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இருச்சிற்றம்பலம் 

நாடகவியல் 

நாடகவியல் என்னுஞ் சொற்ஜொடர் காடகத்திற்கு 

இலக்கணஞ்சொல்லும் நால் என்னும் பொருளுடையது. 

இனி காடகத்தினது இலக்கணத்தைக்கூறும் நூல் என விரித் 

தலுமாம். மூன்ன தாயின் நான்காம் வேற்றுமைத் தொகைப் 

புறத்துப் பிறந்த அன்மொழித்தொகைக் காரணப்பெய 

ora நூலுக்காயிற்று, பின்னதாயின் ஆழும்வேற்றுமைத் 

தொகைப்புறத்துப் பிறந்து அவ்வாஞுயிற்று. இன்னும் இச் 

நூலின் பெயர்க்காணத்தை அரியர் தமது முகவுசையின் 

முதற் | பக்கத்திலேயே தெளிவுபெற விளக்இயிருத்தல் 

காண்க. 

உடிமையுரை 

செக்தமிழ்த்தீம் பாலூட்டிச் சீராட்டி காளுமெமை 

விந்தைநலங் கூர மிகவளர்தத--வெந்த 

மருமைச் சபாபதிக்கெ மன்பின்சூறி யாவிஃ 

துரிமை புரூத்துகின்றா மோர்ந்து. 
நூலாசிரியர் 

அஃதாவது ஒருவர் தாஞ்செய்ததோர் நாலைத் தக்க 

பெரியோர்க்கு உரிமைசெய்துவிட்டதாகக் கூறுங்கூற்று, 

இது வசனமாகவேனுஞ் செய்யுளாகவேனு மிருக்கலாம்,



2 நாடகவியல் 

முன்னதே பெரும்பான்மை. உரிமைசெய்தல், உரிமையாக் 

கல், உரிமைபுகுத்தல், உரிமைகொளுத்தல், உரிமையுறுத் 

தல் என்றுங்கூற ப, இதனை அங்கிதஞ் செய்தல், அர்ப்பணஞ் 

செய்தல் என்று முரைக்கலாம்; ஆங்கில ாலார் Dedi- 

0811௦1. என்பர். 

செம்மை தமிழ் தீம்பால் ஊட்டி - செவ்விய தமிழென் 

னும் இனிய பாற்கடலைப் புகட்டி, ரோட்டி - இறப்புச் 

செய்து, காளும் - தினந்தோறும், எமை - எம்மை, விந்தை 

நலம் கூர - வித்தையாகிய ஈன்மை மிகுதியு முண்டாக, மிக 

வளர்த்த - பேரன்புடன் வளர்த்த, எம் தம் அருமை சபா 

பதிக்கு - எமது அருமைமிக்க ௪பாபஇப் பெயருடைய BA 

ரியனுக்கு, எம் அன்பின் குறியா - அன்னான்மாட் டெமக் 

குள அன்பிற்கு அறிகுறியாக, இஃ - காடகவிய லென்னு 

மிந் நாலை, ஓர்ந்து உரிமை புகுத்துகின்ஞும் - ஈன்ருக ஆரா 

ய்க்.து உரிமையாக்குகின் எம். 

குறிப்பு:--இச்செய்யுள், தமது தமிழ்தூற் போதகா௫ரி 

யரா மதுரையம்பதி மாவித்துவான் சபாபதி தலியாரவர் 

கட்கு, இக் நாலை யுரிமை புகுத்தியதனை த் தெரிவிப்பான் 

எழுந்தது. தமதாசிரியரை ஈடராஜப்பெருமானாகத் தொடர் 

புருவமாகக் கூறியதற்கேற்பச் செர்தமிழைப் பாற்கட 

லாகவும் தம்மை உபமன்னியுவாகவும் ஈண்டுக் கூராமையின் . 

இஃது ஏகதேசவுருவகவணியாம். வியாக்கரபாதர்தம் புதல் 

வராய உபமன்னியுமுனிவர் இளங்குழவிப் பருவத்தில், 

தமது மூதாதையாகிய வகிட்டருடைய அச்சிரமத்தில் வள 

ரும்போழ்து காம£தனுவின் இன்சுவைப்பாலையுண்டூ வளர்ந் 

தமையின், பின்னர்த் தமது தாதையார் வஇயுக் இல்லைவ
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னஞ் சார்ந்துழி ஆண்டு அப் பால் பெழுமற் பசியாலழ, அடி 

யார்க்கெளியனாம் ஈடராஜப்பெருமான் மனமிரங்கிப் பாற் 

கடலை யுண்ணவளித்த கதையினை யீண்டறிக, பாலுண் 

யோர் நலம்பெறுதல் ஒருதலை யாதலின் !விந்தைநலங்கூ” 

என்னார். விந்தை: வித்தையென்பதன் மெலித்தல் விகாசம். 

இனி, விர்தை வியப்புடைமையுமாம். பாலூட்டி வளர்த்த 

ஈன்றியறிவினை அறிர்ததுடன் காடகவியலினை ஈடிக்குந்தொ 

மில்செயும் ஈடசாசருக்கே உரிமையாக்குதல் தகவுடைத்தா 

மென்று ஆராய்ச்துஞ் செய்தமையின் *”ர்ச்து' என்றுரைத் 

தார். இனி), மகற்குத் தாயினிடத்து அன்பு பெருகுமாறு 

போலத் தமக்குத் தம்மாசரியர்மாட்டு்ப் பெருகிய அன்பி 

ளைப் புனைந்துசரைத்ததூஉமாம். 4அன்பின்குறி': இச்சரி 

னிடத்து ன்' அலருபெருமை காண்க, (வேங்கடவா ௪த்.இரு 

மான் மேற்பத்தி யுள்ளசனர், தாங்கடவா நிற்பர்பவ -சாக 

ரத்தை' என்றவிடத்து ர் அலகு பெருதவாறு போல.
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உலூன்கண்ணுள்ள மக்களனைவர்க்கும் உள்ளத்து 

உவகை பயப்பன நூல்களேயாம். அவை கேள்விநாலென். 

னும், காட்சினலென் அப், இருதிறத்தனவாம். சிந்தாமணி, 

கம்பராமாயண மாதிய Pps ps BPS கலாவதி, ரூபாவதி 

மேதலியன பிற்றிறத்திற்கும், உதாரணங்களாம். 

இவ்வாறு பின்னர்க்கூறிய காட்சரொலாகய நாடகள் 

களின் இலக்கணங்களை ஒருசோகத் தொகுத்துக் கூறுதலின் 

இச்தூல் நாடகவியலென்னும் பெயர்த்தாயிற்று அற்றேல், 

வடநூலார் ரூபகங்களென்று கூறுவனவற்றை யெல்லாம், 

நீவிர் சாடகமென்றுரைத்தல் எங்கனமெனில், கூறுதும். 

சிலப்பதிகாரவுரை வகுத்த அடியார்க்கு நல்லாரும் வீர 

சோழியவுரைப் பெருந்தேவனாரும், தண்டியலங்காரவுரைச் 

சுப்பிரமணிய தேசிகரும், ஏனைய தொல்லை ூலாசரியரும், 

வடமொழியாளர் கூறிய வுருவகங்களெல்லாம், நாடகச் 

சாதியெனக் கூறுபவாதலான், யாம் அவ்வுருவகங்க on oot & 

தையும் நாடகத்தின்பாற்படுத்து, சாடகவியலெனப் பொதுப் 

படக் கூறுதற்கண், யாதோ ரிழுக்குபின்று மென விக்க. 

அன்றியும், மேற்கூறிய உருவகங்கள் யாவத்த நினும் ராடகமே 

இறப்புடைத்தாமா தலானும், நாடகத்தின் இலக்கணங்களுட் 
  

ஃ இது மிகவும் விசேஷமாகக் கூறப்பட்டது. இதன் கண் 

ணே நூலாரியர் தாம்' ஆராய்ச்சிசெய்துள பல்வகைய இரகசியங் 

களையும் எடுத்துரைத்இருக்கன்றனர். அவையனைத்தும் படித்து 

அ௮.றிச் துகொண்டு இன்புறத்தக்கன. இம் மூகவுரையின் ஈடை 

தெளிவாயிருத்தலால் ௮திலே ஆல்சால்துக் சாணக்கூடிய சற் 

இரிசொற்களுக்குமட்டிற் பொருளெழுதசல் அத்துணைச் சிறப்பிற் 

ன்றென்று விடுத்தனம். ,
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சில, ஏனையவுருவகங்களினும் ஓராற்முற் பயின்று வருதலா 

னுஞ் இறெப்புப்பற்றி காடகவியலென்றா மெனினுமமையும். 

.இஃதிவ்வாராக, சாடகத்தோற்ற முதலாயின பற்றிச் சல 

கூறப்புகுவாம். 

நாடகத்தோற்றம்:--உணர்ச்சிகளையும் எண்ணங்களையும் 

வெளியிட்ரைக்க வேண்டுமென்னு மவாவை மனிதரியல்பி 

னின்றும் வேறுபடுத்தல் இயலாது. ஆகவே மனிதர் தமது 

எண்ணங்களையும் மனோவிகாரங்களையும் அவிஈயங்களானஞ் 

சொற்களானும் அல்லது அவையிரண்டனாலும் வெளிப் 

படுத்துனெறனர்; இவ்வெளிப்பாட்டு முறைகளை ஆடல் 

பாடல்களுக்குத் தக்கவாறு இயைத்தும் வேறுபடுத்துங் 

கோடனெறியைப் பிறமக்கள் குழமூஉவினின்றும் பற்பல 

அமையங்களினும் பயின்று அறிகன் றனர். குழவிப் பருவச் 

தொட்டுப் பிநர்செய்வன தாழமுஞ்செய்தல் மனிதருக்கு 

இயற்கையாகவே அமைந்துளது; இவ்வமைதியினான் மாந்த 

சனைவரும் மூழ்ச்பெடைதலியல்பே. பிறர்போல் ஈடிக்கு 

மிடத்து அவிஈயமுங் குரலுமே மக்களாயினார் யாவர்க்றாம் 

படொதுக்கருவிகளாம்; பெரும்பாலும் உடையணிகளின் 

உதவிகளும் இளஞ்சஞர்க்கே யன்றி மக்கள் குழாத்தின் 

இளமைப் பருவத்தும் இயல்வனவாம். ஆதலான். உளரும் 

இலருமாம் பாத்திரங்களை மேற்கொண்டாடலே , சரடகத் 

தோற்றத்தின் முதற்படியாம்; எனினும் அது பிறிதொரு 

மேற்படிக்குத் துணையாகுமட்டில் உதவும்ன்றி வேறன்று; 

அன்றியும் அவிகயச்சால்பு ஙிகழுங்காறும் அது காடக 

நிலையை யெய்திற்றிலதென்க. மனிதர் தம்மைப்போன்ற 

மற்ற மனிதர்களுர் தாம் உண்மைப் பொருளென நினைத்து 

அப்பொருள் பேராற்றலும் உடைத்தென சம்புங் சுடவுள் 

அல்லது கடவுளருமாகிய இவர்கட்கே அவிநயம் உரித் 
x
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தெனக் கூறுப, அஃது ஏனையோரெவர்க்கும் இலக்கண 

வகையானன்றி நேரே உரியதெனச் சொல்லப்படுவதில்லை.. 

அத்தகை யவிரயம் மனத்தின்கண் வேட்லை நிகழ்ச்சியினை 

யும் தன் காரியம் முற்றினும் முற்றாதொழியினும் yaa 

கையின் உறுஇப்பாடு வேட்டதற்குரிய செயல்களைச் செய்தே 

திருமென்பதனையுங் குறிப்பிக்னெறது; இத காரணத்தினின் 

அன் காரியத்திற்கு எருமாற்றை விளக்குதல் காண்க. ஆது 

லான் அவிஈயம் மனிதருக்குரிய வேட்கையானாதல் கடவுட் 

குரிய விருப்பினானாதல் வெளிப்பட்டியலுவதாக மனிதர் 

மனத்திற்பகதல் வேண்டும். ஒரு பொருட் செய்கைபோற் 

செய்யப்படும் பிறிதொரு செய்கையும் உண்மைவழியான் 

கோக்குமிடத்து ஒருவகை சாடகமேயாம்; ஆனால் உலகத்தின் 

கணுள்ள சாஇயாரனைவரும் ஒருங்கே இக்கிலையை எய்தினா 

FOOT. 

நாடகக்கலை:---இர்நிலை யெய்திய பின்னர் அன்னணர் 

தோன்றிய நாடகம் கலைலத்தால் ஒழுங்குறல் வேண்டுவ 

தொன்றே எஞ்ச நிற்கின்றது. அகவே இன்னணம் ஒழு 

குறப் புகு்தசாடகம் அக்கலையின் ஒரு பிரிவாக ஒங்குசன் 

றத. இவ்வாரோங்யெ பின்னரே காம் நாடகக்கலை யென்ப 

தைப் பற்றிப் பேசலாஞும். அனால் இக்கலையைச் சல சாதி 

யாரே யடைக்இருக்கன் றனர். ['இவர்களுள் நந்தமிழரும் 

ஒருவரென்னலாம். ] ஆயினும் ஒரு சாதியார் நாடகக் கலை 

யென்பதின்றி நாடகமட்டிலே உடையராயிருத்தலும் கூடும். 

Got நாடகக்கலையிற் பயில்வதை விடுத்த பின்னரும் காட 

கத்தின் மட்டும் பயின்று கொண்டிருத்தலும் இயலும். 

இவ்வாறன்றி ஒரு தேசத்தாரது நாடகம் ஒருவகைக் கலை. 

யாக வரைச்து கொள்ளப்பவெதற்கு முன்னும் பின்னுத் 

அன்னார் அர்காடகத்தின் , இடையிகெளான இசை, கூத்த
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அணியென்னும் உபகரணங்களுள் ஓன்றும் பலவும் மற் 

றையவற்றினும் மிகும்படி. விரிதலுமுண்டு; ௮து காரணமாய் 

இறுதியித் புதியனவும் அன்றி வழக்காறற்றுப் போயினவு 

மாய காடகவினங்கள் தலைப்பட்டுக் ஊைத்தலும் இயல் பே. 

ஆனாற் கலைகளுள் ஒன்றெனக் கருதுழி, சாடகம் தன் 
பாவனை வழிகளிற் பேச்சையும் ஒருறுப்பாகக் கொண்டே ௮. 

அன்றியும் காமுணர்ந்த பிறபாஷைச் சரித்திரங்களிலும் 

உற்றுகோக்குழி இயற்மொடர்நிலைச் செய்யுட்களும் இசைத் 

தொடர்நிலைச் செய்யுட்களுமாகய பாமுறைகளின் தொடக் 
கற்கள் ஒருக்கேனும் தனித்தேனும் நாடகக்கலையின் தொ 

டக்கள்களுக்கு முன்னசேயிருந்துள வென்பது மலையிலக்கே. 

இவ்விரண்டஞ் சேர்த்துழியே சாடகமானது சாகரிகழுள்ள 

காகெளனைத்தினுள் கலைகளுளொன்றெனக் ௩ருதத் தக்க 

வாறு தோன்றி வளர்இன்றது. | இம்முறைக்கு இணங்கியே 

நந்தம் தமிம்மொழியின்கண்ணும் இயற்றதமிழும் இசைக்க நி 
மும் கரடகத்தமிழிற்கு முற்படுவன வாயின; அன் தியம் 

மேற்கூறியவாற்றான் இயற்றமிமும் இசைத்தமிமுங் கூடிய 

வழியே சாடகத்தமிழ் பிறர்ததென்பதூஉம் பெற்னும். இத 

பற்றியன்றே : தமிழ் மொழியை இயலிசை காடகமென முப் 

பகுதியாக்கி முறைப்படுத்தோதிய தூஉமென்க. ] 

நாடகக்கலை அவி௩யக்கலைகளி னியைபு:-சாடகத்தை 

ஈடித்துக்காட்ேதல் அதனை இயற்றுவோர்க்கு இன் திய 

யாத துணைக்கருவியாகும், இஃதொழிக்த மற்றையவற் 
உதவி அற்றன்று, இன்னைம் காடகக்கலையும் அவிகயக்கலையு 

   

  

   
மாய இவ்லீரண்டும் உண்மை௰ிற் பிரிபவவேனவல்லவே த் 

நாடகக்கலையின் இயக்கமும் அவிரசயக்கலையின் இயக்கமும் 

  

“ஊல்லாக்காலத்தும் ஒருவழிப்பவென வல்ல. காடகப்புலவன ௧ 

| Hier Posen இலெவற்றைச் இற்கல வேளைகவில் தானே
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செய்துமுடிக்க நேரினும் ஈடிப்போன் சாடகப் புலவன் கருத் 

தை அவ்வவ் வேளையில் விளக்கக் காட்டிவோனே ஆூன் 

மூன். இவ்வாறே காடகப்புலவனும் நடிப்போனது விளக் 

கத்தை நானெறிப்படி வேண்டுவோனெனிலும் வழக்கத்தில் 

வேண்டாதவனாகலாம். ஆயினும் இங்கனம் ஈடித்தற்கருத் 

இன்றி வசையப்பட்டெ நால்கட்கு சோாடகநூல்' என ஒரோ 

வழிப் பெயர்வழங்குவ துண்டெனினும் உள்ளவாறே கோக்கு 

மிடத்து அவை ஈடிக்கப்படினன்றி அப்பெயரின அகாவா 

தலின் ௮ஃது உண்மையிற் பொருத்தமில் பெயரேயாம். 

நாடகவிதிமுறை:--சாடகவிதிமுறையனைத்தும் முடிவு 
பெற எழுதப்படுமேயாயின் அவை அக்கலையினுக்கு உரிய. 

பயன்களைக் கூறுவதுடனே அவற்றை ௮ஃதடைதல் இவ் 

வாற்முன் இயலுமென்பதையுர் தெரிக்கும். ஆயினும் வட 

மொழி யொழிர்த பிறபாவைகளில் நாடகம் காட்டினவுப் 

காட்டக் கூடியனவுமான வழிகளை நகாடகவிதி வகுத்த பெரும் 

புலவர்கள் யாரும் முற்றவிளக்னோல்லர். ஈர்தமிழ் மொழியி 

லோ காடகத் தமிழிலக்கணங்களெல்லாம் இ றந்தனவாதலின் 

ஒன்றுஞ் சொல்லல் இயலாது. . இதநிற்க, காடக விதிமுறை 

யைப் பயனுடைத்தாமாறு செய்தற்கு சாடகப்புலவன்மாட் 

டுப் படைத்துசையாற்றல் அமைந்து இடக்னென்றிகாடக வில 

க்கணங் கற்ற வளவில் எற்றை ஞான்றினும் நின்று கிலவத் 

_ தக்க பயனுடையதோர் நாடகமெதுவும் எக்காலத்தும் உண் 

டாதலில்லையென்பது அங்கையின் நெல்லியங்கனியே. இனி 

ஓவ்வொரு காடகழும் முடிவு பெற்ற செயல் ஒன்றனது 

இன்றியமையாத பகுதிகளின் முறைகள் பலவற்றையும் 

அதற்கேற்ப அடைவே காட்டல் வேண்டும். அஃதாவது, 

இம்முடிபு முறை நாடகமியற்றும் வகை அனைத்தினுக்கும் 

ஆதாரமாயுளதென்பதாம்.
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அவிநயக்கலை:--அவிரயக்கலை யென்பது தனிக்கலையா . 

காது நாடகக்கலையைச் சார்க்துள தாம்; மேலும் அஃது உயர் : 

நிலையுற்றுழியும் அற்றேயாம் ; எனினும் அதனைத் தக்கவா 

வழங்கலின்கண் ஒருவகைப் படைத்தியல் வன்மை உள தென் 

றலில் ஐயப்பாடு எட்டணேயுமில்லை. சாடக த்தின்கண் ஒரு 

பாத்தூவமைதி, ஈடிப்போன் செயல்களுக்குட்படாத Gov 

மூற்படு முறைகளால் வரைந்து சுட்டப்படுசன்றது; அதனைப் 

புதுமை வாய்ச்ததோர் தனிக்கலை யென்றல் பிறிதினியைபு 

பொருளிற் பொருந்துவதாமேயன்றி வேறன்று. ஈடிப்போனை 

அவன்றன் படிப்பும் நினைப்பும் அதுபவத்துடனும் இயற்கை 

யினுண்டாய் அறுபவத்தான் வளர்வதுமாகய அறிவுடனுவ் 

கலந்து நாடகப் புலவன் தந்தனவற்றை விளக்கவும் பிணைக்க 

வும் கூட்டிமுடிக்கவும் வல்லனாக்குகின்றன. ஆயின் தானு 

எல்கொண்ட அமைஇவன்மையினால் கடிப்போன் பாத்திர 

மாக மாறுஇன்றான்; அங்கனம் மாறுதற்கண் ஈடிப்போனது 

தொழில்உண்மையிற் படைத்தியல்வன்மை வாய்ந்ததே, ஈடிப் 

போன் தன்ஜொழிலுக்கே உரிய நெறிகளால் -தான் மேற் - 

கொண்ட பாத்திரமே அூன்ரானாதலினென்க. தான் கூடிக் 

கும் பாத்இரத்திற்கு இன்றியமையாதன வென் றறிர்த அவி 

ஈயங்களை அடிப்படையாக்கெடிப்பதனால் அதற்குத்தானஸிக் 

கும் விளக்கமும், அவ்வடிப்படையும் அதன் விரிவுகளும் 

வேறுபடா தவாறு இயைத்துக்காட்டும் ஒருமைப்பாடும், அபி 

ஈயமுறைக்கும் ஈடிக்கப்புகுர்த பாத்திரத்தின் செயலுக்கும் 

ஏற்ப ஒரு நெறிப்படத் தெரிக்குர் தகுதியும் ஆகிய இன்னே 

ரன்னவையெல்லாம் காடகப் புலவன் புனைந்து தந்தனவற் 

றின் அடியாக எழமூஉம் எண்ணத்தினால் தோற்றுவனவேனும் 

ஈடிப்போனாலேயே இயல்வனவாம்.
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நாடகத்தமிழ்:--தமிழ்சாடகம் முதலிலுண்டானது மத 

விடயமாகவே என்பது அணியப்படும். அது கடவுளர் இரு 

விழாக் காலங்களில் ஆடல்பாடல்க ஸிரண்டையுஞ் சேர நிகம் 
தீதுவதினின்றும் உண்டாயிற்று, லெகாலத்தின் பின்னர்க் 
கதை ஈடையான மனப்பாடங்களும் உடன் கூடின; அதன் 
மேல் முதலிற் பாடலாயுள்ள சம்பாஷணைகளும் பின்னர் 
வசனமாயுள்ள சம்பாஷணைகளும் அவற்றுடன் சேர்க்கப்பட் 
டன. பிற்பாி நாடகத்தமிழ் வேத்தியல் பொதுவியல் என்ற 
இருபிரிவினதாகி அரசர்களானும் ஏனையோரானும் ஆதரித்து 
வளர்க்கப்பட்டது. இ. மு. மூன்றா நாற்றுண்டினாதல் அல் 
லாக்கால் அதனினுஞ்சற்று மூற்காலத்தினாதல் காடகத்தமிழ் 
உயர்ரிலை உற்றிருத்தல்வேண்டும், நாமுணர்ந்துள பழமை 
யான நாடகத் தமிழ் நூல்கள் அனைத்தும் அக்காலத்தே 

நின்று நிலவினவாதலினென்சு. ஆகவே அது குற்றவ்குறைவு 
இல்லாது உண்டானதொரு தொழிலென்றே ஆதியின் மதிக் 
கப்பட்டு. இனி நாடகத்தமிழ் உயர்நிலை, வீ£ழ்கிலை, அழி 
நிலை என்ற மூவகை நிலையும் அடைந்து உருக்குலைக்துபோன 
பன்ெனசே யாம் அதனைக் கண்ணுறுகின் றனம். 

6 இனி இசைத்தமிழ் நூலாயெ பேருகாரை பேருங் 
குருகும் பிறவும் தேவவிருடி. நாரதன் செய்த பஞ்சபாரதீயம் 
மூதலாயுள்ள தொன்னால்களும் இறந்தன. காடகத்தமிழ் 

லாகிய பரதம் அகத்தியம் முதலாயுள்ள தொன்னூல் 

களும் இறந்தன. பின்னும் மூறுவல், சயந்தம், குணநூல், 
செயிற்றியம் என்பனவற்றுள்ளும் ஒரு சார்ச் சூத்திரங்கள் 

GEG PD அத் துணையல்லது முதல் ஈடு இறுதிகாணாமையின் 

அவையும் இறக்தனபோலும்'” என்று சிலப்பதிகாரத்திற்கு 
உரைவகுத்த அடியார்க்கு நல்லாரே கூறுதலின் அந்நூல் 

களைப் பற்றிய முயற்களை அறவே ஓழித்துவிடலாம்.
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பின்னர் அடியார்க்கு நல்லார், *இனித் சேவலிருடியாகிய 

குறுமுனிபாற் கேட்ட மாணுக்கர் பன்னிருவருட். சிகண்டி. 

யென்னும் அருந்தவமுனி, இடைச்சங்கத்து அகாகுலன் 

என்னும் தெய்வப் பாண்டியன் தேசொல விசும்பு செல் 

வோன் திலோத்தமை யென்னுக் தெய்வ மகளைக் கண்டி 

தேரிற் கூடினவிடத்துச் சனித்தானைத் தேவரும் முனிவரும் 

சரியாநிற்கத் தோன்றினமையிற் சார குமாரன் என, அப் 

பெயர்பெற்ற குமான் இசையறிதற்குச் செய்த இசை 

நுணுக்கமும், பாரசவ முனிவருள் யாமளேந்திரர் செய்த 

இக்திரகாளியமும், அறிவனார் செய்த பஞ்சமாபும், ஆதிவாயி 

லார் செய்த பரதசேனாபதீயமும், கடைச்சங்கம் இரிஇய 

பாண்டியருட் கவியரங்கேறிய பாண்டியன் மதிவாணன் 

செய்த முதனூல்களிலுள்ள வசைக்கூத் இற்கு மறுதலை 

யாயெ புகழ்க்கூத்தியன்ற மதிவாணர் நாடகத் தமிழ் நூலு 

மென ஐந்தும் இக்காடகக் காப்பியக் கருத்தறிக்த நல்க 

ளல்லவேனும் ஒருபுடை யொயப்புமை கொண்டு முடி.த்தலைக் 

கருஇற்று இவ்வுரையெனக் கொள்க,” என்றுகூறிப் புகுத 

லின் அவர் காலத்து வழங்குவனவாயிருந்த இக் தால்கள் 

காரணமாகப் பெரிதும் மூயன்றக்கால் ஒருவேளை மிக்க 

பயன் விளையினும் விளையலாம் என்பது தோன்றுகின்றது. 

மேலும் தாள்வகை யோத்து என்னும் இசைத்தமிழ் நாலும் 

கூத்தநூல், நூல் என்னும் நாடகத்தமிழ் நூல்களுமாகிய 

இவையிற்றினைப் பற்றிய வாலாறுகளுள் ஒன்றும் புலப்பட 

வில்லை. 

இனி, காட்டிய நூலானது தேவர்களாயினார்க்குக் 

களிப்பு விளைத்தற்பொருட்டு, சான்றாகக் கடவுளாற் படைக் 

கப்பட்டதென்று பரத முனிவர் கூறுன்றனர். அதன் வர 

லாறு:-ஒருகால் தேவர்கள் புடைசூழ விற்றிருக்த இச்திரன்
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பன்கயக் கடவுளை வேண்டி, *காட்சிக்கு இனிதாயும் கேள் 

விக்கு அழமுதாயும் உள்ளதோர் ஆட்டம் பொழுதுபோக் 

இன் நிமித்தம் படைத்து எம்போலியருக்கு ஈந்தருளுவீர்” 

என்று கேட்டவளவில், அம்மலர்மிசைத் தேவன், சாட்டிய 

வேதமென்னும் ஒரு புதுமறை படைத்து அதற்குறுப்புக்க 

ளாக, இருக்கனின்றும் பாட்டியங் (உரை) களையும், சாமத் 

Soller ow Gam (இசையுருக்) களையும், யசுவினின்றும் 

அவிரயங்களையும், அதருவணத்தினின்றுஞ் சுவைகளையும் 

எடுத்து அமைத்தனன். இதற்கு மூன்னுறுப்பாக சார் தியை 

(பாயிரத்தை)யுஞ் சேர்த்தனன். இங்கனஞ் சேர்த்துச் செய் 

யப்பட்ட சாட்டியவேதத்தினை, இர்தானாதியோர்க்கு வாணி 

காதலன் ஈக்தவளவிற், கடவுளானைவருங் கழிபெருங் களி. 

யாட்டயர்ந்தனர். அ௮ப்போற்தத்து, இர் இரவிழா வெடிக்குக் 

காலம் போந்தது. அவ்விழாவைச் இறப்பிக்கும் நிமித்தம் 

பரதமுனிவர், பிரமன் வகுத்த நாட்டிய லக்கணத்திற் 

இசைய ஒரு நாட்டியநூல் செய்து, அதனைத் தேவ ௪பை 

யில் தேவராசன் முன்னர் ஈடித்துக்காட்டி யாங்கேற்றினர். 

அது கண்ட புத்தேளிசெல்லாம், மிகப்பேருவகை பூத்தனர். 

இங்கனம், நடித்துக்காட்டப்பெற்றுத் தேவர்களுடைய 

அங்கோரமும் அடைந்த சமுத்திர மதனம் என்னும் அம். | 

காட்டிய நூலைச் சவபெருமான் முன்னரும், நடித்துக்காட்ட 

விரும்பிக் சைலைக்குச் சென்று, அங்கனமே செய்தனர். 

அதுகண்ட கண்ணுதலார், அவ்வாறு தேவர்கள் நடித்தற் 

கண் புரைபல நிகழ்ச்தமை யறிந்து, உழையிருந்த ஈந்தியங் 

_தடவுளை விளித்துப் பரதமுனிவர்க்கு நாட்டிய சாத்தித்தை 

- விளக்கி அறிவுறுத்தும்படி ஏவினார். அ௮ங்கனம் ஈந்திதேவ 

சால் தெருட்டப்பட்ட பாதமுனிவர் திரிபுரதாகம் என்னும் ! 

நூலொன்று புனைந்து கெவபெருமான் முன்னர் ஈடித்துக்:”
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காட்டி. அவரைக் களிப்பித்தனர். முதலிற்செய்த சமுத்திர 

மதனமென்பது சாடகச்சாதியுட் சமவகாரமும், பின்னர்ச் 

செய்தது இடிமமுமாம். எனவே, இவ்விரண்டு சா இயுமே 

முதன்முதலில் ஏற்பட்டனவாமாறு காண்க. அதன் பின் 

னர் ஈகாமிருக சாதியும் வியாயோக சாயும், வகுக்கப்பட் 

டன. இவற்றின் பின்னர், வித, அங்கம்,பிகசனம் பாணம், 

என்னுஞ் சாதிகள் தோன்றின. இவற்றிற்கும் பின்னர் 

மூடிர்த. இலக்கணமுடைய சகாடகமும் பிரகரணருறற் 

தோன்றின. இவை மட்டிலே த௪ ரூபகம் என்னும் பெயரீய 

தனஞ்சயகவி செய்த நூலிலே கூறப்பட்ட. ககா எனைய 

பற்றி முதன்முதல், அக்னிபுராணத்தில் ௨௩.௮-ஆம் அத்தி 

யாயத்திற் காண்கின்ரும். பின்னர் விசுவநாதகவி மிகவும் 

விரித்து எழுதிய சாகித்திய தருப்பணத்தில் இவை யனைத்தும் 

நன்கு காட்டப்பட்டுள. 

இ.அநித்க. இர்.நால் யாத்தற்கண் எமக்குப் பேருதவியா 

யிருந்த தமிழ் நூல்களும் வட தால்களும் பின்வருவனவே 

யாம். 

தமிழ்நூல்கள்:-- 

௧. தொல்காப்பியப் பொருளா இகாச ஈச்சீனார்க்கினியம் 

சிலப்பதிகார வரும்பதவுரளை - 

சலப்பதிகாச வடியார்க்குகல்லாருரை 

வீரசோழிய்ப் பெருக்தேவனாருரை 

FSF STG SL பிரகாசம் 

அசபத்தகாவலர் பாதசாத்திரம் 

தண்டியலங்காரவுளை 

S
A
S
 

D
I
P
 

இலக்கண விளக்கவுளை 

முதலியனவாம்.
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வடநூல்கள்:--- 

௧. அக்கனிபுராணம் 

௨. இசசகங்காதசம் 

Bh. இரசமஞ்சரி 

இசசதரங்கிணி 

காவியாதரிகம் 

9 
@s
 

சாகித்தியதருப்பணம் 

S| Fras Sur & Geyer Lb 

தச௪ரூபகம் 

தொனி 

௧௦. பரதமூனிவர் நாட்டியசரித்திரம் 

2 
ஆ 

௧௧. . பிசதாபருத்தாயசோ பூடணம் 

௧௨. உலோசனம் 

என்பனவும் பிறவுமாம். 

ஈண்டுக்கூறிய வடநாூல்களை யாம் படித்தறிதற்குப் 

பேருதவிபுரிந்தார் எமது கலாசாலை வடமொழித் தலைமைப் 

புலவர் பிரமஸரீ வேதம் - வேங்கடராய சாஸ்திரியாரவர்க 
ளும், சென்னை உயர்நீதிசாலை நியாயவக்தாக்களுள் ஒருவ 

ரும் எமது ஈண்பருமாகிய பிரமஸரீ த. ௪. நாராயண சாஸ் 

திரியாரவர்களுமாவர். அவர்கள் செய்த நன்றியை யாம் 

ஒருபொழுதும் மறக்கற்பாலெமல்லேம். 

இனி ஆங்கில மொழியின்கண்ணே யாம் பார்த்துக் 

குறித்து மேற்கொண்ட நூல்கள் பல, அவற்றின் பெயர் 

முறையை எடுத்துக் கூறப்புகுமிடத்து விரிந்து பெருகு 

மென்று எண்ணி ௮ங்கனஞ் செய்யாது விடுத்தனம். 

இர் நூலானது 1897-ஆம் வருடத் தொடக்கத்தில் 

முதன் முதல் அச்ட்டு வெளிப்போச்தது. அஃது எம்மை 

யடுத்துத் தமிழ்க்கலை பயிலு மாஉம் இயற்றமிழ் மாணவர்க்கு
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காடகத்தமிமும் அறிவுறுத்தல்கருதி ஒருவாறு எழுதி வெளி 
யிடப்பட்டது. அப்பஇப்புப் பிரதிகளனைத்தும் பெரும்பா 
௮ம் தமிழ்ப் புலவர்கட்டும், தமிழபிமானிகட்கும், தமிழ் 
மாணாக்கருக்கும், பிறர்க்கும் அன்னார் கருத்துக்கள் இவை 
யென அறிந்துகோடற் பொருட்டூச் செலவிடப்பட்டன. 
அதன்மேல் அவர்களனைவரும் எம்மைக் தூண்டியதன் நிமித் 
தம் இதனைச் சன்னாண்முன்னரே உரையொடும் வெளியிட 
விரும்பிய யாம், இன்னுஞ் கலெவிடயல்களை விரித்தும் விளக் 
இயுங் காட்டியிருத்தலின் _நால் எதிர்பாராத வண்ணம் பெரி 
தும் விரிந்துளது, ஆகவே உரையெழுதுதற்கருத்து இப் 
போழ்தத்தின் அறவே யொழிக்கப்பட்டது. இச்நாலினைப் 
பயன்படுத்துகர் உரையின் இன்றியமையாமை காண்பரேல் 
அதனை எமக்கு அறிவிப்பாராக,. அங்கனம் அன்னார் செய் 
வைல் நூற்கு உசை கடி.தின் எழுதி வெளிப்படுத்தத் தணி 
வாம். 

இனி இச்_நால் பற்பல தொழில்கள் புரியுக்கால் இடை 
யிடைக் கிடைத்த அவகாசங்களில் எழுதியதாதலிற் பிழை 
கள் பல மலிந்து இடெத்தலும் கூடும். அற்றேல் நல்லிசைப் 
புலவராயினார் ௮வையிற்றைத் இருத்தி எம்மீது அருள்புரி 

வாராக, 

'நாடகவியல்' எனத் தலைக்குறியிட்டு ஒரு நால் செய் 
வான் புகுந்த இர்ரன்முயற்கியின்௧கண் எம்மை ஊக்இக்கடை 
போகுமட்டுர் ே தான்ருத் துணையாய் உதவிபுரிர்து நின்ற எல் 
லாம் வல்ல முழுமுதற் கடவுளாய நடராசப் பெருமானை 
மனமொ ழிமெய்களில் தொழுகின்றனம். 

சார்வரிஷி மார்கழி18உ 
சென்ன. வி. கோ. சூ.
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பண்டைக் காலத்தில் இயல் இசை சாடகமென்னும் 

முப்பகுதித்தாய் விளங்யெ செந்தமிழின்கண் தற்காலத்தில் 

காடகத் தமிழின் இலக்கிய இலக்கணங்கள் காணப்பெரு.த 

குறையை நீக்குவான் புகுந்த ஆசரியர் செந்தமிழிற் சீரிய 

இல நாடகங் குயிற்றியதேயன்றி முக்யெமான சாடக விலக்க 
ணங்களையும் ஒருசேசத் தொகுத்து நாடகவிய லென்னு 

மிவ்விலக்கண அநாலினையு மியற்றித் தமிமுலகிற்கு உபகரித் 

தருளினர். ஆசிரியர் இந் நூலினை வகுக்கான்கால், உயர்நிலை 

யுற்று விளங்கும் வடமொழி நாடக விலக்கணங்களையும் 

பழர்தமிழ் நால்களினும் அவற்றின் உரைகளினும் ஆங்கால். 

குக் காணக் கிடக்கும் தமிழ் சாடக விலக்கணங்களையும் 

செகப்பிரியரா தியர் இயற்றிய ஆங்லை நாடகங்களின்கண் 

அமைந்து இடக்கும் இலக்கணங்களையும் அனித்தாராய்ந்து 

அவற்றின்கண் எற்பனவற்றை எடுத்துக்கொண்டு காலதேய 

வேற்றுமைக் கேற்ப இன்றியமையாத இலக்கணங்களையும் 

தமது மதிநுட்பத்தாற் கூட்டி முறைப்படுத்திச் செவ்விய 

தட்ப அட்பஞ் செறிந்த சூத்திரங்களான் இயற்நியருளி 

னர். 1897-ம் வருடத் தொடக்கத்தில் முதன்முதல் அரி 

யர் தம்மாட்டுக் கல்விபயின்ற (இயற்றமிழ் மாணவர்'க்கூ. 
சாடகத்தமிமும் அறிவுறுத்தற் பொருட்டு முக்கியமான சல 

இலக்கணங்களை மட்டும் தொகுத்துச் சற்றேறக் குறைய 

எழுபது சூத்இரங்களாக வகுத்து வெளியிட்டனர். பின்னர். 

இதனை முற்றிலக்கண நூலாக இயற்றக் கருதி மற்றைய 

நாடக இலக்கணங்களையுஞ் சேர்த்து இருநாற் நெழுபத்தி
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ரண்டு சூத்திரங்களாக யாத்து இந்நூலினை (901ஷூ os 

இட்டு வெளிப்படுத்தினர். 

இர். நாலின் ௮ருமை பெருமைகளை ஈன்குணர்ந்த 

சென்னைச் சருவகலாசக்கத்துத் திராவிட பாட சபையார் 

இதன் மூதலிரண்டியல்களை 1908 பி. ஏ. பரிகைஷக்குப் 

பாடமாக ஏற்படுத்இஞர்கள். ஆரியர்பாற் கல்விபயின்ற 

இயற்றமிழ் மாணவருள் ஒருவனாகிய யான் இக்நூல் முழு 

வதிற்குமே யோருரை யெழுதி வெளியிட. அவாக்கொண் 

டிருந்தமையின், அதுவே தக்க சமயமென்று பாடமாக 

ஏற்படுத்தியுள்ள முதலிரண்ி இயல்களுக்கும் மாணவர்க 

ளுக்குப் பயன்படுமாறு ஓர் உரை வரைந்து வெளியிட்ட 

னன். பின்னர்ப் பல காரணங்களான். . பின்னிரண்டி௰ல் 

கட்கும் . உரையெழுத வியலவில்லை. ஆசிரியர்தங் குமார 

ராயெ சரஞ்ூவி வி. சூ. சுவாமிநாதன் அவர்கள் என்னை 

யண்மி இந் நூல் மூழுமைக்குமே யுரையெழுதி வெளியிடின் 

நூல் படிப்பவர்க்கு எளிதிற் புலஎனாமென்று கூறினமையின், 

யான் பின்னுள்ள இயல்கட்கும் உரையொருவாறு எழுதி 

முடித்தனன். 
ஆரியர் தமது நரலினை யச்சிட்டு முடித்த பின்னர் 

நூலின்கட் செய்யவேண்டுமென்று கருதியிருந்த லை திருத் 

தங்களையும் பாட பேதங்களையும் இப்புதுப் பப்பில் உரிய 

இடங்களில் செய்து அவற்றிற்கேற்ப உரையும் வரைந்துள் 

ளேன். இக்நூல் வகுத்த காலத்து ஆ௫ிரியரோடு உடனுறைர்து 

அ௮ண்மிப் பழகும் பாக்கியம் பெற்றதோடன்றி இச் நூலை 

யவர் வாயிலாகப் பாடங் கேட்டுளேனாயினும் பல்லாண்டு 

கட்குப்பின்னர் உரையெழுதப் புகுர்தமையின் மறப்பெனும் 

பகைவன் வாரிக்கொண்டனவொழிய நெஞ்செனுச்துணை வன் 

நிறுத்தயெனகொண்டு உரையினையொருவாறு எழுதிமுடித்த 

| 2 

க
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னன். ஆதலின் புரைபல துன்னியிருத்தலுங் கூடும்; பெரி 

யார் பொறுத்தருள்க. 

இர் நாடகவியலுக்கு உரை வரைவான் புகுந்த ஈன் முயற் 

சிக்கண் கால இடையீடுபட்டும் ஒன்றிற்கும் பற்ராத சிறியேனை 

யும் ஊக்கிக் கடைபோகும்மட்டும் தோன்றாத் துணையாய் 

உதவி புரிர்துகின்ற எல்லாம் வல்ல முழுமுதற் பெருமானாகிய 

ஈடராஜ மூர்த்தியை மனமொழி மெய்களான் வணங்கு 

இன்றேன். 

23—12—1934 ் கோயமுத்கார் ௩. பலராம ஜயர்
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 பரயிரம் 
வாழ்த்து 

தேசிகர் தம்மைச் சிவநேசர் தம்மையு, மீசனென வே 
யுளத்து ளெண்,' என்று கூறியாக்கு, கடவுள் வாழ்த்துக் 

கூறுவார் தமது தேசிகர்களாகிய ஞானகுருவையும் தமிழ் 

வித்தியா குருவையும் உடன் வணங்குவாராயினர். எடுத்துக் 

கொண்டால் இடையூறு நீங்கி யினிது முடிதற்பொருட்டு 
முதற்கண் விநாயகரையும், தமிழ்க்கடவுளென்னும் உரிமை 

® 

பற்றியும் விராயகர்க் ளெவலென்பதூ பற்றியும் பின்னர் 
மூருகனையும், அவர் அருள்வழி நிற்கும் வாக்கின் அணைவி 
யாதல்பற்றிப் பின்னர் சாமகளையும், சாடகலக்கணத்இற்கெல் 
லாம் ஒரு காட்டாகி நிற்கு முரிமைபற்றி ஈடராஜரையும் 
ஒருமுறைபற்றி வணங்இனாரென்க. அன்றியும் விராயகரும் 
மூருகரும் முகத்தாற் சிறப்பும், நாமகள் நாவாற் சிறப்பும், 
ஈடசாஜர் தாளாற் சிறப்பு முடையராய் விளங்குதலின் அம் 
மூறை பற்றியே வணக்கமுறையு மேற்பட்டதென்க. 
  

% பாயிரமாவது ஒருவர் தாம் செய்யப்புகுச்த அரலுக்கு 
முன்னே தாம் கடவளைவேண்டி வணங்கெமையும், அவையடச்ச 
மும், தாம் செய்யும் நூலாவது இதுவென்பதும், ௮௮ செய்தத் 
காரணமும் மூதலாயின: கூறுவதாம், ் இதனைத் தற்சிறப்புப் 
பாயிரம் என்பதுமுண்டு. ஈ தெய்வ வணக்கமுஞ் செயப்படு 

பொருளு, மெய்த வுரைப்பது தற்சிறப்பாகும் ?? என்றாராதவி 
னென்ச.
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விநாயகர் வணக்கம் 

1. பூவளர் கொன்றைப் பொன்முடி. விகாயகன் 

சேவடிக் தாமரை சென்னிசேர்த் இடுவாம். 

பூவளர் கொன்றை - அழகு மேன்மேலும் avert Sear pe 

கொன்றைப்பூ மாலையினைச் சூடிய, பொன் முடி. விநாயகன் - 

பொன்னாலியன்ற இரீடத்தை யணிச்த விநாயகக் கடவுளுடை. 

ய, செம்மை அடி தாமரை-வெக்த பாததாமரைகளை, சென்னி 

சேர்த்திவொம் - (அணியாகத்) தலையிற் சூடிக்கொள்வாம். 

குறிப்பு: -- தெய்வத்தன்மை வாய்ந்த கொன்றையாதக 

லின் எனைய மலர்களைப்போல வாடாதென்பதைக் குறிப்பிப் 

பான், 6பூவளர் கொன்றை' யென்று அடைகொடுத் தோதி 

னார். செற்நிறத்தானும் மென்மைத் தன்மையானும் பாதங் 

கட்குச் செந்தாமரை யுவமையாயிற்று. சேவடியினைத் தாம 

ரையாக்யெதற்கேற்ப அதனைச் சிரத்இலணிர்தார் ; அந்தணர் 

Gag அரவிர்தமாத லுப்த்துணர்க, (க) 

ழநகக்கடவுள் வணக்கம் 

2. கமருறு வெட் கடம்பலர் மிலைந்தமுத் 

தமிழ்முதற் குரவன் ரூண்மலர் பணிவாம். 

கமழ் உறு வெட்சி கடம்பு அலர் மிலைக்த - (எத்இக்கி 

னும்) மணம் வீசுன்ற வெட்சி மலரினையுஞ் செங்கடப்பம் 

பூவினையுஞ் சூடிய, மூன்று தமிழ் முதல் குரவன் - மூவகைத் 
தமிழினுக்கும் பரமாசிரியனாகிய முருகபிரானை, தாள் மலர் 

பணிவாம் - பாதகமலங்களிற் பணிந்து வணவ்குவாம். 

குறிப்பு:--கமழுு' என்பதனைக் கடம்பிற்குங் கூட்டுக, 

வெட், கடம்பு இரண்டும் முருகபிசானுக்கு மாலையாதலை, 

செங்கால் ' வெட்சச் Sie ழிடையிடுபு,” 4இருள்படப் 

பொதுளிய பராரை மராஅத், துருள்பூர் தண்டார் பூளு 

மார்பினன்'” என்னுந் திருமுருகாற்றுப்படை யடிகளான றிக. 

முத்தமிழ் : இயல், இசை, காடகம் ; இவையிற்றினிலக் 
கணங்களை சாடகவியலின் முகவுரையானுணர்க. : மருக
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பிரான், அகத்தியன் முதலாயினார்க்கு முத்தமிழாசிரியரா 

யிருந்தமையானும், உருத்திரசன்மராய் வந்து இறையஞனாகப் 

பொருட்கு உரை தெளித்தமையானும், ஞானசம்பந்தராய்த் 

.தேனினுமினிய தேவாரமீந்து மூத்தமிற்விரகர் என்று பல் 

லோராஇஞ் சிறப்பித்துக் கொண்டாடப் பெற்றமையானும் 

அறுமுகக்கடவுள் (முத்தமிழ் முதற்குரவ” னெனப்பட்டார். 

6 நூல் அறிபுலவ'' என்று நக்கீரருசைத்ததும் இதுபற்றி 

யன்ஜோ? குரவன் : மேலோன். -முத்தமிழினுள் ஒன்ஞுய 

நாடகத் தமிழிற்கு மாத்திரம் இலக்கணம் வகுப்பான் 

புஞுந்த ஆரியர் (முத்தமிழ்க் குரவரை' வணங்யே தெற் 

_ நிற்கோ வெனின், இயற்றமிழும் இசைத்தமிமுங் கூடிய 

வழியே நாடகத்தமிழ் பிறக்குமென்பதனை யறிவுறுத்தற் 

கென்க. (2) 

நாமகள் வணக்கம் 

3. மாணமர் ஞான வளரெழி னற்கலை 

வரணியெ மம்மையை வணக்கஞ் செய்வாம். 

மாண் அமர் - மாட்சிமை பொருசக்திய, ஞானம் -ஞான 

வுருவினளும், எழில் வளர் ஈன்மைகலை - அழகு aver it Bear 

ஈல்ல கலையுருவினளுமாகிய, வாணி-சரஸ்வதியென்னும், எம் 

அம்மையை வணக்கம் செய்வாம் - எமது தாயை வணங்கு 

வாம். 

குறிப்பு:--இனி (ஞானம்' என்பதைக் கலையொடுங்கூட் 

டூப் பொருள்கூறினு மமையும். (௩) 

நடராசர் வணக்கம் 

4, ஆடக மன்றினு ஞடகக் கூத்தனை 

காடி யுரைக்குதஅு நாடக வியலே. 

ஆடகம் மன்றினுள் - கனக சபையில், அகம் நாடு கூத். 

தனை - இந்தையால் நாதெற்குரிய கூத்தினையுடைய நடராஜ 

epi Baw, wig. = மனத்தான் வணங்க, நாடகவியல் உரைக் 

குதும் - நாடகவியலினைக் கூறுவாம்.
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குறிப்பு:--அடகம் : பொன். இனி !காடகக்கூத் தனை” 
யன்பதற்குச் சவராசிகளனைத்தையும் உலகமாகிய அரன் 

இகன்கண் நடிக்கும்படி. செய்கின்ற கூத்தாட்டினையுடைய ஈட 

ராசப் பெருமானை யென்றும் பொருள் கூறலாம். நாடி: 

விரும்பி யென்றும் பொருள்படும். ஏகாரம் ஈற்றசை. இனி 
காடகக் கூத்தென ஒரு பொருட் பன்மொழியாகக்கொண்டு 
உரைப்பினும் அமையும். (௯). 

ஜானகுந வணக்கம் 

5. முந்தைநற் றவத்தி னெச்தையாய்ப் போரச்துபி 
னஜிவுநாற் புலமை முறைபெற நிகழ்த்தி 
யுரையள வமையாப் புரைசா ரோற்றத்து 
OT MOVE கழலெம் புன்றலைச் சூட்டிப் 
பூவர்த கடவு என்ன 

கோவிந்த சிவனடி. குறிக்கொண் டுய்வாம். 

மூர்தை ஈன்மைதவத்தின் - முற்பிறப்பில் யாஞ் செய்த 
ஈல்ல சவத்தின் பயனாய், எந்தையாய் போந்து - எமது தர் 
தையாய் அவதரித்த; பின் அறிவு நூல் புலமை முறைபெற 
நிகழ்த்தி - பிறகு ஞான நூல்களின் அறிவினை முறைப்படி. 
ஈடாத்தி, உளை அளவு அமையா = எத்தகைய சொல்லினா 
அம் அளவிட்டுரைக்க வொண்ணாத, புரை சால் தோற்றத்து- 
உயர்வு மிகுர்த தோற்றத் இனை யுடையவரும், மன்றல் ௮ம் 
கழல் - நறுமணம் கமழும் பாதகமலங்களை, எம் புன்மை 

தலை சூட்டி - எமது அற்பமாகிய தலையினுஞ் சூட்டி யலன் 
கரித்து, பூ வச்ச கடவுள் அன்ன - தாமரைப் பூவின்கட் 
டோன் றிய கான் முகக்கடவுளை யொத்தவருமாகிய, கோவிந்த 
சிவன் அடி குறி கொண்டு உய்வாம்-கோவிர்த வெனாது அடி. 
களைச் இந்இித்அ ஈற்ககியடைவோம். ் 

குறிப்பு:--6புரையே யுயர்வு'”' என்பதை யிண்டறிக, 
கழல்; தானியாகு பெயராய்ப் பாதங்களை யுணர்த்தி நின்றது. 
பூ வந்த கடவுள்: நாரணன்றன் காபிக்கமலத்துஇத்தமையிற் ' 
பிரமனுக்கு இப்பெயர் போந்தது; நான்கு வேதங்களிலும்
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ஈஞ்செவனார் வல் ௮ஈசென்பதை யிவ்வுவமையால் தெரித்தார். 
இது நேரிசையாசிரியப்பாவாதலின் ஈற்றயலடி. (peer 
கொண்டது. (௫) 

தமீழ்வித்தியாதர வணக்கம் 

6. மதுரைமா ஈகரிற் புதுமையிற் றோன் றி 
மாவித்து வானெனப் பாவித் துலகம் 

புகழ்ச்து போற்றத் திகழ்ந்து விளங்கிச் 
சதுரப் பாடுறு தமிழ்க்கட லாகிய 
பீடுசால் சபாபதிப் பெரியனை வாழ்த்தி 
காடக வியலினை ஈனியியம் புதுமே. 

மதுசை மா ஈகரில்-, புதுமையின் தோன்றி - யாவரும் 

- வியக்குமாறு வந்துசேர்ந்து, உலகம் மா வித்துவான் என 

பாவித்து புகழ்ந்து போற்ற-மகாவித்துவானென்று மேலோர் 

கருஇத்துதித்து வணகல்காகிற்க, திகழ்ந்து விளங்கி - மிக்க 

விளக்கத்தை யடைந்து, சதுரப்பாடு உறு தமிழ் கடல் ஆகிய - 

வன்மை நனிவிளங்குஞ் செந்தமிழ்க் கடலினை யொத்த, பீடு 

சால் சபாபதி பெரியனை - பெருமை மிகுந்த சபாபதியென் 

னும் பெயரினையுடைய பெரியோனை, வாழ்த்தி-, சாடகவிய 

லினை ஈனி இயம்புதும் - சாடகவியலினை இடையூறின்றி 

இனித கூறி முடிப்பாம். 

குறிப்பு:--உலகமென்ப துயர்நீதோர் மாட்டே' யாத. 

லின் மேலோர் எனப்பொருள் கூறினாம். ஏகரரம்; ஈற்றசை. 

சமது நூலாியர்க்குத் தமிழ் நூற் போதகாசிரீயராகய இப் 

புலவர்பிரான் பல நூல்கள் இயற்றி யிருக்கன் றனர். அவை 

இருக்குளச்தை வடிவேலன் பிள்ளைத்தமிழ், மதுரை மாலை, 

திருப்பரங்குன்றத் தயமகவச்தாதி முதலியனவாம். இவர் 

ஆங்லைழும் வடமொழியு மொருங்குணர்ந்தவர்; 1898-ஆம் 

ஆண்டு காலஞ் சென்றனர். (௬)
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அவையடக்கம் : 

7. கலைஞர் நிரம்பிய கற்பகச் சோலைபுக் 
கலைவ௫ மெவனோ வளிய கெஞ்சமே 
கருணை மலர்ந்தெமைக் காத்த லவர்கடன். 

அளிய கெஞ்சமே - எளிய நெஞ்சமே, கலைஞர் நிரம் 
பிய- வித்துவான்௧ளா௫ய தருக்கள் நிறைச்சு, கற்பகம் சோலை 
புக்கு - கற்பகச் சோலையுட் புகுந்தும், அலைவதும் எவனோ - 

அலைதலும் யாது காரணத்தாலோ? (லையவேண்டாம், 
ஏனென்றால்), கருணை மலர்ந்து - கருணை கூர்ந்து, எமை 
காத்தல் அவர் கடன் - எம்மைக்காத்து அருள் செய்தல் 
அவர்தமது கடமையாமாதலின். 

குறிப்பு: கலைஞர்; ஞ் - பெயரிடைநிலை. புலவர் சபையி 
னைக் கற்பகக் காவாகவும் கருணையை மலராகவு மூருவ௫த்த 
தற்கேற்பக் கலைஞரைக் கற்பகத் தருக்களெனக் கொள்க. 
அளிய நெஞ்சம்: ஈண்டு நெஞ்சினை வண்டின் றன்மை யுடைய 
தாகக் குறிப்பித்த உள்ளுறை ஈயத்தினை யுய்த்துணர்க; அளி: 
வண்டு, பொன்மலர் பூக்குவ் கற்பகக்காவினில் வண்டுகள் 
.-தேனினை காடலடாதெனின், இவைகள் அத்தருவினைக் 
கேட்ட மாத்திரையிற்் றேனினைத் தர். துதவுமாதலின் உவமை 
பொருத்தமுள்ளுவமை பென்பதை Borers a. இது 
பற்நியன்றே 'காத்தலவர்கடன்' என்றும் பின்னர் வலியுறுத் 

அக் கூறினர். கற்பகம்: மந்தாரம், பாரிஜா தம், wtb poor lb, 
அரிசர்தனம், கற்பகம் என்னு மைவகைத் தேவ தருக்களையு 

முணர்த்திற்றெனக் கொள்க. இனிச்சைகர் கூறும்வண்ணம் 
பத்துவகைக் கற்பகமெனினுமமையும். பத்துவகைக்.கற்பகங் 
களாவன: (௧) மத்தியாங்கம் (௨) தாரியாங்கம் (௩) yas 

ங்கம் (௬) மாலியாக்கம் (௫) தீபாங்கம் (௬) கிருகாங்கம் 

(௪) சோதிரங்கம் (௮) போசனாக்கம் (௯) பாசனாங்கம் (௧௦) 
வஸ்திராங்கம் என்பனவாம். இவை முறையே இவ்யசார 
மாகிய நானாவித பானங்களையும், பலவித வாத்தியக்களையும், 
அசேகவித ஆபரணங்களையும், பல்விதமாலைகளையும், பற்பல 
விதமான இரத்தின இீபங்களையும் பிஸாத மண்டபா இகளை
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யும், மதியிரவியினொவியையு மாய்க்கும் ஒளியினையும், பல 

வேறு வகைச் சுவையினவாகிய நரல்வலை யுணவினையும், 

வேண்டிய கலங்களையும், விசித்திர வஸ் இரங்களையுல் கொடுக் 

க்கும் என்று சைநர்கூற௮ுப. இதனைச் சீபுராணத்தான றிக. (௪) 

இந்நாலியற்றற்காரணம் 

8. ஆதியி னியன்ற வருக்தமிழ்க் கலையு 
COLES SIP னல்லிலக் கணம்பல 
காணப் பெறுமை கருத்தினிற் றேறி 
யந்நா ணிலைமைக் கேற்ப வடநூற் 

பாற்படு மியல்பினு மேற்புலப் புலவோர் 
கூறு மியல்பினுங் கொள்ள ற் பாலன 
கொண்டுரைத் தாமிதைக் கொள்ளுப பெரியோர். 

ஆதியின் இயன்ற - முற்காலத்து வழங்க) அருமை 

தமிழ் கலையுள் - அரிய தமிழ் நூல்களுள், சாடகம் தமிழின் 
நன்மை இலக்கணம் பல காண பெருமை கருத்தினில் 

தேறி - நாடகத் தமிழின் ஈல்ல இலக்கணங்கள் பலவுவ் 
காணப்பெருத உண்மையை யுளத்தித் இந்தித்து, இ காள் 

நிலைமைக்கு ஏற்ப - இக்காலத்து நிலைமைக்குப் பொருந்த, 

வடதால் பால்படும் இயல்பினும்-வட நூல் சாடகவிலக்கணங் 

களினும், மேற்கு புலம் புலவோர் கூறும் இயல்பினும் - மேற் 

சைப் புலவர்கள் கூற்றினும், கொள்ளல் பாலன கொண்டு 
உரைத்தாம் - ஏற்பனவற்றைத் தழுவியுரைத்தனம்; இதை 

பெரியோர் கொள்ளுப - Dior usp apes மேலோர் 
கொள்ளுவார்கள். 

குறிப்பு: - முறுவல், சயந்தம், குணதூலாதிய நாடகத் 

தமிழ் நூல்கள் இறர்துபட்டனவா மாதலின் வரம்பின்றி 

யொழுரும் காடகத் தமிழினுக்கு வாம்பு ஏற்படுத்துவான் 

கருதி வகுத்த இக் நாலைப் பெரியோர் ஏற்றுக்கொள்வ தொரு 

தலையென்னுர் அணிவுபத்றி இன்னணமுரைத்தார். புலவோர்: 

அறிவுடையோர்; புலம் - அறிவு. மேற்புலம்: மேற்றிசை. 

Co pysrnjaGari: The Western Scholars. (7)
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ஆக்கியோன் பேயர் 

[ ஒருவிகற்பவின்னிசைவேண்பா] | 

9. பாரியலும் பைக்தமிழிற் பாவாண வோதிமமே 
வேரியசெசக் தாமரையா மேலோ ருளமலர்த்துஞ்: 
கரியா ராயணவேள் சொன்னா டகவியலாஞ் 
சீரியதீம் பாற்கடலைச் சேர். 

பார் இயலும் - உலகில் ஈடைபெறும், பசுமை தமிழில் 
பாவாணன் ஐதிமமே - பசிய செந்தமிழ்க் கவிஞனாஇெப அன் 
னமே, வேரிய - தேமணமுடைய, செம்மை தாமரை ஆம் 
மேலோர் உளம் மலர்த்தும் - மேலோருடைய இதயகம. 
லவ்களை விகசிக்கச்செய்யும், சூரிய சாராயண வேள் சொல் 
நாடகவியல் ஆம் - முருகவேளை நிகர்க்த சூரிய நாராயண 
னென்னும் பெயருடைய கவிஞர் சொற்ற நாடகவிய லாகிய, 
சீரிய தீம் பால் கடலை சேர் - சிறப்புமிக்க இனிய பாற்கடலை 
யடைவாபயாக. 

குறிட்பு:-1இயலும்' என்பதனைத் (தமி'மொடுக்கூட்செ. 
வேரி: மணம்; தேனுமாம். வாழ்சன்' என்பது ₹வாண”் னெ 
ன்முயது என்பர் வீரசோழிய நாலுடையார். இதனை ஜமா 
ன்றதாம்'' என்னுர் தொடக்கத்துக்கட்டளைக்கலித் துறையில் 
₹மெய்ம்மாண்ப தாஈவ் வரின்முன் னழிந்துபின் மிக்கணவ் 
OUT LD” 6TOT BILD மடியானுணர்க. மேலோருடைய இதயகமலத் 
OF Fis Coss சூரியன் மலர்த்தல் இயல்பாதலின் இதூ 
தன்மையணியை யகங்கமாகப் பெற்ற தகுதியணியாம். முத் 
சமிழ்க் குரவராதலின் அரியர்க்கு முருக வேளுவமை 
கூறப்பட்டது. ஓஇமமன்றி வேறெதுவும் பாலி oy mae 
வையுணரா காதலின் இன்னணம் அதனை விளித்துக் கூறினார். 
அக்கியோன்பெயர்'” என்பது இராற்முன் உய்த்து கோக்கு 
மிடத்துப் பிற்காலத்துக் கூறப்படுஞ் *இறப்புப்பாயிரம்' 
என்றகன்க ணடக்கும். நாற்குச் நறப்புப்பாயிரம் உரைத் 
தத்குரியார், தன்னாரிரியன், தன்னொடு கற்றோன், தன்மா 
ணாக்கள், தருமுரைகாரன் என்ற இக்நால்வருமே யாவார்.
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அங்கமாக, இக்நாலுக்கு (அக்கியோன் பெயர்' என்னுஞ் 
சிறப்புப்பாயிரஞ் செய்தார் யாவர்? மேற் கூறிய நால்வரு 
ளொருவ?ரா? அன்றிப் பிறரோ? இனி வட நாலார் வழக்குப் 
பற்றிப் பிரயோக விவேகம் வகுத்த சுப்பிரமணியதீக்ஷிதர் தம் 
மைப் பிறர்போலும் வைத்து சாந்தி கூறினற்போல நமது 
அரலாசிரியரும் கூறினசோ? எவ்வாறு கொள்ளினும் ௮மை 
வுடைத்தேயாம். 

ஒருவிகற்ப வின்னிசை வெண்பாவாவது! நான்கடியி 
னும் ஓஒரெதுகையே யுடையதாய்த் தனிச்சர் பெருது முடி 
யும் வெண்பாவாம். அகவற்பாவாலுஞ் சூத்திரப்பாவாலு: 
மியலும் நூலினுள் வெண்பா விரவி வருதலுமுண்டு, இகனை 
௩ன்னூலிற் பொதுப் பாயிரத்திற் காண்க, (௯) 

9 

BIT ov 
6 நால்போறலின் ஓப்பினாகுபெயர்'' என்பர் BEF COTE 

கினி௰ர். நாலாவது இன்னதென்பதை, 4 நாலெனப்படுவது 
அவலுவ் காலை sg முடிவு மாறுகோ afar Hs, 
தொகையினும் வகையினும் பொருண்மை காட்டி, யுண்ணி 
றை யகன்ற வுசையொடு பொருக்தித், தண்ணிதின் விளக்க 
லஅவதன் பண்பே'' என்னுக் தோல்காப்பியச் சூத்திரத்தா 
னும், 6முதனடு விறுதி மறுதலைப் படாது, தொகைவகை 
விரியிற் ஐற்பொரு டோற்ற, வுரையொடு புணர்ர்த வொமுக் 
இத் ரச், சூத்த மோத்துப் படலம் பிண்டமென்றி, யாப் 
புறத் தமைத்த வவயவத் தாக, நடப்பது” என யாப்பருங் 
கல விருத்திப்பாயிரவுரையட் கூறுமாற்றானும் அறிக. பஞ் 
சிகன் சொல்லாப் பனுவ லிழையாகச், செஞ்சொற் புலவ 
னே சேயிழையா - வெஞ்சாத, கையேவா யாகக் & இசே 
மதியாக, மையிலா நூன்முடியு மாறு?” எனவும், உரத்தின் 
வளம்பெருக்கி யுள்ளிய தீமைப், புரத்தின் வளஞுருக்இப் 
பொல்லா - மரத்தின், கனக்கோட்டந் இர்க்குதா லஃதே 
போன் மாத்தர், மனக்கோட்டக் தீர்க்குநான் மாண்பு” என 
வும் ஆசிரியர் பவணகந்தியார் கூறுமாற்றானும் உணர்க,
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10. இன்பழு மறிவு மியைவறப் பயக்கு 
மகப்புறத் இணைக்க ணிகப்பின் றடங்குங் 
காட்டுநா லென்னு மாட்ட சான்ற 

நாடகத் தின்னிய னயத்து இளப்பிற் 

பொதுவுஞ் சிறப்பு முறுப்பு நடிப்புமா 
நால்வகை யியல்பி னடக்கு மென்ப. 

இன்பமும் - (செவிப்புலனிற்கே யன்றிக் கட்புலனுக் 
கும்) இன்பமும், அறிவும் - உலகவறிவேயன் றி உண்மை) 
அறிவும், இயைவு உற - (ஒருங்கு) பொருந்துமாறு, பயக் 
கும். - (அன்மாக்கட்ணு) அளிக்கும் தன்மையதும், அகம் 
பூறம் திணைக்கண் - அகப்புறத்திணையின்கண், இகப்பு இன்று 
அடங்கும் - மாபாடின் நியடங்குவதும், காட்டு நால் என் 
னும் மாட்டு சான்ற- காட்சிதா லென்று யாவரானுங்கொண் 
டாடப்படும் பெருமை வாய்ந்த sor Bis, aries Ber இயல்- 
காடகத்தின் இலக்கணத்தை, ஈயர்து இளப்பின் - விரும்பிக் 

கூறுமிடத்து, (அத), பொதுவும் சிறப்பும் உறுப்பும் ஈடிப் 
யும் ஆம் நான்கு வகை இயல்பின் - பொது இறப்பு உறுப்பு 

ஈடிப்பு ஆகிய இச்கால்வகைப் பாகுபாட்டினை யுடையதாய், 
கடக்கும் என்ப-உலூல் நடந்தேறி வருமென்று அன்ஜோர் 
கூறுவார்கள். 

குறிப்பு: அகமும் புறமூம் முற்றுற வாராமல், ஒரோ 
வோரிட்த்து அகமும் ஓசோவோரிடத்துப் புறமுமாய் விர 
Maris தன்மையதா தலின் காடகத்தினை அகப்புதத்திணை 

யின்பாற் படுத்தார். இன்னும் அன்புடைக்காமம் பயின்று 

வருதலான் அகத்தினையின்பாலும், கைக்களெயும் பொருந் 
தாக்காமமும் பயின்று வருதலாற் புறத்திணையின்பாலும் 
நாடகம் அடங்குதலின் மூன்றும் பயிலுங் காரணத்தா 

லிதனை அகப்புறத்திணையி னடக்கினார். இன்னணம் பயிலு 
மென்பதைப் பொதுவியல்பு ௨௪-ஆம் சூத்திரத்தானுணர்க. 
இக்காரணம் பற்றியன்றோ அறனும் வாட்கையும் ஒரு 
தலைக் காமமும், பொதுவியல் பாடா ணயநிலைப் படலமென், 
றிவைக எனைத்து மகப்புற மாகும்” என்.று கூறியவாறென்ற
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Be. ஈயநிலைப்படலம் - காடகம்; கூத்த மார்க்கமுமாம். இனிப் 
பயக்கும்”, அடங்கும்”, (சான்ற, என்ற மூன்றுபெய 

செச்சமும் நாடகம் என்ற சொல்லையே தழுவுதலின் முன்ன 
ருள்ள இரண்டனையும் முறையே பயந்து”, (அடங்கி, என 
வினையெச்சமாக்கச் “சான்ற என்கன முடித்துக் 
கோடலுமாம். இதன்கண்ணே காடகத்தின் பயனும் நிலை 
யும் இயல்பும் வகையுகங் கூறியவாறு காண்க. 'ராடகத்தின் 
னியல்' என்ற தொடரில், ன்”-விரித்தல் விகாரமாம்; அன்றி 
நாடகத்து இன் இயல்' எனப்பிரித்து, சாடகத்தின் இனிய 
இலக்கணங்க' ளெனக்கூறினு  மமையும், (இகப்பின்றி' என 
—— ‘QanGer oF எனப்போர்தது, அன்றி யின்றியெ 

னையெஞ் சகரம்” என்னுஞ் சூத்திரத்தின் உடம்பொடு 
spam oon ene (௧) 

௧. போதுவியல்பு 

11, பொதுவியல் பென்பது பொருந்தக் கூறின் 
முத்திறக் கதையினு ளசொருதிறக் குதைகொளீ இ 
தாற்பொரு ளோடுமைஞ் சந்தியுக் தழுவி 
யொன்பான் சுவையு ஞரைத்தன வுடைத்தாப் 
மூவகைப் பொருத்தமு முன்னுமக் உடையு 
மேவிக் சவிகூற் Blom Bus பாத்திர 
வாயிலாப் பகரு மாண்புடைத் தாயிரு 
வகைக்கதாச் தத்தினு சொன் தினி தேய்ந்து 
மக்க ஸியல்பினை யொக்க வுணர்தற் 
கேற்ற செவ்விக ளாற்ற வியைத்து 
பல்வகைப் பட்ட பாத்தி ரங்களின் 
சிறப்பியல் பணைத்த முறப்பொலிஈ் தோங்கி 
முகஞ்செய்து கிடக்கு முறைகண் மலிதர 
வியலு மென்ப வியல்புணர்ச் தோரே 

பொது இயல்பு என்பது பொருத்த றின் - பொறு 
வியல்பு இத்தன்மையது என்று இனி தெரிக்குமிடத்து, 
மூன்று திறம் கதையினுள் ஒருஇறம் கதை கொளீஇ -



௮0 நாடகவியல் 

மூவகைக் கதைகளின் ஒன்றைத். தன்னகத்துக் கொண்ட 
தாய், கான்கு பொருளோடும் - சால்வகைப்பட்ட பொருளு 
னும், ஐந்து சந்தியும் தழுவி - ஐவகைப்பட்ட சர்திகளையும் 
உடையதாய், ஒன்பான் சுவையுள் - ஒன்பது வகைப்பட்ட 
சுவைகளுள், உரைத்தன உடைத்தாய் - இவ்விச்சா இகளுக்கு 
இன்னின்னவென்று உரைத்தசுவைகளையேயுடையதாய்,மூன் 
வகை பொருத்தமும்-மூன்று விதமான பொருத்தங்களும், 

மூன்னும் - (பொருத்தத்திற் கிணங்க) கினைத்துச்செய்யப்படு 
இன்ற, அ்ஈடையும் - அந்த அளவுடைய (மூன்று விதமா 

ன) கடைகளும், மேவி - பொருந்தி, கவி கூற்று இன்றி - 

கவிஞன் தானாகக் கூறுஜு கூற்றுக்களுள் ஒன்றுமில்லாமல், 

பாத்திரம் வாயிலா பகரும் மாண்பு உடைத்தாய் - சாடக 
பாத்திரங்களின் வாய்மொழியாகவே யெப்பொருளையுகங் கூறு 
மியல் ல்பித்னுய், இரண்டு வகை கதாந்தத்தினுள் - இரண்டு 
வகைப்பட்ட கதைமுடிவினுள், ஒன்று இனிது எய்த்து - யா 
தானும் ஒன் நினைச் செவ்வையாக வாய்க்கப்பெற்று, மக்கள் 
இயல்பினை ஓக்க உணர்தற்கு - சாடகபாத்திரங்களின் இயல் ் 
பினை ஈன்ஞுக ஆதிக்துகோடற்கு, ஏற்ற செவ்விகள் ஆற்ற 
இயைத்து - தகுந்த அமயங்கள் மிகுதியும் பொருந்தி, பல 
வகைப்பட்ட - பலவிதமாய்ப் பருக்கப்பட்டிருக்கும், பாத் 
இசங்களின் இறப்பு இயல்பு அனைத்தும் - நாடக பாத்திரங் 
களின் சிறப்பியல்புகள் யாவும், உற பொலிக்து ஓங்க-இனிது 
பொருந்தி ஈன்முக விளங்கி வளர்ந்து, முகம்செய்து Ga Gud 
முறைகள் மலிதர - தெளிவுபெற வெளிப்படையாய் முற் 
பட்டுக் டெக்கும் ஒழுங்குகள்நிரம்பி, இயலும் என்ப இயல்பு 
உணர்க்தோர் - நாடகத்தினியல்பினை ஈன்குணர்ச்த அறிஞர் 
கள் கணா 11 பறுப்கள் று ஈவில்வார்கள். 

குறிப்பு: _ மேற்கூறிய முத்திறக்ககை முதலியவற்றை 
யினிவருஞ் சூத்திரங்களிற் கூறுப. கொளீஇ - விளைப்பகுஇ 
வினையெச்சப்பொருடருமாறு அளபெடத்து நிற்தலிற் சொல் 

லிசையளபெடையாம். அந்நடை; ‘2 என்பது மூவகை 
யென்பதைச் சட்டி நிற்றலின் நடையும் மூவகையாமென்பது 
பெற்றாம். (இனிதேய்ந்து' என்றதன் பொருளையுய்த்து நோக்
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குக. இருவகைக் கதாந்தத்தினுள் முற்றிலும் ஒன்றே 
யாகாது ஒன்று மிகுந்தும் பிறிதொன்று குறைந்தும் ஓரே 
நாடகத்தினுள்ளே வரப்பெறு மென்பது பெற்ளும். செவ்வி 

sor: Occasions. ors uréSrue0r-Dramatis Per- 
௧01186. சிறப்பியல்பு: 1012] characteristics. (௧) 

(௧) கதை 
12. கதையெனப் படுவது கழறுங் காலை 

பஃறலைப் பட்ட பண்புடைத் தாடுப் 
பொய்யுரை மெய்யுரை புனைந்துரை யெனா௮ 
மூத்திறப் படுமென மொழிக்தனர் புலவர். 

கதை எனப்பிவது கழறும்காலை - கதையின் இலக்க 
ணம் இற்றென்று குறிப்பிக்குமிடத்து, (௮.த) பல தலைப் 
பட்ட பண்பு உடைத்தாட - பல்விதமாய்ப் பிரிந்து விரிந்து 
கடக்குர் தன்மையுடையதாக, பொய்யுரை மெய்யுரை புனைச் 
அசை எனாஅ௮ - பொய்யுளை மெய்யுரை புனைர்துரை என்று; 
புலவர் மூன்று இறம் படும் என மொரழிச்தனர்- அறிஞர்கள் 
மூவிகமான பகுப்பினயுடையதென்று கூறினார்கள். 

குறிப்பு:--பல் -- தலை -பஃறலை; “dara! லளத்தவ் 
வணையி ஞாய்தம்” என்னுஞ் சூத்திரத்தா னமைக்க, எனா௮- 
செய்யுளிசை யளபெடை, இதம் - வகை. பஃறலைப்பட்ட 
user: Complicated nature. | (2) 

18. அவற்றை, 
ஆக்கம் பல்லோ ray கலப்பென 

வரையா நிற்ப சொரோவழிப் புலவர். 

அவற்றை-மேற்குறித்த பொய்யுசையாதிய மூன்று பாகு 
பாட்டினையும், (pap sus ஆக்கம் பல்லோர் ஆறிவு கலப்பு 
என -ஆக்கக் கதையென்றும் பலாறிர் திட்ட கதையென்றும் 
BOLUS கதையென்றும், ஒரோவழி புலவர் உரையா நிற்பர் - 
ஒரு சாராராஇய வித்துவான்கள் கூறுவார்கள்.
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குறிப்பு:--ஓசோவழிப் புலவர்” என்ற குறிப்பினாுனே 

ru oS மேற் சூத்திரத்திற் கூறியதே மேலான பாகு 
பாடென்பது போதரும். இவற்றை முறையே வடநூலார் 

உத்பாத்தியம், பிரக்கொதம், மிசரம் எனக கூறுப. இச்சூத் 

இரத்தில் (அவற்றை' என்பது கூன்' அல்லது ‘Orr pFry’ 
என்று கூறப்படும். (௩) 

போய்யுரை 

14. பொய்யுரை யென்பது புதுவ தோர்கதை 

படைத்து மொழியும் பண்பிற் ராகும். 

பொய்யுசை என்பது - புதுவது ஒன்று கதை படைத்து 

மொழியும் பண்பிற்று ஆகும் - (உலகத்இனிகழ்ந்திரா ததாய்) 

நாடகப் புலவன் றன்னாற்றலினான் மெய்போற் படைத்துக் 

கூறப்படர் தன்மையுடைய கதையாகும். 

குறிப்பு:--இத்தகைய கதையுடைய நாடகங்கள் கலா 

வதி, (ரூபாவதி' முதலியனவாம். பொய்யுளையை ஆங்கிலர் 

Original Plot என்பர். (௪) 

மேய்யுரை 

15. உண்மையா யுலூ ஸிகழ்ந்தியா வர்க்குக் 

. தெரிந்த காதை தெளிப்பது மெய்யுரை. 

உண்மையாய் உலஇல் நிகழ்ந்து - உண்மையாக இவ்வுல 

இன்கட் சம்பவித்ததாய், யாவர்க்கும் தெரிந்த காதை - அனை 

வர்க்குர்தெரிர்த கதையினை, தெளிப்பது மெய்யுரை-தெளிவு 

பொருந்த வுரைப்பது மெய்யுரைக் கதையாம். 

குறிப்பு:--இத்தகைய கதையுடைய காடகக்கள் மான. 

விஜயம்', தசரதன் தவறு” முதலியன வாம். மெய்யுரையை 

gaat Historical Plot என்பர். காதை என்ற. 
சொல்லே மெய்யுரையென்பதை விளக்கி நிற்றல் காண்க. (௫)
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புனைதீதுரை 

16. மெய்யுரை தன்னொடு வேற்றுமை சிறிதுறப் 
பொய்யுரை கலக I புனச்துரைப் பதனைப் 

புனந்துசை யாகப் பொறித்தன ரான்றோர். 

மெய்யுரை தன்னொடு வேற்றுமை இறிது உற - மெய் 
யுசைக் கதையினின்றுஞ் சிறிது விலகி வேறுபட்டு நிற்க, 
பொய்யுரை ப்ட் புனைந்து உரைப்பதனை - சிறிது பொய் 

யுரையினைச் சேர்த்து (சாடகப்புலவன் ' தன்னாற்றலினால்) 
அழகுபெற உரைக்குவ் கதையினை, ஆன்ஜோர் - மேலோர், 

புளைந்துரை ஆக பொறித்தனர்- பண்டம் யென்று வரைந் 
தனர். 

குறிப்பு:--இத்தகைய கதையுடைய நாடகள்கள் உஷா 
பரிணயம்”, தமயந்தி” நூதலியனவாம். புனந்துரையை ஆன் 

இலர் Mixed 11௦௩ என்பர் (௬) 

யோனி 

17. உள்ளோன் றலைவனா வுள்ள துரைத்தலு 
மில்லோன் றலைவனா வில்ல திசைத்தலு 
முள்ளோன் றலைவனா வில்ல துரைத்தலு 
மில்லோன் றலைவனா வுள்ள தியம்பலும் 
பெருமைசால் யோனிப் பெயரின வாகும். 

உள்ளோன் தலைவனா - உல௫௰ல் உண்மையாக இருந்த 
ee gs தலைவனாகக்கொண்டு உள்ளது உரைத்தலும்- 
உல௫ல் நிகழ்த்த விடயத் தனைக் கூறுதலும்; இல்லோன் தலை 
வனா இல்லது இசைத்தலும் - உலகிலில்லாத வொருவளை ச் 
தல்வனாக்கொண்ு உலகில் நிகழா தவொரு விடயத்தைக் 

கூறுதலும்; உள்ளோன் தலைவனு இல்லஅ உரைத்தலும் - 
உளனாமொருவனைத் தலைவஞகைக் கொண்டு உவினிகழாச 
கசையினைக் தெரிவித்தலும்; இல்லோன் தலைவனா உள்ளது 
இயம்பலும் - இலனாம் ஒருவனைக் தலைமகனாகக் கொண்டு 
உண்மையாய் நிகழ்ர்த கதையினைச் செப்பலும் ; பெருமை 

ஸ 
வ்
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சால் யோனி பெயரின ஆரும் - பெருமை Deas யோனி 

யென்னும் பெயர் பெறுவனவாம். 

குறிப்பு:--இவற்றை சால்வகை Cured? யென்றலும் 
வழக்கு. இவ் யோனிப்பாகுபாடுகளைச் சிலப்பதிகார அசன் 
கேற்றுகாதை அடியார்க்கு ஈல்லாருரையானு மூணர்க. 

உள்ளோற் குள்ளது மில்லோற் குள்ளது 
முூள்ளோற் கல்லது மில்லோற் கல்லது 
மெள்ளா துரைத்தல் யோனி யாகும்.” 

என்பது அடியார்க்கு ஈல்லாருரை மேற்கோள். (or) 

18, ஒளியும் யோனியு மொருபொருட் களவி. 

ஒளியும் யோனியும் - ஓளி, யோனி என்ற சொற்கள், 
ஒன்று பொருள் களவி - ஒருபொருளைக் குறிக்குஞ் சொற் 
களாம். 

குறிப்பு:--ஒனி: கதாப்பிரகாச வஸ்து. *ஓளியாவது, 
சத்திருதையும், - அநிருதையும், சத்தியாறிருதையும், என 
மூன்று. அதுவே, உள்ளோன்றலைமகனாக வுள்பொருளு 
மிகைப்பொருளு மில்பொருளும் விரவுப்பொருளுமென்றும், 
இல்லோன் றலைமகனாக இல்பொருளென்று மைக் அவகைப் 
படும்'” என்று கூறுவர் வீரசோழியவுரையாசிரியர். (௮) 

19. அவற்றுள், 
முன்னது மெய்யுரை பின்னது பொய்யுரை 
யிறுதி யிரண்டு மிசைத்த புனைத்துரை. 

- அவற்றுள் - மேற்கூறிய நால்வகை யோனியுள், முன் 
னது மெய்யுளை - முதற்கட்கூறியது மெய்யுசையாம், பின் 
னது பொய்யுரை - அதன்பிறகு கூறியது பொய்யுமையாம், 
இறுதி இரண்டும் இசைத்த புனைந்துசை - கடையிற் கூறிய 
இரண்டும் புலவனிசைத்த புனைந்துசையாம். 

குறிப்பு:-சால்வகை யோனியும் முத்திறக் கதையினுள் 
அடங்குமாறு காட்டப்பட்டது. (௯)



ச
ோ
 பொதுவியல்பு னள: 

(௨) மாற்போருள் 

20. அறம்பொரு ஸின்பம் வீடெனக் கூறு 
மவையே யரிய நாற்பொரு ளாகும். 

அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என கூறும் அவையே - 

அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்று பெரீயோர் கூறும் அம் 
கான்குமே, அரிய sree பொருள் ஆகும் - பெறுதற்கரிய 
சால்வகைப் பொருளாம். 

குறிப்பு:--இந்தான்னையும் வட தாலார் தருமார்த்த 
காமமோக்ஷமென்ப. இவற்றுள் முதன்மான்றும் நீதி.நால் 
களில் விரித்அக்கூறப்பட்டெ. (௧௦) 

21, அவைதாம், 
மக்கட் குறுதியா வழங்கலு முண்டே. 

அவைதாம் ய் மேத்ருறித்த Bir ந்பொருளும், மலக்கட்டு - 

மாந்தர்கட்ரு, உறுதியா வழக் ங்கலும் உண்டு - உறுஇபயப் 
பனவாகக் டக அதலும் வழக்காஞும், 

குறிப்பு:--ஈண்டி உம்மை இறந்தது தழிஇய எச்ச 
வும்மையாம். மக்களுறுதிப்பொருள்' என்றபெயரும் இச் 
நாற்பொருளுக்குண்டாம். ச துர்வித புருஷார்த்தம்' என்ற 
வடநூல் வழக்கையுள் காண்க. ஏகாரம் ஈற்றசை, (௧௧) 

அறல் 

22. நல்லொழுக் கத்தை கணிவிரித் துரைத்தலு 
நல்லொழுக் கமுள ரர் நன்மை யெய்தலுக் 
தீயொழுக் கத்தின் ீமையைச் செப்பலுக் 
தியொழுக் கமுளார் தீதும் றழிதலுந் 
Surges தீமையைச் இறப்பிக் அரைப்பினுஞ் 
செம்மையோ ரதனைச் Fors Boor wrt sy 
மரியகாற் பொருளினு எறத்தின் பாலவரம். 

BOOT OLD ஒழுக்கத்தை - ஈல்ல ஒழுக்கத்தை, ஈனி 
விரித்து உரைத்தலும் - மிசூதியும் விரிவாக எடுத்துக்காட்
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உம், உன்மை ஓமுக்கம் உளார்-நல்ல ஓமுக்கத்தினை- 
யுடையவர், சன்மை எய்தலும் - ஈன்மையினை இதியில் 
அடைதலும், திமை ஒழுக்கத்தின் தீமையை செப்பலும் - 
தீய ஒழுக்கத்தினுடைய கேட்டினைக் கூறலும், இமை ஒழுக் 
கம் உளார் தீது உற்று அழிதலும் - தீய ஒழுக்கத் தினை 
யுடையார் கேட்டினை யடைந்து அழிர்தொழிதலும், இயர் 

ணட தம் தீமையை நெப்பித்து உரைப்பினுஞ் செம்மையோர் 
் அதனை னெந்து உசையாடலும் - தியோர் தம தயசெயல் 

களையெடுத்துச் . சிறப்பாக வுரைத்தவிடத்தும் ஈல்லகுண 
முடையோர் அச்சொற்செயல்களுக்காக வெருண்டு தெழித் 
தலும், அரிய நான்ரு பொருளினுள் - அருமையா நால் 
வகைப் பொருளில், அறத்தின் பாலவாம் - அறத்தின் பருதி 

- யனவாம். 

குறிப்பு:--நாமகள் இலம்பின் இரண்டாம் பரலாயெ. 
கலாவதியின்கண், சத்தியப்பிரியன் முதலியோர் தம்சல்லொ 
முக்கத்தினை ஈனிவிரித்துரை த்ததையும், விகடவசரன் இதொ 
OSD ஈல்லறிவுச்சுடர் கொளுத்துவதையும் உய்த்து 
ணர்க. நாமகன் இலம்பின் மூதற்பரலாகிய ருபாவதியிற் 
சற்குணவழுதி முதலிய ஈல்லொழுக்கமுளார் இதியில் 
கன்மையடைச்ததைக்காண்க. கலாவதியிற் சுகசரீரலுக்குக் 
கலாவதியை மணஞ்செய்து கொடுப்பதைப்பற்றி மநோ 
மேரூிதி ஆசாய்வு ரி, அவள் 

8மின்னனை யாளையிவ் விணனுக் களித்தல் 
பொன்னெழின் .மானைப் புலியின் வாயினு 
மருமையாய் வளர்ந்த வொருபெருள் சளியைப் 
பூனையின் வாயினும் தானே பிடித்துத் 
இணிப்பது போன்மென வெணப்படு மன்றோ?” 

ஏன்று அத்தியொழுக்கத்தின் தமையினை யெடுத்துக் கூறிய 
தறிக. இன்னும் அர்நூலின்கண் மரோமோடனி சகச 
ஏன் முதலிய தீயர் திதுற்றமிதலையோர்ந்துணர்க. மூன்ரும் 
பசரலாகஇய சரசாங்கியின்கண் அழகாநந்தலுந் துன்மதியும் 
வார்த்தையாடுல்கால், தீயனாயெ துன்மதி உமது pai
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நேசமனையாட்டியையும் மயக்கும்படி பேச வல்லவனென் நறி 

யீரோ?'” என்று தன்திீமையைச் சிறப்பித்துசைத்தபோழ்து 
அழுகாநந்தன் னேற்துரையாடலையு முய்த்துணர்க,. (௧௨) 

போநன் 

95. அரச of Guy மங்கத்தி னியல்பு 
முரைசெயி னவையே பொருட்பகு. தியவாம். 

அசசன் நீதியும் அங்கத்தின் இயல்பும் உரை செயின் - 
அரசனது செங்கோன் முறையையும் இராஜாங்கத்தின் தன் 
மையிணையும் எடுத்துக்கூறின், அவையே பொற் பகுதிய 
ஆம் - அவை பொருளென்ளும் பிரிவின்பாற் பவனவாம். 

குறிப்பு:--கலாவதி சாடகத்திற் சுகேசன் முதலிய மன் 

னர்தம் உதியையும் மேதாநிதி முதலிய அமைச்சர்தம் மியல் 

மனையும் எடுத்துக்கூறுதல் பொருட்பகுதியவாமாறுணர்க, 

(க) 
இன்பம் ் 

24, கைக்கே யன்பி ளனைக்தினே பெருக்திணை 
- மெய்ப்படக் இளந்த வின்ப மாகும். 

கைக்இளை - ஒருதலைக்காமம், அன்பின் ஐந்தினை. ய் 
அன்புடைக் காமம், பெருக் இணை - பொருந்தாக் காமம்; 

(என்னுமிவை) மெப் பட கிளந்த இன்பம் ஆகும் - உண் 
மை பொருந்தக் கூறிய இன்பத்தின் பகுதியவாம். 

குறிப்பு:--கைக்களை: *கையென்பது கிறுமை; கி 
யென்பது உறவு; ஆகலின், சிறுமையுறவென்பது கைக்களை 

யென்னும் பெயர்த்தாயிற்று, கைக்குடை, eae 

கையரிவாள் எனவழக்கிடத ஞ் சிறுமைபற்றி வருதல் 
காண்க. அஃதென் னையெனின், ஒருதலைக் காமமென்னப் 
பட்டுத் தலைமகன் கூற்முய் நிகழ்தலினானென்க” . என்று! 
தஞ்சவாணன்கோவை யுரையாசிரியராகிய சோக்கப்பகாவ 
லர் கூறுவர். எனிலும் இலக்கண விளக்கநூலார் பின்வரு 
மாறு கூறுவதையுற்று கோக்குக. கைக்குடை, கையேடு,
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கைவாய்க்கால் எனப் பெருமை யில்லா தனவற்றை வழங்கு 
பவாகலிற் கையென்பது சிறுமைபற்றி வர்ததோர் இடைச் 
சொல்லென் றங் கிளையென்பது உறவென்றும் பொருள் 
கொண்டு, கைக்கே யென்பதற்குப் பெருமையில்லாத தலை 
மக்கள் சேமையென்று பொருள்கூறுவாருமாளர். அற்ற 
ன்று, மேற்கைக்ளெ யொருதலைக்காமமென்பதற்கு இயைய 

அதற்குயாம் ஒருமருங்குபற்றிய கேண்மையென்றே பொ 
ருள்கூறுதும்,” இச்சூத்தாரத்திற்கு, 

கைக்களே யைந் இணை பெருச் திணை (pen Guu, 
ஒருதலைக் காமமும் அன்புடைக் காமமும், 
பாருர்தாக் காமமும் பொருகந்துத அடையு” 

(இலக். விள, 377) 
என்னும் இலக்கணவிளக்கச் சூத்திரத்இற் ணொங்கப் பொரு 
ஞசைத்தாம். ஐக் இணையைக் 

(ருறிஞ்சி பாலை முல்லை மருத 
நெய்த ல் இணைக் கெய் Bu பெயரே” 

(இலக். விள. 879), 

என்னுஞ் சூத்திரத்தானறிக. மேற்கூறிய கைக்கொ ஆண் 
பாற் கைக்களை, பெண்பாற் கைக்களை யென இருவகைப் 
படும், பெருக் இணை: எல்லாவற்றினும் டெரிதாகிய இணை 
யாகலிற் பெருர் தஇணையாயிற்று, என்னை? எண்வகை மணத் 
னுள்ளும் கைக்களே முதல் ஆறு இனையும் நான்கு மணம் 
பெறத் தான் ஒன்றுமே சான்கு மணம் பெற்று ஈடத்தலா 
னென்சக. எண்வசை மணம் யாவெனிற் கூறுதும். அவை 
பிராமம், பிராசாபத்இயம், ஆரிடம், தெய்வம், காந்தரு' 
வம், ஆசுரம், இராக்கதம், பைசாசம் என்பனவாம், இவற் 
ள் அசுரம் இ.ராக்கதம் பைசாசம் என்னும் இம்ஞான் 

௮ம் கைக்ளையின்பாற்படும் ; காந்தருவ மொன்றே யைற் 
இணையின் பாலதாம்; ஏனைய கான்றாம் பெருக் திணையாகும். 
இம்மணங்களி னிலக்கணங்களைத் தொல்காப்பியம் இலக் 
கணவிளக்க முதலிய நூல்களிற் பாக்கக் காண்க, இனிக் 
கைக்களை பெருர்திணையி னியல்பினை இலக்கண விளக்கம்
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589, 590-அஞ் சூத்திரங்களானும், தொல்காப்பியம் அகத் 

இணையியல் 50-57-அஞ் சூத்திரங்களானுமறிக. இனி யிவை 

யிற்றினுக் லெக்பெங் காட்வொம். நாமகள் சிலம்பின் கான் 

காம்பரலாஇய சுகுண சுகேசர் என்னும் நாடகத்தின்கண், மல் 

லிகை காதலின் தியிருக்தும் சுகேசன் அவள்மாட்டுக் காதல் 

கொண்டது அண்பாற் கைக்ளெயின்பாற்படும். ரூபாவதி 

காடகத்துள் ரூபாவதியும் சுந்கராஈந்தனுங்கொண்ட மன 

மொத்த காதல் அன்பினைர் இணைக் குதாரணமாம். கலாவதி 

யிற் தொரர்கனுங் கலாவதியுங்கொண்ட காதலும் அற்றே. 

நாமகள் லெம்பின் எழாம்பரலாகய சூர்ப்பணகை யென்னும் 

பிரகசன த்துட் சூர்ப்பணகை இராமபிரான்மேற் கொண்ட 

காதல் பெருர்தணையின்பாற்படும். (௧௪) 

25. உளக்தோ டுளஞ்சென் றொன்னுங் காதலு 

மைக்தணை யவற்று ளடங்குமா ராய்க்திடின். 

உளத்தோடு உளம் சென்று ஒன்றும் காதலும் - மனத் 

தோடு மனம் ஒன்றுபட்டு கிற்குங்கா தலும், ராய்க்திடின் - 

ஆராய்ந்து பார்க்கின், ஜர் இணை அவற்றுள் அடங்கும்-௮ன் 

புடைக் காமத்தின்பாற்படும். 

குறிப்பு: --கந்தருவ மணத்தின் பாற்படாமாதலின் இன் 

னணன் கூறினார். இதனை வேறு பிரித்தோ தியது இதுவே 

மிக்க சிறப்புடைத்தெனக் கூறுதற்குப்போலும். (௧௫) 

வீடு 

26. ஊழ்வலி யுரைத்தலு முத்தம பத்தியும் 

வீட்டின் பகுதிய விளம்புங் காலே. 

. ஊழ்வலி உரைத்தலும் - விதியின் வலியினை யெடுத்துக் 

டறதலும், உத்தம பத்தியும் - கடவுவிடத்து மேலான 

அன்பு காட்டுதலும், விளம்புங்கால் - கூறுமிடத்து, வீட்டின் 

பகுதிய - வீட்டின் பகுதியனவாய் நிற்கும். 

குறிப்பு:-ஊழ்: முறை; ஈண்டு ஈல்வினை தீவினைப் பயன்கள் 

முறைப்படி வரும் விதியினை யுணர்த்இ கின்றது; பண்பாகு
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பெயர். சாமகள் சிலம்பு ஐந்தாம்பாலாகய தசாதன் தவற்றின் 
இறுதியில் தசாதன் ஊம்வலியிளை யெடுத்துரைத்தலும் 
ஈசன் மாட்டெ பத்தியினைத் தெரித்தலும், சரோசனன் கடவு 
ளைத் அதித்தலும் இவ்வீட்டின் பகுஇக் லெக்யெமாம், (௧௬) 
21. ஊழ்வலி யுரைத்த லொவ்வார் இலரே. 

சிலர்--, ஊழ்வலி உசைத்தல் ஒவவார் - விதிவலியை 
யெடுத்துக் கூறுதலை விட்டின் பருதியாய்க் கொள்ளமாட் 
டார்கள். 

குறிப்பு:-.-இனிச் இலர் ஊழ்வலியுரைத்தலையே நேரி 
தென்று ஒப்புக்கொள்ளார் என்றுங் கூறுப, இனி இதன் 
கண் ஆசிரியர்தம் மெய்க்கொள்கை யின்னதென்பது அன் 
னார் செய்துள பாவலர் விருந்தில் எட்டாவதாகப பட்டினக் 
காட்சியிஞற் புலனாம். ஆண்டுக் கண்ணெர்க. (wor) 

வதப்பு 

26. உற்றகாற் பொருள மொன்பான் சுவையும் 
பெற்ற சாடகம் பிராமணர் வகுப்பே. 
உற்ற நான்கு பொருளும் - மேற் கூறலுற்ற நான்கு 

பொருளும், ஒன்பான் சுவையும் - ஒன்பது சுவைகளும், 
பெற்ற சாடகம்--, பிராமணர் வகுப்பு - அர்தணர் வகுப்பு 
தாடகமாம், 

குறிப்பு:--ஏகாரம் ஈற்றசை. அறம் பொருள் இன்பம் 
வீடு என்னு நாற்பொருளும் ஆன்மாக்கட்கு உறுத பயப்பப் 
 பொருர்தினவாதலின் உற்ற என்னும் அடைமொழி 
கொடுத்தோதினா ரென்றலுமாம். ஒன்பான் சுவையினையும் 

ன்னர்க் கூறியுள் சுவை வகையில் காண்க, உதாரணவ் 
கலாவதி நாடகம். ் (௧௮) 
29. அறம்பொரு ஸின்ப மடைவினிம் காட்டி தீ 

யிழிப்புச் சமகிலை பிவையொழி சுவைத்தா i 
யறையப் படுவதரசர் வகுப்பாம். சீ 
அறம் பொருள் இன்பம் அடைவினில் காட்டி - (காற் 

பொருளிலும் வீ நீக்பெ) அறம் பொருள் இன்பம்! என்
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னும் மூன்றையுமே முறைப்படி தெரித்து, இழிப்பு சமகிலை 

இவை ஒழி சுவைத்தாய் - இழிப்புச்சுவையும் சமநிலைச் 

சுவையுமின் றி ஏனைய சுவைகளை யுடையதாய், அறையப்படு 

வது - கூறப்படும் சாடகம், அரசர் வகுப்பாம் - க்ஷத்திரியர் 

வகுப்பு சாடகமாம். 

குறிப்பு:--அறம் பொருள் இன்பமென்னு மூவகைப் 

பொருளினையேபெற்று, உவகை, பெருமிதம், ஈகை, வெருளி 

வியப்பு, அவலம், ௮ச்௪ம் என்னும் எழுவகைச் சுவையினை 

யுமே யுடையதாயியல காடகம் அரசர் வகுப்பாம். நாமகள் 

சிலம்பின் கான்காம் பரலாயெ சுகுண சுகேசர் என்னலும் 

நாடகம் இவ்வகைக் குதாரணமாம். (௧௯) 

50. சமகிலை யொழி௬வை யமைவர மேவி 

யறம்பொரு ளிவற்றைத் திறம்பெற வுரைப்பது 

வணிகர் வகுப்பென வழங்க லாகும். 

சமநிலை ஒழிகவை - சமநிலை யொழிர்த ஏனைய எண்வ 

கைச் சுவைகளும், அமைவரமேவி - mora Gunde By 

அறம் பொருள் இவற்றை - அறமும் பொருளுமாகிய 

இரண்டு பொருள்களையே, திறம்பெற உரைப்ப - இனிது 

வெளிப்பட்டுத் தோன்றுமாறு கூறும் நாடகம், வணிகர் 

வகுப்பு என வழங்கல் ஆரும் - வணிகர் வகுப்பினைச் சார்ச்த 

நாடகம் என்று கூறுதற்குரியது. 

குறிப்பு: --வைசய ஜாதி காடகமென்று கூறப்பமிவது 

மிதுவே. இதற்காம் இனி வரும் வேளாண் வகுப்பிற்கும் 

நாடகங்கள் வற்துழிக் காண்க. (௨௦) 

81. பெருமிதஞ் சமகிலை பேணா தாட 
மேலற முரைப்பது வேளாண் வகுப்பாம். 

பெருமிதம் சமகிலை பேணாதா௫-பெருபிதச் சுவையிளை 

யும் சமநிலைச் சுவையினையுங் கொள்ளாததாக), மேல் அறம் 

உரைப்பது - மேலான அறப்பொருளையே யெடுத்துக் கூறு 

வது, வேளாண் வகுப்பாம் - வேளாளர் வகுப்பு காடகமாம்.
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குறிப்பு: — Ga Br ஜாதி சாடகம் என்று கூறப்பவெது 

மிதுவே. (௨௧) 

(௩) சந்தி 
98. இடைப்பொரு @5 Gor யெடுத்த சதையின் 

றலைப்பொருள் சரர்த்து தழைத்து முதிர்வது 
நாட்டியக் கட்டுரைச் சக்தியா மதுதான் 

மூகமே பிரதி முகமே கருப்பம் 
விகாவு துப்த்தலோ டைவகை யாகும். 

எடுத்த கதையின் நாடகத்திற்காக ஆரியன் எடுத்த 
கதையினுடைய. இடை பொருள் i @_ Bony - இடையில் 
நிகழ்த்த பொருள்களுஉன்றி ௪ தலை பொருள் சார்ந்து - இம் 
பத்திற் சம்பவித்த விடயவ்கள் பொருச்தி)) தழைத்து. 
(pBirargi ~ வளர்ந்து மூதிர்ச்சி பெறுவது நாட்டியம் கட் 
டூளை சந்தி ௮ம் (சாட்டியக் கட்டிசையாஇய் சந்இியென்று 
ஜொல்லு. | அது தான் -னுச்சக்தியும், முகமே பிரத 

மூகமே கருப்பம் விளைவு அய்த்தலோடு ஜந்து வகை ஆரும் - 
மூகம், Gr Bupa, கருப்பம், விளைவு, அய்த்தல் என்று ஐவ 
கைப்பட்டதாகும், 

குறிப்பு:-.-௪காரம் எண்ணுப் பொருள. ‘Bena ஐந்து 

சச்இயும் நாடகக் கட்ரை' யென்று சிலப்பதிகாரம் அரக் 
கேற்று காதையுசையின்கண் அடியார்க்கு நல்லார் கூறுதல்யு 

தேற்று Garage. இவை யாவற்றினுக்கும் அங்கர்தோறு 

மொருசச்தியைப் பெற்ற ஐ ஐயங்க காடகங்களினின்்று முதா 
£ண மெடுத்துக் கூறுதல் எளிதாமாதலின் அதைவிடுத்து 
ஏழங்க காடகமாகிய கலாவதியினின் அமே யுதாரண ௦ மெடுத் 

அக் கூறுவாம். அவற்றை வருஞ் சூத்திரங்களிற் காண்க, 

இனி வரசோழிய வரையாசிரியர் பேருந்தேவனார் 4௪ச்இயா 
வறு ae Bites டவலை சஷ்டி விரண்டு வகைப்படும். 
அவத்றிற் சந்தி யைந்து வகைப்படும். ௮வை முகமும், பயிர் 
மூகழும், கர்ப்பமுகழும், வைரிமுகமும், நிருவாணமுமென 
விவை. சக இபன்கமா வன ௮/ ௮பத்து நான்கு. அவற்றுள்
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உவகேபம், பரிகரம், பரிநியாசம், விலோவணம், யுக்தி,” 
அதல சமாதானம், வெதானம், பரிபாவனை, உச்சம், 
உற்பேதம், காணபேத மென முகத்தி லங்கம் பன்னிச ண்டு, 
விலாசம், பரிசர்ப்பம், விதூதம், சமம், நாபம், ஈமதூ தி, 
பிரகமம், நிரோதம்,, பரியுபாசனம், வச்சிரம் ம், புட்பம், உப 
நியாசம், வருண சங்கார மிவை பயிர்முகத்தி லஈ்கம் பதின் 
மூன்று. அபூதாசணம், மார்க்கம், உருவம், உதாயிருதி, 
Grow, sabrab, ௮அமானம், தோடகம், Yj Brine, 
உதேகம், சம்பிரமம், ஆகேவமெனப் பன்னிரண்டும் கர்ப்ப 
முகத்தின் பேகம். அபவாதம், சம்பேடம், வித்தாவம், 
இரவம், சத்தி, துதி, பிரசங்கம், சலனம், விவசாயம், 
ி/சோதனம், பிரரோசனம், விசலனம், ௮ ஆதானம் இவை 

ப.தின்மூன்றும் வைரிமுகத்தின் அங்கங்கள். சந்தி, விரோ 
தம், செதனம், நிண்ணயம், பரிபாடணம், பிரசாதம், ஆளக் 
கும், சமயம், இருதி, ஆபாடணம், உபகூகனம், பிரசத்இ, 
பிரசனம், சங்காரம் இவைப இனான்கும் நிருவாணமுக்இ இன் 
அங்கங்கள்'' என்று கூறியிரு த தலையுவ் காண்க. (௨௨) 

ழகம் 

95. எடுத்துரை கதைதா னினிமையிற் ரொடங்டு 
யுழவினாற் சமைந்த பூழியு ஸிடுவிதை 
முளாத்துத் தோன்றுதல் போல்வது முகமே. 

எடுத்து உளை கதை தான் - நாடகத்்தின்சண் எட த்தும் 
Ceedicttien os கதையானது, இனிமையில் தொடங்கி ~ 

செவ்விதாகத் தொடக்கப்பட்டு, உழவினால் சமைந்த குழியுள் 
இடு விதை - உழவு காரணமாக உண்டான குழை சேற்றுள் 
இடப்பட்ட ஒரு விதை, முளைத்து தோன்றுதல் போல்வது 
முகம் - முளைத்து வெளிப்படுதல் பனக முகம் என்னு 
சொல்லப்படும், 

குறிப்பு:--எகாரம் ஈற்றசை. பின்னர் வளர்ந்து ௧இரா 
இய பெரும்பயனனிக்கும் மூளையானது திடிரென் று! உழவு 
தொழி லீயன்ற நிலர்தின்கண் நட்பமாய்க் காணப்படு ல்
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போல, காடகத்திற் ன்னர் கடக்கும் விடயங்கள் யாவற்றி 
னுக்கும் உற்பத்தித்தானமா யுண்டாகி நட்பமாய்க் காணப் 
பமிம் சம்பவமே இம்முகமாம். இன்னணம் உமவினின்றும் 
போக்த உபமான முகத்தான் இவ்வைச்து சர்தியையும் விள 
க்கவேண்டிய தென்னையெனிற் குற்றமற்றதாய்ப் பெரும் 
பயன் றருவதாய் நிற்கும் தொழில் அதுவேயா தலி னென்க. 
இது பத்றியன்றே, 

“உழுதுண்டு வாம்வாசே வாழ்வார்மற் றெல்லார் 
தொழுதுண்டு பின்செல் பவர்” இழுது 

என்னார் திருவள்ளுவனாரும். கலாவதி சாடகம் இரண்டா 
மங்கம் மூன்ராங்களத்துள், வயர் சச்சோலையின்கட் சிதொரந்த 
னுள் கலாவதியுஞ் ௪ம் இக்குமாறு நேர்ந்ததே பின்வரும் விஷ 
யங்கள் யாவற்றினுக்கும் முளேபோல் நின்னு இிகழ்ச்றமை 
யின் முகமாதல் உய்ததுணர்க. (முகமாவது உமுப்புப்புத் 
தீனின்று முளைத்தாற்போலக் கூத்தின் முகத்தினுள்ளே 
பொருடோன்றுவது”” என்ற வீரசோழிய வரையாசிரியர் 
பேருந்தேவனார் கூற்றையு மீண்டுய்த்துணர்க. இம்முகம் 
பன்னிரு பகுதியினை யபுடையதென்று கூறுவர் வட தாலார். 
* முகத்தின் வகை 12: அவை உவக்கஷேபம் பரிகசம் முதலி 
யனவாம். இப்பாகுபாட்டாற் பெரும்பய ஸின்ருதலின் 
காடகவியலாசிரியர் கூறிற்றிலர் போலும், (௨௩) 

பீரதிழகம் 

94. முகாக்சன் முதலா விலையும் பெற்று 
நாற்றென கிற்பது பிரதி முகமே. 

முளைத்தல் முதலா - மூளைதோன்றியது முதல், இலை 
யும் பெற்று - இலைகளுர் தழையப்பெற்று, நாற்று என நிற் 
பது - காற்று என்று சொல்லும்படி இகழ்வது, பிர திமுகம் - 
பிரதிமுகமாம். 
  

* முகத்தின் வகை.12, உவக்ஷபம், பறிகரம், பறிச்யாஸம், 
விலோபகம், யுக்தி, ப்ராப்தி, ஸமாதாசம், விதாசம், பரிபாவகம், 
உத்பேதம், கரணம், பேதம் என்பனவாம்.
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குறிப்பு:--ஏகாரம் - ஈற்றசை, முளைத்த பிறகு இலைகள் 
பெற்றுத் தழைத்துத் தோன்றச் தன்மைபோல, மூகமாகக் 
தோன்நிய விடயம் முதிர்வது செதிமுகமாம், மூளைகளுடன் 
களைகளிருப்பினும் இச்சமபத்இற் கட்புலலுக்குப் புலப்படா 
வாதலின் அவையிற்றினை யிண்டுக் ருறிப்பித்திலர். கலாவதி 
BTL EID மூன்றா மங்கழுதல் நான்காமங்கம் முூதற்களமள 
வும் சிதாநற்தன் கலாவதி யிவர்தன் காகல் Op Ei sab, 
இதற்கு இடையூறாம் களைகளாகய சுகச£ீசன், மகோமேோ 
இனி, குலார்தகன் முதலியவர்கள் இருந்தும் இடையூறுகள் 
உண்டாகா திருக்குர் தன்மையினையும் அறிக. இது பிரத 
மூகமாம். வடநூலார் இதன்கட் பன்னிரண்டு உட்பிரிவ 
கள் கூறுவர், &௮வை விலாசம் முதலியனவாம். இதனைப் 
பயிர்முகம் என்றுரைத்தலுமொன்று. பயிர்முகமாவது 
முளைத்த வங்கா Cora மூத்தாற்போலத் தலைமக்கள் 
சொன்ன பொருளைப் பொலியுமாத்றால் விரிவாற் சொல் 
வது” என்று வீரசோழிய வுரையாசிரியர் பேருந்தேவனார் கூதி 
யிருத்தலையு மூணர்க. (௨௪) 

கரப்பாம் 

9௦. நாற்று முதலாகச் கருவு PBT6 SNPS 
சபல செழியக் கட்டவை யொழிதலும் 
பொருணனி பொதிந்து கிற்பது போல்வது 
கருப்ப மென்னக் கழறினர் பெரியோர். 
நாற்று முதலா - நாற்ருக நின்றது முதல், கருவு முஇர்ம் 

துழி - பிள் மூதிர்ந்தவிடத்து, களை பல செறிய - (பக்கங்க 
ளிற்) களையும் பலவாஇ முஇர்ச்து அடர, கட்டு - களையப் 
பெற்று, அவை ஓழிதலும் - அவை நீங்கலும், பொருள் 
ஈனி பொதிக்து நிற்பது போல்வது-உள்ளீடு BOT PE ONT L1G ZF 
நிற்பதனை யொப்ப.து, பெரியோர், கருப்பம் என்ன கப 
னர் - கருப்பசர் இியாமென்று கூறினர். 

    

  
      

*பிரதிமுகச்இன் வகை 12: விலாஸம், பரிஸர்ப்பம், விதம், 
தாபசம், கர்மம், (சர்மத்யு இ), ப்கமகம், விரோதம், பர்யுபாஸ5ம், 

பம், வஜ்ரம், உபக்யாஸம், வர்ண ஸம்ஹாரம் என்பனவாம். 2 ச ஹ்
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குறிப்பு:--பயிரிலுக்கு விரோதமாகக் களைகள் தோன் 

தலும் அவைகள் களையப்பட்டொழிதலும் உள்ளீடு ஈன் 

முகப் பொருந்துதலும் போல, விடயம் மேதிர்ர்அழி இடை 
யூறுகள் வெளிப்பட்டுத் தோன்றுதலும் அவைகள் ஒழித 

௮ம் அதன் பின்னர் விடயத்தினின்றும் பயன் சுறிது 
தோன்றலுமே கருப்பமாம், இதன்கட் ஃபஇன்மூன்று உட் 
பிரிவுகள் உள என்று கூறுவர் வட நூலார். இவையிற்றாற் 

பெரும்பய னின்னாதலின் ஆசிரியர் கூறாது மேற்சென்ளுர். 
கருப்பமாவது களத்திற் கருவுதாண்டோக்கிக் குடைபேர 
யெவாறுபோல நலந்தரும் பொருளைத் தஇாளச் சொல்லுவது” 

என்ற வீரசோழியவுரையாசிரியர் பேருந்தேவனார் கூற்றையு 
Kars காண்க. கலாவதிராடகத்துள் சான்காமங்கம் இரண் 
டாங்கள முதல் அஆருமங்கம் இரண்டாங்களம் அளவும் இக் 

கருப்ப சந்தியைக்காணலாம். குலார்தகன் சிதாரந்தன் உடை 
தரித்துச் சென்றதும், சுகசரீரன் ஈட்டியெடுத்துச் ஈதாநந்த 
னைக்கொல்ல வெளிப்போர்ததும் மகோமோ௫னி சன்னியாசி 
வேடம் பூண்டு சதொரந்தற்கு மயக்கு மருந்தைக் கொடுத்தலு 

மாதிய களையனைய இடையூறுகள் சம்பவிக்கின்றன. அவை 

ஒன்றன்பி னொன்ளுய்க் களையுண்டு£பாகச் சிதாநந்தன் ஒரு, 
விதத் தங்குமின்றி யொளிர்தல் பொருணனிபொ தந்து நித் 
பது போலுமாம். இனிமேற் செல்வாம், (௨௫ 

விளைவு 

96. முற்றி கின்ற கதிர்தாரண் டிடுதலு 
மிலங்குங் கதிர்கறி விலங்கு கடிச்தபின் 
காய்த்துத் காழ்வது போல்வது விளைவு. 

மற்றி நின்ற கஇர் தரண்டிடுதலும் - முதிர்க்து நின்ற 
கதிர்கள் செவ்விதாகவளர்நீது மிளிர் தலும், இலங்கும் கதர்- 

பிரகா௫க்கன்ற கதிர்களை, கறி விலங்கு - கடிக்குர் தன்மை 
யனவான மிருகங்களை, கடிர்தபின் - ஒட்டித் துரத்தியபிறகு, 
  

&  கநப்பத்தின் வகை 18:--அபூதாஹரணம், மார்க்கம், 
ரூபம், உதாஹாணம், பரமம், ஸங்கீரஹம், அநுமாசம், ப்ரார்தீதசா, 

அஷிப்தி, த்ரோடகம், ௮இபலம், உத்வேகம், வித்ரவம் என்பனவாம்.
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காய்த்து தாழ்வது போல்வது விளைவு - கதிர்கள் ஈன்ரப்ப் 
பழுத்துத் தலைசாய்வது போல்வது விளைவாகும், 

குறிப்பு:--இ தனை விமரிசம் என்று கூறுவர் வட தாலார். 
கதிர் பழுத்துத் தலைசாயும் அமயத்தூ விலங்குகள் வரு 
மாதலின் அவைகளைத் தடித்தலும், கதிர்கள் அறுக்கும் பரு 
வத்தை யடைந்து நிற்றலும் போலக், கலாவதி சிதாநந்தர்கட் 
குட் காதல் முதிர்ந்து பபக்ருவமடைந்ததும், இருவரும் ஒரு 
வரை யொருவர் இறர்தனசென மருண்டு உயிர் துறப்பத் இர் 
மானித்ததும், பிறகு இவ்வெதிர்பாராத அன்பறாம் நீங்க 
அவர்கள் மகிழ்கிறக்து நின்றதும், மகோமோடனி ஓடிப் 
போதலும், அவர்களுடைய காதல் தூதிர்க்ததை யாவரு மறி 
தம் இவ்விளைவெனுஞ் சர்இயின் பாலவாம். இதன்கட் 
ஃபஇன்ான்று பாருபாடிகள்உளவென்ன வட தாலார் கூறுப. 
விமரிசமாவது தோடு விரித்துக் கதிர்போச்தாற் போலவு 
மேயது வளைத்தாற்போலவு நாடகப்பொருள் ஈன்குவிளிக்கப் 
பயன்படிவது. விமரிசமெனினும் வைரிமுகமெனினு மொக் 
கும்” என்ற வீரசோழியவுரையாசிரியர் பேருந்தேவனார் கூற் 
றையு முய்த்துணர்க. (௨௬) 

துய்த்தல் 
57. காய்த்த கதிரினை யறுத்து ஈற்பொலி 

செய்து கொண்டுபேர யுண்டு ம௫ழ்வது 
போல்வது துய்த்தல் புகலுங் சாலே. 
காய்த்த கதிரினை அறுத்து-முற்றிய கஇர்களை யறுத்து, 

சன்மை பொலி செய்து - நல்ல கெற்குவைகள் செய்து, 
கொண்டு போய் - களத்தினின்றும் வீட்டிற்குக் கொண்டு 
போய், உண்டு மகிழ்வது போல்வது-தாழும் தம்மினத்தாரும் 
அனுபவித்து மஇழ்ச்படைவ துபோல விளங்குவது, புகலுவ் 
கால் - எடுத்துச் சொல்லுமிடத்து, அய்த்தல் - அய்த்தல் என் 
ஞ் சர்இயாம். 
        

% விமரிசத்தின் வகை 18: அபவாதம், ஸம்பேடம், வ்யவ 
ஸாயம், தரவம், தயு.தி, சக், ப்ரஷங்கம், கேதம், ப்ரதிச்சேசம், 
விசோதகம், ப்ரரோசகம், ஆதாரம், OUT FBO என்பனவாம்.
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குறிப்பு:-இச்சச்தியின நிருவகணம் என்பர் வடநூ 
லார். “கிருவாணமாவது விளைற் த போகம் விதிவரையா லறுத் 

அப் படுத்னுவைத்துத் அகளுங்களைர் து கொண்டுண்டு மூழ்கச் 
தாற்போலக் கொள்வது” என்ற வீரசோழிய வுரையாசிரியர் 

பெருந்தேவனார் கூற்றையுமறிக. இவ்வுவமானத்தாற் போ 
தரும் உவமேயத்்தனை யால் கூரூமலே பாவருமுணர்வற்பார் 
எளிதாதலின். சிதாகந்தன் அண்னன் மணகர்ததும், சோழ 
பாண்டிய மன்னர்கள் மனமூழ்ச்ததும், . Serena சோழ 
பாண்டிய காகெட்கு Qe pares மகுடம்புனைந்தது மாதிய 
வை ஆுய்த்தல் என்னுஞ் சந்இக் லெக்கெமாம். இது ஃபதி 
னான்கு வகைத்தென்ப வட நூலார். (௨௭) 

(௪) சுவை 

38. கால வரையறைக் கட்படா தாஇத் 
தானே விளங்குக தன்மைத் STB 
யுள்ள மலர்ச்சியி னுற்றெழுஞ் சுவையே 
யநுதா பத்தினஃ தறிய லாகுமற் 
OS DEAT போல்வது வியப்பென மொழிப 
மூக்தை நூலின் முறையுணர்ச் தோசே, 

காலம் வசையறைக்கண் படாதாக - இவ்விக்காலங்களி 
லின்னின்ன சுவை நிகழுமென்னும் வரையறையின்கண் 
அகப்படாததாக (பிறர்தூண்டலின்றி இயற்கையிலேயே 
ஒருவனுக்குண்டாகும் இயல்பினையுடையதாய்), உள்ளம் 
மலர்ச்சியின் - மனத்தினுண்டாகும் அளர்ச்சியினால், உற்று 

சுவை எழும் - பொருக்தச் சுவை யுண்டாகும் ; அஃது - 
அச்சுவை, ௮அகதாபத்தின் அறியல் ஆகும் - பிறர்மனத்தின் 
கண் உடனெழு முணர்ச்சியால் வெளிப்படும்; அதற்கு 
உயிர் போல்வது - அச்சுவையினுக்கு உயிர்போன்றது, விய 
ப்பு என மொழிப - வியப்பு என்று கூறுவார்கள், (யாரெ 
  

#4 நிர்வகணத்தின் வகை 14:--ஸகத்தி, விபோதம், ST SBD, 
நிர்ணயம், பரிபாஷணம், க்ருதி, ப்ரஸாதம், YEE SO, ஸமயம், 
LUG ANEW, பாஷணம், பூர்வ வாக்யம், கால்யஸம்ஹாரம், 

ப்ரசஸ்தி.
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னின்) முந்தை நாலின் முறை உணர்ந்தோர் - முதன்மையா 
இய _நால்களை வாலாத்றுமுறையினுணர்த்த அறிஞர்கள். 

குறிப்பு:--ஏகாசம்-ஈற்றசை. இச்சூத்தாத்தானே வியப் 
பினடியாகச் சுவையெழு மென்பதூஉம் அஅதாபத்தான் 

அது வெளிப்படு மென்பதூஉம் பெற்டும். அதுதாபம்: 

Sympathy. dwn: 370061. சுவையெனிலுக் குறிப்பெ 
னினு மொக்கும்; வடநூலார் ரஸமென்ப. இன்னணம் வியப் 
பும் அுதாபருல் கூடியவழியே சுவை நிகமுமென்பதை 

மூந்தை நாடக நூலாசிரியரும் இருவகை நிலத்தி னியல்வ;ு 
சுவையே” யென்றுகூறினார். ஆசிரியர் ஈச்சினார்க்கினியருக் 
தோல்காப்பிய மெய்ப்பாட்டியலின்கண், “இனி இருவகை கில 
னென்பன உய்ப்போன்செய்தது காண்போர்க்கு எய்அுத 
லன்னோ வெனின், ௬வையென்பது ஓப்பினாறாய பெயராக 
லான் வேம்பு சுவைத்தவன் ஆறிந்த கைப்பறிவினை காவு 
ணர்வினாற் பிறனுணரான், இவன் கைப்புச் சுவைத்தானெனக் 

கண்ணுணர்வினான் அறிவதன் றி; அதுபோல அச்சத்துக்கு 
ஏதுவாகிய ஒருபொருள் கண்டஞ்சி யோடிவருகன்ரு ஜனொ 
ரூவனை மற்றொருவன் கண்டவழி இவன் வள்ளெயிற்றரிமா 
முதலியன கண்டு அஞ்சினானென் றறிவதல்ல2, வள்ளெயிற் 
ஐரிமாவினைத் தான் காண்டல் வேண்டுவதன்று; தான்கண் 

டானாயின், அதுவுஞ்சுவையெனவேபடும். ஆகவே அஞ்டிலை 

னைக்கண்டு ஈகுதலுங் கருணைசெய்தலுங் கண்டோர்க்குப் 

பிறப்பதன்் றி அச்சம் பிறவாதாகலான் உய்ப்போன் செய் 

தது காண்போனுய்த்த அறிவின் பெற்றியாற் செல்லாதாக 

லின், இருவகை நிலமெனப் படுவன சுவைப் பொருளுஞ் 

சுவைத்தோனுமென இருகிலத்தும் நிகமுமென்பதே பொரு 

ளாதல் வேண்டும்'” என்று கூறியதையும் ஈண்டுய்த்துணர்க. 
இன்னும் வீரசோழிய வுரையாசிரியர் பெருந்தேவனாரும் இரத 
வசனஞ்் சுவையாம்; *ஈவைதீ ரொன்பஃ தாகு மூட்பொருள், 

சுவைவாய்க் ளெப்பது -வையென மொழிப” என்று கூதிய 

தையு மிந்ஙன் உணர்க. (௨௮) 

4



50 நாடகவியல் 

ஈவைவகை 

99. மனனிகழ் பெற்றி வெளியிற் ரோன்றுமா 
அயலுஞ் சுவையஃ துவகை பெருமிதம் 
ககைசமம் வெகுளி வியப்பிழிப் பவல 
மச்ச மென்மனா ராரியப் புலவோர். 

மனன் நிகழ் பெற்றி - மனத்தின்௧க ணுண்டாகுச் தன் 
மையாகிய உள்ள நிகழ்ச்) வெளியில் தோன்றுமாறு = 

வெளிப்பட்டுத் தோன்றும் வண்ணம், சுவை இயலும் - 
சுவை நடக்கும்; அஃது - அச்சுவை, உவகை, பெரு 
மிதம்--, ஈகை--, சமம் - சமநிலை, வெகுளி--, வியப்பு--, 
இழிப்பு--, அவலம்--, அச்சம், என்மனார் - என்னு கூறு 
வார்கள், அரியம் புலவோர் - வட.நூற் புலவர்கள். 

குறிப்பு: மனன்: மனம்; மொழியி௮திப் போலி, தமிழ் 

லார் சமநிலை யொழிந்த ன்று எண்வகைச் சுவைகளை 
யுமே யெடுத்துக்கொண்டிருப்ப இவ்வாஇரியர் வடநூலார் 
மதம்பற்றி யொன்பான் சுவைகூறவேண்டிய தென்னை 
யெனின், சாடகத்திற்கு ஒன்பான் சுவையும் வேண்டுமாதலி 
னென்க. இஃதே தோல்காப்பியனார்க்கும் இலக்கண விளக்க 
மூடையார்க்குங் கருத்தாத லறிக. சேயிற்றியனாரு மின்னண 
மே யொன்பான்சுவை கூறியிருக்கின் தனர். ப வரண 
னார் பெற்றித்தாஞ் சமநிலையினை யுலகவழக்குட் கூறவேண்டா 
வாதலின் ஏனையோர் ஓரீஇயினாசெனிலும், காடகத்தின்்கண் 
அதற்கும் . விகாரமுண்மையின் ஈண்டெடுத்தாளப்பட்ட 
தென்க. இதுபற்றி யன்றே வீரசோழிய வுரையாசிரியர் பெருக் ' 
தேவனாரும் இனிச் சுவையானது ருங்கார முதலாக 
வுடைய நாடகச் சுவை யொன்பது மெனக் கொள்க” என்று 
கூறியதூ௨ மென்க, “உவகை யென்பது காமமுதலிய மஉழ் 
ச் பெருமிதம் என்பது வீரம்; ஈகை யென்பது இரிப்பு; 
சமநிலை யென்பது சாந்தம்; வெகுளி யென்பது கோபம்; 
வியப்பு என்பது அதிசயம்; இழிப்பு என்பது இளிவால்; 
அவலம் என்பது அழுகை; அச்சம் என்பது பயம், இவற்



     

  

ட த் (தத் cs oye on 
நினை முறையே சிங்காரம், வீர அயம், சாந்தம்ிரெல்தி 
திரம், அற்புதம், குச்சை, Ger LIT COT LD OT SH GIT, ay 

நூலார். > 

உவகை” 

40. புலனே செல்வம் புணர்வுவி்ஷம்ட்டே 
யிளமை வனப்பிவை களனாக் காமுறுத 
தலைவனுக் கலைவியு கலப்பட் டின்புற 
அ௮வகைச் அவையென் ௮ுரைத்தன ருயர்க்தோர். 

புலனே = அறிவும், செல்வம் புணர்வு விளையாட்டே « 
செல்வமும் புணர்ச்சியும் விளையாட்டும், இளமை வனப்பு - 

இளமையும் அழகும், (தய), இவை களனு - இவை கார 
ணமாக, காழுறும் தலைவனும் தலைவியும் - அன்புடைக்காட 
முடைய தலைவனுந் தலைவியும், நலம் பட்டு இன்புறல் - 

ஈன்மை யடைந்து களித்தல், உவகை வை என்று... உயர்ந் 
தோர் உசைத்தனர் - மேலோர் கூறினார்கள். 

குற்ப்பு:--புலன்: கல்விப் பயனாயே அறிவுடைமை, 
செல்வம்: இன்ப.ுகர்ச்சிக்கு இன்றியமையாத் அணைக்கருவி 
யாயுள்ள பொருள்கள். புணர்வு: காமப்புணர்ச்சி முதலியன. 

விளையாட்டு: யாறுவ் குளனுவ் காவு மாடிப் பதியிகக்து வரு 
தன் முதலாயின. இளமை: இன்ப அகர்ச்சிக்குரிய செவ்வி 
வாய்ச்த மைந்துடையபருவம். வனப்பு: 1 ஏல்லாஈலனு மினி 
மையிற் கலந்து, கண்டவர் மனத்தைக் கணகத்திற் பிணித் 
இட், டெண்டகு மாசை யெளிதிற் கொளுத்தித், தன்வயப் 
UBS HE தன்மை வனப்பாம்'” என்னார் பரிதிமாந்கலைஞனார். 

1 4இன்பஞ் செயல்வல செவ்வியுமஃதே”' யாதலின் இதனை 
யும் ஆசிரியர் உவகைச் சுவையுளடக்குனார். (௦4. & நம் 

of beauty is a joy for ever-Keats).sanad sri 
நான்காமங்கம் முதற்களத்திற் கலாவதி சிதாரந்தன்றன் அறி 
வினைவியக் து, 

1. தனிப்பாசுரத் தொகை 15, 
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கலையெலா நிறைந்தென் மனமெனுக் குழுதங் 
கவினின்பத் தேனினைத் அளித்து 

மலர்தரப் பகைவர் நெஞ்செனுங் கமலம் 
வாபெ குவிதாத் தோன்று 

மலிபிர காச மதியமே யெழுந்து 
மானால் வருதுயர் நியைத் 

தொலைதாச் செய்தே யென்னையாண் டருள்வாய் 
'தாமிலாக் காமர்சா யகனே” 

என்று தோமிர்தம் பொழிந்தது புலன்களனா வுண்டான 
வுவகையாம். கலாவதி காடகத்துள் இரண்டாமக்கம் மூன் 
pase sia சிதாரர்தன், கலாவதி யணிக்திருந்த வைச் 
சட்டியினை வியந்து முகத்தினை வருணித்த 

வோனி றத்த வயிர மணிச்சுட்டி 
தான ணிந்தொளிர் தண்ணளி யொண்முகம் 
வான கத்து வயங்குறு மீனெலா 

மேனி ரல்வளை வெண்மதி மானுமே”” 

என்னுஞ் செய்யுள் செல்வங்களனா வுதித்த வுவகை 0 மேலீட் 
டாற் கூறியதாம். கலாவதி காடகம் நான்காமங்கம் முதற் - 
களத்துட் சிதாரந்தன் கலாவதியை கோக்இத் 

 தன்பமெலா மறவெறிந்தேன் ஜோகையர்சி ரோமணியே 
தூய நின்ற 

னன்புமதி கண்டுபொங்கு மாநந்த சாகரத்தி 
னாழ்ந்திட் டேனே” 

என்று கூறியது புணர்வுகளனா வுதித்த வுவகையாம். கலாவதி 
நாடகம் நான்காமங்கம் இரண்டாங்களத்துள் 

மாரவேள் போலுமென் வள்ள லணைய 
மகழ்ச்சி யடைர்தேனடி - அம்மா 
மகழ்ச்சி படைந்தேனடி” 

என்று கலாவதிகூதியஅம் புணர்வுகளனா வுதித்த வுவகையின் 
பாலதாம். கலாவதி நாடகம் இரண்டாமங்கம் ஜூன்றாங்
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களத்துள், தமது பதியிகர்து யாறுது குளனுவ் காவுமாடிவந்த 
சிதாரர்த சத்தியப்பிரியரிருவரும், காஞ்மொஈகசைக் கண்டுழிச் 
சத்தியப்பிரியன்கூதிய 8கோனமர் கூர்தல் வானர மகளிர்” 
என்றுதொடங்கும் நேரிசையாஇிரியப்பா விளையாடல்களனா 
கிகழ்ச்த வுவகையாம். 

“கன்னிய ரெல்லா 
களியார் மாடத்து ஈனிபச் தாடுத 
லாடவ ரயனின் றகமஇழ் வுற்று 
காடிக் காணல நல்லார் வடிக்கண்வே 
லோடி. யன்னவ ருரத்திற் றைத்தலும் 
பாண்டியர் இலக! பரிவுடன் பாசாய்”” 

என்றவடிகளே மேற்குறித்த விளையாட்வெகையு ளடக்கும். 
கலாவதி காடகத்துட் கலாவதி சீதாரந்தன்றன் இளமையி 
லீடிபட்டு 

6குன்றொத்திரி வாகு கொண்டமா 
லென்றன் னாருயி ரின்ப வள்ள 

னின் றிங்குற லாயி னானதாற், 
றென்றற் றேருறு தீய Ce dure”? 

என்று மன்மதோபாலம்பனஞ் செய்தது இளமைகளனா 
நிகழ்ந்த வுவகையாம். அம் நாடகத் திலேயே Gi gw soar 
கலாவதியைக் கண்டவுடன் அவள் வனப்பினை வியந்து 
சத்தியப்பிரியனிடல் கூறும்போழ்து, 

தாமரையே ஈல்வதனக் தையலுக்குத் தாவுமிள 
மாமரையே கண்ணிணைகள் வண்பவள Crow sr 
காமனையும் வாட்டுன்ற கட்டழகார் கன்னிகைகர்க் 
கோமகளிப் பெண்ணாடு கூர்தலினை யென்சொல்கேன்'” 

என்றது வனப்புக்களனா வுண்டான வுவகையாம். களன்: 
களம்; மொழியிறுதிப்போலி. உவகைச் சவையினை ஆதிரஸ 
மென்று கூறுப, (௩௦)
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41. உடனுறை யின்பம் பிரிக்துறை யின்பமென் 
இருவகை யாகு மியம்பிய வுவகை, 

உடன் உறை இன்பம் - உடன் உறைதலால் உண்டா 
கும் இன்பம், பிரிந்து உறை இன்பம் - பிரிந்துறைதலால் 
உண்டாகும் இன்பம், என்று இரண்டு வகை அரும் இயம்பிய 
உவகை - என்று இருவகைப்பட்டு வழக்கும் மேற் சூத்தாத் 
அட் கூறிய உவகைச்சுவை. 

குறிப்பு:--இவையிற்றினை வடநூலார் ௪ம்போக இல் 
காரம், விப்பிரலம்ப சிக்கா மெனக்கூறுப, உடனுறையின்ப 
மாவது தலைவனுச் தலைவியுங்கூடியவழிப் பிறக்குமின்பமாம். 
கலாவதிகாடகத்துள், GF sree sos கலாவதியுடனிருப்புழி, 

₹விதவிதமாய்க் கருப்புவிலின் மலர்க்கணைக 
டொடுத் தென்னை விரைந்து வாட்டு ' 

மதவிடனா மொருபகைவன் மறைர்தனனீ 
யென்று ணையாய்வஇித லானே”' 

என்றுகூறியது சம்போக கிங்காரமென்னும் உடனுறையின், 
பத்தின் பாலதாம். 1ரிர்துறையின்பமாவது தலைவனுச் தலைவி 
யும் பிரிந்துழி நேரு மின்பம், பிரிந்து றி, இன்பமும் நேருமோ 
வென்று ல் ஓஐயுறுவார். அற்றன் று; பிரிர்தவர்கூரவசென்னு 
மெண்ணத்தா னிகழுன்களிப்பே யிதற்குச் சான்றாஞும். வரவு 
காத்திருக்கையானும் ஈம்பிக்கையானு முண்டாகுமின்பம் 
இற்றென அறியாரே யையுஅவாரெனவிடுக்க, (cf. “Hope 
is sweeter than the reward.”) sanud) rag ge. 
சிதொகந்தன் சயதுக்கனுடன் ம ற்போர் செய்யப்பிரிர் துழிக் 
கலாவதி கிதாநந்தன் செயங்கொண்டு மீண்டு கன்னை 
யணுரகுவான் என்ற ஈம்பிக்கையான் மலர் மரல்களை நோக் 
இத் தன்னாயகற்கு அணியமலர்கள் தரவேண்டிக் கொய்தலை 
யுத்றுகோக்குவார்க்கு இதனுண்மை வெளிப்படும், 

ஏன்ற னுடனிறத்தை Quis Bu Bs சம்பகப்பூ 
வென்று அமைத்தூதிக்கு மேந்தல் களிகூரத் 
அன்றுமன்றற் சம்பகங்கா யேமலர் தாரீசோ !”*;
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விசுமிளர் தென்றல்வளர் மென்பொழிற்க ணுற்றிலவ் 
வாச மிகுபவள மல்லிகைகா ளென்னருமை [சூம் 

நேசத் தலைவனுக்கு நீவிர்மலர் தாரீரோ!””) 

:தள்ளரிய முல்லைகளே சம்பல்கிப் பூங்கொடியே 

கள்ளவிழு மாதவியே காதலன்சி தாநந்த 

வள்ள றனக்கணிய வண்மலர்நீர் தாரீசோ!”” 

என்ற பாடல்கள் விப்பிரலம்பசிங்கார மென்னும் பிரிர் 
துறை யின்பத்தின் பாலவாம், உவகைச் சுவையின் நலப் 
பாடெல்லாம் பிரிர்துறை யின்பத்தானேயே, பிரிச் துறையின் 
பமே யுவகைச்சுவைக்கு ௮ழகு பயப்பது. (௩௧) 

42, உழுவ லன்புமா னம்பிர வா௪ஞ் 
சோக மென்னச் சொல்லு தான்கும் 
பிரிந்துறை யின்பப் பிரிவுக ளாகும். 

உழுவல் அன்பு - மிகுந்த அன்பு, மானம், - பிரவாசம்-, 

சோகம்-, என்ன சொல்லும் நான்கும் - என்று சொல்லப் 

பட்ட. சான்றும், பிரிந்து உறை இன்பம் பிரிவுகள் அகும் - 
விப்பிரலம்பசிங்கார மென்னும் பிரிந்துறையின்பத்இன் பாகு 
பாடுகளாம், 

குறிப்பு: --உழுவலன்பு : எழுமை யெழுபிறப்பும் தொ 
டர்ந்துவரும் அன்பு. இதனைப்பூருவராகமென்ப வட நூலார். 
Yarra: முதல் அன்பு. முற்பிறப்பிற் செய்வினையின் 
பயனாய் இம்மையில் தலைவன்றலைவியர்தம்முள் ஒருவரை 
யொருவர் கனாவிற்கண்டு அ௮ன்புகூர்தலும் ஒற்றர்கள் கொ 
ணர்ந்த படங்களைக்கண்டு கேசமீக்கூர்தலும் பிறகு ஒருவ 
ரையொருவர் காணவிரும்பி மனத்திலடங்காக் கவலை யடை 
தலும் உழுவலன்பாம், மனோன்மணீயத்தில் மனோன் மணி 
யும் புரூடோத்தமவர்மனும் ஒருவரையொருவர் கனாமாத் 
இரையிற்கண்டு காமுற்று வருக்தலும், கலாவதியிற் கலாவதி, 

- சிதாகந்தனுடைய படத்தைக்கண்டு காமுற்று வருச்தி,
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வென்றி விளங்கும் வேலுறு கையாய் 
குன்றுறழ் தோளாய் கோது செய்யாய் 
wer Det! Gener tor git முன்னு 

மென்றுனை மேய்சா னின்புறு கேனோ?'”; 

“aula போந்தி ருந்த காமரு மணியே யென்ற 
னையனே நின்னை நேரி லடியனே னென்று காண்பேன் 

அய்யனே யென்று காண்பேன் சுந்தரா வென்று காண் 
| பேன் ' 

செய்யனே யென்று காண்பேன் செல்வமே யென்று 

காண்பேன்” 

என்று ஆற்றாது கூறியதும் உழமுவலன்பினடியா வெழுர்த 
பிரிர்துறையின்பமாம். இவ்வுழுவலன்பினை, நீலி, குசும்பை, 
மஞ்சிஷ்டையென வகையாகப் பிரிக்குநகருமுளர். அப் 
பாகுபாட்டினாற் பெரும்பயனின்மையான் விடிக்க, மானம்: 
தலைவன் றலைவியர் தம்முள் ஒருவர்க்கொருவர் கொண்ட 
போன்பின் காரணத்தானும் பொருமை காரணத்தானும் 
எழமூஉம் ஒருவகைச் சறுகோபத்திற்கு மானமென்று பெயர் 
கூறுப. இது பிரணயமானமென்றும், இருடியமானமென் 
அம் இருவகைப்படும். பிரணயமானம்: காரணமின்றிப் 
பேரன்பின் மேலீட்டால் உண்டாகுஞ் கறுகோபம், இஃது 
ஊடல் என்றும் பெயர் பெறும். இக்கோபத்தானும் உவகை 

யின்பம் உண்டாகுமோ வெனின் உண்டாகும் ; 

(ஊடுதல் காமத்திற் இன்ப மதற்கன்பவ் 

கூடி முூயங்கப் பெறின்” 

என்ற வள்ளுவர் வாக்கினை யுய்தீதுணர்க. இதற்குதாரண 
மாக ரூபாவதி காடகம் நான்காமங்கம் ஐந்தாங் sors Sp 
சுந்தரசுரூபர் என்று மறுபெயர் பூண்டு மாறுவேடர் தரித் 
இருந்த சுந்தராஈக்தனும் ரூபாவதியும் ஒருவர்க்கொருவர் 
விகோதமாக வாதாடியது பிரணயமானமென்னும் ஊடலின் 
பாலதாம். இருடியமானம்: தனது தலைவன் மற்றொரு காய 
கியினிடத்தில். இச்சைகொண்டானென்று தெரிரச்த போத்
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அம் ௮ன்னணம் ஆசங்கைகொண்ட போழ்தும் உண்டாகும் 
பொருமையானெழுர்த கோபமாம். 

“aud னாயகன் பாத்தைபா லொழுகுவ துணர்ந்த 
வடுவி லாமகண் மனமென வெதும்பி” 

என்று தாமரை நாண்மலரிற் கூறியவண்ணம் இக்காரணத்தா 
லெழுங் கோபமுர் துக்கமும் முன்னர்க்குறித்த பிரணய 
மானத்தா லுண்டாகுங் கோபத்தினும் மேம்பட்டவாம். 
நாமகள் இலெம்பின் சான்காம் பரலாகிய சுகுணசுகேசர் என் 
னும் சாடகம் நான்கா மங்கம் இரண்டாங்களத்துள், சுகே 
சன் மல்லிகையின்மேற் காதல்கொண்டதை யுணர்ந்த 
அவன் மனைவியாகிய விஜயை யென்பாள் ஆற்ுது, 

ஈசொற்றநின்ற னாசைமொழி சுருதியென ஈம்பியென்ற 
னுற்றவரை விட்டே௫ு யுனையடைந்தேன் பற்றுடைய 
நற்றலைவன் கற்புடைய ஈங்கையர்க்குப் பற்றென்று 

சற்றுமென்மீ திரக்கமிலாத் சலைவாவென் றலைவாவோ”' 

என்று கூறியதும், கலாவதி காடகம் ஜந்தாமக்கம் முதற் 
களத்தில் விகடவசன னென்னும் விதூடகன், சிதொகந்தன் 

வேறிருமாதர்களை மணந்துளான் என்று கூறியதைக் கேட்ட 

கலாவதி யடைர்த மனவருத்தமுல் கோபமும் இருடியமான 
மாம். பிரவாசம்: கல்விவயினாதல், பொருள்வயினாதல், துணை 

வயிஞதைல், போர்வயினாதல் பிரிர்த தலைமகன் குறித்தகாலத்து 
வாராது தாழ்த்தமையான் வருக திய தலைவியடைந்த துயர 

மாம். தன்னுட்கையாறெய்தடு களவி, கழிக்கரைப் புலம்பல், 

தூது ஆதியவை இதனுளடக்கும். சுகுணசுகேசர் நாடகம் 

ன்ருமங்கம் நான்காங் களத்துள் தற்பிரிந்து சென்ற 

சுகேசனை நினைத்து விஜயை, பத்மாவதி யென்னுர் தோழியை 

கோக்கு, 

என்ற னிதயத்தி னின்பங் கவர்ச்தவனை 

யென்றையான் காண்பலோ வென்செய்கோ தோழி! 

இருதிங்க ளாயினவே யென்செய்கோ தோழி!!
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எப்போதென் னாத னெனையணைப்பா னிவ்விடத்சே 
தப்பாமல் வர் இவான் சாற்ருயென் ஜோழி! 
தமியனேன் செல்லவிடை சாற்றாயென் ஜோழி!! 

என்னாதன் வர்இடவா னென்றே யிதுகாறுக் 
கொன்னே யிருக்தனெனே கூருயென் Capi! 
குறுகே லவன்கணென்று கூருயென் ஜோழி!!'' 

என்று இரங்கியதும், கலாவதி காடகத்துளன் இரண்டா 
மக்கம் மூன்றாங்கள த்இல்,வாசர்திகை யென்பாள் தற்பிரிக்து 
சென்ற தலைவனிடங் குயிலினைத் தூதுவிடுப்பான் கர இ 
அதனை நோக்க, 

“கறையொன்றிய வேற்படைக் காவலனென் 
னிறைதன்னிட மே௫இயெ னேக்கமெலா 
மறைத்து புரச்திடெ னாருயிரைக் 
குறையொன்று மிலாக்கரும் கோலமே” 

- என்று கூறியதும், பிரவா௪ விப்பிரலம்பமாம். சோகம்: தலை 
வன்.றலைவியர் தம்முள் ஒருவர் மற்றொருவரை விரும்பவும் 
பிற்கூறியவர் முற்கூறியவரிடத்துக் காதல் கொள்ளா திருக்க 
வும் மையல் மாறுபாடுற்றுழிக் காதல் புறக்கணிக்கப்பட்ட 
வர் கொள்ளும் அளவற்ற மனத்துயாஞ் சோகமாம். சுகுண 
சுகேசர் சாடகத்தில் விஜயை சுகேசனை விரும்பவும் ௬கே௪ன் 
அவளை விரும்பா தவனாய் மல்லிகையின்மேற் காதல்கொண் 
உதுமன்றி விஜயையினையே மல்லிகையினிடம் அ தனுப்பி 
விஜயை தனக்குக் கொடுத்த மோதிரத்தை மல்லிகையினிடம் 
கொடுக்கச்சொன்ன போழ்து அவள் மனமாழ்ூத் துன்பமீக் 
கூர்ந்து, 

ஏனோவிவ் வேவ லியற்றுஇற்ப லின்னலெலாம் 
யானா வனுபவிப்பா னீண்டைப் பிறந்தேனைத் 
தாகக் கோலைத் தலைவற் கெடுத்துதவுங் 
கானார் கரியென்று கற்றோர். கழறுவரால்”'
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கொட்டியளக் இனுமென்றுளன் குனுணிபதக் காகாத 

கொள்கை போல 
மட்டின்றி யவன்செயலின் கொடுமையினை யுன்னியுன்னி 

வருந்தி னாலு 
மெட்டிமாம் பழுத்திட்ட பயன்போலா மன்பினெனை 

யினிப்பா சாட்டிற் 
பட்டமார் தளிர்விரிதற் பான்மையென த் துணிவுகொடு 

பகர லாமே” 

என்ற புலம்பியது சோகவிப்பிசலம்பமாம். (௩௨) 

பேநமீதம் 

43. கல்வி தறுச ணிசைகொடை யடியா 
வெஞ்சா வுரனு மஞ்சா முரணும் 
விஞ்சா நிற்பது விளையும் பெருமிதம். 

கல்வி---, தறுகண் - அஞ்சாமை, இசை.புகம்,கொடை- 

தானம், (இவைகளின்) அடியா - காரணமாக, எஞ்சா உ£ 
னும் - குறைவுபடாத வலிமையும், அஞ்சா மூணும் - பயப் 
படாத மனவுறுஇியும், விஞ்சா நிற்பஅ - மிகுதியும்பொருந்தி 
நிற்பது, விளையும் பெருமிதம் - மேன்மேலும் உண்டாகும் 
பெருமிதச் சுவையாம். . 

குறிப்பு:--இச்சுவையினை வீரமென்றுன் கூறுப, (விளை 
யும் பெருமித' மென்றதனானே காமம்பற்றியும் பெருமிதம் 
பிறக்கு மென்றுகொள்க, 

பல்லிருங் கூர்தன் மகளி 
சொல்லா முயக்கடைக் குழைகவென் ரரே,” 

என்பது காமம்பற்றிய பெருமிதம். (புறம். 78 

பெருமிதம்: எல்லாரோடும் ஓப்பநில்லாது பேரெல்லை 
யாக நிற்பது. கல்வி: பன்னூல் பயின்றதனா னுண்டாகும் 
பேரறிவு, தவ முதலாய விச்சை யிவையிற்றினைக் குதித்து 
நிற்கும்.தறுகண்: அஞ்சத்தக்கன கண்டும், அஞ்சாமை. இசை: 
இன்பமும் பொருளும் இறப்பப் பயப்பினும் பழியொடு வரு
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வன செய்யாமை, கொடை: உயிரும் உடம்பும் உறுப்பும் 

முதலிய வெல்லாப் பொருளுங் கொடுத்தல். காமகள் கலம் 
பின் முதற்பரலாகய ரூபாவதி நாடகம் மூன்ருமங்கம் முதத் 
களத்துள், கல்விக்கடலாகிய வித்தியாசாகரப் புலவர்: சூர 
சேர வர்மனிடத்துப் பரிசில்பெறச் சென்றபொழுது மன் 
னனை நோக்க, 

சுகபோக சுகுணமன் மதரூப மகாராஜ சூரசேஈவர்மர் 
சமுகத்திற்கு, அடியேம் ககன மூதண்ட வேதண்ட பிர 
மாண்ட மெங்கும் கனபுகழ் படைத்த வுரவேம், இம௰௰ய 
முத லீழம்வரை யிவர்க்குரிக ரெவருமிலை யென்றுசொலப் 
பெற்றதகையேம், கவிமதக் குஞ்சரங் கல்விக்களஞ்சியம், 
ஆதல்பற்றி வித்தியா சாகரப் புலவரெனு மேலான வபிதான 
முடைய ராவேம், கதவ தந்தனம் நந்தனம் பெற் 
றேகவே” 

என்று கூறியது கல்வியானெழுந்த பெருமிதமாம்.புலவர்கள் 
அரசவைக்கு எமுதுஞ் ட்டுக் கவிகளிலும் இது காண்க. 
கலாவதி காடகம் நான்காமங்கம் சான்காங்களத்துள் மல்ல 
யுத்தத்திற்கு வருமாறு அறைகூவிய சயதுங்க சோழனை 
காக்கிச் தொநர்தன், 

*மல்லயுத்த மாவீர வள்ளால் சயதுங்க 
வல்லவனே வண்சோழ மன்னவனே... -சொல்லுதும்யா 
மெப்பொழுது போர்நிகழு மென்றிருப்பே மாதலினா 
னிப்பொழுதுஞ் சன்னத்த மே” 

என்று கூறியது தறுகண்காரணமாக Capes பெருமிதத் 
Bor பாலதாம். கலாவதி காடகம் முதலங்கம் இரண்டாங் ' 
களத்திற் தொநந்தன் தனது தந்தையை நோக்கு, 

(அரசர்மரபிற் பிறர்தவர்களும் பிதர்க்கஞ்சுவார்களோ?” 

(நீங்களும் பின்ற § இரள்கா ஓளையலரி 
தேங்கமழ் நாற்ற மிழர்தாஅக்_கோங்கு 
மூயர்குடி யுட்பி pen Gleareir@ntn பெயர்பொறிக்கும் 

பேராண்மை: யில்லாசக் கடை”
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என்று கூறியது இசையானெழுர்த பெருமிதத்தின் கண்ணை 
தாம். மகாபாரதத்தில், மூதிர்ந்த வேதியன் வடிவுகொடு தான 
புண்ணியத்தை யா௫ப்பான் வரத கண்ணனை நோக்கி, 

வியோ நிலையிற் கலங்கயெ தியாக்கை 
யகத்ததோ புறத்ததோ வறியேன் 

பாவியேன் வேண்டும் பொருளெலாம் பயக்கும் 
பக்குவற் தன்னில்வர் இலையா 

லோவிலா இியான்செய் புண்ணிய மனைத்து 
முதவினேன் கொள்க யுனக்குப் 

பூவில்வா மயனு நிகரில னென்ருற் 
புண்ணிய மதனினும் பெரிதோ” 

என்று கர்ணன் கூறியது கொடையாலெழுக்த வீரமாம். 
இனி உரையிற்கோடலென்னு ழுத்இயால் தயாவீரமுவ் 
கொள்க. இதற்குதாரணம் புத்த தேவன் செயல்களித் 
காண்க, (௩௩௨) 

நகை 

44. எள்ளல் பகைமை மயக்க மடியாச் 
சிரிப்பினை விகாக்குஞ் செயலுங் இளவியு 
நண்ணி நிற்பது ஈகையெனுஞ் சுவையே. 

எள்ளல் - இகழ்ச்சி, பகைமை - விரோதம், மயக்கம் ~ 
மயங்குதல், (இவை), அடியா - காரணமாக, இரிப்பினே 

ளைக்கும் செயலும் கிளவியும் - இரிப்பினை: யுண்டாக்குஞ் 
செய்கையுஞ் சொல்லும், ஈண்ணி நிற்பது - பொருக்தி 
யிருப்பது, ஈகை எனும் ௬வை - ஈகையென்று சொல்லப் 
பட்ட சுவையாம். 

குறிப்பு:--ஏகாசம் - ஈற்றசை. தோல்காப்பியம் முதலாய 
நூல்களுள் எள்ளல் இளமை பேதைமை மடன் என்று 
கைச்சுவையினைப் பாகுபடுத்தி யிருப்ப இவ்வாஇிரியர் பிறி 
தொபேடாஅன் றன்மதங்கொளல் என்னும் மதம்பற்றி எள் 
ளல் பகைமை மயக்கம் என்னும் பாகுபாடு கூறிய தெற் 
றிற்கோ வெனின், இளமை பேதைமை மடன் என்னும்
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மூன்றும் ஒருவாறு எள்ளலின்் கண் அடங்குதலானும், எள் 
ளல்போற் பகைமையும் மயக்கமும் BOE MNS அடியாக 
நிற்றலானு மென்க. கலாவதி நாடகம் இரண்டாமங்கம் 
இரண்டாம் களத்துள் விகடவசனன், சுகசமசீரனை இகழ்ந்து, 

“யார்க்குமிப் பெரியர் பார்க்கப் பூனையைப் 

போலிருச் தாலுஞ் லேமார் சுகத்தை 
நாடுகிற் பதினும் பிரசோல் பூசையைப் 
போன்றவ ரென்றே யான்றோ ருரமைப்பார் 
வினைவலி யானே விமல ஈற்குணை 

மணைவியை யிழந்த மாயிருச் துயசாற் 
பிறனில் விழையா மயங்கி யுழல்பவர் 
மறணார் தொழில்பல மாண்புறச் செய்தவர் 
அரைசர்க் குறவென் ௮ுரைசெய் இற்பவர் 
காமக் கணிகைய சேமமன் றறியார் 
பூதாத் தினும்பெரும் புந்தி யுடையவர் 
மாதரார் பழிச்சுமன் மதனுறு வடிவினர் 

இவரை மணந்துறு மேர்திழைக் கெய்துர் 

தவறரு மின்ப மன்றியுஞ் சாந்த 
மொழியும் தன்மைய ருத்தமச் செல்வரே” 

என்று கூறியது எள்ளலா ஸிகழ்ந்த ஈகையாம். நாமகள் 
சிலம்பிற் பத்தாம் பரலாகயே முத்திராராட்சசம் முதல் yay 
கம் முதற் களத்திற் சாணக்கியன் தன் குஞ்சியை விரித்துக் 
கையினாலதை யுருவிக்கொண்டு, 

நந்தர் தங்காலத் இற்றாமா விடஞ்செறி நாக . 
நந்து கோபச்செர் தீவளர் ஈற்புகைக் கொடியென் 
விந்தை யார்சிகை விரிர்இடல் விழைதர லின்றிப் 
புக்தி யற்றுத்த னுயிரினைப் போக்குவோன் யாரே”? 

ஏன்று கூறியது பகைமையினாலுண்டான நகையின் பால 
தாம். காமகள் லைம்பின் ஏழாம்பரலாயெ சூர்ப்பணகை 
யென்னும் பிரகசன த்துள், சூர்ப்பணகை தனக்குப் பேரழகு 
வாய்நீத சாயகன் இடைப்பானோவென்று சோதிடம் கேட்க
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ஒரு முனிவன்பாற் செல்ல ௮வன் இவளைக் கண்டு பயக் 
தோடிக் மே வீழ்ர்தபோழ்து சூர்ப்பணகை நகைத் த்தது 
மயக்கத்தினடியாப் பிறச்தது, இனிப் பித்தன் கட்குடியன் 
முதலியோர்க்குக் காரணமின்றித் தோன்றும் ஈகையும் மயக் 
கத்தினடியாப் பிறந்ததாம், இக்ககைச் அவையினை ஆசிய 
மென்ப வடநூலார். (௩௪) 

45. நகையெனப் படுவ தறுவகைக் தரமவை 
புன்னகை வெளிஈகை பெருககை யிடி.ரகை. 
யமுககை வலிசகை யாமென் றறைப. 

நகை எனப்படுவது ஆறு வகைத்தூ ஆம் - மேற்ளூத்தி 
சத்திற் கூறிய ஈகைச்சுவை அறுவகைப்படும்; . அவை--, 
புன்னகை... வெளிஈகை..--, பெருககை--, இடிஈகை--, 
அழுகை, வலிசகை--, ஆம் - ஏன்னும் பெயருடையன 
வாம், என்று அறைப - என்று கூறுவார்கள். 

குறிப்பு: -இவையிற்நினை வடநூலார் ஸ்மிதம், ஹூ, தம் 

diasties, அபஹசிதம் (Abahasita), அபஹசிதம் 
(Apahasita) அஅிஹூதம் என்னு கூறுப. இவையித்றி 
னுக்குதாரணம் கலாவதி முதலான காடகங்களுள் வக்து ழி 

வந்துழிக் காண்க. (௩௫) 

ச்மம் 

40. புலங்களிற் பற்றறப் பொலித்தரன் விலையே 
சமகிலைச் சுவையெனச் சாற்ற லாகும். 

புலங்களில் பற்று அற பொலிர்த (SST GOLD நிலையே... 

ஐம்புலங்களிலும் பற்றின்றி விளங்கும் ஈல்ல நிலைமையினையே, 
சமநிலை ௬வை என - சமநிலைச் சுவையென்று, சாற்றல் 
அரும் - சொல்லலாம். 

குறிப்பு: --இதனைச் சார்தரஸமென்ப வடநூலார். சாம 
கள் இலம்பின் எட்டாம் பரலாகய மானவிஜயம் என்னுமங் 
கத்தில் கோச்செங்கணானாற் சிறைக்கோட்டத்திடப்பட்ட
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சேரமான்கணைக்காலிரும்பொறை உலக வாழ்க்கையிற் up 

2ற்றவனாய், 
என்னே யுலகம்! என்னே வாழ்க்கை! 

என்னே யர௫யல்! என்னே மாந்தர்! 
இமையே ஈன்மையாத் இரிக்து நின் றவிர் 
Grins ர௬லகன் ஞாயழு முண்டோ? 
நீதியு மறமு மோதியு முணாப் 
பேகை மாக்கள் பெருயை துலகம்”” 

என்று கூறியது சமநிலைச்சுவை வாய்ந்ததாம். (௩௯) 

41. தயைபொறை தயங்கு தன்மைத் தாதலு 
மியையுமிச் சுவைக்க ணென் றலும் வழக்காம். 

தயை பொறை தயங்கு தன்மைத்து ஆதலும் - தயை 
யும் பொறுமையும். விளங்குகின்ற தன்மையுடையதாயிருத்த 
௮ம், இயையும் இ சுவைக்கண் - இச்சம நிலைச்சுவையின் 
பாற்படிம், என்றலும் வழக்கு ஆம் - என்று கூறுதலும் வழக் 
கன் பாலதாம். 

குறிப்பு: -உம்மை இழிவு றெப்பாம், சுகுணசுகேசர் 
காடகத்திற் ௪கேசனது வஞ்சனையையும் தீயவெண்ணத்தை 
யும் ஈன்குணர்ந்த.பின்னர் அவன் வேண்டச் சுகுணன் தயை 
யுடன் பொறுத்து, 

இப்பொழுதன்றே முன்னிலும் பதின்மடங்கு பிரிய 
மூள்ள ஈண்பனாயிஞய் ! 

% இருநில மாந்தர்க் கெல்லா 
மிறையென மிளிரு மூர்த்தி 

பொருவரு வலியெண் ணாமற் 
பொருதுதன் வலியி ழந்து 

பெருமைசால் பரசு ராமன் 
பிழைபொறுத் தருள்கென் நேங்கக் 

கருகிறத் தண்ணன் மிக்க 
கமையுட னருஸி னானே 

என்௮ுஅருள்செய்தனு இச்சூத்தரத்இற்குக் காட்டாம்.(௩௭) 
99
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Gagat 

48. உறுப்பறை குடிகோ எலைகொலை யடியாச் 
சனமீக் கூர்க்து கன்னை மறந்து 
குறிப்பின் றெழுக்து செய்தலுஞ் சொல்லலும் 
வெகுளிச் சுவையென விளம்புதன் மரபே. 

உறுப்பு அறை - அவயவவங்களைக் குறைத்தலும், குடி 
கோள் - தாரமுஞ் சற்றமுவ் குடிப்பிறப்பும் மு.தலாயவற்றுக் 
கண் கேடுசூம்தலும், அலை - கோல்கொண்டலைத்தன் முத 
லாயினவும், கொலை - அறிவு புகழ் முதலியவற்றைக் கொன் 
அ௮ரைத்தலும், அடியா - காரணமாக, சனம் மீக்கூர்க்து - 
கோபம் முதிர்ந்து, தன்னை மறந்து - தன்னிலையை மறந்து, 
குறிப்பு இன்று - நியதியில்லாமல், எழுசர்து--, செய்தலும் 
சொல்லலும் - ஒருவினையினைச் செய்தலும் கடுமொழியினைப் 
பேசலும், வெகுளி ௬வை என விளம்புதல் மரபு - வெருளி 
ச்சுவையென்று விளம்புகல் வழக்காம். 

குறிப்பு: ஏகாரம் ஈற்றசை, உறுப்பறை: கை கால் கு 
றைத்தலுவ் கண் சூலுதலும் முதலாயின. கூடிகோள்: பந்.துக் 
கள் ஈண்பர்கள் மனைவி மக்கள் மூதலாயினார்க்குக் கேசூழ் 
தல். ௮லை: மன்னன் கொடுங்கோலனாய்ப் பிசைகளை வருத் 
தல். கொலை: பழிமொழிபிதற்றி ஒருவனது அறிவு புகழ் முத 
லியவற்றை யிழித் துளைத்தல். சூர்ப்பணகை யென்னும் பிரக 
சனத்தில், இலக்குமணர், சூர்ப்பணகையின் மூலை மூக்குகளை 
அுத்துவிட, அவள் அதுகாரணமாகக் கோபத்துடன் 
முறையிட்டது உறுப்பநையான் வர்தவெருளியாம். சுகுண 
சுகேசர் நாடகத்துள், சுகேசன், மல்லிகையின் கற்பினுக்குக் 
கேடிழைக்கத் தொடக்க அவள், 

*வெவ்வரவின் வாய்ப்பட்ட தமயச்இி மின்னாளை 
மீட்ட வேட 

னொவ்வுமவள் கற்பரணை யழிக்கவெணங் கொடுசெய்த 
வுதவி போலும் ் 

5
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வெளவுதொழிற் நிருடனினின் றெனைமீட்ட நின்செயலும் 
வஞ்ச னேநீ 

யெவ்விதத்து மத்திருடன் றன்னினுமா கொடியனென 
வியம்ப லாமே” । 

என்று சனந்துரையாடியதும், கண்பனாகிய தனக்குக் கேடு 
சூழ்ந்ததை யுணர்ந்த சுருணன் வெகுண்டு, (அடே பாதகா ! 
ஏ! துரோ௫அ! நெருங்கலை!'' என்று சுகேசன்மீது வாளையோச் 
சியஅம், குடிகோளினடியாப் பிறந்த வெகுளியாம். கலாவதி 
காடகம் சான்காமங்கம் மூன்றாங் களத்துள், கலாவதி, 
மகோமோகினி தனக்குக் கேடிழைக்கத் துணிர்ததைச் சிதா 
கந்தன்பாற் கூறியவளவில் அவன் வெகுண்டு, 

தாதவிழ் மாமலர் தாம்புனை வாசக் 
கோதை ஈநலஞ்செறி கோமள வல்லி! 
மூதைய வன்மநொ மோனி நாமப் 
பாதக சென்னி ups SO மின்னே” 

என்னு கூறியதும் குடிகோள் அடியாப் பிறந்ததாம். ரபாவதி 
நாடகம் நான்காமங்கம் மூன்றாங்களத்துள் ஈயவசகர் என் 
பார், சூசேஈவர்மன் வழுதிமகனாயெ சுந்தராநந்தனைக் 
கொன்றுவிட்டதாகக் கூறியவளவில் மூன்றாம் கனவான் 
வெகுண்டு அப்படியா செய்தான்? இனிமேல் ஒருகிமிஷமா 
ag தாமதியேன்! இதோ! பாருங்கள்! அந்தப் பாசுகனை 
நான் கொன்று விடஇின்றேன்! உங்கள் பேச்சையினிக் கேட் 

கவே மாட்டேன்! இந்தச் சூரசேரவர்மனைத் தொலைத்அவிட் 
டுத்தான் மறுவேலை பார்ப்பேன்” என்றுரைத் தெழுந்தது 
அலையானெழுத்த வெகுளியாம். கலாவதி காடகம் சான்கா 
மங்கம் FTO ET HEM FF சுகசரீரன், oo 

பாண்டிகாட்டாரெலாம் பரமதுட்டர்கள்”” 

என்று ததொரர்தனைக் குறிப்பாயிகழ்ச்த வளவிற் தொஈந்தன் 
சினந்து *என்சொனாய்? தீயோய்! எ ம்மையின்னர் இத்தகைய 
சென்று அறிலொது இவ்வாறு தூஷித்த வுன்றன் சரத்தை 
வீரபத்தாக் கடவுள் சிவபெருமானைப் பழித்த தக்கன் 
றலையைக் கொய்தாங்குக் கொய்இன்றேன்! பார்!'” என்று



பொ துவியல்பு 67 

வாளோச்சி, அவன்மீது பாய்க்தது கொலையா ஸனெழுர்த 
வெகுளியாம். (௩௮) 

வியப்பு 

49, புதுமை பெருமை சிறுமை யாக்க 
மென்ற வின்னன' காரண மாக 
வெர்பா ராச்செய லெய்திய போது 
முயற்சி யின்றி முன்னிய தன்றொழின் 
முற்றிய போதும் விரும்பு மதற்குமேன் 

 மிகவுமெய் அழியுங் கருவிக ருவான் 
மூயலுழிப் பயனே முடிந்திடு போது 
நிகழுஞ் சுவையினை நீள்வியப் பென்ப. 

புதுமை - புதிதாகக் கண்டனவும், பெருமை - மிகப 

'பெரியவாயினவும், சிறுமை - இறப்பச் சிறியனவும், ஆக் 

LD = ஓன்று ஒன்ருப்த் திரிர்தனவும், என்ற இன்னன 

காரணம் ஆக - என்று கூறப்பட்ட இவைகாரணமாக, எதிர் 

பாரா செயல் எய்திய போதும் - தான் எதிர்பாராத செய்கை 

யொன்று ஈடக்தேறியபொழுதும், முயற்சி இன்றி - முயற்சி 

யில்லாமல், முன்னிய தன் தொழில்-தான் நகினைத்தகாரியம், 

முற்றிய போதும் - முடிர்தபொழுதும், விரும்பும் அதற்கு 

மேல் மிகவும் எய்துழியும் - தான் விரும்பியகற்கு அதிக 

மாகக்டைத்தபொழுதும், கருவிகள் உறுவான் முயலுழி- 

உபகாணங்களைப்  பெறும்பொருட்டு முயற்கி செய்யும் 

பொழுது, பயனே முடிந்திடு போதும் - நினைத்ததொழிலின் 

பிரயோசனமே இத்இத்தவிடத்தும், நிகழும் சுவையினை 

நீள்வியப்பு என்ப - உண்டாகுஞ் சுவையினை நீண்டவியப்புச் 

ச௬வையென்று கூறுவார்கள். ் 

குறிப்பு:--புதுமை பெருமை சிறுமை ஆக்கம் இவை 

-யிற்றினடியாக வியப்புண்டாவறு யாவர்க்குந்தெரிர்த தாத 

லின் உதாரணங்கூறிற்றிலம். கலாவதி காடகம். இரண்டா 

மங்கம் மூன்றாங்களத்தட் கலாவதஇியின் கையினின்று கீழே
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விழுந்திருந்த இத் இரத்தைப்பார்த்த. சிதாகந்தன், அதுதன்னு: 

டைய உருவம்பொறித்த படமென்பதைக் கண்டபோமழ்து, 

இப்படித்திரும்பி யிப்படம் யாரதென் 

அற்று நீதான் சற்றே பார்த்தி” 

என்று சத்இயப்பிரியனை நோக்கக் கூறியது எதிர்பாராச் செய 

லெய்தியதனானுண்டான வியாப்பாம். கலாவதி நாடகம் 

நான்காமங்கம் முதற்களத்தில், சிதாரர்தனைப் பெறவேண்டு 

மென்ற விருப்பமாத்திரையிற் கொண்ட கலாவதி தற்செய 

லாய் நந்தவனம்வர, ஆண்டுத் துயிலும் சதொரந்தனை நோக்கி, 

யான் படத்திற் பார் த்தவண்ணமே காணப்படுசன்றனனே ! 

இஃதென்னை யாச்சரியம்!'” என்று வியந்தது முயற்சியின்றி 

முன்னிய தன்றொழின் முற்றியகனா னுண்டான வியப்பாம். 
கலாவதி காடகத்தில், சயதுங்கன் தொநந்தனைச் சாதாரண 

மான வீரன் என்றே மதித்துத் தன்புதல்வி கலாவதியைக் 

கொடுக்க ஒருப்பட்டபோழ்து, அவன் பாண்டி. நாட்டிறை 

வன் புதல்வன் என்றும் புலப்பட்டபோழ்து அவனடைந்த 

வியப்பு, விரும்பு மதற்குமேன் மிகவு மெய்துழி விளைந்தது. 

சூர்ப்பணகை யென்னும் பிரகசனத்தில், சூர்ப்பணகை தனக் 

குச் இறந்த நாயகன் இடைப்பனோவென்று ஜோதிடக்கேட்ப 

வொருமுனிவன்பாற் செல்லுழி, ஆண்டுப் பன்னசாலையில் 

இசாமபிரானையே கண்டபோழ்து அவள் அடைந்த வியப்பு, 

கருவிக ளுறுவான் முயலுழிப் பயனே முடிந்ததனா லுண்டா' 

யது. (௩௨௯). 

ஒழிப்பு அ 

50. மூப்பே பிணியே வருத்த மடியா 

. வெறுப்பினை விளைக்கும் வீண்செயன் மொழிகளை 

வழங்கக் காட்டுஞ் சுவையிழிப் பாகும். 

மூப்பே - மூப்பும், பிணியே - பிணியும், வருத்தம் - 

வருத்தமும், அடியா - காரணமாக, வெறுப்பினை விளைக்கும் 

வீண் செயல் மொழிகளை - வெறுப்பினையுண்டாக்கும் பய
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னற்ற செயல்களையும் மொழிகளையும், வழங்க காட்டும் சுவை 
இழிப்பு அரகும்-எடுத்துரைக்குஞ் சுவை இழிப்பாகும். 

குறிப்பு:--இழிப்பு எனினும் இளிவரல் எனினும் ஓக் 
கும். முயற்சியும் மென்மையும் வருத்தத்தினு எடங்குமாத 
லின், மென்மை யென்பதனையுக் தோல்காப்பியனார் தனியே 
கொண்டதற் கனாங்க ஈம்மா௫ரியர் கூருது விடுத்தனர். காம 
கள் லெம்பின் ஐர்தாம்பரலாகிய தசரதன்தவறு என்னும் அன் 

கத்தினுள், சலபோசனர். 

((பற்கழன்று கண்ணிரண்டும். பஞ்சடைய மெய்ந்நடுவ்இச் 
சொற்குழறு மூபப்பிற் றுயர்சாகும் வேறுளதோ?”” 

என்றுகூறியது மூப்பினடி. யாப்பிறந்த இளிவாலாம். மணி 

'மேகலையில் மணிமேகலாதெய்வம் வந்து தோன்றிய காதை 
யில் சுதமதியென்பாள் உதயகுமரனுக்குத்தான் மணிமேகலை 
யுடன் உவவனஞ்சார்ந்த காரணமுஊைப்புழித் தன்பிதாவின் 
வயிற்றினை ௮வொன்று பாய்ந்து இழித்ததைக் கூறுங்கால், 

(ஒருகாட் புனிற்ளாப் பாய்ந்த வயிற்றுப் புண்ணினன் 
கணவிரி மாலை கைக்கொண் டென்ன 
நிணநீடு பெருங்குடர் கையகத் தேர்தி'” 

என்றுகூறிய தன்கட் பிணியினடியாப்போக்த இழிப்புச்சுவை 

டெத்தலை யுணர்க. தசரதன் தவறு என்னு மங்கத்தில் த௪ 

சதன் ன் சரோசனனைக் கொன்றதற்காக வருந்தி, — 

நாடு வேண்டேன் ஈகர்வேண்டே ் 
னண்ணு மாடர் தான்வேண்டேன் 

றேடற் கரிய பொருள்வேண்டேன் 
சிவிகை முதலா யினவேண்டே 

னாடி மினிய வழகுடைய 
நங்கைமாரின் பமும்வேண்டேன் 

வீடு மற்றும் விழைவதொன்றும் 

வேண்டேன் வேண்டேன் வேண்டேனால்”' 

என்று வெறுத்துக்கூறிய த வருத்தத்தி னடியா வுதித்த 
இளிவரலின் பாலதாம். (௪௦)



70 நாடகவியல் 

அவலல் 

51. இளிவிழ: வசைவு வறுமை யடியாத் 
ASEH துன்பமுக் தோன் றிய காலை 
மிக்கநீ ருகுத்தலும் விம்மலு மேங்கலு 
மரற்றலு மழுதலு மயர்க்து வீழலு 

_மவலச் சுவையென்' றறைக்தனர் புலவர், 

இளிவு இழவு அசைவு வறுமை அடியா - இளிவு முத 
லாகிய கான்னைடியாகவும், அக்கருவம் - அயரழும், அன்ப 
மம் - வருத்தமும், தோன்றிய காலை - உண்டாய விடத்து, 
மிக்க நீர் உகுத்தலும் - மிஞூதியுல் கண்ணீர் விடுத்தலும், லிம் 
மலம் ஏங்கலும் - விம்மு தலும் ஏங்குதலும், அசற்றலும் - 
புலம்புதலும், அழுதலும்--, அயர்க்து-மயங்கி, வீழலும் - 
தரைமிசை விழ்தலும், புலவர் அவலம் சுவை என்று அறைச் 
தனர் - அறிவுடையோர் அவலச் சுவையாமென்று கூறினார் 
கள், 

குறிப்பு: --இளிவென்பது பிரான் இகழப்பட்டு எளி 
யஞதைல். இழவு என்பது தந்தையும் தாயுமுதலாகிய சுற்றத் 
தாரையும் இன்பம் பயக்கும் நூகர்ச்சி முதலாயவற்றையும் 

இழத்தல். அசைவென்பது பண்டை நிலைமை கெட்டு 
வேஜொருவருகி வருக்கு த சல். வறுமையென்பது Cures 
அய்ப்பப்பெழுத பற்றுள்ளம். அவலச்சுவையினை அழுகை 
Quer MHF DU. அழுகைக் கண்ணீர்போல உவகைக்கண் : 
ணீர் விழ்தலுமுண்டு, அதற்கும் இதற்கும் வேறுபாடு 
வருஞ். சூத்திரத்திற் காண்க. தசரதன்தவறு என்னு மங்கத் 
தில் சுரோசனன், தன்னைச் சப்தவேதியா னெய்ச ger ger 
கோக்க, 

உண்மைநிலை கோடா gina பொதுநீக்கித் 
தண்மையுட னாளுர் தகைமை யிதுவேயோ ?” 

என்று இகழ்ந்தது இளிவினடியாப் பிறந்த அவலமாம். 
தசரதன் தவறு.என்னு மங்கத்தில், மகனாகிய சுரோசனனிறப் 
பத் தாய் சுலையென்பாள் ஆற்று,



பொ தவியல்பு சக 

4 முன்னா ஞஞற்று முதுமா தவத்தின் 
மூளையா யுஇித்த கதிரே 

மின்னா திடித்தோர் கருமேக மூடி. 
வினையேமி னின்று னொளியை 

யன்னோ பிரித்த வதிமாய மென்கொ 
லறியாம லிங்க னிருளிற் 

கொன்னே யிறப்ப விதயத்தி னம்பு 
குறிவைத்து விட்ட பரிசோ! p” 

என்று புலம்பியதும், கலாவதி சாடகத்துட் தொர்ந்தன் 
இறந்தானென்று கலாவதி சிறிது மாற்றாது, 

₹பெண்ணாப் பிறப்பா னாடவரும். 

பெரிது விரும்பும் பேரழகு 
ஈண்ணு மெனது பெருமானே 

ஈவையில் பாண்டிக் குலதிலகா 
மண்ணும் விண்ணு மொருங்காளு 

மன்னே யருமை மணாளவென்றன் 
கண்ணே யனைய காதலனே 

கையற் நயர்ந்தேன் காணு இயோ!”' 

என்னு புலம்பி நைந்ததும் இழவினடியாவுதித்த அவலமாம். 
இவ்வவலச்சுவையினைப் பாவலர் விருந்து முதனாளின்௧கண் 
இருக்கும் கையறுநிலையிற் பெரிதுக்காணலாம். கலாவதி 
நாடகத்திற் சயதுங்கசோழன் றன்னிலை தவறி மநோமோ 

கினி யென்னும் மாயக்கணிகையின் வலையிற்சிக்குண்டு தவித் 
தலை யோர்ந்த ௮வன் மகள் கலாவதி கையற்று, 

அகம் பலமருவு மன்பில் பொதுமாதர் 
மோகம் பிடித்தெர்தை மூதறி வெலாமிழந்தா 
சேகம்பத் தெம்மானே யென்னைவந்து காவாயோ?”' 

என்று இரங்கியது அசைவின் காரணமாவுண்டான அவல 
மாம், கலாவதி நாடகத்தில், கலாவதி யிறர்தாளென்று 
நினைத்த தொரந்தன்,
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₹பாடகச் சறடிப் பாவை யேமணிச் 

சூடகக் கையினாய் சகுண காரிகர 

மூடியுவ் கூடியு முற்ற வின்பெலா 
ரநாடக மாயின ஈங்கை erie!” 

என்று அமுதஇரங்கெயது வறுமையடியாகத் தோன்றிய அவல 

மாம். சசியினை மருவப்பெராது வருர் திய இந்திரன், 

போந்திடு காலையிற் 'புலோ மசைப்பெய 

சேந்திழை காமநோ யெரியின் அப்பினாற் 

காந்திய வுளத்தினன் கனலும் யாக்கைய 

னோய்ந்தனன் றட்பமே ஓுளம்வைக் தே௫னான்,”” 

(கர். பு. குமா, 88) 

என்ற கவியும் அதுவாம். (௪௧) 

52. பொருக்துறு மாசை புகுந்துள தரதலிற் 

பிரிக்துறை யின்பச் சோகம்வே ராகு 

bande சுவையி னடைந்தசேோ கத்தின். 

பொருக்து உறும் அசை - இதயத்தின்௧ண் எக்காலத் 

தும் தங்கப்பெற்ற ஆசை, புகுந்து உளது ஆதலில்- பொருக் 
இய காரணத்தால், பிரிர்து உறை இன்பம் சோகம் - விப்பிர | 
லம்ப சிங்காரமென்னும் பிரிச்துறையின்பத்தினுண்டாகும் 
சோகமான, அவலம் சுவையின் அடைந்த சேரகத்தின் - 
அழுகைச் சுவையினாலுண்டான சத கப்பட வேறு 
ஆகும் - வேறுபாடுற்றதாகும். 

_ குறிப்பு: -உழுவலன்பு, மானம், பிரவாசம், சோகமெ 
ன்னும் பிரிக்துறையின்பப்பகுதி கான்கனுள்ளுச் துபர்கிறிது 
காணப்பமொதலின் அக்கான்கினுக்கும் அவலத்தின் பால 
தாய சோகத்தினுக்கு முண்டாம் வேற்றுமையினை யாஇரியர் 
இச்சூத்திரத்தாற் நெரித்தார். கலாவதி காடகத்தில் வாசக் 
சை பாடிய,



பொதுவியல்பு 73 

8ஞாலமி சைத்தமியேன் 
லமிலா மதவே 
ளாலிட ரார்தலெமான் 

பாலுரை பைூனியே!”' 

என்ற செய்யுளின்கட் போந்த பிரிர்துறையின்பச் சோகத்தி 
னுக்கும், தசரதன் தவறு என்னு மங்கத்தினிற் புதல்வனிறப் 
பத் தாயாகிய ௪ுலை புலம்பிய, 

செய்யாய் நீயுன் னள மதனிற் 
சந்தித் திருந்த தென்னைகொலோ 

வையா வென்னக் கூயினையோ 
வம்மா வென்ன விளிக்தனையோ 

பொய்யா மிந்தப் புவியதனிற் 
பொருந்தி வாழப் பொறுக்ககிலே 

னையோ வினிமே ஓயிர்தரியே 
னரசே யாசே யரசேயோ!?? 

என்ற இரங்கலின்கட் போந்த அவலத்தின் பாலதாய சோக 
தீதினுக்கும் உற்ற வேற்றுமையினை யோர்ந்து அறிக. இன் 
னும் விரிப்பிற் பெருகும். (#2) 

அச்சம் 

53. அணங்கே விலங்கே கள்வர்கம் மிறையே 
யாதிய காரண மாகத் தம்முடை 
யுயிர்க்கும் பொருட்கு முலப்பின் றேகம் 
வருங்கொ லென்று பயந்து நடுங்க 

மாழ்க லச்சமா வகுத்தனர் வல்லோர். 

அணங்கே - தெய்வமும், விலங்கே - மிருகங்களும், கள் 
வர் - கள்வரும், தம் இதையே - தமக்கு இறைவராயினாரும், 
ஆதியா - காரணமாக, தம்முடை உயிர்க்கும் - தமது உயிரி 
DEG, பொருட்கும் - பொருளினுக்கும், உலப்பு இன்று 
ஏதம் வருல்கொல் என்று - தவறுதலின்றித் துன்பம் உண் 
டாகுமென்று, பயந்து நடுங்கி - மனத்திற் பயந்து உடல் நடு
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கட, மாழ்கல் - கலங்குதலை, வல்லோர் - அறிவான்மிக்கோர், 

அச்சமா வகுத்தனர் - அச்சச்சுவை யெனக்கூறினர். 

குறிப்பு:--பயானகம் என்பதும் இஃதே. அணக்கென் 
பன பேயும் பூதமும் பாம்பும் op us பதினெண்கணனும் 
நிரயப்பாலரும் பிறரும் அணங்குதற் ஜெழிலராயெ ram St 
ன்பெண்டிர் இடாகினி மோஇனி முதலாயினாரும் உருமிசை த் 
காடக்கத்தனவு மெனப்படும். பாம்பினை நாகசா தயின்கட் 

கொண்டு அணங்கின்பாற் படுத்தாது பிற்காலத்தார் வில் 
கன்பாற்படுத்துமுரைப்பர். எனினு மஃதிழுக்கன்று, விலும். 

கென்பன அரிமா கொடுவரி யாதிய அஞ்சத்தக்கன. கள்வர் 
என்பார் தித்தொழில் புரிவார். இறையெனப் பவொர் 
தந்தையரும் ஆசிரியரும் அரசரும் முதலாயினார், ரூபாவதி 
சாடகம் இரண்டாமக்கம் முதற்களத்தில்,ரூபாவதி: சுந்தரா 
நந்தனை நினைந்து கண்ணீர்வடிப்ப அதைக்கண்ணுற்ற ௧௧ 
மாலை யென்னுச் தோழி அம்புஜாட்டு யென்னும் மற்னொரு 
தோழியை நோக்கி அம்புஜாட்டு! இந்தச் சோலையிலே ஒரு 
வனதேவதை யுண்டென்று சொல்லக் கேட்டிருக்கிறோமே! 

எங்கே அதுதான் ஒருவேளை யிவள் தீனியாயிருக்கும்போது 
வந்து பயமுறுத் இவிட்டுப் போயிற்றோ? என்னவோ?” என்று: 
கூறியது அணங்கினாலுண்ட ரன அச்சத்தின்பாலதாம். 
மணிமேகலைச் சக்கரவாளக் கோட்ட முரைத்த. காதையிற்: 
சார்க்கலனென்பான் சுகொட்டுக் கோட்டத்தின் வழியாவ£ 
ஆண்டுப், 

பண்புகொள் யாக்கையின் வெண்பலி யரங்கத்து 
_ மண்கணை முழவ மாக வாங்கோர் 
கருந்தலை வாங்கக் கையகத் தேர்தி 
யிரும்பே ருவகையி னெழுந்தோர் பேய்மகள் 
புயலோ குழலோ கயலோ கண்ணோ 

்.. குமிழோ மூக்கோ விதழோ கவிரோ 
பல்லோ முத்தோ வென்னா திரங்காது 
கண்டொட் டுண்டு கவையடி பெயர்த்துத் 
தண்டாக் களிப்பி னாடும் கூத்துக்
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கண்டனன் வெரீஇக் கசெவை யெய்தி 

விண்டோர் இசையின் விளித்தனன் பெயர்க் தீக் 

கெம்மனை காணா யிீமச் சுடலையின் 

வெம்முது பேய்க்கென் னுயிர்கொடுத் தேனென”'த் 

தன் தாயெதிர் வீழ்ச் அயிர் துறந்தது அணங்கின் காரணமா 

வுதித்த அ௮ச்சத்தின்பாலதாம். தசரதன் தவறு என்னும் 

அங்கத்தில்.தசாதனுடன் வேட்டைக்குச் சென்ற ஏமகாதன் 

என்பான், ' காட்டிலுள்ள புலி கரடிகளி னொலியினைக் கேட் 

டுப் பயந்து போதும் போதும் மகாராஜா! என்ன செய்து 

விட்டீர்கள்! எனக்குப் பயமாயிருக்கன் நதே! புலி கரடி. வ௫க். 

குங் கொடுங்காட்டில் என்னைக் கூட்டிக்கொண்டு வர்தவிட் 

டீர்களே! சானென்ன செய்வேன்?”” என்று தசாதனை கோக் 

இக் குழறியது விலங்கின்காணமா வுண்டான அச்சத்தின் 

பாற்படும். ரூபாவதி சாடகம் மூன்ருமங்கம் முதற்களத்திற் 

ஞூசேரஈவர்மன், வித்தியாசாகரப் புலவரை நோக்கு, ஏ! புல 

வசே! என்ன மடமடவென்று உம்பாட்டிற்கு அடித்துக் 

கொண்டு போதீரே!” என்று கூறிய மொழிகளைக் கேட்ட 

வுடன் புலவர் நடுநடுங்கி வாய்குழறி 4என்ன! மகாராஜா 

அவர்கள் உத்தரவு தெரியவில்லையே! எமத பாட்டிற்காக 

எம்மை அடிக்கிறதா? தெரியாது வர்துவிட்டேன்! மகாரா 

ஜாவே! மன்னிக்கவேண்டும்! மன்னிக்க வேண்டும்” என்று 

இரங்யெது இறையினாலுண்டான அச்சத்தின்பாலதாம்.. 

மேற்குறித்த ஒன்பான் சுவையினுக்குக் தொல்காப்பியம் முத 

லான இலக்கண நூல்களிற் கொடுத்துள உதாரணங்களைக். 

கொடுத்தால் அவ்வுதாரணங்களுக்கும் உரையெழுதவேண்டி 

வருமாதலானும் ௮ன்னணஞ் செய்தால் உரைமிகப் பெருகு. 

வதனொடு வேண்டா கூறலின்பாற் பமொதலானும், அவ்வுதா 

ரணங்களினும் பல்வகையினுந் தெளிவுற்று விளங்கு முதார 

ணங்கள் பிற்காலத்துத் தோன்றிய பற்பல காடகங்களினும் 

பொதளி யிருத்தலானும், சாடகவியற் சூத் தங்கட்கு காட 

கள்களினின்றுமே யுசாரணக். கொடுத்தல் சிறப்பாமாதலா 

னும், இன்னணம் பல நாடகங்களி னின்றுமே பெரும்பாலு 

முசாரணங்க ளெடுத்துசைத்தாம். (௪௩)
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நிலைக்கநத்து 
24, நாடக நூலு ணலம்பெறக் கரட்டுஞ் 

செய்திறச் தானுஞ் Der hos தானுக் 
தூண்டப் படூஉம் தொடர்பின் பஇிண்மையாற் 
மவே போல நுகர்ச் நிலையிற் 
Curse arenes இன்பம் புகட்டி 
கிற்றலாற் அவையை நிலைக்கருத் தென்ப. 
நாடகம் நூலுள், நலம் பெற காட்டும் - ஈன்மை 

பொருக்தக் காட்டும், செய் இறத்தானும் - ஒரு வினையி 
tre செய்து முடிக்குஞ் சக்தியினாலும், சொல் இறத்தா 
ணும் - சொல்லின் வன்மையாலும், தூண்ட படூஉம் - மனத் 
தன்கண் எழுப்பப்படும், தொடர்பின் 'இண்மையால் - ௪ம் 
பந்தத்தின் பலத்தால், தமவே போல - அவை தம்முடையன 
வேயென்று சொல்லும்படி, அகர்ச்டி நிலையில் போத்து- அ. 
பவ நிலையின்கண் ஈபெட்டு, காணுகர்க்கு இன்பம் புகட்டி - 
பார்ப்பவர்கட்கு இன்பத் இனை யளித்து, நிற்றலால் - நிற்குங் 
காரணத்தால், சுவையினை நிலைக்கருத்து என்ப - சவையினை- 
நிலைக்கருத்தென்று சொல்லுவார்கள். 

குறிப்பு: -படஉம்: இன்னிசையளபெடமை: ஈண்டுச்செப் 
யுளிசை நிறைக்குமாறுமுணர்க. sr gps: Audience. S2mné 
கருத்தினை ஸ்தாயிபாவமென்பர் வட நாலார், நிலைக்கரு த்இன் 
காரணத்தை விபாவமெனவும், அணைக்கருவிகளினைச் சஞ் 
சாரிபாவமென்றுங் கூறுப, அன்றியும் இவைகளாலே யுண் 
டாகி இச்சுவைகளை வெளிப்படுத்தி நிற்குஞ் கல பாவங்க 
ளைச் சாத்துவிகயாவமென்று கூறுப, 

விபாவம் : வடிவம், யெளவாம், யெளவரத்திலுண்டா 
Bu ஹாவபாவங்கள், சிலம்பு மூதலிய ஆபரண மணிதல், 
தென்றல், சர்இரன் முதலியனவாம். 

அருபாவம் : கண்ணோக்கம், மயிர்க்கூச்செ றிதல், புருவம் 
வளைத்தல், முதலியன.
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வியபிசாரிபாவம் : (1) வெறுப்பு, (2) பலக்குறைவு, (8) 
கெடுதியின் வரவை யூ௫த்தல், (4) பிறர்தம் மேன்மையைப் 
பொருமை, (5) மத முதலியவற்றை உண்டலால் உளதாம் 
மயக்கம், (6) கலவி முதலியவற்றாலுண்டாஞ் சோர்வு, 
(1) செய்ய வேண்டுர் தொழில்களில் மூயற்சியின்மை, (8) 
பலக்குறைவாலுண்டாம் வணக்கம், (9) இஷ்டம் கடையா 
மையாலுண்டாங்கருதுதல், (10) பயம் முதலியவற்றாலுண் 
டாம் மதிமயக்கம், (11) முன்னஅபவித்ததை நினைத்தல், 
(12) இஷ்டபூர்த்தி முதலியவற்றாலுள தாம் மகிழ்ச்சி, (18) 
மனக்குவிவு, (14) ஆசை முதலியவற்றானேற்படும் நிலை 
யின்மை, (18) காயகன் வரவு முதலியவற்றாலுண்டாம் மதி 

விளக்கம், (16) இஷ்டம், இஷ்டக் குறைவு இவ்விரண்டினா 
அண்டாம் மனத்தின் பரபசப்பு, (114) இஷ்டம், அறிஷ்டங் 
களில் இவ்விதம் atest el area ance அறிவின்மை, (18) 
பலம் முதலியவற்ளால் பிறரை அவமானப்படுத்தித் தான் 
மேன்மையாக இருக்கல, (19) உபாயம் தோன்றாமையா 
௮ண்டாம் மனறும்க (2 0) காலவிளம்பஈத்தைப் பொருமை, 

(21) யாதுர் தோன்னுாமை, (23) துக்க முதலியவற்றாலேற் 
படூம் ஆவேசம், (28) அதிநித்திரை, (34) விழித்தல், (29) 
குற்றமுள்ளவர்களிடங் குரூரமான செய்கை, (26) ஸ் 
தோஷ முதலியவைகளை மறைத்தல், (27) குற்றத்தைக் கண்டி 
மிகக் கோபித்தல், (28) உண்மையைத் தெரிந்து பொருளைத் 
தீர்மானித்தல், (29) அவமான முதலியவற்றாலுண்டாம் 
மனவருத்தம், (80) ௮ஃறிணையினும் உயர் இணையினும் ஒரே 
தமான எண்ணங் கோடல், (81) உயிர் மிங்குவதற்குச் 

செய்யுக்தொழில், (32) காரணமின்றி கேரிகென்ற பயத்தா 
௮ளதாம் மனக்கலக்கம், (33) ஐயத்தினாற் பலலிதமூதத்தல் 
“என முப்பத்து மூன்று பிரிவின தாம். 

ஈண்டுக் கூறிய விபாவ அதுபாவ வியபிசரரிபாவங்களா 

அண்டாம் மனச் செய்கை சுவை அல்லது ரஸமயென்பர்,. 
இவை (1) ஸம்போக விஷயமான விருப்பம், (2) விகார வடி. 
வத்தைக் காண்பது முதலியவற்றாலுண்டாம் மகோவிகாசம், 
(5) இஷ்டஜனப் பிரிவாற்றாுமையாலுண்டாம் மனவெப்பம்,
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(4) சத்துருவினாற் செய்யப்பிங் குற்றத்தினாலேற்படும் மன 
வெப்பம், (6) மேன்மையான காரியங்களி லுறுதியான 
முயற்சி, (6) குரூரமானவைகளைப் பார்ப்பது முதலியவற்றா 
லாம் AaB sor Bi sch, (7) @ppwrer பொருள்களைப் 
பார்த்தன் முதலியவற்று௮ண்டாம் மணக்குவிவு, (8) மூன் 
காணாத பொருள்களைக் கண்டதனாலுண்டா மனப்பெருக்கு, 
(9) வைசாக்கயத்இனாற் த்தம் விகாசமடையாமலிருத்தல் 
என்மொன்பது. வகைப்படும். இவற்றை முறையே சிருங்கா 

ரம், ஹாஸ்யம், கருணா, செளத்திசம், வீரம், பயாககம், 
111 Seth, அற்புதம், சாந்தம் என்று கூறுப, இவை வட 

லார் கூறும் முறை, 

அதுபாவத்இனையுஞ் சாத்துவிகபாவத்தினையும் முறை 
யே மெய்ப்பா டென்றும் விறல் என்றுச் தமிழ் நூலார் 

கூறுப, இவையிற்றினிலக்கணங்களை நடி.ப்பியல்பின்கட் பரக் 
கக் காண்க. எனவே, விபாவங்களாற் னோன்றி, அஅபாவன் 
களால் வெளிப்பட்டுச் சஞ்சாரிபாவங்களாற் புஷ்டியடைந்து 
நிற்கும் ஸ்தாயிபாவம் சுவை யென்னப்படம், (௪௪) 

சுவைத்துணே 

55. உவகைச் சுவையினுக் குறுதுணை ம௫ழ்ச்ச 

பெருமிதச் சுவைக்குப் பேசுஞ் செற்றஞ் 
சமகிலைச் சுவைக்குச் சாற்றும் வெறுப்பு 

மற்றைய வற்றை மதித்தனர் கொளலே. 

உவகை சுவையினுக்கு--, உறு துணை - பொருந்திய 
சுவைத்துணையாவது, மூழ்ச்சி - களிப்பாம்; பெருமிதம் 
சுவைக்கு - வீரச்சுவையினுக்கு, பேசும் செற்றம் - சிறப்பித் 
அச் சொல்லப்பகின்ற சிறுகோபமாம்; சமநிலை சுவைக்கு - 
சாந்தரஸத்தினுக்கு, சாந்றும் வெப்பு -  தக்கதென்று 
'சொல்லப்பென் ற வெறுப்பாம்; மற்றையவற்றை - ஏனைய 
சுவைகட்கு, மதித்தனர் - ஆராய்ச்து, கொளல் - எளிதிற் 
கண்டுகொள்க.
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குறிப்பு:--ஏனைய சுவைத்துணைகளை யாரரய்வார் எளி 
திற் கண்டறியலாமாதலின் இன்னணங்கூறி விடுத்தார். 

கொளல் என்னுச்தொழிற்பெயர் ஈண்டு வியங்கோட்டொருட் 
டாதலறிக. (௪௫) 

56. சுவையை மேன்மே லோங்கச் செய்யுக 
வவிதயச் சால்பு மமைந்த களங்களுங் 
காலமு மென்னக் கட்டுரைத் தனரே. 

௬ வையை - ௬வையினை, மேல் மேல் ஒங்க செய்யும் - 

மேன்மேலும் ஒங்குமாறு செய்பவைகள், அவிநயம் சால்பும் - 

அவிசயப் பெருமையும், அமைத்த ண்டு - காட்சி 
ஈலஞ்சான் ற களங்களும், (அமைந்த) காலமும் - பொருசக்திய 
காலமும், என்ன கட்டுரைத்தனர் - ஆம் என்று புலவர்கள் 
நிச்சயமாகக் கூறினார்கள். 

குறிப்பு:--அவிகயச்சால்பும் காலங்களங்களினமைவும் 
இனி பொருக்தாவிடிற் சுவை ஓவ்கிவிளங்கா தென்ப Ss 
னானே பெறப்பட்டது. (௪௬) 

57. இண்டைச் சவை௫ல விணைந்து மியலும். 

ஈண்டை சுவை இல இணைந்தும் இயலும் - ஈண்டுக் 
அகட சுவைகளுட் இலை சேர்ந்து மோரிடத்தில் ஈடக் 

குறிப்பு:--ல விடங்களிற் பெருமிதமும் வெகுளியு 
மிணைந்தும், வியப்பும் அச்சமுஞ் சேர்க்தும், அவலமும் அச் 
சமுமிணைந்தும், உவகையும் நகையுமிணைந் அம் வருமென்ற 
றிக. இவ்வாறே இவைபோல்வன பிறவுமெனக் கொள்க. 
உதாரணங்கள் வநற்துழிவர்துழிக் காண்க. (௫௪) 

இரதி 
56. இரதி யென்ப தன்பென லாகுவ் 

கடவுளர் குரவ ரிடமாத் தோன்றிற் 
பத்தியா மிளமகார் பால்வெளிப் படினது 
வாற்சலிய மென்ப வறிஞ ராதிய 
ரிடமாக் காணி னிரக்க மெனப்படும்.
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இரதி என்பது - இரதியென்று சொல்லப்படுவதனை, 
அன்பு எனல் அகும் - அன்பென்று சொல்லலாம் ; (௮௮), 

கடவுளர் குரவர் இடமா தோன்றில் - தேவர்களையும் ஐங் 
குரவர்களையும் கண்டடோழ்துண்டாயின், பத்தியாம 2 
பக்தியென்று சொல்லப்படூம்; இளமை மகார்பால் வெளிப் 
படின் - இளமைத்தன்மை வாய்ந்த. குழந்தைகளைக் கண்ட 
போழ்து உண்டாயின், அது வாற்சலியம் என்ப - அதனை 
வாற்சலிய மென்று கூறுவார்கள்; வறிஞர் ஆயர் இட 
மா காணின் - தரித்திரர் முதலாயிே னோர்களைக் கண்டபொழு 
அண்டாயின், இரக்கம் எனப்படும் - இரக்கமென்று சொல் 

லப்படும். 

குறிப்பு:-ஐவ்குரவர்: 4௮7௪ னுவாத்தியான் ரூப் தந்தை 
தம்முன்”. தசரதன் தவறு என்னுமங்கத்தில், சுரோசனன், 
தனது தாய்தந்தை தப்பவுங்கேளாது ஈசனைப்பாடியது 
பத்தியானெழுந்ததாம். சலபோசனருஞ் சுலையும் தமது 
புதல்வனை சுரோசனனை நீர்கொண்டுவரப் போகவேண்டா 
மென்று தடுத்துசைத்தத: அவன்பா லுண்டான வாற்சலிய 
மாம். புதல்வனை யிழந்த சலபோசனமையுஞ் சுசிலையையுல் 
கண்ட தசரதன் அவர்கள்பாற் கொண்ட அன்பு இரசக்கத் 
இன் பாலதாம். (௪௮) 

சுவைப்பாதபாடு 

59. உவகையு மவலமு மோங்லயெை மென்சுவை 
வெகுளியு மிழிப்பும் விளைந்த வன்சுவை 
ககைசமம் வியப்பு மென்சுவைப் பால 
பெருமித மச்சம் வன்சுவைப் பால, 

உவகையும் அவலமும் ஓங்யெ மென்மை ரவை. 

உவகை அவலம் என்னுமிரண்டு சுவையும் மிகுதியும் மென் 
மையான சுவையாம்; வெகுளியும் இழிப்பும் விளைச்தவன்மை 
சுவை - வெருளியும் இழிப்பும் மிகுதியும் வன்மையான 
சுவையாம்; ஈகை சமம் வியப்பூ- ஈகை சமநிலை வியப்பு 
என்னும் மூன்றும், மென்மை சுவை பால - மென்மையான
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சுவையுட்சேர்க்கப்பவேனவாம்; பெருமிதம் அச்சம் - பெரு 
மிதமும் அச்சமும், வன்மை சுவை பால - வலியசுவையு 
ளடங்குவனவாம், 

குறிப்பு;--உவகை அவலமிரண்டும் மிகுதியும் மென்சு 
வையென்றும், ஈகை சமநிலை வியப்புச் இறிது மென்சுவை 
யென்றும், வெகுளியும் இழிப்பும் மிகுதியும் வன்மையான 

சுவையென்றும், பெருமிதமும் அச்சமுஞ் றிது வன்சுவை 
யென்றுங் கூறினார். ஓங்கெ விளைந்த வென்னுஞ் சொற்கள் 
மிகுதிப் பொருட்கண் வந்தன. (௪௯) 

60. மென் சுவைப் பாலவும் வன்சுவைப் பரலவு 

தடுகிலைச் உசவையென நயந்தனர் கொளலே. 

மென்மை சுவை பாலவும் வன்மை சுவை பாலவும் - 
மென்சுவைப்பாற் படுவனவென்றும் வன்சுவைப்பா ற்பவென 

வென்றும் மேற்கூறப்பட்ட சுவைகளை, ஈடுநிலை சுவை என - 
நடுநிலைச்சுவையென்று, ஈயந்தனர் கொளல் - (௮அன்னணங் 
கூற) விரும்பியோர் கொள்வாராக. 

குறிப்பு:--எ௪காரம்-ஈற்றசை. ஒரு சுவை இருவகையின் 
கண்ணும் பயின்று வருமாயின் அதனை நடுநிலைச்சுவை 

யெனக்கூற விரும்புவோர் கொள்ளினிழுக்கன்று என்று 
கூறியமையானே, எச்சுவை எவ்வமையத்தில் எவ்வகையின் 
கட் பயிலுமோ அவ்வமையத்தில் ௮ச்சுவையினை அவ்வகை 
யின் கண்ணதாக் கோடலே ஏற்புடைத்தாமென்பது ஆசிரி 
யர்தங்கருத்தென்றறிக. (௫௦) 

(௫) பொருத்தம் 
61. பொருத்த மென்ப தொற்றுமை யுடைமையஃ 

இிடனுங் காலமுஞ் செயலு மெனமூ 
விதப்படு மென்பர் மேற்றிசை வாணர். 

பொருத்தம் என்பது - பொருத்தம் என்று சொல்லப் 
பவது யாதெனின், ஒற்றுமை உடைமை ஓற்றுமை 

6
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பொருந்தியிருக்குர் தன்மையாம்; ௮ஃது - அப்பொருத்தம், 
இடனும் - இடப்பொருத்தமும், காலமும் - காலப்பொருத் 
தமும், செயலும் - செயற்பொருத்தமும், என = என்று, 
மூன்று விதப்படம் என்பர் - மூன்றுவகைப்படும் ஏன்று 

கூறுவார்கள், மேற்கு இசை வாணர் - மேற்குத் திசையின 
ரரஇய பணர், 

குறிப்பு :--பொருத்தம்; Unity. இடப்பொருத்தம் 
Unity of Place. காலப்பொருத்தம்: 'பீற163 of Time. செயற் ‘ 
Qur@éssw: Unity of Action. wavarrramrit Goréar. (Cs) 

இடப்போநத்தம் 

62. பயனின்று பல்காற் கதைநிகழ் விடத்தினை த் 
தோற்றிய வாறெலா மாற்றுத லின்றிக் 
கதையின் போக்கனேக் காண்டக வுய்த்த 
லிடத்தின் பொருத்தமென் இியம்புதல் வழக்கே. 

பயன் இன்று - பிரயோசன மில்லாமல், பல்கால் - பல 
தடவையும், கதை நிகழ்வு இடத்தினை - சாடகக்கதை நிகழ் 
தற் பாலதாகய இடத்தினை, தோற்றிய ஆ எலாம் - மனத் 
தித்குத்தோன் றியபடி யெல்லாம், மாற்றுதல் இன்றி - மாத்ரு 
மல், கதையின் போக்கை - காடகக்கதைப் போக்கின் ஒழு 
இனை, காண் தக உய்த்தல் - சிறப்புப் பொருந்தச் செலுத்து 

தல், இடத்தின் பொருத்தம் என்று இயம்புதல் வழக்கு - 

இடப்பொருத்தமென்று கூறுதல் வழக்கமாம். 

குறிப்பு: -- ஏகாரம் ஈற்றசை. இன்று: 

அன்றி இன்றி யென் வினையெஞ்சிகரம்'” 

என்னுர் தொடக்கத்துச் சூத்திரத்து உடம்பொடு புணர்த்த 
லானமைக்க. ஒரிடத்தில் நடக்கும் விடயங்கள் யாவற்றினை 

யும் ஒரு படித்தாக ஒருங்கே கூறிவிரகல் இடப்பொருத்த 
மெனினும், காலப்பொருத்தம் செயற்பொருத்தம் இவற்டறொ 
டும் மூரணுமா தலானும், கதைபோ ற்னோன் நி, நாடகத்தின்”
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காட்சியமைதியினைக் கெடுக்கு மாதலானும், காலப்பொருத் 
தம் செயற்பொருத்த மிவற்றுடன்கூடிய இஉப்பொருத்தமே 

சன்றெனவறிக. (௫௨) 
காலப்போநத்தம் 

63. வீணே காலகீட் டித்தலு மிடைமீ 
டுறத்தலு மின்றி யுயாக்துசெல் கதையினைக் 
கட்டுரைப் பதுவே காலப் பொருத்தம். 

வீணே - பயனில்லாமல், காலம் நீட்டித்தலும் - கால 
தாமத முண்டாக்குதலும், இடையீடு உறுத்தலும்-ஈடுவிற் பய 
னில்லாத தடைகளை யுண்டாக்குதலும், இன்றி-இல்லாமல், 
உயர்ந்து செல் கதையினை-.,கட்டிரைப்பதுவே-இனி அரைத் 
தலே, காலம் பொருத்தம் - காலப்பொருத்தமாம். 

குறிப்பு:--இடப்பொருத்தம்பெற விடயத்தைக் கூறுவ 
தனினும் காலக்கரமப்படி கூறுதல் மேலாமாதலின், காலப் 
பொருத்தத்தைப் பின்னர் வைத்து, இவ்விரு பொருத்தத்தி 
அஞ் செயற்பொருத்தமே கிறப்புடைத்தாதலின் இவையிற் 
நின் பின்னர் அதனை வைத்தனர். மூவகைப்பொருத்தமும் 
ஒன்றோடொன்று முரணுமிடத்துச் செயற்பொருத்தத்தை 
யே பெரிதுங் கவனித்த லேற்புடைத்தாம். (௫௩) 

சேயறந்போநத்தம் 

64. காரண காறிய முறைப்பட் டி.யங்க 
_ யருவிக ளாங்காங் சடைக்து கலக்கப் 

பெற்ற யாறுபோ வுற்று விரியூ 
வெல்லாப் பகுதியு மெடுத்துரை தொழிலினுக் 
குட்பட் டொழுகலு முலக வியல்பொடு 
மாறு படாமலு நம்புத லரிய 
விடய முறுமலும் விளைந்து நிற்பது [தோர். 
செயலின் பொருத்தமாச் செப்பின் தெளிந் 
காரணம் காரியம் முறை பட்டு இயக - காரணகாரியள் 

களின் சமப்படி ஈடந்து, ஆங்கு ஆங்கு - இடை யிடையில்,
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விகள் கலக்க பெற்ற யாறு போல் - இற்ருறுகள் கலக்கம் - 

பெற்ற யாத்நினைப்போல) உற்று விரியூ - விரிந்து பொருக்இ, 
எல்லாம் பகுதியும் - நாடகக் கதையின் எல்லாப் பாகக் 
களும், எடுத்து உரை தொழிலினுக்கு - முக்பெமாக எடுத்துக் 
கூறப்பட்ட தொழிலி ற்கு, உட்பட்டு ஒழுகலும் - அடக்கிச் 
செல்லுதலும், உலகம் இயல்பொடு மாறுபடாமலும் - உல 

கத்திற் சம்பவிக்கக் கூடிய விடயங்களுக்கு விரோதப்படா 
மலும், நம்புதல் அரிய விடயம் உருமலும் - நம்பத் தகாத 
விடயங்கள் சம்பவித்தனவாக்காமலும், விளைந்து நிற்பது - 
எடுத்தவிடயம் முதிர்ந்து நிற்பது, செயலின் பொருத்தமா - 
செயற்பொருத்தமென்று, தெளிர்தோர் செப்பினர் - ஆறி 

விற்றெளிர்த பெரியோர் கூறினார். 

குறிப்பு: காரணம்: Cause. காரியம்: Effect. Sia 
கள் பல பேரியாற்றுடன் கலந்து ஒரு முகமாக அடங்கச் 

சேறல்போல, காடகக்கதையின் பல பிரிவுகளும் பிரதான 
மான கதைத்தொடர்ச்சியுடன். மரீஇ ஈடத்தல் வேண்டும். 
உவமையணி. ் உருமலும்” என்ற தன்வினைக்கு ( உறுத்தா 
மலும்” எனப் பிறவினைப் பொருளுரைத்தாம்,குடிபொன் றி” 
யென்புமிப்போல. _ (இக 

(௬) ௩டை 

65. கதையினைப் பெய்து Sp HO மாறே 
நடையா மதுதான் வாசகஞ் செய்யு 

ளிசைப்பாட் டோடு மியலு மென்ப. 

கதையினை - சாடகக்கதையினை, பெய்து - பொருத்தி, 
கழறிடும் அறே - கூறும் விதமே, ஈடை ஆம் - நடை யென்று 

பயர்பெறும்; அதுதான் - அந்நடைதான், வாசகம் செய் 
யுள் இசைப்பாட்டோடும் இயலும் என்ப - வசனம் செய் 
யுள் இசைப்பாட்டென்னும் முத்திறத்தோடும் உடைபெறும் 
என்னு கூறுவார்கள். 

குறிப்பு: --இம்முத்திறத்திற்கும் உதாரணங்கள் ஆங் 
காங்குக் காட்டுதும், நால் ஈடக்குர் தன்மையே நடை. :
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யாம்; ஈண்டுப் புலவன் செயலாகச் சூத்திரிக்கப்பட்டமை 
காண்க. (௫௫) 

வாசகம் 

60. பசுந் தமிழிற் பிழையினை யொரீஇப் 
பேசுநர்க் கேற்ற விகற்பஞ் செறித்துப் 
பெய்துரை வசனமே வாசக மாகும். 

பேசும் தமிழில் - பாத்திரங்கள் பேசுந் தமிழின்கண், 
பிழையினை - குற்றத் தளை, ஓரீஇ - நீக்கி, பேசுகர்க்கு ஏற்ற 
விகற்பம் செறித்து - பேசுகருடைய ஏற்றத் தாழ்விற்கு 
இயைந்த ஈடை வேறுபாட்டினைப் பொருத்தி, பெய்து உரை 
வசனமே - விடயங்களைத் தந் துரைக்கிற வசனர்தான், வாச 
கம் ஆகும் - வாசகமென்று பெயர் பெறும். 

குறிப்பு:--ஏகாரம்: தேற்றம். இழிந்தோர் பாத்தாமா 
யிருப்பின் இழிசினர் வழக்குரையே நேரிது, வாசகத்தை 
யுரைசடையென்றலுமாம். சுகுணசுகேசர் காடகம் நான்கா 

மக்கம் முதற்களமே யிதற்குப்போதுமான சான்று பகரும். 

(தம்பி! நூறு பயண்டாலும் வரட்டும், அவுகெல்லா 
ருக்கும் சான் ஒருத்தன்போது மில்லே” என்னும் வாக்கியம் 
இயற்தமிழிற் பிழைபாடடைய தெனினும் காடகத் தமிழில் 
நேரிதென்றறிக,. (௫௯) 

சேய்யுள் 

ட7. “பல்வகைத் orgie னயிர்க்குடல் போற்பல 

சொல்லாற் பொருட்டிட னாக வுணர்வினின் 
வல்லோ ரணிபெறச் செய்வன செய்யுள். ?? 

பல்வகை தாதுவின் உயிர்க்கு உடல் பேரல் - தோல் 
இசத்தம் இறைச்சி மேதை எலும்பு மச்சை சுவேதநீர் என் 
னும் எழுவகைத் தாஅக்களினால் உயிர்க்கு இடமாக இயற் 
ப்பட்ட உடம்புபோல, பல சொல்லால் பொருட்கு இடன் 
ஆக - இயற்சொல் இரிசொல் இசைச்சொல் வடசொல்
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என்னு கால்வகைச் சொற்களாற் பொருளுக்கு இடமாக, 
உணர்வினின் வல்லோர் அணிபெற செய்வன செய்யுள் - 
கல்வியறிவினாற் செய்யுள் செய்ய வல்லவர் அலங்காரம் 
பெறச் செய்வன செய்யுளாம். 

குறிப்பு:--இது மேற்கோட் சூத்திரம். மேத்கோளாக 
நன்னூுலினின்றும் ஆசரியரான் தே வாணனியன்உ ஆ எழுத் 

தாலானது சொல்லாதலால் எழுத்துச் சொற்பொருள் அணி 
யென்னும் சான்னொலும் இயற்தப்பவெது செய்யுளாம். 
பொருள்: அகம் புறம் என்னும் இரண்டனையும். le 
நாடகம் இரண்டாமக்கம் மூன்முங்களம், 

(இிடத்தொடு செவ்வணி செறிந்து ரமன 
கடி.த்தப் பரத்தையர் காவல் புக்கபோன் 
மூடி. த்தல்ச் சிவப்புற மூளைக்கு மீர்ந்தளி 
ரடித்தலத் தளித்ததிவ் வசோக மென்கொலோ!” 

இக் கலிவிருத்தம் செவ்வணி யணிந்து சேடியை விடுத் 
சல் என்னும் அகப்பொருட்டிறையின் பாலதாய்த் தன்மை. 
யுவமை MUSE கருத்தடை முதலிய பொருளணிகட் கட 
னாய் முதலடி முற்றுமோனையும் பிறவு மூடைத்தாய் வருதல் 
காண்க. (௫௪) 

08. பண்ணொடு கலந்து பாடலா னன்றே 

பாடலென் றவற்றைப் பகர்க்கனர் புலவர். 

பண்ணொடு கலந்து பாடலான் அன்ே ற - இராகத்து௨ 
னியைத்அப் பாடப்பெறுவ தனாற்றுன், அவற்றை - அச்செய் 

யுட்களை, புலவர் - அறிஞர்கள், பாடல் என்று பகர்க்தனர்- 
பாடல்கள் என்று பெயரிட்டழைத்தனர். 

குறிப்பு:--பாடப்பெறுவ் காரணத்தாற்றுன் பாடல் 

என்று அறிஞர் பகர்ந்தனர் என்பது இச்சுத் பத்தன் 
கருத்து. soe சங்கராபாணமும், கட்ட 
கலித்துறை விருத்தமாத தியவற்றிற்கு முறையே யைலவியு் 
a என்று இக்காலத்தும் லெர் வழங்குவதனை யீண்
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டறிக. இனிப் பண் என்பதற்கு.ஈட்டபாடை சாதாரி பழம் 

பஞ்சரம் குறிஞ்சி இர்தளம் தக்கராகம் காமரம் ஆதியபண் 

கள் என்றும் பொருள் கூறலாம். எனவே பாடல்களெல்லாம் 

நடிப்புழிப் பாடப்படல் வேண்டுமென்பது பெற்றும். (௫௮) 

சேயியுளியக்கம் 

69. பிகவுஈ் தாழ்க்து சென்முத னடையுஞ் 
சொல்லிசை யொழுக்க முடைய வாரமுஞ் 

- சொல்லிசைச் செறிவுக ளுடைய கூடையுக் 
துன் றி முடுகி நடையுு திரளு 
மென்றகான் சஇயக்கமு மொன்றுமச் செய்யுள். 

மிகவும் தாழ்ச்து செல் முதனடையும் - மிகுஇயுக் 

தாழ்ந்து செல்லும் இயக்கத்தினையுடைய முதனடையும்; 

சொல் இசை ஒழுக்கம் உடைய வாரமும் - சொல்லொழுக் 

கமும் இசையொழுக்கமுமுடைய வாசமும், சொல் இசை 

செறிவுகள் உடைய கூடையும் - சொற்கெறிவு இசைச் 

செறிவுகளையுடைய கூடையும், தன்றி ரூடுகிய நடை உறு 

இரளும் - நெருங்கி மிக முடுகிய செலவினையுடைய இரளும், 

என்ற நான்கு இயக்கமும் - என்று கூறப்பட்ட நால்வகை 

இயக்கமும், ௮ செய்யுள் ஒன்றும் - மேற்கூறிய செய்யுள் 

அடையும். 

குறிப்பு:--இச்சால்வகைச் செய்யுளியக்கத்தி னிலக்க 

ணங்களைச் சிலப்பதிகார அடியார்க்கு ஈல்லாருரையினும் 

அரும்பதவுரையிலுங் குறிப்பித்திருத்தலை யுற்றுகோக்குக. 

கலாவதி கான்காமக்கம் முதற்களம், 

வாரார் கொங்கை மாதே கேளாய் 
சோரா நின்றேன் ஜோகாய் நிற்கண் 
டேரார் மானே யென்னோே டோர்சொற் 

பேசார் தேவீ பேசாய்! பேசாய்!”” 

என்ற செய்யுள் முூதனடைக் குதாரணமா தலை யுய்த்துணர்க, 

கலாவதி நாடகம் மூன்றாமங்கம் இரண்டாங்களம்:
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மின நேரு இன்ற விடையாரு மென்றன் 
விமலாய்கி னாதன் விழையு 

மநொமோகி னிக்க ணிகைதான்வி ரித்த 
amid Gig கதறி. 

யுளையே நினைந்து மனநானி னைந்து 
முருகா வுடைந்து தனியா 

யளையேகி னாசை மகளா யிருந்த 
வடியேன் வருக்க லழகோ?” 

இது வாரவியக்கத்.தினுக் குதாரணமாதல் காண்க. கலாவதி 
காடகம் மூன்முமங்கம் மூன்னாங்களம்: 

இரவி தன்னொளி மிகவு மெய்திரன் 
கிலகு கன்றக ணினிய சோமகின் 

கரவு நின்விட குணமு மோர்ச் தனென் 
கனியுமன்பொடு கனலி நாடொறும் 

விரவு காதலி யெனமொ ழிச்இடும் 
விமல பத்மினி தனையி முத்தனை 

“பரவு கன்னியர் நினையி கழ்ந்தனர் ' 
பழியுமுற்றனை யொழிக தீயனே”' 

என்ற செய்யுள் கூடையியக்கத்துக் குத்றவுகாரணமாம். 
கலாவதி நாடகம் ஐச்தாமக்கம் முதற்களம்: 

₹சுதரக லாவதியென் rue மாறி 

கர்தாமெ னுக்குழலி காமரச வல்லி 
பர் இணைறி கர்த்திடு பயோதரி யியம்பா 
யிர்துவச னேயென வியற்றிடுதல் வேண்டும்” 

என்னுஞ் செய்யுளும், இறுதியிற் சுயம்பிரகாச முனிவர் 
கூறிய வண்ணகவொத்தாழிசைக் கலிப்பாவின்கண் வரும், 

விதுநிகர் மூகனுடை விமலசு குணவள 
மதுரையெ ணகர்தனில் வளர்தரு மரசனே!; 
உவகையொ டநுஇஈ முயர்வினி ஈகர்வதி 
பவமகழ் புரிகுவை பரசுறு சரசனே””
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என்னு .மராகங்களும் தஇரளியக்கத்தினுக் குதாரணங்க 
ளாம். (௫௯) 

70. கீழ்மக்க ஸியல்பிற் ெக்குஞ் Qer Hole 5) 
பாவுமுண் டவற்றை யாவருங் கொள்ப. 

கீழ் மக்கள் இயல்பில் சளக்கும் சொல் செறி. பாவும் 
உண்டு - இழிசனர் இயல்பாக வழங்குஞ் சொற்களினாலாய 
பாடல்களும் நாடகத்தின்கண் உளவாம், அவற்றை யாவ 

ரும் கொள்ப-அப்பாடல்களைப் பிழையெனக் கொள்ளாது 

யாவரும் அங்கோரஞ் செய்வார்கள். 

குறிப்பு: ஈதிங் கன மாதல் இழிசினர்வழக்குரை வரை 
ய்றை யென்னு நூலிற் பரக்கக்காண்க, கலாவதி சாடகம் 
நான்காமங்கம் முதற்களத்தில். சோமதத்த னென்னுஞ் 
சேவகன். 

ராசா மகளை யிவனுவ் கட்ட, 
அசை வைச்சான்! ஐயோ ! பாவம்! 
மோசஞ் செய்ய முன்னே சொன்னுண், 

தோசமிண்டோ சும்மா விட்டேன்” 

கோண்டிப் போட்ட அக்குக் கண்ணி 

காண்டு கத்துங் களுதைப் பாட்டு 
வேண்டமட்டும் பாடிக் இட்டு 
நாண்டிக் குலுக்கி நடந்துக் இட்டே;”” 

ஏச்சுக் இட்டுத் இரியு முண்டை ' 
பேச்சுக் கேட்டு கெட்டுப் போனான் 

௪ீச்சச் CFF D554 ured 
பேச்சை யின்னிக் கேட்க மாட்டேன்.” 

என்று பாடிய பாடல்கள் சாடகத்தின்கண் அமைவுடையன 
வாதல் காண்க. உம்மை இறந்தது தமீஇய எச்சவும்மை 

யாம். 
(௬௦ )
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இசைப்பாட்டு 

71. பண்ணுச் திறமும் பயின்றனவாடக் 

குழலொடும் யாழொடும் விழுமிதிற் அவன் WD) 

தாள வொத்தொடும் தண்ணுமை முழவொடுங் 

கூடிகின் றிசைக்குப் கொள்கைத் தா௫ப் 

பொருள்பொதி சொற்கள் பொலிய விசைப்ப 

இன்னிசைப் பாட்டென வியம்பப் படுமிதைக் 
இதெ வுருவெனக் சளத்தலு முண்டே. 

பண்ணும் - இராகழும், திறமும் - இராகவகைகளும், 

பயின்றன ஆூ - தன்மாட்டுப் பொருர்இனவாய், குழலொ 

டும் - இசைக்குழலாகிய வங்கயெத்தோடும், யாஹொடும் - யாழ் 

களினோடும், விழுமிதில் துவன்றி - மேம்பாடிறப் பொருந்தி, 

தாளம் ஒத்தொடும் - தாளவிகற்பங்களினோடும், தண்ணுமை 

முழவொடும் - மத்தளம் மூழவாதிய கொட்டுங் கருவிக 

ளொடும், கூடி நின்று - சேர்ந்துநின்று, இசைக்கும் கொள் 

கைத்து BB - பொருத்திப் பாடப்பெறுக் தன்மையதாய், 

பொருள் பொதி சொற்கள் பொலிய - ஈற்பொருள் ஆழ்ந்து 

செறித்த சொற்கள் விளங்க, இசைப்பது - பாடப்படுவது, 

இனிமை இசைப்பாட்டு என இயம்பப்படும்-இனிய இசைப் 

பாட்டென்று கூறப்படும் ; இதை - இவ்விசைப் பாட்டினை, 

இத உரு என கெளத்தலும் உண்டு - தேவுருவென்று MS | 

௮ம் வழக்காம். 

குறிப்பு:--ஏகாரம்: ஈற்றசை. பண்: 

போவோ டணைத லிசையென்னார் பண்ணென்ஞுர் 

மேவார் பெருந்தான மெட்டானும்--பாவா 

யெடுத்தன் முதலா விருகான்கும் பண்ணிப் 

படுத்தமையாற் பண்ணென்று பார்.' 

பல இயற்பாக்களஞுடனே நிறத்தை இசைத்தலால் இசை 

யென்று பெயராம். பெருந்தான மெட்டினும் சரியைகளெட் 

டாலும் பண்ணிப்படுத்தலாற் பண்ணென்று பெயராயிற்று.
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Berga siren மெட்டாவன: கெஞ்சும் மிடறும் நாக்கும் மக் 

கும்! அண்ணுக்கும் உதடும்பல்லும் தலையு மெனவிவைஃகிரியை 
கள் எட்டாவன: எடுத்தல் படுத்தல் ஈலிதல் கம்பிதம் குடி. 
லம். ஒலி உருட்டு. தாக்கு எனவிவை. திறம்: பண்வகை. பாலை 
குறிஞ்சி மருதம் செவ்வழியென்னு நால்வகைப் பண்ணின் 
ஜிறங்களைக்கூறுங்கால் ஒவ்வொன்றும் புறம் அருகு பெருகு. 
என்னு முத்தறத்ததாம். பாலைக்குப்புறம் : தேவாளி; அருகு. 
சீர்கோடிகம் ; பெருகு - நாகராகம். குறிஞ்சிக்குப் புறம் - 

செர்து; அருகு - மண்டிலம்; பெருகு - அரி, மருதுத்திற்கும் 
புதம் - ஆகரி ; அருகு- சாயவேளாகொல்லி; பெருகு - 
னரம். செவ்வழிக்குப் புறம் - வேளாவளி; அருன், 
பெருகு - சந்தி. பிறவும் வந் தவழிக் கன்டிகொன்கு. குழல்: 
eur SILO மூங்கில், சந்தனம், வெண்கலம், செங்காலி கருங் 
காலி என்னுமைந்தானுஞ் செய்யப்படக் தொளைக் கருவி. 

இதனை, 

ஓங்கெ மங்கி லுயர்௪சச்௮ வெண்கலமே 
பாங்குறுசெல் காலி கருங்காலி--பூங்குழலாய் 
கண்ண ஸனுவர்த கழைக்கிவைக ளாமென்ஞூர் 
பண்ணமைந்த நூல்வல்லோர் பார்த்து” 

மேங்கில். உத்தமம், வெண்கலம் மத்திமம், ஏனைய 
அதமம். இவை கொள்ளுங்கால் உயர்ச்த ஓத்த நிலத்திற் 
பெருகவளர்ந்து நாலுகாற்று மயங்கின் நாதமில்லையா மா 
லான் மயங்காநிலத் தின்கண் இளமையும் நெடும்பிராயமுமி 
ன்றி யொரு புருடாயு புக்க தகதக விக் ஒருபுரு. 
டாகாரமாகச் செய்து அதனை நிழலிலே யாறஇட்டு வைத்துத் 
திருகுதல் பிளத்தல் போழ்ர்துபடுதல் செய்கை யறிந்து ஓர் 
யாண்டு சென்றபின் இலக்கணவகையான் வங்யெஞ்செப்யப் 
படும். இதனை 

“உயர்ந்த ௪மதலத் தோங்கிக்கா னான்சன் 

மயங்காமை நின்ற மாதத்தின். -மயல்காமே 

முற்றி.யமர்மாரந் தன்னை மூதறடிந்து 
குற்றமிலோ ராண்டிற் கொளல்”
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என்னும்வெண்பாவான றிக. பிண்டி தொளை யள வா இியவத்றி 
னிலக் கணங்களைச் சிலப்பாதிகார அடியார்க்கு ஈல்லாருரை 

யிற். காண்க. யாழ் நால்வகைப்படும்; அவை பேரியாழ் மகர 
யாழ் சகோடயாழ் செங்கோட்டியாழ் என்பன. இவை நா 
ன்குமே சிறப்புடையன. இதனைப், 

மபரியாழ் பின்னு மகாஞ் சகோடமுடன் 
சர்பொலியுஞ் செங்கோடு செப்பினார்- தார்பொலிந்து 
மன்னுச் திருமார்ப வண்கூடற் கோமானே 
பின்னு மூளவே பிற” 

என்றுராகலின். இர்சால்வகையாழிற்கும் ாஃ்புனொள்ளு 
மிடத்துப் பேரியாழித்கு இருபத்தொன்றும், மகரயாழிற்குப் 
ப இனேழும் ம் சகோடயாழிற்குப் பதினாறும், செங்கோட்டி 
யாழிற்கு எமுங்கொள்ளப்படும். 

ஒன்று மிருபது மோசேழ்மேற் பத்துடனே 
Bloor Li Bley? pep Co Cri ar p— Gor ps 
கால்வகை யாழிற்கு ஈன்னரம்பு சொன்முறையே 
மேல்வகை நாலோர் விதி” 

என்னும் வெண்பாவானிதனையறிக. இதனுறுப்பமை திகளைச் 
சிலப்பதிகார அடியார்க்கு நல்லாருரையிற்கண்டுதெளிக. தாள 

- வொத்து: பாணி; 

கொட்டு மசையும் தூக்கு மளவு 
மொட்டப் புணர்ப்பது பாணி யாகும்” 

கொட்டாவது அழுக்குதல்; அசையாவது தாக்கியெழுதல்; 
‘GEST AIS தாக்கித் தூக்குதால்; அளவாவது Sr aot 
'வோசை நேரே மூன்று மாத்திரை பெறுமளவும் வருதல்; 

'இவையிற்றினுக்கு முறையே அரைமாத்திரை ஒருமாத்திளை 
இரண்டுமாத்திசை மூன்றுமாத்திரை கொள்க. 

(sera கொட்டே யெகர மசையே 
யுகார் தூக்கே யளவே யாய்தம்”
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என்னுஞ் சூத்திரத்தா ஸனிவையிற்றினுக்கு வடி.வழுமறிக, 
அசைமாத்திரையுடைய ஏகதாள முதலாகப் பதினாறு மாத் 
திரையுடைய பார்வதிலோசனமீராகச் சொன்ன நாற்பத். 
தொரு தாளமும் புறக்கூத்திற்குரிய. ஆறன்மட்ட மென்பன 

ம் எட்டன் மட்டமென்பனவும் தாளவொரியல் என்பன 
வும் தனிரிலையொரியல் என்பனவும் ஒன்றன்பாணி முதலாக: 
எண்கூத்துப்பாணி யீருகக்கெக்த பதினொருபாணி விகற்பங் 
களும் முதனடைவார முதலாயினவும் அகக்கூத்இிற் குரிய 
வென்க. இன்னும்விரிப்பிற்பெருகுமாதலின் இவையிற்றின் 
விரியினைச் சிலப்பதிகார அடியார்க்கு நல்லாருரையிற் காண்க. 
தண்ணுமைத்தொழிலின்கூறு இரண்டென்ப. முழவு எழு 
வகைப்படும். இவ்வகையினைச் சிலப்பதிகார அடியார்க்கு நல் 
லாருரையினும் சுத்தாநந்தப்பிரகாசத்தினும் காண்க. பொருள்: 
அகம் புறம் என்னு மிருவகையுமாம். இீதவுரு மூன்றென 
பர் சுத்தாநந்தப்பிரகாசமுடையார். அவை உக்ரம் துருவை 
ஆபோகம் என்பனவாம். பண்ணுந்திறமும் பயின்றனவாஇ 
விழுமிதிற்று வன்றிக் கூடி. நின்்றிசைக்கும், கொள்கைத்தா 
யிசைப்பது இசைப்பாட்டென்று முடிக்க. தேவாரப்பாகரஸ் 
கள் யாவும் இசைப்பாட்டின்கண் அடங்கும். இதனானே 
தேவாரம் இசைத்தமிழ் இலக்கயெநா லென்பதை யீண்டு 
ணர்க. (aa) 

12. கர்த்தனச் தானு மிசைப்பாட் டாகும். 
கீர்த்தனம் தானும் இசைப்பாட்டு ஆகும்.- Fig 500 

களும் இசைப்பாட்டின்கணடக்கும். 

குறிப்பு:--£€ர்த்தனம் - வடசொல். இவ்வகை பிற்காலத் 
தார் உண்டாக்கியது. இதனைக 6 கீர்த்தனை ' பென்றும் 
வழங்குப. (௬௨) 

கீர்த்தனம் 
78. பல்லவி யோடனு பல்லவி சாணக் 

தீழுவி யெடுத்த தானமு முறையும் 
வழுவா திராக தாளமோ டி சைய 
வியற்றுக் தூக்கே யிசைக்£ர்ச் தனமாம்.
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பல்லவியோடு - பல்லவியுடன், அ.அபல்லவி சாணம் . 

தழுவி - அ.இபல்லவியுஞ் சரணமும் பொருந்தி, எடுத்த 

தானமும் முறையும் - அவ்வவ்விராகத்திற்கென்று எடுத்துக் 

கூறப்பட்ட தானமும் பாடுமுறையும், வழுவாது - கெடாது, 

இசாகம் தாளமோடு இசைய - இராகதாளக்களுடன் mor 

பொருச்த, இயற்றும் தூக்கே - இன்னிசைநாூல் வல்லு 

ஈரரன் இயற்றப்படும் பாட்டே; இசை தீர்த்தனமாம் - 

இசை வாய்சர்த சர்த்தனமாம். 

குறிப்பு:--ஏகாரம் தேற்றம். கலாவதி சாடகம் நான்கா 

மங்கம் மூதற்கள த்தில், ஆதிதாளம்பெற்ற மலயமாருத 

கீர்த்தனை இதற்குதாரணமாம். (௬௭௨) 

74, இஃதனு பல்லவி யின்றியு மியலு 

மென்று வசூத்தன ரிசைநூல் வல்லோர் 

இஃது - இக்கீர்த்தனம், அ.அுபல்லவி இன்றியும் இய 

ஓம் என்று - அ.நுபல்லவி பெரூமலும் நடக்கும் என்று, 

இசை நால் வல்லோர் வகுத்தனர் - இசை நூலில் வல்லவர் 

கள் வகுத்துரைத்தனர். 

குறிப்பு:--ரூபாவதி நாடகம் முதலங்கம் மூ தற்கள த்தில் 

"இந்துஸ்தான் கரபிராகத்தில் ஆதிதாளமமைந்த இர்த்தனம் 

இதற்கு உதாரணமாம். (௬௪) 

75. வரிப்பாட் டும்மிசைப் பாட்டின் பாற்படும். 

வரிப்பாட்டும் - வரிப்பாடல்களும், இசைப்பாட்டின் 

பால் பாடும் - இசைப்பாட்டின்கணடக்கும். (௬௫) 

வரிப்பாட்டு 

76. அசப்பொருட் கருத்தி னமைதி மேவி 

மிகப்பே ர௬ுவகைச் சுவைபுலப் படுத்துப் 
பண்ணுச் திறமுஞ் செயலும் பாணியு 
மொருகெறி யன்றி மயங்கிச் சொலப்படு 

மெட்ட னியல்பு மாற னியல்பும்
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பெறிஇத்தன் முதலு மிறுதியுங் கெட்டுமற் 
றியல்பு முடமு மாக முடிந்து | 

_ கருதிய சந்தியுஞ் சார்த்தும் பெற்றும் 
பெறாது மியங்இத் தெய்வஞ் சுட்டியு 
மக்கட் பழிச்சயு மிக்க வினிமையிற் 
பாடப் படுவது வரிப்பாட் டென்ப, 

அகம் பொருள் கருத்தின் அமைதி மேவி- அகப் 
பொருட்டுறைக் கருத்துப்பொருர்இ, மிச) பெருமை உவகை 
சுவை புலப்படுத்து - மிகவு மதிகப்பட்ட உவகைச் sonar 
னத் தெரித்து, பண்ணும் இறும் செயலும் பாணியும் - 
இசாகமும் அதனுட்பிரிவும் செயன்மாறையும் தாளமும், 
ஒரு நெறி அன்றி - ஒரு வழிப்பட்டு நில்லாமல், மயன்இ - 
கலந்து, சொல்லப்படும் - கூறப்படும், எட்டன் இயல்பும் 
ஆறன் இயல்பும் பெதீஇ -எட்டியல்பும் ஆதியல்பும் பெற்று, 
தன் முதலும் இறுதியும் கெட்டும் - பாட்டின் மூதலடியு 
 மிறுதியடியுஞ் இர்குறைந்தும், மற்று - அன்னணவங்குறை 
யாத, இயல்பும் ஆக-இயல்பாகவெளிலும், முடழும் ஆக- 

சீர்குறைந்த குறைபாட்டுடனெனிலும், மடிந்து - நிரம்பி, 
கருதிய சந்தியும் - அகப்பொருளிற் கருதப்பட்ட சந்தியும், 
சார்தீதும் - சார்த்துக்களும், பெற்றும் - பொருத்தப்பட் 
டம், பெருதும் - மேற்கூறியவற்றுட் இல பெருமலும், 
இயங்கி - நடந்து, தெய்வம் சட்டியும் - தெய்வத்தினைக் 

குறித்தும், மக்கள் பழிச்சியும் - மனிதர்களைத் BAS Fd, 
மிக்க இணிமையில் - மிக இனிமையுடன், பாடப்படுவது, 
வரிப்பாட்டு என்ப - வரிப்பாட்டு என்னு கூறுவார்கள். 

குறிப்பு: 

அழலணங்கு தாமரையா சருளாழி யுடையகோ 
னடிக்£ழ்ச் சேர்ந்து 

நிழலணங்கி முருகுயிர்த்து நிரர்தலர்ந்து தோடேத்தி 
நிழற்றும் போலும்,
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நிழலணங்கி முருகுயிர்த்து நிரந்தலர்ர்து தோடேர்தி 

நிழற்று மாயிற் [புஞ் 
ஜொழலணங்கு மன்புடையார் சூமொளியும் விழ்களிப் 

சால்லா வன்றே” 

(சூளாமணி - கல்யாண - 218) 

என்ற செய்யுள் தெய்வஞ்சுட்டிய வரிப்பாட்டாம். கலாவதி 
நாடகம் ஐந்தாமங்கம் மூன்முங்கள த்தில், கலாவதி, 

“ஒளியாகி யுலகாஇ யுயிராஇ நிற்குமுளை, 
யளியாருங் கோமானென் ரூகமங்க ளறைநர்திடுமே! 
யளியாருங் கோமானென் முகமங்க ளறைச்துமெனைக் 
களியாரச் செய்கிற்பான் கருதாம. AGO eC ey?” 

என்று பாடியதுர் தெய்வஞ்சுட்டிய வரிப்பாட்டாம். எட் 
டன் இயல்பு, ஆறன் இயல்பு: இவைதாள விகற்பங்கள்; 
சிலப்பதிகார உரை நோக்குக. ஏனையவற்றிற் குதாரணம் 
வரிப்பாட்டு வகையுட் காண்க. ௬௬), 

வரிப்பாட்டு வகை 

(1. இழமுமெனு மோதையி னொழுகுவண் ணத்திற் 
றன்னுட் கையா றெப்திடு இளவியை 
யாற்றின்மேல் வைத்திகை யாற்று வரியு 
முகமுரி கொச்சக மென்றமுப் பாற்படூஉத் 
தன்கோட் செல்வன் சார்க்தவூர் பெயரொடுஞ் 
சார்த்தி யிசைக்குஞ் சார்த்து வரியு 
மடர்ப்புறு காமநோய் கடற்கரைக் கானலின் 
மிக்குழி நல் ஓப் பொக்க நோக்குபு 
காதன் மலிந்திசை கானல் வரிய 

மூகமு முரியுக் தன்னொடு முடி.த | 
நின்த்த பொருளே கொ்க்ததன் னலிதர 
வுருவம் இரிந்திவ ணுற்று நின்று 
நிலைத்தது போல மலைத்துள மழுங்டப்
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பொருட்பெயர் பெயர்த்து மிசைக்குரிலை வரியு 
ne ier பொருள்களை யாற்றாது விளித்துத் 
தன்னலி யுறுப்பிவை யென்னச் சாற்றி 
யுருட்டு வண்ணக் தோரங்குமுரி வரியு 
மைந்திணை கட்கு மடைவின் வசூத்த 
வுரிப்பொரு ஸியல்பிசை தினைநிலை வரியுங் 
கருப்பொருண் மயங்கக் காட்டி யுரிப்பொரு 
டெரிக்கு மயங்கு திணைகிலை வரியு 
முள்ளச் செனுவி லுயரிய காதல் 
வித்தினர் பொருட்டா மி௫வு மவர்தஞ் 
சாயலை நினைத்திட் டோரடி. மேல்வைத் 
தியற்று இன்ற வெழிற்சாயல் வரியும் 
மூன்றடி. முகலா வேழடி. யிறுவாச் 
ந்து நெடிலுஞ் சேர்ச்துஞ் சேராதும் 
வந்து முகம்பெறு முகமுடை வரியும் 
புள்ளொடு மாவொடும் புலம்பு மக்கட 
முள்ளகோய் பிரிக்தார்க் குரைப்பான் வேண்டி. 
மும்முறை யடுக்கிசை முகமில் வரியு. 
மொன்றே யானும் பலவே யானும் 
வெள்ளை யானு மா௫ரிய மானுங் 
கொச்சகம் பெற்றும் பெறாதும்வே ரய 
வுறுப்பெலா முடைய படைப்பு வரியு 
மின்னன பிறவு மின்னிசை நாடக 
நூலோர் மிகவு மேலாச் கொள்ப. 

இழும் எனும் ஓதையின் - இழும் என்னும் இனிய 
ஓசையுடன், ஓழுகு வண்ணத்தில் - ஒழுகுவண்ணப் பாட் 
டில், தன்னுள் கையாறு ஏய்இர செவியை - தன்னுட்கையா 
தெய்திமிளெவி யென்னும் அகப்பொருட் முறையினை, யாற் 
நின் மேல் வைத்து இசை - யாற்றின்மேல் வைத்தப் பாடப் 
படும், யாற்றுவரியும்--;முகம் முரி கொச்சகம் என்ற மூன்று 

பால் பட - முகம் முரி கொச்சகம் என்ற மூன்று பகுஇப் 

i
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பட்டு, தன்கோள் - தனது உள்ளக் கடெக்கையை, செல்வன்- 

தன்னையாட் கொண்ட தலைவன், சார்ச்த ஊர் பெயரொடும்- 

பொருச்திய ஊர் பெயர்களுடன், சார்த்தி இசைக்கும் ea 
பொருத்திப் பாடப்படும், சார்த்துவரியும்-- அடர்ப்பு 
உறு - வருத்துகின்ற காமம் நோய் - காம கோயானது, 
கடல் கசை கானலில் - கடற்கரையாகய கெய்தனிலத்துள்ள 
சோலையில், மிக்குழி - மிகுந்தபொழுது, நன்மை உறுப்பு 
ஒக்க சோக்குபு - தலைவன் றலைவியர் தமுள் ஒருவர் மற்றொரு 
வர்தம் ஈல்ல அவயவங்களைப் பொருந்த நோக்க, காதல் 

well gn இசை - ஆசைமிக்குப் பாடப்படும், கானல் வரியும்- 

முகழும் மூரியும் தன்னொடு முடிதர - முகமும் முரியுக் தன் 
னுடன் முடிவு பெறநின்று, நினைத்த பொருளே நேர்ந்து - 
தான் மனதினினைத்த பொருளே யெதிரித்ஜோன் தி, தன் 

ஈலிதா ஃ தன்னை. வருத்த, உருவம் இரி்து - உருமாநி, 
இவண் உற்று நின்று நிலைத்தது போல - தவெவிடத்திற் 
பொருக்தி நின்று நிலைபெற்றது போல, மலை த்து உளம் 

அழுங்கி-மயஸ்கி உள்ளம் வருக்து, பொருள் பெயர் பெயர்த் 
தும் இசைக்கும் - அப்பொருளினது பெயரினை மீண்டுங் 
கூறும், நிலைவரியும்---; ௮ஃறிணைப் பொருள்களை-, BOGE 
விளித்து - துன்பஞ் சகியாது அழைத்து, தன் ஈலி உறுப்பு 

இவை என்ன சாற்றி - தன்னை வருத்துகின் ற பொருள்கள் 
இன்னவை யென்று கூறி, உருட்டு வண்ணத்து ஒங்கு முரி 

வரியும் - உருட்பெவண்ணப் பாவினியைந்து விளங்பெ முரி 

வரியும்-; ஐந்து இணைகட்கும் - (முல்லை குறிஞ்சி மருதம் 
நெய்தல் பாலையென்னும்) ஐந்து திணைகட்கும், அடைவின் 
வகுத்த - முறைப்படி வகுத்துக் காட்டிய, உரிப்பொருள் 
இயல்பு இசை - உரிப்பொருள்களின் இயல்பினைத் தெரித் 

அப் பாடும், இணைநிலை வரியும்--; கருப்பொருள் மயங்க 
காட்டி - ஐச் இணைகளின் கருப்பொருள்களும் ஒன்னே 
டொன்று தலைமயங்குமாறு காட்டி, உரிப்பொருள் தெரிக் 

கும் zi உரிப்பொருளைக் காட்டும், மயங்கு இணைநிலை anf 
உள்ளம் செறுவில் - மனமாகிய நிலத்தில், உயரிய காதல் - 
மேலான அன்புடைக் காமமாகிய விதையினை, வித்இனர்
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பொருட்டா - விதைத்த தலைவர்களின் பொருட்டாக, மிக 
வும் அவர்தம் சாயலை நினைத்திட்டு - மிகுதியும் ௮அன்னோரு 
டைய போழகனை நினைத்து, ஒரு அடி மேல் வைத்து - ஓரடி. 
யிடைமடக்கி வருமாறு, Qu poor ற-இயற்றப்படும், எழில் 

சாயல் வரியும் - அழயெ சாயல் வரியும்; மூன்று அடி. மு.தலா- 
மூன்றடிச் சிறுமை பெற்றதுமுதல், ஏழு அடி. இறுவா - ஏழ 
டிப் பெருமையிறுதியாக, சிந்தும் நெடிலும்-சாற்ரிலொன்று 
குறைந்த சிந்தும் நாற்ரிலொன்று மிகுந்த நெடிலும், சேர்ந் 
அம் சேராதும்-பொருசர்தியும் பொருர் தாமலும், வர்து முகம் 
பெறும் - பொருச்தி முகமென்னு மூறுப்புப்பெறும், முக 
மூடை வரியும்--; புள்ளொடும் மாவொடும் - பறவைகளொ 

டும் மிருகக்களொடும், புலம்பும் - கையற்றுப் புலம்பும், மக் 
கள் - தலைவன்றலைவியர், தம் உள்ளம் நோய் பிரிந்தார்க்கு 
உரைப்பான் வேண்டி - தமது உள்ளத்தலுள்ள நோயினைத் 
தம்மினின்றும் பிரிர்தவர்க்குக் கூறும்படி, குன்று முறை 
அடுக்கு இசை - ஓர் அடி மூன்றுமுறை யடுக்இ வருமாறு 
"செய்யப்பட்ட, முகமில் வரியும்; ஒன்றேயானும் - ஒன்றாக 
வேனும், பலவேயானும் - பலவாகவேனும், வெள்ளையானும்- 
வெண்பாவினானும், ஆசரியமானும் - அசிரியத்தானும், கொச் 
சகம் பெற்றும் பெருதும் வேறு ஆகிய - கொச்சகத்தினைப் 
பெற்றும் பெருதும் வேறுபட்டு, உறுப்பு எலாம் உடைய - 
பல்வித உறுப்பும் பெற்றுவரும், படைப்பு வரியும்--; இன் 
னன பிறவும் - இவை போல்வன பிறவும், இனிமை இசை 
காடகம் நூலோர் - இனிய இசைா அணர்ந்த சாடகதநா 
லறிஞர்கள், மிகவும் மேலா கொள்ப - மிக மேம்பாடையன 
வாகக் கொள்வார்கள். , 

குறிப்பு: ஒழுகு வண்ணமாவது ஓசையான் ஒழுகி 
கடக்கும், 

ஒழுகு வண்ண மோசையி னொழுகும்”” 

(தொல். செய். 226) 

என்ருராகலின். தன்னுட்கையா றெய்திடுளெவி: தலைவனாதல் 
தலைவியாதல் தன்னிடத்துத் துன்பத்தைப் பிறிதொன்றன்
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மே லிட்டுச் சொல்லஞ் சொல். இதைத் தலைவி கூற்டுகவே 
பெரும்பாலும் அகப்பொருணூலோர் வழங்குவர். இதைத் 
தலைவன் கூற்றாக வழங்கன் அஃது அகத்திணைக்குப் பூறத்த 
தாம்; எனினும் நாடகம் அகப்புறத்திணேத் தாதலின் இத 
னைத் தலைவன் கூற்ருக வழங்குதலும் காடகத்தி லேற்புடைத் 
தாமா காண்க. 

விண்டலை யாவர்க்கும் வேர்.தர்வண் டில்லைமெல் லங்கழிசூம் 
கண்டலை யேகரி யாக்கன்னிப் புன்னைக் கலந்தகள்வர் 
கண்டிலை யேவாக் கங்குலெல் லாமங்குல் வாய்விளக்கு 
மண்டல மேபணி யாய்தமி யேற்கொரு வாசகமே'' 
என்ற திருக்கோவையார்ச் செய்யுள் தலைவி தன்னுட்கையா 
நறெய்திடு ளெவியாம். 

போவாய் வருவாய் புரண்டு விழுச் இரங்க 
நாவாய் குழற கடுவ்குறுவாய்--தீவா 
யரவகற்ற மென்போல வார்கலியே மாதை 
யிரவகற்றி வர்தாய்கொ லின்று!” 

என்ற, களவேண்பாச் செய்யுள் தலைவன் சன்னுட்கையா 
Opti BO Gar Bus to. ஐந்தணைகட்கு முரிய வுரிப்பொருள் 
கருப்பொருளினைத் தோல்காப்பியம், ௩ம்பியகப்போருளா திய 
நூல்களிற் பரக்கக் காண்க. 6உள்ளச்செறுவி...... பொருட் 
டா”: எகதேசவுருவகவணி. 

ரூபாவதி சாடகம் இரண்டாமக்கம் மூன்னாங் களம்: 

*இன்ப வனப்பு மிகவுடையா 

னினிது செங்கோ லதுவோச்சத் 
அன்ப மொழித லுண்டுகொலோ 

சொல்லாய் வாழி வையையே 
அன். । மொழித லுண்டுகொலோ 

சொல்லா தொழித நுடியிடையா 
யன்பி லாமை யென்றன்்ளே 

வறிவேன் வாழி வையையே,.'” 

இஃது யாற்றுவரியாமாறு காண்க. சார்த்துவரி:
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“பாட்டுடைத் தலைவன் பதியொடும் பேரொடுஞ் 

சார்த்திப் பாடிற் சார்த்தெனப் படுமே." 

இஃது, முகச்சார்த்த, முரிச்சார்த்து, கொச்சகச் சார்த்தென 

மூவகைப்படும். முகம்: வரிப்பாட்டுக்கு முகமாக நிற்றலின் 

முகமெனப்படும்; 

நிலமுத லாயெ வுல௫யல் வரிக்கு 
முகமாய் நிற்றலின் முகமெனப் படுமே,” 

என்முராகலின். முகழுடைவரி மூன்றடி முதலாக ஏழடி. 
யீமுக வரும். முகமில்வரி முகமொழிந்து ஏனையுறுப்புக்க 

ளான் வருவது. முகச்சார்த்து மூன்றடி. முதல் ஆறடி யிரூக 

வரும்; இடை நகான்கடியானும் ஐந்தடியானும் வரும். முரிச் 

சார்த்து: முரியாவது, 

எடுத்த வியலு மிசையுச் தம்மின் 
முரித்துப் பாடுதன் முரியெனப் படுமே," 

மூரிச்சார்த்தின்கண், 

குற்றெழமுத் தியலாற் குறுகிய டன் 
பெற்ற வடி.த்தொகை மூன்று மிரண் 

குற்ற மில்லெனக் கூறினர் புலவர்.” 

கொச்சகச்சார்த்து கொச்சகம்போன்று முடியும். முகநிலை, 

மூரிகளாற் பயந்த வேறுபடு பொருண்மை யெல்லாம் தன்ன 
கத்தடக்கி ஒருநெறிப்படுத்தலாற் கொச்சக மெனப்படும். 
இது வெள்ளையானும் அகவலானும் முடியும். இவற்றின் 
விரிவுகளைசக் சிலப்பதிகார உரைகளிற் காண்க. சிலப்பதி 
காரம், கானல்வரி: 

மோது முதுதிரையான் மொத்துண்டு போமி்தசைகித் 
மூரல்வாய்ச் சங்க 

மாதர் வரிமணன்மேல் வண்ட வுழுதழிப்ப 
மாழ்கி யைய
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கோதை பரிர்தசைய மெல்விரலாற் கொண்டோச்சுஇ் 
குவளை மாலைப் 

போது இறெங்கணிப்பப் போவார்கண் போகாப் 
புகாரே யெம்ஜூர்””; 

இ௫ சார்த்துவரிக் குதாரணமா மாறுகாண்க. 

*துறைமேய் வலம்புரி தோய்ந்து மணலுமுத 
காற்ற மாய்வான் 

பொறைமலி பூம்புன்னைப் பூவுதிர்ந்து அண்டாது 
பார்க்கும் கான 

னிறைமதி வாண்முகத்து கேர்கயற் கண் 
FU 

வுறைமலி யுய்யாகோ யூர்சணங்கு மென்முலையே 
தீர்க்கும் போலும்”; 

இஅ கானல்வரிக்குதாரணமாம். 
கயலெழுதி வில்லெழுதிக் காரெழுஇக் காமன் - 
செயலெழுஇத் தீர்க்தமுகர் இங்களோ காணீர் 
இங்களோ காணீர் திமில்வாழ்கர் ச நார்க்கே 
யங்கணேர் வானத் தரவஞ்சி வாழ்வதுவே”?; 

இத நிலைவரிக்குதாரணமாம். ரூபாவதி நாடகம் இரண்டா 
மங்கம் மூன்ராங்களம்: 

வனப்புடையா னின்புடையான் வழுதியார்தங் கோமான் 
மன த்தினிலே கோய்விளைத்தான் மாரனே காணீர் 
மாரனோ காணீர் வளமதுளை யிற்றென்றற் 
தேரினையே நீங்கத் இரின்ற காவலனே” 

இதவும் நிலைவரியாம். உருட்டு வண்ணமாவது, அராகந் 
தொடுக்கும்; 

உருட்டு வண்ண மராகர் தொடுக்கும்” 
(தொல். செய், 232) 

என்னுராகலின், ரூபாவதி சாடகம் இரண்டா மக்கம் மூன் 
முங்களம்: 3
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6 ஒழுகசூறு நிணமுடைய வொருதனி வேலவனு 

முழுமதி யுறழ்முகனு முகமலர் வுடனுநைய 
பழுது தமிழ்மொழியா லழுதனை பரியுமெனை 
யெழிலுற௮ு மினியவனே யெவனிடர் செய்தனையே””; 

இ௫ முரிவரியாம். சிலப்பதிகாரம், கானல்வரி: 

கடல்புக் குயிர்கொன்று வாழ்வர்கின் னய 

ருடல்புக் குயிர்கொன்று வாழ்வைமன் னீயு 
மிடல்புக் கடங்காத வெம்முலையோ பார 
மிடர்புக் குருமின் விடையிழவல் கண்டாய்”; 

இத திணைநிலைவரிக் குதாரணமாம். 

ஃபுண்கொண்டஃவேலினுயிர் போக்குவா னுன்றக்தை 

கண்கொண்ட வேலினுயிர் போக்குவை மன்னீயும் 
பண்கொண்ட சொல்லுடையாய் பார வளகத்தா 
லெண்கொண்ட நொய்ய விடையிழவல் கண்டாய்'' 

என்ற ரூபாவதிச் செய்யுளும் திணைரிலைவரியாம். 

ன்னித் இலத்தின் பூணணிர்து 
கலஞ்சார் பவளக் கலையுடுத்துச் 

செந்நெற் பழனக் கழனிதொறுக் 
இரையு லாவு கடற்சேர்ப்ப 

புன்னைப் பொதும்பர் மகரத்திண் 
கொடியோ ஸனெய்த புஅப்புண்க 

ளென்னைக் காணா வகைமறைத்தா 
லன்னை காணி ளனென்செய்கோ ?” 

இத மயங்குதிணைநிலைவரிக் குதாணமாம். 

மறந்து தம்மை மதுமயக்கான் 
மள்ளப் பெண்கள் மலையசணம் 

பறந்து மகழப் பாணிசைக்கும் 
பழனஞ் சூழ்ந்த ஈன்னாடா
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இறர்த வாத கழைவளைத்துத் 
ய மார னு௨ற்றுமலர் 

செறிர்த புண்ணின் புழைசழைக்து 
தென்ற லோடித் திளைக்குமரோ” 

என்ற ஜோதிமாலைச் செய்யுளும் மயங்கு திணைநிலைவரிக் குதா 
சணமாமானு காண்க. ரூபாவதி இரண்டாமக்கம் மூன்ளுவ் 
களம்: 

(சோலை தன்னிற் ௮னியுற் றேங்க 
மாலை வருந்தச் சென்ரு ஜனொருவன் 
மாலை வருந்திச் சென்ரு னவனென் 
மாலு மனம்விட் டகல்வா னல்லன்”': 

இத சாயல்வரியாம். சிலப்பதிகாரம், கானல்வரி: 
6 இங்கண் மாலை வெண்குடையான் 

சென்னி செங்?கா லதுவோச்சக் 
கங்கை தன்னைப் புணர்ந்தாலும் 

புலவாய் வாழி காவேரி 
கங்கை தன்னைப் புணர்ர்தாலும் 

புலவா தொழிதல் கயற்கண்ணாய் 
மங்கை மாதர் பெருங்கற்பென் 

றறிந்தேன் வாழி காவேரி”; 

இ௫ முகமுடைவரியாம். 

அடையல் குருகே உடையலெங்் கானல் 
அடையல் குருகே யடையலெல் கானல் 
உடை இிரையீர்ச் சேர்ப்பற் குறுசோ யுரையாய் 
அடையல் குருகே யடையலெல் கானல்”: 

இ மூகமில்வரியாம். 

வாரல் சகோரமே வாரலை யென்மாடம் 
வாரல் சகோரமே வாரலை யென்மாடம் 
வார மூடையாட்கென் மைய ௮சைத்திலையால் 
வாரல் சகோரமே வாரலை யென்மாடம்””
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என்ற ரூபாவதிச் செய்யுளும் முகமில்வரியாம். ஏனையவற் 

நிற்குதாரணம் வக்துழி as SNS காண்க. (௬௪) 

78. ரி துமா னந்தக் களிப்புங் கும்மியும் 

வக்திசைப் பாட்டென வழங்களு முண்டு. 

இந்தம்--, ஆனந்தக்களிப்பும்--- கும்மியும்...-, வந்து - 

நாடகத்தன்கட்பொருர்தி) இசைப்பாட்டு என - இசைப் 

பாட்டென்று, வழங்கலும் உண்டு--, 

குறிப்பு:--சாமகள் சிலம்பின் பதினேழாம் பரலாகிய 

ஜோதிமாலை யென்னு சாடிகையில் வள்ளியென்னுவ் குறத்தி 

முதலிற் பாடியது நொண்டிச் Gib wr Lb; 

6 அம்மேயென் சொலைக்கேட்டி - செய்ய 

வருந்தமிழ்க் கடலினை யறக்குடி.த்த 

வகத்திய முனிவாழும் - பர 

மலையெல்கண் மலையென மதித்இடிவாய்.” 

பின்னர்ப்பாடிய, 

8 அம்மேயுன் செங்கையினின் - மிக 

வற்புத ரேகை செறிர்திரமா 

லம்மா னிடத்துஇத்த - வள்ளி 

யம்மையி னல்லருள் பெற்றிடுவாய் 

சோ திமாலையுன் றன்பெயரா - மிவண் 

அற்ற கடுஞ்சிஜை யுற்றபினர் 
மாதுகாளி யாகாயவணி - யிவர் 

மன்னு மருள்கொடு வாழ்ச் திருப்பாய் 

வேலையொத்த விழியுடையோய் - மத 

வேஎளு காணெழில் வேர்தனுக்கே 

மாலைசூட்டி ம௫ழ்ர்துணி - குண 
வானெனு மோர்மக னைப்பெறுவாய்” 

என்னும் பாடல் இர்திற் குதாரணம். ஜோதிமாலை யென்னு 

காடிகையில் ௮பிராமன் என்னும் விதூஷகன் பாடிய,
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மங்கல மங்கலர் தோமீ - மட 
மானினி யேமகஇழ் வாய்க்இடு டீல்காய் - (மங்கல); 

என்னாத னென்று வருவா - னிவ 
ணின்ப மளித்தெனை யேற்றருள் வானோ 

வென்னா மயங்க யினைந்த - நம் 
ஏந்திழை மன்னை யிணைந்தனள் வாழி, (மங்கல) 

என்னும் பரட்டு அனசக்தக்களிப்பாம். ஜோதிமாலை யென்னு 
சாடிகையில், ஜோ இமாலை, 

வருவர் கொலருள் புரிவர் கொலெனக் 
கொருதி டஞ்சொல்லு ௪இயே! 

asain Bar cris தண்ளெவ மாலையது இனமு 
மாணடிசேர்க் தன்பினொடு மகமுமன முடையான் 

கொண்டலென வழங்குகையான் குவலயத்தைத் தனது 
குவவுபயத் தணிபெறக்கொள் கோமகனென் லுள்ளம் 

வளை தருபு மிகஈலிய _ 
மதராஜனு மென தாவியை 

மச்தாநிலத் அச்தான் செலத் 
தாழாதெனைத் தானனைய - (வருவர்கொல்) 

என்று பாடியாடியது கும்மியாம். 

என்றென் றலைவனைக் காண்பலென் றேங்யெ 
வேர்திமை யேயெழி லின்பவல்லீ! 

ஈன்றிவ ணுன்றனை நாடி. யடைச்தனன் 
நாதன் மதிவாண சாயகனே””; 

அகையின் மாதே யகங்கரசை யேலினி 
யானந்த முன்னை யடுத்ததுகாண் 

தேக மிளைத்துத் தயங்க லவன் வருந் 
தக்கை கோக்கத் திகையாதே'”"; 

“gor ws Bi டனந்துறர் தேகமிழ்ப் 
பாடன் மறந்த பணிமொழியே! 

' கூடல் கருதிக் குனுகினன் காணினிக் 
கூட லிழைத்துக் குறையாதே”';
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என்ற கும்மிகள் மதிவாணன் கதையினும் வருதல் 

காண்க. (௬௮) 

(௪) கவிகூற்று 

79. கவிகூற் றென்பது கழறப் புக்குழி 

நூனவில் புலவ னுவலு நூலுட் 

டன்கூற் ரூச்சில சாற்ற லென்ப. 

கவிகூற்று என்பது கழற புக்குழி - கவிகூற் றென்பது 

இன்ன தென்றுரைக்கு மிடத்து, நால் ஈவில் புலவன் - ஒரு 

நூலைக் கூறு மாசிரியன், நுவலும் நூலுள் - தான் கூறும் 

நூலின்கண், தன் கூற்றா - தான் கூறுவனவாக, இல சாற்றல் 

என்ப - லமொழிகளைக் கூறுதல் என்று அறிஞர் சொல்லு 

வார்கள். 

குறிப்பு:--இக்கவிகூற்று நாடகத்துட் பயிலாதென்பது 

முன்னர்க்கூறிய பொதுவியல்பு முதற்ளூத்தரத்தா னதிக. 

எனினும் சாடகக் காப்பியத்தின்கட் பயிலுறும். (௬௯) 

நடிப்போர் தறிப்பு 

80. நாடகப் புலவன் விளக்கங் கருதிக் 

கதையினு என் றிப் புறத்துரை செய்வன 

நடிப்போர் குறிப்பென நயந்து கொள்ப. 

ஈரடகம் புலவன் - நாடக வாிரியன், விளக்கம் கருதி- 

நடி.ப்போர்க்குக் கதை விளங்குதற் பொருட்டு நினைத்து, கதை 

டயினுள் அன்றி- நாடகக் கதையின்கட் பெய்த லின் நி, 

புறத்து உரை செய்வன - கதைக்கு வெளிப்புறத்துக் கூறு 

வன, நடி.ப்போர் குறிப்பு என--, நயக்து கொள்ப-விரும்பிக் 

கொள்ளுவார்கள். 

குறிப்பு:--ஈடி. ப்போர் குறிப்பு: $%௧2௦ directions- 

ந.க்கன்ற நடர்களுக்கு உதவியாகக் கூறப்படுதலின் இப் 

பெயர்த்தாயிற்று. 
(௪௦)
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(4) பாத்தீரம் 
81. கதையி னிகழ்ச்சியிற் கலந்தவர் யாவரும் 

பாத்திர மென்று பகரப் படுவர். 

கதையின் நிகழ்ச்சியில்-ராடகக் கதையின் நிகழ்ச்சியில், 
BOG Four யாவரும்-சம்பர்தப்பட்டவர்கள் யாவரும், பாத் 
இரம் என்று - நாடகபாத்தாங்கள் என்று, பகாப்படுவர் - 
கூறப்பவோர்கள். 

குறிப்பு:-ஈடர்களாவார் பாத் தரங்களை மேற்கொண்டு 
ஈடிப்போராதலின் நடர்க்கும் பாத்திரக்கட்கு முள்ள வேறு 
பாடறிக. (எக) 

82. அவர்தாம், 
அசுரர் தேவ ராக்க ரோடு 
முனிவர் யோ௫யர் மக்களு மாவர். 

அவர்தாம்-மேற்கூறிய காடகபாத்தரங்கள், அசுரர் 
தேவர் அரக்கரோட-, முனிவர் யோ௫இயர் மக்களும்--, 
அவர் - அவார்கள். (௪௨) 

தலைமக்கள் 

95. பாத்திரங் கட்கெலாம் பகர்முகஞ் செய்து 
வலம்புரி சூழ்க்த சலஞ்சல மென்ன க் 
காணப் படுபவர் தலைமக்க ளென்ப, 

பாத்இரங்கட்கு எலாம்-சாடகபாத்திரங்களுக் Clee 
லாம், பகர்-சிறப்பித்துச் சொல்லப்படுகின்ற, முகம் செய்து- 
பிரதானராகத்சோன் றி, வலம்புரி சூழ்ர்த சலஞ்சலம் என்ன- 
வலம்புரிச்சங்க மாயிரஞ் சூழ்ந்த சலஞ்சலம்போல, காணப் 
படுபவர் - தோன்றுபவர், தலைமக்கள் என்ப - தலைமக்கள் 
என்று சொல்லப்படுவார்கள். 

குறிப்பு:--இடம்புரிச்சங்கம் QUINT Ch LLG SBI வலம்பு 
ரிச்சங்கமாம்; வலம்புரிச்சங்கம் ஆயிரஞ்சூழ்ந்தது சலஞ்சல
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மென்னுஞ் சங்கமாம். இவற்றிற்கேற்ப உபமேயத்தின் கண் 

ணும் விரித்துக்கொள்க. பல மக்கள் தலைமக்களைச் சூழ்ர் 

திருப்பாரென்பது உவமையாஜற் Qui papi. (௪௩) 

84. ஒளிமிக்க பாத்திரக் தலைமக்க டாமவ 

ராடவர் பெண்டிரென் ரூயிரு வகையர். 

ஒளி மிக்க பாத்திரம் - நாடகபாத்திரங்களுள் முக்கிய 

மான பாத்திரங்கள், தலைமக்கள் தாம் - தலைமக்களேயாவர், 

அவர், ஆடவர் பெண்டிர் என்னு - ஆண்மக்கள் பெண் 

மக்கள் என்று, ஆய் இரண்டு வகையர் - ஆராயத் தக்க இரு 

வகையின சாவார்கள். 

குறிப்பு:--ஆயிரு: $அவ்விரு' என்பது grasa சட்டு 

நீண்டு யகரந்தோன்றிய தெனினும் அமையும். (௪௪) 

தலைவர் 

85. ஒளியு மலர்ச்சியு முயக்கமி லினிமையு 

நிலைத்த குணனு நீண்ட வுறுதியு 

மான முடைமையும் வாய்மொழி நயமு 

மேதக வுடைமையு மிளிர்கலப் பண்பிவை 

யோங்ட விளங்குக ருற்ற தலைவர். 

ஒளியும்-யாவர்க்னு மேம்பட்ட விளங்கும் விளக்கமும், 

மலர்ச்சியும், உயக்கம் இல் - வருத்தமற்ற, இனிமையும் - 

இனிமைக்குணமும், நிலைத்த குணனும் - நிலைபெற்ற தன்மை 

யும், நீண்ட உறுதியும் - நெடிதான மனவுறுதியும்; மானம் 

உடையையும் - மானத்தையுடைய தன்மையும், வாய்மொழி 

ஈயும் - வாய்த்தமொழியின் நயமும், மேதகவு உடைமை 

யும் - மேன்மையடையையும், மிளிர் - பிரகாசிக்இன் ற, ஈலம் 

பண்பு- ஈன்மை வாய்ந்த குணங்களும், இங்கி விளஸ்குரர் - 

மிகுந்து பிரகாசிப்பவர், உற்ற தலைவர் - பொருர்திய தலைவர் 

களாவர். 

குறிப்பு:--ஈண்டுக்கூறிய தலைவர்கள் சாடகத் தலைவர்க 

ளென்க. ஒளியாவது தாமுளசாயகாலத்து மிக்குத் தோன்
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அதலுடைமையாம். மானமாவது எஞ்ஞான்றும் தன்னிலை 

யிற்ராழாமையும், தெய்வத்தாற் மூழ்வுவந்துழி உயிர்வாழா 

மையுமாம். வாய்மொழி: வாயினது மொதழியுமாம். (௭௫) 

தலைவரீவகை 

56. தீரோ தாத்தன் மீரா சாந்தன் 

நிரோத் ததனொடு தர லலிதனென் 
மீரிரு திறக்தின ரியம்பிய தலைவர். 

தீசோதாத்தன்---, இீரசாச்தன்---, இசோத்ததனொ-, 

இரலலிதன்--, என்று--, இயம்பிய தலைவர் - மேற்ளூத்திரத் 

இற் கூறிய இலக்கணங்களையுடைய தலைவர், இரண்டு இரண்டு 

இறத்தினர் - சான்கு பிரிவின. ராவர். (௭௭௬) 

தீரோதாத்தன் 

87. உருவு மொழுக்கமு முயர்பே ரறிவும் 
வீரமுக் இரமு மேன்மையுங் கல்வியு 
மன்புட னருளு மின்பமும் saps 

இகழ்தரு கிற்போன் ரீரோ தாத்த 
னிராம பிரானதற் இலக்கிய மாவன். 

உருவும் “ வடி.வழகும், ஒழுக்கமும்-, உயர் பெருமை 

அறிவும் - மேலான பெருமை வாய்ந்த அறிவும், வீரழும்-, 

தீரமும் - தைரியமும், மேன்மையும் - பெருமையும், கல்வி 

யும்--, அன்புடன் அருளும் - அன்புங் கருணையும், இன்ப 

மும் - இன்பம் நிறைந்த மனமும், புகழும் - கீர்த்தியும், 

இகழ்தருகிற்போன் - விளங்குவோன், திரோதாத்தன் - தீரோ 

தாத்தனாவான் ; இராமபிரான் அதற்கு இலக்கியம்ஆவன் - 

இராமபிரான் அவ்வகையினுக்கு உதாரணமாவான். 

குறிப்பு:--கலாவதி நாடகத்திற் தொரர்தன் தீரோதாத்த 

னாம். ௮ன்பாவது தொடர்புபற்றிச் சிலர் மாட்டே யுளதா 

வது) 3
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8 அன்பெனப் படுவது தன்கிளை செருமை” 

யென்ஞளார் நேய்தறந்கலியினும். அருளாவது தொடர்பு பற் 

Gs வருத்தமுற்றார் மேற்செல்வது. அன்பு முதிர்ந்தே 

யருள்தோன்றுவது. 

6அருளென்னு மன்பீன் குழவி” 

என்றார் திருக்குறளினும். (௭௪௪) 

தீரசாந்தன் 

88. நிலனிகர் பொறையு நின்மல குணனு 

நனியமை வு.ற்றவன் நீ.ர சாந்தன் 

முனிவருள் வ௫ிட்டனே முன்னிய லுதாரணம். 

லைன் நிகர் பொறையும் - பூமியை நிகர்த்த பொறுமை 

யும், நின் மலம் குணனும்-குற்றமற்ற குணமும், ஈனி அமைவு 

உற்றவன் - நன்முகப் பொருந்தப் பெற்றவன், இரசாந்தன் - 

நீரசாந்தனாம் ; முனிவருள் வட்டனே - மகர்ஷிகளுக்குள் 

ஒருவராய வூட்டசே, முன் இயல் உதாரணம் - இவ்வகை - 

யினுக்கு முதன்மையாக அமைந்த காட்டாவார். 

குறிப்பு:--மானவிஜயம் என்னும் அங்கத்தின் தலைவ 

னாய சேரமான் கணைக்காலிரும்பொறை யிதற்குதாரண 

மாவன். 

8 அகழ்வாரைத் தாங்கு நிலம்போலத் தம்மை 

யிகழ்வார்ப் பொறுத்த றலை” 

என்னுல் குறளை யீண்டறிக. 

பொறையெனப் படுவது போற்றாரைப் பொறுத்தல்” 

என்றார் கலித்ே தாகையினும். 
(௪௮) 

தீரோத்ததன் 

89, மற்றைய குணத்தினும் வாய்ந்தபே ரறிவினு 

.. மிக்க வெகுளியும் விலாகத மூர்க்கமூ 

மொக்க வுடையவ னுற்றதீ ரோத்தத 

னைவருள் வீமனே யதன்காட் டாவன்.
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, மற்றைய குணத்தினும் - பின் விதந்து கூறப்பவென 

வொழிந்த ஈற்குணங்களைக் காட்டினும், வாய்ச்த பெருமை 

அறிவினும் - பொருக்திய பெருமை வாய்ச்த அறிவைக் காட் 

டினும், மிக்க வெருளியும் - மிகுந்த கோபமும், விளைந்த - 

(கோபத்தினால்) விளைந்த, சூரர்க்கமும் - கூறர்க்க குணமும், 

ஒக்க உடையவன்-ஒருங்குபெற்றவன், தீசோத்ததன்-தீரோத் 

ததனுவான் ; ஐவருள் வீமனே - பஞ்சபாண்டவர்களுள் 

விமசேனனே, அதன் காட்டு ஆவான்-அவ்வகைக் கூதாரண 

மாவான். 

குறிப்பு:-- (ஐவர்' என்னுந்தொகை, பின்னர்வரும் 

விமன் என்னும் குறிப்பாற் பாண்டவசை யுணர்த்திற்று, 

இருடிகளுள் விசுவாமித்தார் இதற்குதாரணமாவர். (௪௯) 

தீரலவிதன் 

90. உரனும் வீரமு முயர்வுட னருளு 

மியைந்தவ னாயினு மெவ்வகை யானுங் 

காமக் துப்ச்தலே கருத்காக் கோடல் 

செறிச்த காயகன் Or vel s 

or Nba னிச்தி னதன் நிருட் டாந்தம். 

உரனும் - வலிமையும், வீரமும்--, உயர்வுடன் ௮ 
ளும் - மேன்மையுடன் கருணையும், இயைச்தவன் ஆயி 
னும் - பொருந்தியவனாயினும், எவ்வகையானும் - எவ் 

- விதத்தனானும், காமம் துய்த்தலே - இற்றின்ப. மனுபவித் 
தலையே, கருத்தா கோடல் செறிந்த நாயகன் - தனறு 
எண்ணாத்திற் குறிப்பாட்க் கொண்ட நாயகன், தீரலலிதன் - 

தீரலலிதனாவான்; அறிக் இடின் - ஆராயின், இர் தரன் அதன் 
இருட்டாச்தம் - இச் தரன் ௮வ்வகைக் கூதாரணமாவான். 

குறிப்பு: - சுகுண சுகேசர் சாடகத்திற் சுகேசன் ஐராற் 
ரூல் தீரலலிதராயகனா யமைவான். (௮௦)
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பிற தலைவர் 

91. புகன்றகாற் றலைவரு ளொருவன் Curb gp 
யூபநா யகனும் பீட மர்த்த 
நாயகன் ரூனு உண்ணவு முண்டு. 

புகன்ற நான்கு தலைவருள் - மேற்கூறிய கால்வகைத் 
தலைவருள், ஒருவன் Cure sp - ஒருவன் நாடகத் தலைவ 
ஞை வர் தவிடத்து, உபநாயகனும்-, பீ௨மர்த்த சாயகனும்-, 
நண்ணலும் உண்டு - நாடகத்தின்கட் பொருர்துதலும் 
வழக்காம். (௮௧) 

உபநாயகன் 

92. உபரநா யகன்றா னுதவித் தலைவ 
னிலக்குவ னுற்ற விலக்யெ மாகும். 

உபநாயகன் தான் - உபராயகன் யாரோவெனின், உத 

வித்தலைவன் - உதவித்தலைவனாம் ; இலக்குவன் உற்ற இலக் 

கியம் ஆகும் - (இசாமாயணத்தில்) இலக்குமணன் பொருச் 

at உதாரணமாவான், 

குறிப்பு: கலாவதி நாடகத்திற் சத்தியப்பிரியன் உப 

நாயகற் குதாரணமாவான். (௮௨) 

பீடமரீத்தநாயகன் 

98. இராமற் குற்ற சுக்கிர வன்போற் 
றலைவனிற் சிறிது தாழ்க்ததன் மையனாப்த் 
தலைவனைச் சார்த்த வினைபல வற்றினும் 
வருவோன் பீட மர்த்த னென்ப. 

இராமற்கு - இசாமனுக்கு, உற்ற, சுக்ரீவன் போல் - 
பொருந்திய அணைவனாபெ சுக்கரீவனைப் போல) தலைவனில் 
சிறிது தாழ்க்த தன்மையனாய் - தலைவனைக் காட்டினுஞ் சிறிது 
குறைந்த பண்பினையுடையவனாய், தலைவனை சார்ச்த வினை 
பலவற்றினும் வருவோன் - கரயகனைச் சேர்ந்த தொ ழில் பல 

8
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வற்றிலும் வருபவன், பிடமர்த்தன் என்ப - பீடமர்த்தராய 

கன் என்று கூறுவார்கள். 

குறிட்பு:--உதாரணம் வர்துழிக் காண்க. (௮௩) 

stom hs byt 

94. தலைவற் சூற்றார் தம்மைச் சாற்றுழி 

யரசாள் வினையி லுதவு மமைச்சனுங் 

கலைவலா சானுங் குலகுரு முணிவரும் 

விந்தைப் பேச்சுற௮ு விதூடகன் றானும் 

பணிவியல் விடனும் பற்றிய சேடனுந் 

தண்டத் தலைவனும் தூதரும் பிறருமாஞ் 

சொற்றிறம் வாய்க்து தூய்மை மேவித் 

தலைவன்மாட் டன்பு தலைகின் றோரே. 

தலைவற்கு உற்றார் தம்மை - தலைவனுக்கு அங்கங்க 

ளாய்ப் பொருந்தி நிற்பவர்கள் தம்மை, சாற்றுழி - கூறு 

மிடத்து, (அவர்கள்) அரசு ஆள் வினையில் உதவும் அமைச் 

௪னும் - அரசாட்சித் தொழிலில் உற்றவிடத் துதவும் மந் 

திரியும், கலை வல் ஆசானும் - பல கலைகளையும் மறுவற 

வுணர்க்த ஆ௫ரியனும், குலகுரு முனிவரும் - குலத்திற்கு 
ரிய குருவாகிய மூனிவரும், விந்தை பேக்கு உறு விதாடகன் 

தானும் - விரோதப் பேச்னையுடைய விதாடகனும், பணிவு 

இயல் விடனும் - அரசனுக்குப் பணிந்து ஈடக்குர் தன்மை 

யினையுடைய விடனும், பற்றிய சேடனும்-பொருக் திய சேட 

னும், தண்டத்தலைவனும் - சேபைதியும் தூதரும் - தூதர் 

களும், . பிறரும் ஆம் - பிறருமாகிய, சொல் திறம் வாய்ந்து 

தூய்மை மேவி - சொல்லில் திறமை பொருக்துப் பரிசுத்த 

மான குணம் படைத்து, தலைவன் மாட்டு அன்பு தலைநின் 

ஜோர் - தலைவனிடத்து அன்புமிகுந்து நிற்பவர்களாவார். 

குறிப்பு:-- ஏகாரம்: ஈற்றசை, இன்னோ இயல்பினை 

ஆரியர் பின்வருஞ் சூத்இரங்களான் நிரலே விளக்குதலை 

யுணர்க. (௮௪)
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95. அரண்மனைச் காவ லாளருங் குழைமுகப் 
புரிசைகா வலரும் போலிமைத் துனருங் 
குறஞஞ் இர்துங் கூனு மாடுய 

மாக்களும் தலைவனை வளைந்து நிற்ப, 

அரண்மனை காவல் ஆளரும் - அரண்மனையினைக் காப் 
போரும், குழைமுகப் புரிசை காவலரும் - அந்தப்புரக் காவ 

லாளரும், போலி மைத்துனரும் - வெறும் போலிகளாய 
மைத்துனன் முதலியவர்களும், குறளும் Hogi கூனும் 
ஆகிய மாக்களும் - குறுக வுடலினரும். உறுப்பறைகளும் 

உடல் வளைந்தவர்களுமாகிய மாந்தர்களும், தலைவனை 

வளைந்து நிற்ப - தலைவனைச் சூழ்ர்து நிற்பார்கள். ் 

குறிப்பு:-குழைமுகப்புரிசை: அந்தப்புரம்; குண்டல 
மணிந்த முகத்தனையுடைய மகளிர் காக்கும் அந்தப்புரம். 

சிந்தாமணி சாமகளிலம்பகம், முமைமுகப்புரிசையுள்'” 
என்றமையுல் srans. Cures gicrt. TLeft-handed- 

brothers-in-law. Ger: Dwarfs. #¢a: Lame per- 
sons. (௮௫). 

விதாடகன் 

96. கதைகிகழ்ச் சியினிற் பயன்படு வோனாப்கத் 
துராதிபர் சபையைச் சார்கன வானய்ச் 
சுதந்திர யூகமு மிதந்தரு சூழ்ச்சியும் 
படைதக்துரை யாற்றலும் பாரியல் பறிதலு 
மூடையவ னாகி யுண்மைதேர் வதன்ச 
ணுவமையில் லோனாய் நவகவ மாகச் 
சதுர வசனஞ் சாற்று வோனாய்க் 
காணும் போதெலா நகைவிகப் போனாங் 
குதூகல புருடன் விதூடக னென்ப.. 

கதை நிகழ்ச்சியினில் - நாடகக் கதையின் நிகழ்ச்சியின் 
கண், பயன்படுவோன் ஆய் - இன் நியமையாத பிரயோசன த்
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தைச் தருபவனாய், err Bur சபையை சார் கனவான் ஆப்- 
அரசர் அவையினைச் சார்ச்த மேலோனாய், சுதந்தர யூகமும்- 
தனக்கென அமைந்த உட்புகுர்தறியும் அறிவும், இதம் தரு 
சூழ்ச்சியும் - ஈன்மையினைத் தரும் ஆலோசனையும், படைத்து 
உசை ஆற்றலும் - தானாகவே புளைந்துரைக்குஞ் FEB, 
பார் இயல்பு அறிதலும் - பூமியிலுள்ள மனிதரியல்பினை 
அறிந்து கோடலும், உடையவனா--, உண்மை தேர்வதன் 
கண் - உண்மையினைக் கண்டு பிடிப்பதில், உவமை இல்லோ 
ஞய் - சமான மற்னோனாய், ஈவம் ஈவம் ஆக - புதிது புதிதாக, 
FHT Forty சாற்றுவோன் ஆய் வ சா தரிபமொழி உரைப் 
போனாய், காணும் போது எலாம் - காணும்பொழுதின் எல் 
லாம், நகை விளைப்போன் ௩ம் - சரிப்பினை யுண்டாக்குபவனா 
Su, குதூகலம் புருடன் - விகோ தமுடையவன், விதாடகன் 
என்ப - விதாடகன் என்றுரைப்பார்கள். 

குறிப்பு: கலாவதி காடகத்தின்கண் வரும் விகடவசன 

னென்பான் இவ்விலக்கண மமைந்த விதூடகனாமாது 
காண்க, (௮௬) 

91. வேறு பாத்திரம் விதாடகன்' றொழிலை 
வியப்பச் செயினு நயப்பா டெய்தும். 

வேறு பாத்தாரம் - (விதூடகனைத் தவிர) வேறு நாடக 

பாத்திரம், விதாடகன் தொழிலை - விதாடகனது சொழி 
லினை, வியப்ப செயினும் - யாவரும் வியக்குமாறு இயற்றி 

னும், பகா எய்தும் - ஈகயத்்தனை யடையும். 

குறிப்பு: --சுகுணசுகேசர் நாடகத்தில் வரும் புஷ்பகன் 
என்பவன் சிற்லை விடங்களில் தன் வாய்மொழியால் விதூ 
டகஞுகவும் விளங்குதலை யறிக, (௮௪) 

98. இண்டுக் கூறிய மாண்டகு தன்மைவி 
கூடக னின்றியு நாடக மியலும். 
ஈண்டு - இவ்விடத்து, கூறிய - உரைத்த; விதூடகன் : 

இன்றியும் - விதூடகனில்லாமலும், சாடகம் இயலும் - காட 

கம் வழங்கும்.
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குறிப்பு: தசரதன் தவறு என்னுமங்கம் விதூடகனின் நி 

யியலுமாறுணர்க, (௮௮) 

விடன் 

99. நற்கலைத் தோர்ச்சியு கயவுரை வழக்கு 
மினிய ஈடையுடை யெய்திய வியல்பு 
அண்ணிய வறிவு நொய்ய செல்வமு 
மேதக வுடைமையு மேவுகன் விடனே. 

ஈன்மை கலை தேர்ச்சியும் - ஈற்கலைகளி வுணர்ச்கயும், 
ஈயம் உரை வழக்கும் - நயம் பொருந்திய சொற்களைக் கூறுந் 
தன்மையும், இனிய ஈடை உடை எய்திய இயல்பும் - (காண் 
போர்க்கு) இனிமையைப் பயக்கும் கடையினையும் உடை . 
யினையும் பெற்ற தன்மையும், அண்ணிய அறிவும் - தட்ப 
மாய அறிவும், நொய்ய செல்வமும் - குறைபாடுற்ற செல்வ 

மும், மேதகவு உடையையும் - மேம்பாடும், மேவுரஈன் - 
அடைந்தவன், விடன் - விடனென்னப்படுவோன். 

குறிட்பு:--ஏகாரம்: ஈற்றசை. தசரதன் தவறு என்னுமங் 
கத்தில் வரும் எமகாதன் என்பான் விடனாதலறிக. ஈற்கலை: 
Fine Arts. அவையாவன: -சிற்பட்கானம் கவிதை, ஆடல், 

மது£பாஷணம் முதலியனவாம். (௮௯) 

சேடன் 

100. பன்னிய சேடன் பணிவிடைக் காரன். 
பன்னிய சேடன் - மேற்பொதுச் சூத்திரத்துட் குறித்த 

சேடன், பணிவிடைக்காரன் - சூற்றேவல் புரிவோனாவான். 

குறிப்பு:--சுகுணசுகேசர் நாடகத்தில்வரும் பிரதாபன் 
ன்ன சேடனாதலறிக. (௯௦) 

தலைவியர் 

101. நாலேழ் உலனு மேலோயங் கூநீஇத் 
தலைவர்க் குரைத்த தகைமையிற் றக்கன 
மலைவற மேவி வனப்பு மிளமையும் 
பொங்கிக் கனிக்தொளிர் நங்கையர் தலைவியர்.
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நான்கு ஏழ் ஈலனும்-இருபத்தெட்டு நலங்களும், மேல் 
ஒங்குஉறீஇ - மிகுதியும் வளர்ந்து பொருக்கி, தலைவர்க்கு 
உரைத்த தகைமையில் தக்கன - தலைவர்களுக்குக் கூறிய நற் 
குணங்களில் தகுதியாயவற்றை, மலைவு அற மேவி- மாறு 

பாடின் றிப்பொருக்தி, வனப்பும் இளமையும்-அமகும் வாலி 
பழமும், பொங்கி கனிந்து ஒளிர் - Hers முதிர்க்து விளங்கு 
இன்ற; நங்கையர் - இறந்த மங்கையர்கள், தலைவியர் - தலைவி 
யார்களாவார். 

குறிப்பு: ---இவையிற்கினுக் குதாரணங்களைப் பின்னர் 
USS aT வுரைகளிற் காண்க. உதீஇ: சொல்லிசை 
யளபெடை யிண்டுச் செய்யுளிசையையும் நிறைக்குமாறு 
காண்க; (௯௧) 

நாலேம் நலன் 

102. இயற்கை கிலையு மெடுத்த நிலையு 
முற்றுணர் நிலையுமா முடலியக் குத்தி 
னணுண்டா குநவு மொளியு மழகுக் 
கேசு மினிமையுக் அணிவு முதாரமுச் 
தீரமு மாகிய வியல்பெழு பண்பு 
மிலீலையு மலர்ச்௫ியு மெளிய வுடையு 
மடமு ம௫ழ்வுச் தன்ன றி யாதெழு 
காதன் மொழிகளு மூடல்விப் பிரமமே 
யிலலிக மதகிறை யேக்கமும் வெட்கமும் 
வேற்றுமை வியப்பு ஈகையு நடுக்கமுங் 
கேளிய மென்னு நாலேழ் நலனுக் 
குலைவிய ரிடத்தி னவிலகணி போலும். 

இயற்கை நிலையும் - ௬பாவ நிலையும்; எடுத்த நிலையும் - 
(இயற்கை நிலையினின்றும் சிறிது அதிகப்பட்ட) எடுத்த நிலை 

யும், உற்று உணர் நிலையும் - உற்றுணர் நிலையும், ஆம்-ஆகிய, 

உடல் இயக்கத்தின் உண்டாஞுகவும்-சரீர அசைவினால் உண் 
டான் றவைகளும், ஒளியும்-, அழகும்-, தேசும்--, இனி 
மையும்--, துணிவும், உதாரமும்--, தீரமும், ஆயெ-,
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இயல்பு எழு பண்பும்-முயற்சியின்றி யியல்பாகவே யுண்டா 

குங் குணங்களும், இலிலையும்-, மலர்ச்சியும்-, எளிய உடை 

யும்--, மடமும்--, ம௫ிழ்வும்--, தன்அறியாது எழு காதல் 

மொழிகளும் - தன்னை யநியாமலெழு மாசைமொழிகளும், 

ஊடல்-பிரணய கலகமும், விப்பிரமம்--, இலலிதம்--, 

மதம்--.நிறை--, எக்கம்-, வெட்கம்--, வேற்றுமை-வேறு 

பாடும், வியப்பு--, நகை, நடுக்கம்--, கேளி--, என்னும் 

என்னு சொல்லப்பெற்ற, சான்று எழ் ஈலலும்-இருபத்தெட்டு 

கலனும், தலைவியர் இடத்தின் - நாடகத் தலைவியரிட த்தல், 

இலகு ௮ணிடோ ஓம்- விளங்கும் ஆபரணங்கள் போலாம். 

குறிப்பு:-(1) இயற்கைநிலை: இதனைப் :பாவம்' என்பவட 

நூலார். இதற்குமுன் சிறிதுஞ் சலன மற்ற நெஞ்சில் முதன் 

முதல் உண்டாகும் விகாரமே பாவமாம். (131) தர 18 11௦ 

first alteration in a mind previously unaltered.) 

இயற்கையாக நெஞ்சிற்றோன்றும் மன வெழுச்சியினாற 

சரீர த் இற்புலப்படம் தோற்றமா தலின் (1106 811210 personal 

indication of natural emotion) 9s இயற்கைநிலை 

யென்னும் பெயர்த்தாயிற்று, (8) எடுத்த நிலை: மூற்கூறிய 

இயற்கைகிலை முற்றியதாயின் எடுத்த நிலையாம். இதனை வட 

நூலார் (ஹாவம்' என்ப. இஃது இயற்கை நிலையைக் கடந்து 

புருவத்தை நெறித்தல் நோக்கக் குறிப்பு முதலியவற்றுற் 

புணர்ச்சி விருப்பத்தினைக் குறிக்குமாயின் எடுத்த நிலையாம். 

Bhava, where the alteration is Slightly modified 

so as to show, by alterations of the eye brows 

or eyes etc. the desire for mutual enjoyment, 

is called Hava. (8) உற்றுணர் நிலை: மேற்குறித்த 

எடுத்த நிலையையுங் கடந்து மனவெழுச்சி வெளிப்புலப்பட்டு 

மிகத் தோன்றுமாயின் அ௮ல்து உற்றுணர் நிலையாம். இதனை 

பூஹளம்' என்ப வடநூலார். "நகரு, 60௦ 01௨12௦ 

perceived is very great it is Hela. இம்மூன்றும் 

உடலியக்கத்தா னிகழ்வனவாம். 4) ஒளி: இதனைச் 

‘Gero’ (Brilliancy) saru வடநூலார். அழூனாலும், 

யெளவனத்தாலும், மனவெழுச்சியாலும் நல்லுணவாலும்
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உண்டாகும் arias நலனே யொளியாம்.(5) அழகு: இதனை 

வட நூலார் காந்தி” (1,0ஈ611௦88) என்ப. மேற்கூறிய சோ 

பைமிக்கு விரும்பிய தலைவியின் காமக்குறிப்பால் அ௮வடன் 

அழூனை நனிவிளக்குமாயின் அமகென்னப்படும். (6) தேசு: 

இதனை வடழாலார் (தீப்தி'(1%க0187௩037) என்பார்கள். மேற் 
கூறிய அழகு இன்னும் ஈனிதிகழ்ந்து விளங்குமாயின் தேசு 
என்னப்படும். இது (தேஜஸ்' என்னும் வடமொழிச்சிதைவு. 

(7) இனிமை: இதளை ‘ior sinus’ (Sweetness) என்ப 
வட நாலார். நோய் கொண்டிருப்பினும் உடையின் றியிருப் 

பினும், நாட்டைவிட்டு நீக்கப்பட்டிருப்பினும் இன்னும் 
எத்தகைய நிலையினும் இன்பந்தரும் நலனே, இனிமையாம். 
(8) துணிவு: இதனைப் “Grea 8! (000688) என்பர் வட 
லார். பயமத்திருக்கும் நிலையே யிதுவாம். (9) உதாரம்: 

இதனை வட நாலார் “spe gir rue’ (Meckness)orer 9 am 

வர். எல்லாக் காலத்தும் பொறுமை பூண்டிருப்பதே யிர்சல 
ஞம். (10ம்: இதனை வட நூலார் *தைரியம்' (0051௨௭௦3) 
என்ப. தற்புகழ்ச்சியின் வி பிலகும் மனவுஅதப்பாட்டினையே 

யிண்டுத் தீரம் என்ப. நான்காவது முதல் இதுகாறும் 
கூறிய எழும் முயற்சியின்றித் தாமாகவே யெழுவனவாம். 
எனவே பின்னர்க்கூறும் ஈசொன்பான் வகைக்கும் ups 

காசணமென்தறிக. (11) இலீலை: இதனை வடாலார் (லிலை' 
(111) என்ப. அன்பின்மேலிட்டாற் றலைவன் பே௫ய காதன் 
மொழிகளையும் செய்த செய்கைகளையும் தான் அவன்பாற் 
பயில்வதுடன் ௮வன்போல் உடையுடுத்தலும் ௮ணியணித 
௮ம் இலிலையாம். (13) மலர்ச்சி; இதனை வட.நாலார் விலா 
&.’ (Flutter ௦ரீ பவிர்ஜு்ம்) என்று கூறுப. தான் விரும்பிய 
தலைவனைக்கண்டக்கால் தலைவியின அ கிற்குகிலையினும் இருக்கு 
நிலையினும் உண்டாகுஞ் செவ்விய தோற்றமும் மர்தகாசமும் 
மதர்த்தபார்வையும் மலர்ச்சயோம். (18)எளியவுடை: இதனை 
at grort ‘A¢@sS? (Simplicity in dress) என்ப. 
ஆடம்பரமின்றிச் சாதாரண உடையுடுத்கல் எளியவுடை 
யாம். இதனா லியற்கையழகன் தன்மை வெளிப்பட்டுகயப்படு 

மென் நறிக.(14)மடம்: இதனை (விவ்வோகம்' (க 81601௧௩1௦௩
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of indifference) என்ப வடநூலார். இஃது அகங்கார 
மேலீட்டால் தான் விரும்பிய தலைவன்மாட்டும் ௮ன் பு இல் 
லாததுபோல்ஈடித்து வரம்புகடநர்து ஒழுகலாம். (1 5)மகிழ்வு: 

Q) stor anr_grori ‘GoGerFsw’ (Hysterical delight) 
என்ப. தனது இன்னுளங் கொள்ளை கொண்ட தலைவன் 
எதிர்ப்பட்ட ஞான்று தலைவியின்பால் உண்டாகும் புன்னகை 
யுடன் சேர்ந்த கண்ணீர்வாராப் பொய்யமுகையும், வெளி 
நகையும், அச்சமும், கோபமும், சோகமும் இவைபோற் 
களிப்பான் மிகும் வேறு பலவும் மகிழ்வின்பாலவாம். (16) 
தன்னறியாதேழுகாதன் மோழிகள்: இவையிற்றினை வட நூலார் 
(மோட்டாயிதம்' (The mute involuntary expression 
௦8 கரீ[601ம௦1ப் என்ப, தனது காயகனைப்பற்றி யாரேனும் 
பேசுங்கால் அசைமிகஇயா த் றன்னையு மறந்து தலையினை அல் 
லத காஇனைச் சொறிதல் ஆதியவற்றோ டியல்பானே யெழு 
மாசைமொழிகளாம் சண்டுக்கூறியஈலன்.(1.7) ஊடல்: இதனை 
வடநூலார் குட்டமிதம்” (The affected repulse of a lo- 
vers endearments) sari. @) s%rGus பிரணயகலகமென்் 
அவ் கூறுப. நாயகன்மேற் பொய்யாகக் கோபங்கொள்ள 

அம் அவன் இதஞ் செய்துழி சாணத்தால் அவையிற்நினை 
யேலாது மறுத்தலும் வேண்டுகோட்டெங்காது தலையசை த்த 
லானுங் கைவிதிர்த்தலானும் பொய்க்கோபம் பாசாட்டுதலும் 
ஊடலாம். இஃதே காமவின்பத்தை மிகுப்பதாம். 

(ஊடுதல் காமத்திற் சின்ப மதற்கின்பல் 

கூடி முயங்கப் பெறின்” 

என்னார் திருவள்ளுவனாரும். (18) விப்பிரமம். (Fluster) 
தான் விரும்பிய காயகன்றன் வரவு எதிர்பாராம னேர்ர்த 
பொழுது உண்டாகும் வியப்பினாலும் காணவேண்டிய அவா 
வினாலும் உடைகளை மாறியுடுத்தலும் அணிகளை அலங்கோல 
மாக அணிதலும் விப்பிரமத்தின் பாலவாம். (1. 9) இலலிதம்: 

(7௦107௩௦018 ஜாகீபபீ 1௦88) தன்வயப்படுத்த வல்லதோர் 
காமக்குறிப்புடைய இனிமை பயக்கும்மென்மையுடன் சாயல் 
வாய்ர்த அவயவகலனே இலலிதமாம். (20) மதம்: (ரர:
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ogance) செல்வம் இளமை யாதிய காரணமாக உண்டா 

கும் அகங்காரமே மதமென்னப்படும். இதற்கு அடி இரா 

ஜச குணமென்க. (81) நிறை: இதளைவட நூலார் ்விகிருதம்' 

(The suppression of the sentiments of the heart. 
through bashfulness) என்ப. தலைவி தன் மனத்தடக் 
இய அரிய இரகசியங்களை நாணத்தால் வெளியிடாது உள் 
ளடக்கல் நிறையென்னப்படும். 

ஈநிறையெனப் படுவது மறைபிற சறியாமை” 

என்னார் கலித்தோகையிலும், (22) ஏக்கம்: இதனை வட 
நூலார் தபனம்' (Pining) என்ப, இது தன்னின்னுயிர் 
காயகன் தணந்தஞான்று காதன்மிக்குக் கையற்றுப் பிரிவாற் 

ரது ஏங்கலாம். (88) வெட்கம்: இதனை வடநூலார் 
‘Quaeré Suis’ (Simplicity verging on silliness)sraru. 
தான் ஈன்ரூக இனிதறிக்த விடயமொன்றனை அறியாள் 

போன்று தன் தலைவனை 4இஃதியாது ? எத்தன்மைத்து?” 
எனப்பலவினாதல் இச்ஈலனாம். (24) வேற்றுமை: இதனை 

வட நாலார் 4விக்ஷேபம்' (1)1817801501688) என்ப. தனது 
காதலன் அருஇருக்கும் போழ்து ஏதேனும்  ஒருகாரணம் 
பற்றித் தலைவி தன்னுடையணிபா தியவை புனைந்தும் புனையா 
மல் நிற்றலும் காற்புறமும் மருண்டு நோக்கலும் அகத்துட் 
பொதிந்த இரகசியங்களைச் சிறிது கொணிப்படித்தகுள்ல் வேற் 
அமையாம். (29) வியப்பு: இதனை வடநூலார் ்கு.தாகலம்' 

றஞ்ம௦ம5 மோர்ர்நு) என்ப. காட்சிக்கனிமை பயக்கும் 
பொருளெ தனையுவ் காணப்பேரவாக் கொள்ளல் வியப்பு என் 

னும் நலனாம். (26) BONS: Q) stor ‘amFau’ (Geggling) 
என்ப வடநூலார். இளமை காரணமாக ஒரு பயனுமின் றி 
யுண்டாவது இர்சகை ஈலன் என்க. (27) ௩டுக்கம் இதனைச் 
eG) gh’ (Trepidation) என்ப வடநூலார். இஃது ஏதேனு 

மொரு காரணத்தானுர் தனது காதலன் முன்னிலையிற் பயத் 

தால் உண்டாகும் கம்பம் நடுக்கம் என்னும் நலனாம். (28) 

கேளி: (Sportiveness) தனது இன்னுயிர்த் தலைவனுடன் 
றலைவி உலாவரும்போம்தே விளையாடுதலாம் இர்ஈலன். (௯௨)
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தலைவியர் வகை 

108. தலைவியர் தாமுஞ் சுகுணை சாந்தை 
யரக்ககொ மினியென் றர்நால் வகையர். 

திற்கிய தாழும் - மேலைச்சூத்தாத்துட் கூறிய தலைவி 
யர்களும், சுரணை சாந்தை அரக்கி காமினி என்று. அ 

நான்கு வகையர்-(தலைவர்களைப்போல்) அவ்விதமான நான்கு 
பகுப்பினை யுடையவர்களாவர், 

குறிட்பு:--*தாமும்' என்றதன்கணுள்ள இறர்ததுதமீஇய 
எச்சவும்மையாலும் ₹௮' என்னுஞ் சுட்டினாலும், $தலை 
வரைப்போல்' என்பது பெற்ளும். (௯௩) 

சுதுணை 

104. சற்குணஞ் 'சான்ற தகைமைய எளாஇ 
யெல்லா விதத்தினுக் தீரோ தாத்தனை 
யியையுக் தலைவியே யியம்பிய சுகுணை. 

சற்குணம் சான்ற - நற்குணம் மிகுதியும் பொருச்திய, 
தகைமையள் ஆூ - தன்மையினை யுடையவளாய், எல்லா 

விதத்தினும் - எவ்கிதத்தினும், தீரோதாத்தனை இயையும் 

தலைவியே இயம்பிய சுகுணை - தீரோதாத்தனை Ours SHS 

கும் தலைவியே மேலைச்சூத்திரத்து முதற்கட்கூறிய சுருணை 
நாயஇயாம். 

குறிப்பு:--கலாவதி நாடகத்தின் தலைவியாகிய கலாவதி 
சுரணை காயகிக் இலெக்கியமாவாள். (௯௪) 

சாந்தை 

105. பொறுமை சவற பூவையே சரக்தையெத் 
திறத்தினுச் தீர சாந்தனை கிகர்ப்பாள். 

பொறுமை சான்ற - பொறுமை மிகுதியுல் கொண்ட, 
வையே - மங்கையே, சாச்தை - சாக்தையாவாள், (அவள்) 

or திறத்தினும் - எல்லாவிதத் த்தலும், தீரசாந்தனை--, நிகர்ப் 

பாள் - ஒப்பாள்.
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குறிப்பு:--வூட்டர் மனைவியாகிய அருந்த இதி யிவ்வகைக் 

குதாரணமாவாள். (௯௫) 

அரக்கி 

106. ஓவா மூர்க்க மொழியாப் போரொடு 
கோவமார் தையலே குறித்திடு மரக்கி 
யியம்புத் ரோத்ததற் இசைந்தா ளவளே. 

ஓவா - குறைவுபடாத, மூர்க்கம் - மூர்க்க குணமும், 
ஒழியா போரொடு - மீங்காத யுத்தத்தோடு, கோவம் ஆர் 
தையலே - கோபம் மிகுந்த பெண்ணே, குறித்திடும் அரக்கி - 
மேற்கூறிய அரக்கியொம்; இயம்பு தீரோத்ததற்கு - முற் சூதி 
திரத்திற் கூறிய திரோத்ததனை, இசைந்தாள் அவளே - 

ஒத்தவள் அவளே. 
குறிப்பு:--ஏகாசம் : தேற்றம். சூர்ப்பணகை யென்னும் 

பிரகசன த்தின் நலைவியாகிப சூர்ப்பணகை யிதனுக் குதாரண 
மாவாள். (௯௬) 

காமினி 

107. எத்தகை யோரையு நித்தமும் தோய்தரூஉம் 
பரதம் பயிலுற௮ு பாவைமார் போலச் 
௬ரத லீலையே விரதமாக் கொண்டவள் 
காமினி யென்னு நாமம் பெறுவாள். 

௪ தகையோரையும் - எத்திறத்தாரையும், நித்தமும் - 
நாடோறும், தோய்தரூஉம் - புணர்தரும், பரதம் பயிலுறும் - 
பரதசாஸ்திரப் பயிற்சி செய்யும், பாவைமார் போல - பொது 
மகளிரைப் போன்று, சரதம் லீலையே - காம விளையாட்டி 

ளையே, விரதமா கொண்டவள் - நோன்பாகக் கொண்டிருப் 
பவள், காமினி என்னும் நாமம் பெறுவாள் - காமினியென் 
னும் பெயருடையளாவாள். 

குறிப்பு: --அந்தோனிகிளியோடாத்திரையர் என்னும் ஆங் 
லெ நாடகத்துத் தலைவியாய கிஸியோபாத்திரை யிதற்குதா
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ரணமாவாள். தமிழின்கண் வச்துழி வந்துழிக் காண்க, 

தாரா சசாங்கமென்ற வடதூலினுட் போதருந் தாரையைக் 

காமினியாக் கூறுதலும் ஓராற்றான் ஓக்கும். 

மேற்கூறிய சுரணை சாந்தை அரக்கி காமினி யென்ற 

நால்வகைத் தலைவியரும் முன்னர்ப் போந்த தீரோதாத்தன் 

இரசாந்தன் தீரோத்ததன் தீரலலிதன் என்ற கால்வகைத் 

தலைவரையும் முறையே யொப்பர் என்ற துணையோனே, முற் 

கூறிய aromas தலைவியரும் பிற்கூறிய சால்வகைத் தலை 

வர்க்கும் முறையே மனைவியரென்ளுவது, பிற்கூறிய கால்வ 

கைத் தலைவரும் முற்கூறிய சால்வகைத் தலைவியர்க்கும் 

முறையே .கணவரசென்றாவது எண்ணந்க. தலைவர்களுள் நால் 

வகை கொண்டாற்போலத் தலைவியருள்ளும் நால்வகை 

கொண்டதேயன் றி வேறன்று, ஆதலின் நால்வகைத் தலைவ 

ரும் தலைவியரும் தத் தமக்கியைந்த வாழ்க்கைத் துணைகளைப் 

பெற்றாலும் பெறலாம், பெருமற் போயினும் போகலாம்; . 

தத்தமக்கியைச்த வாழ்க்கைத் துணைகளைப் பெறுதலுமுண்டு, 

இதனை மாணாக்கராயிஞனார் உற்றுகோக்கக் கடவர். (gor) 

வேறு தலைவியரீவகை 

108. மடச்தை தெரிவை யாட்டி யென்னுக் 

தமக்குரி யோரு மனைமக ளாகிய 
பிறர்க்குரி யோருஞ் சேரிப் பரதிதைய 

ரிற்பரத் தையருமாம் பொதுமக ளிருமெனப் 

புகலுச் தலைவியர் மூன் மிரண் டிரண்டா 
வெடுத்துக் கூறு மிடனுமா ர௬ுண்டே. 

மடந்தை தெரிவை ஆட்டி என்னும் - தமக்கு உரியோ 

ரும் - தமக்குரியயாய மடந்தை தெரிவை ஆட்டி யென் 

னும் மூவகையினரும், மனை மகள் ஆய பிறர்க்கு உரி 

யோரும் - பிறர்க்குரியவராய பிறன் மனைவி புதல்வியாகிய 

இருவரும், சேரி பரத்தையர் இல்பரத்தையரும் ஆம் பொ 

து மகளிரும்-பொ.துமகளிரசாகய சேரிப்பரத்தையர் இற்பாத் 

தையர் என்னும் இருவரும், என புகலும் தலைவியர்- என்று
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சொல்லப்படும் தலைவியர், கூறன் று இசண்டு இரண்டா-எழமு 

வகையாக, எடுத்து கூறும் இடனும் - எடுத்துக் கூறப்படும் 

இடங்களும், உண்டு - ுபான்மையுள்ளன வாம். 

குறிப்பு:--ஆர் - அசைநிலை. ஏகாரம் - ஈற்றசை, இச் 

சூத்திரத்தானே தமக்குரியோர் மூவரசெனவும் பிறர்க்குரியோ 

ரிரூுவரெனவும் பொதுமகளிர் இருவரொெனவும் நிரலே 

கொள்க. தமக்குரியோசைச் சுவகீயை யென்றும், பிதர்க் கூரி 

யோரைப் பரகீயை யென்றும், பொதுமகளிரைச் சாமா 

னியை யென்றும் வட நூலார் கூறுப, சவ௫யை யென்பாள் 

மானம் மெய்ம்மையா இய நற்குணங்கட்கிருப்பிடனாய் இல் 

லின்கண் ஊக்கழுடையளாங் கற்பினளாவள். மடந்தை) 

தெரிவை, ஆட்டி யென்பாரசை முத்தை, மத்தியை, பிரகல்பை 

என்று கூறுப வடநாலார். இவர்களினிலக்கணத்தைப் பின் 

வருவனவற்ளு லினிதுணர்க, 

% அவல்கூர் சுவியைபர இயைசா மானியையென் 

ற்றிவிக் இன்ற 

மூவரா காயகெ ளவர்தமில்வேட் டவனிடத்தே 
முழுது மன்பா 

யேவல்கோ ணாதவற்காற் நிடல்சலம் பொறுமைவஞ்ச 

மின்மை யின்ன 

மேவவாம் கற்புடைய மெல்லியலே சுவீயைமற்றும் 

விரிப்பா மன்றே.” 

் மணம்புரிர்து கொண்டவனை மறற்துபர புருடர்களை 
மனத்தே வேண்டி 

யிணங்குகின் ற குடில௩டை யேர் திழையே பாயவயை 

யிவர்போ லாது 
பணங்கவர்ந்து சுகந்தகுர்த படிபலர்க்குங் காட்டிமுறை 

யற்று நீ 

samt Daas பொதுமடந்தை தானேசா மானியையாஞ் 
சாற்றும் காலே.”
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எடுத்துரைத்த Sey ene மத்தியைநற் பிரகற்பை 

யெனமுப் பேதம் 

அடுத்தநிற்கு முத்தைபுதி தாகவரும் 
யவவனத்தாள், 

் கலவிதனிற் பிரியமும்வெட் கழுஞ்சமமா கப்படைத்த 

கன்னி தானே ஈலனுயர் மத்தியை,” 

் தவனுருகக் கலவிசெயுஞ் சமர்த்தபிர 
கற்பையென த் தக்கபெண். ”' 

-இனி யிவையிற்றின் விரிவினை மாம்பழக்கவிச்சிங்ககாவல 
ரியற்றிய சிங்காராசமஞ்சரி யென்னு நூலுட்காண்க, (௯௮) 

கதாந்தம் 

109. எடுத்துரை கதையி னீறே கதாக்தம். 

எடுத்து உரை கதையின் - எடுத்துச் சொல்லப்பட்ட 
கதையினது, ஈறே - முடிவே, கதார்தம்-கதார்த மென்னும் 
பெயரின தாம். 

குறிப்பு: -இற்றைகாட் புலவருட் பல்லோர் இக்கதார் 

தத்தின் சிறப்பைக் கொண்டே காடகத்திற்குஞ் இறப்புக் 
கூறுவர். இதனை: ‘Denouement’ என்பர் ஆங்கில 

நூலோர், (௯௯) 

110. அதுதாண், 
நற்பொரு ளிறுதி தீப்பொரு ளிறுதியென் 
பிருவகைத் தாமென் நியம்ினர் மேலோர். 

அதுதான்-மேற்கூறிய கதாந்தம், சன்மை பொருள் 
இறுதி தீமை பொருள் Qos என்னு - நற்பொருளிறுதி 

தீப்பொருளிறுதி என்ற, இரண்டு வகைத்து ஆம் என்று - 
இருவகையர் மென்று, இயம்பினர் மேலோர்-மேற்புலப் புல 

வர் கூறினர்... 

குறிப்பு: --இவையித்தினைப் பின்வரும் இரண்டு சூத்தி 

சன்களான் உணர்க, (௧0௦)
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நற்போநளிறுதி 

111. நாடகத் தலைவ னன்மணம் புணர்தலு 
மாடக மணிமுடி. யணிதலு மின்னன 
பிறவு மாமிவை இறமுற முடிவது 
தற்பொரு ளிறுதியா நயந்தனர் புலவர். 

நாடகம் தலைவன் ஈன்மை மணம் புணர்தலும்-காட 

கத்தலைவன் தனக்கேற்ற தலைவியை மணஞ்செய்து கோட 

அம், ஆடகம் மணி முடி அணிதலும் - பொன்னானும் 

மணியானும் செய்யப்பட்ட சரீடத்தைத் தரித்தலும், இன் 

னன பிறவும்ஆம் இவை இறம்உற முடிவது - இவைபோல் 

வன பிறவுமாகிய அனைத்தையுவ் கொண்டுஈன்கு முடிவதை, 

ஈன்மை பொருள் இறுதியா நயந்தனர் புலவர் - ஈற்பொரு 

ளிறுதி ராடகமெனக் கூறினார் கற்றறிந்தார். 

குறிப்பு:--கலாவதி ரூபாவதி முதலிய காடகங்கள் இவ 

விறுதியனவாம். காணாமற்போன: மக்களைக் காண்டலும், 

அளவற்ற செல்வப்பே௮ முதலாயினவும் இதன்பாற்பமொ 
தலான் (இன்னன பிறவுமாம்' என்ளார். நற்பொருளிறுதி 

நாடகம்: Comedy. (௧0௧) 

தீப்பொநளிறுதி 

112. தீப்பொரு ளிறுதி செப்புங் காலை 
காடகத் தலைவ னவிலருக் தீமை 
யடைத லன்றி யாருயி ரிழத்தலு 
மறைவதென்றுரைதக்தன ரரங்கல மொழியோர். 

தீமை பொருள் இறுதி செப்பும் காலை - தீப்பொரு 

ளிறுதி ராடகம் இன்னதென்பதைக் கூறுமிடத்து, சாடகம் 
தலைவன் - சாடகத்தின்றலைவன், ஈவில் அருமை தீமை - 
சொல்லுதற்கும் அச்சத்தைத் தரும்படியாய தீமையினை, 
அடைதல் அன்றி - அடைவதல்லாமல், அருமை உயிர் 
இழத்தலும் - அருமையான உயிசை யிழத்தலும், அறை



பொ வியல்பு 189 

வது-சொல்லுவதாம், என்று உரைத்தனர் ஆங்கலெம் மொழி 

யோர் - என்று ஆங்லெமொழியில் வல்லுகர் கூறினார்கள். 

குறிப்பு:--சொல்லுதற்கும் அச்சத்தைத்தர வல்லதாத 

லின் நவிலரும்' என்றார். தசரதன் தவறு இவ்வகைக்குதாச 

ணமாம். தீப்பொருளிறுதி நாடகம்: ']18த6037. இம்முடி 

புடைய காடகங்கள் வடநூலார்க்கு ஓப்பமுடிக்தன வல்ல 

வென்பதும், ஆங்லெ நூலார் கொள்கையின்படி தமிழ் 

மொழியினர் தழுவிக் கொள்ளப்பட்டன வென்பதும் இச் 

சூத்தித்தான் அறியலாம். (௧௦௨) 

ப தரகைநீலை 

118. நாடகத் தெங்கணு கண்ணி வருவதாய் 

நினைத்தெதிர் பார்த்த பொருளி னிடத்தி 

லனைத்தகைப் பிறிதெதிர் பாரா வண்ணமாய்ப் 

போதரச் செய்வது பதாகை நிலையே. 

நாடகத்து எங்கணும் ஈண்ணி வருவதாய் - நாடகத் . 

இன்கண் எவ்விடத்தும் பொருந்தி வருவதாய், நினைத்து - 

ஆலோூத்து, எதிர்பார்த்த. பொருளின் இடத்தில் தாம் 

எதிர்பார்த்த ஒரு விடயத்தில், ௮னைத்தகை பிறிது - அத் 
தன்மையான வேறொன் ௮, எதிர்பாரா வண்ணமாய் - எதிர் 

பாராத விதமாய், போதச செய்வது- வருமாறு இயற்றுவது, 

பதாகை நிலையே - பதாகைநிலை யென்று சொல்லப்படும். 

குறிப்பு: ஈண்டுக்கூதிய பதாகைநிலை சாடக பாத்திரம் 

களின்பா னிகழு மென்றறிக. பின்னர் வரும் பதாகைநிலை 

வகையின்சண் உதாசணங் காட்டுதும். நாடகக் கதைப் 

பொருத்தங்கள் நிகழுமிடத்தும் ஆசி கூறுமிடத்தும் இப் 

பதாகை நிலையினைக் காணலாம். சாடகவாிரியன் வன்மைக் 

கேற்றபடி இஃது பஃறலைப்படு மென்பதநிக. (௧0௩) 

பாதாகைநீலைவகை 

114. எதிர்பா ராவண மெண்ணிய பி.றிதெணம் 

இருக்திய வழியிற் பொருக்து முறையும் 

9
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பல்பொருட் சொற்றொடர் மல்கப் பெற்றுப் 
பல்லடை மொழிகள் புல்லிய பண்பும் 
பிரிதுபொருள் பற்றிய பிறர்தஞ் சொற்களைத் 
தன்கருத் தின்பொருட் கேற்பக் கோடனுஞ் 
செவ்விக் கேற்ற செம்பொரு சொன்று 
முடிவு சுட்டு முன்ன மொன்றுமாக் 
கருதிய கவர்படு இளவி யுடைமையும் 

பதாகை நிலையின் பகுப்பென மொழிப. 

எதிர்பாரா வணம் - எதிர்பாராத விதமாய், எண்ணிய 
பிறிது எண்ணம்-தாம் நினைத்த வேஜோர் எண்ணம், திருந்திய 

வழியில் பொருந்தும் முறையும் - செவ்விய வகையாக வுண் 
டாகும் முறைமையும், பல்பொருள் சொல்தொடர் மல்க 
பெற்று- பல பொருளினையுடைய சொத்றொடர்கள் நிரம்பப் 
பெற்று, பல் அடைமொழிகள் புல்லிய பண்பும் - பல அடை 
மொழிகள் பொருந்திய தன்மையும், பிறிது டொருள் பற்றிய 
பிறர் தம் சொற்களை - வேறு பொருள் கொண்ட மற்றவ 

ருடைய மொழிகளை, தன் கருத்தின் பொருட்கு ஏற்ப 
கோடலும் - தனது எண்ணத்திற் பொதிந்து கடக்கும் விட 
யத்தினுக்குப் பொருந்தப் பொருள்செய்து கொள்ளுதலும், 
செவ்விக்கு ஏற்ற செம்மை பொருள் ஒன்றும் - சமயத் 

தினுக்குப் பொருந்திய செவ்விய பொருள் ஒன்றும், முடிவு 
சுட்டும் முன்னம் ஒன்றுமா - இறுதியில் நடக்கும் விடயத் 

இனைச் சுட்டிக் குறிப்பிக்கும்பொருள் ஒன்றுமாக, கருதிய 

கவர்படு செவி உடையையும் - காடகப்புலவனாற் கருதிச் 
செய்யப்பட்ட .பலபொருள்தந்து ஐயத்தினை விளைக்குஞ் 
சொற்களுடைமையும், பதாகை நிலையின் பகுப்பு என 
மொழிப - பதாகை நிலையின் பாகுபாடு என்று கூறுவார்கள். 

குறிப்பு: --கலாவதி நாடகம் இரண்டாமங்கம் மூன்றாங் 
களத்திற் தொரந்தனுஞ் சத்தியப் பிரியனுஞ் சோணாட்டிற்குப் 
போத லொண்ணாதென்று வருமிடத்து எதிர்பாராவண 

மாய்ச் சோணாட்டின் தலைநகராகிய காஞ்சியினை யடைதலும் 

ஆண்டு,



பொ தவியல்பு 151 

விருந்தும் வென்றியும் 
மூருக்து முறுவலார் திருந்து போகமும்” 

அவர்கட்குத் இருந்திய வழியில் அவை . பொருந்திய 
முறையினைக்காண்க. இஃதே பதாகைகிலையின் முதல்வகைக் 
குதாரணமாம். கலாவதி சாடகம் இரண்டாமங்கம் இரண் 

டாங்களத்தில் விகடவசனன் சுகசரீரனைப்பற்றிக் கூறிய, 
யார்க்குமிப் பெரியர் பார்க்கப் பூனையைப்,போலிருச் தாலும்” 
என்னுர் தொடக்கத்த செய்யுள் பதாகைநிலையி னிரண்டாம் 
வகைக் குதாரணமாம். இச்செய்யுளை 44-அஞ் சூத்திர 
வுரையுட் கண்டுகொள்க. ஜோதிமாலை யென்னும் காடிகையுட் 
பங்கஜம் என்பாள் ஜோ இமாலை கையிலுள்ள மாலையினைச் 
சுட்டி 4 இந்த மாலை மகாராஜாவுக்குத்தான் தகுதி! sarap 
யமைர்இருக்கன் றது!மகாராஜாபார்த்தால்விடவேமாட்டார், 
உடனே கைக்கொள்வாரென்பததற்குச் சிறிதஞ் சந்தேகம் 
இல்லை,” என்று கூறியபோது ஜயபாலமன்னன் தன்கருத்தஇற் 
கேற்பப். பொருள் செய்து கொண்டது பதாகைநிலையின் 

மூன்றாம்வகைக் குதாரணமாம். கலாவதி காடகம் ஜூன்றா 
மங்கம் இரண்டாங்கள த்தில் மகோமோூநரி யென்பாள் கலா 
வதியின்மீது கோபங் கொண்டு, 

கோவை வசப்படுத்திக் கொண்டமகோ மோக௫ிகிரின் 

னாவை யறுத்தபினர் ஈன்குனக்குச் சொல்லுகிற்பாள் 
பாவையவள் வல்லமையைப் பார்” 

என்று கூறிய பாவில் (மகோமோகினியாகிய பர்வை சொற் 
அஇற்பாள்' என்றும், (மகோமோகினியே ! sonra fase Ses 
பாவை சொல்லுஇிற்பாள்' என்றும் இருபொருள்பட்டு நித்ற 
லறிக. இன்னும் இதுபோலக் கலாவதி காடகம் ஐந்தாம் 
கம் ஐர்தாங்களத்இிற் காளி பூசாரியின்மீது வெளிப்பட்டுக் 
குறி சொல்லும்பொழுது 

£உனது நாயகன் உந்தை வென்று 

வாகைளசூடி. வருவான்” 

என்று கூறியதன்கண்ணும் இருபொருளுண்மை காண்க. 
இவ்விதம் வருவன பதாகைகிலையின் நான்காம் வகையாம்.
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பாத்திரச்சிறப்பியலபு 

115. பாத்தாச் சிறப்பியல் பனைத்துக் தம்முண் 
முன்பின் மலையாப் பண்பும் தனிப்படு 
பெற்றியு மேற்கோள் வெற்றியு கன்ன 
ருடையன வாகு கடையின் வென்ப, 

பாத்திரம் சிறப்பு இயல்பு அனைத்தும் - பாத்திரங் 
களின் சிறப்பியல்பு யாவையும், தம்முள் - தமக்குள், முன் 
பின் மலையா பண்பும் - மூன்னொபின் மாறுபடாத தன். 

மையும், தனிப்படு பெற்றியும் - தத்தமக் குரியதெனக் 
கொண்ட தன்மையும், மேற்கோள் வெற்றியும் - நாடகப்புல 
வன் எவ்விதமான பண்பைப் பாத்திர வாயிலாக்கொண்டன 

னே அவ்விதமானபண்பின் இனியமுடிவும், ஈன்னர் உடை 
யன ஆஞம் ஈடையின என்ப - "தெளிவு பொருர்தக்கொண்ட 

தன்மை யினவாரும் என்று கூறுவார்கள். 

குறிப்பு: -- எனவே இம்மூன்றும் பற்றியே நாடகபாத் 
இரங்களின் இறப்பியல்புகள் விளங்குவனவாம். முன்பின் 
மலையாப்பண்பாவது ஒரு பாத்திரத்தை முதற்கண் ஒருவித 
மாகப் புனைந்து, பின்னர் மறவியானாதல் வேறெவ்வாற்று 
ஞைல் வேறுபடப் vars gio gi, தருதிறப்படவே புனைச் 
அவிடு மியல்பாம், இதனை (0018151037 என்பர் ஆங்கில 

நூலோர். தனிப்படுபெற்றியாவது ஒவ்வொரு பாத்திரமுச் 
தனக்கென வொரு இறப்புத்தன்மை யுடையவ னாகுமாறு 

புனையு மியல்பாம். இதனை Individuality orerur Cup 

புலவாணர். மேற்கோள்வெற்றியாவது சாடக பாத்திர 
மாசப்புகுக்து ஈடிப்பான் தான் மேற்கொண்டன கைகூடு 
மாறு நடிப்பதாகப் புனையு மியல்பாம். (௧௦௫) 

நாடகமியற்றமீமாமாறு 

116. உற்று கோக்குழிச் சொற்ற காடகம் 

ஒருதிறப் பாட்டினும் பலதிறப் பாட்டினு 
முரையும் பாடையும் விரவியும் வரூஉம்”?
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உரையிடை யிட்ட பாட்டுடைச் செய்யுளென் 
ரூன்றோ ரனைவரு மன்பினிற் கொள்ப. 

உற்று நோக்குழி - உற்றுப்பார்க்கு மிடத்து, சொற்ற 
நாடகம் - மேலைச் சூத்இரங்களான் இனிது விளக்யெ சாட 
கம், ஒரு திறம் பாட்டினும் - ஒருவகைத்தாய பாட்டினா 

னும், பல திறம் பாட்டினும்-பலவகைத்தாய பாட்டினானும், 
உரையும் பாடையும் - வசனமும் வேறுபாடைகளின் வாக் 

இயங்களும், விரவியும் - பொருந்தியும், வரூஉம் - வரும், 

உரை இடை இட்ட பாட்டு உடை செய்யுள்-வசன.ம் இடை 
யிடை வரப்பெற்ற செய்யுணூல், என்று ஆன்னோர் அனை 

வரும் அன்பினில் கொள்ப - என்று மேலோர் யாவரும் 
அன்புடன் கொள்ளுவார்கள். 

குறிப்பு:-- 

ஒரு திறப் பாட்டினும் பலதிறப் பாட்டினும் 
உரையும் பாடையும் விரவியும் வருமே' 

என்பது தண்டியலங்காரச் சூத்திரம். ஈண்டு மேற்கோளாக 
வெடுத்தாளப்பட்டது. வசனம் நாடகங்களுட் பயிலுதல் 
யாவர்க்கு மெளிது புலப்படும். வேறுபாடை தமிழ் நாடகத் 

துட் பயிலுமோவெனிற் பயிலும்; ரூபாவதி காடகம் மூன்ரு 

மங்கம் எழாங்களத்துள் ஞாரதீப முனிவர் கடவுளைத் 

ர்ததுப் பாகனை, 
Cy Roos யாரந்த ஜயகாத பவரகித 

சுகுணநிர் மல௬௪ லப்ரபாவ 

அத்புத சலக்ஷ்ண மகரோஹர சுகர்தமய 
ப்ரம்மாதி தேவவர் இத௫த்பத 

மதுரம்ருது வசநகவி தாப்ரசங் கப்ரிய 

மகாமேரு கைலாஸ GFT EVE 
மங்களா கரபரம சுத்தஸாத் குண்யசிவ 

மூபொல குருஸ்சேஷ்ட வரபா ஹிமாம்,” 

என்னு மடிகள் வடமொழியி லியன்றமை காண்க. இனி
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(உரையிடையிட்ட பாட்டுடைச்செய்யுள்' 

என்பது வச்னத்தி னிடையிடை யமைந்த பாக்களாலயா 
நூல் என்றும் பொருள்படுமா நறிக. (௧௦௯) ' 

போதுவியல்பு புறனடை 

117. சிறந்தன சில்பொருள் செப்பில:மெனினவை 
யறைக்தன வற்று எடக்டுக் கொளலே 

இறந்தன சல் பொருள் - சறப்புடையனவாய சலபொ 
ருள்களை, செப்பிலம் எனின் - ஈண்டுக்கூருமல் விடுத்திருப் 

. போமாயின், அவை - அவையிற்றினை, அறைர்தனவற்றுள் 
1-68 கொளலே - மேற்கூறிய சூத்திரங்களில் அடக்க 
யமைத்துக்கொள்க. 

குறிப்பு:--சிறந்த பொருள்கள் எவையேனுக் கூருமல் 
விடப்பட்டிருப்பின் அவையிற்றினை முற்கூறிய சூத்திரங்க 
ளில் உத்தியானும் உபலக்கணத்தானு மமைத்துக் கொள்ளு 
மாறு விதிக்கப்பட்டது இச்சூத்திரம். (௧௦௪) 

பொதுவியல்பு ழற்றிற்று
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118. சிறப்பியல் பமைதி யுறப்புகல் இற்புழிப் 
பாடு௮ காலெழு காடகச் சாதியின் 

பெயர்முறை ளெக்து மயர்வற வவைதாக் 

தமக்கெனக் கொண்ட இறப்பிலக் கணங்களின் 

பண்புக ளெல்லா மெண்பெற வாய்ந்து 

கூனுத லென்ப குறிப்புணாக் தோரே. 

இறப்பு இயல்பு அமைதி உற புகல்கிற்புழி- சிறப்பியல்பி 

னது இலக்கணத்தினை இற்றென்று தெளிவு பொருந்தக் கூறு 

மிடத்து, பாடு உறு - மேன்மைபொருந்திய, கான்கு எழு 

நாடகம் சாதியின் - இருபத்தெட்டு நாடகவகைகளின்; 

பெயர் முறை சளர்து - பெயர்களை முறைப்படி. கூறி, அவை 

தாம் - ௮க்நாடகவகைகள்தாம், தமக்கு என மயர்வு அற 

கொண்ட. - தத்தமக்கென்று ஒன்றோடொன்று தலைமயங்கா 

மற்கொண்ட, 8றப்பு இலக்கணங்களின்-, பண்புகள் எல்லாம்- 

தன்மைகள் யாவற்றினையும், எண் பெற - மனத்தின்கட் 

பொருக்துமாற, ஆய்ந்து - ஆராய்ந்து, கூறுதல் என்ப = 

கூறுவது என்றுரைப்பார்கள், குறிப்பு உணர்ந்தோர் - நாடக 

வியலின் குறிப்பினையுணர்ச்த பெரியோர்கள். 

குறிப்பு:--ராடகச் சாதிவகை பத்தும் உபசா இவகை 

யொன்பானிட்டியுஞ் சேர்ச் துசாலேழ்வகையா தலைப் பின்னர் 

வருஞ் சூத்இரங்களானுணர்க: சிறப்பிலக்கணம்: பலவற்றிற் 

கும் பொதுவன்றித் தமக்கென்று சிறப்பாயுள்ளன. (௧) 

(௧) சாதி 

119. சாதி யென்பது நாடக வகையிவை 

யுருவச மென்ன வுரைக்கவும் படுமே. 

சாதி என்பது - சாதியென்று நாடக விலக்கணங்களுட் 

கூறப்பெவ;ு, நாடகம் வகை - நாடகவகைகளாம்; இவை - 

இச் நாடகவகைகள், உருவகம் என்ன உரைக்கவும் படும் - 

உருவகம் என்றும் கூறப்படும்.
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குறிப்பு:--உருவகம்: ரூபகம் என்னும் வடசொற் 

திரிபு. (2) 
120. “உவமையும் பொருளும் வேற்றுமை யொழிவித் 

தொன்றன மாட்டு முருவகம்'' போல 
நடிக்குக ரிடத்துப் பாத்திர வியல்பை 
யேற்றி மொழிதலி னிப்பெயர்ச் தாகும். 

உவமையும் - உபமானத்திற்கும் பொருளும் - உப 
மேயத்திற்கும், வேற்றுமை ஓழிவித்து ன (உள்ள) வேறு 

பாட்டினை நீக்க, ஒன்று அன்ன மாட்டும் - ஒன்றின் தன்மை 
யினை யாரோபிக்கும், உருவகம் போல - உருவகவணியினைப் 
போல், ஈடிக்குகர் இடத்து பாத்திரம் இயல்பை - நடிப்போர் 
பால் காடகபாத்திரங்களின் தன்மையினை, எற்றி மொழித 
லின் - ஆசோபித்துக்கூறும் தன்மையதாதலின், இ பெயர்த்து 
ஆகும் - (சாதி) உருவகமென்னும் இப்பெயர் பெற்றது. 

குறிப்பு:-- 
6 உவமையும் பெருகும் 6 வேற்றுமை யொஜழிவித் 

தொன்றன மாட்டினஃ துருவகமாகும்” 

என்பது தண்டியலங்கார சூத்திரம். ஈண்்மேற்கோளாகளடுத் 
தாளப்பட்டது. ஈடிக்குகர்: கு சாரியை, ச் பெயரிடைநிலை. 
அரங்கினிடை நடிக்குரரைப் பாத்திரங்களாகக்கருது மியல்பி 
னால் நடிக்குசர் வேறு பாத் இரங்கள் வேறு என்றெண்ணாது 
அபேதமாகக் கருதுவதனால் இப்பெயர்த் தாயிற்றென் 
றனர். ் (௩) 

121, அன்றியும், 
நாடக நடிப்பி னூடகத் தெய்து 
மாடுக ரெல்லா மன்பிற் பிறருருக் 
கோடலி னுருவகப் பெயர்கொடுத் தனமே. 

அன்றியும் - மேற்கூறிய காரணமல்லாமலும், காடகம்- 
நாடகத்தினை, ஈடிப்பின் ஊடு அகத்து - நடித்துக் காட்டு
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மிடத்து இடையே, எய்தும் - (அரங்கின் கட்) போதரும், 
ஆர் எல்லாம் - நடித்துக் காட்பெவர் யாவரும், அன்பின் - 
அன்புடன், பிறர் உரு கோடலின் - மற்றையோர் உருவங்க 
ளைத் தாம் மேற்கொள்வதனால், உருவகம் பெயர் கொடுத்த 
னர் - உருவகமென்னும் பெயரினை ஆன்றோர் கொடுத்தனர். 

குறிப்பு: ருகரரம்: ஈற்றசை, உருவினைக் கோடலின் உரு 
வகம் என்றார். (அன்றியும்' என்றதனால் மேலைச்சூத்திரத் 
அட்கூறப்பட்ட காரணமேயன்றி மீண்டுக்குறித்ததும் ஆன் 
ளோர் வழக்கென்பது பெறப்பட்டது. (௪) 

சாரீதிவகை 

129. அவைதாம், 
நாடகம் பிரக ரணமே பாணம் 
வீயாயோ கம்மே சமவ கார 
மிடிம மீகா மிருக மங்கம் 

வீதி பிரக சனமெனப் பத்தாம். 
அவை தாம் - மேற்கூறிய சாடகச்சா இதி வகைகள், காட 

கம்-, பிரகாணம்-, பாணம்-, வியாயோகம்-, சமவகாரம்-, 
இடிமம்-, ஈகாமிருகம்-, அங்கம்-, வீ.தி-, பிரகசனம்-, என 
பத்தாம் - என்று பத்து வகைப்படும். 

குறிப்பு:--ஈண்டுக் குறித்த சாதி வகைகளினியல்புகளைப் 
பின்னர்வருஞ் சூத்திரங்களான் ஆசிரியர் நிரலே விளக்கு,கலை 
யுணர்க. (இ) 

நாடகம் 

195. ஐந்திற் குறையா வங்க முடைத்தா 
யொன்பான் சுவையு மொருங்குடைத் தாயினு 
மின்ப மாதல் பெருமித மாதல் 

செவ்விதிற் றெரிக்குஞ் சீரிற் ரக 
வியப்புச் சுவையி னிறுவது காடகம். 

ஜந்.இல் குறையா -ஐந்து என்னும் தொகையுட் குறைவு 
படாத, அங்கம் உடைத்தாய் - அங்கம் என்னும் பிரிவுகளை
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யுடையதாய், ஒன்பான் சுவையும் - ஒன்பது சுவைகளும், 

ஒருங்கு உடைத்து ஆயினும் - முழுவதும் தன்னகத்துடைய 

தாயினும்; இன்பம் ஆதல் - உவகைச் சுவையினையாவது, 

பெருமிதம் ஆதல் - வீரச்சுவையினையாவது, செவ்விதில் ' 
தெரிக்கும் - செவ்வையாகத் தெரிவிக்கும், சீரிற்று ஆ௫-சிறப் 

பினையுடையதா௫), வியப்பு சுவையின் - வியப்புச்சுவையோடு, 
இுவது - முற்றுப்பெறுவது, நாடகம் - நாடகமென்று 

சொல்லப்படும். 

நிப்பு:--உவகைச் சுவையும் பெருமிதச் சுவையும் 
பெரிது விளக்க இடையிடையே யேனைய சுவைகளும் விர 
வப்பெற்று இறுதியில் வியப்புச் சுவையினைக் கொண்டிழுடிந்த 

ஏழங்க நாடகமாகிய கலாவதி சாடகம் இதற்குதாரணமா 

தல் காண்க. உவகை பெருமிதம் வியப்பாதிய சுவைகளைப் 

பொசதுவியலிற் கண்டுெளிக. அங்கம்: 

நாடகப் பேருறுப் பங்க மதுதான் 
பலகள முூடைத்தாய்ப் பண்பு௮ு முடிவுகொண் 

டிலகுறு வதுவா மிசைக்குங் காலே'' 

என்னும் இக் நால் உறுப்பியல்பு 14. -ஆம் சூத்திரத்தானுணர்க. 
இச்சூத்திரத்தானே நாடகத்துள் ஒன்பான் சுவையும் 
பயின்று வருமென்பது புலப்பட்ட. (௬) 

124, ஒன்பான் சுவையு முடைய துயர்வே 
சலகுறைக் தியலினுஞ் சீர்குன் ரூவே. 

ஒன்பான் சுவையும் உடையது உயர்வு - ஒன்பது ௬வை 
களையுமுடையது உயர்ந்த சாதி நாடகமாம்; சல குறைந்து 
இயலினும் - தில சுவைகள் வரப்பெருது வழங்கப்படினும், 
சர் குன்றா - (சாடகங்கள்) தமது இறப்பிற் குறையாவாம். 

குறிப்பு:--இ.து மேலைச் சூத்திரத்திற்குப் புறனடை 
யாம். (சல குறைச்தியலினும்' என்ற விடத்து உவகை பெரு 
மிதம் வியப்பு நீக்யெே எனைய சுவைகளுட் சிலவென்று 

கொள்க. எனெனில் அம்மான்னு சுவையும் சாடகத்தின்
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கட் பயின்றே வால்வேண்டுமென்ப தொருதலையாதலின். 

ஏகாரம்: ஈற்றசை. (எ) 

பீரகரணம் 

125. அக்கணன் வணிக னமைச்ச னிவர்தமு 
ளொருவன் றலைவனாக் கற்பின ளாதல் 
பரத்தை யாத லிருவரு மாத 
றலைவிய ராக முதற்சாதி யளவி 
னவைதீ ௬வகைச் சுவையினி துரைக்கும் 
பெற்றித் தாகும் பிரக ரணமே. 

அந்தணன் வணிகன் அமைச்சன் இவர்தமுள் . ஒரு 

வன் - பிராமணன் வை௫யன் மந்திரி என்னு மூவகையினரு 
ளொருவன், தலைவனா - நாடகத் தலைவகைப் பொருந்த, கத் 
பினள் ஆதல் - கற்புடையவளாவத) பரத்தை அதல் - பரத் 
தையாவது, இருவரும் ஆதல் - கற்பினள் பரத்தை யென்னு. 
மிருவருமாவது, தலைவியர் ஆக - தலைவிகளாய்ப் பொருந்த, 
முதல் சாதி அளவில் - ஐந்திற்குறையாத அ௮ங்கமுடைய 
தன்மையில் காடகமாகிய முதற்சா தியின் அளவினைக் 
கொண்டு, ஈவை தீர் - குற்றமற்ற, உவகை ௬வை - உவகைச் 
a இனிது உரைக்கும் - நன்றாகப் புலப்படுத்தும், 
பெற்றித்து ஆகும் - தன்மையினை யுடையதாகும், பிரகர 
ணம் - பிரகாணம் என்னும் நாடகச்சாதி 

குறிப்பு:--ஏகாரம்: ஈற்றசை. கற்பினள்: salen. 
பரத்தை: சாமானியை, இவர் தம்மியல்பினை 108-465 சூத் 
இரவுரையுட் கண்டுகொள்க, அ௮ர்தணன் தலைவஞகவும் கற் 

பினள் பரத்தையாகிய இருவரும் தலைவியராகவும் வாரப் 
பெற்ற மிருச்சகடிகை என்னும் வடநூலும் அதன் தமிழ் 
மொழி பெயர்ப்பாகய மண்ணியல் சிறுதேரும், அமைச்சன் 
தலைவனாக வரப்பெற்ற மாலதீ மாதவழும், வணிகன் தலைவ 

னும் கற்பினள் தலைவியுமாக வாப்பெற்ற புஷ்பபூஷிதம் 
என்பதம், பரத்தையினைத் தலைவியாகக் கொண்ட அரங்க
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தத்தம் என்னும் நூலும் பிரகரணசாஇிக் குதாரணங்களா தல் 
காண்க. (௮ 

பாணம் 

126. ஏங்க மேவி யோங்கிய காமமு 
மூயர்ந்த வீரமு முறக்காட் டுவதா 

யொரேபாத் திரந்தா னுற்ற நுகர்ச்சியும் 
பிறாத நுகர்வும் பெரிதும் பே௫ப் 
பாடியா டுவதே பாண மாகும். 

ஒன்னு அங்கம் மேவி - ஒசேயங்கத்தினை யுடையதாய், 
ஒங்யெ காமமும் - மிக்க காமத்தினையும், உயர்ந்த வீரமும் - 
மேலான வீரத்இனையும், உற காட்டுவதாய் - ஈன்கு பொருந் 
தக் காட்டக் தன்மையதாய், ஓரே பாத்திரம் - ஓரே ors 
பாத்திரம், தான் உற்ற .நகர்ச்சியும் - தான் அனுபவித்த 
இன்பத்தையும், பிறர் தம் அகர்வும் - மற்றையோருடைய 

அனுபவ வின்பத்தையும், பெரிதும் பேச - மிகவுள் கூறி, 

பாடி. ஆடுவதே - பாடுதலோடு ஆடலுமுடையதே, பாணம் 
ஆகும் - பாணம் என்னும் சாதியாம். 

குறிப்பு:--இதன்கட் பெரிதும் பயின்று வருவன உவ 
கைச் சுவையும் பெருமிதச் சுவையு மெனவறிக, லீலாமது 
கரம் என்னும் வடமொழி நூலும் ஆமோதமோகனன் என் 

னும் தமிழ் நாலும் பாணத்திற் குதாரணங்களாம். ஏகாரம் 

தேத்றம். (௯) 
வியாயோகம் 

197. உவகையு ஈகையு முயர்சம நிலையு 
மொழிந்த சுவைத்தா யோரங் கத்தினுண் 
மகளிர்கா ரணமலா வன்போர் தெரிப்பது 
வியாயோக மென்ன விளம்பினர் புலவர். 

உவகையும் - உவகைச் சுவையும், ஈகையும் - ஈகைநிலைச் 

சுவையும், உயர் சமநிலையும் - மேலான அமநிலைச் சுவையும், 

ஒழிந்த சுவைத்து ஆய் - நீங்யெ சுவைகளையுடையதாய், ஒரு
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அட்டகம் ஒரே யங்கத்தில், மகளிர் காரணம் அலா - 
ரீகள் காரணமாக உண்டாகாத, வன்மை போர் தெரிப் 

பது - வலிய போரினைத் தெரிவிப்பது, வியாயோகம் என்ன 
புலவர் விளம்பினர் - வியாயோகசாதி என்று வடமொழிப் 
புலவர் கூறினார்கள். 

குறிப்பு: -(புலங்களிற் பற்றறப் பொலிந்த ஈன்னிலை' யாத 
லாலும், ் தயைபொறை தயங்கு தன்மைத்தாத' லானுஞ் 
சமநிலைக்கு உயர் என்னும் அடைமொழி கொகுத்தார். 
Cereb திகாகரணம் என்னும் வடமொழிதநால் இதற்குதா 
சணமாதல் காண்க, புலவர்: ஈண்டு வடமொழிப் புலவசாத 
௮ணர்க. (௧௦0) 

சமவகர்ரம் 

128. தனிக்கனி வேறெணச் தலைவியர் பலர்கொண் 
டனத்துச் சுவையு மடைவினிற் காட்டி 

வீரச் சுவையினை மிகுத்துத் தெரித்து 
மூவங்க முற்று முதற்கட் காம 
வின்பமும் பின்ன ரறத்தி னின்பமும் 
பொருளி னின்பமும் பொலிவு வதுவே 
சமவ காரமாச் சாற்றப் படுமே. 

தனி தனி - தனித்தனியாக, வேறு எணம் - வேறுபட்ட 

எண்ணங்களையுடைய, தலைவியர் பலர் கொண்டு - பலவகைத் 

தலைவியர்களை த் தன்னகத்துக் கொண்டு, அனைத்து சுவை 
யும் - எல்லாச் சுவையினையும், அடைவினில் காட்டி-முறைப் 
படி தெரித்து, வீரம் சுவையினை மிகுத்து தெரித்து - (அவ் 
வொன்பான் சுவையுள்ளும்) பெருமிதச் சுவையினையே 
Qui ge தெரிவித்து, மூன்று அங்கம் உற்று - மூன்று அங் 
கங்களை யுடையதாய், முதற்கண் காமம் இன்பமும் - முதல் 

அங்கத்தில் காமப்பகுதியி னின்பமும், பின்னர் - பின்னர்க் 
கூறும் இரண்டங்கங்களினும் (முறையே), அறத்தின் இன்ப 
மூம் - அறத்தின் பகுதியாலாய இன்பமும், பொருளின் 
இன்பமும் - பொருட் பகுதியாலாய இன்பமும், பொலிவுறு
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வதுவே - இனிது விளங்குவதே, சமவகா£மா சாற்றபடும் - 
சமவகாரசாதி யென்ற கூறப்படும். 

குறிப்பு:.-ஏகாரம்: ஈற்றசை. வெவ்வேறுவித எண்ணக் 

களைத் தனித்தனியுடைய தலைவியர் பலசையுடைய தென் 

பது இதன்கருத்து. அ௮னைத்துச்சுவை: உவகையா திய வொன் 
பான்சுவைகள், இச்சாதியிற் பெருமிதச்சுவையே பெரிதும் 
பயின்றுவரு மென்பது (வீரச் சுவையினை மிருத்துத்தெரித்து' 

என்னும் அடியாற்போதரும். இச்சூத்திரத்தானே _யிச் 

சாதியில் வீட்டின் பகுதியை விளம்புமாறில்லை யென்பது 
மலையிலக்கே. இதற்கு உதாரணம் சமுத்திரமதனம் என்ப 
வட நாலார். (௧௧) 

இடிமம் 
129. அங்ககான் இற்றாய்ப் பொங்குவெகு ஸித்தா 

யிந்திர சாலமுக் தந்திர மாயையும் 
வன்சினப் போரு மாபெருங் கலாமு 
முற்பா தங்களும் பற்பல வியைந்து 
பண்ணவ ரசுரர் பாத்திர மாக 
வின்ப நகைசம மிவையொழி சுவைத்தா 
யிசைக்கப் படுவ இடிம மென்ப. 

அங்கம் கான்இற்று ஆப் - நான்கு அ௮ங்கங்களையுடைய 
தாய், பொக்கு வெகுளித்து ஆய் - மிக்குத் தோன்றும் 
வெகுளிச் சுவையினையுடையதாய், இர் இரசாலமும் - இர்இர 
ஜால விஞ்சையும், தர்தரம் மாயையும் - பற்பல தர்இரங்கட் 
கடெழயாய மாயவிஞ்சையும், வன்மை இனம் போரும் - வலி 

மிக்க கோபத் தினையுடைய போரும், மா பெருமை கலாழும் - 
மிகப்பெருப் கலகங்களும், உற்பாதங்களும் - தீநிமித்தங் 
களும், பற்பல இயைக்து - பலபலபொருந்தி, பண்ணவர் - 
தேவர்கள், அசுரர்--, (அகிய இவர்கள்) பாத்திரம் ஆக - 
காடகபாத்திரங்களாக, இன்பம் ஈகை சமம் இவை ஒழி 
சுவைத்து ஆய் - உவகை ஈகை FLO Cod) SILI இம் மூன்றும் 
நீக்யெ எனைய சுவைகளையுடையதாய், இசைக்கப்படுவது -
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(கற்றுவல்லோராத்) கூறப்பவது, இடிமம் என்ப - இடிம 
சாதி யென்பார்கள் ஆன்ஜோர். 

குறிப்பு:--உவகை ஈகை சமநிலையென்னும் மூன்று நீங் 
இய ஏனைய சுவைகள் பயின்று வருமேனும் இச்சாஇக்கட். 
பெரிதும் பயின்றுவருதல் வெகுளிச்சுவையா தலறிக, ஒன் 

ஹையொன்முக மருட்டிக்காட்டுதகலாதிய இர்தாசாலவித்தை 
யும் மாலிகாஞ்சனமா திய மாயவித்தைகளும் இதனுட் 

பொருச்துமென் நறிக, உற்பாதம்: பூமியதிரல், ஆகாயமிடித் 
தல், அ௮ரத்தமழைபொழிதல், சூரியசக் இரர் தம் ஒளிமமுவ் 
குதல், தேர்க்கூம்பு முதலிய விடத்துப் பாம்பு வாசஞ்செய் 
தல், ஆடவர்க்கு இடக்கணாதியவைகளும் மகளிர்க்கு வலக் 
கணாதியவைகளும் துடித்தல் முதலியனவாம். இவ்விடிம 
சாஇக்குதாரணம் திரிபுரதாகம் என்ப வடூலார். (௧௨) 

ஈகாமீநகம் 

180. மானென மருளு மடவர லாட௫ய 
விருப்பங் கொள்ளா விட்புல மாதினைக் 
கவர்ந்து சென்றமை காட்டிப் பெரும்போர்த் 
தொடக்க வினைபல தொடர்ந்து முற்னுறா 
தின்பச் சவையி னிழிவுபுலப் படுத்துத் 
தம்மின் முரணிய தலைவர்க ஸிருவ 
ரேய்நதுநா லங்கம் வாய்ந்த சாதி 
மீகா மிருகமென் நியம்ப லாகும். 

( ஒருவன்). விருப்பம் கொளா - தன்மேல் விருப்பம் 
கொள்ளாத, மான் என மருளும் மடவரல் ஆகிய விண் 
புலம் மாதினை - மான் என்று சொல்லும்படி. மருட்சியினை 
யுடைய விண்ணுலகப் பெண்ணொருத்தியை கவர்ந்து சென் 
றமை காட்டிய - வலியக்கவர்ந்தேசன தன்மையினைத் தெரி 
த்து, பெருமை போர் தொடக்கம் வினை - பெரியபோரைச் 
செய்வதற்குத் தொடக்கத்திற் செய்யற்பால தொழில்கள், 
பல தொடர்ந்து - பல ஒன்றன்பின் ஒன்ருகத் தொடர்ந்து 
சம்பவித்து, முற்று உறாது - அவைகளுளொன்றும் முற்றுப்
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பெருமல்,இன்பம் சுவையின் இழிவு புலப்படுத்து (இருபுடை 
யுமொவ்வாக் காமத்தாலுண்டாய) உவகைச் சுவையின் இ 
துகவினை அறிவுறுத்தி, தம்மின் முரணிய தலைவர்கள் இரு 
வர் ஏய்ந்த - தமக்குள் மாறுபட்ட தலைவர்கள் இருவரைப் , 
பெற்று, கான்கு அங்கம் வாய்ந்த சாஇ- நான்கு அங்கம் 

பெற்ற காடகச்சாதி, ஈகாமிருகம் என்று இயம்பல் ஆகும் - 

ஈகாமிருகமென்று கூறப்படும். 

குறிப்பு:--மானெனமருளும்' என்றதனால் அச்சமே 
தலையெடுத்த குணமாக்கொண்ட மடவாலென்றறிக. *இழிவு' 
என்றதனால் அ௮ன்புடைக் காமமற்ற ஏனையவையென்பது 
பெறப்பட்ட. இதற்குதாரணம் குசுமசேகரவிஜயம் என் 

னும் வடதாூலாம். (௧௩) 

அங்கம் 

181. அவலச் சுவைத்தா யங்கமொன் அுடைத்தாய்க் 
கவலைகொண் மகளிர் க௫ந்துள மழுங்க 

வண்மினர் வாய்விடுத் தரற்றுமாண் பிற்றாய் 

வாதம் விளைத்து வாய்ப்போர் காட்டி. 

மக்கள்பாத் திரமா வயங்குறு வதுவே 
யங்க மென்ன வறிதல் வேண்டும். 

வலம் சுவைத்து ஆய் - அவலச்சுவை யொண்ற 

னையே பெரிதுந்தெரிப்பதாய், அங்கம் ஒன்று உடைத்து 

ஆய் - ஓரங்கத்தையுடையதாய, கவலை கொள் மகளிர் 

கந்து உளம் அழுங்க - உள்ளத்திற் பலவிதக் கவலைகளைக் 

கொண்ட ஸ்இரீகள் மனமிரங்கி வருந்த, ௮ண்மினர் வாய் 
விடுத்து அரற்றும் மாண்பிற்று ஆய் - சமீபத் இலிருப்பவர்கள் 

வாய்விட்டுக் கதறுந் தன்மையினையுடையதாய், வாதம் விளை 

த்து - வாக்குவாதம் நடக்கப்பெற்று, வாய் போர் காட்டி - 

(இதனாற்) சொற்போரைத்தெரிவித்து, மக்கள் பாத்திரமா - 

மானுடமக்கள் சாடக பாத்திரங்களாக, வயங்குறுவதுவே - 

விளங்குவதே, அங்கம் என்ன அறிதல் வேண்டும் - அங்கம் 

என்னும் சாடகச்சா தியென அறிதல் வேண்டும்.
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குறிப்பு:--பெரும்பாலும் அவலச்சுவை பயின்றுவரும் 

எனவே இறுபான்மை ஏனையசுவைகளுட் சல வோசோ 

வொருவழி பயிலப்பெறுமென் ௮ணர்க. கைப்போசென் 

னாது வாய்ப்போரென்றமையின் விற்போரும் மற்போரு 

மின்றிச் சொற்போரே யிருத்தல்வேண்டுமென்றறிக. அவ 

தாரங்களையும் மக்களென நாடகநூலார் கருதுவாரா தலின் 

அவர்களும் பயின்றுவால் சாலுமென்க. நாமகள் இலம் 

பின் ஐர்தாம் பரலாகிய தசரதன் தவறும், எட்டாம் பரலா 

இய மானவிஜயமும் இச்சாதிக் குதாரணங்களாம். (௧௪) 

182. உறுப்பி னின்றும் வேற்றுமை காணச் 

சறப்பங் கம்மெனச் செப்பலு முண்டே. 

உறுப்பின் நின்றும் வேற்றுமை காண - நாடகப் 

பேருறுப்பாகய அங்கத்தினின்றும் வேற்றுமையை யாவரு 

மினிதினுணாச, இறப்பு அங்கம் என செப்பலும் உண்டு-றப் 

பங்கம் என்று இச்சாதியினைச் சொல்லுதலும் வழக்காம். 

குறிப்பு:-- 

சாடகப் பேருறுப் பங்க மதுதான் 

பலகள முூடைத்தாய்ப் பண்புறு முடிவுகொண் 
டிலகுறு வதுவா மிசைக்குல் காலே'' 

என்னுஞ் சூத்திரத்தை யீண்ணெர்க. (௧௫) 

வீதி 

188. ஒருபாத் தரமே யோரங் கத்தினுட் 
கை விருத்தி மெய்திகழ் வுறுத்தி 

யின்பச் சுவைகன் இயைய விறும்பூ 

தோங்கு மொழிபல வுவந்அு பேசலும் 
விட்புலக் கூற்று மேயது வீதி. 

ஒன்று பாத்திரமே - ஓரே நாடக பாத்திரம், ஓன்று 

அங்கத்தினுள் - ஒசேயங்கத்துள், கைச விருத்தி - கைக 

யென்னும் விருத்தயினை, மெய் திகழ்வு உறுத்தி - உண்பை 

10
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யாக விளங்குமாறு காட்டி, இன்பம் சுவை ஈன்கனு இயைய - 

உவகைச்சுவை சன்றாகப் பொருந்த, இறும்பூது ஓங்கும் 

மொழி பல உவந்து பேசலும் -அச்சரியம் மிக்க மொழிகள் 

பலவற்றைக் களிப்புடன் பேசலும்) விண் புலம் கூற்றும் - 

அசரீரி வாக்கும், மேயது - பொருக்இயது, வீ.தி- வீ.தியென் 

னும் காடகச்சா தியாம். 

குறிப்பு:--சாடகத்திற்கு அழூனைத்தரும் தாய் போன் 

அம், உண்மையான உறுதிபயக்கும் பொருளினை இஃதென்று 

உணர்த்தி, இன்னார் தலைவரென்று தெரித்து, பற்பல சுவை 

களின் அமைஇயினை வெளிப்படுத்தும் சொற்றொடர்கள் 

பொருரந்தியும் நிற்பதனை விருத்தியென்று கூறுவார்கள். 

இதனைப் பின்னர் வரும் 1067-ஆம் சூத்திரத்தானுணர்க. 

நரல்வகை விருத்தியு ளொன்றாகய கையின் இலக்க 

ணத்தை 171-ஆம் சூத்இரத்தா லுய்த்துணர்க. விட்புலக் 
கூற்று : ஆகாயவாணியின் கூற்று ; 

8 கட்புல னின்றச ரீரி விண்ணின்றே 

யொட்பமொ டூரைப்பது விட்புலக் கூற்றே''. 

(சூத். 198) 

வட நூலார் மாளவிகை யென்னும் நாலினை யுதாரணமாக 

வீண்டுக் காட்பே. (௧௬) 

பிரகசனம் 

184. முனிவர் தேவர் முதுமறை யந்தண 

ரெனுமிவ நிடைவர விழிவு கிக்தையும் 

பெறவெறும் போலிக ளுறுதலை மக்களாச் 

சாத்து வதியே கை௫௫ தந்து 

நகைச்சுவை தன்னை மிகுத்துக் காட்டி 
யொன்றே யாத லிரண்டே யாத 
லங்கங் கொண்ட தரும்பிர கசனம் 

முனிவர் - மகர்ஷிகளும், தேவர் - தேவதைகளும், 

முதுமை மறை அர்தணர்- பழமையான வேதங்களையுணர்த்த
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வேதியர்களும், எனும் இவர் - என்று சொல்லப்பட்ட 

இவர்கள், இடை வர - நரடகபாத்திரங்களிடையிற் ரூம 

மொருவசாக வா, இழிவும் நிர்கையும்-இழிதகவும் பழியும், 

பெற-பெற்றுகிற்கத, வெறுமை போலிகள்-பயன ற்ற மக்கட்ப 

தடிகள், உறு - பொருக்திய தலைமக்களா - தலைமக்களாக 

வும், சாத்துவதியே - சாத்துவதியும், கைூூ தந்து - கை? 

இயும் ஆய இவ் விருத்திகளைக் காட்டி, ஈகை சுவை தன்னை 

மிகுத்து காட்டி - ஈகைச்சுவையினைப் பெரிதும் பொருர்தத் 

தெரித்து, ஒன்றே ஆதல் இரண்டே ஆதல் அங்கம் கொண் 

டது - HoT MANS! இரண்டு என்னும் எண்ணுடைய ௮ 

கம்பெற்றது, அருமை பிரகசனம் - எடுத் துரைப்பதற்கரிய 

பிரசசனம் என்னும் சாடகச்சாதியாம். 

குறிப்பு:--முனிவர் : கடவுளைத் தியானிப்பவர். அந்த 

ணர் : வேதாந்தத் இனையே யணவுபவர் ; பார்ப்பார். பெரிதும் 

நகைக்சுவையே பெற்றுவரத் தொடுத்த லருமையா தலின் 

£ அரும்பிரகசனம்' என்று கூறினார். இனிக் காணுகராற் இரி . 

யாமற் பார்த்த லருமையிற் கூறினார் எனலுமாம். இச்சா 

திக்கு உதாரணமாக விளங்குவது நாமகள் லெம்பின் ஏழாம் 

பரலாகய சூர்ப்பணகை யென்னும் நரலாம். சாத்துவதி 

கை?ூ யென்னும் விருத்திகளி னிலக்கணங்களை 169, 

171-1 சூத்திரங்களானுணர்க. (௧௪) 

சாதியின் பிறிதுவகை 

185. சாதி வகையினு மோது மிடத்து 

வீரங் கூச்ச மர்ப்பா யம்பேய்க் | 

காரம் வியோகம் பாணஞ்சல் லாபம் 
வீழிணி யோடுத் தார மடங்கம் 
பீராசன மென்னப் பிரிப்ப சிலரே. 

சாதி வகை இலும் ஓதும் இடத்து - சாதி வகையினைப் 

பத்றி யின்னஞ் சொல்லுமிடத்து, வீரம்-, கூச்சம்-, அர்ப் 

பாயம்-, பேய்க்காசம்--, வியோகம்-, . பாணம்-, சல்லாபம்-,
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விழிணி-, உத்தாரமடங்கம்-, பிராசனம்-, என்ன இலர் 

பிரிப்ப . என்று இலர் பிரிப்பார்கள். 

குறிப்பு:--ஈண்டுக் கூதிய பத் துவகையினைப் பெற்ற காட. 

sacar காணப்பெருமையானும் இவையிற்றின் இலக்க 

ணங்களினும் முன்னர்க்கூறிய த௪ரூபங்களின் இலக்கணங் 

கள் செவ்வியுடைத்தா மாதலானும், சல முன்னையவற்று 

எடங்குதலானும், வழக்காறற் றஜொழிந்த இவ்வகைகளை 

முற்றும் விளக்கிக் கூற த லியலாமையானும் முன்னர்க்கூறிய 

தச௫௪ரூபகங்களையே யாவரு மெடுத்தாள வேண்டுமென்பது 

ஈமது ஆசிரியர் கருத்தாமாதலானும் இவைகளைப்பற்றி விரித் 

அுரையாது வாளாவிடுத்தனர். இனி யிவையிற்றி னிலக்கணங் 

களை வீரசோழியவுரையாசிரியர் பேருந்தேவனார், “yf 
பரவல்'' என்னும் தொடக்கத்த கலித்துறையுரையின்கட் 

குறித்தவா அசைக்குதும். 

ம வீரமாவது, அங்க மிரண்டு முதலா ar dred 
மெய்தப்பெற்றுச் சந்தியைந்து முடைத்தாய் வாரங்கண் 

டம் பெற்றும் பெழுதுக் தலைமகனொருவனாவது. கூச்ச 

மாவது, தலைவரிருவரை யிடையிட்டுப் பேசப்பட்டு வாரத் 

தோடிருக்கும். அர்ப்பாயமாவத, அருளில்லாதோர் தலை 

மக்களாய்ப் பெண்ணுடைத்தாய் வாரம் போலியாவது. 

அர்ப்பீடமெனினும் ஓக்கும். பேய்க்காரமாவது, தலைமக் 

கள் தேவ காந்தர்வ பைசாசாதிய பதினறுவராய்ப் பெண் 

ணுடைத்தாய் முன்பின் மூன்றினு மொன்றின் பொருள் 

பெறுதலு மங்கமொன்முதலுக் கண்ட மொன்னாதலு 

மாம். வியோகமாவத, தலைமக்க ளொருவரைத்தான் பல 

ரைத்தான் உடைத்தாய்ச் சந்தியைந்து மூடைத்தாய்த் தலை 

மைக் கண்ட மொருகண்டம் பெறும், பாணமாவத, தூர்த் 

தனாதல் தலைவனாதல் தானஞ் சொல்லி நின்ரார் சொல்லையு 

மனுவஇத்துச்சொல்லிய ஐவகைச் சந்தியுள்ளும் கடைக்கண் 

சர் தியங்கமொன்னுாவது. சல்லாபமாவத, ஒரு பொருண் 

மேற் பேசுவார் தலைமக்களிருவரா யோரங்கமாய் நிருபனைச் 

சர்தியொன்றாது நின்ற சந்தி கான்குடைத்தாவது, வீழி
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ணியாவ:து கூத்தன் ஐலைமகளுய்த் தன் மடக்தைக்கு விடாய் 
கண்டவாறும் மன்னகரங் கண்டவாறுஞ் சொல்லதலாய் 

அ௱்கமொன்ஞய் ஐவகைச்சர் * தியுள்ளுவ் கடைச்சர் தி யணையு 
மாறு சொல்லுவது. உத்தாரமடங்கமாவ.த., மக்கள் பலரைத் 

தலைவராகப் பெற்றுப் பெரும் பொல்லாத போருடைத்தாய்ப் 
பெண்களா லா pp Be சக்தியைந்து முடையது. பிரா 

சனச் சாதியாவது சுத்தமுஞ் சங்சரேணமுமென விரண்டாம். 
சுத்தமாவது தக்காரை யிகழ்ர் துவருவ.து. சங்கோணமாவது 

பாஷண்டன் தலைமகனாய்த் தோழியசே கணிகையரே தத 
சே யலிகளே பேடியசே யென்றிவசை யுடைத்தாய்க் கடைக் 
கட் சந்தியின் றியங்கமொன்னாவது. இனியிதனை வடநூலார் 
சுத்த வை௫ருத சங்ேோணேமென மூவகைப்படுத் அப", பின் 
னர்க்கூறிய விரண்டும் ஏனையவற்றைப்போலாது ஒன்பான். 
சுவையும் இருக்கே வரல்வேண்டு மாதலான் ஆசிரியர் இடை. 
யே யொக்கொடுத்துப் பிரித்தார். (௧௮ 

(௨) உபசாதி 

186. உபசாதி யாடிய காடகந் தாமு 
முண்டவை யொன்பா ஸிரட்டி யாகும். 

உபசாதி ஆயெ நாடகம் தாழும் உண்டு-உபசா.தியென் 
பனவா௫ய நாடகங்களும் உள; ௮வை ஒன்பான் இரட்டி. 
ஆரும் - அவை பதினெண்வகைப் படுவனவாம், 

" குறிப்பு: -உபசாதி: சா.திபோல் அத்துணைச் சிறப்பின் றி 
ஒரோவோரிடங்களிற் குறை, த்து வருமாதலாலும் அவை 

- களைப் போன்றும் பலவிடத்தும் பயின்றுவரு மாதலானும் 
உபசாதியென்னும் பெயரினவாயின. (௧௯) 

உபசாதீவகை 

187. நாடிகை துரோடகங் கோட்டி சட்டக. 
நாட்டிய ராசகம் பிரத்தா னத்தொடு 
முல்லாப் பியமே காவியம் பிரேங்கண 
மிராசகஞ் சமுலா பகந்திருக் கதிதஞ்
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இற்பகம் விலா௫கை துன்மல் லிகையே 
_ பிரக ரணியல் லீசம் பாணிகை 
யென்பன வாகு மவற்றின் பெயர்முறை. 

அவற்றின் பெயர்முறை - அவ்வுபசா இகளின் பெயர் 
வரிசை, காடிகை-, துரோடகம்-, கோட்டி, சட்டகம்-, 
காட்டியராசகம்--, பிரத்தானம்--, உல்லாப்பியம்--, காவி 
யம்-, பிரேங்கணம்--, இசாசகம்---, சமுலாபகம்--, இருக் 
கதிதம்-, சிற்பகம்--, Ser Rana—, துன்மல்லிகை--, பிர 

கரணி, அல்லிசம்-,, பாணிகை-, என்பன ஆகும் - என்று: 

கூறப்பலவேனவாம். 

... குறிப்பு: -பின்னர்க்கூறியவற்றினும் முன்னர்க்கூறியன 
சிறப்புடைய வென்பார் இடையே யொடுக்கொடுத்துப் பிரித் 

தார். இவ்வுபசாஇகளின் இலக்கணத்தைப் பின்னர்வருஞ் 

ep eran ஞனைரியர் நிரலே விளக்கு சலறிக. (௨௦) 

நாடிகை 

188. கை விருத்தி காட்டுவ தாடு 
நாலங் கதீதி னாரியர் பலர்கொண் 
டரசன் றலைவனா வன்னா னஞ்சு 
மர யொருத்தியு மவன்கா தலிக்கு 
மர யாட்டுக் கடங்கென ளா 
மழகன சொருத்தியு மாவிரு தலைவிய 
ரூடைய தா௫ காட்டிய மிசையொடு 
நடைபெறு வதுவே நாடிகை யென்ப, 

கை விருத்தி காட்ிவது ஆ௫-கைக9க விருத்தி 
யினைத் தெளிவுபெற தெரிப்பதாகி, சான்கு அங்கத்தின் 2 

கான்கு அங்கத்தினையுடையதாய், காரியர் பலர் கொண்டு-, 
அரசன். தலைவனா - அரசன் நாடகத்தலைவனாக, அன்னான் 
அஞ்சும் ஆரி ஒருத்தியும்--அ௮வ்வரசன் பயப்படம் அரசி 

யொருத்தியும், அவன் காதலிக்கும்-௮ல்வாசன் விரும்பும், 

அரசி ஆட்டிக்கு ௮டங்கினள் ஆகும் ௮ழகனள் ஒருத்தியும் -
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அரசியின் ஆளுகைக்குட்டபட்டவளாகும் பேசழகளையுடை 

யாள் ஒருத்தியும், ஆ இரண்டு தலைவியர் உடையது LB YS 

இரண்டு தலைவியர்களை உடையதா௫), சாட்டியம் இசையொடு 

நடைபெறுவதுவே - காட்டியம் இசை இவைகளொடு ஈடத் 

தலைப் பெற்றிருப்பதே, சாடிகை என்ப - நரடிகையென்று 

கூறுவர் ஆன்ஜோர். 

குறிப்பு:--கை9 விருத்தியி னிலக்கணத்தைப் பின்னர் 

வரும் 171-ஆம் சூத்திரத்தானுணர்க. நாட்டியம்: பரதம். 

இசை: சங்கதம். இவ்வுபசா திக்கு ஜோதிமாலை யென்னும் 

நாமகள் லெம்பின் பதினேழாம்பரல், தக்க உதாரணமாம். 

வட நூலார் இரத்திநாவளி, பிரியதர்சிகை யென்பனவற்றை 

யுதாசணமாகக்காட்டுப. நாரியர் - மகளிர். (௨௧) 

துரோடகம் 

189. ஒவ்வொன் நின்கணும் விதாடகன் வருமா 

றொன்பதே யெட்டே யேழே யாத 

லைக்தே யாத லங்க முடைத்தாய் 

மக்க டேவர் தொக்கபாத் தரமா 

வுவகைச் சுவையி னோங்குக் துரோடகம். 

ஒன்பதே எட்டே எழே ஆதல் - ஒன்பது எட்டு ௮ல் 

லது ஏழாவது, (அன்றி), ஐந்தே ஆதல் - ஐந்தாவது, அஸ் 
கம் உடைத்து ஆய் - அங்கங்களையுடையதாய், ஒன்று ஒன் 

நின்கணும் விதாடகன் வருமாறு - ஒவ்வோரங்கத்தினும் 

விதாடகன் வர்இயலும்படி, மக்கள் தேவர் தொக்க பாத் 

இசரமா - மானுடர் தேவர்கள் இவர்கள் கூடிய நாடக பாத் 

இரங்களாக, உவகை சுவையின் - உவகைச்சுவையினானே, 

ஓங்கும் - சிறப்புற்று நிற்கும், துரோடகம் - துரோடகம் என் 

னும் உபசா தி. 

குறிப்பு:--இச்சூத்திரத்தானே ஒன்பானங்கமுடைய 

துரோடகமே இறப்புடையதென்பதும், குறைக் தவளவு ஐயப் 

கமேயென்பதும் போதரும். இவ்வுபசாதிக்கு உவகைச் 

சுவையே பெரிதும் பயின்றுவால்-வேண்டுமெனலறிக. விக்கிர
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மோர்வசியம் என்னும் வடமொழி நாடகம் இவ்வகையினுக் 
குற்ற வுதாரணமாமாறுகாண்க. இஃது ஓயங்கமுடைய 

தாம். (௨௨) 

கோட்டி 

140. அங்க மொன்றனு ளஎகேகசா மானிய௰ப் 
புருடரும் பெண்டிரும் போதரக் கை௫௫ 
காம வின்பங் கட்டுரைப் பதுவே 

கோட்டி யென்ன காட்டப் படுமே. 

... அங்கம் ஒன்றனுள்-ஒரேயங்கத்தில், அகேக சாமானிய 
புருடரும் பெண்டிரும் போதர - பல சாதாரண ஆடவரும் 

மகளிரும் நாடகபாத்இரங்களாப் போரது நிற்ப, nea 
காமம் இன்பம்-கைசிக விருத்தியினையும் அன்புடைக்காமத் 
தாலாகிய உவகைச் சுவையினையும், கட்ரெப்பதுவே-எடுத் 
துக் கூறும் உபசாதியே, கோட்டி என்ன சாட்டப்படும் - 
கோட்டி யென்று சாடகதநூலாரா ஓுலஇல் காட்டப்பவெது, 

குறிப்பு:--ஏகாரம்: ஈற்றசை. கைச காமவின்பம்: உம் 
மைத்தொகை. இவ்வகையினுக் குதாரணம் இரைவதமதனி 
கை என்னும் வடநாூலாம். (௨௩) 

சட்டகம் 

141, சவனிகைப் பெயரிய வங்க நான்கனுள் 
வியப்புச் சுவையினை மிகுத்துக் காட்டி 

யிழிசினர் மொழியி னியற்றப் பெற்று 
மற்றைய வெல்லாஞ் சொற்றகா டிகைபோற் 
பெட்டிசைக் கப்படுஞ் சட்டக மென்ப. 

சவனிகை பெயரிய அங்கம் நான்கனுள்--ஜவனிகை 
யென்னும் பெயர் வாய்ந்த அங்கம் நான்கு பெற்று அவை 

யிற்றினுள், வியப்பு சுவையினை மிருத்த காட்டி - வியப்புச் 
சுவையினைப் பெரிதுந்தெரித்து, இழினெர்' மொழியின் 
இயற்ற பெற்று - தாழ்ந்தோர்தம் மொழியினா ஸியற்றப் 
பட்டு, மற்றைய எல்லாம் - ஏனைய தன்மைகளிலெல்லாம்,
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சொற்ற சாடிகைபோல் - முன்னர்க்கூறிய காடிகையென்னும் 

உபசாஇயினைப்போல், பெட்டு இசைக்கப்படும் - விரும்பிப் 

புலவசாற் கூறப்படும், சட்டகம் என்ப - சட்டகம் என்று 

நாடகவாூரீயர் கூறுவர். 

குறிப்பு:-- சட்டகம் இசைக்கப்படும் என்ப என்று 

முடிபு கூறுக. சவனிகை: இரை. ஒருமுறை சுருட்டப் 

பட்ட திரை மறுமுறை வீழுமுன் இச்சட்டகத்திலள்ள 
ஒவ்வோரங்கமும் முற்றுப்பெறுதலின் (ஜவனிகை' யென் 
பது அங்கத்திற்கே பெயராயிற்று. இழிசீனர்: &ழ்மச்கள். 
இழிசனர் மொழியின இயல்பை இழிசினர் வழக்குரைவரை 

யறை யென்னும் ஆாலிற் பரக்கக்காண்க. மற்றைய” வென்ப 

தென்னையோ வெனின் கைூவிருத்தியினும் தலைவன் தலைவி 

யர் தம்மியல்பினு மென்றறிக. இவ்வகையினுக்கு உதாரணம். 

கற்பூரமஞ்சரி யென்ப வட.ாலார். ்.. (௨௯) 

.... நாட்டியராசகம் 

142. இன்னிசைப் பாட்டு மன்னிய தாகு 
யழூனு முடையினு மன்புறு தலைவியும் 
இரோ தாத்தச் செவ்விய தலைவனும் 
பீட மர்த்தரா யகனுப நாயக 
னிவர்களு முடைத்தா யின்பமு ஈகையுவ் 
கொண்ட சுவைத்தாய்க் கோலமீ ரைந்துங் 
காட்டியியல்வது நாட்டிய ராசகம். 

இனிமை இசை பாட்டு மன்னியது ஆ௫ - இனிய 

இசைப்பாட்டுக்கள் பொருந்தியதாக, அழகனும் உடையி 

னும் அன்பு உறு தலைவியும் - அழகு செய். துகொள்வதினும் 
நல்லுடை தரிப்பதினும் ௮ன்பினையுடைய தலைவியும், தீரோ 
தாத்தன் செவ்விய தலைவனும் - திரோதாத்தனின் தன்மை 

வாய்க்த தலைவனும், பீடமர்த்தகாயகன் உபகாயகன் இவர்க 

ளும் உடைத்து ஆய் - பீடமர்த்தசாயகன் உபகாயகன் என் 

னும் இவர்களையும் உடையதாய், இன்பமும் ஈகையுங் 

கொண்ட. சுவைத்துஆய் - உவகைச்சுவையும் ஈகைச்சுவை
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யும் பொருந்தியதாய், கோலம் . இரண்டு ஐர்.தம் காட்டி. 
இயல்வது - பதின்வகைக் கோலங்களையும் காட்டி நடப்பது, 
நாட்டியராசகம் - சாட்டியராசகமென்னும் உபசாதியாம். 

குறிப்பு:-- அழகு: ஈண்டுத் , தான் அழகுசெய்துகொள்வ 
அம், அழகுள்ளவிடத்து ஆர்வமுண்டா தலுமாம். அழகை 
யும், 2 உடையையுவ் கூறினமையால், அணியையு முபலக்க 
ணத்தாற் கொள்க. தீரோதாத்தன், உபராயகன், பீடமர்த்த 

நாயகன் இவர்களின் இலக்கணத்தைப் பொ ுவியல்பிற் கண்டு : 

கொள்க. இவ்வுபசாதஇிக்கு ஏற்ற சுவைகள் உவகையும் 
ஈகையுமாம். ஈரைங்கோலம் : 

“ORs Dames கோலம் கின்றிசைக் கோலம் 

வெதறுக்கோ லம்மே யாப்பிசைக் கோலம் 
வெறுப்பிசைக் கோலங் கரச்தாடு கோலம் 

ஏங்கசைக் கோல மீரட்டிசைக் கோலஞ் 
இறக் திசைக் கோல மிணங்கசைக் கோல 
மென்னக் கோல மீசைக் தாகும்; 
6இவற்றை யிலாசியமென்று முரைப்ப'' 

என்னுஞ் சூத்தரங்களான நிக. இருந்திசைக்கோலம்: இருக் 
கையில் வீ£ற்றிருந்தவண்ணம் யாழினின்னிசைக் கணங்கப் 
பாடுதலாம். நின்றிசைக்கோலம்: நின் நவண்ணமிசைத்தலாம். 
வேறுங்கோலம்: துக்க மேலீட்டால் அணியா தியவற்றைக் 
களைந்து இசைக்கருவிகளுமின்றி யோரிடத்திருந்து இரங்கி 
யிசைத்தலாம். யாப்பிசைக்கோலம்: இசைக் கருவிகளின் 
ஓலிக்கணங்க இசைகூட்டிப் பற்பல யாப்பின் விகற்பங்களைத் 

தெரிப்ப இசைத்து ஆடவரும் பெண்டிருர் தத்தம் இயற்கை 
க்குமாருய் ஈடத்தலாம். வெறுப்பிசைக்கோலம்: தலைவன் 

மற்ஜொருத்திபால் விருப்புற்றன னென்றுணர்ச்த தலைவி தலை 

வன்பாற் ரூன்கொண்ட அன்பினை வெறுத்தவளாய் யாழி 

சைக் கணெங்க இன்ஞூரலெழுப்பி யிரங்இப்பாதெலாம். கரந் 
தாடுகோலம்: ஆடவர் பெண்டிர்தம் உடைபுனைந்து கரந்து 

கின்றொழுகுதலாம். இக்கோலத்திற்குச் செவ்வியவுதாரணஞ் 
ஜோதிமாலை யென்னும் காடிகையில் மன்னன் ஜயபாலன்'
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மாறுவேடம் புனைதலாம். ஏங்கிசைக்கோலம்: ஓரிடத்துக் 

குறித்தகேோத்துத் தலைவன் வாராது காலடீட்டித்தமையின் 

தலைவி யின்னிசைப்பண்ணை யினிதெழுப்பி யிரங்கெயிசைத்த 

லாம். - இரட்டிசைக் கோலம்: வாதஞ்செய்க் நிலையுடன் 

மனவெழுச்சியையுல் கவர்ச்சியையுமுடைய இனிய பாடல் 

களை யிசைத்தலாம். சிறந்திசைக்கோலம்: இன்னிசை 

பொருந்திய வரிப்பாடல்களை வெகுளிச் சுவையாலாதல் 

இன்பச் சுவையாலாதல் ஆழ்ந்த கருத்அடனும் பற்பல இசை 

வேறுபாட்டுடனும் எடுத்த நிலையும் உற்றுணர் நிலையுமாகிய 

இருகலன் விளங்க இசைத்தலாம். இணங்கிசைக்கோலம் : 

உல்லாசத்தொடு கூடிப் போலிக் கண்டனங்களும் இயைக்து 

பாட்டினிசைக்கப்படும் சம்பாஷணையாம். இவ்வீரைங்கோல 

மும் பெரும்பாலும் மகளிர்க்கென்றுணர்க. இவையித்றினுக் 

குதாரணங்கள் வந்துழிவர் அழிக்காண்க. நாமகள் இலம்பின் 

ஒன்பதாம் பரலாகிய உஷாபரிணயம் இவ்வகையினுக்குதா 

ரணமாம். இனி நருமவதி, விலாசவதி என்பவற்றை யுதாண 

மாகக் காட்டுப வட நாலார். (௨௫) 

பீரத்தானம் 

148. பல்வகைப் பட்ட பாடலா டற்ராய்ப் 
பாரதி விருத்தி யேருறக் காட்டித் 
தலைவனுச் தலைவியு மடிமைய ராக 

வுதவித் தலைவனு முற்கீ ரங்கத் | 
தோங்குகட் குடியிற் ரூங்கொள் கருத்தைப் 
பாங்குற முடிப்பது பகர்பிரத் தானம். 

, பல்வகைப்பட்ட. - பல் வேறுவிதமான, பாடல் ஆடற்று 

ஆய் - பாடல் ஆடல்களையுடையதாய், பாரதி விருத்தி -. 

பாரதி என்னும் விருத்தியினை, ஏர் உற காட்டி - YG 

பொருசக்தத் தெரித்து, தலைவனும் தலைவியும்--, அடிமையர் 

ஆக - அடிமைத்தொழில் செய்யும் மக்களாக, உதவி தலை 
வனும் உற்று - உபகசாயகனையும் பெற்று, இரண்டு அங்கத்து- 

இரண்டு அ௮ங்கங்களையுடையதாய், ஓங்கு கள் குடியில் தாம்
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கொள் கருத்தை - மிக்க கட்குடியின்கண் சாடகபாத்திரப் 
கள் தாம்கொண்ட கருத்தினை, பாங்கு உற முடிப்பது - 
செவ்விவாய்ப்ப முடிப்பது, பகர் பிரத்தானம் - சாடகவாூரிய 
ராற் கூறப்பெற்ற பிரத்தானம் என்னும் உபசாதியாம். 

குறிப்பு:--பாரதிவிருத்தி: இவ்விருத்தியின் இலக்கணத் 
தை 17 |-ஆம் சூத்திரத்தானுணர்க தலைவனும் தலைவியும் 
அடிமையர் எனவே அவர்தம் மொழியும் இழிசினர் வழக் 
குரையுமாமென்று தூணிக. சிங்காரதிலகம் என்னும் வட 
நூல் இவ்வகைத்தாம். (௨.௬) 

உலலாப்பியம் 

144, தலைவன் நீரோ தாத்தனாத் தலைவியர் 
தால்வரா வுவகை நகையவ லச்சுவை 
மேவப் பெற்று மூவகை யிசைப்பாட் 
டுடைத்தாப் போர்செறி கடைத்தா வங்க 
மொன்றனு ஸியலு முல்லாப் பியமே. 

தலைவன் தீரோதாத்தனா - தலைவன் திரோ தாத்தனாக 
வும், தலைவியர் - தலைவிபர்கள், நால்வரா - நான்கு பேர்களாக 

வும், உவகை ஈகை அவலம் சுவை மேவ பெற்று - உவகை 
நகை அவலமென்னுஞ் ௬வைகள் (பொருந்தப் பெற்று, 
மூன்றுவகை இசைப்பாட்டு உடைத்தா - மூன்று வகைப் 

பட்ட இசைப்பாட்டினைப் பெற்றதாய், போர் செறி 
நடைத்தா - போரினைத் தெரிக்கும் ஒழுக்கத்தனையுடைய 
தாய், அங்கம் ஒன்றனுள் - ஓரங்கத்தினுள், இயலும் - உடை 

பறும், உல்லாப்பியம் - உல்லாப்பியமென்னும் உபசா இ. 

குறிப்பு: —aT arr: ஈற்றசை, மூவகை இசைப்பாட்டு ; 

சேவு £ர்த்தனம், வரிப்பாட்டு, இனிச் இந்து, ஆனர்தக் 
களிப்பு, கும்மியென் றரைப்பாருமுளர், இவவுபசா இிக்குதார 

ணம் தேவீமகாதேவம் என்ப வடநூலார். (௨௪) 

145. நால்வர் தலைவியர் ஈகயந்துபோர் சளிகொளு 

மூவங் கத்ததா மொழிநரு முளசே.
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நால்வர் தலைவியர் நயந்து-நான்கு தலைவியர்களையுடைய 
தாய், போர் களி கொளும் - போரினையுக் கட்களிப்பினையுங் 
கொண்டு, மூன்று அங்கத்ததா - மூன்று அங்கத் தனையுடைய 
தாக, மொழிகரும் - கூறும் நாடகவாகரியரும், உளர் - 

லார் உளர். 

குறிப்பு:--ஏகாரம் : ஈற்றசை. மொஜிநர் : ர் பெயரிடை 

நிலை. உம்மை : இழிவு சிறப்பும்மையாம். (௨௮) 

காவியம் 

146. சஞரணை தலைவியு மணென் நீரோ 
தாத்தனு மாகி மீத்தகை யின்ப 
நுகர்ச்சி பற்றிய பகர்ச்சி மலிதர 
விசைவழாப் பாட்டு ஈசைவரக் காட்டி. 

நகைச்சுவை நிறைந்து நடப்பது காவியம். 

சுகுணை தலைவியும் - சுருணைசாயகி தலைவியும், மி 

ணன் - தலைவன், தீரோதாத்தனும் ஆ - தீரோதாத் 
தனுமாகப் பொருர்தி, மீ தகை இன்பம் அகர்ச்சி பற்றிய - 

மேலான இன்ப அதுபவத்தைக் குறித்த, பகர்ச்சி - சொற் 

கள், மலிதர - மிக்குத்தோன்ற), இசை வழா பாட்டு - இன் 
னிசையின்கட் குறைவுதோன்றாப் பாடல்களை, ஈசை வர 
காட்டி - அன்புபொருந்தத் தெரித்து, ஈகை சுவை நிறைந்து - 

நகைச்சுவை மிகுதியும் பொருந்த, ஈடப்பது காவியம் - ஒழு 
குவது காவியம் என்னு முபசாதியாம். 

. குறிப்பு: சுரணை தீரோதாத்தன் இவர்தம் மிலக்கணக் 
களைப் பொதுவியல்பிற் கண்டுகொள்க, மணன்: மகஇிழ்ஈன்; 
மெய்ம்மாண்ப தாநவ் வரின்முன் னழித்துபின் மிக்கணவ் 
வாம்””-- (வீரசோழியம் - சர்திப்படலம்.) இவ்வகையினுக்கு 
யாதவோதயம் என்னும் வடநூல் உதாரணமாம். (௨௯) 

பிேரங்கணம் 

147. மற்போர் விற்போர் பொற்புறக் காட்டி 
நால்வகை விருத்தியு மேல்வகை தெரித்து
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முன்னுரை கூத்து கண்ணல தாக 
யிழிர்தபாத் தரமே மொழிக்த தலைவனா 
நயந்தோ ரங்கத் தியைந்தது ,ரேங்கணம். 

மல்போர் வில்போர் பொற்பு உற காட்டி - மல்ல யுத்தம் 
ததுர்யுத்தம் இவையிற்றினைச் செவ்விதிற் நெரித்து, நான்கு 

வகை விருத்தியும் - சாத்துவதி ஆரபடி கைக பாரதி என் 
னும் நால்வகைப்பட்ட விருத்தியினையும், மேன்மை வகை 
தெரித்து - மேலான விதமாகக் காட்டி, முன்னுரை கூத்து 
சண்ணலது ஆ - முன்னுரையும் கூத்தும் பொருந்தாததாகி, 

இழிந்த பாத்தாமே - இழிதகவுடைய சகாடக பாத்திரமே, 
மொழிச்த தலைவனா - நாடக தூலாசிரியராற் நெரிக்கப்பெற்ற 
தலைவஞகை, ஈயந்து - விரும்பி, ஒன்று அகத்து இயைந்தது - 

ஒரேயங்கத்திற் பொருந்தி யொழுகுவது, பிரேங்கணம் - 
பிசேங்கணம் என்னும் உபசாஇயாம். 

குறிப்பு: 6 ஏல்வகை'' யெனப் பிரித்துப் பொருந்து 
மாற்றால் என்று பொ முளுரளை த்தலுமாம். முன்னுரை: பிரஸ் 

தாவனை ; இதனிலக்கணத் இனை 

முற்படக் களத்து முன்னுசை யதுதான் 
சூத்ததாரன் சூழ்சபை வணங்கித் 
துணைவசை விளித்தவர் தம்மொடும் கூடி 
சாடகப் புலவ னல்லிய னவின்று 

கதைகிகழ் பருவ காலம் புனைதர் 
திதமுறு பாடலி னியம்புவித் தின்புறுத் 
தெடுத்த சாடகச் தொடங்குமு னிசைப்பதாம்.” 

என்னுஞ் சூத்தித்தானுணர்க, கூத்து: 

்குஇத்தா றுவது கூத்தெனப் படமதிந் 
பரத நாட்டியக் குரவை ஈகைவ 
முதலிடை கடையென விதமே ஹழாகும்.” 

இவையிற்றின் விரிவினை 201, 203 ஆதிய உறுப்பியல்புச் 
சூத்திரங்களாலறிக. ஈயத்தல்' காடக நூலாசிரியர் தர் தொழி
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லெனக் கொள்க. இதற்கு வாலிவதம் என்பது உதாரண 
மென்ப வட நூலார். (௩௦) 

இராசகம் 

148, ஐந்தே பாத்திர மமையப் பெற்று 

மொழிவலர் வழக்கு மிழிசினர் வழக்குஞ் 
சாரகற் சூத்திர தார னின்றிப் 
பாரதி கை? பண்புறத் தெரித்து 
தலைவியுள் ளாளாத் தலைவன் மூர்க்கனா 
வுயர்சுவைப் புனைவு நயமுறப் பெ,ஜீ£.இ 
யொன்றே யங்க மொன்றுவ திராசகம். 

ஐந்தே பாத்திரம் அமைய பெற்று - ஐந்து நாடகபாத்தி 

சங்களே பொருந்தப்பெற்று, மொழிவலர் வழக்கும் இழி 

னர் வழக்கும் சார - கற்றுவல்லார்தம் மொழிவழக்கும் 
இழிசனர்தம் வழக்குரையும் பொருந்தி நிற்ப, ஈன்மை சூத் 

இரதாரன் இன்றி - நாடகத்தின்௧ண் ஈன்மையே பயக்கும் 

சூத்திரதாரனின் றியும், பாரதி கை99 பண்பு உற தெரித்து - 

பாரதி கைச யென்னும் விருத்திகளை ஈன்கு பொருந்த 

விளக்க, தலைவி உள்ளாளா தலைவன் மூர்க்கனா - தலைவி 
படைத்திட்டுக் கூறப்படாது நிஜமானவளாகவும் தலைவன் 

மூர்க்கனுகவும் பொருந்த, உயர் ௬வை புனைவு நயம் உற 

பெதீஇ - ஒன்பான் சுவையினையும் உயர்வாகப் புனையுர் 
தன்மை இனிது பொருச்தப்பெற்று, ஒன்றே அங்கம் ஒன் 

அவது இராசகம் - ஒரே யங்கத்தினைப் பொருர்துவது இரா 
சகம் என்னும் உபசாதியாம். 

குறிப்பு: 

் பாவைக் கூத்தினுட் சூத்த மிழுப்போன் 

போலவிர் சாடகத் தன்கணு மெதற்கு 
முதல்வனாய் நின்று 'வினை முடிப் பவனே 

சூத்து தாரனாஞ் சொல்லுங் காலே” 

என்னும் உறுப்பியல்புச் சூத்திரத்தை யீண்ணெர்க. பாரதி 
கை யென்னும் விருத்திகளினிலக்கணத்தைப் பின்னர்க்
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காண்க. பெதிஇ: பெற்று; சொல்லிசையளபெடை. செய் 

யுளிசையையும் நிறைத்தது. இவ்வுபசா தியினுக்குதாரணம் 

மேனகாகிதம் என்னும் வடநூலாம். (௩௧) 

சழலரீபகம் 

149. அவல மோகை யல்லாச் சுவைத்தா 

யுழிஞஜைப் போரறை போக்கு வஞ்சக 

மறங்காட்ட லின்றிப் புறங்காட்டி யோட 

லிவையெடுத் தியம்பு மியல்புடைத் தா௫' 

யார படிசாத் துவதியு மடைந்து 

பாடமை தலைவன் பாடண்ட மகனா 

நான்கே மூன்றே ஈகண்ணுமங் கத்ததாம் 

பான்மையி னியல்வது பகர்சமு லாபகம். 

அவலம் ஓகை அல்லா சுவைத்தா - அவலச்சுவையும் 

உவகைச்சுவையும் நீங்கிய வேனைய சுவைகளை யுடையதாய், 

உழிஞை போர் - மதிலினை முற்றுகைசெய்து செய்யும்போ 

ரும், அறை போக்கு - நிலவறைவழியாய்த் தப்பியோதெலும், 

வஞ்சகம் - போர்வயின் வஞ்சகமும், மறம் காட்டல் இன்றி 

புறம் காட்டி ஓடல் - வீரத்தைக் காட்டுதலில்லாமற் புறங் 

காட்டி யோதெலும், (ஆசய) இவை எடுத்து இயம்பும் இயல் 

பிற்று ஆ - இவையிற்றினை எடுத்துக்கூறும் இயல்பினை 

யுடைத்தாய், ஆரபடி சாத்துவதியும் அடைந்து - ஆரபடி 

சாத்துவதியென்னும் விருத்இகளைப்பெற்று, பாடு அமை 

தலைவன் - பெருமை பொருந்திய காடகத்தலைவன், பாடண் 

டன் மகனா-பாஷண்ட மகனாக, நான்கே மூன்றே ஈண்ணும் 

அங்கத்தது ஆம் - நான்கு அல்லது மூன்று என்னும் எண் 

பொருந்திய அங்கத்தினை யுடையதாகும், பான்மையின் 

இயல்வஅ - தன் மையோ௫ேடப்பது, பகர் சமுலாபகம்-நாடக 

வாூரியராற் கூறப்பட்ட சமுலாபகம் என்னும்உபசா தியாம். 

குறிப்பு:--உழிஞைப்போர்: உழிஞை மாலையைச் சூடிச் 

செய்யும்போர்; அதாவது மதில்வளைத்தஅப் போர் புரிதலாம்.. 

அதனைப் பின்வரும் கலிவெண்பாவா ஸனுணர்க,
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6 வெட்டி நிரைகவர் தன் மீட்டல் கரந்தையாம் 
வட்கார்மேற் செல்வது வஞ்சயாம்-உட்கா 
தெதிரூன்றல் காஞ்சி யெயில்காத்த,னொச்ச 
யதுவளைத்த லாகு முழிஞை--ய இரப் 
பொருவ தும்பையாம் போர்க்களத்தின் மிக்கோர் 
செருவென் றதுவாகை யாம்'' பிங்கல நிகண்டு, 

அறை: ஈண்டு கிலவறையாம் ; அறைபோக்கு: Bip mis 
கப்படுதல் அல்லது மித்திரபேதஞ் செய்யப்படுதலாம் 
எனவும் உரைக்க. புறம்: முதுகு; புறங்காட்டி யோடல்: 
தோற்றோடல். ஆரபடி சாச்துவதி என்னு மிருவிரு ச்இியின 
இயல்பை 169, [70-ஆம் சூத்திங்களானறிக, பாடண்ட மகன்; ஜாதியொழுக்கள் கெட்ட வோர் போலி மனிதன். 
வவகைக்குதாரணம் மாயாகாபாலிகை யென்னும் வட இ குத 

நூலாம். 
(௩௨) 

_திநக்கதிதம் 
150. கதைமெய் யுரையாக கழறியோ ரங்கத் 

துயர்ந்தோர் தலைவனும் தலைவியு மாகப் 
பாரதி விருத்தி பரிவிற் றொடுத்துச் செக்தா மரைக்கட் டி. ருமகள் Curé si 
கந்தா வின்ப நறும்பாட் டிசைப்ப 
apn em வதுவே வளர்திருக் 6G 5b, 
கதை மெய்யுசையா கழறி - நாடகக் கதையினை மெய் யுரைக் கதையதாகக் கூறி, ஓன்று அங்கத்து - ஓரேயங்கத் இல், உயர்ந்தோர் தலைவனும் தலைவியுமாக - உயர்ந்த சாரதி யோர் தலைவனும் தலைவியுமாகப் பொருக்இநிற்ப, பாரதி விருத்தி பரிவில் தொடத்து - பாரதிவிருத்இயினை யன்புடன் சர்த்து, செம்மை தாமரைக்கண் திருமகள்-செய்ய சாமரை யில் வதியும் இலக்குமி, போந்து - எதிர்வர் ௮, தர்தா இன் பம் நறும் பாட்டு இசைப்ப வழங்குறுவதுவே - கேடிலாத இன்பமுடைய இனிய பாடல்களைப் பாடுமாறு ஈடைபெறக் 
11
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கூறுவதே, வளர் இருக்க திதம்-மேன் மே௮ம் சுவை வளர்ச்சி 

யினையுடைய இருக்கதிதம் என்னும் உபசாதியாம். 

குறிப்பு:--மெய்யுசைக்கதையி னிலக்கணத்தை முன் 

னர்ப்பொதுவியல்பிற் காண்க. பரிவு: ஈண்டைத் தக்கவா 

நியைத்தலாம். செந்தாமரை: பிறிதினியைபு நீக்யெ விசே 

டணம். (௩௩) 

151. திருமொழி யெடுத்து மருவுறப் பெரிதுந 

தொடுப்பது வேயெனத் துணிகரு முளரே. 

இரு மொழி எூத்து மருவு உற பெரிதும் தொடுப்பதே- 

(இரு' என்ற அச்சொல்லையே பலகாலும் பொருச்தச் சேர்த் 

இசைப்பதே, என - (அத் இருக்க இதம் என்னுமுபசாஇ) : 

யென, துணிகரும் உளர் - துணிந்து கூறுபவரும் உளர். 

குறிப்பு:-இவ்வாறு கூறுதல் ஈகைச்சுவைமட்டில் விளைக் 

கத்தக்கதேயன்றி வேறு பொருணலஞ்் சிதர் து பொலிவுபெரு 

மையின் இழிவுசறப்பும்மையாற் ஐழீஇயிஞர். முற்சூத்தி 
ரத்திற்கும் இச்சூத்தரத்திற்கும் உள்ள வேற்றுமை யென்னை 

யோவெனின், முன்னர்ச் சூத்திரப்படி யமைந்த் சாதியுள் 

இலக்குமி யுருக்கொடு தோன் றிப் பாவெதும் பேசுவதுமாக, 

இதன்படி. woos ser Guyer அன்னணயமின்றித் (திரு' என்ற 

அவ்வொருமொழியையே பலகாலும் பலவேறு சொற்களோ 

டும் எடுத்து மொழிதல் எனக்கொள்க. இதனை, (ஸ்ரீகதிதம்' 

என்ப வட ாலார். திருமொழி: இருபெயரொட்டுப் பண்புத் 

தொகை, கிரீடாரஸலாதலம் என்னும் வடநூல் இவ்வுபசா 

இக்குதாரணமாம். (௩௪) 

சிற்பகம் 

152. ஈமகிலை ரஈகையிவை தவிர்ந்த சுவைக்தா 

யக்தணன் றலைவனா வங்ககான் இற்றா 

பரா யகனு மூடன்கொளப் பெற்று 

நன்காட்டு நிலையை நன்கு புனைந்து 

தெரித்து நிற்பது ற்பக மென்ப.
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சமநிலை ஈகை இவை தவிர்ந்த சுவைத்து ஆய் - சமநிலை 
நகையென்னுஞ் சுவைகள் நீங்யெ ஏனைய சுவைகளைப்பெற்ற 
தாய், அந்தணன் தலைவனா - பார்ப்பான் தலைமகளாக, அக்கம் 
கான்கிற்றா - கான்கு ௮ல்கள்களைப்பெற் தாய், உபநாயகலும் 
உடன் கொள பெற்று - உயநாயகனையுச் தன்னகத்துப் பொ 
ருந்தக்கொண்டு, ஈன்காட்டு நிலையை ஈன்கு புனைந்து தெரித்து 
நிற்பது, இடுகாட்டினது நிலைமையை நன்முக விளக்கியுசை த்து 
ற்ப, சிற்பகம் என்ப - சற்பகம் என்று சொல்லுவார்கள் 

வடமொழி நாடக நூலோர். 

குறிப்பு: -ஈன்காடு: மயானம், உபகாயகன்றன் இலக் 
கணத்தை முன்னர்ப் பொதுவியல்பிறழ் கண்டு கொள்க. இவ் 
வுபசாதிக்குக் கனகவதீமா தவம் என்பதை யுதாரணமாகக் 
காட்டேபே வடநூலார். (௩௫) 

விலாசிகை 

188. இன்பச் சுவைமுமழு இனிது புனைக்து 
பதின்வகைக் கோலமும் பண்புறக் காட்டி 
யங்கமொன் றநிற்களி பொங்கு௮ விடனும் 
ரீட மாத்தனும் பேண்விதூ டகனு 
மிழிதக வுடைய வெழின்மிகு தலைவியும் 
வளர்நலஞ் சான்ற களகிலைப் பொலிவுங் 
குலாவி யொளிர்வது விலாசிகை யாகும். 

இன்பம் சுவை முழுது இனிது புனைந்து - உவகைச் 
சுவை முழுவதையுஞ் செவ்விதாகப் புனைச்து கூறி, பதின் 
வகை கோலமும் பண்பு உற காட்டி - பத்துவகைப்பட்ட 
கோலங்களையுஞ் செவ்வனே யெடுத்துக்காட்டி, அங்கம் ஒன் 
றில் - ஓரேயங்கத்இல், களி பொங்குறு விடனும் - களிப்பு 
மிக்க விடனும், பீடமர்த்தனும்-பீடமர்த்தசாயகனும், பேண் 
விதாடகனும் - யாவரானும் விரும்பப்படும் விதாடகனும், 
இழி தகவு உடைய - இழிந்த தன்மையினையுடைய, எழில் 
மிகு தலைவியும் - ௮ழகு மிக்க தலைவியும், வளர் கலம் சான்ற - 
மேன்மேலும் வளர்ச்சியினையுடைய நன்மை மிக்க, களம்
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நிலை பொலிவும் - களங்களிற் பலவகையான நிலைபெற்ற காட்சி 
யின் விளக்கமும், குலாவி - பொருச்தி, ஓளிர்வது-இனிது 
விளங்குவது, விலாசகை ஆரும் - விலாசிகை யென்னும் 

உபசா தியாம். 0 

குறிப்பு: --பதின்வகைக் கோலம் இன்னவென மான் 
னர் 143-ஆஞ் சூத் திரவுரையுட் கூறினாம். விடன் பீடமர்த் 
தன் விதூடகன் என்பவர்தம் இயல்பினை முன்னர்ப்பொது 
வியல்பிற் காண்க. பேண் விதூடகன்: தலைமக்கடம்மாத் 
பேணப்பெற்ற விதாடகன் எனக்கூறினுமமையும். களம் ₹ 

பகருமோ ரிடத்தினே நிகழ்க்இடு காட்சியைக் 
களமென மொழிப மிளிர்மேற் நிசையோர்.'” 

இதனிலக்கணத்தை 191-ஞ் சூத்திர முதலியவற்றுட் 
காண்க. நாமகள் இலம்பின் இருபதாம் பரலாகிய மஞ்சு 
பாஷிணி' என்பது இவ்வுபசாதிக் குதாரணமாம். (௩௬), 

துன்மலலிகை 

154, விடன்ற னிலீலை விளம்புமுத லங்கமும் 
விதாடகன்' வினசொலு மிரண்டா மங்கமும் 
பீட மாத்தன் பெருஞ்செயல் பேசு 
மூன்றா மங்கமு மிழிதலை வன்றொழி 
லாடல்கள் சொல்லு நான்கா மங்கமு 
மேவிக் காமுக ராவலிற் போதரக் 
கைூ பாரதி காட்டு நெறித்தாத் 
தொடுத்துப் புனைவது துன்மல் லிகையே. 

விடன்தன் இலிலை விளம்பு முகல் அங்கமும் - விட 
னுடைய விளையாட்டினை யெடுத்துக்கூறும் முதல் அக்க 

மூம், விதூடகன் வினை சொலும் இரண்டாம் அங்க 
மும் - விதாடகனுடைய செயலினைக்கூறும் இரண்டாம் 

கமும், பீடமர்த்தன் பெருமை செயல் பேசும் மூன்றும் 

அங்கமும் - பிடமர்த்த நாயகனது பெருமை வாய்ந்த செய் 

கையினை யெடுத்துரைக்கும் மூன்றாம் அங்கமும், இழி தலை:
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வன் தொழில் ஆடல்கள் சொல்லும் நான்காம் தங்கமும் ~ 
இழிதகவினையுடைய தலைவனது தொழில்களையும் விளை 

்... யாடல்களையு மெடுத்துக்கூறும் நான்காம் அங்கமும், மேவி* 
பொருச்த, காமுகர் - விரககள், அவலில் போதர - மிக்க 
அவலினையுடையராய் நடைபெற, கை பாரதி சாட்டும் 
நெறித்தா - கை?9 பாரதி யென்னும் விருத்திகளைக் காட்டும் 
கெறியினை யுடையதாய், தொடுத்து புனைவது அன் மல்லிகை- 
காடக வாசிரியராற் தொடுக்கப்பெற்று விளங்குவது துன் 
மல்லிகை யென்னும் உபசாதியாகும். 

குறிப்பு:---ஏகாரம்: ஈற்றசை, இச்சூத்திரத்தானே யிச் 
சாதி காலங்கமுடைத்தென்பது பெறப்படும், இதற்கு விந்து 
மதி என்பதை யுதாரணமாகக் காட்டுப, முன்னர் விடவி 

தூடகரிவர்களது செயல்களும் பின்னர் இழிதலைவன் 
தொழில் முதலியனவுங்கூறுதலின் நடுவட் (பெருஞ்செயல்” 
என்பது மிகைபட்ட செயல் என்பதாம். (௩௪) 

பீரகாணி 

158. நாட கத்தி னடிகை வேறு 
படுமள வாகப் பிரக ரணத்திற் 
ரூன்வேறு படூஉசக் தலைவனுக் தலைவியும் 
வணிகர்க ளாக மற்றைய வெல்லா 
கரடிகை போற்பொலி வதுபிர கரணி. 

நாடகத்தின் - நாடகத்தினின்றும், நாடிகை வேறுபடும் . 
அளவாக - காடிகை யெத்துணை வேறுபாடுறுமோ அத் 
துணை, பிரகரணத்தில் - பிரகரணத் தினின்றும், தான் (வேறு 

படூஉ - தான் வேறுபட்டு, சலைவனும் தலைவியும் வணிகர் 

களாக--, மற்றைய எல்லாம் - ஏனையயாவும், நாடிகைபோல் 
பொலிவது - காடிகையினைப் போல விளங்குவது பிரகரணி - 
பிரகரணியென்னு முபசாதியாம். 

குறிப்பு:--பஉ: சொல்லிசை யளபெடை யீண்டைச் 

செய்யுளிசையையும் நிறைத்தது. இச்சாதிக்குதாணம்
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நாமகள் இலம்பின் 19-தும் பரலாயய குமுதமாலினி என்ப 
தாம். (௩௮) 

அலவிசம் 

156. தொழில்பிறி காக மொழிவகை தன்னிற் 
றீரோ தாத்த வோராத் தலைவனு 

மேழே யெட்டே பத்தே யென்னு 

.மெண்ணுடை மகளிரு உண்ணி யின்னிசைப் 

பாட்டுப் பற்பல தீட்டப் பெதீ.இ 

விருத்தி கை யருத்தியிற் காட்டு 

மங்க மொன்று மறைந்தவல் லீசம். 

தொழில் பிறிதூ ஆக - (தீரோதாத்தனுடைய) தொழில் 

மாத்திரையின் வேறுபட்டுகின்று, மொழி வகை தன்னில் - 

பேச்சு விகற்பங்களில் எல்லாம். தீரோதாத்தன் - தீரோதாத் 

தனது தன்மை வாய்ந்து, ஓரா தலைவனும் - ஆராய்க்தறிதல் 

இல்லாத தலைமகலும், ஏழே எட்டே பத்தே என்னும் எண் 

ணுடை மகளிரும் - எழு எட்டு அல்லது பத்து என்னும் 

அளவினையுடைய மகளிரும், ஈண்ணி - பொருக்தி, இனிமை 

இசை பாட்டு பற்பல தீட்ட பெறீஇ - இனிய இசை வாய்ந்த 

பாடல்கள் பல எழுதப்பெற்று, கைச விருத்தி அருத்தி 

யில் காட்டும் - கை? யென்னும் விருத்தியினை அன்புறத் 

தெரிக்கும், அங்கம் ஒன்று உறும் - அங்கம் ஒன் நினைப் 

பொருந்தி நிற்கும், அறைந்த அல்லீசம் - ஈரொன்பான் உப 

சாதியுள் ஒன்றெனக் கூறிய அல்லீ௪ம் என்னும் உபசா தி. 

குறிப்பு: ஏழே எட்டே பத்தே' யென்றமையால் 

இடையிலுள்ள ஒன்பதினையுங் கொள்க வென்பாருமுளர். 
Que 'இ - சொல்லிசையள பெடை மீண்டுச் செய்யுளிசையை 
யும் நிறைத்தது. இவ்வகையினுக்குக் கேளீரைவதகம் என் 
பதை யுதாரணமாகக் காட்பெ வடழாலார். (௩௯)
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Lifent ane 

157. தகவு தலைவனுஞ் சுகுணைத் தலைவியு. 
மு. ற்றுடை ஈலமினி தொளிரக் காட்டிப் 
பாரதி கை யாரப் புனந்தோ 
ரங்கத் தியல்வ தரும்பா ணிகையே, 

தகவு அறு தலைவனும் - தருஇிக்குணம் அற்றதலைவ 
னும், சுகுணை தலைவியும். - சுகுணையாகிய தலைவியும், உற்று - 
பொருந்தி, உடை நலம் இனிது ஒளிர காட்டி - உடையி 
னது ஈயம் ஈன்கு விளங்கச் தெரித்து, பாரதி கைசிக ஆர 
புனைந்து - பாரதி கைசகயென்னும் விருத் திகளைப் பொருந்து 
மாறு கொண்டு, ஒன்று அங்கத்து இயல்வது - ஒரே யங்கத் 
தில் சடைபெறுவத, அருமை பாணிகை - காணுகரால் மன 
வெழுச்சியின்றிப் பார்த்தற்கரிய பாணிகையென்னும் உப 
சாதியாம். 

குறிப்பு:--ஏகாசம்: சத்தை, உடைகலன் காட்டலா 
வது : பற்பலவிதமான உடைகளைத் தத்தஞ்செவ்வி ே தோன்ற 
உடுத்து நின்றியங்குகலாம், உடையைக் கூறினமையால் ஒற் 
அமைபற்றி அணியினையும் கொள்க. இவ்வகைக்குதாரணம் 
காமதத்தையென்று வடநூலார் கூறுப, (௪௦) 

சாதிப்புறனடை 

158. பகர்ச்த சாதியுட் படா௮ தளவு: 
மொருவகைச் சாதியின் மருவு மிலக்கணம் 
பிறிது சாதியி னுறுமிய லோடு 
கலந்து வருகவும் வலந்த வியல்புகள் 
குறைந்துஞ் சிறிது கூடியும் வருகவும் 
பொதுப்பட நாடக மென்னு புகலுப. 

பகர்ந்த சாதியுள் படாஅதனவும், மேற்கூறிய சாதி 
உபசா தி வகைகளுள் அகப்படாதனவும், ஒன்று வகை சாதி 
யின் மருவும் இலக்கணம் - ஒருவகைச் சாதியின்கட்
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பொருக்துமிலக்கணம், பிறிது சாதியின் உறும் இயலோடு “ 
மற்றைச் சாதியின்கட் பொருந், அமிலக்கணத்துடன், கலந்து 

வருஈவும் - சேர்க்து வருவனவும், வலந்த இயல்புகள் குறைந் 
அம் - சொல்லியவிலக்கணங்களுட் இல குறைந்தும், சிறிது 

கூடியும் - சிலவியல்புகள் சேர்ந்தும், வருஈவும் - வருவனவும், 
சாடகம் என்று - நாடகமென்னும் பெயர்பட, பொதுப்பட 
புகலுப - யாவற்றிற்கும் பொதுவாகப் புகலுவார்கள் . 

குறிப்பு:--படா அதன : செய்யுளிசையள பெடை. மேற் 
குறித்த பலசாதி உபசா இிகளுட் படாதனவற்றையும், ஒரு 
சா தியினிலக்கணம் மற்றைய சாதியினிலக்கணத்துடன் 
கலந்து வருவன வற்றையும், ஒன்றன் கண்ணேயே லை வியல்பு 
கள் குறைந்தும் சல வியல்புகள் மிக்கும் வருவனவற்றையும், 
சாடகமென்று பொதுவகாச் சொல்லுவார்கள் என்பதே 

யிதன் கருத்தாம். இவ்வாறு புறரைடையான் அமைக்க 
வண்டிய நாடகங்கள் பலவுளவா தல் கண்டு இன்னணஞ் 

சூத்திரம் வகுத்தார்போலும். (௪௧) 

(௯) "ஒழிபு 
நயநிலைப்படலம் 

159. 0பரியோர் தலைவரா மெய்ப்பொருள் பற்றிச் 
செயலுறு நாடக நயகிலைப் படலம். 

பெரியோர் தலைவரா - அன்ஜோர் சாடகத் த தலைவராகப் 

(போந்து, மெய்ம்மை பொருள் பற்றி - உண்மைப் பொரு 
ளைத் தெரிக்குமாறு) செயல் உறு நாடகம் - செய்யப்பெறு 
நாடகம், ஈயநிலைப்படலம் - நயரிலைப்படலமாகும். 

குறிப்பு:--ஈயகிலைப்படலமாவது காடகம்;கூத்தமார்க்க 
மென்பதுமது; அது பெரியோரைத் தலைமக்கள் மேவச் 
செய்யப்பட்ட மெய்ப்பொருள் பற்றிவருதல்'' என்ற வீர 
சோழிய வுரையாசிரியர் பேருந்தேவனார் கூற்தினையு மீண்டுய்த் 
துணர்க. மெய்ப்பொருள்பற்றி வருதலாவது மெய்யுரைக் 
கதைத்தாக வருதலெனப் பொருள்கூறுதலும் எற்புடைத் 

தாம். (௪௨)
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உண்ணுடகம் 

160. ஒருகா டகத்தி ane Gor மற்றொரு 
நாடகம் போந்து கண்ணலு முண்டஃ 
துண்ணா டகமென வுரைக்கப் படுமே. 

ஒன்று நாடகத்தின் உள்ளே மற்று ஒன்று நாடகம் 
போக்து நண்ணலும் உண்டு - ஒரு காடகத்தி அட்புறத் 
தேயே மற்ஜொரு நாடகம் Cun Gao நித்றலுமுண்டு, ௮ஃது 
உண்ணாடகம் என உரைக்கப்படும் - அஃது உண்ணாடக 

மென்று சொல்லப்படும். 

குறிப்பு :-உள் -- சாடகம்: உண்ணாடகம், இதற்குச் 

செகப்பிரியரா லியற்றப்பெற்ற ஆங்லை காடகமாகய ஹாம் 
லேத் (Hamlet), Bava para (Midsummer Nights 
Dream) என்னு நால்களும் உண்ணாடகம் பொருந்தி இிற்றலை 

யுதாரணமாகக் கொள்க. பவபூதியா லிய ழ் p pris g ற்ற உத்தர 
ராம சரித்திரத்தி னிறுதியின் அழாமங்கம் உண்ணாடகமாத 
லறிக. இதனை :அந்தர் சாடகம்' என்பர் வடாலார். (௪௩) 

மாநாடகம் 

161. நால்வகைப் பதாகை நிலைகளு கயந்து 
நாடகச் சிறப்பு முழுவது கண்ணி 
யூவகை பெருமித வுயர்வு தெரித்துப் 
பத்தங் கதீதிற் பண்பற வியல்வது 
மாகா டகமா வகுத்தனர் 
மேனாட் புலவ ரீனோக் கெனவே. 

நான்கு வகை பதாகை நிலைகளும் - கான்கு விதமான 
பதாகைநிலைகளும், ஈயக்து - ஈன்குபொருக்கு, நாடகம் இறப்பு 
முழுவதும் ஈண்ணி - காடகத்திற்கு வேண்டிய இறப்புக்கள் 
முழுவதும் பொருந்தி, உவகை பெருமிதம் உயர்வு தெரித் த- 
உவகைச்சுவை வீரச்௬வை யென்னுமிவையித்றின் மேம் 

பாட்டினைக் காட்டி, பத்து அங்கத்தின் பண்பு உற இ 
யல்வது - பத்து அங்கத்துடன் அழகுபொருக்த நடைபெறு
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வது, மாகாடகம்' என - மாராடகமென்று, மேல் நாள் புல 

வர் - முற்காலத்து காடக நூற்புலமையோர். ஈனோர்க்கு 
என - இவவுலகத்துள்ளவர்க்கென்று, வகுத்தனர் - குச் 
அக்கூறினர். 

குறிப்பு :--சால்வகைப் பதாகைநிலைகளை முன்னர் 
114-அஞ் சூத்தத்துட் காண்க. உவகை பெருமித வுயர்வு 
தெரித்தலாவது: உவகைபெருமிதமென்னு மிச்சுவைகளைப் 

பெரிதும் பொருந்தக் கூறல். இதற்குப் பாலராமாயணம் என் 
னும் வட நால் உதா ரணமென்ப. (௪௪) 

ழந்நாடகம் 

162. ஒருபெரு விடயக் துற்றிடு ஈல்ல 
முூதலிடை கடையெனு மூன்று பகுதியுச் 
தனிக்கனி மூன்று நாடக மாகக் 
கோவைப் படுத்துக் கூறலு முண்டதை 
முக்கா டகமென மொழிக்தனர் மேலையோர். 

ஒன்று பெருமை விடயத்து - ஒரு பெரிய விடயத்தின் 

கண், உற்றிடும் - பொருந்தும், மூதல் இடை கடை எனும் - 
ஆதி மத்தியம் அர்தமென்று சொல்லப்படும், மூன்று நல்ல 

பகுதியும் - மூன்று நன்ளய்த் தெளிவுபொருந்திய பாகங்களை 

யும், தனி தனி மூன்று ஈரடகம் ஆக - தனித்தனியாக மூன்று 

நாடகள்களாக முடித்து, கோவை பத்து - அவற்றை ஒரு 
தொடர்ச்சியாகச் சேர்த்து, கூறலும் உண்டு - நாடகப்புலவர் 
சொல்லுதலும் வழக்காம், அதை மேலையோர் முந்நாடகம் 
என மொழிந்தனர் - அதனை மேலைத்திக்குள்ள காடத 
வாரியர் முர்சாடகமென்று கூறினர். 

குறிப்பு:--முர்காடகம்: 111102. இனி (மேலையோர்” 
என்பதற்னு வேறுபடப் பொருள்கோடலுமாம், செகப்பிரியர் 
தம் நாடகத்துள் ஒன்றாகிய ஹேன்றி ஆறாவன் (Henry VI) 

இவ்வகைக்கு உதாரணமாம். உரோம கிரேக்க சாடகங்களுட் 
பல இவ்வகைக் குூதாரணமாம். (௪௫)
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நாடகநால் 

163. நடித்துக் காட்டு நலமில வாகுக 
சாடக நாலென ஞாலத் தியலும். 

நடித்து காட்டும் சலம் இல ஆகு - (சாடகத்திற்குரிய 
இயல்புகள் யாவும் பொருந்தி நிற்பினும்) நடித்துக் காட்டுர் 
தன்மை நீங்கியவை, சாடகம் நூல் என ஞாலத்து 
இயலும் - நாடகநாலென்று உலகின்கண் வழங்கப்பெறும், 

குறிப்பு:--இதற்கு மனோன்மணீயம் உதாரணமாமாறு: 
காண்க. இக்கருத்தே ஆங்கில நாலார்க்கும் ஓப்பமுடிந்த 
தாமாறு தெளிக. (௪௯) 

நாடகக்காப்பியம் 

164. புலவன் கூற்றிற் பொலிவ தா 
நல்லிசைப் பாவொடு காடக வுறப்பிடை 
நண்ணி நடப்பது காடகக் காப்பியம். 

புலவன் கூற்றில் பொலிவது ஆகி- நூலாசிரியன அ கூற் . 
முூகவே விளங்குவதாய், ஈன்மை இசை பாவொடு - நல்லிசை 

வாய்ந்த பாடல்களோடு, நாடகம் உறுப்பு இடை ஈண்ணி' 

நடப்பது - marae Be வேண்டிய இலக்கணங்களுட் இல 
இடையிடையே பொருந்தி நடப்பது, காடகக் காப்பியம் - 
காடகக் காப்பியம் என்னும் பெயரினையுடையதாம், 

குறிப்பு: உறுப்பு: அவயவம். ஐம்பெருங்காப்பியல் 

களுளொன் ஞுகய சிலப்பதிகாரம் இதற்குசாரணமாம். 
கோவைகளெல்லாம் நாடகக் காப்பியக்களாமாறு காண்க. 

இதுவே சொக்கப்பகாவலர் கருத்துமா மென்பதறிக. (௪௪) 

கூத்து நால் 

165. கவிகூற் நிடையே ஈவிலப் பெறிஇ 
யிழிசினர் நடிக்கு மியல்பிற் ரக் 
கூத்தும் பாட்டுங் கொண்டியல் வதனைக் 
கூத்து.நா லென்னக் கோடுங் குறித்தே.
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கவி கூற்று - கவிஞன.து கூற்று, இடையே - நடுவில், 
ஈவில பெதீஇ - சொல்லப்பெற்று, இழினெர் நடிக்கும் இயல் 
Gin) ௮இ.- €ழ்மக்கள் நடித்அக்காட்டும் தன்மையினை 
யுடையதாய், கூத்தும் பாட்டும் கொண்டு இயல்வதனை - கூத்: 
அம் பாட்டும் தன்னகத்துப் பொருக்தி ஈடப்பதனை, கூத்து 
அல் என்ன குறித்து கோடும் - கூத்து நூல் என்று ஆய்ந்து 
கொள்ளுவாம். 

குறிப்பு:--கவிகூற்று: நூலாசிரியர்தங்கூற்று. இச்சாதி 
தற்கு இராமநாடகம் ஏத்ற உதாரணமாம். (௪௮) 
166. குறமும் பள்ளுங் கூத்து நால்களாம். 

குறமும் பள்ளும் கூத்து நூல்கள் ஆம் - குறமும் பள் 
நம் கூத்து ால்களுள் அடங்கும், 

குறிப்பு:-- குறம்: மீனாட்சியம்மை குறம், குற்றாலக்குற 
வஞ்சி முதலிய தக்கவுதாரணங்களாம். பள்: முக்கூடற்பள், 
பறாளை விகாயகர்பள் முதலிய ஏற்ற வுதாரணங்களாம். (௪௯) 

விருத்தி 
167. நாடகத் திற்கெழி னல்குக் தாயா 

யுறுதிப் பொருடா னிஃதென வுரைத்துக் 
தலைவ ராவா ரிவரெனச் சாற்றியுஞ் 
சுவையி னமைதி தெரிக்குஞ் சொற்றொடை 
மேவியு நிற்பது விருத்தி யாகும். 

நாடகத்திற்கு எழில் BUF தாய் ஆய் - நாடகத்தி 
“னுக்கு அழூனைத்தரும் தாய்போன் தாய், உறுதி பொருள் 
தான் இஃது என உரைத்தும் - உண்மைப் பொருள் இன் 
னதுதான் என்று தெளிவு பொருந்தக் கூறியும், தலைவர் 
ஆவார் இவர் என சாற்றியும் - தலைவர் ஆயெவர் இன்னார் 
என்று கூறியும், சுவையின் அமைதி தெரிக்கும் சொல் 
தொடை - சுவையினது பொருத்தத்தினைத் தெரிவிக்குஞ் 
சொற்றொடர்கள், மேவியும் நிற்பது விருத்தி ஆகும்-பொருசக் 
தியுமிருப்பது விருத்தியாகும்.
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குறிப்பு:--உருவகவணி. வடமொழியில் விருத்திக்கு 
இலக்கணங்கூறிய ஆரியர் பலருடைய கருத்துக்களையும் ஈம் 
நாடகத் தமிழாசிரியர் இதன்கண் ஒருங்கு தொகுத்துக் கூறு 
மாறு காண்க. (௫௦) 

விந த்திவகை 

168. அவைதாம், 
சாத்து வதியே யார படியே 

கைூ பாரதி யெனதான் கென்ப. 

அவைதாம்-.-, சா த்துவதியே--) ஆரபடியே-, கை 

சை, பாரதி... -, என - சன்று, நான்கு என்ப - நான்காம் 

என்னு சொல்லுவார்கள். 

குறிப்பு:--இவையிற்றினை முறையே பின்னர் விளக்கி 

யிருத்தல் காண்க. (௫௧) 

சாத்துவதீ 

169. அறம்பொரு ளாக வரிய கடவுளர் 
தலைவ ராகச் சற்று மென்பொருள் [புச் 
பி.றங்குசொற் றொடைத்தாய்ப் பெருமித வியப் 
சுவைத்தாய் வருவது சொற்றசாத் துவதி. 

அறம் பொருள் ஆக - அறம் பொருசக்திய பொருளாக) 
அரிய கடவுளர் - அருமையான கடவுளர்கள், தலைவர்ஆக - 
நாடகத் தலைவராகவும், சற்று மென்மை பொருள் பிறங்கு 

சொல் தொடைத்து ஆய் - சிறிது மெல்லிய பொருள் 
விளங்குனெற சொற்றொடைகளையுடையதாய், பெருமிதம் 
வியப்பு சுவைத்து ஆய் - வீரம் வியப்பு என்னுஞ் சுவைகளை 
யுடையதாய், வருவது - வந்து பொருந்துவது, சொற்ற சாத் 

அவதி - சான்கனுள் ஒன்றெனக்கூறிய சாத்துவதி யென்னும் 
விருத்தியாம். 

குறிப்பு:--மென்பொருள்: மிருதுவானவிடயம். இகன் 
கண் வீரம், செளரியம், கருணை; தயை, பெருமையா திய
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குணங்கள் பொருந்தி நிற்குமேயொழிய காமச்சுவை சிறிதும் 
பயிலாதாம். எனினும் களிப்புமிக்கதே. சிறிதும் அக்கமற்ற 
தாயினும் வியப்பின்பாலதாம். இதனை வடதாலார் உத்தாப 
கம், சாங்காத்தியம், சல்லாபம், பரிவர்த்தகம் என நான் 
காகப் பிரித்திருக்கின் னர், பகைவனை வீராவேசங்கொள்ளு 
மாறியற்றுங்கூற்று உத்தாபகமாம். செவியறிவு றாஉவினாதல் 
செல்வத்தினாதல் அதிர்ஷ்டத்திறைதல் நட்பிற்கிடையூறு விளை 

த்தல் சாங்காத்திய மென்னப்படும். பல்விதமான உணர்ச்சி 
களையும் தன்னகத்துக்கொண்டு இயலும் மேம்பாடுற்ற ௪ம் 
பாஷணை சல்லாபம் என்னப்படும். செய்யவெண்ணித் 

தொடங்கய கருமத்தினை விடுத்துப் பிறிதொன்றினைச் செய் 
தல் பரிவர்த்தகம் என்னும் பெயரினையுடையதாம். இவைகட் 
குதாரணங்கள் நாடகங்களுட் பயின்றுவருதலையாக்கால்குக் 
காண்க, (௫௨) 

சரபடி 
170. பொருள்பொரு ளாகப் பொங்கயே வீரர் 

தலைவ ராக வன்பொருண் மிகவு 
மேவுசொற் ரொடைத்தாய் வெகுளிச் சவையினி 
தடைந்து வருவ தார படியே. 

பொருள் பொருள் ஆக- பொருளே பொருந்திய பொரு 
ளாக, பொகியெ வீரர் தலைவர் ஆக - மேலோங்குகின்ற 
விர்தசன்மையுடைய சூரர் நாடகத்தலைவராக, வன்மை 
பொருள் மிகவும் மேவு சொல் தொடைத்து ஆய் - வலிய 
பொருள் மிகுதியும்பொ இந்த சொற்றொடைகளையுடையதாய், 
வெகுளி சுவை இனிது அடைந்து வருவது - கோபச்சுவை 

செவ்வனே பொருந்தி வருவ, ஆரபடி - ஆரபடியென்னும் 
விருத்தியாம். 

குறிப்பு:--எகாரம்: ஈற்றசை. இவ்வாரபடி விருத்தியின் 
கண் இச்திரசாலம் மந்திரவாதம், சண்டை, வெகுளி, அவ 
லம், சிறைப்படல், கொலை மூதலிய செயல்கள் பொருந்தி 

திற்கும். இவ்வாரபடி. விருத்தியும் வஸ்தூத்காபனம், சம்.
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'பேடம், சம்க்ஷிப் தி, அவபாதனம் என கான்கு வகைப்படும். 
இர்தாசால மகேக்திரசால மம் ் திரவா தவிஞ்சைகளாற் பற்பல 
தோற்ற முண்டாவதற்கு வஸ்தூத்தாபனம் என்பது பெயர். 

மிக்க கோபமுடையாருகி கலக்கமுடையாரு மொருவரை 

யொருவர் சந்திக்குமாறு நேரின் ௮து சம்பேடமாம். யுக்தி 
யானாதல் தர். திரத்தினாலாதல் சலவிடயங்களைச் சுருக்கமாய் 
ஒழுங்குபடுத்தலும் ஒன்று தன்னிலையிற் பிறழ்ச்து நீங்க 
மற்னொன் நினை அநீநிலையிற் பொருத்தலும் சம்ச்ஷிப்தி 
யன்னப்படும், வஞ்சகம், பயம், உடன்போக்கு, களிப்பு, 

தப்பியோடுதலா இயவற்றின் கலப்பினாலாய குழப்பத் தினை 
அவபாதனம் என்ப. உதாரணங்கள் வர்துழிக் காண்க. (௫௩) 

கைசிக 

171. ஆடல் பாட லணியுடை மேவிக் 

2 காமம் பொருளாக் கழிபெருங் காமுகர் 
தலைவ ராக மென்பொரு டணைத்தவ 
வுரைசொற் றொடைத்தா யுவகைச் சுவையி 
னினிமை பூத்துகன் கெழிலன் பரும்பிக் 
காதன் மலர்ந்து கரவினிற் கோடல் 
காட்டி கிற்பது கைக யாகும். 

அடல் பாடல் ௮ணி உடை மேவி - ஆடிதலும் பாடு 
தலும் ஆபரணங்களும் ஈல்லுடைகளும் Cun He Bi, காமம் 
பொருளா - காமப்பொருளே தன்னகத்துக் கூறும் பொரு 

ளாகக் கொண்டு, கழி பெருமை காமுகர் - மிக்க காமத்தினை 
யுடையோர், ந் ஆக - தலைவராய்ப் பொருக்கி நிற்க, 
மென்மை பொருள் தனை தவ உரை சொல் தொடைத்து 
ஆப் - மெல்லிய பொருளை மிகுதியுக்கூ.றஞ் சொற்ளடொடை 

களை யுடையதாய், உவகை சுவையின் இனிமை பூத்து - 
உவகைச் சுவையின் இன்பம் பொருந்தி, ஈன்கு - Baar OPS, 

எழில் அன்பு அரும்பி-அழகும் அன்பும் பொருந்த, காதல் 

மலர்ந்து - காதலானது இனிதுவிளங்கத் தோன்றி, கரவி 
னில் கோடல் காட்டி - களவு வழியாகக் காமர் துய்த்துக்
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கோடலை — தெரித்து, கிற்பது - பொருந்தியிருப்பது, 

குறிப்பு: தவ: உரிச்சொல், மிகுதிப் பொருளைக் காட்டு 
வது. எழில் அன்பு: அழயெ அன்பு என்று கூறலுமுமாம். 
கோடல்: முதனிண்ட தொழிற்பெயர். இ௫வும் ஈருமம், 
நருமஸ்பஞ்சம், ஈருமஸ்போடம், நருமகருப்பம் என நால் 
வகைப்படும். காதலியின் மனத்தை வகரிக்கும்படி. அசதி 
யாடிப் பேசுதல் ௩ருமமெனப்படம். இதுவும் விரோத வார்த் 
தையென்றும், சாதுரிய வாசைமொஜியென்றும், சாதுரிய 

பயமொழியென்றும் மூவகைப்படும். முதலிற் களிப்பினையும் 

பின்னர்ப் பயத் இனையுர் தரற்பாலதாய அன்புடைத்தலைவன் 
தலைவியசாகய இருவர்தம் முதற்கலப்பினை நருமஸ்பஞ்சம் 
அல்லது நர்மஸ்பூர்ஜம் என்று சொல்ப. காமக்குறிகள் சிறிது 
புலப்பட்டுத் தோன்ற நிற்றல் ௩ருமஸ்போடம் என்னப்படும். 
காமமிக்க தலைவன் காவினிற் பலதொழில் புரிதல் நருமகருப் 

பம். இவையிற்றினுக் குதாரணங்கள் காடகங்களுள் ஆங் 
காங்கு வர் அழிக்காண்க. உருவகவணி. (௫௯) 

பாரதீ 

172. முன்னை மூன்றும் போலா தா 
முன்னுரைக் கண்ணே முதன்மையி னியன்று 
கூத்தன் றலைவனா நடிஈடர் பொருளாக் 
காட்டிய முரைத்துஞ் சற்று வன்பொரு 
ளெய்துசொற் ரறொடைத்தா யிழிப்பு மச்சமும் 
பரந்து வருவது பாரதி யென்ப. 

முன்னை மூன்றும் போலாது.ஆ௫ - முதற்குறித்த மூன் 
நினையும் போலாததா௫, முன்னுரைக் சண்ணே - முன்னுரை 
யின்கண், முதன்மையின் இயன்ற - முதன்மைத் தன்மை 
பெற நடைபெற்று, கூத்தன் தலைவனா - கூத்தன் நாடகத் 
தலைவஞகை, நடி. ஈடர் பொருளா - - நடியும் ஈடர்களும் கூறப்ப 

டும் பொருள்களாக, காட்டியும் - குறிப்பாகக் காட்டியும், 
உரைத்தும் - வெளிப்படையாக எடுத்துக் கூறியும், சற்று
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வன்மை பொருள் எய்த - சிறிது வலிய பொருள் பொருக் 
திய, சொல் தொடைத்து ஆய் - சொற்னறொடையினை யுடைய 
தாய், இழிப்பும் அச்சமும் பரந்து வருவது -இழிப்புச் சுவை 
யும் ௮ச்சச் சுவையும் நிரம்பி வருவது, பாரதி என்ப - பாரதி 
விருத்தி யென்று சொல்லுவார்கள் நாடக நா அணர்ந்தோர். 

குறிப்பு:--முன்னை மூன்று: ஆரபடி, சாத்அுவதி, கை99. 
முன்னுமை: பிரஸ்தாவனை; இதனிலக்கணத்தனை 147 ஆஞ் 
சூத்திரவுரையிலுரைத்தாம். மேற்குறித்த சூத்தாங்களானே 
'ஆரபடி மிக வன்பொருளுடைத்தென்பதும், பாரதி சற்று 
வன்பொருளுடைய தென்பதும், கைக மிக மென்பொருள் 
உடைத்தென்பதும் இனி புலப்படும். (௫௫) 

சிறப்பியலபுபுறனடை 

1/3. இதிக னியல்பென் றோசுபு முற்றும் 
விதிப்பள. வின்மையின் மதிப்புல வாணர் 
கூறின கொண்டு கூறு கொளலே. 

ஈது இதன் இயல்பு என்று ஒதபு முற்றும் விதிப்பு - 
இஃது இன்னதன் இயல்பு என்றுகூறி முழுதையும் விதி 
கூறி விளக்குதற்கு, அளவின்மையின் - (காடக நூலின் இலக் 
கணங்களுள்) வரையறையின்மையால், மதி புலம் வாணர் - 
ஆராய்ச்தறியும் அறிவினையுடைய ஆன்ஜோர், கூறினகொண்டு- 
கூறின விடயங்களைக்கொண்டு, கூரு கொளல் = aap sap 
றைச் சேர்த் தியைத்துக் கொள்ளுக. 

குறிப்பு:--ஓதபு: வினையெச்சம். விதிப்பு: தொழிற்பெ 
யர். மதி: முதனிலைத் தொழிற்பெயர். கூறின, கூர: வினையா 
லையும் பெயர்கள். ஏகாசம்: ஈற்றசை. (௫௬) 

சிறப்பியல்பு ழற்றிற்று 
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௩. உறுப்பியல்பு 

174. உறுப்பியல் பென்ப துணர்த்துங் காலைச் 
சிறப்புறு நாடகஞ் செறிந்த பகுதியின் 
றன்மையா மவைதாம் வாழ்த்து நடாத்துகர் 
முன்னுரை குறிப்பல் HHS BG! Fa. MIG 
கூத்துக் Zorba Der sucosr யின்னன 
பிறவுமா மென்னப் பேனர் பெரியோர். 

உறுப்பு. இயல்பு என்பது உணர்த்தும் காலை சிறப்பு 
உறு நாடகம் செறிந்த பருதியின் இண்ரைவராாம் க at 

பியல்பு இன்ன தென்பதைக் கூறுமிடத்து ௮ஃது சிறப்பு 
வாய்ந்த காடகத்தின்கட் பொருந்திய பகுதிகளின் பண்பாம். 
அவைதாம் - அப்பருதிகள், வாழ்த்து--) ஈடாத்துகர்--, 
முன்னுரை, குறிப்பு--, அக்கம்--, களம்--, கூற்று, 
கூத்து, குணம் ஈவில் பின்னுரை - நாடகத்தின் மீதியாதிய 
வ டனும் யெடுத்துக் கூறும் பின்னுரை, இன்னன பிறவும் 

- இவைபோன்ற பிறவும் ஆரும், என்ன பேனர் பெரி 
போ் - என்று சாடக விலக்கணமூணர்ச்த அறிவான் மிக் 

கோர் கூறினர். ' 

குறிப்பு:--மேற்கூறிய வாழ்த்து முதலிய பகுஇகளின் 
இலக்கணத்தைப் பின்னர் வருஞ் சூத்திரங்களான் ஆசிரியர் 
நிரலே விளக்குதலை யுணர்க, (குணம் ஈவில்' என விசேடித் 
தமையான் பின்னுரையின்கண் பாதவாக்கியமும் அடங்கு 
மெனலை யுய்த்துணாவைத்தனர். (a) 

(க) வாழ்த்து 
175. எல்லாம் தானா .பிலகு மிறைவனை 

வணங்இடு முகத்தா னிணங்கிய காடகத் 
தலைமக்க டம்மையு நலமுற வணங்குதல் 
வாழ்த்தென வகுத்தனர் வடமொழி வல்லுகர். 

எல்லாம் தானாய் இலகும் இறைவனை வணங்கிடும் 
முகத்தான் - எப்பொருளும் தானாக விளங்கும் கடவுளை
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வணங்குமுகமாக, இணங்யெ ore awn தலைமக்கள் தம்மை 
யும் - எடுத்துக்கொண்ட நாடகத்திற் பொருச்திய தலைவன் 
தலைவியராகிய தலைமக்களையும், கலம் உற வணங்குதல்-சன்மை 
பொருக்த வணங்குதல், வாழ்த்து என - வாழ்த்து என். று, 
வடமொழி வல்லுகர் - வடமொழி நாடக விலக்கணம் ஈன் 
குணர்க்தோர், வகுத்தனர் - கூறினர். 

குறிட்பு:-இறைவன்-எல்லாப் பொருளிலுச் தங்குபவன்; 
இறுத்தல் - தங்குதல். இவ்வாழ்த்தினை வடநூலார் (நாந்தி 
என்ப, காச்தி ௮ரங்க வழிபாடாகும். இஃது அரங்கத்தின் 
௮ திதேவதையாகிய நந்இதேவரைப்பற்றி நிகழ்தலின் நரந்தி 
யென்னும் பெயர்த்தாயது. படைப்புக் காலத்தில் இறைவன் 
அருட்கூத்து நிகழ்த்துங்கால் அப்பெருமானது சங்கற்ப 
மாத்திரையால் நர் இதேவர் அரங்கமாக் தன்மை யெய்தின 
ரென்ப. ஆதலின் அரங்கவழிபாடு sri Puen வழங்கலா 
யிற்று, இக்காரணம்பற்றி முற்காலத்திய நாடக அரக்கப் 
களில் ஈர் திதேவரின் உருவமைத்து வைப்பதும் காடக நடிக் 
கத் தொடங்குமுன் சூத்தாதாரன் முதலியோர் அதற்கு வழி 
பாடு செய்தலும் மரபாய் நிகழ்ச் அவர் தன. சுத்தானந்தப் பிர 
காச முடையார் நாடக அரங்கன் இலக்கணங் கூறுமிடத்து, 

6 அரங்கி னுயரமு மகலமூ நீளமும் 
பொருந்த சாடி யுசைக்குங் காலைப் 
பூதரை யெழுதி மேனிலை வைத்து 
நந்தி யென்னுச் தெய்வமு மமைத்சூ...... ்” எனக் 

கூறியது ஈண்டறியற்பாலது. வல்லுநர் - ந பெயரிடை நிலை. 
ஆசிரியர் தமது கலாவதி காடகத் இல், 

மலர்மணம் போலெங்கு முற௮ுபவனை மாவின்ப 
வாரிபுடை சூழுழுத்தி 

யுலசனைப் பொதுநீக்கி யாசாளு மொருகோவை 
யொளிர்சுயஞ் சோ திதன்னை 

யிலகுறு கலாவதி பராசத்தி யொடுமிளிரு 
மீசனை யிறைஞ்வொழ்வாம்



180 நாடகவியல் 

அலூழிரு விளையாட லயர்சிதா ௩ந்தனையெ 

மையனைப் பன்முறையுமே,' 

என்னும் வாழ்த்துச் செய்யுளிற் கடவுளை வணங்குமுகத் 

தானே நாடகத் தலைமக்களாகிய கலாவதி சிதாநந்தரையு நல 

மூறக் குறிப்பான் வணங்குதல் காண்க. (2) 

176. வாழ்த்துக் கூறுவோன் சூத்திர தாரனே. 

வாழ்த்து கூறுவோன் சூத்திரதாரனே - மேற்கூறிய 

நரந்ொயெ வாழ்த்தினை யரங்கிற் சொல்லுபவன் சூத்திர 

தாரனாவன். 

குறிப்பு:--4சூத்திர தாரனே' எனத் தேற்றேகாரங் கொடு 

த்தமையின் அன்னோன் கூறுதல் மாபாமென்பது போத 

ரும். (௩) 

(௨) ஈடாத்துகர் 

177. நாடகச் தன்னை நடித்துக் காட்டுதற் 
கேதுவாய் நிற்போ ரியம்பிய நடாத்துகர். 

நரடகம் தன்னை நடித்துக் காட்டுதற்கு - நாடகத்தினை 

யரங்னெகண் நடித்துக் காட்டுதற்கு, ஏதுவாய் நிற்போர் - 

காரணமாய் இருப்பவர், இயம்பிய நடாத்துகர் - மேற்கூறிய 

ஈடாத்துஈ ரென்னும் பெயரினையுடையோராவர். 

நிப்பு:--சாடாத்துகராவர் இவர் என்பதை வருஞ் 

சூத்தத்தி லோதுவார். (௪) 

178. அவர்தாஞ் சூத்திர தாரனு மவனளைச் 
சார்ந்தமாக் தருமெனச் சாற்றிட லாமே. 

உரை:--அவர் தாம் - அச்ஈடாத்துரர், சூத்திதார 
னும், அவனை சார்ச்த மாந்தரும் என சாற்றிடல் அமே- 
அச் சூத்திரதாரனைச் சேர்ச்த மக்களுமாவார் எனக்கூறுதல் 

பொருக்கதும்.
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குறிப்பு:-சார்க்த மாந்தரை வருஞ் சூத்திரத்திற் 
(௫) காண்க. 

179. நடியு நடனு ஈண்ணிய துணைவர். 

நடியும் நடனும் ஈண்ணிய துணைவர் - நடி ஈடன் எனப் 
படுபவர் சூத்திரதாரனுக்குப் பொருந்திய துணைவராவார். 

குறிப்பு:--ஈடி. யின்னளென்பதை 182-ஞ் சூத்தரத்கா 
லறிக. கடன்: சூத்இரதாரதன் மாட்டூ நட்புரிமை வாய்ந்த 
வனாய் அவனியற்றும் வினைக்குத் துணைபுரிபவனாவன். ' ஈண் 
ணிய' என்று விசேடித்தமையால் இவசே யன்றி விதூட 
கனும் ஒரோவிடங்களிற் சூத்திரதாரற்குத் தணைவனாயமை 
வன் என்பதாயிற்று, (ஸூ 

குத்திரதாரன் 

180. பாவைக் கூத்தினுட் சூத்திர மிழுப்போன் 
போலவிச் நாடகத் தின்கணு மெதற்கு 
முதல்வனாய் கின்று வினைமுடி.ப் பவனே 
சூத்திர தாரனாஞ் சொல்லுங் காலே. 

பாவை கூத் தினுள் - ௮ரங்கிற் பாவைகளைவைத்து ஆட். 
டும் கூத்துன்கண், சூத்திரம் இழுப்போன் போல - பாவை 
களிற் பிணித்துள்ள கயிறுகளைக் கையிற்பற்றி மிழுத்து 
அவைகளை ஆட்டுபவன் போல, இ காடகத்தின்கணும் - மக் 
கள் ஈடர்களாக ௩டிக்கும் இந்த நாடகத்திலும், எதற்கும் 
முதல்வன் ஆய்நின்று வினை முடிப்பவனே-எல்லா த் தொழிற் 
கும் தலைவனாக அமைந்து காடகத் தொழிலினை ழுற்றச் 
செய்பவனே, சொல்லுங்கால் - அவன் இலக்கணத்தைச் 
சொல்லுமிடத்து, சூத்தாதாரன் ஆம் - சூத்திரதாரனாவான். 

குறிப்பு:--பாவைக்கூத்து: அறுவகைப்பட்ட விகோதக் 
கூத்தினறள் ஒன்று; இஃது தோல் முதலியவற்ளானியன் ந 
பாவைகளை நாடக அரங்கில் நிறுத்தி அவையிற்றிற் பிணித் 
அள்ள கயிறுகளைப் பற்றித் இரையின் பின்நின்று இழுத்து 
இயக்குவித்து ஆட்டுவிக்கும் கூத்தாம். சூத்திரம் - கயிறு;
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தாரன் - தரிப்பவன் ; பற்றியிருப்பவன், இப்பாவைக் கூத் 
தில் சூத்திரம் பற்றிநின்று பாவைகளை யியக்குசன்போல 
நாடகத்தில் ஈடர்களைத் தத்தம் தொழின்மேல் இயக்குவிக் 
குச் தலைவற்கும் இப்பெயர் அமைந்து நின்றது. ஏகாரம்: 

முறையே தேற்றமும் ஈற்றசையுமாம். (a) 

181. நாடகச் தன்னை ஈன்னிலை கிறுவலிற் 
ரூபக னென்னச் சாற்றவும் படுவன். 

நாடகம் தன்னை நன்மை நிலை கிறுவலில் - நாடகத் தினை 

ஈன்கு ஈடித்து ஈல்ல நிலையில் நிற்கச் செய்யும் காரணத்தால், 
தாபகன் என்ன சாற்றவும் படுவன - ஸ்தாபகன் என்னும் 
பெயரானும் அவன் அழைக்கப்படுவன் . 

குறிப்பு: --சூதிஇர தாரனுக்கு ஸ்தாபகன் என்னும் பெய 
ருண்மையும் அப்பெயர்க் காரணமும் இச் சூத்தாத்தான் 
விளக்கெர். (௮) 

நடி 

182. சொற்ற நடியே சூத்திர தாரன் 
கற்றறி வுடைய கரதலி யாகும். 

சொற்ற ஈடியே - முற்கூறப்பட்ட ஈடியென்பாள், சூத் 
இரதாரன் கற்று அறிவு உடைய காதலி ஆகும் - சூத்தரதார 
னுடைய கல்வி ஆறிவிற்கிறர்த மனைவியாவள் . 

குறிப்பு:-- இசனானே ஈடி கல்வியறிவிற் இறர்தவளாக 
வும் தலைவன் விழையும் அவன்மாட்டன்புடைய தலைவி 

யாகவும் இருத்தல் வேண்டுமென்பது பெற்றும். (௯) 

(௩) முன்னுரை 

189. முற்படக் களத்து முன்னுரை யதுதான் 
சூத்திர தாரன் சூழ்சபை வணங்கத் 
துணைவரை விளித்தவர் தம்மொடுங் கூடி 
தாடகப் புலவ னல்லிய னவின்று 

, கதைகிகழ் பருவ காலம் புனைதச்
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திதமுூறு பாடலி னியம்புவித் தின்புறுத் 
தெடுத்த நாடகச் தொடங்குமு னிசைப்பதாம். 

முன் பட செத்தும் (peer gion அதுதான் - நாடகத் 

இனை ஈடிக்கப்புகும் முன்னர்க் கூறப்படும் முன்னுரை, சூத் 
இரதாரன் சூழ் சபை வணங்கு - சூத்திரதாரன் அரங்கிற் 
சுற்றிலும் அமர்ந்துள்ள சபையோரை வணங்கி, துணைவரை 
விளித்து - தனது துணைவரை அழைத்து, அவர்தம்மொ 
டும் கூடி - அவர்களோடு சேர்ந்து, நாடகம் புலவன் ஈன்மை 
இயல் ஈவின்று-சாடக வாசிரியனது கல்ல பண்புகளை யெடுத் 

தக்கூறி, கதை நிகழ் பருவம் காலம் புனைதர்து - நாடகக் 
கதை நிகழும் பருவகாலத்தை வருணித்து, இதம் உறு பாட 
லின் இயம்புவித்த-இனிய பாடலானே கூறச்செய்து, இன்பு 
உறுத்து - சபையோர்க்குக் களிப்பினையுண்டாக்க) எடுத்த 
சாடகம் தொடக்கும் முன் இசைப்ப ஆம் - ஈடிப்பதற்கு 
எடுத்துக்கொண்ட காடகம் தொடரக்குதற்கு முன்பு கூறப் 
பவெதாம். 

குறிப்பு: -- மன்னர்க் கூறப்படுதலின் முன்னுரையா 
யிற்று, இதனை ஆமுகம் எனவும், பிரஸ்தாவனை எனவும் 
வட நூலார் கூறுவர்; ஆங்லெத்தில் 1701௦216 என்பதும் 
இதுவே. சூழ்சபை: Sr leer mE சூழவிருக்கும் சபை 
யோர், என்றது காணுஈரை. துணைவர்: ஈடி. நடன் விதாட 
கன்; 1/9-ஞ் சூத்திரம் கோக்குக. நல்லியல்: நாடக 
வாசிரியன து ஊர், பெயர், குலம், கோத்திரம், கல்வி, 
நலன் ஆதிய பண்புகள். நூன்முகத்தில் ஆக்கியோன் பொரி 
முதலியன கூறுதல் ஒரு தலையாய் வேண்டப்படுவதுபோல, 
காடகவாகிரியனஅ பண்புகளை காடக நடிக்கப்படு முன் 
னர்க் கூறுவது இன்றியமையாது 3வண்டற்பாலதொன்ஞம். 
கலாவதி நாடகப் பிரஸ்தாவனையில் ஆ௫ிரியரைப்பற்றி, 

(பாண்டியன் றென்மதுரைப் 
பேரியன் மாக ரான்சாம வேதியன் பீயேருஞ் 

சூரிய சாரா யணசூரி சொற்ற கலாவதியே”'
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என்றும்; மத்தவிலாசப்பிரகசனப் பிரஸ்தாவனையில் அதன் 
ஆசிரியனைப்பற்றி, 8பல்லவராஜ குலமாகிய பூமண்டலத்தஇல் 
மேருபர்வதம்போல் விளங்குபவனும் எல்லாக் சூறுநில 
மன்னரையும் நீதியால் வென்றவனும் பலபராக்ரெமத்தில் 
இச்இரனையும், செல்வத் இற் குபோனையும் வென்றோனுமான 
ஸ்ரீ விம்ம விஷ்ணு வர்ம மகாராஜாவின் புதல்வன்; காம 
க்ரோத லோபமோக மத மாத்ஸர்யமென்னும் அறுபகையை 
அ௮பகையாக்கெவன்; பரோபகாசத்திற் இறந்தவன்; மகா 
ராஜ ராஜபூஜித ஸ்ரீ மகேர் இர விக்ரெம வர்மனே இந்த காட 
கத்தை இயற்றினவன். 

உலகஇனின் உயிர்கள் யாவும் ஒருவனை இறுதிக் காலத் 

தலைலை வணுகு மாபோ லருளறம் பெருமை யிகை 
குலவிய கார்தி வீரம் குசலம் ஸத்திய முன்னான 

அலகிலாக் குணங்க ளெல்லா மவனிடைப் புகுந்த வம்மா. 

பொருளி னான்மிளிர் மணிநிகர் பதங்களைப் பொழியுர் 
திருவி னானிடைச் செல்வம்வேட் — am Gu புலவர் 

மருவு சொற்பொருண் மாட்சியிற் குறைபவ செனிலும் 
தருநி கர்த்தவன் தருபொருள் பொறுத்துமீள் குவசால்."' 

என்றும், மண்ணியல் சிறுதேர் (மிருச்சகடிகம்) நாடகப் 
பிரஸ் தாவனையில் அதன் ஆ9ரியனாகிய சூத்திரகனைப்பற்றி, 

தர்தியி னடையுஞ் சகோரகேர் விழியும் : 
இக்துகேர் வதனமும் எழில்நிறை யாக்கையும் 
புலமையும் புகழும் ௮ல௫ூலா வன்மையும் 

இகறெறு ஞூக்கமும் பகர்சோர் வின்மையும் 

மறையுணர் திறனும் நிறைதவப், பொருளும் 
கேரலர் களிறெலாம் போரி னடக்குஞ் 
செய்கையின் மிக்க கைவன் மையும் 

உடையவ ஸிருக்கோ டடைதரு சாமமும் 
எண்ணும் இன்பமுர் தண்ணிய வேழமும் 
பற்றிய கலைகளும் முற்ற வுணர்ந்தோன் 
௮ரனரு ளாலே யிருளகன் றஜொளிரும் 

நாட்டமும் பெற்றோ னீட்டு பல்பொருட்
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பரிமகம் புரிக்து பார்முழு தாண்டோன் 
அரசர்தங் குலத்து விரசு சூடாமணி 
உரிமையி னரசுதன் னொருமகற் இந்துபின் 
ஒருபது சாளுட னோங்கு _நாருண்டு 
மருவியிவ் வுலகில் வாஜ்க்துமா வேள்வியிற் 

பூத்தரு மங்கியிற் புகுந்த 
சூத்திர கன்னென வேத்துமன் னவனே,” 

என்றுங் கூறியுள்ளமை காண்க. 

கலாவதி நாடகப் பிரஸ் தாவனையில், இது வசச்தகால 
மன்னோ? இனி இக்காலத்தைத் தவிர வேமெக்காலம் உல 
கத்திஓள்ள ஆன்மகோடி.களுக்கு ஆரந்தம் விளைக்கப் 
போன்றது? இக்காலந்தானே மன்மதனுக்கு மிகவுர் துணை 
செய்யுங் காலம்! இதோ பார்! 

(மதமா வெதிர்கொண்டு நிற்பச் 
சிறுகுயில் போற்றிசைப்பத் 

தூமா ணிளங்கொடி தர்தளிர்க் 
கையாற் ஜொழுதசைய 

வாமான் மகிழ மலர்மணம் வீச 
வசச்த னெனுங் 

கோமா னணைந்தனன் காணுதி 
யென்றன் குலக்கொடியே!” 

கானுறு பூவின் ஞிமிறிசை பாடக் கடிகமழத் 
தேனமர் முல்லை ஈகைத்திடத் தென்றலஞ் சேடியொடும் 
வானுறு மாலகங் கவரி யசைதர வந்தனணல் 
வேணி லெனப்பகர் கிற்கும் வனப்புறு மெல்லியலே !' 

(பூர்தளிர்க் குழையும் செய்ய 

பான்மலர்க் கலனும் பூண்சி 

மாந்துகட் பருகிப் பின்சேர் 
வண்டசாம் பாண சோடு 

மாந்தர்தாக் கண்டு சால 
மூழ்தார வாடுகிற்பான்
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போர்தனள் வசந்த மென்னும் 
பொற்புறு மாத ராளே!” 

என்று கூறியது, *கதைநிகழ் பருவகாலம் புனைதர் இதழுறு 

பாடலி னியம்' பியதாகும். (௧௦) 

(௪) குறிப்பு 
184. கதையினை யாதல் கழறுவித் தாத 

லாதியிற் றொடங்கு மருவினை யாதல் 
நலமிக் இலங்குந் தலைமக்க டமது 
வரவினை யாதல் வருமு னெவ்வகைக் 
குறிப்பினு லேனுங் கூறுதல் குறிப்பே. 

” * கதையினை ஆதல் - நாடகக் கதையினையாவது, கழறு 

வித்து ஆதல் - மேற் பொதுவியலின்கண் கூறப்பட்ட விதை 

யினையாவது, ஆதியில் தொடங்கும் அருமை வினை ஆதல் - 

நாடகத்தின் முதலிற் ஜெடங்கும் அரிய தொழிலினையா 
வது, ஈலம் மிக்கு இலங்கு தலைமக்கள் தமது வரவினை ஆதல்- 

நற்பண்புகள் மிகுந்து விளங்கும் சாடகத் தலைவன் தலைவிய 

ரது வருகையினையாவது, வரும் முன்- அவை நிகழு முன்பு, 

எ வகை குறிப்பினால் ஏனும்-எவ்விதக் குறிப்புக்களினாலே 
னும், கூறுதல்-வெளியிட்ணெர்த்தல், குறிப்பு - குறிப்பாகும். 

குறிப்பு:--(விந்து' எனவும் பாடம்; விந்து - (பிந்து' என் 
னும் வடசொல்லின் நிரிபு; (விர்து' எனினும் (விதை' யெனி 

னும் ஒக்கும். கலம் மிக்கு இலங்கும் தலைமக்கள்' என்ப 

தூஉம் பாடம்; கலம் - பாத்திரம் ; நாடக பாத்திரங்களுண் 
மிக்கு விளங்கும் தலைமக்கள் என்பது பொருளாம். இனிக் 

(கலம் மிக்கு இலங்கும்' என்பதற்கு அணிகலன்களால் 

எழின்மிக்கு இலங்கும் என்பதும் ஆம். எனும் - எனினும் 

என்பதன் மரூ௨. 4எவ்வகைக் குறிப்பினாலேனும்' என்றத 

னால், குறிப்பு மொழிகளேயன்றி அவிகயக் குறிப்பானும் 
இஃதமையும் என்பது பெறப்படும். கலாவதி நாடகப் பிரஸ் 

தாவனை யிறுதியில்,
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Carin 

விந்தை சேர்மகோ மோகினி வலையினில் வீழ்ந்து 
புக்தி மாழ்யெ சயதுங்க சோழனைப் போன்றே,” 

என்றது கதையினைக் குறிப்பித்தவாருதல் காண்க, தசரதன் 
தவறு என்னும் காடகத்தின் பாயிரத்தில், 

உலகெலா நின்படைப் புயிரெலா நின்படைப் 
புவைசெயுச் தொழில்களெல்லா 

மூற்வினைப் பயனென வுருத்துவர் துறுமென்ற 
அண்மையுசை யென்றுணர்ச்தேம் 

அலகிலாக் கலைதேர்ந்து பலதுறைக எிற்பயின் 
றறிவுகிறை யோர்ப் பினுடனே 

யருங்கடைப் பிடிமேவு மாசருஞ் சிலவேளை 
யையபிழை போவர்” 

என்றது கழு வித்' தனைக் குறிப்பித்ததாகும். முத்திரா ராட். 
சச நாடகப் பிரஸ் தாவனையில், பிறைத்திங்களைத் துஷ்டக்காக 
மாய கேது முற்றிலும் சரகணஞ் செய்ய முயற்ப்பதாகய 
சந்திரக் செொகணத்தை வருணிப்பது போலச் சமீபகாலத்தில் 
மன்னனாக வெளிப்போர்த சந்தரகுப்தனை மலயகேது பற்ற. 
மூயற்சிக்கும் அருவினையினைக் குறிக்குமாறு கூறிய, 

(சூழ்மதிப் பிறையதாய்ச் சடருஞ் சந்திரற் 
ம்மைய கொடியகோட் கேதுவோ தீஇத் 
தாழ்மைய வலிகொடு தாக்குவோ னெவன்” 

என்ற அடிகள் ஆதியிற்ளொடங்கும் அருவினையினைக் குறிப் 
பனவாகும், மத்தவிலாசப் பிரகசனப் பிரஸ் தாவனை யிறுஇ 

யில், 

“salons யேபொரு ளெனக்கருது காட்சியினிலிக் 
கவிஞ சேறனையன் காதையினி லீடுபடுவேன் 
யுவதி யோடுகையி லோடுபொரு எளாகவருமிவ் 
யோடு கள்ளுணலி னுள்ளழிவு கொள்ளுமதுபோல்,” 

என்றது நலமிக்கெங்கும் தலைமக்கடமது வரவினைக் கூறிய 
தாகும். (௧௧)
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185. தோற்றுவாய் செய்தலாச் சொல்லலு முண்டு. 

தோற்றுவாய் செய்து அலா சொல்லலும் உண்டு - நாட 
கக் குறிப்பு முன்னர்த் தோன்ருாமல் சாடகத்தைச் சொல் 
லலும் உண்டு, 

குறிப்பு:--சாடகக் குறிப்பு முன்னர்க் கூறப்படாமல் 
கதை யாரம்பிக்கப்பபுவது வடமொழி மகா நாடகத்திற் 
காண்க. (௧௨) 

186. வாழ்த்து ஈடாத்துகர் முன்னுரை குறிப்பெனப் 
பாத்துளை விகற்பம் பயிலா சிலவுள. 
வாழ்த்து, ஈடாத்துகர்--, முன்னுரை. , 

என பாத்து உரை விகற்பம் பயிலா சில உள - என்று 
பகுத்து உரைக்கப்பட்ட வேறுபாடுகள் பொருந்தாத நாடகக் 
களும் கலை வுண்டு, 

குறிப்பு:--- வல்லீபரிணயம்' முதலிய தமிழ் சாடகங் 
களும் 4 வேனிஸ்வணிகன் ' முதலிய ஆங்கலை நாடகங்களும் 
இவற்றிற்குதாரணமாம். (௧௩) 

(௫) அங்கம் 

187. நாடகப் பேருறுப் பங்க மதுதான் 

பலகள முடைத்தாய்ப் பண்புு முடிவுகொண் 
டிலகுறு வதுவா மிசைக்குங் காலே. 

காடகம் பெருமை உறுப்பு அங்கம் - நாடகத்தின் 

பெரும்பகுதி அங்கம் என்னப்படும்; அதுதான் - அவ்வவ் 
கம், இசைக்கும்கால் இலக்கணம் சொல்லமிடத்து, பல 
களம் உடைத்து ஆய் - பலகளங்களைத் தன்னகத்துடைய 
தாகி, பண்பு உறு முடிவு கொண்டு இலகுற௮ுவது ஆம் - செவ் 
விதாகப் புலப்படும் மூடிவினைப் பெற்று விளங்குவதாகும். 

குறிப்பு: காவியங்களில் பெரும்பகுஇகளைக் காண்ட 
மென்று வழங்குவதுபோல நாடகங்களில் பெரும்பகுஇகளை 

அங்கமென்பர். அங்கம் : உறுப்பு. ஒவ்வோரங்கமும் தனித்
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தனி யொருபகுதியின் முடிவுடன் நிற்கும் என்ப.இிதனாற் 

பெறப்பட்டது. ஏகாரம்: ஈற்றசை, ஆங்கலெத்தில் அங்கத் 
இனை கந என்ப. (௧௪) 

கதைநிறைகளம் 

188. அங்கக் தொடங்குமு னாரியப் புலவோர் 
இிற்ல விடத்துக் கதைகிறை களமென 
விழிபாத் இரங்க ளெய்தும் பொருளை 
மொழிபாக் குறுத்தலு முன்னர்க் கொள்ப. 

ஆரியம் புலவர் - வடமொழி காடகப் புலவர்கள், அவ் 
கம் தொடங்கும் முன் - காடகப் பேரு௮ப்பாகிய அங்கத் 

இனை யாரம்பிப்பதற்கு முன், சில சில இடத்து - சிலவிடங்க 
ளில், இழி பாத்திரங்கள் - நீச பாத்திரங்கள், எய்தும் 
பொருளை - காடகத்தை விளக்குதற்கு இன்றியமையாது 
பொருந்தும் விடயத்தினை, மொழிபாக்கு - எடுத்துக்கூறு 
மாறு, கதை நிறை களம் என - கதைநிறை களம் என்னும் 
பெயரினையுடையதாக; உறுத்தலும் - அமைத்தலையும், முன் 
னர் கொள்ப - முதலில் மேற்கொள்வர். 

குறிப்பு:--அ.ங்கர் தொடங்குமுன் கதா சந்தர்ப்பம் 
விளங்குதற்கு இன்றியமையாத விடயங்களை நீசபாத்திரங்கள் 
வாயிலாக வெளியிட்டுக் கூறும் பகுஇக்குக் கதைநிறைகள 
மெனப் பெயராம். இதனை வடமொழி காடக விலக்கண 
வா௫ரியர்கள் விஷ்கம்பம், பிரவேசம் என்பர். (௧௫) 

189. ஒன்று முதலாப் பத்துக் காறு 
மங்க மடைந்தஇடு மரிய நாடகம். 

ஒன்று மதல் ஆ பத்து காறும் அங்கம் அடைக்தடும் 
அரிய காடகம் - கூறற்கரிய இலக்கணம் அமைந்த நாடகம் 
ஓரங்க முதல் பத்தங்கம் அளவும் பெறும். 

குறிட்பு: --அங்கம், பாணம் முதலிய காடகச் சாஇகள் 

ஓரங்க நாடகங்களாம். மாலதீமாதவம் முதலிய பத்தங்கங் 
களையுடையன. பத்தங்கத்தினியன்ற காடகத்தினை மாநாடக 
மென்பர்.
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பத்தங் கத்திற் பண்புற வியல்வது 
மாரா டகமா வகுத்தனர்'' (சூத். 161) 

என ஆரியர் முன்னர்க் கூறிப் போந்தது காண்க. (அரிய 

நாடகம்' என விசேடித்தமையால் பத்தங்கங்கட்கு மேலும் 
சில மா காடகம் பெறும் என்பது போதரும். ஹநுமாந் நாடக 
மாய மகாகாடகம் பதினான்கு௮ங்கங்கள் பெற்ற ௮.(௧௬) 

190. இதனை, 
நாடகச் சாதியி னவையறு மிலக்கணங் 
கூறுழி விரித்துக் கூறினங் காண்க; 

இதனை - நாடகங்கள் ஒன்று முதற் பத்தங்கமளவும் 

பெறுமியல்பினை, நாடகம் சாதியின் ஈவை அறும் இலக் 

கணம் கூறுழி- நாடகத்தின் சாதி உபசாதி வகைகளின் 
குற்றமற்ற இலக்கணம் கூறுமிடத்து, விரித்து கூறினம் 
காண்க - எடுத்துப் பரக்கக் கூறியுள்ளாம் ஆண்டு நோக்குக. 

குறிப்பு: -சாடகச்சாதியி னிலக்கணம். இக்நாற் இறப் 
பியல்பிற் கூறியுள்ளது. (௧௪) 

(௬) களம் 

191. பகருமோ ரிடத்தினே நிகழ்க்திடு காட்டுயைக் 
களமென மொழிப மிளிர்மேற் றிசையோர். 

பகரும் ஒரு இடத்தினே - கதை நிகழிடமாகச் சொல் 
லப்பட்ட ஓரிடத்தின்கண்ணே, நிகழ்ச் இடு காட்ியை-காணக் 
இடக்குமாறு நிகழும் காட்சியினை, மிளிர் மேற்கு இசை 
யோர் விளங்குதலுற்ற மேற்றிசைப் புலவர்கள், களம் என 
மொழிப - களமென்று கூறுவர். 

குறிப்பு:--இதனானே களத்தினைக் காட்டு யென்றும் 
வழங்குதல் பெறப்படும். ஆங்லெத்தில் இதனை Scene 
எனக் கூறுவர். மேற்றிசையோர் அங்கத்தின் உட்பகுப்பாயெ 
இக்களத்தினைச் செவ்விதில் வகுத்துக் காட்டுச் இறமுடைய 
ராதலின் (மிளிர் மேற்றிசையோர்' என விசேடிக்கப்பட்ட 

னர். (௧௮)
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192. களவி தியினெலாங் கவின் ற திரைவிழும். 

களம் இறுதியின் எலாம் - களம் முடிவுபெறும் இடங் 
களெங்கும், கவின்ற இரை விழும் - நாடக அரங்கில் ௮ழகு 
டன் விளங்கும் கரந்துவாலெழினியாகிய திரைவிழும். 

குறிப்பு:-விமும்' என்றமையால் மேலே கட்டுண்டிருக்து 
கீழே விழுர்திரை யென்பது பெறப்படும். இதனைக் கரந்து 
வரலெழினி யென்பது 

(மமூலசைத் இழிந்து நாலுறுஈ் இரசையாளவ் 
கரந்து வாலெழினி' (சூத். 207) 

என்பதனான் விளங்கும். ( இிரைவிமுதல்' ஒளபசாரிகத்தான் 
(இரையான் மறைத்தலைக் குறித்தலின், ஏனைய உருவுதிரை 
யாகிய *ஒரு மூகவெழினி' (பொருமுகவெழினி' மறைத்தலை 
யும் கொள்க. (௧௯) 

193. ஒரேதொடைப் பட்ட காட்சக டாமே 
யடுத்தடுக் அுரைக்கப் படாவென் றறைகுப. 

ரே தொடைப்பட்ட காட்சிகள் தாமே - ரிடத்தின் 
கண்ணேயே கிகழ்வனவாகத் தொடுக்கப்பட்ட காட்சிகள், 
அடுத்து அடுத்து உரைக்கப்படா என்று அறைகுப - ஓன்றை 

யொன்றடுத்து வருவனவாகக் கூறப்படுவனவாகா என்று 
தாடகப் புலவர் கூறுவர். 

குறிப்பு:--ஒரே யிடத்தில் நிகழ்ச்சிபெறுந் தொடர் 
புடைய வெனினும் வெவ்வேறமயங்களில் நிகழ்வன வாத 
லின் வெவ்வேறு களங்களாக அமையவேண்டியவற்றை நாட 

கக்கதை நன்கு புலனாமாறு தொழிற்பொருத்தஞ்செறிய உரிய 

இடங்களில் அமைக்காமல் அடுத்து. அடுத்து வைப்பின் 
சதைத் தொடர்ச்சி யழிந்து சிதையுமாதலின் அங்கனம் 
உரைக்கப்படா என்றனர். மேலும் அங்கனம் அடுத்துக் 
கூறின் களவிறுதியி லெழினி வீழ்ச்யொற் பயனின்ருதலுங் 
காண்க. (௨௦)
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(௭) கூற்று 
194, கூற்றெனப் படுவது கூறுங் காலைத் 

தற்கூற் அுப்புறக் கூற்று முன்னிலைக் 
கூற்று விட்புலக் கூற்றென நான்காம். 

கூறும் காலை - எடுத்துக் கூறுமிடத்து, கூற்று எனப்படு 

வது - கூறப்படும் பேச்சு என்று சொல்லப்படுவது, தற் 

கூற்று-, புறக்கூற்று-, முன்னிலைக் கூற்று, விட்புலக் 
கூற்று, என நான்கு ஆம் - என கான்கு வகைப்படுவதர் 

கும். 

குறிப்பு:--கூறப்படுவது கூற்று, இச்கான்கு வகைகளின் 

இலக்கணங்களை ஆசிரியர் நிரலே மேற்கூறுவர். (௨௧) 

தற்கூற்று 

195. தானே தனக்குரை செய்யும் தனிமொழி 
தற்கூற் ருமெனச் சாற்றினர் புலவர். 

தானே தனக்கு உரை செய்யும் தனிமை மொழி — 

நாடக பாத்திரருள் ஒருவன் அரங்கன்௧ண் தானே தனக் 
குள்ளாகப் பேசிக்கொள்ளும் தனிமொழி, தன் கூற்று ஆம் 

என சாற்தினர் புலவர்-தற்கூற்றெனப் பெயர்பெறுமென்று 

புலவர் கூறினர். 

குறிப்பு: தற்கூற்று - கேட்பாரின்றித் தனக்குள்ளே 

பேசிக்கொள்ளும் பேச்சாம்; ஆதலின் தனிமொழி என்றும் 

பெயர்பெறும். இதனை வடநூலார் ஸ்வகதம் என்றும் ஆத்ம 

கதம் என்றுங் கூறுப, ஆங்கிலத்தில் Soliloquy என்பது 
இஃதாம். (௨௨) 

புறக்கூற்று 

196. புறக்கூற் றென்றது புகலப் புகினொரு: 
களத்துறு பலருட் சிலா்தமக் குள்ளே 
பிறாரறி யாவணம் பேசுத லென்ப.
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புறம் கூற்று என்றது புகல புகின் - பூறக்கூற்று இன்ன 
தென்பதை கூறப்புகுமிடத்த, ஒன்று களத்து உறு பலருள். 
ராடக வுறுப்பாயெ களம் ஒன்றன்கட் பொருந்திய காடக 
பாத்திரங்கள் பலருள்ளும், சிலர் தமக்கு உள்ளே - இலர் 
தமக்குள்ளாகவே, பிறர் அறியா வணம் - ஏனையோர் கேளா 
விதமாக, பேசுதல் என்ப - பேசிக்கொள்வது என்னு கூறுவர். 

குறிப்பு:-இப்புறக்கூற்றுக் குறைந்தது இருவர்க்குள்ளே 
னும் இருத்தல் வேண்டும். இதனை வடூலார் அபவாரிதம் 
என்ப, இஃது ஆங்கிலத்தில் 458106 806601, எனப்படும். 
கீம்க்கூறிய தற்கூற்றும் புறக்கூற்றும் முறையே ஒருவன் 
தனக்குள்ளும் ஒரு சிலர் தமக்குள்ளும் பே௫ிக்கொள்வதாயி 
னும் சாடகங்காணுரர்க்குச் செவிப்புஸனாதல் வேண்டுவ 
தொருதலை. (௨௩) 

ழன்னிலைக்கூற்று 

197. களத்துறு பலரு மறியுமா கழறன் 
முன்னிலைக் கூற்றென முன்னப் படுமே, 

களத்து உறு பலரும் அறியும் ஆ கழறல்-கள த்தின்கட் 
பொருக்திய சாடகபாத்திரங்கள் அனைவரும் கேட்கும் வித 
மாகப் பேசுதல், முன்னிலை கூற்று என முன்னப்படும் - 
மூன்னிலைக்கூற்றென்.நு கருதப்படும். 

- குறிப்பு:--1இ.று! 6 வெனக்குறைர்அ கின்றது. Cre 
பாத்திரங்களுள் ஒருவன் மற்ஜொருவனை முன்னிலைப்படுத் இப் 
பேசுவதாயினும் அக்கூற்றுக் களத்தில் உற்முர் பலருக்குஞ் 
செவிப் புலஸனாதல் வேண்டுமென்பதை வலியுறுத்த ஆஇிரியர் 
கூற்றாம்' என்னாது கூற்றென முன்னப்படு' மென்றனர். 
இதனைப் பிரகாசம் என்ப வட லார். ஆங்கிலத்தில் 0றளு 
Speech aaru. (௨௪) 

விட்புலக்கூற்று 
198. கட்புல னின்றஈ ரீரிவிண் ணின்றே 

யொ:பமொ மிரைப்பது விட்புலக் கூற்றே. 
i
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கண் புலன் இன்று - கண்ணுக்குப் புலனாகாமல், அசரீரி 
விண் நின்று - மெய்யும் உருவு மில்லாததோர் தெய்வம் 
ஆகாயத்தின்கணிருச்து, ஒட்பமொடு உரைப்பது விண் புலம் 
கூற்று - யாவர்க்குக் தெளிவாய்த் தெரியக் கூறுவது விட் 

புலக்கூற்றாகும். 

குறிப்பு: -*இன்றி' என்னும் வினையெச்சம் இன்று” 
cos Siig நின்றது. இவ்வசரீரியை யாகாயவாணி என் 
Dib வழங்குவர். வட.நாலார் விட்புலக்கூற்றினை ஆகாச 
பாஷிதம் சான்று கூறுப. (௨௫) 

சோல்வகை 

199. வியப்பு மொழிகிலை ஈகைமொழி நிலையென 

ஈயப்படு சொல்வகை நாட்டுது மிரண்டே. 

நயம் படு சொல் வகை - பொருளழகு செறிந்த சொல் 
வகை, வியப்பு மொழி கிலை--, ஈகை மொழி நிலை---, என - 

என்று, இரண்டே நாட்தும் - இரண்டு வகையாகவே தாபிப் 
போம். 

நிப்பு:--சொல்வகை : சொல்லின் கூறுபாடு, ஆரியர் 

தோல்காப்பியனார் மெய்ப்பாட்டியலிற் குறித்த (பண்ணைத் 
தோன் திய எண்ணான்கு பொருளாகிய, முடியுடை வேந்த 

ருங் குறுநில மன்னரு முதலாயினோர் நாடக மகளிர் ஆட 
ஓம் பாடலுகங் கண்டுங் கேட்டுங் காமதுகரும் இன்ப விளை 
யாட்டினுட் டோன்றிய முப்பத்திரண்டு பொருட்கும் இன்றி 
யமையாத விளையாட்டுப் பொருட்டாகிய ககைச் சுவை 
மொழிநிலை யொன்ஞாகவும், எல்லாச் சுவைகட்கும் அடிப் 

படையாய் உயிர்போன்ற வியப்புச்சுவை மொழிநிலை யொன் 

முூகவும் சொல்வகை யிரண்டாயடங்குதலின், ஆசிரியர் இவ் 
விரு வகையினையே (நயப்படு சொல்வகை'யாகக் கொண்ட 
னர். சுவையின் இலக்கணக் கூறப்புகுந்த ஆ௫ிரியர், 

மற் 

இதற்குயிர் போல்வது வியப்பென மொழிப 

மூர்தை நூலின் மொழியுணர்ர் தோரே,” [ சூத். 88]
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என்றுரைத்ததனை யிண்டு நோக்குக. இப் பெருமைபற்றியே 
வியப்பு மொழி நிலையினை முன்வைத் தோதியதூஉ மென்க. 
சிலப்பதிகார வுரையாகரியராயெ அடியார்க்கு நல்லார், 
*சொல்வகை சான்கு வகைப்படும்:..-சுண்ணம், சுரிதகம், 
வண்ணம், வரிதகம் என. சுண்ணம் : நான்கடியான் வரு 
வது; சுரிதகம் : எட்டடியான் வருவது ; வண்ணம் : கானான் 
கடியான் வருவது ; வரிதகம் : முப்பத்இரண்டடியாய் வரு 
வ. என்னை? 

சுண்ண நான்கடி. சுரிதக மெட்டடி 

வண்ண நானான்கு வரிதக மெண்ணான் கென் 

றெண்ணிய வடி.த்தொகை யெய்தவும் பெறுமே,” 

என்ஞுராகலின்,” என்று கூறியுள்ளார். எனினும், இக் 
கூறிய சொல்வகையினும் Gears Bp குறித்த வகையே 
சிறப்புடைத்தாமாசுலின், ஆரியர் பிறிதொடு படாஅன் 
றன்மதங் கோட லென்னு மிலக்கண த்தினாற் புதியன புகுத 
லாக இங்கன மமைத்தன ராதலின், ‘ore Os மிரண்டே' 
எனத் தேற்றேகாரத்தொடு வலியுற ஆணை தந்தோதினா 
சென்பதறிக. (௨௬) 

(3) கூத்து 
200. குதித்தா டுறுவது கூத்தெனப் படுமதிற் 

பரத காட்டியங் கூரவை நகைவரி . 
முூதலிடை. கடையென விதமே மாகும். 

குதித்து ஆடுறுவது கூத்து எனப்படும் = ஓருவன் 
தாளச் சதிக்கேற்பக் குறித்து ஆடும் ஆட்டம் கூத்து என்று 
சொல்லப்படும்; அதில் - அதன்கண், பாக காட்டியம்-, 
குரவை---, ஈகை--, வரி, முதல் - முதற்கூதது, இடை - 
இடைக்கூத்து, உடை - கடைக்கூத்து, என- என்று சொல் 
லப்பட்ட, எழ் விதம் ஆகும் - எழு விதங்கள் உண்டு, 

குறிப்பு:--குதித்தாடுசலிற் கூத்தெனப்படும் என்று 
பயர்க்காணம் கூறியவாஞும். பரத நாட்டியம் மூதலியவற்
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நின் இலக்கணத் ததைப் பின்னர்வருஞ் சூத் 5 திரங்களான் நிரலே 
கூறுப. கூத்து இருவகைத்தென்றும், அவை வசைக்கூத்து, 

புகழ்க்கூத்து; வேத்தியல் பொதுவியல்; வரிக்கூத்து, வரிச் 
சாத்திக் கூத்து; சாந்திக் கூத்து, விகோதக் கூத்து? ஆரியக் 
கூத்து, தமிழ்க் கூத்து; இயல்புக் கூத்து, தேசக் கூத்து என்று 

பலவகையாகப் பிரித்துக் கூறுவாருமுளர் என்றும், அவை 
யிற்றினை விரிந்த நூல்களிற் காண்க என்றும் சிலப்பதிகார 
அடியார்க்கு ஈல்லாருரையிற் a Sug caro Corse puro gi. 
கதை தழுவிவரும் காடகத்திற்கேற்றனவாயெ கூத்துக் 
களையே யீண்டு ஆரியர் மேற்கொண்டனர். (௨௪) 

பரதநாட்டியம் 

201. பாவனை சான்ற பல்வகை யாடலு 
மிராகஞ் சான்ற வினிய பாடலுங் 
காண்போர் நெஞ்சங் கவர்ந்திடு வனப்புமா 
மூன்றனு ளொன்னுங் குறைவின் றிலங்குங் 
கரவுறு காமக் கணிகைய ராட்டமே 
பரதகாட் டியமெனப் பகர்க்தனர் புலவர். 

பாவனை சான்ற பல வகை ஆடலும் - உள்ளக்குறிப்பு 
வெளியிட்டுத் தோன்றுமாறு அபிஈயம் அமைந்த பலவகை 
யான ஆடல்களும், இசாகம் சான்ற இனிய பாடலும் - 
இராகம் ஈன்கமைந்த கேட்போர்க்கு இன்பத்தைத் தரும் 
பாடல்களும், காண்போர் நெஞ்சம் கவர்ந்திடும் வனப்பும் 

ஆம் - பார்ப்போர் மனத்தினைக் கவரும் அழகும் ஆய, 
மூன்றனுள் ஒன்றும் குறைவு இன்று இலக்கும் - முப்பகுதி 
யுள்ளும் ஒரு சிறிதுங் குறைபாடின்றி விளங்கும், கரவு 
உறு காமம் கணிகையர் ஆட்டமே - வஞ்சகம் 'பொருக்திய 
பரத்தை மாதரின் ஈடனமே, பாத சாட்டியம்--, என - 
என்று, புலவர் பகர்க்தனர் - நாடகவறிஞர் கூறினர். 

குறிப்பு: --மனத்தின்கட் டோன்றுஞ் சுவையும், சுவை 
யதன்கட் டோன்றுவதாய குறிப்பும், அக்குறிப்பின்கண் 
நிகழ்கின்ற நிகழ்ச்சியாகிய சத்துவமும், அச்சத்துவத்தை
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வெளிப்படுத்தும் அவிசயமும் ஆசய இவை யாவும் அமைந்த 
ஆடல் என்பார், பாவனை சான்ற ஆடல்' என்றனர். இராகம்- 
இசை. ஆடல் பாடல் வனப்பு ஆகிய மூன்றும் இன்றியமைய£ 
தன என்பதை வலியுறுத்த இம்(ஞமூன்றனு ளொன்றுள் குறை 

வின் நிலங்கும்' எனக் கூறினர். சிலப்பதிகாரம் அரங்கேற்று 
காதை *இலைப்பூங் கோதை யியல்பினின் வழாஅது' என்ற 
அடிக்கு *இம்மாதவியுடைய கூத்துக்கும் பாட்டுக்கும் அழ 
குக்கும் தக்கபடி” என்று அரும்பதவுரைகாரரும், (இம்மாத 
வியுடைய கூத்துக்கும் பாட்டுக்கும் அழகுக்குமேற்ற முறை 
மையினால் ஒன்றும் வமுவாமல்' என்று அடியார்க்கு நல் 
லாரும் கூறிய உரை மேற்கூறியதனை வலியுறுத்தும். (கரவு 

“காமக்கணிகையர்' - இயைபின்மை நீக்யெ விசேடணம். 
காமக்கணிகையர் - காமத்தை WL rs Re கணிகையர்; 
காமம் - விருப்பம். பரத சாட்டியம் - பாத முனிவர் கூறிய 
காட்டிய சாத்திர இலக்கண மமைந்த கூத்து. (பரதம்' எனப் 
பயரிய பண்டைய தமிழ் சாடக விலக்கண gn Deon oor Dani 

தாகச் சிலப்பதிகார அடியார்க்கு ஈல்லாருளை கூறும், (௨௮) ' 

துரவைக்கூத்து 

202. எழுவரே யெண்மரே யொன்ப தின்மரே 
யென்றெணு மெழிலுடை மாதரா ரிணைந்து 
காமமும் வென்றியுங் கட்டுரை பாட 
லேமம் வி௯க்குமா றினிமையிற் பாடிக் 
கைகோர் தாடுதல் கருதுங் குரவையே. 
எழுவரே எண்மரே ஒன்பதின்மசே என்று எணும் 

எழில் உடை மாதரார் - எழுவர் எண்மர் ஒன்பஇன்மர் 
என்ற எண்ணிக்கைகொண்ட அழகுடைய மாதர்கள், 
இணைந்து-ஒருவர் பக்கலிலொருவராகச்சேர்ர் த, காமழும் 
வென்றியும் கட்ட்ரை பாடல் - இன்பமும் வெற்றியும் 
பொதிர்த பொருளாகப் பாடும் பாடல்களை, எமம் விளைக்கும் 
ஆது - கேட்போர்க்கு இன்பம் பயக்கும் விதமாக, இனிமை 
யில் பாடி - இனிய ஸக்தேத்தோடு பாடி, கை கோத்து ஆடு 
தல் - ஒருவர் கையினை யொருவர் கோத்துப் பற்றி நின்று
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சுற்றி யாதெல், கருதும் குரவையே - நயமுடைய தாகப்புலவ 
சாற் கருதப்பட்ட குரவைக்கூத்தாம். 

குறிப்பு: or Cpa EGS Gopi guts ஒன்பதின்மர்க்கு 
அதிகப்படினும் கூத்து ஈலம் பயவாதா தலின் இங்கனம் 
எண்ணிக்கைகூறினர். இக்குரவைக் கூத்து விகோதக் கூத்து 
அறுவகைகளுளொன்றென்ப, என் 

பரவிய சார்தி யன்றியும் பாதம் 
விரவிய விகோதம் விரிக்குங் காலைக் 
குரவை கலிஈடங் குடக்கூத் தொன்றிய 
காரண நோக்குத் தோற்பா வைக்கூத் 
தென்றிவை யாறு நகைத்திறச் சுவையும் 
வென்றியும் விரோதக் கூத்தென விசைப்ப”' 

என்ற சூத்திரத்தானுணர்க. 

(குரவை யென்பது கூறுங்காலைச், 

செய்தோர் செய்த காமமும் விறலும், 
எய்தவுசைக்கு மியல்பிற்றென்ப”; 

(குரவை யென்ப தெழுவர் மங்கையர் 

செர்நிலை மண்டலக் கடகக் கைகோத் 
தர்நிலைக் சொட்பநின் மூட லாகும் ”; 

குரவைக் கூத்தே கைகோத்தாடல் 

என்ற பழைய சூத்திரங்களும், காமமும் வென்றியும் பொரு 
ளாகக் கூரவைச்செய்யுள் பாட்டாக எழுவரேனும் எண்ம 

சேனும் ஒன்பதின்மரேனுங் கைபிணைர்தாடுவது' என்ற சிலப் 
பதிகாரம் அடியார்க்கு ஈல்லார் உரைப்பகுதியும் ஈண்டு நோக் 
கற்பாலன. (௨௯) 

நகைக்கூத்து 

208. எவரை யேனு மிசைபட வாயினும் 
வசைபட வாயினும் வகுப்பான் வேண்டி. 
விதாடக னர௪ வவைக்கண் மிகுக்த 
நகைத்திறம் விஃத்தா டுதனகைக் கூத்து,
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எவரை ஏனும் - யரவராயினு மொருவரசை, இசை பட 
ஆயினும் - புகழ்ச்சி பொருந்தவேனும்,, வசை பட ஆயினும் - 

| இகழ்ச்சி பொருந்தவேனும், வகுப்பான் வேண்டி - - வகுத்துக் 
கூறுதற்கு விரும்பி, விதாடகன் - விதூஷகன், ௮7௪ அவைக் 

கண்- இராஜ சபையினிடத்து, மிகுந்த நகை திறம் விளைத்து 
ஆதெல் - மிக்க ஈ்கைச்சுவை தோன்ற ஆடுதல், நகைக்கூத்து - 
நகைக் கூத்தெனப் பெயர்பெறும், 

குறிப்பு:--இதனை விதாடகக்கூத்தென்றுவ் கூறுப. 
இசைபட அடும் நகைக்கூத்தினை வென்றிக்கூத் தென்பாரு 
முளர். 

(வென்றி வசையே விநோத மாகும்'; 

“அவற்றுள், 
மாற்றா னொகக்கமும் மன்ன அயர்ச்சியும் 

மற்படக் கூறும் வென்றிக் கூத்தே 
(பல்வகை யுருவமும் பழித்துக் காட்ட 
வல்லவ னாதல் வசையெனப் படூமே)' 

என்ற சூத்தரங்களினால் (இசைபடவாயினும் வசைபடவா 
யினும்' ஆடு ஈகைகூத்தி னியல்பு விளங்கும். சூளாமணிக் 
காப்பியம் சுயம்வாச் சருக்கத்இற் கூறப்பட்ட திவிட்டராஜன் 
மூன்பு விதாடகன் ஆடிய கூத்து இந் நகைக்கூத்தின் 
பாலதாம். 

₹காதுபெய் குழையுஞ் ( செம்பொற் சுருளையும் கலந்துமின்னப் 
போ தலர் குஞ்சி யாக்கோர் பூர்துணர் வடத்தின் வீக்கி 
யோ திய மருங்கு ற்ன்மே லொருகைவைத் தொருகை தன்னான் 

மீதியல் வடகம் பற்றி வெண்ணாகை ஈக்குரநின்றான்.”' 

மடிய புகழி னாற்கு முகிழ்சகை பயந்து காட்டுங் 
கோடிய நிலையின் முன்னாற் குஞ்சித்த வடிவ னாடப் 

பாடிய சாதிப் பாடல் பாணியோ டிலயங் கொள்ள 
வாடிய லெடுத்துக் கொண்டாகங் கந்தண னாடுஇன்னான்.'” 

பாடு பாணி யிலயம்பல தோற்றி 
யாடி யாடி யசதித்தொழில் செய்ய
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காடி. காடி. ஈனிஈன்றென ஈக்கா 
னீடு நீடு முடியா னெடியானே..” 

என்ற செய்யுட்களான் ஈகைக்கூத்தாடிய விதூடகன இயல்பு 
நன்கு புலனாம். (௩0) 

204, தாள வியல்பொடு தழுவி நின்னறுங் 
குயிலுவர் முதலோர் தம்மொடு கூடியு 
மியலுமிக் கூத்தென் நியம்பினர் புலவர். 

தாளம் இயல்பொடு தழுவி நின்றும் - உரிய தாளக் 

களின் இயல்பொடு பொருந்தி நின்றும், குயிலுவர் மூத 
லோர் தம்மொடு கூடியும் - இடக்கை தண்ணுமையா திய 
கருவிகளை வாசிப்போர் முதலியவரோடு சேர்ந்தும், இ கூத்து 
இயலும் - இக்சகைக் கூத்து நடைபெறும், என்று புலவர் 
இயம்பினர் - என்று சாடக விலக்கண வறிஞர் கூறினர். 

குறிப்பு:--தாள வியல்பின் வகைகளை யிக்நூல் 71-ஞ் 
சூத்திர வுரையிற் கூறினோம்; ஆண்டுக் காண்க, சூயிலுவர் - 
தோற் கருவி, தொளைக் கருவி, ஈரப்புக் கருவி, கஞ்சக்கருவி 
யென்னும் வாத்தியங்களை வா௫ிப்பவர். “மேதிலோர்' என்ற 
மையான் (வாரம் பாடுந் தோரிய மடந்தை யரும் ஓரோ 
விடங்களிற் பொருந்தி நிற்றலுமாம் என்பது பெறப்படும், 
வென்றிக் கூத்தும் வசைக் கூத்தும் தாள இயல்புடையன , 

எனவிவை தாளத்தி னியல்பின வாகும்'' 

என்னும் சிலப்பதிகார அடியார்க்கு நல்லாருளை மேத்கோட் 
சூக்திரத்தானும் இஃதுணரப்பம். நின்று கூடியும் இயலும் 
என்ந உம்மையான் இக்கூத்துச் சல வமயங்களில் இவையின் 

Muyo sor பெறுதலுக் கூடம் என்பதும் பெறப்படும்.(௩௧) 

வரிக்கூத்து 

205. வரியெனப் படுவது தெரிவுறக் சப்பி 
னவரவர் தாரகா மன்பின்மேம் கொண்ட 
கோலக் கேற்ற குறிப்பும் தொழிலுக் 
தோன்ற நடிக்கும் வினேதக் கூத்தாம்.
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வரி எனப்படுவது - வரிக் கூத்து என்று சொல்லப்படு 

வது இன்னதென்று, தெரிவு உற அப்பின் - நன்கு விளங் 

கக் கூறுமிடத்து, அவர் அவர் தாம் தாம் அன்பின் மேல் 

கொண்ட - நாடக நடிக்கும் அவ்வவர் தாந்தாம் விரும்பி 

ஈடித்தற்கு மேற்கொண்டுள்ள, கோலக்கு ஏற்ற - கோலத்திற் 

குப் பொருந்தும், குறிப்பும் தொழிலும் - மனோபாவமும் 

செய்வினையும், தோன்ற - காணுரர்க்குப் புலனாக, நடிக்கும் 

விரோதம் கூத்து ஆம் - ஆடும் விகோதக் கூத்தாகும். 

குறிப்பு:--இதனானே வரிக்கூத்துக்களும் விநோதக் கூத் 

இன்பாற்படு மென்பதாயிற்று. கோலக்கு - சான்கனுருபு அத் 
துச் சாரியை பெருது வந்தது. 

 வரியெனப் படுவது வகுக்கும் காலைப் 
பிறந்த நிலனுஞ் ஜெர்த தொழிலும் 
அறியக் கூறி யாற்றுழி வழங்கல் ”” 

என்னுஞ் சிலப்பதிகார அடியார்க்கு ஈல்லாருரை மேற்கோட் 
சூத்திரமும் அவரவர் பிறந்த நிலத்தன்மையும் பிறப்பிற் . 

கேற்ற தொழிற்றன்மையுச் தோன்ற ஈநடி.த்தல்' என்ற உரைப் 

பகுதியும் ஈண்டு கோக்கற்பாலன. ். (௩2) 

வரிலகை 

906. கண்கூடு வரியே காண்வரி யுள்வரி 

பூறவரி இளர்வரி தேர்ச்சி வரியொடு 
காட் வரியே யெடுத்துக் கோள்வரி 
யெனவெண் வகைப்படு மியம்பிய வரிமே. 

கண்கூடுவரி--, காண்வரி--, உள்வரி--, புறவரி---, களர் 

வரி--, தேர்ச்சி, காட்சவரி--, எடுத்துக்கோள் வரி---, 
என இயம்பிய வரி எட்டு வகைப்படும் - என்று, மேல் எடுத் 
துக் கூறிய வரிக் கூத்து எட்டு வகைப்படும். 

குறிப்பு:--எண்ணேகாரத்தை ஏனைய விடங்களிலுங் 
கூட்டுக. கண்கூடுவரி, காண்வரி, உள்வரி, பூறவரி, இளர்வரி 
என்னு மைந்தும் ஒருவாறு உடனுறையின்பத்தின் பாலவா
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யும், தேர்ச்வெரி, காட்சிவரி, எடுத்துக்கோள்வரி என்னு 
மூன்றும் பிரிந்துறை யின்பத்தின்பாலவாயும் அமைந்து 
நிற்றலின் ஓடு வினைப்பிரித்து 4ளெர்வரி' யென்பதனோகூட் 
0க. இதுவே முதனூலார்க்குங் கருத்தாதலைப் பின்னர் வருஞ் 
சூத்தித்தானுணர்க. 

கண்கூடு காண்வரி யுள்வரி பூறவரி 
இளர்வரி யைச்தோ டொன்ற வுரைப்பிற் 

காட்சி தேர்ச்சி யெடுத்துக் கோளென 
மாட்சியின் வரூ௨ மெண்வகை நெறித்தே ”' 

(சிலப். அரங். அடியார். உரை மேற்கோள்). மேலும் ஆரியர், 

( கண்கூடு வரியே கரண்வரி யுள் வரி 
புறவரி செர்வரி யொடுதேர்ச்சி வரியே 
காட்சிவரி யெடுத்துக் கோள்வரி யென்ன 

வெண்வகைப் படுமா லியம்பிய வரியே,” 

என்ற பாடமு மோதியுள்ளார். இவ்வெண்வகை வரிக் கூத் 
தி னிலக்கணங்களைப் பின்வருஞ் சூத்திரங்களா னிரலே 
கூறுப, இறுகி யேகார மீற்றசை. (௩௩) 

கண்கூடுவரி 

207. காதலிற் ரோன்றுங் கண்கூடு வரியே 
யொருவர் கூட்ட மருவ வாராது 

தான்றனி வரது தலைப்பெய்து கிற்குச் 
தன்மைக் தென்னச் சாற்றினர் புலவர். 

காதலில் தோன்றும் கண்கூடுவரியே - தலைவன் தலைவி 
யர்க் கடையுள்ள அன்பினடியாக உண்டாகும் கண்கூடுவரி 
என்பது, ஒருவர் கூட்ட மருவ வாராது - ஒருவர் நடு நின்று 
கூட்டுவிக்க வொருவளை யொருவர் பொருந்த வராமல், 
தான் தனி வர்து தலைப்பெய்து கிற்கும் தன்மைத்து - தலை 
வன் றலைவியருள் ஒருவர் தாமே தனியாக மற்ஜொருவர் 
பாற் போய்க் கூடிநிற்கும் தன்மையை யுடையது, என்ன 
புலவர் சாஜற்றினர் - என்று காடக இலக்கண அறிஞர் 
கூறினர்.



உறுப்பியல்பு ௨08 

குறிப்பு:---ஏகாரம்: பிரிநிலை. கண்கூடு என்பது பிரிய 

தரிசனம். அஃதாவது காட்சி; அஃது ஒருவர் கூட்டவன் 

தித் தானே வந்து நிற்கு நிலைமை. என்னை? 

கண்கூடென்பது கருதுங்காலை 

யிசைப்ப வாராது தானே வந்து 

தலைப்பெய்து நிற்குர் தன்மைத் தென்ப,” 

என்பது சிலப்பதிகார அடியார்க்கு நல்லாருசை. ஒருவர் 

மூன் ஒருவர் எதிர்முகமாக கின்று இருவர் கண்ணுங் கூடுத 

லிற் இஃது கண்கூடாயிற்று, (௩௪) 

காண்வரி 

208. வருகென வக்து போகெனப் போமியற் 

காண்வரிக் கூத்து மாண்புறக் கூறி 

னுற்ற பின்ன ௬ளம௫ூழ் வுறுப்பன 

முற்றத் தந்தொழி மொய்ம்பிற் றாகும். 

வருக என வந்து போக என போம் இயல் காண்வரி 

கூத்து - ஒருவர் வருக என அழைப்ப வந்து போவெனப் 

போகுர் தன்மையுடைய காண்வரிக்கூத்தி னிலக்கணத்தை, 

மாண்பு உற கூறின்-சறப்புப் பொருந்தக் கூறுமிடத்து, உற்ற 

பின்னர் - தலைவன் தலைவியர் தம்முள் ஒருவரை யொருவர் 

அண்மிய பிறகு, உளம் மஇூழ்வு உறுப்பன (ppp - அவர் 

மனம் மகிழத்தக்கன யாவற்றையும், தந்.து ஓழி மொயம் 

பிற்று ஆகும் - கொடுத்து நீங்கும் வன்மையை உடைய 

தாகும். 

குறிப்பு:--வருகென, போகென: தொகுத்தல் விகாரம். 

இயல்-இலக்கணம். வருகென வந்து போகெனப் போவது 

இதன் இலக்கணமாதலின் ஈது ஒருவர் கூட்டக் கூடியதா 

யிற்று, 
ஈகாண்வரி யென்பது காணுங் காலை 
வந்த பின்னர் மனமகழ் வுறுப்பன 

தந்து நீங்கும் தன்மைய தாகும்” 

என்பது சிலப்பதிகார அடியார்க்கு ஈல்லாருரை மேற்கோள்.
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உள்வரி 

209. ௮7௪ மரபின ராகு மக்க 
ளூ.ற்றெழு மன்பின் வே ற்றுருக் கொண்டுங் 
காள்ளாது மாடு மெள்ளாத கூத்தே ் 

யூள்வரி யென்ப வுணர்ச்இ௫ னோரே. 
அரசர் மரபினர் ஆகும் மக்கள் - YO GOS Slorrr Bus 

தலைமக்கள், ஊற்று எழும் அன்பின் - உள்ளிருந்து ஊற்றுப் புறப்பருவதுபோல வெளிப்ப?ழ் அன்பினடியாக, வேறு உரு 
கொண்டும் - மாறு வேடம் பூண்டூம், கொள்ளாதும் - மாறு 
வேடம் புனையாதும், ஆம எள்ளாத கூத்தே - கடிக்கும் இகழ்ச்சயற்ற கூத்தே, உணர்ச் இசினோர் - காடக £லறிஞர், 
உள்வரி என்ப - உள் வரிக் கூத்தென்று கூறுப, 

குறிப்பு; ௮௪ மாபினராகும்' என விசேடி த்தமை 
யால் இவ்வுள்வரிக்கூத்அப் பெரும்பாலும் அன்னோர்க்குரிய தெனக் கூறியதாயிற்று, உள்வரி - வடிவு மறைத்தல், வேற் 
௮்ருக்கொண்டு ஈடிதீதல். உள்வரியாவது பாண்டவர் விராட 
ககரத்துப் OS) scram கொண்டாற் போல்வது” என்று சிலப்பதிகார அடியார்க்கு ஈல்லாரும், *இருத்திரிமவேடம்' 
என்று அரும்ப தவுசைகாரரும் கூறுவர். 

உறையுட் குடிகை யுள்வரிக் கொண்ட;”” 
ஈதோட்டலர் Gp wereuf FG” 
உள்வரிக் கொண்டவ வுரவோன் பெயர்காள்'” 

(மணிமேகலை,) 
(உள்வரிக் கோலத் துறு துணை தேடி.” 

(சிலப். 8. 89), 
உள்வரி யென்பது அணர்த்தும் காலை 
மண்டல மாக்கள் பிறிதோ ருருவக், 
கொண்டும் கொள்ளாது மாடுதற் குரித்தே,” 

என்பது அடியார்க்கு நல்லாருரை மே ற்கோள். மண்டல 
மாக்கள் - அரசர், (௩௬)
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புறவரி 

210. இசைப்பப் போதக் தின்புற வேட்குக் 
தலைமக்க எணையார் தாம்புற கின்று 
விளையா டுறுவது விளம்பும் பு.றவரி. 

இசைப்ப Gur 5681 - வருகவென்று கூறப்போக்.து, 

இன்பு உற வேட்கும் தலைமக்கள்-இன்பம் பொருக்த விரும் 
பும் தலைமக்கள், அணையார் தாம் புறம் நின்று விளையாடு 
உறுவது - தலைவனுடனணையாது புறத்து நின்று விளையாடு 
வது, விளம்பும் புறவரி - மேற்கூறப்பட்ட புறவரிக்கூத்தாம். 

குறிப்பு:-- 
8 புறவரி யென்பது புணர்க்குள் காலை 
யிசைப்ப வந்து தலைவன்மாற் படாது, 

புறத்தின் மடி விடைபெறு வதுவே” 

என்பது அடியார்க்கு நல்லாருரை மேற்கோள். (௩௪) 

கிளர்வரி 

211. ஒருவ ருய்ப்ப மருவித் தோன்றி 
நாப்ப ணிருவர் சாப்பணி சொற்கள் 
கேட்டிரு புறமொழிப் பொருளாகச் கொண்டு 
இளர்க்துவே ரூகுங் களர்வரிக் கூத்தே. 

வர் உய்ப்ப - ஒருவர் உடன்கொண்டு செலுத்த, 
மருவி தோன்றி - அவரொடு பொருசக்இத்தோன் தி, நாப்பண் 
இருவர் sr பணி சொற்கள் - நடுவிற் சந்துபேசும் இருவர் 
தம்முடைய காவினாற் கூறுஞ் சொற்களை; கேட்டு - சொல்லக் 
கேட்டு, இரண்டு புறம் மொழி பொருள் ஆ கொண்டு - உப 
யார்த்த வாசகப் பொருளாகக் கிரஇத்துக்கொண்டு, கிளர்ந்து 
வேறு ஆரும் செர்வரி கூத்து - புலர்துபோகும் மனக் 
இளெர்ச்சியோடு பிரிர்துபோவதாகும் பளர்வரிக் கூத்தென்பது, 

குறிப்பு:--4ளெர்வரியென்றது நடுநின்ளார் இருவருக் 
கும் சந்து சொல்லக் கேட்டு நிற்பது: என்னை?
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6 இளர்வரி யென்பது களக்குஸ் காலை, 

யொரு வருய்ப்பத் தோன்றி யவர்வா 

யிருபுற மொழிப்பொருள் கேட்டு நிற்பதுவே,” 

என்ரு ராகலின்.'” 

என்னும் சிலப்பதிகார அடியார்க்கு நல்லாருரைப் பகுதி 
பிண்டெ௱ப்பு நோக்குதற்பாலது. நாப்பண் - ஈடுவிடம். (இரு 

வர்' என்றது இருபாலார்க்கும் நடுநின்று சந்து செய்விப் 
பார் தம்மை அவர். தம் சாவினைப் பணிகொண்டமையின் 
அவர்தன் கூற்று ராப்பணி சொற்களாயின. இருபுறமொழிப் 
பொருள் - இருபாற்பட்ட மொழியின் கவர்படு பொருள். 

களர்தல் - கோபித்தெழுதல்; ஈண்டுப் புலத்தல், இளர்ந்து 
வேருதலின் இஃதிப் பெயர்த்தாயிற்று. (௩௮) 

தேர்ச்சிவரி 

212. பிரிந்துறை போழ்திற் பரிக்தாற் aps 
" வருக்துறு மக்கள் பொருந்திய தந்துயா் 

தம்பிரிந் தோர்கிகா தமைக்கண் டவர்க்குப் 
பட்டது முற்றதும் படர்ந்து தம்முளந் 

தேர்ந்துரைத் தாடுக நோர்ச்சி வரியே. 

பிரிந்து உறை போழ்தில் - தலைவரை விட்டுப் பிரிக்துறை 

யுங் காலத்தில், பரிந்து - வருர்இ, ஆற்றாது - பிரிவாற்றாது, 
வருந்து உறும் மக்கள் - வருத்தமுற்ற தலைவியர், தம் பிரிர் 
தோர் களைதமை கண்டு - தம்மைப்பிரிர்த தலைவர்தம் சுற் 
றத்தாரைக்கண்டு, அவர்க்கு - அச்சுற்றத்தார்க்கு, பொருச் 
இய ன் தம்பாலுற்ற, தம் அயர் - தமது துன்பத்தை, பட்ட 
தும் - உண்டான அம், உற்றதும் - - நேர்ந்ததும், படர்ந்து - 

நினைந்து, தம் உளம் தேர்ந்து உரைத்து ஆடுதல் - தமது உள் 
எத்தால் ஆராய்ச்து தேடித் தேடிக் கூறியாடல், தேர்ச்சி வரி 
யாம். 

குறிப்பு:--ஏகாரம்: ஈற்றசை, பட்டதும் உற்றதுமாகய 
தம் துயரினை உளத்தாற் படர்ந்து தேர்ந்து உரைத்து ஆடுதல் 
எனக் கூட்டுக.
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தேர்ச்சி வரியாவது நாயகனுடைய இளைகட்குத் தனது 
அன்பங்களைத் தேடித் தேடிச் சொல்லுதல். என்னை ? 

(டூதர்ச்சி யென்பது தெரியுங் காலைக் 
கெட்ட மக்கள் ளெகண் டவர்முன் 
பட்டது முற்றது நினைஇ யிருந்து 
தேர்ச்சயோ டுரைப்பது தேர்ச்சிவரி யாகும், 

என்ளாராகலின்,”” என்பது அடியார்க்கு நல்லாருசை. இனிப் 
(பட்டதும்'--தலைவன் மூன் தலைப்பட்டதும், *உற்றதும்'- 

௮ங்கனம் தலைப்படலால் நேர்ந்ததும், எனப் பொருளுரைத் 

தலுமாம். படர்தல் - நினைத்தல். உளம் தேர்ர்து-உள்ள த்தாற் 

நேர்ந்து. (௨௯) 

காட்சிவரி ் 

218. அன்புகா ரணமாத் துன்புறு மக்கள் 

இளைஞர்ச் காணுபு விக£வுறு தந்துயர் 
பலருங் கண்டு பரியுமா ராடுதல் 
காட்டு வரியெனு மாட்௫த் தாகும். 

அன்பு காரணம் ஆ- தலைவர்மாட்டுள்ள அன்பு காரண 

மாக, துன்பு உறும் மக்கள்-அன்பத்தையடையும் தலைவியர், 

இளைஞர் காணுபு - தலைவருடைய சுற்றத்தாரைக் கண்டு, 

விளைவு உறு தம் அயர் - உண்டாகிய தமது அன்பத் தனை, 

பலரும் கண்டு பரியும் ஆற! - கண்டோரெவரும் பார்த்து 

வருந்தும் வண்ணம், ஆடுதல் - அவர்க்குக்கூறி. யாடுதல், 

காட்வெரி எனும் மாட்சித்து ஆகும் - காட்ிவரி என்னும் 

பெருமையுடைய கூத்தாகும். 

குறிப்பு: அடுதல் - இசட்டறமொழிதலான் ஆடுத 

லோடு சொல்லாதெலையும் உடன்கொள்க. இளைஞர் எனப் 

பொதுப்படக் கூறினமையான்; தம்தமர் தலைவர்தமர் ஆகிய 

இருதிறத்தனரையும் உளப்படுத்தியதாக் கோடலுமாம். 

ஈகாட்வெரி யென்பது தன் வருத்தத்தைப் பருப் 
சாணும்படி ஈடி.த்தல். என்னை ?
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(காட்சிவரி யென்பது கருதுங்காலைக் 
கெட்ட மாக்கள் இளைகண் டவர்முனர்ப் 
பட்டது கூறிப் பரிர்துகிற் பதுவே என்ரு ராகலின்,” 

என்பது அடியார்க்கு நல்லாருரை: காட்இவரி : தன் வருத்தம் 
பலரும் காணும்படி நடித்தல். (௪௦) 

எடுத்துக்கோள்வரி 

214. கையா றெய்துபு மெய்யா வீழ்ச சனர் 
போல வீழ்ந்து புறத்துள பிறர்தா 
மேலப் போந்துத மெடுத்துக் கொண்மார் 
கடி.த்துக் காட்டுக லெடுத்துக் கோள்வரி, 

கையாறு எய்அபு மெய் ௮ வீழ்ர்தனர் போல வீழ்ச் - 
கையறவு அ௮டைம்து உண்மையாகக் கீழே வீழ்ர்தனர்போல 
விழுந்து, புறத்து உள பிநர்தாம் - (களைஞரல்லாத” புறம்பே 
யுள்ள அயலவர், ஏல போந்து - பொருச்தச் சார்ந்து, தம் 
எடுத்துக்கொண்மார் - தம்மை எடுத்துக்கொள்ளும்படி, 
நடித்து காட்தெல் - ஆதெலைப்புரிதல், எடுத்துக்கோள் வரி - 
எடுத் அுக்கோள்வரிக் கூத்தாம். 

குறிப்பு:--கையாறு - கையறவு; செயலறுகை. புறத் 
துள பிறர்: மேலே களைஞர் என்றமையான் அவர் புறம் 
பாய பிறர், எனவே அயலோர் என்பதாயிற்று, எய்து - 
எய்.இி;,கொண்மார் - கொள்ள. வீழ்க்தனர் போல - விழுக் 
தனர் என்று,சொல்லும்படி. 

எடுத்துக்கோள்வரி யென்றது தான் கையற வெய்தி — 
வீழ்ர்தாளாக வீழ்க்து பிறர் எடுத்துக் கொள்ளும்படி. நடித்: 
தல்; என்னை? 

எடுத்துக் கோளை யிசைக்குல் காலை 
அடுத்தத் தழிந்து மாழ்கி யயலவ 
ரெடுத்துக்கோள் புரிந்த தெடுத்துக் கோளே”” 

என்றாராகலின்,' என்பது சிலப்பதிகார அடியார்க்கு ஈல்லா 
ருசை. மேற்கூறிய வரிக்கூத்து வகைகள் யாவும் பெரும்
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urge தலைவிக்கே யுரியவாமாறு அவற்றி னிலக்கணங்க 
ளானே விளங்கும். வரிப்பாட்டு வகைகளைத் தலைவிக்கே 
யன்றித் தலைவற்கும் அகப்புறத் இணைத்தாகெய நாடகத்தின் 
பாற் கோடல் ௮அமைவுடைத் தாதல்போல, இவ் வரிக்கூத்து 
வகைகளையும் ஏற்பனவறிந்து திலைவற்குவ் கோடல் பொருசர் 
அம். இவ்வரிக்கூத்து வகைகட்கு இலக்கியம் நாடகங்களில் 
வந்துழி வந்துழிக்காண்க. நாடகக் காப்பியமாயெசி லப்பதி 

காரத்தில் வேனிற்காதைக்கண் மாதவியாடியவாகக் கூறும் 

எண்வகை வரிக்கூத்தும் இவைகட் லைக்கயெமாக் கோடல் 
பொருந்தும். 

இலகு Loar &(LP சிறுகருஞ் சிலையுக் 

குவளையுங் குமிழுங் கொவ்வையுங் கொண்ட 
மாதர் Sena மதைஇய கோக்கமொடு 
காதலித் ஜேன் றிய கண்கூடு வரியும் 

புயல்சுமர்.து aun Bs பொழிகதிர் மதியத்துக் 
கயலுலாய்த் Bi som காமர் செவ்வியிற் 
பாகுபொதி பவளச் இறக்துநிலா வுதவிய 
காகிள முத்தி னகைகலக் காட்டி 
வருகென வக்து போகெனப் போதிய 
கருநெடுவ் - கண்ணி காண்வரிக் கோலமு 
மந்தி மாலை வர்ததற் சர்ச் 
சர்தைகோய் கூருமென் சிறுமை நோக்இக் 
கிளிபுரை களவியு மடவன ஈடையுங் 
களிமயிற் சாயலுவ் கரந்தன orn Ee 

செருவே னெடுக்கட் லெதஇயர் கோலத் 
தொருதனி வந்த வுள்வரி யாடலஓஞ் 
சிலம்புவாய் புலம்பவு மேகலை யார்ப்பவுவ் 
கலம்பெழு அசுப்பினள் காத னோேக்கமொடு 

இறத்துவே ரயவென் சறுமை நோக்்இயும் 

புறத்துநின் மூடிய புன்புற வரியுங் 
கோதையுக் குழலுர் தாதுசே ரளகமு 

மொருகாழ் முத்தமுர் திருமுலைத் தடமு 
மின்னிடை வருத்த நன்னுத ஜோன் றிச் 

14
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சிறுகுறுர் தொழிலியர் மறுமொழி யுய்ப்பப் 

புணர்ச்சியுட் பொதிந்த கலாச்தரு இளெவியி 
னிருபுற மொழிப்பொருள் கேட்டன ளாூத் 
தளர்ந்த சாயற் றகைமென் கூந்தல் 

கிளர்க் து வேஞயெ கிளர்வரிக் கோலமும் 
பிரிந்துறை காலத்துப் பரிர்தன ளாஇ 
யென்னுறு களைகட்குத் தன்னுறு துயரச் 
தேர்ச்துதேர்ம் அரைத்த தேர்ச்சிவரி யன்றியும் 
வண்டலர் கோதை மாலையுண் மயங்கிக் 
கண்டவர்க் குரைத்த காட்சி வரியு 
மடுத்தடுத் தவர்முன் மயங்கிய மயக்க 

மெடுத்தவர் தீர்த்த வேடுத்துக்கோள் வரியும்." 

என்ற சிலப்பதிகார வேனிற்காதையடிகள் இவ் வரிக்கூத்து 
வகைகளி ஸியல்பை விளக்குதல் காண்க. (௪௧) 

மதலிடைகடைக்கூத்துக்கள் 

215. முதலிடை கடையெனு மூவகைக் கூத்துங் 
காலச் தேயங் கரும மென்ற 
முத்திறம் புனைந்து மொழிவா னமைந்த 
மூவரு ளசொருவர் முனைந்து மேனின் 
றேன்ற நீதிக ஸின்னிசைப் பாட்டி 
னெடுத்து வகுக்கு மியல்பின வாகும். 

மதல் இடை கடை எனும் மூன்று வகை கூத்தும் - 

மூதற்கூத்து இடைக்கூத்து கடைக்கூத்தென்று சொல்லப் 
படும் ரூன்.று பகுதி இியவாய கூத்துக்களும், காலம்-, தேயம் ற 

இடம், கருமம் - தொழில், என்ற, முத்திறம் - மூன்றன் 
ஐன்மைகளையும், புணந்து மொழிவான் அமைந்த-வருணித் 
அக் கூறும் வன்மை பொருர்திய, மூவருள் ஒருவர் - மூவர் 
தம்முள் ஒருவர், முனைந்து - முன்வக். து, மேல் கின்று - அரன் 
கத்தினிடம் நின்று, ஏன்ற நீதிகள் - எடுத்துக்கொண்ட 
நாடகத்திற்கூற அமைக்த நீதிகளை, இனிமை இசை பாட் 
டின் - இனிய இசைப்பாடல்களான், எடுத்து: வகுக்கும்
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இயல்பின ஆரும் - செவ்விதிற் புலனாக விரித்து வகுத்துக் 
கூறும் இயல்பினை யுடையனவாகும். 

குறிப்பு:--சாடகத்தின் முதல் இடை கடை என்னும் 
மூன்றிடத்தும் இவை நிகழ்த்தப்படுதலின் இப்பெயர் பெற் 
றன. காடகக்கதை நிகழுங் காலத்தினையாதல் இடத்தினை 
யாதல் அன்றிச் செயலினையாதல் கூத்து முகத்தாற் புனைந்து 
கூற அமைந்த மூவருள் ஒருவர் நாடகத்தின் மூதல் இடை 
கடை யென்னு மூவயின் ஓரிடத்து, அமயத்துக் கேற்ற 5தி 
களை இனிய இசைப் பாடல்களின் வாயிலாகப் பாடியாடல் 
இவற்றின் றன்மையென்பது விளங்கும். நாடகக் காப்பிய 

மாகிய லெப்பதிகாரத்து முதற்கண் மங்கல வாழ்த்துப் பாட 

அம், இடைக்கண் குன்றக் குரவையும் அண்டக் குரவை 
யும், கடைக்கண் வா ழ்த்துக் காதையும் முறையே முதலிடை 
கடைக் கூத்துக்களாய் ஓராற்றான் ௮மைதல் உற்று Con ds 
கர்க்குப் புலனாம். ஸஷேக்ஸ்பியராஇய மேற்புல ஆசிரியா்தம் 
சாடகங்கள் வலெவற்றுள் இவையிற்தினுக்கு இலக்கியங் 
காணலாம். இம்மூவகைக் கூத்தும் ஒரே காடகத்தின்கண் 
அமைதல் வேண்டுமென்னும் நியஇயின் றி ஒன்றோ இரண் 
டோ வரு கலுமுண்டி, இலக்கம் வந்துழிக் காண்க. (௪௨) 
216. கூத்துக் கூறா காடகஞ் சிலவே. 

கூத்து கூறு நாடகம் சிலவே - எவ்வகைக் கூத்தும் 
நிகழாத நாடகங்களுஞ் கிலவுள. 

குறிப்பு: ஏகாரம் ; ஈற்றசை, தசரதன் றவறு கூத்தின்றி 

யமைந்ததற் குதாரணமாம். (௪௩) 

(௯) பின்னுரை 

217. நாடக நீதியை ஈனிபுலப் படுத்து 
காடச விறுதியிற் பாடுபெற் அறுக்கும் 
பாத்திர மொருவ னாத்திறம் விளங்கப் 
பகர்ந்து கடவுகப் பண்ணுற வினிது 
பாடி. யவைக்குப் பரிர்து முகமன் 

கூறிப் போவது குறித்த பின்னுரை.
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நாடகம் தியை ஈனி புலப்படுத்து - சாடகத்தினாற் 
புலப்படும் நீதியை ஈன்கு எடுத்துக் காட்டி, நாடகம் இறுதி 
யில் - நாடகத்தின் முடிவில், பாடு பெற்று ஓங்கும் பாத் 
இரசம் ஒருவன் - நாடக பாத்திரங்களுட் பெருமையுற்று 

விளங்கும் தலைமக்களுள் ஒருவன், நா திறம் விளங்க - 
சொல்வன்மை இகழ, பகர்ந்து - பேசி, கடவுளை :- தெய்வத் 
தை, பண் உற இனிது பாடி - இராகம் பொருந்த இனிமை 
யாகப் பாடி, அவைக்கு பரிச்து முகமன் கூறி- சபையோர்க்கு 
அன்பு பாராட்டி உபசார வார்த்தை சொல்லி, போவது - 
அரங்கினின்று நீக்கப் போவது, குறித்த பின்னுரை - உறுப் 
பியல்பு முதற் சூத்தரத்தின்கட் (குணநவில்' என்று விசே 
டித்துக் குறித்த பின்னுரையாகும். 

குறிப்பு:--ரசாடகத் தலைவன் நாடகமீதியை யினிது எடுத் 
,தியம்பிச் சபையோர்க்கு முகமன் கூறிக் கடவுளை வணங்கிப் 
போவது பின்னுசையின் இலக்கணமாமென்றவாறு. ஆங் 
கலத்தில் இதனை 1ற11௦ஐ16 என்று கூறுவர், சேகப் 
பிரியர் சாடகங்களில் ஒன்றாகிய நீ விரும்பிய விதமே' 
(As you like it) என்பது இத்தகைய பின்னுரை Qup 

ள்ளது காண்க. மாலதீமாதவ நாடகத் தினிறுதியில் மாத 

வன் கூறியது பின்னுரைக் குதாரணமாம். கலாவதி நாடக 
விறுதியாயய ஏழாமங்கம் சான்காங்களமே பின்னுசையாய் 
நிற்றலுணரற்பாலது. தசரதன்றவறு சாடகத்தில் இறுதிக் 
கூற்றாகத் தசாதன் பேசியது பின்னுரையின்பாற்படும். Sl 
வுளை வாழ்த்துதல் கூறவே, அனறுமுறை வாழ்த்துக் கூறலும் 
பெறப்பட்டது (ee) 

218. கூத்திரதாரனுஞ் சொல்லும் பின்னுரை. 

சூத்திரதாரனும் சொல்லும் பின்னுரை - லெ சாடகக் 
களிற் சூத்திசாரனும் பின்னுரை கூறுவன். 

குறிப்பு: ட வழுக்கு oe சூத் $ தஇரதாரன் பின்னுரை 
கூறுதல் இதனானே அமைக்கப்பட்டது. சூத்திர தாரனும்: 
உம்மை இதர்தது SE gus எச்சவும்மை, உதாரணம்வர்அழிக் 

காண்க. (௪௫)
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219. பின்னுரை யெடுத்துப் பன்னல வாகு 
நாடகஞ் சிலவுள நாடுங் காலே. 

பின்னுரை எடுத்து பன்னல ஆகும் நாடகம் - பின் 
னுரை என்னும் சாடகப் பகுதியினை அமைத்துக் கூருத 
நாடகங்கள், நாடுங்கால் - ஆராய்ந்து பார்க்குமிடத்து, சில 
உள - சில உண்டு. 

குறிப்பு:--ஆங்கலெத் தில் ஒதேல்லோ' முதலிய சாடகம் 
களும் தமிழில் மனோன்மணீயம் முதலிய நாடகங்களும் 

பின்னுரை பெருதன. (௪௬) 

ப. ரதவாக்கியம் 

220. நாடக முடிவி னண்ணித் தலைவ 
னூலையு நாலா சிரியன் றன்னையு 
மவற்கறி வுறுத்த வாசான் றளையுக் 
தமிழ்மொழி யினையுந் தமிழ்ப்புல வோரையும் 
பாட்டினில் வாழ்த்துதல் பரதவாக் கெயமே. 

நாடகம் முடிவில் - நாடகத்தின் இறுதியில், தலைவன் 
ஈண்ணி - நாடகத் தலைவன் அரங்கற்போந்து, நூலையும் - 

எடுத்துக்கொண்ட சாடக நூலினையும், நால் ஆரியன் தன்னை 

யும் - அந்நாடக ஈபநூலினை உண்டாக்கிய ஆிரியனையும், 

அவற்கு அறிவுத்த ஆசான் தன்னையும் - அவனுக்குக் கல்வி 
யறிவு கொளுத்திய ஆ௫சியனையும், தமிழ் மொழியினையும், 
தமிழ் புலவோரையும் - தமிழ் வித்துவான்களையும், பாட்டி 

ல் வாழ்த்துதல் - பாட்டால் வாழ்த்துக்கூறுதல், பரத 

வாக்யெமே - பரதவாக்கிய மென்று சொல்லபடும். 

குறிப்பு:-பின்னுரையிற் கூறவேண்டிய கடவுள் வாழ்த்து 
அறுமுறைவாழ்த்து முதலியவற்றை யிப் பரதவாக்கயெத் 
துள் அமைத்துஞ் இலெவாஇரியர் கூறுவர். - தசரதன்றவறு 
காடகத்தின் இறுதியிலுள்ள, 

பனவர்குல முப்பொழுதும் பரவா நிற்பப் 
பன்னரிய நாடகத்தென் கலைவி ரித்தென்
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மனமெனுமம் புயமலர்த்தி ம௫ழ்க்து கற்கு 
மாணாக்க ௬ளத்தினில்வா னழுதம் வாக்குங் 

கனைகழற்சூ ரியகாரா யணனெ ஸும்பேர்க் 
காமர்தமிழ் முகிலுலகல் வாழ்க காளும் 

புனைவுறுமிவ் வங்கமுஈற் றமிழும் போற்றும் 
புலவர்களும் பொலிக்தினி௮. வாழ்க மாதோ” 

என்ற செய்யுள் பாதவாக்கயெத்திற் குதாரணமாம். மத்த 
விலாசப் பிரகசனத்தின் ஈற்றிலுள்ள;, 

மன்னுயிர்கள் ம௫ழ்சிறக்க வழிவ மாது 
வன்னியவி யேற்றி வந்த ளைர் 

பன்னுமறை யொலிபயில்க பசுக்கள் மல்இப் 
பல்குகவிவ் வுலகுபிறப் பொழுக்க மேவித் 

அன்னுகஈன் முயற்செ௫ யுடுக்க ஞள்ள 
அணையுமிடர் தவிர்கபகை யடக்இ நாளும் 

ஈன்னார சாட்இபுரி சத்ரு மல்லன் 
ஈலங்குலவிப் புகழ்நிலவி வாழ்க மாதோ;”” 

என்னுங் கவி பரதவாக்யெத்துள் அறுமுறைவாழ்த்தூ 
மடக்கிக் கூறியதற் குதாரணமாம். 

வான்முகில்கள் காலமாறப் பொஜழிக பைங்கூழ் 
வளம்பெருக்கி நிலஞ்சிறக்க வழாது இம்பால் 

ஆனினங்க ணனிசுரக்க வுயிர்கள் யாவும் 
அன்புடைய வாயுவகை யடைக வென்றும் 

மேன்மைதரும் அந்தணர்க ணல்லோ ராக 
வீசுகமென் காலின்ப மிருவித் தெங்கும் 

பான்மைதரு திருவினொடு தருமம் பற்றிப் 
பகைமையொழித் தரசர்நிலம் பரித்து வாழ்க, 

என்பது மண்ணியல் சிறுதேர்ப் பரதவாக்கயம். (சஸ் 

(௧௦) ஒழிபு 
பேயாீடி 

921. தலைமக்க டமது கலமிக்க பெயரினுங் 
கதையினிற் பாற்கடற் சுதையெனச் சறக்த 
விடயத் தினும்பெய ரிடலுயர் வென்க.
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தலைமக்கள் தமது நலம் மிக்க பெயரினும் - தலைமக்க 

-ஞூடைய சிறப்பு மிகுச்த பெயரினாலும், கதையினில் - காட 

கக் கதையின்கண், பால் கடல் சுதை என இறந்த - இருப் 

பாற்கடலிலுண்டான அமிர்தம் போலச் இறப்புவாய்ர் த, 

விடயத்தினும் - விஷபத்தினாலும், பெயர் இடல் உயர்வு 

என்க - நாடக நூற்குப் பெயரிடுதல் சிறந்த தென்று கூறுக. 

குறிப்பு:--கலாவதி, ஹாம்லேத், மனோன்மணீயம் இவை 

தலைமக்களாற் பெயரமைகந்தன. தலைமக்கள் எனப் பொதுப் 

படக் கூறினமையால் தலைவன் தலைவிய ரிருவர் பெயராலும் 

நாடகத்இற்குப் பெயரமைதலுண்டு; விக்கிரமோர்வசீயம், 

மாலதீ மாதவம் முதலியன உதாரணங்களாம். (பாற்கடற் 

சுதையென' என்ற உவமையால் காட.கக் கதைக்குத் இருப் 

பாற்கடலும், அதனுட் றந்த விடயத்திற்கு அமுதமும் 
உபமானமாக நின்றன. தசரதன்றவறு, மண்ணியல் 

சிறுதேர், முத்திராராட்சசம் இவை விடயத்தாற் பெயசமைதந் 

தன. தலைமக்கடம்மாலம் விடயத்தாலும் நாடகத்திற் 

குப் பெயரிடல் *உயர் வென்க' என்றமையானே வேறு வித 

மாகப் பெயரமைதல் அத்துணைச் சிறப்பின்மை யறிக. வட 

மொழி அநர்க்கராகவ காடகத்திற்கு மூராரி நாடக மென்று 

ஆ௫ிரியராற் பெயரமைந்ததும், ஈகைச் சுவையே பெரிதும் 

விளங்கும் வடமொழி நாடக மொன் நினுக்கு ஹாஸ்யார்ண 
R 

வம் என்று சுவையாற் பெயர் பெற்றதும் இவை3பால்வன 

பிறவும் பிறகாரணங்களாற் பெயாமைக்தனவாம். (௪௮) 

புனைவுழகை 

292. இம்மையிற் பாத்திர மியற்றிடு வினைகட் 

கேற்ப ஈன்மையு மின்னாத் தீமையும் 

பாற்பட் டுறுவான் கதையினைப் பகர்தல் 

புனைவு முறையாம் புகலுங் காலே. 

இம்மையில் - இப்பிறப்பின்கண், பாத்திரம் - பாத்திரன் 

களுள் ஒருவன், இயற்றிடு வினைகட்கு ஏற்ப - செய்யுஞ் 

செயலுக்குப் பொருந்த, ஈன்மையும் - ஈல்லன செய்யின்
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நன்மையும், இன்னா தீமையும் - தீயனபுரியின் வெறுக்கத் 
தக்க திங்கும், பால் பட்டு உறுவான் - பகுதிப்பட்டுப் 
பொருக்துமாற, கதையினை பகர்தல் - காடகக் கதையினைக் 

கூறுதல், புகலுலங்கால் - எடுத்துச் சொல்லுமிடத்து, புனைவு 
முறை ஆம் - காடகத்தைப் புனையும் முறைமையாகும். 

குறிப்பு:--ஈல்லொழுக்கம் உளார் : சன்மை யெய்தலும் 
தீயொழுக்கம் உளார் தீமை யெய்தலும் அறமாதலின் 
(பொதுவியல் சூத். - 12 நோக்குக), அவரவர் இயற்றிடு விளை 
கட்கு ஏற்ப ஈன்மையுர் தீமையும் பாற்பட்டுறுமாறு கதை 
யினைக் கூறல் புனைவுமுறை யாயிற்று, இங்கன முறுதலை 

10611௦ 4181106 என்று ஆங்கெத்திற் கூறுப. இயற்றும் 
வினைக்குத் தக்கவாறு ஈற்பயனும் தீப்பயனும் அடைய 
அமைத்தலின் அருமை தோன்றப் புகலுங்காலே' என்றனர். 
ஏகாரம்: ஈற்றசை, (௪௯) 

உறுப்பியல்பு புறனடை 

225. குறையு ந வெளியேங் கூறின மெனினு 
மறிவுடை யோரதை யகற்றுதல் உடனே 

எளியேம் - அறிவிற் ஈறியேமாயெ யாம், குறை உற 
கூதினம் எனிலும் - முன்னர்க் கூறிய இலக்கணங்களுட் 
குறைபாடுண்டாகக் கூறியுள்ளேமாயினும், அறிவு உடை 
“யோர் அதை அகற்றுதல் கடனே - சாடகவிலக்கண அறி 

ஞர்கள் அக்குறைபாட்டினை நீக்கி நிறைந்த இலக்கணங்களை 
உரிய இடங்களிற் றர்துரைத்துக் கோடல் அறிவானமைக் 
தார்க்குக் கடமையாம். 

குறிப்பு:--குற்றங்கணிக்கக் குறைபெய்து கொள்ளுதல் 
கற்றறிந்த மாந்தர் கடனாதலின் இங்கனம் புறனடையமைத் 
தார். ஏகாரம்: ஈற்றசை. (௫௦) 

உறுப்பியல்பு முற்றிற்று
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224. காண்போர் மனத்தைக் களிப்பிக் குந்தகை 
நடி.ப்பியல் பதனை காட்டுறுங் காலை 
மெய்ப்பாட் டின்னியன் மேதக விளக்க 
விறல்புலப் படுத்திட் டொ.ற்றுமை மேவிச் 
சாற்று மவிரயம் போற்றுஞ் சுவைக்குத் 
தக்க சால்புட னொக்கச் காட்டி. 
பயறுவகை நிலையு மறுவறத் தெரித்து 

கரடக சாலையை ஈண்ணுவித் தழகொடு 

நாடும் பாவனை யோடு நடி.த்தலே. 

காண்போர் மனத்தை - நாடகம் பார்ப்பவர் மனத்' 
இற்கு, களிப்பிக்கும் தகை - மூழ்வினையளிக்கும் தகைமை 
யினையுடைய, நடிப்பு இயல்பு ௮ தனை நாட்டுறும் காலை - 

நடிப்பு இயல்பு இன்னதென்பதனை எடுத்துக் கூறு 
மிடத்து, மெய்ப்பாடு இனிமை இயல் - மெய்ப்பாடுகளின் 
இனிய இயல்பு, மேதக விளக்கி - ஈன்கு புலப்பமமாறுசெய்து, 
விறல் புலப்படுத்திட்டு - விறல் காண்போர்க்குப் புலனாமாறு 
காட்டி, ஒற்றுமை மேவி - நடிப்பான் மேற்கொண்ட sro 
பாத்திரத்தோடு தான் ஒன் றுபதலைப் பொருக்தி, சாற்றும் 

அவிஈயம் போற்றும் சுவைக்கு தக்க சால்புடன் ஓக்க காட்டி- 
சுவைக்குத் தக்கனவாகச் சொல்லப்படும் ௮பிநயங்களை 
அமையுமாறு பொருந்தத் தெரித்து, ஆறு வகை நிலையும் 
மறு அற தெரித்து - அறுவகைப்பட்ட நிலைகளையும் குற்ற 

மற விளங்கக்காட்டி, நாடக சாலையை அழகொடு ஈண்ணு 
வித்து - சாடகசாலையினை அழகு பொருந்தச் செய்து, நாடும் 
பாவனையோடு நடித்தல் - ஆராயத்தக்க பாவனைகளோடு நடித் 

தலாகும். 

குறிப்பு:--நாடகம் காட்சி நாூலாதலானும், காணுகர் 
மனங்களிப்படைவது நடிக்கூரர் வன்மையானாதலானும், 
நடிப்பியல்பின் சிறப்பானே நாடகஞ் சறெப்படையுமாதலா 

அம், காண்போர் மனஜ்தைக் களிப்பிக்குர்தகை'மையினை
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ஈடிப்பியல்'பிற்குச் இறப்படையாகக் கூறினர். காட்டுதல் : 
ஈண்டு எடுத்துக் கூறுதல், காடகவிலக்கணமாய்குநர் மன த் 

இல் ஈன்கு பதியச்செய்வது அதுவா தலின். மெய்ப்பாடு, 
விறல், அவிநயம் இவற்றின் இலக்சணங்களைப் பின்னர் 
விளக்கக் கூறுவர். அுவகைடிலை i: 

நிற்ற லியங்க லிருத்தல் கடத்தல் 
வருதல் போதலென் நிருமூ வகைத்தாம்' 

என மேற்கூறுவர். நிலையினிலக்கணமும் வகையும் ' இவ் 
வியல்பு ஐந்தாவது பகுதியான் விளங்கும். அணிபெற 
வமைத்த சாடகசாலையும் ஈடிப்பியல்பு சிறவாதேல் அழகு 
பெருதொழிவதும் அது இறக்குமேல் அழகுற்றொளிர்வதுப் 
உண்மையா தலின், 

நாடக சாலையை ஈண்ணுவித் தழகொடு' 

எனக்கூறினர். இலக்கணஞ் சான்ற பாவனையினை யாய் 
பவனே ஈடிப்போன் குறிப்பினை அறிபவனாதலின் (snd 
பாவனை' என விசேடித்தனர். ஏகாரம்: ஈற்றசை. (க 

(க) மெய்ப்பாடு 

225. மெய்க்கட் பட்டு விளங்கிய தோற்றமு 
முய்த்துணர் வின்.றித் தலைவரு chin gaia 
மெய்ப்பொரு ணேரிற் கண்டது போலத் | 
தோன்றுங் கருத்துஞ் சொற்றமெய்ப் பாடாம் 

  
மெய்க்கண் பட்டு தோன்றிய தோற்றமும் - உடம்! 

னிடத்துண்டாகிக் காண்போர்க்குப் புலனாக வெளிப்பட்டு, 
 லாண்டிய "தோற்றமும், உய்த். து; உணர்வு இன்றி - செலு1/ 

திக் காணும் அ றிவில்லாமலே, தலைவரு பொருளின் -௭ திர்ம் 
பட்ட பொருளின் தன்மையாலே, மெய்ம்மை பொருள் 
நேரில் கண்டது போல தோன்றும் கருத்தும் - உள்ள பொ 
ளினைக் கண்ணுக்கு எஇரிற் பார்த்ததுபோலத் தோன்று 
கருத்தும், சொற்ற மெய்ப்பாடு ஆம் - மேற்சூத்திரத்தி 
கூறிய மெய்ப்பாடாகும்.
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குறிப்பு:--மெய்ப்பாடு - மெய்யின்கட்பபெவது, உடம் 
பிற் ஜோன்றுவது. மெய்க்கட் பட்டு விளங்கிய தோற்ற 
மென்றது கண்ணீரரும்பல் மெய்ம்மயிர் சிலிர்த்தல் முதலாக 
உடம்பின்க ணுண்டாகும் வேறுபாடுகளை. பாம்புக் காட்டிற் 
சென்ரானொருவன் ஆண்டுக்கிடச்த பழுதையைக் கண்டு 
அஞ்சி யோடினான்; ஆண்டுக் இடர் த பமுதை தலைவரு பொரு 
ளரயிற்று; அதனை யுய்த்துணர்வின்றி மெய்யான அரா 
வெனக் கருதியது (உய்த்துணர்வின் றித் தலைவருபொருளின் 

மெய்ப்பொரு ணேரிற கண்டதுபோலத் தோன்றும் கருத் 

தாயிற்று, வேம்பு சுவைத்த ஒருவனை மற்றொருவன் கண் 

டான்; வேம்பு சுவைத்தவன் அறிந்த கைப்புணர்வினை சாவு 
ணர்வினானே அம்மற்றையோன் உணரானெனினும், இவன் 

கைப்புச் சுவைத்தான் எனக் கண்ணுணர்வானே யநிதலும், 

அச்சத்துக் கேதுவாகிய ஒருபொருள் கண்டு அஞ்சயோடி 

வருன்ரு னொருவனை மற்றொருவன் கண்டவழி இவன் 

வள்ளெயிற் நரிமா வாள்வரி வேங்கை முள்ளெயிற் ஐரவே 

மூழங்கழற் செந்தீ முதலாய அஞ்சுதக்கன கண்டஞ்சினான் 
என்றறிவதும் இதன் பாற்படும். (2) 

226. அதுதான், 
நிலையும் பொதுவுமென் றிருவகைத் தாகும். 

அதுதான் - ௮ம் மெய்ப்பாடுதான், நிலையும் பொது 

வும் என்று இரண்டு வகைத்அ ஆகும்-நிலைமெய்ப்பாடு பொது 

மெய்ப்பாடு என்னும் இரண்டு வகையினை. யுடையதாகும். 

குறிப்பு: --நிலை பொது என் றவற்றின் பெயர்க் காரணம் 

பின்னர் வருஞ் சூத்திரன்களானே விளக்குவர். (௩) 

நிலைமேய்ப்பாடு 

227. நுகர்ச்சியுள் எளவு நிலைத்திருப் பனா 
லொன்பான் சுவையு முறுமுக லாக 
கிகழுக வெல்லா கிலைமெயப்ப் பாடாம். 

அகர்ச்சி உள்ள அளவும் - சுவைகளின் அுபவம் 

பொருர்தியிருக்கும் அளவும், நிலைத்து இருப்பதனால் - நிலை
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பெற்று இருக்கும் தன்மையானே,ஒன்பான் சுவையும் உறும் 
முதல் ஆ - ஒன்பதுவகைச் சுவையும் பொருர்திய அடிப் 
படையாக, நிகழுஈ எல்லாம் - உண்டாகும் மெய்ப்பாடுகள் 
யாவும், நிலைமெய்ப்பாடு ஆம்- நிலைமெய்ப்பாடு என்று சொல் 
லப்படும், 

குறிப்பு:--ஒன்பான் ௬வை: உவகை பெருமிதம் ஈகை 
சமம் வெகுளி வியப்பு இழிப்பு அவலம் அச்சம் என்பன 
வாம். இவற்றினிலக்கணங்களை யிர் நால் 40 முதல் 58 வரை 
யுள்ள சூத் தஇரங்களானறிக. நுகர்ச்சி என்றது ஈண்டுச்சுவை 

யின் ௮அதுபவத்தினை. முதல் - முதற் காரணம். சுவையினை 
அடிப்படையாகக் கொண்டு தோன்றி அச்சுவையின் ௮அப 
வம் பொருந்தி நிற்குமளவும் நிலைபெற நிகழும் மெய்ப்பாடு 
கள் யாவும் நிலைமெய்ப்பாடென்னப்படும், ஓவ்வொரு 
சுவைக்குர் சனித்தனியாக ௮ஃததனுக்கென்றே நிகழ்பவை 
யிம்மெய்ப்பாடா மென்பஇதனானே போதரும். ஸ்தாயீபாவ 
மென வடநூலார் கூறுவதும் இதபற்றியேயாம். (௪) 

போதுமெய்ப்பாடுூ 

2286. பல்வகைச் சவையினும் பரத்து இற்கு 

பொதுமெபய்ப் பாடெனப் புகன்றனர் புலவர். 

பல வகை சுவையினும் பரக்து நிற்கு5-ஒரு ௬வைக்கே 
யுரியனவாதலின் றிப் பலவகைப்பட்ட சுவைகளின்கண்ணும் 
பொருந்த நிற்கும் பண்புடைய மெய்ப்பாடுகள், பொது 
மெய்ப்பாடு என புகன்றனர் புலவர் - பொது மெய்ப்பாடா 
கும் என்று காடக நூலறிஞர் கூறினர். 

குறிப்பு:--பல சுவைக்கும் பொதுவாய் நிற்றலின் இவை 
யிற்றிற்கு இப்பெயர் வாய்ந்தது. மடித்தவாயும் கடித்த வித 
மூம் வெர்த கண்ணும் வெகுளிச் சுவைக்கே யன்றி பெரு 
மிதச் சுவைக்கும் வருதலின் இவை பொதுமெய்ப்பாடாம். 

(2) விறல் 
229. நுகரச் தகுவ பொருள்பல நுகர்ந்த 

பொறியுணர் வாய சுவைகா ரணமா
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வுளத்தி னிகழுங் குறிப்புப் பற்றி 
யிச்சையி னன் நித தாமே யெழுக்து 

புறத்திற் றோன்றுஞ் சத்துவ மேவிறல். 
அகர தகுவ பொருள் பல அுகர்க்த - அதுபவ யோக் 

தியமான பல பொருள்களை அதுபவித்த, பொறி உணர்வு 
ஆயெ சுவை காரணம் ஆ - இக்திரிய உணர்ச்யொ௫ய சுவை 
யினடியாக, உளத்தில் நிகழும் - மனத்தின்கணுண்டாகும், 
குறிப்பு பற்றி - குறிப்பினை யாதாரமாகக் கொண்டு, இச் 
சையின் அன்றி - வெளிப்ட Oss வேண்டும் என்னும் விருப் 
பம் இல்லாமலே, தாமே எழுந்து புறத்தில் தோன்றும் ௪த் 
துவமே விறல் - தாமாகவே உண்டாடப் புறம்பே வெளிப் 
பட்டுத் தோன்றும் சத்துவமே விறலாகும். 

குறிப்பு:--விறல் சத்துவம் என்பன ஒரு பொருட் 
பளெவிகள். குறிப்பென்பது கைப்பின் சுவை யுணர்வு பிறந்த 
வழி வெறுப்பு முதலாயின உள்ள நிகழ்ச்சி போல ஆஞ்சு 
தக்கன கண்ட வழி அதனை நோக்காது வெறுக்கும் உள்ள. 

நிகழ்ச்சி. விற லென்பன, அவ்வுள்ள நிகழ்ச்சி பிறந்த வழி 
வேம்பு தன்றார்க்குத் தலை ஈடுங்குவது போலக் தாமே தோன் 
அம் நடுக்க முதலாயினவாம். எனவே, குறிப்பாவது சுவை 
யின்கட் டோன்றுவதாம். ஸத்துவமாவது அக்குறிப்பின் 
கண் நிகழ்கின்ற நிகழ்ச்யோகும். தகுவ - தகுவன. சுவைக் 
கப்படும் பொருளும் அதனை அகர்க்த பொறி யுணர்வும் 

௮து மனச்துப்பட்ட வழி உள்ளத்து நிகழுல் குறிப்பும் 
குறிப்புக்கள் பிறந்த உள்ளத்தாற் கண்ணீ ரரும்பலும் மெய்ம் 
மயிர் சிலிர்த்தலுமாதிய உடம்பின்கண்வரும் வேறுபா 
டாய . சத்துவங்களும் வேற்றுமை . நயங்கருதிய வழி 

வெவ்வேறு யிருப்பவும், வேம்பு முதலாயின பொருளும் 
அதனோடு சாமுதலாயின பொறியும் வேறுவேறு நின்றவழிச் 
சுவையென்று சொல்வதே பிறவாமையானும் அவ்விரண்டும் 
கூடியவழிச் சுவையென்பது பிறத்தலானும் ஒற்றுமை நயம் 
பற்றி (ப பொறியுணர்வாகிய ௬ுவை' என்னு கூறினார். இச் 
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லத்திற் கூறுப, சகது « குறிப்பு வரையறை; ஆவத, 
சுத்தச்சுவையாகின்ற ஒன்பதினும் பாவிக்கும் அத்துணையே 
மெய்ம்மைத்தாய் வருவதெனக் கொள்க. என்னை ? வேம் 
பென்று காட்டப்புக்கால் அவ்வேம்பின் இரத் காட்டாதே 

அதுதான் இறைவனுக்கு மெய்யின்கண் வருவது. கருணை 
யென்றாற் பாவித்துக் காட்வெதன் றி மெய்யாகக் கண்ணீர் 
வர் தழுவு. அல்லாத சுவைகளும் வந்த ௪த்துவமும் இப்படி. 

ஒட்டிக் கண்டுகொள்க. அவைதாம் அச்சுவைகளில் எண் 
ணம் வந்தால் தோற்று முடம்பில்; உடம்பின்மிகத் தோற் 
அம்முகத்து; மதன் மிகத்தோற்றும் கண்ணில்: கண்ணின் 
மிகத்தோற்றும் கண்ணின் கடையகத் scr parr or’ Greer 

னும் சிலப்பதிகார அடியார்க்கு நல்லாருரை ஈண்டு நோக்கற் 
பாலது, (௬) 

விறல்வகை 

250. அதுதான், 
மெய்ம்மயிர் இலிர்தீதல் விழிநீர் வார்த 
னடுக்க மடுத்தல் வியாத்த றேற்றங 
களித்தல் விழித்தல் வெதும்பல்சாக் காடு 
குரற்ிதை வென்னச் கொள்பதின் வகைத்தே. 

அதுதான் - அவ்விறலெனப்பவெதுதான், மெய் மயிர் 
இலிர்த்தல் - ரோமாஞ்செங்கொள்ளல், விழி நீர் வார்தல் - 
கண்ணீர் சொரிதல், ஈடுக்கம் அடுத்தல் - ஈடுக்கம் உண்டா 
தல், வியர்த்தல் - வியர்வை தோன்றல், தேற்றம் - தெளிதல், 
களித்தல் - மகிழ்தல், விழித்தல் - விழித்து நோக்குதல், 
வெதும்பல் - மனம் புழுங்கல், சாக்காடு - உணர்வின்மை, 
குரல் சிதைவு - கூரல் கம்முதல், என்ன கொள் ' பத்து , 

வகைத்து - என்று ஆன்ஜோரான் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட 

பத்து வகையினையுடையதாகும். 

குறிப்பு:--சாக்காடு - இறந்து படுதல்; ஈண்டு உணர்வின் 
மைமே ஸனின்றது; சாக்காடென்பதற்கு மடலேறுதலும் 
வரை பாய்தலும் போல்வன கூறல் என்று,
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“Corn ema யொருதலை யள்ளுதல்” 
என்னும் தோல்காப்பியக் களவியற் சூத்திரவுரையில் ஆரி 

யர் நச்சினார்க்கினியர் கூறியதும் இதனை வலியுறுத்தும். காட 

கம் அகப்புறத் இணைத்தாதலின் சாக்காடென்பதற்கு 
மரணமென்னு பொருள் 'கோடலுமாம். அச் சத்துவந் 
தான் பத்துவகைப்படும். என்னை £? மெய்ம்மயிர் சிலிர்த்தல், 
கண்ணீர் வார்தல், நடுக்கமடுத்தல், வியர் த்தல், தேற்றம், களித் 
தல், விழித்தல், வெதும்பல், சாக்காடு, குரற்திதைவு என 
விவை'' என்பது அடியார்க்கு நல்லாருரை. (௪) 

251. பொருளும் பொஜியுச் தலைப்பெய் தன்றி 
யொருவகைச் சுவையு முற்றெழ லின்மையின் 

இருவகை நிலத்தி னியல்வது ௬வையே”? 
யென்று நாடக நூலோ ரியம்பினர். 

பொருளும் - சுவைக்கப்பமி பொருளும், Qu Buy - 
soma qin Our Sued, sei gi ௮ன் நி-ஓன்று கூடின் 
அல்லாமல், ஒன்று வகை சுவையும் உற்று எழல் இன்மை 

யின்-எவ்விதமான சுவையும் பொருர்தி யுண்டாகா தாதலின், 
இரண்டு வகை நிலத்தின் இயல்வது சுவையே-சுவைக்கப்படு 
பொருள் சுவைக்கும் பொறி யென்னுமிரண்டிடத்தும் கூடி 
ஈடைபெறுவது சுவையாம், என்று நாடகம் நூலோர் இயம் 

/னெர் - என்று நாடக விலக்கண ஆசிரியர் கூறினர். 

குறிப்பு:--6இருவகை நிலத்இினியல்வது ௬வையே”' என் 
பது தொல்காப்பிய மெய்ப்பாட்டியல் பேராசிரியருரை மேற் 
கோட் சூத்திரம். (தொல்.பொருள். 249 - உரை”. சுவைப் 
பொரு ளென்பன, அறுசுவைக்கு முதலாகிய வேம்புங்கடு 

வும் உப்பும் புளியும் பாக்கும் கரும்பும் போல்வன. அவை 
யாமாறு: ஐகைச் சுவைக்குப் பொருளாவன ஆரியர் Ga. LONG 

தமிமும், குருடரும் முடவருஞ் செல்லுஞ்செலவும், பித் 
SHH களியருஞ் சுற்றத்தாரை இகழ்ர்தாருகவ் குழவி கூறும் 
மழலையும் போல்வன. அச்சப் பொருளாவன, 

(வள்ளெயிற் றரிமா வாள்வரி வேங்கை 
முூள்ளெயிற் றரவே முழங்கழற் செந்தீ
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யிற்று மகமா வேக பாதக் 
கூற்றங் கோண்மா குன்றுறை யசணம்,” 

என்று சொல்லப்பட்டன போல்வன. இவற்றைச் வை 
கோடலென்பதென்னையெனின், ஈகையும் அச்சு sor 
ய உணர்வு முற்காலத்து உல௫இயலான் அறிலான் ஒருவன் 
அவற்றுக்கு ஏதுவாகிய பொருள்பிற கண்டவழித் தோன் றிய 
பொறியுணர்வுகள் அவ்வச்௬ுவை யெனப்படும். வேம்பென் 
னும் பொருளும் காவென்பொரியுச் தலைப்பெய்துழி யல்லது 
கைப்புச் சுவை பிறவாதஅபோல், அப்பொருள் கண்டவ 
யல்லது ஈகையும் அச்சமுந்தோன்ரு. ஒழிர்ச காமமுதலியன 
வும் அன்ன. இக்கருத்தே பற்றிப் பிற்காலத்து சாடக ஆல் 
செய்த ஆசிரியரும், இருவகை நிலத்தினியல்வது சுவையே,” 
என்ராரென்பது. இனி இருவகை நிலனென்பன உய்ப் 
போன் செய்தது காண்போர்க் கெய்துதலன்ஜேவெனின் 
சுவை யென்பது ஒப்பினாறாய பெயசாகலான், வேம்பு 
சுவைத்தவன் அறிந்த கைப்பறிவினை சாவுணர்வினாற் பிற 
னுணரான், இவன் கைப்புச் சுவைத்தானெனக் கண்ணுணர் 
வினான் உணர்வதன் றி; அதுபோல அச்சத்துக்கு ஏதுவாயே 
ஒரு பொருள் கண்டு அஞ்சியோடி வருகின்ருனொருவனை 
மற்றொருவன் கண்டவழி இவன் வள்ளெயிற்றரிமா முத 
லாயின கண்டு அஞ்சனொனென் 2 றிவதல்லஅ வள்ளெயிற்தரி 
மாவினைத் தான் காண்டல் வேண்டுவதன்று ; தான் கண் 
டானாயின், அதுவுஞ் சுவையெனவே படும், ஆகவே அஞ்சி 
னானைக் கண்டு ஈகுதலுங் கருணை செய்தலுள் கண்டோர்க்குப் 
பிறப்பதன்றி அச்சம் பிறவாதாகலான் உய்ப்போன் செய் 
தது காண்போனுய்த்த அறிவின் பெற்றியாற் செல்லாதாக 
லின் இருவகை நிலமெனப்படுவன சுவைப் பொருளுஞ் 
சுவைத்தோனுமென இருகிலத்தும் நிகமுமென்பதே 
பொருளாதல் வேண்டுமென்பது”? என்னும் தோல்காப்பிய 
மேய்ப்பாட்டியல் முதற் சூத்திரவுரையிற் பேராசிரியர் கூறி 
யது ஈண்டு கோக்கற்பாலது. (௮)
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232. சுவையே குறிப்பு விறலே யென்னக் 
காரண முறையாக் காண்டக வெழூஉம் 
“எண்ணிய மூன்று மொருங்கு பெறுமென 
BOF னுணர்ந்தோர் நுவன்றன ரென்ப”; 

சுவையே குறிப்பு விறலே என்ன - சுவை குறிப்பு விறல் 
என்று, காரணம் ழு முறை ஆ காண் தக எழுஉம் - காரணகாரிய 
முறையாகக் காண்பதத்குப் பொருந்த உண்டாகும், எண்ணிய 
மூன்றும் - எண்ணப்பட்ட மூன்றும், GIES பெறும் 
என-அம்மெய்ப்பாடு ஒருங்கே பெறும் என்று, அண்ணிதின் 
உணர்ந்தோர் நுவன்றனர் என்ப - சாடக இலக்கணத்தை 
அணு) ஆராய்ந்தறிந்தோர் கூறினார் என்று பெரியோர் சொல் 
௮வார். 

குறிட்பு:-௪காரம் எண்ணேகாரம்; எகாரத்தைக் குறிப் 
பொடுங்கூட்கெ. சுவை யடியாகக் குறிப்பும், குறிப்பினடியாக 
விறலும் உண்டா தலிற் (காரண முறையாக் காண்டக வெழமூ௨ 
ம்' என்றனர். எமூஉம்: இன்னிசையளபெடை செய்யுளிசை 

eee “cratrentus ape mb” sror gbO 51 FESS 
அடிகள் சேயிற்றியனார் சூத்தாம். 4பொருளதிகாரத்துக் 

கூறுகின்ற வழக்கயெலே அவையும் என்பது கூறி, sre 
வைக்கு OF GOW பொருளினை அரங்கினுள் நிறீஇ, அது 
கண்டு குறிப்புஞ் சத்துவமும் நிகழ்த்துகின்ற கூத்தனையும் 
அரங்கிற்றந்து, பின்னர் அவையினோர் அவன் செய்கின்ற 
மெய்ப்பாட்டினை உணர்வாராக வருகின்ற முறைமையெல் 
லாம் சாடக வழக்கற்கே உரிய பகுதியெனவும், அப்பகுதி 
யெல்லாம் ஈண்ணெர்த்தல் வேண்டுவதன்றெனவுங் கூறிய 
வாறு, இங்கனம் அடங்குமென்பது சாடகநூலுள்ளுஞ் 
சொல்லுபவோவெனின், சொல்லுபவாகலினன்றே அதன் 
வழிால் செய்த ஆரியர் செயிற்றியனார் சுவையுணர்வும் 
பொருளும் ஒன்முக வடக்கிச் சுவையுவ் குறிப்புஞ் சத்து 
வமுமென மூன்முக்கி வேறுவே நிலக்கணங்கூறி, அவற்றை 

எண்ணிய மூன்று மொருங்கு பெறுமென 

அண்ணிதி னுணர்ந்தோர் அவன்றன சென்ப$£” 

15
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என்றோதினாராயிற் றென்பது,' ores spe தோல்காப்பிய 
மெய்ப்பாட்டியல் 2-ஞ் சூத்திரவுரையிற் பேரா௫ரியர் கூதிய 
தீண்டு நோக்குக. (௯) 

(௩) ஒற்றுமை 

255. காடக சாலையு ணடிக்கப் புகுந்தோ 
னெடுத்துக் கொண்ட பாத்திரர் தன்னிற் 
ரூன்வே றென்னுக் தனிகினை வின்றி 

வனே தானே யா௫ய வச்நெறி 
யேக னாக”! யியைந்திடு முடையு 
மொன்றி யிலங்குவ தொற்றுமை யாகும். 

நாடகம் சாஸையுள் ஈடிக்க பு குர்தோன்-சாடகசாலையரங் 
இன்கண் ஈடிப்பதற்குப் புகுந்த வொருவன், எடுத்து கொண்ட. 
பாத்திரம் தன்னில் - ஈடி.ப்பதற்கு மேற்கொண்ட காடக 
பாத்திரர் saree, தான் வேறு என்னும் தனி நினைவு 

இன்றி - தான் வேராவன் என்னும் தனிப்பட்ட எண்ணம் 
இல்லாமல், அவனே தானே ஆகிய ௮ நெறி - அர்சாடக 
பாத்திரமே தானாகப் பாவித்த அவ்வழியானே, ஏகனாகி - 
ஒருமையுற்றவனாக, இயைக்திடும் உடையும் ஒன் றி- -பொருத் 
தமான உடையும் வாய்ந்து, இலங்குவது - விளங்குவது, ஒற் 
அுமை ஆகும் - ஈடி.ப்பியல்பிற் கூறப்படும் ஓற்றுமை என்ப 

தாகும். 

குறிப்பு:-- 
அவனே தானே யாகிய வச்நெறி 
ஏகனா௫” 

என்பது, சிவஞானபோதப் பத்தாஞ் சூத்திரப் பகுதி; இஃது 
ஈண்டைச் சந்தர்ப்பத்துக்கேற்ற பொருடந்து அமையப் 
lus air Boor Suu pb போற்றி மேற்கோளா யெடுத்தாளப்ப்ட்ட 
நயம் உய்த்து நோக்கற்பாலது. அஆஇ ஒன்றி. “இலங்குவத 
ஆகும் எனக் கூட்டி வினைமுடிவு செய்க, (௬௦)
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சுவைநிலைக்களன் 

254. கதையின் றலைவனும் பாத்திரத் தலைவனும் 

பின்னவ னடிப்புஞ் சுவைகிலைக் களனல 

நடிக்கும் தலைவ னயமினி துணர்ந்து 

காணுநன் போலக் கனியு முளமெணி 

லவனே நிலைக்கள னாகு மென்ப. 

கதையின் தலைவனும் - நாடகக் கதைக்குத் தலைவனும், 

பாத்திரம் தலைவனும் - நாடக பாத்இரங்கட்குட் சிறந்து 

விளங்கும் தலைவனும், பின்னவன் நடிப்பும் - நாடகத் தலைவ 

னது நடிக்குர் தொழிலும், சுவை நிலைக்களன் அல - சுவை 

நிலைக்களனாகக் கருதப்படா; நடிக்கும் தலைவன் - நாட 

கத் தலைவஞக டடிக்கப் புகுந்தோன், நயம் இனிது உணர் 

ந்து - ஈடிக்குமியல்பின் ஈற்பண்பினைச் செவ்விதின் அறிக்து, 

காணுரன் போல - ௮ம் நற்பண்பினைக் கண்டு மகிழமுஞ் 

சவையினுள்ளான்போல, கனியும் உளம் எனில் - சுவைக் 

கண் ஈடுபட்டு மனமிளகுவானென்னால், அவனே நிலைக் 

களன் ஆகும் ஏன்ப-௮ வனே ௬ வைநிலைக்களனாவான் என் று 

அறிஞர் கூறுவர். 

குறிப்பு:--இராமாயணத்தின் கதைத் தலைவன் இராம 

பிரான்; சுந்தாகாண்டச் செய்தி கூறும் மாருதி விஜயம்' 

என்னும் சாடகத்தலைவன் ஹதுமான். சூர்ப்பணகை என் 

னும் பிரகசனத்தில் இராமபிரான் கதைத் தலைவனாகவும் 

தோபிராட்டி தலைவியாகவும் அமைக் இருப்பினும் சூர்ப்ப 

ணகை நாடகபாத்திரத் தலைவியாக வருதல் காண்க. சுவை 

நிலைக்களன்: சுவை நிலைபெற்நிருக்கும் இடம் என்பது பொரு 

ளாம். ஈடிக்குர் தலைவன்: தலைவனாக நடிக்கப் புகுந்தோன். 

காணுஈன்: நாடகங் காண்போன். கனிதல்: ஈண்டுச் சுவை 

SG ஈடுபடுதல். (௧௧) 

ச் (௪) அவிஈயம் 

955. எடுத்ச தன்மைக் இயைந்த பாவக 

மடுத்துக் காட்டுத லவிநய Quer Gar
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எடுத்த தன்மைக்கு - சுவைக்கட்டோன்றும் உள்ளக் 
குறிப்பினை வெளியிட்டுக் காட்டும் பண்பிற்கு, இயைந்த பாவ 
கம் - பொருத்தமான பாவகத்தினை, அடுத்து காட்டுதல் - 
பொருந்துமாறு காண்பித்தல், அவிரயம் எனல் - அவிநய 
மென்று கூறுக, 

குறிப்பு:--ஏகாரம். ஈற்றசை. சுவைக்கேற்ற குறிப்பினை 
வெளியிட்டுக் காட்டும் முக்காணங்களின் தொழிலினை ஈண்டு 
அவிரயமென்றனர். அவிநயம், பாவகம் இவை யொருபொ 
ரூட் கிளவிகள். (௧௨) 

அவிநயவகை 

236. அஃதே, 

ஆங்கிகம் வாசிக மாகா ரியத்தொடுஞ் 
சாத்து விசமெனச் சாற்றுகால் வகைத்தாம். 

அஃதே ~ அவ்வவிகயம், ஆங்கெம்--, வாசிகம்--, ஆகாரி 
யத்தொடும் - அகாரியம் என்பதனோடும்-., சாத் அவிகம்--, 
என சாற்றும் நான்கு வகைத்து ஆம்-என்று சொல்லப்படும் 
நான்கு வகையினையுடையதாம். 

குறிப்பு:-இர்கான்கு வகைகளின் இலக்கணமும் பெயர்க் 
காரணமும் £€ழ்வருஞ் சூத்திங்களான் விளக்குவர். ஏகா 
ரம்: ஈற்றசை.' (௧௩) 

ஆங்கிகம் 

257. உடலைப் பற்றி யுறுமவி தயங்க 
ளாங்கெ மென்ன வறையப் படுமே. 

உடலை பற்றி உறும் அவிஈயங்கள் - உடம்பினைப்பற்றி 
யுண்டாகும் அவிஈயங்கள், ஆங்கிகம் என்ன அறையப்படும்... 
ஆக்கம் என்று சொல்லப்படும். 

குறிப்பு: ௮௧ ஸம்பந்தம் நிகழ்தலின் Baas Lb 
எனப்பட்டது. அங்கம் - தேகம். உடற்ஜொழிலானுண்டாம் 
அவிஈயங்கட்குஆங்கிகம் என்பதுபெயராம்என்றவாறு.(௧௪)
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வாசிகம் 

258. ஒலிவேறு பாட்டினுங் குரல்வேறு பாட்டினு 
மொழிவேறு பாட்டினும் விளையு மவிகயம் 
வாசிக மென்ன வழங்க லாகும். 

ஒலி வேறுபாட்டினும்-வாயாற் செய்யும் சப்த வேற்று 
மையாலும், சூரல் வேறு பாட்டினும் - கண்டத்தொனியின் 

வேறு பாட்டாலும், மொழி வேறு பாட்டினும் - வார்த்தை 

களின் உச்சரிப்பு வேறு பாட்டாலும், விளையும் அவிநயம் - 

உண்டாம் அவிரயங்கள், வாசகம் என்ன வழங்கல் ஆகும் - 

வாகம் என்னும் வகையனவாகக் கூறப்பவெனவாம். 

குறிப்பு:--ஈண்டுக்கூறிய ரூவகை வேறுபாடும் வாக்கின் 

கண் நிகம்வனவாதலின் வாசகமெனப்பட்டன. வாக்கு ஸம் 

பந்தமான.து வாசகம். எடுத்தும் படுத்தும் ஒலித்தல் மூ.தலா 
யின ஒலிவேறுபாடாம்; குரல் கம்மு;தல் முதலாயின ஞூ£ல் 

வேறுபாடாம்; தமுதழுத்துப் பேசுதல் முதலாயின மொழி 
வேறுபாடாம். (௧௫) 

ஆகாரியம் 

289, உடைவேற் அமையி னோங்கு மவிகய 
நடைபெறு மாகா நியமென தவில்ப. 

உடை வேற்றுமையின் ஓங்கும் அவிநயம் - உடுக்கும் 

உடையின் வேறுபாட்டானே மிக்குத் தோன்றும் அவி 

நயம், நடை பெறும் ஆகாரியம் என ஈவில்ப - அவிநயவகை 

யுள் ஒன்று வழங்கலுறும் ஆகாரியம் என்று கூறுப, ' 

குறிப்பு:--நடைபெறும்' என்று விசேடி.த்தமையானே 

இவ் வுடைவேறுபாட்டான் உண்டாகும் அவிஈயம் மற் 

றைய ஆங்கிகம் முதலானவற்றைச் சிறப்பிக்கும் என்பது 

பெறப்பட்டது. இஃது கைவினைத் தொழிற்பாற் பட்டமை 
யின் ஆகாரியம் எனப்பட்டது. (௧௬)
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சாத்துவிகம் 

240. மனவேது பாட்டின் வழங்கு மவிகயஞ் 
சாத்து விகமெனப் போற்றினர் கொளலே. 

மனம் வேறுபாட்டின - மனத்தின் வேறுபாட்டானே, 

வழங்கும் அவிஈயம் - உண்டாகும் அவிநயம், சாத்துவிகம் 
என்ன போற்றினர் கொளல் - ஸாத்துவிகம் என்னும் அவி 
கயவகை யென்று போற்றிக் கொள்க. 

குறிப்பு: -ஸத்துவக்தாற் பெறப்படுதலின் ஸாத்விகம் 
எனப்பட்டது. மனவேறுபாட்டான் நிகழ்வன: கன்றுதல், 

கலங்குதல், விரும்பல், வெறுத்தல், வெகுளல், மகிழ்தல், 

மூனிவு, செருக்கு, உணர்தல், உணசா நிலைமை முதலிய பல 
வாம். இம்மனவேறுபாகெள் உடம்பின்கட் டோன்று 

கால் மிகக் தோற்றும் முகத்இன்கண்; முகத்தின்மிகத் 

தோன்றுங் கண்ணின்கண்; கண்ணின் மிகத்தோற்றுங் 
கண்ணின் கடையகத்தென்றுணர்க, (௧௪) 

241, இந்ரால் வகைய வவிகநய மெல்லாஞ் 
சுவைதொறும் பயின்று தோன்று மென்க. 

இ சான்சு வகைய அவிஈயம் எல்லாம் - ஈண்டுக் கூறிய 
நான்கு வகைப்பட்ட அவிகயம் யாவும், சுவை தொறும் 

பயின்று தோன்றும் என்க - ஒன்பான் வகைப்பட்ட சுவை 
கள் தோறும் பொருந்தித் தோன்றும் என்று கூறுக, 

குறிப்பு: மேற்கூறிய ஆங்கிகம், வாகம், ஆகாரியம், 
ஸாத்விகம் என்னும் நால்வகை அவிசயங்களும் வடநூலார் 

கூறிய பாகுபாடாம். சுவை வகைகளைப் பொசுவியல்பு பத் 

தொன்பதாஞ் சூத்இரத் தானுணர்க. (௧௮) 

சுவையவிதயம் 

242, ஒன்பான் சுவையினு மோங்கவி ஈயம்பல 
வன்பான் மேற்கோ ளாவெடுத் தறைவாம். 

ஒன்பான் சவையினும் ஒங்கு அவிரயம் பல - ஓன்பது 
வகைச் சுவைகளினும் மிக்குத் தோன்றும் பல அவிநயம்.
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களையும், அன்பான் மேற்கோள் ஆ எடுத்து அறைவாம் - 

பண்டையாிரியர்தஞ் சூத்திரமுகமாக மேற்கோளாக 

எடுத்து அன்பொடு கூறுவாம். 

குறிப்பு:--ஒன்பான். ௬வை: உவகை, பெருமிதம்) 

நகை, சமகிலை, வெகுளி, வியப்பு, இழிப்பு, அவலம், அச்சம் 

என்பனவாம். இச்சுவைகளின் இலக்கணம் பொதுவியல் 

பில் விரித்து கூறப்பட்ட து; ஆண்டு நோக்குக. ஆசிரியர் 

இவத்நிற்குரிய அவிகயங்களைப் ன்னர் வருஞ் சூத்திரங்க 

ளான் நிரலே யெடுத்துக் கூறுவர். சிலப்பதிகார அடியார்க்கு 

நல்லாருரை மேற்கோளான சுவை அவிரயச் சூத்திரன்களை 

இவ்வாசிரியர் பொன்னேபோற் போற்றிக் கூறுவராதலின் 

(அன்பான் மேற்கோ ளாவெடுத் தறைவாம்” என்றனர். 

அன்பான்: அப்பண்டையோர் சூத்திங்களின் மாட்டுள்ள 

அன்பு பற்றி என்றவாறு. (௧௯) 

உவகையவிநயம் 

243. உவகைச் சுவையி னவிநய முரைப்பின் 

£தூவுள் ஞூறுத்த வடிவுக் தொழிலுங் 

காரிகை கலக்த கடைக்கணுங் கவின்பெறு 

முறுவன் மூரற் இிறுகில வரும்பலு 

மலர்ந்த முகனு மிரந்தமன் Gor af wy! 

கலந்தன பிறவுங் கடைப்பிடித் தனரே.” 

உவகை சுவையின் அவிநயம் உரைப்பின் - உவகைச் 

சுவையின அ .அவிகயத்தைக் கூறுமிடத்து, தா உள் உறு 

த்த வடிவும் தொழிலும் - கள்ளங்கபடமற்ற வடிவமும் 

செய்கையும், காரிகை கலந்த கடைக்கணும் - அழகு பொருச் 

இய கடைக்கண்ணும்; கவின் பெறும் முறுவல் மூரல் றுமை 

நிலவு அரும்பலும் - அழருபொருச்திய புன்னகையின் சிறிய 

நிலவுபோலு மொளிதோன்றலும், மலர்ந்த முகனும்-மலர்ச்சி 

பொருந்திய முகமும், மன் இரந்த கிளவியும் - பெரிதும் 

ஒன்றை இரப்பான் மொழிவதுபோலும் இனிய மொழியும், 

கலந்தன பிறவும் - இவற்றிற்குப் பொருத்தமாகக் கலந்த
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பிற அவிகயக்களும், கடைப்பிடித்தனர்-அவ்வுவகைச் அவை 
யன் அவிரயங்களென உறுதியாகக் கொண்டனர் நாடக 
விலக்கண வரூரியர். 

குறிப்பு:--சாடக விலக்கண வாரியர் என்பது தோன்ரு 
எழுவாய், சர: வெண்மை, பரிசுத்தம்; ஈண்டுக் களங்க மின்மைமே னின்று. அவுள்ளுறுத்த வடி.வாவது, கெஞ் சத்திற் களங்க மின்மையைக் காட்டும் வடிவமாம்: உள் - சண்டு நெஞ்சக் குறித்தது; ஆகுபெயர், தூவுள்ளுறுத்த” 
என்பதைத் (தொழி லோடும் கூட்டுக. மூனவல் eapre: ஒருபொருட் பன்மொழி. முகன்: மூகம்; போலி. மன் 
இசக்த என மாற்றுக: மன் - இடைச்சொல், மிகுதிப்பொரு 
சைக் காட்டிற்று, காரிகை கலக்க கடைக்கண்: காரிகை என்னும் அழகு கண்ணிற்கே றெந்ததுபோலும். 
கண்ணிறைக்த காரிகைக் காம்பேர்தோட் பேசைக்குப் 
பெண்ணிறைரந்த நீர்மை பெரிது.” (திருக்குள் 197 2) 

கண்ணோட்ட மென்னுள் கழிபெருங் காரிகை 
யுண்மையா ஸுண்டிவ் வுலகு.'' (திருக்குறள் 671) ror Bias குறள்களை நோக்குக. ‘sos gar Amey’ என் 

தமையான், பிறரைத் தழுவிக்கோடல், யாவர்மாட்டும் அன்பு பாராட்டுதல் முதலியனவும் கொள்க. எகாரம்: ஈற்றசை. (௨௦) 
பேநமிீதத்தவிநயம் 

244. பெருமிதத் தவிகயம் பேசும் காஜலை 
“முரிந்த புருவமுஞ் சிவக்க கண்ணும் 
பிடித்த வாளுங் கடிதீத வெயிறு 
மடி.தீத வுதடுஞ் சுருட்டிய நுதலுச் துண்ணென வுற்ற சொல்லும் பகைவரை 
யெண்ணல் செல்லா விகழ்ச்சியும் பிறவு 
கண்ணு மென்ப நதன்குணர்ச் தோரே.?? 
பெருமிதத்த அவிநயம் பேசும் காலை - பெருமிதம் 

என்னும் வீரச் சுவையின் அவிநயம் இன்னதென்று கூறு
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. மிடத்து, முரிந்த புருவமும்-வளைக்க புருவழும், சிவர்.த கண் 
ணும் - சிவப்பேறிய கண்ணும், பிடித்த வாளும் - கையிற் 
பற்றியவாளும், கடித்த எயிறும் - நெறுகநெறென்று கடித்த 
பல்லும், மடித்த உதடும் - கெளவிய உதடும், சுருட்டிய அத 
அம் - புருவம் மேலேறுதலானும் ஒன்றையொன்று நெருக் 

குவதானும் தோலின் சுருக்கம் விழுந்த நெற்றியும், தண்மை 
என உற்ற சொல்லும் - இட்பமமைந்த சொல்லும், பகை 
வசை எண்ணல் செல்லா இகழ்ச்சியும் - பகைவரைப் பொ 

ருட்படுத்தா இகழ்ச்சியும், பிறவும் - இவற்றிற்கேற்ற பிற 
அவிரயங்களும், ஈண்ணும் என்ப கஈன்கு உணர்ந்தோர் - அவ் 

வீரச் சுவை அவிஈயமாகப் பொருகர்தும் என்று கூறுவர் 

நாடக விலக்கணத்தை ஈன்முக அறிந்தோர். 

குறிப்பு:--பிடி.த்தவாள், கடி.த்த எயிறு என்று கூறினா 
சேனும் வாள் பிடித்தலும் எயிறு கடித்தலும் என்பதே 
பொருளாம். இகழ்ச்சி - இகழ்தல். பிறவும் என் றமையானே 

ஏக்கமுத்தம், இறுமாந்த ஈடை முதலியனவுங்கொள்க.(௨௧) 

நகையவிநயம் 

245, நகைச்சுவை அவிதய தவிலு மிடத்து 
மிகைபடு நகையது பிறர்சகை யுடையது 

கோட்டிய முகத்தது சுரிந்த கவுளது 
விட்டுமுரி புருவமொடு விலாவுறுப் புடையது 
செய்வது பிறிதாய் வேறுசே Buu) ser 

opuded yoo pris sor Oreo.” 

நகை சுவை அவிநயம் நவிலும் இடத்து - ஈகைச்சுவை 

அவிநயம் இத்தன்மைத்தெனப் பேசுமிடத்து, மிகைபடு 

நகையது-அளவுகடந்த சிரிப்புடையது, பிறர் ரகை உடையது- 

பிறர் பார்த்து ஈகைக்கும் தன்மை வாய்ந்தது, கோட்டிய 

முகத்தது - கோணிய முகத்தினையுடையது, ais கவுள௮- 

சுருங்கெ கன்னமுடைய த, விட்டு முரி புரூவமொடு விலா 

உறுப்பு உடையது - இடைவிட்டு வளைந்த புருவத்தோடு 

அங்கனமான விலா உறுப்பினையுமுடையது, செய்வது
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பிறிது ஆப் வேறு சேஇப்ப.து - செய்யுர் தொழில் வேறுபட் 

டதாகி அதனை Camas கெடுப்பது, என்று ஐயம் இல் புல 
வா் Ble தனர் ௪ என்ப-என்னறு நாடக விலக்கணத்தை ஐயமற 
உணர்ந்த அறிஞர் ஆராய்ந்து கூறினர் என்று கூறுப, 

குறிப்பு: _-மிகைப௫ெகை - பெருககை, கோடிதல்-கோ ணு 
தல், கவுள் - கன்னம். :விட்டுமுரி' தலை விலாவுறுப்பிற்கும் 

கூட்ட. செய்வது  பிறிதாய் வேறு சேஇப்பது: செய்யுச் 
தொழில் இடையீடு பட்டு வேருவதோடு அமையாது மான் 
னர்ச் செய்ததனையும் சிதைத்தலாம். (௨௨) 

சமநிலையவிநயம் 

246. சமநிலை யவிகயஞ் சாற்றப் புக்குழிக் 
“கோட்பா டறியாக் கொள்கையு மாட்சியு 
Db BO கெஞ்சமு மாறிய விழியும் 
Opes காட்டு நீங்கிய நிலையுங் 

குறிப்பின் ரூகலுக் துணுக்க மில்லாத் 
தகைமிக வுடைமையுக் தண்ணென வுடைமையு 
மளத்தற் கருமையு மன்பொரடு புணர்தலுங் 
கலக்கமொடு புணர்க்த கோக்குங் கதிர்ப்பும் 

விலக்கா ரென்ப வேண்டுமொழிப் புலவர்.” 

சமநிலை அவிநயம் சாற்ற புக்குழி - சமநிலைச் சுவையின் 
அவிகயம் இன்னதென்று கூறப்புகுமிடத்து, கோட்பாடு 
அறியா கொள்கையும் - பிறருள்ளத்தின் கோட்பாட்டினை 
அறிய விரும்பாத கொள்கையும், மாட்சியும் - பெருமையும், 
அறம் தரும் கெஞ்சமுமம் - தருமம் நிலைபெற்ற மனமும், 
ஆநிய விழியும் - சாந்தம் பொருக்திய கண்களும், பிறழ்ந்த 
காட்டு மீங்கயெ நிலையும் - உண்மைக்குமாளான அறிவு நீங்கப் 
பெற்ற நிலைமையும், குறிப்பு இன்று ஆகலும் - ஒன் நினை 
யடைய விரும்புள் குறிப்பு இல்லா இருத்தலும், அணுக்கம் 

* இல்லா தகை மிக உடையையும் - அச்சம் நீங்கப்பெற்ற 
பெருமை பிரதியும் உளதாதலும், = என உடையையும்-
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ரான்அளவிட்டு மஇத்தற்கொண்ணா அருமைப்பாடும், அன் 
பொடு புணர்தலும்-பிறர்மாட்டு உள்ளன் பொடு கலத்தலும், 
கலக்கமொடு புணர்ச்த நோக்கும் - சலனம் பொருக்இய பார் 
வையும், கஇர்ப்பும் - ஒளியுடைமையும், விலக்கார் என்ப 

வேண்டும் மொழி புலவர் - உள்ளக் குறிப்பினை அறிய விரும் 
பும் வாக்குவல்லபமுடைய அறிஞர் இவற்றைச் சமநிலை: 
யவிரயங்களாக விலக்காமற் கொள்வர் என்றுகூறுவர். 

குறிப்பு:---கோட்பாடறியாக்கொள்கை: பிறர்தக்கொள் 

கை எதுவாயிருப்பினும் அதனை யறிதல் வேண்டாவென் 
னுவ் கோட்பாடு, ஆறிய விழி - கோபம் முதலியன Sa Ber 

விழி, எனவே சாந்தங் குடிகொண்ட விழி, ஆறிய விழிக்கு 

எதிர்மறை றிய விழியாம். காட்ச: அறிவு; பிறழ்ர்த காட்ச: 
உண்மைக்குமாருன காட்சி, சமரிலையுடையான் வேண்டுதல் 

வேண்டாமையிலானாதலின் ஒன்றன் கண்ணுங் குறிப்பீல 

னாவான். அணுக்கம்: அச்சம். தண்ணெனவுடைமை: 

அந்தண ரென்போ ரறவோர்மற் றெவ்வுயிர்க்குஞ், 
செந்தண்மை பூண்டொழுக லான்,” 

என்னுங் ருறணோக்குக. ஒன்றன்கண்ணுங் குறிப்பிலஸனாகவே 
(கலக்கமொடு புணர்ந்த நோக்கும்' பொருக்துவதாயிற்று. 
(மொழிப்புலவர்: மொழிவன்மையுடையார். 4விலக்கார்' என 
வே வேண்டுவரென்பதாயிற்று. (௨௩) 

வேதளியவிநயம் 

247. 0வகுளி யவிகயம் விளம்புங் காலைப் 
பிசைந்த கையுங் குலைந்த மெய்யு 

மடித்த வாயுல் கடித்த விதழுஞ் 
APabs கண்ணும் வெய்ய வுயிர்ப்பு 
மிக்க வேர்வு மொக்க விடைத்தாம். 

வெகுளி அவிஈயம் விளம்பும் காலை - கோபச் சுவையின் 

அவிசயம் இன்னதென்று கூறுமிடத்து, பிசைந்த கையும் 

கைகளைப் பிசைதலும், குலைந்த மெய்யும் - மெய் குலைதலும் , 

மடித்த வாயும் - வாய்மடித்தலும், கடித்த இதழும் - இதழ்
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கெளவுதலும், சவர்.௪ கண்ணும் - கண் சிவத்தலும், வெய்ய 
உயிர்ப்பும் - வெப்பமாகப் பெருமூச்சு விரிதலும், மிக்க வேர் 
வும் - மிரூதியாக வேர்த்தலும், ஒக்க உடைத்தாம் - அவி 
கயங்களாகப் பொருர்அுவதாம். 

குறிப்பு:--வெகுளி, கோபம், உருத்திரம் ஒரு பொருட் 
கிளவிகள். இச்சூத்தம், 

கைபிசையா வாய்மடியாக் கண்சிவவா வெய் தயிரா 
மெய்குலையா வேசா வெகுண்டெழுச்தான்-வெய்யபோர்த் 
தார்வேய்ச்த தோளான் மகளைத் தருகென்று 

போர்வேச்தன் ராஇசைத்த போது” 

என்ற தண்டியலங்கார உருத்திரச்சுவை யுதாசணச்செய் 
புளைப் பின்பற்றி யெழுக்தது. (௨௪) 

வியப்பவிநயம் 

246. வியப்பி னவிகயம் மேவரக் கூறிற் 
“சொற்சோர் வுடையது சோர்ந்த கையது 
மெய்ம்மயிர் குளிர்ப்பது வியத்தக வுடைய 
தெய்திய திமைப்பும் விழிப்புமிக வாதென் 
றையமில் புலவ ரறைந்தன ரென்ப”? 

விபப்பின் அவிரயம் மேவா கூறில் - வியப்புக் சுவை 
யின் அவிரயத்தைப் பொருர்தக் கூறுமிடத்து அது, சொல் 
சோர்வு உடையது - சோர்வுற்றுச் சொல்லும் சொல்லினை 
உடையது, சோர்ச்சு கையது - சோர்ந்த ஒழுக்கத்தனையு 
டையது, மெய் மயிர் குளிர்ப்பது - உடம்பின் மயிர்க் கூச் 
செறிவது, விய தகவு உடையது பிறரானே வியக்குர் தன்மை 
யுடையது, எய்தியது இமைப்பும் விழிப்பும் இகவாது - 
வியப்பிற்கு ஏதுவாக எய்திய பொருளை கோக்குமிடத்து 
கண் இமைத்தலையும் விழித்தலையும் நீங்கா திருப்பது, என்று 
ஐயம் இல் புலவர் அறைச்தனர் என்ப - என்று நாடக 
விலக்கணத்தைச் சந்தேகமற வுணர்ந்த அறிஞர் கூறுவ 
ரென்று சாற்றுவர்.
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குறிப்பு:--வியப்பு, அற்புதம், ஆச்சரியம் என்பன ஒரு 

பொருட்செவிகள். சோர்சக்த கையது: கை சோர்ந்தது 
என்றுமாம்; இனிச் சோருந்தகையது எனக்கொண்டு 
சோருக்தன்மையினையுடையது எனலுமாம்: இப்பொருட் 

குச் (மீசாரும்' என்பது (சோர்ம்' எனச் செய்யும் என்னும் 

வாய்பாட்டெச்சவும்மை were கெட்டு நின்றதாகக் 
கொள்க. மெய்ம்மயிர்குளிர்த்தல் - உடல் புளகித்தல். 
இனி, இமைப்பும் எய்தியது விழிப்பும் இசவாஅது என்று 

மாற்றிப் பொருள்கோடலுமாம். ‘orl Su Gow gs sob 
விழித்தலுமிகவாத' தென்ற பாடமுழுண்டு, (௨௫) 

இழிப்பவிநயம் 

249, “இழிப்பி னவிஈய மியம்புங் காலை 
யிடுங்கிய கண்ணு மெயிறுபுறம் போதலு 
மொடுங்கிய முகமு முஞற்றாக் காலுஞ் 
Cribs யாக்கையுஞ் சொன்னிரம் பாமை 
கோரர்கன வென்ப நெறியறிந் தோரே.” 

இழிப்பின் ௮விஈயம் இயம்பும் காலை - இழிப்புச் சுவை 
யின் அவிரயங்களைக் கூறுமிடத்து அவை, இடுங்கெ கண் 

ணும் - சுருங்கி நெருங்யெ கண்களும், எயிறு புறம் போத 
அம் - பற்கள் வெளியே தோன்றுதலும், ஒடுக்கிய முகழும்- 
கூம்பிய முகழும், உஞற்று காலும் - தொழில் புரியாத கால் 
களும், சோர்ந்த யாக்கையும் - சோர்வடைக்த மெய்யும், 
சொல் நிரம்பாமையும் - சொற் குழறலம், கேர்ச்தன GT Gar LI = 
அவிரயங்களாகப் பொருர்தின என்று கூறுவர், நெறி 
அறிந்தோர் - சாடகவிலக்கண நெறியினை யுணர்ந்தோர். 

குறிப்பு:-இடுகுதல் - ஒடுங்குதல், சுருங்குதல். இழிப்பு, 
இளிவால், அருவருப்பு, பீபத்ஸம் என்பன ஒரு பொருட் 

சொற்கள். . (௨௬) 

அவலத்தவிநயம் 

250. “அவலச் தவிகய மரிவரக் செப்பிற் 
கவலையொடு புணர்ந்த கண்ணீர் மாரியும்
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வாடிய நீர்மையும் வருந்திய செலவும் 
பீடழி யிடும்பையும் பிதற்றிய சொல்லி 
நிறைகை யழிதலு நகீர்மையில் கிளவியும் 
பொறையின் ராகலும் புணர்த்தினர் புலவர்.” 

அவலத்து அவிநயம் அறிவர கிளப்பில் - சோகரஸ 
மாகிய அவலச் சுவையின் அவிசயத்தை அறியுமாறு 
விளங்கக் கூறுமிடத்து, கவலையொடு புணர்ச்த கண்ணீர் 

மாரியும் - மனக்கவலையோடு சேர்ந்த கண்ணீர்ப் பெருக்க 
மும், வாடிய நீர்மையும் - வாட்டமுத்ற en 
ans Gu செலவும் - வருத்தமுற்ற ஈடையும், டி அழி 
இடும்பையும் - பெருமையை அழிக்குர் துன்பமும், தன 
சொல்லும் - அழித்தழித்துப் பேசும் பேச்சும், நிறை கை 
அழிதலும் - நிறை கெலும், மீர்மை இல் சளவியும் - பண் 
பில் மொழியும், பொறை இன்று அகலும் - பொறுமை 
கெடுதலும், புணர்த் இனர் புலவர் - அறிவுடையார் அவலச் 
சுவையின் அவிஈயங்களாகச் சேர்த்துக் கூறினர். 

ப்பு:-- கண்ணீர் மாரி - மிகுந்த கண்ணீர்; உருவகம். 
பீடு அழியி டும்பை-பீடு ௮ழிதற்குக் காரணமான இடும்பையு 
மாம். பிதற்றுதல் - பலகாற் பேசுதல்; குழறுதலுமாம். கை 
அழிதல்: கை உபசர்க்கம். இனிக் கை' ஒழுக்கமெனக் 
கொண்டு, நிறையும் ஒழுக்கமுமழிதல் எனப்பொருள் கூறு 

துமாம், இப்பொருட்கு (நிறை கை' உம்மைத்தொகை. 
பண்பில் மொழி- பொருத்தமற்ற மொழி, (௨௪) 

அச்சவவிநயம் 

251. “௮௫௪ வவிநய மாயுங் குரலை 
யொடுங்குய வுடம்பு நடுங்யெ நலையு 

மலங்கிய கண்ணுங் கலங்கிய வுளனுங் 
கரச்துவர லுடைமையுங் கையெதிர் மஅத்தலும் 
பரந்த கோக்கமு மிசைபண் பினவே.?? 
அச்சம். அ௮விஈயம் ஆயும் காலை - அச்சச்சுவையின் 

அவிரயத்தை ஆராயுமிடத்து, ஒடுக்கிய உடம்பும், நடுக்க
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நிலையும்-நடுக்கமுற்ற நிலைமையும், மலங்கெய கண்ணும்-கலக்க 

முற்ற கண்களும், கலங்கய உளனும் - சலக்கமடைர்த மன 

மூம், கரந்துவால் உடைமையும் - ஒளிந்து வருதலும், கை 

எதிர் மறுத்தலும் - கைகளான் எதிரில் மறுத்து விதிர்த்த 

ஓம், பரந்த நோக்கமும் - சாற்புறமும் பரவிய பார்வையும், 

இசை பண்பினவே - பொருந்திய ௮ச்ச அவியங்களின் 

தன்மைகளாம். 

குறிப்பு:--உடம்பு ஒடுங்குதல் - உடம்பு குன்றுதல். 

அச்சம், பயானகம் ஒரு பொருட் சொற்கள். (௨௮) 

252. இன்னும் விரிப்பிற் பன்னிய வவிகயம் 

மெண்ணா றென்ன வெண்ணவும் படுமே. 

இன்னும் விரிப்பில் - ௮விஈயங்களை இன்னும் விரித்துக் 

கூறப்புசன், பன்னிய அவிரயம் - பல வேறுவிதமாகச்சொல் 

லப்பட்ட அவிரஈயங்கள், எட்டு ஆறு என்ன எண்ணவும் படும்- 

காற்பத்தெட்டு என்னும் எண்ணிக்கையுடையன என்று ௧௬ 

தவும்படும். 

குறிப்பு:--எண்ணவும் படும் என்ற எச்ச உம்மையானே 

அவிஈயங்களை இருபத்து சான்காகப் பிரித்தாரும் உளர் என் 

பது பெறப்பட்டது. சிலப்பதிகார உரையில் அடியார்க்கு 

நல்லார் இருபத்து நான்கு அவிரயங்கூறியுள்ளார். இவ்வா 

ரியர் சாற்பத்தெட்டாக விரித்தனர். (௨௯) 

அவிநயவிரி 

2௦553. அவைதாம், : 

அகக்தை யுற்றோ னழற்பட் டோனமுக் 

கறுப்போ னழுவோ னாலோ சிப்போ 

னிரப்போ னிறந்தோ னின்ப மெய்தினோே 

னுடன்ன் பட்டோ னுவந்தோ னெழுதுவோ 

னைய முற்றோன் கண்ணோ வுற்றோன் 
களிக்தோன் கள்வன் கனவு காண்போன் 

கொலைவினை செய்வோன் கொள்பொரு ளிழக 
[கோன்
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ஞஞ்ஜை யுற்றோ னஞ்ஜை யொறுப்போன் 
ண்ட முற்றோன்' றலைநோ வாளன் 
அதிப்போன் றுயில்வோன் றுயிலுணர்வோன் 

| பொய்யன் 
றெய்வ முற்றோ னனைந்தோ னைவோன் 
ப௫த்தோன் பைத்தியக் காரன் காமுகன் 
பொருவோன் வென்றோன் வெருவி யோடுதன் 
பனிப்பட் டோன்மடி துனிப்பட் டோனெொடும் 
யோ வீழ்ந்தோ னெள்விட முண்டோன் 
விலைமக அவன் வெட்க முற்றோன் 
வெப்ப முற்றோன் வேட்டை யாடுகன் 
கவிஞ னிவர்த மவிகய மாம்பிற. 

அவைதாம்-மேற்சூத்திரத்இல் எண்ணாறென்னக்கூறிய 
அவிரயங்கள் தாம், அகந்தை உற்றோன்-செருக்குக்கொண்ட 
வன், அழல் பட்டோன் - நெருப்பில் வீழ்ந்தோன், அமுக் 
கறுப்போன் - பொஞுமை கொண்டவன், அழுவோன்--, 
லோூப்போன்--, இரப்போன் - யாசிப்போன், இறர் 

தோன் - செத்தோன், இன்பம் எய்தினோன் - சுகமடைக்த 
வன்) உடன்பட்டோன் - இணங்கனோன், உவந்தோன் - 
மகிழ்க்தோன், எழுதுவோன்--, ஐயம் உற்றோன் - சந்தேகம் 
அடைந்தவன், கண் நோவு உற்றோன்--, களித்தோன் - 
கள்ளுண்டோன், கள்வன் - திருடன், கனவு காண்போன்--, 
கொலை வினை செய்வோன் - கொலைத்தொழில் புரிபவன், 
கொள் பொருள் இழக்தோன் - கையிலுள்ள பொருளை 
யிழந்தவன், ஞஞ்ஜஞை உற்றோன் - மயக்கமடைச்தோன், 
அஞ்ஜை - அ றிவில்லா தவன், ஒறுப்போன் - தண்டிப்போன், 
தண்டம் உற்றோன் - தண்டிக்கப்பட்டான், தலை கோவு 
ஆளன் - தலைகோயுற்றோன், அ.திப்போன் - தோத்தாம் 
செய்வோன், துயில்வோன் - தூங்குபவன், துயில் உணர் 
வோன் - தூங்க விழித்தெழுபவன், பொய்யன் - பொய்கூறு 
வோன், தெய்வம் உற்றோன் - தெய்வம் ஏறினோன், கனைக் 
G தான் - மழை பெய்யப்பட்டோன், நைவோன் - உடல்
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வருர்துபவன், பசித்தோன் --, பைத்தியக்காரன் -- , காமு 

கன் - காமழமுற்றோன், பொருவோன் - போர் செய்வோன், 

வென்ஜோன் - வெற்றியடைந்தோன், வெருவி ஓடுநன் - 

அஞ்சியோூபேவன், பனிப்பட்டோன் - பனியில் நனைர் 

தோன், மடி - சோம்பலுற்றோன், துனிப்பட்டோன் - துன் 

பழுற்றோன், யோக - யோகம் பயில்வோன், வீழ்ந்தோன் - 

மேலிருந்து சழ்விழுந்தவன், ஒண்மைவிடம் உண்டோன்-படு 

விஷமுண்டவன், விலை மகள் - பரத்தை, தூதுவன் - தூதன், 

வெட்கம் உற்றோன் - ராணம் உற்றவன், வெப்பம் உற் 

ஜோன் - வெம்மை அடைந்தவன், வேட்டை ஆன் - 

வேட்டையாடுபவன், கவிஞன் - கவிபாடும்புலவன், இவர் 

தம் ௮விஈயம் ஆம் - என்ற இவர்கள்தம் அவிரயங்களாம். 

குறிப்பு:-உடன் ‘or? பட்டோன் - ஒற்றளபெடை. 

ஞஞ்ஜை: மம்மர் கோய், மயக்கம். அஞ்ஞை - அறி 

விலி. இன்பம் எய்தனோன் - புணர்ச்சியான் வரும் இன் 
பம் அுபவித் தவன் . தெய்வம் உற்றோன் - தெய்வ ஆவேச 

மடைநர் தவன், பனிப்பட்டோன் - குளிரடைர்தோன் எனினு 

மாம்; இதமுற்றோனுமிவனே. முன்னாசிரியர் வேறாகக் கூறிய 
சிதமுற்றோனவிரயத் தனைப் பனித்தலைப்பட்டோன் அவி 
நயத்தினும், வெயிற்றலைப்பட்டோன் அ௮விகயத்தினை வெப்ப 
மூற்றோனவிரயத்தினும் இவ்வாசிரியர் அடக்கினர்; அவர் 
தனியாகக் கூறிய வெருண்டோன் அவிரயம் வெகுளிச் சுவை 
அவிஈயத்திலடங்குதலானும், அதனைச் சுவைவகை அவிகயத் 
துள் முன்னர்க் கூறிவிட்டமையானும் இவர் ஈண்டுக்கூருராயி 
னர். எனவே,ழமுன்னோர்கூறியஇருபத்துகான்குவகை யவிகயத் 
துள்தமுற்றோன்,வெயிற்றலைப்பட்டோன், வெருண்டோன் 
இவர்தம் அவிஈயம் நீங்கலாக இருபத்தொன் நனையும் மேற் 
கொண்டு புதியன புகுதலாக இருபத்தேழவிசயங்களையுடன் 
கூட்டி இவ்வா௫ரியர் நாற்பத்தெட்டாக்கினர். (பிற? என்ற 

மிகையானே ஈண்டுக் கூறப்பட்டனவேயன் நி, இவற்றின் 

வேய் வருவன வாகிய சோதிடஞ் சொல்வோன், வாதஞ் 
செய்வோன், வைத்தியம் வல்லோன், இரசவாதி, கழைக் 
கூத்தாடி, பாம்பாட்டி, சித்திரம் வரைவோன், இசைப்புல 

16
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வோனாதியர்தம் அபிகயங்களும் ஈண்டடக்குக என்பதமைந் 
தது. அடியார்க்கு நல்லார் மேற்கோளாகக் காட்டிய முன் 
னாசிரியர்தம் இருபத்து நான்குவகை அவிநய விலக்கண 
சூத்திரங்கள் ஈண்டறியற்பாலன. அவை பின்வருமாறு:-- 

வேகுண்டோனவிகயம் 
6வெருண்டோ னவிரயம் விளம்புங் காலை 

மடித்த வாயு மலர்ந்த மார்புர் 
அடித்த புருவமுஞ் சுட்டிய விரலுங் 

கன் நின வுள்ளமொடு கைபுடைத் SE 59) 
மன்ன கோக்கமோ டாய்ந்தனர் கொளலே.” 

ஐயமுந்றோன விநயம் 

பொய்யில் காட்டுப் புலவோ சாய்ந்த 
வைய முற்றோ னவிரய முரைப்பின் 
வாடிய ay DIL மயங்கிய கோக்கமும் 

பீடழி புலனும் பேசா இருத்தலும் 
பிறழ்ந்த செய்கையும் வான் நிசை நோக்கலு 
மறைந்தனர் பிறவு tod FE னோசே."' 

சோம்பினோனவிஈயம் 

மடியி னவிரயம் வகுக்குங் காலை 

கொடியொடு பலகொட் டாவிமிக வுடையையு 
மூரி நிமிர்த்தலு முனிவொடு புணர்தலுங் 
காரண மின்றி யாழ்ந்துமடிச் திருத்தலும் ' 
பிணியு மின்றிச் சோர்க்த செலவோ 
டணிதரு புலவ ராய்ச்தன ரென்ப.” 

களித்தோனவிஈயம் 

sal eC or னவிநயங் GLP Me) காலை 

யொளித்தவை யொளியா னுசைத்த லின்மையுள் 
oar Lp SIC சோர்க்துர் தாழ்ந்துர் தளர்ந்தும் 
வீழ்ச சொல்லொடு மிழற்றிச் சாய்தலுங் 
களிகைக் கவர்ந்த கடைக்கணோக் குடையையும் 
பேரிசை யாளர் பேணினர் கொளலே."”
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உவந்தோனவிகயம் 

4(உவந்தோ னவிநய முரைக்குங் காலை 
நிவக்தினி தாகிய கண்மல ௬டைமையு 
Deo) னியன்ற வுள்ள முடைமையு 

மேனிவி னகன்ற முறுவனகை யுடைமையு 

மிருக்கையுஞ் சேறலுங் கானமும் பிறவு 
மொருகங்குட னமைத்த குறிப்பிற் றன்றே,” 

அழுக்காறுடையோன விநயம் 

அழுக்கா றுடையோ னவிகய முரைப்பி 
னிமுக்கொடு புணர்ந்த விசைப்பொரு ஞடைமையுவ் 
கூம்பிய வாயு&் கோடிய வுரையு 
மோம்பாது விதிர்க்குங் கைவகை யுடைமையு 
மாரணங் காகய வெகுளி யுடைமையுள் 
காரண மின்றி மெலிந்தமுக முடைமையு 
மெலிவொட புணர்ந்த விடும்பையு மேவரப் 

பொலியு மென்ப பொருந்துமொழிப் புலவர்.” 

இன்பமுந்றோனவிகயம் 

*இன்பமொடு புணர்ந்தோ னவிரய மியம்பிற் 
அன்ப நீங்கித் அவர்த்த யாக்கையுற் 

தயங்கித் தாழ்ந்த பெருமகிழ் வுடைமையு 

மயங்கி வர்த செலவுஈனி யுடைமைய் 

மழகுள் ளுறுத்த 'சொற்பொலி வுடைமையு 

மெழிலொடு புணர்ந்த நறுமல ௬ுடைமையுங் 
கலங்கள் சோர் தகன்ற தோண்மார் புடையையு 
நலங்கெழு புலவர் நாடின ரென்ப,” 

தேய்வமுநற்றோன விநயம் 

4 தெய்வ முற்றோ னவிஈயஞ் செப்பிற் 

கைவிட் டெறிந்த கலக்க முடைமையு 

மடி.த்தெயிறு கெளவிய வாய்த்தொழி லுடைமையுர்
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அடித்த புருவழுர் துளங்கெ நிலையுஞ் 
செய்ய முகழுஞ் சேர்ந்த செருக்கு 
மெய் மென்ப வியல்புணர்ர் தோரே.” 

ஞஞ்ஞையுற்றோனவிகயம் 

“ஞஞ்ஞை யுற்றோ னவிகய நாடிழற் 
பன்மென் றிறுகய நாவழி வுடைமையு 
அரைசேர்ந்து கூம்பும் வாயு கோக்னெர்க் 
ரைப்போன் போல வுணர்வி லாமையும் 

விழிப்போன் போல விழியா இருத்தலும் 
விமுத்கச வுடைமையு மொழுக்கி லாமையும் 
வயங்க இருமுக மழுங்கலும் பிறவு 
மேவிய தென்ப விளங்குமொழிப் புலவர்.” 

இஃதேமுறுமாக்க ளவிகயம். 

உடன்பட்டோனவிநயம் 

6 ஈர்தையுடம் பட்டோ னவிரயச் தெரியின் 
மூச்தை யாயினு முணசா நிலைமையும் 

பிடித்த கைம்மே லடைத்த கவினு 

முடித்த ௮ருத கரும கில்மையுஞ் 
சொல்லுவது யாது முணரா நிலைமையும் 
புல்லு மென்ப பொருந்துமொழிப் புலவர்.” 

உறங்கினோனவிகயம் 

(6 தஞ்சா நின்றோ னவிநயச் துணியி 

னெஞ்சு தீ லின்றி யிருபுடை மருங்கு 
மலர்ந்துங் கவிழ்க்தும் வருபடை யியற்றியு 
மலர்க துயிர்ப் புடைய வாற்றலு மாகும்,"” 

துமிலுணர்கங்தோனவிஈயம் 

6இன்றுயி லுணர்ந்தோ னவிரய மியம்பி 
ஜொன் றிய குறுங்கொட் டாவியு தூயிர்ப்புர் 
தூங்கெயெ முகழுர் துளங்கய வுடம்பு 
மோக்யெ திரிபு மொழிர்தவுங் கொளலே.'”



தடி.ப்பியல்பு 245 

CFSGC store Build 

4*செத்தோ னவிரயஞ் செப்புங் காலை 
யத்தக வச்சமு மழிப்பு மாக்கலுக் 
கடித்த நிரைப்பலின் வெடித்துப் பொடித்துப் 
போர்ததுணி வுடைமையும் வலித்த வுறப்பு 

'மெலிர்த வகடு மென்மைமிக வுடையையும் 
வெண்மணி தோன்றக் கருமணி கரத்தலு 
முண்மையிற் புலவ ருணர்ந்த வாறே.” 

மழைபெய்யப்பட்டோன விகயம் 

4 மழைபெய்யப் பட்டோ னவிரயம் வகுக்கி 

னிழிதக வுடைய விபல்புஈனி யுடைமையு 
மெய்கூர் ஈடுக்கமும் பிணித்தலும் படாத்தை 
மெய்பூண் டொடுக்கிய முகத்தொடு புணர்த்தலு 
மொளிப்படு மனனி ஓலதறிய கண்ணும் 
விளியினுர் அளியினு மடிந்தசெவி யுடைமையுவ் 
கொடுவிட் டெறிந்த குளிர்மிக வுடையையும் 
நடுங்கு பல்லொலி யுடையையு முடியக் 
கனவுகண் டாற்றா னெழுதல முண்டே." 

பனித் தலைப்பட்டோனவிகயம் 

பனித்தலைப் பட்டோ னவிரயம் பகரி 

னடுக்க முடைமையு ஈகைபடு நிலைமையுஞ் 
சொற்றளர்ந் திசைத்தலு மற்றமி லவதியும் 
போர்வை விழைதலும் புச்திரோ வுடைமையும் 

- நீராம் விழியுஞ் சேறு முனிதலு 

மின்னவை பிறவு மிசைந்தனர் கொளலே.' 

வேயிற்றலைப்பட்டோனவிகயம் 

4: உச்சிப் பொழுதின் வந்தோ னவிநய 

மெச்ச மின்றி யியம்புங் காலைச் 

சொரியா நின்ற Quiché gi (LPs SI
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தெரியா நின்ற வுடம்பெரி யென்னச் 

சிவக்க கண்ணு மயர்ந்த நோக்கமும் 
பயர்த தென்ப பண்புணர்ர் தோரே.” 

நாணமுற்றோனவிக௩யம் 

நாண முற்றோ னவிரய நாடி ் 

னிறைஞ்சய தலையு மறைந்த செய்கையும் 
வாடிய முகழுங் கோடிய வுடம்புகப் 
கெட்ட வொளியும் &ழ்க்க ணோக்கமு 
மொட்டின ரென்ப வுணர்ந் திச Cer.” 

வருத்தமுந்றோனவிரயம் 

8 வருத்த முற்றோ னவிரயம் வகுப்பிற் 
பொருத்த மில்லாப் புன்க ணுடைமையுஞ் 
சோர்ந்த யாக்கையுஞ் சோர்ந்த முடியுள் 

கூர்க்த வியர்வுவ் குறும்பல் அயாவும் . 
வற்றிய வாயும் வணங்கிய வுறுப்பு 
முற்ற தென்ப வுணர்ச்இ௫ னோசே. ”* 

கண்ணோவுறந்றோன விஈயம் 

6 கண்ணோ வுற்றோ னவிஈயன் காட்டி 
னண்ணிய கண்ணீர்த் அுளிவிசற் தெறித்தலம் 
வளைந்த புருவத்தொடு வாடிய முகழும் 
வெள்ளிடை கோக்இல் விழிதரு மச்சமுர் 
தெள்ளிதிற் புலவர் தெளிர்சனர் கொளலே.'” 

தலைகோவுந்றோன விகயம் 

6 தலைகோ வுற்றோ னவிஈயஞ் சாற்றி 
னிலைமை யின்றித் தலையாட் டுடைமையுல 
கோடிய விருக்கையுர் தளர்ந்த வேரொடு 
பெருவிர லிடுக்கெ தலும் வருந்தி 
யொடுக்யெ கண்ணொடு பிறவும் 
இருந்து மென்ப செச்நெறிப் புலவர்.”
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அழற்றிறம்பட்டோனவிகயம் 

6 அழற்றிறம் பட்டோ னவிஈய முரைப்பி 
னிழற்றிறம் வேண்டு நெறிமையின் விருப்பு 
மழலும் வெயிலுஞ் சுடரு மஞ்சஓு 
நிழலு நீருஞ் சேறு முவத்தலும் 
பனிநீ ருவப்பும் பாதிரித் தொடையலு 

அனிவிர லீர மருநெறி யாக்கலும் 
புக்க துன்பொடு புலர்ச்ச யாக்கையுச் 
தொக்க தென்ப அணிவறிர் தோரே.” 

சீதமுற்றோனவிகயம் 

6 த முற்றோ னவிநயஞ் செப்பி 
னோதிய பருவர லுள்ளமோ டுழத்தலு 
மீச மாகிய போர்வை யுறுத்தலு! 

_ மார வெயிலுழர் தழலும் வேண்டலு 

மூரியு மூரன்று முயிர்த்து முரைத்தலுர் 

தக்கன பிறவுஞ் சாற்றினர் புலவர்.” 

வேப்டமுற்றோனவிஈயம் 

் வெப்பி னவிரயம் விரிக்குங் காலைத் 

தப்பில் கடைப்பிடித் தன்மையும் தாகமு 

் மெரியி னன்ன வெம்மையோ டியைவும் 

வெருவரு மியக்கமும் வெம்பிய விழியும் 

நீருண் வேட்கையு நிரம்பா வலியு 

- மோருள் காலை யுணர்ந்தனர் கொளலே.'' 

நஞ்சுண்டோனவிகயம் 

 கொஞ்யே மொழியிற் கூசெயிறு மடித்தலும் 

பஞ்சியின் வாயிற் பனிறிரை கூம்பலுந் 

தஞ்ச மாந்தர் FDS நோக்கியோ 

ரின்சொ லியம்புவான் போலியம் பாமையும் 

நஞ்சுண் டோன்ற னவிஈய மென்ப,”
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ஈண்டுக் கூறிய இருபத்து கான்கு வகைக்குஞ் சொல்லிய 
அவிரயங்களேயன்றி வேறு அவிரயல்களும் வருவன வுள 
வெனில் அவற்றையுஞ் சேர்க்கவேண்டிய இடங்களிற் றக்க 
வாறறிந்து கூட்டிக் கொள்ளுதல் அமைவுடைத்தாம். 

சொல்லிய வன்றியும் வருவன வுளவெனிற் 
புல்லுவழிச் சேர்த்திப் பொருக் அவழிப் புணர்ப்ப)”” 

என்பது புறனடையாம். 

இனி இவ்வாசிரியர் கூறிய காற்பத்தெட்டு வகை அவி 
நயவிரியுள், மேற் பண்டையா சிரியர்கூற்ராயெடுத்தோ திய அவி 
நய விலக்கணங்களுள் அடக்கும் இருபத்தொரு வகையும் 
நீங்க, ஏனைய இருபத்தேழு வகைக்கும் உரிய அவிரயங்களைப் 
பொருந்துமாற்றா னறிர்து கொள்க. (௨௦) 

254. இவ்விவ ரவிநய மவ்வப் போழ்தி 
னடிக்குக ரினிதி னெடுத்துக் காட்டுப. 

இ இவர் அவிஈயம் - ஈண்டு மேத்சூத்இரத்இற்கூறிய 
நாற்பத்தெண்மர்தம் அவிரயங்களை, கடிக்குசர் - நாடக 
பாத்திரங்களை மேற்கொண்டுஈடிப்பவர்கள், ௮ ௮ போழ்தன்- 
அந்த அந்தச் சமயங்களில், இனிதின் - ஏற்றவாறு செவ்வி 
தாக, எடுத்துக் காட்பெ - எடுத்துக் காட்டுவர். 

குறிப்பு:--இர்காற்பத்தெண்வகை யொவ்வொன் நந்கும் 
உள்ள அவிநயங்கள் யாவற்றையும் முற்றக்கூறி முடியு மிலக் 
கணங் கடைபோகாதாதலின் நடிக்கும் வல்லபமுடையார் அம 
யத்துக்கேற்றவாறு செவ்விதின் எடுத்துக் காட்டும் அவிநயங் 

களே இலக்கணமாக அமைவனவாதலின் ஆரியர் இங்கனம் 
கூறினர், (௩௧) 

2௦5. இன்னிதழ் சுவைத்த லிணைவிழைச் சோடு 
மெண்ணெ யாட்டுமற் றிடக்க ரெல்லா 
மெடுத்துக் காட்டும் வழக்கா றில்லை, 

இனிமை இதழ் ௬வைத்தல் - அதசபானஞ் செய்தல், 
இணை விழைச்சு - சம்போகஞ் செய்தல், எண்ணெய் ஆட்டு -
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எண்ணெய் தேய்த்து முழுகூதல், மற்று இடக்கர் எல்லாம் - 

இவைபோன்ற பிற இடக்கரானவற்றை யெல்லாம் எடுத்து 

காட்டும் வழக்காறு இல்லை - அரங்கன்கண் அவிகயங் 

களாக எடுத்துக் காட்டும் வழக்கம் இல்லை. 

குறிப்பு:--இவை இடக்கர் ஆன வையா தலின் ஆறி 

வுடையார் காட்டல் அடாதென வொஜுக்கனர். பிற்காலத் 

இனர் நாடக மடையில் தாராசசாங்கம் முதலிய சகாடக 

நடிப்புமி இதம் சுவைத்தலும் எண்ணெயாட்டுங் காட்வெது 

நிகழினும் ௮ஃது மரபறியார் செய்கை என்பது கருதியே 

ஆசிரியர் (வழக்கா நில்லை' என்றனர். (௩௨) 

256. “ஈகண்ணினுஞ் செவியினுச் திண்ணிதி னணைரு 

முணர்வுடை மாந்தர்க் கல்லது தெரியி 

னன்னயப் பொருள்கோ ளெண்ணருங் குரைத் 
[தே.” 

கண்ணினும் செவியினும் இண்ணிதின் உணரும் - 

கண்ணானஞ் செவியானும் செவ்விதின் அறியும், உணர்வு 

உடை மாந்தர்க்கு அல்லது - அறிவுடைய மாந்தருக்கன் றி, 

தெரியின் - ஆராயுமிடத்து, நன்மை நயம் பொருள் கோள் 

எண் அருங்குரைத்து - மெய்ப்பாட்டுப் பொருள் கோடல் 

எண்ணுதற்கு அருமையுடைத்து. 

குறிப்பு:--இது மேற்கோட் சூத்திரம்; தோல்காப்பிய 

மெய்ப்பாட்டியற் புறனடைச் சூத்தாமாம். இண்ணிதின் 

உணர்தல் - யாப்புறவறிதல். மற்று மனத்து நிகழ்ச்த மெய்ப் 

பாட்டினைக் கண்ணானுஞ் செவியானு முணர்தலென்ப 

தென்னையெனின், மெய்ப்பாடு பிறந்தவழி உள்ளம் பற்றி 

முகம் வேறுபடுதலும் உரை : வேறுபடுதலு முடைமையின் 

அவை கண்ணானுஞ் செவியானு முணர்ந்து கோடல் அவ் 

வத்துறைபோயினாது ஆற்றலென்பது கருத்து. சத்துவம் 

அவிஈயம் என்னுமிவற்றைக் கண்ணானணஞ் செவியானுக் 

இண்ணிதிணைரும் வன்மை யுடையார்க்குக் குறிப்பும் 

மெய்ப்பாடும் இனிது விளங்கும் என்றதனால் அவற்றை



250 நாடகவியல் 

யுணர்தற்கு இஃது கருவி கூறியதாம், அருங்குரைத்து:' 
அரிது; (குரை' என்பது அசைநிலை யிடைச்சொல், (அளிதோ 
தானேயஅ பெறலருங் குரைத்தே' (புறம். 56) என்ற இடத் 
அப்போல. (௩௩) 

(௫) நிலை 

357. நிலையெனப் படுவது நிகழ்த்துங் காலைப் 
பலதிற மாகிய பாத் திரங்களின் 
வினைமுறை யென்ப விளங்க காட்சிய 
சவிகய கிலையென் றறைகரு முளரே. 

நிலை எனப்படுவது நிகழ்த்தும் காலை - நிலையென்று 
சொல்லப்படுவது இன்னதென்றுசொல்லுமிடத்து, பல திறம் 

இய - பலவகைப்பட்ட, பா௮த் திரங்களின் - நாடகபாத் 
ரங்களின், வினை முறை என்ப - தொழிலின் முறைமை என்று 
கூறுவர், விளங்கெ - விளக்கமுற்ற அறிவினையுடையார்; அவி 
நயம் நிலை என்று அறைகரும் உளர் - இதனை அவிகயநிலை 
என்று கூறுவாரும் உண்டு, 

குறிட்பு:-பாஅத் தரங்கள் - செய்யுளிசை யள பெடை, 
நிலை: இதனை யாங்லெத்தில் 105406” என்னு கூறுப, (௩௪) 

258. அதுவே, 

நிற்ற லியங்க லிருத்தல் இடத்தல் 
வருதல் போதலென் நிருமூ வகைத்தாம். 

அதுவே - அந்நிலைதான், நிற்றல்--, இயங்கல் - ௪ஞ்௪ 
ரித்தல், இருத்தல் - உட்கார்ந் திருத்தல், டெத்தல் - படுத்துக் 
இடத்தல், வருதல்---, போதல்--, என்று இரண்டு மூன்று 
வகைத்து ஆம் - என்று அறுவகைப்படும். 

குறிப்பு:--இவையே காடகத்திற்குரிய அறுவகை நிலைக 
ளாம்; 

$ அறுவகை நிலையு மைவகைப் பாதமு 

மீரெண் வகைய வங்கக் கிரியையும்
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வருத்தனை நான்கு நிருத்தக்கை முப்பது 
மத்தகு தொழில வாகு மென்ப” 

என்பதனான றிக, வைணவம், சமநிலை, வைசாகம், மண்டலம், 
ஆலீடம், பிரத்தியாலிடமென்று கூறுவாருமுளர். (௩௫) 

259. அவ ற்றுள், 
எல்லா நிலையும் விதாடகற் குரிய 
வல்லார்க் சவரவர் பதமம யங்கட் 

கேற்பக் கோட லியல்புணாச் தோரே. 
அவற்றுள் - மேற் சொல்லிய அறுவகை நிலையுள், 

எல்லாம் நிலையும்-, விதூடகற்கு உரிய - விதூஷகனுக்குரியன 
வாம்: அல்லார்க்கு - எனைய நாடக பாத்திரங்கட்கு, அவர் 
அவர் பதம் அமயங்கட்கு ஏற்ப கோடல் - அவ்வவர்தம் 
நிலைமை சமயம் இவைகட்குப் பொருர்தக் கொள்க; இயல்பு 
உணர்ந்தோர்  இாூடக விலக்கணம் உணர்ந்தோர். 

குறிப்பு:--விதூடகன் யாவர் நிலையையும் மேற்கொள்ளு 
மியல்பினனாதலின் அவற்கு அறுவகை நிலையு முண்டென் 

றனர். பதம் - நிலைமை, பதவி. அமயம்- சமயம், சந்தர்ப்பம். 

இயல்புணர்கே தார் கோடல் என வினைமுடிவு செய்க. (௩௬) 

260. ஓதிய கிலையை யோவிய நாலோ 
ரொருவகை வகுப்ப வோங்கிய நாடகத் 
தாதி நாலோ ரைம்ப தெனமுதல். . 
விரிவளை யறையான் விளம்பிய பின்னர்த் 
தொகைவரை யறையாற் சொல்லுவா ரவற்றை 
யொன்பதி னடக்க யுரைத்தன ரென்ப. 

ஓதிய நிலையை - மேற்சொல்லிய நிலையினை, ஓவியம் 
ூலோர்-ஒவிய நூலுணர்ச் நீதோர், ஒன்று வகை வருப்ப - ஒரு 
வகையான் வகுத்துக் கூறாகிற்பவும், ஒங்கிய நாடகத்து ஆதி 
தூலோர் - மிக்க சாடகவிலக்கணக் கூறும் பண்டையா?ியர், 

ஐம்பது என முதல் விரி வரையறையாண் விளம்பிய பின்னர்- 
முதற்கண் விரித்துக் கூறும் வகையானே ஓம்பது என்று
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வரையறை செய்து கூறியபின், தொகை வரையறையால் 
சொல்லுவார் - தொகுத்துக் கூறும் முறையானே வரையறை 
செய்து கூறுவான் புகுந்து, ஒன்பதின் ௮டக்கி உரைத்தனர் 
என்ப - அவற்றை ஒன்பதென்னும் எண்ணிக்கைபட 
அடக்கி உரைத்தனர் என்று பெரியார் கூறுவர். 

குறிப்பு:--சொல்லுவார் - ூற்றெச்சம். ஓவிய அல் - 
ஓவியம் (சித்ரம்) வரைதற்கு இலக்கணங்கூறும் நூல்: 
இவ்விலக்கணம். கூறும் இப்பெயரிய பழைய நூலொன்று 
உளதாகவும் பெரியார் கூறுவர். காடக ஆதி நாலோர் - 
பழைய காடகவிலக்கணக்கூறிய முதலாஇரியர்கள். ஈண்டுச் 
சிலப்பதிகார உரையாடரியராயெ அடியார்க்கு நல்லார் தமது 
வேனிற்காதை உரையிற் கூறியுள்ளது ஆராயற்பாலது. :இத 
ள் விருத்தியென்பஅ இருப்பு; ஓவியநூலுள் நித்றல், இருத் 
தல், கடத்தல், இயங்குதலென்னும் இவற்றின் விகற்பங்கள் 
பலவுள, அவற்றுள் இருத்தல், இரிதாவுடையனவும் இரிதர 
வில்லன வுமென இருபகுதிய. அவற்றுள் இரிதரவுடையன: 
யானை, தேர், புரவி, பூனை முதலியன: தஇரிதர வில்லன ஒன் 
பது வகைப்படும். அவை: பதுமுகம், உற்கட்டிதம், ஓப் 
படி.யிருக்கை, சம்புடம், அயமுகம், gest தனிப்புடம், 
மண்டிலம், ஏகபாதம் எனவிவை: என் 9 த் ? 

“SILLS முற்கட் டிதமே யொப்படி 
யிருக்கை ௪ம்புட மயமுகஞ் சுவத்திகர் 
தனிப்பட மண்டில மேக பாத 
மூளப்பட வொன்பது Lor Gs 
இரிதர வில்லா விருக்கை யென்ப,” 

என்றாராகலானும், 

பன்னாள் கழிந்த பின்னர் முன்னா 
ளெண்மெய்ப் பாட்டினு ளிரக்க மெய்ச்கிதீஇ 
யொண்வினை யோவியர் கண்ணிய விருத்தியுட் 
டலையத ஸும்பர்த் தான்குறிக் கொண்ட 
பாவை கோக்கத் தாரணங்க கெய்தி,”
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எனப் பேருங்கதையுட் கூறினமையானுங் கொள்க. இனி 
நாடக நூலார் இவ்விருப்பை ஐம்பதென விரிவரையறையாற் 

கூறித் தொகை வசையறை வ் ரு அவற்றை ஒன்பதி 

னடக்கினா ரெனவுணர்க; என்னை ? 

4அதிப்பா விருத்தி யைம்பதிற் புலவோ 
ரோதிக் கொண்டன சொன்பான் விருத்தி 

என்னாராகலின். அவற்றுள் தலைக்கண் விருத்தியாவது 
பதுமாசனம்,” என்பது அடியார்க்கு நல்லாருரை. (aor) 

கோலம் 

201. இருந்திசைக் கோல கின்றிசைக் கோலம் 
வெறுங்கோ லம்மே யாப்பிசைக் கோலம் 
வெறுப்பிசைக் கோலங் கரக்தாடு கோல 
மேங்கிசைக் கோல மிரட்டி சைக் கோலஞ் 
இறக்திசைக் கோல மிணங்கிசைக் கோல 
மென்னக் கோல மீரைச் தாகும். 

இருந்திசைக் கோலம்-, நின்றிசைக் கோலம்-, பவுன் 
கோலம்--, யாப்பிசைக் கோலம்... , வெறுப்பிசைக்கோலம்... 

கரக்தாடு கோலம்--, ஏங்கைக் Persian இரட்டிசைக் 
கோலம்-, சிறந் திசைக் ணன இணங்கசைக் கோலம்-, 

என்ன கோலம் இண்டு ஐந்௮ ஆரும் - என்று கோலம் பத்து 
வகைப்படும். 

குறிப்பு: --இருந்திசைக்கோலம்: இருக்கையில் வீத் தி 
ருச்தவண்ணம் யாழின் இன்னிசைக் கிணங்கப்பாடுதலாம் 
நின்றிசைக்கோலம் : நின்றவண்ணமிசை த்தலாம். வேறுங் 
கோலம் : துக்க மேலிட்டால் அணியா இயவற்றைக் களைந்து 
இசைக்கருவிகளுமின் றி யோரிடத்திருந்து இரங்கி யிசைத் 
தலாம். யாப்பிசைக்கோலம் : இசைக்கருவிகளின் ஒலிக் 
ணெங்க இசைகூட்டிப் ப ற்பல யாப்பின் விக ற்பங்களைத் 
தெரிப்ப இசைத்து ஆடவரும் பெண்டிருக் தத்தம் இயற் 
கைக்கு மாழுய் நடத்தலாம். வெ றுப்பிசைக்கோலம் : தலை 
வன் மற்றொருத்திபால் விருப்புற்றனனென்றுணர்ர் த தலைவி
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தலைவன்பாற் ருன்கொண்ட அன்பினை வெறுத்தவளரய் 
யாழிசைக்கெங்க இன்கூரலெழுப்பி யிரங்இப் பாதெலாம். 
கரக் தாடுகோலம்: ஆடவர் பெண்டிர்தம் உடைபுனைந்து கரந்து 
நின்மொழுகுதலாம். இக்கோலக்இற்குச் செவ்வியவுதார 
ணஞ் ஜோதிமாலை யென்ன நாடிகையில் மன்னன் ஜய 
பாலன் மாறுவேடம் புளைதலாம். ஏங்கிசைக்கோலம் : ஒரி 
டத்துக் குறித்த கேரத்துத் தலைவன் வாராது காலரீட்டித் 
தமையின் தலைவியின்னிசைப்பண்ணை யினிதெழுப்பி wr BB 
யிசைத்தலாம். இரட்டிசைக்கோலம் : வாதஞ் செய்ந்கிலை 
யுடன் மனவெழுச்சியையுங் சுவர்ச்சியையுமுடைய இனிய 
பாடல்களை யிசைத்தலாம். சிறந்திசைக்கோலம் : இன்னி 
சை பொருச்திய வரிப்பாடல்களை வெகுளிச் சுவையா 
லாதல் இன்பச் சுவையாலாதல் ஆழ்ச்த கருத்துடனும் 
பற்பல இசைவேறுபாட்டுடனும் எடுத்தநிலையும் உற்றுணர் 
நிலையுமாகிய இருகலன் விளங்க இசைத்தலாம். எடுத் 
தநிலை - ஹாவம்; உற்றுணர்நிலை - ஹேளம்; இவற்றினிலக் 
கணங்களைப் பொதுவியல்பு நாலேம்ஈலன் கூறும் 93-ஞ் சூத் 
இர வுரையிற் காண்க. இணங்கிசைக் கோலம்: உல்லாசத் 
தொகூடி.ப் போலிக் கண்டனங்களும் இயைந்து பாட்டினி 
சைக்கப்படும் ஸம்பாஷணையாம். இவ்வீரைங் கோலத்தினை 
யும் முறையே கேயபதம், ஸ்திதபாட்யம், ஆஸீஈம், புஷ்ப 
கண்டிகா, ப்ரச்சேதகம், த்ரிகூடம், லைந்தவம், த்விகூடம், 
உத்தமோத்தமகம், உத்தப்ரத்யுக்தம் என்று கூறுப வட 
லார். இச்சூத்தா த் இற்கூறிய கோலங்களின் தமிழ்ப் பெயர் 

கள் சொல்லின் முடியு மிலக்கணத்தனவாம் இயல்பின வாதலை 
யுய்த் அணர்க. (௩௮) 
262. இவற்றை யிலாய மென்று முூரைப்ப, 

இவற்றை இலாசியம் என்றும் உரைப்ப - Co igs இரத்திற்கூறிய கோலங்களை இலாசியம் என்றும் அறிவுடை 
யார் கூறுவார்கள். 

குறிப்பு:--வட நூலார் இக்கோலங்களை இலாயெ 
மன்று கூறுவர். 

(௨௩௯)
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(௬) நாடகசாலை 

265. பருககர் நாப்பட் பலர்குமூ௨ மன்றத் 
தெடுத்த நாடக நடித்திடற் கியைந்த 
காவ லாளர் மேவிய தானமே 
நரடக சாலையா காடுற௮ு மதுதாணன் 
“தேவர் குழாமுஞ் செபித்த பள்ளியும் 
புள்ளின் சேக்கையும் புற்று நீங்கப் 
போர்க்களி யானைப் புரைகூடஞ் சாராது 
மாவின் பந்தியொடு மயங்கல்செய் யாது 
செருப்புகு மிடமுஞ் சேரியு நீங்கி 
அண்மை யுணர்ந்த திண்மைத் தாகி 
மதுரச் சுவைமிகூஉ மதுர ors 

தீரா மாட்ட நிலத்தொடு பொருந்தி?” 

Cougs தஇயமு மரங்குங் காணுத 
நிருக்கையு மென்ன வியன்மூ வகைய 
விடனு முடைய திசைக்குங் காலே. 

பருமை ஈகர் சாப்பண் - பெரிய நகரத்தின் நடுவில், 

பலர் குழமூ௨ மன்றத்து - பலர் கூடுஞ் சபையிடத்து, 

எடுத்த நாடகம் நடித்திடற்கு இயைந்த - ஆதெற்கு எடுத் 
துக்கொண்ட சாடகத்தினை நடித்தற்குப் பொருந்திய, 
காவல் ஆளர் மேவிய தானமே - காவலைப் புரிபவர் கூடிய 
“இடமே, காடகம் சாலைஆம்--சாடகசாலை யென்னப்படும் 
ராடு உறும் அதுதான் - ஆராய்தற்குப் பொருந்திய அந் 
ரசாடகசாலை, தேவர் குழாமும் - தெய்வங்கள் கூடுமிடமும், 
செயித்த பள்ளியும் - முனிவர்கள் இருந்து மர்தரஞ் செயிக் 
கும் பள்ளிகளும், புள்ளின் சேக்கை - பறவைகள் தங்கும் 
கூடுகள் அமைந்த இடங்களும், புற்றும் - பாம்பு முதலிய 

வைகள் தங்கும் புற்றுக்களும், நீங்ை-,போர் களி யானை 
புரை சாராது - போரினைச் செய்யும் மதக்களிப்பினையுடைய 
யானைகள் கட்டு& கூடங்கள் சேராமல், மாவின் பச்தியொடு 

மயங்கல் செய்யாது-குஇிரைகள் கட்டுஞ் சாலைகள் கலவாமல்,
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செரு புகும் இடமும் சேரியும் நீங்க - போர் புரிவோர் 
போரினைப்பயிலும் இடங்களும் அன்னோர்தஞ் சேரிகளும் 

நீங்கியிருப்பதாய், அண்மை உணர்க்த இண்மைத்து ஆகி - 
அட்பமான மண் செறிந்த திட்பமான நிலப்பான்மை 
வாய்ந்ததாக, மதுரம் சுவை மிகூஉம் மதுரம் கரறி - இத் 
இப்புச் சுவையும் இனிமை மிக்க நாற்றமும் உடையதுமா௫, 
தீரா மாட்டி நிலத்தொடு பொருந்தி - நீங்குதலில்லாத 
பெருமை வாய்க்த நிலத்தின்கட் பொருக்தி யிருப்பதாய், 
கேபத்தியமும்--, அரங்கும் - காடக மேடையும், காணுகர் 
இருக்கையும் - நாடகம் பார்ப்பவர் வீற்றிருக்கும் இடமும், 
என்ன இயல் மூன்று வகைய இடனும் உடையது - என்று 
சொல்லப்பட்ட மூவகை இடங்களையும் உடையதாம், 
இசைக்கும் கால் - சொல்லுமிடத்து. 

குறிப்பு:-- அதுதான் இசைக்குங்கால் நீங்கச் சாராது 
செய்யாது நீங்கு ஆக நாறி பொருச்தி உடையது எனக் 
கூட்டி வினைமுடிவு செய்க. மன்றத்தின்கண் எடுத்த தானம் 
என இயைத்தலும் அமையும். தேவர் குழாம் - ஈண்டு ஆகு 
பெயர்; தெய்வத்தானங்களைக் குறித்து நின்றது. காவலாளர்- 
காவல் புரிவோர். செபித்தபள்ளி - இடத்து நிகழ் பொரு 
ளின்ஜொெழில் இடத்தின்மே லேற்றப்பட்டது. 

*தேவர்குழாம்' முதலிய கான்சின் அணிமை காடகசாலை 
க்கு இடையூராவதோடு, இதனாலும் அவைகட்கு இடையூ 
அ௮ண்டாவதாற் பாவழு நேரீடுமாதலான் அவற்றின் நீங்குதல் 
ஒரு தலையாய் வேண்டுவ தாயிற்று. யாணப்புசை :யானைக்கூடம். 
மாவின்பர்இ : மந்துரை. சேரி; சேருமிடம் ; உறையுள். 
அண்மை யுணர்ச்த இண்மைத்தாூ : கனக், தோற்றிய இண் 
மைச் சுவட துடைத்தாய்' என்பதனோடு ஒப்பிடுக. தீரா 
மாட்சி நிலம் - துவர் வரி வளை பொருக்கன் முதலிய குற்றக் 
கள் நீங்னெ நிலம் என்பர் சிலப்பதிகார அரும்பதவுரைகாரர். 
சிலப்பதிகாரம் அரங்கேற்று காதையில் அரங்னெமைதஇ 

கூறும்,
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(எண்ணிய நூலோ ரியல்பினின் வழாது 
மண்ணக மொருவழி வகுத்தனர் கொண்டு” 

என்ற அடிகளுக்கு உரையாசிரியர் அடியார்க்கு நல்லார் 
கூறும் உரை ஈண்டு இன் நியமையாது கோக்கற்பாலது. 

எண்ணப்பட்ட சிற்ப நூலாளரியர் வகுத்த இயல்பு 
களின் வழுவாதவகை ஆரங்கு செய்தற்கு நிலக்குற்றங்கள் 
நீங்னெவிடத் திலே நிலம்வகுத். துக்கொண்டு என்க. 

மண்ணககிலமாவது :--- 

(தர்இரத் தாங்இங் இயற்றும் காலை 

யறனழித் இயற்றா வழகுடைத் தாகி 
நிறைகுழிப் பூழி குழிநிறை வாற்றி 
நரற்றமுஞ் சுவையு மதுரமு மாய்க்கனச் 
தோற்றிய திண்மைச் FOL J) டைத்தா 

பென்புமி கூர்ங்கல் களியுவ ரீளை 

அன்ப நீறு துகளிவை யின்றி 
யூரகத் தாகி யுளைமான் பூண்ட 
தோகத் “தோச தெருவுமுக நோக்கக் 
கோடல் வேண்டு மாடாம் கதுவே, 

என்பது. தந்திரவழி அரக்கு இவ்வுலகத்துச் செய்யு 
மிடத்துத் தெய்வத் தானமும் பள்ளியும் அச்தணரிருக்கை 

யும் கூபமும் குளனும் காவு முதலாக வுடையன அழியாத 

இயல்பினை யுடைத்தாய் நிறுக்கப்பட்ட குழிப்பூழி குழிக் 
கொத்துக் கல்லப்பட்ட மண் நாற்றமும் மதுரகாறி இரத 
மும் மதுரமாகித் தானும் திண்ணிதாய், என்பும் உமியும் 
பரலுஞ் சேர்ந்த நிலம் களித்தரை உவர்த்தரை ஈளைத்தளை 
பொல்லாச் சாம்பற்றரை பொடித்தரை என்று சொல்லப் 
பட்டன ஒழிட்து, ஊரின் நடுவணதா௫ூத் தேரோடும் வீ.திக 
ளெதிர்முகமாக்கிக் கொள்ளல் வேண்டுமென்க. நிலந்தான் 
வன்பால் மென்பால் இடைப்பாலென்று மூன்று வகைப் 
படும், அவற்றுள், வன்பாலாவது: குழியின் மண்மிகுவ.ு; 
மென்பாலாவது குறைவது; இடைப்பாலாவது ஓப்பு. ஈண்டு. 

இவை பெரும்பான்மையாற் கொள்ளப்படும். அதுவே 

17
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யென்ற இலே௫னானே அவர்ப்புப் பயமும், புளிப்பு கோயும், 
காழ்ப்புப் பசி நீதெலும், கைப்புக் கேடும், உவர்ப்புக் கலக்க 
மும் பண்ணுமாதலான் நீக்கப்பட்டன. என்னை ? 

உவர்ப்பிற் கலக்கமாங் கைப்பின்வருளப் கேடு 
அவர்ப்பிற் பயமாஞ் சுவைக--ளவற்றிற் 
புளிகோய் பகொழ்ப்புப் பூங்கொடியே தித்இப் 
பளிபெருகு மாவ தாங்கு” 

என்றார் பரதசேனாபதியார். இதனுள் காற்றமென்பன 
கொள்ளிலையும் செர்செல்லும் சண்பகமும் சுரபுன்னையு 
மெனவிவை, ஒழிர்சன திமைப்பால. இங்கனம் ஒரு 
வகையான் அரங்இற்கு நிலம் வகுத்துக் கொண்டென்க,” 
என்பது அடியார்க்கு நல்லாருசை. 

ஆடலும் பாடலும் கொட்டும் பாணியும் 
நாடிய அரங்கு சமைக்குங் காலைத் 

தேவர் குழாமுஞ் செபித்த பள்ளியும் 
புள்ளின் சேக்கையும் புற்று நீங்கப் 
போர்க்களி யானைப் புரைசா ராது 
மாவின் பர் தியொடு மயங்கல் செல்லாது 
செருப்புகு மிடமுஞ் சேரியு நீங்க 
அண்மை யுணர்ந்த இண்மைத் தாகி 

மதுரச் சுவைமிகூ௨ மதுர நாறித் 

தீரா மாட்டு நிலத்தொடு பொருர்திய 
வித்திறத்த தாகு மரங்இனுக் இடமே,” 

என்ற சுத்தானந்தப் பிரகாச சூத்தரத்தினடிகள் ஈண்டு இவ் 
வாகிரீயரான் மேற்கோளாக எடித்தாளப்பட்டன. நேபத்தி 
யம், அரங்கு, காணுகரிருக்கை யென்பன மூன்றும் காடக 
சாலையின் பகுதிகளாம். இவற்றின் இலக்கணகங்களைப் பின் 
னர் வருஞ் சூத்திரங்களா னோதுப. (௪௦) 

நேபத்தியம் 

264. நாடக சாலையின் புறனே பத்திய 
மின்.றி பமையா விசைக்கரு விகளு
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மவற்றை யிசைக்கு மரிய பாணருங் 
கானஞ் சான்ற கரயகர் தாமும் 
பாத்திரங் கட்டியை பணிகளு முடைகளும் 
பாத்திர மினிதுறை பண்டு 0) மிடங்களுங் 
கரந்துபோக் QL Dik SOT OHO குடிஞையுங் 
களங்கட் குரிய கவினுறு பொருள்களு 
முடைய தாடு நடைபெறு வதுவாம். 

நாடகசாலையின் புறன் நேபத்தியம் - நாடகசாலையி 

ஜெருபுறத்துள்ள கநேபத்தியம், இன்றி அமையா இசை 
கருவிகளும் - அவயம் வேண்டுவன வாகிய வாத்தியங்களும், 
அவற்றை இசைக்கும் அரிய பாணரும் - அவ்வாத் தியங்களை 

வா௫ிக்கும் இசைப்புலமை இறந்த வித்துவான்களும், கானம் 
சான்ற காயகர் தாமும் - இசை ஈன்கமைந்த பாடகர்களும், 
பாத்திரங்கட்கு இயை பணிகளும் உடைகளும் - காடக 
பாத்திரங்கள் புனை தற்கு இயைந்தன வாய அணிகலன்களும் 

உடுக்கும் உடைகளும், பாத்தாம் இனிது உறை பண்பு 
உறும் இடங்களும் - நாடக பாத்திரங்களாக வருபவர் 
தங்குதற்குரிய பண்பு வாய்ந்த இடங்களும், கரக்து போக்கு 
இடனும் - ஒளிக்து செல்லுதத்கூரிய இடங்களும், கண்ணு 
ளர் சூடிளஞையும் - கூத்தர்கள் தங்கும் அறைகளும், கள் 
கட்கு உரிய கவின் உறு பொருள்களும் - காடகக் காட்டு 

கள யமைத்தற்கு வேண்டிய அழகு பொருக்திய பொருள் 
களும், உடையது ஆகி நடை பெறுவது ஆம் - பெற்றிருப்ப 
தாகி அமைந்ததாம். 

குறிப்பு: -நேபத்தியம் நாடக சாலையின் ஓர் புறத்தே 
அமைக்கப்படும் Gian ei eater புறனேபத்தியம்' என 
விசேடித்தனர்; அன்றிப் புதன்' ஏழனருபெனக் 'கோடலு 
மாம். இசைக் கருவிகள்: - மத்தளம், குழல் முதலிய வாத் 
இயல்கள். (அரிய பாணர்: 

% குழலும் யாழினுமல் குரன்முத லேழும் 
வழுவின் றிசைத்து வழித்திறங் காட்டு 
மரும்பெறன் மரபிற். பெரும்பா ணிருக்கையும் ”'
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என்ற சிலப்பதிகார அடிகளையும், ்தொளைக்கருவியானும் 
ஈரப்புக்கருவியானும் குரன் முதலாயுள்ள எழிசையினையும் 
சரிகமபதநி என்னும் எழெழுத்தினையும மூவகை வக்இயத் 
Said சால்வகை யாழினும் பிறக்கும் பண்களுக்கு இன்றி 
யமையாத மூவேமு இறத்தையும் Go pies aps இசைத்துக் 
காட்டவல்ல பெறுதற்கு அரிய இசை மரபை ues குழல் 
பாணர் முதலாய பெரிய இசைக்காரரிருக்கு மிடங்களு. 
மென்க'” என்ற அடியார்க்கு ஈல்லாருரையினையும் ஈண்டு 
கோக்குக. காயகர்-பாடகர். பாத்தாரங்கட் இயை பணிகளும் 
உடைகளும் - சாடக பாத்திரங்களாக வேடம் புணை தற்கு 
வேண்டிய அணிகலன்களும் உடைகளும். கண்ணுளர்: சரந் 
இக் கூத்தரென்பர் அடியார்க்கு நல்லார்; மதங்க சென்பாரு 
மூளர். சாச்திக் கூத்தாவது: 

* வாசிகை வைத்து மணித்தோ டணியணிக்து 
மூசய சுண்ண முகத்தெழுதித்--தேசுடனே 
யேக்துசுடர் வாள்பிடி த்திட் FMEA BT ots GK 
சாந்திக்கூத் தாடத் தகும்” 

என்பதனான நிக. களங்கட்குரிய கவினுறு பொருள்கள் - 
களங்கோடி.த்தற்குரிய பொருள்கள். குடிஞை: (குடிகை' என் 
பதன் இதைவு போலும், (௪௧) 

265. இசனைப் பாசறை யென்மரு முளரே. 

இதனை பாசறை என்மரும் உளரே - இர்நேபத்தியத் 
தனைப் £பாசறை' என்று வழங்குவாரும் உளர். 

குறிப்பு:--இச்கேபத்தியத்தினை யாங்லெ cre நூற். 
your “Green Room” என்று கூறுப. இவ்வாங்கெப் 

பெயரின் மொழிபெயர்ப்பாக இதனை ப்;பாசுறை'என வழங்கு 
நரும் உண்டு; பசுமை -- அறை, பாசறை என்க. (௪௨) 

அரங்கு 

266. நாடக சாலையின் முகனே யரங்கஃ 
துயர்கீத சமதல முடைத்தாய்ப் பல்வகைக்
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களங்களுங் காட்டுங் சவினுறு திரைபல 
வேண்டிய போது வீழுச் தகைத்தாய்க் 

கரண்பவர் கெஞ்ச மாண்பொடு கவரு 
மோவியத் தொழினல மாவியப் புஅகவும் 
தாழ்ச்சியி லெந்திரச் சூழ்ச்சியுஞ் சான்றதாய் 

பாயிருள் கடிந்து ஞாயி றெழுக்ததோ 

வென்ன: வொளிதவ மன்னி விளங்குக் 

ஆணிழற் புறப்படா மாண்விளக் கெடுத்து 

நிலவிளக் கேற்றியு நலமுறப் பாத்திர 
நடி.ப்பிட மாடு நனியியல் வதுவே. 

நாடகசாலையின் முகனே அரங்கு-சாடகசாலைக்கு முகம் 
போலமைந்துள்ளது அக்காளும்; ௮ஃது உயர்ந்த சமம் 
தலம் உடைத்து ஆப்-அவ்வரங்கு உயர்ந்த மேடையான ௪ம 
தலத்தை உடையதாய், பல வகை களங்களும் காட்டும் கவின் 
உறு திசை பல வேண்டிய போது வீழும் தகைத்து ஆய் -பல 
வகையான நாடகக் காட்சிகளையும் காட்டும் அழகுவாய்க்த 
பலதிரைகளும் வேண்டியபொழுது விழும் தருதியுடைய 

தாய், காண்பவர் நெஞ்சம் மாண்பொடு கவரும் ஒவியம் 
தொழில் ஈலம் மா வியப்பு உறுகவும் - நாடகம் பார்ப்பவர் 

மனத்தைச் செவ்விதாகக் கவரும் இத்திரத் தொழிலின் 
பெரிதும் வியக்கத்தக்க அழகுவாய்ந்த உருவங்களும், தாழ்ச் 
ச இல் எந்திரம் சூழ்ச்சியும் சான்றது ஆய் - குறைவற்ற 
யர்திரோபாயங்களும் வாய்ர்ததாய் பரய் இருள் கடிந்து 
ஞாயிறு எழுக்ததோ என்ன - பரவிய இருளைக் கெடுத்துப் 
பகலவன் உதயமாயினனோ என்று கருதும்படி, ஒளி தவ 
மன்னி விளங்கும் - மிக்க ஒளி அசைவற நிலைபெற்று விளக் 

கும், தூண் நிழல் புறம் படா மாண் விளக்கு எடுத்தும் - 

தூண்களின் நிழல் வெளிப்பட்டு விழாதபடிப் பெருமை 

வாய்ர்த விளக்குக்கள் தூக்கப்பட்டும், நிலம் விளக்கு ஏற்றி 
யும் - நிலத்தின்பாலமைத்த விளக்குக்கள் ஏற்றப்பட்டும்,
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கலம் உற - அழகுபொருந்த, பாத்திரம் நடிப்பு இடம் ஆகை 
நாடகபா த் இரராய்வரும் நடிகர்கள் ஈடிப்பகற்கு இடமா௫, 
ஈனி. இயல்வது - ஈன்கு. பொருந்துவதாம். 

குறிப்பு: --இயல்வது வே: ஏகாரம் ஈற்றசை. முகன் - 
முன்னிடம். உயர்ந்த சமதலம் எனவே மேடையாயிற்று, 

சிலப்பதிகாரம் அரங்கேற்று காதையில் அரங்கமைஇ கூறும் 

அடிகளும் அவற்றின் உரையும் ஈண்டு நோக்கற்பாலன. 
அவை பின்வருமாறு: 

(புண்ணிய நெடுவரைப் போகிய நெடுக்கழைக் 
கண்ணிடை யொருசாண் வள ர்ந்தது கொண்டு 
நூனெறி மாபி னாங்க மளக்குங் 
கோலள விருபத்து நால்விர லாக 
வெழுகோ லகலத் தெண்கோ னீளத் 
தொருகோ அயரத் துறுப்பின தாதி 
யுத்தரப் பலகையோ டாங்இன் பலகை 
வைத்த விடைநில நாற்கோ லாக 

வேற்ற வாயி லிரண்டுடன் பொலியத் 
தோற்றிய வரகங்கிற் Clap Up gear சேத்தப் 
பூதமை யெழுஇ மேனிலை வைத்துத் 
அணிழற் புறப்படா மாண்விளக் கெடுத்து,” 

என்பது சிலப்பதிகாரம். 

(புண்ணிய.......விரலாக' வென்றது - பொதியின் மலை 
முதலாய புண்ணியலாவய் பக்கங்களிலே நெடிதாகி உயர 
வளர்க்த .மூங்கிலிற் கண்ணொடு கண்ணிடை ஒரு சாணாக 
வளர்ந்தது கொண்டு நூல்களிற் சொல்லுகன்றபடியே அரக் 
கஞ்செய்ய அளக்குங்கோல் : உத்தமன்கைப் பெருவிரலில் 
இருபத்துசாலு கொண்டது ஒரு கோலாக நறுக்கி யென்க. 
என்னை? 

6ே ஒத்த வணுமுத அயர்ச்துவரு கணக்க 
-. ுத்தமன் பெருவிர லிருபத்து நகாலுள 

கோலே கோடல் குறியறிர் தோரே.' 
என்ருராகலின்.
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இதனுள் அணுமுாதற் பெருவிரலளவு உயர்ந்து வரு 

மாறு: ௮ணு எட்டுக் கொண்டது தேர்த்துகள்; தேர்த் துகள் 

எட்டுக் கொண்டது இம்மி; இம்மி எட்டுக் கொண்டது 

எள்ளு; எள்ளு எட்டுக் கொண்டது நெல்லு; நெல்லு எட் 

டுக் கொண்ட பெருவிரலெனக் கொள்க. 

் உத்தமசாவார்: கழிய நெடுமையும் கழியக் குறுமையு 

மில்லோர். 

எழுகோல்....... உறுப்பினதாக' என்றது - இக் 

கோலால் எழுகோ லகலமும் எண்கோ ஸீளமும் ஒருகோற் 

குறட்டுயாமு முடையதா யென்ச. என்னை ? 

(அக்கோ லேழகன் நெட்டு ரண்டு 

மொப்பா ஓயர்வு மொருகோ லாகு 

ஈற்கோல் வேர்த னயக்குறு வாயின் 

முக்கோ ரானு முயரவு முரித்தே 
ar oor Gap சேயிற்றியனார். 

டவுக்கோ லொருகோ லளவுறக் கல்வி 

மிக்க கம்மியர் வடகலை விதிமுறைக் 

கூறின ரன்றியுங் குறிவகைக் கேற்றன 
வேற்கச் செய்க வியல்புணர்ந் தோசே.' 

எனக் கூறினாரு முளர். 

உத்தரப் பலகை..... அரங்கில் என்றது-தூணத்துக்கு 

மீதுவைத்த உத்தரப் பலகைக்கும் அரங்கனிடத்து அகலத் 

அக்கட்ட பலகைக்கும் இடைநின்ற நிலம் நான்கு கோலாக 

உயரங்கொண்டு இத்தன்மையவாய அளவுக்குப் பொருந்த 

வகுத்த வாயில் இரண்டினை யுடைத்தாகச் செய்யப்பட்ட 

அரங்கினிடத்து என்க. 

(வாயிலிரண்?' என்றது - அரங்இற்கு உட்புகவும் புறப் 

படவுஞ் சமைத்த வாயில் எனக் கொள்க. *ஏற்ற' என்றத 

னால் கரந்துபோக்கடனும், கண்ணுளர் குடிஞைப் பள்ளியும், 

அரங்கமும், அதனெதிர் மன்னர் மாந்தரோ டிருக்கும்
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அவையரங்கமும், இவற்றினைச் சூழ்க்த புவிநிறை மாந்தர் 
பொருச்திய கோட்டியும் முதலாயின கொள்க. 

(தோற்றிய அரங்கு' என்றது - இப்படியாகச் சமைக் 
கப்பட்டு நால் சொல்லுகின்றபடி Queers தோநத்றிய 
வரகங்கு என்க. 

'தொழுதன சேத்த... ewes மேனிலை வைத்து” என்றது- 
அந்தணர் அரசர் வணிகர் சூத்திரரென்று சொல்லப்பட்ட 
கால்வகை வருணப் தரையும் எழுதி மேனிலத்தே யாவ 
ரும் புகழ்ந்து வணங்கவைத்து என்க. 

என்னை? , கூறிய வுறுப்பிற் குறியொடு புணர்ச்தாங் 
காடுநர்க் இயற்று மரங்க னெற்றிமிசை 
வழுவில் பூத நான்கு முறைப்பட 
வெழு.தின ரியற்ற லியல்புணர்ர் தோரே, 

என்ுராகலின் . 

Digs நான்கின் உண்டியும் அணியும் ஆடையும் 
மாலையும் சாந்தமும் பொழுதும் செயல் முதலிய எல்லாம் 
அழற்படு காதைக்கண்ணே விரித்துக் கூறுதும். 

தூணிழற்.......- எடுத்து" என்றது - தூண்களின் கிழல் 
காயகப்பத்தியின் கண்ணும் அவையின்கண்ணும் படாதபடி 
tore Renters பட்ட நிலைவிளக்கு நிறுத்தி என்க, என்னை? 
(விளக்கியல் வனப்பும்' என்ராராகலின்,' என்பது அடியார்க்கு 
நல்லாருரை. 

அங்கி னுயாமு மகலமு நீளமும் 
பொருந்த நாடி யுரைக்கும் காலைப் 
பெருந்தண் மால்வரைச் சறுகழை கண்ணிற் 

கண்ணிடை. யொருசாண் வளர்ந்தது கொண்டே 
இருபத்து சால்விரற் கோலள வதனா 
லெழுகோ லசலத் தெண்கோ னீளத் 
தொருகோ ஓயரத் து௮ப்பின தாகி 
யுத்தப் பலகையோ டரங்கின் பலகை
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வைத்த விடைகில நாற்கோ லாகப் 
பூதரை யெழுதி மேனிலை வைத்து 
நந்தி யென்னும் தெய்வமு மமைத்துத் 
தூணிழற் புறப்படா மாண்விளக் கெடுத்து 

கோவும் யானையுங் குரங்கும் பிச்சனும் 
பாவையும் பாக்குடைப் புருடா மிருகமும் 
யாவையு மெழுதி யிந்நிலம் விளங்கப் 
பாவையர்க் கெயெற்றவ தரங்கெனப் படுமே,” 

என்ற சுத்தானந்தப்பிரகாச சூத்திரம் ஈண்டு நோக்கற்பாலது. 
பண்டையா?ிரியர் கூறியுள்ள ௮ரங்இனிலக்கணத்தில் இறக் 

தது விலக்கலென்பதான் விலக்கற்பாலனவற்றை நீக்கி, எதி 
ra போற்ற லென்பதனானே கொள்ளற்பாலனவற்றைக் 
கூட்டி ஈமது ஆரியர் இவ்வரங்லெக்கணச் சூத்திரம் ages 
Aor என்பது இதனை யாராய்கூரர்க்குப் புலனாம். முற் 
கால அரங்கத்திற் காணப்பெருது இக்கால சாடக அரங்கிற் 
காணக் இடக்கும் வேறுபாடுகள் பலவற்றையும் இச்சூத்தி 
ரத்திலமைத்துக் கோடற் பொருட்டே ஆரியர் ஈனி இயல் 
வதுவே என்று விசேடித்துக் கூறினார். தூணிழற்புறப் 
பட' என்று பாடங்கொள்பவர், (புறப்பட'. என்பதற்குப் 

புறம்பே விலக என்று பொருள் கூறுவர். தாழ்ச்சியி லெந்தி 

சச் சூழ்ச்9; என்றது நீருண் மூழ்குதல், நெருப்பிற் பாய்தல், 

வானின்று €ழிழிதல், ஆகாய கமகஞ் செய்தல் முதலிய பல 

வாய்கிரிஈ்து படக்கும் செயல்கள் பலவற்றையுங் காட்டுதற்கு 
உபயோகமாகும் கருவிகளின் அமைப்பினை. அரங்கு- நாடக 

மேடை. (௪௩) 

எமினி 

267. இவ்வயிற் கூறிய செவ்வி யரங்கி 
னிடத்தூ ணிலையி னிடத்தி னின்று 
முருவு திரையா மொருமுக மொழினியு 
மிரண்டு வலத்தூ ணிடத்து மினிதி
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னருவு திரையாம் பொருமுக வெழினியு 
மேலசைத் இழிந்து நாலும் திரையாங் 
க.ரந்துவர லெழினியும் பரிந்து வகுப்ப. 

இ வயின் கூறிய செவ்வி ௮£ஙஇன்-ஈண்டு முற்குத்திரத் 
Gora «Bur oy pow அரஸ்கின், இடம் தூண் நிலையின் 
இடத்தில் நின்றும் - இடது பக்கத்து நிலையாகப் பொருச் 
இய தூணிடத் தலிருக்தும்,உருவு திரைஆம் ஒன்று மூக எழி 
னியும் - உருவி வாங்கும் இிசையாகய ஒரு முக வெழினியும், 
இரண்டு வலம் தூண் இடத்தும் இனிதின் உருவு இமைதும் 
பொருமுக எழினியும் -வலப்பக்கத்திலுள்ள இருதாணிடசீ 
அம் இருந்து உருவி வாங்கும் பொருமுக எழினியும், மேல் 
அசைத்து இழிந்து நால் உறும் இசை ஆம் கரக்துவரல் எழி 
னியும்-மேலே கட்டப்பெற்றிருக்து வேண்டுங்காற் மழேஇறன் 
கித் தொங்கற்பால தஇரையாகய கரச்துவாலெழினியும், 
(என்று) பரிக்து வகுப்ப-காடக விலக்கண வறிஞர் விரும்பி 

வகுத்தபை ப்பார்கள். 

குறிப்பு: - எனவே எழினி, ஒருமுகவெழினி பொரு 

முகவெழினி கரந்துவரலெழினி என மூவகைப்படும் என்ப 
தாயிற்று, எழினி - திரை. அரங்கின் ஒரு புறத்தே நின்று 
அரங்கின்முன் மற்றோர்புறம் முற்றுஞ் செல்லும் ஒரு 
முகத்தையுடையதாதலின் ஒரு மூக எழினி யென்றும்; 
இருபுறத்துமுள்ள திரையின் முகங்கள் நெருங்கி வந்து 
இடையே கூட Yo sai peop பொருமுகவெழினியென் 

அம், மேலே காந்து நின்றிருந்து வேண்டும் போழ்து கீழே 
யிழிந்துவரும் இயல்பினதாயெ திரையினைக் கரந்து வர 
லெழினி யென்றும் பண்டையாிரியர் காரணக் குறியான் 

வழங்குவது இதனானே விளங்கும். 

ஆங்கு, 
ஒருமுக வெழினியும் பொருமுக வெழினியும், 
கரந்துவா லெழினியும் புரிர்துடன் வகுத்து, 

என்ற சிலப்பதிகார அடிகளும்,
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(ஒருமுக வெழினி......ஃ- வகுத்து என்றது - இடத் 

அணிலை யிடத்தே உருவு திரையாக ஒருமுக வெழினியும், 

இரண்டு வலத் தாணிடத்தும் உருவு திரையாகப் பொருமுக 

வெழினியும், மேற்கட்டுத் இரையாகக் கரந்துவா லெழினியும் 
செயற்பாட்டுடனே வகுத்து என்க. 

மேற்கட்டுத் இரையாய் நிற்பது ஆகாய சாரிகளாய்த் 

தோன்றுவார்க்கெனக் கொள்க; என்னை? 

(முன்னிய வெழினிதான் மூன்று வகைப்படும், 

என்ஞுர் மதிவாணனார், 

அரிதரங்கிற், 
செய்தெழினி மூன்றமைத்துச் சித்தித்தாற் பூதரையு, 
மெய்த வெழுதி யியற்று, 

என்ஞார் பரதசேனாபதியாரும்,' என்ற அவ்வடிகளின் அடி. 

யார்க்கு நல்லாருரையும் ஈண்டு கோக்கற்பாலன. (௪௪) 

காணுநரிநக்கை 

268. அரங்கனி னிகழு மனைத்தையும் பலரு 
மினிதி னிருக்து காண்டற் கேற்ற 
வாதனச் தரந்தர மாக வுடையது 

காணுக நிருக்கையாங் கருதுங் காலே. 

அரங்கனில் நிகழும் அனை த்தையும் - நாடக அரங்கன் 

கண் நிகழ்ச்சபெறும் செயல்கள் யாவற்றையும், இனிதின் 

இருர்அ காண்டற்கு ஏற்ற ஆதனம் - செவ்வையாக வீற்றி 

ருந்து பார்த்தற்குப் பொருத்தமான இருக்கைகள், தரம் 

தரம் ஆக உடையது - காண்பவர்தம் தரத்திற்கு ஏற்றவாறு 

பொருக்இயிருக்குமிடம், காணுரர் இருக்கை ஆம் கருதுள் 

கால் - ஆராயுமிடத்து சாடகம் பார்ப்போர் இருக்கும் இட 

மாம். 

குறிப்பு:--தரம் - தகுதி. ஏகாரம்: ஈற்றசை, இனிதின் 

இருத்தல்: இடர்ப்பாடின் றி வீற்திருத்தல். (௪௫)
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269. உரிமையோ டரசருற்ே றமூஉ௨ மவையமுக் 
தெரிவையர்க் கேற்ற பரிவமை பள்ளியும் 
புவிரிறை மாந்தர் பொருக்திய கோட்டியுங் 
சகவினுற மேவுங் காணுக நிருக்கை. 

உரிமையோடு அரசர் உற்று ஏமூ௨ம் அவையமும் - 
தம துரிமைமகளிரோடு அரசர்கள் பொருந்தி எழுகர்தருளும் 
சபையையும், தெரிவையர்க்கு ஏற்ற பரிவு அமை பள்ளியும் - 
மாதர்கள் இருந்து காடகங் காண்டற்குப் பொருத்தமான 
அன்புடன் அமைத்த இடத்தையும், புவி நிறை மாந்தர் பொ 
ருந்திய கோட்டியும் - உலகத்துக் கல்வி கேள்விகளா னிழறைந்த 
மக்கள் பொருந்தி வீற்றிருக்கும் இடப்பகுதியையும், கவின் 
உற மேவும் - அழகு பொருந்த உடையதாகும், காணுகர் 
இருக்கை--. 

குறிப்பு:--கா ணுகரிருக்கை கவினுநமேவும் எனமுடிக்க; 
அன்றிக் காணுரரிருக்கைக்கண் அவையமும் பள்ளியும் 
கோட்டியும் மேவும் என முடித்தலுமாம், உரிமையோடாசர் 
உற்றெமூஉம் என்ற இடத்து உபலக்கணத்தால் அமைச்சர் 
'சேனாஇபதியர் முதலிய அசசபரிவாரமுமடங்குமென்க. 
மன்னர் அமைச்சர் முதலியோர் உரிமை மகளிரொடும் 
இருக்கும் இவ்வவை நாடக வாங்க னெதிருள்ள இடமாம். 
இவ்வவைக்கு ஓர்பால் மகளிரிருக்கும் பள்ளியும் மற்ஜேர் 
பால் *புவிரிறைமாந்தர் பொருந்திய கோட்டி'யும் அமைத் 
தல் மாபாம். மாதர்கட்குத் தனியே இடம் வகுத்தும் 
அவர்களுக்கு இன்றியமையாத Go செளகரியங்களும் 
அமைத்துள பண்பால் 4பரிவு அமை பள்ளி' என ஆரியர் 
விசேடித்தனர். எனவே காஸணுகரிருக்கை, அரசர் வீற்திருக் 
கும் அவை மாதர்பள்ளி மாந்தர்கோட்டி யென்னும் மூன்று 
பெரும்பகுதியுடையதென்பதும், இப்பகுதி யொவ்வொன் 
Saw தாத்இற்கேற்ற உட்பகுதிகளுண்டென்பதும் இத 
னானே போதரும். (௪௬)
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270. காணுகர் வேட்ட மாணியற் பொருளவண் 
விற்றலு மியல்பெனச் சொற்றனர் புலவர். 

காணுகர் - காடகம் பார்ப்பவர், வேட்ட - விரும்பின, 
மாண் இயல் பொருள் - பெருமை வாய்ந்த பொருள்களை, 
அவண் விற்றலும் இயல்பு என சொற்றனர் புலவர் - அங்கு 
விற்பதும் மாபாம் என நாடக நூற்புலவர் கூறினர். 

குறிட்பு:--மாண் இயற்பொருளாவன : இற்றுண்டி. இன் 

பண்டம் முதலிய உண்டி வகைகளும், பால் முதலிய பான 

வகைகளும், பூமாலை அத்தர் பனிநீ ராதிய வாசனைப் பொ 
ருள்களும், வெற்றிலை பாக்கு ஈறுஞ்சுதை முகவாச முதலி 

யனவும், விளையாட்டுக்கருவிகளும் பிறவுமாம். (௪௪) 

நடிப்பியல்பு புறனடை 

271. “0சால்லிய வன்றியும் வருவன வுளவெணிற் 
புல்லுழிச் சோத்துப் பொருக்துழிப் புணர்ப்ப.” 

சொல்லிய அன் நியும் - இவ்வியல்பிற்கூறிய இலக்கணன் 
களன்றியும், வருவன உள எனில் - ஈடி.ப்பியல்பிற் சாரத்தக் 
கனவாகும் பிற இலக்கணங்களும் வருபவை யுளவேல் அவற் 
நினை, புல் உழிசேர்த்து- சேர்க்கத்தக்க இடங்களிற்சேர்த்து, 
பொருந்து உழி புணர்ப்ப - பொருந்து Lor paper உரிய இடங் 

களிற் புணர்த்துக் கூறுவர். 

குறிப்பு:--அ நிவுடையார் புணர்ப்ப எனத்தோன்றா எழு 
வாய் வருவித்து முடிக்க. புல்லுழிச்சேர்த்தல் : இவ்விலக் 
கணம் இப்பகுதியின்பாற்பட்டதென்று சேர்த்துக்கோடல்; * 

பொருக்துழிப்புணர்த்தல் : கூருமல் விட்ட இலக்கணங்களை 

உரியசூத்திரங்களில் உத்தியானும் உபலக்கணத்தானுமமைத் 

துக்கோடல். புல்லுவழிச் சேர்த்துப் பொருக் தவழிப் 

புணர்ப்ப' என்பதூஉம் பாடம். இச்சூத்திரம் சிலப்பதிகார 
அடியார்க்கு நல்லாருரை மேற்கோள்; ஈண்டும் மேற்கோளாக 
நடி.ப்பியல்பின் புறனடையாப் பொன்னேபோற் போற்றி 

யாளப்பட்டது. (௪௮)
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(எ) நூற்புறனடை 
272. “பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் 

வழுவல கால வகையி னானே.” 

பழையன கழிதலும் - முற்காலத்து உள்ள இலக்கணவ் 
களுட் Go பிற்காலத்து ஓழிதலும், புதியன புகுதலும் - 
மூற்காலத்து இல்லாத லெ பிற்காலத்து இலக்கணமாக வரு 
தலும், வழு அல - கூற்றமல்லவாம்; காலம் வகையினான் - 
அு்கனம் ஓழிதலும் வருதலும் கால வேறுபாடு பற்றியன 

வாதலான். 

குறிப்பு: இஃது நன்னூற் சூத்திரம். இவையிற்றுக் 
குதாரணம் மூன்வந்தவற்றுட்கண்டு கொள்க, ஏகாரம் : 

ஈற்றசை. இதனை, 

‘Old order changeth yielding place to new’ 

என்று ஆங்கிலக் கவிஞர்பெருமானாகிய 1,070 1911317801 
(தெனிஸன் பிரபு) கூறிய பாவடியோடு ஒப்பி, (௪௯) 

நாடகவியல் முற்றிற்று
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வன் வ-0. தூதர். வ-6 

நடிப்பிய்ல்புபுறனடை. ப. 209. 
இலச்சணம் சூ. 271 

நடை. ப. 84. இலக்கணம் சூ. 
65 ௨-1. வகை. வ. 2-8 

நயநீலைப்படலம். ப. 168. இ 
லக்கணம் சூ. 159 
ன் அ ப. 188 இலச் 

நாடகசாலை. ப. ர இலக்சணம் 
சூ. 268 வ. 1-12 பொதிடொ 
ருள் வ. 12-15 

நாடகக்கர்ப்பியம். ப. 171 இ 
assem சூ. 164 

நாடகநால். ப. 171. 

ணம் சூ. 163 

இலக்க



ஆரற்பொருளகராதி 

நரீடகமியந்றமிமாமாறு.ப. 182 
இலக்கணம் சூ. 116 

நாடகம். ப. 187. இலச்சணம் 
சூ. 128-124 

நாடிகை. ப. 150. இலக்சணம் 
சூ. 188 

நாட்டியராசகம். ப. 158 இலச் 
கணம் சூ. 142 

நாற்போநள். ப. 85. இலக் 
கண வகை சூ. 20. வேறு 
பெயர் சூ. 21 பிறர்கோள் 
கு. 27 

நிலைக்கரத்து. ப. 76. சுவை 
யின் வேறு பெயர் சூ. 54 

நீலை. ப. 850 இலக்கணம் சூ. 
287 வகை சூ. 288, 200 உரி 
மை சூ. 259 

நிலைமேயிப்பாடு. ப. 219. இ 
லக்கணம் சூ. 227 

நிலைவரி. ப. 97. இலச்சணம் 
சூ. 71 வ. 10-14 

நால். ப. இலச்சணம் சூ. 10 
வ. 4, பொதி பொருள் வ.4-0 

நூற்புறனடை. ப. 270 இலச் 
கணம் சூ. 272 

நேபத்தியம். ப. 258 இலக்க 
ணம் சூ. 204, வேறு பெயர் 

பாசறை ஞூ. 265 

படைப்புவரி. 97. இலக்கணம் 
சூ. 77. வ. 82-35 

பதாகைநீலை. ப. 129. இலச்ச 
ணம் சூ. 118. வகை. சூ. 
114 

பரதநாட்டியம். ப. 196. இல 
க்சணம் சூ.   
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பாரதவாக்கியம். ப. 218. இல 
க்சணம் சூ. 220 

பாணம். ப. 140. இலச்சணம் 
சூ. 126 

ராணிகை. ப. 167. இலச்ச 

பாத்திரச்சிறப்பியல்பு. ப.182. 
இலக்கணம் சூ. 115 

பாத்திரம். ப. 108. இலக்கணம் 
சூ. 81. வகை. சூ. 82 

பாயிரம். ப. 19. வாழ்த்து. ப. 

19. விநாயகர். ப. 20. சூ. 1. 
முருகக் கடவுள். ப. 20. சூ. 
2. சாமகள் u. 21. & 8. 

ஈடராசர். ப. 21. சூ. &. ஞா 
னகுரு. ப. 22. சூ. 5. தமிழ் 

வித்யாகுரு. ப. 23. & 6. 
அலையடச்கம். ப. 24. சூ, 
7. இநர்நூலியற்றற் காரணம். 
ப. 25. சூ. 8. அகச்கியோன் 
பெயர் ப. 26. சூ. 9. 

பாரதி, ப. 176. இலச்சணம் 
சூ. 172. 

பிரகசனம் ப. 1460. இலச்கணம் 
சூ. 184, 

பீரகரணம் ப. 189, 
ணம் சூ. 125 

பிரகரணி. ப. 165. இலச்சணம் 

சூ. 155 

பிரத்தானம். ப. 155. இலச்ச 
ணம் சூ. 148. 

பிரதிழகம். ப. &க். இலச்சணம் 
கு. 54 

பிராமணர் (வகுப்பு) ப. இலக்க 
ணம் சூ. 28. 

இலக்க:
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பிரேங்கணம். ப. 187. இலக்க 

ணம் சூ. 1417 
பிறதலைவர். ப. 118. இலக்க 

ணம் சூ. 91-100. உபகாய 

கன் சூ. 91-வ2. பீடமர்த் 

தன். சூ. 91. வ. 2 

பின்னுரை ப. 211. இலக்கணம் 
சூ. 217-218. விலக்கு. 219. 

பீடமர்த்தன். ப. 118. இலக்க 

ணம் சூ. 98. வ. 2-4 இலச் 
இயம் சுக்இரீவன். வ - 1 

புறக்கூற்று. ப. 192. இலக்க 

ணம் சூ. 196. 
புறவரி ப. 205. இலக்கணம் 

@- 210 

புனைந்துசை. ப. 88. இலக்கண 
ம் சூ.16 

புனைவுழறை. ப. 215. இலக்க 

ணம் சூ. 
பொயரீடு. ப. 21%. வகை. சூ. 

221 
பெநமிதத்தவிநயம். ப. 282. 

இலக்கணம் சூ. 
பேரநமீதம். ப. 59. வகை. சூ. 

48 
போதுமெய்ப்பாடூ. ப. 280. 

இலக்கணம் சூ. 228 
போதுவியலபு. ப. 29-18 

பொதிபொருள். சூ. 11 
போதுவியலபு புறனடை. ப. 

18& இலக்கணம் சூ. 117 

பொய்யுரை. ப. 82. இலக்கண 
ம் சூ. 14 

போநத்தம். ப. 81. இலக்கண 
o@ 61. a1, ams &. 
61, வ-2-8.   

நாடகவியல் 

போநள். (கா.ற்பொருள்) ப.87. 

இலக்கணம் சூ. 28 

மயங்துதிணைநிலைவரி. ப.9 7. இ 
லக்சணம் சூ. 77. வ. 20. 21 

மாநாடகம். ப. 169. இலக்க 

ணம் சூ. 161 
ழகம். ப. 48. இலச்சணம் சூ. 

33 
ழகமீல்வரி. ப. 97. இலக்கணம் 

சூ. 77. வ. 29-81 
ழகழடைவரி. ப. 97. இலக்க 

ணம் சூ. 77. வ. 06-28 
ழதலிடைகடைக்கூத்துக்கள். 

ப. 210. இலக்கணம். சூ. 

215 
ழந்நாடகம். ப. 170. இலக்க 

ணம் சூ. 102 
ழரிவரி. ப. 97. இலக்கணம் G- 

77. வ. 15-17 
ழன்னிலைக்கூற்று. ப. 198. இல 

ச்சணம் சூ. 197 

ழன்னுரை. ப.182. இலக்கணம் 

சூ. 188 
மேய்ப்பாடு. ப. 218. இலச்ச 

ணம் சூ. 225 
மேயியுமை. ப. 82. இலக்சணம் 

கு. 15 
யாற்றுவரி. ப. 96. இலக்சணம் 

சூ. 77. வ. 1-8 
யோனி. ப. 88. இலக்கணம் 

கு. 17. வேறு பெயர்ஒளி சூ. 

18. வகைப்படுத்தல். சூ. 19 

வதப்பு. ப. 40 இலக்கணம் சூ. 
28-31 

லணிகர். (வகுப்பு) ப. 41. இலச் 
கணம் சூ. 30.



ரற்பொருளகராத 

வரிக்கூத்து. ப. 200. இலக்க 
கணம் ர. 205. வசை சூ.206 

௮ரிப்பாட்டு. ப. 9&4.இலகச்சணம் 
சூ. 76. வகை சூ. 77 

வாசகம். ப. 85. இலக்கணம் 

கு. 66 
வாசிகம். ப. 229. இலச்சணம் 

சூ. 288. 
வாழ்த்து. ப. 178. இலக்சணம் 

சூ. 175, 176 
விட்புலக்கூற்று. ப. 

இலச்சணம் சூ. 198, 
விடன். ப. 117, இலக்கணம் 

சூ.99 
விதாடகன். ப. 115. இலக்க 

ணம் சூ. 96. விலக்கு சூ. 98 
வியப்பு. ப. 67. இலக்கணம் 

கூ. 49. 
வியப்பவிநயம். ப. 286. இலக் 

கணம் சூ. 248. 

198. 
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வியாயோகம். ப. 140. இலக் 
கணம் சே. 127 

விநத்தி. ப. 172. இலக்கணம் 
சூ. 167. வகை. சூ. 168. 

விலாசிகை. ப. 168. இலக்ச 
ணம். சூ. 158 

விளைவு. ப. 46. இலக்சணம் 

சூ. 86 
விறல். ப. 220. இலக்கணம் 

சூ. 229, வகை சூ. 280-282 
வீடு. (சாற்பொருள்) ப. 89. 

இலக்கணம் சூ. 26. 
வீதி. ப. 145, இலக்கணம் சூ. 

188. 
வேதளி. ப. 65. இலக்கணம் . 

சூ. 

வேதளியவிநயம். ப. 285 
இலச்சணம் சூ. 247 

வேளாளர் (வகுப்பு) u. Al, 

இலக்கணம் சூ. 81



சூத்திர முதற் குறிப் பகராதி 

முதற் குறிப்பு. 
அஃதே, ஆங்கிகம் 
அ௮கப்பொருட்கருத்தி 
அங்கசான்டூற்ளுய் 
அங்கக்தொடங்குமு 
அங்கமொன்றனு 
அச்சவவிகய 

அணங்கேவிலங்கே 
அதுதான், ஈற்பொரு 
அதுதான், நிலையும் 

அதுதான், மெய்ம்மயிர் 

அதுவே, கித்ற 
QE SCOTT BNE 
.அரங்கனினிகமு 
அரசமரபின 

அரசனீதிய 
அரண்மனைக்காவ 

அவர்தாஞ்சூத்திர 
அவர்தாம், அசுரர் 
அவலச்சுவைத்தா 
அவலச்தவிய 

அவலமோகை 
அவற்றுள், எல்லா 

அவத்றுள்முன்ன து 
அ௮வத்றை, ஆக்கம் 
அவைதாம், அகந்தை 
அவைதாம், சாத்து 
அவைதாம், சாடகம் 
அவைதாம், மக்கட் 
அறம்பொருளாக 
அறம்பொருளின்ப 
அதம்பொருளின்பம் 
அன்புகாரணமாக் 
அன்றியும், சாடக 

பக்கம். 

228 
94, 

142 
184 
152 
238 

73 
127 
219 
222 
250 
139 
267 
204 

387 
115 
180 
108 
144 

237 
160 

251 
34 
381 

239 

178 
187 
35 

178 
40 

35 
207   136 

முதற் குறிப்பு. 
ஆடகமன்றினு 
ஆடல்பாட 

ஆதியினியன் ற 
இஃதனுபல்லவி 

இசைப்பப்போதச் 
இடைப்பொருளுடனே 

இதனை, சாடகச் 
இசனைப்பாசறை 
இச்சால்வகைய 
இம்மையிற்பாத்திர 
இயற்கைநிலையு 

இரதியென்ப 

இராமற்குற்ற 
இருச்திசைக்கோல 
இவற்றையிலாகிய 
இலவ்வயிற்கூறிய 

இவ்விவரவிஈய 
இழிப்பினவிரய 

இழுமெனுமோதையி 
இளிவிழவசைவு 
இன்பச்சுவைமுமழு — 

இன்பமுமறிவு 
இன்ணிசைப்பாட்டு 

இன்னிதழ்சுவைக்ச 
இன்னும்விரிப்பித் 

ஈண்டுக்கூறிய 
ஈண்டைச்சுவைஏல 
௪ இதணியல்பென் 
உடலைப்பற்றி 
உடனுறையின்பம் 
உடைவேற்றுமையி 
உண்மையாயுலக 
உபசா தியாகிய



சூத்திர முதற் குறிப் பகராதி 

ழதற் குறிப்பு. 
-உபகாயகன்றா 

உரனும்வீரழு 

உரிமையோடா௪ 

உருவமொழுக்கமு 
உவகைச்சு வையி 

உவகைச்சுவையினுக் % 

உவசையுஈகையு 
உவகையு மவலமு 
உவமையும்பொருளு 
உழுவலன்புமா 
உள த்தோளெஞ்சென் 
உள்ளோன் தலைவனா 

உறுப்பறைகுடிகோ 
உறுப்பியல்பென்ப 
உறுப்பினின்றும் 
உற்றராற்பொருளு 

உற்றுகோக்குழிச் 

ஊழ்வலியுரைத்த 
ஊழ்வலியுளைத்தலு 

எடுத்ததன்மைக் 
எடுத்துரைகதைதா 
எடுத் துரைகதையி 

எதிர்பாராவண 
எத்தகையோரையு 

எல்லாச்தானா 
எவரையேனு 

எழுவரேயெண்மரே 
எள்ளல்பகைமை 

ஐச் இற்குறையா 
ஐர்தேபாத்திர 
ஒருகாடகத்தி 
ஒருபாத் தாமே 

ஒருபெருவிடயச் 
ஒருவருய்ப்ப 
ஓரேதொடைப்பட்ட 

பக்கம். 

118 

112 
268 

110 

951 

78 
140 

198 
197 
61 

137 
159 
169 
145 
170 
205 
191   

279 

ழதற் குறிப்பு. பக்கம். 

ஓலிவேறுடாட்டினுங் 229 
aaa or Dor & gx 151 
ஒளிமிக்கபாத்இரச் 109 
ஒளியுமலர்ச்சியு 109 
ஒளியும்யோனியு 34 
ஒன்பான்சுவையு 188 
ஒன்பான் சுவையினு 230 

ஒன்றுமுதலாப் 189 
ஒ.இியகிலையை 251 
ஓங்கமேவி 140 
ஓவாமூர்க்க 124 

கட்புலனின்ற௪ 198 
சண்கூவெரியே 201 
சண்ணினுஞ்செவியினுக் 249 
கதைநிகழ்ச்சியிணிற் 115 
கதைமெய்யுரையாக் 161 
சதையிணிகழ்ச்சியிற் 108 
கதையினைப்பெய்து 84 
கதையினையா தல் 186 
கதையின் றலைவனும் 227 
கதையெனப்படுவது 51 
கமமுறுவெட்ட 20 
கலைஞர்கிரம்பிய 24 
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பாவனைசான்ற 
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விடன் றணிலீலை 
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வேகுளியவிநயம் 
வேறுபாத்திரம் 
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ஏனோவிவ்வேவ



மேற்கோள் செய்யுட் முதற்குறிப் பகராதி 288 

ஒடிவினாயகன் 

ஒத்தவணுமுத 
ஒருநிறப்பாட்டினும் 

ஒருகாட்புணிற்றாப் 
ஒழுகுதுகிணமுடைய 
ஒழுகுவண்ண 

ஓளியாகியுலகாகி 
ஒன்றுமிருப து 
ஒங்இயஞுங்கி 

ககரங்கொட்டே 

கட்புலனின்றச 
கடல்புச்குயிர் 
கண்கூடென்பது 
சண்ணிறைக்த 
கண்ணோட்டமெனுங் 

சண்ணோவுற்றோ 
கயலெழுதி 
சலவிதனணிற் 
சலையெலாநிறைந் 
சவிதையேபொரு 
சளித்தோனவிசஈயங் 
கறையொன்தறிய 
சன்னியரெல்லா 

'காட்டிவரியென்பது 
காண்வரியென்பது 

காமவிச்தைசேர் 
கானுறுபூவின் 

கீளர்வரியென்ப து 
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குறிஞ்சிபாலை 

குன்றொத்திவொகு 
கூறியவுறுப்பிற் 
nas Gar cows இணை 

57 
262 
188 
09 

108 
99 
96 
92 
91 

92 
146 
103 
203 
282 
282 
246 
102 
127 
52 

187 
242 
58 
58 

208 
208 
187 
1.85 
206   
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இடத்தொடு 
இலகமுமளகமு 
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துறைமேய் 
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தேய்வமுற்றோ 
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நச்தர்தங்குலச் 
நன்னித்திலத்தின் 
நாடகசாலையை 

சாடகப்பேருறுப் 

நாடுவேண்டேன் 
காணமுற்றோனவி 
நிலமுசலாசய 
கிற்றலியங்கலிரு த்தல் 
நிறையெனப்படுவது 
நோண்டி.ப்போட்ட 

பகருமோரிடத்தினே 
பண்புகொள் 

பத்தங்கத்திற் 
பதுமுகமுற்கட் 
பரவியசச் இயன் றி 
பல்லிருங்கூச்தன் 
பல்வகையுருவமும் 

பற்கழன்றுகண்ணி 

பன்னாள்கழித்த 
பனவர்குலமுப்பொ 
பணித்தலைப்பட்டோ 
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பாபெணியில 
பாண்டியகாட்டா 
பாண்டியன்றென் 
பாவைகச்கூத் இனுட் 
பாவோடணை த 
புண்கொண்ட 
புண்ணியநெடுவரைப் 
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