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நன்றியுைர
காதல்பாட்டுக்கைள ெநறிப்படுத்தி முைறயுற வகுத்த ெபருைம, பழந்தமிழ்

இலக்கியத்தின் சிறப்பியல்பாகும். அவ்வாறு ெநறியும் முைறயும் ேபாற்றிவளர்த்த
காரணத்தால்தான், பைழய காதல்பாட்டுக்களில் கைலச்ெசல்வம் மிளிர்வதுடன்
நுட்பமும் தூய்ைமயும் குன்றாமல் விளங்குகின்றன. மற்றவர்கள் உடலின்

பசிையப் புைனந்துைரத்துக் களித்துத் தி ந்த அந்தக்காலத்தில். தமிழ்ச் சான்ேறார்

உள்ளத்தின் உணர்ைவத் ெத ந்ெதடுத்துக் கைலத்ெதாண்டு ஆற்றிய சிறப்புக்குக்

காரணம் அதுேவ ஆகும்.

முல்ைலத்திைணயாக வகுக்கப்பட்ட பாட்டுக்களின் ெபற்றிையக் குறித்துச்

ெசாற்ெபாழிவு நிகழ்த்தும் வாய்ப்ைப எனக்குச் ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழகம்
தந்தது. பல்கைலக்கழகத்தார் 'ஆனர

ரீடர்' என்னும் பதவி அளித்து, ஆராய்ச்சிச்

ெசாற்ெபாழிவுகள் நிகழ்த்துமாறு ேகா னர். ௧௯௪௬ நவம்பர் 4, 5 ஆகிய நாட்களில்

அவ்வாறு நிகழ்த்திய ெசாற்ெபாழிேவ இந்நூலாக அைமந்தது. நூல்வடிவில் இைத
ெவளியிட உ ைம நல்கிய பல்கைலக்கழகத்தார்க்கு நன்றியுைடேயன்.
மு.வ.

---------

"முல்ைலத்திைண"
காடும் ேமடும் ேசர்ந்த பகுதியும் முல்ைல நிலம் என்று கூறப்படும். மக்கள்

இயற்ைகேயாடு இையந்த வாழ்வு வாழ்ந்து நாக கத்ைத வளர்ப்பதற்கு ஏற்ற

நிலப் பகுதி இதுேவ ஆகும். குறிஞ்சி நிலமாகிய பாைலப் பகுதியில் மனிதன்

இயற்ைகைய எதிர்த்து ெவன்று வயிறு வளர்க்க ேவண்டும். வயலும் வயல்
சார்ந்த இடமுமாகிய மருத நிலத்தில் மனிதன் இயற்ைகைய எதிர்பார்த்து

நிற்காமல் உைழத்துப் பாடுபட்டு வயிறு வளர்க்க ேவண்டும். கடற் பகுதியாகிய
ெநய்தல் நிலத்தில் வாழும் மனிதன் மற்ற நிலப் பகுதிகளின் உதவிைய எதிர்
பார்த்து வாழேவண்டும். முல்ைல நிலத்தில் இயற்ைகைய எதிர்பார்த்து நம்பி

வாழேவண்டும். அங்கு வாழ்க்ைக துன்பமாகத் ேதான்றாமல் ெபாழுது ேபாக்காகத்

ேதான்றக்கூடிய வைகயில் இயற்ைக மனிதனுக்குத் துைண ெசய்கிறது. ஆதலின்

கவைல குைறந்த இனிய எளிய வாழ்க்ைக முல்ைல நிலத்தில்

அைமந்திருக்கிறது.
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மனிதன் நாக கம் ெபற்று வளரத் ெதாடங்கியது முல்ைல நிலத்திேலேய ஆகும்.
மக்கள் ஓர் இனமாய்க் கூடிச் சமுதாயமாய் அைமந்தது முதல் முதலில்
முல்ைல நிலத்திலாகும். அதனால் தான், முல்ைல நிலத்தில் பசுக்கைள

ேமய்ப்பதற்கு உதவும் கருவியாக ேகால், மக்களினத்தின் தைலவனுைடய

ஆட்சிக்கு அறிகுறியாக அைமந்தது. அவன் ஏந்திய ேகால் அவனுைடய குடிமக்கள்
வணங்கும் ேகாலாக நின்றது. அவன் நல்ல முைறயில் ேநர்ைமயாக ஆளும்

காலத்தில் அந்தக் ேகால் ெசங்ேகால் எனப் புகழப்பட்டது. அவன் ெநறிமுைற

தவறி ஆளும் காலத்தில் அதுேவ ெகாடுங்ேகால் எனப் பழிக்கப்பட்டது.

நாக கத்தின் ெதாடக்கமாகிய அக்காலத்தில் அந்தத் தைலவனுக்குச் ெசல்வமாக

விளங்கியைவ மாடுகேள. அது பற்றிேய மாடு என்றால் ெசல்வம் என்னும்

ெபாருளும் அைமந்தது.

ேகடில் விழுச் ெசல்வம் கல்வி ஒருவற்கு
மாடு அல்ல மற்றைவ யைவ.

-- திருக்குறள். 400 #

# ேகடுஇல் - அழிவு அற்ற. விழு - சிறந்த. மாடு - ெசல்வம்.
இவற்றால், இனமாய்க் கூடி ஆட்சி முைற அைமத்துச் ெசல்வம் ேசர்ந்த நாக கம்
முல்ைல நிலத்தில் ேதான்றியைத உணரலாம்.

உ ய காலம்
முல்ைல நிலம் மைழவளம் ெபற்றுக் காெடல்லாம் பூத்து அழகுற விளங்கும்

காலம் கார் காலமாகும். கார்காலம் என்பது ஏறக்குைறய ஆவணியும் புரட்டாசியும்

ஆகிய இரு திங்களுமாகும். அந்தக் காலத்தில் பருவ மைழ ெதாடங்கி எங்கும் நீர்

வளம் ெபருகச்ெசய்யும். காட்டில் உள்ள மரங்கள் எல்லாம் தைழக்கும்;

ெசடிெகாடிகள் எல்லாம் ெசழிக்கும். புதர்களில் பலவைக மலர்கள் மலரும்.

இத்தைகய கார்காலத்தில் மலர்கள் மலர்ந்து மணம் கமழும் சிறப்புைடயது

மாைலக் காலம். ஆதலின் கார்காலத்து மாைல ேநரம் முல்ைல நிலத்திற்குச்
சிறந்த சிறு ெபாழுதாகும்.

முல்ைல நிலத்தில் கார்காலத்தில் மாைலப் ெபாழுதில் பூத்து மணம் கமழும்

மலர்களின் தூய்ைமயான அழகும் இன்பமான மணமும் ெபற்று விளங்குவது

முல்ைலமலர். காட்டில் தி ந்து வட்டிற்குத்
ீ
திரும்பும் கணவர்க்கும்

வட்டிலிருந்தவாேற
ீ
கணவைர எதிர்ேநாக்கும் மைனவியர்க்கும் ஒருங்ேக

உள்ளத்ைதக் கவர்வது இத்தைகய முல்ைல மலேர. ஆதலின் காதல ன் தூய

இன்ப வாழ்வுக்கு முல்ைலமலர் ஓர் அைடயாள மலராக அைமந்தது. முல்ைல

என்பது கற்பு என்னும் ெபாருள் உைடயதாயிற்று.

இக்கருத்துக்கைளேய ெபாருளிலக்கணத்தில், முல்ைலத்திைணயின் முதற்ெபாருள்,

காடு, கார்காலம், மாைலப்ெபாழுது ஆகியைவ என்றும், கருப்ெபாருள் முல்ைல
முதலிய மலர்களும் மான் முதலிய விலங்குகளும் பிறவும் என்றும்,
உ ப்ெபாருள் கற்புடன் இருத்தல் என்றும் கூறப்படும்.
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கற்பு
முல்ைல நிலத்தில் மைழ ெபய்த பிறகு ஆறு திங்கள் வைரயில் மக்களுக்குத்

ெதாழில் உண்டு. மைழ ெபய்த பிறகு மக்கள் நிலத்ைத உழத்ெதாடங்குவர்; உழுது

விைதத்துக் கைளகட்டுக் காவல் பு ந்து அறுவைட ெசய்தல் ஆகிய எல்லாம்

மார்கழிக்குள் முடிந்துவிடும். ைதத்திங்கள் ெதாடங்கி உழவுத் ெதாழிலுக்கு இடம்

இல்ைல; ஆடு மாடுகைள ேமய்க்கும் ெதாழில் மட்டுேம உண்டு. ஆகேவ

ைதத்திங்கள் அவர்களின் ெபாழுதுேபாக்குத் ெதாடங்கும் காலமாகும். ஏறு தழுவல்
முதலிய வரீ விைளயாடல்கள் அப்ேபாது நிகழ்வன. நாட்டின் பைகவர்

பைடெயடுத்து வருவாராயின், அல்லது பைடெயடுத்தல்கூடும் என்ற ஐயம்

எழுவதாயினும், நாட்டின் தைலவன் பைகவர்ேமல் பைடெயடுத்துச் ெசன்று ேபார்

நிகழ்த்துவது இயற்ைக. அத்தைகய ேபாருக்கு உ ய காலம் ெபரும்பாலும்

இக்காலேம ஆகும். அப்ேபாது மக்களுக்குத் தம்தம் நிலத்தில் ெதாழில்

இல்லாைமயாலும், ேபாருக்கு இைடயூறான மைழ முதலியன இல்லாைமயாலும்,
அந்தக் காலம் ேபார்க்கு ஏற்ற காலமாக அைமந்தது. ஊர்களில் வரீ

விைளயாட்டுக்களில் ஈடுபட்டுப் ெபாழுது ேபாக்கிய மக்கள், நாட்டின் காரணமாகப்
ேபார்க்களத்தில் வரப்ேபார்
ீ
பு ய ேவண்டும் என்ற அைழப்பு வந்தேபாது

மகிழ்ச்சிேயாடு எழுந்தார்கள். ெபரும்பாலும் திருமணமாகிக் குழந்ைத

ெபற்றவர்கேள ேபார்வரர்களாய்த்
ீ
திரண்டு எழுந்தார்கள். அவர்கள் தம் தம்

மைனவிய டம் விைடெபற்றுப் பி ந்தார்கள். மைனவியரும் நாட்டின் கடைம

என்றும், கணவர்க்கு மனமகிழ்ச்சி தரும் கடைம என்றும் உணர்ந்து கலங்காமல்

விைட ெகாடுத்தார்கள். அடுத்த மைழக்காலத்திற்கு முன்பு (கார்காலத்திற்கு

முன்பு) எப்படியும் திரும்பிவரக்கூடும் என்று உணர்த்தி வரர்கள்
ீ
பி ந்தார்கள்;

பி ந்தவர்கள் ெவற்றி ெபற்றுக் குறித்த காலத்தில் தவறாமல் திரும்பிவருவர்

என்று காதலியரும் நம்பிக்ைகேயாடு ஆற்றியிருந்தனர்.

சிறுபான்ைம, ெபாருள் ேதடும் காரணமாக ெவளிநாட்டுக்குச்ெசன்று கார்-

காலத்திற்குள் திரும்பி வருவதாகக்கூறிப் பி வதும் உண்டு. அதுவும் முல்ைலத்-

திைணயாகப் பாடப்படும். இவ்வாறு தம் கணவன்மா ன் வருைகைய எதிர்பார்த்து
நம்பிக்ைகயுடன் ஆற்றியிருத்தைலேய இருத்தல் என்று சுருங்கக் குறிப்பிட்டனர்;

முல்ைலத் திைணயின் உ ப்ெபாருள் 'இருத்தல்' என்றனர்.

'கற்பு' என்பது கல்ேபான்ற திண்ைம என்றும், இல்வாழ்க்ைகக்கு உ யன கற்றுக்
கற்ற ெநறியில் நிற்றல் என்றும் பலவாறு ெபாருள் கூறப்படும். ஆயினும்,

'கற்ெபனப்படுவது ெசால்திறம்பாைம' என்ற அவ்ைவயா ன் விளக்கேம

உண்ைமையத் ெதளிவுபடுத்துகிறது.

"கடைமைய முடித்துக் கார்காலத்திற்குள் திரும்பி விடுேவன்" என்று தைலவன்

ெசால்லிப் பி கிறான். "கார் காலம் வைரயில் நீ பி ைவ நிைனந்து கலங்காமல்

ெபாறுத்திரு" என்று ெசால்லி விைடெபறுகிறான். அவ்வாேற ெபாறுத்

திருப்பதாகக்-கலங்காமல் ஆற்றியிருப்பதாகக்-கூறித் தைலவியும் விைட-

தருகிறாள். இருவரும் இருவைகச் ெசாற்களால் கட்டுப்படுகின்றனர். குறித்த

காலத்திற்குள் வருவதாகக் கூறித் தைலவன் கட்டுப்படுகிறான். அதுவைரயில்

ஆற்றியிருப்பதாகத் தைலவி கட்டுப்படுகிறாள். இருவரும் ெசான்ன ெசால்

தவறாமல், தம்தம் கட்டுப்பாட்டுக்கு இையந்து நடக்கின்றர். இவ்வாறு ெசால்

தவறாமல் - ெசால் திறம்பாமல் - நடத்தேல கற்பு என்னும் ஒழுக்கமாகும். இக்
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காரணத்தாேலேய முல்ைல என்பது கற்பு என்னும் ெபாருள் உைடயதாயிற்று.

உணர்ந்து பாடுதல்
தமிழ் இலக்கியம் அகம் புறம் என்று இருவைகப்பட்டது. குறிஞ்சித்திைண,

முல்ைலத்திைண, மருதத்திைண, ெநய்தல்திைண, பாைலத்திைண என அகம்

ஐந்து வைகப்படும். எனேவ, அகப்ெபாருளில் ஐந்தில் ஒரு பகுதியாக விளங்குவது

முல்ைலத்திைணயாகும். அது, காதலி காதலன் வரைவ எதிர்ேநாக்கி

ஆற்றியிருக்கும் ஒழுக்கம் பற்றிக் கூறப்படுவதாகும்.

சங்க இலக்கியமாகிய பத்துப்பாட்டு எட்டுத்ெதாைகயுள் முல்ைலத்திைண பற்றிய
பாடல்கள் பல உள்ளன. பத்தப்பாட்டுள் முல்ைலப்பாட்டு என்பது முழுதும்

இத்திைண பற்றியேத ஆகும். மற்றப் பாட்டுக்களிலும் முல்ைல நிலத்ைதப்

பற்றியும் அங்கு வாழும் மக்கைளப் பற்றியும் கூறும் பகுதிகள் சிற்சில உள்ளன.

எட்டுத்ெதாைகயுள், கலித் ெதாைகயில் ஐந்தில் ஒரு பகுதியாக முல்ைலக்கலி

உள்ளது. ஐங்குறுநூற்றிலும் அவ்வாேற நூறு பாட்டுக்கள் உள்ளன. அகநானூற்றில்
முல்ைலத்திைணப் பாட்டுக்கள் நாற்பது உள்ளன. நற்றிைண குறுந்ெதாைக என்ற

ெதாைக நூல்களிலும் பல பாட்டுக்கள் உள்ளன.

பிற்காலத்து நூல்களில், முல்ைலநில வருணைனகள் ஆங்காங்ேக உள்ளன.

கண்ணைனப் பாடும் பாடல்களில் பல முல்ைல நிலம் பற்றிய வருணைனகள்

ெகாண்டுள்ளன. ேகாைவகளில் முல்ைலத்திைண பற்றிய பாட்டுக்கள் சில
உள்ளன. கலம்பகங்களிலும் சிற்சில உள்ளன.

இைவ எல்லாவற்ைறயும், முல்ைல நிலத்தில் வாழ்ந்து பழகி உணர்ந்த புலவர்கள்

பாடியுள்ளனர். முல்ைல நிலம் வளமுறப் பரவிக் கிடக்கும் நாடு இது. ஆதலின்,

ேந ல் கண்டறிந்த இயற்ைகயின் எழிைலயும் மக்களின் வாழ்க்ைக

முைறையயுேம பாட்டில் வடித்துள்ளனர். பாடேவண்டும் என்ற மரபுக்காக, தாம்

காணாதவற்ைறக் கற்பைன ெசய்து பாடவில்ைல. கண்டு உணர்ந்தவற்றிற்ேக
கைலவடிவம் தந்துள்ளனர்.

ஆங்கிலத்தில் முல்ைல
ஆங்கிலத்தில் முல்ைலப் பாடல்கள் பல உண்டு. அவற்ைறப் பாடிய புலவர்களும்

இயற்ைகேயாடு இையந்து வாழ்ந்து கண்டவற்ைறேய பாடியுள்ளனர். அப்-

பாடல்கைளக் குறித்து வாஷிங்டன் இர்விங் என்பவர் புகழும்ேபாது, "மற்ற

நாடுகளின் முல்ைலப் பாடல்கைளப் பாடியவர்கள் இயற்ைகைய என்ேறா

ஒருமுைற ெசன்று கண்டு ெபாதுவான எழிைல மட்டும் அறிந்தவர்களாகேவ

ேதான்றுகின்றனர். ஆனால் பி ட்டி

புலவர்கேளா இயற்ைகேயாடு கலந்து

வாழ்ந்து திைளத்தவர்கள்; கண்ணுக்ெகட்டாத இயற்ைகயின் நுட்பங்கைளயும்

ெநருங்கிக் கண்டு பழகியவர்கள்; இயற்ைகயின் நுண்ணிய திருவிைளயாடல்கைளயும் துருவிக் கண்டறிந்தவர்கள் "& என்கிறார்.
&

The pastoral writers of other countries appear as if they had paid Nature an
occaional visit,and become acquainted with her general charms; but the British poets have
lived and revelled with her - thay have wooed her in her most secret haunts, they have
watched her minutest caprices.
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ேதர்ந்த அனுபவம்
இக்கருத்து, தமிழில் உள்ள முல்ைலப் பாடல்களுக்கும் ெபாருந்தும்; மிகமிகப்

ெபாருந்தும். தமிழ்ப் புலவர்கள் பித்திைக அரும்பின் வடிவமும் நிறமும்

முதலாகக் காயாம்பூ வாடலுக்கு இைடேய ெசம்மூதாய் குறுகுறு என ஓடிப்-

பரக்கும் அழகு வைரயில் ஒன்ைறயும் விடாமல் நுணுகிக் கண்டு ேதர்ந்தவர்கள்.
முல்ைல நிலத்தின் ெசந்நிலப் பரப்பில் மைழ ெபய்தபின் விைரந்து ஓடும்

ெவள்ளம் நிலத்தில் வ

வ யாகச் ெசய்து விடுகிறது. வழியில் ஆங்காங்ேக

ேசர்ந்திடும் ஈரமணைலக் காட்டுக்ேகாழிகள் காலால் கிளறிச் சிதறுகின்றன.

பசுக்கேளாடு தைலைமதாங்கி வரும் காைள, வழியில் கண்ட (பாம்பு வாழும்)
புற்றின் ஈரமான ேமற்புறத்ைதத் தன் ெகாம்புகளால் குத்துகிறது. அவ்வாறு

மண்பட்ட ெகாம்புகேளாடு தன்னுடன் விரும்பிவரும் இளம் பசுவுடன் ேசர்ந்து

ஊைர ேநாக்கித் திரும்பி வரும் மாைலப் ெபாழுதில், மற்றப் பசுக்களும் ஒருங்கு

ேசர்ந்து தம் தம் கன்றுகைள அைழக்கும் குரேலாடு மன்றம் நிைறயப் புகுகின்றன.

அப்ேபாது அந்தப் பசுக்களின் கழுத்தில் கட்டிய மணிகள் அழகாக ஒலிக்கின்றன.

அந்த ஒலி இனிய இைசயாகின்றது.

கடுநீர் வ த்த ெசந்நில மருங்கின்

விடுெநறி ஈர்மணல் வாரனம் சிதறப்
பாம்புைற புற்றத்து ஈர்ம்புறம் குத்தி

மண்ணுைடக் ேகாட்ட அண்ணல் ஏஎறு

உடனிைல ேவட்ைகயின் மடநாகு தழீஇ

ஊர்வயின் ெபயரும் ெபாழுதின் ேசர்புடன்
கன்றுபயிர் குரல மன்றுநிைற புகுதரும்

ஆபூண் ெதண்மணி ஐதியம்பு இன்னிைச.
-- அகநானூறு.
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@ கடுநீர்- விைரந்து ஓடும் ெவள்ளம். வ த்த- வ வ யாக அழகுபடுத்திய.

வாரணம்- காட்டுக்ேகாழி. புற்றத்து- புற்றின். ேகாட்ட-ெகாம்புகைள உைடய.

அண்ணல்- தைலைம. நாகு-பசு. பயிர்- அைழக்கும். ஐது- அழகாக.

ஒருநாள் இரவில் ெபருமைழ ெபய்தது. நன்றாகப் புலர்ந்த காைலப் ெபாழுதில்

எல்ேலாரும் தம் தம் நிலங்களில் ஏர் பூட்டி உழுதனர். அந்தச் ெசம்மண் நிலத்துப்

புழுதி கீ ழ்ேமலாக மாறிடுமாறு உழுதனர். ஏர் உழுதபின், பிளந்து ெசல்லப்பட்ட

ெசம்மண் ெசந்நிறமான ஊைனக் கிழித்துச் ெசன்றதுேபால் ேதான்றியது. அங்கு

வரகு விைதக்கப்பட்டது. பல விைதகள் முைளத்து எழுந்தன. உழவர்கள் ஓைலக்குைடைய தைல ேமற் பிடித்துத் ெதாழில் ெசய்த காட்சி கைலமானின் கூட்டம்

அங்ெகல்லாம் பரந்து தி வதுேபால் காணப்பட்டது. பைற ஒலிக்க, உழவர்கள்

பயிர்கைள வைளத்து ஒதுக்கிக் கைளையப் பறித்து எறிந்தார்கள். இவ்வாறு கைளக
ட்ட பிறகு வரகு நன்றாகச் ெசழித்து வளர்ந்து கதிர் விட்டது. கதிர்கள்

இரண்டிரண்டாகப் பிளவு பட்டாற்ேபால் விட்டுத் ேதான்றின. அந்தக் கதிர்கைள

மயில்கள் பறிந்து உண்டன. அந்த நீலநிற மயில்கள் அழகிய ேதாைகையப் பரப்பி,
(உழவர்கள் கூழ் உண்பதற்கு நிழல் தந்த) குருந்த மரத்தின் வைளந்த கிைளகளில்

ஏறி இருந்தன. அங்கிருந்து அைவகள் அசவிய ஒலி, கிளி ஒப்பும் மகளி ன்

ஒலிேபால இருந்தது. அத்தைகய கார்காலம் இது:
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ேபருைற தைலஇய ெபரும்புலர் ைவகைற
ஏர்இடம் படுத்த இருமறுப் பூழிப்

புறமாறு ெபற்ற பூவல் ஈரத்து

ஊன்கிழித் தன்ன ெசஞ்சுவல் ெநடுஞ்சால்
வித்திய மருங்கின் விைதபல நாறி

இரைல நன்மான் இனம்பரந் தைவேபால்

ேகாடுைடத் தைலக்குைட சூடிய விைனஞர்

கறங்குபைறச் சீ ன் இறங்க வாங்கிக்

கைளகால் கழீஇய ெபரும்புன வரகின்

கைவக்கதிர் இரும்புறம் கதூஉ உண்ட
குடுமி ெநற்றி ெநடுமாத் ேதாைக
காமர் கலவம் பரப்பி ஏ முறக்

ெகால்ைல உழவர் கூழ்நிழல் ஒழித்த

வல்லிைலக் குருந்தின் வாங்குசிைன இருந்து
கிளிகடி மகளி ன் விளிபடப் பயிரும்
கார்மன் இதுவால்..

-- அகநானூறு, 194

@@

.@@ ேபர் உைற - ெப ய மைழத்துளி. தைலஇய - ெபய்த.

இரு மறு - ெப ய வடு. பூவல் - ெசம்மண். சுவல் - ேமடு.

நாறி - முைளத்துத் ேதான்றி. இரைல - மானில் ஒருவைக.

விைனஞர் - ெதாழிலாளர். கறங்கு - ஒலிக்கின்ற.

சீர் - ஒலி. இறங்க - வைளய. கைவ - இரண்டாய்ப் பிளந்த

கதூஉ - கதுவி - பற்றி ேதாைக - மயில். காமர் - அழகிய.

கலவம் - ேதாைக. வாங்கு - வைல. சிைன - கிைள.

பயிரும் - அைழக்கும்.

சிறிய இைலைள உைடய ெநல்லி மரத்தின் காய்கைளப் ேபான்ற சின்ன விழி

ெபாருந்திய கண்கைள உைடய குறு முயல், வைளந்த வரகின் பருத்த குருத்ைதத்
தின்று, ெசவிகைள வைளத்துக்ெகாண்டு புத ல் ஒடுங்கி, சிறிதுேநரம் உறங்கி,

பிறகு கண் விழித்து எழுந்து தன் துைணேயாடு ெசன்று, வட்டு
ீ
முற்றத்தில்
சிறிதளவு ேதங்கியிருந்த நீைரக் கண்டு அைதக் குடிக்கும் அழகு வாய்ந்த

முல்ைல நிலம்:

சிறியிைல ெநல்லிக் காய்கண் டன்ன

குறுவிழிக் கண்ண கூரலங் குறுமுயல்
முடந்ைத வரகின் வங்குபீ
ீ
ள் அருந்துபு

குடந்ைதயஞ் ெசவிய ேகாட்பவர் ஒடுங்கி
இந்துயில் எழுந்து துைணெயாடு ேபாகி

முன்றில் சிறுநிைற நீர்கண்டு உண்ணும்
புன்புலம்...

அகநானூறு. 284 #

# கூரல் -(கூ ய) மயிர். முடந்ைத-வைளந்த. வங்குபீ
ீ
ள்-பருத்த குருத்து.

அருந்துபு - அருந்தி - தின்று. குடந்ைத - வைளந்த.
ேகாள்பவர் - காய்கைளக் ெகாண்ட ெகாடிகள்.
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பழந்தமிழ்ப் புலவர் முல்ைல நிலத்துப் பூக்கள் ஒவ்ெவான்றன் அைமப்ைபயும்

நிறத்ைதயும் உணர்ந்து அவற்ைற ஒருங்ேக ேந ல் கண்டும், கற்பைன ெசய்து

கண்டும் மகிழ்ந்தனர். ெசறிந்த இைலகைள உைடய காயாமரத்தில் அஞ்சனம்

ேபான்ற நீலநிற மலர்களும், இளந்தளிர்கள் ெகாத்துக் ெகாத்தாகத் ேதான்றும்

ெகான்ைற மரத்தில் நல்ல ெபான் காசு ேபான்ற மலர்களும், ெவண்காந்தளின்

குவிந்த முைககள் அழகிய ைகேபால் மலர்ந்த மலர்களும், இதழ் நிைறந்த

ேதான்றியில் குருதிேபான்ற ெசந்நிற மலர்களும் நிைறந்து காடு ெபாலிவுற்றதாக
முல்ைலப்பாட்டு எடுத்துைரக்கிறது:

ெசறியிைலக் காயா அஞ்சனம் மலர

முறியிணர்க் ெகான்ைற நன்ெபான் காலக்
ேகாடல் குவிமுைக அங்ைக அவிழத்
ேதாடார் ேதான்றி குருதி பூப்பக்

கானம் நந்திய ெசந்நிலப் ெபருவழி.
முல்ைலப்பாட்டு. 93 &&

&& ெசறி-ெநருங்கிய. அஞ்சனம் -ைம. முறி - தளிர். இணர்-ெகாத்து.

கால - ெவளியிட - மலர.

அவிழ - மலர. ேதாடு ஆர் - இதழ் ெபாருந்திய. நந்திய - ெசழிப்புற்ற.
இவற்றால், முல்ைல நிலத்ைதப் பாடிய தமிழ் புலவர்கள் அந்நிலத்தில் வாழ்ந்து

பழகிய அனுபவமும் இயற்ைகையப் பலகாலும் கண்டு ேதர்ந்த ேதர்த்ச்சியும்

மிக்கவர்கள் என்பது விளங்கும். இவ்வைகயில் ஆங்கிலப் பாடல்களின் சிறப்பு-

அவற்றின் மிக்க சிறப்பும் - தமிழ்ப் பாடல்களுக்கு உண்டு என்று ெதளியலாம்.

ேவறுபாடு
ஆயினும் ஆங்கிலத்தில் உள்ள முல்ைலப் பாடல்கள் கருத்துவைகயால்

ேவறுபட்படுள்ளன. தமிழில் உள்ளவாறு முல்ைலநிலத்து வாழும் காதல ன்

கற்ெபாழுக்கம் ேபான்ற கருத்து ஆங்கிலத்தில் அைமயவில்ைல. நகர வாழ்க்ைக-

யிலிருந்து தப்பி ஓடி நாட்டுப்புறத்தின் நலங்கைளத் துய்த்தல், ஆடம்பரத்

ெதால்ைலகளிலிருந்து விலகி எளிைமயின் இனிைமயில் மகிழ்தல், கவைலயும்
பரபரப்பும் மிக்க வாழ்க்ைகையத் துறந்து கவைலயற்ற அைமதியான வாழ்ைவ

நாடுதல் இைவகேள ஆங்கில முல்ைலப்பாடல்கள் கூறும் கருத்துக்கள். இவற்ைற
அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ேட முல்ைலநிலப் ெபண்களின் காதல் முதலியன ஒட்டி
வரப்ெபறும். முல்ைல நிலத்தில் இயற்ைகேயாடு இையந்து வாழும் மக்களின்

எளிைமயும் அைமதியுேம புலவர்களின் உள்ளங்கைளப் ெப தும் கவர்ந்தனவாகக்
காணப்படுகின்றன. அைவகளும் ஆங்கிலப் புலவர்கள் தாேம உணர்ந்து பாடும்

கருத்துக்கள் அல்ல என்றும், இத்தாலி நாட்டுப் புலவர்களான திேயாகி ட

வர்ஜீல் முதலியவர்களின் பாடல்களிலிருந்து கடன்வாங்கிய கருத்துக்கேள

என்றும் எட்மண்ட் ப்ளண்டன் (Edmund

கருதுகின்றனர்.@
@

Blunden) முதலான ஆராய்ச்சியாளர்

The pastoral escape has suffered in our esteem because too frequently those professing to
make it have merely followed a prepared track leading into a large wardrobe, full of relics of
the imitators of Theocritus and Virgil-Nature in English Literature, p.89.
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முல்ைல நிலத்து ஆயர்வாழ்வு ஆங்கிலப் பாடல்களில் வருகின்றன; எனினும்

அவர்கள் இத்தாலி நாட்டு ஆயர்களாகேவ உள்ளனர் என்றும், அதனாேலேய குளிர்

மிகுந்தது இங்கிலாந்து என்பைதயும் மறந்து ஆயர்கள் குளிர்ந்த இடம் நாடித்

தி வதாகப் பாடுகிறார்கள் என்றும் ஆராய்ச்சியாளர் சிலர் கூறுகின்றனர். இன்னும்

சில பாடல்களில் ஆயன் ஆடு மாடு முதலிய ெசாற்கள் எல்லாம் ேநர்ப் ெபாருள

ை◌ உணர்த்தாமல், உருவகப் ெபாருைளேய உணர்த்துகின்றன; ஆதலின்,
அைவகள்

உண்ைமயான முல்ைலப் பாடல்கள் அல்ல என்பது சிலர் கருத்து.+

+ Shepherd is with them merely another word for lover or poet, while almost any act of such
may be described as 'folding his sheep' or the like. Allegory has reduced itself to a few stock
phrases. - Pastoral Poetry and Pastoral Drama by Walter W.Greg. ---தமிழ் இலக்கியத்தில் இவ்வாறு கடன் வாங்கிய கருத்துக்கள் இல்ைல.

நானிலமும் வளமாக வாய்க்கப் ெபற்ற தமிழகத்தில் முல்ைலநிலத்தின்

எழிலுக்கும் வளத்துக்கும் பஞ்சம் இல்ைல. முல்ைல நிலத்திேல பிறந்து வாழ்ந்து

இயற்ைகைய உள்ளவாறு உணர்ந்த இைடக்காடனார் ேபான்ற புலவர்ெபரு-

மக்களுக்கும் பஞ்சம் இல்ைல. முல்ைல நிலம் கார்காலத்தில் மாைலப்ெபாழுதில்

சிறந்து விளங்குவது இன்றும் காணத்தக்க காட்சியாக உள்ளது. முல்ைல மலர்

உள்ளத்ைதக் கவரவல்ல தூய்ைமயான அழகும் இன்பமான மணமும் ெகாண்டு

இன்றும் சிறந்து விளங்குகிறது. முதற்ெபாருளும் கருப்ெபாருளும் இன்றும்

மாறவில்ைல. உ ப்ெபாருள் மட்டுேம மாறியுள்ளது. எவ்வாறு எனில், கார்காலத்தில் திரும்புவதாகக் கூறிப் ேபார் காரணமாகப் பி யும் பி வு இன்று

இல்ைல; கார் காலத்து வரைவ எதிர்ேநாக்கி ஆற்றியிருக்கும் நிைலைமயும்

இன்று இல்ைல. இது காலப் ேபாக்கால் வாழ்க்ைக மாறி அைமந்துள்ள அைமப்

பால் ஏற்பட்ட மாறுதல். இது தவிர, முதற்ெபாருள் கருப்ெபாருள் வைகைய

ஆராய்ந்து காண்பவர்க்கு, முல்ைல நிலப் பாடல்கள் தமிழில் இயல்பாக அைமந்த
பாடல்கள் என்பது ெதளிவாகும்.

ஆயர் வாழ்வு
முல்ைல நிலத்து வாழும் ஆயர்களின் வாழ்க்ைக எளிைமயும் அைமதியும்

இன்பமும் நிைறந்தது என்று ஆங்கில இலக்கியம் கூறுவது ேபாலேவ தமிழ்

இலக்கியமும் கூறுகிறது.

ேகாவலர் வாழ்க்ைக ஓர் ெகாடும்பாடு இல்ைல

-- சிலப்பதிகாரம், அைடக்கலக். 121 @

@ ெகாடும்பாடு - ெகாடுைம.

என்று இளங்ேகாவடிகள் ேகாவலர் வாழ்க்ைகக்கு நற்சான்று தந்துள்ளார்.

அவர்களின் எளிய அைமதியான வாழ்க்ைகக்கு இைடேய ஏேதனும் துன்பம்

ேநருமானால், அதுவும் இயற்ைகயின் விைளயாட்டுப் ேபாலேவ அைமகிறது;

அவர்களுக்கு இயல்பானதாகி விடுகிறது. ஆயர்கள் ெப ய ேகாடல்பூைவச்

சூடிக்ெகாண்டு இரு தைலயாய்ப் பி ந்த ேகால் உைடயவர்களாய், பகற்காலத்தில்

ெபய்த மைழயினால் துன்புற்ற பசுக்கூட்டத்ேதாடு ஊைர ேநாக்கித் திரும்பி

வருகிறார்கள். அவர்கள் தைலயில் சூடிய மாைலகளில் மைழயின் நீர் இன்னும்
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உள்ளது:

... ேகாடல்

ெப ய சூடிய கவர்ேகால் ேகாவலர்

எல்லுப்ெபயல் உழந்த பல்லா னிைரெயாடு

நீர்திகழ் கண்ணியர் ஊர்வயின் ெபயர்தர.
அகநானூறு. 264

++

++ கவர் - இரண்டாய்ப் பி ந்த. எல்லுப்ெபயல் - பகல் மைழ

உழந்த - துன்புற்ற. பல்லானிைர - பல்ஆன்நிைர - பல பசுக்களின்
கூட்டம்.

ஊர்வயின் - ஊ ல். ெபயர்தர - திரும்ப.

---

பருவ மைழ ெபய்கிறது; நள்ளிரவில் ஆட்டுமந்ைத அஞ்சாமல் உறங்குவதற்காக

ஆயன் காவல் காக்கின்றான். தீக்கைடேகாலால் தீப் பற்றைவத்து அதன் ஒளியால்

ெகாடிய விலங்குகள் அணுகாதபடி காவல் பு கிறான். உறியும் பாைனயும்

ேதாலும் அவைனச் சூழ்ந்திருக்கின்றன. நுண்ணிய மைழத்திவைல பல அவைன ஒ

ருபக்கம் நைனக்கின்றன. ேகாைலத் தன் காலுடன் ேசர்த்து ஊன்றித் தனிேய

நிற்கிறான். அடிக்கடி இதைழ மடித்துவிட்டு வைளஒலி
ீ
எழுப்புகிறான். மந்ைதயில்
துள்ளியாடும் குட்டிகைளக் கவர்வதற் காக அங்குவந்து வாய்ப்புப் பார்த்திருக்கும்

குள்ளந

அந்த ஒலிையக்ேகட்டு அஞ்சி, முள்புத ல் ஓடி ஒளிகிறது:

...வானம்

பருவம் ெசய்த பானாள் கங்குல்

ஆடுதைலத் துருவின் ேதாடு ஏமார்ப்பக்
கைடேகால் சிறுதீ அைடய மாட்டித்

திண்கால் உறியன் பாைனயன் அதளன்
நுண்பல் துவைல ஒருதிறம் நைனப்பத்

தண்டுகால் ஊன்றிய தனிநிைல இைடயன்
மடிவிடு வைள
ீ
கடிதுெசன்று இைசப்பத்
ெதறிமறி பார்க்கும் குறுந

ெவரீஇ

முள்ளுைடக் குறுந்தூறு இ யப் ேபாகும்....
-- அகநானூறு. 274 %

%பருவம்-கார்காலம். பானாள்-நள்ளிரவு. ேதாடு-ெதாகுதி, மந்ைத.

அதளன் -ேதால் உைடயவன். கடிது- விைரவாக. ெதறி- துள்ளி ஆடுகின்ற.
ெவ இ- அஞ்சி, தூறு- புதர். இ ய- நீங்க.
---

முல்ைல நிலத்தின் அகன்ற புலங்களில் ஆனிைர ( பசுக்கள் ) பரந்து ேமயும்-

படியாக விட்டுவிட்டு ஆயர்கள் சிறு குன்றுகளின் பக்கத்தில் நறுமணமுள்ள

மலர்கைளப் பறித்து மாைல கட்டி மகிழ்கிறார்கள் :
முல்ைல வியன்புலம் பரப்பிக் ேகாவலர்

குறும்ெபாைற மருங்கின் நறும்பூ அயர...
-- அகநானூறு. 14+

+வியன் - அகன்ற. குறும்ெபாைற-குன்று.

11
--இத்தைகய வாழ்க்ைகயில் ெதாழில் ேவறு, ெபாழுதுேபாக்கு ேவறு என்று

பி யாமல் இரண்டும் ஒன்றுபட்டு விளங்குகின்றன. பசுக்கைள ேமய விட்டுவிட்டு,
அேத ேநரத்தில் இன்பமாகப் பூக்கைளப் பறித்துத் ெதாடுத்து மகிழ்தல் இைதக்

காட்டுகிறது.

துன்பப் ேபாராட்டம்
இவ்வாறு பலநாளும் இன்பம் நல்கிக் காத்திடும் இயற்ைக, சில நாட்களில் மிக்க

கடுைமேயாடு ஆயர்கைள அணுகுகிறது. மைழயும் பனியும் குளிரும் மிகுந்த
இராக் காலங்கள் அவர்களுக்குத் துன்பம் ெசய்வன. அத்தைகய துன்பத்திற்

கிைடயிலும் எளிய ஆயர்கள் கடைமையச் ெசய்து காலம் கழிக்கும் காட்சி

ெநடுநல்வாைடயில் கூறப் படுகிறது: உலகேம நடுங்கும்படியாக ெவற்றிெகாண்டு

எழுந்து வைளந்து மைழ ெபாழிகிறது. எங்கும் நீர் பரந்து ஓடுகிறது.

ெவள்ளத்ைதக் கண்டு ெவறுக்கும்படியான மனநிைல ெபறுகிறார்கள் ேகாவலர்கள்.
வைளந்த ேகாைலக் ைகயில் ஏந்திய அவர்கள், காைளகேளாடு உள்ள பசுக்கைள
அவ்விடத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்தி ேமட்டுநிலத்தில் விடுகிறார்கள். இடம்விட்டு

மாறும்படியான துன்பத்தால் கலங்குகிறார்கள். காந்தளின் நீண்ட இதழ்களால்

ெதாடுத்த மாைலகள் மைழநீர் அைலப்பதால் கைலந்துவிடுகின்றன. உடம்பில்

ேசர்ந்த மிக்க குளிர்ச்சி வருத்துவதால், பலரும் ஒன்று கூடிக் ைகயில் ெநருப்ைப
ஏந்தியவராய், குளிர் மிகுதியால் வாய் படபடக்க நடுங்குகிறார்கள்:
ைவயகம் பனிப்ப வலேனர்பு வைளஇப்

ெபாய்யா வானம் புதுப்ெபயல் ெபாழிந்ெதன

ஆர்கலி முைனஇய ெகாடுங்ேகால் ேகாவலர்
ஏறுைட இனநிைர ேவறுபுலம் பரப்பிப்

புலம்ெபயர் புலம்ெபாடு கலங்கிக் ேகாடல்
நீடிதழ்க் கண்ணி நீரைலக் கலாவ

ெமய்க்ெகாள் ெபரும்பனி நலியப் பலருடன்

ைகக்ெகாள் ெகாள்ளியர் கவுள்புைடயூ நடுங்க.
-- ெநடுநல்வாைட 1 - 8 %%

%% பனிப்ப- நடுங்க. ஆர்கலி- ெவள்ளம். முைனஇய- ெவறுத்த.

ெகாடுங்ேகால்- வைளந்த ேகால். புலம்ெபயர்- இருந்த நிலத்ைத விட்டுச்

ெசல்கின்ற. புலம்பு- தனிைமத் துன்பம். கவுள்- கன்னம்.
புைடயூ- புைடத்து, அடித்து.
--

இன்பப் ெபாழுதுேபாக்கு
ெசருப்பு அணிந்ததனால் ஆகிய வடு (காய்ப்பு) அவனுைடய வன்ைமயான

அடிகளில் உள்ளது. சிறந்த தடிையப் பற்றி ஊன்றிப் பழகிய ைககளில் மழு

(ேகாட ) பிடித்து ஏந்தி ெவட்டி ெவட்டித் தழும்பு இருக்கிறது. காவடியின் இரு-

பக்கமும் உறிையக் கட்டிச் சுமந்து ெசன்ற தழும்பு அவனுைடய ேதாள்கட்டில்

உள்ளது. கறந்த பால்பட்ட ைகையத் தைலமயி ல் தடவிக்ெகாள்கிறான். அவன்

காட்டில் ெகாம்புகளிலும் ெகாடிகளிலும் மலர்ந்த மலர்கைளப் பறித்து அவற்ைறக்
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கலந்து கட்டிய தைலமாைல அணிந்திருக்கிறான். ஒேர ஆைட உடுத்து எளிய

கூைழ உண்கிறான். கன்றுகேளாடு உள்ள பசுக்கேளாடு காட்டில் தங்குகிறான்.

ைகயால் முயன்று தீக்கைடேகால் ெகாண்டு சிறுபுைக கமழும்படியாகச் ெசய்து

தீப்பற்றைவத்த ெகாள்ளிக்கட்ைடயின் ெநருப்பால், கருநிறமான துைளகைள

உண்டாக்கிக் குழல் ெசய்துெகாண்டு இைச எழுப்புகிறான். இனிய பாைலப்பண்ைண
இைசக்கிறான். அதில் சலிப்புத் ேதான்றும்ேபாது குமிழின் துைள உைடய

ெகாம்பில் மரலின் நாைரேய நரம்புகளாகத் ெதாடுத்து வியாழ் ெசய்து ெகாண்டு
விரலால் எறிந்து குறிஞ்சிப்பண் பாடுகிறான். அந்தக் குறிஞ்சிபப்ண்ணின்

இைசையத் ேதன ீக்கள் தம் இனத்தின் ஒலி என்று உற்றுக் ேகட்கின்றன:
ெதாடுேதால் மரீ இய வடுவாழ் ேநான் அடி

விழுத்தண்டு ஊன்றிய மழுத்தின் வன்ைக
உறிக்கா ஊர்ந்த மறுப்படு மயிர்ச்சுவல்
ேமம்பால் உைரத்த ஓ

ஓங்குமிைசக்

ேகாட்டவும் ெகாடியவும் விைர இக் காட்ட

பல்பூ மிைடந்த படைலக் கண்ணி

ஒன்றமர் உடுக்ைகக் கூழார் இைடயன்
கன்றமர் நிைரெயாடு கானத்து அல்கி

அந்நுண் அவிர்புைக கமழக் ைகம்முயன்று

ெஞலிேகால் ெகாண்ட ெபருவிறல் ெஞகிழிச்

ெசந்தீத் ேதாட்ட கருந்துைளக் குழலின்

இன் தீம் பாைல முைனயின், குமிழின்
புழற்ேகாட்டுத் ெதாடுத்த மரல்பு

நரம்பின்

வில்யாழ் இைசக்கும் வரல்எறி
ீ
குறிஞ்சிப்

பல்கால் பறைவ கிைள ெசத்து ஓர்க்கும்...

-- ெபரும்பாணாற்றுப்பைட. 169-184 &&

&& ெதாடுேதால் - ெசருப்பு. மரீஇய - ெபாருந்திய. ேநான்-வலிய.

சுவல் - ேதாள்கட்டு. ஓ

- தைலமயிர். ேகாட்ட-மரக்ெகாம்புகளில் உள்ளன.

விைரஇ - கலந்து. படைல - தைழ. கண்ணி-தைலமாைல.

உடுக்ைக-உைட. அல்கி-தங்கி. ெஞலிேகால் - தீக்கைடேகால்.

ெஞகிழி - ெகாள்ளி. ேதாட்ட - துைளெசய்த. முைனயின் - ெவறுத்தல்.

ெசத்து-ேபாலக் கருதி
-----

இதனாலும் ஆயருைடய வாழ்க்ைகயில் ெபாழுது ேபாக்கான விைளயாடல்கள்

மிக்குக் கலந்து நிற்பைதக் காணலாம். அந்தப் ெபாழுதுேபாக்குக்கு உ ய குழல்

யாழ் முதலிய கருவிகளும் அவன் கருதிய அளவில் எளிதில் ெசய்யப்பட்டு

அைமவைதயும் காணலாம். எளிைமயிேல வாழ்க்ைக நடத்தி இன்பமும்
நுகர்வைத இப்பகுதி எடுத்துைரக்கின்றது

ஆய்ச்சியர் வாழ்வு
முல்ைல நிலத்துப் ெபண்கள் வாழும் வாழ்க்ைகயும் இவ்வாேற எளிைமயும்

அைமதியும் நிைறந்தது என்பைதத் தமிழ் இலக்கியம் காட்டுகிறது. வட்ைடச்
ீ
சுற்றி முள்ேவலி இடப்பட்டிருக்கிறது. அருேக எரு மிகுதியாக்க கிடக்கிறது.
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இத்தைகய வட்டில்
ீ
விடியற்காைலயில் பறைவகள் ஒலித்து எழும் ேநரத்தில்
எழுந்து, தயிர் கைடயும் மத்து எடுத்துத் தயிர் கைடகிறாள் ஆய்ச்சி. தயிர்

கைடயும் ஒலி புலியின் முழக்கம் ேபால் ேகட்கிறது. தயி ல் ெவண்ணிறமான

காளான்முைக ேபான்ற முைககள் இருக்கின்றன. அத்தைகய முைககைள மத்துக்
கலக்கிவிடுகின்றது. ெவண்ெணய் நுைரகைள எல்லாம் தனிேய எடுத்துச்

ேசர்க்கிறாள் ஆய்ச்சி. பிறகு தயி ன் ெவண்ணிறப் புள்ளிகள் ெபாருந்திய

வாைய உைடய குடத்ைத எடுத்துப் பூக்களால் ெசய்த சுமட்டின்ேமல் ைவத்துக்-

ெகாண்டு காைலயில் ேமார் விற்கச் ெசல்கிறாள். ேமாைர விற்றுப் ெபறும்

பண்டங்கைளக் ெகாண்டுவந்து தன் சுற்றத்தார் அைனவர்க்கும் உணவு

அளிக்கிறாள். ேசர்த்த ெவண்ெணைய ெநய்யாக்கி, அதற்கு விைலயாகக் கட்டிப்

பசும்ெபான் ெகாடுத்தாலும், ேவண்டா என்று மறுக்கிறாள். ஆனால் அதற்கு
விைலயாக எருைமயும் பசுவும் ெகாடுத்தால் ெபற்றுக்ெகாள்கிறாள்:
இடுமுள் ேவலி எருப்படு வைரப்பின்

நள்ளிருள் விடியல் புள்ெளழப் ேபாகிப்

புலிக்குரல் மத்தம் ஒலிப்ப வாங்கி

ஆம்பி வான்முகிழ் அன்ன கூம்புமுைக

உைறஅைம தீந்தயிர் கலக்கி நுைரெத ந்து

புகர்வாய்க் குழிசி பூஞ்சுமட்டு இரீஇ

நாள்ேமார் மாறும் நன்மா ேமனி...ஆய்மகள்

அைளவிைல உணவின் கிைளயுடன் அருத்தி
ெநய்விைலக் கட்டிப் பசும்ெபான் ெகாள்ளாள்
எருைம நல்லான் கருநாகு ெபறூஉம்...

-- ெபரும்பாணாற்றுப்பைட. 154 - 165 @@

@@ மத்தம்-மத்து. வாங்கி-இழுத்து. ஆம்பி-காளான். வான்-ெவண்ைம.

புகர்-புள்ளி. குழுசி-குடம். சுமடு-சும்மாடு என்று இப்ேபாது வழங்குவது.
இரீஇ-இருக்கச்ெசய்து-ைவத்து. அைள-ேமார்.
----

கட்டிப்பசும்ெபான் ெகாடுத்தாலும் ேவண்டா என்று மறுத்து, வாழ்வுக்கு

உதவியானவற்ைறக் ெகாடுக்க வல்லவர்க்கு ெநய் ெகாடுத்து மகிழும் ஆய்ச்சியின்
மனப்பான்ைம ஆராயத் தக்கது. இயற்ைகேயாடு இையந்த எளிய

வாழ்க்ைக ஆைகயால், வாழ்க்ைகக்கு ேநேர பயன்படாத பசும்ெபான்ைன அவள்

ெபாருட்படுத்தாமல் விட்டு அப்பால் ெசல்கிறாள். ஆனால் மருத நிலத்தார்

ெகாடுக்கும் உணவுப் ெபாருளுக்கு ேமார் விற்கும் அவள், அவர்கள் எருைமயும்

பசுவும் தந்தால் ெநய் தருகிறாள். ெசல்வத்ைதப் ெபாருட் படுத்தாத எளிைமயும்,

அந்நிைலயிேலேய உணவுக்கும் ெதாழிலுக்கும் உதவியானவற்ைறப் ெபாருெளன

மதிக்கும் அைமதியும் அவளுக்கு இயல்பாக அைமந்துள்ளன. ஏறு தழுவல் என்ற
ஒரு வழக்கம் முல்ைல நிலத்துக்கு உ யது. அது மற்றச் சங்க நூல்களில்

இல்லாமல் கலித்ெதாைகயில் மட்டும் காணப்படுகிறது. அப்பகுதியில், ஆயர்களின்
வரமும்
ீ
அஞ்சாைமயும் விளக்கமாக எடுத்துைரக்கப்படுகின்றன. ஆயர்

குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு ெபண்ைணத் திருமணம் ெசய்துெகாளவதனால்,

அவளுக்கு உ ய கணவன் வரம்
ீ
மிக்கவனாக இருத்தல் ேவண்டும்; இன்ன

காைளையத் தழுவி அடக்கவல்ல வரேன
ீ
அவைள மணப்பதற்கு உ யவன் என்று
பலரும் அறியத் ெத விப்பது வழக்கம். இவ்வாேற ேவறு குடும்பத்துப்

ெபண்களுக்கும் திருமண ஏற்பாடாக ஏறுகள் குறிக்கப்படும். இந்த ஏறுகைளத்
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தழுவி அடக்குவதற்கு வரர்கள்
ீ
காத்திருப்பார்கள். இதற்கு ஒரு நாள் குறிக்கப்படும்.
அன்று அஞ்சாமல் களத்தில் புகுந்து ஏறுகைள எதிர்த்து, அவர்றின் ெகாம்புகளால்

குத்துண்டும் புண்பட்டும் ெவற்றி ெபறும் வரர்கைள
ீ
அந்தந்தப் ெபண்கள் மணந்துெகாள்வார்கள். இவ்வாறு நிகழ்வேத ஏறு தழுவல் என்பது. இன்ன ஏற்ைற

அடக்கித் தழுவும் வரனுக்ேக
ீ
உ யவள் இப்ெபண் என்று பலமுைற ெசால்லிப்
பலர் அறியச் ெசய்யும் வழக்கம் இருந்திருக்கிறது:
ஓஓ இவள்,

ெபாருபுகல் நல்ேலறு ெகாள்பவர் அல்லால்
திருமாெமய் தீண்டலர் என்று கருமமா

எல்லாரும் ேகட்ப அைறந்தைறந்து எப்ெபாழுதும்
ெசால்லால் தரப்பட்டவள்.

-- முல்ைலக்கலி. 2 ##

## கருமமா-கடைமயாக.
------

ஏறுகள் வரர்களின்ேமல்
ீ
பாய்ந்து கூ ய ெகாம்புகளால் குடர் ச யக் குத்துவதும்

உண்டு; அவற்றின் ெகாம்புகைள இதற்ெகன்ேற சீவிக் கூர்ைமப்படுத்துவதும்

உண்டு.

குடர்ெசா யக் குத்திக் குைலபதன் ேதாற்றங்காண்É..

சீறரு முன்பிேனான் கணிச்சிேபால் ேகாடுசீஇÉ.
-- முல்ைலக்கலி. 1 #

# சீறரு - சீறுதற்கு அ ய. முன்பிேனான் - வலிைம உைடயவன்,

சிவன். கணிச்சி - மழு, ேகாட . சீஇ - சீவி.

வரர்களும்
ீ
அவற்றின் கூ ய ெகாம்புகளுக்கு அஞ்சுவதில்ைல, அவற்றால்

குத்துண்டேபாதும், உடலில் வடியும் இரத்ததாேலேய ைகபிைசந்து மீ ண்டும்

களத்துள் புகுந்து ஏறுகைள எதிர்ப்பார்கள்; அவற்றின் முதுகின்ேமல் ஏறி

உட்கார்ந்து, கடலில் படகுகைளச் ெசலுத்தும் பரதவர்ேபால் ேதான்றுவார்கள்.

இறுதியில் ெவற்றி ெபற்ற வரர்கைள
ீ
ஆயர்கள் எல்ேலாரும் கூடி வாழ்த்துவர்;
ேபாற்றுவர். அவர்கைள மணப்பதற்கு உ ய காதலியர் மகிழ்வர். இவ்வாறு

ஏறுகைள எதிர்த்துப் ெபாருது அடக்குவதற்கு அஞ்சும் ஆயைன எந்த ஆய்ச்சியும்

விரும்பமாட்டாள்; மறுபிறவியிலும் விரும்பமாட்டாள். ஏற்ைறக் கண்டு

அஞ்சுவதும் ஆய்ச்சிய ன் ேதாைள விரும்புவதும் ஆகிய இைவ இரண்டும்

ஒருங்ேக நிகழ முடியாதைவ.

ெகால்ேலற்றுக் ேகாடஞ்சு வாைன மறுைமயும்
புல்லாேள ஆய மகள்.
புல்லாள்-தழுவாள்.

-- முல்ைலக்கைல. 2

@@

@@ேகாடு - ெகாம்பு. மறுைமயும் - மறுபிறவியிலும். புல்லாள்-தழுவாள்.
ேபாேரற் றருந்தைல அஞ்சலும் ஆய்ச்சியர்

கா ைகத் ேதாள்கா முறுதலும் இவ்விரண்டும்
ஓராங்குச் ேசறல் இலேவாஎங் ேகேள.
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-- முல்ைலக்கலி. 6 @@

@@ ஏற்று அருந்தைல -எருதின் அ ய தைல. கா ைக- அழகு.

காமுறுதல்- விரும்புதல். ஓராங்கு-ஒருங்ேக, ஒருேசர.

ேகள்-உறவு. ேகேள!- ேதாழி!
----

வரர்களின்
ீ
ெவற்றிைய விரும்பும் வரமகளிராகேவ
ீ
ஆய்ச்சியர் இருந்த்னர்.

ஆதலின் ஏறு குத்திப் புண்பட்ட வரருைடய
ீ
இரத்தம் தம் ேதாளில் படேவண்டும்

என்று அவர்கள் விரும்பினர். தாம் தயிர் கைடயும் ேபாது அதிலிருந்து துளித்துத்

ேதாளில் பட்ட ெவண்புள்ளிகேளாடு அந்தச் ெசந்நிற இரத்தத் துளிகள் படுதல்
ேதாளுக்கு அழகு ெசய்வதாகும் என்று எண்ணியது அவர்களின் வரீ ெநஞ்சம்:
பல்லூழ் தயிர்கைடயத் தாஅய புள்ளிேமல்

ெகால்ேலறு ெகாண்டான் குருதி மயக்குறப்

புல்லல்எந் ேதாளிற்கு அணிேயாஎங் ேகேள.
-- முல்ைலக்கலி 6 +

+ பல் ஊழ்- பலமுைற. தாஅய -பரந்த. புல்லல் -தழுவல்

---

ஏறு தழுவிய வரைன
ீ
மணக்க ேவண்டும் என்றும், அவ்வாறு மணந்த பின் ஊரார்

தன் கணவனின் வரத்ைதப்
ீ
புகழேவண்டும் என்றும் தான் ேமார்விற்கச் ெசல்லும்

ேபாது 'இவள் கணவன் அந்த ஏற்ைற அடக்கி ெவன்றவன்' என்று ஊரார் ேசாலும்
ெசால்ைலத் தன் ெசவி ேகட்க ேவண்டும் என்றும் அத்தைகய வரச்
ீ
ெசல்வேம

தான் விரும்புவது என்றும் ஆய்ச்சி கூறுகிறாள்:

ெகால்ேலறு ெகாண்டான் இவள்ேகள்வன் என்றுஊரார்
ெசால்லும்ெசால் ேகளா அைளமாறி யாம்வரும்
ெசல்வம்எங் ேகள்வன் தருேமாஎங் ேகேள.
-- முல்ைலக்கலி. 6 #

# ேகள்வன் - காதலன். ேகளா Ð ேகட்டு. அைள Ð ேமார்.

மாறி Ð பண்டமாற்றாக விற்று.

இவ்வாறு வரத்ைத
ீ
எடுத்துக் கூறிப் புகழும் புலவர், ஆய ைடேய காதலும்

வரத்துடன்
ீ
கலந்து வாழ்கிறது என்னும் உண்ைமைய விளக்குகின்றனர். வரன்
ீ
ஏற தழுவி ெவற்றி ெபறுவதற்கு முன்னேம ஆய்ச்சியின் ெநஞ்சம் அவைனப்

பற்றுக்ேகாடாகக் ெகாண்டு காதல் ெகாண்டது என்பைதத் ெத விக்கின்றனர்:
இன்ெறவன் என்ைன எமர்ெகாடுப்பது! அன்றுஅவன்
மிக்குத்தன் ேமற்ெசன்ற ெசங்கா க் ேகாட்டிைடப்
புக்கக்கால் புக்கெதன் ெநஞ்சு.

-- முல்ைலக்கலி. 5+

+ எவன் - என்ன. கா

நமக்ெகாரு நாள்

Ð கருநிறமுைடய எருது. புக்கக்கால் - புக்கேபாது.

ேகளாளன் ஆகாைம இல்ைல அவற்கண்டு
ேவளாண்ைம ெசய்தன கண்.

-- முல்ைலக்கலி. 1 ++
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++ ேகளாளன் - உறவினன், காதலன். ஆகாைம இல்ைல Ð ஆவது

திண்ணம். ேவளாண்ைம Ð உதவி Ð அன்பு.

இழிந்ேதார் காதல்
இவ்வாறு முல்ைல நில மக்களின் தூய்ைமயும் எளிைமயும் ஒருபுறமும்,

அஞ்சாைமயும் வரமும்
ீ
மற்ெறாரு புறமும் காட்டும் தமிழ்ப்பாட்டுக்கள்,

அவர்கைள ஒழுக்கத்தில் எளியராக்கி உயர்வல்லாத வைகயில் காட்டும்

பகுதிகள் கலித்ெதாைகயில் சில உள்ளன. அைவ அந்நிலத்துத் தைல-

மக்கைளப் பற்றியைவ அல்ல, ஏவலாளைரயும் அடிைமகைளயும் பற்றியைவ

என்று அைமதி கூறுவுதும் உண்டு. எனினும், அப்பாட்டுக்கள் ேமற்கண்டைவ
ேபால் சிறப்புைடயைவ அல்ல என்பது ெதளிவு. முல்ைலநிலத்து வாழ்வான்

ஒருவன் ஒருத்திைய அணுகித் தன் காதைலத் ெத விக்கின்றான். "என் ெநஞ்சம்
உனக்ேக உ யதாகிவிட்டது"

என்கிறான். அைதக்ேகட்ட அவள்,

உன்

ெநஞ்சத்ைத உ ைமயாக்கிக் ெகாண்டு யான் எப்படி ஆள முடியும்? அது எனக்காக
என்ன ெசய்ய முடியும்? புனத்தில் உள்ள என் தைமயனுக்கு நான் உணவு

ெகாண்டுேபாய்க் ெகாடுக்கேவண்டும். அந்த ேவைலைய உன் ெநஞ்சம்

ெசய்யுே◌ா? அல்லது, ஆனிைரேயாடு இருக்கும் என் தந்ைதக்குப் பால்கலம்

ெகாண்டு ேபாய்க் ெகாடுக்கேவண்டும் அைத உன் ெநஞ்சம் ெசய்யவல்லேதா?

அல்லது, திைனக்காலுள் என் தாய் விட்ட கன்ைற யான் ெசன்று ேமய்க்க

ேவண்டும். அைதேயனும் உன் ெநஞ்சம் ெசய்ய முடியுேமா?" என்று ேகட்கிறாள்
நின் ெநஞ்சம்,

களமாக்ெகாண் டியாம்ஆளல் எமக்ெகவன் எளிதாகும்?

புனத்துளான் என்ைனக்குப் புகாஉய்த்துக் ெகாடுப்பேதா?
இனத்துளான் எந்ைதக்குக் கலத்ெதாடு ெசல்வேதா?

திைனக்காலுள் யாய்விட்ட கன்றுேமயக் கிற்பேதா? #

# களமா - இடமாக. ெகாண்டியாம் - ெகாண்டு யாம். எவன் - எவ்வாறு.

புகா Ð உணவு. உய்த்து Ð ெகாண்டு ெசன்று. யாய் - என் தாய்.
ேமய்க்கிற்பேதா Ð ேமய்க்கவல்லேதா.

ேமார் விற்றுவரச் ெசல்கிறாள் ஒருத்தி. அவள் ெதரு வழிேய வருவைதக் கண்ட

அந்தத் ெதருப் ெபண்கள் தம் தம் கணவன்மாைர முழுநாளும் ெவளிேய ெசல்ல-

விடாமல் தடுத்துக்கதவு அைடக்கிறார்கள். ேமார் வாங்காமேல மாங்காய்

ஊறுகாய் ெசய்துெகாண்டு அதுேவ ேபாதும் என்று இருக்கத் துணிகிறார்கள்.
ேமார் வாங்கத் ெதாடங்கினால், அந்தப் ெபண் தம் கணவன்மாைர மயக்கித்
தன்வயப்படுத்திக்ெகாள்வாள் என்று அஞ்சுகிறார்கள். இந்த அச்சத்தாேலேய
இவ்வாறு ெசய்யத் துணிகிறார்கள்:

மாங்காய் நறுங்காடி கூட்டுேவம் யாங்கும்

எழுநின் கிைளெயாடு ேபாெகன்று தத்தம்

ெகாழுநைரப் ேபாகாமல் காத்து முழுநாளும்

வாயில் அைடப்பவரும்.

-- முல்ைலக்கலி. 8 ##
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நறுங்காடி Ð நறுமணமான ஊறுகாய். யாங்கும் - எவ்விடத்தும்.

ெகாழுநைர Ð கணவைர.

காதலைன எதிர்ப்படுகிறாள் ஒருத்தி. அவன் ெநருங்குவைதத் தடுக்கிறாள். "என்
தாய் ெபால்லாதவள். என்ைனத் ேதடிக்ெகாண்டு வந்துவிடுவாள். கன்று ேபான

விடத்தில் கதம் ெகாண்ட தாய்ப்பசு ெதாடர்ந்து ெசல்வதுேபால் வருவாள்.

ஆைகயால் நீங்கிச் ெசல்" என்கிறாள். அதற்கு அவன், "உன் தாய்வந்தாலும்

வருக. நான் அதற்ெகல்லாம் ேசார்வுறமாட்ேடன். நீ மட்டும் என்னிடம் அன்பு

ெகாண்டு உதவினால் ேபாதும்" என்கிறான்:

கன்றுேசர்ந் தார்கண் கதவற்றாச்
ீ
ெசன்றாங்கு
வன்கண்ணள் ஆய்வரல் ஓம்பு ;

யாய்வருக ஒன்ேற பிறர்வருக மற்றுநின்

ேகாவ னும் இங்ேக வருக ; தளேரன்யான்
நீ அருளி நலகப் ெபறின்

-- முல்ைலக்கலி. 16 &&

&& கத Ð சினம் ெகாண்ட. ஈற்றா Ð கன்று ஈன்ற பசு. ஆய் - தாய்.

ேகா Ð தைலவன்.

இைவ கலித்ெதாைகயில் இழிந்ேதார் வாழ்க்ைக பற்றிக்கூறும் பகுதிகளில் சில.

உள்ளைத உள்ளவாறு கூறுதல் சிறந்த கைல அன்று; உயர்ந்ேதார்மாட்டு

நிகழ்வதைன எல்ேலார்க்கும் ெபாதுவாக்கிக் கூறுவேத நல்ல இலக்கியமாகும்.
அவ்வைகயில் இப்பகுதிகள் குைறயுைடயனேவ ஆகும். பிற்காலத்தில்

கலம்பகத்தில் ஆய்ச்சியைரப் பற்றிப் பாடும் பாட்டுக்கள் இவற்ைறவிட இழி-

நிைலயில் அைமந்துள்ளன. அகநானூறு நற்றிைண முதலியவற்றுள் உள்ள

முல்ைலத்திைணப் பாட்டுக்கேளாடு ஒருங்கு ைவத்துக் கருதத்தகாதைவ அைவ.

உ ப்ெபாருள்
கலித்ெதாைக தவிர மற்றச் சங்க நூல்களில் முல்ைலத் திைணப்பாட்டுக்கள்

'ஆற்றியிருத்தல்' என்னும் ெபாருள் பற்றி அைமந்துள்ளன. அந்தப் ெபாருேள

முல்ைலத் திைணக்கு உ ய ெபாருள் - உ ப்ெபாருள் - எனப்படும். நூற்றுக்-

கணக்காக உள்ள அப்பாட்டுக்களின் கருத்ெதல்லாம் இருத்தலாகிய ஒரு ெபாருள்

பற்றிேய இருப்பினும், மிக நுண்ணிய ேவறுபாடு அைமந்த பலவைகச்

ெசால்ேலாவியங்களாகேவ உள்ளன. புத்தர்ெபருமானின் பல ஓவியங்களும்

அைமதி என்னும் ஒேர தன்ைம உைடயனவாகத் ேதான்றினும், மிக நுட்பமான

சிறுசிறு ேவறுபாடுகள் ெகாண்டு பல்ேவறு வைகயில் கைலவிருந்து நல்குகின்றன

அல்லேவா? அைவ ேபாலேவ, 'இருத்தல்' என்னும் ஒேர உ ப்ெபாருள் பற்றிய
பற்பல முல்ைலத்திைணப் பாட்டுக்களும் ெவவ்ேவறு பாட்டின்பம் பயந்து
நிற்கின்றன.

முல்ைல முைக
கார்காலத்தில் திரும்பிவருவதாகக் கூறிப் பி ந்து ெசன்ற தைலவன் இன்னும்

18
வரவில்ைல: கார்காலேமா வந்துவிட்டது. மைழெபய்து முல்ைலக்ெகாடி ெசழித்து-

விட்டது; அரும்புகள் பல ேதான்றிவிட்டன. அந்த அரும்புகள் கார்காலத்தின்

ெவண்ணிறப் பற்கள் ேபாலவும் கார்காலம் அப் பற்கைளக் காட்டித் தைலவிைய
ேநாக்கி நைகப்பது ேபாலவும் ேதான்றுகின்றன. "தைலவன் ெசான்ன ெசால்

திறம்பாமல் மீ ள்வான் என்று நீ இன்னும் நம்புகிறபேய, ேபைத!" என்று கார்காலம்

தன்ைன ேநாக்கி நகுவதுேபால் தைலவி உணர்கிறாள்:
ெபயல்புறந் தந்த பூங்ெகாடி முல்ைலத்
ெதாகுமுைக இலங்ெகயி றாக
நகுேம நறுந்தண் காேர.

-- குறுந்ெதாைக. 126
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&& ெபயல் - மைழ. புறந்தந்த Ð காத்த. இலங்கு எயிறு Ð விளங்கும் பல்.
அவள் அந்த முல்ைலக்ெகாடிைய ேநாக்குகிறாள். தனக்கு இன்பம் தந்துவந்த

ெபாருள்கள் எல்லாம் இப்ேபாது துன்பம் தருவதாக உணர்கிறாள். முல்ைலக்-

ெகாடியும் தனக்குத் துன்பம் ெசய்வதாகக் கருதுகிறாள்: தன்ைனப் பார்த்து எள்ளி

நைகயாடுவதாக எண்ணுகிறாள். "முல்ைலக்ெகாடிேய! நீ வாழ்க. உன் சிறு சிறு

ெவண்ணிற அரும்புகளால் என்ைனப் பார்த்துப் புன்முறுவல் ெகாண்டு நைகப்பது
ேபால் காட்டுகிறாய். கணவைனப் பி ந்து தனித்திருந்து வருந்தும் என்

ேபான்றவ டத்தில் நீ இவ்வாறு ெசய்வது தகுேமா?" என்கிறாள்:
முல்ைல வாழிேயா முல்ைல நீநின்

சிறுெவண் முைகயின் முறுவல் ெகாண்டைன
நகுைவ ேபாலக் காட்டல்

தகுேமா மற்றிது தமிேயார் மாட்ேட.
குறுந்ெதாைக. 162 #

# முறுவல் - புன்சி ப்பு. தமிேயார் மாட்டு Ð தனித்தவ டத்தில்.

கார் அன்று
பருவ மைழ ெதாடங்கிவிட்டைதக் கண்டும், அதனால் மயில்கள் மகிழந்து

ஆடுவைதக் கண்டும், ெகான்ைற முதலான மலர்கள் மலர்ந்து விளங்குவைதக்

கண்டும், கார்காலம் வந்தும் தைலவனுைடய ேதர் வருகின்றது எனச் ெசால்வார்

இல்ைலேய என்று தைலவி வருந்துகிறாள்:
ெபாழுேதா தான்வந் தன்ேற É.
மாைல நனிவிருந் தயர்மார்

ேதர்வரும் என்னும் உைரவா ராேத.
குறுந்ெதாைக. 155 +

+ அயர்மார் - அயர, ெசய்ய. உைர Ð ெசால்.
அவளுைடய துயரத்ைத அறிந்த ேதாழி, அவைள ஆற்றுவிக் கருதி, "கார்காலம்

வந்துவிட்டது என்று தவறாக எண்ணி நீ வருந்துகிறாய். இது கார்காலம் அன்று"

என்கிறாள். "மயில்கள் ஆடுவைதக் கண்டு கார் வந்துவிட்டது என்று வருந்துகிறாய். மயில்கள் அறிவு இல்லாதைவ; பருவ மைழ ெபய்துவிட்டது என்று

அறியாைமயால் மயங்கி ஆடுகின்றன ; பிடவம்பூக்களும் அவ்வாேற மயங்கிப்
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பூக்கின்றன. ஆயினும், ெசால்கிேறன், ேதாழி! இது கார் அன்று. உன் துயரம் ஒழிக.
பைழய மைழ தன் நீர் முழுவதும் ெபாழியாமல் சிறிது நீர் எஞ்சியிருந்தது.

அந்தப் பைழய நீைர முற்றிலும் ெசா ந்த பிறகுதாேன கடலிற் ெசன்று புதுநீைர

முகந்து வர ேவண்டும்? அவ்வாறு ெசா ந்த பைழய நீைரக் கார் என்று மயங்கக்கூடாது. இடியும் இடிக்கின்றேத என்று ேகட்பாய். மைழ நம்மிடம் அன்பு

இல்லாதது. ஆதலால் நம்ைமத் துன்புறுத்த ேவண்டும் என்று முழக்கம் ெசய்கிறது.
அந்த முழக்கத்ைதக் ேகட்டு மயங்கி அறிவில்லாத மயில்கள் ஆடுகின்றன.
அவ்வளவுதான் உண்ைம" என்கிறாள் :

மடவ வாழி மஞ்ைஞ மாயினம் ;

கால மா

ெபய்ெதன அதெனதிர்

ஆலலும் ஆலின ; பிடவும் பூத்தன ;
காரன்று இகுைள! தீர்கநின் படேர ;
கழிந்த மா க்கு ஒழிந்த பழநீர்

புதுநீர் ெகாள ீஇய உகுத்தரும்

ெநாதுமல் வானத்து முழங்குகுரல் ேகட்ேட.
-- றுந்ெதாைக. 251 #

# மடவ Ð அறியாைம உைடயைவ. மா Ð க ய இனம் - டம்.

ஆலல் - ஆடல். இகுைள Ð ேதாழி. படர் - நிைனந்து வருந்தல்.

ெகாள ீஇய Ð ெகாள்ள. உகுத்தரும் - ெசா யும். ெநாதுமல் - அயல்,

உறவு அல்லாத.

"ெப ய ெகான்ைற மரங்களும் அறிவில்லாதைவ. நம்ைமப் பி ந்து ெசன்ற

தைலவர் கூறிய பருவம் வருவதற்கு முன்னேம, கிைளகளில் ெகாத்துக்

ெகாத்தாக மலர்ந்துவிட்டன; இைடக்காலத்தில் ெபய்துவிட்டுச் ெசல்லும் வம்ப

மைழையப் பருவமைழயாகிய கார் என்று எண்ணி மலர்ந்துவிட்டன. இைதக்
கண்டு நீ வருந்தாேத."

மடவ மன்ற தடவுநிைலக் ெகான்ைற . . .

ெசன்ேறார் கூறிய பருவம் வாரா அளைவ . . .
ெகாம்புேசர் ெகாடியிணர் ஊழ்த்த

வம்ப மா ையக் காெரன மதித்ேத.
--குறுந்ெதாைக. 66

##

## தடவு Ð ெப ய. வாரா அளைவ Ð வருமுன். இணர் - ெகாத்து.

ஊழ்த்த Ð மலர்ந்தன.

"அவர் வருவதாகக் கூறித் ெதளிவித்த பருவம் இது தாேன என்று ேகட்கிறாய்.

அறிவில்லாமல் உ ய காலத்ைத மறந்து கடலிடம் ெசன்று நீைர முகந்துெகாண்டு

வந்த க ய ேமகம் நீைரப் ெபாறுத்திருக்க முடியாமல் ெகாட்டி விட்ட மைழ இது;
இது கார் என்று மயங்கிய உள்ளத்தால் ஆராய்ந்து பார்க்காமல் பிடவமும்

ெகான்ைறயும் காந்தளும் பலவாக மலர்ந்துவிட்டன, அறிவில்லாதைவ
ஆைகயால்:"

தாம்வரத் ெதளித்த பருவம் காண்வர

இதுேவா என்றிசின் மடந்ைத ; மதியின்று
மறந்துகடல் முகந்த கமஞ்சூல் மாமைழ
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ெபாறுத்தல் ெசல்லாது இறுத்த வண்ெபயல்
கார் என்று அயர்த்த உள்ளெமாடு ேதர்வில்

பிடவமும் ெகான்ைறயும் ேகாடலும்
மடவ ஆகலின் மலர்ந்தன பலேவ.
-- நற்றிைண. 99 +

+ ெதளித்த Ð ெதளியுமாறு கூறிய. என்றிசின் - என்கிறாய்.

மதி இன்று Ð அறிவு இல்லாமல். கமம் - நிைறந்த. ெசல்லாது Ð முடியாமல்,

இறுத்த-தங்கிப் ெபய்த. ேதர்வு இல - ஆராய்ச்சி இல்லாதனவாய்.

இவ்வாறு ேநேர பற்பல கூறியும் தைலவியின் உள்ளம் ேதறாதது கண்ட ேதாழி,
சிறிது ெபாறுத்து, ெபய்கின்ற மைழையேய ேநாக்கிப் பின்வருமாறு கூறுகிறாள்:

"மைழேய! வாழ்க. புதிய சிறு பூக்கள் - மணம் கமழும் முல்ைலப் பூக்கள் - புதர்
நிைறயப் பூத்து, அந்தப் புதேர புள்ளிமானின் முகம்ேபால் ேதான்றி அழகு

ெபறும்படியாக மைழெபாழியும் கார்காலேம தாம் வரும் காலம் என்று அவர்
கூறிச் ெசன்றார். இைத அறிந்த நீ, துயரம் மிக்க எம் உள்ளம் ேமலும்

நடுங்குவைதக் காணேவண்டும் என்று இடிமுழக்கம் ெசய்கிறாய். எம்மிடம் அன்பு
இல்லாைமயால் இரக்கம் அற்ற முைறயில் திரும்பத் திரும்பப் ெபாய்யான

குரலால் இடிமுழக்கம் ெசய்கிறாய். அைதக் கார்கால முழக்கம் என்று

உண்ைமயாகக் கருதி மயில்கள் கூட்டமாய் மகிழ்ந்து ஆடுகின்றன. அைவகைளப்

ேபால் யானும் உன்னால் மருள்ேவேனா? தைலவி மருண்ட ேபாதிலும் யான்
மருள மாட்ேடன்:"

சிறுவ ீ முல்ைலத் ேதங்கமழ் பசுவ ீ
ெபாறிவ

நன்மான் புகர்முகம் கடுப்பத்

தண்புதல் அணிெபற மலர வண்ெபயல்
கார்வரு பருவம் என்றனர் மன்இனிப்

ேபரஞர் உள்ளம் நடுங்கல் காணியர்

அன்பின் ைமயின் பண்பில பயிற்றும்

ெபாய்யிடி அதிர்குரல் வாய்ெசத்து ஆலும்
இனமயில் மடக்கணம் ேபால

நிைனமருள் ேவேனா வாழியர் மைழேய.
-- நற்றிைண. 248 @

@ வ ீ - மலர். புகர் - புள்ளி. கடுப்ப - ேபால. அஞர் - துன்பம். காணியர் -

காண. வாய்ெசத்து - உண்ைம என்று கருதி. ஆலும்-ஆடும். கணம்-கூட்டம்.

நிைன-நின்ைன-உன்ைன. மருள்ேவேனா - கண்டு மயங்குேவேனா.

மைழைய விளித்துக் கூறிய ெசாற்களாலும் தைலவியின் உள்ளத்ைத மாற்ற

முடியவில்ைல; கார்காலம் என்று உணர்ந்து அவள் ேமலும் வருந்துகிறாள்.

அப்ேபாது ேதாழி அவைள ேநாக்கி, "நீ என் ெசால்ைல நம்பாவிட்டாலும் விடுக;

தைலவர் ெசான்ன ெசால்லிலும் உனக்கு நம்பிக்ைக இல்ைலயா? அவர் ெசான்ன

ெசால் திறம்புவாரா?" என்கிறாள். "முல்ைலக்ெகாடிகள் மலரும்படியாக இைடக்

காலத்துப் புதுமைழ -வம்பமைழ- ெபய்துவிட்டுப் ேபாகிறது என்றுநான்

ெசான்னால்

ேகட்கவில்ைல. இது வம்பமைழ அன்று, பருவ மைழயாகிய கார்

என்ேற ெகாள்வாயானால், கார்காலம் ெதாடங்கியதும் நம் காதலர் தவறாமல்

வந்திருக்க மாட்டாேரா? அவர் வராைமயாேலேய இது கார் அன்று என்பது
ெத யவில்ைலயா?" என்கிறாள்:
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....முல்ைல மலர

வம்புப் ெபயும்மார் மைழேய ; வம்பு அன்று
கார் இது பருவம் ஆயின்

வாரா ேரா நம் காத ேலாேர.
குறுந்ெதாைக. 382

தைலவியின் உள்ளம்
கண்ெணதிேர கார்காலத்தின் பல அறிகுறிகைளயும் காண்கிறாள். அதனால்,

கார் அன்று கார் அன்று எனத் ேதாழி பலமுைற எடுத்துச் ெசால்லி வற்புறுத்துவது
ேகட்டுச் சலிப்பு அைடகிறாள். "ெபான் காசுகைளப் ேபான்ற பூக்கைள ஈன்ற

ெகான்ைறையக் காண்கிேறன். குருந்த மலர்கள் மலர்ந்து அைசவைதயும்

காண்கிேறன். மிக்க குளிர்ச்சி ெபற்ற இந்தக் காலம் கார்காலம் அன்று என நீ

ெசால்வாயானால், நான் காண்பது எல்லாம் கனவுதானா என்று ேகட்கிேறன்"

என்கிறாள்:

காசின் அன்ன ேபாதுஈன் ெகான்ைற

குருந்ேதாடு அலம்வரும் ெபருந்தண் காைலயும்

கார்அன்று என்றி யாயின்

கனேவா மற்றிது வினவுவல் யாேன.
-- குறுந்ெதாைக - 148 %%

%% காசின் அன்ன - ெபான்காசு ேபான்ற. ேபாது - ேபரரும்பு- மலர்.

அலம்வரும் - அைசயும். காைல - காலம். என்றி - என்பாய். வினவுவல் -

வினவுேவன்.

தைலவர் ெசான்ன ெசால் பிறழாமல் மீ ண்டும் வருவார் என்பதில் தைலவியின்

நம்பிக்ைக சிறிதும் தளரவில்ைல:
அம்ம வாழி ேதாழி காதலர்

நிலம்புைட ெபயர்வ தாயினும் கூறிய
ெசால்புைட ெபயர்தேலா இலேர.
-- நற்றிைண - 289 &&

&&புைடெபயர்வது - அைசந்து மாறுவது.
பிறகு, தன் துயரத்ைதப் பற்றிக் கவைல இல்ைல என்றும், தன்ைனப் ேபால்

கணவைரப் பி ந்து தனித்திருக்கும் மற்ற மகளிர்க்கு வழி என்ன என்றும், பிறைரப்

பற்றிக் கவைலயுறுபவள் ேபால் ேதாழிைய ேநாக்கிச் ெசால்கிறாள்: "கார்காலம்

என்பதற்கு அறிகுறியாக, மிகக் குளிர்ந்த மைழக் காலத்திற்கு உ ய பித்திகத்தின்

அரும்பு முன்ேப மிகச் சிவந்து ேதான்றுவைதப் பார். யானா மருள்கிேறன்?

என்ைனவிட மற்றப் ெபண்களின் நிைலைம என்ன ஆகுேமா? மைலயிேல அருவி

துள்ளும்படி ெபய்வதற்காக மைழ இடித்து முழங்கும் குரைல நள்ளிரவில்

ேகட்பார்களானால், கணவைரப் பி ந்து தனித்து வருந்தும் மகளிர் ேமலும்

எவ்வளவு துயருருவார்கள்?"
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ெபருந்தண் மா ப் ேபைதப் பித்திகத்து

அரும்ேப முன்னும் மிகச்சிவந் தனேவ;
யாேன மருள்ெவன் ேதாழி? பானாள்

இன்னும் தமியர் ேகட்பின் ெபயர்த்தும்

என்னா குவர்ெகால் பி ந்திசி ேனாேர

அருவி மாமைல தத்தக்

கருவி மாமைழச் சிைலதரும் குரேல.
-- குறுந்ெதாைக. 94 &

& ேபைத - அறியாைம உைடய. மருள்ெவன் - மயங்குேவன்.

பானாள் - நடுநாள் - நள்ளிரவு. பி ந்திசிேனார் - பி ந்ேதார்.

கருவி - மின்னல் முதலியவற்ைற உைடய. சிைலதரும் - ஒலிக்கும்.

ேமலும் ேமலும் கார்காலத்து நிைனைவ வளர்க்கக் கூடிய ெபாருள்கைளக் கண்டு

அவள் ெநஞ்சம் கலங்குகிறது. காட்டில் ஆட்டு மந்ைதயில் பறிேயாைலையக்

ைகயில் ெகாண்ட ஆயர் காத்து நிற்க, அங்கிருந்து பால் ெகாண்டு வந்து வட்டில்
ீ
ேசர்ப்பித்து, வட்டிலிருந்து
ீ
கூழ்ெகாண்டு திரும்பும் ஆடுேமய்க்கும் இைட-

மகனுைடய தைலயில் சூடிய அரும்புகைளக் காண்கிறாள். அைவ எல்லாம் சிறு

சிறு முல்ைலமுைககேள என்பைதக் காண்கிறாள். "முல்ைலயும் மலரத்

ெதாட்ங்கிவிட்டனேவ! அவர் இன்னும் வரவில்ைலேய" என்று கலங்குகிறாள்:
அவேரா வாரார்; முல்ைலயும் பூத்தன

பறியுைடக் ைகயர் மறியினத்து ஒழியப்

பாெலாடு வந்து கூெழாடு ெபயரும்
யாடுைட இைடமகன் ெசன்னிச்

சூடிய எல்லாம் சிறுபசு முைகேய.
-- குறுந்ெதாைக, 221 %

% பறி - ஓைலயால் ெசய்து ைவத்திருப்பது; ைப ேபான்றது.

ெபயரும் - திரும்பும். யாடு - ஆடு. ெசன்னி - தைல.

நாம் இவ்வாறு துன்புறுகிேறாேம, அவர் எப்படிக் கவைலயில்லாமல் ெதாைல-

நாட்டில் இருக்க முடிகிறேதா என்று எண்ணி வருந்துகிறாள். மாைலேவைளயில்
தன் துயரத்ைதத் தாேன நிைனந்து பார்க்கிறாள். தன் எதிேர கட்டப்பட்டுள்ள
இளங்கன்றின் துன்பத்ைதக் காண்கிறாள். தாய்ப்பசு மந்ைதேயாடு ெவளிேய

ேமயச் ெசன்றிருப்பதால், அந்தக் கன்று திரும்பத் திரும்பத் ெதாழுவத்ைதேய

ேநாக்கிச் சுற்றிச் சுற்றிக் கலங்குகிற துன்பத்ைத உணர்கிறாள். தன் துயரமும்
அத்தைகயதாகேவ இருப்பைத எண்ணுகிறாள். இைத உணராமல் தைலவர்

ெதாைலநாட்டில் கவைலயில்லாமல் காலம் கழிக்கிறாேர என்று ேநாகிறாள்:
பல்லா ெநடுெநறிக்கு அகன்று வந்ெதனப்
புன்றைல மன்றம் ேநாக்கி மாைல
மடக்கண் குழவி அலம்வந் தன்ன

ேநாேயம் ஆகுதல் அறிந்தும்

ேசயர் ேதாழி ேசய்நாட் ேடாேர.

-- குறுந்ெதாைக, 64 +

+பல்ஆ - பல பசுக்கள். மன்றம் - ஊர்ப்ெபாதுவான மரத்தடி.

குழவி - கன்று. அலம்வந்தன்ன - கலங்கினாற் ேபான்ற. ேநாேயம் - துன்பம்
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உைடேயம். ேசயர் - ெதாைலவில் உள்ளார்.

மாைலப்ெபாழுது
ேமய்வதற்காகச் ெசன்ற பசு ஊர் ேநாக்கித் திரும்பி வருகிறது. நிலத்தில் படிவது-

ேபால் அைசயும் அைலதாடிேயாடு, பால் ெசா ந்தவாேற தன் கன்ைற நிைனந்து
மந்ைதக்கு உட்பட் டிருக்காமல் ெவளிேயறி ஊர் ேநாக்கித் திரும்பி வருகிறது.

அத்தைகய மாைலக் காட்சிையக் காண்கிறாள் தைலவி. அந்தப் பசுவின் வருைக-

ேபால் காதலர் திரும்பி வருதலும் காண்பார்களானால், அவருைடய வருைகைய
எதிர்ேநாக்கியிருக்கும் ெபண்கள் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அைடவார்கள் என்று

எண்ணிப் பார்க்கிறாள். அவ்வாறு காதலர் திரும்பி வரும் காட்சிையக் காணப்-

ெபற்ற ெபண்கேள நற்ேபறு ெபற்றவர்கள், அவர்கேள ேநாற்றவர்கள் என்று தன்
துயர் ேதான்றத் ேதாழிக்குக் கூறுகிறாள்:
ேநாற்ேறார் மன்ற ேதாழி...

நிலம் தூங்கு அணல வங்குமுைலச்
ீ
ெசருத்தல்

பால்வார்பு குழவி உள்ளி நிைரஇறந்து

ஊர்வயின் ெபயரும் புன்கண் மாைல...

பி ந்துைற காதலர் வரக்காண் ேபாேர.
-- குறுந்ெதாைக, 344 #

# ேநாற்ேறார் - தவமுைடேயார் (பாக்கியம் உைடேயார்).

தூங்கு - அைசயும். அணல - அைலதாடி உைடயனவாகிய. ெசருத்தல் - மடி.

இறந்து - கடந்து. புன்கண் - துன்பம்.

தைலவியின் மனத்தில் ேவெறாருவைக எண்ணம் எழுகிறது. "தைலவருக்கு நம்

துன்பம் ெத யாது. நாம் வாடி ெமலிந்து பசைலயுற்ற நிைலைய அவர் அறியார்.
நம் நிைல ெத ந்தால் அவர் ெசன்ற இடத்தில் நீட்டித்திருக்க மாட்டார்" என்று

எண்ணுகிறாள். பி வாற்றாைமயால் ெமலிந்து வருந்தியதால் பீர்க்கம்பூவின் நிறம்
ேபான்ற பசைல வரப் ெபற்றாள். ேதாட்டத்தில் பூத்திருக்கும் பீர்க்கம் பூவின்

நிறத்ைதக் கண்டு தன் நிறத்ேதாடு ஒப்பிடுகிறாள். இந்தப் பூக்களில் சிலவற்ைற

எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாய் அவ டம் காட்டி, "உன் துைணவி இத்தைகய நிறம்

உற்றாள்" என்று யாேரனும் ெநருங்கிச் ெசால்வார்களானால் நன்ைமயாகும் என்று
எண்ணுகிறாள்:

இன்னள் ஆயினள் நன்னுதல் என்றுஅவர்த்
துன்னச் ெசன்று ெசப்புநர்ப் ெபறிேன

நன்றுமன் வாழி ேதாழிநம் படப்ைப நீர்வார் ைபம்புதல் கலித்த

மா ப் பீரத்து அலர்சில ெகாண்ேட.
-- குறுந்ெதாைக, 98 #

## துன்ன - ெநருங்க - ெநருங்கி. படப்ைப - ேதாட்டம். கலித்த - ெசழித்து

வளர்ந்த. பீரத்து அலர் - பீர்க்கம் பூ.

தைலவி கார்காலேம எனத் ெதளிந்து பலவாறு கலங்கிக் கண்ண ீர் ெசா வைதக்

கண்ட ேதாழி, தைலவன் விைரவில் திரும்பிவரக் கூடும் எனக் கூறித் ேதற்ற

முயல்கிறாள். "ேமற்ெகாண்ட ேபார்ச் ெசயலில் ெவற்றி ெபற்று மிக்க மகிழ்ச்சி-
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ேயாடு மீ ள்வார் தைலவர். இைளய வரர்கள்
ீ
அந்த முயற்சியாலாகிய ெவற்றிைய

வாழ்த்தித் ெதாடர, மைழ வளம் ெபாழிதலால் பசுைம ெபற்றுச் சிறந்த குளிர்ந்த

காட்டுவழியாக வருவார். வரும் வழியில் ெபண்மானின் மருண்ட ேநாக்கம்

அவருைடய கண்ணில் படும். அைதக் காணும் ேபாெதல்லாம் அவர் உன்ைன

நிைனந்து, ேதர்ப்பாகைன ேநாக்கி, 'ேதைர விைரந்து ெசலுத்துக' என்று ெசால்லி

இன்ேற வந்து ேசர்வார். நீ அழாேத" என்கிறாள். அைதக் ேகட்ட தைலவி, "ேதாழி!

நீ என்ைனத் ேதற்றுவதற்காகக் கூறும் நல்ல பலவாகிய இனிய ெசாற்கைளக்

ேகட்டு அைமதியுறுேவன். ஆனால் துன்பமான இந்த மாைலக் காலத்தில்

ேகாவலர் ஊதும் குழலின் ஓைச என்ைன வருத்துகிறேத! என்ன ெசய்ேவன்?

முன்ெபல்லாம் இனிதாக ெமன்ைம உைடயதாக இருந்த குழல் இப்ேபாது எனக்குக்
கடுைமயுைடயதாக இருக்கிறேத. அது மட்டும் என்ைன வருத்தாதிருக்குமாயின்,

நான் உன் ெசால் ேகட்டு அைமதியுறுேவன்" என்கிறாள்:
விைனவலம் படுத்த ெவன்றிெயாடு மகிழ்சிறந்து
ேபார்வல் இைளயர் தாள்வலம் வாழ்த்தத்

தண்ெபயல் ெபாழிந்த ைபதுறு காைல...

வண்டுேபாது அவிழ்க்கும் தண்கமழ் புறவில்

கருங்ேகாட்டு இரைலக் காமர் மடப்பிைண

மருண்டமான் ேநாக்கம் காண்ெதாறும் நின்நிைனந்து
திண்ேதர் வலவ கடெவனக் கைடஇ
இன்ேற வருவர் ஆன்றிகம் பனிஎன

வன்புைற இன்ெசால் நன்பல பயிற்றும்

நின்வலித்து அைமகுவன் மன்ேனா அல்கல்

புன்கண் மாைலெயாடு ெபாருந்திக் ெகாடுங்ேகால்
கல்லாக் ேகாவலர் ஊதும்

வல்வாய்ச் சிறுகுழல் வருத்தாக் காேல.
-- அகநானூறு, 74

&

& விைன - ேபார்க்கடைம. வலம் - ெவற்றி. இைளயர் - ஏவலாளர்.

ைபதுறு - பசுைமயுற்ற. காைல - காலம் - கார்காலம். புறவில் - முல்ைல

நிலத்தில். ேகாட்டு - ெகாம்பு உைடய. காமர் - விருப்பமான. பிைண - ெபண்

மான். வலவ - ேதர்ப்பாகேன! கைடஇ - ெசலுத்தி. ஆன்றிகம் - அைமேவாம் நிறுத்துேவாம். பனி - கண்ண ீர். அல்கல் - நாள்ேதாறும்.

தைலவியின் ெசால்ைலக் ேகட்டு ஒருவாறு ேதறி மறந்திருக்கும்ேபாது, ேகாவலர்
ஊதும் குழலின் ஓைச ெசவி வழியாகப் பாய்ந்து மீ ண்டும் மீ ண்டும் மாைலப்

ெபாழுைதயும் கார்காலத்ைதயும் நிைன

ட்டி, தைலவனின் ேதர் வரவில்ைலேய

என்று எண்ணி ஏங்கும்படியாகச் ெசய்கிறது. ஆதலின் ேதாழியின் ெசால்ைலக்

ேகட்டும் அைமதியுற முடியவில்ைலேய என்கிறாள். இருள் ெசறிந்த நள்ளிரவில்

யாெதாரு நிைனப்பும் அற்று அைமதியாய் இருக்கும் ேநரத்தில் ெதாழுவத்தில்

காைள இங்கும் அங்கும் தி வதால் அதன் கழுத்தில் உள்ள ஒற்ைறமணி

ஒலிக்கிறது. அைதக் ேகட்டதும் தைலவி எல்ேலாரும் உறங்கும் அைமதிக்கு

இைடேய தன் தனிைமைய எண்ணித் துயருறுகிறாள். "என் கூந்தைலயும்

ேதாைளயும் தடவி விைடெபற்று, என் வைள ெநகிழுமாறு விட்டுவிட்டுப் பி ந்த

தைலவர், நள்ளிரவில் ெதாழுவத்திேல ஒலிக்கும் இந்த ஒற்ைறமணியின் குரைல

அறிவாேரா?" என்று வருந்துகிறாள்:
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ெநறியிருங் கதுப்ெபாடு ெபருந்ேதாள் நீவிச்

ெசறிவைள ெநகிழச் ெசய்ெபாருட்கு அகன்ேறார்

அறிவர்ெகால் வாழி ேதாழி...
... அைரயிருள் நடுநாள்

நல்ேலறு இயங்குேதாறு இயம்பும்

பல்லான் ெதாழுவத்து ஒருமணிக் குரேல.
-- குறுந்ெதாைக, 190 ##.

## கதுப்பு - கூந்தல். நடுநாள் - நள்ளிரவு. இயம்பும் - ஒலிக்கும்.

பல்ஆன் - பல பசுக்கள் உள்ள.

எல்ேலாரும் உறங்கும் நள்ளிரவின் அைமதி, ெநஞ்சில் கிடக்கும் துன்பத்ைத

மிகுவிக்க வல்லது. அந்த அைமதிையத் ெதளிவாக எடுத்துக்காட்டுவதுேபால்
ஒலிக்கிறது ஒற்ைற மணியின் குரல். அதனால் அவள் துயரம் முன்னிலும்

மிகுகிறது. ெதாழுவத்தில் பல பசுக்கள் இருப்பதால், அைவ எல்லாம் எழுந்து

இயங்கி நள்ளிரவின் அைமதிையக் குைலத்தாலும் நன்ைமயாக இருக்குேம

என்றும், அைவகள் அைமதிையக் காக்கும்ேபாது இந்த ஒற்ைறமணியின் குரல்
அைத எடுத்துக்காட்டுவதுேபால் ஒலிப்பதுதான் என்னால் ெபாறுக்க முடிய-

வில்ைலேய என்றும் கலங்குகிறாள். தைலவன் தன்ைன மறந்திருக்க மாட்டார்

என்றும், கார்காலம் வந்துவிட்டது என்பைத அறிந்தால் விைரந்து மீ ள்வார் என்றும்

தைலவியின் ேபைத ெநஞ்சம் எண்ணுகிறது. "அவர் ெசன்ற நாட்டிலும் கார்காலம்
வந்திருக்குேம. அங்கும் இதுேபால் காடு இருக்குேம. அங்ேக என் பசைல

நிறம்ேபால் ெகான்ைறப் பூ மலரும் காட்சி இருக்காேதா? என்ைன விட்டுப்

பி ந்த அவைரப் ேபாலேவ ெபண்மாைன விட்டுப் பி ந்த ஆண்மான் அந்தக்

காட்டில் இருக்காேதா? அைதத் தைலவர் காண்பாேரா?" என்று எண்ணுகிறாள்:
ெசன்ற நாட்ட ெகான்ைறயம் பசுவ ீ

நம்ேபால் பசக்குங் காைலத் தம்ேபால்

சிறுதைலப் பிைணயின் தீர்ந்த ெநறிேகாட்டு

இரைல மாைனயும் காண்பர்ெகால் நமேர.
-- குறுந்ெதாைக, 183 @

@ நாட்ட - நாட்டில் உள்ளனவாகிய. பசக்குங்காைல - பசைலயுறும்ேபாது.

பிைணயின் - ெபண்மாைன விட்டு. தீர்ந்த - பி ந்த நமர் - நம்மவர் - நம்

தைலவர்.

"என்ைன வருத்தும் கார்காலத்து மாைலப் ெபாழுது அவர் ெசான்ன நாட்டில்

இல்ைலேயா? இருந்தால், அதுேவ அவர் குறித்த பருவம் வந்த ெசய்திைய

நிைனவுறுத்துேம. கதிரவன் ெப ய மைலயில் ெசன்று மைறதல், பறைவகள் தம்
குஞ்சுகள் உள்ள இடத்திற்குச் ெசன்று ேசர்தல், காட்டில் மான் துைண ேதடித்
தழுவல், முல்ைல அரும்புகள் வாய்திறந்து மலர்தல், ேதான்றி மலர்கள்

ெசந்நிறமாய் மலர்ந்து புதர்கைள விளக்கமுறச் ெசய்தல், பசுக்களின் ெதளிந்த

மணிஓைச ேகாவல ன் குழெலாலிேயாடு கலந்து ெமல்லவந்து இைசத் தல்
ஆகிய இைவ அருள் இல்லாத இந்த மாைலப் ெபாழுதிற்கு உ யனவாக

உள்ளனேவ! இைவ எல்லாம் அவர் ெசன்ற நாட்டில் இவ்வாேற ேதான்றிப்
பருவத்ைத நிைன

ட்டு மானால், அவர் உடேன புறப்பட்டு வருவாேர! கடைமேய

ெப து என்று என்ைனப் பி ந்திருக்க அவரால் முடியாேத."
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பல்கதிர் மண்டிலம் பகல்ெசய் தாற்றிச்

ேசயுயர் ெபருவைரச் ெசன்றுஅவண் மைறயப்
பறைவ பார்ப்புவயின் அைடயப் புறவின்
மாெயருத் திரைல மடப்பிைண தழுவ

முல்ைல முைகவாய் திறப்பப் பல்வயின்
ேதான்றி ேதான்றுபு புதல்விளக் குறாஅ
மதர்ைவ நல்லான் மாசில் ெதன்மணி

ெகாடுங்ேகால் ேகாவலர் குழேலாடு ஒன்றி
ஐதுவந் திைசக்கும் அருளில் மாைல

ஆள்விைனக்கு அகன்ேறார் ெசன்ற நாட்டும்
இைனய ஆகித் ேதான்றின்

விைனவலித் தைமதல் ஆற்றலர் மன்ேன.
-- நற்றிைண. 69 @

@ மன்டிலம்-சூ யன். வைர-மைல. அவண்-அங்ேக. பாப்புவயின் -

குஞ்சுகளிடம். புறவின்-காட்டில் வாழும். வாய் திறப்ப-மலர. பல்வயின்-பல
இடங்களில். ேதான்றுபு - ேதான்றி. விளக்குறாஅ-விளங்கச்ெசய்து.

மதர்ைவ-ெசம்மாப்பு உள்ள. ெகாடுங்ேகால்-வைளந்த ேகால் ஏந்திய.

ஒன்றி-ஒன்று ேசர்ந்து. ஐது-ெமல்ல. இைனய-இத்தன்ைம உைடயன வாய்.

வலித்து அைமதல்-வற்புறுத்தஇருத்தல்.

ேதாழி முயற்சி
இருந்த இடத்திலிருந்ேத ேதாழி தைலவிக்குக் கூறும் ேதற்றுெமாழிகள் பயன்பட-

வில்ைல. வட்ைட
ீ
விட்டு ெவளிேய அைழத்துச் ெசன்று ேதற்ற முயல்கிறாள்.

முல்ைலக் ெகாடி படர்ந்த பாைற ஒன்று அருேக இருக்கிறது. அதன்ேமல் உயர

ஏறித் ேதர் வரும் வழிையக் காண்பதற்கு வருமாறு தைலவிைய அைழக்கிறான்.

"ஏேதா மணிேயாைச ேகட்கிறது. ேபாய்ப் பார்க்கலாம், வா. புல் ேமய்ந்து விட்டுப்

ெபாழுது ேபாவைத அறிந்து ஊர்க்குத் திரும்பும் பசுக்களின் கழுத்தில் கட்டிய

மணிகளின் ஒலிேயா? அல்லது, ேமற்ெகாண்ட கடைமைய முடித்த ெபருமித

உள்ளத்ேதாடு, ஏவலாட்கள் சூழ்ந்து ேபாற்ற, ஈர மணல் ெபாருந்திய காட்டுவழிேய

வருகின்ற தைலவருைடய ேத ன் மணிேயாைசதாேனா? ேபாய்க் காண்ேபாம்,

வா" என்கிறாள்:

முல்ைல ஊர்ந்த கல்உயர்பு ஏறிக்

கண்டனம் வருகம் ெசன்ேமா ேதாழி!

எல்லூர்ச் ேசர்தரும் ஏறுைடஇனத்துப்

புல்லார் நல்லான் பூண்மணி ெகால்ேலா?

ெசய்விைன முடித்த ெசம்மல் உள்ளெமாடு

வல்வில் இைளயர் பக்கம் ேபாற்ற
ஈர்மணல் காட்டாற்று வ

உம்

ேதர்மணி ெகால்ஆண்டு இயம்பின உளேவ.&&
-- குறுந்ெதாைக. 275 &&

&& புல்ஆர்-புல் தின்ற. இயம்பிய-ஒலித்தைவ

ஆற்றாைம
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தைலவனுைடய ேதர் வராைம கண்டு மீ ண்டும் மீ ண்டும் கலங்குகிறாள் தைலவி.

"ேதாழி! அவர் வருவதாகச் ெசான்ன கார்காலமும் வந்து கழிகிறது. இத்தன்ைம-

யாகச் சில நாள் கழிவதானால், யான் இன்னும் பல நாள் உயிர்வாழ மாட்ேடன்.

விைரவிேலேய இறந்திடுேவன்" என்கிறாள்:
ெசால்லிய பருவம் கழிந்தன்று...

இன்ன சின்னாள் கழியின் பன்னாள்
வாழேலன் வாழி ேதாழி.

- நற்றிைண, 364 ##

## கழிந்தன்று

பைகவர்ேமல் சினம் மிகக் ெகாண்ட ேவந்தனுைடய பாசைறயிேல அவர்

நீடித்திருக்கிறார். நம்முைடய துன்பத்ைத உணராதவராக அறெநஞ்சம் இல்லாத-

வராக இருக்கிறார். என் துயரத்ைதப் ேபாக்குவதற்காக அவர் வருவாேரா என
ஐயுற்று வருந்துகிேறன். ஓயாமல் வாைடக்காற்று வசி
ீ என் தனிைமத்

துன்பத்ைதப் ெபருக்குகிறது. என்னால் ெபாறுத்திருக்க முடியவில்ைல."
காய்சின ேவந்தன் பாசைற நீடி

நந்ேநாய் அறியா அறனி லாளர்

இந்திைல கைளய வருகுவர் ெகால்என
ஆனாது எறிதரும் வாைடெயாடு

ேநாேனன் ேதாழிஎன் தனிைம யாேன.
-- அகநானூறு, 294 &

& நீடி - நீட்டித்துத் தங்கி. நந்ேநாய் - நம் துன்பம். ஆனாது -ஓயாமல்.

ேநாேனன் - என்னால் ெபாறுக்க முடியவில்ைல.

தைலவன் ேமல் இருந்த நம்பிக்ைக தளரத் ெதாடங்குவதாேலேய, அவைன

"அறனிலாளர்" என்று பழிக்கவும் "ேதாழி! இனி அவர் வராவிட்டாலும் என்ன?

வந்தாலும் என்ன? நமக்கும் அவர்க்கும் ெதாடர்பு என்ன? அவர் யாேரா?

இத்தைகய துன்ப நிைலயில் யான் வருந்திக் ெகாண்டிருக்கிேறன். 'அவள் அங்ேக
என்ன ஆனாேளா?' என்று அவர் எண்ணிப் பார்க்கவுமில்ைல. அத்தைகயவர்
இனி வந்தால் என்ன? வராவிட்டால் என்ன?"
வாரார் ஆயினும் வ னும் அவர்நமக்கு
யாரா கியேரா ேதாழி......

என்ஆ யினள்ெகால் என்னா ேதாேர.
-- குறுந்ெதாைக, 110 @

@ என்னாேதார் - என்று இரங்காதவர்.
மாைலக் காலத்ைதக் கண்டு வருந்தும் நிைலைம மாறியது. இரவும் பகலும்

எப்ெபாழுதும் தைலவனுைடய வருைகைய நிைனந்து ஏங்கத் ெதாடங்கினாள்.

பாழான மாைலக் காலம் வ ன் தைலவியின் துயர் ெபருகுகிறது எனத் ேதாழி

உைரத்தாள். அைதக் ேகட்ட தைலவி, "மாைலப் ெபாழுதா? துயர் ெசய்யும்

மாைலப் ெபாழுதா? கதிரவன் மைறய, வானம் சிவக்க, முல்ைல மலருகின்ற

ஒரு ெபாழுைத மட்டும் மாைல என்று கூறுவர் ெதளிவு இல்லாத சிலர்.

தைலவைனப் பி ந்து துைண இல்லாதவராய்த் தனித்து வருந்தும் மகளிர்க்கு
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அது மட்டும் மாைல அன்று; வட்டில்
ீ
உச்சிக்ெகாண்ைட உைடய ேசவல்

கூவுகின்ற விடியற்காலமும் மாைலேய; பகலும் மாைலேய; எல்லாப் ெபாழுதும்

துன்பம் மிகுந்த மாைலப்ெபாழுேத" என்கிறாள்.
சுடர்ெசல் வானம் ேசப்பப் படர்கூர்ந்து

எல்லுறு ெபாழுதின் முல்ைல மலரும்

மாைல என்மனார் மயங்கி ேயாேர;

குடுமிக் ேகாழி ெநடுநகர் இயம்பும்

ெபரும்புலர் விடியலும் மாைல

பகலும் மாைல துைணயி ேலார்க்ேக.
-- குறுந்ெதாைக, 234 #

# ேசப்ப - சிவக்க. படர் கூர்ந்து - துயரம் மிகுந்து. ெநடுநகர் - ெப ய

வட்டில்.
ீ

எவ்வாேறனும் தைலவியின் துயைரத் தணிவிக்க ேவண்டும் என்று ேதாழி

முயல்வது ேபாலேவ, வயதான ெபண்கள் சிலரும் முயல்கிறார்கள். தைலவன்
வருைகையச் சகுனம் பார்த்துச் ெசால்லித் ேதற்றலாம் என்று அந்தக் காலத்து

நம்பிக்ைகக்கு ஏற்ற வழியில் முயல்கிறார்கள். ஊர் நடுேவ ெசன்று ஓ டத்தில்

ெநல்ைலயும் முல்ைலமலர்கைளயும் தூவிக் ைகெதாழுது நல்ல ெசால் எதிர்பார்த்து நிற்கிறார்கள். அங்ேக ஆய்மகள் ஒருத்தி சிறு கயிற்றால் கட்டப்பட்ட
இளங்கன்றின் பசித்துன்பத்ைதயும் அது தாைய நிைனந்து வருந்துவைதயும்

கண்டு, அதன் முதுைகத் தடவி, "ஆயர்கள் பின்ேன இருந்து ைகயில் ேகால்

ெகாண்டு ெசலுத்த, உன் தாய்மார் இப்ேபாேத வட்டுக்கு
ீ
வந்து ேசர்வார்கள்" என்று
ெசால்வைதக் ேகட்கிறார்கள். மிக நல்ல வாய்ச்ெசால் (வி ச்சி என்னும் சகுனம்)
ேகட்ேடாம் என்று முதிய ெபண்கள் மகிழ்கிறார்கள். உடேன திரும்பி வந்து

தைலவியிடம் அைதச் ெசால்லி, "பைகவைர ெவன்று திைற ெகாண்டு தைலவர்

திரும்புவது திண்ணம்; நீ இவ்வாறு துயரப்படாேத" என்று ேதற்றுகிறார்கள் :
ெபரும்ெபயல் ெபாழிந்த சிறுபுன் மாைல
அருங்கடி மூதூர் மருங்கின் ேபாகி

யாழிைச இனவண்டு ஆர்ப்ப ெநல்ெலாடு

நாழி ெகாண்ட நறுவ ீ முல்ைல
அரும்பவிழ் அல

தூஉய்க் ைகெதாழுது

ெபருமுது ெபண்டிர் வி ச்சி நிற்பச்

சிறுதாம்பு ெதாடுத்த பசைலக் கன்றின்
உறுதுயர் அலமரல் ேநாக்கி ஆய்மகள்
நடுங்குசுவல் அைசத்த ைகயள் ைகய

ெகாடுங்ேகால் ேகாவலர் பின்நின்று உய்த்தர
இன்ேன வருகுவர் தாயர் என்ேபாள்

நன்னர் நன்ெமாழி ேகட்டனம் அதனால்

நல்ல நல்ேலார் வாய்ப்புள் ெதவ்வர்

முைனகவர்ந்து ெகாண்ட திைறயர் விைனமுடித்து
வருதல் தைலவர் வாய்வது நீநின்

பருவரல் எவ்வம் கைளமா ேயாய்என....
-- முல்ைலப்பாட்டு, 6-21 &&.

&& கடி - காவல். தூஉய் - தூவி. வி ச்சி - பிறர் கூறும் வாய்ச்

29
ெசால்லாகிய சகுனம். தாம்பு - கயிறு. சுவல் - ேதாள். உய்த்தர - ெசலுத்த.
இன்ேன - இப்ேபாேத. வாய்ப்புள் - வாய்ச்ெசால்லாகிய சகுனம். ெதவ்வர் -

பைகவர். வாய்வது - வாய்ைமயானது, உண்ைம. பருவரல் - துன்பம்.

எவ்வம் - துன்பம்.

பாணன் உதவி
இைசக் கைலஞனாகிய பாணனுக்கும் முல்ைலத்திைணயில் இடம் உண்டு. அவன்,
குடும்பத் தைலவனுக்கும் தைலவிக்கும் தன் இைசத்திறனால் மகிழ்ச்சி

அளிப்பேதாடு, அவர்களுக்கு உற்றுழி எல்லாம் உதவுபவனாகக் காணப்படுகிறான்.

ஐங்குறுநூற்றில் ேபயனார் பாடிய முல்ைலப் பாட்டுக்களில் பாணன்பத்து என்னும்

பத்துப் பாட்டுக்களும் இங்குக் கருதத் தக்கைவ. கார்காலம் வந்தது கண்டு
வருந்தும் தைலவியின் நிைலைய அறியாமல், வழக்கம்ேபால் பார்த்துச்

ெசல்வதற்காகப் பாணன் வருகிறான். அவைனக் கண்ட ேதாழி, "பாண! உனக்கு
நிைலைம ெத யாதுேபால் இருக்கிறது. கார்காலம் வந்தும் தைலவன்

வராைமயால், தைலவி வைள ெநகிழ ெமலிந்து வாடுகிறாள்; கண்ண ீர் ெசா ந்து
கலங்குகிறாள்; தைலவன் வரவில்ைல. அவர்தன்ைமைய என்ன என்பது? இந்த
நிைலைம ெத யாதவன்ேபால் நீ இவ்வாறு வாளா வருகிறாேய" என்கிறாள்:
எல்வைள ெநகிழ ேமனி வாடப்

பல்லிதழ் உண்கண் பனியைலக் கலங்கத்
துறந்ேதான் மன்ற மறம்ெகழு குருசில்;

அதுமற்று உணர்ந்தைன ேபாலாய்

இன்னும் வருதி; என்அவர் தகேவ.
-- ஐங்குறுநூறு, 471 &

& எல் - ஒளி. பனி - கண்ண ீர். துறந்ேதான் - விட்டுப் பி ந்தான். குருசில் -

சிறந்த ஆண்மகன்.

பாணைனக் கண்ட தைலவி அவைன அன்பு இல்லாதவன் எனப் பழிக்கிறாள்.

தன் துயரம் அறியாமல் தனக்கு உ ய வைகயில் உதவி ஒன்றும் ெசய்ய

முயலாமல் வாளா வருவைதக் கண்ேட "அன்பில் பாண" என்கிறாள். "மைழ

ெபாழிந்து ஆரவாரம் ெசய்ய, முல்ைலக் ெகாடிகளும் பூத்துக் கார்ப்பருவம் ெசய்து-

விட்டன. ஆனிைர ேமய்க்கும் ேகாவலரும் முல்ைல மலர்கைள மாைலயாகக்

கட்டுகிறார்கள். இத்தைகய மாைலக்காலம் அவர் ெசன்ற நாட்டில் உண்ேடா?"
என்கிறாள்:

கருவி வானம் கார்சிறந்து ஆர்ப்பப்

பருவம் ெசய்தன ைபங்ெகாடி முல்ைல
பல்லான் ேகாவலர் படைலக் கூட்டும்
அன்பின் மாைலயும் உைடத்ேதா

அன்பில் பாண அவர்ெசன்ற நாேட.
-- ஐங்குறுநூறு, 476 @

@ படைல - தைழமாைல(க்கு)

"எல்ேலாரும் மகிழும்படியான - ேகாவலரும் மலர் பறித்து மாைல கட்டி மகிழும்-

படியான - அன்பான மாைலக் காலம், அவர் இல்லாத காரணத்தால் எனக்கு-
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மட்டும் துன்பம் தருவதாக இருக்கிறேத. இைத அவர் உணர்ந்தால் உடேன

மீ ள்வாேர" என்று கருதுகிறாள். அதனால்தான் பாணைன அன்பில்லாதவன் எனப்
பழித்து, மாைலப் ெபாழுைத அன்பான ெபாழுது என்கிறாள். தைலவன் வராதது

குறித்துத் தைலவி வருந்திக் கூறிய ெசால்ைலக் ேகட்டதும், பாணன் மறுெமாழி

கூறமுடியாமல் தன் கடைமையச் ெசய்ய முற்படுகிறான். உடேன யாைழ எடுத்து

ெமல்லச் ெசவ்வழிப்பண் இைசத்துக் கடவுைள வாழ்த்துகிறான். அவன் உடம்பில்

துயரம் ேதங்குகிறது. தைலவன் இருக்கும் இடம் நாடிச் ெசன்று அவனுக்கு
ைமையத் ெத வித்து அைழத்துவர முற்படுகிறான்.

மைனேயாள் ெசால்ெலதிர் ெசால்லல் ெசல்ேலன்

ெசவ்வழி நல்யாழ் இைசயினன் ைபெயனக்
கடவுள் வாழ்த்திப் ைபயுள் ெமய்ந்நிறுத்து
அவர்திறம் ெசல்ேவன்.

-- அகநானூறு, 14 @@

@@ ெசல்ேலன் - மாட்ேடன். ெசவ்வழி - ஒரு பண். இைசயினன் -

இைசத்து, இைசஎழுப்பி. ைபயுள் - துன்பம். அவர்திறம் - அவ டம்.

அவன் தூதாகச் ெசன்று தைலவனுக்கு உைரப்பது நல்ல முயற்சிேய என்று

தைலவி அன்புடன் அவனுைடய அறிைவப் பாராட்டுகிறாள். ேதாழிையப் பார்த்து,
"இந்தப் பாணன், வாடிய என் ேதாைளயும் மாவடி ேபான்ற அழைக இழந்த என்

கண்ைணயும் ேநாக்கி எனக்காக வருந்தினான். இவன் நம் காதல ன் சார்பானவன்

அல்லன்; அவைரப் ேபால் அன்பு இல்லாதவன் அல்லன்; நம்மிடம் ேபரன்பு உைட
யவனாக இருக்கிறான்" என்று கூறுகிறாள்:
ெசன்றவர்த் தருகுவல் என்னும்

நன்றால் அம்ம பாணனது அறிேவ.
- ஐங்குறுநூறு, 473

ெதாடிநிைல கலங்க வாடிய ேதாளும்

வடிநலன் இழந்தஎன் கண்ணும் ேநாக்கிப்
ெப துபுலம் பினேன சீ யாழ்ப் பாணன்

எம்ெவங் காதெலாடு பி ந்ேதார்

தம்ேமான் ேபாலான் ேபரன் பினேன.
- ஐங்குறுநூறு, 475

அவர்த் தருகுவன் - அவைர அைழத்து வருேவன். புலம்பினன் -

வருந்தினான். சீறியாழ் - சிறிய யாழ்.

பாணைன இவ்வாறு பாராட்டிய ேபாதிலும், அவனும் அந்நாட்டிற்குச் ெசன்ற பிறகு

தன்ைன மறந்துவிடுவாேனா என்று ஐயுற்றவள்ேபால் கூறுகிறாள்; "பலரும்

புகழும் சிறப்பு உைடய தைலவைன நாடிச் ெசல்ல முற்படுகின்றாயானால், ஒன்று

ெசால்ேவன், ேகள். எனக்கு இத்தைகய துன்பம் ஏற்படச் ெசய்த அந்தப்

ெபாய்யர்ேபால் நீயும் அங்குச் ெசன்ற பிறகு என்ைன மறந்துவிடாேத."
பலர்புகழ் சிறப்பின்நும் கு சில் உள்ளிச்
ெசலவுநீ நயந்தைன ஆயின் மன்ற

இன்னா அரும்படர் எம்வயின் ெசய்த
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ெபாய்வ லாளர் ேபாலக்

ைகவல் பாண! எம்மறவா தீேம.
-- ஐங்குறுநூறு. 473 #

# கு சில் - தைலவன். ெசலவு Ð ெசல்லுதல். நயந்தைன Ð விரும்பினாய்.

எம்வயின் - எமக்கு.

இனி, தைலவன் பாசைறயில் (ேபார்க்களத்ைத அடுத்துத் தங்குமிடத்தில்) கார்-

காலத்தின் வருைகையக் கண்டு என்ன உணர்கிறான் என்று காணேவண்டும்.

அவன் ேபார்க் கடைமகளில் மூழ்கித் தைலவிைய மறக்கவில்ைல. கார்-

காலத்ைதக் கண்டு, தான் திரும்பிவருவதாகக் கூறிய ெசால்ைல நிைனந்து

வருந்துகிறான்.

"விண் முழுதும் மைறயும்படியாகப் பரவி ேமகம் ஓயாமல் ெபருமைழ ெபய்கிறது. வ

ே◌ந்தனும் ெகாடிய பைகேயாடு மாறுபட்டு, ேவல் மினனும் பாசைறயில் ெவன்ற

◌ு புகழ்ெபறுவைதேய விரும்பியவனாய் எப்ேபாதும் உறங்காமல் விழித்திருக்கிற

◌ான்.

ேபார் ெசய்வதும் நம் கடைமயாக உள்ளது. (ெசான்ன ெசால் பிறழாமல் கார்-

காலத்தில் திரும்பிச் ெசலவ்வதும் கடைமயாக உள்ளது. ஆனால் திரும்ப முடிய-

வில்ைல). த்னிடம் காதல் ெகாண்டவன் என்று என்ைன நம்பி, நான் அறிவித்த
குறிப்ைபயும் நம்பி, எனக்காக் காத்திருக்கும் தைலவி என்ன நிைலயில்

இருக்கிறாேளா? ேகாவலர் ஒரு பக்கம் குழல் ஊதஈ மற்ெறாருபால் யாழிைசத்துச்

ெசவ்வழிப்பண் பாட, காைளயின் கழுத்தில் கட்டிய ெதளிந்தமணி உயிைர

வருத்துவதாய் ஒலிக்கும் ஒலிைய இந்தத மைழக்காலத்து மாைலப்ெபாழுதில்

அவள் தனியாக இருந்து ேகட்பாேளா? ேகட்டு என்ன?" என்று துன்புறுகிறான் :
அகலிரு விசும்பகம் புைதயப் பாஅய்ப்

பகலுடன் கரந்த பல்கதிர் வானம் .....

ெபரும்ெபயல் அழிதுளி ெபாழிதல் ஆனாது ;

ேவந்தனும் ெவம்பைக முரணி ஏந்திைல

விடுகதிர் ெநடுேவல் இைமக்கும் பாசைற

அடுபுகழ் ேமவெலாடு கண்பைட இலேன ;
அமரும் நம்வயி னதுேவ ; நமர்என
நம்அறிவு ெதளிந்த ெபாம்மல் ஓதி

யாங்கா குவள்ெகால் தாேன ெதண்மணி

ஆெபயர் ேகாவலர் ஆம்பெலாடு அைளஇப்

ைபயுள் நல்யாழ் ெசவ்வழி வகுப்ப
ஆருயிர் அணங்கும் ெதள்ளிைச
மா

மாைலயும் தமியள் ேகட்ேட.
-- அகநானூறு. 214 ##

## புைதய - மூட. பாஅய்; - பரவி. அழிதுளி Ð மிக்க மைழத்துளி.

ஆனாது Ð ஓயாது கண்பைடயிலன் - உறக்கமில்ைல. நம்வயினது Ð

நம்மிடத்தது. ெபாம்மல் - ெப ய. ஓதி - கூந்தல். ைபயுள் - துன்பம்.

ஆம்பல் - ஒருவைகக் குழல்.

தைலவிையத் தனிேய விட்டு விட்டு வந்ததற்காகத் தன் ெநஞ்சத்ைத
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ேநாகின்றான். "சிறந்த நம் கதலி தனிைமத் துயரம் உறும்படியாக அவைள அங்ேக
விட்டுவிட்டு நீ இங்ேக பாசைறக்கு வந்துவிட்டாேய. இப்ேபாது ஏறு தழுவியவாேற

நாகு ஊர் ேநாக்கித் திரும்பும் மாைலக் காலத்ைத நிைனக்குந்ேதாறும் கலங்கும்

ெநஞ்சேம! அன்று நீ தான் என்ைனயும் பாசைறக்கு விைரந்து வருமாறு

ெசய்தாய" என்கிறான் :

புகழ்நூல் சிறப்பின் காதலி புலம்பத்

துறந்துவந் தைனேய அருந்ெதாழில் கட்டூர் ;

நல்ேலறு தழீஇ நாகுெபயர் காைல
உள்ளுெதாறும் கலிழும் ெநஞ்சம்!

வல்ேல எம்ைமயும் வரவிைழத் தைனேய.
-- ஐங்குறுநூறு. 445@

@ கட்டூர் - பாசைற. நாகு Ð பசு. ெபயர்காைல Ð திரும்பும்காலம். கலிழும் -

கலங்கும். வல்ேல Ð விைரவில்.

"முரசு காைலயில் ஒலிக்க, கடுஞ்சினம் உைடய ேவந்தன் ேபார்த்ெதாழிைல

ஏற்றுக் ெகாண்டான். ெமன்ைமயான பள்ளங்களில் முல்ைல மலர, கார்காலம்

மிக்க மைழ ெபய்யத் ெதாடங்கிவிட்டது. காதலிைய நிைனக்குந்ேதாறும் உறக்கம்

இல்லாமல் கலங்கும் நிைலைய நான் ஏற்றுக்ெகாண்ேடன்."
தழங்குரல் முரசம் காைல இயம்பக்

கடுஞ்சின ேவந்தன் ெதாழில்எதிர்ந் தனேன ;

ெமல்லவல் மருங்கின் முல்ைல பூப்பப்

ெபாங்குெபயல் கைனதுளி கார்எதிர்ந் தன்ேற ;

அஞ்சி ேலாதிைய உள்ளுெதாறும்

துஞ்சாது அலமரல் நாம்எதிர்ந் தனேம.
-- ஐங்குறுநூறு. 448 %%

%% தழங்கு Ð ஒலிக்கும். எதிர்ந்தனன் - ஏற்றான். அவல் - பள்ளம்.

கைனதுளி Ð மிக்க துளிகள். எதிர்ந்தன்று Ð ஏற்றது. அஞ்சிேலாதி Ð அம் சில்

ஓதி Ð அழகிய சிலவாகிய கூந்தல்.

"மிகத் ெதாைலவில் உள்ளது என்று கவைலப்படாமல் நல்ல ேத ல் ஏறிச்ெசன்று,

இளம்பிைற ேபான்ற அழகிய ஒளி ெபாருந்திய அவளுைடய ெநற்றியின் அழைகக்
காண்ேபன்; காணேவண்டும் என்று விரும்புகிேறன். ஆனால், வானளாவிய பல

அரண்கைள ெவன்று ைகப்பற்றிய ேவந்தன் ேபார்த்ெதாழிைல நிறுத்தவில்ைலேய.

நிறுத்தினால் ெசன்று காண்பேன."

நனிேசய்த்து என்னாது நல்லேதர் ஏறிச்ெசன்று

இலங்கு நிலவின் இளம்பிைள ேபாலக்

காண்குெவம் தில்லஅவள் கவின்ெபறு சுடர்நுதல்
விண்ணுயர் அரண்பல ெவளவிய

மண்ணுறு முரசின் ேவந்துெதாழில் விடிேன.
-- ஐங்குறுநூறு. 443 %

% ேசய்த்து Ð ெதாைலவில் உள்ளது. காண்குெவம் - காண்ேபாம்.
தைலவி தன்ைன நிைனந்து எவ்ெவவ்வாறு வருந்துகிறாேளா என எண்ணும்
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தைலவன், அவள் தன்ைன ெநாந்து ெவறுக்கவும் கூடும் என்று வருந்துகிறான்.
"முல்ைலநிலம் அழகு ெபறுதற்குக் காரணமான கார்காலத்தில் ேவந்தனுைடய

பாசைறயில் ேபார்க்கடைம ேமற்ெகாண்டு ேவற்று நாட்டில் தங்கியுள்ள தைலவர்
ெப தும் அறம் உைடயவர் அல்லர்; நம்மிடம் அருள் இல்லாதவர் அவர்" என்று
அவள் என்ைன ெநாந்து ெவறுக்கின்றாேளா? அவளுக்காக நான் படும் துன்பம்
அவளுக்குத் ெத யாது. ஆைகயால் என்ைன ேநாவாள் ேபாலும்" என்கிறான்.
புலன்அணி ெகாண்ட கார்எதிர் காைல

ஏந்துேகாட் டியாைன ேவந்தன் பாசைற

விைனெயாடு ேவறுபுலத்து அல்கி நன்றும்
அறவர் அல்லர்நம் அருளா ேதார்என

நம்ேநாய் தன்வயின் அறியாள்

எம்ெநாந்து புலக்குங்ெகால் மாஅ ேயாேள.
-- அகநானூறு. 304 %%

%% புலன் - நிலம். காைல Ð காலம். எதிர் - ஏற்ற. அல்கி Ð தங்கி.

கடைம
இவ்வாறு தைலவன் பலவாறு எண்ணுவதும் கார்காலம் ெதாடங்கிய பிறேக

அல்லாமல், அதற்கு முன்னர் அன்று. கார்காலம் வந்தைதக் கண்ட பிறகும் பல-

வாறு ெநாந்து, ெசய்வது அறியாமல் திைகப்பாேன அல்லாமல் வருந்திச்

ேசார்வுறமாட்டான். நாட்டின் கடைமயாக ேமற்ெகாண்ட ேபாரத்ெதாழில் உள்ள-

ேபாது ேசார்வுறுவது இழுக்கு ஆகும்.

கார்காலத்தில் தைலவி தைலவன் வருைகைய எதிர்ேநாக்கி ஏமாந்த ெசய்தி

பாசைறயில் இருந்த தைலவனுக்கு எட்டியது. அவள் வருந்திக் கூறிய ெசய்திைய

அங்கு வந்தவர்கள் அவனுக்கு உைரத்தார்கள். "அவள் ெசால்லியனுப்பிய
ெசாற்கள் அழகாக உள்ளன. இடித்து மைழெபய்யும் கார்காலத்தில் அவள்

ேசார்வுறும்படியாகப் பி ந்திருக்க ேநர்கிறது. யான் என்ன ெசய்ேவன்? ேமற்-

ெகாண்ட ேபார் இன்னும் முடியவில்ைலேய. இந்த நிைலைம எனக்கு மிக்க

துன்பம் தருவதாக உள்ளது. யான் உறும் துயரத்ைத அவள் அறிந்தால்

நன்ைமயாக இருக்குேம." என்று வருந்துகிறான்:
ஐய ஆயின ெசய்ேயாள் கிளவி

கார்நாள் உருெமாடு ைகயறப் பி ந்ெதன
ேநாய் நன்கு ெசய்தன்று எமக்ேக

யாம்உறு துயரம்அவள் அறியிேன நன்ேற.
-- ஐங்குறுநூறு &&

&& ஐய Ð அழகியைவ. கிளவி Ð ெசாற்கள். உரும் - இடி. ைகயற Ð

ெசயலற்றுச் ேசாருமாறு. பி ந்ெதன Ð பி ய. ெசய்தன்று Ð ெசய்தது.

ேபார் முடியும் தறுவாயில் பாசைறக்குச் ெசன்று ேசர்ந்த பாணன் வட்டுச்
ீ

ெசய்திையத் ெத விக்கிறான். அதுேகட்டும் வாளா இருந்த தைலவைன

அன்பற்றவன் எனப் பாணன் பழிக்கிறான். தான் தைலவனுக்குப் பாணனாக இருந்து

ெதாண்டு ெசய்யும் நிைலைமையயும் ெவறுத்துக் கூறுகிறான். "ஐய, இதுமுதல்
யான் உனக்குப் பாணன் அல்ேலன் ; நீயும் எனக்குத் தைலவன் அல்ைல.
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உன்ைனேய விரும்பி எதிர்ேநாக்கும் என் காதலி, வட்டில்
ீ
தனித்து வருந்திக்

கண்ண ீர் ெசா கிறாள். இந்தத் துன்பத்ைதக் ேகட்டறிந்தும் அவளிடம் இரக்கம்

ெகாள்ளாமல், அவளுைடய துயரத்ைதத் தீர்க்க முயலாமல் இருக்கிறாேய"

என்கிறான் :

நினக்குயாம் பாணரும் அல்ேலம் ; எமக்கு

நீயும் குருசிைல அல்ைல மாேதா ;

நின்ெவங் காதலி தன்மைனப் புலம்பி

ஈ தழ் உண்கண் உகுத்த

பூசல்ேகட்டும் அருளா ேதாேய.
-- ஐங்குறுநூறு. 480

&&

&& ெவம் - விரும்பும். புலம்பி தனித்து வருந்தி.
அப்ேபாதுதான் தைலவன் தான் அைமதியாய் இருந்த காரணத்ைதத் ெத -

விக்கிறான். வந்த கடைம ெபரும்பாலும் நிைறேவறிவிட்டது என்றும், இன்னும்

சில நாட்களில் விைரந்து திரும்பமுடியும் என்றும், அதற்குமுன் ெசய்யத் தக்கது

ஒன்றும் இல்ைலேய என்றும் எண்ணியதாேலேய அவன் சிறிது ேநரம் வாளா

இருக்கிறான். பிறகு பாணைன ேநாக்கி, "பாண! நீ விைரந்து திரும்புக ; மலர்-

ேபான்ற கண்களில் பசைல படர, மிக்க துயரத்ேதாடு வருந்தும் என் காதலியின்

ேசார்ந்த மனத்துக்குத் துைணயாக வட்டில்
ீ
இரு. அங்குச் ெசன்று சிறிது ேநரம்

தங்கியிருந்தால் ேபாதும்; எம் ேதர் வருவைதக் காண்பாய்" என்று தான் புறப்பட்டு
வரப்ேபாவைதச் ெசால்லியனுப்புகிறான்:

பனிமலர் ெநடுங்கண் பசைல பாயத்

துனிமலி துயரெமாடு அரும்படர் உழப்ேபாள்
ைகயறு ெநஞ்சிற்கு உசாஅத் துைணயாகச்
சிறுவைரத் தங்குைவ ஆயின்

காண்குைவ மன்னால் பாணஎம் ேதேர. *
-- ஐங்குறுநூறு 477 %

% பாய - பரவ. துனிமலி - துன்பம் மிகுந்த. படர் - நிைனந்து வருந்தல்.

உசாஅத்துைண - சூழ்ந்து ேதற்றும் துைண. சிறு வைர -

சிறிதுேநரம்.

பாணன் விைடெபற்றுச் ெசல்வதற்குமுன், தன் காதலி ெநாந்து கூறியனுப்பிய

ெசாற்கைள வி வாகக் ேகட்டறிய விரும்புகின்றது தைலவனுைடய ெநஞ்சம்.

"பாண! என் காதலி, காலம் நீட்டித்ேதன் என்று என் ெகாடுைமைய எடுத்துச்

ெசால்லியிருப்பாள்; வாடித் துன்புற்று ெமலிந்து, ேவறுபட எண்ணிக் கலங்கி,

அவள் ெசான்ன ெசால்ைல எனக்குக் கூறுக" என்கிறான். "நீ ெசால்லுந்ேதாறும்
அவளுைடய ெசாற்கள் எனக்கு இனியனவாய் உள்ளன; ஆதலின் ெசால்லுக"
என்று ேகட்கிறான்:

நீடினம் என்று ெகாடுைம தூற்றி

வாடிய நுதலள் ஆகிப் பிறிதுநிைனந்து

யாம்ெவங் காதலி ேநாய்மிகச் சாஅய்ச்
ெசால்லியது உைரமதி நீேய

முல்ைல நல்யாழ்ப் பாணமற்று எமக்ேக.

ெசால்லுமதி பாண ெசால்லுேதாறு இனிய.
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-- ஐங்குறுநூறு 478 +

+ நீடினம் - காலம் நீட்டித்ேதாம். நுதலள் - ெநற்றி உைடயாள். சாஅய் -

ெமலிந்து.

மீ ளும் ேவட்ைக
ேபார் முடிந்த உடேன தைலவனுைடய ெநஞ்சம், வட்டிலிருந்து
ீ
காதலியுடன்
வாழும் வாழ்க்ைகைய விைழகிறது. "காதலியுடன் வாழ்ந்து கழிந்த நாட்கேள

இவ்வுலகத்தில் பயனுடன் வாழ்ந்த நாட்கள். மற்றைவ எல்லாம் வணில்
ீ
கழிந்த

நாட்கள், பதர் ேபான்ற பயனில்லாத நாட்கள்" என்கிறான்:
எல்லாம் எவேனா பதடி ைவகல்...

அ ைவ ேதாளைணத் துஞ்சிக்

கழிந்த நாள்இவண் வாழும் நாேள.
-- ஐங்குறுநூறு, 479 ++

++ எவேனா - என்னேவா. பதடிைவகல் - பதரான நாட்கள் இவண் -

இவ்வுலகில்.

ேதர்ப்பாகைனப் பார்த்துத் ேதர் பூட்டுமாறு ஏவுகின்றான். "பாக! பாணன் தூதாக

வந்து உைரத்தது அறியாேயா? ெசன்ற நாடு அவருக்கு இனிதாக உள்ளேதா என்று
ெசால்லிக் கண்கலங்குகிறாளாம் என் காதலி. பாணன் வந்து இைத உைரத்தான்.

நாம் ேமற்ெகாண்ட கடைமயும் முடிந்தது. ஆகலின் விைரந்து குதிைரகைளப்

பூட்டித் ேதைரச் ெசலுத்துக" என்கிறான்:

வ னும் வாரார் ஆயினும் ஆண்டுஅவர்க்கு
இனிதுெகால் வாழி ேதாழி எனத்தன்

பல்லிதழ் மைழக்கண் நல்லகம் சிவப்ப

அருந்துயர் உைடயள் இவள்என விரும்பிப்
-- குறுந்ெதாைக, 323 @

@ பல்லிதழ் - மலர் - மலர்ேபான்ற. மைழ - குளிர்ந்த.
பாணன் வந்தனன் தூேத; நீயும்

புல்லார் புரவி வல்விைரந்து பூட்டி
ெநடுந்ேதர் ஊர்மதி வலவ!

முடிந்தன்று அம்மநாம் முன்னிய விைனேய.
-- அகநானூறு, 244 #

#புல்ஆர் -புல்தின்னும். புரவி - குதிைர. ஊர் - ஊர்க - ெசலுத்துக.

முன்னிய - கருதி ேமற்ெகாண்ட.

ேபார் முடிந்தபின், உடேன வட்டுக்குத்
ீ
திரும்ப ேவண்டும் என்று தைலவனுைடய
மனம் மிக விைரகிறது. "பாக! ேவந்தன் விைன முடித்துவிட்டான். பைகவரும்
திைற ெகாடுத்து நட்பரசர் ஆயினர். பைக மிக்கு மாறுபட்டிருந்த இரண்டு

ேசைனயும் ஒன்றுபட்டன என்று முரசுகள் அைறந்தன. நீ ேதைரப் பூட்டிப் பின்-

நிற்காதபடி விைரந்து ெசலுத்துக" என்கிறான்:

வந்துவிைன முடித்தனன் ேவந்தனும்; பைகவரும்
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தம்திைற ெகாடுத்துத் தமர்ஆ யினேர;

முரண்ெசறிந் திருந்த தாைன இரண்டும்

ஒன்ெறன அைறந்தன பைணேய; நின்ேதர்

முன்இயங்கு ஊர்தி பின்னிைல ஈயாது
ஊர்க பாக ஒருவிைன கழிய...
-- அகநானூறு, 44 .+

+முரண் - மாறுபாடு. பைண - முரசு. ஒருவிைன - ஒருவி - விட்டு நீங்கி.
தான் ெவற்றி ெபற்ற வரனாய்த்
ீ
திரும்புவைத அறிந்தால் தன் காதலி எவ்வாறு

மகிழ்வாள் என்று தைலவன் தனக்குள் எண்ணிப் பார்க்கின்றான். தான் குறித்த
காலத்தில் திரும்பி வராதைத நிைனந்து அவள் வருந்திய வருத்தம் எல்லாம்
தீர்ந்து ெபருமகிழ்ச்சி அைடவாள் என்று பாகனிடம் ெசால்கிறான் ; "அவர்

வருவதாகக் கூறிய நாட்களும் ெபாய்ப்பட்டுப் ேபாயின ; என்னால் கலங்காமலும்

இருக்க முடியவில்ைல ; கார்காலத்தில் மலர்ந்த முல்ைலமாைல அணியாமல்

என் கூந்தல் வனப்பு இழந்திருத்தைலயும் அவர் எண்ணிப் பார்க்கவில்ைல ; அருள்
இல்லாதவராக மாறினும் மாறுக ; ெசான்ன ெசால் பிறழ்ந்ேதாேம என்று அறம்

கருதி அஞ்சவும் இல்ைலேய என்று சில ெசாற்கள் ெசால்லிப் ெப தும் வருந்தும்
நிைலயில் இருந்தாலும், ேபார்க்களத்தில் ெவற்றி ெபற்ற ெசய்திைய யாேரனும்
ெசன்று ெசால்லக் ேகட்டால், என்னுடன் கூடி மகிழ்ந்தவள் ேபால் உவைக

அைடவாள் அலலேளா?" என்கிறான் ;

"வருதும் என்ற நாளும் ெபாய்த்தன ;

அ ேயார் உண்கண் நீரும் நில்லா ;

தண்கார்க்கு ஈன்ற ைபங்ெகாடி முல்ைல

ைவவாய் வான்முைக அவிழ்ந்த ேகாைத
ெபய்வனப்பு இழந்த கதுப்பும் உள்ளார் ;
அருள்கண் மாறேலா மாறுக ; அந்தில்

அறன்அஞ் சலேர ஆயிைழ நமர்" எனச்
சிறிய ெசால்லிப் ெப ய புலம்பினும்
பனிபடு நறுந்தார் குைழய நம்ெமாடு

துனிதீர் முயக்கம் ெபற்ேறாள் ேபால

உவக்குவள் வாழிய ெநஞ்ேச ...
அமர்ஓர்த்து அட்ட ெசல்வம்

தமர்விைரந்து உைரப்பக் ேகட்கும் ஞான்ேற.
& அ

-- அகநானூறு. 144 &

Ð ெசவ்வ . ைவ- கூ ய. வான் - ெவண்ணிறமான. அவிழ்ந்த Ð

மலர்ந்த. கதுப்பு - கூந்தல். உவக்குள் - மகிழ்வாள். அட்ட Ð ெவன்ற.

தான் உடேன ஊர்க்குத் திரும்பிச் ெசல்லாவிட்டாலும், இந்த ெவற்றிச் ெசய்திைய

யாேரனும் விைரந்து ெசன்று அவளிடம் ெசான்னால் ேபாதும் ; அவள் ெபருமகிழ்ச்சி அைடவாள் ; தனிைமத் துயரத்ைத அடிேயாடு மறப்பாள் என்று

தைலவன் கருதுகிறான். நாட்டுக்காக ஏற்றுக்ெகாண்ட கடைமயில் தைலவனுக்கு
மட்டும் பற்றும் ஆர்வமும் இருப்பதாகக் ெகாள்ளலாகாது : தைலவிக்கும்

அத்தைகய நாட்டுப் பற்றும் ஆர்வமும் இருத்தலால்தான், அவன் பி யும்ேபாது

அவள் தயங்காமல் விைட ெகாடுத்து அனுப்பினாள். அதனால் தான் தைலவன்

வராவிடினும் அவன் ெவன்ற ெசய்தி வ னும் மகிழ்வாள் என்று கூறப்படுகிறது.
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கற்பைன
பழங்காலத்துத் தமிழ் மக்களுக்கும் பலவைக நம்பிக்ைககள் இருந்தன. பல்லி

ெசால்லுக்குப் பயன் ேதர்தல், புள் (சகுனம்) பார்த்தல் முதலியன அத்தைகயன.

தைலவியின் உள்ளம் அவ்வைகயில் நல்ல குறிகைள அறிந்தாலும் மகிழுேம

என்று ேபார் முடித்த வரன்
ீ
எண்ணுகிறான். தன்னுைடய ெவற்றிச் ெசய்திையயும்
வருைகையயும் தன் காதலியிடம் ெசன்று உைரக்கும் தூதர் இல்ைல எனினும்,

வட்டில்
ீ
உள்ள பல்லியாவது ெசால்லி வருைகையப் பற்றி நம்பிக்ைக அளித்து

அவளுைடய துயரத்ைதத் தீர்க்காதா என ஏங்குகிறான். "நம் கடைம முடிந்தது.

நம் வருைக பற்றி நிைனந்து கலங்கும் காதலியின் துன்பம் தீரும்படியாக, ஊ ல்

உள்ள நம் ெப ய வட்டின்
ீ
ெநடுஞ்சுவ ல் பல்லியாவது ெசால்லுேமா?" என்று
எண்ணுகிறான்:

முன்னியது முடித்தனம் ஆயின் நன்னுதல்

வருவம் என்னும் பருவரல் தீரப்

படுங்ெகால் வாழி ெநடுஞ்சுவர்ப் பல்லி .......
சிறுகுடிப் பாக்கத்துஎம் ெபருநக ராேன.
-- நற்றிைண. 169 %%

%% முன்னியது Ð கருதிய கடைம. நன்னுதல் - அழகிய ெநற்றிைய

உைடய தைலவி! பருவரல் - துன்பம். படுங்ெகால் - படுேமா Ð ஒலிக்குேமா.
நகராேன Ð வட்டிேல.
ீ

தன் வருைகையப் புள் என்னும் சகுனத்தின் வாயிலாகவாவது தைலவி அறிந்து-

ெகாண்டிருப்பாளா, அறிந்தால் மகிழ்வாேள என்று எண்ணுகிறது அவனுைடய
எளிய ெநஞ்சம். அேத சமயத்தில், தன் குழந்ைதயாகிய மகனுக்கு

எவ்ெவவற்ைறேயா காட்டிப் ெபாய் ெசால்லித் ேதற்றிப் ெபாழுதுேபாக்கிக்
ெகாண்டிருப்பாள் என்று அவளுைடய அன்பான வாழ்க்ைகநிைலையயும்
நிைனத்துப் பார்க்கிறான் :

........ ஈண்டுநம் வரவிைனப்

புள்அறி வுறீஇயின ெகால்ேலா ெதள்ளிதின்

காதல் ெகழுமிய நலத்தள் ஏதில்

புதல்வற் காட்டிப் ெபாய்க்கும்

திதைல அல்குல் ேதெமாழி யாட்ேக.
-- நற்றிைண. 161 &&

&& புள் - பறைவ- சகுனம். அறிவுறீஇயின ெகால் - அறிவித்தனேவா.

ெதள்ளிதின் - ெதளிவாக. திதைல Ð ேதமல்.
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அன்பான காட்சிகள்
தைலவன் ேதர் ஏறிச் ெசல்கிறான். ெசல்லும் வழியில் ஆணும் ெபண்ணுமாய்
விலங்குகளும் பறைவகளும் அன்பாக வாழும் காட்சிகைளக் காண்கிறான்.

அவற்ைறக் காணும்ேபாெதல்லாம் அவன்ெநஞ்சம் குைழகிறது. நாம் நம் அன்பு-

வாழ்க்ைகைய மறந்து காதலி வருந்துமாறு பி ந்திருந்ேதாேம என்று

உருகுகிறான்.

இரைல ஆண்மான் ஒன்று தன் துைணைணயும் குட்டிையயும் அன்புடன் கூவி

அைழத்துத் ேதடுகிறது. அைவகள் எைதேயா கண்டு மருண்டு எங்ேகா ஓடி-

விட்டன. அவற்ைற அன்பு ெநஞ்சத்ேதாடு அகவித் ேதடுகின்ற ஆண்மாைனப்

பாகனுக்குக் காட்டி, "உன் ேதர் விைரந்து ெசல்வதாக" என்கிறான் :
........வல்விைரந்து

ெசல்க பாகநின் ேதேர உவக்காண்

கழிப்ெபயர் கள ன் ேபாகிய மடமான்

விழிக்கட் ேபைதெயாடு இனன்இ ந் ேதாடக்

காமர் ெநஞ்செமாடு அகவாத்
ேதடூஉ நின்ற இரைல ஏேற.

-- நற்றிைண. 242 @

@ வல் விைரந்து Ð மிகவிைரந்து. உவக் காண் - அேதா பார். ேபைத Ð

ெபண்மான். இ ந்து - இடம் விட்டு நீங்கி. காமர் - விருப்பம். அகவா Ð

அகவி - கூவி அைழத்து. ேதடூஉ நின்ற Ð ேதடுகின்ற. இரைல ஏறு Ð

ஆண் இரைலமான்.

மற்ேறா டத்தில், அழகான காட்டுக்ேகாழி தன் ேபைடேயாடு தி வைதக்

காண்கிறான். மைழ நீர் ஓடிய அகன்ற காட்டு வழியில் உலராத ஈரமணைலக்

கிளறுகிறது அந்தச் ேசவல். அதில் இைர கிைடக்க, அைதப் பற்றிக் ெகாண்டு

ெபருமிதத்ேதாடு தன் ேபைடைய ேநாக்குகிறது. ேபைடக்கு நல்ல உணவு ேதடிக்ெகாடுத்து மகிழும் மகிழ்ச்சி, அது ேபைடையப் பார்க்கும் பார்ைவயில்

விளங்குவைதக் கண்டான் தைலவன் ; அைதப் பாகனுக்குக் காட்டுகிறான்: "பாக!

அேதா அந்தச் ேசவலின் ெபருந்தைகைமயானையப்பார். அதுதாேன வாழ்க்ைக?

நாம் விைரந்து ெசல்லேவண்டும். இைளயர் விருப்பம்ேபால் நடந்து ெமல்ல

வரட்டும். நாம் முன்ேன விைரந்து ெசல்ேவாம். இதுவைரயில் தீண்டாத

தாற்றுக்ேகாலால் இனித் தீண்டித் ேதைர விைரந்து ெசலுத்துக" என்கிறான்:
.......... இைளயர்

ேவண்டமர் நைடயர் ெமன்ெமல வருக ;
தீண்டா ைவமுள் தீண்டி நாம்ெசலற்கு
ஏமதி வலவ! ேதேர ; உதுக்காண் ........
காமரு தைகய கான வாரணம்

ெபயல் நீர் ேபாகிய வியல்ெநடும் புறவின்
புலரா ஈர்மணல் மலிரக் ெகண்டி
நாளிைர சுவர மாட்டித்தன்

ேபைட ேநாக்கிய ெபருந்தகு நிைலேய.
-- நற்றிைண. 21 #
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# இைளயர் - ஏவலாளர். ேவண்டு அமர் - விருப்பமான. ைவ - கூ ய

ஏ Ð

ஏவுக. ெசலுத்துக. வலவ Ð பாகேன. உதுக்காண் - அேதா பார். கான

வாரணம் -

காட்டுக் ேகாழி. ெபயல் - மைழ. வியல் - ெப ய. புறவின் -

முல்ைல நிலத்தில். புலரா Ð உலராத. ெகண்டி Ð கிளறி. நாள் - இைர Ð

காைலயில் கிைடத்த இைர.

வழியில் மற்ேறா டத்தில், இரைல ஆண்மான் ஒன்று தன் துைணேயாடும் குட்டி-

ேயாடும் இருத்தைலக் காண்கிறான். அது தன் ெபண்மான் அறுகம்புல்லின்
ெமல்லிய ெகாத்துக்கைளத் தின்னுமாறு ெசய்த பிறகு, ெதளிந்த நீர் ஓடும்

கானாற்றின் மணல் பரந்த கைரயில் தூங்குமாறு ெசய்கிறது. அதன் பக்கத்தில்

மறி (குட்டி)யும் தூங்குகிறது. அைவ அைச ேபாட்டுக்ெகாண்ேட தூங்க, ஆண்மான்
அவற்றிற்குத் துன்பம் ேநராதபடி காவல் பு கிறது. குடும்பத்தின் தைலைம
இப்படிப்பட்டதாக இருக்க ேவண்டும் அன்ேறா என்று தைலவன் வியந்து

எண்ணுகிறான். மானின் ெபருந்தைகைமையயும் தான் கடைமயிலிருந்து

தவறியைதயும் நிைனந்து அவனுைடய ெநஞ்சம் உைடகிறது. ேதர்ப்பாகைன
ேநாக்கி, "வல்லவேன! ேதர் ெசல்லட்டும். காதலி வாழும் வட்டில்
ீ
அன்னம்

துைணேயாடு மகிழ்கின்றது. அந்தக் காட்சிைய அவள் காண்பாள். தான் வளர்த்த
கிளியிடம் ெசன்று அைதத் தன் முன்ைகயில் ஏந்திக் ெகாண்டு அதேனாடு

ெமல்லப் ேபசுவாள். "கிளிேய! என்ைன விட்டுப் பி ந்து ெசன்றவைரப் பற்றி

என்னிடம் ெசால். இன்று வருவார் என்று ெசால்" என்று வட்டிலுள்ள
ீ
மற்றவர்கள்
அறியாதபடி ெமல்லப் ேபசுவாள். மழைலயான இன்ெசால் கூறிப் பலமுைற ேபசி
உருகுவாள். அத்தைகய காதலி இழந்த அழைகத திரும்பப் ெபறுமாறு விைரந்து
ெசல்ல ேவண்டும். இந்த மான் குடும்பத்தின் வாழ்ைவக் கண்டு, ஆண்மானின்

ெபருந்தைகைமையக் கண்டு என் ெநஞ்சம் உைடந்துவிட்டது. உைடந்த ெநஞ்சம்

திருந்தி இன்புறுமாறு, ேதர் மிக விைரந்து ெசல்லட்டும்" என்கிறான் :
இருதி

மருப்பின் அண்ணல்இரைல

ெசறியிைலப் பதவின் ெசங்ேகால் ெமன்குரல்
மறியாடு மருங்கின் மடப்பிைண அருந்தித்

ெதள்ளறல் தழீஇய வார்மணல் அைடகைர
ெமல்கிடு கவுள துஞ்சுபுறம் காக்கும்

ெபருந்தைகக்கு உைடந்த ெநஞ்சம் ஏமுறச்
ெசல்க ேதேர நல்வலம் ெபறுந! .........
........ எகினம்

துைணெயாடு திைளக்கும் காப்புைட வைரப்பில்
ெசந்தார்ப் ைபங்கிளி முன்ைக ஏந்தி

இன்றுவரல் உைரேமா ெசன்றிசிேனார் திறத்துஎன
இல்லவர் அறிதல் அஞ்சி ெமல்ெலன

மழைல இன்ெசால் பயிற்றும்

நாணுைட அ ைவ மாண்நலம் ெபறேவ.
-- அகநானூறு. 34 ##

## இரு Ð ெப ய, க ய. அண்ணல் - தைலைம உைடய. அருத்தி Ð

தின்னச் ெசய்து. அறல் - நீர். ெமல்கிடு Ð அைச ேபாடும். கவுள Ð கன்னம் உைட

யனவாய். ஏமுற - இன்பமுற. எகினம் - அன்னம். வைரப்பில் -

எல்ைலயில்- வட்டில்.
ீ
உைரேமா Ð ெசால்லுக. ெசன்றிசிேனார் திறத்து Ð

பி ந்து ெசன்றவைரப் பற்றி. பயிற்றும் - பலமுைற ெசால்லும். அ ைவ Ð
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ெபண்.
தைலவன் இவ்வாறு தைலவியின் நிைலையக் கற்பைன ெசய்து காணும்ேபாதும்,
அவளுைடய பண்பாட்ைடயும் நாட்டுப் பற்ைறயும விடாமல் நிைனக்கிறான்.

அவள் கிளிேயாடு ேபசித் தைலவைனப் பற்றித் தனக்குச் ெசால்லுமாறு ேகட்கும்ப

ே◌ாது, அவனுைடய வருைகையப் பற்றித் தான் கலங்குவைதப் பிறர் அறியாதபடி

ெமல்லப் ேபசுகிறாள் ; அஞ்சிப் ேபசுகிறாள். தைலவன் பி ந்தது நாட்டுக் கடைம

பற்றிேய ஆதலால், தான் கலங்குவது அறமாகாது என்றும், ஆற்றியிருப்பேத

கடைம என்றும், தன் நாட்டுப் பற்றுக்குக் குைற ேநரலாகாது என்றும் எண்ணும்
உயர்ந்த எண்ணேம அதற்குக் காரணமாகும்.

அருள் ெநஞ்சம்
தூய காதல்வாழ்வால் ெநஞ்சம் பண்பட்டவர்கள் மற்ற உயிர்களிடத்து இரக்கம்

உைடயவர்களாக வாழ்வார்கள் என்பைதயும் புலவர்கள் முல்ைலத்திைணப்

பாட்டுக்களில் எடுத்துைரக்கிறார்கள். தைலவன் தன் ஊர்க்குச் ெசல்லும்ேபாது

வழியில் காணும் காட்சிகளால் அவன் ெநஞ்சம் குைழவதாகவும், இன்பமாய்

வாழும் உயி னங்களுக்கு இைடயூறு ெசய்யாமல் ேதைரச் ெசலுத்துவதாகவும்

முல்ைலத்திைணப் பாட்டுக்கள் விளக்குகின்றன.

ெசல்லும் வழியில் (முல்ைல நிலத்து வழியில்) ஆண்மான் ஒன்று தன்

துைணேயாடு கூடி அைமதியாய்க் கிடக்கிறது. பாகன் ேதைர விைரந்து ெசலுத்து-

கிறான். இவ்வளவு விைரவாகத் ேதர் ெசன்றால், அதன் ஒலியால் மான்களின்

அைமதியான இன்ப வாழ்வு ெகடுேம என்று தைலவனின் ெநஞ்சம் இரக்கத்ேதாடு

எண்ணுகிறது. வாவிச் ெசல்லுதலில் மிக வல்ல குதிைரகள் இப்ேபாது ெமல்ல

ஒதுங்கிச் ெசல்ல ேவண்டும் என்று விரும்புகிறான். ஆைகயால் அவற்ைறத்

தாற்றுக்ேகாலால் குத்தித் தூண்டாமல் ெமல்லச் ெசலுத்துமாறு பாகனுக்குக்

கூறுகிறான்:

வாஅப் பாணி வயங்குெதாழில் கலிமாத்
தாஅத் தாள்இைண ெமல்ல ஒதுங்க
இடிமறந்து ஏமதி வலவ!...

தி மருப் ேபற்ெறாடு

கைணக்கால் அம்பிைணக் காமர் புணர்நிைல
கடுமான் ேதர்ஒலி ேகட்பின்

நடுநாள் கூட்டம் ஆகலும் உண்ேட?
-- அகநானூறு, 134 %

% வாஅப் பாணி - தாவிச் ெசல்லும் நைட. கலிமா - ெசருக்குள்ள குதிைர.

தாஅ - தாவுகின்ற. இடி - ேகாலால் இடித்தல். ஏ - ெசலுத்துக. கூட்டம் - கூடி

இன்புறும் வாழ்வு.

மற்ேறா டத்தில் வழியில் மலர் மிகுந்த ஒரு ேசாைல காணப்படுகிறது. அதில்

துைணேயாடு வாழும் வண்டினங்கள் கூட்டமாக இருத்தைலத் தைலவன்

ெதாைலவிலிருந்ேத காண்கிறான். கடிவாளம் ெநகிழக் குதிைரகள் ஓடுவதால்
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ேதர் விைரந்து ெசல்லும்ேபாது மணிகளின் ஓைசயால் அந்த வண்டுகளின் இனிய

அைமதி ெகட்டு அைவ சிதறுண்டு மயங்கி வருந்துேம என்று தைலவன்

அஞ்சுகிறான். உடேன அவன் ேத ல் ஒலிக்கும் மணிகளின் நாக்குகைள அைசந்து

ஒலிக்காதபடி கட்டிவிடுகிறான். ேதைர ெமல்லச் ெசலுத்துகிறான்:
குரங்குைளப் ெபாலிந்த ெகாய்சுவல் புரவி
நரம்பார்த் தன்ன வாங்குவள் ப யப்

பூத்த ெபாங்கர்த் துைணெயாடு வதிந்த
தாதுண் பறைவ ேபதுறல் அஞ்சி

மணிநா ஆர்த்த மாண்விைனத் ேதரன்...
-- அகநானூறு, 4 && .

&& குரங்கு - வைளந்த. உைள - தைலயாட்டம், தைலயில் அணியும்

அலங்காரம். ெகாய் - கத்த க்கப்பட்ட. சுவல் - பிட . புரவி - குதிைர.

வாங்கு - வைளந்த. வள் - கடிவாளம். ப ய - ெநகிழ. வதிந்த - தங்கிய.

ேபதுறல் - மயங்கல், கலங்கல். ஆர்த்த - கட்டிய. மாண்விைன - சிறந்த
ேவைலப்பாடு உள்ள.

வல்லாண்முல்ைல என்னும் துைற பற்றிப் புறப்ெபாருளாகப் பாடிய ஒரு

பாட்டிலும் காதலர்கள் இத்தைகய இரக்க உணர்வு மிகுந்தவர்களாக இருத்தல்

கூறப்படுகிறது. ேவட்டுவன் ஒருவன் வட்டு
ீ
முன்றிலில் ெகாடிகளின் ெசறிந்த
நிழலில்-பந்தர் ேவண்டா என்று ெசால்லக்கூடியவாறு முஞ்ைஞயும்

முசுண்ைடயும் அடர்ந்து பரவிய நிழலில்- நன்றாக உறங்கிவிடுகிறான். அங்ேக
பார்ைவமான் (ேவட்ைடக்குப் பழக்கிய மான்) கட்டப்பட்டிருக்கிறது.

அது ெபண்மான். ஆண்மான் ஒன்று அதன் அருேக வந்து விைளயாடி

மகிழ்ந்திருக்கிறது. அவற்றின் அருேக மான் ேதாலில் திைன உலர்த்தப்-

பட்டிருக்கிறது. அைதக் காட்டுக் ேகாழியும் காைடயும் வந்து தின்கின்றன.

அவற்ைற ஓட்டக் கருதி அங்ேக வந்த ேவட்டுவன் மைனவி என்ன ெசய்வது
என்று அறியாமல் திைகக்கிறாள். கணவைன எழுப்புவதானால் அவனுைடய

உறக்கம் ெகடுேம என்றும் அஞ்சுகிறாள். மான்களின் இன்பம் ெகடுேம என்றும்

அஞ்சுகிறாள். இத்தைகய அன்புணர்வால், பறைவகள் திைன உண்பைதத் தடுக்க

அவளால் முடியவில்ைல.

முன்றில் முஞ்ைஞெயாடு முசுண்ைட பம்பிப்

பந்தர் ேவண்டாப் பலர் தூங்கு நீழல்

ைகம்மான் ேவட்டுவன் கைனதுயில் மடிந்ெதனப்

பார்ைவ மடப்பிைண தழீஇப் பிறிேதார்

தீர்ெதாழில் தனிக்கைல திைளத்துவிைள யாட

இன்புறு புணர்நிைல கண்ட மைனேயாள்
கணவன் எழுதலும் அஞ்சிக் கைலேய

பிைணவயின் தீர்தலும் அஞ்சி யாவதும்

இல்வழங் காைமயின் கல்ெலன ஒலித்து
மான்அதள் ெபய்த உணங்குதிைன வல்சி

கானக் ேகாழிேயாடு இதல்கவர்ந் துண்ெடன...."
-- புறநானூறு. 320 %%

%% பம்பி-அடர்ந்து. கைன துயில்-ஆழ்ந்த உறக்கம். மடிந் ெதன-
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ேசார்ந்திருக்கும்ேபாது. பார்ைவ-புதிய விலங்குகைளப் பிடிப்பதற்கு உதவும்

பைழய விலங்கு. மான் அதள்-மான் ேதால். உணங்கு-உலரும். வல்சி-உணவு.

கானக்ேகாழி-காட்டுக் ேகாழி. இதல்-கவுதா

என்னும் பறைவ.

இத்தைகய அருள்ெநஞ்சம் இயல்பாக இருப்பதனாேலேய, தைலவன் விைரந்து

ஊர்க்குத் திரும்பித் தன் காதலிையக் காணும் ேவட்ைக ஒரு பக்கம் இருந்த

ேபாதிலும், அன்பாக வாழும் உயிர்களின் இன்பத்ைதக் குைலக்க அஞ்சுகிறான்.

விைரந்து ெசல்லல்
ேதர் விைரந்து ெசல்கிறது. ஊைர ெநருங்க ெநருங்கப் ெபாழுது ேபாகத் ெதாடங்கு-

கிறது; இருள் சூழ்ந்து வருகிறது. ஒவ்ெவாரு நாளும் மாைலப்ெபாழுது வர வர,

தைலவி தன் காதலனுைடய வரைவ எதிர்ேநாக்கி ஏங்கிக்ெகாண்டிருப்பது

வழக்கமாகிவிட்டது. நாள்ேதாறும் எதிர்பார்த்து ஏமாந்து ஏமாந்து இருந்த நம்பிக்ைக

தளர்ந்துவருகிறது. இைத எண்ணிப் பார்க்கிறான் ேத ல் விைரந்து ெசல்லும்

தைலவன். "என் காதலி தன் ேதாழிையப் பார்த்து, உயிர்த்துைணவர் இன்றாவது வர
◌ுவாரா என்று ேகட்பாள். தன் உடல் ெமலிவால் கழன்றுேபாகும் வைளயைலக்
கழலாதவாறு ெசறித்துக்ெகாண்டு, அகன்ற வட்டிலிருந்து
ீ
பலமுைற ெவளிேய
ேநாக்குவாள்; ேநாக்கி ேநாக்கி வருந்துவாள், பாவம்" என்கிறான். "ெபாழுது
ேபாகிறது; இருள் சூழ்ந்து வருகிறது. பாக! விைரந்து ெசல்க" என்கிறான்.
ெசல்க பாக! எல்லின்று ெபாழுேத...

வருங்ெகால் ேதாழிநம் இன்னுயிர்த் துைணஎனச்
சில்ேகால் எல்வைள ஒடுக்கிப் பல்கால்
அருங்கடி வியனகர் ேநாக்கி

வருந்துமால் அளியள் திருந்திைழ தாேன.
-- அகநானூறு, 224 @

@ எல்லின்று - இரவாயிற்று. வியல்நகர் - ெப ய வடு.
ீ
ஆல் - அைச.

அளியள் - இரங்கத்தக்கவள்.

குழந்ைத நிைனவு
ேபா ன் காரணமாகப் பி ந்து வந்த தைலவன் குழந்ைத ெபற்றவன். மகைனப்
ெபற்ற தந்ைதயாக இருப்பதால்தான், அவன் ேபார் வந்தேபாது வரனாக
ீ
வந்து

நாட்டுக்கு உதவு மாறு அைழக்கப்பட்டான். அத்தைகய தைலவன் ேபார் முடித்து
விைரந்து ஊர்க்குத் திரும்பும்ேபாது தன் குழந்ைதைய நிைனத்துக்ெகாள்கிறான்.
ஊர் ெநருங்க ெநருங்கக் குழந்ைதயின் நிைனவு ேமன்ேமலும் மிகுதியாகிறது.

அருைமக் குழந்ைதேயாடு தன் காதலி ெபாழுதுேபாக்கும் வைகைய எண்ணிப்

பார்க்கிறான். தான் விட்டுப் பி ந்துவந்தேபாது நைட பயிலாதிருந்த மகன் இப்ேபாத
◌ு நடக்கக் கற்றுக் ெகாள்ளத் ெதாடங்கியிருப்பான் என்றும், அவன் தன்

சிறுஅடிகளால் ெமல்ல அைசந்து நடக்கும்ேபாது அவனுைடய அணிகலன்கள்

வெடல்லாம்
ீ
ஒளி வசும்
ீ
என்றும், ெமல்ல அடி எடுத்து ைவக்கும்ேபாது தவறி

விழுந்துவிடுவாேனா என்று தாய் அஞ்சுவாள் என்றும், அஞ்சி விழாமல் தாங்கிக்

ெகாள்வதற்காகத் தானும் அவனுடன் அைசந்து ெசல்வாள் என்றும் எண்ணுகிறான்.

நடந்தது ேபாதும், இனியும் நடந்தால் அருைம மகனுைடய கால் ேநாகும் என்று
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தன் மகைன அைழத்துக்ெகாள்வாள் என்றும், அப்ேபாது அவள் அவேனாடு "எங்கள்
அப்பா! வந்தருள்க" என்று ெகாஞ்சுவாள் என்றும் எண்ணுகிறான். உடேன

தைலவனுைடய ெநஞ்சம், அவள் அவ்வாறு ெகாஞ்சம் ெசாற்கைள- அழகிய

இனிய ெசாற்கைளக்- ேகட்கேவண்டுெமன்று அவாவுகிறது. அவற்ைறக் ேகட்க-

ேவண்டுமானால், மகன் உறங்குவதற்குமுன்ேன ெபாழுேதாடு ெசல்ல ேவண்டும்
என்று பாகனிடம் ெசால்கிறான்:

ெசல்கபாகநின் ெசய்விைன ெநடுந்ேதர் ;

விருந்து விருப்புறூஉம் ெபருந்ேதாள் குறுமகள்
மின்ெனாளிர் அவிர்இைழ நன்னகர் விளங்க

நைடநாள் ெசய்த நவிலாச் சீறடிப்

பூங்கண் புதல்வன் தூங்குவயின் ஒல்கி
வந்தீக எந்ைத என்னும்

அந்தீங் கிளவி ேகட்கம் நாேம.
--நற்றிைண. 221 @@

@@ விைன- ேவைலப்பாடு உைடய. அவிர் இைழ Ð விளங்கும்

அணிகலன்கள். நன்னகர் - அழகிய வடு.
ீ
நவிலா Ð நடந்து பழகாத. சீறடி Ð

சிறு அடி. தூங்குவயின் - தளர்ந்து அைசயும் இடத்தில் எல்லாம். ஒல்கி Ð

சாய்ந்து. வந்தீக Ð வந்தருள்க. அந்தீங்கிளவி Ð அழகிய இனிய ெசால்.
ேகட்கம் - ேகட்ேபாம்.

தைலவன் மனம் இப்ெபாழுது குழந்ைதயின் வாழ்க்ைகயில் ேவறாரு நிைலைய

எண்ணிப பார்க்கிறது. ேமல்வானத்தில் பிைற ேதான்றி, நிலெவாளி சிறிதாகப்

பரப்புகிறது. அைதக் கண்டவுடேன, தன் காதலி குழந்ைதக்கு நிலாக்காட்டிப்

பாலூட்டும் ேநரத்திற்கு முன்னேம வட்டுக்குப்
ீ
ேபாய்ச் ேசர ேவண்டும் என்று
மனம் விைரகிறது. காதலி நிலாைவ அைழத்துக் குழந்ைதேயாடு ெகாஞ்சும்

காட்சிையக் கற்பைன ெசய்து பார்க்கிறான். "என் காதலி நிலாைவ அைழத்துக்

ெகாஞ்சுவாள். 'நிலா நிலா வா வா' என்று அவள் ெகாஞ்சும் ெசாற்கள்

இனியைமயாக இருக்கும். ெநல்லிக்காய் தின்றபின் குடிக்கும் நீ ன் சுைவைய

விட அந்தச் ெசாற்கள் இனியனவாக இருக்கும். 'நிலாேவ, என் மகேனாடு ேசர்ந்து
விைளயாட எண்ணி வருவாயா? அப்படி வருவாயானால், உனக்குப் பால்

தருேவன்' என்று ஒருக்கணித்த கண்ேணாடு அவள் தன் விரலால் திரும்பத்

திரும்ப அைழப்பாள். இவ்வாறு அவள் தன் மகனுக்குப் ெபாய் ெசால்லி ஏமாற்றும்

இனிய காட்சிைய உடேன ேபாய்ப் பார்க்க ேவண்டுேம" என்று விரும்புகிறான்.
அைதக் காண்பதற்காக, குழந்ைத தூங்குவதற்கு முன்ேன ேநரத்ேதாடு ேபாய்ச்

ேசர ேவண்டும் என்று முயல்கிறான். பாகைனத் தூண்டுகிறான் :
கடவுக காண்குவம் பாக! ....

புன்காழ் ெநல்லிப் ைபங்காய் தின்றவர்;
நீர்குடி சுைவயின் தீவிய மிழற்றி

முகிழ்நிலாத் திகழ்தரு மூவாத் திங்கள்
ெபான்னுைடத் தாலி என்மகன் ஒற்றி

வருகுைவ ஆயின் தருகுெவன் பால்என

விலங்கமர்க் கண்ணள் விரல்விளி பயிற்றித்
திதைல அல்குல்எம் காதலி

புதல்வற் ெபாய்க்கும் பூங்ெகாடி நிைலேய.
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-- அகநானூறு. 54 %

% கடவுக Ð ெசலுத்துக. காழ் - விைத, ெகாட்ைட. சுைவயின் - சுைவ

ேபான்ற. தீவிய - இனியைவ. மிழற்றி - கூறி. தாலி Ð சிறுவர்க்குக் காப்பாகக்

கழுத்தில் அணிவது. ஒற்றி Ð நிைனந்து. வருகுைவ Ð வருவாய். தருகுெவன் -

தருேவன். விலங்கு Ð ஒருக்கணிப்பான.

பாகன் உதவி
தைலவன் ஏறி வந்த ேதர் திடீெரன்று நிற்கிறது. பாகன் அவைனப் பார்த்து,

"ஐயா, இறங்குங்கள் " என்கிறான். அதுவைரயில் கற்பைனயிேலேய மூழ்கிப்

பலவாறு எண்ணிக் ெகாண்டிருந்த தைலவன் திடுக்கிட்டுப் பார்க்கிறான். தான்

ஊர்க்குள் வந்துவிட்டிருப்பைதயும் வட்ெடதிேர
ீ
ேதர் நிற்பைதயும் அறிந்து
பாகனுைடய திறைமைய வியக்கிறான்.

"ேவந்தன் ேபார்த் ெதாழிைல முடித்தவுடன், ேவட்ைகேயாடு யான் ேதர் ஏறியைத

அறிேவேன அல்லாமல், இவ்வளவு விைரவில் எப்படி வந்ேதாம் என்பைத அறிேய

ன். பாக! வாழிய. முயல்பறழ் (குட்டி) துள்ளும் முல்ைலக் காட்டில் வரகு

விைளந்துள்ள

இந்தச் சிற்றூ ல் என் காதலியின் வட்ெடதிேர
ீ
ேதைர நிறுத்தி

'இறங்குங்கள்' என்று ெசான்ன நின் ெசால்ைலக் ேகட்டு மருண்டு ேபாேனன்.

வானில் வழங்கும் தன்ைம உைடய காற்ைறேய குதிைரகளாகப் பூட்டினாேயா?
அல்லது மனத்ைதேய குதிைரகளாகப் பூட்டினாேயா? ெசால்" என்று பாகைன
அன்ேபாடு தன் மார்பில் தழுவிக்ெகாள்கிறான். நன்றியுணர்வு மிக்கவனாய்

அவைன வட்டிற்குள்
ீ
அைழத்துச் ெசல்கிறான். தைலவியும் விருந்து ெபற்று

வரேவற்று மகிழ்கிறாள் :

"இருந்த ேவந்தன் அருந்ெதாழில் முடித்ெதனப்

பு ந்த காதெலாடு ெபருந்ேதர் யானும்
ஏறியது அறிந்தன் றல்லது வந்தவாறு
நனியறிந் தன்ேறா இலேன ; தாஅய்

முயற்பறழ் உகளும் முல்ைலயும் புறவின்
கைவக்கதிர் வரகின் சீறூ ராங்கண்

ெமல்லியல் அ ைவ இல்வயின் நிறீஇ

இழிமின் என்றநின் ெமாழிமருண் டிசிேன ;

வான்வழங்கு இயற்ைக வளிபூட்டிைனேயா?

உைரமதி வாழிேயா வலவ!" எனத்தன்

வைரமருள் மார்பின் அளிப்பனன் முயங்கி

மைனக்ெகாண்டு புக்கனன் ெநடுந்தைக ;

விருந்ேதர் ெபற்றனள் திருந்திைழ ேயாேள.
-- அகநானூறு. 384 #

# அறிந்தனறல்லது Ð அறிந்தது அல்லாமல். அறிந்தன்று Ð அறிந்தது.

தாஅய் - பரவி. பறழ் - குட்டி. உகளும் - துள்ளும். கைவ- இரண்டாய்ப் பி ந்த.

சீறூர் ஆங்கண் -சிறிய ஊ ல். இல்வயின் - இல்லிடத்ேத. நிறீஇ - நிறுத்தி.

மருண்டிசின் - மருண்ேடன். வளி Ð காற்று. மான் - குதிைர. வைரமருள் -

மைல ேபான்ற. அளிப்பனன் - அளியுைடயவனாய்.

"ேதர்ப்பாக! உன் மனம் எவ்வளவு நன்ைம கருதியிருக்கிறது! வழி ெதாைல-

45
வானதாக இருந்தாலும் ேபாய்ச் ேசராவிட்டால் காதலியின் துன்பம் தீர்க்க

மாட்ேடாம் என்று, நன்ைம விரும்பிய மனத்ேதாடு, முரம்பு உைடபடுமாறு கடந்து,
கரம்பு நிலத்திேல புதுவழி ஏற்படுத்தினாய். உன் அறிவு என்ேன! இன்று நீ

அைழத்துவந்தது ேத ல்தானா? துன்பத்தால் வருந்திய என் காதலிைய எனக்கு

அளித்தாேய " என்று பாகனுக்கு நன்றி கூறுகிறான் :
ேசயாறு ெசல்லா மாயின் இட ன்று

கைளகலம் காமம் ெபருந்ேதாட்கு என்று
நன்றுபு ந்து எண்ணிய மனத்ைத ஆகி
முரம்புகண் உைடய ஏகிக் கரம்ைபப்

புதுவழிப்படுத்த மதியுைடவலேவாய்!
இன்று தந்தைன ேதேரா

ேநாயுழந் துைறவிைய நல்கலாேன.
-- குறுந்ெதாைக. 400 ##

## ேசயாறு Ð ெதாைலவான வழி. கைளகலம் - கைளயமாட்ேடாம். காமம்

- காதல் - காதல ன் பி வுத் துன்பம். ேநாய் உழந்து உைறவி Ð துன்பத்தால்
வருந்தி வாழ்பவள் - தைலவி. நல்கலான் - அருள் ெசய்வதால்.

வரேவற்பு
இவ்வாறன்றி, தைலவன் ஊைர ெநருங்குமுன்ேப தன் வருைகைய ஏவலாளர்வாயிலாகச் ெசால்லியனுப்புவதாகவும், தைலவி கவைலதீர்ந்து தன்ைனப்

புைனந்துெகாள்வதாகவும், தைலவைனப் ெபருமகிழ்ச்சிேயாடு வரேவற்பதாகவும்
பாட்டு உண்டு.

தன் வருைகையக் காதலிக்கு முன்ேன அறிவிக்கக் கருதுகிறான் தைலவன்.

ேத ல் உள்ள மணி ஒலிேய ேபாதுேம, அைதக் ேகட்டுத் தைலவி ெத ந்து-

ெகாள்வாேள என்றால், மைழ ெபாழிந்து நீர் நிைறந்த பள்ளங்களில் தவைளக்

கூட்டங்களின் ஓைச மிகுதியாைகயால், மணி ஒலி ேகளாது என எண்ணுகிறான்.

அதனால் ஏவலாளைர முன்னதாகப் ேபாகச் ெசய்கிறான். அவர்கள் வட்டிற்குச்
ீ

ெசன்று, வருைகையத் ெத விக்கின்றனர். அைதக் ேகட்ட தைலவி பலநாளாகப்

புைனந்துெகாள்ளாத கூந்தைல மாசறத் தூய நீராட்டிச் சில பூக்களும் சூடிக்-

ெகாண்டிருக்கிறாள். அந்நிைலயில் தைலவனுைடய ேதரும் வருகிறது. அவன்

ேதைரவிட்டு இறங்கி உள்ேள ெசல்கிறான். அவைனக் கண்டதும் தைலவி, கூந்தல்
அவிழ்ந்த நிைலயிேல அவ்வாேற வந்து தைலவைனத் தழுவி வரேவற்கிறாள் :
........... பன்னாள்

வறத்ெதாடு வருந்திய உலகுெதாழில் ெகாள ீய
பழமைழ ெபாழிந்த புதுநீர் அவல

நாநவில் பல்கிைள கறங்க மாண்விைன

மணிஒலி ேகாளாள் வாணுதல் அதனால்

ஏகுமின் என்ற இைளயர் வல்ேல

இல்புக்கு அறியுநர் ஆகெமல்ெலன
மண்ணாக் கூந்தல் மாசறக் கழீஇச்

சில்ேபாது ெகாண்டு பல்குரல் அழுத்திய
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அந்நிைல புகுதலின் ெமய்வருத் துறாஅ
அவிழ்பூ முடியினள் கைவஇய

மடமா அ ைவ மகிழ்ந்தயர் நிைலேய.
-- நற்றிைண. 42 %

% வறத்ெதாடு Ð வறண்ட நிைலயால். ெகாள ீஇய Ð ெகாள்ள. அல்ல Ð

பள்ளங்களில் உள்ளனவாகிய. கிைள Ð சுற்றம் (தவைளகள்). வல்ேல Ð
விைரவில். மண்ணா Ð குளிக்காத கழீஇ - கழுவி Ð தூய்ைமப்படுத்தி.
கைவஇய Ð தழுவிய.

தன்ைன வரேவற்று மகிழ்ந்து துயர்தீர்ந்து இருக்கும் தைலவிைய ேநாக்கித்

தைலவன் சில ெசால் அன்ேபாடு கூறுகிறான். "வந்த வழி எல்லாம் உன்ைனப்

ேபான்ற மயில்கள் ஆட, உன் அழகிய ெநற்றியின் மணம்ேபால் கமழும் முல்ைல

மலர, உன்ைனப் ேபாலேவ மான்கள் மருண்டு பார்க்க, அவற்ைறக் கண்ட நான்
உன்ைனேய நிைனந்தபடி வந்து ேசர்ந்ேதன். காைரவிட விைரந்து வந்ேதன்"

என்கிறான் :

நின்ேன ேபாலும் மஞ்ைஞ ஆலநின்
நன்னுதல் நாறும் முல்ைல மலர

நின்ேன ேபாலமா மருண்டு ேநாக்க
நின்ேன உள்ளி வந்தெனன்

நன்னுதல் அ ைவ! கா னும் விைரந்ேத.
-- ஐங்குறுநூறு. 492 &&

&& மஞ்ைஞ Ð மயில். ஆல Ð ஆட. மா Ð மான். உள்ளி Ð நிைனந்து.
தான் பி ந்திருந்த காலத்தில் தன் காதலிக்குத் துைணயாய் இருந்து அவள்

துயருற்றேபாது ேவண்டியன ெசால்லி ஆற்றுவித்த ேதாழிக்கு நன்றி ெசலுத்து-

கிறான் தைலவன். அதைனத் ேதாழி ஏற்றுக்ெகாள்ளாமல் மறுக்கின்றாள். "யான்

ஒன்றும் உதவி ெசய்யமுடியவில்ைல. நன்றி எல்லாம் விருந்து வருமாறு கைரந்த

காக்ைகக்ேக உ யது.

நள்ளியின் காட்டில் ஆயர்களின் பல பசுக்களும் தந்த ெநய்யும், ெதாண்டி என்னும்

ஊர் முழுவதும் விைளந்த ெவண்ெணலிலின் ேசாறும் ஆகிய இவற்ைற ஏழு

கலத்திேல ஏந்திக் காக்ைகக்குத் தந்தாலும் அது ெசய்த உதவிக்கு மிகச் சிறிய

ைகம்மாேற ஆகும். காக்ைகதான் நீ விருந்தாக வருமாறு கைரந்து உன்

காதலிையத் ேதாற்றியது. அதன் தான் அவள் வாடி ெமலிந்த துன்பத்திற்கு
மருந்தாய் உ யது" என்கிறாள் :

திண்ேதர் நள்ளி கானத்து அண்டர்

பல்லா பயந்த ெநய்யின் ெதாண்டி

முழுதுடன் விைளந்த ெவண்ெணல் ெவண்ேசாறு
ஏழுகலத்து ஏந்தினும் சிறிதுஎன் ேதாழி
ெபருந்ேதாள் ெநகிழ்த்த ெசல்லற்கு

விருந்துவரக் கைரந்த காக்ைகயது பலிேய.
-- குறுந்ெதாைக. 210 &

& அண்டர் - ஆயர், இைடயர். ெசல்லற்கு Ð துன்பத்திற்கு.
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ெபய்க மைழ
தைலவன் ேபார்க் கடைம முடித்து வட்டுக்குத்
ீ
திரும்பிய பிறகு மினனியும்

முழங்கியும் ஆரவாரத்துடன் மைழ ெபய்கிறது. இதற்கு முந்திய நாட்களில் ெபய்த

மைழ தைலவியின் உள்ளம் ைநந்துருகும்படியாகத் துயர் விைளத்தது.

அப்ேபாெதல்லாம் மைழையக் கண்டதும் அவள் கார்காலம் வந்தும் ேதர் வர-

வில்ைலேய என ஏங்கிக் கலங்கினாள். இப்ேபாது தைலவன் மீ ண்டு வந்து

தன்னுடன் இருப்பதால் அவள் சிறிதும் கலங்கவில்ைல; அதற்கு மாறாகப்

ெபருமகிழ்ச்சியுடன் காணப்படுகிறாள். இைதக் கண்டு தைலவன் மைழைய
விளித்துச் ெசால்கிறான் : ேமற்ெகாண்ட ெதாழிைல ெவற்றியுடன் முடித்த

ெபருமித உள்ளத்ேதாடு இவளுடன் இருந்து மகிழும்ேபறு ெபற்ேறன். ஆைகயால்,

ெபருமைழேய! இனி நீ ேமன்ேமலும் ஆரவாரம் ெசய்து இடித்து இடித்துப் ெபய்வாயாக! எங்கும் பரந்த இருள் ெகடுமாறு மின்னி, குளிர்ச்சியாக வழும்
ீ
மைழத்

துளிகைள இனிைமயாய்ச் சிதறி, முரசு ேபால் முைறயாகப் பலமுைற இடித்து
முழங்கி இனிப் ெபய்வாயாக. ெபய்து வாழ்வாயாக :"
தாழ்இருள் துமிய மின்னித் தண்ெணன
வழ்உைற
ீ
இனிய சிதறி ஊழின்

கடிப்பிகு முரசின் முழங்கி இடித்திடித்துப்
ெபய்கினி வாழிேயா ெபருவான்! யாேம

ெசய்விைன முடித்த ெசம்மல் உள்ளெமாடு

இவளின் ேமவினம் ஆகிக் குவைளக்
குறுந்தாள் நாள்மலர் நாறும்

நறுெமன் கூந்தல் ெமல்லைண ேயேம.
-- குறுந்ெதாைக. 270 %%

%% துமிய Ð துணிய, பிளவுபட்டு ஓட. வழ்
ீ உைற Ð விரும்பும் மைழத்-

துளிகள். கடிப்பு Ð முரைச அடித்து ஒலி எழுப்பும் கருவி.

வான் - ேமகேம.

இரெவல்லாம் ஒலித்து ஊெரல்லாம் குளிரவும் காெடல்லாம் குளிரவும் ெபய்தது

ெபருமைழ. ெபாழுது விடிந்தபின் தைலவன் எங்கும் நீர் பரந்த காட்சிையக் கண்டு

அந்த மைழைய வாயார வாழ்த்துகிறான் : "படுமைலப் பண் அைமந்த யாழின்

நரம்புகள் இைசப்பது ேபால் இனிது ஒலிக்கும் மைழத் துளிகேளாடு, முழவி;

கண்ேபால் இம் ெமன ஒலிக்கும் ஒலிேயாடு, காதலியுடன் யான் இனிது வாழும்
இந்த நல்ல ஊ ேல பலவைக மலர்களும் உதிரும்படியாக வசி
ீ இரெவல்லாம்
ெபாழிந்து உதவினாய். ெப ய ஆரவாரத்ைத உைடய மைழேய! நீ உலகிற்கு

ஆதாரமாக நிைலத்து நின்று பலர் ெதாழுமாறு விளங்கிப் பல இடங்களில் நிற்கும்

மைலகளின் உச்சிேதாறும் ெபாருந்தி உலவுவாயாக!"
உலகிற்கு ஆணியாகப் பலர்ெதாழப்

பலவயின் நிைலஇய குன்றின் ேகாடுேதாறு
ஏயிைன உைரஇயேரா ெபருங்கலி எழிலி!
படுமைல நின்ற நல்யாழ் வடிநரம்பு

எழீஇ அன்ன உைரயிைன முழவின்

மண்ணார் கண்ணின் இம்ெமன இமிரும்

வணர்ந்ெதாலி கூந்தல் மாஅ ேயாெளாடு

புணர்ந்தினிது நுகர்ந்த சாரல் நல்லூர்
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விரவுமலர் உதிர வசி
ீ

இரவுப்ெபயல் ெபாழிந்த உதவி ேயாேய.
-- ஐங்குறுநூறு 139 &

& ஆணி Ð ஆதாரம். நிைலஇய Ð நிைலெபற்ற. ேகாடு ேதாறு Ð சிகரங்கள்

ேதாறும். ஏயிைன Ð ெபாருந்தினாய் ஆகி Ð ெபாருந்தி. உைரஇயேரா Ð உலவுக.

கலி Ð ஆரவாரம். படுமைல Ð ஒரு பண். எழீஇ அன்ன Ð எழுப்பினாற் ேபான்ற.

மண்ஆர்கண் - மண் பூசிய பக்கம். வணர்ந்து Ð நுனி சுருண்டு. ஒலி Ð தைழத்த.

மாஅேயாள் - மா (ைம) நிறத்தாள் - தைலவி.

ஒப்பற்ற சிறப்பு
இவ்வாறு தைலவன் தன் காதலிேயாடும் மகேனாடும் வட்டிலிருந்து
ீ
இனிது

வாழும்ேபாது, தைலவியின் தாய் வட்டார்
ீ
வந்து கண்டு மகிழ்ந்து திரும்புகின்றனர்.
ெசவிலித்தாய் ஒரு முைற வந்து தன் மகளின் இனிய குடும்ப வாழ்க்ைகையக்

கண்டு மகிழ்ந்து ெசல்கிறாள். ெசன்றவள் நற்றாய்க்குத் (தைலவிையப் ெபற்ற

தாய்க்கு) மகிழ்ச்சிேயாடு கூறுகிறாள் : "மறி (குட்டி) இைடேய இருக்கப்ெபற்ற

ஆண் மானும் ெபண் மானும் ேபால, மகைனத் தம் இைடேய ெகாண்டு அவர்கள்

ேதான்றும் காட்சி மிகவும் இனிதாக உள்ளது. அது, கடல் சூழ்ந்த இவ்வுலகிலும்

ேமலுலகிலும் ெபறுதற்கு அ யதாகும்."

மறியிைடப் படுத்த மான்பிைண ேபாலப்
புதல்வன் நடுவணன் ஆக நன்றும்

இனிது மன்றஅவர் கிடக்ைக முனிவின்றி
நீனிற வியலகம் கைவஇய

ஈனும் உம்பரும் ெபறலருங் குைரத்ேத.
-- ஐங்குறுநூறு. 401 #

# மன்ற- திண்ணமாக. கிடக்ைக Ð கிடந்த நிைலைம. முனிவு Ð ெவறுப்பு.

நீல் நிற வியல் அகம் - கடல். கைவஇய - சூழ்ந்த. ஈன் - இங்கு - இவ்வுலகம்.

ெ◌றலருங்குைரத்து Ð ெபறுவதற்கு அருைம உைடயது, ெபறமுடியாதது.
குைர Ð அைச.

பழந்தமிழ் மக்கள் இைசயின்பத்தில் திைளத்து மகிழ்ந்தவர்கள். ஆதலின், ெசவிலி

அந்தக் குடும்பத்தின் இன்ப வாழ்க்ைகக்கு உவைமயாகப் பாண ன் யாழிைசைய

எடுத்துைரக்கிறாள் :

................ பாணர்

நரம்புளர் முரற்ைக ேபால

இனிதால் அம்ம பண்புமா ருைடத்ேத.+
ஐங்குறுநூறு. 402 +

+முரற்ைக - இைச. நரம்பு Ð யாழ் நரம்பு. ஆர்: அைச. (பண்பும் உைடத்து).
"காதலியிடம் உள்ள அன்புேபால், தன் மகனிடத்திலும் அவனுைடய உள்ளம்

ேபரன்பு ெகாண்டதாக உள்ளது. ெபருஞ் சிறப்ைப உைடய தன் தந்ைதயின் ேபரன்
(தன் தந்ைதயின் ெபயைரப் ெபற்ற தன் மகன்) புன்முறுவேலாடு இனிது சி த்துச்
சிறுேதர் (நைடவண்டி) உருட்டும்ேபாது அவன் நடக்கின்ற தளர்நைடையக் கண்டு

தைலவனுைடய உள்ளம் ெபருவிருப்புக் ெகாள்கிறது: "

ப
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புணர்ந்த காதலியின் புதல்வன் தைலயும்
அமர்ந்த உள்ளம் ெப தா கின்ேற

அகன்ெபருஞ் சிறப்பின் தந்ைத ெபயரன்
முறுவலின் இன்னைக பயிற்றிச்

சிறுேதர் உருட்டும் தளர்நைட கண்ேட.
-- ஐங்குறுநூறு. 403 ++.

++ காதலியின் - காதலியிடத்து அன்புேபால். அமர்ந்த Ð விரும்பிய.

ஆகின்று Ð ஆயிற்று. தந்ைத ெபயரன் - தன் தந்ைதயின் ேபரன் -தன் மகன்.

தாய்வட்டார்
ீ
மகிழ்ச்சி
ெசவிலி, தைலவிையத் தன் மகள் என்று குறிப்பிட வில்ைல. தான் கண்ட அன்புக்

காட்சியில் ஈடுபட்ட உள்ளத்தால், (முல்ைலநிலத்) தைலவனுைடய மகனுக்குத்
தாய் என்கிறாள். அவள் ஒளி மிக்க குத்துவிளக்கின் ெசந்நிறச் சுடர்ேபால்

குடும்பத்திற்கு விளக்கு ஆயினள் என்கிறாள் :
ஒண்சுடர்ப் பாண்டில் ெசஞ்சுடர் ேபால
மைனக்கு விளக்கு ஆயினள் மன்ற ...

புறவணி நாடன் புதல்வன் தாேய.
-- ஐங்குறுநூறு. 405

@@

@@ பாண்டில் - ஒருவைக விளக்கு. புறவு அணி Ð முல்ைலநிலம்

அழகுெபற்ற.

"பாணர்கள் முல்ைல நிலத்திற்கு உ ய முல்ைலப் பண் பாடுகிறார்கள். ஒளி மிக்க

அணிகலன்கைளயும் ஒளி ெபாருந்திய ெநற்றிையயும் உைடய நம் மகள் முல்ைல

மலர்கைளச் சூடிக்ெகாள்கிறாள். தைலவன் தன் மகேனாடு விளங்கிப் பாணர்

பாடும் முல்ைலப் பண்ைணக் ேகட்டும், காதலி சூடும் முல்ைலமல ன் அழைகக்

கண்டும் இனிது இருக்கிறான்."

பாணர் முல்ைல பாடச் சுட ைழ

வாணுதல் அ ைவ முல்ைல மைலய
இனிதுஇருந் தனேன ெநடுந்தைக

துனிதீர் ெகாள்ைகத்தன் புதல்வெனாடுெபாலிந்ேத.
-- ஐங்குறுநூறு. 408 #

# முல்ைல Ð முல்ைலப் பண். வாள்நூதல் அ ைவ Ð ஒளிெபாருந்திய

ெநற்றி உைடய நங்ைக Ð தைலவி. துனிதீர் - ெவறுப்பு அற்ற.

"மாைலயில் முன்றிலில் குறிய கால்கைள உைடய கட்டிலில் தன் மைனவி

துைணயாகப் பக்கத்ேத இருக்கிறாள். குழந்ைதயாகிய தன் மகன் மார்பின்ேமல் ஏறி
ஊர்ந்து ெசல்கிறான். இவ்வாறு அைமந்த மகிழ்ச்சி மிக்க இன்பப் ெபாழுதிற்குப்

பாணனுைடய யாழின் ெமல்லிய நரம்புகளின் இன்னிைச மிகவும் ெபாருத்தமாக

அைமந்திருக்கிறது:"

மாைலமுன்றில் குறுங்காற் கட்டில்

மைனேயாள் துைணவி யாகப் புதல்வன்
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மார்பின் ஊரும் மகிழ்நைக இன்பப்
ெபாழுதிற்கு ஒத்தன்று மன்ேன

ெமன்பிணித்து அம்ம பாணனது யாேழ.
-- ஐங்குறுநூறு. 410 ##

## முன்றில் - வட்டு
ீ
முற்றத்தில். ஒத்தன்று Ð ஒத்திருந்தது. பிணித்து Ð

பிணிப்பு (கட்டு) உைடயது.

அன்புடன் உணவு சைமத்துக் கணவனுக்கு இடுவைதயும், அைத அவன்

விருப்புடன் உண்பைதயும், அவன் மகிழ்வைதக் கண்டு அவள் முகத்தில்

முகத்தில் நுட்பமான மகிழ்ச்சி அரும்புவைதயும் கண்ட ெசவிலி அவற்ைறயும்

நற்றாய்க்கு எடுத்துைரக்கிறாள்: "முற்றிய தயிைரக் காந்தள் மலர் ேபான்ற தன்
விரல்களால் பிைசகிறாள் ; உடேன விரைலத் தன் ஆைடயில் துைடத்துக்-

ெகாண்டு அைதத் துைவயாமேல, புளிக்குழம்பு ைவத்துத் தாளிக்கிறாள்.

தாளிக்கும்ேபாது எழும் புைக குவைள மலர் ேபான்ற ைமதீட்டிய கண்களில்

மணக்குமாறு சைமக்கிறாள். அவ்வாறு சைமத்த இனிய புளிக்குழம்பு இனிைமயாக

உள்ளது என்று கணவன் உண்கிறான். அைதக் கண்டு நம் மகளின் முகம்

நுட்பமான மகிழ்ச்சி ெகாள்கிறது :"

முளிதயிர் பிைசந்த காந்தள் ெமல்விரல்
கழுவுறு கலிங்கம் கழாஅது உடீஇக்

குவைள உண்கண் குய்ப்புைக கமழத்
தான்துழந்து அட்ட தீம்புளிப் பாகர்

இனி துஎனக் கணவன் உண்டலின்

நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்ணுதல் முகேன.
-- குறுந்ெதாைக. 167

%.

% முளி Ð முற்றிய. கலிங்கம் - ஆைட. உடீஇ - உடுத்து. குய் - தாளிப்பு.

அட்ட Ð சைமத்த. பாகர் - குழம்பு. நுண்ணிதின் - நுட்பமாக. மகிழ்ந்தன்று Ð

மகிழ்ந்தது. முகன் - முகம்.

தமிழிலக்கியங்களில் உள்ள முல்ைலத்திைணப் பாட்டுக்கள், இவ்வாறு காதலர்

இருவர் நடத்தும் இனிய இல்வாழ்க்ைகயின் சிறந்த ஒரு பகுதிைய எடுத்துைரக்-

கின்றன. முல்ைல நிலத்துக் கார்காலமும் மாைலப்ெபாழுதும் கருப்ெபாருட்

பகுதியும் ேதர்ந்த அனுபவம் ெகாண்டு உணர்ந்து பாடப்படுதலால், முல்ைலத்திைணப் பாட்டுக்களில் ெசயற்ைகத் தன்ைமேயா ேபாலிப் பண்ேபா சிறிதும்

இல்ைல. நிலமும் ெபாழுதும் மரமும் மலரும் புள்ளும் விலங்கும் பிறவும்

பின்னணியாக நிற்க, பாட்டின் உயிர்ப்ெபாருளாக Ð உ (ைம)ப் ெபாருளாக Ð

காதலர் இருவ ன் ெநஞ்சநிைலேய விளக்கப்படுதல் இப்பாட்டுக்களின் சிறப்பியல்-

பாகும். இயற்ைகயின் உலகமும் மனிதனின் உலகமும் ஆகிய இரண்டுேம
கவிஞன் உைழக்கும் களம் என ஷார்ப் என்னும் அறிஞர் கூறியுள்ளார்.+

+ The world of Nature and the World of Man are the great fields in which the poet works – J.
C. Shairp, Aspects of Poetry, p. 70.
இவ்விருவைக உலகமும் ஒன்றி இையந்த இையைபச் சங்க காலத்துப் புலவர்

ெதளிந்து, இத்தைகய பாட்டுக்களில் ெசால்ேலாவியமாகத் தீட்டியுள்ளனர்.

ஆதலின் இைவ தமிழ்ெமாழிக்குச் சிறப்புற அைமந்த இலக்கியச் ெசல்வமாக

ஒளிர்கின்றன.
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"முல்ைல நிலேம! ெபான் ேபால் மலர்ந்த ெகான்ைற மலர், நீல மணிேபால் பூத்த

காயம்பூ, மலர்ந்த ேதான்றி மலர் ஆகியவற்ேறாடு விளங்கி நல்ல அழகு

ெபற்றாய். உன்ைனக் காண்பதற்காக வருகிேறாம் யாம். ஒளிெபாருந்திய ெநற்றி

உைடய காதலிையயும் அவளுைடய சிறந்த அழைகயும் நாடி நிைனந்து

வருகிேறாம் :"

ெபான்ெனன மலர்ந்த ெகான்ைற மணிஎனத்

ேதம்படு காயா மலர்ந்த ேதான்றிெயாடு

நன்னலம் எய்திைன புறேவ! நின்ைனக்
காணிய வருதும் யாேம

வாணுதல் அ ைவெயாடு ஆய்நலம் படர்ந்ேத.
-- ஐங்குறுநூறு 420 %%

%% என - ேபால. ேதம்படு - ேதன் ெபாருந்திய, நல்நலம் - நல்ல அழகு.

எய்திைன - ெபற்றாய். புறேவ - முல்ைல நிலேம. காணிய - காண்பதற்காக.

ஆய்நிலம் - ஆய்ந்து ேபாற்றப்பட்ட அழகு. படர்ந்து - நிைனந்து.
-----------

