளமை
(நைடதம் பிரிவு
இவ்வாறே பிரிவு துயரால் வருந்தும், தலைவனா
கோக்குக,
ஒலைவியர், தம் எதிர்ப்பட்ட அஃறிஸாப் பொருள்களையும் விளித
துக் உறும் இயல்பு கம்பராமாயண ததும் பிற காப்பியங்களிலும்
பரக்கக் மாணாலாம்.
பி-ம்,

8: போனாரைக் காண்டுதிரோ; காட்டீடேரா
போனாரைக்

காணீரோ3

என்னப்

ஒரு பாம்பு தமயந்தியைப்பற்றி

284.

புலம்பினாள்.

(115)

விழுங்கலுற்றது

வேட்ட கரியை விழுங்கிப் பெரும்பசியால்
மோட்டு வயிற்றரவு முன்றோேன்ற--மீட்டதனை

ஓரா தருகணைந்தா ரூண்டே னற்ற்கூந்தல்
போரார் விழியாள் புலர்ந்து.
தேன் உண் அறல் கூந்தல் - வண்டுகள் வந்து கலா
உணா
ணும் நுண்ணிய கருமணல் படிந்தன போன்று படிப்படியாய் உள்ள
கூந்தலையும், போர்

ஆர்

விழியாள் - எதிர்ப்பட்டோரோடு

போரிடு

வதுபோல் கூர்மையும் ஒளியும் பொருக்கி விளங்கும் விழிககாயு
முடைய தமயந்தி, புலாந்து - வாட்டமுற்று, வேட்ட - வேட்டையாடி.
வததுப் பற்றிக்கொண்ட, கரியை விழுங்கி - யானையை விழுங்கி,
மோட்டு வயிற்று அரவு - அதனால் உயர்ந்து விளங்கும் வயிற்றை
யுடைய ஒரு மலப்பாம்பு, முன் கோன்ற- தன் முன்னே
வர,
அதனை மீட்டு ஓராது - அப்பாம்பை இன்னது ஏன்னு இரும்பிப்
பார்தது அறிந்து கொள்ளாமல்,
அருகு
அஃஷைக்குரன் « <9) Boor
அருகே

சென்றுள்,

வேட்ட கரியை : தான் விரும்பிய யானையை ளனாறுரும் உளர்,
கரியை விழுங்கிப் ee மோட்டு
வயிற்றரவ:பெரிய
யானையை

விழுங்கியும் அணியார் து பெரும்

பசியையுடைய

யுடைய பாம்பு ENC Diem iDiLsrad, அப்பாம்பின்
- அகுன் ரை பம் குறிப்பிட்ட காகும்,
்

பக
/

அத தம்

உயர்ந்த

வயிற்றை

பசியின் மிகு இியையும்
இவ்விதம் பாம்புகள்

வயிறறுள் அடக்கும்

விதமாய்

2

கலிகதொடர்

காண்டம்
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அவற்றின் உடல்கள் அகன்று விரிந்து கொள்ளும் இயல்புடை
யன என்பதும், அவ்வாறு உண்டவற்றை அவை மெதுவாகப் பின்
சரணஞ் செய்யும் என்பதும், பின் பல நாட்கள் பசி யெடுக்கா
மலே அசைவற்று
இடந்து உறங்கும் என்பதும்
உயிரநூற்
புலவர்கள் அறிந்து வெளியிட்டுள்ளமை ஆம்.
இத்தகைய

நிகழ்ச்சிகள்,

“ புழங்முவெம் பசியொடு புரளும் பொோரரா
விழுங்கவம் தெழுந்தெஇர் விரித த வாயினவாய்
முழங்கு இண்

கரிபுகு

முடுகி மீமி௪

வழங்குவெங் கஇர்சுட மறைவு தேடியே ??
(கும்ப. பால,

ory?

தாடகைவதைப்.

என,

(அயோத்.

71);

“மழைமதமா

சிதுதிரஉூடப்:4)

வடங்கு

பேரெயிற்

இவற்றால் 'விளங்குவன

காண்க,
ஒரு

பிரஇயில்

இசசெய்யுள்

அடியிற்

காணுமாறு

இரிந்து

காண்டுறது,
வேட்டந் இரிந்துழலும் வேழ.தலக யும்விழுங்கி
வாட்டந் தணியாத மாண்பசியால்--மீட்டுமுரு
மானாகஞ் சேரும் வனமென் றறியா
ஆனாது
பி-ம்.,
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1.

சேர்க

ளணங்மு,

உண்டேனறைக்

கூந்தல்.

4,

நறைகமம;

புறிந்து.

(116)

அங்கண் விசும்பி னவிர்மதீமேற் சென்றடையும்
வெங்க ணரவுபோன் மெல்லியலைக்--கொங்கைக்கு

மேலெல்லாந் தோன்ற விழுங்கியதே வெங்கானின்
பாலெல்லாந் தீயுமிழும் பாம்பு.
வெம் கானின் பால் எல்லாம் - அக்கொடிய காட்டின் இட
மெங்கும், இ உமிழும் பாம்பு - தீப்போன்ற கொடிய விஷத்தைக்
அப்பாம்பு,

கக்கும்

௮ம்

கண்

விசும்பின் . ௮ழகய

இடமுடைய

ஆகாயத்தினிடதது, ௮விர் மதி மேல் சென்று அடையும்
- ஓளி
விளங்கும் சந்திரன் மீது அதனைப்பற்றி விழுங்கச்செல்லும், வெம்
கணா

அரவு

பாம்பைப்.
கொங்கைக்கு

போல்- கொடிய

போல,
மேல்

கண்கலா புடைய

மெல்லியலை - மென்மையான
எல்லாம்

தோன்ற

இரானு

என்னும்

தமயந்தியை,

விழுங்கியது - கொங்கை

களுக்கு மேலுள்ள கழுத்து முகம் முதலிய பாகங்கள் மட்டும்
தெரிய மற்ற அங்கங்களை யெல்லாம் விழுங்கி விட்டது, ஏ;௮சை,

ந்ளவெண்பர்
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அங்கண் விசும்பு :* அங்கண் விசும்பி

பாரிக்கும் *;

புறத்துப்

மெல்லியல் : பண்பு. த்தொகைப்

151).

(நாலடி.

னகனிலாப

பிறந்த

பாம்புக்கு இராகு என்னுங் கருங்கோளும்,
அன்மொழித் தொகை,
அவிர்மஇக்கு,க் தமயந்தியின முகமும் உவமைகள்.
பி-ழ்.

1.

னவிர்மதியென் றையுற்று ; சென்றடைந்த.

9. வெங்க ணரவந்த மெல்லியல் தன்,
வெங்கணா
4,

பாலெல்லாம்

தமயந்தி

286.

வந்தான்.

்

ஈஞ்சுமிழும் பாம்பு.

நளன் உதவிநாடி

(117)

யழுதது

வாளரவின் வாய்ப்பட்டு மாயாமுன் மன்னவநறின்

தாளடைந்து வாழுந் தமியேனைத்--தோளால்
விலக்காயோ வென்றமுதாள் வெவ்வரவின் வாய்க்கங்
கிலக்காசி நீன்௫ ளெடுத்து.
அங்கு - அவவலாததில்,
HES

பாம்பின்

இருந்த
அரசனே

அத்தமயந்து,
/

நின்

வெம்

வாய்க்கு,
தாள்

முன்-(வாள்

ஆகி

“மன்னவ-(௩ளனைக்
அடைந்து

அடைந்து நீயய ௧கஇ என்று
௮நாதரவாய்த் கனியே உள்ள

மாளா

அரவின்

இலக்கு

வாய்க்கு - கொடிய
தின்றுள் - குறியாது

குறிப்பிட்டு,

வாழும் - உன்

ஏ

இருவடிகளை

வாழும், துமியேஷை - இப்பொழுது
என்னை, வாள் அரவின் வாய் பட்டு

போன்ற)

கொடிய

இப்பாம்பின் வாயினிடம்

அகப்பட்டு இறந்து போகும் முன்னம், தோளால் விலக்காயே
என்னு எடுதது அழுதாள் - நின் கோள் வலிமையால் <I GON

மிருந்து
பறிகது இதக்துயரினின்றும் விலக்கி என் சே ஆளமாட்
டாயோ 2” எலாறு உரத்துக் கூறி அழுகாள்.
காளடைந்து
வாழும்
கார தலன்றான
செய்திடினுங்

தமியேன்;
*கண்டஈ
ரிகழ்வனவே
கொண்டாளை
யல்லாலறியாக் கூல

மகள் ? ((பருமாள்திருமொழி, 5; 2) என்றதுபோல

உத தமக்கற்பிற்கு

அருங்கலமான தமயந்தி ௮க்கொடிய பாம்பின் வாய்ப்பட்டு ஆவி
இழக்கும் நிலையிருந்த அக்நேரத்திலும், ‘ உன்பற்றே யல்லாற் பிறி

தோர் பற்றில்லை யுடையவனே ? என்றவாறு,
அக்களனையே
பற்றாகக் கொண்டு
அவனை
வேண்டி. முறையிட்டாள்.
என்க,
இதனாலன்றோ,
மிஇலைநாடியாகிய
பிராட்டியாரும்,
தமயந்தி
போன்ற கற்பின் நெறி தனக்கு அமைய வேண்டுமென இவளது
கற்பின் சிறப்பை ஏற்றிப் போற்றுவாளாயினள்; (வான்மீகம், சுந்தர

2, கலிதொடர் காண்டம்
காண்டம் சருக்கம் : 94

இல்

காண்க)
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வாளரவு - கொடிய

அரவு)

வாளரக்கன் என்பது போல,
இனி ஒளி தங்கிய அரவு என்ளறுரும்
உளர்.
இவவரவு, கரும்பாம்பாகிய இராகுவுக்கு உவமை ஆக்கப்
பெற்றதால், (856) உரை ; வாள் என்பகுற்கு, ஒளி பொருக்குயது
THUD FMS கொடுமையுடையது என்பத இங்குச் சிறக்கும்.
பி-ம்.

1:

மாளாமுன்

மன்னாரின்,

மாளாமுூன்

வண்கமலத்

$

மாயமே

மன்னவநின்.
8.

வென்றுரைத்தாள்

வெவ்வாவின் றீவாய்க்,

4. இலக்காக நின்றாள்.

287.

(118)

வென்றிச் சினவரவின் வெவ்லா யிடைப்பட்டு
வன்றுயராற் போயாலிீ மாள்சின்றேன்--இன்றுன்
திருமுகநான் காண்சிலேன் றேர்வேந்தே யென்றுள்
பொருமுகவேற் கண்ணாள் புலர்ந்து.

பொருமுக
வேல் கண்ணாள் - போரிடத்து விளங்கும் வேல்
போன்ற ஒளியும் உருவும் அமைந்த கண்கக£யுடைய தமயந்தி,
புலர்ந்து - வாடிச சோர்ந்து, * தேர் வேந்தே - தேரைச செலுத்தும்
மகாவீரனான அரசனே / வென்றி சின அரவின் - வெற்றி கொள்
ளும் தன்மையுடைய கோபமிக்க இந்தப் பாம்பின், வெம் வாய்
- கொடிய வாயினிடதேத அகப்பட்டு, வன் துயரால் இடைப்பட்டு
கால், ஆவி போய் மாள்கின்றேன - உயிர் போய்
கொடிய துன்ப
இருக்கின்றேன், இன்று - இன்றைக்கு (அ௮.தா
நிலையில்
அழியும்
வது) இத்தருணத்திலும், உன் திருமுகம் நான் கரண்டிலேன் =
உன் இருமுகத்தை நான் காணக் கொடுத்து வைத்தேன் ௮ல்
லேன் 3, என்றாள் - என்று
பொருமுக

கூறி வருக்தியழு தாள்.

டேவேல்- போரிட

வல்ல.

கூரிய

முகமாகிய

நுனி

தேர் வேந்ேதஅலகை யுடைய வேல் என்னலும் அமையும்,
தேர்ப்படையை யுடைய அரசனே எனனலும் ஆம். வென்றிச்சின
வரவு; யானையையையும் தன் வலியால் வென்று. கன் வயிற்றுள்

அடக்கும் வெற்றியுடைய சினமிக்க அரவு (284),

இடைப்படுதல் -

குன் உயிர்
இடத்தில் அகப்பட்டுக் கொள்ளுதல் ; இடை - இடம்.
போக இருந்த அந்கிலையிலாவது ,தன் கணவனான களனது இரு
மூக தெரிசனம் கிடைக்காதா என்று ஏங்கிய தமயந்தியின் கற்பின்
உணர்த்துகின்ற
மே£பாட்டையும்
அன்பின்
உறுதியையும்
முன்னிலையில்
கணவன்
தாம்,
அவளது பெருமை கோக்கத்தக்க
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நளவெண்பா

,தன்

ஆவி

விடுகல்

கற்பின்

மகளிர் உயர்

நோக்கமும்

கெறியும்

ஆகும்,
M-b.

8.

இருமுகங் காண்டுலேன்,

தமயந்தி தன் மக்களை

288.

இருமுகமே

காண்கிலேன்

: (119)

நினைந்து வருந்தியது

மற்றொடுத்த தோள்பிரிந்து மாயாத வல்வினையேன்
பெற்றெடுத்த மக்காள் பீரிந்தேகும்--கொற்றவனை

நீரேனுங் காண்ருதிரோ வென்றழுதா ணிள்ருழற்ருக் .

காரேனு மொவ்வாள் கலுழ்ந்து.

நிள் குழற்கு - நீண்ட தன் கூந்தலுக்கு, கார் ஏனும் ஓவவாள்கரிய மேகங்கூட ஒப்பாகாத் குன்மையுடைய
கொடுத்த தோள் பிரிந்து - மல்யு.ததங்களில்

மல்
அ.திகமயந்து,
தொடர்புகொண்டு

(பருத்து) விளங்கிய மன்னனுடைய கோள்களின் அணைப்பிலிருந்து
பிரிந்தும்,

மாயாத

வல்

போகாது.

வினையேன்- இறந்து

உயிர்

வைத்துக் கொண்டிருக்கும் கடுமையான இவிஷயையுடைய யான்,
பெற்று எடுத்த மக்காள் - பெற்று வளர்த்து வரத என் மக்களே /
பிரிந்து ஏகும் கொற்றவனை - உங்களையும் என்னையும் பிரிந்து செல்
லும் உங்கள் (தந்தையாகிய) அரசனை, நீர் ஏனும்- நீவிராவது,
காண்கு தஇிரோ - காணக் கூடியவராவீரோ 2? என்று கலுழ்ந்து அழு
தாள்- என்று

உறி

கலங்கி வருக்இனள்..

அழுது

பிரிந்துமாயாத
கூந்தலுக்கு மேகம் : 748, 765, 167, 269,
வல்வினையேன் : அன்பின் மிக்க தலைவி சன் கலைவன் பிரிவை
ஆ்றமுடியாது உயிர் துறப்பாள்; : செல்லாமை யுண்டே வெனக்
(குறள். 1161)
குரை மற்றுநின், வல்வரவு வாழ்வார்க் கூரை?
என்றதால் ௮றியப்பெறுதலின், அவவரறின்றி இனனும் உயிர்
தூங்கி மிருந்ததால், வல்வினயேன் எனத தன்னைப் பெரிதும்
(மற்டுரடுதக்த தோள் ?
நிந்தித்துக்கொண்டாள் தமயந்தி என்க,
ஆக்கி, அவனைப்
என்பதைச் சினயாகு பெயராய் நளனுக்கே
பிரிந்தேகும்
பிரிந்து என்றும் பொருள் கொள்ளுதலும் ஒன்னும்.
மன்னவனை; ஏகும் என்பதை முக்காலத இற்கும் உள்ள பொது:
வினையாகஃ& கொண்டு, பிரிந்து சென்ற மன்னவா என இறந்த
காலத்திற் பொருள் கொள்ளலும் ஆம்.
பி -.

1:

தோளிணையை

நீங்கியுமிர் மாயாதேன்,

8. நீங்கள்தான் கூடுதிரோ வென்றா
4,

வாங்குதோள்

லேலான் மகள்,

வீமன்

மகள்,

மாயாஞான்.

ணெடுவாளி.
வீங்குகோள்

வீமன்

மகள்

(120)

9 கலிதொடர் காண்டம்
தமயந்தி
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நினைந்து வணங்கிக்

கூறியது

அடையுங் கடுங்கானி லாடரவின் வாய்ப்பட்
டுடையுமுயிர் நாயகனே யோகோ--விடையெனக்குத்
தந்தருள்வா யென்னாத்தன் ரமரைக்கை கூப்பினள்
செந்துவர்வாய் மென்மொழியா பேர்ந்து.

செம் துவர் வாய் மென் மொழியாள் - சிவந்.த பவழம் போன்ற
வாயையும் மென்மையான மொழிகளையுமுடைய தமயந்இு, *காய
கனே - என தலைவனே / அடையும் - உன்னை
௧0 தடி. நானடைந்கு,
கடும் கானில் - கொடிய இந்தக் காட்டினிடத்தே, ஆடு அரவின்
வாய்பட்டு - கொல்லும் வலியுடைய பாம்பின் வாயினுள் அகப்பட்டு,
உயிர் உடையும்- என் உயிர் உடைந்து களர்கின்றது / விடை
எனக்கு தந்து அருள்வாய் என்னா - நான் இறந்துபோக எனக்கு
உத்தரவு

னிக்து,
போன்ற

அளிப்பாயாக

7?

என்று,

தேர்ந்து - முடிவாகத்

இர்மா

தன் தாமரை
கை கூப்பினாள்- தன் தாமரை மலர்கள்
கைகளை குவித்து (களனை நினைந்து) வணங்கினாள்.

ஓகோ)
இது நிலைகடந்த பேராபத்தில்
எழும் கூக்குரல்.
செந்துவர்வாய் மென்மொழியாள்; சிவந்த பவழம் போன்ற வாயி
னின்றும் மென்மையான மொழி பேசும் தமயந்தி எனக் கூட்டிப்
பொருள் கொள்ளலும் ஒன் றும், இனி, துவர் என்பதற்கும் சிவப்பு
எனும் பொருள் கொண்டு,
செந்துவர் - மிகச் சிவப்பு எனவும்
கொள்ளலாம்; துவர் - சிவப்பு (பிங்); செந்துவர் : ஒருபொருட் பன்
மொழி.
ஆடரவு - வலிய
அரவும்
ஆம்;
இனி,
ஆடும்
அரவு

எனப் பொருள் கொண்டாரும் உளர்,
படம் எடுக்கும் நாகப்
பாம்பே ஆடும் தன்மையுடையது) இது மலைப்பாம்பு ஆதலால்
படம் எடுத் தாடும் இயல்பின தன்று,
ஆதலின், Yr Foy ஏன்ப
குற்கு வலிமை அல்லது வென்றி யுடைய பாம்பு எனபதே ஏற்ற
தாகும்.
முன் (987)-இல்
* வென்றிச சினவரவு ? என்றமையுங்
(காண்க,
இனி அடும் அரவு ஆடரவு என நீண்டதாகக கொள்ள
லும் ஒன்னும் ; அடு அமர் ஆடமர், அடுஎரி ஆடெரி என வருவன

|

கதாமரைக்கை : உவமைக்கொகை;
Cure.
தாலும் மென்மையாலும் ஓப்பு.
5

|
.

தாமரைமலர்

நிறத்

|

பி-ழ்,
|

8, தந்தருளா யென்றுரைத்துத, தந்தரையா யென்றுரைதத
த்.
4,

செந்தரள Gare

caren sium, செந்தரள

மென்மொழியா.

(121)

நளவெண்பா
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ஒரு வேடன்

அங்கு வந்தது

உண்டோ ரழுகுரலென் 0ரற்றி வருகின்ற
வெண்டோடன் செம்பங்சி வில்வேடன்--கண்டான்
கழுகுவாழ் கானகத்துக் HTS Sal at வாயில்
முழுகுவா டெய்வ முகம்.

990.

என்று,

இன்றது.

ஒற்றி

உண்டா

குரல்

ஓர் அழுகுரல் உண்டு என்னு - ஓர் அழுகைக்

வருகனெற - அவ்வொலி

உண்டான

௧, வெண் தோடன இடத்ைத உற்றுக்கெட்டு வந்து கொண்டிருக்
வெண்மையான சங்கு அல்லு பாசிமணிகளில் ஆன கோடு என்
னும் காதணியை யுடையவனும், செம்
யும், வில் - வில்லையும் யுடையவனுமான,

பங்கி- சிவந்த குலைமயிரை
வேடன் - வேடன் ஒருவன்,

கொடிய
கரனகத்து- கழுகுகள் வாழ்கின்ற ௮
வாழ்
கழுகு
வாயினில்,
காட்டிடத்தில், கார் அரவின வாயில் - கரிய பாம்பின்
மூழுகுவாள் - முழு? இறக்கும் குருணத்தில் இருக்க தமயக்இயின்,
தெய்வ முகம் -தெய்வத் தன்மை வாய்ந்து இருமுகத்ைதை, கண்
டான் - பார்த்தான்.
கோடன் : தோடு என்னும் காதணியை ஆடவரும் அணிதல்
வழக்கமாகும்)

பண்டை

செவியன்?

* தோடுடைய

பிரானைக் கூறியுள்ளதும் காண்க ; (ஞானசம்பந்தர்
தலைமயிர்;

டவர்

(பிங்)

தேவாரம்),

சவ

பங்இ -

அணுகு தலும்

ஒற்றுதல்- சாந்து

ஆம், இதிலிருந்து கான் ஓற்றச் எனற

எனச்

பெயரும் வக்குது என்ன

"லாம். வெண்டோடன் - வெண்ணிறமான பூமாலை அல்லது பூக்களை
அணிந்தவனும் என்னலாம்; தோடு- பூவிகழ் அல்லது பூமாலை ;
காரரவு - பெரிய மலைப்பாம்பும் ஆம் ; (கருமை - பெருமை),

தமயந்தி
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(122)

1, நொத்றித் திரிகின்ற.
அவ்வேடனை

வேண்டிக் கொண்டது
Sa sic

பி-ம்,

வெய்ய வரவின் விடவாயி வுட்பட்டேன்
ஐயன்மீ ருங்கட் கபயம்யா--னுய்ய
அருளீரோ வென்னா வரற்றினா எஞ்சி

இருளிரும் பூனா ளெடுத்து
இருள் ஈரும் பூணாள
- இருட்டை
இன்ற

கண்டு)

ஆபரணங்களை

அணிந்த

அறுத்து

தமயந்தி,

*ஜயனமீர் - ஐயாவே / வெய்ய

அதனை

(அவ்வேடனSy

அரவின் - கொடிய

ஓட்டு
வரவு.

இப்

9. கலிதொடர்

காண்டம்
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பாம்பின், விட வாயின் உள்பட்டேன் - கொடிய விஷம் பொருந்திய
வாயினுள் அகப்பட்டுள்ளேன், யான் உங்கட்கு அபயம் -யான்
உங்களுக்கு
அடைக்கலம்
ஆவேன்,
உய்ய அருளீரோ -யான்
பிழைத்து உயிர் வாழுமாறு அருள் செய்வீரோ 2” என்னா - என்னு
கூறி, அஞ்சி எடுத்து அரற்றினாள் - பயந்து உரத்து வாய்விட்டுக்

ககுநினாள்.
ஐயன்மீர் : மீர், சிறப்பை உணர்த்தும் முன்னிலைப் பன்மைப்
பெயர்விகுஇ,
அபயம் - பயமின்மையைச் செய்வாயாக
என்னும்
பொருளது)
இஃது இங்கு
அடைக்கலம்
என்ற
பொருளில்
வந்துது; * மன்னா வுனக்கபய மென்னா? (877) என்றது காண்க,
அருளீரோ அருளீர் --ஓ : புலம்பலில் ஓகாரம் மிக்கது.
பிஃம்,

1], விடவா

யகப்பட்டேன்.

9, __ஐயமீர்.

(128)

வேடன் தமயந்தியைப் பாம்பின் வாயினின்று மீட்டது

292.

சங்க நிதீபோற் றருசந் திரன்சுவர்க்கி
வெங்கலிவாய் நின்றுலகை மீட்டாற்போல்--மங்கையைவெம்
பாம்பின்வாய் நின்று பறித்தான் பகைகடிந்த

காம்பின்வாய் வில்வேடன் கண்டு.
பகை
கடிந்த - வேட்டையில்
தன்னை
எதிர்த்த,
பகை
யான
விலங்கு
முதலியவைகளை
அழித்து, காம்பின்
வாய்
மூங்கிலால் அமைந்த, வில் வேடன்
- வில்லையுடைய அவ்வேடன்,
கண்டு - (தமயந்தியை அந்நிலையில்) பராத்து, சங்க நிதஇிபோல் தர
சந்திரன் சுவர்க்கி - சங்ககிதியை போலத் தன்னையடைந்தோர்க்கு
உதவும் சந்திரன் சுவர்க்கி என்னும் அரசன், உலகை - இவ்வுலக
மக்களை, வெம் கலிவாய் நின்னு மீட்டால் போல் - கொடிய வறுமை
அல்லது பஞ்ச,தீதினின்று மீட்டு ஆண்டருள் புரிந்ததுபோல,
மங்கையை - அதகுதமயந்துயை, வெம் பாம்பின் வாய் கின்று பறித்
காரன் - கொடிய அந்தப் பாம்பின் வாயினின்றும் பறித்து வெளிப்
படுத்தி மீட்டான்.
சங்க நிதி;இது நவநிதியங்களுள் ஒன்று,
சங்க உருவில்
அமைந்து விளங்குவ தாதலின் சங்கநிதி எனப்படுவது,
சங்கு
நிதி பதுமநிதி யென்பவை,
பேரளவான எண்களைக் குறிப்பன,
இவை
தெய்வத்தன்மை வாய்ந்த பெரும் கிதியங்களும் ஆம்,

நவநிஇகள் கச்சம்,
கற்பம், சங்கம், பதுமம், நந்தம்
மகரநிகஇு, மகாபதுமம், முகுந்தம் என்பன;
“சங்கநிதி
நளவமீரி

நீலம்,
பதும -

. நளவெண்பா

தித்தி
நிதி யிரண்டுந் குந்து?

கலி-பஞ்சம், வனுமை,

(திருநாவுக். டூதவாரம்),

“கலியிருள் பரந்தகாலை? (கலிங்கத்துப்.

ஆசிரியர்

அவகாரம்: 80),

கம்மை ஆதரித்த இந்தச் சந்திரன் சுவர்ககிபால் கொண்ட நன்றி
இடங்களில் அலைந்து
மறவாமையைக் குறிப்பனவாக G55

மற்றும் சில பாடல்க௯ை£ இக்நாலிற் காணலாம்.
பி-ம்,

கங்கை

1.

பயந்த, கங்கை

பயந்தான் கழலிணையைக்

கைதொழுது.

9, நின்றுலகை மீட்டாற்போல், நின்றுலகை மீட்டார்போல்,
8,

பகைதடிந்த,

தமயந்தி

ae

பகைதடியும்,

பகைகடியும்,

(794)

பகைகடந்த,

வேடன் உதவிக்கு நன்றி கூறியது

ஆருயிரு நானு மழியாம லையாள்ப்
பேரரவின் வாயிற் பீழைப்பித்தாய்--தேரில்
இதற்குண்டோ கைம்மா றெனவுரைத்தாள் வென்றி
விதர்ப்பன்ருன் பெற்ற வீளக்கு.

வென்றி விதர்ப்பன் பெற்ற விளக்கு- வெற்றிச் சிற்ப்புலிட்ம்
விதர்ப்ப ராஜனான விமன் பெற்ற விளக்குஒளி போன்ற தமயந்து,
அவ்வேடனை நோக்கு), * ஐயா - ஐயனே/ aye உயிரும் நானும் அழி
யாமல் - அரிய என் உயிரும் உடலும் அழிந்து போகாமல், இ பேர்
அரவின் வாயில் பிழைப்பி ததாய்- இந்தப் பெரிய பாம்பின் வாயி
னின்றும் மீட்டு என்னை நீ பிழைத்து (அ. தாவது தப்பி) வாழச்.
இதற்கு
நோக்குமிடத்து,
தேரில்- ஆராய்ந்து
செய்தாய்;
இந்த உன். அறிய
என்று உரைகுதா-ள்
உண்டோ
கைமாறு
உபகாரச் செயலுக்கு நான் செய்யக்கூடிய பிரஇ உபகாரம் வேறு
ஒன்று

உண்டோ

னாள்.

(உண்டோ.

7?

என்னு

(நன்றியுணரும்)

உபசாரமொழி

என்பது et Sinan p வினாவில்,

கூறி

என்ற

இல்ல்

படி) தான் : அசை,

ட

ஆருயிரும் நானும்: அரிய உயிரும் என் உடலும்; உடலினும்
உயிரின் சிறப்புத் தோன்ற ஆருயிர் என்று இடையே உம்மை
கொடுத்துப்
ணும்மை

பிரிக்கப்

பெற்றதும்

எனக்கொள்வாரும்

உளர்.

ஆம்.
நான்

இவவும்மைகளை
என்றது

இங்கு

:

என்த
உடலை,

தோன்றும்
உடலை நான் என்பது யாவர்க்கும் இயல்பாய்த்
பதத மம த தல்ட தவறி nme lg aie 5
மயக்க ல.

ஒருத் :
தல் த

9. கலிதொடர் காண்டம்
விளக்கு)

* வீமன்

குலத்திற்கோர்

289

Owls Su?

(71)

என்றது

போல.

பி-ம்,

1,

ஆருயிரும் ரவை ப ழியனல்

2,

பிழைப்பித்இர்,

வேடன் தமயந்தியை

8. ெனவுரைத்து

நின்றாள்.

விரும்பித் தன்னுடன்வர

(125)

அரைத்தது

294. இந்து நுதலி யெழினோக்கி யேதோதான்
சிந்தை கருதிச் சிலேவேடன்--பைந்தொடிநீ
போதுவா யென்னுடனே யென்ருன் புலைநரருக்
கேநதுவாய் நீன்ரு னெடுத்து.
புலை

நரகுக்கு

குற்குக்

ஏதுவாய்

காரணமாக

நின்றான்- இழிந்த

நின்ற,

சிலை

நரகிற்

வேடன்-

செல்வ

வில்லையுடைய

அவ்வேடன், இந்து நு. தலி எழில் நோக்கி- (பிறை) மதி போன்ற
நெற்றியையுடைய அத் தமயந்தியின் அழகைப் பார்த்து, ஏதோ
தான சிந்தை கருதி - (சொல்லத் தகாத) எதையோ ஒன்றைக் தன்
மன த்தில் எண்ணிக் கொண்டு, (அவா நோக்கு) * பைந்தொடிபசிய வளையல்களை அணிந்த பெண்ணே! ூ என்னுடனே போது
வாய் என்றான் எடுத்து- 8 என்னோடு வா? என்று எடுகுது
துணிந்து கூறினான்.
இந்து
நு.தலி
எழில்
நொக்கி,
என்றமையாலும்,
புலை
நரகுக் கேதுவாய் நின்றான் என்றமையாலும், அவன் தமயந்தி
பால் கொண்ட கெட்ட எண்ணத்தைப் புலப்பட வைத்ததாம்,
(ஏதோ தான் சிந்தை ௧௬இ? என அவ்வேடன் கொண்ட இய
எண்ணத்தை
வெளிப்படையாய்கி
தாம் சொல்ல விரும்பாது
இடக்கர-டக்கரில்

வாய்?

நின்றான்

ணத்தை

ஆசிரியர்

குறிப்பிட்டகோடு

என்றதால,

:௮வன

: புலைநரகுக்

கொண்ட

கெட்ட

கேது

எண்

முடிவில் புலப்பட வைத்த. இறம்.உற்று நோக்கத் தக்க

தாம்.
ஆசிரியரின் இவவுயரிய நோக்கம்,
*கீழ்மக்கள் கீழாய
சொல்லியக்கால் சொல்பவோ, மேன்மக்கள் அம்வாயான். மீட்டு)
நாலடி. 70) என்றதை கினைப்பூட்டுகெறது.

பி-ம்,

1, ஏஎதோதன், எதென்றுஞ்,
8, போதுவா யென்று,

se
e

ty

(126)

நளவெண்பர்

260

தமயந்தி வேடனிடம் தப்பிஓட முயன்றது

வேட னழைப்ப விழிபதைத்து வெய்துயிரா

205.

ஆடன் மயில்போ லலமரா--ஒடினள்

நூறெல்லா மாகச் சரிகுழல்வேற் கண்ணாினீர்
ஆரெல்லா மாக வழுது.
அழைப்ப - அவ்வேடன்

வேடன்

விழி

அழைக்க,
நடுக்கி,

வெய்து

மயிலே

சுரி குழல்- தனது

போல,

வா

தன்னொடு

அச்சத்தால்

உயிரா - பெருமூச்சு விட்டு, ஆடல்

அடிபட்ட

வேட்டையில்

வருக்இ,

பதைத்து - கண்கள்

என்று

துடித்து

மயில் போல் -

ுற்று
இயக்கம௱
அல-மர

சுருண்ட கூந்தல், தூறு

எல்லாம்

ஆக - அவ்விடத்தே உள்ள பு.தர்களிலெல்லாம் சிக்கிக் கொள்ள
வும், கண்ணின் நீர்- தன் கண்களினின்றும் பெருகி வழிந்த நீர்,
ஆறு எல்லாம் ஆக - வழியெல்லாம் வீழ்ந்து சுவர்ந்து நனையவும்,

அழுது

ஓடினாள் - அழுது

கொண்டு

அவ்வேடனுக்குப்

பயந்து

ஓடலானாள்.
மயில் எனப்
விரித்தாடும்
மயில்போல்;;தோகை
டன்
்ற
மகிழ்ச்சியற
அதன்
ஆடுவது
மயில்
உளர்.
பொருள் கூறினாரும்
டத்து
கூறுமிவவி
நிலையைக்.
துன்புற்ற
நிலையில் ஆதலின்,
ஆதலின் ஆடன் மயில் என்பகுற்கு வேட்டை
அஃது ஒவ்வாது.
யில் அடிபட்டுக் துன்புறு
தப்பட்ட மயில் என்றே
பொருள்
* அழல்வெஞ் சிலைவேட னம்புருவ வாற்றா
கொள்ளப்பெற்றது;
துழலுங் களிமமில்போ லோடி? (978) என்றமையும் ஒப்பு நோக்
GF
அடல் என்பது இங்கு நீண்டு ஆடல் எனவாயிற் றென்க,
சுரிகுழல் தூறெல்லா மாக ; தமயக்இ கூந்தல் சருண்டும் மென்மை
பொருந்தி யுமுள்ளதாதலின்
வழி அறியாது
வெருண்டோடிய
நிலையில் அவள் கூந்தல் ஆங்குள்ள பு,தர்களிற் சிக்கிக்கொண்டது
என்பதாம்,
கண்ணினீர்
எல்லாம்
ஆறாக
என
இயைத்து
ாம்
கண்ணீரெல்ல
பெகுல.த் இரண்டு ஓர் ஆறுபோல ஓட என்ன
லும் ஆம்,
்
பிம்,

1,

வேட் னழைப்ப

விழிபதறி வெய்தயிர்த்த,

2, லலமரவே, லலறிலே,
8,

தூலெல்லா

மாச் சுறிகுழறன் சண்ணினீர் 3 கண்ணாமீர்,

&, தறெல்லா மாச,

(127)

2, கலிசொடர் காண்டம்
தமயந்தி சீறிவிழிக்க வேடன்

890,

961

எரிந்து நீறானது

தீக்கட் புலிதொடரச் செல்லுஞ் சிறுமான்போல்.
ஆக்கை தளர வலமந்து--போக்கற்றுச்
சீரு விழித்தாள் சிலைவேட னவ்வளவில்

நீருய் விழுந்தா விலத்து.

தீ கண் புலி கொடர - நெருப்பைப் போலச்

ரும் சண்களையுடைம ஒரு புலி

பின்பற்றித்

போல,

உடல்

குடர் விட்டு

துரத்திவர,

ஒளி

செல்லும்

அதற்கு அஞ்சி ஒடும், சிறு மான் போல் - வலியற்ற சிறிய மானைப்
ஆக்கை

தளர-

தன்

தள்ளாட,

அலமந்து -

கிலை

கெட்டு வருந்து, போக்கு அற்று - ஆஅ.தன்மேல் ஓடும் வலிமை
இன்றி, சீறா விழிக தாள் - சன மேலிட்டுச் சிறி விழிக்து நோக்க

னாள்;

௮

அளவில் - அப்படி

வேடன் - வில்லேந்திய

நோக்கிய

அவ்வேடன்,

அவ்வளவிலே,

நிலத்து - தரையில்,

விழுந் தான் - எரிந்து சாம்பராய் விழுந்து ஒழிந்தான்.

சிலை
நீருய்

அலமந்த
: அலமா
ு பகுத,
கற்புடை மகளிர் கோபமே இயாய்
எழுந்து எரித்தழிக்கும்;
இஃது, “அல்லன் மாக்க ஸிலங்கைய
தாகுமோ, எல்லை நீத்த வுலகங்கள் யாவுமென் சொல்லி னாற்சுடு
வேனது தூயவன், வில்லி னாற்றற்கு மாசென்று வீ௫னேன் ? (கம்ப,
சுந்தர : 6284) என்று சதாப்பிராட்டியார் தம் கற்பி னாற்றலின்
சிறப்பை அதநுமனுக்கு எடுத்துரைத்ததாலும், கண்ண௫, சினந்து
தன் கற்பின்

இறத்தால்

மதுரை

நகரை

அழலாற்

சுட்டெரித்த

காலும் அறியலாம்.
ரு விழித்தாள், நீறாய் விழுந்தான் என
தமயந்தியின் கற்பாகிய இக்குள்ள ஆற்றலை ஆசிரியர் சுருங்கச்
சொல்லி விரைவில் விளக்கிய Bm கோககற்பாலது,
இதன்பின் சில பிரதிகளில்,
வண்டமிழ்வா ணர்ப்பிழைக்க வான்குடிபோற் றி.த கழன்மீ
மண்டு கொடுஞ்சுர ததகோர் மாடி.ருந்து--பண்டையுள
வாழ்வெல்லாந் தானினைந்து மற்றமு காண் WOOT OGD LD FS
கதாழ்வெல்லாக் தன் றலைமேற் றந்து,
என்றொரு
இல்லை.
பிம்,

பாடல்

உள்ளது.

ஆனால்,

இது

பழைய

எடுகளில்

1, செல்லு மிஎமான்போல்,
2, ஆக்கை தளரா; வலம்கரவே,

4, நீறாக லீழ்ந்தா close,

(128)
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தமயந்தியை ஒரு வணிகன் கண்டு விறவியது

லாதீப் பெருவழியீ லாய்வணிகன்
தீவினையே னென்பாடன்--மெய்வடிவைக்.
யுற்ருன் கமலமயி லேயென்ருன்
ெல்லா முணர்ந்து.

அவ்வளவி
இவ்வளவு
கண்டானை
உண்டாய

907.

ஆதி

அளவில்- அப்போது,

௮

காலம் மு,தல் உள்ள தான

ஒரு

பெரும்

பெரு வழியில் - பண்டைக்
ஆய்

பாட்டையில்,

வணி

வியாபாரி, * இ
கன்- எதையும் நன்கு ஆராய்ந்து அறியும் ஒரு
பாவதுஇற்கு
ு
இவ்வளவ
தன்
அளவு. இ விளயேன். என்பாள்
யின், மெய்
தமயந்இ.
ய
யான் இடமானேனே ? என்று கூறி வருக்இ
 - இவள்
உற்றான்
கண்டு, ஐ.
வடிவை கண்டான் - உடலழகைக்

யாரோ

என்று

அறிந்து,

* கமல

கொண்டு, . உண்டாய

எல்லாம்.

என்றான் - தாமரையில் வாழும்

திருமகள்

சந்தேகங்

ு
உணர்ந்து- அவளுக்கு ஏற்பட்ட துன்பங்களை யெல்லாம் ஒருவாற
மயிலே

போன்றவளே /” என்று அவள்பால் அன்புமொழி
ஐயுற்றான் - அவள் வடிவை நோக்கி அவள்
மயில்: இல்
கமல
என்று,
ஆவள்
செல்வி

குமயந்து
கூறினாள்

வரலா, க
தன்
என்பது முகனூல்

கூதினான.
ஓர் உயர்குலச்
பொருளுவமை,

அவ்வணிகனுக்குக்
ஒருவாறு
நளோபாக்யான த.தால் அறியப்

பெறும்.
இச்செய்யுள் சில எட்டுப் பிர இகளில் இல்லை.
பி-ம்,

998.

4,

ர

செல்லாம்.

(129)

:

எக்குலத்தா யார்மடந்தை யாதுன்னூர் யாதுன்பேர்
நெக்குருகி நீயழுதற் கென்னிமித்தம்--மைக்குழலாய்
கட்டுரைத்துக் காணென்றுன் கார்வண்டு காந்தாரம்
விட்டுரைக்குந் தார்வணிகர் வேந்து.
கார் வண்டு- கரிய வண்டுகள், காக்காரம்

விட்டு

உரைக்கும் -

காக் காரம் என்னும் பண்ணை வாய் விட்டு ஆலாபனம் செய்யும்,
தார் வணிகர் வேந்து-மாலை அணிந்த அவ்வணிகர் தலைவன்,
கூந்தலுடைய .
குழலாய்-கரிய
*மை
நோக்க,
(தமயந்தியை

பெண்ணே/ எ குலத்தாய்- £ எந்தக் குலத்திற் Dob gover? wri

மடந்தை- யாருடைய பெண்7. யாது உன் ஊர்- உன் கர் யாது?
யாது உன் பேபர் - உன் பெயுர் என்ன? நெக்கு உருகி ர அழுகுற்கு
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என் நிமித்தம் - ரீ மனம் உடைந்து உருக அழுவதற்குக் காரணம்
என்ன 2 கட்டுரைத்து
காண் என்றான் - இவற்றை
ரவ.
கெளிவாய் எடுத்துரைப்பாயாக /? என்று வினவினான்,
காக்காரம்: ஒருவகைப் பண்; 54 உரையை நோக்குக.
விட்
டுரைகுதல் - அந்த ராகம் சஞ்சாரம் செய்ய விட்டு
விளம்பிப்
பாடுதல்,

வணிகர்

வேந்து : இங்கு

வேந்து

என்பது

தலைவன்

என்பதை உணர்த்தி நின்றது.
நெக்கு; நெரு, பகு.இ); நெகு தல் உடைதல்; :நெட்டிருப்புப் பாரைக்கு. நெக்குவிடாப் பாறை பசு...
மரத்து வேருக்கு நெக்கு விடும் ? (நல்வழி, 83); கெ௫ழ்கல் என்பது.
வேறு; அது களாதல் என்னும் பொருளது. நிமித்தம்- காரணம்
அல்லது பொருட்டு; புணாதலும் புணா்த னிமித்தமும், (தொல்.

பொருள்,

78

உரை,

இது,

நிமித்து

எனவும்

வரும்; கரண்:

முன்னிலை:அ௮சையும் ஆம்.
பிம்.
i

299.

1,

எக்குலத்திர்,

4,

விட்டுரைக்குந்

8,

கட்டுரைத்துச் காட்டென்றான்,

தாரான்; தாரான்

விரைந்து,

்
(180)

முன்னை வினையின் வலியான் முடிமன்னன்
என்னைப் பீரிய விருங்கானில்--அன்னவனைக்
"காணு தழுகின்றே னென்ருள் கதீரிமைக்கும்
பூறாம் பூண்டாள் புலர்ந்து.
க.இர் இமைக்கும் பூண் ஆரம் பூண்டாள் - (அது கேட்டு) சுடர்

விட்டொளிரும், பூண,த.தக்க ஆபரணங்களரகிய மால்களைத் தரித்த
குமயந்இ, புலர்ந்து - வாட்டமுற்று, * முன்னை வினையின் வலியால் முற்பிறப்பில்
நான் செய்துள்ள
இீவின்களின் வலிமையினால்,
முடி மன்னன் என்னை இரும் கானில் பிரிய
- முடியணிந்த வேந்த

னான என் கணவன், என்னை இக்கானில்

தனியே

விட்டுப் பிரிந்து.

செல்ல,
அன்னவண
காணாது - அவ்வேந்் கனை நான் காணாமல்,
அழுகின்றேன்
என்றுள் -நான் இங்கு அழுது
கொண்டிருக்,
தன்டூறன் ? எனறு கூறினாள்.
:தேவர்கோன

பூணாரம்.

தென்னர்கோன். மார்பினவே 5, (சிலப், 12: 20)... தமயந்தி

பூணாரம் - - ஆரமாகிய

பூணும்

ஆம்;

வணிகர்.

வேந்்இனிடம், தான் விதர்ப்பராஜன் பு தல்வியென்றும் நளச்சக்கர
our 5 5 Budosr ே தவி என்றும் தெரிவித்ததாக முதனூல் நளோபாக் ,
யானம். கூறும்,
இதன்பின் அ௮வ்வணிகக் குழுவுடன்.. சென்; ற.
தமயந்தி, இடையில் காட்டில் இரவில் அவவணிகருடன ef த்தல்.
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தங்க,

மதயானைகள்

அங்கு

புருந்து வெருண்டு . ௮வ்வணிகருள்

அழித்துச்
பலரைக் கொன்னு அவர்கள் பொருள்களையும்
்ளன.
செய்இயும் பிறவும் ௮.தில் கூறப்பெற்றுள
1,

பிம்,

முன்னை

காணா தலமருவேன்,

8,

விதியின் வலியால்,

4, பூணார் முலையாள் புணர்ந்து,

சென்ற
்

(131)

வணிகள் தமயந்தியைச் சேதிநகரில் விட்டுச் சென்றது

900.

சேதீ நகர்க்கே தீருவைச் செல்வீட்டப்

போதிற் கொடைவணிகள் போயினன்--நீதி

நடத்துவான் மன்னவர்தங் கீர்த்தியினைப் பார்மேல்
நடத்துவான் வட்டை நடந்து,
நீது டெத்து-நீதி முறை குங்கியிருக்கச்

செய்யும்,

வான்

சிறப்பமைந்த
தம் இர்த்தியினை - உயர்ந்த அல்லது
மன்னவர்
உலகனமீ து
ன்
துவா
அரசர்களுடைய புகழை, பார் மேல் நடத்
பவனான,
குன் வாணிப.த்கொழிலால் விளங்க நடைபெனுமாறு செய்
அவ்வணிகர்
தொழிலையுடைய
வணிகன் - கொடைக்
கொடை
ேு
நாட்டுத்
டு-ச
விட்
ை
செல
இருவ
்கே
கலைவன், சேத நகர்க
ைச்
செல்லு
்திய
கமயந
.கலைககர் இடத்தே திருமகள் போன்ற அ.கு
ை
ே5,
வட்ட
ொழுே
போதில் - அப்ப
மாறு அனுப்பி விட்டு, ௮
நடந்து - தான் போக வேண்டிய இட,த்தற்கு வழி நடந்து, போயி
னான் - சென்றான்.
உயர்வு; (பிங்),
வான் மன்னவர்: வான் -சிறப்பு அல்லது
: வயவர் தந்த வான்கேழ் கி.இயம் 7; (சிறுபாண், 249); * வான்பொற்

பல் பூண்? (8£வக, 1986) ; * மண்ணின்மேல் வான்புகழ் நட்டானும் ?
நீதி டெத்துவான...... நடத்துவான் : அரசனது
(திரிகடுகம்: 76),
நீது தங்கும் சிறப்பைத் தம் வாணிபச் செயலால்
வர்.

வணிகர்

இதனால்

என்பது

பேராசை கொண்டு பொருள் வெளவாது,

பஞ் செய்து அதனாற் கடைத்த
Moo oS SI வருபவர்
வறுமையின்றி

இனிது

செழித£ தாங்கும்.

ர

ஏற்ற

ஆதலின்,

நடைபெறும்;

எட

தொழிலுங்
வருந்துவார்

காட்டு

வணிகர்கள்

முறையில்

வாணி

ஆதாயத்தையும் தம் கொடை
உலக

மக்களின் வாழ்க்கை

அதனால்

அவ்வாறின்றி வணிகர்கள்

மல தம் வாணிபத்
மக்கள் வறுமையில்

நடகுதிக்

பெறப்பெற்றது?:

எங்கும்

பேராசை

தருமம்

கொண்

கெடும் ; அரசநீதியும் அழியும்;
உலக
இதனால்,
என்பதாம்.

பகு எனரைகாலேல் அவதன கர்
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கூறப்பெற்றமை உணரத்தக்கது,
இனி நடத்துவான் - நடத்தும்
பொருட்டு எனக்கொள்ளலும்
ஒன்றும்,
வட்டை - வழி (॥ிங்,)
வல்லுயிர் தாங்கும் வட்டை வந்.தனை ? (கல்லாடம். 40: 72),
பிஃழ்,

ந,

இருவைச் செலவிட்டுப்,

2,

போதைக்

4,

உடத்தவார் வட்டை

நடந்த,

நடத்துவார் நாட்டை

ஈடந்௪,

தமயந்தியைக் கண்ட

கொடை.

லணிகர் போயினார்.

(132)

பணிப்பெண்கள் சேதியரசன் தேவிக்கு

அறிவித்தது
901.

அற்ற துசிலு மருதொழுகு கண்ணீரும்
உற்ற துயரு முடையளாய்--மற்நருத்தீ
நின்௫ுளைக் கண்டே நீலவேந்தன் பொற்றேவி
என்ருர் மடவா ரெடுத்து.

மடவார் - பணிப்பெண்களிற் சிலர்
(அ௮ச்சேதி
நாட்டரசன்
தேவியிடம் சென்று), *நில வேந்தன் பொன் தேவி- நாட்டின்
இராசமாதேவியே/
அற்ற துகிலும்- பாதி ௮றுபட்டுப் போன

ஆடையும், அறாது ஒழுகு கண் நீரும் - இடையறாது பெருகி ஒழுகு
இன்ற கண்ணீரும், உற்ற துயரும்- அடைந்த துக்கமும், உடைய
வள் ஆய் - உள்ளவளரகி, மற்று ஒருத்தி- இதுவரையில் யாங்கள்
கண்டிராத புதியவளான ஒரு பெண், நின்றாளை- இந்நகர் வீதியில்
நின்று கொண்டிருந்தாளை,
கண்டோம் - நாங்கள் பார்த்தோம் 7”
என்றார் எடுத்து - என்று விளங்கக் கூறினர்.
அற்ற துகில் - ஒரு பகுதி நளன்
பாதியாயுள்ள

ஆடை.

இந்தப் பாதி

அரிந்து

சென்றது

யாடையையே

போகப்

யன்றிப்

பிறி

தொன்றைகத் தமயந்தி மீண்டு களைக் காணுமளவும் மாற்றாது
உடுத்தியிருந்தாள் என்பது (884) பாடலால் அ௮றியப்பெறுவது
காண்க. இது சீ£தாப்பிராட்டியார், இராவணனால் அபகரிக்கப்பட்டு
இலங்கை அசோக வன த்தில் சிறையிருந்த நாளெல்லாம்,
ஈ ஆவி யந்துகில் புனைவதொன் றன்றிவே நறியாள்

குரவி யன்னமென் புனலிடை த; தகோய்கிலா மெய்யாள்
சேவு தெண்கட லமிழ்துகொண் டனங்கவேள் செய்த
ஓவி யம்புகை யுண்டதே யொக்கின்ற வருவாள் 79;
(கம்ப, சந்.தர : 240)

என்றதை

நினைப்பூட்டுவகோடு,

யுள்ளவாறு, தமயந்தியும் புனலாடல், முதலிய உடல்

அதித

கூறி

நலம்

பேணு
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தலையும் தவிர்ந்திருக் தாள்

அற்ற

கொள்ளற்பாலதாம்,

எனக்

இது முரளை
துகிலும்; அற்ற துகிலு மறாதொழுகு கண்ணீரும்)
யென்று
அசை
பி-ம்,

என்பதை

மற்று

மற்றொருத்தி;
ரொடை,
ஒதுக்கினாரும் உளர்.

‘

8,

நின்றாள் சண்டோம் 1 கண்டேன்,

4,

என்றாள் மடவா

'
(75௮)

:

ளெடுத்து,

சேதிராசன் தேவி தமயந்தியை அழைத்துவரச் செங்தது

902. போயகலா முன்னம் புனையிழையாய் பூங்குயிலை
ஆய மயிலை யறியவே--நீயேகிக்

கொண்டுவா வென்ருடன் கொள்ளைக் கனிதிறந்து
வண்டுவாழ் கூந்தன் மயில்.
வண்டு வாழ் கூந்தல் மயில் - வண்டுகள் (௮.கன் இயற்கை
மணத்தை விரும்பி) வந்து தங்கி வாழும் கூந்தலையுடைய மயில்
போன்ற சேதிராசன்தேவி, தன் கொவ்வை கனி இறந்து - தனது
கொவ்வைப்பழம்போலும் உருவும் சிவந்த கிறமுழுடைய வாயைத்
ய்
இறந்து, (ஒரு பணிப்பெண்ணை நோக்க), புனை இழையாஆபர
ணங்கள் ௮ணிகந்த பெண்ணே! பூம் குயிலை ஆய மயிலை - அழகிய
குயில்

போன்றவளும்,

அழகிய

மயில்

பெண்ணை, அறிய . நாம் இனனாள்

என்று

போனறவளுமான

அவள்

நிலையை

அப்

கேட்டு

அறிந்துகொள்ள, நீ ௭௫ கொண்டுவா என்றாள் - 8ீ போய் (அவளை
இங்கு) அழைத்துக்கொண்டுவா£ என்று

கூதினாள்,

ஏ;

தேற்

றத்தை யுணர்த்தும் இடைச்சொல்,
வண்டு
இயற்கை

்

வாழ் கூந்தன் மயில்: உத்தமச்சா.இ மகளிர் கூந்தலில்

கறுமண

முண்டென்பதும்

தங்கியிருக்கும் என்பதும் நூன்மரபு.

அ.தனை நாடி வண்டுகள் வந்து

(குறுந். 2) ; (வண்டின் பொத

யிருந்த மெல்லோதுப் பொன்' என்னு முன தமயந்தியைக் கு ous,
பிட்டுள்ளது (49) நோக்குக, வண்டு வாழ் குழலி என்று வட இரு
வாலங்காட்டில் எழுந்தருளியுள்ள அம்பிகைக்கும், இரு ஈங்கோய்மலை
என்னும் இருப்பதியில் எழுந்தருளியுள்ள அம்பிகைக்கும் வழங்கும்
திருசாமம் என்பது இங்கு நோக்கத்தக்கது. பூங்குயிலை ஆய மயிலை:
குயில்போன்ற

அழிய

மொழியையும்,

மயில்பேரன் ற.

அழகிய

சரமலையுமூடைய பெண்ணை என்க, ஆய்-அழ்கு; பொருந: 76. உரை...

எரா

2. கலிதொடா
ம்யில்

மயிலைக்

கொண்டுவா

காண்டம்

என்றதில்
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உள்ள

இன

“ஒற்றுமை
;

நயம் ஓர்க.
G-.

1. புனைவளைக்கைப் பூங்குழலாய்.
3. ஆய மயிலு மறியாமல்.
8. கொவ்வைச்செவ்
வாய்திறந்து ; என்றுக் கொவ்வைக் கனி
மிதழ்வாய்.
4, வண்டுவார் கூந்தன் மயில்,

இ.தன்பின் அச்சுப்பிரஇ ஒன்றில் பின்வரும்
உள்ளது.
ஆங்கவளு மேக வரசன் பெருந்தேவி

பாடல்

ஒன்று

பூங்கழலின் மீதே புரண்டழு.தாள்-- தாங்கும்
இனவளையா

யுற்றதுய ரெல்லா மெனது

வினைவலிகா ணென்றாள் மெலிந்து,

(154)

சேதியரசன் தேவி தமயந்தியை விழயது

908. அந்தா மரையீ லவளோவென் றையுற்றுச்
சிந்தா குலமெனக்குத் தீராதால்--பைந்தொடியே
உள்ளவா றெல்லா முரையென்று ளொண்மலரின்

கள்ளவார் கூந்தலாள் கண்டு.
கள்ள ஒள் மலரின் வார் கூந்தலான் - தேனையுடைய
ஒளி
பொருந்திய பூக்களோடு கூடிய நீண்ட கூந்தலையுடைய சேஇிராசன்
தேவி, கண்டு - தமயந்தியை அங்குப் பணிமகள் அழைத்து வரப்
பார்த்து, ௮ம் தாமரையில் அவளோ என்று ஐ உற்று - (அவளை)
அழகிய செந்தாமரை மலரில் வீற்றிருக்கும் ௮ந்த லக்ஷ்மி தேவியோ
என்று சந்தேகம் கொண்டு, (அத்தமயந்தியை
நோக்கி), * பைந்
வளசையல்களையுடைய பெண்ணே1
தொடியே - பசிய பொன்னாலான
சந்.தாகுலம் எனக்கு தீராது ஆல் - எனக்கு உன்னைப்பற்றிய மனக்
கவலை

நீங்கா,தாதலின்,

உள்ள

ஆறு

எல்லாம்

உரை

என்றாள் -

சொல்லுவாயாக !'' என்று

உள்ளபடி. உன் வரலாற்றையெல்லாம்
கேட்டாள்.
சந்தாகுலம் : வடசொற்றொடர்;
தீர்க்கசந்தி: மனத் துயர்
என்னும் பொருளது ; “ சிந்.தா குலமுற்றென் னோவென்னை வாட்டந்

இருத்துவதே ' (திருச்சிற். 12). ஒள் மலரின் கள்ள வார் கூந்தலாள் -

ஒளி பொருந்திய பூக்களின் தேணையுடைய நீண்ட கூந்தலையடைய
வள் என்னலும் ஆம். அவளே : ஓகாரம் ஐயப் பொருளது, பைந்

்

பி-ழ்:

1.

லவளேயென்

றையறாற்றுச்.

4, கள்ளவலார் கோதையாள்

9. வந்தபடி,

கண்டு5;

கோதைசனைக்

8, மாமலரின்.
கண்டு;
Reelin

தொடியே : ஏகாரம் விளிப்பொருள து.

PRS
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904. என்னைத் தனிவனத்திட் டென்கோன் பிரிந்தேக
அன்னவனைக் காணு தலமருவேன்--இந்நகர்க்கே
வந்தே னிதுவன் வரவென்௫ள் எாய்புலராச்
செந்தேன் மொழிபதடத் தேர்ந்து,
(அதுகேட்ட

,தமயந்து), வாய்

புலரா - (துயர GTO) கன் வாய்
ப.தறா - சிற்த தேன் போன்ற
மொழி
உலர்ந்து: போகவும், செம் தன்
சுவை அளிக்கும் ,தன் வாய்ச்சொற்கள் பேசமுடியாமல் தடுமாற்ற
மூறவும், தேர்ந்து - அவ்விரண்டு நிலையினின்றும் பின்பு ஒருவாறு
தெளிவுற்றவளா௫,

: என் கோன் - என் கணவன்,

என்னை

வனத்து

கனி இட்டு - என்னைக் கானில் தனியே இருக்கவிட்டு, பிரிந்து ஏக என்னைப் பிரிந்து செல்ல, அன்னவை

அலமருவேன் - வருந்தத் இயங்கும்

காணாது - அவனைக் காணாமல்,

மான்,

இ

நஈகர்க்கே வந்தேன் ...

இந்த ஈகருக்கே வந்து சேர்ந்தேன்) இது என் வரவு என்றாள் - இது
என் வரலாறு ” என்று கூ நினாள்:
செம் தேன் - சிவந்த கிறமான தேன் எனலுமாம்,
இந்நகர்க்கே
வந்தேன் : காரட்டில் பல இன்னல்களுக் கிடமாய் வருந்தி முடிவில்
இக்ககருக்கே வந்து சோந்கேன் என்பகைக் குறிப்பிட்டபடி,
வரவுaarp;
* இகன்வர விதுவென் நிருந்தெய்வ முரைப்ப '” (மணி.
6: 905). வரவு ; இது யான் இங்கு வந்த காரணமாகும் என்னலும்
ஒன்றும், தமயந்தி, சே. இயரசன் தேவியிடம், “யான் ஒரு சைரந்இரி;
யான்,

பிறர்

டேன்:

காலைக்

பிற

கழுவமாடடேன

புருடனுடன்

; பிறர்

பேசமாட்டேன் ;

எச்சிலை உண்ணமாட்

கணவனைத்

தெடும்

பணியில் அந். தணரைக் காண்பேன் '' என்று கூறி, அவள் பெண்
சுநந்தை என்பாளுக்குக் தோழியாக
அமர்ந்து
அந்தப்புரத.இல்
இருந்தனள் என நளோபாக்யானம் (பூனாப்ப இப்ப) கூறும்.
டிஃம்,

1:

என்னை
வனத்திற்
படெங்கோன். .

றனிவிட்டென்,

என்னை

war SG af
்

3. வந்தேன் வழிகாணா தென்றாடன் வாய்புலர்ந்து,
5) செர்தேன் மொழிபதறத் சேர்ந்த,

(136)

2, கலிதொடர் காண்டம்

ட
809.
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தமயந்தி அரண்மனையில் தங்கியிருந்தது

உன்றலைவன் றன்னை யொருவகையா

டியே

தந்து விடுமளவுந் தாழ்குழலாய்--என்றனுடன்

இங்கே யிருக்க வினிதென்ரு ளேந் திழையைக்
கொங்கேயுந் தாராள் குறித்து.
கொங்கு

ஏயும்

தாராள்

- நறுமணம்

யணிந்த அந்தச் சேதிராசல தேவி,

பொருந்திய

ஏந்திழையை

மலர்மாலை

குறித்து - அத்

கமயந்தியைக்
குறிப்பிட்டு
நோக்கி, :; தாழ்குழலாய் - தாழ்ந்து
தொங்கும் கூந்தலையுடைய பெண்ணே! உன் தலைவன் தன்னை ஒரு
வகையாய் நாடியே - உன் கணவனை நாங்கள் ஒருவிதமாய்.த் தேடிக்
கண்டுபிடித்து, கந்து விடும் அளவும் - அவனிடம்
உன்னைக்
கொடுத்து அனுப்பும் வரையில், என்றன் உடன் - என்னோடுகூட,
இணிது - (கவலையன்
நி) கன்றாக, இங்கே - இவ்வரண்மனை அம்.தப்
புர,தி.திலேயே, இருக்க என்றாள் -இருப்பரயாக 1!” என்று (அன்புடை)
கூறினள்.
ஏந்திழை : அன்மொழித்தொகை ; இங்குப் பெண் என்ற அள
வில் பொருள் கொள்ளப்பாலது.
தந்துவிடுமளவும் - உல்னிடம்
அவனை ஒப்புவிக்கும்வரை என்று பொருள் கொண்டாரும் உளர்.
செதிராசன் தேவி தமயந்தியை இன்னாள் என அ.ியாகிருந்தும்,
அவளுக்கு உற்ற துயரப்பாடுகளையும், அவளோர் உயர்குல மங்கை
எலபதையும் அறிந்து,
அவளைக் தன் அந்தப்புரத் திலே தங்
யிருக்குமாறு ஆதரவு அளித்தாள் என்ப தரம்,
இதன்பின் சில அச்சுப் பிர இகளில்
ஈங்கிவளிவ் வாறிருப்ப வினனலுழந் 0தயேகிப்
பூங்குயிலும் போர்வேற் புரவலனும்--யாங்கு
நறார்
சென்றுணர்தி யென்று செலவிட்டான் வேதியனைம்

குன்றுறழ்கோள் வீமன் குறித்து.
என்டூருர் செய்யுளும் அதன்பின் வேறு

சில பிர இகளில்,

நாடி. யொருவகையால் நற்றேர் களன்றன்னைத

தேடி வருகவெனத் இசைமுழுதும்--நாடுதற்குத்

தேர்க்கோலங் கொண்டெழுக்கான் இண்டிறலோன்
[ றன்பணியால்
பெசர்க்கோலச் சார இதான் போய்,
என்றொரு பாடலும் காணப்பெறுகறது.
ன்
மிழ்,

1. உன்சணவன் றன்னை,

2. தாழ்குழலாய்.

8. இங்கே யிருத்தி,

4. கொக்கேர் முலையாள்,

(187)

9%

per Qeievt Lit

வீமரரசன் நளளையும் தமயந்தியையும் தேடிவர ஒரு மறையவனை ஏவியது
306. ஈங்கிவளில் வாறிருப்ப வின்னலுழந் தேயேகிப்

பூங்குயிலும் போர்வேற் புரவலனும்--யாங்குற்குர்
சென்றுணர்தி யென்று செலவிட்டான் வேதியனைக்
குன்றுறழ்தோள் வீமன் குறித்து.

ஈங்கு இவள் இ ஆறு இருப்ப - இச் சேதியரசலா அரண்மனை
யில் இத்தமயந்து இவ்விதம் இருக்க, குன்று உறழ் தோள் வீமன் மலை ஒத்த தோள்ககாயூடைய வீமராசல், பூம் குயிலும் போர் வேல்
புரவலனும் - அழகிய குயில் போன்ற இனிய சொல்லுடைய தமமந்
இதயும்

வேலேந்திய

போரிடவல்ல

இன்னல்

ஈகளனும்,

அரசனான

உழந்து - துன்புற்று வருந்தி, ஏகி - தம் நாட்டை விட்டுச் சென்று,

யாங்கு உற்றார் - எங்குச் சென்றார்கள் 2 சென்று
போய்த் தேடிப்பார்த்து அறிவீராக !' என்று,
ணரை,
குறித்து- குறிப்பிட்டுக்
.
செய்தான்
ஈங்கு ; இங்கு

யாகு பெயர்.
உவமையைக்

என்பதன்

உணர்தி:

செலவிட்டான் - போகச்

கூறி,

நீட்டல்

முன்னிலை

உணர்தி என்று வேதியனை-ஓர் அந்த

ஏவல்

ப

குயில்

விகாரம்,

வினைமுற்று,

உ௰ழ்,

குறிக்கும் சொல்.

இச் செய்யுள் சல ஏட்டுப் பிரஇகளில் இல்லை.

(138)

மறையோன் சேதிநாடு சென்று தமயந்தியைக் கண்டது

901. ஒடும் புரலித்தேர் வெய்யோ ஷெளிசன்று
நாடு மிடமெல்லா நாடிப்போய்க்--கூடினான்
போதிற் றிருநாடும் பொய்கைத் திருநாடாம்
சேதித் திருநாடு சென்று.
(வீமராசனால்

தேடவிட்ட

யோன் - விரைந்தோடும்

௮ம்.கணர்)

குதிரைகள்

ஓடும்

புரவி

பூட்டப்பெற்ற

தேர் வெய்

GC Seng uy cot

சூரியனது, ஒளி சென்று - வெளிச்சம்போய், நாடும் இடம் எல்லாம் நாடிச் செல்லும் இடங்கள் எங்கும், காடி. பேரய் -ே So போய்ப்
பார்தது, போதில் இரு நாடும் - செம் தாமரை மலரில் விளங்கும் BG
மாது ஆகிய லஷ்மி தவி தங்கி வாழ விரும்பும், பொய்கை இரு

மாடு ஆம் - தடாகங்கள்

நிறைந்த

அழகிய

அல்லது

செல்வமிக்க

நாடாகிய, சேதி இரு. நாடு சென்று - சேது என்னும் செல்வமிக்க
' ஈரட்டில் சென்று, கூடினான் - (அர்கா அரண்மனையை) அடைந்தார்,

9. கலிதொடர் காண்டம்
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போதில் இரு; போது - அப்யொழுது மலரும்

நிலையில் உள்ள

பூ: இனி, போதிற் நிருகாடும் பொய்கைக் திருநா
டு என்பதற்கு, இரு
மகளே விரும்பத்தக்க தடாகங்கள் நிறைந்த வளமிக
்க நாடு என

னலும் ஒன்றும்.

அடைந்த

அந்.கணர் பெயர்

அவர்
தமயந்தியின்
சகோதரனுக்கு
அவர் தமயந்தியை நன்கு அறிந் தவர்
தால் அ.றியப்பெறும்,

பிட

ஸு

தவர் என்பதும்,

உற்ற ஈண்பர் என்ப தும்,
என்பதும் நளோபாக்யான த்

ட
9,

போதிழ் நிருமாதம்
னாடர்ச்;

4,

Cunp née திருநாடும்;
போற்றும்
போதிம் நிருநாடும் பொன்வித் திருநாடும்,

சேதித் திருநாடும் சென்று,

இச் செய்யுளும் சில ஏடுகளில் இல்லை.
308.

புன

(189)

தாமஞ்சே ரோதித் தமயந்தி நின்ருளை
ஆமென் றறியா வருமறையோன்--வீமன்
கொரிமேல் விழுந்தழுதகான் கொம்புமவன் செம்பொன்

அடிமேல் விழுந்தா எழுது.
AG மறையோன் - தமயந்இியைத் 0 தடிவந் த அரிய வேதங்களை
யுணாட்,க அந்தச் சுேதவர் என்னும் அம்.கணர், நின்றாளை-அவ்வரண்
மனைக் சகன்னிமாடத்தில் ஒருபுறம் நின்றவா, தாமம் சோ ஓ.இி தம
யற்தி அம் என்று அறியா - மாலை அணிந்த கூந்தலையுடைய தமயந்தி
மேயாம் என்று அறிந்துகொண்டு, வீமன் கொடிமேல் விழுந்து அழு
தான - பீமராஜன் பெண்ணான கொடியபோன்ற அத தகமயந்துபால்

விழுந்து

அத

துக்கத்தால்

அழுதார் ; கொம்பும் - பூங்கொம்பு

தமயந்தியும்,

பொன்போற்

போன்ற

அவன் செம் பொன் அடிமேல் - அவவந் தணர்
சிவந்த பாதங்களில், அழுது விழுந்தாள் - அழுது

கொண்டு வீழ்ந்து வணங்இனாள்.
வீமராஜன் அரண்மனையில்

ஆதலின்,

அவர்,

நெடுநாள் பழக்கமுள்ள

தமயந்தியை

தெரிந்துகொண்டதோடு,

ஏளிதில்

அடையாளங்

தமயந்தியும் அவரைத்

ஈன்கு: அறிந்துகொண்டு : அவரை

வணங்இத்

அந்.கணர்

கண்டு

தண் பழக்க ததால்

தனக்கு

நோந்து

ஈளவெண்பம்
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புக்கும்,

அழுதாள்

எண்ணி

இன்னல்ககா

என்க.

கொடிக்கும் உவமையாகக் கூறுவது

பி-ம்.

1,

தாமஞ்சேர் கோதை

4,

இ.தன்

அடிமேலே

பின்

சில

கவிமரபு.

தமயந்தி யென்றாளை.

கீழ்க்தான் கொடியு

5. கொடிமேலே
செய்ய.

மகளிரைப் பூங்கொம்

மவன்றன்,

கொம்புமவன்
(140)

வீழ்ந்தா எழுக,

அச்சுப் பிரஇிகளிலும், சில

எட்டுப் பிரதி

களிலும்,

மங்கை விழிநீர் மறையோன் கழல்கழுவ

்
அங்கவன்றன் கண்ணி ரவளுடன்மேல்--பொங்கக
்
தங்கள
றார்
கையற்
கடல்போலுவங் காதலார்
உடல்போலு மொத்தா ருயிர்;
இது பழைய ஏடுகளில்
என்றொரு பாடல் காணப்படுகின்றது.

இல்லை.

மறையோன் சேதியரசியிடம் தமயந்தியிள்:நிலை அறிவித்ததும் அவள் துயரும்
909. மாரி பொருகூந்தன் மாதராய் நீபயந்த
காரிகைதான் பட்டதுயர் கண்டாயோ--சோர்குழலும்
வேணியாய் வெண்டுகிலும் பாதியாய் வெந்துயருக்
காணியாய் நீன்ரு எயர்ந்து.
(அவ்வந்தணர் சேதியரசன் தேவியை நேக்கு), மாரி பொரு
கூந்தலையுடைய
ஓக்கும் (கரிய)
மாதராய் - மேகத்தை
கூந்தல்
தேவியே! ரீ பயந்த - நீ பெற்ற, காரிகை தான் - பெண்ணான இவள்
தான், சோர் குழலும் வேணி ஆய் - மெனமையரல் தளர்ந்திருக்கும்
இயல்புடைய இவள் கூந்தலும் சடைபோல ஆக, வெண் துகிலும்
பா.தி ஆய் - வெண்மையான ஆடையும் பாதியாகத் துணிக்கப்பெற்ற
தாகி, வெம் துயருக்கு ஆணி ஆய் - கொடுந் துன்பங்களுக்கு ஒரு
கடையாணி போல
ஆகி,
அயர்ந்து நின்றாள் - வருந்தி நினறவ
்
ளரனாள்; பட்ட துயர
- (இவள்)
அடைந்த துன்பங்களை, கண்டா
யோ - 8 தெரிந்து கொண்டாயோ ?” (என்று கூறினார் என முடிக்க):
கூந்தலுக்கு மேகம்) 299. நீ பயந்த காரிகை என்றது, தன்
தமக்கை பெற்ற மக்களை த் தம் மக்களே எனப் பாராட்டும் மரபு பற்
நிக் கூறியது, வேணி- சடை; சடையானமை,
தமயந்தி நளனைப்

பிரிந்த

காலம்

முதல்

தன்

கூந்தலைத்

திருத்து

முடியாமலும்,

2, கலிதொடார்
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குளிக்காமலும் இருந்தமையால், வெண்டுகலும் பாதியாய்) இதனால்
வேறு உடையும் அவள் புனையவில்லை என்ப தாம்,
வெண் துகில் தூய துகிலும் ஆம். துயருக்கு ஆணி: துயரம் நீங்குவ'தற்டமின் றி
ஆணியால் உறுதியாய் அடித்து நிறுத்தப் பெற்றதுபோல் இருந்
தது என்பதாம் ; ஆணி - அச்சாணி அல்லது கடையாணியும் ஆம்,
பி-ம்,

2,

பட்டதசெல்லாங்

அயர்;

910.

கண்டாயே,

பட்டனவுங்;

காரிசையாள்

பட்ட

சோர்கூந்சல்.

8,

கெந்தயரம்,

4,

காணிவாய்

நின்றாள் கரைந்த : நின்றா எழு...

(141)

தன்மக ளாவ தறியாத் தடுமாருப்
பொன்வடிவின் மேலழுது போய்வீழ்ந்தாள்--மென்மலரைக்
கோதிப்போய் மேதி குருகெழுப்புந் தீண்பணைருழ்
சேதிக்கோள் றேவி திகைத்து.

மேதி - எருமைகள், மென் மலரை கோது போய் - மென்மையான
தரமரை மு,தலிம நீர்ப்பூக்களைக் கடி.த்து மென்றுகொண்டே சென்று,
குருகு எழுப்பும் . அங்குள்ள கொக்கு முதலிய நீர்வாழ் பறவைகளை
எழுப்பி ஓடச் செய்யும், கண் பணை சூழ் - (£ீர் நிறைந்து) குளிர்ந்த
வயல்கள் சூழப்பெற்ற, சேதி கோன தேவி - சேஇநாட்டிறைவன்
தேதவிமாகிய தமயந்தியின சிற்றன்னை, ,தன் மகள் ஆவது அறியா (அவள்) ,தன் மகள் ஆகியுள்ள நிலைமை அறிந்து, இகைத்து தடு
மாறா - மயக்கமும் தடுமாற்றமும் அடைந்து, அழுது பொன் வடிவில்
மேல் போய் விழுந்தாள் - அழுகை மேலிட்டு, பொன் போன்ற தமயந்
தியின் உடலின்மீது போய் விழுந்தாள்.
குன் மகளாவது அ௮றிமா: ௮ந்த அந்தணன் சொன்ன ௮டை
மாளமாகிய, தமயந்தி நெற்றியில் உள்ளதும், அதுகாறும் அவள்,
குளித்துச் சுத்தஞ் செய்துகொள்ளாமல் இருந்ததால் மறைந்திருக்
திதுமான மறுவைச் சேதிராசன் தேவி கண்டு, என்பதாம். அவளும்
கம்யந்தி பிறந்தபோது, ௮ம் மறு இருந்ததைப் பார்த் தவளர தலின்,
ஐயமின்றித் தன் மகள் தான் என்று

அறிந்தாள்

என

நளோபாக்யா

னம் கூறும். தமயந்தியைப் பொன் என்பது,
இந் நூலில் பல
இடங்களிற் காணலாம். அறியா, தடுமாறா 2: இவை செய்யா என்
னும் வாய்பாட்டு உடன்பாட்டு வினைகள்.
பிம்.
1, தன்மக ளாமென் தறியாத்.
2, பொன்னின் கொடிமேலே போய்கீழ்ந்சாள்,

வீழ்ந்து புலம்பினாள்; பொன்மலரைக்,

eor—18

-

பொன்னடியில்

(142)
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சேதிரரசன் தமயந்தியை அவள் தந்ைத நகர்க் கனுப்பியது

811.

கந்தனையுங் கன்னியையுங் கண்டா யினுஞ்சிறிது

தன்றுயரந் தீர்ந்து தனியாறத்--தந்ைத

பதியிலே போக்கினான் சேதியர்கோன் பண்டை
ிதியீலே போந்தான் மீண்டு.
சேதியர் கோன் - (அஃ ,தறிந்த) சேதிகாட் டரசன், பண்டை

விது

யிலே போந்தாளை - முன் செய்த வினையாகிய விதி வசமாகத் தன்
னிடம் வந்து சேர்ந்த ௮.த் தமயந்தியை, கந்தனையும் கன்னியையும்
கண்டு ஆயினும் - தன் மைந்தனையும் பெண்ணையும் பார்,க்.த பின்னா
வது, சிறிது தன் துயரம் தீர்ந்து - தனக்கு ஏற்பட்டுள்ள அன்பம்
ஒரு சிறிது நீங்கி, கனி ஆற - ஒருவாறு தணிய, கநக பதியிலே
மீண்டு போக்கினான

. ௮வள்

தந்

வீமராஜன்

புரத்இிற் இரும்பிச் செல்லுமாறு அனுப்பினான்.
கந்தன் : இது

ஸ்கந்தன் என்னும்

முருகப்

நகராகிய

ஏ:

குண்டின

அசை,

பிரான்

பெயரான

வடசொல்லின் தமிழ்த் இரிபு.

இங்கு ௮ம் முருகப் பிரான.து பெயர்

களுள் ஒன்றான தும்,

என்னும் பொருளில் உலகில்

மைந்தன்

வழங்

கப் பெறுவதுமான குமாரன் என்ற சொல்லின பரியாயப் பெயராகக்
கொள்ளப்பட்டது என்க, தன் கணவனாகிய நளனைக் கண்டாலன்
நி
அவள் துயரம் இராது ஆதலால், தன் மைந்தனையும் மககரயும் கண்

டால், அ௮.த்துயர் ஒருவாறு குறையும் என்று கருதி,

* சிறிது தன்

துயரக் தீர்ந்து தனியாற”, என்னப்பட்டது; இது, “குற்றமில் காட்சிக்

குகலைவாய்
மைந்தனையும்,
பெற்றுக் கொளலாம்
கொளலாமேரகொற்றவனே! கோக்கா தலனைக் குலமகளுக் கென்றுரைத்தாள் நோக்

கான் மழைபொதியா
நொந்து ?? (959)
என்ற
அத்
மூன் கொண்டுரைத்த கருத்தை வலியுறுத்துவது காண்க,
வி.தியிலே போக்காளை; கானும் அவளும் எதிர்பாராமலே,
வி.தி கூட்டுவிக்க அங்கு வந்து சேர்ந் தவள் என்ப காம்,
பி-ம்.

1. கண்டாகலுகு,

4.

8.

பண்டை

பார்வேக்கன் பண்டை,

விதியிலே போந்தாளை,

தமயந்தியைக் கண்ட குண்டினபுர

914.

குமயந்இ
பண்டை

(742)

ரச் துயரம்

கோயிலு மந்தப் புரமும் கொடிநுடங்கும்
வாயிலு நீன்று மயங்சியவே--தீயகொடும்
கானாள மக்களையுங் கைவிட்டுக்
ரா
போனள் புகுந்த பொழுது.

2,

கலிகொடர்

காண்டம்
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மக்களையும் கைவிட்டு - தன் அருமை மக்களான பு,கல்வனையும்
பு.தல்வியையும் விட்டு நீங்க, காதலன் பின் - தன் கணவனே மேலா
னவன் என்று அவனைக் தொடர்ந்து, இய கொடும் கான் ஆள

போனாள் - இப்போன்ற
(௨,த்,தம பத்தினியான)

கொடிய காட்டில் போய் வாழச்சென்ற
௮த் தமயந்தி,
புகுந்தபொழுது - (அக்

குண்டினபுரி என்னும் தன் தந்ைத நகரில்) சேர்ந் தபொழுது, கோயி
லும் - அரண்மனையில் உள்ளாரும், அந்தப்புரமும் - அரசன் தேவி
முதலிய மகளிர் சுற்றம் வசிக்கும் கனியிடங்களில் உள்ளவர்களும்,
கொடி. நுடங்கும் வாயிலும்- கொடிகள் மடங்கிப் பறந்து ஆடிக்
கொண்டிருக்கும் மற்றை மாளிகைகளின் வாயிற்புறங்களில் உள்ள
நகர மாந்தர்களும், நின்று மயங்கிய - நின்று மயக்கமுற்று வருந்
இனர், ஏ: ஈற்றசை,

கோயிலும் அங்தப்புரமும்
உம்மைகள்,

கொடி.

எண்ணுப் பொருளன.

நுடங்கு
கோயில்,

என்பன இடவாகுபெய்ர்களரய் ங்குக்

குழுமி

வாயிலும் ன: உள்ள
அந்தப்புரம், வாயில்,

இருந்து

வருந்திய

மக்களைக் குறித்து நின்றன,
:! கண்டா ரிகழ்வனவே கா.தலன்றான்
செய்இடினுங் கொண்டானை யல்லால் அறியாக்
குலமகள்போல்
'?
(பெருமாள் திருமொழி. 5 : 8) என்று ஆழ்வார் ஸ்ரீ குலசேகரப் பெருமான்
உறு.இியிட்டுக் கூறிய அருளிப்பாட்டிற்கு ஏற்ற எடுத்துக்காட்டாக
விளங்கும் அ.றக்கற்பு பூண்ட அருங்குல மகளாதலின், * தீய கொடுங்
கானாள மக்களையுங் கைவிட்டுக் காகலன்பின் போனாள்
என இங்கு
அத் தயயந்தியின் ஏற்றங் கூறினார் நம் புலவர் பெருமான் என்க,
weer yin ; உம்மை மக்கட்பேற்றின் உயர் தனிச்சிறப்பை விளக்குவ
காகும்.
தி

918,

ழ்.

8,

நின்று மயங்இற்றே,

(144)

அழுவார் விழுவா ரயீர்ப்பா ருயிர்ப்பார்
தொழுவார் தமரெங்குஞ் சூழ்வார்--வழுவாத
காமநீ ரோதக் கடல்கிளர்ந்த தொத்ததே
நாமவேல் வீம னகர்.

கமர் - தமயந்தியின் உறவினரான ௮ரச
எங்கும் சூழ்வார் - தமயந்தியை
தோர்கள்,
கொண்டவர்களாய்,

அழுவார்

- (௮வள் பட்ட

குடும்ப னை சார்ந்
எப்புறமும் சூழ்ந்து
துயரங்களுக்கு

ஆற்

ராது) வாய்விட்டு அழுதனர்) விழுவார்- ழே (சோர்ந்து) விழும்
குனர்; அயிர்ப்பார்- அவளை ஈளன் நீத்துப் போனகுற்குக் காரணம்.
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யாதோ என்று ஐயு.றுவாராயினர் , உயிர்ப்பார் - (ஏக்க ததால்) பெரு
மூச்சு

விட்டனர்;

தொழுவார்

- இதுதகைய் துன்பங்களினின்றும்

.தம்யந்தியைக் காப்பாற்றி அங்கு வந்து சேரும்படி,

அருளிய கட்வுள்

கருணையை நினைந்து அவரைக் தொழுது வணங்கினர் ; (இவ்வாறான
நிலையில்),

காம வேல் வீமன்

ஈகர் - கண்டோர்க்கு

உக்கும் வேலை ஏந்திய விமராஜன்
புரம், வழுவாத
யுடைய,

தலைநகரமான

- தன் நிலையிற் றவறாகு,

கடல் - கடலானது,

காம-

கிளர்ந்தது

கொந்தளித்து எழுந்தது போன்று

அச்சத் ைக உண்

அந்தக்
அழகிய,

ஒத்தது

விளங்கிற்று,

எ:

குண்டின
நீர் - நீரை

. ஓசையுடன்

ஈற்றசை,

தொழுவார் £2 தமயந்தியை அடைந்த மஇூழ்ச்சியின் மிகுதியால்
குமர் அவள் தம்மிற் சிறியவள் என்ற நிலையையுங் கடந்து அவளைத
கொழுகனர்

என்னலும்

ஒன்றும்,

இஃது,

அநுமன்

மூலம்,

இராமபிரான் அயோகஇிக்குத் திரும்பிவரும் செய் தியை. கேட்ட
பர.தாழ்வான்
செயலை
ஒருவரறு
கினைப்பூட்டுகின்றது;
(கம்ப.
உயுத்த, மீட்டிப் : 250, 2௦5).
இனி எங்குஞ் சூழ்வார் தமர் என

இயைத்து, எங்குஞ் சூழ்ந்து நினற தமர், தமயந்தி வந்தடைந்து தால்
அடைந்த
மஇஒழ்ச்சியைத்
தெரிவித்துக் கொள்ளும்
முறையில்
ஒருவருக் கொருவர்
தொழுவாராயினர்
எனக் கொள்ளலும் ஒரு
வரஹறு ஏற்கும்; அரசகுமாரி ஆகலின், அவள் பெருமை நிலையைக்
கருதி வணக்கத்தைத் தெரிவிக்கும் முறையில் அ௮வகாத் தொழு
வார் எனலும் ஒனறும்.
காமம் - அழுகு;
காஞ்சி நகரில் கோயில்
கொண்டருளும்
அம்பிகை
காமக்கண்ணி
(அதாவது
காமர௯தி)
என்,௰ பெயரால் விளங்குவதுங் காண்க, தமர், பரிசனங்களும் ஆம்.
பி-ழ்.

814.

8. கடல் இஏர்ந்தா லொத்ததே.

(145)

தந் தையைமுன் காண்டலுமே தாமரைக்க ஸணீர்சொரியச்
சிந்தை கலங்கித் திகைத்தலமந்--தெந்தாயான்
பட்டதே யென்னப்போய் வீழ்ந்தாள் படைநெடுங்கண்

விட்டநீர் மேலே விழ.
தந்தையை முன் காண்டலுமே - (தமயந்தி தன், தந்தையாகிய
வீம்ராஜனைக்
தாமரை

கண்டவுடனே,

மலர்போன்ற

கலங்கி - மனம்

தாமரை

கண்

தன் கண்களினினறும்

கலச்கமுற்று,

வருந்தி,

* எந்தாய் யான் பட்டதே

பாட்டை

என்னென்று

நீர்

சொரிய - செந்

நீர் பொழிய,

இகைத்து - மயங்கி,
என்ன - SHO SFSU

சிந்தை

அலமந்து Wrest tt

சொல்வேன் ?' என்று கூ தி, படை

கெடும்

2, கலி art

காண்டம்
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கண் - வாள், வேல், அம்பு என்னும் படைக்கருவிகள் போன்ற
கன் நீண்ட கூரிய கண்கள், விட்ட நீர் - பொழிய விட்ட கண்ணீர்,
மேலே விழ - அவ் வீமன் மேலேவிழுந்து ஓட, போய் வீழ்ந்தாள் அவன்

அருகே

பட்டதே

போய் வீழ்ந்து அழுதாள்.
: என்றது,

யைச் சொல்ல
மாகும்.
பிஃழ்,

முடியாது
2.

சந்தை

கான்

பட்ட

துன்பமாகிய

துயரந் தடுத்த

புலர்ந்து தகைத்தலுமே,

நிலையை

அவல

திலை

உணர்த்தியது

ந்தை புலர்ந்து திகைத்திட-..

எந்தாயான்; வந்தேன்யான்;. ௮ந்தோ. நான்.
9.

பட்டனனா
வீழ்ந்தாள்;

வென்னப்

பயந்தாள்,

பசுரெடுங்கண் ு;

பட்டவா
பட்டபா

வென்னப்போய்
டென்னப்போய்

வீழ்ந்தாள்.

(146)

தமயந்தியைக் கண்ட தாங்தந்தையரும் சுற்றத்தாரும் கொண்ட

915.

துயரம்

செல்வண்ண வாயாளுந் தேர்வேந் தனுமவளை
அவ்வண்ணங் கண்டக்கா லாற்றுவரோ--மெய்வண்ணம்
ஓய்ந்துநா நீர்போ யுலர்கின்ற தொத்ததமர்
நீந்தினார் கண்ணீரி னின்று.
செம்

வண்ண

வாயாளும் - சிவந்த

கிறமான

வாயையுடைய

தமயந்தியின் அன்னையும், தேர் வேந்தனும் - தேர்ப்படையையுடைய
(தந்ைத) வீமராஜனும், மகளை - தம் புதல்வியான ௮.த் தமயந்தியை,
௮ வண்ணம் - அவ்வித
நிலையில்,
கண்ட கால் - கண்டார்கள்
தாங்கும் வலியுடைய
துயரத்தைத்
அத்
ஆற்றுவரோ
ஆனால்,
ஒய்ந்து - (அ.ச தாய்
வண்ணம்
மெய்
)
ராவரோ ? (ஆகார் என்றபடி)
நா நீர் போய்
தளர்ந்து,
உடல் மேனி ஓய்வுற்றுத்
தந்தையரின்)
ஒத்த- காவின் நீர் உலாந்து போனது ஆயின;
உலர்கன்றது
மர் - மற்ற உறவினர்களும், நின்று - துயரால் வாய் பேச முடியா
மல் அக்கு

நின்று,

கண்ணீரில் நீந்தினா - தம் கண்ணீர்

வெள்ளத்

இல் ஆழ்ந்து அதில் நீந்துவார்போலத் தத்தளிப்பாராயினார.
இச் செய்யுளில், வண்ணம்

இவ்வண்ணம்
உய்வண்ண

என்ற சொல்,

நிகழ்ந்த வண்ணம் இனியிந்த வுலகுக கெல்லாம்

மன்றி மற்?றார்

துயர்வண்ண

முறுவ

துண்டோ

த் தரக் போரில் மழைவண்ணத தண்ண லேயுன்
மைவண்ண
கைவண்ண மங்குக் கண்டேன் கால்வண்ண மிங்குக் கண்டேன,

978

ச்ளாவெண்பர்

(கம்ப. பால.

அகலிகைப் : 899).

ஒருவர

பர்டலை ஒத்து

என்ற

பல பொருள்களிற் பயின்று வந்துள்ளமை காண்க,
பிம்.

8

காண்டஓமே,

8. ஓய்ந்தநீர் நாவு மூலர்சன்ற

போததது

4. கண்ணீரில் நின்று,

810.

(147)

பனியிருளிற் பரழ்மண் டபத்திலே யுன்னை
நினையாது நீத்தகன்ற போது--தனியேநின்
றென்னினைந்தா யென்செய்தா யென்னாப் புலம்பினாள்
பொன்னினைத்தாய்

நோக்கிப்

புலர்ந்து.

பொன்னினை - பொன்னே
போனற சிறப்புடைய
அருமையான
தமயந்தியை,
தாய்- அவள்
அன்னை,
பார்தது,

: பனி

இருளில் - பனியினால்

குளிர்மேவும்

அல்லது
நோக்கி இருட்டில்,

பாழ்
மண்டபத்திலே - காட்டில்
உள்ள
அப்
.பாழ்பட்ட
மண்டபத்திலே,
உன்னை நினையாது - உன் நிலைமையைச் கிறிதுங்
கருகாமல்,

நீத்து

அகன்றபேரது

- உன் கணவன்

(இரக்கமின்றி) நீங்கிச் சென்றபோது,

பொழுது

தனியே

தன்னந் தனியளாய் நீ நின்று,

உன்னைவிட்டு

கின்று - அங்கு அப்

என் கினைந்தர்ய் - என்ன

எண்ணினாய்2 என் செய்தாய் - என்ன செய்தாய்?”
பினாள் - என்று பலவாறு கூறிப் புலம்பி வருந்.இனாள்.

என்னா புலம்

பனியிருள் - அச்சத்தை அல்லது நடுக்கத்தைத் தரும் இருள்
எனனலும்
ஒன்றும்.
இதில் தாய்மையின்
அன்பும்
பரிவும்
குழைந்து ஒளிரவன
பி-ம்.

2,

காண்க,

கினையாம

னீத்தகன்ற

போது,

9. என்னினைத்தாய், யன்னேீ,

கலிதொடர்

காண்டம்

(748)

முற்றும்.

உ

3.

கலிநீங்கு காண்டம்

தமயந்தியைப் பிரிந்து சென்ற நளன் தீயிடைப்பட்ட
ஒருவன் துயர்க்குரல் கேட்டது

811.

மன்னா வுனக்கபய மென்னா வனத்தீயில்
பன்னாக வேந்தன் பதைத்துருகிச்--சொன்ன
மொழிவழியே சென்ருன் முரட்கலியின் வஞ்சப்
பழிவழியே சேல்சின்ருன் பார்த்து.
மேரண்

கலியின் - வலிமை

யாகிய சனைச்சரனின்,

கொண்ட

வஞ்ச

நிந்தனைச்

தியில் - ௮க் காட்டில்

வேந்தன்

அல்லது

பழி

பகைமையுடைய

வழியே

செயலின்

வழியே

உண்டான

நெருப்பில்

- கார்க்கோடகன்

கலி

செல்கின்றான் - வஞ்சனை

செல்கின்ற

என்னும்

நளன்,

அகப்பட்டு,

வன
பன்னாக

பாம்புகளுக்கு

அரசன்,

பதைத்து உருகி-துடி.த.து மனம் களர்ந்து, * மன்னா உனக்கு அபயம்
என்னா - அரசனே உனக்கு கான் அடைக்கலம் [” என்று, சொன்ன -

கூறிய, மொழி வழியே - சொல் ஓசை வந்த வழியிலேயே பார்த்து
நோக்கி, சென்றான் - போனான்.
செல்கின்றான் சென்றான் என முடிக்க,
அபயம் - பயமில்லாது
காத தலைக் குறிக்கும் செயல்; * ஜயனமீ ருங்கட் கபயம் யான் ” (291)
என்றமையும்
நோக்குக,
முரட்கலியின் வஞ்சப் பழிவழியே செல்
கின்றான்;

களன்

னா தலின;

முன்,

னிருந்கான்

“வஞ்சக்கலி
வேரு

மனதகைத்

தன்வயமாக்கக் கலி ஆட்டிவைத்தா

: சிந்தையெலாந் கன்வயமே

பொன்னசல

மாற்பற்

வலியால்............ வயவேந்த

ர௬ணர்வு !'

யாக்கித்

புகைந்து £ (196)

(207) என்றமையுவ்

னெஞ்சக்

காண்க,

தமயனுட

என் தமையும்,

துதித்த?த

பன்னகம்

என்ற

சொல் இங்கு எதுகை ஓசை நயம் நோக்கிப் பனனாகம் என விரிந்தது.
இப் பன்னக வேந்தன் கார்க்கோடகன் என்பது இந்நூல் (596) ஆம்
செய்யுளால்,

:

அ௮.நியப்பெறும்.

கார்க்கோடகன்

குல

காகங்கள்

எட்டினுள் ஒனறு; மற்றவை, அந்தன், வாசு, கன், பதுமன்,
மகாபதுமன்,
சங்கபாலன்,
குளிகன் என்பன
(பிங்), பழி ; இச்
செயலும் ஆம்.
அச்சுப் பிர இிகளிலும், சில எட்டுப் பிரஇகளிலும் இதற்குமுன்.
கடவுள வாழ்த் தாக அடியிற் காணும்

இரு பாடல்கள் உள்ளன.

நளவெண்பர்-
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திருமால்
மூலப் பழமறைக்கு முன்னேயுங் காணலாம்
காலிக்குப் பின்னேயுங் காணலாம்--மால்யானை
முந்தருளும் வேத முதலே யெனவழைப்ப
வந்தருளுஞ் செந்தா மரை.
சிவபிரான்
போதுவார் நீறணிந்து பொய்யா,த வைந்தெழு தைத
ஒதுவா ள்ள மெனவுரைப்பார்.- நீ.தியார்
பெம்மா னமரர் பெருமா னொருமான்கை
அம்மானின்
ஆனால் இவை
பி- ம்,

பழைய

ராடு

மரங்கு,

ஏட்டுப்

பிர.இகளில் இல்லை.

1, கபய மென்று வனத்தழலும்;

மென்ன

வனத்தேயப்,

9, பன்னாக வேந்தன் பதைத்தோனும்; பர்காக வேந்தன்,
8, மூரண் கலியின்; மூடக் கலியின்,

Ae

818.

பழிவழியே

சென்றான்

பதைதத

; சென்றான்

பரிந்த,

(2)

நளன் ஒர பாம்பைத் தீயிடைக் கண்டது
ஆருந் திரியா வரையிருளி னங்நனே

சோர்குழலை நீத்த துயரோடும்--வீரன்
திரிவானத் தீக்கானிற் செந்தீயின் வாய்ப்பட்
டெரிவானைக் கண்டா னெதிீர்.
ஆரும்

இரியா - யாரும்

துணிந் து.

செல்ல

இருளின

முடியாக,

அரை

- நடு இருட் போதில்,
அங்கனே - அப் பாழ்மண்டபத்
திலே அவ்வாறு, சேரர் குழலை நீத்த துயர் ஓடும்- தளர்ந்த
கூந்தலை
யுடைய தமயந்தியை விட்டு நீங்க வந்த துயர தசோடும்,
இரிவான் இரிந்து வருபவனான,
வீரன் - வீரத்தன்மை வாய்ந்த களன், ௮ இ

கானில்-அந்த நெருப்புப் பற்றி எரியும் கொடிய காட்டில், செம் இயின்
வாய் oo
era

ela ee

சிவந்த நெருப்பின் இடம் அகப்பட்டுப் பற்றி

நிலையில் இருந்த அக் கார்க்கோடகன் என்னும்
பாம்பரசனை,

எதிர் கண்டான் - தன் எதிரே பார்தீ.தான்,

3. கலிரீங்கு காண்டம்
சோர் குழல் : அன்மொழித்தொகை ;
குறிப்பது ; (706),

இரிவான்,
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இங்குத் தமயந்தியைக்

எரிவர்ன் என்பன

வினையாலணையும்

பெயர்கள்.
பிம்.

1,

குந் தெரியா,

2, சோராது நீத்த சயரோடும் ு சோர் குழலை நீத்த தூலோடும்,
9,

தரிவானக் கானகத்தச்.

(2)

நளன் தீயிடம் சென்றது

819.

தீக்கடலு டந்த வரத்தைத் திருமனத்தில்
ஆக்சி யருளா லரவரசை--நோக்கி
அடைந்தா னடைதலுமே யாரழலோ னஞ்சி

உடைந்தான் புகுந்தா வந்து.
இ கடவுள் தந்த வரத்தை - நெருப்புக்கு உரிய தெய்வமாகிய
அக்கினி தேவன் முன் தனக்கு நெருப்பு சுடாது என்று கொடுத்த

இரு மனத்தில் ஆக்கி - (ஈளன்)

வரத்தை,

அருளால்-இரக்கக்தோடு,

எண்ணி,

தன்

அரவு அரசை

சிறந்த மனத்தில்
கோக்கி- அந்தப்

பாம்புகளுக்கு அரசனான கார்க்கோடகனை நோக்கி, அடைந்தான் அவன் இருந்த இடத்திற்குப் போய்ச் சேர்ந்தான், அடை தலுமே அவ்வாறு களன் அங்குச் சென்றவுடனே, ஆர் அழலோன்-டிறைந்க
பெற்றிருந்ச வரத்திற்கு
அ௮.த்தீக் கடவுள், அஞ்சி - ௮௩ம் களன்
அஞ்சனவனாகி, உடைந்தான் - தன் வலியுடைந்து அடங்கி விலகப்
போனான் ; உவந்து புகுந்தான் - அது கண்டு களனும் மனமகிழ்ந்து
அவ்விடத்தில் புகுந்து சென்றான்.
குறிப்பு : தீக் கடவுள், களனுக்கு இனி நெருப்புக் சுடாது என்று
வரன் கொடுத்ததாக இந்நூலிலும், நளோபாக்யான த்தும், நைடதத
ஆ தாரங்கொண்டு
வேறு. எந்த
தும் கூறப்பெறவில்லை. - இது
கூறப் பெற்ற தென்பது ஆராய்ந்தநியத தக்கது.
பி-ழ்,

1. வரத்தைத் திருமனத்தே ; நிருமனத்த( தாக்கி),
2. ஆகஇ யயரா வரவரசை, ஆக யருளா லரவைத்தான்.
4, உடைந்தாள் போய்ப் புக்கா னுவந்த; ுடன்று,

பரம்பு தனது வரலாறு கூறித் தன்னை விடுளிக்க வேண்டியது

920.

வேத முனியொருவன் சாபத்தால் வெங்கானின்
ஆதபத்தின் வாய்ப்பட் டழிகின்றேன்--ஆதலால்
வந்தெடுத்துக் காவென்றுன் மாலை மணீவண்டு
சந்தெடுந்த தோளானைத் தான்.

(3)

.

982

(அவ்வரவரசன்),

மாலை

நளவெண்பா

வண்டு - மாலையில்

மணி

உள்ள

நீல

TOSS - இசை
சந்து
மணிகள் போன்று அழுகான வண்டுகள்,
Gor நோக்கி,
jose
எடுத்துப் பாடிய, தொளாளை - தகோள்களையு/டை

வேதமுனி ஒருவன்
சாபத்தால்,

வெம்

சாபத்தால் - மறைகளையுணர்ந்த

ஒரு முனிவர்

இக்காட்டில்;

ஆதப த்தின்

கானில் - கொடிய

வரய்பட்டு - எரிக்கும் நெருப்பினிடம்

அழிகினறேன் -

அகப்பட்டு,

அழிந்து போகும் நிலையில் இருந்து வருந்துகின்றேன்; ஆதலால் ஆகையால், வந்து எடுத்துகா - நீ இங்குவந்து என்னை இக்நெருப்பி
னின்றும் எடுத்துக் காப்பாற்றுவாயாக
டிக் கொண்டான். தான் : அசை,

*) என்றான் - என்று வேண்

கார்க்கோடகன் நெருப்பிடைப்பட்டு வருந்துமாறு பெற்ற சாப
மிட்டவர், அகாகஸர் என்னும் ஒரு முனிவர் என்பதும், ௮ம் முனி
வருக்கு அவன் இழை த,த ஒரு வஞ்சனைச் செயலால் அ௮ச்சாபம்: ஏற்
பட்டதென்பதும்
வடமொழி
மகர்பாரகுத்திற்கு ஸ்ரீ நீலகண்டர்
அறியப் பெறுவதாகும். ஆதபம்;
ையால்
குறிப்புர
என்பவர் எழுதிய
குபிக்கச்செய்வது என்னும் பொருளில் இங்கு கெருப்பைக்கு நிப்பது.
இது பொதுவாகத் தன
வெப்பமான கதிர்களால் கவிக்கச் செய்

இனற காரணத்தால் சூரியனை ஆகபன் என்னும் பெயரால் கூறு
ஆதபன் என்பது தமிழில் ஆதவன் எனத்திரிந்து
வதும் மரபு.
வழங்குவதும் காண்க.
பிஃ-ழ்.

3.

சந்து - இசை;

: சந்துலாந் தமிழ் * (தேவாரம்).

நீதியாய், காதலால்.

3. காவென் றழுதான் மலைக்கோட்டு மாதர் மூலைச்கோட்டின்.
4, சந்தெடுத்த தோளாணைக் தான்.

921.

(4)

சீரியாய் நீயெடுப்பத் தீமை கெடுகின்றேன்
் கூ௫ந் தழலவித்துக் கொண்டுபோய்ப்--பாரில்

விடுகென்றுன் மற்றந்த வெந்தழலால் வெம்மைப்
படுகின்ருன் வேல்வேந்தைப் பார்த்து.
௮ந்.த வெம் தழலால் வெம்மை படுகிறான் - அகைக் காட்டுத்
தயால்
வேகின்ற
நிலையிலிருந்த
அக்கார்க்கோடகன்,
வேல்
வேந்தை
பார்த்து - வேலேந்துவ்
அரசனான
௩களன
நோக்கி,
சரியாய் . மேன்மைய/ுடையோனே
!
எடுப்பாயானால், இமை

நீ

எடுப்ப

கெடுகின்றேன்- எனக்கு

- நீ

வந்து

என்னை

ஏற்பட்ட

கெரடிய

துன்பம் இர்கின்றவனாவேன் ;) (ஆதலின்) கூரும் தழல் அவித்து மிகுதியான இத்தியை அழித்து அடங்கச் செய்து, கொண்டுபோய் _

9. கலிரீங்கு காண்டம்
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நீ என்னை எடுத்துக் கொண்டுபோய், பாரில் விடு என்றான் - ௮ப்
பால் தரையில் விடுவாயாக !” என்று கேட்டுக்கொண்டான். மற்று£
௮சை.
கெடுஇன்றேன்.

அமிந்து

போசன் றவனாவேன் என எதிர்காலப்

பொருளில் கொள்ளலும் ஆம். கூரும்: கூர்; மிகுதப் "பொருளை
உணர்த்தும் ஒரிடைச்சொல் : * கூர்ப்புங் கழிவு முள்ளது சிறக்கும் *
(தொல். உரியியல்: 16),

விடுகென்றான் : விடுகவென்றான்

என்ப இன்

தொகுதுதல் விகாரம்,
ி-ம்,

1.

.ஈர்தை கெடுகன்றேன்.

2, கூருந் தழல்கடப்பக

கொண்டுபோய்ப்

பெறிதழலால்

வெறிதமல்வாய் வெம்மை,

(வெம்மை,

(5)

322. AM MOISES AMAMAAM லேழுலகுஞ் ரூழ்கடலும்
குன்றுஞ் மந்த

குலப்புயத்தான் - வென்றி

அரவிரசைக் கொண்டகன்௫ OJOS
Qrayas GaaG Gass.

Saalar

என்று உரைத்த
௮ அளவில் - என்று அக்கார்க்கோடகன்
கூறிக் கேட்டுக்கொண்ட அப்பொழுத, எழ் உலகும் - எழு கண்டங்
களாய்ப் பிரிவுற்ற இவ்வுலகத்தையும், சூழ் கடலும - அவ்வேழு
உலகங்களையும்
சூழ்ந்துள்ள
ஏழு
கடல்களையும்,
குன்றும் அவற்றுள் அடங்கிய ஏழு குலமலைகளையும், சுமந்த - கான் ஆளும்
முறையில் தாங்கிய, குல புயத்தான் - சிறந்த கோள்களையுடைய
வனும், ஆரணியம் தன்னில் - காட்டில் இரவு அரசை வெனருன் வலிய இரவைப் பொருட்படுத்தாது வெளிக்களம்பி தனியே வந்து

அதில் வெற்றிகொண்டவனுமான களன், வென்றி அரவு
கனக்குண்டான
அடைந்த

சாபத்தினின்றும்

அக்கு அரவுகளுக்கு

நீங்குவதாகிய
காரக்கோடகணை,

எடுத்து

எடுத்துக்கொண்டு

அத்தீயி

அரசனான

அகன்றான் - தன் கைகளால் தூக்கி
னின்றும் அப்பாற் சென்றான்.

அரசை -

வெற்றியை

நளன் ஏழுலகும் சூழ்கடலுங் குன்றும் சுமந்தது : அவன் உலக
சக்கரவர்ததியரம் இருந்த நிலையில்.
முழுதும் ஒரு கோலோச்சிய
ஆம்; இணி, இரவரசை.. வென்றான்
ஈள்ளிரவும்
கொடிய
இரவரசு
.

என்பதற்கு

இரவுக்கு

அரசனான

சந்திரனைத்

தன்

ஒளியால்

வென்ற களன் எனக் கூறலும் அமையும். இரவரச௬ - நிசாபஇி, அரசு
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என்றது இங்கு, இறப்பை

குறிதுதபடி.,

வவிமையைக்

உணர்த்தும்

ஆரணிமம் - பெரும்வனம்பி-ம்.

நீக்கு,

8. னாரழலை நீக்க; னாரலலை

விரைவுட னேஇஞான்

4.

(6)

வேந்து,

999. மண்ணின்ம் தென்றனைநீன் வன்ருளா லொன்றுமுநல்
எண்ணித் தசவென் றிடுகெள்ருள்--நண்ணிப்போர்
மாவலான் செய்த வுதவிக்கு மாருக
ஏவலாற் நீங்கிழைப்பே னென்று.
போர் மா வலான் - குதிரைகளைச் செலுத்தப் போர் புரிவதில்
வல்லவனான நளன், கண்ணி - தன்னிடம்
வந்து,
செய்த
aes
ர&
உபகா
,
ய,தான
ற்.நி
காப்பா
்றும்
இயினின
விக்கு - தன்னைத்
்.
இட்ட

அக்களன
ஏவலால்
ாக,
பிரதிய
ஆக
மாறு
இற்கு,
கட்டளைப்படியே,

பொழுது இமையான

ஒரு செயலைப் புரிவேன் என்று

(அக்கார்க்கோடகன்

களனை

நோக்இ),

இப்

என்று - அவனுக்கு

இழைப்பேன்

இங்கு

கனை

* என்

தீர்மானித்து,
கின்

- என்னை,

வன் தாளால் - உனது வலிய பாதங்களால், ஒன்று முதல் எண்ணி ஒன்று முதலாக எண்ணி நடந்து சென்று,, த௪ எனறு - பத்து
என்று

சொல்லி,

மண்ணின்

மீது

என்றான்

இடுக

-

(அபபால்)

துரைமீது என்னை விடுவாயாக !' என்று கேட்டுக்கொண்டான்.
உதவிக்கு
மாறாக:
நளன்
செய்த
உதவிக்குப்
பிரதி
உபகாரமாக,
ஒஇங்கிழைப்பேன் ;
இப்பொழுது
தீங்குபோலத்
கோன்னறும்
ஒரு (நற்) காரியத்தைச் செய்வேன், எனப் பொருள்
கொண்டார் சிலர், தசவென் நிடுக என்பது, ௧௪ என்பதற்கு பத்து
என்ற எண்ணுப் பொருளும், நீ என்னைக்
கடி
என்ற
ஏவல்
,
வினைப் பொருளும் உண்மையால்
இஃது இரட்டுற மொழிதலாய்
அமைந்தமையை அவணிட்ட ஏவலாகக்கொண்டு கூறினான் கார்க்
கோடகன்

என்பதாம்.

களன்

களின் இலக்கண நூலில்
வனாதலின்,

மாவலான்

அசீவசாஸ்திரம்

தேர்ந்து

என்னும்

அவற்றை

என்னப்பட்டான்.

குதிரை

நடத்துவதில்

இது,

பின்,

3839,

வல்ல
356.

பாடல்களாலும் அறியப் பெறுவது காண்க,
பிம்.

1,

மணணின்மீ

நீ வானருளா
2... ஈண்ணிரிய.
4.

தென்றன்னை

மன்னவர£,

மண்ணின்மிசை

லொன்றுமுதல்,
59. மாவலாய் நீசெய்த

கேவலாய்கத் இங்கழைப்ப

சென்று,

மானா

யென்னை

௮ுதவிதனக்.
(7)

9. கலிரீங்கு காண்டம்

924.

985

ஆங்கவ்ன்ரு னவ்வா றுரைப்ப வதுகேட்டுத்
தீங்கலியாற் செற்ற திருமனத்தான்--பூங்கழலை
மண்ணின்மேல் வைத்துத் தசவென்ற வாய்மையால்
எண்ணினான் வைத்தா ளெயிறு.
்
ஆங்கு

அவன்

௮

அறு

உரைப்ப - அப்போது

அக்

கார்க்

கோடகன் அவ்விதம் கூற, அது கேட்டு- அகைக்
கெட்டு, B
கலியால் செற்ற இருமனத்.தான் - கொடிய கலிபுருடனால் வென்று
அபகரிக்கப்பட்ட தன்இிரு மனத்தையுடைய
நளன், பூம் கழலை =
அழ௫ூயெ கழல் அணிந்த கன் பாதங்களை, மண்ணின் மேல் வைத்து -

குரைமீது

வைத்து,

வரய்மையால் - அவ்வரவரசன் சொன்ன வாய்ச்

சொற்படி, FF
என்று
எண்ணினான்
- நடந்து
எண்ணி முடித்தான்; (அவ்வாறு பத்து என்று
முடித்த

௮ப்பொழு?த)

கன் நச்சுப் பல்லை
அசைச்சொல்,

நளன்

ஏயிறு

வைத்தான்

காலில்

பத்து
என்று
களன் எண்ணி

- அக்கார்க்கோடகண்

வைத்துக்

கடித்தான்.

தான்

'தீக்கலி என்னற்பாலது எதுகை ஓசை நயம் நோக்கித் இங்கலி
என மெலிந்தது
செய்யுள் விகாசம்,
இீங்கலியாற் செற்ற இரு
மனத்தான் : நளன் மனம் கலியினால் கவரப் பட்டுத் தன்னுரிமை
யிழந்திருந்கான்
என்பது;
198, 266, 3817,
556,
செய்யுள்
களால் விளங்குவது காண்க,
SF என்ற சொல்லின்
பொருள்
இங்கு * கடி” என்ற
ஏவல்வினைப் பொருளில்
கார்க்கோடகன்
கொள்ள
இடமானது இங்கு நோக்கத்தக்கது.
பிம்.

995.

8. தச வென்றான் வாய்மையினால்.

—

2

(8)

வீமன் மடந்தை விழிமுடியக் கண்டறியா
வாம நெடுந்தோள் வறியோருக்--கேமம்
கொடாதா

ரகம்போற் குறுகீற்றே மெய்ம்மை

விடாதான் நிருமேனி வெந்து.
ட வை
மெய்மை விடாதான்- உண்மை வழியே நடப்பதை
- அக்
வெந்து
உடல்,
த
்
உருவமைந
அழகிய
நளன், இரு மேனி
கார்க்கோடகன்

கடித்த

விஷத்தால்

வேக்காடு

உற்று,

வீமன்

கும்ரரியரஇய

தமயந்தி,

விழி

முடியக் கண்டு அறியா - தன் விழிகள் முழுதும்

கண்டும்

கரை

'இருமடந்தை - வீமராஜன்

செல்வக்

நளவெண்பா
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அழுகிய
இரவலர்

நெடும் தோள் - அவனுடைய
கரண முடியாக, வாமம்
வறியோர்க்கு - குரித்திர்களான
தோள்கள்,
Bort
களுக்கு,

ஏமம்

கெொரடாகார் - பொருள்

கொடுத்துதவா.தவர்,

அகம்

று போல் செல்வம் - குறைவுற்று மனம் அழிவது போல, குறுகிற்
குறைந்து கருச் சுருங்கி அழகிழந்த.து.
நளன் மெய்மை விடாதான்) 47, 910, * வீமன் இருமடந்தை
விழிமுடியக் கண்டறியா வாம மெடுந்தோள் ';) இது, முன் * உஞ்சு
(99.) செய்யு
வொட்டுங்கொல் ? என்று தொடங்கும்,
கரையேற
ளில்

விளக்கப்

காண்க.

பெற்றமை

எமம் - பொன,

ஸஹேமம்

என்னும் அளவில்

என்றும் வடசொல்லின் இரிபு; இங்குப் பொருள்
நின்றது ; ஏமம் கொடாதா

இது

ரகம்; பிச்சையிடா சார் மனம், என்றுங்

கொள்ளலாம்.
பிஃ

ழ், 2,

வறியவர்க்குத் தாமே,

8, கொடாதார் தனம்போற்

மனம்போற்,

அரவை

820.

ருறுஇற்றே

செம்மை,

4, இருமேனி

மிக்கு,

கொடாசார்

(9)

நோக்கி நளன் உரைத்தது

ஆற்ற லரவரசே யாங்கென் னுருவத்தைச்
சீற்றமொன் றின்றிச் சினவெயிற்ருல்--மாற்றுதற்கின்

றென்கா ரணமென்று னேற்றமரிற் கூற்றழைக்கும்
மின்கா லயின்முகவேல் வேந்து.
அமரில் ஏற்று - போரில் எ.இர்நின்று தாங்கி, கூற்று அழைக்
கும், பகைவரைப் பற்றிச்செல்ல யமன அழைப்பதுபோல, மின்கால்மின்னல் ஒளியைக்
தால்

கக்கும்,

அராவப்பெற்ற,

கொண்ட

வேலையுடைய,

முக

அயில்- கூர்மையான அல்லது அரத்
வேல் - கூரிய அலகாகிய முகத்தைக்

வேந்து - அரசனான

நளன்,

(அக்கார்க்

கோடகனை நோக்கி) ! ஆற்றல் அரவு அரசே - வலிமைமிக்க அரவுக்
கரசனே ! சீற்றம் ஒன்று இன்றி - என்மீது பகை ஒன்றும் இல்லா

திருக்கவும், ஆங்கு என் உருவத்தை - முன்னிருந்த என் உருவை,

இங்கு மாற்றுகற்கு காரணம் என் என்றான். இப்பொழுது F மரற்று
வதற்குக் காரணம் யாது? என்று கேட்டான்.
ஆங்கு,
என்பது
இங்குக் காலத்தைக் : குறித்து
வந்தது.
ஒன்றுமின் றியே என்பது உழ்மை தொக்கி நின்றது, வேல் மின்

2, கலிநீங்கு காண்டம்
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கால்வதைக் கூற்றுவனைத தன் ஒளிகாட்டி. அழைப்பதற்கு
பெற்ற

1.

ஆற்ற

2,

€ற்றமொன் றெண்ணிச்;

லரவரசை.
மாற்றுதலுக்,

மாற்றுத்.

: சென்காரண ; கூற்றழைத்த, கூற்றனைய,
- அயின்மூனைவேல்; மின்கால் வெயின்முகவேல்.

vag

மம்.

பி-ம்:

அரவின்

881.

ஒப்பிடப்

நயம் ஓர்க.

மறுமொழியும் அது

(10)

அளித்த வரமும்

காயுங் கடகளிற்றாய் கார்க்கோ டகனென்பேர்

நீயிங்கு வந்ததி யானினைந்து--காயத்தை
மா௫க்கிக்

கொண்டு

மறைந்துறைதல் காரணமா

வேருக்கிற் றென்றுன் விரைந்து.
(கார்க்கோடகன் நளனை நோக்க) * காயும் கட களிற்றாய் - சினங்
கொள்ளும் இயல்புடைய மதங்கொண்ட
யாக
போன்றவனே !
என்பர் கார்க்கோடகன்

- என்

பெயர் கார்க்கோடகன்

என்பதாகும்,

ரீ இங்கு வந்தமை யான்அறிந்து - நீ இங்கு வந்த நிலைமையை நான்
தெரிந்து கொண்டு, காயத்தை மாறு ஆக்கிக் கொண்டு - உன் உட்ல்
வடிவை நீ வேறாக மாற்றிக்கொண்டு,
மறைந்து உறைதல் காரண
மாய்-மறைந்து

வேறு
ஆகும்

இருக்கவேண்டும்

ஆக்கிற்று
த்

என்று

எனறான்
விரைவாய்

என்பதைக்

மறுமொழி

928.

1.

காயும்

களித்றாய்யான்

கார்க்கோ

9,

நீயுற்ற வெல்லாம் மிகசினேந்து,

3,

மாறுகஇ யெங்கும்,

4,

Gawea

னேனென்றாண்

வடிவமாக்கியது

கூறினான்.

கூறியது
விரைந்து
கார்க்கோடகன்
கொள்ளாமல் உண்மையான
தன் ௩ல்ல
கொள்ளக் கருதி எனக,
பிம்.

காரணமாசக்கொண்டு,

விரைந்து - வேற்று

தனமீது

ஈளன்

எண்ணத்தை

சினங்
அறிந்து

டகனென்பேன்.

மீண்டு,

கூனிர௫ல் பாயக் குவளை தவள்வாய்த்
தேனிருல் பாயுந் தீருநாடா-- கானில்
தணியாத வெங்களலைத் தாங்கின யிந்த
அணியாடை கொள்கென்௫ ங்கு.

(11)

|

மேலும் அக்கார்க்கோடகன் நளனை நோக்கி), அங்கு - அப்
பாய பொழுது, கூன் இரறால்-வள்ந்த உடலுடைய இறால் மீன்கள்,

நளவெண்பா

988

நீர்நிலைகளில் துள்ளிப் பாய்வதால், குவஃர் இருல் ேகன்-நீலோற்பல
கேன்,
இருந்த
மலர்களின் தேனால் நிரம்பிய சேனடைகளிலே
பெரிய)
(இறந்த
ின
,தவளைகள
ஆங்குள்ள
sadr வாய் பாயும்
சொரியும், இரு நாடா - வளமிக்க
பாய்ந்து
வாய்களிழ் போய்ப்
அழகே நிடத நாட்டையுடைய மன்னனே | கானில்-காட்டினிட 50 5,
காவ்இனாய் இயை,
கொடிய
கணியாக வெம் கனலை - ஆறாத
எனக்காகப் பொறுத்துக் கொண்டு ஏற்று என்னை அ,த.தீயினின்றும்
கொள்க
ஆடை
மீட்டுவித் தாய், இந்த அணி
ஆடைகளை
அல்லது அணியகுதக்க
அழிய

வாயாக !' என்று கூறினான்.

நீ

என்றான் - இந்த
ஏற்றுக்கொள்

(கூறி அவற்றைக் கொடுத,கான் என

மூடிவு செய்க.)
இறால் :-முன்னது மீனின் ஒருவகை ) பின்னது, தேனடை,
இரால் மீனின் புறம் கூனி வலக்தது ; * முடக்கா லிறவின் முடங்கு
புறப் பெருங்கிளை ' (குறுந். 709.) இறால் - தகனடை ; 4: ஒண்கொம்
பின் மெனிறா லூர்பிறைக்கோட் டாலுடைந்து, விண்கும்பம் வராய்

நிறைக்கும் வேங்கடமே ?” (திருவேங்கடமாலை. 28.) கொள்கென்றான்;
தொகுத்தல்

ஆங்கு

விகாரம்,

என்பதைச்

சிலர்

அசை

வினையைத்
ஒரு
என்பது
ஆங்கு
கொண்டனர்.
நிலையாகக்
தொடர்ந்து, சென்றாங்கு, கண்டாங்கு என வந்தர்லன்றிக் தனித்து
AGA FH) அசைநிலை யாகாது ) ஆதலின், ஆங்கு என்பகுற்கு
அப்பொழுது எனப் பொருள் கொள்ளப்பட்டது,
பிம்;

929.

8, வெவ்வழலைத் ; தாங்இஞய் மற்றிவ்,
எற னாங்கு,
4, இலத

(12)

சாத் மணித்துகினீ சாத்தினாற் றண்கழுநீர்ப்

போதின்கீழ் மேயும் புதுவரால்--தாதின்
துளிக்குநா நீட்டுந் துறைநாடர் கோவே

ஒளிக்குநா ணிங்கு முரு.
ஆய

தண் கழுநீர் போகின் 8ழ் - குளிர்ச்சி பொருந்திய செங்கழு நீர்

அப்பொழுது மலாந்த பூக்களின் ழே, மேயும் - நீர் நிலயில்
மேய்ந்துகொண்டிருக்கும்,
பு.து வரால் - அழகிய
வரால் மீன்கள்,

தாதன் துளிக்கு- அச் செங்கழு நீரின் (மகரம் தங்களேரடு கலந்த)

தேன் துளிக்கு,

நா

நீட்டும்
- தம்

நீர்த்துறைகளையுடைய,

நாக்குக்களை

நீட்டும்,

ஈாடர் - கிடத நாட்டினர்.தம்,

துறை

-

கோவே -

2, கலிரீங்கு காண்டம்

289

அரசனே !/ சாதி மணி துகில் 8 சாத்இனால் - உயர்ந்ததும் ௮அழகிய.து
மான

இந்த ஆடைகளை

காள் நீங்கும் உ௬-

நீ உடுத்துக்கொண்டால்,

இந் நாள் நீங்கிய உன் உருவம்,
யுடன் விளங்கும்.

ஒவிக்கும் - (முன்னிருந்தபடி.)

ஒளி

புது - அழகிய; : புதுமயி லூர்பரன்” (கந்தபுரர. அவையடக்கம்,
19.) வரால் - ஒருவகை மீன்; * வராலேற மேதி கலக்கலை நீர்சாடன் £
(Qugm. 1:51; 72)
: வாளையும் வராலும் orafeog wre’.
(209);
காது-தேன், மகரந்தமும் ஆம், சாத :--உயரவு: சாகி மாணிக்கம்,

ஒளிக்கும் - ஒளியொடு விளங்கும்:
சாத மல்லிகை என்பன காண்க,
இனி. துகில் சாத .தினால் ஒளிக்கும் உரு நீங்கும் நாள், என இயைத்து
ஆடையை நீ உடுத்துக்கொண்டால், இப்பொழுது உள்ள இம் மாறு
பட்ட உருநீங்கும் நாள் ௮கும் எனல் பொருள் கொண்டாரும் உளர்,
பிம்.

1,

மணித்தலைச் சாத்தினாற் றண்கமல,

2,

புளைவரால்,

4, ஒளிக்கும்கா ணிங்கு முனக்கு.

990.

(12)

வாகு குறைந்தமையால் வாருகனென் றுன்னுமம்
ஆக வயோத்தி நகரடைந்து--மாகனகத்
தேர்த்தொழிற்கு மிக்கான் யாகென்றுன் செம்மனத்தால்

பார்த்தொழிற்கு மிக்கானைப் பார்த்து,
(அக் கார்க்கோடகன் பின்னும்) செம் மன த்தால் பார் தொழிற்கு
மிக்கானை பார்த்.து-நேரான நடுகிலையுடைய மனத்தினால் உலகாளும்
கொழிலில் மேம்பட்ட ௩ளனை நோக்இ), :* வாகு குறைந் தமையால் உன் தோள்களின் உறுவும் அழகும் குறைந்துபோன தால், உன்
நாமம் - (இணி) உன் பெயர், வாகுகன் என்று ஆக - வாகுகன் எனற
படியாக, அயேரத்தி நகர் அடைந்து - நீ அயோத்தி நகரத்தில்
போய்சீ சேர்ந்து, மர் கனக தேர் தொழிற்கு - மாட்சிமையுள்ள
பொன்னா லமைந்த தேர் ஓட்டும் தொழிலுக்கு, மிக்கான் ஆகுக: என்
ரன் - சிறந் தானாய், ஆவாயாக !' என்று கூறினான.
வாகு:
இது பாகு என்னும் வடசொல்லின் திரிபு,
வாகு
குறைந்தமையால் வாகுகன் என்று பெயர்கொண்டது; இமையா
விழியுடையோரை

இமையோர்

என்றது போன்றது.

களன்

உருக்

குறைந்து சுருங்கெமை; 594, 994. வாகு: இது ஆடவர் அங்கங்
இனி வாகு
களுள் சிறந்த தோளின்மேலேற்றிக் கூறப்பெற்றது;

என்ப தற்கு அழகு எனவும் பொருள் உண்டு ; (சடா.) கனகத்தோர்.
தேரோட்டும் தொழிலில்
என்றமையால், அந்ககர் அரசனிடத்தில்

por—19

நளவெண்பர்
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என்று

:

அ௮மாரவாயாக

்

கார்க்கோடகனுக்கும் கூட்டிக்கொள்ளலாம்.

யயோத்தி,

௫

2,

வாகுவனென்,

1,

பி-ம்:

என்ற்கைக்

செம்மன த்தால்

கூறினான்.

மிக்காளுய்ச் செல்கென்றான் தொல்புகழ்ப்,

5. தேர்த்தொழிற்கு

நளன் அக்கான்கடந்து சென்றது

இணையாரு மில்லா விழைத்த 9 5a

931.

புணையாகச் சூழ்காவிற் போனான்--பணையாகத்.

திண்ணாக மோரட்டுந் தாங்குந் திசையனைத்தும்

எண்ணாக வேந்த ழுந்து.

பணை ஆகம் ஓர் இண் நாகம் எட்டும் - பருத்த உடலமைப
எடம்டும், தாங்கும் - சமக்
புள்ள ஒப்பற்ற வலிய இசை யானைகள்
கும், இசை அனை ததும் - உலகின் இசைகளில் உள்ளோர் யாவரும்,
வேந்தன் - மதிப்பதற்கு

௮

ஆகும்

எண்

களன்,

அரசனான

௮நத

உரிய

எழுந்து,

விட்டு

எழுந்து - அவ்விடம்

இணை

ஆரும்

இல்லான்-ஒப்பு ஒருவர்( தனக்கு) இல்லாத சிறந்த அக்கார்க்கோடகன் ,
இழைத்த உதவி புணை ஆக - தனக்குச் செய்த அவ்வு கவியை ஒரு
சூழ் கானில் போனான் - நாற்புற்மும்
பற்றுக்கோடாகக் கொண்டு,
வழியே செல்
காட்டின்
guts
வளைந்துள்ள
சூழ்ற்து
வானானான்.

நாகம்: பலபொருள் குறித்த ஒரு பெயர்த் திரிசொல்)
இஃது
து
ஒப்பு.
்கை:
அல்ல
இணை - சேர்க
இங்கு யானையைக் குறித்தது,
புணை - உதவியும் ஆம். இசையனை த்தும் : இசை இடவாகுபெயராய்
எல்லாத் இசைகளிலும் வாழும் மக்களைக் குறித்து கின்றது. உல
கதைக எட்டுத் இக்கயங்கள் தாங்குகின்றன என்பது ஈம் நான
மரபு;

இனி,

எண்

நமாகவேந்தன்

கார்க்கோடகன்

நாகராஜனான

எனக்

என்றும்,

பதற்கு, உளன் இயினின்றும் அவனைக்

பொருள்
பிரித்து,

இழைக்க
காப்பாற்றிய

ஆக

வேந்தன் எனப் பிரிவு செய்து,

சோர், மதிக்கக்கூடியவாறு வேந்தனான
பிம்.

உதவி,

என்

௨ சவி என்றும்

கொள்ளலும் ஒனறும்- எண் ஆகு அ வேந்தன் எனப்
அவேந்தன என ஒற்று இரட்டிக்காமல் எதுகை நேரக்கி

இயல்பாய் கின்றது எனக்கொள்ளலும் ஆம்.

தும் எண்

கருகுற்குரிய

கொண்டு,

4,

இணையாகத், இனையாதத்,

8.

திந்நாக

மோரெட்டுந்

இனி, இசை அனைத்
இசை

எங்கும் உள்

நளன் எனவுங் கொள்ளலாம்.
்

தாங்குந் திசைஞாழுது1ம்.

4, எண்ணாகும் வேந்த னெழுந்த, எண்ணாகும் வேந்தே...

(75)

3, கலிநீங்கு. கர்ண்டம்
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நளன் கடற்கரையைக் கண்டது

332. நினைப்பென்னுங் காற்றசைப்ப நெஞ்சிடையே மூளும்
கனற்புகைய வேசின்ருன் கண்டான்--பனிக்குருகு

தண்படா நீழற் றனிப்பேடை பார்த்திரவு
கண்படா வேலைக் கரை.
பனி குருகு .-. குளிரால் நடுங்கும் அன் நில் என்னும்

பறவை,

படா

மரத்தின்

கண் படா நீழல் - குளிர்ந்த

என்னும்

ஒருவகை

நிழலில் தங்கியிருந்து, கனி பேடை - தன்னை விட்டுப் பிரிந்து கனி
யிருக்கும் தன் பெட்டையை, பார்த்து - வரவு
பார்த்து,
இரவு
கண்படா - இரவு முழுதும் கண் மூடாமல் விழித் இரிந்து வருந்தும்,
வேலை கரை - கடற்கரையை, நிசளப்பு என்னும் காற்று அசைப்ப (கன் அன்பிற்குரிய
மனைவியரான
தமயந்இபால் உள்ள) நினைவு

என்னும்

காற்று

அசைத்துத்

தன்னைக்

கள்ளாடச்

செய்ய,

நெஞ்சு இடையே மூளு
- ம்
(௮வ&£
விட்டுப் பிரிந்து வந்ததால்,
தன் மனத்தினிடத்து
மூண்டு
பற்றி எரியும், கனல் புகைய துன்பத்தீ புகைந்து எரிய, வேகின்றான் - அதனால் புழுங்கும் நிலை
யில் இருந்த நளன், கண்டான் - பார்து.கான்,
வேகின்றான; வேலைக்கரை கண்டான் என

இயைக்க,

குருகு$ நாரை, கொக்கு, அன்றில் முதலிய நீர் வாழ் பறவை
களுக்குப்
பெயராயினும்,
இரவில்
தன் துணைப் பறவையைப்

பிரிந்து

வருந்தும்

பெறும்

சிறப்பு நோக்கி, இங்கு அன்றில் எனப் பொருள் கொள்ளப்

பெற்றது;

நெடுவேல்

குறாகுப்

பெயர்

இரெளஞ்சம் ௮.தாவது
நிற்றல் 3

பெரிதும்

நூல்களிற்

பயிலப்

*குருகுப் பெயர் குன்றம் * (மணி. 5: 72); குருகுப் பெயர்

குன்றங் கொன்ற
நோக்குக,

இயல்பின.தாகப்

(சிலப். 24 தெய்வம்பராயது),

என்பன

குன்றம்--கிரெளஞ்ச

குருகு -

அன்றில்

(பிங். திவா.)

இரி;

குருகு கண்படா

டுயின்றொருகண்

அ௮ன்றிலொருகண்

ளுர்வத்கால்,

இன்றுணைமேல் வைத்துறங்கும் '' (1/5) என்றதும் நோக்குக, படா
ஒருவகை மரம், * கார்க்கொள் படாக்கள் நின்று ககறிச்சிரிக்க,”

(நாச்சியார் திருமொழி 9: 8) படா

என்பது பிடவு,

பிடவம், பிட

எனவும் வழங்கப்பெறும் என்பர்,
பிம்,

1,

நெஞ்சிடை

ஜூளும், ஞூள்கும; மீளும்.

2. சனற்புகையால்,
9,

நீழலிலே

கனற்புகையே,

தன்பெடையைப்

பார்த்திருக்க,

(46)

ந்ளவெண்பபர்
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நளள் கடற்கரையில் பலவற்றைக்கண்டு புலம்பல்
யால்
333, கொம்ப ரிளங்குருகே கூடூ திருத்தி
அம்புயத்தின் போதை யறுகாலால்-- தும்பி
திறக்கத்தே னூறுந் திருநாடன் பொன்னை
உறக்கத்தே நீத்தேனுக் கொன்று.

(கடற்கரை

சென்ற

நளன் அங்கிருந்த குருகு

என்னும

பறவை

கிளையில் தங்கியிருக்
யைக் கண்டு), * கொம்பர் இளம் குருகே - மரக்
௮ம்
பி - வண்டுகள்,
இன்ற இளமைப் பருவத்துக் குருகே! தும்
ள
உள்

யில்
நிலை
டிய
்கூட
மலரக
புயத். தின போதை - காமரையின்
ி
களற
ும்
களால
கால்
அரும்புகளை, அறுகாலால் இறக்க - தம் ஆறு
௮ம்
ால்
அ.கன
தேன் ஊறும்-நன்றாய் விரியும்படி இறந்துவிட,

மலர்களினின்று

தேன்

பெருக்கெடுத்து oar Maud,

இருகாடன்

பொன்போன்று உயர்
பொன்னை, வளம் மிக்க விதர்ப்பகாட் டரசன்
 நிலையிலே, நீததே
வுள்ள மகளை, உறக்கத்ேேத - அவள் தூங்கும்

ஒன்று - ஆறுத
னுக்கு-விட்டுத் துறந்து வந்து வருந்தும் எனக்கு,
இருக்கின்றுய்,”
இத்.
்,
இரு,
ாமல
ல்ல
-சொ
ாது
லாக ஒரு வார்தை, கூற

ஆல்: அசை.
(இது உனக்குத் தகுமோ என்றபடி)
 என்ற வட
கொம்பர் : அர், ஈற்றுப்போலி, ௮ம்புமம் £ அம்புஜம்
நீரில்
பொருளது,
சொல்லின் திரிபு: நீரில் பிறப்பது என்னும்
ேனும், அவற்றுள்
கோன்றி வளரும் செடி கொடிகள் பல உள்ளனவ
மரைக்கே வழங்கு
்
இறப்பு கோக்கிக் காரண இடுகு றிப் பெயராம்,த ,தா
தும்பி
வ தாகும். தும்பி - வண்டுகளுக்கு மூக்கின் அுனியில் நீண்ட
கப்பெறும் பெயர்: இது
என்னும் : ஓர் உறுப்பு உள்ள சிறப்பரல் வழங்

நீண்ட துதிக்கை அுனியில் ஒரு சிறு
போல் யானைக்கும் ser
உறுப்பு உள்ளமை காரணமாகக் தும்பி எனப்படுவதும் நோக்குக,
தும்பி ஆறு கால்களை யுடையன: அதனால் அறுகால் என்று வழங்கப்

* அறுகாற் சிறு பறவை:
பெறும்;
நிலையில் வருந்துங் காதலர் இவ்வாறு,

காண்க, பிரிந்த
(96)ல்
்,
விலங்குகள்,
ைகள
பறவ

WIE செடிகள் முதலான பல அஃ நிணைப்பொருள்களை நோக்கி வருந்
இப் புலம்புவதாகக் காப்பியங்களிற் பயிலப் பெறுவது காணலாம்;
அமைந்துள்ளமை
பாடல்களும்
pw
இதுபோல், 854, 335-1
காண்க.
பி- ழ், 1. கொம்பா நிளங்குருசே ; கூறாது நீரிருத்திர்,
8, இறக்கத்தேன் பாயுக் திருமாடன் மானை.
4, மித்தானுக் கொன்று,

(17)

9. கலிநீங்கு கர்ண்டம்
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புன்னை நறுந்தாது கோதிப் பொறிவண்டு
கன்னிப் பெடையுண்ணக் காத்திருக்கும்--இன்னருள்கண்

டஞ்சினா னல் யழிந்தா னறவுயிர்த்து
நெஞ்சினு லெல்லா நினைந்து.
பொறி வண்டு - பல புள்ளிகள் தன்மீது (அழகாய்) அமையப்
பெற்ற ஆண் வண்டு, புன்னை ஈறும் காது கோதி - புன்னை மலர்களின்
மணம்கிறைந்த மகரந் தங்ககாக் இள றிவிட்டு, கன்னி பெடை உண்ண
காத்து இருக்கும் - தன் காதலியான, இளம் பெண்வண்டு ௮.தனை

உண்ணச்செய்து

தான் உண்ணாது

அருள் கண்டு - ௮.தன்

(களன்

அன்பிற்குரிய

காத்துக்கொண்்டிருக்கும், இன்

இனிய பேரன்பினைப்பார்தது,

மனைவியை

அஞ்சினான் -

இரக்கமின்
நி நள்ளிரவில்

௩டுக்

கரட்டில் விட்டு வந்த தன் அன்பற்ற செயலை நினைந்து) அச்சங்
கொண்டவனாக, அற உயிர்த்து-பெரிதும் பெருமூச்சு விட்டு, கெஞ்சி
னால் எல்லாம் நினைந்து - தன் கொடுஞ் செயலையும், அவளுக்கு நேரக்
கூடிய ஆபத்துக்கள் பலவற்றையும் தன் மனத்தில் எண்ணிஎண்ணி,
ஆவி அழிந்தான் - உயிர் ௮ழிந்துபோகு நிலையிற் சோர்வுற்றான்.
காதலர் பிரிந்துறு துயரை
பரலைக்கலி,

11 ; ஐந்திணை ஐம்பது.

உணர்த்தும்
20;

கம்ப,

இச்செய்யுளுக்கு ஒப்பு :

இட்டிந்தா.

மராமரப்,

54,

இச்செய்யுள் நினைப்பணியின் பாலது,
பிம்.

98௦.

8:,யழிந்தா னயர்வுயிரா ; னரையுயிராய்.

(18)

காதலியைக் காரிருளிற் கானகத்தே கைவிட்ட
பாதகனைப் பார்க்கப் படாதென்ரே--நாதம்

அளிக்கின்ற வாழிவா யாங்கலவ வோடி
ஒளிக்கின்ற தென்னே வுரை.
. (நளன் அங்கு எதிர்ப்பட்ட ஒரு நண்டை நோக்கி), * அலவ காதலியை - தன் அன்பிற்குரிய மனைவியை, கார்
ஏ ஈண்டே!
இருளில் கரிய நள்ளிரவில், கானகத்தே கைவிட்ட-காட்டினிடத்தே
நீத்துத் தனியே விட்டுத் துறந்துவந்த, பாதகனை - பாவச்செயலைப்
புரிந்த என்னை, பார்க்க படாது என்றோ - பார்க்கத் தகாது எனக்
காதம் அளிக்கின்ற ஆழிவாம் - ஓசையைத் தருகின்ற
கருதியோ?

கடலினிடத்தே, ஆங்கு - அவ்விடத்து, ஒளிக்கின்றது - நீ ஒளித்துக்
“கொள்கின்றது
கெரண்டோ?

உரை - வேறு எக்காரணப்
போலும் ! என்னோ
உரை - எனக்குத் தெளிவாம் நீ உரைப்பரயாக /*
/
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ே
மனி தனையோ வேடுருரு பிராணியையோ கண்டால், வெளிய
ஒடி.
ளிலோ
வளைக
கும்
ு
உலவும் நண்டுகள், அஞ்சு, நீரிலோ அல்லத
வென்பவை
“*“காணின
இது,
ஒளிந்துகொள்ளும் இயல்பின.
வாணிலா வேய்க்கும்,

னபுகூஉம் ')
வது

யெக்காமேல்,

2]

கெய்தல்:

(கலி.
ஈண்டு

காண்க,

வயங்கொளி
அவ்வாறு

ஓடி.

வலவ

ஆனாப்பரிய

என்பதால்
ஒளிவகதைக்

விளங்கு

கண்ட

களன்,

குற்றமுள்ள நெஞ்சு குறுகுறு என்னும், தன்னெஞ்சே தன்னைச்சுடும்

என்பனபோல,த் தான் செய்த பிழையைக் கருதி, அகண்டு கள்
Bu செயலை வெறுத்து என்னைக் காணவும் விரும்பாது ஓடி. ஒளிக்

ஆங்கு என்று எண்ணி வருந்தினான் என்பதாம்.
இன்றது'
அப்படி. எனலும் ஆம்) ஆக்கினி தொழுகு மத: (புற, 24: 383);
வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் £ (குறள். 50) என றமையும் நோக்

குக. இச் செய்யுளில், முதல் இரண்டடி.களின் சீர்கள் முற்று மோனே

யாக ௮மைந்த அழகு நோக்க துதக்கதாகும்.
பி-ம்.

1,

கானகத்தே

விட்டகன்ற,

2. பார்க்கப் படாதென்னோ ; பாதகனைக் காணப்,
8, அ௮னைசன்ற வேலைகாய் அ௮ளிகஇன்ற வேலைவாய்,
4. ஓளிசன்ற தென்னோ.

(19)

980. பானலே சோலைப் பசுந்தென்றல் வந்துலவும்
கானலே வேலைக் கழிக்குருகே--யானுடைய।
பின்னிமைக்கும் பூனாளவ் வீங்கிருள்வா யாங்குணர்ந்தால்
என்னினைக்குஞ் சொல்லீ ரெனக்கு.
(மேலும்

களன்),

* பானலே - கருங்குவளை

மலர்களே !/

பசும்

தென்றல் வந்து உலவும் சோலை கானலே - புதிய அல்லது குளிர்ச்சி

யான தென்றல் காற்று வந்து அலைந்து, உலாவும் கானல் என்னும்
கடற்கரைச்
சோலையே!
வேலை கழி குருகே - கடலை அடுத்த
உப்பங்கழியில் இருக்கும் நாரையே! (யான் உடைய மின் இமைக்கும்
பூனாள் - என்னுடைய ஒளி வீசும் அணிகலன்கள் அணிந்த தமயந்தி,
ஆங்கு ௮ விங்கு இருள்வாய் - கான் ௮வது
துறந்து
வந்த
அப்பேரிருளிடதேேத, உணர்ந்தால் . விழித்துக்கொண்டால், என்
நினைக்கும் - என்னைப்பற்றி என்ன எண்ணங்கொள்வாள் / எனக்

சொல்வீர் - ௮.தனை எனக்கு நீவிர் சொல்வீராக!
eres - கருங்குவளை ; (பிங்,) பசுந்ெ தென்றல் : பசுமை-பு துமை,
கானல் - கடற்கரை யடுதுத சோலை, கானல் வேலிக் கழிசூழ் நரகை”;

(திருஞான தேவாரம்), குருகு-ீர்வாழும் பறவைகளின் பொதுப்பெயரும்: '
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ஆம்; (555, 295) யானுடைய - என்னுடைய; நானுடை தூய்மை
காட்டவு மித்துணை தூங்கினேன்”; (கம்ப. சுக் கர: 629) என்ற துபோல.
என்கினைக்கும் - என்னென்ன எண்ணிவருந்துவாள் என்றலும் ஆம்.
பி-ம்.

ந]. கான்ற பசுந்தென்றல்,
4,

2. தேனினமே,

என்னிழைக்குசு ; சொல்லீ

ரெமக்கு,

(20)

இதன்பின், அச்சுப்பிர இகளில்,
போவாய் வருவாய் புரண்டு விழுந்திரங்கி
நாவாய் குழற நடுங்குறுவரய்-- இவரய்
அரவகற்று மென்போல வார்கலியே மாதை
இரவகற்றி வர் காய்கொ லின்று.

என்ற ஒரு பாடல் உள்ளது. இது களனுக்கும் கடலுக்கும் சிலேடை
தெனினும், பிரிவுறு துயரிற்பட்ட
யாக அழகுற அமைந்துள்ள
.லைவன் தலைவியரை இவவாறும் பிறவாறும் கடலுக்கு உவமித்
துள்ளமை பல நூல்களில் காணப்பெறுவன வுள எனினும், யாம்
apo ribs. பல அரிய பழைய ஏட்டுச்சுவடிகளில் இச்செய்யுள் இல்லா
மையால் இங்குப் பாடவரிசையிற் சேர்க்கும் துணிவினறித் குனியே
குறித்துக் காட்டப்பெற்றது.

நளன் அயோத்தி
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நகரைடைந்து

முன்னீர் மடவார் முறுவற் நிரள்குளிப்ப
நன்னீ ரயோத்தீ நகரடைந்தான்--பொன்னீர்
முருருடைக்குந் தாமரையின் மொய்ம்மலரைத் தும்பி
அருருடைக்கு நன்னாட் டர.
பொன் நீர் முருகு உடைக்கும் - பொன்னின்

நிறமுடைய தேன்,

வெளிவரச் செய்யும்,
உடைத்து
இயல்பாக
உடைக்கும் - தானே
நெருங்கிய இதழ்கள்
- தாமரையின்
தாமரையின் மொய் மலரை
உடைக்கும் - சிறிது
அமைந்,த மலர்களை, தும்பி - வண்டுகள், அருகு
Tc - (வளஞ்செ றிந்து)
உடைத்து வழி உண்டாக்கும், நல் நாட்டு

மடவார் - கடலைச்
ms நாட்டையுடைய களன், முனனீர்
pau
- தம் பற்கள்
சரர்ந்த நெய்தல் கில மகளிர், முறுவல் இறள் குவிப்ப

துக்கொண்
போன்ற முத்துக்களைப் பொறுக்கித் இரட்டிக் குவித்
நிர் அயோத்தி

நல்
டிருக்க, (அவ்வளச் சிறப்பைப் பார்த்துக்கொண்டு,

நகர் அடைந்தான் - ;ஈல்ல

சேர்ந்தான்,

நீர் மிகுந்த அயோத்தி

ஈகரைப் போய்ச்

நளவெண்பா
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தாம்ரைப் போதுகளுள் உள்ள பொன்னிறமான கேன், பெருகி
அம்மலர்களை உடைத்துக்கொண்டு தானாக வெளிவரும் இயல்புடை
யதை

செய்யும்

வெளிவரச்

உடைத்து

சிறிது

சென்று

வண்டுகள்

பொன் நீர் முருகு, என்பதை
சிறப்புடைய நிடத நாடு என்பதாம்.
தாமரை
தேனுக்குக் கூட்டாமல் தரமரைக்குக் கூட்டினாரும் உளர்.
மலரினும் ௮கன் தேன் பெரன் கிறமானது என்பத சிறக்கும்,
-

அருகு

-

பைங்கிளி

அருகூட்டும்

“மாதர்

சிறிதாக);

என்று

வண்டுகள், மலரக்
முன்னர்க் (91) கூறியுள்ளமையும் நோக்குக,
கூடிய போதுகளைத் தம் தும்பிகளால் உடைத்துத் தேனை வெளிப்
படுத்தும் இயல்பு, முன், பீடாருஞ் செல்வப் பெடைவண்டோ- டட அருகுடைக்கும்
அறியலாம்.
என்றமையாலும்
முூருகுடைய”

மூன்
என்பதற்கு, ஓரத்.இல் உடைத்துவிடும் எனறார் ஒரு சாரார்.
னீர் மடவார் முறுவல் திரள் குவிப்ப - கடலைச்சார்ந்த நெய்தனில
மகளிர், கடற்கரையில் முத்துக்களாக் குவித்து அவற்றால் வீடு
கட்டி

விளையாடுவதும்,

பண்டங்களோடு

மற்ற

முத்துக்களைக் கொழித்து

இடக்கும்

குற்ற பாகு
கற்றி

லாக

கொழிப்பவர்

கலந்து

சிதறிக்

இறப்பு,

எடுப்பதுமான
கோணெறி

ணுளைச்சியர்

கருங்க

முற்றி லார முகந்து தம்முன் நிலின்
சிற்றில் கோலிச் சிதறிய முத்தமே,”

என்று

கல்வியிற்

கூறியுள்ளமையால்

பெரியார்

விளங்குவது

காண்க, (கம்ப. பால. நாட்டுப். 99). இச் செய்திகள் கோவை, பிள்& த்
இனி,
தமிழ் ஆகிய பிரபந்தங்களிற் பயிலப்பெறுவனவும் உள,
மடவார்

மூன்னீர்- கடல்,

களால்

மகளிர்

முறுவல்

பற்ககாப்

போன்ற

குவிப்ப

இரள்

முத்துத்

குன்

-

தஇரள்க&ா

அலை

கரையில்

உளர்,
கொண்டாரும்
பொருள்
எனப்
ஓதுகீக;
குவித்து
ை

இச்செய்யுளால் களன், கார்க்கோடகன த் தயினின் ம் விடுவித்து,

அக்காட்டினின்றும்

நன்னீர் அயோத்தி
முன்னீர் :--உலகம்

வெளிப்போந்து,

ஈகரை

கடற்கரையை அடைந்து பின்

அடைந்தான்

தோன் நிய

ஆத்து நீர், ஊற்று நீர், வானீர்

முன்னர்

எனும்

என அறியற்பாலதாம்,

கோன் நிய

மூன்று

கடல்;

இது

நீர்கக£த்

வகை

தன்னிடங் கொண்ட கடல் எனும் பொருளில் மூந்நீர் என வழங்கி
வருவது முண்டு; சிலப், அடியார்க், உரை, மூ அவற்றிரள் :; உவமை
ஆகுபெயர்.
பி-ழ்.

1. நிரட்கொழிக்கும்,

ட்ட மன்னும்,

நிரள் குவிக்கும்,

்

டம்)

9, கலிரீங்கு காண்டம்
நளன் அயோத்தி
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1

மன்னனை அடைதல்

மான்றேர்த் தொழிற்கு மடைத்தொழிற்கு மிந்கோனென்

றூன்றேய்க்கும் வேலா னுயர்நறவத்--தேன்றேய்க்கும்தார்வேந்தற் கென்வரவு தானுரைமி னென்றுரைத்தான்தேர்வேந்தன் வாருகனாய்ச் சென்று.
ஊன் தேய்க்கும் வேலான்- பகைவர்களுடைய
உடல்களின்
மாமிசம்
தேய்க்கப்பெற்றது
போலப் படி.வுற்றிருக்கும் வேலேக்
Bua 2,8 sr வேந்தன்- தேர் ஓட்டுவதில் வல்லவனுமான

களன்,

வாகுகனாய் சென்று. வாகுகன் என்னும் பெயருடையவனாகப்போய்
அவ்வ்யோத்.இரகர் அரண்மனையை யடைந்து, உயர் நறவம் தேன் சிறந்த மனமுடைய
சேனை,
தேய்க்கும் - உடலில் தேய்த்துப்
படியும்படி செய்யும், தார் வேந்தற்கு - மாலை யணிந்துள்ள ௮ரசனான

இருதுபன்னனுக்கு, மான் தேர் தொழிற்கும் - குதிரைகள் பூட்டப்
பெற்ற தேர் ஒட்டும் சாரதித் தொழிலுக்கும், மடை தொழிற்கும் சமையல் வேலைக்கும், மிக்கோன் என்று - நரன் சிறந்தவனென்று

என் வரவு தரன் உரைமின்

என்று

உரைத்தான் - யான் இங்கு

துள்ளதைப் போய்ச் சொல்லுங்கள் ' என்று
காவலரிடம்) கூறினான்.
மான் தேர்; மான் - குதிரை,

(அங்கிருக்க

வக்

வாயிற்

* வாவு மான் றேரிற் செல்வான் ";

(கம்ப, பால, உலாவியல், 6,) ஊன் தேய்க்கும் வேல்; * ஊன் செய்த
ச். (கம்ப. பால. இருவவ காரப்; 60), * ஊன் சேர் ட
லு,தயணன் 7; (பெருங், 2 : 8 : 716) என்பன போல,
பி-ழ்.

2, வேலா

ஸனுளமுரு?த்;

தேன்றோய்பூம்,

தான்தேய்க்கும் *

வெள்வே ஓயர்த்தாற்குத்,
8. கென்னிலைமை தானுரைமின்; சாற்றுமினென்,
&, வாகுவனாய்ச்,

ris ph,
Ee

இதன்பின் அச்சுப் பிரதிகளில் 95.96 காணும் ஒரு பாடல்
உள்ளது :-அம்மொழியைத் தூத ரரசற் க.றிவிக்கச்

செம்மொழியா.த் தோந்கதகனைசி

3

ச்.9,50,௧-- இம்மொழிக்குத்தி

,தக்கானை யிங்கே தருமி னெனவுரை த.தான்
மிக்கானுஞ் சென்றான் விரைந்து:

இல்ல...
இச்செய்யுள் பழைய ஏட்டுப் பிர,திகளில்

ட]
vibes
ஸ்

நளவெண்பா
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999.

பொய்யடையாச் சிந்தைப் புரவலனை நோக்கித்தன்
செய்ய முகமலர்ந்து தேர்வேந்தன்--ஐயநீ
எத்தொழிற்ரு மிக்கானீ யாதுன் பெயரென்றான்
கைத்தொழிற்கு மிக்கானைக் கண்டு.

fe

இருதுபன்னன்,
அரசனான
தேர்வேந்தன் -CsmryoLU
புசவலளை டைய,
பொய் அடையா சிந்தை - பொய் சேராத மனமு

கை

அரசனும்,

தொழிற்கு மிக்கானை - தன் கைத்கொழில்களால்

சிறப்புற்றவனுமான

கண்டு

நளனை,

- தன்

நோக்கி - தன்

தன் செய்ய முகம் மலர்ந்து

எ.இரில்

அழகிய

வரக்கண்டு,

முகம் (மகிழ்ச்சி

யால்) மலர்வுற்று அவனைப் பார்த்து, ஐய - ஐயனே! நீ எ தொழிற்கு
உன்
யரது
தேர்ந்தவன்?
மிக்கான் - 8 எந்தத் தொழிலில்
;
கொல்
ான்
கேட்ட
என்று
்
என்றான
”
யாது?
பெயர்
உன்
(பேர் லை.
௮சைநி
நளன் பொய்யடையார மனகத்தன், அ.தர்வது உண்மையுரைப்
அரசனைக் கூறும்பொழுது அவனது
பவன் ; (47) உரை நோக்குக,

தசாவ்கங்களின் ஒன்றை முன்னிட்டுச் சிறப்பிப்பது

கவி

மரபு ஆத

லின், இங்கு இருதுபன்னனைத் தேர்வேந்தன் என்றார் ஆசிரியர்.

ஊர்,
குதிரை
நாடு,
தசாங்கமாவன :-- யாண,
அரசனது
ஆறு, மலை, தானை, முரசு, தார், கெர்டி. (பிங், HLT.) ; பிறவாறும்

இருதுபன்னனுக்குப் பாகஸ்வரி

கூறப்பெறும்.

உண்டென்பது,
பி-ழ்.

என்று ஒரு பெய

களோபாக்யான ததால் அறியப்பெறும்.

2. செய்ய மனமுருதெ ;
9, எத்தொழிழ்கு மிக்காய்நீ யாரென்றான் பேரென்றான்,
எத்தொழிலின்
4,

மிக்கானாக

மிக்களை கொல்,

சுண்டு.

(23)

940. அன்ன மிதிப்ப வலர்வழியுந் தேறல்போய்ச்
செந்நெல் விளைக்குந் திருநாடர்--மன்ன
மடைத்தொழிலுந் தேர்த்தொழிலும் வல்லன்யா னென்றான்
கொடைத்தொழிலின் மிக்கான் குறித்து.
்
கொடைத் தொழிலின் மிக்கான் - ஈகைச் செயலில் மேம்பட்ட
வனான ஈளன், (இருதுபன்னனை நோக்கி), *அன்னம் மிஇப்ப - அன்
னப் பறவைகள் ஏறி மிஇப்பதால், அலர் - தரமரை
மலர்களினின்

அம்,

வழியும் - வழிந்து

ஓடிச்சென்று,

ஓடும், தேறல் - தேன்,

போய் - பெரு

செம் நெல் விளக்கும் - சிவப்புச் சம்பா நெற்பயீர்ககா

நன்றாய் விாயும்படி உரம் ஊட்டும்,

இருநாடர் மன்ன - அழயகி

8,

_ கோசல

நாட்டவர் ௮ரசனே

கலிரீங்கு

காண்டம்

/ மடை தொழிலும்- சமையல்

9909

Barge

லும், தேர் தெர்ழிலும் - தேரோட்டுஞ் சார;இ.த் தொழிலிலும், யான்

வல்லன்- நரன் a
.டுக் கூறினான்.

என்றான் குறித்து- என்று சுதிப்பிட்

களன் கெர்டையில் மிக்கவன்; 366,377, 390. gears
“நாடான கேர்சல நாடு செந்மெல் வளம் மிக்கது) (740).
பி-ம்.

1, அன்னமிதித்த; வலர்கழியப் பைர்சேன்போய்ச்,
2,

செந்ரெலெலாம் ape

திருநாடா-மன்னும்,

இதன்பின் அச்சுப்பிரதி ஒன்றில்,

ஈகுறித்துரைத்த வாறக்

குலவேந்த னேன்று, மறித்துரையா னாங்கவனும் வைக - வெறித்த
விள, மான்போல் விழியாண் ம௫ழ்நனிலை யேதெனவே, ஊன்பேோ
லுயக்குவா சோர்ந்து '', என்றோர் பாடல் உள்ளது,
(24)

தமயந்தி நளகைத்தேடப் புரோகிதனை விடுத்தது
941. என்னை யிருங்கானி னீத்த விகல்வேந்தன் .
தன்னைந் நாடுகெளத் தண்கோதை--மின்னுப்
புரைகதீர்வேல் வேந்தன் புரோகிதனுக் சிந்த
உரைபகர்வ தானா ரூணர்ந்து.

்

sor கோத - குளிர்ந்த கூந்தலையுடைய கம்யந்தி, மின்னு
புரை - மின்னலை ஓத்த, கதிர் வேல் வேந்தன்-சுடர் வீசும் வேலேந்திய
அரசனான பீமராஜனுடைய, புரோகி தனுக்கு - புரோகி தரரான ந் தண
ரிடம், *என்னை இரும் கானில் நீத்த இகல் வேந்தன் தன்னை . என்னை
பெருங் காட்டில் தனியே விட்டுச் சென்ற, போர்மன்னனான tor Sar,
8 நாடுக என - நீவிர் போய்த் தேடிக் கண்டறிவீராக ॥. ! என்று,
உணர்ந்து - ஆலோசனை செய்து, இந்த உரை பகர்வது . ஆனாள் (சொன்
பின்வருமாறு உள்ள இக்,தச் சொற்களைச் சொல்லலானாள்,
னவை அடுத்த செய்யுளிற் காண்க,
—
காடுகென : காடுகவென
என்பஇன்
தொகுத்தல் விகாரம்.
என்றலும்
தமயந்தி
மாலையணிந்த
குளிர்ந்த
கோதை:
கண்
௮ன்மொழித்
பிறற்,த
ஒன்னும் ; இது பண்புத் தொகைப்புறத்துப்
இனி, கோதை என்பகுற்குக் கூற்கலையுடைய தம்யந்தி
தொகை,
எனக் கெர்ண்டால் அது சினையாகுபெயர் என்ப் தாம். புரோகதன் ;fs

இது

புரோ.ஹி.கர்

என்ற

வடசொற்

நிரிபு; அலுவல்களை முன்

இது வை ௯கரரியங்
னின் னு டை தி.துபவர் என்னும் பொருள து.
அக்தணருக்கு . வழங்கப்பெனுவ,தாகும்,
களை நடத்திவைக்கும்

நளவெண்பா
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புரே௫தன் ௮ரசனது

ஐம்பெருங் குழுவினுள் ஒருவனும்

ஆவன்,

தமயந்தி நளனைத்
(திவாகரம்); மணி. 7:77 உரையிலுங் கரண்க,
அனுப்பிய புரோகிதர் பர்ணாகா,தன் என்னும்
தேடி யறிந்துவர
;
பெயரினர் என களோபரக்யானமும் டைட தழமுங் கூறும். மின்னு
உகரம் சசரியை ; கல்லு, சொல்.லு என்பன போல,
பி-ழ்,

942.

(25)

4, உரைபசர்அ pre errs,

காரிருலிற் பாழ்மண் டபத்தேதன் காதலியைச்
சேரர்துயிலி னீத்த றுணிவன்௫ர--தேர்வேந்தற்
கென்றறைந்தா னேர்நீன் நெதீர்மாற்றந் தந்தாரைச்
ென்றறிந்து வாவென்ரு டேர்ந்து.

கார் இருளில் - கரிய இருட்டிலே, பாழ் மண்டபத்தேத - (கானி
மண்டபத்திலே, தன் காதலியை£
விருந்த) பாழடைந்து போன
தன் அன்பிற்குரிய மனைவியை, சோர் துயிலில் - அயர்ந்த உறக்
க.தஇல், நீ.த.தல் - விட்டுச் சென்ற செயல், தேர் வேந்தற்கு துணிவு

அன்றோ - தேரையுடைய
அல்லவோ?

என்று

அரசனுக்குத் துணிவு கொண்ட

அறைந்தால் - என

வீரானால், எ.இிர் மாற்றம்

நிவிர்

குந்தாரை - அகுற்கு

போய்ச்

மறுமொழி

செயல்
சொல்

சொன்

னவரை, சென்று -நீவிர் தேடிச் சென்று, தேர்ந்து அறிந்து வா
என்றாள் - ஆராய்ந்து அறிந்து வருவீராக? என்னு கூறினாள்.

கார் இருள்) மிகுந்த இருளும் ஆம்; கருமை . பெருமை,
சென்று தேர்ந்து அறிந்து வா என்றது; ௮.தற்கு மறுமொழி

கூறினவரைப் போய்ப் பார்க்து
உணர்ச்சி, முதலியவற்றை

அவரது

செயல்,

உருவம் பேசிய

நன்றாய் ஆராய்ந்து அறிந்து வருவீராக/

என்பதாம்.
பி-ம்,

1, பாழ்மண்ட பத்திற்றன்,

2, நீத்தல் தொலைவன்றோ ; தணிவன்றோ.
4. வாவென்றான் தேன்,

848.

புரோகிதன் அயோத்தி யடைந்தது
மின்னுடு மால்வரையும் வேலையும் வேலைசூழ்
நன்னாடுங் கானகமு நாடினன்--மன்னு'
சுடந்தாழ் களியானைக் காவலனைத் தேடி

அடைந்தா னயோத்தீ நகர், -

(2)

a கலிரீங்கு காண்டம்

|
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மின் ஆடும் மால்வரையும் - மின்னல்கள் அசைந்து விளங்கும்.
பெரிய
மலைப்பிரதேசங்களிலும் வேலையும் - கடல் இடங்களிலும்,
வேலை சூழ் ௩ல் நாடும் - கடல் சூழ்ம்,க ஈல் வளமிக்க நாடுகளிலும்,
கானகமும் - காடுகளிலும்,
காடினான் - (௩ளனை து)
$கடி.சசென்ற
அந்தப் புரோகிதர்,
மன்னும்- பொருந்திய
கடம் காழ் மதம்
ஒழுகுகின்ற, களி யானை கரவலகை - செருக்குற்ற யானை போன்ற
அரசனான களனை, தேடி . தேடிச்சென் று, அயோத்தி நகர் ௮டைந்
,தான- அயோத்தி என்னும் நகரத்தைப் போய்ச் சோர்தார்.
அப்புரோகி கர், வரை,

வேலைகூழ்

நன்னாடு,

கானகம் ஆகிய

குறிஞ்சி, நெய்தல், மருதம், காடு என்னும் கானிலப் பகுஇகளிலும்.
தகடி.ச சென்றார் என்பதாம்; பாலை மனிதர் தங்இயிருக்கக் தக்க
Bow Hor
soar ௮து விலக்கப் பெற்றது.
நன்னாடு - வள
மிக்க மருதநில நாடு, நாடினான் : வினையாலணையும் பெயர், '
ஒரு
ளது :--

பிரதியில்

இச்செய்யுள்

அடியிற்

காணுமாறு

மாறியுள்

மினனா௫ மாலயமும் வேலையும் மால்வரையும்

ஈன்னாடுங் கானகமு நாடிப்போய்--பின்னாள்
கடந் கான களியானைக காவலனைத
நடந்தா னயோ த்து நகர்,
Me,

தேடி

1. மன்னாடு மால்வரையும் வேலையுமாலயமும்ஃ
2,

கானகமா

காடிப்போய்,

8,

காவலனைத் தேர்வான்.

(94)

புரோகிதன் கூறிய மொழிகேட்டு நளன் கூறிய மறுமொழி

844.

கானகத்துக் காதலியைக் காரிருளிற் கைவிட்டுப்
போனதுவும் வேந்தற்குப் போதுமோ--தானென்று

சாற்றினு னந்தவுரை தார்வேந்தன் றன்செளியில்
ஏற்றினான் வந்தா னெதீர்.
(௮அயோகுதி நகரில் அப்புரோகி தா), *காதலியை
- ௮னபிற்
குரிய கன் மனைவியை,
கானகத்து கார் இருளில் கைவிட்டு காட்டில் கரிய ஈள்ளிரவில் தன்னந்தனியளாய
இருக்க விட்டு
போதுமேச வேந்தற்கு
செயலும்,
நீங்கி, போனவும் - போன

அரசனுக்கு
கூறினார்;

அ௮க்த

ஏற்ற
தார்

செயலாகுமோ7?
வேந்தன் - மாலை

என்று
அணிந்த

உரை -புரோஇிதர் கூறிய அந்த

சாற்றினான் - என்று
அரசனான

ஈளன்,

வார்த்தைகளை, ஏற்தி

_ நளவெண்ப்ர்
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னான்- தன் செவியில் ஏ Ds STHSUQUD DAICG, oF Bir cures Iroor «
புரோூ.தர் எ .இரே வம் GO OTe
புரோகிததர் கூறிய அம்மொழிகள் தன் செவியிற்றாங்கி எ.இர்
களன் தமயந்தியைப் பிரிந்து வாகுகனாய்
வந்தான் என்பதாம்.
மடைத்தொழிலும்
தேர்த்தொழிலும்
அயோத்தி -: மன்னனிடம்
ம் துயி
இரவெல்லா
புரிந்து மறைந்து வாழ்ந்து வந் கானெனினும்,
ன பா க்யான ௮
லாது தமயந்தியை நினைந்து a aocee
தாலும், நைடதத்தாலும் அறியப் பெறுவதால், UCTS) si
மொழி கேட்டதும்! ஆற்றாது வருக்தி முன் வந்தான் என்பதாம்.
பி-ழ்.

1.

கானகத்திற் காதலியைக்.

2,

போனதாஉம்;

ர

டட

(28)

ஒண்டொடி தன்னை யுறக்கந்தே நீத்ததூஉம்
பண்டை விதியின் பயனளேகாண்--தண்டரளப்
பூத்தாம வெண்குடையான் பொன்மகளை வெவ்வனத்தே
நீத்தானென் றையுறே னீ.

ட்

(வாகுகனாகிய
பூ

வேந்தற்குப்

தாம

களன்

அப்புரோகிதரை

வெண்குடையான் -

நோக்க), * கண் தரள

குளிர்ச்சியுடைய

முத்துக்களால்

வெள்ளைக்குடையை
பூமாலைகளையுடையதுமான
அமைந்ததும்
யுடைய களன், பொன் மகளை - இருமகள் போன்ற ௮.5. கமயந் இயை,
என்றுவெம் வனததத- கொடிய காட்டினிடததக, நீத்தான்
விட்டுத் துறந்து சென்றான்

து
என்று, க ஜயுறேல்-நீவிர் (௮வனமீ

குற்றஞ்சாட்டி) சந் தகப்படா இர் 1! ஒண்மை

யுடைய

வயல்கள்

அணிந்த

தொடி

தன்னை - ஓளி

அ.த்தமயந்தியை,

உறக்கதேத.

அவள் தூங்கும்போது, நீத கதூஉம் -அவன் விட்டுச சென்றது
வம், பண்டை விதியின் பயனே- முன் செய்க வினையின் விஃ£வே
ண கொள்வீராக p (என்றான்
ஆகும், காண் - இதனை நீவிர்
ளன),

ire ai
பண்புத் தொகைப்
புறத்துப் பிறந்த ௮ன்
மொழித்
கொகை.
பண்டை:ஜயீற்றுக்குற்றுகரம்.
குண்
srr
பூ
காம
வெண் . குடை-குளிர்ந்த
முத்துக்களா
லமைந்த அழகிய
மாலைககாயுடைய
வெண்குடை
என்னலும்

இமையும்; எனினும், முத்துக்களால் அமைந்த குடையே கண்ணி
முல் தருவதாதலின், தரளக்குடை எனவும் பூ. காமக்குடை என
வும் பொருள் கொள்ளப்பெறறது,
வெண்குடையான் என்பதை

oe கலிநீங்கு காண்டம்
வீமராஜனுக்கு ஆக்கி, அவனது
1மகள் போன்ற

மகள் என

பொன்

மகள்;

பொருள் கொண்டாரும்
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உளர்.

குடையில் மாலை விளங்குதல்: * தலைக்தாமம் தொக்க
குலோத்துங்க சோழனை? (குலோத்துங்க, உலா : 128-29),

அரசன்:

-கவிகைக்

இதன்பின் அச்சுப்பிரஇ ஒன்றில்,
“ ௮ம்மொழிகேட் டந்கணனு மையும் அுறநோக்கி
விம்பு கருங்குழலை மீண்டடைக் தான்-தெம்மன்னர்
ஊன்டறய்

வடிவேல் விதர்ப்ப னொண்ணகர்க்கே

வான்றோய்பொற் கோயிலிடை
என்றொரு

பாடல் உள்ளது.

பி-ம்,

1.

ஒண்டொடியா

2,

பண்டை

தமயந்தி

940.

வந்து??

டன்னை ; மீத்ததவும்,

வினையின் பயனேகான்,

வந்த புரோகிதனை

(29)

lanai

எங்க ணுறைந்தனைகொ லெத்திசைபேரய் நாடினைகொல்
கங்கைவள நாட்டார்தங் காவலனை--அங்குத்
தலைப்பட்ட வாறுண்டோ சாற்றென்ருள் கண்ணீர்
அல்ைப்பட்ட கொங்கையா எாங்கு.

கண் நீர் அல்பட்ட கொங்கையாள் - கண்ணீர் (பெருகி வழிய
௮ தனால்) அலைக்கப்பெறற கொங்கைகளையுடைய தமயந்தி, ஆங்கு அப்பொழுது,

(மீண்டு வந்தபுரோகிகரை நோக),

“எங்கண் உறைந்

கனை - நீவிர்

எங்கெங்குப்

எ இசை

போய்த் தங்கினீர2?

போய்

நாடினை-எந்த எந்தத் இசைகளெல்லாம் போய்,த் தேடிப் பார்.த. 82.
கங்கை

வளநாட்டார்

கம்

காவலனை

- கங்கையின்

நீர்: வளம்

பொருந்திய நிடத நாட்டு மக்களுடைய அரசனான நளனை, அங்கு
கலை பட்ட ஆறு
உண்டோ- அவ்விடங்களில் எங்கேனும் நீவிர்
சாற்று என்றுள்ஏகேனும் உள்ளதோ
அட்ட
நேரில்
கூறுவீராக 1? என்று

வினவினாள். கொல் : ஈரிடங்களிலும் அசை

நிலைகள்,

SMUD
SO - எ திர்ப்படுதல்;
கையே

shea

Curr ppp

oe.

தலைப்பட்டாள்; (கம்ப. பால. குலமுறை
+? 26).

GQ-,

1, எங்கெங் கறிந்தனைகொ லெத்திசைக்கே ஈாடிளைகொல்,.
அலைப்பட்ட கோதையா எாங்குஃ

4,

ட்
(30)

புரோகிதன் பறுமொழி
97.

வாக்கினன் மன்னவனை யொப்பான் மறித்தொருகால்
ஆக்கையே நோக்கீ னவனல்லன்--பூக்கமழும்
கூந்தலாய் மற்றக் குலப்பாக னென்றுரைத்தான்

ஏந்துநூன் மார்ப னெடுத்து.

ஏந்து நூல் மார்பன் - அணிந்துள்ள பூனணூலையுடைய

னாகிய அப்புரோ௫ுதர், (தமயந்தியை கோக்க) “பூ கமழும்
லாய்- பூக்கள் மணம்

வீசும்

பாகன் - (அயோ.த்தநகரில்
ஒருவன்,

றளராஜனை

வாக்கினால்

கூந்தலையுடைய

யான்

மன்னவனை

கண்ட)

தமயந்தியே/

மார்ப
கூந்த
அ௮குல

தேர்ப்பாகன்

சிறந்த

கிறப்பினால்

ஒப்பான் சொற்

ஒ்இருக்கன்றான்; மறித்து ஒருகால் - இரும்பி

ஒரு

நோக்கின்- அவன் உடம்பைப் பார்த்தால்,
ஆக்கையே
முறை,
அவன் அல்லன்- அவன் அம்மன்னனுக்கு ஒப்பு ஆகான்; (அதா
வது முற்றும் வேறாக

உள்ளான்,?)

என்று எடுத்துக் கூறினா.

என்று

எடுத்து உரைக்தான் -

மற்று: அசை,

GO aus oor
ஆம்;
முறையும்
ஒலியும்,
வாக்கு: பேசும்
உயர்ந்த அரசன்; குலத்தேர் (884) என்றது போல. பீமனைக்
மறித்து குலவேந்தன் (55) என்று முன் கூறியதும் நோக்குக.
Sond.
பி-ம்.

1. யொச்கும் மறித்தொருபால்,
9. மோக

(81)

லவனல்லன்_-பூக்கமழ்ந்த;

தமயந்தி தன் இரண்டாஞ் சுயம்வரச் செய்தி அறிவிக்கச் செய்தது
348.
்

மீண்டோர் சுயம்வரத்தை வீமன் நிருமடந்தை

பூண்டாளென் றந்தணநீ போயுரைத்தால்--நீண்ட

கொடைவேந்தற் கித்தூரந் தேர்க்கோலங் கொள்வான்
. படைவேந்த னென்ருள் பரிந்து.

(அதுகேட்ட தமயந்இ), : ௮ந்தண-மறையோய் / வீமன் இரு
மடந்தை - பீமராஜனுடைய அழ௫ய பெண்ணான தமயந்து, மீண்டு .
ஓர் சுயம்வர, தை

பூண்டாள்

என்று- மறுபடியும்

ஒரு

சுயம்வரது

இருமண,க)ைத மேற்கொண்டாள் என்று, நீ போய் உரைத்தால் நீவிர் அ௮வ்வயோத்தி நகர்க்குப் போய்ச் சொல்லுவீரானால், படை
வேந்தன் - போர்ப்படைகளாயுடைய (என் தலைவனான) களராஜன்

நீண்ட சொடை

வேந்தற்கு - கொடை த்தொழிலால்

புகழ்

ட்ட
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அரசனான அவவிருதுபன்னனுக்கு, இ தூர
- ம்
இவ்வளவு தூரம்
உள்ள
இங்கு,
Pe
கோலம் கொள்வான் -பாகனாகித் தேர்
செலுத்தி வருவான், என்றுள் பரிந்து- எனப்பற்று மேலிட்டுக்

கூறினாள்.

பி-ம்,

8: படைவேந்தற்
oss
4.

இத்தாரம்
Giana,

னென்றாள்

பதைத்து ;

பாய்பறரித்தேர்
கொடைவேந்த

கொள்வான் ; Ger

னென்றுள் குழிக்கு.

இரண்டாஞ் சுயம்வரச் செய்தி கேட்டு இருதுபன்னன் கூறியது

349,

எங்கோன் மகளுக் சிரண்டாஞ் சுயம்வரமென்
றங்கோர் முரச மறைவித்தான்--செங்கோலாய்
அந்தாளு நாளை யள௦வெள்ரு னந்தணன்போய்த்
தென்னாளுந் தாரானைச் சேர்ந்து.
அந்தணன் - அதைக்கேட்ட

புரோகி கனான

அம்மறையவன்,

போய் - அவ்வாறே அயோத்தி நகருக்குச் சென்று, “எம் கோன்
மகளுக்கு - எங்கள் இராசனான
பீமராஜன் புதல்வி தமயந்இக்கு,
இரண்டாம் சுயம்வரம் என்று - இரண்டாவது
சுயம்வர
மணம்
நடக்கப்போகிறதத ன்று, அங்கு - அக்நகரில், ஓர் முரசம் அறை

வித்தான்- ஒரு

முரசு

முழக்கித்

தெரிவித்து,

தென்

ஆளும்

தாராணப் பார்த்து - வண்டுகள் வந்து
தங்கித்
தம்மிடமாகக்
கொண்டு வாழும் மாலை அணிந்த இருதுபன்னராஜனைப் போய்ப்
பார்தது,
* செங்கோலாய். நேரான
ஆட்சியுடைய
அரசனே /
௮
காளும்- அந்தச் சுயம்வர ட
நாகா அளவு - நாளையே
குறிப்பிட்ட காலத்தின் அளவாகும்;? பழட என்று கூறினான்,
தென்- தேன்; அதாவது வண்டு; குனுக்கல் விகாரம்; தென்
னுண் டேனிற் நிஞ்சுவை செஞ்சொற் கவியின்பம் ?? (கம்ப. பால.
மிதிலக்காட்சு : 25); தென்னாளுக் தார்- தேன்பாடுக் தார்....இவ்வா

நின்றி, தென்னாளும் தாரான் என்பகுற்கு - அழகஒிருந்து ஆளும்
மாலையுடைய இருதுபன்னன் எனப் பொருள். கொள்ளலும் ஆம்.
இந்ச இரண்டாம் சுயம்வரம் நடப்பது என்ற செய்தியைப் பீமராஜ
னுக்குகி தெரிவிக்காமலே, தமயந்தி இருதுபன்னனுக்கு மட்டும்
போய் அறிவிக்குமாறு செய்ய, ௮ந்கணன் அவ்வாறு அறிவித்
தான் என்க.

அவவயோத்து

நகரில் அவ்வரசனுக்குத்

8 தீர்ப்பாக

னும் சமையற்காரனுமாக அமைந்துள்ளவன் நளன் என ஊத்து,
அவ் வொருகாட் பொழுதுக்குள் அவவிருதுபன்னனுக்குத் தர்
wor—e20
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நடத் இக்கொண்டு. ௮ங்கு வரக் கூடியவன் அந்கள€$னே ஆவன்: என்
அம் இர்மானிததுக் கூறினாள் ஆதலின் என்க, வீமராஜனுக்கு இச்
செய்தி தெரியாமல் நடந்தது என்பது, பின் அங்குவந்த இருது
நீ யென்பா லெய்துற் கவாவிய வாறென் ??
பன்னனை விமராஜன்,
(885) என்று வினவிய தால் விளக்கமுறுவது காண்க; ௩ளோபாகீ
இவ் விரண்டாம் சுயம்வரச் செய்து, குமயந்து தன்
மானமும்
தாய்க்கு மட்டும் தெரிவிதஇருக்த இரகசியச் செயல் எனக் கூறு
ஆதலின், வீமராஜனே இரண்
வதும் இங்கு நோக்கத் தக்கது.
டாம் சுயம்வரம் குண்டினபுரியில் ஏற்பாடு செய்துள்ளான எனப்
புரோகிகன்
இருதுபன்னனிடம்
கூறினான
எனப்
பொருள்
கொள்வது சரித இயைபுக் குரியதன்று, எனவே, அறைவிக தான்
என்பதை
முற்றெச்சமாகக்
கொண்டு,
அ௮றைவித்து
எனப்
பொருள் கொள்ளப் பெற்றது.
பி-ழ்.

890.

8:

௮ந்தணர்கோன்.

4.

தென்னாடும் தாரானைச்,

்

(99)

வேத மொழிவாணன் மீண்டுஞ் சுயம்வரத்தைக்
காதலித்தாள் வீமன்றன் காதலியென்--ரதினன்

என்செய்கோ மற்றிதனுக் 0கன்ரு னிகல்சீறு
மின்செய்த வேலான் விரைந்து.
இகல் சீறும் மின் செய்த

வேலான்-பகைவரைப்

போரிற் சிறித

தாக்கும் ஒளி வீசும் வேலேந்திய இருதுபன்னன், விரைக்து-(புரோ
இதன் கூறிய மொழிகேட்டு) விரைவுள்ளவனாக, *வேத மொழி
வாணன் - வேதங்களை ஓதும்
lb FTO, OF WET கன காதலி - வீம
ராஜன். மகளான தமயந்து, மீண்டும் சுயம்வர த்தை காதலித் ௮தாள்
. என்று மறுபடியும் (இரண்டாம் முறை) ஒரு சுயம்வர மணதைத

விரும்பினாள்
செய்கோ

என்னு,

என்றான்

விளம்பினான்- கூறினான்)

- இகுற்னு

நானஃஎன்ன

இதற்கு

என

செய்வேன் |” எனறு

FM) ahs Boor.
a0
Cas மொழி வா ணன
என்ற குறிப்பால், அவ் வம் கணன்
பொய் சொல்ல மாட்டான் என்று இருதுபன்னன் நம்பினதும்
ஆம்.
என செய்கோ/ 7 'எலாறது, நாலாச சுயம்வரம் என்றமையால்
So

தூரத்தில் உள்ள

குண்டில புரிக்குப் போகமுடியாத ௦பபான்

ஏக்கககால் என்க,

இச் செயயுள் சில எட்டுச் சுவடிகளில் இல்லை,
ஜி. -i),

1. வேத முனிவன்

3 Gyms

விரைந்தோர் சுயம்வர தலை த.

sie
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நளன் அதுகேட்டுக் கூறியது

“951.

குறையாத கற்பினாள் கொண்டானுக் கல்லால்

இறவாத வேந்தீழையா எின்று--பறிபீறி
நெல்லிற் பருவரா லோடு நெடுநாடா
சொல்லப் படுமோவீச் சொல்.

(அதுகேட்ட

வாகுகனான

களன்

இருதுபன்னனை

நோக்கு),

“பறி பிறி- மீன் பிடிக்க உபயோகிககும் பறி என்னும் ஒரு வகைக்
கூட்டைப் பிளந்துகொண்டு, மெல்லில் . நெற்பயிர் வளரும் வயல்
களில், பரு வரால் ஓடும்-பரு தத வரால் மீன்கள் குஇத்து அப்பால்
தப்பியோடும்,

நெடு

சனே 1, குறையாத

கொண்டானுக்கு

நாடா - நெடிய

கோசல

கற்பினாள் - கற்பு.

நாட்டையுடைய

அர

நெறியிற் குறையா தவளும்,

அல்லால்- தன்னை மணந்துகொண்ட ஈ௩ளனுக்கு

அல்லாமல், இறவாத-(கற்பு நெறி) கடவாக அல்லது நீங்காத,
ஏந்திழையாள் - பெண்ணாகிய தமயந்தி ஆவள்; (ஆதலின்), சொல்
லப்படுமோ
இ சொல்- இரண்டாம் சுயம்வாம் அவள்
காதலித்
தாள் என்ற இவ்வார். தைத சொல்லக்கூடியது ஆகுமோ?” என்று
கூறினான்.
(சொல்லலாகாது என்றபடி.)
பறி-மீன் பிடிக்க வயலில் வலைபோல் வைத்திருக்கும் ஒரு
வகைக் பொறி; நானர்த்ததீபிகை ;) * பறியுடை முன்றிற்? (பெரும்பாண்.
265), வரால் ; 809. இறவாக-கடவாத; *புலவரை யிறந்த புகழ்
சால் தோன்றல் ?; (புறநா. 24), “பகைபாவம்...... மில்லிறப்பான்
கண்? (குறள், 746)) இறப்பருங குன்ற மிறந்த யாமே? (குறுந். 209:3).

இச் செய்யுளும் சில எட்டுப் பிர இகளில் இல்லை,
பி-ம்,

2.

பறையறைய,

8. என்கொலோ
4.

மற்றிதனுக கென்று விகலகற்று.

மின்செய்வேல் வேந்தன் விரைந்து.

(35)

இருதுபன்னன் கூறிய சமாதானம்

Ve
952... என்மே லெறிகின்ற மாலை யெழினளன்றன்.
Sista முன்னாளில்--அன்னதற்குக்
b 5ay
par Con ol
காரணந்தா வீதன்நூ வென்ருன் கடாஞ்சொரியும்
்
வாரணந்தா னன்னான் மதித்து.
(அதுகேட்ட) கடாம். சொரியும் வாரணம் ் அன்னான் -மத
அவ விருது
நீரைப் பொழியும் யானை என்று உவமை கூறத் தக்க

... நளவெண்பா

ப

\ $08

- தமயந்தி முன்
பன்னன், *முன் நாளில் என் மேல் எறி௫ன்ற;மாலை
லை, எழில்
நடந்த சுயம்வர நாளில் என்மீது எறிந்ததான மணமா
போய்கு
மீது,
களன்
ய
அழகி
விழுந்தது
தன்மேல்
நளன்

அன்னதற்கு-அவவாறு

விழுந்துவிட்டது;

(தவறி)

தவறிப்

போனது என்பதற்கு, காரணம் தான் ஈது அன்றோ - இந்த இரண்

வோ 2?
டாம் சுயம்வரம் என்ற ஏற்பாடு தக்க காரணமாகும் ௮ல்ல
எண்
என்றான் மதித்து... என்று கன் பெருமையைப் பெரிதாக
௮௪.
:
வாரணந்தான்
ONE கூறினான்.
எறிகின்ற மாலை :-இது இறக்த காலம் நிகழ் காலத்தில் வந்த

கால வழுவமைஇயாகும்.

எழில் களன : களனே

என்பதை,

அழகுடையவன்

மொழிந்தது என்க.
பொருள் கொள்வர்.

ஆடவரிற்சிறந்க

அவன் கரு தாமலே.

அவன்

மதித்து என்பதற்கு - ஆலோசித்து

நா

என்றும்

நாட்டின் தலைநகராகலின் இந்த
அயோத்இ நகர் கோசல
இருதுபன்னன், முன் தமயந்தி சுயம்வர த.இற்குச் சென்றிருந்தான்
என்பது, அங்கு வந்.இருக்க அரசர்களுள், ' கோசல நாடன் ? ஏன்று
எனக் கொள்வது
குறிப்பிடப் பெற்றவன் ஆவன்
(740)இல்
பொருந்து மாறறிக,
பி-ம்..

1. லிடுசன்ற மாலை? யிகனனன்றன்.
9, முன்னே விழுந்ததது முன்னாளில்,

முன்னே விழுந்த

_- அ௮ம்மாளில், அன்ன தற்கு,

நளனது

போன்
(36)

தியக்கம்

858. முன்னை வினையான் முடிந்ததோ மொய்குழலாள்
என்னைத்தான் காண லிசைந்ததோ--தன்மரபுக்
கொள்வாத வார்த்தை யுல்கத் துரைப்பட்ட
தல்வாறு கொல்லோ விது,
அதுகேட்ட

நிகழ்ச்சி,
றதா?
தமயந்து,
பிடித்து
ப 2
நெறிக்கு
“உலகத்து

களன்), * முன்னை

வினையால்

முடிந்ததேச- இந்

முன நான செய்த இவினைகளின் பயனாக வந்து மூடிவுற்
(அல்லது), மொய் குழலாள் - அடர்க்கு கந் தலையுடைய
என்னை தாலா காண இசைந்ததோ - என்னைக் கண்டு
அடைவகுற்குச் சொல்லியனுப்பிய தந்திரமாக அமைந்
தன் எரபுக்கு
ஒவ்வாத வார்த்தை - Soar
உயர்குல
ஏற்காக (இரண்டாம் சுயம்வரம் என்ற) இந்தச் சொல்,
உரைப்பட்டது- உலகத்தில் சொல்லப்.படுவதாயிறறு/

9. கலிநீங்கு காண்டம்
இது எ ஆறு

கொல்லோ- இது

தெரியவில்லையே?

என்று

என்ன

மனத்

309

காரணமே?

(எனக்குத்

தடுமாற்றங்கொண்டு வருந்இ

னான் என்பதாம்,)

முன்னைவினையான் முடிந்ததோ, என்பதைக் தமயந்தி மேலும்
ஏற்றிக் கூறலாம்.
தன் மரபுக்கொவ்வாத வார். ததை: * குற்றமில்
காட்சிக்கு கலைவாய் மைந்தரையும் பெற்றுக் கொளலாங் கொள

லாமோ - கொற்றவனே,

கோக்கா தலைக் குலமகளுக்கு 5, என்று

(895) முன கூறியவள், இப்பொழுது இப்படித் தன் குல தருமம்
மாறி ஈடப்பளோ2?
என்று மனம் வருக்இனன் என்க.
கொல்:
இங்கு ஐயப்பொருது,
ள
பி-ம்,

1. வினையின் முடிந்ததோ, விதியின் மூடிவி௫வோ,
3.

வலகத் தரைப்பதோ,

4,

எவ்வாறு கொல்லோ.

நளன் இருதுபன்னனுக்குத்

8௦4.

வுலகுக் குரைப்பட்ட,
(37)

தேரோட்டிச்செல்ல உடன்பட்டது

காவலனுக் கேவற் கடன்பூண்டேன் மற்றவன்றன்
_ ஏவன் முடிப்ப னினி0ேன்று--மாவைக்

குலத்தேரிற் பூட்டினான் கோதையர்தங் கொங்கை
மலர்த்தேன் றுளிக்குந்தார் மன்.

Caren sur தம்- (அருகிருந்த)

மகளிரின்,

கெொங்கை- தனங்

களினமீது, மலர் கேன் துளிக்கும்-மலர்களினின்றும் தேனைக் துளி
களாகச சிந்தி விழச்செய்யும், கார் - மாலையணிந்
க, மன் - அரசனான
நளன் (ஒருவாறு மனந்தேறி), * காவலனுக்கு ஏவல் கடன் பூண்
டென்
- நான் அரசன் ஏவும் பணியைச் செய்யும் -உடமையை மேற்
கொண்டவன் ஆனேன்,
அவன் தன் ஏவல் இனி முடிப்பேன்

என்று - (ஆதலின்) அவன

ஏவும் காரிய கீதை

கான் இனிச் செய்து

முடிப்பேன்? எனத் கர்மானித்து, மாவை - குதிரைகளை, குல தேரில்
பூட்டினான் - சிறந்த தேரில் பூட்டிக்கொண்டு வந்தான்.
*கோதையர்கம்......
தார்மன
323, 354, 367.
பி-ம்,

1; ஒப்பு: 90.

மா-குஇரை,

65,

1: மத்தவனுக,
2, கேவன் முடிப்பன்; முடிப்பென், முடிப்பேன், ஏவற் டுருழின்
முடிப்பேன் யானென்_-மாவைக, 8, குலத்தேரைப்; கோதையர்தங் கோதை.
டக,

மலர்த்தே

ணுழக்குந்தார்

மன்,

(96)

நளவெண்பா
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955. ஒற்றைத் தனியாழித் தேரென்ன வோடுவதோர்

கொற்ற நெடுந்தேர் கொடுவந்தேன்--மற்றிதற்கே

-

போந்தேறு கென்றுரைத்தான் பொம்மென் றளிழுரலத்

தீந்தேறல் வாக்குந்தார்ச் சேய்.
பொம்

என்று

என்னும்

முரல- பொம்

அளி

ஓசையுடன்

வண்டுகள் மொய்ப்பதும், சம் தேறல் வாக்கும்-இனிப்பான தேனைப்.
பொழிகன்றதுமான, தார் சேய்- மாலை ௮ணிக்த அரசனான
(இருதுபன்னனை

பற்ற

ஒற்றைச்

நோக்கு),

* தனி

யுடைய

சக்கரத்தை

ஓடுவது - விரைந்து

ஓடுவகான,

ஆழி

ஒற்றை
ஓர்

தேர்

களன்,

என்ன . ஒப்

சூரியனது தேரைப் போல,
கொற்ற

நெடும்

தேர் - ஒரு

வெற்றியைக் தரும் பெரும் இரதம், கொடு வக்கன்- கொண்டு
வந்திருக்கிறேன் ; இதற்கே - இந்தத் தேரிலேயே, போந்து ஏறுக
என்று உரைத்தான் -வந்து ஏறிக்கொள்வீராக/? என்று கூறி
னான். மற்று? அசை,

சூரியன உருவம் ஒரு தோர்ச்சக்கரம் போல் வட்டமாய் இருத்த
லால், ௮தனை ஓராழித்தேர் என்பது நம் புராண: வழக்கு என்ன
சூரியன்தேர் (பிங்); கம்ப. பால, கடி.மணப்,£
லாம்; ஓராழிக-்கோர்
₹1. ஒற்றை: இஃது ஐயீற்றுக்குற்றுகரம், கொடு : கொண்டு என்
வாக்குகல்- ஊற்று
பொம் : ஒலிக்குறிப்பு.
பதின் இடைக்குறை.
கல்;

“அடர்பொற்

சிரகதகால்

ள.த்து வாக்கிய பசுநரு.; (கம்ப
வார்க்கு தல் எனவும் வழங்கும்,
பிம்,

(கலித். : 52: 2);

“வள்

உண்டாட்டுப் : 6.)

இது

வாக்கி ,?

பால.

2 கொரத்றத் தனித்தேர், கொற்ற மணித்தேர்,
&.

இன்தேன் நுளிக்குந்தார்ச் சேய்;

வார்க்குந்தார்ச் சேய்,

(32)

நளன் தேர் ஓட்டிய சிறப்பு

950.

முந்தை வினைகுறுக மூவா மயல்கொண்டான்
சீந்தை யினுங்கடுகச் சென்றதே--சந்தவிரைத் .

தார்குன்௫ு மெல்லோதி தன்செயலத் தன்மனத்தே

தேர்கின்று ூர்கின்ற தேர்.

சம்.த விரை தார் குன்றா - அழகும் ஈறுமணமுமுடைய மாலை
ஆந் தலையுடைய
ஓஇ-மென்மையான
மெல்
குறைவுபடாக,
தமயந்தி, தன் செயலை-அவள் இரண்டாம் சுயம்வரம் நாடிய செயலை,

ட்ட மன 50

தேர்கின்றான் - தன் மனத்திற் பலவிதமாய்க்

இன்ற ஈளன், ஊர்கின்த

கருது

கேர்- செலுத்இச் செல்கின்ற தேர்,

3. SOR ங்கு

காண்டம்
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முந்த
வினை GMS - முன் செய்க பண்டைவினை
அணுகும்.
பற்றிக்கொள்ள, மூவா மயல் கொண்டான் அழியாது வளர்கின்ற
காம

மயக்கம்

கொண்ட

வேக,ததினும்,

கடுக

ஒருவனுடைய,

சென்றது-விரைவாகச்

சிந்தையினும் - மன

சென்றது,

ஈற்றசை.
ஓ.தி : பெண்பால்
ராய்தீ தமயந்தியைக்

955,

355

இல்

ஏ?

கூந்தல் : இஃது இங்குச் சனையாகு பெய
குறிப்பது, முந்தை: ஜயிற்றுக்குற்றுகரம்?

வந்துள்ள,

பண்டை,

ஒற்றை

என்பனபோல,

ஊர்தல்- செலுத்துதல்; * தச்சன் செய்த சிறுமா வையம், ஊர்ந்
இின்புறாராயினும்? (குறுந். 64), மயல் கொண்டான்
என்பதை
இருதுபன்னனுக்கே இயைத்துங் கூறலாம்,
பி-ம்.

1.

முந்தை நெறிதவறி

மூளா

மயல்கொண்டார்.

3. கார்கொண்ட மெல்லோதிச் கற்புநிலை ,தன்மனத்தே.
4.

தேர்கொண்டான்

வென்றித். இறம். .

:

(40)

9௦7... மேலாடை எீழ்ந்த தெடுவென்ரு னவ் வளவில்
நாலாறு காத நடந்ததே--கதோலாமை

மேல்கொண்டா னேறிவர வெம்மைக் கலிச்சூதின்
மால்கொண்டான் கோல்கொண்ட

மா.

தகோலாமை மேல் கொண்டான் ஏறி வர .. தமயந்தியை அடை
வதில் கதோல்வியில்லாகத ஊக்கம் மேற்கொண்ட இருதுபன்னன்,
ஏறி வர -அ.துதேரில் ஏறிக் குண்டினபுரம் நோக்கி வருகையில்,
மேல்.-ஆடை ஷீழ்ந்தது எடு என்றான் -(௮அவண்), என்மேல் உத்த

ரீயம் கழே தவறி

விழுந்து

விட்டது அதனை

ட எடுத்துக்

தர

வாயாக? என்று நளனை நோக்கிக் கூறினான்; ௮ அளவில்-அப்படி
அவன் மொழிந்த நேர
அளவுக்குள்,
வெம்மை
கலி
சூதின்
மால் கொண்டான் - கொடிய கலிபுருடன் வஞ்சனையால் சூகாட்டத்
இல்

மயங்கித்

தோற்ற

நளன்,

கோல்

கொண்ட

மா- சாட்டை

அல்லது சவுக்குக் கோல் கொண்டு ஒட்டப்பெற்ற குதிரைகள்,
நால் ஆறு
காகம் நடக்தது- அவ்விடங் கடந்து
பத்துக்காக
ரம் சென்று விட்டன, ஏ: வியப்பை யுணர்த திய இடைச்சொல்,

நாலாறு: உம்மைத்தொகை)
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காதம்

எனக்கூறவும்

இடந்தரும்.
ஆனால் நைடதத்து, அதற்குள் 170 யோசனை தூரம்
சென்று விட்டதாகவும்,
களோபாகயாஃதஇல்
ஒரு யோசனை

துராம்

சென்று

விட்டதாகவும்:

கூறப்பெற்றுள்ளது.

இதனால்,

நளவெண்பா

ale

இங்கு நாலாறு என்பது எதுகை நோக்கி, ஒரு நெடுந்தூர தைக்
குறிப்பிட்டது எனவே கொள்ளத தகும். கோல் :குதிரைச செம்
பரதன் கோல்கொள ?
மலர்க்கணப்
மட்டி; (சடா.)) *பனிவரு
கோல்கொள்
சென்றெதிர்
தேரிற்
:
)
79)
(கம்ப, பால, கடிமணப்:
;
கொண்டான்
மேல்
964),
சுந்தர:
வானுயிர் இன்றான் ? (கம்ப,
இங்கும்
நடந்தது:
மா
நோக்கி இயல்பாய் நின்றது.
எதுகை

பன்மை ஒருமையில் வந்தது.
இதன்பின் ஓர் அச்சுப் பிர இயில்,
ஆய தறிந்த வயோ.க்தியா்கோ னாங்க தற்கு
மேயவிறும் பூதினனாய் வேட்கைமிக 5--தூரயதுறல்
அன்னவன்பா லவ்விஞ்சை யாயுமா நியாதகென்ன
உன்னுவான் றன்னுள்ளே யோர்ந்து.
என்றொரு பாடல் உள்ளது.
மிஃம்.

2. தோலாத,

தோலாத.

(47)

இருதுபன்னனது கணிதச் சிறப்பு

358.

இத்தாழ் பணையி லிருந்தான்றிக் காயெண்ணில்
பத்தா யீரங்கோடி பாரென்ன--உய்த்ததனில்

தேர்நீறுத்தி யெண்ணினான் நேவர் சலைநடுவே
தார்நிறுத்துந் தோள்வேந்தன் ரன்.
(இருதுபன்னன் நளனை நோக்க), இ தாழ் பணையின் - இந்தத்
தாழ்ந்து விளங்கும் ககாகளோடுகூடிய,
இரும்
தான்றி காய்
எண்ணில் “பெரும்
தான்றி
மரக்இின்
காய்களை
எண்ணிக்
கணக்கிட்டுப் பார்த்தால், பத்து
ஆயிரம்
கோடி - பஇனாயிரம்
கோடி. ஆகும்; பார் என்ன-நீ இதைப்போய் எண்ணிப்பார்” என்று
கூற, கவர் சபை நடுவே - இந்திரன் முதலிய தேவர்கள் கூடி.
யிருந்த சுயம்வர மண்டபச
சபையினிடையே, தார் நிறுத்தும்
தோள் வேந்தன்
- தமயந்தியின் மணமாலை தங்கும்படி. நகிறுத்இக்
கொண்ட தோள்கமாயுடைய அரசனான களன், தேர் அதனின்
உயத்து- ௮தேகரை அத்தான்றி மரத்தின் அருகே செலுத்தி
நிறுத்தி, எண்ணினான் - ௮.கன் காய்களை எண்ணிக் கணக்இட்டுப்
பார்த்தான். தான்: அசை,

இருதுபன்னன், அக்ஷ ஹ்ருதயம் என்னும் கணித நூலிற் நேர்க்
தவனா,தலின, தூரத்தில் தேரில் இருந்தபடியே அத்கான்றி மரக்
காய்களை எளிதில் கணக்கிட்டுக் கூறினான் என்பது நளோபாக்யா

/

ம. கலிடீங்கு

gsr

அ௮றியப்பெறும்,

காண்டம்
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தான்றிக்காய்ககாக்

கணக்கிட்ட

தொகை இங்குப் பத்தாயிரங் கோடி. என் NGES,
நைடதத்து
மூன்று. கோடியே
முப்பத்திரண்டு என்றும், ஈளோபாக்யானம்,
இரண்டாயிரத்துதக் தகொண்ணூற் றைந்து என்றும் மாறுபட்டுள்.
ளன,
ஆதலின், இது முன், *நாலாறு காதம் நடந்தத (852)
ஜனகராஜன்
இராமாயணத்தில்,
போலும்,
எனக்கூறிய
ஸ்பையில் இராமபிரான் முன். கொண்டு வந்த வில்லை அறுபது
னாயிரம் பேர் தூக்கி வந்தனர் என்றது போலும் ஒரு பெரும்
எண்ணைக்
குறிப்பது
எனக்கொள்வதே தகுஇயுடைக்தாகும்;
இது கவிமரபு எனற் பாலதாம்.
நளோபாக்யான த்இல் இச்செய்கு
மேலும் விரிவாகக் கூறப்பெற்றுள்ளது,

பி-ம்.

1. இத்தாழ் பனையி லிருங்கனிகாய் பூவெண்ணிற்,
2.

உய்தததன்பால்,

ஓத்தபடி,

9, கண்டு வியந்துரைத்தான் காவலனைக் காமருதேர்.
4, கொண்டுவினை
செய்வான் குறித்த? "தார்நிறுத்து் . தோவி

னான் ரான்,

(49)

இருதுபன்னன் நளனிடம் கூறியது

999. ஏரடிப்பார் கோலெடுப்ப வின்றேன் ரெடைபீறும்
S045 சோலைக் கடனுடன்--தேரெடுத்த
மாத்தொழிலு மித்தொழிலு மாற்றுத்யோ வென்றுரைத்தான்

தேர்த்தொழிலின் மிக்கானைத் தேர்ந்து.
ஏர்

அடிப்பார் -ஏர்

உழுபவர்,

கோல்

எடுப்ப- எருதுகளை

ஓட்டத் தம் தாற்றுக்கோலை எடுத்து ஒங்க, (அத்தாற்றுக்கோல்),
இன் தேன் கொடை பீறும் - (தன்னிடமுள்ள) இனிய சுவையுள்ள
Cesar அடைகளைப் பிறித தேனொழுகச் செய்யும், கார் அடுத்த
சோலை - மேகங்கள் வந்து தங்கியுள்ள சோலைகளைச் சார்க்த, கடல்
நாடன் - கடலைத் கன்னிடங் கொண்ட
கோசல
நாட்டரசனான
இருதுபன்னன், கர் தொழிலின் மிக்கானை - தேரோட்டும் கொதி
லிற் சிறந்த வாகுகனான நளனை, தேர்ந்து- அவன்
இறமையை

மதித்து, தேர் அடுத்த மா தொழிலும்
- தேரிற் பூட்டிய கும
களை

நடத்தும்

சாஸ்இரததையும்,

நீ

அறிந்த
இ

இச்சாரதித்

தொழிலாகிய

அச்வ

தொழிலும்-யான்

அறிந்துள்ள

இந்த

அக்ஷஹ்ரு கயம் என்னும் கணித சாஸ்இர.கதையும், மாற்று தியோ.

ீமாற்றிக்கொள்வாயோ?? என்று கேட்டான். (அ,தாவது அவ்விரு

கள வெண்பா
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கொள்வோம்
மாற்றிக்
அறியும்படி.
நாம்
தொழில்களையும்
இது கரைநாடன் என இருக்க
என்றனன் என்பதாம்), கடனாடன்:
நிலப்பகுதி. குறிப்பு :--அவ்.
லாம் எனத் தோன்றுகிறது) கரை மாற்றிக்
கலைத்கொழில்களை
அவ்விருவரும் - அவ்வருங
வாறே
்ளற்
கொள
மு.தராலில் உள்ளபடி. இங்கும்
கொண்டனர். என
பாலதாம.

பி-ம்.

1.
9.
3.
4.

நிக.
-கேரலடிப்ப ;. ஜரொடை$றும், ஜொடைபீ
ட்
சோலைக் கடனா.
யோ,
மாத்தொழிலக் இத்தொழிலை ; மாறுதி
த்தொழிற்கு
தேர்
,
ானைத்
மிக்க
தேர்த்தொழிற்கு
O patie gi.

es
மிக்சான்.
(48)

கலி நளனை விட்டு நீங்கியது

960.

்கோமான்
வண்டார் வளவயல்சூழ் மள்ளுவநாட் டெங
்
டும
கண்டார் புனைசந் திரன்சவர்க்கி--கொண்டா
பாவலன்பா னின்ற பசிபோல நீங்கிற்றே

:

காவலன்பா னின்ற கலி.

FF
ofl r
சனான Go
(அப்போது), காவலன்பால் நின்ற கலி-அர

னை வருத்தி வந்.த) கலி புருடன்,
அதுகாறும் ,தங்கயிருக்,த, (அவ
வயல்
ஒழுங்காகவும் அமைந்த, வள

வண் - அழகாகவும்,

சூழ்- நீர்வளம்

தார் -

நிலவளங்கள்

நிறைந்த

வயல்கள்

சூழப்பெற்ற,

மள்ளுவ நாட்டை ஆளும் எங்கள்
மள்ளுவ நாட் டு எம் கோமான் த
ிக், சந்திரன்
குலைவனான, கண் தார் புனை - குளிர்ந் பூமாலை அண
கொண்டாடும் ்,
அரசன
சுவர்க்க-அரிச்சக் திரன் சவர்க்ச என்னும்
ி

தங்க
பால் நின்ற - பாவாணவிடததுக்
பாராட்டும், பாவலன்

டகன்
விட்
ிற்று
நீங்க
நீங்கியது போல,
யிருக்க, பசி போல -ப௫

ரன்.

ஏ3ஈ.ற்றசை,

ை.
- அழகு
வண்ம

uh

 பதிற்றுப்பத்து 64:72; இணி,
ஒழுங்கு?
தா-ர்
ு

வண்டார் வளவயல் : வண்ட
ஏரி உள்வாயிலுள்ள நிலமும் ஆம்.
ிய வயல்கள் எனபாரும்
கந்த
கள் நிறைந்து விளய்கும் வளம்பொரு
ை ஆதரித,த
இது, சந்திரன் சுவர்க்க தமிழ்ப் பாவாணர்கள
உளர்,
த உ தவிசீ சிறப்
வன்: என்பதோடு, தன்னை அவ்வரசன் ஆதரித்
மேலேந்றி "இங்குக்
பைப் படர்க்கையிடமாகப் பிறிதொரு பாவலன்
ஆம்.
கூறியதும் ஆம். ப : இங்கு வறுமையாகிய பசி என்ன லும்

மரத்இல்.
. இறிப்பு உ அதுகாறும் அத்தான்றி
போய்த்
ிற்
தடிய
மரத்
Gest னா,தலின், தான்றி

கலி. தங்கி
தங்குவதோ,

9. கலிநீங்கு

அ.தன்

ஏகுவகதோ

அருகே

காண்டம்

என,

தகாது
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அது

நம்மனோரால்

இவ்விடத்தில் கலி நளனுக்கு வரன்கள்
விலக்கப் பெற்றதாகும்.
அருளிச் சென்ற தாக நளோபாக்யானம் கூறும். கலி நளனுக்கு
வரமளித்த செய்தி இந்நூலிற் பின்னர் நிகழ்ந்ததாக, (989, 890)
௮
ஆம் செய்யுள்களால் விளங்குவது காண்க.
ஒரு பிரஇயில் இச்செய்யுள், அடியிற் காணுமாறு மாறி யுள்
்
தக்கோர் பரவுஞ் சதுர்வேகஞ் சான்றாகப்
புக்கோ ரருவினைபோற் போயிற்றே-- இக்காலம்
மாவலனாய் நின்று மடைக்கொழிலே செய்கின்ற
காவலன்பா னின்ற் கலி.

ளது.

1.

பிம்,

(44)

வள்ளுககாட் டெங்கோமான்.

இருதுபன்னன் குண்டினபுரி அடைந்தது

901.

ஆமை முதுகி லலவன் றுயில்கொள்ளும்
காமர் நெடுநாடு கைவிட்டு--விமன்றன்
- பொன்னகரி சென்றடைந்தான் போர்வேட் டெழுங்கூற்றம்
அன்னகரி யொன்றுடையா ஸுங்கு.
பார் வேட்டு-போரை

கூற்றம்

அன்ன

- யமனை

விரும்பி, எழும் - மேல் எழுந்து
கரி

ஓத்து,

ஓன்று

உடையான்

வரும்,
- ஒரு

இரு துபன்னன், ஆங்கு - அப்பொழுது, ஆமை
யானையையுடைய
ஈண்டு
முதுகில் அலவன் துயில் கொள்ளும் - ஆமையின் முதுகிலே
வளம்
நீர்
படுத்து உறங்கும், காமர் - அழகிய, நெடு நாடு கைவிட்டு
நீங்கு, வீமன் தன்
நிறைந்த தன் நெடிய கோசல நாட்டை விட்டு
அழகிய
அடைந் தான் - வீமராசனது
சென்று
நகரி
பொன்

ன்...
குண்டினபுரி என்னும் அழகிய நகரைப் போய்ச் சேர்ந்தா
தலின்,
ஆமையும் அலவனும் நீரில் வாழும் பிராணிகள் ஆ * காமர்

காமர் - அழகு :
அக்காட்டு நீர்வளம் கு .றிப்பிட்டபடியாகும்.
கொன்றை, (யறநா. 4).
கயல்புரள: (8) “காமர் வண்ண மார்பிற் றாருங்

: 67, 202.
நகரி - நகரம் (சூடா. * காமர் நெடுநாடு கைவிட்டு 5. ஒப்பு

கூற்றம் - உடலிலிருந்து

உயிரைப்

பிரித்தெடுத்துச் Ose Berto’

கரி ஓன்றுஎன்னும் பொருளது; இது கூற்று எனவும் வழங்கும்.
“ee
ae
Lh
ஆம்.
யானை ஒன்னும்

பட்டத்து
ற

86 ஆமை-மு.தன்மே

1:

லன்னம் தயில்கொள்ளும்.

3, பொன்னகரின் முன்னடைந்தான்...

ப

பட
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இருதுபன்னன் வீமராசனுக்குத் தன் வரவு அறிவித்தது
வெற்றித் தனித்தேரை வீமன் பெருங்கோயில் ட்

902.

முற்றத் தீருத்தி முறைசெய்யும்--கொற்றவறகுத்
தன்வரவு கூறப் பணித்துத் தனிப்புக்கான்
மன்லிரவு தாரான் மகிழ்ந்து.
பொருந்து

தாரான் - நன்கு

மன் விரவு

தரை

யுடைய இருதுபன்னன், வெற்றி தனி

விளங்கும்

மாலையை

- வெற்றி பொருந்திய

தன் ஒப்பற்ற கேரை, விமன் பெரும் கோயில் முற்றத்து DOSS -

வீமராசனது பெரிய அரண்மணை முன்புறத்தில் நிறுத்தி விட்டு,
செய்யும்
முறை செய்யும் கொற்றவற்கு - நீஇ முறைப்படி. ஆட்சி
தன் வரவு கூற பணித்து - தன் வருகையை
அவ்வரசனுக்கு,
முன்னே தெரிவிக்கும்படி (அங்குள்ள ஏவலாளர்களுக) கட்டளை
யிட்டு,

மூழ்ந்து

கனி

புக்கான - மஇழ்சீசியோடு

தனியே

கான்

அரண்மனையினுட் சென்றான்.

ம௫ழ்ந்து: தமயந்தியைக் தான்
மேற்கொண்டு

கனக்

என்க,

தன்னுடன்

அரண்மனையுள்

செல்வது முறை அன்று ஆதலின்,
முன் என்பதாம்.

பி-ம்,

அடையப்போகும்

ஒனிப்புக்கான்: தேரோட்டி.

4: வெற்றித் தனித்தேரில்,

அரசனிடம்

தான்

மட்டும்

மஇழ்ச்சி

வந்த

வாகு

அழைத்துச்
கனியே

சென்

2, மற்றத் திழிர்த,

8. கூறிச் சலிததுத் தனிப்புச்கான்.
&.

மன்விரவு காரினான் வந்து, மன்வரவு கூற ம௫ூம்ந்து,

வீமராசன் இருதுபன்னனை

909.

(46)

விறவியது

கன்னி நறுந்தேறன் மாந்திக் கமலத்தின்
மன்னித் துயின்ற வரிஎண்டு--பின்னையும்போய்
நெய்தற் கவாவ நெடுநாட நீயென்பால்
எய்தந் கவாவியவா றென்.

“(வீமராசன் இருதுபன்னனைக் கண்டு),
ஈறும் தேறல் மாந்தி . தாமரை மலரில் உளள

* கமலத்தின் கன்னி
பு.இய ஈன்மணமுள்ள

தேனைப்பருகி, மன்னி துயின்ற-அம்மலரிலே பொருந்தித் தூங்கிய,
வரி வண்டு- தன் மீது பல அழகிய கொடுகள் அமையப்பெற்ற
வண்டுகள், பின்னையும் (௮சதோடு

ஆசை விடாமல்) மேலும், போய் -

அவவிடம் விட்டுச்சென்று, நெய்தற்கு அவாவும், -கெய்தற்

பூவின்

9. கலிடீங்கு காண்டம்
தேனுக்கு

வீரும்பிச்

செல்லும்,

நெடு
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கோசல

நாட்டையுடைய அரசனே 4 நீ என்பால் எய்குற்கு -8 என்னிடம்
அடைதற்கு, அவாவிய ஆறு - விரும்பிய காரணம், என் - ஏன்ன 2?
(என்னு கேட்டான் என முடிவு செய்து கொள்க.
கமலத்தின் நறுக்கதேறல் மாந்தி அம்மலரில் இருந்து துயின்ற
வண்டுகள் அதோடு ஆசை ஒழியாமல், மேலும், கெய்தல் மலர்த்
தேதனை நாடிச் சென்றது என்பதல், நாட்டின் திணை மயக்கமான
வளங் கூறியதாக உள்ளதோடு, இருதுபன்னன் குன் டூ தவியோடு
அதுகாறும்

துய்க்துவந்த

இன்பத்தோடு

அடங்காமல்,

தமயந்தி

யையும் அடையத் துராசை கொண்டு வந்த அவனது பேதைமைக்
_ குணத்தை
ஆசிரியர், வீமராஜன் முகமாய் உள்ளுறை உவமக்
குறிப்பில் ௮மைய

வைக்கு அழுகு நோக்கத்

வரி, புள்ளியும் ஆம்.
பிம்.

1,

குக்கது,

வரி வண்டு

:

என், ஏன்; என்பஇன் கசூறுக்கம்,

மன்னித் தயிலும், மன்னி யுறங்கும்,

(47)

இருதுபன்னனது மறுமொரி

804.

இன்றுன்னைக் காண்பதோ ராதரவால் யானிங்நன்

மன்றன் மலர்த்தாராய் வந்தடைந்தேன்--என்ருன்
, ஒளியார்வேற் கண்ணாண்மே லுள்ளந் துரப்பத்

தெளியாது முன்போந்த சேய்.
ஒளி

ஆர்

வேல் கண்ணாள் மேல் -ஓளி

நிறைந்த

கண்கக£

யுடைய
தமயந்தியிடத்து,
உள்ளம்
துரப்பஃ-மனம்
(தன்னை)
தூண்டிச் செலுத்த, கெளியாது
- ௮)
ஆய்நீது. தெளிவடை
யாமல், முன போந்த சேய்- முன்வந்த அரசனான இருதுபன்னன்,
(விமராஜனை. நோக்கி), £மன்றல் மலர் தாராய்- மணம் கமழும்
மலர்மாலை அணிந்த அரசனே/ இன்று உன்னை காண்பது ஓர்
ஆதரவால்- இன்று உன்னைக் காணவேண்டும் என்ற ஓர் ஆசை
யால், யான் இங்கன் வந்து: அடைந்தேன்
- நான். இவவிடந் வந்து
சேர்ந்தேன்)? என்ரான்- என்று ஒருவாறு உண்மையை மறைத்துக்
கூறினான். ...
அப்த்
ce

தெளியாது
செய்த

முன் oie

தந்திரம் என்று

பன்னன் என்னலும்

தெரிந்து

அமையும்.

Con

soe

கொள்ளாது

iar

தனன ச

முன்வந்த இருது

ஆதரவு - ஆசை)

*ஆதரித்தார்

தம்மோடு... எழுந்தருள்க ?; (65) என்றமையும் காண்க,
இங்கனம் ror Ger கடைக்குறை) 874.

:இங்கன்£
்

. நசவெண்பச

B18

பி-ம்..-1. இன்றுன்னைக்

இன்றுளையான்

காண்பதோர்;
:

இப்போது.
மன்றல் கமழ்தாராய், மன்றல் புனை தாராய்.
ட
4, தெளியாத போர்திருந்த. .

்

:

காணவெழும்,

த

(89

நளன் மடைவாயிற் புக்கது

365. gy நெடுந்தேர்ப் பரிவிட் டவையாற்றிக்
-கோதி-லடிசிற் குறைமுடிப்பான்--மேதீக்
கடைவாயிற் கார்நீலங் கண்விழிக்கு நாடன்
மடைவாயிற் புக்கான் மதித்து.
மேதி

கடை

. (அது இன்ன

வாயில் - எருமையின்

கடைவாயி:

னிடத்தே,

மெல்லும்போகு), கார் நீலம்- தான் மேய்ந்து அடக்

இய
கரிய
நீலோற்பல மலர், கண் விழிக்கும் - கண் விழிப்பது
போல
தோன்றும், . நாடன் -நிட்த
நாட்டையுடைய
நளன்,

ஆதி- முதலில், நெடும் தேர் பரி விட்டு- தான் செலுத்தி வந்த
இருதுபன்னனது பெரிய தேரினின்றும் குதிரைகளை அவிழ்த்து

விட்டு, அவை ஆற்றி- அவற்றைத் தேய்த்துத் துடைத்து, வந்த
இளைப்பு ஆத்தி,

மற்ற

சமையல்

பொருட்டு,

"கோது

இல்

அடிசில்

வேல்யாகய

தொழிலைச்

மதிகது- எண்ணி,

பள்ளி என்னும் சமையல் அறை
ஆதி நெடும்
உளர்.

குறை

முடிப்பான்- குற்ற

செய்து

மடைவாயில்

முடிக்கும்

புக்கான் - மடைப்

இடத்தில் புகுக் தான்.

தேர் - முதன்மையான

பெரும்

கோதிலடிசிற் குறை . குற்றமற்ற

சமையல்

தேர்

என்றாரும்

வேலை;

நளன்

சமையற் றொழிலாகிய பாக சாஸ்திர த்தில் தோம்
தவனா கலின், Gor
பாகம் எனச் சிறப்பிக்கப் பெறுவதும் நோக்குக; குறை
- வேலை,
காரியம் ; *அகததியற் காண்பகோர், குறைகடந்த இனியெனக்
கூறினான்?

(கம்ப.

ஆரணிய : 749) ; . *வேண்டுங்.

குரிசில் நேர்ந்தான்? (8வக.
. விழிக்கும் நாடன்; ஒப்பு

13g;அவிழிக்கு கேர்நாடன் ,? (796).
யாய்,

ஒரு

குடைக்கீழ்

குறையெனக்

1647).
மேஇக் கடைவாயிற்......கண்
கன்று குதட்டிய கார்நீலம்- முன்றிற்

களன், தான் ஒரு ௪க்கரவர்த்தி

உலகோங்கக்

ட தன் உயர் நிலையைக் கருதாது, தான்

தனிச்

செங்கோலோச்சிய

ஏற்றுக்கொண்ட

வேலைககா

நின்ற பிறகு, அக்குதஇிரைகக£

அவிழ்த்துத் தேய்த்துத் துடைத்து

(anaes ts

._ இழிவென்று. கோக்காமல் செய்து. முடிக்கும் கடமையை
மேற்
'கொண்டான் என்பதாம்; இது,
கண்ணபிரான், பார தப்போரில்
பார்த்தனுக்குத் தேர் ஓட்டியதோடு,
ஒவ்வொரு நாளும் போர்

8. கலிரீங்கு காண்டம்
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மணலிற் புரளச்செய்து Oercium தினார் என
பாரதம் கூறுவது இங்கு கினைப்பூட்டுகனறது,
பி-ம்.-

8.

ஸ்ரீவியாஸ: மகா
மடை - சோறும்

கடைவாயிற் செங்கழுரீர் கண்விரிக்கு நாடன்,

.

(49)

நளன் புக்க மடைவாயிற் சிறப்பு

366. ஆதி மறைநூ லனைத்துந் தெரிந்துணர்ந்த
௨. .

நீதி நெறியாளர் நெஞ்சம்போல்--யாதும்
நீரப்பாம லெல்லா நீரம்பிற்ற பொற்றேர்
வரப்பாகன் புக்க மனை.

பொன் தேர் வர பாகன் புக்க மனை - அழகிய
Frit BD
Anes அவ்வாகுகனான நளன் Y@5S

தேர் ஓட்டும்
மடைப்பள்வி

யாகிய இடம், ஆதி மறை நூல் அனைத்தும் தெரிந்து உணர்ந் ௧-

மூகனமைபெற்ற வேதசாத்திரங்கள் யாவற்றையும் கற்று ஆராயக
்
துணாந்த,
நீது நெறி ஆளர்- நீதிமுறை தவராக உயர்வழியே
கடைப்பிடி தீது நடப்பவரான பெரியோர்கள் தம், நெஞ்சம் போல் அறிவினால்.

நிறைந்து

விளங்கும்

மல் - சமையலுக்கு

வேண்டிய

பிறரோ

சேர்க்காமல்,

காமாகவே

தேடிச்

மனம்போல,

யாதும்

நிரப்பா

உபகரணங்கள்

யாவும்

தானோ

எல்லாம்

அங்கு வந்து நிரம்பின.

நிரம்பிற்று - யாவும்

பொற்றேர் - பொன்னாலமைக்து தேரும் ஆம்.
ஆதி மறை
நூல்: வேதம்
யாவற்றினும்
மூற்பட்ட
நூல்
என்பதாம்,
ஆதி - பழமையும் ஆகும்; ஆதுமறை நூல்..... நீதி நெறியாளர் :
வேதங்கள் முதலான
நூல்களைக் கற்றுத் தெர்ந்து அவற்றிற்
கூறியுள்ள முறைகள் தவறாது டப்பவா; இஃது * அறிவோர்க் கழகு
கற்றுணாம் தடங்கல் 2)

(நறுந்தொகை);

“கற்கக்

கசடறக் கற்பவை

குறுறபின், நிற்க வதுற்குதி தக? (குறள். 294) ; கசடறக் கற்றலின்
பயன் கற்றவழி நிற்றலே
யாம்?” என்பன . போல,
வாகுகனான
நளன் புகுந்த மடைப்பள்ளி, அங்கு வேண்டி௰ பொருள் யாவும்
பிறா நிரப்பாமலே நிரம்பி நின்ற சிறப்புக்கு, ஆதி மறை:நூலனை த:
தும் தெரிந்துணாந்த நீதிநெறியாளர் நெஞ்சம் உவமையாக்கப்
ஈடுயர் வற்றதாகும்.

ஒபெ.நற அழகு

நிரம்பிய

இது

நளன் தேவர்

கள்பால் பெற்ற வரங்களுள் அடங்கும்.
பிம்.

ட்

1.

- 8.

லனைததர் தெரிந்துரைதத.

2, நீதி மறையோர்கள்.

நிரப்பாமல் நின்று நிரம்பியதே.

(50)

கள வெண்பா
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தமயந்தி நளன் செய்யும் மடைத்தொழிலை

செய்தது

ரத்ன

907. இடைச்சுரத்திற் றன்னை யிடையிருளி னீத்த

கொடைத்தொழிலா ளெள்றயிர்த்தக் கோமாள்--மடைத்தொழில்கள்

செய்கின்ற தெல்லாந் தெரிந்துணர்ந்து வாவென்ருள்
நைசின்ற நெஞ்சா ணயந்து.
ட்

நெஞ்சாள்- தன்

கணவனான

களனது

பிரிவினால்

வாடி. வருந்தும் மனமுடைய தமயந்தி, * இடை சுரத்தல்- நடுக்
காட்டில், இடை இருளில்- ஈடு இரவின் இருட்டில், கன்னை BS5 தொழிலான என்று
தன்னைத் கனியே விட்டு அகன்ற, கொடை
அயிர்தது - ஈகையைத்

கன்

தொழிலாகக்

கொண்ட

களன் என்று

ஜயங்கொண்டு, ௮ கோமான்- அவ்வரசன், மடை தொழில் செய்
மணத்தையும்:
விக
செய்கனற
Darr MF) எல்லாம்- சமையல்
பார்த்து
போய்ப்
-ந
தெரிந்து: உணர்ந்து வா என்றாள் நயந்து

அறிந்து. வருவாயாக /? என்று

விருப்புடன் சொல்லி
நளன்,

அங்கி

தன் சேடியருள் ஒருத்திக்கு

அனுப்பினாள்.
நீர்

யமுத

முதலியன

நினை த்தபோதே

அவ்

விடத்ே த: அடையப்பெறும் வரமுடையவ னாதலாலும் (9.1), அவன்
செய்யும் உணவு
முதலியன
ஒரு கனி ஈறுமணமுஞ்
சுவைய
மூடையது: என்பதை முன் அ௮றிந்தவ ளாதலாலும் தமயந்தி அச்
சிறப்புக்களை அறிந்து வந்து தெரிவிக்குமாறு ஒரு சேடியை அங்கு
அனுப்பினாள் என்பதாம்.
இவ்வாறு சேடியை அனுப்பி அவள்
மூலம் நளன் சமைத்த உணவிற் சிறிது பெற்று அதன் சுவை
யரலும்

௮வன்

நளனே

எனத்

தமயந்தி

அறிந்து

கொண்டாள்

எனப்.பிற நூல்கள் கூ.ும்.
பி-ம்.

1. கொடைத்தொழில னென்றயிர்ததக கொண்டு,
2. ஐயிர்த்த கோமான் ;_-மடைத்தொழிற்குச்.
3.

செய்கின்ற தெல்லாம்.

(61)

தமயந்தி தன் மக்களை நளன்பால் விடுத்தது

்

368,

கோதை நேடுவேற் குமரனையுந் தங்கையையும் ..

ஆதி யரச னருகாகப்--போத

-

்

விளையாட விட்டவன்றன் மேற்செயனா டென்ருள்
வள்யாடுங் கையாண். மதித்து.
வளை ஆடும் கையாள் - வளையல்கள் “ அசைந்து ஆடிக்கொண்
டிருக்கும்
வக்க ப்பம்
௮.தகமயந்தி,
மதித்து- (ஒருவாறு)

3. கலிநீங்கு காண்டம்
தீர்மானித்து, : கோதை
beri

வேலேந்திய

நெடு

தன்

991.

வேல் குமரனையும்- மாலை அணிக்கு

மைந்தன்

இந்திரசேனன்

என்பானையும்,

கங்கையையும்- அவன் தங்கையாகிய இந்திரசேனை என்னும் கன்
மகளையும், ஆதி அரசன் அருகு Be அரசரில் முதன்மைபெற்ற
வனும் அவவாகுகனுமான.. நளன் அருகிலே, போத. விகரயாட
விட்டு -போய் விக£யாடும்படி. விட்டு, அவன் தன் -அ௮வனது,
டூமல் செயல்-மேல் நிகழும் செய்கைகளை,

பார் /? என்று
பினாள்.

சேடியருள்

கோதை

நெடுவேற்

வேல் ஏந்தியவனுமான

நாடு

என்றாள் -ஆராய்ந்து

மற்றொருத்தியிடம்
குமரனை; ட

குமரக்

கடவுள்

சொல்லி

அனுப்

யணிக் தவனும்
பேரன் ற

Sor

நீண்ட

மகனையும்

எனவும் கொள்ளலாம்; அவ்வாறு கொண்டால், குமரன்- உவமை
யாகுபெயர்,
ஆது அரசன் என்றது இப்பொழுது ரல்
இழந்துள்ளமையாலும்
பி-ம்,

1.

குமரனையுங்

என்னலாம்.
கோதையையும்,

2. ஆதி மடையம் கருகாக-..மாதே.

4, சையாண் மதித்து,

தன் மக்களைக் கண்ட நளன் அவர்களோடு உரையாடியது

909.

மக்களைமுன் கானா மனநடுங்கா வெய்துயிராப்
புக்கெடுத்து வீரப் புயத்தணையா--மக்காணீர்
என்மக்கள் போல்சின்றீர் யார்மக்க ளென்றுரைத்தான்
வன்மக் களியானை மன்.
வன்ம களி யானை மன் - பகைமையும் மதச்செருக்கும்

யானை போன்ற

மன்னனான

நளன்,

மக்கா

கொண்ட

முன் காணா -தன்

பகைக்கு,
குழந்தைகளா எதிரே கண்டு, மனம் நடுங்கா-மனம்
எடுத்து
புக்கு
விட்டு,
பெருமூச்சு
ா
- வெப்பமான
வெய்து உயிர

வீர
கன்

புயத்து அணையா -புகுந்து சென்று
வீரமிக்க

தோள்களில்

அவர்களை எடுத்துத்

அணைத்துக்கொண்டு,

: மக்காள் -

போல்கின்றீர்- நீவிர் என்
என் மக்கள்
நீர்
குழந்தைகளே!
மக்கள் ஒன்று
லிருக்கிறீர்கள் / யார்
குழந்தைகளைப்போ
நீங்கள் யாருடைய குழந்தைகள் 2 என்று அவர்
காணா,

நடுங்கா, உயிரா,

-வரய்பாட்டு,

‘por—Pl

உடனபாட்டு

அணையா என்பன செய்யா என்னும்
தன்
நளன்
வினையெச்சங்கள்,

நளவெண்பா
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பெருமூச்சு

நடுங்கிப்

கண்டதும்,

மக்ககாக்

Dus gy,

oh

விட்டு

தான் பிரிந்திருக்க துயரமேலீட்டால்,
ore.
HIST ID
அஞ்சாத வீரமும் One ae
எதற்கும்
,
உறுதியும்
மன.
களரச் செய்யும் என்பது* வன்மைக்
நிலை
ருக்
மக்கட் பாசம்
களியானை மன்? என்ற கொடரால் விளங்கவைதத தாகும்,
பிஃழ்.

மனந்டுங்கி

வெய்தயிர்த்துப்.

aL மக்களைமுன்

சண்டு

2, புக்கெடுத்த

வாமப் புயத்தனேத்த._-மக்களைகர்,

்

ae

8, என்மக்கள் போலிருந்இர் யார்மச்கள் நீரென்றான்.

(தல்

மன்ன னிடதத்தார் வாழ்வேந்தன் மக்கள்யாம்
அன்னைதனைக் கான்விட் டவனேக--இந்நகர்க்கே

970.

வாழ்கின்றோே மெங்கள் வளநாடு மற்ரருவன்
ஆள்சின்ரு னென்ரு ழுது.
(௮து

கேட்ட

* யாம் - நாங்கள், நிடத தார்

அக்குழந்தைகள்),

மன்னன் -கிடத நாட்டினாக்கு அரசனும், வாழ் வேந் தன் - வாழ்விற்
சிறந்த
வேற் கனுமான -நளச்சக்கரவர்தீஇயின், மக்கள்- மக்கள்
ஆவோம் ; அவன் அன்னை தனை கான் விட்டு ஏக- அவ்வேந் தன்
எங்கள்

காயைக்

காட்டில்

தனியே

நகர்க்கு ஏ வாழ்கின்றோம்- இந்த
வசித்து வருகின்றோம் ;

விட்டுப் பிரிந்து

நகரத திலேயே

எங்கள் வள

செல்ல,

நாங்கள்

நாடு-ஏங்களது

இ

இருந்து

வளம்

பொருந்

இய நிடத நாட்டை, மற்றொருவன் - வேறு ஒருவன், ஆள்கின்றான் இப்பொழுது ஆண்டு வருகின்றான்? என்றார் அழுது - என்று
அழு கவண்ணங கூறினர்.
- நிடதத்தார் வாழ் வேந்தன் -நிடத நாட்டினர் இன்புற்று வாழ

ட்

es அரசாண்ட

ேவேந்தனான

நளன்

என்னலும்

ஒன்றும்,

இக்

ககர்க்கு : உருபு மயக்கம். மற்றொருவன் ஆள்கின்றான் என்றது,
அவன் பெயர் சொல்ல விரும்பாததைக் குறித்தபடி. . என்ளுர்
அழுது கம்

தாய்

காணிற்

பிரிந்து

தனியே

தம் தந் தயைக காணாத துயரும், தாம்
தில் வாழ்ந்துவரும் துயரும் தம் உ
மேலிட வருந்திக கூறினர் என்க,
.

இம்,

வருந்திய

துயரும்,

நாடிழந்து வேறு இடத்
பூக அக. அழுகை

1. மன்னியலம் வேனளன்றன் மச்கன்யாம் வல்வினையால்;
2. ௮ன்னைகனைக் காட்டி லவன்றீக்க__இக்ககறில்,

8. னென்று ரயர்ந்து..

் .
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9, கலிநீங்கு காண்டம்

9811.

898

ஆங்கவர் சொன்ன வுரைகேட் டழிவெய்தி
நீங்கா வுயிரோடு நின்றிட்டான்--பூங்காவின்
வள்ளம்போற் கோங்கு மலருந் திருநாடன்
உள்ளம்போற் கண்ணீ ருகுத்து.

்

=

பூம் காவின்- பூஞ்சோலைகளில்,
வள்ளம்
போல் கோங்கு
மலரும்- கிண்ணங்கள் , போலக்
கோங்கு அரும்புகள் மலர்ந்து
விளங்கும்,

இரு

நாடன் - அழகிய

நிடத

நாட்டையுடைய

களன்,

ஆங்கு அவர் சொன்ன உரை கேட்டு- அவ்வாறு அக் குழந்தை
கள் அழுது மொழிந்த துயரச் சொற்களைக் கேட்டு, உள்ளம் போல்
கண் நீர் உகுத்து - தன் மனம் உருகி அழிவதுபோல் கண்ணீரை

யுஞ்

சிந்தவிட்டுக்கொண்டு, அழிவு எய்.தி- உடலும் சோர்வுற்று,

நீங்கா உயிரோடு - போகமாட்டாது
தத்்களிக்கும் தன் உயிரை
ஒருவாறு தாங்கிக் கொண்டு, நின்றிட்டான்
- செயலற்று நின்று
விட்டான்.

ஆங்கு: அவ்விடத்து
ஆம்.

அல்லது

நின நிட்டான் : இடு;

அப்பொழுது

துணைவினை.

என்னலும்

வள்ளம் - இண்ணம்;

(பெருங், 7:88 : 70. கம்ப, பால. உண்டாட்டுப் : 6). கண்ணீர் உகு
வது- உள்ளக் துயரை அறிவிக்கும் மெய்ப்பாடாகும்,
கோங்கு
மலர் உட்குழிந்து விளங்கும் ஆதலின், Serene hes உவமிக்கப்

பெற்றது.
பி-ம்.

1.
8.

மொழிகேட் டழிவுற்று; டயச்கற்று;
வெள்ளம் போய்ப் பள்ளம் மிதக்குர் திருமாடன்,
புன்னை மலருந்.

வன்மம் ச

4. வெள்ளம்போறழ் கண்ணீர்விழ, உள்ளம்போற் சண்ணீருக.

372.

உங்க எரசொருவ னாளநீ ரோடிப்போந்
திங்க ணுறைத லிழுக்கன்ர--செங்கை

வளவரசே யென்றுரைந்தான் மாதவத்தாற் பெற்ற
இளவரசை நோக்கீ யெடுத்து.
(வாகுகனான

பயனால்
அந்த

வள்

நளன்),

பெற்றடைந்த,
இக்இரசேனன்

அரசே- சிவந்த

ஒருவன்

மா

இள

எனனும்

தவத்தால்

அரசை

இளவரசனைப்

கைவலியுடைய

ஆள - உங்களுடைய

பெற்ற- பெரிய

நோக்கி- தன்
பார்த்து,

தவப்

மகனான .
6 செம் கை...

அரசனே/ உங்கள் ௮7௬

அரசாட்சியை

வேறு

ஒருவன்

பற்றிக்கொண்டு ஆட்சி செய்துவர, நீர் ஓடி. போந்து- நீங்கள் அவ
விடம் விட்டு ஓடி. வந்து, இங்கண்- இவ்விடத்து, உறைதல் -

அடைந்து தங்கியிருப்பது, இழுக்கு: அன்றோ.உங்கள் பெருமைக்குக்

நளவெண்பா

.

324

உரைத்தான்- என்று

எடுத்து

என்று

அல்லவோ 2?

குறைவு

ட.

அவன் மனத்திற் படும்படி எடுத்துக். கூறினான்.

இழிவுப்
எதுகை

என
ஒருவன்,
அயலான்
ஒருவன் - அற்பனான
ண்;.
:.இ.க
்
இங்கண
து.
யுணர்த்தி நின்ற
பொரு

1D

BIDS SUBD

GUS

கைவலி

- செம்மையான

. அரசே

வள

செங்கை

இழுக்கு - தாழ்வும் ஆம்:

ஙகரமாய்த் இரிந்து.

நோக்கி sar

இங்கணுறைதல்

9. இங்க ணுறைவ
ணோடிப்போய்.
ன்.
ரைத்தா
கென்று
்க்
வளவரசர
8.

3,

- G-b

என்று

இழுக்கன்றோ

றன்மை
ட்

வள்ளற்
ன்

வளம்,
இடித்துக் கூறியதும் ஆகும்; செங்கை
ட
யைக் குறிப்பதும் ஆம், :

அரச

அமைந்து

தஇிழிவன்றோ.
|

(56)

:

873. நெஞ்சாலிம் மாற்ற நினைந்துரைக்க நீயல்லா

தஞ்சாரோ மன்ன ரடுமடையா--எஞ்சாது
தீமையே கொண்ட சிறுதொழிலா யெங்கோமான்

:

வாய்மையே கண்டாய் வலி.
கேட்ட

வது

செல்வன் அவனை

௮வ்வரசிளஞ்

கோக),

* அடு

-குறையாது,
- மையா -சமையற்றொழில் . புரிவோனே 1. எஞ்சாது
ொண்ட,
மேற்க
:
ே
குற்றம
"இமையே. கொண்ட - பாவம் அல்லது
ல் இ
கெஞ்சா
/
சிறு தொழிலாய - தாழ்க்த தொழிலை யுடையோனே
இவ் வார். ததைகளை
“மாற்றம் நினைந்து உரைக்க- மனத்தினால்
சொல்ல,

“எண்ணிச்

நீ

- உன்னை

அல்லாது

அல்லாமல்,

-

மன்னர்

? எம்
- அஞ்சாரோ - அரசர்களும் சொல்லப் பயப்பட மாட்டார்களோ
ை
உண்ம
௩களனது, வாய்மையே
கோமான் - எங்கள் அரசனான
க்கு உறுதி அளிப்ப தாகும்,
்
- எங்களு
கண்டாய
வலி
நெறியே,
=
,
இதனை நீ ௮.நிவாயாக 7? (என்னு கூறினன்),
ாக

பொருக
அஞ்சாரோ: வினா; அஞ்சுவர் என்ற உடன்பாட்டுப்
. இமையே : ஏகாரம்

_ பிரிநிலையாகிய
- இமையே

என்ற

மன்னர் :மன்னரும்

குறிப்பது.

தனி

தேற்றப்

பொருளையும்,

உயாவுப் பொருளையும்

. உம்மை...

தொக்கது;

வாய்மையே : ஏகாரம்

உணர்த்தி

நின்றன.

கொண்ட சிறு 'தொழிலாய் என்றது. மடைத்தொழிலும,

-தோரோட்டுக் தொழிலும் இழிந்த தொழில்களாகக் கருதும் வழக்கு
ட்
அத்
-கோக்கி என்க.
ப
1. நினைந்துரைத்தாய். 2
் 'செங்கோலான்.
திலாய
9றுதொ
பூண்ட
யே
3. ,திமை

பி

ன
pee

:
wes, HALE

4

. 4, கண்டாய் வழக்கு,

ie
A

ES

ள்

8.

கலிநீங்கு காண்டம்

395:

974. எந்தை கழலிணையி லெம்மருங்குங் காணலாம்: ”:!:
கந்து ௭ளியுங் கடாக்களிற்றின்--வந்து - as!
பணிமுடியிற் பார்காக்கும் பார்வேந்தர் ப்ட்

:
ae

மணிருடியிற் றேய்ந்த ab
(மேலும்), Goபணி முடியில் பார் காக்கும் - ஆதிசேடன் என்னும்
பாம்பின் முடி.யின்மீ து உள்ள இப்புவியைக் காத்து ஆட்சி புரியும்,
பார் வேந்தர்- உலக மன்னர்கள், கந்து சுளியும் கடா களிற்றின்
வந்து- கட்டுத் ,தறியைக் , கோபித்து ஓடி.த்தெறிய வல்ல மதயானை
களின் மீது ஏறி வந்து (வணங்கும்போது), தங்கள் மணி முடியில்
தேய்ந்த வடு- தம்முடைய. இரத்தினங்கள் பதிக்கப்பெற்ற கிரீடங
களால் தேய்ந்து உண்டான தழும்புகள், எந்ைத கழல் இணையில். எங்கள்

தந்தையாகிய

நளசசக்கரவர்த்தியின

வீரக்கழல்கள்

அணிந்த பா தங்களில், எ மருங்கும்-எப்பக்கங்களிலும், காணலாம்இருப்பனவற்றை யாரும் பார்க்கலாம்” (என்று கூறினன் இள

வரசனான

இந்இரசேனன் என முடிக்க),

பூமியை ஆகிசேடன்
கதூங்குகின்றது என்பது

அரவக்

கொரு கலைப்

யால் 3

(கம்ப.

ப

எனனும் பாம்பு தன் முடிமிது
.நம் புராணக் கொள்கை,

பாரம்?

ஆரணிய

:68);

கொண்டு
:புவியோ

(ஒளலையார்); , * அரவாகிச்
கம்ப.

பால

ம்.

சுமத்தி

திருவவதாரம் ; 85.

நளன், அரசர்கள் நாளும் வந்து வணங்குவதால் அன்னோர் மண்
முடிகள் பட்டுத் தேய்ந்த வடுக்களையுடைய பாதத்தவன் என்பகாரம் 7
நளனை, * ஒன்னலர் மணிமுடி யுரிஞ்சுந் தாளினான் ? என (நைடதம்
நகரப் :89) கூறுவதும் காண்க; மேலும், ஒப்பு : * கோவுடை நெடு
மணி

மகுட.கோடியால்,

சேவடி

யடைந்தபொற்

கழலுக் தேயுமால் ?

(கம்ப. பால..அரசியற் : 8) ;
மாந்தையிலே வாழும் மகுடத் இயாகியுனக
கேந்துந்' தழும்போ விரண்டுளவால்--வேந்
தர்
முடி.ததழும்புன் காலிலே முத் தமிழோர்க் கயம்

படிமும்புன் கையிலே பார் ??

(தனிப்பாடல்)

கம்ப. ஆரணிய : 559. முத்தொள்ளாயிரம் 67 என்பனவும்
நோக்கத் தக்கன.
பி-ம்,

8. பார்தாங்கும் ; பார்லேந்தர் தாழும்.
4.

தேய்த்த

வடு,

பட்ட

வடு,

.

இங்கு ஒப்பு
டல்
த்
(68)

..

396.

நளவெண்பர்

975. மன்னர் பெருமை மடைய ரறிவரோ

உன்னை யறியா துரைசெய்த--என்னை

முனிந்தருள லென்று முடிசாய்த்து நின்றன்
கனிந்துருகி நீர்வாரக் கண்.
© (peor oor ir
நோக்கி),
நளன்
(அவ்விளவர சனை . வாகுகனான
்களை
்புக
சிறப
ய
ுடை
அறிவரோ - அரசாகள
porwr
பெருமை
என்ற
்
்டார
யமாட
(அறி
ோ 9,
் மடைத் தொழில் செய்பவர் அறிவார

மை
அறியாது உரை செய்,த என்னை - உன் பெரு
படி) * உன்னை
க்
த்து
அருளல் - கோபி
முனிந்து
என்னை,
பேசிய
அறியாது

உருகி கண் நீர்
வேண்டாம்,” என்னு சொல்லி, கனிந்து
கொள்ள
ம்
நீர். பெருகி
ன்னு
ளினி
வரர - தளர்ந்து மனம் உருகித் குன் கண்க

வர மூடி சாய்த்து நின்றான் - தன் தலை வணங்கி நின்றான்.

டு
மடையர் என்பது இங்கு சமையல் செய்வோர் என்பதோ
ட்
க்
ழி
தலாக
அறிவில்லாத மூடர் என்ற பொருளும் பட இரட்டுறமொ
வரோ

உரை
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மடை - சோறு,

கூறியதாகும்,

அறி

காண்க,

- ஓகார வினா எ.இர்மறைப் பொருளது, முனிந் தருளல் - முனி

முற்று. அல் யாக என்னும் பொருளில் வந்த வியங்கோள் வினை
ல் பாராட்டு
ல்சொ
விகு.இ இங்கு எதிர்மறைப் பொருளது) * பயனி
்துருகி கீர்
ல.
கனிந
.மகனெனல்? (குறள். 198) என்நமையபோ
வானை

பெருந்தன்மையையும்,
மக்களது
வார கண். தான். தன்
ம
இப்பையும் கண்ட
ள்ள
பெரு
பால். அவர்கள் கொண்டு
கான் அறியாது

கூறிய மொழிகளுக்கு

அன்பு

மக்கள்பால்

பெருக்கெடுத்து
தா
வடைக்குக்

மீதூரப்

வெளிப்பட்டது.
ழார்வலர்,

மனம்

பெறவே,

புன்கணீர்

இஃது

வருந்தியதோடு,

கண்ணீர்

* அன்பிற்கு

முண்டோ

பூச ரும்?

(குறள். 71)

என்ற

என்னலாம்.

8. முடிதுளகஇ நின்றான்.
வுரைசெய்தேன்.
்
ுருகிக
கணிந்தருளிக்
கலும்ந்த,
கண்ணீர்
4, கணிந்த

3

கலுழ்ந்து.

16.

அம்

அவனுக்குக்

பொய்யாமொழிக்கு ஏற்ற ஓர் எடுததுக்காட் டாயிற்று
பி-ம்,

தன்
களன்,

-. இச்செய்தியைக் கேட்ட தமயந்தியின் துயரம்
கொற்றக் குமரனையுங் கோதையையுந் தான்கண்டு
மற்றவன்கு ஒங்குரைத்த வாசகத்ைத--முற்றும்
மொழிந்தாரம் மாற்ற மொழியாத முன்னே

அழிந்தாள் விழுந்தா எழுது.

கண்ணீர்
(59)

8. கலிறீங்கு காண்டம்
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(முன் அனுப்பிய சேடியர் தமயந்தியிடம் வந்து) அவன் - அந்த
தொழில் செய்து கொண்டிருந்த வாகுகன், கொற்ற குமர

மடைத்

னையும் -(மன) வலிமை கொண்ட மைந் தனையும், கோகதையையும் புதல்வியையும்,
கண்டு- பார்த்து,
மற்று - அதன்மேல், அவன்
ஆங்கு உரைத்த வாசகதைக- அந்த வாகுகன் அங்கே பேசிய
பேச்சுக்களை, முற்றும் மொழிந்தார் -முழுவதும் கூறினார்;

௮ மாற்

றம்
மொழியாத
மூன்னே - அந்த வார்த்தைகள்
FC Fig wir
சொல்லி முடிக்கும் முன்னமே, அழிக்தாள் - (கமயக்இ)
உணர்வு
அழிக்தவளாகி, அழுது விழுந்தாள் - அழுதுகொண்டு கீழே விழுந்
தாள்.

கொற்றக் குமரன் - அரசகுமாரன் என்னலும் ஆம், மற்றவன்
தான் - இதில் மற்று, கான் என்பன அசைகள், அழிந்தாள், விழுக்
தாள் : அழிக்தாள் என்ற வினைமுற்று எசசப் பொருளில் நின்றது.
பி-ம்.

2, வாசகமும்-மாற்று.
4.

3877.

3. மொழிலவதற்கு முன்னே,

விழுந்தா எயர்ந்து.

ள்

(60)

கொங்கை யளைந்து குழறிருத்தீக் கோலஞ்செய்
அங்கை யீரண்டு மடுபுகையால்--இங்ஙன்
க௫கியவோ வென்றழுதாள் காதலனை முன்னாள்

பருகியவேற் கண்ணாள் பதைத்து.
காதலனை முன் நாள் பருகிய வேல் கண்ணாள் - தன் காதலனா
இய நளனது அழகை பிரிவதற்கு முன்னாட்களில் தன் கண்களால்
பார்த்துப் பருகுவதுபோன்ற
மகிழ்ச்சியடைந்த
அ.தக்தமயக்து,
பதைத்து- இப்பொழுது

இருந்த

உருவ

வேறுபாட்டைக்கண்டு

மனம் பகைத்து வருந்து, ௫ கொங்கை அளைந்து- வாசனைப் பொருள்
காக் குழைத்துக் தடவி, குழல் இருத்தி- என் கூந்தலை வாரி,
கோலம்செய்- அழகு
படுத்திய
௮ம்
கை இரண்டும் - அழகிய
உமது

கரங்கள்

இரண்டும்,

ஏற்பட்ட புகையினால்,
யூற்றனவோ??

அடு

புகையால் - சமையல்

இங்ஙன் - இவவிதம்,

என்று அழுதாள் - எனக்கூறி

வேலையில்

கருகியவோ - கருமை
வருந்தி

அழுதாள்,

கொங்கு - மணம் : * கொக்கு விம்மு பூங்கோ)த *: (சீவக, 2680)
அடுபுகை - அடுதல் - சமைத்தல், இங்ஙன் - இங்கனம் என்பதன்
இடைக்குறை ; 564. காதலனை முன்னாட் பருகிய வேற்கண்ணாள்)
உய்ஞ்சு

கரையேற

“வொட்டுங்கொல் ? என்னும்

(99)

செய்யுளால்

—
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வ டடம

நன்கு விளங்குவது காண்க,
பருகிய
வேற்கண்ணாள் : வாயின்
செயலான பருகு தலை இங்குக் கண்களுக்கு ஏற்றிக் கூறியது இலக்
கணை என்பர்) நாற்றங் கேட்டலும் இன்ன நயப்பதோர்? (கம்ப. பால.
, தாடகை, வதைப், 64) என்று,

கேற்றியதையும்,

செவிக்குண

காசியின் par 50 Op PosF

வில்லாத

போழ்து?

செவிக்

(ருறள். 412)

வயிற்றிற்கு உனவளிப்பதுபோலச் செவிக்கு உணவாகக் கேள்வி
யைக் Fa MU FID ஒப்பு
நோக், HS; ? இனி, காதலனைப் பருகியது

எனப்து காதலன
es ஆகும்.
பி-ம்.
eG

்

as

அழகைப் ல.
:
er

கொங்கை வருடிக்

9, _றங்கெ,

எங்கள்

ன். க்
=

MERGERS; ;

தத்தத்

இலக்

பூவணியும்,

4. கண்ணாள் பரிந்த.

(61)

உள்ள நிலைமையைத் தமயந்தி தன் தந்தைக்கு அறிவித்தது
378.

மற்றித் திருநகர்க்கே வந்தடைந்த மன்னவற்குக்
கொற்றத் தனித்தேருங் கொண்டணைந்து--மற்றும்

மடைத்தொழிலே செய்கின்ற மன்னவன்கா ணெங்கள்
கொடைத்தொழிலா ஜென்குள் குறித்து.

மற்று-இதனபின் * இ திருககர்க்கெ - இக்.த அழகிய குண்டின
புரியாகிய நகரததஇற்கே,
வந்து அடைந்த
மன்னவற்கு - வந்து
சேர்ந்துள்ள. இருதுபனன
மனனனுக்கு, கொற்ற தனி தேரும்
கொண்டு.௮ணைந்து- வெற்றிதரும் ஒப்பற்ற தேரையும் செலு,த.இக்

கொண்டு இங்கு அடைந்து, மற்றும் -மேலும், மடை தொழிலே
“செய்கின்ற- சமையல் தொழிலையே செய்கினற,
மன்னவன்- அர
சனே, எங்கள் கொடை
தொழிலான் - ஈகையைக் தன் கொழி
லாகக கொண்ட எங்கள் நளமன்னன் ஆவன 7? என்றாள் குறித்து என்று குறிப்பிட்டு உறுஇயாயத் Peer கூறினாள்.

முன்னர்

உளள

மற்அு என்பதை

உளர், ' இருககர்க்கே, மடைத்

“ஈற்றேகாரங்கள்
களன் கொடைத
19-ம்.
.

அசையாகக்

தொழிலே

தேற்றப் பொருளன.
தொழிலான்; 540, 567.

கொண்டாரும்-

என்பனவற்றில்

உள்ள

காண் : முன்னிலையசை,

2, தனி௫கெடுந்தேர் கொண்டனைந்து- மாற்றும்,
3,

மடைத்தொழிலாய்

4,

கொடைததொழில

வாகுவனாய் வந்தவன்றா னெங்கள்,
னென்ருள் குறைந்து3 குலைந்து ,

(64)

oe கலிநிங்கு காண்டம்
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வீமராசன் நளளைத் தோற்றத்தால் அறிய முடியாது வாக்கிறல் அறிந்தது

979.

போதலருங் கண்ணியான் போர்வேந்தர் ரூழப்போய்க்
BISA SAT STE eed, கண்ணுற்ருன்--ஓதம்
வரிவளைகொண் டேறும் வளநாடன் றன்னைத்

தரிவரிதா நீன்றான் Nossa.

போது அலரும் கண்ணியான்-அரும்புகள் மலரும் மாலையணிந்த
வீமராசன, போர் வேந்தர் சூழ போய் - போர்த கொழிலிற் நேர்ந்த

அரசர்கள் பலர் தன்னைச் சூழ்க்துவரச் சென்று, காதலி தன் காத
லனை - தன் அன்பிற்குரிய குமாரியான அமயந்குமின் காகற் கணவ
னான நளனை, கண்ணுற்றான் - பார்க்கதான் , (பார்த்ததும்) ஓகம் வரி

வளை

கொண்டு ஏறும் - அலைகள் பல கோடுகள் போன்ற
சழிகளை
யுடைய சங்முகலா வாரி எடுத்துக்கொண்டு கரைமீது ஏறிவரும்,
நீர் நாடன் கன்னை - கடல் Sir சாந்த நிடத நாட்டரசனான நளனை,

தெரிவு
௮ரிதா
தஇகைத்து நின்றான் - அடையாளம்
கொள்வது முடியாமல் மயங்கி நின்றான்.
போது - மலருக்கருணத்தில் உள்ள அரும்பு.
ஓ.தம் - பலபொருட்

ab SH;

டிரிசொல் ; இங்கு

“கடலோதங்

தாதி : 76);

காலலைப்ப ?

அலை

தெரிந்து

கண்ணி - மாலை,

எனனும்

பொருளில்

(பொய்கையாழ்வார் முதற்றிருவந்

*ஓ.தம் தொகுத்த வொலிகடற்றண் முத்தம்? (ஐந்திணை

யைம்பது : 46).
பி-ம்,

1,

வறரிவளை கண்டேறும்,

(63)

860. செவ்வாய் மொழிக்குஞ் செயலுக்குஞ் சிந்தைக்கும்
ஒள்வாது கொண்ட வுருவென்ன--எவ்வாயும்
நோக்கினா ஷோக்கித் தெளிந்தா னுணங்கியதோர்
வாக்கினான் றன்னை மதித்து.
(வீமன்

கொண்டுள்ள

வாகுகனைக்

இந்த

உருவம்,

கண்டு),

வாய்

கொண்ட

செம்

உ௬-

இவன்

மொழிக்கும் - (இவன்)

வாயினின்று
பிறக்கும் சிறந்த சொறகளுக்கும்,
செயலுக்கும்இவன் செய்யும் மடைத் தொழிலுக்கும், ஓஒவவாது எனனா - பொருக்

இன தன்று என்று, எ வாயும் நோக்கினான்
- எல்லா விதமாசவும்.
ஆராய்ந்து பாரத தான்) நோக்கி- அவ்வாறு பார்தத அணக
யது ஓர் வாக்கினான தன்னை
- நுட்பமான ஓப்பற்ற பேட கலக
யுடைய அவ்வாகுகளை,
மதிதது- நளன் என்றே. இரமானிதது,
கெளிகங்தான் ... சந்தேகம் நீங்கித் தெளிவடைந் கான,
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வாக்கினால்

சொல் 3

மதிப்பது)

(குறள்.

959).

‘ காட்டுங் குலத்இற்

விளங்குகன் நீ தன்று

வாக்கு- நுண்ணிதாகிய

நுணங்கிய

கருத்தமைந்த
கேள்விகளின்
கல்வி
சொல்லாலே
இவன்
“
,
இறத்து

அதுமன்

வாய்ச்

பிறந்தார்

இராமபிரான்
வாக்கு.
இவன் கல்வியின் சிறப்பு

இலக்குவனுக்குக

காட்டிப்

குறிப்பிட்டுக்

பாராட்டியது நோக்குக) கம்ப. கிட்கிந்தா: மராமரப்: 80. நுணங்கு

உடைய
தலாவது: கூர்மையும் வளைந்து கொடுக்கும் தன்மையும்
ரிருவரு
ின
நோக்க
379);
(குறள்.
*
* நுணங்கிய கேள்வியர்
தா.தல்.

நுணங்கு கேள்வியார்? (கம்ப. ஆரணிய 2 1150).
பி-ழ்,

்
திருகசைக்குஞூ செய்கைக்கும்ஃ
2. வுருவமென.
3. நோக்இனா னோகத் தெளிந்தா, னடங்கஇனான்.

1.

வீமராசன் நளனைத் தன் உருக்காட்ட

991.

வேண்டியது

(64)

.

பைந்தலைய நாக பணமென்று பூகத்தின்
ஐந்தலையின் பாளைதனை யையுற்று--மந்தீ
தெளியா திருக்குந் தீருநாடா வுன்னை
ஒளியாது காட்டூன் னு௫.

(வீமராசன் வாகுகனை நோக்கு), “மந்தி - பெண் குரங்கு, பூகது
இன் ஐம். கலையின் பானா தனை - கமுக மரத்தின் தகடுபோல் அகல
மாய் உள்ள பாளையை, பைம் தலைய - பசுமையான கலையையு/டைய,
நாக பணம் என்று ஜயுற்று-நாகப் பாம்பின் படம் என்று சந்தேகங்
கொண்டு, தெளியாது இருக்கும் - மனம் தெளிவுரறாது அஞ்சி ௮ம்
மர.த்இன் மேல் ஏறாமல் இருக்கும், 'இருகாடா - வளஞ் சிறந்த சிடத
நாட்டையுடைய அரசனே / உன் உரு ஒளியாது - உன் உருவை
காட்டு
எங்களுக்குக்
காட்டு-உன்னை.
மறைக்காமல், உன்னை
வாயாக? (என்றான் என்றபடி).
பூகம் - பாக்கு மரமும் ஆம். ஜம்.தலை; ஐம்மை
4 தலை ; ஐம்மைSED
ayo (Qi); ஜக்கலை என்பகுற்கு அழகை தலை எனறும்,
குறுகிய தலை எனறும் பொருள் கொண்டாரும் உளர், மந்தி, பூகதி
Boor பானையை நாககு இன படம் என்னு எண்ணி அஞ்சித் தெளியா
இருக்குக் இருநாடா
யாது

ளமை

அஞ்சி

என்றது,

இருக்கின்றோம்

நாங்கள்
என்ற

உன்

தெளி

உருவக்தைத

உட்பொருளும்

அமைந்துள்

காண்க.
பிம்,

2. ஐந்தலைய.

9௨ திருமாடர் கோவே,

திருநாடா ரொம்ம

ne

(65)

8, கலிரீங்கு
நளன்

382.

கார்க்கோடகள்

தந்த

காண்டம்

ஆடைகளை

331

யுடுத்ததும் சய

உருப்பெற்றதும்

அரவரசன் ரன்கொடுத்த வம்பூந் துகிலின்

ஒருதுகிலை வாங்கி யுடூத்தான்--ஒரு துகிலைப்
போர்த்தான் பொருகலியின் வஞ்சனையாற் பூண்டளிக்கும்
கோத்தாய முன்னிழந்த கோ.
(அவ்வாறு

வீமன

கேட்டுக்கொண்ட

தும்), பொரு

கலியின் வஞ்

சனையால் - பகைமை கொண்ட கலிபுருடனின் வஞ்சகக் கொடுஞ்
செயலால், பூண்டு அளிக்கும் - தனக்கு உரிமை பூண்டு அன்புடன்
ஆண்டுவக் ௪,

கோ

சூதாட்டத்தில்
கொடுதத-

தாயம் - அரசுரிமையை,

இமநக்த

பாம்பரசனான

அரசனான

கார்க்கோடகன்

௮ம் பூம் துலின-அழகானவும்
ஆடைகளுள்,

எடுத்துத்

ஒரு

தன்

களன்,

துகிலை

முன் இழந்த

அரவு
முன

கே௱- முன்

அரசன்

தான்

தனக்குக்கொடுதத

பூப்போல் மென்மையுள்ளனவுமான

வாங்கி உடு.த காண்

அரையில்

- ஓர்

ஆடையை

உடுதகுிக்கொண்டான்;

ஒரு துலை

போர்க தான் -மற?யுர் ஆடையை

மேலே

போர் கதுக்கொண்டான்.

நளனுக்கு அரவரசன அடைகள் அளிக்குது) 898, 229. ௮ர
வரசன் நளனுக்கு முன் கொடுத்தது ஒற்றை ஆடையே எனவும்,
இங்கு இரண்டு ஆடைகள் கூறப்பெற்றமை எவவாஹது பொருந்தும்
எனவும் மயங்கினாரும் உளர், ஒற்றையாடை அளிப்பது நம்மனோர்
வழக்கன்று)
இரட்டை ஆடைகள் அளிப்பதே மரபும் மரியாதை
யும் ஆகும்.
ஆதலால் கார்க்கோடகன நளனுக்கு இரண்டு ஓன்று
சேர்ந்த
ஒரு
பாலதாம்.
பி-ழ்,

889.

ஜோடி.

துலே

1.

வம்பொற் றுகலின்.

9.

போர்த்தா

கொடுத்தான்

எனக்

கொள்ளற்

னிருங்கலியின் வஞ்சனையரற (pont gare

மிக்கோ னுலகளந்த மெய்யடியே சார்வாகப்
புக்கோ ரருவினைபோற் போயிற்றே--அக்காலம்
கானகத்தே காதலியை நீத்துக் கரந்துறையும்
மானகத்தேர்ப் பாகன் வடிவு.

(அவ்வாறு களன்
காதலியை
முன்னம்,
மனைவியைக்

ஆடைகளை
கானகத்தே

காட்டிடையே

விட்டுத

அணிந் தவடன), ௮ காலம்- தன் அன்பிற்குரிய
நீத்து
துறந்து,

கரந்து உறையும்-

- குதிரை
உருமாறி வ௫த்து வந்த, மான் அகம் தேர்ப்பாகன் வடிவு

்.
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களத் தன்னிடம் பூட்டப்பெற்ற 0 தர்ப்பாகனான வாகுகன் உருவம்,
உலகு அளந்த
மிக்கோன் - இரிவிக்கிரமனாய் உயர்ந் இருமாலின,
மெய் அடியே -உலக
முழுவதும் ஓரடியால் அளக்க
என்றும்
கெடாத ஸ்ரீபா தங்களையே, சார்வு ஆக - தமக்கு ஒரு பற்
அருவினை
்
அக்கோடாக, புக்கோர் - போய்ச் சரணடைந்கோரதம்,

பெருமை

போல் - இராத வினைகள் நீங்குமாப்
ஏ:ஈற்றசை,
விட்டு நீங்கியது.

போல்,

போயிற்று - அவளை

இரடியில்
முழுவதும் தன்
மெய்யடி - உலகம்
உலகளந்த
து;
ள '
தேற்றப்பொரு
ஏகாரம்
:
மெய்யடியே
இருவடி,
அடக்கியளந்த
பண்
அக்காலம்
என்பதாம்.
அ௮.காவது, வேறொரு காட்டமுமினறி
டநிசுட்டு; (பிங். இனி, மானகததா என்ப, மால் நக தோர்
போன்ற
மலை
பெரிய
எனக்கொண்டு,
கொள்ளலும் ஏற்கும்) நகம் - மலை) இது
கல்

விகாரம்;

நகாஇராஜன்

என

தேர்
நாகம்

பொருள்
எனப்
என்பதன் குறுக்

இமயமலயைக்

கூறுவதும்

காண்க, கலி நளனை முன் அடைந்தபோது, * நாராயணாய ஈமவென்
றவனடியைச் சேராரை வெந்துயரஞ் சேர்ந் தாற்போல் :? (199) என்
ற.தற் கணெங்கக் கலி அவனை
விட்டு நீங்கும் .இவவிடததும் “மிக
கோ னுலகளக்க...போயிற்ேே? என்று கூறுந் இறத்தால், திருமால் '

இருவடிகளைச்

சாராதார்

அடையுக்

துயர்களையும், சார்ந்தோர் தம்

வினைகள் நீங்கி அடையும் நலனகன்ையும்,
வும், கோமுகமாகவும் கூறி ஆசிரியர், தாம்

சிதையாப் பகதி மேம்பாட்டை

முறையே
எதிர்முகமாக
இருமாலிடங் கொண்ட

இச்சரித்திரத்தில்

இவ்விரு

ஏற்ற

இடங்களில் நிலைநாட்டியுள்ளமை ஜாந்து உணர த் தக்க தாகும்.
பி-ம்,

1.

சார்வாஇப்,

3,

புக்கா ரருவினை; நிருவின்போற்; போந்ததே.

நளன் மக்கள், அவளைச் சுயவடிவிற் கண்டு

864,

மகிழ்ந்து

_ (67)

வணங்கியது

தாதையைமுன் காண்டலுமே தாமரைக்க ணீரரும்பப்
போதலருங் குஞ்சியான் புக்கணைந்து--கோதிலாப்
பொன்னடியைக் கண்ணிற் புனலாற் கழுவினான்
மின்னிடையா ளோடும் விழுந்து.

போது
அலரும் குஞ்சியான்
- நாள் அரும்புகள்
மலர்ந்து
விள கும் சிகையையுடைய இந்திரசேனன், காதையை முன் காண்
டலும்
- கன் தந்தையாகிய நளனைச் சுயவடிவுடன் தன்னெ இரே
கண்டவுடனே,
காமரை
கண் நீர் அரும்ப- தாமரை
மலரிதழ்

9. கலிநீங்கு காண்டம்
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(போன்ற தன் கண்களில் நீர்கோன்ற, மின் இடையாள் ஓடும் -மின
னல்

போன்ற

இடையடைய

என்பாளோடும்,

புக்கு

கன

தங்கையாகிய

௮ணைந்து- புகுந்து

(தன்

குழுவிக்கொண்டு, விழுந்து - கீழே விழுந்து, கோது
அஜயை - குற்றமற்ற (௮வன்) அழகிய பாதங்களை,

லால் - கன்
கண்களிற்
அலம்பினான்.

பெருகி

வழிந்த

இந்திரசேனை

குந் கையைகு)
இலா பொன்
கண்ணில் புன

நீரால்,

கழுவினான் -

போது -மலருந் தருணகத்து அரும்பு; 879, குஞ்சி - ஆடவர்
தலைமயிர், காண்டலுமே
: உம் எச்சப் பொருக கழுவிய இடைச்
சொல்:

ஏ-௮சை

நிலை,

பெரியோர்களைக் கண்டவிடத்து,

நமஸ்

கரித்து கால் கழுவ நீர் முதலிய உபசாரம் செய்யும் முறையை
இங்குக் கண்ணீர் புனல்கொண்டு
கழுவியகாகச்
இறப்பித்துக்
கூறப்பெற்றது.
கண்ணீராற் கழுவுதல்; 987, 942, கம்ப. Gurs.
குகப் : 29; ஆரணிய: 549,
பிம்.

1.

நீர் சொரியம், நீர் ததம்பத்.

2.

போய்ப்

பணிந்து

3. பொன்னடியிற்,

-கோதிலான்.

4, விழுந்த.

(68)

தமயந்தி நளனடியில் வீழ்ந்து வணங்கியது

985.

பாதித் துகிலோடு பாய்ந்தீழியுங் கண்ணரும்
சீதக் களபதனஞ் சேர்மாசம்--போத
மலர்ந்ததார் வேந்தன் மலரடியில் வீழ்ந்தாள்
அலர்ந்ததே கண்ணி ரவற்கு..
(தமயந்தி நளனைச் ,சுயவடிவிற்

கண்டதும்),

பாகு துகிலோடு -

நளன் அரிந்து 8ீதத ௮ப்பாதி ஆன
உடையோடு,
பாய்ந்து இழி
யும் கண்ணிரும்
- கீழே
பாயந்து
வழிந்தோடும்
கண்ணீரோடும்,

தனம்

சேர்

குளிர்ந்த

சத

வாசனைப்

களப

மாசும் - தனங்களின்

பூச்சோடு

கூடிய

முன்

பூசப்பெற்ற

அழுக்கும், போத - நீங்க,

மலர்ந்த தார் வேந்தர் - அலர்ந்த மாலையணியும் அரசனான அந் கள
மலர் அடியில் வீழ்ந்தாள் - தாமரை மலர்கள்போன்ற
னுடைய,
- அப்
- பாதங்களின்மேல் விழுந்து அழுது வணங்கினாள்; அவற்கு
- கண்ணிர் ததும்பிப
போது அக்களனுக்கு, கண் நீர் அலாந்தது
பெருக்கெடுத்து ஓடியது.
எ, ஈற்றசை. .
இதனால், தமயந்தி, நளனைப் பிரிந்தது Yao இது வரை,

தான்

, உடுத்திருந்க பா.தியாடையோடும், குளித்துக் தன்னைச் சதித்

.
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செய். துகொள்ளாமலும் இருக் தாள் என்பது

விளங்குவது

காண்க,

Quis For Gol அரண்மனை
மலும் அவள் தன் சற்றன்னையான Cs
(5809-ம்) பாடலா
யிலும் இக்கோலம் மாறாமலே இருந்தாள் என்பது

கவன
லும் விளங்குவது காண்க, இனி, சீ.காப்பிராட்டியார் அ௮சோ
* ஒரு சடையா௫ய

இல் சிறையிருக் தகாலை,

த்

குழலாள் 2? (கம்ப, சங்கர.

றன்றிவே றறியாள்?
959) எனவும், ! ஆவி Wis FIDO புனைவகொன்
் செய்கு,
எனவும் “தேவு தெண்கட லமிழ்துகொண் டனங்கவேள
சுந்தர. 510)
(கம்ப.
ாள்?
மெய்ய
ற
ஓவி யம்புகை யுண்ட$த யொக்கின்
இதனால்
ன.
தக்க
த
எனவுங் கூறப்பெற்றமை இங்கு ஓப்பு கோக்க
னை
கணவ
அருங்குல மகளான தமயந்தி தன்
அறக்கற்புடைய
ணாக்
அடையும் நிலையிற் கொண்டிருக்கு, SUT உடல் நலனும்பே
குவகெறியின் உறுதி
பி-ம்,

1.
5.
8.
4,

புலப்படுவது

காண்க,

பாய்த்தொழுகுங், போர்திழியும்

பண்மினாள்.

போதின்.
மலிந்ததோண் மன்னன்3 மலர்ந்ததேர் மன்னன்.
அலைந்ததே; அலைந்ததேன் ; கொங்கையா எளாங்கு.

(69)

தமபந்தியின் துயரநிலை

386.

வெவ்லிடத்தோ டொக்கும் விழியீரண்டும் வீழ்துயில்கொள்
அவ்விடத்தே நீத்த வவரென்றே--இவ்விடத்தே
வாரார் முலையாளம் மன்னவனைக் காணாமல்
"நீரான் மறைத்தனவே நீன்று,

வெம் விடத்கோடு ஓக்காம்- கொடிய விஷத்தை ஓத்த கான,
விழி இரண்டும் - கண்கள் இரண்டும், வீழ் துயில்கொள் - சோர்ந்து

அடங்கிய தூக்கம் கொண்ட,

௮ இடத்து ஏ- அந்த நடுக்காட்டினி

டத்திலே, நீத்த அவர் என்றே - விட்டுப் பிரிந்து அவரே இவர்
என்னு, வார் ஆர் முலையாள் - கச்சினால் நிறைந்து விளங்கும் தனங்
கயுடைய தமயந்தி, ௮ மன்னவனை காணாமல் - அந்த மன்னனான
நளனைக்

காணமுடியாதபடி,

இ

இடததத

நினறு - இங்கு,

குமயந்

இக்கும் நளனுக்கும் இடையே கடையாக நின்று, நீரால் மறைத்
தன - தன் கண்ணீரால் மறைத்துவிட்டன. எ: வியப்பை உணர்த்
தும் ஈற்று இடைச்சொல்,அசை நிலையும் ஆம்.

மகளிர் கண்களுக்கு
கடிமணம் :57)

அயோத்.

விழியிரண்டும் மறைத்தன

விடம்; கம்ப, பால, உண்டாட்டும், : 10;
சித்இரகூடப், : 56)

கலிங்கத்துப்: 48,

என

கமயந்து

முடிவு

செய்க,

களனைப்

2, கலிநீங்கு காண்டம்
பார்க்க

விரும்பினாலும்,

மறைத்துக்
மான

துயிலும்

காதலனான

அவள்

தடுத்தன.
ஆம்.

களனைக

விழிகள்

3365
காணவிடாமல்

விழ்துயில் - கன்

கேட்டுக்குக்

முன் கன்னிமாட தீதில் தூகனாக

கமயந்இி

கண்டு,

நீரால்

காரண
வந்த தன்

அவனைத் தழுவி

மகிழ

விரும்பிய விடத்து, நாணாக்தறி
அ௮வ&£ஈக்
தடுத்ததுபோல (99),
இங்கு அவள் கண்ணீர் அவனைக் காணவிடாது குடுத்தது என்று
கூறிய நயம் பாராட்டற் பாலதாம், மூன் நாணம் தடுத்தது, இப்

பொழுது

கண்ணிரால் துயரம்

அணி.
987.

வானவர் நளனை

கடுத்தது.

இது

தற்குறிப்பேற்ற

வாழ்த்திப் பூமாரி பெய்தது

(20)

உத்தமரின் மற்றிவனை யொப்பா ரொருவரிலை
இத்தலத்தி லென்றிமையோ ரெம்மருங்கும்--கைத்தலத்தில்

தேமாரி பெய்யுந் திருமலர்த்தார் வேந்தன்மேல்
பூமாரி பெய்தார் புகழ்ந்து.
(அப்போது வானில் நின்று) இமையோர் - தேவர்கள், இ தலத்
தில் - இப்புவியில், உத் தமரில் இவனை ஓப்பார் - மேலோரில் இந்
நளனை ஒப்பாக உள்ளார், மற்று ஒருவர் இலை என்னு - வேறு ஒரு
வரும் இல்லை என்று, தேமாரி பெய்யும் இருமலர் தார் வேந்தன்
மேல் - சேன் மழைபோலச் சொரியும் அழக மலர் மாலை அணிந்த
நளச்சக்கரவர்த்தியின்மீது,
எ
மருங்கும் - எப்புறமும்
சூழ்ந்து
கெண்டு,
கை தலத்தில் - தம் கைகளிற் கொண்ட,
பூமாரி - மலர்

களின் மழையை,

பெய்தார் - பொழிந்து புகழ்க் தனர்.

மற்றிவனை : மற்று
என்பதை
அசையாகக்
கொண்டாரும்
உளர். இலை : இல்லை என்பதின் இடைக்குலற, இமையோர் : இமை
யாத கண்களையுடைய தேவர், 5820இல் கூறிய உரையை இங்கு
தோக்குக, தே-தேன்; கடைக்குறை; ₹ தகீ ரளிக்தருகு செந்நெற்
கர் விலக்கும் மாநீர் நிடதததார் மன்? (892) என்றமை காண்க.
பிம்,

1.

உத்தமருள் மற்.

8. --கைத்தலத்தால்,

4. பெய்தார் புகுந்து.

கலி, நளனைத் தன்பால் வரம் கொள்ள

888.
ட

(22)

வேண்டியது

தேலியிவள் கற்புக்குஞ் செங்கோன் முறைமைக்கும்
|
பூவுலக லொப்பாயார் போதுவார்-காவலனே
்
மற்றென்பால் வேண்டும் வரங்கேட்டுக் தோல்றென்குல
முற்றன்பாற் பாரளிப்பான் முன்.
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அன்பால் பார் அளிப்
(அப்போது அங்குவக்.த சலி), முற்று உலகைப
் பாதுகாக்கும்

பான் முன் -முழுதும் நிறைந்த அன்பினால்
நளன் முன் வந்து, டுதவி இவள் கற்புக்கும் -உன் தேவியாகிய

.

 இந்தத் குமயக்இயின் கற்புகெறிக்கும், செம் கோல் முறைமைக்கும்

உலகில் - இந்தப் புவியினி
- யாரே (இனி) தோன்றக்
ார்
போதுவ
டத்து, ஒப்பாய் - டூநராய், யார்
காவலனே - அரசனே /
ி);
(ஒருவருமிலா் என்றபட
கூடியவர் ஆவா?
முறை

உனது

தவருத ஆட்சிக்கும், பூ

மற்று - இனி, என்பால் வேண்டும் வரம் கேட்டுக்கொள் என்றான் என்னிடம் நீ விரும்பும் வர,த)தக கேட்டுக கொள்வாயாக 7? என்று
கூறினான்.

யார் போதுவார் - யாரே போதுமான
என்னலும்
உளர்,

தகுதி

உடையவராவர் 2

மற்று : என்பதை அசையாக விடுக்தகாரும்
Gur giaim@ ; என்றமையால் உங்களிருவருக்கும்

அமையும்.

ஒப்பாயார்

ஒப்பு மூன்னும் இல்லை இனிப் பிறகும் ஒருவர் உண்டாகப் போவ
இங்கு நளன்முன் கலி வந்து வரமளித்த
இல்லை; என்பதாம்.
தனிச்சிறப்பு, அடுத்த 860 ஆம் செய்யு
லினா
தாகக் கூறும், இந்நூ
ளின் உரையில் குறிப்பாய் எடுத்துக் காட்டியுள்ளமை நோக்குக,
பி-ம்.

1.

தேவியிவன் கற்பென்னுஞ்

2.

லொப்பாரார்

5,

போதுவார்;

வரன்வேண்டிக்

@ztF
ஆவிமிக

சுடுமன்றோ.
நடுங்கி

யஞ்சினேன்.

:

ட

கொள்ளென்றான்.

௮

4. மூற்றன்பா னிற்பான்றன் ஞான்.
நளன்

989.

கேட்ட

வரம்

உன்சரிதஞ் செல்ல வுலகாளுங் காலத்து
மின்சொரியும் வேலாய் மிகவிரும்பி--என்சரிதம்
கேட்டாரை நீயடையே லென்ருன் கிளர்மணிப்பூண் :
வாட்டானை மன்னன் மதித்து.

இளர் மணி பூண் வாள் கான மனனன்-ஓனிவீசும் இர த் இனங்
களாலான ஆபரணங்களை அணிக் தவனும் வாளேந்திய படைகளை
யுடைய அரசனுமான களன், மதிகது-கலி கறியைத நன்கு ஆலோ
சித்து, (அக்கலியை நோக்க) மின் சொரியும் வேலாய் - மின்னொளி

யைப் பொழியும் வேல் ஏந்தியவனே ! உன்... சரிதம்: செல்ல
ஆட்சியான

காலம் நடைபெற,

வுலகத்தை ஆண்டு வரும் உன்
சிலையான

காலத்து,

என் சரிகம்

உலகு ஆளும்.

தெசை

உன் :-

காலத்து 8

அல்லது

கேட்டாரை -என்

உன்

இவ்...

கோசர

சரித்திரத்தை

:

நளவெண்பா

5

338

சலி-கலியாகிய

சனிபகவான்,

(களனை

நேர்க்), மின் கால்

அயில் வேலோய் -மின்னல் போன்ற ஒளியைப் பொழிகின்ற கூரிய
ஆட்சிக் காலத்
வேலையுடைய ௩களனே / என் காலத்து- எனது
ரத்தை விருப்
சரித்தி
உன்
இந்த
ை
இல், உன் சரிதம் கேட்டார
புடன் கேட்டவர்கள், யான் அடையேன் - நான் அடைந்து துன்
என்று,
புறுத்த மாட்டேன் ; மெய் என்று- இஃது உண்மை?
நல் காலின் - நல்ல குளிர்ந்த காற்றினால், மட்டு- தம்மிடம் உள்ள

பூசிப்படியச செய்யும்,

உரைக்கும் - எங்கும்

தேனை,

சோலை

வள

நாட்டை
நாடன் - சோலைகள் நிறைந்த வளம் பொருந்திய Bs
்து
கட்டுரைத
நின்னு,
மூன் நின்று - எஇரே
நளனது,
யுடைய
போனாண் - உறுதிமொழி கூறிச் சென்றான்.
நளன் வேல் ஏந்தியவன்; “மின் சொரியும் வேலான் ? (589);
என்பகுற்கு முன் (589) இல் கூறி
என்றது போல ; கேட்டாரை

யது போல இங்கும் பொருள் விரித்துக் கொள்க,
குறிப்பு :--இக்காலை, தேவர்கள் பூமாரி பெய்து

களனையும்,

தமயந் தியையும் கொண்டாடி வாழ்த இனர் என்றும், கலியும் அங்கு
வந்திருந்து வாழ்த்தி நளனுக்கு வரம் அளித்துச் சென்றான் என்

றும், அழகுற

மங்களகரமாகச்

முடிக்கு முறை,

மற்றைய

சரித.தைத

நளோபாக்யான

ஆசிரியர்

அமைத்து

ததிலும் நைடதத்துலும்

இல்லாத ஒரு தனிச் சிறப்பை இந்நூலுக்கு அளிப்ப காகும்.
பி-ம்,

1: உன்சரிதை சொல்லி.
2.

மின்காலும் வேலா

8. மட்டுறைக்குஞ்

யெனவிகும்பி

; நன்கரவி.

மட்டிறைகருஞு, தாரார் வளமாடன்.

(74)

வீமராசன் நளன் முதலியோர்க்கு விருந்தளித்தது

891.

வேத நெறிவழுவா வேந்தனையும் பூந்தடங்கண்
கோதையையு மக்களையுங் கொண்டுபோய்த்--தரது
புதையத்தேன் பாய்ந்தொழுகும் பூஞ்சோலை வேலி
விதையக்கோன் செய்தான் விருந்து.

காது
புதைய-(கீழே
உதிர்ந்து
உள்ளே புதைந்து மறையும்படி, தேன்

பாய்ந்து ஓடும், பூம் சோலை
சுற்றிலும்
வேலிகளாகக

டடக்கும்)
மகரந்தங்கள்
பாய்ந்து ஒழுகும் - தேன்

வேலி- பூக்கள் நிறைந்த சோலைகளைச்
கொண்ட,
விதய
கோன் -விதர்ப்ப

நாட்டரசனான வீமராசன், வேக நெறி வழுவா - வேதங்கள் கூறும்

முறையினின்றும்

தவரு,த

ஒழுக்கமுடைய,

வேக்தனையும்
- அரச

5. கலிநீங்கு காண்டம்
னான

ஈகளணையும், பூம் கடம்

போன்ற

விசாலமான

கண்
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கோகையையும் - தாமரை

கண்களையுடைய

தமயந்தியாகிய

பு.தல்வியையும், மகககயும் அவள் குழந்தைகளை
யும்
போய்- தன் அரண்மனைக்கு அழைத்துக்
கொண்டு
விருந்து செய்தான் - விருந்து செய்து உபசரி
க் கான்,
பூக் தடங்கண் - ௮அழூய
அகன்ற
கண் எனலும்

கோதை

:; உவமை

ஆகுபெயா;

கோதை

மலர்
தன்

கொண்டு
சென்று,
ஒன்றும்,

ளனபகுற்குாக்

கூந்தல்

எனப்பொருள்
கொண்டால்
சினையாகு
பெயராகும்.
காது
புதையத்தேன்...... பூஞ்சோலை வேலி விதையம்; விதயம்
 என்பது
எதுகை நோக்கத் இரிந்தது, மூன, பசுங் குவா
எரடித்கத ஈட்டி
கரையத் சேனூறுங் கடனாடன் ? (86) என்றதை ஒப்பு
நோக்குக,
சோலை
வேலி - சோலை
சூழ்ந்த வயல் நிலம் என்னலும் ஆம்)
வேலி - நிலம் (பிங்.)) «ered வேலியும் கழிஇய வைப்பு
ம்? (கம்ப.
பால. காட்டுப். : 19);

நிலங்களையுடைய

இனி

வேலி என்னும்

அளவுபடுத் தப்பெற்ற

என்னலும் ஆம், * வேலி யாயிரம். விகாயுட் டாக ?

(பொருந, : 246-2) ; வேலி - இருபது மாக்கள் கொண்ட
பி-ம்,
4. விதையத்தோன் செய்தான்.

இருதுபன்னன்

992.

நளனிடம் தன் பிழை பொறுக்க
தன் நகர்க்கேகியது

நிலம்.
(85)

(வண்டிப்

பின்

உன்னைய ஜொன்று முணரா துரைத்தவெலாம்
பொன்னமருந் தாராய் பொறுக்கென்று--பின்னைத்தன்
மேனீர்மை குன்௫ வெறுந்தேர் மிசைக்கொண்டான்
மானீ ரயோத்தியார் மன்.

மால் நீர் அயோத்தியார் மன்
- பெரிய நீர்வளம் பொருந்திய
அயோத்தி நகரத்தார் அரசனான இருதுபன்னன், (ஈளை நோக்கு),
பொன

அமரும் தாராய
- அழகு
்

பொருந்திய

மாலையுடையோனே/

யான்
உன்னை
ஒன்றும் உணராது- நரன்
உண்னோ இன்னா
னென ஒரு சிறிதும் அறிந்து கொள்ளாமல், உரைக்க எலாம்ஒரு வேலைக்காரன்
என்ற
முறையில் கூறிய
கடுஞ்சொற்கள்
யாவற்றையும், பொறுக்க என்று- நீ பொறுத்துக் கொள்ள வேண்
டும்?

கன

என்று

குறை

மேல் நீர்மை

ஒடுங்கெ

நயந்து

குறைந்து,

அலங்கரிக்கப்

கேட்டுக்

குன்ற
- தனது
ா

பெறாது

வெறும்

கொண்டு, பின்னை

- பிறகு,

மேன்மைதீ தன்மை

யாவும்

கேர் மிசை

பொலிவற்றிருந்க

நகர் கோக்கிச் செல்லலானான்.

கொண்டான்
- தனது
தேர்

மீது

ஏறித் தன

நள வெண்பச
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அமரும்

பொன்

விகாரம்

தொகுத்தல்

ஏற்றது.

மறுமுறையாக

மனைவியை

2:

பொன்மருவு

எனத்

குன்றியது: பிறன்

மணக்கக் கருதி வக்க குணககுறைவால்

மே- மேம்பாடு
மே நீர்மை;
என்க.
டுகர் - அலங்காரம் செய்யா ததேர்.
பி-ம்,

நீர்மை

மேல்

எனலும்

பொறுக்கென்று

எனப்பாலது

பொஜழுக்கவென்று

ஆம்.

மாலை

அமைக்த

தாச்- பொன்னால்

கொள்வர்;

என£

தரராய், பொன்னமரு

மார்ப;

வெறுந்

பொறுத்தியென_.

பின்னைத்தன், அந்நிலையே.
4. மாநீர்,

(76)

8. மேர்மை குன்ற.

நளன் தன் மனைவி

மக்களுடன்

நிடதநாடு

சென்றது

விற்ருனை முன்செல்ல வேல்வேந்தர் பின்செல்லப்

393.

பொற்றேர்மேற் றேவியொடும் போயினன்--முற்ரும்பல்

தேநீ ரளித்தருகு செந்நெற் கதீர்விளைக்கும்
மாநீர் நிடதத்தார் மன்.

ஆம்பல் - அல்லி

மூற்று

மலர்கள்,

அளித்து- முழுவதும்

தே நீர்- தம் தேனாகிய

பாய

அளித்து,

நீரை,

அருகு- தன்

அருகே வளரும், செம் நெல் கதிர் விலாக்கும்- சிவந்த சம்பா
நெற்பயிரின் கஇர்களை நன்கு விளையச் செய்யும், மா கீர் நிடதத்தார்
மன் -பெரிய நீர் வளமுடைய தகிடத நாட்டினர்க் கரசனான நளன்?
வில் தானை முன் செல்ல - வில்லேந்திய வீரர்கள் அடங்கிய சேனை
தன் முன்னே செல்லவும், வேல் வேந்தர் பின் செல்ல- வேல்
ஏந்திய மற்றை அரசர்கள் தன்னதக் தொடர்ந்து பின் வரவும்,
பொன் தேர் மேல்- பொன்னாலமைந்த 6 தரின்மீது, 0தவியொடு கன் மனைவியாகிய தமயக் இயோடும், போயினான் - தன் மாவிந்த
நகர் நோக்கிச் சென்றான்.
மாகீர் நிடத் தார்?
தேஃதேன் ; (6தமரு தாச்க்காகா£”, (186).
ஈமராரீ ரயயோதஇயார் மன் ? (599) என்றது போல. தேவியொடும்,
உபலக்ஷண த்தால், தன் மக்களோடும் எனக் கூட்டிக் கொள்க,
பொற்றேர் - அழகிய தேரும் ஆம்.
பி-ம்,

2: -முற்றாடல்,

8. தேனீரளித்,

4. மானீர்.

(77)

8. கலிரீங்கு காண்டம்
894.

பித்ர்

தானவரை வெல்லத் தரித்தநெடு வைவேலாய்
ஏனைநெறி தூரமினி யெத்தனையோ--மானேகேள்
இந்த மலைகடந் தேழுமலைக் கப்புறமா
விந்தமெனு நம்பதிதான் மிக்கு.
(அவவாறு செல்லும்போது

வரை

குமயக்தி நளனை

நோக்க),

வெல்லக் தரித்த- அசுரர்ககாப் போரில் வென்
று

“தான

அழிக்கத்

கன் கையில் தாங்கிய, நெடு வை வேலாய் - ரீண்ட
கூரிய வேலேந்
திய முருகன் போன்ற
மன்னனே / எனை
நெறி தூரம் இனி
எத்தனையோ -

மற்றும் நாம் போக

வேண்டிய

வழியின் தூரம் இனி

எவ்வளவு உள்ள$தா?? (ஏன்று கேட்க நளண், “மான
ே 6 Gor«
மான
போன்றவளே
நீ கேட்பாயாக/ இந்த மலை கடந்து ஏழு
மலைக்கு ௮ புறம் ஆ - இ?கா தெரியும் இந்த மலையை காம் கடந்து
இதன்பின்

உள்ள

ஏழுமலைகளுக்கு

அப்பாலே,

நம் பதி தான் மிக்கு- மாவிந்தம் என்னும்
விளங்குவதாகும்? (என்று கூறினான் என்க),
கதூானவரை

வெல்ல......... வை

வேலாய்;

மாவிந்தமெனும்

நம் நகரம்

சிறந்து

நளலா அசுரர்களை

வென்ற
செய்தி எங்கும் அறியப் பெருமையால்,
இதகொடர்
மூருகப்பிரானைக் குறிப்பதாகக் கொண்டு அவன் போல் வீரமிக்க
நளன் என
இயைக்துப் பொருள் கொள்ளப் பெறுறது,
தூர
மெத் தணையோ : இது இக் நால், (999) ஆம் செய்யுளையும் கம்ப. ௬௩.தா?
550 ஆம் செய்யுளையும், சிலப், 10,422 அடிகளையும் ஒருவாறு
பின்பற்றி யமைந்தது எனனலரம்,
குறிப்பு :--இச்செய்யுளின்

அமைப்பையும்,

கோக்குமிடத்தும், சரிதம் போகும் சுருக்க

சொற்பொருளையும்

முறையைக்

கருதுமிடத்

தும் இஃது, ஆசிரியா் வாக்கு அன்று எலவும், இடைச்செருகல்
எனவும் தோன்றுகின்றது.
ஆனால், நாம் ஆராய்ந்த பல பழைய
சிறந்த

எடுகளிலெல்லாம்

இது

உள்ளமையால்,

முடியாமல் இது பாடவரிசையிற் சோகதுக்
பி-ம்,

1,

விலக்க

கொள்ளப்பெற்றது.

தனியெடுத்த வைவேலாய்.

நரியோதயம்

99௦.

அணிந்து

இக்கங்குல் போக விகல்வே னளனெறிநீர்
செய்க்கங்கு பாயுந் தீருநாடு--புக்கங்
கிருக்குமா காண்பான்போ லேறினான் குன்றில்
செருக்குமான் றேர்வெய்யோன் சென்று.

(78)

த்தி.

ந்ள்வெண்பா்

இகல் வேல் ஈளன் - போர்கீகுரிய வேலேந்திய நளண், எறி நீர்.
தாக்கிப் பெருகும் நீர், செய் கங்கு பாயும் - அங்குள்ள வயல்களின்
வரம்புவரை நிறைந்து பாயும்படியான, தஇருநாடு - நீர்வளச் செல்வ
மிக்க கிடதநாட்டில், இ கங்குல் போக - இக்து இரவு கழிய, புக்கு
அங்கு இருக்கும் ஆ - போய்ச் சேந்து அவளு மகிழ்ந்து "இருக்கும்
சிறப்பு

காண்பான்

நிலையை,

போல,

வருபவன்

போல் - காண

செருக்கு மான் தேர் வெய்யோன் - பெருமிகம்

ஆண்மை

அல்லது

மிக்க குதிரைகள் பூட்டப்பெற்ற ேதரரையு/டைய சூரியன், குன்றில்
சென்று ஏறினான் - உ தயஇரி என்னும் மலைமீது ஏறி உதயம் செய்
அங்கு

செய்ககு

பொருள்

பிரித்தும்

எனப்

கொள்ளலாம்.

கழன்றோடி. ? எய்க்கும்,
இருக்குமா : “கைக்குள் வருமாபோற்
இங்கு, சூரியோகு
இளைக்குமா போல? (9489)) என்பன போல.
யத்தை, சூரியன் நளனைக் காணச் சென்றதுபோல, தற்சிறப்பேற்ற
இனி, குன்றேறி நோக்குவார்
அமைக்கப்பெற்றது.
வணியாக
நெடுந்தூர த்தில் உள்ளவற்றை

நன்கு காணலா மா தலால், களைப்

பார்க்காம் விருப்போடு சூரியன் மலைமிது ஏறினான் எனக்கொள்ள
:குன்றேறி யானைப்போர் ser oqo’
இடமாவதுங் காண்க,
மானறஹேர் : சூரியனது ஏழு மூ.இிரை
(குறள். 759) என்றைப்போல.
கள் பூட்டப்பெற்றதும், ஒரே
பி-ழ்.,

சக்கரமுடையதுமான

8. இருக்குமா வென்பான்போல்,

நளன், மாவிந்த நகரைச்சார்ந்த ஒரு

996.

தேர்.
(79)

சோலையில் தங்கியது

மன்றலிளங் கோதையொடு மக்களுந் தானுமொரு
வென்றி மணிநெடுந்தேர் மேலேறிச்--சென்றடைந்தான்

மாவிந்த மென்னும் வளநகரஞ் சூழ்ந்தவொரு
பூவிந்தை வாழும் பொழில்.
(களன்) மனறல்
WTO

இளம் கோதை

கூந்தலையுடைய

ஒடு - மணம் கமழும்

தமயந்துயோடு,

மக்களும்

(மைந்தன் புதல்வி ஆகிய) இரு மக்களோடு

தானும்,

மெண்மை

ST BID

ஒரு

= தன்

வென்றி

மணி நெடும் தோ மேல் ஏறி- ஓப்பற்ற வெற்றியைத் தரும் அழகிய

பெரும் இரதமீது

மாவிக் தம் எனறு

ஏறி, மாவிந்தம் என்னும் வளநகரம் சூழ்ந்த ஒரு-

சொல்லப்பெறும்

செழுமை

பொருந்திய ககரத்

தைச சூழ்ந்திருக்த ஒரு, பூ விந்தை வாழும் பொழில் - தாமரைப்
பூவில் அமரும் வெற்றித் திருமாது வாசம் செய்யும் பூஞ்சோலையில்,
சென்று அடைந்தான் - போய்ச் சேர்ந்தான்,

ந்னவெண்பா
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புட்கரன்

398.

கண்டது

நளனைக்

மாய நெடுஞ்சூதில் வஞ்சித்த வன்னெஞ்சன்
தூய நறுமலர்ப்பூஞ் சோல்வாய்--ஆய

பெருந்தானை சூழப் பிடிநடையா ளோடும்

இருந்தானைக் கண்டா னெதீர்.
சூதில் - வஞ்சகம்

நெடும்

மாய

மிக்க

பெரும்

சூதாட்டதஇல்,

வஞ்சித்த- நளனை ஏமாற்றி அவனுடைய நாடு முகலிய செல்வ
மனை த்தையும் அபகரித்த, வல் கெஞ்சன் - வலிய நெஞ்சமுடைய
புட்கரன், தூய ஈறும் மலர் பூம் சோலை வாய் - பரிசுத்தமான மணம்
கமழும் பூக்களையுடைய அழகிய சோலையினிடத்து, ஆய - பொருந்
இய, பெரும் தானை சூழ-பெரிய
சேனைகள்
சூழ்ந்திருக்க,
பிடி
ைய
ையுட
நடையாள் ஓடும் - பெண்யான போனற (அழகிய) நடைய

தமயந்தியோடும், இருந்தானை - தங்கி மிருந்த
டான் - நேரில் போய்ப் பார்த்தான்.

நளனை,

எதிர்

கண்

நெடும் மாயச் சூதில் என இயைத்துக் கொள்ளலும் ஆம்,
வல் நெஞ்சு - இரக்கமற்ற கொடிய மனமும் ஆம்.
மகஸிர் நடைக்
* பிடியின் மென்னடைப் பெண்ணோடு ? (கம்ப. பால,
மங்கையர்? (நைடதம். அன்னத்
*பிடிமென்னடை

குப் பிடிநடை;
: 77);
மிதிலக்

தத் தூது : 58)
பி-ழ்,

1, வஞ்சத்தான் சென்றெய்தித,
3,

பெடைநடையா

ளோடும்,

புட்கரன் நளனை

899.

2, மேவிப்,
(82)

நலம் விறுவியது

செங்கோ லரசன் முகநோக்கித் தேர்ச்சியிலா
வெங்கோ லரான் வினாவினான்--அங்கோலக்
காவற் கொடைவேந்தே காதலர்க்குங் காதலிக்கும்
யாவர்க்குந் தீதிலவே யென்று.
டூதாசசி இலா பவம் கோல் அரசன் - தெளிவில்லாத

கோல் அரசனான

புட்கரன், செம்

கோல்

அரசன்

முகம்

கொடுஙு
நோக்கி -

நேர்மையாக ஆட்சி செய்யும் அரசனான களன் முகத்தை உற்று
கோக்க, “௮ம் கோல் காவல் கூடை வேந்ேேத - மிக்க அழகு வாய்ந்த
தும், குடிகளை ௮ன்போடு காதகுது நிழல் அருளுவதுமான வெண்
கொற்றக் குடையை யுடைய அரசனே / காதலர்க்கும் - அன்பிற்

குரிய

உமது

மக்களுக்கும்,

காதலிக்கும்- உமது

அன்புடைய

ந்ளவெண்பர்

௮.
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மாலுங் கருங்கடலேஃயென்னோ
றறாய் வையகமுணா
டாலி னிலைத்துயினற வாழியான் கோலக்
கருமேவிச செங்கணமால் கணபடையு
இருமேனி 8 தீண்டப் பெறறு ??

ளென்றும்

(முதற்றிருவந்தாதி : 19)
எகருங்கடற் பள்ளியிற கலவி கீங்கிப்போய்ப
பிரிந்தவர் கூடினாற

பேசல்

வேண்டுமோ

??

(கம்ப, பால, மிரலக்காட்௫ப் : 368)
என்பனவும் ஓப்பு
பி-ம்.,

நோக்குக,

1,

யோராமல்,

9,

யாதுபணைய

8,

மியம்பென்னச்; எ௫பனையம்-.சூதரவ்இல்,

மையாழி

யிற்றுமிலும் மால்பராய்க.

மையாழி

யிற்றுமிலு மாலண்ணல்,

நளன் தன் நாடு முதலியன

401.

வென்று

(84)

கொண்டது

அப்பல்கை யொன்றி வருகிருந்தார் தாமதிக்கச்
செப்பரிய செல்வத் தீருநகரும்--ஒப்பரிய
வன்ருனை யோடு வளநாடும் வஞ்சனையால்

வென்ருனை வென்ருனவ் வேந்து.
௮ வேந்து-அ௮க்த நளன என்னும் அரசன், ௮ பலகை ஒன் நில்அக்கச்
சூகாட்டப் பலகையில்
ஓர
ஆட்டதஇிலேயே,
அருகு

இருந்தார் - அருகில்

இருந்து

பார்.ததவர்கள்,

மதிக்க - வியந்து

பாராட்ட, செப்ப அரிய -சொல்லுகுற்கு அரிய, (அகாவது மஇப்
பிட்டுத் கூற முடியாத), செல்வ இரு நகரும் - செலவம் நிறைந்த
அழகிய மாவிக்தம் என்னும் ககர
தீ குயும், ஒப்பு அரிய - ஒப்புமை

கூற

முடியாக,

வன

போர்ப் படைகளோரு

தானை

ஓடு வள

நாடும் - வலிய

வெனறுனை -மூன சூதில் வென்றுகொண்ட
வென்று

புட்கரனை, வென்றான் -

மீட்டுககொண்டான.

பலகை

ஆயிற்று;
பலகை

நால்வகைப்

நீர்நில வளங்கள் மிக்க அரந்கிடத நாட்டையும்,

- சூதாடும்

இது

இடவாகு

M-b,

பலகை

;

சீட்டாட்டககை

இங்கு

மேசை

சூகாட்டதஇற்கே

என்பது

போன்றது;

பெயா்,

3,

திருகாடு்_-அப்பமைந்த,

0,

வளகாட்டை

வஞ்சனையால்,

:

(85)

ந்ளவெண்பர்

348

சிரியர் காலத்திற்குப் பிற்பட்டதெனினும் கருத்து ஒற்றுமை கருதி
இங்குக் கூட்டிக்கொள்ளலாம்.
பி-ம்,
8. காவேந்த ரெல்லாம், காவேந்2,

(86)

நளன் தன் நகரை அடைந்தது
ஏனை முடிவேந்த ரெத்திசையும் போற்றிசைப்பச்
சேனை புடைசூழத் தேரேறி--ஆனபுகழ்ப்

403

பொன்னகர டமய்தும் புரந்தரனைப் போற்பொலிந்து நன்னகரம் புக்கா னளன்.
ஏனை முடி வேந்தர் - மற்றை

எல்லா

அரசர்கள்

முடிபுனைந்த

ரும், எ இசையும் போற்று இசைப்ப - நான்கு இசைகளிலும் சூழ்ந்து
(நளனை) துஇத்துப் பாடவும், செனை புடை சூழ - படைகள் பக்கநங்
SN
சூழ்ந்து வரவும், தோ
ஏறி-தன் தேர் மீது ஏறி, புகழ்
ஆன
பொன்
நகரம்
எய்தும் - புகழுக்கு
உரியதான
அல்லது

இருப்பிடமான
தேதவ

அமைந்த

பொன்னால்

குலைநகர தடைப்

போய்

பொலிந்து - இந்திரனைப்

போல

புரந்தரனை

விளங்கி,

வர்த்இ, நல் நகரம் புக்கான் - அழகிய

களன்

அல்லது

வேல்வேந்தர்

பின்செல்ல ?

போல்

- நளச௪க்கர

சிறந்த

என்னும் தன் தலைககரிற் பொய் அடைந்தான்.
ஏனை முடிவேக்தன் :; நளனைப் பின் தொடர்ந்து
முடிமன்னாகள்.

என்னும்

அமரரபதி

அடையும்,

மாவிந்தம்
வந்த

(593)

மற்ற

என்றமை

சோக்குக.
இனி, ஏனை முடிவேந்தர் என்பகுற்குப் புட்கரன் நீங்க
லாக உலூல் உள்ள மற்ற முடிமன்னர்கள் என்னலும் ஒன்றும்.
போற்றிசைப்ப; * நளனென்று போற றிசைக்கும் ? (102) என்றமை
போல.

பொன்னகரம்

எய்தும்

புரந்
: தரன்
சூரபன்மன்

அசுரர்களால்
அபகரிக்கப்பெற்று
இழந்த
முதலிய அனை கயம்
பின் முருகப்பிரான்

அடைந்து தன் அமராவதி
ரனைப்போல்
பி-ம்,

தன்
சுவர்க்கநாடு
அருளால் மீண்டும்

எனனும் நகரிற்போய்ச்

சேர்ந்த

இந்து

எனவும் விரித்துப் பொருள் கொள்ளலாம்.
1,

செம்மருங்கும்,

9, பொன்னுலகம் போற்றும

நகர

404.

மு.கலிய

புரக்தான்போற், புரந்தரனே போய்,

மாந்தரின் மகிழ்ச்சி நிலை

கார்பெற்ற தோகையோ கண்பெற்ற வாண்முகமோ
நீர்பெற் றுயர்ந்த நிறைபுலமோ--பார்பெற்று
மாதோடு மன்னன் வரக்கண்ட மாநகருக்

கேதோ வுரைப்ப னெதிர்,

o

கலிநீங்கு

காண்டம்

940

பார் பெற்று-முன்
தான்
இழந்த
நாடு
மூகலியவற்றை
மீண்டு பெறுறுக்கொண்டு, மன்னன - அரசனான களன், மாது ஓடு
வர
கண்ட - கன்
மனைவி
தமயந்தஇியோடு
இரும்பி
வருவதைப்

பார்தத, மா நகாககு - அந்த மாவிந்து ககரில் உள்ளார் அடைக்க
ம௫ிழ்சசி நிலைக்கு, எதிர் - ஒப்பாக, கார் பெற்ற சதோகையோ - நெ௫ங்
காலங் காணா திருந்த மேகதஇன் வரவை

பெற்ற

வாள

முகமோ - முன்

அடைந்த

இழக்தருந்து

மயில்யோ?

மிண்டும்

கண்

கண்

ஒளி

பெற்றுப் பொலிவுறும் முகத்தையோ? நீர் பெற்று உயர்ந்த- 8ர்
இல்லாிருந்து வாடியிருந்து பின் நிரை யடைந்து தலைநிமிர்ந்து
உயர்ந்து விளங்கிய பமிரையுடைய, நிறை புலமோ - விகாவால்
நிறைந் தவயல்களையோ
? ஏதோ உரைப்பன் - எதை யான் எடுக்
துக் கூறுவேன்.
(அம் மூன்றும் ஒப்பாம் என் றபடி),
மா

நகர்க்கு: இடவாகு

ஆயிற்று,

பெயராய்

கார்பெற்ற தோகை

னங் காலமாரி பெய்தென

அங்கிருக்க

மூழ்விற் இறக்கும்;

வதனெ தி

மக்களுக்கு
₹ மஞ்ஞஜைமாயி

ராலலு மாயின £ (குறுந். 251);

“டூதாகை........ கார்கால மானதெனக

களிக்கு

மாதோ?

(வி. பா,

வசந்தகாலச : 8); (நைடதம், காட்டுப் : 76, கண்பெற்ற வாண்முகம்;
ஓழிந்கவிழி பெற்றதோ
ருயிரப்பெொறையு மொக்தாள்.
(கம்ப,
சுந்தர : 554); என்று இருவாழி பெற்ற பிராட்டியின் நிலை கூறப்
பெற்றமையால்
அறியலாம்.
நீர் பெற்றுயாந்த நிறைபுலமேோ :
நீர்வாய்து தண்பணை கழீஇய களரா விருக்கை? (0பாருந, 168—9)
கழனி

வாய்கஇ

வார்புனல் பெருகவும்?

(கம்ப.

௮அயோத.

மந்திரப் :

92) எனச் சிறப்பிக்கமை காண்க, ஏகோ வுரைப்பனெர : ஓகார
இடைச்சொல் இங்கு வியப்பை யுணாததுவது,
பி-ம்,

405.

2. நிறையயிரோ, தொருநிலமோ,
4, ஏதோ வுரைப்பா ரெரிர்,

(88)

[ பின்னுரை]
வென்றி நிடதத்தார் வேந்தன் சரிதையீ

தென்றுரைத்து வேத வியன்முனிவன்--நன்றிபுனை

மன்னா பருவரலை மாற்றுதியென் ரசிமொழி
பன்னா நடந்திட்டான் பண்டு.
எடு

-மூன்

வேத

௪.

a

நிடதத்தார்

இயல்

வேந்தன்

சரிதை

முனிவன்

வேத

என்ற முனிவர்,

என்று உரைத்து

சாஸ்திரங்களை
ஈது பவெனதி

இது

வெற்றி

செய்யுள்முதற்குறிப்பகராதி
ட எண் - செய்யுள் எண்]
௮ங்கண் விசும்பி
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டாண்டுகள்
195, 197.

காத்திருந்தது,
துவாபரன்,

தமயன்

229,

716.7,

தூது

கவிகை

301,

57, 36.

- குடை,

தகரையுட்
கழி - கடலிலிருந்து
நீரப்
ஒடுக்கமான
செல்லும்
பகுத, 95, 142.
கழுது - பேய், 174, 729,
கழைக் கோதையர், 125.
களபம் - வரஸனைப்

பூச்சு,

மீதி,

கறை - குற்றம், 935.

கன்னி - புதுமை, 3062.
கன்னிமாடம், 64.
கா:- சோலை, 57, 164.
காசினி - பூமி, 795, 150.
காண்டாவனம்,

5, 6.

மாலை,

:
288.
கவரறாடல் - சூதாடல், 12,
205, 210:

385.
கற்பின் காழ். 8:

்

பாண்டவர்

னாய்சீ சென்றது,

தோற்றம்,

மகளிற்

790.
கலிக்கு விட நாகம், 759.

கலுழ் தல் - அழுதல்

தானை, 90.

Le.

கருவுற்ற

198, 212.

ஓ.இி - கூந்தல், 49, 64, 160, 308,
306.

ஆம்,

கரவு - வஞ்சனை, 76,
கரி - சாட்சி, 109, யானை, 261.
கருப்புவில்லி - மன்மகண், 94.
கருவிக்கு நீங்காக் காரிருள், 177.

கலியின்

டூதர், 9௦5.
ஒட்டை மனம், 68.
girs

- கருதுதல், 269.

கண்படுகு,தல் - உறங்கு தல், 328.
கணி - சோ இடன், 102.

் எமம்- பொன், பொருள், 829.
ஏய் தல் - ஒப்பாதல், 764.

108,

கண்ணியது - கருதியது, 269, '

9,

.

காதல் எனும் ஆஹு, 466.
கரந் தாரம் - ஒருபண், 94, 296,

காம்பு - மூங்கில், 292,

.

அரும்பத மு.தலியவ்ற்றினகரா.இ
காம்த்தழல், 686.
காமத்தைச்

Boo

குழாம் - கூட்டம்,

செம்மைக்

குணமே

கணிக்க வல்லது, 65,

காமநீர் ஆழி, 74.
கரம கோய் கொண்டோர் குணம்,
44,
_ காமர் - அழகு, 14, 136, 361.
காமன் ‘Suis Bidar அக்தப்புர
மகளிரிடம் தன் படை கற்றவன்,

கார்- மேகம், 269, 407,

[39.

94, 88...

குழியிற் படுகரி, 62.
குன்று நில மடந்ைக
ல
அரு

கொங்கைக்
விளங்கும்

மென்

இலுக்கும்,

134.

a

கூற்தலுக்குக் கமுகு முதலியவற்
றின்

ஓலை,

56,

அறல்,

இருள், 87; மழை,

கூர் - மிகுதி, 117,

கார்க்கோடகனை
ஒரு
FDS GH) 320,

கெட்ட சிறு மருங்குல், 66.

காரிகை

- அழகிய

463,

- அரிவாள்,

140,

கெடுத்தல் - இழத்தல்,

பெண்,.

17,

164, 309.

78.

கண்டை- ஒருவகை Bor, 188
கெழுமு தல் - நிறைதல்,
முதா
கூல்,

கால் - காற்று, 84.

268,

275, 321.
கூனிரும்பு

முனிவர்

165,

167, 288, 309.

ார்ச்கோட ser, 327; கார்க்கோட
கன்.
நளனுக்கு
ஆடைகள்

அளித்தது, 528.

284,

745,

179,

கேழ்- ஒளி, 194.

கால் புகுந்தது, 904,
காவி .
ப
252.

14,

காலு.தல் - உமிழ்.தல்,

106,

185,

கேள் - உறவு
269.

ஒற்றுமை,

கேள்வன் - கணவன்,

ஈட்பு,

187.

கேளார் - பகைவர், 60,
கைதவம் - வஞ்சலோ, 254.

இள்ளை - இளி, 247.
இளை - சுற்றம், 28.
குடபால் வரை - 95,58,

96.

குண்டு- ஆழம்,
279,
குணம் - கிழக்கு,

94/4,

பள்ளம்,

கை புகுந்தது, 204.
கையரிகொள்ளல், 277..
கையறுதல்- செயலற்றுப்

போதல்,

124,

509.

குணவாயிற் குன்று- உதயகிரி,

கைவரை- யானை, 744,
கைவிடுதல் - வட்டு
Pale தல்,

Balan - ce

கொங்கு- மணம்,

ae

குருகு

312.

123, 160.

= நீர்வாழ்

பறவை,

135,

கொடுங்கை

332, 333.

உயர்வு,

68, 140, 847, 354.
சவளை - நீலோற்பலம்; 88, 99,
80, 188, 169, 178, 217.
குழவி

228.

- சிறு

குழந்தை,

- வளைந்த

QargIG- VarHG,

குல.இபம், 77:
26,

377.
முன்கை,

174, 177,

குருகாடன் - தருமன் , 5.
லம் - கூட்டம்,

805,

கொங்கைக்குச் செப்பு, 102.

196,

209.

கொழுஈன- கணவன், 7/9.
கொள்ளிக்கும்
விள்ளாகு கூர்
இருள், 777.
கோ

- அரசன்,

24.

கோட்டுமண் கொள்ளல், 400.

| கோடுதல் - கோணு.தல், 17,

ந்ளவெண்பா்

360

மாலை, 15,

கோதை - பெண், 64,

795.
145,

35,

54,

வளை,

72,

799, கூந்தல்,

கோல்வளை

- அழகிய

184.
கோலம் - பன்றி, 1, அழகு, 196,
910.
கோழிகூவப் பொழுது விடி.தல்,
280.
கோளரவு
கோளாகிய
அரவு, 104.

கொடிய

பாம்பு,

ராகு

என்னும்

சங்கநி இ, 293.
௪டைச் நெக்மெல், 64.

சந்தம் PG, cod:
வாகன், 19, 57, 275,
ர
292, 360.
சரிதம் - சரித்.இரம், 599, 590.
சரகரம் - கடல், 14,

சா.துரங்கம் - நால்வகைச் சேனை,
215.
சாம்ப தல் - ஓய்ந் தடங்கு தல், 115.
சரலி - சம்பாப்பயிர், 157.

இந்தாகுலம் - மனத்துயர், 509.
சிந்துரம் - சிவப்பு, 8/2.
- இலையுயாத்தவன், சேரன், 157.
இவபிரான் அரவை அணிந் தவர்,
8
மான்
இராமபிராண
சதை

பிடி.தது

தரச்

சொன்னது,

247,
சீலம் - ஒழுக்கம், 228.
- பாலைவனம்,

245,

160.
@ACwrgund, 124, 160,
செங்கண் மகரம், 144.

395,

செஞ்சுடர் - சூரியன், 267.
செஞ்சுடரில் வந்த
கருஞ்சுடர,
267.
செண்டு

- ஓர்

uy Si, 158.

செம்மா த.தல் - களிப்பின் மிகல்,
158.
செம்மை கினையாமை
பூண்டார்
நெறி, 905.
செய் - வயல், 595.

செய்குன்று, 195.
செய்ய கமலம் - செந்தாமரை, 50.
செவ்வழி - ஒருபண், 472, 216.
செறு

- வயல்,

166, 19.

சென்னி- கலை,
சேமம்

- நலம்;

உச்சி, 729.

13.

சேய் - அரசன்,

கலைவன்,

126,

183, 141, 364.
சேல் - ஒருவகைசீ
சிறுமீன்,
144,
சேவல் - ஆண் பறவை, 45,
சேணைக்குக் கடல், 64.
மீசாலைக்கு இருள், 176.
ஞாலம் - புவி, 5, 48, 151, 154,
222, 246.
குண்டு தல் - கடை

படுதல், 220.

தமயந்தி அழகு சுமந்து
266,

367.
சுளிதல்-சினத்தல்

சூரியனைக்கண்ட அல்லி குவியும்,

குந்து - நூல், 2.

சுணங்கு - தெமல், 158.
egw

சூர் - கொடுமை, 133.
சூரியா. த.தமயம், 95.

, 844.

சூ.தக்கனி - மாம்பழம், 192.
சூதம் - மாமரம்; 792, 278,
சூகுரங்கு - சூதாடுமிடம், 278.
குதாட்டத தால் வரும் தீமைகள்,

204— 208.
சூ.தினால், அழியாப் பெருஞ் செல்
வமும் அழியும், 17,

suer,

71.

இளைத

அன்ன தத நடையால் வென்
waar, 38.

ஓடுங்க

இடையாள்,

நெஞ்சு தடவும்

ஞள், 65,

41,

நெடுங்கண்

பூணுக்கு

அழ

களிப்பவள், 148;
வண்டு
பழகுங்
கூந்தலாள்,
747.
தம்யந்திக்கு
அன்னம்,
129,

கொம்பு, 33,

|

368

ibe Glen
vor Liar

பன்றி

வடிவெடுத்தது, 1.

பிரகலாதனுக்கு

அ...

வராகாவகாரம

அருள்புரிந்

எடுத்தது,

.

He

வேதத்திற்கு முன்னானவள், 1.

துகள் . . தூசி, பொடி, 24.
,இறம்பு,தல் - மாறுதல், 992.
துடி. - உடுக்கை,

கை,

நள

STM) - ST, 295.
தெய்வங்
கெடுத்தாற்
செய
லில்லை, 254.
தெய்வத் தரு. - கற்பகம், 66.
-

தாமரை

190.

மலா,

‘

தெரியல் - மாலை, 75, 145, 397.

தெரிவை - பெண், 726.
தெவ் - பகைவர், 144,
தென் - அழகு, தேன், 249.
தே - அழகு, தேன், 75, 387,
593 ; வண்டு, 89), 947.
அருச்சுனனுக்கு

தோற்றோடியது, 9.

தேவர்களுக்குக்

கண்

கலியால்

விசந்த

75,

தமயந்தியர்
இருவருக்கும்
உயிர் ஒன்றே; 959,
ஒப்பில்லாத தலைவனும் தலைவி

துவர் .. பவழம், 9959.
துழாய் - துளசி, 247,
துன்னார் - பகைவா, 189. :
தூங்கு தல்-அடர்ந்திரு த.தல், 24.

தவர்கள்

நளசரி த.இரம்

1/2, 167.

தும்பி - வண்டு, 68, 327.
துரங்கம் - கு.திரை, 216.

தெய்வமலர்

நடு யாமத்தில் பேயுந் துயிலும்,
262.
நரகம் புகுவோர் இன்னார் என்
பது, 955.

யூம் அவர், 769
தமயந்தியர்க்கு உயிர்போல்
ஆடையும் ஒனறானது, 259.
களன் அடையாக வாயிலான், 64,
அறம் தங்கிய குடையான், 9,
நள

ஓடாத தானையான், 907

கலியிடம்

பெற்றவரம,

கவிவாணர்களால்

வன, 402:
கிளியும் பருந்தும் ஒரு கூட்
டில்வாழ உலகாண்டவன் 47.
குடை
பூவின் நிழல் போன்
றது, 76
:
குணச்சிறப்புகள், 47, 46.

குதிரைகளைச் செலுதகிதுவ இல்
வல்லவன், 5.95.
கொடைத்
தொழிலாண்,

540,

367, 378, 399;
சரித்திரம்

இமையர,

566,

புகழ்பெற்ற.

தது,

கலியால்

விந்

75;

அடிகள்
தரையிற் படியா,
மலர் மாலைகள் வாடா, 160.

சரிததிரம்
தெய்வத்தன்மை
வாய்ந்துது, 2.
:

தேறல். - தேன, 146, 204, 340,
தன் - வண்டு, 8,
[363,
தொடக்கு - கொக்கி அல்லது
பூட்டுவாய், 189.
தொடை - மாலை (தொடுக்கப்பட்
டது) 9, 66, 274,

கேட்டாரைக் கலி அடையான்,

கொண்டைக்கணி
கனி, 168.

பொன்னசல

-

ஆகொண்

தோயல் - தோய்ந்த தயிர், 977.
சோன்றல்
குலைவன், 5.

நகம் - மலை, 968,

மகான் நினவன்,

390.
திருமாலுக்கு
48, 400.

ஒப்பானவன்,

தேதர்கொழிலில் மிக்கவன், 259,
366, 383;
மார்பன்,

799 ;

மீது தேவர்கள் பூமாரி பெய்து

துதித்தது, 394.

மெய்மையன, 47;
வரவு கண்ட
மரவிந்து

மஉழ்சீ9, 403.

நகர

அரும்பத முூ.சலியற்நினகராதி
நளனுக்குது தேவர்கள் வரம்ருளி
மது, 2.7.
நளனைக் கலிபற்றியது,

199.

கலி நீங்கியது, 559,
நறவு - தேன் அல்லது கள், 193,
நறை - தேன், 166.
நரகம் - மலை, பாம்பு; யாணை, 357.
நாகு - இளம்ப௭ு, 785,
நாட்டம் - கண், 4,

நாணமே

மகளிர்

வேட்கையைத்

நரணாடு

கின்றழிதல், 176,

நாமம் - அச்சம், 75, 765.
நாரதர் தவசிகட் கரசு, 70;
பொய்யாத வாமினார், 70;

நாறு தல் - கோன்றுதல்,

962.

நிட,த நாடு உலஇல் முன்வைக்கும்

சிறப்புடையது, 14,

நித்திலம் - முத்து, 127.
நிலாவை நெருப்பு எனபது,
நிறம் - மார்பு, 25, இயல்பு
லது தன்மை, 46.
நீர்மை - தன்மை,

நீரைத் ,தம்பிக்கச்செய் தவர்,
Fru SO,

36,

700.
அல்

59.

அடங்குதல் -

oe

படுகர் - UGens (ured), 136,
பணி: - பாம்பு, 574,
பணை - பருமை, 782, இளை, 258.
பணையம் - பந்தயப்
பொருள்,
577, 272, 217, 397, 400.

பத்திரம் - இலை, 786.
பரிசனம்- ஏவல் செய்வோர், 267
பரிசு- விதம் அல்லது
கன்மை,

51.
பருவரல் - துன்பம், 402,
பலகை - சூதாடும் பலகை,
401
பழனம் - வயல், 726,
பறி

யாழின் சிறப்பு, 68.
நாற்குணம் - அச்சம், நாணம்,
மடம், பயிர்ப்பு என்னும் மக
ஸிர் குணங்கள், 94,

272.

மடிந்து

4

நுதி- நுனி, 55.

நூபுரம் - சதங்கை, 58.
நூல் - பூணுல், 11, 12, 347.
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-

மீன்

பிடிக்கும்

213;
கூடை

போன்ற ஒருவகை கருவி, 557
பன்னு தல் - புகழ்.தல், 405;
பாண் - பரட்டு, 78.

பாண்டியன மேருமலையைச் செண்
டால் திரித்துது, 725.

பரவின்குழல் - செசவுக்தறியில்
குறுக்கே செல்லும் நூற்குழல்,
76.
பாவு - நெசவில்
நீண்ட நூல்
பரப்பு, 76.

பாம்பு

விஷததேரடு

பிறப்பது,

பாழி - பருமன், 176.

[159.

பானல் - குவளை, 526.
பானு - சூரியன, 956.
பிணை - பெண் விலங்கு,

பிரிந்த காதலர்க்கு
புப் போன்றது,

128.

நிலா நெருப்

100,

109.

பிரிந்தோர்க்குக கடல் ஓசை துயர்
துருவது, 106.

நெஞ்சு தடவும் நெடுங்கண், 69.
நோக்கு-கண், பார்வை, 764, 954.
பங்கி - ஆடவர் மயிர், 290,

பிழைத்தல் - தவறுதல், 28, 255.
பீடு - பெருமை, 20.

பஞ்ச மகர பாவங்கள: 205படா - ஒருவகை மரம், 555.
படாம்-திரை அல்லது போர்வை,

யெழுகல், 772,
புண்டரிகம் - தாமரை, 747, 787.
புந்தி - மனம், பு.து.இி, 199,
புயல் - மேகம், 76.
்
புரந்தரன் - இந்திரன், 402.

படி

ரச
பொருள், அளவு,
270.
படு கடல் - ஆழமான கடல், 996,

புடைததல்

புரவலன்
259,

-

மேல்

- அரசன்,

தோன்றி

86, 306,

நள வெண்பர்

364
புரைதல்

- மறைதல்,

183.

ஒத்தல்,

புரோகிதன், 547.

மக்களைப்

புல் - அற்பம், 176,
புலர்.தல் - வாடுதல், 4, 704, 176,

230, 242; Mn. gd, 123.
புலவி - ஊடல்,

175, 169,

பூமடந்தை - இருமகள், 14,
பூவாளி - மலர் அம்பு, 57, 65, 93,
94, 118, 150.
- மன்மதன்,

37, 130.
வெற்றித்

இரு, 396.
பூவையர் - மகளிர், 171, 7706.
பூழி ie புழுதி,

பெண்மை

263.

அரசாள்வது, 54.

பேடைமான்,

மகளிரக்குக்

கற்பு

தாம்

போன்

றது, 57.

மகளிர்

கண்ணுக்கு

வேலும்

வரளும், 54.

பூசுரர் - அந்தணர், 128
பூணூலுக்கு Ber, 12.

பூவிந்தை- இருமகள்,

மக்களை யில்லாகவர் என்னுடைய
ரே.னும இலரே வர், 954,
மகரம் - சுறாமீன், 744.

புனம் - காடு, 175.
புனற்கே புனல் கலந்தது 164.
பூசல், ஒலி, போர், 107.

வேந்தன்

பெறா தவர் வரனுலகம்

அடையார், 9255.

மகரயாழ்; 259.

புள் - பறவை, 66, 98.
புற்கு - கபில கிறம், 98.

வாளி

Gury so - பிளத்தல், 153.
மக்கட் பேற்றின் சிறப்பு, 939,
2838.
:

மகளிர் கைக்குக் காந்தள் மலர்,
172, 182.
மகளிர் முகத.இற்குச் சந் திரன்,24.
மகிழ்தூங்கல் - DOH
Fs Aue wo

ALHBGSS%,

168.

மஞ்சன நீர் - அடும் நீர், 948.
மஞ்சு - மேகம், 59.
மடைதகெகொழி ல் - சமையல்

் தொழில், 256, 340, 378.
மணி நீர் - நீல மணி போலுந்
தெளிக்க நீர், 145,
மதர் - செழிப்பு, 758.

958

பேய்க்கும் தோன்றா இருள், 266.
பேயுந்துயிலும் யாமம், 262,

மதுவேள் - மன்மதன், 23.

பைம்

மந்தி - பெண் குரங்கு, 2897,
மருங்கு இடை, பக்கம், 76, 59,
66, 68, 127; 128.
மருங்குல் - இடை, 196.

-

புதுமை,

அல்லது

பசுமை, 179.
பைய

- மெதுவாக,

095.

பொகுட்டு - தாமரைக்காய்,

167

பொடி. - நுண்மணல், 919.
பொதுமகளிர்
உள்ளம்

ஆழ்

மல்லல் - வளம், 755,

மானது, 777.
பொய்கை

- தடாகம்,

நீர்

நிலை,

25, 95, 129.
பொய், தல் - உட்டு, 180.
பொதில - சோலை, 24.
பொன்னகரம் - அமராப இ, 408.
பொன்னாடு - சுவர்க்க நாடு, 79.
85.
பொன்னி

- காவிரிநதி, 152.

போகட்ட

- போட்ட, 117,

மதியம் கான்ற வெயில், 709.

மல்லிகையை
வெண்சங்காக
வண்டு ஊதுவது, 7, 97.
மலங்கு தல் - மயக்க முறுகல், 98.
மலர் வாளி ஐந்து, 165.
மழ - இளமை, 77, 752.
மள்ளுவகாடு, 560.

மறுகு - வி.த, 752,
மறையெல்லாம்
தந்தான் - பிர

மன், வியரத முனிவரும் ஆம்,

-
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