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நாற்கவிராச ம்பி 

Quip pu 
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பரர்பவஸ்ப் பங்குனிமீ?, 
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மூகஒத்ை 7. 

வணன்வ்ஷி நட்வமைஸ்ம்ம 

ஏச்சாலத்தும் எங்விடத்தும் யாவராலும் ௮திச்து பயளெய்து 
தற்கு உரியதும்; எய்தத்தகுவ தும்; எய்தவேண்டுக தும், erly screw 
அம் பொருசொன்றே, பிநிதிலலை. ௮ங்கனம் அுதளையநியும் கருகி 
தெய்வத்தாறறரபபடு மியற்கை அதிவும மூற்கேள்வியான் முயன் 
தெயதப்படும் செயற்கை யறிவுமென் திருவகைபபமே, அவற்றுட் 

செயற்கையநியுக்குக் கருவியாகிய veer இலக்கணமு மிலக்க 

யமுமென் திருவேறு வகையாம், அவையிரண்டும் விம்பமும் பிரதி 
ஷிம்பமும போல்வனவாகலின் ஒன்றையின் நியொன்றறிதற் கமையர் 
அ... இலக்கணக் கேள்விக்கு இலக்கியக் கேள்வியும் இலக்கயெக் கேள் 

விக்கு இலக்கணக் கேள்வியும் ஒருதலையான் வேண்டப்படுவளவே 
யாம், 

Dodson gra ஏழுத்தும், சொல்லும், பொருளும், யர்ப்பும், 

அணியு௨ என ஐவகைத்து. யாப்பணிகளைப் பொருட்கணடக்கி ஞூ 
னறுமென்ப, எழுத்தும-சொல்லும் யாபபும அணியும் என சான்கும 
தன்னைசோக்கிகிறபத் தானவச்நுளொன்றையுமசோக்காத நிறற்லான் 
பொருளிலச்கணம ஏளை ஈரன்கனுஞ் சிறப்புடைத்து, பொருளிலக் 
சுண்க்கேள்வி யிலவழி இலக்பெவுணர்ச்சி யெவவாற்றினு மரி, அப் 
பெம்குனிலச்சமாம் அகம் புறம் என்து?இருவகைப்படும,



மூகவுரை 

(டாங்கு யாண்டுமொப்பகிகழ்தலால் பொருளிலக்கணம எம் 
மொழிக்கண ணு முளதேனும இலககணதநாலாகச செய்து கறறதியபப 

வேது தமிழ்மொழி யொனறனகணனறி வேறு எமமொழிககணணு 
மிலலை இலலையாகவே அவ்ற்றிம்கு இலககண வரமபுமினது, இலக் 

ண வரமபினரமுகவே இலககிய நாலகள் இனிது கற்று உணரபபடு 

மாறுமரி.து. ஏனைமொழிகள் பொருளிலககணம ஓனறுமொழித து 
ஏனை கானகனுள கானகும மூனறும இரணமெ ஓனறுமுடையனவே 

யனதிப பொருளிலக்கணமுடையனல்லல  தமிழழெர்| ழிககண பொ 

ருளிலக்கணக் கேளவியான கற்போககு நூற்பொருளகள் ஈனகுணர 
பபட்டு எஞ்சாது சுவைப.ப௩து நிறநகனறன. இதனால எமமொழியி 

னு தமிழமொழி யினிகெனவும ஈ௩றுஈதமிழ எனவும செழுஈதமிழ 
எனவும கனிதமீழெனவும பலவாறாகச சானறோரெலலாம தமிழ் 

மொழியினைப பாராட்டா நினறனா இதனை ஈனகுணாஈத திருவிளை 

யாடற் புராணநூலா *கணணுதறபெருககடவுளுஙகழகமோடமாக 

த-பணணுறததெரிஈதாயா தவிபபசுதமிழேழேனை-மணணிடை சசலவில 

ககணவரமபிலாமொழிபோ- லெணணிடைபபடகடடகத தாவெண்ண 
வுமபடுமோ ” எனப பாராட்டினா. 

சஙகபபுலவரெலலாம இபபொருளிலக்கணச சுவையே பெரிது 

மூடையோ இறகதனபோக இக்காலத.து எஞூகினற சஙகதது 

நூலகளுள பெருமபாலன பொருள், நாலகளேயாம, சரிததிரவடிவா 

இய நூலகள மிகச சல இதனாலும் பொருளிலக்கணததின இறப்பு 
இனிது விளஙகும 

OP px Dus ஐவகையிலககணககளையும ஒருஙகுகூறுமநாலகள் 
அகததியம தொலகாபபியம முதலியன. வை விரிவுடைமையின 

Gortos ge ewe Bova நூலகள வேணடப்படடு வழிநாலெ 
னவும சாபு நூலெனவும ஒசோவொரு ஈயமபதறிப பல.நூல்கள செ 

யயபபடடன. அவையெலலாவறறுளளும கனனூலும இவவகபபொ 
ரள விளக்சமும புறபபபொருளவெணபாமாலையும யாபபருகுகலககா 

ரிகையும தணடியலஙதாரமுஷ கறபோரிபாவராலும பாராட்டிக் கற



Cp & a on m @ 

கப்படனெறன இவவைகஈத நாலகளும் வடமொழியிலக்கணங்கள் 
போலத தனிதசனியாக வேநறுவேரு?ரியராற செ.ப.பபபட்டவை, 

அ]ழகுபத்தனுள்ளும சொற்சுருக்கமே த்தை தாளோர் யா 

ணடும வேண்டுவது சொறசுருக்கமபோலச் சூததிரம பலகாமையும 

த௩நூறகுப பேரழகாக வேணடுவா. பாணினீயம முதலிய வடமொழி 
யிலககணகுகளொடு பயினராககே இவ்வுணமை யினிது விளஙகும, 

மாபாடியத்து ஆரியா பதஞசலியாரும இவவாறெதெதுரைப்பா இவ 

வைஈதும இஙங்னஞ சுர௬ுஙகி விளஙககய ஈடையுடைமையால கற்பதெ 
ளிதாகலின கறபோரியாவரா லும் பாராட்டிக் கறசபபடடு வழஙஇவரு 

வனவாயின. 

பொ யபாமொழிபபுலவர் ௮கபபொருள் நூல்கள் பல இருப்ப 
வும இவவகபபொருளையே இலககணமாகககொண்டு தஞ்சைவாணன 

கோவைசெயதருளினா. இதனானும இஉநாறபெருமைவிளங்கும, இங் 
ஙனஈ தனககென ஓரிலகயெமுடைய அ௮கபபொருளிலகசணம வேதி 

லலை இது தாலாசிரி.பரிடடபெ.பரால ௮கபபொருளவிளக்கமெனவும 

இறை.பனூா அ௮கபபொருள முதலியவறதின வரைஈது கோடற்கு ஈமபி 
அகபபொருளெனவும வழஙகபபடூனெ ற.து, 

இ னைப பரிசோஇக்குககாலதது இர்.நாலுட் காணப்பட்ட பா 

டபேதஙகள ௮ளபபில, ப.பனினமையின ஈணகக குறிககபபட்டி ல, 
இஈ நூலாடரியா காலம முதலியன பாயிரததாற ல புலபபடுசன்றன 

வனதித தெளிவாக வேரொனறும புலபபடவிலலை, உரையாிரிய 
ரது பெ.பாதானு மறிவதரிதாயிறநது. 

இவவுசையுட காட்டப்பட்ட உதாரணஙகளுட் பெருமபாலன 

தஞசைவாணனகோவைச் செயபுட்கள, சதாமணி லெபபஇகாரம' 
இருசசிறதறமபலக?கோவை ஆசாரககோவை , மு.கலாகப _ பீல நூலகள 

ஆஙகாஙகு இடையிடையே எ௦த.துக காடடபபடடன. நாறபெயா 

கள இடையிடையே உரையுட் காணபபடுனெறன, நூலாரியா பெ



௬ முகவுரை, 

யர்சளுஞ் சில சாணப்படுகின்றன. இன்ன நாலகத் சனவென்று புவப் 
'படாத செய்.புட்கள் பல, ௮டி. தொடை பொருள் முதலியன புலபப 
டாத செயயுட்கள் அவற்றினும் பல, இவவுதாரணச் செய்யுளகளுட் 
பெரும்பாலன பொருளதிகாசவுரையுள்ளும இறைபனாரகபபொருளு 
கீரயுள்ளூம பிருணடும் காரறப்படுகின்றன பாடபேதங்கள் வரமபிற 
5,தன. ரில செய்.புட்களி விறுஇப்பாகமும சில செய்யுட்களின முதற் 
பாகமும் அங்காங்கு வேண டபபடுமவவளவே உதாரணமாக எடுத்துக் 

காட்டபபட்டன. முழுவதும எடுத.துக்காட்டப்படட செயயுடி.களே 

பெரும்பாலன, ் 

இவைவுரையுளெடுத்தக் காட்டப்படுஞ் சூத்திரங்கள் ua தொல் 

காபபியகதன. திருக்கோவையாருரையுட் காணபபடுமாறு போல, 
வேதுசூகிரங்களுங் காணப்படுகின்றன. அ௮வையினன தாலிலுள்ளன 

வென்று புலப்படவில்லை ஆயினும் ௮கததிய,தீதித்கு இர நூலாடரியர் 
பெருமபொருளெனப பெயரிட்டு வழஙகுதலின் ௮ஈதாற சூ.த்திரஙகள் 

போலும, நாலுரைகளையேனும உதாரணச் செயயுட்களையேனும கிச் 

சய வடிவம அறியாது மாறறுதறகும திருத்துதத்கும கூட்டுதறகும். 
௮ஞி ஒழிகதேம, 

Q)é sr gyeor யிரணடனையும இரணடாம முறை பதிபபிக்கக் 

சுருதி ௮கபபட்ட பிரதிகளை ஒருவாறு ஓபபகோக்கி இபபொழுது பிர 
இகளிலிருக சவாறே பதிபபிககபபட்ட த.



Gy Fis 5 fod. 

பக்கம். 

அககஇணையியல். ர ove டட க 

ஒழிபியல், eee eee eee eee oe SOK. 

களவியல், ௩6 eve eee eee eee TR. 

ஈநபியல், ees oce ft vee ave oon OF 

விரைவியல், சச டட ஆடி eee tae TH



எ-று 

எ-லின 

எ-னின 

பரிபாடை, 

இச்சூததிரம; இதசூத்திரம், 
இதனபொருள். 

உணர்த்துதனுதலிற்று, 
உதாரணம், 

எனவும; எனவரும, 

என்பது; எனறு. 

எனறவாது, 

எனரூ.ராகலின், 

எனனெனின; என்னுதலிற்றோவெ 
னின்,



a. 

இருசசறறமபலம 

அக்ப்பொருள்விளக்கம் 
மூலமும் உரையும். 

  

பாயிரம், 

பூமலி காவன மாமலைச செனனி 

யீணடி.ய விமையோ வேணடலிற போக்.த 

குடஙகையின விஈத கெடுஙகிரி மிகைதாத 

SWE லடககி மலயத திருஈத 

விரு,தவன றனபா லியறறமி முணா௩த 

புலவாபன ஸனிருவருட டலைவ னாய 

தொலகாப பியனரு ளொலகாப பெருமபொரு 

ளகபபொரு ளிலககண மகபபடத தழீஇ 

யிகபபருஞ் சானறோ ரிலககசய கோககித 

தொகுதது முறைகிறிஇ௪ சூததிரம வகுததாக 

ககபபொருள விளககமென, றதறகொரு காமம 

புலபபடுத திருளறப பொருளவிரித தெழுதினஸ் 

TE SHS CoML வாழததமுக குடைக£ ர 

ழஹேயகதெழி லரிமா னேஈதுபொன னணைமிசை 

95 திரூனறு கவிபப வுதழமால வரைக . 

கதிரொன நிருதெனக காணடக விருஈது



8. பாயிரம 

தீத.துவம பகாநதோன ௪ரணம பொது இய 

வுததமன புளிஙகுடி. யுயயவா தானெனு 

முததமி ழாசான் மைதனித தலத , 

இருபெருங கீல்ககு மொருபெருக குரிசில 

பாறகடற பலபுகழ பரபபிய 

BT peed ore ஈமபியென பவமீன, 

எனபது பாயிரம, எஈநூுரைபபினு 25 நூறகுப ப மிரமுவரததேயுரைக் 
கபபடும. பாயிரம எனறும; முகவுைஎ-ம, அணிஈ துரை 6-ம, புறவுரை ௭-ம, 
தீரீதுரை ௭-ம, ors peor ௭-ம, பஇிகம ௭-ம, வருவனவொருபொருடகிளவி 
அபபாயிரம பொ துவுஞ சிறபபுமெனவிருவகைதது ௮வறறுள, பொதுபபாயிர 
மென்ப தெலலாநூனமுகதது மினறியமையாதது எனனை? 'ஈவோனறனமை 
யீதவியறகை-கொளகடோனறனலம?காடனமரபென -வீரிரணடாகும பொதுவி 
னறரொகையே'? எனருராகலின இனிச சறப்புபபாயிரமெனப.து பலஉகைதது, 

pp. சிலவருமாறு பனனிய நூற்போபகாகதோனபோகாரணமுஈ- துன 

னுபயனளவுஞசொலலினான-முனனைச-சிறபபாமவற றிற சிலவேறினாலும-பெற 
பபடுமாமுனனைபபெயா.”” இவையெலலாம பாயிரசசூததிரததினது பொருளு 
ரைககவே விளங்கும 

(இதனபொருள;) பூமிசைஈடஈத வாமனைவாழத்தி வடமலைசசெனனி 

பீணடிய கடவுளா வேணடலிற் போது குரைகட லஙகையினடடூத தென 

மலையிருஈதவருக்தவன இவவியதறமிழகெழீஇய வகபபொருடழீஇ நோக வழி 

தொகுதது கிரிஇவகுத துப புலபபடுததாங கெபபிலசப்பெசருளவிளககம பகா 

செழுதினன செநதமிழசாடடு மைகதன குரிரில பாறகடற பலபு5ழ பசபபிய 

காறகவிராச கமபியெனபவனே எனறது இகதிரனானிருமிககபபடட தெயவதி 
தாமரையினகணணெழுகதருளிய அருகபசமன ஸ்ரீ பாதஙகளை வாததி வட 

மலையினகணணிருகது வானோவேணடலின தெதனெகட்பேர்ஈது கடனமுமு 
ஒ.தங குடஙகையிலடகபெ பொதியமலையினகணிருசவன செயத இயதறமி 
ழைப பொருநதிய பெருமபொருளினகணனணுணடாூய பொருடமுவுதலை சா 

௧௫ யுலசததார.ரியுமவகைதொகுத த மூறையினிறுததிக சளெவிகளையடை வு 

பட வருததுப புலடடட இகபபிலுகபடொருள விளககமெனனும போகொது.து 

இகூல பகாஈதெழுதினன செர்தமிழரசாட்டகத,த மைகதனாயெ குரிரில பாறக 
டலபோலப் பலவகைப்பட்ட புகழை விளக்யெ காறகவிசாசனெனனுஞ சிறப 
புபபெயரையுடைய ஈமபியெனனு, மியயபெயரையுடையோன் எனறவாறு, 

க ட 

பூமிசை)டகதவெனனலும பெம்செசசவீனை வாமனெனனும பெயாகொ 
ஏண்டி முடிகதது.. வாழதஇியெனனும வினையெசசம பகாரசெழுதனனென னும



பாயிரம, ik. 

மூற்றுவினை கொண் வடமலையெனடுழி யேழாமுருபும அராமுருபும 
செனனிமீணடென் எழாமுருபும, கவேணடலிறபோகசெனபுழி மூனரு 
முருபும தொககன போரது அடகூயெனனும வினையெசசஙகளடுசீகாயி 
ர₹தவெனனும பெயரெசசததோடு முடிகதன; அபபெயசெசசம அ௮ருநதவ 
னெனனும பெயாகொணடுமுடிஈத.த. குடஙகசையினெனபுழி மூனருமுருபு 
தொக்கது, இயநறமிழெனபுழி இருபெயரொடடு தமிழையெனறிசணடாமு 
ருபை விரிகச, பெருமபொருளென்டுழி ஏழாமுருபுதொககத, தழீஇ கோ 

௧க சொகுதது நிறீஇ வகுத தப புலபபடுததி எனனும வினையெசசஙசள எழு 

நஇினனெனனும் (வினைகொணடன YG eH அசைசசொல. வாழததிப 

பகாஈதோனெனவியையு.், நிறிஇ ஒரு்சதெனனும வினையெசசஙகள பகா 
செழுதினனெனனலுக தொழிறபெயரோடு முடிஈதன, வாழததியெனனும 1/ற 

வினையும அதனோடுபொருஈ தும. மைகதன குரிரில நாறகவிராசன எனனு மூ 

அிடத தும உமமை தொக்ஃன, பசபபியகென்னும பெயசெசசம நாறகவிராச 
னெனனுஞு சிறபபுபபெயாகொணடது, மாறகவியாவன ௪, மதுரம், Asp 

சம, விததாரமெனபனலாம, பாறகடற vaysp பசபபியெனபுழி ௨உலஉமஈ 
தொக்கது ஈமபி எனனுமியறபெயர் எழுதினனெனனும முற்றுவீனைப பய 
னிலை கொண்டது ஆகூயோனபெயா சமபி ௪-து, வழி தொலகாபபியவழி,. 

வழிபலவாயினுஈ தொலகாபபியமுத ளுலானமையின இது சா£புநூலாம, எல 

லையுமதனோடேயடங்கும, நூறபெயா அசபபொருள விளக்கம எஈது யாப்பு 

தொகுததியாததல ௭-து துதலியபொருள அசததுபபொருள எது. கேட. 

டோ சதறுவலலோ. பயன வீடுபேறு காலம் குலசேகாபாணடியன காலம, 

களன அறிவோரவை காரணம ளேவிகளையடை௮படதக சொகுசதல எ.து, 

இவையெலலாம பாயிரதஇில்ககணமெனக கொளச, (க) 

ஏ



முதலாவது 

அக தீதுவயியல. 

வடட டட 

& மலாதலை யுலகததுப பலவோ ராய்கத , 

வருஈ கமி மகபபெரீரூரா கைகளை யைஈதணை 

பெருகதிணை யெனவெழு பெதறித தாகும. 

wafer மேற பாயிரததிலககணமூணாததிபபோகதாம், இனி நூலி௫ 
க்கணமுரைகளனெரும. அலஃ்துரைககுஙகாலை நூனுசலியதுசைததலும, நாலுள 
அதிகார, லியதுரைத்தலும, அதிகாரததுள ஓததுறு,தலியதுலைததலும, ஒச 
இனுட சூததிரநுசலியதுரைததலுமென கானகுவகையா லுரைததலேேணடும 
அவறறுள, நானுதலியதுரைததலாவது நாலாமாறும நாலெனற சொறகுப 
பொருளாமாறுமுசைததல, அவறறுள நூலாமாறுரைககுஙகால அக நூன 
மூன றுவகைபபடும, ௮வை முதனூலும வழிநாலுனு சாபு நாலுமெனபன என 
னை? 1(முதலவழிசா£பென நூனமூனரூாகும'? எ-வின அவறறுண முதனூலா 
வத, வரமபிலறிவனபயகததாகும எனனை? 'வினையினீஙகவிளஙயெ௨றிவின 
மூனைவனகணடதுமுதனூலாகும'” எ-லின, வழிநாலாவது மச ரைலலழி சப 
பாமற பினனரும வேணடும விகறபஙகாடடி. வழுவாமற சொலலுஉது எனனை? 
முனனோ நூலின மூடிபொருஙகொத தப பினனோனவேணடும விகறபஙகூ றி 
யழியாமாபினது வழிநூலாகும'' எ-லின. சாபு தூலாவது அவவிருவா நூலின 
முடிகதபொருளை ஒருசாகோகக மயொருகோடைபபட வைப்பது எனனை? 
“இருவா:நாறகு மொருசிறைதொடஙடுத இரிபுவேறுடைய து புடை நூலாகும்”? 
எஃவின.  நூலெனற சொறகுப பொருளுரைக்குககாற றஈதிரமெனனும உட 
மொழியை நூலெனறு வழஙகுவது தமிழவழககெனக கொளக் தூனுதலிய 

தரைததலாவது இகத. நாலினன.து கருதிறறென நுசைததல _ அது நுதலிற 
ஜெனறுரைததலாம, அத நூன மூ௨கைபபடும, ௮லை இயலும, இசையும, 
காடகமுமெனபன. ௮வறறுள, இயனூன மூனறுவகைபபடும அவை எழுத 
தஞ சொலலும பொருளுமெனபன எனனை? '6தமிழகூறுகல லஓலகத த-வழககு 
ஞசெயயுளுமாயிருமுதலின- எழுத தஞ்சொல துமபொருளுகாடி”” எ-லின். அஃ 
தேல, யாபபுமலஙகாரமும௨தறினுள யாதனுளடஙகுமோவெனின, ,அவையிர 
ணமெ பொருளினுளடஙகுமெனக கொளக், அதகாரறுதலியதசைததலாவத, 
இவவதிகார மினனது கருதிறறெனறல, அபினிவவஇகார மெனனுதவிறறோ 
வெணினத பாயிரக துன ததுபபோகதாம, தமிழதுதலிறறெனறல. இவவதஇி 
காரம் அகத தணையியலும, களவியலும), வரைவியலும, சறபியலும, ஒழிபிய 
லஓுமென ஐ௩தோத தக கணடதாம. அ௮தஇசாரததுளோத த.ததலிய தைத தலா 
வது இவவதிகாரதது ளிவவோத இனன து ௧௬. றறெனறல, ௮விணிவவதிகா.ர 
தீதினிவவோத தெனனுதலிதறோவெனின, ௮கததணையிலககணமுணாத தத



அகக இணையியல டு 

னுசலீறறெனக கொள, ஒததினுட சூததிரநுதலிய துரைததலாவத, இவ 
வோததினு ளிததலைசசூததிர மினன து கருஇறஹெனறல. ஆயினிவவோத்தினு 
ளிகதலைசகுததிர மெனனுதவிழ்ரோவெனின, அகபபொருளிலககணமெலவாக 
தொகுத,துணாத ததனுதலீறறு. அனனதாகல இசசூததிரத துப பொருஞ்ரை 
ககவே விளங்கும அகபபொருளுரை கானகுவதைபப0ம, அவை கருததுரைச் 
தலும, கணணழித தரசைதத லும, டொழிபபுததிரட்ட ஓம, ௮௧லஙகூ று மென 
பன, எனனை? சரத தரைசணணழிடொழிபபுசதிரடடஃல.சல.கூ.றகெனரால 
வகைததே-புகலுஞ்சூததிரப பொருளுசையெனப”” எ-லின, அவறறுட் கருத 
துசைததலாவது சூததிரச.துடகோளுளைததல, எனனை? ((ர.2இரததுடகோ 
ளசொலஸ்லகீருத துரை!” எ-வின ,சணணழிததலாவது சூததிரததின சொற ் 
ஜோறும பொருளுரைததல. எனனை? சொறறரொறுஞ்சொ றறொறுர் தணிபொ 
ருளுரைததல-கறறறிபுலவாகணணழிதெனி...”!? seer, பொழிபபுததிட்ட 
லாவது சூததிரத தடபொருளையெலலாஈ தொகுததுரைததல. எனனை? “டொ 
ழிபபெனபீபடுவது பொருஈதியபொருளைப-பிணடமாகச்கொணடுரைபப_துவே'? 
எ-வின அகலஙகூறலாவது சூததிரத துடபொருளைத தூயமைசெயதறருக 
காவும விடையுமுளளுறுதது விரிததுரை;தல எனனை? !(அகலமெனப 
தாசறகளெபபின -விகலமின றிவிரித தரைபபதுகே”? எஃவின அவறறுட கருத 
அசை, முறக.றபபடடத, கணணழித துரைககுமாறு! 

மலாதலையுலகதது எனபது பரகதவிடததையுடைய தமிழ்காட்டகத த 
எனறவாறு புலவோராயஈதவருஈதமிழகபபொருள ஏ-.து தலைசசஙகததோரும 
இடைசசஙகததோரும கடைசசஙகததோருமாகயே சானரோரா லாசாயபபட்ட 
ஒரிய தமிழ நூலகத தபபொருளெனறவாறு சைகளெயைகதணைபெருகதீணை 
யெனெழுபெறறிததாகும எ-து கைககளையும ஐஜுதிணையும பெருஈஇணையும 
என ஏழியலபினையுடைததெனறவாறு எனனை? ''கைகளெமுதலாப பெருக 
தீணையிறுவிய-முறபடகளெஈதெழுதணையெனப'” எ-லின, 

பொழிபபுததிரடடலாவது பரகதவிடததையுடைததாயெ சமிழ்சாட்டி, 
” டதது மூனறுவகைபபடட சஙகததோசராலாராயபபடட வரிய தமிழ் நூலகத த 
அகபபொருளாவது கைகளளையும ஐ5தணையும பெரு5தணையுமென ஏழியலபி 
னையுடைதடிதனறகாறு, 

sortie gion py சூததிரச துள் மலாதலையெனப தியாதோவெனின் வி 
னைததொகையெனக சகொளக வினைததொகையாவது ஒருகாலததிறகேயரித 
தாகி.து முககாலத.இறகும பொதுவாயகிறபதாம. மூனறுகாலமாவன இறபபு 
எதி£வு நீகழவு எனபன. அஃ்தவற?ோவருஙசான மலாகத ௭-ம, மலராகினற 
எஃம, மலரும ௭எ-ம வரும அவறறுளீணடு மலர்ஈசவெனபதே பொருளாம. 
மலாதலையுலசததெனபுழி இரணடாமுருபு மேழாமுருபுு தொககன, புலவரெ 
னனுமெழுவாயக்கு ஆயாதவெனனும வினை பயனிலையாம ஆயினுடி தவே 
பெயெசெசச வாயபாடாதலா னருகதமிழெனனலும பெயரோடு முடியும், ௮௬.5 
தமிழகப்பொருளெனபுழி ஏழாமுருபு தொக்கது அசப்பொருசொனனு மெழு 
வாய பெறநிததெனஜுங குறிபபுவினை கொணடது கைகளே, oak ger, Oy 
ரு5திணையென உமமைததொகையா யேஜெனனலு5 தொகைபெறறன, என 
எ.து, எணணிடைசசொல, (௧)



க் அசபபொருள்விளககவுலா, 

௨. அ/.திலே,-- 

புனை துரை யுலய லெலுகஇற மிரணடி.ஹு 

தொலலியல வழாமற சொலலப் படுமே, 
௯ 

இசரு, சிரம மேறசொலலபபட்ட வகபபொருடகுரிய விஜியுணாச தத 
னுசலிமறு அதுவே அவங்சபபொரு ளிகலத மூளள துமாயெ விரணடுகறு 
பாடடானும பழைய கெறி பிறழாமற கூறபபடும எ-று, எனனை? “anes 
அழககினு மூலகெபலவழககனு -பாடலசான 2 புலசெறிவழகடினுங - கவியேபரி 
பாடடாயிருபாஙஜுஃமுரியவாகுமெனமனூாபூலவா,'” எஃலின,, * ! (௨) 

க.. அவற்றுட், wz 

கைககிளை யுடைய தொருதலைக் காமம, 

இ-ம். நிறுததமுறையானே கைகளொககுரிய காமபபொருளுணர்-ற.ு, 
மேறசொலலபபட்ட வஃபபொருளவிகறபமாயெ வேழினுட் கைகசளையெனபத 
னுடைய பொருள் ஒரூதலைககாமம எறு 

அவறறுள எனபதனை மேலவருஞ சூததிரமிரணடறகுக தா.துரைக்க (௩) 

௪ ஐாதணை யுடைய தனபுடைக காமம, 

இ-ம, ஜாதீணைககுரிய காமபபொருளுணா-தறு, ஜுதணையென்பசனு 
டையபொருளனபுடைககாமம, எற, (௪) 

டு பெருதணை யெனபத பொருர்தாக் காமம, 

இஃம, பெருந்தீணேக காமபபொருளுணாஃறறு, பெருஈதணையெனபத 

துடையபொருள பொருஈதாககாமமாம, எ-று, இவறறின விகறபமெலலாம 
மேலே காடடபபடும (ந) 

௬. கு.றிஞூ பாலை முலலை மருத 

கநெயத லேதிணைக கெயதிய பெயரே, 

இ-ம, நிலம வகுகாபபடாத கைககளையும பெருஈதணையுமொழித.து மில 
ம்வகுகஃபபடும ஜகதணைகருரிய பெயருணா-றறு, குறிஞரியும பாலையும் முல 
லையும செயததுமாம ஐுதிணைககுப பொருகதியபெயாகள, எ-று * எனனை? 
“மாயோன்மேயகாடுறையுலகமுஸ-சேயோனமேயமைவரையுலசழு 2-வேகதன 
மேய தமபுன ஓுலகமும- வருணனமேய பெருமண லுலசமு-முலலைகு.றிஞசிமருத 
கெயதலெனச-சொலலியமுறையே சொலலவுமபடுமே ”” மற்றிதனுட பாலைக 
குச தணைபிலலைபாலெனின, அத நிலனினமையாலொழிகசபபடடதெனக 
கொளக், அட்சேலீணகெகஉறியதெனனையெனின மதுரைசசாஞரியுட் '*பாலை 
சானதசாஞ்சோகததொருச।'”ரெனபதனானும பிறவாதருனுங கொளளபபட்ட 
தெனச்கொளக, அஃதறராச; முசகில குறிஞூ மருத்செயதலென திமமுறையெ 
ண்ணா குறிஞரபொாலைகெயதலெனமெண்ணிய தெனனையெனின் அசகுததம்த



அக ததிணையியல, எ; 

இற பசொலலியமுறைே சொலலவு2படுமே”” எனறவு மமையாற பிதகாதரானு 
ஞூ சொலலவுமபடுமெனபதபட கிறறலாலும, பத தபபாட்டும, சலிததொகையு 
ம, ஐஙகு.று.நாறும, இழ்சகணக்கும, நிறறடககமுமுதலாயெ சானமோசெயயட 
சளெலலாம வேண்டிய முறையான வைததலானு மறு 'னெணணபடீட்ட 
செனக்கொளச். மற்றிககுறிஞர முதலாய ஹொ நிலஙகடசெயதியகா றெ 
னேயெனின உலசததா£ா வழஙடபைபோகத முறைமையாமெனசு.கொளக, அன 
றிக குறிஞூயும பாலையு முலலையு மருசமும கெய்சலுமெனலும பொருளசள 
அவவநகிலததிறகுச ரிறகசன வாதலா னஉறறாற பெறற பெய்ரெனவுமாம, 
:கருஙகோறகுநிஞபெபூசகெண்டு-பெருஈசேனிளைககும'! எ-ம) 'கோடுதுபல 
சாயவாவிண Lig Zen” ௪-ம், *மூலலைபகசணபொழில'? எஃபடி 14(மருதமாநிழல”? 

௪-ம, *'பாசடைரிவகசகணைககானெயசல'' ௪-ம் சானரோரானெடுத தச் உற 
பபடுதலினெனக கொளச, இவையாகுயராம, (௬) 

௭ அ வைதாம-- 

மூதறபொருள சருபபொரு ஞரிபபொரு ளெனமுழறை 
துததபொருண மூனதினு ,நுவலப படமே. 

இஃம்... ஐ௩தீணைககும பொதுவாகய பொருளுணா-ற.று, மேறசொலஎப் 

படட குறிஞசிமுதலாகிய ஐஜஈதீணைதாம, முசறபொருளும கருப்பொருளும 
உரிபபொருளுமென முறையானே கரு துதலையுடைய பொருண மூனருலுஞ 

சொலலபபடும, எஃறு எனனை? -முதலகருவுரிப்பொருளெனற மூனழே- 
நுவதுஙகாலை முறைசிறகதனவே- பாடலுடபயினறவைகாபேகாலை '? ஏ-லின, 
அவைதாம நுவலபபடுமெனககூடடுக, என ௭-து எணணிடைசசொல, (௪) 

௮ நிலமும பொழு.துமென முதலிரு வகைததே. 

இஃம. கிறுதத முறையானே மு,5$றபொருளின பாருபாடுணா-றறு, முத 

றபொருளாவது கிலமும பொழுதுமென இரணகறநினையுடைததாம, எ-று, 
எனனை? முதலேனபப0ே ௪ நிலமபொழுதிர ணடினியலபென்மொ ழிபவியல 
புணாஈதோசே'' எஃ-லின (௮) 

௯, வரையே சுரமே புறவே பழன 
இரையே யவையவை சோதரு மிடனே 

யெனவீ ரைவகைச தனையிய னிலமே, 
= e 

Ov. முதற்பொருளின பாருபாடாடிய விரணடனலுள்ளு முன்னதாயெ. 
Basher வரையநையுணர்-றறு, மேறசொலலபபட்ட வியலபினையுடைய 
நிலமெனனுமுதறபடொருள் வரையும, ங்ரைசாரஈதவிடமும், சசமூம, சரஞ்சா£ 
ஈதவிடமும, புறவும, புறவுசாஈதவிடமும, பழனமும, பழனஞசார்கதவிடமும 
கடலும, கடலசாரகதவிடமும, எனப பத துவகையிஷேயுடைத து, ஈறு, இவ 
ற.நித்கு விதி மேலே காட்டப்பட்டன, இவறறை ஐ5;இறகும் நிர்னிறையாசக 
கொளக, புறகெனினுங் காடெனினுமொகரும, பழனமென்புழி ஏகாரஈதொ 
ககதாயினுஉ குறறமினராம. எனனை? *எணணேகாரமிடையிட்கெதொளிலு- 
டும்ணனுச்குறிதிசியலுமென்மனாபுலகர்'*%லின, தனையவியலெனற்பாலது « 
அனேயியலென விகாசமாயிறறு (சர்



A அகபபொருளவிளககவுரை, 

௧௦ பெருமபொழு Gls aor (ap Awaurp தெளரறா 

விரணடு கூறற தியமபிய பொழுதே 

“இ-ம, பொழுசெனறு முசீற்பொருளின பாகுபாடுணா.றறு மேறசொ 
லலபபட்ட பொழுதெனனு டூ_றபொருள பெருமபொழுதெனறுஞ சிறுபொ 
முதெனறு மிரணபெகுதிய்னேயுடைதசது எ-று எனறு எ-று எண்ணி 
டைசசொல, (௧௦) 

௧௧, காரே கூதா முன்பனி பினபனி 
சரிள வேனில வேனி லனருங | 

இருமூனறு திறத£அ தெரிபெரும பொழுதே, 

இ-ம, நிறுததமுறையானே பெருமபொழுசனது பாகுபாணொ-றறு, 
காமுதலாச வேனிலீருகச சொலலபபடட ஆறுபகுதியினையுடைததாம, புலவ 
சானாசாயபபடட பெருமபொழுது, எ-று, ஆஙகு எ-து ௮சை, (66) 

௧௨, மாலை யாமம வைகறை யெறபடு 
காலை வெங்கதா காயுண பகலெனக் 

கைவகைச சறுபொழு தைவகைத தாகும, 

Q-0, சறுபொழுதின பாகுபாடுணா-றறு மாலைமுதலாக ஈணபகலீ 
கச்சொலலப்பட்ட ஐவகையினையுடைததாம ௮அவவொழுககத இிறகுரிய 9றுபொ 
மூ.த. எ-று. அ௮வறறுள மாலையாவது உச௫ககுப் பினனும ஆதிததன. வத 
ற்கு முனனுமுணடாயெ காலம, யாமமாவது இடையிரவு வைகறையாவது 
விடியறகாலம, எறபடுகாலையாவ.து ஆதிததனபடுகிறபொழு.த, ஈணபகலால த 
உசசிபபொழுத. ME eo ஒழுசகம, (௧௨) 

&ih.. அவற்துட்,-- 

கூத யாம முன்பனி யெனறிவை 

யோதிய குறிஞூக குரிய வாகும, 

இ-ம, குறிஞூககுரிய பெருமபொழுதஞ சிறுபொழுதுமுணாஃறறு, 
பெருமபொழு தஞ் சிறுபொழுதுமாகெய பதிஞெனறுள்ளுவ ௬.இரும யாமமும 
மூனபனியுமாகய மூனறும மேறசொலலபபுடட குறிஞ்செசகுரியவாம, எ-று, 
இதனுட் பெருமபொழுதாகேயே முனபனியைக க. ரெனபதனோசோக கூறா 
து; யாமமாகய ஈறுபொழுதின பினகூறியதெனனையெனின, ௮2 கூதிரினறு 
ணேசடிறப்புடைததனறெனறவாறு கூறயபடடதெனக கொளக, வருஞ்குததிர 
சதிறகு மொகரும, (௧௬) 

- கீற, வேனினணபகல் பின்பனி யென்றிவை 

பானமையி லுரிய பாலை தனக்கே, 

ட் இம், புலைக்குரிய பெரும்யொழு தஞ் சிறுபொழுதுமர்மாறுணாடற்று, 
பாலைககு கேனிதும, ௩ணபகறும், பினபனியுமாய மூனறும விதியானுரிய



அகத்திணையியல், 

வாம், எஃறு, கற் ஆத் சிறப்புடைனமயும் ஈறப்பின்மையும் எத்றாற் பெறு 
தமெனின, ''குறிஞ்ரி-க்.இர்யாமமென்மஞாபுலவா?? எ-ம, **'முனபனிதானு 
முரிததெனமொழிப'? எ-ம், 1பனியெதிாபருவமுமுரிததெனமொழிப$ ௭-ம், 
*'தடுவுகிலைததிணையேஈண்பசல்வேனிலொடு-முழு.௮ுறிலைமருங்கெ முன்னியகெ 
தித்தே'” ௭-ம கூறியவதனாற் பெறுத்மென்கீ ள் ௪. (௧௪) 

௧௫. மல்குகா£ மாலை முலலைக குரிய. 

இம் ட மூலலைகருரிய பெரும்பொழுதுஞ றுபொழுதுமுணா-றறு, மிகா 
நினற கார்காவிமம மாலைக்காலமூம£கிய இரண கோலமும முலலைகருரிய, எ-று. 
எனனை? '*காருமிலையுமுலலைக்குரிய”” எதவின, (௧௫) 

௪௬. இருளபுலர் காலை மருததஇற் குரிதசே. 

உ. இ-ம். மருதததிறருரிய சிறுபொழுதுணா-றறு மருதத்திறகு விடியற் 
காலமுரித,த. எ-று எனனை? !*வைகறைவிடியன்மருதமெனட'” எ-லின, () 

௧௭. வெயயோன் பாடு கெய்தற சூரித்தே, 

இ-ம கெயதறகுரிய சிறுபொழு துணா-றறு. ஆஇததன பொறகாலம் 
கெயதறகுரித.து. எஃறு, எனனை” !எற௰பா0-கெயதலாதன மெயபெற்த்தோன 
pin” எஃவின, (4௭) 

க௮ மருத கெய்ச லெனதிவை யிரணடி oF 
மூரிய பெருமபொழு இருமூன நுமமே, 

இ-ம் மருதததிறகும கெயதறகும் உரிய பெருமபொழு தணர்ஃநறு, 
மருதமுகெய்தது மெனனுமிரணடி.றகும பெருமபொழுதாறு மூரியவாம, எ-று, 
இஃதெறறாற பெறுதமோவெனின ஞாபசததாத பெறுதமெனக கொளச, 
௮ஃதியாதோகவெணனின, ஏனை மூனறிறசும பெருமபொழுது கூறிபபோரசா£ 
மருதததிறகும செயதறகும பெருமபொழுது கூருசதனாலெனக கொளக், அத 
Cp பெருமபொழுதாறு மூரியவெனக கொளக், (௧௮) 

௧௯, ஆ ரண குபாந்தோ ரலலோ புளவிலங் 

கூாநீ£ பூமா மிணாபபறை யாழபண 
டொழிலெனச் கருவீ ரெழுவகைத் தாகும். 

இ-ம், கருபபொருளின பாகுபாடுணாஃற்.று. தெயவமுதலாகத் தொழி 
லீராகச சொலலப்பட்ட பதினானகுவசையினைய/உைததாங் சருய்டொருள, 
op எனனை? *'செயவமுணாவே மாமசமபுடபறை-செய்தியாழின பகு)யொ 
டுதொகை;இ.-யிவவசைபிழவுஙகருவெனமொழிப”' எஈவின், மறறிச கருபபொ 
ger பதினானகெனறு கரையறுச்சதெனனை? இதனலுளெத சோசப்படடன 
உட்டலலவேரீகெனின, ஒழிரத அறும இசருத்ரத் தப் பிறகெனனு மில 

சீனே பெறப்படடன, (swf 
௨



«0 அசபபொருள்விளக்கவுரை 

௨௦. வபிறறசேய பொருபபன வெறபன சிலம்பன் 
குறததி கொடி௪9 குறவா கானவர் 
குற,ததியர் ளிமயின் மறபபுலி குடாவடி. 
கறைபபடி. 2.பஞசிறுகுடி. யருவி 

ஈறுஞ்சுனே வேங்கை குறநிஞூ காத 

ளாரக தேககடி லசோக நாகம 
வேர லைவனாு தோமை யேனல , 

சறஙசைக தொண்டகம் குறிஞ்யொழ குதிரூசி 
வெ.றிகோ ளைவனம் வித,த$ல செதிகுரந 

பைர்தினை காத்தல் சொதே னளிததல 

செழுஙகழங சகழதன் முழஙகிவீ ழருவியொடு 
கொழுஞ்சுனை யாடல குதிஞூக் கருபபோருளே. 

இ-ம், குறிஞூக சருபபெருளுணா-றறு, சேய முதலாசச சுனையாடலீ 
௫௧௪ சொலலபபடடன வெலலாக குறிஞரிக கருபபொருளாம, எ-று, (௨.0) 

௨௧. கனனி விடலை காளை மீளி 
யினனகை யெயிறறி யெயின ரெயிறறியா 
மறவா மறததியா புறவுபரு௩ தெருவை 

கழுகு செமாய கலகெழு குறுமபு 

குழிவறுங கூவல கூரா௮ மரா 

வுழிஞை பாலை யோமை யிருபபை 
வழஙகுகதிக் கொணடன செழுமபதிக கவாக்தன 
பகைததுடி. பாலையாழ் பஞ்சுரம வெஞ்சமம 

பகறசூறை யாடல பாலைக சுருபபொருளே. 

இஃம. பாலைககுரிய சருபபொருளுணா-ஃநறு, கனனிமுதலாகச சூறை 
யாடலீருசச சொலலபபடடன வெலலாம பாலைககருபபொருளாம, எஃது, () 

௨௨, நெடுமால குறுமபொறை காடன் ரரோனநன் 
மடி.வில கறபின மனைவி இழெததி 

யிடைய ரிடையசசிய ராய ராயசசியர் 

கான வாரண மானமுயல பாடி, 
குறுஞசுனை கானயாறு குலலை Apa a 

நிறவளொ தோனி பிறஙகலாப பிடவங் 
கொனறை சாயா மார£றலங குரு



98 FB ter Dal os, சக 
தாழ்றித்கதிர் வரகொடு சாமை முதிரை 
யேத்றுபபறை முல்லை யாழ சாதாரி 
சாமை வரகு தரமுடன வித்த 
ல வைகளை கட்ட லரிதல கீடாவிடல் 

செவிகவா கொள்றைத் Susy லூதன் 
மூவின மேயததல சேவினஈ தழுவல் 

கழுமிய குரவையொடு கானயா ஜெனறிவை 

Gust னாடன'முலலைக கருபபொருளே, 
% ஓ 

௪ இ-ம. முலலைககுரிய சருபபொருளுணா-ஃ2று. நெமொன முதிலாகக்சகா 
னயாருபீலிருகச சொலலபபடடனவெலலாம முலலைசசருபபொருளாம, (6.௨) 

உட இகதிர ஞூரன் பைதரா மகழான 

கெழுதகு கறபிற ழெகதி மனைவி 
யுழவ ௬ழததியா கடையா கடைசியா 

மழலைவண டான மகனறி னாரை 

யனனம போதா ௩னனிறக கமபுள 

குருகு தாரா வெருமை நீ£சாய 

பெருகிய சிறபபிற பேரா மூதரா 

யாறு மனைககிண நிலஞடூ தாமரை 

₹ரதிதழக கமுக! ஈறுமலாக eater 
காஞ்சி வஞ்ச பூஞசினை மருதஞ 

செஈரெல வெணணெ லாக ௨ரிச்ணை 

மனறன முழவ மருதயாழ மருத 
மன்றணி விழாககொளல வயறகளை கட்ட 
ல்ரிதல கடாவிட லகனகுளங குடைதல 

வருபுன லாடன மருதககருப பொருளே, 

Qos. மருதநீலதஇிறகுரிய சருபபொருளுணாஃ௨றறு, இநஇரனமுதலாகப் 
புனலாடலீராகச சொலலட்படடன வெலலாம மருதிலததிறகுரிய சருபபொ 
ருளாம், எ-று, (௨௩) 

௨௪, வருணன் சோபபன் விரிதிரைப*பு௨மபன் 
பரும வலகுற பரத நுளை௬9ி 

அளையா ஆளை ரியா பரதா பரததிய 
ரளவ ரள க) ரலைஃடற காக்கை



As. அகபபொருள்கவிளக்க்வுளர. 

௬,றலம் பாத்கம்'பெறலரும் பட்டினி” 
முவர்டீர்க் கேணி கவாடீர் செய்தல் 
கண்டகச் கைதை முண்ட க மடமபு 
கண்டல் புனே வண்டிமிர் ஞாழல 

புலவுமீ னுபபு விலைகளிம் பெற்றன 

நளிமீன் கோட்பறை காவாய்ப் பம்பை 
விளரியாழ் செவவழி மீனுபபுப பதக 

லுணஙகவை விற்றனமீ னுவுசகலபுள் ளே ப்ப 
னெடுங்கட லாட. சனெயதற் கருப்பொருளே,. 

இம். கெயதறகுரிய கருபபொருளுணா-ற்று, வருணனமுதலாசச் கட 
லீருகசசொலலபபட்டனவெலலாம நெயதறகருபபொருளாம எ-று இசகுத் 
இருஙசளிலே தெயல முதலாக தொழிலீறாகச சொலலபபடட கருப்பொருள 
பதிஞனகு முறையானே கண$கொளச (௨௪) 

உடு, புணாதலும பிரிதலு மிருத்தலு மூடலு 
மிரங்கலு மிவறறி னிமிசதழு மெனவாங 

கெயதிய வுரிபபொரு ளையிரு வகைததே, 

இ-ம், உரிபபொருளின பாருபாடுணாஃ.றறு, மேலெயதிய வுரிப்பொருள் 
புணாதறும், புணாதனிமிததமும, பிரிச லும, பிரிசணிமிததமும, இருதசலும, 
இருததனிமிததமும, ஊட ஓம, ஊடனிமிததமும இ ஙஃஓம, இரஙசனிமிச 
தமும எனப பத துவகையினையுடைதது எ-று எனனைரி '(புணா$ல பிரிதவி 
ருத்த லிரங்க-லூட லிவறறி ஸிமிதத மன றியை -சேருஙகாலைத தணைககுரிப 
பொருளே'' எஃ-லின, இசசூததஇிரததானும ஐ₹ஈதணை வேண்டிய முழையானே 
யெணணலாமெனபது பெறப்பட்டது. 

அவற்றுட் குறிஞ்சிககுதாசணம் வருமாறு: (இன்னிசை யுருமொடு 
கனைதுளிதலைஇ-மனனுயிரமடிஈத பானாட்ககருற்- காடுதோசட்டத.து விழி 
யிடமபெருது- விரியதளபடுத்த சேசுசை ததெரியிழை 5- சேனாறுகதபபிற 
கொடி சசியா தாதை- கூ. இரிறறிரியுக குனறசாட-வளைஈதுவரலிளமுலை ஞெ 
மூஙகபபுலலுழி-விளககுதொடிமுனகை வளைகதுபுறஞசதற-நினமாா படை 
தீதவி னிளிசாளெறே-தமமிலபுலம்பினு முளளுதொறுஈலியுஃ தணவரல 
சைஇயபணபிலவாடை-பதமபெ.றுசல்லதரிடமபா£த தரீடி.யஃமனைமர மொ 
சியவொ றறிப-பலாமடி கககுனின னெடுமபுறநிலை யே!” seu, 

பாலைசகுதா ரணம் :'அறியாய்வாழி தோழியிருளறஃவிசம்புடன் விள” 
க்கும் விரை செலற்றி௫ரித- சடுங்கசெொறிப்ப விரொய்கில றய-கெடுஙககான 
முருககை வெணபூததாஅய.நீச றரிவாத நிரமபாரீளிடை- உளசெயிறறுச 
சொசாய வருஈதுபசபபிணவொடு - களீளியங்காட்ட சடத திடையுழிஞூ- 
லுள்ரோன வாடிய சரிமூக்குசொள்ளைப் - பொறியை புதைத்த புலம்புகொ 
ஸியவினு விமுததொடைம௰வா விக்லிடையீழர்தோ.செழூசதுனடாசெ



அகத் இணையியல், om. 

வின்னிழல்வதியு - அஆஞ்சாச்ககலை சீர்தியென்று - மில்கோர்ச் ல்கள் 
றியைவதகரததல்-வல்லோர்செஞ்சம் லவிப்பாமமிலும்-பொருளேகா தவர் 
காதஃல்ருளேசாதலென் றறிரீகே'” எ-ம், 

6 
மூலலைக்குதாசணம்: ('முல்லைவைர் ததிதோன் தவிலலமொடு.. wus 

சாற்சொனறை மென்பிணியவிழ - விரும்பினிரித்சன்ன மாயிருமருப்பிதி ல 
பரலவலடைய விரலைதெறிப்ப-மலாசதஞாலம புலம்புறஙசொடுப்பச்- சர 
வீவான௫ சதமுறைசிதறிச்- சாசெய்தனறழே சவின்பெறுகானங் . குரல 
குளைப்பொலிஈத சொய்சுவற்புரவி - சரம்பமாததன்ன வாஙருவளைபரியப் - 
பூத்தபொஙகாத துணையொவஇரத - தாதுணபறவை பேதறவஞ்?ி-மணி 
சாவாத்த சாரணவினைததேரி-லஐு.அககாணடோனறுக குறும்பொறைசாட 
ன்-சறகெைைவிழவி லுறக்தைச்குணா த-கெடும்பெருஙகுனற,ச தமனதசாச் 
தீட்-பேோதவிழலரிசா று-மாய்தொடிஏிரி்வகின் மாணலமபடாச்தே”! ஏ-ஷ் 

மருததஇிற்குதாசணம்? *|நெடுகசோ$தடஙருநியமதூா.-சாட்டுறைப் 
பட்ட மோட்டிரு௨ராஅற் - அடி. சசட்கொழுங்குறை கொடுத்துணடாடி, « 
வேட்டமறந்த துஞ்சுங்கொழுசாக்குப - பாட்டியசம்பைப் பசவிலைவெஞ் 
சோறு - இமபுளிப்பாமபின நிரள்கனியளைஇ-விம யலை கறை விடுமூதூர் 
தொடு- கலஙகுறுகலஙகுறு சலராறறகை- சீணசவினழிசச sor pu pep 
வ்வாஃவெனறுலரதமுவி முயஙகயெமாபே'” cro, 

செய்சற்குதாரணம்: !! சானனமலாகத சழிபபூசகூம்ப. நீனிஐறப் பெ 
ருஙகடல் பாடெமுஈ தொலிப்ப - மீனார்குருகன மெனபறைததெ முதி - 
குவையிருமபுன$னைச் குடமபைசேச-வசைவணடாரக்கு மலகுறுகாலை2-தா 
ழைததளாத தாசகம லை-யழிதகவர் ச கொணடலொடுகழிபடா- சாமாசெ 
ஞசங௩ சையறுபடையத்- அயரஞசெய்துரம மருஜாசாயிலு-மரு அவியசோ 
வவருடைக்கேணமை-யளியினமையி னஉணுறைவுமுனைஇ-வாசறச.திலல 
சோழிகழளி வெண்ணவரிரா பினறைதததுமபுர்-சணனுமைவெரீஇயதட 
ஈதானாரை '- செதிமடைவயிரிற பிசறறிப்பெணணை - யூகமடறசேக்குர து 
ைவ.னின்றுபினமா£பிஐ சென்றகெனனெஞ்சே'' ஏ-ம வரும், இவற் 
Lot sow «He முரிப்பொருளும் வராதவாறு கணடுகொளச, (உட) 

௨௬, Pore? லினபத் நதைஈ இணை மருஙகிற் 

களவு௧கற பெனவிரு கைகோள் வழங்கும 

இ.ம. ஐரீ$ணேககுரிய சைசோள்வரையறையுணர்-றறு, எல்லையி 
ல்லாத வின்ப ததையுடைய ஜர்திணேயிடததுச களவு சறபுமென விரண 
டெழுகக நிசழும, எ-று. களவு சரபுமென உமமையை விரிசச சை 
சகோள்-ற்முகசம, (ae) 

௨௭. இயற்கைப புணாச் யிடம் தலைப்பாடு 
பாஙுகற கூட்டம் பாஙயிற கூட்டமென 
றுணாத்திய களவிற புணாசஏகால வகைத்தே. 

இஃம், நிறுத்த முறையானே களவென்னும் சைசோஸிற பிணாச் 
யுணாஃ-ற௮, மேதசொல்லபபட்டி களவேள்லுக சசசோளிம் புணாச்சி



ர 

நக ் “அசப்பொருள்விளக்கவுமை, 

Qupwa புணர்ச்சியும். இடக்தலைப்பாடும். பால்சதியேட்டரூம் பால்வழி 
கூட்டருமென - சான்குவசையினேயுடைததாம், ore, என்னே? - காமப் 
வத்த மிடச்தலைப்பாலெபாக்கொடுதமாலும்சோ ழியிறபுணர்வுமென்றி 
னுங்கசால்வகையு மடைாசசார்பொ-மல றயெனமொழிர் ரனெமையோ் 

தே” எ-லின, cr (௨௪) 

௨௮. மெய்க்ளே யாழோ வேண்மெ புணர்ச்சிமுன 
கைக்கிளை நிகழ்தல் கடனென மொழிப, 

* t 

இ.ம், சைக்களைகிசழுமிடமுணாஃற்று போழப்பொொரரம்பிணை 
டைய யாழினையுடைய காஈதருஆர் விருமபுக களவிதபூண்ர சசிமுன் கைக் 

எசே ரிகழதல் கட்னெனறு சொலலுவீர புலவார cre gy (௨௮) 

௨௯ 9) gGa,— 

காமஞ்சானற விள்மை யோள்வயிற் 

குறிபபதி காதுங் குறுகாது நின்று 

குதிபபடு நெஞ்சொடு கூற லாகும. 

இ.ம், கைகளெொக்குரிய விலககணமுணர்-றறு. மேற்சொல்லப்பட்ட 
ைகளையாவது சாமறுகாதறகமைஈத இளைமையையுடைய தலைமகளிடத 
துணடாயெ குறிபபினைத தானறியுமளவுஈ தலைமசனவகசாச சாரஈதநினறு 
தின வசமாம் செஞுசொடு சொல்லுதலாம, a- yy, (௨௯) 

௩௦ மறையோர் மன்னா வணிகா சூத்தரெலு , 

மிறையோர் தத்தமக கெயது மறறதவே, 

இ-ம். சைக்ளொச்குரிய தலைமக்களையுணா-ற்று, மேத்சொல்லப்பூட்ட் 
கைகளை மழறையோரும, மனனரும, வணிகரும, குததிரருமெனனு சால் 
வகைத் தலைமககட்குங கூடுவதாம, ஏறு, (me) 

RBs அது வே,--- 

மொழிர்தோர் கால்வரு மொழிஈதா நிலச துறை 

யிழிர்தோ தம்மு ளூயாகதோரு மெய்2ப, 

இஃம் சைகளைசகெய்துவதோர் வேறுபாடுணர்ஃற்து, மேத்சொல்ல 
ப்பட்ட கசைகளையை சாலவகை ச தலைமசசளுமனறி ஐநதுகிலகதுமுறையு 
திலைமக.சளுட் டலைமகசளும் பெறுவர், எ-று, உமமையிழிபுரிறபபா தவிற 
சிறுபானமை ரோக.கினததெனக சொளச, (ms) 

௩௨. தெய்வா தன்னி னெய்தவுங் இழெ்தியி 
செய்தவும படே ரியற்கைப புணர்சர,



௮௪த இணையி ய ov, டூ 

ன இஃ இயற் பபணனர்ச்சிச் லெச்சணமூணர்-ற்று, ௮ மேத்சோல்கு 
ப்பட்மீ சால் கைப் புண்ர்ச்ரியுள்ளு மியத்சைப்புணாச்யொலழத) செய்வழ். 
தாத் ஜெ.றவும்படும், சல்மசளாத பெறவும்படம் ௭-௮, படுமெல்ஙதனே 
விரணடி டத அங் கூட்செ, ச ௩௨) 

௩௩. இயறகைப் புணர்ச்சி தெய்வத் இ னெய்தழி 
முயற்சி யினதி முடிவ தாகும, 

இடம். உஇயற்கைப்புணர்ச்சிச செய்இியதன்மேற் இறப்புசசீதி யுணர்- 
ந்து. இவ்வியசைப்புணாச்9ி தெய்வததாற் பெறுஙசாலத்து முயற்சியி 
னறித தானேமுமீவூ தாம், எ-று எனதே யப்புணாசரி தலைமசளாற் பெறு 
ங்கால சத முயறசியானே முடிவதெனீபதாயிறறு, மூயத்சியினறி முடித் 
தீகுச் செழல்லிய நு.௮.ற்ரி வலலேபெற்றுழியெனபதாம். (am) 

௩.௪. உள்ளப புணர்ச்சியு மெயயு௮ புணர்ச்யேங் 

களவுப புணாசயுட் காதலற் குரிய. 

இ-ம். எய்தாசசெய்துவிசதலுதலிறறு. உள்ளத்தாந் புணரும் புண 
ர்ச்சியு மெய்யுற்றுப்புணரும புணாச்சியுமென்னு மிரணடுர தலைமகற்குரிய 
வாம சளவிற புணர்ச்செசண், ௭-௮, கள்ளம எ.து களவு, (௬௪) 

௩ட பொருவிறஈ தோறகுப் பெருமையு முரனு 

நன்னுதற சகுச்சமு சாணமு மடனு 

மன்னிய குணங்க ளாதலின முன்ன 

ருள்ளப புணாசூ யுரிய தாகும், 

இஃ ம், உள்ளப்புணாசச கிசமுமிடமுணர் - நறு, பெருமையுமூர 
லுச் தலைமகற்கு நிலைபெற்ற குணமாதலானும், அசசமும் சானும் மடலுர் 
தலைமசட்கு நிலபெறற குணமாதலானும மேறசொலலப்பட்ட இரணடு 
புணாசரியுஎளும உள்ளப்புணாச்” முனனிகழ்தற்குரிததாம். எ-று உ£ 
னெனினும ௮றிவெனினுமொசகும பெருமை எ-து பழியும் பாவமுமஞ் 
சதல். அறிவு Gg தசசவறிதல,. ௮௪சம எஃது காணாத தொன்று சண 
டாதூ,பெணடிரிடத்து நிகழ்வது. சாணம எ-து பெணமாக் யெலபாகிய 
குணம டிமடம எஃது பேதைமையெனக்கொள்ச, ௮அவையவாககுச் குண 
மரனவாெனனையெனின :( பெருமையு முரனு மாஉ மேன"! எ-ம், 
'அச்சமுசானு மடனலுமுர்தறுததஃநிசசமுமபெண்பாத குரியவென்ப'? எ-ம் 
சொன்னாராகவி செனக சொள்ச. (௦௫1 

௩௬, காட்டி முதலாச் சாக்கா டீருக் 
காட்டிய ப.தீ.துங கைவகு மெனினே 
மெய்யுது புணர்ச்சி யெயிததற் கூரித்சே,
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, Bob. வெிடிறுப்சரர்ச்சிநிசமுழிடநுளேர்-ர் நி. சாட்சியும்திவட் 
mayo 905% ரத், மேலிததூம், அச்சஞ்செப்பலும், waite: 
'சீறததீதம், சோக்ருவ்வெல்லா மவையேபோறலும், மறத்தலும், மயக்க 
ஐம், சாச்சாடுமென்லும் பத் தவ தையுமொருங்கு கிகழுமளவாயிந்றலைம்கீ 

தீரு மெய்யு௮புணாச்ரி கற்குரித்தாம, ஒறு, 

அவற்றுட் காட்செயரவழ் தலைமகளைத் தலைமகன் ஐனியிடத்துக சாண் 
டல், கேட்னையாலது இவளைபபெறவேண்டுமென்னு மூள்ளகிகழச்சி, 
ஒருதலையுஷ்ர்சலாவத இடைவிடாத நினைத,தல, மெவீதலாவது உடம் 
புவாடுதலி. "ஆச்சஞ்செப்பலாவது தனனெஞ்சின்சண வருத்திமிகுஇன்றப 
ழூயைப் பிறாச்குனசதத்ல., சாணுவரையிறசதலாவது மாண்ததினெல்லை 
wus 550. சோச்குவவெலலாம்மவையேபோறலாவது காணுமவை 
யெல்லா மவளுறுப்புசக்சள்போலத தோன்றுவது மறததலாவது அறிவு 
இரிதல  மயசகமாவது மோததெதல், சாகசாடாவது இறஈஅபப்தல், சா 
க்சாடொழிர்த ஒன்பதும் மேலேசாடதெம, 

அஃசே விவறறுச் இலச்சண மியாண்டுப் பெறுதமெனின் !'ஓத்தசிழ 
வனுங் ழெவியுஙல் காண்ப - மிக்சோனாயினுஈ சடிவசையின்றே!”? எ-ம், 
“வேட்கையொருதலையுள்ளுதனமெலித-லா சகஞ்செப்பனாணுவரையிற தத 
- ஞேக்குவ வெல்லா மவையேபோறன-மறததன மயகசஞ சாசகர்டெனறி 
ச-சிறப்புடைம? மி னவைசளவெனமொழிப'' எ-ம் வத ரூததஇிரஙகளாற் 
பெஅதுமெனச் சொள்ச. (ma) 

௩௭. பக்திகுறி யிரவுக் குறியெனும் பான்மைய 
புகற்சியி னமை5ததோா புணாச்9ஙிக மிடனே. 

இ-ம், குறியின் பாகுபாணெர்ஃற்று- அனபினாலமைச்ததோர் புணர் 
ச்சி ரிசமுமிடம பசறருறி யிரவுககுறி யென்னும பகுஇியினையுடையதரம் 
எ-று, (௩௭) 

௩௮. இல்வரை யிகாத௮ பகற்குகி யிரவுக்குறி 

யில்வரை யிகவா வியலபிழ் ரூகும, 

இஃம், சகுறிசட்லெச்சணமுணர்-ற்று, பகற்னுறியில்வினெல்லையை/ 
ச்டர்தசாம, இரஏசருறியிலலினெல்லையைச்சடவாததாம. ag, (way 

௩௯. ஒருவழித் தண த்தல் வரையிடை வைத்துப் 

பொருள்வயிற் பிரிதலென் நிருவகைச் தாகு 
கிறைதமு காதன் மறையினிற் பிரிவே, 

Bab. சளவியத்பிரிஷு வசபயுணர். ந்றுட்துருவழித்தகத்தலும் வ, 
,விடையைத்தப் பொருள்வயித்பிரிசலு மென்லுமிரண்பெகுதியினையுடை, 
_ தாம் சிறைச்த சரத நடைய சளவின்சட் பீரியும் பிரிவு, ௭-௮. 

(
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_ el wiee த்தஜாக த ஒரூரின்கண்ணும் தர்ரிட்டின்௪, 
ன்னும் ரதன் க ் வட்கவ்தப் தோருள்வுயிற்பிரிழல் சாட்டை 
யீட்டும் சாட்டி்டிகிட்டிம் 'பிரிசறெளச சொள்ச, * 4 (௬௯) 

௪௦, /வற்றுள்;-- 

ஒருவழித் தணத்தற்குப் 2௫ல் கூறார், 
இ-ம், ஒருவழித் தணத்தற்குரியதோ ரிலக்சண முணர்-நீறு.. வரை, 

விடைவைததப் பொருளகயிற்பிரிதல் காட்டி-டையிட்டும் நாட்டி டையிட் 
Ob பிரியப்பட்டசராயி னதறகுப் பருவவையறை சொல்லாந்சசன ரோ, 
GT De ் (௪0) 

௪௧, வ௯ரவிடை வைத்துச் பொருள்வயிற் பிரித 

லிருதுவின் கணண தென்மனார் புலவா. 

இஃம், வரவிலடைவைததுப் பொருள்வயிற்பிரிவினிலச்சணமுணா்- 
நீறு, வரசைவிடைனவததுப் பொருள் வயிறபிரிதல் காட்டிடையிட்டும சாட் 
டிடையிட்டும் பிரிதல், ௮ஃஇ.ரணடு இஙக ளிசவாமை யுடைசசெனறு 
சொலலுவர் ஆசிரியா. எ-று, என்னை” :*களவிலுட்டவீரசசி வரைவினி 
டடஈ-திஙகளிரணடினகமெனமொழிப,” எஃவின, (௪௪) 

௪௨. களவு வெளிபபடா முன்னும பினலும் 

விளையு கெறிததென விளமபினா வரைவே, 

இ.ம், வளைைவுகிகழுமிடமுணா-ற்று, களவு வெளிப்படாமுன்னும் 
சளவு. வெளிப்பட்டபினலும் விளையுநெறியினையுடைததாம வளைவு எனறு 
சொல்லுவா புலவா, ஏ-.று. களவு வெளிப்படாமுன்னு மெனறதனாற 
களவு வெளிப்பட்டபினனுமெனத சாதுரைகசப்பட்டது, இவவாறுசைத 
தீறகெலககணம் யாதோவெனின், '*களவுவெளிப்படாமுனனுறவசை தல்- 
களவு வெளிபபட்ட. பின்னுறவ௯ரசலென் - ரூயிரண டெனப வளரதலா 
Gp.” ஏ-லின., (௪௨) 

௪௩, இரனகுவகைப் புணர்பபினு£$ தான்றெருணடு வரைத 

பாஙகனிற பாககியிற நெருஞற்து வசைதலுங் [லும 
களவு வெளிப்படா முன்வரைத லாகும், 

இ-ம், சளவுவெளிப்படாமுன்னிசமும் வரைவில்ச்கணமுணரீ-ற்று, 
மேறசொல்லபபட்ட வியறகைப்புணாசச முதலாயெ நானகு புணாசசிகக 
ணனுச் தலைமசனருனே தெருணபேசைதலும பாநுசனாலாதல wie Sur 
லாதல தெருட்டப்பட்டு வரசைதலும் ஆகெயெவிவை சகளவுகெளிப்படாமுன் 
UOT EVID, CM (௪௯) 

௪௪, உடன்போய் வரைதலு மீணடு வசைதலு 

மூடனபோக் கடையி டுறறு வரைதலுங 
*களவுவெளிப பட்டபின் வரைத லாகும, 

௩
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இ.ம். களவுலெரிப்பட்டபின்னிகமும் வஜரஜித்தச்தன டர், 
ற்று. புணர்த்துடன்போய தலைமகன், தனலூரின்சண்ணே வரைதலும் 
சீண்கெச்து தம்மூரின்சண்ணே வரைத்லும், உடனீபோசடையிட்டெ 
தலை&ன்றலைமசடமரை வழிபட்லெை தலுமாயவிலக. சளவுவெளிப்ப் 
ட்ட்பின் வரைதலாம், எ-று. (௪௫௪) 

௪௫. அவற்றுள், 

உடன் போயவரைத லொருவழித்தாகும். 

இ-ம், உடன்போய்வரைதல்"வகையுணர்ஃ-றறு. மேந்சொலிலப்பட் 
ட மூன்றுள்ளும் உடனபோய்த் தன்லூரினகணணே வாசைதலாகய aco 

தொருவசையினையுடைததாம். ௪-௮, ் (௪௫) 

௪௬, அ/வணமனை வரைதலுர் தள்மனை வரைதலு 
மெனமீணடு வரைத லிருவகைச் தாகும, 

இ.-ம் மீண்டுவரைதவின் வகையுணாஃ-றறு, தலைமகளை மனையின் 
சண்ணே வரைதலும, தனமனையின்௧னணணே வரைதலுமென விரணடு 
வளகயினையுடைதசாம உடனபோய்மிணடு தம்கூீரினகணணே வரைதலஃ 
Cle Lye (ee) 

௪௭, ஆற்று றஞ்சினு மவன்வரைவு மறுப்பினும் 
வேற்றுவரைவு கேரினுங காபபுக்கைம மிகினு 
மாற்றுறத தோன்று மறததொடு நிலையே, 

இம் றததொடு நிலைநிசமுமிடநமூணர் ஃ ற்று. தலைமகன் வரும் 
கழியேதததினையஞ்சியவிடததுந் தமாவரைவெதாகொளளாதவிடத்தும 
பிறர்வசைவுகேருமிடததக காவலகைமிகுஈதவிடததும நெறிப்படப் புல் 
ப்படுமறததொடுகிலை எ-று. எனனை? :(! காபபுககைம்மிசக காமமபெரு 
இனு-கொதுமலாவசையும பருவமாயினுஃவரைவெதாகொள்ளாது தமரவ 
ணமறுபபினு-மவனூறஞ்சுஙகாலமாயினு-மர்சாவிடத தமெய்சசாணொரீஇஃ* 
யறத்தொகிறதறரோழிககுரிததே.”' எ-லின், (#7) 

௯௮, தலைவி பாங்கத் கறத்தொடு கிற்கும 

பாஙக செவிலிக் கறததொடு கிறகுஞ் 

செவிலி ஈற்ராய்க் கறததொடு கிற்கு 

ஈற்றாய தரை தனனையாக் கறத்தொடு 

நிறகு மென்ப நெறியுணாஈ௩ தோசே, 

இ-ம், ௮றததொடு நிற்றற்குரியாரையுணர்-ற்று, தலைவி முதலாகிய 
நால்வரும் இவ்வாறு அறத்தொடு நிற்றந்குரியாரென்று இிசொல்லுவசசப் 
பொருளிலககணமூணாற்தோர், எ-று, (௪௮)



‘3 5 § B dar AB a, க்கு 

: உதர i, #* 
௪௬, ஒருப்ஜேர் Car Pisa s ரொருவழ் தண்ப்பவும் 

eens een. வைத்துப் பொருள்வயிற் பிரியவ 
மிறைவன்ச் செவிலி கு.திவழிக் காணவு 

மனைவயிற செதிபபவும ௨ுதங் கூரின் 
வினவியக் கண்ணும வினவாக் கண்ணு 

Mert. கிழவி யறத்தொடு நிற்கும, 

இ-ம்,உ தலைமசளறததொடு நிற்குமிடமுணா-ஃற்று, பால்கயித் கூட் 
மாய ஒன்றுநீகனெ மூன௮பணர்சசெகண்ணுர் தலைமகனொருஉழித்த 
ணதசலானும, வலரவிடைலவைததப் விபொருள்வயிறபிரிதலானுஞ செவி 
விதலைவனைக குறிவயிற்காணடலாஜீம இற்செறிததலாலுர் தனககுவருதத 
மிருமாழீத் றனனையவள் வினவியவிடததும வினவாவிடததுர் தலைமசள் 
பாககெகறததொடுகிற்கும், எ-று. பா௩டி ௭-து அதிகாரததான் வந்தது, ' 
இதறகுவிதி யாதோவெனின, ''வரைவிடைவைத்த்சால்த்துவருகதிலும்- 
வரையசாளிடைவகதோனமுட்டினு - முூரையெனததோழிச குசைததற்ச 
ண்ஹுஈ-சானேகூறு௩ சாஉழமுமுளவே,'? எ-வின.... * (௪௯) 

ட௦ முனனிலைப புறமொழி முன்னிலை மொழிகளிற் 
செ மொழிப பாஙக செவிலிக குணாததும, 

இ.ம், பாகசயறததொடு நிற்கு திறழமுணா-த்று, முன்னிலைப் புற 
மொழியும, முனனிலைமொழியுமாயெ விரணடினானும பாஙக செவிலிக 

சறததொடுநிற்கும எ-று, (60) 

Ga. செவிலிஈற ரூயக்குக் கவலையின ௮ணர்த.தம, 

இஃம், செவிலியற்ததொடு நிறகுக திறமுணர் ௨ ற்று. செவிலியறத் 
தொடு நிறகுஙசாலத்து ஈறறுய்ககு விளக அறிவிச்கும, எ-று, (௧) 

G2. இறறா யறத்தொடு நிறகுங் காலைக் 
குரவனுஈ தன்னையுங் குறிபபி லுணர்ப. 

இஃ-ம்ஃஉ ஈற்றமுயறததொடுநிறகுர் திறமுணாஃற்று, ஈற்றாயறததொடு 
கிறிகுங்காலதத௪ சொலலாடபபெருளாதவிற றலைமக டஈதையுஈ தன்னை 
uw ௮வள குறிப்பினானேயுணாலா. ஏ-று, எனனை” '(தரதையுஈதனனையு 
மூன்னததினுணாப'' எஃலின, (௨) 

டு௩, பரங்கி தலைவியை வினவுஞ் செவிலி 
பாஙூயை வினவும பாஙகி தனனையு 

ஈறமுய் தானும வினவுஞ் செவிலியிற் 

பொற்றொடிக் இழெவியை யுத்து கோகன்,



ac souGuceier deter, 

இஃம், ர்சொடுநி த்பரிக்கு விரலி ணற்அட்டதலைமகி 
ண்மாட்டு Car செ ஜ்டுழிய ne bet: த மிங்வாறு வினாவ 
ப்பெதுவசர், Ge pi. பர்க்ேன்னைய்மென்னுமும்மை சற்றுப் செவிவியை 
வினார்கள்தியென்னும் பொருள்படதின்தது, இவ்வ. சற்றுப் வின்வுவ 
தி செவிலியைப்போத லைலயாயுற்றுப்பாத்சவிடத்தெனச் கொள்க, 0 

டு௪. ஆர்குடன் போயுழி யறத்தொடு Apu 
பாங்கியுஞ் செவிலியும் பயர்த தர்யும், 

     

  

இ-ம், புணர்ந்துடன்போயவிடத்து அறத்தொடுநிற்றற்குரிமாசையு 
ணர்ஃற்று, தலைமசலுர் pines புணார்துடன் போடுகாலதது அறக் 
தொகெிறபார் தோழியுஞ் செவிலி.பும், சற்றாயும், எ-று, “ஆஙகு அசை, டூ௪ 

டுடு. களவின் வழிவாத கற்பும் பொற்பமை 
களவின வழிவராக் கற்புமென ருங்கு 
முற்படக் கிளந்த கற்பிரு வகைத்தே, 

இஃம்.. சத்பின் பாகுபாடுணர் ஃ ற்று, மேற் சொல்லப்பட்ட சற்பு, 
களவிற புணாசவெழியான வர்த கற்பும் சளவின்வழிவாராக சர்புமென 
விரண்பெகுதியினையுடைதத, எ-று, அ௮ஃதேற களவின்வழிவர்த கற் 
பினை மு.றகூதியதெனனையெனின, :! மூறபுணாததலசொலலினமையித் - 
கறபெனப்படு௨த களவினவழிததே '” என்றா ராகவின் ௮தனது சிறப்பு 
சோகூயெனக கொள்க, (௫௫) 

ட௬, சூரவரிற் புணர்ச்சி வாயிற் கூடடமென 
கிருவகைத தாகுங் கறபிற புணாச்சி, 

இஃம். ச்ற்பென்னும சைகோளிற் புணாச்ச வரையறை யுணர்- ற். 
சற்பென்னுங் கைகோளிற புணர்ச்சி, குசவராற புணரும் புணாச்சியும் 
வாயிலகளாற் புணரும் புணாசசியுமென நிரணபெகுஇயினை யடைத2. 
rg இவறறுட குசவசாத புணரும புணாசசியாவது ௨துவைகூடி.ப் 
ணரும் புணாசச, வாயிலாற் புணரும் புணாசசியாவது புலவிராததுப். 
புணரும் புணாசரியெனச் கொளக், (இச) 

@cr, Yup gi — 

களவின வழிவந்த கற்பின் புணாசடி 

கிளைஞரி னெய்தாக் கேணமையு முடைகத்சே 
யுடன்போய் வசைதலு முண்மை யான, 

இஃம்.. களவின்க்[ழிவ்ந்த கறபிற்புணர்ச்சிச் செய் துவதேரா கேறுபாடுண 
ர்-ற்று,.. மேறசொலல்பப்ட்ட விருவசைச கற்பினுள்ளுக களவினஉ ழிவாத கற 
பினுட் புணரும புணாசசி தலைமகள சுறறததாசாற் பெறபபடாத கோட்பாட்டி 
னேயுமுடைத சாம, புணாச்துடனபோய தலைமகன சன ஜூரின்கண்ணே வரை 
நததோட்றுமுண்டாதலால, cog, (*கொடுப்மோரின்றியுங்காண முண்டே 
புணாஈ டன போகயெகாலையான'! எஃலின், (௫௭௪)



தித் எரிக்கக் on be 

6௮. மலரநச பண்ணிட nlepicyien R ap 
Deopalp பரடிகாயனை கணனிக்? 

இஃ, தக்கர் ents ) நிசமுமொழுத்க நேறபாண்ர்டச்ற்: 
$மற்சொல்லப்பட்ட இ பம் பக்க ண். தலைமசற்ருக் சளவிற்புணாச் 
சியும் வ.துலைப்புணாச்சியு பொருக்துததண0) So (6௮) 

டு௯, காதற் பரத்தையர் காமக் இழத்தியர் 
பின்முறை agen பெருங்குலக இழத்தியென் 

தன்னவ ருரிய ரவையிரண் டற்கும்2' 
இ-ம், அவவொழுக்க மிரணடி சருமுரிய மகளிரையுணர்-றறு, சாதற்ப 

சத்தை முகலாய மூவகசையோருர் தலைவனவஉனசயொழுரு மொழுக்சமிசனடி 
றகுழுரியா, எ௨று, (Gs) 

௬௦. அ/வருட்,-- 
காதம் பரத்தையர் களவிற் கரியர், 

இ-ம், களவிற்குரிய மகளிரையுணா£றறு, மேற் சொல்லப்பட்ட மூவ 
கையோருளளாங சாதறபரததையா சளவொழுகசத திறகுரியா,.. எ-று, (௬௦) 

௬௧, ஒழிக்தோர் மனறற் புணர்ச்ச் குரியர், 

இஃம, வதுவைப்புணாச்சிக்குரிய மகளிறையுணா-ற்று, காமீக்தெததி 
யும், பினமுறைவதுலைப் பெருகுலககழததியுமாயே விருதிறசதோரும வ2 
லைப்புணாசசிககுரியா, எஈறு, (௬௧) 

௬௨, பரததையிற பிரித லோதந்குப் படர் 

லருட்டரு காவலொடு தாதிற் கற 

லுதவிக் கேக னிதியிற் கெத்தலென் 
துரையறு கற்பிற பிரிவது வகைதசே, 

இ-ம். கறபிறபிரியும் பிரிவுவரையறையுணாஃற்று, பரத்தையிற் பிரிசன் 
முதலாய நிதியிறீகெததலீராச உறுவகையினையுடைததாங கறபினசடபிரியும 
பிரிவு. எ-று, எனனை? /ஓதலகாவலபகைதணிவீனையே-வேோதறகுறழ ழி 
பொ௫டபிரிபரசதையென-ருஙகவவாறே யவவயிறபிரிவே!? எ-லின, ௮ஃதே 
லீணபெயரத்சையிறபிரிவு முறக.றியதெனனையெனின், ௮.த தொலகாப்பியர் 
திணிவெனககெர்ள்ச, (௬௨) 

௩, அ/யனமனைப் பிரிவயற சேரியி னகற்சி 

பு. றசகர்ப் போக்கு. புரவலற் குரி.ப 

பரத்தையிற் பிரியும பருவத் தான, 

இம். தஜைமகற்குரிய ல தொழிலுஷா-ஃஐறு, . அயன்மனைப்பிரிவு vs 
கோவே மூன்று பிரிவு$ தலை௦கறருரியவாம் பரததையிற”பிரியுவகர்ல2 த, எம்நுடி



பட்ட அகப்பொருள்விரக்கவுரை: 

௬௪. செழ்டுபதாம்ச் இத்வெர் பொறுட்டாத் 
குழீதிய வயன்ம$ரேச் தலைவன் பிரியும், 

இஃம் நிறுத்தமுறைறயானே யயன்மனைப்பீரிவிற சே ற்வுணர்ஃற்று பொ 
ருக்திய காமச்சிழததியர் சாரண்டாகத தரைமசன்னொடர்ச்த அயன்மனைக்க 
ஹே பிரியு.ச, எ-று, ” ் ் (௪௪) 

௬டு. பின்னர் வரைந்த பெதும்பையும் பரத்தைய 
மின்னியல் விழவு மேது வாச 
வ்வனமற் சேரியி னக.லு மென்ப, 

பட 

._. இம். யறசேரியித பிரிவுகசெய்துவ துணா-றறு, இரணடாவது வசை 
ந் த கொள்ளப்பட்ட பெ.தமபைப் பருவக் இழததியுங காதற்பாத்தைய்ம விழவு 
நுகரரணமாகத தலைமச னயற்சேரியினசணணே பிரியு., எூ.று, (சுடு) 

௬௬. விருதியற் பர.த்தையைப பெருஈதேர் மிசைக்கொண 
பிளமரக காவின விளையா டறகும 

புனலா டறகும புறாகாப போகும், 

இ-ம், புறககாபபோதறகேது வுணர்-றறு, மரக்காவின்கண்ணே விர 
யாடுதல _காரணமாகவும புனலாதெல் காரணமாகவு5ஈ தலைமசன புதியாளாயெ 
பர சதையைத தோமெலேறறிகசகொண0 ஈகாபபுறததிலே போம, எ-று, சகாபு 
புமசமென மாறுச, (௬௬) 

௬௭. ஊட லவவழிக் கூடுங கழெததிக்கு, 

இ-ம், தலைமகட்கூடனிகழு.அிடமுணா- நறு, A (மூன்று பிரிவி சண 

ணு தலை௦கடகூட்ல பொரும் தும, ஏ௨று, (௬௭) 

௬௮ கொகளைவல பாணன் பாடினி கூத்த 

ரிசாயோ கணடோ ரிருவகைப பாங்கர் 

பாகன பாங்கி செவிலி யதிஞா 

காமக் இிழததி காதற புதல்வன் 

விருர்தாத் ருமை யெனறிவை பூடன் 

மருஈதாய்த தீரக்கும வாயில்க டாமே, 

இம, மேற்சொலலப்பட்ட வாயிலசளாவன விவையென்ப துணாஈற்று, 
பாணன்முதலாக ஆறருமைபீருகச சொல்லப்பட்ட விவையனேத. 55 தலைமக 
ரரடலை மருசதாயத தரக்கும வாயிலகளாம, எ-று, இசனு ளுயாதணையுமஃறி 
ணெயும் விரவியணணி யபிவையென கஃ்திணையாற ரொகைகொடுதசது 
“பலயினாறு மெணனுத தீணைவிசவுப் பெய - சஃறிணை முழ.வின செய்யுளு 
eter’? எுலின, 

(௬௮)
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௬௯. ஓ௫ழ் $ரழிலுரித் அயர்ச்தோர் மூவர்க்கும், 
இ-ம், ஓர்றஜொழித்குரியதோர் நிறப்புணர்ஃற்று, ஒதலென்லுர். தொ 

a ௮ஈசணா அரசா வணிகா எனத மூவாக்குமுரித,த, எ-று, (௬௬) 
ர க 

௭௦ ல்லாக் கல்வி பெல்லாரக்கு முரித்தே, 

இ-ம், ஓ.ஜிந்த கலவிபினது தனமையுணா.ற்று, வேதமல்லாத கல்வி 
பால்வர்சகுமுரிதது. ஏறு, (௭௦) 

௭௧, படைக்கலம் பயிறலும் பகடுபிற வூர்தலு 
முஃ்டச்சொழி லவாசி௫ிகன வுணாஈஇிர னோரே, 

இ-த், சாவினாற் கற்குக தொழிலலலாத சலவீததொழிலுணா . நற, 
படைகசலஙுகளைச் கறறலும யானையுங குதிலரயுஈ தேரு முதலாயின வூதலும் 
மூவர்ககு முடைமையாயெ தொழிலெனச சொனனா புலவா, எ-று. மிறவெ 
ன நசனாற றேருங குதிரையு முதலாயின கொளளபபடடன. பகமம பிறவு 
மெனவுமமைததொகை, (௭4) 

௪௨. அ றபபுறம் காவ ஞூ காவலெனச் 
சிறபபுது காவற் றிறமிரு வகைததே, 

இ-ம், காவறறரொழிலின பாகுபாணொட.ற்று, அறப்புறங்காவலும் ராடு 
தாலலுமென விருகறறதாம மேமபாடுறற காவறறரொழிலின பாகுபாடு, எற, 

4. அதபபுதக காவ லனைவாக்கு முரிததே, 

இ-ம், சிறுததமுறையானே அறபபுறறகாவதறனமையணா-றறு, மேற், 
சொலலப்பட்ட விரணடி.னுள்ளும அறபபுறஙகாவலெனப.த காலவாக்கு முரி 
8 அ 75 dh (௭ &. ) 

௪௪. மறறைக் காவல கொற்றவற குரித்தே, 

இ-ம, சாடுகாவத்றன்மையுணாஃ௨ற.று, காகொவலெனபது அரசற்குரித 

அ. எ-று, (௪௪) 

எடு. வேத மாந்தர் வேர்தரென் திருவர்க்குக் 

தூது போதற் றொழிலுரித தாகும, 
இ-ம், தா.தபோதற்றொழிலினறன்மையுணா-ற்று, பாரப்பாறும் வேந்த 

ரூமெனனு மிருவாககு மூரிததாஈ தூ.தபோதறறொழில எ-று, பகைதணிவினை 
யெனினலுஈ தூ.துவினையெனிலு மொக்ருமென்ச, 

“வயலைககொடியின் வாடியமருஙகு-வுயவலுரா திப்பயலைப்பார்ட்யான். எல்லி 
an give தடிககுச-சொல்லியசொலலேஇிலவேயதற்சே - யேணியுஞ்சிப்புன. 
ஜியஃ-மாணவீன்யனையின்மணிகளைச்தனவே?? எனபதனாலும், !' மடாதாமு



~~ 

Ba அகபபொருள்விளககவுரை. 

கெஞ்சத தக கஞசனூவஞசங- கட கதானைநூறறுவாபஈளாறறிசையுமபோ, LDg< 
துடாகதாரணமுழங்கப பஞசவாககுசதூது-ஈடகதானை யேதசாச நாவெனனகா 
வே-ராராயணாவெனனாகாவெனனகாவே”” எனபதனாலும sesloanse” தா 

துபோதறறரொழி ஓரிததானவாறு கணடுகொளக௫, (௪௫) 

௭௬ சிறபபுப பெயாபெதிற செப்பிய விரணடு 
முறறகுரி மரபின வொழிஈதோ ரிருவாககும 

இ-ம  காடுகா௨றறனொழுிறகுக தூதுபோதறரொழிழகுமுரியதேோர வேய 
பாடுணா-றறு அ௮ரசராற ரிமபபுபபெயா பெறருசாயின உணிஃ£ருளு சூததிரரு 
மெனனு மிருவாககு மூறகறியவிரணடுதொழிலும பொருஈ ஐதறகுரிய மரபின 
வாம, எ-று, உரிமரபெனபது விக7ரம, (௪௬) 

௭௭. உதவியககண ரொழிஈகோரசக குரிததே, 

இ-ம. உதவிததொழிலினறனமையுணா-நறு தாகத eS 
யாய தொழில ௮ஈசணரொழிகத மூவாககுமுரிதது, எ-று, (௪௭) 

௭௮ பரசதையிற பிரிவும பொருளவயிற் பிரிவு 

முரைதத காலவாககு முரிய வாகும 

இ-ம், காலவாககும பொதுவாகய தொழிலிவையெனபதுணா-றறு பர 
ததையிறபிரிவும பொருளவயிறபிரிவுமாயெவிரணடும மேறசொலலபபட்ட நால * 
வாக்கு முரியவாம எது, (௪௮) 

௭௯ இழிஈதோர தமக்கு மிவற்றுணமேம பட்டவை 

யொழிஈதன வாமென மொழிகதனா புலவா, 

@-0 நிலமககளுட டலைமககளுசகுரிய தொழிலுணா-றறு இலவகைத 
தொழிலஓளளும மேமபட.டனவாக௫ய வோதலும நாகொவலுஈ நூதுபோதலுமா 
இப மூனறுதொழிலும ஒழிசதலலாசனவெலலா மிழிகதோராகெய கிலமககளு_ 
டலைமகசடகுரியகாமெனச சொனனா ரறிவோ, எ.று, (௪௯) ° 

௮0. கலவி முதலா வெல்லா வினைககுஞ 
சொலலி யகறலுஞ சொலலா தகறலு 
மூரியன கிழவோன பெருமனைக கிழததிககு 

இ-ம், பிரிய தலைமகற குரியதோ ரிலககணமுணா-ஃநறு. கலவிமுசலா 
யெ ஐு.துவினைககுஈ தலைமகடரகு௪ சொலலிபபிரிசஓஞு சொலலாத பிரிதலஓ 
மூரியள தலைமகன;, த 

௮௧. சொலலா தகலினுஞ சொலலும பாக௫க்கு, 

இதுவுமது. தலைமகன றலைழகடகுச சொலலா2 பிரியுமாயினுஈ தோழி 
௫௪ சொலலியே பிரியும, எ-று, (௮4)



விக்கி இணையியு ல. வடி. 

aa.’ சூதிபடி னுணாத்தம பெறறகருங் ஜழெததிக்கு... 
இ-ம, தலைவன் சொலகுரது பிரியுமாயினுவ குறிபபிலுணாத துர் தலை 

இக்கு, எ-று. ' ட் (4௨) 
௮௩, காரலிற சேறலுக கலததெ சேறலு 

கூறாதியிற சேறலு நீதி யாகும், 

இ-ம், பிரியுஙகாலத து கால்வலாககும பெர் துவா௫ிய தொழிலுணா.௨றறு, 
காலிநசெறன்முதலாயே மூனறு ழெலலாபபிரிவினகணணு மெல்லாாககருமியல 
பாம, எ.ஃறு. (sm) 

௮௪. புலத்திற சிற்கத புரிநான முதலவாகளூக 
6059p சேறல கடனன மெனப,. 

.. இ.ம, அரதணாககாகாத தொழிலுணா-றறு.  காவித்சேறன முதலாம் 
மூன றினுளளூங சலதஇறசேறலாகிய தொழில் கலவியிழூனமிகக அஈதணாககு 
முறைமையனறெனறு சொல்லுவா புலவா, எஃறு, (௮௫) 

௮/௫ வலனுயா சிறபபின மறறைஞூ வாககுங 

owe மாதரொடு க௨ரிசைச சேறலும் 

பாசறைச சேற்லும பழமுதென மொழிப 

இ-ம. அரசா முதலாகே மூவாககுமாகாத தொழிலுணாஃறஐறு, குல்மட 
மாதூரொாடக..டக கலமிசைசசேற்வுங குலமடமாதரொடுகூடப பாசறைசசேற 
அமாகயெவிரணமே வெறறியுயாகத சிறபபினையுடைய வேகதர்முதலாயெ மூவ 
ரக்குக குறதறலெனறு சொலலுவா கநறுவலலோ, எ-று. குலமடமாதசென 
பதனை யிரணடிடத தங கூடடி.ககொளக, 

*மணமலிபூ மகானல்வருகல்னகணோஃகிக-சகணவன்வரககலலுருவரீததாள”” 

எனபதனாற குலமடமாதரொடு சேறலாகாமையறிக :: பணியிருஙகங்குலுஈ ௧ 
மியனீ தித-தன ஷாசோனோனனுதலயாமே-இரவுத துயினமடி கததானைஃயுரவு 
சன வேநதன்பாசறையேமே'” எனபதனாற குலமடமாதரொடு பாசறைக£ட 
செலலாமையறி&. குலமாதரொடு செலலாசெனவே பரததையொடு செலவா 

ஏ-று, அஃதெறமுற பெறறுமோவெனின, “' தயிலின ியாரீத.த தொழுவையம் 
புனலாடி.- மயிலியலா£மருவுண மற ஈசமைகுவாணமனனோ- வெயிலொளியறி 

யாதவிரிமலாததண காவிற-குயிலாலுமபொழுசெனககூநினருளராயின்!” எனப 
EOP பரததையொடு பாசறைககட. சென்றவாறறிக, ஏனையது வாதவழிக 
கணடுகொளக. (௮௫ 

ரீ 

௮௬. ஒதன முதலா வோதிய வைஈஇனும் 

பிரிவோ னழுஙகறகு முரி2.பா னாகும, 

இ-ம, தலைமகறகுப பிரிவிடத துரிய வேறுபாடுணா-றறு. ஒதன்முதல்ர் 
௧௪ சொலலபபீடட வைநஇினகணணும பிரிய தலைமகன போதறசேயனறிப 
ிபாகாமைதகுமுரியன எ-று. (ரசு)



௨௭ அகபபொருளவிளககவுரை 

௮௭, (இலலத தழுங்கலு மிடைசசாரத தழுங்கலு 

மொலஜது மவாககென வுரைததிஎ ஷனோசே. 

இ-ம, பிரியககருசிய தலைமகன அ௮வவில்லினசணணே செல்க முஙகுத 
ம இடைசசரதஇனகணணே மசலவழுங்குதலுமென விரணடி.றகு முரியனெ 
னக கூறினா புலவா, எ-று, 

இ றறிநலெககயம “'பணரிறபுணரா ஜஓபொருளேபொருளஉயிற.பிரியிற 
புணராது பணாவேயாயிடை ௪-செலலினுஞசெலலாயாயினு-ஈலலச றகுரியைவா 
மிபகெஞசே '” “பொருளேவாடபூவினபொயகைராபப-ணெடுமீன்வையிறகெ 
டிகய-னே - விரி$ாவியலசதசோணியாக - வெழுபாணளககுமவிழுகிதிபெறிற - 
கனஙகுழைககனகமா£ததசேயரி - மீமைககணமாஈநதினிதுகோககமொடுசெகுத 
சன . னேனைவாமழதறகுவாழியபொருளே”? *:புறாதாழபிருணடகூஈதறபொதி 
நிறம-பெறுமிதழபபொவிஈ2 வணகளுளளம.பிணிகொணடோளவயினெஞ்சஞ- 
செலலறீரககுஞசெலவாமெனஞ - செயவினைமுடியாதெவவருஞ்சூழ-வெயயா 
மையோடிழிபுதலைததருமென- வுறுதிதூககாத தூஙயேறிவே-சிறி தனிவிரைய 
லெனனுமாயிடை-யொளிறேர துமருபபிறகளிறுமாறுபறறியுசேயபுரிபபழஙகயி 
றுபோலஃவிவ துகொலலெனஉருகதியவுடமபே'” என வரும, (Har) 

௮௮ தலைவி தனனையு தன்மனா தனனையு 

மலமர லொழிததத கழுஙகுவ தலலது 

செலவத தோன றல செலலா னலலன. 

இ-ம எயதியதோரிலககணமுணா-௩நறு... இலலகததுத தலைமகளையுக் 
தனனெழுசனையுக சேநறுதலகாரணமாகவும இடைசசாரததிற நனனேளசைத 
தேறறுதல காரணமாகவு மழுககுமாததிரமலலது தலைமகன போகானலலன. 
எ-று, 

இலலத.த.ச தலைமகளை; தேறறுதறகுச செயயுள கருமாறு (பொன 
னினுமணியினும போலுமியாழ . ஈனனாமேனியு ஈ.றியபூஙக துபபும - போதும 
பணையுமபோலுமியாழநின - மாதருணகணணுமவனபபினரோளு - மவைகாண 
டொறுமகமலிகதியானு - மறநிலைபெமராளையெனறதலைபபொலாஈதொடிப - புத 
லவனுமபோதலகறறனன-வினையுமவேறுபுலகலென- நினையினயாதினிற.அிரி 
கோமடநதை-காதமுனுஙகடலினுமபெரிதே '? எ-ம பிறவுமனன, (௮௮) 

ஷி அ/வற்றுள,-- 

ஓதற பிரிவுடைக தொருமூன றியாணடே. 

இஃம் ஓதறபிரிவிறயொணடு வரையறையுணா - நறு. மேற சொலல்ப் 
படட பிரிபுகளுள ஓதற்கு... பிரியுமபிரிவு மூனறியாண டெலலையினையுடைதது 
எ-று, எனனை! “*(ணடியசலவியாணொனறிறவாது,” எ-லவீன, (௮௯) 

௬௦ தூதிற பிரிவு ச௪ணைவயிற பிரிவும 

பொருளவயிற பிரிவு மோரியாண டுடைய,



அகத தஇணாபியல, ௨௭ 

இ-ம, தூதிறபிரிமுதலாபப மூன றுபிரிவிறகு2உ யாணடுபரையறையுண 
£-றறு தூதுகாரணமர£கப பிரிய 2 பிரிவும, துணைகாரணமாகப பிரியும பிரிவும 
பொருளகாரணமாசப பிரியு2பிரிவும ஒரியாணடி. னெலலை.பினையுடைய எ.று 
எனனை” வேக துறுதொழிலேயாணடதகமே”” எ-ம, 1 தா தமபொருளு 
மோதியதாகும '” எ-ம சொனனாராகலின தேற பாதசையிறபிரிவுக குவ 
காவறபிரிவுககும யாணடு உ ரையமபுசதெனனையெனின அவை ௧ டடிடையிட 
டு2 காடடிடையிடடும பிரிபபபடாமையி னீணடு வரையறுததிலசெனக கொ 
ள், (௯0) 

௬௯%. 22 காலைப புனையிழை மனைவியை 

கா டியபின னீராறு காளுங 

கருவயிற நுறுங கா) மாசலிம 

பிரிய. பெறா௮ன பர சதையிற பிரிவோன 

இ-ம. பசததையிறபிரிநத தலைமகறகுரியதோ ரிலகசகணமுணா-றறு 8 
சாழ.யபின பனனிருகாஞூங கர௬.பபடுக காலமாதலிற பரததையிற பிரித தலைம 
கன பனனிரணடு நாளு௩ தலைமகளைப பிரியபபெமுன பூப்பு நீகமுஙகாலத து. 

எ-று எனனை! :''பபபினபுறபபாடீ.சாறுகாளு-நீ5 தகன றுறைதலறததாழன 
ஜே-பரததையிறபிரிகதகாலைபான'” எ-ம, * தீணடாகாணமுககாரூகோககா£ 
நீராடியபின - னீராறுகாளு ரிகவறகவெனபதே - பேரறிவாளா துணிவு” ௭-ம 
தொலகாபபியனாரும பெருவாயினமுளளியாரு மெடுததோ தினராகலின. (௯௧) 

௬௯௨ Psp ககனறரோ னொழிரதிடை மீண்டு 

போசுற இையவும புலமபவும பெறான 

இஃம ஒதறகுப பிரி௩த தலைமகறகாஉதோ ரிலகசகணமுணா.றறு ஒதற 
குப பிரிகத தலைமகன அவவோதலை யொழிஈதிடையிட்டு மீண 0 வருதறகுடம 
படவும அவவிடத துத தலைமகளை நினைகது புலமபவும பெடுன எ-று (௬௨) 

oh. STH’ துணையு மேது வாகச௪ 

சென்றோ வைவினை நினதுநீட டி சது மிப 

லாது பாசறைப புலமபவும பெறுமே 

இ-ம்., தூது துனோயுககாரணமாகப பிரி;தசலைமககெயதுவசோவிதி 
யுணா-றறு தூது காரணமாசவுந தணைகாரணமாகவும பிரிகத தலைமகன அத 
தொழிலகள பிரிவிதகோரியாணடினசண முடியாத நீடடிதசகாலததுப பாச 
ஹறைகஃ-ணணேயிருநது தலைமகளை கினைஈதநினறு வெறுத தப புலமபுதலபெ 
po ep அஃழாயினவாறெனனையெனின ''வூீனறனபகுதிமணடலச ச OH 

மையு5-சோனறலசானமானரரோமெனமையுமபாசனறை....ஈபுக மபலும'? என்னு 

மிலககணததாஞயிறமெனக கொளக், | Fn j 

௬௪ ப்ூசதமை சேடியிற புரவல௰ குணாததலு 
நீதசமை பொருது நிஏறு சிழவோனைப 

பழிககுக காமக கிழசதியைக கழறலுவ



டெல] அசபபொருளவிளககவுரை. 

சிழவோற கழறலும வழிமுறை ப்னைலியைக் 

கொழுஈனொடு வுதெ.தா கோடலு மவஜனொடு 
பாஙகோடு பரததையைப பழித்து நீஙகிப 
புறககாக கண்வ்னொடு போகிச செதிமலாச 

சோலையுங காவு மாலையக கழனியு 

பாலைவெள எளருவியு மலையுக கானமுங் 

கணடுவீளை யாடலுங கடுமபுன லியாறும 

Hemi ult கமல வாவியுங கூளனு 

மாடிவிளை யாடலுங கூடங கழதஇககு 

இ-ம, தலைமகடருக கறபுககாலத துககுரியவொழுசலாறெலலாஈ தொகு 
தீதுணா-ற.று. பூதசமைசேடியிற புவலறகுணாததனமுதலாகக குளனாடலீ 
(ரகச சொலலபபடடனவெலலாங கறபுககாலத துத தலைமகடகுபபொருக துடி, 
2-௮.  கறபு எனபது அதிகாரததான வாதது, இவதறுககுதாரணம மேலே 
காடடபபடும, (௯௪) 

௬௫ வாயில வேணடலும வாயினோ விததலுஞ 

சேயிழை யூட நீதகலும போயுறி 

WI QU CRT VE தொலைவகண டழுஙகலு மவளவயிற 

செல்ல விருமபலுஞ் செனறவாக குணாததலுஞ 

சொலலிய கூறறெனச சொலனுங திழவோனட 

வரவு மீணவெ௩ தரிவைக குணாததலு 

மணிஈலம பெறறமை யதியான போனறவட் 

பணிவொடு வினாதலும பாணற குரிய. 

இ-ம. வாயிலகளுட பாணறகுரியனவெலலாஈ தொகுத துணாஃ-தறு, வா 
யிலவேணடனமுதலாகச சொலலபபடடனவெலலாம பாணறகுரியன, ௭-.நட 

ப 

௬௬, செ.லவிற றேறறலும புலவிற றணிததலும 
வாயில வேணடலும வாயினோ விதத.லுஈ 

தெரியிழை விதலிக குரிய வாகும, 

இஃ-ம், விறலிககுரியனவெலலாக தொகுத.துணா-றத௮, செலவிறறேற 
நின முதலாகச சொலலபபடடன வெலலாம விறவிககுரியனவாம, எ-று. (௬௬) 

௬௭ செலவம வாழததலு ஈலலறிவு கொளுததலுங 
கலனணி பணாததலுங காமதுகா புணாததலும 
புலவி முதாகால்ைப புலங்கொள வேதுவிற 

Copp ae Crewe செழ்யலும பாசறை



அக்த இணையியல், 1 ஆ 

மேந்சென ௮ணாததலு மீண்டுவர வுணாத்தலுவ 

கூததரு மரபிற கூததற குரிய. 
இ.ம், கூததறகுரிபணவெலலாக தொகுததுணாஃ-றறு.. செலவம காழ். 

ழ்தனமுதலாகச சொலலபபடடனவெலலாக கீ.தீததருரியனவாம, oy. (mc, 

௬௮. மடாஈதையை வாயில வேணடலும வாயி 
ஓடம பதெகலு மவளூட DTS sg 

*கொறதவற குணஈததலுங குறழேவல செயத லுஞ 

செனநுமுன வரவு செடலு மவனதிற 

மொனகதிரின றுணாத்தலும வினைமுடி. புணாததலும 

வழியியல கூறலும வழியிடைக கணடன 

மொழிதலு மிளயோ தொழிலென குரிய. 

இ-ம. இகாயோசகுரியனவெலலாஈ தொகுததுணா - றறு, மட் 
தயை வாயிலவேணடன முதலாகச சொலலபபடடனவெலலா மிளை 

யோாககுரியனவாம, எ-று, (௬௮), 

௬௯ இதுடைப புலவி தாததலு மவன்வரல 

காதலிக குணாததலுங கணடோரக குரிய 

இ-ம.. சணடேோககுரியனவெல்லார் தொகுததுணா-ற.று ததுடை 
ப்புலவிதீரிஷ்தன முத்லாகச சொலவபபட்டனவெலலாஙய கணடேசாககுரி 
யனவாம, எஃறு (௯௯) 

௧௦௦ இளமையும யாக்கையும வளமையு மேனவு 

நிலையாக தனமை கிலைபெதெ துரைதத லுஞ 

செலவழுஙகு வித்தலுஞ செலவுடன படுததலும 

பிறவு மெலலா மறையோற குரிய 

Q-m _இருவகைப பாருகரிற பாபபனப்பாஙகறகுரியன வெலலாக் 
தெர்குததுணா - ற2.று. இளமை முதலாசச சொலலப்படடனவெலலாம் 
பாராபபன்ப பாஙகறகுரியனவாம, எ-று பிறவுமெனறதனால வாயிலவே 
ணடன முதலாயினவுங கொளக (௧௦௦) 

௧௦௧, நனமையி னிநுததலுஈ தீமையி னகத்றலுஞ 

சொனனவை Ina சூததிரற குரிய. 

இஃம், குூததபபாஙகறகுரியனவெலலாஈ தொகுததுணரீ-றறு நன 
மையினிறுததளை முதலாசச சொலலபப்டடனவெலலாஞ சூததிரப பாங 
&றகுரியனவாம, எ-று சொனனவையும பிறவுமெனக கூறுக, பிற 
மெனறவதனால வாயிலவேணடன் ரு£தலாயினவும் சொள&. (௧௦௧)



BO ௮5) /பொரு விளக்கவுரை 

௧௦3. சேயிழைக இெததியை வாயில வேணடலும 

வாயி?னா விததலும வயககுதுனி தாததலும 

விைமுடி.த ததறபின வியபதி சேயததென 
விண்வோற ஜநேறறலுூம பாகற கெயலபே. 

இ-ம பாகற்குரியனவெலலாஈ தொகுததுணா-றறு தலைமசனவா 
யிலவேணடன முதலாகச சொலலபபட்டனவெலலாம பாகறகயலபாம 
எது. (௧௦௨) 

SOR. பிரிவுழி விலககலும பிரிவடன பெதலும 

பிரிவுழிச தேறறலுடீ பிரிவுழி யமுஙக லும 

பிறவு மாரி.ப விறைவளைப பாஙகககு 

இ-ம பாககெருரியனவெலலா௩ தொகுததணா-ற.று, பிரிவுழி வி 
லகசன முதலாகச சொலலபபடடனவெலலாம பாஙககெகுரியன. எ.று 
பிறவுமெனறதனால வாயிலவேண்டன முதலானவுயு கொளக (௧0௯) 

௧௦௪ (முூனவரை ra தேயஙகயெ முறைபும 

பின வரும பெறறியும பிறவு மெலலாக 

தெறறெனக ௯ தல செவிலித தாயககு 

மறற வறிவாககு முரிய வாகும, 

இ-ம. செவிலிககுமறிவாககுமுரியனவெலலாஈ தொகுததுணா- ந.று, 
மூனவரைநீதி முதலாகச சொலலபபடடனவும பிறவுமெலலா- தெளியச 
சொலலுதல செவிலிததாயககும பொருகதிய வறிவாசககுமுரிய a-p, 
பிறவுமெனறவதனால வாயிலவேணடன முதலரயினவுங கொளக, (௧௦௪) 

௧௦௫ கூடி.ப பிறதோரை வபேபடுத துரைததலு 

மனைவியைப பழிததலும வாடா வடலுட 

டலைவற கழறலு மனைவிக கமை௩த 

வொழுககமுங காமக கிழதஇ.பாக குரிப் 

இ-ம காமகழெததியாக குரியனவெலலாச சொகுததுணா- நறு 
குடிபபிறட௩தோரை உடுபபடுததுரைதழன முதலாகச சொலலபபட்டன 
வெலலாங காமககழைததியாககுரியவாம எ-று (௧0௫) 

௧0௬. இழவோன மனனையுங கழதஇ தனனையு 

மிகழத்லு5 தமமைப புகழத ஓ, கிகழபெருள 

காததலும பாததையா கடனென மொழிப. 

இஃம், பரததையாககுரியனவெலலாக தொகுததுனா - றறு தலை 
மகனையுக தலைமகளையு மிகழதன முதலாகச சொஷலபபடடனவெலலா ௦ 
ப. ரதையாககு முழைமையாம, எ-று, (௪௦௯)



அகத் இணையியல. ரக 

௧௦௪ பர த்தையா காதற பரததையைப புகழத லு 

தமமை யிகழ்தலுக தமமுளுங கூறுப. 

இ-ம். பரததையாககுரியதோ£ வே.றுபாடுணா - ந.ற, காதறபூத் 
தையைப புகழதலுஈ தஙகளையிகழதலுஈ தம௫ளேயுககறுவா பர$ரையா” 
எ-று. (௧௦௭) 

௧0௮ இளையா தஇிழவோற இரவும பக லுங் 

களைத லில்லாக கவசம போலவா ் ் 
இ-ம இளையாரதுரிமையுணா-றறு இளையராவார் தலைமகறகு நீல 

சாடி சவசம்போலுர் தினமையையுழைய ரி வுமபகலும எஃறு, (௧0௮) 

௧௯ இருவகைப பாஙகரு மொருபெருக குரிசிற 

இனனுயாக துணையா விருபெருங கூரவருக 

தனனை யளிதத தகைமை யோரே 

இ-ம. இதனுட பாஙகாதுரிமையுணா-ற;, பாபபனப பாஙகனு 

ஞ் சூததிரபபாகசனு மெனனுமிருவருக தலைமகறகுரிய வயிரததணையாக 
அவன தாயு தரதையும அவனையடைககலமாகக கொசெகபபடட தன 
மையா. எ.று, (௧௦௯) 

௧௧௦. தோழி செவிலி மகளாய௪ சூழலொடு 

சாததுணை யாகிய சாததணி விததற 

குரிய காகன மருவிய துணையே. 

இ.ம். தோழியதுமிமையுணா-றறு. தோழியெனபவள் செவிலிக்கு 
மகளாய ஈனமையுஈ இதமையுமாராயதலுடனே தலைமகடகுாததுணையாய 
அவளது ௨௬தத௩ சோததறகுரிய ௮னபுபொருநதிய துணையாம, ௭-3, () 

௧௧௪ செவிலி cpap தோழி யாகி 

॥வல நீக யறிவுமா சாரமுய 

_ கொளுததித தலைவியை வளாகத தாயே. 

"இ. செவிலியதுரிமையுணா . றற, செவிலியெனபாள் தீலைமக் 
சூடைய ஈற்றாய தோழியாயக தலைமகடகுவருஈ துககங சளைஈது ஈலலறிவு 
மாசாரமுக கொளுததித தலைமகளை வளாதத தாயாம., ஏ-று, (௧௧௧) 

௧௧௨. _௮/நிவா கழவோன கிழததியென, நிருவாகசூ, 

முறுதி மொழிஈத வுயாபெருங குரவா, 

இஃம அறிவ 7துரிமை yout po. அறிவரெனபார தலைமகற்குந 
முலைமகடகு முறுதியைபபயககு முூபதேசங்கமாசசொலறு மேமபடட குரு 
ESET. Grow. (௧௧௨)



௩௦. அ௮சபபெர்ருளவிளக்கவுர் 

க்கட. ஒருவன றனககே யுரிமை பூண்டு 

வருகுலப ப.ரததையா மகளி ராதிக 

காமககு வரைகதவா காமக கிழததியர், 

இ-ம் காமகழெததியரதுரிமையுணா-றறு காமகசழததஇியசென்பசா 
சேரிபபரததையாபோலப பலாகரு முரியானறி ஒருவறகே யுரிமைபூணடு 
வருவ குலபபர்ததையா மகளிராயக் காமககரரணமாகத தலைமகனால வ 
ரைநதுகொளளப்படடரா, ௪-ு, (௧௧௧) 

௧௧௪. யாரையு ஈயவா வியலபிற ஏறாத 

சேரிப பரததையா ம்களி ராக 

காதலிற புணாகதோ காதத பரததையா, 

இஃ-ம், சாதற்பரததையரதுரிமையுணா-றறு காதற்பாததையரெ் 
ன்போ யாவமையும விருமபாத வியலபிறான (மிகக சேரிபபர தன்தயரு 
டைய மகளிராயத தம்மனபிற றலைமகனோடுக கூடுவா£, எ-று, (௧௧௪) 

ககடு அ வருளும வரைதற குரியா ௬ள0் 

இ-ம், காதறபரததையாககுரியதேர சிறபபுவிதியுணா-றறு கா 
தீறபர ததையருளளுமுளா தலைமசனால வரைநது கோடறகுரியா, ot y () 

௧௧௬ மககளொடு மகழ%து மனையநங் காத்து 

மிகக காமதது வேடகை தாகதுழித 
தலைவனு தலைவியு5 தமபதி நீஙகித 

தொலைவில சுறறமொடு துறவறங் காபப, 

இஃம், தலைவனுஈ தலைவியும தூறவறங்காப்பதுணா-றறு, மக்சகளொமி 
கூடி மகழாது இலலறததினைக் காதத; தமசகுப் பெருிய சாமவேடசை 
Queers ோநதகாலததுத தலைமகனுஈ தலைமசகளுந suarrise வனத்தி 
னகட்சென மெலலையிலலாச சுறறததாசோெ துறவறங காப்பா, எஃறு.() 

அகத்திணையியன் முற்றிற்று,



இரண்டாவது 

களவியல், 
கச் 

eer eens 

௧௧௭. உளமலி காதற களவெனப படுவ 

தொருகானகு வேதத தருகானகு மன்றலுள் 
யாடூமா கூடடச தியலபின தெனப 

By இவவோதசெனனபெயாததோவெனிற களவுணாததவிற் 
களவியலெனனுமபெயாதது இவவோததிஸு ளிததலைசசூததிர மெனனுத 
விறரோவெனிறத களவு கறபெனனுங கைகோளிரணடனுஎளுங களவெ 
ன்னு சைகோளதிலகசணமுணாஃ-றறு உளளமவிதறகுக காரணமா௫ய 
அ௮னபினையுடைய களவெனறு சொலலபபடு௨த சானகாகிய வேதததினு 
ட் சொலலபபட்ட எடடாகிய மணததினுள காநதருவ மணதுதோடு ஓதத 
வியலபினையுடையதெனறு சொலலுவா புலலா எ-று. எனனை” (இன 
பழமுமபொருளுமறனு மெனமூங - கனபொடுபுணாஈதவைதஇிணைமருஙூழ- 
காமககூறு காணுஙகாலை - பரையோதேததுமனறலெட்டலுட-டுறையறி 
நலலியாழுததணைமையோரியல பே!” எஃலின, 

வேதரான்௧ரவன இருககுமூதலாயின மனறலெடடாவன பிரமம், 
பிரசாபதஇயம, ஆரிடம, தெயவம, காகதருவம, ஆசுரம, இசரககதம, பை 
சாசமெககூவிவை, எனனை? ((அறகிலையொபபே பொருளகோடெயவம- 
யாழோாகூட்டட மருமபொருள வினையே - யிராசகதம பேயகிலை யெனறிக 
கூறிய-மறையோமனறலெட்டி வையவ தறுட-டுறையறிசலலியாழ.த.த 
மையோரியலபிதன-பொருணமையெனமனாபுலமையோசே”' எ-ஃ-லின. 
பிரமமாவது பிரமசாரியாய்த தசகானுமாயிருபபாலனுககுக கனனிலயயல 
asses ருனனாக கொடுததல பிரசாபததயமாவது குரவாவேணா 
டக குசவாமருதேயுடனபட்டுத தலைமககையலஙகரிததச முனனாக கொ 
டுததல ஆரிடமாவது ஓனருலுமிரணடானு மாவுமாவேறுமவாங௫ககெர 
ண்டு கனணனியையலஙகரிததுத தீமூுனனாககொடுகதல தெயவமாவத வே 
ள வியாசாரியனுககுக கன்னியை யலககரிததத தீமுனனாக கொடுததல, 
காருதருவமாவது சொபெபோருங சேட்போருமினறித தலைமசளுக தலைம 
கனுக தீனியிடததெதாபபட்டுத தாமே கூடுதல காரஈதருவராவார யாழ 
கொணடு பாடி ததிரிவார சிலாதேவா ஆசு ரமாவது தலைமகடகுப பென 
பூட்டி௪ சுறறததாககும பொனவேணடுவன கொடுததுக கொளவத, 
இராகசதமாவது தலைமகடனனினுஈ தமரினும் பெறாது வவிதிறகொள்வ து 
பைசாசமாவழு துயினஜரோணமாட்டுக சளிததோணமாடடுஞ சென்றுசோ 
ag இவறறுள ஆசுரமுதலாகிய மூனறுய கைககிளைககுரியவாம தெய் 
உழுதலான கானகும பெருசதிணைககுரியவாம, எனனை? முனானையமூன 

aw கசைகஇழக குறிபபே - பினனைய நானகுச பெருஈதிணை பெறுமே ?? 
e6] -8 wr, (s3 

௫



th a அ௮கபயபாருளவிளககவுரை 

௧௪௮ காட யையக துணிவுகுறிப பநிவென 

மாட்சி கானகு வகைததே கைகளை. 

இ-ம மேற்சொல்லப்பட்ட வேழுதஇணையினுளஎளும மூதலாகய சை 
களைததிணையின பாகுபாடுணா-றறு கைகளெயாவது காட் முதலா 
௪௧ குறிபபறித லிராகச சொலலபபடட நானகுவகையினை யுடைததாம. 
மறி (௩) 

௧௧௯ புணாபபதும பிரிபப,த மாபெ பாலகளுட் ப் 

புணாககும பாலுட பொருவிறக தொதக 

கறைவேற காளையுக தனனிபுங காணப 

விறையோ லுயரினுங குறைவின ஹெனமனூ. 

இ-ம, நிறுததமுறையானே சாடரியிலகசண மூணாஃநறு மூறபிறப் 
ரினுங சாமநுகாகதா ரிருவரையு மறுபிறபபினுப கூடடுவ தம பிரிபபது 
மா௫ய ஈலவினையுஈ இவினைய மெனலு மிசணடினு ஈலவினையீடடததகாலே 
தனியிடத செதாபபசொ குலசதானுஞ செலவததானு மறிவானும பிற 
வாறருனுஈ தமமோடொததாரு மிசசாருமினறிச தமரிரருமேயொதச தலை 
மகனுஈ தலைமகளும், அவருட டலைமசனவறரூனுயாஈதானாயினுக குநறமி 
னறென்று சொலலுவா புலவா எஈறு எனவே தலைமகளுயாதல குறறமெ 
னபதாம எனனை? ((ஒனறேவேறேயெனறிருபாலவயி.ஷனொனதியுயாஈத 
பாலதானையி-னொசதடிழவனுங இழதஇயுஙககாணப-மிககோனாயினுங கடிவ 
சையினறே'' எஃலின. ॥ணடுக சாளையெனபது பருவஙகுறிதது வரததோசா 
குபெயசெனச கொள்க, அதறகுச செொ-ள !(புயலேசுமாது பி௨றயேய 
ணிநதுபொருவிலுடன - கயலேமண*து சமலமலாகதொருகறப்கததி-னய 
லேபசமபொறகொடிரினறதாலவெளளையனனஞ்செஈசெல - வயலேதடம 
பொயகைகுழதஞ்சைவாணன மலயததிலே'' எனவரும, (௯) 

௧௨0 மடமா னோககி வடிவு கணட 

விடமுஞ சிமாதுமி யெயதுவ தையம 
a 

இ-ம ஐயநிசழுமிடமுணாஃ-றறு தலைமகள கடிவும அவளை தான் 
சணட இடமுஞ சிறபபுடைசதாசய காலததுத தலைமகனபால,.ஐயநிசமும, 
எ-று, எனவே அவை திறபபுடையவலலாதசாலதது ஐய நிசழாதெனப 
தாம எனனை" '(ஏிறநதுழியையஞூறழாததெனப-விறஈதழிபிழிபேசுட்ட 
லான '”? எ-லவின. அ௮தறகுச செ-ள வருமாறு: “பாசணஙகோதிருபபா 
றசடலீனறபஙசேருகததி- லோசணஙகோவெறபுறையணங்கோ வுயாபா 
வலாக்கு - வாரணஙசோடி தரு௩தஞுசைகாணன ஜழெனமாறைவையை- நீச 
ணங்கோெஞ்சமேதனியேயிஙகுநின றவசே '” ௭-ம, 'அணங்குகொலாய் 
மயில்சொலலோ சகனஙகுழை - மாதாகொனமாலு மெனனெஞசு.”” எ-ம, 
(தாமரை மேல்கவைகியதையலசொருழதளிரக.ஃகாமருபூங்கணையானசாதலி 
கொறேமொழி - மையமருணகடபேசை மாமயிலஞசாயலக।. ணேயமொழி 
“மாசமெனனெஞசு,' ௭௩ம வரும, (7)



களவியல், ௩௨௫ 

௧௨௧, எழு வலலியு தொழிலபுனை கலனும் 

வாடிய மலருக கூடிய வணடு 
நடை பயி லடியும புடைபெயா கணணு 
மசசமும பிறவு மவனபா£னிசழுய 

க௪சமி லையங கடி.வன வாகும, 

இ-ம. திணிவுகிசழதறசேதுவாவன விவையெனறுணா-நறு எழு 
இய வ௩.விஸாசலாக வசசமீராகச சொலலபபட்ட வேழு மவைபோலவன 
Spas தலைமீசகனமாட்டு நிகழாரினற வெணணிலலாவையஙகளைப போக 
குவனவாம ஸூறு பிறவுமெனறவதனா னிசழதனமுதலாயினவுங கொ 
எச எனனை? ''வணடேயிழையேகிலலிபூவே-கணணேயலமா லிமைபபே 
பசசமென- றனனவைபிறவுமாஙகணிகழெ.ற-வையககளையுங சளெவியா 
கும்” எஃவின, இசறகுச செ-ள **மையாகுவளைவயறறஞசைவாணனை 
வாழததலாபோ.-னையாதொழிமதனனெஞ்சமேயினி ஈமமிலுஈத - னெய் 
யாகருஙகுழறசெமமலாவாடின நீலவணகண - சையாலழைபபவா போவி 
மையாகிறகுங காரிகைககே?” எஃ-ம, (*இிருநதலவோவரும்புுதேஙகோதை 
வாடு-மிருநிலஞசேவடியுசோயு-மரிபா ஈத . போதிதமுணஈணனணுமிமைக் 
கு-மாகுமரறிவளசவிடததணங்கே”' எம வரும் (௫) 

௧௨௩௨ அரிவை காட்ட மகததுகிகழ வேடகை 

தெரிய வுணாததுங குசிரிற கெனப 

இ-ம். குறிபபறிதறகேதுவுணா-ற.று, தலைமசளுளளததுநிசகழாநினற 
Catan sous தலைமகறகு விளஙச அ௮றிவிககுமவளகண எ-று, எனனை! 
“pnt BAY oar) மறிவுடமபடுததறகுக - கூடடியுரைககுக குறிபபுசையா 
குஃஃ எஃவின இதறகுச செ-ள *((மணணிறரிறநதபுகழசதஞ்சைவாணா 
னமலயவெறபிற-பெணணிறசிறநதவிபபேதைதனபாரவைபெருவினையே- 
னெணணிறறெகதவருகதுயாகோயதனகனெமருநதாய்க- கணணிறசிறகத 
வுதுபபிலையா வதுகசாடடியதே ?”? eo, *(இருசோகவெளுணசனுளள 
“தொருகோசகு-சோய்சோககொனறசசோயமருகது '' எஃம வரும (௬) 

௧௨௩ (இ.பறகைப புணாசசி வனபுறை தெளிவே 

பிரிவுழி மகிழச? பிரிவுழிக கலக 

லிடஈதலைப பாடு பாஙகற கூடடம 

பாஙகிமதி யுடமபாடு பாஙகியிம கூடடம 

பாஙகமை பகறகுறி பகறகுறி பிடைபீ 
ட.ரவுக குறியே யிரவுககுறி யிடையீடு 

வரைவு வேட்கை வரைவு கடாத் 

லொருவழித தணததல வரைவிடை. வைத்துப் 

) பொருளவயிற பிரித ஜெனறொரு பதினேழுங 

களவிற கூரிய செவி, கொகைபே



௩௭௬ அக்பபொருளவிளககவுரை, 

இ-ம, கசாவிறகுரிய ளெவிததொசையுணா-மறு, இயறகைப்புனா 
ரசசிமு. தலாக வரை விடைவைததுப பொருளவயிழ்பிரிதலீருகச சொலலப 
படட பதினேழு களவெனனுக சைகோளிறகுரிய களவியினரொசை 
யாம,' எ-று, (௪) 

௧௨௪ தெயவம புணாபப௪ இதை வேரு 

யெயதுங கஇிழததியை யிறையோ னெனப. 

இ-ம இயறகைபபுணாசசிய திலசசணமுணா-ற்று Ogawa 
டச் சனனறிவுஇரிஈத தீலைமசளைத தலைபகன கூ, எஃற, (௮) 

க௨ட கலா.துழி மசழதலு ஈலமபா ராடடலு 

மேற்புற வணிதலு மெனனுமிம கூனதும 

போதறிய தெயவப புணாச௫ியின விரியே, 

@-0 இயறகைபபுணாசரியின பாகுபாடாகிய விரணடனுண முன் 
னேயதரயெ தெயவபபுணாச௫ூயின விரியுணா-௩ற்று. கலஈதழி மசழதலும 
சலமபா.சாட்டலும ஏறபுறவணிதலும எனனு மூனறுகிளவியு மச ததீணையி 
யலுட பெறபபட்ட தெயவபபுணாசரியின விரியாம, எ-று, (௯) 

௧௨௬, வேடகை யுணாததள மறுச்த லுடமபடல 

கூடடமென திறைவியிற கூடடகால வகைததே 

இ-ம. தலைமசளாந புனாரும புணாசசியின வகையுணாஃ-றறு வேட் 
சையுணாததன முதலாகக கூடடமீறாகச சொலலபபட்ட நாப்குவகையி 
னையுடைதது தலைமகளாற புணரும புணாச9, எ-று, (௧௦) 

௧௦.௭ (இரஈ.து பினனிறறத கெணணஜு மிராது 
பினனிலை நிறறலு முனனிலை யாககலு 

மெயதொடடுப பயிறலும பொயபா ராடடலு 

மிடமபெறறுத தழாலும வழிபாடு op sys gy 

மிடையூறு களததலு நீடுகனைக தரஙகலு 
ந் 

மறுததெதா கோடலும வதிதுகை தோறறலு 

முறுவற குறிபபுணாதலு முயஙகுத லுறுதலும 
புணாசூயின மகிழதலும புகழத லும பிறவு 

மூணாததிய தலைவியிற புணாச்சியின விரியே 
6 

இஃம. தலைமகளாற புணரும புணாசசியின விரியுணா-றறு, இசஈ௪பி 
னனிறறறசெணணனமுதலாகப புகழதலீறாகச சொலலபபட்ட பதினைகஈ 
தும் பிறவும மேறசொலலபபட்ட..தலைமசளாற புணரும் பு.!ர சசியின விரி 
யாம, எ-று, |
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அவற்றுள் இரஈதிபின்னிறதறகுச செ-ள் வருமாறு? 'தேங்யெகா 
தாரவாதர ஞசெபபித்தச் செபபிணைபோல-வீஙயெமாமுலை மேவுதமயாம் 
விசயககொடி$மல-வாஙகயெசாபமுயாததவனபோவெனறவா ணன வைய 
ர- தாஙயமாலனையான றஞ்சைகுழவசை ததாழ்குழறகே !' எ-ம, 8மருக 
இறறீசாதுமணணினாகா-தருதவமுயறசியகறலுமரிதே-சானசெய் சோடச 
குததானமருந்தா கிய- தேனிமிாஈறவினறேறல்போல-ரீதரவஈதஙிையழிது 

யச கின-னொடுகொடிமருககுனருளினலலது-பிறிதிறறீராவெனபதுபினனி 
ன-றறியககூ.றுகமெமுமோகெளுசமே-சாடுவிககொணபுசழகடுதலவேண 
ழ.5-தனனொமெழைததடசகையறுததமுைநிறு5த - பொற்கைஈறுஈதா 
புனைதோபபாணம௰ன-கொறகையமபெருக்துறைக குனிதிலை தொகுதத- 
விளங்குமுததுஜைககுமவெணபற-பனமாணச॥யறபரதவாமகட்கே.” எ.ம் 
பரும, 

இசகதுபினனிலைநித்றறகுச செ-ள் 4செறிவேழவெஞசலைவேடஞ 
சைவாணீனறிருஈதலாமே- லெறிவேலைவெனற கணணெனனுயா க கேவியி 
ருணடறலபோஃனெறிவேயலகஙகன முடிததலைசாய்ததிஙகளிறபதுதா-னறி 
வேயறிஈதவுனககலா மாளிகையாரணஙகே,' எ-ம, முனனிலையாகசறகு 
சசெ-ள (வழுதியாராமமவளாகசனறவாணனழறெனமாறைவணடு - கொ 
முதியலராசெயகுழனமடவீரநுககுறறேஃ௨லசெயது-தெ: முதியலாயத தொ 
குதியொடாடிச சனைகுடையா-தெழுதியயாவையைப போனினறவாறென் 
னி௰யமபுமினே '' எ-ம, மெயதொட்டுபபயிறறகுச செள :! நலலா£வி 
ழிபோலிருஈதுமளியெனுசாமமபெறறு-மலலா£குழலி லமாஈதிருஈதாலமரா 
டை வெலல- வவலானவோதயனவ।ணனறெனமாறைமதுகரஙகா- ணில 
லாதிடையுமககே பழிசாலநிலைநிறகுமே.'”' ௭ஃம, பொயபாராடடறகுச 
செ-ள *பருதொனறுகூரிலை வேற்படைவாணன பரிமளபபூஞ- செருக 
தொனறுசோலைததெனமாறையனனீாசெழுகதிஙகளுஙகண- மு௫ரதொன 
றுகோப௫ுதஙகணகசொணிமுயனமறுத££-மருநதொனறுகாடியனஜரோவடி 
மேருவலஙகொளவதே.”” ௭-ம, (!மாதாமுகமபோலொளிவிடவலலையே 
0-காதலைவாழிமதி'” எ-ம, இடமபெறறுததழாலுககுச செ.ள (படம 
படடவாளர௨லசுவிலேதளைபடடகெஞ்சே ஃ விடமபடடவாளபட்ட வேத 
னை£ர விணரடோயபொழிலுஈ-தடமபடடவாவியுஞ சுழதஞ்சைவாணனற 
விழகூரிசா-மிடமபட்டவாச முலைததடநதோயதறகடெமிதுவே'' எம, வழி 
பாடுமறுததறகுச செ-ள :(சேருததெவவெனறலாணனறெனமாமைசசெ 
ஈதேனருவி-பூரூதகாலததுமூறுதணசாச லொதககிடநதச-தாருத்சோசகமு 
மாறறுதலவேணடுமசோகமெய'இ - மாருததணணனளிகூாரமலாவாணமுகமா 
திவியே ?” எ-ம, இடையூறுளெததறகுச செ-ள *:சஎதையாமுளரிததிரு 
மாளிகையிறசிறாததெனமென .ஃ னிதையாரவிஈதததினிதிருபபீரிருகோட 
டொரு்க-மதயானைவாணன வருஈதஞ்சைசூழ எவயைநாட்டுறைவோர-பு 
தையா தனமெனவோமதாவேறகணபுதைதததுவே '? எ-ம, நீடுநினேஈத 
சஙகறகுசசெ-௪ :;தமிழதககயதஞ்சைசாஉ௨லனவாணன றடஞூலமபிற- 
குமிழதககியமதிககொமபச னனீரகுளிவெணணிலஷூ- டுமிழதணடாளபப 
வளச செஙகேழவளளததுளளிருககு - மமிழதநதநேவதனறரோ பெருகேட 
கையெனனாருமிககே ?? எ-ம, மறுததெதாகோடறகுச் செ-ள “Soo pur 
ரிலஙடிலைகேலனபாகாமசககடறசெதாக- நிழறையாம க.ரமபினிரிறபதனரு 
னிறைரீருலகை- மழையாமலவணகஎமாஜதியவா ணன ழஹெனமாறையினாமஈ 
ஸ்பொறையரா சவஞ செயதிலே ரெஞஸுசமே யென புசலகினததே.!” arin,



௩.௮ ௮கபயபொருளவிளககவுரை, 

 பணடுகாம்வேறலலவெனபசதொனறுணடால்வஜொெடு மாறுணடோகெஞ் 
சேசமக்கு.”” எஃம வரும ம் 

பயூறிதுசைசேரறறறகுச செ-ள் : ஏறிதேனல்ம்புஞ லெமபினெப் 
போதமிர ரதிவளபின-வெிதே.இரிகது மெலிகதனமயாமுளளமெலவியறகு 
ப-பிறிசேசொலெனனுமபெருஈதகைதேறப் பெரிதயாதது-வறிதேமுறுவ 
லசெயதாடஞசைவாணனவரையணஙகே. ௪-ம, முறுவறகுறிபபுணாச 
PGF செஃள ''வினமலைவேலனனானனுதலவாட்கணணிவேடகையெண 
ணு ளெனமலைவேலெனனு மெனனுயிாதாககுமெதீாரதவொனஞூா-மனம 
லைவேழசதறைகொண்ட்சேயதஞ்சைவாணனமஞ்சார- தெனமலைவேயநிக 
ர௬ுஃபெருகசோளிசிறுகசையே ?” எ-ம, (முசைமொசகுஞ்எளதுகாறறம 
போறபேழை-சகைமொககுளுளளதொனறுணடு '' எ-ம, முயஙகுசலுறுத 
ற்குசசெ-ள 'வானசகதிர வனமணணகமாழைமணரத்தொககு-ரானககு 
ழலியைரரனினறுபெறறது சாவலாககுத-தானககளிறுதருமபுயயவாணன 
றமிழததஞசைசூழ- கானககடிவரைவாயவிளரசாணமலாககாவகததே?? 
eb, புணாசசியினமகழெதறகுச் செ-ள் *'மலைராடுகொணடவழுதிகண 
போலபவனவாணனெணணெண- கலைசாநுதஞ்சையாகாவலனமாலவரை௫௪ 
கனனிபொனனுண - முலைசாமுயனறுமுயகனெமானமுயனருலினிைபஈஃ 
தலைசாகசனமணியுமபெறலாமிததசணியிலே'' ௭-ம, *கண்டுசேட்டுணடுயி 
ரஈதது.றறறியுமைமபுலனு மொணடொடி.கணணேயுள '' எ-ம, புசழதறகுச் 
செ-ள :'தஇரணமாமரசசசசெயகுனறுகாளெனறுஞ செலவனநீர-முரண 

மாதவஙகணமுயனறுசெயதாலுமுளரிமஙகை. சரணமாறழைவாணனறமிழ 
ததஞ்சைகாடடெனறனியுயாககோ - ரரண்மானனையகணணாளகொஙகை 
போறலரிதுமகசே !” ௭-ம வரும, 

இசஈதுபினனிறறறசெணணன்முதலாச நீடுகினைஈஇிரஙகலீராசச சொ 
ல்லபபட்ட ஓனபதுளளும வழிபாடுமறுததலொன்றுமொழித்(தலலாதவெ 
டடும வேடகையுணாத்தற குரியவாம வழிபாடுமறுததலொனறுஈ தலைம 
கன் மறுகதறகுரியதாம. மறுததெதாகோடலும வறிதுககைதோறறலு 
மெனனுமிரண0௫ தலைமகளுடமபாடடி.றகுரியவாம் முறுவற்குறிபபுணா 
தீலும முயஙகுதலுறுதலு மென்னு மிரணடுஈ தலைமச லுடமபாட்டி றகுரிய 
வாம. புணாசசியின மூழைதலும புகழதலு மெனனுமிரண தலைமகன் 
கூடடத திற குரியவாம் பிறவுமென்றதனால ஏறபுறவணிசலுய கொள்ள 
ப்பமெ. இலகசயெ.ம மேலே காடடப்பட்டத, 6 (4௧) 

௧௨௮ Due தாததல பிரிவறி வுறுச்தலென் 

றெயதிய வனபுறை யிருவகைத தாகும, 

இ-ம வனபுறையின்வகையுணா-றறு, மேற்சொலலப்படட ௫னபுறை 
ஐ.பா$ா£த்ததும பிரிவறிவுறுத,தஓுமென விரணடு கறநினையுடைததாம, எ-று, 
இக்கிளவி தீராததேறறமென்பசனாற கொள்ளபபடம (௧௨) 

௧௨௬. அணிர்துழி காணிய துணார்து செளிவித்த ஓம 
பெருகயப புரைததலுஈ தெயவததிறம Gps gin 
பிரியே னென்றலும பிரிஈ. தவரு கெனதலும
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மிடமணித டஇதன்றலு மெனறிவை யாறு 

மடனறத் தெரிஈத வனபுறை விரி2ய, 

இ-ம,. வனபுறைவிரியின பாகுபாடுணா-2.ஆ. அணி தழிகாணியதணுர் 
ந்து செளிவிததனமுதலாக இடமணிததெனறலிராகச சொலலபபடடவா நுற 
தலைமகன றலைமக ளறிவினமைந்நுக வாராயாது சொனன வனபுறைவிரியாம, 
எ.து, 

உனபுஅததலான உனபுறையெனரூயிறறு, ௮வறறுள அணிக துழிகாணி 
யதுணாரஈது நெளிவிததறகுச செ-ள *நாவியுஙகாரலொவியுகதோயகுழனாணி 
யஞ்சேல « வாவீயுஞ சோலையுஞ சூழதஞ்சை வாணனறென மாகறவயற - 
காவியுஞசே ஓஙகமலமுஙகாட்டுகினச ௭மலரு - மாவியுமபோலினியாரணியாக 
வணிஈதணஞமே.'” een, பெருரயபபுணாததறகுச௪ செ-ள :'மனனாவுலகத த 
மனனி௰யசா,ததஞசை வாணனலெறபி ஃ. லெனனாவியனன விக ளிடைமேலீணை 

சகொணடெழு?5த - பொனனாணணிகொஙகைபோலவணடீிருஙகள பொயகையு 
ணடோஃஈனனாளருமபொருதாளிரணடீனுகளினஙகளே'” stein, *'கொஙகுதே 
ஈவாழகசையஞசிறைத துமபி - காமஞுசெபபாது கணடதுமொழிமோ - பயிலிய 
அகெழீஇயஈ௩டபினமயிலியற - செறியெயிறறரிவைகூஈதலி . னறியவுமூுளவோ 
நீயறியுமபூே.”? எம, தெயவததிமமபேசறகுச செள :'மனனி௰பாரபு 
கழவாணனறெனமாறையின மாகதளிபோன - மினனியமாமைவிளாபபசென 
னேவிதிகூடடகமமிந , பினனியகாதற பிரிபபகாயாரினிப போருவி - யினனி 
யமாக வீளமயிலாடு மிருசபொழிறகே?? ௭-ம, பிரியேனெனறறகு௪ செ.ஃள 
! வணகொடியேயமதினமாறை௨சோதயனவாணனொனஞ-ெணகோடியேனெ 
யதவிவவணணர௫ரீயிரஙகேலிரஙகே 2 னுணகொடியேரிடை௮ணடிமிபூஙகுழனூ 

புகதாடஷூ பெண கோடியே பிரியேனறரியேனிற பிரியினுமே?? எ-ம, பிரிநது 
வருசெனறற்குச செ-ள “செனறேபகைகெனற தணபடைவாணன செழுக 
சீஞ்சைசூழ - நனறேசருவையைமகாடனையாயஈமதாருயாபோ-லொனறேயென 
துரையூஙகுயாசோலை.பினாடொளியா - கினறேவரு௨விஙகேவிளையாகெநீசிறி 
தே!” ௭-ம, இடமணிததெனறறகு௪ செ-ள : மணிபொன சொரியுஙகை 
வாணனழறெனமாறைமருவினாபோற . நணிபொனசொரியுக்தடமுலையாயுயாசஈ 
தீமுதி - யணிபொனசொரியுமருவியெஞ்சாரலகததலாதேங - கணிடொனசொ 
ரியகினசாரனமெனசாகதளஙகையசததே,” எ-ம வரும இவறறுண முனனை 
யமூனறுமையஈ தாதததகுரிய, பினனைய மூனறும மிரிவறிவுறுதச,ற குரியவெ 

௩ னக கொள (௧௩) 

8௩0. தலைவன் மாற்ற தலைவி தேற்றம் 

தெளிவா மெனப தெளிக தனோசே. 

இ-ம வைததமுறையானே தெளிவுணாத தற்று - தலைமகஸ் சொல் 

லத தலைமசள தெளிதலைத சதெளிசலெனறு சொலறுவா புலவா, எ-று தலை 

மகனசொலலைத தலைமகளதெளிதறகு௪ சொள “ag gisu per தேதிரின 
மேனையிரகேதனியே . வைததஙககனறுமறஈ துறையாவறியோகவர - முத்து 

ஈ தூருமிரஙகுரிதரஙசமுகஈதெ.றித உ தீத் துஙகரைவையைகு ழதீரசைவாண 

சாறமிழவெறபரே'' என் உரும, (௧௯9



Bek / ௮5பபொருளவிளககவுரை, 

௧௩௧. செல்லுங கழ.ததி செலவுகண டுள்ததொடு 
சொலலலும பாகனொடு சொலலலு மிரணடும 
பிரிவுழி மகிழசசியின விரிபனக கொளலே, 

இ-ம... பிரிவுழிமட்ழ்சசியின விரியுணாஃந்.று அவவாறவவிடதது நீக௫த் 
தலைமகடனனைச காளூமற ரமூகனவளைக காணபதோரணிமைக்கணினற தலைம 
ன புணாசசிககளத துநினறு போகாகினற தலைமகளது செலவுகணடு தனனெஞு 
சொடு கூறலும் பாகனொு கூ.றலுமாயெ விரண0ும பிரிவினகண மடூழசசியின 
விரியாம ere ge ஈர ௫கெளெவி பனமையினமையின வகையினரபிற லு, செல 
ஓுஙழெததி செலவுசணடெதசொடு சொலலறகுச செ-ள , (”அகிலேகதகூஈ 
தலொருகையினோதி யசைஈதொருகை - துலேஈதியேது5க துணைசசிலமபா 
£பபத துளிகல5த-முலோ தழமபொழில்குழதஞ்சைகாணன முநரீ£த துறை௨ச 
ய - கசிலேகதுபூஙகொடிபோறசெலலுமானெஞ்சகமமுயிரே?' ௭-ம, பாகனொடு 
சொலலறகுச செ-ள் 'தெனபாறறிலகமனனானறஞசைவாணன றெனமாறை 
மூ - வனபாறறிரணமுததஉணடலினமேலவருமேதமஞ்சி -: முனபாசதெ 
னனெஞ்சம௫ருமஉழிபாத துமுறைமுறையே - பினபாசசொதுஙகுதல காண 
வலவாலொருபெணணணஙசே *? எ-ம வரும, இவவிரணடி.றகுமிலககண விதி 
யிகையாகச கொளக் (௧௫) 

௧௩௨ மருள நுரைத்த றெருளுற் நுரை ததலென 

திருவகைத தாகும பிரிவுழிக கலஙகல். 

இ-ம். பிரிவுழிககலஙசவினவகையுணா-றறு, மருளுறறுசைதத லர் தெரு 
ஞூறறுரைசசலுமென வீரணடுவகையினையுடைததாம பிரிவுழிககலஙகல எ.று, 
இகளெவி பிரிகதவழிக கலஙஃலெனபதனாறஇ கொளளபபடடது. _ (௧௯) 

௧௩௩. அய வெள்ளம் வழிபடக கணடிது 

மாயமோ வெனறலும வாயிலபெற துயதலும 

பணபு பாராடடலும பயகதோப பழிசச லுங 

கண்படை பெருது கஙகுனோே த.லுமெலு 

மைகதும பிரிவுழிக கலஙகலவிரி யாகும, 

இம, பிரிவுழிசககலஙகலின விரியுணா-ற.று. தலைமகளையாயவெளளமவ 
ழிபபடக கணமி,துமாயமோவெனறன முதலாகக கணபடைபெழமுது கஙகுனோ 
தீலிராகச சொலலபபட்ட ஐம் பிரிவுழிக சலஙகலின விரியாம எ.று 

தலைமகளையாயெளளம வழிபபடககண டி.துமாயமோெனறறகுச செ-ள 
யஙகொலோலெனத தெவவென்றவாணன றெனமாறைவையைத - தோ 
யஙகெடிலோவெனு சேயகமபாலவைததுச௪ சோலைமைஞஞை- யாயஙகொலோ 
வெனுமாயத துளாளிவவரிஉையெனன - மாயகொலோகெளுசமேமணமபோவி 
ககு௨ஈ துறறதே '? எஃம வாயிலபெறறுயதறகு௪ செ-ள பெருமானமருஈதொ 
ன ௮பெதநனமயாகெஞ்சமபே துதலபா£ - மருமான௨ரோதயனமாறனறென்மா 
ஹைமணங்சமழபூ6- இருமானமுகம ஈசசேயரிபாயசயலசெனறுசென்றவ - வொ 
ருமானகைமுகமாமலசரோடையுலாவருமே” எ-ம், பணபுபாராடடற்குச செஃ,



கள் வியல், LS 

'மயலாகளிழறறழணணல்வாணனறெனமாறையினவாயததவாகண- கயலாமெனி' 
ற$யலகளளஙகொளளா*ருஈதாழளகம- புயலாமெனிறபுயலபோ துகொளளாவி 
பபுனையிழையா-ரியலாமனைததையுமவேறெனனபேரிட்டியமபுவதே*” எ-ம, பய 
ஈசோபபழிசசறகுச௪ செ-ள :அணியஞசடாவிரிசஙகுபவகேருகமாடகு-மணி 
யுசரமனனிவாழியசோதஞ்சைவாணனவெதபித- றணியுதொழ்லொழித இன 

பமு5 துனபமு5தனபதமே - பணியுமபபணியெனசகுபபயஈதாரைபபயகதவரே '? 
௪-ம, கணபடைபெரு துசஙகுனோசறகுச செ-ள *:வாமககலையலகுலவாறுத 
லாதஞ்சைவாணனகெ றபி-னாமககலவிகலஙக௨வாபோதுஈமகசளிதத- காமககன 
லவாகையகலகாலைககடுமபனிகூா- யாமககடலகத தரசணியாதீனியெனசெயது 
Gu”? 1-10 5,» இஉதறுள pola crerwe Put ase டி. தமாயமோவென 
றலாயெவொன்று மருஞூறறுரைததறகுரிததாம, ஏனையகானகு௩ தெருளுநறு 
mre sre hu, (௧௭) 

க௩௪ தெயவக தெளிதல கூடல விடுததலென 

றிவவேோா மூவகைத இட ௩ தகலைபபாடே 

இ.ஃம இடரதைலைபபாடடின வகையுணா-றறு செயவாதெளிதலுங கூட் 
இம வி௫சதஓுமென இடநஈசலை பாடு மூனறுவகையனை யுடைதது, எ.று, 
QT -g ௮சை, இகூிளவி பெறறவழி மகழசசயெனபசனாற கொளளபபட. 
டது. (௧௮) 

க௩ட தத தெயவா தருமெனச ரேறலு 

முகதுறக காணடலு முயஙகலும புசழதலு 

முடனபுண ராயத துயததது மெளவைஈ 

இடாதலைப பாடடி. னிலககண விரியே 

இ-ம இடசஈசலைபபாடடினிலககணவிரி யுணா-றறு தா ஈதெயவாகருமெ 
னச சேறனமுதலாக ஆயத துயததலீறாகச சொலலபபடட வைநஈது மிடஈதலைப 
பாடடின விரியாம. ole 

௨... தநததெயவரதருமெனா சேநறகுசசெ.ள. *மனறுமபொதியினுமாமயில 
சோதஞ்சைவாணனவையைத - துனறுமபுயலிளஞசோலையினவாயச சறவககு 
ழையைச-செனறுகதுசேலவிழி.மினனைமுனனாடடகதெயவகமக- இனறுநதரு 
செஞ்சமேயெழுலாழியிஙகெனனுடனே' ௭-ம, முகதுறககாணடறகுசசெ-ள 
“மருவாயகாபபண மயிலுருவாய நெனனலவாணனறஞசைத- தருவாயததழை 
கொயதுதணபுனங்காத துததடஙருடைகது - திருவாயமலாக துரிலமபெதாகூயி 
னஜரொகிதெயவதபபெண - ஹுருவாயொருதனியேகின நதாலெனரூயிககுயி 
Gr” எ-ம, முயஙசறகுசசெ-ள :'மானாகானறஞ்சைவாணனவரோதயனமா 
ஹையனனா. டானாவிரினறலாதாமரையே.பததடமலாவா- யானாதொழுகுசெகதே 
னலவிமேவுமசவனனம- யானாடைபப துலேயினனபானமையிருவாதகுமே.” 
௭-ம; புசழதறகுசசெ-ள *'அருமபாமளவிறறனத தெரீடொவவாயண்ாடளவிழ - 
கருமபாமொழி வதனததொடொவவாய களியானைசெமபொன ஃ றருமபாரிவா 

ணனறமிழததஞசையான றரியாரினமுனசெ.ப- பெரு2பாவமலல தாநினறபேற 
லலிபெறறிலைவே'' ௭-ம, ஆயததுயததறகுசசெ-ள !'மேவிககலைகடலெனபு 
© ot! மிறுணடு.2ணடுவாதென-னாவிககமலததமரனனமேரினனயிலவிழிபோலு*



௨ ௮கபபொருள விளககவுரை, 

வாவிகசயலுகளுஈசஞசைவாணனவரையிலுடன - கூவிகசயங்குடைநினகுயிலர் 
யஙகுறுகுகவே!' எ-ம வரும த5ததெயவாதருமெனச்சேறலாயெவொன மே 
தெயவநதெளிதறகுரிததாம சாணடலும் முயஙகலும பு52த ஓமாகய மூன 
லுங சட்டறருரியவாம, ஆயத தயததலாபெப ஒனறும விடுததறகுரியதாம, (4௯) 

ப 

௧௩௬. சராதல கேடட்ல சாதற லெதாமறை 

கோதல கூடல பாஙகிற கூட்டலென 

ருூஙகெழு வகைததே பாஙகற கூட்டம, 

இ-ம, * பாஙகறகூடடதன வகையுணா தறு சாணம்சளா பாங் 
இ கூடடலீருக ஏழுவகையினையுஓடதத ம பாஙகற கூடடம எ.று, ௨0) 

௧௩௭, தலைவன பாகாக ௫ சராதனும் பாஙகன 

றலைவனை யுறறது வினாதலுஈ தலைவ 

னுறற துரைததலுங கறறமி பாஙகன் 

கழறலுங கிழவோன கழறறெதா மறததலுஙக 

கிழவோற பழித்த லுங சழவோன வேடகை 

தாஙகற கருமை சாறறலும பரஙகன 

றனமனத தழுஙகலுஈ தலைவனோ டழுஙகலு 
மெவவிடத தெவவியற றெனறலு மவனஃ 
இவவிடக திவவியற றெனறலும பாஙக 

னிறைவனை த தேறறலுக குறிவழிச சேறலு . 
மிறைவியைக காணடலு மிஃழததற ரெகக்லுக 
தலைவனை வியததலுஈ தலைவியை வியததலுக 

தலைவன நனககுத தலைவிநிலை கூறலுகஈ 

தலைவன சேறலுஈ தலைவியைக காணடலுங் 

கலவியின மகிழதலும புகழத லு தலைவியைப் 
பாஙகியொடு வருசெனப பகாதலும பாநறெ 
கூடடலு மெனறிங €டடு காலாறுவ 

காடடிய பாஙகற கூடடகு விர்யே, 

Qo, பாஙகறகடடச த விரியணாஃறறு தலைகன பாஙகனைசசா£த 
னமுதலாகப பாஙகறஉடடலீருக இவவிடத தத தொகுதத இருபத துகானகும 
மேற்காட்டிய பாஙகறகூடடத து விரியாம, எ-று, 

௮௨ றறுள தலை௨ன பாஙகனைசசா£சநகுசசெ-ள !:புனையாழியஙகைப் 
புயலவளாடாறகடறபூஙகொடிவா ழ-மனையாகயதஞ்சைவாணனொனனாரெனமற 
திகஙனே-யீனையாசெழுமதிகனனெஞ்சமே£மகனனுயிசே 2 யனையானருடபு 
னலாலன௩க னலமாறறுதற்கே” எ-ம, பாஙகனநலைஉளைய ற த வினாச றந்௪
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செ.ள. “amo fGuypOsrenLarce ero parureny oanip a ளாப்ீஞஃலைமபு 
ஹைஞாவக துணேடினயோலொளிதேமபியிவவா - றுலமபுசைதோளுகினலுளள 
மூமடாடியுருரினநு - புலமபுவதெனனைகொலலோ சொலலவேண மெபுரவல 
Car” ௭-௦), நலைவனுறறதுரைததறகுச௪ செ-ள ''மலைமுழுதுஙகொறமவை 
க றவாணன 9றெனமாறைஈணபா .- சலைமுழு துஞ்ச ற.ற மூறறுமெயயாகிறபச 
செககிறததே- கொலைமுழு துஙகறறகூரியவாளிகுளிபபவினறென - தலைமுழு தும 
படடதாலொருமானமுடிக கணணியிலே '? எ-ம, கறறறிபாஙகன சழறறருச 
செ-ள *;தருகறபகமனனசகதிரனவாணனற.நிழசசிலமபின - முருகககடவுள 
னையவெறபா முடலுமபிறையுஞ - செருககளொஉரைவநதவொ பேதைககுன 
சிஈதைஇயஒலா - முருகககலஙனே தகுமோ மறறுனகசதுவே,”” எ-ம, ழே 
கவோனசகழறலெதா மறுதசறகுசசெ-ள **மாலாயமசமபொழி வாரணவாணன 
தெனமாறையனறோர-சேலா£கருஙகணணுன செங்கனிவாயுஞூறு நுசலு- நூலா 
ர்மருஙகுமபெருகதனபாரமுது மையன் நி - மேலானவருஙகணடாலுரையாரின 
னவீரஙகளே '” ௭-ம, பாஙகனடிழவோறபழிதசறகருச௪ செ-ள ::சூரராசிலமபி 
றூலமபீமென ஷூலகொணசெறறவெறறிப - போராாகளிறுபுலமபினகைஈதாங 
கொருபூவைகொஙகை . வாராலணைபபவருஈ தினை £ தஞசைவாணனகெ றபாஃ 

கோசாழிகுழுலகத செக௩சேரினனை யொபபவரே.”” ௭-ம, இழவோன கேட 
கை தாஙகறசருமை சாறறறகுச செ-ள (:(பொறைகொண்ட தாமரைபபோ 
தினனகொங்கையு2 பொஙகொளி?சோ - கறைகொணடவாளனன கணகளுப 

கொணடொருகனனிசெவவைத - திறைகொணடவாணனசெழுகதஞ்சைகுமு 
ஞலமபினின றென-னிழைகொணடவாறறியா தசழாநிறழிநீயுநினறே ” எஃம, 
பாஙகனறனமனதச முஙகறகுசசெ-ள *:9தளவாரங கமழசஞ்சைவாணனறெ 
னமாறையனனா-காதளவாவெக்கடுஉளவாவொளாி சாவியகதண-ஃபோசளவாவி 
ழியெனனுமெனனாசைபபுறச£ளவா-குசளவாமுலையெனனுமெளனாமினிசசொ 
லலுவதே ?? எ-ம, பாஙகனறலைவனோடமழுஙகறகுச செ-ள !எனமேல்றை 
மெறயொனிஙகுகினசெவிககென சொலெலலாம - உனமேலடாகொங்கைகார 
ணமாயததலுசைவாணனவெறபா. கனமேலறைனெ மமெனமுளைபோலுங்கட ல 
வெதுமபிற றனமேலவிளாவவுணடோ தரைமேலொருதணபுனலே ”' எ-ம) 
பாஙகனெவவிடத தெவவி.பறறெனறறகுச செ-ள ::முகததிறபகழியிரண(டு 
டையாாககடமூரிமுகநீ-ரசத றபிறஈதவரவிரதமோவடையாதமககு - மகத.இற 
சனியனன சஈதிரவாணனறெனமாறைவெற்போ-நுககதிறபசலனையாயதனமை 
யேதுநவலெனககே ?” ௭-ம, அ௮௨னஃதிவவிடத திவவி.பறஜஹெனறறகுசசெ-ள 
““சனமேகுமலசெஙக.பலேவிழிமொழிகாககுபிலே - தனமேமுகையென றனி 
செஞ்சமேயிடைதனபகைககு- வனமேயருளியகாணனேறனமாறைமணிவரை 
குழ-புனமேயிடமிஙஙனேயெனனைவாடடியபூஙகொடிககே'” எம, பாஙகனி 
வ்றவனைத ஏதறறறகு௪ செ-ள '(மமைவளாமாளிகை.மாறை௨ரோதயனவா 
ணனிவெறபி . னிழைவளாவாரமுலை யேரிளஈதோ கையை யிசகணமபோயக- 
கழை உளாசாரவிறகணடனையானவக துகாணபளவுக - தழைஉளாதாரணணலே 
தணிவாயநினறகவினமையே ?? ௭-ம, பாங்கன குறிவழிசசேறறகுச செ-ள 
பாரிதததணமையெமமணண ஓணணிீரைபபருகநின று-பூரிததசெவவிளரீக 
ஞூதாஙகியபூஙகொடி.தான-வாரிததலமபுகழவாணன(டுறனமாறை வணைபபுறஞு 
சூழ - மேரிததடமபொழிலவாய விளையாடுஙகொல மேத்கவே'” எும; பாஙச 
னிறைவியைககாணடறகுச செ-ள ''கானேயளகஙகருமபே மொழியியலகா£ 
மயிலே-மானேவிழிமுகமாமதியேஞ்சைவாணனவெறபிற - மேனேயதொடை 
யலெனசேயனையானசொனனசேயிழையா*$டானேயி ளி ௫வேயிடமாகிய தண்ச 

“புன0ம்” ஏம, பா்கனிகமுசகறெஙகறகு௪ செ-ள் * கொலைகாலயிறப,,



௫௮ அகபபொருளவிளககவுரை, 

'சேரியாகோனகஙகோடவங்கைச . சிலைகாலஉளைததுத திரூததியயாணனறென 
மாறைெறபின-முலை சாலகொளககணடிளைதத நண ஸூலிடை முற ரிழைகண- 
வலைசாலபிணிபபலஒநதாராவருநதாரலலாமாலுழநதே ?”? எ-ம், Litman Diva lor 
வி.பததமகுச௪ செள (தலஙகாவலன றஐஞ்சைவாணன முர்சகபொருக தண 
பொரு? சச-திலஙகாரவலவடககொஙகை டெறபாலிணை$லவுணகட - பொலங 
காமாவலவி சடைகதவபபோது புடைபெயாகது ஃ கலங்கா திருநத தெப்வா 
தெமபிரானறனகலைககடலே”” ௪- ௨ பாஙகனறலைவியை வியததறகுச செ-ள 
('வெங்கோன மழைபொழி வானவாபோகளென்ற மீனவாதஞ - செஙகோன 
முமைமைசெலுததியயாணனறெனமாறைவெறபி. னஙகோனமெவியாவிகினற 
காமவெஈஈஞனையிப - பையகோனமணி௰ சேயாசணியாரலலாபசரவைகொண 
டே” ௪-ம, பாஙகனறலைவனறனககுத தலைவிநிலைகறறகுச செள * உளங்க 
னிமாறைவரோதயனவாணனமலையெறபா - வுளஙசனிகரசீஓடனினறதானி 
னனுடலமெலலாங - களஙகனிபோலகசருவெணகோடகெகளிறுணட்சோர- 
விளஙகணிபோலவறிதேரிறைவாஙயேமெனகொழியே”” எம, தலைவன குறிவ 
ழிசசேறறகுச செ-ள *புறங்கூரிருடகஙகுகஃபோனறகாணபகலபோன்றபொங 
கா - நிறஙகூாவிழியவாரினறனேநிழலைசசுழித து-மறஙகூாகளிறறணணலமாற 
னறெனமாறையிலவாணுதலாஃரறஙகாமன த௪ருளானினறதாமெனதாருயிமோ ? 
௭-ம, தலைவனறலைவியைககாணடறகுச செ-ள 4 பாகையு?தனையுமபோன 
மொழியாதமிழபபைஈதொடையும- வாகையுளுகுழயயாணனறெனமாறைகள 
முமவுனீகையுமபோலு மெழிலியைகோக யிரஙகுபுளளுக - தோகையுமபோ 
னினறவாசணனியேயிஈதசசோலையிலே ”” எ-ம, தலைஉனகலவியினமகிழதறகுச 
செ-ள “யாருமபாதமபதமெனபோலகெயதினரிமபசமபொன - வாருகதுறை 
வையைகுழிதஞ்சைவாணனமலயவெறபிற-தேருகதொறுபினிதா ஈதமிழபோன 
இிகளசெஙகணிவா - யாருகதொறு மினிதாயமிழதாமெனதாருயி£ககே'” ௭-ம 
புகழசறகுச செள :'சழலசணடதசனனகலிவெமமையாறததனறணணளியா. 
ழகைண்டசகெவாணனறெனமாறைகிலவுமிமும - - கழலகணடதனனக தாமு 

தீதமாலிகைககாரிகைநின - குழமலகணடபினனலலவோலவ தனீருடி”்குளிகத.து 
வே? ௭-ம, தலைவனறலைவியைப பாஙகியொவெருசெனபபகாதறரு௪ச செ-ள 
*'எனகாசவினொன றியமபுசெறனிஙகினிவருஙகா - னினகாதலியொடுந்வால 
சேண் டகிலமடஈதை - சனகாதலன நஞசைவாணனறெனமாதறையகதாமரைவா 
ழ-பொனகாதலகொணடுதொமுஞரலமபாரடிபபூஙகொடியே '' எ-ம, தலைவன 
றலைவியைபபாஙகறகூடடறகுச௪ செ-ள **எனனாூநினறவிளககொடி.யேசங 
கமேதுகுழா - தன ஞரடுசல ஓஞ்சலஞ்சலமபோ றநதஞ்சைவாணனவெற்பிற- 
பொன ஞூ?செலஓமபுசழமமணிபோனினபடையகலா - மினருரடுநுணணிடை 
யாருடனீசெனறு?மேவுகவே ?*? எ-ம வரும, 

இவதறள மூனனையமூனறுஞ சா தல, கேடடல, சாதறல எனனு, மூன 
ஹிழகுரியவாம பாங்கன கழறன மூதலாகக சழெவோனடேடகை த॥/ங*றகரு 
மை சாறறலீமுகசசொலலபபடட நானகு மெதாமறைககுரிய பாஙகனறனமன 
ததழுஙகனமுதல கலை௨னறனககுத தலைவிநிலைக றலிராகக கூறியபதினொெனறு 
கோகறகுரியவாம தலைஉன சேறன முதலாகத தலைவியைப புகழதலிராகச 
சொலலபப்டட கானகு௩ கூடறகுரியவாம தலைவியைப பாஙகயொடு வருகெ 
னப பகாசஓும பாஙகிறகஉடடலுமாகய விரணடும பா௩இறகூடடறகுரியவாம 
இசனுட பாநஙகனொடுதலைஉ௨ன கூ. றியவெலலா நிறபவை ந்னை யிச ழபவை யு 

ணாதசலு'' மெனபசனாற கொளவப்படடன பாஙகன கூதழுயினவெலலாங 
'குறமஙக படிய வாயிலிறபெடடஓ”” மெனபசனாற கொளள்படடடன, (௨௮)



Gor a wa. ௪௫ 

௧௩௮ முன்னுற வுணாதல குறையுற வுணாத 
லிருவரு முூளவழி யவனவர வுணாதலென 

“ஜொருமூனறு வகைததே பாஙதிமதி புடமபாடு, 

இ-ஃம, பாஙகமதியுடமபாணொா-ஃறறு முனனுறவுணாததுங குறைய 
வுணாதலு மிருவருமுளவழியவனவர வுணாதலுமென மூனறுவகையினையுடை 
தீதாம பாநகிமதியுடமபாடு எ-று wap per முனனுறவுணாசலாவத பாங 

கி தலைமகளது வேறுபாடுகணடசனானே கூடடமுணமைபதிதல, குறையுறவு 
ணாதஷாவது தலைமகன தழையுஙகணணியுஙகொணடு சனபாஙகிறகுறையுநறு 
நிறடக ணட Cor கூடடமுணமைபறிதல இருவருமுளவழி யவனவரவு 
ணாதலாவது சலைமசஞுநதானு மொருஙகுிதா தழிச தலைமகனவவாறு வரசகண 
டசனானே கூடடமுணமையறிதல, (௨2௨) 

௧௩௯ நாறறமுக தோறறமு மொழுககமு முணடி.யுஞ் 

செய்வினை மறைபபுஞ செலவும பயிலவுமென 

அிவவகை யேழினு மையமுற மோகலு 

மவவகை தனனா லையஈ தாதலு 

மெயயினும பொயயினும வழிகிலை பிழை.பாது 

பலவேறு கவாபொருட சொலலி னாடலுமென 

மூனனுற வுணாதன மூனரு குமமே. 

இ-ம மூனனுறவுணாதசவின பாகுபாடுணாஃறறு நாறதமுதல்ாகப பயில 
லீருகச இசாலலபபட்ட விவவகையுடைய வேழினானும பாஙகியையமுறரோோ 
தலு மவறரனேயைபாசாதலும மெயயினும பொயயினுங குதறேவல தபபா 
மற பலவாய வேறு டட விருபொருளபடட சொழறகளானாராயத லுமென முன 
னுற்வுணாதன மூனமூம ஏ.ஃறு எனனை? *நாறறமுநதோறறமுமொழுககமு 
முணடியுஞ்-செயவினை॥றைபபுஞ்செலவினுமபயிலவினும- புணாசசியெகாட்பா 
டுளளுறுத துவரு-முணாசசியேழினுமுணாஈசபினறை- மெயயினுமபெ!யயினும 
உழிநிலைபிழையா த-பலவேறுகவாபெ! ருணாடடததானும”” எஃலின, 

அவறறுள சாறறமாவது தான பணபெயினறறியாசதோ காறதம தோற 
மாவது கூடடததாதபெறறசோரழகு ஓழுககமாவது தெயவரசெசழாமைமு 
தீலியன மணமியாவது பணடையிறகுமைஈதவுணழி. செயவினைமமை,ச த 
லாகது தலைமசடானசெயயுாசதொழிலைப பாஙயைமறைத தல, செலவாவது 
ஆயத்தை நீஙதெ சனியே பெயாதல, பயிலலாவது எபபோ தமோரிடததே 
நிறறல 

பாஙக.பவறருலையமுதமோதறகுச செ-ள '* வணடலையாயததுடனயாக 
தோவனறிவணடிமிரபூர . தடைலையாரததமைகளகொயதோதனுசைவாணன 
வெறபிற-புணடலைவேலினுஙகண ச௨பபாசபபொலஞ்சனைததேன- கொணடலை 
நீரகுடைரசதோவிஉணமேனிகுழை ஈத துவே?? ௭-ம, ஐயநதீாதறகு௪ செ-ள 
1 இளைககுகதிஷரமேலுனககுழுனரோன றலிறசெமடொன வெறபை-உ௭ைககுமமி 
உரானமுடி வைகுதலாறறஞசைவாணனமணமேல. விளைக்குமபக மபோலவிள ங்கு



௪௭ அகப௦பாருளவிளககவுரை 

௬ 

தீலாறசெககாவிணபிறைளா - தளைககுஙகுழறறிருவேதொழவேதகுஈதனமைய 
தே? எ-ம, **முனனுகதொழததோனறிநுளளெயிநடாயித இசையே. யினனுஈ 
சொழததோனறரீசேகாண-மனனு -பொருகளிமாலய னைப புகழகளெளிபண 
போறாபெருகொளிபானமிததபிறை '? ௭-ம, மெயமினுமபொய.பினு.௨ வழிகிலை 
பிழையாது பலவேறுககாபொருட சொலலினடறகுச செ-ள !(பூடடியகராசிலை 
வீரரைவெனறெப்பொருபபினு ஞா -இடடியவாணனறெனமாறையனனீரிதழச 
செமமையுமன 2-யூட்டியவானினகருமையுஈசானகொணடு ,கசுயஙனே-சூடடிய 
வாறுகனருனமுவலைமாலைகனைபபுனலே'' எ-ம, கரவுசாடறகு௪ செ-ள (மற 
லாயெதிஈதமறமனனாவேழமலைசயெறிவேற ஃ நிறலா£ாமுருகன செழு சஞ்சை 
வாணன ஜெனமாறைவைவை - யறலா£ குழலாய நுசறகுறு வோவு மழகுகின 
போ.றஃபெறலாமெனிறகுடைவேனடி யேனுமபெருஞ்சனே?யு' ate, தசை 
யணஙகுறுதசநருச செள ''கு)ளைசிஉத ஐககுமச மெ 1 தசகுறையலலையோ 
லஉளைமறை3 தனனைக காடடிடலமலரீத்தேனகுதிகசத-சவளைகுதககுக தடம 
பெ யகைகுழதஞ்சைவாணன ெறமி-லி௨ளைவசசகணடு$பணஙகேபிளனெழுக 
தருளே” ௭-ம, நடுஙகநாடடம. !'பாலபோனமொழி வஞசியஞ? நினறே 
னிஈதபபா£முழுது - மாலபே றபுசஈதஉனமாறைஃ சோதயனவாணனவென றிஃ 
வேலபோறசலகது நெறிமுறைகோழியவேோதனயெயப-கோலபோற்கொடியன 
வாஙகொலையானை.பினகே டி-ணடே”' ௭-ம, புணழ.பபுனததிறபகலிடத்சே 
னலுட -கணமு.க்களிறறைய,றிவனமற-மொணடி.க.கதிரனபழையனாராக காரநீல 
க்க்யணா-யுதிமுடைததனகோடு”? எ-ம வரு2 இவறறள முனனைய மூன 
௮2 மெயயினாம சொலவிப பினனைய மூனறும பொயபினாற சொலலிய பிறவு 
மனன மாணராடடததுககுச சானமோ செயயு ளினமையா னஃஇலககஃண 
மனறு (௨௩) 

௧௪௦ பெட்ட வாயிலபெற் றிரவுவலி யு ,ததோன 
கணணியு5 தழைபு மேரதி கணணி 

பூபெ.பா கெடுதியோ டொழிஈதவும வினாவுழி 
யாரே யிவாமனச தெண்ணம யாதெனச 

தோதலு மெணணா செளிதலு மெனவாங 
கோரிரண டாகுங குறையுற வுணாதல, 

இ-ம, குறையுறவுணாதலின பாகு. பாடணா-றறு இயறகைபபுணாச?க் 
குபபினனே தலைசகளாற பேணபபட்ட வாயிலைபபெதறுப பினனிரஈது குறை 
யுறுதல உலியுறுதததலைமகன கணணியுஈ தழையுமேகதீச சாக தூனறு ஊரு 
ம பேரும கெடுதியும ஒழி5த து.௦ வினவியவிடத து இவா யாரெனவும மனதீதன 
சணணுளளதாகிய வெணணம யாமழெனவு 2 பாங்கியாராயதலும மகனகதசெண 

ணததினைத தெளிதலுமென விரணடாகுங குறையுறவுணாதல எ-று Hap 
per தலைஃகன பாஙகியையிரவுவவியுறுததறகுச செ-ள *(பொருமணி௰ண 
ழ.ரைபபைுகடலலஙகமபொருஈதிமுனபு-தரூமணிபினபெறறணி.வபோறசெ 
னறுசாஈஇரசஈ த-பருமணிசன சலப பாஙகியைரீ ககயபபாவையைகா ஃமருமணிவ 
ண்டறைதாாவாணனமாழைமருவுதுமே'' எ-ம, ஊாவினாதறகுச செள (புதி 
யேனமிகவிபபுனத துகயொனறனிபோஈதன்னு ௦ - பதியேதுசெலலுமபடி.சொல் 
இவீாபடிமேறபடி.ஈத-மதியேயசதைமஇலசுமழதஞ்சைவாணன றேன மாறைவை 
யை. ஈதியேயசழிஙிசருமபழிதீரு5இரலல௨மே'” எ-ம, போவிஞதறகுச் செ-ள



**தரைததாவியுதியகாவிரியையெகால்த தினும- தரைததாருவனனசெொஈசண்ண ' 
ளிவாணனற பிழததஞ்குழ-வரைததா ழபதியினுமவாழ்பஇபீசென.று௨உஞாய 
னனீருரை ததாலழில தணடேறபெயரேனுமுரைமினகளே'' ௪-ம, கெடுதிவி 
னாதறகு௪ செ-ள !தணபடடமேவுமயயற நனளுசைவாணன றநிழசஏவ%பிந - 
பண்டடடதேமொழிப.ா॥ வையனனீரடணைபடிடஸகயு- மணபடடகோடு நதப 
டடவாயுமலடிககணையாற - புணபடடமேனியுமாயவகததோகவொருபோரகசளி 
நே'' எ-ம, €தவிரைககனகசசெஈசாமரைபபெ:ருடடு-மாதனையீரமபோடு௨ஈ 
தீதோ - சோதிபு-பொருசாரைகேறகணடனபூபால$பன . கருதாரிலிகசோக 
ளிறு” ௭-ம, ஓ.மிரததுவினாதறகுசசெ-ள (1வனமாகுடிஜைபபசைககுரலா 
மெனவாணண றஞசைப - புனமாகுளிரிப புடைபபொலியாறளெளை போயின 
மீண ச மூனமாழென௨ ஈதவவேனலெலலாமஷெளவுமபெனபதறகோஃகனமாநறு( 
குழலீரமொழியாதொழிகாரணமே'”” எ-மீ யாசேயிவாமனசசெணணமயாதெ 
னததோதறகுச௪ செ-ள தரையாரவணபுகழதேகமயெயாணன றபீழததஞ்சை 

சூழ-வணரயா துநுமபதியா துநுமபேரெனபாகரா துளிககாஃ-புரையானையமபொடு 
டோகத தணடோவெனபாபூஙகொடியீ - ருசையாதசெனனெனபசாலெனகொ 
லேவிவருடகொணடதே”” எ:ம, எணணசசெளிதறகுச௪ செ-ள 'யாசேயிவ 
செனறறிசனறிலே மெதிாகதாரைவென்று - வாரேகழலபுனைவாணனறெனமா 
றைஉரையுறைவீ - ரூேசெனமுனவினாவிபபினவேரொென றுரைபபதெலலா « 

நேசேயிஉளபொருடடாலென. றுதோனறுமெனனெரஞுககே'” எ-ம, “பூத்த 
வேங்கைவியன எனையேறி- மயிலினமகவுகாட- னனனுதறகொடிசசிமனததகத 
தோனே'? எ-ம ௨ரும இஷலையெலலாம :(பெடடவாவியிலபெற்றிர வு? 

ுததலு- மூருமபேருஙகெடுதியுமபிறவு-$ரிறகுறிபபினிரமபககூ ஜிச 

குறைய றுபகுதியுதோழி - குறையவடகா£ததிமெ 
ev வந்தன், 

ஜோ ல் பிழி 
Ud " o? & Sy Dem pau car ஈகுக்லு 

தியி னவரவா மனககருத துணாவுமென 
றிருவரு மூளவழி யவனவர வுணாத 
லொரு மூனமுகுக தெரியுங காலே 

இ-ம, இருவருமுளவழி யவனவரவுணாதவின பாகுபாடுணர் - ற்று, 
இருவருமுள்வழியவனவசவுணாதலெனபது தலைமகனறழையுமேஈதி முன 
போல ஊாபோமுதலாயின வினாவினவிடதது, தோழியதற்கெதாமொழி 
கொடுததலும இறைகனைகசு தலு மதியினவரவா மனககருசதுணாதலுமெ 

ன ஒருமூனருகு மாசாயுஙகாலதது. எ-று கையுறையேோதிவருதறகு௪ 
செ-ள *தணடாமரைமலாபபொனனையுமபாரமஙககசைதனனையுமபோல- 
வண்டாரகுழனமடவாரமணரதாாசெனறுவாணனறஞ்சை - Keane save 
பொஙகாநீழவின ழந நடஙகடையாக - கணடாதச வையெலலாஞுசொல 
லவேரகலகாலமிதே”” எ-ம, தலைகனவவசைவின்்ாதறகுச செல “aor 
ரிளஙகொஙகை௫உஞசயனனீரதஞசைவாணனைக்கண - டெசலலா£களததி 
லுடைசததுபோல்வொருகலையோர - விலலராசணைதைபபமெயசேோரஈதின 
மவிட்டுவெய்*யிாததுப.-புலலாவஅதமினறியேவரததோறுமபுனததயலே? 
௭௩ம்? பாதசிதலை௧ரசெதிாமொழிகொடுசசறகுசசெ-ள (1வாககுஈஇிறனும



௯௮ அகபபொருளவிளககவுரை 

தனையொபபீஈதஞ்சைவாணனமஞச-தேககுஙகுடுமிசறுமலைகசே திரிகோ 
ட்டி. ர லை- -கோககுஞசசமுஙகுருதியஞசோரககொழிசசியரே ங - சாககுமபு 
னமருஙகசேதனியேவச சகசணடிலமே'” ௭-ம, பாஙயிறைகனைககுதறகுச 
செ-ள் ''மைவாளிலஙகுகணமஙளகைகலலாய தஞசைவாணனவெறபி-விவ 
வாளிமொயமபரினதெயத மெபமமானிளமாகதளிரின-செவவாளியுஙகொ 
ண்டுசேடசெனறதாலனறுசைசொணகன - சைவாளியுசகொணடுபோ 
னபொய்மமானினுககளளதசதே'' எ-ம பாஙமெதியினவரவா மனககருத 
அணாதறகுச செ-ள “புனஙகாவலனறிவளபூணடதுமாணடகைபோஈத 
gore னினஙசாவலினகலையெயயவனருாவிகலாழிவிரதை- தனஙகாவலன 
றஞசைவாணனறனனாடடிவாசஙகளி று மனஙகாவலசொளஏாடதெலலாங 
கணகளேசொலலுமவாயதிறநதே'? எ-ம வரும இவை?3யலலா5 தோழி 
கூறறுள, :(வநதகிழவனைமாயமசெபபிப - பொறுததரீரகாரணங குறித; 
காலை” எனபதனாற சொளளைபபடடன. (௨௫) 

௧௪௨ ஈஙகனங கூறி.ப விருகானகு கிளவிபும 

பாங்கி மதியுடம பாடடது வீரியே 

இ-ம  மேறசொலவியவறறைத தொகுததுணா-றறு ஐயமுூறமோ 
தனமுதலாக மதியினவரவா மனககருததுணாதலீருகச சொலலபபடட 
எடடுகளெவியும பாஙமெதியுடமபாடடதன விரியாம எ-று, (௨௬) 

௧௪௩. இரஈ.த பினனிறறல சேட்படை மடறகூறறு 

மடலவிலக குடனபடன மடறகூற ரொழிதல 

குறை ஈயபபி௨௪ னயதகல கூடடல 

கூட லாயங கூடடல வேடடமலன 

மி.ராறு வகைததே யிகுளையிற கூடடம, 

இ-ம.  பாஙஇயிற கூடடததவகையணா-றறு இரரகதுபினனிறறன 
முதலாக டேடடலீருசச சொலலபபட்ட பனனிரணடிவகையினையுடை 
தரம பாஙமெதியிறகூடடம ee yy. (௨௭) 

௧௭௪ தலைவனுட கோள சாறறலும பாஙகி 

குலமுறை செததலுஈ தலைவன நலைவி 
தனனை யுயாததலு ஈனனுதற பாஙகி 

யறியாள போனறு வினாதலு மிறையோ 

னிறைவி தனமை யியமபலும பாஙகி 

தலைவி மருமை சாறறலுஈ தலைவ 

னின.தி யமையாமை யியமபலும பாஙதி 

கினகுறை நீயே செனறுரை யெனறலும _ 

பாஙகியைத தலைவன பழித்த லும பாஙகி



களவி ய் ல, ௪௬, 

பேதைமை பூடடலுங காதலன தலைவி 

மகதி வுடைமை மொித லும பாங்க 

முன்னுறு பு சசி (psn pl] DS Fao gb 

தனனிலை தலைவன சாறறலுமி பாங்கி 

யுலகி.ய லுரைததலுக தலைமகன மறுததலும 

பாஙுகி யஞூயச சுறுததலு மாஙகவன 

கையுறை புகழதலு5 கையன மறுதலு 

மாற்று DBA GH டவனபுலத தலுமவ 

ளாறறுவித தகறறலு பாகு மாலைகறு 

மிரகதுபின னிறறறகுஞ சேடபதே தறகும 

பொருகதுவ வெனமனா தெரிகதிசி னோசே 

இஃ-ம. தலை னுடகோளசாரறனமுசலாகப் UTE Burn Sse Super 

சொலலபபடட விருப.துமாம இரகஈதுபினனிததறகுஞு சேடபதெதறகும பொ 

௫ ச துஙகிளவியென்று சொலலுவாராயகதோ ToD 

தலைவனு டகோளசாறறறகுக செ-ள '*வாவுஙகலைவிகதைகாவலனவாண 
னறெனமாறையனனீ - ேவுசொழிலெனககேதியலாக திங்கே ஒமக்கோஃமே 

வுஞசெயகுனறமுஞ்சோலையுமாசபபொனவெறபுமவிணணோ! - காவுகதரவு2வல 
லேனெனையாளுஙகடைககணவைததே a Gru, பாஙூகுலமுறைளெதத DEF 

செள _*'நீவேறுரைககின றசெனகுறமாதெஙகணேரிழைபோ ஃ மாவேழவன 

படைவாணன நெனமாறைமணியையனறித- தாவேதுமிலலாததமனியமீ ததல 

மபுசககுங-கோவேயமு,ச தவரோவறியோருஙகுருவிகதமே '? ௭-ம, தலைஃன 

தலைவியையுயாததறகு௪ செ-ள ''மிசசாருளாலலாமெலலியனமாதரின?மதினி 

மே - னசகாரபுகழதஞ்சைவாணாபிராளறமிழ காடனையாய - மைக்கா நிகாகும 

லவளளிசெவவேரூககுவலலவையா- மிககாரணமுணராதெனகொலோகினறிய 

மபுவதே ?? ௪-ம, '*இஙகளுளவிலலெழுதிததேரா துவேலவிளககத- தஙகளுளா 

னெனனுகதகவினா-லிஙகட-புனஙகாககவைததாபோறபூஙகொடியேபோகசெ 
ன-மனஙகாககஷததாமருணடு,”” ௪-ம, பாஙஇதலைமகளையறியாளபோனறு 

விஞதறகுச செ-ள *'பொனனியலுசலுமபொயத ஓுமாடியெபபோ தனனீர- 
மனனியனீலமுகிசதிலமுஙகுறறுவாணனறஞசை- யினனியலாருமிளமரககாவி 

னிட்மபிரியாக - கனனியாதாமபலாயாராநினனைவாட ழடி.யசாரிகையே,'” ௭ஏ-ம, 

இறையோணிறைவிதனமையியமபறகுச செ-ள :'தாளிணைமாகதளிரலகுல 
பொறநேரிைசஙகைகொங்கைஃ கோளிணைகோலககுருமபைகைகாஈதளகொ 
டிககருமடாா-தோளிணை வேயமுகஈதிஙகளசெவவாயிதததொணடையணகண-ஃ 
வாளிணைவாகுழலாயலாணனமாறையெமமனனுயிதகே'” எ-ஃம, பரீநதெலை 

வியருமைசாநறறகுச செ-ள “'புகழாவரையெம்புரவலன காதறபுதலவியைநீ- 
ரிசமாவெளியளெனறெணணபபெறதீரெமககெனறுமவணமை- திகழாபரணன, 
செழுஈசஞ்சைவாணனலமபினுளள் - சகழா£கலியுலேபுலஎனானவணஙகவ 

ளே”? ௭௩ம, தீலைமகனறலைமசளின றியகையாமையியமபறகு௪ செஃள “are! 

தாலன்கெரங்கைமாதுருவா.பததஞுசைவாணனவெற்பிற- பனை *, தாலனையபன*



Ro ௮சுபபோருளவிளககவுரை 

தீயலவாயவண டுபோதக்த்தே - னனைதாலனையகென்னலவினை தானவம். தண 
ணிறறென்று-மினை5 தால மகனையாயதமியேனுயிரகிதனெ றதே'” எஃம பா 
ஙூரிளகுறை$யேசெனறுரையெனறறகுச செ-ள “மருபபாவியதொஙகலவா 
ணனறென்மாறையனசமலாத - இருபபாவையனனகெனசேயிழையாட குனறி 
ருவுளத,த-விருபபாயெகுறை.புஸர்தெலலாஞசொகலிவேண் ட] - பொருபபா 
மொழியபபெறாரெமமனோரிவைபோலவனவே."” cre, 'தனனையுகதானாணு 
ர்சாயலாட£ தரைபபி-னெனனையுகாணபபடுஙசணடாய - மனனிய- வேயேய 

மெனறோளிககுகேருவினியொருகா-ணியேயுரைச் விட!” ௪-ம, பாஙயைத 
தலைவனபழிததறகுச செ.ள 'விலலா£நுதல்கெயய?வலா£விழிஈகெனமெலி 

வுசொலல.. வலலாரிலைசொலலவலவலையென யான் ரஞ்சைவாணனறெவவி-னொ 
லல1இ.த.நு ௦ககெனறுண ரேனின றணஙடுயிஈகா - ளெலலாமீரஈத துநினகுறை 
யமயேயலலவெனகுறையே ? எஃம, ''மாதாகுறைமுடிககவலலாயைவலலையென 

க-காதலசிறபபககருதியது - மேதகைய-பாமபடுதேரலகுலபயனபடுநீமானமா 
னஃ-ரோமபடுத ரி தசெயல?” “ம வரும, 

பாஙகபேதைமைழ। டதகுச செ-ன “தசேலுஎகருமபுஞ்செறிதொஙகல 
வாணனறெனமாறைெறபா - மானுங்கலைய/மஉ ம ௧௪௮ யாலெய துமன லுயிரு- 
மூனுஙக்வாகினழதனனையாபோலமிலொததகணணா - டானுமபிறருளளகோயறி 
யாததகைமையளே '”? as, “நறுகதணடகரமவகுள மிவறறை-வெறுமபுதல 

போலவேண்டாதுெ டி-யெழிஈ துழுது- செகதினேவித துவா தஙகைபிதாகோ 
॥ கீகு-கொர திவாயவலலாளோகோககு”' எஃ-ம, காதலன நலைவிமூதறிவுடைமை 
மொழிதறகுச செள உ ரு$ர£வனமுலைமஙசைஈலலாயசெஙகைவாணனவை 
ைை-தரு$ரமலிவயறறஞசையனனாளன.றுதஞ்சமிலே - னருநீஈரவையறக்சணம 
லாநீதெளிததாறறினளா - விருநீரிலஙகொளளுமோ வறியாளெனனு மிவவுரை 
யே?' ௭-ம, பாகடமுனனுறுபுணாசரிமுறையுககூறறகு௪ செ-ள :/செறிவ 
ளாகாவிஉவயறறஞசைவாணன சிறுமலைமே-னெறிவளாவராகுழனே *"ழையாளன 

னநீரமையளேற-குறிஉளாகாவினமூன கூடியவாறினனுங்கூடுகநீ- கறியளாசார 
லவெநபா]ிஈராலெனனகாரியமே”' ௪-ம, தனணனிலைதலைவனசாறறறகுச செ-ள 
உரைததெனபிஈவஈதபபைஈதொழி யர்சமுராவீடி் லவெண-டிரைததென உடன 
முத.துதணமலைசசா தஞ்செழுமபனி£ீ-ரசை ததெனபுருகமெயயபபினும வெப்ப 
மருதினிநின - வரசைததெனகருமமெலலாகசஞ்சைவாணனவமையணஙசே,” 
௭ஃம, பாஙடயுலயயதுரைததறகுர செஃள “*விரையககாணமலாமெலலியனமா 
தைவிருமபினையேல - வரையககாடவசைஈ துகொணிீதஞசைவாணனமுகநீதஃ 
தீரையகநானமறைககேளவியாவேளவியாசானறவாத- முரையககாடிமுனனிட 
டனதாகுமுலவெலே '' எ-ம, தலைமகன்மறுததறகுச செ-ள (வெண்டாமரை 
மஙகைகாதலனாகுயவேதியனபா - லுணடாகயதொலலுலகயெலாலுங்களாரணங 
கை-வணடாகுழலிவரை ஈதகொளகேனறஞசைவாணனவணமை- கணடால 
ருளுளள$ீமயென் தாருயிகாததபினனே.”” ௭-ம, பாஙூயஞ$யசசறுத்ததகுச 
செ-ள “மலலா£புயனறஞ்சைவாணனவெற்பாவெமாஉநதினியிக-கலலார்விய 
னபுளஙக।வலிடாரவா காணினமிகப - பொலலாதிருணடது போ துமற்றியாஙக 
ளுமபோதுமிஙகு-நிலலாதெ முஈதருணியுமீப்போதுகெடுநதகையே ” எ-மி த 
லைவனகையுறைபுசழதறகுசசெ-ள ''சிமையாமலயததமிழததஞசைவாணனச 
றுமலைமே - லமையாயெதடகதோ௱என்னமேயணியதத்குமா-துமமயாளிறைவன 
பயிலகயிலாயத தருமபாதஙகு- மிமையாசலத தமெலலாமிஃலையானிகரிசதனை
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சைவாணனமல்யவெறபா- ஈலகுற தவையிகதசாடளெவனமையினன துதலா-ள 
லருறறடததெமாசணடரீலயிாபடச துவுமனறிப பலகுறறமுமவருமாலயாஙகளவா 
௩கமபசரிதழையே” ௭-ம, தலைமசனா2றகெஞரினோடவனபுலததறகுச செ-ள 
“உழையுமகெங்காளமுமபோலுஙகணணாளொருகாலமுளளங-குழையுமேமபா 
லெனறுகொணடெெஞ்சேசலிசசோடைமணமெனி - மழையுமாதாரமுமவ$தன 
வாணனதெனமாதையினமாச-தழையுமபோலிஙஙனேகவினவாடத தவஞசெய 
த்தே்' ௪-ம, பாகடயாதறுவிசதசறறறகு௪ செ-ள '(சோலையிலகா ழ்ளகதோ 
சையனனாளைத்தொழுதிரஈஇம - மாலையிலவாழிவஙசொளவலயானறஞசைவா 
ணனவெழ்பா-லேலையிலா தரனனகெயயோனவெயிலவெறபினமலகுங-காலை 
யிலவாபின யனகையதாகுநினகையுறையே '” எம, தலைவனகூறருயமின 
வெலலா மிர துமினனிறறறகும Li ms. paper Gavan சூ. சேட்டதெதற்கு 
முரியவெனக கொள்க, (௨௮) 

டு இராது குறைபெறா.து வருகதிய சதழவோன 
மடலே பொருளென மதிததலும UT nes 
குலகின மேலவைத அரைததலு மதனைத 

தினமேல வைதது௪ சாறறலும பாஙகி 

தலைமக ளவ.பவத தருமை சாறறலுக 

தீலைமகன நனனைத தானே புகழதலு 

மலாமுலைப பாங்கி யருளியல கிளததலுஎ 

கொண்டுகிலை கூறலு மெனஙிவை யேழு 

மடற கூறறிறகு மடலவிலக இறகுய 

கடவ வெனமனா கறற.றி௩ தோமா. 

இ-ம், இசஈதுகுறைபெமுது வருகதி.பகழவோன மடலேபொருளென 
மதிததன முதலாக. பாஙககொணடுநிலைகூறலிருகச சொலலபபடடனவேழு 
தலைமகன மடறகூறறிறகுஈண தோழி மடலவிலககைகுமுரிய இளவியென.று சொ 

லலுவா கறறறிநதோர, எ-று. 

பாஙையிசஈ துகுறைபெருதுவருதியயழவோன மடலேபொருளெனம 
இததறகுச செ-ள ''இருஈதாதொழுஙகழறசேயனனவாணன றெனமாறைவெ 
தீபி-னருகதசவமுதனனவஞசொனலலாசழகாகுழைதோய பெருஈதாரைவேல 
விழித ஈதவெஙகாமபபிணிதனககு- மரு5தாவ துகெஞ்சமேயிலலைவேறுமடலன றி 
யே”? ௭-ம, பாஙககெகுதசலை௦கனமடலேற நினையுலனெமேலவைத துயத துரை 
சசறருச செ-ள ''விரையூகுழலியாதகதசிதாகுலவெளளநிரைக-கரையூபொ 
முதிளஙகாளையாதாககளிகைபபிடி,த தத- தரைபாதொ இுமபெணணைமாமடதூ 
ரவாதவிரஈ துபினனும- வரையூவாதஞசையாகோனவாணனமாறையிலவானு5 
Ga” av, ௮மமடலேறறநினைததலைமகனறனமேலவைத துசசாறறறீகுச செ-ள 
"வனபணிபோனிலகதசஙமயெவாணனறெனமாறைவெறபின - மினபணிபூணமு 
லைமெலவியலீரகுறைேணடியுஙகண- முன்பணிவேனினறுகாளைவெண பூளைமு' 
இழெருககோ-டடேனபணிவேனமடனமேல&ருவேனிஷயையெனபணியே ” ௭-ம், 

“ “தெரடலைசகுறுதொடிதரதாஏமடலொடுஃமாலையழக்குஈதயா,”? எ-ம ௩௫,
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ன்புரீபணிஈசாலெனனைசுவவளையூா-.மடையேயவயறறனுசைவாணனெறபாம 
ல்சோனவகுதத-படையேயாயனமபடைத தபொற்பாலைபடியெறிக்க - விடை 
யேதெனதசெரியா தரையாணியிடவரிதே'” எ-ம, "சம்பமதயானைககணடனகட 
கோழி க-கொமபாவிழிககுவமைஉ றுவதே-னமபு- கருநீலஞுசெஙகுவளைகாலன 
ேலாலம-பெருநீமைதோறறழிரஈதபின ?? ௪-ம வரும தலைமகனறனனைததா 
னேபுகழதறகு௪ செ-ள *(ஈறையலராவிரைபபோதிசையாதிசைகானமுகத த- 
மறையலசாவரதமானமசனயமானறனஞுசைவாணனடையைத - துறையலசாவியங் 
காவியஙகணணி தணிஈ தசொலஓக- குறையலசராகுழலாடசனித இ$ரகருறையி 
லலையே. ' ௭-ம, பாஙயெருளியலகள ச தறகுச செ-ள *'செயலார்குடமபையிற 
செகதலையன றிறசனையுளபைஙஃகயலாரஉன கெணகுருனெ௨ணபாபபுளகைகக 
உஙசா-மயலாாகளிறறணணலவாணனரெனமாறைஉையைத துறைவ - வியலா 
தருளுடையாஈககென௮மாமடலே.றுவதே ”” ௭-ம, பாஙககொணடுகிலைகூறறகு 

*ச செ-ள :வெணடோடணிமுசபபைநஙகுருமபைசகொஙகைவெயயவுணகட- 
கணடோவிருமபுஙகருமடனையா னரக்கடற.றுறைவா- கொண்டோருறைமூடி. 
கொமடனையாரினகுதைமறுததால - வணடோவிடுகதொஙகலான உ௱ணனமா 
றைவளாகாகசே '” எ-ம வரும இது தலைமகனிலையைத தா௩கெேகொணடு 
நிலையாயிறறு, 

இசரசூசரத து! டலைமகன கூறருயினவெலலாம மடறகூறதறகும 
பாங௫ச_றமுபினவெலலாம மடலவில்கிறகுமுரியடெனக கொளக இவவிர 
ண்டு சூததிரத.து மெடுததோதபபடட இசளெவிக ளிவவியலுட பாஙகெ.றறுட 
*'குறையுற-றெதிரியழெவனைமுறையுநபபெருமை-யிரபபேயிரபபினு முலகுசை 
தெளிபபினு - மருமையின ஈறறலு மவனறிவுறுத நப - பினசாகென்றலும பேத 
மையூடடலு-முனனு.றுபுணாச9 மூறைறிறுத துலை SF O- மஞயககறுதசலு 

முூரைத தவிககூடடமோ-டெஞ்சாதுளஈசவிருகானகுளெவியும”% எனபசனா 
லம, தலைமகனகூற.றுள “*தணடாதிறகதலு மறறைய ழியுஞ-சொலலஉடசா 
oped p புலலியவகையினு - மறிகதோரயாடபி னவவழிமருஙகற - கேடபீடு 
கூ.றலுதோழி-4கசலனாகிய நிலையுசோகச- மடனமாகூறு மிடனமறராணடே- 
எனபதனாலும, பொருளியலுள இசஈதுகுறையறற இழஉனைததோழி, நிரம்ப 
நீகசி நிறுதசலன றியுமம வாயமைகூறனும பொயமமைகூறலும, நலவகையு 
டைய கஈயததிறகூ.றலும, பஃமஉ கையாலும படைககவுமபெறுமே'” எனபசனா 
லுங் கொளளடபடடன, (௨௯) 

௪௪௭௬ கைவி பிளமைத தளனமை பாநஙடி 

தலைவத குணாக,ச.லு தலைவன றலைவி 

வருதகிய வண்ண முரைசகலும பாரி 

செவவி யருமை செபபலுக தலைவன 

செவவி, யெளிமை செபப லும பாங்கி 

யெனனை மறைததபி னேளிசென ஈகுசலு 

மஈககை பொருல தவனபுலம பலுமவ 9 

டே நலுங சை. பந யேறறலக SipCer



களவியல, இக. 

னாதகஓ மெனு மவவொள பானுங் 
குறைகேர் தற்கு மடற்கூற ஜொழிதறகு 

முறைமையி ஜுரி,ப முனனுங். காலே. 

இ-ம, தலைவியிளமைசசனமை பாகதசெலை௨ரகுணர்தன்முதலாசக மெ 
வோனாறறலீருக௪ சொலலபபட்ட Garten gu பாஙெ கோதறகும தலைமகண 
மடமகூமழொழிததகும முறையானேயுரியவா மூனனுகசால்த.த. எ-று. 

தலைவியிளமைத தீனமை பாககதலைவதகுணாததற்குச செ-ள :*களவரும் 
பாகருரிலஙகளகரிமககடவளுமால - கொளவருமபா பைங்குருமபைககுலஞ்செங 
குமுகத,.தவெண - டளவருமடாஈணட$ன தஞ்சைவா ஊன தமிழலையைநாட ஃ 
டீளவருமபாமிஉணமாடடெனகொலோறினறிரபபதுவே'” ௭- ம, தலைவன 
றலைவி வஇிருததியஉணணமுரசைததறகுச செ-ள :'சிலைபயிலவாணுதனமினனே ' 
பிறக சவச.சசெவவியிலே - கொலைபயினாக்ககுருளையைபபேறகுறியோனிருஈச 5 
மீலைபயிலவாஈ£தமிழவாணனறெனமாறைமயிகளையா - ளலை.யிலாலவிழியாலெ 
னதாவியணஙயனெளே'' எ-ம, பாஙடு தலைஃகள செவவியருமை செபபறகு௪ 
செ-ள ““ஏடாரலஙசலிலஙகக$லைவேலவெதபேழுலகும - வாடாமலவஈதருளவா 
ணனதநெனமாறை.பிலவலவியனனாள - சூடாளகுவளையமுலலைய்ஞரசூடடுஞ சுனை 
யுமபணு-மாடாடனசசெனகொலோவழயேன சென்றறிவிபபதே?' எ-ம) “On 
றிரீரிருஙகழி$லமுஞ்சூடாள - பொறிமாணவரியலவனாடலுமாடாள - சிறு றதல 
கோவருமபசசிஈதியாகினருட - கெறிமாசசணசோப்பயா னெனசொலவிசசொ 
aCe” ௭ஃம, தலை௨னதலைவிசெவவியெளிமைசெபபறகுச செஃள “தேன 
வாதவாயிதழசசேயிளையாயிளஞசெவவிஈவவி- மானவநதவாளவிழி ஏ சிககுந்த 
ஞூசையாணன வெறபில. யானவநதவாசென நியமபுதியேலவாயாவசெனனா-டா 
னவநதவாவூடனேநினனையாரதசழிஇககொளளுமே,"” ௭ஃ-ம, பாஙெனனை 
மறைபபீனெளிதெனாஈகுதறரகுச செஃள *(மணணுமபயிலவித துமெ ன றினுஞ 
சாதிரவாணனமெ.றபா - கணணுமபுனலின நியஙகுரியா தஙக ணலவீனையாற « 
கணனணுங்கருத துஙகலநதனவாயினுங்கணணினுமு- ளெணனுககுறையெனனை 
நீரமமைததரீலிஙகயலவதனறே'' ௪-ம, அசககைபொரு த௮அதவனபுவமபற்குச 
செ-ள 'வெவவேலெறிஈதவிழமுபபுணணினமீடடும0௨ெ தபபியதோ - செவவ் 
னுழைபபவாச€லமன ரோதிருவேமருவா- லவவேலமாகவென றவாணனதெனமா 
றைமயிலபொருடடா - னைவேனையஞசகெனனாதினனலாறுகைகே றசே.? 
-ம பாக௫தலை ௦கனைதசே.றறறகுச செ.-ள :!தன்சணணனையதனபாங்கியரு 
எளுஈதனகருமிரா - மெனகணணருளபெரிசெமபெருமா டடி.கசெனமலைநதார்- 
கனக்ணணமாவெனற ாணனழெனமாறையிலவகதஉளாற ஃ- புசசணணடைய 
லைநீயினிவாடலபுசவலனே,!? ௭-ம, பாஙைகயுறையேறறறருச செ-ள '(ஓலி 
தெணகடலபுடைகுழுலகேழிலுமூழ்வீனைதான- உலிதென்பசனைகய்கீியெதாற 
றஞசைவாணனெறபா - கலிசெங்குமாவுங்கமுகுமபலாவுஙச த லிக்ஞூம-பெொலி 
தெனபொதியிலின மேறசஈதனாடவிபபூர்தழையே *”? -ம) 1'ஊஷழயிமுபபச 
கஙகாணபாருலைலினஜித-தழா தஞறற்பலா”” எ-ம வரும, இழ்கவோனாறறறகு௪ 
செ-ள *(மைபபோதணிதொங்கலவா ணஜஞெனனாமென்லலவினையேற-கபபோ 
தடைஈதவருக இயாநீகயெருபபியபொ.ற- செபபோ இிரநுிலையாண aan on ape 

, தி திங்களைசசண -ழூபபோதிளயெசாலிர் தக£ரச கமொலென்னெஞ்சமே,?? ௪-ம், 
ரா சாபோறசொலினுள செொொதாசோ - லொலலை யுணரபபடும'? எஃம்



௫௪ அகபயபொருளவிளக்கவுரை. 

வரும. இசனுட பாஙகெ. ஈமுயினவெலலாங குறைமோதமகு2 தலைவனகூற் 
முயினவெலலா மடறஉறரொழிதறகுமுரியவெனக கொளக் இசனுள எடுத 
சோதபபட்ட ரளவிகள், § பணபிறபெயாபபினும பிறவுறறுமெலியினு-மனபுற 
கனு மா டபெறசெவியினு-மீறுடையுறுதச ஓ.மவவினைகயெலடே'” எனபத 
ஞூ ளெளளபபடடன  இவ௱றுட சானழோசெய்யுளிலலாதவறறிறகுளு 
ரூததிரஈதனனை3யே யிலகயெமாக்க கொள்4, (௧௦) 

௧௪௭. இறைவன் இனககுக் குறைகோ பாங்கி 
யிறைவிக கவனருறை யுணாதத.லு மிறைவி ள் 

யறி.பாள போனறு குறியாள கூறலும 

பாகி பிறையோத கணடமை பகாதலும 
பாஙகிபைபத் தலைவி மறைத்த லும பாஙகி 

யெனனை மறைபப தெனனெனத தாழாலுங 
கையுறை புகழவுமென றநிவவிரு மூனறு 

மெலிசாகச சொலலிக சூறைகயப பிததறகும 

வலிதாகச சொலலி மறுததறகு முரிய, 

'இ-ம. இறைவனறனகருக குறைகோபாங யிறைவிககவனகுறையுண 
ர்த்தனமுதலாகப பாஙசசையுறைபகழதலிருசச சொலலபபடடவாறும பாங் 
மெலிதாகச சொலலிச குறைகயபபிததறகு2 தலை௦சள வவிசாகச சொலவீ 
முததறகுமுரிய ளெவி, எ௨று, 

இறைவன்றனககுக குறைசோபா௩ யிறைவிக்ககனகுறையுணாததறருச 
செ-ள ''இருவாகணடாலவருமேதமெனழெண்ணியெனச்கெதிரே -வருவாவ 
தாலுகதமவாயதிறவாதஞசைவாணனவெறபி- ஜனொருவாகஞ்சாச லுழையகலா£த 
அழையுளளதெலலார - தருவாவமபாரமுலையாயெனகொலோ செயததகக தவே!” 
௪-2, இறைவியதியாளபோனறு குறியாளகூறறகுச செஃள '* கலைதொடகூ 
அடகருவியகதேனபலகாலதொடு-மலைதொதேதூாமதுவருனெறதாறறஞசை 
வாணன வென்றி ஃ. சலைதொதெதாஙககெழிலசோறுதலாயபயிலசெமபமுக்காயக- 
ருைதொசெதோககுபைககேழபபூசகாசக குழாஙகவாஈதே”” ட எ-ம) பரருடயி 
ஹையோறகணடமைபகாதறகுச செ-ள !* இிவாசனேயனனபேரொளிவாணன் 
'ஹெனமாறைனனாட்-டுவாமதிபேோலுமொலிீராமுகததாயென னொலவிபப தன மே- 
லவாவினனாடுயொமானைவினாவிவகதானையினறிக- சவானுயாசோலையினகாயவ 
ணடலாடுழைககணடனமே” எஃம, பாகடுயைத தலைவிமறைததறகுச செ-ள 
**சவவணணேேலவிழியாயசஞசைவாணனணறெனமாறைனனாட-டிவவணண 
மீசசாலவதேறபதனமுனினனிடையெனதத- மெய்வண ணமவாடிவெறிதேவரு 
₹இவிழு ஈதினராயக- ஓத௨ணணவாதழைகொணசசென ரூரதமைகசணடுகண 
டே? ௭-ம, பாககியெனளைமறைபபதெனளெனததழாஅறரகுச செள பரக 
னெ.தசெவவிதழபபககபபபாதமபணிர த கினனை-மிரகனெ சதகொனறையுமெண 
அணலையாலெழுபாரமுழுதம-புசசனறகோனறஞசைவாணன பொதியிலிற பொ 
யததெனைரீ-காக்ெறதெனனைகொெனனுயிராதியகாரிகை0ய்'” ஏ-ம, ume 
.சையுறைபுகழதறகுச செள :*சுடததகு ன வலலவெலலாமபடி/சொலலினு
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தாம-வாடத்தகுவனகல்லால்லாயதஞ்சைகாணன்வெற்பா - சேடததகூவனவல 
ல. தலலாதசிலமபினுளளா£- காடத்தகுவனவல்லகலலாசஈறுதசழையே!'" sel, 
இசதுட பாசி. றராயினவெல்லாங குைகயப்பிததறகும் தலைவிக.றருயின 
கெலலாங குறைமறுததறகுமுரியவெனக சொளச, (ns) 

௧.௪௮ தோழி ழெவோன நுயாகிலை ளெததலு 

மறுததற கருமை மாட்டலுக தலைவன 

கு.நிபபு வேராக நெறிபபடக கூறலுஈ 
குலைவி முனித லுக் தலைவி பாங்கி 

தனனை முனிதலுக தனீகைக கையுறை 

யேறறலு மெனழமுமை சாதறிய வாறும 

வலிதாகச சொலலிக குறைஈயப பிசதறகு 

மெலிதாக்௪ டுசா லலி மேவறகு முரிய. 

இ-ம தோழி தலைகனறுயாகிலை ளெததனமுதலாக்க சையுறையீராசச 
சொலலபபடடவாறும வலிதாசசசொலலிக குறைகயபபிததறகும மெலிதாகச 
சொன் மேவறகுமுரிய ளெவியாம, எ-று 

தோழி௫ழவோன்றுயாகிலைதசறகு௪ செ-ள *((கனையுககுழலஉஞசிவா 
ணனறெனமாறைவரைககளிறு- இனையுகதழையுமபிடியொடு?மயா ததெளிஈத 
வினனீ£-சனையுணடசோகநிழறசோகடீக்த தயிலவ துசண-ஃடெனையங்கடைக 
கணிபாஷீனையாநிறபரேதில0ே்.'” eau, தோழி தலைமகனைமறுததறசருமை 
மாடடற்குக் செள 4 அசபுகசழையுமானகாண டொதுகசாணடோ அசட்டு 
ரைதத-பொயயுகதொலைஈதனபுதழைபோலரிபேோத துகஞ்சு- மையுகக்லக்து 
ணடவாழ்விழியாய்சஞ்சைவாணனவெற்பர் : மெய்யு தஐவணடதெனஞான்முடி 
யாதுவெளிகிறக்வே ?” crow, தோழி தலைமசனகு.றிபபுவேராகக செறிப்படக 
கூறற்குச செ-ள !/விடையான்மிசைவருமே௫ுவிலலா னொடுமேழிகென நிப்- 
படையானோமேலெமபகைகொளவதோபகலபோலுமெயமமை - யுடையாலுயா 
தஞ்சைவாணனொனனாரென்வொலயேறுண _ ணிடையாயபிறிதுகொலோவறி 
யேனவெறபாபெெணுவசே.'!? ௪-ம, சோழி தலைவியைமுனிசத்குச செள 
* தூதறாகலசைமறைபபவாகசேகுறைசொல்லுகுறறஃமேறறாுதொழியெனையெம 
பெறமாட்டிசெனறேநறவறகு- மாறருதருளசெயகசைகாணனறெனமாறையில 
'௨ஈ துெஞுசமஃபோறமு துநின தயவலேன்சொன்ன தீுகுபொழறுததருளே **? எம, 
தலைவி பாஙகயைமுனிதறருச் செள '*மாத்தேதவாநினைவாதஞ்சைலாணன் 
வரையினமுஈகாட - பொறறேரின்் வா தபுணாஈ தசெனருா சமபொருட்செமமை 
க-ரூறறேவனமஙகைகுறையிரகஈதாசெனுககுறறமிசகா - ளெறறேதவறுஈம்பாலி 
லலையாசவுமெயதியதே ”? ௭-ம, தசவிபாறடிதனரசசசையுைழயத்தற்குச 
செ-ள '*அறறுஈதலையரருஈ;தயராற்நினுமாதறலனாண - மாறறுமடன்யினமயி 
லனையாய்சஞ்னசவா ண்னறெவவிற் . போதறுஙசொடுலவிரேகேனப்னையா விழற 
போநதலசே _ தூற்.றுந்தழையென் நிதொனறெரஙனே வக்துதோன் றியதே.” 

) எ-ம வரும இதனுட பாங்கி றரயின்லெல்லாக குறையபறித தறரர் தலை 
விஉறருபினவெஉலாக கூறையுததறகு முரியவெனக கொளக, (௧௨)



இள அகபபொருளவிளககவுரை 

௧௪௯ இலை றவி கையுறை யேற்றமை பாஙகி 

யிறைவற குண ஈததலுங குறியிடங கூறலுு 

குகியிடத திறைவியைக கொணடு சேறலுங 

குறியிடத துயதது நீஙகலு மிறையோ 

னிடத்தெதாப படுதகலு மியைதலும புகமதலும 

விடுத்த லும பரஙதி மெலலியம சராகது 

கையுறை காடடலு மையுறை கணணியைப 

பாஙூற கூடடலும நீஙகித தலைவற 

கோமபடை சாறற லு முலகி.பன் மேமபட 
Ant g விலககலும பெருஈதகை விருந்திறை 

விருமபலு மெனனத தெரிஈசபன கூனநுங 

கூடடன முதலா வேட்ட லீருப 

பாஙகிககு வகுத,ச கானூறகு முரிய. 

இ-ம், இறைவிகையுறையேதறமை பாஙஇயிறைவதகுணாததன பூதலா 
கத தலை௨ன விருஈதிறைவிருமபலீராக வாராயரத பதினமூனறுங கூடடலுங 
கூடலும பாட கூட்டலும வேட்ட லுமெனனு.ச கானடறைகுழுரியவாம எ-று. 

இறைவிசையுறையேறறமைபாகடுயிலறவழகுணாததறகுச செ-ள போ 
யானளிததுஙசைகுவிசேதறபினபோ௦றியனடாற- சாயாதசொஙகையினமே 
லணைசசாடஞசைவாணனவெறபா - சாயாமலரனனமேணனிபெயயாகநின கைய 
றையே-ரீயாகவலலதிமாகதழையாகநினைதஇலளே.? ௭௩ ம, பாநஇதலைவற 
குசகூ.றியவிடயகூறறகுச செ-ள ('அணிமாமலாமயிலைப்புயத தூாணஙகொளாக 
மெனு-மணிமாளிசைவைததவாணன வணகாவலனமாறைவெறபா- துணிமாமச 
கதபபாசறைவேலைசசடரஉனபோற ஈ பணிமாமணிதஇகமுமபகலயாஙகளபமிவிட 
Co”? எ-ம, பாஙகொறியிடததிறைவியைகசசாணடுசேநறகுச௪ செ-ள “ar 
மாவிமூழகெறுமலாருற.றுஈ5தாஉனத தத - தேமாவிளகதளிசெவவணணஙகொ 
ய,தலமபொகூய - வாமானெடுககணமடகதைநலலாயதஞ்சைவாணனவெற 
பித-பூமாதவிபபசதாவாயவிளையாசெமடோ தகவே,” 6, பாஙஇதெலைமகளைக 
ரு.நியிடச துயத துரீஙகுதறகு௪ செள 4கணசாயலகையுருககொணதெனவே 
னமயிலகாகதளஉளளி- யெணசாயவெனறனையென றுசெவேளி௨ ௬மபவளம- 
அணசர்யொூக்குமவயறறஞ்சைவாணனடலயமராத- தணசாயைகினறணஙகுஈ 
தைடனீநிறகசாசலிலே.'” எஃம, இறைவியையிறையோனிடததெதாபபடு 
ததறகுச செஃ-ள *'முயஙயெ நூபுசபபடிகயத தாளுமுலைசுமக து-சயஙகயெ நூலிடை 
தானுமெளபோலத்தளாவுழறுமிறு - இயங்கெவாறென்மனத நிருணீஙகவெனறே 
துணிசசோ-வயயெ€ருடையானயாணனமாறைமணிவிளகச."” எ-ம, புண 
ர்சசியினமழெதறருச செ-ள :!தருராதாரு௨ஞசஙகொடையுடையானறஞசை 
வசணனினசொற - செருகதாபசஈதமிழததெனவுைமேற செமபொனமேரு 
வெறபாற - கருஈதாரை ஈஞசுமிழவாசயொல வெணசடலசடைஈது - வருஈதா 
வமூதளித தாள வலலளாமிம மடககொடியமே ?” Geo, ஈகமபரசாடடறகுச
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செ-ள *(மயனாவிசததனனமாமதிலகுழதஞ்சைவாணன் கெறபிழ - பயனாப 
யே! தசசபபாலையனனீ£ப்சுமபொறகுழைதோய - ஈயனாரவிஈதத துஞ்சு, நுமவா 
யிசழலலமுத_மயனாபடைத திலரேலடஙகாசவவரனுககுமே!? ௭எஃம) தலை 
மகளைததசலை மகனவிடுசசறகுச செ-ள் ''கேயமபுகவிடமின றிகினபாலக mpies 
2 தபோ-லாயமபுகல.டை த ருணீயடையாதமனீனா- வாயமபுகவிலஉணகடுய 
வாணனறெனமாஹறைனனீாத - தோயமபுகரிணைவேலவிழியாயகினறுணையட 
னே '' எ-ம, பாஙசெலைவியைசசாாக துகையுறைகாடடறகுச செ.ள “Guar 
யபாலிடைகினவிழிபோறகு ரயமபோ திஷைகின- மெயபோலசோகமிளிபூ 
சசழையின௨உமெலலியனின - கைபே!றகவினகொளசெங ச ஈசளமபோதிவை 
கணடராள.யான - மைபோறகுழிலிதததேனறஞசைவாணனவரையினினஜே wm’? 
எ-ம, பாகடசஷைவியைப பாஙகறகூடடறகு௪ செ-ள குனிராணமதிழதற 
கோூலைமேகினகுழலிலெலலாப - பனிதாணீமலருமபறித தணிஈதே னிஈதபபாம 
டகஈதை-தனிகாயகனறசைவாணனறணசாரறறனித.துநிலலா- தினிகாமகன 
நிளையாவிளையாழ டமெயது துமே?” ௭-ம, பாங௫தலைவியைநீஙயதத தலைவற 
கோபபடைசாறதறகுச செ-ள :*சனனாணமலாககுழலகாரணமாசசெவவிபா 
£ச துழனறு-பனனாளுசைத தபணிமொழிகோககிபபழிகமககஃ தெனனாதிடைபப 
டடடவனனிலைநீ 2.றவேலிறைவா - சனனாகமெயபபுகழானறஞசைவாணனறமி 
ழவெறமிலே '? ௭ஃம, பாஙடுதலைமகனையுலமேனமேமபட விரு5 தவிலகசறகுச 
செ-ள. (;வலைபபெயதமானறசைசேனரஜோயசததரு£ இமசைமுலைபபா - ஓலைப 
டெயசலூ£ தனைமூர லஓுமுண ளெஙகூ ர௬ுவகை- தலைபபெயதநாளனையானறஞகசை 
வாணனசயிலததெமமூ - ரிலைபடெயததாழகுரமபைததஙூனா ஓமககெனவரு 
மே” ௭-ம, தலைமகனவிருஈதிறை விருமபறகுச செ-ள ::மஞகுடடியனன 
ச சைமதிலருழதஞ்சைஉாணன பெழபிற-பஞ்குடடியமென பதயுகத $ருஙகளபா 
டி.யினமான- வெஞ்சூடடி முசனனவுனுமபைஈசேனுமவிருதினறகுச - செஞ்சு 
டடிளகுபொனபோதறினைஞூரலுஈசெளளமுதே '? ௭-ம, (நாளவாயபபெறி 
னுதனனிளளாதாரிலலத த - வேளாணமைகெங்கருனைலேமபாகுங - கேளா . 
யபராணபபோழதினடகேகொ?ேனுஈ-தமராயாாமாடடேயினிது '” ௭-ம வரும. 

இதனுட பாஙடிஉறரறாயினவெலலாங கூடடறகும ேட டறகுமுரிய, தலை 
உன கூறருயினமெலலாங கூடடறகுங கூடறகுமுரியவெனக கொளக, இம 
மூன்று சூததிரத தளளுமெதெதோதபபடட களவிகள பாஙகடியிறகூறறுள ஈன 
ன்யமபெறறுளி நயமபுரிவனபதனானு5 தலைமசனகூறறுளளே சேளாணெதி 
ரூமவிருபபினானு மெனபதனானுங கொளளபபடடன (௬௯) 

ச 

௧௫௦ அ_றறமில சறெபபினிவ வறுபத தொனறுவ! 

குறறமில பாஙகியிற கூடடதது விரிவே. 

இஃம், தலைமகனுடகோள சாறறன முதலாகத தலை2கன விருஈதிறை வி 
ருமபலிருசச சொலலபபடட. கூறறு இவறுபததொரு செவியும பாகடுயிறசட 
டடத்து விரியாம, எ-று (௬௯) 

கடுக, கூடடல் கூடல பாநுகிற கூடடல் 

வேடட லென்றொரு நகாலவகைத்தே பகறகுகி, 

இ-ம, கூஉடன முதலாச வேடடலீராச சானருவகையினையுடைத்தப் 
முகறகுலி, எஃறு, (௯௫3 

4



Buy அகபபெரீருளவிளககவுர 

௧௨, GBS mi கூறன முதலாப பெறலரும 

விருதிறை விருமப லீருப 'பொருகதப 
பகா5,த பனனிரணடும பகறகுறி விரியே, 

இஃம. குறியிடங கூறன் முதலாக விரு5திறை விருமபலிரக மேற்பாங 
இயிற ugg ளெதெசோதபபட்ட  பனணிசணடுப பகறகுறிவீரியாம, எ-று. 
உதாரணம மேறகாட்டபபடடனவெனக கொளச (௬௬) 

௧௫௩ இரஙகல வனபுறை மிறசெறிப புணாதத லென் 
ஜெருஙகு மூவகைத தொருசார பகுதகுகி' 

இ-ம., இரஙகலும உனபுறையும ,இறசெறிபபுணாதசஓுமென மூன, 
வகையினையுடைச தொருசா£ பகறகுறி எ-று (௩௭) 

கடு ௪. திழவோன பிரிஈது. நிக கிழதஇ மாலையம 

பொழுதுகண டி. ரஙகலும பாக்கி புலமப லுக 

தலைவ னீடத தலைவி வரு5தலுக 

தலைவியைப பாஙகி கழறலுஈ தலைவி 

முனனிலைப புறமொழி மொழிதலு மினஜயிபப் 

பாஙகயொடு பகாதலும பா௩தி யசசறுததலு 

நீஙசுறகருமை தலைவி ders Sows gs 

தலைவிககவன வரல பாஙகி சாறறலுளூ 

சறைப புறமாகச செறிபபறி வறு ததலு 

மூனனிலைப புறமொழி மொழிஈதறி வுறு,கதலு 

முனனின நுணாததலு முனனின முணாததி 

யோமபடை சாறறலு மேமபடு கிழவோன 

றஞசம பெருது நெஞ்சொடு செததலு 

மெனற வீரேழு மெலலுக்குறி வீரியே - 

இ-ம்.. இழூவோன பிரிரதழிக ழெததி மாலையமபொழுது சணழூரஙகன் 
முதலாசக மழெவோன றஞசமடெருது நெஞுசொடு சளததலீருகச சொலலபப 

டட பதினானகு மொருசா£ பகறகுறி விரியாம, எ.று. 

ஒருசாஎனறத அதிகாரததாலவிரித துரைக்கபபட்டது அவற்றுட் தெச 
ன பிரி தழிக இழசதி மாலையமபொழுதுகணடிரஙகறகு௪ செ-ள 1*அழநதா 

| BOSE ளாதவாபோலிவஉளவிலனபு - சூழந்தாசெலததொககல சூழகுழலாய 
சொறபொ ர௫ுள்படைத த” உ லாழரதா£புகழதஞ்சைவாணனைபபேணலாமானவெ 
யயோன-வீழாதாரசலிககாசதானபணனிமாலைவெளிபபடவே.!” எஃம, பாகுூபுல 
மபதகுச செ-ள '(காலையமபோருகவாணமுகததாளனபாகையகல - மாலையம 
Cus panel ss SrsQe@caremonO pas sntouneG gyeiecrrs cer anuley 
paar ap *த-கேலையமபோடுழக வாபரிகாளென yudaw தயித்சே,” எ





a0 அசபபொருளவிளககவுரை ' 
¢ 

நினனையலலா இலலைததாழகுழறகே !?? aie w, 'எறிஈதெமாதாமுழுசவீஙகுர 
லேனன- மறகதுளியின முமவாசாஃகறஙசருவி-மாமலைராகாடமடமொழிதனகே 
ணமை-$ீமமவேனெஞ்சததுககொணடு ” ௭ஃம,) ழலைமசனதஞசமபொரு து 
கெரடுசொிளததறகுச செ-ள !ஏவலசேயவிழிமா நசளிமேனியரேனவினி 
ச-காவலேமனஙகாததனமயாஙகளியனைசெமபொ- னாவலரேபெ.றகலகுஙகை 

ர் 
மேச௩றுஙகு௨ளை . மாவலசேயதொடையானறஞ்சைவ ணனஉரையில௩ கதே 7 
௪-ம் வரும 

இஉறறுட தெகவோனபிரிஈ துழிக ெதஇ மாலையமபொழு துகணடிரஙகலும 
பாக புலமபலு5 தலைஉனீடத தலைவிவருஈதலு முனனிலைபபுறழெொசழி மெ.ழி 
தீலும பாஙகியொடு புகாதலும நீஙகறகருமை தலைவிகினை5 இிரஙச லும சலை௨ன 
றஞுசமடெருது நெஞ்சொடு இெதச ஓமாயே வேழு மிரஙகறழூரிய இவறறுட. 
இழஉனறஞசமடெறாது நெஞுசொளெசுதலொனறு மொழிகசேனையவாறு 5 
வசைதலவேடகைககுரியவாம தலைவியைப பாக சழறலுக தலைவியைபபாஙக 
யசியசசுறுதசலும சலைவிககஉனவரல பாஙூசொ றறலுமாகய மூன றும உனபு 
ஹைசகுறைய. சிறைப்புமமாசச செறிடபறிவிததலு முனனினறுணாசதி யோ 
மபடைசாநறலுமாகய கானகு மிறசெறிபபணாசதறகுரியகெனக கொள 
இயை கானகும உரைவுகடாதறகுரியவாம, (௬௮) 

௧௫௫. விலககல சேறல கலகக மெனு 
இசெபபின மூவகைததே பகறகுறதி யிடையீடு ௨ 

இ-ம பகறகுறிபிடையீடதொகுததுணாஃ-றறு விலககஓஞ் Congr 
கலகசமுமென மூனறுவசையினையுடைததாம பகறகுறியிடைபீடு எ.து, (௩௮) 

௧௫௬ (இறைவனைப பாஙகி குதிவரல விலககலு 

மிறைவியைக குறிவரல விலககலு மிறைமத ' 
ளாகூட கோக யழித லும பாஙகி 

யாடிடம விடுததுககொண டகற்லும பின்னா 

ணெடு£தகை குறிவயி னீடுசென திரஙகலும 

வறுங களகாடி. மறுகலுங குறுகதொடி. 

வாழுமூா கோககி மதிமயஙகலு மெனு , 
மேழும பகற்குறி யிடையிட்டு விரியே. 

இ-ம, பகற்குறியிடையீடடுவிரியுணா-ற.று, இறைவ னைப்பாஙக der 

ல்விலசகன முதலாகக குறுஈதொடி, வாழுமாகோக? மதிமயங்கலீருஃ௪ சொல 
லபபடட ேழும பகறகுறியிடை பீடடுவிரியாம, எ-று 

இறை௨% -பபாஙக குறிவரலவிலககறகுச செஃசா “புனமுமபசுதினைச 

செஙகுரலேோ தம்புகனறிளளை- யினமுமகுழீஇவர திறைகொளளுமாலிறையா£ 
உளையு-மனமுஙகவாவெறபவாணன றெனமாறைமட்பபிடியு - மனமுஈதொழுக 
டைபாறபலகாலவருமனனையுமே ?” ௭-ம, பாகடயிறைவியைக குறிவரலவில 
ககறகுச செ-ள ''நநதுசுறறுஙகமி,னஞாலமெல்லாமபு*ழகாமனஉளா- சஈறச 

ஒறுஙகொஙகைமஙகையாலேள்சஞசரீககறை ௨ உரதுசுற.றாதொஙகலலாணள



& or ad as ov, சக 

றெனமாதை ரையினமலாக - கொர துசறறுககுழலாயசெலல்னீயக்குளிபொ. 
ழ்நகே'' crew, 'சருமபுமருணமுறபைஈதாடசெகதினைத தடகமையனன 
பாலவாபுதறிக-குநடடி.ஏ றஞூயசெறிதோறடைஙகுரற : படுகிளிசடி.சமஞ்செ 
திமறபபே - செஃகுவிளஙகு சடகசையஉனருா - மாபினனவருகஇலலவருகுவ 
ஸியாயே."” ௭-ம) இறைமகளாடிடகோத்கியஜிசறகுச செ-ள “wadss 
ட முமணிமுததயாறுமஉணியெங்குக-இிருவிசதியஞ்சைவாணன சிலமபு.1 சீசிற 
றிலுமபே-ரிருவிபபுனமுமினறெனனினைகளெ மன ெனனையினனே: மருவிபபி 
ரிபவாபோலிலலையேமணணிலஉனசணணசே 1? ஏஃம, பாஙயொடிடமவி 
அக்கொணட்சநறகுச௪ செள *'உனனையராவலகுனலலஉரேயெனறுசாவி 
னஙகண- பீனனை.பராமலவருத துரைநீதஞசைவாணனவெறபி - னெனனையசா 
ணைகொண டேழுனெழேனிடையிச் தனையும . பினனையராதொழிவாயிதணேயி 
தபெறதனமே '” ௨௪-ம, பினனாுணெசெசசைகுறிஉயினீடு செனறிரஙகறகுச 
செ-ள *₹மானகாணிகரினமடமயிலவோடஞசைவாணனெறபிற = CG mae an cot! 
பைமெளுிறைகளெளைகாளெனறெருமானோய - தானகாணியகொலிசசரதனச 
சே லையைதசனனையினறி - யானகாணியகொலெழுஈச ருளாத தினஜேன ஓயி 
Co.” Grew, திலைமகனஉறுஙகளகாடி. மறுததறகுச செ-ள !(செஙகேழவிழ்ககு 
மொழிககுமபகை திருபபாறசடலும - பஙகேருசமுமபயகதனவாயினுமபைஙகளெ 
ளைகாள ச௩சேயதடஈ துறைகூழசஞனசவாணனதரியலாபோஃலெங்சேயினிதத 
ஈக குவாரேனலகாததீஙகருஈ, வே?” ௭-ம, 1(களளாவிசாறுகமழகூஈச.றகாரிகை 
யென- றுளளாவிசென றஉழியறியேன-றளளாத-மலலஉருவிமலைகாடவாயஇிறஈ 
அ-சொலலலபுரியாயதுணிஈகத '' ௭-ம, தலைமகனறலைமகளவாழுமூகோக 
இ மதிமயஙகமகுச செ-ள பெறகஉரிதாலஉளபினசெனறகெஸுசமுமபேணலா 
ககு-மறவரிதானனனவாணனறெனமாறைவரைபபுனஞஞழ* 5றஉரித! ழமுஉலை 
நாணமலரோ திககருமெனக- குறஉரிதாமென செய வனெனறுசோருமெனனோ 
ரயிசே,”” எ-ம இவறறுண முனனையவிரணடும விலகக.றகுரிய பாஙயொடி.ட 
ம விடுஆதககொணடசறலாகய வொனறுஞு சேறறகுரியது ஏனைய கானகுங 
கலக்க இநகுரிய, (௪௦) 

கடஎ வேண்டல மறுத்த லுடனபடல கூட்டல 
கூடல பாராட்டல பாஙகிற கூடட 

லுயஙக னீஈஙகலென மொனபது வகைதசே 
யியமபிப போகத விரவுக குறிதானே. 

இ-ம்,, ஜேணடனமுதலாக நீஙகலீருச வொனப துவகைத.து மே௰சொல் 
லிபுீபாகத விரவுககுறி, எ-று, (௪௧) 

௧௫௮. இறையோ ஸிருட்குதி வேணடலும பாககி 
கெறியின தருமை கூறலு மிறையோ 

னெதியின தெளிமை கூறலும் பாஙகி 

யவனாட டணியியல வினாத லுங கழவோ 
HAUGH. PGC Kes gy WN DGS 

, 9 
தனனாட் டணியியல பாஙக சாறமலு
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நேர்ர திறைவி நெஞ்சொடு சளச்சலு 

ளேோழை பாங்கியொடு கோக துரைததறு : 
நோகதமை பாகி கெகெதகைக குரைததலுங் 
குதியிடை நிறீதத தாயதுயி ods gy 

மிறைவிக கிறைவன வரவறி வறுததலு 

மவடகொணடு சேறலுங குறிபுயக சசறலும 

வணடுறை தாரோன வாதெதிர்ப படுதலும 
௪ 

பெருமச ளாறதிண தருமைகினை இரககலும 
புரவலன நேற்றலும புணாகலும புசழதலு 

eons ளிறைவனைக குறிவிலக கலுமவ 
னிறைவியை யிலவயின வீடுதகலு மிழறைவியை 

யெயதீப பாங்கி கையுறை காடடலு 

மிறகொண டேகலும பிறசென நிறைவனை 
வரவு விலககலும பெருமகன மயஙகலு5 

தோழி தலைமக யொகிளகது விடுதத லுக 

Bowser புணாஈதவள சேறலு மெனருங 

இருப தேழு மிரவுககுதி விரியே 

இ-ம் இறையோனிருட்குறிகணேடன முசலாசச திருமசட்புணாக்தவ 
ன் சொலீறாகச சொலலபபட்ட விருபததேழுமிரஓககுறி விரியாம; எஃழு 

Hopper இறையோனிருடகுறிடேணடறகுச செ. *கருவிருஈசெ 
ணடிசையுககனமாமழைகானற தளளம- வெருவிருஈதெம்பதிககேகவொண்ணா 
துவிதமவிதமாய - வருவிருஈதெனறுமபு/ஈதருளவாணனறெனமாழையனனீ. 
சொருவிருதெஙகளைபபோலெயதுமோகங்குலுஙகளுககே."” எஃம, பாஙடதெறி 
யினத ருமைகூறறகு௪ செ-ள * மலைமா துவலலகனவாணனவரோதயனமாறை 
கஷெறபிந-சிலை எ॥ ஓருமெஙகு கதயுமிழாநிறகுஞசிஙகமெஙகும * கொலைமாகரியி 
சைதோகதழலாநிறகுகசொறறவபொற - கலைமானுறைபதீநீவருமாறெனகொர) 
amin” sw, ! ஒருவரைபபோலே /க௫.-ல௨ரையுஞசூழகதஃ உருவை 
யுளளசாஞசநூ-ரருவசையு- ளேவாயகாகமபுகுகதிடுமேலாயுஙகாற-கைஙயாயக1 ௪ 
ஞ்சோகாடு * ஏஃம, தலைமகனெறியினதெளிமைகூறறகுச செள ‘a@adl 
ரீளகணணியஞசலமய!கதஞசைவாணனவெறபிற - தொடுவரிசேழதகுழாமபொ 
ருகொலலையுஙகுஞ்சசச் தாக - த௫ரிதாவுமகெகமுஞஞாவழயகா.றுைரவாயக- 
கடுவரிகாகஈபவமலகுகலலளைசகானமுமே."” ௭-ம, பாகவயெவனாடடணியியல 
வினாதற்குச செள !(பூரதழையா தமலைமலாயா தபுனையிழையுஞ - சரகஈதமூம 
பாதுதடமபொழிலயா து ரணியினமேன -மாகதரிலேளனனவாணனழெனமா 
ைகளாகாகுழ் - தேகதருசோலைகவெறபாவுகசணாடடுறைரெலவியாககே,"! 
ஏஃம), தீலைமகனவணாட்டணியியல்வினாதறகுச செள 4'எாசாட்டவரணிஉ மி





௬௮ ௮5௩பபொருள விளக்கவுரை, 

எ-ம, தலை சனறலைகியைததே.றறறகுச செஃள ((ெயிலுஈதரவிஈசமெனமல் 
சனனமுமவிரதைவெறறி ஃ மயிறு பபமிஉஃபுயபனவாணனெெனமாறைதநினவாழவி 
ழிபோஃலயிதுஙககுயினமொழிநினனிடைபோனமினனுமாடளிசள-பயிலுகதொ 
கடகிஎகுழலபோலிருளைபபருெவே !*? ௭-ம, புணாதறருச செ.ள. (சுழி 
நீலைஃடறரொலலுலகேழினுஈசோமறு2உணமைக- கழீநீமொட கமேருவின மீதி 
ஞுங்சகாவககசொணடு- வழீநீளபுசமகொணடவாணனறெனமாறைவரையினமலா 
பஃபொழிரீழதுமபாமுதனையாரைபபுணாஈசனமே”” ௭-ம; “*தமமீலிருஈ_ததம 
தபாத.துணடறரு-லமமாஉரிவைமுயககு '? எ-ம, புகழசறகுச செ-ள (மண 
ளூ பெரு 2புசழவாணனறெனமாறைவரைடயிஓஈ - சணணாுரமுஙகமழசா£உர 
ChE CN DE 1 6 துதையு-பெணணாணஙகனனநினமுஃகத னகணடபின்னுமு 
ணடோ-கணணாசதடங்களினவாயொடுஙகாசசமலஙகளே !” எஃம,  தலைமச 
னைத தலைமசளகுறிவிலககறகுச செய்ள *'மூரறகதாமுததிவாமுலையாவியின 
மூழக்கனிஃ-வாசறகரீசஞ்சைவாணனவெற்பாவயமாலழஙகும- வேரற்கடியகஉலை 
யினூ உெயிலவதகுஞ-சாரறகருமையதாலிருளகூருமெஞுசாரலிமீல ** Gn, 
ப அருளபேருக௫னவாரலா***கோடடுமாவழஙகுஙகாடககநெறியே'” crew, g 2% 
மகனறலை சகளையிலவயினவிடுததரகுச செ-ள **மலலையமடோசெனறகாணன 
தெனமாறைநினமாளிகையா : சொலலையமபோருககசே டவுஙகூடுகதெ டிச 
நிளிரான-முலலையமபோ துமுகையுஙகொயயா துமுகிழமுலைய ய - செலலையம 
பொழதபளிஈ௨றறலமபாதஞசிவபபிககவே ?? எ-ம, பாஙெலைமசளையெயஇிக 
கையுறைகாடடறகு௪ செ-ள ''முகையாயலராயமுலைகருநினவாயககுழுஸற 
முறையே-பகையாமுளரியுஞ்சேதா மபலுமி லை டைங்சமுநீர.உ கையாதொடை 

புனைவாணனழெனமாமையினமெளவலனன. சகையாயலையிகை நினகுழறகா 
மூலலைகாணமலரே '? ௭ஃம, பாநூதெலைமகளையிநகொணடேகறகு௪ செ.எ 
ஒஓலகாவிருணமணகதொலகருமபோழதி னுணாஈதுகமமை ஃ கலகாவியலபன 
னைகாடினுகாகெடஈதருணீ - மலகாவிசூழதஞசைவ! ணன றெனம! ஹையின௨ள 
ளஊையினமேற - செலகாவியனனவிழித திருஜேநின நிருமனைக்கே ?? aa, Sm 
செனறுதலைமகனைபடாஙகவெரவுவிலககறகுச செஃ-ள ((வெமபோமுருகெனன 
வேலவலனேகதிவெறிதிஙஙனே - வமபோரசகசெலலிவாரஉவெறபாமருவாவர 
சா தமபோகடகததடமபுயயாணனறமிழததஞசைகாடடமபோருகமலலவே 
இருககோயிலணஙூனுககே.' எம, தலைமகனமயஙகறகுச செஃள 'வஞச 
ஙசலாதகவிவயவென றவாணனறெனமாறைகவெறபித- றஞசஙகலஈதசொறறையறு 
மயானு5தனிததனியே-கெஞசஙகல த நிலைமையெலலாஙகணடுடீயமுஇ. ன௪ 
நசலகதனையேஈனைவாகுழனனனுதலே.'” ௭-ம, தோழிதலைமகயோகிலைளை 
ஈ.துவிடுததறகு௪ செ-ள “முனனூரரவுகதெரியாவிருணெ நிமுனனிசைய- 
மின ஞராடனையிழைமினனனைய।ஞ.யயவேலின வெமடோ - மன ஞாராசளிறுதி 
வஹைகொண்டவாணனறெனமாறையனன.நின னூசகமபுகுகதாறகுறிகாடடுகெ 
டுகதகையே,'? ௭-ம, தலைமகடபுணாஈதவனசேறறரு௪ செ-ள (இருகருன 
நனமதிலெமபதிக்சேக வெளி துசெமமை- தருஙருஙகுமமுலைதயனலலாயதஞ 
சைவாணனவெறபிற- கருஙகுஞ்சசவினமவெண கெசவேறஞசுஙகககுவினெமஃ 
மருஙகுஞ்சுடாவிளககாமடவாகுழைமாணிககமே,” ௭-ம் வரும, 

இவறறுள இறையோனிருடகுறிவேணடலும ரெறியினதெளிமைகூ ற று 
த் தலைமகனஉணாட்டணியியல் வினாதலும பாஙடியிறைவிசெறயோன குறியறி 
வறு ச ஓுமாயெ நானரும கேணடறகுரிய, பாங்கயெவனாடடஸாியியலவினா 
ஓும௫கறருத தனனாடடணியியலசாநறறுஈ தலைமகனொகத பாஙகியோடு சாறற.



கள வியல, ௬௫ 

ஜுமாகி.ப மூனறு முடமபடறகுரிய, தலைமகணோகசமை பாகதலைமகதகுண' 
ரத்து குறியிடைமிஃீடநிரிஇததாய தயிலறிதது மிறைவிகறைவன வரல நி 
வுறுதததுமவபடகொணடு Ce poy on Bu கானகுங கூடடறகுரிய, தலைமகளையெ 
இாபபடுதலுக தேறறலும புணாதறுமாயே மூனறுங கூடறகுரிய தலைம&ணலம 
பாசாடடதுங கையுறைகாடடதுமாயெ விரணம் பாராட்டறகுரிய, தீஷைமச 
ணனிஹைவியை யிலவயிசுவிததலும பரகதெலைமசகளையிறகொணடேகறலுமாகயு 
விரணடு2 பாஙகறஉடடறகுரி.ப, கேராதிறைவிகெஞசொடு ளெத்தலுஈ தலை 
மகளாறறின தருமை நினை5இரஙகலும பெருமகனமயககது5 தோழிதகைமகடு 
யாநிலைளெஃது விதெசலுமாயெ கானகு முயஙகறகுரிய பாக௫குறியுயததகற 
ஓக இருமச்டூபுணாஈதஉன சேறலுமாயெ விரணடம நீககறகுரியயாமெனககொ 
vs இவதறுளு நேராதிறைவிகெஞுசொகெளசதலும பெருமசளாறறினதரு 
மை கினை5இரஙகல் மிறைமகளிறைஉஊனை& குறிவரலவிலககதுமாயயே மூன௮ம 
அசைதலேடகைகருரிய பாங$ேெறியினதருமைகூ றது மிறைஉனை வரவுவி 
லககலு௫ தலைமஃடுபாரி'லளெ துவிடுத தலுமாயெ மூனறும உரை௮வசடாதறகுரி 
யவாம, (௪௨) 

௧௫௯ அலலகுறி வருகதொநிற கருமை யெனரூங 

கெல்லிசரு.றி யிடையீ டிருவகைத தாகும 

-ம அ௩லகுறியும வருரதொழிற சருமையுமென விரணகையி 
னைபுடைததாகு மிரவுககுறியிடையீடு எ-று, 

அலலகுறி எ-து குறியலல எ-று. Mg முனறிலெனபதுபோலக சொ 
ளாக அலலகுறியாவது தலைமகனாணிசழதகடபடுவனஉ£௫ய புளஎளெழுபப 
ன முதலாய பிறிதொனமுனிசழதல வருதொழிறகருமை, தலைமகளும 
வருகினற தொழிறகருமைய!ம, ஏனறு ௭-து எனாணிடைசசொல, ஆங்கு 
ஏ-த அசை, (௪௬) 

௧௬௦ இறைவிக இகுளை யிறைவர வுணாததழிக 
தானகுதி மருணடமை தலைவியவட குணாதத.லும 

பாங்கி தலைவன நீங்கெடுத தியமபலும 

அுலுதவன போதலும புலாகதபின வறுஙகள 
தலைவிகண டிரககலுக தனநுணைக குரைதத.லுச 

தலைமக ளவலம பாங்கி சணிததலு 

மிறைவனமேழ பாகக் குறிபிழைப பேறறலு 
மிறைவிமே லிறைவன குறிபிழைப பேறறலு 

மவளகுறி மருண்டமை யவளவற சி.பமபலு , 
மவனமொழிக கொடுமை செனறவ ளவடகியமபலு 

மெனபிழைப பனறென நிறைவி சகோத லுமெளா 

'வொனது பனனொன து£மலலகுறிக குரிய,



௬௭௬ ௮கபபொருளவிளககவுரை 

இ-ம இறைவிக ககொளையிறைவசவுணாததழிச சானகுறிமருண்ப 
மை தலைவியவடகுணாததன முதலாக வெனபிழைபபனறென நிறைவி 
சோதலீருகச சொலலபபட்ட பனனிர ணடு மலலகுறிதகுரியவாம, எ-று, 

இைவிகககுளையிறைவரவுணர்சதறகுச செ-ள !'சயலவெனறவுண 
சண்ணிகாரணமேதுகொலல்கதையங்கா - னயனினறபுனனையினனனமெ 
லாமடலாழியஙகைச - சயமஙகைதனபெருமானறளசவாணன் றரியலா 
போற.துயசமபெருகியிராவொருபேசதுதயின நிலவ”? எ-ம இத சோழி 
யாயககுரை பபாளபோற ரலைமசட்குணாததியதாம தான்குறிமருணடமை 
தீலைவிபாஙகிககுணாசதற்குச செ-ள :'பேசசதகுவசொனறன கண்டா 
யபிறிதோரகுறியை - சேசததவாகுறியெனறுசெனறியானகுறிரினறுஈதே 
ன-வாசததமிழபுனைதோரஞடையானறஞஎசவாணனொனனா-தேசதத௧ ௬ 
மெயதாகெயயசோயெயதிசசேயின்ழயே ? எம, “அணிசொணடதண 

சோபபனறோபபரிமாபூணட - மணியா வமெனரெழுஈதுபோரேன-றளி 
விருமபு-புளளர வஙசேட்டுபபெயாகதேனணியிழாஃயுளறிடைகெஞ.3னேன 
யான !?? எ-ம, பாஙகதெதலைமசனநீஙசெடுசதியமபறகுச செ-ள | கடியோ 
வெனுகசணமடசஈதைநலலாயதஞசைவாணனைவக- சடி.யோமெனசசெனப 
டையலாபோல்யாகெனெழநினசைத : தொடியேடமெனபணைசதோஸிணை 
வாடுநதொழிலபுரிஈச-கொடி யோதுணிஈதுசெயதாகுறியாககுறிகமகக'? 
௪எ.ம, தலைமகளபுலநதபோதறருசசெ-ள *சேனுறறவாகையஈதாசத ரள 
சைவாணனைசசேரலாபோன. மானுறறபாரவைமயிலபொருடடாசஷூமி 
ரியாக்-கானுறறகானறகனையிருளவாய௮சககறபிததரீ - யானுறறகநே யச 
ளெல்லாமபடுவாயினியெனனெஞ்சமே”' ௭-ம, புலாரதபினவறுஙகளக 
தீலைவிகணடிரஈகறகுச௪ செள (தாதகைதணடலைகுழடஞ்சைவாணனற 
டாதுறைவாய-ரீதகைகொணடெனமுனனின றனையேசெநநிறகசனிவாய- 
மேதகைமுளளெயிற ரொெணமுகைககொஙகை வெண்டோட்டு மெனபூங- 
சேதகையெனனாலலாயகொணகாமாலைடைதததெனழே” எ.ம், தலைவி 
தனறுணைசகுரைசதல பிறசெயயுடசவி* வர விஙகரியமயஙகிருளயாமதது 
எவஈஇளவேய-நாலுள சிலமபாகவமணி.பாழிஈறவுணவணடு - மூரலுஈதளைய 
விழமொயமமலாகக) 5 தளஞ்செமமலாககசை-விரலெனறுவொலசெறிததா£ 
கெறிததாழகுழனமெகலியலே ?”? ௭எ-ம, தலைமசளவலமபாஙகஇிதணிததறகு 
௪ செ-ள :(பொயயாசவாதஙகுறிபிழையாச வாபூணடவனபு-மெயயா தே 
நியமுஙசகனமினனேபயவெறபிரணடான- மைய ழிவையநிலையிடடவாண 
ன ழெனமாறைவெறபி- னுயயானமென கழுரீரஈறுமாலையுடைததலலவே '* 
எ-ம, இறைவனமேறபாஙகிகுறிபிழைபபேதமறகுச௪ செ-ள ‘Suara 
யாசசடலகவெளளத்துளளேயெமைவீழவிததுரீ.ெமமூரசதத வ? லொழிச 
நிரோதிரே றறதெவவா- தமமூலைமுபபுர மாசசியயாணனற்மிழசதஞசைபோ 
ஐ மமூாவர ததணிரசதேமனபகறுமவவுசெமகசே '' ௭-௦, இழை விமேலி 
ஸ.றவனருதிபிழைபபேறறறகுச௪ செ-ள் துறநதனளாகயமபோருகஈதன 
ஊனை பிததொல்உரை மேற.ஃபிறஈசனளாகுமபெருஈதிருமாசெனபபேதையரிழ்- 
,சிறநதனளாதவிறசெஈதமிழவாணனறெனமாமையனனாண- மறஈதனளாயி 

* இவவிடதது 1எகராளுங கைதை," எனனலு5 தஞுசைவாணனகோ 
வையும “கெயதறபடுவினிறைகழி2தணசோபபன- கைதைகுழகானலிற்சண 
டகாடபோலனாத-செயசகுறியுமபொய பாமினவாற்சேயிழை- யையகொலென 
cy Mee rie உன்னு வ தவியுகு'சிளபிர இகளிலுளளன,
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ஞமயாமொருபே தமறவல்மே'' எஃமி, தலைமகள்குறிம னா்ட்மைசோ 
ழிதலை௨றகுரைசதறரு் செ-ள ((தனையாவருமபுசழசதரும்சாணனறமிழ 
தீத்ஞசைமா . ஊனையாளவளகுறியா மிதெனறேரினைஈ;லலதொன் று- நினை 
யாவருகசககுனின குறியாஉஈதுநினறதுஈம-வினையாலவிளைததென்றவெ 
நிசேயனடமீணடனளே ' aw, தோழி தலைமகனசொலலியகெரீடுலம் 
னயத தலைமகடகுச சொலலறகுச செ-ள “பலலியமபோலுருமேரெங்கு 
மாாபபதுமபாரப் ப தினறி- கலலியமயபோதசமபோபயிலகானவரதுவாண 
ன றஞ்சை- யலலியமபோருகையனனநினபேருளாசையினின் : றெலலிய 
மபோதுசெனறேனெனறுகேளவரியமபினசே '' ௭-ம, எனபிழைபபன் 
தெளிறிறைவிகோதறகுச செ-ள ''வியலூசெயிறபுறகொசரியிலூழமலா 
வீழதொறெண்ணி : மயதூாமனததொடுவைினெனயானறஞசைவா ணன 
ெழபா-புயலூரிரூடசலகுல௨ஈதவமேசினறுபோயினசென- Dwgtttens 
ஈகுமெனனேயெனனப வ௩கொலீரகனெவே?? எ-ம வரும் முனை 
ஞான துிஃழஈதவையறிக இருநது மரறைஞானறு தலைமசளிவவாறு சொ 
லலியா௱றுதல காரணமாகவும பாஙகசொலலியாறறுவிததல காசணமாக 
தும உன, (௪௪) 

கண்க AVL] CTU மூரூர அஞ்சாமை 

காவலா கடுகுத னிலவு வெளிபபடுதல 

கூகை குழறுதல கோழிகுரற காடடுத 

லாய வேழு மலலகுதித தலைவன 

வருதொழிற கருமை பொரு துதற குரிய, 

இ.ஃம  தாயதுயிலாமை முதலாசக கோழி குரறகாடடலிருகச சொல 
லபபட௩.. வேழு மிர வுககுறிசகட டலைமகன வருஈதொழிறகருமைககுப 
பொருஈதுஜறகுரியவாம எ.று. 

தாயதுஞசாமைககுசசெ-ள !'அழியகனபுவியுளளனயாவுமடஙகெள 
ளென- நூழிமுடி.ஈதனவோஙூருளயாமததுமோடையினும - தாழியினும 
போதலாசஞ்சைவாணனறரியலாபோற - மூழிகமமனனைகணணேதுயில 
கோடறுறகசனவே”” a-w, நாயதுஞ்சாமைக்கு௪ செள (தணணெ 
னபுனலவையைசகுழதஞைவாணன தரியலாபோற - பெணணனபிழறவியும 
பேறுடைததனறிபபெருமபதிர;- கணணென்பவாவர சகஙகுவினஞாளிக 
கணஙகுசைதத்த - துணணெனகடுஙகுரலவாயனனளைதுஞூனுஈ தஞ்சில 
Ga” ow, ஊாதுஞ்சாமைககுச செ-ள *'ஓஙகணணஃஉ௩வெம்பகடுஈதிவ 
நசதோரையுடனறுதமபைத்- தேஙகணணிகுடிசசெருவெனறவாணனறென 
மாைமினனே-. தாஙகணணனையாதமைபபிரிரதோகஈசனிமைகணடோஃ 
நாகசகணணுறகனுமோவுறஙகாகணணகரவரே ?' எ-ம, சகாவலாகடு 
குதறகுச செ-ள :'புயறகணணியதலைபபூகமெனபாளைப்புதுமதுநீர-வயற 
கணணிறைதஞசைவாணனழெனமாறையில்வஞயனனாள - சயறகண 
ணையஞூரீரமலகசகாவலாகைபபறையின- செயறசகணணிணையலலவோப் 
டுனெறனதிணசடிபபே'”' ௭-ம, நிலவுவெளிபபடுதல “செணபாறகதர 
மூசதவெணண சையாய்இடரிககிரிகுழ - மணபாறபுகழவைததவாணனறெெ 
னமாறைம்மனனாபொறஹழோ- பணடழற்பரிககுமபரிவருமாமெனபரநதநி 
லா-இவணபா றசடலில்கையமபதினாலுமிதகன றவே !' ctw, கூகை கு$



Gi அசபபொருளவிளகதவுளை 

அதல  சமபேறுகடைமையிருகசனறலாகடன காலததுளளோா - தமபே 
தெனவந்தசாதிர வாணன் றரியலாபோல - வமபேறு.கொககசைமயிலியனாம 
ஞ்சமனமமராஎ - கொம்பேறிரளஸிருளவாய்ககுழருசெறகூகைமளே '” 
எ-ம), சோழிகுரறகாட்டுதல (மனபசையுய்யவருர்தஞுசைவாணனழறென 
மாறைவெற்பா - கொனபதிகேலவலகதொணடுவகதாறறகசளகோனடக 
தா! ளெனபதேறியிடையிருஞீசை யெழுபபுமவெமமுட்-பொனபஇத. ன 

9 களைவாய்சசெயயசூட்டுவனபுளளினமே?? ௭-ம, 'சேரவரைகசாடடுவ 
போற கொளளாகூறல கூவுகோழி.!? எஃம வரும், இவை டேமும 
வரைவுசடா தறகுரியவாம, (௪டு) 

௧௬௨, இரட்டி யிவவாறு செபபிய வொளன்பதற 

கிரட்டியு மிசவுககு.றி யிடையீட்டு வீரியே 

இம, கூடடியிபபடியாற சொலலபபடட பதினெட்டு மிரவுககுறி 
யிளட்யீடடு விரியாம, " (௪௪) 

௧௬௩, ௮௪௪ மூவாதத லாறராமை யென 

மெயசூயே வரைதல வேடசைஞா வகைகதே. 

இ-ம ௮௪சம உவாதசல அறருமையென கூானறுவகையனையுடைச 
தாம விதிககபபட்டி வரைதலவேடகை, எற, etre) 

௧௬௪, பருவரல வினவிய பாஙதக இறைவி 

யருமறை செவிலி யறிகதமை கூறலுக 

தலைமகன வருதொழி௰ கருமை சாதறலு£ 

கலைமக னாககுச செலவொருப படுதலும 

பாஙதச யிறைவனைப பழிதத லும பூஙகொடி. 

யிஹையோன றனனை கோகதியறபட மொழிச லங 

கனவுஈலி புரைதத லுங கவினழி புரைததலு5 

தனறுயா தலைவற குணாததல வேணடலுஈ 
துனபுநு பாஙகச சொலலெனச௪ சொலலலு 

மலாபராத துற வச௪சக் கிளவியு 

மாறுபாரத துறற வசசக கிளவியுங 

காம மிகக கழிபடா கிளவீயுக 
தனனுட் கையா நறெயதிடு களவியு 

கெறிவிலககு விகதலு.க கு.மிவிலககு விதத.லும் 

வெறிவில்ககு விசக.லும பிறவிலககு விகச.லுகு 
குரவரை வரைவெதா கொள்ளுவித தலுமென 
வுரைபெற வகுதத வொன்பஇற றிரட்டியும 
வரைதல வேட்கை விரியெனப படுமே,



களவியல ௬ 

இ-ம பருவரலவினாவிய பாகசெ றைவி யருமறைசெவிலி யதிர " 
மை க.றன முதலாக்காகுரவசைவள [வெதாசொள்ளுவிததலீரா?2ச சொத 
பெறவகுதத பதினெட்டும் வரைதலவேட்னகையின விரியாம, எ-று, 

, 5 

அகறறுடடலைமகளைப்பாங பருவாதுவின்வியதறகு௪ செ-ள் "வின 
டாபதிகொணடவேத்படைவாணனவிரசை சமழ்பூர்- தண்டாமரைமங்கை 
தீஙகியசஞைசைகினரறாயாதமமோ - டணட பெமுனிவோவன்றியாயசதொடு 
றறதுணடோ.வணடாகுழலிசொலலாய்செலவதேதுன மனத இடையே?” 
எ.ம, தலை௦களருமை செவிவியறிசதமைகறறகுச செ-ன 'மாணிசசமெ 
னகெ1௦பிஜெனசொலலுசேனறஞ்சைவா ண்னவெறபா- பேணிபபுணாரது 
பிரி சமினரோறலுமபேதைமுகம-பாணிததலினறிமதிகணரோணியபக ச 
பமபோ-னாணிசகவிழ*ததனாலறிரதசாளகினைககளவே !' ௭-ம, தலைம 
டலைமகனவ௨ருஈதொழிறசருமைசாநீறதகுச செ-ள ஓவலிலவா"யனனை 
ஞாளியிவலாகனுறஙகினுமாக - காவலாகாய்வாநிலாமதிகாலுஙகடுகுடீ 
னஞைச-சேவலுமவாரணமுஈதஞனசவாணனைசசெனறிறைஞசா . மேவலா 
போலவெயயவாயடைய!வெகசமெலிவதிசதே” ew, தலைமசடலைமச 
னராககுசசெலலவொருபபடுதறகுச செ-ள ':ஈமபானலனுணடாமபாதக 
ரத மககாவினவி5- தமபாலுடனசென்றுசாகுவமோதரியாணர வெனறு-வ 
மபாரகழலபுனைவாணனறழெனமாழைவளருமவஞசிக - சொமபாயெமருஙகு 
றகருமாமொழிகசோமளமே.'' ஏம, பாககிதலைவனைபபழித,தறகுச 
செ-ள '!வறியாபுசழதஞ்சைவாணனறெனமாறைமடஈசையனனா - எறி 
யாயொமுனனறிஈதகாதாமதனாகழலின- பொறியாருயிரெ மபணிமா மணி 
யுமபுதையிடுளகூா-கெறியாச ருளபெற5ாஈகொளிடைரீமததுமே ” ௭-ம், 
தலைமகளியறபடமொழிதறகுச செ-ள '(புணசாவிரகமுமபோகாவிரவும் 
புணாமுலைமே-விணசசாபசபபுமபிறவுமெலலாமிருளகஉாஈசறலபோல-௮ண 
சராகுழமபிறைவாணுசலாயசஞ்சைவாணனவெறப ௬ணசாதிருபபதுவே 
ரொனறுமலைஈமமூழவினையே,'” ௭-ம, தலைமகளகனவுஈவி௨சைததறகுச 
செ.ள '*'ரனவாசைசூடிசசெருவெனறவாணனழெனமாறையினம.ஃ மன 
வாழவனையவாஉஈதுலலியாமமணஈததெெலலா- ரனவாமெனவேமகிழகதே 
விழிசசொனறுசானகணடிலேன-கனவாயமுடிஈத;தபிஎனையெனனேயெ 
னனகசைதவமே”” எம, சவினழிபுலரததறகுச செள :!(வாளினுரீளவி 
ழிவானுதலாய்தஞுசைவாணனழெவ்வி - னாளினுசாளுலாதொலைவேன 
கையா யிலவேல-வேளிலுமோகலலவெறபனுடீயுமென மேனியினுஈ-தோ 
ளினுகோயறியீரீறியாததெனஜொலவினையே '” எ-ம, தலைமகனறுயா தலை 
மகறகுனரததலவேண்டற்குச செ-ள “aru gs gs DLO slat 
ண்னறெனமானறவையை - நசைபபானமுகரசதனன நணடுகிலாயிகதசகோ 
யஉரகனை-றுரை பபாருளசே அயிரெயதல।ஈமககூரதிசைகுழ- தரை பபால் 
அளருமபுகழெயதலாமவாதஙகளுககே '” ௭-ம, பாஙகிநினகுறைரீயேசொ 
ல்லெனததலைமகடரகுசசொலலறகுச௪ செ-ள '(ஒலலெனவேயெனலுறு௫ 
யாதாமுமுணருமவணணனு - சொலலெனநீயிதசொலவியென பேறுனறுய 
ரமெலலாம-வலலெனலவேகொண்டகொயகையாவேடஞ்சைவரணனவெழ்' 
பி.லலலெனவாசகுழலாயறியாசலலரனபருமே '? எஃம், தலைமசஎலாபா 
ரத்துறறவச்சசளெவிககுச௪ செ-ள '(மலருகதொடைவஞ்செவஞசசமாதரு, 
மாசலுமவா-யறருரதடஙகசையலருந்தொடாதிறபவஞசிகெஞ்சம-பலருமபுக 
,ழிசனசவ! ணாபிசானைபபணியலா போற - புலருமபெயருஙகணணிா புவ



௭௦ அகபபொருளவிளச்கவுரை, 

சாதுபுல்றினுமே'” எஃம, தலைமசளாறுபாஈததிறறஙசசகஇளவிககுச் 
செ-ள :'ரியுகசரியு,பபொருசெறிக்கோ தணையரீயவாமேறஃசொரியுதஇி 
உலை தடைகசவெனறோகுஸ்ழதோய்ச் து௩ஞசம வரியுமபயிலக ணணிவாண 
னறெனமாறைக.;மனனாவநது- பிரியயபொழுதெலவிவ யவினையேனமன 
மமினசெலவதே'? ௭எ-ம, கடமப்கக்கழிபடாளெவி ''புனகீ.- ஈடாமா 
லைபபுலமபுமெனசண்ணேபோற.-றுனபமுளஉாய்துயிலபபெறுடுயா - வின 
சளவாமகசெய்தானீயெய்துறசனவினும - கனசணா1கானலவசசகணடறி 
தியோ? எஃம, (மாதுறறமேனிங்ளாயுறறவிலலிகலைசசாசுழஃபோதுறற 
பூமபொழிலக எகழிசாளெழிறபுளளினஙகா : ளேதுநற.நிதியெனனீரமன 
ஜுமீஈதுறைவறவளே- ததறறதெத ந சசெனனீரிதுவோனமைசெப்பு 
மினே '” ௭ஃம, தனனுடகையாறெயதிடுசெவி '।விணடலையாவாககும 
வேஈதாவண, டிலலைமெலலககழிகுழ-கணடலையேசரியா*சனனிபபுனனைச 
ENE SEN - சணமு.கையேவசககஉகுலெலலாமஙகுலவாயவிளககு-மணடி. 
லமேபணியாயதமியேறசொருவாசகமே'” ௭ம, தலைமகணெரிவிலககு 
விததறகுச செள 'ஈனருளினுமெனசசனபுடைய யசெனறிசஈ.தகொ 
ணடு-சானருணமையனபாதமகீகுரை நீசஞ்சைக வலனைச-தேனருழவரை 
தீதமிழசோததியவாணனைசசேலாககுந . தோனரூவிருடசங்குனீவருமா 
ரொழிசோனறலெனறே?” ௭-ம, தலைமசளகுறிவிலககுவிசதறகு௪ செ-ள 
“ெறறியவாவியலாணாபிரானறஞசைவெற்பசததிற - பெறறியசோலைப 
பிறங௪ருளவாரனமினபேதையினனு - முறநியவேணறபடுளெளை யேறுடடு 
மூறைமையளென - நறெறறியகாதலனாலிசைஈதாசனனையெனறுளாயே 
எ-ம வெறிவிலசகுவிசதறருச செ-ள :'மினனாஇடி ததெனனவனனைசொ 
ண்டாளவெறிவிரைமஙமை- மனனறாணமைமனனியவாணனறெனமாறைய 
னை யிவவண்டியா - ழெனனாவசணமிறைகொளளூராடெனககருளான-மு 
னஞ்எருளியகோயதணிபபானிளறுமொயகுமலே '' ௭எ-ம பிறவிலககுவி 
தீதறகுச௪ செ-ள :':பொருபானமதியினைபபோனமர௫பபிய னேயிறபொன 
ஜனொடினபச் - தருபானமொழிவஞ?ச !ரவரதாதஞ்சைவாகூன் வெற்பி- 
னொருபானொதமல்ரென்னவெரஈூயுலையுறறசெவவே - விருபானமருங னு 
ககொணடெறிரத.லொததசெனசெவிககசே!' ஏ-ம, ர௬ுரவரைகரைவெ 
திாசொளளுவிததறகுச செ-ள :(சறபழியாமஐஞ்சஈதிர ணன றமிழகத 
ரூசைசக கறபழியாமலுகசாரணமாககசயலவிழிரின - சொறபழியாாஈமா 
சொலலு௨லலேசென்றுசொல்லலையே-விறபழியாமவ்ழியாஈமதாருயிரக்கே 
சமமே” எஃ-ம) *'எநதையுச்-தாயுமறியவுள ர த்தியேலயானுறற-சோயுறக 
சாகுஸஉமன '* ௭-ம் வரும, (௪௮) 

ச்சடு பொயததன மதுததல கழதன மெயததலென 

றஜொருகால் வகைத்சே வளைவு கடாதல, 

B-0. பொய்ததன முதலாச மெய்ச்தலீரு5 சான்குவையினையுடை 
தீத வளரவுகடாதல, Cre gy, (ea) 

௪௬௭௬. வினவிய செவிலிக்கு மறைகதமை விளமபலு 

மலரறி வுறு சது தாயதி வுணர்த்தலும 
வெதிய௫ சுறுச்சலும பிநாவரை QSOS FH Gla
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வரைவெதா வணாதத லும வரையுகா CRIT SS OY 

மறிவதீ வுறுதசலுங குகிபெயாத இடுதலும 

பகல வருவானை யிரவுவரு கெனறலு 
மிரவு வருவானைப usu, கெனறலும 

பகலினு மிரவினும பயினறு வருசெனறலும 

பகலினு மிரவினு மகளிவ ணெனறலு 
றே வோ ஞடு மருக குலனு 

ugly புகழும வாயமையுங ௯ றலு 

மாது பாததுறற வசசல் கூறலு 

மாறருக தனமை யாறறக கூமலுங் 

காவன மிகவுரைததலுங காமமிக வுரைத்தலுங் 

கனவுஈலி புரைசகலுங கவினழி புரைதகலு 

மென மூறறைகாடி. யி.பமபிப விருபதும 

வரைவ கடாசல விரியெனப படுமே 

3-ம். வினவியசெவிலிககு மறைததமை விளமபன முரலாகக சவி 
னழிவுரை ததலீராகச சொலலபபட்ட விருபதும வரைவு£டாதல விரியெ 
னபபடும a-p 

வினவியசெவிலிககு மை,சமைவிளமபறகுச செ-ள 4 சளராவிள 
மூலைசாறகுலலாது தளரிடைகண - உளசாததெனகஙகுலவாராயெனத,த 

ஞ்சைவாஷனவெறபாஃவிளரா£திருநதலனனைகசெராமாறறமவிளமபியுய 
ஈதே-னுளசாமவாவலையுட்பட்வொழவதுணாசதருளே £' ௭-ம, ௮லரறிவு 
றுததறகுச செள :'மணிவரசைமாளிகசைமாறைவசோதயனவாணனவெ 
றபாஃபணிமொழியாளெனனுஙககொளகொமபுமூடி பபடாஈதயலா - ரணிம 
னைதோறுககொழுஈதுவிட்டமபலருமமிமணமேற - றணிவிலதசகவீபபோத 
லாபூதததுனணணனளியே,.” sn, தாயறிவுணாததறகுச செ-ள (இ 

னைரயிறபவளமஉடவாமுகததெழுஈகசொழுசதிற - கரையிறபடருஙகடற 
றுறைரசாடகயற்கொடிபொன- வரையிறறிசழவிததவாணனறெனமாழைவ 
ளாஈதமெளவல - விரையிறகளவையெவலாமறிஈதாளனனைமெயயுறவே ” 
எ-ம், வெதிபசசுறுததறகுச செ-ள ''மையுறறநிலகசகணமாமஙகைகோ 
னறஞ்சைவாணனவெறபி. ளெயயுறறவேலனபரீசணியாமையினெஞனலு 
எளே.யையுறறயாவுறறெமமன்னையுமயாயுமெனஞரணநசன - மெயயு2ற 
சோய்சணிபபானவெதியாடலவிருமபினரே ? ௪-ம, பிறாவரைவுணாதத 
Pee Geo *'வெடிகளெ றவிபபியுணிததிலமனப,த,தலைவெமபகுவாயத- 
52 68e pSusal pCa gegen paSs@OerpywCarn wy'sS) ox p 
மூத்த.மிழவ, னறெனமாமையெமமானமருசை - யொடிகனெறசொற 
கைசணடா லெவாகெுசருகாசவசே.” எ-ம், வரைவெதிவுணாததற 
குச செ-ள குருதிகணடாலனனகாஈத௭னசாசற்குறிவெறிதே - வர. 
ஊட யதஞ்சைவாணனவெறபவெயசண்மா சசரக ஃ சருதிசடாரொ





கள் வி ய் ஸு, எ 

ஹைவாசுசாபோறறமி/தம- பினனாகமுனஙவஈதபேதைசனகாமபபேருஙக௨ 
ற்கு-கினனாகமனறியுணுடோபணையாவதுநீஈதுசறசே”” எ-ம, கனவுஈவிவு 
ஸைததறகுச௪ செ-ள “மாணாததெவவெனறவாணனறெனமாறைவளக்கா 
போற- பூணா சீமெவலி.பறபுலலினையா கவபபொயயைமெயயாய்ப-பேணாமஇ 
ழநதுபெருஈதுயிலேறறவளபினனைரகினனைக-கரணாளகல௩சளாறகவுஙகா 
மனகசாவலனே *?' ௭எ-ம, கவினழிவுரசைதீதறகுச செ-ள :'எமேறறதொ 
பபசையிளககொடிமாசசளிரேயகசவணணங - காரே நறசஙகுவிறபீரலா 
போனறதுகாவியு/ணகண - வாரேறறபைஙகழலவாணனறெனமாறையில 
வாவியினகண - ணீரேறறசெங்கழுரீரமலாபோனற தநினபொருடடே.? 
எ-ம அரு இவந்றுள வினவியசெவிலிககு மறைததமை விளமபன முத 
லாஃப பிறா&ரைவுணாததலீருகச சொலலபபடடவைகதும பொயததறகு 
Au குறிபொயீததிடுதன முதலாகப பூகலினுமிர வினுமகவிஃ ணெனறலீ 
ரூ.5௪ சொலலபபடடவைநது மறஜ_ூறகுரிய உரவோனாடுகொருஙகுலனு 
மசபும டகழுமவா யமையுய கூறலாஇியவொன்றுங கழறறகுரிய வரைவெ 
தாவுணாததலு 2 வரையகாளுணாததலு bor Say pF SQ WT QUITS pM 

வாசஙகூறலுங காவனமிகவுசைததலு முதலாகெயவாறு மெயததறகுமிய () 

௧௬௭ செலவறி வுறுததல செலவுடன படாமை 

செலவுடன பகெதல செலவுடன படுதல 

செனநுழிக கலங்க ஹேறறி யாறறுவிச குல 

வ௩துழி கொதுரை யெனநெழு வகைததே 

யொனறக கூறிய வொருவழித தணததல 

இ-ம செல்வறிவுறுதன முதலாக வரதுழிகோதலீராக வெழுவகை 
யுடைததுப பொருஈதககூறிய வொருவழிததணததல எ-று, (௫௧) 

௧௬௮ தனபதிக ககறடி தலைவன சாறறலு 

மெனசொற பாங்கி Sass ge தலைவ 

னீங்கல வேணடலும பாங்கி வீடுததலுஈ 

தீலைவிக கவனசெல வுணாததலுக தலைவி 

நெஞ்சொடு புலககலுஞ Gear ips bhp 
காம மிகக கழிபடா கிளவியுங 

Cat pOmy.u பாகி யாழறுவிக தலுமவன 

வநதமை யுணாததலும வ௩தோன ழனனொடு 

கொரு வினதலும வெஈதிறல வேலோன 
பாஙகியொடு கொஈது வினாதலும பாஙகி 

யிறைவியை யாறறுவித இருத் வருமை 

கூறலு மெனனு மாறிரு ளவிபு 
| 

மொழருவதித goog glo ah Guo wD ott ரீ bod) fb



ஏய அ௮கபபொருளவிளககவுரை 

இஃம... தனபதஇிகககறசி தலைவன சாறறனமூதலாக5 தலைவிஎயப பா 
ஙி யாறறுவித திருுதவருமை கூறலீரூகச சொலலபபடட a7 Oy Bar af 
ய மொருவழிததணததல விரியெனறுகூறவா பலவா எ.று 

நனபதிகககறசி சலைவசாசாறறறகுச௪ செ-ள “Hamre gen sida vi 
கூடூமெமபாடி.யிறசெனறுவகதியான- உரை கேனவருநதுணேவலஉலியைநீத 
சரூசைவாணனசெவவேற- புரைசேழமதாவிழிககோஙகருமபோமூலைபபூச 
ல்வணடு-நிரை சேசவஞசியஎசேலெனறுதேறறுதனினசடனே?? ௭ஃ௩ம, 
மெனசொறபாககிதலை௨னைசசெலவுவிலசசறகுசசெள “பறநகாஙகஇவா 

பரிததோகடவேலுனபதியடைநதான -ஃ மறஈதாஙகமையவுமஉஉலையன்பாத 
ஞ்சைவாணணொனஞனா - கிறகதாககவாசணைபோலுணசஷூமாமுகனீரமை 
சொண்டு. புறஈசாமசருஙகுழலவெணெமுசதசவாணசைபபொனனினையே ?? 
een, தலைவனீஙகலவேணடறகுச செள “அறையமபொறையுமணநதத 
வெஙசானசசணஙசையிலவைத- திறறையுமபிரிவதமசகெண்ணுூலேன்ண 

ணலாவரைமேன - மறையுமபட வெனறசநஇர வாணனறெனமாறைபிலவ 

ண.டுறையுஙகுழலிசெறேவர லவேணடுமெமஞமூரகததே?' orem தலைம 

கனைபபாஙூவிடுசதறகுச௪ செ-ள :*இலலச துறையு மிச ளபொருடடானுமகடு 
யானுமொனறு- சொலலததவிரசிலனர ௦£ழலீரசுடாகே யபுரிசைஃலலக சமா 
கெனறவான னறெனமாறையிலவநதுகஈது செலலச இருவளமலை தசகலல। நு 
நஇருஈகாகே 29 எம், பாஙகிதலைவிகவனசெலவுணாததறகுச செ-ஸடட்திய 

லேயசளநிரைததனனவாணகைநீலகிறக - குலகேயரிகாபொறறொழடிகெடுக 
தோளிகுறுவொச- செலகேகருகன செநதமிழகாணனசெழுஙசமலத. தலவே 
தியனபெறுகாளபெதறவாழபம௦னந௭சையிலே '? ௭-ம, தலைவிரெஞ்சொடுதி 
ளததற்குச செ-ள  (குளிசதாரிளவகொஙசையாவியிலாவிகுளிாபபக 2மை-ய 
ளிததாரளி2,சக-.சசணைதசாரனறணஙனமுனனே - கெளிசசா£செழுஈச CF 
சைவாணனெனைனாரினஞசிகதைகைய - வொளிதசாரவரிகங?ேகனறுகன றிவ 
வுலலயலே ?? crew, அளி தஞசலெனறவாடீபபிநறெளிசசசொத றேறியா£ 
ககுணடோதவறு”” cu, செனழோனீடலிறகாமமிககழிபடாகிளவிக௪ 
செ-ள :'மயிலாடுசணடலைமாறை௩ரோதயனமணனொன்னாக- கெயிலாகய 

கடறகானலஞசோபபதிடையிருளயான.றுயிலாநிலையொனறுஞ்சொலலாயது 

ணை.புடனகுழதிரைதசேன - பயிலாமலரணைமேறறுயிலாநிறறிபாலனனமே ?? 
௭-ம், தலைவினயபபாஙயோறறுவிதசறகுச செள *அடுகமவாஈமமசன றஉள௫ூ 
£கலாபபு துகீ£-பாடுகமவாபொதபசலை கதாதிறமபாஙகெலலாஈ- சேசெமவா 
தஞசைவாணனனனாடடனபாசோவழிகாஞ - சூடுகமவாகவலாதவாகானறறு 
றைமலசே'” ௭எ-ம, பாநுகிதலைமகடகுத தலைமகனவநதமையுணாசதறகுச 
செ-ள “பணணுஙகுழலுமபழிசதசொறபா வைபரியலெலலா-மணணுமபுசழத 

சசைவாணனொனனாரெனமைக்குவளைக- சணணுஙகனையிருடகஙகுஓமாரனக 
ணைகளபடட-புணணுமபுலரவநதாதமதூாஉயிறபோனஉரே ?? ௭-ம, வநதோ 
னறனஜனொடுபாககிகொரதுவினாதறகுச செ-ள *(ஒருதலைகசெயதியகலலதாக 
குசசெலலவோருயிததா - யிருதலைபபுளளினியை₹ச ஙகேண மையையெண 
ன்ரியெமஷா-ஐருலைககொணசநினைஈதிலைவாணன பெஃமாறை௨ணடு-பொருத 
லைககுஙகுழலாளழநீசணடுபோயபினனே '? ௭-ம; தலைவனபாஙடியொடுகொக 

அவினாதறகுச செ-ள (ஐவாயரவுறறதனனவினனாவிடராறறியெனபோஃலெ 
 வாறிருகதிரிசரலவளை "ரெதாஈசாரைவெனறு மைவாரணஙகொணடவாண 
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கள வீயல, எடு 

௭-ம, பாஙகிழலைவியையாறறுவித இருகதவருமை சலைமசமகுச சொலலமகு௯ 
செ-ள *:இவளாருயியஈதியானிருஈதேனசெககரிம தவனனப- பஉளாடவியி 
றபமினிச திலமபஙசகயஙகுவியத-த௨ளாதவஞசொரிசணட௯றஉாதளசைவாண 
னறெவவிற “- றநுவளாமலாறறுவியெனறனறு$ீசொனனசொனனிணகைதே ” 
எ-ம ௨ரும இவறறுள சனபதிககற?ி தலை௨னச।றறலும பாஙதலைவிககவ 
ன செலவுரைதகலுமாகய விரணடுஞு Aran dla nee oof. தலைமகளைப 
பாககியாறறுவிசச ஓக தலைசசனவநதமை தலைமசட குரைக£லுமாயே விரணடு 
5 சேற்ரியாறறுவிதசறகுரிய தலைமசகளைப பாஙகயோாறறுவிதகலும பாஙகவு 
தே னறன .ஞடு கொரதுவினா;ஆன முதலாகிய மூனறு௦ உநதுழிகொஈதுரைக 
குரிய (டு௨) 

௧௬௯ பி வி வுறுதகல பிரிடன படாமை 

பிரிவுடன படுததல் பிரிவடன படுதல 

பிரி௮/நிக சலஙதல வனபுறை வனபொழறை 

வருவழிக கலஙகல வ௩துழி மகிழசசியென 

பெ. ருமையிற கூறிய வொனபது வகை,ததே 

வரைவிடை வைததுப பொருளவயிற பிரிவே. 

ஹம டொருளஉயித பிரிவாமாறுணா-றறு பிரிவறிவுறுதசன முதலாக 

வ துழிமகழசசியிருக வொனபதுவகையினை யுடைத தாம உலரவிடைலைத.து 
பபெ.ருள.யிறபிரிவு ot gy (Ge) 

௧௭௦ எனபொருட. பிரிவுணாத சேகதிழைக கெனறலு 

கினபொருட பிரிவுசை நீயவட கெனமலு 

நீட Donon nar ot még பாஙகி 

யோட.ரிக கணணிக கவனசெல வுணாததலும 
பூஙகுழை யிரஙகலும பாககி கொடுஞ்சொற 

சொலலலு5 தலைவி கொடஞ்சொற சொலலலும 

வருகுவா மீணடெனப பாஙகி வலிதத.லும 

பருவ கணடு பெருமகள புலமபலு 

மிகுளாவம பெனறலு மிறைமகன மறுககலு 

மவாதூ தாகிவஈ தடைஈததப பொழுதெனத 

துணைவி சாறறலும பிணைவிழி யாறறலு 

மவனவட, புலமபலு மவனவரு காலைப 

பாகன றனனொடு மேகா தனஜெடுஞ 

சோகஙுத கொணடவன சொலலலும பாங்கி 

வலம்புரி சேடடவன வரவறி வறு, ௧௧. லும 
வலமபுரி இழததி வாழததலும வா தழி



௪௬ அகபபொருளவிளககவுரை 

நினை த்தமை வினாவலு கினைததமை செபபலு 

மனைததகை யவளை யாறறுவித திருகதமை 

பரீஙகி கூறலுமெனு மாங்கெழு மூனறும 

வரைவிடை ளைததுப பொருள்வயிற பிரிவின 

வீரியென மொழிஈதனா தெரிமொழிப புலவா 

இ-ம... பொருளஉயிறபிரிவின பிரியாமாறுணர்-றறு, இ-ள எனபொரு 

ட பிரிவுசையேஈதிழைகசெனறன முசலாகத ,நலைமகனையாதறுவித ருதமை 
பாக கூறலீரூசகச சொலலபபட்ட விருபசதொனறும வரைவி-டவைததப 
பொருள வயிறபிரிதல விரியெனமெர ழி5சனராயாதறிவுடையோ GT py 

எனபொருடபிரிவுணாத சே நதிழைஈகெனறறகுச செ-ள !1*கழைபோல 

௨ளாகெறகவினபெறவாரிகவாக த ௬ - மழைபோல ருகு௨னவன சரமபோய்த 
கஞ்சைவாணனமெ றபி . விழைபோலிடையாணமுலைவிலைககாஉனயாலையுப 
கொண -ஃடுழைபோலரிகெடுஙகணமயிலேசெனறுணாததிதுசே?” ௪-௦ பாங 
இறநின பொருடபிரிவுரை பவ டசெனறறகுச செ-ள :'வசையுமபுகழுகினமேல 
னவாகசஞ்சையாணனவெதபா-மிசையுஙகருமபினிலவே மபுைக.தாலனனவே 
டகையெலலாத-இசையுமபரவுகஇருனையாடன றிருவுளச தக இசையுமபடி.வ 
லலையேறசொடலவீ$ீபின ெழுஈதருளே ?? a-v, நீடேனெனறஉனீ ஙகறகுச் 
செ-ள *காலைபபொழுதுகமெபரிததோபணணிககானகமபோய-ஃமாலை3” மு 
அவருகுவலயானறஞசைவாணனனனாட- டாலைபபழனமணிஈதவெபமூா நுமமக 
ககுளிரச . சோலைபபயிலகுயிலவபோனமொழியாயென்றுணிவிதுவ '? erow, 
பாஙதெலைமசடகுசதலைமகனசெலவுணாதசறகுச௪ செ-ள “விலலேயகுறுமபு 
மி.றுமபுெ 2வவாயுமவிசாயவெவவாயச- கலலேயகவலைககடஙகடாஈதாரஈமாகாயக 
தெதாநதா£ - செலலேயமுசசசசெருவெனறவாணனறெனமாறையினின-௨ல 
லேயமுலைவிலைதானற5 த£ஈளைமணமபெறவே '” எ-ம, சலைமகளிரஙசறகுச 
செ-ள ::இபபேருவகையினிபபிரியேனென நுமெனமுனசொனன - ௨ பபேரு 
சைபழுதாமெனனவே சவஞசுமநத- மைபபேரலைசடலமையககதாஙயெவாண 
னறஞ்சைச - செடபேரிளஙகொஙகைமஙகைசெபபாதனபாசெனற தவே " 
௪எ-ம; பாஙகிகொடுஞ்சொலசொலலறகுச செ-ள “அரணததானருளபாரளித 
தானடமகாதவரசை - வாரணததாலவெனறவாணனழெனமாறைவயங்கொளிசே 
£-பூரணததாாமதிடோனமுகததாயெனபுலமபுதிகின-காரணததாலலலவோபிரிக 
தாரினறுகாதலமே'” ௭-ம, தலைவிகொஞெசொறசொலலறகுச செ-ள (ம 
ணூெேதிரைவைஎயகூழதஞனசைவாணறகுனபுலியுஞ் - செணடுஙகொடுததகல 
செமபியாபோலனடாசெனறுழிநுள : ளிணடுபகழையுமபயிலுமவெஙகானியல 
Car Oar eu கணடுஙகலஙகலசெலலாதிகசவூசெறசழறனனழே ் சம) 

வருகுவாமீணடெனபபாஙெவிததறகுச செ-ள “Csr ga core om oro peor 
மாறை.ரசினனேயஞ்சலசெமபு௬க9 - வா£ததாலனைய ழிநெடுமபாலைமடபபெ 
டைகோய-பாததாகவாசணிபாதவமின்மையிறபைஞசிறகாற : போததாலும 

(ஜை சணமெபடோலசேசமபுரவலசே,?”? ௭-ம, பருவஙசணடுபெருமகளபுலமப 
றகுச செ-ள் :'மிகவு2பர 5தகரியயணணீாசெஙகைவெளவளைபோஃலுகவுகது 

றகதவருனனலராலுறைகாபொழிய-மசவு5 தணையுஙகலைசழுவுகசஞாசைவாண 
னகெறபி-னகவுமபெடைமயிலுசதமீமேனெகஙளுறறுஉலே '* ௭-ம, இகுளை 
வமபென தறகுச செள சனஞ்சோகதவஞ?€நினசாயலகணட்ஞூத, னித 

சரிபோய - ௨னஞ்சோசதயாகசமயிலகளெலலாஈதஞ்சைவாணனவெறபி௦-கன
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ஞ்சோ தலா துளிகாலுமுனனேவம்புகாலுமெனனு . வினஞ்சோநதகீவின மாச, 
னிவாடியிருசததலகணபே."” ௭-ம; இறைமகனமறுசதறகுச செ.ள (வாவி 
சீதசையனனமேசஞ்சைவாணனவளயசததென- டாவிதசனிகெஞ்சபாததஞ 
ச௪மேகணபயின்றகண ஞூா-தூவிததளைமயிலகோபஙகொளளாவரததோஷ றிய சசோஈ-தாவிததகாத எருமமணிகாலுமராபெனஸுூவே 7? Tew, அவாதூஜாவெ 
டைத திபபொழுதெனத தணைவிச1ரறற்குச Ger /இனனேவருகாகி ன காசலசேதிலரேகசவினிச-கொனனேயிரஙகிவருகதலகணடாயகொறறகேமி 

விரதை-மனனேயெனவஈதவாணனறெனமாறைக?வுணாதத- முனனே௩டாத 
னசாணகடுஈகாலமுகலினமே”” craw, 'தடுஙகஇாகூராதகாசெலஉமெயத- sO als: Os qui Larsen s-Qan Oxie60 19- இனனேவருவாகமரெனரொலிவ னஃ 
மின னு.2௨ ராதூதரைதது” ate ம, தலைமகளாறறறகுச௪ செள இன 
ய றமகாலததிருவாசகுமொனறுயிரென றுசோனஞ- சனபுறறகாதலராசவினாலக 
னருரெனராநஃ அனபுதறகாலததவநமுருரலலாதோழிசொலலும-உனபுறறகா 
2 ளிககுடிதஞீசைவாணன ழெனமா றையிலே !? ௭-ம, அ௮௨ன௫டபுலமபறகுச 
செ-ள “வளைபடுமுததமபரதவாபகருங-கடலசெழுகொணகஃனகாசனமடமகள- 
௦ெடலருஈ தனபாலபெ-படலினபாயல்கெளவியேளே!? ow, மீணடுவருங 
காலத.து,த தலைமசனபாகனொடுசொலலறகுச செள 5 னமாமுடுகவஉவ இனா 
டேரினிவாணனறஞசைக - செனமாலுறுகெஞூினமுனசெலராளெவேறுபுலவி 
ப-பெ னம மணியுமபிரிஈ இரு ஈத ருமபுலமபுமனறிற - செனமாலையஈஇிகண்டாற 
Pui Zor ar Rays Bon pCw 7 a0,  தலைமகனமேகததோடுசெொலலறகு௪ 
Os eer “சேணமெபொருளைததர௬ 2பொருடபோயமுததிமீணடவெனதோ. 
தூண(டுமபரிமுன நுனைமுலெகா ளசெனறுசொலலும்ஈது . தணடுஙகொடிமதில 
குழசஞு்சைவாணனைசசேரலாபோ ௨ லீணடு2பசலைமெயபோாச திருபடரா தமக 
கெனவாவே 17 Grew, பாககசிவலமபுரிகேடடஉனஉரவறிவுறுதததகு௪ செ-ள 
பொருனெறசெயகஃயலபோலவிழியாயபணடுபே மரினகைக- Gu Gen றணிஈதி 
றைகொளவதுசாணகரஙகொணகாபொற றா. சருனறசஙககதருவனன்வாண 
னத.மிழததஞசைவாய-௨ ருனேறதெனறுமுனனேயோ கைகூறுமவலமபுரியே” 
௭-ம், வலமபுரிகிழததிவாழததறகுச செ-ள பமாலவணடெனமனனிவாணன் 
தெனமாறைமனனனபு 0. போலகணடமி ழமனனாபோறறவிளஙகுகடொன் 
கொழிககுக - காலவணடலையைககரைமலகும லிகைகசசானமுகையினஃமே 
லவணடிருநசதுபோறகருமாமுகலவெண்சஙகமே ?? stew, தலைமகன வரா துழிப 
பாங€நகினை*தமை வினாகறகுச செ.ள '*நினையீபொருடகுபபிரிஈதயனாடடுழி 

நின் றுழிவே-ளனையீ! நினை5 துமநிதாகொலலோவஞ்செொலால றிவோ ஃவனையீரி 
தழசகணணிவீணனறெனமாறையைவாழததலாபோ . னனையீரிசழக£ணவை 
கரவெவஉகோயுறறகவவியையே,'” srw, தலைமகனினைஈசமைசெபபறகுச 
செள '*சானெடுஙககுனறவகடஈ துசெனறேனொருகாலுமைசோய- மானெடுவ 
கச்ணனீிமற*த ரியேனஉணகைவாணனறசை- நீினெடுமபெண ணைக்குருமபை 
யுஞ்கு துகெருககுசொஙகைத-தேனெடுககணணிமென பூஙகுழனமாதாதிருமூக 
மே”? எடி, தலை 2களையாறறுவிததிருஈதவருமை பாஙகூறறகுச செ-ள 
“ உயராமலகதசருங்கனிீரசைககுணசரமபோய- வியராமலிலலினவிடுதசகன 
முளைமெனபூஞ்ிலமபாஃ உயராமலஞ்சலெனருறறு சீசோனிவவவனியெலஷூ- 
மயராமலவநதமிரானறஞசைவாணனறெனமாறையிலே ”? ௭ஃம வரும, இவ 
தறுள எனபொருட் பிரிவுரையேதிழைககெனறஓம பாங்தெலைவிககவன செ 
லவுணாதசஓமாகய விரணடும பிரிவறிவுறுததற்குரிய பாகரினபொருட' பீரி 
வமைமீயடசெனறலாயெ per pu மிரிவ்டனபடாமைககுரித அட தலைமசனிடே



CT A அகபபொருளவிளக்கவுரை 

னெனறகொனறு2 பிரிவுடனபதெதற்குரிதது தலைமகளிர௩கலுங கொள 
சொறசொலலதும? பரு௨ஙகண0 பெருமள புல பலுஈறுததலு5 தலைமசன சே 
ணிடைபபுல சபலுமா௫ப லை த 2 பிரிவுழிசசலஙக றகுரிய பாஙசகொடுஞ்சொ 
றசொலலதும வருகுகாமீணடெனப பா;ெலிசத லும் பருவமவறு ௨மபென௦ 
௮௦௨௮௨ தூத 'இ௨ஈசடை கப்பை முசெனறலும-யே BIG (GO AYO PS 

Glu sowie pner@ns ஓனறும வனபொறைககுரிய சலை2சன Som Oa 
ர௬ுஙகாலைப பாகனொடு சொலலலு மேகமெ டு சொலலறும தியவிரண மெ வரும 

உழிககலங்கறகுரிய பாஙட வலமபுரிகேட।. உன வரஉழிவுறுததன முதலாகிய 
வை ஈ.தும ACH oats) மஇழசசிககுரியமெனக கொளக், (Ge } 

சளவியன் மூற்றிற்று 

மூனருவது 

வ ைவியல, 

௧௭௧ வாரைவெனப படுவ துரவோன சிழததியைக் 
குரவா முகலோ கொடுபபவுங கொடாமைபுபங் 

கரணமொட புணரக கடியயாகது கொளலே 

Q-0 இவகோத தெனன பெயாததோவெனின வரைவியலெனஜும் 
பெயாதது இசனுள வரைஷென்று சொலலபபடுவ.து தலைமகன றலைமகளைக கு 
ர௨ா முதலாயிச்னா கொடுபபவுங கொடாதொழியவும வதுகைச சடஙகோடு 
பொருத மணஞ்செயது போதல. எ-று, (௧) 

௧௭௨ விரைவு மலிவே யறததொடு கிலையென 

துரையமை யிரணடும வரைவிற குரிய 

கிளவித தொகையெனக கிளதஇனா புலலா, 

இ-ம, வரைவிறகுரிய ளெவிததொகையுணா-றறு வரைவுமலிவு மதத 
தொடு நிறறலுமெனறு நூலகளுட கூ.றுதல பொருஈ தமவையிரணடும உலரவி 
றகுரிய சளவிததொகையாம, எ-று, (௨) 

௧௭௩ வரைவு முயலவுணாசதல வரைவெதா வுணாததல 
வரைவதிஈது மகிழதல பராவலகண வெததலென 

ஜொருகால வகைததே வரைவு மலிதல, 

இ-ம, ஊஉரைவுமுயலவுணாததன முதலாசப பராவலகணவெசதலீருக 
கானகுவசையினையுடைச.த வரைவும்லிதல, எ-று, (ட)



உலர வியல ௭௯ 

௧௭௪ காரதலன முலைவீலை விடுததமை பா௩தி 

காதலிக குணாதகலுங காதலி ஈறு 

யுளள மகிழசச யுளளலும பாங்கி 

தமாவரை வெதாககமை $லைவிக Gots 5 oy 

மவளுவகை யாறரு துளசதொடு களத5லுக 

தலைவனைப பாகி வாழததலு5 தலைவி 

மணம பொரு_டாக வண௱ுகைப பராகிலை 

கடட்டலுங சகணடோன மசிழவுமென நீடடி ப 

லிரீஹனறு மொனதும வரைவு மலிதறகாம 

விரியென விளமபினா மெபயுணாக தோரே 

இ-ம க।தலனமூலைவிலைவிடுகசமை பாய காசலிககுணாசசன முகலா 
௧$ தலைசகளணஙகைப பராநிலைஃ*டடக கண?டானமடழதலிரு£ச சொலலப 
படட வேழும வரைவுமலிதறகாம விரியெனறு செனனா உரைபறிஈசகோ 
T+ gu 

தீரசீலனமுலைவீலைவிடுததமைபாஙூகாதவிககுணாததறகுச செ-ள தொ 

லவிலை.பகியபலபொருளகாதலாசூதமாநின-மூலைவிலையாகரமுஃநசளித காப முனை 
வேசதாதாமைத- சலைவிலையாகதறைகெொணடடாணனற பிழதசமு சை யுலை 
விலை. ஈகுகசிபானாணணமாறுகவொணனுதலே”” எஃம), காதலிறரயுளள 
மூழைசசியுளளறகுச செ-ள கய மாமலசெனு/கணணியைகண்டெனுஙகாளை 
பலபுள-ளியமாமண சபுணரீரஈதுறைசாடரெ.தாகதவாழிமல - வயமாநடததியவா 
ணன்றென்மாறைவருகுவசே-னயமாமணவணிசணடியாயு ரினபுறுஈமமினுமே?? 

எஃம, பாஙகுமாவரைவெதாஈதமை தலை. க) குணாததறகுச செள *:மணிப 
பாலிகைமுததமவைததாஙகடபபலாவாஇசை தூ யணிபப।யது௨லையருமபுஈ.து 
றைவாகசணியெராக த - டணிபபாசினழயலகுலவெணண கையாயகமாபாரநின 
னோய-சணிப பானமுரசறை3தா£சஞூ சைவ /ணனற.மிழகிலததே '” ௭எ-ம, தலை 
ககளு௨கையாறறாதுளததொெிளததமகுச செ-ள (சோகாகுலமெயதலகா 
ணடுகெஞ்சேரா துறைவரெனு - நீசானுடனபளளிரீளவங்கமேறிரி வமபுரககு-மா 
காவிரிய னன காண நெனமாறைமனனனபகையு-மேகாவிருடகஙகுலாஙகடற 
காலையெனுஙநகரையே '? ew தலை௨னைபபாஙகியாழததறகுச செ-ள “wt 
ரியஞசஙகொடைவாணனறெனமாறையிலவாழிஉணடா- Fa fuss tiered 
ரைகழழமாபவிடாதவமபற2- சேரியமபொயகைத துறையலாவாடநுஞ்செவ்வி.2 
ணஈ.தூரியஞச கச ௫ரககாடடுநீயனறுகூடடலசே ?? ௭-௦) தலைவிமணமபொ 

ருட்டாககணஙகைபபசாயநிலைபாஙகதெலைமகற்குகாடடறகுச செள *உரவிப 
பெருஙகலித துனபகஃளபோயமுச தூழியினபம-வரவிப.மு.தனனைவாழவிததவா 
ணனறென்மாறை.பனனாள- புசவிபபனைகெரெதேரணணலேரினபொருடடண 
ஙகைபஃபரவிபபரவிநினறேவரமவேண செலபாததபுளே ?” எஃடூ தலை௦கள 
ணஙகைபபராரநிலைகணடதலைமகனம௫ழதறகுச செ.ள ((இவவிததகமிஉடகெ 
யதியதெவவணணமெவஉலகும உ வவவித இகழபுஃகழவாணனறெனமாறைமணம 
பொருடடா-னைவிசதொகையினனாணுமெனனோகூறைபுகையாச- செவவித 

) தகைடில।! தாயததெயகமலாழாதுஈ$ருததகவே," எ-ம வரும, Mapper



௮0 ௮ரபபொருளவிளககவுசை, 

காசல்ன முலைவிலைவிடுதகமை பாஙகொதலிககுரைததலுஈ தலைவிமணப்பொரு 
டடாக வணஙகைப பராகிலை பாஙட தலைமகறகுக சாட... லுமாகிய விமணடும வ 
ரைவுணாததறகுரிப பாஙட9 தமாவசைவெதராஈதமை தலைமசடகுரைசதலா.ப 
கவொன்றும உரைவெதிவுணாததறகுரிதது. தலைவி கறறாயுளளமூழசசியுளள 
ஓு முவசையாறரு pera@s Gers s ge stove ler Ue வாழதச ஓுமாகய 
மூாறு2 உரைஉறிஈதுமழசறகுர்ய தலைஃகளணஙகைப பராநிலைகணடா 
ம௫ழதலாயெ வொனறும பரவலகணடுவதசற குரித த. (௪) 

சஎடு முனனிலை முன்னிலைப புறமொழி யெனருங 

கனன விருவகைத தநத;தொடு நிலையே 

இ-ம். முனணிலைமொழியு மூனனிலைபபுறமொழியுமென விருவகைததா 
கு மறததொடுநிலை, எ-று மொழியெனபதனை முனனுமபினனுங கூடக () 

௧௭௬. கையது தோழி கணணீா துடைத.து.நிக 
கலுழதற காரணங கூறலுக தலைவன 

தெயவ௩ காடடித தெளிபபக தெளிகதமை 

யெயதக கூறலு மிக தமை யியமபலு 

மி.பறபழித துரைத துழி யியயபட. மொழிதலுக 

தெயவம பொறைகொளச செலகுவ மெனறலு 
மிலவயிற செறிததமை சொலலலுஞ செவிலி 

கனையி ந ளவனவரக கணடமை கூறலு) 
மெனமுறை யி.பமபிய வேழும புனையிழைத 
தலைவி யறததொடு நிலைதனக குரிய 

இ-ம, கையறுதோழி கணணீராதுடைததுழிக கலுழதறகுக காரணங 
apse முதலாசச செவிலி கனையிருளவனவரகசணடு கூறலீராகச சொலஉப 
படட வேழுஈ தலைமகள௰,தொடு கிலைககுரிய ளவியாம, எ-று. 

கையறு சோழிகணணீாதுடைசதறகுச செள :*அயிராஇரைவக தனவ 
ண்டலமபாவையளிததனவோ - செயிரா தவனனைசெயாததனீளோசெழறிகாரை 
இண்போர-வஒயிராகரலும2வயற தஞ்சைவாணனறென மாறையிலென- ern Sys 
தையனீகலுழவானெனனுளகஙகுமைநதே.”? ௭-ம, தலைமகளகலுழத சரக்கா 
ணங்கூறறகுச செ-ள *சாரணிகொணடவிருதோளொருவாதனித தபியென- 
வரசணிகொஙகைமணாதசெனராசஞ்சைவாணனொனனா 9 தணிகை 
செழுமபுகாவேலவிழிசசேனினஞ குழ-சாரணிமெனகுழலாய தவேகலுழகாரண 
மே?” ௭-ம, தலைமகனறெயவங்காடடி.ததெளிகதமையெயதககூறறகு௪ செ-ள 
யப து திததேனண ஙகொடுகுளுமுறஹேனெனறதசொலலைமெயயா - மதிதசேனயாஈ 
துமதியிவியேன றஞசைவாணனவையை-ஈஇததேனினமபுணாமாதாகணபோல 
சகைககுசெயதற-பொதிததேனுசாகதகதுஙகமிககானறபுலமபாவகதே 7” எம, 
'தலைமகனிசஈதமையியம்பதகுச செ-ள “*உரியோலவணடலைசணடலைசூழ,த 
ஞ்சைவாணனஉணமைக-ருரியோனுயா உையையொணடுறைவாயுரவோதெளி



aor al Wa, Dy 

சதுங-கரிபோபிறரிலலையெனறகனமுரினிககாரிசையாய- பெரியோ மொழிபி, 
ஐழாரெனறுசேறுதலஹேரைமையே ”' எ-மஇத செளிவுடைவிலங்கல, ௮து 
சேடடபாங்கி யியநபழித துரைதசறகுச செ-ள *'மழமே துறக துமறகதவாபோ 
றறஞுசைவாள்ன சென்றி - pips வய மூ₹$ாமுழ ௩௫௫ வகானன முழுதல்குக - 

செ ழவேதரகுதெயஉகோகசசசெ௩லேனெனறுதிசாவலியுக - ய 2வே.துறாதன 
சானலலாகலலரலாடவமே ?? எ-ம... தலைமசளியறகைமொழிதறகுச செ.ள் 
“மாச புபனபண ணி கனவாணனறெனமாறைமூா8! - 5/கபபுகாசசெயப 
புளனிபஎ பஙக ன்ஜனெை 0௩ செகதண -புக்ககுளி நி ற றபேடையொடாடுமபுல 
மபனினகு2-ராக்கஈ௬ ன 5 லாயினிய ரினிமாருளரே ”” ௭-2, செயவமபொறை 
கொளீ-ண்றகுவெனறற௫்ச செ-ள *மாதஙககலகுஙகைவாணனறென்மா 
ஒூறமையைச இறையே பபந்திலமெஙாசடகுரிப௦மிகரசசனாம - கே தமப 
ட இகெ நெதீய மேயெனறுஉாபலிஙப ப தம்பரககலல யிருவேமுமப 
டாகூமமே ? ஃ-ம, இ௫௰௰யிறசெகிபமமை சொலலறகுச செ-ள *“தனபோ 
ஒரசப்புரககி சறவாணனற 0 மழதம ஞூ சைய £- மன்போெலரக்குல ழவகிய/ண 

1௨ (வைக திழசகும - பொனபோலீறுஃபபெ திக துகொை டாளனனைபூவை 
Louse Foe மன்போதியமடலாரலாஅு றரியயாறுகைடே ?' Glew, செவிவி 
சனையிரானஉனவ௰சசளாட மைமியமபறமுச செள “Oe Wari aps darcy mats) 

601 (5 od! Wot! oor soo) wa, 31 - ளெங்காதலரிருளெயதலகன _rofeaGa pass 
மங்கி பல? (ம off a Fa otf (o) GOT LOT oh) 7 ண LOT DORE F ௪ சஙகாழிகொணை டெ, 

Cy wg Go Nun ைமிறைககே?! எஃம ௨௫2 

இவநதறன சஒழுறகுஉகாரணங்கூறலாகிப anew py Qiori\ se g odor 

Garaiwn டாக வினா௨ா சொழியவு5 தலைமகள் சிகாடு நிலபகுரிப2 டவ 
é 

ற் ரிது a Grd (ச்) 

doer எறிவளை வேறறுமைக சேது விளுவினும 

வெறி விலககியவழி வினாவினும LIT hi 

பூமிவ புனலே களிழே யெனறிவை 
ட் 

யேநு வாகச தலைபபா டியபபும 

இம செவிலீ தலைமாள வேறறுமைககாரணங Cori oun & cor 
கெறிவிலக௫யவிடததுக காசணங கேடபினும பா௩க பூவும புனலுய கரி 
அுமிவை காரணமாசப புணாசசயினை மவடகசறிவிககும a 

செவிலி தலைமசடனவேறறுமைசணடு பாஙயைவினாதறருச செ-ள 
'பொனனுறறகொங்கையுமுததுறறகணா மிப போசன டேன = பனனு 
றறசோலலுமின பா ஓ௩ெ er art aru இனா ஒலகு-மீன னு றற Coorlys Lp os A enor 

cr parwien yOu erursn Ver u L. ~ Dacre po eo ON Purcor eo eM ay 
Mars 9c0Cor? ஏ-ம, ஜெறிவிலககற(ச செ-ள HS urenwuy@eo 
னறுகசேடகலுறறேறுமமையாவதொனறுக-குறியாமறியுயிகொளளவென 
ோகுரு€பபவிகூடரா வெறியாலிவளுயி!மீடகவெளளோவெடி றிவேலவங் ந 
இரஃஇிறியாாமனையிலவக சோ தஞசவாணனசிலமபினினறே?” எம, செ 
விவி தோழியைவினாகறகு௪ செ-ள *'மணகுனறவரதசலிய்னேமாறறியவ்ர 
ண்னறரணீச- யொணகுனறமஙசைழாமுனனாமினனேயுமையாணமகனை 
Ue argon ne co En vacrufs Gs னைபபைதாரயிலாலஃ வெண்கு 

54%



௮௨ அ௮கப்பொருள்விளககவுரை, 

ன்மெறிர்ச்செவ்கேளையிவ்வாறென்விளம்பியதே '? எம், தோழிபூத்தரு 
பணாசசியால ௮றததொடுகிறறறகுச செ-ள “போருறைேகணைபோலு 

நினசணகணடுபோசவஞூ. நீருறைநீலமுநீயுகணபாசெனறுகினமசகடகோ 
ர-தாருறைதேோளவாசஈசனாவாணனழமிழததஞ்சைசூழ - காருறைசோலை 
யிலயாமவிளையாடியகாலையிலே.”” எஃம, '(தரதாககேயாமற்றடடமெனறோ 
ளியானராள-வஈதாரகசகேயாமெனபாரவாய்சாணபாம்.வரதாகசே தாவா 
'விளமணழறணசழிசகானலவாய்ப-பூவாவிளஞாழறபோது !? எ-ம், கொ 
தமலாவசைவினக ணமததொடுநினறதாமித, புணறருபுணாசயொலறத 
தொடுநிறறதகுச செ-ள (ஒழிசோறறியசொல்லலுனமகளோதஇிக குடை 
ஈ,சசொணடல-டொழிசோறறிரளாஈதிவாதசெகமீருநதிப்பொறபினுகமேோ- 
சழிதோறறிடுமபசைோகளெறபோதொருதோனறலுமவ்-வழிதோறறிவஈ 
தெடுததானறஞசைவாணனறெனருவயையிலே '? ௭.) களிறுசருபுண 
சசியா னறததொடுநிறறறகுச செ-ள ட 'மணணலையாமலவளாகனறவா 
ணனழறெனமாறைவெறபி-வணணலையாயிழைபாகனெனறஞ்னெமஞ்சனஈ 
தோய்-சணணலைநீரிடபபாசமூமேலவஈதகைககளிறறின- புணணலைநீ£வல 
ப்பாசமுரதோயபபொருவதனறே?” a-w, (!சுளளிசசனைநீலம்சோபா 
விசைசசெயலை-யள்ளியஎஈதுமேலாய்ஈது-செளளி- யிதனுறகடியொடுகசா 
வீரககடாவியானை-யுதனாறகடிஈதானுளன '' ௭-ம வரும, இ£மூனறினு 
ளொன்றானறததோடு நிழசவமையுமெனக கொளக், (௪) 

௧௭௮. மினனிடை வேதறுமை கணதோய் வினாவுழி 

முனனிலை மொழியான மொழியுஞ செவிலி 

இ-ம தலைமகள வேறுபாடுசணடு ஈறரூய செவிவியை வினாவியவிட 
தத மூனனிலை மொழியானே சொலலுஞ செவிவி எ.று 

தலைமகள் வேறறுமைகணடு ஈறறாய் செவிலியை வினாதறகுச செ-ள 
தண்டா தமுவியவேலணணவவணனறெனறஞ்சைவெறபில- வணடாா 

குழலிதனவணண முஙகணணுமவடிவுமுனனாட்- கணடாசறியுமபடியனவே 
யலலகாரணமொன.ஃறுணடாருயிரனையாயயிராமலுரசையெனககே'” எ-ம, 

செவிலி ஈறரூயககு மூனனிலைமொழியா னறததொடு நிறறறகுச செ-ள 
ப மலைவஈததோவெனுமவாசணவாணனறஜெனமாறைமதிச - சிலைவஈத்தோ 
பெனுரனலுசலாயொருசெலவரிஙகோர- கலைவஈதகோவெனவாதுவினாவி 
நஙகாரிகைககு- மூலைவஈததோவிலலையோ வெனனுநாளினமூயஙூன சே.” 
௪-ம் வரும ஈறருய குறிப்பினறியததொடுரிறரசப பெராளெனறமையாற 
செய்யுளிலலை, (௮ 

௧௭௯, எனறுட னியமபிய வெல்லாங் களவிய 

னினறு. மி யறததொடு நகிறறலின வீரியே 

இஃம, சையறுதோழி கணணீாதுடைத்துழி தலைமகள கலுழ்தறகுக் 
சாரணங்கூறனமுூதலாக தலைமசள் வேறுபாசெணடு ஈறருய்வினாவியவழிச 
செவிவிமுனனிலைமெரழியான மொழிதலீருகச சொல்லப்படட வெல்லாஐ 
களவினதொழுககம வெளிபபடாது நினறவிடதது ௮றததநொடுரநிறறலின 
விரியாம, எ-று, (௯)



aan 7s Hw a, விட 

௧௮௦. போக்கே கற்பொடு புணர்ர்் த கெளவை 
மீட்டு மயனருங்கு விளமபிய மூன்றும 

வெளிபபடைக சளவியின் வழிபபடு தொகையே, 
@ 5 

இ-ம. பேரககுமுதலாக மிட்டியீருச்ச சொலல்பபட்ட மூனறுஙகள 
வுவெளிபபாடடி றகுரிய இளெவிததொகையாம, எ.று, (௧௦) 

_ கக போககறி வுறுத.தல போக்குடன படாமை 

போக்குடன படுகதல போககுடன பதெல 

$புாாககல விலககல புவூத ஜேறறலென 
தியாபபமை யுடனீபோக கிருகானகு வகைததே 

இ-ம, போககறிவுறுததன முதலாச,த தேறறலீருக வெடடுவகையி 
னையுடைததா மனபமைநதவுடனபோஃககு ஏ-று (௧௪) 

௧௮௨. பாரஙக தலைவற குடன்போக் குணாததலு 

மாஙகவன மறுததலு மவளுடன பதெ.தலுக 

தலைவன போ ககுடன படுதலும பாஙகி 

தலைவிக குடனபோக குணாததலுக தலைவி 

காணழி விரஙகலுவக கறபுமேம பாடு 

பூணமுலைப பாகி புகறலுக தலைவி 

யொருபபட டெழுதலும விருபபுடைப பாஙக 

சு7ததியல புரைத.துழிச சொலலலும பாஙஇ 

கையடை கொதெதலும வைகஇிருள விடுததலு 

மவனசுரத துயததலு மசைவறிக திருததலு 

முவகதலா சூட்டி யணமகிழஈ துரைதத லுங 

,அணடோ ரயிரதத. லுங காதவின விலககலு5 

தனபதி யணிமை சாறறலுக தலைவன 

றனபதி யடைகதமை தலைவிக குணாததலு 

மெனதிவை யொனபதிற நிருவகைக சளவியு 

மொனதிய வனபி னுடனபோககு விரியே 

Q-b. urs தலைவற குடனபோககுரைததன முதலாகத, தலைவ 
றன்பதியடைஈதமை தலைவிககுணாததகலீருகச சொலலபபடடபதினெட்டு 
வசையினையுடையன வுடன போக்கு விரியாம, cre gy. 

பாகரெதலைவழ் குடனபோககுஞஷாததற்குச செ-ள் மைகநீ£ ரெடுங்கி 
ணழடாதையுடனறஞ்சைவாணனவெறபாஃசொரீ£விழவணிரினனகாக€ச
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கொணடுசோசதருணமற - றிரநீரமையலலதொராறுமினருவியகெமமைய 
ரெனருன-முரநநீறுலகுகசொளளாாவிலையாசமுலையிறைகே'? எம தலை 
வனுடனபோககுமறதசறகுசசெ-ள !பாரோமுலைவிலையெனபாநினகே 
ளிெனபலகளைவா-மூரோவணியசனஜனொண்டொடிய usa Eg Wy sor A Goo 
களோ-தாமோ௨உளருமப்யனற எசைவாணனறரியலாபோல- யாமோசனிக 
டட பபார ௬ுககானமிஉளுடனே '” எ-ம, பாங௫தலைமகனையுடனபடுதடறகுச 
செ-ள :*சுருளேயகுழல.ஞ ஈணஙசேயமூலையுஞ்சமஈதுகறபுப - பொரு 
ளேயெனசசுசமபோதுமபபோ துபுகழஷெயிலான- மருளேயசலீயிருணமா 
றறியயாணனழெனமாறையினின - னருளேயொழியவுணடோநிழலாவத 
ணககினு க்கே” ௭.ம, தலைவன போசருடனபடுதறகுச செ.ள் 'நஞ் 
சோவழலோவெஞுஞசாமோசெலலகாடியவென - னெருசோகொடியது 
சேரிழையாயநிழனமாம௫யோ - மிஞஷசோதவழமதிலசூழத்ஞசவாணனவ 
ரையிலவம-பஞ்சோவனிசசஙகொலோவெனுள2றடிபபைஈசெ 0g sa” 
௨-ம, பங சலைவிச குடனபோசகுணாததறகுச செ-ள ''பாலனனபா 
யறபகையெனுஞு டி படடுருவும - வேலனனகூடாஙகனமிசிசகுஙகொலெ 
னறனாமேதினிககு-மாலனனவணனறெனமாளறஈனனாட்டுஉயவுசளுஞ்- 
சேலனனநீளஃீழியாயசெரீயாதனபாசிரசனையே !'? ௭-ம, தலைவிராணழி 
விரஙசறகுச செ-ள :மறலாரை வேலஙசைவாணனை மாறையாமனனனை 
ததம-முறவாககெணணியரூசவாபோலுயிரோமபியெனறுஈ - துறவாதநா 
ண்சதுறபப௫கேணடலவிரரொலலுலகிற - பிநவாதொழினகை -னதேடியாரு 
காலமுமபெஸ பிறப்பே” ௭-ம், சறபமேமபடுபாராடடறகுச செள 
*'செஈரகாணமலரிறறிருவனனகோலசதெரினவயாகசு - மெயகரா ஐரயிரினு 
மிககசென்ராகவிரவாவரசா- ததசாணமுறைமைதவீாாததருவ ணணற்கிழ 
தீசஞ்சைநாட-டகஈரணரமுமடவ!யகறபுசோகசவழகிதனறே ?' crew, Sv 

வியொருபபடடொழமுகறகுச௪ செ-ள *பலரேசமாசவுரைகளுதாயாதம 
பாரவைசளூஞ. கே சுமா து$ரியவலலராசெயயசெண்பசக ண-மலரேசு 
மசதவயறறஞுசைவாணனைவாழசலாபோ-லலரேசுமநதுசுமகஇசவூ கின 
றிழூஙகுகவே”” ஏ-ம, பாஙகிசரதஇயலபுரை ததமிச செ லலறகுச செ-ள 
' செலலிறகொடியசளிறறணணலலவாணனறெனமாஹைமனனன - விலலிற 
கொடியபரு. மினனேயெனவிள படர - சொலலிறசொடி.யாமமனனையை 
பபோலபகாசூழரதிருககு -  நிலவிறகொடி யகொலலோசெலலுகாடடவவி 
ருஞ்சுரமே'' எஃம, ''சடசசருஙகானததுககாளைபினனாளை-ஈடகசவுமவல 
லையோவெனறி-சுடாகதகோடி. - பெதருனொருவனபெருககுதிரையககிலை 

யே-சதமுமஃ தருமாறு? எ-ம, பாஙகிழலை௦கறகுக சையஸடகொெெத 
ற்குச செ-ள ':இஉளேநினனல லளேயாயுங - குவளையுணசணிவளலளே 
யாயினு-மாயிடையோனே-மாமலைகாடமறவாதீமே”' ௪-ம பாஙகவைகி 
ரூளவிடிதசறகுச செ-ள ''பொழிகானமன றலமபூஙகுழனீஙகளபுணாநது 
செலலும-வழிகாடி நுமபினவருகு௨லயானறஞசைவாணனவைஎயச ௦ சழி 
நாணிரு ஈதிநினரெலளைசகேறபனசொலலியினனா மொழிசாவடஙசமொ 
ழிரதயவாரைமுசஙசவிழகதே'! atin, திலைமகன சு ததயசதறகுச 
Ge-or 4*தளிபோறகொடைபயிகசஈதிரவாணனறமிழதசகுசையா- ன 
போறகுளிரகசவிளமா ககாவுமவனபுசழி- னொெளிபோலவிளகயெவொணம 
ணலயாரு மு௨ஈதுகணடு - நளிபே! தவீழகுழல ய மெலலமெலல௩டஈதரு 

ளே” ௭-ம, தலைமகன றலைமகளை யல சவறிநதிருசறகுச சே-ள “as 
மாமைவேறபடைவாணனதெனமாறைவணஙகலாகள - புமானவலலழ
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பொங்குவெஙசானிறபொருகதியகூ. சரமானகல்லுன்னம் மலசரறறலவா 
தவினைல-சர மாறுமெலீல*லல।யிருபுமிநரசசோலைபிலே !' எ-ம, தலை ச 
கன மலைமளை யுவசகலாசூடமயுணமூழ* துரைதகறதச செ-ள ‘pw 
£ஈபோறறவுமபோறறியனபாலிவள யமும.க௫யான- சடி.மலாசூட்டவுலகாட் 
டியதாஈளவாகாயாதெறியுஈ- துடிமலா€ ககெராகூகையிரட்டுஞசு 5௫ 
டையோ ௩ ஒழு.மலாவேறபடையானவாணனமாறையெனமாதவமே !? 
௭-௨, கணடோரசபிததறகுச செள ''சையசடஇரளபுயனசஈதிவாணன 
றனிபு ககும-உையததுறைகினறமாணிடசோவனறிவானவமோ- சகையபப 
டுமடிலவெஞுசுர சதூரி௩டஈ2வபென - னறயப்படுகதகலாலுணமைசாலவறி 
வரிதே ? ஓ ம, சணடோகாதலினவிலகசறகு௪ செ-ள (மாலுநதிருவு 
மெனவருவீ1முசைவாணனறெவவா - போலுஞளசாமினிபபோசவொண் 
ணாதுபொருபபகைநதா-னாலுமபுரவியரீககணிககஙகுலடறகடமான- பாலு 
£சசையுமுண டேதஙகுவீ97ஙகளபடியிலே '” எ-ம தமப€யணிமைசாற 
nee peor (தொடஙகுபபிறைறுதறஜோகையுகியமுனனோன நுன ற. 
சடஙகுனறிரணடுஙகடஈ தசெனருறகமலததடமுங - இடஙருமபுரிசை புஞ 
சுழசதெதுாசோறுஙககளை9 தபைஈதாத - சடஙகுஙகுமகெரகதோளவா 
ணனம றைபுு;ஞுசையுமே '? ஏ-ம, தலைவனறனபடஇயடைஈ$மை தலை 

விசகுணாததறரரகுச செள ':சசசனசசோயகதுயஙகுமுகத chasis gal 
மரு-நசரனநதாஙதெடுஙடைபோலாடஈதிஙனே - Os நதனஙச? லெ 
அவி்சாத்லபொனனேயொருசோயுமினறி ௨உரபனஙகாணிதுகாணவாணன 
மாறைவளகாரே !! எம ௨௫2 இவறறுள பாங்கி தலை? றகுடனயபோ 
ககுணாததலுஈ தலைவிககுடனபே க குணாததலுமாயெ விரணடு2 போக 
கறிவறுசத௱குரிய தலைமகன மறுததலுஈ ஏலைவிசாணழிவிரஙசலுமாயே 
விரணமே பேோககுடனபடாமைசகுரி.ப பாஙகி தலை௨னையுடனபடுததலுஈ 
தலைவி சஉறபமேமப டு கூறலுமாசய விரணடும போககுடனபடுததறகுரிய, 
சலைவனபோககுடனபடுதலுக தலைவியொருபபடடெழுசலும பாஙசெரத 
இயலபுஸ தைதுழிச சொலலலுமாகிய மூனறும போககுடனபடுதறகுரிய 
LIBRO suo Oe Oss gw வைகிருளவிடுததலும தலைமகனறலைமகளைச 
Fo spussquigu apago Cursspehu தலைமகன நலைவியை 
யசைவறிநதிருகழலுங கணடேசாசாசலின விலககலுமாயெவிரணடும வில 
ககற்குரிய தலைவன றலைவியையுவஈசலாரசூடடி யுணமூழெஈதுரைசலு 

அண்டோசயிாததலுமாதய விரணமமெ புகழ$றகுரிப கணடோ தமபட 
யணிமை சாறறலுஈ தலைவன றனபதியடைஈதமை தலைவிக குலாசதலுமா 
யெ விரணடுஈ 'தேறறறகுரிய (௧௨) 

- த௮ு௩ செவிலி புலமப னற்முய புலமபல 

சவனமனை மருடச கண்டோ ரிரககளு 

செவிலி பினறேடிச சேறலென மூஙகுக 

கறபொடு புணா5த கெளவைனீப வகைததே 

இ-ம, செவிலி புலமபன் முதலாசச செவிலிபினறேழி.ச சேறலீரு* 

டைசதுக கறபொடுபுணா௩த கெளவை, எ-று, (௧௧)



௮௬ அகபபொருள்விளக்கவுரை. 

௧௮௪ வினவிய பாங்கியி ஐுணர்ந்த காலை 
யினைய லென்போராக் கெதிரழிர்து 'மொழிதலும் 

தனன றி வின்மை தன்னைசொக துரசைததலுக 

தெ.பவம வாழ்த் தலு மிவவொரு மூனறு 

மிலங்கிழை௪ செவிலி புலமபுதத கசிய. 

இ.ம் வினவியப/௩ூயி னுணாந்தகாலை யினையலென்போச கெ.இ 
சழிஈதமொழிதன் முதலாக தெய்வம்வாழகதலீருகச் சொல்லீய apa pe 

தீலை௦கள செவிலிததாய் புலம்ப,றகுரியவாம் ௭-2, 

செவிவி ப ங்ெய வீனாதற்குச௪ செ-ள் !'கலம்புனையாயமுசீயுஈற்றா 
யொகொனுஈற்பொற-சிலமபுயாசோலையஞ சற்றிலும்பேரிலுசெனடிசை 
மேல்- ௨லமபுரியூவய௨ குழ்தஞ்சைவா ணனைவாழததலாபோற-புலமபுறமா 
தசெஙகேமகளேதனிபபோயினளே ”” எ.ம, பா௩க செவிவிசகுணாத்த 
திகுச செ-ள 4 வெறுசதாரொறுசதுரை மேலுஈஙகேளிரவிழைதவின றி- 
மறுததார வறகுமணமசனாறறஞசைவாணாபிரான-ஃசறுததாாபுத. தடா 
னளசாளைபினசாமாகறபாற்-பொறுததாளழறசரஈசனனையனனாய்கின பெச 
ல௩ஙகொடியே '' எ-ம, ''செவ்வாயககரியசண?€ரினாறகேளாதுங-£வ்ளாது 
யாரகாணாதுமாதமுமை-மெய்வாய்ததா . ரதசனகையவாய்மொழியுர்சணகய 
தீதுரிலமு-மொததொளிாஈதாளெனபேசதையூாநது.” எ:ம, பாககியினு 
ணாநதசெவிலி தேறறுவோககெதிரழிஈசது மொழிதறகுச செ-ள் மாரு 
௨ளகயலருூழசஞ்சைவாணஎ றெனமாறையெனச -ணாருவருஈதுயராற.நுக 
ன.றீரறிவேகொளுததி - பூரூவனகடி ஈதெனமுலையூறமிரதூட்டயின்சொற- 
கூருவளாசததறகசோவெனனைநீதத செனகோலவளையே ?? ௭-ம, செவிலி 
தனனறிவினமை தனனைகெ!ஈதுசைததறகுச செ-ள் ''வழியரீவரும்பெரு 
நீரததஞசைவாணனைவாழததலாபோற் - சழியாதவனபுடைககாளைபின்னா 
ளசொகசலஈதுசொணடல - பொழிய தவெஞசுா மபோகுவங்யானெனறுபோ 
ஙகுறிபபா - லொழியாசதெனமுனபுசொனனாள்பேல _யேனொனறையோச் 
திலனே '' எம, '(முலைசசணணுரு சதமமுழுமெய்யுமபுலலு- மிலகசணம்: 
யாதுமறியேன-கலைககணம ஃ வேஙகைவெருஉகெறிசெல்வியயபோலுமெ 
ன-பூமபாவைசெயதகுறி '”? ௭-ம, செவிலி தெய்வமவாழசதல ' இணஙஇ 
ப்புவனதசெவருமிலலாவெனனிளஙகொடியா - லுணங௫கஃழிதலொழிய 
வெனபாலவ ரவனனையனபால. வணஙகிபபலமுழைவாழததுளொழறேன றம் 
சைவாணனழெவனவ. யணஙக௫ததர எடயததானமலயாசலததாரணககே,'” 
௭ ம வரும், (௪௫) 

க௮டு. செவிலி யறத்தொடு கிற்றலிற் கவலையில 

ura த௱னொமெ பாககியா தமமொடு 
மயலாா தமமொடும பயிலிடச் தமமொக 
தாங்கல ளாச் சாற்றிய வெலலாம 

பூங்கொடி சற்மூய் புலமபத குரிய,



வரைவியல், விள 

இ-ம், செவிலியறததொடுகிற்றவிழ் சவலையிலபாங் தன்னோடுபுலம் 
பன் முதலாகச் சொலஓப்பட்டனவெலலார் தலைமகணராரூய் புலமபற்குரி 
யவாம் செவிவி சதருய்சசறத்தொடுநிழதர்குச் செள !சசரல்கவசதர௬ு 
ள்சந்திரவாணீனழெனறஞ்சைகலலாய் - முசசலமெல்சமுலைகொடுச்தாரின 
முததஙகொடுததா£.மிசசலலசெனபதுமனபஷததேறவிடலைபினணே- மக 
நலகுமந்தியயசானடர்சாளுன்மடர்தையினறே ?” எஃடி, ஈறருய் பாகதித 
னனொடுபுலமபறகுச செ-ள ('முனனேயிதனைமொழிஈதனையேனுஈதைமு 
ச) தமணம-பினனேய்குழலிபெருளலலலளேபிறமாதெவாககு- தனனே 
யமவைத தருளுர் சஞ்மைசைவாணனறமிழசரிலமபிற- பெனனேடனையாலலா 
யவமேசு ரீமமேபே ச்சனையே '? எ-ம, அதுகேடட பாஙகி யமுஙஈவகணடு 
கமுய் புலமபறகுச் செ-ள் ''இலலுஙகசழஙகாடி டஙகளுகோகயிரங்கல்வ 
ம்பும- வலலுமபெரருகசொமகைமகாலல யதஞ்சைவாணனொன்னா. 
புலலுநதுணைவியாபோலவினையேசபெறறபூவையனனாள் - செலலுஞ்சாத 
தீழல்னறுனசணணீரெறறெறுசன்றதே”” ௭-ம, நறறாய பாகயொதம 
மொடு புலமபறகுச் செ.ள :'ரேயமபுணைதணையாகவெஙகானகநீரதலெ 
ண்ணி-யாயம்புலஎமபவசனறனளோசலலகஙகுழைய-மாயமபுகலொருகாளை 
பினவாணனறெனமாறையனனீா- சேயமபுயமலாபோலடிசோவென்௫ல 
வளையே'” ௭-ம, நறருயயலா£தமமொடு புலமபறகுச் செ-ள் !'மேஞள் 
வரகடெகதெனபோலவருஈதிமிசவுமெய்ஈகொரஈ - தீனா சவாதுனபமெய்துவ 
சோவிஜமமயாருல்கஈ- தானாணநீடுமதிழ்றஞ்சைவாணன றமிழ்சரிலமபின்- 
மானாவிழியனையாள்விளையாடியவணடலசணடே 1௫% ௭-ம, ஈறருய்பயிலி 
டாதனனொட புலமபறகுச செள ''செயலைததருவின்றிருநிழ்லேபெருஞ 
சறறிலலமே-வயலைககொடிசொசரிமணடபமேதஞசைவாணனொன்னா ரிய 
லைததனிததனிசர்தன ளேசமகனெறிதனரோ- சயலைப்பொருதகணணானமே 
இமவாழவிககுஙசட்டளையே '? ௭எஃம, '(கொனருயகுரு௩தேசொடி.மூலலா 
ய்வாம.லீர-நினறீர௮றிரதகநெடுகசணணாள்-செளருளுக - கென்னுரைத்தர் 
சகெனனுஓரததாட்கெனனுளைதசாகசெனனுசைததாண- மினனுசைதத 
பூணமுலையாளவிட்டு,?” எ-ம வரும், (௧௫) 

௧௮௬, நிமிததம் போறறலுஞ் சுரர்தணி வித்த லுக் 

தனமகண மெனமைத தனமைக் கிரங்கலு 

மிளைமைத் தனமைக் குளமெலிஈ இரங்கலு 
மசசத் தனமைக் கசசமுற நிரககலு 
மெனவிவை யைந்து மனைமருட்சகெ குரிய. 

இ.ம், நிமிசததம்போற்றன முதலாச வசச,ததனமைக கச்சமுற்றிரப் 
கலீறாகச சொல்லபபட்ட வைஈ.து மனனைமருட்சிககுரியவாம, ஏஃறு 

அ௮னனையெனினும் ஈறராயெனினுமொககும நிமிததம்போத்றற்குச் 
செ-ள :'வடியேய்புகாமுகவாளவலவாணனறெனமாறையுள்ய/ உனடியே 
தொழுகசெயவமாகநிற்பேணியருமபலியிப - படி யேதருகுவலென.றுமின 
னேயிபபதியுவகைச . கொடி.யேவசசசரைநீகொடியேன்பெறறகொமபி 
னையே '' ஷை, நறருய்சர ஈதணிவித்தற்குச் செ-ள 'வெஞசு சசாடுவிய 
னசுரலோகமுமவெககடுஙசா ௨னஞசரதாருவனமுகளுமா சவகிறபுகைபோ



௮) அ௮ஃப்பொருளவிளக்கவுரை 

னள மஞசர்வாடசமாமதிலசழசஞ்சைவாணனவெறபிற - பஞ்சுரமாகுமொ 

மூசசருளோதியெனபைஈதெ1டிககே2 எ-ம sropu தனமகண மென 

மைதகனனமகரஙகறகுச செ-ள ₹அரககாமபனாறுபவாமமாருஙதறகெ 

னனே-ஃபரறக னமாறறினகொலலோ-வ7ககாாஈ*?-பஞிகொணடேடினு 

மடைடெனபபையெனவெள.றஞூபபினவாஙகுமடி. ? எ.ம ஈறருயத் 
னமாளிளமைததனனைக இ!சற்குச செ-ள “Mme wars" oor 
காறெனனநீதனனையேதகியெனறு ம - வருமபாஉலாசசருளவாணனறென 

மாறைவளவயலிற- கருமபா£மெ ழியாயழலெனறுஈணானீர துடைத$ணை 
ததுன-னரு மபா முலைசெயடவ யபபசுமப வைககளிசகுரினனே?? எ-ம, 

BUPA) SAMOA OTE FFF OOS கசசமுறறிரஙகறகுச செ-ள ௨ நாணமாக 

விமலா நிருகக.ஈசனடஈம$வழிச - சோணமாகுமிறுஙசொடுஙகுசலகேட 

டொறுங்கூாங?ணையால வாணமடமுனைவெனற்வ வளறெனமாறை£ணி 

வரை ஷேயத- தோணமாவெருவககொலலோவெனமெனாருமாசோகனற 

தே?” ௭-ம் வரும் (௧௬) 

௪௮௭, ர்பமுஈ தாயு மரஙகக Koni Grow 

காதலி னிரஙகல கண்டோ ரிரககம 

ம கணடோறரிரகசமுணா.றறு தலைமானாயததாயு நறருய மிர 
ககுமாறு கணடவளவினா விரஙகுதல கணே ரிரக,;ம எ-று * 

இதறகுச செ-ள (ரெ நதுஙுகவழஈதுசதுணைவியராறறலாசோகசொ 
டினசொற-றநதுஙகவலையுகசகணஈதுசெனராளென்சுசளபணியாரஃ-மைதது 
நசசமுங்கடிஈரருளவாணனறெனமாஎறயனனாள-பரதுஙகழஙகுமெலஉலாங 
கணவொடுமபயஈதவளே '' ௭-ம வரும (௧௪) 

௧௮௮ அஆரருச தாயைத தேறமலு 1p Poor 

முககோற பகவரை வினாதலு மிககோ 
ரேதக காடடலு மெயிுறியொடு புலமபலு( 

குரவொடு புலமபலுஞ சுவடுகண டி ரஙகலு( 
கலஈதுடன வரு?வா£க கணகட டலுமவா 

புலமப றேறறலும புதலவியைக காணாது 

கவலைகூாா தலுமெனு மிவையொன பானுஞு, 
செவிலிபின றேடி.ச சேறற குரிய 

இ.ம. ஆறமுததாயைத தேறறன முதலாகப புதலவியைக காணாது 
கவலைகூாரதலீருகச சொலலபபட்ட வொனபதுஞ செவிலிபினறேடிச சே 
திறகுரியவாம ele Qe 

செவிலியாறருசசாயைத தேறறறகுசசெ.-ள் ‘soCpWOsor nays 
மூககோககிசகைஈகையா - மனறேயலாசொலலுமாதாமூனனேதனாசைவா 
ணனரொலசோ-செனறேபரந்ததிசைசகளெலலாஞசெனறு தேோரதஙகை- 
பினஹறேதருவனனனே வருகழாஇ௩கிருகதருளே.'? ௭-௮) அமறிடைமுக
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கோழபகவனரைவினஞாதறகுச செ-ளன 'ஒருவெணகுடையிருநீழள்முககோ 
ல்கொணடொழுக5ததினா-லருவெஙகளரியைஈதா றுசெலவீச ருளீசெ முபா* 
r= Waa sare. சைபுசழ்வாணனறெனமாறையெனவஞூயனனாள - பொரு 
வெஞ்சுடரிவுவேலொருகாளைபினபோயினளே ' ஏ-ம, மிசசோசேதுக 
காடடறகுச செ-ள ! இயங்காவனமெனமகளொருகாளைபினனேனைளெ 
ன-அயகாதொழிய%தலயெல்பாலுலவுமபுயரோய-வயயகாடகம திலசூழ்த 
ஞூ்சைவாணனமணங।ங சமழதா£ப- டயஙகாசலகொணடணைசசாளயனாதாத 
பூமகளே ? ௭-ம, செவிலியெயிறறியொடு புலமபறகுச செ-ள :செரும 
களேயமபுயததயலான பினசெலவிடுததென- னொருமகளேயெனறுளையயி£ 
தீசேளபுனையோவியமபோல - வருமளேதஞசைவாணனஷனொனனாதுனனு 
மவனசுரததோ-சருமகளேயுசரையாயவளபோனவதசெனககே?” crew, 
செவிலி குரசொடூ புலமபறகு௪ செள ''இர வேயகுழலிபிவவேதிலனபி 
னசெலலலெனறுசொலலாக - ஞரவேயறவுககொடியைகணடாயகொடி. 
சோசனகஈ-தர  வேயெனவா தாகத வாணனறரியல।!போஞ- சர வேயழல 
வழியேசனிப?போயவெனரரோகையையே '? எ-ம, (தானராயாககோஙக 
ஈதளாகதுமுலைகொடூபப.வினரூயறீபா வையிளங்குர வே-மீன ருண. மொழி 
சாட்டாய। யினுமுளளெயிறருளசெனற - வஒழிகாட்டாயீடிதனறுவநது ?? 
௭ ம; செவிலிசுவடுகணடிசஙகறகுச செ-ள 'தொடுசிலைககானவசோடி. 
யவேரறுசசுவடுவையே-யடு£லைகசாளையடி உவையேயறிநதோரறிய. விடு 
லைபபாரபுரககு௩சஞ்சைவாணனிறைககுருகப - படுலைபபாவைபதமிவை 
யேவண்டுபாகெவே'!' ௭எ-ம, செவிலி கலகநுடனவருவோககணடுகே 
டடறகுச செ-ள (யானகமபோதவருஈதநுமபோலவனபபெயதிஷயெயய- 
கானசமபோயினாகணடனிரோகறபகாடவிகுடி - வானகமயபோபயிலவர 
னவாகதேசருளவாணனறஞ சைத - தேனகமபோருகமாதனையாளுமொ 
செலவனுமே'' ௭-ம, கலகதுடனவருவோ புலமபறேறறழகுச௪ செ.ள் 
। யானகணடவணணதுமெணணருஙகாதலினேகியவென- மானகணடனக 
ணமயிலகணடமாதருமாதருமக- தானசகணடதணணளிசசாசரவாணனறரி 
யலாபோங்-சானகணடமெயகுளிரபபொயகைரசூழ,தஞசைகசாணபாகளே?? 
எ-ம, “கணணீசெனமினகமுமலறிவாமா - லெணணியவெண்ணமெளித 
சோ-வொணணி௰-வெஞ்சுடரனனானையானகணடேனகணடனளாஈஃ-தண 
சுடரனனானை; சான ”' ௭-ம செவீலிபதலவியைககாணாதுகவலைகூா£தறகுச 
செ-ள ( நாணிலுஈதாரணிசறபரனறெனறுகயஈ தமுததம- பூணினுமபாச 
மிதெனனுமெனபொனனையிபபோதெனககுச - சேணினுஞசா£புகழவாண 
னறெனமாறைமனசேரலஸரக- காணினுஙகாணவஈதோவரிதாவிரதககச 
னிடையே ?? எ-ம், '(காலேபரிசபபினவே.கணணேகோகூவொளிழகதன 
'வே-யசலிருவிசுமபினமீனினமபலபேல -: மனறவிவவுலகததுபபிறசே.?? 
Ge வரும, (௪௮) 

௧௮௬ (முறபட மொழிகத முறையெழு மூனறுங 

கழபொடு புணாஈச கெளவையின விரியே 

இ-ம. செவிலிசேறுவாக கெதிரழிஈ தமொழிசன முதலாகச செவிலி 
புதலவியைகதாணா து க௨லைகூ ஈதலீராச்ச சொன்ன விருபததொனறு4 கறதொச 

டுபணாம் செளையின் விரியாம, மு (௧௯)



௬0 அ௮சபபொருளவிளககவுரை 

௧௯௦. தெளித்தன் ம௫ழ்சச வினாசல செபபலென 

வெளிபபட. வுரைதத மீடசிகொல வீகைகசே 

இஃம்... செளிததன் முத்லாகச செப்.லீராக கானகுவகைமினையுடைச் 
தா மீட்சி, எ.று, (௨௦) 

௧௯௧. தலைவிச ணகன்மமை செவிலிதாயக் குணாததலும் 

தலைவன தமகா சாஈதமை சாதறலுச 

தலைவிமுன செலவோ கமமொடு தனவரல 

பாஙகியாக குணாநஇ விகதலு மாஙகவ்ா£ 

பாஙகியாக் குணாசத லு மாஙகவா கேட்டு 

கறமுயக் குணாகதது 5மமூய கேட்டவ 

னுளககொள வேனை வினாக லு மெனவுடன 

விளமபிரு மூனு மீட்சியின விரியே, 

இ-ம். தலைவி சேணகனறமை செவிலி தாயககுணாகசன மூசலாக நற் 

ரூய் சலைமகனுளககொள வேஉனைவினாசலீருகச சொலலபபடடஉாறு மிட£ யி 
ன விரியாம, எ-று 

தலைவி சேணசன்றமை செவிவி சாயககுணாததறகுச செ-ள !'ஏடா£மல 
ர்ககுழலவலவியையனனையிஈ $ீவினையே- னாட விடமி.லைஞாலததகலஉயினன 

கமலக் -காடராபழனககமழனிஈனனாடுஃடஈ தன ஞரா- வாடாஉளமனைக்கொண 
டுசெனறானொருவளளலினறே '? ௭-௫. *ே.று£4தமமகநினமசளவிஞுபபே- 
யுறு தயயவலமோடுமாசசசெலாச்சாயபபாழ - படுகெஞெசமபடரடக$லஙக.ஃநாழ, 
டைவிளஙயெலெறபிஐ-காழ.றககனனஙகாதலோ ன?” எஃம, தலைவன றமல 
ரசாாகதமை விளமபறகு௪ செ-ள :'நினையானெ தாபபடடநீடி.ருஙகுன றிது 
குடைகத-சுனேயாமதுமலாசசோலைகளாமுை தூயகணடன - மனையா. லையி 
னிவாணனறெனமாளறயைவாழததலாபே- வினையாடு, முதா ணமானனையா* 
யாமமெழினகாககே !? ௪௮2, தலைவிமுனசெலவோ தமமொடுசாமவரல பாங௫ 

யாககுணாசஇவிரி*றகுச செ.ள :*:புனையலே திலாகாசலாசாயாபொழுமை 
யிழபோஃயினை துயாயாதொன்று மின நிரஙமாணிககதியானு ம) ன - வனைக 
ழலானும௫ ௬வதெலலாஞசெனறுவாணனற௭சைத - துனைவுடனேருனைறீ£ 
சொலலுவீெனறுணைவியாககே ”” ௭-2, முனனேசெனூா பா௩ககயாககுண 
ாததறகுச செ-ள ':மீபாதலாஈதலலைமுனியுமெலலோதீபடனையிறைசன -கா 
தலனபின௨ ரக ணடனமயாஙகண டலவேவிமுகநீர - மாதலஈதன்னிருதோள 
வைததவாணனறெனமாறை௮௨ணண ச- சூதலா தொலகவிமமித ரெணமாமுலைத 
Caress ? எ-ம் பாஙகியாகேடடு ஈறரூயககுணாத,உறகு௪ செ-ள *வா 

ளேயவிழீநி.சமயி னையாடமு/சைவாணனவெற்பில  வேளேயனையவிட லைன 
னேசரமீணமடி.னி5ங-கேளேயபதஇிய ரமெனன ஈலலோரசொலலகே ட்ட னமிநஃ 

சாளேமனையரனனாளுளவோசெனறகாளகளிலே '” எ-ம, நறமுய ழலைமகனு 
ளங்கொள வேலனை வினாடறகுச செள ('தெனமாறைகனனசாமனனஉ௨னவா 
னனசெழுகதஞசைரகுழ: பொனமாதிரத தபபுலனுணாவீரசுமமபோயவருவோ-
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னென்மானையெனமனையிதமருமோதனனைமீனறஈந்ராப். சனமாஈசநய்க்குமோ 
சொலஓவீரொனறுசாளெனககே !” cow, *கேருககினனைவினவலெனறெ 
யவதசாற-கூறாதுகூறுமகுணததினாலஃமே wps- கெமமனைக்கேயொபபச்கொண 
ரமே பலவீனைச- தனபனைககேயயசகுமோதான !” ௭ஃம வரும, இவததுள 
தலைவிசேணகனழமை செவிலி தாயககுணாததலு5 தலைவன றமஞமார்சார்ந்தமை 
சாறறலுமாகப விவவிரஸ டு தெளிததறகுரிய தலைவிமுனசெலவோ, தம் 
ெபபடுதாமவரல பா௩கியாககுணாத திவி கலும பாங௫யா நறராயககுணாதசது' 
மாகிய விரணமெ மழேச$ரிசகுரிப கறருய தலைமகனுளபகொள வேலனைவினா 
தலா கவொனறும௦ வினாததகுரிச.த. முனசெவவோ பாஙயொககுணாதத 
லாய் கெனுறுஞ செப்பறகுரிதது. எஃறு, (௨4) 

௧௯௦, மடகதை யுடனபோயி வரைஈ.த மீடறகு 

பவணமனை வரைதறகுஈ தனமனை வரைதறகு 

மீவையைகஈது முரிய செவிலிகூற ரொழிததே, 

இ-ம மடகசைபையுடனபோய வரசைகது மீளசறகு? உரைமன் மீண 
Loong wis Jer sem Car wi ga தனமனையினஃணாணாகலு ரைஈதுகோடறகு 
மிலகசண es ஜரியவாஞு செலிவிகூறருயவொனழையமொழித தலலாத 
ஜவா தம, Ce Ld (௨௨) 

௧௯௩ வினாகல செபபன மேவலென திறைவன் 
றனாதில வசைத மூனமூ வகைததே. 

இ-ம, வினாகதுஞ செபபஓ மேவு£ மென மூவகையினையடைத்சாக் 
தலைமகண Son Gang தனமனைககண்ணே வரைதல, எ.று. (2m) 

௧௯௪. பணிமொழி ஈறறாய மணனயா வேட்கையிற 

செவிலியை வினாத லுஞ செவிலிக கிருளை 

வரைஈ5$மை யுணாததலும வரைகதமை செவிலி 

நற்ருயக குணாததலு முறருங இருவருக் 

தலைவியல வ௩துழித தலைவன பாஙகக 

தியானவரைஈ கமைநுமாக கியமபுசென் ழென்தலுச் 
தானது முனனே சாதறிய துரைததலு 

மெனனு மிவவைந்து மினனிலை வேலோன 

மனனிய தனமனை வரைதலின விரியே. 

இ-ம. பணிமொழிகறராய மணனயாகே டகையித செவிலியை வினாதன 
மூதலாகப பாஙச தானதுமுனனே ௪ நறியதுரைததலீருகச் சொலலபபட்ட 
வைஈதும பீணட தலை௦கன மலைமகளைத தனமனையினகன ணே உளரைர்து கோ 
டலின விரியாம, எ-று,



௯௦. அ௮கபபொருளவிளக்கவுரை 

ட 

ட... பணிமொழிகறமுய மணனயாவேட்கையிற செவிலியைவினாசதகுச செள 
3 1தாமாகமேவினுஈப மனைககேவர ததணசிலமபாா-மாம! தனைமணஞசெயவத ற 
கேமருவாகமலப பூமாதுகேளவனபுஈதசஞ்வாணனபொருபபிவினி- யாமாறு 
யிரனைமாயசொலவமோவவரனனையாககே '*? எஃம, செவிலிகககுளை௨வசைநத 
மையுணாததறரகு௪ செ-ள 4 எனனாமிய2புவதியாயகசனிகாமனனையினறுதம 
மிறஈகொனனாருஙிக தலககோதைஈமமாதைகசொடி.நெடுநதோக-கனனாடாமண 
கொணடவாணனறெனமாழையிறகாதலாதா- கனனாணமணமபுணாகதாசெனறு 
ததாகவினறனசே”” ௭-ம, உரைஈசமைசெவிலி ஈதமுயககுணாதசதகு௪ 
செ-ள *(எனைககேளிருகினறியறறவஙசேமணவிபைமெய ”-யனைக?கண மை 
நணணியஉணணலபினனாகஈமமனனையின நிம - மனைககேவருமெனயஈ துசொன 
னாதஞசைவாணனவெறபிற - சுனைக்சேழகனைககழுறீககுழலாய?ல தூத ரின 
னே?” ௭-௦, உதருஙரு௨ருஈ தலைவியிலவக தமித தலைவ்னபா௩ககெயொனவ 
C0 15.5 Ow நுமாகயெமபுசெனறென றறகுச் செ-ள பகோபுஞ்சோலைகொடி 
மதினமாடஙகுலாவிமையோ - மாபுசமபோலுகதெனமாறைவசோசயப வாண 
ன வெறபி-னீபுஈதேதசதமாதையஙயொமவமைநீமைபொனசெய- நூபுரஞரூழ 
ம.யாயசெனறுகூறுநுமாசமககே '? ௭-ம) பாஙட சானதுமுனனே சாதறி?ன 
னெனதறகுச௪ செள *:அனனைகயேமபினனுண டகையானமூனன ரிது 
னனன-றனனைபடஸணிரஈ துகுறறேவலசெயயா தசமாகசெமு5த - மனனைபபுறஙக 
ணடவாணனதெனமாறைவரையிலெங்கள்- பொனனைபபுணாஈதுதஙகேணமு 
னனாநீபபொனபுனைஈத தவே '' ௪-ம வரும, இ௨றநுள கறராய மானமா 
ேடகையிற செவிலியை வினாகலாகய ஓனறும விஞதறகுரித.து. வரைஈத 
மை பாவ) செவிலிககுணாசதலும வரைஈசமை செவிலி ஈறருயககுணாத்தலு 
ம பா௩9 தானதுமுனனே சாறறியதுரைத ௪ லும ஆய மூன றுஞ செபபறகுரிய. 
தலைமகளக ரைஈதமை நுமாகயெமபு செனறெனலாயெ வொன்று மேவுதறகுரி 

த்து (2 ௪) 

௧௬டு அதியொன Om Ps swan கானகு 

மாதினை யடனபோய வரைக மீடறகு 

நீதியி ரிய நினையுங காலை. 

இ-ம, கதருய மணனயாவேடகையொழித தலலாத நானகு தலைமகன ? 
புணாஈதுடனடோயத தலை2களத சனனூரின வசைஈதுமிடறகு முரியவா மா 
சாயுஙகாலதது, Cle Me (உட) 

௧௯௬ இருவ ரிலலிறகு மியா பனனொனறு 

மொருவகை மீணடு வரைதலின வீரியே, 

இ-ம தலைமகன ற மூாசாாநதமை யுணாததன முதலாகப பாஙக தான 
துமுனனே சாறறியதரைத,சலீராசச சொலலபபட்ட ௮அவணமனை வரைச.றகு5 
தனமனைவரசைதறகு முரிய ளெவி பதினொனறு முடனபோய வரைஈதுகோட 
லினவிரியா மோருபடியாக! எ-று 

ஒருபடி. எனறது மேறசூததிச ஙகளூட க௨றூரீககுகறகெனக கொளக், () 
    

*  மமனைசசிலமபுசழீஇவரீனு-மெமமனைவத வைன் மண௫கச ழிக- 
வென்றுாஞ்சொலலிலெவனோதோழி- மையறவிளஙகுகசழல்டி.ப- போய் 
_யிலகாளைமயீனறதாய்ககே.,'' எனனுஙசகவி சில பிரதிகளில்ளளது, |



ame @ ww ௬௩ 

௧௬௭. போக்கி வுறுததல் வரவறிவுறு,5,௪ 
னீகக மிரகக மொடுமீடச யெனருூங 

குடன்போக சிடைமீ டொருகால வகைததே, 

இ-ம, போககறிவுறுதசல முதலாக மீட?யீறாக உானகுவசையினையு 
டைததாம உடனபோககிடையீடு எ-று, (௨௭) 

௧௬௮ நீக்குக தத பாஙகியா தமக்குத் 

தனசெல வுணரததி விடுததலுஈ தலைமக 

டன்செல வினருட் குணா,ததி விததலு 

மீனறாட க௩தணா மொழிதலு மீனரூ 

ளறததொடு நிறழலிற றமாபின சேறலைத 
தலைவி கணடு தலைவற குணாததலுக 

தலைம டன த தலைமகன விடுததலுஈ 

தமருடன செலபவ ளவனபுற கோககிக 

கவனறரற றலுமென நுவனறவை யாறு 

மூடனபோக கிடையிட்டு விரியா குமமே, 

இ-ம. நீஙகுஙழெததி பாஙயோதமககுத சனசெலவுணாதத விடுத தகறலுர் 
தமருடன செலபஉள உனபுறகோக்கெ ககனறரறறலீராகச சொலலபபடட 
வாறு முடனபோககிடையீடடு விரியாம எ-று 

ரீஉகுஙழெததி பாககயொதமககுத தனசெல்வுணாததிவிடுசதற்குச செ-ள 
வளேயமிடைகதவழிபபட ாவீசெஙகைவாணனறஞசைத ஃ. தளமேயஈசை 
யென்றுணைவியாபாறசெனறுசாநறுமினபோக - களடேளனையவொகா ௭ பி 
னபடோயினளகானபனி௰ீத - திளவேனிலவலலிபெறருஙசெவச௫ 8£சசெழிலெய்தி 
werGp” ew, தலைமகடனசெலவீனருட குணாததஇவிடுததறகுச செ.ள 
சாயாரநுஙகளைவாழச துனெழேனறஞ்சைகாணனவெறபிற - சாயாசமாதவத 
தாழசடைமீரண்டாசமமொடின்றியான - சேயாறுதோமிசைசசெலவதெலலா 
,மெஙசளசேரியிறசென - நியாயாயெகொழியாடடினிதாசவியமபுமினனே !? 
எஃம, நறமுயகககதணாமொழிதறகுச செ-ள ‘wanes car. Reese 
ழவோய்சஞசைவாணனவெ.தறபில-வெருளசகொணடமென பீணை9உனறகணணா 
ளவெனறுவேலவலஙகை-யருளகொணடகெஞசினொணணலபினனேயகனரு 
ளகலவா-னிரளகொணடகொண்டலசெலலாவரைகுமு.மிருஞ்சுரததே *? ௭-ம, 
நறருயறததொடுகிறறவிற றமாபினசேறலைத தலைவிகணடரைததறகுச செ.ள 
'உவலைப... துகனஈமுரமபுசெலலாமறுலகமஙசை ஃ தவலைததவிாசததமிழதசனு 
சைவாணன நரியலாபோக-கவலைககடத துசசிலைதநிரைகோலிசஅிமபகழித-து 
௨$லைபபடைசசடஜரோனறலபொறதோகஙுகஞசுழனெறதே.” ௪-ம, தலைமகளோத 
தலைமகன விடுததறகுச செ-௭ *'அறலைவெஞசிலைககானஉரேலெனகையமபெொ 
ன றினா- னூறலை.பஞசலைநுணணிடையா& நுமரேலஉாமுனஃசேறலையஞசவலசெ 
வலலயைமபூசசெழுமபமுககா யத - தாறலைகணடலைகுழிதஞசைவாணனதழிழ
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₹ 

'ஜெறபிலே ”' ௭-ம, தமருடனசெலகலோ எஉனபதகோககிக்சஉன்றசதறறகுச் 
செள 'ஏமானெனவளஞசும2. த தவினக வி:விபெதஹழோ. வாமானினகாழ 
உனவாகபனனாடடஞ்சைவாண ஜஞெனனா-பாமானசரிடததெனனையர்தோன 
பைபுறஙசெ 025 - கோமானமணிகெடுகசோு 5மபூணட்குட்சதமே ்? ௭௨௦ 
amo இஃறறுள முனனைய மூனறு2 போக்கறிவுதுசதறகுரிய பினனைய 
மூனறும ௨ரைகஈறிவுறுதசன முதஙாடப மூனதறருர சனிசதனியுரிடடெனக 
கொளக, மேறகூறபபட்ட கிளவிஃளிசற கொபபன வறி5துகெ ளக, (௨௮) 

௧௬௬௯ தனஞனார் வரைதலுக தனமனை வருதலு  , — 

மெனனுமிவ விரணடெழித தெவறறினுங கிழவே 
னதா சானமோர மூனனிட டருஙகலக 
தது வரைத றருடு யேனப 

ச 
இ-.2 உடனபே யத சனஞாரரினசணணே ஈரைதது மீணவெஈது சன் 

மனைககணணே உரைதலுசாகிய விரணடுமாஜித சல்லாசவெலலாம உளரவி 
னகணணுக தலைகபன$சணனாயுஞ சான?ோரையு மூனனிட்டருஙகலங கொ 
டுததுளைத லுலகததியமகையெனச சொல்லுவா புலகா, எ-று, 

இஉவாறவரைஈ- த சணடழிகசணடோ ம௫ூழைாதுகூறியசறகுச செ-ள 
* சேலாரபுனலகையைசூழசசைவாணனறெனமாறையினம-ேலானெனபீபி 
றாமீவடடவாயாமணமூ?எஉணடுகிலின-பால! சமளியு பா றகடலான துபஙகயகக 
ண-மாலாயினணிமனுகஇருவாயினணமாதுமினறே”? craw, *'கயறகணணாளை 
யுஙகாமனனஞாளையு-மியறறினாமண மேதசர௬ு5சனமையா - மயறகையிலலவா 
மனறலினமனனிய௰ய-லீயறகையனபுடையாருயாகதராகளே,” எ-ம் உரும, () 

வரைவியன் முற்றிற்று, 

நகானசாவது 

கற்பியல், 

௨௦௦. பொறபமை சிறபபிற கறபெனப் படுவது 
மகிழ்வு மூடலு மூட லுணாதத லு 

பிரிவு2 பிறவு மருவிப தாகும, 

இஃம.  இவவோத தச சறபியலென்னுமபெயாத த. பொலி௫ளமாத சிறப் 
பினையுடைய கறபெனறு சொலலபபு௨ த உ௱ளம௰ழசசியு மூடலு மூட ஓண 
ரதத.லும பீரிவும பிறவும பொரு ஈதியதாகும எ.து, | 

மிறவெனறசனா£ பிரி தழி2 ௬ம விகறபமெலலாங கொளக, , (க)



கற்பிபல ஆட 

௨௦௧ இல வாழ்க்கையே பரசதைபிற பிரிவே 

யோதந் பிரிவ காவற பிரிவ 

தூதிற பிரிவே துணைவபிந பிரிவே 

பொருள்வயிற பிரிவெனப் Cert Bu வேழும் 

வளமலி கதபிற ளெவித தொகைபே 

இ-ம் இலவாழ்க்சை முசலாகப பொருள௦யித பிரிதலீரூ£ச சொலலப்ப 
ட்ட ேழு2 கறபிற இளவிததொகையாம, o- gy (2) 

௨0௨, திழவோன் மகழ்சரி சழக பூழ்சச 

பாஙூ மகிழ்ச்சி செவிலி மதிழாசியென 

நீஙகு சாளவகைக தலவாழக கையே 

இ-ம் இழயோன ப௫ழச? முசலாசச செவிலி ம 2சசியீருகச சொலல 
“ப்பட்ட நாலுவசையினையுடைததா மிலவாழகசை று (௬) 

௨௦௩, தலைவன நலைவிரூன பாஙதியைப புகழதலுக 

தலைவனைப பாஙகி வாழததலுஈ தலைவியை 

வரையுகா எளவும வருஈகா இருக்கை 

யுரையா யெனறலும பெருமக ஞரைததலுக 

தலைவனைப பாஙடி வரை எளவு 

நிலைபெற வாற்றிப நிலைமை விதகைலு 

மனறன மனைவரு செவிலிக கிரை 

பனபுற வுணர்த்தலுு வாழசசைகன றறைதலு 

மணமனைச் செனறு வத செவிலி 

பொதறொரி கறபி னறரூப்க குணர்ககலு 

கனமனை வாழககைக தனமை யுணாததலு 

மனனவா காத லறிவித தலுமெனு 

மினனவை பத்து மிலவாழககை விரி 20 

இ- ௨ தலைவன நலைவிமுன பாஙகியைப புகழதன முசலாச அனனவா 
காகலறிவிததலீருகச சொலலபபடட பதது மிலவாழககை விரிய/ம, step 

தலை௨னறலைவிமுன பாஙலயைப பு£ழகற்குச செ-ள !(நினமேலடுததப 
சலையின! ஈணநினறுணைவி - யெனமேலசெசவிபபினனறரோ0 sop ¢apv 

கு தனமே டிஷிபுழசசஞ்சை ரணனற பிழகஜிரிநுண -பெ.னமேலசெதன 
டோறசணகனேறபுணாநுலையே crew, தலைனைபபாகக லாழச்தறகு ௪ 
செள தெரிய டகவிதழபபூஙசொனறைவேணியு ?சவியுமபேற- பிரியாது 
றபப பெறகு இம த்தை துற - புரிமாழகிகாமெ ிபபூடையு$.பப9 

லச ௭ 5தபலகேழ - உரியாசிலையணணலேசஞ்சைவான னீறெனமாறையிலே,"?



oy அ௮கபபொருளவிளக்கவுரை, 

௪-ம், உரையுகாளளவு வரு ஈதாஇருகதமை பாஙசசலைவியைவினா சறகுச செ-ள 
11 சாங-சனமாமுகைககொஙகைகலலாயமணஙகூடுமெலலை- யாவசனமாறறியி 
ரு $தனைடீயிபமா சயிலஈ - தாஙகனமாறததலமபுனைவாணனறமிழ்சசஞ்சைவா ழஃ 
பூஙகனமாாகுழலாரலாமாலைபபொறைசுமஈதே ?? எஃம தலைசகளஎவருஈதாதிரு 
தீகறகுக் காரணஙகூறறகுச செ-ள ('ஹ ஈ?தாயாசலாகசமலாதசடஞ்சூழ தர 
சை உாணனொனனா- மெய?த"ய5தசெககிறவேலவிழியாயதுயாகெளளமவெற 
பா-கைசதோயரசளிபபவசோகதசவாயநிறஙசாலஉனவாய் - கநெயதோயநதனத 

ஹழைேபுணையாககொணடு£ீஈ$னரே.'” ௭-ம, பாஙட தலைஃனை வரையஈ எள 
வு நிலைபெறவாதறிய நிலைமைவினாசறகுச செள :!(ுயிரைபரகதவஈதணப 
POs - சேோசெழினம- TS go OL. gs Boerat-VrbusGpegrea ட்டாஙகி 

உஃளிளஙுலைகடெஈ.துடுஙகல நீ) தொழு து- சானபிறையிறரோன நியானுமக சரி 
ய காலை பெரியகோனறநீகோகோயானே ” ௭-ம, பாங€ மணமனைசசெ 
னற செவிலிககிருவரனபுமுசைசதறகுச௪ செ-ள *வளஙகொணடசஞா சைவ 
சோதயனவாணனறென மாறையனனா - ளிளஙசொஙைகொணடுமு?ரஙகொ 
ணமாபினமுதசேறபவிகதி - விளஙகொணபிறைநுசகலவோதந துபோகமவிளை 
தசனபுசே-ருளஙகொணடருச ததலாலனனையூனு? பபுறுமே ?? ௭-ம, பாங 

இயிலவாழககை ஈன நு செவிலிககுணாததறகுச செ-ள '(னெவேயசுளியுஙகளி 
றஐறணணலவாணனறெனமாறையின.2-மனேயகலலகுலவலவியனனாண மழை 
மோமுதலாஞ-சனவேதனைகெடதசானஙகளீதலிறசாலவுன - றெனவேடடச 
இன .றசாலனனைநாடொ.று.ரிலலறமே?? ௭-ம, மணமனைசசெனறுவக செவி 
லி சலை£களகறபு ஈறருயககுணாதசறகுச செ-ள பஓனரோகமககுவஈதெயஇ 

யஈனமையுடனெ தாஈதா£ . ௨வனஜோலமாவெனறவாடபடைவாணனறெனமா 
றையிலவாழ - நினரோகைகறபினிலைமைமயெணணாதெதாகினறுகெனனிடஃ-ட 
னழோவடகடிருதசாணமடபபாவையருஈததியே '” ௭-ம, செவிலிஈறரூயககுத 
தலைமகன மனைவாழகசைசதனமையுசைததறகுச செ-ள :!விணமேலமசாவி 
ருமபமராவதிவெளளமுக£ா- மணமேலடைநதனனவாழசையதான தவாணனற 
ஞசைப-பணமேலளிமுசலகுஙகுமசதோளவாபஙகயமபோற- கணமேலருளபெ 
றறுவாழமடமாதாகடிமனையே.”” ௭-ம, செவிலி ஈறமுயக்கிருவாகாசலு மறிவி 
தீதறகு௪ செ-ள *ஈனேயகததஉ௨யேகாணமலரோதிரயநதுறையு- மனையகததல 
லிடைகைகுதலாறறஎசைவாணனொனனா - வினையகததலரகுதலசெலலுவரே 
னுமவவேோதாபொறதோ-மூனையகததலகலசெலலா தொருகாளுமுுழசகையே”? 
ஏ-2 வரும இவறறுள தலைவன றலைவிமுன பாஙகிமைப புகழதலாயெ கொ 
னறுங இழவோன மூழச௫கெகுரிதது தலைவனைப பாங) வாழ்ததன் முதசஉாஈக 
செவிலிககு வாழககை சனறெனறலீ௫சச சொலலபபடடவாழுள் பெருமகளு 
ரைத,தலாயெ வொனறும பெதஇ மூழசசிககுரிதது அலலாதவைஈ தம பாஙக 

ம௫ழசசககுரிய. செவிலி ஈறருயககுத தலைமகள கறபியலுணாதத முதலாயெ 
மூனறும செவிலிமழெசசிககுரியவெனக கொளக, (௪) 

௨௦௪. வாயில் வேணடல வாயின மறுததல 

வாயினோ விததல வாயினோ,த லென 

ரூய பரததையி னகறடிகால வகைததே. 

இ-ம், வாயிலவேணடன முதலாக வாயினோ,லீராக சால்வசையினையு 
டைததாம பரதறையிற பிரிவு, எஃழு, (டு)



கற்பியல், ஆள் 

௨௦௫. காதலன் பிரிவுழிக கணடோர புலவிக் 
கேது விசாமவ விறைவிக கெனறலுக் 

தனிததுழி பிறையி தனிததழு திரககலு 
மீஙகித வெனனெனப பாங் வினாதலு 

மிறைமகன புறததொழுக கிறைமக ரூணாதத லு£ 

தலைவியைப பாய கழறலுஈ தலைவி 

செவவணி யணிகத சேடியை விபெபுதி 
யலி யுழைமாகண டழுஙகக கூறலும 
பரததையா கணடு பழிதத லும பரததைய 

ரூலகி.ப னோக்கி வீசெ.கலிற றலைவன 

வரவுகண டுவ௩து வாயிலகணடு மொழிதலும 

வரவுணா பாக யரிவைக் குணாதசலு 

முதிரா விளமுலை யெதாகொணடு பணித லும 

புணாசூயின மகிழவுமென தநுணாததபன ஜனொனறு 
மூணாதத வுணரு மூடத் குரிய, 

இ-ம காதலன பிரிவுழிக கணடோ புலவிக கேதுவீதாமெனறன முத 
லாகப புணாசசியின மசழதலீமுகச சொலலப்படட பதினொனறு மூடறகுரிு 
வாம 0, 

காதலனபிரிவழிக கணடோபுல்லிக கே.துவிதாமவவிறைவிசகெனறறகுச 
செ-ள :'லாறையாகாவலனவாணனறென்றஞ்சையிலவானுசறவெ-வாறையா 
காரணமாகுமெனறேசொஙகையானையுடன- சாறையாவீதியரிபபறையாபபதத 
யஙகுகுழற-சூறையாருறைகொளவானவயலூரனைசகுழகசனரே ?” ௭-ம, சனி 
த .துழியிறைவி துனிததழுதிரஙகறகுச செ-ள 4(உனபோதணிதொஙகலவாண 
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யேனெனறறகுச செ-ள :(பாவிரீபுலவியினீடலபாவியேற-காவியொன நிரண 
டெமபலல தூறறுரீக-உவலவாயசெொணமணலகுறு£சசொலலுமோ - மேவிபபூ 
ககஙகையிலவிழைஈதஉ௨னனமே '” எ-ம,௩தலைமசள காமககிழததியைக கண்ட 
மை பகாதறகுச செள (போயேதெருவிறறனிவிளையடுமபுதல௨றபுலல-நீ£ய 
தஇிலையலலை நினமகனேயிவனியுமவன - ரூயேவருகெனசசேயனன வாணனற பி 
ழ.ததஞசைமா - னேயேயெனநிறறலானறிஈசேனறனனையெஙகையெனதே ?? 
எஃம, தலைமகளைப பாங் புலவி தணிததறகுச செ.ள ''மாவாரணமனனஉசண: 
னறென்மாறைகமமனனாநினனைப - பாவாயபணியவுமபாரகடிலைநீயிடபபாகமங 
கை-தாவாதசஙகரனகஙகைதனகொங்கைதழீஇயிதழிப- பூவாசடைமுடி.மேல 
வைததபோ துமபொறுததனளே.'' ௪-ம, *உபபமைநதறராறபுலவியதாசி ஜி.து- 
மிககறமுனீளவிடல,”” ௭-ம, தலைமகள புலவி தணியாளாக,த தலைமக ஒூடற 
GF OF-or 4 சழஙகாபுனலவையைகுழசஞ்சைவாண ஒ, றனதருளபோறஃ-பழ 
ஙசாதலெணணலெனபைதனெஞ்சேயிவளபணடுபைமபொற- கழஙகாழடமுங 
கழ.மலாககாவுலகடாஈதுபுளளு ௨வழஙகாஉ ழிகமககோர தணையாயவஈதமசனலல 
Gor”? ௪-ம, பாநயெனபிலை கொடியையெனறிணாததா£ மாபனையிசழதற 

குசசெ-ள மைசாணமலாததொடைவாணனறெனமாறையெமமனனவரு5- 
தரகாண முயங9 யமிழதெனவாரகதனிரா£வமுநறு-முகாணமதிறு தனமெனமு 
லைமாதைமுனிஈதுகஞ்சென - றி௩காண.மிகவுவாத தாபுலவாகிறறிரெஙகளையே ' 
எஃம வரும, (௪) 

௨௦௪, ஆயிழை மைஈதனு மாறரு மைபுமே 
வாயி லாக வரவெதா கோடலு 

மணகதவன போயபின வாத பாங்கியோ 
பூணஙயெ மைஈதனை யினிதிற் Yells gs 

தலைவனைப புகழதலுஞ சிலைநுதற பாஙகி 

மனைவியைப புகழதலு மினையவை பிறவு 

மனைவகை மொழிஈச வதனபாற படுமே, 

இ-ம், (ஆயிழைமைர்தனு மாற்றுமையும் வாயிலாகத் தலைமகன வம் 
துழிச தலைமகளெதாகோடன் முதலாசப பாங்கி மனைவியைப் புசழ.தலிரா 
௫௪ சொலலபபட்டனவு மததனமை,5,519 யுணாததவுணரா வூடறகுரிய 
வாரம், எ-று,



கீறபியல், ௧0௧ 

இவைவேறு கூறியதவைபோல வூடறதரிறுபான்மைசோக, மசனுமா 
தீராமையும வாயிலரச ச தலைமகன வசதழி,த தலை, களெதாகோடரகுச 
செ-ள. (வெளளமபர தனன வேடகைசெனராலுமிசபபெரியோ . ௬ளள 
ஞசிதியவாேறசெலவசே!கொளிா கோமளஞ்செய. உளள கமலழலா,தத 
ஞ்சைவாணனழெனமாறையனனப-புஎளமபுனாலகயலூ புன காமம்பூசலவ 
தனறே'' ௭எ-ம, தலைமகனைப புணாரது நீஙயெபின வச$ பாஙஇயொடு 
தனமசனைப புகழதறகுச செ-ள (இருமையிலேயுமபயஙகளெலலாநதன் 
னையீனறஈமக - கொருமையிலேஉநதறததகைகதானமைஈச னெண்சுடா 
போல-வருமயிலேகொணமொதடிஈமானனனவாணனறஞசைத - இருமயி 
லேயனையாயபுனலூரனைததேருடனே.” ceo, தலைவி தலைவனைப புகழ 
PGF செ-ள் “கொணடானிதறுனனியசே வீரமழறிலலைசகுநிபபினெனறு- 
தீணடாதவாசொனனசாலபுகணடேனஜலமேழபு?க்கும- வணடா£மலாப 
புயபனவாணனறெனமாறைஃகிழ ழமுனனா -ரணடாகயபழக சேணமையிர் 
மாளுமொழிஈதஇிலசே ' எஃம, பாஙகி தலைவியைப புசழதறகுச செ-௪ 
 சிறஈதீராபுசழதருநதமபுனலூர னசெயசமையெலலா. மறக, மெயதிவ 
ணஙகுதலாவிவளவாணள றஞசை- நிமகதாச சையனனநிதகலமபோலுசெ 
“ெகுலசஇிற-பிறகஈதாரரிலறஈசசறபோவடிவேபெறறபெதறியளே'” ஏஃம 
வரும பிறவுமனன (௮) 

poy (pay சூததரதது மொழிககவை யெலலா 

மானற பர ததையி னகறசியின விரியே 

இ-ம. காதலன பிரிவுழிச கணடோ புலவிக கேதவிசாமவவிை 
விசசெனறன முதலாகப பக) மனைவிமைப புசழ,சலீறாகச சொலலபபட் 
டன வெலலாம பரதழையிற பிரிவின விரியாம எ-று 

வாயிலவேணடன முசல1ச௪ சானகுவகைககுமாம! றறிஈது கொளக,(௯) 

௨௦௯, பிரிவி வுறுததல பிரிவடன படாமை 

பிரிவுடன பதெ.தல பிரிவடன படுதல 

பிரிவுழிக கலஙகல வனபுறை வனபொழை 

வருவழிக கலஙகல வ௩துழி மகிழசசியென 

ஜொருமையிற கூதிய வொனபது வகைய 

கலவி முதலா வெலலாப பிரிவும, 

இ-ம் பிரிவறிவுறுததன மூதலாக வநதழி மட௫ழசசியீராகச சொலல 
ப்ப்டட வொனபது வகையினையுடையவாய சல்விமுதலாஇய பிரிவு. எ-று, 

அவற்றுள் சலவிககுப்பிரிவு தலைமகனானுணாஈததோழி தலைமசட்குண 
ஈததறகுசசெ-ள :'மலவி;தசஙகொணடதோளாடையானறஞசைவாண 
னஜொஷோ-ஈ௨விததகனபுவிராவிவவைததோன்வையைசாபினைய/ய. கல 
விததடஙசடனீகதியகாதலாகறறவாமுன - சொலவிததவெனறழலாாசாம 
போகததுணிஈதனரே.'' ௭-ம, தலைமசன சல்விகருப பிரிசதுழித தலைமசீள' 
காராரபபருஉஙகணடு வர௬ுஈஇயதறகுச சே-௭ *'யாணாசிகுமனமொழிமென்
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செயகுவேள சலவியெலலைபெலலாங -சகாணபபிரிகதலாசரணகிஙசாறகடன 

மேயநதுதஞ்சை - வாணாககெஇாஈதவாமஙகையாவோலுமெனவலலுயிரி- 
னாணறபமெனனவெணணாுவருமேசமுருமுடனே ” a-o, ஓ.ழ்குபபிரி 
ஈதுழிக சாரப்பருவ௨கணடு ௨ருஈஇிய தலைஈகளைத தோளிய நறு பிததறகுச 
செ-ள “காதறகயமபடிசதனனொடுகாமககனிதுகரா - தோதறககனறவு 
ணாவுடையோருடைகீருலக- மாதாககமைஈரருளவாணனறெனமாறைவர 
சுகடவா-ராதறகணகஙகனையாய்புடலேதுவறி;தருளே'' எ-ம வரும பிறவும 
னன காஉழபிரிவு தலைமசகனானுணாஈத தே.ழமி தலைமகடகுணாத2.றகுச 
செ-ள *விணசசவலசசொணடதிலேோ!சதசமைதானமுசன மெலவியல1ர-கண 
கரவலகொண்டருளகாரிகைகாவலாக!ஈககடலகுழ - மணகாவலகொண்டம 

ன ச தினராயினாவ।ணனறஞரைபஃபணசாவவலகொணடமொழிசசெயயவா 
யிசழபபைஙகிளியே,'' எஃம, தலை௦சன காவறகுப பிரிஈதுஸ்ரீத தலைமசள ௯. 
இரபப ப வஙசணடு- ருஈதியதறகுச செ-ஸ ''மனனுயிரசாவலனவாணன ற 
னமாறையிலவஈதளியா- ரெனனுயிர/காவலசே நதிழையாயிதயமபுலாதஇக- 
கொனனுயிரவாடைககொடுமபனிநீரிறகுளிகுழைததுப - பினனுயிசாம 
லெனமேறபூசுகாளுமெனபேசுவசே ?? ௭-ம, காவற்குபபிரிஈதுழிக கூதி 
£பபருவஙகணடு வருஈதியதலைமளை;த தோழியா றறுவிததறகுச செ-ள “ar 
தசாலமெனறெனறெனபபலகூடலவளைததுதிரம- விர றகாலவின அமெவிய 
னமினனேசெனறுமேதினிகாத- துரீறகாலகுஞ்சரமஞசமஞஞாகதுறையமீக 
இன்ற சாறகாலமவஈதடைநதாரதஞசைவாணனறமிழவெறபே 7? ௩ எ-ம 
த திறபிரிவு தலைமகனானுணாஈதகோழி தலைமகறகுச சொலலறகுச செஃள 
1 தூதாகவனபாசெலததுணிஈதா ரெனறுஞ்சொறபுலவோ-மாதாகவனபடுி 
இரசதருளவாணனமெனமாறையிநது - மீதாகவமபுகடநதனபோலுணகண 
மெலவீயலிப-போதாசவமபுகலயோரிகலா£தமபுசமபுகவே'' எ-ம, தலைம 
கன நூதிறபிரிநஈதுழிச தலைம2கண முனபனிபபருவஙகணடு வருஈதியதறகுச 
செ-ள (:(மவிதனெறவணபுசழவாணனழெனமாறையைவாழததலாபோன- 
மெலினெறசெெதையுமேனியுககொணடுவிளாபபெனுமபோ. பொலிகினறச 
ஞசுகமபேோரததிருஈதேனைபபுரகதருளா- நவின றமுனபனிமாளினணணா 
£ஈமுனை-கணணினசே ?” ௭-ம, தாதிறபிரிரதுழி கூனபணிபபருவவகணடு 
வருகதிய சலைமகளைத சோழியாறறுவிதசறகுச செ-ள 'சறறுககுழலினபி 
ணிவிடு, பான௨ஈதுதோனறினாபார - முறறுமபொழினைறமுனபனிசாண 
முகஓஙகடும- வற. றுமபரு௨ச தமணபுபபான றஞசைவா ணஷஞொனனா- 
செற்றுமபடையினவெமபோதணிபபானனறுசெனறவமே?' எ-ம வரு 2 
பிறவுமனன, வேகஈசகாககுறறுழியுகவி தலைமகனானுணாசததோழி தலைம2கட 
குணாதஇயதறகுச செ-ள 'கணபானமனனாகடொதணிபபானெணணிகல 
ஓதவிப-பணபானமனனாபடாதலுறமுரபனிராபொழிய - தணபானலக 
தொடையமபுயவாணனறமிழததஞசைவாழ . வெணபானலஙகொளசெவ 
வாயனனமேயனனமெனனடையே”? எஃம, தலைமகன வேசதாககுறறுழி 
ப பிரிநதுழி தலைமசள பினபனிபபருவஙசணடு வருகதியதறகு௪ செ-ள 
“இனனறபடினெறவேனனையெணணாதமககின றுணையா- மன னறகுதவிபி 
ரிரதகயகாதலாவாணனறஞசைக- கனனறகடி.சையறிவதலலாறபகலகாண 
பரி தாம-பினனறகனையிருள்கூ.ர தனபமேவியபினபனியே'' எ-ம, மனனா 
ககுறறுழிப பிரி௩ரவழிப பினபனிபபருவஙகணடு வருஇய தலைமகளைத 
,தோழியாறறுவிததறகுச செ-ள '(வசசிசணடனையகணமஙகைஈலல யதஞ 
sagan cor ene pull-on Oa ww Gor ay en FB aor PUT GN Le WS CT MR ௧௫. ஈக



ஒழிபியல, SM. 

சஞசெய்பினபனிராளினகஉஈதாசமாசணபலுறற-விடுசசணகளையவெனதே 

யகனகானமிககதவசே '' ௭-ம, பொருளவயிறபிரிவு தீலைமசகனானுணாகத 
தோழி சலைமசட்குணாததியதறகுச செ-௪ “மஞசைபபுனைமதினமா ற 
உசேோதயனவா ணாபிச "ன-றஞ்சைபபதியணணலெண்ணலாபோ தறணிரா 
மிருகக - செஞுசைபபொருஎஉமினடைதது௯்கேளகாகநிழன் மதியின். பிர 

சைப்புரை அகலாயபிரிவானணினறுபேரனசே ! எ-ம், தலைம௦2கன இபா। 
ருளகஉயித 'பிரிகதுழிச தலை2ச ளிளவேனிறபருவஙசணடு ௨ரு₹தியதறகுச 
செ-ள :ஈஙகணிரஙசகருமபொருடேடஈடஈதவனபா - செங்கணிருஙகுயி 
லாபப தகேடகிலாசெரதமிழோா 2 தீஙகணிடுமபைதவிரதருளவாணண 

றென்றஞ்ஓசவஞி - திஙகணிகஈகதுபோறஃவிஞாமுசததே on Ou,” 

௭-௦, பொருளவஊயிறபிரிஈதுழி பிளவேணனிறபருவஙகணடு வருஈதிய தலைமக 
ளத தோழியாறலுவிததறகுச செ.ள்? “வா£சதனபாரமடமயிலேகுயின 
மாருதமாக-தோததனிவீரனறிருள்ளுமவகததசோமினசெனறீ - S155 

டமேருவெனுமபுயவாணனறஞசாபுரிரின - ரூதததுசேடடிவாதாபொரு 
டேடவகனறனசே ”” எஃம வரும பிறவுமனன கலவியிறபிரிவு முதலா யெ 
மைநதினுளளுக தூதுமுதவியுக காரணமுமாகயே பிரிவினசணவவீனையோ 

சாணடின முடியாது நீடடி.தத முடி ஈதுழிச தலைமசனுருவு வெளிபபாடுக 
ண்டு சொலலியகறகுச் செ-ள ''மைதகுஞ்சா நிசையாறறஞசைவாணன 
மருவலரைக கைககுஞ்சர ஙகெழுபாசறையூகெயலுமவிலலு-மொயககுஞசு 

டரிளமீமபுவிதானுமுயஙகியெலலாத - திககு௩தெ। pag Gs @ Corn tens 

ரூமூகமே”” எ-ம், பாசழைமிணடூவயினவகத தலைமகன பாகறகு சொல 
லறகுச செ-ள '“மாலகொணடவாரணவாணனறெனமாறைவலவகணணா 
ா-கரலகொண்டவாளமாகையசல்பாசறைககைஉயினமுட்-கோல்சொணட 

வாறுநினனேவலசொணடியானிகசொடிசெடுசகோ - மேலகொண்டவா 
றுமமாவசதவாறுமவிளமபெனகே ?? எஃம, தலைமகளோடி.ரூ.த தலைம 
கன சாராபபருவஙகணடுஉஈத சொலவியதறகுச செ-ள௪ “கொத்தலரோதி 
யஙகொமிரனனாளபொகஙகுகொஙகைவிமம - மூததலர ரசமூயஙெமயாமு 
முரீ£விழிபோன- மைததலாரிலமலாவயலகுழகஞசைகாணனவணமைக- 
கைச தலமானவினிபபொழிவாழியசராபபுயலே,?? ௭-ம் வரும, (௪௦) 

கற்பியன் முற்றிற்று, 

  

ஐுதாவது 

ஒழிபியல், 
—K>}—— 

௨௧௦ ஓழிபெனப படுவ தகபபாட் டுறுபபும 

வழுவு மமைதியுக தழுவிய தாம. why 
we 

இ-ம இவவோததெனன பெயாததோவெனின முன்னர்வர்தி இற் 
ஞானஇனுளரேங HH sm (HP வொழிபிஓகசணமுணாததினமையான ஓழிபி 
டலென மை பெயாதது, ஒழிபெனறு சொலலபபடுவ தகப்பாட்டி. றகுசிய



௧௦௪ ௪ ௩ப பொரு ள்வீளக்கவுரை 

வுறுப்ப மகப்பாட்டி லகக்ணததீனைத்தபபிய வதனையு மமைஈ நீதியினையும் 
பெ ர௬ுஈதியதாம, எ.ஃறு, (5) 

௨௧௧ இணையே கைகோள கூற்றே கேட்போ 
ரிடனே காலம ப.யனே மூனன 

மெயபபா டெச்சம பொருளவகை துமையென 

ற்பபா லாறிரண டகபபாட டுநுபபே 

இ.ஃம அகபபாட்டுறுபபாவன தணைமுதலாகத துறையிருக்ப பன 
னிருபகுதிபபடடன வாம, எ-று (௨) 

௨௧௨ அ வறறுள,-- 

மூன்னவை யிரணடுஞ சொனனவை யாகும, 

இ-ம அபபனனிரணமட்.னுஎளு முறபடட தணையு கைகசோளு 
மாயெ விரணடு மேறசொலகபபட்டனவாம எ-று (௩) 

௨௧௩ தீலைவன றலைவி பாபபான பாகன 

பாஙகி செவிலியென நீஙதவ வறுவருஞ 

சா.றறிய களவிற கூற.றிற கரியா 

இ.-ம் சளவுகைககோளகததுக கூறறிறகுரியாசையுணா.ஃற்று தலை 
வன முதல*சச சொலலபபட்ட வறுவரும மேமசொலலபபடட soars 
ததிற கூதறிற குரியாவா, எ-று. (௪) 

௨௧௪. நறராய கணடோ பாணன் கூததர் 
விறலி பரததைய ரறிவரென றெழுவரு 
மறு வகை யவரு மாகிய வனைவருங 

குறைவறு கறபிற கூறறி௰ குரியா, 

இஃம, சறபிறகூறறிற்குரிய/மையுணர்-றறு, ஈறருய் மூதவியவெழு 
வரும மேறசொலலபபடட தலைவன முதல்1யெ வறுவருமான பதினமூவ 
௬௩ குறறமறற கறபினகததுக கூறறிறகுரியராவா, எ-று (௫) 

௨கடு, பயஈதோன தன்னை புயஙகுகோ யறிவோ 

ர௬ுசவ ரயலோ சேரியோ ரெனறிவா 

முகத.துரை நிகழா வகப்பொரு எகததே. 

இஃம், இதுவுமப்பொருளஎசதது முசததுரைகேளாதோரைக கூறுகி 
ன்றது பயர்தோனமுதலாகச செரல்லப்பட்டவா முசதத௪. சொனனிச 
ழா வசபபொருளீசதது, எ-று,



ஒழிபியல், ௧௦0” 

எனவே அவை பிறராலெடுததுப பிறராலோா Cer pphOs dang 
கூறபபடுமெனக சகொெளச இதறகுச செ-ள ::எஈதையுநிலனுறப்பெரு 
ன £றடிவெபபஃவேவனிலகுறுமகளியஙகுதி” யெனனு மததனமையன ற 
தை கூறினானாகத தோழியெடததக கூறுதல காணக, பிறவுமனன, (௬) 

௨௧௭ தமாவரி னிடைசசுரஈ தனனிற கிழததியோ 

டமாதரு நழவோ னாணமையுக கூறும 

-ம புணாகதுடனபோகா நினறகாலததுத தலைமகடன மசபினா 
செலலிற நலைமகன றலைமகளோ டாணமையுங கூறும எறு 

௨-ம !சடிஞ்செயமுதாசகசணடுங்கொணடுவ- கொணடுரறீவிளையாடுக 
சிறிதே? ௭-ம (௪) 

௨௧௭. உடனபோய மீணட கொூேகுழை மடகதை 

பிரிவுழித தலைவனொடு சுரக இயல புகலலும 

பிரி5.து;தி கெஞ்சொடும பிறசொடும வரு5தி௪ 

சொலலலு மூரியள சொலலுக காலை, 

என  புணாகதுடனபோய மிணட தலைமகள பிரியுஙசாலதது அவ 
னோடு சு7ததியல கூறலு மவனபிரிஈ;காலதது வருதியநெஞ்சொடும பிற 
சொடும சுசததியல சொலலலு முரிய ளாசாயஈது சொலலு.॥ிடதத, எ-று 

எனவே புணாநதுடன போயகாலை தலைமகள சுரததியலபு கூராள 
எனச தலைமகள பிரி.புஙகாலதது அவனொடு eos funy கூ.றறகுச செள 
நினைக &வுமிதசோவையவமபனறுநாம- பணைததா ளோமைபபடுசனைபய 

ஈ,5-பொரூஈதாபபுதாகிழலிருஈசனமாச-நகெகஞ்செயயாதுணணுவழிதோ 
னறி- யொடிததுமிசைகசொணடவோஙகுயாமருபபியானை-பொறிபடுதடக 
கைசுருகபெ-பிறிதோசாறிடையிடடவளனவககு-வேறுழஈதேசெனறா£வி 
டச கஞகிலமபும-புனறலைமடபபிடிபுலமபியசரனே ''? ௭-ம, பிரிரதபூர 
கெஞ்சொடு சுரததடலபுகூற்றகுச செ-ள ''விலலுழஉனாமறுவுமபுலலும 
போவாகொல”' எ-ம, பிரிநதுழிப பிறரோ சுரததியலபுகூறறகுச செ-ள 
'ஒறியாயதோழியவாசெனறவாறே'' எ-ம், ஈறுஙகட்சொணகனென 
சிறுகணயானைதிரிதருஙகாடே'! எஃம ௨ரும இலவ களவினவழிவநாத 
“கறபினொழிபெனக கொளச, (3) 

௨௧௮ தலைவன றலைவியொட ஈறருய கூறாள, 

எ-ன, தலைவனொடுந தலைவியொடு ஈறருய கூறபபெருள், ௭-று, (௯) 

௨௧௯, புணாஈதுடன போய துணாகத பினன 

ரஈதணா தெயவ மயலோ ரறிஞா 

இரதைசோ யறிவோ செவிலி பாங்கியொடு 

கணடோக குரைககும பணபுடை, றறமுப, 

௧9



௧௦௬ அகபபொருளவிளககவுரை 

. சன். அர்சணா முதலாசச சொல்லபபடட வனைவரோடு நறராய் 
கூறு தலைமசள புணாஈதுடனபோனவாறு சானறிநஒபின, எ-று (௧0) 

௨௨0 தாயொடும பாஙகி தானமுத லாரொடூஞ 

சேயிழைச௪ செவிீலியுஞ செப்பு மாஙகே, 
( 

eer ஈதமுயோடும பாங9 முசலாரோடுந தலைமகள செவிலிததாயு 
ரூ சொலலுமுன புணாஈதுடனபோனமை தானறிரஈதபின எ-று 

இவவிருவா கூதறிறகு முதாரண மூடனபோகூனுட தாணபபட 
டன, (௧௧) 

௨௨௧ தாயா பாநதியா தலைவன றலைவியோ 

டேயு மெனப கணடோா கூற்றே 

எ-ன தாயா முதலாகியவரோடு நிச முங கண்டோ கூநறென்று 

சொலலுவா புலவா, ஏ.று, 

உதார ணம உடனபோகூனுஎளறாக கறபியலுளளுங சணடுகொள்க () 

௨௨௨ சாறறு வெழுவருக தலைவன தலைவியோ 

டேறறன கூறுப விடகதொறு மிடகதொறும, 

எ-ன் மேறசெரலல்பபடாத பாரபபானும பாஙசனும் பாணனும் 
கூதசரும விறலியும பரசையரு பறிவரு மெனூற வெழுவருக தலை2க 
ஜனோடுந தலைமகளோடு மிடகதொறு மிடகதொறும பொருகதியவறறைக 
கூறுவா, எ-று, (Sm) 

௨௨௩ ஜெநெஞசு காணு நிறைசே ரறிவுஞ 

செஞ்சுடாப பரிதயுக இஙகளு மாலையும 

புள்ளு மாவும புணரியுங கான லு 

முளளுறுத தியனறவு மொழிஈதன பிறவு 

தனசொற கேட்குக போலவு தனக்கவை 

யினசொற சோலலுக போலவு மேவல 

செயகுக போலவுஈ தேறறுஈ போலவு 
மொயகுழற கிழததி மொழிஈதாகு கமையும 

எ-ன சகெஞ்சழுதலாசச சகானலீரு2ச சொலலபபட்டனவு மலலாத 
ன பிறவு சனசொற கேடனெறனபோலவுஈ தனனைத தேறறுெறன 
போலவுஞ சொலலிய மாததிர ததானே யாறறுஈ தலைமகள, எது 

பிறவுமெனறதனால சழியினெயதலு மரமுதலானவுங கெரளக, உ-ம் 
மேற்கூறியவறறுளவ்ளும பிறவறறுளளுங &ணடுகொளக, (௧௪)
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௨௨௪ இம்மூறை யோரூ மீயாரொடு மினி 

தமமொடு தாமே சாறகியு மமைப 

எ-ன, மேறசொலலபபட்ட தலைவன முதலாய பன்னிருவரும் யா 
வசோகெ கூர தமமொடுதாமே கூறியுமமைவா, எ-று, 

௨-ம் மேறகாடடியவறறுஎளும் பிறவறறஎளுங சணடுகொளக, 
இததுணையுங கூறப்பட்டது கூறறியலெனக கொளச (கடு) 

௨௨ திழவோன கூறறுங Bins B கூறறும 

வழமறை யோனமுதத பதினமருங கேடப, 

எ-து தலைவன கூறறுக தலைவி கூறறும பராபபான முதலாயெ பதி 
ன்மருந கேடபா. எ-று (௧௬) 

௨௨௬. மழை” - கூறறு மறிஞா கூறறு 

மிழையோன முதலா வெனைவருங சேட்ப 

og பா£பபாரு மறிஞருமாகிய விருவா கூற.று தலைவன முதலா 
இய வெலலாருங கேட்பா எ-று 

இரணாடு சூழதிாததானு௩ கூறியது கேடபாரிவரென5 கொளக, (௪௭) 

௨௨௭. நெறிபபடு கரும கிகழவுழி யிடமே 

ag செறிபடடகாரிய நிசமுரிலமிடமெனனு முறுபபாம, எ.து, 

௮னஜித தனமை முனனிலை படாககை யெனினுமமையும, கெறிபப 
Os Howie ar Sora Hy கமபுமெனவாம (௧௮) 

௨௨௮. சொெனறது நிசழவது மெதாவ.து மெனமுறை 

கின்று பொருளுவர7 நிகழவது காலம, 

a-g1 இறாதகாலமு நிசழசாலமு மெதாகாலமு மென றடைவே 
நின்று உலஈசதுளள பொருளகளையு மறியுமபடிய1கஈடப்பது சாலமெனனு 
மூறுபபாம எ-று (௧௯) 

௨௨௯, இபபொருள பயக்கு மிஃதெனபது பயனே 

எஃத. இபபொருளை யிதுபயககுமெனறு சொலலுவது பபனெனலு 
மூறுபபாம, எ.ஃறு, (௨௦) 

௨௩௦, இனனூாக னெனுழி யினனது அயககுமென 

மூனனக தருவது முனன மாகும 

எஃத. 1"இததனமையாக இகிவுவிடிததினன.த தருடமனனுப குறிபபி 
னே இவளிபபடுககுமது முனனமெனனுப குறிபபாடி எ-று, (6)



௧௦௮) அகபபொருள்விளககவுரை 

௨௩௪, Smaps ora கான்கு மெய்ப்பாடு 

நிகழபொருண மெயபபட கிறபமெய்ப பாடே, 

எது, மொழிரஈதன பிறவு தனசொற Cares போலவுஈ சளசக 
வை பினசொறசொல்வன பேரல்வு மேவலசெய்குட போலவுக தேறறுக 
2பாலவு ரசையு மழுசையு வரலு மருடகையுமசசமூம பெருமிசமூ மூ 
வசையும வெகுளியு மெனனு மேட்டு மெய்பபாடு மவவிடதது நிகழும 
பொருளைக கேட டோ மெயயினசஷணே வெளிப்படநிறபது மெய்பபா 
டெனனுஙக குறிபபாவது எ-று 

மெயபபாடு வெளிபபாடெனக கூட்டுக, (௨௨) 

௨௩௨. சொலலே யாயினுங குறிபபே யாயினுஞ 

சொலலி முடி.தகல வேணடுவ தெசசம 

௭-௪, ஒருசொலலேயாயினு மொரு குறிப ?பயாயினுக கூடிப பொ 
ருண்முடி.ததல வேணடிநி௰ற லெசசமெனனு முறுபபாம எ-று (௨௧) 

௨௩௩ ஒருதிணைக குரிமைி பூணா நிலைமை 

பொருளவகை யெனமனா புலமை யோரே. 

a-g. இதத$ணைககே இபபொரு ளூரிததால தெனனாமல எலலாததி 
ணைககும பொதுவாய நிறகு நிலமை பொருளவ்கையெனறு சொலலுவ 
சறிவுடையோ,. ley 

அவையாவன நிரைனிறைமாறறு எணணமொழிமாறறு #0 
மொழிமாறறு பூடடவிறபொருளகோள புனலயாறறபபொருளகோள் 
தாபபிசைபபொருளகோள ௮ரைமறிபாபபுபபொருளகோள கொணடுகூ. 
டடுபபொருளகோள என வெனபதாம (௨௪) 

௨௩௪. செொலலிய வலல வொனதினு மவறதினோ 

டொலலும வகைதோக துணாக திபலவழாம 
லுரைபபோர் கேட்போ ௬ணமை யினறி 

யுரைககுங கவிய யுரைபபது துறையே, 

௪-து. மேற்சொஉலபபடட மசகளு மாவு மூதலாயினவள்றிப் பிற 
தோனறினவாயினு மவறறை முன சொலலியவறஜோடும பொருகதும்பண 
ணமாராயநத இலகசணம வழுவாதபடியாகத தனனையனறி யுரைபபோ 
ew கேட்போரு முணடாதலினறிக கவிசொலலும புலவனானே கூறுவது 
துறையெனனு முறுபபாவது, எ-று. 

ட. இதறகுசசெ-ள ''உழை.புமவெங்சாளமும்போலுங்கணணாளொருா 

லமுள்ளங - குழையுஈமபாலெனறுகொணடசெஞ்சேகவிககோடைமணமே 
ன்-மழையுமந்சாரமூமவககனனவாணனறெனமரறையின்மாக-தழையுமஈம 

போலிசஙனேகவினவாடததவஞசெய்தசே.”? என்னு பாட௩றகு, இணை, 
GAGA, சைகோள, 4ீளவு. கூறறு, தலைமசனகூறறு. கேட்போ கநெருசு,
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இடம், தனியிடம், முன்னிலை.புமாம. காலி இறச$சாலம, பயன குறை, 
கோதல ஏனைகருற்ைசோவிககு மிவவுரையெனறது மெயபபாடு மருட 
கை எசசம, இனியெனசெயவேமெனனுஞ்சொல பெ ருளகேள, சொ 
ந்ரொறுமபொருளறறு உஈதமையாற புனலபாறறுபபெ!ருளேே எட''ஏமா 
னெனவஞ்சுமெறசாததவினவவிர விபொததோ வாமானினவழவனவாச 

பனனாடடஞசைவாணனொனனா - போமானதச கததெனனையாதோனிறப 
புதஙகொடுதச-சோமானமணிகெடுகசோது5மபூணடகுராகத02' எனனும 
பாடடி. ரகு தீணை, பலை லகைகசோஎளசறபு கூறறு, தலையிகூரறு, சேட் 
பே ரிலலை இடம், சரத திடம காலம, Qpsssrow பயன ஆற்றுவது, 

மேனன்ம, டிடுககாலததிதுசகுவதெனபது மெயபபடு, உவகை oF 
சம, நினறதாயினெனபடடெ [ியும எஃ து குறிபபு, பொருளகோள 
கை, குரசதீமெழசாததலின வாழஉனிவாகவென இறுடியும முதலும ஈடு 
பும பொருளபடரநிறறலிற பூட்டுவிரபொருளசோள * காதறகடறபடிநது 
னஜொடுககாமககனிறக.ரா- வோசறககனறவுணாவுடையே ௬ுடையாருல 
க-மாதரசகமைஈதவனவாணனறெனம!றஹைவரககடவா. ராதறகணங்கனை 
/பாயபுயலேதுவறிசதருளே '”? எனனும பாடடிறகு திணை, முலலை ime 
கோள சற்பு. கூ௰று, தோழிகூ.றறு கேடபோ தலை௦கள இடம, மனையி 
டம காலம, எதிகாலம பயன, ஆறுவது மூனனமிவவிடததிவட்டுதத 
ருவதென்பது மெயபபாடுவகை, ௪சசம, நீரஉருஈசவேண்டாமெனனுஞ 
சொலசிபொருளசோளவகை சொறஜொறும பொருளற.து வரதமையாற 
புனலயாறறுப பொருளசோள (4 போயேசெருவிறறணிவிளையாடுமபுதல 
வறபுலலி-நீயேடுிலையலலைகினமகனேயிவனீயுமிவன ரூயே௮ ௬கெனசசேய 
னனவாணனறமிழதசஞ்சைமா - னேயேயெனதிறறலாலறிரதேனறனனை 
மெஙகையெனதே ” எனனும பாடடிறகு, திணை, மருதப, கசைகோள, 
கறபு கூறறு, தலைமகனகூ..ரறு சேடபோ, தலைமசன இடம, பளளியிட 
ம காலம, இறஈதகாலம பயன, பரசதழையிற பிரிவொழிததல முூனனம 
இவவிடததிவறக ததகுமெனபது ॥(மெயபபாடசசம, எசசம நீமறைததல 
கவேணடாமெனனுஞு சால் பொருள௨சை செயறனொறும பொருளறறுவு 
நதமையாற புனலயா றறுப பொருளகோள ௨-ம * வெடி.கனெறவிபபியு 
ணித லமபைததலைவெமபகுவாய - துடி களனெறதிஙகளிறரோனறு துறை 
௨செஞசொறபுலவோ - வடிககினறமுததமிழவாணனழெனமாறையென 
மானமருஙகை - யொடிகனெறகெஙகைசணடாலெவோகெஞ்சுகாதவ 
Gf” ஏனனும பாடடி.றகு, இணை, கெயதல கைகோள, களவு கூறறு, 
சோழிகூறறு” சேடபோ, தலைமசன, இடம, தனியிடம, சாலம, எதாகா 
லம பயன, வரைவு, முனனமிவவிடததிது தகுவதெனபத மெயபபாடு, 
HFT, எசசம, வரைதலவேணடுமமனனுஞ சொல, பொருளவகை முன 
னமபோற புனலயாற.றுப பொருளகோள, பிறவுமனன (உடு) 

௨௩௫ DJ Up yet, 

எச்ச மினறியு மியலு மெனப, 

எ-.து. மேறகொளளபபடட தீணைமுதலாகய பனனிரணடி.லுள்ளு மெ 
சசமெனனு முறுபபுத தொடராமலும வரபபெறும ௮சபபாடடு எனறு சொல 
கா புலலா @ Qn



௧௧௦ அ5பபொருளவிளக்கவுரை, 

HEDGE Oe or **சேலாபுனலவையயைகுழ்சஞ்சைவாணனறெனமா 
வறையினம-வேலானெனபபிறாஉேடடவயாமணமலவெலாடுிவின. பாலாரமளி' 
யுமப।றகடலான துபஙகஃயககண - மாலாமினணிவனு59ருவாயினணமாச ௬மே”” 
இசறகு-தணை, முலலை ைகோள கறப கூறறு, கணடோகூறற, கேடபோ 
£, சமமிறரு உ, இடம, வதுவை மனையிடம, காலம, நிஃமூகாலம பயன, சட, 
்மேன்னம இவவிடததிறகிதுதகுமென ,து மெயபபாடுவகை, ௪௪௪. இலை 
பொருளவசை முனபோல யாறறபபொருளகோள, பிறவு னன, (௨௪) 

௨௩.௬. உவமப பொருளு மிறைச்பே பொருளு 

மெனவிரு பொருளு மெ.ஈீ.தம பாட்டினுள. 

௭-.து உவமபபொருளு மிறைசபபொருளு மெனறு கூறப்பட்ட விர 
on Oa ms பொருளு? வரும அசபபாடடி டதத எ-று, (௨௨) 

௨௩௭. உள்ளுறை யுவமம வெளிபபடை யுவமமென 

வுளளுறை யுவம மிருவகை யுடைததே 

ஏ-து. கூறப்பட்ட யுவம முளளுறையுவமழு 2 கெளிபபடையுவமமுமெ' 
ன விரணடு கூறறினையுடைததா மகப.॥ட்டினுடடெககு முவமைபபெ ரளும, 

எ.ஃறு (௨௮) 

2h Dap pen ,— 

உள்ளுறை யுவம முயத்துணா வகசைததாயப 

புளளொடும விலஙகொடும பிறவொமெ புலபபடும, 

ag மேறசொலலபபட்ட விரணடுவமத தளளு முளளுறைய வமமாவ த 
ஆராயகதறியு 2 பகுதியினையுடைததாயப புளளெயடும விலஙகொடும பிறவற 
ரோ தோனறு. எ-று, (௨௯) 

௨௩௯ வெளிபபடை யுவமம வினைபயன மெய்யுரு 

வெளிப்பட. கினறு விள௱குவ stew ( 

௭-து.. வெளிபபடை யுவமமாவத, தொழிலும, பயனும, உடி.வும, நிறரு 
ம புலபபடமொறு நினறு விளஙகுவதாம, ஏ-ஃறு (௬௦) 

ச 

௨௪௦ கருபபொருட பிறககு மிறைசபபெ பொருளே 

எ.து... இறைசசிப பொருளாவது தெயவம முதலாய பொருளினசண 
ணே பிறககும, எ-று, (ma) 

௨௪௧, காமஞ சாலா வீசாமையோள வயிற் 
குதிபபறி வுராது குறுயொக சகவளோ 
டி. ம்பபக கூறுவ தக்பபுறக கைககளை,
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எ.து காமருசால்ா விளமைசசனஎமயையடைய தலைமகள பகசச தக 
தலை ௦கன குறிபபறியாது செனறு சோரது அவளோடு மேனமேலுக கூறுவ 
திகபபுறக கைககிளையாம, எ.து 

அனனதாதல 4(ஊாசசானிவநதடொதுமபரே'"'னனுக குறிஞூக் களிடள 
ளூ2 நிறவறறுளளுப கணடுகெ ளஃ (௬௨) 

௨௪௨ ௮அ/துவே,-- 

இறைமை பிலலோசககு மிழிகுலத கோக்கு 

முறைமையி னுரிததே முவனலுங காலை 

ஆ 

எ-.து... மேறசொலலபபடட. ஐககளைதான நலைமைபபாடடி.லலாதா£க 
ரு மிழிகுலததோககு முறைமையானுரிததா மாராயுஙகாலதசது எஃறு 

மூறைமையெனபது மேறசொலலிய முறைமை, முனனுஙகாலை யெனறத 
ன் லிது பயினறுமாராசெனகெெளக். உம. (இஞ்தொத்தனெ”' னனுங குறி 
சூசிககலியுளளும, :*எனனோமநனைக் கொலலோ!” ஜெனனும மருதச்சலியுள 
ளுங சணடுகொளக. (ma) 

௨.௪௩ அ/கனறுழிக கலங்கலும புகனறமடற கூறறுங 

கு.நியிடை யீஈ தெளிவிடை விலககலும 
வெறிகோள வகையும விழைஈதுடன போககும 

பூபபிய லஓுரைததலும பொயசசூ ளூரையுக 

இாபபி லூடலும் போககழுங கியலபும 

பாசறைப புலமபலும பருவமாறு படுதலும 

வனபுறை யெதாஈது மொழிதலு மனபுறு 

மனைவியு5 தானும வனமடைஈது கோதறலும 

பிறவு மகபபொருட் பெருகத்ணைக குரி.ப 

எஃது, அிகனறுழிக கலஙகன முதலாகத தலைவியுஈ தானும வனமடை 
$.த கோறறலீருஃச சொலலபபடடனவு2 பிறவு மகபபெ ௬ட பெருஈதணைக 

குரியவாம, எ-று, (me) 

௨௪௪. மடலே றுதலொடு விடைதழா லெளரு 

குறநிசை தனனொு குறுஙகலி யெனரு 

சரடை தனனொடு முதுபா லை யேனரமு 

தாபத கிலையொடு தபு,தார நிலையெனப 

புகனறவை யியறபெயா பொருஈதா வாயி 

னகனற வசபபுறப பெருஈதிணைக காகும,



E52. ௮5பபொருளவிளககவுை 

௭-.த. மடலேறன முசலாகத தபதாரநிலை.பீராகச சொல்லப்பட்ட வி.ப 
றபெயா கூடாவாயி னகபபுறப பெருகதீணைகசாம று, 

௮ றறள, மடலேறறகுதாரணம செய்தறகலியுட் கனடுகொளக, விடை 
சழாதறகுகாரணம முலலைக்கவியுட கணடுகொளச, சரடை முதலாகிய உன 
இறருமுதாரணம புய ஞூறறுட கணடுகொளக, (௬௫) 

௨௪ட. பாடடுடைத தலைவன கிளவித் தலைவனெனப 
பாடடினுட பாடப படுவோ சிருவா, 

எ-து அசபபாடடிலுட் பாடபபடுவோ பாடடடைத தலைமசனுங Bip 
வித தலைமசனுமென விருவா, ௭-3 (௧௬) 

௨௪௬ அ: வருள,-- 
உயாகதோன பாடடுடை யுரவோ னாகும், 

og மேறசொலலபபடட விருவருள்ளு முயாதோன பாட்டுடைத் 

தலைஉனாகும எ-று 
பரிபெயலைமபிஞமபலைததொட்லை ? எனனும பாட்டினுள்ளு2. (மழை 

வணடீாதசனபிணடி.கெலலி-னுறகசையாஙகடசளைகிலைபெருக - காவிர்சீததா-ப 
குழைமானொளளிழை - நீஉயயோளேோடுவேழவெனபுனை - தமீஇபபூழியாசய 
சாடியானையின-முகனமாநதாஙகே£தெழிலாகத தப - பூரதாகுழையகெருஈலா 
ழமூனனபுனலே”' எனனு மசனாலஓும ''வெளளாளா பா£ாபபாரெ'னனு நெடுநதொ 
சமைபபாடடினுட ::சழிததுறைசெறியாவாளுடை பெறுததோனிரவுச தயின 
மடிஈததானை யுரவுசசினகேக தன பாசறையோமே”” எனறசனாலும2பாடடுடைத 

தலைவனுயாஈதானெனவறிக இசனுள வேதனெனறத பாணடியனை, பிறவு 

மனன, (௬௭) 

௨௪௭ நிலபபெயா வீனைபபெயர் பணபுகொள் பெயரொடு 
குலபபெய ரியறபெயா கூறுப வவாககே 

a-g நிலபபெயா முதலாகிய வைக துபெயருங கூறுகா மேற்சொலலப 
படட தலைமககளிருவாககும எஃறு, 

அ௮றறுள நிலபபெயராவன மலைகாடன, சோளூடன;, பாணழி.ராடன, 
எனரோ.றபோலவனவும, சிலமபன, ஊரன, சோபபன எனரூறபோலஉனவுக 
கொளஃ, வினைபபெயராவன, சடமபெறிஈதான, தூஙகெயிலெறிஈதான, உழ.ம 
பலமபநினமுன எனருறபோல௩னவும, கோவலன, வேட்டுவன எனருறபோ 
லவனவுவ கொளக, கோவலனெனபது, கோபாலனெனனலும வ௨டமொழிததிரி 
பான பாதசறறரொழினமேனினறத, பேடடுவனெனறத Caron ssn 
ஈமேனிறைத Lever yO LO I @. OT கெடுசேலாதன இசளஞசேடசெனனிப 

பெருஉழுதியெனருதபோலவனவு௦, தோனமல் அணணலெனருறபோலவன 
வங கொளக, குலபபெயராவன சேரன சோழன பாணடியன எனருறபோல 
வனவும, இறைவனாயனெனரூறபோலவனவுங கொள்ச, இயதபேயராவன குச 
லராறபெறற பெய்ரெனக கொளச, ' (a)
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2M Dapper —~ 
இயற்பெயா கிளவித் தலைவற சசையார், 

ஏ-.து. மேற சொலல்ப்பட்ட பெயருட் குரவராற பெறற பெயரினைக் 
கிளவித தலைமகறகுச சொலலாா புலவா, எ-று. ் (௧௯) 

‘ ® 

௨௪௯, இருவரு மொருங்கே வருதலுஈ தனித்தனி 
வருதலு மிருவரும வாரா தொழிதலு 

முரிய வெனமனா ௬ணாகதிர ஜோரே, 

௭-.த. ஸமேறசொலலபபடட தலைம்கச ஸிருஉருங கூடி. வருதலும பாட் 
புடைத தலைமகனே வருததும இளீவித தலைமகனே வருதறு மவவிருவருமவசா 
தொழிதலு முரியவா மசபபாடடறுபபுககளெனறு சொனனா ரறிஈதோ, எஃழுடி 

*அரிபபவாபிரமபனவரிபபுறவிளைசனி-குணடுநீரிலஎஞககெண்டைதஉ௩- 
தணடுறைபூனபெணடினையாயிறபலவாகுககினனெஞூதபடசே-யோவா$யுமா 
ரி௨ண மைக- கடுமபகடடியானைநெடுஈே ரவஞக-கோனமுனைமீவாபோலஃ௨ ௪ 
சிலவாகுநீ துஞசகாளே '” எனனும பாட்டி.னுளிருவரும வரதவா.று கணடசொ 
ள்ச சிபெருஙகறைநிவநதசறுஈறுசெயச ஓ௩-கருஙகயத தமன தறசொதாமரை 
யு.2ருமவிபுதவிறபூச சமுலலையுமமிருமபு- மலரே ஈஇணரியபொனனவிழவேஙகை 
யு-மொருஙகுகின றுஃமமுமபலபலம.நுறெ-குடவாகோமானகுனனைவிரவமு-னைக 
சீர£தேரசோனறளிபொழிதட ககைத - தொணடிககோமானவிணடவறறேயககு 
க.-கேளோமபுநெரரெதகைபறையிறசாய5த- ஈனனலமிழஈதூவினையேனொடு-ப 
ணடைபோலாடனுறுவிறிதாகெ-கக(கதாகசாஈசனாணபச -னமெபுல்டபடாகத 
தணடறைககுருகே ?” எனனும பாடடினுட பாடுடைத தலைமகனே வநதவாறு 
கணடுகொளக !(தேரோனமலைமறைகதசெக்காகொளபுனமாலை. யூரனபிஞைய 
னுவஈதூதுஞ-சாசால-ஏிறுகுழலோசைசெ.றிஈதோடிவேலகொண ஃ டெறிவது 
போலுமெமககு.”” எனனு௮ பாடடினுளிருவரும வாராதொழிரஈதவாறு சணடு 
கொளக, (௪௦) 

௨௫௦ அ-கபபுறப பாட்டு மிகபபில வவையே, 

oe அகப்பாடடி மசொனன விலககணஙகளைக சடவாதகபபுறபபாடடு, 
he My. 

உ-ம, வெணபாமாலையுளளும மிறவறறுளளுங கணடுகொளக, இதது 
ணேய் க கூறபபடடனவெலலா மகப்புறபபாடடி.றகுமுரியவுறுபபுகளாம, (௪௧) 

உடுக. முததிறப பொருளு த.தத௪ண இணையொடு 
மரபின வாராது மயஙகலு முரிய, 

TF முதல, கரு, உரி எனனும மூனறு க.றறவாயே பொருளுக தத்த 
க்குரிய தஷையொகூடடி யிலககண முறைமை பிறதணையோகூடடி. ப்ட்னி 
லககணரமுமையையாராயாஈ ஏ மயங்குதது முரியவாகுடி "எ-று, 

a



SEG! ௮கபபொருளவிளககவுரை 

அஃதெனனையெனின பெருமபொருளகத த, !'உரிபபொருளலல்னமயங் 
கவு (பெறுமே '' எனபசனாலும2 உரிபபொருட சூததிரசதுட டேருஙகாலை யெ 
னனுமிலே?னானுமபெறும, '*கறுகுமணிசெடுகசகோசணகஉரனறு-பிறஙகுமண 
னமெலஓுணைபரிபப।-வறங்கூா - நெடுககதிரவலவிரை ந து$கக-ரிறஈத ௬ுமாலைவ 
௬.2 '” எனனுஈ தணைமொழி செயதறபாடடினுள மூலலைககுரிய மாலையாயெ 
“ழசற்பொருள மயஙககினவாறு சணடுகொளச,  அனனா.பவாழிவேணடனனை 

எனனும பெருஙகுநிஞசியுஎ-ஆனசணஙகமனறுபயிலகுரனமனறுறைபுகுசா-வே 
ஙையிரிசைககொடுவரியன நதில-ஓ ககருமபெண்ணேயகமடல தஉப- பாமபுமணியு 
மிழபபலஉயிறகோவலா.ரமபலகதீஙகுழதறெளவிளிபபயினற '” எனபுழி முல 

லைககுரிய சருபபொருள இப வானசண முயயசக கோகலரு மாமபதகுழலு மத 
தருரிய முசறபொருளா.ப மாலையும நெய_.றகுரிய கருபபொருளாயே வனறி 
லு2 டனையு 2 மயஙூவநதவாறு கணடகொளக, 'உரசைததிறரோழிய தபுரை 

திதொனறுனறே - துருததங£மழுயினரோ ருரைபபவெனமீஇயெனனுயிரே ?? 
எனனுஞ சிறறடககததுக குறிஞபபாடடினுள ஊடலென்னு முரிபபொருள 
மய௩கயெவாறு கணடுகொளக படாநதொழிவினசணணே (கொடு௨ரககொ 
ணமூசணயாணசணமலைகாடனசையினானே '' எனனுஞ சிறறடககத தக குறி 
ஞூபப டடி.னுள இச௩ஃலெனனு முரிபபொருண மயஙனேவஈறு சணடுகொ 
ள£ 'சிலையிரபகழிரிஈதுவாரடைக - கொலைவிலலெயினதஙசைநினமுலைடசு 
ணஙகென கினை திரீயென றனைநினையுமெனலமவரு கெஞ்சே ”? எனனுமைங்கு gy 
நூறறுபப1லைப பாட்டினு  புணாகலெனனுமுரிபபெ!ருள ௨௩௪. ‘en eer 
ஞூ எவிளையழுஙசவிலலிரு5 தமிழகோரககிலலையாறபுகழென-வொணபொரு 
டருவாசாதலா-சணபடைதுடையினிததோழீரீ '” ௭-2, இருததலெனனு 
முரிபபொருளசிறறடகசசதபபலைபபாடடினுள் ௨௩௪. *உனைமலாசதைக 
சஉணடுபடுகறு;பொழீன புனைநிலைமு.றுலொருச தீயொடுகெருகறகுநி$-செ 
யசனை சயனபபலகுரமாரீளசனை - மறையுமபரு௨மா றகுயிறகவனவயிறடெரி 
தே?” ௭-து ஊடலெனனு முரிபபொருளக கத ஐங்குறு நாறறுபபாலைபபா 
ட்டி '(வெறுககைககுசசெனருாவிளககமஹ யதோனமுா-பொறுககவென்றபொ 
றுசகலாமோ-வொறுககபபோற +» பொனனுறு.௨ள ;பபோகசபுணாமுருககமெ 
ன-னுளளுறுகே யேபெரிதே ?? ௪-௫, இரங£$லெனனுமுரிபபொருள வஈசனு 
வநசவைதணைபபாலைபபாட்டு '(இரஙகலவேஈதனசேனையினிறுததவாபோல'” 
எ-து, புணா?வெனனுமூரிபபொருள உ5தசலிசதொகை மூலலைபபாட்டு “ym | 

வறிநாசனகாதனமடமக-ளொண ணுதலட சபபரீசெலலித-றெணணிறபோசவிழ 
தாமரையனன-இரைகாதலமபுலஉ௨னமு பினிமுலைக்கே 7” ௪-த, எ-து பீ]த 
லெனனுமூரிபபொருளஉகத லைங்குறு நாறறு முலலைபபாடடு **உ துகசாணத 
கேயிதுகேணமெ ழிகோனொண னையிருகத - வருஈதோடபெபுளளினஈதாமபூ 
ணாநதமையிறபிரி,சோருளள। து- தீஙகுரலணுகேடடுநீகயெவேதிலாளரிஉன 
உரிற - போதி?போமலேக$ியு புனையலேன முனரொடா௮அலெனககுமனேே ?? 
௪-து. நள _லெனனுமுரி.பொருளவஈத தணைபப.லை முகலைபபாடடு (என 

னகோேறறதணைபிரிரதாராநறேனபாரனனரேயாயாரோவாரவாக்கு- முனன 
ரே நதாரஈேஙகுகரிமுலலைசசோோசதெனகாகதாரமபாடுஙகளிறு ?? ௭-.த, 
இரஙசகலென நுமுரிபபொரு ளா வநத தீணைககுறுதொகைபபாலைமுஉலைபபாட்டு 
“பழணிக£மப்ளயிலபெடையகவுங்கழனிபூரனினமோஉலெனறு துஞ்சு நெடுங 
சாமளோவருகதியஷசாயோவிகடகரழைலககேலே” ௪. து பணாதலெனனுமுரிப 
போருளகத லைங்குறு நூறறு மருத பப டடு (அழு துபடுவிழுபபுணக மு அபு 
வடிப்பப்லராவெயக்றெருசதெறிரதாகருபபிரீவிலபுஉமபினு௨ லீ; ங-குய்ன5



ஓழி பிய ல, ash 

கெரீ$ரறலசெழீஇயாறு கனிகொடி ததேயேசெனனுங - கொடியாடானேமஇலு 
யாதையிலையிசழியைவகுருககககததியொடு. பிததிசைவிரவுமலாகசொள்ளீசோ 

கரிகஈசருசணடலையுளவெனஉணடுகுழவடடியே வொதமமடிகளே ”” இரு2 
லெனனுமுரிபடொருள ௨ஈச௩றநீணை மருசடபாடடு இ நஐஉறகு.து பு 2 

ண்ம '“சுறவுபபிளிறுஙகழிரீஈ இயகலுமிரவுககு றி கொண கன-௦ டைபனிடி வா 

ணிககொடு ; பூணவிளஙகழைபோயே ? எ.து, புணாசெனறவரி 0? 8 

வ5தசிறதடசசதது செயசறபாடட  சணகடறசோப em Sires 6 
டையிறஃடுமபலவரு இகசையறுமாலை-கெடுஙசழிரெயதலுஙகூமபக-௩ லை ஓ 
ஙகனைஈ5ரோவிலசே ”” ௭-து இருததலெனனுரநுரிபபொருள ௨௧௪ வைங் ஈறு 

நூதீறு ஜெயசறநபாடடு “சாணடிகுமயமோகானநினகளவே - ஓளளிழையுயாம 

டனவிழகதென-லெ ளளாஙகுருகைவினவுவோளே '? எஃ-து ஊடலெனனுமுூரி 

ரிப்பொருள வ$தவைங்குறு நூறறு கெரி ”றபாடடு பிறவு மீவவாறுமயஙகெ ரு 
உனவெலலாங கணடுகொளக இசீதணையுங கூறியது உழுவமைதியாம, (௪௨) 

௨௫௨ கூறிய வலல வேறுபிற கோனறினுங 

கூறி யவறரொடு கூடடிக குறிககொளக 

கூறியுணாககல Goy oS g076 கிபலபே 

d. 5 பொருளவேமே தோன றினவ! பினு மஉறறையிசனு ளெடுசக 
தபபடட பொருளோடுஙகூடடி. யுணமைபுலபபடசசொலலிப பிமாக்குணாதது 

தீல குணமுடையோரககிலககணம TB (௪௧) 

௪ 

ஒமிபீயன் முற்றிற்று, 

அபபொருள் விளக்க மூலமும் உரைய/ம 

முறதுபபெறதன 

 சலையவவவி இத வாவைவகாயு 

ருத்திரந்தொகை. 

ESSN நாறறுப பதினே ழடஙகா 
மிகுததகள வைமபதுடன மேளான--குஞுததி 

வரையிருபக தொனபஃது மனனுங கறபீரைஈ 

துரை யொழிபு காதபதோ பொனறு, 
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