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அணிந்துரை 

  

உலகியல் விளக்க நாலாசிரியரும் 

பரமேஸ்வரக் கல்லூரித் தவலமைத் தமீழ்ப் போதகாசிரியரும் 

பண்டிதமஷீயுமாகய 

TMU, DOU ௪. ௬. நவரீதகருஷ்ணபாரதியார் அவர்கள் 
எழுதியது, 

“ova பெரும்புகழ்த் தொல்காப் பீயனடி 
பல்காற் பரவுதும் எழுத்தொடு 
சொல்கா மருபொருட் டொகைதிகம் பொருட்டே ”' 

தமிழ் மொழியின் தொன்மையும் சிறப்பும் :-- 

இவ்வுலகத்து இப்பொழுது வழங்கிவருகின் ற மொழிகள் 

சற்றேறக்குறையத் தொள்ளாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவை என்ப, 

அவற்றுள் அன்றுதொட்டின்றுவரையும் அழிந்தொழறியா துய்ந்து 

வரும் மொழிகள் இபிரேயம், இரீக்கு, இலத்தீன், FLOW AGW, 

தமிழ் என்னு மைந்துமேயென ஆராய்ச்சியாளர் mga our, 

இவ்வைந்து மொழிகளுள்ளும் தமிழ் ஓழிர்த ஏனைய நான்கு 

மொழிகளும், பல.நாற்றாண்டுகட்கு முன்பே உலகவழல் கழியப் 

பெற்று, நூல்வழக்கொள்றின்கண்ணேயே நபிவைத்துவருகின் றன, 

தமிழ்மொ,/மியோ அன்றுமுதலின்றுகாறும் நூல்வமக்கினும் உலக 

வழக்கினும் நிலைபெற்றுவருஞ் சிறப்புடையது, தெலுங்கு கன் 

னடம் முதலாய பல மொழிகளும் இத் தமிம்சமொழியினின்றுக் 

தோன்றியுள்ளன. இம்மொழி, பிறமொமித் துணையின்றித் 

தானே தனித்தியங்கும் பேராற்றல் பெற்றது. மொழியுலகமே 

முன்பின் கண்டிராத காதல்கணிக்க அகப்பொருஸளிலக்கண த்தையும், 

வீரம்வீறிய புறப்பொருளிலக்கண த்தையும் தன்பாற்கொண்டு 

மிளிர்வது. அன்றுமின்றுமுள்ள தமிழ்ப் புலவர்கள் எல்லோரும் 

தமிழ்மொழியை அமிழ்தத் தமிழே! அருயிர்மருந்தே/ பசுந் 

தமிழ்க்கொழுந்தே ! விசும்பு,றவரு தமிழ்மணியே/ என்றாங்கு 

விளித்துப்போற்றுவது வழக்காறாகவுள்ளது. வடமொழிமுதலாய 

பிறமொழிகளிலோ கலைகளை த் தெய்வமாகப் பொதுப்படக் கோட- 

லன்றி, இங்கனம் தத்தம் மொபநிகளை GOS HS உறுவது காணப் 

பட்டிலது. இதுவும் தமிழ்க்கென வாய்ந்த தனிச்சிறப்பே, சொல் 

ii
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களின் தொடர்ச்சிகளாலறியப்படும் அல்வ;மிவேற் றுமைப்பொருட் 

கூறுபாடுகளை, அச்சொற்கள் தம்முட் புணரும் புணர்ச்சியா லடை 

யப்பெறும் இயல்பும் விகாரமுமாகய செய்கைகளால் புலப்பட 

வைக்கும் சிறப்பு, இத் தமிழ்மொ.ழிக்கன்றி வேறு மொழிகட்குள 

தாமோ? புலவன் தான் பாட எடுத்துக்கொண்ட பொருட்குரிய 

செய்யட்கேற்ப நுண்ணிதாக அசைவுறும் அளவொலியும், அவை, 

தம்முன் ஏற்றவாறு அமைந்தொலிக்கும் எழுத்தொலியும் அங் 
நனமே அவ்வெழுத்துத் தனித்தும் பிறவற்றோடு சேர்ந்தும் அசைவு 

பெற்றொலிக்கும். அசையொலியும், அவ்வசையொலியே ஏற்ற 

பெற்றி அளவாகப் பொருள்பெறத் இரண்டொலிக்கும் சரொலி 
யும், அங்ஙனம் அசையானும் சீரானும் பொருள் இரண் டொன்று 

பட்ட அடியொலியும், அவ்வடியொலிதோறும் அப்பொரு எறுதி 

பெற்று நிலைபெறச்செய்யும் யாப்பும், காலழு மிடமும் பற்றி மாறு 

படுகின்ற வழக்குிற்கேற்ப வழுவுறாமற்செய்யும் மரபும், அடியோசை 

யால் நிறைவுபெற்ற பொருள் நிரம்பிய ஓசைத் தொகுதியைத் 

துணித்து நிறுத்துவைக்கும் குூரக்கும், அடிகாரணமாகச் சொல் 

லாலும் பொருளாலும் தொடுக்குந் தொடையும், நுண்ணொலியான 

மாத்திரை முகலாக உறுப்புகளுடைய பகுதிகளைக் கேட்போரை, 

ae செய்யுளின் மூதற்பொருளையே கோக்கவைக்கு கோக்கும், 

இன்ன செய்யுளென்று அறிந்து கோடற்கேதுவாய பரந்துபட்ட 

செய்யுளோசையும் என்பனவாதியாகச் செய்யுளுக்கென வகுக்கப் 

பட்ட இருபத்தா றுறுப்பும் பிறமொழிகளில் ஒருங்குடன் காணப் 

பெறு. 

கந; ௪-ஞ;ட- ண) த: பம; என்னு மிவற்றிடையே 
மும்மூன்றெழுத்தொலிக ஞள்ளன. இவ்வைந்துவகைப்பட்ட எழுத் 
தொலீக் கூட்டங்களை,  பஞ்சவர்க்கம் '” என வடமொழியாளர் 
கூறுவர். அவ்வைந்சனுள்ளும் முதலுமிறுதியுமாகவுள்ள எழுத் 
துக்களே தமிழில் உள்ளன. அங்ஙனமிருப்பினும், அவ்வவ் வருகி 
கத்திடைப்பட்ட எழுத்துக்கள் பலவும் தமிழ்ச்சொற்களிடையே 
ஆங்காங்கொலித்துவருதல் கண்கூடு, ஆயினும், அவற்றுக்குரிய 
தனிப்பட்ட வரிவடிவுகள் தாம் தழிழ்நெடுங்கணச்இலில்லை. க, ௪, 
ட, த, ப என்னுமைந்தனையுமே வரிவடிவிற்கொண்டு, எனைய அவ் 
வவற்றின் வேறுபட்ட ஒலிகளைச் சொ ம்களிடத்தேகொண்ட தமிழ் 
மொழியானது, எல்லா ஒலிகளையும் தனித்தனி எழுத்துக்களாகத் 
தம்முட்கொண்ட வடமொழி முதலாய ஏனைய மொழிகட்கெல்லாம் 
மிக முற்பட்டதொரு தொன்மொழியாமென்பது வெளிப்படை,
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மிகப் பழைய காலத்தே, வடமொழி முகலியவற்றிலுள்ள 
எல்லா எழுத்துகீகளையும் மக்கள் உச்சரிீப்பார் என்பது இயலாத 

தொன்று. தமிழ் எழுத்துக்களையே இலகுவில் உச்சரித்துக்கொள் 
வர் என்பது மிகையாகாது, சொற்களைப் பேசத் தொடங்கும் 

காலத்தும், முடிக்ஞுங் காலத்தும் * வர்கி'' என்ற ஓசைகள் 

அமைந்த எழுத்துக்களால் பிறமொ।(பிகளில் உச்சறிப்பது போல 

அக்கால மக்கள் உச்சரிக்கமாட்டார். என்பது வெளிப்படை. 
இதக் தமிழ்மொழியிலோ சொற்கள், இயல்பாகிய ஓசையினால் 

முதற்கண் தோன்றப்பெற்று, இடைக்சண் இயல்போசைக்குள்ளே 

யுள்ள வர்க் ” என்ற ஓசைகளமைந்து, இயல்பாய ஒசையெழுத்துக் 

களால் முடிவுறும் பெற்றியனவாகப் பண்டைத்தமிமுலகக்து வழங் 
க.ப்பட்டுவந்தன, இயல்பான எழு த்தொலிகறையும், அவற்றை 

முற்கூறியாங்குப் பேசும் வகையினையும் உற்று கோக்கில் ஏனைய 
மொழிகட்கெல்லாம் இத் தமிழ்மொழி ,எத்துணைத் தொன்மை 

யுடைத்தென்பது போதரும். இவ்வியல்பெல்லாம் மற்றைய மொழி 
கட்டகில்லையென்பது மிகையாகாது. அன்றியும், கற்றோன்றி மண் 

தோன்றாக் காலத்தே மலையிடத்திலே தோன்றிய தமிழ்மக்கள் 
மொழியாதலானும் அதன் தொன்மை விளங்கும். நிற்க: 

தொல்காப்பிய வரலாறு :-- 

அறிந்த வரையில் இத் தமிழ்மொழிக்குத் தொன்மையாக 
வுள்ள இலக்கணநூல் அகத்தியமேயாகு.ம்., இர் தால், இயலிசை 

சாடகம் என்னும் முத்தமிமிலக்கணங்களையும் கூறுவதென்பர். 

தலைச்சங்கத்துக்கும் இடைச்சங்கத்துக்கும் இலக்கணமாக இருக் 
ததும் இர்நரலே,. அகத்தியமுணிவர்பால் இர் நூலைப் பாடங்கேட்ட 

தொல்காப்பியனார் முதலிய பன்னிரு மாணவரும் ஒருங்குசேர்ந்து 

“ பன்னிருபடலம் '” என்னும் இலக்கண நூலையும், தொல்காப்பிய 
ஞர் இயற்றமிழீலக்கணமாகய தொல்காப்பியத்தையும் இயற் 
றினர் என்ப தொல்காப்பியம், எழுத்துச் சொற் பொருள் என் 
னும் மூன்றதிகாரங்களையும், ஒவ்வோரதிகாரங்கட்கும் ஒன்ப 

தொன்பதியல்களாக இருபத்தேழியல்களையும் ஆயிரத்தறுநூற் 
றுப்பத்து நூற்பாக்ககாயும் உடையது. 

தொல்காப்பியம் தொடங்க பல நூற்றாண்டுகளாகத் தமிழ் 
நாட்டுப் பேராசிரியர்கள் தத்தம் மாணவர்கட்குத் தாந்தாமே 
பாடஞ்சொல்லிவருவா ராயினர். இங்கனம் மரபுமரபாகப் பல்கி 
நுரற்கு உரை நுவல வந்தவர்கள் குத்தமக்குத் கோன்டியவாறே 
உரைவிரிப்பாராயினர். அதனால் முரண்பாடுகொண்ட பலதிறப் 
பட்டவர்களாடத் தார்தாம் நுவல்வசே மெய்யுரையாககீ கொண்டு
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வாதாடியும் வருவாராயினர். இங்கனம் பல நூற்றாண்டுகள் 
குிர்தன. இச் குறைபாடுகளை யெல்லாம் களைக்து, தொல்காப்பிய 

மெய்ப்பொரு உலகம் கண்டுய்யும்வண்ணம், பேரருளே காரண 
மாக முதன்முதலில் இளம்பூரணவடிகள் தொல்காப்பிய நூற் 
கடலுட் புக்குத், தமது நுண்மாண் நமைபுலனைச் செலுத்திப் 
பெறலரும் பொருள்களை ஆராய்ந்தெடுத்துபைவகுத்தனர் இவரே 

முதன்முதலில் உரை வகாத்தாரெனக் கொண்டு இவரையே உரை 
யரசிரியர் என்பாரும், உரையாசிரியர் வேறொருவர் ; அவர் இவர்க்கு 
முந்தியவர் என்பாருமுளர், இளம்பூரணவடிகளியற்றிய உரை 
மூன்றதிகாரங்கட்கும் இப்போதுமூளது. அஃது அச்சிடப்பட்டு 
வெளிவநீதுமுளது. அதன்பின்னர், வடநாற்கடலை கிலைகண் 
ணர்ந்து சேனாவரையர், தம் மதிநுட்பத்தால் சொல்லதிகாரத் 
துக்குமட்டும் உரைகண்டார். அவ்வுரையும் ௮ச்௪ரஇ வெளிவச் 
துளது பேராகிரியருரை பொருளதிகாரம் மெய்ப்பாட்டியல் aps 
லாகவுள்ள ஐந்தியல்களுக்குமே வெளிவந்துளது. உற்றுநோக்கின் 
மூழூவதற்கும் இவர் உரை கண்டாரென அறியக்கிடக்கின் றது. 
நச்ினார்க்கினியம், எழுத்ததிகாரத்துக்கும், சொல்லதிகாரத்துக் 
கும், பொருளதிகாரம் அகச் நணையியல் முதலிய ஐந்தியல்கட்கும், 
செய்யுளியலுக்கும் மட்டுமே வெளிவந்துளது. பொருளதிகாரத் 
தின் ஏனைய பகுதிகள் வெளிவக்தில. சல்லாடர் சொல்லதிகாரத் 

துச் சிலபகுதஇிகட்கு மட்டும் உரைவகுத்தார் அவருரையின் 
சிற்சில பகுதிகளேயன் றி, முழுவதும் அச்சிடப்பட்டு வெணிவம் 
இலது, தெய்வச்ிலையாருரை சொல்லஇகாரத்துக்கே அச்சாக 
வெளிவந்துளது. இவ்வரலாறு இங்கன மாயினும், இன்ன இன்ன 
பகுதிகட்கு இன்னாரின்னார்தாம் உரைவகுத்தார் என அறுதியிட் 
டுரைத்தல் சாலாது. ஆராய்ச்சிவல்லார் மேலும் மேலும் ஆராயுங் 
கால், வேறுபட்ட முடிபுகள் தோன்றவே தோன்றும், 

தொல்காப்பியப் பதிப்பு எரலாறு :-- 

சற்றேரக்குமைய எண்பதாண்டுகட்குமுன், முதன்முதலில், 
சென்னைச் சர்வகலாசாலைச் த.மிழ்ப்பேராஇரியர், மழவை, மகாலிங் 
கையர் அவர்களால் எழுத்தூகாரரம் நச்சினார்ச்சினியம் பதிப்பக 
கப்பட்டது. அதன்பின்னர், மகாவித்துவான், சுப்பராயச் செட்டி 

யார் அவர்கள், எழுத்ததிகாரம் இளம்பூசணத்தைப் படிப்பித்த 
வெளியிட்டார்கள், அவ்விரு பஇப்புக்களும் பல இருத்தங்கஷைப் 
பெறவேண்டியன. கோமளபுரம், மகாவித்துவான், இராசகேர 
பாலபிள்ளையவர்கள், சொல்லதிகாரம் சேனாவரையம் பதிப்பித்
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தார்கள். அவர் பதிப்பும் பல இருத்தங்கட்டுட மாகவுள்ளதேனும், 
சேனாவரையருடைய உரைப்பகுதிகள் பலவற்றையும் அறிந்து 

கொள்வதற்குப் பெரிதுமுதவியாயிருந்தது, ராவ்பகதூர் சி, வை: 

காமோதரம்பிள்ளையவர்கள், ஸ்ரீ ல ஸ்ரீ ஆறுமுககாவலரவர் 
க௯க்கொண்டு பரிசோசகுிப்பித்துச் சொல்லதிகாரம் சேனா 

வரையத்தைப் ப௫ிப்பித்தார்கள். அதன்பின்னர் சொல்லதிகாரம் 
நச்சினார்க்கினியத்தையும், அதன்மேல், ஈச்சினார்க்கினியருரை . 
என்ற பெயரோடு பொருளதிகாரம் முழுவதையும், மற்றதன் 

மேல், மகாலிங்கையராற் பதிப்பிக்கப்பட்ட எழுத்ததிகாரம் 

நச்சினார்க்கனியத்தையும் பதிப்பித்தனர். அம்மட்டே டமையா 

மல், சங்க இலக்கியங்கள் முதலிய சிலவற்றையும், மற்றவை 

அழிந்தொழியுமுன்னரே பதிப்பித்துதவீனர். *செய்யாமற் செய்த 

உதவிக்கு வையகமும் வானகமு மாற்றலரித''ன்றோ? அப் 

பெரியாருடைய செயற்கருஞ்செயலை மறத்தலும் தமிழுலகிற்குண் 

டாமோ? அவர் பதிப்புக்களும் பல இருத்தங்கட்டிடனாகவுள்ளன. 

செய்யுளியல் நச்சினார்க்கினியமும், இளம்பூரணமும் மகா 

வித்துவான் ரா. ராகவ ஐயங்கார் அவர்களால் பப்பிக்கப் 

பட்டன. ரா. ராகவ ஐயங்கார் அவர்கள் சி, வை. தாமோதரம் 

பிள்ளையவர்கள் பதஇப்பித்த பொருளதிகாரப் பதிப்பில் முதல் 

ஐந்தியல்களும் நச்ஏினார்க்கனியம் எனவும், பின்னான்்கியல்களும் 

பேராசிரியம் எனவும் ஆராய்ந்து செந்தமிழில் வெளீயிட்டார் 

கள். மற்றதனையே கருவியாகக்கொண்டு, சாவ்பககுூர் பவானந் 

தம்பிள்ளையவர்கள், பொருளதிகாரத்தை மூன்று பாகங்களாகப் 

பதிப்பித்து வெளியிட்டார்கள் அப்பதிப்புக் காலப்போக்கிற் 

கேற்பப் பல இருத்தங்களையும் பெற்றுக்கொண்டது. பின்னர்ப் 

பல திருத்தங்களோடும் சைவூித்தாந்தப் பதிப்பகத்தில் பதப்பிக் 

கப்பட்ட எழுத்ததிகாரம் நச்சினார்க்கினியமும், சொல்லதிகாரம் 

சேனாவரையமும் முன்னரைவிடச் சிறந்த பதிப்புக்களாக வெளி 

வந்தன. மற்றதன்மேல் திரிசிபுரம், 5. கனகசபாபதிப்பிள்ளை 

யவர்கள், பொருளதிகாரத்தை இரண்டு பாகமாகப் பதிப்பித்து 

வெளியிட்டார்கள். அவற்துள்ளஞம் பலதிருத்தங்கள்காணப்பட்ட.ன, 

கணேசையரும் தொல்காப்பியமும் :-- 

இங்கனமெல்லாம் பலபதிப்புக்கள் வெளிவந்தும், தொல்காப் 

பிய நுண்பொருள்கள் இவைதாம் என்று கற்போர்க்கும் கற்பிப் 

போர்க்கும் விளங்கற்கரியனவாகிச் சிலபல இடர்ப்பாடுகளையே 

செய்துவந்தன. அப்போது, என்னரிய ஈண்பரும், இந்தியா,
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இலங்கை என்னுமிடங்களிலுள்ள புலவர்கள் பலராலும் பாரரட. 
டப்பெற்ற செக்காப் புலமையுடையாரும்,  கற்றதற்குத்தக 
நிற்கும் ஓழமுக்கம் பெற்றோரும், தெய்வபக்தி, பொறை, செந் 
தண்மை முதலிய ஈற்குணமமைந்தவருமாகிய அந்தணத் இருவாளர் 
வித்துவான், A. கணேசையர் அவர்கள், அவ்விடர்ப்பாடுகளை 
இயன்றவாறு சீர்க்கவேண்டுமே என்னும் கருணைமேலிட்டு, 
(9972ஆம் வருடத்தில் எழுத்ததிகாரம் நச்சினார்க்கினியத்தையும், 
அதன்மேல், /988ஆம் வருடத்தில் சொல்லதிகாரம் சேனாவரை 
யத்தையும், மற்றதன்மேல், 1949ஆம் வருடத்தில், பொருளதி 
காரம் (இரண்டாம் பாகம்) மீபராசிரியத்தையும், இப்போது 

(1948ஆம வருடத்தில்) பொருளதிகாரம் முதலாம்பாகம் நச்சி 
னார்க்கிணியத்தையும், தமது நுண்மாண்நுழைபுல ஆற்றலாலும், 
காலந்தோறும் பதிப்பித்து வெளியிடப்பட்ட தொல்காப்பியப் 
ப௫ப்புகளினும் ஏட்டுப்பிரதிகளினும் ஆராய்ந்துவற்த பயிற்சி 
மிகுதியானும், சமது ஆசிரியர்களிடங் கேட்டறிந்த முறையானும், 
தக்க ஈன்மாணாக்கர் பலர்கீகுக் கற்பித்துவந்த அநுபவமுதீர்ச்சியா 
னும் மிக்க பல திருத்தங்களைச் செய்தும் விளங்கா வுரைகளை 
விளக்கம் பதிப்பித்து வெளியிட்டுதவினார்கள். அவர்தம் பதிப் 

புக்கள் ஏயோர் பதிப்புக்களினும் பல சிறந்த திருத்தங்களைப் 

பெற்றுளவென்பது படிப்போர்க்கு நன்கு புலப்படும், 

இப்பொழுது பதிப்பித்த பொருளதிகார முதலாம்பாகப் - 
பப்பில், பதிப்பாசிரியர், சி. கணேசையர் அவர்கள், புறத்திணை 

யியல், ௧௩-ம் ளரூத்திர உரையுள் படிவம் முதலியன கூறல்!” என் 
பதனைப் * படிவம் முதலியன கோடல் ” எனவும், மேற்படியியல் 

Geb GEST Bogor, * தஇணைக்கெல்லாம் பொதுவன்மையிழ் 
நிணையெனவும் படாது” என்பதனைத் “துறைக்கெல்லாம் பொது 

வன்மையிற் விணையெளவும் படாது ”' எனவும், களவியல் ௨௰.ம் 

சூத்திர உரையுள், “' இட்டுப் பிரிவிரங்கினும் ' என்பதனுரையுள், 
“தற்பினுட் சொல்லாத பிரிதலையும் '' என்பதனைக் 5 கற்பினுட் 

சொல்லாது பிரிதலையும் ”” எனவும் அவ்வாறே, கற்பியல் ௫-ஞ் சூத் 

இரத்தும், பிறவற்றினும் பல திருத்தங்களைக் கண்டுள்ளார்கள். கற் 

பவர்கள் அவற்றையெல்லாம் ஆராய்ந்து படித்தின்புறுவார்களாக, 
நிற்க, இப்பெறலரும் உதவியை ௨தவிய அந்தணத்திருவாளர் 

சி. கணேசையர் அவர்கள், மீண்டும். மீண்டும் இத்துறையில் 
முயன்றுசெல்லும்வண்ணம், இறைவன் ஒரு கூறுறை உமை 

யம்மையார் கடைக்கணித்தருள்வாராக, 

இக் நாலைப் பதித்துக் தமிழமுலூற் குதவிய ஈழகேசரி 'ப் பத் 
Bon Bur ஸ்ரீமாக் நா. பொன்னையாபிள்ளை அவர்களும், சீண்ட 
ஆயுளும் செல்வமும் பெற்று, இன்னும் இதபோலும் தமிழ்த் 
கொண்டுகள் செய்து வாழ்வார்களாக. ் கீ
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கணபதிதுணை 

முகவுரை 
ee யய 

* நன்றோ ணாுூன்்ட லொன்று கைம்மிகூஉங் 

கனிறுவளர் பெருங்கா டாயினு 

மொளனிபெரிது சறந்தன் றவியவென் னெஞ்சே.” 

இபசருளதிகார மென்பது பொருளினது இலக்கணத்தை 

உணர்த்தற்கிடமாகிய படலம் என விரியும். இது தானியாகு 

பெயர். இலக்கணம் -- தானி; படலம் - தானம். இனிப் பொருளி 

னது இலக்கணத்தை உணர்த்தும் படலம் என விரித்துக் காரிய 

வாகுபெயரெனினு பமையும். இலக்கணம் - காரியம்; படலம் - 

காரணம். அதிகாரம் - முறைமை, முறைமை, மரபு, இலக்கணம் 

என்பன ஒருபொருட்கிளவிகளென்பது நச்சினார்க்கினியர் கருத்து. 

பொருளாவன, அகப்பொருளும் புறப்பொருளுமாம், அன்றி, 

அறம், பொருள், இன்பம், வீடு எனினுமாம். அறம் முதலிய 

நான்கும் அகம், புறம் என்னும் இரண்டனுள்ளு மடங்கும், 

இளம்பூரணர் முதல், கரு, உரி எனப் பொருள் மூன்று வகைப் 

படுமென்றும், உரிப்பொருளில் அறம் முதலிய நான்கும் அடங்கு 

மென்றுங் கூறுவர். 

அகம் என்பது அகத்தே நிகழும் இன்பம். எனப் பொருள் 

படும் அவ்வின்பம் ஓத்த அன்புடையசாகிய ஒருவனு மொருத்தியங் 

கூடித் தாமே அனுபவித் க,றிதலின் அகமெனப்பட்டது. ஏனைய 

அறமும், பொருளும் பிறர்க்கும் புலனாதலிற் புறம் எனப்பட்டன. 

இவை இளம்பூரணர்க்கும் கருத்தாம். 

இப்பொருளைப் பற்றிய இலக்கணம் இகர்நாலாசீரியரானே 

ஒன்பதியல்களா னுணர்த்தப்பட்டது. அவ்வியல்களாவன :-- அகக் 

இணையியல், புறத் இணையியல், ' களவியல், கற்பியல், பொருளியல், 

மெய்ப்பாட்டியல், உவமவியல், செய்யுளியல், மரபியல் என்பன 

வாம்,  இவற்றான் அப்பொருளை யாங்கன முணர்த்தினாரோ 

வெனின், அகம், புறம் என்னும் இரண்டனுள்ளுமடங்கும். அறம் 
முதலிய நான்கனுள் : இன்பத்திற்குரிய பொதுவிலக்கணங்களை 

அகத்இணையியலானும, இன்பமொழிந்த அறம், பொருள் என்னு
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மிவற்றின் இலக்கணங்களையும், வீடடைதற்குரிய நிமித்தத்தை 
யம் புறமதிதிணையியலானும், இன்பத் இற்குரிய சிறப்பிலக்கணங் 
களைக் களவியல்கற்பியல்களானும், சொல்லும் பொருளு முணர்த் 
தும் வழுக்களையமைத்துச் சொல்லுணர்த்தும் பொருகையும் 
கொடர்மொதியுணர்த்தும். பொருளையும் பெரருளியலாஸும், 
பொருட்பெற்றி யணர்த்துகற்கேதுவாயுள்ள மெய்ப்பாடுவமை 

.களை மெய்ப்பாட்டியல், உவமவியல்களானும், பொருளை அமைத்து 

உணர்த்துதற்கிடமாகிய செய்யுளிலக்கணங்களைச் செய்யுளியலா 
னும், பொருட்குரிய மரபுகளை மரபியலானும் உணர்த் இனர் 
எனக் கொள்க 

இங்கனம் பொருட்பெற்றி உணர்த்தப்பட்டமையானே இவ் 
வதிகாரமும மக்கட்குப் பெரிதும் பயனுடைத்தேயாம். 

இப் பொருளதிகாரத்தை முதலிற் பதிப்பித்துக் தமிழ் நாட்டிற் 
குதவியவர் ராவ்பஹதுூர், 9, வை. தாமோகரம்பிள்கா யவர்களே. 

முதலிற் பதிப்பிப்பவர்க்கே பிரயாசமதிகமென்பது யாவருமறிந்த 

தொன்றாம். ஆதலினாற் பாணமரித்தும் சிதல் தின்றும் இதழ் 
nigh பின்னும் பின்னும் பழுதடையாவண்ணம், பிர இகளை 
ஒன்றோடொன்று பலமுறை ஓஒப்புகோக்க ௮திக பிரயாசத்தோடும் 

பிழைகள் பெரிதும் வாராவண்ணம் திருத்திப் பதிப்பித்த தவிய 

பிள்ளை அவர்களுக்கே தமிழகத்தாராயயெ காம் என்றும் கடப்பா 

இடையவர்களாக இருத்தல வேண்டும். பிள்ளையவர்களுக்குப் பின், 

மேலும் சில திருத்தங்களோடும் இதனை இரண்டாவதாகப் பப் 

பித் துதவியவர் ராவ்பஹதூர், ஸ்ரீமான். பவானந்தம்பிள்ளை யவர்க 
ளாவர். அவர்களுக்குப்பின் சென்னைப் பல்கலைக் கழகத் தலைமைப் 

பேராசிரியர் ராவ்சாஹிப் 5. வையாபுரிப்பிள்ளை யவர்கள் திருத்த 
யுதவிய சில திருத்தங்களோடும் மன்னார்குடி இயற்றமிழாசிரியர் 

ம. 6 சோமசுந்தரம்பிள்ளையவர்கள் எழுதியுதவிய இல Bibs 
குறிப்புக்களோடும் பதுப்பிச் து தவியவர் ஸ்ரீமான் 8, கனகசபாபதிப் 
பிள்ளையவர்களாவர். இவர்கள் பதிப்பித்துதவிய இம் cu Bes 

பானும் இவ்வதிகாரமடைக்த திருத்தங்கள் பலவாயினும், இன்னும் 
பல திருத்தமுற வேண்டியிருந்தமை நோக்க யாமும் சில ஏட்டுப் 
பிரதிகளோடும் ஒப்பு நோக்கித் திருத்தி, அதனுள் ; பின்னுள்ள 

நான்கியல்களையும் , உரைவிளக்கக் குறிப்புக்களோடும் முன்னர் 

பதிப்பித்து வெளிப்படுத்தினேம், அவற்றை முன் வெளிப்படுத்திய 
தற்குக் காரணம், அவை இங்கு BRUT rage பாஷாபிவிருத்திச் 
சங்கத்தாராலும், இந்தியாவில் மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்தாராலும்
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பண்டித பரிக்ஷைப். பாடமாக  நியமிச்கப்பட்டிருந்தமையும், 

படிப்போர்க்குச் சிறப்பாக அறியவேண்டிய பகுதியாயிருந்தமையு 

மாம். இப்போது அதனுள் முன்னுள்ள ஐர்தியல்களையும் அவ் 
வாறே பதிப்பித்துள்ளேம். இப் பஇப்பின்்௧ண யாங் கண்ட இருத் 

தங்களுள் பிரகானமான ரில திழத்சங்களைா இங்கே. காப்டு 
கின்றேம், அவற்றை அறிஞர்கள் நமாடிக்கொள்க, 

அனவையாவன :-- 

புறத்திணையியல், ௧௧-ம் ஞரூத்திர ௮அவதரரிகையுள் : ஒருவர்க்கு ! 

என்பது ₹“ஓவ்வொருவருக்கு ' என்றிருப்பது நலம், என்னை? 
பின்னர் “நான்கு நான்காக என்னுஞ் சொற்றொடர் வருவ 

தாகலவின். 

மேற்படி இயல் ௧௩-ம் சூத்திர உரையுள் ' படிவங்கூறல் 

என்பது *படிவங்கோடல்' எனத் திருத்தப்படவேண்டுமெனக் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. இஃது எட்டுப் பிரதிகள் சிலவற்றிலும் 

அவ்வாரே காணப்பட்டது. 

மேற்படி இயல் சகம் சூத்தீர உரையுள் 'இது இணைக்கெல் 

லாம் பொதுவன்மையிற் றஇணையெனவும் படாது” என்பது, 

: துறைக்கெல்லாம் பொதுவன்மை$ற் ஙணையெனவும் படாது” 

என்று இருத்தப்படவேண்டும் எனக் கீழ்க் குறிப்பிற் காட்டப் 

பட்டது. என்னை 2? துழைக்கெல்லாம் பொதுவாயுள்ளதே இணை 

யாகலின். 

களவியல் ௨௦-ம் சூத்இரத்து  இட்டுப்பிரிவிரங்கினும் ” என் 

பதனுரையுள் “கற்பினுட் சொல்லாத பிரிதலையும்” என்பது 
> 

.கற்பினுட் சொல்லாது பிரிதலையும் £ sors Bays sce Bois 

டும் எனக் காட்டப்பட்டது. இஃது ஏட்டுப் பிரதிகள் சிலவற் 

அிலும் அவ்வாறே காணப்பட்டது. 

கற்பியல் டம் சூத்திரத்துள் வரும், “ சொல்லென, வேனது 

சுவைப்பினு ரீகை தொட்டது - வானோ ரமிழ்தம் புரையுமா லெமக் 
கென - அடி௫லும் பூவும் தொடுதற் கண்ணும்' எஏன்னுமடிகள், 

ஏனது சுவைப்பினும் நீகை தொட்டது வானோரமிழ்தகம் புரையுமா 

லெமக்கெனச் சொல்லென, அடிசிலும் பூவும் தொடுதற் ௨ண் 
ணும் என மாற்றிப் பொருள் உரைக்கப்பட்டுள்ளன ' என்பது 

உரையை உற்று கோக்கினார்க்கு விளங்கும். ஏனது எனபதற்கு, 

- அமிழ்திற்கு மாறாகிய நஞ்சாயினும் ” எனப் பெபொருளுரைக்கப் 

பட்டுள்ளது. அங்ஙனம் பொருள் கூறியது பின்வரும் அமிழ்தை 
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கோக்கியாகும். “ஏனது' அமிழ்தல்லாக தெனவே, ஈ௩ஞ்சென்பது 

பெறப்படும். *புனைக்துரைச் ' தென்பது ' புனைந்துரை தீதுறி' என 

இருத்தல் வேண்டும், மகரவிகரம் தவறிய தென்பது உழையானே 

விளங்கும், இங்கனமாக, ஸ்ரீமான். ராவ்பஹதூர் பவானந்தம் 

பிள்வனாஅவர்கள் ப௫ிப்பிலும் 5. சனசச௪பரபதஇப்பிள்ளை அவர்கள் 

பதிப்பிலும், இழ்க் குறிப்பில் “சொல் -கெல்; அஃது அமிழ்தை 

உணர்த்தி கின்றது! எனக் குறிப்பிடப்பட்டது பொருந்துமோ 

வென்பது ஆராயத் தக்கது. 

மேற்படி சூத்திரத்து ' காமத்தின் வலியும் ' என்பதனுரையுள், 
அவரது நித்து நீிக்கெவழி”' என்பது, *அவள் துனித்து நீக்கிய 

வழி” என்றிருத்தல் வேண்டும். அதுவே பொருத்தமானதென்ப 

தைப் பின் வரும் * இதுவும் துனி தீர்ப்பதோர்முறை கூறிற்று” 

என்னு முரைவாக்கியம் வலியுறுத்தும். 

மேற்படி சூத்திரத்து * உறலருங் குண்மையின் ' என வருமடி 

யுரையுள் வரும் *சாந்த(மி பெருங்குறி பெற்றார் கூந்தற்றுகளும் * 

என்பது “சாந்தழி வேருங் ' குறி பெற்றார் கூந்தற்றுகளும் ' என் 
மிருத்தல் வேண்டும் என உரைக் குறிப்புட் காட்டியுள்ளாம். 
என்னை ? கலித்தொகைச் செய்யுளில் அவ்விரண்டும் வருதலின். 
சலி க௯மம் செய்யுளையும் ௭௨-ம். செய்யுளையும் முறையே நோக் 

குக. வேரும் என்பதில் வகரத்தின் கொம்பு அழிந்திருத்தல் 

வேண்டும், 

மேற்படி. இயல் seh சூத்திர உரையள் :மெல்லியற் 
பொறையும் ' என்பதனுரை, ௪, வை. தாமோதரம்பிள்ளை பதப் 

பில், 'வல்லென்ற கெஞ்சொடு மபிபாறுக்கும் அவனைப்போலாது 

ஒருதலையாக மெல்லென்ற கெஞ்சீனளாய்ப் பொறுக்கும் 
பொழையும்' என்று காணப்படுகின்றது. 8; கனகச௪பாபதிப் 
பிள்ளை பதிப்பில் * அவனைப்போலாது ' என்பது - ஆனையைப்போ 

லாது: என்று காணப்படுகின்றது, ஆனைக்குந் கலைவிக்கும் ஒரியை 
பின்மையின் : அவனை ' என்பதே பொருத்தமாதல் காண்க, HUT 
என்றது தலைவனை. தலைவன் என்பது பின்வரலின் அவனையென் று 
சுட்டியொடிக்தார். இவ்வாறு வாக்ியத்தினும் சுட்டுவது இவ் 
வுரையாசிரியரதும் பேராசிரியரதும் 

வருதலை இச்சூத்திரவுரையுள் £ அவன் மூகம் புகுது முறைமை 

காரணத்தான் தல்வற்குக் கூறல்' என வருதலானும் புறத்திணை 
யியல arb சூத்திர உரையுள்ளும், கற்பியல் ௪௪-ம் சூத்திர 
BMF WOT SHON வருதலாலும் FBR HOB GTS. காதன் முகுலிய 

வழக்கமாகும். அவ்வாறு



௯1 

வற்றைத் தலைவன் மெலிதாக அடக்கமாட்டான். தலைவி அடக் 

குவள் என்பது கருத்து, *வல்லென்ற கெஞ்சொடு பொறுத்தல் ” 

என்றதனால், தனக்குற்ற காதன் முதலியவற்றை ஒரு ஆண்மகன் 

மெலிதாக அடக்க முடியாமையால் வாய் திறந்து கூறிவிடுவான் 

என்பதும் ஒருவாறு அடக்கின் வலிதாகவே அடக்கக் கொள்வா 

ளென்பதும் மெல்லென்ற நெஞ்சைளாய்ப் பொறுத்தல் என்றத 

னால், தனக்குற்ற காதன் முதலியவற்றை ஒரு பெண்மகள் வாய் 

திறந்து கூறாுள் என்பதும் அடக்கிக்கொள்வாள் என்பதும் 

பெறப்படும். ஓரு பெண்மகள் தனக்குற்ற காதன் முதலியவற் 

றைத் தன்னாற் காதலிக்கப்பட்ட ஆண்மகனுக்கு வாய் திறந்து 

கூறாள் என்பது, இராமாவதாரத்துச் சூர்ப்பககைப் படலத்துள், 

தாமுறு காமத் தன்மை தாங்களே யுரைப்ப தென்ப - தாமென 

லாவ தன்றால் *' என்று சூர்ப்பககை கூறுவதாக வருஞ் செய்யு 

ளடிகளானும், 

. நோயலக் கலங்கெய மதனழி பொழுதிற் 

காமஞ் செப்ப லாண்மகற் கமையும் 

யானென், பெண்மை தட்ப நுண்ணிதிற் ரங்க.” 

என்று தலைவி கூறுவதாக வரும் நற்.றிணைச் செய்யுளடிகளானும் 

(௧௪) அறியப்படும். 

இவையன்றி இச் சூத்திரத்து இன்னும் பல எமது கருத்தின் 
படி திருத்தப்பட்டுள்ளன. அவற்றைக் €ழ்க் குறிப்பில் ௮அங 

கங்கே கோக்கு பறிந்றுகொள்க. பழைய ஏட்டுப் பிர திகள் 

இடைப்பின் இன்னும் பல திருத்தம் பெறலாம். எமது உடற் 

ளர்ச்சியானும், அசெளக்கியத்தானும் ஏட்டுப் பிரதிகளுள்ள 

இடங்களிற் சென்று பெற்றுப் பார்க்க முடியாமையினாலே 

இடைத்த பிரதஇியைக்கொண்டும், இயைபு நோக்கியும், இவற் 

wos திருத்தினோம். திருத்தம் பெறாதவற்றையும், இருத்திய 
வற்றிற் பொருந்தாதவற்றையும் இருத்திக்கொள்ளுமாறு அறி 

ஞர்களை வேண்டிக்கொள்ளுகின்றேம். மேலும் :-- 

இந்திய தேயத்திற்குச் சென்று மதுரைத் த.ரிழ்ச்சங்க முத 

லிய இடங்களில் எட்டுப் பிரதிகளோடு ப்பு கோக்கிக் இருத்த 

வேண்டுமென யாம் குறிப்புக்கள் சில வழுதி வத்திருந்தேம். 
எமக்கு நேர்ந்த குகவினங் சாரணமாக யாஞ் செல்லமுடியாமை 

யானே, அக் குறிப்புக்கம்£, மதுரைத் தமிழ்ச் FURL VGE 

சென்று அங்குள்ள எட்டுப் பிரதிகளோடு guy Garang 

இருத்தங்களைக் குறித்து வருமாறு, எம்மிடத்திற் படித்து பண்
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டிதப் பரீட்சையிலும் வித்துவான் பரீட்சையிலும் சத்தியயெய்தி 
யுள்ள ஸ்ரீமாந், ௧, க, ௩டரரலன்௮வர்கள் இந்தியாவிற்குச் 
சென்றபோது, அவர்களிடம் கொடுத்துவிட்டதுமன்றி, மேற் 
குறித்த சஙகத்தினின்று வெளிவரும் : செந்தமிமி'ன் உதவிப் 

பத்திராசிரியராயிருந்தவரும் இப்போது பத்்இரர௫ரியாாயிருப்ப 

வரும் எமது நண்பரும் வித்துவானுமாலய ீமாந், ஏ, கே 
இராமானுஓலயங்கார். அவர்கட்கு ஓரு கடிதழுங் கொடுத்து 

'விட்டேம். அவர்கள் மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கம் சென்று மேற் 
குறித்த ஐயங்கார் அவர்களிடம் ஈடிதத்தைக் கொடுத்தபோது 
ஐயங்காரவர்கள் படித்துப் பார்த்து மனமுவந்து அங்கு மூன்று 
ஏட்டுப் பிரதிகளிருப்பதாகக் கூறி அவற்றை எடுத்துக் கொடுத் 
தீது மன்றித் தாமுங் கூடவிருக்து எமது குறிப்புக்களைப் பிீரதஇக 
ளோடு ஒப்பு கோக்ூச் சில இருத்தமான பாடங்களைத் தெரிவித் 

தும் உதவி செய்தார்கள். அவ்வாறு உதவி செய்த ஐயங்கார் 

அவர்களின் பேரறிவும் பரோபகார சிந்தையும் என்றும் எம்மால் 
மறவாது போற்றற்பாலனவே. ஐயங்காரவர்கட்கன். றி, எமது 
குறிப்புக்களைக் கொண்டு சென்று, ஐயங்காரவர்களி ஏ, தவிபெற்று, 
பிரதிகளோடு ஓப்பு கோக்கு, திருத்தங்களைக் கொண்டுவந்து 
எமக்குகவிய மேற்குறித்த ஸ்ரீ, நடராஜன் அவர்கட்கும் எலது 
அன்பும் ஆரியம் உரியவாகுக, 

யாம் இக்நாலுள்ளே புறத்திணையியலுரையுள் வரும் உதா 
சணச் செய்யுட்களிலுள்ள பிழைகக்ைத் இருத்துதற்கு ரரவ்சா ஹிப், 
வித்துவான், பிரமஸ்ரீ. மு. இராகவையங்காரவர்களுடைய * பெருந் 
தொகைத் திரட்டு ' என்னுநரல் பேருதவியளித்தது. அதற்காக 
அவர்களுக்கும் யாம் வணக்கம் கூறவேண்டிய கடப்பாடுடையேம். 

மேலும், இக்நூலுள்வரும் உதாரணச் செய்யுள்களுட் சில 

இன்ன நூல்களுள் உள்ளன என்று அறியப்படாமையானும் 
இருத்தமின்றிக் காணப்படலானும் அவற்றின் பொருளை இயைபு 

பட. அறிதல் கூடாதாயிற்று. அதனால், அச் செய்யுட்களிலுள்ள 
பிமைகக£த் BGs Sur Bu GUT GGorep sur 54 முழூயாமை 

யானே அவை வாளாவிடப்பட்டன, அறிந்தோர் திருத்திப் படித் 
தகறிந்துகொள்வார்களாசக, 

மேலும் யரம் திருத்தமென்று கண்டவிடங்களிலுஞ் நில 

சொற்களும் வாக்யெங்களும் எம் கோக்கத்திற்குத் தப்பிப் பிழை யாகவுமிருக்கலாம், அவற்றையும் எட்டுப் பிரதிக் நோக்கத் 

திருத்திக்கொள்வார்களாக, ஈச்சினார்க்செயர் எழுதிய உரைதா
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னென்று கூறமுடியா!மல் ஆங்காங்குப் பிறழ்ச்சியடைந்திருக்கும் 
இவ்வுரையை யாம் பூணமாகத் இருத்திவிட்டேமென்று கூறுவது 
எமக்கே பெரும் அவமானமாகும். நிற்க. 

யாமிப்போது அச்சிட்ட இப்பறுப்புப் பூணமாகக் திருந்திய 
தென்பது எமது கருத்தன்றாகலால், பழைய ஏட்டுப் பிரதிகள் 
வைத்திருப்பவர்கள் தழிழ் மகளின் ஈலம் கருதி அவற்றை அனுப்பி 

வைப்பின் இரண்டாம பகுப்பில் இன்னும் இருத்தஞ் செய்யல 

மென்பதை அவர்களுக்கு அறிவித் துக்கொள்ளுகின்றேம். மேலும் 
யாம் திருத்திய திருத்தங்களிலும், எழுதிய உரை வீளக்கச் குறிப் 
புக்களிலும் எமது முதுமை, மறதி முதலியவற்றுல் நேர்ந்த பிழை 
களைத் தஇருத்திக்கொள்ளுமாறு அறிஞர்களை வேண்டிக்கொள்ளு 
கன்றேம். அன்றியும் உண்மையான பிழைகள் அறிஞர்கள் 
எமக்கு அறிவிப்பின், அவற்றை யாமேற்று, அவர்கள் பெயரோ 
டும் இரண்டாம் பதிப்பில் வெளிப்படுத்துவேம். 

யாம் எழுதிய உரை விளக்கக் குறிப்புக்களைப் பலமுறை 

நுண்ணிதாகப் படித்துப்பார்த்து இனறியமையாத சில இருத் 

தங்கள் செய்து துணைபுரிக்த, தஇருகெல்வேலி ஆசிரிய சல்லூரித் 

தலைமைத் தமிழாசிரியரும், எமது ஆசிரியருளொருவராகிய சுன் 

னாகம் வித்துவமணி ஸ்ரீமான். ௮. குமாரசுவாமிப் புலவரவர்களி 

டம் முறையாகக் கற்று விற்பன்னராய் விளங்குபவருமாகிய 

பண்டித சிரேட்டர் ௪. கணபதிப்பிள்௯ா யவர்களுக்கு யாஞ் செய் 

யக்கிடந்த கைம்மாறு யரதென ஆறியேம். அவர்கள் செய்த 

நன்றியும், அவர்கள் நுண்மதியும் என்று மெம்மாற் பாராட்டப் 

படத்தக்கனவே. 

யாம் இந்நூலுள் வரும் பிழைகளை ஏட்டுப் பிரதிகளை 

நோக்கத் இருத்தும்போதும் அச்சிட்டகாலத்து WIFE HTM ECM 

நோக்கித் இருத்தஞ் செய்யும்போதும் உதவியாள ராயிருந்து 

பெரிது முதவிசெய்த எமது மாணவரும் பண்டிதருமாகிய ஸ்ரீமாந், 

இ. நமசிவாயதேசிகர் அவர்களுக்கும், அவ்வாறே உதவி செய்த 

வரும் எமது மாணவரும் பண்டிதருமாகிய ஸ்ரீமார்.வ. முத்துக்குமார 

பிள்ளை அவர்களுக்கும் எமது அன்பும் ஆசியு முரியவாகுக, 

எமது பாடபேதங்களையும் இவ் வுரை விளக்கக் குறிப்புக் 

களையும், படித்துப் பார்த்து அணிந்துரையும் சிறப்புப்பாயிரமு 
மளித்த, அரியகற்றுசற்றவர்களாகிய முப்பெரும் புலவர்களுக்கும் 

எமது அன்பும் வணக்கமு மூரியவாகுக,
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அரசர்கள் பெரும்போர் காரணமாகக் காகிதம் முட்டுற்ற 
இக்காலத்திலே மனமுவந்து பெருந்தொகைப் பொருள் கொடுத் 

துச் கா௫தம் வாங்க இந்நூலை அச்சிட்டுக் தமிழுலகிற் குபகரித்த, 
டஈழகசேசரி'ப் பத்திராதிபர் ஸ்ரீமாம், கா, பொன்னையபிள்ளை அவர் 

கட்கு யாமேயன் றி, இத்தமீமுலகத்தாரும் பெரீதுங் கடமைப் 

பட்டவர்களாக, அவர்களைப் போற்றவேண்டியவர்களாகின்றார் 
கள். அவர்கள் இன்னும் நீண்டகாலமிருந்து தமிழ்ப்பணியா ற்று 

மாறு இறைவன் அருள்புரிவலாராக, 

சி. கணேசையர்



சிறப்புப்பாயரிரம் 

  

॥ உ௰ிரிளங்குமரன் £” என்னும் நாடக நூலாசிரியரும் 

இயற்கைக் கனிரேட்டருமாகய 

தவாலியூர் ; ஸ்ரீமாந். க. சோமசுநீதரப் புவைரவர்கள் 
உன் 

இயற்றியது 

ஆசிரியவிருத்தம் 

மீதமணக்குஞ்சந்தனப்பூம் பொழில்மணக்கும்பொ தியமெனுஞ் 

சிலம்பின் மேனாள் 

தூமணக்கு நறையிதழித் தொடைமணக்குஞ் சடைபெளலித் 

தூயோன் ரமாளுங் 

காமணக்குங் கடம்பணிந்த கதிர்வேற்பெம் மானடியுங் 

கருதி நோற்று 

நாமணக்குக் தமிழ்முனிவ னகத்தியமா முதனூலை 

நல்கி னானால், 1 

அன்னவன்மா ணாக்கரொரு பன்னிருவ ரவர்தம்மு 

ளறிவான் மிக்க 

மன்னுபெரும் புகழ்த்தொல்காப் பியனாரங் கியற்றமிழை 

வகுத்து நாடிப் 

பன்னுதொல்காப் பியமென்னும் வஹிதாலோன் றருந்தமிழ்க்கு 

மருந்தா யிந்தான் 

அன்ன தன்சீ ரெடுத்துரைக்க வளவிலடங் காதுமிகுக் 

தகலு மன்றே. < 

அகச்நூற்கு நல்லுரைபூ ரணனாரை யுள்ளிட்டோ 

ரன்று தொட்டே 

ஈன்னூலவின் படியொழுகு நங்கைமணி மங்கலான 

னாணே போலச் 

செக்தாலின் கிடைத்திறமு மாசிரிய ருளத்திறமுஞ் 

செவ்வே காடி 

எக்நாற்குங் காப்பாகத் இட்பநுட்ப வொட்பமு,ற 

வெழுதி னாரால். 83 

எழு. தியவவ் வுரைத்திறங்க ளிக்காலம் பயில்வோர்தா 

மினிது தேற 
கொழுவீயதீஞ் சுவைக்கனியின் இஞ்சாறுந் தேனுமுடன் 

குழைத்த தென்னப்
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பழு. தில்வகை சொற்றிறமும் பொருட்டிறமும் பலதிறமும் 

பண்பி னாடி 

எழுதரிய வுரைவிளக்க மையளனிப ரீதமற 

வெழுதித் தந்தான். 4 

எழுத்திற்குஞ் சொல்லிற்கு மெழிற்பொருளிற் கடையுளகான் 
இயல்க சுக்கும் 

வழுத்திடுகல் லுரைவிளக்கந் தந்தத ற்பின் முன்னுள்ள 

வாடாக் காதல் 

பழுத்ததனி யன்பூரப் பண்பூறப் பகர்பொருளி 

னியல்பு கூறும் 

விழுத்தகைய வைந்தியற்கு முரைவிளக்க நுட்பமுற 

விளம்பி னானால். 5 

ஆரியமுஞ் செந்தமிழு மாமிரண்டு மொழிபயின்றே 

யறிவின் மூத்துச் 

எரியரசான் மறையொழுக்கச் திறம்பாத தவவிரத 

சல முள்ளோன் 

காரணகா ரியத்தொடர்ச்ச யில்லாத கரீமுகவன் 

கமல பாத் 

நேரியகெஞ் சினினிறுத்தி யெக்காளுக் துதிக்குமொரு 

நியமம் பூண்டோன் 6 

பன்னுபுகழ் யாழ்ப்பாண தாடுசெய்த பெருத்தவத்தின் 
பயனாய் மேலாகச் 

தொன்மைதிகழ் சாசிபகோத் திரநுலஇில் மிலவவந்து 

தோன்றுந் தோன்றல் 

மன்னுபுகழ்ச் சின்னைய மாமறையோன் பெற்றெடுத்த 

மதலை கற்றோர் 

தண்ணெனவே கொண்டுதுதி கணேசைய னெனுகாமக் 

கலைவல் லோடேே. ? 

மற்றதனைத் தனதுதிரு மகளழுத்த கத்துமிக 
மகிழ்வா மேற்றுப் 

பொற்புறவே பதிப்பித்து வெளியிட்டான் யாவனெனிம் 
புகலக் கேண்மோ 

கற்றவர்பா லன்புடையோ ஊீழகே சரியஇபன் 
கலைமே லார்வம் 

பெற்றவன்றென் மயிலைகர்ப் பொன்னய வேளென்னும் 
பெருமை யோனே, 2
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15 

20 

20 

30 

கொழும்பு அரடனர் ஆசிரிய கல்லூரியிலும் 
வித்தியா நிலயத்திலும் தமிழ்ப் பண்டிதரா யிருந்தவரும் 

1 வித்தகப் ” பத்திராசிரியரும், பண்டித சிரேட்டருமாகிய 

தென்கோாவை; ஸ்ரீமாந். ௪. கந்தையபின்ன் அவர்கள் 

இயற்றியது 

ஆசிரியப்பா 

2_லஇனி லாதியா யிலகிய தொன்மொழுதி 

பலபல தேஎக்தொறும் பண்டைகாட் பயின்ற 

உலகெலா மளந்த வொருதனிச் செம்மொழி 

ஆயுத மாதி காரண மாகி 

வியாப்பிய வியாபக மாரக மிளிரும் 

பதிபசு பாசப் பண்புஈணி காட்டப் 

பஇனெண் மெய்யும் பன்னீ ருயிரும் 

இடைபின் கலைகளி ஸியக்கங் காட்ட 

உவற்றின் பெருக்கி னோக்கமே நாளும் 

உடல்வளி யியக்கவெண் ணஹுூண்மை காட்ட 

மெய்யின் வழிய துயிர்தோன்று நிலையெனும் 

மெய்யுயி ர௬ுண்மை கைவரத் தெரித்து 

வேதாந்த சித்தாந்த விழுப்பொரு ரஞூணர்த்தி 

இயற்கையின் வமா விலக்கண வரம்பும் 

அகம்பூற வொழுக்க மமைவுறக் காட்டி 

விழுமிய சொற்பொரு டமவுசெட் தமிழால் 

இயற்கை யுன்சையின் வனப்பு மீக்கூரச் 

சங்கச் சான்றோர் தாமினி SICK MO Ms 

அறிவுறு துறையெலா கநிறைபல பனுவலும் 

இறையனார் வள்ளுவ ரிடைக்காட ரவ்வை 

.ஆதியோ ரருளு மரும்பெரு மறைகளாய் 

அறம்பொரு னின்பம்வீ டஉடையு நெறியின் 

8 par one துரைக்குந் தெய்விக நூல்களும் 

பிணிமூப்புச் சாக்காடும் பிறவியு மொரீஇ 

உடலு முயிரு மொழிவற வொன்றி 

அள் சந முக்கையா யருளாய் வெளியாய்ச் 

சுத்திசிவ வடிவாய்த் தாரணி கண்டிட 

ஞானா காசத்து ஈண்ணி யொடுங்கும் 

அடியவ ராழ்வா ரநுபவர் தெரித்து 

முத்திரிலை காட்டும் வித்தக மறைகளாய 

iv
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xxii 

ஓப்புயர் வில்லாத் இப்பியம் வாய்ந்த 

இருவா சகமே திருக்கோவை ws Bus 

தெய்விக நால்களுஞ் செத்தோர்ம் கெட்டர 

மன்னிய கலையென மருவுநால் வேதத் 

இருநெடி யான திருகுகண் மலிக்க 

கரூமூல மொழிக்கும் திருமூலர் முதலாம் 

சித்து மூர்த்திகடர் தெய்விக மறைகளும் 

சாத்திரப் பெயராற் ஐரணியோர் பயில 

அறிஞர்பல ரமைத்த வரியயன் ஞூல்களும் 

கற்பனை இகழச் சொற்பொரு ணயம்படப் 

புலவர் பல்லோர் புனைக்கபன் னூல்களும் 

தன்பாழம் கொண்டு தான்றனணித் இயங்கும் 

ஆற்றல் சான்ற அமிழ்தெளுக் திம்மொழி 

மூடியுடை. மூவேந்த ரோம்பிய முத்தமிழ் 

ஊழிதொ றூறிதெர ஜோரங்கி மும்மைச் 

சங்கத் இருந்து தமைத்த கனிமொபி 

என்றுமே மன்ற நிலைஇய தென்றமிழ் 

கேனினு மினிய, செழுஞ்சுவை கனிந்த 

தெய்வச் செந்தமிச் சிறப்பினைத் தெரித்தல் 

அகத்திய ரனைய வருந்தவர்க் கல்லால் 

எம்ம னோருக் இயல்வதோ ! ௮ம்ம[/ 

உலக மாக்களுக் கொல்லுவ தாமோ ॥// 

அக்கியர் பல்லோ ராட்டி மன்னிக் 

கால கதியிற் கலங்கிய தெனினும் 

இருவருட் பெற்றி தஇகழ்கர வென்றும் 

வழக்குவீ மாது வாழ்வுபெற் றன்றே?! 

தமிழக மின்றுதன் னுரிமைகலம் பெறுதலின் 

BES Gur Buy ஈலமூறத் தழைத்துப் 
புத்துயிர் பெ.ரிஇப் புதுமைகலக் இகழ்ந்து 

பண்டைப் பரிசுங் குன்றாது நாளும் 

அருநூல் பலப்பல வவனியோர்க் களித்து 

வாழ்வுபெற் ோங்கத் திருவருள் வழ்ங்கெனச் 
சங்கத் தமிழின் றலலமைப் புலவளைச் 
சாந்தசிவ வடிவிற் எண்முக நாத 

இருவடி தொழுது சேர்குதும் யாமே! 

இயலிசை கூத்தென வியலபன் ஞால்களுட்



70 

80 

85 

90 

95 

100 

xxiii 

கடல்கோட் பட்டன வொழிய வழிவழி 

இற்றைகாட் பயிலு மிலக்கண நூல்களுள் 

தொன்மை சான்றது தொல்காப் பியமே 

பிறமொழிக் கமையாப் பெட்புஈனி வாய்ந்த 

தன்னிலை முன்னிலை யொழுக்கெனச் சமைந்த 

HED YD விலக்கண மழகுறத் தெரிக்கும் 

சங்கன் பெற்றி பாங்குறக் இளக்கின் 

மறம்பொரு டுன்ப மரணம தொரிஇ 

அறம்பொரு ஸின்பம்வீ டடைதனூற் பயனெனும் 

பொருளுரைக் கேற்ற பொற்புடைத் தன்றே 

அகமே புறமே களவே கற்பே 

பொருளிய லெனப்படூஉம் பொருட்பா லிதுவே 

வேத வுண்மைபல விளக்கிய தாமே! 

மூதல்கரு வுரியென முன்னிய மூன்றும் 

பதிபசு பாசப் பண்புதெரித் தன்றே 

கருவது இரிய முதலெனு முருவும் 
இரிதரூ௨ முரியெனு மொழுக்கமுந் திரியும் 

இரிதலே மாற்றிப் பிறத்தலாய்த் திகழும் 

காய மாயங் கழிதிற னிதுவே 

பெற்றசிற் றின்பமே பேரின்ப மாகி 

மூற்ற வரூஉமென முழங்கிடும் வேதம் 

பிராணஷணனொ LIT or GLI பேசிட நின்ற 

கொடிகிலை வள்ளி வடுறீங்கிச் சமமுற 

அசுத்த காம வுணர்ச்சியா யமைந்த 

கந்தெனு மசுத்த வளியுங் கசடொரிஇ 

அமல மாகி யருவாய்ச் சிவமாம் 

ஊச லாட்டு முடலுயி ராயின 

இயக்க வொருப்பா டினிதி னமைதரூஉம் 

இருவினை சமமுற மலபரி பாகமாம 

மணங்கமழ் தெய்வத் திளகல மென்னும் 

கந்தழி காட்டுங் கந்தருவ நெறியே 

அசையா தசையு மமல நிலையாம் 

பொன்னூச லாட்டம் பொலிதரதீ இகழும் 

வேதாந்த நித்தாந்த சமரச நெறியாம் 

காமஞ் சான்ற கந்தழி யுருவே 

கண்ணீர் மல்இக் கசிந்து நாளும் 

தாத வேத மோதுங் காதலாம்
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மையலே காதலென மயங்கு முலகோர் 

அசுத்த காமத்தா னலக்கணுற் நுறிகுவர் 

ஆவது மழிவது மொன்றினா லென்பது 

தேவராஞ் சித்தர் தஇருவாக் கன்றோ! 

கடையா யுள்ளா யுடலக மரீஇய 

என்பினு என்பா யின்பமாய்ச் சிவமாம் 

கருவெனும் விந்தே குருநெறி தழீஇய 

அரியசா தகத்தா லமலமா யுடலில் 

“உணர்வெனும் பெரும்பதந் தெரி” தர வுறைதலாம் 

கடைக்கோ ஸிதனாம் காமஞ் சான்றுழிக் 

“கடக்களி றேற்றாத் தடப்பெரு மதம் '' எனும் 

விந்து மதமாம் இத்துமதத் இகழ 

அன்பினில் விளையு மாரமு தமைய 

மருளுறு காயமே மாசெனும் பாசொரீஇ 

ஏமஞ் சான்ற வீனமி லுடலெனும 

பேரின்ப ஈல்கும் பிரமக் கிழத்தியாம் 

அன்பே யமிழ்தரய்ச் வமா யமைதரூ௨உம் 

சாகாக் கல்விப் பயனா யுடலுயிர் 

குருவெனுஞ் செம்பொனாய்க் குலவவே வாய்மைப் 

பொருட்பே ருமெனப் புகன்்றிடும் வேதம் 

தேவியும் தானுமா யீசனெமை யாளச் 

சுண்ண மிடித்தலி னுண்மையு மிதுவே 

பொன்மயன் செவனெனும் பொருட்பொழிப் பிதுலே 

உற்ற வாக்கையி னுறுபொரு ளா௫$ிச் 

சத்தெனத் இகழும் தாதுவே பொன்னாம் 

இருவடிப் பேறு யிருளினை யகற்றும் 

பொருளெனும் பொன்னே பொய்யா விளக்கமாம் 

நடுவதா மிதனா லிருதலையு மெய்தும் 

தமிழுக் இருவராய்த் தயங்கி முறையே 

சாத லுருத சாத லடைந்தே 

கந்தழி பெறீஇக் கரத: மிருகான் 

கூன நீங்க யொழிவற வொன்றி 

அசையா தசையு மமலநிலை யமைந்த 

உயிரு முடலுமாங் இழவனுங இழத்தியும் 

அள்ளு ருக்கையோ டமிழ்த முண்டு 

தவத்திற் கொருவராய்த் தம்பா லமைந்த 

பசுகரண மெல்லாம் பதிகரண மால “
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அறம்புரி சுற்றமா யமைதரச் சிறந்த 
குருநெறி பக்குவர் குறிக்கொளப் பயிற்றி 

நித்தியம் பெறாஉ முத்திநெறி யிதுவே! 

இன்னன வேத வுண்மைகண் மலிந்த 

பொருட்பான் மாண்பு புகலவும் பெரிதே! 

தமிழியன் மாண்பு சாற்றவும் பெரிமத ! 

தொன்மை சான்றவித் தொல்காப் பியத்துள் 

அகத்திணை முதலா வமைந்தவைக் தியற்கும் 

உச்சிமேற் புலவர்கொள் நச்சினார்க் இனியர் 

உலை னாடி யுஞற்றுபே ருரையினைப் 

பலகாற் அருவிப் பண்புற நாடிக் 

காலகிலைக் கூரிய கடப்பா டோர்ந்து 

மாணவர் குழாழு மருவுமா இரியரும் 

மடனகன் றுணரத் தடைவிடை காட்டு 

விளக்கமுற விசேடக் குறிப்புரை விரிவான் 

உதவுபே ரறிஞ னுவன்யா ரெனினே 

செந்தமிழ் வழங்குக் இருகா டிதுவெனப் 

போற்றும்யாழ்ப் பாணப் புன்னையம் பதியிற் 

சின்னைய விப்பிரன் செய்தவப் புதல்வனாய்க் 

கோதிலாக் காசிப குலவிளக் கானோன் 

சைவமுக் தமிழுந் தழைத்திட வருந்தொண் 

டாற்றிய ஈல்லூர் ஆறுமுக காவலன் 

மருகனாய் வித்.துவன் மணியெனப் புகலும் 

பொன்னம் பலவனாம் புலவனுஞ் சிறியேன் 

தமிழா சிரியருட் டலைவ OBE 

கற்போர் யார்க்குங் கரவாது நாளும் 

- சொற்பொரு டெளிக்குந் குரய்மைசா லுளத்தாநற் 
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பயன்மர முள்ளூர்ப் பழுத்தன பண்பிற் 

சன்னைவாழ் குமார சுவாமிப் புலவனும் 

வரமுறு குரவராய் மன்னிட வுவர்பாற் 

கலையெலா மினிது கற்றொருங் குணர்க்தோன் 

பண்டிதர்க் குரிய பரிட்சார்த் திகளாம் 

மாணவர் பல்லோர்து கோவாது பல்லாண் 

டருநூல் பயிற்று ம.நுபவ வுறைப்பினன் 

தொல்காப் பியமெனுந் தொன்னூ லுரைக்கெலாம் 

விளக்கவுரை வரைந்த வித்துவப் பெரியோன் 

தூக்கின் மெலியது நூக்கி மீக்கொள
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UOUST காழமும் வகைமை மான 

அறிவுவீற் நிருக்குஞ் செறிவுடை யுளத்தரற் 
பணிவுமின் சொல்லுமே யணியெனக் கொண்டோன் 

முத்து வாயிலென முன்னுமுதற் படி.யாம் 
வியாப்பிய வியாபக சந்தியாய் மிளிரும் 

அகலிட மாக்க ளணுகுதற் கெட்டாப் 

பூம்புக லூரெனும் புகலிடங் காட்டும் 
புண்ணிய விமல புராண காரண 

விநாயக னடியே விழுத்துணை யாகத் 
saQgerm கொண்ட தவநெறி யாளன் 

இயற்றமிழ்ப் புலமையி னிணையிலாத் இரரவிட 

கலாநிதி யென்னுங் கணேசவிப் பிரனே 7 

இந்நூா லுரைகளை யெழிலுற வச்சில் 
அமைத்து வழங்கு மருந்தமிழ்த் தொண்டனாம் 

பொன்னைய காம மன்னிய குரிகிறன் 

தமிழ்மொழி யார்வமுஞ் சால்புஈனி யுடைத்தே.
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நின்றோன் 
வீனத்துளாலெந்தை 
சேந் தனை 

யணங்குடை 

நினை த்தற்குரிய 

௮ வனொ(டு) 
உளர் 

விளக்கங் 

மருமம் 

கருக்கு 

, அடுத்துத்தைத்த 
கொண்டு நிற்றல் 

மேற்று 
சேறு 
இல்லா கிலைமை 
எண்ணிற்றோ 

குடிபிறப்பு 
மாலைகாரர் 
அழித்தல் 
அப்பணை 

கணியார் 

சோதிடர் 

வைத்தன் 
மன்னி 

கயிலை 
நீத்தவம் 

அணு. 
அணிப் 
இஹிவல் 

மூரிதலுறும் 

தினை 

மேயல் பரக்கும் 
(சிலம்பு ) 
உளர்பு 
வரைவிீடத்து 

முள்ளீத்தாழை 
உடற்சுழி 

குறிப்பு -மொழி 

| 
| 
| 
| ஞு 

| 

1 

திருததம் 

நின்றோள் 
வின த்துளவானென்னை 

i Cert & dor 
மணங்குடை. 

: நினைத்தற்குமுரிய 
| 
| 

  

வ வடனாடு 
ஊர் 
விளங்கக் 
பருமம் 
கருக்குமட்டை 
அடுத்துத்துளைத்த 
கொண்டு தாங்கிப் பின் 

நிற்றல் 
மேறு 

ஆடி 
ஓல்கா நிலைமை 
எண்ணின் ரோ 
குடிப்பிறப்பு 
மாலைக்காரர் 
கிழிப்பேன் 
அம்பணை 
கணி 

சோதிடன் 
வைத்தனன் 
மண்ணி 
கபிலை 
நீத்து 

மண்ண ணு, 

Home 
இழியல் ( இமவலுமாம்) 
முரிதலுறப் பெறாதே 

கொள் 
மலைகெல் 
மேயலாரும் 
சிலமபு 
ஊர்பு 
வரைவிடைவைத்து 
முள்ளி; தாழையுமாம் 
sort. De 48 ட் 
குறிப்புமொழி



பக்கம் 

429 

429 
456 
477 
482 
502 
505 
506 
509 
510 
512 
516 
518 
563 
579 
590 

628 
640 
7o4 

23 

  

  

வரி 

  

XxVill 

பிழை 

கொவ்வல் 

Fa Pos — 
அஞ்சு ஏன்று பொருள் 

கூறப்பட்டுள்ளது 
அவவு 
உருபு-- 
வயன் 

உதாரணச் செய்யுட் 
குறிப்புரை 

41-ஞ் சூத்திரம் 
சிதர்--வண்டு 

  

ிரொவ்வல் முதலிய இச் 
குறிப்புக்களை 428-1 
பக்கக் குறிப்போடு 
சர்க்க 

Binary 
பறை 
பவத்திரி 
புகர் 
வரிக்கும் 

அமைந்தது ; 
வெள்ளமாக 
பெய் 
அவள் 

ஏந்தியே; 

4 
இணை 
கணை 

சிகழிகை--மயீர்முடி 
HGF என்பது, 

ட அவர 
உருபை, 
வறன் 

| 
Agro_Ags mw 

(தரார் எனவும் பாடம்)



தொல்காரர்யொரம் 

  

பொருளதிகாரம் 

நச்சினார்க்கினிய/ம் 

  

முதலாவது : அகத்திணையியல் 

[அகத்திணை ஏழும் இவை எனல்] 

க. கைக்கிளை முதலாப் பெருந்திணை யிறுவாய் 

முற்படக் கிளந்த வெழுதிணை யென்ப. 

என்பது சூத்திரம். 

1 நிறுத்து முறையானே பொருளினது இலக்கணம் உணர்த 

தினமையின், இது பொருள:இகார மென்னும் Guu gs sod Dw, 

26) a sramBailsr Cuwit நாளிற்குப் பெயசாயினாத் போல்வதோர் 

ஆகுபெயர். 

1 நிறுத்தமுறை என்றது மேற்பாயிரத்துள் நிறுத்த முறையை. 

ஆசிரியன் தன் மனத்து நிறுத்த முூறையுமாம. 

2. இது என்றது பொருளதிகாரம என்பதை. நாண்மீன்-நட்சத் 

திரம். இன்று கார்த்திகை என்றுல், கராத்திகை என்னு நாண்மீனின் 

பெயர் தன்னிகழ்ச்சிககிடமாகிய காளை (அஃதாவது அற்றைத் 

தினத்தை) யூணர்த்தினாறபோல; பொருளதிகாரம் என்பது (பொருளி 

னது இலக்கணம்) தன்னையுணர்த்தற்கிடமாகிய படலத்தை யுணர்த்தி 

நின்றது என்பார் இது சாண்மீனின் பெயர் நாளிற்குப் பெயராயினாற் 

போல்வதோ ராகுபெயர் என்றார். அதிகாரம் முறைமை முறைமை 

மரபு இலக்கணம என்பன ஒருபொருளன. இவை மஈச்சினார்க்கினி 

யர் கருத்தாம். நான்மரபு க-ம் சூத்திர உரை மோக்கியமிக. 

பொருளினது முறைமை ( இலக்கணம்) தன்னை உணாத்தற்கு 

இடமாகிய படலத்தை யுணர்த்தலின் இது தானியாகுபெயராமம். 

சிவஞான முனிவர்க்கும் இது கருத்தாதலை நன்னூல் விருச்தி பெய 

ரியல் 29-ம் சூத்திர விரிவுரை தகோக்கியறிக.



௨ தொல்காப்பியம் (அகத்திணை 

பொருளாவன :-- அறம் பொரு ளின்பழும், அவற்றது நிலை 

யின்மையும், 1 அவற்றினீங்கெய ஊடு பேறுமாம். பொருளெனப் 

பொதுப்படக் கூறவே, ? அவத்றின் பகுதியாகிய முதல் ௧௬ உரியும், 

 காட்சிப்பொருளும், கருத்துப்பொருளும், அவத்றின் பகுதியாகிய 

ஐம்பெரும் பூகழமும், அவற்றின் பகுதியாகிய இயங்குஇணையும் நிலைக் 

இணையும், பிறவும் பொருளாம். 

எழுத்துஞ் சொல்லும் உணர்த்தி, ௮ச் சொற்றொடர் கருவியாக 

உணரும் பொருள் உணர்த்தலின், மேலகொசத்சோடு இயைபுடைக் 

தாயிற்று. அுகச்தஇணைக்கண் இன்பமும் புறத்திணைக்கண் ஓழிக்த 

மூன்று பொருளும் உணர்ததுப, இது வழக்கு நூலா கலிற் பெரும் 

பான்மையும் கால்வகை வருணத்தார்க்கும் உரிய இல்லறம் உணர்த் 

திப் பின் துறவறமுஞ் சிறுபான்மை கூறுப. அப்பொருள்கள் 

இவ்வதிகாரத்துட் காண்க, பிரிதனிமித்தங் கூறவே, இன்பநிலை 

யின்மையுங் கூறிக் * காமஞ்சான்்.ற' என்னுங் கற்பியற் சூத்திர ததால் 
(192) துூதவறமுங் கூறினார். வெட்டு மு,கலா வாகை யீறாக அற 

னும் பொருளும் பயக்கும் அரசியல் கூறி, அவற்றது நிலையின்மை 

காஞ்சியுட் கூறவே, அறனும் பொருளும் அவற்றது நிலையின்மை 

பும் கூறினார். * அறுவகைப் பட்ட பார்ப்பனப் பக்கமும் ' என்னுஞ் 

சூசதிசத்தான். (75) இல்ல தருக அறவறமுல் கூறினார். இக்கனம் 

இக்கிலையாமையானும் பிறவத்ருானும் விட்டிற்குக் காரணங் ௯. நினார். 

இக்கனகன் கூறவே, இல்வாடுரியர் பெரிஅும் பயன்றருவதேரர் இலக் 

கணமிம கூறினாசாயிற்௮ ) இதளுத் செய்த * புலனெ றிவழக்கனை 

1. அவற்றினீங்குதலே வீடுபேறு என்பதை ::ஈதலறமந் இவிக 
விட் டீட்டல்பொரு ளெஞ்ஞான்றுங், காத லிருவர் கருத்தொத்துற்-- 
முதரவு, பட்டதே யினபம பரனைநினை* திம்மூன்றும், விட்டதே 
பீபரின்ப வீடு '' என்னும வெண்பாவா லறிக. 

2. அவற்றின-- அறமபொருளின் பஙகளின். மூதல் ௧௫௬ உரி 
இவை என்பதை மேல் வரும மூனறுஞ் கூததிரத்தா னறிக. 

௮. சகாட்சிப்பொருள்--௧ர ட்சியளவையான றியுமபொருள், க்ருத 
துப் பொருள -- கருதலளவையானறியும பொருள். முதல் கரு உரியே 
காட்சுப்பொருளுங் கருத்துப்பொருளுமாதலின் அவற்றின் பகுதி 
பாதிய என்பது ஏடெழுதுவோரால் விடப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். 
இயங்கு தினை -- மக்கள், விலகு, பறவை முதலியன. 8 oo) & B lor — 
மலை, மர முதலியன. 

4. புலனெறி வழக்கு--புலவராற்று வழக்கு



யியல் ] பொருளதிகாரம் ௩ 

யுணர்ந்தோர். இம்மை மறுமை வழுவாமற் செம்மை கெறியால் 

துறைபோவ ராசலின். 

இப்பொருளை எட்டுவகையான் ஆராய்க்காசென்ப : அவை 

அகத்திணை புறத்திணை என இரண்டு தீணை வகுத்து, அதனசட் 

கைக்ளே முதற் பெருந்திணை யிறுவா யேழும் வெட்டி கத் பாடாண் 

டிணை யிறுவாய் ஏழுமாகப் பதினன்கு பால் வகுத்து, ஆசிரியம் 

வஞ்ச வெண்பா கலி பரிபாடல் மருட்பாரவன அறுவகைச் செய் 

யுள் வகுத்து, முல்லை குறிஞ்சி மருகம் கெய்கலென கால்வகை 

நிலன் இயற்றி, சிறுபொழு தாறும பெரும்பொழு ாறுமாகப் பன் 

னிரண்டு காலம் HSH, * அகத்திணைவழு பவேழும் பு. ஐ,த்திணை 

வழு வேழுமெனப் பதினான்கு வழுவமைக்து, காடகவழக்கும் உல 

இயல் வழக்குமென இருவகை வழக்கு வகுத்து, வழக்கிடமுஞ் செய்யு 

ஸிடமுிமன. இரண்டு இடத்தான் .ஆசாய்க்காராகலின். எட்டி 

றக்தபல் வகையான் அசாய்ந்தாசென்போர், முதல் ௧௫ உரியும், * இணை 

தொழு மரீஇய பெயரும் இணைகிலைப்பெயரும், இருவகைக் கைகோ 

ளும், பன்ணிருவகைக் கூற்றும், பச்அுலவகைக் கட் 2பாரும், எட்டு 
2 

வகை மெய்ப்பாடும், சால்வகை உவமமும், ஐவகை மரபும் என்பர், 
  

1. அகத்இணைவழு ஏழாவன:-- கைக்கிளையும் ஜக்திணையும் 

பெருக்தணையுமாகிய ஏழும்பற்றி வருவன. அவற்றை, பொருளியல் 

2-0 ஞூத்திர ௨உரைக்கண் 'ஏட்டன் பகுதியும் விளங்க வொட்டிய - 

உறுப்புடையதுபோல்' என்பது முதலாகக் கூறுவன ஐந்திணைக்குறிய 

வழு என்றும், காமங்கண்ணிய என்றதனால் கைக்கிஐ் பெருந்தினணைக 

கண் உறுப்புடையது போலக் கூறுவன முதலாயினவுங் கொள்க 

என்று கூறுவன கைக்கிளை பெருந்திணைக்குரிய வழுவென்று 

கூறுவனவற்றானும் மற்றுஞ் சூத்திரங்களிலும் அவ்வாறு வழுவமைதி 

கூறுவனவற்றானு மறிந்துகொள்க. புறத்தினைவழு ஏழாவன :-- 
வெட்சி, வஞ்சி, உழிஞை, தும்பை, வாகை, காஞ்சி, பாடாண் என் 

னுக் இணையேழும் பற்றி வருவன. அவற்றைப் பொதுவியற் கர 

தைப் பகுதி கூறும் சூத்திர வுரையா னுணர்ந்துகொள்க, உணருங 

கால் மாவரும புகழ்.........மலைந்த பூவும என்பதும், ஓடாக் கழனிலை 

என்பதும், பிள்ளையாட்டும வாகை வழுவாம். உன்னநிலை வஞ்ச, 

உழிஞை தும்பைக்குரியது. பூவைகிவ் பாடாண்டிணைக்குரியது, ஆ 

பெயர்த்துக் தரல் வெட்டிக்குரியது. பாணர் முதலியோர் கையற்றுக் 

கூறல் காஞ்சிக்குரியது தன்னுறு தொழிலாய் வருமிடத்து இவை 

வழுவா மென்க. 

2. தினைதொறு மரீஇய பெயர் ஆவன -- கில மக்கள் பெயர். 

தஇிணைகிலைப் பெயராவன -- தலை மக்கள் பெயர். இவற்ழை 80-ம் சூத் 

திர உரைநோக்கஇ யறிக. இருவகைக் கைகோள் -- சளவு கற்பு என் 

பன. பன்னிருவகைக் கற்று இவை யென்பதைர் செய்யுளியல் 
189-w 190-10 Gssrastr கோக்கயெறிக, பத்துவகைக் கேட்போ
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இனி, இவ்வோக்து, அகத இணைக்செல்லாம் பொது இலக்கண 

முணாகத்துகலின், was atom யியலென்னும் பெயர்த்தாயிற்று. 

என்னை? எழுவசை அகத்்இணையுள் 1 உரிமைவகையான் நிலம் 

பெறுவன இவை யெனவும் அக்நிலக்திடைப் பொதுவகையான் 

நிகழ்வன கைக்கிளை பெருந்திணை பாலை யெனவுங் கூறலானும், அவற் 

ட் பரலைத்திணை நிலவகையான் நடுவணதெனப்பட்டு £ நரல்வகை 

். யொழுக்கம் நிகழாகின் நுழி அக்சான்கனுள்ளும் பிரிதற் பொருட் 

டாய்த் தான் “பொதுவாய் கித்குமெனக் கூதலானும், முதல் ௧௬ 

உரிப்பொருளும் உவமங்களும் மசபும் பொதுவகையாற் கூறப்படுத 

லானும், பிறவும் இன்பரைன்ன பொதுப் பொருண்மைகள் கூற 
லானு மென்ப. இங்ஙனம் ஓதிய அகத இணைக்குச் சிறப்பிலக்க 

ணம் ஏனை ஓத்துக்களாற் கூறுப. 

ஒத்க அன்பான் ஒருவனும் ஒருத்தியும் கூடுகின்ற காலத்துப் 

பிறந்த பேரின்பம், அக்கூட்டத்தின் பின்னர் அவ்விருவரும் ஒரு 

வர்க்கொருவர் தித்தமக்குப் புஸனாக இவ்வாறிருக்கசெனக் கூறப் 

படாததாய், யாண்டும் உள்ளத்துணர்லே நுகர்ந்து இன்ப முறுவ 

தோர் பொருளா தலின் அதனை அகம் என்றார். எனவே அகத்தே 

நிகழ்கின்ற இன்பத்திற்கு அகமென்றது ஓர் ஆருபெயசாம், 

* இதனை ஒழிந்தன ஓலம்க அன்புடையார் தாமேயன்றி எல் 

லார்க்குக் தூய்த்துணாப்படுகலாணும், இவை இவவாறிருந்தகெனப் 

பிறர்க்குக் கூறப்படிகலானும், அவை புதமெனவே படும். இன்பமே 

ராவார் கூற்றுக்குரியோருள் தலைவன் தலைவி Gur Pigs பதின்மரு 
மாவர். எண்வசை மெய்ப்பாடு இவை என்பதை மெய்ப்பாட்டியல் 
8.ம் சூத்தீர கோக்கியறிக. கால்வகை உவமம் இவை என்பதை உவம 
இயல் 1.ம் சூத்திர நேரக்கியறிக. ஐவகை மரபாவன 2 இருதிணைச் 
கும் பொதுவா௫ய இளமை ஆண் பெண் பற்றிய மரபும், உயர்திணை 
கான்கு சாதியும பற்றிய மரபும், அஃறிணைப் புல்லு மரனும் பற்றிய மரபும, அவை பற்றிவரு முலகயன் மரபும், நூன்மரபு மென இவை. 

1. உரிமை வகையான் சிலம பெறுவன, குறிஞ்சி முல்லை மரு 
தம் நெய்தல் என்பன. 

2. கால்வகையொழுக்கம்--புணர்தல், இருத்தல், எடல், இரங்கல். 
ட பிரிவு, புணர்ச்தபின்பே BED SOT Bin, பின்வரும் புணர்ச் சுக்குக் காரணமாதலானும, பிரிவே இருத்தற்கும் இரங்கற்கும் காரண மாதலானும, பரத்தைவயிற்பிரிவு ஊட ற்குக் காரணமாதலா 

னும பொதுவாய் நிற்குமென்ருர், 

4. இதனை ஒழிந்தன என் பட 
வீடு என்பவற்றை. மது இன்ப மாழிந்த அறம் பொருள்
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யன்றித் தன்பழும் அகத்தே நிகமுமாலெனின், அவுல் காமங் 

£ கண்ணிற்றேல் இன்பக்துள் அடங்கும், ”ஒழிக்கதுனபம் புறக் 

கார்க்குப் புலனாகாமை மறைக்கப்படாமையிற் புறத்திணைப்பால 

தாம். காமநிலையின்மையான் வருக்துன்பமும் * தாபதநிலை' * தபு 

தாரநிலை? (19) யென வேரும். 

தணையாவ* ஓழுக்கம் ; இயல்--இலக்கணம்; எனவே அகள் 

,இணையிய லென்றது இன்பமாகிய ஓழுக்கத்தினது இலக்கண 

மென்றவாஞயிற்று, 

இவ் வோத்துக்கள் ஒன்றற்கொன்று இயைபுடைமை அவ்வவ் 

வோகத்தூக்களுட் கூறு தூம். 

இனி, இச் சூத்திரம் என்னுதலிற்றோ வெணின், கூறக்கருஇய 

பொருளெல்லாம் தொகுத்து உணர்குதல் நுதலித்று, 

இதன் பொருள்: சைகளே மூதலா--கைக்கிளை யெனப்பட்ட 

ஒழுக்கம் முதலாக, பெருக்தணை இறுவாய் -பெருக்திணை யென்னும் 

ஒழுக்க த.இனை இறு தியாகவுடைய ஏழனையும், முத்படக்கிளந்த எழு 

இணை யென்ப. முற்படக் கூறப்பட்ட அகத். இணை யேமென்று கூறு 

வர் ஆகிரியர் என்றவாறு, 

எனவே, பிற்படக்கூறப்பட்ட புறத்திணையும் ஏழுள வென்ற 

வாருயிற்று. எனவே, இப் பதினான் சூமல்லது வேறு பொருளின்றென 

வசையறுத்தாராயிற்று, ” அகப்புறம் அவைகம்முட் ' பகுதியா 

யிற்று. முதலும் ஈறுங் கூறிக் இணை யேழெனவே, *ஈகடுவண ஜக் 

இணை உளவாகல் பெறுதும். அவை மேற்கூறுப, 

* கைக்களை யென்பது ஒரு மருங்குபற்றிய கேண்மை. இஃது 

எழாவதன் கொகை, எனவே ஒருதலைக் காமமாயித்று. எல்லாவற் 
  

்.  கண்ணல் -- கருதல். 

2. PES துன்பம -- காமங்கருதாத துன்பம், 

8. அகப்புறம், அகனைந்தணையல்லாக் கைக்கிளையும் பெருந் 

திணையும் என்பது ஈச்சினார்க்கினியர் கருத்து. 54-ம் சூத்திர உரை 

நோக்கியறிக. இனிப் பாங்கன் இடை கின்று புணர்க்கும எண்வகை 

மணத்தினும் முன்னைய மூன்றும் பெறுங் கைக்கிவையும் பின்னர் 

நரன்கும பெறும பெருக்திணையும காந்தருவம பெறும் ஐ இணையும் 
ஆகிய அவையும் அகப்புறமாம. களவியல் 18-ம் சூததிர உரை 

நகோக்கியறிக. 
4. கைக்களை -- ஒருமருங்குபற்றிய கேண்மை. கை-- பக்கம், 

மருங்கு. இளை -- உறவு, கேண்மை, இது கைக்கட்டோன்றுங் இக 

என விரிதலின் ஏழாவதன் தொகை என்ருர். சிறிய உறவு எனபர் 

இளம்பூரணர்.



௬ தொல்காப்பியம் [அகத்திணை 

றினும் பெரிதாகிய இணையாதலித் 1 பெருக்திணையாயித்று. என்னை? 

எண்வகை மணத்தினுள்ளுவ் கைக்கிளை, முதல் ஆறு இணையும் 

நான்கு மணம்பெற, கானொன்னுமே கான்கு மணம் பெற்று BL BS 

லின். 3பெருக்திணையிறுவாய்--பண்பு க்தொகைப் புறத்துப் பிறக்க 

அன்மொழித் O SIDE. 

முற்படக் இளக்கவென எடுத்கலோசையாற் கூறவே, பிற்படக் 

ளெக்த ஏஎழுதணை உளவாயித்து. அவை வெட்டு, வஞ்சி, உழிஞை, 

தும்பை, வாகை, காஞ், பாடாண்டிணை என வரும். ஒழிக்தோர் 

பன்னிசண்டென்றாராதலித் புறத்திணை யேழென்ற தென்னையெனின், 

அ௮கங்கை இரண்டுடையார்க்குப் புறங்கை சான்காகா து இரண்டாய 

வாறு போல, அஅகக்திணை யேழற்கும் புறக்தணை யேழென்றலே 

பொறுத்த முடைத்தாயிற்று. எனவே, அகத்இணைக்குப் புறத்திணை 

அவ்வக்கிலதீது மக்கள் வகையாத் பிறந்த செய்கை வேற்றுமை 

யாதலின், ஒன்றொன் நற்கு இன்றியமையாவாஞழுயிற்று. கரந்தை அவ் 

வேழற்கும் பொதுவாகிய வழுவாதலின் வே இணையாகாது. 

: எண்வகைமணனும் o Bi சென்று கூறுவகரகலானும், காமஞ் 

சாலா விளமைப்பறாவம் அதண் கண்ண கரகலானுங் கைக்களேயை 

முற் கூறினார். 

என்பவென்ற து அகத்தியனாரை. இக்கு றியிடுகளும் அகத்தியனா 

ரிட்டவென் அுணர்க. 

  

7, பெருந்திணை -- பெருமையாகய திணை என்பர் இளம்பூரணர். 

இதனை மங்கலமொழி என்பாருமூளர். 

2. பெருந்திரை இறுவாய் என்பது பெருந்திணயாகிய இறு 

வாய்க்கண் (இறுதிக்கண்) உள்ளது என வீரிதலின் பண்புத்தொகை 

நிலைக்களத்துப் பிறந்த அன்மொழித்தெரகை என்முர். உரையொடு 

மாறுபடலின் இது ஆராயத்தக்கது. 
9. எண்வகை மணத்தினும் எதிர்சென்று கூறுவது கைக்கிஜா யாதலானும், காமஞ்சாலா இளமைப்பருவம் அக் கைக்ககாக் கண்ணதாலானும் கைக்கிளை முற்கூறப்பட்ட தென்றபடி. எதிர் சென்று கூறலைத், தலைவன்மாட்டுமன்றி அவன் கருத்தின்படி எதிர் 

சென்று மணம்பேசுவரர்கணணுங் கொள்க, கொள்ளவே எண் வகை மணத்கினும் எதிர்சென்று கூறல் கைக்களையாதல் பெறப்படும் “பாங்க னிமித்தம் பன்னிரண் டென்ப ”” (௧௪௦) என்னுஞ் சூ இர வுரையானும் இக்கருத்துப் பெறப்படும். கூறுவது கூறப்படுவது 
என்றுகொண்டு மணத்தை அதனொடு முடிப்பினு மமையும், ்
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/எழுவகைத் இணையுள் தமக்கென நிலம்பெறுவனவும் 

பெருதனவுங் gn. moo] 

௨. அவற்றுள், 

நடுவ ணைந்திணை நடுவண தொழியப் 
படுதிரை வையம் பாத்திய பண்பே. 

இது முற்கூறிய எழனைளை் கமக்கென நிலம் பெறவனவும் நிலம் 

பெ௫ுதனவுகங் கூறுகன் றது. 

இன்: அவற்றுள் -- முற்கூறிய ஏழு இணையுள், கடுவண் 

ஐந்திணை -- சைக்கிளை பெருக்இணைக்கு ஈடுவுகின்ற MEO BIS 

சத்தினை, படுதிசை வையம் பாத்திய பண்பே -- ஓலிக்குக் திரை 

சூழ்க்த உலகிற்கு ஆசிரியன் பகுத்துக் கொடுத்த இலக்கணத்தை, 

ஈடுவண௮ ஒழிய -- ஈடுவண தாகிய பாலையை அவ்வுலகம் பெழுதே 

நித்கும்படியாகச் செய்தார் என்றவாறு. 

எனவே, யானும் அ௮வ்வாஹே தால் செய்வலென்ஞுர். 

உலகததைப் படைக்கின்ற காலத்துக் காடும் மலையும் காடுவ 

கடற்கரையுமாகப் படைத்த கால்வகை நிலத்திற்கு ஆசிரியன் தான் 

படைத்த ஐவகை ஓழுக்கத்தித் பாலை யொழிந்தனவற்மைப் பகுதி 

துக் கொடுத்தான் : அப்பாலை ஏனையபோல ஒருபாத்படாது கால் 

வகை நிலத்இற்கும் உரியவாகப் புலனெ.றிவழக்கஞ் செய்து வருதல் 

பற்றி, பாலைக்கு நடுவணதென்னும் பெயச் ஆட்சியுங் (Gor aye 

கரசணமாகப் பெற்ற பெயர். * ஈடுவுகிலைச் ,கணையே ஈண்பகல் வேனில் ” 

(9) என ஆள்ப, 1 புணர்தல், இருத்தல், இசங்கல், ஊடல் என்ப 

வத்றிற்கு. இடையே பிரிவு நிகழ்தலானும், நால்வகை யுலகத்துற் 

இடையிடையே, 

* முல்லையுங் கு.றிஞ்சியு முறைமையிற் திரித்து 

நல்லீயல் பழித்து தடுங்குதுய ருறுத்தும் 
பாலை வென்பதேசர் படிவங் கொள்ளும். (Gow. கரடு, 64.66) 

என முதற் பொருள்பகுறிப் பாலை நிகம்கலானும், கடுவணதாகிய 

நண்பகற்காலக் தனக்குக் காலமாகலானும், புணாதற்கும் இருத்தற்கும் 

இடையே பிரிவு வைக்தலானும், உலகியற் பொருளாகிய அறம் 

  

7. புணர்ச்சிப் பின் பிரிவு நிகழ்தலானும், பிரிவின்பின் ஏனை 

மூன்றும் கிகழமுதலானும இடையே படிகழ்தல் என்றார், ்
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பொரு ஸின்பங்களுள் கடுவணதாய பொருட்குத் தான் காரண 

மாகலானும். 1 நடுவணதசெனக் குணக் காரணமாயிற்று, 
னு 3 ம் 

பாயிர த்துன் எல்லை கூறியதனறி 2 ஈண்டும் எல்லை ௯ தினார், 

புறகாட்டிருக் து தமிழ்ச்செய்யுள் செய்வார்க்கும் இதுவே இலக் 

கணமா மென்றற்கு. 

இவ்விலக்கணம் மக்கள் நுதலிய அகனைக்தஇிணைக்கே யாதலின்), 

இன்பமே தநிகழுக் தேவர்க்காகா. 

** கரம.ப் பகுதி கடவுளும் வரையார்.” (தொல். பொருள். 83) 

என்பது புறம். 

நடுவணாற்றிணை யென்னாது ஜந்இணையென்றார், பாலையும் 

அவத்ரோடொப்பச் சேறற்கு. இச் இணையை மூன்றாக மேற்பகுப்பா, 

/தடுவணைந்திணைப் பகுப்பு இவை எனல்] 

௩, முதல்கரு வுரிப்பொரு ளென்ற மூன்றே 
நுவலுங் காலை முறைசிறந் தனவே 
பாடலுட் பயின்றவை நாடுங் காலை. 

இ.து நடுவணைந்திணையைப் பகுக்கின்றது. 

இ-ள்: பாடலுள் பயின்றவை காடும் காலை -- புலனெறி 

வழக்கிடைப் பயின்ற பொருட்களை ஆசாயுங் காலத்து, முதல் 

கர உரிப்பொருள் என்ற மூன்றே -- முதலுங் கருவும் உரிப் 

பொருளும் என்ற மூன்றேயாம் : அவலுங் காலை முறை சிற் 
தனவே -- அவை தாம் செய்டிட் செய்யுங்கால் “ ஒன்னு ஒன்றனிற் 

இறக்து வருதலுடைய என்றவாறு, 

இங்கனம் பாடலுட் பயின்ற பொருள் மூன்றெனவே, இம் 

ன்றும் புறத்திணைக்கும் உரிய வென்பது பெறுதும். ௮௮ புறத் 

இணைச் சூத இரங்களுள், வெட்சி தானே குறிஞ்சயெது புதனே ' 

(56) என்பன முதலியவற்றாற் கூறுப, 

2. வேறு காரணங கூறுவர் சிவஞானமுனிவர். னை ் 
சூத்திரவிருத்தி கோக்கிெயறிக. Osim. Ogre... 

5... எண்டும் எல்லை கூறினா என்றது படுதிை ர 5 
வையத்திற்குப் படுதிரையை எல்லையாகக் கூறினமையை. ரி 

3. ஒன்று ஓன்றனிம் சிறந்துவருதல என் . . கருவில் உரியும சிறகதுவருதலை. GS என்றது, முதலிற் கருவும்,



யியல் | பொருளதிகாரம் ௯ 

முதலிற் கருவும், கருவில் உரிப்பொருளுஞ் சிறந்து வரும, 

இம்மூன்றும் பாடலுட் பயின்றுவருமெனவே வழகச்கினுனள் மேவு 

வேறு வருவதன்றி ஒருள்கு நிகழாவென்பதூஉம், காடுங்காலை 

யெனவே புலனெறிவழக்கிற் பயின் தவாற்னான் இம் மூன் னையும் 

வரைய த்துக் கூறுவகன்றி வழக்குகோக்கி இலக்கண கூறப் 

படாகென்பதாஉம் பெறுதும் : * நல்லுலகம்து, வழக்குஞ் செய 

யுளு மாயிரு முதலின் £ (தொல். பாயிரம்) என்று புகுக்சமையிற். 

பொருளும் அவ்விரண்டினானும் ஆராய்தல் வேண்டுதலின். 

் இஃது இல்லதெனப்படாது, உலகியமலயாம். உல௫இிய 

லின்றேல், ஆகாயப் பூ ar ASO nm pas) ௮து சூடக் கருதுவாரு 

. மின்றி மயங்கக் கூரினானென்று உலகம் இழித் திடப்படுதலின் 

இவும் இழித்திடப்படும். இச் செய்யுள் வழக்கினை * காடக வழக் 

கென மேற்கூறினார், எவ்விடத்தும் எக்காலத்தும் ஒப்பகிகழும் 

உல௫ூயல் போலான, உள்ளோன் தலைவனாக இல்லஅ புணர்க்கன் முத 

லாகப் புனைக்துளை வகையாற் கூறும் ் நரடக இலக்கணம்: போல 

&யாதானு மொரோவழி ஒருசாரார்மாட்டு உலகியலான் நிகழும் 

ஒழுக்க த்தினை எல்லார்க்கும் பொதுவாக்கி இடமுங் காலமும் நிய 

மித் தச் செய்யுட் செய்தல் ஒப்புமை நோக்கி, மத்று இல்லோன் 

தலைவனு இல்ல புணர்க்ஞும் நாடகவழக்குப்போல ஈண்டுக் கொள் 

ளாமை, ₹* நாடகவழக்கு ? என்னுஞ் சூதகிசததுட் (58) கூறுதும். 

₹: தணங்கொ ளருவிக் *கான்கெழு தாடன் 

₹ குறும்பொறை நாட னல்” வய லூரன் 

  

1, இஃது. இப் புலனெறிவழக்கு, இதனை இல்லதெனக் கூறு 

வார களவியலுரைகாரர், 

2. நாடகவழக்கென மேற்கூறினார் என்றது * காடகவழக்கி 

னும் '' என 59-ம் சூத்திரத்துட் கூறியதை. 

5. நாடக,இலக்கணம் கான்குவகைத்து. அவையாவன :-- உண் 

ளோன் தலைவனாக உள்ளது புணர்த்தல், உளளோன் தலைவனாக இல் 

லது புணர்த்தல், இல்லேன் தலைவனாக உளளது புணர்த்தல், இல் 

லோன் தலைவனாக இல்லது புணர்த்தல் என்பன, 

4. யாதானும் ஒரோவழி ஒருசாரார்மாட்டு உலஇயலின் நிகழும் 

ஒழுக்க மென்றது " கள வொழுக்கத்தை. அது உள்ளது. அதனை 

எல்லார்க்கும் பொதுவாக்கமையும அதற்கு இடமும் காலமும் 

நியமித்ததும் செய்யுள் வழக்கு. 

5. கான்கெழுகாடு ... முல்லைநிலத்து காடு. 

6. குறும்பொறைகாடு -- மலைகாடு, குறிஞ்சி, 

7. வயல்்ஊர்--மருதநிலத்தூா£, 

2
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தெண்்கடற் சேர்ப்பன் பிரிந்ததெனப் பண்டையிற் 

கடும்பகல் வருஇி கையறு மாலை 

கொடுங்கழி நெய்தலுங் கூம்புங் 

காலை வரினுங் கள்ஞரோ விலரே.'' (ஐங்குறு, 183) 

என இவ வைங்குறுநூற்றுள் 2? இடம் நியமித்துக் கூறியஅ செய் 

யுள் வழக்கு, 

இணி, ௮வை முறையே இறக்துவருமாறு :-- 

** மூல்லை வைந்நுனே தோன்ற வில்லமொடு 

பைங்காற் கொன்றை மென்பிணி யவீழ 

இரும்புதிரீத் தன்ன மாரு மருப்பிற் 
பரலவ லடைய வீரலை தெறிப்ப 
மலர்ந்த ஞாலம் புலம்புபுறங் கொடுப்பக் 

சுருவி வசனங் சுதழமுறை சிதறிக் 
கார்செய் தன்ேற கவின்பெறு கானங் 

குரங்குளைப் பொலிந்த கொய்சுவற் புரவி 

குரம்பார்ப் பன்ன வாங்குவள் பரியம் 

பூத்த பொங்கர்த் துணையொடு வதிந்த 

தாதுண் பறவை பேதுற லஞ்சி 

பாணிநா வார்த்த மாண்விணை த் தேர 
ணுதுக்காண், டோன்றுங் குறும்பொறை நாடன் 

கறங்கிசை விழவி DI DEMS குணாது 

தெடும்பெருங் குன்றத் தமன்ற காந்துட் 

போதவி ழுலரி ஞுறு 

மரய்தொடி யரிவைநின் மாணலம் படர்நீதே.! (அகம. 4) 

| இ “குறிக்க காலம் வந்தது, அவரும் வக்காரென ஆற்று 
வித்தது, 

1. கடறசேர்ப்பு-- கடற்கரை, மூன்வகத கான்கெழுகாடன 
முதலிய பெயர்கள சேர்ப்பனை விசேடித்து இத் தலைவன கானிலத 

துக்கும் தலைவன் எனபதைக காட்டிநின்றன. இத்தலைவன ஒரு 
மன்னனபோலும, 

2. இட நியமித்தது என்றது, புலனெறிவழக்கமாகிய களவு 
கற்பொழுக்கஙகட்கு ஐர்நிலமும் இடமென இடகியமித்தது எழ 
படி. மேல் புலனெறிவழக்சமாகிய களவொழுக்கத்தை எல்லார்க் 
கும பொதுவாக்கி இடமும் காலமு நியமித்துச் செய்யுள் செய்தல் 
எனபதில் இடஙியமிததுச் செய்யுள் செய்ததற்கு இது உதாரணமா 
கக் காட்டப்பட்டது. இச் செய்யுளை எடுத்துக்காட்டியது இதன 
கண் காணிலமும் பகுததுக காட்டியிருத்தல் பற்றியேயாம். Qe 
செய்யுளில் நியமிக்கப்பட்ட நிலம் பிரிவிற்குரிய பசலையாயினும 

கானிலமூங் கூறலின் அவறறோடு அவற்றின் நிரிபாகய பாலையுஞ் 
சேர்ர்து ஐாசிலமும ஐாதிணைக்கு மிடமேயாம் என்க. 

4. குறித்தகாலம்-- தலைவன் தான் வருவதாகக் ் ; ; 
அது கார் என்பது இச் செய்யுளா லறியப்பட்டது. குறித்த காலம்.
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் ் இச களிற்றியானை நிரையுள், மூல்லைக்கு. முதலுங் கருவும் 

வந்து உரிப்பொருளாற் சிறப்பெய்தி முடிந்தது, 

*" திளைபா ராட்டுங் கடுநடை வயக்களிறு 

மூளதரு பூட்டி வேண்டுகுளன கருத்த 
வாணிற வுருவி னொளிறுபு மின்னிப் 

பரூஉ௨வுறைப் பல்றுளீ ரசிதறிவா னவின்று 

பெருவரை நளீர்சிமை யதிரவட் டித்துப் 

பயல றுரைஇய வியலிரு ணடுநாள் 

விறலவிழைப் பொலவீந்த கரண்பின் சரயழ் 

POL DS Prax Hor மோேன்சேர் பல்லதைப் 

படாஅ வாகுமெவ் கண்ணென தீயு 

மிருண்மயங் கியாமத் தியவுக்கெட விலங்கி 

வரிவயங் கிரும்புவி வழங்குநர்ப் பார்க்கும் 
பெருமலை விடரகம் வரவரி தென்னாய் 

வரலெளிீ தாக வெண்ணுதி யதனா 

அண்ணிதிற் கூட்டிய படுமா ணாரத் 
தண்ணீது கமழு தின்மார் பொருதநா 

சடைய முயங்கே மாயின் யாமும் 

விறவிழை தெகிழுச் சாஅய்து மதுவே 

யன்ன யறியினு மறிக வலர்வா 
யம்பன் மூதார் கேட்பினுங் கேட்க 

வண்டிழை கொண்ட வெரிமரு டோன்றுியெச 

டெசண்பூ வேள்கை கமழுத் 

தண்பெருஞ் சாரற் பகல்வந் தீமே.” (அகம், 218) 

இஃது இடச்அய்த்அப் பகற்குறி நேர்ந்த வாய்ப்பாட்டான் 

வரைவுகடாயது. 

2 இம் மணிமிடைபவள க்துள், குறிஞ்சிக்கு முகலுங் கருவும் 
வந்து உரிப்பொருளாதற் இறப்பெய்தி முடிக்கு. 

தி களிற்றியானைநிரை--அகநானூற்றின் பிரிவுகளு ளொருபகுதி. 

அப்பகுதியுள் ஒரு செய்யுள் இச்செய்யுளாதலின் இக்களிற்றியாவை 

நிரை என்றார். இதனுள் கானம என நிலமும், கார் எனக் காலமு 

மாகிய முதற் பொருளும முல்லை, (இல்லம்...) தேற்றா, கொன்றை 

மான் எனக் கருப் பொருள்களும் வந்தமை காண்க, இருத்தல் உரிப 

பொருள். 

2. இம் மணிமிடை பவளம் என்றது மணிமிடை பவளத்தி 

லுள்ள செய்யுளை. மணிமிடைபவளமும அககானூற்றிஜனோர்பிரிவு. 

இச் செய்யுளுள், களிறும், புலியும், ஆரமும், தோன்றியும், வேங்கை 

யம் குறிஞ்சிக் கருப்பொருள்கள். மலைசசர்ந்த நிலமும், கூதரும, 

இடையாமமும் முதற்பொருள்கள், மின்னிப் பஃறுள இதழி 

உரைஇய நடுகாள் எனவே கூதிரும் இடையாமமும் பெறப்படும, 

புணர்ச்சி உரிப்பொருள்.
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** வண்டுபடத் ததைந்த கண்ணி யொண்கழ 

ஓருவக் குதிரை மழவ ரோட்டிய 

முருக னற்போர் தநெடுவேளாவி 

யறுகோட் டியானைப் பொதிணீ யாங்கட் 

சிறுகா ரோடன் பயினொடு சேர்த்திய 

கற்போழ் பிரியல மென்ற செொற்ரு 

மறந்தனர் கொல்லோ தோழி சிறந்த 

வேய்மருள் பணைத்தோண் ஜஞெ௫ழச் சேய்தாட்டுப் 

பொலங்கவ வெறுக்கை தருமா? நிலம்பச 

வழல்போல் வெங்கதிர் பைதறத் தெறுதலி 
னிழுறேய்ந் துலறிய மரத்த வறைகாய் 

பறுதீர்ப் பைஞூசனை யாமறப் புலர்தலி 

ுகுதெற் பொரியும் வெம்மைய யாவரும் 

வழங்குந ரின்மையின் வெளவுதர் மடியச் 

சுரம்புல் மிலன்ற வாரற்ற வலங்குசினை 

நாரின் முருங்கை நவிரல் வான்பூச் 

சூரலங் கடுவளி யெடுப்ப வாரும் 

றுடைதிரைப் பிதிர்விழ் பெங்கிமுன் 

கடல்போற் ரரோன்றல காடிறத் தோரே,” (அகம், 1) 

இது பிரிவிடைபாற்றாது தோழிக்குக் கூறியது. 

ப் 

1 இக் களிற்றியானை நீரையள், பாலைக்கு முதலும் கருவும் 

வந்து உரிப் பொருளாய் இிறப்பெய்கி முடிந்தது. 

** சற்றுநிலை முளை இய செங்கட் காரா 

அரர்மடி கங்குலி னோன்றளை பரித்து 

கூர்மூள் வேளி கோட்டி னிக்கி 

நீர்மூதிர் பழனத்து மீனு ணிரிய 

வந்தூம்பு வள்ளை மயக்கித் தாமரை 

வண்டுது பணிமல ராரு மூர 

யாரையோதிழற் புலக்கேம் வாருற் 

றுறையிறத் தொளிருநத் தாழிருங் கூந்தற் 
பிறரு மொருத்தியை யெம்மனைத் தந்து 

வதுவை யயர்ந்தனை யென்ப வஃடஇயாங் 

கூழறேம் வாழிய ரெந்தை செறுநர் 
களிறுடை யிருஞ்சமந் ததைய நூறு 

மொளிறுவாட் டாளைக் கொற்கைச் செழியன் 
பிண்ட ெெல்லி னள்ஷ ரன்னவெம் ் 

மொண்டொடி நெகிழினு நெகிழ்க 

சென்றி பெருமதிம் நகைக்குநர் யாரோ." 3 (அகம். 48) 
இது வாயின மறுகு. . 

  

3. இதனுள், நிலம்பக அழல்போல் வெங்கதிர் பை ் 
தலையுடைய காடு என்றமையானும Goat Duro bon sem 
என்பதும் காலம் வேனில் என்பதும பெறப்படுமாகலின் அத்நில மும, அக்காலமும் முதற பொருளாகும். அறுநீர்ச்சுனை முருங்கை 
முதலியன கருப்பொருளாகும். உரிப்பொருள் -- பிரிவு.
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1 இக் களிற்றியரனை நீரையுள், மருதத்திற்கு முதலுக் ௧௬ 
வும் வக்து உரிப்பொருளாற் இறப்பெய்இ முடிக்தது. * வண்டு 

பனிமலர்” எனவே வைகறையும் வந்தது. 
ச் 2 4 ச ட டி ** கரனன் மாலைக் கழிப்பூக் கூம்ப 

தீணீறப் பெருங்கடல் பாடெழுந் தொலவிப்ப 

ீனார் குருகின் மென்பறைத் தொழுதி 
குவையிரும் புன்னைக் குடம்பை Ger 

வசைவண் டார்க்கு மல்குறு காலைத் 

தாழை BUTE BD wr So 

மழிதக வந்த கொண்டலொரடு கழிபடர்க் 

காமர் நெஞ்சங் கையறு பினையத் 
துயரஞ் செய்துகும் மருள ராயினு 

மரு௮ வியரோ வவருடைக் கேண்மை 

யணியின் மையினவ ணுூறைவு முனைஇ 

வாரற்க இல்ல தேசழி கழுணி 

வேண்ணெல் லரிஞர் பின்றைத் ததும்புத் 

தண்ணுமை வெரீஇய தடத்தா ணாரை 
செ.றிமடை வயிரிற் பினிற்றிப் பெண்ணை 

யகமடற் சேக்குத் துறைவ 

ணின்றுயின் மார்பிற் சென்றவென் னெஞ்சே.'' (அசம். 70) 

இது பொருட்பிரிவிடைத் தோழிக்கு உரைத்தது. 

2 இக் களிற்றியானை நிரையுள், கெய்தத்கு முதலுல் கருவும் 
வந்து உரிப்பொருளாற் சறெப்பெய்கி முடிந்தது. 

8 இச் சிறப்பானே முதலின்றிக் கருவும் உரிப்பொருளும் பெறு 

வனவும், முதலுக் கருவுமின்றி உரிப்பொருளே Qu piau sor a B 

கொள்க, 
₹- இருநகர் விளங்கு மாசில் கற்பி 

னரீமதம் மழைக்கண் மாஅ யோளொரு ' 

தின்னுடைக் கேண்மை யெவனோ முல்லை 

7, இதனுள் பழனம் என்றும், ஊரன் என்றுல் கூறலானே 

சிலம் மருதம என்பதும, வண்டுது பனிமலர் என் றதனாலே வைகறை 

யும் பெறப்படுமாகலின், அந்நிலமும் அக்காலமும் முூதற்பொருளா 

கும். காரானும், வள்ளையும், தாமரையும் கருப்பொருள்கள். உரிப் 

பொருள் ஊடல். 

2, இதனுள் கடல்பாடெழுநீ் தொலிப்ப என்றதனானும், துறை 

வன் என்றமையானும் கிலம் நெய்தல் என்பதும, மாலை என்றமை 

யானே காலமும பெழப்படுமாதலின், அக்கிலமூம அக்காலமும் 

முதம் பொருள்களாகும். கழிப்பூ, மீன், குருகு, புன்னை என்பன 

கருப்பொருள்கள். உரிப்பொருள் --- இரங்கல் 

8. இச்சிறப்பு என்றது, முதலிழ் கருவும், கருவின் உரிப்பொரு 

ளுஞ் சிழந்தமையை.
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யிரும்பன் கூந்த னாற்றமு 
முருந்தேர் வெண்ப லொளியுநீ பெறவே.” 

இ௫ பொருள்வயிற் பிரிக்தோன் சரத்து நினைந்து உசைத்தது. 

் இது முதற்பொருளின் நி வந்த முல்லை. 

* கரந்தை விரைஇய தண்ணறுங் கண்ணி 

யிளைய ரேவ வியங்குபரி கடைஇப் 

பகைமுனை வலிக்குத் தேசொடு 

! விசனைமுடித் தனர்நங் காத லோரே.'' 

இது வந்தாரென் எுற்றுவித்தகலு. 

5 இது முதலும் கருவுமின்றி வந்த முல்லை. 

“sm purses சாத்த மறவெறிற்து நாளா 
லுறையெதய்த்து வித்தியவூ ழேனற்--பிையெதிர்ந்த 

காமரை போன்முகத்துத் தாழ்குழுலீர் காணீரோ 

ட$ேவமரை போந்தன வீண்டு.'” (திணைமாலை, 1) 

இது மதியடம்படுத்தது. 

8 இது மூகற்பொருளின்றி வந்த குஜிஞ்சி. 

உ முதுக்குறைந் தனளே முதுக்குறைந் தனனே 
மலைய ஷஜொள்வேற் கண்ணி 

மூலையும் வாரா முதுக்குறைத் தனனளே.'' 

4 இஃது இளையள் விளைவிலளென்றது. முதலும் கருவுமின்றி 

வந்த குறிஞ்சி. 

இது காணகாட்டம். 

1 தரளு நாளு மாள்வினை யழுங்க 

வில்லிருந்து மகிழ்வோர்க் கில்லையாற் புகழென 

வொண்பொருட் சுகல்வர்தங் கரதலர் 

கண்பனி துடையிணித் தோழி நீயே.” [சிற்றெட்டகம் ] 

இது வற்புலுத்தாத்றியது. 
5 இஃது உரிப்பொருளொன்றுமே வக்க பாலை, 

  

1, இதனுள், முல்லை கருவும, இருத்தல் 

இருத்தனிமித்தமும் இருதீதலுளடங்கும், 

நோக்குக, 

உரிப்பொருளுமாம். 
க௪-ம சூத்திர உரை 

2. இதனுள் உரிப்பொருள் -- இருத்தல். 

8. இதனுள், சாந்தம ஏனல் கருப்பொருள். உரிப்பொருள் -- 
புணர்ச்சி. 

4. இதனுள் உரிப்பொருள் -- புணர்ச்சி, லையும் 5 
மமையான் இளையள் விலைவிலள் எனறதாயிம்று, எ லாமா என் 

5. இதனுள் உரிப்பொருள் -- பிரிவு.
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** பூங்கொடி மருங்கி னெங்கை கேண்மை 

முன்னும் பின்னு மாகி 

பின்னும் பாண னெம்வயி னானே.” 

இது வாயின் மறுத்தது. 

1 இஃ உரிப்பொருளொன்றமே வச்ச மருதம். 
ம 

: அங்கண் மதிய மரவின்வாய்ப் பட்டெனப் 

பூசல் வாயாப் புலம்புமனைக் கலங்கி 

மேதின் மாக்களு நோவர் தோழி 

யென்று நோவா ரில்லைத் 

தெண்கசுடற் சேர்ப்ப னுண்டவென் னலக்கே.'” 

இது கழிபடர். 

8 இது பெயரானும் உரிப்பொருளானும் Cau sored bm. 

இங்கனல் கூறவே, உரிப்பொருளின் தேற் பொருட் 3 பயமின் 

றஹென்பஅ பெற்மும். இதனானே முதல் ௧௬ வுரிப்பொருள் கொண்டே 

வருவது இணையாயிற்று. இவை, பாடலுட் பயின்ற வழக்கே 

இலக்கணமாதலின், இயற்கையாம். அல்லாத இறுபான்மை வழக் 

இனைச் * செயற்கையென மேற்பகுப்பர். (௩) 

[apse Boiron gy என்பதும் அதன் பகுப்பும் உணர்த்தல்] 

©, முதலெனப் படுவது நிலம்பொழு தீரண்டி 

னியல்பென மொழிப வியல்புணர்ந் தோரே. 

இத நிறுத்த முறையானே முதல் உணர்த்துவான் அதன் 

பகுதஇயும் அவற்றுட் திறப்புடையனவும் இல்லனவுங் கூறுஇன்றது. 

இன்: முதல் எனப்படுவத -- முகலென்று கிறப்பித்னக் 

கூறப்படுவது, நிலம் பொழுது இரண்டின் இயல்பு என மொழிப -- 

நிலனும் பொழுதும் என்னும் இரண்டினது இயத்கை நிலனும் 

இயற்கைப் போழுஅமென்று கூறுப, இயல்பு உணர்க்தகோரே-- 

இடமுங் காலமும் இயல்பாக உணர்ந்த ஆசிரியர் என்றவாறு. 

7. இதனுள் உரிப்பொருள் - ஊடல் 

2. பெயரானும என்றது, கடறசோப்பன என்த பெயரை, 

அதனானும நிலம் நெய்தல் என்பது பெறப்படும் என்றபடி. உரிப் 

பொருள் -- இரங்கல். 

8. பயம-- பயன. 

4. செயற்கைஎன்றது செயற்கை நில முதலியவற்றை, அவற்றை 

வருஞ் சூத்திரங்களா னறிக.
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இயற்கையெனவே செயற்கை நிலனுஞ் செயற்கைப் பொழு 

தும் உளவாயிற்று. மேற் பாத்திய”: (3) கான்குரகிலனும் இயற்கை 

நிலனாம். ஜர்தணைக்கு வகுத்த பொழுகெல்லாம் இயற்சையாம்; 

1 செயற்கை நிலனும் பொழுஅம் முன்னர் அதியப்படும். முதல் 

இயற்கைய வென்றதனாத் £ கருப்பொருளும் உரிப்பொருளும் 

இயத்கையுஞ் செயற்கையுமாகிய சிறப்புஞ் சிறப்பின்மையும் உடை 

ய்வாய்ச் இறுவரவினவென மயக்கவகையாற் கூறுமாறு மேலே 

கொள்க. இனி நிலத்தொடு காலத்தினையும் முூதலென் றலிற் காலம் 

பெற்று நிலம் பெருக பாலைக்கும் அக்காலமே முதலாக அக்காலத்து 

நிகழும் கருப்பொருளும் கொள்க. அது முன்னர்க் காட்டிய உதா 

சணத்துட் காண்க. (௪) 

[நிலப்பகுப்பு இவை எனல் 

௫. மாயோன் மேய காடுறை யுலகழுஞ் 

சேயோன் மேய மைவரை யுலகமும் 

வந்தன் மேய தீம்புன லுலகமும் 
வருணன் மேய பெருமண லுலகமும் 
முல்லை குறிஞ்சி மருத நெய்தலெனச் 
சொல்லிய முறையாற் சொல்லவும் படுமே. 

இன *ஈடுவணது' (8) ஒழிந்த கான்கானும் அவ் *வைய?த் 

தைப் பகுக்கின் றஅ., 

இ-ள்: மாயோன் மேய காடுறை யுலகமும் -- கடல்வண் 

ணன் காதலித்த காடுறை யுலகழும், சேயோன் மேய மைவமளை 

புலகமும்-- * செல்கேழ் முருகன் சாதலிச்ச வான்தங்கிய வரை 

சூழுலகமும், Cassar Cu தஇம்புனல் உலகமும் -- இக்்இரன் 

காதலித்த தண்புனனாடும், வருணன் மேய பெருமணல் உலகமும் 

கருங்கடற் கடவுள் காதலித்த நெடுக4 கோட் டெக்கர் நிலனும், 

1. செயற்கை நிலன் --பாலை. ௯-ம் சூத்திர உரை கோக்குக, கைக் 
இளை பெபருந்திணை களும் நான்கு Sas gi asp ol or அவைக்குரிய நில 
மும் செயற்கையாம். செயற்கைப்பொழுது--மயங்கவரும்பெ 
௧௨-ம் சூத்திரவுரை கோக்குக, ரு மேது. 

2... கருப்பொருளும் உரிப்பொருளும் மயங்கற் வி 
முறையே ௧௯-ம், ௧௨-ம் சூத்திரங்கக£ கோக்கிய இக இயை 

4. கோடு - கரை, எக்கர் ~— மணற்குவியல்,
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முல்லை குறிஞ்சி மருதம் கெய்தல் எனச் சொல்லிய முறையால் 

சொல்லவும்படுமே-- முல்லை GMA மருதம் கெய்தல் என ஓழுக் 

கம் கூறிய முறையானே சொல்லவும்படும் என்றவாறு. 

இர் நான்கு பெயரும் எண் ணும்மையோடு நின்று எழுவாயாக, 

 சொல்லவும்படும் ” என்னுந் தொழிற் பயனிலை கொண்டன. என் 

தா. 1 இவ் வொழுக்கம் மான்கானும் அக்கான்னு நிலத்தையும் நிர 

னிறை வகையாற் பெயர் கூறப்படு மென் றவாறு, எனவே, £ ஒழுக்கம் 

நிகழ்தற்கு நிலம் இடனாயிற்று. 

3 உம்மை எஇர்மறையாகலின், இம்முறையன் றிச் சொல்லவும் 

படும் என்பது பொருளாயிற்று, இது * தொகைகளினுங் £ கீழ்க் 

கணக்குக்களினும் இம்முறை மயங்கவெரக் கோத்தவாறு காண்க. 

மல்லை நிலத்துக் கோவலர், பல்லா பயன் தருதற்கு மாயோன் 

6 இகுஇபயக்கும் ஆபல காக்கவெனக் கூரவைகழமீஇ மடைபல 

கொடுத்தலின் ஆண்டு அவன் வெளிப்படு Ooo met. 

உதாரணம் : * அரளைசுபடச் கடந்தட்டு ் என்னு முல்லைக்கலியுள், 

 பாடிமிழ் பரப்பகத் தரவனை யசைஇய 

வாடுகொ *ணேமியாற் பரவுதும்,'” ‘ (கலி, 105) 

என வரும், 

* புடையிடுவான் மற்கண்டீர் காமன் மடையடும் 

பாலொடு கோட்டம் புகின். (கலி. 709) 

என அவன் மகனாகிய காமனும் அக்நிலத்திற்குத் தெய்வமாதல் 

“அவ்வகை பிறவுஸ் கருவென மொழிப” (18) என்புழி வகை யென்ற 

SOD கொள்க, 

1... இவை நான்கென்றது முல்லை மூதலிய நான்கையும். 

2. முல்லை முதலிய ஒழுக்கம் கிகழ்தற்குக் காடுறையுலக முத 

லியன இடம் Boe og என்பது கருத்து. 

9. உம்மை-- சொல்லவும்படும் என்றதிலுள்ள உம்மை. இம் 

முறைமாறி ஈடத்தலாவது, முல்லை முதலாகச் சொல்லப்பட்ட முறை 

மாறி வழங்கல். 

4, தொகை -- தொகைநூல். அவை எட்டுத்தொகை எனப்படும். 

க். சழ்க்கணக்கு--பதினெண்&ழ்க்கணக்கு. 

6. ஆகுதி-- ஆகுதிக்குரிய பாலும் நெய்யும். தருதற்குக் கொடுத் 

தலின் என இயைக்க, 

“2. நெமியான -- திருமால், 

3



கு தொல்காப்பியம் [அகத் திண 

இனி, குறிஞ்சி நிலச்திற்குச் குரவர் முதலியோர் குமிஇ 

வெறியயர்தத்கு வேண்டும் பொருள் கொண்டு வெறியயர்பவாகலின், 

ஆண்டு முருகன் வெளிப்படு மென்ளுர். 

அது, : அணங்குடை கெடுவரை £ என்னும் அசப்பாட்டினுள், 

“" படியோ/த் தேய்த்த பல்புகழ்த் தடக்கை ; 

பேநடு வேட் பேணத் தணிகுவ ஸீவள்.'” (அகம, 88) 

என வரும். “சூரரமகளிமரா நுற்றரூளே ' என்புழிச் சூர ரமகளிர் 

அதன் வகை, 

இனி ஊடலுக் கூடலுமாகிய காமச்சிறப்பு கிசழ்தற்கு மருத 

நிலத்திற்குத் * தெய்வமாக, *: ஆடலும் பாடலு மூடலு முணர்தலும் £ 

உள்ளிட்ட இன்ப விளையாட்டு இனிது நுகரும் இமையோர்க்கும் 

இன்குச லெழிலிக்கும் இறைவனாகிய இந்திரனை ஆண்டையோர் 

விழவு செய்து அ௮மைத்தலின் அவன் வெளிப்படுமென் ஞூர். 

௮/7) 

1 வையைப் புதுப்புன லாடத் தவீரந்தமை ் 

தெய்வத்திற் ஜறேற்றித் தெளிக்கு.'” (கலி. 98) 

என இ௫கஇரனைக் செய்வமென்றதனானும், இந்தரவிழவூரெடுதத 

காதையானும் உணர்க, 

இனி கெய்தனிலததில் _நளையர்க்கு வலைவள ம் தப்பின் ௮ம் மக 
ott இளைபுடன் குமிஇச் சுறவுக் கோடு ஈட்டுப் பாவுக்கடன 

கொடுத தலின், ஆண்டு வருணன் வெளிப்ப$மென ஞர், 

அவை, 

உ தினைச்சுறவின் கோடுநட்டு 

மளைச்சேர்த்திய வன்ணைங்இனான் (பட்டின. 66-92) 
எனவும், 

* கொடுஞ்சுழிம் புகா௮ர்தி தெய்வ தோக்கி,! (அகம், 770) 

எனவும், 

** அணய்குடைப் பணித்துறை கைதொழு தேத்தி 

யாயு மாயமொ டயரும்.” (அகம் 240) 

எனவும் வரும. 

  

1. மேவள்- முருகன். 

2. தெய்வமாக அைததலின என மூடியும்.



யியல் / பொருளதிகாரம் ௧௯ 

இனிப் பாலைக்கு, 

* சினைவாடச் சிறக்குறின் சினதந்தணிதந் தீகெனக் 

கசனகதிர்க் கனலியைக் காமுற வியைவததோ.'' (கலி. 10) 

எனவும், 

₹- வளிதரு செல்வனை வாழ்த்தவு மியைவதேர.'' (கலி. 78) 

எனவும் ஞாயிற்றைத் தெய்வமாக்கி அ௮வனித்மோன்.றிய மழை 

யினையும் காற்றினையும் அத் தெய்வப் பகுதியாகக் கூறுபவா 

லெனின், எல்லாத் தெய்வத்திற்கும் அந்தணர் அவி கொடுக்குங்கால் 

1 அங் ஆதித்தன்கட் கொடுக்கு மென்பது வேகதமுடி.பாகலின்; 

ADS Em அவ் வெல்லா நிலத்திக்கும் பொதுவென மறுக்க. இவ் 

வாசரியர் கருப்பொருளாகய தெய்வத்தினை முதற் பொருளோடு 

கூட்டிக் கூறியது தெய்வ வழிபாட்டு மாபு இதுவே, ஒழிந்தது 

மசபன் ஜென்றற்கு. எனவே அவ்வக் நிலத்தின் தெய்வங்களே 

பாலை நிலத்திற்கும் தெய்வமாயித்று. 

உறையுலகென்ஞார், ஆவும் எருமையும் பாடும் இன்புறுமாற 

மூன் நிலைபெறும் அச்காட்டின் கடவுளென் தற்கு. மைவமை 

எனவே மழைவளக் தருவிக்கும் முருகவே ளென்றார். இக்இரன் 

யாற்றுவளனும் மழைவளனுக் ERO DHSS திம்புனலென்முர். 

இரை பொருது கரை கரையாமல் எக்கர் செய்தல் கடவுட் கருச் 

தென்றற்குப் பெருமணலென்றமார். 

இனி, முல்லை குறிஞ்சி மருதம் நெய்தல் என்றமுறை யென்னை 

யெனின், இவ்வொழுக்கமெல்லாம் இல்லறம்பற்றிய ஒழுக்கமாதலின், 

கற்பொடு பொருக்திக் கணவன் சொழ்பிழையாது இல்லிருக்து கல் 

லறஞ் செய்தல் மகளிரது இயத்கை முல்லையாகலின் அது முற் 

கூறப்பட்டது. எனவே, மூல்லை யென்ற சொற்குப் பொருள் 

Qos sod pm. முல்லை சாண்ற முல்லையம் Ly nad oor 

வாசலின், புணர் தலின் றி இல்லறம் கிசழாமையிற் yoort sb பொருட் 

டாயெ கு.றிஞ்சியை அதன்பின் வைத்தார். இதற்கு உதாரணம் 

இறந்தது,  கருங்காற் குறிஞ்சி சான்றவெற் பணிந்து * என்பது 

௧௬5. புணர்ச்சிப்பின் ஊடல் நிகழ்தலின் அதன்பின் மருதக்கை 

வைத்தார்.  மருதஞ் சான்ற மருகுத் தண்பணை ! என்புழி மருத 

? என்ப 

  

7, அங். அக்கினி, அந்தணர் கொடுக்கும் அவியை அக்கினி 

ஏற்று ஆதித்தன்கட் கொடுக்கும் எனக, .



௨௦ தொல்காப்பியம் [அகத்திணை 

மென்றது ஊடியுல் கூடியும் போகம் நுகர்தலை. ் பரத்தையிற் 

பிரிவுபோலப் பிரிவொப்புமை கோக்கு கெய்தலை எஈற்றின்கண் 

வைத்தார். கெய்தற்பறையாவது இசங்கற் பழையாதலின், கெய 

தீல் இரக்கமாம். 

** ஐத்க லல்குன் மகளிர் 

் தெய்தல் கேளன்மார் தெடுங்கடை யானே. (புறம். 389) 

என வரும். 

இனி இவ்வாறன்றி முல்லை முதலிய 5 பூவாற் பெயர் பெத் 

ன இவ் வொமழுக்கல்களெனின், அவ்வக் நிலங்கட்ரு ஏனைப் பூக்க 

ளும் உரியலாகலின் அவற்றாற் பெயர் கூறலும் உரியவெனக் 

சுடாவுவாக்கு விடையின்மை உணர்க. 

இதனானே நடுவுகிலைக்தணை யொழிக்க கான்கற்கும் பெயரும் 

மூறையுங் கூறினா. இரகான்கும் உரிப்பொருளாதல் * புணர்தல் 

பிரிதல் ? (14) என்புழிக் கூறுதும், கருப்பொருளாகிய தெய்வத்தை 

முதற் பொருளோடு கூறிய, * அவை * வக்கு கிலத்தின் பயத்தவரய் 

(19) மயங்குமாறுபோல மயங்காது , இதுவே யென்தற்கும், கருப் 

பொருளுடைத் தெனப்பட்ட பாலைச்காச் தெய்வத்தை விலக்குக் 

கும் என்றுணர்க, 

உதாரணம் : 

“ வன்புலக் கசட்டுநரட் பதுவே." (நற்றிணை. 59) 

எனவும், . 
₹- இறும்புபட் | Gar us G1 G5 AVG b 

. கன்மிசைச் அிறுநெெறு.'* (அகம், 728) 

எனவும், 

3. ஊடழ்குக் காரணமாகிய பரத்தையிற் பிரிவும், இரங்கந் 
குக் காரணமாகிய எஏனைப்பிரிவம் பிரிதலள வில் ஓப்புமை யடைமை 

யின் மருதத்தின்பின் கெய்தகலை வைத்தார் என்பார் பரத்தையிற் 
பீரிவுபோலப் பிரிவொப்புமை கோக் கெய்தலை ஈற்றின் சண் 
வைத்தார் என்றார் பிரிவுபற்றி கிகழும் ஊடலினபின் பிரிவுபற்றி 
நிகழும் இரங்கலை வைததல் பொருத்த மென்பது கருத்து. 

2. நெய்தல் .- இரங்கற்பறை, சாப்பறை, 

2. பூவாற் பெயர் பெற்றனவெனக் கூறுவார். இளம்பூரணர். 
மூல்லை முதலிய பெயர்க்காரணம் இவை என்பதைப்பம்றி ராவ் 

சாஇப் வித்துவான் ஸ்ரீமத். ம. சாகவையங்காரவர்கள் தமது பொரு 
ளதிகார ஆராய்ச்சியுட் கூறினமை மிகப் பொருத்தம், அதனை அந் 
நூலிற் காண்க, 

4. அவை என்றது-- தெய்வமல்லர த ஒதய்வம் தீ கருப்பொருளை, இது



யியல் ] பொருளதிகாரம் உ 

1 அவ்வய னண்ணிய வளங்கே மூரனைப் 

புலத்ைதலுங் கூடுமோ தோழி.” (அகம 26) 

எனவும், 

* கரனனுவ் கழுது ..... , மொழியாது.”? (அகம். 170) 

எனவும் நால்வகை யொழுக்கக்திற்கு கால்வகை நிலனும் உரிய 

வாயினவான காண்ச. (௫) 

[மூல்லைக்குங் குறிஞ் சிக்கும் உரிய 

பெரும்பொழுதும் சிறுபொழுதும்] 

௬. காரு மாலையு முல்லை குறிஞ்சி 
கூதிர் யாம மென்மலர் புலவர். 

Om முதலிரண்டனுள் நிலங்கூறிக் காலங்கூறுலான் முல்லைக் 

குங் குறிஞ்சிக்கும் பெரும்பொழுஅஞ் சி.றுபொழுதுங் கூறுதல் 

அதலித்று. 
இஸ்; காரும் மாலையும் முல்லை -- பெரும் பொழுதினுட் 

கார்காலமுஞ் சிறுபொழுதினுள் அக்காலதீது மாலையும் முல்லை 

யெனப்படும் ; குறிஞ்சி கூதர் யாமம் என்மனார் புலவர் -- பெரும் 

பொழுதினுட் கூஇர்காலமுஞ் சிறுபொழுதினுள் அகன் இடை 

யாமழும் சூறிஞ்சி யெனப்படும் என் றவாறு, 

முதல் ௧௫ உரிப்பொருளென்னும் முன்று பானு கொண்டு 

ஓர் இணையாமென்று கூறினாரேனும் 1 ஒரு பாலினையுக் இணை 

யென்று அ௮ப்பெயரானே கூறினர் ; வந்தான் என்பது உயர் இணை 

என்ரு. ற்போல. இது மேலனவற்றிக்கும் ஒக்கும், இக்காலங்கட்கு 

2 விதந்து ஜர் பெயர் கூருது வாளா கூறினார்: அப்பெயர் உலக 

வழக்காய் அப்பொருள் உணர நிற்றலின். 8 காலவுரிமை எய்திய 

ஞாயிற்றுக்கு உரிய இங்கவோசை முதலாகக் தண்மதிக்கு உரிய 

7. பால் பகுதி. இங்கே முதல் கரு உரி என்னு மூன்று பகுதி 

யுள் முதற்பொருளாகிய ஒருபகுதிகொண்டு காருமாலையும் முல்லை 

என்றதே ஒரு பாலினையுக் திணையென்றதரம. காருமாலையும் மூதற் 

பொருள். ஆண் பெண் பலர் என்னு மூன்று பாலுங் கொண்டதே 

உயர்திணையாகவும் வந்தான் எனத் தனித்துவரும் ஆண்பாலினையும் 

உயர்திணை யென்றலும் வழக்காதல்போல இவ்வாறு கூறலும் வழக் 

கரம் என்பார், வந்தான் என்பது உயர்திணை என்றாற்போல என்றார். 

2. விதந்து கூறல், சிறப்பாக எடுத்துக்கூ.றல், தெரித்துக்கூறல். 

வாளாகூறல், கார், கூதிர் என்றும் மாலையாமம் என்றுங் கூறல். 

3. ரயிற்றினுதயம் தொடங்கி மற்றைகாள் உதயம வரைக 

கும் ரு நாளாகவும், ஞாயிற்றினாட்சி வீடாகிய சிங்கவோசை முதல் 

( அதற்குரிய மற்றைச் சங்கவோரைக்கு மூன்னுள்ள) ஆடித் திங்க
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கற்கடகவோசை யிழுக வந்து முடியுக்துணை ஓர் யாண்டாமா தலின் 

அதனை இம்முறையானே அறுவகைப்படுக்து இரண்டு இங்கள் ஒரு 

காலமாகஇனார். இனி ஒரு நாளினைப் படுசுடரமையக் தொடக்க 

மாலை யெனவும், அதன்பின் இடையாம மெனவும், அதன்பின் 

வைகறை யெனவும், அதன்பின் காலை யெனவும், அதன்பின் ஈண் 

பகலெனவும், அகன்பின் எற்பாடெனவும் ஆழுகப் பளருக்தார். 

அலை ஒசோவொன்று பசது சாழிசையாக இம்முறையே சூத்த 

ரங்களுட் சிறுபொழுது வைப்பர், பின்பனியும் நண்பகலும் பிந 

கூறிய காரணம் அச்ளுக்இரச்துட் கூறுதும். 

மூல்லைக்குக் காரும் மாலையும் உரியலாதற்குக் கா. ரணமென்னை 

யெனின், பிரிக்து மீளக் தலைவன் றிறமெல்லாம் பிரிக்திருந்த கிழத்தி 

கூறுகலே முல்லைப் பொருளாயும், பிரிந்து போகின்றான் திறங் 

கூறுவன வெல்லாம் பாலையாயும் வருதலின், ௮ம் முல்லைப் பொரு 

ளாஇய மீட்சிக்குக் தலைவி இருத்தற்கும் உபகாரப்படுவது கார் 

காலமாம். என்னை? வினைலயிற் பிரிந்து மீள்வோன், விரைபரித் 

தேரூர்க்து பாசதையினின்று மாலைக்காலத்து ஊர்வயின் வரஉங் 

காலம் ஆவணியும் புரட்டாஇயும் ஆதலின், அவை வெப்பமுக் தட்ப 

மும் மிகாது இடை நிகர், தவாகி * ஏவல் செய்துவரும் இளை 

யர்க்கு நீரும் நிழலும் ww ss gis, £ அர்பதம் மிக்கு நிரும் நிழ 

அம் பெறுதலிற் களிசிறக்து மாவும் புள்ளும் அணையோடின்பு ற்று 
விளையாடுவன கண்டு தலைவத்குக் தலைவிக்குங் காமக்குறிப்பு மிகு 

லானு மென்பதூ, புல்லைமேய்க் து Gara 8 லேற்ரோடே ட்ப b 

முக் என்றை நினைந்து £ மன்றிற் புகுதரவுக் தீங்கும லிசைப்பவும் 

8 பத்தர்முல்லை வது மணங்கஞற்றவும் வருகின் ஐ கலைவங்கும் 

இருந்த கலைவிக்குங் காமக் குறிப்புச் செறக்தலின் அக்காலக்.த 

மாலைப்பொழுதும் உரித்தாயிற்று. 
  ளுக்குரிய கற்கடகவோரை வந்து மூடியும்வரை ஓர்யாண்டாகவும் 

இவ்வாறு ஞாயிழ்றைக்கெொண்டே காலம் வரையறுக்சப்படவின் 
காலவுரிமை எய்திய ஞாயியென் முர்.சிங்கவோரை ஆவணித்திங்கள் . 

ஏவல் --தலைவனேவல், 

ஆர்பதம்--- உணவு. 

ஏறு... எருது, 
புனிறு -- ஈன் றணிமை, 

மன்று- மரத்தடி, 
.  பச்தர்முவ்லை--பந்தரிற் படர்ச் ல்லை. 5 ர ri 

முல்ல one, sy USSITSUUL TES 
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இனிக் சூறிஞ்சியாவ.து புணர் தற்பொருட்டு, ௮ஃது இயற் 

கைப் புணர்ச்சி முதலியனவாம். இயற்கைப் புணர்ச்சி நிகழ்ந்த 

பின் களவு நீட்டிப்பக் கருதுக் SOU DG ௮க்களவினைச் சிறப்பிக் 

குங்கால், தலைவி 1 அரியளாக வேண்டுமாகவே அ௮வ்வருமையை 

ஆக்குவது ஐப்பசியுங் கார்த்திகையுமாகிய கூதிரும் அதன் இடை 

யாமமு மென்ப. என்னை? இருள் தூங்கத் துளி மிகுதலிற் 

சேறல் அரிதாகலானும், £ பானாட கங்குலிற் பரக்துடன் வழங்கா. 

மாவும் புள்ளும் அணையுடன் Baar) DD வ.இதலித் காமக் குறிப்புக் 

கழியப் பெருகுதலானும், காவன்மிகுதி நோக்காது வருக தலைவனைக் 

குறிக்கண் எதிர்ப்பட்டுப் புணருங்கால் இன்பம் பெருகுதலின் இக் 

நிலத் இத்குக் கூஇர்காலஞ் சிறக்ததெனப்படும். 

உதாரணம்: 

விருந்தின் மன்ன ரருங்கலத் தெறுப்ப 

வேந்தனும் வெம்பகை தணிந்தனன் நீம்பெயற் 

காரு மார்கவி தலையின்று தேரு 

மோவத் தன்ன கோபச் செத்நிலம் 

வள்வா யாழியுள்ளுது புருளக் 

கடவிக் காண்குவம் பாக மதவுநடைத் 

தாம்பசை குழவி OT tH ODT மடியக் 

கனை யலங் குரல காற்பரி பயிற்றிப் 

படுமணி மிடற்ற Lids © on யாயங் 

கொடுமடி யுடையர் கோற்கைக் கோவலர் 

கொள்றையங் குழலர் பின்றைத் தூங்க 

மனமனைப் படரு தனை தகு மாலைத் 

தனக்கென வாழாப் பிறர்க்குரி யாளன் 

பண்ணன் சிறுகுடிப் படப்பை நுண்ணிலைப் 

புன்கா னெல்லிப் பைங்காய் தின்றவர் 

நீர்குடி சுவையிற் நிவிய மிழு.்.தி 
முகிழ்திலாத் திசுழ்தரு மூவாத் இங்கள் 

பொன்னுடைத் தாலி யென்மசகு Goa pw 

வருகுலவை யாயிற் றஐருகுவென் பானை 

விலங்கமர்க் கண்ணன் விரல்விகரி பயிற்றித் 

இதலை யல்குலெங் காதலி 

புதனள்வர்ப் பொய்க்கும் ங்கொடி நிலையே.” (அகம, 54) 

இது பாகற்குரைததது. 

2 இது மூல்லைக்கட் காரும் மாலையும் வக்தது. 

1, அரியள் .. அறிதாகப் பெற றகுரியவள. 

2. பானாட்கங்குல் இடையாமம். பால்காள் ... பாதிகாள. 

3. இதனுள் இமபெயற் காரு மார்கலிதலையின்று என்றத 

னால் காகாலம என்பது பெறப்பட்டது. நனைஈகுமாலை என்றதனால 

மாலை என்பது பெறப்பட்டது. 
்
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₹“ மன்றுபா டவிந்து மனைமடிந் தன்றே 

கொன்றோ ரன்ன கொடுமையோ டின்றே 

யாமங் கொளவரிற் கனை இக் காமய் 

கடலினு முரைஇக் கரைபொழியும்மே 

யெவன்கொல் வாழி தோழி மயங்கி 

யின்ன மாகவு நன்னர் நெஞ்ச 

மென்ஜொடு தின்னொடுஞ் சூழாது லகம்மிக் 

கிறும்புபட் டிருளிய விட்டருஞ் சிலம்பிற் 

குதுஞ்சுனைக் குவளை வண்டுபடச் சூடிச் 

கரனக நாடன் வருஉ௨உம் யானைக் 
கயிற்றுப்புறத் தன்ன கன்மிசைச் சிறுநெறி 

மாரி வானந் தலைஇ நீர்வார் 

பிட்டருங் கண்ண படுகுழி மீயவி 
oh om ent மிஇப்புழி நோக்கியவர் 
தளரடி தரங்கிய சென்ற தின்றே.” (அகம். 128) 

இரவுக்குறிக்கட் சறைப்புறமாகத் தோழிக்கு உரைப்பாளாக 

உரைத்தது, 

* இது குநிஞ்சிக்குக் கூதிரும் யாமமும் வந்தது, 

நிலனும் பொழுதும் முகலென் நமையிற் கார் முதலாதல் வேண் 

டும்; வேண்டவே, அதற்கடையின்றிக்கூறிய மாலையும் அதன் 

இனையாமாதலின், கார்காலத்து மாலையென்பது பெத்மாம், இது 

கூஇர்யாமம் என்பதற்கும் ஓக்கும். (சு) 

[ குறிஞ்சிக்கு முன் பனியு முரித்தெனல்/ 

ao. பனியெதீர் பருலழு முரித்தென மொழிப. 

இஃது எயதியதன்மேற் சிறப்புவிதி கூறியது; முற்கூறிய 
குறிஞ்சிக்கு முன்பனியும் உரித்தென்றலின். 

இ_.ள்: பனி எதிர் பருவமும் உரித்துஎன மொழிப. பனி 
முற்பட்ட பருவமுவ் குதிஞ்சிக்கு உரித்தென்று கூறுவர் ஆசிரியர் 
என்றவாறு. 

எதிர்தலென்பது முன்னாதல்; எனவே, 
அது ஞாயிற௮ுபட்ட அக்இக்கண் வரும், 

முூன்பனியாயிய் து, 

  

1... இதனுள் நீர்வார்பு என்றதனால் கூதிர் என்பது பெறப் 
படும். வார்தல Boose. யாமங் கொளவரின் என் றதனால-- இடை 
யரமம என்பது பெறப்படும், மனைமமந்தன்ற «x 

ல ன்ப 
பெறபபடும. 1 Og De தன்னும் அது
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உரித்தென் ததனாற் கூதிர்பெற்ற யாமமும் முன்பனி பெற்று 

வரும் எனக் கொள்க, 

உதாசணம் : 
1 ** பூணியடு௨ தின்ற பானாட் சுங்குற் ் 

தமியோர் மதுகை தாக்காய் தண்ணென 

முூணிய வலைத்தி முரணில் காலை.'' (அகம், 124) 

என முன்பனியாமங் குறிஞ்சிக்கண வந்தது. (<r). 

[மருதத்திற்குரிய சிறுபொழுதும் நதெய்தற்குரிய சிறுபொழுதும் 
இவை எனன்ர 

௮.  இவைகுறு விடியன் மருத மெற்பாடு 
நெய்த லாதன் மெய்பெறத் தோன்றும். 

இனிச் சிறுபொழுகே பெறுவன கூறுகின்றது. 

இடன்: வைகுறு விடியல் மருதம் -- வைகறையும் விடியற் 

காலமும் மருகமாதலும், எற்பாடு கெய்தல் ஆகல் மெய்பெறத் 

தோன்றும் --- எற்படுகாலம் கெய்தலாகலும் பொருள்பெறக் கோன் 

றும் என்றவாறு. 

வைகுனுதலும் விடியலும் என்னும் உம்மை தொக்கு நின் 5௮. 

செவியறிவுற௮ுத்தலைச் செவியறிவுறா௨ (428) என்றாற்போல 

வைகுறு தலை வைகுறு என்மார். அது மாலையாமமும் இடையாம 

மங் கழியுஈ் துணையும் அக்கங்கால் 2? வைகுற௮ுகல்?; அது கங்குல் 

வைகிய அறனுதியாத னோக்கி வைகறை யெனவுல கூறுப, அ௮வும் 

பாடம். காள் வெயிற்காலையை விடியலென்றார். * விடியல்வெம் கதிர் 

சாயும் வேயம லகலறை ? (கலி. 45) என்ப. * விடியல் வைகறை யிடுஉ 

ஞா” (கம். 196) என்றது விடிய ற்கு முன்னர் த்தாகிய வைகறையென 

உருபு தொக்கு முன்மொழி நிலையலாயிற்௮ு. பரத்தையிற் பிரிந்த 

தலைவன் ஆடலும்பாடலுவ கண்டுக்கேட்டும் பொழுதுகழிப்பிப் 

பிதர்க்குப் புலனாகாமல் மீளுங் காலம் ௮துவாதலானும், சலைவிக்கும் 

பது பெறப்பட்டது. 

2. வைகுறுதல் -- கழிதல் என்று கொண்டு இருள்கழியுங்காலம் 

என்று பொருள் கோடலே பொருத்தம், வைகலும் வைகல் வரச் 

கண்டும் '' என்பத்ல், வைகல் --கழிதல் என்ற பொருளில் வருதல் 

காண்க. - 
ச் 

1. பனியடூஉரின்ற பானாள் என்றதனால் முன்பனியாமம் என்
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கங்குல் யாமங்கழியாது கெஞ்சழிக்து ஆற்றாமை மிகுதலான் 

ஊ டலுணர்சற் சகெளிகாவதோர் உபகாரரமுடைக் தாதலானும், 

வைகறை கூறினார். இனிக் தலைவி -விடியற்காலஞ் சிறுவரைக்காக 

லின் இகனாற் பெறும் பயன் இன்றென முனிந்து வாயிலடை ச. 

ஊடனிட்டிப்பவே அவ் வைகறைவழிக் கோன்றிய விடியற்கண்ணும் 

அவன் * மெய்வேறுபாடு விளக்கக் கண்டு வாயில் புகுத்தல் பயத் 

,கலின் விடியல் கூறினார். 

வீங்கு நீர் என்னும் மருதக்கலியுள், 

('அணைமென்றோன் யாரக்வரட வமர்துணைம் புணர்ந்நுதீ 

மணமசனையா யெனவந்த மல்லலின் மாண்பன் 3௬ 

பொதுக்கொண்ட கெளவையிற் பூவணமப் பொலிந்ததின 

வதுவையங் கமழ்தாற்றம் வைகறைப் பெற்றதை. (கலி, 66) 

என மருதத்இற்கு வைகறை வநதது. 

“விரிகதா மண்டிலம்' என்னும் மருதக்கலியுள், 

தணத்தனை யெனக்கேட்டுத் தவரோரா தெமக்குதின் 

குணங்களைப் பாராட்டுத் தோழுன்வந் தீயான்கொல் 

கணங்குழை நன்லவர் சுதுப்பற லத்துஞ்சி 

யணங்குபோற் சுமழுநின் னலர் “மார்பு காணிய.!* (கலி. 24) 

என மருதத்துக் காலை VES SI. 

8 தாலை யெழுக்ன BOGS BT பண்ணி” என்பதும் (Gs. 45) 9) 37. 

இனி வெஞ்சுடர் வெப்பந்தாரத் தண்ணறுஞ் சோலை grips ga 

கீழத் செய்யவும், தண்*பதம்பட்ட கதெண்கழி மேய்ந்து பல்வேறு 

வகைப்பட்ட புள்ளெல்லால் 5 குடம்பை நோக்கி Set ae பெய 

ஏவும், புன்னை முதலிய பூவினாத்றம் முன்னின்று * கஞற்றவும், 

7. மெய்வேறுபாடு- உடம்பின் வேறுபாடு, 

2. மார்புகாணீய என்றதனால் காலை என்பது பெறப்படும், 
காலையிலேயே வீளங்கக் காணலாமாதலின். 

8. இச்செய்யுளிலும், * எல்லினன் பெரிதென ” எனவ ல் 
காலையை புணர்த்தும. என்னை? Gs அவ்வெல்லை (பரத்தையமரொடு 
புணர்ச்தவருக் தலைவன் விளக்கத்தை) யறிதறகு காலையே யுரியதாக 

ன், 

4, பதம் -- உணவு, 

5 குடம்பை-- கூடு, 

6. உடங்கு-- ஒருங்கு, 

7... கஞற்றல் -- நெருங்குதல்,
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நெடுக்திசை யூவத்து நிலாக்கஇர் பரப்பவும், காதல் DO BNE HE 

1 கடற்கானுங் கானற்கானும் நிறைகடந்து வேட்கைபலப்பட 

உரைத்தலின், ஆண்டுக் காமக்குறிப்பு வெளிப்பட்டு இரக்கற் 

பொருள் இறக்கலின் எற்பாடு கெய்தத்கு வந்தது. 

உகாரணம்: 

“ம நடுவேண் மார்பி வாரம் போலச் 

செவ்வரய் வானத் ஸ்டிமீ 1G SS! 

பைங்காற் கொக்க திரைபறை யுகப்ப 

வெல்லைபைப் பையக் கழிப்பிக் குடவயிற் 

கல்சேர்ந் தன்ேற பல்கதிர் ஞாயிறு 
மதசெழின் மழைக்கண் கலுழு விவனே 

பெருதா ணணித்த சிறுமென் சாயன் 

மரணலஞ் சிதைய வேங்கி யானா 

தழநொொடங் கினனளே பெரும வதனாற் 

கழிச்சுமு வெறித்த புட்டா சாத்திரி 

தெடுநீ நிருங்கழிப் பரிமெலித் தசைஇ 

வல்வில் லிளையரோ Grads செல்லாது 

சேர்ந்தன செலினே சிதைகுவ துண்டோ 

பெண்ணை யோங்கய வெண்மணற் படப்பை 

யன்றி லகவு மாங்கட் 

சிறுகுர னேய்தலெலமம் பெருங்கழுி pre.” (அகம. 120) 

பகற்குறிக்கண் இடத்அய்தது த் தலைவனை எதிர்ப்பட்டு உரைக் 

5௮. 
கெய்தத்கு எத்பாடுவக்க௮. 

: கானன் மாலைக் கழிப்பூக் கூம்ப” (அகம். 40) என்பகனுள் மாலை 

யும் வக்த.௮. கலியுள் மாலைக்காலம் கெய்தலின்கண் வந்தவாறு காண்க, 

இ. மேல், 4 நில னொருங்கு மயல்குத லின்று" (12) என்பதனுற் 

பெறுதும். 

இவத்றிற்கு அறுவகைஇருதஅவும் உரியவென்பதன் மிச காரும் 

இள வேனிலும் வேனிலும் பெரும்பொழு.தாகக் கொள்ப என்றத்குப் 

 பொருள்பெறத்தோன்றும் * என்ஞார், 

இனி கெய்தற்கு ஐழிக்த மூன்று காலமும் பத்றிவரள் கான 

ஜோர் செய்யுட் செய்இலர்: அக்காலத்அுதி தலைவி புறம்போந்து 

விளையாடாமையின். அங்கனம் வந்த செய்யுளுளவேல் அவற்றை 

யல் கொள்க. 

  

1. ஆன் இரண்டும் விசுற்பப்பொருளில் வந்தன.
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“spent மாஅத்து விளைந்துகு தீம்பழம் 

பழன Surin & BO. apy 
ஜனெம்மிற் பெருமொழி கூறித் தம்மிற் 

கையுங் காலுத் தூக்கத் தூக்கு 
மாடிம் பானை போல 

மமேவன செய்யுந்தன் புதல்வன் ர௬ய்க்கே'' (குது. 8) 

இது குறுந்தொகை. 

புமனுசைத்காளெனக் கேட்ட பரத்தை தலைவனை நெருங்கித் 

,தலைவன்பாங்காயினார் கேட்ப உரைத்தது. 

3 இது முதுவேனில் வந்தது. 

“-அரிபெய் சிலம்பி னாம்பலந் தொடலை 

யரம்பேர ழவ்வளைப் பொலிந்த முன்கை 

Boa puch ut gC gr Emu FES 

மழைவளந் தர. மாவண் டித்தன் 

பிண்ட நெல்லி வுறந்தை யாங்கட் 
?கழைநிசீல பெருக் காவிரி நீத்தங் 

குழைமா ணொள்ளிழை நீவெய் யேரனொடு 
வேழ வெண்புனை தழீஇப் பூழியர் 
கயநார டியானையின் முகனமர்ம் தசஅப் 

கேந்தெழி லாகத்துப் பூந்தார் குழைய 

நெருந லாடினை புனலே யின்றுவதந் 

தாக வனமுலை யரும்பிய சுணங்கின் 

மாசில் கற்பிற் புதல்வன் ர௬யேேன 
மாயப் பொய்ம்மொழி சாயினை பயிற்றியெம் 

முதுமை யெள்சால தமைகுத் தில்ல 

௬டர்ப்பூழ் தாமரை நீர்முதிர் பழனத் 

தந்தூம்பு வன்ளா யாய்கொடி மயக்கி 

வாளா மேய்த்த வள்ளொயிற்று BF pris 
முள்ளரைப் பிரம்பின் மூதரிற் செறியும் 

பல்வேன் மத்தி கழா௮ ரன்னவெம் 

மீளாமை சென்று தவத்தெரல் லகைதே 

யினீயெவன் செய்வது பொய்ம்மொழி யெமக்கே.'” (௮௪. 6) 

ப.ரத்தையொடு புனலாடி வந்தமை சேட்டும் சலைவி புலக்கத. 

் இது இளவேனில் வக்க, 

ஏனைய வந்தவழிக் காண்க, 

1. இதனுள் மாவின்வீழ்ந்த பழத்தை வாளைகதூ உம் 
னால் முதுவேனில் என்பது பெறப்படும. 

பெரும்பாலு மதுவாதலின் - 

என்றத் 
LOT LDU pp io வீழுங்காலம் 

2. கழை-- ஓடக்கோல, 

3. இதனுள கழை நிலைபெருக் காவிரி நி 

வேனில் என்பது பெறப்படும், ஆறு வெள்ளி என் றதனால் இள 

் . , மிக்குப் : 
மதுவாதலின், நீர்விளயரடற்குரிய காலமும் அதுவே, பருகுங் கால
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நாடசவழக்கானன் றி உலூயெல்வழக்கானும் AFF Gur ip gtd 

அப் பெரும்பொழுதிற்குப் பொருந்து மென்தற்குத் * தோன்றும்? 

என்றார். இசகன்பயன் இவ்விரண்டு நிலத்துக்கு மற்றை மூன்று 

காலமும் பெரும்பான்மை வாராவென்றலாம். (௮) 

[பாலைக்குரிய கரலம் உணர்த்தல்] 

& நடுவுநிலைத் திணையே நண்பகல் வேனிலொடு 
முடிவுநிலை மருங்கின் முன்னிய நெறித்தே. 

இது கிலறுடைய நகான்கற்குங் காலங்கூறி அக்கான்கற்கும் 

பொதுவாகிய பாலைக்குக் காலங் கூறுகன் றது. 

இ-ள்; நடுவுகிலைத்தணையே -- பாலைக் திணை, நண்பகல் 

வேனிலொடு--. காலையும் எற்பாடும் என்னும் இரு கூற்றிற்கு நடு 

வணதாகய ஒரு கூறு தான்கொண்டு வெம்மை செய்து பெருகிய 

பெரும் பகலோடும் இளவேனிலும் மு.துவேனிலும் என்னும் இரண்டி. 

னோடும், முடிவு நிலை மருங்கின் -- பிரிவெனப்படுதற்கு 1 முடி 

வுடைத்தாயே குறிஞ்சியும் முல்லையுமாகிய ஒரு மருங்கின்கண்ணே, 
2 முன்னிய நெறித்து -- ஆசிரியன் மனு கொள்ளப்படும் கெறியை 

யுடைத்து என்றவாறு, 

நிலையென்றது நிலத்தினை, முடிவு நிலைப்பகுஇக்கண் முன் 
னப்படு மெனவே அத்துணை யாக்கமின்றி ஒழிந்த மருதமும் 

நெய்தலும் முடியா நிலமாய் அத்து முன்னப்படாதாயிற்றுப் 

பாலைக் கென்பதாம், பிரிவின்கண் “முடிய வருவன வெல்லாம் 

இவ்விரண்டற்கும் முடிய வருதலும் ஒழிந்த இரண்டல்கும் ௮வை 

குறைய வருதலும் * உரையிற் கொள்க. என்னை? சுரத்தருமை 

அறிபின் இவள் ஆத்றாளாமெனக் தலைவன் செலவழுங்குகலும், 

அணிந்து போதலும், உடன். போவலெனக் தலைவி கூறுதலும், 

அதனை அவன் விலக்கலும், இருக்கிரக்கலும் போல்வன பலவும் 

முடியவரும்கிலம் Heh சியும் முல்லையுமாகலின். சுரத்தகுமை 

  

1. முடிவு -- முடிதல - முடிவுபெறல் 
2, முன்னல் --மனங்கொள்ளல்--கருதல். 

3. முடிய... முடிவுபெற-முறறுப்பெற. முடியவருதலைப் பின் 

வரும் வாக்கியங்களானறிக, 

4. உரையிற்கோடல் என்னு முத்தியாம் கொள்க என்பது 

கருத்து.



௩௦ தொல்காப்।/ரயம் [அகத்திணை 

முகலியன நிகழாமையின் மருதமும் நெய்தலும் அப்பொருண் 

முடிய வாசாவாயின,. 

**நன்றே காதலர் சென்ற வாறே 
யணிநிற விரும்பொறை மீமிசை 

மணிதிற வுருவின தோகையு முடைத்தே.”' (ஐங்குறு. 481) 

1 இது சுரத்தருமை நினைந்து வருக்கினேனென் ௦ தலைவிக்கு 

அ௮வ்வருத்க நீங்கக் கார்காலமாயிற் றென்று YAMS SSS. 

இப்பாட்டு முதலிய பத்தும் முல்லையுட்பாலை. 
“*கார்செய் காலையெரடு கையறப் பிரிந்தோர் 

தேர்தரு விருந்திற் றவிர்குதல் யாவது 
மாற்றருந் நாணை தோக்கி 

யாற்றவு மிருத்தல் வேந்தனது தொழிலே.” (ஜக்குறு. 451) 

2 இது பருவங்கண்டு ஆற்முளாயெ தலைவி பாசறைச் செய்தி 

கேட்டு வருந்தியது. 

இப்பத தும் முல்லையுட் பாலை. 

*-தருங்கால் வேங்கை மாத்தகட் டொன்ளீ 

யிருங்கல் வியலறைறை வரிப்பத் தா௮ 

தன்மலை தாடன் பிரீந்தென 

வோண்ணுதல் பசப்ப தெவன்கொ லன்னாய்.'” (ஐங்குறு, 219) 

இது வரளைவிடை வைத்துப் Mb Bis தலைவி யாற்றாமை 

கண்டு தோழி கூறியது. 

3 இல் வைங்குறுநூறு குறிஞ்சியுட் பாலை. 

எக்கர் ஞாரழுல் செருந்தியொடு கமழத் 

துவலைத் தண்டுனி வீசிப் 
பசலை செய்தன பணிபடு துறையே.” (ஐங்குறு, 747) 

இவ் வவைங்குறுநூறு வரைவிடை வைத்துப் பிரிக்துழி ஆற்று 

விக்குக் Bar Paes அுழையின்ப முடைக்காகலான் வருக்தித் 

ஹெனத் தலைவி கூறியது, * இது சரத்தருமை முதலியனவின றி 
கெய்தற்குட் பாலை வந்தது. 

ஏனைய வந்துழிக் காண்க. 

  

1. மணிகிற வுருவின. தோகையு முடைத்து என்றதனால் கார் 

காலம் என்பது பெறப்படும்: 

2. முல்லை நிலத்துள் வந்த பாலை. பரலை -- பிரிவு, 

மன்ன. கார் முூல்லைக்குரியது. 

8. மலைரகாடு என்றமையால் குறிஞ்சி என்பது பெறப்பட்டது 

4. இதனுள் எக்கர் ஞாழல் செருந்தியொடு கம ம் னி ன 

செய்தல் என்பது பெறப்பட்டது. பசலை செய்தன va தனால் 

பிரிவும் பெறப்படலின் கெய்தலுட் பாலை என்ஞுர், தனு 

ar Gear wi @y
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1 முந்நீர் வழக்கஞ் சிறுபான்மையாகலின் கெய்தற்கு முடிய 

வாராதாயிற்று, இக்கருத்தானே பிரிவொழுக்கம் மருதத்தித்கும் 

கெய்தற்குஞ் சி௮ுபான்மையாகப் புலனெறி வழக்கஞ் செய்யப் 

படும். 

 எத்பாடடுக்கு முன்னாததாகிய £ ஈண்பகலைப் பாலைக்குக் 

கூற வேண்டிப் பின் வைகத்தாரேனும், பெரும்பொழுதிற்கு முத் 

கூறுதலின ஒருவாத்முற் சறுபொமுகாறும் முறையே வைத்தாரா 

WDD. காலையும் மாலையும் கண்பகலன்ன கடுமை கூரச் சோலை 

மேம்பிக் * கூவன் மாறி, நீரும் நிழலுமின் றி, நிலம் * பயந்துறக்து, 

புள்ளும் மாவும் புலம்புற்று இன்பமின்றிக் துன்பம் பெருகுவ 

தொரு காலமாதலின் இன்பத்திற்கு இடைபூமுகய பிரிவிற்கு ஈண் 

பகலும் வேனிலுஞ் சிறப்புடையவாபிற்று, 

*'தென்னறல் யாற்றுத் திரைமணை லடைகரை 
வண்டுவரி பாடத் தண்போ தலர்த்து 

தாதுத் தளிரு மேதகத் துவன்றிப் 
பன்பூஞ் சோலைப் பன்மலர் நாற்றமொடு 
செவ்வித் தென்ற னெனொவ்விதிற் ரகக் 

குபரில்கூஉக் குரலும் பயில்வதன் மேலும் 

திலவுஞ் சரத்தும் பலவுறு முத்து 
மின்பம் விளக்கு நன்பொருள் பிறவும் 

பண்டைய போலா தின்ப மிகத்தரும்.'” 

இள வேனிற்காலத் த, பொழில் விளையாடியும் புஅப்பூக் கொய் 

அம் அருவியாடியும் முன்னர் விளையாட்டு நிகழ்ந்தமைபத்றிப் 

பிரிக்க ஜெத்தி மெலிந்துரைக்கும் களவி பயின்று வருதலானும், 

உடன் போக்கன்கண் அக்காலம் இன்பம் பயக்குமாகலானும், இள 

வேனிலோடு ஈண்பகல் இறெந்தசெனப்பட்டஅ. பிரிந்த இழத்தி 

Dots கூறுவன கார்காலமன்மையின் ழுல்லையாகா, 

  

7, முந்நீர் வழக்கம்-- கடலிற் பிரிவு (௩.௪-॥ சூத்திரம்). இதற்கு 

நச்சினாக்கினியர் அச்சூத்கிரவுரையுள் வேறு பொருள் கூறினும் இத 

னையும ஒப்புககொள்ளுகின்றார் எனபது அச் ரூததஇர விரிவுரையா ற் 

பெறப்படும. 

2. எற்பாடு--ரரயிறு படுதறகு மூன பத்துகாழிகை என்பர் 

நச்சினாக்கினியா. 

9. ஈண்பகல் -- நடுப்பகல் - உச்சிக்காலம். 

4. கூவல் -- இணறு. 

5. பயம்-- பயன் - வளம்,
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உதாரணம் ; 

**கன்னியங் காட்ட புள்ளியம் பொறிக்கலை 

வறனுற லங்கோ டூதிரவலங் கடந்து 

பூலவுப்புலி துறந்த சுலவுக்கழி கடுமூடை 

யிரவுக்குறும் பறை நூறி நிரைபகுத் 
இருங்கள் முடுக்கர்த் நிற்றி கெண்டுங் 

கொலைவி லாடவர் பேரலப் பலைடன் 

பெருந்தலை யெருவையொரடு பருத்துவத் திநூக்கு 
மருஞ்சுர மிறந்த கொடிபயோர்க் கல்கலு 

பீருங்கஸமமை Ib? னாய்ந்துகொண் டறுத்த 

நூணவ்குகட் சிறுகோல் வணாங்கிறை மகளிரோ 

டகவுதர்ப் புரந்த வன்பிற் கழுடி 

நறவுமகி மிருக்கை நன்னன் வேண்மரன் 

வயலை வேனி வியஒர ரண்னணதின் 

னலர்முலை யாகம் புலம்பப் பலறநினைத் 

தாழ லென்று தோழி யரழவென் 

கண்பணி நிறுத்த லெளிதோ குரவுமலர்த் 

தற்சிர நீங்கிய வரும்பத சளேணி 

ஜைலவிர் வார்மண கைல்யாற் றடைகரைத் 

துழறையணி மருதயொ டிகல்கொள வோங்கிக் 

EQNS ரணிதந்த விருஞ்சின மாஅத் 

தஇிணர்துதை புதுப்பூ நிரைத்த பெரங்கர்ப் 

புகைபுரை யம்மஞ் சூர 

நூகர்குயி கைவுங் குரல்கேட் போர்க்கே.'” (அகம். 42) 

இது வற்புறுததுக்தோழிக்குக் கலைவி கூறியது, 

் இச் களிற்றியானை நீரையுள் இருவகை வளிலும் டாலைக்கண் 

GU oo. 

நண்பகலோடு வருவன வக்அழிக் சாண்சு. (௯) 

(பாலைக்குப் பின்பனியும் உரித்தெனல்] 

௧௦. பின்பனி தானு முரித்தென மொழிப. 

இஃது எய்இயதன்மேற் அறப்புவிகி, 

இ — on: நடுவுகிலைத் திணைக்கு முற்கூறிய வேனிலன் றிப் பின் 

பனிக்காலமும் உரித்து என்றவாறு. 

இது, கூதிரை முன் பனியாகிய மார்கழியுக் தையும் தெரடர்ச் 
தா.ற்போல, வேனிலாகிய சித்திரை முதலிய சான்கற்குமுன் பின் பனியாகய மாசியும் பங்குனியுக் கொடர்க்கதென்று கூறினார்   

3. அககானூற்றின் ஒரு பகுதி களிறறியானை நிரை,
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உதாரணம் : 

““பகைவென்று திரறைகொண்ட பாய்திண்டேர் மிசையவர் 

வகைகெொண்ட செம்மனாம் வனப்பார விடுவதோ 
புகையெனபம் புதல் சூழ்ந்து பூவங்கட் பொதிசெய்யா 

முகைவெண்ப னுதிபொர முற்றிய கடும்பணி.'! 

இன தனித்தோர்க்குப் பின்பனி ஆற்றலரிது, இஃதெவர்ச் 

கும் 2 ஏதமாம் எனவும், இதனான் இறக்துபடுவேனெனவுக் 

கூறிற்று. 

(கலி, 87) 

அம்ம வாழி தோறி காதலர் 

SIM மூத்திழ் றண்சித GM pus 
தளத் தண்பவர் நாளா மேயும் 

பணீபடு நாளே பிரிந்தனர் 

hu நாஞஷம் பலவா கவ்வே,.”' (குறு. 104) 

தலைவி தோழிக்கு உரைத்தது. 

₹ இக் குறுக்தொகையும் ௮. 

பின்பனிக்கு நண்பகல் அன்பஞ்செய்யா தென்பதூஉம் அதற் 

குச் சிறுபொழுது வரைவிலவென்பதூஉங் கூறிற்று; என்னை? 

சூத்திரத்துத் “தான்' எனத் கனிதஅ வாக்கிக் கூறினமையின், (௬௦) 

(/பாலைப்பகுதியும் அவற்றிற்குப் பின்பனி உரித்தெனலும்/ 

௧௧, இருவகைப் பிரிவு நிலைபெறத் தோன்றினு 

Qiu தாரு மென்மனார் புலவர். 

இ. பாலைப்பகுதி இரண்டெனவும் அவ்விரண்டற்கும் பின் 

பனி உரித்தெனவுக் கூறுகின்றது. 

Q—a: இருவகைப்பிரிவும் நிலைபெறதி தோன்றினும் -- 

நான்கு வருணத்தார்க்குவ காலிற் பிரிவும் வேளாளர்க்குக் கலத் 

இத் பிரிவும் தத்தம் நிலைமைக்கேற்பத் தோன்றினும், உரியது 

ஆகும் என்மனார் புலவர் -- பின்பனிக்காலம் அவவிரண்டற்கும் 

உரிமைபூண்டு நித்குமென்று கூறுவர் புலவர் என்றவாறு. 

  

7, இதனுள், “புகையெனப் புதல்குழ்ந்து.... . கடும்பணி ” என் 

தனால் பன் பனிக்காலம் என்பது பேறப்படும, 

2. ஏதம்-- துன்பம், 
| 

3. இதனுள் நாலறு முததிற றண்சித ருறைப்ப என்றதனானே 
பினபனி என்பது பெறப்படும். 

4
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கடலினை நிலமென்னாமைபிற் கலத்திற் பிரிவு முன்பகுகுத 

dogger அடங்காதென்று அதுவும் அடங்குதற்கு, இருவகைப் 

பிரிவும் என்னும் முற்றும்மை கொடுத்துக் காலிற் பிரிவோடு கூட் 

டிக் கூறினார்.  கலததித் பிரிவு அந்தணர் முதலிய செந்தீ 

வாழ்கர்க்கு ஆகாமையின் வேளாளர்க்கே உரித்தென்றார். வேகவணிக 

ரல்லாதார் கலத்திற் பிரிவு வேதகெறியன்மையின் ஆசாய்ச்சியின்று. 

இக் கருக்கானே இருவகை வேனிலும் ஈண்பகலும் இருவகைப் 

பிரிவில்கும் ஒப்ப உரியவன்றிக் காலிற் பிரிவுக்குச் சிறத்தலும், 

கலத்திற் பிரிவிற்குண இளவேனிலோன்றுக காற்று மிகாது முத் 
பக்கத்துச் சுறுவரவிற்ஞுய் வருதலும் கொள்க, * ஒழிந்த உரிப் 

பொருள்களிலும் பாலை இடைகிகழு மென்றலிற் பிரியவேண்டிய 

வழி அவற்றிற்கு ஓதிய காலங்கள் கலத்திம் பிரிவிற்கும் வந்தால் 

இழுக்கின்று. என்னை 2? சார்காலத்துக் கலத்தித் பிரிவும் உலகிய 

லாய்ப் பாடலுட் பயின்று வருமாயினென்க, தோன் நினும் என்ற 

உம்மை சிறப்பும்மை: இரண்டு பிரிவிற்கும் பின்பனி உரிக்தென் றலின். 

இனிக் கலத்தஇற் பிரிவிற்கு உகாரணம்:-- 

**உலகு கிளாந்தன்ன வுருகெழு வங்கம் 

புலவுத்திரைப் பெருங்கட னீரிடை போழு 
விரவு மெல்லையு மசைலவின் முகி 

விரைசெல லியற்கை வங்கூ மாட்டக் 

கோடுயர் இணிமண லகன்றுறை -நீகான் 

மாட வொன்னளெரி மருங்கறிந் தொய்ய 
வாள்வினைப் புரிந்த காதலர் நான்பல 

கழியா மையே யழிபட ரகல 

வருவர் மன்னாற் ரோழி தண்பணைப் 

பொருபுனல் வைம்பினம்மூ ராங்க் 

கருவிளை முரணிய தண்புதற் பகன்றைப் 

பெருவன மரை வல்லி இீண்டிப் 

பலவுக்காய்ப் புறத்த பசும்பழப் பாசன் 

கூதள மூதிலைக் கொடிநிரை தாங்க 

வற்ணின் லைக்கு மானு வாடை 

கடிமனை மாடத்துக் கங்குல் வீசத் 

இருத்திழை ஷஞெ௫ழ்த்து பெருங்கவின் சரஅய் 
தநிரைவளை பூருத் தோனென 

வுரையொடு செல்லு மன்பினர்ப் பெறினே.” (அகம். 255) 
    

3. ஒழிந்த உரிப்பிபாருள்களிலும நிடைஙிகழும் என்பதை முன் 

வளககியுள்ளாம். ஈம பக்கம கோக்குக. உரிப்பொருள்களிலும 
எனபதை ஈஉரிபபொருட் கூரிய நிலங்களிலும் என்னுங் கருத்துறப் 
பாலைக்கலியலா முகபபில் இவரே Gu. DY) Dae (mp தனை 

கோககியுணாக, ரூ அதன ஆணடு
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இது கோழி தாதுவிவெதுசகாரணமாக உரைருது. 

£ இம் மணிமிடைபவளத் தப் பின்பனி வக்சவாறும், ஈண்பகல் 

கூறாமையும் அவர் குறித்ககாலம் இது வென்பது ீோகான்றியவாறு.வ் 

காண்க, 

“குன்று வெண்மண லேழி நின்றுறின் 

இன்னுங் கரண்கம் வம்பே தோழி 

கணிறுங் கத்தும் போல நளிகடற் 

கூம்பு கலனுத் தோன்றுந் 

கோன்றன் மறத்தோர் துரறைகெழு நாட்டே, 

வருன்றாசெனக் கேட்ட தலைவி தோழிக்கு உரைத்தது. 

இ௫ பின்பனி கின்றகாலம் “வரைவின்றி வக்கு. 

கடலிடைக் கலத்கைச் செலுத்துதற்கு. உரிய காற்றொட பட்ட 

காலம் யாதானுங் கொள்க. *இகும்' என்றகனால் வேதலணிகரும் 

பொருளின்றி இல்லறம் நிகழாத காலத்தாயிற் செந்தி UID SDH 

உரியோரை நாட்டிக் கலத்இற்பிரிதற்கு உரியரென்று கொள்க. (௧௧) 

/மேலனவற்றிழ்குப் புறனடை/ 

௧௨, 3 திணமயக் குறுதலுங் கடிநீலை யீலவே 
நிலனொரங்கு மயங்குத லின்றென மொழிப 
புலனன் குணர்ந்த புலமை யோரே, 

இஃது உரிப்பொருள் மயகங்குமென்றலின் (மேலனவற்றிற்குப் 

பு உனடை. 

இன்: இணை மயக்குறுதலும் கடிரிலை இலவே -- * மாயோன் 

மேய: (5) என்பதனுள் ஒரூ நிலக்து ஐரொழுக்கம் கிகழுமென 

நிரனிறுத்துக் கூறிய ஒழுக்கம் அவ்வக்கிலக்திற்கே of Sar 

யொழுகானு கும்முண் மயங்வெருசலும் நீக்கப்படா, நிலன் ஒருங்கு 

மயக்குதல் இன்று என மொழிப -- அங்ஙனம் ஒரு நிலத்து இரண் 

டொழுக்கக் தம்முண் மயம்குதலின் றி இரண்டு நிலம் ஒரோ 

1 பகன்றை மலாதன் முதவியன மிகழ்கல பின்பனிக் காலத் 

தாதலின் பின்பனி வந்தவாறும் என்றார். குறிகதகாலம் பின்பனி, 

அது சொல்லப்படாமையின் தோன்றிற்று என்றார், 

2. வரைவு-- நியமம். 

5. இளம்பூரணர் இணை என்பதற்கு. கஇணைக்குரிய முதற்பொரு 

ளெனக் கூறி, அம்முதற்பொருளாள் நிலன் மயங்காதெனவே காலம் 

மயங்கு மென்பர்.
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வொமுக்கக்இன்கண் மயங்குதலில்லையென்று கூறுவர், புலன் நன்கு 

உணர்ந்த புலமை3யார் -- அங்ஙனம் Bev sb ஒழுக்கமும் இயைபு 

படுக்துச் செய்யும் புலனெறி வழக்கினை ஈன்று உணர்ந்த ௮ நிவினை 

புடையோர் என் றவாறு. 

என்றது ஒரு நிலத்தின்சண் இரண்டு உரிப்பொருள் மயங்கி 
வருமென்பதாஉம், நிலன் இரண்டு மயங்காதெனவே காலம் இரண்டு 

தம்முள் மயங்குமென்பதூஉம், கூறினாசாயிற்று. எனவே, ஒரு 

நிலமே மயங்குமாராயிற்று, உரிப்பொருண் மயக்கு௮ கல் என்னாது 

இணை மயச்குறுதலும் என்றார், ஓர் உரிப்பொருளோடு ஐர் உரிப் 

பொருண் மயங்குதலும், ஓர் உரிப்பொருள் நித்றத்கு உரிய இடத்து 

at உரிப்பொருள் வந்து மயங்குதலும், இவ்வாதே காலம் மயக்கு 

தலும், கருப்பொருண் மயங்குதலும் பெறுமென் தற்கு: இணையென் 

ஐது 1 அம்மூன்றனையங் கொண்டே நித்தலின். 

உகாரணம் ; 

*'அறியே மல்லே மறிந்தன மரதோ 

பொழிவரிீச் சிறைய வண்டின மொய்ப்பச் 

் சரந்த நாறு நறியோன் 
கூந்த னாறுநின் மார்பே தெய்யோ. (ஐங்குறு, 240) 

இது புறத்தொழுக்க மின்றென்றாற்குக் தோழி கூறியது. 

“'புலிகொல் பெண்பாற் பூவரிக் குருளை 

வளைவெண்் மருப்பிற் கேழல் புரக்குங் 
குன்றுகெழு நரடன் மன்றதன் 

பொன்போற் புதல்வனே டென்னீத் தோனே,” (ஐங்குறு, 285) 

* இது வாயில்களுக்குக் தலைவி கூறியது, 

“Cuan கானவன் மொன்செசன் மடமகள் 

புன்புல மயக்கத் துழுத Goer ph 
பைம்புறச் சிறுகிளி கடியு நாட 

பெரிய கூறி மீப்பினும் 

பொய்வலைப் படுஉம் பெண்டுதவப் பலவே"! (ஒங்குறு, 283) 

3. அம்மூன்று - முதல கரு உரி என்னு மூன்று, 

2. சாந்தம் -குறிஞ்சிக்குரிய ae. 

38. இதனுள் ஊடல் வந்தது. 

3. இதனுள் குன்றுகெழுகாடு என்றது குறிஞ்சியை ் 
ஷஞொடு என்னீத்தோன் என்றதனால் ஊடல் பெறப்படும், அக்



யியல்] பொருளதிகாரம் ௬௩௭ 

1 இத தலைவன் ஆற்றாமை வாயிலாகப் புணர்க்துழிப் பள்ளி 

பிடத்துச் சென்ற தோழி கூறியது. 

இவை குறிஞ்சிக்கண் மருதம் கிகழ்க்கன ; இவை posi ssw 

நிகழ்த,ம்கு உரியவிடத்தே ஓரொழுக்கமும் நிகழ்க்சன, 

“அன்னாய் வாழுவேண் டன்னையென் ரோழி 
பசந்தனள் பெரிதெனச் சிவத்த கண்கள 

கொன்னே கடவுகி யாபரி னென்னதூ௨உ 

மதிய வாகுமமோ மற்றே கி 

முறியிணர்க் கோங்கம் பயற்த மாறே. (mem, 806) 

இஃது இவ்வேற௮ுபாடென்னென் ற செவிலிக்குகச் தோழி பூக் 

கரு புணர்ச்சொல் அ௮தக்கதொடு நிற்றல். 

2 இது பாலையிற் குறிஞ்சி. 

இஃது உரிப்பொருளோடு உரிப்பொருண் மயக்கிற்று. மேல் 

வருவனவழ்றிற்கும் இவ்வாறு உய்தி தணர்ர்து கொள்க, 

“*வளமலர் ததைந்த வண்டுபடு நறும்பொழின் 

மூளைதிரை முறுவ லொருத்தியொடு நெருதழ் 
குறிநீ செய்தனை யென்ப வலரே 

குரவ நீள்சினை யுறையும் . 

பருவ மாக்குயிற் கெளவையிற் பெரிதே." (ஐங்குறு. 909) 

் இது பொழிலிடத்து ஒருததியொடு தங்கிவந்தும் யான் பரத் 

தையை அ௮றியேனென்றாுற்குத் தோழி கூறியது. 

“வண்டினைக் கோங்கின் றண்கமிழ் படகை 
பிருஞ்சிழை வண்டின் பெருங்கிளை மெரய்ப்ப 

தீதயந் துறையப் பட்டோன் 

யாரனோவெம் மறையர நீமே.” (ஐங்குறு. 570) 

் இது பரத்தையர்க்குப் பூவணிக்கமை கேட்ட அசலைவி ௮ 

இன்றென்றாற்குக் கூறியது. 

1. இதனுள், கானவன் மகள் ஏழ் இளிகடியும சாடு என்றத 

னால் குறிஞ்சி என்பது பெறப்படும் 'பெரியகூறி நீப்பினும் பொய் 

வலைப்படும பெண்டுதவப் பலவே' என்றதனால் முன ஊடல் நிகழ்ச் 

துமை பெழப்படும, 
2. மீகரங்கு கூறினமையிற பரலையாயிற்று, பயநதமாறே என 

மகனால் புணர்ச்சி பெறப்படும; பசகதனள் என்றதனால் பிரிவு 

Qu puu@w. ஆதலின் உரிப்பொருளோமி உரிப்பொருண் மயங 

கற்று என்றார். . 

8. இதனுள் குரவு கூறலின் பாலையாயிற்று. குறிசெய்தனை 

என்பது முதலியவற்றுல் ஊடல் பெறப்படும். 

4. இதனுள், கோங்கு கூமலின் பாலையாயிற்று, யாரள் என்ப 

  

தனால ஊடல் பெழப்படும்,



௩. ௮ தொல்காப்பியம் [ர அகத் இணை 

இவை பரலைக்கண் மருகம் நிகழ்ந்தன. 

gy bb மாத்றியார்' என்னும் பாலைக்கலியுமஅ. (கலி. ௩௦) 

அன்னை வாழிவேண் டன்னை யுதுக்கா 

ணேர்கொடிப் பாசடும்பு பரியஷம் பிழிபு 

ெய்தன் மயக்கிவழ் தன்று நின்மகள் 

பூப்பே. வுண்கண் மரீஇய 

யந்து த் காகிய கெொரண்கள் மீறுரே..'' CB ay ழூ. 107) 

இஃது ுறதகொடுகின்றபின் வரைகுற்குப் பிரிக்சான். வரை 

லொடு வக்தமை கோழி செவிலிக்குக் சாட்டியது. 

LAs கெய்கலிற் சூறிஞ்சி. 

₹*கண்டிகு மல்லமோ கொண்கமின் கேளெ 

1ஓயான்னிழை யுயர்மணால் வீழ்ந்தென 

வெள்ளாங் ௫ருகை வினவு வோனே. (ஐங்குறு, 122) 

348g, Brig. G பல்ல?மோா கொண்கறின் கேளே 

உர௫ு௮ வறுமுலை மடாஅ௮ 

வுண்ணாப் பாவை பூட்டு வோளே.'! (ஐங்குறு, 126) 

இவை பெதும்பைப் பருவத்தாள் ஒரு கலைவி3யாடு வேட்கை 

நிகழ்நக்கமையைதக் தலைவி கூறிக் தலைவன் குறிப்புணாக்தது. 

இப்பததும் கெய்தற்கண் மருதம். 

“யரனெவன் செய்கோ பாணவா னாது 
மெல்லம் புலம்பன் பிரீந்தெதனப் 

புல்லென் றனவென் புரிவளாத் தோனே.” (ஐங்குறு, 138) 

4 இது தலைவன் 1495 MICUTET YG BM SH ஆக்ருயாகுதல் 

தகாதென்ற பாணற்குக் தலைவி கூறியனு. 

இப்பத்தும் செய்தற்கண் மருதம், 

““மவள்ளாங் முருகன் பின்னை செத்தெனக் 
காணிய சென்ற மடதடை தரரை 

நி௫ப்ப நக்க கண்போ ஸனெய்தல் 

கட்கமழ்த் தானாத் துறைவள்கு 

நக்க நெஞ்ச நேர்கல் வேன." (aR i 151) 

17, இதனுள்வரும அடும்பும் நெய்தலும் கெய்தற்குரியன, வரைய 
வந்தமை கூறலின் குறிஞ்சியாயிற்று. 

2, இதனுள் இழை உயர்மணால் Sips gan  erer 6 
் 2 : ; . a ப 8 Lo, வெள்ளாங்குருகு என்றதனானும் கொண்கன் என் நதனனும் நெய்தல் 

என்பது பெறப்படும். 
59. இது கொண்கன் என்றதனால் கெய்தலாதல் யெறப்படும் 
௪. இதனுள் :மெல்லம் புலம்பன்' என் றமையானே கெட் 

பெறப்படும். யானெவன் செய்கோ பாண என்ப ல் அடல் 
என்பது பெறபபடும். e@ “



யியல் / பொருளதிகாரம் ௩௯ 

் இது வாயில்வேண்டிய தோழிக்குச் கலைவி வாயின் மறத்து. 

இப்பததும் கெய்தற்கண் மருதம். 

“இலங்குவணா தெனிர்ப்ப வலவ ஸாட்டி 

மூகம்புதை சுதுப்பின எீறைஞ்சிநின் நேளே 

பும்ைபுகொண் மாலை மழைய 

DOUGH prs BWM Garona ss ” (as Gu. 197) 

இது இடக்தலைப்பாட்டிற றலைவி நிலைகணடு கூறியது. 

£2இது நெய்தலிற் புணர்கனிமிஃகம். 

“வேப்புநனை யன்ன தெடுய்கட் கள்வன் 
ற்ண்ணக மண்ணக திறழைய தெதல்லீ 

ஸனிரும்பூ வுறைக்கு மூரற்கிவள் 

பெருங்கவி ணிமுப்ப தெவன்கொ எனஞுய்!' (ஐங்குறு. 80) 

இது தோழி அறத்தொடு நின்றது. 

**பழனக் கம்புல் பயிர்ப்பெடை யகவுங் 

கழணி பூரநின் மொழிவ லெலன்றுத் 

துஞ்சுமனை தஜெடுநகர் வருதி 

யஞ்சா யேரவிவ டந்தைகை வே6லே.!* (ஐங்குறு. 60) 

இது தோழி இரவுக்குறி ம௮,௪௧௮. 
*“தநெறிமரும் பெருமை நீலவிரும் போத்து 

வெறிமலர்ப் பொய்கை யாம்பன் மயக்குங் 

கழணி யூரன் மகளிவள் 

பழன வெதிரின் கொடிப்பினை பலனே.” (ஐங்குறு 94) 

5 இஃது இளையள் . விளைவிலளென்றது. 

1 இதனுள் வரும் வெள்ளாஙுகுருகும் நாரையும் கெய்தலும் 

நெய்தலாதலையுணார்த்தும். துறைவன் எனனும் பெயரும கெயதலாதலை 

Hf COUT i AB BILD. கெஞ்சகேர்கல்லேனே என்பது ஊடலையுணர்த்தும், 

8... இதனுள் அலவனாட்டி என் ஐதனால் கெய்தல என்பது பெறப 

படும். நினறோன் ஆகஈல்குவ ளெனக்கே என்றதனால் புணர்ச்சி நிமித 
தம் என்பது பெறப்படும், புணர்தனிமித்தங குறிஞ்சிக்குரியது 

9. இதனுள் கூறிய நெல் மருதத்திற்குரியது. ஊரன் என் 
னும பெயரும் மருதத்திறகுரியது. of DGS சுவினிழப்பது 

எவன்கொலன்னாய் என்றதனால் அறத்தொடு நகிற்றலாயிறறு. இது 

புணாச்சிக்குரியது. 
4, இதனுள் கழனியூரன் என்றதனால் மருதம என்பது பெறப் 

படும். துஞ்சுமனை வருதி என்றதனால இரவுக்குறி எனபதும, 
கைவேலை அஞ்சாயோ எனறதனால மறுத்ததும் அபறபபடும. இதுவும 

குறிஞ்சி. ் 
5. இதனுள் கழனியூரன் என்றதனாஓம பிறவாறமுனும மரு 

தம் எனபது பேறப்படும. பழனவெதிரின கொடிபபிணையலள் எலா 

ஐதனால இகையள் என்பது பெற்பபடும். பழன வெதிர் — கருமபு.,



௪௦ தொல்காப்பியம் [அகத்திணை 

கருங்கோட் டெருமைச் செங்கட் Yoh bape 

காதற் குழவிக் கூறுமூலை மடுக்கு 
துத்தை நும்மூர் வருது , 
மொண்டொடி மடந்தை நின்னயாம் பெதினே.'(ஓ.ங்கு.று. 94) 

£ இது நின்கமர் வாராமையின எமர் வரைவு கோந்துலமானமு 

சோழி கூறக்கேட்ட தலைவன் தலைவிக்குக் கூறியது. 

இவை மருகத்துக் குறிஞ்சி நிகழ்ந்தன. 

இக்காட்டியவெல்லாம் ஐங்குறுநூறு. 

'புனையிழை கோக்இயும்' என்னும் மருதக்கலியம் ௮௮. ( கலி, 76) 

மூரசுடைச் செல்வர் புரவிச் சூட்டு 
மூட்டுது கவரி தரக்கி யண்ண 

மீ சழுஞ்செய் நெல்லின் சேயரிப் புணிற்றுக்கதிர் 

மூதா தின்ற லஞ்சிக் காவலர் 

பாக லாய்கொடிப் பகன்றழையொரடு ul Qs 

BT HAW OHS BS SBHOUBAD wi KG fo 

கீம்புன ரர இறவ தாகக் 

கூவை யுண்க ணிவளும் யாரனுய் 

கழணீ யாம்பன் முழுதெறுப் பகைத்தமை 

கசயா சயிற் முகத் தலைப்பமப் 

பொய்த லாடிப் பொலிகென வந்து 

தின்னகாப் பிழைத்த தவரு பெரும 

கன்ளுங் கண்ணியுங் கையுறை யாக 

கிலைக்கோட்டு வென்ன நால்செவிக் கடரஆமய் 

திலைத்துறைக் கடவுட் குளப்பட வோரச்சித் 
தணிமருங் கறியான் யாரஅயழு 

மணிீமருண் மேண் பொண்ணீறங் கொளலே.”” (அகம. 71/56) 

£2 இது தலைவியைக் தோழி இடததயதகதுகத கலைவனை வரைவு 
கடாயஅ, இவவகப்பாட்டும் ௮௪. 

இன்னும், மயக்குறுதலும் என்றதனான் அவ்வக் நிலங்கட்கு 
உரிய முதலும் கருவும் வக உரிப்பொருள் மயங்குவனவுவ் கொள்க. 
௮௮ *அயந்இகமழ் நறுக் கொன்றை” என்னும் கெய்தற் கலியட் 
காண்க, 5 இக்கருக்கானே நக்கீரரும் 096 அணையுள்ளும் களவு நிகழு 
மென்று கொண்டவாஅற௮ணர்க, 

1. இதனுள் எருமைப் புணிற்ருக் குழவிக்கு ஊறுமுலை மடுக் 
கும கார என் றுதனால மருதம் என்பது பெறப்படும். 

9. இதனுள், செழுஞ்செய் நெல்லின்... Ewer 5 
தனால் மருதம் என்பது பெறப்படும். மணி பொன்னிறள் கொளல் .. Sa op என்றதனால் வரைவுகடாதல் பெறப்படும், ் ase 

3. இக்கருத தினால் எனறது-உரிப்பொ . ் ருண்மயங்குமென்னுல் கருத் 

திறல் என்றபடி. இறையனார ஃப்பொருள் 1-ம் குத்த உரை பம் 90.
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இனிச் காலம் ஒருங்கு மயங்குங்காற் பெரும்பொழுது இரண் 
டும் பெரும்பான்மையுஞ் சிறுபொழுதும் மயங்குதலுக் கொள்க, 

“மழையில் வரன மீனணிதந் தன்ன 

குழையமன் முசுண்டை வரலிய மலர 

வரிவெண் கோடல் வாங்குகுலை வான்டூப் 

பெரிய ஆடிய கவர்கோற் கோவல 

ரெல்லுப் பெயலுமுந்த பல்லா நிரைடுயரடு 

தீர்திகழ் கண்ரிய ரசூர்வயிற் பெயர்தர 

கணிசேட் பட்ட மாரி தணிசிறத் 

தேர்தரு கடுமீர் தெருவுதோ மெ.ழகப் 

பேரிசை முழக்கமெரடு சிறந்துதணி மயபலக் 
கூதிர்தின் றன்ருற் பொழுதே காதலர் 

நந்நிலை யறியா ராயினுத் தந்நில 

யறிந்தனர் கொளல்லேர தாமீம யோங்குநடைக் 

காய்சின யானைக் கங்குற் சூழ 

வஞ்சுவர விறுத்த தானை 

வேஞ்சின வேந்தன் பாசறை Burg." (aau, 264) 

இது தோழிக்குத் சலைவி கூறியது. 

3 இம் மணிமிடைபவளக்துள் முல்லையுட் கூதிர் வந்தது, 

“DHT மாமழை விண்ணதிர்பு முழங்கித் 

துள்ளுப்பெயல் கழித்த பின்றைப் புகையுறம் 

புன்ளிநுண் டுவலை பூவக நிறையக் 

காதலர்ப் பிரிந்த கையறு மகளிர் 

மீர்வார் கண்ணிற் கருவி மலரத் 

துய்த்தலைப் பூவின் புதலிவ ரிங்கை 

நெய்த்தோய்த் தன்ன நீர்நனை யத்தளி 

ரிருவகி ரீருளி னீரிய துயல்வர 

வவரைப் பைம்பூப் பயில வகல்வயற் 

கஇர்வசர் காய்பநெற் கட்கிணி இறைஞ்சச் 

சிதர்சினைத் தூங்கு மற்சிர வரைநாட் 

கரய்சன வேந்தன் பாசறை நீடி. 

நத்தநோ யறியா வறுணீ லாள 

ரித்நிலே களைய வருகுவர் கொல்லன் 

வானா தெறிதரும் வரடையொடு 

ேநதரனேன் மோேழியென் றனிமை யானே,” (அகம். 294) 

இது பருவ வரவின்சண் வற்புறுததுக் தோழிக்குச் கலைவி 

கூறியது. “இம் மணிமிடைபவளக்து முல்லையுள் முன்பனி வந்தது. 

Shao (tpi கருவும் மயக்இற்று. 

  

7, இதனுள் வருங் கருப்பொருள்களால் முல்லை என்பது பெறப் 
பட்டது. கூதிர் நின்றன்று என்பதனால் காலம கூதா என்பது பெறப் 

பட்டது. 
2. இதனுள் கருவிளை, ஈங்கை, அவரை முதலியன முலலை 

நிலத்தை யுணர்ததின. வயல் -- மருதகிலததை யுணர்ததியது. மெல் 
6
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“கருங்கால் வேங்கை வீயுகு நுறுக 

லிரும்புவிக் குருளையிற் ஜோோன்றுவ் காட்டிடை 

யெல்லி வருதர் கனவிற்கு 

நல்லை யல்லை நெடுவெண் ணினவே.'” (குறுந், 4?) 

Dow Orr vega லழுகுங்காலை முன்னிலைப் புரமொழியாக 

நிலாவிற்கு உரைப்பாளாய உரைகத.து, 

1 இக் ருறுந்தொகையுட் குறிஞ்சியுள் வேனில் வந்தது. 

"விருந்தின் மன்ன ரருங்கலந் நெறுப்ப.'' (அகம. 54) 

என்பது கார்காலதது மீள்சனனான் ஸ்ரீகிழ்கிலாத Raps ner 

சிறக்க வேனி லிறுஇக்கண் தலைவிமாட்டு நிகழ்வனகூறி, அவை 

காண்டற்குக் கடிது தேசைச் Oe gy 50 507 HS. 

2 இது முல்லைக்கண் வேனில் வந்த, 

“'துஞ்சுனது போல விரு விண்பச 
விமைப்பது போல மின்னி யுறைக்கொண் 

டேறுவது போலப் பாடுசிறத் துரைஇ 

Bogs ஈட்க வோவரது சிஸத்தாங் 

arise பொழிந்த வார்பெயற் கடைதநசர 

WaT ET ஞரூலந்த வாலா வெண்மழை 

வரன்ரோ யுயர்வரை யாடும் வைகறைப் 

புதலே ரணிந்த காண்பின் காலைத் 

தண்ணறும் படுதீர் மாத்திப் பதவருந்து 
வெண்புறக் குடைய திரிமருப் பிரலை 

வார்மண லொருசிறைப் பிடவவிழ் கொழுநிழற் 

காமர் துணையோ டமர்துயில் வதிய 

வரக்குநிற வருவி னீயன் மூதாய் 
பரப்பிய வையோற் பாஅய்ப் பலவுட 

னீர்வார் மருய்கி னீரணி இகழ 

வின்னும் வாரா ராயி னன்னுதல் 

யாரதுகொளன் மற்றவர் நிலையே காதலர் 

கருவிக் காரிடி uf? Qus 

பருவ மன்றவர் வருதுமென் றதுவே.!! (அகம். 789) 
இன பிரிவிடையாற்றாது தோழிக்கு உரைத்தது, 

மருதநிலக் கருப்பொருள், மருதநிலமும் அதன் & ம் vau@ 
மயங்கின, அற்கிரம்-- முன்பனி. BNO GO பாடு 

i. இதனுள் வேங்கை கூறியதனால் குறிஞ்சி என்பது பெறப் 
படும். வேங்கைப்பூ மலர்வது வேனிற்காலத்தாதலின் வேனில் என்பது 
பெறப்பட்டது. நிலா விளங்கற்கேற்ற காலமுமதுவே. 

2. இதனுள் 'பயரிரை யாயம் ... 
னால் முலலை என்பது பெறப்படும். முகிழ்கிலாத் இகழ் f ் : திரும For ns 
னாலும் 'ஆர்கலிதலையினறு என ம 0 ் என்பது பெறப்பட்டது. DEQ B aed Ese a Du gy 

.மனைமனைப் படரும்” என்றத



யியல் ] பொருளதிகாரம் ௪௩ 

1 இம் மணிமிடைபவள ச்அப் பாலைக்கண் மூன்பனியும் வைகறை 

யூம் ஒருங்கு வதன, 

“மதால்லெழில் வரைத்தன்றி வயவு?நாய் 5b Hed 

னல்லாந்தா ரலவைற வீன்றவள் கடக்கையபோற் 

பல்பய முதவிய பசுமை & ரகன்ஞாலம் 

புல்லிய புணிஜொரிஇப் புநுநல மேர்தர 

வளையவம் வண்டல் போல் வார்மணல் வடுக்கெள 

விளையவ ரைம்பால் போ லெக்கர்போழ்த் தழுல்வார 

மாவீன்ற தனிர்மிசை மாயவ டிதலைபோ 

லாயிதழ்ப் பன்மல ரையகெசங் குறைத்தச 

மேதக விளவேணி லிறுத்தந்த பொழுதின்கண்; 

““ரசயரர்கட் சென்றவென் Garg, Dine சின்மொழி 

மீகூறும் வரைத்தன்றி நிறுப்பென்மன் னிறைநீவி 

வாய்விரிபு பணியேற்ற விரவுப்பன் மலர்தீண்டி 

தோய்சேர்ந்த வைகலான் வாடைவத் குலைத்தரூ உம்; 

“ரபாழ்துள்ளார் துறத்தசர்கட் பூரிவாடுங் கொள்கையைச் 

சூழ்பாங்கே சுடரீழாய் கரபர்பென்மம் கைநீவி 

வீழ்கதிர் விடுத்தபூ விருந்துண்ணு மிருநத்தூம்பி 
யாழ்கெரண்ட விமிழிசை பீயன்மாலை யலைத்தருகூம்7 

தொடிறிலை நெகிழ்த்தார்கட் டோயுமென் னருயிர் 

வடுநீங்கு களவியாய் வவிப்பென்மன் வலிப்பவு 

நெடுகிலாத் திறந்துண்ண நிரையிதழம் வாய்விட்ட 

கடிமலர் கமழ்தாற்றங் குங்குல்வத் தலைத்தரூஉம்: 

ஏஎனவரங்கு, 

(-வருத்தினை வதிந்தறின் வளைநீங்கச் சேய்நாட்டுப் 

சிரிந்துசெய் பொருட்பிணி பின்னோக்கா G eu @ pid 

மருத்துயர் களைஞர் வர்தனர் 

திருந்தெயி நிலங்குநின் ஜேமொழி படர்த்தே.'' (கலி. 20) 

வக்சகாரென ஆழ்றுவித்தது. 

2 இதில் வேனிலும் வாடைபும் BHF OID மாலையும் வந்தன. 

1. இதனுள், இரலை, பிடவு முதலியன கூறியதனால் இ.து முல்லை 

இரிந்த பாலையாகும, உரிப்பொருளானும பாலையாதல பெறப்படும். 

ஈன்று நகாளுலந்தி வாலா வெண்மழை ... ... ஆடும்' என்றதனால் முன் 

பனி என்பது பெறப்படும், வைகறை என்பதனால் வைகறையும் 

பெறப்படும். 

2. இதனுள் இளவேனி லிறுத்தந்த பொழுதின்௧ண் என்றத 

னால் இளவேனி௫ம, வாடைவந்தலைத்தரும என்றதனால வாடையும், 

கங்குல் வந்து என்றதனால கங்குலும், மாலை அலைத்தரூஉம் oT OF 

னால் மாலையும் வந்தவாறு காண்கக 
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“அம்ம வாழி தோழுி அறியிலைக் 

குறுஞ்சனை Carpe னறும்பழு மூணீஇய 

வாவ லுசுக்கு மாலையு 

மின்றுகொல் காதலர் சென்ற தாட்டே.'' (ஓங்குறு. 339) 

? இவ வைங்குறுநூறு பாலைக்கண் மாலை வந்தது. 

'“தண்கடற் சேர்ப்பன் பிரீந்ததெனப் பண்டையிற் 

கடும்பகல் வருதி கையறு மாலை 

கொடுங்கழி நெெய்தலுங் கூம்பக் 

arin anager கணா ஞஷரோ விலரே,'' (ஐங்குறு. 183) 

பருவ வரவின்கண் மாலைப்பொழுது கண்டு ஆற்றாளாய தலைவி 

தோழிக்குக் கூறியது. 

£ இவ் வைங்குறுநூறு கெய்கற்சண் மாலை வக்க. 

“தொல்லூழி தடுமாறித் தொகல்வேண்டும் பருவத்தாற் 
பல்வயி னவுயிரென்லாம் படைத்தான்கட் பெயர்ப்பான்போ 
லெல்லுறு தெறுகதிர் மடங்கித்தன் கதிர்மாய 

நல்லற தெறிநிறிஇ யுலகரண்ட வரசன்பி 

னல்லது மலைந்திருநீ தறதெநெறி நிறுக்கல்லா 

மெல்லியான் பருவம்போன் மயங்கிரு டலைவர 

வெல்லைக்கு வரம்பாய வீடும்பைகூர் மருண்மாலை 

௩ 3 * 

பணியிருள் சூழ்தாப் பைதலஞ் சிறுகுழ 
லவிணீவரி னுயருமற் பழியெனக் கலங்கிய 

கணியவ ரிடும்பைகண் டினைதியயோ AoarbGures 

விணியசெய்் தகன்றுரை யுடையையோ நீ.'* (கலி. 729) 

என கெய்தற்கலியுட் கங்குலும் மாலையும் முன்பனியும் வக் 

தன. ஒழிக்தனவும் மயங்குமாறு வந்துழிக் காண்க. (௧௨) 

ர்கைக்கிளையும் பெருந்திணையும் தான்குநிலத்தும் மயங்குமெனல்] 

௧௩. 4 உரிப்பொரு எல்லன மயங்கவும் பெறுமே. 
இஃஅ எய்சாகதெய்அுவிக்களலு, 

். இது: காலத்தானும உரிப்பொருளானும் 
வேம்பு பழுக்குங்காலம முதுவேனில 
மாலை வந்தது பெறப்படும், 

  

ட பாலையாயிழற்று. 
மாலை என்றதனால் அதன்கண் 

8. இதனுள் கடற்சேர்ப்பன் என் றதனால் கெய்து 
*கையறுமாலை' என மாலை வந்தது, 

38. இதனுள், இருள் தலைவர எனச் & fy i ் 
| g பள், oe குலும், மருண்மாலை 

என மாயும், பனியோடு இருள் சூழ என்றதனால் முன பணியும் 
பத்வா Ten பனியிருள சூழ்தர என றதனால முன்பனியாதல் 

4. 

ல் பெறப்படும. 

உரிப்பொருளல்லன கருவும் முதலும் என்பர் இளம்பூரணர்,



யியல் ] பொருள திகாரம் # (i) 

இ--ஸள்: உரிப்பொருள் அல்லை -- உரிப்பொருளென்னறு ஓதப் 

படும் ஐக்கணையம் அல்லா கைச்கிளையம் பெருக்கிணையும், மயக்க 

வும் பெறும் --- நால்வகை நிலத்தம் மயங்கவும் பெறும் என்றவாறு. 

உம்மை எச்சவும்மையா தலின் உரிப்பொருளாக எடுக்க பாலை 

யும் நால்வகைகிலக்தும் மயங்கவும்பெறும் BT OT MONT PLD. LING CT ETL! Gl 

ome பலவாடுய 1 கூற்றின் மேற்றாதலின் ஒற்றுமைப்பட்டு 
‘ 6 OF # Sp 

நிகம்ன்ரார் இருவர் பிமிர்துவரலும் பாலையாமன் றே தனால் 
றோ (ம Bw ௮ ம் A) னா 3 

அவுக ணங்காரணமாய்ச் செம்பால் 2 செம்பாலையாயினாக்போல வு கு னாத 

நின்றது. 

> ஊர்க்கா னிவக்க” என்னுங் குறிஞ்சிக்கலியுள், 

“gilt gra? யனமென வணீமயிற் பெலடவெணத் 

தூதுணம் புறவெனத் துதைத்தமின் வெழினல 

மாதர்கொண் மாமனோக்கின் மடநல்லாய் நிற்கண்டார்ப் 

Gugore மென்பதை யறிதியோ வறியாயேர,'* (கலி. 58) 

இது நிலம் $ வரையா வக்க கைக்கிளை. * இதனைக் குறிஞ்சி 

பட் கோத்தார் புணர்ச்சி யெதிர்ப்பாடாகலின். 

“டிகால்லேற்றுக் கோடஞ்சு வானை மறுமையும் 

புல்லாளே யாயர் மகன்; 

பவணியா வறியா அமிர்காவல் கொண்டு 

நளிவசபய் மருப்பஞ்சு தெஞ்சினார் தோய்தற் 

கெளியவோ வாய்மக டோண்,'* (கலி. 103) 

“அவ்வி, முனண்மொயிற் றேஎ ரிவப் பெறுமிதேரர் 

வென்ளேற் ஜெறருந்தடங்கு வான்; 

“தன்னிழை, வரருறு கூறத்கு் றுயில்பெறும் வைமருப்பிற் 

காரமி கதனஞ்சான் கொள்பவன் ..'' (கலி. 204) 

17, கூறு (பால்) பகுதி, பிரிவு, ஒறறுமைப்பட்டார் இருவர் 

என்றதனால் ஒனருயினார் இரண்டாகப் பிரிதலின் அப்பிரிவும பாலை 
யாயிறறு எனபது கருத்தாயிற்று, 

2. செம்பாலை — ஒருபண. செம்பால் என்பதே செம்பாலை என்று 

ஆயிற்று என்பது கருத்து, செமபால், செம்பாலையாயினாற்போல, 

பால் பாலையாயிற்று, பால் என்றது ஓன்று பிரிந்து பலவாயய 

பிரிவின் கண்ணதாகலின். ஒன்றென ஒற்றுமைப்பட்டரா இருவர் பிரி 

யும் பிரிவினை உணர்த்திற்று. 

9. வரையாது--நியமிக்கப்படாது 

4, புணாச்சி குறிஞ்சிக்குரியதாதலின புணர்ச்சிக்குரிய எதிர்ப் 

பாட்டையும் அதனோடு சேர்த்து வைத்தார் என்பது கருத்து எதிர்ப் 

பாடு _.எதாப்படல். புணர்ச்சிக்குமுன் தலைவனும் தலைவியும எதிர்ப் 

படல் கைக்கிகாயாகும்.



௪௬ தொல்காப்பியம் [அகத் இக 

என்றாற்போல ஏறு தழுவினாற்கு உரியள் இவளெனவக்த கைக் 

இளைகளெொல்லாம் முல்லைக்கலி பலவற்றுள் காண்க. 

* “முன்னைய மூன்றுங் OES BC குறிப்பே” (105) என்பதனான் 

அவை கைக்கிளையாயின. 

இனி : எழின்மருப் பெழில் வேழம்” என்றது முதலிய நாலு 

பாட்டும் ஏறிய மடற்றிறமான (51) பெருந்திணை; என்னை 2 

“மரமேலே னென்று மடல்புணையச தீழ்துவேன் 

தேமொழி மாத ௬௮ துநீஇய 

காமக் கடலகம் பட்டு. (கலி. 139) 

oT oar (1p DG Lim svau sr வருதலின். 

 புரிவுண்ட புணர்ச்சி ? என்றது முகலிய ஆஅபாட்டுக் தேறு த 

லொழிர்த சாமக்து மிகுதிறமாகிய (51) பெருக்துணை. இவற்றை 

கெய்தலுட் கோத்தார் * சாக்காடு குறித்த இரங்கற் பொருட்டாகலின். 

கூனுங்குதளாும் உறழ்ந்து கூறும் பெருக்கணையும். ஊடற்பகுதிய 

வாகலின் மருதத்துட் கோத்தார். 

"கல்லாப் பொதுவனை நீமாறு'* (கலி. 1182) 

எனப் பொதவியர் கூறலும், 

Cpr கரும்பமன்ற தோளாரைக் காணின் 

விடரஅலோம் பென்று Gri.” ் (கலி. 112) 

எனப் ?பொதுவர் கூறலும் மிக்க காமத்து மிடலாகய (51) பெருக் 

இணையாகலின் முல்லையுட் Care arr. 

“நறவினை aonrbsit’, (44) * ஈண்டு நீர்மிசை” (௧௦௦) என் 

ணும் கலிகளுக காமத்து மிகுதிறக்கான் (1) * அரசனை கோக்இச் 

சான்றோர் கூறியவாகலின் மருதக்துக்கோக்கார். இனி, 
“வரன மூர்ம்த வயங்கொளி மண்டில 

நெருப்பெனச் சிவந்த வுருப்பவி ரங்காட்டு '* (அகம். 11) 

எனக் காடுறையுலக அப் (5) பாலை வந்தது, 

  

1. முன்னைய மூன்று -- அசுரம், இராக்கதம், பைசாசம், (௧௦௫) 

2. சாக்காடு இறபபு. 

9. பொதுவர்.... இடையம், 

4.  தலைவியின காமத்து மிகுதிறத்தை ௮ ல . : ; B ரசனை நேரக்இ 
டரா கூறிய என்க. இவை இரண்டு செய்யுளும் "பெருக்கின் 
குரியன. அரசன் என்றது அரச குலத்தவனாகிய தலைவனை



யியல் ] பொருளதிகாரம் ௪௭ 

*“தொடங்கற்கட் டோன்றிய முதியவன் முதலாக 

வடங்காதார் மிடல்சாய வமரர்வத் இரத்தனின் 

மடங்கல்போற் எனணஇ மாயஞ்செ யவுணரைக் 

கடதந்தடு முன்பொடு முக்கண்ணான் மூவெயிலு 

முடன்றக்கான் முகம்போல வோண்கதிர் தெறுதலிற் 
சிறருங் கணிச்சியோன் சினவலி னவ்வெயி 

மேறுபெற் றுதிர்வனபயபோல் வரைபிளந் Dus nigh 

ராறனுகெட விலங்கிய வழலவி ராளடை 

மறப்பருங காத ஸிவரீண் டபொழதிய 

விழப்பத் துணிந்தணிர் கேண்மின்மற் றைஇய.”' (கவி 2) 

் இது மைவரையுலகைததுப் (6) பாலை வகதது, 

2 மறந்தவ ணமையா சரயினும் ? என்னும் (௩௭) அகப்பாட்டுச 

தீம்புனலுலகத்துப் (5) பாலை வக்கு. 

3: அருளிலாளர் பொருள்வயி னகல' என்னும் அகப்பாட்டி 

னுட் பெருமணலுலகததுப் (5) பரலை வந்தது. 

இன்னும் பிறவுஞ் சான்றோர் செய்யட்கண்ணோ உரிப்பொருண் 

WU BBL காலங்கண்மயங்கியும் : வருவனவெல்லாம் இதனான் அமைத் 

துச் கொள்க, (௧௩) 

/உரிப்பொரு எரிவையெனல்/7 

௧௪. புணர்தல் பிரித லிருத்த லிரங்க 
லூட லிவற்றி னிமித்த மென்றிலை 
தேருங் காலைத் திணைக்குரிப் பொருளே. 

இது மேனிறுதத முறையானன்றியும் * அ௮தஇகாரப்பட்டமை 

சண்டு உரிப்பொருள் கூறுகின்ற; உரிப்பொருள் உணர்க்தல்லஆ 

உரிப்பொருளல்லன உணரலாகாமையின். 

இஸ்; புணர்தலும் புணர்தனிமித்தமும், பிரிதலும் Dis 

னிமித்தமும், இருத்தலும் இருதி சனிமித்தமும், இரங்கலும் இசங்க 

17, மைவரையுலகம்-- குறிஞ்சி, இதனுள் வரை பிள£து என்றத 
னால் குறிஞ்சி என்பது பெறப்படும். ஒண்கதிர் தெறுதலின் என்றத 

னானும், அவ்வெயிலேறுபெழ்று என்றதனானும், அழலவிராரிடை 
என்றதனானும் பாலை மயங்கமை பெறப்படும். 

2. இதனுள் “@ par ...... எருதொடு வதியம்”' எனக கூறலான் 

மருதம என்பது பெறப்படும். வண்டனி£ மாஅத்து என் றதனானும் 

வேனில் கூறியதனானும் பாலையாகும். 

9. இம்முதலையுடைய அகப்பாட்டு அச்சிட்ட புத்தகத்திலில்லை. 

4, “உரிப்பொரு எல்லன மயஙகவும் பெறுமே'' என முதற் 

சூத்திரத்து அதிகாரபபட்டமை கண்டு என்க, 
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னிமித்தமும், ஊடலும் ஊடனிமிதக்தமும் என்ற பத்தும் ஆசாயுங 

காலை ஓக்இணைக்ளும் உரிப்பொருளாரம் சன்றவாஹது. 

‘Camara’ என்றகளனும் சூஜிஞ்சிக்குப் புணர்ச்சியும், பாலைக் 

குப் பிரிவும், முல்லைக்கு இருன்தலும், கெய்தற்கு இசங்கலும், மரு 

தத்இற்கு ஊடலும், அவ்வக்நிமிக் தல்கரரம் Ngo sor ஆராய்க 

அணர்க. QSSHSE SUNY  மாயோன்மேய : (5) என்பதனுள் 

MAS HOT G BUT MMT SH 

. a SLO LIT Tha TUS புணர்ச்சியாசலாணனும் அஃது இருவாக்கும் 

ஒப்ப நிகம்கலானும் புணர்ச்சியை முற்கூறி, புணர்க்அுழியல்லது 

பிரிவின்மையானும் Bs சலைவன்சண்ணதகாகிய சிறப்பானுக் தலைவி 

மிரிவிற்குப் புலனெொறிவழக்கு இன்மையானும் பிரிவின் அதன்பிற் 

கூறி, பிரிக்துழித் தலைவி ஆற்றியிருப்பது மூல்லையாகலின் இருத்தலை 

அதன்பிற்கூறி, அங்கனம் ஆற்றியிராது தலைவனேவலிற் சிறிது 

வேறுபட்டிருந்து இரங்கல் பெரும்பான் மை தலைமகள சேயா தலின் 

அவ்விரங்கற் பொருளை அதன்பிற்கூறி, இங்கான்குபொருட்கும் 

1 பொதுவாகலானுங் காமத்துத்குச் சிறத்கலானும் ஊடலை அதண் 

பிற்கூறி இங்கனம் முழறைப்படுத்இனார். 

நான்கு நிலத்தும் புணாச்சி நிசழுமேனும் “முற்பட்ட புணர்ச் 

சியே புணர்தற் சிறப்புடைமையிற் குறிஞ்சியென்ன அதனை மாற் 

கூறினா. “அவை இயற்கைப்புணர்ச்சியும் இடங்தலைப்பாடும் பாங்கற் 

கூட்டமும் தோழியிற்கூட்டமும் அதன்பருதியாகய இருவகைக் 

குூறிக்கண் எதிாப்பாடும் போல்வன. சலைவண் சோதியைக் கூறை 
yon ue ayo தண்டுத் தோடி கூறுவனவும் குறைகேர்தலும் 

DM SF FAM முதலியன புணர்ச்சிநிமிக தம். 

இனி, ஓதலும் பசையும் அதும் (95) அவக்றின் பகுதியும் 
பொருட்பிரிவும் உடன்போக்கும் பிரிவ, * ஒன்றாகத் தமரினும் 

  

1. புணர்ச்சிக்கண் புலவீ (ஊடல்) நிகழ்கலானும், பரத்தை 
வயிற் பிரிவுபறறி ஊடல் நிகழ்தலானும, ஊடு திருத்தலானும், 
ஊடல்பற்றியும இரங்கல் நிகழ்தலானும், பொது என்றார். 

a. முற்பட்ட புணர்ச்சி-- புலனெறிவழக்காகிய ஐர்திணையுள் 
முழ்பட்ட புணர்ச்சி, அஃதாவது களவுப்புணர்ச்சி. இப்புணர்ச்சியே 
புணர்தற் சிறப்புடையது, அவை: இயற்கைப்புணர்ச்சு, இடச் 
தலைப்பாடு, பாங்கற்கூட்டம, தோழியிற்கூட்டம், அதன் பகுதியாகிய 
பகற்குறி இரவுக்குறி என்பன போல்வன. ் 

3. அவை -- அச்சுறந்த புணர்ச்சிகள் ,
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பருவக்துஞ் சரத்தும் ...... கோழியொடு வலித்கன் £ (41) முதலி 

யன பிரிதனிமிக்கம். பிரிந்தபின் தலைவி வருந் அவனவுக் தோழி 

யாற்றுவித்தனவும் பாலையாதலில் பின்னொருகரற் பிரிதற்கு நிமித்த 

மாம்: அவை பின்னர்ப் பிரியும் பிரிவிற்கு. முன்னிகம் தலின். 

இணி so பிரிவணர் த இியவமழிப் பிரியாரென்றிரு க தலும், 

பிரிந்தூழிக் குறிச்சகுபருவ உன்றென்ன தானே கூறுதலும், பருவம் 

வருந்துணையும் ஆற்றியிருந்தமை பின்னர்க்கூற௮ுவனவும் போல்வன 

இருச்தல். அப்பருவம் வருவதற்கு மூன்னாக் கூறுவன * மூறல்லை' 

சான்ற கற்பு” அன்மையிற் பாலையாம். இனிப் பருவங்கண்டு ஆற்ருு 

தோழிகூறுவனவும் பருவமன்றென்று வற்புறு & Ber oy lb வரவு 

சென்று வற்புறுசுதினவும் தலைவன் பாசறைக்கண் இருந்து உரை 

கனவும் அவை போல்வனவும் நிமிகலமைதலின் QBS SAD FS 

மமனப்படும். : 

இனிக் கடலுங் Bt oor QUE கழியுங்காண்டொறும் இரங்கலும், தலை 

லன் எதிர்ப்பட்டு நிங்கியவழி இரங்கலும், பொழுதும் புணர்துணைப் 

புள்ளுங் கண்டு இரங்கலும் போல்வன இரக்கல். அக் கடல் முதலி 

யனவுந் தலைவன் Gk (GUST a மெல்லாம் நிமித்தமாம்., 

புலவி முதலியன ஊடலாம், பரத்தையும் பாணனும் மு.சலியோர் 

ஊடனிமித்தமாம். 

1 ஏனையவும் வழக்கெயலான் கால்வகை நிலக் துஞ் சிறுபான்மை 

வருமேனும் பெரும்பான்மை இவை உரியவென்ற ற்குள் * இணைக் 

குரிப்பொருளே ’ நரண்றார். 

உரிமை குணமாதலின் £ உரிப்பொருள் பண்பு த்தொகை, 

உதாரணம் : 
கசட லெதிர்முகைப் பசுவி முல்லை 

Bi Qo id Gout Burr டிடைப்பட விரைஇ 

யைதுதொடை மாண்ட கோதை போல 

தறிய தல்லோண் மேணி 

முறியினும் வாயது முயங்கற்கு 

5 இக் குறுந்தொகை புணர்ச் அழி மஒழ்க் த. கூறியன, 
மீணிதே.” (குறு. 648) 

1, ஏனைய என்றது அவ்வர்கிலததிற்குரிய பொருளல்லரதன 

வற்றை. 

2 உறரிமையாகிய பொருள் என விரியும். 

38. இதனாற் புணர்ச்சி என்னும உரிப்பொருள் கூறப்பட்டது. 

ச்
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““அல்குபட ருழந்த வரமதர் மழைக்கட் 

பல்பூம் பகைத்தழை நுடங்கு மல்குற் 

றிருமணி புரையு மேணி மடவோன் 

யரர்மகள் கொல்லிவ டந்தை வாழியர் 

துயர முூறிஇயின ளெம்மே யகல்வய 

லரிவன ரமிந்துக் தரவனர் பெற்றுந் 

கண்சேறு தாஅய் மதனுடை தநோன்ருட் 

கண்டேர னெய்தல் போர்விழ் 1,555 

இண்டேர்ப் பொறையன் பருண்டி 
தன்றிறம் பெறுகவிவ ஸளீன்ற தாயே." (8 oe cx, 8) 

இக நற்றிணையும், ”: முலையே முகிழ்முகிழ்த் தனவே! என் 

னும் குறுந்தொகையும் புணர்தனிமித்தம். 

'"அன்றவ ஸணொழிந்தன்று மிலையே வத்துநணி 

வருந்தின வாழியே னெஞ்சே பருநத்திருந் 

துயாவிணி பயிற்றும் பாஅவுயர் நனந்குலை 

யுருடுடி மகுளியிற் பொருடெரீத் இிசைக்குங் 

கடுங்குரற் குடிஞை நெடும்பெருங் குன்று 
மெம்மொ டிறத்தலுஞ் செல்லரய் பின்னின் 

ஜொழியச் சூழ்ந்தனை யாயிற் றவிராது 

செல்லீனீச் சிறக்கநின் னுள்ளம் வல்லே 
மறவ லோம்புமதி யெம்மே நறவின் 

சேயித ழனைய வாகிக் குவளை 

மாயிதழ் புரையு மலீர்கொ ஸளீரிீமை 
யூள்ளாகங் கனல வுள்ளுதோ நுலறிப் 

பழங்கண் கொண்ட கலிழ்ந்துவீ மவிரறல் 

வெய்ய வுகுதர வெரீஇப் பையெனச் 

சிஸ்வளை சொரிந்த மெல்லிறை முன்கைப் 

Bf கொடியிற் புல்லெனப் போகி 

யடர்செ யாயகற் சுடர்துணை யாக 

வியங்காது வதிந்தநங் காதலி 

யூயங்குசாய் சிறுபுற முயங்கிய பின்னே,” (அகம். 19) 

இது மறவலோம்புமதியெனப் பிரிவு கூறிற்று. 

1. இர் நற்றிணைசசெய்யுள் இயற்கைப்புணரச்டி WY Os Zour சென்று ஆயத்தோடு கூடிய தலைமகளை ஆயத்தார் வழிபடக்கண்டு இவள் யார்மகள என வியர்து இவள் எமக்கு எய்தற்கரியளா மெனக் கருதி இவளைப் பெற்று எனக்கு உதவிய த்தை தாயர் 
வாழ்க என அவரை வாழ்த்தியது. பின்வரும புணர்ச்சிக்கு நிமித்த மாதலின். இது புணாசசி நிமித்தமாயிற்று என்பது SFR CHT ED oo 
யா கருத்து. 

2. இச்செயயுள் இரநதுபினனின் 
விளைவிலள என்ற தோழிக்கு அவள் ப 
தலின் புணர்ச்சிறிமித்தமாயிற்று, 

றி தலைமகன் தலைவி இளையள 

ருவம் வாய்த்தவளென உணர்த் 

3. இது பிரிர்துபோயதலைவன் இடைச்சுரத் 
ட சுரத்து நின் 

யுளளியதன கெஞ்சினைக் கழறியதாதலின் பிரி கீ று தலைவியை 
வாயிற்று,
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“அறியாய் வாழி தோழி யிருன ற 

விகும்புடன் விளக்கும் விரைசெலற் HAAS 

கடுங்ககி ரெறித்த விடுவாய் Hon pur 

நதெடுய்கான் முருங்கை வெண்டூத் தாஅப் 

மீரற வறத்த நிரம்பா நீணிடை 

வள்ளெயிற்றுச் செந்நாய் வநந்துபசிப் பிணவொடு 

கள்ீயஙப் சாட்ட கடத்திடை யுழிஞ்சி 

ஓள்ளூன் வாடிய சுரிமுக்கு தொனள்ளை 

பொரியசை புதைத்த பூலம்புககொா ளியவின் 

விழுத்தொடை மறவர் வில்லீட வீழ்த்தோ 

செழுத்துடை தடுக வின்னிமுல் வதிய 

மருஞ்சுரக் கவலை நீத்தி யென்று 

மில்லோர்க் இல்லென் நியைவது கரத்தல் 

வல்லா நெதெஞ்சம் வலிப்ப நம்மினும் 

பொருளே கரதலர் காத 

லருளே காதல ரென்றி தீயே. (அகம், 58) 

1 இது பிரிதனிமித் தம். வற்புஅத்துக் தோழிக்குச் தலைவி 

கூறியது, 

“வண்டுபடத் ததைந்த கொடியிண ரிடையிடுபு 

பொன்செய் புனையிழை கட்டிய மகளிர் 

கதுப்பிற் ரோன்றும் புதுப்பூங் கொன்றைக் 

காரனங் காரெனக் கூறினும் 

யானோ தேறேனவர் பொய்வழங் கலரே.'” (குறு. 21) 

2 இதூ பருவங்கண்டுழியும் பொய்கூறாரென்று ஆ.த்றியிருக் ௧௮ 

“அவரோ வாரார் முல்லையும் பூத்தன 

பறியுடைக்' கையர் மறியினத் தொழுியப் 

பாலொடு வத்து கூழொரடு பெயரும் 

யாடுடை மிடைமகன் சென்னிச் 

சூடிய வெள்லாஞ் சிறுபசு முூகையே,"' (குறு. 221) 

3 இது பருவங்கண்டாற்முது கூறியன. இது முல்லைசான்த 

SHUT DL; அவன் கூறிய பருவம்வருக்துணையும் ஆற்றியிருத்தலின். 

“மடவ மன்ற தடவுநிலைக் கொன்றை 

nd DE BSS சென்றோர் கூறிய 

பருவம் வாரா வளனவை தெரிீதரக் 

கொரம்டிசேர் கொடியிண சுழ்த்த 

வம்ப மாரியைக் காரென மதித்தே.” (குறு. 66) 

7, இதனுள் பொருளே காதலர் என்றமையின் இது பிரித 

னிமித்தமாயிறறு. 

2. இது இருத்தல். 

9. இதுவும் இருத்தல்.
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இ.து பருவமன்தென்று “Ov DL} DIS GOO oor இருத்தனிமித்கமா 

192. 

கேம்படு சமய” என்னு களிற்றியானை நீரையும் இருக 
1 னிமிக் மாம்: இக்காலம் வருக்துணையும் அத்றினெனக் ! கான 

“*கரனலுப் கழருது கறியும் கூறுது 
தேணிமிர் நறுமலம்ப் புன்னயு மொழியச 

தொருநின் எல்லது பிறுிகியாது மிலனே 

யிருங்க றி மலர்ந்த கண்பேோ னெய்தற் 

கமழிதழ் தரற்ற மமிழ்தென நசைஇத் 
குண்டா தரதிய வண்டினங் சுசரீசிறத்து 

பறைவ இனருத் துறைவனை நீயே 

சொல்லல் வேண்டுமா ரலவ பல்காழ் 

கைதையம் படுசினை யெவ்வமொ உசாஅங் 

கடற்சிறு காக்கை காமர் பெடையொரடு 
கோட்டுமீன் வழங்கும் வேட்டமடி பரப்பின் 

வென்னிறுக் கனவு நள்ளென் யாமத்து 

தின்னுறு விழுமங் களைந்தோ 
டண்னுறு விழும நீந்துமோே வெனவே.”? (அகம், 170) 

2 Day எகப்பாட்டு நெய்தல். இசங்க லுரிப்பொருட்டாயிற்று, 

“ஞாயிறு பட்ட வகல்வாய் வானத் 

தனிய தாயே கொடுஞ்சிறைப் பறவை 
யிறையுற வோங்கிய நெறியயன் மராஅத்த 

பின்னை யுள்வாய்ச் செரிஇய 

விரைகொண் டையும் வீரையுமாம் செலவே.”* (குறு. 92) 

் இஃது இரங்கனிமிக்தம். 

“*தருக்கேம் பெருமதின் னல்கல் விருப்புற்றுத் 
தாழ்ந்தாய்போல் வந்து தகவில செய்யாது 

ஆழ்ந்தவை செய்துமற் ஜறெம்மையு முன்ளுவாய் 

வீழ்ந்தார் விருப்பற்றக் Hired.” (கலி. G9) 

OQoogi ஊடல, 

'*“பரியுடை நன்மான் பெரங்குளை யன்ன 

வடைகரை வேழும் வெண்டபூப் USS 

தண்டுறை மரன் பெண்டிர் 

துஞ்சூர் யாமத்துந் துயிலதி யலரே."' (ஐங்குறு, 19) 
1. தான் என்றது தலைவனை. 

2. இது, அலவறொடு படுத்துத் ம . . 
தாகலின் இரங்கறபொருட்டாயிழ்று, அது பாகும்படி புலம்பிய 

6. மாலக்காலம் வந்தது; இஃது என்னை . . 

வின் இரங்கனிமித்தமாயிற்று. WHE HOMME FOG
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1 இஃது ஊடனிமித்தம். 

பிறவும் வேறுபட வருவனவெல்லாம் அறிந்து இதன்கண் அடக் 

இக் கொள்ச, (௬௪) 

[பாலைக்கட் குறிஞ்சியும் நெய்தலும் மயங்குமெனல்ர/ 

௪௫. கொண்டுதலைக் கழியினும் £ பீரிந்தல ணிரங்கினு 
முண்டென மொழிப வோரிடத் தான. 

இது முற்கூறிய ஐந்கனுட் பாலைக்கட் குறிஞ்சி மயங்குமாறும் 

கெய்தன் மயங்குமாறும் கூறுகின்றது. 

டன்: கொண்டு தலைச்கழியினும் -- லைவண் தலைவியை 

உடன்கொண்டு அவள் தமரிடச்துநின்று பிரிபினும், பிரிக்து அவண் 

இசங்இனும் -- தலைவன் உடன்கொண்டு போகாது கானே போதவில் 

சுலைவி மனையின்கண் இருந்து இரங்கஇனும், ஓரிடச்தான — இவ 

விரண்டும் ஒரிடத்தின்கண்ணே ஒரொழுக்கமாபின, உண்டென 

மொழிப-- இவ்வொழுக்கக்கான் நான்கு வரணத்திலும் வேளாண் 

வருண த்திற்கு. உண்டென் ௮ சொல்லுவர் ஆரியர் என்றவரறு, 

கொண்டு தலைக்கழிகலால் இடையூறின்றிப் புணர்ச்சி நிகழு 

மெனினும் பிரிவு மிகழ்கசவாறென்னையெனின், 

“இடைச்சுர மருங்கி னவடம ரெய்திக் 

கடைக்கொண்டு பெயர்த்தலிற் கலங்கரு ரெய்இ.'' (41) 

என மேலே கூறவாராதலின் தக்கையுக் கன்னையருக் தேடிப் 

பின் வந்து இல்லொழுக்க இத்து Door tho செய்வரசென்னுவ் 
கருத்தே )ருவருள்ள ௧ ௪ அம் பெரும்பான்மை Axp ro 0 Via Mapas 

our agi (5 அகவே பாலைக்கண்ணே குறிஞ்சி நிகழ்க்கனாயிற்று, 

உதாரணம்: 

ட வணிற் பாதிரிக் கூணி மாமலர் 

நறைவாய் வாட 6H BULL aes 

மரியார் சிலம்பிற் சீறடி சிவப்ப 

வம்மொ டொசாறு படிஇயர் யாழதின் 

பொம்ம CGur8 Qua gar ont 

ட 7. இதனுள் த சலைவன் புறத்தொமுக்கமறிர்து அவன் பெண்டிரை 

வெறுத்துக் கூறினமையின் ஊடனிமித்தமாயிற்று. 

2. பிரிந்தவணிரங்கலைப் பெருக்கிணைக்குரியதென் பர் இளம் 

பூரணர்.
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யரும்பற மலர்ந்த வாய்பூ மராஅத்துச் 

சரும்புசூ. ழூலரி தைஇ வேய்ந்ததின் 

ஜேம்பாய் கூந்தற் குறும்பல மொசிக்கும் 

வண்டுகடிந் தோம்ப ஜேற்று யணீகொள 

நூண்கோ லெல்வளை தெனிீர்க்கு முன்கை 

மெல்லிறைப் பணைத்தோன் விளங்க வீசி 

வல்லுவை மன்னு னடையே கள்வர் 

UMAR «evs Geos Gar wD காண்மாரர் 

மீசைமரந் சேர்த்திய கவைமுறி பமாஅத்து 

மாரரை மருங்கு ணீர்வரப் பொனித்துக் 

களிறு சகுவைத்திட்ட கோதுடைத் ததரல் 

கல்லா அுமணர்க்குத் தீமூட் டாகுந் 

துன்புறு தகுந வாங்கட் புன்காட் 

டரிலவிவர் புற்றத் தல்கிரை நசைஇ 

வென்னரா மிளிர வாங்கும் 

பின்னா மயெண்கின் மலைவயி னானே '' ( <9} BLD 257 >} 

இது கொண்டுதலைக் கழிகம்கண் கலைவன் கடையை வியந்தது. 

இஃது அதம். 14 அழிவிலர் முயலும்” (கற்றிணை. ௯) என்பது 

பாலைக்கட் புணர்ச்சி நிகழ்ந்தது. 

இனிக் தலைவி பிரிந்திருக்து மிகவும் இரங்குதலின் * இரங்க 

னும்? எனச் சூச்இரஞ்செய்து, அதனானே பாலைப் பொருட்கண் 

இரங்கற்பொருள் நிகழுமென்ரார். உகாரணம்: 

ஓங்குமலைச் ிலம்பிற் பிடவுடன் மலர்ந்த 

டூவங்கை வெறித்தழை வேறுவகுத் தன்ன 

ஷூன்பொதி யவிழாக் கோட்டுகிர்க் குரு 

மூன்றுட ஸணீன்ற முடங்கர் நிழுத்த 
துறுகல் Begin பிணவுப்பசி கூர்ந்தெனப் 

பெொசதிகிள ருழுவைப் பேழ்வா யேற்றை 

யறுகோட் டுமழைமா னாண்குர லோர்க்கு 

கெறிபடு கவலைய தநிரம்பா நீனிடை 

வென்னி வீதியைப் போல நன்றுஞ் 

செலவயர்த் இசினுல் யானே பலபுலக்' 

துண்ணா வியக்கமொ டுயிர்செலச் சாஅய்த் 

தோளுந் தொல்கவின் ஜறொொலைய நாளும் 
பிரிந்தேோரர் பெயர்வுக் கிரங்க 

மருத்துபிறி இன்மையி ஸிருத்தும்விக யிலனே.'' (௮கம 147) 

. இதனுள் வெள்ளிவீ தியைப்போலச் செல்லக்துணிக்து, யான் 

பலவற்றிற்கும் புலக்கிருக்து, பிரிந்தோரிடத்தினின்றும் பிரிந்த 
பெயர்வுக்கு தி ோணாலக்தொலைய உயிர்செலச்சாஅய், இசங்ப் பிறிது 

  

1. இதன்கண், நின் -னல மென்பளண 20 . 

வருதலின் புணர்ச்சி நிகழ்ந்தது என்றார். தீதோ ளெய்தினமெள
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மருக்தின்மையிற் செயலத்றேனென மிகவும் இரக்கியவாறு 1 மெய்ப் 

பாடுபத்றி யுணர்க. இஃது அதம். 

* வானரூரர்க்க' என்னும் (11) அகப்பாட்டினள், 

*'மய்புகு வன்ன கைகவர் முயக்கு 

மவரும் பெறுருவர் மன்னே.'' 

எனக்கூறி, அழுதன் மேவாவாயக் கண்ணுக் துயிலுமென இசக்கமீக் 

கூறியவாறு முணர்க. 

: குனறியன்ன * என்னும் (199) அகப்பாட்டும் ௮௮. 

இவை பாலைக்கண் இரங்கல் கிகழ்க்தன. 

இங்கனம் இச் சூத்திரவிகி உண்மையிற் சான்றோர் அகத்தி 

னும் கலியினும் ஐங்குறுநூறிறினும் பாலைக்கண்ணே உடன்போக்கு 

நிகழ்க்த செயயுட்களைக் கோத்தாசென் றுணர்க. 

இல்லிருந்து செக்தீயோம்பல் வேளாளர்க்கு இன்மையிற் 

கொண்டு தலைக்கழிதல் அவர்க்கு உரியதாயித்.று. ஒழிந்த மூன்று 

வருணத்தோருக் தமக்கு உரிய பிரிவின்கட் செந்தியோம்புவாரை 

நாட்டிப் பிரிப; அகலான அவர்க்கு ஏனைப் பிரிவுகள் அுமைக்கன. 

இதனைக் “ கொடுப்போரின்்.றியுங் கரணமுண்டே ! 

பியலிம் 2 சரணம் வேறாகக் கூறுமாறு ஆண்டுணர்க,  *வேர்முழு 

gin pier»? cargo (145) மணிமிடைபவள க். அள, 

(149) எனக் குத் 

8 *கூழுடைத் தந்த யிடனுடை வரைப்பி 

ூழடி யொதுங்கினு முயங்கும்.” 

எனவும், : இளியும் பந்தும் ' என்னும் (49) களிற்றியானை நீரையள், 

8 **அல்குபத மிகுத்த கடியூடை வியனகர்.”? 

எனவும், கெல்லுடைமை கூறிய அதனானே வேளாண்வருண மென் 

பது பெற்றாம். (௧௫) 

  

7, செயலற்றேன் என்னு தலைவி கூற்றினால் அவளிரக்கர் 

தோன்றலின் மெய்ப்பாடுபற்றி யுணர்க என்றுர். அவள கூற்று 

ஈண்டுக் கையறல் என்னும மெய்பபாடடை யபுணாததுங குறிப்பாகும். 

கையறல், 4-வது மெய்ப்பாடு. இதனினாஙகு வருவள கைக்இகாக் 

கும் பெருக்திணைக்குமுரிய மெய்ப்பாடுகள். இதனை மெய்ப்பாட்டியல் 

௧௮-ம் சூத்திரகோக்கியறிக. 

2. கரணம் _. வேள்விச்சடங்கு. 

9. கழ் சோறு. அது கெல்லையுணவாத்திறறு பதம் -- உணவு, 

அதுவும் நெல்லையுணர்த்திறறு. இவை ஈசச௫ினார்க்கினியர் கருத்தாம,
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ர்பாலக்கட் குறிஞ்சி மயங்குமெனல்ர் 

sm. தலந்த பொழுதுங் காட்ரியு மன்ன. 

இதுவும பாலைக்கட குறிஞ்சி மயக்குமென்கின்றது. 

இ-ள்: கலக்க பொழுதுங் காட்சியும் -- இயற்கைப்புணர்ச்சி 

நகழக்த காலமும் ௮தன் முனனர்கதாகிய * வழிகிலைக்காட்சி நிகழ்க்த 

கரலமும், அன்ன -- முன்னர்ச் RBI SGM கொண்டுதலைக்கழிக்த 

காலத்தை உடைய என்றவாறு, 

என்றது, முன்னர்க் குறிஞ்சி பாலைக்குரிய இருவகை வேனித் 

கண் நிசம்க்தாறி? போல இவையும் இருவகை 2 வனிற்கண நிகழு 

மென்றவாறு, மழைகூர் காலததுப் புறம் பொந்து விளையாடுக லின 

மையின் எதர்ப்பட்டுப் புணாதல அ௮ரிதாகலானும், ௮துகான் இன 

பஞ் செயயாமையானும் இருவகை வேனிற்காலக்தும இயற்கைப் 

புணர்ச்கி நிகமுமென் ஐது இச்ளுத்திரம். 

் முன்னாக் கூஇரும் யாமமழும் முன்பனியுஞ் A 0650) Gor gp 

இயற்கைப்புணர்ச்சிப் பின்னர்க் களவொழுக்கம் நிகழ்தற்குக் கால 

மென்றுணர்க. அது, 

₹*வெரத் தமருந் தகைய வேவொத் 

தெல்லாரு மறிய தோய்செய் தனவே 

தேமொழித் கரண்ட மென்றோோண் மாமலைப் 

பரீஇ வித்தில் வேனற் 

குர இ யோப்புவாள் பெருமழைக் சண்டே.” (குறுக, 22) 

எனவரும் இக் குறுந்தொகையுட் கூரீஇமீயாப்புவாள் கண் 

ணென வழிகிலைக்காட்சியைப் பாங்கற்குக் கூறினமையின். அ.தி இனைக் 

கதிர் முத்று தற்குரிய இளவேளிலும் பகற்பொழுதுங் காட்டிக்கண் 

வந்தன, 

“ கொங்குதேர் வாழ்க்கை ்? என்பதம் இளவேனிலாயிற்று ; 

- தும்பி கொங்குதேதருங்காலம் அதுவாகலின். 

சலத்தலுங் காட்சியும் உடனிகழுமென்னுணர்ச, கலத்தலின் 

றிக் காட்சி நிகழ்க்ததேல், உள்ளப்பணர்ச்சியேயாய் மெய்யுஅபுணர்ச்? 

யின்றி வரைக்துகொள்ளுமென்றுணர்ச, 
(௧௬) 

  

7, வழிநிலைக்காட்சி எனினும் குறிப்பறிதலெனினும ஓக்கும். 
அது தலைவியைக் கண்டபின் நிகழ்வதாகலின் வழிகிலைக்காட்சுி 
எலவப்பட்டது. 

R ௭-ம் எ-ம் சூததிரங்களை கேரக்கியறிக,
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£ரீமூதற்பொரு னிருவகைத்தெனல் ] 

௧௭. முதலெனப் படுவ தாயிரு வகைத்தே. 

இன முற்கூறிய முதம்பகுதியைக் தொகுத்து எழு இணையும் 

இவவாற்ரானுரிய வென்டுன்றது, 

இ_..ஸ்: முதகலெனப்படுவன -- முகலென்று கூறப்படும் நில 

னும் பொழுதும், ஆயிரு வகைத்து -- அக்கூறியவாறறான். இரு 

வகைப்படும் யாண்டும் எண்றவாறு. 

இது *கூறிற்றென்றல்” (666) என்னும் உச்தஇிவகை, 

இதன் பயன் முதல் இரண்டுவகை என்றவாஞும். தமக்கென 

நிலனும் பொழுதும் இல்லாக கைக்களையும் பெருக்கஇணையும் கில 

னில்லாக பாலையும் பிறமுகலோடு மயங்கித்றேனும் அவை மயக்கிய 
நிலனும் பொழுதும் அவ்வத் இணைக்கு முதலெனப்படுமென் பதாம், 

இஅ முன்னின்ற சூத்திரத்திற்கும் ஓக்கும். (௧௭) 

ரீகருப்போரு ளிவையெனல் / 

so. தெய்வ முனாுவே மாமரம் புட்பறை 

செய்தி யாழின் பகுதியொடு தொகைஇ 

் அவ்வகை பிறவுங் கருவென மொழிப. 
ரூ ரு ச ச . 

* அகாரப்பட்டமையின் இது நிறுத்தமுமையானேயன்றி 

உரிப்பொருள்கூறி, ஒழிந்த கருப்பொருள் கூறுதல் தலித்து, 

இ-ள்: தெய்வம் உணாவே மாமரம் புள்பமை 7 செய்தி 

யாழின் பகுதியொடு தொகைஇ -- எல்லாக் இணைக்குக் செய்வம் 

உணா விலங்கு மரம் புள்ளுப் பறை தொழிலென்று இவற்றை 

யாழின கூற்றோடே கூட்டி, அவ்வகை பிறவும் கரு என மொழிப. 

அவையபோல்வன பிறவுங் கருவென்று கூறுவர் ஆசிரியா் என் வாறு, 

யாழின் பகுதி  என்றதனான் மற்றைய போலாஅ பரலைக்குப் 
பாலையாழென வேறுவருதல் கொள்க, * அவ்வகை பிறவும் £ என்றத 

ஞான் எடுத்தோதிய தெய்வம் ஒழிய supp உட்பகுதியாகிய 

தெய்வமும் உள, அவை மாயோன்மேய' (5) என்புழிக் காட்டி 

னாம். இதனானே பாலைக்குதி தெய்வழும் இன்ருயிற்று, இன்னும் 

... 7, அதிகாரப்பட்டமையிற்
 கூறி என இயையும்.: 

2. செய்தி-- தொழில். 
8
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 அவவகை? என்றகனானே பாலைக்கு நிலம்பற்றாது காலம்பற்றிக் 
கருப்பொருள் வருங்கால் தம்மியல்பு இரிய வருவனவும் வருமென்று 

கொள்க, ₹* ஏந்நில மருக்கிற்பூ ” (19) என்பதனாற் பூவும் புள்ளும் 

வரைவின் 3ி மயக்குமெனவே 1 ஒழிந்த கருவும் மயங்குமென்பது 

சூத்திரத்துப் 6 பொருளன்றியும்? (659) என்பதனான் உரையித் 

கொள்க, அது * அயந்திகழ் ஈறுங்கொன்றை ' என்னும் நெய்தற் 

கலிடிட் காண்க, 

முல்லைக்கு உணு, வாகுஞ் சாமையும் “மு.இரையும் ; மா, உழையும், 

புல்வாயும் முயலும்; மரம், கொன்றையுங் குருக்தும் ; புள், கானக் 

கோழியும் சிவலும் ; பறை, எறுகோட்பறை; செய்த், நிரைமேய்த் 

கலும் வரகு. முதலியன களைகட்டலுங் கடாவிடுதலும்; யாழ், 

மூல்லையாழ். பிறவுமென்றதனால், பூ, முல்லையும் பிடவுக் 53 தளவுக் 

தோன்றியும் ; நீர், கான்யாறு; ஊர், * பாடியுஞ் சேரியும் பள்ளியும். 

குறிஞ்சிக்கு உணா, ஐவனகெல்லுக் இனையும் மூங்கலரி௫ியும் ; 

மா, புலியும் யானையுங் கரடியும் பன்றியும்; மரம், அகிலும் BT (ps 

தேக்குந் இமிசம் வேங்கையும் ; புள், கிளியும் மபிலும் ; பறை, முரு 

கயமுக் தொண்டகப்பறையும் ; செய்தி, Csr a Naa gia கிழங்கு 

அகழ்தலுக் இனை முதலியன விளைத்தலுங் இளி கடிதலும் ; யாழ், 

குறிஞ்சியாம். பிறவுமென்றதனால், பூ, காக்களும் வேங்கையுஞ் 

சுனைக்குவளையும்; நீர், அருவியுஞ் சுனையும்; ஊர், சிறுகுடியுங் 
குறிச்சியும். 

மருதத்திற்கு உணா, செக்கெல்லும் வெண்ணெல்லும்; மா, 
எருமையும் நீர்காயும் ; மரம், வஞ்டுயுங் காஞ்சியும் மருதமும் ; புள், 

தாராவும் நீர்க்கோழியும்;) பறை, மணமுழவும் கெல்லரிணெயும் ; 
செய்தி, ஈடுதலுங் களைகட்டலும் அரிதலுங் கடாவிடுதலும் ; யாழ், 
  

1. ஒழிக்த-- பூவும் புள்ளும் ஒழிந்த, 
2, முதிரை -- எள்ளுக் கொள்ளுப் பயறு உழுந்து அவரை துவரை 

கடலை மொச்சை என்னு மெண்வகை முதிரைக் கூலம் என்பார் அடி 
யார்க்குஈல்லார், 

5. தளவு-- முல்லையின் பேதம், செம்முல்லையுமாம். 
4. பாடி முதலியன முல்லைகிலத் தார்களின் பேதம் போலும். இக்காலத்துத் தரங்கம்பாடி எனவும், புதுச்சேரி எனவும், Bape சனாப்பள்ளி, ஆல்ப்பள்ளி எனவும் வழங்குவன அக் . 

யர் வாழ்ந்த இடங்கள் போலும். es AEST OS I Bor
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மருகுயாம். பிறவுமென் ற கனால், பூ, காரமரையுங் கழுகீரும் ; நீர், 

யாற்றுகீரும் மனைக்கணறும் பொய்கையும் ; ஊர், ஊர்களென்பனவே 

யாம். 

கெய்தத்கு உணு, மீன்விலையும் உப்புவிலையும்; மார, உமண்பகடு 

போல்வன ; முதலையுஞ் சுமாவும் மீனுதலின் மாவென்றல் மரபன்று- 

மரம், புன்னையும் ஞாழலுங் கண்டலும்; புள், அன்னமும் அன்றி 

ஓம் முதலியன ; பறை, மீன்காட்பறை ; செய்தி, மீன்படுத்தலும் 

உப்புவிளை க்கலும் அவைவிற்றலும் ; யாழ், கெய்தல் யாம். பிறவு 

மென்றதனால், பூ, கைதையும் கெய்தலும்; நீர், மணற்கணெறும் 

உவர்க்குழியும்; ஊர், பட்டினழும் பாக்கமும். 

இனிப் பாலைக்கு உணு, ஆதலைக்தனவுஞ் சூறைகொண்டன 

வும்; மர, வலியழிக்த யானையும் புலியுஞ் செக்காயும் ; மரம் வற்றின 

இருப்பையும் ஓமையும் உழிஞையும் ஜெமையும் ; புள், கழுகும் 

பருந்தும் புறாவும்; பறை, சூறஹைகோட்பறையும் நிரைகோட்பறையும் ; 

செய்தி, Bows sae சூறைகோடறும் ; யாழ், பாலையாழ். பிறவு 

மென்றதனால், பூ, மசாவுவ் குராவும் பாதிரியும் ; நீர், அறுநீர்க் 

கூவலுஞ் சுனையும் ; ளர், பதந்தலை, 

இன்னும் பிறவுமென்றகனானே இக் கூறியவற்றிற்குரிய மக்கள் 

பெயருக் தலைமக்கள் பெயருங் கொள்க. அவை * பெயரும் வினையும் £ 

(20) என்னுஞ் சூத்திர. தஅட் காட்டுதும். பிறவு மென்றதனாம் 

கொள்வன சிறுபான்மை 1 திரிவுபடுதலின், பிஐவுமென்னு அடக்கு 

ஞூ. (௧௮) 

[ஒரு நிலக் கருப்போருள் ஒழிந்த நிலத்து மயங்குமெனல்/ 

௧௯, ஏந்நில் மருங்கிற் பூவும் புள்ளு 

மந்நிலம் பொழுதொடு வாரா வாயினும் 

வந்த நிலத்தின் பயத்த வாகும். 

இது முற்கூறிய கருப்பொருட்குப் புறனடை. 

இ-ள்: எக்கில மருங்கிற் பூவும் புள்ளும் -- எழு இணை நிகழ்ச் 

இியவாயை நால்வகை நிலத்துப் பயின்ற பூவும் புள்ளும், அக்நிலம் 

பொழுதொடு வாரா ஆயினும் -- தத்தமக்கு உரியவாகக் கூறிய நிலத 

தொடுக காலத்தொடும் நடவாமற் பிறநிலக்தொடுங் காலக்தொடும் 

  

1, திரிவுபடுதல் — Ca pura.
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கடப்பினும், வந்த நிலத்தின் பயத்த ஆகும் -- அவை வந்த நிலத் 

,இம்குக் கருப்போருளாம் என்றவாறு, 

ஒடு * அ௮தனோடியைக்க ஒருவினைக் இளவி” யாதலின் உடன் 

சேறல் பெரும்பான்மையாயிற்று. *வினைசெய் யிடத்தி னிலத்தித் 

காலத்தின்” என்பதனான் 1 நிலக்தின்பயத்தவாமெனப் பொழுதினை 

யும் நிலமென்று அடக்னொர். பூவைக் கருவென இஐ.இிழ்றிலபோனும் 

முற்கூறிய மாத்இற்குச் இனையாய் அடங்கிற்று. * ஒன்றென முடிக் 

-தலான் நீர்ப்பூ முகுலியனவும் அடங்கும். இங்கனம் வருமிடஞ் 

செய்யுளிடமாயிதற்று, உதாரணம் : 

*தாமரைக் கண்ணியை தண்ணறுஞ் சாரந்தினை 

தேரீதழ்க் கோதையான் செய்குறி நீவரின்.'* (கலி. 52) 

இது மருதத்அப்பூ, குறிஞ்சிக்கண் வக்து. 

**உடையிவ ளூயிர்வாழார ணீறீப்பி னெனப்பல 

விடைகொண்டியா மிரப்பவு மெமகொள்ளா யரயினை 

கடைஇய வாற்றிடை நீர்தநீத்த வறுஞ்சுனை 

யடையொடு வாடிய வணிமலர் தகைப்பன.'* (கலி, 2) 

இது மருதத்துப்பூ, பாலைக்கண் வந்தது, 

*கண்மிசை மயிலாலக் கறங்கியூ ரலர்தூற்றத் 

தொன்னல நணீசாய நம்மையோ மறந்தைக்க 

வெசன்னாதார்க் கடத்தடூஉ முரவுநீர் மாகொன்ற 

வென்வேலான் குன்றின்மேல் விளையரட்டும் விரும்பார்கொல்.'” 

(கலி, 27) 
இது குறிஞ்சிக்குப் பயின்ற மயில் பாலைக்கண் இளவேனிற் 

கண் வருதலிற் பொழுதொடு புள்ளு மயங்கிற்று, கபிலர் பாடிய 
் பெரும்குறிஞ்சியில் (குறிஞ்சிப்பாட்டு) வரைவின்றிப் பூ மயங்க 

வாறு காண்க. பிறவும் இவ்வாறு மயங்குதல் காண்க, ஒன்றென 
முடித்தலாற் பிறகருப்பொருள் மபங்குவன உளவேனுங்கொள்க. (௧௯) 

[.திணைப்பெயருந் திணை நிலைப்பெயரு மிருவகையவெனல் ] 

௨௦. பெயரும் வினையுமென் ருயிரு வகைய 
திணைதொறு மரீஇய திணைநிலைப் பெயரே. 

இது “பிறவும்! (18) என்றகனால் தழுவிய பெயர்ப்பகுதி 
கூறுகின்றது. 

  

1. காலமும் இடப்பொருளில் 
மடங்குமென்பார், நிலமென்று அடக்கி 

5. ஒருத்தி, 
9. பத்துப்பாட்டுள் ஓன்று, 

வருதலின் கிலத்துட் காலமு 
னார் aap.
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இஸ்; இணைதொறும் மரீஇய பெயர் -- நரல்வகை நிலத்தும் 

மரீஇப்போரச்சு குலப்பெயரும், இணைநிலைப்பெயர் -- உரிப்பொரு 

ளிலே கிற்றலையுடைய பெயரும், பெயரும் .வினையுமென்று ஆயிரு 

வகைய --- 1 பெயர்ப்பெயரும். வினைப்பெயருமென்று அவ்விரண்டு 

கூற்றையுடையவாம் என்றவாறு. 

நால்வகை நிலத்தும் மருவிய குலப்பெயராவன : 

குறிஞ்சிக்குக் கானவர் வேட்டுவர் குறவர் இறவுளர் குன்றுவர் 

வேட்டுவித்தியர் குறத்தியர் குன்றுவித்தியர்; * ஏனைப் பெண் பெயர் 

வருமேனும் உணர்க, 

முல்லைக்குக் கோவலர் இடையர் ஆயர் பொதுவர் இடைத்தியர் 

கோவித்தியர் ஆய்.த்.தியர் பொதவியர். 

நெய்தக்கு துளையர் 3 இமிலர் பரதவர் நுளைத்இயர் பரத்தியர் ; 

ஏனைப் பெண்பெயர் வருமேனும் உணாக. 

மருத,த்தித்குக் களமர் உழவர் கடையர் உழத்தியர் சடைச்கி 

யர் ; ஏனைப் பெண்பெயர் வருமேனும் உணர்க, 

முன்னர் * வந்த நிலத்தின் பயத்த? (19) என்புஸூக் காலத்தை 

யம் உடன்சோடலின் ஈண்டுக் இணைதொறு மருவு சலும் பொழு 

தொடு மருவுதலும் பெறப்படுதலிற் பொழு முதலாக வரும் UTE 

குத் இணைதொறுமரீஇய பெயருக் இணைஙிலைப் பெயருங் கொள்க. 

எயினர் எயிற்றியர் மறவர் மறத்தியர் எனவும் மீஸி விடலை காளை 

எனவும் வரும், 

இனி உரிப்பொருட்சூரிய தலைமக்கள் பெயசாவன, பெயர்ப் 

பெயரும் நாடாட்சிபற்றி வரும் பெயருமாம். குறிஞ்சிக்கு. வெத்பன் 

தஇலம்பன் பொருப்பன், கொடிச்சி; * இஃது ஆண்பாற்கேலாச பெய 

ரரயினும் நிலையென ததனாத் கொள்க. முல்லைக்கு ௮ண்ணல் தோன்றல் 

1, பெயர்ப்பெயர், பொருள்பற்றி வரும் பெயர். வினைப்பெயர். 

தொழில்பற்றி வரும் பெயர். 

2. எனப் பெண்பெயர் என்றது கூறுத ஆண்பாழ்கேற்ற 

பெயரை. 
3. இக்காலத்து இமிலிச்சி எனப் பெண்பாம் பெயர் ஓருமை 

யாய் வழங்குகின்றது. ் 

4. gag என்றது. கொடிச்சி என்னும் பெயரை. இதம்கு 
ஏழ்.ற ஆண்பாழற்பெயர் இல்லையென்பது கருத்து.
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குறம்பொறைநாடன், மனைவி, நெய்தற்குக் கொண்கன் துறை 

வன் சேர்ப்பன் மெல்லம்புலம்பன், தலைவிபெயர் வக்துழிக் காண்க, 

மருதத்இத்கு மூம்ஈன் ஊரன், உனையோள் எனவரும். இக்காட்டிய 

இருவகையினும் * பெயர்ப்பெயரும் வினைப்பெயரும் பாடலுட்பயின ஐ 

வகையாற் பொருணோக்கியுணர்க. : 

ஈண்டுக்கூறிய இணைநிலைப்பெயரை : ஏவன் மரபின் £ (94) என் 

DIG சூத்திரதது ௮லுவகையசெனப் பகுக்குமாறு ஆண்டுணர்க, (௨௦) 

ரதிணை தொறுமரீஇய பெயரினருள்ளும் 
தலைவராக வழங்கப்படுவாருமுளர் ஏனல்] 

௨௧. ஆயர் வேட்டுவ ராடுஉத் திணைப்பெய 
ராவயின் வரூ௨ங் கிழவரு முளரே. 

இது முன்னர்த் இணைதொறுமரி இய பெயருடை3யாரிலுகங் 

இணைநில்ப் பெயசாகிய தலைமக்களாய் வழக்குவாரும் உளரென 

முல்லைக்குங் குறிஞ்சிக்கும் எய்தாகதெய்அவித் ௧.௮, 

இ-ள்: ஆடுஉத் இணைப்பெயர் -- முற்கூறிய ஆண்மக்களாகிய 

இணைதொறுமரீ இய பெயர்களுள், ஆயர் வேட்டுவர் வளுஉவ் 

கிழவரும் உளர் _ ஆயரிலும் லேட்டுவரிலும் வருங் கிழவரும் 

உளர், ஆவயின் (வரூஉங் கிழவியரும் உளா) -- அவ்விடத்து 

வருக் தலைவியரும் உளர் என்றவாறு, 

ஆயா வேட்டுவரென்னும் இரண்டு பெயசே எடுத்தோ இனா 

சோனும் ஒன்றென முடித்தலான் அக்நிலக்கட்கு உரிய எனைப் 

பெயர்களான் வருவனவுங் கொள்க. 

“burs கறந்த கலமாற்றிக் கன்றெல்லாத் 

தரம்பிற் பிணித்து மனை நிறீஇ யாய்தந்த 
ழூங்கரை நீலம் புடைதாழ மெய்யசைஇப் பாங்கரு ' 

முல்லையும் தாய பாட்டங்காற் Cag wtb 

பூல்லினத் தாயர் மகளிரோ டெல்லா 

மொருங்கு விளையாட வவ்வழி வந்த 
குருத்தம்பூஙப் கண்ணிம் 2? பொதுவன்மற் ெெ றன்னை 

மூற்றிழை யேஎர் மடநல்லாய் நீயரடுஞ் 

1. வெற்பன் சிலம்பன் அண்ணல் தோன்றல் என்பன போல் 
வன பெயர்ப்பெயர். குறும்பொறைகமாடன் கானகநரடன் என்பன 
போல்வன நாடாட்சிபற்றி வரும் பெயர், 

2. பொதுவன், இது தணைதொறுமரிஇய பெயரால் திணைநிலப் 
பெயர் வந்தது, பிறவுமிவ்வாறு கொள்க. 

 



யியல் ர பொருளதிகாரம் ௬௩ 

சிற்றில் புனகோ சிறிதென்றா னெல்லாநீ 

பெற்றேம்யா மென்று பிறர்செய்த வில்லிருப்பாய் 

கற்றதிலை மன்ற காணென்றேறன் முற்றிழாய் 

தாதுசூழ் கூந்தற் றகைபெறத் தைஇய 
கோதை புனைகோ நினக்கென்று னெல்லாதி 

யேதிலார் தத்தபூக் கொள்வாய் தனிமிகப் 

பேதையை மன்ற பெரிதென்றேன் மாதரா 

யைய பிதிர்ந்த ௭ணங்கணி மென்முலைமேற் 

ஜொய்யி லெழுதுகோ மற்றென்றுன் யாம்பிறர் 

செய்புற தோக்கி யிருத்துமோ நீபெரிது 

மையை மாதோ விடுகென்றேன் றஹறையலாய் 

சொல்லிய வாழஜெறெல்லா மாறுமா றியான்பெயர்ப்ப 

வல்லாந்தான் போலப் பெயர்ந்தா ன வசை நீ 

யாயர் மகளி ரியல்புரைத் தெந்தையும் 

யாயு மறிய வுரைத்தியின் யாதுற்ற 

ேரயுங் களைகுவை wer’ (கலி. 111) 

11: ஆயர் மகசனையுங் காதலை கைம்மிக 

ஞாயையு மஞ்சுதி யாயி னரிதரோ - 

நீயுற்ற நோய்க்கு மருந்து.” (கலி. 107) 

“Gary prib 

காணாமை யுண்ட கடுங்கள்ளை மெய்கூர 

தாணாது சென்று நடுங்க வுரைத்தாங்குக் 

கரந்ததாஉங் கையொடு கோட்பட்டாங் கண்டாய் தம் 

புல்வீனத் * தாயர் மகன். * * 2 (கலி, 115) 

என்ரு போல்வன பிறவும் வருவன கொள்க, 

இன்னும் * ஏனலு மிறங்குகதி ரி௮.த்தன * என்னும் அகுப்பரட் 

டினுள் * வானிணப் புகவிற் கானவர் தங்கை ” எனவும், * மெய்யீ நகரா” 

என்பதனுள் * வேட்டுவற பெறலோ டமைந்தனை ' எனவும் வருவன 

வும் பிறவுங் கொள்க... வேட்டு என்னும் தொழிலுடையானை வேட் 

டுவ னென்றலித் குறிப்பு வினைப்பெயர். 

குன்றக் குறவன் காதன் மடமகள் 

வண்டுபடு கூத்தழ் றண்டழைக் கொடிச்சி 

வளையண் முளைவா ளெயிற்ற ; 

னிளைய ளாயினு மாரணங் கினளே."” (ஐங்குறு. 288) 

இ வருத்தும் பருவத்தளல்லள் என்ற தோழிக்குக் கூறிய. 

இப்பத்இினுள் * குறவன் ... மகள்” எனக் கூறுவன பல பாட்டுச்கள் 

உள; genase கொள்க, இவ்வாந்றான் இக்கிலத்து மக்கள் 

பெயரும் பெற்றாம். ஏனைய பெயர்களில் வக்கனவுளவே்கொள்க. (௨.௧) 

7, 8, ஆயர்மகன் என்பதும் திணதொறுமரீஇய பெயர் திண 

நிலைப் பெயரானது.
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[ஒழிந்த திணைதொறுமரீஇய பெயரினருள்ளும் 

தலைவராக வழங்கப்படுவாருமுளரெனல்]/ 

௨௨, ஏலோர் பாங்சினு மெண்ணுங் காலை 

யானா வகைய திணைநிலைப் பெயரே. 

இத முல்லையும் குறிஞ்சியும் ஒழிக்தவற்றுள இணைதொறு 

மரீஇய பெயருடையோரிலுக் இணைகில்ப் பெயராகிய தலைமக்களாய 

வழங்குவாரும் உளரென எய்தாததெய்துவித்தது. 

இஸ்: எனோர் பாங்கினுக் இணைநிலைப்பெயர் எண்ணுங்காலை -- 

ஒழிந்த பாலைக்கும் நெய்தற்கும் உரியசாகக் கூறிய மக்கள் கூற்றி. 

னும் வருந் தலைமக்கள் பெயசை YT THIET FB, ஆனாவகைய --- 

அவை பெரும்பான்மையாகிய கூறுபாட்டினையுடைய என்றவாறு, 

உதாரணம்: 

1 “திலலவிற் பகழிச் செந்துவ ராடைக் 

கொலைவி லெயினர் தங்கைநின் முலைய 

சுணங்கென நினைதி நீயே 

யணங்கென தினையுமென் னணங்குறு நெஞ்சே," (தங். 888) 

இவ் வைங்குறுநூறு உடன்போடனமுன் நலம்பாராட்டிய கூற 

(மம. 

உ*மூனவுமா வல்சி யெயினச் தங்கை 

யிளாமா வெயிற்றிக்கு நின்னீலை யறியச்' 

சொல்லினே ஸிரக்கு மளவை 

வென்வேல் விடலை விரையா தீமே.'' (ஐங்குறு. 884) 

| Qa வவைங்குறுநூறு கொண்டுடனபோக் காலத்திற்குக் கொண் 

டுடன் போக்கு ஒருபபடுத்துவலென் ற. 

“தணமா தொகீலச்சித தன்னையர் தந்த 

நிணஷஹைன் வல்சிப் படுபுள் ளோம்பு 

நலமா ணெயிற்றி போலப் usta 

"நன்னர் நயவர வுடையை 

வென்னோற் றனையோ மாவின் ஐனிரே,'” (ஐங்குறு. 865) 

இவ வைங்கருறுநூறு வரைவிடை வைத்துப் போன்றான் மாகினை 

நோக்கக் கூறியது, எனைப் பெயர்க்கண் வருவன வக்துழிக் காண்க. 
  

  

ர, இதனுள் எயினர் தங்கை என்பது பாலையுள் dans G) 
மரீஇய பெயர் இனைகிலைப்பெயரான தற்குதாரணம் ன் enn 

2 இதனுள் எயிற்றி எனபதும் மேற்குறித்தவாறு வந்ததது.
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1 “*முற்று மஞ்சட் பகம்பூறய் கடுப்பச் 

௬ற்றிய பிணர சூழ்கழி யிறவின் 
கணங்கொள் குப்பை யுணங்குதிற தோக்கிப் 

புன்னணையங் கொழுநிழன் முன்னுய்த்துப் பரப்புத் 

BOD GM WEES பாக்கமு முறைநணி 
யிணிதும னளிதோ தானே துனிதுறந் 

தகன்று வல்கு லைதமை நுசுப்பின் 

மீனெறி பரதவர் மடமகண் 
மானேர் தோக்கய் காணாத ஆங்கே.” (நற்றிணை. 101) 

இது வரைதற்பொருட்டுக் தலைவி வேறுபாட்டிற்கு ஆற்றாத 
கோழி சிறைப்புயமாகக் கூறிய. 

Sadat பொய்த்த லான்மடர்க் கல்லைக் 
குறுக லோம்புமின் சிறுகுடிச் செலவே — 

பரிதற்கிது மாண்ட தென்னா ததற்பட் 
டாண்டொழுிந் தன்ேற மாண்டகை நெஞ்ச 

மயிற்க ணான்ன மாண்முடிப் பாவை 
தூண்வலைம் பரதவர் மாமகள் . 

sensor uged srr wrGer.”” (ems. 184) 

இது கழறிய பாக்கம்குக் கூறியது. 

*சூடுந்தேத ரேறியுங் காலிற் சென்றுங் 
3 * mm * 

என்னணினை apuGareoe urgoar waar.” (கற்றிணை. 349) 

இது ஈற்றிணை. 

: இவளே, சான னண்ணிய ' என்னும் நற்றிணைப் (45) பாட்டினுள், 

 கடுந்தோர்ச் செல்வன் காசன் மகனே ' என்றூ அருமைசெய் 

தயாத்கலின் அவனை இகழ்ச்சிக் குறிப்பால் தலைமையாகக் கூறி 

ஞைள். ஏனைப் பெண்பெயர்க்கண் வருவனவும் வகழிக் காண்க. 

: ஏனோர் பாங்கினும்' எனப் பொஅப்படக்கூறிய அதனான் 

மருசுகிலத்ு மக்களுள் தலைமக்கள் உளசாகப் புலனெ கி வழக்கஞ் 

செய்த செய்யுட்கள் வந்தன உளவேழற் கண்டுகொள்க. — (௨௨) 

[ அடியோரும் வினைவலஞரும் தலைமக்களாதற் குரியரெனல்/ 

om. 2அடியோர் பாங்கினும் “வினைவலர் பாங்கினும் 
கடிவரை யிலபுறத் தென்மனார் புலவர். 

4, இதனுள் “பரதவர் மடமகன்'' என்பது கெய்தற்கண் இணை 

தொறு மரீஇய பெயர் திணநிலப் பெயரானதற்குசாரணம். மேல் 

வருவனவு பன்ன. ; ; . ; . . 
2. அடியேரா என்றது ஒருவா் இல்லதீதிருஈது அவர் இல்லத் 

துக்குரிய குற்றேவல் செய்வோரை. 
9. விள வலர் என்பது பிறர்ச்குரிய புறச்தொழிலகளை அவர் 

ஏவலின்படி. செய்வோரை. வினைவலபாங்கினும் எனவும் பாடம், 

9
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இ, மேல் கால்வகை நிலத்து மக்களுக் தலைமக்களாகப் பெறுவ 

சென்முர், அவசேயன்றி இவரும் தலைமக்களாகுப கைக்கிளை பெருக் 

,தணைக்கணென்டன் ற, 

இ-ள்: அடியோர் பாங்கினும் -- பிறர்க்குக் Gos pars 

செய்வோரிடத்தும், வினைவலர் பாங்இனும் -- பிறர் ஏவிய தொழிலைச் 

செய்தல் வல்லோரிடத் தம், கடிவசை யிலபுறத்து என்மனார் புலவர் --- 
கலைமக்களாக நாட்டிச் செய்யுட் செய்தல் நீக்கப்படாது ஈடுவணைந் 

கணைப் புறச்துகின்ற கைக்களை பெருக்இணைகளுள் என்றவாறு. 

கூன்பாட்டிறைளை, 

“தம்மு ஊாகுதற் ஜொடிஇயர் நம்முணா 
முசாவுவங் கோனி. தொட்டேன். 

சானவும், 

“பேயும் பேயுத் துன்ன லுறுமெனக் 
கோயிலுட் கண்டார் நகரமை வேண்டுவல்,'” (கலி. 94) 

எனவும் பெருந்திணைக்கண் அடியோர் தலைவராக வரது, என்னை 3 

கோன் அ௮டிதொட்டேன் என்றமையானுங் கோயில் என் றமையானும் 
இவர்கள் கூற்ஜேவன் மாக்களாயித்று, 

ஏஎ யிஃதொக்தன் ' என்னும் குறிஞ்சிக்களிபுள், 
'"பேசற்றாய் களை நின் முதுக்குறறமை போற்றிக்கேள் 
வேட்டார்க் கணிதாயி னல்லதை நீர்க்கிணிதென் 

அுண்பவேர நீருண் பவர்.” (கலி. 62) 

தியகாமம் இழிக்சதோர்க்குரிமையின், இ௫வும் அடியோர் தலைவ 

ராக வந்த கைக்கே. * அடியோர் எனவே இருபா த. தலைமக்களும் 
அடங்இற்று. * கடிவரையில' என்றகனான் அவருட் LIT BOO SUID 
eerOren gy Garare. 

 இகல்வேக்தன் ? என்னும் முல்லைக்களியுள், 
“*$மயு நிரைமுன்னர்க் கோலூன்றி தின்ருயோ 

சாயனை யல்லை பிறவோ வமரருண் 

ஞாயிற்றுப் புத்ததண் மகள். (கலி. 708) 
என்பதனால் தலைவன் வினைவல பாக்கனாயினவா௮ு 

é 
காண்க, 

இதனுள, 
“பூனதீதுளா னெந்தைக்குப் புகாவுய்த்துக் கொடுப்பதோ 
AMET CHEN TARE கலத்ைதொடு செல்வதோ 
தனைக்காறுள் யாய்விட்ட கண்றுமேய்க் கிற்பதோ.:” 

என்றவழி, *எமயேவலான் யாஷ் செய்வசன் றி யாங்கள் ஏவநின் 
னெஞ்சம் இத்தொழில்கள் செய்இன் மனவில்லை ? என்றலின் வினைவல 
பாகனெளாய தலைவி கூற்றாயிற்று..
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 யாரிவன் என்னும் முல்லைக்கலிபுள், 

“வழங்காப் பொழுதுநீ கன்றுமேய்ப் பாய்போல் 
வழங்க லறிவா ருரையாரே லெம்மை 

யிகந்தாரே யன்றோ வெர்.” (கலி, 112.) 

இதுவும் வினைவல பாக்கனளாய தலைவியை நோக்க WS 
தலைவன் கூறினது. ் 

“sale ஈந்இய'” என்னும் Yams ayer, 

**பல்கால்யாங் காரன்யாற் றவிர்மணற் றண்பொழி 
லல்க கைலறை யரயமெொ டாடி 

முல்லை குருந்தொடு முச்சிவேய்ந் தெல்லை 

யிரவுற்ற தின்னுங் கழிப்பி யரவுற் 
அருமி னதிருங் குரல்போற் பெசருமுர 

or oC gg BIG ast por 

பல்லா ணீனதிரை நாமுடன் செலழ்கே,"! (கலி. 113) 

இது தாழ்த்துப் போதம்குக் தலைமைபின்றிக் ஈடிதிற் போகல் 

வேண்டுமென் றமையானும், கல்லேறும் காகும்போல நாமுங் கூடப் 

போகல்வேண்டுமென் மமையானும், தலைவன் வினைவல பாக்ினஞனயித் 

ஜென்௪. வினைவல்லானென்னாது பாக்கினென் சசனால் தம?ேவல் 

செய்வது பெறுதும். இஃது அவ்வந்நிலத்து இழிக்தோர்க்கு எஞ் 

ஞான்றுச் தொழிலேயாய் நிகமுமென்றும் 1 புனங்காவலும் படுபுள் 
ளோப்புகலும் இவ்வாறன்மி உயா6மதார் விளையாட்டாக இயர்கைப் 

புணர்ச்சிப் பின்னர்ச் சின்னாளிற் றவிர்வரென்றும் வேுபாடுணர்க, 
இக் கூறிய இருஇறத்தோருக் தமக்குரிய ரன்மையான் ௮றம்பொரு 

ளின்பம் வழாமை நிகழ்த்துதல் அவர்க்கரிதென்பது பற்றி இவ.த்றை 

அகப்பு தமென்ரார், (௨௨) 

1, ஐரந்திணைக்குரிய உயர்ந்த தலைமக்களுள் தலைவியும் புனங் 

காவலும் படுபுள்ளோப்பலுமாகிய தொழில் செய்கின்றுளாதலின் 
அவளும் வினைவலருளடங்கி இழிக்தோளாவள் கொல்லோ என ஓர் ஐய 
நிகழுமன்றே. அவ்வையத்தை நீக்கம்கு உயர்ந்தோர் விளையாட்டென் 

ரூர்... புனக்காவல்கு.ிஞ்சிக்குரியது. படுபுள்ளோப்பல்.இத ம்கு . 
இனைக்கதிரில் வீழும் பறவைகளை ஓப்பல் என்று கூறலாமெனினும் 

இனைக்காவல் என்பதனுள் காவல் என்றதனால் அதுவும அடங்கு 
மாதலின் நெய்தற்கண் வெயிலில் உணங்கவைக்கும் புலான் மேல் 

வீழும் புள்ளோப்பலையே கூறிஞர் , என்று கூறல் பொருட்பய 
னுடைத்தாம். அதற்கு இலக்கியம், "கடும்புலால் புன்னை கடியூர் 
துறைவ, படும்புலாற் புடகடி வரள புக்க -தடமபுலாக, தஇாழைமா 

tpb மதைக்துயர்ந்த தாழ்பொழி, லேழைமா க்கி யிடம்” 
(திணைமாலை நூற், 44) என்னுஞ் செய்யுள். *“கொழுமீ னுணங்கற் 
படுபுள் ளோப்பி-- எக்கர்ப் புன்னை யின்னிம லசைஇ ' (அகம். ௨௦) 

என்பதுமாம்,



௬௮ தொல்காப்பியம் [அகத்திணை 

ரீதலைமக்களாதற்குச் சிறந்தாரிவரெனல்] 

௨௪. 1 ஏவன் மரபி னேனோரு முரிய 
ரரகிய நிலைமை யவரு மன்னர். 

இது முன்னர்ப் * பெயரும் வினையும்” (20) என்பதனுள் இணை 

தொது மரீஇய பெயருந் இணைநிலைப்பெயருமெனப் பகுக்க இரண்ட 
னுள் இணைகசொறுமரீஇய பெயருள் தலைவராதற்குரியாயனை ௮ 
காசப்பட்டமைபிற்கூறி, அ௮ங்கனக் தலைவராகற்குரிமையின் அடியோ 

“ரையும் வினைவலபாங்கனோசையும் அதன்பிற்கூறி, பின்னர்நின்ற 

,இணைநிலைப்பெயராதம்குச் சிறக்தார். ௮றுவகையசெனப் பகுக்கின் 

ற. 
இ-ள்: மாபின் -வேததாலுட் கூறிய இலக்கணததானே, 

ஏவல் ஆ௫ய கிலைமை யவரும்--பிறரை ஏவிக்கொள்ளுக் தொழில் 

தமக்குளசாகிய கன்மையையுடைய அ௮க்கணர் அரசர் வணிகரும், 

அன்னர் ஆடிய அவரும் -- அம்மூவரையும் போலப் பிறரை ஏவிக் 

கொள்ளுக் தன்மையசாகிய குறுகிலமன்னரும் அரசராற் இறப்புப் 

பெற்றோரும், ஏனோரும்-- கால்வசை வருணமென்ன௮ எண்ணிய 
வகையினால் ஓழிந்துநின்ற வேளாளரும், உரியர் -- உரிப்பொருட் 
டலைவராதகற்கு உரியர் என்றவாறு. 

ஆகிய என்பதனை ஏவலொடும் அன்ன சொடுவ் கூட்டுக. எனவே 

,கணைநிலைப்பெயர் அறுவகையாயிற்று, * வேக்துவிடு தொழிலித்.... 

பொருளே £ (681) என்பதனான் வேளாளரே அ௮ரசராற் இறப்புச் 
செய்யப்பெறுவ சென்றுணர்க, இனி *வில்லும் வேலுங் apg)... 

மரிய: (689) என்பகனான் ஏனோருஞ் கிறுபான்மை இிறப்புப்பெறுவ 

சென்றுணர்க, உரிப்பொருட்டலைவர் இவேயாதலைத்தான் மேற்பிரி 

விற்குக் கூறுகின் றவாத்றானுமுணர்க, 

2 ௨ **தரமரைக் கண்ணியை தண்ணறுஞ் சாந்தனை 

தேரிதழ்க் கோஷதையான் செய்குறி நீவரின் 

1. இதற்கு வேறுபொருள் கூறுவர் இளமபூரணர். ஆயினும் 
இவர் கூறும் பொருளே பின்வருஞ் சூத்திரங்களுக்குப் பொருத்தமா 
கின்றது, எனினும் இவ்வாறு ஈலிரச்து பொருள் கொள்ளாது Gar 
பொருள் கொள்வதே நலம். 

2. தாமரைக்கண்ணியை என்பதனானே அந்தணன் தலைவனாதல் 
பெழறப்படுமென்பது ஈச்சனார்ச்சினியர் கருத்து, தாமரைமாலை 
அந்தணர்க்குரியது, -
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மணங்கமழ் தாற்றத்த மலைநின்று பனிபெறுர௨ 
மணங்கென வஞ்சுவர் சிறுகுடி யேரரே.”” 

௩ *சர்த்தணா£டையை யெல்லி மாலையை.'' (கலி. 52) 

எனவரும். 

**முணிதமரிர் பிசைந்த காத்தண் மெல்விரல் 

₹கழுவுறு கலீங்கங் கமாஅ௮ துடிஇக் 

குவளை யூண்கண் குய்ப்புகை கமழத் 

Sie py bh தட்ட தீம்புளிப் பாக 

ரினணிதெனக் கணவ ஸுூண்டலி 

னுண்ணீதின் ம௫ழ்த்தன் ரொண்ணுதன் முகனே.” (குறுந், 167) 

இ குறுந்தொகை. இது பார்ப்பானையும் பார்ப்பணியையுக் 
தலைவராகக் கூறிய. கடிமனைச் சென்ற செவிலிகூற்று, வாயி 

னேர்விக் தலுமாம், 

“வருது மென்ற நாளும் பொய்த்தன 

வரியே Gara of நில்லர 

தண்கார்க் ஈன்ற பைங்கொடி முல்லை 

வைவாய் வான்முகை யவிழ்ந்த கோதை 

பெய்வனப் பிழந்த கதுப்பு முன்ளா 

சருள்கண் மாறலேச மாறுக வந்தி 

லறனஞ் சலரே யாயிழை நமரெனச் 

சிறிய சொல்லிப் பெரிய புலம்பினும் 

பணிபடு நறுத்தார் குழைய தய்மொடு 

துணிதிர் முயக்கம் பெற்டருள் போல 

அவக்குநன் வாழிய நெஞ்சே விசும்பி 

னேறெறழுந்து முழங்கினு மாறெழுநத்து சிலைக்குங் 

கடாஅ யானை கொட்கும் பாசறைப் 

ேபோர்வேட் டெழுந்த மள்ளர் கையதைக் 

கூர்வாட் குவிமுகஞ் சிதைய நூறி 

மானடி மருங்கிற் பெயர்த்த குருதி 
வரன மீனின் வயின்வயி னிமைப்ப 

வமரகத் தட்ட செல்வத் 

தமர்விரைந் துரைப்பக் கேட்கு ஞான்றே,” (அகம 

மீண்டவன் கெஞ்சிற்கு உரைப்பானாய்ப் பாகம்கு உரைத்தது, 

1. FBS EDOOL OU என்பதனால் அந்தணர் வருணத்தான் தலைவ 

னாதல் பெறப்படும். என்னை? கழுவியுடுப்பது அவன்சண்ணதாக 

லின், இதுவும் நச்சினார்க்கினி௰ர் கருத்து. 

2. கழுவுறு கலிங்கம்” என்பதனால் பார்ப்பனி யென்பதும், 

பார்ப்பனி என்பதனால் தலைவனும் பார்ப்பான் என்பதும் பெறப் 

படும் என்பது இவ்வுரையாிரியர் கருத்தாகும், விரலைக்கழுவாது 

உடுத்து என்க. வீரலைத்துடைத்த ஒடை “பம பொருள் கொள் 

வர் டாக்டர். சாமிநாதையர். அவர தாங்கொண்ட பொருட் 

கேற்ப இப் பாட்டிற் கூறிய உணவால் பிராமணவருணம் எனச் 

கொண்டனர். 

144) 

 



௭௦ தொல்காப்பியம் [அகத்திரண 

இம் மணிமிடைபவளத்து வேக் சன் தலைவனாயினவாறும் தான் 

அமரகத்து அட்ட செல்வக்தையே மிக்க செல்வமாகக் கருதுதும் 

குரியாள் ௮ரசவருண த்திற்றலைவியே என்பதூஉம் உணர்க, 

**புகைவென்று திறைகெொரண்ட பாய்திண்டேர் மிசையவர் 
வசைகொண்ட செம்மனாம் வனப்பார விடுவதேர."' (கலி. 87) 

இதனுள் வேக்கன் கலைவனாபினவாறும், வகைகொண்ட தலை 

மையின் அழகை ுகர விரும்பினாள் என்றலின் தலைவியும் sa 
UO SHCA CLIT Dd, உணர்க, 

1  உலகுகளெர்க்கன்ன ் என்னும் (955) அகப்பாட்டுள் வணிகன் 

கலைவனாகவுல் கொள்ளக் கிடத்தலின் தலைவியும் அவ்வருணகத் 

தலைவியாமென்றுணர்க, 

*தடமருப் பெருமை மடநடைக் குழவி 

தூண்டொறும் யாத்த காண்டகு நல்னிற் 

கொடுங்குழை பெய்த செழுஞ்செவிப் பேதை 
சிறுதாழ் செறித்த மேல்விரல் சேப்ப 

வாளை யீர்ந்தடி வல்லிதின் வகைஇப் 

புகையுண் டமர்தீத கண்ண டகைபயெறப் 

பிறைநுதம் பொறித்த சிறுநுண் பல்விய 

சந்துகிற் றலையிம் றுடையின ணப்புலந் 
தட்டி லோளே யம்மா வரிவை 

யெமக்கே வருகதில் வீருந்தே சிவப்பான்று 

சிறியமுள் ளெயிறு தோன்ற 

முறுவல் கொண்ட முகங்கரண் கம்மே,'” (நற்றிணை, 120) 

விருந்தொடு புக்கோன் கூற்று; செவிலி கூற்றுமாம். 

இர் நற்றிணை “வாளை யீர்ந்தடி வகைஇ* என்றலின் வேளாண் 

வருணமாயிஜழ்று. 

*'மலைமிசைக் குலைஇய வுருகெழு திருவிழ் 
பணைமுழங் கெழிவி பெளவம் வாங்கித் 

தாழ்பெயற் பெருழீர் வலனேர்பு வ இ 

மாதிரம் புதைப்பப் பொழிதகளிழ் கரண்வர 

விருதிலங் கவிணீய வேமுறு காலை ் 
தெருப்பி னன்ன சிறுகட் பன்றி 

யயிர்க்கட் படாஅர்த் துஞ்சுபுறம் புதைய 

  

1. கலத்திற்சென்ற பொருள்வயி 
தலைவனாகவுங் கொள்ளக் இடத்தலின் 

a. *வாளையீர்ந்தடி ' என்றமையான் வேளாண் 3 
ச ; d ண்வ @ கருத்து. வாளை--வாளைமீன். 'வாழையீர்ந்தடி ' என்று பாடங்கொண்டு * வாழையிலையை 52 என்று பொருள்கொள்வர் 1 D 0 Carr uj eT யாசிரீயர், வாழைநஈடுதல் வேளாளர்க்குரியதாகும் ் யு 

ம் பிரிவாதலின் வணிகன் 
GT Or (pT.



யியல் ] பொருள தஇகாரம் எக 

Saf முல்லை நாண்மல குதிரும் 

புதவடைந் இருந்த வருமுனை யியவிற் 
சீறூ ரோளே நன்னுதல் யாமே 

யெரிபூரை பன்மலர் பிறழ வாங்கி 

யரிஞர் யாத்த வலங்குதலைப் பெருஞ் சூடு 

கள்ளார் களமர் களந்தொறு மறுகுத் 
தண்ணடை தழீஇய கொடிநுடங் காரெயி 

லருத்திழறை கொடுப்பவுங் கொள்ளான் சினஞ்சிறந்து 

வினைவயிற் பெயர்க்குத் தானம் 
புணைதார் வேந்தன் பாசறை யேமம.'' (அகம், 84) 

இது தூதூகண்டு வருந்தக் கூறியது. 

இக் களிற்றியானை நிரைபுள் கன னாரும் * அருமுனையியவித் சீழா£' 
என்றலின் தான குறுகிலமன்னனென்பத பெற்றாம். 

* அகலிரு விசும்பகம் ? என்னும் அகப்பாட்டும் (214) பொரு 

மணாக்கினால் * இதுவேயாமானறுணர்க, 

இருபெரு வேத்தர் மாறுகொள்் வியன்களத் 

தொருபடை கொண்டு வருபடை பெயர்க்குஞ் 

செள்வ முடையோர்க்கு நின்றன்று விறலவெளப் 

பூக்கோ Corw தண்ணுமை விலக்கிச் 

செல்வே மாத லறியாண் முல்லை 

ூதர்கான் முதுகொடி குழைப்பநீர் சொரிந்து 

காலை வானத்துக் கடுங்குரற் கொண்மூ 

முழங்குதொறுங் கையற் றொடுங்கிறப் புலத்து 
பழங்கண் கொண்ட பசலை மேணீயள் 

யாங்கா குவள்கொ ருனே வேங்கை 

மூழுறு கஇளர்னீ கடுப்பத் கேழ்கொள 

வாகத் தரும்பிய மாசறு சுணங்கினள் ' 

நன்மணல் வியனிடை நடத்த 

சன்மெல் லொதுக்கிள் மாஅ யோனே. (அகம், 172) 

இத மீள்வான் கெஞ்சிற் குரைத்த. 

இதனுள் : பூக்கோளேய கண்ணுமை விலக்கிச் செல்வேம் ” என் 

தலின் அரசனா் இறப்புப்பெற்த தலைவளுயிற்று. இன்னுஞ் சான் 
ஜோர் செய்யுட்களுள் இங்கனம் வருவனவற்மை wap der Gurr 

ணோக்கஇு உணர்க. (௨௪) 

7. “வேந்தனும்... பாசறை...... சண்படையிலனே ' என்று கூற 

லின், தலைவன் உதவிக்குச் சென்ற குறுநிலமன்னன் என்பது கருத் 

துப் போலும். அன்றியும் 'அமருநதம் வயினதுவே ' என்பதனாலும் 

பெறப்படும்.



௪௨ தொல்காப்பியம் [அகத்திணை 

[பாலை என்னும் பிரிவின் வகை/ 

௨௫. ஓதல் பகையே நூதிவை பிரிவே. 

இத்துணையும் அகத்தி ற்குப் பொதுவாயெ முதல் கரு வுரிப் 

பொருளே கூறி, இனி இருவகைக் கைகோளுக்கும் பொனவாகிய 

பாலைத்தணை கூறிய எழுந்தது. 

இஸ்: பிரிவே-- பாலையென்னும் பிரிதற்பொருண்மை, இதல் 

, பகையே தூது இவை-- ஓதத்குப் பிரிதலும், பகைமேற் பிரிதலும், 

பகைவரைச் சந்துசெய்தன் முதலிய அதுபற்றிப் பிரிதலுமென 

மேன றுவகைப்படும் என்றவாறு, 

ஒரோவொன்தே அறமும் தூறதக்கமும் பொருளும் பயத்தற் 

இறப்பு கோக்கு இவற்றை * இவை ' யென விதந்தோதினார். * இவை ” 
யென்றதனை எடுத்தலோசையாம் கூறவே, அறங்கருதாது Mme 

பேவலால் தா.இிற்பிரிதலும் போர்த்தொழில் புரியாது திறைகோடற்கு 

இடைநிலச் தப் பிரிதலுஞ் சிறப்பின்மை பெறுதும். அறங்கருதகாது 

பொருள் ஈட்டுகற்குப் பிரிகலும் பொருள்வயிற் பிரிவிற்கு உண்மை 
யின் இவற்றோடு ஓதாது பிற்கூறினார். அக்சணர்க்குரிய ஓதலுக் 

அதும் உடன் a Popper, lume பிறந்தவழிக் தாது 

நிகம்.தலின். (௨௫) 

[பிரவுன் ஓத்லுந் தூதும் இவர்க்குரியவெனல் / 

oo. அவற்றுள், 
ஒதலுந் STH முயர்ந்தோர் மேன. 

இது முத்கூறியவற்றுள் ௮க்தணர் முதலிய மூவர்க்கும் இரண்டு 
Gila ef sO sere og. 

இ-ள்: அவற்றுள் -- அம்மூன்றணுள், ஓதலும் தூஅம் உயரக் 
தோர் மேன -- ஐதற்பிரிவுக் தூதிற்பிரிவும் ௮க்கணர் முதலிய 

மூவரிடத்தன என்றவாறு. 

எனவே ஒழிந்த பகைவயிற்பிரிவு அரசாரக்கே உரித்தென 
மேலே கூறுப, உயர்க்கோசெனக் கூ௰லின் வேளாளளை Our Ps sa 
சென்றுணார்க. உதாசணம்: 

1. இதனால் பகையை இடைவை த ’ CP 2 ட . 

'மைக்குக் காரணங் கூறப்பட்டது, கதி, தாதை அதன்பின் வைத்த



யியல் ] பொருளதிகாரம் ௪௩ 

1 **அரம்போ ழவ்வளை தோணிலை ஞெகிழ 
நிரம்பா வாழ்க்கை தேர்தல் வேண்டி 

சர்ங்கா முன்ன வரும்புமூதி ரீங்கை 
யானி யன்ன வால்வீ தாஅய் 

வைவா ரரைதி மையண லேய்ப்பத் 

தாதுறு குவளைப் போதுபிணி யவிழப் 

படாஅப் பைங்கட் பாவடிக் கயவாய்க் 

கடாஅ மாறிய யாக போலப் 
பெய்து வறிதரகிய பிறங்குசெலற் கொண்மூ 

மைதோய் விசும்பின் மாதிரத் துழிதரப் 

பணியடு௨ நின்ற பானாட் கங்குழ் 

றஐமியோர் மதுகை தாூக்காய் தண்ணென 

முூனணிய வைத்தி முரணில் காலைக் 
கைதொழு மரபிற் கடவுள் சான்ற . 
செய்விசள மருங்கிற் சென்றோர் வல்வரின் 

விரியுளப் பொவிந்த பரியுடை நன்மான் 

வெருவரு தானையொடு வேண்டுபுலத் திறுத்த 

பெருவளக் கரிகான் முன்ணிலைச் செல்லார் 

சூடச வாகைப் பறந்தலை யாடுபெற 

வொன்பது குடையும் நன்பக லொழித்த 

8ீடின் மன்னர் போல . 

வோடுவை மன்னால் வாடைநீ யெமக்கே.” (அகம், 188) 

இதனுட் பலருங கைகொமும் மரபினையுடைய கடவுட்டன்மை 

யமைக்ச செய்வினையெனவே ஐகுற்பிரிதலென்பது பெத்றும். இறந் 

௧௮ பயிற்ற லிறக்கசன் பயனே! (192) என்பதனாற apa ge 

இழெத்தியும் இல்லறத்திற் சிறந்தது பபிற்றாக்கால் இறந்ததனாற் 

பயனின்ராதலின் இல்லறம் நிரம்பாதென் றத்கு நிரம்பாவாழ்க்கை 

யென்ருர். இல்லறம் நிகழ்கின் ற காலத்தே மேல்வருந் தூற 

வறம் நிகழ்த்துதற்காக அவற்றைக்கூறும் நால்களையுங் கற்று அவற் 

றின் பின்னர்த் தத் துவங்களையுமுணர்கஅு மெய்யுணாதல் அக்கணர் 

மூதலிய மூவர்க்கும் வேண்டுதலின் ஐதற்பிரிவு அ௮க்தணர் முதலி 

யோர்க்கே சிறந்ததென்மூர். 

“பொய்யற்ற கேள்வியாற் புரையோரைபம் படர்த்துதீ 

மையற்ற படிவத்தரன் மறுத்தர லொல்வதோ. (கலி, 15) 

  

7. நிரம்பா-- முடிவுபோகாத. வேண்டிச்சென்றார் என இயை 

யும். சர்ங்காழ்- ஈரியகொட்டை. ஆலி --ஆலங்கட்டி, தாய் 

உதிர்ந்து. ஓ.தி-- ஓந்தி. மையணல் - கருகிறமானதாடி, படா. 

உறங்காத; கயவாய் -- பெரியவாய. கொண்மூ -- மேகம், மதுகை 

வலி முரண் மாறுபாடு. சூடாவாகை -- வாகை என்னுமூா. ஆடு-- 

வெற்றி, குடை ஒன்பது என்றதனால் மனனரும் ஓனபதன்மர் என் 

பது பெறப்படும். 
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என்பதும் ௮. Seni OO படிவம்” அக்தணார் முதலியோர் 

கண்ணதாதலின். * விருந்தின் மன்னர் ' என்னும் (54) அகப்பாட்டில், 

வேக்தன் பகைமையைத் தான் தணிவித்தமை கூறலின் அந்தணன் 

காஇற் பிரிந்தமை பெற்றாம். 

₹₹வயலைக் கொடியின் வாடிய மருங்குல் ”” (புறம். 305) என்னும் 

புறப்பாட்டில் அந்தணன் தாது சென்றவாறு உணர்க, 

அரசன் தாதுசேறல் பாரதத்து 1 வாசுதேவன் தூதுசென்ற 

ONT DUP SWI TE. 

““இதொடர்த்தா சணமுழங்கப் பஞ்சவர்க்குத் தூது 

தடந்தானை யேத்தாத நாவென்ன நாவே.'" 

(சிலப்பதி, ஆய்ச்சியா குரவை) 

சன்பதனாணுணர்க, 

வணிகன் சென்ற தூதும் வந் அழிக் காண்க. (௨௪) 

[பகைவயீற் பிரிவு அரசர்க்குரித்தெனல் ] 

௨௭. தானே சேறலுந் தன்னொடு சிவணிய 
வேனோர் சேறலும் வேந்தன் மேற்றே. 

இ௫ பகைவயிற்பிரிவு அ௮ரசர்க்கே உரித்தென்கின் றன. 

இ-ள்: தானே சேறலும்-- தன்பகைக்குத் தானே செல்லு 

தலும், தன்னொடு சிவணிய ஏனோர் சேறலும் -- அவனொடு கஈட்புக் 
கொண்ட ஒழிந்தோர் அவற்குக் துணையாகச் செல்லுதலுமாயே 

இவ்விரு பகுதியும், வேக்தன்மேற்று -- அரசன்கண்ணது என்றவாறு. 

எனவே வணிகர்க்கு உரித்தன்ரு.பிற்று, * தானே * என்று 

ஒருமை கூறிய அதனானே முடியுடைவேக்தர் தாமே சேறலும், 

“ஏனோர் ? எனப் பன்மை கூறிய அதனானே பெரும்பான்மையுக் 

குறுகிலமன்னா் அவர்க்காகச் சேறலும், முடியுடைவேக்கர் 

அவர்க்காகச் சிறுபான்மை சேறலும் உணர்க, முடியுடை 

வேக்தர் உள்வழிக் கு.றுகில மன்னர் தாமே செல்லாமை யுணர்க, 
இதனை * வேந்தற்குற்றுழி ' யென்ப ஏனையோர். அ௮வ்வேக்தர் இல்வழிக் 

குறுநிலமன்னருக் சாமேசசேறல் * வேந்து விளையியற்கை” (92) 

என்பதன்கட் கூறுப. இதனானே தன்பகைமேலும் பிறர்பகை 

மேலும் ஒருகாலத்திற் சேறவின்றென் ரூர். 

1. வாசுதேவன் -- கணணன்,
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கடும்புனல் கால்பட்டு ' என்னும் பாலைக்கலியுள், 

1 *மயங்கமர் மாறட்டு மண்வெளவி வருபவர் 

தயங்கிய கணிற்றின்மேற் றகைகாண விடுவதோ.'' (கலி. 91) 

எனவும், 

உ புகைவென்று இறைகொண்ட பாய்இண்டேர் மிசையவர்."' 

(கலி. 51) 

எனவும் மண்கோடலுக் இறைகோடலும் அசசர்க்கே உரித்தா 

கக் கூறியது, 

8 ஈநீளூயர் கூட னெடுங்கொடி யெழவேே,'? (கலி 57) 

எனச் சுரிதகத்துக் கூறியவாத்ரானுணர்க, 

டபாருபெரு வேந்தர்க்குப் போர்ப்புணை யாக 

யொருபெருங் காதலர் சென்றுர் - வருவது 

காணிய வம்மோ கனங்குழை கண்ணோக்கா 

atom at மூன்றின்மே னின்று” 

இது வேக்கர்க்குற்றுழி வேந்தன் பிரிக்கது. 

-கொஜ்றச் சோழர் கொங்கர்ப் பணீஇயர் 

வெண்கோட்டி யானைப் போர் கிழவோன் 

4 பழையன் வேல்வாய்த் தன்னதின் 

பிழையா நன்மொழி தேறிய வீவட்கே.'” (ஈற்றிணை, 10) 

இது குறுகிலமன்னர் போல்வார் சென்றமை தோன்றக் கூறி 

யது, * மலைமிசைக் குலைஇய * (அகம். 84) என்பதும் ௮து, 

இனி வேட்டைமேற் சேறலும் காடுகாணச் சேறன் முதலியன 

வும் பாலையாகப் புலனெறிவழக்கஞ் செய்யாமை உணர்க, 

வேக்தனென்..ு ஓ ரூமைய ர் D கூறினார், * மெய்க்கிலை 

மயக்கனொ அகுகவும்” 5 என்னும் விஇபற்றி,. செவணியவென்பதனை 

வினையெச்சமாக்இ ஈட்பாடல் வேண்டியென்றுமாம். (௨௭) 

  

1. இது மண்கோடல் கூறியது. 

2. இது திறைகோடல் கூறியது. 

3. நெடுங்கொடி எற் வந்தார் என்றமையான் அரசராதல் 

பெறப்படும் என்பது கருத்து. 

4. பழையன் ஒரு குறுநிலமன்னன் என்பது நச்சினார்க்ொயர் 
கருத்துப் போலும். நற்றிணை உரைகாரர் சேனாபதுி என்பர், 

6. தொல்- சொல் - ree. &3.
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[ ஏனைப்பிரிவு இவையெனல் / 

உழ. * மேவிய சிறப்பீ னேனோர் படிமைய 
முல்லை முதலாச் சொல்லிய முறையாற் 
பிழைத்தது பிழையா தாகல் வேண்டியு 
மிழைத்த வொண்பொருண் முடியவும் பிரிவே. 

இது, முறையானே தன்பகைமேத் சென்ற அரசன் இறை 

Quip காடுசகாதது அதன்கண் தன்னெறிமுறை அடிப்படுத்துதத் 

குப் பிரிகலும், ஏனை வணிகர் பொருட்குப் பிரிதலும், கூறுகின்ற. 

இ. ன்: முல்லை முதலாச் சொல்லிய மேவிய சிறப்பின் -- 

தானே சென்ற வேந்தன் தனக்கு முல்லை முதலாக மு.ற்கூறப்பட்ட 
நால்வகை நிலனுந் இறையாக வந்து பொருந்திய தலைமையானே, 

பிழைக்கது - முன்னர் *அள்பவர் கலக்கு௮ுத்த அ௮லைபெத்து ? 

கெறிமுமைதப்பிய அக்காடு, முறையாற் பிழையாதாகல் வேண்டியும் 

பிரிவே--- னது பழைய காடுகளை ஆளும் கெறிமுமையினாலே 

தப்பாமல் ஆக்கம்பெறக் காத்தலை விரும்பிப் பிரிதலும் பிரிவே, 

ஏனோர் படிமைய இழைத்த ஒண்பொருள் முடியவும் பிரிவே -- முற் 

கூறிய ௮க்தணர் அரசரை ஒழிந்த வணிகர் தமக்கு விரதக்க 

ஞூடையவாக வேக.நாலிற் கூறிய ஒள்ளிய பொருள்தேடி முடியும் 

படி பிரிதலும் பிரிவே என்றவாறு. 

பிரிவை இரசண்டத்குங் கூட்டுக, இறப்பிற்ரிகலும் எனச் 

சேர்க்க. சொல்லிய என்பதும் பிழைக்தென்பதுக் கொழிற்பெயர். 

முறையாற் காக்கவென முடிக்க, 

விசசுமாவன ₹: கொள்வதூஉம் மிகைகொளாது கொடுப்ப தூஉம் 
க் . . 4 : 6 

குமைகொடாஅு -- பல்பண்டம் பகர்ந்து விசல்” முதலியன. 

உதாரணம்; 

“*ஒருகுழை யொருவன்போ விணர்சேர்ந்த மராஅமும் 

பருதியஞ் செல்வன்போ னனையூழ்த்த செருந்தியு 

மீனேற்றுக் கொடியோன்போன் மிஞிருர்க்குங் காரஞ்சியு 

மேனோன்போ ஸிறங்கிளர்பு கஞவிய ஞாழலு 

மானேற்றுக் கொடியோன்போ லெதிரீய விலவமும், ஆங்கத் 
தீதுதீர் சிறப்பி ஊை வர்க ணிலைபோலப் ர் 

போதவிழ் மரத்தெொடு பொருசரை குவின்பெற 

ேதோதக வந்தன்று விளவேணின் மேதக ; 

1. இதற்கு வேறுபொருள் கூறுவர் இளம்பூரணர்,
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பல்வ யினவண்டு புதிதுண்ணும் பருவத்துத் 

தொல்கவின் ரொலைந்தவென் ஐடமென்ே ஞரன்ளுவா 
ரொல்குபு நிழல்சேர்ந்தார்க் குலையாது காத்தோம்பி 
வெல்புக முலகேத்த விருந்துநாட் டுறைபவர் ; 

திசைதிசை தேனார்க்குத் திருமருத முன்றுறை 
வசைதீர்ந்த வென்னலம் வாடுவ தருளுவார் 

தசைகொண்டு தழ்நிழல் சேர்ந்தாரைத் தாங்இத்த 

மிசைபரம் துலகேத்த வேதினாட் டுறைபவர் ; 

அறல்சாஅய் பொழுதோடெம் மணிநுதல் வேருகித் 

திறல் சான்ற பெருவனப் பிழப்பதை யருளுவா 

ரூறஞ்சி நிழுல்சேர்ந்தசர்க் குலையாது காத்தோம்பி 

யாறின்றிப் பொருள்வெஃகி யகன்றதநாட் டுறைபவர் ; 

எனத், 
தெருமரனல் வாழி தோழிநங் காதலர் 

பொருமுரண் யானையர் போர்மலைத் தெழுந்தவர் 

செருமேம் பட்ட வென்றியர் 

வருமென வத்தன்றவர் வாய்மொழித் தூதே."' (ae. 26) 

இதகனுள் * ஓல்குபு நிழல் சேர்ந்தார்க்கு எனவே, முன்னர் 

ஆன்பவர் கலக்குறுத்த அலைபெற்றுப் பின் தன்னை கிழலாகச் 

சேர்ந்தாரென்பதூஉம், அவர்க்குப் பின்னர் உலைவு பிறவாமழ் 

பேணிக் காத்தானென்ப தூஉம், *விருக்துகாட்டு? சஎன்பகனால் இறை 

பெற்ற பு.இயகாடு என்பதூஉம் Gung ஏனையவற்றித்கும் இவ் 

வாறே கூறிக்கொள்க, 

ஏதினாடு, புதயகாடு. ஆறின் றிப் பகைவா பொருளை விரும்பின 

நாட்டென்றும் ௮வரையகன்ற காட்டென்றும் பொருள் கூறுக, 

செருவின் மேம்பட்ட என்றது நாடுகளை. அ௮தனாம் பெற்ற வென்றி 

யெனவே நாடு இறைபெற்றமை கூறிற்று. 

: படைபண்ணிப் புளையவும் ' (11) என்னும் பாலைக்களிபுள் : வல் 

வினை வயக்குதல் வலித்திமன் ' என்பதம்கு வலிய போர்செய்து அப் 

பகைவர் தந்த நாட்டை விளக்குதற்கு வலிக்தியெனவும், *தோர் 

றஞ்சா ஜொகுபொருள் ் என்பதற்குச் தோற்றம் அமைந்த 

இரண்ட பொருளாவன அக்காடு காத்துப்பெற்ற அறம் பொருள் 

இன்பம் எனவும், * பகையறுபயவினை ' என்பதற்குப் பகையறுகுற்குக் 

காசணமாயெ காடா அப்பயனைக் தரும் வினைடெனவும், * வேட்ட 

பொருள் ' என்பதற்கு அ.றம்பொருளின்பமெனவும் பொருளுரை த்துக் 

கொள்க. 

பிறவும் இவ்வாறு வருவன உய்த்துணர்க்து பொருள் கூறுக,
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இனி, 
டேகள்கே டூன்றவுங் அளைஞ ராரவூங் 

ேகளல் கேளிர் கெழீஇயின ரொழுகவு 

மாள்வினைக் கெதிரீய வூக்கமொடு புகல்றந்து."” (அகம், 99) 

என வணிகர் பொருள்வயிற் பிரிர்கவாறுணர்க. 

நட்டோ ராக்கம் வேண்டிய மொட்டிய 

Bate எணிபெற வரற்கு 

மன்ரோ தோழியவர் சென்ற திறமே.” (நற்றிணை, 286) 

என்பதனுள் ௮ணியென்றது பூணினை. 

பிறவும் இவ்வாறு வருவன உய்தீதுணர்ந்துகொள்க, (௨௮) 

[ பொருட்பிரிவு நால்வர்க்கு முரித்தெனல் ] 

௨௯, மேலோர் முறைமை நால்வர்க்கு முரித்தே. 

இஃது எய்.தாததெய்அவித்,த௮. 

இ-ள்: மேலோர் முறைமை -- மேல் அ.இகாரப்பட்டு கின்ற 

வணிகர்க்கு ஓஇய அறக்தலைப் பிரியாப் பொருள்செயல்வகை, கால்வர்க் 

கும் உரித்து -- அந்தணர் அசர் இருவகை வேளாளர் என்னும் 

நால்வர்க்கும் உரித்து என்றவாறு. 

இதற்கு வணிகர்க்கு வேததாலுள் இழைக்க பொருண்முடி 

வானே இக் நால்வரும் பொருண்முடிப்பரெனிற் பிரிவொன்றாட மயங் 

கக் கூறலென்னுங் குற்றக் தங்குமாகலின் ௮ கருத்தன்று; இக் 

நால்வருள் அந்தணர் ஒதலும் தூதும்பற்றிப் பொருண்முடித்தலும், 

அரசர் பகைவயிஜற்பிரிவுப தறிப் பொருண்முடித்தலும், உயர்க்த 

வேளாளர் பகைவயிற்பிரிவுபற்றிப் பொருண்முடிக்அலும் 2p gain 

பார் வாணிகத்தாற் பொருண்முடித்த லுங் கருத்து, 

இவற்றுள் வேள்விக்குப் பிரிந்து  சடங்குற்கு உறுப்பாஓயும் 

அதற்குக் குசவனாகுயும் நிற்றல் உரிமையின் அண்டு வேள்வி செய் 

தான் கொடுத்த பொருள்கோடல் வேண்டுகலாலும், அறங்கருஇத் 

தூதற் பிரியினும் அவர்செய்த பூசனை கோடல்வேண்டுமாகலானும், 

விப gabe a லத பத்த ட கதம் 
2. சடங்கு -- கரியை, உறுப்பு - அங்கம்,
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அலை அக்தணர்க்குப் பொருள்வருவாயாயிற்று, வேள்விக்குப் பிரி 

தல் ஓதற்:ரரிவின் பகுஇயாயிற்று, உகாரணம் : 

“தெக்சு நடுக்குறக் கேட்டுங் கடுத்துந்தா 
மஞ்சிய தாங்கே யணங்காகு மென்னுஞ்செொ 

வின்றீங் கிளவியாய் வாய்மன்ற நின்கேள் 

புதுவது பன்னாளும் பாராட்ட யானு 
மிதுவெரன் றுடைத்தெதென வெண்ணி யதுதேர 

மாசில்வண் சேக்கை மணந்த புணர்ச்சியுட் 

பாயல்கொண் டென்றோட் கனவுவா ராய்கோற் 

மொடிநிரை முன்கையரன் கையரறு கொள்ளாள் 

கடிமனை காத் தோம்ப வல்லுவள் கொல்லோ 
வீடுமருப் பியா யிலங்குதேர்க் கோடு 

நெடுமலை வெஞ்சுரம் போகி நடுநின்றெஞ் 

செய்பொருண் முற்று மனவென்று ராயிழாய் 

தரமிடை கொண்ட ததுவாயிற் றம்மின்றி 

யாமுயிர் வாழு மதுகை யிலமாயிற் 

இருய்யி றுறத்தா ரவரெனத் தம்வயி 
ஜொய்யார் நுவலும் பழிநிற்பத் தம்மொடு 
போயின்று கொல்லென் ஸனுமிர்.'” (கலி, 24) 

இதனுள் * நடுநின்று' என்றதனான், இருபெரு வேக் சரையுஞ் 

shag செய்வித்தற்கு யான் நடவ நிற்பலென்றும், * எஞ்செய் 

பொருள் மு.ற்றுமளவு” என்றகனான் ௮௮ முடிக்த பின்னர் யாம் 

பெறுதற்குரியவாய் அவர் செய்யும் பூசனையாகய பொருண்முடிய 

மளவு மென்னும், அக்தணன் பொருள்வயிற் பிரியக் கருஇக் கூறிய 

கூற்றினை அவன் தலைவி கூறியவாறுணர்க. இதனுள், * கடிமனை 

காத்து” என்றதனை இல்லறமாசவும், ஓம்ப ' என்.ததனைச் செந்தி 

யோம்ப வென்றுங் கொள்க. இனி, 

₹*நன்சகுலங் கிற்றொடு நண்ணா ரேந்தி 

வந்துதிறை கொடுத்து வணங்கினர் wiyp@orp sg? 

(அகம், 124) 

என்புழி, ஈன்கலந்திறை கொடுக்தோசென் றலி பகைவயிஜற் 

பிரிவே பொருள் வருவாயாயிற்று, ஒழிர்தனவும் இவ்வாழே உய்த் 

ஆணாக. 

மேலோர் முறைமை ஏனோர்க்கு முரித்தே என்னாது கால்வர்க்கு 

முரித்தே என்றது (ppm Bu வணிகரை யொழிக்த இருவகை வேளா 

ளரையுங் கூட்டியென்றுணர்க. அவர் பொருள்வயிற் பிரிக்கனவஞ் 

சான்றோர் செப்புட்களை நோக்க உய்த்துணர்க்து கொள்க. அவர்க 

கநள் உழு அண்பார்க்குக் கலத்திற்பிரிவும் உரிக்அு. ஏனையோர்க் 

குக் காலித்பிரிவே உரிததென்றுணர்க, (௨௯)
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ர வேளாளர்க்கு இப்பிரிவும் உரித்தெனல் / 

௩௦. மன்னர் பாங்கிற் பின்னோ ராகுப. 

00 Bi Das 5 oot ம௮அளாரளரக 5 OT SD OLDTHA பிர ay MG HB 

Fa. DB car (Gi. 

இஸ்; மன்னர் பாங்கின் ௮ரசரைச் சார்ந்து வாழும் பக் 

கத ௪.ராஇ நிற்றல் காரணமாக, பின்னோர் ஆகுப--- பின்னோர் எனப் 

பட்ட வேளாளர் வசையறையின்றி வேக்கன் எவி.ப இ௰மெல்லாவற் 

ினும் பிரிகற்கு ஆக்கமுடையசாகுப என்றவானு. 

மன்னர் பின்னோரென்ற பன்மையான் முடியுடையோரும், முடி 

யில்லாதோரும், உழுவிச்அ உண்போரும், உழுது உண்போருமென 

மன்னரும் வேளாளரும் பலசென்றார். * வேளாண்மாந்தர்க்கு ” (635) 

* வேர்துவிடு தொழிலில்? (636) என்னும் மசபியத் சூத் இரங்களான் . 

வேளாளர் இருவகையசென்ப, 

௮ சசரேவுக் இறமாவன:--பகைவர்மேலும், காடுகாததன்மேலும், 

சந்துசெய்விக்கன்மேலும், பொருள்வருவாய் மேலுமாம். 

அவருள் உழுவிக்துண்போர். மண்டிலமாக்களுக் கண்டத் 

திலைவருமாய்ச் சோழகாட்டுப் பிடவூரூம் அழுக்தூரும் காங்கூரும் 

நாவரும் ஆலஞ்சேரியும் பெருஞ்சிக்கலும் வல்லமாங் கிழாரும் முத 

லிய பதியித்றோன்றி வேளெனவம் அ௮ரசெனவும் உரிமையெய்தி 

னோரும், பாண்டிகாட்டுக் காவிதிப்பட்ட மெய் இனோரும், குறுமுடிக் 

குடிப்பிறந்தோர். மு.சலியோருமாய் முடியுடை வேக்தர்க்கு மகட் 

கொடைக்கு உரிய வேளாள ராகுப. * இருல்கோ வேண்மா ஊருங்கடிப் 

பிடவூர்” (புறம். 895) எனவும் * ஆலஞ்சேரி மயிந்தன் .... ஊருண் 

கேணிநீ ரொப்போன் ' எனவுஞ் சான்னோர். செய்யுட்செய்தார். 

உருவப்பஃேர் இளஞ்சேட்சென்னி அழுக்கார். வேளிடை மகட் 

கோடலும் அவன் மகனாகிய கரிகாற்பெருவளத்தான் நாங்கூர் 

வேளிடை மகட்கோடலும் கூறுவர். இதனானே, 

௩ ாபுகடுபுறத் தருதர் பார மோம்பிக் 

GHEY Db தருகுவை யாயின்.” (புறம், 85) 
எனவும், 

1. பகடுபுறக்தருகர் ஏரைப் பாதுகாப்போர் - வேளாளர், 
பகடு -- ஆகுபெயர். குடிபுறந்தரல் -- குடிகளைப் பாதுகாத்தல்.
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ae 3 * + ஞாலத்துக் 
1 கூலம் பகர்நர் குடிபுறத் தராஅக் . 

குடிபுறதந் தருநர் பார மேரம்.பி.'' (vs pn. 13) 

எனவுஞ் சான்றோர் கூறியவானுணர்க, உதாரணம்: 

“'பவேந்தன் குறைமொழித்து வேண்டத் தலைப்பிரித்தரர் 
தாந்தங் குறிப்பின ரல்லரா-- லேந்திழாய் 

கண்பணி வாரக் கலங்கல் பிரிவரோ 

தண்பணி நானே தணித்து,” 

என வரும், (௩௦) 

[வேதத்தினாற் பிறந்த நூல்களும் 
நால்வகை வருணத்தார்க்கு முரியவெனல் 

௩௧. £ உயர்ந்தோர்க் குரிய வோத்தி னான. 

இது கான்குவருணதக்தோர்க்கு மெய்தாததெய்துவித கத. 

இ-ள்: ஐத்கின் ௮ன-- வேசுத்தினாற் பிறக்க வடதால்க 

ஞர் தமிழ் தால்களும், உயரா்ர்சோர்க்கு உரிய-- அ௮க்கணர் அரசர் 

வணிகர்க்கும், உயாக்த வேளாளர்க்கும் உரிய என்றவாறு, 

Jou சமயதால்களும் ஒன்றற்கொன்று மரனுபாடுகூறுக 

தருக்க தால்களும் கரும்தால்களும் சோதிடமும் வியாகரணம் முதலி 

யனவும் அகத்தியம் முதலாகச் கோன்றிய தமிழ்தால்களுமாம். 
Cass Cara Du பின்னர் அதுகூறிய பொருள்களை இவையும் 

ஆராய்தலின் * ஓத்தினான' என்று அவற்றிற்குப் பெயர்கூறினார் : 

ஓத்கென்பது வேத த்தையேயா தலின், (௩௧) 

ர வேந்தன்றொழில் வேளிர்க்கு முரித்தெனல்ரீ 

௩௨. வேந்துவினை யியற்கை வேந்தனி argu 
வேனோர் மருங்கினு மெய்திட னுடைத்தே. 

இத 5 மலையமாதவன் கிலங்கடந்த கெடு மடியண்ணலுழை er 

ப.தியருடன் கொணாக்ச பதிெண்வகைக் Gel pss வேளிர்க் 

கும் வேக்தன்றொழில் உரித்கென்கின்றது, ் 
  

1. கூலம்பகர்கர்-.கூலவாணிகர். கூலம் -- பலசரக்கு என்பாரு 
மூளர் என்றும், ஈரெண்வகைக் கூலம் என்றும், பதினெட்டுவகை 

என்று கூத்தநூலார் கூறுவர் எறும் சிலப்பதிகாரவுரை கூறுகின் 
றது. குடிபுறக்தருகர .... தங்கீழ்க் குடிகளைப் பாதுகாக்கும வேளாளர். 

2. வேறுபொருள்கூறுவர் இளம்பூரணர். 

8. மலையமாதவன் — பொதியமுணி - அகத்தியன். நிலங்கடக்த 

நெடுமுடியண்ணலுழமை என்பது ' அணல் வழிக்கண் 'என எழுத்தஇ 
ரர
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இன்: வேந்அவினை இயற்கை-- முடியுடை வேந்தர்க்குரிய 
கொழிலாகிய இலக்கணங்கள், வேந்தனின் ஒரீஇய ஏனோர் மருங்கி 

னும் எய்௮ இடன் உடைசஅ -- அம்முடியுடை வேந்தரை யொழிக்த 

குறுகிலமன்னரிடத்தும் பொருந்தும் இடனுடையது என்றவாறு. 

அவர்க்குரிய இலக்கணமாவன : தன்பகைவயிற்றானே சேறலும், 

கான் இழஹைபெதந்த நாடுகாக்கப் பிரிதலும், மன்னர் பாக்கிற 

பின்னோசெனப்பட்ட வேளாளரை எவிக்கொள்ளுஞ் சிறப்புமாம். 

“© SI Tom: 

“SunAwhe Anus GMS glut 
ேவேறுபன் மொழிய தே௭ முன்னி 
விளை நசைஇப் பரிக்கு முரன்மனி நெஞ்சமொடு 
புனமா ணெஃகம் வலவயி னேந்திச் 
செலன்மாண் புற்ற.'” (அகம். 215) 

என்புழி 1 வே௮ பன்மொழிய தே௭தக்தைக் கொள்ளக் கருதிப் 

போர்த்தொழிலைச் செலுத்தும் உரன்மிக்க கெஞ்சமென்றலின், இத 

குறுநிலமன்னன் தன்பகைலயின் காடுகொள்ளச் சென்றதாம் : வேந்த 

னெனப் பெயர்கூழுமையின். * பசைபடு பச்சை கெய்தோய்த்து * (944) 

என்னும் அநப்பாட்டினுள் * மூடிஈ்தன் றம்மகா முன்னிய வினையே , 

என்றலின் தானே கு௮ுகிலமன்னன் சென்றதாம். ஏனைய as Bs 

காண்க. (௩௨). 

வேளிர்க்குப் பொருட்பிரி ரித்தெனல் [ க ரு வு முரித்தெ 

௩௩, பொருள்வயிற் பிரிதலு மவர்வயி னுரித்தே 
யுயர்ந்தோர் பொருள்வயி னொழுக்கத் தான. 

இஃது அக் குறுநில மன்னர்க்குப் பொருள்வயிழ்பிரிதலும் 

ஐ.தத்பிரிதலும் உரியவென்டன் 2௮. 

இ-ள்: பொருள்ஒயினும் -- தமக்குரிய இழையாகப் பெறும் 

பொருளிடத்அம், உயர்ந்தோர் ஒழுக்கச் ஆன பொருள்வயினும் -- 

காரப் பாயிரத்திலுள்ளது. அவ்வாறு எண்டுமிருப்பதே பொருத்தம். 
ஈரபதியர் -- அரசர்கள். நிலங்கடக்த கெடுமுடியண்ணல்--:* ஓரரசன் 

கண்ணனன்று'' என்பது ஆராய்ச்சியாளர் கருத்து. அவர் கடந்த 

என்பதற்கு வென்ற எனப் பொருள் கொள்வார். நிலங்கள் தந்த 
எனப் பகுப்பாருமூளர். 

1. வேறுபன்மொழி -- தமிழ்மொழியல்லாத வேறுபலமொழி. 
என்றது வேறு பல பாஷையை, 

2. காம் முன்னியவினை என்றதனால் தாலோ சென்றதென்ரு.
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உயர்க்த நால்வகை வருணத்தார்க்குரிய ஒழுக்கத்திலேயான ஐத்திட த 

அரம், பிரிதல் அவர்வயின் உரித்து -- பிரிந்துசேறல் அக் குறுசில 

மன்னரிடத்து உரித்து என்றவாறு. 

பொருள்வயிய்பிரிசல் பொருள் தேடுகின்ற இடதக்தின்சண்ணென 

- வினைசெய்யிடமாய் நின்றது. ₹ உயர்ந்தோர்க் குரிய வோத்இி னான” 
(81) என்ன அவ்வோச்தஇனை அவசொமுக்கக்திலேயான பொரு 
ளென்றார், அச்சூத்குரத்திற் கூறிய ஐதகற்பிரிலவே இவர்க்கும் உரித் 

கென்று கொள்க, இவற்றுக்குச் சான்றோர் செய்யுட்களாள் வழிப் 

பொருள்படுமாறு WS அணாக்.துகொள்ச,. (௩௩) 

ர்பொருட்பிரிவு முதலியவற்றில் 

தலைவியோரடு பிரிதல் இல்லையெனல் 7 

௬௩௪, முந்நீர் வழக்க மகடூஉவோ டில்லை. 

இது முற்கூறிய ஓதல் பகை தூது காவல் பொருள் என்ற ஐந்த 

னுட் பகையுங் காவலும் ஒழிக்தவற்றிற்கு ஓரிலக்கணம் கூறுகின் ௦௮. 

இன்: ஐதலுக் தூதும் (25) பொருளுமாகய (28) மூன்று 

நிர்மையாத் செல்லுஞ் செலவு தலைவியோடு கூடச் சேறலின்று 

என்றவாறு, 

தலைவியை உடன்சொண்டு செல்லாமை முற்கூறிய உகா.ரணங 

களிலும் ஒழிந்த சான்றோர் செய்யுட்களுள்ளுங் காண்க, இதுவே 

ஆசிரியர்க்குக் கருத்தாதல் தலைவியோடு கூடச் சென்றா.ராகச் சான் 

ஜோர் புலனெ.நிவழக்கஞ் செய்யாமையான் உணர்க, 

இனி, தலைவி கற்பினுட் பிரிவாற்றா.து எம்மையும் உடன்கொண்டு 

சென்மினெனக் கூறுவனவுக் தோழி கூறுவனவுஞ் செலவழுங்குவிச் 

தற்குக் கூறுவனவென்றுணர்க. அக்கூற்று தலைவன் மரபு அன் 

தென்று மறுப்பன ₹ மரபுநிலை இரியா' (45) என்பகனுள் அமைக்க. 

இனி இச்சூத்இர்த்திற்கு * பொருள்வயிற் ,9ிரிவின்கட் 1 கலத் 

இற் பிரிவு தலைவியுடன் சேறலில்லை; எனவே, காலிற்பிரிவு தலைவி 

யூடன் சேறல் உண்டு” என்று பொருள் கூறுவார்க்குச் 2 Fron Gat 

1, இவ்வாறு பொருள் கூறுபவர் இளம்பூரணர். அவர் பெர 

ருளே நேர்பொருளாம். 

2 தலப்பதிகாரக் கதையுள் இவ்வாறு வருகின்றது. சான்றோர் 

என இவர் சருதியது சங்கப்புலவரை.
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செய்க புலனெ நிவழக்கம் இன்மை உணர்க. இனி, உடன்கொண்டு 

போகுழிக் கலக்தஇற்பிரிவின் ௮ காலிற்பிரிவே யுளதென்பாரும் 

உளர், (௩௪) 

ரீதலைவி மடலேறினாளாகக் கூறும் 

புலனெறி வழக்கம் இன்றெனல்/ 

௩௫. ஏதந்திணே மருங்கினு மகடு௨ மடன்மேற் 
பொற்புடை நெறிமை யின்மை யான. 

இஃ, இதக்அணையும் பாலைக்குரிய இலக்கணங்கூறி, மகடூஉ 

௮ இகாரப்படுதலிற் பெருக்கிணைக்கு உரியகோர். இலக்கணல் கூறு 

இன்றது. 

இ-ள்: எத்இணைமருங்கனும் -- கைக்களைமுதற் பெருந்திணை 

யிறுவாய் ஏழன்கண்ணும், மகடூஉ மடல்மேல் கெகிமை-- தலைவி 

மடலேறினாளெனக் கூறும் புலனெறி வமக்கம், பொற்புடைமை 

இன்மையான --. பொலிவுடைமையின்று, ஆதலான் ௮து கூதப்படாஅ 

என்றவாறு, 

*“கடலன்ன காம முழத்து மடலேருப் 

பெண்ணிற் பெருந்தக்க தஇில்.'* (குறள். 311) 

என வரும். 

₹*கடலன்ன காமத்த ராயினும் பெண்டிர் 

மடலுூரார் மைந்தமச்மே லென்ப- மடலூர்தல் 

. காம்டுகேன் வம்மின் கலிவஞ்சி யார்கோமான் 

வேட்டமா மேற்கொண்ட போழ்து.” 

என்றா ராலோவெளின், இது மடலேத்றன்று; ஏறுவலெனக் கூறிய 

துணையேயாம். (௩௫) 

[உடன்போக்கின்௧ண் நற்றுயிரங்கற்பகுதி இவையெனல் | 

௩௬. தன்னு மவனு மவளுஞ் சுட்டி 
மன்னு நிமித்த மொழிப்பொரு டெய்வ 
நன்மை தீமை யச்சஞ் சார்தலென் 
றன்ன பிறவு மவற்ருடு தொகைஇ 
முன்னிய கால மூன்றுடன் விளக்கித் 
தோழி தேஎத்துங் கண்டோர் பாங்கினும் 

போகிய திறத்து நற்ருய் புலம்பலு 
மாகிய சிளவியு மல்வழி யுரிய,
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இது பிரிவிலக்கணம் அதஇகாரப்பட்டு வருதலிற் கொண்டுதலைக் 

கழிந்தூழமி வருந்துவோர் காயரென்பதூஉம் ௮கனது பகுதியுவ் 

கூறுகின்ற. 

இ-ள்; போடுய இறத்து நத்ராய்-- தலைவியுக் தலைவனும் 

உடன் மபோயகாலதச்து அம்மகட்பயக்க கற்றாய், தன்னும் அவனும் 

அவளுஞ் சுட்டிக் காலம் மூன்றுடன் மன்னும் ஈண்மை தீமை முன் 

னிய விளக்டுப் புலம்பலும் -- தன்னையுக் தலைவனையும் தன் மகளையுங் 

குறிக்துக் காலம் மூன்றுடன் நிலைபெற்அுவரும் கல்வினை இவினைக் 

குரிய காரியங்களைக் சன் கெஞ்சிற்கு விளக்கி வருக்திக்கூ௮ு தலும், 

௮ச்சஞ் சார்தல் என்று அன்ன பிறவும் கிமித்தம் மொழிப்பொருள் 

கெய்வம் என்று அவற்றொடு தொகைஇப் புலம்பலும் -- அச்சஞ் 

சார்தலென்றது கூறப்பட்டவத்றையும் அவை போல்வன பிறவற்றை 

யூம் பல்லி முதலியசொல் 1 ஈக௰்சொல் கெய்வக் சகட்டினுங் கழக்கினும் 

இட்டு உரைக்கும் அத்தெய்வப்பகுகி யென்றவர்2டுகூட்டி வருந் 

இக் கூறலும், கோழி சேஎத்தும் கண்டோர். பாங்கினும் புலம்ப 

அம் -- கோழியது ஆற்றாமையைக் கண்டிழியும் தலைவியைக் தேடிப் 

போய்க் காணாஅ வக்காரைக் கண்டுழியும் வருக்இக் கூறலும், அவ்வழி 

ஆகிய இளெவியும் -- அவ்வுடன்போக்கிடதச் சான் மமு.ராற் புல 

னெறி வழக்கஞ் செய் தற்குரியவாய் வருங் களவிகஞளும், உரிய-- 

உடன்போடிய இறத்து உரிய என்றவாறு, 

நற்ராய் புலம்பலுங் இளெவியும் போகிய இறத்து உரியவென 

முடிக்க. என்றென்ப தனையும் புலம்பலென்பதகனையும் யாண்டுங் கூட் 

டுக. இங்கனம் உடன்போக்டி வருந்துதல் கோக்கிக் தாயை முற்கூ தி, 

2லைவன் கொண்டுபோயினமை கோக்கிக் தலைவி முன்னர் அவனைக் 

கூறினார். 

அவரும் அவனும் என்று பாடம் ஓதவாரும் உளர். 

மன்னர். கொட்டின் மஞ்ஞை யரலு 

முயர்நெடுப் குன்றும் படுமழை தலைஇச் 

௬ுரநணி யிணிய வாகுக தில்ல 

2உவறதெறி யிதுவெனத் தெளித்தவென் 
பிறைநுதற் குறுமகள் Gua Rus a 7G er.’’ (ஓங்குறு, 921) 

7. நற்சொல் -- ஈற்சொல்நிமிததம். கல்வாய்ப்புள் எனபது 

இதனைப் பறவாப்புள் என்றுங் கூறுவர். 

2. அறநெறி என்றதனால் மல்வினையாதல் பெறப்படும். 
மது.
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இதனுள் * அறகெறி யிதுவெனச் தெளிக்க என்...மகள் ' என்று 

காய் கூறவே உடன்போக்குத் தருமமென்று மகிழ்ந்து கூறி ௮ங்ல 

னம் கூட்டிய ஈல்வினையைச் கன்னெஞ்சிற்கு விளக்கிப் புலம்பியவாறு 

கரண்க, 

**நரடொறுங் கலுழு Quer of sp மிடையின்று 

காடுபடு தீயிற் கனலியர் மாதோ 

நல்வினை நெடுநகர் கல்லெனக் கலங்கப் 

மூப்புரை யுண்கண் மடவரற் . 

போக்கிய புணர்த்த 'வறணில் பாலே. (ஐங்குறு. 876) 

இது தீவினையை வெகுண்டு புலம்பியவானு காண்க. பால் — 

பழவினை. 

இவை ஐங்குறுநூறு. | 
இனி அச்சம் இருவகைக். : தலைவி ஆண்டை விலங்கும் புள் 

ளும் ஆதலைப்போரும் மூதலிய கண்டு அஞ்சும் அச்சமும், தந்ைத 

கன்னையர் £பின்சென்றவர் இஃதறமென்னாது தீக்கு செய்கின் 

ரூசோ என்று அஞ்சும் அச்சமூமென, 

“*“நினைத்தொறுங் கலுழு மிடும்பை யெய்துக 

புலிக்கோட் பிழைத்த கவைக்கோட்டு முதுகலை 
மான்பிணை யணைதர வரண்குரல் விளிக்கும் 
வஞ்ச மென்மக ளுய்த்த 

வம்பமை வல்வில் விடலை தாயே.'' (ஐங்குறு, 878) 

இஃது ஐங்குறுநூறு. 
“களாய் வாழியோ மகளைநின் ரோழி 

திருநகர் வரைப்பகம் புலம்ப வவனொடு 

பெருமலை பிறந்தது தநோவே னோவல் 

கடுங்கண் யரனை நெெடுங்கை சேர்த்தி 

முடங்குதார ளுதைத்த பொலங்கெழு பூழி 

பெரும்புலர் விடியல் விரிந்துவெயி லெறிப்பக் 
கருந்தார் மிடற்ற செம்பூழ்ச் சேவல் 

சிறுபுன் பெடையொரடு குடையு மாங்க 
ணஞ்சுவரத் தகுத கான தீத்திக் 

கன்றுகா ணாது புன்கண்ண செவிசாய்த்து 

மன்றுநிறை பைபைதல் கூரம் பலவுடன் 

கறவை தத்த கடுங்கான் மறவர் 

கல்லென் சீறா ரெல்வி னசைஇ 

முதுவாய்ப் பெண்டின் செதுகாற் குரம்பை 

மடமயி லன்னவென் னடைமெலி பேதை 

3. அறனில்பால் -- தீவினை, 

2, -வினையாலணையும்பெயர்.
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தோட்டுணை யாகத் துயிற்றத் துஞ்சான் 

வேட்டக் கள்வர் விசியுறு கடுங்கட் 

சேக்கோ ளறையுத் தண்ணுமை 

கேட்குநள் கொல்லெனக் கலுழுமென் னெஞ்சே:'' (அகம், 08) 

இவை அச்ச கூறின. 

1 தந அன்னையர் சென்னாசென்று சான்றோர் செய்யுட் செய் 

தில், ௮து புலனெறி வழக்கம் அன்மையின். 

இனிச் சார்கலும் இருவகைதஅ : கலைவி சென்று சாரும் இட 

னும், மீண்டு வக்து சாரும் இடனுமென., உதாரணம்: 

3 சம்வெங் காம மியைவ குரயின் 

மெய்ம்மலி பெரும்பூட் செம்மற் கோசர் 

கொம்மையம் பசுங்கரய்க குடுமி விளைந்த 

பாக லார்சைப் பறைக்கட் பீலித் 
தோகைக் காவிற் றுளுநா உன்ன 

வறுங்கை வம்பலர்த் தாங்கும் பண்பிற் 

செறித்த சேரிச் செல்மன் ap gr 

TPES மாக்கட் டாகுக தில்ல 

தோழி மாரும் யானும் புலம்பச் 

சூழி யானைச் சுடர்ப்பூ ணன்னன் 
பாழி யன்ன கடியுடை வியனகர்ச் 

செறிந்த காப்பிகந் தவனொடு போகி 

யத்த விருப்பை யரர்கமுல் புதுப்பூத் 

துய்த்த வாய துகணிலம் பரக்கக் 

கொன்றை யஞ்சினைக் குழற்பழங் கொழுதி 

வன்கை யெண்கின் வயநிரை பரக்கு 

மின்றுணைப் பிரிந்த கொள்கையொ டொராங்குக் 
குன்ற வேயிற் நிரண்டவென் 

மென்றரோ ளஞ்ஞை சென்ற வாறே.” (அகம். 15) 

1 அருஞ்சுர மிறந்தவென் பெருந்தோட் குறுமக 

டிருந்துவேல் விடலையொடு வருமெனத் தரயே 

புனைமா ணிஞ்சி பூவ லூட்டி 

மனைமண லடுத்து மாலை நாற்றி 

யுவத்திணீ தயரு மென்பயானு 

மான் பிண நோக்கின் மடநல் லாகா 
யீன்ற தட்பிற் கருளா னாயினு 

  

1. சான்றோர் என்றது ஈண்டுச் சங்கப்புலவர்களை, கலித்தொகை 

யில் தாய் அறத்தொடு நின்றவிடத்து, * அவருக் தெரிகணை நோக்கிச் 
சிலைகோசக்க..... தெருமர்து சாய்த்தார் தலை '' எனக் கூறலின் சென்று 

ரென்று செய்யுட் செய்திலர் என்று கூறினார் போலும். 

2. இதனுள் ஆறு அறிந்த மாக்கட் டாகுக' என்பது தெய்வத் 

தொடு படுத்தது.
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மின்னகை முறுவ லேமையைப் பன்னாட் 
கூந்தல் வாரி நுசுப்பிவர்த் தேரம்பிய 

தலம்பூளை யுதவியோ வுடையன் மன்னோ 

வஃதறி கிற்பினே நன்றுமற் நில்ல 

வறுவை தோயு மொருபெருங் குடுமிச் 

சிறுபைந் நாற்றிய பஃறலைக் கருங்கோ 

லாகுவ தறியு முதுவாய் 1 வேல 

கூறுக மாதோதநின் கழங்கின் நிட்ப 
மாருத வருபணி கலுழுங் கங்குலி, 

னானாது துயருமென் கண்ணீணிது UL Gus 

ரெம்மனை முந்துறத் தருமோ , 
தன்மை யுய்க்குமோ யாதவன் குறிப்பே." (அகம். 795) 

இவ் வகப்பாட்டு இரண்டும் தெய்வத்தொடு படுத்துப் புலம்பிய து. 

் இல்லெழும் வயலை யிலையு மூழ்த்தன 

சொல்வன் மாக்களிற் செல்லு மல்கின 

மயிலடி யிலைய.மாக்குர ஜனச்சிப் 
பயிலிணர் நறும்பொழிற் பாவையுந் தமிய 

ளேோதி ரைனன் பொரய்ப்பப் பொய்மருண்டு 
பேதை போயினன் பிறங்குமனை யிறந்தென 

மான்ற மால மனையோர் புலம்ப 

வீன்ற தாயு மிடும்பைய ளெனநினத் 
தங்கண் வானத் த்கடுர்தீது BIGGS 

தங்களங் கடவு டெனித்துநீ பெயர்த்தரிற் 

கடிமலர்க் கொன்றைக் கரவலன் சூடிய 

குடுமியஞ் செல்வங் குன்றினுங் குன்றுய் 

தண்பொழில் கவித்த தமணிய வெண்குடை 

யொண்டுகழ்த் தந்தைக் குறுதி வேண்டித் 
தயங்குநடை முதுமை தாங்கித் தான்றுணி 

யீயங்குநடை யிளமை யின்புற் றீந்த 

மான்ேறே ரண்ண மருன்றுபுகழ் போலத் 
துளங்கிரு னிரவினு மண்ற 

விளங்குவை மன்னாலிவ் வியலிடத் தானே.” 

(தகடூர் யாத்திரை) 

இன தெய்வத்தை கோக்கிக் கூறியது. 

“மறுவி நூவிச் சிறுகருங் காக்கை 
யன்புடை மரபினின் களையோ டாரப் 

பச்சூன் பெய்த பைந்தினை வல்சி 

பேசலம்புனை கலத்திற் நருகுவென் மாதோ 

வெஞ்சின விறல்வேல் விடலையொ 

டஞ்ச௪ லோதியை வரக்கரைந் தீமே.” (ஐங்குறு, 991) 

இவ் வைங்குறுநூறு சிமிக்கச்தொபுபடுத் அப் புலம்பியது. 

நற்சொல்லொடுபடுக்கன வக்துழிக் காண்க. 

  

3. இதனுள் வேல/ திட்பம் கூறுக என்றதுமது,
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இணி, * அன்னபிறவும் * என் ற,கனால், 
“For gy ob தத்த வெம்மூ முன்னாள் 
வான்ர யிஞ்சி நன்னகர் புலம்பத் 

தணிமணி யிரட்டும் தாளு£றைக் கடிகை 
நுழைநுதி தநெடுவேற் குறூம்படை மழவர் 

முளையாத் தத்து முரம்பின் வீழ்த்த 
வில்ேர் வாழ்க்கை விழுத்தொடை மறவர் 
வன்லாண் பதுக்கைக் கடவுட் பேண்மார் 

கடுகற் பிலி சூட்டித் துடிபடுத்துத் 
தோப்பிக் கள்ளெொடு துரூ௨ப்பவி கொடுக்கும் 

வபோரக்கருங் கவலைய புவைநா றருஞ்சுரந் 

துணித்துபிற ளாயின ளாயினு மணிீந்தணித் 

தர்வ நெஞ்சமோ டாய்தல னசைஇத்தன் 

மார்புதுணை யாகத் துயிற்றுக தில்ல 

துஞ்சா முழுவிற் கோவற் கோமா 

னெடுந்தேர்க் காரி கொடுங்கரன் முன்றுறைப் 

பெண்ணையம் பேரியாற்று நுண்ணறல் கடுக்கு 

தெறியிருங் கதுப்பினென் பேதைக் 

குறியாத் தேஎத் தாற்றிய துணையே.'” 

Qa aah swe Asad sory செய்கவென்ற௮ு தெய்வக் 

இறகுப பராஅயது. ் 

“நீர்நசைக் கூக்கிய வுயவல் யரணை 
யியம்புணர் தூம்பி ூயிர்க்கு மத்தஞ் 

சென்றனண் மன் றவென் மகளே ; 

பந்தும் பசவையுங் கழங்குமெமக் கொழித்தே.'! ( ஐங்குறு. 877/0 

(அகம், 85) 

இவ் வைங்குறுநூறு யாம் * இவற்றைக்கண்டு வருக்ச இவற்றை 

எமக்கு ஒழிக்சத் தான் கீரிலா *ஆரிடைப் போயினாளென்.ற௮, 

“என்னு முள்னினன் கொல்லோ தன்னை 

தெஞ்சுணத் தேற்றிய வஞ்சினக் காளையே 

டழுங்கள் மூதா ரலரெழச் 

செழும்பல் குன்ற மிறத்தவென் மகளே.” (ஐங்குறு, 872) 

இஃது சன்னை நினைப்பாளோ வென்றது. 

இன்னும் இகனானே செய்யுட்கராள் இவத்றின் வேறுபட 

வருவனவெல்லாம் அமை க துக்கொள்க, 

“*சசெல்லிய முயலிற் பரஅய சிறகச் 

வசவ லுகக்கு மாகையாரம் பூலம்பப் 

போகிய வவட்கேோ நோரடேவன் நேமொழித் 

7, இவற்றை--பத்து முதலியவற்றை. 

2... ஆரிடை அ௮ருவழி. 
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துணையிலன் கலுழு நெஞ்சி 
ணீணையே ர௬ுண்க ணீவட்குநோர வதுவே.'* (ஐங்குறு. 378) 

Os தோழி கேளத்சுப் புலம்பல். இட்து ஐங்குறுநூறு. 
தோழி தே௭த்தும்? எனப் பொதுப்படக் கூறியவதனால் 

தோழியை வெகுண்டு கூறுவனவுங் கொள்க. 

௩ **வறியணி பந்தும் வாடிய வயலையு 

மயிலடி யிலைய மாக்குர ஜொச்சியுங் 

கடியுடை வியனகர்க் காண்வரத் தோன்றத் 

தமியேன் கண்டதன் நலையுந் தெறுவர 

தேோரயா கன்றே மகளைநின் ரேழி 

யெரிசினத் தணிந்த விலையி லஞ்சினை 

வரிப்புறப் புறவின் புலம்புகொ டென்விளி 

யூருப்பவி ரமையத் தமர்ப்பன ஹணோக்கி 

யிலங்கிலை வெள்வேல் விடலையை 
விலங்குமலை யாரிடை நளியுங்கொ லெனவே.'” (ஈம். 305) 

என வரும். 

*இதுவென் ? பாவைக் கினியநன் 3 பாவை 

யிதுவென் பைங்கிளி யெடுத்த பைங்கிளி 

யிதுவென் 5 பூவைக் கினியசொழ் பூவையென் 
றலம்வரு நோக்கி னலம்வரு ௬டர்நுதல் 

காண்டொறுங் காண்டொறுங் கலங்க 

நீங்கின ளோவென் பூங்க ணோளே.!" (ஐங்குறு. 375) 

இவ் வைங்குறுநூறு சேடிக்காணாது வக்தாரைக்கண்டு புலம்பியது. 

இனி அ௮வ்வழியாயே கெவிகளுட் சில வருமாறு: 

**ஒருமக ரூடையேன் மன்னே 'யவளுஞ் 

செருமிகு மொய்ம்பிற் கூர்வேற் காளையொடு 

பெருமலை யருஞ்சுரெெதருதற் சென்றனள் 

இணியே, 
தாங்குநதி னவல மென்றணி ரதுமற் 

நியரங்கன மொல்லுமேச வறிவுடை மீரே 

யுள்ளீ னுள்ளம் வேமே யுண்கண் 

  

1, இதனுள் தோழியை வெகுண்டு கூறியதாகப் பொருள் 
தோன்றவில்லை. 

2. பாவை பாவைபோல்வாள். 

3. பாவை _. விளையாட்டுப்பாவை, 

4. இளி-- தஇிளிபோல்வாள். 

5. பூவை--பூவைபோல்வாள். இவற்றின் பின்வருங் இனியும் பூவை 
யும் அவள் வளர்த்தவை. கோக்கனையம நுதலையும் உடைய என் கண் 
போல்வாள் என இயையும். உடைய என்பது கோள் என்பதில் 
விகுதியோடு முடியும். என்று யான் கலங்க என் பூங்கணோள் நீங் 
தஇனளோ என முடிக்க, |
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மணிவாழ் பாவை தடைகற் றன்னவெ 

னணியியற் குறுமக ளாடிய 
மணியேர் நொச்சியுந் தெற்றியுங் கண்டே,” (கற்றிணை. 184) 

இக் நற்றிணை தெருட்டும் அயலில்லாட்டியர்க்கு உரைதத௮, 

*சுயத்தலை மடப்பிடி பயம்பிற் பட்டெனக் 
களிறுவிளிப் படுத்த கம்பலை வெரீஇ 

யொய்யென வழுத்த செவ்வாய்க் குழவி 

தாதெரு மறுகின் மூதா ராங்க 

ணெருமை நல்லான் பெருமுலை மாத்து 

தாடுபல விறத்த நன்ன ராட்டிக் 
காயமு மணியிழந் தழுங்கின்று தாயு 

மீன்ரோட் டாரா யிறீஇயெென் னுயிரெனக் 

கண்ணு bsg நீவித் தண்ணெனத் 
கட வுதிலை நொச்சி வரிதிழ லசைஇத் 
தாழிக் குவளை வாடுமலர் சூடித் 

தருமணற் கிடந்த பாவையென் . 
மருமக ளேயென முயங்கின orapw." (அகம். 164) 

இம் மணிபிடைபவளத்துக் தாய்கிலையும் ஆயத்துநிலையுல் சண் 

டோர் கூறியவாறுணர்க, 

* தரண்பில் கெரள்கையெரடு மயங்குதுயர் செய்த 

வன்பி லறனு மருளின்று மன்ற 

வெஞ்சுர மிறந்த வஞ்சி லோதி 

பெருமட மான்பிண யலைத்த 
சிறுநுதற் குறுமகட் காட்டிய வம்மே.”” (ஐங்குறு, 894) 

இவ் லைங்குறுநூறு ,கலைவி மீண்டு வக்தழிச் தாய் சுத்றத்தார்க் 

குக் காட்டியது. 

*நும்மனைச் சிலம்பு கழீஇ யயரினு 

மெம்மனை வதுவை நன்மணங் கழிகெனச் 

சொல்லி னெவமனோ மற்றே வென்பவேன் 

மையற விளங்கிய கழலடிப் 

பொய்வள் காளையை யின்ற தாய்க்கே.” (ஐங்குறு, 3899) 

இவ் வைங்குறுநூறு தலைவன் மீண்டு தலைவியைத் தன் மனைக்கட் 

கொண்டுவக்துறி அவன் காய் 1 சிலம்புகமீஇ கோன்பு செய்கின்றா 

ளெனக் கேட்ட நத்முய் ஆண்டுமின்றும் வக்தார்க்குக் கூறியது. 

இன்னுஞ் சான்றோர் செய்யட்களுள் வேறுபட வருவனவெல் 

லாம் இதனான் அமைக்க. (௩௬) 

1, இலம்புகமீஇ _- சிலம்பு கழித்து. இது மிக முற்பட்டகால 

வழக்காயிருகச்கலாம். இளமையிலே காலுக்குக் STUY Howls gi 

பின் வதுவைக்காலத்துக் கழிக்கும் வழக்கு இப்போதும சில சாதியா 

ரிடம் ௮௬௫ வழங்குகின்றது. வேறு கூறுவாருமுளர். 
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[சேரியுஞ் சுரத்துந் தாயர் தேடிச்செல்வர் எனல் 

௩௭. ஏமப் பேரூர்ச் சேரியுஞ் சரத்துந் | 
தாமே செல்லுந் தாயரு முளரே. 

இஃது எய்இியகன்மேற் கிறப்புவிதி. 

இ_ ள்: ஏமப் பேளூர்ச் சேரியும் சரத்தும் -- * பதியெழு வறி 

யாப் பேரூரிற் ஜெருவின் கண்ணும் அருவழிக்கண்ணும், தாமே செல் 

வர் தாயரும் உளர்-- தந்தையும் தன்னையரும் உணராமுன்னம் 

எதிர்ப்பட்டு மீட்டற்குத் தாமே போகுக் தாயரும் உளர் என்றவாறு, 

உம்மை எண்ணும்மை. * சகாயர்? எனப் பன்மைகூறித் * தாமே ” 
யெனப்பிரிக்தகனாற் சேரிக்கு நற்றாய் சேறலும், கரத்திற்குச் 

செவிலித்தாய் சேறலும் புலனெறிவழக்கிற்குச் சிறந்ததென் றுணர்க, 

உதாரணம் : 

*“வெம்மலை யருஞ்௬ுர நம்மிவ ணொழிய 

விருநில முயிர்க்கு மின்னாக் கான 
தெருதற் போகிய பெருமடத் தகுவி 
யைதக லல்குற் றழையணிக் கூட்டுங் 

கூழை நெொச்சிக் கழ தென்மகள் 

செம்புடைச் சிறுவிரல் வரித்த 
வண்டலுங் காண்டிரோ கண்ணுடை யீரே.'" (அகம், 878) 

வண்டலைக் காணுர் தேஎத்து நின்று காணில் ஆற்மீரெனக் கூறின 

மையின் ஆயத்தஇற்கன்றிப் புதஞ்சென்று சேரியோர்க்கு உரைத்த 

தாயிற்று, 

*-நிலந் தொட்டுப் புகாஅர் வரன மேருர் 

பி.றங்கிரு முத்தீர்க் காவிற் செல்லார் 

காட்டி னாட்டி ஹாரி grip 
குடிமுறை குடிமுறை தேரிற் 
&கெடுநரு முனரோதங் கரத லோரே.” (குறு. 180) 

1, பதியெழு வறியாப் பேரூர் -- பதியிலுள்ள குடிகள் வறுமை 
பம்மி வேற்றார் சென்றறியாத செல்வமிக்க பேரூர். இதனை பதி 
யெழு வறியாப பண்பு'' (சிலப், 15-95) எனவும், 'பதியெழு வறி 
யாப் பழங்குடி” (சலப். 1-5) எனவும், “பதியெழலறியாப் பழங் 
குடி'” (மலைபடுகடாம், 479) எனவும் வருவனவற்றருலறிக, 

8. வண்டல் -- மணல்விலளையாட்டு, அவை சிற்றில் கோலல், 

சிறுசோறடல் மூதலியன; விளையாட்டுப் பாவையுமாம், 

9. தொடுதல்-- அகழ்தல்-தோண்டல், 

?. கெடுகர்-- அகப்படாமற்றப்புவார்.
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இது செவிலி தேடச் துணிக, இக் குறுந்தொகையுள் ஈம் 

மாம் காதலிக்கப்பட்டோரென்றது அவ்விருவரையும். * தாயருமுளர் ? 

என் 2,கனால் கக்தையும் தன்னையரும் வக்தால் இன்னது செய்வலென் 

லும் உளவென்றனு கொள்க. உதாரணம் : 

1 **நுமர்வறி னோர்ப்பி னல்ல ? sind ari ar 

மூத்தீர் மண்டில முழுது மாற்றுது.? 
என்றும் போல்வன. அடி புறத்கிடாகாள் புமம்போதலும் பிரிவென் 

,ற்குச் சேரியுங் கூறினார். ௮ஃ ஏமமிலிருக்கையன்மு.கலின், (௩௭) 

ர்மனைஅயற் பிரிதலும் பிரிவு எடங்குமெனல் / 

ay அயலேோ ராயினு மகற்சி மேற்றே. 

இதுவும் பாலைக்கு தர் வேறுபாடு கூறுகின்ற. 

இ-ள்: அயலோர் ஆயினும் -- முற்கூறிய சேரியினுஞ் சுரத் 

Bae va Ps தம்மனைக்கு அயலே பிரிக்காராயினும், அகழ் 
மேற்று-- அதுவும் பிரிவின்கண்ணதாம் என்றவாறு. 

எனவே, கஈற்முய் தலைவியைக் தேர்ந்து இல்லிற் கூறுவனவுஞ் 

சேரியிற் கூறுவனவும் பிரிந்தாரைப் பின்சென் றதேயாயித்று, இக் 

கருத்தான் * எமப்பேரூர்' (81) என்றார். 3 இகனானே மனையயற்கட் 

ப.சத்தையிற்பிரிவும் பாலையென்று உய்த்துணர்க. (௩௮) 

ர உடன்போக்கின்கண் தோழி கூற்துக்கள் இவையெனல்/ 

௬௩௯. தலைவரும் வீழும நிலையெடுத் துரைப்பினும் 

போக்கற் கண்ணும் வீடுத்தற் கண்ணு 
நீக்கலின் வந்த தம்முறு வீழுமமும் 
வாய்மையும் பொய்மையுங் கண்டோர்ச் சுட்டித் 
தாய்நிலை நோக்கித் தலைப்பெயர்த்துக் கொளினு 
நோய்மிகப் பெருசித்தன் னெஞ்சுகலுழ்ந் தோகா 

யழிந்தது களைஇய வொழிந்தது கூறி 
வன்புறை நெருங்கி வந்ததன் நிறந்தோ 
டென்றிலை யெல்லா மியல்புற நாடி 

Gas Cora ns Caryl மேன. 

1, நுமர் - நுமது சுற்றத்தார். 
2. அமர் -- போர். 
3. பரத்தையிற் பிரிவும் பிரிவு (பாலை) என்பது ஆசிரியர்க்குக் 

கருத்தென்பது 41-b@SHIS ETD பெறப்படுமென்பது எமது கருதது, 
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இ காயர்க்கு உரியன கூறிக் தோழிக்குக் கூற்று கிகழுமானு 

கூறுனெறது. 

இ-ள்; தலைவரும் விழுமநிலை எடுத்து உரைப்பினும் -- தலை 

வன் கொண்டுதலைக்கழியாவிடின் தலைவிக்கட்டோன்றுக் துன பநிலை 

யைத் தலைவற்கும் தலைவிக்கும் விளங்கக்கூறினும், போக்கற்கண் 

ணும் -- அதுகேட்டு இருவரும் போகம்கொருப்பட்டுமிக் தலைவி 

யைப் போகவிூம் இடத்தும், விடுத்தற்கண்ணும் -- தலைவியை ௮வ 

ணோூ கூட்டி விடுக்குங்கால் தலைவற்குப் பாதுகாவலாகக் கூறும் 

இடத்தும், கிக்கலின் வந்த தம் உறு விழுமரும் -- தரயரசை நீக்குத 

லால் தமக்குற்ற வருத்தக்தஇிடத்தும், வாய்மைபும் பொய்மையும் 

சண்டோர்ச் சுட்டிக் தாய்கிலை கோச்கிதி தலைப்பெயர்க்துக் கொளி 

னும் -- மெய்யும் பொய்யும் உணர்க்க அறிவது தருமதாற்றுணி 

பும் இதுவெனக்கூறிப் பின்சென்று அவரை மீட்டற்கு நினைந்த 

தாயாது நிலைமை அறிந்து அவரை மீளாகபடி அவளை மீட்டுக் 

கொளினும், கோய்மிகப் பெருகத் தன்கெஞ்சு கலுழ்ந்தகோளை 

அழிந்தது களைஇய ஒழிந்தது கூறி வன்புறை கெருங்கி வந்ததன் 

இறத்தோடு-- தலைவி போக்கு நினைந்து கெஞ்சு மிகப் புண்ணுற்று க் 

தடுமானந் தாயை அவ்வருக்கம் தீர்த்தல்வேண்டி. உழுவலன்பு கார 

ணத்தாற் பிரிந்காளென்பது உணரக்கூறி அவளை Ona Bas gi 
ஆத்றுவித்தற் கூற்றோடே, என். பிவையெல்லாம் இயல்பு சாடின் 

ஒன்றிச் தோன்றும் சோழி மேன -- ஏன்று இச் சொல்லப்பட்டன 
வெல்லாவக்றுக்கண் ணும் இலக்கணவசையான் ஆசாயுங்காலத்துத் 

கான் அவள் என்னும் வேற்றுமையின்றி ஒன்றுபடத்தோன்றும் 

கோழிமேன செவி என்றவாறு. உதாரணம் : 

'*வெல்போர்க குருசினீ வியன்கர ணிறப்பிழ் 
பல்கா மல்கு லவ்வரி வாடக் 
குழவீனு மினைகுவள் பெரிதே 

வீழவொலி கூத்தணின் மாஅ யோனே.” (ஒங்குறு. 808) 

இல் வைங்குறுநூற்றட் குழலினும் இல்ுவனென்று DAG 

தவள் இரங்குகம் பொருள்படக் தோழி, தலைவரும் விழுமந் தலை 

ADRs கூறினாள். 

*“உன்னங் கொள்கையோ டுளங்கரத் துறையு 

மன்னை சொல்லு முய்க மென்னதூக. 

மீரஞ் சேரா வியல்பிற் பொய்ம்மொழிச் 

சேரியம் பெண்டிர் கெளவையு மொழிக 

தாடுக ணகற் றிய வுதியஞ் சேரற்
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பாடிச் சென்ற பரிசிலர் போல 

ட. வுவவினி வாழி தோழி யவரே 
பொசம்மலோதி நம்மொ டொராங்குச் 

செலவயர்தந் தனரா லின்றே மலைதொறு 

மால்கழை பிசைந்த கரல்வரய் கூரெரி 
மீன்கொள் பரதவர் கொடுந்திமி னளிசுடர் 

வான்மோய் புணரி மிசைக்கண் டரங்கு 

மேவசத் தோன்றும் யரஅவுயர் தனந்தலை 
யூயவல் யானை வெரிநுச்சென் றன்ன 

கல்லூர் பிழிதரும் புல்சாய் சிறுெறிக் 

காடுமீக் கூறுங் கோடேத் தொருத்த 

லாறுகடி கொள்ளு மருஞ்சுரம் பணத்தோ 

ணாறைறங் கூந்தற் கொம்மை வரிமுலை 
திரையித முண்கண் மகளிர்க் 

கரிய வரளென வழுங்கிய செல்வே."' (அகம், 85) 

இதனுள் அன்னை சொல்லும் பெண்டிர் 1 கெளவையுக் தலைவ 

ரும் விழுமமென்று தலைவிக்குக் கூறினாள். 

இனிப் போக்கற்கட் கூறுவன பலவுமுள : 

“இலங்குவீங் கெல்வளை யாய்நுதல் சுவினப் 
பொலத்தேர்க் கொண்கன் வந்தன ணிணியே 
டிலங்கா தெடுங்க ணனந்த நூீர்மதி 

தலங்கவர் பசலலயை நகுகம் யாமே.”” (ஓங்குறு. 200) 

இவ் வைங்குறுநூற்றின்கண் * சண் அனக்ததீர் என் ற சனானே 

உடன்சொண்டு போதற்கு வக்தானெனப் £“ பாயலுணர்த்திக் கூறிற்று. 

*டவலும் விளங்கின வினைஞரு மியன்றனர் 

தாருத் தையின தழையுத் தொடுத்தன 
திலநீ ரற்ற வெம்மை நீங்கப் 
பெயனீர் தலைஇ யுலவையிலை நீத்துக் 

குறுமுறி பீன்றன மரனே நறுமலர் 

வேய்த்தன போலத் தேரன்றிப் பலவுடன் 

றம்படப் பொதுளின பொழுிலே கானமு 

Boh gor Bus பனிநீங்கு வழிதநாட் 

பாலெனப் பரத்தரு நிலவின் மாலைப் 

போதுவந் தன்ருற் மூதே நீயுங் 
கலங்கா மனத்தை யாகி யென்செொ 

னயத்தனை கொண்மோ நெஞ்சமர் தகுவி 

தெற்றி யுலறினும் வயலை வரடினு 

தொச்சி மென்சினை வணர்குரல் சாயினு 

Bas of gp மடவ cor or BOY TUT BS 

வன்னை யல்ல முங்கி நின்னையர் 

  

1, கெளவை -- அலர்; 

2. பாயதுணர்த்தல் -- படுக்கையிற் அுயிலுணர்த்தல், (உணர்ச் 

தல் -.. தெளிவித்தல்): துயிலெழுப்பல் என்பது கருத்து,
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புவிமருள் செம்ம னோக்கி 
யலமர வீன்னுந் தோய்கறின் முலையே,'* (அகம், 859) 

இவ் வகம் போக்குகற்கண் " முயல்கிக் கூறிய, 

“அண்ணாத் தேந்திய வனமுலை தளரினும் 
பொன்னேர் மேணி மணியிற் ருழ்ந்த 
நன்னெடுங் கூத்த னரையொரடு முடிப்பினு 

நீத்த லோம்புமதி பூக்கே மூர 

வின்கடுங் கள்ளி ணிழமையணி நெடுந்தேர்க் 
கொற்றச் சோழர் கொங்கர்ப் பணீஇயர் 

வெண்கோட் டியானைப் போர் கழுவோன் 

பழையன் வேல்வாய்த் தன்னநின் 

பிழையர நன்மொழி தேறிய விவட்கே”” (கற்றிணை. 10) 

இந் நற்றிணை தலைவியைப் பாஅுகாக்கவெனக் தோழி 7 கையடுத் 

FH. 
 புதல்வனீன்ற (௩ற். 886) என்பதம் அது. 

₹*இவளனே நின்னல திலளே யாயுவ் 

குவளை யுண்க ணிவளல திலளே 

யானு மாயிடை யேனே 
மாமலை நாட மறவச தீமே.'? 

இஅவும் ௮௮, 
**ஹினம்பழுங் கமழுங் கமஞ்சூற் குழிசிப் 

பாசத் தின்ற தேய்கான் மத்த 

தெய்தெரீ யியக்கம் வெளின்முதன் முழுங்கும் 

வைகுபுலர் விடியன் மெய்கரந்து தன்கா 

லரியமை சிலம்பு கழீஇப் பன்மாண் 

வரிப்புனை பந்தொடு வைஇய செல்வேர 

ணிவைகாண் டோறு தோவச் மாதோ 
வளியரோ வளியரென் னாயத் தோரென 

நும்மொடு வரவுதா னயரவுத் 

தன்வரைத் தன்றியுங் கலுழ்த்தன கண்ணே.” (நற்றிணை. 78) 

இக் நற்றிணே £ போக்குதல் தவிர்ந்ததாம், 

*அவனளே, உடனம ரரயமொ டோரரைவேண் டாது 

மடமான் பிணையியன் மதர்த்த நோக்கமொ 
டென்னினு நின்னீனுஞ் சிறந்த மென்மொழி 
யேதி லாளன் காதலி னானாது 

பால்பாற் படுப்பச் சென்றன எதனான் 

மூழவிமிழ் பந்தர் வினபு நல்லில் 
& விழுவயர்த் திருப்பி னல்லதை யினீயே 

  

மூயங்கல் - தழுவல். 

கையடுத்தல்--கையடைகொடுத்தல்.கையடை-- அடைக்கலம், 

போக்குதல் --- உடன்போக்குதல், தவீர்தல் -- ஒழிதல். 

விழவு -- கொண்டாட்டம், w
o
o
 Ne



யியல் ] பொருளதிகாரம் 

தீயெவ ணிரங்குதி யன்னை 

யாயினுஞ் சிறந்த தோய்முத் துறுத்தே,”? 

என்னினும் நின்னினுஞ் சிறந்தோன் தலைவனென்றது அவர் 

தருமதால்விதி என்ப, இணி * விழவயர்க்இருப்பினல்லதை ' எனவே 

மீட்டம்குச் சேறல் ௮றனன்றென்று மீட்டாளாயிற்று, 

“அன்னை வாழியோ வன்னை நின்மக 

ளென்னினும் யாயினு நின்னினுஞ் சிறந்த 

தன்னம ரிளந்துணை மருட்டலின் முனாது 

வென்வேற் புல்லி வேங்கட ஜெடுவரை 
மழையொடு மிடைத்த வயக்களிற் நருஞ்சுரம் 

விழைவுடை யுன்ளமொ டுழைவயிற் பிரியாது 

வன்கண் செய்து சென்றனன் 

பூன்சண் செய்தல் புரைவதோ வன்றேற.'” 

இது தாயை வற்பு௮ த.திய௮. 
 இயல்புற £ என்.றகனானே, தலைவன் கரணவகையால் வரைக்தா 

னாக எகிர்சென்ற கோழிக்கு யான் வரைந்சமை அமர்ச்குணர்ச் 

கல் வேண்டுமென்ருற்கேஷ.: அவள் உணர்த்தினே னென்றலும், தலைவி 

மீண்டு வந்துழி ஊரு நிலைமை கூறுதலுங் கொள்க, 

**கருவிரன் மத்திக் கல்லா விளம்பார்ப் 

பிருவெதி சீர்ங்கழை யேறிச் சிறுகோன் 
மதிபுடைப் பதுபோழ் நன்று நாட 

வரைழ்தனை கீயெனக் கேட்டியா 

னுரைத்தனெ னல்லமனோ வஃதென் யாய்க்கே.!” (ஐங்குறு, 280) 

*பூன்ளு மறியாப் பல்பழம் பழுணி 
மடமா னதியாத் தடதீர் திலைஇச் 

eo poh ahs urge வென்று 
தினைத்தொறுங் கலுழு மென்னினு 

/சிகப்பெரிது கலங்கின்று தோழுநம் மூரே." (ஐங்குறு, 898) 

இன்னும் இதனானே செய்யுட்கண் வவே௮பட வருவனவெல்லாம் 

அமைத்துக்கொள்க. 

4௫, ரலரெழுச் சேரி கல்லென 

வானா தலைக்கு மறணி லண்னை 

தானே யிருக்குத்தன் மணனையே யானே 

நெெல்லி தின்ற மூள்சொயிறு தயங்க 

வுணலாய்த் இரினா லவரொரடு சேய். நாட்டு 

விண்டொட நிவந்த விலங்குமலைக் கவாஅழற் 

கரும்புதடு பாத்தி யன்ன 

பெருங்களிற் றடிவழி நிலைஇய நீரே.” (குறு. 262) 
இது போக்கு " கேர்ந்தமை கதோழிகூறியஅ. பிறவமன்ன, (௩௯) 

  

7. நேர்தல் -- உடன்படல். 

13



௯௮ தொல்காப்பியம் [ அகத்திணை 

[கொண்டுதலைக்கழிந்துழிக் கண்டோர் கூற்றுக்க ஸிவையெனல்்ர 

௪௦. பொழுது மாறு முட்குவரத் தோன்றி 

வழுவி னாகிய குற்றங் காட்டலு 

மூரது சார்வுஞ் செல்லுந் தேயமு 
மார்வ நெஞ்சமொடு செப்பிய கிளவியும் 

புணர்ந்தோர் பாங்கிற் புணர்ந்த நெஞ்சமோ 

டழிந்தெதீர் கூறி வீடுப்பினு மாங்கத் 

தாய்நீலை கண்டு தடுப்பினும் வீடுப்பினுஞ் 

சேய்நிலைத் ககன்ரோர் செல்வினும் வரவினுங் 

கண்டோர் மொழ்ீதல் கண்டதென்ப. 

இ, கொண்டுதலைக் கழிந்துமி இடைச்சுரத்துக் சண்டோர் 

கூறுவன கூறுஇன்றது. 

இ..ஸ்; பொழுதும் ஆறும் உட்குவரக் கோன்றி வழுவின் . 

ஆய சூற்றம் காட்டலும் -- உடன் போயவழி மாலைக்காலமுஞ் சேத் 

கரிய வழியும் அஞ்சுவரக்கூறி அவற்றது தீங்கு காரணமாகப் 

போகின்றார்க்கு வரும் ஏதம் அறிவித்தலும், ஊர சார்வும் செல் 

லும் தேயமும் ஆர்வ கெஞ்சமொடு செப்பிய கிளவியும் -- எம்மூகர் 

௮ணித்தெனவும் நீர் செல்லுஞார் சேய்க்தெனவும் அன்புடை கெஞ் 

சத்தாற் கூறும் கூற்றுக்களும், புணர்க்தோர் பாங்கிற் புணர்ந்த 

கெஞ்சமொடு அழிக்து ௪இர் கூறிவிடுப்பினும் -- புணாக்து உடன் 

போய இருவர் கண்ணுக் கணவா கெஞ்சிெனராகி ஆத்றாமை மீதா 

ஏற்றுக்கொண்டு நின்று இனி * இதினாங்குப் போதற்கரிது நும் 
ui sand பெயர்தல்வேண்டுமென்னு உரைத்து மீட்டலும், ஆங்கு 

அ.த்தாய்கிலைகண்டு தடுப்பினும் விடுப்பினும் -- அவ்வி௨த்துத் தேடிச் 

சென்ற அச் செவிலியது நிலைகண்டு அவளைக் தடுத்து மீட்பினும் 

அவர் இன்னுழிச் செல்வரென விடுத்துப் போக்கினும், சேய் 

நிலைக்கு eon api செலவினும் -- சேய்க்கா௫ய நிலமைச்சண்ணே 

&a Ger அவ்விருவருடைய போக்கடைத்தும், வரவினும் ...- செவிலி 

யது வரவிடத்தும், கண்டோர் மொழிதல் சண்டது என்ப - 

இடைச்சு த்துக் கண்டோர் கூறுதல் உல௫யல் வமச்கிலுட் காணப் 

பட்டதென்று கூறுவர் புலவர் எண்றவாறு, 

7, இதிலூங்கு - இதின்மேல், 
 



யியல் ] பொருளதிகாரம் ௯௯ 

*எம்மூ ரல்ல தார்நணித் இல்லை 

வெம்முரட் செல்வன் ௧இரு மூழ்த்தனன் 
சேந்தனை சென்மோ பூந்தார் மார்ப 

விளையண் மெல்லியன் மடந்தை 
யரீய சேய பெருங்க லாறே,.”” (சற்றெட்டகம்) 

இசனுள் 1₹கஇரும் ஊழ்ச்சகனன் ' எனவே பொழுது சேத 

௮ம் * பெருங்கலாறு £ எனவே £ ஆற்றதருமையும் பற்றிக் குற்றங் 

காட்டியவாறு காண்க. 

௪ . ௪. ச ௪ a 7 . . ௫ 

 எல்லுமெல்லின்று £ (890) என்னுங் குறுந்தொகைப் பாட்டும் 

௮௮, 
1 நல்லோண் மெல்லடி நடையு மாற்றுள் 

பல்கதிர்ச் செல்வன் கிரு மூழ்த்தன 

னணித்தாத் தோன்றுவ தெம்மூர் 
மணித்தார் மார்ப சேந்தனை சென்மே.'” (பொருளியல்) 

இஃது எம்மூர் அ௮ணித்தென்றதனாற் சார்வும், ௮கனானே 

செல்லு சேயஞ் சேய்த்தெனவும் கூறிற்று, 

மகட்பயந்து வாழ்வோர்க்கு. இவளைக்கண்டு அருள் வருதலின் 

 ஆர்வகெஞ்சம் ' என்றார். 

*-ஓதுூநும் மூரே யாவருங் கேளிர் 

பொதுவறு சிறப்பின் வதுவையுங் கரண்டு 

மீன்றோ ரெய்தாச் செய்தவம் 

யரம்பெற் றனமான் * மிண்டனை சென்மே.”? 

இஃது அழிச்தெதிர்கூறி விடுக்க. இது (4 கொடுப்போரின் 

றிக் கரணமுண்மை' (141) கூறித்து. மீட்டுமி இன்னுழிச்சென்று 

இன்னது செய்ப என்றல் புலனெறி வழக்கன்று. 

“பெயர்த்து போகுதி பெருமூ தாட்டி 
சிலம்புகெழு சீறடி சிவப்ப 

விலங்குவேற் காளையே டி.றந்தனள் சுரனே.' 

₹-”ர்கழு வெண்முத்த மணிபவர்க் கல்லதை 

மீருளே பிறப்பினு நீர்க்கவைதா மென்செய்யுநீ 

தேருங்கச னும்மக ணுமக்குமாங் கனையளே.!” 

“கடன்மேய சங்கங் கழியடைந்த பெண்ணை 

மடன்மேய வாழ்குர லன்றில்--கெடலருஞ்சீர் 

வாமா நெடுங்கோதை வான்றீண்டு கொல்லிமேற் 

டூறமாவின் மேய கணி.” 

இலை செவிலியைக தடுத்தன. 

3. கதிர் -- ஞாயிறு. 

2. ஆறு - வழி, ன சட 

8, மீண்டனை செல் -- எமமூோக்கு மீண்டுவருதி. 

(கலி. 9) 

 



௧௦௦ தொல்காப்பியம் (அகத்திணை 

“சிலம்புஞ் சிறுநுதலுஞ் சில்குழலும் 
பல்வகாயு மொருபாற் Gazer p 

வலங்கலந் இண்டோனளு மாடெருத்து 

மொண்குழையு மொருபாற் ரோன்ற 
விலங்க லருஞ்சுரத்து வேறுருவி 

னோருடம்பாய் வருவார்க் கண்டே 
யலங்க லவிர்/சடையெம் மண்ணல் 

வீளையாட்டென் றகன்றேம் பாவம்." 

Qe தெய்வமென யாங்கள் போக்தேம், நுமக்£செய்தச் 

சேறலாமென்று விடுத்தது. 

“டி நருப்பவிர் கனலி யுருப்புச்சினத் தணியக் 
கருங்கரல் யரத்த வரிநிழ லசைஇச் 
சிறுவரை யிறப்பிற் காண்டி செறிதளிர்ப் 

பெொசன்ேேர் மேனி மடந்தையொரடு 

வென்வே ண்ணல் முன்னிய கரனே”? (ஐங்குறு. 888) 

இவ வைங்குறுநூறும் 2s. 

“*அஞ்சுடர்நீள் வாண்முகத் தாயிழையு மாறிலா 

வெஞ்சுடர்நீன் வேலானும் போதரக்கண் _. உஞ்சி 

யொருசுடரு மின்றி யுலகுபா மாக 
விருசுடரும் போத்தனவென் ரர்.” (திணைமாலை, 71) 

இஃஅ  இடைச்சுாரத்துக் கண்டோர் கூறிய வார்த்தையைக் 

சேட்டோ.ராகச் சிலர் கூறியது. 

“*அழுத்துபட வீழ்ந்த பெருந்தண் குன்றத் 
தெரவிவ லீந்தி னுலவை யங்காட் 
டாறுசென் மாக்கள் சென்னீ யெறிந்த 
செம்மறுத் தலைய நதெய்த்தோர் வாய 

வல்லியம் பெருத்தலைக் குருணை மாலை 

மரேனோக்கு மிண்டிவ ரீங்கைய eFC or 

வையெயிற் ஹறையண் மடந்தை முன்னுற் 

ஹெல்லிடை நீங்கு மினயோ னுள்ளங் 

கரலொரடு பட்ட மாரி 

மால்வரை மிணீர்க்கு முருமினுவ் கொடிதே.” (கற்மிணை. 2) 

“தாரண்பா னவாவினாற் காதலன் காதலிபின் னடவா நிற்ப 

தரண்பால ளாதலா னன்னுதல் கேள்வன்பின் னடவா நிற்ப 

வாண்பான்மை குன்றா வயில்வே லவன்றனக்கும் மஞ்செச லாட்கும் 
பாண்பால வண்டினமூம் பாட வருஞ்சுரமும் பதிபேோசன் றன்றே.”? 

“*மடக்கண் டகரக் கூந்தற் பணைத்தோன் 

வார்ந்தவா லெயிற்றுச் சேர்ந்துசெ.றி குறங்கதழ் 

பிணைய லந்தமழை தைஇத் துணையிலன் 

  

3. சடையெம்மண்ணல் -- சிவன், அவன் விளயாட்டென்றது, 
அர்த்தராரீசுர வடிவாய் வருக. 

9. எய்த -- அடைய;
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வீழவுக்களம் பெரலிய வந்துநின் ரோளே 

யெழுமினோ வெழுமினங் கொழுதர்க் காக்க 

மாரியர் துவன்றிய பேரிசை முள்ளூர்ப் 

பலருடன் கழித்த வொள்வாண் மலையன 

தொருவேற் கோடி யாங்குதம் 

பன்மைய தெவஷனோவிவ ணன்மைதலைப் படினே.' 

(கற்றிணை, 170) 
இஃது இடைச்சுரத்துக் குற௮ம்பினுள்ளோர் இவரைக்கண்டு 

் கோளிழைப்புற்முர்க்கு அவர்பெண்டிர் கூறிய. 

இவை செலவின்கட் கூறியன. 

**வில்லோன் காலன கழலே தொடியேரண் 

மெல்லடி மேலவுஞ் சிலம்ப நல்லோர் 

யார்கொலளணியர் தாமே யாரியர் 

கயிறுடு பறையிற் கால்பொரக் கலங்கி 

வரகை வெண்ணெழ் நொலிக்கும் 

வேய்பயி லமுவ முன்னி யோரே.” (குறுந். 7) 

என்பதும் அது. 

*-கடியான் கதிரெறிப்பக் கல்லளாயில் வெம்பியவக் கலங்கற் சின்னி 
சடியா னுலகளந்த வாழியர னாக்கிய வமிழ்தென் ஜெண்ணிக் 

கொடியான் கொடுப்பக் ? குடங்கையிடங் கொண்டிருந்து குடித்துச் சென்ற 

வடியேர் தடங்கணாவ் வஞ்சிக்கொம் பின்ருரிவ் வருவார் போலும்,?” 

“2 நமரே யவரெணினண்ணீிீனீர் சொன்மி 

னமர்வி லொராவவதி யரய்நின் -- gu Gyr 

விளக்க னனை யாகத் தான்கண்டாள் கண்டேன் 

களக்கணி வண்ணனை யரன்.'? 

*அறம்புரி யருமறை நவின்ற நாவிற் 

றிறம்புரி கொள்கை யற்தணீர் தொழுவலென் 

ரொண்டொடி வினவும் பேதையம் பெண்டடே 

கண்டனெ மம்ம சுரத்திடை யவள 

யின்றுணை யிணிதுபா ரரட்டக் 

குன்றுயர் பிறங்கன் மலையிற் தோளே." (ஐங்குறு. 387) 

இவை செவிலி வரவின்கட் கூறியன. 

“ஏித்தரு கதிர்தாங்கி யேந்திய Gon Lip 

லுறித்தாழ்த்த கரகமு முரைசரன்ற முக்கோனு 

தெறிப்படச் சுவலசைஇ வேரோரா நெஞ்சத்துக் 

  

7. கோளிழைத்தல் -- தலைவியைக் கவர்தல். நற்றிணையுள் இச் 

செய்யுள் “தோழி விறலிக்கு வாயின்மறுத்தல்'' என்னுந் துறை 

எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. அவ்வுரைகோக்கியறிக. 

2. குடங்கை-- உள்ளங்கை, 

9. தேடிச்சென்ற செவிலி சுரத்தின்௧ண் புணர்சர்துடன் வந்தர 

ரிருவரைக் கண்டு வினாவியவிடத்து அவருள் தலைவன் செவிலியை 

நோக்கிக் கூறியது.
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குறிப்பபேவல் செயன்மாலைக் கொளைநடை யந்தணீர் 

வெவ்விடைச் செலன்மாலை யொழுக்கத்தி ரீவ்விடை 

பயென்மக சளொருத்தியும் பிறண்மக ஜனொருவனுந் 

தம்முளே புணர்த்த தாமறி புணர்ச்சிய 

ரன்னா ரிருவரைக் காணீரோ பெரும; 

காணே மல்லேங் கண்டனங் கடத்திடை 

யாணெழி லண்ணலேோ உருஞ்சுர முன்னிய 

மாணிழை மடவர ரூயிர்நீர் பேரறிர்; 

பலவுறு நறுஞ்சாந்தம் படுப்பவர்க் கல்லதை 

மலையுளே பிறப்பினும் மலைக்கவைதா மென்செய்யு 

தஇனையுங்கா னும்மக ணுமக்குமரங் கணைய னே? 

சீர்கெழு வெண்முத்த மணிபவர்க் கல்லதை 
நிருளே பிறப்பினு நீர்க்கவைதா மென்செய்யுந் 
தேருங்கா னும்மக ணுமக்குமாங் கணையளே 

ஏழ்புண ரின்னிசை முரல்பவர்க் கல்லதை 

யாழுளே பிறப்பினும் யாழ்க்கவைதா மமன்செய்யுஞ் 
சூழூங்கா னும்மக ணுமக்குமரங் கனையனே; 

எனவாங்கு, இறத்த சுற்பினாட் கெவ்வம் படரன்மின் 
சிறந்தானை வழிபடீஇச் சென்றன 

ஸறந்தலை பிரியா வாறுமற் றதுவே.?* (கலி 9) 

என்னும் பாலைக்கலியும் அது, 

இக் கூறியவாறன்றி இன்னும் வேறுபட வருவனவெல்லாம் 

இச் சூத்தரத்தான் அமைக்க, (௪௦) 

[உடன்போக்கின்கண்ணும் பிருண்டுந் தலைவன் கூறுங் கூற்றுக்கள் 

க. 

இவையெனல்ர/ 

ஒன்ருத் தமரினும் பருவத்துகு சுரத்து 
மொன்றிய தோழியொடு வலிப்பீனும் வீடுப்பினு 
மிடைச்சுர மருங்கி னவடம ரெய்தீக் 
கடைக்கொண்டு பெயர்த்தலிற் கலங்கு ரெய்தீக் 

-கற்பொடு புணர்ந்த கெளவை யுளப்பட 
வப்பாற் பட்ட வொருதிறத் தானு 
நாளது சின்மையு பிளமைய தருமையுந் 
தாளாண் பக்கழுந் நகுதிய தமைதியு 
மின்மைய திளிவு முடைமைய துயர்ச்சியு 

மன்பின தகலமு மகற்சிய தருமையு 
மொன்௫ப் பொருள்வயி னூக்சிய பாலினும் 
வாயினுங் கையினும் வருத்த பக்கமொ 

டூதியங் கருதிய வொருதீறத் தாலும்
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புகழு மானமு மெடுத்துவற் புறுத்தலுந் 
தூதிடை யிட்ட வகையி னானு 
மாகித் தோன்றும் பாங்கோர் பாங்கினு 

மூன்றன் பருதியு மண்டிலத் தருமையுந் 
தோன்றல் சான்ற மாற்றோர் மேன்மையும் 
பாசறைப் புலம்பலு முடிந்த காலத்துப் 
பாகனொடு விரும்பிய வினைந்திற வகையினுங் 
காவற் பாங்கி னாுங்கோர் பக்கமும் 
பரத்தையி னகற்சியிற் பரிந்தோட் குறுகி 
யிரத்தலுந் தெளித்தலு மெனவிரு வகையோ 
டூரைத்திற நாட்டங் கீிழவேரன் மேன. 

இஃது உடன்போக்கனுள் ஈற்றாயு் தோழியுங் சண்டோருக் 

கூறுவன கூறிக் தலைவன் ஆண்டும் பிருண்டுவ் கூறுவ் கூற்றுவ 

கூறுன்றது. 

: தமரினும் பருவத்துஞ் சரத்து” மென்னும் perm He 

1 ஒன்றா வென்பதனையும் * ஒன்றிய' வென்பதனையுங் கூட்டி எழ 
னுருபு விரித்துப் பொருளுரைக்க. 

Q — oir: ஒன்ருத் கமரினும் -- உடன்போக்கிற்கு ஒன்ருத் 

தாயர் முதலியோர்க்கண்ணும், பருவதீதும் -- இத்செறிப்பாம் புறம் 

போகத்கு ஒன்றாமையானுந் தலைவனொடு கூட்டம் பெறாது ஆத்றி 
யிருக்கும் பருவம் ஒன்றாத தானும் ஓனருப் பருவத்கின்கண்ணும், 
சரத்தும் -- * அரிய சேய சல்லதர்£ அதலிம் போதம்கு names 

1, ஒன்றா என்பதனை மூன்றற்குங் கூட்டல் -- ஒன்றாத்தமா 

ஒன்றாப்பருவம், ஒன்றாச்சுரம் எனக் கூட்டல். 

ஒன்றல் _.. ஒருப்படல்- இயைதல். இதனைத் தமர்க்கண் ஒன்றல், 

பருவத்தின்௧கண் ஓன்றல் சுரத்தின்௧ண் ஒன்றல் என இயைத்துச் 
கொள்க, 

தமர் ஓன்றாமை -- உடன்போக்கிய் கொன்றாமை. பருவம் ஒன் 

ருமை இற்செறிப்பானே புறம்போதற்குரிய காலமும் ஆற்றியிருக் 

கும் பருவமும் ஒன்றாமை. சரம் ஒன்றாமை அ௮ரியசேயகல்லத 
ராதலின் உடன்போதற்கு ஒன்றாமை. தமாக்கண் Hor ON — Han 

கூறுங் கடுஞ்சொற்கேட்டற்கு ஒருப்படல். பருவத்தின்௧ண் gor mw — 
கொதுமலர் வரைவீற்காற்றாமையால் உடன்போக்கிக்கேலாத கடும் 
கோடையெனக் கருதாது உடன்படல். சுரத்தின்௧கண் ஒன்றல் .... 
அரியசேயகல்லதர் எனக் கருதாது கொண்டுதல்க்கழிதம்கு (உடன் 
போக்ற்கு) ஒருப்படல்,
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sr sisson apo, ஒன்றிய கதோழியொடு வலிப்பினும் -- தலைவி 
வேண்டியதே தான் வேண்டுகலிற் பின் தமர்கூறும் கடுஞ்சொல் 

கேட்டத்கூம் ஒருப்பட்டு கொதுமலர் வரைவிற்காற்று து உடன் 

போக்கில் சேலாத கடுக்கோடையெனக் கருதாது கொண்டுதலைக்கழி 

தற்கு. ஒன்றிய தோழியொடு தலைவன் ஆராய்ந்து உடன்போக்கி 

னைக் துணியினும், விடுப்பினும் -- தலைவியை ஆஷ்றியிருப்பளெனக் 

aH உடன்கொண்டுபோகாது தலைவன் விடுப்பினும், இடைச்சுர 

wae seer தமர் எய்தக் கடைக்கொண்டு பெயர்த்தலிக் 

கலங்கு அஞர் எய்இக் கம்பொடு புணர்ந்த கெளவை உளப்பட 

அ௮ப்பால்பட்ட ஒருதிறத்தானும் -- தந்தையும் தன்னையரும் இடைச் 

கூரத்திடத்தே பின்சென்று பொருந்திக் தலைவியைப் பெயர்த்தல் 

வேண்டுதலில், தலைவி மிகவருந்திக் தமர்பாற்பட்டு உரையாடாது 

தலைவன்பாற்படுதலின் ௮வள் கற்பொடு புணர்கசமை சுத்றதக்தாருஞ் 

சுரக்திடைக் கண்டோரும் உணர்ந்த வெளிப்பாடு உளப்படச் 

கொண்டுதலைக்கழித.ற் கூற்றின்கட்பட்ட பருஇக்சண்ணும். 

கடைக்கொண்டெய்தியெனச. கடை -- பின். * தமர்? எனவே, 

தந்தை தன்னையரை உணர்த்திற்று. முன்னர்  தாய்கிலைகண்டு 

கடுப்பினும்? (40) என்றலின், தாயர்்காமே சென்றமை முன்னத்தால் 

தமர் உணர்ச்து வலிஇ.ற்கொண்டு அகன் முனோவென்று கருதியும் 

அ௮வ்வரைவு மாட்சிமைப்படுக்குற்கும் பின்சென்று அவள் பெயசாமத் 

க.ற்பொடுபுணர்க்தமைகண்டு ' தலைவன் 31 எடுத்துக்கொண்ட வினை 

முடித்தலும் £ ஒருதலையென்றுணர்ச்அ பின்னர் அவரும் போக்குடன் 

பட்ட பீள்பவேன்௮ு கொள்க. அவ்வெளிப்பாடு கற்பாதலிற் கற் 

பென்ரார் * உளப்பட ' என் றதனால் வலித்தலும் விடுக்கலும் அகப்பட 

வென்றாராயிற்று, ் 

8 நாளது இன்மையும் இளமையத அருமையும் தாளாண் 

பக்கமும் தகு.தியது அமைதியும் இன்மையது இளிவும் உடைமை 

யது உயர்ச்சியும் ௮ன்பினது அகலமும் அகழற்சியது அருமையும் 

ம்... எடுததுக்கொண்டவினை--தலைவியை உடன்கொண்டுபோதல். 

2. ஒருதலை -- மிச்சயம்: 

59. நாளது சின்மை முதலிய கான்கும் பொருள் செய்தற்கு 

ஊக்கப்படுச்துவன. எனைய Bross தடுப்பன என்பது ஈச்சினார்க் 

இனியர் கருத்து. இளம்பூரணர் எட்டும ஒன்றா என்பர் Hagens 

கோக்கியறிக,
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ஓன்றாப் பொருள்வயின் ஊக்யெபாலினும் -- வாழ்க்கைகாள் கில 

வாசல் ஏனுவாகப் பொருள்செய்தல் குறித்தாரை இளமையது 

அருமை இன்பத்தின்கண்ணே ஈர்த்து ஒன்முமையும், மடியின்மை 

ஏதுவாகப் பொருள் செயல் குறித்தாரை யாதானும் ஓர் OGD 

பொருள் செய்யலாகாது தத்தநிலைமைக்கேற்பச் செயல்வேண்டு 

Cur gs தகுதியகமைதி ஒன்முமையும், இன்மையான் வரும் 

இளிவரவு கினைக்அப் பொருள்செய்யநகினைந்தாரைப் பொருளுடைமைக் 

காலத்து நிகழும் உயர்ச்சி அதற்கு இடையூருகிப் பொருணசை 

யுள்ளத்தைக் தடுத்து ஒன்ருமையும், பிரிந்துழி நிகழும் ௮ன்பினஅ 

அகலங்காசணமாகப் பொருள்செய்யக் குறித்தாரைப் பிரிவா தீ்ரூமை 

யிடைநின்று தடுத்து ஒன்ருாமையுமாய, ஒனறு ஒன். றனோடு ஒன்றாத 

வரும் பொருட்டிறத்துப் பிரிதற்குக கலைவன் உள்ளம் எடுத்த 

பகுஇக்கண்ணும், 

எனவே, காள சன்மையும் காளாண்பக்கமும் இன்மைய திளி 

வும் அ௮ன்பின தகலழும் பொருள் செயல்வகைப்பால ஆதலும், 

இளமையதருமையும் தகுதியதமைதியும் உடைமைய தயர்ச்சியும் 

அக ற்சியதருமையும் இன்பத்இின்பால ஆதலுக கூறினார், இல் வெட் 

டும் பொருள் செயத்கு ஒன்றாவென்னாமோ எனின், வாழ்காள 

சிறிதென்றுணர்க்து அகுற்குள்ளே பொருள்செய்து அறமும் இன்ப 

மும் பெறுதந்குக் கருதியவழி ஆண்டு முயற்சியும் இன்மையால்வரும் 

இளிவரவும் அதற்கு ஒருப்படுத்துங் கருவியா தலானும், பொருள் 

பின்பு அன்பிற்குப் பெருக்கக் தருமா தலானும், இக்கானகும் பொருள் 

செய்தற்கு வேண்டுமென மனுக்க, இவ் வெட்டற்குக் கலைவன் கூற் 

மூக உதாரணம் வருவன உளவேற் கண்டுகொள்க, 

“regs துய்த்தலு மீல்லோர்க் கில்லெனச் 

செய்வினை கைம்மிக வெண்ணுதி யவ்வினைக் 

கம்மா வரிவையும் வருமோ 

வெம்மை யுய்த்தியோ வுரைத்திசி னெஞ்சே.'' (குறுந. 88) 

இக் குறுந்தொகையுள் இன்மையஇனிவு கெஞ்சிற்குக் கூறியவாறு 

காண்க, 

பகுதி் என்றதனானே, தலைவன பிரிவலெனக் கூறுவனவும் 

பிறவுங் கொள்க; 

₹*இன்ேற சென்று வருது நாளைக் 

குன்றிழி யருவீயின் வெண்டேர் முடுக 

விளம்பிறை யன்ன வீளங்குசுடர் தேமி 

வீ*்ம்புளீசு கொள்ளியிற் பைம்பயிர் துமியசு 

14
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காவியற் செலவின் மாலை யெய்திச் 

சின்னிரை வசல்வளைக் குறுமகள் 
பன்மா ணாக மணந்துவக் குவமே.'” (குறு. 189) 

எனவரும். இது குறுந்தொகை. 

இவை வணிகர்க்கே உரியன. 

இனித் தலைவன் கூற்றினைத -தலைவியுக் தோழியுங் கொண்டு 

கூறுவன பெரும்பான்மை. அவையெல்லாம் * நிகழ்க்தது கூறி நிலைய 
as இணையே” (44) என மேல்வருஞ் சூத்இரத்துட் காட்டுஅம். 

வாயினுங் கையினும் வகுதக்ச பக்கமொடு ஊதியம் கருதிய ஒரு 

இறத்கானும் -- உண்மைப் பொருளிடத்தும் அதற்கேற்ற ஓழுக்கத் 
இடத்து கூறுபடுத்துக் கூறிய தால்களாற் பெறும் பயனைக் ௧௫௬ 

திய ஒரு கூத்றின்கண்ணும், 
என்றது, விடுபேற்றிற்கு உதவியாகிய சமால்களை ஓதத்குப் 

பிரிவுழியு மென்றதாம். இதற்குக் தலைவன் கூற்றாக உதாரணம் 

வருவன உளவேற் கொள்க. 

புகழும் மானமும் எடுத்து வற்புறுத்தலும் -- 1* போகம் வேண் 

டிப் பொதுச்சொற் பொறுத்தல் ' (புறம். 8) அரசியலன்ருதலின் 

தமக்கேற்ற புகழும் பெருமையும் எடுத்துக்காட்டி இதனாற் பிரிது 

மெனத் தலைவியையுக் கோழியையும் வ௱்பு௮ச்தம்கண்ணும், 

இதற்குத் தலைவன் கூற்று வந்துழிக் காண்க, 

தூது இடையிட்ட வகையினாலும் -- இருபெருவேகதர் பொரு 
வது குறிததுழி இருவரையுஞ் சந்து செய்வித் சற்பொருட்டுக் 

கூட்டத்திற்கு இடையிட்ட பிரிதற்பகுஇக்கண்ணும், 

ஒருவனுழை ஒருவன் * மாற்றங்கொண்டுரைத்கலின் தாதா 

யிற்று, “வகை” என்முர், வணிகரில் அரசர்க்கும் ௮ரசரில் அந்த 

ணர்க்குக் தூது திறக்தசென்றற்கும், குறுநில மன்னாக்குப் பெரும் 

பான்மை யென தற்கும், மீவந்தர் தம்மின் இழிக்காருழைச் தூது 

சேறல் உரித்தென் றற்கும். இதற்குக் தலைவன் கூற்று வக்துழிக் 

STOO Si. 

1. பொதுச்சொல் -- நிலம் பிற அரசர்க்கும் பொது என்னுஞ் 
சொல். புறம் ௮-ம் செய்யுளுரை கோக்குக, 

2. மரற்றம் -- சொல்,
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ஆ௫த்தோன்றும் பாங்கோர் பாங்கினும் -- தனக்கு MSEGH 

சிறக்க ஈநட்புடையோராகிக் சோன்றும் ௩ட்புடையோர்க்கு உற்றுழி 

உகவச் சேறற்கண்ணும், 

இதத்கு * மலைமிசைக் குூலைஇய” (கம், 84) என்பதூஉம் 

இருபெரு வேந்தர் மாறுகொள் ? (அகம். 174) என்பதூஉம் முன்னாக் 

காட்டினாம், அவற்றை உசாரணமாகக் கூறிக்கொள்க. 

மூன்றன் பகுதியும் -- அறத்தினாற் பொருளாக்கி அப்பொரு 

ளாற் சாமநுகார்வலென்று பிரிகற்கண்ணும், 

மண்டிலக்து அருமையும் -- ௮ங்கனம் பொருள்வருவாய்க்கு 

எதுவாகிய வேற்றுப் புலங்களின் அருமைகூறிப் பிரிதற்கண்ணும், 

இதற்குக் தலைவன்கூற்று வக்துழிக் காண்க, 

தோன்றல்சான்.உ மாற்மோர் மேன்மையும் -- தோற்றஞ்சான ஐ 

புகழினராகய வேற்றுவேந்கர் தமது மீக்கூற்றங்கருஇப் Dies 

கண்ணும், ் 

இதத்குக் தலைவன் கூற்று வந்தூழிக்காண்க. 

தோன்றல் சான்ற ? என்றதனால் தெவ்வர் தன்னின் Dasa 

செனக் கேட்டுமி அழுக்காறு கோன்றலின் அதுவம் பிரிதத்கு 

எதுவாமென்னணர்க. இஃது அரசர்க்கே யுரித.து. 

LITEO DL புலம்பலும் -- தலைவன் பாசமைக்கண் இருந்து 

தனக்கு வெற்றி தோன்றிய காலத்துக் கான் அவட்குக் கூறிப் 

போந்த பருவம் வச்அழியுக் தூது கண்டுழியும் அவள் வருக்துவ 

ளென நினைக்கத் தனிமைகூறும் இடத்தும், ் 

இதனைக்  இழவிகிலையே * (156) என்னுஞ் GSE Stam 

விலக்குவரெனின் , அதற்கு உம்மை AAS ge கிமவிநிலையை வினை 

செய்யா நகிதந்தலாகய இடத்து நினைந்து கூறினானாகக் கூறார்; வெற்றி 

நிகழுமிடத்துக் தான் குறித்த பருவம் வக்துழியும் தூது சண்டுமி 

யும் வருத்தம் விளக்கிக் கூற்றுக் தோன்றுமென்று பொருளா 

மென்றுணர்க. 

முடிந்த காலத்துப் பாசனொடு விரும்பிய விளைக்திற வகை 

யினும் -- வகையின் வினைத்திறமுமென மாற்றுக, வர்தன் எடுரு 

துக் சொண்ட வினை முடிந்தகாலத்துச் தான் போச்கொருப்பட்டு
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நின்று பாகனொடு விரும்பிக் கூறிய வகையின்சண் தோன்றிய 

வேறோர் வினைக்கிறக்கிடத்தும், 

என்றது, அரசனுக்குப் பின்னும் ஓர் பகைமேற் சேறல் உள 

தாதலை. 

காவற்பாங்இன் பக்கமும் -- வேக்தன் தன்னாற் காக்கப்படுவன 

வாகிய பகுஇகளின் கூற்றிற் பிரியுமிடத்தும், 

பகுதி அகுபெயர்: அவை யானை குதிரை முதலியவற்றைக் 

காத்தலும் அ௮ரசர்க்குக் தருமமாகிய வேட்டையிய் சென்று கடுமா 

கொன்று ஏனையவற்றைக் கரத்தலும் முதலியன. 

ஆங்கோர் பக்கமும் -- அவன் காத்தற்குரிய பகுஇக்கண்ணே 

நிற்பார். கூற்றிற் பிரியுமிடத்தும், 

௮வர் தாபதர் முதலியோர் பலருமாம். 

பரத்தையின் அகற்சியிற் பரிர்தோட்குறுஇ இசத்தலும் 

தெளிக்கலும் என இருவகையோடு -- பரத்தையிற் பிரிதல் கார 

ணத்தாற் பரிபுலம்பெய்திய தலைவியை எய்தி இரத்தலும், இசக்த 

பின்னா ஊடலுணாத்தலும் என்ற இருபகுகியோடே, 

உரைத்்இற காட்டம் இழவோன் மேன -- முற்கூறிய இடங்களிற் 

கூற்றுகிகமுங் கூறுபாட்டை நிலைபெறுததுதல் தலைமைகனிடத்தன 

வாம் என்றவாறு, உதாரணம்: 

“ஆறுசெல் வருத்தத்துச் சீறடி சிவப்பவுஞ் 
சினை நீங்கு தளிரின் வண்ணம் art os 
தான்வர றுணித்த விவளினு மிவளுடன் 

ேவேய்பயி லழுவ முவக்கும் 
பேதை நெஞ்சம் பெருந்தசு வுடைத்தே.”” 

இது தோழியோடு வலித்தது. 

: அப்பாற்பட்ட ஒருஇறத்தானும்” என்றகனுனே தலைவி 

யிடத்துசக் தலைவன் கூறுவன பலவுவ்கொள்க. உகாரணம் : 

எவரன்வரி வயமான் கோளுகி ரன்ன 
செம்முகை பவிழ்ந்த மூண்முதிர் மூருக்கின் 

சிதரற் செம்ம ர௮ய மதரெழின் 
மாணிழை மகளிர் பூணூடை முலையின் 

முகைபிணை யவிழ்த்த கோங்கமமொ டசைஇதனளை 

யதிரல் பரந்த வந்தண் பாதிரி 

யுதிர்வீ யஞ்சினை தா௮ யெதிர்வீ 

DoT By மலரொடு விராஅய்ப் பராஅ௮
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யணங்குடை நகரீன் மணந்த மூவி 

னான்ேறே கான நயவரு மம்ம 

கண்டிசின் வாழியர் குறுமக ணுூந்தை 

யடுகளம் பாய்த்த தொடிசிதை மருப்பிற் 

பிடிமிடை களிற்றிற் ரோன்றுங் 

குறுதநெடுத் துணைய குன்றமு மூடைத்தே,”” (அகம். 99) 

இவ் அகப்பாட்டு தலைவியை " மருட்டிக் கூறியது. 

““உயர்கரைக் காணியாம் றவிரற லகன்றுஹறை 

மேவேணிற் பாதிரி விரைமலர் குவைஇத். 

தொடலை தைஇய மடவரன் மகளே 

கண்ணினுங் கதவநின் முலையே 
மூலையினுங் ?கதவதறின் றடமென் மோளே.'' (ஐங்குறு, 861) 

இவ் வைங்குறுநூறு உடன்போயவழிக் தலைவன், புகழ்ச்சிக்கு 

நாணித் தலைவி சண்புதைத்துழி அவன் கூறியது, 

**அழிவில முயலு மார்வ மாக்கள் 

வழிபடு தெய்வங் கட்கண் டர௮ங் 

கலமரல் வருத்ததந் தீர யாழநின் 

னலமென் பணத்தோ ளெய்தின மாகவீற் 

பொரிப்பூம் புன்கி செழிற்றகை யொண்முறி 

௬ணங்கணி வனமுலை யணங்குகொளத் இமிரி 

திழுல்காண் டோறு தெடிய வைகி 

மணல்காண் டோறும் வண்ட ஹறைஇ 

வருந்தா தேகுமதி வாலெயிற் மோயே 

மாதனை கொழுதி மகிழ்குயி லாலு 

அந்தண் பொழுில கசனங் 

அறும்பல் ஓரரயாஞ் செல்லு மாறே.” (நற்றிணை. 9) 

எனவரும், இது புணர்ச்சிமகிழ்க்தபின் வழிவக்ச serena pi 

வருக்தாது ஏகென்றது, இ நற்றிணை. 

பிறவும் (2வறுபட வருவனவெல்லாம் இதனான் அமைக்க, 

1*இரும்புலிக் இரித்த கருங்கட் செந்தாகு 

நரட்டயிர் கடைகுரல் கேட்டொறும் வெரூ௨ 

மாநிலைப் பள்ளி யல்க நம்மொடு 

மானுண் சுண்ணியும் வருமெனின் 

வாரார் யாரோ பெருங்க லாதே.”! 

5 இத விடுத்தற்கட்கூறியஅ, 
வினையமை பாவையி ஸணிீயலி நுந்தை 

மனை வரையிறந்து வந்தனை யரயிழ் 

  

1. மருட்டிக்கூறல் -- உடன்போகுழி மருட்டிக்கூறல், (இதுவும் 

பாலை.) 
: 

2, ssa — கோபத்தினையுடையன. 

8. விடுத்தல் - தோழி உடன்கூட்டி விடுத்தல்,
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வலைநாட் கெதிரிய தண்பத வெ வெழிலி 

யணிமிகு கானத் தகன்புறம் பரந்த 
கடுஞ்செம் மூதாய் கண்டுங் கொண்டு 

நீவிள யாடுக சிறிதே யானே 
மழுகளி றுரினிய பராரை வேங்கை 
மணனீடு மருங்கி ணிரும்புறம் பொருத்தி 

யமர்வரி னஞ்சேன் பெயர்க்குவெ 

னுமர்வரின் மறைகுவென் மாஅ யோளே,!' (நற்றிணை. 968) 

இஅ நற்றிணை. 
*நுமர்வரி னோர்ப்பி னல்ல தமர் வரின் 

முத்தீர் மண்டில முழுது மாற்று 
தெரிகணை விடுத்தலேோ விலனே 
யரீமதர் மழைக்கண் கலுழ்வகை யெவனே.'” 

இவை தமர் வருவசென ஐய.ற்றுக் கூறியன. அவர் வந்து 

கழ்பொடு புணர்ந்தன வந்துழிக் காண்ச. 

*அரிதரய வறனெய்தி யருளியோர்க் களித்தலும் 
பெரீதாய பகைவென்று பேணாரைத் தெறுதலும் 

பூரிவமர் காதவிற் புணர்ச்சியும் தருமெனப் 
பிரிவெண்ணிப் பொருன்வயிற் பெயர்த்ததங் க௪ரதலச் 
வருவர்கொல் வயங்கிழாஅய் வலிப்பல்யான் கேஎளிணி.'*(கலி. 124) 

இதனுள் *என': என்தகனால் தலைவன் கூற்றுப் பெற்றாம். 

இது * மூன்றன் பகுதி ?. 

“புகழ்சால் சிறப்பிழ் காதலி புலம்பத் 

துறந்துவத் தோயே யருந்தொழிற் கட்டூர் 
தல்லேறு தழீஇ நாகுபெயர் காலை 

யுள்ளுதொறுங் கலிழு ெெஞ்சம் 

வல்லே யெம்மையும் வரவிழைத் தனையே.'” (ஐங்குறு. 445) 

இது பகைவயிற் பிரிச்தோன் பருவங்கண்டு தலைவியை நினைந்த 
கெஞ்சொடு புலம்பியது, 

*- முல்லை தாறுங் கூத்தன் கமழ்கொள 

நல்ல காண்குவ மா௮ யோயே 

பாசறை யருத்தொழி லுதவிதங் 
காதனன் ஸனாட்டுப் போதரும் பொழுதே.” (ஐங்குறு, 446) 

இது வேந்தற்குற்றுழிப் DAES Ba om பருவவ.ரவின்கண் 
* உருவு வெளிப்பட்டுழிப் புலம்பிய. * உதவி” யென்றலின் வேந்தற் 

குத்அழியாயிற் ன, 
ft மூன்றன்பகுதி-- அறத்தினாம் பொருளாகப் பொருளால் 

இன்பதுகர்தல். 

2. உருவு — தலைவியுருவு.
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**1/வந்தாற்றான் செல்லாமோ வாரிடையாய் வார்கதிரால் 

வெந்தாற்போழற் மேன்றுநீன் வேயத்தந் -- தந்தார் 

தகரக் குழல்புரளத் தாழ்துகில்கை யேந்தி 
மகரக் குறழைமறித்த நோக்கு.” (தஇணமாலை, 77) 

இஃது உருவு வெளிப்பட்டுமி, நின்னொடு போதுவேனென்று 

அவளை ஆற்றுவித்கது. திணைமாலையிற் பாலை. 

“*நணிசேய்த் தென்னாது நற்றேே ரேறிச்சென் 
ிலங்கு நிலவி ணிளாம்பிழை போலக் 

கரண்குவெநற் தில்லவவள் கனின் பெறு சுடர்நுதல் 

விண்ணுய ரரண்பல வெளவிய 
மண்ணுறு முரசின் வேத்துதொழில் வீடினே.'' (ஐங்குறு. 443) 

இது வேந்தற்குற்றுமிப் பிரிந்தகோன் தான் குறித்த பருவத்து 

வினைமுடியாமையிற் புலம்பிய. 

**தழங்குரன் மூரசப் காலை யியம்பக் 
சுடுஞ்சின வேந்தன் ஜறொழுிலெதிர்ந் தனனே 
மெல்லவன் மருங்கின் முல்லை பூப்பமப் 

பொங்குபெயற் கனைதுளி கரமரதிர்ந் தன்ே 

யஞ்சி லோதியை யுன்ளுதொறுத் 

துஞ்சா தலமர னாமெதிர்த் தனமே.”' (ஐங்குறு. 448) 

இது வேந்தற்குற்றுழிப் பிரிந்கோன் பருவம் வக்அழி மீளப் 

பெரு அரசன் செய்இயும் பருவத்தின் செய்தியும் கன்செய்இடிங் 

கூறிப் புலம்பியது. £ இப் பாசறைப் புலம்பல் ப.த்தினுள்ளும் Garg 

பாடு காண்க, தூதற் பிரிக்துழிப் புலம்பியன வக்துழிக் காண்க, 

*நீடின மென்று கொடுமை தூற்றி 

வாடிய நுதலனாகப் பிறிதுறினைந் 

இயாம்வெங் காதலி தோய்மிகச் சாஅய்ச் 

சொல்லிய துரைமதி நீயே 

முல்லை தல்யாழ்ப் பாணமற் ேறமக்கே.'” (ஐங்குறு. 478) 

இது தூதுசண்டு அவள் கூதிய ,இறல் கூறெனக் கேட்டன. 

“பனிமலர் நெடுங்கண் பசலை பாயத் 

தூணிமனீ துயரமொ டரும்பட ருழப்போன் 

கையறு நெஞ்சிற் குயவுத்துணை யாகச் 
சிறுவரைத் தங்குவை யாயிழ் 

காண்குவை மன்னாழம் பாணவெத் தேரே.” (ஐங்குறு, 477) 

இது தலைவிமாட்டுப் பாணனைக் தூதாகவிடுதத தலைவன்கூறியஅ. 

7. நீ வர்தால் யாம் போகேமோ அறிய இடையினையுடையாய்/ 
நீயிரம்கலவேண்டா. கோக்குடனே வந்தால் என இயைக்க. தந்து 

ஆர்தகரம் எனப் பிரிக்க, தீந்து. கொண்டணிந்தது. தகரம் _. 

மயிர்ச்சாநது. 

2. இப் பாசறைப் புலமபல் பத்து என்றது -- ஐங்குறு நாற்றி 
லுள்ள பாசறைப புலம்பல் பததுச செய்யுளையம.



கீத்” தொல்காப்பியம் [்அகத்திக்ற 

“1 படுந்தடங்கட் பல்பண போல் வான்முழங்கன் மேலுங் 

கொடுந்தடங்கட் கூற்றமின் னாக-- நெடுந்தடங்க 
ணீர்நின்ற நோக்கி னெடும்பண, மென் மரோளாட்குத் 
தேர்தின்ற தென்னாய்நீ சென்று.” (திணைமாலை. 115) 

இஃது இளையோரைக் தாதுவிட்ட.து. 

**:ஓய வாயின செய்யேசன் கனவி 

காச்நா ரூரூுமோடு கையற்ப் பிரீத்த்தன 

தோய்நன்கு செய்தன வெமக்கே 
யாமுறு துயரமவ வறியினோ நன்றே.” (ஐங்குறு. 441) 

இத வினைமுடியாமையிற் பருவங்கண்டு மீளப்பெருக தலைவன் 

தாதர் வார்த்தை கேட்டு வருந்தியது, 

பிறவும் வேறுபடவருவன கொள்சு. 

“3 மூரம்புகண் ணுடையத் திரியுந் திகிரியொடு 
பணை நீலை முனை இய வயமாரப் புணர்த்து 
திண்ணரிதின் மாண்டன்று தேரே 

யொண்ணுதற் காண்குவம் வேந்துவினை fy Boor,” 
(ஐங்குறு, 449) 

இது Cassar இறைசொண்டு மீள்வுழிச் சானுஞ் சமைந்த 

தேரை அழைத்துக் கண்டி 4 இண்ணிதின் மாண்டன்று Cai’ 

எனப் பாகனொடு கூறியவழி அலவவேக்கன் இறைவாக்காது வினை 

மேற் சென்றானாகப் பாகனை கோச்கிக் கூதிய. 

இவை ஐங்குறுநூறு. 
 மலைமிசைக் குலைஇய * என்னும் (84) அகப்பாட்டும் அது. 

கலித்தொகையுள் * புத்கியானை வந்தது காண்பான்யான் றங்க 

னேன் ' (91) என்பன முதலியவற்றான் யானை முதலியவற்றையும், 

கடவுட்பாட்டால் (93) தாபதரையுக் காத்தற்குப் பிரிந்தகனெனக் 
கூறினானென்பது பெத்றாம். 

“ஒருக், கொடியிய னல்லார் குரனாற்றத் துற்ற 
முடியுதிர் பூந்தாது மெொரய்ம்பின வாகத் 

தொடிய வெமக்குநீ யாரை பெரியார்க் 

கடியேரோர வாரற்று தவர்) 

கடியர்தமக், கியார்சொல்லத் தக்கரா மற்று; 

வினைக்கெட்டு, வரயல்லா வெண்மை யூரையாது கூறுதின் 

மசய மருள்வர ரகத்து; 

3. படுதல் -- ஒலித்தல். பணை — முரசு. மின்கூற்றமாக என்க, 
கூறறம்... இயமன். 

4, ஐயவாயின .... வியச்சச்தச்கவாயின. களவி ஆயின என்க. 

9. முரம்பு-- வன்னிலம். பருக்கைச் கல்லுமாம். இூரி.. உருளை,



யியல் / பொருளதிகாரம் க்கக். 

ஆயிழாய், நின்கண் பெறுனல்லா வின்னுயிர் வாழ்கல்லா 
வென்க ணெவனோ தவறு) . 

இஃதொரத்தன், புள்ளிக் கள்வன் புனல்சேர் பெரதுக்கம்போல் 

வள்ளுகிர் போழ்ந்தனவும் வாளெயி றுற்றனவு 

மொள்ளிதழ் சேசர்ந்தநின் கண்ணியு நல்லார் 

சிரறுபு சீறச் சிவந்தநின் மார்புத் 
தவறுதல் சாலரவோ கூறு; 

அதுதக்கது, வேற்றுமை யென்கண்டணே வோராதி தீதின்மை 

தேற்றக்கண் ஈயரய் தெளிக்கு? 

Qos Oa pC mid usa; 

தேர்மயங்கி வந்த தெரிகேரதை யத்நல்லசர் 

தார்மயங்கி வந்த தவறஞ்சிப் போர்மயங்கி 
நீகூறும் பொய்ச்சூ ளணங்காயின் மற்றிணி 

யார்மேல் விளியுமோ கூறு.” (கலி. 886) 

இதனுள் 1 இரத்தலுக் கெளிகச்கலும் வர தவாறுகாண்க, பிற 

வும் இவ்வாறு வருவனகொள்க. (௫௧) 

[ உடன்போக்கின்௧ண் செவிலி முதலியோருங் 
கூறப்பெறுவர் எனல் / 

௪௨. ஏஞ்சி யோர்க்கு மெஞ்சுத லிலவே. 

இது முன்னர்க் கூற்றிற்கு உரியரெனச் கூறுதோர்க்குவ் கூற்று 

விஇத்தலின் எய்தாததெய்அவிக்த௮. 

இஸ்: எஞ்சியோர்க்கும் -- முன்னர்க்கூறாது நின்ற செவி 

லிக்கும் தலைவிக்கும் ஆயத்தோர்க்கும் அயலோர்க்கும், எஞ்சு தல் 

இலவே --- கூற்றொழிதல் இல என்றவாறு, 

செவிலிகூற்று நிகழுமாறு : 

“இனியும் பத்துங் குழுங்கும் வெய்யோ 

சாளியு மன்புஞ் சாயலு மியல்பு 

முன்னாட் போலா ளீ.றீஇயரென் ணுயிரெனக் 

கொடுத்தொடைக் குழவியொடு வயின்மரத் தியாத்த 

கடுங்கட் கறவையிறழ் சிறுபுற தோசக்கிக் 

குறுகச் சென்று குவவுநூத ot af 

மெல்லெனத் தழீஇயினெனாக வென்மக 

ணன்ன ராகத் திடைமுலை வீயர்ப்பப் 

பன்மாண் முயங்கினண் மன்னே as ar ey 

விறன்மிகு தெடுந்தகை பலபர சாட்ட 

வறணிழ லசைஇ வான்பூலத்து வருந்திய 

மடமா னசாவினந் திரங்குமரல் சு வைக்குங் 

  

7. கடிய தலைவியை இரத்தலும் தெளித்தலும் என்க. இச் 

சூத்திர நோக்குக, 

15



க்க்சி தொல்காப்பியம் [அக்த்இக்ன 

காடுடன் கழித லறியிற் றந்தை 
யல்குபத மிகுத்த கடியுடை வியனகர்ச் 

செல்வுழிச் செல்வுழி மெய்த்தநிழற் போலக் 

கோதை யாயமோ டோரை தழீஇத் 

தோடமை யரிச்சிலம் பொலிப்பவவ 

ளாடுவழுி யாடுவழி யகலேன் மன்னே.” (அகம். 49) 

இவ் வுகப்பாட்டு உடன் போன தலைவியை நினைந்து செவிலி 

மனையின்௧கண் மயக்கியது. 

“அத்த நீணியடை வவணொடு போகிய 
முத்தேர் வெண்பன் முகிழ்நகை மடவர 

ரய ரென்னும் பெயரே வல்லர 

நெடுத்தேன் மன்ற யானே . 

கொடுத்தோர் மன்நவவ ளாயத் தோரே.” (Bago. 880) 

Qa வைங்குறுநூறு செவிலி தெருட்டுவார்க்குக் கூறிய. 

 முலைமுகள் செய்கன மூள்ளெயி Domes? tam spp அகப் 

பாட்டு மகட்போக்க செவிலித்தாய் சரத்திடைப் பின்சென்று 

் ஈவ்விப்பிணையைக்கண்டு சொற்ற. செவிலி 5“ கானவர்மகளைக் 

சண்டு கூறியதுமாம். 

“தரே பரிதப் பினவே கண்ணே 

6 pra தேரக்கி வாளிமுந் தனவே 

யகலீரு விசும்பின் மீணீனும் 

பலரே மன்றவிவ் வுலகத்துப் பிறரே.'' (குறு, 44) 

இக் குறுநநொகை செவிலி கடத்திடைத் தன் கெஞ்சிற்குச் 

சொல்லியது. 

*இடிதுடிக் கம்பலையு மின்னாத டேவோாசையு மபிசையினாராக் 

கடுவினை யாளர் கடத்திடைப் பைங்குரவே கவன்று நின்றாய் 

கொடுவினை மேற்செய்த வெம்மமேபோ ao? uy eb 

படுசனைப் பாவை பறித்துக்கோட் பட்டாயேோ பையக் கூழுய்,”” 

இ செவிலி கூரவொடு புலம்பிய ௮. 

“*“தரன்ருயரக் கோங்கத் தளர்ந்து முலைகொடுப்ப 

வின்ராய்நீ பாவை யிருங்குரவே -: யீன்ருண் 

மொழிகாட்டச யாயினு முள்ளெயிற்றுள் சென்ற 

வழிகாட்டா யீதென்று வத்து.” (திணைமாலை. 65) 

இது குரவே வழிகாட்டென்றது. 

“*குடம்புகாக் கூவற் குடிகாக்குஞ் சின்னீ 

ரிடல்பெறு மாதிரியு மேறுதீ சத்த 
மூடம்புணர் காத லுவப்ப விறந்த 

தடம்பெருங் கண்ணிக்கு யான்றாயர் கண்டீர்.” 

Lo நவவிப்பிணை - மான்பிணவு 

2. கானவர்மகள் -- வேட்டுவாமகள்,



யியல் / பொருளதிகாரம் ௧௧௫ 

இத நியாரென்று வினாயினார்க்குச் செவிலி கூறியது. இன்னும் 

வேறுபட வருவனவெல்லாம் இதனான் அமை க்துக்கொள்க, 

இனிக் தலைவிகூற்று நிகழுமாது : 

*(*பைபயப் பசந்தன்று நுதலுஞ் FTI 
யைதா கன்றென் றளிர்புரை மேனியும் 

பலரு மறியத் இகழ்தரு மவலமு 
மூயிர்கொண்டு கழியி னல்லதை இனைய 

னெவனோ வாழி தோழுி பொரிகாம் 

பொகுட்டரை யிருப்பைபக் குவிருலைக் கழன்ற 
வசனவி யொப்பின் நூம்புடைத் Dror af 

யாறுசெல் வம்பலர் நீளிடை யழுங்க 

வீன லெண்கி னிருங்கிளை கவருஞ் 
சுரம்பல கடந்தோர்க் கரங்குப வென்னார் 

கெளவை மேவல ராகியிவ்ஷர் 

நிரையப் பெண்டி ரின்னா கூறுவ 
புரைய வல்லவென் மகட்கெனப் பரைஇ 

தம்முணர்த் தூறிய கொள்கை 

யன்னை முன்னர்யா மென்னிதற் படலே.'' (அகம். 95) 

இ.து போக்குடன்பட்டமை தலைவி தோழிக்குசைத்கது : அகம். 

*அளிதேோ தரனே நாணே தம்மோடு 

நணிநீ டுழுத்தன்று மன்னே யினியே 

வரன்பூங் கரும்பி னோங்குமணற் சிறுசிறை 

தீம்புன னெரீதர வீந்துக் காங்குத் 

தாங்கு மளவை தாங்கிக் 

காம தெரிதரக் கைந்தில் லாதே'” (குறு. 149) 

இக் குறுந்தொகை தாண்டிக்னெமை கூறியது. 

“இலரும் பலருங் கடைக்க ோக்கி 

மூக்க னுச்சிச் சுட்டுவிரல் சேர்த்தி 

மறுகிற் பெண்டி ரம்ப நூற்றுச் 

சிறுகோல் வலத்த ளன்சனை யலைப்ப 

வலதந்தனென் வாழி தோழிகானமழ் 

புதுலைர் தீண்டிய பூதாறு குரு௨ச்சுவழ் 

கடுமான் பூண்ட நெடுந்தேர் கடைஇ 

தடுதான் வரூ௨ மியறேர் கொண்கணனொடு 

செலவயர்த் திசினால் யானே 

யலர்கமந் தொழிகவிவ் வழுங்க லூசே.'' (கம்றிண. 149) 

இக் நற்றிணை அலரச்சம் நீக்கினமை கூறிய. 

“Carel Gp oir oof us வசைத்டை யத்தணிர் 

நும்மொன் றிரத்தனென் மொழுிவ லெம்மூர்த் 

தாய்நயநத் தெடுத்த வாய்தலங் கவின 

வாரிடை யிறந்தன Gan oir i 

சனரிறை முன்கையென் னாயத் தோர்க்கே."" (ஐங்குறு, 984)



௧௬௬ தொல்காப்பியம் [அகத்திணை 

1 இவ வைங்குறுநூறு யான் போடுின்றஉமை ஆயத்குற்கு உளை 
மின் என்றது, 

**கடுங்கட் காளையொடு நெடுந்தே ரேறிக் 
கேசள்வல் வேங்கைய மலைபிறக் கொழிய 
வேறுபல் லருஞ்சுர மிறந்தன ளவளெனக் 

கூறுமின் வாழியோ வாறுசென் மாக்க 
ணற்ரோ ணயந்துபா ராட்டி 

யெற்கெடுத் திருந்த வறனில் யாய்க்கே.'" (ஐங்குறு. 925) 

இவ் வைங்குறுநூறு இன்ன யான் தேரேறி வருத்தமின்றிப் 
போடுன் உமை யாய்க்கு உரைமின் என்றது. 

“கவிழ்மயி ரெருத்திழ் செந்நா யேற்றை 

குருளைப் பன்றி கொள்ளாது கழியுஞ் 
௬ரநணி வாரா நின்றன ளென்பது 

முன்னுற விரைந்தணி ௬ுரைமி 
ணீன்னகை முறுவலெம் மாயத் தேோசர்க்கே.'”' (ஐங்குறு, 892) 

3 இவ் வைங்குறுநூறு மீள்ளெராளென்று என் வரவு ஆயக் 
தார்க்குக் கூறுமின் என்று, 

*வேய்வனப் பிழந்த தோளும் வெயிறெற 

வாய்கவின் ஜொலைந்த நுதலு நோக்கிப் 
யரியல் வாழி தோழி பரியி 
னெல்லையி விடும்பை தர.௨ 
நல்வரை நாடனொடு வந்த வாறே," (ஐங்குறு, 392) 

இவ வைங்குறுநூறு மீண்டுவக்த தலைவி வழிவால் வருத்தங்கண்டு 
வருக்திய தோழிக்குக் கூறியது, 

₹*அன்னாய் வாழிவேண் டன்னை நம் படப்பைத் 

தேன்மயங்கு பாலினு மினிய வவர்நாட் 
டுவலைக் கூவற் கழ 

மானுண் டெஞ்சிய கலுழி நீரே.” (ஐங்குறு, 808) 

இஃது * உடன்போய் மீண்ட தலைவி நி சென்றகாட்டு 8ீர் இனிய 

வல்ல எங்கனம் * நுகர்க்காயென்ற கோரழிக்குக் கூறியது. 

**அறஞ்சா வியரோ வறஞ்சா வியரோ 

வறனுண் டாயினு மறஞ்சா வியரோ 
வாள்வனப் புற்ற: வருவிக் 

$கோள்வரு 6 மென்னையை மறைத்த குன்றே.” (ஐங்குறு, 812) 

  

இது வழிச்செல்லும் அந்தணரை விளித்துக் கூறியது, 

இது வழிச்செல்வோரை விளித்துக் கூறியது. 

இது தன்னூர்க்குச் செல்கின்றாரை கோக்கக் கூறியது. 

உடன் -- தலைவனுடன், 

நுகர்தல் - பருகல், 

என்னையை -- என் தலைவனை. இ 
க
ூ
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இவ் வைங்குறுநூறு நின் ஜயன்மார் வந்துழி நிகழ்ந்தது என் 
னென்ற தோழிக்குக் தலைவி தலைவனை மறைத்த மலையை வாழ்த்தி: 

பிறவும் வேறுபட வருவனவெல்லாம் இதனான் அமைக்க, 

இனி ஆயக்தார்கூற்று நிகழுமாறு : 
““மானதர் மயங்கிய மலைமுதற் சிறுநெறி 
தான்வரு மென்ப தடமென் றோளி 
யஞ்சின ளஞ்சின ளொதுங்கிப் 
பஞ்சின் மெல்லடி பரல்வடுக் கெரளவேவ."” 

இனி அயலோர் கூற்று நிகழுமாறு : 

*துறந்ததற் கொண்டுத் துயரடச் சா௮ 
யறம்புலந்து பழிக்கு மங்க ளுட்டி 
யெவ்வ தெதஞ்சிற் கேம மாசு 
வத்தன ளோதின் மடமகள் 

வெந்திறல் வெள்வேல் வீடலைமுத் துறவே.'' (ஜங்குறு. 898) 

செய்யுளியலுள் ₹பார்ப்பான் பாங்கன்! (501) “பாணன் கூத்தன்” 

(502) என்னுஞ் சூத்இிரங்களாற் பார்ப்பான் முதலியோர் கூற்றுக் 

கூறுமாறு உணார்க,. (௪௨) 

[தமக்குள் முன்னிகழ்ந்தவற்றைப் பின் தலைவனுந் தலைவியும் 

கநினைப்பரெனல்/ 

௪௩. நிகழ்ந்தது நீளைத்தற் கேதுவு மாகும். 
இ.அவும் பாலையாவகோர் இலக்கணங கூறுஇன்றது. 

இஸ்: முன்னர் நிகழ்க்சதோர் நிகழ்ச்சி பின்னர் நினைத்த. 

குரிய கிமித் தமாம் என்றவாறு, 

என்றது முன்னர்த் திலைவன்கண் நிகம்க்தமீகார் நிகழ்ச்சி 

பின்னர்த் தலைவி நினைக்தற்கும் ஏதுவுமாம். முன்னர்ச் தலைவிகண் 

நிகழ்க்தசோர் நிகழ்ச்சி பின்னாக கலைவன் நினைத்தற்கும் ஏதுவுமர 

மென் றவாரும். 

் 1 உம்மை எச்சவும்மையாதலிழ் கூறுதற்குமாம் என்றுகொள்க, 

*நுண்ணெொழின் மாமைச் சுணங்கணி யாகந்தங் 

கண்ணொடு தொடுத்தென தோக்கியு மமையாரென் 

ஷனொண்ணுதல் நீவுவர் காதலர் மற்றவ 

ரெண்ணுவ தெவன்கொ லறியே னென்னும்." (கலி. 4) 

  

1. உம்மை என்றது ஏதுவும் என்றதிலுள்ள உம்மையை. இது 

நினைத்தம்கும் என மாற்றிப் பொருள் கொளளப்பட்டது என்பது 

இவ்வாக்கயேத்தால் விளங்குகின்றது. உரையிலுள்ள ஏதுவுமாம் — 

ஏதுவாம் என்றிருத்தல் வேண்டும். தவன் கூறுதழ்கு விதி வருஞ் 

சூத்திரத்தாம் கொள்ளலாம். ஆய்க
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இது தலைஉன்சண் நிகழ்ந்த 1 மிகுதித்தலையளி எஞ்சமென்று 

தலைவி உட்கொண்டு பிரியுக்கொல்லென நினைத்தற்கு நிமிக்சமாயிற்று. 

இகனானே தலைவன் செய்இகளாய்ப் பின்னர்க் தலைவி கூறுவன 

வற்றிற்கெல்லாம் இதுவே ”ஐத்தாக அமைத்துக்கொள்க, 

இனி, 
““அளிதில பொரறு௮ தமரிய முகத்தள் 
விளிநிலை கொள்ளா ௨உமியண் மென்மெல 

நலமிகு சேவடி நிலம்வடுக் கொளாஅக் 

குறுக வத்துதன் கூரெயிறு தோன்ற 
வறிதகத் தெழுத்த வாயன் முறுவலள் 
கண்ணிய துணரர வளவை யெரண்ணுதல் 

வினைதலைப் படுதல் செல்லா நினைவுடன் 

மூனிந்த வோமை முதையலங் காட்டுப் 

பளிங்கத் தன்ன பல்கரய் நெல்லி 
மோட்டிரும் பாறை.யீட்டுவட் டேய்ப்ப 
வுதிர்வன படுஉங் கதிர்தெறு சுவாஅன் 

மாய்த்த போல மழுஞுநுனை தோரற்றிப் 

பாத்தி யன்ன குடுமிக் கூர்ங்கல் 

விரனுதி சிதைக்கு நிரைதிலை யதர 
பரன்மூரம் பாகிய பயமில் காண 

மிறப்ப வெண்ணுதி ராயி னறத்தா 

றன்றென மொழிந்த தொன்றுபடு கிளவி 
யன்ன வாக வென்னுதனள் போல 
முன்னங் காட்டி முகத்தி னுரையர 
மீவாவச் செய்தியி னொன்றுநினைந் தெற்றிப் 

பாவை மாய்த்த பணிநீர் நோக்கமொ 

டாகத் தொடுக்கிய புதல்வன் புன்றலைத் 

துரதீர் பயந்த துணையமை பிணையன் 
மோயின ளுயிர்த்த காலை மாமலர் 

மணியுரு விழத்த வணியழி தோற்றங் 

கண்டே. கடிந்தனஞ் செலவே யொண்டொடி 

யுழைய மாகவு மினைவோள் 

பிழையலண் மாதோ பிரிதுதா மெணினே,.'” (அகம், 8) 

இருங்க முதலை மேஎந்தோல் , ஞான்றே!” (அகம். 8) 

“$வர்பிணி வெதிரத்துக் கால்பொரு நரலிசை 

கந்துபிணியா ய்யாவுயிர்த் தா௮ங் 
கென்றூழ் நீடிய வேய்பயி vag gas 

குன்றூர் மதிய நோக்கி இன்றுதினைந் 

துன்ளினெ னல்லனோ யாேமுள் ளெயிற்றுத் 

திகைத் தைஇய தேங்கமழ் திருதுத 
லெமது முண்டோர் மதிதாட் டிங்க 

  

1. மிகுதித் தலையளி-- மிகுதியான தலையன்பு. அவை,'தொடுத் 
தென கோக்கலும © Gu BY LD: 

2. asgi— JR.
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ஞூரறுகுரல் வெவ்வணி யெடுப்ப நிழுறப 
வுலவை யாகிய மரத்த 

கல்பிறங்கு மாமலை யும்பரஃ தெனவே,” (நற்றிணை. Ge) 

இவை தலைவிகண் கிகழ்க்தகனவும் அவள் தன்மையும் பின்னர்த் 

தலைவன் நினைந்து செலவழுக்குகற்கு கிமிக்கமாயவாறு காண்க, 

“அறியாய் வாழி தோழி பிருளற் (அகம் 58) என்பது தலைவன் 
கண் நிகழ்ந்தது தலைவி நினைந்து தோழிக்குக் கூறியது. *நெஞ்சு 

BDSG mp’ (23) என்னும் பாலைக்கலியும் ௮௮. 
“உ றவியர மொனிவாட அயர்த்தவன் விழுவினுள் 
விறவிழை யவரொடும் விளையாடு வான்மன்னோே 

பெறலரும் பொழுதொடு பிறங்கிணர்த் £ துருத்திசூழ்த் 
தறன்வாரும் வையையென் றநறையுந ௬ளராயின்,.'* கலி, 809) 

இஅவும் ௮, 
““சஎன்பருந் துயவும் வான்பொரு நெநழுஞ்சினைப் 
பொரியரை வேம்பின் புன்னி நீழற் 

* கட்டளை யன்ன 4 வட்டரங் கிமைத்துக் 
கல்லாச் சிறாஅர் 5 நஜெல்லிவட் டாரும் 

வில்லே ௬ழவர் வெம்முனைச் சிறூர்ச் 

௬ரன்முதல் வந்த 6 வுரன்மரய் மாலை 

யூள்ளினெனல்லனோ யானே யுள்ளிய 

வினைமுடித் தன்ன வினியோண் ; 

wba wrar &t_Qrrh u_iGura @geGa." (கற்றிணை. 3) 

என்ற நற்றிணையும் அது, 

இவ்வாஜன்றி வேறுபட வருவன வெல்லாம் இதனான் 

அமைக்க. (௪௩) 

[தலைவியும் தோழியும் தலைவன்கண் நிகழ்ந்தகூற்றைக் 

கூறிநிற்றலும் பாலையெனல் ர 

௪௪, நிகழ்ந்தது கூறி நீலையலுந் தீணையே. 

இஃது. *ஒன்றாத் தமரினும்' (41) என்னுஞ் ரூததிரததிற்கோர் 

புறனடை கூறுகின் றது. 

7. இம்மூன்றுஉதாரணத்தினுள்ளூம முந்திய இரண்டும் தலைவி 
கண் நிகழ்ந்ததை நினை த்தலையும், பிந்திய ஓன்றும் அவள் தன்மையை 

நினைத்தலையும் உணர்த்தியவாறு காண்க, 

துருத்தி-- ஆழ்றிடைக்குறை, 
கட்டளை . கட்டகாக்கல், 

வட்டு .- உண்டை. 

நெல்லி -- நெல்லிக்காய். 

உரன் -- அறிவு, 
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இன்: நிகழ்க்ததுகூறி-- ஒன்றாகத். தமரினும்' என்னுஞ் 

சூத்திரத் அத் தலைவன்சண் நிகழ்க்த கூற்றினைத் தலைவியுக் தோழி 

யுங் கூறி, கிலையலுக் இணையே -- அதன்கண்ணே நிலைபெற்று நித்ற 

லும் பாலைத்தணையாம் என்றவாறு. 

உகர.ரணம் ; 
"அரும்பொருள் வேட்கையி னுள்ளந் துரப்பமப் 

பிரிந்துறை சூழாதி யைய விரும்பி gb 
பென்றோ ளெழுதிய தொய்யிலும் யாழுதின் 
மைந்துடை மார்பிற் சுணங்கு நினைத்துக்காண் 

சென்றோர் முகப்பப் பொருளுங் கடவா 

தொழித்தவ ரெல்லாரு முண்ணாதுஞ் செல்லா 

ரினமையுங் காமழமு மோராங்குப் Guage 

வளமை விழைதக்க துண்டோ வளதநா 

ளெொரோகை தம்முட் டழீஇ யொரோஓகை 

Quast parm முடை யுடுப்பவரே யாயினு 

மொன்றினார் வாழ்க்கையே வாழ்க்கை யரிதரோ 

சென்ற விளமை தரற்கு.'* (கலி, 18) 

இதனுள் 4 உளகாள் ? என்றது காளது சன்மை; * அரிதரோ சென்ற 

இளமை தரற்கு' என்றது இளமையதருமை$; * உள்ளக் துரப்ப” 

என்றது உள்ளத்தான் உஞ.ற்ுகலால் தாளாண்பக்கம் ; * சென்றோர் 

முகப்பப் பொருளும் கிடவாது ? என்றது தகுதியது அமைக, தத்த 

நிலைமைக்கேற்பப் பொருள்செய்ய வேண்டுதலின் ௮ பாணிக்கு 

மென்றலின் ; * ஒோரரஓகை தம்முட் ட.மீஇ ஒரோஓகை ஒன்றன்கூ 

மூடை உடுப்பவசே யாயினும் ' என்றது இன்மைய இளிவு ; * வளமை 

விழைதக்கதுண்டோ ” என்றது உடைமைய அயர்ச்சி ; * பிரிந்திறை 

சூழாஇ ஐய ” என்றது அன்பின தகலம் ; பிரிக்துறைக்கன்பு பெருக்கல் 

வேண்டா ₹ தம்மு ளொன் மினார் வாழ்க்கையே வாழ்க்கை ' என்றலின் ; 

: தொய்யிலும் .... ...சணக்கு நினைத் துக்காண் ' என்றது அகற்கிய 

தருமை. இவ்வெட்டுக தாமேகூறல்வேண்டினமையின் முண்னொருகால் 

தலைவன் கூறக்கேட்டுத் தோழியுக் தலைவியும் உணர்ந்தமை கூறியவாறு 

காண்க. 

"பொய்யற்ற கேள்வியாற் புரையோரைப் படர்ந்துநீ 

மையற்ற படிவத்தான் மறுத்தர லொளல்வதோ.'* (கலி, 15) 

சான்பது ஐதற்குப் பிரிவலெனத் தலைவன் கூறியது கேட்ட தோழி 

கூறியது, 

“தோற்றோர் மன்ற தாமே கூற்றங் 

கோளுற 1 விீனியார்பிறர் கொளவிளிந் தோரெனத் 

  

1. விளியார்-- விளியாராய்,
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£ தாள் வலம் படுப்பச் சேட்புலம் படர்ந்தோர் 

காளிழை நெடுஞ்சுவர் நோக்கி நோயுழத் 

£? தாழல் வாழி தோழி தாழா 

* துருமெனச் சிலைக்கு மூக்கமொடு பைங்கால் 
வரிமர னோன்ஞாண் வார்சிலைக் கொளீஇ 

யருநிறத் தழுத்திய வம்பினர் பலரு.. 

னண்ணல் யான வெண்கோடு கொண்டு 

தறவுதகொடை தெதல்லி ஞனுண்மகி ழயருங் 

கழல்புளை திருந்தடிக் கன்வர் கோமான் 
மழ புலம் வணக்கிய மரவண் புல்லி 

விழுவுடை விழுச்சீர் வேங்கடம் பெறினும் 

பழகுவ ராதலேர வரிதே 5 முனாஅது 

மூழவுறழ் திணீதோ ஊணெடுவேளாவி 
பொன்னுடை நெடுநகர்ப் பொதிவஷி யன்னநின் 

ஜனொண்கேழ் வனமுலைப் பொலிந்த 
துண்டு ணாகம் பொருத்துதன் மறத்தே”' (அகம், G1) 

இவ விகப்பாட்டின் மூப்பினும் பிணியினும் இறவாது அமர்க் 
களத்அ விழ்க்சாரே துறக்கம் பெறுவரெனத் 4 தன் சாஇச்கேற்பத் 

தலைவன் புகழும் மானமும் எடுத்தா வற்பு௮ுக்தலைக் கோழி கூறினாள். 

ரீ வத்தன் குழறைமொழிந்து வேண்டம் தலைப்பிர்த்தார் 
தாந்தங் முறிப்பின ரல்லரா அ லேந்திழாய் 
கண்பணீ வாரக் சுலங்கல் பீரிவழேச 
த்ண்பனி நாளே தனித்து," 

ச்ன்பதி * குழறைமொழிக்த. வேண்டினினம் தலைவன் கூறககேட்ட 

Barf கூறியது. 

அரிதாய வறனெய்தி' (கலி, 11) என்றது “மூன்றன் பகுஇ'* 

(41) தலைவன் கூறக்கேட்ட தலைவி கூறியன. 

எயாரனேவன் சேய்கோ தோழி போறிவரி 

ஈ வானம் வாழ்த்தி பாடவு மருளா 

துறைதுறத் தெழுினி தீங்கலிற் பறையுடன் 

மரம்புல் லென்ற முரம்புயர் நனந்தலை 

யரம்போழ் நுதிய வாளி யம்பி 

  

7, தாள் --முயற்கி 

2. ஆழல் - அழுந்தாதே, அழற்க எனினுமாம்; நீட்டல் 
விகாரம். 

5. முனாது-- பழையதான. மறக்து பழகுவாராதல் அரிது என்க, 

4, தன் சாதிக்கேற்ப -- தன் குலத்திற்கேற்ப. 

5. அசசன் குறைமொழிக்து வேண்டினமை என்க. அவ்வாறு 

பாடமிருப்பது ஈலம். . 

6. வாளம்வாழ்த்தி- வானம்பாடி என்னும் புள். 

௩6
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னீரம்பா தோக்கி னீரையங் கொண்மாரம் 

நெல்லி நீளிடை யெல்லீ மண்டி 
நல்லமர்க் கடந்த நரணுடை மறவர் 
பெயரும் பீடு மெழுதி யதர்தொறும் 
பீலி சூட்டிய பிறங்குநிலை நடுகல் 
சளேலூன்று பலகை வேற்றுமுனை சுகிக்கு 

௩ மொழுிபெயர் தேஈந் தருமார் மள்ளர் 
குழிப்பிணீக் கரறைத்தோ ணீரைகண் டன்ன 

 வூவலிடு பதுக்கை யாளுகு பறந்தலை 

8 யுருவில் பேண யூராத் தேரொடு 

நிலம்படு மின்மினி போலப் பலவுட 

னீலங்கு பரவிமைக்கு மென்பதத் 

நலதந்துறந் துறைநர் சென்ற வாறே,” (அகம். 67) 

இது மண்டிலத்கருமை தலைவன் கூறக்கேட்ட தோழி கூறியது. 

'“தநீநிலை யறியா ராயினுத் தற்.நிலை 
யறிந்தனர் கொல்லோ தாமே யோங்குநடைக் 

காய்சின யானை கங்குழ் சூழ 

வஞ்சுவர விறுத்த தானை 

வெஞ்சின வேந்தன் பாசறை யோரே." (அகம். 264) 

இது தலைவன் பாசறைப் புலம்பினனமை கூறக்கேட்ட தலைவி 

நந்நிலை அறியாராயினும்' எனக் கூறினாள், 

* இசைஇசை தேனார்க்குக் திருமருக முன்றுதை' (கலி. 96) 

என்பது காவற்பாங்கன்கண் கலைவன் கூறியஅுகேட்ட தலைவிகூறியத. 

பிழவும் வருவனவெல்லாம் இதனான் அமைக்க, (௪௪) 

[மரபு திரியாமல் சில பொருள் திணைகளின்கண் விரவுமெனல்ரீ 

௪௫. மரபுநிலை திரியா மாட்சிய வாகி 
விரவும் பொருளும் வீரவு மென்ப. 

இது மாபியலுட் கூறப்படும் மாபன்றி : ௮அகத்திணைக்கு உரிய 
மரபுகள் கூறுன்ெறஅ. 

இஸ்: மரபுகிலை இரியா மாட்சிய ௫ -_ புலனெறி வழச்கஞ் 

செய்து வருகின்ற வரலாற்று முறைமை கிரியாத மாட்சியவாக, 
விரவும் பொருளும் விரவும் என்ப -- பாலைத் இணைக்கும் சகைக்ளே 

1. மொழிபெயாதேம் — வேற்றுமொழிகாடு, 

2, உவல் -- காய்ந்த இலை, பதுக்கை -- கற்குவியல், 

3. பேய்த்தேர் -- கானல். கஊராத்தேர்-.- ஒருவரால் ஊரப்படாத 

தேர். இது வெளிப்படை குறித்தது, தேரை ஈரிடத்துங் கூட்டுக,
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பெருக்இணைக்கும் உரியவாய் விரவும் பொருளும் ஏனைக் இணைக்கு 

உரியவாய் விரவும் பொருளும் விரவிவருமென்று கூறுவர் புலவர் 

என் றவாறு. 

அவை தலைவி ஆற்முமை கண்டுழிப் பிரிக்க தலைவன் மீண்டு 

வக்கானெனத் தோழி கூறுவனவும், வளைவிடைவைகத்துப் Git 

தோன் தலைவியை நினைந்து வருந்திக் கூறுவனவும், உடன்போய 

வழி இடைச்சுரத்து நிகழ்க்ததனை மீண்டு வச்.தூழிக் தலைவன் 

கோழிக்குக் கூறுவனவும், யானினைக் சு வெல்லையெல்லாம் பொருள் 

முடித்து வாசாது நின்னல கயந்து வக்தேனெனதச் தலைவன் கூறலும், 

பொருள்வயித் பிரிச்தோன் தலைவியை நினைந்து வருந்துவனவும், 

இடைச்சுரத்துத் தலைவன் செலவுகண்டோர் கூறுவனவும் அவன் 

மீட்கெண்டோர். கூறுவனவும், ஊரின்கட்கண்டோர் கூறுவனவும் 

பிறவுமாம். அவை பாலைத்திணைக்கு விரவும் பொருளாமென்றுணர்க, 

உதாரணம் : 

ரகரடுயர் பன்மலை யிறந்தன ராயினு 

நீட வீடுமோ மற்றே நீடுநிளைத்து 
துடைத்தொறுத் துடைத்தொறுங் கலங்கி 

யுடைத்தரும் வெள்ள மாகிய கண்ணே." (ஐங்குறு. 858) 

இவ் வைங்குறுநூறு தலைவன் மீண்டானென்ற ௮. 

பாடின்றிப் பசந்தகண்' என்பதும் (கலி. 10) அது. 

“வளைபடு முத்தம் பரதவர் பகருங் 

கடல்கெழு கொண்கன் காதன் மடமகள் 

கெடலருந் துயர நல்கிப் ; 

ு படலின் பாயல் வெளவி யோனே,” (ஐங்குறு. 195) 

இவ் வைங்குறுநூறு வரளைவிடைவைத்அப் பிரிந்கோன் தனி 

மைக்கு வருந்திக் கூறியது. 

பபூறந்தாழ் பிருண்ட கூற்தற் போதி 
ணிறம்பெறு மீரிதழ்ப் பொலிந்த வண்க 

ணுள்ளம் பிணீக்கொண்் டேரனள்வயி னெஞ்சஞ் 

செல்ல நீர்க்கஞ் செல்வா மென்னுஞ் 

செய்வினை முடியா தெவ்வஞ் செய்த 

லெய்யா மையோ டிளிவுதலைத் தருமெண 

வுநுதி தாக்கத் தூங்கி யறிவே 
சிறிதுதணி விரைய லென்னு மாயிடை 

யொனிேந்து மருப்பிற் களிறுமாறு பற்றிய 

  

1. பாயல் இன் படல் -- படுக்கையிடத்துள்ள இனிய துயில், 

படல் ... கண்படை - துயில்,
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தேய்புரிப் பழங்கயிறு போல 

வீவது கொல்லென் வருந்திய வுடம்பே.'* (கற்றி. 884) 

இக் நற்றிணையும் ௮௮. 
“கானப் பாதிரீக் கருந்தகட் டொள்வீ 

வேன லதிரலொடு விரைஇக் கரண்வரச் 

சில்லைங் கூந்த லழுத்தி மெல்லிணர்தீ 

தேம்பாய் மரா௮ மடைச்ச வான்கா 

விலங்குவளை தெளிர்ப்ப வீசிச் சிலம்புதகச் 

சன்மெல் லொதுக்கமொடு மென்மெல வியவீறின் 

னணிமாண் சிறுபுறவ் காண்டுஞ் சிறு நணி 

யேகென வேக னாணீ யொய்யென 

மாகெர ணோக்கமொடு மடங்கொளச் சாஅய் 

தின்றுதலை யிறைஞ்சி யோளே யதுகண் 

டியாமுத் துறுதல் செல்லே மாயிடை 

யருஞ்சுரத் ட தல் யேமே யிரும்புவீ 

களிறட்ருக் குழுழமூ மோசையுங் களிபட்டு 

வில்லோர் குறும்பிற் றதும்பும் 

வல்வரய்க் கடுந்துடிப் * பாணியுங் கேட்டே.” (அகம். 861) 

இத மீண்டுவக்தோன் தோழிக்கு உரைத்தது. 

உ *திருத்திழை யரிவை நின்னல முள்ளி 
யருஞ்செயற் பொருட்பிணீ பெருந்திரு வுறுகெனச் 
சொல்லாது பெயர்தந் ததேனே பல்பொறிச் 

சிறுகண் யாளை திரீதரு 

தெறிவிலங் தர கானத் தானே.” CRUG MQ. 8565) 

இவ் வைங்குறுநூறு பெற்ற பொருள்சொண்டு கின்னலம் sues 

வந்தேன் என்றது. 

*“அணிதோ தானே நாணே யாள்வினை 

பயெனளிதென * லோம்பன்மி னறிவுடை யீரே 
கான்கெழு செலவின் னெஞ்சுபின் வாங்கத் 

தான்சென் றனனே தமிய னதாஅன் 

ஜென்னு வதுகொ றானே பொன்னுடை 
மனமாண் டடங்கிய கற்பிற் 

புனணமீ ரோதி புலம்புறு திலையே.? 

இது “செலவகண்டோர் கூறிய, 

1. அல்கல் -- தம்கல், 

2. பாணி... தூங்கலோசை. 

8. நலம் -- அழகு, இன்பம். பொருட்பிணி-- பொருட்பற்று. 
பெருக்திரு-- பெரிய செல்வம். சொல்லாது பெயர்தந்தேன் -- ஈண் 
பர்க்குஞ் சொல்லாது மீண்டுவந்தேன். 

4. ஓம்பன்மின் -- பாதுகாவாகர். நிலை என்னாவதுசொல் என 

இயைக்க, 

5, செலவு -- தலைவன் செலவு,
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**மரந்தலை மணந்த நனந்தலைக் கானத் 

தலத்தலை  ெமையத் திருத்த குடிஞை 
பொன்செய் கொல்லணி ணீனிய தெளிர்ப்பப் 
பெய்ம்மணி யார்க்கு மிழமைகிளர் ெநடுந்தேர் 
வன்பான் முரம்பி னேமி யதிரச் 

சென்றிசின் வாழுயோ பணிக்கடு நாசோ 

யிடைச்சுரத் தெழிவி யுறைத்தென மார்பிற் 

குறும்பொறிக் சொண்ட சாந்தமொடு 

தறுங்கண் ணியன்கொனோகோ யானே.” (50 ter. 394) 

இக் நற்றிணை வசவுகண்டோர் கூறிய. 

*இனந்துதொத் தழுதன ணிசைத்துமீ டுயிர்த்தன 
ளெொல்லையுமிரவுங் கழிந்தன வென்றெண்ணி யெல்லீரா 

தல்கிய கேள்வ ணீவன்மன்ற மெல்ல 
மணியுட் பரந்தநீர் போலத் துணிவரய் 

கலஞ்சிதை யில்லத்துக் காழ்கொண்டு தேற்றக் 

கலங்கிய தநீர்பேசற் றெளிதந்து தலம்பெற்ரு 
ணல்லெழின் மார்பனைச் சார்ந்து.” (கலி 142) 

இது பெருக்திணைக்கண் கண்டோர் கூறிய. 

குரவை தழீஇயா மரபுளி urns 

தேயா விழுப்புகழ்த் தெய்வம் பரவுது 

மசசில்வான் முத்தீர் வளாஇய தொன்னில 

மாளுங் கிழமையோடு புணர்ந்த 

வெங்கோ வாழியரிம் மலர்தலை யுலகே.'' (கலி, 108) 

இச் கரிதகத்துக் குரவையாடல் ஏறுகோடற் கைக்கிளையள் 

விராய்வந்தவாறுங் கூரவைக்குரிய தெய்வக்தையன்றி ௮ ரசனை 

வாழ்த்திய வாழ்த்து வி. ராய்வந்தவாறுங் கொள்க, ‘Araya பொரு 

ளும் விரவும்” எனவே, ஆய்ச்சியர் குூரவைக்கூகீதல்லது வேட்டுவ 

வரிக்சூரிய வெறியாடல் விரவாதென்றுணர்க,. “இஃது எண்வகைச் 

சுவையான் வரும் மெய்ப்பாடும் கூக்கொடும் படுகலின் அ௮ச்சுவைபற்றி 

வரும் மெய்ப்பாட்டித்கும் உரித்தாயிற்று, 

இனி, “காவற்பாங்கன் ஆங்கோர் பக்கத்தில் (41) தலைவன் 

கூதியவத்றைக் கத்பியலுள் தலைவன் ₹பசூதியினீங்கிய தகு.இக்கண்” 

(147) தலைவி LIT BO SUITES கூறுவனவும் இச் சூத்திரத்தான் 

அமைக்க, அவை மருதக்கலியுட் கடவுட்பாட்டு முதலியன. அவற்றை 

ஆண்டுக் SILA gin சண்ணொக. 

  

7. ஜெமை .. தருமரம். குடிஞை -- பேராச்தை. தெனளிர்த் 
தல் -- ஒலித்தல், நேமி - உருள், கோகோ -- கோவேனோ, 

2. இஃது-- இக்குரவை.
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இனி, தலைவி கற்பினுட் பிரிவா நறாது எம்மையும் உடன்கொண்டு 

சென்மி னென்பனவும் ௮வன் அவட்கு மறுதுதக் கூறுவனவும் இத 

ஞான் அமைக்க. உதரரணம் : 

“*மரையா மரல்கவர மாரி வறப்ப 

வரையோரங் கருஞ்சுரத் தாரீடைச் செல்வோர் 

சுரையம்பு மூழ்கச் சுருங்கிப் புரையோர்த 

முண்ணீர் வறப்பப் புலர்வாடு நாவிற்குத் 

தண்ணீர் பெருஅத் தடுமாற் றருந்துயரங் 
கண்ணீர் நனைக்குங் கடுமைய காடென்று 
லென்னீ ரறியாதீர் போல விவைகூறி 

ணின்னீர வல்ல நருத்தகா யெம்மையு 

were ps சூழூதேயாற்றிடை நும்மொடு 

துன்பத் துசசாயாக நாடி னதுவல்ல 

இன்பழூ முண்டோ வெமக்கு.'” (கலி, 6) 

இக் கலி எம்மையும் உடன்சொண்டுசென்மி னென்று. 

செருமிகு சினவேந்தன்' என்னும் பாலைக்கலிபுள், 

“எல்வளை யெம்மொடு நீவரின் யரழநின் 

மெல்லியன் மேவந்த சீறடித் தாமரை 

யல்லீசே ராயித மரக்குத்ததோேய்ந் தவைபோலக் 

கல்லுறி னவ்வடி FSGS வல்லவேச.'” (கலி. 18) 

இது தலைவிக்குத் தலைவன் * உடன்போக்கு மறுத்துக்கூறிய து. 

இதன் சுரிதகத்து, 
““அனையவை காதலர் கூறலின் வினைவயிற் 

பிரிகுவ ரெனப்பெரி தழியாதி.'” (கலி. 78) 

என வினைவயிஜற் பிரிவு கூறலின் இ கற்பிற் கூறியதாயிற்று, 

இன்னும் இச்ளுத்திரச்கான் அ௮மைததக்குரிய கஇெளவிகளாய் 

வருவனவெல்லாம் அமைத்துக்கொள்க. (௪௫) 

[உவமைகளும் அகத்திணைப்பொருளை உணரவரும் எனல்] 

௪௬. உள்ளுறை யுவம மேனை யுவமமெனத் 
தள்ளா தாருந் தீணையுணர் வகையே. 

இஃஅ உவமவியலுள் அகத்திணைக் கைகோள் இரண்டற்கும் 

பொதுவகையான் உரியதொன்று கூறுகின்றது, 

  

1, உடன்போக்கு மறுத்துக்கூறுதல் என்றது, தலைவி பொருள் 
வயிற் பிரிவு முதலிய பிரிவின்கண் யானும் உடன்வருவேன் என்றுட்கு 
அவ் வுடன்போதலை மறுத்துக்கூ றலை. இது விணைவயிற்பிரிவில் மறுத் 

துக் கூறியது. . 
8... இதற்கு இளம்பூரணருரையே மகேர்பொருளும் பொருத்தமூ 

மாகும்.
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இ--ன்: உள்ளுறை உவமம் ஏனை உவமம் என -- மேற்கூறும் 
உளகஞ௫தை உவமக்கான் 1 ஏனையுவமமென்று கூறும்படி. உவமையும் 

உவமிக்கப்படும் பொருளுமாய் நின்றது, இணை உணர்வகை கள்ளா.து 

ஆகும் --- அகத்திணை உணர்தற்குக் கருவியாயய உள்ளுறை உவமம் 

போல எல்லாத் ணையையும் உணரு கூற்றைத் தள்ளாதாய் வரும், 

ஈல்லிசைப்புலவர் செய்யுட்செய்யின் என்றவாறு. 

எனவே ஏனையோர் செய்யின் தானுணரும் வகைக்தாய் கிற்கும் 

என்றவாரும், உகாரணம் : 

"ஹஷிரிகதிர் மண்டிலம் வியல்விகம் பூர்தரப் 

புரிதலை தளையவிழ்ந்த பூவங்கட் புணர்த்தாடி 
வரிவண்டு வாய்சூழும் வளங்கெழு பொய்கையுட் 

டுணிசிறத் திழிதருப் கண்ணிணீ ரறல்வார 

வீணிதமர் காதல ணிைறஞ்சித்தன் னடிசேர்பு 

நணிவிரைத் தளித்தவி னகுபவண் முகம்போலப் 

பனணியொரு திறம்வாரப் பாசடைக் தாமரைத் 

தணிமலர் தளைவிடுஉந் தண்டுறை நல்லூர £' (கலி. 73) 

என்பது விரியுங் கதிரையுடைய இள ஞாயிறு விசம்பிலே பரவாகிற்க, 

விடியற்காலத்தே இதம்கண் முறுக்குண்ட தலைகள் ௮ம் முறுக்கு 

O68 265 செவ்கிப் பூவிடத்துக் கள்ளை வண்டு நுகர்ந்து விளையாடி 

அகனானும் அமையாது பின்னும் நுகர்தற்கு அவ்விடத்கைச் 

சூழ்ந்து இ.ரியும் ௮ச் செல்வமிக்க பொய்கையுள் பசிய இலைகளுட 

னின்ற தாமரைத் BODO GOB OHSS EH செய்யும் பணி 

ஒரு கூற்றிலே வடியாகிற்கக் தான் மிகச் செவ்வியின்றி அலருக் 

துறையினையடைய ஊர என்றவாறு, 

இதனுள், வைகறைக் காலத்து மனைவயிற் செல்லாது இளைய 

செவ்வியையுடைய LIT FO GULL [SATB விளையாடி அ௮.கனாணும் 

அமையாத பின்னும் அவரைப் புணர்தற்குச் சூழ்க்து இரிகின்ற 

இவ்வூரிடத்தே, நின்னைப் பெருது சுற்றத்திடத்தேயிருக்து கண்ணீர் 

வாராகிற்க நீ ஒருகால் அளித்தலிற் சிறிது செவ்விபெற்றாளாயிருக் 

கும்படி வைத்த தலைவியைப்போல, எம்மையும் வைக்கன்றாயென்று 

காமக்கிழத்தி உள்ளுறையுவமவ் கூறினாள். அனிமிகுகலாலே 

1. ஏனையுவமமாய் நின்று உள்ளுறைப் பொருள் தருவதையே 

் ் ் i மென் கூறும்படி ரின் 
எண்டு உள்ளுறை 2 வமந்தான ஏனைய/வம று 4 | 

றது என்றார், இதுவே கருத்தாதல பீன் விரிவுரையில், இவ்வேளை 

யுவமம் ... நின்றவாறு காணக என்று கூறுதலானுணா்க. இதனை 

2448-ம் சூத்திர உரையானுமறிக,



௧௨௮௮ தொல்காப்பியம் [அகத்திணை 

பெருக்கு மாருது விழ்னெ.௰ கண்ணீர் காமத்தியாற் சுவறி ௮றுதலை 
யுடைத்தாயெரமுக அவ்வருத்தத்தைக் கண்டு விரைந்து கணவன் 

அருளுதலிற் சிறிது மகழ்பவள் முகம்போல என்ற ஏனையுவமக் 

தாமரைமலர் பனிவாரத் தளைவிடுமென்ற உள்ளூ£றையுவமத்தைத் 

தருன்ற கருப்பொருட்குச் சிறப்புக் கொடுத்து நின்றது. இஃது, 

““உடனுறையுவமஞ் சுட்டுதகை சிறப்பெனக் 
கெடலரு மரபி ௮ுன்ளுறை யைந்தே.'' (தொல் பொரு. 842) 

என்ற பொருளியத்சூத்திரக்திற் சிறப்பென்ற உள்ளுறை. இவ்வேளை 

யுவமம் உள்ளுறையுவமச்இற்குச் சறப்புக் கொடுத்து உள்ளுறை 

யுவமம் போலக் இணையுணர்கலைக் கள்ளாது நின்றவாறு காண்க, 

இஃது, 

*இண்துறு கிளவியுத் துணியுறு கனவியு 
மூவம மருங்கிற் கன்று மேன்ப '' (தொல். பொரு, 808) 

என 1 உவமப்போலிக்குக் கூறுதலின் அவ்விரண்டும் தோன்றி 

நின்றது. 
எஏஜோர்க் கெல்லா மிடம்வரை வின்றே.!' (தொல். பொரு, 8089) 

என்று உவமப்போலியித் கூறுதலாற் காமக்கிழத்இடிம் உள்குறை 

புவமம் கூதிஞள். 

குறிஞ்ோலும் மருதத்திலும் செப்தலிலும் Bases வரும் 

கலிகளும், 

உ௱றுரனே ஈண்டை மேனே யென்ன்லனே் 

பேனல் காவலர் கவணொடு வெசீஇக் 

கான யான சைவிடு பசுங்கழை 

மீனெறி தூண்டிவி ணிவக்கும் 

கானக நாடனொ டாண்டொழித் தன்றே.”” (G mo. 54) 

என்னும் இக் குறுந்தொகை போல வருவனவும், இச் ளூத்திரத்தான் 

அமைக்க. பேராசிரியரும் இப்பாட்டில் 'மீனெ.றி தண்டில்” என்றதனை 
ஏனையுவமமென்றார். 

இனி “தள்ளாத” என்றகனானே, $பா௮ லஞ்செவி: (கலி. 5) என் 

னும் பாலைக்களிபுள் காழிசை மூன்றும் ஏனையுலமமாய் கின்று கருப் 

பொருளொடு கூடிச் இறப்பியாது தானே இணைப்பொருள் தோன்று 

வித்து நிற்பனபோல்வனவும், “கரைசேர் வேழம் EG பூக்குக், 

1. உவமப்போலி என்றது உள்ளுறயுவமையை, 

2. ஏனல் தினை, கழை-- மூங்கில். இது நிவக்கும் என்பத 
லோடு முடியும்.



யியல் J பொருளதிகாரம் ௧௨௯ 

அறைகே மூரன்' (ஐ. 19) என்றா. ற்போலக் 1 கருப்பொருள் கானே 
உவமமாய்கின் று உள்௫ுறைபொருள் தருவனவும், பிறவும் வேறுபட 

வருவனவும் இகனான் அமைக்க. இது புறத்திற்கும் பொத. 

இதனான் உள்ளுறையு வம மம், ஏனையுவமமுமென உவமம் 

இசண்டே யென்பது கூஜினார், (௪௯) 

/உள்ளுறையுவமம் தெய்வமொழிந்த கருப்பொருணீடமாகப் 
பிறக்குமெனல் / 

௪௪. உள்ளுறை தெய்வ மொழிந்ததை நீலனெனக் 
கொள்ளு மென்ப குறியறிந் தோரே. 

இது முறையே உள்ளுறையுவமல௰் கூறுகின்றது. 

இன்: உள்ளுறை -- உள்ளுறையெனப்பட்ட உவமம், தெய் 

வம் ஒழிந்ததை நிலன் எனக் கொள்ளும் என்ப -- தெய்வ 

முூசலிய கருப்பொருளுள் தெய்வத்தை ஒழித்து ஒழிந்த கருப் 

பொருள்களே தனக்குத் தோன்றுகிலனாகக் கொண்டு புலப்படு 

மென்னு கூறுப, குறி அறிந்தோரே -- இலக்கணம் அறிந்தோர் 

எண்றவாறு, 

எனவே உணவு முதலிய பற்றிய அப்பொருணிகழ்ச்சி பிறி 

தொன்றற்குண உவமையாகச் செய்தல் உள்ளுறையுவமமாயி.ற்று, 

உதாரணம் : 

“ஒன்டே னல்லே இனொன்றுவென் குன்றத்துப் 

பொருகளிறு மிதித்த தெரிதாள் வேங்கை 

Gout wast கூத்தற் பெய்ம்மார் 

தின்றுகொய மலரு STLA® 

QcrarG por Capyfuh garg @Qear.’” (குறு. 208) 

இக் குறுந்தொகை 2 பிறிதொன்றின் பொருட்டுப் பொருகன்.ற 

யானையான் மிதப்புண்ட வேங்கை ஈசையறவுணங்காது மலர் 

1. கருப்பொருள் உவமமாய் நின்றது என்றது, வேழத்திற்குக் 

கரும்பு உவமமாய் நின்றதை. வேழமும் கரும்பும் கருப்பொருள்கள். 

2. பிறிதொன்றன் பொருட்டு -- புலியின் பொருட்டு. பூத்த 

புலிபோறலின் புலியென்று கருதிப் பெர்ருதலின் பிறி 
ரூட்டு THEI, SHS வேங்கையைப் புலியென்று 
8-ம் செய்யுள் கோக்கியறிக. நசையறவோங்காது 

என்று பாடமிருக்கவேண்டும். குறுந்தொகையுள் இச் செய்யுளுறை 

யில் வரும் மேற்கோளாட்சி என்னும் பகுதியை கோக்கியறிக. 

பூக்கொய்வாரின் விருப்பஙகெட உயராது கின்று கொயமலரும 

77 

வேங்கை 
தொன்றன் பொ 
பொருதலை, கலி



& BO தொல்காப்பியம் [அகத்தி 

கொய்வார்க்கு எளிகாடு கின்று பூக்கும் காடனென்றதனானே, தலை 

வன் கருங் காசணக்கானன்றி வக்து எதகிர்ப்பட்டுப் புணர்ந்து 

நீங்குவான் நம்மை இறக்துபாடு செய்வியாது bmg gu 

போயினானெனவும், அதனாமன காமும் உயிர்தாக்கியிருக்து பலரா 

னும் அலைப்புண்ணா நின்றதனம். வேங்கைமரம் போல எனவும், 

உள்ளக்கான் உவமங்கொள்ள வைத்தவாறு காண்க. 

ஒழிக்தனவும் a Zs காண்க. 

னி &த உள்ளத்தான் உய்த்துணர வேண்டுமென மேதி A eS ‘ © 

கூறுகின்றார். (௪௭) 

[உள்ளுறை யுவமையாவது இதுவெனல்/ 

௪௮, உள்ளுறுத் திதனோ டொத்துப்பொருண் முடிகென 

வுள்ளுறுத் திறுவதை யுள்ளுறை யுவமம். 
இதுவும் அங்கனம் பிறந்த உள்ளுறைபுவமத்தினைப் பொருட்கு 

உபகாரம்பட உவமங் கொள்ளுமாறு கூறுகின் றத. 

இ-ள்: இதனோடு ஒத்துப் பொருள் தேடிகென உள்ளு௮ு த்து 

-. யான் புலப்படச் கூறுகின்ற இவ்வுவமக்கோடே புலப்படக் 

RS உவமிக்கப்படும்பொருள் ஓத்து முடிவதாகவென்று புலவன் 

தன் உள்ளத்தே ௧௬௫, உள்ளு௮,கஅ இறுவதை உள்ளுறையுவமம்-. 

தான் அங்கனம் கருதும் மாத்திரையேயன் நியுங கேட்டோர் மனத் 

இன் கண்ணும் அவ்வாறே நிகழ்த்துவிக்து அக்கனம் உணர்த்து 

தற்கு உறுப்பாகிய சொல்லெல்லாம் நிறையக்கொண்டு மூடிவஅ 

உள்கறை யூவமம் என்றவாறு, 

இதனானே புலவன் தான் 1 கருதியது கூருதவழியுங் கேட் 

டோர்க்கு இவன் கருதிய பொருள் ஈதென்றாராய்ந்து கோடற்குக் 

கருவியாகிய இலெசொத் இடப்பச் செய்தல் வேண்டுமென்பது கருத் 

தாயிற்று, ௮௮, 

*விங்குநீ ரவிழ்நீலம் பகர்பவர் வயற்கொண்ட 

ஞாங்கர் மலர்சூழ்ததீ தூர்புகுந்த வரிவண் 

டேோங்குய ரெழில்யானைக் களைகடாவ் கமழ்நாற்று 

  

எனப் பொருளுரைக்க. உணங்காது என்று கொள்ளின் நசைய௰ 

என்பது பசையற என்றிருத்தல் வேண்டும். பசையற.. ஈரமற. 

உணங்காது...- காயாது, 

1, கருதியது - உள்ளுறைப்பொருள்.



மாங்கவை விருந்தாற்றப் பகலல்ிக கங்குலான் 

வீங்கிறை வடுக்கொள வீழுதர்ப் புணர் த்தவர் 

தேங்கமழ் கதுப்பினு ளரும்பவிழ் நறுமுல்லை 

பாய்ந்தூதிப் படர்தீர்ந்து பண்டுதா மரீஇய 

மூம்பொய்கை மறந்துள்ளாப் புனலணி நல்லூர,”' (கலி, 66) 

இகனுள், *வில்குரர்' பரத்தையர் சேரியாகவும், அதன்கண் 

YD DEG கீலப்பூக் காமச்செவ்வி நிகழும் பரத்ையசாகவும், பகர்பவர் 

பரத்தையரைத் தேரே ற்றிக்கொண்டுவரும் பாணன் முதலிய வாயில்க 

ளாகவும், அம்மலரைச் Hips வண்டு தலைவனாகவும், யானையின் 

கடாத்தை அண்டுறைந்த வண்டுகள் வந்த வண்டுக்கு விருந்தாற்று தல் 

பகற்பொழுஅ புணர்கின்ற சேரிப்பாச்தையர் தமது நலத்தை அத் 

தலைவனை அுகர்விக்தலாகவும், கங்குலின் வண்டு முல்லையை ஊதுதல் 

இத்பாக்தையருடன் இரவு துயிலுறுதலாகவும், பண்டு மருவிய 

பொய்கையை மறத்தல் தலைவியை மறத்தலாகவும், பொருள் தந்து 

ஆண்டுப் புலப்படக்கூறிய கருப்பொருள்கள் புலப்படக் கூறாக மருகக் 

, இணைப் பொருட்கு உலமமாய்சக் கேட்டோனுள்ளத்தே விளக்கி 

நின்றவாறு காண்க. 

பிறவும் இவ்வாறு வருவனவெல்லாம் இதனான் அமைக்க. 

இ.ங்கனல் கோடலருமை நோக்கி, *துணிவொடு வளுஉக் தணிவிஷோர் 

கொளினே” (898) என்றார். (௪௮) 

ர்க உவமம் இதுவெனல்/ 

pm. ஏனை யுவமந் தானுணர் வகைத்தே. 

Goa gfe rane & Bor OB. 

இன்: ஒழிந்த உவமம் CaM ESTO Came oust gs 

சொல்லிய சொழற்ஜொடசே பற்றுக்கோடாக ல தானே உணச கிற்கும் 

கூறுபாட்டிற்று என்றவாறு. 

பவளம் போலும் வாய்” என் றவழிப் பவளமே கூறி வாய் கூரு 

விடின் உள்ளுறை உவமமாம். அவ்வாறின்றி உவமிக்கப்படும் 

பொருளாகிய வாயினையும் புலப்படக்கூ தலின் ஏனை உவமமாயிற்து, 

ஆசுத்இணைக்கு உரித்தல்லாத இதனையும் உடன் கூறினார்; உவமம் 

இசண்டல்ல இல்லையென வரசையறுத்தற்கும், இதுகான் உள்ளுறை 

தமிஇ அகத்தணைக்குப் 1 பயப்பட்டு வருமென் ந௱கும், (௪௯) 

1, பயப்பட்டு 

  

பிரயோசனப்பட்டு.



௧௩௨ தொல்காப்பியம் [அகத்திணை 

[கைக்கிளைக்குச் சிறந்தபொருள் இதுவெனல் ] 

௫௦. காமஞ் சாலா வீளமை யோள்வயி 

னேமஞ் சாலா விடும்பை யெய்தி 

நன்மையுந் தீமையு மென்றிரு திறத்தாற் 
றன்னெடு மவளொடுந் தருக்கிய புணர்த்துச் 

சொல்லெதீர் பெருஅன் சொல்லீ யின்புறல் 

புல்லித் தோன்றுங் கைக்கிளைக் குறிப்பே. 

இ முன்னர் அகத இணை ஏழென கிகீஇ, அ௮வற்றுச் நான் 
கற்கு நிலங்கூறி, பாலையும் கான்குநிலச்தும் வருமென்று கூறி, 
உரிப்பொருளல்லாக் கைக்களை பெருக் இணையும் அச்கிலச்அ மயக்கும் 

மயக்கமுங்கூறி, கருப்பொருட் பகுதியுக்கூறி, பின்னும் பாலைப் 

பொருளாகிய பிரிவெல்லாக்கூ.றி, 1] அப்பகுதியாயெ 2 கொண்டுதலைக் 

கழிவின்கட் கண்ட கூற்றுப்பகுஇயுங்கூறி, அ௮தனோடொத்த இலக் 
கணம்பற்றி முல்லை முகலியவற்றிற்கு மாபுகூறி, எல்லாச் இணைக் 

சூம் உலமம்பற்றிப் பொருள் அறியப்படுகலின் அ௮வ்வுவமப் பகுதியுங் 

கூறி, இனிக் கைக்கிளையும் பெருக்இணையும் இப்பெற்றியவென்பார் 
இச்சூத்திரத்தானே கைக்களைக்குச் சிறந்தபொருள் இதுவென்பது 

canis னகின்முர். 

இஸ்: காமம் சாலா இளமையோள்வயின் -- காமக்குதிப் 
பிற்கு £ அமைஇயில்லாக இளமைப்பருவத்தகாள் ஒருக்திகண்ணே, 

* ஏமஞ்சாலா இடும்பை எய்தி ஒரு சலைவன் (இவள் எனக்கு 

மனைக்கியத்தியாக யான் கோடல் வேண்டுமெனக் ௧௬௨௫) (oC 

பிறிதில்லாப் பெருக் அயசெய்இ, கன்மையும் தீமையும் என்று இரு 
Breer தன்னொடும் அவளொடும் தருக்கிய புணர்த்து — தனது 

கன்மையும் அவள இமையும் என்ன்ற இரண்டு கூற்றான் மிகப் 
பெருக்க சொற்களைக் தன்னொடும் ௮வலொடும் கூட்டிச்சொல்லி, 

சொல் எதிர் பெரா௮ன் சொல்லி இன்புதல் --. துச் சொல்லுக்கு 
எதிர்மொழி Cums Gen ane கானே சொல்லி Qeary 2 5H, புல்லிக் 

1, அப்பகுதி -- பிரிவின்பகுதி. 

8. கொண்டுதலைக்கழமிதல் -- தலைவியை உடன்கொண்டுபோதல், 
உடன்போக்கு என்றபடி. 

8. அமைதி. பொருத்தம், 

4. எமம்-- காவல். இஃது அகுபெயராய் மருந்தையுணர்த்திற்று,



யியல் / பொருளதிகாரம் ௧௩.௧. 

சோன்றும் கைக்களைக் குறிப்பே -- பொருந்திக் தோன்றுக 
கைக்கிளைக் குறிப்பு என்றவாறு, 

அவளும் தமரும் தில்கு செய்காராக அ௮வளொடு தல்கைப் 

புணர்த்தும், தான் 1 ஏதஞ்செய்யாது தீங்குபட்டானாகச் தன் 
னொடி நன்மையைப் புணர்தலும் என கிரனிறையாக உரைக்க, இரு 
திறத்தகாம் ஐருக்கயெ எனச் கூட்டுக, 

உதாரணம் : 

*வரருறு வணரைம்பால் வணங்கிறை தெடுமென்றோட் 
பேரெழின் மலருண்கட் பிண யெழின் மானோக்கிற் 

காரெதிர் தளிர்மேணிக் குவின்பெறு சடர்நுதற் 

கூரெயிற்று முகைவெண்பற் கெொடிபுரை நுசும்பினாய் 

தேர்சிலம் பரியார்ப்ப நிரைதொடி வீசினை . 

யாருயிர் வெளவிக்கொண் டறிந்தியா தஇிறப்பாய்கேள்? 

உளனுவென் னுயிரையுண் டுயவுதோய் கைம்மிச 
விளமையா னுணராதாய் தநின்றவ றில்லானுள் 

களை நரி ஜனோய்செய்யுங் கவினறிர் தணிந்துதம் 
வளமையாற் போரத்தந்த நுமர்தவ றநில்லென்பரமய்/ 

தடைமெலித் தயர்வுறீிஇ நரளுமென் னலியுதோய் 
மடமையா அணராதாய் Dar po நில்லரனணு 

மீடை றில்லா தெய்க்குநின் னவுருவறிந் தணிந்துதம் 

முடைமையாற் போத்தத்த நுமர்தவ மில்லென்பாய்; 

அல்லல்கூர்த் தழிபுக வணங்காகி யடருதோய் 

சொல்லினு மறியாதரய் மின்றவ றில்லானு 

மெசல்லையே புயிர்வெளவு முருவறிந் தணிந்துதஞ் 
செல்வத்தாறம் போத்தந்த நுமர்தவ றின் ெென்பாய் 

எனவாங்கு, 

ஒறுப்பின்யா னொறுப்பது நுமரையான் மற்றிந்தோய் 
பொறுக்கலாம் வரைத்தன்றுப் பெரிதாயிற் புணையிழாய் 
மறுத்திவ்ஷர் மன்றத்து மடலேறி 

நிறுக்குவென் போல்வல்யர னீபடு பழியே.” (கவி, 568) 

எனச் தான் உயிர்கொடுத்தானாகக் தனது நன்மைகூறி அவளத 
இங்கெல்லாங் கூறுவான் மடலேறுவேன்போனுமென்று ஐயுற்றுக் 

கூறியவாறு காண்சு. அவளைச் சொல்லுகலே அகனக்கன்பமாதலிற் 

ட சொல்லியின்புறல்! என்றார். இது * புல்லிக்கோன்றுல் கைக்களை * 
எனவே,  £₹காமஞ்சான்ற இளமையோள்கண் நிகழுல் கைக்கிளை 

இத்துணைச் pide Gd po. 

  

7, ஏதம் குற்றம், திக்கு... 
2, காமஞ்சான்.ற-- காமக்குறிப்பிற்கு அமைந்த:



௧௩௪ தொல்காப். அயம் [அகத்இணை 

௮ஃன, *எல்லா விஃதொகத்தன்” என்னும் குறிஞ்சிக்கலீயுள், 

*இவடந்தை, 
கரதனீன் யரர்கீடுங் கொடுக்கும் விழுப்பெரருன் 

யாதுநீ வேண்டி. யது 

பேதசஅம், 

பொருள்வேண்டும் புன்கண்மை யிண்டில்லை யாழ 

மருணி மடதோரக்கி ஸணின்றோழுி யென்னை 

யருளீயல் வேண்டுவல் யான்.” (கலி, 61) 

எனவரும். 1 இது கைகோளிரண்டினும் கூறக்தககாக வாய்பாட் 

டாம் கூறலிற் * கைக்களை ' என்னார். .* குறிப்பு £ என் றதனாம் சொல்லி 

பின்புறினும் தலைவன்றன் குறிப்பின் கிகழ் ந்தது புறக்தார்க்குப் 

புலனாகாதென்பதாஉம் அகத்து நிகழ்ச்சி அறியும் மனைவியாக்காயின் 

௮௮ புலனாமென்பதூஉல் கொள்க, அது, * இழவோள் பிறள்குணம் ? 

(284) என்னும் பொருளியற் சூத்திரத்து ஓதுப. 

 காம்ஞ் சாலா இளமை யோள்வயின் ' எனப் பொதப்படக்கூ நிய 

அதனால் வினைவல பால்காயினார். கண்ணும் > Dads) கொள்க, 

இதனைக் * காராரப் பெய்த கடிகொள் வியன்புலகஅ ? (109) என்னும் 

முல்லைக்கலியான் உணர்க, । (௫௦) 

ரபெருத்தணை இவையெனல் ] 

௫௧, ஏறிய மடற்றிற பிளமை தீர்திறந் 

தேறுத லோழிந்த காமத்து மிகுதிற 
மிக்க காமத்து மிடலொடு தகொகைஇச் 

செப்பிய நான்கும் பெருந்திணைக் குறிப்பே. 

இது முழையானே இது இநின் ற பெருக் இணை இலக்கண௰் 

கூறுஇன்றறு. 

இன்: ஏறிய மடத்திறம் -- மடன்மா கூறுதலன்றி மட 
லேறுதலும், இளமை தீர்திறம் -- சலைவற்கு இளையளாகா அ ஓத்த 

பருவதக்காளாதலும், தேறுதல் ஒஹிச்த காமத்து மிகுதிறம் -- 

3. இது என்றது காமஞ்சாலா இளமையோரள்வயிற் கைக் 
இகையையுணர்த்தும் இச்சூத்திரத்தை: 

8. அகத்து மனத்து. 
8: இவ்விதி என்றது இச் சூத்திரத்துட்கூறிய கைக்கொக்குறிய 

ஏமஞ்சாலா விடும்பை எய்தன் முதலியனவற்றை,
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ர லட. . we oo, .s . 
இருபத துகானகாம் மெய்ப்பாட்டில் நிகழ்த்து ஏழாம் ௮வது முத 

லாக வரும் அ௮றிவழிகுணன் உடையளாதலும், மிக்க காமத்து 

மிடலொட கொகைஇ -- சாம மிருகியானே எிர்ப்பட்டுழி வலிதி.ற் 

புணாக்ச இன்பத்தகோடே கூட்டப்பட்டு, செப்பிய நான்கும் -- 

கக்கருவக்துட்பட்டு வழமீ.இயிற்றாகச் செப்பிய இக்கான்கும், பெருக் 

கணைக் குறிப்ப -- பெருந்திணைக் கருத்து என்றவாறு. 

மடன்மாக் கூறுதல் கைக்களையாம். * மடற்றிறம் ” என்றதனான் 

அதன் இறமாகிய வரைபாய்தலுங் கொள்க, * இளமை SiS pw’ 

என் ஐதனால் தலைவன் மா.இர்ச்சியும், இருவரும் முதிர்க்த பருவத்துக் 
தூறவின்பாற் சேறலின்றிக் காமறுகர்தலுள் கொள்க. * காமத்து 

மிகுகிறம்' என்றகனாற் சிறிது தேறப்படுகலுங் கொள்ச. 

இவை சந்தருவத்துட் படா௮ வழீஇயின. இவற்றுள் ஏறிய 

மடதீறிறமுங் காமத்து மிகுஇதழாம் புணர்ச்டுப்பின் கிகழ்வனலாம் ; 

து, *மடன்மாக் கூறு மிடனுமா ருண்டே” (108) என்பதனால் 

ஏறுவலெனக் கூறிவிடாதே ஏறுதலாம். உதாரணம்: 

**சரண்றவிர் வாழியோ சான்றவி ரென்றும் 
பிறர்நோயுத் குத்த தோய்போற் போற்று யறனறிதல் 

சான் றவர்க் கெல்லாங் கடனானா லிவ்விருத்த 

சான்றீர் நுமக்கொன் நறிவுறுப்பென் மான்ற 

துளியிடை மின்னுப்போற் Ged யொருத்தி 

யெொரளியோ டுருவென்னைக் காட்டி யனியசொன் 

னெஞ்சாறு கொண்டா ளதற்கொண்டு துஞ்சே 

னணியலங் காவிரைப் பூவோ டெருக்கின் 

பிணயலங்் கண்ணி மிலைத்து மணியாசர்ப்ப 

பேவரங்கரும் பெண்ணை மடலூர்ந்தெ ஜெவ்வதோய் 

தாங்குத ஜேறற்றா விடும்பைக் குயிர்ப்பாக 

வீங்கிழை மாதர் திறத்தொன்று நீங்காது 

பாடுவென் பாய்மா நிறுத்து? 

யாமத்து மெல்லையு மெங்வத் திரையலைப்ப 

மாமேலே னென்று மடல்புணனையா தீத்துவேன் 

ேமொழி மாத ௬௫௮ து.றிஇய 
காமக் கடலகப் பட்டு? 

உய்யா வருதோய்க் குயலாகு மைய 

துறீஇயா ஸீத்தவிம் மா 

காணுந ரெள்ளக் கலங்கித் தலைவந்தெ 

ஞுணெழின் முற்றி யுடைத்துள் எழித்தரு 

மாணிழை மாதரா சோஎரெனக் காமன 

தாணையால் வத்த படை; 

5 

  

7. இக்கருத்தை மெய்ப்பாட்டியல் 18.ம் சூத்திரத்து வரும் 

விரிவுரையானுணர்க;
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காமக் கடும்பகையிற் ரோன்றினேற் கேம 

மெழினுத லீத்தவிம் மா; 

அகையெரி யானாதென் னாருயி ரெஞ்சும் 

வகையினா லுள்ளஞ் ௬டுதரு மன்னோ 

முகையே ரிலங்கெயிற் நஇின்னகை மாதர் 

தகையாற் றலைக்கொண்ட. நெஞ்சு; 

அழன்மன்ற காம வருதோய் நிழன்மன்ற 

ேரிழை மீத்தவிம் மா; 

ஆங்கதை, 

யறித்தணி ராயிற் சான்றவிர் தான்றவ 

மொரீஇத் துறக்கத்தின் வழீஇ wr or ap 

ருள்ளிடப் பட்ட, வரசனைம் பெயர்த்தவ 

குயர்நிலை யுலக முறீஇ யாங்கென் 

துயர்றிலை தீர்த்த னுந்தலைக் கடனே." (கலி. 139) 

இஃது ஏறிய மடத்திறம். 

1 **உக்கத்து மேலு நடுவுயர்ந்து வான்வாய 

கொக்குறித் தன்ன கொடுமடாய் இன்னையான் 

பூக்ககலம் புல்வீனெஞ் சூன்றும் புறம்புல்லி 

னக்குளுத்துப் புல்லலு மாற்றே னருளீமோ 

பக்கத்துப் புல்லச் சிறிது.” (கலி. 94) 

இதனுள், * கொக்குரித்தன்ன ' என்பதனால் தோல் ,இரைந்தமை 

apolar Hern SiH por pm. 

௨4 உளைத்தவர் கூறு முரையெல்லா நிற்க 

முளைத்த முறுவலார்க் கெல்லாம் — விளைத்த 

பழங்கள் ளனைத்தாய்ப் படுகளி செய்யு 

முழங்கும் புனலூரன் மூப்பு.” (ty. Qa. 12, 14) 

*அரும்பிற்கு மூண்டேச வலரது நாற்றம் 

பெருந்தோன் விறலி பிணங்கல் -- ௬ரும்போ 

டதிரும் புனதாரழ் காரமிர்த மன்றோ 

முதிரு முலையார் முயக்கு.” (பு.வெ. 12, 13) 

என்பனவும் ௮து. 

 புரிவுண்ட புணர்ச்சி ! என்னும் (25) நெய்தற்பாட்டுக் காமத்து 

மிகுதிறம். இதனைப் பொருளியலுட் காட்டுதும். ஆண்டோதும் 

இலக்கணங்களுக் தோன்ற * @ sar. டெனளிக்து கூறுவனவும் ஆண் 

டுக் காண்க. 

  

1. உக்கம் தலை, உரித்தன்ன மடுப்பு என்க. ௮ம் மடுப்புத் 
தோல் இரைந்துள்ளமையின், கொக்குரித்தன்ன என்ஞுர். 

2. இவ்விரண்டும் இளமைகீர் திறத்திற்கு உதாரணம். உளைத் 
தவர் -- வெறுத்தவர். படுகளி--மிக்ககளி, பிணங்கல்--பிணங்காதே, 

9. இதனுள் தெளிந்து கூறுவது என்றது காமத்து மிகுதிறத்துத் 
தெளிந்து கூறுவது என்றபடி. அதனை, பொருளியல் 49-ம் சூத்திர 
வுரை கோக்கியறிக.
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“gar பிஃ்தொத்த னாணிலன் றன்ஜனொடு 
மேவேமென் பாரசையு மேவினன் கைப்பற்று 

மேவினு மேவாக் கடையு மவையெல்லா 
நீயறிஇ யானல் தறிகல்லேன் பூவமன்ற 

மெல்வீணர் செல்லாக் கொடியன்னாய் நின்னையான் 

புல்லிணி தாகவிற் புல்லினெ னெல்லர 
தமக்கணீ தென்று வலிதிற் பிறர்க்கின்னா 

செய்வது தன்றுமோ மற்று.'” (கலி. 88) 

இது மிக்ககாமத்து மிடல். 

செப்பிய கான்கு £ எனவே செப்பாதனலாய் அத அணைக் 

கந்தருவமாகக் கூதுஇன்ற *பின்னர் கான்கும் பெருக்திணை பெறும்? 

(105) என்த பெருக்இணையும் நான்கு உளதென்று உணர்க, 

குறிப்பு”? என்றகனான். அக்கான்கும் பெருக்இணைக்குச் திறந்சன 

வெனவும், ஈண்டுக் கூறியன கைக்கிளைக்குச் இறக்தனவெனவுங் 

கொள்க, (௫௧) 

[இயற்கைப் புணர்ச்ரிக்கு முன் நிகழும் சைக்கிளை 

இயவையெனல்ர/ 

௫௨, முன்னைய நான்கு முன்னதற் கென்ப. 

இது : மூன்னைய மான்றுங் கைக்கிளைச் குறிப்பே: (105) எனக் 

களவியலுட் ape இறப்பில்லாக் கைக்கிளை போலன்றிக் காமஞ் 

சாலா விளமை யோள்லயிற் கைக்களைபோல இவயையுஞ் கிறந்தன 

வென எய்தாததெய்துவித் தது. ் 

இ-ள்: இயற்கைப் புணர்ச்சிக்கு முூன்னிகழ்ச்ச காட்சியும் 

ஐயமூக் தெரிகலும் தேறலும் என்ற குறிப்பு கான்கும் கற்காமத் 

அக்கு இன்றியமையாது வருதலின் முற்கூறிய இறப்புடைக் கைக் 

இளையாதற்கு உரியவென்று கூறுவர் ஆசிரியர் என்றவாறு. 

களவியலுட் கூறும் கைக்களை இறப்பின்மையின் £ முன்னதற் 

குரிய எனச் திறப்பெய்அவித்தார். களவியலுள் * ஒத்த இழவளுவ் 

திழத்தியுங் காண்ப (98) என்றது முதலாக இந்கான்குவ் கூறு 

மாறு ஆண்டுணர்க, இவை தலைவி வேட்கைக் குறிப்புக் தன்மே 

னிகழ்வசனைக் தலைவன் அறிதற்கு முன்னே தன் காதன் be 

யாற் கூறுவனலாதலிற் கைக்களையாயிற்று. இவை sinuses 

உசியவென்பது. * றக்தழி யையஞ் சிறந்த கென்ப' (94) என்னுஞ் 

சூத்தரத்தித் கூறும். இயையும் புணர்ச்சி நிமிக்சமாய்க் குறிஞ்சி 

யாகாவோவெனின், சாட்டுப்பின் தோன்றிய ஐயமும் ஆராய்ச்சியுந் 
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அணிவும் கன்றெனக் கோடக்கும் ௮ன்றெனக் கோடம்கும் பொது 

வாகலின் இவை ஒருதலையாக நிமித்தமாகா ; * வழிகிலைக்காட்சியே 

நிமிக்தமாமென்றுணர்ச, (GES) 

[புலனெறி வழக்கம் கலிப்பரவின்கண்ணும் பரிபாடற்கண்ணும் 

நடக்குமெனல்/ 

௫௩. நாடக வழக்கினு முலகீயல் வழக்கினும் 
பாடல் சான்ற புலனெறி வழக்கங் 
கலியே பரிபாட் டாயிரு பாங்கினு 
முரிய தாகு மென்மனார் புலவர். 

இத புலனெறி வழக்கம் இன்னதென்பதாஉம், ௮து நடுவணைக் 

இணைக்கு உரிமையுடைத் தென்ப தூஉம் இன்ன செய்யுட்கு உரித் 

சென்பதாஉம், உணர்த்துதல் நுதலிற்று, 

இன்: காடக வழக்கிலும் உலகியல் வழக்இனும் -- புனைந் 

அளை வகையானும் உலசகவழக்கத்தானும், பாடல்சான்உ புலனெறி 

வழக்கம் -- புலவசாற் பாடுதற்கமைந்த புலவசா ற்று வழக்கம், 

கலியே பரிபாட்டு ௮ இரு பாங்கினும் உரியது ஆகும் என்மனார் 

புலவர் -- கலியும் பரிபாட ல௮ுமென்இன் ற ௮வ் விரண்டு கூற்றுச் 

செய்யுளிடத்தும் ஈகடத்தற்கு உரியதாமென்று கூறுவர் புலவர் 

என்றவாறு, 

இவற்றிற்கு உரித்தகனவே, அங்கனம் உரிக்சன்றிப் புல 

னெறி வழக்கம் ? ஓழிக்தபாட்டிற்கும் வருகலும், புலனெறி aps 
கம் அல்லாத பொருள்  இவ்விரண்டற்கும் வாராமையுங் கூறிற்று. 

இவை தேவபாணிக்கு வருதலும், கொச்சகச்கலி பொருள் வேறுபடு 

தலும் செய்யுளியலுள் வரைந்து ததுஓம், * மக்க ணுதலிய வகனைக் 

இணையும்” (64) என மேல்வரும் அதிகாரத்தானும் இகனை அகத் 

Sitar aus gar வைத்தமையானும் அகனைநஇணையாகிய காமப் 

பொருளே புலனெதி வழக்கத்திற்குப் பொருளாமென்றுணர்க, 

 பாடல்சான்ற' என்றகனாற் பாடலுள் அமைந்தனவெனவே, 

பாடலுள் அமையாதனவும் உளவென்று கொள்ளவை g தமையிற் கைக் 

yD. வழிநிலைச் காட்சி என்றது குமிப்பறிதலை. 
2. @ pos — suo udurr gy மல்லாக. எனவே ஆசிரியம் 

முதலியன என்பதாயிற்று. 
9, இவ்விரண்டு -- கலியும் பரிபாடலும்.



யியல் / பொருளதிகாரம் ௧௩௯ 

களையும் பெருந்கணையும் பெரும்பான்மையும் உலூயல்பற்கிய புல 

னெறி வழக்காய்ச் சிறுபான்மை வருமென்று கொள்க. செய்யுளிய 

ஓட் கூறிய முறைமையின் றி ஈண்டும் சலியை மூன்னோதஇயது சலி 

யெல்லாம் ஐந்இணைப் பொருளாய புலனெறி வழக்கிற் காமமும், 

கைக்களை பெருந்தணையாகிய உலயெலேபற்றிய புலனெறிவழச்க் 

காமமும் பற்றி வருமென் தற்கும், பரிபாடல் தெய்வவாழ்த்து உட் 

படக் காமப்பொருள் குறித்து உலகயலேபற்றி வருமென்தத்கும் 

என்றுணர்க. 

அசிரியமும் வெண்பாவும் வஞ்சியும் அகம் புறமென்னும் இரண் 

டி.ற்கூம் பொதுவாய் வருமாறு கெடுக்தொகையும் புதுக் கீழ்க்கணக் 

கும் மதுரைச் காஞ்சியும் பட்டினப்பாலையும் என்பனவற்றுட் காண்க. 

மருட்பாத் * தானிதுவென்னுக் தனிகிலை ' (897) இன்மையின் 1 வரை 

நிலையின் ு. 

“மனை தெதெடு வயலை வேழஞ்் சுற்றுத் 

துறைகே மூரன் கொடுமை நாணி 

தல்ல னென்றும் யாமே 

யல்ல ளேன்னுமென் றடமென் ரோளே.'' (ஜங்குறு. 11) 

இதனுள் முதல் ௧௬ வுரிப்பொருளென்ற மூன்றனுவ் கூறலின் 

நாக வழக்கும், தலைவனைத் தலைவி கொடுமைகூறல் உலகியலாகலின் 

உலகயல்வழக்கும் உடன் கூறிற்று, இவ் விரண்டும் கூடிவருதலே 

பாடலுட்பயின் ற புலனெ.றிவழக்கமெனப்படும். £ இவ்விரண்டினும் 

உலயெல் இறத்தல் * உயர்ந்தோர் ளெவி' (211) என்னும் பொரு 

ஸியல் சூத்திரத்தானும் மசபியலானும் பெறுதும். 

“முணிதயிர் பிசைந்த கசந்தண் மெல்விரல் 

கழவுறு கலிங்கப் கழா து ௩இக் 

குவளை யுண்கண் குய்ப்புகை கமழத் 

தசன்றுமுந் தட்ட தீம்புளிப் பாக 

ரீணீதெனக் கணவ னுண்டலி 

னுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன் நொண்ணுதன் முகனே 1 (குறுந். 167) 

இஃது உலூஇயலே வந்தது, 

இனி ௮வ்வக்நிலத்து மக்களே தலைவராயக்கால் அவை உலகஇிய 

லேயாம். 

  

1. வரைநிலையின்று -- இப்பொருளில் வருமென வரைவு செய் 

யும் கிலைமையில்லை, 

2. இவ்வீரண்டினும் -- நாடகவழக்கு உலகியல் வழக்கு ஏன் 

லும் இவ்வீரண்டினும். உல$௫யல் சிறத்தல் -- உலகியல் மிக்குவ ர௬தல்
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இனிக் கைக்கிளையுள் அசுரமாகிய ஏீறுகோடம் கைக்கிளை காமப் 

பொருளாகிய புலனெறி வழக்கில் வருங்கால் முல்லை நிலத்து ஆய 

ரூம் ஆய்ச்சியருக கந்தருவமாகய களவொழுக்கம் ஒழுக வரை 

யங் காலத்து அக்கிலச் இயல்புபற்றி ஏறு தழுவி வரைந்து கொள்வ 
செனப் புலனெறி வழக்காகச் செய்தல் இக்கலிக்குரித்தென்று 

கோடலும் பாடலுள் அமையாகன என்றகனாம் கொள்க. ₹மலி 

இளை யூர்ந்து” (104) என்னும் முல்லைக்கலியுள் * ஆங்க ணயர்வர் 

Stipe” eres ape துணையும் Tm தழுவியவாற்றைம் தோழி தலைவிக்குக் 

காட்டிக் கூறி, * பாடுகம் வம்மின் ? என்பதனால் கலைவனைப் பாடுகம் வா 

வென்ருட்கு அவளும் * கெற்றிச் சவலை... ... மகள் £ * ஒருக்கு 

நாமாடு .... மகன்” என்பனவந்றான் அலசச்சம் நீங்கெனவாறும் அவம் 

முன் வருச்தியவாறுங் கூறிப் பாடியபின்னர், கோழி 

“கோனார் தாக திறுத்தகொலை யேற்றுக் 
காரி கதனஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவற்கே 

யாரர்வுற்  தெமர்கொடை நேர்ந்த ரலரெடுத்த 
வூரரரையுச்சி மிதித்து. (கலி, 104) 

என எமர்கொடை கேர்ரந்தாரெனக் கூறியவாறும் சாண்க, 

இவ்வாஹே இம் முல்லைகிலத்து அகப்பொருளோடு கலந்து 

வருங் கைக்ளே பிறவுமுள. அவையெல்லாம் இதனான் அ௮மைக்துக் 

கொள்க. 

1 புனைந்துரைவகையாற் கூறுப வென்றலிற் புலவர் இல்லன 

வும் கூறுபவாலோ எனின், உலகதக்தோர்க்கு BOR COLD TG DB 
நல்லோர்க்குள்ளனவ.௰்மை pHs srt அறிக்கொழுகுகல் 49 

மெனக் க௬இ அக்நல்லோர்க்குள்ளனவற்றிம் சிறிது இல்லனவுவ் 
கூறுகலன்கி யாண்டும் எஞ்ஞான்றும் இல்லன கூறாரென் தந்கன்றே 

காடகமென்னாது வழக்கென்பாராயிற்றென்ப அ. 

இவ்வஇிகாரத்து காடகவழக்கென்பன, புணர்ச்சியுலகற்குப் 
பொதுவாயினும் மலைசார்க்த நகிகழுமென்றும், காலம் வரைந்தும், 

உயர்ந்தோர் காமத்திற்குரியன வரைக்கும், மெய்ப்பாடுதோன்றப் 

பிறவாறுங் கூ௮ஞ் செய்யுள் வழக்காம். * இக்கருத்தானே *முதல் 

கர வுரிப்பொரு ளென்ற மூன்றே - நுவலுக்காலை ? (8) என்று புகுக் 

தார் இவ்வாசிரியர். 

7, புனைந்துரைத்தல் சாடகவழக்கு. 

2. இக்கருத்து என்றது நாடக வழமல்கு என்ற கருத்தை, முதல் 

கரு உரி என்னும் வரப்பு உலகியலன்று; காடக வழக்காகும்,
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இப் புலனெறி வழக்கினை * இல்லது Oahu ga புலவ.ரானாட்டப் 

பட்ட தென்னாமோ வெனின், இல்லது என்று கேட்டோர்க்கு 

மெய்ப்பாடு பிறந்து இன்பஞ்செய்யாகாகலானும் உடன்கூறிய உல 

கயல் வழக்கதக்தினை ஒழித்் சல்வேண்டுமாகலானும் ௮து பொருந்தா... 

அல்லதூஉம் ௮ங்வனம் கொண்ட இறையனார் களவியலுளளும், 

“வேத்துவினை யியற்கை பார்ப்பசர்க்கு முரித்தே.'! (இறையனார். 87) 

"அரச ரல்லா வேனை யோரச்க்கும் 

புசைவ தென்ப வோரிடத் தான,” (இறையனார். 88) 

எனவும், 

**ேவேந்தற் குற்றுழிப் பொருட்பிணிப் பீரிவென் 

ருங்கவ் விரண்டு மிழிந்தேோர்க் குரிய '” (இறையனார், 99) 

எனவும் கான்கு வருணமுங்கூறி * கால்வகைத் கலைமக்களையும் உணர்த் 

தலின் இல்லதென்பது தொல்லாசிரியர் தமிழ்வழக்கன்றென மறுக்க. 

இக்கருத்தானே மேலும் *மக்க ணுதலிய வகனைச் இனையும்! 

(54) என்பர். (௫௩) 

[ அகனைத்திணைக்கண்ணும் தலைவன் மூதளியோர் இயற்பெயராற் 

கூறப்பெருர் எனல்] 

௫௪. மக்க ணுதலிய வகனைந் திணையுஞ் 

சுட்டி யொருவர் பெயர்கொளப் பெருஅர். 

இது முற்கூறிய புலனெறி வழக்கிற்குச் சிறக்க ஜஐந்திணைக் 

காவதோர் வரையறை கூறுகின்றது, 

இடன்: மக்கள் நூ.தலிய ௮கன் ஐர்.இணையும் -- மக்களே சலை 

மக்களாகக் கருஅுதற்குரிய நடுவணைந்திணைக்கண்ணும், சுட்டி ஒறு 

வர் பெயர்கொளப் பெருூர் -- தஇணைப்பெயசரரற் கூறினன் நி ஒருவனை 

யும் ஒருத்தியையும் விதக்து கூறி அவரது இயற்பெயர் கொள்ளப் . 

பெருரீ என்.றவாஹனு, 

இ. காடகவழக்குப்ப ற்றி விலக்கியது. அவை வெற்பன் துநை - 

வன் கொடிச்சி கிழத்தி யெனவரும், 

* மக்கள் நுதலிய? என்பதனாே மக்களல்லாகத தேவரும் 

௩ரகருந் தலைவராகக் கூறப்படாரெனவும், * அகனைக் இணையும் ' என்றத 

7, இல்லது இனியது என்று கூறுவது களவியலுரை, 

2, நால்வகைத் தலைமக்கள் என்றது நிலம் கான்காதல்பற்றி. 

தொல், பொருள். 98-ம் கூத்தி உரை கோக்கயெறிக.
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னானே கைகச்களையும் பெருக்கிணையுஞ் சுட்டி ஒருவா பெயர்கொண் 

டுப் கொள்ளாதும் வருமெனவுல் கொள்க, 4 அகனைக்கணை ' எனவே 

அகமென்பது நடுவுகின்ற ஐந்இணையாதலிற் கைக்களையும் பெருக் 

இணையும் 1 அவம்றின் புறத்து நிற்றலின் அகப்புறம் என்று பெயர் 

பெறுதலும் பெற்றும். 

இனி, ௮வை வரையறையுடைமை மேலைச் சூத்திரத்தான் ௮றிக. 

**கன்றுமுண் ஸணாது கலத்தினும் படரது 

தல்ரைன் றீம்பா ணிலத்துக் .. கவினே.'” (குறு, a7) 

Qa Gada sunt பாட்டு. 

“மள்ளர் குழிஇய விழவி னானும் 

பவ வவ்வ வவட வ ட வவ மகனே.” (குறு. 81) 

இது *காதலற் கெடுத்த ஆதிமந்தி பாட்டு. 

இவை தத்தம் பெயர் கூறிற் புறமாமென்றஞ்சி வாளாது 

கூறினார். 

ஆதிமந்தி தன்பெயசானும் காசலனாகய ஆட்டனத்தி பெயசா 

னுல் கூறிற் 3 காஞ்சிப்பாற்படும். ் 

“ஆதி மந்தி போல 

Gages சொல்லீப் பேதுபெரி துறலே.'” (அகம். 286) 

எனவும், 

“வென்னி வீதியைப் போல நன்றுஞ் ; 

செலவயர்த் DAs wrGor.” (eum 147) 

எனவும், அகத்திணைக்கட் 4 சரர்த்துவகையாவ் வந்கனவன் கித் 

தலைமை வசையாக ab Boy என்பது. 

வருகின் ற சூத்தாத்துப் பொருக்கன்'' (55) என்னும் இலே 

சானே இச் சார்த்.துவகை கோடும். 

  

1. அவற்றின் -- ஐந்திணையின். புறத்து நிற்றல் -- ஐ௩்திணையின் 

புறத்து நிற்றல். அகத்து நிற்பன ஐந்திணை எனவே எஏனையிரண் 
டும் அவற்றின் புறத்து நிற்றல் பெறப்படலின் அகமாகாது அகப் 

புறமாயின என்பது கருத்து. 

2, காதலற்கெடுத்த .. காயகனைக் கெடுத்த, கெடுத்தல் _ 

போக்குதல். (--காணாமதி போகவிடல்.) 

8. காஞ்சி -- புறப்பொருட் டிணையுளொன்று; நிலையின்மை 

கூறுவது; 

4. சார்த்துவகையான் வருதலாவது : உரிப்பொருட் பெயரைக் 

தன்னொடு சார்த்இக்கூறும் வசையான வருவது,
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இ.து பெயசெனப்பட்ட கருப்பொருளாதலிற் கூற்திற்கு உரிய 

தோழியும் பாக்கனும் முதலிய வாயிலோரையும் பொதுப்பெயசா 

னன்றி இயற்பெயர்ச் தொடக்கத்கன கூறப்பெறாென்று கொள்க. 

உதாரணம் : 

₹*முகிழ்முகிழ்த் தேவர 'வசயினு முலையே 

யரவெயிற் ஜொடுக்கமொ ௨ஞச௬ுதக் கனவே 

கனவறி வாரா வாரயினுங் கண்ணே 

தநுழைநுதி வேலி னோக்கரி யவ்வே 

மிளைய னரயினு மணங்குதக் கிவளே 

மூளையின நெருப்பின் முதுக்குறைந் தனனே 

யதனா, னோயில ளாகுக தில்ல 
சாயிறைப் பசணத்தேோ ளீன்ற தாயே.”” 

இ.௪ ஈட்டி ஒருவர் பெயர்சொள்ளாக் கைச்கிளை. 

**ஆன்வினை முடித்த வருத்தவ முணிவன் 
வேள்வி பேசற்றிய விராம னவஜனொ(டு) 

மிதிலை மூதா ரெய்திய ஞான்றை 

மதியுடம் பட்ட ம(௨7க்கட் சீதை 

கடுவிசை வீன்ஞா ணிீடியொலி கேளாக் 

கேட்ட பாம்பின் வாட்ட மெய்தித் 

துயிலெழுத்து மயங்கின னதாஅன்று மயினை 

மகிழ்... ” 

1 இது சுட்டி ஒருவர் பெயர்கொண்ட கைக்கிளை. 

இஃது அசு.ரமாகலின், முன்னைய மூன்றுக் சைச்சளை ” என் 

றதனாற் கோடும். * யாமத்து மெல்லையும் £ (கலி. 189) என்றது எட்டி 

ஒருவர் பெயர்கொள்ளாப் பெருந்திணை. 

பூண்டாழ் மார்பிற் பொரும்பிற் கோமான் 

பாண்டியன் மடமகள் பணைமுலைச் சாந்தம் 

வேறு தொடங்கிய விசய னெஞ்சத் 

தாரழ லாற்று தைஇ யோசியிற் 

பெசதியிற் சாத்த மெல்லாம் பொருதிரை 

முத்தினு முழங்கழற் செத்தீப் 

பொத்துவது போலும் புலம்புமூத் துறுத்தே.” 

் இது சட்டி ஒருவர் பெயர்கொண்ட பெருக்இணை. 

இவை சான்றோர் செய்யுளுட் பெருவரவித் மன்மையினன்றே 

முத்சூத்திசத்த முன்னும் பின்னும் * இவற்றை வைக்ககென்பனு, 
ee ee eG 

1. இதில் சீதை என இயற்பெயர் வர்தது. 

2. இதில் விசயன் என் இயற்பெயர் வக்தது. 

38. இவற்றை ..- கைக்கிளை பெருந்திணை களை,
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**மூட்காம் காரை ஒுதுகணி யேய்ப்பத் 

தெறிப்ப விளைந்த தீங்கட் டார 
Boge urns தலைச்செல வுண்டு 
பச்சூன் நின்று பைந்நிணம் பெருத்த 

வெச்சி லீர்ங்கை விற்புறந் திமிரிப் 

பூலம்புக் கனனே புல்ணைற் காள் 
யொருமுறை யுண்ணா வனவைப் பெருதிரை 

பூர்ப்புற நிறையத் தருகுவன் யார்க்குந் 
தொடுக லோம்புமதி முதுகட் சாட 

யாதரக் கழுமிய துகளன் 

கசய்தது முண்டக் கன்வெய் யோனே.”' (புரம். 428) 

இது வெட்டுத்திணை பெயர்கொள்ளாது வந்தது. 

““மூசலபொழி திம்பான் மண்சேறு படுப்ப 
மலர்தலை யூலக மோரம்பு மென்ப 

பாசிலைத் தொண்டைப் பல்லவ னாணையின் 
வெட்சித் தாயத்து வில்லே ருழுவர் 

பொருந்தா வடுகர் முனைச்சுரங் 

கடத்து கெண்ட பல்லா ணிரையே.'' 

1 இத வேந்தவிடு தொழிற்கண் வேக்தனைப் பெயர் கூறிற்று. 

ஒழிக்கனவும் புறத்திணையியலுட் காண்க, (௫௪) 

[இயற்பெயர் புறத்தணையோடு பொருந்தி அகத்திணைக்கண்ணும் 
வருமெனல்/ 

௫௫. புறத்திணை மருங்கிற் பொருந்தி னல்ல 
தகத்திணை மருங்கி னளவுத லிலவே. 

இது புறத்திணைக்குச் தலைவர் ஒருவசாதலும் பலராதலும் 

உரிப்பொருட்ருத் தலைவர் பல.ராகாமையுங் கூறலின் எய்தாததெய்து 

வித்து எய்தியது விலக்இற்று, 

Q—oa: அகத்திணை மருங்கிற் பொருக்தின் -- ஒருவனையும் 

ஒருத்தியையும் விதந்து கூறும் இயத்பெயர் அகக்இணைகச்சண்ணே 

வந்து பொருக்துமாயின், புறத்திணை அளவுகல் மருங்கின் அல்லது 

இல -- ஆண்டும் புறக்கிணை கலத்து லிட,க்தினல்லது - வருதலில்லை 

என்றவாறு. 

எனவே, புறத்திணை கருப்பொருளாயும், அதுதான் உவம 
மாயும் அ௮கத்திணையுட் கலக்கு மென்பதூஉம் இகனானே விரித்தா 

ராயிற்று. அளவுமெனவே ஓரு செய்யுட்கண்ணும் அப் புறத்திணை 

யாய இயத்பெயர்களும் சிறப்புப்பெயர்களும் ஒன்றேயன்றிப் 

  

1. இதில் பல்லவன் என வேந்தன்பெயர் வந்தது.



யியல் ] பொருளதிகாரம் ௧௪௫ 

பலவும் வருதலுங்கொள்க, ஒருவசென்பது அ௮திகாரப்பட்டமையின் 

அகத்திற்கு வரும் உரிப்பொருட்பெயர் ஒன்றாகல் கொள்க, 

உதாரணம் : *வண்டுபடத் ததைந்த' என்னும் அகப்பாட்டி 

ணுள், 
“மூருகனற்போர் தெடுவே ளரவி 

Pee ees யாங்கண்.'” (அகம், 1) . 

எனவே புறக்கணெைத் சலைவன் இயற்பெயர் ஒன்றே வக்தவாறும் 

அவன் நிலக் கருப்பொருளாய் அகத்திற்கு வந்கவாறும் உரிப்பொருட் 

டலைவன் ஒருவனேயானவாறுவ் காண்க, 

“எவ்வி யிழந்த வறுமையர் பாணர் 
வில் வறுந்தலை போலப் YoQoo gi.” (குறு. 19) 

என்பது கருப்பொருறாவமமாய் வந்தது. 

 கேள்கே டூன்றவும்்' (98) என்னும் அகப்பாட்டுப் புறத்திணை த் 

தலைவர் பலராய் அகத்தணைக்கண் அளவிவக்தது. புறத்திணைக்கண் 

இயற்பெயர் அளவிவரும் என்பதனா?ன * முரசுகடிப் பிகுப்பவும் 

வால்வளை துவைப்பவும் : (158) என்னும் புறப்பாட்டு : எழுவர் மாய்க்த 

பின்றை” எனப் பு௰க் ணை தகலைவர் பலரரய் வந்தது. 

பிறவும் இவ்வாறு வருவன இகனான் அமைக்க, 

இன்னும் இகனானே அகப்புறமாகய கைக்கிளை பெருக்இணைக் 

கும் இப்பன்மை சிறுபான்மை கொள்க, உதாரணம் : 

ஏறும் வருந்தின வாயரும் புண்கூர்ந்தார் 

தாறிருங் கூந்தற் பொதுமகளி ரெல்லாரு 

முல்லையம் தண்பெசழில் புக்கார் பெரதுவரோ 

டெல்லாம் புணர்குறிக் கொண்டு,” (ae. 101) 

 டுபாருந்தின் £ எனவே தானும் தன்னொடு பொருக் அவ தாஉம் 

என இரண்டாக்கிச் சார்த்துவகையான் வரும் பெயர்க்கும் Carers. 

காடகவழக்கி வளை முன்னர்ச் சூச்திரத்துட் காட்டினாம். 

பெயர்கள் பலவாதலின் இலவெனப் பன்மை கூறினார். (இ௫) 

அகத்திணையியல் முற்திற்று. 
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இரண்டாளது : புறந்திணையியல் 

  

[வெட்சித்திணே குறிஞ்சிக்குப் புறனெனலும் 

அது பதினான்கு துறைத்தெனலும்/ 

௫௬. அகத்திணை மருங்சி னரிறப வுணர்ந்தோர் 

புறத்திணை யிலக்கணந் திறப்படக் கிளப்பின் 
வெட்சி தானே குறிஞ்சியது புறனே 

யுட்குவரத் தோன்று மீரேழ் துறைத்தே. 
இவ்வோத்து முற்றிய அகத்திணை ஏழற்கும் புறமாகிய 

புறத்திணை பிலக்கணம் உணர்த்இனமையிற் புறத்திணையியலென் 

ணும் பெயர்த்தாயிற்று. புறமாகிய இணையெனப் பண்புச்தொகை 

யாம், அதனை : முற்படக் இளச்த” 1 என்புழிப் பிற்படக் சளெந்தன 

வும் உளவெனத் தோற்றுவாய் செய்து போந்து அவற்றது இலக்க 

ணங்களும் பெயரும் முறைய் தொகையும் வருகின்ற சூத்இரகங்க 
ளால் * இறப்படக் கிளப்பின், எனக்கூறலின் * மேலகனோடு இயை 
புடைத்தாயிற்னு. 

இச் சூத்திரம் முற்கூறிய குறிஞ்சித்திணைக்குப் புறன் வெட் 

சித்தணை என்பதூஉம், அதுதான் இப்பகுகிக் கென்பதாஉம் 

உணர்சக்துதல் நுதலிற்து, 

இன்: அகத்தினே மருங்கின் அரில்தப உணர்ந்தோர் பூதத் 
,நஇணை இலக்கணம் தஇிறப்படக் கிளப்பின் -- அகத்தணையென்னும் 

பொருட்கட் * பிணக்கற அறிந்தோர் கூறிய புறத்திணையத இலக் 
கணத்தைக் கூறுபட ஆராய்ந்து கூறின், வெட்சகொனே குறிஞ்சி 

ய்து பு,௰ினே -- வெட்சியெனப்பட்ட புறத்திணை குறிஞ்சியெனப் 
பட்ட அகத்திணைக்குப் புறனாம், உட்குவரச் தோன்றும் Crip 
துறைத்தே-- அதுதான் * அஞ்சுதகத் தோன்றும் பதினான்கு 
அறையினையுடைகது என்றவானு, 

  

1. தோழ்றுவாய் -- தொடக்கம், 

2. மேலதனோடு - மேலையோத்தோரடு. 

8. பிணக்கு மாறுபாடு, அகத்தினையிலக்கணத்தோடு மாறு 
பாடற என்பது கருத்து, 

4. அஞ்சுதல் -- பார்ப்பார் முதலியோர் அஞ்சுதல், 
பின்வரும் இவருரையானறிக, 

அதனைப்



பொருளதிகாரம் ௧௪௭ 

அகத்இணைக்கண் முதல் கர வுரிப்பொருள் கூறிய குறிஞ்சி 

மூல்லை மருகம் கெய்தல் என்பவத்திற்கு வெட்கி வஞ்சி உழிஞை 
தும்பை யென்பன அவ்வவ் விலக்கணங்களோடு 1 ஒருபுடையொப் 

புமை பத்றிச் சார்புடையவாதலும், நிலமில்லாத பாலை பெருந்திணை 

கைக்கிளை யென்பவற்றிற்கு வாகையும் காஞ்டுயும் பாடாண்டிணையும் 

Cupp இலக்கணத்தோடு ஒருபுடை யொப்புமைபத்றிச் சார்புடைய 
வாதலும் கூறுதற்கு * அரிறப உணர்ந்தோ' சென்முர். 5 ஒன்று 

ஒன்றற்குச் சார்பாமானறு அவ்வச் ளூக்கிரங்களுட் கூறும். * தானே ' 

யென்ரார் புறத்திணை பலவற்றுள் ? ஒன்றை வாங்குதலின், பாடாண் 

டிணை யொழிந்தனவற்றிற்கும் இஃூதாக்கும். 

களவொழுக்கமும் கங்குற்காலமும் காவலர் கடுகினுக் தான் 
கருதிய பொருளை இரவின்கண் முடித்து மீடலும் போல்வன “ஓத்த 

லின் வெட்ட? குறிஞ்சக்குப் புறனென்முர். வெட்்௪த்ணையாவதூ 

களவின்கண் நிரைகொள்ளாம் ஒழுக்கம். இதற்கு அப்பூச் சூடுக 

லும் உரித்தென்று கொள்க, வேற்றுப்புலதீ்து வாழும் பார்ப்பார் 

முதலியோர் அஞ்சி “அரண்சேர்வதோர் உபாயமாதலின் : உட்கு 

வரத் தோன்றும் ' crear. 

மக்களும் மாவும் மு. கலியன சென்று கீருண்ணும் துறைபோலப் 

பலவகைப்பட்ட பொருளும் ஒருவகைப்பட்டு இயங்குதகலாகு £ மார்க்க 

மாதலின் ₹ தூறை” யென்றார் ; எல்லரவழியு மென்பதனை * எல்லாத் 

துறையும் காவல் போத்றினார் ? என்பவாகலின், எனவே, இணையுக் 

அறையுங் கொண்டாசரயித்று, © அகச்இிணைக்குக் துறையட் பருஇக 

ளெல்லாம் விரித்துக்கூறிப் பின்னும் பன்முறையாற் பரந்துபட்டு 

  

7, ஒருபுடையொப்புமை _- ஒருபகுதி ஒத்துவரல், அவ்வொப் 

புமையை அடுத்துவரும் வாச்கியத்தானமிக, 

் 5. ஓன்று -- ஓரொழுக்கம். 

3, ஓன்றை வாங்கல் -- ஒன்றைப் பிரித்தெடுத்தல், 

4. அரண் _- பாதுகாவலான இடம். 

5. மார்க்கம் -- வழி, 

6. அகத்திணைக்கண் துறையுட்பகுதிகளை விரித் துக்கூ.றி அவற் 

றையும் இன்னும் வரம்பிகந்து வருவனவறறையு5 தொகுத்துத் 

துறைப்படுத்துக் கூறுக என்றற்கு ஆண்டுத் துறையெனக் கூறுது 

செய்யுளியலிற் றுறையெனக் கூறினார். புறத்திணைக்கண் விரித்துக் 

கூறாது தொகுத்துத் AID NO wor vi பெயர்கொடுத்து. அத்துறையு 

ளடங்கும் பகுதிகளையும் விரித்துக் கொள்ளவை மார் என்பது 

கருத்து,



BF Oy தொல்காப்பியம் [புறத்தை 

வர்ம்பிகக்தனவற்றையுந் தொகுத்துத் துறைப்படுத்துக் இளவிகூறுக 

என்றற்குச் செய்யுளியலுள் (318) துறையென்பது உறுப்பாகக் 

கூறினார், புறத்திணைக்கு அக்கனம் பரக்துபட விரித்தோதாது 

தொகுத்து இலக்கணஞ் செய்காராயினும் அவையும் அவ்வாறே 

பல பொருட்பகுதியும் உடையனவென்பது உணர்ததுதத்சுத் துறை 

யெனப் பெயராகக் கொடுத்தார். இதனானே அகப்பொருட்பகுதஇ 

பலவாயினும் ஒரு செய்யுளுட் பலபொருள் விராஅய் வரினும் ஒரு 
அதழறையாயினாற்போலப் புறத்திணைக்கும் அவ்வப்பொருட்பகுதஇயும் 
ஒருஅுமையாகஅம் ஒரு செய்யுளுட் பலதுறை ஒரும்கா வந்தும் 

ஒரு அழறைப்படுகலும் கொள்க. 

இன்னும் இகனானே அகக்கிணைக்கு உரியனவெல்லாம் புறத் 

,கஅணைக்குங் கொள்க, (௧) 

ரிவெட்சிக் திணையின் பொதுவிலக்கண மிதுவெனல் ] 

இள. : வேந்துவீடு முனைஞர் வேற்றுப்புலக் களவி 
னாதந் தோம்பன் மேவற் ருகும். 

இன வெட்சியெனக் கூதிய புறக்இணைக்குப் பொதுவிலக்க 

ணம் கூறுஇன்றது. 

இ-ள்: வேந்துவிடு மூனைஞர் -- வேக்கனால் விடப்பட்டு 

1 முனைப்புலங் காத்திருந்த * தண்டத்தலைவர், வேற்றுப்புலக் கன 

வின் -- பகைநிலத்தே சென்று களவினாலே, ஆதகந்கோம்பல் மேவற் 
முகும் -- ஆகிரையைக்கொண்டு Cure SI Lit gar BBL) பொருக்து 

தலை யுடைத்காகும் வெட்சிக்கிணை என்றவாறு. 

களவு நிகழ்கின்.௨ குறிஞ்சிப் பொருளாக கக்சருவமணம் 

வேதவிதியானே இல்லதமாயினாற்போல, இருபெரு வெக்தர் பொரு 

வத கருஇயக்கால் ஒருவர் ஒறுவர்காட்டு வாழும் Bb GoM Hid Malt 

முதலியன இங்குசெய்யச் சகாச சாதிகளை அண்டுகின்றும் HED 
றல் வேண்டிப் போ தருகவெனப் புகறலும், அங்வனம் போதரு 

தற்கு அறிவில்லாத ஆகவினைக் களவினால் தாமே கொண்டுவந்து 
பாதுகாத்தலுந் தீிதெனப்படாது அறமேயாம் என் நற்கு * ஆதம்: 

தோம்பல் ? என்றார். அது, 

1, மூனை - போர்முகீன, 
ஈ.. தண்டத்தலைவர் ... சேனைத்தலைவர்,



யரியல் ] பொருளதிகாரம் ௧௪௪௭௯ 

**ஆவு மாணியற் பார்ப்பன மாக்களும் 

பெண்டிரும் பிணியுடை யீரும் பேணித் 
தென்புல வாழ்தர்க் கருங்கட ணிறுக்கும் 

பொன்போற் புதல்வர்ப் பெறு௮ தீரு 
மெம்மம்பு கடிவிடுது நும்மரண் சேர்மினென 

வறத்தாறு நூவலும் பூட்கை மதத்தின்." (புறம். 9) 
எனச் சான்றோர். கூறியவாற்றானுணர்க. மண்ணுயிர்காக்கும் அன் 

புடை வேக்தற்கு மறத்துறையினும் * அறமே நிகழும் என்தற்கு 

2 மமேவற்றாகும்' என்றார். அசுகாட்டன்றிப் £ புறஞ்சிழைப்பாடியில் 

ஆரிளை காக்குங் காவலரைக் கொன்றே கிரைகொள்ளவேண்டுக 
வின் ஊர்கொலையுங் கூறினார். வேந்துவிடு வினைஞர் என்னாது முனை 

ஞர் என்றதனானே, முனைப்புலங் காத்திருர்தோர் தாமே சென்று 
நிரைகோடலுல் (GD Glavin a oor நிர கர டலும் 

எனை *ம றவர் ps A Curt கிரைகோடலுமாகிய 

வே.ச்தியல் அல்லாக பொதுவியலுங் கொள்க, முன்னர். (56) 
வெட்சி குறிஞ்சிக்குப் புறனெனக் களவுகூ.றிய அதனானே, அகத் 
இற்கு எனைத் ,இணைக்கண்ணும் களவு நிகழ்ந்தாற் போலப் புறத் 

Bier Cup Bw: son ay நிகழுங்கொலென்று ஐயற்ற மாணாக்கற்கு 

வெட்டசிக்கே களவுள்ளதென்று துணிவுறுத்தற்கு மீட்டும் 5: களவின் £ 

என்று இத்திணைக்கே களவு உள்ளதாக வரைந்கதோதினார், * வேக்து 

விடு முனைஞர் * என்றமையான் இருபெருவேக்கரும் தண்டத்தலை 

வசை ஏவி விடுவசென்றும், £ ஆதந்கோம்பல் ' என் ற தனாற் களவின் 

கட் கொண்ட ஆவினை மீட்டுச் கந்தோம்பலென்றும் பொருள்கூறு 

மாற சூத்திரஞ் செய்தாராகலின் இருபெருவேக்தர் தண்டத்தலை 

வரும் அவேவலான் நியரைகோடற்கும் மீட்டஉற்கும் உரிய சாயினார்; 

ஆகவே இருவர்க்கும் கோடற்றொழில் உளதாயிற்றுசலின் அடித்துக் 

கோடலும் மீட்டுக்கோடலும் வெட்சியாயின. 

ஆயின் ** மீட்டல் சரக்தை' என்பரால் எனின் அசனையும் 
இச்சூத்திர த்,சானும் வருஇன்தளுத்திரத்தானும் வெட்கியென்றே ஆ௫ 

  

7. அறம். பசுவைக்கொண்டுவந்து பாதுகாத்தல். 

2. மேவல். பொருந்துதல், என்றது அறத்தொடு பொருந்தலை, 

4. புறஞ்சிழை-- புறமதில். பாடி -- சேரி. 

ச. மறவர் - பரலைகிலமாக்களு ளோருபகுதியார். 

ச. களவின் -- (நிரைகோடற்கு) களவினான் என்றும், (மீட் 

டற்கு) களவின்கண் என்றும் விரியும், 

6. பன்னிருபடல நூலரா.



௧௫௦ தொல்காப்பியம் [ புறத்இணை 

ரியர் கொண்டார். மீட்டலை 1 வெட்டுக்கக்தை என்பாருமாளர். 

மீட்டலைக் கரந்தை என்பார்க்கு ௮து இணையாயிற் குறிஞ்ிக்குப் 

புதனாகாமை உணர்க. 

் என்பதற்குக் களவினானெனவும் களவின்கணென © gor a or 

வும் இருபொருட்டாகக் கூறுதல் US துக் கொண்டுணர்தல் (665) 

என்னும் உத்தியாம். புறப்பொருட்குரிய அறனும் பொருளும் கூறத் 

தொடக் ஈண்டு ?அறத்தாற் பொருளீட்டுமாறும் கூறினார். (௨) 

[வெட்சித்திணை பதினான்கு மிருபத்தெட்டாமெனல்] 

௫௮. படையியங் கரவம் பாக்கத்து விரிச்சி 

புடைகெடப் போகிய செலவே புடைகெட 
வொற்றி னாகிய வேயே வேய்ப்புற 

முற்றி னகய புறத்தீறை முற்றிய 
ஷர்கொலை யாகோள் பூசன் மாற்றே 

நோயின் றுய்த்த னுவலுழித் தோற்றத் 
தந்துநிறை பரத் டுண்டாட்டுக் கொடையென 
வந்த வீரேழ் வகையிற் ரும். 

இ முன் ஈரேழாமென்றதுறை இருவகைப்பட்டு இருபத் 

செட்டாமென்டுன். று. 

இஃள்: படை இயங்கு £ அரவம் -- நிரைகோடற்கு எழுந்த 

படை பாடிப் புறத்துப் பொருக்தும் அரவமும், நிரை மீட்டற்கு 

GT (Lp GLH விரைந்து செல்லும் அரவமும் : உதாரணம் : 

'வெவ்வாண் மறவர் மிலைச்சிய வெட்சியாற் 

செவ்வரனஞ் செல்வதுபோற் செல்கின்ரு -- ரெவ்வாயு 
மார்க்குங் கழலெரலி யாங்கட் 4 படரஅவியரோ 

போர்க்கும் துடியோடு புக்கு,” 
(பெ. பொ, விளக்கம்; புறத்திரட்டு 752) 

  

1. வெட்சிக்கரந்தையென்பார் இளம்பூரணர், 

௮: ஆவைக் கவர்ந்து பாதுகாத்தல் அறம். அவ்வாறு பாது 
காத்த ஆ, அறத்தாலிட்டிய பொருளாதலின் அறத்தாம் பொரு 
ளீட்டுமாறுங் கூறினார் என்றார். 

2. அரவம் -- ஓலி, 

4, படரஅலியர் -- போகாதொழிக, 'மறாஅலியரோ வவருடைச் 
கேண்மை: (அகம். 40) என்பதில் மருஅலியர் என்பதுபோல எதிர் 
மறையாய நின் றது. எனவே ஓலி (அரவம்) பாடியிலுள்ளார்க்குக் 
சேளாதொழிக என்றபடி,



யியல் ] பொருளதிகாரம் . தருக 

**அடியதி ரார்ப்பின ராபெயர்த்தற் 1 கன்னாய் 

கடிய மறவர் சுதழ்ந்தார்-- மடிநிரை 

மீளாது மீளார் விறல்வெய்யோர் யாதரங்கொல்் 

வானார் துடியர் வலம்,”” (ழே 762) 

இவை கண்டோர் கூற்று. 

பாக்கத்து விரிச்சு .. நிரைகோடற்கு எழுந்தோர் ” போந்து 

விட்ட பாக்கத்துக் கங்குலில் கல் £ வாய்ப்புட்கேட்டலும், her 

மீட்டற்கு எழுக்தோர் இடைப்புலத்துப் புதம்போக்?தார் கூறிய 

வற்றை வாய்ப்புள்ளாகக்கேட்டலும் : உதாரணம்: 

““இரைகவுள் வெனள்வாய்த் BA sgl ph தாடி 
தரைமுதியேச ணின்றுரைத்த தற்செச -- ணிரையன்றி 

யெல்லைதீர் வைய மிறையோர்க் களிக்குமால் 

வல்லைநீர் சென்மின் வழி.” 

(பெ. பொ, விளக்கம்: புறத்திரட்டு 756) 

“வத்தநீர் காண்மினென் ருபெயர்ப்போர் மாட்டிசைத்த 

பைத்தொடியார் கூறும் 4 பறவாப்பு -ஸாய்ந்த 

நிரையனவைத் தன்றியு நீர்சூழ் கிடக்கை 

வரையனவைத் தாவதா மண்,” 

இவை விரிச்சியை Bus Zor. 

5 புடைகெடப்போடிய செலவே --. நிரைகோடற்கு எழுந்தோர் 

ஆண்டு நின்று மீண்டுபோய்ப் 6 பற்றார்புலத்து ஒற்தர் உணராமத் 

பித்றைஞான்று சேறலும், நிரைமீட்டற்கு எழுக்தோர் அண்டு ஓ 

றப்படாமற் சேறலும் ; உதாரணம் : 

எஈழிறர்புல மென்னார் தமர்புல மேன்னார் 

விறல்வெய்யோர் வீங்கிருட்கட் சென்ருர் - நிறையுங் 

கடா௮ஜஞ் செருக்குங் கடுங்களி யானைப் 

படாஅ முகம்படுத் தாங்கு.”” 

(பெ. பொ. விளக்கம்: புறத்திரட்டு, 757) 

அ அ ப ப ட பப 

1, கண்ணா எனவும் பாடம், 

2. போந்து விட்ட-- சென்று இறுத்த, 

9. வாய்ப்புள் -- சொல்கிமித்தம், 

4, பறவாப்புள் — வாய்ப்புள். நிரை -- ஆனீரை. நீர்சூழ் 

இடக்கை -- பூமி. மண் -- நிலம், 

க. புடை-- மாற்றார் புலம். அஃது அங்குள்ள ஒற்றரையுணர்த் 

இற்று. புடை-- மாறருர் பக்கம் என்பர் இளம்பூரணர். 

6, பற்றார்- பகைவர். 

5. புலம்-- இடம். கடாஅம் — மதம், படாஅம் -- வ ஸ்திரம் 

யானைமுகம் படாஅ௮ம் படுத்தாங்கு என இயைக்க,



௧௫௨ தொல்காப்பியம் ட்புறதிதிண 

*1கங்கை பரந்தாங்குக் கரனப் பெருங்கவலை 

யெங்கு மறவ ரிரைத்தெழுந்தார் -- தங்கிளைக்கண் 
மன்றுகாண் வேட்கை மடிகுரப்ப வேதோன்றுங் 

கன்றுகரண் மெய்குளீர்ப்பீர் கண்டு.” (ழே, 764) 

இவை கண்டோர் கூற்று. 

புடைகெட ஒற்றின் ஆலய ” வேயே -- நிரைகோடற்கு எழுந் 

தோர் பசைப்பலத்து ஒற்றர். உணரசாமம் சென்று ஐற்றி அவ 

வொரற்றுவகையான் gat உணர்த்திய குறளைச் சொல்லும், நிசை 

மீட்டற்கு எழுந்தோர் ௮க்கனம் ஒதற்றிய ஒற்றுவகையான் வத்து 

ஒதிய குறளைச் சொல்லும் : உதாரணம் ; 

“pg ரொருவ ௬ுணராமற் சென்ருங் 

இருவரு மொப்ப விசைந்தார் -- வெருவர 

வீச்குங் கழற்கால் விறல்வெய்யோர் வில்லோடு 
கோக்குஞ் சரத்தெரித்து கொண்டு.” 

**நடுதிலை 3 யாயத்து நிரைசுவ Gur pg 
படுமணி யாயம் பகர்த்தோய் . நெடிது 

மனக்குரிய காதல் * வயவேந்த னென்று 

இனக்குரிய வாக நிரை.” 

இவை கண்டோர் கூற்று, 

வேய்ப்புறம் முத்றின் ஆய புறத் * திறை -- நிரைகோடற்கு 

எழுந்தோர் வேயுரைத்தோரிடத்துச் செய்யுஞ் இறப்புக்கள் முடிந்த 

பின்னர் உளதாகிய நிரைப்புறத்து ஒடுக்கு இருக்கைப் பகுதியும், 

நிரைமீட்டற்கு எழுக்தோர் தமஅ நிரைப்புறத்துச் சென்று விரை 
வொழிந்து இருக்கின்ற இருக்கையும் : உதாரணம் : 

*சுரத்தியல் காட்டுத்தீப் போலப் பெரிதும் 

பரத்துசென் மன்னர் 6 பதிற்தா -- ரரந்தை 

விரிந்தவியு மாறுபோரல் விண்டோயத் தோன்றி 

யெரித்தவியும் போலுமிவ் வூர்,'! 

இது சண்டோர் கூற்று. 

1. கவலை -- கவர்வழி. மன்று -- தொழுவம், 

8. வேய் -- ஒழ்றர் ஒற்றி உணர்த்துங் குறளைச் சொல், 
8. ஆயம் -- பசுக்கூட்டம், 

4, வேந்தன் காதலும் நிரையும் என்றும் 

என இயைக்க, 

டக. இமை -- ஓடுகங்கியிருக்கும் இருப்பு என்பது ஈச்சினார்க்இனி 
யர் கருத்து, 

6. பதிதல் -- ஓடும்கித்தங்குதல். பதிவிருத்தல் என்பதுமிது. 

நினக்குரியவாக
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**இருநில மருங்கி னெப்பிறப் பாயினு 

் மருவின் மாலையோ விணிதே மிரவி 
னாகேரண் மன்னரு மருள்வரக் கானத்து 

காம்பூறத் திறுத்தென மாகத் தாந்தங் 
கன்றுகுரல் கேட்டன பேல 

தின்றுசெவி : யோர்த்தன சென்றுபடு நிரையே.'” 

(தகடூர் யாத்திரை: புறத்திரட்டு 765) 

இது மறவர் கூற்மு. 

முத்திய ஊர் கொலை -- நிரைகோடற்கு எழுந்தோர். அவர் 

புறஞ்சேரியை வளைத்துக்கொண்டு ஆண்டுகின்ற கிரைகாவலரைக் 

கொன்று பகையறஅத்கலும், நிரைமீட்டற்கு எழுக்தோர் ௮வ்வளை 

விட்டுச் சிற்றாரைக் காத்துக் கோறலும்: உகாரணம் : 

“அரவூர் மதியிற் கரிதூர வீம 

விரஷ ரெரீகொளீஇக் கொன்று -- நிரைதநின்ற 

பல்லரன் 3: ஜொழுவும் பகற்காண்மார் போர்கண்டேரர் 

கொல்வார்ப் பெறருஅ௮ர் கொதித்து.” 

“சென்ற நிரைப்புறத்துச் 8றூர்த் 4 தொடைகொண்டு 
நின்ற மறவர் இலஞ்சேர்ந்தார் -. கொன்றமுண் 

டிகலுழத்த வல்வில் விளயோர்புண் ofS 

துகளெழுங்கொல் பல்லான் ழு.” 

இவை கண்டோர் கூற்று, 

ஆகோள் -- நிரைகோடம்கு எழுந்தோர் எதர்விலக்சூவோர் 

இலசாக நிரையகப்படுத்திமீட்டலும், நிரைமீட்டற்கு எழுந்தோர் 

தமது நிரையை £ அத்றமின்றி மீட்டலும் : 

உதாரணம் : 

“டுகாடுவரி கூடிக் குழூஉடக்கொண்் டனைத்தா 

னெடுவரை தீள்வேய் தரலு -. BO ars 
கண நிரை கைக்கொண்டு கையகலார் நின்ற 

நிண திரை வேலார் நிலை.” (பு.வெ. 7, 9) 

11 6 கடல்புக்கு மண்ணெடுத்த காரேனக் கோட்டின் 

மிடல்பெரி தெய்தின மாதோ... தொடலைக் 

1. மருவின்மாலை-- பழகிய நண்பின் இயல்பு, 

2. ஓர்த்தல் -- ஆராய்ந்தறிதல் (- உற்றுக்கேட்டறிதல் ). 

5. தொழு-- பசுத்தொழுவம், 

4, தொடைகொண்டு-- ஒருவரோடொருவர் 9 தொடுத்துக் 

கொண்டு. புறத்து நின்ற மறவர் என்க. அம்பைக் கொண்டுமாம். 

5. அற்றம் -- சோர்வு. 

8. கடல்புக்கு மண்ணெடுத்த காரேனக் கோடு -- திருமாலாகிய 
பன்றியின் கோடு. 

2௦ 
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கரந்தை மறவர்க் கருதார் குழுரஅதி 
துரத்து நிரைமீட்ட தோன்," 

(பெ. பொ. விளக்கம்: புறத்திரட்டு 767) 

இவை கண்டோர் கூற்று. 

 தொடலைக் கரந்தை ? யெனக் கரந்தை சூடினமை கூறினார் 

1 தன்னு௮ தொழிலான் நிரைமீட்டலின், இது பொதுவியற் கரக் 

தையிற் (60) கூறுதும். 

பூசல்மாற்று -- நிரைகொண்டுபோகின்றார் தம்பின்னே * உளைக் 

கற் குரலோடு தொடர்ந்து சென்று ஆற்றிடைப் போர் செய் 

தோரை மீண்டு பூசலை மாற்றுதலும், கிரையை மீட்டுக்கொண்டு 

போகின்றோர் தம்பின்னர் வந்து போர்செய்கோசை மீண்டுறின்று 

பூசலை மாற்று சலும்: உதாரணம் ; 

1 5 ஓத்த வயவ ரொருங்கவிய நரண்படரத் 

தத்த மொளியுந் தவிர்ந்தன — வைத்தகள்றார் 
தம்பூசன் மாற்றி நிரைகொள் வான் முக்கினார் 
வெம்பூசன் மாற்றிய வில்,'* 

‘4 Ore ரெறிந்து நிரையொடு பெயர்ந்த 

வெட்சி மறவர் வீழுவு முட்காது 
கயிறியல் பரவை போல வயிறிரித் 
துழைக்குரற் குணர்ந்த வளைப்புலி போல 

முற்படு பூசல் கேட்டனர் பிற்பட 

திணமிசை யிழுக்காது தமர்பிண மி௨றி 

நிலங்கெடக் கிடந்த கருந்தலை நடுவண் 

மாக்கட ளெருப்புப் போல தேோசக்குபு 

வெஞ்சிலை விடலை வீழ்ந்தன 

னஞ்சுதக் கன்றும் செஞ்சேசற்று நிலையே.” 

இவை கண்டோர் கூற்று. 

வெட்சி மறவர் வீழ்ந்தமை கேட்டு விடாது பின்வந்தோன் 

பாடு கூறினமையிற் பூசன்மாற்றாயித்று, 

1, தன்னுறுதொழில் - தண்டத்தலைவர் அரசனேவலாலன்றித் 
தாமே சென்று மீட்டல். 

2. உகாத்தல் -- ஒருவகை ஓலி. 
9. அவிய -- இறக்க. காண் தவிர்ந்தன என இயைக்க. படர 

ஏற்றப்படாவாய். பூசல் -- போர். நிரைகொள்வான் தீரக்கினார் 
நிரையை மீட்டுக்கொள்ளும்படி பொருதார். வில் வைத்தகன் ஞர் 
என முடிக்க. 

4, கயிறு இயல்பாவை -- கயிம்முல் இயங்குஞ் சூத்திரப்பாவை. உழை-- மான். Busse _. வழுக்கல். பூசல் -- போர். அஞ்சுதக் 
கன்று - அஞ்சத்தக்கது
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கோய் இன்று உய்த்தல் -- கிரைகொண்டோர் அங்கனம் நின்று 

நின்று இலர் பூசன்மாற்றக் தாங்கொண்ட நிரையினை இன்புுத்திக் 

கொண்டு போதலும், மீட்டோரும் அங்கனம் தின்று நின்று 

சிலர் பூசன்மாற்றத் தாம். மீட்ட கிரையினை இன்பு௮ கத்திக்கொண்டு 

போதலும்: உதாரணம் : 
ப டபுன்மேய்ந் தசைஇர் புணர்த்துடன் செல்கென்னும் 

வின்மே லசைஇயகை வெல்கழலான் -- றன்மேழ் 

கடுவரை நீரிற் கடுத்துவரக் கண்டு 

நெடுவரை தீழ ணிரை.* (பு.வெ, 1, 11) 

1"? கல்கெழு சீறூர்க் கடைகாண் விருப்பினான் 
மெல்ல நடவா விரையுநிரை-- யொல்லெனத் 

தெள்ளாறற் கான்யாற்றுத் தீழீர் பருகவு 
மள்ளர் நடவா வகை,” 

(பெ. பொ, விளக்கம் : புறத்திரட்டு 768) 

இவை கண்டோர் கூற்று. 

3 நவலுழிச் தோற்றம் -- பாடிவிட்டுள்ளோர். மகிழ்க்துளைக் 

கற்குக் காரணமான நிரைகொண்டோர் வரவும், ஊரிலுள்ளோர் 

கண்டு மூழ்க அரைத்தற்குக் காரணமான நகிரைமீட்டோர் வரவும் : 

உதாரணம் : 
4 மெரய்யண லாணனிரை முன்செல்லப் பின்செல்லு 

மையணற்் காளை மகிழ்துடி -- கையணால் 

வைத்த வெயிற்றியர் வாட்க ணிடனுட 

வுய்த்தன் றுவகை யொருங்கு.'' 
(பு. வெ, 1, 12) 

6: 5 காட்டகள்ு சென்றுயிர் போற்றுன் கடுஞ்சுரையா 

மீட்ட மகனை வினவுரு-,னோட்டந்து 

தன்னெதிர் தோன்றும் புணிற்றுத் தழிஇக்கலுழு 
மென்னெதிர்ப் பட்டா யோ வென்று. 

(பெ. பொ. விளக்கம்: புறத்திரட்டு 789) 

இவை கண்டோர் கூற்று, 

7. அசைஇ. இளைப்பாறி, புணர்ந்து -- சேர்ந்து, sme Qu — 

(அசைத்த) வைத்த. கழலான்நிரை -- செல்க என்னும் என இயைக்க, 

கடுவரை -- செந்தூக்கான மலை. 

2. கடைவாயில், நிரைவிரையும் என மாற்றி முடிக்க. 

அறல் -- மணல். ௩டவரவகை -- நடத்தாதபடி.. 

8. நுவலுழி--நுவலுதற்கு ; உருபுமயக்கம். தோழ்றம்--வரவு, 

8. அணல் தாடி; வீசை என்பாருமுளர். அணல் -- இழ்கீ 

கதுப்பு, 

5. சுரை -- முலைமடி, 

6. ஒட்டந்து - ஓடிச்சென்று: ஆவைத்தமுவில் SHIH என்ச.
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் தந் துநிறை -- நிரைகொண்டோர் தாங்கொண்ட நிளையைத் 

தம் ஊரப்புறக்துச் தந்துகிறுத்தலும், நிரைமீட்டோர் தாம் மீட்ட 

நிரையினைத் சந்த நிறுத்தலும் : உதாரணம் : 

2 gai o குரன்முரசங் கொட்டின் வெருஉங் 

களீமுடுதேர் காண்டலு மாற்று - நளிமணி 
தல்லா ணினநிரை நம்மூர்ப் புறங்கான 

மெல்லாம் பெறுக விடம்.'? 

₹*8 கழுவொடு 4 பரகர் கலங்கரமல் யரத்துத் 
தொழுவிடை யாயத் தொகுமி - வெழுவொழித்தாற் 
போமே யிவையிவற்றைப் போற்றுமின் புல்லொடுநீர் 
தாமேய் புலம்போலத் தந்து.” 

இவை கண்டோர் கூற்று, 

பாதிடு -- ஈத்தலும் ஈதலும் போலப் * பாக்தலும் பாதலும் 
ஒன்ராதலிற் பாதீடாயிற்று : வேந்தனேவலால் தாங்கொண்ட நிரை 

யைப் பகுத் துக்கோடலும், மீட்டோருக் தத்தநிரையைப் பகுத்துக் 

கோடலும், நிரையை இழக்தோர்க்குப் பருத்துக் கொடுத்தலும் : 

உதாரணம் : 

₹* 6 ஓன்வாண் மலைந்தார்க்கு மொற்றுய்ந் துரைத்தார்க்கும் 

புள்வாய்ப்பச் சொன்ன புலவர்க்கும் -- விள்வாரை 

மாறட்ட வென்றி மறவர்தஞ் சீறூரீற் 

கூறிட்டார் கொண்ட Peng.” (4 Ga, i, 14) 

**யரமே பகுத்திடல் வேண்டா வினநிரை 

தசமே தமரை யறிந்தனகொ .. லேமுற 

வன்றின்ற தம்மை யறிந்துகொள் கன்றய்ப்பச் 

சென்றீண்டு மாங்கவர்பாற் சேர்ந்து,?” 

(பெ. பொ, வீளக்கம்; புறத்திரட்டு 770) 

இவற்றுள் முன்னையது சண்டோர் கூற்று ; ஏனையது மறவர் 

  

2. தந்துகிறை .... தந்து நிறுத்தல், 

2. குளிறுதல் -- ஒலித்தல், கொட்டல் -- அடித்தல், நனி — 
செறிவு. மணி-. ஆவுக்குக் கட்டும் மணி, நிரை இடம் பெறுக என 
இயைக்க. 

3, கழு -- பால்கறக்க விடாத பசக்களுக்குக் கழுத்திலிடுவது. 

4. பாகர் — இதுவும் . ஆக்களின் கழமுத்திற் ஈட்டுவதொன்று 
போலும், மேய்ப்போர் என்று கூறுதல் பொருக்துமோ என ஆராய்க, 

5. பாத்தல் -- பகுத்தல். 

6. மலைதல் -- பொருதல். புள் -- நிமித்தம். விள்வார் - பகை 
வர். கூறு -- பங்கு.
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உண்டாட்டு -- நிரைகொண்டார் தாங்கொண்ட. நிரையைப் பாத் 

அத் தாங்கொண்ட மூழ்ச்யொற் ஈற்றத்தொடு கள்ளுண்டு மகிழ்ந்து 

விளையாடுகலும், கிரைமீட்டார் வென்று நிரைமீட்ட கொற்றத்தான் 

உண்டாடுகலும் : உ_ாரணம் : 

1* 1 நறவுந் தொடுமின் விடையும் வீழ்மின் 
பாசுவ விட்ட பைங்காற் பந்தர்ப் 
புனறரு மின.௦ஊ ணிழையப் பெய்ம்மி 

Qo sr epi முசர்ணிலை முருக்டிப் பின்னின்று 
நிரையொடு ௨ரஉ௨ மென்னைக் 

குழையோர் ரன்னினும் பெருஞ்சா யலரே.”' (புறம், 262) 

₹*2 பகைவர் கொண்ட படுமணி யாய 
மீட்டிவட் டந்த வாட்டிறற் குரிசின் 

முழவுத்துயின் மறந்த மூதா ராங்கண் 
விழவுத்தலைக் கொண்ட விகாயாட் டரயத 
துரன்சுடு கொழும்புகைக் கருங்கொடி யும்பர் 

மீன்சுடு புகைபின் விசும்புவாய்த் தன்றே 
கைவல் கசும்ப'யர் பல்கூட் _ாரரமொரு 

தெய்பிழி நர.விரை நிலம்ட ரத் தன்றே 

காவிற் காவிர் கணங்கொக- வண்டெனப் 

விலை மகளிர் பும்படர்ந் தனரே 

சந்தியுஞ் சது கமும் பந்தா போகிய 

வாடுறு நறவின் சரடி தோருங் 
கொள்வினை பரற்றாக் கொவடயொடு 

கள்விலை யாட்டியுங் கைதா வாளே ”' 

இவை கண்டோர் கூற்று. 

கொடை -- தால்கொண்ட கிரையை இசவலர்க்கு வரையாது 

கொடுத்து மனமஇழ்தலும், நிசைமீட்டோர்க்கு வென்மிப்பொருட்டு 

விளைக்த கொடைப்பருஇயும் : உதாரணம் : 

₹₹*இளமா வெயிற்றி யிவைகாணின் னையர் 

தலைதாளை வேட்டத்துத் தந்த நிரைகள் 

5 கொல்லன் இுடியன் கொளைபுணர் சீர்வல்ல 

தல்லியாழ்ப் பாணர்த arg a Oop bse.” 

(சிலப், வேட்டுவவரி) 

  

7. நறவு-- கள். விடை. ஆட்டுக்கடா. பாசு உவல் -- பசிய 

தழை, உழையோர் -- பக்கமறவர். தன்னினும் - அவனினும், சாயல் 

-. இனைப்பு, 

2. புகைக்கருங்கொடி -- கரிய புகை ஓழுங்கு. உம்பர்மீன் -.- 

வீண்மீன் -- நட்சத்திர.௦, கம்மியர் -- தொழில் செய்வோர். கை 

தூவாள் .- கையொழிபாள், 

8. கொல்லனுக்குப் படைகள் செய்து கொடுத்தமைபற்றிக் 

'கொடுத்தனராதலின், அவன் முன்றிலும் நிறைந்தன என்ளார்.



௧௫௮ தொல்காப்பியம் ( புறத்திணை 

““கொடைத்தொழி லெல்லாங் குறைவின்றுிப் பண்டே 

முடித்தன னென்றிருத்த மூத்தோன் -. கெரடைக்கு 

1 வரம்பில சென்றே மருண்டா ஸீரைகோட் 

கரந்தையங் சண்ணியால் கண்டு.” 

இவை கண்டோர் கூற்று, 

என ஈரேம் வந்த வகையிற்றாகும் -- என்று கூறப்பட்ட பதி 

ஞன்கும் மீட்டுமொருகால் விதந்த இருகூற்றை யுடைத்தாகும் வெட் 

இத்இணை யென்றவாறு, 

எனவே ஒன்ன இரண்டாய் இருபத்தெட்டாயிற்று, 

இனிக் அறையென ழுற்கூறினமையின £ இது காரியமாக இதற் 

கூக் கா.ரணமாயினவெல்லாம் படைபியலங்கரசவமெனவேபடும். அவை 

இருபெருவேச்தரும் போர் தொடங்மு காற் 3 பூக்கோளேவி நிரை 

கோடல் குறிக்தோன் படைத்தலைவலசத் தருகவென்றலும் அவர் 
வருதலும், அவர் வக்துழி இன்னஅ 0 சய்கவென்றலும், ௮வர் வேந் 

கர்க்கு உரைத்தலும, அவர் படையைச் கூஉய் அதிவித்தலும், படைச் 

செருக்கும், ௮தனைக்கண்டோர்கூறலும், அவர் பகைப்புலக்கேட்டிற்கு 

இரக்க வருக்தலும், காட்கோடலும், அவர் கொ்றவைக்குப் பரவுக் 
கடன் பூண்டலும் பிறவுமரம், களவிற் செல்வோர்க்கும் அரவள் 

கூறினார், அவர் பாக்கத்தே. தங் விரிச்ச பெற்றுப் போதலின். 

அவற்றுட் சில வருமாறு : 

₹*கடிமனைச் சீறூர்க் கருங்கட் கறவை 
வடிநவில் வேலேரன் மறுத்தோம்ப லோட்டா 

& னடிபுனை தோலி னரண்சேர்த்து மள்ளர் 
” வருகமன் வாயிற் கடை 

இது படைத்தலைவர் படையாளரைக் கூயின ௮௫. 

**வசள் வலம் பெற்ற வயவேதந்த கோவலைழ் 
Gore விளையவர் தாஞ்செல்லி-- னாளக் 

சுனைகுர னல்லாத்தன் கன்றுளன்ளப் பாலா 

னனைவது போலுதம் மூர்.” 

(பெ. பொ. வீளக்கம்; புறத்திரட்டு 758) 

இத படைச்செருக்கு: சண்டோர் கூறியது. 

1. Gera — Carag egw. som wi — inti. 
8: இது என்ற சுட்டு படை இயர் கரவத்தைச் சுட்டி நின்றது. 
9. பூக்கோள் gel ... பரிசாகள் கொடுக்மும் 0 ் ் 

கொன்ன என தே பாற்பூவைச் 

4, அடிபுனை தோல்... செருப்பு,
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1 வத்த நிரையி னிருப்பு மணியுட 

ளெத்தலை நின்றலை யாந்தருநு -- முந்து தீ 
மற்றவை பெற்று வய(வேத்தன் கோ3லாங்கக் 

கொற்றனவ கொற்றங் கொடு.” 

(பெ. அபா. விள£ஃகம்: புறத்திரட்டு 754) 

இஅ௫ தெய்வத்திற்குப் 2 பராஅயது, 

பிறவும் வருவனவெல்லாம் இதனான் அடக்குக. 

இனிப் பாக்கத்து விரிச்சிக்குக் கா.ரணாங்களாவன ;: பாச்கத்துச் 
3 சென்றுழி இருப்பு வகுத்தலும், பண்டகச்தொடு £ வல்சி ஏற்றிச் 

சென்றோரை விடுததலும், விரிச்சி வேண்டாவென விலக்கய வீரக் 

குறிப்பும், விரிச்சிக்கு வேண்டும் செல்லும் மலரும் முதலியன தரு 

தலும், பிறகிமித்தப்பகுதிகளும், அவை அறிந்தோர்க்குச் சிறப்புச் 

செய்தலும் பிறவுமாம். உதா£ணம் : 
4 prep புள்ளுங் கேளா ஷூக்கமொ 
டெெங்கோ னேயின னாதலின் யரமத்துச் 

செங்கால் வெட்சியுந் தினையுத் தூஉய் 

மறிக்குரற் குருதி மன்றுதுக ளவிப்ப 
விரிச்சி யோர்த்தல் வேண்டா 
வெயிற்புறத் தருதும்யாம் பகைப்புல நிரையே,'” 

(தகடூர் யாத்திரை: புறத்திரட்டு 755) 
இது விரிச்சி விலக்கெ விரக்குறிப்பு, 

பிறவும் வக்அடிக் காண்க, 

௮.ர௪ன் ஏவலாற் போந்தோரும் விரிச்சி கேட்டார் இன்ன 

ஞான்று வினைவாய்க்குமென்று அறிதற்கு. 

இணி வேய்க்குக் கா ரணங்களாவன வேய்கூ றினார்க்குள் செப்புச் 

செய்கல் போல்வன. உதாரசம்: 
5 மாற்றருத் துப்பின் வயவேந்த னல்லனே 

யேற்ற டெருஞ்சிறப் பின்றீதும் - பேற்றூரிழ் 
  

7. இருப்புமனரி-- இரும்பாம் செய்த மணி. நின்றலை .. நின்னி 

டம். கொற்றவை -- விளி, 

2. பராவல் ... நேர்தல். 

8. av — 2 ora, 

4. sro — பிறந்த மாண்மீன். அக்கரள்பற்றி G6 Gow aged 

யன கேளாமையையே நரள் கேளான் என்ளுர். புள் -- புதுப்புள் 

வருதலும் பொழுதின்றிக் கூகை குழறன் முதலியனவும். இவற்றை 

இவ்வதிகாரம் 91-ம் சூத்திரகோக்கி யறிக. மறி. ஆடு. மன்று. 
தொழுவம். விரிச்சி-- ஈற்சொல், 

5. துப்பு-- வலி, வேய். ஒழ்றர் ஓற்றிச்சொல்லும் குறகச் 
சொல். நாம் ஈதும் என முடிக்க,



௧௬௦ தொல்காப்பியம் ர்புறத இணை 

பூல்வேய் குரம்பைப் புறஞ்சிழறைவாய் நஇின்றுற்றி 
நல்வேயுரைத்தார்க்கு நாம்.'' 

என வரும். 

இனி ஏனைய ஒன்று பலவாய்க் துறைப்பாற்படுவன வக்துழிக் 

காண்க. 

1 இங்கனம் புறத்துணைக்குச் றுவரவிற்ுதலினன்றே * பாடல் 

சான்ற புலனெறி வழக்கம்? (58) என்று அகத்திற்குக் கூறியது, 

நிளைமீட்குங்கால் அறிந்தார் அறிக்கவாத்னானே விரைந்து சென்று 

மீட்பாராதலின் அரசனை உணர்த்தாதே மீட்டல் பெறுதும். இவற் 
றிற்கும் துறைப்பகுதி கொள்க. (௩) 

[இவையும் வெட்சித்திணையெனல்ரீ 

௫௯. மறங்கடைக் கூட்டிய துடிறிலை சிறந்த 
கொற்றவை நீலையு மத்திணைப் புறனே. 

இவையும் வெட்சிக்தணையா மென்டின் றது. 

இ-ள்: மறங்கடைக்கூட்டிய அடிநிலை -- போர்க்களத்து மறவ 
ரது மறத்தினைக் “ கடைக்கூட்டிய அடிநிலையும், றந்த கொற்றவை 
நிலையும் -- அத்தொழிற்குக் இறக்க கொழ்றவைக்குப் ப.ரவுக்கடன் 
கொடுக்குங்கால் அவளது நிலைமை கூறுதலும், அத்இணைப் 
புறனே --. அவ்விருவகை வெட்சிக்கும் புறனடையாமென்றவாது, 

8 நித்திலஞ்செய் பட்டமு தெற்றித் திலதழமு 
மொத்திலங்க மெய்பூசி யோர்த்து௨இத் -- தத்தத் 
துடியரோ டூர்ப்புறஞ் சூழ்நீதார் மறவர் 
குடிநிரை பாராட்டக் கொண்டி.” 

இஃது. இருவகை வெட்டிக்கும் பொ : நிரைகொண்டோர்க்கும் 

மீட்டோர்க்ருக் அடிகொட்டிச் சேறலொத்தலின். 

**அழுமைத் தலைத்கரு மாணிரையு ஊயை 
யெருமைப் பலிகேகோ ளியைத்தா — OW FF wp th 
ேத்தன்மேற் செல்வான் விறல்வஞ்சி சூடானென் 
அஇியாத்தன்மேற் சரும லின்று!" 

1. இங்வனம் = இப்படி, மேற்கூறியபடி என்பது கருத்து, 
5... கடைக்கூட்டல் -- சேர்த்தல. 

முடிவுபோக்கெய எனினுமாம். 

8. மெய்பூசல் -- நீரில் மூழ்கல்; வாரப்பூசல் என்பதுபோல. 
மெய்ப்பூசி எனவும் பாடம். அதற்கு மெய்யிற் Caran ் 5 

் பூசவேண்டியவ பூசி என்க. துடியர் அுடிகொட்டுவோர், * mae 

கடைக்கூட்டல் — QGQEra.
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இதனானே வருகன்2 வஞ்டுத்தணைக்குங் கொற்றவைகிலை காரண 
மரயிற்.று. தோம்றோர்க்குச் கொற்றம் வேண்டியும் வென்றோர்க்கும் 

மேற்செல்லுக்காற் கொற்றம் வேண்டியும் வழிபடுவசாதலின். 

இனிக் கொற்றவை கிலைப்பகுஇயுட் சில வருமாறு : 

*நச்சிலவேற் காளைக்கு நாளையே கொற்றவை 

கைச்சிலையு நல்தம்யாங் காணேங்கொளன் - மிச்சில்கூர் 
் வாணின்வாய்த் தீண்டாத வார்குருதி மெய்சாய்ப்பத் 

தானளின்வாய் வீழ்த்தான் றளை.'* 

இஃது உயிர்ப்பலி. இது பொஅவகையான் இருவகை வெட்டுக் 

கும் வஞ்சிக்கும் பொது, 

** ஆடிப்பண் பாரடி யனவின்றிக் கெரற்றவை 
₹ பாடினி பாடற் படுத்துவந்தார -- ணுடிய 

ோளுழலை யாடுவேரன் ரோளினுத் தூக்கமைத்த 

தாளுழுலை யாடுவேன் ௬ '' 

இத 35குருஇப்பலி. இதா பொதவகையான் * இருவகை 

வெட்டிக்கும் வஞ்சிக்கும் பொ. (௪) 

[புறத்திணை வழுவேழு மிவையெனல்] 

௬௦. வெறியறி சிறப்பின் வெள்வாய் வேலன் 
வெறியாட் டயர்ந்த காந்தஞு முறுபகை 
வேந்திடை தெரிதல் வேண்டி யேந்துபுகழ்ப் 
போந்தை வேம்பே யாரென வரூ௨ 
மாபெருந் தானையர் மலைந்த பூவும் 
வாடா வள்ளி வயவ ரேத்திய 
வோடாக் கழனிலை யுளப்பட வோடா 
வுடல்வேந் தடுக்கிய வுன்ன நீலையு 
மாயோன் மேய மன்பெருஷ் சிறப்பிற் 

7, வாளின் வாயால் (துர்க்கை) தாளில் தலைவீழ்த்தான் என 

வும் தலையொழிந்த மெய்குருதி சாய்ப்ப வீழ்த்தான் எனவும் இயை 

யும், மிச்சில்--சேடம். பகைவர் தீண்டாத மெய் என ஒட்டுக,' 

2. பாடினி - விறலி. கொற்றவைபாடல் என இயையும், 

தோளுழலையாடல் -- தோகை வெட்டி இரத்தங் கொடுத்துச் சுழலச் 

செய்தல் என்று பொருள் கொள்ளலாம்; இஃது குருதிப்பலி என் 

கூறலால். வேறுபொருளுளவேனுங் கொள்க, ் 

5. குருதி-- இரத்தம். 
4. இருவகை வெட்சி -. நிரைகவர்தலும் மீட்டலும். 

at
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ரவா வீழுப்புகழ்ப் பூவை நீலையு 
மாரம ரோட்டலு மாபெயர்த்துத் தருதலுஞ் 
சீர்சால் வேந்தன் சிறப்பெடுத் துரைத்தலுந் 
தலைத்தா ணெடுமொழி தன்னொடு புணர்த்தலு 
மனைக்குரி மரமீனது கரந்தை யன்றியும் 
வருதார் தாங்கல் வாள்வாய்த்துக் கவிழ்நலென் 
றிருவகைப் பட்ட பிள்ளை நிலையும் 
வாண்மலைந் தெழுந்தோனை மகிழ்ந்துபறை தூங்க 
நாடவற் கருளிய பீள்ளை யாட்டுங் 
காட்சி கால்கோ ணீர்ப்படை நடுதல் 
சீர்த்தகு சிறப்பிற் பெரும்படை வாழ்த்தலென் 
நிருமூன்று வகையிற் கல்லொடு புணரச் 
சொல்லப் பட்ட வெழுரூன்று நுறைத்தே. 

இது முன் இருபெரு வேந்தர்க்கும் போர் செயத் தொடங்குதத் 

குரிய பொதுநிலைமை கூறிய அதஇகாரத்தானே புறத் இணைக்கசெல்லாம் 

பொதுவாகிய வழுவேழும் உணர்த்துதல் நுதலிற்று, 

இலை வேக்்இயலின் வமீஇக் கன்னுறு தொழிலாய் வருத 

லின் வழுவாயின, இவை அகத்திற்கும் புறத்திற்கும் உரியவாய் 

வருவனவும் புறத்இற்கெல்லாம் பொதுவாய் வருவனவுமாதலிஷ் 

பொதஅவியலுமாயின. 

இ-ள்: வெறி அறி சிறப்பின் -- தெய்வத்தற்குச் செய்யுங் 

கடன்களை அறியுஞ் இறப்பினையும், வெவ்வாய் வேலன் -- உயிர்க் 
கொலை கூறலின் வெவ்வாயினையும் உடையனாகிய வேலன், வெறி 
யாட்டு sures arb sem -- தெய்வமேகதியாடுதலைச் செய்த காந்த 

ளும் : 

செவ்வேள் வேலைக் தான் ஏக்இ நிற்றலின் ௫ வேலன் ? orem (pi. 
காந்தள் சூடியாடுதலிற் காந்தள் என்றார். வேலனைக் கூறினமை 
யிற் 1 கணிக்காரிகையுல் கொள்க. காந்களையுடைமையானும், பனக் 
சோடுடைமையானும், மகளிரை வருத்துகலானும், * வேலன் வெலி 
யாட்டயார்த” என்ததனானும், வேலன் ஆடுகலே பெரும்பான்மை ; 
ஒழிக்தோசாடுதல் சிறுபான்மையென்றுணர்க, உதாரணம் : 

1. கணிக்காரிகை ... சோதிடஞ்சொல்லும் பெண்.
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** | அமரசுத்துத் தன்னை மறந்தாடி யாய்குத் 

தமரகத்துத் தன்மழதந் தாடுங்- குமரன்முன் 
கார்க்காடு நாறுங் களணிழைழத்துக் காரிகையர 

ேர்க்காடுங் கரனை யிவண்."? 

இது சிறப்பறியா மகளிசாடுகலிற் புறனாபிற்று, வேலனாடு 

தல் அகத்இணைக்குச் இறக்க. உதாரணம் : 

“அணங்குடை தெடுவரை யுச்சிம of Pama 

கணங்கொ ளருவிக் கான்கெழு நாடன் 

மணங்கமழ் வியன்மார் பணங்கிய செல்ல 

லிதுவென வறியா மறுவரற் பொழுதிற் 

2 படியோர்த் தேய்த்த பல்புகழ்த் தடக்கை 

தெடுவேட் பேணத் தணிகுவ னிவளென- 

மூதுவரய்ப் பெண்டி ரதுவாய்க் கூறக் 

களனன் கிழைத்துக் கண்ணி சூட்டி 
வளநகர் சிலம்பப் பாடிப் பலிகொடுத் 

துருவச் செந்தினை குருதியோடு தூஉய் 

மூருகாற்றுப் படுத்த வுருகெழு BOLT 
ளார நாற வருவிடர்த் ததைந்த 
சாரற் பல்பூ வண்டுபடச் சூடிக் 

கணளிற்றிரை தெரீஇய பார்வ லொதுக்கி 

ஜொளித்தியங்கு மரபின் வயப்புவி பேரல 

நன்மனை தநெடுநகர்க் காவல ரறியாமைதீ 

தன்னசை யுள்ளத்து தந் நசை வாய்ப்ப 

வின்னுயிர் குழைய முயங்குதெொறு மெய்ம்மலித்து 

தக்கனெ னல்லனோ யரனே யெய்த்த 

ம நாய்தணி காதலர் வரவீண் 
டடதில் வேலழற் 4 குலந்தமை கண்டே,” (அகம், 28) 

: பனிவரை நிவந்ச ' என்னும் அகப்பாட்டும் (98) ௮௮, 

௩ 

இவற்றுட் சேயோன் கருப்பொருளாக மைவரையுலகக்துக் 

கூதிர்யாமம் பொழுதாகச் சிறப்பறியும் வேலன் ஆடுதலின், வெறி 

யாடிய காந்தள் அகத்இற்கு வந்சஅ. இது வேகத்தியற்கூக்தன் றிக் 

* கருங்கூத்தாகலின் வழுவுமாய், அகத்தற்கும் புறத்தித்கும் பொது 

  

1. அமர் போர். தமர் சுற்றம், குமரன் -- வேலன். கார்க் 

காடு -- கூந்தல். மாறுங்காரிகையார் என்க, ஏர்க்காடல் -- ஏரின் 

பொருட்டாடல், இவன் ஏரின் மயங்கிய மங்கையர் பொருட்டுக் 

காரிகையார் களனிழைத்து வெறியாடுவர் என்க. 

2. படியோர் -- வணங்கார், பிரதியோர் என்னும் வடமொழித் 
இரிவென்பர் குறிப்பாசிரியர், எதிரானவர் என்பது கருத்து. 

8. உலத்தல் _.. தணிதல். 

4. கருங்கூத்து - படையாளர் தம்முறு தொழிலாய் ஆடுவது. 

கருங்கூத்து-- தண்ணியகாடகம் எனக் கலித்தொசையுரையுட் (65) 

கூ௰ப்பட்டுளது.



௧௬௪ தொல்காப்பியம் ( புறத்திணை 

வாதலிற் போதுவியலுமாயிற்று, * வேலன் ஹறைஇய வெறியயச் கள 

னும்” என்றாற்போலச் இறப்பறியும் வேலன் கானேயாடுதலுஞ் 

சிறுபான்மை புறத்திற்குங் கொள்க, 

மாவரும் புகழ் எக்தும் பெருக் தானையர் -- மாமு தலியனவற்றால் 

தமக்கு வரும் புகழைத்தாங்கும் மூவேக்தருடைய பெரும்படை 

யாளர், உறுபகை வேர்திடை தெரிதல் வேண்டிப் போக்தைவேம்பே 

ஆர் என மலைந்த பூவும் -- அப்புகழ் தான் உறும் பகையிடகத்து 

இன்ன வேக்சன் படையாளர் வென்றார் என்பதற்கு ஐர் அறிகுறி 

வேண்டிப் போர்தை வேம்பு ஆரென்று கூறிச் சூடின பூவும் : 

இதன் கருத்து; 1 ஏழகத்தகரும் யானையும் காயும் கோழியும் 

3 பூழூம் “வட்டும் * வல்லுஞ் * சொல்லும் முதலியவற்றால் தமக்கு 

வரும் வெற்றிப் புகழைத் தாம் எய்துதற்குக் தத்தம் வேந்தரறி 
யாமற் படைத்தலைவர் தம்முண் மாருய் வென்று ஆடுங்கால் இன்ன 

அசன் படையாளர் வென்றார் என்றற்கு அவரவர் பூச்சூடி இடுவர் 

என்பதூஉம், அக்கூத்தும் வேச்தியம்கூச்ன் வழீஇயின கருவ 

கூத்தென்பதூஉம், ௮து தன்னு௮ு தொழிலென்பதூஉம் உணர்த்திய 

தாம், இதனை இங்கனக் தன்னுறு கொழிலாக்காமல் வேந்துறு 

தொழிலாக்கன் து தும்பையாம். புகழ்ந்து கூறிற்றெனித் 

பாடாண்டிணையாம். ஆசிரியர் வெறிக்கூத்இற்கும் வள்ளிக்கூத்திற் 

கும் இடையே இகனை வைக்தகது £ இக்கருக்தகானே என்றுணர்க, 

உதாரணம் : 

“Tepes மேற்கொண் டிளயோ ஸணிகல்வென்றான் 
வேழ மிவனேற வேந்துனவோ ... வேழுலகுந் 

தாத்தயங்கு நாகந் தலைதயங்க வாடாமோ 

ேபோந்தையங் கண்ணி புளைத்து.!” 

இது போந்தை மலைக்தாடியது, 

  

7. ஏழகத்தகர் -- ஆட்டுக்கடா. 

2. Lp — காடை. 

3. at_@— 2arer., 

4. aad — சூது, 

ச, சொல் - தருக்கம், 

6. இக்கருத்து ... தன்னுறுதொழில் என்ந கருத்து, 
7 ... ஏழகம்-- ஆட்டுக்கடா. வேழம் -யாகளை. காகம் -- பாம்பு 

ு சேடன். போக்தையங்கண்ணி -- பனந்தோட்டுமாலை.



யியல் ] பொருளதிகாரம் ௧௬௫ 

1 1 குறும்பூழ்ப்போர் கையெறிந்து கொற்றம் பெறுத 

விறும்பூதென் றியாமரடல் வேண்டா - செறுங்கோன் 

குமைதிக்கு மாறறியிற் கொற்றவன் வேம்பு 

தலைமலையற் பாலதாக௨ மன்று.” 

இது வேம்பு தலைமலைக்தாடிய து. 

2 ௨ஆர்வேய்த்த கோலத்தோ டரடுவர் பாடுவர் 
பேசர்வேத்தர் பெற்றநாள் போன்றுவப்பர் -- சர்சரல் 

பறைகெழு வாரணப்போர் பண்டிகழ்ந்தோரின்று 

சிறைகெழு வாரணப்போர் செய்து,” 

இஃது ஆர்மலைக்தாடியது. 

இவை தன்னுறு கொழிலாயவாறு காண்சு. 

வாடாவள்ளி -- வாடுங் கொடியல்லாக வள்ளிக்கூத். தும், ௮ஃது 

இயிந்தோர் காணும் கூச. உதாரணம் : 

“meri ரட்ட மறவர் குழூத்திடைக் 

கண்ட முருகனுங் கண்களித்தான் -- பண்டே 

குறமகள் வள்ளீதன் கோலங்கொண் டாடப் 

பிறமக ணோற்றுள் பெரீது.'” 

இ௫ பெண்பாரற்குப் பெருவரவிற்று. இதனைப் பிற்கூறினார் 

வெறியறிசிறப்பன்மையானும் ஆண்பாற்கும் பெண்பாற்கும் பொது 

வாவதல்லது அசத் இணைக்கண் வரது பொதுவாகாமையும் பற்றி, 

வயவர் ஏக்திய ஓடாக்கழனிலை உளப்பட -- முன்பு கழல்கால் 
யாத்த விரர் இளமைப்பருவக்தானொருவன் களத்திடை ஓடாது 

நின்றதமைகண்டு அவனைப்புகழ்க்து அவற்குக்கட்டிய கழனிலைக் கூத : 

இடாமையாற் கட்டின கழல், ஏத்திய நிலையாம் சுட்டின கழல். 

இ௫ வள்ளிப்பின் வைத்தலின் இருபாலாரும் அடுதல் கொள்சு. 

கொடி முதலியன அவனை வியந்து கொடுத்தல் அ௮த்துறைப்பகுதி 

யாம். உதாரணம்: 

6 8 மினாது பெற்ற விறற்கழவோன் வாரளரட்டின் 

வசளரடுி கூத்திவந் தரடினான் .. வரளரட்டின் 
மண்ணாளு மன்னரே பெண்ணாவார் வண்மைக்குப் 

பெண்ணாடின் யாதாம் பிற.” 

  

  

3. குறும்பூழ் -- காடை, இறும்பூது -- அதிசயம், மதிக்குமாறு 
௨ மதஇக்குந்தன்மை. 

2. ர் ஆதிதிப் பூமாலை, வாரணம் -. யானை. சிஹைகெழு 

வாரணம் கோழி, 

9, விறல் -- வலி, வீரம். வாளாட்டு--வாட்போர். வாளாடு 

கூத்த வாளைப்பிடித்தாடுங் கூத்தி. வண்மை ... கொடை.



௧௭௬ தொல்காப்பியம் [புறத்திணை 

ஓடா உடல் வேந்து அடுக்கிய உன்ன நிலையும் -- * பிறக்கடி 

யிடா உடன் த வேக்தனை உன்னமரத்துடன் அடுக்கிக் கூறப்பட்ட 
உன்னகிலையும் : 

என்ற, வேக்கன் கருக்கானன்றி அவன் மறவன் வேக்கம்கு 

நீ வென்றி கொடுக்தால் யான் நினக்கு இன்னது செய்வலெனப் 

பாவுஐலும், எம் வேந்தற்கு ஆக்கம் உளகெனின் அக்கோடு 

”? பொதுளுக எனவும் பகைவேக்தற்கு அக்கம் உளதெனில் அக் 

கோடு படுவதாக எனவும் நிமிச்தங்கோடலும் என £ விருவகைத் 

தெய்வச்சன்மை அ௮ஃதுடைமையான் * அடுக்கிய உன்னநிலையும் ? 
STON YT, உதாரணம் : 

₹₹4 துயிலின் கூந்தற் மரோளிணைப் பேதை 

வெயினணிழ லொழிய வெஞ்சுரம் படர்ந்து 

செய்பொருட் டிறவீ ராகிய நஇும்வடி 

னெனக்கொளன்று மொழியின ளனாரகத் தனக்கே 

யருநகை மீதான்றிய வழுகுரற் ew of us sir 

கலுழ்கண் கரந்தன டானே யிணீயே 
மன்னவற் பராஅய் முன்னியது முடித்தோ 

ருன்னஞ் சிறக்கு மொன்வினை நினை இத் 
தலைசாய்த் இருந்த சிலைவலம் பேோரற்றி 

வேத்துவழுக் கறுத்த கான 

நீத்த லொல்லுமோ பூத்தொடி யோழிந்தே.,'* 

இதனுள், 
‘gars od பரரஅம் முன்னியது மூடித்தேோ 

ருன்னஞ் சிறக்கு மொன்வினை இினைஇ.” 

என்றது வேந்தனைப் பரவுக் கடனாக அடுக்கிய உன்னகிலை, 

“முன்னங் குமையவுங் கோடெலா மொய்தளிரீன் 
அன்னப் குழையொலித் தோங்குவாய் -- மன்னரைக் 

கொன்று களங்கொள்ளுங் கொல்யாசை வேந்தனை 
வென்றுகளங் கொள்ளுமேல் வேந்து ”’ 

இவை மறவர் செய்தலின் தன்னுறு தொழிலாக, 

*'பொன்னன்ன பூவிற் சிறிம விலைப்புன்கா 
அன்னத் தகையனெங் கோ,” 

என்பதும் அது, 

1, பிறக்கு. பின். 

2. பொதுளுதல் — தழைசத்தல். 

8. இருவகை -- பரவலும், நிமித்தங்கோடலும், 

5, துயில் இன் கூந்தல் -- துயிலுதஜ் னி 2. . 

இ௰மையையுடையீர், கீ.ந்கு இனியகூந்தல். இறவீர்-.



யியல் ] பொருளதிகாரம் ௧௯௭௪ 

் இரண்டுகிலையாற் பொதுவுமாயிற்று, மன்னவன் வெற்றியே 

கருதாது இங்கனம் 3இரு நிலைமையுவ் கருஅகலின் வழுவு 

மாயி, 

மாயோன் மேய மன்பெருஞ் இறப்பிற் மூவா விழுப்புகழ்ப் 

பூவைகிலையு மென் ஐது: மாயோன் விழுப்புகழ்--மாயனுடைய காத்தற் 

புகழையும், மேய பெருஞ் சிறப்பிற் ரூவா விழுப்புகம் -- ஏனோர்க்கும் 

உரியவாய் மேவிய பெரிய தலைமையிற் கெடாத படைத்தல் அழித்த 

லென்னும் புகழ்களையும், மன்பூவை நிலையும் -- மன்னர் தொழி 

அக்கு உவமையாகக் கூறும் பூவைநிலையும் : 

என்றது ஒன்றனை ஒன்றுபோற் கூ.றுந்துறை. ₹மன் ' எனப் 

பொப்படக் கூறியவகனான் கெடுநில மன்னர்க்கும் குறுநில மன் 

னர் முதலியோர்க்கும் கொள்க, * பெருஞ்சிறப்பு £ என்.றகனும் 

படைத்தலுல் காத்தலும் அழித்தலுமன்றி அவரவர் தாமாகக் கூற 
அம் முருகன் இக்இரன் முசலியோரசாகக் கூறலுங் கொள்க, 

உதாசணம்: 

55 ஏற்றுவல னுபரிய வெரிமரு ளவிர்சடை 

மாற்றருங் கணிச்சி மணிமிடழ் மோனுங் 
கடல்வளர் புரிவளா புரைய மேணி 
யடல்வெந் தாஞ்சிழ் பணாக்கொடி யோனு 
மண்ணுறு திருமணி புரையு மேணி 

விண்ணுயர் புட்கொடி வீறல்வெய் யேரனு 
மணிமயி லுயரிய மாரு வென்றிப் 

பிணிமுக ஷர்தி யொண்செய் யோனுமென 
ஞாலங் காக்குங் கால முன்பிற் 
ரல நல்லிசை நால்வ ருள்ளுங் 

கூற்றொத் தீயே மாற்றருஞ் சீற்றம் 
வவியோத் தீயே வாலி யோனைப் 

புகுழொத் தீயே யிகழுத ரடுநனை 
முருகொத் நீயே முன்னியது முடித் தவி 

7, இரண்டுகிலை -- பரவலும் நிமித்தங்கோடலும், 

2. இருகிலைமை -- வெற்றியும் தோல்வியும், 

8. இவ்வுரை பிற்கால இலக்கியம்கோக்கி வலிர்து கொள்ளப் 
பட்டது. இளம்பூரணருரை சிறந்தது. 

4 ஏறு -- இடபம். எரி. அக்கினி, சணிச்சி-- மழு. மணி 

மிடறு - நீலமணிபோலும் மிடறு. வளை -- சங்கு, நாஞ்சில் -_- 

கலப்பை, நாஞ்சிற்கொடியோன் -- பலதேவன். மண்ணல் -- கழுவல். 

புள் -- கருடன். பிணிமுகம் ... முருகனுடைய யானை. பிணிமுகம் 

மயிலுமாம, முன்பு -- வலி. கூற்று -- சங்காரஞ் செய்வோனாகிய 

அரன், வாலியோன் .... பலதேவன். முருகு -- முருகன்.



*ு௬௮௮ தொல்காப்பியம் (14 98 Bor 

னாங்காங் கவரவ ரொத்தலின் யாங்கு ; 

மரியவு முளவோ நினக்கே.” (புறம். 56) 

என்பதன்கண் அங்கனம் உவமித்கவாது கரண்க, 

111 குருத்து மொசித்தஞான் ண்ட தைனைக் 
கரந்த படியெமக்குக் காட்டாய் - மரம்பெபருப் 

போரிற் குருகுறங்கும் பூம்புன னீர்நாட 
மார்பிற் இடந்த மறு.” 

இது சேரழனை ம.மீயானாமல் radon, 

ஏற்றூர்தி யானு மிகல்பெவெம்போர் வரனவனு 

மாற்றலு மான்வினையு மொத்தொன்றி ஜனொவ்வசரே 

கூற்றக் சகுணிச்சியோன் கண்மூன் நிரண்டேயா 
மாற்றல்சால் வானவன் கண்,” 

இது சேரனை அரணாகக் கூறிய. 

18 இந்திர னென்னி ணீரண்டேக ணோறூர்ற்த 
வத்தரத்தா சொன்ணிற் பிறறுயில்லை -- யற்தரத்துக் 

கோழியா னென்னிீன் முகணனொன்டேறே கோதையை 

யாறியா னென்றுணரற் பாற்று.” 

இது சேசனைப் * பலதேவராகக் ௯ றிது, 

**கேரவா மலையரரங் கோத்த...” (சில. 17. உள்வரி) 

'“மூத்தீ ருள்புக்கு மூவாக் ...'* (சில. 72, உள்வரி) 
*பொன்னீமையக் கோட்டுப் புலி...” (சில. 17. உள்வரி) 

என்பனவும் அவை. 

“தாமரைக் கண்ணியை தண்ணறுஞ் சாந்தினை 

betes sevens eave சிறுகுடி. யோரே.'* (கலி. 54) 

இஃது உரிப்பொருட்டலைவனை தருகளுகக் கூறியது. இங்கனம் 

புறத்அம் ௮கச்தும் வறாசலிற் பொதுவாயிற்று, இறப்ப உயர்ந்த 
தேதவளை மக்கட்கு உவமையாகக் கூறலின் வழுவுமாயிற்று, 

தாவா! என்றகனானே அ௮ரசர்புகழைக் காட்டு வாழ்வோர்க்குக் 
கூறுதலும் அவளை அரசர்பெயராற் கூறுதலுங் கொள்க, 

  

், குருந்து-- குருந்தமரம். கரத்தல் -- மறைத்தல். போர் — 
கெற்போர். நீர்காடன் -- சோமன், 

2. வானவன் -- சேரன், 

9. ஏறு -- இடபம், கோழியான் -- கோழிக்கெொடியையுடைய 
முருகன், கோதை -- சேரன், ஆழியான் -- இருமால். 

4, பலதேவர் -- பலராகய தேவர்கள்.



-மியல் ] பொருளதிகாரம் ௧௬௯ 

* 1 வீங்குசெலற் பரிதி வெவ்வெயி லெறித்தலி 
னாங்க ணோக்கா தாங்கு நீபோ 

யரசுநுகம் பூண்ட பின்னர் நின்ணிலை 
முரசுடை வேந்தர் முகந்திரிந் தனூர 

யஃதான், 

ுவவுமதி நோக்குநர் போலப் பாணரொடு 

வயிரீயர் பொருதர்நின் பதிநோக் கனரே 

யதனா 
னதஞளுங் கோடு முதலிய கூட்டுண் 
டிகவி ணிசைமேஎந் சீதான்றிப் 
usar Au peo நீபெறு நாளே,” 

இது முடியும் குடையும் ஒழித்து அரசர்க்குரியன கூறி இழித் 

அக் கூறியும் புகழ்மிகுக்.த. 
 பல்லிதழ் மென்மலர்” என்னும் அகப்பாட்டிணைள் (109) 

2 அறனணில் வேதந்த னாளும் 
வறனுறு குன்றம் பலவிலங் கன யேவ?” 

எனக் காட்டுத்தலைவனை நாட்டுத்தலைவன் பெயசாற் கூறினார். 

ஆர். அமர் ஓட்டலும் -- குறுநிலமன்ன௮ காட்டகத்து 

வாமும் மறவரும் போர்த்தொழில் வேக்கரைப் பொருது புறங்காண் 

டலும்: உதாரணம்: 
1 டடுபான்வார்ந் தன்ன புரியடங்கு நரம்பின் 

மீன்னேர் பச்சை மீஞிற்றுக்குரற் சீறியாழ் 

தன்மை நிறைந்த தயவரு பரண 

சீறூர் மன்னன் சிறியிலை யெஃகம் 

வேந்தூர் யானை யேந்துமுகத் ததுவே 

வேத்துடன் றெறுிந்த வேலே யென்னை 
சசந்தர ரகல முளங்கழித் தன்றே 

யுளங்கிழி சுடர்ப்படை யேந்திநம் பெருவிற 

லோச்சினன் றுரந்த காலை மற்றவன் 

புன்றுலை மடப்பிடி நாணக் 
குஞ்சர மெல்லாம் புறக்கொடுத் தனவே.” (புறம். 3808) 

இத ௪.நார்மன்னன் வேக்கனைப் புறங்கண்டது. 

  7, பரிதி. சூரியன். அரசுநுகம்--அரசுபாரம், வயிரியர் கூதித் 
பொருநர் -- வைகறை பாடுவோர். ஓருவர்போல வேடமபூண்டு ஆடு 
வோர் எனினுமாம், அதள் ... மிருகத்தோல். கூட்டுணல் -- கவர்தல. 

2. இதனுள், வேந்தன் என்றது காட்டுத்தலைவனை காட்டுத்தலை 
வன் பெயராற் கூறியது. 

3. பொன்வார்ந்தன்ன-. பொன் ஒழுகினாற்போன்ற. (பொற் 

கம்பிபோன்ற]. புரி-- முறுக்கு. பச்சை .. தோல், மிஞிறு — வண்டு. 
சீறார்மன்னன் என்றது சிற்றூர்க்கரசன் என்றபடி; என்றது குநு 
நில மன்னனை, உடன்று -- பகைத்து. என்ன -- எமது இறைவன்; 
என்றது சீறார்மன்னனை. உளங்கமி சுடா்ப்படை -- மார்பினகத்துச் 
சென்ற வேற்படை, 
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௧௭௦ தொல்காப்பியம் [புறத்திக்ன 

₹* | கள்ளின் வாழ்த்திக் சன்ளின் வாழ்த்திக் 

கரட்டொடு மிடைந்த சீயா முன்று 
னாட்செருக் கனத்தர்த் துஞ்சு வோனே! 

யவனெனம் மிறைவன் யாமவன் பரணர் 

தெருதை வந்த விருந்திற்கு மற்றுத்தன் 
னிரும்புடைப் பழவான் வைத்தன ஸீன்றிக் 
கருங்கோட்டுச் 8றியாழ் பணய மிதுகொண் 

டீவதி லாள னென்னாது தீயும் 
வள்ளி மருங்குல் வயங்கிழை யணியக் 

கள்ளுடைக் கலதீதேம் யாமகிழ் தாங்குச் 

சென்றுவாய் சிவந்துமேல் வருக 

சிறுகண் யானை வேந்துவிழு முறவே,"" (புறம், 976) 

இது மறவன் ஆரம£ராட்டல் கூறியது, 

இலை தன்னுறு தொழில் கூறியன. 

ஆசம?சாட்டலென்பது பொதுப்படக் கூறவே வேந்தர்க்கு 

உதகவியாகச் செல்வோரையுங் கொள்க. உதாரணம் : 
69 வெருக்குவிடை யன்ன வெருணோூக்குக் கயத்தலைம் 

Ly ora or a ait gM புலவுதாரறு கயவாய் 

வெள்வாய் வேட்டுவன் வீழ்துணை மகரஅர் 

சிறியிலை யுடையின் சுரையிடை வாண்முள் 
ஞரூக நுண்கோற் செறித்த வம்பின் 

வலாஅர் வல்விற் குலாவரக் கோலிம் 

பருத்தி வேலிக் கருப்பை பார்க்கும் 

புன்புலத் தழிஇய வங்குடிச் சீறூர்க் 

குமிழுண் வெள்ளை பகுவாய் பெயர்த்த 

வெண்காழ் தாய வண்காழ் பந்த 

ரீடையன் பொத்திய சிறுதீ விளக்கத்துப் 

பாணூரா டிருந்த நாணுடை நெடுந்தகை 
வலம்படு தானை வேந்தற் 

தலந்துழி யுலக்கு நெஞ்சறி துணையே ! (புறம், 924) 

இது வேக்குத்குக் துணையாகச் செல்வோரைக் கூறியது. 

  

1. கள்ளின் வாழ்த்தி-- கள்ளினை வாழ்த, யோ. பெருக்காத 
(அலகிடாத). கரட்செருக்கு அனந்தர் -- விடியலில் கள்ளைக்குடித்த 
லான் உண்டாய மயககம், மயக்கத்தால் முன் மிலில் துஞ்சுவோன் 

என இயைக்க. காட்டு-- செத்தை, (குப்பை என்பது வழக்கு), 

பணயம் -- ஈடு, வள்வி மருங்குல் — கொடிபோலுப் 
் ப் Bb இடையை 

யுடைய விறலி. வாய்சிவந்து ... வரய் இவக்குழ்பு . 
சிவந்து எனவும் பாடம். டூ Gury, Ge oer 

2. வெருக்குவிடை -- காட்டுப்பூனையின் ண் 5 மெல்லியதலை, அது மகாஅரொடுமுடியும். one Get Garé oem a லின் ஈர்க்கு, வலார் .. வளார், sEUMU — or@sred. குமி 5! குமிழம்பழம். வெள்ளை -- வெள்ளாடு, சாம் - கொட்டை ரய _ பரந்த பொத்திய ... மூட்டிய, உலக்கும் — இறக்கும். னை
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6.1 இணைப்படைத் தானை யரசோ டுறினுங் 

கணத்தோடை prepa +O bg யார்ப்பி 

னெருத்து வலிய வெறுழ்தோக் இரலை 

மரும்பிற் நிரிந்து மறிந்துவீழ் தாடி 
யுருத்த கடுஞ்சினத் தோடா wpa.’ (கலி, 

எனக் கலியகத்தும் வசத. 

 வயல்குமணி பொருத ' என்னும் அகப்பாட்டினுள், 

15) 

ஈட சேக்குவங் கொல்லோ நெதெஞ்சே சாத்தெறிழ் 

ததர்கூட் டுண்ணு மணங்குடைப் பகழிக் 
கொடுவி லாடவர்.”' (அகம். 167) 

எனச் சாத்தெறிதலும் ௮௮. இகஊனம் பொதுவாதலிற் பொது 

வியலாயிற்று. வேந்கரொடு பொருசலின் வழுவுமாயிற்று. 

ஆபெயர்தக்துத் தருதலும் -- வெட்சிமறவர் கொண்ட நிரையைக் 

குறுநில மன்னராயினுங் காட்டகத்து வாழும் மறவராபினும் மீட், 

டுக் தருதலும்: உதாரணம் : 

 ஏறுடைப் பெருதிரை பெயர்தரப் பெயரர 

திலபுதை பெருங்காட்டுத் தலைகரத் திருந்த 
வல்வின் மறவ ரொடுக்கங் காணாய் 

செல்லல் செல்லல் சிறக்கநின் னுள்ள 

மூருகுமெய்ப் பட்ட புலைத்தி போலத் 
தரவுபு தெறிக்கு மான்மேற் 

புடையிலங் கொள்வாட் பூனைகழ லோயே.'” (புறம், 259) 

இ கு௮கிலமன்னர் கிரை௰ீட்டல் கண்டார் கூறிய. 

* 5 வளரத் தொடினும் வவ்வுபு திரித்து 
விளரி யுறுதருத் தீந்தொடை நினையாத் 
தளரு தெஞ்சந் தலைஇ மனை யோ 

ளுளருங் கூத்த னோக்கிக் களர 

கள்ளி நீழற் கடவுள் வாழ்த்திப் 
பசிபடு மருங்குலை கசிபு கைதொமாஅக் 

1. இணைப்படைத்தானை--வற்துகூடுதலையுடைத்தாகிய படைகளை 

யுடைய படை (சேனை). கணைத்தொடை -- அம்பைத் தொடுத்தல். 

மூறுக்குண்டு: 
2. சேக்குதல் - தங்குதல். சாத்து--வணிகராதிரள், அதர் - வழி. 

கூட்டுணும் கவரும். அணங்குதல் -- வருத்துதல், 

3. எறு-- ஆனேறு. பெயராது (தாம்) செல்லாது (போகாது), 

தலைகரந்து _ மறைந்து. புனைகமலோய் காணாய் செல்லல் என 

இயைக்க. மூருகு மெய்ப்பட்ட_. தெய்வம் மெயயின்௧ணேமிய, - 

4. வளர ஓசைமிக. தொடினும் -- (கரம்பை) Mua, 
Sor - ஒருபண். தொடை -- ஈரம்புத்தொடை, தலைஇ-- தல்ப்



௧௭௪௨ தொல்காப்பியம் [புறத்திணை 

கரணலென் கொல்லென வினவினை வரூஉம் 
பரண கேண்மதி யாணரது நிலையே 

பூரவுத்தொடுத் துண்குவை யாயினு மிரவெழுத் 

தகெவ்வங் கொள்குவை யாயினு மிரண்டுங் 

கையுள பேரலுங் கடிதண் மையவே 

முன்னூர்ப் பூசலிற் நன்றித் தன்னூர் 

தெடுவெறி தழீஇய மீனி யரளர் 

விடுகணை நித்தத் துடிபுணை யாக 
வெண்டி தந்து கொள்றுகேோசன் விடுத்து 
வையகம் புலம்ப வளைஇய பாம்பின் 
வையெயிழ் றுய்த்த மதியின் மறவர் 

கையகத் துய்ந்த கன்றுடை பல்லா 

னிரையொடு வந்த வுரைய னாகி 
யுரிகளை யரவின் மானத் தானே 

யரிதுசெ yua » சென்றன னுடம்பே 

கானச் சிற்றியாற் நருங்கரைக் காலுற்றுக் 

கம்பமொடு துளங்கிய விலக்கம் போல 

-வம்பொடு துளங்கி யாண்டொழுத் தன்றே 
யுயரிசை வெறுப்பத் தோன்றிப் பெயரே 

மடஞ்சான் மஞ்ஞை யணீமயிர் சூட்டி 
யபிடம்பிறர் கொள்ளாச் சிறுதெறிப் 

படஞ்செய் பத்தர்க் கன்மிசை யதுவே,” (you. 260) 

இதனுள், தன்னாரென்றலிற் கு௮நிலமன்னன் தநிரைமீட்டுப் 
பட்ட நிலையைப் பாணர் 1 கையற்றுக் கூறியது, 

இனிக் சண்டோரும் மதவரும் கூத்தரும் பாணரும் விறலியருல் 
கூறினும், அவர்தாங் சையற்றுக் கூறினும் ௮ச துறைப்பாஜற்படும். 

* 2 பெருங்களிழ் றடியிற் ரோன்று மொருக 
ணீரும்பைறை யிரவல சேறி யாயிற் 
ஜொழாதனை கழித லோம்பூமதி வழரஅது 
வண்டுமேம் படுஉமிவ் வறநிலை யாறே 

பல்லரத் திரணிரை பெயர்தரப் பெயர்தத்து 

பட்டு, களர ... களர்கிலத்துள்ள. ப௫ிபடுமருங்குலை - பதிதங்யெ 
வயிற்றை யுடையையாய; முற்றெச்சம், கசிபு... இரங்க. யாண 
ரது நிலை — (50g) செல்வம்பட்ட நிலைமை. புரவு... (எம்மைப்) 
புரக்கும்படி விட்டன. ( இமையிலி நிலம்). தொடுத்து -- கைப்பற்றி, 
இரவு -- இரத்தல். எவ்வம் -- வருத்தம். மூன் wag — ஊர்ரூன்,. 
கோள்விடுத்து-- கொண்ட நிரையை மீட்டு, உரி — தோல். கம்பம்... 
நடுக்கம். இலக்கம் -- குறி (இலக்கு), பெயர் கல்லது என இயைக்க. 

1. கையறல் -- துன்பத்தாற் செயலறல், 

2. ஒருகண் இரும்பறை -- பெரிய ஒரு கட்பறை தொ மாதனை 
கழிதல் -- தொழாயாய்ப்போதல், ஓம்புமதி.- பாதுகாப்பாய், இவ் 
வறகிலையாறு -- இக்கொடியவழி. Sn Tal Gr wi -- போர்த்தொழிலை 
இயல்பாகவுடைய வீரர்; வேட்டையன்றிப் பிறிதுகசொழில் கல்ல த 
எனினுமாம். கல்தொழாதனை கழிதலோம்புமதி என முடிக்க.



யியல் ] பொருளதிகாரம் ௬௭௧௫. 

கவ்லா மறவர் நீங்க நீங்கான் 

வில்லுமிழ் கடுங்கணை மூழ்கக் 

கொல்புனற் சிறையின் விலங்கியோன் சுல்லே,'' (புறம் 263) 

இது கண்டோர் கையற்றுக் கூறியது. 

ஏனைய வந்துழிக் காண்க, 

*விசும்புஐ நிவக்த ' என்னும் அகப்பாட்டும் (181) ௮௮. 

இதனுள் *மறவர் நாளா வுய்க்த' என வேக்து௮ தொழில் ௮ல் 

லாக வெட்டுத்திணையும் பொனுவியம் கரக்தைக்கண்ணே கொள்க. 
இஃது 1 ஏழற்கும் பொதுவாசகலின். 

னே நகிரையல்லாக கோடலும் அத் * தருதல்? என்ற மிகையா 

அழைப்பாற்படும். * வலஞ்சுரி மரராஅத.து £ (89) என்னு BI களிற் 

றியானை நீரையுள், 
£ 5: கறையடி மடப்பிடி கானத் தலறக் 

ao Df pba Qe pss வுவகையர் கவிசிறந்து 

சுருங்கான் மராஅத்துக் கொழுங்கொரம்பு பிளந்து 

பெரும்பொளி வெண்ணா ரழுந்துபடப் பூட்டி 

தெடுங்கொடி நுடங்கு நியம மூதுரர் 

தறவு தொடை தல்லிற் புதவுமுதற் பிணிக்குங் 
கல்லா விசளயர் பெருமகன் புல்லி.'' 

என யானைக்கன்றைக் சவர்த்தவாறு காண்க. 

இதுவும் வேத்திபலின் வழீஇயினவாறு காண்க, 

வேந்தன் சீர்சால் இறப்பு எடுத்து உரைத்தலும் -- வேந்தர்க்கு 
உரிய புகழ் அமைத்த தலைமைகளை ஒருவர்க்கு உரியவாக அவன்றன் 

படையாளரும் பிறரும் கூறலும் : 

இதுவும் வழு : வேந்தர்க்குரிய புகழைப் பிறர்க்குக் கூ.ரினமை 

யின், 

1 2 அத்த தண்ணிய நாடுகெழு பெருவிறல் 

கைப்பொருள் யாதொன்று மிலனே தச்சிக் 

கசணிய சென்ற விரவன் மாக்கள் 

களிற்றொடு தெடுத்தேர் வேண்டினுங் கடல 

  

7. எழு - ஏழு திணை, 

2. கறை -- உரல். களிற்றுக்கன்று -- யானைக்கன்று, கலி -- 

ஒலி. பெரும்பொளி-- பெரிதாக உரித்த. சியமம்-- கோயில். 

அங்காடியுமாம். புதவு ... வாயில், முதல் -- இடம். பெருமகன் -- 

தலைவன். 

3. அத்தம். அரியவழி; காடு, பெருவிறல் -- தலைவன். ஈச்ச. 

விரும்பி. உப்பொய் — ௨உப்பைக்கொண்டு செலுத்துகின்ற. சாகாடு --



க தொல்காப்பியம் ட்புறத்திகை 

வுப்பொய் சாகசட் ரமண / காட்டக் 

குழிழமுரி குன்றத் குற்றே . 
பெள்ளமை வின்றவ apr aiua Qur@Ger.’* (புறம், 8714) 

இது படையாளர் கூற்று. 

இதற்கு முடியுடைவேச்தன் சறப்பெடுக்துசை தகலென்று 

கூறின், ௮து பொதுவியலிம் கூறலாகாகென் றுணர்க. 

திலைச்தாள் * நெடுமொழி தன்னொடு புணர்ச்தலும் -- தன்னி 

டத் துளதாகிய போர்சதொழிலின் முயற்கியாலே வஞ்சினங்களை த் 
தன்னொடு கூடடிக் கூறலும், உகாரணம் : 

* ₹ தானால் விலங்காற் றணித்தாற் பிறன்.வரைத்தால் 
யானை யெறித விளிவரவால் -- யானை 

யொருகை யுடைய தெறிவசேசை யானு 
மிருகை சுமந்துவாழ் வேன்,.'” 

என வரும். 

118 பெருநீர் மேவற் றண்ணடை யெருமை 

யிருமருப் புறழ ஜதெடுமா நெற்றின் 
பைம்பய நுதிர்த்த கோதின் கேரலணைக் 

கன்றுடை மரையா துஞ்சுஞ் சீறூர்க் 

கோணளிவண் வேண்டேம் புசேவே நரரரி 

தனைமுதிர் சாடி நறவின் வாழ்த்தித் 
துறைதணி கெழீஇக் கம்பு ளீனுத் 
தண்ணடை பெறுதலு முரித்தே mous BD 

தஜெடுவேல் பாய்ந்த மார்பின் : 

மடல்வன் போந்தையி னிற்கு மோர்க்கே.'” (புறம். 297) 

மடல்வன் போச்தையபோல் நிற்பலென கெடுமொழி தன்னொடு 

புணர்த்தவாறு காண்க. Fort புசவாகக் கொள்ளேன் தண்ணடை 
கொள்வேனெனத் தன்னுறுதொழில் கூறினான். 

பண்டி, ஓஒய்தல் -- செலுத்தல். எள்ளமைவின்று _. இகழ்தற்பால 
தன்று, ் 

1. கெடுமொழி- வஞ்சினம், 

2. தானால் விலங்கால் .. தானோ விலங்கு. தனித்தால் பிறன் 
வரைத்தால் -- இனத்தைவிட்டுத் தனிக்குமாயின் பிறன் order a, 
பிறன் -. பாகன், தனித்து -- தனிமைபுடைத்து என்றுமாம். ஆல்கள் 
அசைகிலை. வேறுகருததுளவேனுங் கொள்க. எறிதல் கொல்லல் 
இளிவரவு -- இகழ்ச்௭. ' 

8. Goaw — Qurigése. சண்ணடடை ம நிலத் ; கெய்று பயற்றகெற்று. கோள் -- கொள்ளுதல், uray “Sap யிலி நிலம். கப் ar ் ் தனை ் மினி ம் ம்புள் TT ip பறவையுள் ஓன்று, நிற்கும் -- நிற்



யியல் ] பொருளதிகாரம் ௬௪௫ 

* இதுவும் பொது: புறம், 

வருதார் காங்கல் வாள்வாய்ததுக் கவிம்கலென்னு இருவசைப் 

பட்ட “பிள்ளைகிலையும் -- தன்மேல்வரும் கொடிப்படையினைத் தானே 

காங்குகல் வாட்டொழிலிர் பொய்க்தலின்றி மாற்றோரளைக் கொன்று 
கானும் விழ்தலென இரண்டுகூறுபட்ட போரிற் சென்தறியாக மற 

மக்கள் தாமே செய்யும் தறுகணாண்மையும் : 

வேர்தன் குடிப்பிறக்தோரும் அவன் படை ச. கலைவருமாகிய இளை 

யர் செய்யினும் தன்னுறு தொழிலாதலிற் கரந்தையாம் ; தும்பை 

யாகாதென்றுணர்க, உதரரணம் : 

₹*-  ஏற்றெறித்தார் தார்தாங்கி வெல்வருகென் றேவினாள் 

கூற்றினுந் தாயே கொடியளே -- போர்க்களிறு 

கரணா விளமையாம் கண்டிவனோ நின்றிலனேன் 
மாணாருள் யார்பிழைப்பார் மற்று.” 

இது வருதார் தாங்கல். 

(4 ஆடும் பொழுதி னறுகயிற்றுப் பாரவைபேோரல் 
வீடுஞ் சிறுவன்றாய் மெய்ம்மகிழ்ந்தாள் — வீடுவோன் 

வாள்வாயின் வீழ்ந்த மறவர்தத் தாயரே 

கேளா வழுதார் கிடந்து.” 

இது வாளவாய்கத்துக் கவிழ்தல். 

கெடுக சிந்தை கடிஇவ டுணிவே? என்னும் (9879) புறப்பாட் 

டும் இதன்பாற்படும். 

இவை தன்னுறு தொழில். போரிற் சென்றறியாகவன் சேத 

லின் வழு. 

வாண்மலை5*அ எழுக்தோனை ம௫ழ்க்து பறைதூங்க காடவற்கு 

அருளிய பிள்ளையாட்டும் -- வாளாற் பொருது உயர்க்க அரசளவ் 

குமரனை அச்காட்டிலுள்ளார் கண்டுவக்து பமைதரங்கிசையாக லிக் 
  

7. பொதுஎன்றது புறத்திணை ஏமற்கும் பொதுவாதலை, புறம் -- 

புறத்திணை 
2. பிள்ளை. இளயோன். 

5. ஏற்று -- எதிர்ந்து. srt — தூசிப்படை, காணா. முன் 

கா ணாத. இளமையாம் கண்டு. இளமையோடு கண்டும். நின்றில 
னேல் ... அஞ்சிகில்லாது எதிர்ந்தானேல். காணாக்களிறு கண்டும் 
இளமையால் கின்றிலனேல் என மாற்றிப் பொருள் கொள்ளினு 
மமையும், 

4. வீடும்-- இறத. வீடுவோன் வாள் -- இறர்தவனாகிய சிறுவு 
னதுவாள், வீழ்ந்த மறவர் தாயர் கிடந்து அமுதார் என இயைக்க,



or Sir தொல்மாப்பியம் ர்புதத்திணை 

கும்படி அவற்கு அரசுகொடுக்க பிள்ளைப் பருவத்தோனைக் கொண் 

டாடிய ஆட்டும் : 

இ.அவும் நாட்டிலுள்ளார் கொடுத்தலின் தன்னு௮ுதொழிலாய் 

வழுவுமாயிற்று, உதாரணம் : 

** , வன்கண் மறமன்னன் வாண்மலைந்து மேம்பட்ட 

புன்றலை யொன்வாட் புதல்வற்கண் -- டன்புற்றுக் 

கான்கெழு நாடு கொடுத்தார் கருதார்க்கு 
வசன்கெழு நாடு வற." 

என வரும். 

இதனைப் “பிள்ளைத் தன்மைபினின்ற பெயர்த்கலிம் பிள்ளைப் 

பெயர்ச்செய மென்ப. 

அனைக்குரி மரபிற் கரக்தையும் -- அரமசோட்டல் முதலிய ஏழு 

அறைக்கும் உரிய மரபினையுடைய கரந்தையும் : 

கரக்தையாவது கன்னு௮ு தொழிலாக நிரைமீட்டோர் பூச்சூடு 

தலிற் பெற்ற பெயராதலின் வெட்சித்தணைபோல ஃஐழுக்கமன்று, 

அந்தோ வெகர்தை' என்னும் புறப்பாட்டினளை, 

நரகுமுலை யண்ன நறும்பூங் கரந்தை 

விரகறி யாளர் மரபிற் சூட்டி 

திரையிவட் டந்து.” (புலம். 281) 

என்றவாறு கரண்க, 

அது அன்றி -- அக்கரந்கையே அன்றி, 

காட்சி -- கல்கெழு சுரத்துற்சென்று கற்காண்டலும், ௮. 
கொணர்ந்து செய்வன செய்து 9 காட்டிப் பின்னர்க் கற்காண்டலும் 
என இருவசையாம். உதாரணம் : 

“தாழி கவிப்பத் தவஞ்செய்வர் மண்ணாக 
வரழிய சதோற்றனை மால்வரை -- யாழிசூழ் 
மண்டல மாற்று மறப்புகழோன் சீர்பொறிப்பக் 
கண்டனெ ணின்மாட்டோர் கல்,'? 

இது கல் ஆராய்கின்ளார் காட்டு, 

7. மன்னன் புதல்வன் என இயைக்க, வான்கெழு காடு -- 
விண்ணுலகு. 

2. அரசு கொடுத்தலிற் Gon don gg oi on nud பெயர்த்தலாயித்று, 

5, காட்டல் -- நிறுத்தல்,
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*ஊர்நணியிறந்த பசர்முதிர் பறந்தலை 
யோங்குநிலை வேங்கை யொள்ளிணர் தறுளீ 
போத்தையத் தோட்டிற் புனைத்தனர் தொடுத்தும் 

யல்லான் கேரவலர் படலை சூட்டக் 
கல்லா யினையே கடுமான் ரோன்றல் 
வசனேறு புரையுநின் ருணிழல் வாழ்க்கைப் 

பரிசிலர் செல்வ மன்றியும் விரிதார்க் 

கடும்பகட் டியானை வேந்த 

ரொடுங்கா வென்றியு நின்னொடு செலவே.?” (புறம், 265) 

இது *கோவலர் *படலைரூட்ட” என்றலிற் கடவுளாகியபின் 

கண்டது. 

் *கல்லாயு மேறெததிர்ந்து காண்டற் கெளிவத்த 

வல்லான் படலைக்கு வம்மினோ -- வெல்புகழாற் 
சீரியல் பாடல் சிதையாமல் யாம்பாடத் 

தூரிய மெல்லரந் தொட.” 

என்பதும் ௮து. 

£ கால்கோள் -- கல்லுறுத்து இயற்றுதற்குக் கால்கோடலும், 

நாட்டியபின்னர் ௮வன் 3 ஆண்டு வருவதற்குக் கால்கோடலும் 

என இருவகையாம். உதாரணம் : 

“வரையறை சூழ்கிடக்ை மாத்தாட் பெருங்கல் 

॥ வரையறை செய்யிய வம்2மா-- வரையறை 

வசராப் பெரும்புகழ் வல்3வல் விடலைக்கு 
மோராற்குற் செய்வ துடைத்து.” 

இ.து * வரையறை செய்பிப வம்மோ ” என ஒருவனைத் தெய்வ 

மாக கிறுத்துதற்கு இடங்கொளளப்பட்டமையானும் அவ்விடத்துக் 

5 கரல்கோடலானுங் கால்கோள். 

5**கூரப்புநூல் யாத்துக் கடிகமழ் நீராட்டிப் 
பூப்பலி பெய்து புகைகொளீஇ -- மீப்படர்ந்த 
காளை நடுகற் சிறப்பயர்ந்து கால்கொண்மி 
னாளை வரக்கடவ நாள்.” 

Og கட்டுக் கால்கொண்டு. 

1. கால்கோள் -- தொடங்கல், (சிலப்பதி, ௨௬ -- ௨௫௪). 

2. ஆண்டு -- அக்கல்லில். வருவது -- பிரதிட்டை பெறுவது. 

8. வரையறை செய்தல். உருவெழுதல். வரையறை வாரர -- 

எல்லையில்லாத. 

4  தால்கோடல் -- தொடங்குதல். தொடங்கல் என்னும் 

பொருள் கால்கோடல் ( காலங்கோடல்) என்பதன் தாற்பரியம் 

போலும். நச்சனார்க்இனியர் “ஒருவனை ததெய்வமாக கிறுத்தற்கு இடங் 

கொள்ளப்பட்டமையானும். அவ்விடத்துக் கால்கொள்ளுதலானுங் 

கால்கோள்'” என்றலின் இரண்டு பொருளையும் அது தருகின்றது 

என்பது அவர் கருத்துப் போலும். 

5. காப்பு-- காவல், புகை -- தூபம். கால்கோடல் -- தொ 

டங்கல். வரக்சடவநராள் -- வீரன் பிரதிட்டை பெறம்குரிய காள், 

௩ படலை... தழை. 

23
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41 இல்லடு கள்ளின் சில்குடிச் சீறூர்ப் 

பூடை நடு கல்லி னாட்பலி பூட்டி 

தன்னீ ராட்டி தெய்தந்நறைக் கெொரளீஇய 

மங்குன் மாப்புகை மறுகுடன் கமழு 

மருமுனை யிருக்கைத் தாயினும் வரிமிடற் 

றரவுறை புற்றத் தற்றே தாளும் 
புரவலர் புன்க ணோேக்கா திரவலர்க் 

கருகா தீயும் வண்டை 

யூரைசா னெடுந்தகை யோம்பு மூரே,”” (புறம், 5829) 

இதன்சண்ணும் அது வக்தவாறு கரண்க, 

நீர்ப்படை -- கண்டுசால்கொண்ட கல்லினை நீர்ப்படுத்து ச் 

தாய்மை செய்தலும், பின்னாப் பெயரும் பிடும் எழுதி காட்டிய 

ais நிராட்டுதகலுமென இருவகையாம். உதாரணம் : 

ரகர  வரளாமர் வீழ்ந்த மறவோன்கள் லவீர்த்தொழுக்இக் 
கேணீ ரடையக் கிளர்ந்தெழுந்து - நீன்விசும்பிற் 
சுசர்ப்படுத்த வல்னேறு போலக் கழுலோன்க 

னீர்ப்படுத்தார் கண்ணீரி ணின்று."" 

இது நீர்ப்படை, 

1 8 பல்லா பெயர்த்து நல்வழிப் படர்ந்தோன் 
கல்செொரரித் தாட்டிய நீரே தொல்லை 

வான்வழங்கு நீரினுத் தூய்தே யதனாற் 
கண்ணீ ரருவியுங் கழீஇத் 
தெண்ணீ சாடுமின் றீர்த்தமச மதுேவ.'” 

இ காட்டி நீராட்டியது. 

நடுதல் ---. கல்லினை கடுதலும், அக் கல்லின்்சண் மறவனை த 
து மென இருவகையாம். உதாரணம் : 

** 2 சிர்த்ததுகளிற்றுய்த் தெய்வச் சிறப்பெய்து 

தீர்ப்படுத் தற்கு நிலைகுறித்துப் -- போர்க்களத்து 
மன்னட்ட வென்றி மறவேன் பெயர்பொறித்துக் 

கன்னட்டார் கல்சூழ் கடத்து.” 

இது கல் காட்டியது, 

  

1. நெய்ந்நறை -. நெய்யாலிட்ட நறும்புகை (தூபம்). “ap dar 
இருக்கைத்து -- முதன்மை. பொருந்திய . இருப்பிடத்தையுடையது. 
மங்குல் மேகம். உளர் அரவுறைபுற்றத்தற்று என முடிக்க, 
பு.நறம்-- புறறு. 

2. சர்த்து-- இழுத்து, கேளிர் -- உறவினர். அடைய-- சேர. கார்ப்படுத்த வல்லேறு -- மேகத்திலுண்டாக்கய இடியேறு. சண்ணி 
சின். - கண்ணீரோடு. 

9. நல்வழி --நற்கதி, அது அத்நிர், 

&. சர்த்ததுகள் - மணப்பொடி, திருநீறுமாம், நிலை .. இடம், 
கடம் -- காடு, கடத்து நட்டார் என முடிக்க
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1 கோள்வாய்த்த சயம்போற் கொற்றவர்தம் மாவெதழீந்து 

வாள்வாய்த்து வீழ்ந்த மறவேலோய் -- தரன்வாய்த் 
திடைகொள லின்றி யெழுத்துடைக் கல்வாய் 
மடைகொளல் வேண்டு மகிழ்ந்து”? 

இது மறவனை £ காட்டியது. 

சர்த்தகு சிறப்பிற் பெரும்படை -- அவன் செய்த புகழைத் 

தரும்படி பொறித்தலும், அக்கல்லைத் தெய்வமாக்க அதத்குப் பெருஞ் 

சி௰ப்புக்களைப் படைத்கலுமென இருவசையாம். உதாரணம் : 

₹* 8 கைவினை மாக்கள் குலுழக்க போக்கிழத்தூ 

செய்வினை வாய்ப்பவே செய்தமைத்தார் -- மொய்போர் 
மறவர் பிணம்பிறக்க வான்வாய்த்து வீழ்ந்தோன் 
பிறபெயர்சூழ் கன்மேற் பெரிது,” 

இது பெயர் முதலியன பொறித்து. 

*“அன்றுகொளாபெயர்த் தாரமரில் வீழ்ந்தோன்கம் 
கின்றுகொள் பல்லா ணீனமெல்லரங் -- குன்றுமழ் 
செய்ம்மீனோ சீர்ப்பச் சிறப்பாகத் தீபங்கள் 

வைம்மினோ 4 பீடம் வகுத்து.” 

இஃஅ அதற்குச் சிறப்புப் படைத்த.த. 

வாழ்த்தல் -- கால்கொள்ளுங்கால் தெய்வத்திற்குச் இறப்புச் 

செய்து வாழ்த்தலும், பின்னர் நடப்பட்ட கல்லினைக் தெய்வமாக்கி 

வாழ்த்தலுமென இருவகையாம் : உதரரணம் : 

**ஆவாழ் குழக்கன்றுய் வித்துக் களத்தவித்;த 
நீவாழ வாழிய நின்னடுக-- லோவாத 

வீற்கோட்ட நீண்டதோன் வேந்தன் புவீயொறித்த 

பொற்கோட் டிமயமே போன்று." 

இத கல்வாழ்த்து. 

 பெருங்களித் ஐடியில் ? என்னும் (268) புறப்பாட்டில் * கொழா 
தனை கழித லோம்புமதி? என வாழ்த்தியவாறு காண்க. 

என் நிரு மூன்றுவகையிக் கல்லொடு புணச -- என்று மூன் 

னர்க் கூறப்பட்ட அறுவகை இலக்கணத்தையுடைய கல்லொடு 

பின்னரும் ௮றுவகை இலச்சணத்தையுடைய கற்கூட, சொல்லப் 

1, கோள்; -- கொலை. மா... குதிரை. இடைகொளல் -- தடை 
கொளல். 

2. ஈரட்டல் .. பிரதிட்டை செய்தல். 

9. கைவினைமாக்கள்--எழுதுங் கைச்தொழின் மாக்கள் --சற்பர், 
கலுழ-- கலங்க. வீந்தோன் பெயர் என்க. பிற-- அசைநிலை, 

4, பிடம்... ஆசனம்,
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பட்ட -- இக் கூறப்பட்ட பொதுவியல், எழுஹன்று துறைக்து -- 

இருபச்தொரு அதுறையினையுடைத்து என்றவாறு. 

ஆசமரசோட்டல் முதலிய எழுதுறைக்குரிய மரபினையுடைய கரக் 

“தையும், அக்கரந்தையேயன்றி முற்கூறிய கல்லோடே பிந்கூறிய 

கல்லுங்கூடக் காக்களும் பூவும் வள்ளியும் கழனிலையும் உன்ன நிலையும் 

பூவை நிலையும் உளப்பட இச் சொல்லப்பட்ட பொதுவியல் இருபத் 

தொரு அுறையினையுடைத்செனக் கூட்டுக, 

* மாயோ னிறம்போலும் பூவைப் பூகிம £ மென்று பொருவு தல் 

பூவைகிலையென்ருல் ஏனையோர் கிறத்தொடு பொருந்தும் பூக்களையும் 

பொருவுதல் கூறல் வேண்டும்; ஆசிரியர் அவை கூறாமையின் அது 

புலனெறி வழக்கமன்மை யுணர்க. 

இதணுட் கரக்தைப்பகுதி ஏழும் வேறு கூறினார், காட்டசத்து 

மறவர்க்குங் குறுநிலமன்னர்க்கும் ௮ரசன் படையாளர் தாமே 
செய்தற்கும் உரிமையின், கற்பகுதி வேத்தியற் புறக்திணைக்கும் 

பொதுவாகலின் வேறு கூறினார். ஏனைய ௮அகத்திக்கும் புறத்இிற்கும் 

பொதுவாகலின் வேது கூறினார், 

இனிச். * துறை! யென்றதினால் ஒன்று பலவாம். கற்காணச் - 
சேறலும் இடைப்புலத்துச் சொல்லுவனவும் கண்டுழியிரங்குவன ' 
வும் சையறுகிலையும் பாணர் கூத்தர் முதலியோர்க் குரைப்பனவம் 
அவர், தமக்கு உரைப்பனவும் போல்வன கற்காண்டலின் பகுஇயாய் 
அடங்கும்; கால்கொள்ளுங்காலத்து மாலையும் மலரும் மதுவுஞ் 
சாந்தும் முதலியன கொடுத்தலும் அனையோற்கு இனையகல் தகு 
மென்றலும் தமர் பரிந்திரங்கலும் முதலியன கால்கோளின் பகுதி 
யாய் அடங்கும்; நீர்ப்படுக்குங்கால் * ஈர்த்துக்கொண்டொழுக்கலும் 

ஏற்றிய * சகடத்தினின்று இழிக்தவழி ஆர்த்தலும் அவர் தாயம் 
கூறலும் முதலியன நீர்ப்படையாய் அடங்கும் ; நடுதந்கண் மடை 
யும் மலரும் மவும் முதலியன கொடுத்துப்.பிலித் தொடையலும் 

1, இளம்பூரணருரையை மறுத்த பகுதி இது, 

8. பொருவுதல் -- ஒப்புக்கூறுதல், 
9, சஈர்த்துக்கொண்டு ஒழுக்கல் ... இழுத்துக்கொண்டுபோய் 

ரீரிலொமுக்கல். மூன “வாளமர்வீழ்சக்த'' என்னுஞ் செய்யுளில், 
ஈர்த்தொழுக்கி என வருதல காண்க. இச் செய்யுள் முன் நீர்ப் 
படைக் குதாரணமாக வ5தளளது, ஆண்டு கோக்கியறிக, 

4. சகடம் - பண்டி, 
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மாலையும் நாற்றிப் பல்லியம் இயம்ப விழவுச்செய்யுஞ் அிறப்பெல் 
லாம் நடுதலாய் அடக்கும்; பெயரும் பீடும். எழுதுங்காலும் இப் 
பகுதிகள் கொள்க; காட்டப்படும் கல்லிற்குக் கோயிலும் மதிலும் 

வாயிலும் ஏனைச் சிறப்புக்களும் படைத்தல் பெரும்படைப் பகுஇ 

யாய் அடங்கும்; வாழ்த்தற்கண்ணும் * இதுதான் நெடிதுவாழ்க ” 

எனவும் * இகன்கண்ணே gual pg Horas’ எனவும் பிறவுவ் 

கூறுவனவெல்லாம் வாழ்க் அதலாய் அடங்கும்; ஏனையவற்றித்கும் 
இவ்வாதே அழைப்பகுகி கூறிக்கொள்க. 

இனி, * பரலுடை மருங்கிற் பதுக்கை ? என்னும் புறப்பாட்டி 

அள, 

““அணிமயிற் பீவி சூட்டிப் பெயர்பொறித் 
திணிதட் டனரே கல்லும் '* (புழம். 264) 

எனக் சல்காட்டுதல் பெரும்படைக்குப் பின்னாகக் கூறிற்றாலெனின், 
மீர்ப்படுத்தபின்னர்க் கற்படுக் துப் பெயர் பொறித்து காட்டுகல் காட்டு 

காட்டோர் முறைமை யென்பது * £ீர்த்தகு சிறப்பின் ? என்பதனாத் 

கொள்க. 

**ிபயரும் பீடு மெழுதி யதர்தொறும் 

பீவி சூட்டிய பிறங்குதிலை நடுகல்.” (அகம். 1787) 

என அகத்திற்கும் வருகலிம் பொதுவியலாயிற்று, 

இவை ஒரு செய்யுட்சண் ஒன்றும் பலவும் வருதலும் அகத் 

,இன்சண் வருதலுஞ் சுட்டி. யொருவர் பெயர் கோடலுங் கொள்ளா 

மையும் உடையவென்௮ உணர்க. 

இப்பொஅவியலின்பின் வஞ்சிவைக்சார், வஞ்சிக்கண்ணும் 

பொஅவியல் வருவனவுளவென்றற்கு. ௮௮, * வேக்துவினை முடிச் 
னன்? என்னும் (104) அகப்பாட்டினுட் ஈட்டி ஒருவர் பெயர் 
கூறா வஞ்சி பொஅவியலாய் வக்தவாறு காண்க, (௫) 

[வஞ்சி இன்னதன் புறமெனல்] 

௬௧. வஞ்சி தானே முல்லையது புறனே. 

இது, தம்முள் மாறுபாடு கருதி வெட்சிக்கணையை நிகழ்த்திய 
இருபெரு வேந்தருள் தோற்றோனொருவன் ஒருவன்மேற்செல்லும் 

வஞ்சி ச. இணை அ௮கத்இணையுள் இன்னதற்குப் புறனாமென்கின் றது. 

வஞ்சியென் ௦ ஒருவர்மேலொருவர் சேறலை. அதற்கு வஞ்ச 

சூடிச் சேறலும் உலகியல்,
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இ-ள்: வஞ்சிதானே --வஞ்சியெனப்பட்ட பு.ஐ.த் இணை, 

முல்லையது புறனே -- முல்லையெனப்பட்ட அகத்இணைக்குப் புறனா 

மென்றவாறு, 

ஏனை உழிஞை முதலியவற்றினின்று பிரித்தலின் ஏகாரம் 

பிரிநிலை. * பாடாண்டிணைக்கும் பிரிதலின்மையிற் ₹$பாடாண் பகுதி 

கைக்களைப் புறனே ' என்ப. ஏனைய பிரித்துக்கூறுவர். 

மூதலெனப்பட்ட காடுறையுலகமுவ் கார்காலமும் அக்கிலத்தித் 

கேற்ற கருப்பொருளும், அரசன் பாசறைக்கண் தலைவியைப் பிரிந்து 

இருத்தலும் அவன் தலைவி அவனைப் பிரிந்து மனைவயினிருத்தலு 

மாய உரிப்பொருளும் ஓப்பச்சேறலின், வஞ்சி முல்லைக்குப் பு.றனா 

யிற்று, வெஞ்சுடர் வெப்பம் நீங்கக் தண்பெயல் பெய்து நீரும் 

நிழலும் உணவும் பிறவும் உளவா௫யயெே காட்டகத்துச் Kon wip 569 ws 

வற்ோடு சென்றிருத்தல் வேண்டுதலின் வஞ்சிக்கும் அம்மு தல் 

கருவுரியும் வக தனவாம். முல்லைப்பாட்டினுள், 

௨1 தரன்யாறு தழு இய வகனெனடும் புறவிம் 

சேணாறு பிடவமொடு பைம்புத லெருக்கி 
வேட்டுப்புழை யருப்ப மாட்டிக் காட்ட 

வீடுமுட் புரிசை யேமுற வளைஇப் 

படுதீர்ப் புணரியிற் பாத்த பாடி.” (முல்லை, 24—28) 

என்ப தனானுணர்க. (௬) 

[வஞ்சித்திணை. இன்ன பொருட்டெனல் ] 

௬௨. எஞ்சா மண்ணசை வேந்தனை வேந்த 
னஞ்சுதகத் தலைச்சென் றடல்குறித் தன்றே. 

இ.த முல்லைக்குப் புறனென்ற வஞ்சிசஇணை இன்னபொருட் 

டென்இன் 2௮. 

இ-ள்: எஞ்சா மண் நசை -- இருபெருவேந்தர்க்கும் 3 இடை 

பீடாயெ மண்ணிடச்.அ வேட்சையானே, அஞ்சுதகதக் தலைச்சென் று. 

ஆண்வொழ்வோர்க்கு அஞ்சுதலுண்டாக அக்காட்டிடத்தே சென்று, 
7, பாடாண்டிணை எழுதிணைக்கும் பொதுவாதவிற் பிரி 5 

என்றார். 80-ம் சூத்திரவுரை கோக்கியறிக, geen தலில்லை 

2. புறவு -- காடு, சேணாறல் -- தூரத்துக்குமணத்தல் ம நத 
வெட்டி. வேடு — வேட்டுவச்சாதி, jon சிறுவாயில் ae ao 
புரிசை -- முள்ளாலிடும் மதில். பாடி, -- பாசறை, 

9. இடையீடு - இடையீடாயுள்ளது--தடை,



யியல்] பொருளதிகாரம் & SY 

Catstn Cabser 3 0G) 5 50D -- ஒரு வேந்தனை ஒரு வேக் 
தன் கொழ்றங்கோடல் குறித்தல் மாத்திரைத்து வஞ்சுத்தணை 
யென்.றவாறு, 

ஒருவன் மண்ணசையான் மேற்சென்ருால் ௮வனும் அம்மண் 

ணழியாமத் காத்தத்கு எதிரே வருதலின் இருவர்க்கும் மண்ணசை 

யான் மேற்சேறல் உள தாகலின் அவ்விருவரும் வஞ்வேக்தசாவா 
சென்றுணர்க, எதிர்சே௰ல் காஞ்சி என்பராலெனின், காஞ்சியென் 

பது எப்பொருட்கும் நிலையாமை கூறுசலிழ் பெரிதும் ஆசாய்ச்சிப் 

படும் * பொதுவியம் பொருண்மைப் பெயராற் கூறலாகாமையுணர்க 

ஒருவன் மேத்சென்றனுழி ஒருவன் எகிர்செல்லா*ு தன்மதிற்புற.த்.த 

வருந் துணையும் இருப்பின் ௮ஃது உழிஞையின் அடங்கும், அது 

சேோமான் செல்வுமித் சகடுரிடை அ௮தஇகமான் இருந்ததாம். இங்வக 

னம் இருவரும் வஞ்சிவேக்தரெனவே மேகம்கூறுந் துறை பதின் 

மூன்றும் இருவர்க்கும் ஒப்பக் கூறலாமென்றுணர்க. (cr) 

[வஞ்சி பதின்மூன்று துறைத்தெனல்] 
௬௩௨, இயங்குபடை யரவ மெரிபரந் தெடுத்தல் 

வயங்க லெய்திய பெருமை யானுங் 
கொடுந்த லெய்தீய கொடைமை யானு 

மடூத்தூர்ந் தட்ட கொற்றத் தானு 
மாராயம் பெற்ற நெடுமொழி யானும் 
பொருளின் றுய்த்த பேராண் பக்கமும் 
வருவிசைப் புனலைக் கற்ரசிறை போல 
வொருவன் ௫ங்கிய பெருமை யானும் 
பிண்ட மேய பெருஞ்சோற்று நிலையும் 
வென்றோர் விளக்கமுந் தோற்றோர் தேய்வுங் 
குன்றச் சிறப்பிற் கொற்ற வள்ளையு 
மழிபடை தட்டோர் தழிஞ்சியோடு தொகைஇக் 
கழிபெருஞ் சிறப்பீற் றுறைபதீன் மூன்றே. 

இது முற்கூறிய வஞ்சித்தணை பதின்மூன்று துறைத்தென் 
இன்று. 

1. பொதுவியதபொருள் - எப்பொருட்கும் நிலையாமை கூற 

லாகிய பொதுவியற்பொருள். ஆதலின் ௮ப் பொருளை யுணர்த்தும் 
காஞ்சியென்னும் பெயரால் எதீர்சேறலைக் Fi. DOT SH CHL Ly ORT TF & 
என்றபடி,
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Q—w: Quague grab — QuagGap Quem. 
யெழுச்சியின் * ஆர்ப்பரவழமும்: உதாரணம் : 

1? விண்ணசைஇச் செல்கின்ற வேலிளையச ரார்ப்பெடுப்ப 
மண்ணசை௫இச் செல்கின்றான் வாள்வேந்த-- டனண்ண 

மொருபாற் படர்தரக்கண் டென்னார்த முள்ள 

மிருபாழ் படுவ தெவன்.” 

(பெ, பொ. விளக்கம் : புறத்திரட்டு 774) 

: திறப்புடை மரபிற் பொருளு மின்பமும் £ என்னும் புறப்பாட் 

டும் (81) அது. 
6 3 இறும்பூதாற் பெரிதே கொடித்தே ரண்ணல் 

வடிமணரி யணைத்த பணமரு GC emp ar ape. 

கடிமரத்தாற் கணிறனைத்து 
தெடுநீர துறைகலங்க 

மூழ்த்திறுத்த வியன்ரானையொடு 
புலங்கெட தெரிதரும் வரம்பில் வெள்ளம் 

வசண்மதி மாக வேன்மிளை யுயர்த்து 

வில்விசை யுமிழ்த்த வைம்முள் ளம்பிற் 
செவ்வா யெஃகம் வளைஇய வகழிற் 

காரிடி யுருமி னுரறுபு முரசிற் 
காரல்வழுங் காரெயில் கருதிற் 

போரெதிர் வேதந்த ரொருஉப நின்னே.” (பதிற்று, 83) 

இப் பதிற்றுப்பத்தம் ௮௮, 
** 4 போர்ப்படை யசர்ம்பப் பொடியா யெழுமரேர 

பரர்ப்பு வெண்ணான்கொல் பார்வேந்த அரர்ப்புறத்து 

நில்லாத தானை நிலனெளிய நீளிடைப் 
புல்லார்மேற் செல்லும் பெரழுது.? 

இஃது எஇர்செல்வோன் படையரவம். 

எரிபரக்அு எடுத்தல் -- இருவகைப்பட்ட 

வகைப் பகைப்புலக்துப் பாகந்அசென்று எரியை 
படையாளரும் இரு 

எடுத்துச் சுடுதலும் : 

2, ஆர்ப்பரவம் -- ஆர்த்தலாலுண்டாகுமொவி, 
&- விண்... வீரசுவர்க்கம், ஒன்னார் -- பகைவர். . 
8. இறும்பூது-- அதிசயம், வடிமணி_. வடிசத2 

பணை -- முரசு, கடிமரம் ... காவன்மரம், தச் செ புலம்-- இடம். வரம்பில்வெள்ளம் ... (வரம்பில்லா ம் i பேரணிப் பெரும்படை. மிளை -- கரவற்காடு, செல்லல் oars (மூனைமுகத்திற் செல்லாத) கூர்வேற்கருவிகள். உரறல் வித்தல், எயில் -- அரண். ஒருப - நீங்குப, -- *ன்சிதல், 
1. பொடி. துகள் செல்லும்பெர ் . se . ° 

பா @ என்க. பார்ப்புரப்ப-_- பாரைப்புரப்ப, ன சு Bd 

கி. ப்த மணி. 

மூத்தது. மொய்த்து. 

டியாய் எழும்
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இவவி.ரண்டற்கும் உம்மை விரிக்க, உதாரணம் : 

**" ஹினைமாட்சிய விரைபுசவியொரு 

மழையுருவின தேசல்பரப்பி 

முனைமுருங்கத் தலைச்சென் றவர் 
விளவயல் கவர்பூட்டி 

மனைமரம் விறகாகக் 
கடிதுைநீர்க் களிறுப.டீ.இ 

யெல்லுப்பட விட்ட சுடுதீ விளக்கஞ் 
செல்சஉகுடர் ஞாயிற்றுச் செக்கரிற் ரரன்றப் 
பூலங்கெட விறுக்மும் வரம்பி ரனைா.”” (புறம். 163 

எனவும், 

களிறு கடைஇயதாட் 

கழலுரீஇய திருத்தடிக் 
கண பொருது கவிவண்கையசல் 
கண்டுணொாளிர்வரூஉங் கவின்சாபத்து.”” (புழம். 7B 

என்னும் புறப்பாட்டினுள, 

““எல்லையு மிரவு மெண்ணாய் பகைவ 

£ ரூச்சுடு விளக்கத் தழுவிளிக் கம்.பலைக் 

கொள்ளா மேவலை யாகவின் '* 

எனவும் வரும். 

இவை 5 கொதற்றவளளைப் பொருண்மையவேனும் உட்பகுதி 

ப.லவுஈ் துறையாய் வருதலின் எரிபரந்தெடுத்தற்கும் உதா. ரணமாயின. 

வயங்கலெய்திப பெருமையானும் ஒருவர் ஒருவாமேற் செல் 

லுக்காற் பிறவேக்கர் £556 தானையொடு அவர்க்குச் அணையா 

வழி அவர் விளக்கமுத்ற பெருமையும் : உதாரணம் ; 

: *மேற்செல்லுங் கலைத் துணை வத்த வேந்தர்தம் 

பாற்செல்லச் செல்லும் பரிசினு -- னாற்கடன்சூழ் 

மண்ம௫ழுங் காட்சியான் மீன்பூத்த வானத்து 
வெண்மதியோன் மேம்பட்டசன் வேத்து,” 

என வரும். இஃது இருவாக்கும் பொது, 

1, தினை - போர். தோல் -- பரிசை. முனை _. போர்முனை, கவர் 
பூட்டி... கொள்ளையூட்டி. 64.909 — காவற்பொய்கை. எல். 
விளக்கம். ௬டுதீ விளக்கம் -- காடு௬டு கெருப்பினது ஒளி. இது எரி 
பரந்தெடுத்தல். 

2. ஊர்சுடுவிளக்கம் என்பதும் எரிபரந்தெடுத்தலாகும். அழு 

விளிக் கம்பலை .- அழுகின்ற கூவுதலையுடைய ஆரவாரம். மேவலை — 
விரும்புதலுடையை, 

8. கொஜழற்றவள் காயாவது : Csr D8 G oor விளக்கங்கூறும் வள் 
காப் பாட்டு. இது இச்சூத்திரத்துப் பின்வருகின் og. 

24



௪௮௬ தொல்காப்பியம் [புறத்திணை 

கொடுத்தல் எய்திய கொடைமையாலும்--மேற்செல்லும் வேக்தர் 

சத்தம் படையாளர்க்குப் படைக்கலமுதலியன கொடுத்தலும் 1 பரி 

இலாக்கு அளித்தலும் ஆசய கொடுத்தலைப் பொருந்திய கொடைத் 

தொழிலும்: உதாரணம் : 

₹* 2 வேத்தமர் செய்தற்கு மேற்ெல்வான் மீண்டுவதீ 
தேத்துநர்க் கீதுமென் றெண்ணுமோ .. பாத்தி 

யுடைக்கவி மான்ேே ௬ுடனீத்தா னீந்த 

படைக்கலத்திற் சாலப் பல.” 

என வரும். 

1 3சிராஅஅர் துடியர் பாடுவன் மகா௮அர் 

து வெள் னறுவை மாயோரற் குறுகி 

யிரும்புட் பூச லோம்புமின் யானும் 
விளரிக் கொட்பின் வெண்ணரி கடிகுவெ 
னெம்போற் பெருவிதுப் புறுக வேந்தே 
கொன்னுஞ் சாதல் வெய்யோற்குத் தன்றலை 

மணிமருண் மாலை சூட்டி யவன்றலை 

யொருகாழ் மாலை தான்மலைதந் தனனே.” (புறம், 2941) 

என்பதும் அது. 

அடுத்து * ஊர்ந்து அட்ட கொத்றத்தானும் — எடுத்துச்சென்ற 

இருபெருவேக்சர் படையாளர் வரவறியாமல் இரவும் பகலும் பல 

காலும் தாம் ஏறி அக்காட்டைக் காவல் புரிக்தோரைக் Carer» 

கொற்றமும், உதாசணம் : 

““நீணில வேந்தர் நாட்செல் விருப்பத்துத் 

தோனள்சுமந் திருத்த லாற்ரு ரசன் வினைச் 

5 கொண்டி மாக்க ளுண்டியின் முனிந்து 
முளைப்புல மருங்கி ஸணீளைப்பருஞ் செய்வினை 

வென்றியது முடித்தனர் மாதோ 
மாங்குள கொல்லிணி பூங்குப்பெறுஞ் செருவே.,”” 

என வரும். 

1. பரிசிலர் . பரிசில் பெறுவோர், 
யோர். 

8. பாத்தி. பகுதி, 'மருவின்பாத்தி'' (தொல், எழுத். 772) 
என்பது கோக்குக, பல ஈந்தான் என மூடிக்க. 

அவர் யாழ்ப்பாணர் முதலி 

8. சிராஅ௮ா._ சிறுவர்களே! துடியர் -- துடியர்களே?! பாடுவன் 
மகசா௮அ௮ர் பாடுதல் வல்ல பாண்மக்களே!/ புட்பூசல்... பறவை 
“களின் ஆரவாரம், விளரி -- ஒருபண், கடிகுவென் - நீக்குவேன். 
விதுப்பு. நடுக்கம். கொன்னும் -- ஒரு பயணனின்றியும். வெய்யோன் 
விரும்பினேன். மணிமருண்மாலை-- பலவகை மணிமாலை, PBST p— 
ஒற்றைவடம், 

4, ஊர்தல் -- செல்லல், 

2. கொண்டி. கொள்ளை.



யியல் ] பொருளதிகாரம் ௧௮௪ 

**யரண்டுதலைப் பெயர வேண்டுபுலத் திறுத்து 
மூனையெரீ பரப்பிய துன்னருஞ் சீற்றமொடு 

மழை தவழ்பு தலைஇய மதின்மர முருக்கி 

திரைகளி ரொழுகிய நிரைய வெள்ளம் 

பசத்தரடு கழங்கழி மன்மருங் கறுப்பக் 

கொடிவிடூ குரூ௨ப்புகை பிசிரக் கால்பொர 

வழல்கவர் மருங்கி னுருவறக் கெடுத்துத் 

தெரல்கவி னழிந்த கண்ணகன் வைப்பின் 

வெண்டு வேளையொடு பைஞ்சுரை களித்துப் 

சீரிவர்பு பரத்த நீரறு நிரைமூதற் 
சிவத்த காந்தண் மூதல்சிதை மூதிழ் 
புலவுவில் லுழவிற் புல்லான் வழங்கும் 

புல்லிலை வைப்பிம் புலஞ்சிதை யரம்பி 

னறியா மையரன் மறந்துதுப் பெதிர்ந்தநின் 

பகைவர் நரடுங் கண்டுவந் திசனே 

கடலவுங் கல்லவும் யரற்றவும் பிறவும் 

வளம்பல நிகழ்தரு நனந்தலை நன்னாட்டு 

வீழுவறு பறியா மூழுவிமிழ் மூதார்.?” (பதிற்று. 15) 

என்னும் புதிற்றுப்பத்தும் * அழிவுகூலிய இடம் அப்பாற்படும். 

” மாசாயம் பெற்ற 3 நெடுமொழியாலும் -- வேக்கனாற் சிறப் 

பெய்தியவ,கனால் தானேயாயிலும் பிற ரேயாயினுல் கூறும் மீக்கூ2அச் 

சொல்லும் : 

சிறப்பாவன --. ஏனாதி காவிதி முதலிய பட்டங்களும் நாடும் 
ஊரும் மு;கலியனவும் பெறுகலுமரம். மு.ற்கூறியது படை வேண் 

டியவாறு செய்க என்றது; இஃது அ௮ப்படைக்கு ஒருவனைக் தலைவ 

ஞக்கி அவன் கூறியவே செய்க ௮ப்படையென்று வரையறைசெய்தது. 

உதாரணம் : 

₹- 5 போர்க்கட லரற்றும் புரவித்தேச்ப் பல்படைக்குக் 
கார்க்கடல் பெற்ற கரையன்ோ - போர்க்கெல்லாத் 
தானாதி யரகிய தரர்வேந்தன் மமேரதிரஞ்சே 

ேனாதிப் பட்டத் Saw.” 

இத பிறர்கூறிய நெடுமொழி. 

1. அழிவு கூறிய இடம் என்றது, தொல்கவினழிக்த கண்ணகன் 
வைப்பினையும், புல்லாள் வழங்கும புல்லிலை வைப்பினையுமுடைய 

புலஞ்சிதை நாடு என்று. காட்டழிவு கூறிய இடத்தை. 

2. மாராயம்-- சிறப்பு. 

4. நெடுமொழி - மீக்கூற்று (புகழ்ச்சி), வஞ்சினமுமாம். 

4. இவன் சரையன்று என இயைக்க.



௪௮௮௮ தொல்காப்பியம் [4058 cor 

67 1 துடியெறியும் புய 

வேறிகோல் கேோள்ளு மிழிசின 

கரல மாரியி னம்பு தைப்பினும் 

வயற்கெண்டையின் வேல்பிறழினும் 

பொலம்புனை யோடை யண்ணல் யானை 

யிலங்குவான் மருப்பி னுதிமடுத் தூன்றினு 

மோடல் செல்லாப் பீடுடை யரளர் 

நெடுநீர்ப் பொய்கைப் பிறழிய வாரை 

தெல்லுடை நெடுநகர்க் கூட்டுமுதற் புரளுத் 
கண்ணடை பெறுதல் யாரவது படினே 

மாசின் மகளிர் மன்ற னன்று 
மூயர் நிலை யூலகத்து நுகர்ப வதனால் 

வம்ப வேந்தன் முனை 

மிம்பர் நின்றுங் காண்டிரோ வரவே. (புறம். 287) 

Qa somo பெறுகின் ற.து. சிறிது, சுவர்க்கம் பெறுசல் 

சன்று என்று நெடுமொழி கூறியது. போர்க்களம்புக்கு நெடு 

மொழி கூறலும் ஈண்டு அடங்கும். 

பொருளின்று உய்த்த பேராண் பக்கமும் -- பகைவேக்தரை 

யொரு பொருளாக மதியாது படையினைச் செலுத்தின 2 பேராண்மை 

செய்யும் பகுதியும்: உதாரணம் : 

₹* 3மமய்ம்மலீ மனத்தி னம்மெதிர் நின்று 

னடர்வினைப் பொலிந்த சுடர்விடு பாண்டிற் 

கையிகத் தமருத் தையணற் புரவித் 

தணயவிழ் கண்ணர் யிளையேோசன் சீறின் 

விண்ணுயர் நெடுவரை வீழ்புயல் சுடுப்பத் 

தண்ணறுங் கடாஅ முமிழ்ந்த வெண்கோட் 

டண்ணலன் யரனை யெறுத லொன்று 

மெய்ம்மனி யுவகைய ஸம்மருங்கு வருதல் 

குடியமை கள்ளுண் கைவல் காட்சித் 

துடிய னுண்க ணோக்கிச் சிறிய 

கெொலைமொழி மின்னுச்சிதர்தி தைதன் 

வேறிரித் திட்டு நகுதலு நகுமே,”* (தகடூர் யாத்திரை) 

1. எறிகோல் -- குறுந்தடி. இழிசின -- புலையா. கூட்டுமுதல் __ 
ெற்கூட்டினிடம், ... தண்ணடை .- மருதநிலத்தூர். நாடுமாம். 
யாவ௫-- எத்தன் மையது. படின் -- இறப்பின், உயர்நிலை 
பூலகம் _. சுவர்க்கம். 

2. பேராண்மை ... பெரிய ஆண்டகைமை, 

3. a Bi Boar op mB w இளையோன் றின் 

லொன்றோ நகுதலு ஈகும் என இயைக்க. 
அம் செய்யும். பாண்டில் - தேர், 

யானை or OS 
நகுதலும் நகும் -- நகுத



யியல் ] பொருளதிகாரம் ௧௮௯ 

இஃது * அதிகமாக் சிறப்பெய்திய பெரும்பாக்கனை மதியாது 

சேரமான் முனைப்படை நின்முனைக் கண்டு அரிசில்கிழார் கூறிய௪. 

1 2 பல்சான் நீரே பல்சான் றீரே 
குமரி மகணிர் கூத்தல் புரைய 

வமரி ணீட்ட வருமுள் வேலிக் 

கல்லென் பாசறைப் பல்சான் றீரே 

மூரசமுழங்கத தா௲நும் மரசு மோம்புமி . 
ஜொனிறேறந்து மருப்பினுங் களிறும் போற்றுமி 
னெளைதாட் டாங்குதும் போரே யனைதநா 

ளெறியார ரெறிதல் யாவண தெறிந்தோ 
ரெஇர்சென் ெெறெறிதலுஞ் செல்லா னத 
லறித்தோர் யாரவன் கண்ணிய பொருளே ர 

பலமென் றிகழ்த லோம்புமி னுதுக்கா 

ணிலனனளப் பன்ன நில்லாக் குறுதநெெறி 
வண்பரிப் புரவிப் பண்புபா ராட்டி 

செல்லிடைப் படர்தந் தோனே கல்லென 

வேதந்தார் யசனைக் கல்ல 

தேத்துவன் போலான்ற னிலங்கிலை வேலே.” (புறம். 801) 

இதுவுமது. 

வரு விசைப் புனலைக் கற்ிறை போல ஒருவன் தாக்கிய பெருமை 

யானும் -- தன்படை நிலையாற்றாது பெயர்க்தவழி விசையோடும் 

வரும் பெருகீரைக் கல்லணை தாங்இனாற்போலக் தன்மேல் வரும் 

படையினைக் தானே தடுச்த பெருமையும் : உதாரணம் : 

52 தார்த்தரும் புல் லணழற் கண்ணஞ்சாக் காளைதன் 

ரூர்ப்பற்றி யேச்தரு தோணோக்கித் -- Bri tnd or ort . 

ஞாட்பினுள் யாக் word prs A யாடுப்பின் 

ஜேர்க்குழா தோக்குத்தன் மாதோக்கி -- கூர்த்த 

  

7. அதிகமான் -- இவன் தகடூரிலிருந்து அரசு செய்தவன். கடை 

யெழு வள்ளலி லொருவன் அதிகமான்நெடுமானஞ்சி எனவும் படுவன் , 

தகடூரிலிருந்து அரசு செய்தவ னென்பதை, சேரமான் செல்வுழித் 

தகடிரிடை அதிகமானிருந்ததாம என்று முன இவ்வுரையரசிறியர் 

கூறுதலானறிக, இவன் பெயா அதியமான் என்று புறநாஜூாத்றி 

லுள்ளது. 

2 சான்றோர் -- போர்வீரர். அது விளியேற்று நின்றது. “சான் 

ஜோர் மெய்மமறை'் (பதிற்றுப். 74-12) என்பதனுரைகோகஇ 

யறிக, குமரிமகளிர் கூந்தல் ஓராடவராலும் திண்டப்படாமையின் 

௮ஃது பகைவரால் தீண்டப்படாத மூள்வேலிக் குவமையாயிழ்று, 

எனை காள் -- எத்தனைகரன். எறியார் - தன்னை எறியாதார். யாவ 

ணது _யாண்டுளது; இல்லை என்றபடி: பொருள் -- காரியம் பலம. 

பலராகவுள்ளேம, எல் -. இரவு. ஏந்துவன் போலான -- ஏந்தான். 

8 தாஜா நோக்கி நோக்கி நகும் என இயைக்க. ஏர் -.. அழகு? 

எழுச்சி. ஞாட்பு _ போர். கணைவன் -- துடிகொட்டுவோன்; துடி... 

போர்ப்பறை,
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கணைவரவு தோக்கித்தன் வேனோக்கிப் பின்னைக் 

இண வனை தோக்கி தகும்.” 

(தகடூர்யாத்திரை: புறத்திரட்டு 884) 

இத பொன்முடியார் ஆங்கவனைக்கண்டு கூறிய. 

1* 1 வேந்துடைத் தானை மூனைகெட தெரிதர 

வேத்துவாள் வலத்த னொருவனாஇத் 
தன்னீறந்து வரராமை விலக்கலீற் பெருங்கடத் 

காழி யனையன் மாதோ வென்றும் 

பாடிச் சென்றோர்க் கன்றியும் வாரிப் 

பூரவிற் காற்றாச் சீறூர்த் 

தொன்மை சுட்டிய வண்மை யோனே.'' (பும், 9880) 

என்பதும் அது, 

 வருக.இல் வல்லே” என்னும் புறப்பாட்டும் (381) ௮தன்பாக் 

படும், 

முன்னர் மாராயம் பெற்றவனே பின்னர் இசண்டு துறையும் 

Aa iPS BION or Gs Manis. 

பிண்டம் மேய பெருஞ்சோத்று நிலையும் -- வேக்தன் போர் 

தலைக்கொண்ட பிற்றைஞான்று போர்குறிக்க படையாளருக் தானும் 

உடலுண்பான் போல்வதோர் முகமன் செய்தற்குப் £ பிண்டிக்த 

வைத்த உண்டியைக் கொடுத்தல்மேயின பெருஞ்சோ ்றுகிலையும் : 

உதாரணம் : 

6 2 இணர்ததை ஞாழழ் கரைகெழு பெருந்துைை 
மணிக்கலத் தன்ன மாயிதழ் தெய்தற் 

பாரசடைப் பணிக்கழி துழைஇப் புன்னை 

வாளீணர்ப் படுசினை குருகிறை கொள்ளு 

மல்குறு கரனலேரங் கிருமண லடைகரைகத் 

தாழடும்பு மலைத்த புணரிவக்ை் ஞரல 

விலங்குகதிர் மூத்தமொடு வார்துகி ரெடுக்குத் 

தண்கடற் படப்பை மென்பா லனவுங் 
காரந்தளங் கண்ணிக் கொலைவில் வேட்டுவர் 

செவ்கோட் டாமா ஒூரனொடு காட்ட 

மதனுடை வேழத்து வெண்கோடு கொண்டு 

பொன்னுடை நியமத்துப் பிழிதொடை கொடுக்குங் 

  

1. மூனை - சண்டை. "நெரிதர -- நெரிய. இறந்து -- கடந்து. 
ஆழி-- கரை. வாரி - வருவாய். புரவு -- இழையிலிநிலம். சுட்டிய - 
குறித்த. 

8. பிண்டித்தல் -- குவித்து வைத்தல். 
8. இதன்பொருளைப் பதிற்றுப்பத்தில் உரைகோக்யெறிக. விரி 

வஞ்சி எழுதாது விட்டனம்.



குன்றுதலை மணந்த புன்புல வைப்புங் 
கரல மன்றியுங் கரும்பறுத் தொழியர 
தரிகா லவித்துப் பல்பூ விழவிற் 
ேறம்பாய் மருத முதல்படக் கொள்று 

வெண்டலைச் செம்புனல் பரத்துவாய் மிகுக்கும் 

பலசூழ் பதப்பர் பரிய வெள்ளத்துச் 

சிழறைகொள் பூசவிற் புகன்ற வரய 
முழவிமிழ் மூதார் விழுவுக்காணாஉப் பெயருஞ் 

செழும்பல் வைப்பிற் பழனப் பாலு 
மேன லுழவர் வரகுமீ திட்ட 
காண்மிகு குளவிய வன்புசே ரீருக்கை 

மென்றினை நுவணை முறைமுறை பகுக்கும் 

புன்புலந் தழிஇய புறவணி வைப்பும் 
பல்பூஞ் செம்மற் காடுபய மாறி 

யரக்கத் தன்ன நுண்மணற் கோடுகொண் 
டொண்ணுதன் மகளிர் கழலொடு மறுகும் 
விண்ணுயர்ந் தோங்கிய கடற்றவும் பிறவும் 

பணகெழு வேந்தரும் வவேளிரு மொன்றுமொழிந்து 
கடவைங் காட்டவு மரண்வவியசர் நடுங்க 

முரண்மிரு கடுங்குரல் விசும்படை பதிரக் 

கடுஞ்சினங் கடாம் முழங்கு மந்திரத் 

தருந்தெறன் மாபிற் கடவுட் பேணீய 

ருயர்ந்தோ னேந்திய வரும்பெறற் பிண்டங் 

கருங்கட் பேய்மகள் கைபுடையூ௨ நடுங்க 

நெய்த்தோர் தூஉய நிறைமக ழிரும்பலி 

யெறும்பு மூசா விறும்பூது மரபிற் 

கருங்கட் காக்கையொரடு பருத்திருத் தார 

வோடசப் பூட்கை யொண்பொரறிக் கழற்காற் 

பெருஞ்சமத் ததைந்த செருப்புகன் மறவ 

ருருமூதில னதிர்க்குங் குரலொடு கொளைபுணர்ந்து 

பெடுஞ்சோ றுகுத்தற் கெறியுங் 
கடுஞ்”ன வேத்தேதின் றழங்குரன் முரசே.” (பதித்று. 80) 

என வரும். 

துறை” யெனவே கள்ளும் 1 பாகும் முதலியனவும் அப் 

பாற்படும். 

உ வெள்ளைவெள் யாட்டுச் செச்சை போலத் 

தன்னோ ரன்ன விக£ய ரிருப்பப் 

பலர்மீது நீட்டிய மண்டையென் சிறுவனைக் 

கால்கழி கட்டிலிற் இடப்பித் 

தூவெள் னறுவை போரர்ப்பித் திலதே.'' (பு௰ம். 286) 

  

1. பாகு -- வெல்லப்பாகு. 

2. வெள்ளை - வெள்ளாம்டுச் சாதியிலுள்ள. வெள்ளாட்டுச் 

செச்சை -- வெள்ளாட்டுக்கிடாய், இதில் வெள்ளை என்பது வரளா 

அடையாய் நின்றது. படொய்போல வீடாது பொரும் இளையரிருப்ப 

என்றபடி. போல இருப்ப என இயைக்க. மண்டை யபோர்ப்பித்
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1 உண்டியின் முத்தா துடனுண்பான் றண்டேறன் 

மண்டி வழங்கி வழீஇயதற்கோ -- கொண்டி 

மறவர் மறமிக் குயிர்தேர்ந்தார் மன்னர்க் 

குறவிலர் கண்ணோடா தோர்த்து.”' 

என்பன கொள்க, 

வென்றோர் விளக்கமும் -- அங்சனம் பிண்டமேய இருபெரு 

வேக்தருள் ஒருவர் ஒருவர் * மிகைகண்டு அஞ்சக் கருமச் சூழ்ச்சி 

யால் இறை கொடுப்ப அதனை வாங்கினார்க்கு உளதாடுய விளக்கக் 

கைக் கூறலும்: உதாரணம்: 

1” அரு௮ யாண ரகன்கட் செறுஸி 

னருவியாம்ப னெய்தலோ டரிந்து 

செறுவினை மகணிர் மலீத்த வெக்கைப் 

பரூஉப்பக டுதிர்த்த செழுஞ்செத் நெல்லி 

னம்பண வளவை யு றகுவித் தாங்குக் 

கடுந்தேற் றுறுகிக மொசிதந்தன துஞ்சுஞ் 
செழுங்கூடு கிகாத்த விளந்துணை மகாஅரி 
ணனுலத்தனர் பெருமதின் னுடற்றி யோரே 

மூரெரி கவர வுருத்தெழுந் துரைஇப் 
போர்புசுடு கமழ்புகை மாதிர மறைப்ப 

மதில்வாய்த், தோன்ற வீயாது தம்பழி யூக்குதர் 

குண்டுக ணகழிய குறுந்தாண் ஞாயி 
லாரெயிற் மட்டி வெளவினை யேற்றொடு 
கன்றுடை யாயத் தரீஇப்புகல் சிறந்து 

புலவுவி லிளைய ரங்கை விடுப்ப 

மத்துக்கய ரடா வைகற்பொழுது நினை wy, 2. 

வான்பயம் வாழ்நர் கழவுடலை மடங்கவப் 
பதிபா மாக வேறுபுலம் படர்ந்து 
விருத்தின் வரழ்க்கையெரடு பெருத்திரு வற்றென 

வருஞ்சமத் தரு.நிலை தாங்கிய புகச்நுதற் 
பெருங்களிற் றியானை யெர டருங்கலம் தராஅர் 

மெய்பனணி கூரா வணங்கெனப் பராவலிற் 
பலிகொண்டு பெயரும் பாசம் போலத் 

  

திலது என்றது இவனை இயல்பா லிறவாதபடி பொருது இறக்கச் 
செய்தது என்றபடி, கரல்கழிகட்டில் பாடை. அறுவை. வஸ் 
B70. மண்டை-- கள்ளுண்ணும் பாத்திரம். 

3. உண்டி - உணவு. மூ$தாது - முன்னுண்ணாது. உடன் 
உண்பரன் -- கூடவைத்து உண்பவனாகிய அரசன். தேறல் -. கள். 
மண்டி வழங்கி -- நிழையக்கொடுத்து. மண்டி -- தரனுண்டு or oof apy 
மாம். வழீஇயதற்கோ _. அறிவு வழுவ (மயங்க)ச் செய்ததனாற் 
போதும. கொணடி -- உயிர்க்கொள்ளை. மறவர் -. வீரர், உறவில 
ராய் உயிர்கேோரர்கார் என இயைக்க. கண்ணோடாது . இரங்காது. 

4... இதன் பொருள் விரிவஞ்சி எழுதாது விடப்பட்டது, உரை 
கோக்கி யறிக.



ரியல்] பொருளதிகாரம் & 65 6. 

தஇிழறைகொண்டு பெயர்தி வாழ்கறின் ரழி 
யூரவரு மடவரு மறிவு தெரிந் தெண்ணீ 

யறிந்தனை யருளா யாயின் 

யரரிவ ணொடுந்தசை வாழ மோரே. '' (பதிற்று. 71) 

என வரும். 

**: இருங்கண் யானை யோ டருங்கலழ் தெறுத்துப் 
பணிந்துகுறை மொழித லல்தைு பகைவர் 

வணங்கா ரால் யாவதோ மற்றே.” . (uf por) 

இஅவும் HS. 
இவை பதுிழ்றுப்பத்து. 

தோற்மோர். தேய்வும் --- ௮ங்கனக் இழை கொடுத்தோரது 

1 குறைபாடு கூறுதலும்: உகாரணம்: 

** 2 வரஅன் மருப்பிற் களிற்றியானை நிரை 

மரமலையிற் கணங்கொண்டவ 

பெடுத்தெறித்த விறன்முரசங் 
கார்மழையிற் கடிதுமுழங்கச் 

சரதந்துபுலர்ந்த வியன்மார்பிற் 

ொடிசுடர்வரும் வலிமுன்கைப் 

புண்ணுடை யெறுழ்த்தோட் புடையலங் கழழ்காழ் 

பிறக்கடி யொதுங்காமப் பூட்கை யொன்வா 

ளெரடிவி ஜறெவ்வ ரெதிர்நின் றுரைஇ 

யிடுக திறையே புரவெதிர்ந் தோர்க்கென 

வம்புடை வலத்த ருயர்த்தோர் பரவ 
வனையை யசகன் மாழேே பகைவர் 
காரல்ளெர்ந் தன்ன கதழ்பரிப் புரவிக் 
சுடும்பரி தெடுந்தேர் மீமிசை நுய்குகொடி 
புவைரைத் தோன்றல் யாவது சினப்பேரர் 

நிலவரை திறிஇய தல்விசை 

தொலையாக் கற்பதின் ழெம்நுனை யானே,” (பதிற்று. 60) 

என வரும். 

் குன்றாச் சிறப்பிற் கெரத்றவள்ளையும் -- வேக்கதனது கூறை 

யாத வெற்றிச் சிறப்பினாத் பகைவர் நாடழிதற் இரல்கித் தோற் 

Gp Boor விளங்கக் கூறும் வள்ளைப்பாட்டும் : 

வள்ளை -- உசற்பாட்டு, கொழ்மவள்ளை, தோற்ற கொற்றவன். 

கொடுக்கும் இறை என்று சொல்வாரும் உளர். உதாரணம் : 

1. குறைபாடு -- விளக்கக்குறைபாடு. 

8. இதன்பொருள் விரிவஞ்சி விடப்பட்டது. பதிற்றுப்பத்து 
உரைகோரக்கியறிக. ் * 

. 9, குன்றல் _ குறைதல். 
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தூரறிய லரகா கிடத்தனவ -- போரின் 

மூகையவிழ்தார்க் கேரதை முசிறியார் கோமா 

னகையிலைவேல் காய்த்தினார் நாடு.'” 

(முத்தொள்ளாயிரம் : புறத்திரட்டு 798) 

அழிபடை ”£ 5ட்டோர் $ தழிஞ்சியொடு தொகைஇ -- அங்க 
னம் வென்றுக் தோற்றும் மீண்ட வேக்தர் தம்படையாளர் மூன்பு 

போர்செய்அழிக் கணையும் வேலும் முதலிய படைகளைக் தம்மிடத்தே 

தடுத்துக்கொண்டழிந்தவர்களைக் தாஞ்சென்றும் பொருள்கொடுத்தும் 

வினாவிய் கழுவிக் கோடலுடனே முற்கூறியவற்றைத் தொகுத்து : 

படைதட் டழிவோர் என்று மாறுக, தழிச்சுகல் தழிஞ்சியா 

யிற்று; * பொருகணை தழிச்சிய புண்டீர் மார்பின் ? (பெரும்பொருள் 

விளக்கம்) என்றாற்போல. உசணாரம் ;: 
* 4 தழிச்சிய வாட்புண்ணோர் தம்மில்லத் தோறும் 

பழிச்சியசீர்ப் பாசறை வேந்தன் -- விழுச்சிறப்பிற் 
சொல்லிய செொசல்லே மருந்தசகத் தார்த்தன 

புல்லவணலார் வெய்துயிர்க்கும் புண் 

(பெரும்பொருள் விளக்கம்: புறத்திரட்டு, 798) 

ரச 

என வரும். 

1॥ 5 ேவேம்புதலை யாத்த தோன்கா ழெஃகமொடு 

முன்னோன் முழறைமுறை காட்டப் பிண்ணர் 

மணிபுறத் இட்ட மாத்தாட் பிடியொடு 
பருமங் களையாப் பரய்பரிக் கலிமா 

யிருஞ்சேற்றுத் தெருவி னெறிதுளி விதிர்ப்பப் 

புடைவீ முந்துகி விடவயிற் றழீ£இ 
வாட்டோட் கொத்த வன்கட் காளை 

௬ுவன்மிசை யசைத்த கையன் முகனமர்த்து 

நரல்கால் யாத்த மாலை வெண்குடை 

தன்வென் றசைஇத் தாழ்துள wen piu 

தள்ளென் யாமத்தும் பள்ளி கொள்ளான் 
சிலசொடுூ திரீதரு வேந்தன் 

பலரொடு முரணிய பாசறைத் தொழிலே.'” 

(நெடுகல்வாடை 176—188) 
இதுவுமது, 

7. பம்பி-- Qsque a பரம்பி, முறி. ஒரூர், நகை — ஒளி, 
காய்த்தினார் ... கொல்லப்பட்டார், நாடு கடந்தன என இயைக்க. 

2. தட்டல் -- தடுத்தல். 

9. தழிஞ்சி ... தழுவுதல். 
4, தீழிச்சிய -- தழுவிய, பழிச்சல் -- புகழ்தல். புண் தீர்ந்தன 

என இயைக்க. 

5. வேம்பு -... வேப்பமாலை, தாள் -- அடி. . ் ப் மருமம் -- பக்தை 
(சேணம்), சுவல் ... தோள், ஓ ச்
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கழிபெருஞ் சிறப்பின் துறைபதின் மூன்றே -- மிகப்பெருஞ் 

சிறப்பினையுடையவாகிய அறை ப.இன்மூன்றாம் என்றவரலு, 

வென்றோர் விளக்கம் முதலிய eps pi மொழிக்கனவெல்லாம் 

இருவர்க்கும் பொதுவாய் வருமென்பது கோன்றக் : கழிபெருஞ் 

இறப்பு * என்னுர், 
இனி “இயங்குபடையாவம்” எனவே இயக்காத வின் "ஞாணொலி 

மூகலியனவுங் கொள்க, 

2 இத்இணைக்கும் பலபொருள் ஒருக்குவந்து ஒரு அழைப்பு 

தலுஙவ் கொள்க, அவை --. கொற்றவை நிலையும், குடைகாட்கோளும், 

வாணாட்கோளும், படையெழுச்சி கண்டோர் கூறுவனவும், பகைப் 

புலக்கார் இகழ்வும், இவை போல்வன பிறவும் இயக்குபடையரவ 

மாய் அடங்கும். 

நிசைகோடற்கு ஏவிய அரசருள் நிரைகொண்டோர்க்கும் 

நிரைகொள்ளப்பட்டோர்க்கும் விளைந்து ஏகவேண்டுதலிம் குடை 

நாட்கோளும் வாணாட்கோளும் இன்றியமையாதன அன்மையின், 

ஈண்டுக் கூழுராயினார். ௮வை உழிஞைக்குல் கூறுப: அதற்கு 

இன் நியமையாமையின். 

இனி, துணைவக்த வேந்தருக்காமும் பொலிவெய்இிய *பாசஹறை 

நிலை? கூறலும், “அவர் வேற்றுப்புல,க்தி௮று ச. சலின் ஆண்டு வாழ் 

வோர் பூசலிழைக்து இரிக்தோடப் புக்கருக்க  ₹ ஈல்லிசை 

வஞ்சி ? முதலியனவும்,  வயக்கலெய்திய பெருமைப் பாற்படும். 

: தணைவேண்டாச் செருவென்றி் (புறம். 16) காடகவழக்கு ; 

.தணைவேண்டுதல் உலகியல் வழக்கு. *நியே புறவினல்ல லன்றியும் 

பிறவும் ' (46) என்னும் புறப்பாட்டும் * வள்னியோர்ப் படர்க்து ' (47) 

என்னும் புறப்பாட் டும் முதலியன * துணைவஞ்சுி ? * என்பாரக்கு 

அவை மேத்செலவின்கண் அடங்காமையித் பாடாண்டிணை யெனப் 

படுமென்றுரைக்க, 

.. ஞாண் - காண். 

,  இத்திணை என்றது வஞ்சித்தணையை, 

3. அவர் - அத் துணைவேநீதர். 

4. என்பார் - இளம்பூரணர். மேற்செலவு — வஞ்சி:
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இனி,- மேற்செல்வான் மீண்டுவந்து பரிசில் தருமென்றல் வேத 

இயலன்முகலிற் பரிசிலர்க்குக் கொடுத்தலும் படைக்கல முதலியவ் 

ஜோ கூறினார். 

இனி, * கடிமரக் தடிதலும் களிறும் மாவுக் துறைப்படிவனவ ற் 

ons கோறலும் புறஞ்சேரியைச் சுகலும் முதலியனவும் * அடுத் 
தூர்ந்தட்ட கொற்ற 'கஇன் பாற்படும். ௮வை கருவூரிடைச் சே 

மாண் யானையை யெறிந்தாற் போல்வன. 

இனி, புண்பட்டோரை முன்னர்ச் செய்த படைவலங்கூதி 

௮ ரசராயினும் உழையராயினும் புகழ்வனபோல்வனவுக் தழிஞ்சிப் 
பாற்படும். இதனை மு. துமொழிவஞ்சு £ என்பார். ஆஅண்டுக்கொடுச் 

தல் முற்கூறிய கொடையாம். இத்தழிஞ்சியை, 

₹*அழிகுநர் புறக்கொடை அயில்வா ளோச்சாக் 
கழிதறு கண்மை, (பு,.வெ, வஞ்சி 20) 

எனின், ௮ஃது ஒருவன் ருல்கெ பெருமைப்பாற்படுமென் 

DIT TE. 

இச்சூத்திரத்து *ஆன்' எல்லாம் இடைச்சொல், * Og 

செவ்வெண்ணாம்மை எண்ணினை இடையிட்டுக் கொண்டது. 

இனி எனையவக்திக்கும் ஆன் உறாபு கொடுத்து அகுத்கேற்பம் 
பொருள் கூறலும் ஒன்று, (௮) 

[உழிஞை இன்னதன் புறமெனல் ] 

௬௪. உழிஞை தானே மருதத்துப் புறனே. 

இஃது உழிஞைத்திணை அகத இணையுண் மருகத்திற்குப் புறனா 
மென்கின்ற து. 

இஸ்: உழிஞைதானே -- உழிஞையென்று கூறப்பட்ட 

புறத்திணை, மருதத்துப் புறனே -- மருகமென்று கூறப்பட்ட அகத் 
கணைக்குப் புறனாம் என்றவாறு, 

இருபெருவேக்தர் தம்முண் மாறுசகொண்டவழி எ திர்செலற் 
காற்றாது போய் மதிலகத் இருக்க வேந்தன் மதல் பெரும்பான்மை 

  

1. கடிமரந்தடியுமோசை (புறம்--96.) 

2. தொல் சொல். ௨௯௬௦-ம் Ore a4 ; னு 

ருரைத்த உரைகோக்கியறிக, சூத்திரத்துக்கு நச்சினார்க்னிய
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யம் மருதத்திடதத தாதலானும், அம்மதிலை மும்றுவோனும் அக் 

நிலத்திருக்கலானும், ஒருவன் வாயில்வேண்டக் இறவாது அடைத் 

இருச்,௪ லொப்புமையானும், உள்ளிரந்தவனும் புறப்பட விரும்புத 

லானும் மருகம்போல் இதற்கும் பெரும்பொழுது வரைவின்மையா 

ணும், சிறுபொழுஇனும் விடியற்காலமே போர்செய்தற்குக் கால 

மாதலானும் உழிஞை மருதத்தத்குப் புறனாயிற௮ு. மருதகிலத்து 

io art Bev, 

“அகதாடு புக்கவ சருப்பம் வெளவி,” (மதுரைக் சாஞ்சி 749) 
எனப் பாட்டி கூறியவாற்றுனும், 

*மிணங்குகதிர்க் கழுணி நாப்ப ணோமும் 

அணங்குகல னாழியிற் ரோன்று மோரெயின் மன்னன். ” 

(புறம், 838) 

என்ற தனானும், 
“ொளதற்கரிதாய்க் கெரண்டகூழ்த் தாகி யகத்தார் 

நிலைக்கெளிதா நீர தரண்." (திருக்குறள்; அரண், 85) 

என்றதனாணு முணர்க, 

மற்று எதிர்சென்ருனை வஞ்சிவேர்தன் என்னுமெனின், 

1 அஃது இருவரும் தத்தம் எல்லைக்கண் எ.கர்சென் நிறுப்ப சென் 

wel sor வஞ்சியாகா தாயிற்று. (௯) 

/உழிஞையின் பொது இலக்கணம் இதுவெனள் ] 

௬௫. முழுமுத லரண முற்றலுங் கோடலு 

மனைநெறி மரபிற் ரகு மென்ப, 

இது மேற்கூறிய உழிஞைத் இணையது பொதுவிலக்கணம் 

உணர்த்துதல் FADD. 

இஸ்: முழுமுதல் அரணம் -- வேற்றுவேக்கன் குலத்துக் 

கெல்லாம் எஞ்சாது முதலாய் வருகின்ற முழு அரணை, முற்றலும் 

கோடலும் -- சென்ற வேக்கன் வளைத்தலும் இருந்த வேந்தன் 

கைக்கொண்டு காத்சலுமாகய, அனைகெறி மசபிற்்.று ஆகும் என்ப-- 

இசண்டு வழியாகிய இலக்கணத்தை உடைத்து அவ்வுழிஞைக் 

இணை என்று கூறுவர் புலவர் என்றவாறு, 

1. அஃது வஞ்சியாகாதாயிற்று என இயையும்: எல்லை நாட் 

டெல்லை.
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Pp அ௮ரணாவஅ,  பலைபுஸ் காடும் கீருமல்லாக 1 அககாட்டுச் 

செய்க அரூமதில், ௮து வஞ்சனை பலவும் வாய்த்து, தோட்டிமுண் 

முதலியன பதித்த காவற்காடு புறஞ்சூழ்ச்து, அதனுள்ளே * இடல் 
கர் மு.உலியன உள்ளுடைத்தாகிய கிடங்கு புறஞ்சூழ்க்து, 8 யவனர் 

இயற்கிய பல * பொறிகளும் ஏனைய பொறிகளும் £ பதணமும் 
் ஏப்புழை ஞாயிலு ௦ ஏனைய பிறவும் அமைந்து, 7 எழுவுஞ்€ப்பு 

முதலியவற்றால் வழுவின் மைக்க வாயிற்கோபுரமும் Spoon Bre 

களும் பொருக்த இயற்றப்பட்டதாம். 

இனி மலையாணும் நிலவரணுஞ் சென்று சூழ்ந்து கேர் சவில்லா 

5 ஆசதர் அமைக்கனவும், இடத்தியற்கிய மதில்போல ? அடிச் 

சிலம்பின் ௮சணமைந்தனாவும், மீதிருக்து கணை சொரியும் இடமும் 

பிறவெக்திரங்களும் அமைக்கனவாம். Dele sro god Gor sewn 

அவ்வாறே வேண்டுவனயாவும் 16அமைக்தனவாம். இங்கனம் அடைக் 

கிருக்தலும் அவனைச் சூழ்க்கழிச்கலும் கலியூழயிதோறும் பிறந்த 
சிறப்பில்லா ௮சசியலாதலின் இவை வஞ்சமுடைக்தாயிற்று. 

சிமப்புடை அரசியலாவன : மடிந்த உள்ளத்தோனையும் மகப் 

பெறாகோனையும்  மயிர்குலைக்கோனையும் அடிபிறக்கிட்டோனையும் 

பெண்பெயசோனையும் படையிழக்கதோனையும் ஒக்கபடையெடா 

கோனையும் பிறவும் இக்கன்மையுடையோரையுங் கொல்லாஅ விடுத 

லுங் 11 கூறிப் பொருதலு முதலியனவாம். 

இனி * அகும்” என்றதனான் எதிர்சென்ற வேந்தன் பொருது 

தோற்றுச் சென்று அடைத்திருத்தலும் உழிஞையாம். மற்றை 

வேந்தன் வளையாது மீளின் ௮வனடைத்தது உழிஞையாகாதென் 

DIG TE. (௧௦) 

1. அகநாடு--மருதம், 

2. இடங்கர் - முதலை, 
2. யவனர் யவன தேசத்தார். 

4. பொறி-.- இயந்திரப் பொறி. 

5. பதணம் - மதிலுளுயர்ந்த மேடை, 

6. ஏப்புழைஞாயில்-- அம்பெய்து மறைபயுஞ் சூட்டு. 
7. எழுவுஞ் சீப்பு-- எழுப்பப்படுஞ் சீப்பு -- (தாழ்), 

8. ஆர்அதர்-- அருவழி. 
9. அடிச்சிலம்பினரண் - மலையரண். வடிச்ிலம்பினரண் 

வும் பாடம், 

10, அமைந்தனவுமாம் என்றிருப்பது நலம். 

317. கூறி--வஞ்சினங் (சபதமிட்டு) கூறி,
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[உழிஞை எட்டுத்துறைத்தெனல் ] 
௬௬. , அதுவே தானு மிருநால் வகைத்தே. 

இது முற்கூறிய முற்றலுங் கோடலும் 1 ஒருவன் தொழிலன் 

ஹென்பதூஉம் முற்கூறியதுபோல் ஓஒருதூறை இருவர்க்கு முரிய 

வாகான, 3 ஒருவர்க்கு நான்கு கான்சாக எட்டாமென்பதூஉ௰ கூறு 

கின் 5௮. 
இஸ்: அ௮துவேதானும் -- அவ்வுழிஞைத் துறைதானும், 

இருகால்வகைத்து -- மதில்முற்றிய வேக்தன்கூறு நான்கும் அகத் 

தோன் கூறு நான்குமென எட்டுவகைத்து என்றவாறு, 

௮து மேற்கூறுப. (௧௧) 

[உழிஞையின் எட்டுத்துறையு மிவையெனல் / 

aor. 5 கொள்ளார் தேஎங் குறித்த கொற்றமு 

முள்ளியது முடிக்கும் வேந்தனது சிறப்புந் 
தொல்லெயிற் கிவர்தலுந் தோலின் பெருக்கமு 
மகத்தோன் செல்வழு மன்றி முரணிய 
புறத்தோ னணங்கிய பக்கழுந் திறப்பட 
வொருதான் மண்டிய குறுமையு Yagi 

_ வருபகை பேணு ராரெயி லுளப்படச் 
சொல்லப் பட்ட நாலிரு வகைத்தே. 

இது முற்கூறிய காலிரு அமைக்கும் பெயரும் முழையும் 

தொகையுங் கூறுகின்றது. 

இ-ள்: கொள்ளார் கே௭ம் குறிக்க கொற்றமும் -- பகை 

வர் நாட்டினைக் தான் கொள்வதற்கு முன்னேயும் கொண்டான் 

போல வேண்டியோர்க்குக் கொடுத்தலைக் குறித்த வெற்றியும் : 

தன்னை இகழ்ந்தோரையும் தான் இகழ்க்தோரையுங் கொள்ளா 

ரென்ப, உதாரணம்: 

152 மசற்றுப் புரதத்தோறு மண்டில மாக்கள்செல 

பேவேற்றுப் புனவேந்தர் மேவன்வேத்தர்க் -- கேற்ற 

ட்டம், ஒருவன் ரொழில் என்பது இளம்பூரணர் கருத்து. இதுவே 

பொருத்தம். ; ன ் 

2. ஒருவர்க்கு--ஒவ்வொருவர்க்கு எனறிருப்ப.து ஈலம், ' 

3. கொள்ளார். கொள்ளப்படாதோர் - பகைவர். 

4. மாற்றுப்புலம்-- பகைப்புலம், ஒன்னாருடையன --- பகைவ 

ருடையன, அவை நாடுமுதலியன, உவந்து பாண்சாதியினொலி பல் 

கின்று என இயைக்க.
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படையொளலியிற் பாணொலி பல்கின்டு லொன்னா 

ருடையன தாம்பெற் இுவந்து, 

(பெரும்பொருள் விளக்கம் : புறத்திரட்டு 791) 

“கழிந்தது பொழிக்தென ' என்னும் புறப்பாட்டினுள், 

ரசரெயி லவர்கட் டஉரகவு நுமதெனப் 

பாண்கட ஸிறுக்கும் வள்ளியோமய்.'” (புறம். 208) 

என்பதும் ௮௮. 

* அனாவிகை யடுபோர்' (48) என்னும் புறப்பாட்டும் அது. 

இராமன் இலங்கை கொள்வதன் முன் வீடணற்குக் கொடுத்த 

அறையும் அது, 

உள்ளியது முடிக்கும் வேர்தனது இறப்பும் — அவ்வாறு 

குறிச்த குறிப்பினை முடிக்கின்ற வேக்தனது இறப்பினை அவன் 

படைத்தலைவன் முதலியோரும் வேற்றுவேக்தன்பால் தா௮ செல்லு 

வோரும் எடுத்துளைத்தலும்: உதாரணம்: 

** 1 மழுவான் மிளைபோய் மதிலா னகழ்தூர்ழ் 

தெழுவாளோ னேற்றுண்ட தெல்லா _. மிழுமென 

மட்டவீழ் கண்ணி மறவேத்தன் சீற்றத்தீ 

விட்டெரிய விட்ட மிகை. 

(தகடூர்யாத்திரை : புறத்திரட்டு -- எயில்காத்தல் ) 

என வரும். 

மலையகழ்க் குவனனே கடறார்க் குவனே 

. வான்வீழ்க் குவனே வளிமாற் றுவனெனத் 

தரன்முன்னிய துை றபேபரகலின்.'' (பட்டின. 271-928) 

என்பதும் ௮து, மாற்றார் மதிலும் அகழுஞ் சட்டிக்கூறலின். 

அடுதை யாயினும் விடுரை யரயினும் 
தீயளத் தறிதிறின் புரைமை வார்கோழ் 

செ.றியரிச் சிலம்பிம் குறுந்தொடி மகளிர் 

பொலஞ்செய் கழங்கிற் றெற்றி யாடுந் 

தண்ணான் பொருளை வெண்மணல் சிதையக் 

கருங்கைக் கொல்ல னரஞ்செய் யவ்வாய் 

ெநடுங்கை நவியம் பாய்தலி ணிலையழிந்து 

வீசுமழ் ஜநெடுஞ்சினை புலம்பக் காவுதொறுங் 
  

7, மழு கோடரி, மிளை-- காவற்காடு. எழுவாள் -- எழுப் 

படை. ஏற்றுண்டதெல்லாம் மிகை என இயையும். ஏற்று... இரந்து. 

மிகை -- எச்சம் - சேடம். இப்பாட்டில், :எழுவாளோ னேழற்றுண்ட 

தெல்லாம் ' என்பது  எழுவாளா னெற்றுணட தெல்லாம்” 

என்றிருத்தல் வேண்டும், எற்றுணல்-- அடிபடல்,
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கடிமரத் தடியு மோசை தன்னார் 

நெடுமதில் வரைப்பிற் கடிமனை யியம்ப 
வாங்கிணனி திருந்த வேந்தனோ டீங்குதநின் 

சிலைத்தார் முரசங் கறங்க 
மலைத்தனை யென்பது நாணுத்தக வுடைத்தே.'' (புறம். 86) 

இ புறத்துமிஞையோன்கண் தாசன் அவன் சிறப்பு எடுத் 

அரைத்தது. 

1 வயலைக் கொடியின் வரடிய மருங்கு 
ஒயவ லூர்திப் பயலைப் பார்ப்பா 

னெல்லீ வந்து நில்லாது புக்குச் 

செசல்வீய சோல்லோ சிலவே யதற்கே 

மேயேணியுஞ் சீப்பு மாற்றி 
மாண்வினை யானையு மணிகசளைந் தனவே.” (புறம், 808) 

இது தாூதருளை கேட்ட அகத்துழிஞையோன் இறு கண்டோர் 

கூறிய. 

கொல் எயிற்கு இவர்தலும் -- ஒருகாலத்தும் அழிவில்லாத 

மதிலை இற்றைப் பகலுள் அழித்துமென்று கூறி ௮ஃத அழித 

தற்கு விருப்பஞ் செய்தலும்: உகா.ரணம் : 

148 இத்றைப் பகலு ளெயிலகம் புக்கன்றிப் 
பொஜற்றாரன் பேரனகங்கைக் கொள்ளானா - லெற்ரறுங்கொ 
லாருத வெம்பசித்தி யாற வுயிர்பருகி 
மாரா மறலி வயிறு.'' (புறத்திரட்டு 842) 

என வரும். 
1" உமறனுடை மறவர்க் கேறவிட னின்றி 

தெய்யோ டையவி யப்பியெவ் வாயு 

மெத்திரப் பறவை மியற் றின தி.ஜீ.இக் 
கல்லுங் கவணுங் கடுவிசைப் பொறியும் 
கில்லுங் கணையும் பலபடப் பரப்பிப் 

பந்தும் பாவையும் பசு வரிப் புட்டிலு 

மென்றிவை பலவுஞ் சென்றுசென் ெெெறியு 
முத்தை மகளிரை யியற்றிப் பின்றை 

யெய்பெரும் பகழி வாயிற் நூக்கிச் 
சுட்டல் போயின் முயினும் வட்டத் 

தீப்பாய் மகளிர் Dap pow பேச 

7. இதனுள் பார்ப்பான் என்றது தூதாகச் சென்ற பார்ப்பானை, 
உயவல் -- வருந்தல், ஊர்தி... ஊர்நீ்துசெல்லுடடை. பயல் -- சிறுவன். 
எல்லி... இரவு, சீப்பு... கதவுக்கு வலியாக உள்வாயிற்படியில் 

நிலத்தேவிழ இடுமரம், 

2. போனகம்--- உணவு, உயிர்பருகியும் வயிறு (பசி) மாரு 
என இயைக்க. 

8. ஐயவி-- சிறுகடுகு. பொறி-- இயந்திரம். புட்டில் -- ag 
வகைப் பெட்டி. ் 

26
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கோக்குதர் தோக்குநர் தொந்துகை விதிர்க்குந் 

தாக்கருந் தானை மீரும்பொறை 
பூக்கோட் டண்ணுமை கேட்டொறுங் கலுழ்ந்தே'' 

(தகடூர்யாத்திரை) 
இப் பொன்முடியார் பாட்டும் ௮௮. 

் இதனாற் பூச்சூடுதல் பெற்றாம். 

கோலின் பெருக்கமும் -- அல்ஙனம் மதன மேற்சென்றனுழி 

மதிலகத்மீதார் அப்புமாரி விலக்குதற்குக் £ கிடுகுங் கேடகமும் 

மிடையக் கொண்டு சேறலும்: உதாரணம் : 

“3 Oger ரியங்கரப் பெருமூ திலங்கை 

செடுந்தோ ளிராமன் கடந்த ரஞூன்றை 

பெண்டிுடை மிடைந்த பைங்கட் சேனையிற் 

பச்சை போர்த்த பல்புறத் தண்டை 

யெச்சார் மருங்கினு மெயிற்புறத் திறுத்தலிற் 

௬டல்சூ ழரணம் போன்ற 

துடல்சின வேந்தன் முற்றிய வூரே.” 

(ஆசிரியமாலை: புறத்திரட்டு 852) 

என வரும். 

“நின்ற புகழொழிய நில்லா வுயிரோம்பி 

யின்று நாம் வைக லிழிவாகும் - வென்றொளிரும் 

4 பாண்டி ணிரைதோற் பணியார் பகையரணம் 

Carry லெளிதென்றுன் Go bg.’ (y. Qa. உழிஞை, 12) 

. இதுவும் அது, 

அரணகதக்தோர் * தத்தம் பகணத்து நிற்றலின் தோல் கூறித் 
ல்க 

ர் 

oor, 

இக்கான்கும் முற்றுவோர்க்கே உரியவெனக் கொள்க, 

அகத்தோன் செல்வமும் -- அகத்து உழிஜஞையோன் 

வில்லாக பெருஞ்செல்வக் கூறுதலும், 
குறை 

    

டம், உதாரணச் செய்யுளில், * பூக்கோட்டண்ணுமை கேட்டொ 
றும்' என்று வருதலின் இதனாற் பூச்சூடுதல் பெற்றாம் என்றார். 

2. கிடுகு கேடகம் என்பலா பரிசையில் ; பேதம், தோல். 
கண்ணாடி தைத்த இடுகுபடை என்பது, புஉிப்பொருள் வெண்பா 
மாலையுரை, 

9 எண்கு--கரடி, பச்சை தோல் - பரிசை. தண்டை... 
படைவகுப்பு. 

4. பாண்டில் நிரைதோல்-- கண்ணாடி நிரைத்த இடுகுபடை, 
தோல்... ஆகுபெயர், 

5. பதணம் _ மதிலுளுயர்ந்த மேடை,
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அவை, படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பும் நீர்நிலையும் 1 ஏமப் 

பொருண் மேம்படு பண்டங்களும் முகலியனவாம். உகா£ணம் : 

*பொருகின மாறுப் புலவிப்போத் துறையு 
மருவரை கண்டார்போ லஞ்சி-- யெொசருவருஞ் 

செல்லா மதிகைத்து வீற்றிருந்தான் ேறேர்வேந்த 

னெல்லார்க்கு மெல்லாங் கொடுத்து.” 

(தகடுர்யாத்திரை : புழத்திரட்டு 857) 

என வரும். 

**அளிதோ தானே பாரியது பறம்பே 

தளிகொண்் முரசின் மூவிரு முற்றினு 

முழவரு ழாதன நான்குபய னுடைத்தே 
யெசன்றேற, சிறியில் வெதிரின் நெல்விளை யும்மே 
இரண்டே, தீஞ்சுளைப் பலவின் பழமூழ்க் கும்மே 
மூன்றே, கொழுங்கொடி வள்ளிக் கிழங்குவீழ்க் கும்மே 

நான்கே, அணீநிற வோரி பாய்தவீன் மீதழிந்து 

தஇணிதெநடுங் குன்றத் தேன்சொரி யும்மே 

வான்க ணற்றவன் மலையே வரனத்து 

மீன்க ணற்றதன் ௬னையே யாங்கு 
மாந்தொறும் பிணித்த களிற்றிணிீ ராயினும் 

புலந்தொறும் பரப்பிய தேரிணி road eb 

தரனிற் கொள்ளவிர் வசளிற் ரூரலன் 

யசனறி குவனது கொள்ளு மாரே 

சுகிர்புி நரம்பின் சிறியாழ் பண்ணீ 

விரையொளலி கூந்தனும் விறலியர் பின்பட 

வாடிணிர் பாடிணீர் செலினே 

நாடுங் குன்று மொருங்க யும்மே (புறம். 109) 

என்னும் புறப்பாட்டும் ௮௮. 

2 ன்றி முரணிய புறக்தோன் ௮ணங்கிய பக்கமும் -- மாறு 

பட்ட புறத்தோனை அகத்தோன் தன் செல்வத்சான் அன்றிப் 

போர்ச்தொழிலான் வருத்திய “ கூற்றும் : உதாசணம்: 

கலையெனப் பாய்ந்த மாவு மலையென 

மயங்கம ருழுந்த யாளையு மியம்படச் 

சிலையலைத் துய்த்த வயவரு மென்றிவை 

பலபுறங் கண்டோர் முன்னா ளீணீயே 

யமர்புறவ் கண்ட பசும்பூண் வேந்தே 

மாக்களி றுதைத்த கணைசேர் பைந்தலை 

மூக்கறு நுங்கிற் றூற்றயற் கிடப்பக் 

1. ஏமப்பொருள் -- இன்பப்பொருள், . 

2. செல்வத்தான் அன்றி அணங்கிய பக்கமும் என மாற்றிக் 

கொள்ளப்பட்டது. அன்றி-- பகைத்து என்றும் பொருள் கூறலாம், 

 அன்றினார் புரங்கள் செழ்றார்'' என்பது தேவாரம். 

9. ag பகுகி, பக்கம். 
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களையாக கழற்காழ் கருங்க ணூடவ 
ருருகெழு வெகுளியர் செறுத்தன சார்ப்ப 

மிளை போ யின்று நாளா நாமே 

யுருமினச கொண்ட மயிீர்க்கட் 
டிருமூர சியங்க ஷர்கொள் குவமே,'” (தகடீர்யாத்திரை) 

இது சோமான் 3 பொன்முடியாமையும் அரிசில்கிழாரையும் 

கோக்குக் தன் படைபட்ட தன்மை கூறக் கேட்டோற்கு அவர் 

கூறியது. 

இறப்பட ஒரு தான் மண்டிய £ குஅமையும் -- அகத்திருக் 
கோன் கன்னசணழிவு தோன்றிய வழிப் புறத்துப் போர்செய்யுஞ் 

கிறுமையும் : உதாரணம்; 

*வருகதில் வல்லே வருகதில் வல்லென 

வேதந்துவிடு விழுத்தா தசங்காங் கிசைப்ப 

நூலரி மாலை சூடிக் சுரலிற் 

றமியன் வந்த மூதி லாள 

னருஞ்சமத் தாங்கி முன்னின் ஜெறிந்த 

வொருகையிரும்பிணத் தெயிறு மிறையரகத் 
திரிந்த வாய்வா டிருத்தாத் தனச் 
கிரித்(தே) தானை பெயர்புற நகுமே."” (புறம். 28 4) 

சன வரும், 

உடன்ோர் வருபகை பேணார் ஆர் எயில் உளப்பட — புறத் 

தோன் அ௮கத்தோன்மேல் வந்துழி அவன் பகையினைப் போத்றாது 

அகத்கோன் இகழ்க்திருத்தற்கு அமைக்க மதிலாண்கூறுத லகப் 
பட : உகாரணம்: 

**மொய்வேற் கையர் முரண்சிறந் தொய்யென 

வையக மதிய வவிதலைக் கொண்ட 

தெவ்வழியென்றி வியன்றுர் மார்ப 
வெவ்வழி யரயினு மவ்வழுித் தோன்றித் 
Seas ரெஃகின் வயவர்க் கசணிற் 

புண்கூர் மெய்யி னுராஅமய்ப் பகைவர் 

பைத்தலை யுரைத்த மைந்துமலி தடக்கை 

யாண்டகை மறவர் மலிந்துபிதர் 

தீண்ட றகாது வேந்துறை யரணே..!" (தகடூர்யாத்திரை) 

இஃது HESS Sr oor செல்வம் பேரச்று தற்கு @ gieud Bus 

முூழுவரண் கூறுதலிம் செல்வத்துள் Aker sri bp, 

1. பொனமுடியாரும் அரிசில்கிமாரும் கடைச்சங்கப் புலவர்கள், 

ச. குறுமை_. சிறுமை, 

3. செல்வம் என் OS “அகத்தோன் செல் a? ப 3 
கூறிய துறையை. Bear or சீலவழும என்று முற
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இது பொன்முடியார் தகடூரின் சன்மை கூறியது. 

சொல்லப்பட்ட காலிரு வகைத்தே -- 1 மேலிருகால்வகைக் 
தென்று சொல்லப்பட்ட இருகான்கு பகுதியகாம் உழிஞைத் இணை 

என்றவாறு, 

முற்கூறிய தொகையேயன்றி ஈண்டுக் தொகைகூறினார், அக் 

நாலிரண்டுமேயன்றி அவை போல்வனவும் காலிரண்டு துறை 

தோன்று மென்றற்கு. அவை புறத்து வேந்தன் கன் துணையா 

Bu அ௮சசனையாயினும் தன் படைக் சலைவரையாயினும் ஏவி அகத்து 

Cab 5 DHS துணையாக ௮சசாதஐு முழு முதலரண் முற்றலும் 

MEH (NP OT DI GUAT காவல்கோடலும் கிகழ்க்தவிடகதும் இவ்விரு 

சான்கு வகையும் இருவர்க்கு முளவா தலாம். 

உதாரணம் முற்காட்டியவே; வேறுவேறு காட்டினும் அமையும், 

இ.த்தணைக்குப் * படையியங்காவம்” (63) முதலியனவும் go Sars s 

தாத் கொள்க. ௮, 

"2 இலங்குதொடி மரும்பிற் கடாம் வார்த்து 

நிலம்புடையூ௨ வெழுதரும் வலம்படு குஞ்சர 

மெரியவிழ்த் தன்ன விரியுளை சூட்டிக் 

கால்கிளர்ந் தன்ன கடுஞ்செல லீவுளி 
கோன்முனைக் கொடியினம் விரவா வல்லோ 

டுன்விசை கடுக்குந் தோன்றல பெரிதெழுத் 

தருவியி னொவிக்கும் வரிபுனை நெடுந்தேர் 
கண்விட் டனவே முரசங்கண் ஹூம்றுக் 

கதித்தெழு மாதிரங் கல்லென வொலிப்பக் 

கறங்கிசை வயிரொடு வலம்புரி யார்ப்ப 
தெடுமதி ணிரைஞசயிற் 

கடிமிளைக் குண்டு கிடங்கின் 

மீப்புடை யாரரண் கரப்புடைத் தேஎ 

தஜெெஞ்சுபுக லழிந்து நிலைதனர் பொரீஇ 
யெல்லா மண்ணார் தடுங்க 

தல்ல மன்றுவிவண் வீங்கிய செலவே.'" (பதிற்றுப்பத்து) 

என வரும், 

இனித் தேவாக்குரியவாக உழிஞையிற் றுழைகள் 5 பலவுல் 
கூறுவாருள.சாலெனின், அவை உலஇயலாகிய அரசியலாய் எஞ்ஞான் 

3. மேல் அறுபத்தாறாஞ் சூத்திரத்துள். 
2, தொடி -- வயிரம்; மருப்பிற்கிடுவது, குஞ்சரம் -- யாள, 

இவுளி — குதிரை. வயிர் -- கொம்பு. மிளை -- காவற்காடு. குண்டு ..... 

ஆழம், 
3. கூறுவார் _... ஐயனாரிதனார் (வெண்பாமாலை ஆசிரியர்).



௨.௦௭ தொல்காப்பியம் ட்புறத்திணை 

றும் நிகழ்வின்றி ஒருகால் ஒருவர் வேண்டியவாறு செய்வனவாக 

லின் ' தமிழ்கூறு கல்லுலகத்'தன ( தொல், பாயிசம்) அ௮ல்லவென 

முக்க. இணி முரசவுழிஞை 7 வேண்டுவாருளசெனின், மு சசவஞ்சி 

யுங் கோடல் வேண்டுமென மறுக்க, 

இனி 2? அசெயிலுழிஷஞை மூகலரணம் என்றகன்கண் அடங்கும். 

இனி இவற்றின் விகற்பிப்பனவெல்லாம் அத்துறைப்பா் 

படுத்திக்கொளக. (௬௨) 

[உழிஞை வேந்த ரிருவர்க்கும் பொதுவான துறைகள் 

இவையெனல்] 

wo. குடையும் வாளு நாள்கோ என்றி 
மடையமை யேணிமிசை மயக்கமுங் கடைடச் 
சுற்றம ரொழிய வென்றுகைக் கொண்டு 

முற்றிய முதிர்வு மன்றி முற்றிய 
கத்தோன் வீழ்ந்த நொச்சியு மற்றதன் 

புறத்தோன் வீழ்ந்த புதுமை யானு 
நீர்ச்செரு வீழ்ந்த பாசியு மதாஅன் 

நூர்ச்செரு வீழ்ந்த மற்றதன் மறனு 
மகமிசைக் கிலர்ந்தோன் பக்கமு மிகன்மதிற் 
குடுமி கொண்ட மண்ணுமங் கலமும் 
வென்ற வாளின் மண்ணே டோன்றத் 

தொகைநீலை யென்னுந் துறையொடு தொகைடு 
வகைநான் மூன்றே துறையென மொழிப. 

இஃது எயதாத தெய்அவித்தது ; உழிஞைத்தினையுள் இருபெரு 

வேந்தாக்கும் ஒனராயச் சென்று உரியவான துறை இதற்கு மூன்னர்க் 

கூறாமையின். 

இ. ள்: குடையும் amen நரன்கோாள் அன்றி _ தன் இக் 

கங் கருதிக் குடிபுறங்காத்து ஓம்பற்கெடுத்த குடைகாட்கொள்ளு 

தலும் அன்றிப் பிறன்கேடு கருகி வாணாட்கொள்ளு தலும் அன் நி, 

புறத்தோன் புதிதாக அகத்தே புகுதற்கு நகாட்கொள்ளுமென்க, 
  

1. வேண்டுவா£ ... ஐயனாரீதனார். 

2. இது கூறுவாரும் ஐயனாரிதனா.



யியல் / பொருளதிகாரம் உ௦ள் 

தன்னாட்டினின்றும் புறப்படுதம்கு காட்கோடல் உழிஞையெனப் 

படாதாகவின், அகத்சதோனும் மு.ற்றுவிடல் வேண்டி மற்றொரு 

வேக்கன் வந்துழிக் தானும் புறத்துப் போதருதற்கு காட்கொள் 

on. காள்கொளலாவது 1 நாளும் ஓரையுக் கனக்கேற்பக் கொண்டு 

செல்வுறி அக்காலத்திற்கு ஜா இடையூறை தோன்றியவழிச் சனக்கு 

” இன்றியமையாதனவற்றை அத்தஇிசை?ேரக்கி அக்காலத்தே முன்னே 
செல்லவிடுகல் : உதாரணம் : 

'*பகலெறிப்ப தென்பகொலோ பான்மதியென் றஞ்சி 

யிகனரணத் துள்ளவ ரெல்லர--மக கனிய 

*விண்டஞ்ச மெண்ன விரித்த குடை நாரட்கோள் 

கண்டஞ்சிச் சிம்பிளித்தார் கண்.” 

(பெ. பொ. விளக்கம் : புறத்திரட்டு ... எயில்கோடல்) 

இது புறத்தோன் குடைகநாட்கேரள், 

“qa gut இங்கள் போம் கொற்றக் நடையொன்று 

நின்றுயர் வாயிற் புறநிவப்ப..- 1 வொரளன்டுர் 

விளங்குருவப் பல்குடை விண்மீன்போற் ரோன்றித் 

நுனங்கினவே தோற்றந் தொலைந்து.” 

(தகடூர்யாத்திரை : புறத்திரட்டு -- எயில்காத்தல் ) 

இஃது அகத்தோன் குடைகாட்கோள். 

1“ * தொழுது விழாக்குறைக்குந் தொல்கடவுட் பேணி 

யழுது விழாக்கொள்வ ரன்னோ -- முழுதளிப்போன் 

வரணாட்கோள் கேட்ட மடந்தையர் தம்மகிழ்தர் 
தீணாட்கோ பென்று நினைந்து.” 

(பெ, பொ. விளக்கம்: புறத்திரட்டு எயில்கோடல்) 

இது புதத்தோன் வாணாட்கோள . 

7. நாள் -- நட்சத்திரம. ஓரை -- இலக்கினம். 

2. இன்றியமையாதன என்றது குடை வாள் முதலீயவற்றை. 

3. வீண்ணிடத்தைகத் தனக்காக்குதல் எளிது என்னும்படி விரிந்த 
குடை என்க. தஞ்சம் எளிது என்னும் பொருட்டாதலை, “தஞ்சக் 
கிளவி யெண்மைப் பொருட்டே'' என்பதசனானறிக (தொல். இடை 

18.) சிம்பிளித்தல் -- கண்மாடல். கணகூசலுமாம், இது சம்புளித் 
தல் எனவும் வழங்கும். ' சுமந்த நாகமுங கண்சும் புளித்தவே ' என்பர் 
கம்பரும். 

4.  இன்றார் பகைவர், 

5. தொழுது வீழாத குறை நீம்கப்பேணி என்க, மூழுதளிப் 
போன் என்றது புறத்து அரண் முற்றினோனணை, கிளைர்து பேணிவிழாக் 
கொள்வர் என்சு. 

 



௨.௦௮ தொல்காப்பியம் [புறத்திணை 

*மூற்றரண மென்னு முகிலுருமுப் போற்றோன் நக் 
கொற்றவன் கொற்றவா ஞட்கொண்டான் -. புற்றிழித்த 

நாகக் குழாம்போ னடுங்கின வேன்னாங்கொள் 

வேகக் குழாக்களிற்று வேந்து.” 

(பெ, பொ. விளக்கம் : புறத்திரட்டு -- எயில்கோடல்) 

௯௮ கத்தகோன் வாணுட்கோள், அக்தமத னோ 

மடையமை ஏணிமிசை ம்யக்கமும் -- மீதிடு பலசையோடும் 

மடுத் துச் செய்யப்பட்ட ஏணிமிசை நின்று புறத்தோரும் அகத் 

மீதாரும் போர்செய்தலும் : உதாரணம்: 

“சேணுயர் ஞாயிற் றிணிதோனளா னேற்றவு 

மேணி தவிரப்பாய்த் தேறவும் -. ।பாணியாப் 

புள்ளிற் பரந்து புகல்வேட்டார் போர்த்தொழுிலோர் 

கொள்ள் சரிய குறும்பு.” 

இ௫ புதத்தோர் ஏணிமயச்கம். 

"1 இடையெழுவிற் போர்விலங்கும் யானையோர் போலு 
மடையமை யேணி மயக்கிற் -- படையமைந்த 

நாயில் பிணம்பிறக்கித் தார்த்தார் நகரோர்க்கு 

வாயி லெவனாங்கொளன் மற்று.'? 

இஃது அகத்தோர் ஏணிம௰க்கம். 

இனி, இரண்டும் ஒருங்கு வருகசலுங் கொள்க. உதாரணம் : 

*பொருவரு மூதாரிற் போர்வேட் டொருவர்க 

கொருவ ருடன்ஜறெழுந்த காலை -- யிருவரு 

மண்ணொடு சார்த்தி மதில்சார்த் தியவேணி 

விண்ணொடு சார்த்தி விடும்”? 

(பெ. பொ, விளக்கம்: புறத்திரட்டு -- எயில்கோடல்) 

 கடைஇச் சுத்து அமர் ஓழிய வென்று கைக்கொண்டு முற் 
றிய முதிர்வும்-- புறத்தோன் கன்படையைச் செலுத்திப் புறமதி 

லிற் செய்யும் போரின்றாக அகதமீதான் படையைவென்று அப் 

புறமதிலைக் கைக்கொண்டு உண்ம௫இலை வளைக்க வினைமுதிர்ச்சியும், 
அகத்தோன் தன்படையைச் செஜுச்திப் புறமதிலிற் செய்யும் 

போரின்முகப் புதத்தோன் படையைத் கள்ளி வென்று அப் புறமதி 
லைக் கைக்கொண்டு வளைத்த வினைமுதிர்ச்சியும் : உதாரணம் ; 

1. பாணியா .- தாமதியாத, குறும்பு -- அரண், 

2. எழு -- கணயமரம், 

3. கடைஇ. செலுத்தி, கடவல் -- செலுத்தல்.



யியல் ] பொருளதிகாரம் ௨௦% 

11 1 குடல்பரதந்து மேருச்சூழ் சாலம்போற் சென்றோர் 

கொடிமதில் காத்தோரைக் கொல்லக் -- சகுடலெழிர் 

தேசன்றாப் புவிபோ லரண்மறவர் தொக்கடைத்தார் 
மரன்ேரான் மூதூர் வரப்பு.” 

இது புறச்கதோன் முற்றிய முதிர்வு. 

*ஊர்சூழ் புரிசை யுடன்சூழ் படைமாயக் 

காரர்சூழ்குன் றண்ண : கடைகடநீது - போர்மறவர் 

மேகமே போலெயில் குழ்ந்தார் விலங்கல்போன் 

ருகஞ்சேர் தோன்கொட்டி யார்த்து.'” 

இஃது அ௮கத்தோன் முற்றிய முதிர்வு. 

அன்றி முற்றிய 4s sare *வீழ்க்த நொச்கியும் -- புற 

மதிலிலன்றி உண்மதிற்கட் புறத்தோனால் முற்றப்பட்ட அகத் 

தோன் விரும்பின மதில்காவலும், அவன் காத்தலின்றிச் தான் 

சூழப்பட்ட இடத்திருந்க புறக்கோன் போர்செய்சலை விரும்பிய 

உள்ளகச்தைக் காத்தலும் : 

கொச்சியாவது காவல் ; இதற்கு நொச்சி அண்டுச் HD ogra 

கொள்க. ௮து மதிலைக்காகிகலும் உள்ளகதக்றைக் காச்கலுமென 

இருவர்க்குமாயிற்து. இக்கருத்தானே * கொச்சு வேலித் இத்த 

னுறக்தை” (அகம் 199) என்றார் சான்றோரும். உதாசணம்: 

*இருகன்றி னொன்றிழத்த வீழ்ருப்போற் எறி 
யொருதன் பதிகழ் ஜொழியம் -- புரியையியா 

ஈ வேற்றரணங் காத்தரன் விறல்வெய்யோன் வெஞ்சினத்துக் 

கூற்றரணம் பூக்கதுபோழம் கொன்று 

இஃது Asse Smo outs sivas gg கொச்சு, 

“தாய்வரங்கு கின்ற மகனைத் தனக்கென்று 

பேய்வாங்கி யன்னதோர் பெற்றித்தே -- வாய்வாங் த 

வெள்படை வேத்தன் * விரும்பாதா ரூர்நுற்றிக் 

கொள்படை வீட்டுங் குறிப்பு.” 

(பெ. பொ. விளக்கம் : புறத்திரட்டு -- எயிலகோடல்) 

இத புறத்தோன் * மனஙகாத்த கொச்சு, 

  

7. சென்றோர் கொல்ல மறவர் வரைப்பின்௧ண அ௮ரணுள தொக் 

கடைந்தார் என இயையும். புலிபோல் எனவும் பாடம. 

2, கடை -- கோபுரவாயில், 

5. வீழ்தல் -- விரும்பல். 

4. நொச்சி காவல், வேலி-- மதில், 

5. வேற்றரண் என்றது உள்மதிலை, கூற்று... இயமண். 

6. விரும்பார் - பகைவர். குறிப்பு பெற்றுத்து என இயையும். 

?. மனம் -போர்செய்ய விரும்பிய உள்ளம, அதனைக் காத்த 

லாவது அஞ்சியொழியாது காத்தல். 
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₹* 1 மணிதுணர்ந் தன்ன மாக்குர Ame 

போதுவிரி பன்மர னுள்ளுஞ் சிறந்த 

காத னன்மர நீமற் BAG or 

கடியுடை வியனகர்க் காண்வரப் பொலிந்த 

தொடியணி மகர ரல்குலுங் கிடத்திக் 

காப்புடைப் புரிசை புக்குமா றழித்தலி 

ஷூர்ப்புறங்கொடாஅ௮ நெடுந்தகை 

பீடுகெழு சென்னிக் கிழுமையு நினதே.'” (புறம். ave) 

இது சூடின நகொச்சியைப் புகழ்க்தது. 

மற்று அகன் புறத்தோன் வீழ்ந்த புதுமையானும் -- இடை 

மதிலக் காக்கின்ற அகத்அுழிஞையோன் நின்ற இடத்தினைப் பின்னை 

அம்மதிலின் புறத்திருக்2கான் விரும்பிக்கொண்ட புதுக்கோளும், 

௮கனம் புறக்தோன் கொண்ட gsi sg Ble) Gordon was 

கோன் கான விரும்பிக் கொண்ட பு.துக்கோளும் : 

பிற்பட்ட துறைக்குப் புறத்சதான் ௮தனையென மாற்றிப் 

Gur mar கொள்க, ன்னர்ப் ஐமஇலின் Curt Bure டை 5 ழு பகி 
மதிலினும் போர் கூறினார். உதாரணம் : 

“வெஞ்சின வேந்த னெயில்கோள் விரும்பியக்கா 
லஞ்சி யொதுங்காதார் யரர்யரவர் -- மஞ்சுசூழ் 

வான்மமோேய் புரிசை பொழியு மடங்கின 

₹ வான்றோ ரடக்கம்போ லாங்கு.!? 

(பெ. பொ. விளக்கம்: புறத்திரட்டு - எயில்கோடல்) 

இ௫ புறச்தோன் வீழ்ந்த புதுமை 

*: 3 தரக்கற்குப் பேருந் தகர்பேசன் மதிலகதி 

தூக்க முடைடீயா ரொடுங்கியுங் - கார்க்க 

ணிடிபுறப் பட்டரங் கெதிரேற்ருர் மாற்று 

ரடிபிறக் &B@ wig.” 

(தகடர்யாத்திரை : புறத்திரட்டு ... எயில்காத்தல்) 
இல்து 9658 sro விழ்க்ச புதுமை, 

நீர்ச் ௪௫ விழ்க்த பாசியும் ட கொண்ட மஇலககத்தை விட் 
கழிபக்தாக்கல் YOY S 

அகக்சதாரும் எயிற்புறக்து அகழின் இருகரையும் பற்றி நீரிடைப் 

1. மணி நீலமணி. கொச்ி ஈண் 
என்றது மகளிர்க்குத் தழையுடை யாத 

2. ஆன்றோர் கல்வி ஒழுக்கங்களா னீறைந்தோர், 
8. பேோர்தல் -- பின்வாங்கல், தகர் -- ஆட்டுக்கடா. மாற்கு ௨ 

பகைவர், அடி.பிறகேடு .. அடியைப் பின்வைத்தல், . AGT 

4° Ge — போர், 

டுப் போகாத புறச்கோரும் அவரைக் 

  

டு விளி. அல்குலுங்்கடத்தி 
ல்பற்றி. இழமை-. உரிமை,
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படாந்த நீர்ப்பாசியோன்று அக்கிடகஇன்கட் போரை விரும்பின 

பாசியும்: பாசிபோல் கீங்காமல் நிற்றலிற் பாகி? யென்மார். 

உதாரணம் : 

₹*1 பொலஞ்செய்் கருவிப் பொெொறையுமிச் பண்ணாய் 

திலந்நிடர் பட்டதின் ரயி் -- கலங்கமர்மேல் 

வேத்தமர் மெசெய்யும் வீரகென்னாம் வேன்மறவர் 

நீத்துநீர்ப் பாய்புவியபோ allergy" 

இஃது இருவர்க்கும் ஓக்கும். 

வேறுவேறு வருமெனினுங் காண்க, 

sro py ஊர்ச்செரு வீழ்க்க மற்றதன் மறனும் -- அம் 

மதிற்புறக்கன்றி ஊரகத்துப் போரை விரும்பிய அப் பாசி மறனும், 

(பாட! யென்முர், நிரிற் பாசிபோல இருவரும் ஒதங்இயும் 

தூர்ந்தும் பொருதலின். உதாரணம் : 

€*மறு நாட்டுத் தங்கணவர் மைத்தறியு மாதர் 

பிறநாட்டுப் பெண்டிர்க்கு நொத்தா -- ரெறிதொறும்போய் 

நீர்ச்ச்சறி பாசிபோ னீங்கரது தங்கோமா 

னரர்ச்செரு வுற்றுரைக் கண்டு.” 

இன புறச்தோன் பா௫மயம். 

(₹ உதசந்தங் கடைதொறுஞ் சாய்ப்பவு மேல்விழுத்த 

வேத்தன் படைப்பிணத்து வீழ்தலா --னாங்கு 

மதுக்கமழுந் தார்மன்னற் குன்றச் மறுகிற் 

பதுக்கையும் வேண்டாதாசம் பற்று.”? 

இஃது அகத்தோன் பாசிமதம். 

அகமிசைக்கு £ இவர்ச்தோன் பக்கமும் -- புகஞ்சேரி மதி 

லும் ஊரமர் மதிலும் அல்லாத கோயிற் புரிசைகளின்மேலும் 

ஏறிகின்று போர்செய்தற்குப் பரந்து சென்றோன் கூறுபாடும் : 

7, பொலம். இரும்பு. கருவீப்பொறை —~ படைப்பொறை, 

உமிப்பண்ணாய் உமியினியல்பாகப்பெற்று. உமிப்பண்ணாய்ச் இடர் 

பட்ட இன்றாயின் மறவர் நின்று வேரந்தோடு அமர்செய்யும் விரகென் 

னாம் என இயைக்க. 

2. பதுக்கை -- தஇட்டை. பகைப்படையை வீரர் சாய்ப்பவும் 

மேல்வீழ்ந்த பு,மத்து வேந்தன் அப்படைப்பிணத்து வீழ்தலால், ௮ம் 
மன்னற்கு அப்பிணமே திட்டையாகி அவனுக்கு நடுகல் அமைத் 

526 Cag திட்டை வேண்டாதாயிம்று என்பது கருத்து, பதுக்கை 

தட்டை. பற்று -. இடம். (புறம், 864 நோக்கியமிக) வீழ்தல் -- 

எதிர்த்தல் ; விழுதல். 

8. இவர்தல் ... ஏறல்,
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“வரயிற் இடங்கொடுக்கி மாற்றினார் தம்பிணத்தாழ் 
கோயிற் கடங்கொடுக்கிக் கோண்மறவர் -- ஞாயிற் 

் கொடுமுடிமேற் குப்புற்றுர் கோவேதந்தர்க் காக 
தெடுமுடிதாங் கோட ஸணினைந்து.'” 

QB wees arm அகமிசைக் இவர்தல். 

“*பூற்றுறை பாம்பின் விடதோக்கம் போனோக௫க 

கொற்றுறை வாய்த்த கொலைவேலோர் -- கொற்றவ 

னாசெயின்மேற் ரோன் றினா ரந்தரத்துக் 2? கூடாத 

பேரரெயின்மேல் வரழமவுணர் Cun er mr.’ 

இஃது அச்?கான். அகமிசைகஇவர் சல். 

இகன் *ம.இற் குரிமி கொண்ட மண்ணு மங்கலமும் — அங்கு 

னம் இகல் செய்கு மதஇழம்தண் ஒருவன் ஒருவனைக் கொன்று அவண் 
முடிக்கலம் முூகலியன கொண், பட்ட வேக்தகன் பெயரரனே முடி 
புனைந்து நீராடும் மங்கலமும் : உதாரணம்; 

“மழுவாளசன் மன்னர் மருங்கறுத்த மால்போழ் 

பொழிலேழுங் கைக்கொண்ட போழ்தி ... னெழின்மூடி 

ூடாச்சக் கொற்றவனுஞ் சூடினான் 4 கோடியர்க்கே 

கூடார்கா டெல்லாங் கொடுத்து.” 

இது புறத்சோதோன் மண்ணு மங்கலம். 

“Qa arg Qu pass Cau bons of aor Dov our usd 
கொன்று குடுமி கொளக்கண்டு -- தன்பரல் 

விருத்தினர் வந்தாச்க்கு விண்விருந்து செய்தான் 

பெருந்தகையென் முர்த்தார் பிறர்.”” 

இஃது அககச்கோன் மண்ணு மங்கலம், 

வென் றஐவாஸின் மண்ணோடு Dae M -— இருபெரு வேந்தருள் 

ஒருவன் ஒருவனை வென்று மி அங்ஙனம் வென்ற கோழற்றவாளினைக் 
கொதர்றவைமேனிறுத்தி நீசாட்டுதலோடே கூட, உகாரணம் :; 

“5 செற்றவர் செங்குருதி யாடற்கு வாள்சேர்ந்த 

கொற்றவை மற்றுிவையுங் கெொரளள்ளுங்கொள் - முற்றியோன் 
பூவொடு சாந்தம் புகையவி நெய்ந்தறைத் 

தேவெொரடு செய்தான் சிறப்பு.”” 

இது புறக் சோன் வாண்மங்கலம். 

1. கொடுமுடி - இகரம். 

a. கூடாத எயில் -- ஓன்றுகூடாத மதில்; ஏன் 5 5 ert ; றது திரிபுரத்தை, 
ட - ஆகாயத்திற் பறந்து தனித்தனி திரிவன. பேரர் அவணர் ன் யைக்க, . 

5. மதிற்குடுமி- மதிறகெரம் என்பாரு முளர். 
4. கோடியர் _ கூத்தர். 
5. செற்றவர் -- பகைவர், லை 5 a i 

வியவற்பை இவை என்றது பின்வரும் பூமுத 

கூடார... பகைவர்.
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** 3 வருபெரு வேந்தற்கு வான்கொாடுத்து மற்றை 

யொருபெரு வேந்தற்கூ ரீந்தா..-. ளொருவன்வா 
ஸீவ்வுலகிழ் பெற்ற விகற்கலையேற் ori Dur 
ளவ்வுலகிற் போய்ப்பெபெறுங்கொ லாங்கு,”” 

இஃது அகசக்தோன் வாண்மங்கலம். 

ஒன்றென முடிக்கலான் இருவர் வேற்குஞ் சிறுபான்மை 

மண்ணுதல் கொள்க, 

₹₹.2 மிறர்வேல் பேரலா தரகி யிவ்ஷர் 

மறவன் வேலேச பெருந்தகை யுடைத்தே 
யிரும்புற நீறு மாடிக் கலந்திடைக் 

குரம்பைக் கூரைக் கிடக்கினுங் இடக்கு 

மங்கல மகளிரொடு மாலை சூட்டி 

பின்குர விரும்பை யாழொடு ததும்பத் 

தெண்ணீர்ப் படுவினுத் தெருவினுச் திரிந்து 
மண்முழு தழுங்கச் செல்லினுஞ் செல்லு 

மா௮வங், கிருங்கடற் ரு வேத்தர் ; 

பெருங்களிற்று முகத்தினுஞ் செலவா @Gg.”’ (புறம். 3832) 

தொகைகிலை cra as துறையொடு தொகைஇ -- அவ்வாண் 

மங்கலம் நிகழ்ந்த பின்னர் இருவருள் ஒருவர் பரக்அபட்ட படைக் 

கடற்கெல்லாஞ் இறப்புச் செய்வான் ஒருங்கு வருசென த் தொகுத்தல் 

என்னுச் துறையோடு முற்கூறிபவற்றைக் கொகுத்து : உதாரணம் : 

் 11 8 கதிர்கருக்கி யப்புறம்போங் காய்கதிர்போல் வேந்தை 
யெதிர்கருக்கி யேத்தெயில்பா மாக்கிப் -- பதியிற் 

பெயர்வரன் ரஜொகுத்த படைத்துகளரமழ் பின்னு 

மூயர்வான் குறித்த Hog.” 
இது புறத்கோன் தொகைகரிலை. 

ச தலைவன் மதில் சூழ்ந்த தார்வேந்தர்க் கொன்று 

வலைவன் வலைகருக்கி யாங்கு நிலையிருதீத 

தண்டத் தலைவர் தலைக்கூட வீற்றிருந்தா 
ுண்டற்ற சேற்கு Grr agi.” 

இஃது அகத்தோன் தொகைநஙிலை. 

Tt, தலையேற்றூர்தியாள் கொற்றவை, வாக்யிடமாகப் பெற்ற 
கலையூர்தியான் என்க, கலையூர்தி — கலைமானூர்தி. 

2. பெருந்தசை. தலைமை, கீற புழுதி. குரம்பை....சிறுகுடில், 

படு_._மடு, அழுங்க--வருச்த. செலவு ஆனாது--செல்லுதல் தவிராது. 

59. கதிர் - கரணம், காய்கதிர் --மூாரயிறு. உயர்வான் -. உயரும் 
படி. உலகு... பூமி. 

4. வலைவன் _ வலைஞன் -: பரதவன். உண்டற்ற சோரற்றார் 
ஒழிந்து -- உண்ட சோநிறுக் கடன்சமிக்கப் போர்செய்து .'இறந்தோ 
ரொழிய: சோது உண்டு அற்றார் என விகுதி பிரித்துக் கூட்டுக. 

கழித்து எனவும் பாடம்.
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வகைகால் மூன்றே துறை என மொழிப -- அங்ஙனம் ஒன்று 

இருவகைப்பட வந்து பன்னிரண்டேயாம் உழிஞைத்துமை என்று 

கூறுவர் ஆசிரியர் என்றவாறு. 

மூற்றலையும் கோடலையும் இருவகையென்றார். துறை யென்தத 

னான் அவற்றின் பகுஇயாய் வருவனவும் GIO MIT HID BAS, 

உழையசை அழைத்து காட்கொள்க என்றலும், அவர் அரசர்க்கு 

உசைப்பனவுல், குடைச்சறப்புக் கூற௮ுவனவும், முரசு முதலியன காட் 

கோடலும், பிறவும் கருடைகாட்கோடலாய் அடங்கும். இத வாணாட் 

கோடற்கும் ஒக்கும். பொருவார்க்கும் அல்லுழிப் போவார்க்குள் 

கூடை பொதுவாகலின் முற்கூறி மேல்வருகின் உ) போர்ச்தொழிற்கே 
இறத்தலின் வாளினைப் பிற்கூறினா. இவை போர்த்தொழிற்கு 
எதுவாகலின் மூற்கூறினார். எயிலுட் பொருதலும் புட்போல 

உட்பாய்தலும் ஆண்டுப் பட்டோர் 1 தூறக்கம் புகுதலும் பிறவும் 

பாசிமறத்தின்பாற்படும். ”ஏறுச் தோட்டியுக் க௫வும் மூதலியன 
கோடல் அகமிசைக்கு இவர்க்கோன் பக்கத்தின் பாற்படும். 3 படி 

வம் முதலியன கூறல் கசூடுமிகொண்ட மண்ணு மங்கலத்தின் பாற் 

படும். புறத்தோன் இருப்பிற் ஜொகைநிலைப்பா தபடும். இறை 

யென மொழிப ' என எல்லாவற்றையும் துதையென்று கூறுன்ற 

at தொகைநிலையென்னுந் துறையெனக் தொகைநிலையை விதத் 

தோதினார், Ag பலவாகாது இரண்டு அறைப்பட்டு வேறுவேது 
அறையாம் என்றற்கு. ௮து அம்பைத் தொகைநிலைபோல் இரு 

பெருவேக்கரும் உடனவிழ்தலுஞ் சிறுபான்மை உள காமென்னறுணர்க, 
எதிர்செல்லா கடைக்தஇிருக்கோன் புறப்பட்டுப் படுதல் சிறுபான்மை 

யாதலின் இ௫சனையும் வேறோர் துழையாகஇப் பதின்மான்றென்றா 

சாயினர். உகாரணம் ; 

2 அறுத்துறையபோ லாரெயில் வேட்ட வரசர் 

மறத்துறையு மின்னாது மன்னே -- நிறைச்சுடர்க 
ளொன்றி வரப்பகல்வா யொக்க வொனிதேய்ந்தரங் 

இன்றிவர் வீழ்ந்தா ரெதிர்ந்து.! 

7. துறக்கம் - சுவர்க்கம். 
8, ஏறு கதவுக்கிடும் ஒரு தடைபோலும். இதனைத் தோட் 

டிக் கடையாக்கினு மமையும் தோட்டி கதவுபூட்டுங் கொளுக்இ 
தோட்டிமுள்ளுமாம். 

5. படிவம் -- பிரதிமை. கூறல் கோடல் என்றிருத்தல்வேண்டும். 
; 4. நிழைச்சுடர்கள் -- ஒளிநிறைவையுடைய சூரிய சர்திராகள். 

ஒன்.றிவர-- ஒன்றோடொன்று பொருந்திவர. இது ரகண காலத்தைக் 
குறிக்கும்போலும, இதனை இல்பொருளுவமையாகக் கோடலுமாம்,
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இது வேறுவேறு வருசலுஞ் சிறுபான்மை, Der gs துறை 

யென்றதனானே புறத்தோன் ் கவடிவிக்கலுந் தொகைநிலைப் 

பாற்பட்டுமி அகத்கோர்க்குச் செல்லாமை கொள்க, 

BI, *(மகியோர் வெண்குடை' என்னும் (292) புறப்பாட்டிறைள், 

“வள்ளை வரகு கொள்ளும் வித்தும் 
வைக லுழுவ வாழிய பெரீதெனச் 

சென்றியா ணீன்ெறெனனாக.'* 

என வரும். 

 ஒன்ற' வென்றகனான் அகத்தோன் வரண்மண்ணுதல் இறு 

பான்மை என்னு சொள்க, 

இனி மகண்மதுச்தோன் ம.இலை (PPM som மகட்பாற் காஞ்சிக் 

கண் அடங்கும். யானையும் குதிரையும் மதித்போர்க்குச் சிறந்தன 

அன்மையிற் கொள்ளாசாயினார். “ஈரடி யிகந்து பிறக்கடி யிடுதலுல் 

Cah’ என்று உணர்க, (௧௩) 

[தும்பை இன்னதன் புறமெனல்/ 

om தும்பை தானே நெய்தலது புறனே. 

இது தும்பைத்திணை அகதக்கிணையுள் இன்னதமற்குப் புறனா 

மென்னன்றஅ, இதவும் **மைக்து பொருளாகப் பொருதலின் மண் 

ணிடையிடாகப் பொரும் வஞ்சிக்கும் மதிலிடையீடாகப் யொரும் 

a Sencha Hee பித்கூறினா. 

இ-ள்: அம்பை தானே கெய்தலது புதனே -- தும்பை என் 

னும் புறத்திணை நகெய்தலெனப்பட்ட அகத்திணைக்குப் புறனாம் 

என்றவாறு, 

தும்பையென்பது சூடும் பூவினாம் பெத்றபெயர். கெய்தக் 

குரிய பெருமணலுலகம் போலக் காடும் மலையக சகழனியுமல்லாத 

* களரும் மணலும் பொருகளமாக வேண்டுதலானும், பெரும்பொழுது 

வரைவின்மையானும், “ எற்பாடு போர்த்தொழில் முடியங் காலமாத 
  

7, கவடி - வெள்வரகு. 
2, பிறக்கு -- பின். 

5. மைந்து — வலி. 

4. களர் ப. களர்கிலம். 

5. o gur® — ஒரு பகலுக்குரிய முப்பது காழிளையை மூன்று 

கூறுக்குழிப் பிந்கூருக வரும் பத்து காறிகையாகிய காலம், அது 
ஞாயிறு படும்வரையுமுள்ள காலமாதலின் எற்பாடு எனப்பட்டது.
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லானும், இரக்கமூக் தலைமகட்கே பெரும்பான்மை உள தாயவாறு 

போலக் கணவனை இழக்தார்க்கன்றி வி.ரர்க்கு இரக்கமின்மையானும் 

அவ் ீ£ரக்குறிப்பின் அருள்பற்றி ஒருவர் ஒருவளை நோக்கப் 

போரின்கண் இ.ரங்குபவாகலானும், ஒருவரும் ஒழியாம௰் பட்டுமிக் 

சண்டோர் இரங்குபவாகலானும் பிற காரணக்களானும் கெய்தம்குத் 

அம்பை புறனாயிற்று. (௧௮௪) 

[தும்பையின் பொது இலக்கண மிதுவெனல்] 

௭௦. மைந்து பொருளாக லந்த வேந்தனைச் 
சென்றுதலை யழிக்குஞ் சிறப்பீற் றென்ப. 

இஃது அத்தும்பைக்குப் பொதுவிலக்கணல் கூறுகின் றஅ. 

இ-ள்: மைந்து பொருளாக வந்த வேந்தனை -- தனது வலி 

யினை யுலகம் மீக்கூறுதலே தனக்குப் பெறுபொருளாசக் ௧௬௫ 

மேத்சென்௪ வேக்கனை, சென்று சலையமிக்குஞ் சிறப்பிக்றென்ப — 
அங்கனம் மாற்று வேந்தனும் guar கருதிய மைந்தே தான் 
பெறுபொருளாக எகிர்சென்னு அவனைக் தலைமைதீர்க்குஞ் இறப் 
பினை யுடைத்து அத் தும்பைக இணை என்று சொல்லுவர் ஆசிரியர் 
என்றவாறு. 

் வரல் செலவாகல் * செலவினும் வரவினும் ? (தொல்---சொல், 
இளவி--989) என்பதன் பொதுவிதியாற் கொள்க, மைந்து பொரு 
ளாக என்பதனை வந்த என்பதற்குஞ் சென்று என்பதற்கும் கூட் 
டுக; ௮ஃது இருவர்க்கும் ஒக்கலின்; எனவே இருவரும் ஒரு 
களத்தே பொருவாராயிற் ௮, 

இத, வேக்தனைத் தலைமையாற் கூறினாரேனும் ஏனை 
யோர்க்குங் கொள்க, அவரும் அதற்குரியராதலின். 

இதனைச் ிறப்பிற்றென்றகனான் அதத்திற்றிரிக்து வஞ்சனை 
யாற் கொல்வனவும், தேவராற் பெற்ற வரங்களாற் கொல்வனவும் 
கடையூழிக்கட்டோன்றிய 356000 சிறப்பிலவாம், அவையுஞ் சிறு 
பான்மை கொள்க, (௧௫) 

1. செலவு--படர்க்கைக்குரியது. வரல் கன்மைக்குரியது. ஈண்டு 
வருதல் செலவுப்பொருட்டாய் நின்றது என்பது கருத்து. சூத்திரப் 
போச்கை கோக்குமிடத்து வந்த என்பதற்கு இளம்பூரணருரையே 
பொருத்தம், 

8. எண்யோர் -- குறுநிலமன்னர் முதலியோர் (அகத்திணை 32),



்ரியல் / பொருளதிகாரம் ட்கள் 

[.தும்பைக்குரிய சிறப்புவிதி இதுவெனல்] 

ows. கணையும் வேலுந் துணையுற மொய்ந்தலிற் 
சென்ற ஏயிரி னின்ற யாக்கை 
யிருநிலந் தீண்டா வருநீலை வகையோ 
டிருபாற் பட்ட வொருசிறப் பின்றே. 

இது தம்பைக்காவதோர் இலக்கணக் கூறுதலின் எய்தியதன் 

மேற் இறப்புவிஇ கூறுகின்றது, 

இஸ்: கணையும் வேலுர் தணையுற. மொய்த்தலின்:-- பல 
ரும் ஒருவனையணுகிப் பொருதற்கஞ்சி அகலநின்று அம்பானெய் 
அம் வேல்கொண்டெறிக்தும் போர்செய்ய அவவம்பும் வேலும் 

ஒன்றோடொன்று துணையாகக் திண்டுமாறு செறிதலின், சென்ற 

உயிரின் நின்ற யாக்கை -- இறிதொழியத் தேய்க்க உயிரானே 

துளங்காது நிலைநின்ற உடம்பு, இருகிலந்தீண்டா யாக்கை ௮௬ 

நிலை வகையோடு -- வாளுச் இ௫ரியு முதலியவற்றால் ஏறுண்ட தலையே 

யாயினும் உடலேயாயினும் பெரிய நிலத்தைத் இீண்டாதெழுக்.து 

ஆடும் உடம்பினஅ பெதற்கரும் கிலையுடைக தாகிய கூறுபாட்டோடே 
கூடி, இருபாற்பட்ட ஒரு கிறப்பின்று -- இரண்டு கூறுபட்ட ஒரு 
சிறப்பிலக்கணத்தை யுடைக்து முற்கூறிய துூம்பைக கணை என்ற 

வாறு, 

எனவே, முற்கூறிய மைந்து . பொருளாகப் பொருதலினும் 

நின்த யாக்கை இறத்தலும் இருநிலக் தீண்டா யாக்கை அதனிற் 

இறத்தலுங் கூறினார். இது இணைச் இறப்புக் கூறியஅ. *மொய்த்த 

லின் ? என்றது யாக்கையற்று ஆடவேண்டுதலிற் கணையும் வேலு 

மன்றி வாள் முதலியன ஏதுவாகக் கொள்க. பிற்கூறியதற்கு 

அட்டை அற்றுழியும் ஊருமாறுபோல் அ௮ற்றுழியும் உடம்பாடுதலின் 

அட்டையாடலெனவும் இதனைக் கூறுப, 

இனி மேற்றுறை Sr. IDET DF] மைந்துபொருளாக வக்க தஞ் 

சென்றதுமாகிய பொது இலக்கணத்தித்கே யென்றுணர்க, நிரைகொள் 

ளப்பட்டோன் பொருசளக் குறித அப் போர்செய்கலும் அவன் Gore 

குறித் த.து பொருது நிரைகொண்டானுக் களக்குறித்துப் போர்செய்து 

லும் வெட்்இிப்புறத்துச அம்பையாம். வஞ்சியுள் ரம் 1 விழுப்புண் 

பட்ட வீரரை கேரக்கி வேக்தற்குப் பொறுமை நிகழ்க்து BOSD 

  

1. விழுப்புண் — முகத்தினும் மார்பினும் பட்ட புண. 

28



2 6.5) . தொல்காப்பியம் [புறத்திணை 

வேண்டுழி நிகழ்க்க தும்பையும், வஞ்£ப்புறத்துத் தம்பையாம். 

மூற்தப்பட்டோனை முற்றுவிடத்தற்கு வேறோர் வேந்தன் வந்துழி 

அவன் பறம்போந்து களங்குறிக்துப் போர்செய்யக் கருது கலும், 

௮வன் களங்குறித்துழிப் புறத்தோனும் களங்குறிததப் போர் 

செய்யக் கருதுதலும் உழிஞைப்புறத்துத் தும்பையாம். இவை 

யெல்லாம் மண்ணசையும் அ௮ரண்கோடலுமன்றி மைக்து பொரு 

ளாகச் சென்௮ துறக்கம் வேட்டுப் பொருந் தும்பைச் சிறப்புக் 

கூறித். 
மேற்காட்டுந் துறைகளெல்லாம் 1 இச் சூத்திரத்துக் கூறிய 

இரண்டற்குமன்றி மைந்து பொருளாயதற்கேயா மென்னுணர்க. 

உகாரணம் : 

3 ெடுவேன் பாய்ந்த மார்பின் 

மடல்வன் போத்தையி ணிற்கு மோர்க்கே,' (புறம். 29272) 

“எய்போற் கிடந்தா னென்னேறு '” (ty Qa, 176) 

என வருவன கணையும் வேலும் மொய்த்து நின்றன. 

கடர்தானென்புழி, நிலந்தீண்டாவகையின் நின்ற யாக்கை 

யாயிற்று. 

** 5 வரீன்றுறக்கம் வேட்டெழுந்தார் வாண்மிறவ ரென்பதற்குச் 
சான்றுரைப்ப போன்றன தங்குறை -- மரன்றேர்மேல் 

வேத்து தலைபணிப்ப விட்ட வுயிர்விடாப் 

பாய்ந்தன மேன்மேற் பல." 

(பெ. பொ. விளக்கம்: புறத்திரட்டு - அமரச்.) 

இது வஞ்சிப்புறத்அ,க் தும்பையாய் இருநிலந் இண்டாவகை: 

"*சபுருதிவேன் மன்னர் பலர்கசணப் பத்ருர் 
குருதிவாள் கூறிரண்டு செய்ய -. வொருதுணி 

கண்ணிமையச முன்னங் கடிமதிலுள் வீழ்ந்ததே 
மண்ணெமதோ மண்ணெமதோ வென்று." 

இஃது உழிஞைப்புறத்துக் துமபையாய் இருகிலக தண்டா 
வகை. 

  

tl. இச் சூத்திர மென்றது, கணையும் வேலும் எஸ் ் ரத்தை. அம் என்ற சூத்தி 

2. மடல் - பனங்கருக்கு. போந்தை பன, ப். முட் பன்றி. திப எய் -- மூட 

5. சான்று சாட்சி. றை. உடற் , ர் . wank தன எனக, S குறை. தேர்மேல் பாய்க்



யியல் ] பொருளதிகாரம் ௨௧௯ 

இத ” இணைக்கசெல்லாம் பொதுவன்மையிக் நிணையெனவும் 

படாது; இணைச்கே சிறப்பிலக்கணமாதலிற் ௮மையெனவும்படாத; . 

ஆயினும் துறைப்பொருள் நிகழ்ந்து கழிந்தபிற் கூறியதா 

மென்றுணர்க, (௧௯) 

[்தும்பைழ் நுழை இத் BOOM DG oor a J 

௭௨. தானை யானை குதிரை யென்ற 
நோனா ருட்கு மூவகை நீலையும் 
வேனிமிகு வேந்தனை மொய்த்தவழி யொருவன் 
குன்மீண் டெறிந்த தார்நிலை யன்றியு 

மிருவர் தலைவர் தபுதிப் பக்கமு 
மொருவ னொருவனை யுடைபடை புக்குக் 
கூழை தாங்கிய வெருமையும் படையறுத்துப் 
பாழி கொள்ளு மேமத் தானுங் 
களிறெறிந் தெதிர்ந்தோர் பாடுங் களிற்றொடு 

பட்ட வேந்தனை யட்ட வேந்தன் 
வாளோ ராடு மமலையும் வாள்வாய்த் 

திருபெரு வேந்தர்: தாழுஞ் சுற்றமு 
மொருவரு மொழியாத் தொகைநீலைக் கண்ணுஞ் 

செருவகத் திறைவன் வீழ்ந்தெனச் சினைஇ 

யொருவன் மண்டிய நல்லிசை நீலையும் 

பல்படை யொருவற் குடைதலின் மற்றவ 

ஜெள்வாள் வீச்ய நூழ்லு முளப்படப் 

புல்லித் தோன்றும் பன்னிரு துறைத்தே. 

இது மைந்து பொருளாகிய தும்பைத் இணைக்கு தை 

Gin 60 sen Ger 0B. 

டன்: தானை யானை குதிரை என்ற கோனார் உட்கும் மூலகை. 

நிலை.பும்--தானைநிலை யானைகிலை குதிரைகிலை என்று சொல்லப்படட 

போர்செய்தற்கு ஆத்றா அ௮.ரசர் தலைபனிக்கும் மூன்று கூறுபாட்டின 

கணணும, 

. 1. இது இவ்விலக்கணம், 

8. துறைக்கெல்லாம் என்டிகுததல்வேணடும்.



௨௨௫ "தொல்காப்பியம் [பு நத்தை 

1. நோனார் உட்குவசெனவே ” கோன்றார். உட்காது நிற்பா 

சாயித்று. 3 அவர் போர்கண்டு இறப்புச் செய்யும் கவரும் பிணக் 

இன் பெண்டிரும் படையாளர் தாயரும் அவர் பனைவியருக கூத்தரும் 

பாணரும் பொருகரும் விறலியருவ் கண்டோரும் பிறரும் என்று 

கொள்க. 

அறக்கம்புகு வேட்கையுடைமையிற் காலாளை முற்கூறி, ௮தன் 

பின்னர் மதத்தாற் கதஞ்டிறந்து தானும் போர்செய்யும் யானை 

யைக் கூறி, மகஞ் இறவாமையிற் ககஞ்சிறவாத சூதிரையை அதன் 

பிற் கூறினார். குதிரையானன றித் தேர் தானே செல்லாமையித் 

தேர்க்கு மறமின்றென்று அது கூழுராயினார். 

நிலையென்னாது *வகை' என்றகனான் ௮ம் மூன்று நிலையக் 

காமே மறஞ்செப்பப் பொருதுவிற்கலும், அரசனேவலிற் முனே 
Quigg விழ்தலும், யானையும் குதிரையும் cars saCraed 5 

பொருதலும், படையாளர் ஒருவூராருவர் கிலைகூறலும் அவர்க்கு 

உதவலுமென இப்பகுதியெல்லாங் கொள்க.. 

இனி, இவை காமே கறுவுசகொண்டு பொருவுழித் சானை மதம் 

யரனைமறங் சூதிரைம_மென்ன௮ வெவ்வேறு பெயாபெதறுமெனக் 

கொள்க, 

இனித் காயர் கூறுவன 4 மூ;இன் முல்லைபாம்; மனைவியர் கூறு 

வன இல்லாண்முல்லையாம்; கண்டோர் கூறுவன வல்லாண் முல்லை. 

யாம்; பாணர் கூறுவன பாண்பாட்டாம் என்க, 

இவை கூறி ஏனைக் கூத்தர் முதலியோர் கூறுவன கூருர் மன 
ஜஞெஇழ்க்து 5 வபோவாருமாளர். அனை சோர் அலையாக Cp 5 BM p 

கண் வழங்கரமையினானும் அவற்றிற்கு வளையமையின்மையானும் 

1. கோனார். போசசெய்தம்கு ஆற்ருதவர். 

2. கோன்முர் -- பொறுத்தலையுடையார். எனவே போரை அஞ் 
சாதவர். என் றபடி. கோன்றல் — பொறுதலாதவின் அதனடியாக 

(அஃதாவது கோன்மை என்ற அடியாக) மேரனார் என்பதும பிறந் 
தீது நோன்றுர் என்பதற்கு மடி அதுவ, 

5. அவர் -- கோன்றார்.-அஞ்சாது போர் பார்ப்பார். 

4, மூதின் முல்லையாவது -- பழைய மறக்குடியிற் பிறந்த வீரர்க் 
கன்றி அவர் மகளிர்க்கும் கோபமுண்டாதலை மிகுத்துச் சொல்லல். 

5, போவாருமுளர் என்றது வெண்பாமாலையாசிறியரை.



யியல்.] பொருளதிகாரம் ௨௨௧ 

இவர் தானைகிலையென அடக்கினார். இச் இறப்பான் 1 இதனை முத் 

கூறினார், ௮.த் தானை சூடிய பூக் கூறலும், அ.சனெழுச்சியும், அரவ 

மும், அதற்கசசன் செய்யுஞ் இறப்பும், அசனைக்கண்டு இடைகின்றோர் 

போலை விலக்கலும், அவர் அக.ற்குடம்படாமைப் போர்துணிதலும், 

அத்தானையுள் ஒன்றற்கிரங்கலும், ௮கதற்கூச் தலைவரை வகுத்தலும், 

வேக்தன் சுற்தக்காரையுக் அணைவக்க அரசரையும் ஏத்துவனவும், 

அம்போர் ஏனைகாட்டென்றலும், இருபெரு வேக்தரும் இன்னவாறு 

பொருதுமென்னு கையெறிகலும் போல்வனவெல்லாம் இத்துழைப் 

பாற்படும், உதாரணம்: 

*: 2 கரச்கருதி நின்றஇருங் கெளவை விழுப்பணையான் 

சோர்குருதி சூழ நிலனனைப்பப் — போர்கருதிம் 

துப்புடைத் தும்பை மலலைத்தசன் ுகளறுசர் 

வெப்புடைத் தானையெம் வேந்து.” (பு. வெ, தும்பை. 1) 

இ பூக்கூறியல. இதனைத் 'இணைப்பாட்டுமென்ப, 

₹ 5 ெவெல்பொறியு நாடும் விழுப்பொருளும் தண் ணடையுங் 

கொல்களிறு மாவுங் கொடுந்தளித்தான் - பல்புரவி 

நன்மணித் இண்டேர் நயவரர் குலைபனிப்பப் 

பன்மணிப் பூணூன். படைக்கு!” (பு வெ. துமபை. 4) 

இத இறப்புச் செய்௧க௮. 

₹* 54 வயிர்மேல் வள தரல வைவேலும் வாஞஞ்் 

செயிர்மேற் கனல்விழிப்பச் சீறி - யுயிர்மேற் 
பலகைழியு மேனும், பரிமரன்றேர் மன்னர்க் 

குலகழியு மோர்த்துச் செயின்.'' (பு, ெ. தும்பை. 4) 

இது விலக்கவும் போர் அணிக்கு. 

॥ 5 மின்றர் சினஞ்சொரிவேன் மீஸிக் கடற்ருள 

இயோன்னார் நடுங்க வுலரய்கிமிரி - னவென்னுங்கொ 
லரழுித்தேர் வெல்புரவி பண்ணன் மதயானகைைப் 

பாழித்தோண் மன்னர் படை.'! (பு. வெ. தும்பை, 5) 

இஃ இரண்டனுள் ஒன்றங்கு இரங்கிய, 

1, இதனை -- BT Got Gots. - 

2. கெளவை -- ஆரவாரம். பணை ட மூரசு, வெப்பு 
வெம்மை - கொடுமை. 

9. வெல்பொறி--போர் வெல்லும் அடையாளம். தண்ணடை- 

மருதகிலம். 

4. வயிர். கொம்பு, உலகு -- பூமி, ஓர்த்து-- ஆராய்ந்து. 

5. படை என்னாங்கொல் என இயைக்க, உ௨லரய் கநிமிரின் 

நிலை பெயர்ந்து நடப்பின்.



2 20. தொல்காப்பியம் ட்புறத்தணை 

“: ॥ தங்கை சிறுவனுங் காய்கதிரோன் செம்மலு 

மிங்கிருவர் வேண்டா வெனவெண்ணிக் - கங்கை 

சிறுவன் படைக்காவல் பூண்டான் செயிர்த்தாம் 

மறுவந்தார் தத்த மனம்,” 

இ௫பெருந்தேவனார்பாட்டு. (பாரதம். புழத்கிரட்டு-- அமர். 10) 

குருக்கள் கமக்குப் படைத்தகலைவசை வருத்தது. 

இனி, போர்க்தோழிலாற் முனைகிலை வருமாறு; 

** 2 குழாக்கணிற் றரசர் குறித்தெழு கொலைக்களம் 

வீழாக்களம் போல மெய்ம்மலி யுவகைய 

ராண்மை யுள்ளங் கேண்மையிழற் நுரத்தனி 

னழுத்துபடப் புல்லி வீழுந்துகளம் படுதரு 

நீர்ப்பெயற் பிறந்த மொக்குள் போலத் 

தாக்கிய விசையிற் சிதர்ந்துமிலம் படுநருந் 
தகருத் தகருந் தாக்கிய தாக்கின் 

முகமுகஞ் சிதர முட்டு வோரு 
முட்டியின் முறைமுறை குத்து வோருங் 

கட்டிய கையொரடு காறட் குதருங் 

கட்டினர் கையிம் ரொட்டுதிம் போருஞ் 

சுட்டிய பேயரற வீட்டழிப் போருஞ் 

சக்கரம் போலச் சங்குவிட் டெறிதருஞ் 

கிலைப்புடை மூரசிழ் ஐலைப்புடைக் குதரு 

மல்லீற் பிடித்தும் வில்லி னெழ்றியு 

மூக்கியு முரப்பியு நோக்கியு நுவன்றும் 

போக்கியூம் புழுங்கிய தாக்கடை கவ்வியு 

மெயிறுடன் நிருகியுங் கயிறுபல விீசியு 

மினைய செய்தியின் முனைமயங் முநரும் 

பிறப்பும் பெருமையுஞ் சிறப்புஞ் செய்கையு 

மரசறி பெருமையு முரைசெல் லாண்மையு 

முடையோ ராகிய படைகொோண் மாக்கள் 

சென்றுபுகு மூலக மொன்றே urge 

ஜென்றுபடு மனத்தொடு கெொண்றுகொளன் நுவப்பச் 

செஞ்சோற்று விலையுந் Bi baat win Kast 

தம்பிணத் தழீஇ தநெொந்துகலுழ்ந் இரங்கவும் 
புதுவது வந்த மகளிர்க்கு 

வதுவை சூட்டிய வசன்படர்ம் தோரே.'' 

(புறத்திரட்டு, அமர். 10) 
*சென்ற வுயிர்போலதை தோன்று துடல்சதைந்தோ 

ணீன்ற வடி;பெயரா நின்றவை -- மன்ற 

1. கற்க சிறுவன் -- வீடுமன், காய்கதிரோன் செம்மல் — 
கன்னன். 

5. மொக்குள் _. குமிழி. 535 — ஆட்டுக்கடா, முட்டி 
கைப்பொத்து.. தொட்டு -- பிடித்து கையறத்தொட்டு ரித்போரும் 
எனவும் பாடம் கையறல் -- செயலறல், சிலைப்பு _ ஓலி, சங்கு 
ஒருவகைப் படை. 

5. சூட்டிய -- சூட்டும்படி., 
1. பெயசா-- அசையாது
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லரமகணீர் மங்கலத்திற் காங்கரங்கு வைத்த 

1மரவடியே போன்றன வந்து.'' 

** 2 வெண்குடை மதிய மேணிலாத் திகழ்தாக் 

கண்கூ டிறுத்த கடன்மருள் பாசறைக் 

குமரிப் படைதழீஇக் கூற்றுவினை யாடவர் 

தமர்பிற ரறியா வமர்மயய கழுவத் 

இறையும் பெயருந் தோற்றி நுமரு 

ணாுண்முறை தபுத்திர் வம்மி னிங்கெனப் 

பபோர்மலைந் தொருசிறை நிற்ப யாவரு 

மரவுமீழ் மணியிற் குறுகார் ் 

நிரைதசர் மார்பிணின் கேன்வளைப் பிறரே.'' (புறம். 294) 

“கைவேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன் 
மெய்வேல் பறியா தகும்." (குறள் படைச். 4) 

“** நறுவிரை துறந்த நரைவெண் கூந்த 
வீரங்கா pera Art ga or ou yi ip dws 

செம்முது பெண்டின் காதலஞ் Pop aor 
மடப்பா லாய்மகள் வள்ளுகிர்த் தெறித்த 

குடப்பாற் சில்லுறை பேரலப் 
படைக்குநோ யெல்லாத் தானா யினனே.”' (ypu. 276) 

“© 4 gaQarcr Qugd pe Cag gautugs grore fh 

கொற்கத் துதவினா னாருமாற் பிற்பிற் 
பரைபுகழ் செல்வந் தருமாற் பலர்தொழ 

வானக வாழ்க்கையு மீயுமா லன்னதோர் 
மேன்மை யிழப்பப் பழிவருவ செய்பவோ 

தானேயும் போகு முயிர்க்கு.'' 

(தகடூர்யாத்திரை. புறத்திரட்டு - படைச்செருக்கு. 9) 

(5 கோட்டங் கண்ணீியுங் கொடுந்திரை யாடையும் 
மேவேட்டது சொல்லி வேந்தனைத் தொடுத்தலு 

மொத்தன்று மாதோ விவற்கே செற்றிய 
இணிதிலை யலறக் கூவை போழ்ந்துதன் 

வடிமா ணெஃகங் கடிமுகத் தேந்தி 

மேரம்புமி னோம்புமி ரீவணென வோசம்பாது 

தொடர்கெசள் யாளையிற் குடர்கா றட்பக் 
கன்றமர் கறவை மான 

மூன்சமத் தெதிர் ந்ததன் மோழற்கு வருமே." (ypu. 275) 

இஃது உதவிய. 

  

1. 

2, 
Let. 

மரவடி -- மரக்கால், கின்றவை போன்றன என இயைக்க, 

கண்கூடிறுதத-- சேர்ந்து தங்கின. குமரிப்படை -.. அழியாத 
கூற்று - இயமன் இறை... அரசன், மணியின் _.. பணியைச் 

குறுகாதவர் போல. 

3. 

4 

இரங்காழ் -- இரமரத்தின் வித்து, சிறா௮ன் -- சிறுவன், 

ஒற்கம் வறுமைக்கரலம், 

5, கோட்டங்கண்ணி-- வளைந்தமாலை, தொடர் _ சங்கிலி,
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இனி யானைகிலைக்குங் குூ.இிரைநிலைக்கும் அறைப்பகுதியாய் 

வருவனவங் கொள்க, அஃது அசசர்மேலும் படைத்தலைவர் 

மேலும் ஏனையோமேலும் யானைசேறலும், களிற்றின் மேலுச் 

தேரின்மேலுங் குதிரை சேறலும், சன்மேலிருக்து பட்டோருடலை 

மோந்து நித்தலும் பிறவுமாம். உதாரணம் : 

** மாயத்தாழ் ருக்கு மலையு மலையும்போற் 
காயத்தூ றஞ்சாக் களிற்றொடும்போய்ச் ... சாயூத் 

தொலைவறியா வாடவருந் தோன் றினார் வான்மேன் 

மலையுறையுந் தெய்வம்போல் வந்து .'' 

(பெ. போ. விளக்கம் புறததிரட்டு' யாகு மறம் 14) 

"1 கையது கையேோர டொருதுணி கோட்டது 

மொய்யிலைவேன் மன்னர் முடித்தலை -- பைய 

வுயர்பெசய்கை நீராட்டிச் செல்லுமே யெங்கோன் 
வயவெம்போர் மாறன் களிறு. 

இவை யானை நிலை. 

*₹ ” பல்லுருவக் காலின் பரியுருவத் தாக்கித்தன் 

பருல்லை யுருவிழந்த தோற் றம்பேச-- லெல்சை 

மொருகணத்துத் தாக்கி யுருவிழுந்த பாய்மாப் 

பொருகளத்து வீழ்ந்து புரண்டு 

₹*3 மரவா ராதேமாவா ராதே 

எல்லரர் மாவும் வந்தன வெம்மித் 

புல்லுளைக் குடுமிப் புதல்வற் றந்த 
செல்வ ஹூரு மாவா ராதே 

யிருபேர் யாற்ற வொருபெருவ் கூடல் 

விலங்கிடு பெருமரம் போல 

வுலத்தன்று கொல்லவன் மலைந்த மாவே.” (புறம். 279) 

112 பருத்தி வேலிச் சீறூர் மன்ன 

அழுத்தத ருண்ட வோய்நடைப் புரவி 
கடன்மண்டு தோணியிற் படைமுகம் போழ 

தெய்ம்மிதி யருந்திய கொய்சுவ லெருத்திற் 

1, : கையோடு ஒருதுணி கையது என மாற்றிக் கூட்டுக. தலை 
கோட்டது என்க. அவற்றை நீராட்டிச் செல்லும் என்க. 

இ, காரல் காற்று பரி--வேகம காற்றின் வேகம் என்றபடி. 
உருவ._ஊடுருவ. ௨௫--நிழம. புரண்டு உருவிழந்த என இயைக்க, 

8) இது போர்க்குச் சென்ற தன் கணவனை வரக்காணாத மனைவி 
கூறியது. புதல்வற்றந்த செல்வன என்றது கணவனை, கூடல்... 
இரணடாறுங் கூடுமிடம், உலாரஈதன்று--உலர்நதது. 

3. உழுதததா--உழுத்தஞ்சக்கை. கோட்டம். கோயில், கவிமா 
இகழ்நதுகின்ற என்க. கலம--பாண்டம். தொடாமகளிர்--தொடு 

தற்குரிய தூய்மையிலலாத மகளி,
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றஐண்ணடை மன்னர் தாருடைக் கலிமா 
வணங்குடை முருகன் கோட்டதீதுக் 

கலந்தொடச மகளிரீ ணிகழ்ந்துநின் றவ்வே.?' (புறம். 

இவை குதிளைகிலை. 

£ நிலம்பிறக் இடுவது போல ' என்னும் (308) புநப்பாட்டும.த: 

இலை கணித்து வாராது தொடர்நிலைச் செய்யுட்சண் வரும் ) 

அவை தகடூர் யாத்திரையினும் பாரதத் தினுல் காண்க. புறநானூற் 
ga குனித்து வருவனவுங் கொள்க, 

- வேன்மிகு வேந்தனை மொய்க்கவழி ஒருவன் கான் மீண் 

டெறிரஈ்த தார்கிலை -- தன்படை, போர் செய்கின் மமைகண்டு தானும் 

படையாளர்க்கு முன்னே சென்று வேலாற் போர்செய்து வென்றி 

மிகுகின்ற வேந்தனை மாதற்றோர் சூழ்ந்துழமி அதுகண்டு வேரு 

ரிடத்தே பொருகன்2 தன்றானைத்தலைவனாபினும் சனக்குக் துணை 

வந்த அசசனாபினும் போரைக் கைவிட்டு வந்து Cuts ed 

பொருசன்றாளை எறிக்,ச தரர்நிலைக்கண் ணும்: 

299) 

் “தார்? என்பது முக்தூற்றுப் பொரும்படையாதலின் இது 

srr eeu DD. உதாரணம் : 

₹* 2 மிெவய்யேர னெழாமுன்னம் வீங்கருள் கையகலச் 

செய்யே ஷொளிதிகழுஞ் செம்மற்ேே--. கையகன்று 

ேபசசர்தரங்கு மன்னன் மன் புக்குப் புகழ்வெய்கயோண் 

ருர்தாங்கி நின்ற தகை.'” 

(பெ. பொ. விளக்கம்: புறத்திரட்டு தானைமறம், 4) 

* நிரப்பாது கொடுக்கும் * என்னும் (180) புறப்பாட்டினுள் 

: இறையு௮ விழுமக் தாங்க £ என்பதும் ௮௮, 

2 இவற்சிீத் துண்மதி கள்ளே சினப்பே 

ரீனக்களிழ் gun Sear fue pis GAG 

னுத்தை தத்தைக் கிவன்றத்தை தந்த 
யெடுத்தெறி ஞாட்பி ஸிமையான் றச்ச 

டம் தார் இதனைக் கொடிப்படை என்பர். 

2 வெய்யோன் -- சூரியன். செய்யோன் ஓளி _.. அக்இனியி 

Oe a என்மது செவ்வொளியை. அச் சூரியனின் ஒளி எனினுமாம், 

5. Grey — போர, தச்சன் ஆர் தைத்தற்கு அடுத்துத்தைத்த 

வண்டியின குடம் போல, வேல்கள் தைத்த மாரபிற்கு ஆர் தைத்த 

குறடு உவமையாதலை, '' ஆர்சூழ் Go-go வேனிறத திங்க 

(புறம். 2848) என்பதனானறிக, உழைத்தல் துளித்தல. ஓலை 

குடை. ஆகுபெயா. 

29
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ஊடுத்தெறி குறட்டி ணின்றுமாய்ந் தனனே 

மறப்புகழ் நிறைந்த மைந்தினே ணிவனு 
மூறைப்புழி யேோசலை போல 

மறைக்குவன் பெருமநிற் குறித்துவரு வேலே.” (புறம். 890) 

இதுவும் அதன்பாற்படும். 

அன்றியும் இருவர் தலைவர் தபு.இப்பக்கமும் -- இரு பெரு வேக் 

தர் தானைச் தலைவருக் தத்தம் வேந்தர்க்காகித் தார்தாங்குகலேயன் றி 

அது தலைவரிருவருக் சம்மிற் பொரு விழ்கற்கண்ணும் : 

‘ude’ crap sem ௮வரு ளொருவரொருவர் வீழ்தலுல் 

கொள்க, 

*1 அதி சரண்ற மேதகு ேவேட்கையி 
னாளுங் கோளு மயங்கிய ஞாட்பின் 

மதியழமூ ஞாயிறும் பபொருவன பேரல 

வொருத்தி வேட்கையி னுடன்வயிற் றிருவர் 

செருக்கூர் தண்டி னெருக்கின ரெனவு 
மரவணி கொடியோற் இளையோன் சிறுவனும் 

பெருவிறல் ? வீமற் இளையோன் சிறுவனு 
முூடன்றமர் தொடங்கிய காலை யடங்கா 
ருடங்குவருஞ் சீற்றத்துக் கைப்பட வழங்கி 

பீழந்தவை கொடரஅர் கிடந்தன வசங்கஇத் 
தேர்மிசைத் தமியர் தோன்றுர் பார்மிசை 

Ba pri தேரக்கியு மொன்றுபடத் திருகியுந் 

தும்பியடி பிணங்கு மண்ணிற் றரரோற்றமெொரடு 

கொடிகொடி பிணங்கி வீழ்வன போல 

வொருவயின் வீழ்ந்தடு கரலை 

யிருபெரு வேந்தரும் பெரிதுவத் தனசே.'! 

இப் பாரதப்பாட்டினள் அவ்வாறாகல் கண்டுகொள்க. 

இனித் தலைவசேயன்றிப் பிறரும் அவ்வாறு பொரிலும் அதன் 
பாற் படுத்துக, 

உடை படை ஒருவன் புக்கு ஒருவனைக் கூமை தாக்யெ 2 எரு 
மையும் -- தன உடைந்த படைக்கண்ணே ஒரு படைத்தலைவன் 
சென்று நின்று sonore கெடுக்க மாற்று வேந்தன் படைத் 

ம். இருவர் -- சுந்தோபசுந்தர். அரவணி கொடியோற் Ban 
யோன் -- துச்சாதனன். அவன்மகன் துச்சனி, 

2, வீமற்கிளையோன் -.. அருச்சுனன், அவன் சிறுவன் என்றது 
அபிமன்னுவை. 

8. எருமை - எருமைமறம். அதாவது எட்ட ன் 

சேனைச்குபபின் பகைவர் சேனையை யஞ்சாது மிகுந்த Canna 

கொண்டு நிற்றல், எருமையபோலக் grag நிழ்றலின் எருமைமறம் 

ஏன்றாயிற்று. (பு. வெ. மாலை--துமபை. 789)
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தலைவனை அவன் எதிர்கொண்டு நின்ம பின்னணியோடே தாக்கின 

கடாப்போலச் 1 இறக்கணித்து கிற்கு கிலைமைக்கண் ணும்: 

ஒருவனொருவனைக் தாக்க எருமையன முடிக்க, உதாரணம் : 

₹*நிற்றங் கனற்றச் சிறக்கணித்துச் செல்லுங்கா 

லேற்றெருமை போன்று ணீகல்வெய்யோன் -- மாற்ளுன் 

படைவரவு காத்துத்தன் பல்படையைபப் பின்காத் 

இிடைவருங்காற் பின்வருவரர் யசர்,' 

படையுத்துப் பாறி கொள்ளும் ஏமத்தானும் -- சைப்படை 

யைப் போக்கி மெய்யாற் போர்செய்யும் மயக்கதஇன்கண்ணும்: 

பாஜி -- வலி; இஃது ஆருபெயர். உதாரணம் : 

** பிகால்லேறு பாய்ந்தழிந்த கோடுபேோரற் றண்டிறுத்து 
மல்லேறு தேசள்வீமன் - மரமனைப் - புல்லிக்கெண் 

டாழுத போர்மலைந்தச னாங்கரசர் கண்டார்த்தார் 
8 ரரருட லரய ரென,”* (urs gi} 

S Sos கச்சைப் பூத்துவ ராடைடப் 
பிலிக் கண்ணிப் பெருந்தகை மறவன் 

மேல்வரும் கணிற்ஜொடு Caprese தஇணீயே 

oa wb துரக்குவன் போலு மெசன்னல 
ரெஃகுடை வலத்தர் மாவொடு பரத்தரக் 

கையின் வாங்கித் தழீஇ 

மெரய்ம்பி னூக்க மெய்க்கொண்டனனே."” (புதம். 274) 

என்பதும் அது. 

களியெறிக் செதாரக்கோர் பாடும் -- மாற்று வேர்தன் ஊர்ந்து 

ats sponse கையெறிக்தானுவ் 4 சடுக்கொண்டெறிக்தானும் 

விலக் அவனையும் அக்களிற்றையும் போர் செய்தோர் பெருமைக் 
சண்ணும் : உதாரணம்: 

11 இடியா னிருண்முடிலு மேற்றுண்ணு மென்னும் 
படியாற் * பகடொன்று மீட்டு -- வடிவே 

லெறிந்தார்த்தார் மன்ன ரீமையாத கண்கெொண்் 

டறிந்தார்த்தார் வானோரு மாங்கு.” 

7. சிறங்கணித்தல் -- கண்ணைச் சுருக்கிப் பார்த்தல் சிறக்கணித 

தல்... விகாரம். 

8. மாமன் என்றது -. சகுனியை. 

9. எது. இடபம். எஏரறுடல் ஆயர் - ஏறு கோடல் வீழனவக் 

கண்டு மகிழும் ஆயர், 

2. கடுக்கொண்டெறிதல் -- கோபங்கொண் டடிக்$ல. வேசய 

கொண்டடித்தல் எனீனுமமையும். 

5. பகடு .களித்றியானை, மீட்டு -- விலக்கி,
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₹*! வானவர் போரிற் ருனவர்க் கடந்த 

wre வேந்தன் யாஆயிற் றனாஅது 

பல்படை தெரிவ தொல்லான் வீமன் 

பிறக்கிடங் கொடானதன் முகத்தெறிந் தார்த்துத் 

தானெதிர் மலைந்த காலை யாங்கதன் 
கோடுழக் கிழிந்த மார்பொடு நிலஞ்சேர்ந்து 

போர்க்கோள் வளாகத் தேர்த்துக னனைத்தினு 

மிடைகொள லின்றிப் புடைபெயர்ந்து புரண்டு 
வருந்தா வுள்ளமொடு பெயர்ந்தனன் 

பெருந்தகை யாண்மையொரடு பெயர்த்தலோ வரிதே.'' 

இப் பாரதப்பாட்டும் இதன்பாத்படும். 

இது களிகெறிக்கான் பெருமை கூறுதலின் யானைநிலையுள் 

அடங்காதாயிற்று. 

களி.ற்றொடுபட்ட வேந்தனை அட்ட வேந்தன் வாளோர் ஆடும் 

அமலையும் -- அங்கனம் நின்று களிற்றொடுபட்ட வேக்களைக் கொன்ற 

வேக்கன் படையாளர் வியந்து பட்டோனைச் சூழ்ந்து நின்று Oe 

இரட்சிக்கண்ணும் : 

அமலுதல் நெரும்குதலாதலின், அமலையென்பதாஉம் அப் 

பொருட்டாயிய்ு. உதாரணம் : 

₹₹ ஆளுங் குரிசி ஐுவலகைக் கசா வென்னாங் 

கேளன்றிக் கொன்றுரே கேளாகி — வரன்வீசி 
யாடினா சார்த்தா ரடிதோய்த்த மண்வாசங்கிச் 

சூடினார் வீழ்த்தாளைச் சூழ்ந்து.” 

 நரன்மருப் பில்லாக் கானவில் யானை 
வீமன் வீழ்த்திய நுடன்றெறதிர்த் தாங்கு 

மாமுது மதுரை மணிநிறப் பாகனோ 

டஉசடமர் தொலைத்த லாற்றுன் றேரொடு 

மைத்துனன் பணியின் வலமுறை வந்து 

கைத்தலங் கதிர்முடி யேற்றி நிற்றத் 
திறைஞ்சின னைவர்க் இடையோ னதுகண்டு 

மறத்திர் மன்னனு மிறைஞ்சித் தனாது 

வேழம் விலக்கி வினைமடித் திருப்பச் 

சூர்மருங் கறுத்த ெநெழவேள் போல 

மலைபுரை யானையுந் தலைவனுங் கவிழிய 

7, வானவம் ... ... கடந்த வேந்தன் யானை என்றமையால் பகதத் 

தனது யானை என்று வில்லிபுத்தாரர் பாரதக் கதைப்படி கொள்ளல் 
வேண்டும். அவன் வானவா ,,, தானவாக் கடகச்தானோ என்பது 
ஆராயத்தக்கது. மானவேக௩தன ஒல்லான் ( ஓல்லானாக) எனமுடித்து, 
WIM SAG SO -- அரசசுனன எனபாருமுளர், 

2. கான் நவில்... காட்டிற் பயின் த. மணிகியப்பாகன் -- கண் 

ணன். ஐவர்க்கிடையோன் -- அருச்சுனன்.
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வாளுகு களத்து வாள்பல வீசி 

யெரன்னா மன்னரு மாடினர் துவன்றி 

யின்னா வின்ப மெய்தித் 
தன்னமர் கேளிரு முன்னார்த் தனரே.'” 

இப் பாரதப்பாட்டும் ௮௮. 

வாள்வாய்தது இருபெருவேக்தர் தாமும் சுற்றமும் ஒருவரும் 

ஒழியாச் தொகைநிலைக்கண்ணும் -- இருபெருவேக்தர் தாமும, அவர்க் 

குத் துணையாகிய வேக்கரும் sila setae தானையும் வாட் 

டொழின் முற்றி ஒருவரும் ஒழியாமற் களத்து வீழ்ந்த தொகை 
நிலைக்கண்ணும் : 

11 வருதார் தாங்கி யமர்மிகல் யாவது 
பொருதாண் டொழித்த மைந்தர்புண் டொட்டுக் 

குகுதிச் சேங்கைக் கூத்த நீட்டி 
நிறங்கிள ருருவிழ் பேஎய்ப் பெண்டி 

ரெடுத்தெறி யனத்தர்ப் பறைச்சீர் தூங்கப் 

பருத்தருத் துற்ற தானையொடு செருமுணிந்து 
மறத்தின் மண்டிய விறற்போர் வேத்தர் 

தாமாய்த் தனரே குடைதுளவங் கினவே 
யூரைசால் சிறப்பின் முரசொழிந் தனவே 

ust a றடுக்கிய வேறுபடு பைஞ்னில 

மமிடங்ககட வீண்டிய வியன்கட் பாசறைறக் 

களங்கொளஜழ் குரியோ ரின்றித் தெறுவர 

வூடன்வீழ்த் தன்று லமரே பெண்டிரும் 
பாசடகு மிசையார் பணிதீர் மூழ்கார் 

மார்பகம் பொருந்தி யாங்கமைத் தனரே 

வாடாப் பூவி ணிமையர நாட்டத்து 

தாற்ற வுணவி ஜோரு மாற்ற 
வரும்பெற லுலக நிறைய 

விருத்துபெற் றனராழ் பொலிகதும் புசுழே.'' (ypu. 62) 

செருவகத்.து இறைவன் வீழ்க்தெனச் சனைஇ ஒருவன் மண் 

டிய கல்லிசை நிலையும் --- போரிடதசே தன் வேந்தன் வஞ்சத்தாத் 

பட்டாஞாகச் இனெங்கொண்ட மனத்தனாய்ப் பெரும் படை க தலைவன் 

தலைமயங்கப் பொருத கல்ல புகழைப்பெற்ற கிலைமைக்கண்ணும் : 

AS குருகுல வேந்தனைக் ” குமங்கறுக்தகஞான்று ் இசவு 

ஊெறிக்து பாஞ்சாலரையும் பஞ்சவர் மக்களைவசையங் கொன்று 
  

2. யாவது... ஏத்தன்மையது. எறிதல் -- அடித்தல. பைஞ் 
ஞிலம ... மக்கட்பரப்பு. மார்பகம் - தத்தவ கணவர் மார்பகம. அமை 
தல் -- உயிர் அடங்கல். உடன்கிடந்தார் என்பர் புறகானூம்றுை 

காரர், 

2. குறங்கறுத்து என்றது, வீமன் தனது தண்டால் தொடையை 

அடித்து முரித்ததை:
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வென்றிகொண்ட அசுவத்தாமாவின் போர்த்தொழில் போல்வன. 

கன்னசசன் அறப் போரிடததுப் படாது 1 வஞ்சனையாற் படுகலின் 

அவனுக்குச் சனஞ் சிறந்தது. இச் இறப்பில்லாக அம்பையும் இக் 

கலியூழிக்காமென்பது ₹ சென்றுதலை யழிக்குஞ் சிறப்பிற்று ” (தொல். 

பொருள்--புற. 15) என்புழிக் கூறிற்று. உகாரணம்: 

* 3 மறங்கெழ வேந்தன் குறங்கறுத் திட்டபி 
னருமறை யாசா ஜனொருமகன் வெகுண்டு 
பாண்டவர் வேர்முதல் 8ண்டெறி சீற்றமோ 

ரஷ சறியாது துவரை வேச்தொடு 

மாதுலன் றன்னை வாயிலி ணீறீஇக் 

கரவல் பூட்டி யூர்ப்புறக் காவயி 

கமவகை வேந்தரே உரும்பெறற் றம்சியைக் 
கைவயிழ் கொண்டு கரியேரன் காத்தலிற் 

றொக்குடம் பிரிஇத் துறக்க மெய்திய 

தந்தையைத் தலையற வெறுிந்தவ ணீவனெனத் 

தஞ்சிடத் தெழி௫இக் குஞ்சி பற்றி 
வடசது பாஞ்சால னெடுமுதற் புதல்வனைக் 

கழுத்தெழுதீ திருகிப் பறித்த காலைக் 
கோயிற் கம்பலை பூர்முழு துணர்த்தவிற் 

அம்பியர் கூவரு மைம்பரன் மருகரு 

முடன்சமர் தொடங்கி யொருங்கு களத்தவிய 

வரன்வாய்த்துப் பெயர்த்த காலை யரள்விளைக் 

இன்னோ ரீணிப்பிற ரில்லெனெ வொராங்குத் 
தன்முதழ் ருதையொடு கோண்முத லமரர் 

வியந்தனர் நயந்த விசும்பி 
ணியன்றலை யுலகமு மறிந்ததா லதுவே.”" 

இப் பாரதப்பாட்டினுள் அவ்வாறாதல் காண்சு. 

ஒருவம்குப் பல் படை உடை தலின் மறவன் ஒள்வாள் வீசிய 
தாழிலும் -- ௮வ்கனம் கல்லிசை எய்திய ஒருவற்கு வஞ்சுத்தாற் 
கொன்மஉ வேக்சன் பல்படை பு௰ங்கொடுத்தலின் அவரைக் கோறல் 
புரிதல் அறனன்றென்ற௮ு கருதாது அவன் வாளாத் ௮டிந்.து 

கொன்று குவித்தற்கண்ணும் : 

1, வஞ்சனை என்றது அரைக்குக் £ழடித்த வஞ்சனையை. அரைக் 
குக்£ ழடித்தலாகாது என்பது விதி, 

2. மறையாசான் - துரோணா௫ிரியன். அவன்மகன் — அசுவத் 
தாமா. துவரைவேச்து -- கருதவன்மன். மாமன் என்றது கஇிருபனை 
தம்பி... சாத்தகி, கரியோன் -. கிருஷ்ணன். தந்தையை தந்ைத 

யாகிய துரோணாசாரியனை. துஞ்சிடத்து -- துயிலுமிடத்து. UTE 
சாலன் புதல்வன -- தட்டத்துய்மன். தமபியர் மூவர் என்றது அவன் 
கம்பியராகய உத்தலோசா, உதர்மன், சிகண்டி என்னும் மூவரையும் 
மருகர் ஐவர் என, ௰து அவன் மருகராகிய ஐவர்புகல்வரை. ்
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வஞ்சத்தாற் கொன்ற வேக்தனைக் கொன்றமை பற்றிச் தனக் 

குக் கெட்டோரையும் அடங்கக் கோறற்கு உரியானை நல்லிசை 

முன்னர்ப் பெற்றொனென்றார, நாழிலாவது கொன்றுகுவித்தல். 

** வன்ளை நீக்கி வயமீன் முகத்து 

கொள்ள சாற்றிய கொடுமுடி வலைஞர் 

வேேழப் பழுனத்து நூழி லாட்டு (மதுரை, 255257) 

ஏன்ராம் போல. உதாரணம் : 

*: அறுத்திழ் பிறழ வரசெறியுத் தரண 
மறத்திற் புறங்கண்டு மாருன் _.. குை றத்தடுக்கிச் 

செல்லுங்காற் காரட்டுத்தீச் சென்றாங்குத் தோன்றுமே 

பல்படையசர் பட்ட படி.” 

புல்லித் தோன்றும் பன்னிரு துறைததே --.பொருக்கச் 

தோன்றும் பன்னிரு துஜையினையுடைத்துத் தம்பைத ணை 

என்றவாறு, 

இன்னும் உளப்படப் புல்லிக்தோன்றும் பன்னிரு துறை, ௧௮ 

எனவுல் கூட்டிப் பன்னிரண்டன்கண்ணும் முற்கூறிய Caras 

இணை மூதலியவாற்றான் நிகழுந் தும்பையும் வக்துகூடப் பின் 

அவற்றிற்கு முரியவாய்ப் பொருக்கதிக் தோன்றும் பன்னிரு துறை 
யினை யுடைச்து தும்பைத்இணை என்றும் பொருள் கொள்௫, 

பொருள் இடமாகத் துறை இடத்தியல் பொருளாங்கால் ஏனைத் 

இணைக்கட் கூறினார் போல ஒன்று கிகழ்ந்தபின் ஒன்று நிகழாது 

இரண்டு படைக்கும் பொருந்த ஒரு காலத்து இத்திணை நிகழு 

மென தற்குப் புல்லிக் தோன்றும் * என்னார். பல்பெரும் காதமாகிய 

கெடுகெறியிடைத் அணிந்த இடத்தையும் உலகக் துறை யென்பது 

போல 1 இச்ளுத்தாத்தத அறையைத் * தொகுதியடன் * அறுதி 

காட்டி ற்றென்றுணர்க, இவ்விலக்கணம் மேல்வருகின்ற இணைகட் 

கும் ஓக்கும், ் (௧௭) 

[வாகை இன்னதன் புறமெனன் 

௭௩. வாகை தானே பாலையது புறனே. 

இது வாகைத் தினை பாலையெனப்பட்ட அகத் இணைக்குப் புறனா 

மென்இன் றது. 

1. இச் சூத்திரத்துத் துறை என்றது துணிர்துவரும துறையை, 
அஃதாவது தொடர்ந்து வாராது தனித்தனி வருக துறை, 

2, தொகுதி என்றது பன்னிரு துறை என்றதை. 

8. அறுதி. முடிவு. 
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இ-ள்: வாசைகானே -- இனிக் கூருதுநின் உபுறத்கிணையு 
வாகையெனப்பட்டஅ தானே, பாலையஅ புறனே -- பாலையென்லும் 
அகத்திணைக்குப் புமனாம் என்றவாமு. 

என்னை? பாலைக்குப் புணர்ச்சியின் நீல்ட இல்லற நிகழ்த்திப் 

புகழழய்து தற்குப் பிரியுமானு போலச் சுற்றத் தொடர்ச்சியின்கிங்க 

அறப்போர் செய்து துறக்கம் Cogn கருத்இனாற் சேறலானும், 

வாளினுக் * தாளினும் நிறையினும் பொழறையினும் வென் நியெய்ு 

கோரும் மனையோரை கிங்கச் சேறலானும் பிரிவுள தாயிற்று. 

பாலை தனக்கென ஓர் நிலமின்றி நால்வகை நிலததும் நிகழு 

மரறு போல முற்கூறிய புறத்திணை நரனகும் இடமாக வாகைத் 

இணை நிகழ்தலிற் றனக்கு நிலமின்றாயிற்று, * நார காளு மாள் 
வினை யழுங்க --- வில்லிருக்து மகிழ்வோர்க் இல்லையாற் Leip” என 

£ ஆனள்வினைச் இறப்புக் கூறிப் பிரியுமா.றுபோல இதற்குக் அறக்கமே 

எய்தும் ஆள்வினைச் சிறப்புக் கூறலுங் கொள்க. பாலை பெருவ ர 

விற்ராய்ன் * தொசைகணாள் வருமாறு போல வாகையும் பெருவர 

வித்ராய் வருதலும் கொள்க, (௧௮) 

[( வரகையின் பொது இலக்கண மிதுவெனல் ] 

oe, தாவீல் கொள்கைத் தத்தங் கூற்றைப் 
பாகுபட மீததீப் படுத்த லென்ப. 

இஃது ௮வ் வாகைக்தஇணைக்குப் பொதுவிலக்கணங் கூறஇன்ற, 

இன்: சாவில் கொள்கைக் கக்கம் கூற்றை... வலியும் 

வருத்தமுமின்றி இயல்பாகிய ஒழுக்கக்தானே கான்கு வருணச் 
தோரும் அறிவரும் காபதர் முதலியோரும் அம்முரடைய கூறுபாடு 
களை, , பாகுபட மிகுதிப் படுத்தல் என்ப — இருவகைப்பட மிகுதிப் 
படுத்தலென்று கூறுவர் ஆசிரியா் என்றவாறு. 

இருவகையாவன --- தன்னைக்சானே மிகுஇப்படுத்தலும் பிதர் 
* மீக்கூறுபடுக்கலுமாம். இனி இருவகைக்குள் 5 உ௰ழ்ச்யோற் 

ன சோடி சகம் துத்தி உரைேசக்டு Fee வேண்டும்... இளம் 
2. ஆள்வினை - முயற்சி, 

29. தொகை என்றது தொகை நூல்களை, அவை எட்டு, 
4, மீக்கூறுபடுத்தல் ... புகழ்க்து கூறல், 
5. உ௰ழ்ச்சி ... மாறுபாடு போர். மற்போர் முதலியவுமடங்கும்,
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பெற்ற வென்றியை வாகையெனவும், இயல்பாகப்பெற்ற வென் தியை 

மூல்லையெனவுக் கூறுவர். படுதலென்னாது படுத்கலெனப் பிறவினை 
யாற் கூறினார், அவர் தம்மினுறழாத வழியும் ஒருவன் அவரை 

உறழ்க்து உயரர்தோன் இவசனன்றுரைக்கலும் வாகையென் தற்கு. 

ஒன் நனோடு * ஒப்பு 1 ஓரீ இக் காணாஅ மாணிக்கது இனை ஈன்றென்ருற் 

போல உலகமுமுதும் அறியும் உயர்ச்சியுடைமையும் ௮. தாவில் 

கொள்கையெனவே இசணியனைப்போல வலியானும் வருத்தத்தானுவ் 

கூறுவித்துக்கோடல் வாகையன்ுயிற்று, (௧௯) 

ர வாகையின் சிறப்பிலக்கணம் பொதுவகையாற் கூறல் ] 

௭௫. அறுவகைப் பட்ட பார்ப்பனப் பக்கமு 
மைவகை மரபி னரசர் பக்கமு 
மிருமூன்று மரபி னேனோர் பக்கமு 
மறுவில் செய்தி மூலகைக் காலமு 
நெறியி னாற்றிய வறிவன் றேயமும் 
நாலிரு வழக்கிற் ௫பதப் பக்கமும் 
பாலறி மரபிற் பொருநர் கண்ணு 
மனைநிலை வகையோ டாங்கெழு வகையிற் 
௫௫கைநிலை பெற்ற தென்மனார் புலவர். 

இது வாகைத் ,இணைக்குப் பொதுவிலக்கணங் கூறினார், இன் 

னும் அத.ந்கேயாவ£தார் சிறப்பிலக்கணம் பொதுவகையாற் கூறு 

இன்றது; மேற்கூறி வருன்ருற்போலத் துறைப்படுத்திக் கூ.௮,த.த் 

கேலாசு பரப்புடைச் செய்கை பலவற்றையும் தொகுத்து ஐரோ 

வொன்முக்கி எழுவகைப்படுத்திக் கூ௮ தலின். 

இ-ள்: அதறுவகைப்பட்ட பார்ப்பனப் பக்கமும் ஆறு 

கூற்றினுட்பட்ட பார்ப்பியற்கூறும். 

ஆறு பார்ப்பியலென்னாது வகையென்சகனான் அவை தலை 

இடை கடையென ஒன்ன! மும்ஜுன்றாயப் பதினெட்டா மென்று 

கொள்க; அவை ஓதல் ஐவித்தல் வேட்டல் வேட்பித கல் 

கொடுத்தல் கோடல் என ஆழும். இருக்கும் எசுரும் சாமமும் 
இவை தலையாய ஓத்து; இலை வேள்வி முகலியனவற்றை விதித் 
saw இலச்கணமுமாய், வியாகரணத்கான் ஆராயப்படுகலின் 

  

7, ஓரீஇ- நீக்க. இயல்பானே ௩நன்றெறன்றாற் போல என்பது 

கருத்து, 
3௦
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இலக்கயெழுமாயின. அதர்வமும் QBowaps தருமதாூலும் இடை 

யாய ஓத்து; அதர்வம் வேள்வி கலிய ஒழுக்க கூறாது பெரும் 

பான்மைபும் உயிர்கட்கு ஆக்கமேயனறிக் Cade, HY மக்இரங்க 

ளும் பயிறலின் sy DS AG D கூறப்படாதாயிற்று. 

ஆறக்கமாவன, உலஇயற் சொல்லை ஒழித்து வைதிகச்சொல்லை 

ஆசாயும் நிருத்தமும், அவ்விரண்டையும் உடனாசாயும் ஐக்இரத் 

தொடக்கத்து வியாநரணமும், போதாயனீயம் பாரததுவாசம் Bus 

தம்பம் SBS rus முதலிய கற்பங்களும், நாராயணீயம் வரசா 

கம் முதலிய கணிதங்களும் எழுத்தாராய்ச்சியாகிய பிரமமும், 

செய்யுஸளிலக்கணமாகிய சந்த மாம் . 

தருமதாலாவன, உல$யல்பத்றிவரும் மனுமுகலிய பதினெட் 
டும்; இவை வேகத்திற்கு அங்கமானமையின் வேருயின, 

இனி, இதிசொசபு. சாணமும் வேதத்திற்கு மாறுபடுவாரசை மறுக் 

GS eppsA gr gid அவரவர் அகுற்கு மாறுபடக் கூறும் நூல் 

களும் கடையாய ஐது. எழுத்துஞ் சொல்லும் பொருளும் 

ஆசாய்க்து இம்மைப்பயன் தருதலின் அகத்தியந் தொல்காப்பியம் 
முதலிய தமிழ் நால்களும் இடையாய இத்தா 2மனறுணர்க$; இவை 

யெல்லாம் இலகச்சணம், இராமாயணமும் பாரதமும் போல்வன 

இலக்கியம். 

இனித் தமிழ்ச் செய்புட்கண்ணும் இறையஞரும் அகத்தியஷ 
ரும் மார்க்கண்டேயனரும் வான்மீகனருங் கவுதமனரும் போல்வார் 

செய்தன தலையும், இடைச்சககக்கார் செய்தன இடையும், கடைச் 

சங்கத்தார் செய்தன கடையுமாகக் கொள்க, 

இங்கனம் ஓ.த்இனையும் மூனமுகப் பகுத்தது, அவலத்தின் 

சிறப்புஞ் சிறப்பின்மையும் அறிவித்த ற்கு. இவற்றுள் SHEEP 

கணிதமும் வேளாளர்க்கும் உரித்தாம். 

இனி ஓதுவிப்பனவும் இவையேயாகலின் அவைகட்கும் இப் 

பகுதி மூன்றும் ஒக்கும். இனுவித்தலாவ கொள்வோனுணரவு 

வகை ௮றிக்து அவன் கொள்வசக் கொடுக்கும் ஈவோன் றன்மையும் 

ஈசுலியற்கையுமாம். வேட்டலாவு, ஐக்இீயாயினும் மு.த்யோயினும் 

உல$௰யற்றியாயினும் ஒன்றுபற்றி மங்கல மரபினாற் கொடைச் திறப் 

புத் தோன்ற அவி முதலியவத்மை மக்திரவிகயாற் கொடுத்துச் 

செய்யுஞ் செய்தி. வேளாண்மை பற்றி வெள்வியாயித்று, வேட்
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பித்தலாவது வேள்வியாகிரிய/க்கோதிய இலக்கணமெல்லாம் உடைய 

னாய் மாணாக்கற்கு அவன்செய்த வேள்விகளாற் பெறும் பயனைத் 

தலைப்படுவித் தலை வல்லனாதகல்; இவை ன்று பகுதிய 

are (Lit STUNG WILD முூகலியவற்று னுணர்க, கொடுக்க 

லாவ, வேள்வியாசாணும் 90) 15S அஇணையாயினாரும் ஆண்டு 

வக்தோரும் இன்புறுமாற்றான். " வேளாண்மையைச் செய்தல். 

கோடலாவ, கொள்ளத்தகும் பொருள்களை அறிக்க கொள் 

Oh Ba. உலகு கொடுப்பினும் ” ஊண்கொடுப்பினும் ஒப்பகிகழும் 

உள்ளம்பற்றியும், சாஞ்செய்வித்த வேள்விபத்றியும், கொடுக்கின் 

ரூன் உவகைபற்றியும், கொள்பொருளின் ஏற்றிழிவபற்றியும், தலை 

இடை கடை என்பனவுக் கொள்க. 

இனி வேட்பித்தன்றித் தனக்கு ஐத்தினா் கோடலும் கொடுப் 

பித்தக்சோடலுக் தான்வேட்டற்குக் கோடலுச், * காயமின்றி, 

இதந்தோர்பொருள்கோடலும், இழக்தோர்பொருள்கோடலும், அரசு 

கோடலும் துரோனாசாரி.பனைப்போல்வார் படைக்கலங்காட்டிக்கோட 

ம் பிறவுங் கோடற்பருதியாம். 

பார்ப்பியலென்னா து பக்கமென்றதனானே பார்ப்பார் ஏனை வரு 

ண ச்அக்கட்கொண்ட பெண்பால்கட்டோன்றின வருணத்தார்க்குஞ் 

நகையும் நாலும் உளதேனும் அவர் இவற்றிற்கெல்லாம் உரியரன் 

றிச் சலதொழிற்கு உரியரென்பது கொள்க. உதாரணம் : 

* ஓதல் வேட்ட லவைபிறர்ச் செய்த 

னீத லேற்றலென் ருறுபுரித் ெெதொழுகு 
மறம்புரி யந்தணர் வழிமொழித் தொழுக *! (பதிற்று, 24) 

இஃது அக்தணர்க்குக் கூறிய பொது, 

"உ முறையோதி னன்றி மூளரியோ னல்லன் 

மையோது னானிதுவே வாய்மை -- யறிமினே 

கனீண்றாள் வயிற்றிருந்தே யெம்மறையு மோதினான் 

சசன்முண் மகனஷனொருவன் ரன்,” 

Bow PE. 

1, வேளசண்மை -. உபகாரம். 

2. ஊண் --. உணவு. 

3, தாயம — உரிமைக்காரர். 

4. மூளரியோன் - பிரமன். 

ச. ஈன்றாள் வயிற்றிருந்தேதே யெம்மறையு மோத்னான் -- சுக,
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கொள்க. 

* இம்மை பயக்குமா லீயக் குறைவின்ருற் 

றஐம்மை விளக்குமாற் ருமுனராக் -- கேடின்று 

ஷெம்மை யுலகத்தும் யாங்காணேங் சுல்வீபோன் 

[புறத்திணை 

இனி ஓதற் சிறப்பும், ஓதினாத்கு உளதாஞ் சிறப்பும் கூறு தலுங் 

மம்ம ரறுக்கு மருந்து.”' (நாலடி. 2.8) 

6 ஆற்றவுங் கற்று ரறிவுடையா ரஃதுடையரர் 
தாற்றிசையுஞ் செல்லரத நாடில்லை யந்நாடு 

வேற்றுநா ௨உரகா தமயேவேயர மாதலா 

* வாரற்றுணா வேண்டுவ தில்.”' 

** ஓத்த முயற்சியா ஜனொத்து வெளிப்படினு 

தித்திய ora Prod oC yp ... யெத்திசையுத் 

தாவாத வந்தணர் தரம்பயிற்றிக் காவீரிநாட் 

டேசவாத ?வோரத்தி னொலி.'” 

இஃது ஐஅவிக்தல். 

** எண்பொருள வாகச் செலச்சொல்லித் தான்பிறர்வாய் 

(up@ur if) 

நுண்பொருள் காண்ப தறிவு,” (குறள் -- அறிவுடைமை, 4) 

Bog ஓனுவித்தற் சிறப்பு, 
4 5 நன்ருய்த்த நீணிமிர்சடை 

முதுமூதல்வன் வாய்போகர 
தொன்றுபுரிந்த வீரீரண்டி 

னாறுணர்ந்த வொருமுதுதூ 
வீகல்கண்டோர் மிகல்சாய்மார் 

மெய்யன்ன பெொய்யுணர்ந்து 

பொய்யோராது மெய்கெொளீஇ 

மூவேழ் துறையு முட்டின்று போகிய 

வுரைசால் சிறப்பி னுரவோர் மருசு 
வினைக்குவேண்டி நீபூண்ட 

புலப்புல்வாய்க் கலைப்பச்சைச் 

சுவம்பூண்ரடூரண் மிசைப்பொலிய 

மறங்கடிந்த வருங்கற் பி 
னறம்புகழ்ந்த வலைசூடிச் 
சிறுநுதற்பே ரகலல்குற் 
  

1. 

கோப்பு என்ப. 

9, 

மிகுதி; கருவம். சாய்மா-- அமழிக்கவேண்டி. 
உண்மைப்பொருளை அவர்களுக்கு ஏற்பச் சொல்லி. 
இருபத்தொரு வேள்வித்துறை, புல்வாய்ச் ககப்பச்ை 
பூண்ஞாண் .... பூணூல். வலை -- சாலகம் 

மெய்கொளிஇ 

J F — worerG ape. 
என்னுமணியாகப் 

ஆற்றுணா -- வழியுணவு (கட்டுச்சோறு), இதண்த் தோட் 

8. ஒத்து -- வேதம், ஓலி எத்திசையும் நிரம்பிற்று என்க. 

ஆறு - ஆறங்கம். மூதுநால் - வேதம். இகல்கண்டேரா் 
மாறுபட்ட நூல்களைக் கணட (செய்த) புறச்சமயத்தார். மிகல் 

தினிகள். ௮ணியும அணிவிசேடம். செல்வல் -- செல்வேன், ve
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சிலசொல்லிற் பலகூந்த 

ணீனக்கொத்ததின் றுணைத்துணை வியர் 

தமக்கமைந்த தொழில்கேட்பக் 
காடென்றாு நாடெென்ருங் 
கீரேழி ணிடமுட்டர அது 

தீர்தாண தெய்வழங்கியு 
மெண்ணாணப் பலவேட்டு 

மண்ணாணப் புகழ்பசப்பியு 
மருங்கடிப் பெருங்காலை 

விருந்துற்றநின் நிருந்தே ந்துதிலை 
யென்றுங் சரண்கதுில் யாமே குடரஅது 
பொன்படுதெடுவரைப் புயலேறு சிலைப்பிற் 
ழ்த்விரி புதுநீர்க் கரவிரி புரக்குந் 

கண்புனற் படப்பை யெம்மூ ராங்க 

ணுண்டுத் தன்று மூர்ந்து மாடுகள் 
செல்வ லத்தை யானே செல்லாது 
மழையண் ணுப்ப நீடிய ஜநெடுவரைக் 
கழைவள Mouth போல 

தினீஇய ரத்தைநீ நிலமிசை யானே.'” (பு௰ம், 766) 

இதனுள் வேட்டவாறும் ஈந்தவாறுல் sires. ் 

ஈன்ற வுகைளிப்ப வேதிலரைக் காட்டாது 

வசங்கியதா யெொத்தானம் மாதவத்தேோ-- ஊீத்த 

் மழுவா ணெடியோன் வயக்கஞ்சால் வென்றி 
வழுவாமற் காட்டிய வாறு.” 

இத பரசுராமனைக் காசிபன் வேட்பிதத பாட்டு. 

 கனிகட லிருங்குட்டத்.து £? என்னும் (26) புறப்பாட்டினுள், 

அ௮ர்கணன் வேட்பித்கலும் அ௮.சசன் வேட்டலும் வஈத௮. 

* இலனென்னு மெவ்வ முரையசமை பதல் 

குலனுடையான் கண்ணே யுள.” (குறள் -. ஈகை, 8) 

இஃது ஈதல், 

* ஈத்துவக்கு மின்ப மறியரர்கொருமுடைமை 

வைத்திழக்கும் வன்கண் ணவர்.”” (குறள் — ஈகை, 8) 

இஃது ஈத் இறப்பு. 

3. நிமையபொறை யாற்றா நிதிபல கொண்டுங் 

குலம்பெறுதிய் கத்தணர் கொள்ளார் - நலங்கிளர் 

தவர யவிசொரியத் தீவிளாங்கு மாறுபோமழ் 

ருவச தொளிசிறந்த தாம்.” 
(பெ. பொ. விளக்கம்: புறத்திரட்டு _குடிமரபு,) 

இஃது ஏ.திறல். 

1. மழுவாள் நெடியோன் -- பரசுராமன், 

2, நிதி இரவியம், குலம பெறு இஙகு -- குலம் அடையும் 
இமை, 
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**) தான்சிறி தாயினும் தக்கார்கைப் பட்டக்கால் 
வரன்சிறுகாப் போர்த்து விடும்.” (காலடி. 48) 

இஃ ஏற்றற் இறப்பு. 
ஓ௮விதக்கலும் வேட்பிக்தலும் ஏற்றலும் ௮க்தணர்க்கே உரிய, 

ஐவகை மரபின் அ௮சசர் பக்கமும் -- ஓகல் வேட்டல் ஈதல் காத்தல் 

தண்டஞ் செய்தல் என்னும் ஐவகை யிலக்கணத்தையுடைய அ௮சசயற் 

கூறும் : 

வகை! என்றதனான் £ முற்கூறிய மூன்றும் பொதுவும் பித் 

கூறிய இரண்டுஞ் சிறப்புமாகல் கொள்க. 

பார்ப்பார்க்குரியவாக விகக்க வேள்வியொழிக்க வேள்விகளுள் 

5 இராசசூயமுக் அரங்கவேள்வியும் போல்வன அரசர்க்குரிய வேள் வி 
யாம். கலிங்கம் கழுத்து யாத்துக் குளம்புல் கோடும் பொன்னணிக்த 

Loh Dap நிரையும், * சுனகழும், கழுகும் அன்னமுதலியனவுஞ் 

செ.றிச்சபடப்பை சூம்க்த மனையக், ? சண்ணடையக, கன்னியரும், பி௰ 

வுல் கொடுத்தலும், மமூவா ணெடியோ மனொப்ப ® உலகு முதலியன 

கொடுக்சலும் போல்வன அவர்க்குரிய ௪தலாம். படைக்கலல்களா 
அம் காற்படையானுக் கொடைச்தகொழிலானும் பிறவாற்ளானும் 
அறத்தின் வழாமற் காச்தல் அவர்க்குரிய காப்பாம். அல்கனம் காக் 

கப்படும் உயிர்க்கு * ஏதகஞ்செய்யும் மக்களையாயினும் விலங்சையாயி 

ணும் பகைகத்கிறச்தையாயினும் அறஞ்செய்யா அரசையாயிலனும் 

விதிவழியால் தண்டித்தல் அவர்க்குரிய கண்டமாம், இஃது wr 

சாக்கு அறமும் பொருளும் இன்பமும் பயக்கும். 

வகை? என்ததனானே களவு செய்தோர் இருக்கையித் பொருள் 

கோடலும், ஆறிலொன்றனு கோடலும், £ சுங்கங்கோடலும், 2/6 
தணர்க்கு இழையிலி கொடுக்குங்கால் இக தஅணைப்பொருள் தம் 

3. தான் என்றது கொடுக்கும் பொருளை. 

8. மூற்கூறிய மூன்று -- ஐவகை யிலக்கணத்துள் முற்கூறிய 
மூன்று. பொது... ஏனை வருணத்தோர்க்கும் பொதுவானது, 

9. துரங்கவேள்வீ-- அசுவமேதயாகம். 

4, கனகம் -- பொன், 

5. தண்ணடை ௨. மருதறிலக்தூர். 

6. உலகு... பூமி, 

7. ஏதம்... தீங்கு. 

8, சங்கம் .. மரக்கலங்களி லேற்றும்பொருட்கும் இறக்கும 
பொருட்கும் வேந்தர் வாங்கும் பொருள்,
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மிடத்து யான் கொள்வலெனக் கூறிக்கொண்டு ௮துகோடலும், 

மறம் பொருளாகப் பகைவர் காடுகோடலும், தமரும் அந்தணரும் 

. இல்வழிப் பிறன் 1 முயங்கோடலும், பொருளில்வமி வாணிகஞ் 

செய்து கோடலும், அறத்திற்கிரிரக்காரைத் தண்டத்திற்றகுமாறு 

பொருள் கோடலும் போல்வன கொள்க, அரசியலென்னாது ₹பக் 

கம்? என்றதனான் அரசர் ஏனைய வருணததார்கட்கொண்ட பெண் 

பாற்கட் டோனறிய, வருணததுப் பகுதியோருஞ் சில தொழிற் 

குரியசென்௮ு கொள்க, உதாரணம் : 

2? சொற்பெயர் தாட்டங் கேள்வி நெஞ்சமென் 

ஹைத்துடன் போற்று யவைதுணை யாக 

வெவ்வஞ் சூழாது விளங்கிய கொள்கைக் 

காலை யன்ன சீர்சால் வாய்மொழி 
யுருகெழு மரபிற் கடவுட் பேணியர் 

கொண்ட தியின் கடரெழு தோறும் 

வீருப்புமெய் பரந்த பெரும்பெய ரரவுஇ (பதிற்று, 27) 

3 ேகள்வி கேட்டுப் படிவ மொடியாது 

வேள்வி வேட்டனை யுயர்ந்தோ ர௬ுவப்பச் 

சாயறல் கடுக்குழ் தாழிருங் கூந்தல் 

Ca mug திருவி ஸின்வழுி வாழியர் 

கொடுமணம் பட்ட வினைமா ணருங்கலம் 

பந்தர்ப் பயந்த பலர்புகழ் மூத்தம் 

வரையக நண்ணி குறும்பொறை நாடித் 

தெரியுதர் கொண்ட சிரறுடைம் பைம்பொறிக் 

கவைமரங் சுடுக்குங் கவலைய மருப்பிற் 

பூன்ளி யிரகமத் தோலு ஸதிர்த்துத் 
தீதுகளைந் தெஞ்சிய திகழ்விடு பாண்டிற் 

பருதி போகிய ont Gia கட்டி 

யெஃகுடை யிரும்பி னுள்ளமைத்து வல்லோன் 

சூடுநிலை யுற்றுச் சுடர்விடு தோற்றம் 
விகம்பாடு மரபிற் பருந்தா றளப்ப 

நலம்பெறு திருமணி கூட்டு தற்ரூ 

ளொடுங்கீ ரோதி யோண்ணுதல் கருவி 

ஜெண்ணியன் முற்றி யிரறிவு புரிந்து 

சசல்புஞ் செம்மையு முளப்படப் பிறவுங் 

  

2. தாயம் _ உரிமைப்பொருள். 

2. சொல். சொல்லிலக்கணநூல். பெயர் - பொருளிலக்கண 

நூல், காட்டம் - சோதிடநூல். கேள்வி-- 6வேதம். நெஞ்சம் 

உடங்கய மனம், காலை ஞாயிறு. 

9. படிவம் -- வீரதம். உயர்ந்தோர் -- தேவா, குறுமபொஷ்ற 

_ இறுமலை. பொறி -- புள்ளி, கவலையமருப்பு ... கவாத்த மருப்பு, 

பாண்டில் என்றது வட்டமாக அறுத்த தோல், பருதி .... 

வட்டம். Bar — Qorw. வலலோன் யாகம் பண்ணுவிக்க வள்
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STUD கமைந்த வரசுதுறை போகிய 

னீறுசால் புதல்வர்ப் பெற்றனை யிவணர்க் 

கருங்கட ஸனிறுத்த செருப்புகள் முன்ப 

வன்னவை மருண்டனெ னல்லே ஸின்வயின் 

முழுதுணர்த் தொழுக்கு நரைமூ தானை 
வண்மையு மரண்பும் வளது மெச்சமுத் 

தெய்வமும் யாவதுந் தவமுடை யோர்க்கென 

வேறுபல நனந்தலை பெயரக் 
கூறினை பெருமறின் படிமை யோனே. (பதிற்று, 74) 

என வருவனவற்றுள் ஓதியவாறும் வேட்டவாறுக காண்க, 

“1 ஒருமழுவாள் வேந்த ஜொருமூ வெழுகா 

ரைசமு வென்றி யளவோ.-- வுரைசான்ற 
னீட்டமாம் பல்பெருந்தா ணெங்கும் பசுப்படுத்து 

வேட்டநாள் பெற்ற மிகை.”' 

இதுவும் வேட்டல். 

“விசையந்தப்பிய' என்னும் பதிற்றுப்பத்து ஈகை கூகிற்று. 

ஆபயன் குன்று மறுதொழிலோர் நூன்மறப்பர் 

காவலன் காவா னெணின்,.'” (குறள் கொடுங், 10) 

இ.த* காவல் கூறிற்று, 

“கடுங்கண்ண கொல்களிற்முன்' என்னும் (14) புறப்பாட்டுட் 

படை.க்கலங் கூறியவதனாற் காத்தல் கூறியவாறுங் காண்க, 

**5 தொறுத்தவய லாரல்பிறழ்தவு 
Cog பொருதசெறு வுழாது வித்துநவுங் 
சுரும்பின் பாத்திப் பூத்த நெய்த 

லிருங்க ணெருமையி ணிரைதடுக் குதவுங் 

சுவிகெழு துணங்கை யாடிய மருங்கின் 
வளைதலை மூதா வரம்ப லார்தவு 

மொளிதெங்கி ணிமிழ்மருதிற் 

பூுனல்வசயிறழ் பூம்பொய்கைப் 

பரடல் சான்ற பயங்கெழு வைப்பி 

னாடுகவி னழிய * நாமத் தோற்றிக் 
கூற்றடு௨ நின்ற யாக்கை பேரல 

Laas DHSS நீரழி பாக்கம் 

லோன். ஈரறிவு .. இம்மையறிவு, மறுமையறிவு. பெரிய அறிவுமாம். 
ஈரைமூதாளன் -- புரோகிதன். எச்சம் ... பிள்ளைப்பேறு. 

3, மழுவாள் வேந்தன் -- பரசுராமன். மிகை. மேம்பாடு, மிகை 
வென்றி அளவேர என இயைக்க, 

8. தொறு-- சேறு. கெய்தல் தடுக்குகவு மென் தல் அ... கெய்தல் 

தானே போதுமான வுணவாதலாலே வெற்றிரையிற் செல்லாமல் தடுப் 
பனவு மென்றபடி, புனல்வாயில் — வாய்த்தலை (வாய்க்கால்) 

9. நாம் — அச்சம். நாம என ஈறு இரிந்தது
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் ஸிரிபூங் கரும்பின் கழணி புல்லெளத் 

திரிீகாய் விடத்தரொடு காருடை பேரகிக் 

கவைத்தலைப் பேய்மகள் கழுதார்ந் தியங்க 

ஆரிய தெருஞ்சி நீராடு பறந்தலைத் 
தாதெரு மறுத்த சுனியழி மன்றத் 

துன்ன மழிய ஷக்குதர் மிடறபுத் 
துன்ஞதர் பணிக்கும் பரழுர யினவே 

காடே கடவுண் மேன் புறவே 

யொள்னிழை மகளிரொடு மன்னர் மேன 

வாறே யவ்வளைத் தன்றியு ஞாலத்துக் 

கூலம் பகர்தர் ரூடிபுறத் தராஅக் 

குடிபுறத் தருநர் பார மோம்பி 
யழல்சென்ற மருங்கின் வெள்ளி யேரடரது 

மமழைவேண்டு புலத்து மாறி நிற்ப 

ேரயொடு பசியிகந் தொரீஇப் 
“ssa mp பெருமநீ காத்த நரடே.'” (பதிறநு 13) 

இதனுண் மறகஇற் சென்று நாட்டை அழித்தவாறும், 

அறத்திற் நிரிந்த வேந்தனையழிக்து அவன் நாட்டைக் குடியோம் 
பிக் காச்தவாறுல் கூறிற்று. 

' கொலையிற் கொடியாரை வேத்தொறுத்தல் பைங்கூழ் 

Sina உதனொடு தேர்." (குறள செத், 10) 

இது தண்டம், 

இருமூன்௮ மரபின் ஏனோர் பக்கமும். -ஓதலும் வேட்டலும் 

ஈதலும் உழவும் கிரையோம்பலும் வரணிகமுமாகிய அறுவகை 
இலக்கணத்தையடைய வாணிகர்பக்கமும், வேதம்ஒழிக்தன Qs 

அம் ஈதலும் உழவும் நிரையோம்பலும் வாணிகமும் ” வழிபாடுமாயெ 

அறுவகை இலக்கணத்தையுடைய வேளாளர் பக்கமும் : 

வாணிகரையும் வேளாளரையும் Capamg ₹ இருமூன்று 

மரபி னேஜனோர்' எனக் கூடவோதுினார், வழிபாடும் வேள்வியும் 

ஒழிர்சதொழில் இருவர்க்கு மொத்தலின். 

இணி வேளாளர்க்கு வழிபாடு கொள்ளாது பெண்கோடல்ப த்தி 
வேட்டல் உளதென்று வேட்டலைக்கூட்டி ஆறென்பாருறமுளர். வழி 

1, விடத்தா--ஒரு மரம், கா உடை - கருவேல், கவை -- பிளவு 

பட்ட. கழுது-- பேய், ஊர்தல் -- பரத்தல் பறந்த - பீணஞ்சுடும 

காடடிடம, அழல் -- அங்காரகன் - செவ்வாய் என்னும் இரகம, 

வெள்ளி -- சுக்கிரன், கிற்ப-. நிலைபெற. 

2. வழிபாடு -- மேற்குலத்தாரை வழிபடுதல், 

31
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பாடு இருவகை வேளாளர்க்கும் உரித௮. இனி வேட்டலைக் கூட்டுவார் 
அசசராற் சஇறப்பெய்தாத வேளாளர்க்கே வழிபாடு உரித்தென்பர். 

* பக்கம்! என்பதனுன் வாணிகர்க்கும் வேளாளர்க்கும் ௮ன் 

னிய.ராகக் தோன்றினாரையும் அடக்குக, ஈண்டுப் பக்கத்தாராகிய 

குலத்தோர்க்குக தொழில்வரையஹை அவர்கிலைகளான் வேறுவேறு 

படுகல்பற்றி அவர்கொழில் கூரூது இங்கனம் பக்கம் என்பதனான் 

அடக்இனார். 1 இவை ஆண்பால்பற்றி உயர்ச்சிகொண்டன. உகாரணம்: 

₹13 ஈம்டிய தெல்லா மிதன்பொருட் டென்பதே 

காட்டிய கைவண்மை காட்டினார். வேட்டொறுய் 

காமருதார்ச் சென்னி கடல்சூழ் புகார்வணிகர் 

தாமரையுஞ் சங்கும்பபோற் றந்து.” 

(பெ, பொ. விளக்கம்: புறத்திரட்டு -- குடிமரபு) 

இது வாணிகரீகை. 

“sea doy) யுதவியு முறுபொருள் கொடுத்தும் 

பிற்றைதிலை முணியாது கற்ற சான்றே 

பிறப்போ ரன்ன வுடன்வயிற் அுள்ளுஞ் 

சிறப்பின் பாலாற் ரயுமனாதழ் திரியு 

மொருகுடிப் பிறந்த பல்லோ ருள்ளு 

மூத்தேசன் .வருக வென்னா தவரு 

or Sant Cure றாரசுஞ் செல்லும் 

வேற்றுமை தெரிந்த நாற்பா வுள்ளுங் 

கீழ்ப்பா வொருவன் கற்பின் 

மேற்பா லொருவனு மவன்கட் படுமே.” (புறம். 798) 

இ* வேளாளர் ஐதலின் இறப்புக் கூறிய, 

*: சத்துவக்கு மின்ப மறியார்கொ ருமுடைமை 

வைத்திழக்கும் வன்கண் ணவர்.”* (குறள் ௨ Fens. 8) 

இஃது இருவாக்கும் ஈதற்சிறப்புக் கூறிற்று. 

““போர்வாகை வாய்த்த புரவலரின் மேதக்கச 

4Criurpys ரென்பதற் கேதுவாஞ்- சீர்சா 

  

  

7. இவை என்றது, அடக்கப்படுவனவ ற்றை. அடக்கப்படுவன 

வும், பெண் (இழிந்த வருணமாயினும் ஆண் உயர்ந்த சிலைமைபக்லி 
ஆண்பால் வருணத்துக்குரிய பக்கத்துள் அடக்கப் 

கருத்து. 
2. இது-- சகை, சென்னி -- சோழன். புகார் -- காவிரிப்பூம் 

பட்டினம். தாமரை ... பதுமறிதி. சங்கு -- சங்கறிறு. 
8. பி.ற்றைகிஸை -- தாழ்ச்துகிற்குகிலை- வழிபாட்டுகில், ஜரன்ன —~ ஒருதன்மையாகிய, ஆறு - வழி. அரசு. அரசன், செல்லும் — 

ஒழுகுவரன். 

3. ஏர்வாழ்கர் ... உமுதுண்டுவாழ்வார், 

பட்டன என்பது
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அஆரைகாக்கு மன்னர்க் கொளிபெருகத் தாந்த 

கிரைகாத்துத் தந்த நி.” 

இன வேளாளர் நியைகாத்கது, 

க் உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வரர்மற் ஜெல்லாசத் 

தொழுதுண்டு பின்செல் பவர்,'£ (குறள் -- உழவு. 8) 

இஃது உழவுக்கொழிம் இறப்பு இருவர்க்குங் கூறியது. 

*: வரணிகஞ் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப் 
பிறவும் தமபோற் ரெயின்.” (குறள் -- நடுவு, 10) 

இது வாணிகச் கிறப்பு இருவர்க்குங் கூறிய, 

"1 இருக்கை யெழுலு மெதிர்செலவு மேனை 

விடுப்ப வொழிதலோ டின்ன- குடிப்பிறதந்தசர் 

குன்றடு வொழுக்கமாக் கொண்டார் கயவரோ 

டொன்று வுணரற்பரற் றன்று.” (காலடி -- குடி, 8) 

இது வழிபாடு கூறியது ; ஏனைய வந்துழிக் காண்க, 

மறுவில் செய்தி மூவகைக் காலமும் கெறியின் ஆற்றிய அறி 

வன் கேயமும் -- காமம் வெகுளி மயக்கமில்லாக ஒழுகலால்றினை 

இறப்பும் நிகழ்வும் எஇிர்வுமென்னும் மூவகைக் காலகதினும் வழங் 

கும் கெறியான் அமைத்த முழுஅணர்வுடையோன் பக்கமும் : 

* சேயத்தைக் (இழவோ டேஎக்து' (இறையனார். 8) என்ளறுற் 

போலக் கொள்க, உதாரணம் : 

(* 3 வரய்மை வாழ்த மூதறி வாள 

தீயே யொருதணித் தேசன்ற gio pup 
யாருமி லொருசிறை பரனே தேரி 

னனவ்வறி வந்ததின் னுணர்வுநூதற் றங்குத் 
தொன்னெறி மசபின மூவகை நின்றன 
காமை இன்னொெடு வேழென 
யாரோட பெருமறிற் ஜேர்த வோரே.'” 

1 வரடாமப் போதி மரகதப் பாசடை 

மரதிழ லமர்த்தோ னெஞ்சம் யார்க்கு 

மருண்ன் றீத்தே னுரைத்துதணி கெெகிழ்த்து 
மலரினு மெல்லி தென்ப வதனைக் 

ம். இருக்கை _ ஆசனம், 

2 தேயம் -- இடம் (- பக்கம்). தேஎத்து - இடத்து, 
3. ஒருசிறை -- ஒருபக்கம்: -- ஏகாந்தம. ஆன், ஏ அசைகள், 

வந்த-- தோன்றிய, உணர்வு — நானம். மூதல் தங்கும் மூதன்மை 
யிற் பொருந்தும். மூவகைஙின்றன காலம் -- மூவகையாக நின்றன 

வாகிய காலம்,
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கசமர் செல்வி 1 மாரண் மகஸிர் 

தெடுமா மழைக்கண் விலங்கிறியிர்ந் தெடுத்த 

வசளும் பேோழ்ந்தில வாயிண் 

யாதோ மற்றது மெல்லிய வாழே.”? 

இஅவும. 
ஓ ” கலசயோனியாகிய அகத்தியன் முகலியோரும் ௮.திவசென் 

ுணர்க. 

காலிரு வழக்கில் ருபப் பக்கமும் -. அவ்வறிவர் கூகிய ஆகமத் 

தின் வழிகின்று விடுபெ.௦ முயல்வரர்க்குண உரியவாசிய எண்வகை 

மார்க்கத்துதி தவம்புரியுள் கூறும் : 

“வழக்கு எண்றகனான் அந்நாலிரண்டுக் தவம்புரிவார்க்கு உர 

யனவுந் தவஞ்செய்து யோகஞ்செய்வார்க்கு உரியனவுமென இரு 

வகையவென்ற௮ு கொள்க, 

அவற்றுள் தவஞ்செய்வார்க்கு உரியன :--ஊணசையின்மை, 

நிர்கசையின்மை, வெப்பம்பொறுக்கல், தட்பம்பொறுத்தல், இடம் 

வரைய த்தல், அ௮சனம்வரையஅ௮ க்தல், இடையிட்டுமொழிதல், 

வாய்வாளாமை என எட்டும்; இவற்திற்கு. உணவினும் நீரினுஞ் 

சென்௪ மனச்தைச் சடுச்சலும், ஐக்இகாப்பணும் நீர்கிலையினும் 

நி.ற்தலும், கடலுங் காடும் மலையும் முதலியவற்றில் நித்தலும், 
தாமரையும் ஆம்பலும் யாமையும் முதலிய Aros AHS ws wld 
உண்டற்காலை உரையாடாமையும், தூறந்தகாற்றொட்டும் வாய்வாளச 

மையும் பொருளென் ௮ணர்க, ‘ 

இனி யோகஞ்செய்வார்க்குரியன; இயமம் நியமம் ஆசனம் 

வளிஙிலை தொகைகில் பொறைகிலை நினைதல் ௪மாகி என எட்டும் ; 

“பொய்கொலை கனவே காமம் பொருணசை 
யிவ்வகை யைதந்து மடக்கிய தியமம்.!* 

** பெற்றதற் குவத்தல் “ பிழும்புநணி வெறுத்தல் 
கற்பன கற்றல் கழிகடுந் தூய்மை 
  

1, மாரன் _. மன்மதன், இவன். மகளிர் என்றது காமம், 
மோகம், பொழையின்மை என்பவற்றை. weet acm orn Bu 
வாளும் அதனைப் பிளக்கமுடியாது போயினவரயின் அதனை மெல்லிது 
என்று கூறுவது எத்தன்மையது என்பது கருத்து, 

2. கலசயோனி ... குடத்திம் பிறந்தவன், 

9, பிழம்பு --உடம்பு,
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ூசனைப் பெரும்பய 1 மாசாற் களித்தலொடு 

நயனுடை மரபி ணீயம மைத்தே.'' 

8 இற்ற விருத்தல் கிடத்தல் நடத்தனென் 
O@ss நசன்கி மனொால்கா நிலைமையோ 
டின்பம் பயக்குஞ் சமமே முதனிய 
வதந்தமில் சிறப்பி னாசன மாகும்.'” 

1 ஈஉத்தியொடு புணர்ந்த விருவகை வளியுநீ 

தத்த மியக்கத் தடுப்பது வளிநிலை. ' 

** பொறியுணர் வெல்லாம் புலத்தின் வழாம 

லொருவழிப் படுப்பது தொகைநிலை யரமே.'' 

*: மனத்தினை யொருவழி நிறுப்பது பொறைநிலை.'' 

₹: நிறுத்திய வம்மண நிலைதிரி யாமற் 

குறித்த பொருளெசடு கொளுத்த ணினைவே.”” 

' ஆங்கனம் குறித்த வசய்நமுதற் பெசருளொடு 

தசன்பிற னாகாத் தகையது சமாதி,” 

என்னும் உசைச்சூத்திரங்களா னுணர்க, 

‘ude’ என்றசனான், முட்டின்றி முடிப்போர் முயல்வோர் 

என்பனவும், 

1 நீர்பலகான் நூபழ்கி நிலந்தசைஇத் தோலுடையாச் 

சேோரர்சடை தாழச் சுடரோம்பி.-பூரடையசர் 

கானகத்த கொண்டு கடவுள் விருந்தோம்பல் 

வானகத் துய்க்கும் வழி." (ப. வெ, வாகை, 14) 

என்ப னவுக் கொள்க, 

வத் தன்ன விடனுடை வரைப்பிற் 

பாவை யன்ன குறுந்தொடி மகளி 

ரிழைதிலை தெகிழ்த்த * மன்ளற் கண்டிகுங் 

கமைக்க ணெடுவரை வருவி யாடிக் 

கான யானை தத்த விறகிற் 

கடுத்தெறற் செந்தீ மாட்டிப் 
புறத்தாழ் புரிசடை புலர்த்து வேசனே.?? (புழம். 251) 

1, ஆசான் --குரு. 

8, நிற்றல் முதலிய நான்கும் ஆசின் விகற்பம். சில ஆசனம் 

நின்றும் சில ஆசனம் இருநதும இப்படிச் செய்யப்படும் என்றபடி. 

இல்லாநிலைமை ... வேறுபாடானைிலை. சமமுதலியன என்றது சமா 

சன முதலியவற்றை, , 

3. a68—Gsrtyp இருவசைவளி ... இடை பில௰்கலையால் 
வருங்காற்று--பிராணவாயு. வளிநிலை -- பிராணாயாமம், 

4. புலம் விடயம். 

வீரன். அவசனைக்கண்டேம: அவன் இப்பொழுது 

புலர்த்தாறின் ரான் என்௧, 

  

5. மள்ளன் -- 

புறச்தாழ் புரிசடை
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1௩ வைததனை யின்சொலாக் கொள்வானு தெய்பெய்த 

சோறெறன்று கூழை மதிப்பானு--மூறிய 

கைப்பதனைக் கட்டியென் றுண்பானு மிம்மூவச் 

மமய்ப்பொருள் கண்டுவாழ் வார்.” (திரிகடுகம் 48) 

 ஒருமையு ளாமைபோ 5 லைந்தடக்க லாற்றி 

னெழுமையு மேமாப், புடைத்து.” (குறள் — அடக்க. 8) 

* ஆரா வியற்கை யவாநீப்பி னத்திலையே 

* பேரா வியற்கை தரும்.” (குறள் ...அவா. 10) 

‘8D ராட ணிலக்கிடை கோட 

ரோ வுடுத்த மொல்லெரி யோம்ப 

சடை யாமை யுறுசடை பூனைதல் 

காட்டி லஓுணவு கடவுட் பூசை 

யேற்ற தவத்தி ணியல்பென மொழிப.” 

எனவரும், ஏனைய ab BAYS காண்க, 

அறிமரபிற் பொருகர்கட் பாலும் -- தாந்தாம் அறியும் இலக் 

சணங்களாலே போர்செய்வாரிடத்துக் கூறுபாடும் : 

அவை சொல்லானும் பாட்டானும் கூத்தானும் மல்லானுஞ் 

GST Spite பிறவாற்முனும் வேறலாம். உதாரணம்: 

*: விரைந்து தொழில்கேட்கு ஞால திரத்தினணிது 

சொல்லுதல் வல்லார்ப் பெறின் '' (Gow சொல்வன், 8) 

இது சொல்வென்றி. 

(* வண்டுறையுங் கூந்தல் வடிக்கண்ணான் பாடினாள் 
வெண்டுறையுஞ் செத்துறையும் வேற்றுமையரக் கண்டறியக் 

4 என்னரம் போலக் சகளையமைத்த தீக்தொடையா 

முந்தரம்பு மச்சுவையு மாய்த்து.'” (பு. வெ. ஒழிபு. 18) 

இது பாடல்வென்றி. 

₹: 5 கைகால் புருவங்கண் பாணி நடைதாக்குக் 

கொய்பூங்கொம் பன்னாள் குறிக்கொண்டு பெய்பூப் 

படுகளிவண் டார்ப்பப் பயில்வளைதின் ருடுத் 

தொடுகழன் அன்னன் துடி...” (பு. வெ. ஒழிபு. 17) 

இஃது ஆடல்வென் றி. 

  

1, வைதது-- ஏதசியது. கட்டி - வெல்லக்கட்டி. 

2. ஐந்து -பஞ்சப்பொறி. 

8. டமூபராவியற்கை -- வீடு. 

8, இன்னரம் — Amu Mow, 

5. ures — தாளம். கடை -- செலவு, தூக்கு -- இசை 
அ திழுக்கூத்து, இட
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3 இண்கடுங் கள்ளி னாமூ ராங்கண் 

மைந்துடை மல்லன் மதவலி முருக்கி 

யொருகான் மரர்பொதுங் கின்டேற யொருகால் 
வருதார் தாங்கிப் பின்னொதுங் கின்றே 
தல்கினுந் நல்கான னாயினும் வெல்போர்ப் 

பபோரருந் தித்தன் காண்கடஇு லம்ம 

பத்துப் பணமுயலும் யாளை போல 
விருதலை யெொசிய வெற்றிக் 
களம்புகு மல்லர்க் கடந்தடு நிலைய. (lf pw, 80) 

இது மல்வென் ஜதி. 

₹4 ௨ கழகத் தியலுங் ao pp of buy 

மழகத் திருநுதலா ளாய்ந்து--புழகத்தும் 
பாய வகையாற் பணிதம் பலவென்ரு 
னாய வகையு மறிந்து.” (பு வெ. ஒழிபு, 18) 

இது சூதுவென்றி, 

அனைகிலை வகையோடு ஆங்கு எழுவகையில் தொகைகிலை 
பெத்றது என்மனார் புலவர் -- அ௮க்கூ௮ுபட்ட அறுபகுதியும் நிலைக் 

களமாக அவத்றுச்கண் தோன்றிய வேறுபட்ட கூறுபாட்டோடு 

முன்னைய ஆறுல் கூட்டி அவவெழுகூற்டுல் தூறையல இரண்ட 

தொகை பெற்றது அ௮வவாகைக்தணை என்று கூறுவாராசிரியர் 

என்றவாறு. 

அனையென்ற அ சட்டு. நிலை — நிலைக்களம், நிலைய அவகை. ஆச் 

கென்றதனை அனைகிலைவகையொ OL ons Ser Boor வகைக்குமுன்னே 

கூட்டுக, ஓடு, எண்ணிடைச் சொல்லாகலின் முன்னெண்ணியவற் 

Ome ary. ஏழாயிற்று. 

இனிப் பராப்பனப்பச்சுக் து வசையாவன : பார்ப்பார்க்குப் 

பார்ப்பனக் கன்னியிடத்துக் கறபுநிகழ்வகற்குமுன்னே களவில் 

தோன் றினானும், அவள் பிறாக்குரியளாகயகாலக் துக் களவில் 

தோன் தினாலும், அவள கணவனை இழக்திருந்துழித தோன் தினா 
னும், apts மரவகை வருணப் பெண்பாற்சண்ணும் இவ்வாழே 

தோன் நினாரும், அவசவர் மக்கட்கண் அவ்வாறே Gnps தோன் 

தினருமாகயே சாதிகளாம். இன்னோருக் தக்தந் தொழில்வகையாத் 

ர. ஒருதார் - செய்கின்ற உபாயம். பணை -- மூங்கில். 

4: கழகம் .. சூது, கவறு ... சூதாடுங்கருவி, அளகம் — 

பனிச்சை; எதுகை கோக்க ழகரமாயிறறு, புழகம். புகழ்: அகம் 

எனப் பிரிப்பர் உரைகாரர். ககரக் தொக்கது என்பா. புளகத்தோடு 

என்றுங்கூறலாம்; எதுகை நோக்கி மகரமாயிற்று. பணிதம் _... ஒட் 

டப்பொருள். ஆயம-- ஆதீசயம்,
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பாகுபட மிகுதிப்படுத்தல் வாகைத் திணையாம். ஒழிக்க பகுஇ ஐக் 

தற்கும் இஃூதாக்கும். .இன்னும் பெண்பாலுயர்கது ஆண்பா 

லிழிந்ச வழிப் பிறக்க சாதிகளும் அனைநிலைவகைப்பாற்படும், 

யோகிகளாய் உபாயங்களான் ழுக்காலமுமுணர்க்க மாமூலர் முதலி 

Curt அறிவன்மேயதது அனைகிலைவகசையோசாவர் ; அவர்க்கு 

மாணாக்கராகுக் கவஞ்செய்வோர் காபதப் பக்கத்தாராவர், தகர் 

வென்றி பூழ்வென்றி கோழிவன்றி முகலியன பாலறி மரபிற் 

பொருகர்கண் அனைநிலைவகையாம். 

ஒரு வசையறைப்படாது பல அழைப்படுவனவற்றை யெல்லாக் 

தொகைநிலையெனக் தொகுக்து ஐஒசோவொன்றாக்கிக் கூறினா, 

தொகுத்துக் கூறலென்னும் உக்இவகையான். 7பார்ப்பனவாகை 
ரசவாகை யென்ே ல் வற்றின் பகுஇ டங்காமையி 2 அ சுூதினுூல ௮ S அ கீ 

குன்றக் கூறலாமாதலின் இங்ஙனமோதினார், காட்டாகனவற்றிற்கு 

உதா.ரணங்கள் வந்துழி வந் அழிக் காண்சு, (௨௦) 

[மறத்துறை ஒன்பதும் அறத்துறை யொன்பதுமாக 
வாகைக் கூரிய துறை பதினெட்டெனல் ] 

cm. கூதீர் வேனி லென்றிரு பாரசறைக் 
காதலி ஜென்றிக் கண்ணிய மரபினு 
மேரோர் களலழி யன்றிக் களவழித் 
தேரோர் தோற்றிய வென்றியுந் தேரோர் 
வென்ற கோமான் முன்றேர்க் குரவையு 
மொன்றிய மரபிற் பின்றேர்க் குரவையும் 
பெரும்பகை தாங்கும் வேலி னானு 
மரும்பகை தாங்கு மாற்ற லானும் 
புல்லா வாழ்க்கை வல்லாண் பக்கமு 
மொல்லார் நாணப் பெரியவர்க் கண்ணிச் 
சொல்லிய வகையி ஜனொன்றொடு புணர்ந்து 
தொல்லுயிர் வழங்கீய வவிப்பளி யானு 
மொல்லா ரிடவயிற் புல்லிய பாங்கினும் 
பகட்டி னாுனு மாவி னானுந் 
துகட்டபு சிறப்பிற் சான்றோர் பக்கழுங் 
கட்டி னீத்த பாலி னானு 

1, பரார்ப்பனவாகை என இவ்வாறு கடறுபவர் புறப்பொருள்வெண் 
பாமாலை யாசிரியர், இவரும் அவ்வாறு வகுத்துக்கூறினால் என்றபடி, 
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மெட்டுவகை நுதலிய வலையத் தானுங் 
கட்டமை யொழுக்கத்துக் கண்ணுமை யானு 
மிடையில் வண்புகழ்க் கொடைமை யானு 
பிழைந்தோர்த் தாங்குங் காவ லானும் 
பொருளொடு புணர்ந்த பக்கத் தானு 
மருளொடு புணர்ந்த வகற்சி யானுங் 
காம நீத்த பாலி னானுமென் 
றிருபாற் பட்ட வொன்பதிற்றுத் துறைத்தே. 

Bae மேல் OsIGS BSH Dus எழுவகை த் இணையுள் அடக் 

காதவம்றிற்கு முற்கூறிய துறைகளேபோலத் தொடர்நிலைப்படுத் 
தாது மறத்திற்கு ஒன்பதும் ௮றத்இற்கு ஒன்பதுமாக இருவகைப் 

படுத்துத் துமைகூறுனெ்றது, 

இஸ்: கூதிர் வேனில் என்று இருபாசறைக் காதலின் 

ஒன்றிக் கண்ணிய மாபினும் -- கூ.இசெனவும் வேணிலெனவும் 

பெயர்பெற்ற இருவகைப் பாசறைக்கண்ணுங் காதலால் Bilao 

லாத மனத்தனா ஆண்டு நிகழ்த்தும் போர்த்தொழில் கருதிய 

மாபானும் : 

le Bi, வேனில் ஆகுபெயர். அ௮க்காலங்களித் சென் திருக்கும் 

பாசறமையாவது தண்மைக்கும் வெம்மைக்குக் ,கலைமைபெற்ற சகரலத். 

gu போகத்திற் பற்றற்று வேற்றுப்புலக்துப் போக்கிருக்சல், 

இக்காலங்களிற் பிரிதல் வன்மையின் இது வென்றியாயித்று, 

தலைவிமேற் காதலின்றிப் போரின்மேற் காதல்சேறலின் ஒன்றி 

யென்றார். இச்சாலத்துச் ஜெப்புப்பற்றி இரண்டையும் ஐ௫ினாரே 
னும் ” ஓர்யாட்டை எல்லைஇருப்பினும் அவற் வழிச்சோன் திய 

ஏனைக் காலங்களும் இரண்டாகி அவற்றுள் ௮டங்குமென்ப A 

ரியர் கருத்தாயிற்று. 

“ Piva s பெயர்க்குத் தாளைப் 
; 

புனைதசர் வேத்தன் பாசறை யேமே.' (அகம். 84) 

எனத் தலைவியை நினைவன வாகைக்கு வழுவாம். அகத்திற்கு 

வழுவன்றென் ஐத்கு ins Oise apr. ஏனையகாலல்களாகி பாசழைப் 

:- வேனில் என்பன அவ்வக்காலத்துப பாசறையை 

wari gguhen ததுபெயரென்றார். கூதிர் -- குளிர். வேனில் -- வெய் 

யில், வெப்பம், 

2. ஓரியாண் 
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பெயர் இன்மென்றதற்கு இரண்டாலும் பெயா்கூ கினார். இங்கன 

கூறவே முற்கூமிய துறையபோலக் தொடர்கிலைப்படுத் தலின்றாய 

இதனானே பலவாகி ஒருதுறைப்படுத்தலும் Der pi om. 

இனி இருக்தற்பொருண் முல்லையென்பததேபற்றிப் பாசறைக் 

கண் இருத்தலாற் பாசறை முல்லையெனப் பெயர் கூறுவாரும் உளர், 

உசாசணம் ; 

“1 மூதில்னாய்த் "தங்கிய முல்சைல் கற்புடைய 

மாதர்பசற் பெற்ற வலியனவேச-- கூதிறின் 

வெங்கண் விறல்வேந்தன் பாசறையுள் வேணிலா 

னங்கணை தோற்ற வழிவு.'” 

(பெ. பொ. விளக்கம்: புறத்திரட்டு... பாசை. 4) 

₹*௨ சவலை மறுகிற் கடுங்கண் மறவ 

ருவலைசெய் கூரை யொரடுங்கத்..துவலைசெய் 

கூதிர் நலியவு முன்னான் கொடித்தேரான் 

மூதின் மடவசண் முயக்கு.” (பு, வெ. வாகை. 18) 

ஏசோர் களவழி(க் தேசோர் கோற்றிய வென்றி) யன்றிக் 

களவழித் தேசோர் தோற்றிய வென்றியும் -- வேளாண் மாக்கள் 

விளையுட்காலத்.துக் களத்துச் செய்யுஞ் செய்கைகளைக் தேரேறி 

வந்த ணைப்பொருகர் முதலியோர் போர்க்களத்தே தோற்றுவித்த 

வென் தியன்றிக் களவழிச் செய்கைகளை மாறாது தேரேறி வந்த 

புலவர் தோழற்னுவித்,௪ வென் லியானும் : 

cans கெற்கஇிரைக்கொன்று சளத்துற் குவித்துப் போர் 

் அழித்து, அதரிதிரித்துச் சற்ற க்கொடு அகர்வ க.த்குழமுன்னே 

கடவுட் பலிகொடுச். அப் பின்னாப் பரிசிலாளர் முசு தகொள்ள 

  

7 மூதில் -- பழையமனை; முதுகுடி: முல்லைசால்கம்பு-- இருத் 
தல் ஒமுக்கமமைந்த கற்பு. வேந்தனுக்கு வேனிலான் தன் ஐங் 

கணையுந்தோம்்.த அழிவு, மாதர்பாற் பெற்ற வலியளவோ அஇனுங் 
கூட என்றபடி, எனவே, பாசறையில் தங்கிய வேர்தனிடம் 

காமன் தன் செயலபுரியும் வலியினறி அடைந்த தோல்வியளவு 
இல்லிடத்தில் வேர்தனைப் பிரிந்து தனித்திருந்த அவன் மனைவியிடம் 
தன் ஆற்றல்காட்டிப்பெற்ற வெற்றி அளவினுங் கூட என்பது கருத்து. 
வினைவலியின் மூண்டுநகிற்றலாலே தலைவியின் பிரிவு தலைவனை 
வருத்தவில்லை என்பது இதன் சுருக்கமாகும், 

2. கவலை -- கவர்த்தவழி. உவலை - தழை, 

9. அழித்தல் -- குலைத்தல். அதரிதிரித்தல் ... எருதுகளைப்பூட் : . gee ட. 
வளைத்து நெற்போரை மிதிப்பித்தல். இதனை இக்காலத்துச் குடு
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வரிசையின் அளிக்குமாறுபோல ௮சசனும் காற்படையையும் கொன்று 

களத்திற் குவித்து எருதுகளிறாக வாண்மடலோச்சி அதரிதிரித் அப் 

பிணக்குவையை நகிணச்சேற்றொடு உதிரப் பேருலைக்கண் ஏற்றி 

* சனாவேண்மாள் இடந்துழக்தட்ட ? கூம்ப்பலியைப் பலியாகச் 

கொடுத்து எஞ்சிகின்ற யானை குஇரைகளையும் ஆண்டுப் பெத் 

றன பலவற்றையும் பரிசிலர் , முகந்துகொள்ளக் கொடுத்தலாம். 

உகரரணம்: 

** இகுப்புமூகஞ் செறித்த வேந்தெழின் மருப்பி் 
கருவ்கை யானை கொண்மூ வாக 

திீண்மொழி மறவ ரெறிவன ருயர்த்த 

வாண்மின் னாக வயங்குகடிப் படைந்த 

குருதிப் பல்விய முரசுமுழக் கரக 

வரசராப் பணிக்கு மணங்குறு பொழுதின் 

வெவ்விசைப் புரவி விசுவளி யாக 

விசையப்பறு வல்வில் வீங்குநா ஹணுசைத்த 

கணைத்துளி பொழித்த கண்ணகன் கிடக்கை 

யீரச் செறுவித் ேறேரே ராக 

விடியல் புக்கு தெடிய நீட்டிநின் 
செகுப்படை மினிர்த்த திருத்துறு செஞ்சாம் 

பிடித்தெறி வெள்வேல் கணையமொட வித்தி 

வீழுத்தலல. சாய்த்த வெருவரு பைங்கூழ் 

பேய்மகள் பற்றிய பிணம்பிறங்கு பல்போர் 

கான நரியோடு சுழுதுகளம் படுப்பப் 

ழூதங் கசப்பப் பெரலிகளத் தழீஇப் 

பாடுநர்க் கிருந்த பீடுடை யாள 

ம் 

மீதித்தல் என்பர். வாண்மடல் ச்ச் -- வாளாகிய மடலைச் செலுத்து. 
கெற்போசை மிதிப்பிப்போர் எருதுகளைக் கோலோச்சி மிதிப்பித்தல் 
வழக்கு ; கோலுக்குப் பதிலாக அக்காலத்துப் பனங்கருக்கைக் 

காட்டிச் செலுத்தி மிதப்பித்தனர்போலும். மடல் என்பதற்குப் 
பனங் கருக்கு என்று பொருள்கூறினர் டாக்டர் சாமிகாதஜயரவர்கள். 

(புறம். 8970-ம் செய்யுட் கீழ்க்குறிப்புரை) - கருக்கைச்சீவிப் பனை 
மட்டையால் எருதுகளுக்கு அடிப்பது இக்காலத்தும் வழங்குகின்றது, 
வேறு பொருளுளதேனுங் கொள்க. '' ஈனா வேணமா ஸஎிடந்நுழக் 

தட்ட” என்பது புறம். 9729-ம் செய்யுளடியினுள் வருகன றது. 

வேண்மாள். என்பது வேளாளர் குலத்துப் பிறந்த பெண்ணுக்குப் 
பெயராய்வருதல், பதிற்றுப்பத்தில் 2.ம் பதிகச்செய்யுளில் : வெளியன் 

ேவேண்மா ணல்லினி யீன்றமகள் ' என வருவதால அறியலாம். எனாத 

என்பது மகப்பெறாத என்னும் பொருளையுணர்த்தி வேணமாளை 
விசேடித்து நின்றது. வதுவை வேண்மாள் ் எனச் சிலப்பதிகாரத 

இனும் வருகின்றது. சஈனாவேண்மாள் என்பது கூடழடும் பெண 

ஊணைக் குறித்துக் கூறப்பட்டதுபோலும். 

1. தண... அம்பு, மிளிர்த்தல்--8ழ்மேலாக மறித்தல் (உழுத 

புசட்டல்). கழுது — பேயில் ஒரு சாதி, பாடுகர்க்கு -- பரடி Quer



௨௫௨. தொல்காப்பியம் [405 Beem 

தேய்வை வேண்காழ் புரையும் விசிபிணி 

வேய்வை காணா விருத்திற் போர்வை 

யரிக்குரற் றடாரி யுருப்ப வொரற்றிப் 

பாடி வதந்திசிற் பெரும பாடான் 
ஜெழிலி தோயு மிமிழிசை யருவிப் 

பொன்னுடை நெெடுங்கோட் டிமயத் தன்ன 
மேவோடை நுதல வொல்குத லறியாத் 
துடியடிக் குழவிப் பிடியிடை மிடைந்த 

வேழ முகவை நல்குமதி 

தாழா வீகைத் தகைகவெப் யோயே.'' (புறம், 869) 

: நளிகட விருக்குட்டத்து ' என்னும் (30) புறப்பாட்டுப்பலி 

சொடுத்ச.து, 

உ களவழிநாற்பது புலவர் களவழியைத் சோத்௮வித்,த௮. 
*₹ 1 ஐஓ வுவமை யுறழ்வின்றி யொத்ததே 

art நாடன் கழுமலங் கொண்ட நாண் 

மாவுதைப்ப மாற்றார் குடையெல்லாங் 8ழ்மேலா 
யரவுதை காளாம்பி போன்ற புனனாடன் 

$மவசரை யட்ட களத்து,” (களவழி, 40 — 36) 

சதேசோர்வென்ற கோமான் முன்தேர்க் குரவையும் -- தேரின் 

கண்வர்த அ௮ரசர்பலரையும் வென்ற வேக்தன் வெற்றிக்களிப்பாலே 
தேர்த்தட்டிலேகின்று போர்த்தலைவரோடு கைபிணை த்தாடுவ் Grow 

யானும் : உதாரணம்: 

* சூடிய பெொரன்முடியும் பூணூ மொளிதுளங்க 

வாடிய கூத்தரின்வேத் தாடினான் --வீடிக் 

8 குறையாடல் கண்டுவதந்து சொற்றப்போர் வாய்த்த 

& விறையாட௨.. வாரடாதார் யார், 

களுக்கு ஈதற்பொருட்டு, தேய்வை வெண்காழ் ... சந்தனச்கட்டை. 
விசிபிணி-- விசித்து வார்க்கட்டு. வேய்வை-- குற்றம். வந்திசின் -- 
வந்தேன். மூகவை-- ஏற்றுக்கொள்ளும் பரிகல். 

3. களவழிகாற்பது ... பதிணெண்கீழ்க் கணக்கு நூலுளொன்று. 
இது போரர்க்களத்தைப் பாடியது, களவழி -- களத்தினிடம். 

2, உறழ்வு -- மாறுபாடு, கழுமலம் -- சீகரழமி, ஆவுதை 
காளாம் பி-- மேயும் ஆக்கள் காலாலிடறிய காளான், 
காளான் &ழ்மேலாயவாறுபோலக் குடைகளும் சழ்மேலவாய்க் 
கடந்தன என்க. காம்பு மேலாகவுங் குடை இழாகவுங் கடந்தன 
TH MUD, 

9. குறை உடம்குறை, 

4. இறை -.. அரசன்;
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** 1 அிழவுவீற் றிருந்த வியலு எாங்கட் 
கோடியர் முழவின் முன்ன ராடல் 

வல்லா னல்லன் வாழ்கவவன் கண்ணி 

வலம்படு முரசந் துவைப்ப வாளுயர்த் 

திலங்கும் பூணன் பொலங்கொடி யுழினஞையன் 
மடம்பெரு மையி னுடன்றுமேல் வந்த 

வேத்துமெய்ம் மறத்த வாழ்ச்சி 
வீந்துகு போர்க்களத் தரடுங் கேரவே,?" (பதிற்று. 58) 

ஒன்றிய wth Ge sre Gremauujio — CsCrrenrQaex 
கோமாற்கே- பொருந்திய இலக்சகணச்தானே  தேரின்பின்னே 
கூழுண்ட கொற்றவை கூளிச்சுற்றம் ஆடுங்குரவையானும்: உதாரணம், 

“5 வென்று கனங்கெசண்ட வேந்தன்றேர் சென்றதற்பின் 
கொன்ற பிண நிணக்கூழ் கொற்றவை- நின்றளிப்ப 
வண்டாடும் பேய்கண் டுவந்தனவே போர்ப்பரிசில் 

கொண்டா டினகுரவைக் கூத்து.” 

(பெ, பொ. விளக்கம்: புறத்திரட்டு — களம், 72) 
என வரும், 

12 களிற்றுக் கோட்டன்ன வாலெயி நழுக்தி 
விழுக்கொடு விரைஇய வெண்ணிணச் சுவையினன் 
குடச்த்தலை துயல்வரச் சூடிப் புணர்த்தின 
மானாப் பெருவளஞ் செய்தோன் வானத்து 

வயங்குபன் மீணினும் வாழியர் பலவென 

வுருசெழு பேஎய்மக wuss 

குருதித்துக ளாரடிய களங்குழ வோயே,'” (புறம், 871) 

என்பதும் ௮. 

பெரும்பகை தாங்கும் வேலினானும் -- போர்ச்கணனறியும் 

பெரியோசாகெய பசைவரை * அச்தொழித்சிறப்பான் அஞ்சவித் தத் 

தடுக்கும் வேற்றொழில் வண்மையானும் ; 

1. வியதுள் -- அகன்ற ஊர, கோடியர் -- கூத்தர். வாழ்ச்சி _ 

வெற்றிச்செல்வம், வாழ்ச்சிக் களமெனக் கூட்டுக, .ஆடுங்கோவல்ல 

னல்லன் என இயைக்க, 

8. கொற்றவை யளிப்பச் கூழ்உண்டு (குரவை) ஆடும் பேய்கள் 

போர்க்களத்திலே அரசனளிக்கும் பரிசில்கொணடு ஆடின குரவைக் 

கூத்துக்கண்டு உவர்தன என்பது பொருள். இதில் உண்டு ஆடும் 

என்பதே பேயாடற் குதாரணமாகும். பரிகில பெறுவோர் வீரரும் 

பாணர் முதலியோருமாவர். இணி உண்டு கொண்டாடிய பேய்சள் 

பரிசில் கண்டு உவந்தனவாய்க் குரவைக் கூத்தைத் தொடங்கி ஆடின 

என்று கூறுவாருமுளர், 

3. யானைக்கோடுபோன்ற வெள்ளெயிறு, துயல்வர -- அசைய, 

தலையிற்சூடி என்க. இச்செய்யுளின் முதல் (அகன்றலை வையத்து) 

என்பது. ட்ட து 

5, அத்தொழில் - வேலாலெறியு௩் தொழில். வேல்ப் புகழ்தல் 

என்பர் இளம்பூரணர் ,
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ass peg Sow) அழித்தற்னொழில் பூண்ட முக்கட் கடவுட் 
குச் சூலவேல் படையாதகலானும் முருகச்கு வேல் படையாதலானுஞ் 

சான்றோர் வேம்படையே இறப்பப் பெரும்பான்மை கூறலானும் 

வேலைக்கூறி ஏனைப்படைகளெல்லாம், 4 மொழிந்த பொருளோ 

டொன்மற வவ்வயின், மொழியா ததனையு முட்டின் றி முடித்தல் £ (666) 
என்னும் உத் இயாற் பெறவைதக்தார். உதாரணம் : 

** 3 குன்று துகளரக்குங் கூர்ங்கணையான் வேலெறிந் 
sap திருநெடுமா wry @—Gerer mith 

பணிச்சென்று மூனாத பல்கதிரோன் சேயோ 

டினீச்பென் றமர்பொரா யென்று.” 

என்பது பாரதம். 

** 2 இரும்புமுகஞு சிதைய நூறி யொன்னா 
சருஞ்சமங் கடத்த லேனோர்க்கு மேளிதே 
தல்லரா வுறையும் புற்றம் போலவுங் 

கொல்லேறு திரிதரு மன்றம் போலவு 
மாந்றருத் துப்பின் மாற்றோர் பாசறை 

யுளனென வரு௨ மோரொணி 
வலனுயர் தெடுவே லென்னைகண் ணதுவே." (புறம், 809) 

என்பதும் ௮௮. 

 இவ்வே, பிலியணிந்து ! என்னும் (95) புறப்பாட்டும் ௮௪ 
அரும்பகை தாரும் ஆகத்தலாலும் -- வெலற்கரும் பகைவர் 

3 மிகையை ஈன்ழ்தியாது எதிபேற்௮ுக்கொள்ளும் அமைதஇயா ஆம் : 

உதாரணம் : 
௧ எருது argig இளைஞச் கெரன்ற 

சில்விள வரகின் புல்லென் குப்பை 

தொடூத்த கடவர்க்குக் கொடுத்த மிச்சில் 
பசித்த பசண ருண்டுகடை தப்பலி 

ஜொக்க லொற்கஞ் செசலியத் gar orig 
சிறுபுல் லாளர் முகத்தவை கூழி 

வரகுகட ஸீர்க்கு நெடுத்தகை 

யரசவரிழ் ௬ங்கும் வல்லா ளன்னே.' (புறம், 827) 

“சளம்புக லோம்புமின் * என்னும் (87) புறப்பாட்டும் அது. 

1, கணையாலே வேலையெறிந்து மால் ஐடினான் என்க. கதிரோன் 
சேய் -- கன்னன், 

2. புற்றம் -- புற்று. மன்றம் -- பொதுவில் (பொதுவிடம்) 
ஓளி என்னைக் கண்ணது என்க. என்னை — Oo stud: 3 

5, மிகை. மேமபாடு. 

4, கடவர் -- கடன்காரர். மிச்சில். பிச்சவர De iD 
சொலிய -- வறுமை நீங்க, கடை _ வரயில். துப்பல் baad, 
கடனீர்க்கும் -- கடன்வாங்கும். ட
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வாழ்க்கை புல்லா வல்லாண் பக்கமும் --உயிர்வாழ்க்கையைப் 

பொருக்காக வலிய ஆண்பாலின் கூறுபாட்டானும் : 

£ பக்கம்? Ta DSH ர௬பதப்பக்கமல்லாக போர்த்தொழி 

லாய வல்லாண்மையே கொள்க, உதாரணம்; 

‘1 சுலிவர லஓூழியின் வாழ்க்கை கடிந்து 
மலிபுகழ் Car oar) மனத்த... ரொலிகடல்கசூழ் 

மண்ணகலம் வேண்டாது வான்வேண்டி யீண்டினார் 
புண்ணகலாப் போர்க்களத்துப் 2 பூண்டு.” 

(புறத்திரட்டு, ௮மார்....8) 
இப் பாரததக்துள் ௮து காண்க, 

ஒல்லார் காணப் பெரியவர்க் கண்ணிச் சொல்லிய வகையின் ஒன் 

நடு புணர்க்து தொல்லுயிர் வழங்கிய அவிப்பலியானும் --. பகைவர் 

நாணும்படியாக உயர்க்தோரான் கன்குமஇத்கலைக் ௧௬௧௫ இன்ன 

செய்யேனாயின் இன்ன செய்வடலனகத் தான்கூறிய பகுதி யிரண்ட 

னுள் ஒன்டமனோடே பொருந்திப் பலபிறப்பினும் பழூவெருகன்ற 

உயிரை அங்கயெங்கடவுட்குக் கொடுக்ச BUCO wT gud. 

காணுகலாவது siento அவன் £ செய்யாதே நாம் ௮வனை 
அறப்போர் செய்யாது வஞ்சனையால் வென்றமையின் அவன் தன் 

னுயிரை அவிப்பலிகொடுத்தகானென காணுதல். உதாசணம் : 

1: 5 எம்பியை வீட்டுத லெம்மனைக்கர யான்படுதல் 
வெம்பகன்முன் யான்விளைப்ப ளென்றெழழுந்தான்--றம்பி 

புறவோரிழ் பாணிப்பப் பொங்கெரிீவசய் வீழ்தந்தா 

னறவோன் மறமிருந்த வாறு.” 

இப் பாரதத்.துள் ஒருவன் இன்ன செய்வலென்று ௮௮ செய்ய 

முடியாமையின் ௮விப்பலி கொடுத்தவாறு காண்க, 

௩ இழைத்த தஇகவாமற் சாவாரை யாரே 

பிழைத்த தொறுக்கிற் பவர்."' (குறள் -- படைச், 9) 

இதுவும் ௮.௮. 

1. ses grip — கலியுகம், 
2, போந்து எனவும் பாடம் 
3. செய்யாது-- வஞ்சனை செய்யாது. 

க. எம்மனை _. எங்குடி., விளைத்தல் -- செய்தல், பாணித்தல் 

தாமதப்படல். இச் சரிதம் புலப்படவில்லை. வில்லிபுத்தூரார் பாரதத் 

இல் அருச்சுனன் சயத்திரதனை வீட்டுவதரகஃ4 கூறிய சபதக்கதையோடு இது ஒத்துவரவில்லை, கதை வேறுபாடோ £ அல்லது வேறொருவர் 

கதையோ? ஆரரய்க, . . 
5, இழைத்தது -- கூறியவஞ்சினம், 
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ஒல்லாரிடவயிற் புல்லியபாக்கினும் -- பகைவசாயினும் அவர் 

சுற்றமாயினும் வந்தூ உயிரும் உடம்பும் உறுப்பும் போல்வன 

வேண்டியக்கால் அவர்க்கு அவை மனமகழ்க்து கொடுத்து ஈட்புச் 

செய்தலானும் : உதாரணம்: 

* ௨ இந்திரன் மைந்த னுயிர்வேட் டிரந்திரவி 

மைந்தனை வெல்வான் வரங்கொண்டான்--றத்ததா 

ளேத்திலவேன் மன்னனே யன்று யிதற்குவதந்த 

வேந்தனும் பெற்றுன் மிகை.” 

இப் பாரதத். துப் பகைவனாஜ் படுதலமிக்துக் தன் கவசகுண்டலக் 

கொடுத்தமை கூறினமையிழ் புல்லியபாங்காயிற்று. ௮து வீரம்பற்திய 

கருணையாகலின் வாகையாயித்அ, 

இத்துணையு மறத்திற்குக் கூறியன. 

பகட்டினானும் மாவினானும் அகள்தபு இறப்பிற் சான்ரோர் 

பக்கமும் -- எருதும் எருமையுமாகய பகட்டினானும் யானையுவ் 

கு. இிரையுமாகிய மாவினானும் குத்றத்தினீங்குஞ் சிறப்பினால் ௮மைக் 

தோரஅ௫ கூறுபாட்டானும் : 

இவற்ரான் உழவஞ்சாமையும் பகையஞ்சாமையுமாகிய வெத்றி 

கூறினார். *பக்கம்”£ என்றதகனாற் புனிற்ராவுங் காலாளுக் தேருங் 

கொள்க. உதாரணம் : 

யானை நிரையுடைய தோரோ ரீனுஞ்சிறந்தோ 
ேோனை நிரையுடைய வேர்வாழ்தர்- யானைப் 

படையோரர்க்கும் வெண்டி பயக்கும் பகட்டே 

ருடையோர்க் சுரசரோ வொடப்பு.'' 

(பெ, பொ, விளக்கம் : புறத்திரட்டு .. குடிமரபு, 9) 

“8 எனைப்பெரும் படையஷோ சினப்போர்ப் பெரறைய 

ளனென்றணிீ ராயி னாறுசெல் வம்பலிர் 
மன்பதை மருள வரசுகளத் தவியக் 

கெசன்றுதோ ஊளோச்சிய வென்றாடு துணங்கை 

மீபிணத் துருண்ட தேயா வாழிப் 

பண்ணமை தேரு மரவு மாக்களு 

1, இர்இரன் வேட்டு இரந்து வரங்கொண்டனன் என இயைக்க, 
அவன் மைந்தன் -- அருச்சுனன், இரவி மைந்தன் -- கன்னன். மன் 
னன் -- கன்னன்; மைந்தன் எனவும் பாடம், பவேர்தன் ... இந்திரன். 
மிகை -.- மேம்பாடு. 

2. ஏனைஙிரை -- எருதும் எருமையும். பயக்கும் -- பெயரெச்சம். 
அது பகட்டேரோடுமுடியும், 

8. பொறையன் -- சேரன். ஆறு. வழி, வம்பலிர் -- புதியீர்: 
மன்பதை -- மக்கட்பரப்பு. AiW—e Gar, எண்ணிற்றோவிலன் --
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மெண்ணற் கருமையி னெண்ணின்று விலனே 

கத்துகோ னீயாது காழ்பல முருக்கி 

யுகக்கும் பருத்தி ணிலத்துநிழுல் சாடிச் 
சேண்பரன் முரம்பி னீர்ம்படைக் கொங்க 

சாபரந் தன்ன செலவிழ்பல் 

பானை காண்பலவன் ரன யானே.” (பதிற்று. 77) 

எனபதுமது, 

1 கட்டில் நித்த பாலினானும்--- ௮ரசன் அ ரசவுரிமையைக் 
கைவிட்ட பகுதியானும் : 

௮௫ 3 பரதனும் பார்த்தனும் போல்வார் ௮ரசு ததத வென்றி, 

உதாசணம்: 

*' தடலு மலையுத் தேர்படக் கிடந்த 
மண்ணக வளசக நுண்வெயிழ் நுகளினு 

தொய்தா லம்ம தானே யிஃதெவன் 

குறித்தன னெடியான் கொல்லோ டுமாய்தவ 
வாங்குசிலை : யிராமன் றம்பி யாங்கவ 

னடிபொறை யாற்றி னல்லது 
முடிபெொறை யாற்றலன் படிபொறை குறித்தே.” 

இஃது அ௮-சுகட்டினீ ததபால். 

12 பரிதி சூழ்ந்தவிப் பயங்கெழு மரதில 

Gurgus லெழுவ ரெய்தி யற்றே 

வையமுத் தவமழுத் தூக்கிற் றவத்துக் 
கையவி யசனைத்து மாற்று தாதலிற் 

.-கைவிட் டனரே காதல ரதனால் 

விட்டோரை விடாஅ டிருவே 

வீடா தோரீவள் விடப்பட் டேசரே.'” (புறம், 868) 

என்பதும் ௮. 

  

எண்ணிற்றிலன், எண்ணிற்றோ -- மெலிதீதல் விகாரம், கந்துகோளீ 

யாது -- கட்டுத்தறியிலடங்காமல், நிழல்சாடி-.நிழலைக்குத்தி, கரண் 

பல் -- காண்பன், 

1, தட்டில் -- அரசுகட்டில். அது ஆகுபெயராய் அரசுரிமையை 

யுணர்த்தி்று- 
ப் os . . . 

2. பரதன் -- இராமன்தம்பி. பார்த்தன் -- அருச்சுனன், 

8. இராமன் தம்பி -- பரதன். ஆங்கவனடி _ இராமனடி. 

பொறையாற்றல் -- பொறுத்தல் (தாங்கல்). ua — பூமி. பூமியைத் 

தாங்கலைக்குறித்து மூடிரூடான் என்றபடி, 
. நாள், நிலம் ஒருகாளில் எழுவரைத் 

4, பரிதி சூரியன். பகல்_கான 
த 

எய்திய அத்தன்மையை யுடையது. அரசு நிலையில்லாதது 

opie. ee met. ஐயவி -- வெண்சிறுகடுகு. விட்டோர் — 

பற்றுவிட்டோர். திரு __ திருமகள். விடாதோர்... பற்று விடாதோர், 
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எட்டுவகை நூதலிய அ௮லையத்தானும் --. எண்வகைக் குணத 

இனைக் கருதிய அவையக்தாரது நிலைமையானும் : - 

அவை குடிப்பிறப்புக் கல்வி ஒழுக்கம் வாய்மை தூய்மை நடுவு 

நிலைமை அழுக்காறின்மை அவாவின்மை என விவையுடையராய் 

அுவைக்கண் முக்இயிருப்போர் வெற்றியைக் கூறுதல். உதாரணம்: 

*:3 குடிபிறப் படுத்துப் பனுவல் சூடி 
விழுப்பே ரொழுக்கம் பூண்டு காமுற 
வாய்மை வசய்மடுத்து மாத்தித் தாய்மையிற் 

காத வின்பத்துத் தாங்கித் தீதறு 
நடுவுதிலை தெடுதகர் வைகி mas gy 

மழுக்கா றின்மை யவா௮ வின்மையென 

வீருபெரு நிதியமு மொருதா மீட்டுத் 

தோலா நாவின் மேலோர் பேரவை 

யுடன்மரீஇ யிருக்கை யொருநாட் பெறுமெனிற் 
பெறுகதில் லம்ம யாமே வரன்முறைத் 

தோன்றுவழித் தோன்றுவழிம் புலவுப் பொதிந்து 

நின்றுழி நின்றுழி ஞாங்கர் நில்லாது 
நில்யமி யாக்கை வாய்ப்பவிம் 
மலர்தலை யுலகத்துக் கொட்கும் பிறப்பே.” 

(ஆசிரியமால்: புறத்திரட்டு - அவையறிதல்) 
என இதனுள் எட்டும் வர்தன. 

சட்டமை ஓழுக்கத்துக் கண்ணுமையானும் -- வேதமுூசலிய 
வ.ற்ர.ற் கட்டுகலமைக்த ஒழுக்கச்தோடு பொருந்திய காட்சியானும் : 

கண்ணது தன்மை கண்மையெனப்படுதலின் ௮தனைக் கண்ணுமை 

யென உகரங் கொடுக்கார், எண்மை வன்மை வல்லோர் என்பது 

எளுமை வலுமை வல்லுவோர் என்றாற்போல. 

இவை மனத்தான் இவ்வொழுச்சங்களைக் குறிக்கொண்டு ஐம் 

பொறியினை வென்று தடுத்தலாம். அவை இல்லற த.இிற்கு உரிய 
வாக நான்கு வருணத்தார்க்குங் கூறிய அடக்கமுடைமை, ஒழுக்க 
முடைமை, நடுவுநிலைமை, பிறர்மனைகயவாமை, வெல்காமை, Ly Pe 

கூறாமை, தீவினையச்சம், அழுக்கருமை, பொழமையுடைமை முதலி 
யனவாம். உசாரணம்: 

** ஒருமையு ளசமைபேச லைந்தடக்க லாற்றி 

ஜனெழுமையு மேமாம் புடைத்து,” (குறள் -- அடக்க. 8) 

1. பனுவல் _ நூல், அது அகுபெயராப்ப் oe . . < புலமை ண 

இரதி டவல இருக்கை. உடன் பொருந்த திருத்தல் (கூட 
a). காடகும் D. ayy, : 

இயையும், CO ரசிக. பிறப்புப் பெறுதில் என



யியல்] பொருளதிகாரம் ௨௫௯ 

ச ஒழுக்கம் விழுப்பந் தாலா ஜனொழுக்க 

மூயிரினு மோம்பப் படும்.” (குறள் -- ஒழுக் கம். மீ) 

: சமன்செய்து சர்தாக்குங் । கோல்போ லமைதந்தொருபாற் 

கோடாமை சான்றோர்க் கணி.” (குறள் -- நடுவு. 8) 

** பிறன்மனை நேரக்காத பேரசண்மை சான்றோர்க் 

spare வான்ற கொழுக்கு.'' (குறள் -. பிறனில். 8) 

16 உபடுபயன் வெஃூப் பழிப்படுவ செய்யார் 
தடுவன்மை நாணு பவர்.'' (குறள் .- வெஃகாமை. 2) 

* அறங்கூறு னல்ல செயினு மொருவன் 

புறங்கூரு னென்ற Bol g."’ (குறள் -- புறங், 1) 

*: வினையா ரஞ்சார் விழுமியா ரஞ்சுவர் 

தீவினை யென்னுஞ் செருக்கு.” குறள் ... Seite. 1) 

- ஒழுக்காறுக் கொள்க வொருவன் றன் Gon Gy FH 

தழுக்கா றிலாத வியல்பு."” (குறள் -- அமுக்க, 1) 

| உமிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் தாத்ததி 

தகுதியான் வென்று விடல்.” (குறள் - பொறை, 8) 

பிறவும் இந்நிகானவெல்லாங் கொள்க. 

1௩ விழையா வுள்ளம் விழையு மாயினும் 

என்றுங், கேட்டவை தோட்டி யாக மீட்டசய் 

கறனும் பொருளும் வழாமை தாடித் 

தற்றக வுடைமை தோக்கி மற்றதன் 

ன்னா கும்மே முன்னீய முடித்த 

baru பெரியோ ரொழுக்கு மதனா 

லரீய பெரீயோர்த் தேருவ் காக்.” (அகம், 286: 8-13) 

என இது தொகுத்துக் கூறிய, த. 

இடையில் வண்புகழ்க் கொடைமையானும் -- இடையீடில்லாதி 

வண்புகழைப் பயக்குங் கொடைமையானும்: 

உலகமுழுதும் பிறாபுகழ் வாராமைத் தன்புகழ் ப.சத்சலின் 

'இடையிலென்றார். 

    

1. சோல் -- துலாக்கோல். 

2. படுபயன் -- உண்டாகும் பயன். ஈடு... நடுநிலைமை, 

2, மிகுதி - மனச்செருக்கு. தகுதி -- பொறையுடைமை. 

4. விழைதல் _ விரும்பல். கேட்டவை -- கேட்ட நூலறிவு. 

தோட்டி -- களிற்றையடக்குங கருவி. அறிவு தோட்டியாக உள் 

ளத்தை மீட்டு என்க,  உள்ளமென்னும் யான என உருவ௫ியா 

மையின் ஏகதேசவுருவகம, அனைய -- அத்தன்மைய, ஒழுக்கம் அரிய 

என வருவித்து முழுக்க:
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வண்புகழ் -- வள்ளிதாகய புகம் ; ௮து வளனுடையதென விரி 

யும். இக் கொடைப் புகழுடையான் மூப்புப் பிணி சாக்காட்டுக்கு 

௮ஞ்சாமையின் அது வாகையாம். உதாரணம்: 

௩ மன்னா வுலகைத்து மன்னுதல் குறித்தோர் 
தம்புகழ் நிறீஇத் தாமாய்ந் தனரே 
துன்னருஞ் சிறப்பி னுயர்ந்த செல்வ 

ரின்மையி ணிரப்போர்க் 2இ யசமையிஜற் 

ருன்மை மாக்களிற் நொடர்பறி யலரே 
தசடரழ் படுமணி யிசட்டும் பூதுத 

லாடியல் யானை பாடுநர்க் கருகசக் 

கேடி னல்லீசை வயமான் ரன்றலைப் 

பாடி நின்றனெ ஒ-சுக் கொன்னே 

பாடுபெது பரிசிலன் வாடினன் பெயச்தளென் 

னாடிழந் ssi gi poids goa 
வாடந் தனனே தலையெமக் கயத் 

தன்னிற் சிறந்தது பிறிதொன் ின்மையி 

உணாடுமவீ யுவசையொடு வருகுவ . 

Cari பூட்கைதின் இழமையோற் கண்டே." (புறம்:105) 

பிழைக்தோர்க் காங்கும் காவலானும் -- தம்மைப் பிழைத் 

தோரைப் பொறுக்கும் பாதுகாப்பானும் : 

காவலாவது இம்மையும் மறுமையும் அவர்க்கு ஏதம்வாராமத் 

காத்தலாகலால் இஃது ஏனையோரின் Cap Sur pg. உதாரணம்: 

உ தம்மை யிகழ்ந்தமை தரம்பெரதுப்ப தன்றிமற் 

ஜறெம்மை யிகழ்ந்த வீனைப்பயத்தா--லும்மை 

Qufars நிரயத்து வீழ்வர்கொ லென்று 

பரிவதாஉஞ் சான்றோர் கடன்.'? (காலடி. 58) 

“ அகழ்வாரைத் தாங்கு நிலம்போலத் தம்மை 

இகழ்வார்ப் பெசறுத்தல் தலை,” (குறள் --பொழமை, 1) 

பொருளொடு புணர்ந்த பக்கத்தானும் -- அசர்க்குரியவாகிய 

படை குடி கூழ் அமைச்சு BLY முதலியனவும் புதல்வரைப் 

பெஅவனவுமாகிய பொருட்டிறதீதுட்பட்ட வாகைப் பகுதியானும் : 

பக்கமென்் ற தனான் மெய்ப்பொரு Haris தலும் கொள்க. 

உதாரணம்: 

1. மாய்தல் - இறத்தல். இன்மை--வறுமை, தொடர்பு — 

உலகத்தோடு தொடாது போதல். தோன்றல் -.. தலைவன்; என்றது 

குமணனை, இன்னாது -- துன்பச்தருவது. 
2. வருகுவல் -- வந்தேன். பூட்கை-- மேற்கோள், நின்குழமை 

யோன் என்றது கின் றமமையளை என்றபடி. 

8, வினை -- தீவினை, உம்மை மறுமை, நிரயம் - நரகம். பரிவது 
_. இரங்குவது, வருந்துவது.
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*' படைகுடி கூழமைச்சு நட்பர ணாறு 

முடையா sree சேறு.” (குறள் -- இறை, 1) 

நாடு ௮ரண் முதலாகக் கூறுவன வெல்லாக் திருவள்ளுவப் 

Ula» காண்க, 

SOX படைப்புப் பலபடைத்துப் பலரோ டுண்ணு 

முூடைப்பெருஞ் செல்வ ராயினு மிடைப்படக் 

கூறுகுறு நடந்து சிறுகை நீட்டி 
பிட்டுத் தொட்டுங் கவ்னியுந் துழுந்து 
நெய்யுடை யடிசின் மெய்பட விதிர்த்து 
மயக்குறு மக்களை யில்லோர்க்குப் 

பயக்குறை யில்லைத் தசம்வாழு நாளே.” (புஜம், 188) 

* கேள்வி கேட்டுப் படிவ மொடியாது ” என்னும் (74) பநீற் 

றுப்பத் தம் ௮௮. 
₹:2 ஐயுணர் வெய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே 

மெய்யுணர் வில்லா தவர்க்கு."' (குறள் -- மெய்கு, 4) 

என வரும். 

அருளொடு புணர்ந்த £ அகற்சியானும் -- அருளுடைமை 

யோடு பொருந்திய துறவறத்தானும் : 

அருளொடு புணர்தலாவ.து -- ஒருயிர்க் கு இடர்வக் அழித் 

தன்னுயிரைக் கொடுத்துக் காத்தலும் ௮சன் வருததக் தனதாக 

வருக த,கலும் பொய்யாமை கள்ளாமை முதலியனவுமாம். இக் 

கருத்து நிகழ்க்தபின்னர்க் துறவுள்ளம் பிறத்தலின் இதுவும் ௮2 

வெத்றியாயிற்று, 2 BIT com ip. 

“syusippt uGuyypsp yeidesray தனாது 
மூலைமருக் குழவி வாங்கி வசய்மடுத் 

இரைவெனக் கவர்வுற ேோரச்கி யாங்க 

வளரிளங் குழனவியின் முன்சென்று தானக் 

கூருகிர் வயமரன் புலவுவேட்டுத் தொடங்கிய 

வரளெயிற்றுக் கொள்ளளையிற் றஐங்கினன் கதுவப் 

பசசிலைப் போதி மேவிய பெருந்தகை 
யரருயிர் காவல் பூண்ட ட 

பேரருட் புணர்ச்சியி னகலு மாறே. 

இது புதல்வரைப் பெறுதற்குதாரணம. 

இது மெய்யுணர்விற்குதாரணம். 
டட 

. அகற்சி-- துறவு, அகலல் -- பீரிதல்; நீங்கல். 

சீ, புனிறு -- ஈன் றணிமை, சஈன்றணிமையாஜற் புறம்போக மூடி 

யாமையாலே பசியுழந்த என்க. தனது ழ் வியைவரஙகி வாய்மடுத்து 

இரையாகக் சவாதலைகோக்கி தான் குழவியினும் முன்சென்று 

எயிற்றுக்கொள்ளையாற் கதுவ. அதன்கண் தங்கினன், யாரெனின 

போதிமேவீய பெருந்தகை எனக. 

Co
 

to
 
௩
௩
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! தன்னுயிர்க் இன்னாமை தானறிவா னென்கொலோ 

மன்னுமிரக் இன்னு செயல்." (குறள் -- இன்னா. 8) 

₹“ வரய்மை யெனப்படுவ தியாதெனின் யாதொன்றுத் 

Bun Wars Gerd.” (குறள் வாய்மை. 1) 

₹*1॥ களவென்னுங் காரறி வாண்மை யளவென்னு 

மாற்றல் புரிந்தசர்க ணில்,”” (குறள் .- கள்ளாமை, 7) 

** யரதணின் யரதணிீ ஸனீங்கியர னோத 

லதணி லதணி ஸிலன்."' (குறள் - துறவு, 1) 
எனையவும் இகன்சுண் அடக்குக. 

காமம் நீத்த பாலினானும் -- அங்ஙனம் பிறந்த பின்னர் எப் 

பொருள்களினும் பற்றற்ற பகுதியானும்: உதாரணம் : 
₹* ௨ கரமம் வெகுளி மயக்க மிவைஷூன்றி 

ஞமங் கெடக்கெடு தோய்,” (குறள் -- மெய்யு, 10) 

பாலென்றசனால் 3 உலஅியலுணின்ஹே காமத்தினைக் கைவிட்ட 

பகுதியுல் கொள்க. 

"க் இணையர் முதியரென விருபால் பற்றி 

வீளயு மறிவென்ன வேண்டா. வீளையனாத் 
தன்றாதை காமம் நுகர்தற்குத் தான்காம 

மொன்றுது நீத்தா gine,” 

(பெ. பொ. விளக்கம் : புமத்இரட்டு- அறிவுடைமை, 15) 

என்று இருபாற்பட்ட ஒன்பஇற்றுக் துறைத்தே -- மூன் 

னர் ஒனபானும் பின்னர் ஒன்பானுமாக இரண்டு கூறுபட்ட 

ஒன்பதாகயே பதஇினெட்டுத் துமையினையுடைத்து வாகை என்றவாறு. 

இதனுள் ஏத விரியாகனவளம்றிற்கும் ஏது * விரித்தவாற்றான் 

இருபாற்பட்ட பதினெட்டாத லுடைத்தென முடிக்க, (௨௪) 

[காஞ்சி இன்னதன் புறமெனல்] 

௭௭. காஞ்சி தானே பெருந்தீணைப் புறனே. 
இத்துணைபும் உரிப்பொருள்பெற்ற அ௮கத்இணைக்குப் புறக்கூறி 

இஃது உரிப்பொருளில்லா த பெருக்திணைக்குப் புற்னிது வென்கின் 

1, கரர்்அறிவு .. இருண்டஅறிவு; மயக்கவறிவு. அளவு -- அளத் 
தல், என்றது, உயிர்முதலியவற்றை அளந்தறிதல். 

2. காமம் - விழைவு -- பொருட்பற்று. நாமம். பெயர், 

8. உலஇூயல் -- உலகவொழுக்கம். 

5. இருபால் -- இருபகுதி, விளைதல் . முதிர்தல், இளையனாய்த் 
தன்காமம நீத்தான் என்றது வீடுமனை, பூருவுமாம். பாரதம் 
கோக்கயெலிக. 9, விரித்து அவவாற்முன் எனப் பிரிக்க,
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2௫௪. இ௫ வாசைக்குப் பின்வைச்தார், 1 விரக்குறிப்பு நிலையாமைக் 

குறிப்போடு உறவுடைக்அு என் நற்கு, 

இ.ஸள்: காஞ்சிசானே பெருக்கணைய் புறனே -. எழு 

இணையுட் காஞ்தொனேயெனப் பிரிக்கப்பட்ட புறத்திணை பெருக. 

தணைக்குப் புமனாம் என்றவாறு. 

அதற்கு இது பு_ணாயவாற௮ு என்னையெணனின், எண்வகை மணச் 

னும் கான்குமணம்பெற்த பெருக்கணையபோல இக்காஞ்சியும் அற 

முதலாகிய மும்முதற்பொருளும் அவற்றது கிலையின்மையுமாகிய 

ஆறனுள்ளும் நிலையின்மை மூன்றற்கும் உரிச்சாய் எல்லாச் இணை 

கட்கும் ஒக்க மரபிற்முகலானும், * பின்னர் கான்கும் பெருந்துணை 

பெறும் ? (105) என்ற கான்குஞ் சான்றோர் இகழ்க்தகாற்போல 

அறம் முதலியவற்றது நிலையின்மையுணர்ந்து அவற்றை அவர் இகம் 

தலானும். *ஏறிய மடற்றிற” (51) முதலிய கான்குக் தீய காம 

மாயினவாறுபோல உலகயனோக்கி நிலையாமையம் நற்பொருளன் 

மூகலானும், உரிப்பொருனிடை மயங்கி வருதலன்றிக் தனக்கு 

நிலமில்லாச பெருக்திணைபோல ௮றம் பொரு ளின்பம் பற்றியன்றி 

வேறுவேறு நிலையாமை யென்பதோர் பொருளின்ருதல் ஒப்புமை. 

யானும், பெருக் இணைக்குக் காஞ்சு புறனாயிற்று. “கைக்கிளை முதலாப் 

பெருக்திணை யிறுவாய் , (1) எழனையும் அகமென்றலின் அவ்வசத் 

இத்கு இது புதனாவதன்றிப் £ புஉப்புறமென்றல் ஆகாமையுணர்க. 

இ.க௪ மேலதத்கும் ஓக்கும். (௨௨) 

[காஞ்சியின் பொதுவிலக்கணம் இதுவெனல் ] 

௭௮, பாங்கருஞ் சிறப்பிற் பல்லாற் ரனு 
நில்லா வுலகம் புல்லிய நெறித்தே. 

இது முற்கூறிய காஞ்சிக்குப் பொது இலக்கணக் கூறு 

Ser ps. 

  

1. வீரர்கள் வீரசுவர்க்கம் அடைதற்பொருட்டு யாக்சைகிலை 
யாமைகருதிப் பொருது இறத்தலின், வீரக்குறிப்பு நிலையாமைக் குறிப் 

போடு உறவுடைத்தென்ருர்: கொடை வீரம் மூதலியவும் யாக்கை 

கிலயாமை பொருள் கீலையாமை பற்றி நிகழ்தலின் அவையும் நிலை 

யாமைக் குறிப்போடு உறவுடையன் ஆதில் 58௭8. 
8, புறப்புறம என்பார் புமப்போருள்வெண்பாமாலைகாரர்,
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இ-ள்: பாங்கருஞ் சிறப்பின் -- தனக்குத் துணையில்லாத 

விட்டின்பம் ஏதுவாக, பல்லாற்றானும் -- ௮௦ம் பொருள் இன்ப 

மாகிய பொருட்பகுதியானும் அவத்றுப் பகுதியாகிய உயிரும் 

யாக்கையுஞ் செல்வமும் இளமையும் முசலியவம்முனும், கில்லா 

உலகம் புல்லிய கெறித்து -- நிலைபேறில்லாக உலஇயற்சையைப் 

பொருந்திய ஈன்னெறியினை யுடைத்துக் சாஞ்சி என்றவாமு. 

எனவே, வீடுபேறு நிமித்தமாகப் பல்வேறு நிலையாமையைச் 

சான்றோர் சாற்றுக் குறிப்பினது காஞ்சியாயிற்று. பாகங்கு-- துணை , 

உலகிற்கு நிலையாமை கூறுங்கால் ௮தமுதலாகய பொருட்பகுதி 

ஏதுவாகக் கூறினன்றி உலகென்பதற்கு வடிவு வேறின்மையித் 

பல்லாற்றானுமென்று * 
தோறுல் கெடுவனவுக் குற்பர்தோறுல் கெடுவனவுமா மென்தற்கு 

ஆென்ஞார். நிலைபெற்ற வீட்டினான் இவற்றின் நிலையாமை யணர் 

தலின் விடு எதுவாயிற்று, பல்லாக்றானு மென்றதனாற் சில்லாத் 

weno விடேதுவாகலின்றி “£ நிலையாமைக்குறிப்பு எதுவாகலுவ் 

கொள்க. இஃது அறிவன் தேயழுக் காபதப்பக்கமும்பற்றி நிலை 

யின்மைக் குறிப்புப் பெற்றாம். உதாரணம்: 

ஆன் உருபு கொடுத்தார். கெடுங்காற் * கணக் 

* மயங்கிருங் கருவிய விசும்பு முகனாக 

வியங்கிய விருசுடர் கண்ணெனப் பெயரிய 

வணியிடை வழங்கா வழக்கரு நித்தம் 

வயிரக் குறட்டின் வயங்குமணி யாத்துப் 

பொன்னந் திகிரி முன்சமத் துருட்டிப் 

பொருதர்க் காணாச் செருமிகு மோய்ம்பின் 

மூண்னோர் செல்லவுஞ் செல்லா தின்னும் 

விலைநலப் பெண்டிரிற் பலர்மீக் கூற 

வுளனே வாழியர் யரனெனப் பன்மா 

ணீலமக னளழுத காஞ்சியு 

முண்டென வுரைப்பரா ஓுணர்ந்திச பேனோரே. (புறம். 868) 

7, ஆன் உருபு ஏதுப்பொருளில் வருவது மூன்றாவதற்காகும்! 

ஈண்டு ஏதுவைக் காட்டற்கு ஆனுருபு கொடுத்தார் எனவே உலூஒற்கு 
நிலையாமை கூறுங்கால் அறமுதலிய பல்லாற்றானுமே கூறல்வேண்டு 
மென்றபடி, 

2. கணந்தோறுங் கெடுவன இளமை செல்வம் முதலியன. 
கற்பம் -- ஊமி. ஈண்டு ஒருவனுடைய ஆயுள் முடிவையுங் குறிக்கும். 

கதற்பத்திற் கெடுவன, அறமும் உயிரும் யாக்கையும் முதலியன, Fag 
தன்மைகெடலின் உயிரையுங் கூறினாரபோலும, உடம்பு வீட்டுச் 
சேறல் பற்றிக் கூறினார் எனினும் அமையும். 

8. நிலையாமைக்குறிப்பு எதுவாதலை அடுத்த சூத்திர உரை 
CnréQu ta.
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இகனுள் உண்டென உரைப்பரால் உணர்க்தோசென்றலின் 

SACU THAIS தாபதர்போல்வார் நில்லாஉலகம் புல்லிய 

தாயிற்று, விடுபேறு நிமிக்சமாகச் சான்றோர் பல்வேறுகிலையா 

மையை அறைந்த * மதுரைக்காஞ்சி இதற்கு உகாரணமாம். (௨௩) 

[.நிலையின்மைப் பொரு ஸிவையென வகுத்துக்கூறல்] 

௪௭௯, மாற்றருங் கூற்றஞ் சாற்றிய பெருமையுங் 
கழிந்தோ ரொழிந்தோர்க்குக் காட்டிய முதுமையும் 
பூண்புற வரூஉம் பருதி நோக்கிப் 

புண்கீழித்து முடியு மறத்தி னானு 
மேமச் சுற்ற மின்றிப் புண்ணோற் 
பே௭ யோம்பீிய பேஎய்ப் பக்கமு 

மின்னனென் நிரங்கிய மன்னை யானு 
மின்னது பிழைப்பி னிதுலா கியரெனத் 
துன்னருஞ் சிறப்பின் வஞ்சினத் தானு 
மின்னகை மனைவி பேஎய்ப் புண்ணோற் 
றுன்னுதல் கடிந்த தொடாஅக் காஞ்சியு 

நீத்த கணவற் நீர்த்த வேலிற் 
பேஎத்த மனைவி யாஞ்சி யானு 

நிகர்த்து மேல்வந்த வேந்தனொடு முதுகுடி 
மகட்பா டஞ்சிய மகட்பா லானு 
முலையு முகனுஞ் சேர்த்திக் கொண்டோன் 
றலையொடு முடிந்த நீலையொடு தொகைஇ 

யீரைந் தாகு மென்ப பேரிசை 

மாய்ந்த மகனைச் சுற்றிய சுற்ற 

மாய்ந்த பூசன் மயக்கத் தானுந் 

தாமே யேங்கிய தாங்கரும் பையுளுங் 

கணவனொடு முடிந்த படர்ச்சி நோக்கிச் 

செல்வோர் செப்பிய மூதா னந்தமு 

நனிமிகு சுரத்திடைக் கணவனை யிழந்து 

தனிமகள் புலம்பிய முதுபா லையுங் 

கழிந்தோர் தேஎத் தழிபட ௬றீஇ 
யொழிந்தோர் புலம்பிய கையறு நிலையுங் 

3, மதுரைக்காஞ்சி பத்துப்பாட்டுள் ஒன்று, 

34 

 



௨௬௬ தொல்காப்பியம் ர்புறத்திணை 

காதலி யிழந்த தபுதார நிலையும் 
காதல விழந்த தாபத நிலையு 
நல்லோள் கணவணொடு நனியழற் புக்இச் 
சொல்லிடை யிட்ட பாலை நிலையு 
மாய்பெருஞ் சிறப்பிற் புதல்வன் பெயரத் 
தாய்தப வரு௨ந் தலைப்பெய னிலையு 
மலர்தலை யுலகத்து மரபுநன் கறியப் 
பலர்செலச் செல்லாக் காடு வாழ்த்தொடு 

நிறையருஞ் சிறப்பீற் றுறையிரண் டுடைத்தே. 
இது முற்கூறிய காஞ்சுத்திணை வீடேதுவாகவன்றி வாளாஅ 

நிலையின்மை கோன்றக் கூறும் பகுதி கூறுசன்றத. இதுவும் வாகை 

யைச் கதொகுத்தகோதிய பொழுச்சூச்கிரம்போலச் துறையொடும் 

படாஅ நிலையின்மைப்பொருளை வகுக்கோகிய சூச்சசமென்ற௮ுணர்ச, 

இ-ள்: மாத்றரும் கூற்றம் சாற்கிய பெருமையும் -- பிற 

சாற் மடுத்தற்கரிய கூற்றம் வருமெனச் சான்றோர் சாற்றிய பெருக் 
காஞ்சியாலும் : 

1 கூற்றாவ.து, வாழ்காள் இடையமாது செல்லுங் காலத்தினைப் 

பொருள்வகையாற் கூறுபடுத்துங் கடவுள் ; அதனைத்தான் பேஞர்ச் 
கூறிறம்போலக் கொள்க. கூற்றத்.இிற்குக் காலமென்பது வேறன்மை 

யி.ற் * காலம் உலகம்” (தொல். Gera. Bara — 58) என முன்னே 

கூறினா. உதாரணம் : 

₹* பல்சான் நீரே பல்சான் நீரே 

கயன்ருள் என்ன நரைழூதிர் திரைகவுட் 
பயணின் மூப்பிற் பல்சான் நீரே 
கணிச்சிக் கூர்ம்படைக் கடுந்திற லொருவன் 

பிணிக்குங் காலை யிரங்குவிர் மாதோ 
தல்லது செய்த லாற்றி ராயினு 

மல்லது செய்த சேோம்புமி னதுதா 
னெல்லாரு முவப்ப தண்தியு 

தல்லாற் அுப்படுஉ தெறியுமா ரதுவே, £? (புறம். 795) 

1. கூறு--கூம்று--கூற்றமென அம் சாரியை பெற்றுஙகின்ற பெயர்ச் சொல், கூறுபடுத்துவது என்பது பொருள், பேரூர்க் கூற்றம் என் பதிலும் கூறு -- கூற்று என்றாய் ௮ம் பெற்று நின்றது; கூறு பங்கு. கூற்றமுங் காலமும் வேறன்று என்றது ் காலமுலகமென்ற சூத்திரத்தாலே சொல்லதிகாரத்தில் மன்னே கூறப்பட்டபடி காலம் 
என் காலக்கட யா 5 i Tae aN SEO கூற்றமும் ஒரு பொருளன



யியல் ] பொருளதிகாரம் ௨௬௪ 

இது வீடேஅவாகவன்றி வீடுபேறு கெறிக்கட்செல்லும் நெறி 

யேனவாசக் கூறியது. 

: இருக்கடலுடு௪௪ ” என்னும் (369) புறப்பாட்டும் ௮.௪. 

கழிந்தோர் ஒழிக? தார்க்குக் காட்டிய முதுமையும் -- 

இளமைததன்மை கழிந்து அ௮றிவுமிக்கோர் இளமைகழியாக 

அறிவின்மாக்கட்குக் காட்டிய முதுகாஞ்சுயாலும் : 

முதுமை மூப்பாதலான் * அது காட்சிப்பொருளாக இளமை 

நிலையாமை கூறிற்மும். உதாரணம்: 

Dot Par & திரக்க மாகின்று திணிமணற் 

செய்யுறு பாவைக்குக் கொய்பூத் தைஇத் 

தண்கய மாடு மகளிரொடு கைபிணைந்து 

தழுவுவழித் தழீஇத் தூங்குவழித் தூங்கி 
மழையென லறியா மாயமி லரயமொ 

டுயர்சினை மருதத் துறையுறத் தாழ்ந்த 
நீர்நணிப் படுகோ Cope Frade 
கரையவர் மருளத் திரையகம் பிதிர 

நெடுநீர்க் குட்டத்துத் துடுமெனம் பாய்த்து 

குளித்து மணாற்கொண்ட கல்லா வீளமை 

யனளிதேோ தனே யாண்டுண்டு கெொள்லோ 

தெசடித்தலை விழுத்தண் டுன்றி நடுக்குற் 
றிகுமிடை மிடைந்த சில்சொற் . 

பெருமூ தாளே மாகிய வெமக்கே. (புறம். 248) 

இ௫ வீடுபெறுதத்கு வழிகூறியத. 

பண்புற வரூஉம் பகுதி கோக்கப் புண்குழித்து முடியும் மதததி 

ஞனும் -- ஈன்றாயெ குணம் உறுநிலையாகப் பெறுகின்ற பகுஇ 

யாராய்ந்து பெறுதற்குப்பட்ட “ விழுப்புண் தீரர். து வாழும் வாழ்க்கை 

. நிலையின்மையின் அதனை வேண்டாது புண்ணைக் கிழித்து இறக்கும் 

மக்காஞ்சியானும்: 

இஃது யாக்கை நிலையின்மையை கோக்கப் புகழ்பெறுதல் குறித் 

53). Q sion வாகைத் இணைப்பின்னா் வைத்தார், இக் காஞ்சியும் 

வாகையொடு மயங்கிய காஞ்சியாதல்பற்றி. உதாரணம் : 

CJ
 

1, காட்உப்பொருளாக _ அம்மூப்பே காட்சிப் பொரு 

ளாக. இளமை நிலையாமையைக் காட்டுவது முதுமை ஆதலின் அது 

காட்சிப்பொருளாக எனஞுூா£. 

2. குட்டம் -- ஆழம். இரும் -- இருமல, எமக்கு இளமை யாண் 

டுண்டு சொல்லோ? அதுதான் இரங்கத்தக்கது என& கூட்டுக; 

9. வீழுப்புண் -- முகத்திலும் மார்பிலும் பட்ட புண், தீர்ந்து -- 

நீங்கி, ஆறி.



௨௬௮ தொல்காப்பியம் [1408 B tom 

‘ Guregy w@uutle waszémsn promis 

கொன்று மூகத்தேய்ந்த வெஃகந் தாங்கிச் 

சென்று களம்புக்க தரனை தன்ஜனொகு'் 

மூன்மலைந்து மடிந்த வோடாச விடலை 

கடுக னெடுநிலை தோக்கி யாங்குத்தன் 

புண்வாய் கிழித்தனன் புகழோ அந்றிகச் 

செண்றுழிச் செல்க மாதேச வெண்குடை 

யரகமலைத்து தாங்கிய களிறுமடி பறத்தலை 

மூரண்கெழு தெவ்வர் காண 

விவன்போ விந்நிலை பெறுகயா னொன்வே. '” 

இ பேசாமுடிக்சபின் களம்புக்கு கடுகல்லாயினானைக்கண்டு 
உடம்பினனு ஙகிலையின்மையினையும் பண்புறவருகலையும் கோக்க 

இ௰ர்சமை கூறலிற் காஞ்சியோாயிற்று. 

ஏமச் சுற்றம் இண்டிப் புண்ணோக் பேஎய் தம்பிய பேய்்எய்ப் 

பக்கமும் -- கங்குல் யாமக்துக் காத்சற்குரிய சற்றக்கூழாமின்மை 
யின் அருகுவந்து புண்பட்டோனைப். ”பேயானே சாத்த பேய்ச் 

காஞ்சியாலும் : 

பேய்காச்ச தென்றலின் எமம் இரவில் யாமமாயிதத. ஏமம் — 

காப்புமாம். ஐம்புகலாவது :-- அவனுயிர்போக்துணையும். ஓரியும் 

கரியுக் டெக்தவன் தசையைக் கோடலஞ்சிப் பாதூகாத்தலாம். 

இது சுற்றத்தாரின்மைகூ௰லிற் செல்வநிலையாமையாயித்து, 

பக்கமென் ததனாம் பெண்டிரபோல்வார் காக்சலும் பேயோம்பாது 
பக்கமும் கொள்க, உதாரணம் : 

* ₹ புண்ணனத்த ருற்றானைப் போற்றுக ரின்மையிற் 

கண்ணனந்த ரில்லாப்பேய் கரத்தனவேவே--யுண்ணு 

முளையோரி யுட்க வுணர்வொடுசா யரத 

னவிளையோன் கிடந்த வித்து.” 

ஏனைய வந்துழிக் காண்க, 
  

1. எஃகம் -- வேல், ஓடா -- புறங்கொடாத. கோக்க, நாணி 
தாங்க, பெறுக யானென ஆங்குக் தன புண்வாய் கிமித்தனன் என்க. 

2. பேயானே காத்த -- பேய்தானே காத்த என்றிருக்கலாம் 
போலும். பேயானே காக்கப்பட்ட என்று பொருள் கொள்ளினு 
மமையும். 

9. புண்ணனரந்தர் -- புண் மயக்கம், கண் அனந்தர். சண்டுயில்: 
உளை ona = am aa, 8 டு
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இன்னன் என்று இரங்கெ 1 மன்னையானும் -- ஒருவன் இறக் 

அழி ௮வன் இத்கன்மையோனென்று ஏனையோர் இரங்கெய கழிவ 

பொருட்சண்வந்த மன்னைக்காஞ்சியானும் : 

இது பலவற்றின் நிலையாமைகூறி இரங்குதலின் மன்னைக் 

காஞ்சியென வேறுபெயர் கொடுத்தார். இ பெரும்பான்மை மண 

என்னும் இடைச்சொற்பற்றியே வருமென் தற்கு மன் கூறினா. இஅ௮ 

மன்னையெனத் திரிந்து காஞ்சி யென்பதேே டடுத்துகின் ௦௮. இஃ 

உடம்பொடு புணர்ததல். 

15 திறுயகட் பெறினே யெமக்கீயு மன்னே 

பெரியகட் பெறினே 

யசம்பாடத் தான்மகிழ்த் துண்ணு மன்னே 

சிறுசோற்றுனு நணிபல கலத்தன் மன்னே 

பெருஞ்சோற்றருனு நணிபல கலத்தன் மன்னே 

யென்பொடு தடிபழ் வழியெல்லா மெமக்கீயு மன்னே 

யம்பொடு வேனுழை வழியெல்லசத் தாணிற்கு மன்னே. 

என, இப் (235) புறப்பாட்டு மன்௮டுகது அ௮ப்பொருடக்௧௮. 

123 பாடதர்க் சத்த பனள்புக முனனே 

யசடுதர்க் சத்த பேரன் பினனே 

யறவேோர் புகழ்ந்த வாய்கேச ன்னே 

இறவோர் புகழ்த்த இண்ணன் பின்னே 

மகளிர் சாயன் மைத்தர்க்கு மைந்து 

துகளறு கேள்வி யூயர்ந்தோர் புக்கி 

லன ய ஸனென்னா தத்தக் கேண 

தினையசக் கூத்ற மின்னுயி ருய்த்தண்று 

யைத லொக்கற் DPB யதனை 

ம. மன் என்பது கழிவிரக்கப் பொருட்கண் வருவதோ ரிடைச் 

சொல், அது, ''கழிவேயாக்சு .... மன்னைச் சொல்லே '' (சொல். 

உ௫௪) என்பதனானறிக. மன் மன்னை என ஈறு திரிந்து நின்றது. 

ஈண்டு மன்னைக்காஞ்சி என்றதனானே அச்செய்யுள் மன் என்னும் 

இடைச்சொழ் பெற்றும் வரும் ஏன்பதை உடம்பொடு புணர்த்துக் 

கூறினார் என்பார் இது உடமபொடு புணர்த்தல் என்றார்: உடம்படு 

புணர்த்தல் என்றிருப்பதே பொருத்தம்: பின்வரும் உதாரணத்து மன். 

வருதல் காண்க. 

2. கட்பெறின் ser + பெறின். கலம் -- உண்கலம். தடி... 

SDE. 

8. ஆஇடுகர் ... கூத்தர். FI — மென்மை, மைத்து — வலி. 

துகள் குற்றம். புக்கில் -- புகலிடம பைதல் -- துன்பம் ஓக்கல் -- 
ச.ந்றம், அரந்தை - துன்பம். கெடு -- கேடு. வாய்மொழிப் புலவீரர 

அத் தக்கோனைச் கூற்றம் இன்னுயிருயததது : அதனால புரவலன் கல் 
லாயினான் என ஓக்கலைத் தழீஇ அதனை வைகமவமமோ எனக் கூட்டி 

மூடிபு செய்க. வைகம் வைவம என்,மிருப்பது ஈலம்.
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வைகம் வம்மோ வாய்மொழுிப் புலவீர் 

நனந்தலை யுலக மரத்தை தூங்கக் 

கெடுவி னல்விசை சூடி 

நடுக லமாயினன் புரவல னென்வே, £? (புறம். 221) 

இச மன் அடாது அப்பொருடக்கது. 

* செற்றன்ராயினும் ? என்னும் (929) புறப்பாட்டு மு,கலியன 

வும் ௮ன்ன, இதனை 1 அண்பாழ் கையறுகிலையெனினும் அமையும். 

இன்ன பிழைப்பின் இதுவாகியசெனதக் அன்னருஞ் சதப் 

பின் வஞ்ெக்கானும் -- இகத்கன்மையதொன்றினைச் செய்தலா£்மே 

ஞயின் இன்னவாரமுகச சடவேனெனக் கூறிய வஞ்சினக்காஞ்சியானும் : 

௮ தான்செய்யக் கருதியது பொய்ததுத் தனக்குவருக் சூத் 

2.த்தால் உயிர் மூ சலியன அறப்பனென்றல். இழப்பு -- வீடுபேறன்றி 

உலகயலிற் பெருஞ்சிறப்பு. உதாசணம்: 

₹:௨ மெல்ல வந்தெ னல்லடி பொருத்தி 

பரியென விரக்குவ ராயிற் சீருடை 

மூரசுகெழு தசயத் தரசோ தஞ்ச 
er su ராயிதுங் கொடுக்குவெ ஸணித்திலத் 

தாற்ற லுடையேோ ராற்றல் போற்றாதென் 

ணுள்ன மென்ஸளீய மடவோன் ஜெறள்ளிதிற் 

அஞ்சுபுளீ யிடறிய சதடன் பேசல 

வுய்ந்தனன் பெயச்தலேச வரிதே மைந்துடைக் 

கழைதின் யானைக காலகம் பட்ட 

வண்றிணீ நீண்முளளை போலச் சென்றவண் 

வருத்தப் பொரேஎ ஞயிற் பொருந்திய 

தீதி னெஞ்சத்துக் காதல் கொள்ளாப் 
பல்லிருங் கூந்தன் மகளி 

ரொல்லா முயக்கிடைக் குழைகவென் ருரே.!* (புறம். 73) 

“நகுதக் கனரே காடுமீக் amor’, “*மடங்கலிற் இனைஇ” 

என்னும் (12, 11) புறப்பாட்டுக்கள் உயிருஞ் செல்வமும் போல் 

வன நிலையும் பொருளென நினையாது வஞ்சினஞ் செய்தன. 

இன்னகை மனைவி பேய்ப் புண்ணோம் அுன்னுதல் கடிக்க 

தொடாஅச் காஞ்சியும் -- இனிதாகிய நகையினையுடைய மனைவி 
  

A. தணபாழ் கையறு நிலையாவது -- ஆண்மக ணிறந்துமி, அவ 

னைக் குறித்து அவன் சுற்றத்தார் மூதலியோர் செயலற்று இரங்லக் 

டக. அரசோதஞ்சம் .. (என்). அரசு கொடுத்தலோ எனிது, சத 
டன் -. குருடன். முளை -- மூங்கில் முளை. ஓல்லாழுயக்கு -- பொரு 
தாத முயக்கம்,
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சன் கணவன் புண்ணுற்றோனைப் பேய்தீண்டுதலைநிக்கக் தானுக் 

இண்டாத காஞ்சியானும் : 

என்ற, 1 நகையாடும் காதலுடையாள் அவனைக் காத்த விடி 

வளவுஞ் சுற்றுதலன்றி முயங்குகம்கு உன்ளம் பிறவாதபடி ௮வன் 

நிலையாமையை எய்்இனானென்றவாறு, 

இ.*வும் ஆண்பாறங்காஞ்சியாம். இக் சாஞ்சியென்பகனை முன் 
ஹும் பின்னும் கூட்டுக, 

1 ௨ தங்கணி யிரவமொடு வேம்பு மனைச்செரீஇ 
வரங்குமருப் பியாழொடு பல்வியங் கறங்கக் 

கைபயயப் பெயர்த்து மையிழு திழுகி 
யையவி சிதறி யாம்ப லஓூதி 
யிசைமணி யெறிந்து காஞ்சி பாடி 

நெடுநகர் வரைப்பிற் கடிநறை புகைஇக் 

காக்கம் வம்மோ காதலந் தோழி 

வேந்துறு விழுமத் தாங்கிய 
பூம்பொறிக் கழற்கா னெடுந்தகை புண்ணே. '” (புறம; 2861) 

நிச்ச கணவற் நீர்த்த வேலிற் பேஎத்த மனைவி ஆஞ்ச 

யானும் -- உயிர்கித்ச கணவன் தன்னு றவை நீக்கின வேல்வடுவாலே 

மனைவி அஞ்சன ஆஞ்சிக்காஞ்சியானும் : 

எஞ்ஞான்றும் இன்பஞ்செய்க கணவனுடம்பு அறிகுறி தெரி 

யாமத் புண்பட்டு அச்சநிகம்கலின் யாக்கைநிலையாமை கூறியதாம். 

”பேஎத்த என்பது -- உரிச்சொன் முதனிலையாகப் பிமக்சக பெய 

செச்சம். 4 அஞ்செ, ஆஞ்சியென கின்றது. 

4 ச இன்ப முடம்புகெசண் Orv par aso ew 

வன்பி னுயிர்புரக்கு மரரணங்கு--தண்கணகச 

னல்சைமை யுட்கெொள்ளு மச்சம் பயத்ததே 

புல்லார்வேன் மெய்சிதைத்த புண். 

(தகடூர்யாத்திரை : புறத்திரட்டு. மூதின்மமம், 8) 

7. நசையாடுங் காதலுடையாள் என்றது மூன் புணர்ச்சிக் 

காலத்து அவனோடு நகையாடுங் சாதலுடையான் என்றபடி, 

2. நஇரவம் -- ஒருவகை wg, மை யிழு.து மை. gue — 

வெண் றுகடுகு. காஞ்சி காஞ்சிப்பண். கெடுக்ககை புணணை, செரீ இ, 

இழுக், சிதி, ஊதி, 
எறிந்து, பாடி. புகைஇ, காக்கம், வம்ழோ 

எனக கூட்டிமுடிகக. 

3 பேஎ.௨ உரிச்சொல். இது அச்சப்பொருட்டு. ' பேஎகாமூரு 

மென......... அச்சப்பொருள” (௩௬௫), ் 

4, இது, அஞ்சன ஆஞ்சி என முடியும என்றுதல், அஞ்சி, ஆஞ்சி 

என நின்றது என்றாதில் இருத்தல்வேண்டும். 

5. புண், கண வனல்லாமையை யுட்கொள்ளும் அச்சத்தைப் 

பயந்தது என இயைக்க,
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இனி :வேலிற் பெயாக்க wind’? யென்று பாடமோதி, 

௮வ் வேலான் உயிரைப் போக்கின மனைவிமயென்று கூறி, ௮சற்கு, 

“1 சகெள்வைவறீர் வேலிக் கடிழேதேகரண் கற்புடைமை 

வெேவ்வேல்வாய் வீழ்ந்தான் விறல்வெய்யோ--னவ்வேலே 

யம்பிற் பிறமுந் தடங்க ணவன்காதற் 

கொம்பிற்கு மாயிழ்றே கூற்று '' CY. Gas. காஞ்சி. 23) 

என்பது காட்பெ. 

நிகர்தது மேல்வக்த வேர்தனொடு முதுகுடி மகட்பாடு அஞ் 

சய மகட்பாலானும் -- பெண்கோளொழுக்கத்தி னொத்து மறுத்தல் 

பற்திப் பகைவனாய் வலிந்து கோடற்கு எடுத்துவக்க அரசோடு 

மூனகுடித் தலைவசாகய வாணிகரும் வேளாளருக தத்தம் மகளிசைப் 

படுத் சற்கு அஞ்சிய மகட்பாம் காஞ்சியானும் : 

வேக்தியலாவது உயிர்போற்றாது வாழ்தலின் garg நிலை 

யின்மை கோச்சி அ௮வசோடொச்து மகளிரைப் படுத்தற்கஞ்சி 

மறுப்பாராதலின் *வஞ்சிய” என்றும், * மேல்வக்த' வென்றும் 

கூகினார். அம்முது குடிகள் காம் பொருஅபடக் கருதுதலின் உயி 

rg) நிலையாமை உணர்ந்க காஞ்சியாயிக்று. uns’ என்ற தனான் 
முதுகுடிகளேயன்றி 5 * அனைகிலைவகை £* (75) யெனப்பட்டார்கண் 

ஹும் இத்தை ஙிகழ்சல் கொள்க. உதாரணம் : 

11 5 நுதிவேல் கொண்டு நுதல்வியர் துடையாக் 

கடிய கூறும் வேத்தே தந்தையு 
நெடிய வல்லது பணிந்து மொழியலனே 

யிஃதிவர் படிவ மாயின் வையெயிற் 

றரிமதர் மமழைக்க ணம்மா வரிவை 

மரம்படு சிறுதிப் பேல 

வணங்கா யினடான் பிறந்த வஷூர்க்கே.”” Cy pw, 349) 

“4 2 களிறணைப்பக் கலங்கின, கா௮ 

சேரோடத் துகச்கெழுமின, தெருவு 

மாமறுகவின் மயக்குற்றண, வழி 

கலங்கழுாரஅலிற், றுறழை, கலக்குற்றன 

தெறன்மறவ ரிறைகூர்தலிழற் 

1, கெள்வை -. ஆரவாரம். வெய்யோன் .... விரும்பினோன். 
2. அனை நிலை வகையோர். என்றது தத்தம் வருணமின்றி, ஏனை 

'வருணத்துப் பெண்பாற்கட் பிறந்த புதல்வரை, 

8. படிவம் -- விரதம், அறிவை, திப்போல, Goa ர்க்கு 
அணங்காயினள் என இயைத்து முடிக்க. ச 

*. மறுகல் --சுழலல், மறவர் வீரர். இறைகூர்தல் தங்க 
யிருத்தல்,
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1 1) பொழறைமனிந்து நிலெளிய 

வத்தேரர் பலரே வம்ப வேந்தர் 

பீடியுயிர்ப் பன்ன கைகவ ரிரும்பி 

னேவற மிரும்புறங் காவல் கண்ணிக் 

கருங்கண் கொண்ட தெதருங்கல் வெம்முலை 

மைய ஜோக்கிற் ழையலை நயந்தேோ 

ரணியர் தரமேயிவ டன்னை மாரே 

செல்வம் வேண்டார் செருப்புகல் வேண்டி 

Brose லோர்க்குத் தரலோ வில்ளெனைக் 

கழிப்பிணிப் பகைகையர் கதுவாய் வாளர் 

குழசாஅங் கொண்ட குருதியம் புலவொரடு 

கழசஅத் தலைய கருங்கடை நதெடுவே 

லின்ன மறவர்த் தாயினு மன்னோ 

வென்னா வதுகொ ரூனே 

பண்னல் வேலிப$ப் பணை நல் லூரே. (புறம., 345) 

இதனுள் 3 * நிரலல் லோர்க்குச் ௧சலோ வில்லென ' என்றலின் 

அரசர்க்கு மகட்கொடைக்குரிய ஏல்லாது அளைகிலைவகை யோர்பாத் 

பட்டத. 

மூலையும் முகனுஞ் சேர்த்திக்கொண்டோன் திலையொடு முடிக்க 

நிலையொடு தொகைஇ ஈரைந்காகுமென்ப-- சன் கணவன் தலையைத் 

தன் முகத்தினும் முலையினுஞ் சோக்ிக்கொண்டு அத்கலையான 

மனைவியிறக்க நிலைமையானுக் கொகையெறத்றுக் காஞ்சி பதத 

வகைப்படுமென்ன௮ கூறுவாசாசிரியர் என்றவாறு, 

தலை, அவள் இதத்தத்கேதுவாகலின் ௮௮ வினைமுதலாயிம்௮. 
மேல் துறை இரண்டென்பாராகலின் இவை பத்தும் ஒரு துழையாகு 

மென்றற்கும் இவை ஆண்பா த்னூரிய வென்றற்கும் ஈரைந்தென 

வேறோர் தொகை கொடுத்கார். அவண் சலையல்லது உடம்பினை 

அவள் பெராமையின் அவண் யாக்கைக்கு நிலையின்மை யெய்தலின் 
  

7, பொறை. பாரம், வம்பவேந்தர் - புதிய அரசர், செருப் 

புகல் வேண்டி -- போரை விரும்பி. கிரல் ... வரிசை. கதுவரம் - வடு, 

பன்னல் -- பருத்தி, 

2. நிரலல்லோர்க்கு-- கொடுக்கு முறைமை யுடைய ரல்லா 

தார்க்கு. நீரல்லோர்க்கு எனவும பர”. AS DSS கொடுக்குக் 

தன்மையுடையர் அல்லாதார்ககு என்பது பொருள். நிகரல்லோர்க்கு 

என்று பாட மோதி ஓத்தகுலமுடையரலவலராககு என்று பொரு 

ளுரைப்பது நலம்போலும். :புரையரல்லோர் வரையலனிவளென -- 

தந்தையுங கொடானாயின * என்னும் (புறம் -.. ௩௪௩-ம) செய்யுள் 

நோக்கெறிக, முறையை என்பதற்கு -. ஒத்திகுலமுறைமை or oh oy 

Nenu iD. 
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£ இதுவும் ஆண்பாற்கே சிறந்தகதாம். மனைவி இறக்துபடுதலும் 

அகனாலெய்அ.தலின் மேல்வருகின் ற பெண்பாற்கும் இயைபுபடப் 

பின்வைத்தார். இகற்கியைபுபடத் கொடாக்காஞ்சியும் ஆஞ்சுக் காஞ்சி 

யும் பெண்பாலொடுபட்ட ஆண்பால் காஞ்சியாதவின் முன்வைத்தார். 

இவை ஒருவகையாற் பெண்பாற்கண்ணு நிலையின்மை யடையவாயி 

னும் இரண்டிடத்தும் ஓ.இிச் சூத்திரம் பல்காமழற் இிறப்புடைய 

ஆண்மகற்சே ஓதிப் பெண்பாற் பகுதியுக் தழீஇயினா சென்னறுணார்க. 

இனி வருன்ற பத்தும் பெண்பாம்கே யுரிமையின் அவற்றிற்கும் 

ஈரளைந்தென்பதனைக் கூட்டிமூடிக்க. உதாரணம் : 

(1௩ நிலையி ஒயிரீழுத்தற் கஞ்சிக் கணவன் 

றலையொழுிய மெய்பெறுள் சாய்ந்த - L_ G0 uF oy 

வண்ணம் படைத்தான் முழுமெய்யு மற்றத 

துண்ணின்ற தன்றோ yi.” 

பேரிசை மாய்ந்த மகனைச் சுற்றிய சுற்றம் ஆய்ந்த பூசன் 

மயக்கத்தானும்--பெரும் புகமுடையனாகி மாய்க்கானொருவனைச் சத் 

Bu பெண்களைச் சுற்றக் குரல் குறைவுபட்ட கூப்பீட்டு uses 

தானும் : 

என்ற, சுற்றத்தார் அழுகைக்குரல் விரவியெழுஈ/ க ஓசையை. 

5 ஆய்க தவென்ப ௮, உள்ள தனுணுக்கம். * மாய்ந்த பூசன் மயக்க , 

மென்னு பாடமாயிற் சுத்றம் ஒருக்குமாய்க்தவழிப் பிறரமுதபூசன் 

மயக்கமென்று கொள்ளினும் அமையும். எண்டு மாய்க்தமக 

னென்றதூஉஞ் சும்றப்படுவானை அதிவிக்கற்கே ; ஆண்பாலும் உடன் 

கூறியதனறு. மேலனவழற்றிக்கும்- இஃதொக்கும். உதாரணம் : 

14 இரவலர் வம்மி னொெனவிசைத்த வின்றிப் 

புரவலன் மாய்த்துழியும் பெசங்கு - முரைமயங்க 

வேற்கண் ணியரழுத வெம்பூசல் கேட்டடங்காத் 

தேோற்கண்ண போலுத் துடி.” ் 

(தகடூர்யாத்திரை : புறத்திரட்டு ... இரங்கல், 8) 

7. இது என்றது இறுதியிற் கூறிய இத்துறையை. 

2. இதன் கருத்து ஈன்கு புலப்படவில்லை, 

  

் . , ப தான் -- 
படைத்தான் என்று பாடமிருக்கலாமோ? BBO 

3, “pw ge ஆய்தல் ர ரர உள்ளதனுணுக்கம் ” (சொல் _- 

உரி-- ௨௩0) 

4, அடங்காத துடி இசைத்தலன்றியும் பொங்கும் என 
இயைக்க, போலும் _. அசைநிலை,
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*மீனுண் கொக்ின் மாவி யன்ன ' என்னும் (221) புறப்பாட்டும் 

௮, 
காமே எங்யெ தாக்கரும் * பையுளும்- அச் சுற். த்தாருமின் றி 

மனைவியர் தாமே தத்தங் சொழுகரைதக் தழீஇயிருந்து அழுதன 

சண்டோர் பொறுக்கற்கரிய கோயானும் : 

: தாமே” யெனப் பன்மை கூறினார், ஒருவருக்குத் தலைவியர் 

பலரென்றம்கு. ஏகாரம் சுற்றத்இழ்பிரித் தலித் பிரிநிலை. 

இத செல்வமும் இன்பமும் ஒருக்கு நிலையாமை கூறியஅ. 

* உ மழைகூர் பானாட் குழைபிணங் கடுக்கத்துப் 

புலிவழங் கதரிடைப் பாம்புதூங் கிறுவரை 

யிருள்புக்குத் துணிந்த வெண்ருவரற் கல்லளை 

யொருதணீ வைகிய த௲ளைத்தே பெருவளத்து 

சேவேணின் மூதார்ப் பூநாறு நறும்பக 

லெழுதுசுவர் மாடத்துக் கிளையுடை QurGhen » 

யவரின்று நிகழ்தரு மூறவே யதனை 
லழுதுபணி சுலுழ்ந்தவெங் கண்ணே யவ்வழி 

நீச்நீந்து பாவை யசைவது தோக்கிச் 

சேணிடை யகன்ற துயிலே யதுவிணீ 

யவருடைக் கனவோ carts யொருதாள் 

வாரச தாயினும் யாதாங் கொல்லேச 

மெலிந்து மெளியுமென் யாக்கையிற் 

கழிந்த கழியுமென் னாருயிர் நிலையே.'' 

£ சஇர்மூக் சாரல் ”ழ்ச்சேற் றொளிப்ப ' என்னும் (949) புறப் 
பாட்டும் ௮௮௪. 

சாமே யேங்கய என்பதத்குச் சிறைப்பட்டார் தாமே தனித் 

இருந்ததென்று கூறிக், 

Os குழவி யிறப்பினு மூன்றடி பிறப்பிஅ 
மாளன் றென்று வசளர்ற் றப்பர் 

தொடர்படு oy ob uF ணீடர்ப்படுத் திரிஇய 

Game கேளீர் வேளாண் சிறுபத 

மதுகை யின்றி வயிற்றுத் தீத்தணியத் 

  

1, பையுள் _.. துன்பம். 

2. எண்கு-- கரமு., அதர் - வழி, கல்லளை குகை, அது 

(துயில்) வாராதாயினும் என வியைக்க, உயிர்நிலை யாதாங்கொல் 

என முடிக்க. 

3. இறப்பினும் இறந்து பிறப்பினும். ஊன்தடி -- SOE, 

ஞமலி --- நாய். Agugd — தண்ணீர், மதுகை -- வலி,
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priors Ser api wenenar 

ulorm Grrafe: aves srGar.” 

என்னும் (14) புறப்பாட்டுக்  காட்டுவாரும் உளர், 

கணவனொட முடிக்கு £ படர்ச்சி நோக்கிச் செல்வோர் செப்பிய 

மூதானக்தமும்- மனைவி சன் கணவன் முடிந்தபொழு2,௪ உடன் 

மூடிக்தூபோகிய செலவு நினைந்து. கண்டோர் பி.ஐர்க்குணர் க்கிய 

மூதானக்கத்தானும் : 

ஆனந்தம் -- சாக்காடு, முதுமை கூறினார், உழுவலன்பு பத்தி. 

இப்படி யிறத்தலின் இஃது யாக்கை நிலையின்மை, உதாரணம் : 

13 ஓருயி ராக வுணர்க வுடன்கலந்தார்க் 

8ருயி ரென்ப ரிடைதெரியார்.. போரில் 

விடனேந்தும் வேலோற்கும் வெள்வளையி னாட்கு 

மூடனே யுலந்த தயிர்.” (பு. வெ, சிறப்பிற்பொது 9.) 

ஈனிமிகு சாரத்திடைக் சணவனை இழக்து கனிமகள் புலம்பிய 
முதுபாலையும் — மிகுதிமிக்க அருகிலத்தே தின் கணவனை இழக்து 

தனித்த கலைமகள் தன் கனிமையை வெளிப்படுத்தின 4 மு.துபாலை 
யானும்: 

* புலம்பிய! எனவே அழுதல் வெளிப்படுத்தல் கூறிற்று, 
பாலையென்பது பிரிவாகலின் இது பெரும் பிறிவாகயெ பிரிவாதல் 

கோக்கு *மு.துபாலை' யென்ருர், ஈனிமிகு சுரமென்று இருகால் 
அதனருமை கூறவே பின்பனிப் பிரிவு அதற்குச் சிறக்க சன்ராயிற்று 

இ.தவும் இன்பமுஞ் செல்வழும் ஒருங்கு நிலையின்மை கூதிற்று. 

115 இக௲யரு முதியரு.ம் வேறுபூலம் படர 

வெடுப்ப வெழாஅய் மார்பமண் புல்ல 

விடைச்சுரத் திறுத்த மள்ள விளர்த்த 

வளை பரல் வறுங்கை யோரச்சிக் இசயு 

hear euler ணிகயோ னென்று 

தின்னுரை செல்லு மாயின் மற்று 

மூன்னார்ப் பழுணீய கோளியர லத்துப் 
புள்ளார் யரணர்த் தற்றே யென்மகன் 

  

1 இளம்பூரணர், 
8. படர்ச்சி-.- கணவனொடு சேறல், 
8. இடை தெரியார் -. ஈடுவாராயா 

நஞ்சு. அது போலியாய் விடன என நின்றது, 
1, முதுபாலை - பெரும்பிரிவு ; என்றது இறப்பை, 
5. Ca pyen —Capndow. விளர்த்த-- 

புதுவருவாய, அளியள் .... இரங்கததக்கவள், 

கார். நடு -- முறை, விடம் - 

வெளுத்த. யாணர்--
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வசானுஞ் செம்மலு மெமக்கென நசர 

மாணாது புகழு மன்னை 

யசங்கா குவன்௫சொொ லணீய டஉரணே.'' (பூறம். 254) 

S66 507 Coosa அழிபடர் உ௰£இ லமழிக்?தார் புலம்பிய 

கையது நிலையும் -- கணவூஞி மனைவியர் கழிந்துபி அவர்கட் 

பட்ட அழிவு பொருளெல்லாம் பிறர்க்கு அறிவுறுத்திச் தாம் 

இறந்துபடா தொழிக்கத அபத்தாரும் பரிசில்பெறும் விறளி.பருக் 

தனிப் படருழர்க செயலறுநிலைமையானும் : 

ஒழிக்தோரொன வரையான கூறினமையிய் கழிக்தோராத் புசக் 

கப்படும் அவ்விருஇிஐத் தாரையும் உடன்கொள்க. கழிக்கோசென்ற 

பன்மையால் ஆண்பாலுக் BS Bidet, கையறுகிலை அவரையின் றி 

மையாமையின். ண்பாற் கையறுநிலை மன்னைக் காஞ்சியுள் A ஆ ம் hry 

டங்கும், வரவண i—— னல்விளையாட்டும் பொமில்விளையாட் அடங்கு Dy 4 i 
டும் தலைவன்வென்றியும் போல்வன. 

112 தேரோன் மகன்பட்ட செங்களத்து னிவ்வுடம்பிற் 

ஸீராத பண்பிற் நிருமடந்தை -- வரரா 

வுலகத் து௨ம்பிற் கொழிதந்தனள் கொல்ளோ 
வலகற்ற கற்பி னவன்.'' (பாரதம்) 

காதலி இழந்த தபுதாச நிலையும் --- கன் மனைவியைக் கணவ 

னிமக்த தபுதா.॥ நிலையானும் : 

என்றது தாரமிழக்ககிலை. தன் சாதலியை இழக்கபின் வழி 
முறைக் தாரம் வேண்டின் அது காஞ்சிக் குறிப்பன்று என்ற் 

கும், எஞ்ஞான்றும் மனைவிபில்லாகானுக் தபு,காச நிலைக்கு உரியனா 
பினும் ௮.த சாஞ்சிொயொகாதென்றத்கும், கபு.கார நிலையென்2ற பெயர் 
பெறுதன் மரபென்தற்கும், காதலியிழந்க நிலையுமென்தே ஒழி 

யாது பின்னுக் தபு.தா.ச நிலைய/மென்றார். தலைவர் வழிமுறைக் தார 

மூம் எய் தூவாராகலின் அவர்க்கு நிலையாமை  அகிறப்பின்மையின் 

ஆண்பாத் காஞ்சியன்றாயிற்று. 

இஃ யாக்கையும் இன்பமும் ஐருல்கு கிலைபின்மையாம். 

  

7, படர் -- துன்பம். 

2, தேரோன் மகன் -- கன்னன். . LOL. BD _ அவன் to chor a. 

அவனது மெய்யிற்றீராத என்றதனால் அவனுடமபைத் தழுவிக் 

இடக்துயிர் ரீத்த அவன் மனைவி என்பது பெறப்பட்டது. வாராஉல 
கம்... துறக்கம் துறக்கத்தையடை து அவனுட மபைத FOYT DEG 

இட்வுடம்பைத் தழுவி உயிர் நீத்தாளோ என்பது கருத்து,
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உதாசணம் : 

*3யூரய்குப் பொதாயினு தேரயன வெகைத்தே 
யூயிர்செகுக் கல்லா மதுகைத் தன்மையிற் 

sora? பேரகிய களரியம் பறந்தலை 
வெள்ளிடைப் பெசத்திய விளைவிற கீமத் 

தொள்னழற் பள்ளிப் பால் சேர்ழ்தி 
ஞாங்கர் மாய்ந்தனண் மடந்தை 

யீன்னும் வாழ்வ லெணன்ணீதன் பண்மே.”' (புறம். 2465) 

காதலன் இழக்க தாபத நிலையும் — காதலனையிழக்க மனைவி 

குவம்புரிந்கொழுகய நிலைமையானும் : 

இருவரும் ஒருயிராய் நிகழ்ந்தமையின் உயிரும் உடம்பும் 

இன்பழுஞ் செல்வமும் ஒருங்இழக்காள் சலைவியேயாம். 

இதனை இல்லறம் இமழத்தலின் அ௮றநிலை.பின் ௮மையுமென்ப, மி A அமைய 
உகாரணம் : 

₹- 3 அளிய தரமே சிறுவென் ளாம்ப 
விளைய மாகத் தழையா யபினவே 

யீனியே, பெருவளக் சொழுநன் மாய்ந்கெனப் பொழுதுமதுத் 
தின்னு வைக லுண்ணும் 

மல்லிப் படுஉம் புல்லா யின வே," (புறம். 248) 

நல்லோள் கணவணொடு கனியழ௰் பு5இச் சொல்லிடையிட்ட 
பரலைநிலையும் -- கற்புடை மனைவி தன் கணவன் இழச்துழி a 

னேடு எரிபுகுதல் வேண்டி. எரியை விலக்சினா ரோடு உழழ்ந்௪ 

கூறிய புறங்காட்டு நிலையாலும் : 

எல்லா நிலத்தும் உளதாக வேறு சனக்கு கிலனின்றி வருத 
லானும் ஈண்பகல்போல் வெங்கனலான் வெப்பு சலானும் புறங் 

காட்டைப் பாலையென்னார்; பாலைக்கன்மை எய்திற்று என்றற்கு 

நிலையென்றார். 

  

7, யாங்கு -- எப்படி, எனைத்து .. எவ்வளவிழ்று, செகுச் 
கல்லா -- போக்கமாட்டாத. மதுகைச்து -- வலியையுடைத்து. களரி 
யம் பறந்தலை .. களர் கிலத்துள்ள சுடுகாடு. பொத்துதல் _. கூட்டல், 

8... அளிய -- இரங்கத்தக்கன. இனி-- இப்பெரழமுது. புல் -- 
புல்லரிசி. சிறு வெள்ளாம்பல், காம் இளையமாயிருந்தபோது தழையா 
யின; இப்பொழுது உண்ணும் புல்லரிசியாயின; ஆதலின் அவை 
அனிய என முடிக்க. 

9. பு.தங்காடு -- சுடுகாடு. இது முல்லைகிலம், அதுபற்றியே 
அதனைப் பாலை என்றதம்குக் சாரணததை ஈச்சினாக்கனொயர் கூறினார்.
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6 பல்சான் நீரே பல்சரன் நீரே 

செல்கெனச் சொல்லச தொழுிகெண விலக்கும் 
பெசன்லாச் சூழ்ச்சிப் பல்சான் றீரே 
யணீல்வரீக் கொடுங்காய் வான்போழ்த் இட்ட 

காழ்பேோ னல்விளார் நறுதெய் ீண்டா 

தடகிடைக் கடந்த கைபிழி பிண்டம் 

வென்ளெட் சாந்தொடு புளிப்பெய் தட்ட 

வேள வெத்தை வல்சி யாகம் 
பசற்பெய் பள்ளிப் பாயின்று வதியு 

முயவற் பெண்டிரே மல்லே மாதோ 

பெருங்கோட்டுப் பண்ணிய கருங்கேோேசட் டம 

Hosa தாகுக How வெமக்கெம் 
பெருத்தோட் கணவன் மாய்ந்தென வரும்பத 

வள்னளித மவிழ்ந்த தாமரை 

தனள்ஸிரும் பெசய்கையுந் நியுமோ ரற்தே,'” (yp, 246) 

மாய்பெருஞ் சிறப்பிற் புதல்வற் பெயாத் தாய்தப aene 

இலைப்பெயல் நிலையும் -பொருகள த். ஐப் பொருஅமாயும் பெருஞ் 

இறப்பிற்மிர்ந்து தன்மகன் புறங்கொடுத்துப் போக்கானாக, 0) 0 

கேட்டுக் தான ஏசாக்காடுதுணிரஈ்துசென்று மகனைக் கூடுங் கூட்ட 

மொன்றானும்; இனி அவன் பிதர்சிறப்புமாய்தக்குக் சாரண 

மாய பெருஞ் சிறப்பொடு களப்பட்டுக் அறக்கத்துப் போயவழி 

அவனோடு இறக்துபடவரும், தாயது தலைப்பெயனிலைமை யொன் 
ரேனும் : 

இவ்விரு கூறும் உய்ததுக்கொண்டுணர்தலென்னும் உத்தி, 

நிலையென்றதனால் அவள் இறந்துபடாது மீடலுஞ் சிறுபான்மை 

யாக் காஞ்சியென்று கொள்க, ௮ அன்பிற்கு நிலையின்மை 

யாம், உதாரணம் : 

₹*3வூாதுவள் வயிறே வாதுவல் வயிழே 

தோவே னத்தை தின்னீன் றனனே 

பொருந்தச மன்ன ரருஞ்சம முருக்கி 

யக்கனத் தொழிதல் செல்லாய் மிக்க 

7. செல்கெனச் சொல்லாது -- நின்கணவனோடு இறப்ப 8 

போ என்று கூறாது, Ppa am girs என்று, அணில்வரிக் 
கொடுங்காய் -- வெள்ளரிக்காய். வாள் ... அறிவாள், காழ் -- விதை. 
பிண்டம் -- சோற்றுத்திரள். வெர்தை — Gama. வல்சி -- உணவு. 
உயவல் -- வருந்தல் - கைம்மைகோன்பால் வருந்தல், சமம் 

பிணப்படுக்கை, ஓரற்று - ஒருதன்மைத்து. 

2. அஃது மீடல். 

8. வாதுவல் _ இழித்தல், எஃகம் -- வேல், காளையை... er dy 

யாகிய நின்னை,
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புகர்முகக் குஞ்சர மெறிந்த Bardia 

சதன்முகத் தெசழிய நீபோற் தனையே 

யதனா, லெம்மில் செய்யாப் பெரும்பழி செய்த 

கல்லாக் காளையை யின்ற வயிறே.” 

(புறத்திரட்டு : மூதின்மறம். 9) 

இச நதடூர்யாத்திரை கரியிடைவேலோழியப் போக்தசத்குத 

Sr gues 1 தலைப்பெயனிலை. 

1 2எறத்கண் டறிகோ கெற்கண் டறிகோ 

வென்மக னாத லெற்கண் t Bear 

கண்ணே கணழூழ் கனவே தலையின் 

கண்ண மாலையும் வாளிவிடக் குறைந்தன 

வாயே, பெசங்குநுனைப் பகழி மூழ்கலிற் புலர்வழித் 

தாவ நாழிகை யம்புசெறித் குற்றே 

நெஞ்சே வெஞ்சரங் சுடதந்தன குறங்கே 

நிறங்காத்து பசைர திரைத்தன வத 
லவிழ்பூ வப்பணைக் கிடந்தோன் 

கமழ்பூங் கழற்றீங் காய்போன் ற்னனே.'' 

இக் தகடர்யாத்திரை அதக்கத் தப் பெயர்ர்க நெடுங்கேரளன் 

காய் இறந்துபட்ட தலைப்பெயனிலை. 

₹: 3நரம்பெழுத் துலறிய நிரம்பா மென்றரருண் 

மூளி மருங்கின் முதியோன் சிறுவன் 

படையழுித்து மாறின னென்றுபலர் கூற 

மண்டமர்க் குடைந்தன னாயி வுண்டவென் 

மூமையறுத் தஇடுவன் யானெனச் சணஇக் 

கெொரண்ட வரளொடு படுபிணம் பெயராச் 

செங்களத் துழவுவோனள் தைத்து வேருகிய 

படுமகன் கிடக்கை கரணாக 

வீண்ற ஞான்றினும் பெரிதுவந் தனனே.” 

இப் (78) புறப்பாட்டு மீண்டஅ. 

என்று புறந்தருதல்! என்னும் (819) புறப்பாட்டும் ௮.௪. 

  

1. தலைப்பெயல் -- கூடுதல், 

2. எழ்சண்டு அறிகோ -- எதனச் கண்டு அறிவே௦ே ் 
கொண்டு அறிகோ என்று பாடமிருககலாம் போலும் gan roe? 

அமபருததூணி, குறங்கு -- தொடை. அப்பணை - பாணங்களாலாய 
சயனம. சூழமுட்கள் செறியவுள்ள கழற்கரய், அம் 

கப்பட்டுக்கிடக்கும் வீரறகுவமையாதலை, 
எனவரும் சீவக, 42887 செய்யுளாலறிக. 

3. சனைஇ- கோபித்து, 
கையாறறடவிப் பார்த்தல், 

புகளால் மொய்க் 
் மொய்ப்படுசரங்கள் : 

பெயரா ... பெயர்த் : : தி. Ssipawew — 
படுமகன் -. இறந்த மகன். 7
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மலர்தலை உலகத்து மாபு நன்கறியப் பலர்செலச் செல்லாக் 

காடு வாழ்தமகாடு -- ௮கனற இட,தக்கினையுடைய உலககங்களிடத்.து 

வரலாற்று முறையினைப் பலரும் பெரிஅணரும்படியாகப் பிதர 

தோரெல்லாரும் இறந்துபோகவும் எஞ்ஞான்றும் இறப்பின்னி கிலை 

பெற்ற புறங்காட்டினை வாழ்,க்அுதலானும். உதாரணம் : 

7- 1உலகு பொதியுருவற் தன்னுருவ மாகப் 

பலர்பரவத் தக்க பறந்தலை நன்காடு 

புலவுங்கொ லென்யோழ் புலவுக் களத்தேச 

டிகனெடுவே லாக யிழந்து.” 

(பெ, பொ. விளக்கம்: புறத்திரட்டு. இரங்கல், 19) 

*3களரி பரத்து கன்னி போகிப் 

பகலுங் கூஉங் கூசையொடு பிழழ்பல் 

Bu விளக்கிற் பேஎய் மகணிரோர 

டஞ்சுவந் தன்றிம் மஞ்சுபடு முதுகாடு 
தெஞ்சமர் காதல ரழுத கண்ணீ 

சென்புபடு சுடலை வெண்ண் றவிப்ப 

வெல்லார் பூறனுத் தான்கண் மிகைத்து 

மன்பதைக் கெல்லாத் தானாய்த் 

தன்பூறம் காண்போர்க் காண்பறி unas.’ (you. 856) 

இதுவுமது. 

தொகைஇ ஈரைந்து ஆஞருமென்ப -- தொகைபெத்றுக் காஞ்சி 

பத் அவகைப்படுமென்று கூறுவர் ஆசிரியர் ; நிறையருஞ் சிறப்பிற் 

நுறை இரண்டு உடைத்தே -- ஆதலான் அக்காஞ்சி கிறுத்தற்கு 

எதிர் பொருளில்லாத பெரிய சிறப்பினையுடைய ஆண்பாற்றுறையும் 

பெண்பாற்றுறையுமாகிய இரண்டு துறையினையுடைத்து என்றவாறு. 

வே முற்கூறிய பத்தும் இப்பத்துமாக இருபதென்பதுங் 
என 

மக்கட்கு 
a Bert pp. நிறையருஞ் சிறப்பென்ற தனா 2ன 

ள்ள நிலயாமையே sree கிறப்புடைகத்காகக் 

ஏனை அஃதிணைப்பகுதக்கண்ணுள்ள நிலையாமை 

(௨௪) 
தேவர்க்கும் ௨ 

கூறப்படுவது ; 

காஞ்சிச்சிறப்பன்று என்றுணர்க. 

  

1. நன்காடு இழர்து என்போற் புலவுங்கொல் என இயைக்க. 

புலவல் -- தனித்தல். உலகு பொத உருவம -- உலகு முழுவதையும் 

அடக்கய வடிவம;. பறந்தலை -- பாழாகியவீடம் ; சுடுகாடு. 

2. ஈமவிளக்கு -- பிணஞ்சுடும் விறகின் அழலாகிய விளக்கு, 

மூதுகாடு மயானம், கெஞ்சமர் காதலர் -- மனத்திற் பொருந்திய 

காதலையுடைய மகளிர்; எனறது மனைவியரை. எல்லார புறனும் -- 

எல்லாருடைய பிற்காலத்தையும், தனபுறம் -- தன் பிற்காலம, 

36
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[ர் பாடாண்டிணை இன்னதன்புறனென்றலும் 

இத்துணைப் பொருளுடைத்தென்றலும் ] 

௮௦. பாடாண் பருதி கைக்கிளைப் புறனே 
நாடுங் காலை நாலிரண் டூடைத்தே. 

இத மேத் புறத்திணை யிலக்கணக் இறப்படக் இளப்பின் ? 

(56) என்புழிக் 1 படெக்கையு(றை கூறியமுறையான் இறுகி கின்ற 

பாடாண்டிணைக்குப் பொதுவிலக்கணம் உணர்த்துவான் அதற்குப் 

பெயர் இன்னசெனவும் ௮ கைக்களைப் புமனாமெனவும் அஃது 

இக தணைப் பொருளுடை த தனவங் கூறுகின் ஐ. 

இ-ள்: பாடாண்பகுஇி கைக்களைப்புறனே -.- பாடாணெனப் 
பட்ட புறதச்கிணையது கூறு கைச்சளையென்று கூறப்பட்ட 
அசத் இணைக்குப் புறணாம்; காடுங்காலை காலிசண்டு உடைத்து -- 
அன்னை நாடிச் சொல்லுவாச் செய்யுளுண் முடிக்கு பொருள் பாடா 
ணாுசவே கி௮ப்ப காடுங்காலக்து எண்வகைப் பொருளுடை சத என்ற 
வா. 

” பாடாணென்பது பாடுகல் வினையையும் பாடப்படும் ஆண் 
மகனையும் கோக்காது ௮வனதகொழுகலாஞுகய ,கணையுணர்த்தின 
மையின் வினைச்தகொகைப் புறதஅப் பிறந்த அன்மொழித்தொகை. 
ஒரு தலைவன் பரவலும் புகழ்ச்சியும் வேண்ட ஒரு புலவன் வீடு 
பேறு முதலிய பரிசில் வேண்டலின் ௮வை தம்மின் வேறாகிய ஒரு 
SON Ger oor Bw கைக்களையோ டொத்தலித் பாடாண்டிண 
கைக்களைப்புறனாயிற் று. வெட்சி முதலிய தணைகளுஞ் சுட்டி 
யொருவர்ப் பெயர்கொடுக் தல் கொடாதும் பாடப்படுகலிற் பாடாண் 
டிணையாயினும் ஒருவனை ஒன்று ஈகூக் கூரூமையின் அவர் பெறு 
புகம் பிறரைவேண்டிப் பெறுவதன்றித் தாமே தலைவராகப் பெறு 
கதவின் அவை சைக்கிளைப்பு மன் ஆகரமை உணர்க. இவ்விருகூறுந் 

ம். *  இணையிலக்கணம்' என் i குப் : 
இணை என்பதும், திறப்பட என்றதனுனே அசத்திக் ப பலத் 
புறத்தினை ஏழும் முறைப்படப் பகுத்துக் கூறப்படும் என்பதும் சபெறப்படவைத்தமையானே கிடக்கைமுறை கூறப்பட்டதென்க, 

2, பாடாண் என்பது பாடப்படும் ஆண்மகன் ஒழுக்கம் என ஆண்மகன் ஒழுக்கத்தை யுணர்த்இ நின்றமையின் வினைக்தொகைப் புறத்துப் பிறஈத அன்மொழித்தொகை என்றார். 
3, பரவல் — arpsasw,
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தோன்றப் பகுதியென்றார். புகழை விரும்பிச் சென்றோர் வெட்சி 

முதலியவற்றைப் பாடின் அவை கைக்ளைப்புதன் ஆகாதென 

உணர்க, 

இதனானே புறத்திணை எழந்கும் பெயரும் முறையும் ஒருவாற் 

ரூழ் கூறினாசாயிற்று. நாலிரண்டாவன இப் பாடாண்டிணைக்கு ஐது 

இன்ற பொருட்பகுதி பலவுக்கூட்டி ஓன்றும், இருவகை வெட்டியும் 

பொதுவியலும் வஞ்சியும் உழறிஞையுக் தும்பைபும் வாகையுக் காஞ்சியு 

மாகிய பொருள்கள் ஏழுமாகிய எட்டுமாம். 

இணி இக்கூறிய ay இணையும் பாடாண்டிணைப் பொருளாமாறு 

காட்டுங்கால் எல்லாத் இணையும் ஒத்தகாயினும் ௮வை பெரும்பான் 

மையஞ் இறுபான்மையுமாகி வருதலும் அவை இசண்டும் பலவும் 

ஒருங்கு வருதலும் பாடாண்டிணைக்கு மேத்கூறும் பொருளும் விராய் 

வருதலுமாமென்று உணர்க. உதாரணம் : 

4 3 முனைப்புலத்துக் கஃ்துடை மூன்னரைப் போன்வேந்தார் 

மூனைப்புலம்பு மூன்னிரையும் வீசி-யெனைப்புலத்துஞ் 

சென்றதுநின் சீர்த்தி தேர்வளவ தெவங்வர்போ 

னன்றுமுண் டாக தமக்கு 

இது கூற்றுவகையானன் றிக் குறிப்புவகையான் ஒன்று பயப்பா 

ராக்கி நினைச்துைத்தலின் வெட்சியும் வாகையும் வந்த பாடாண் 

டிணையாம். 

1 2 வலெறி யுலக்கை வரழமைச் சேர்த்தி 

வளைக்கை மகளிர் வள்ளை கொய்யு 

முடந்தை நதெல்வீன் விளைவயழ் பரந்த 

தடத்தா ணுசை யிரிய வயிரைக் 

கொழுமீ ஹர்கைய மரத்தொறுங் குழாஅலிண் 

வெண்கை மகளிர் வெண்குரு கோப்பு 

மழியச விழூவி ணீழீயாக் தவவின 

வயிரிய மாக்கள் பண்ணமைத் Ase BD 

    

1. அஃது என்றது நிரையை, நிரையைத் தாம் முன் உடையார் 

போல, பகைவேந்தர் ஊர்முனையிலே புலம்புமுன் அவர்க்கே கவர்நது 

நிரையைக் கொடுத்து, வீசி. வீசுதலால், நின் சர்த்தி எவவிடத்துஞ் 

சென்றது. பகைவர்க்கு அவ்வாறு ஈன்மை உண்டாதல்போல 6s 

கும் ஈன்மை பெரிதும உண்டாகுக, 

2, swore — அவலை இடிக்கும, வள்ளை -- வள்ளை இலை. 

அயிரை ஒரு சாதி மீன், குழாஅலின் - குழுவுதலின், ஒப்பும் 
துரத்தும. திவவு யாழ்: வயிரியமாககள - பாடுபவா. (யாழ்ப் 

பாடகர்), மறுகுசிறை -- தெருவின் இருபக்க வீடு, வைப்பு -- ஊர், 

அளிய --இரங்கத்தக்கன, பரவாளஊக்கு — UFYS ISPS
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மன்ற நண்ணி மறுகுசிறை பாடு 

மாகன்கண் வைப்பி னாடும னளிய 

விரவுவேறு கூலமொடு குருதி வேட்ட 

மயிர்புதை மாக்கண் கடிய கழற 

வமர்கோ ணேரீகத் தாரெயின் கடக்கும் 

பெருர்பல் யானைக் குட்டுவன் ் 

வரம்பி மூ பர ப ஆங்கே"? (பதிற்று. 29) 

இதில் இமையவரம்பன் தம்பி பல்யானைச் செல்கெழு குட்டு 
வனைப் பாலைக்கெளதமனார் துறக்கம் வேண்டினாசென்பது குடிப்பு 
வகசையாம் கொள்ள "வைக்கலின் இது வஞ்சிப்பொருள் வந்த பாடா 

Crud Op. 

இலங்கு தொடிமருப்பின் ' என்னும் பதிற்றுப்பத்து உள்ளியது 

முடிக்கும் வேந்கனத சியப்பாகிய உதிஞையாயினலும் பஇன்றுலாம் 

பொன் பரிசில் பெற்தமையிற் பாடாணாயிற்று. 

** : பார்ப்பசர்க் கல்லது பணிபறி யலையேே 

பணியா வுள்;ளமொ டணிவரக் கெழிடு 

தட்டோர்க் கல்லது கண்ணஞ் சலையே 

வணங்குசிலை பொருதறின் மணங்கம ipso 

மாகணிர்க் பள்னது மலர்ம்பறி யலையே 

இலந்திறம் பெயருங் காலை யாயினுங் 

கிளந்த சொன்னர் பொய்ப்பறி யலையே 

சிறியிலை யுழிஹஞைம் தெரியல் சூடிக் 
கொண்டி மிகைபடத் தண்டமிழ் செழித்துக் 

குன்று நிலைதளர்க்கு முருமிற் சீறி 
யொருமும் றிருவ ரோட்டிய வொள்வாட் 

செருமிகு தானை வெல்போ ரோயே 

யரடுபெற் றழிந்த மன்னர் மாறி 

bacon டன யே மென்றனர் நீயு 

நுநீநுகங் கொண்டினும் வென்று யதனாம் 

செல்வக் கோவே சேரலர் மருக 

கசறிரை யெடுத்த முழங்குகுரல் வேலி 

BO BEM யுகைஞ் செய்தநன் ுண்டெனி 

னடையடுப் பறியா வருவி யாம்ப 

லாயிர வெள்ள ஆழி 

வாழி யாத வாழிய பலவே,”? 

இது வாகைத்துழைப் பாடாண்பாட்டு, 

1. வைத்தலின் பாடாணாயிற்று என்க. 
2 பணிபு-- பணிதல். மலர்ப்பு- மலர்த்தல், ஓ i 

கொள்ளை, தமிம் -. தமிழ்ப்படை. செழித்து _.. இடையறக்கொள் று. ஆடு வென்றி; பிறரிடம் பெற்ற வென்றி. & sem tm win — நின் னற படைக்கப்பட்ட ற்போலரனலோம், அருவிஆம்பல் .. வீயரிய ம் பல். என்றது எண்ணாம்பலை, வி. பூ. அருமை இன்மை, 
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இப் (68) பநிற்றுப்பத்து நாறும் இவ்வாறே வருதலீத் 

பாடாண்டிணையேயாயிற்று, புறச்துள்ளும் இவ்வாறு வருவனவும் 

உணா. (௨௫) 

] ஒன்றன்பகுதியுள் தேவர்பகுதி இவையெனல் ] 

௮௪,  அழரர்கண் முடியு மறுவகை யானும் 
புரைதர் காமம் புல்லிய வகையினு 
மொன்றன் பகுதி யொன்று மென்ப. 

இது முன்னர் எட்டெனப் பகுத்த பாடாண்டிணையுள் 

ஏழொழித்துக் சன் பொருட்பகுதிகள் எல்லாக்கூடி ஓஒன்றாமென் ற 
பாடாண்டிணை தேவரும் மக்களுமென இருஇறத்தார்க்கே உரிய 
என்பார் அவ்விரண்டினுள் தேவா்பகுதி இவையென்ப அணர்த்து 

@ or p gi. 

Q — air: அம.ரர்கண்முடியும் அறுவகையானும்--பிறப்புவகையா 

னன்றிச் கிறப்புவகையால் தேவர்கண்ணே வந்து முடி. கலுடைய 

வாகிய அறுமுறை வாழ்ச்தின்சண்ணும், புளையர் காமம் புல்லிய 

வகையினும் -- அத்சதேவரிடத்தே உயர்ச்சி நீல்கிய பொருள்களை 

வேண்டும் குறிப்புப் பொருந்தின பகுஇிக்கண்ணும், ஒன்றன் பகுதி 

ஒன்றும் என்ப -- மேற் பாடாண்பகுஇயெனப் பகுத்து வாங்இக் 

கொண்ட ஒன்றனுள் தேவரும் மக்களுமெனப் பகுக்க இரண்டனுள் 

தேவர்க்கு உரித்காம் பகுகியெல்லாக் கொக்கு ஒருங்கு வருமென்று 

கூறுவார் ஆசிரியர் என்றவாறு. 

அமரர்சகண்ணே வரது முடியுமெனவே அமரர் வேறென்பதாஉம் 

அவர்சண்ணே வக்.து முடிவன வேமென்பதூஉம் பெற்றாம். அவை 

முனிவரும் பார்ப்பாரும் அனிசையும் மழையும் முடியுடை வேக்த 

ரும் உலகுமாம். இவை தத்தஞ் சிறப்புவகையான் அமரர்சரதஇப் 

பாலவென்றல் வேதமூடிவு. இதனானே பிறப்புமுறையாற் இறந்த 

அமாரை வாழ்த்கலுஞ் சொல்லாமையே முடிக்கது 1தந்இர 

வுத்திவசையான். வகையென்றகசனாசனே அமரரை வேறு வேறு 

பெயர்கொடுத்து வாழ்க்கலும் ஏனைப் பொதுூவகசையாம்கூதி வாழ்த்த 

னன்றிப் பகுத்துச் கூறப்படாமையுங் கொள்க, புளை உயர்ச்சி 

யாதலின் உயர்ச்சியில்லாக காமமாவது மறுமைப் பயனபெறுல் 

1. தர்திரவுத்தி-- நூற்புணர்ப்பு.
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கடவுள் or ips purer உயர்ச்சியின் றி, இம்பையிற்பெறும் பயனா த 

லின் இழிந்த பொருள்களிற் செல்லும் வேட்கைக் குறிப்பு, புல்லிய 

வகையாவ௫ அம்மனக்குறிப்புச் சேேவர்கண்ணே பொருக்தஇய கூறாது 

குன்பொருட்டானும் பிறன்பொருட்டானும் ஆக்கக்துமேல் ஒருவன் 

காமுத்றவழி அவை அவற்குப் பயன்கொடுத்கலாம், இது ஒன்ற 

னுடைய பகுஇயென்ச, இக்துணைப் பகுகியென்று இசண்டிறகீகன 

எனக் கூரு௮ வாளாசே பகுதியென் றமயில் தேவரும் மக்களுமென 

இரண்டேயாயிற்று. அத்தேவருட் "பெண்டெய்வல் * கொடிநிலை கந் 

தகழி? (83) என்புஜி அடங்கும். மக்களுட் பெண்பால் பாடுதல் 

இிறப்பின்மையித் 6 செயிர்தீர் கற்பிற் சேயிமை சணவ (புறம் - 3) 

என்றாற்போலச் சிறுபான்மை ஆண்மக்களோடு படுத்துப் பாடுப, 

* வசை” யென்றதனான் வாழ்த்தின்கண் மக்சட்பொருளும் உடன் தழு 

வினும் அவை கடவுள் வாழ்த்காமென்௮ு கொள்க. உகாரணம் : 

“டர எரியெனள் ஞவணன்ன நிறத்தன் விரியிணர்க் 

கொணன்றையம் பைத்தா ரகலத்தன் பெசன்றரு 

ரெயிலெரி பூட்டிய வில்லன் பயிலிருட் 

காடமர்ற் தாடிய வரடல ஸீடிப் 

புதம்புதை தாழ்ந்த சடையன் குறங்கறைந்து 
வெண்மணி யசர்க்கும் விழவின னுண்ணூாற் 

சிரந்தை பிரட்டும் விரலணிரண் டஇருவச 

யீரணி பெற்றவெழுிற் றகைய னேரு 

மினம்பிறை சேர்ந்த நுதலன் களங்கணி 

மாேதர்க்கும் பண்பின் மறுமிடற்றன் ஜேறிய 
சூலம் பிடித்த சகுடர்ப்படைக் 

. காலல் கடவட் குயர்கமா வலனே.'” (பதிற்) 

இது சுடவுள் வாழக்.து. 

*கொகைகளிலுங் கீழ்க்கணக்கிலும் உள்ள கடவுள் வாழ்த்தெல் 

லாம் இதன்கண் அடக்கு. 

இனி அனறுமுறை வாழ்க தம் வருமாது :-_ 

  

1. பெணபாம்றெய்வம் கொடிகிலைகந்தழிவள்ளி என்றவற்றுள் 
வள்ளியுளடங்குமென்று இவ்வுரையாசிரியரே (ஈச்எனார்க்னியரே) 
கூறுவதைச் சூத்திர உரையால் அறிக, 

2. ஏரி — bE or. அகலம் -- மார்பு, பொன்றார் எயில் -- பகை 

வர் மதில்; என்றது (திரிபுரத்தை) மூவெயிலை. ஆடல் ... கூத்து, 
குறங்கு -- தொடை. சிரகதை - துடி (உடுக்கை). இரண்டுஉ௬ -- 
அர்த்தநாசிசுரவடிவம். ஈரணி -. இரண்டுகிறம். களங்கனி -- களம் 
பழம். மறுமிடறு -- நீலகணடம், காலக்கடவுள் — oar 0 த 
உருத்திரன், மறைமொழி... மந்திரம, ” மி.த்தேவன் ; 

3. தொகை -- எட்டுத்தொகை,
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“3 நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து 

மறைமொழி காட்டி விடும்,” (குறள் _ நீத், 8) 

* “ இகடுப்பதூகஉங் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் ரங்கே 

யெடுப்பதாக மெல்லை மழை.” (குறள் வான். 4) 

₹“ ௨ நரன நந்தி பினம்பெொலியும் போத்தென 
வாய்வா ரூழூவம் வளஞ்சிறப்.ப வாய 

சகன்றார் சுரைய குறத்தபரல் PIA DS 

வான்பொருள் வட்டத் தயிராகு மத்தயிர் 

மெல்லக் சுடைவிடத்து நெய்தோன்று நெய்பயத்து 

நல்லமு தன்ன வளையசகு நல்ல 
புணிதமு மெச்சிலு நீக்கித் துனியின் றி 

யன்ன பெரும்பயத்த வசகலாற் ரொன்மரபிற் 

காரார் புறவிற் கலித்த புதர்மசத்தி 
wre user Coy gg.’ 

ஏனைய வந்துபரிச் காண்க 

₹* 4 புயல்சூடி நிவந்த பொற்கோட் டிமயந்து 

வீயலறைத் நவிசின் வேங்கை வீற்றிருத்தாவ் 

கரிமான் பீடத் தாசுதொழ விருந்து 

பெருநிலச் செல்வீயொடு திருவீழ் மார்பம் 

புதல்வருந் தாமு மிகலின்று பெறூஉந் 
னுகளில் கற்பின் மகணிரொடு கினங்கு 

மூழுமதிக் குடையி னமுதுபொதி நீழ 
லெழுபொழின் வளர்க்கும் புகழ்சாய் வளவன் 

பிறந்தது பார்த்துப் பிறர்வாய் பரவறின் 

ன .றங்கெழு சேவடி காப்ப ஏறந்தையோ 

மே பூமி வழி 
யசழி மாணில மாழியிற் yr pO x.” 

இது கடவுள் வாழ்க்தி ஒழியாது தனக்குப் பபனபடுவோன் 

ஒருவனையும் கூட்டி வாழ்க்சலின் புரைதீர்காமம் புல்லிய வகை 

யாயிற்று. (௨௬) 

  

1, இது முனிவரை வாழ்த்தியது, நிறைமொழி -- அருளிக் கூதி 
னும் வெகுண்டு கூறினும் அவ்வப்பயன்களைப் பயந்தே விடுமொழி, 

2. இது மழையை வாழ்த்தியது, 

3, இது ஆனை வாழ்த்திய செய்யுள். நாகு--கன்று, இனம்--பசு 

Ros. 568 பெருகி, போத்து -- ஆனேறு, ஆயர் - இடையர், 
சுரைய -- மூங்கில்குழாயிடத்துளள. வாள் உழவர் -- படைவாளுழவா, 

படைவாள் -- கலப்பையைக் குறிக்கும். அளை. வெண்ணெய, 

புனிதமூமெச்சிலும் நீக்கி என்றது. பால் மூதலியவம்றில் சுத்தா 

சத்தம் உலகு பார்ப்பதில்லை என்றபடி. துனி -- வெறுப்பு. பயம் — 

பிரயேரசனம, புதர் -- புதல் - பற்றை, மாந்தி-- உண்டு. சுரை 

மூலமடி எனினும் ஆம். 

4. அழை பாறை. வேங்கை .... புலி. எழுபொழில் 

ஏழுலகு, ஆழியின் - சக்கரத்தின். புரந்து வாழி என்க,
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[ஒன்றன்பகுதியுள் மக்கட்பகுதி இவையெனல் / 

௮௨. 1 வழங்கியன் மருங்கின் வகைபட நீலைஇப் 
பரவலும் புகழ்ச்சியும் கருதிய பாங்கினு 

முன்னோர் கூறிய குறிப்பினுஞ் செந்துறை 
எண்ணப் பகுதி வரைஷீன் ரங்கே. 

இஅ௫ மேல் : தன்றன்பகுகு' (31) என்புழிக் தோத்றுவாயாகச் 

செய்த இருபகுதியுண் மக்கட்பகுதி கூறுகின்ற. 

இ-ள்: பரவலும் புகழ்ச்சி 

வன், தன்னைப் பிறர் வாழ்க்தூதலும் புகழ்க்துரைக்தலுங் கருஇய 

பக்கத்தின்சண்ணும், வகைபட முன்னோர் கூறிய குறிப்பினும்--அதம் 

பொருள் இன்பங்களின் கூறுபாடு தோன்ற முன்னுள்ளோர் கூறிய 
குறிப்புப் பொருளின்சண்ணும், செந்துறை கிலைஇ--ெவ்வன கூறுந் 

தூறைகிலை பெற்று, வழக்கு இயல் மருங்கின்--வழல்கு தல் இயலு 

மிடத்து, அல்கு வண்ணப் பகுதி வரைவின்று--அச்செக்துறைக்கண் 

வருணக்களின் கூறுபாடு நிகழ்ந்தன நீக்குகிலைமையின்று என்றவாறு. 

                     

பசவல் மூன்னிலைக்கட் பெரும்பான்மை வரும். பரவலும் புகழ்ச் 

இயுக் தலைவன்சண்ணவாய்ப் பரிசில் பெறுதல் பாடுவான் கண்ண 

Steel ser ஒருதலைக் காமமாகய கைக்களைக்குப் புறனாயிற்று. முன் 

ஜோர் கூறிய குறிப்பும் பாடப்படுவோன்கண் வேட்கையின்மையித் 
கைக்சளெயாம். குறிப்பென்றா, ௮றம் பொருள் இன்பம் பயப்பச் 
செய்த செய்யுளைக் கேட்டோர்க்கும் ௮ஃது உறுதிபயழத்தலைக் குதித்துச் 

செய்தலீன் . செந்துறையாவது விகாரவகையான் அ௮மரராக்இச் செய் 

யும் அறுமுறை வாழ்த்தினைப் போலாது உலஇனுள் இய.த்கைவகை 

யான் *இயன்ற மக்களைப் பாடுதல், இ செந். துறைப் பாடாண்பாட் 

டெனப்படும். 

௨3 வண்ணமுக் துணையும் பொரீஇ யெண்ணா ? (குறிஞ்சி 31) 
என்பவாகலானும் ஐவகை Bw Berio வண்ணமென்பவாகலானும் 
வண்ணமென்பது இயற்சொல் ; வருணமென்பது வடடூிமாழித் திரிபு, 

1. இதற்கு இளம்பூரணர் உரை பொருத்தமாகக் காணப்படு 
Ger os, 

2. இயன்ற -- ஒழுகிய, 
5. வண்ணம் குணமென்றும் “ Qe6 $150 0 வணணப்பகுஇ வரை Tages என்பதனால் வண்ணம் குணமென்றுணர்க ”! என்றும
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ஆங்கு வண்ணப்பகுஇ வசைவின் தெனவே வருகின் ற காமப்பகுதி 

யிடத்து வண்ணப்பகுஇ 3 வசையப்படுமாயிற்று ; கைக்கிளைக் கிழத் 

இயை உயர்ந்தோன்வருணத்்அப்படுத்துக் கூறாது,  அனைநிலை 

(75) வருணத்துப்படுக்துத் தோன்றக் கூறலின். உதாரணம்: 

2 5 நிலநீர் வளரிவிகும் பென்ற நான்கி 

னளப்ப ரீயையே 

தாள்கோ டிங்கள் ஞாயிறு கரையழ 

லைந்தொருங்கு புணர்த்த விளக்கத் தனாயை 

பேபசர்தலை மிகுத்த வீரைம் பதின்மரொடு 

துப்புத் துறைபோகிய துணிவுடை யாண்மை 

யக்குர னனைய கைவண் மையையே 

யமர்கடந்து மலைந்த தும்பைப் பகைவர் 

பேசர் பி உரித்த செருப்புகன் முன்ப 

கூற்று வெகுண்டு oui gi மாற்றுமாற் தலையே 

யெழுமுடி கெழிஇய இருஜஞெம ரகுலத்து 
தேோரன்புரி தடக்கைச் சான்றோர் மெய்ம்மறை 

வானுறை மகனிர் நலணிகல் கொள்ளும் 

வயங்கிழை கரந்த வண்டுபடு க்துப்பி 

ஹொழங்க ரோதிக் கொடுங்குழை கணவ 

பல்களிற்றுத் தொகுதியொடு வெல்கொடி நுடங்கும் 

படையே குழவ பாடினி வேந்தே 

யிலங்குமணி மிடைந்த பொலங்கலத் திகிரிக் 

கடகை வரைப்பிணிப் பொழின்முழு தாண்டநின் 

முன்றினை மூதல்வர்பேரல நின்றுநீ 

கேெடா௮ தல்லிசை திலதித் 

தவா௮ வியரோவிவ் வுலகமோ டுடனே.'” (பதிற்று, 14) 

3பரவற்கண் வந்த செந்துறைப் பாடாண்பாட்டு; இதனை 

வாழ்த தியலென்பர். 

4 வரைபூரையு மழகளிற்றின்மிசை 

வான்றுடைக்கும் வகையபோல 

விரவுருவின Qari, gil mew 

  

  

குறிஞ்சிப்பாட்டுரையுள் கூறினர் நச்சினார்க்கினியா. வருணம் 

என்று ஈண்டு உரைகூறுவதனால வருணத்தைக் குணம் என்பது ஆகு 

பெயரா யுணர்த்திற்றுப்போலும். 

1. வரைதல் -- நீக்கல். 

2 நாள் _. நட்சத்திரம். கோள் - எண்ணப்பட்ட ஞாயிறுக் 

இங்களும் விளக்கமில்லாத இராகு கேதுக்களு மொழித்தொழிந்த 

ஓந்தும. ஈரைம்பதின்மர் - நூற்றுவர், துப்பு -- வலி. TOY -- 

ஏழரசர் மூடி, மெய்ம்மறை -- மெய்யை மறைப்பது-சட்டை, முன் 

றிணை முதல்வர் - குலமுதல்வா. 

3, பரவல் _ வாழ்த்தல். 

4, வான்துடைக்கும் — வானைத்துடைக்கும். விரவு௨உ௬ -- பல 

நிறம், போல நுடங்கும் கொடி என்க, பொலம்பூங்கா -- கற்பகதரு, 
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வியன்ருனை விறல்வேந்தே 
நீ,யூடன்று நோக்கும்வா யெரிதவழ 

சீ, தயந்து தோக்கும்வாய் பொன்பூப்பச் 
செஞ்ஞாயிற்று விலவுவேண்டினும் 

வெண்டிங்களுள் வெயில்வேண்டினும் 

வேண்டியது விளைக்கு மாற்றலை யரகளி 

ணின்ணிழற் பிறந்து நின்ணிழல் வளர்ந்த 
வெம்மளா வெவேனோ மற்றே யின்ணிலைப் 

பொலம்பூங் காவி னன்னாட் டோருஞ் 

செய்வினை மருங்கி செய்த லல்லதை 

யூடையோ ரீதலு மில்டலோ ரீரத்தலுங் 
SL தன்மையிற் கையற வுடைதீ்தென 

வாண்டுச்செய் நுகர்ச்சி யீண்டுங் கூடவி 

ணின்னா முன்ளுவர் பரிசில 

சொன்னார் தேஎத்து நின்னுடைத் தெனவே '' (புறம். 98) 

இத புகழ்ச்சிக்கண் வக்க செந்துறைப் பாடாண்பாட்டு 
1 இயைபியன் மொழி மயனபதும் அது. 

11? உண்டச லம்மானீல் வுலக மிந்திர 
ரமிழ்த மியைவ தாயினு மிணீதெனத் 

தமிய ர௬ுண்டலு மிலரே முூணிவிலர் 

துஞ்சலு மிலர்பிற ரஞ்சுவ தஞ்சிப் 

புகழெணி ுயிருங் கொடுக்குவர் பழியெணி 

ஹுலகுடன் பெறினுங் கொள்ளல ரயர்வில 
ரன்ன மாட்சி யனைய ராகத் 

தமக்கென முயலா தோன்றுட் 

பிறர்க்கென முயலுத ருண்மை யசனே..!” (புறம். 182) 

இது வகைபட முன்ஜோர்கூறிய குறிப்பின்சண்வந்த செக் 
துறைப் பாடாண்பாட்டு. 

இத முனிவர் கூறுமாறு போலக் கூறிப் பரவலும் புகழ்ச்சியும் 
கூறாது மறுமைப்பயன் பிதர்க்குறு தி பயப்பக் கூறலிற் சைக் 
இசைப் பு.தனாய்ப் பாடாணாயித்று. 

  

கடவது -- செய்யக்கடவது. கையறவு — செயலறவு 
சுவர்க்கம், ரின்னுடைத்து - மின்னையுடையது. ் 

3, .இயைபியன்மொழி -- அரசனுச்குப்பொருந்திய இயல்புகளை 
எடுத்துக்கூறி வாழ்த்துவது. “அடுத்தூர்ர் தேத்திய இயன்மொழி 
வாழ்த்தும்'' (புற 85) மகோகத்கியறிக, 

2. உண்மையான இவ்வுலகம் உண்டென இயைக்க 

அண்டு 

இயைவ 
தாயினும் -- பொருந்துவதாயினும்; தமியர் -.. தனிச்தவரரய், னி 

வலர் -- வெறுப்பிலர்: அஞ்சலுமிலர் - மடிக்திருத்தலுமிலர். அயர் 
விலா. மனக்கவற்சியிலர், கோன்தாள் .. வலிய முயற்சி 

3. கூறிக் கூறலின் என இயையும பிறர்க்குறுதிபயத்தலைக் 
கவிழ விருமபிபபாடலின் பாடாணுூயிற்று
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1 இவை செக்துறை மார்க்கக்து வண்ணப்பகுதியாகிய பாடல் 

பற்றி வருமென்பதாஉம் வெண்டுறை மார்க்கசமாகய நாடகக்துள் 

HAUS MSS உரியவாகி வருமென்ப.தூஉங் கூறின், அவை ஈண்டுச் 

கூறல் மயங்கக் கூறலாம். அன்றியும் ஏனை அறுவகைச் இணைச் 

கும் இங்கனம் கூறாது “இக் இணைக்கே உரித்தாகக் கூ௮ுதற்கோர் 

காரணமின்மையானும் அுங்கனல் கூறுரென்ப. பரவலும் புகழ்ச் 

சியும் அவ்வப் பொருண்மை கரு.தினாரைக் தலைவசாகவுடைமை 

யானும், எனையது அக்குறிப்பித்று அ௮ன்ருகலானும், அதத்குப் 

பாட்டுடைத்தலைவர் பலசாபினும் ஒருவசாயினும் பெயர் கொடுத்தும் 

கொடாஅம் கூறலானும் வேறு வைக்காரென்சு, இத்துணை வேறுபா 

டுடையதனைப் பரலவல்புகழ்ச்சியோடு கூடவைத்கார், 3 அவை முண் 

னோர் கூறிய கூறிப்பினுள்ளும் விராய்வரும் என்றற்கு. இன்னும் 

அதனானே பாடாண்டிணைப் பொருண்மை *மயங்கிவரினும் முடிக்க 

பொருளாற் பெயாபெறுமென்று கொள்க, 

நிலமிசை வாழ்கர் '' என்னும் (42) புறப்பாட்டுப் புலவன் 

அரசனை வைது “ஆறி ௮து நன்சுரை த்தல். ௮ஃது இயற்கைவகையா 

னன்றிச் செயற்கை வகையாற் பசவலும் புகழ்ச்சியு௩் தொடர்ச்ச 

முன்னோர் கூறிய குறிப்பு. 

இன்னும் மயங்கி வருவனவெல்லாம் இதனான் ௮மைக்க, (௨௭) 

ர எய்தியதன்மேற் சிறப்புவிடு] 

an. காமப் பகுதி கடவுளும் வரையா 

ரேனோர் பாங்கினு மென்மனார் புலவர். 

இது முற்கூறிய கடவுட்கும் மக்கட்கும் எய்தியகன்மேற் 

இறப்புவிதி கூறுனெறது. 

  

7. செந்துறை -. இசை: 

2. இத்திணை — பாடாண்டிணை. 

9, அவை பரவலும், புகழ்ச்சியும். 

ச், மயங்கல் -பரவல்புகழ்ச்சிகளொடு மயங்கல். 

5. ஆறி _ தணிந்து. அது என்பதில் யாதோ பிழையுளது 

போலும். ஆறியது என்றுகொண்டு அரசன். பொறுத்தது எனறு 

கொள்ளலுமாம். அரசனை நாடி ஈன்குரைத்தல என்றும பாடம் 

உளது,
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இ-ள்: காமப்பகுது -- முன்னர்ப் * புசை தீர்காம (81) 

மென்றதலுட் * பக்குநின்ற புணர்ச்சி வேட்கை, கடவுள் பாங்இனும் 

வசையார் -- கட்புலனாய கடவுளிடத்தும் நீக்கார், cept ule 

இனும் வரையார் என்மனார் புலவர் -- மக்களிடத்தும் நிச்காசென்று 

கூறுவர் புலவர் என்றவாறு. 

பகுதி, ஆகுபெயர். அது, கடவுண்மாட்டுக் _ கடவுட்பெண்டிர் 

நயப்பனவும், அவர்மாட்டு மானிடப்பெண்டிர் நயப்பனவம் 

கடவுண் மானிடப்பெண்டிரை ஈயப்பனவும் பிறவுமாம். 

இன்னும் “பகுஇ” யென்ததனா£ே எழு இணைக்குரிய காமமும் 

 காமஞ் சாலா ஷிளமை யோள்வயித்? (50) காமமூமன்றி இ 

வேஜோர் காமமென்று கொள்க. உதாரணம் : 

5 நல்கெணி னாமிசையா ணோமென்னுஞ் சேவடிமே 

லொல்கெவரி துச்யொ ணோமென்னு_-மல்கிரு 

னாட லமர்த்தாற் கரிதா லுமையாளை 

பூட ஓணர்த்துவதேச ராது.” (பு. வெ, பாடாண், 48) 

₹**பல்லேற்ற பரிகலத்துப் பலீயேற்றன் மேலிட்டு 
வல்லேற்ற முலைமகணிர் மனமேற்ப வருதிரால் 

வல்லேற்ற முலைமிகளிர் மணமேற்ப நீரேறுங் 

கொல்லேற்றுக் கறுகிடினுங் கொள்ளுமோ கொள்ளாதோ.” 

1 குடுமிப் பருவத்தேத கோதை புனைதந்தே 

யீடுமுத்தம் பூத ணீருப்பப்--படுமுத்தம் 
பூன்னை யரும்பும் புகாஅர்ப் புதம்பணையார்க் 

கென்ன முறைய ஸிவள்.'” oT —LD | 

* களியானைத் தென்னன் கனவின்வந் தென்னை 

யணீயச னளிப்பானே போன்ருன்-- தளியாதே 

செங்காத்தண் மெல்வீரலாற் சேக்கை தடவத்தே 

னென்காண்பே னென்னமசைல் யசன்.'! (மூத்தொள். 68) 

  

2. பக்குறின்ற-- பிரிந்துநின்ற. இது உயர்ந்த காமம் என்பது 
இவர்க்குக் கருத்துப்போலும். 

2. பகுதி-- ஈண்டுப் பக்குநின்றசாகிய காமவேட்கைக்காதலின் 
ஆகுபெயர் என்றார். 

3, GWE எனின் -- அருள்செய்க எனின், ஒல்கு எனின் — 

வணங்குவேனெனின், இருள் ஆடலமர்ச்தான் -- இருளிலே திருக் 
கூத்தை மேவின இறைவன. உணர்த்தல் -- நீக்குதல், இது கடவுண் 
மாட்டுக் கடவட்பெபண்டிர் நஈயப்பு, 

ச. பல்லேற்றபரிகலம் -_ பிரமகபாலம். 
இது கடவுளை மானிடப்பெணடிர் ஈயர்தது; 

5. குடுமிப்பருவம் -- இளம்பருவம், புறம்பணையான் — ; 
தன் (ஐயனார்). (சிலப், ௯௩-௧௩). இதன்கருத்து ஈன்கு ர ரர 

வல் -- சூதாடுகருவி,
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** /அணியரய செம்பழுக்காய் வெள்ளிலையேச டேந்திப் 
பணியாயே யெம்பெருமா னென்று -கணியார்வாய்க் 

கேசணலவங் கேட்பதூஉங் கொண்கர் பெருமானார் 
தோணாலஞ் சேர்தற் பொருட்டு.'” சானவரும. 

“? 94 yar தொடுகழன் மையணற் காளைக்கென் 

ஜொடிகறித் திடுதன்யான் யாயஞ் «oer 
கட௫தேசண் முயங்க லவைகநா ஹூவலே 

யென்போற் பெருவிதுப் புறுக வென்று 

மொருபாற் படாஅ தாரக - 

யிருபாற் பட்டவிம் மைய லூரே." (புறம். 88) 

இன பெருங்கோழி நாய்கள் மகள் ஒருத்தி ஓக்க அ௮ன்பினாற் 
காமமுறாக வழியுங் Garé இழப்பின்றிக் தானே காமமுற்றுக் 

கூறியது, இதகனானடக்குக, 

இன்னும் * ஏஹஷோர்பாங்கனும் ? என்பகனானே ”கிளவிச் தலைவ 
னல்லாக பாட்டுடைத் தலைவனைக் இளவித் கலைவஞாகக் கூறுவனவுங் 

கொள்க. உதாரணம்: 

“| கார்முற்றி பிணருழ்த்த கமழ்தோட்ட மலர்வேய்ந்து 
சீர்முற்றிப் புலவர்வாய்ச் சிறப்பெய்தி யிருறிலத் 

தார்நுற்றி யதுபோலத் தகைமுத்த வையைதன் 

னீச்முற்றி மதிஸ்பொரூஉம் பகையல்லா னேராதசர் 

பேசர்முற்றொுன் றதியாத புரிசைசூழ் புனலூரன்.'” (கலி. 87) 

*இது குறிப்பினாம் பாட்டுடைச் தலைவனைக் இளவித் தலைவ 

னாகக் கூறியது. 

* மீனிவேற் ருனையர் புகுதந்தசர் 

தீளுயர் கூட நெடுங்கொடி யெழவே.'' (கவி. 54) 

என்பதும் ௮. 

இவ்வாறு வருவதெல்லாம் இதனானமைக்க. (௨௮) 

  

2, பமுக்காய் _- பாக்கு, வெள்ளிலை _ வெழ்றிலை. கணியார் -- 

சோதிடர், கோள்கலம் -- கிரக்பலம். 

2. ஐமயணல் _.. கருமைகிறம் பொருந்திய தாடி. கழித்திடுதல் -- 

என்ன க் கைவிடுதல். இமமையலூர் என்போம் பெருவிதுப்புறுக 

என இயைக்க, விதுப்பு--ஈடுக்கம 

9, சுந்தபுராணத்து வள்ளியம்மை இருமணப்படலத்தில் பாட் 

டுடைத்தலைவராகிய கதசுவாமியைக் இளவிததலைவனாகக் கூறியதுங் 

காண்க. 

ட் ய் ரையில், இவரே “புனலூரனென்றது பாண் 

பயலே ய தலித் "பாட்டுடைததலைவனையே இளவிததலைவனாகக் 

கூறிய sey pwr Op” என்று கூமல காண&:



௨௯௪ தொல்காப்பியம் [புறத்திணை 

[மக்கட் குழவிக்கண்ணும் புரை தீச்காம முரித்தெனல்] 

௮௪, 1 குழவி பருங்கினுங் கீழல தாகும். 

இ*ு முன்னிம் சூததஇரத்திற் பக்குகின்ற STD SB DET UY 

டபுரைஇர்காம? (81) ததிற்குப் புறனடை கூறுகின்றது. 

இஸ்: குழவி மருங்கினும் இழவதாகும் -- குழவிப் பருவத 

தல் காமப்பகுஇ உரியதாகும் என்றவாறு. 

மருங்கு ' என்.ற, னான் மக்கட் குழவியாகிய ஒரு மருங்கே 

கொள்க ; தெய்வக் குழவியின்மையின. இதனை மேலவற்மறோடான் 

aan வேறு கூறினார், தந்தையரிடத்தன்் றி ஒரு தில்களிற் குழவி 

யைப் பற்றிக் கடவுள் காக்க என்று கூறுதலானும், பாசாட்டு 

மிடச்துச் செல்கோரையுக காலுஞ் சப்பாணியும் முத்தமும் வரவுரைத் 

தலும் அம்புலியுஞ் சிம்கிலுஞ் சி௮ுதேருஞ் சிறுபறையுமெனப் 

பெயரிட்டு வழங்குகலானு மென்ப, 

இப்பகு இகளெல்லாம்  வழக்கொடு இவெணிய' (86) என்னுஞ் 

சூத்திரத்தாம் பெறுதும். இப்பருவ,ச துக்கு உயர்க்தவெல்லை ரவ 

வருணக்தாரும் இருபிறப்பாளசானெ ௨. பருவமாம். வேளாளர்க்கும் 

கொள்க. குழவிப் பருவல் கழிக்தோர் 

௮௮ வேண்டியச்காலும் 9S குழவிப் பருவமே கரஇ.ப் பாடுக 

வென்றற்குக் * இழவதாகு' மென்றார். இதற்குப் பரிசில்வேட்கை 

அக்குழவிக்கணன் றி அவன் ் கமாச்சண்ணுமாமென் ௮ணர்க, உதா. 

சணம்: 

மூவகையோர்க்குரிய பருவமே 

5 அன்னா யிவணனொருவ னந்தரத்தா னானென்றுன் 

முன்ன மொருகரன் மொழியினான். பின்னுங் 

கவிகெழு கூடலிற் sary ass 

புவீயாய்ப் பொருவான் புகும்."” 

3, இதற்கு இளம்பூரணர் வேறு கூறுவர், 

(8, கடவுள் காக்க என்று கூறியது, பிள்ளைத்தமிழில் வரும் 
காப்புப் பருவத்தைக் குறிக்கின்றது. செஙகரை முகலியன அதில் 
வரும் ஏனைப்பருவங்களாம். 

3. உம்மை, குழவிப்பருவங் கழிந்கோரைக் குழவிப்பருவமாக 

வைத்துப் பாடுங்கால் அவரிடம் பெறுதலும் குழவிக்கண் பெறுத 
லாக வைத்தலையங் குறிக்கும். 

5, அந்தரத்தான் - வானிலுள்ளவன் ; என்றது சந்திர. 
இதன் கதை தெரியாமையால் கருத்து ஈன்கு புலப்படவில்லை.



யியல் 7 பொருளதிகாரம் ௨௯௫ 

அக்கார Gj ders caper £மஅம்புலி வேறாயும் ஒரு காலக்சே 

விளையாட்டு நிகழ்த்துமென. இது, மதுரையிற் பீட்டுவாணிச்சி 
மகற்கு மங்கலக் குறிப்பாற் சான்றோர் கூறிய. (௨௯) 

ராஊணர்ப்பொதுமகளிரொடு பொருந்திவரக் கூறலும் 

பரடாண்டிணைக் குரித்தெணல் 

௮௫. ஊரொடு தோற்றமு முரித்தென மொழிப. 

இது புரைதீர் காமத்திற்கன்றிப் பக்குகின்ற காமத்குற்குப் 

புசனடை. கூறுகின்றது. 

இஸ்: பக்கு நின்ற காமம் ஊரிற் பொதுமகளிரொடு கூடி 

வக்த விளக்கமும் பாடாண்டிணைக்கு உரித்தென்று கூறுவர் gat 

யார் என்றவாறு, 

*தோக்றமு' மென்றது அக் காமக் தேவரிடத்தம் மக்களிடத் 

அம் விளங்கும் விளக்கச்தை. அது பின்னுள்ளோர் ஏழு பருவ 

Mra UGS MS கலிவெண்பாட்டாகச் GeiBarp ஒஉலாச் செய்யு 

ளாம். 

2இச் சூத்இரத்திற்குத் தலைவர் பிறந்த ஊரும் அவர் பிறப்பு 

மென்ன பொருள்கூறின் மாபியற்கண்ணே * ஊரும் பெயரும் ' (629) 

என்னுஞ் சூத்திரத்து ஊர் பெறு தலானும், முன்னர் *வண்ணப் 
பகுஇ' (89) என்பகனுத் பிறப்புப் பெறு தலானும் இது கூறியது 

கூறலாமென்னணர்க. (௩௦) 

[மேற்கூறிய ஐந்து ரூத்திரங்கட்கும் புறனடை] 
He வழக்கொடு சிவணிய வகைமை யான. 

இஃது ' அமரர்கண் முடியும்? (81) என்னும் சூத்திர முதலிய 

வ. ௮க்செல்லாம் புறனடை. 

இன்: கடவுள் வாழ்த்தும் அறுமுறை வாழ்த்தும் முதலாக 

ஊசொடு தோற்ற மீழுகக் கடக்கனவெல்லாஞ் சான்றோர்செய்ச 

புலெறிவழக்கோடே பொருக்கவக்த பகுஇக்கண்ணேயான 

பொருள்களாம் என்றவாறு. 

7. அம்புலி - சக்இரன் 

2. இவ்வாறு கூறுபவர் இளம்பூரணர், அவர் வண்ணம் என்ப 

தற்கு வேறுபொருள் கொண்டனர்,



௨௯௭ தொல்காப்பியம் ட்புறத் இணை 

எனவே, புலகெறிவழக்கின் வேறுபடச்செய்யத்க என்பது 

கரு.க்னு. 
கடவுள் வாழ்த்துப் பாடுக்கால், முன்னுள்ளோர் பாடியவாதன் தி 

முப்பத்து மூவருட் சிலரை விதந்துவாங்கிப் பாடப்பெரு ௮. 

இனி அறுரநுறை வாழ்த்துப் பாடுங்கால் முன்னுள்ளோர் 

கூறியவாறன் ஜி ஆவிற்ெமாகிய எருமை முதலியனவும் வாழ்த்தப் 

படா. 

இனிப் புரை இர்காமம் புல்லியவகையும், ஒருவன் ஜொழுக் குல 

கெய்வக்தை கோக்கயென்றி வரைவின்றிக் கூறப்படாத. 

இனிச் செந்துறைப் பாடாண்பாட்டு முன்னுள்ளோர். கூறிய 

வாறன்றி இறப்ப இழிச்தும் இறப்ப உயர்க தும் கூமப்படாது. 

இனிக் காமப்பகுஇக் கடவுளசைக் கூறுங்காலும் பெண்டெய் 

வத்தோடு 1இயல்புடையாரைக் கூறினன்றி எண்வகைவசுக்கள் 

போல்வாரையும் புத்தர் சமணர் முதலியோரையுங் கூறப்படா௮௪. 

இனி மக்களுள் ஒருவனைத் தெய்வப் பெண்பால் காதலித் தமை 

கூறுங்காலும், மக்கட் பெண்பாற்குக் காதல்கூறுங்காலும் முன்னோர் 

கூறியவாறன் றிக் கூறப்படாது. 

இனிச் குழவிப் பருவக்துக் காமங்கூறுங்கரலும் முன்னர்க் 

காப்பும் பின்னர் ஏனையவுமாக முன்னுள்ளோர். கூறியவாறன்றிக் 

கூறப்படா.து. 

இனி ஊரொடு தோற்றமும் ப.ரததையாக்களன் றிக் குலமகளிர்க் 

குக் கூறப்படாது. 

இன்னுஞ்  தஇவணிய வசைமை என் றகனானே மூற்கூறியவத் 

ரோடே நாடும் ஊரும் மலையும் யாறும் படையும் கொடியுங் குடை 

யும் மூரசும் நடைகவில் புசவியும் களிஅம் தேரும் காரும் பிறவும் 

வருவனவெல்லால் கொள்க. உதாரணம்: 

** 2முற்பற்றி ளுரை முறைசெய்யிற் நுனென்னைக் 
கைப்பற்றக் கண்டேன் கனவினு. ளிப்பெற்றித் 

தன்னைத் தனக்கே முறைப்படி னென்செய்யும் 

பெசன்னம் புனனாட்டசர் கேர.”* 

  

1, இயல்பு -- தகுஇ, 

9 

2, புனல்காடு - சோழகாடு. இது காடு, அடுத்துவந்தது.



பியல் ] பொருளதிகாரம் 
௨௯௭௪ 

** 1 ஏரியு மேற்றத்தி னாலும் பறர்நாட்டு 
வாரி கரக்கும் வளனெல்லாத்- தேரி 

னரிதாணின் Bipmoe மந்தெநெல்லே சாலுங் 

கரிகாலன் காவிரிசூழ் தாடு.'' (பொருநராற்றுப்படை ) 

இவை நாடும் யாறும் அடுத்துவக்தன. 

₹* 3மனிதேரான் கச்சியு மாகடலுந் தம்மு 

ளெசலீயும் பெருமையு மொக்கு மவிதேரசன் 

கச்சி படுவ கடல்படா கச்சி 

கடல்படுவ வெல்லாம் படும் 

Gog ஊர் அடுத்துவக்தது. 

13 பிஇயற் செருப்பில் பூழியர் கோவே 
குவியற் கண்ணி மழுவர் மெய்ம்மறை 
பல்பயத் தழீஇய பயங்கெழு நெடுந்தோட்டு 
நீரறன் மருங்குவழிப் படாம் பாகுடிப் 

பார்வற் கொக்கின் பரிவேட் பஞ்சரச் 

சிருடைத் தேஎத்த முனைகெட விலங்கிய . 

தேகுயர் தெடுவரை யயிரைப் பொருத,'' (பதிம்று. 21) 

இது மலையடுதத.து, 

“tga சேர்த்த புறத்தை தேர்மிசைச் ; 

சாப தேசன்ஞாண் வடுக்கொள வழங்கவும்.” (புறம், 14) 

இது படையடுத்,த.து. 

1-5 யங்க ணெடுமுடிப் பூவைப்பூ மேனியான் 

பாம்புண் பறவைக் கொடிபோல- வவோங்குக 

பல்யாளை மன்னர் பணியப் பணிீமலர்த்தார்க் 

கொல்யாளை மன்னன் கொடி.” (பு. வெ. பாடாண், 39) 

Qs srg uO sss. 

* 5வெயின்மறைக் கொண்ட வுருகெழு சிறப்பின் 

மாசை வெண்குடை யொக்குமச வெனவே.'” (புறம், 60) 

இ குடையடுத்த௫. 

1. ஏழ்றம் -- நீரிறைத்தற்குரியது. வாரி வருவாய் - விளைவு. 

உகும் -- சொறியும். சாலும -- ஓக்கும. காவிரி என ஆறு வந்தது, 

உ. கச்ச காஞ்சிபுரம். இது ஊர், படுவ-- உண்டாவன, 

8. மிதியழ் செருப்பு -- செருப்பல்லாத. செருப்பு; என்றது 

செருப்பு என்னும் மலையை. மிதியல் என்னும் விசேடணம் வெளிப் 

படை குறித்து நின்றது. மழவர் _. வீரர். மெய்மமறை-- கவசம். 

பரிவேட்பு -- சூழ்வு. அயிரை -- ஒரு மலை. இது மலையடுத்த௫அ. 

4. ஆவம் - அம்புக்கூடு, அமபும் வில்லும் படைகள். 

5. கொடி, கொடிபோல ஒங்குக என இயைக்க. பூவைப்பூ 

மேனியன் -- இருமால். பாம்புண்பறவை -- கருடன், 

6. குடையொக்குமென மதிகண்டு தொழுதமை என மேலடிக 

ளோடு சென்றியையும். ௨௫௬ -- அச்சம், 
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௨௯௮ தொல்காப்பியம் ட்பு ௦ தை. 

* மூரசு முழங்குதான மூவருங் கூடி . 

யரசவை யிருந்த தோற்றம் Cure.” (பொருஈ, தச, 5) 

இத முரசடுஃ ௧௮, 
உ சரவியரி சூட்டான் மடையடைக்கு தீர்நாடன் 

மாலு மழைத்தடக்கை மாவளவன்--காலியன்மா 

மன்னர் முடியுதைத்து மார்பகத்துப் பூணூழக்கிப் 

பொன்னுரைகற் பேன்ற குளம்பு.”' 

இது புரவிய$ிததது. 

*₹அயிற்கதவம் பாய்ந்துழக்கி யாற்றல்சரல் மன்ன 

ரெயிற்கதவங் கோத்தெடுத்த கோட்டாற்-பணிக்கடலுட் 

பசய்தோய்த்த நாவாய்பபோற் நோன்றுமே மெங்கோமாசன் 

காய்சினவற் கன்னி களிறு.” (முத்தொள். யானைமறம். 17) 

Ds so po ssw. 
1 3 நீயே, யலங்குளைப் பரீஇயிவுளிமப் 

பெசலத்தேர்மிசைப் பொலிவு தோன்றி 

மாக்கட ணிவந்தெழுதருஞ் 

செஞ்ஞாயிற்றுக் கவினமாதோ.'' (புறம், 4) 
இது தேரமுததறு, 

1 உமன்சரர், மரித்தும் பேசகிய சித்தார் மார்ப.” (புறம். 10) 
இது தாரடுததது. 

இவற்றுட் சிலவற்றை வரைந்துகொண்டு *சின்னப்பூவென்று 

பெயரிட்டு இக்கால க்தார் கூறுமா ுணர்க, (௩௧) 

[ அகத்திணை, புறத்தணைக்குரிய மெய்ப்பெயரினிடமாக 
au GLb our sy | 

௮௭.  மெய்ப்பெயர் மருங்கின் “வைத்தனர் வழியே. 

இது சுடடி ஒருவர்ப் பெயாமிகாள்ளும் பாடாண்டிணைக்குரிய 
மெய்ப்பெயர்களிடமாகவும் அகத் இணை நிகழுமென்கின் றது. 

1, சரலி--நெல். சூடு-- போர். a ் ௮ - நீர்மடை. கால் - 
காற்று. மா குளம்பு உதைத்து உழக்கிப் போன்ற என யைக்க, 
சினைவினை முதன்மேனின்றது. இ 

2. களிறுகோட்டால் தோன்றும் என இயைக்க. அயிற்கதவம்_ இரும்புக் கதவு (பெருந்தொகை விசேடக் குறிப்பு), எயில்--ம.இல், 
9, உளை -- தலையாட்டம். பரி-.௧இ. கவின் _ ஒளி, 
4, மள்ளர் -- வீரர், போதல் -- ஓழிதல் இன்மையாதல் இ ’ தல், சிலை-- இர்திரவில் (வானவில்), பலகிறம்பற்றி மாலைக் குவமையாயிதழ்று, 
5. சின்னப்பூ-- ஒரு பிரபந்தம். 
6. வைத்தன வழியே என்று பாடங்கொள்வர் இளமபூரணர்



யியல ] பொருளதிகாரம் ௨௯௯. 

இ- ன்: மெய்ப்பெயர் மருகன் -- புறத் இணைக்குரிய "மெய்ப் 
பெயர்களின் மருங்கே, வழி வைததனர்.- புறகதிணை தோன் ௮ுதத்கு, 

வழியாகிய அகத்திணையை வைத்தார் முதனூலாசிரியர் என்றவாறு. 

என்ற, எனக்கும் அதுவே கருசக்ென்பதாம். வழியென் 

பது, அகுபேயர். மெய்ப்பெயராவன :-- புறத் திணைக்குரிய பாட் 

டுடைக் தலைவர் பெயரும், நாடும் ஊரும் முதலியனவாம். 

இதன் கருத்துச் * சுட்டி யொருவர்ப் பெயர்கொளப் Gua ai” 

(54) என god Ble i9u gi கூறினமையிற் இளவிக் கலைவன் 

பெயசை மெய்ப்பெயசாகக் கொள்ளசதுதஹ ஏனைப் புறத்தினையாற் 

கொண்ட மெய்ப்பெயரிடம்பற்றி அகத்திணைப் பொருணிகழவும் 

பெறுமென்பதாம. 

உதாசணம் :-- ₹ அரிபெய் இலம்பின் என்னும் (6) அகப்பாட்டி 

ஆள் தித்நனெனப் பாட்டுடைத்தலைவன் பெயரும், பிண்டநெல்லீ 

னென காடும், உறந்தையென ஊரும், காவீரியாடினையேன யாறு 

கூறிப் பின்னர் அகப்பொருள் நிகழ்க்தவாறும் கொள்க. 

 மருல்கு ? என்றுகனாற் பாட்டுடைத்தலைவன் பெயர் கூறிப் 

பின்னர் காடு முதலியன கூறன் மாபென்று கொள்க, அதுவும் 

அச்செய்யுளாற் பெற்றும். 

* திலம்பூத்த மரமிசை நிமிர்பாலுங் கூயிலென்ள 

தலம்பூத்த நிறஞ்சாய நம்மையேச மறந்தைக்க 

கலம்பூத்த வணியவர் காரிகை மகழ்செய்யப் 

புலம்பூத்துப் புகழ்பானாக் கூடது முன்னார்கொல்.”! (கவி, 27) 

இசட் கூடலிடததத தலைவியெனபது கூறினார். 

எகன்மிளை மயிலாலக் கறங்கிறு ரலர்காரற்றுத் 

தெசன்னல தணீசாய நம்மையே மறத்தைக்க 

வொன்னாதார்க் கடத்த2௨ மூரவுறீர் மாகொன்ற 

: வென்வேலாரன் குன்றின்மேல் விளையாட்டும் விரும்பாரர்கெொரள்.” 

(கலி, 877 

த் 

இகனுள் வென்வேலான் குன்றென மலைகூ றினார். 

“ இசைதிசை ஜேலஞார்க்குத் * திரும்ருத மூன்றுறை 

ams SF ES பவவேன்னலம் வாடுவ தருஞஷவசர 

  

7. மெய்ப்பெயர் - இயற்பெயர், 

8. கூடல் _ மதுரை 

3, வென்வேலான்குன்று — இிருப்பரங்குன்று, 

4. இருமருதமூனறுறை- என்றதனால் ஆறு பெறப்பட்டது. ஏதி 

னாடு -- அயனாடு.



௧௦௦ தொல்காப்பியம [Ups Bim 

நசைகொண்டு தற் நீழுன் செர்ந்தாறைதழ் தாங்கிற்றும் த் 

மிசைபரந் துலகேத்த வேதினாட் இுறைபவர்.'” (கலி 8) 

இ.கனுள் அறுகூறினார். 
( புனவளர் பூங்கொடி ' என்னும் (99) மருதக்கலியும் ௮௪. 

பு கரியமலர் ேே தடுங்கட் காரிகைமுன் கடற்றெெய்வங் காட்டிக் காட்டி 

வறியநன் பொய்ம்தா ரறர்லரென் மநேழையம்யாங் கறி?கா மைய 

விரிகதிர் வெண்மடுயு மீன்கணழு மாபொ௮அ22 விளங்கும் சென்சீனமப் 

புசிவளையு முத்துங்கண் டரம்பக் பொழதுயவிழ்கதம் புகாரே யெம்.ழர். 

இ முதலிய மான்மும் (இலப். -- கானல -- 1) 1புகாரித் 

ஐலைவியெனக் கூறியவாறு கரண்க, 

இன்னுஞ் சான்றோர் செய்யுட்கள் இங்கனம் வருவனவெல்லாம் 

இகனால் அமைக்க, இக்கருக்தினாற் செய்யுள் செய்த சான்றோர் 

இலக்கும் பாடாண்டலைவர்கண் நிகழ்ந்து ஒருதலைக் காமமேபற்றி 

அகத்துணைச் செய்யுள் செய்காரோனும * தம், மிசைபாரக்துலகேத்த 
₹வதினாட்டுறைபவா ”” (கலி. 26) என்று இவை பாடாண்டிணே 

மெனப் பெயாெறாவென்றத்கு. இத கூறினார். (௩௨) 

ட்பிறப்பில்லாத் தெய்வங்களும் பாடாண்டிணைக்குரியவெனல் ] 

௮௮,  கொடிநீலை கந்தழி வள்ளி யென்ற 

வடுநீங்கு சிறப்பின் முதலன மூன்றங் 

கடவுள் வாழ்த்தொடு கண்ணிய வரமே. 

இது தேவரும் மக்கருமெனப் பகுதத முழறைமையானே அப் 
பகுதியிரண்டுல் கூறி இன்னும் அத்தேவரைப்போல் ஒருவழிப் பிறக் 
கும் பிறப்பில்லாத தெய்வங்களும் பாடாண்டிணைக்கு உரியரென் 

ன்றது. 

இ-ள்: கொடிநிலை -. கீழ்கஇசைச்சண்ணேோ கிலைபெ.ற்று சு 
ீகான்தும “வெஞ்சுடர் மண்டிலம், கக்ததி-- ஒருபற்றுக்கோடின் ஜி 

அருவாகிகு ஜானேகிற்குக் தத்துவக் கடந்த பொருள், வள்ளி 

?தண்கஇர் மண்டிலம், என்ற வடுநீங்கு இறப்பின் முூதலன மூன் 
மை -- என்று சொல்லப்பட்ட குற்தக்திர்க்த சிறப்பினையுடைய தத் 

  

7. புகார் -- கரவிரிப்பூம்பட்டினம. 
2 ஏதினாட்டுறைபவர் என்று தலைவி =, 

கருதிற்று அதனால் பாடசண்டிஃ௰ா யெனப் @ 
3. இளம்பூரணர் வேறுரை ௯றுவர், 

*. வெஞ்சுடர் மண்டிலம் என்றது சூரிய மண்டிலத்தை,. 

5. தண்சுடர்மண்டிலம — சந்திரமணடிலம, 

Dw அகப்பொருளாக் 

பயர்பெரு என்றா,



யியல் ] பொருளதிகாரம் ௩௦௪ 

கூறப்பட்ட மூன்று தெய்வமும், கடவுள் வாம்க்தொடு கண்ணிய 
வருபே-- முற்கூறிய அமரரோடே கருதுமாற்றாுல் தோன்றும் 

என்றவானு. 

* மெபாய்தி ருலக மெடுத்த கொடிமிசை 

மையறு பாண்டிலம் வேட்டனன் வையம் 

யுசதகல்கு மூவணத்ேேே ளவென்னை யிரஷஆக்கு 

மின்னா விடும்பைமெய் தான்.'* (சலி, 12471) 

என்றவழிக் 1£ழ்துதசைக்ககணணே கோன்றும் மண்டிலமென்ருற் 

போலக் கொடிநிலையென்பதூஉம் அப்பொருள் தந்தோர் ஆகுபெயர், 

இனி எப்புறமு ௩ நீடுசென்று எறித்தலின் அர் நீண்ட நிலைமை 

பற்றிக் ”கொடிகிலை யென்பாருமுூளர், 

ar குவவமொென் முயைன் கொடிக்கூற் தலன.'” (குறுக, 138) 

என்றாற்போல “வள்ளியபென்பதுவுல் கொடியை; எண்னை? 

பன்மீன்தொாடுதக உடுத்தொடையைக் கொடியெனப்படுதலின் அக் 

தொடையினை இடைவிடாதுடைத்தாதலின் அதனை அப்பெயராற் 

கூறினார் ; மு.கு தூக்கொடியெனவும் மேசவள்ளி௦யனவுல் ? கூறும 

போல. சகுந்தமி அ௮வ்விசண்டற்கும் பொதுவாய் நிற்றலின் இடையே 

வைத்தார். 

இனி ௮மரசென்னும் ஆண்பாற் சொல்லுள் ௮டங்காக பெண் 

பாற் றெய்வமும் வள்ளியென்னுக் கடவுள் வாம்த்தினுட் படுவன 

வாயின பாடாணெனப்படாவாயினு மென்பது ; என்னை? “ஞாயிறு 

கெருப்பின் றன்மையும் ஆண்டன்மையும் உடைமையானும், இங்கள் 

நீரின்றன்மையும் பெண்டன்மையும் உடைமையாணு மென்பது, 

அல்லதூஉம், வெண்கதிர் அமிர்தம் தேவர்க்கு வழஙக்கலானும் வள்ளி 

a யென்பது உமாம், எனபது. 

  

7. இச்செய்யு ஞரையிலும் கொடி என்பதற்குக் கீழ்த்திசை 

என்று பொருள் கூறினர் (கலி. 150). ஆதலின எண்டுக் 

கொடிஙிலை என்பதும் சழ்த்திசையிறமோுனறுஞ் சூரியமண்டிலததை 

ஆகுபெயராயுணர்த்திறறு என்பது அவர் கருததாகும. 

2 Gary நீட்சி, 
8 வள்ளி (வல்லி)-- கொடி (லகர ளகர ஓற்றுமை]. முத்துக் 

கொடி என்றதில் கொடி எனறது தொடையைப்போலும். மேக 

வள்ளி - மேகத்தொடைபோலும 

4. சோதிடநாலாரும் சூரியனை ஆண்கிரகமாகவும் சந்திரனைப் 

பெண்டரகமாகவுங கூறுவர். பிரயோகவிவேக.நாலார் சத்துவ முத 

லிய குணங்களின மிகுதி குறையொப்புப்பம்மி ஒருபொருட்சொல்லே 

மூன்று விங்கமுமாமென்பர், ஆராய்க, (இங்கு —~— 9-ம் செய்யுளுறர 

கோக்குக)



OD தொல்காப்பியம் ர்புறதஇணை 

உதாரணம் : 

“1மேகத்தான் வெற்பா ணிமையான் விழுப்பணியா 

CoE DT oF Lom Dis தாட்கதிரே--யோகத்தாற் 

கரணுதரர் நின்னை நிலையாமை கட்டுரைப்பர் 

"தூணுத கண்ணெனக்கு தல்கு.'' 

இது கொடிநிலை வாம்குது. 

“உ சர்பினல் ோன் றது தானருவா யெப்பெருட்முஞ் 

சரர்பென மின் Questar pm மின்பந் தகைத்தரோ 

வாப்மொழியான் மெய்யாண் மணற்முா ஊறுிவிறுத்கு 

நூய்மையதச மைகீர் சுடர்.” 

இது கந்தழி வாழ்தது, 

“eg சமிறைகாணுங் காலைந்தன் பேருருவ மொல்லாங் 

QO PHT DD இயாங்கண்டு கொண்டு - மறைகரணு 

நேயந்து வளர்த்து பிறந்திறந்து பெல்னுமென் 
(pas bah சண்மரயை யசம்.”? 

இது வள்ளி வாம, க, 

1 நரிக்களிற் பாரகமுத் தானுநை மரமை 

பணிக்கண்ணி சாவு படுத்துப் -பணிக்கணத் 

காழுறையா நற்குமத் தண்மதிக்குத் தாமிலனளென் 

தியாமுமையா திற்கு மிடத்து,” 
இத வள்ளிப்பாற்பட்ட பெண்பாற் கடவன் வாழ்த்து, (௬௩௩), 

| எய்தாததெய்துவித்தல் / 

am கொற்ற வள்ளை யோரிடத் தான. 

இஃது எய்தசாகது எய்அவிக்கது. தேவர்க்கும் உரியவாம். 
ஒருசார் ௮ப்பாடாண்டினைக் கொற்றவள்ளை யென்றலின். 

இ-ள்; கொற்றவள் வை — * go Sarr ass p on Baan SHLD 

புறனஞாய் வெட்சிமுதல் வஞ்சயிருகிய பாடாண் கொத்றவள்ளை. ஒரிடத் 

், இமையான் -- கண்ணிமைத்தலான் - கண்மூடலால். நாகம் 
பாம்பு; கிரகணகாலததில பாமபான் மறரைதலை. இது சூரிய மண்டி, 
லத்தை வாழ்ததியது. 

2. சார்பு பற்றுகமகோடு. மைதீர் சுடர் என்றது பரஞ்சுடர் 
என்றபடி; இது அருவப்பொருள், கர்தழி--கந்து-- பற்றுக்கோடு, 
அழி. இலலாதது; தன்னையெல்லாம பற்றத் கானொன்றையம் பற. 
மருது நிற்கும் பொருள் என்றபடி, ் 

3. குறைகாணாது — குறைதல் காணப்படாது; நிறைவுடைய 
தாகி என்றபடி. அதனை யாம் கண்டுகொண்டு ஆய்ந்தது மாயையாம் 
என முடிக்க மறைகரணா --மறைர்த. அமாவாசையில் மறையும். 

4. அதுிகாரததால தேவர்சகண்ணதன்றி எனக் 

வரும் விரிவுரை கோக்குக, 
கூட்டுக. பின்
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கான -- மேற்கூறிகின்ற தேவர் பகுஇக்கண்ணதன்றி அவரின் 

வேறாகிய மக்கட்பகுதிக்கண்ணது STON Mout MI. 

எனவே உழிஞைமுதலிய பாடாண்கொற்றவளளை நற்றிளைஞருக 

கூளிச்சுற்றமும் ஒன்றனை ஈச்ூப் புகழ்க்து வாளாதே கூ௮ தலும், 

ஈண்டுக் கூறுகின்ற கொழ்றவள்ளை புலவன் ஒன் தனை நச்சி வெட்சி 

மூதலிய எஏழனானும் புகழ்க்துளைத்தலுமாயிற்றாதலிற் * படையியல் 

கரவம் * (58) முதலாக வஞ்சியிற் * குன்றாச் சிறப்பிற் கொழ்ற 

வள்ளை ? யிமுகக் கடந்த பொருட்பகுஇயெல்லாம் பாடாண்டிணை 

யாசப் பாடுக்கான் மக்கட்கேயுரிய என்பதூஉம் உழிஞை முதலிய 

வற்றைப் பாடாண்டிணையாகப் பாடுங்கால் அவை மக்கட்கும் 

தேவர்க்கும் ஒப்ப உரியவென்ப தா உல் கூறு கலாயிற்று. என்னை? 

அ௮ரசியலாற் போர்குறித்து நிரைகோடலும் மீட்டலும் மேற்செல் 

லும் வஞ்சியும் தேவர்க்கேலாமையாயினும், அ௮வுணரான் மூற்தப் 

பட்ட துறக்கத்தினை அகத்துழிஞை யரணாக்இ மனுவழித்தோன் நிய 

முசுகுந்த னி இந்திரன் காத் காற்போல்வனவும் பிறவுந் தேவாக்குக் 

கூறு தலான் அவரும் மதின் முற்றியவழிப்போர் தோன்றுதலும் 

ஆண்டு வென்றியெய்துதலு மூடையாாதலிழ் 'பாடாண்பாருட்கும் 

உரியாசென் சேர்பட்டது. 

இச்சூத்திரம் மக்கட்கெய்திய பொருண்மையை மீட்டும்கூறி 

நியமித்தகாம்; ஆகவே, வெட்சிமுதல் வஞ்சியிற் கொற்றவள்ளை 

ஈருய பொருண்மை, உழிஞைமுதத் பாடாண்டிணைக்குரியசாக இடை 

புகுந்த தேவர்க் காகாவென விதிவகையான் விலக்கியதாம். எனவே, 

தேவர்க்கு உழிஞை மூ.தலிய கொதறவள்ளை மென்ப தாஉல 

கூறினாராயிற்று. - 

கொடிநிலை முதலிய மூன் நற்குமன் றிக் கடவுளெனப்பட்டாமை 

3 ௮.இகாரலக்கொண்ட அளவேயாமென்றுணாக, 

உதாசணம் : 
* மரவாடியபுல ஞரூஞ்சிலாடச 

கடசஅஞ்சென்னிய கடுங்கண்யானை 

யபீனம்பரத்தபுலம் அளம்பரப்பறியா 

நின்படைஞர், சேச்த்த மன்றங் கழுதை போகி 

தீ, யூடன்றோர் மன்னெயி ரோட்டி வையா 

  

1, இச்சூத்திரத்திற்கு ௮அமரரை அதிகாரங்கொண்ட அளவேளன்௧. 

உ. மாட குதிரை. புலம் -- வயல். நாஞ்சில் -- கலப்பை, 

ஆடா -- வழங்கா, மன்றம் -- பொது. தோட்டி -- காவல், அழல்--
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கடுங்கா ஜொற்றலிழற் சகூடர்சிறந் துகுத்துப் 
பசும்பிசி ரொள்ளழ லரடிய மருங்கி 

னஞாண்டமீல வழங்குங் கானுணங்கு கடுதெறி 

முூனையகளன் பெரும்பா மாக மன்னிய 

வுருமூறழ் பிரங்கு முரசிழ் பெருமலை 
வரையிதி யருவியி னொணறிறுகொடி நுடங்கக் 

Soe eee can yacrpi: pra  (UBbp. 25) 

இது புலவன் பொருணச்சிக் கூறலிற் பாடாண்கொழ்றவள்ளை); 

* வல்லா சாயினும் வல்லுந ராயினும்”, * காலனுங் காலம்' எனனும் 

(57, 41) புறப்பாட்டுக்களும் ௮௮. (௩௪) 

[மக்கட் பாடாண்டிணைக்குரியதுறை இவையெனல்்ர/ 

௯௦.  கொடுப்போ ரேத்திக் கொடாஅர்ப் பழித்தலு 
மடுத்தூர்ந் தேத்திய வீயன்மொழி வாழ்த்துஞ் 
சேய்வரல் வருத்தம் வீட வாயில் 
காவலர்க் குரைத்த கடைநிலை யானுங் 
கண்படை கண்ணிய கண்படை நீலையுங் 
கபிலை கண்ணிய வேள்வி நிலையும் 
வலி னோக்கிய விளக்கு நிலையும் 
வாயுறை வாழ்த்துஞ் செவியறி வுறு௨ 
மாவயின் வரூஉம் புறநிலை வாழ்த்துங் 
கைக்கிளை வகையோ டுளப்படத் தொகைஇத் 
தொக்க நான்கு முளவென மொழிப. 

இன pao சூத்திரத்து *1அதகாரப்பட்டுகின்ற மக்கட் 

பாடாண்டிணைக்குரிய தை கூறுஇன்றது. 

இ--ன்: கொடுப்போர் ஏத்திக் கொடாஅர்ப் பழித்தலும் -- 

பி,சர்க்கு ச௪வோரைப் பிதரி ுயர்த்துக் கூறிப் பிறாக் யோசாரை 

இழித்துக் கூறலும் : 

சான்றோர்க்குப் பிறரை யிழித்துக் கூறற்கண்ணது தக்கன் 

Cogn ஈன்மக்கள் பயன்பட வாழ்தலும் இயோர் பயன் 

படாமல் வாழ்தலுவ் கூறக்கேட்டு ஏனையோரும் பயன்பட 
வாழ்தலை விரும்புவசென்பது பயப்பக் கூறலின் இவர்க்கு இங்கனன் 

காட்டுத்தி. கான் — காடு, கடுகெறி -- கடுவழி, சிறகு அகைப்ப — 
சிறகை உயர்த்த - பறக்க, என்றது விரைந்து சேறல்பழ்.றி. 

1. ஐரிடத்தான ஏன்றதனால் அதிகாரப்பட்டுகின்ற மக்கள் என்க.



யியல் ] பொருளதிகாரம் ௧௫௫ 

கூறுதல் தக்கதாயிற்று, இதனை ஏத்தலும் பழித்தலும் எச்இப் 

பழிச்சலுமென மூவசையாகக் கொள்க, உதாரணம் : 

act 

இ௫ 

தடவுநிலப் பலி னாஞ்சிழ் பொருதன் 
மடவன் மன்ற செந்நாப் புலவீர் 
வளைக்கை விறனவீயர் படப்பைக் கொய்த 
வடகின் சுண்ணுறையாக யரஞ்சில 

வரீசி வேண்டினே மாசுத் தான்பிற 

வரீசை யறுிதலிற் றன்னுத் தாக்கி 
யபிருங்கடறு வளைஇய குன்றத் தன்னதேோரர் 

பெருங்களிறு நன் யோனே யன்னதேோர் 

ேதற்று வீகையு முளதுகெசல் 

போற்றா ரம்ம பெரியோர்தங் கடனே, (புறம், 

கொடுப்போ போத்தியத. 

₹: 2பாரி பாரி யென்றுபல வேத்து 

யெசருவற் புகழ்வர் செந்நாப் புலவர் 
பாரி யொருவனு மல்லன் 

மாரியு முண்டீண் டுலகுபுரப் பதுவே." (புறம், 

என்பதுமது. 

“Saab Aare gy Guar pg மியாவர்க்கு 
மொல்லா இல்லென மறுத்தலு மிரண்டு 
மாள்வினை மருங்கிற் கேண்மைப் பாலே 

யொல்லா தெசல்வ நென்றலு மொல்லுவ 
இல்ளென மறுத்தலு மிரண்டும் வல்னே 

யிரப்போர் வாட்ட லன்றியும் புரப்போச் 
புகழ்குறை படுஉம் வாயி லத்தை 

யனைத்தா கியரினி யிதுவே யெனைத்துஞ் 
சேய்த்துக் காணாது கண்டன மதனா 

மனோயில ராகநின் புதல்வர் யானும் 

வெயிலென முணிபேயேன் பணியென மடியேன் 

கல்குயின் றன்னவென் ஊல்கூர் வளிமறை 

நாணல இல்லாக் கற்பின் வாணுதன் 

மெல்லீயற் குறுமக aps oF 

செல்வ லத்தை சிறக்கநின் னாளே.” (புறம், 

  

140) 

107) 

198) 

1. பலவு -- பலாமரம். நாஞ்சில் -- ஒருமலை, பொருநன் _ 

மடவன் -- அறிவுமெல்லியன், படப்பை -- மனப்பக்கத்தி 

லுள்ள கொல்லை. அட்கு-- இலை. கண்ணுறை -- Gwe ST aya gi. 

கடறு-- காடி; சுரம், தேற்றா ஈகை -- தெளியாக் கொடை, போற் 

ரர் -- பாசுகாத்துச் செய்யார், கடன் -- முறைமை, 

2. பாரி ஒரு குறுகிலமன்னன், மாரி - மேகம், புரப்பது _- 

பாதுகாப்பது, 

வேந்தன். 

3. ஓல்வது-- 
முயற்கி, 

39 

கேண்மை-- & 

இயல்வது, ஒல்லரத்து -- இயலாதது. ஆள்வினை... 

Ly. முனியேன் -.. வென். மடியேன்... 

சோர்வுபடேன், வளிமஜறை -- காறுறை மழைப்பதாகய மனை,



௩.௦௬ தொல்காப்பியம் [புறத்திணை 

“புகழ்பட வாழாதார் தந் தோவார் தம்மை . . 

யீசுழ்வாரை நோவ தெவன்.'* (குறள் _ புகழ், 7) 

இவை கொடாமசர்ப் பழித்தல். 

1 களங்கணி யன்ன கருங்கோட்டுச் சிறியாழ்ப் 

பரடின் பனுவற் பாண ருய்த்தெனக் 

sont Soo வரகிய புல்லரை தெடுவெவளிற் 

கான மஞ்ஞை கணணொடூ சேப்ப 

வீகை யரிய விழையணி மகளீரொடு 

சசயின் ஜறென்ப வாஅமய் கோயில் 

௬வைக்கிணி தாகிய குய்யுடை படிசில் 

பிறர்க்்2 வின்றித் தம்வயி றருத்தி 

யூரைசா சேசங்குபுக மொரீஇய 

முரசுகெழு செல்வர் நகர்போ லாதே”' (புரம். 127), 

இஃ ஆயைர் புகழ்க்து ஏனைச் செல்வரைப் பழித்து. 

*:- 8மின்னுந் தமணியமும் வெற்றிரும்பு மெரன்றுகிப் 
பெொரன்னீன் பெயர்பைடைத்தாற் போலாதே--கெரன்னே 

யொளிப்பாரு மக்களர யொல்லுவ தாங்கே 

யணீப்பசரு மக்களா மாறு.” (பெரும்பொருள்வீளக்கம்) 

இதுவும் ௮௮. 
அடுத்து ஊர்ற்னு ஏத்திய இயன்மொழி வாழ்த்தும் -- தலைவ 

னெதிர்சென்று எறி அவன் செய்தியையும் அவன் குலத்தோர் செய்தியையும் ௮வன்மேலே ஏற்றிப் புகழ்க்த இயன்மொழி வாழ்த் 
தம் : 

என்ற, இக்குடிப் பிறர்? சார்ச்செல்லாம் இக்குணங்கள் இயல் 

பென்னும், அவற்றை நியும் இயல்பாக உடையையென்னும், அன் 
னோர்போல எமக்கு நீயும் இபல்பாக ஈயென்றும் உயர்ந்தோர் கூறி 
அவனை வாழ்த் துதலின் இயன்மொழி வாழ்த்தாயித்று, இதனை 
உம்மைத்தொகையாக் இயன்மொழியும் வாழ்த்துமென இரண் 
டாக்கிக் கொள்க. 

இஃது ஒருவர் செய்தியாயெ இயல்பு கூழலானும் வண்ணப் 
பகு.தியின்மையானும் ப.ரவலின் வேருயிற்று. உகாரணம்: 

  

2. களங்கனி - களாப்பழம் பலுவல் - பரட் . : a . . @ ட 
தறி. சாயின்று -- சாய்ந்தது. குய்... தாளிப்பு, ° வளில் 

2. QU — ஒரு வள்ளல். 

8. தமனியம் - பொன ஒளிப்பார் — arc —_ ‘ 
ஒல்லுவது-- கொடுக்க இயன்றது. ரர் -கலோபிகள். 

4, அடுத்தல்  சமீபத்திற் போதல், எனவே ் . 
ஏறல் _. முன்னீலையிம் சென்று நிற்கப்பெறுதல். TRECs pond fo wy.
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1: 1மாசற வசித்த வார்புது வள்பின் 
மைபடு மகுங்குல் பொலிய மஞ்டை 

யொவிநெநெடும் பிவி யெரண்பொறி மணித்தசர் 

பொலங்குழை யுழிரூயொடு பொளவியச் சூட்டிக் 

குருதி வேட்கை யுருகெழு முரசம் 
மண்ணார் வாரா vara யபயெண்ணெய் 

நுரைமுகந் தன்ன மென்பூஞ் சேக்கை 

யறியா தேறிய வென்னைத் தெறுவர 

விருபாற் படுக்குநின் வான்வா யெரழித்ததை 

யதாஉஞ் சானுநற் றமீழ்முழு தறித 
ose மமையா தணுக வந்துதின் 
மதனுடை முழவுத்தேோ ளோச்சித் தண்ணென 

வீசி யோயே வியலிடங் சுமழ 
வீவணிசை யுடையோர்க் கல்ல தவண் 
துயர்றிலை யுலகம் துறயு ளின்மை 

வீராங்கக் கேட்ட மாறுகொள் 

வலம்படு குருனீ யீங்கது செயலே." (புறம். 50) 

இவை போல்வன வெல்லாம் இயன்மொழி, 

4 உமலையுறழ் யானை வான்றோய் வெல்கொடி 

வரைமிரை யருவியின் வயின்வயி னுடங்கக் 

கடல்போ ருனைக் கடுங்குரன் முரசம் 

காலுறு கடலீற் கடிய வரறு 

வெறிந்து சிதைந்த வா 
ளிலைதெரீத்த வேன் 

பாய்த்தாய்த்த மா 

வரய்த்துதெரிந்த புகன்மறவரொடு 

படுபிணம் பிறங்க நூறிப் பகைவர் 

கெட௫குடி பயிற்றிய கொற்ற வேத்தே 

நின்போ, vend கொள்கைய ராகவீ னசையச 

தரண்டோர் மன்றவீம் மண்கெழு ஞரல 

திலம்பயம் பொழியச் சுடர்சினற் தணியபம், 

பயங்கெழு வெள்ளி யாநிய நித்ப 

விசும்புமெய் யகலப் பெயன்பூர வெதிர 

நசல்வேறு நனந்தலை யோரசங்கு தந்த ; 

விலங்குகதிர்த் இகிரி PERF Toss.” (பதிற்று, 69) 

  

7. வார்பு-- வார்தல், வன்பு -- வார். மை-- கருமை. மருங் 

குல் பக்கம். பொறி -- புள்ளீ, உழிஞை--கோற்றுன். வேட்கை 

விருப்பம், மன்னி நீராடி, சேக்கை — கட்டில்; முரசுவைக்கும் 

கட்டில். வீசல் — சாமரங்கொண்டு வீசல்.. உயர்கிலையுலகம் ... சுவர்க் 

கம. உறையுள் -- உறைதல், பொருந்தல், கேட்டமாறு -- கேட்ட 

பரீசு; கேட்டலால் எனினுமாம், 

2... நுடங்கல் - அசைதல், காரல் - காற்று, உரற-- ஒலிக்க, 

வாள் - வாள்வீரர். வேல் -- வேல்வீரர். மா-- குதிரைவீரர். வாள், 

வேல் மா--ஆகுபெயர், பயங்கெழுஆரியம் -- மழைவளம்பொருந்திய 

நல்ல காள், முந்திசினோேர் -- முன்னோர்.
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இத முன்னுள்ளோர்க்கும் இயல்பென்பது படக் கூதிய இயன் 

மொழி வாழ்த்து. 

3 மூரசுகடிப் பிகுப்பவும் வால்வளை துவைப்பவு 

மரசுடன் பொருத வண்ண னெடுவரைக் 

கறங்குவெள் ளருவி கல்லலைத் தொழுகும் 

பறம்பிற் கேசமான் பாரியும் பிறங்குமிசைக் 

கொல்லி யாண்ட வல்ஊீ லோரியுங் 

காரி யூர்ந்து பேரமர்க் கடந்த 

மாரி பிசை மறப்பேரர் மலையனு 

மூரா தேந்திய குதிரைக் கூர்வேற் 

கூவீளங் கண்ணிக் கொடும்பூ ணெழினியு 

மீர்த்தண் சிலம்பி ணிருடுங்கு நளிமுமை 

யருந்திறற் கடவுள் காக்கு முயர்சிமைப் 

பெருங்க னாடன் பேசகனுந் நிருந்துமொழி 

மோசி பாடிய வாயு மார்வமூற் 

அள்ளி வருத ர௬ுவுநணி தீரத் 
தன்னா தீயுந் தகைசால் வண்மைக் 

கொள்ளா ரேோட்டிய நன்ளியு மெனவாங் 

கெழுவர் மாய்ந்த பின்றை aan ay 

பாடி வருநரும் பிறருங் கூடி 

யிரந்தோ ரற்தந் தீர்க்ககென விரைந்திவ 

ணுன்ளர் வந்தனென் யானே விகம்புறக் 

கழைவளர் சிலம்பின் வழையொடு நீடி 

யாசிணீக் கவிணிய usd gia dm 

மூட்புற முதுகணீ பெற்ற சுடுவன் 
அமய்த்தலை மத்தியைக் கையிடு௨உப் பயிரு 

மதிரா யாணர் முதிரத்துக் கிழவ 

விவண்விளங்கு சிறப்பி ஸீயழேர்க் குமண 

ஊீசைமேத் தோன்றிய வண்மையெரடு 

பகைமேம் படகநீ யேந்திய வேலே.” (புறம். 158) 

இஃது இன்னோர்போல எமக்கு ஈயென்ற இயன்மொழி வாழ்க், 

** இன்று செலினுத் தருமே சிறுவரை 
தின்று செலினுந் தருமே பின்து 

மூன்னே தந்தனெ Gore ens துண்ணி 

வைகலுஞ் செலினும் பொய்யல னாகி 

யாம்வேண்டி யசங்கெம் வறுங்கல நிறைப்போன் 

முன்பேவேண்டி யாங்குத் தன்ணிறை புவப்ப 

1, கடிப்பு -- குறுந்தடி, இருப்ப... அறைய. அண்ணல் _ 
தலைமை. பறம்பு -- ஒருமலை. கொல்லி -- கொல்லிமலை. காரி 
காரியென்னும் பெயரையுடைய குதிரை, ஊராது ஏந்திய குதிரை 
ஊரப்படாது உயர்ந்த குதிரை; என்றது குதிரைமலையை, கூவிகா 
வில்வம். கடவுள் _. தெய்வம், மோசி ஒரு புலவன், கொள்ளார்... 
பகைவர், ை உபயிரும் __ 7 ் கும் > soso EWG ரம ... கையாற்குறிசெய்கழைக்கும். முதிரம்... 

2, இன்று--இற்றைகாள், சிறுவரை...ஏியிதுகாள். தன்னிறை.._
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வருந்தொழுின் முடியரோ இருந்துவேற் கொற்கு 
ணின மனவி கதச்சேக் களடனாடு வேண்டினுவ் 
கமலி நெல்லின் குப்பை வேண்டினு 

மருங்கலை களிீற்றுடு வேண்டினும் பெருந்தகை 

பிறர்க்கு மன்ன வறத்தகை யன்னே 

யன்ன னாகலி னெற்தை யுனள்ளடி 

முள்ளு தகக வுருற்க இல்ல 

வீவேச ரரியவிவ் வுகைந்து 

வாழ்வேரர் வரழுவவன் முன்வா மியவே.?' (புறம் 121) 

இக படர்க்கையாயெ இயன்மொழி வாழ்த்து, 

-॥ இம்மைச் செய்தது மறுமைக் காமெனு 
மறவில வணிக னாயறன் பிறருஞ் 

சான்றோர் சென்ற நெறியென 

வாங்குப் பட்டன் றவன்கை வண்மையே.'! (புறம். 7484) 

இ.௮௫- பிதருஞ் சான்றோர் சென்ற கெறி யென்றமையின், 3 அய 

லோரையும் அடுக்தார்ந்தேத்தியத. இன்னும் வேறுபட வருவன 

வெல்லாம் இதன்கண் அடக்குக. 

சேய்வரல் வருத்தம் விட வாயில் காவலற்கு உரைக்த கடை 

நிலையாணும் - சான்றோர் சேணிடை வருதலாத் பிறந்த Uh SB 

இர வாயில் காக்கின் றவனுக்கு என் வசவினை இசையெனக் கூறிக் 

4கடைக்கணின் ஐ கடைகிலையும்: 

இது வாயிலோனுக்குக் கூறிற்றேனும் அவ் வருத்தம் தீர்க்கும் 

₹பாடாண்டலைவனதே அழையென்பது பெற்றாம். 

இறிக்தோசெல்லாக் தத்தம் இயங்களை இயங்கிக் கடைக்கணித் 

பரிசல் சடைஇய கடைக்கூட்டு நிலையும்? (91) என்புழிக் 

உதாரணம் ; 
றல் 

கூறுதலின் இஃது ₹உயாந்தோர்க்கே கூறியதாம். 

தன்னரசன். களம் -- தொழு. 2G De — உறாுதொழியல்வேண்டும். 

ஆங்கு - அவ்வழி. 

ம். அறவிலைவணிக 

ஆய -- ஒரு வள்ளல. 

2. அயலோர் எனகுது பிமரை: 

3. ஈண்டுச் சான்றோர் என்றது அறிவானி Jp 

4, கடை -- வாயில். 
டட 

5. பாடாண் தலைவன் என்றசி பாடப்பட்ட 

வழிவரு வருத்தம் தீர்ப்பவன். 

6. உயர்ந்தோர் Te Os 

ன். அறத்தை விலைக்குவாங்கும் வணிஎன். 

என்றது சான்றோரை. 

நத புலவரை, 

தலைவனை, அவனே 

புலவரை.
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*1வேற்றுச் சரத்தொடு Sarg atom இவம்மையு 

மாற்றற்கு வந்தனேம் வாயிசேய்- -வேற்றுர் 

இிறைமயக்கு முற்றத்துச் சேகணோங்கு கோயி 

Ben pia pai oF pp wens.” 

வாயி லோயே வாயி லேயெ 

வன்ளீயோர் செவிமூதல் வயங்குமொழி னித்தித்தா 

மூன்ணீய து முடிக்கு மூரணுடை யுள்ளத்து 
வரிசைக்கு வருத்துமிமப் பரிசின் வாழ்க்கைம் 

பரீசிலர்க் கடையா வாகி லோயே 

கடுமான் ரரோேன்ற னெடுமா எஞ்சி 

தண்னறி யலன்கொ லென்ன searGar 
கறிவும் புகழு முூடையேசர் மாய்ந்த 

வறுந்தலை யுசைமு மன்றே யதனுற் 

காவினெங் கல் சுருக்கினெங் கலப்பை 

மரங்கொஃ றச்சன் கைவல் சிருஅர் 

மழூவுடைக் காட்டகத் தற்றே 

யெத்திசைச் செனீனு மத்திசைச் சோதே,'” (புறம், 206) 

இது தலைவனை எதிர்ப்பட்டுக் கூருது வாபிலோனை நோக்கச் 
கூறலிற் பரிசில் கடாயதின்றாம். 

ஸ் அசை ; ஏழனுருபாக்க எல்லாவம்றிற்கும் விரிக்தூரைத் 

தனுமொன்று. 

கண்படை கண்ணிய கண்படை நிலையும் -- அரசரும் அ௮ரசசைப் 

போல்வாரும் அவைக்கண் நெடிது வைகியவழி மருத்துவரும் 

அமைச்சரும் முதலியோர் அவர்க்குக் சண்டுயில்கோடலைக் ௧௬௧ 
கூறிய சுண்படை நிலையும் : 

சண்படை கண்ணிய என்னார்; கண்படை முடிபொருளாச 

இடைகின் உ உண்டி முதலியனவும் அடக்குதற்கூ. உதாரணம் : 

Sarwar டாளை வயங்குபுகழ்ச் சென்னீறின் 

ஜேேவா விசைய அுயிர்ப்பிடம் பெறராஅர் 

களிறுகுவர் முயற்சியிற் பெரிது வருத்தினரே 

யுலகப் காவலர் பலர்விழீத் திருப்ப 

வறிது துயில்ககோடல் வேண்டுதின் 

பரிசின் மாக்களுத் துயின்கமச சிறிதே.” 

1, வேற்றுச் சரத்தின் வழியாக யாம் வரத வெம்மையையம் 
Capp Gat ght s gion or வெம்மையையும் LOT DD DG a 
வெம்மை -- வேற்று வேந்தரிடத்துள்ள பகை. வேற்று வேர்தரோடு 
சந்து செய்தற்கு வதனம் என்றபடி, இனி வேற்து வேந்தர்கண் 
வெம்மை என்றது தமக்கு ஈயாமை எணீனுமாம. ர: 

8. கண்படை - கண்டுயில் - நித்திரைகோடல்,
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கபிலை கண்ணிய வேள்வி நிலையும் ”சேதாவினைக் கொடுக்கக் 

கருதிய கொடைகிலை கூறுதலும் : 

இது வரையா ஈகையன்றி இன்னலுற்௬ுற கொடுக்கவேன 

உயர்ந்தோர் கூறு” காட்காலையிலே கொடுப்பதாமாசலின் வேறு 

கூறினார், | கண்ணிய”' என்றதளுற் கன்னியா முதகலோரைக் 

கொடுத்தலுக் கொள்க, 

: 8 0பொன்னிகறதந்த பொற்கோட்டுப் பொற்குளம்பிழ் கற்றுத் 

இன்மகிழா னந்தணரை யின்புறுப்பச் - சென்னிதன் 

மாநிலமே யானுலகம் பேரன்றது வசன்துகள் போர்த் 

BT LIVE WT GD VET 2D aT gy.” 

வேலின் ஓக்கிய விளக்கு நிலையும் -- வேலும் வேற்றலையும் 

விலங்காதோங்னெவாற௮ுபோலக் கோலோடு விளக்கும் ஒன்அ௮பட் 

டோங்குமாறு ஓக்குவித்த விளக்கு நிலையும் : 

இனி, உவமப்பொருள் : இத கார்த்திகைத் இங்களிழ் கார்க் 

இகை நாளின் ஏற்றிய விளக்குக் இழு மேலும் வலழு மிடமுக் BA 

பரந்து சுடர் ஓங்கிக் கொழுந்துவிட் டெழுக்தகென்று ௮றவோ 

&ராக்கங் கூறப்படுவதாம். உதாரணம் : 

1 -மைமிசை யின்றி மணீவிளக்குப் போமேசங்கிச் 

செம்மையி ணின்றிலங்குந் தீபிகை தெம்முளையுள் 

வேவீனுங் கோடாது வேந்தன் மண விளங்கக் 

கோலினுங் கோடா கொழுத்து.'' 

5வவேலின் வெற்றியை கோக்கி நின்ற விளக்கு நிலையெனப் 

பொருள் கூறி, 

டா வணிதுரந்தக் கண்ணும் வலத்திரியாப் பொங்கி 

மயொனிசிறந்தாங் கோங்க வசசை--லளிசிறக்து 

நன்னெறியே காட்டு தலந்தெரி கோலாங்கு 

வென்னெறியே காட்டும் விளக்கு.” (பு, வெ, பாடாண். 12) 

1. சேதா கயினப் ப௬. கபிலை -- கபிலநிறமுடையது, ஆனுல 

கம் -- கோவுலகம். 

2, நாட்காலை -- விடியதிகாலம். 

9. கற்ர௫ு -- கன்ழையுடைய ப௬; இன்ம௫ூழான் -- இனிய 

மடழ்ச்சியான. சென்னி -- சோழன், ஆனுலகம -- கோவுலகம். 

சென்னிதொடையால் மண்ணுலகம் கோவுலகமாயிழற்று. Ke காக்க 

ஸீன் துகளால் கோவுலகம் மண்ணுலகமாயிற்று என்பது கருத்து. 

கீ. ஆக்கம் ௨ செல்வ வளர்ச்சி, 

த. மை - திரியிற் பற்றிய கரி. புகையுமாம். கொழுத்து 

சோயிலினுங் கோடாது என இயைக்க. 

6. இதற்கு வேலின் நோக்கிய எனப் பிரித்தல் வேணடும், 

7, wcll காத்று. வலக்திரியா-- வலமாகச் சுழனழு.



௩௧௨ தொல்காப்பியம் [புத்தனை 

என்பது காட்டுவாருமுளர், ௮வர் இதனை நிச்சம் இடுனெற 

விளக்கென்பர். 

வாயுறை வாழ்த்தும் -- *வாயுறை வாழ்த்தே ...... வேம்புக் 

கடுவும் ? என்னும் (424) செய்யுளியல் சூத்திரப் பொருளை உரைக்க, 

இதத்கு ஒரு தலைவன் வேண்டானாயினும் ௮வற்கு உறுஇபயத் 

தலைச் சான்றோர் வேண்டி வாய்மொழி 1மருங்இனான் ௮வனைவாழ்ச்சிப் 

படுத்தலின் இதுவுங் சைக்கிளைப் புறனாகிய பாடாணாயிற்று, செவி 

யுறைக்கும் இஃ்தொக்கும். உசாரணம் : 

** எருமை மன்ன கருங்கல் விடைதோ 
றுனிற் பரக்கும் யானைய முன்பிற் 

கானக நாடனை நீயோ பெரும 

நியோ ராகவி னின்னொன்று மொழிவ 

60 9 மன்பு நீக்கி ரீங்கா 

௩ இரயங் கொன்பவரொ டெடெசன்ரூது கரவல் 

குழவீ கொள்பவரி ஜேம்புமதி 

யளிதோ தானேயது பெறலருங் குரைத்தே.”? (புறம் 5) 

இதனுள் நகிரயக்கொள்வாரோ டொன்றாது காவலை யோம்பென 

வேம்புங கடுவும்போல வெய்தாகக்கூறி அவற்கு உறுதி பயத்தலின் 

வாயுறைவாழ்த்தாயிற்று, 

(lL தாய்நெல் லறுத்துக் கவளங் கெொளினே 

மாறநிறை வில்லதும் பன்ஒுட் காகு 

நூறுசெறு வாயினுந் தமித்துப்புக் குணினே 

வாய்புகு வதணினுமப் காஸ்பெரிது கெடுக்கு 

மறிவுடை வேத்த னெறியறித்து கொளினே 

கோடி யாத்து நாடுபெரிது நந்து 

மெல்லியன் கழுவ ஒக வைகலும் 

வரிசை யறியாக் கல்லென் கற்றமொடு 

பரிவுதப வெடுக்கும் பிண்ட நச்சின் 

யானை புக்க புலம்போலத் 

தானு முண்ணா னவுலகமுங் கெடுமே,” 

என்னும் (154) புறப்பாட்டும௫. 

  

1. மருங்கினான் என்பது மருந்தினான் என்றிருத்தல் வேண்டும், 
செய்யுளியல் வாயுறை வாழ்த்தே'' என்னும் ககக-ம் சூத்ர 
உரை சோக்கி யறிக. 

2. கிரயம் _. ஈரகம், 

8. பயத்தலின் - பயப்பித்தலின், 

4, மாறிறைவில்லது-- ஒருமாவிழ் குறைந்த நிலம்; அது. ஆகு 
பெயராய்க் கதிரையுணர்த்தும், கால் - யானையின் கால், யாத்தல்.... 

ஈட்டிக்கொடுத்தல், பரிவுதப -- அன்புகெட. பிண்டம் _ பொருட் 
டொகுதி, ‘
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‘seb புஅ.நால் வழிகளாஹ் புறகானூத்றிற்குச் துறை கூறினா 
பேனும், அகத்தியமுந் தொல்காப்பிய ழமே தொகைகளுக்கு 
நாலாகலின் அவர் சூத்திரப் பொருளாகத் துறை கூறவேண்டுமென் 

அ௮ணர்ச, * செயியுறைகானே ' (420) என்னுஞ் சூத்திரப் பொருண்மை 

இவவு தா.ரணங்கட்கு இன்மை யுணர்க. 

செவியறிவுறாஉம் -- இதற்குச் : செவியுறைதானே ' என்னும் 

செய்யுளியற் (426) சூத்திரப் பொருளை உரைச்க, 

ஒருவுசலை ஒருஉதலெனவும் ஒளுஉவெனவும் கூறுமாறுபோல 

2உறுவும் உறாஉதலெனவும் உறராஉவெனவுங் கூறப்படும். உகாரணம் : 

?3அத்தணர் சசன்றோ ரருந்தவத்தோர் தம்முன்னோர் 

தத்தைதா யென்றிவர்க்குத் தார்வேத்தே--முந்தை 

வழுிதின்று பின்னை வயங்குநீர் வேலி 

மொழிதின்று கேட்டன் முறை.”” (பு.வெ. பாடாண், 88) 

5 வடரஅது, பணிபடு நெடுவரை வடக்குத் தெனா௮ 

துருகெழு குமரியின் ஜெற்குங் குணாஅது 
கரைபொரு தொடுகடற் குணாக்குங் கு சஅது 

தொன்றுமுதிர் பெளவத்தின் குடக்குங் கீழது 

மூப்புண ரடுக்கிய முறைமுதற் கட்டி 
னீர்நிலை நிவப்பின் 8ழு மேல 

தசணிலை யுலகத் தானு மானா 

துருவும் புகழு மாகி விரிசர்த் 

தெரிகோன் ஞமன்ன் போல வொருதிறம் 

பத்ற விலியரோ நிற்றிறஞ் & pan 

செய்வினைக் கெதிர்ந்த தெவ்வர் தேஎத்துக் 

கடத்படை குளிப்ப மண்டி யடர்ப்புகர்ச் 

சிறுகண் யானை செவ்விதி Con of tr 

பசசவற் படப்பை யரரெயில் பலதத் 

தவ்வெயிற் கொண்ட செய்வுறு நன்கலம் 

பாரீசின் மாக்கட்கு வரிசையி னல்கிப் 

பணியிய ரத்தைநின் குடையே முணிவர் 

மூக்கட் செல்வர் நகர்வலஞ் செயற்கே 

  

1, இது புறகானூற்று உரையாசிரியரை மறுத்துக் கூறிய 

தாகும். 

2. செவியறிவுறு செவியறிவுறூஉ என நின்றது என்பதுகருத்து. 

2. மூர்தைவழி -- முன்னோர் செய்த வழி, இவர்க்கு வழிநின்று 

பின்னைக்கேட்டல் முறை என இயைக்க, 

4. பணிபடுவரறை -- இமயம். குமரி -- கன்னியாறு,. பெளவம்..- 

கடல், முப்புணரடுக்கிய கட்டில் -- பூமி ஆகாயம் சுவா்க்கம் என் 

Bib ape pw கூடிப் புணர்ச்சியாக அடுக்கிய அடைவு. ஆனிலை 

யுலகம்-- கோலோகம், இது சுவர்ககத்தின் மேலுளளது,. உரு. 

உட்கு, ஞமன்கோல் -- துலாக்கோல், எயில் -- மதிலரண். முக்கட் 

40
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யிறைஞ்சுக பெகுமநின் சென்னி சிறந்த 
தன்மை முணிவ ரேந்துகை யெதிதே 

வாடுக விறைவறின் ௪ண்ணீ யெொன்னார் 

தரடுசுடு கமழ்புகை யெறுித்த லானே 

செலீய ரத்தைநின் வெருளீ வானிழை 

மங்கையர் துணித்த வாண்முகத் தெதிரே 
யசங்க, வென்றி யெல்லாம் வென்றகர் நடக்கிய 
தண்டா வீகைத் தகைமாண் குடுமி 

கண்கதிர் மதியம் போலவுத் தெறுசுட 

ரொண்கதிர் ஞாயிறு பேரலவு 

மன்னிய பெருமதீ நிலமிசை யானே.'* (புறம். 6) 

இதனுள் இயல்பாகய குணங் கூறி அவம்மமுடு செவியுறையுல் 

கூறினான், செவியுறைப் பொருள் சிறப்புடைதகதென்று அவன் கருதி 
வாழ்தல் வண்டி. 

ஆவயின் வரூஉம் புறநிலை வாழ்த்தும் -- தெய்வ வழிபாடு 

உடைக்காயினும் மக்கள் கண்ணகேயாகிக் கோன்றும் பாட்டுடைத் 

தலைவன் முன்னிலையாகக் கெய்வம் படர்க்கையாக வாழ்த்தும் வாழ்த் 
அம் : 

தெய்வஞ் சிறக்ததேனும் மக்கள் அதிகாரப்படுதலின் அவர் 

கண்ணசேயாகற்கு * அவயின் வரும்” என்றார். இசுத்கு * வழிபடு 

தெய்வம் ' என்னும் செய்யுளியற் (429) சூச்தரப் பொருளை யுசைக்க, 

இதுவுந் தலைவன் குறிப்பின்றித் தெய்வக்சால் ௮வனை வாழ் 

விக்கும் ஐற்றலுடையார்கண்ணகதாகலிற் கைக்களைப் புறனாயிற்று, 

உதாரணம்: 

61 கண்ணுதலேசன் சகாப்பக் கடன்மேணி மால்காப்ப 
வெண்ணீருதோ ளேந்திழையா டான்காப்பப்_ பண்ணியா ற் 
சென்னீயர்க் சுளிக்குந் தெய்வ நீ 
மன்னுக தாளுமிம் மண்மிசை யசனே.”? 

(பெரும்பொருள்விளக்கம் -- கடவுள்வாழ்த்து) 

கைக்கே வகையோடு உளப்படச்தொகைஇ -_- மேற்காமப் 

பகுதியென்ற கைக்கிளையல்லாக கைக்களெயின் பகுதியோடே 

வாயுறை வாழ்தஅஞ் செவியறிவுறாஉம் புறநிலை வாழ்த்தல் கூட 

கான்காகிய தொகைபெத்ற காண்கும் : 
  

செல்வர்--சிவபெருமான், எக்துகை--வாழ்த்தி உயர்தீதிய கை, துனி-.- உணர்ச்சிவயின்வாராஊணடல், குடுமி-- முதுகுடுமிப் பெருவழுஇ. 
1. எண்ணிருதோள் -- எட்டாகய பெரிய தோள். 

ளாள் -- தூக்கை. சென்னிய 
வரசனை, 

் ய். எண்டோ 
TEEN EGS தெய்வமென்றது - சோழ
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வாயுறை வாழ்த்து முதலிய மூன்றுக் தத்தம் இலக்கணத்திற் 

றிரிவுபடா, இக் கைக்களை இரிவபடுமென்தற்கு எண்ணும்மையான் 

உடனோதாது உளப்படவென வேறுபடுக்தோதினார். அகத் இணை 
யியலுள் இருபாற்குல் கூறிய கைக்களையு௪, * காமஞ்சாலா இளமை 

யோள்வயிற் > (60) கைக்களையும், முன்னைய நான்கும்”' (62) என்த 

சைக்ளேயுல் * காமப்பகுதி? (89) என்ற கைக்களையுங், களவிய 

ண் * முன்னைய மூன்றும் * (105) என்ற கைக்களையும் போலாது 

எஞ்ஞான்றும் பெண்பாலார் கூறுதலின் றி இடைகின்ற சான்றோ 

சாயினும் பிறராயினும் கூறுதற்கு உரித்தாய் முற்காலத்து ஓத்த 

அன்பினசாஇக் 1கடைநிலைக்காலத்து ஒருவன் ஒருத்தியைத் அறக்த 

தனால் துறந்த பெண்பாற் கைக்களையாதலின் கிரிபுடை த தாயிற்று. 

இது முதனிலைக் காலத்துக் தான் குறித்தது முடித்துப் பின்னர் 

அவளை வருத்தஞ்செய்து இன்பமின்றி யொழிகலான் ஒருதலைக் 

கரமமாயித்று, உதாரணம்; 

(: உஅருளா யசகலோ கொடிதே யிருள்வரச் 

சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி யாழுதின் 

காரெதிர் காரனம் பாடினே மாக 
நீனறு தெய்தவீற் பொலிந்த வுண்கண் 

கலுழ்ந்துவா ரரிப்பனி பூணக நனைப்ப 

வீனைத லானா ளாக விளையோய் 

இளையை மன்னெங் கேள்வெய் யோற்கென 

யாந்தற் ஜெழுதனம் வினவக் கரத்தநண் 

முகைபுரை வீரலீற் கண்ணீர் நதுடையா 

யாமவன் இளைஞரே மல்லேங் கேளிணி 

யெம்போ லொருத்தி நலனயந் தென்றும் 

வரூஉ மென்ப வயங்குபுகழ்ப் பேக 

ஷெல்லென வொலிக்குத் தேரொடு 

மூல்லை வேலி தன்று ரானே.'' (புறம். 147) 

5இ௫, கண்ணகி காரணமாக ஓவயாளிக் கோப்பெரும் பேகனைப் 

பரணர் பாடிய கைக்ளைவகைப் பாடாண் பாட்டு, 

: ஊாயை மன்னெக் கேள்வெய் யோற்கென ' வினவ, யா் 

இளையல்லேம் முல்லைவேலி நல்லார்கண்ணே வருமென்று சொல்வா 

ளெனக் கூறுதலின் அஃது ஏனைக் கைக்கிளைகளின் வேறுபிற்று, 

  

7... கடைநிலக்காலம் - பிற்காலம், 

2. தானம் -- காடு; நீல் -- நீலநிறம், வார்தல் -- வடிதல், அரிப் 

பனி .. இடைவிட்ட துளி. இளையை — இக மையையுடை யை. நல் 

லூரின்௧ண் ஒருத்தி ஈலம் நயர்துவரும் எனக் கூட்டுக. 

3. கண்ண பேகன் பத்தினி,
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 கன்முழை யருவி? என்னும் (147) புறப்பாட்டும் ௮.து. 

தொக்க கான்கும் உள என மொழிப -- அமச்கான்கும் முத் 

கூறிய ஆதனோடே தொக்குப் பத்தாய்ப் பாடாண் பகுஇக்கண்ணே 

உளவாய் வருமென்று கூனவர் ஆசிரியர் OTH DONT D. 

தாக்க கான்கு' என்றதனான் இக்கான்கும் வெண்பாவும் 

ஆசிரியமுக் தொக்குகின்ற மருட்பாலானும் வருமென்பதூஉ௫ 

கொள்க, இவற்றை மேல்வருன்றவற்றோடு உடன் கூழுராயினார், 

அவை இழிந்தோர் கூறுங் கூற்றாகலின். (௩௫) 

[ இதுவுமது / 

௯௧. தாவி னல்லிசை கருதிய கிடந்தோர்க்குச் 
சூத ரேத்திய துயிலெடை நிலையுங் 
கூத்தரும் பாணரும் பொருநரும் விறலியு 
மாற்றிடைக் காட்சி யுறழத் தோன்றிப் 
பெற்ற பெருவளம் பெருஅர்க் கறிவுறீஇச் 
சென்றுபய னெதீரச் சொன்ன பக்கமுஞ் 
சிறந்த நாளணி செற்ற நீக்கிப் 
பிறந்த நாள்வயிற் பெருமங் கலழுஞ் 
சிறந்த சீர்த்தி மண்ணுமங் கலமு 

நடைமிகுத் தேத்திய குடைநீழன் மரபு 
மாணார்ச் ஈட்டிய வாண்மங் கலழமு 
மன்னெயி லழித்த மண்ணுமங் கலமும் 
பரிசில் கடைஇய கடைக்கூட்டு நீலையும் 
பெற்ற பின்னரும் பெருவள னேத்தி 
நடைவயிற் நன்று பிருவகை விடையு 
மச்சமு முவகையு மெச்ச மின்றி 

நாளும் புள்ளும் பிறவற்றி otis su 
காலங் கண்ணிய வோம்படை யுளப்பட 
ஞரலத்து வரூ௨ நடக்கையது குறிப்பிற் 
கால மூன்றொடு கண்ணீய வருமே. 

இதுவுமது, 

  

3. இழிந்தோரென்றது சூதர் கூத்தர் முதலியோரை,
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ன்: தாவில் டெக்கோர்க்கு நல்லிசை கரஇய சூதர் ஏத 

இய _அயிலெடை நிலையும் -. தமது வலியாலே பாசமைக்கண் ஒரு 

மணக்கவ்சியின் றி.தி அயின் ற அ. ரசர்ச்கு. ஈல்ல புகமைக் கொடுத் 

தலைக் கருதிய சூதர் #6 துயிலெடுப்பின் ஏச்ன அயிலெடை 
நிலையும் 3 

“கடந்தோர்க்கு ” எனப் பன்மை கூறவே, அவர் அயிலெடுப்புக் 

தொன்றுதொட்டு வருமென்பதாஉம், "Ger wrest வேகதாளிகர் 
வந்தஇுகர் முதலாயினோருட் சூதரே இங்கனம் வீரத்தால் தயின் 

முரைச் தயிலெடுப்புவசென்பதூஉம், யாண்டும் முன்னுள்ளோழரை 

யும் பிறசையுல் கூறப்படுமென்பதாஉங் கொள்க, அவர் அ௮ங்கனக் 
அயின்றமை பிறர்க்கும் புலப்படப் புகழுல் அவர் கருச்சாகலின் 
ஒரு கலைக் காமம் உளதாயிற்று, உதாரணம் : 

“: 5கரனம் பொருந்திய கயவரய் மகளிரின் 

யாரனுறுத் துயர நந்திய பானா 
னிமையாக் கண்ணோ டமையாக் காத்ததின் 

மூன் முதல்வன் றுயில்கெசண் டாங்குப் 

போற்று மன்னரை யென்ளிச் சிறிதுறீ 

சக்கை வளர்ந்தனை பெரும தாக்கிய 

வண்கை யவுண ஸனுயிர்செல வாங்கவ 

னன்றுணர்ந் தாங்கு வென்றி மேய 

வாடச வஞ்சி மலைந்த சென்னீப் 

டூபசரடு தானைப் பெலத்தேர் வளவ 

தின்று லெழுமதி நீயு 
மொன்ரூ வேந்தர் பொன்றுதுயின் பெறவே.” 

கூத்தரும் பாணரும் பொருகரும் விறலியும் பெற்ற பெருவளம் 

பெருஅர்க்கு அ.றிவுறீஇச் சென்று பயனெ௫இரச் சொன்ன பக்கமும்-- 

ஆடன்மாக்தரும் பாடத்பாணரும் *கருவிப்பொருகரும் இவருட் பெண் 

“1. துயிலெடுப்பு _. துயிலெழுப்பல். 

a. சூதர் -- நின்றேத்துவோர். மாகதர் - இருந்தேத்துவோர், 

வேதரளிகர் -- வைதாளியாடுவார். வேதாளி யாடுவார் என்றுங் 

சாணப்படுன்றது. சூதர் wrest வேதாளிகரொடு (சிலப் -- 
இர்திரவிழ. ௪௮) என்னு மடியூரை கோக்கியறிக. சூத சேத்த 

_ வேதா ளியரொடு நாழிகை யினசப்ப என்னும் (மது 

ரைக் காஞ்டு 670-71) அடிகளினுரையையு கோக்கியறிக, வந்தி 

கர். மககல் பாடகர் ; புகழ்கதி பாடுவோர். 
9. ஈச்திய--கெட. பானாள்--இடையாமம். மூதில் -- முதுகுடி, 

சேக்கை. படுக்கை (சயனம், வளர்தல் -- கண்வளர்தல்-- துயிலல், 

ஆங்கவன் முதுகுடி முதல்வன். அன்று -- அக்காள், உணர் — 
துயிலுணர்தல், . . 

4 சருவிப்பொருகர் _.. இசைக்கருவி ஒலிக்கும பொருகர், 

மாகதர் நுவல
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பாலாகய விறலியுமென்னும் காற்பாலாருக் தாம்பெற்ற பெருஞ் செல் 

வகை எஇர்வக்க வறியோர்க்கு ௮திவுறுக்தி அவரும் ஆண்டுச் 

சென்று தாம்பெற்றவை எல்லாம் பெ௮மாறு கூறிய கூறுபாடும் : 

கூத்தராயிற் பாரசவரும் வேளாளரும் பிறரும் அவ்வாடத் 

ஜொழிற்கு உரியோரும் “பாரதஇவிருச்தியும் விலக்கியற்கூத்.துவ் 

கானகச்கூத்துல் கழாய்க்கூக்தும் ஆடுபவராகச். சர இவரையறையில 

ராகலின் அவரை முன்வைத்தார்; பாணரும் பொருகரும் த௫்தஞ் 

சாதியில் “இரியாது வருகலிற் சேரவைக்தார்; முற்கூறிய முப்பா 

லோருட் கூத கராயினார் எண்வகைச் சுவையும் மனத்இன்கட்பட்ட 

குறிப்புக்களும் புறத்துப் போட்து புலப்பட ஆவோர்; அது விற 

லாகலின் அவ்விறல்படஆடுவாளை விறலீயென்றார். இவளுக்குஞ் 

சாதிவை சயமையின்மையிற் பின்வைக்கார். பாணரும் 4*இசைப் 

பாணரும் பாழ்ப்பாணரும் மண்டைப்பாணருமெனப் பலசாம். 
பொருகரும் ஏர்க்களம்பாடுநரும் போர்க்களம்பாடுநரும் பரணீபாடு 
நருமெனப் பலராம். விறலிக்கு ௮ன்னதோர் தொழில் வேறுபா 

டின்றிச் தொழிலொன்றாகலின் விறலி என ஒருமையாற் கூறினார். 

ஆற்றிடைக் காட்சியுறழத் தோன்றிப் பெற்ற பெருவளம் 

பெருஅர்க்கு ௮றிவு5ீஇச் சென்று பயனெ.இ.ரச் சொன்ன பக்கமும் _- 
இல்லறத்தை விட்டுக் அறவறமாகிய கெறியிடத்து நிற்றல் ஈன் 

றென்றுங் கண்ட காட்டு தீதென்றும் மாறுபடக் தோன்றுகையி 

னாலே தான் இழறைவனிஉச்அப்பெக்ம சக்சழியாகியசெல்வத்தை 

யாண்டும் இரிந்து பெறாதார்க்கு இன்னவிடதக்சே சென்றாம் பெறலா 

1. பாரசவர் -- பிராமணருக்குச் சூத்திரப் பெண் வயிற்றிற் 
பிறந்தவர். 

2. பாரதிவிருத்தி -- கூத்திற்குரிய நால்வகை விருத்தியுளொன்று, 
* விலக்கினிற புணர்த்து!” என்னும் (சலப். -- அரங்கே -- ௧௩ம்) 
அடியுரை கோக்யறிக, விலக்யைற்கூத்து -- விலக்குறுப்போடு 

கூடிய கூத்து, இதனையும் மேற்படி அடியுரைகோக்கயறிக. கரன 
கக் கூத்து-- இது புலப்படவில்லை, கானகம் -- கரடு, கழரஅய்க் 

கூத்து - மூங்கிலிலேறி ஆடுவது. (கம்பங்கூத்து என்பது மிது), 
திரியாது - வேறுபடாது. 

8. எண்வகைச் சுவை -... “ஈகை, அழுகை, இளிவரல், மருட்கை, 
அச்சம், பெருமிதம், வெகுளி, உவகை” என்பன, விறல் _.. சத் 
துவம், 

4, இசைப்பாணர் -- இசைபாடும் பாணர், மண்டைப்பாணர்._.. 
இரக்குங்கலத்தேற்கும் பாணர், யாழ்வாசிப்பவர் -- யாழ்ப்பாணர்.
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மென்று அறிவுறு தஇ அவரும் ஆண்டுச்சென்று ௮க் கக்தழியினைப் 

பெறும்படி சொன்ன கூறுபாடும் : ் 

பக்கம்? என்றதனானே அச் செய்யுட்களைக் கூத்தசாற்றுப் 

படை, பாணாற்றுப்படை, பொருகசாற்றுப்படை, விறலியாற்றுப் 

படை, மூருகாற்றுப்படையென வழங்குதலும் ஆற்.றினருமையும் 

அவனூர்ப் பண்பு, மதலியனவுங் கூறுதலுக் கொள்க. உதாரணம்; 

₹- 1 வான்றோய் Qasim வயமா வளவ 
ணீன்ரோர் தம்மினுந் தோன்ற நல்கினன் 

௬ரஞ்செல் வருத்தமொ டிரங்கி யென்று 

மீரந்தேோர ரறியாப் பெருங்கலஞ் சுரக்குவன் 

சென்மதி வாழிய நீயே நின்னயி 

னூடலு மகழான் பாடனலுவ் கேளசன் 

வல்லே வருகென விடுப்பி னல்லது 

நில்லென நிறுக்குவ னல்ல னல்லிசைப் 

பெருந்தகை வேந்தர் கோலமொடு 
இருந்தா வாழ்க்கையின் வருத்து வோயே.'' 

* இருமழை தலைஇய விருணிற விசும்பின்.'' (மலைபடு, 1) 

இவை கூதிதராற்றுப்படை. 

₹-உபாரணன் சூடிய பசும்பொழற் ருமரை 

மாணிழை விறலி மாலையொடு விளங்கக் 

கடும்பரி நெடுந்தேர் பூட்டுவிட் டசைஇ 

பூரீச் யேசலச் சுரத்திடை யிருத்தணிர் 

யாரி ரோவென மீனவ லானாக் 

காரெ லெக்கற் கடும்பசி யிரவல 

வென்வே லண்ணற் காணா ஆங்கே 

நின்னினும் புல்வியே மன்னே யிணீயே 

இன்னே மாயினே மன்னே யென்று 

மூடாஅ போரர் வாசகுத லறித்தும் 

படச௮ மஞ்னஞைச் கீத்த எெவங்கோ 

sir யானைக் கலிமான் பேக 

னெத்துணை யாயினு மீத்த னன்தென 

மறுமைநேரரக் கின்றோ வன்றே 

பிறர், வறுமைதோக் கின்றவன் கைவண் மையே. (புறம், 144) 

மணிமலைப் பணத்தோண் மாநில மடந்தை.'' (சிறுபாண். 1) 

இவை பாணா.ற்௮ப்படை. 

1. வருந்துவோய் வளவன் எமக்கு ஈல்கினன்; நீ செல்; உனக் 

கும் பெருங்கலம் கிறையத் தருவன்; அவன் நின்வயின் மகூழான் 

கேளான் வருக என இருப்பினல்லது நிறுத்துவனல்லன் என இயைக்க. 

2, அசைஇ... இளைப்பாறி, எம்மை GOT UTED என ஒரு 

சொல் வருவிக்க. புல்லீயேம் -- வறியேம். உடாஅ௮ ட உடுக்க 

மாட்டா, போரா -- போர்க்கமாட்டா, படாஅம -- வஸ்திரம், 

மஞ்ஞை .- மயில்,
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11 சிஜையுலமாய் நிமிர்ந்த சாத்துபடு மார்பி 

ஜஷெலிபுனற் கழணி வெண்குடைக் கிழுவோன் 

வலிதுஞ்சு தடக்கை வாய்வாட் குட்டுவன் 

வன்ணிய னாதல் வையகம் Yois 

முன்ன மோம்புமி ஒயர்மொழிப் பூலவீர் 

யானும், இருணிலாக் கழிந்த பகல்செய் வைகறை 

யொருகண் மாக்கிணை தெளிர்ப்ப வொழ்ழிப் 
பரடிமிம் முூரசி வீயஜேறச்த் தந்தை 

வ்சடா வஞ்சி பரடினே னாக 

வகமலீ யுவகையொ டணுகல் வேண்டிக் 

கொன்றுசினத் தணியாம் புலவுநாது மருப்பின் 

வெஞ்சின வேழ நல்கின ஊஞ்சி 
யானது பெயர்த்தனெ னாகத் தானது 

சிறிதென வுணர்த்தமை தாணிம் பிறிதுமோர் 

பெருங்களிறு நல்கி 3யுசனே யதற்கொண் 

டிரும்?ப மரொக்கசுல் பெரும்புலம் புறினுத் 

துன்னரும் பரிசி றரமென 

வென்றுஞ் செல்லேனவன் குன்றுகெழு நாட்டே.” (புறம்,924) 

** ௮அறு௮ யாண ரகன்றலைப் பேரூர்ச் 

சசறுகழி வழிதாம்.'" (பொருந. 1-2) 

இவை பொருகராற்றுப்படை, 

** சேயிழை பெதுகுவை வாணுதல் விறலி 

தடவுவாய்க் கலித்த மாயிதழ்க் குவளை 

வண்டுபடு புதுமலர்த் தண்சிதர் கலாவப் 

பெய்யினும் பெய்யா தாயினு மருவி 

கேோசள்ளுமு வியன்புலத் துழைகா ரைக 

மால்புடை தெடுவரைக் கோடுதோ றிழிதரு 

தீரிறனு மிணிய சாயற் 

பாரி வெள்பாற் பாடினை செலினே." (புறம். 108) 

₹*3மெல்லியல் விறனிநீ . ..காணீய சென்மே.!* (புறம், 7898) 

இவை விறலியாற்௮ுப்படை. 

4கூத்தராற்றுப்படை தடுமாறுதொழிலாகாமம் கூத்தை அற் 

௮ப்படுக்ததென விரிக்க, ஏனையவும் ௮ன்ன. 

3. தலை. வில், குட்டுவன் என்றது சோழிய ஏனாதி இருக் 

குட்டுவனை. தெளிர்த்தல் -. ஒலித்தல். ஒற்றி -.. ஒலிப்பித்து, வஞ்சி... 
பகைமேற்சேறல், பெயர்த்தல் -- வேண்டாமெனக்கூறல், அதற் 
கொண்டு -- அதனால், 

2. சேயிழை... சிவந்த ௮ணி, தடவுவரய் .. பெரிய இடத்தை 

யுடைய சுனை. கலித்தல் ... தழைத்தல். தர் -- துளி. புலத்துழை-- 
புலத்திடை. கால்--வாய்க்கால், கோடு--சிகரம், சாயல்--மென்மை, 

8. விறலி -- விறல்பட. ஆடுபவள், விறல் -- சத்துவம். 
4. கூத்தராற்றுப்படையை விரிக்க என இயைக்க, தடுமாறு 

தொழிலாக்கன் மூனறாம்வேற்றுமையாகவும் விரிச்சலாம். அங்ஙனம்
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*முருகாற்றுப்படையுட் : புலம்பிரிந் துறையுஞ் சேவடி” (028) 

யெனக் கஈதழிகூறி, ₹நின்னெஞ்சத் இன்னிசை வாய்ப்பப் பெ.றுஇ” 
(65—6) எனவுல் கூறி, அவனுறையும் இடங்களும் கூறி, ஆண்டுச் 

சென்றால் அவண் * விழுமிய, பெறலரும் பகி னல்கும் £ (294—5) 

ஏனவுன் கூறி, ஆண்டுக் கான்பெற்ற பெருவளம் ௮வனும் பெறக் 

கூடியவாறு காண்க, இதனைப் புலலராற்றுப்படை என்று உய்த 

அணசாது பெபர் கூ.றுவார்க்கு மு.ருகாற்றுப்படையென்னும் பெய 

சண்டி அப்பெயர் வழங்காமையான் மறுக்க, இனி முருகாற்றுப்படை 

யென்ப,௪.ற்கு முருகன்பால் வீடுபெ௮ுஅம்கச் சமைக்சான் ஐரி.ரவலனை 

ஆ்றப்படுத்கதென்பறு பொருளாகக் Gare. இணிக் கூத்தர் 

முதலியோர் கூற்முகச் செய்யுட செய்யுங்கால் அவர்மேல் வைது 

அரைப்பினனறிப் புலனுடை மாக்கர் தாமே புலனெறி வழக்கஞ் 

செய்யாமை யுணர்க, 

இனி இசைப் புலவர்க்கும் நாடகப் புலவர்க்கும் இங்கனக் கூற 
லமையாது; அவருள் உயர்க்கோசல்லாதகாறாம் 250571) DU 

பெரும்பான்மையும் உரியசாய் ஈடத்தலின். 

நாளணி செய்ற நிக்குச் சிறக்௪ பிறக்க காள்வயிற் பெருமங்கல 

மும் — நாடொறும் தான் மேம்கொள்கநஇன் ற செற்றங்களைக் 

கைவிட்டுச் சிறந்த கொழில்கள் பிறத்தற்குக் காணமான நாளி 

டக்னு நிகழும் வெள்ளணியும் : 

௮ச௪ன் காடோறும் தான் மேக்கொள்கள்௨ செ.ல்றுமாவளன t—~ 

சிழைசெய்தலுஞ் செருச்செய்தலுங் கொலைபுரிகலும் முசலியன 
இறந்த தொழில்களாவன :--- சிறைவிடுகலுஞ் செருவொழிதலுங் 

கொலை யொழிதலும் “இறைதவிர்த்கலுக் கானஞ்செய்கலும் கேண் 

டின கொடுத்தலும் பிறவுமாம். 

விரியாமல் கூத்தரை ஆற்றுப்படுச்சது என இரண்டாவதாக விரிக்க 
என்றபடி. (சொல் -- 578). பாணாற்றுப்படை மூதவிய எனைய வம் 

அவ்வாறழேற விரியும், 

1. முகுகரற்றுப்படை - திருமுருகன்கணாழற்றுப்படுத்தல் என 
விரியும். 

2. சிறந்த தொழில்கள் நிகழும வெள்ளணி என இயைக்க. 
அன்றிப் பிறத்தற்குக் காரணமான என்பதனோடு மூடிக்கில பிறந்த 

நாள் என்னும் பொருள் பெறப்படாது என்க, : 

8. இறை -- இறைப்பொருள் 
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௩௨௨ தொல்காப்பியம் [புறத் இணை 

மங்கலவண்ணமாஇயவெள்ளணியும் Py 5008 எவ்வுயிரக் 

கண்ணும் அருளே நிகழ்தலின் அதனை வெள்ளணியன்ப. ஆகு 

பெயசான் அப்பொருள் கூறிய செய்யுளும் வெள்ளணியாயி தற, 

உதாரணம் : 

* அந்தண ராவொடு பொன்பெற்றுர் நசவலர் 

மத்தரம்பேோன் மாண்ட கணிறூர்ந்தா- -ரெந்தை 

யிலங்கலைவேற் இன்னி யிரேவதிநா Gora ep 

சிலம்பிதன் கூடிழந்த வாறு.” (முத்தொள்ளாயிரம். 40) 

இத 1லம்பி கூடிழக்குந்துணை யடங்கலும் வெளியாயிற்றென் 

றலின் வெள்ளணியாயித்று, 

2 செய்கை யரிய களவறழிப்பா முன்செய்த 

பொய்கை யொருவனாற் போந்தரமோ. சைய 

மலைச்சிறை£ீர் வாட்கண்டன் வெள்ளணீதாள் வாழ்த்திக் 

கொசலைச்சிறைதீர் வேந்துக் குழாம்.'* 

இது, இறைவிடுதல் கூறிற்று. 

* கண்ணார் குதவந் திறமின் களிறொடுதேர் 

பண்ணார் நடைப்புரவி பண்விடுமி..னண்ணாதீர் 

தேர்வேந்தன் றென்னன் Days திராடநாட் 

பேோர்வேத்தன் பூச விலன்.'' (முத்தொள்ளாயிரம். 39) 

இது செருவொழிக்த.து. 

*₹ 8ஏமாரு மன்னீ ரெயிநிறமி னெங்கோமான் 

வரமான்ேேதர்க் கோதை சதயநா.ளாமாறு 

காம நுகருமின் கண்படுமி சென்னுமே 

ேம முரசின் ore.” 

இதனுள் இழிகுலத்தோன். பறைசாத்றினமை 
இழிந்தோர் கூறுதல் ஒழிந்த மங்கலங்கட்கும் ஓக்கும், 

3. சலெம்பி_. ஒரு பூச்சி, இது வீடுகளில் தன் வாய் ் டம், g : . ரசய்நூலா 
கட்டுவது, விடுகளைத் தூய்மைசெய்வோர் தூய்மைசெய்யுங் ek 
யால் சிலம்பிக் கூடுகளைக் களைந்து தூய்மை செய்வர்: 
வீடுகள் வெளியாம், 

2. களவழிப்பா -- களவழி என்னு நூல், இது பதனெண்டழ்க் கணக்கு நூல்களுளொன்று, இதனை இயற்றியவர் பொய்கைப் 
இவர் இதனைப் பாடி ஒரு அரசனைச் சிறை நீக்கினார். இன்று சிறை நீங்கனா பலர், இச் சிறைறீக்கம் அவனாற் போக்தரமோ (முடியுமே) 
என்பது கருத்து. 

கூறு லின் 

  

  

கருவி 
அதனான் 

3. ஏமம ஆரும-- இன்பமடையும.



யியல்] பொருளதிகாரம் EO 

“பெருமங்கலம்” என் ஐதனானே isserens தில்கடோறும் வரும் 
பிறந்ககாளணாம் பாடலுட் பயிலாமை யுணர்க, 

சிதந்த சரதஇ மண்ணும் மங்கலமும் -- அசசர்க்குச் சிறப்பெய் 

Bu மிக்க புகழை எய்துவிக்கும் முடிபுனைஈ்து ஆம் நீராட்டு 

மங்கலமும் : 

இகனைப் பிறக்சகாளின் பின்வைக்ார், பொன்முடி. புனைக்த 

ஞான்று தொடக்கி wr Ae pron Og வருமென்றற்கு, கறு 

நில மன்னர்க்காயின் அவர்க குரிய பட்டக்தோடு கூடிய மண்ணு 

மங்கலமுவ் கொள்க, உதாரணம்: 

*:3அளிமுடியாக் கண்குடையா னாகுதிநான் வேய்ந்த 

வொளிமுடி பொன்மலையே யொக்கு--மொனிமுடிமேன் 

மந்திரத்தா லந்தணர் வாக்கிய நீ ரம்மலைமே 

லந்தரத்துக் கங்கை Wes SH." 

இதனானே 3யோண்டு இத்துணைச் சென்நதென்று எழுதும் 

நாண் மங்கலமும் பெறுதும். 

கடைமிகுத்து ஏத்திய குடைநிழன் மாபும் -- உலகவொழுக் 

சத்தை இறப்ப உயர்த்துப் புகழ்ந்து கூறப்பட்ட குடைகிழல 

இலக்கணமும் : 

இங்கனம் புனைக்துரைத்தற்கு ஏதுவாயது நிழலாம் ; என்னை? 

அக்கிழல் உலகுடனிழ௰்நியதாகக் கூறுதலும்பட்டுக் குடிபுறங் 

காத்தற்குக் குறியாகக் குடைகொண்டேனென்று 9% கொற்றவன் 

குறிக்கவும் படுதலின், 

மரபு” என்றதனாற் செங்கோலுக் இஇரியும் போல்வனவல் 

மைப் புனைந்துரையாக்கலுக் கொள்க. உகாரணம் : 
  

1. பக்கராள் என்றது பிறந்தநாளின் பத்தாகாளும் அதன் 

பத்தாகாளுமாகிய இரண்டையும். இவற்றோடு பிறந்த காளையுங் 

கூட்டிச் சென்மத்திரயம் என்பர். இணி பிறந்தகாளின முன்னும 

பின்னுமுள்ள காளுமாம, 

2. அளிமுடியாக்கண் -- அருளுதவில் முடிவடையாத கண் 

அருட்கண். கண்ணையும் குடையையுமுடையான் என்க, இனி அவி 

முடியாக்கண் (கண்ணோட்டம்) குடையாக . எனினுமாம, BES 

நாள் .... ஓமம் வளர்த்து முடிசூட்டு மங்கலநாள, 

3. யாண்டு இத்துணைச்சென்றது என்று எழுது மங்கலமென் 

றது அரசனுக்கு 50-w ஆண்டு நிறைவு, 60-ம ஆண்டு நிறைவு, 

80.ம் ஆண்டு நிறைவு, 100-0 ஆண்டு நிறைவு என்று இபபடி எழுத 

உலூறகுத் தெரிவித்துக் கொணடாடல்.



௩௨௪ தொல்காப்பியம் [புறத்திணை 

ப .மந்தரங் காம்பா மணிவிகம் போலையாத் 

இங்க ளதற்கேோர் திலதமா-வெங்கணு 

மூற்றுநீர் வைய முழுது நிழுத்றுமே ; . ; 
கொற்றப்போர்க் கிள்ளி குடை.'! (முத்தொள்ளாயிரம், 85) 

“ட அறதீர்மை தாங்க யளப்பரிதாய் வானப் 

புறநீர்போன் முற்றும் பொதியும்.-பிறரொவ்வா 

மூவேந்த ருள்ளு முதல்வேந்தன் முத்தமீழ்க்குக் 
கோவேந்தன் சண்டன் குடை.” 

* 3ஞேோயிறு சுமந்த கோடுதிரள் கொண்மூ 

மாக விசும்பி னடுவுநின் ரங்குக் 

கண்பொர விளங்குறின் விண்பொரு வியன்குடை 

வேெயின்மறைக் கொண்டன்றோ வன்றே வருந்திய 

குடிமறைப் பதுவே கூர்வேல் வளவ.'' (புறம். 85: 17-1) 

'* இங்களைப் போற்றுதுந் திங்களைப் போற்றுதுங் 
கோங்கலர்தார்ச் சென்னி குளிர்வெண் குடைபோன்றிவ் 
வங்க ணூலகணித்த லான்,'” (சிலப்-மங்கல.) 

1* 4 இங்கண் மாலை வெண்குடையான் சென்னீ செங்கோ லதுவோச்சிக் 

கங்கை தன்னைப் புணர்த்தாலும் புலவாய் வாழி காவேரி.” 

(சிலப் - கானல்.) 
“soaring போற்றுது ஞாயிறு போற்றுதுங் 

காவிரி நாடன் நிகிரிபோற் பொற்கோட்டு 
மேரு வலந்திரித லான்." (சிலப் - மக்கல,) 

இவை கூடையையும் செங்கோலையும் இகிரியையும் புனைக்கன. 

LOT CTE ஈட்டிய வாண்மங்கலமும் -- பகைவரைக் (GOS ச 

லாள் வென்றியாற் படுப்பிணி தீர்க்க பேய்ச்ச க.றமும் 

வாளினை வாழ்த்தும் வாண்மங்கலமும் : 
பிறரும் 

இ, பிறர் வாழ்த்தப்படுகலில் கொற்றவையைப் பரவும் (வென் ற 

  

வாளின் மண்: (08) ணென்பதனின் வேருயிற்று, புகழ் ச்சிக்கட் 

ம. இலதம் (இிலகம்) -- குடைக்காம்பிற்கு இடுக குமிழ் 
என்பர் சிலர். * இலக வெண்குடை”' என்னுஞ் சீவகூந்தா. 89-ம் 
செய்யுளுரையில் திலகம் ... மேலாதல் என்று ஈச்னார்க்கனியர் கூற 
வின் நிழல்செய்வதில் திஙகளாகிய அதற்கும (அதனினும்) மேலான 
தாக என்றும பொருள் கூறலாம். குவ்வுருபு தந்தாவதன்பொருட்டு 
(Pas. 246 - 305) 

2. அறநீர்மை தாங்கல் .. வெண்ணீறமும் தட்பமுங் கோடல், 
குடை வானப்புறத்தின் தன்மையபோல உலகமுழுவதையும் கவிக்கு 
மென்க. கண்டன் .. சோழன். 

8. கொண்மூ... மேகம், 

என்க. 

4, இது செங்கோலைப் புக்ந்தது, 

5. இது (இூரி) ஆஞ்ஞாசச்கரத்தைப் புனைந்தது. 

வளவ 7 Boren குடிமறைப்பதுவே



யியல் ] பொருளதிகாரம் ௩௨௫ 

பகைவரை இகழ்ந்து புகழ்தலின் 4 மாணார்ச் சுட்டிய ' orem pT. 

உதாரணம்: 

“Loe மதுகை யடல்வெய்யோன் வாள்பாடிக் 

கூணிகள் வம்மீனோ கூத்தாடக்--கரளிக்குத் 

தீராத வெம்பசி தீர்த்துநாஞ் செங்குருதி 

நீராட்டி யுண்ட நிணம்.” ் 

*- 3 அரும்பவீழ்தார்க் கோதை யரசெறிந்த வொள்வாட் 

பெரும்புலவுஞ் செஞ்சாந்து நாறிச்--சுரும்பொடு 

வண்டாடும் பக்கமு முண்டு குறுதரி 

யுண்டாடும் பக்கமு முண்டு.'' (முத்தொள, 88) 

இது பிறர் கூறியது. இது ப.ரணியிற் பயின்றுவரும். 

மன்னெயில் அழித்த மண்ணு மங்கலமும் -- மாற்றரசன் 

வாழ்க்க மதிலையழித்துக் *கழுதையேரான் உழுது வெள்ளை வரகுங் 

கொள்ளும் வித்தி (புறம் - 992) மங்கலமல்லாகன செய்தவன் 

மங்கலமாக நீசாடு மங்கலமும் : 

அழித்கசகனான் மண்ணு மகலம். உதாரணம் : 

 தடுந்தேர் குழித்த ஜஞென்ன லாங்கண் 

வேள்வசய்க் கழுதைப் புல்லினம் ழட்டிப் 

பாழ்செய் தனையவர் நனத்தலை தல்லெயில்.'' (புறம், 15) 

என எயிலழித்தவாறு கூறி, 

“ fund சிறப்பின் வேள்ளி முற்றி, டூபதட்ட."' 
(புறம். 15: 20—1) 

எனவே £ஒருவாத்முன் மண்ணியவாறுங் கூறியவாறு காண்க. 

குடுமிகொண்ட மண் ணுமங்கலம் எயிலழித்தல் கூறாமையின் 

இதனின் வேருயிதற்று. 

பரிசில் கடைஇய நிலையும் -- பரிசிலரை நீக்குகலமையாது 

நெடிது கொண்டு ஒழுகிய BOM PHU பரிசில் வேட்டோன் தன் 

  

1, ஆளி சிங்கம். மதுகை-- வலி கூளி... பேய், செங் 

குருதி .. இரத்தம். 
2. கோதை _ சேரன். நரறி-- நாறலால், புலவுஞ் சார்தும் 

BT BUT Bow பக்கமுழுண்டென்க. ஆடல் -- பறத்தல், குழ்தல், 

9. கழுதை ஏர் -- கழுதை பூட்டிய கலப்பை, 

4. ஜெள்ளல் _ வீதி. அவர் அரண்களைப் பாழ்செய்தனை என 

இயைக்க, 

5. ஒருவாற்றான் மண்ணியதென்றது, வேள்வியில் நீராடல்பழ்றி.
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*கடும்பினது இடும்பை முதலியன கூறித் தான் குறித்த பொருண்மை 

யினைச் செலுச்இக் கடாவின நிலையும் : 

கடைக்கூட்டு நிலையும் -- வாயிலிடச்கே கின்று கான் தொடல் 

கிய கருமத்தினை முடிக்கும் நிலையும் ; 

இதுவும் இழிந்தோர் கூற்றுபிற்று, இருத்தலே அன்றிக் கடாவு 

தீலின், *நிலை' யென்றதனானே பரிசில் பெறப் போகல் மேவேண்டு 

மென்னும் குறிப்பும், பரிஏினிலையும் பல்வகையாற் கூறுதல் கொள்க. 

உதாரணம்: 

*:5ஆடுநணி மறத்த கோடுய ரடப்பீ 
ஞம்பி பு,ப்பத் தேம்புபசி யுழவாப் 

பாஅ௮ லீன்மமையிற் ரோலொடு இரங்கி 

edt தார்ந்த பொல்லா வறுமு€ 
சுவைத்தொ றமூஉந்தன் மகத்துமுக தோக்கி 

ரீரொடு நிறைந்த வீரீதழ் மழைக்கணென் 
மனை யேோர ளெவ்வ தோக்கி நினை இ 

திற்படர்ந் திசினே தற்போர்க் குமண 

வெணன்ணிலை யறிந்தனை யரயி ணீற்நிலக் 
கொடுத்தி கொள்ளா தமையலெ னடுக்கிய 

பண்ணமை நரம்பின் பச்சை நல்யாழ் 

மண்ணார் முழுவின் வயிரிய 

ரின்மை தீர்க்குங் குடிப்பிறந் தோயே,.!? (புறம். 104) 

இது பரிசில் கடாகிலை. 

*8மதுியேர் வெண்குடை யதியர் கோமான் 
கொடும்பு ணெழிணீ நெடுங்கடை நின்றியசன் 
பசலை நிலவின் பலரிபடு விடியற் 

பொருகளிற் நடிவழி யன்ன வென்கை 

யொருகண் மாக்கணே யொற்றுபு கொடாஅ௮ 
வருகெழு மண்ன ராரெயில் கடந்து 

நிணம்படு குருதிப் பெரும்பாட் டீரத் 

தணங்குடை மரபி ஸணீருங்களத் தோறும் 

வெள்வாய்க் கழுதைப் புல்லீனம் பூட்டி 
வெள்ளை வரகுங் கொள்ளும் வித்தும் 

வைக லுழுவ வாழிய பெரீதெனச் 
சென்தியா னின்றனெ னாக வன்றே 

1, கடும்பு -- சுற்றம், 

2. அடு ஆடு என நீண்டது. அடு அடுதல், Garg — 
புடை. ஆம்பி _. காளான். இல்லி -- முலைக்கண. எவ்வம் -- துன்பம். 

5. அதியர்கோமானாகய எழினி. கடை-- வாயில், பசல் 
நிலவு _ இளகிலவு. - அடிவழி௮ன்னகண் — அடியினீடத்தையொத்த 
கண் என்க. வழியின் மிதுத்த அடிச்சுவடுபோலும் வட்டமா 
கண் எனினுமாம், குருஇப்பெருமபாட்டீரம் . இரத்தப்பெருக்கா
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கருண் கேணிம் பகட்டிலலள் பசசி 

வேச்புரை சிதாஅர் மீக் தேர்கரை 
துண்ணூத் கவிங்க மூடஇ யுண்மெனத் 
தேட்கடுப் பன்ன தாட்படு தேறல் 

கோண்மீ னன்ன பிபாலங்கலத் சுசர.இ 
கூண்முூறை யீத்த லன்றுியுங் கோண்முறை 

AGED p நல்கி யோனே யம்தரத் 

தரும்பெற லமிழ்த மண்ண 

கரும்பிவட் டந்தோன் பெரும்பிறங் கடையே.” (புறம, 2892) 

இது கடைகிலை, 

** 1 நல்யா மாகுணி பதலையொடு சுருக்கிச் 

செல்லா மோதில் சில்வசீன் of mad 
களிற்றுக்கணம் பொருத கண்ணகன் பறந்தலை 

விசும்பா டெருவைப் பசகந்தடி நடுப்பப் 

பகைப்புல மரிஇய தகைப்பெருஞ் சிறப்பிற் 
குடுமிக் கோமாற் கண்டு 

தெடுதீர்ப் பூற்கை நீத்தனம் வரற்கே,”" (புறம, 64) 

இ.து போகல்வேண்டுக் குறிப்பு, 

*< ஊனுமூணு முனையி ஸணிணிசெதெனப் 

பாவிற் பெய்தவும் பாகிற் கொண்டவு 
Dery கலத்து மெல்லியது பருக 

விருந்துறுத் தாற்றி யிருந்தனெ மாகச் 
சென்மோ பெருமவெம் விழவுடை தாட்டென 
யாத்தன் னறியு ந மாகத் தான்பெபரி 

தன்புடை மையி ஸனெம்பிரி வஞ்சித் 

துணா்யது கொளரஅ௮ வாகிப் பழமூழ்தீதுப் 

பயம்பகர் வறியா மயங்கரின் மூதுபாழ்ப் 
பெயல்பெய் தன்ன செல்வத் தாங்க 

ணீயா மன்னர் புறங்கடைத் தோன்றிச் 

சிதாஅர் வண்பிற் சிதர்ப்புறத் தடாரி 

பூன்சுகிர் வலந்த தெண்க ணொற்றி 

விரல்விசை தவிர்க்கு மரலைப் பாணரியி 

ணனீலம்பா டகற்றல் யாவது புலம்பொடு 

தெருமர லுயக்கமு நீ தீர்க்குவேவோ மதனா 

லுளதாகிய ஈரம், கொள் -- குடைவேல், பகட்டிலை -- பெரியஇலை, 
தார் -- கந்தைத்துணி. பிறங்கடை -- வழித்தோன்றல், 

7. ஆகுளி -- சிறுபறை, பதலை -- ஐருதலைமாக் கிணை, செல் 
லாமோ - போவேமலலேமோ. எருவை ... பருந்தின் பேதம்; 
கழுகுமாம், தடி. -- ஊன்தடி: ரீத்தனம -- சைவிட்டு ( உண்டு 
வெறுத்து). 

2. முனையின் _.. வெறுப்பின். அளவுபுகலந்து_ஈன்முகக்கலந்து, 
விருந்து புதிது, ஆறறி -- பசிதணித்து. சென்மோ .. வருவாயாக. 

துணரியது -- குலை்கொணடது. பகாவு -- கொடுத்தல். அரில் 
பறழை. முதுபாழ் _- முதிய பாழ்நிலம.
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விருதிலங் கூலம் பரறக் கோடை 

வருமழை முழக்கசைக் கோடிய பின்றைச் 

சேயை யாயினு மிவணை யாயிணு 

மிதற்கொண் டறிதை வாழியோ இணவ 

சிறுதணி, யொருவழிப் படம்கென் மூனே பெத்தை 

யொலிவெள் னருவி வேங்கட நாட 

னுறுவருஞ் சிறுவரு மூழ்மச றநுய்க்கு 
மறத்துறை யம்பியின் மாகா மறப்பின் 

மிருங்கோ னீராப் பூட்கைக் 

கரும்ப லூரன் காதன் மகனே.” (புறம். 881) 

இ, மேலும் இக்காலச்சும் இக்கனக் கருவலென்ரூனெனக் 

கூறினமையின் அவன் பரிகினிலை கூறித்று. 

** மூண்று மலையும் பலபின் ஜொதிய 

வந்தனென் பரிசில் கொண்டனென் செலற்கெண 
த உ டட. . 

தின்ற வென்னய்த் தரணி யிதுகொண் 

டீங்கனஞ் செல்க மானெலா வென்ன 

யாங்கறிந் தனனே தரங்கமுவ் காவலன் 

காணா BSS விப்பொருட் அயானோர் 

வசணிகப் பரிசில னல்லேன் பேணித் 

இனையனைழ் தாயினு மிணிதவர் 

துவையன வறிந்து நல்கினர் விடினே.?” 

என்னும் (208) புறப்பாட்டும் ௮ப்பரினிலையைச் கூறியது 
காண்க, 

பெத்றபின்னரும் பெருவளன் எத்தி நடைவயின் சோன்றும் 
இருவகை விடையும் -- அங்ஙனம் பரிசில் பெற்றபின் அவனும் 

அவன் கொடுக்க பெருவளனை உயர்த்தக் கூறி உலகவழக்கயலால் 
கோன்றும் இரண்டுவகைப்பட்ட விடையும் : 

இருவகையாவன -- தலைவன் தானே விடுத்தலும் பரிசிலன் 
சானே போகல்வேண்டுமெனக் கூறி £விடுத்தலுமாம். உதாரணம் : : 

*₹ 5 தென்பரதவர் மிடல்சாய 

வடவடுகர் வாளோட்டிய 

தொடையமை கண்ணித் திருத்துவேற் ஐடக்கைக் 
கடுமா கடைஇய விடுபரி வடிம்பி 

னஹ்றார்க் கன்னின் சேோசமன் கோயிற் 
புதுப்பிறை யன்ன சுதைசெய் மாடத்துப் 

். யாங்கு அறிக்தான் -. எப்பரிச மிந்தான். தாங்குகல் -- SOS 
தல். காணாது -- என்னை. கேரே பாராது, வாணிகப் பரிசீலன் ௮ல் 
லன் --ஊதியங் கருதும் பரிசிலன் அல்லன். பேணி -- விரும்பி, 
பட்டு. துணையளவு -- தகுதியளவு., ° “சீ 

2, aAOs aa — SenrQu mw (விடுவித்தல்), 
8. மிடல் ..- வலி. வடவடுகர வடராட்டிலுளள வடுக வீர். 

கடைஇய -- செலுததிய, வழ மய காவின்விளிம்பு , சதை
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பணிக்கயத் தன்ன நீணகர் தநின்றென் 
ஊரிக்கூடு மாக்கணே விரிய வொற்றுி 
யெஞ்சா மரபின் வஞ்சி பாட 
வெமக்கென வகுத்த வல்ல மிகப்பல 

மேம்படு சிறப்பி னருங்கல வெறுக்கை 
தாங்காது பொழிதத் ரானே யதுகண் 
டிலம்பா டுமுந்தவென் ஸணிரும்ேப ரொக்கள் 

வீரற்செறி மரபின செவிந்தொடக் குநருஞ் 

செவித்தொடர் மரபின விரற்செறிக் குரு 

மரைக்கமை மரமின மிடற்.நியாக் குநரு 
மிடற்றமை மாபின வரைக்கியாக் குதருங் 
கடுந்தே ரிராம வுடன்பூணர் சதையை 

வலித்தகை யரக்கன் வெளவிய ஞான்றை 

திலஞ்சேர் மதரணி கண்ட குரங்கின் 

செம்முகப் பெருங்களே யிமைப்பொலீந் தாஅங் 
௧௫௮ வருநகை மிணிதுபெற் நிகுமே 

பிருங்கிளாத் தலைமை யெய்தி 
யரும்பட ரெவ்வ முழந்ததன் றலையே.'” (புறம். 

இது 1சானே போவென விடுத்தபின் ௮வன் கொடுச்,5 வளனை 

உயர்திதுச் கூறியது, 

1 உயிர்ப்பிடம் பரா௮ தாண்முணி த் தொருநாட் 
செயிர்த்தெழு தெவ்வர் திறதுறை போகிய 
செல்வ சேதுமெத் தொள்பதிப் பெயர்ந்ததென 

் மமென்லெனக் ளெதந்தன மாக வல்லே 
weg ரேோவெம் மாயம் விட்டெனச் 
சிரறிய வன்போற் செயிர்த்த நோக்கமொடு 
துடியடி யன்ன நூங்குதடைக் குழவியொடு 

பிடிபுணர் வேழம் பெட்டவை கொள்கெனத் 
தன்னறி யன வையிற் ஐரத்தச யானு 

மென்னறி யளாவையின் வேண்டுவ முகந்துகெொண் 

drew ரே வந்தனென். (Qurgs. 119 29) 

இது, யான் போகல்வேண்டுமெனக் கூறி விடுத்தபின் அவன் 

தந்த வளனை உயர்த்துச் கூறியது. 

: நடைவயின் தோன்று £ மென்றதனாற் சான்றோர் புலனெறி 

வழக்கஞ் செய் அவரும் விடைகள் பலவுங் கொள்க, அவை பரிசில் 

878) 

சண்ணச்சாந்து. அரிக்கூடுமாக்கணை -- ௮ரித்தெழும் ஓசையையுடைய 

பெரிய தடாரிப்பை. வஞ்சி-பகைவர்மேத் செலவு, கலம்--ஆபர 

ணம். வெறுக்கை_..செல்வம். ஒக்கல் சுற்றம், பெத்றிகும--பெத்றேம். 

7, தானே -- தலைவன்தானே. 

2. உயிர்ப்ப இடம்பெறாது -- இளைப்பாற இடம்பெரு.து. துறை 

போயெ-- முடியப்போன, ஆயம் - திரள் (கூட்டம்), சிரறல்-- 

கோபித்தல், செயிர்த்தல் -- குற்றஞ்செய்தல். பெட்டவை -- 

விரும்பிய, 

a2



௩௩ தொல்காப்பியம் [்புறதீதணை 

திறிசென்று...போகலும், பிதர்பாற் சென்௮, பரிசில் பெற்ற௮வக்து 

காட்டிப்போகலும், இடைகிலத்துப் பெற்ற பரிசிலை Qo hog ge 

கண்டார்க்குக் கூறுவனவும், மனைவிக்கு WB ips கூறுவனவும் 

பிறவும் வேறுபட வருவனவெல்லாங கொள்க, உதாசணம் : 

1“ ஒருதிசை யொருவனை யுள்ளி நாற்றிசைம் 
பலரும் வருவர் பரிசின் மாக்கள் 

வரிசை யறிதலோ வராதே பெரிது 

மீத லவெளிதே மாவண் டேோசன்ற 

லதுநற் றிந்த யச்யிற் . 

பொதுநோக் Gage பூலவர் மாட்டே.'* (புறம், 121) 

இள சிறிசென்ற விடை, 

₹6 இரவலர் புரவலை நீயூ மல்லை 

பூரவல ரீரவலர்க் கில்லையு மல்ல 

ரீரவல ரூண்மையுங் காணீணி யீரவலர்க் 
வச ௬ுண்ணமயுங் காணீணி நின்னூர்க் 

கடிமரம் வருந்தத் தத்தியாம் பிணித்த 
நெடுதல் யானையெம் பரிசில் 
கடுமான் ரோன்றல் ெெ சல்வல் யானே.'' (புறம். 162) 

இது, பிறன்பாற் பெரிதுபெற்றுச் சிறிது தந் தவத்குக் காட்டிய 
விடை. 

வேழம் விழ்த்த விழுத்தொடைப் பகழி? என்னும் (152) 

புறப்பாட்டு இடைநிலத்தித் பரிசுபெத்றமை சண்டார்க்குக் கூறிய. 

* நின்னயத் துறைதர்க்கு நீநயத் துறைநர்க்கும் 
பன்மசண் கற்பினணின் கஇைமுத லோர்க்குவ் 
கடும்பின் கடும்பசி Br wap pear 

Geroigg யெதிர்ப்பை நல்கி யேசர்க்கு 

மின்னோர்க் கென்னா தென்னொடுஞ் சூழாது 
வள்லாங்கு வாழ்து மென்னாது நீயு 

மெல்லோர்க்குங் கொடுமதி மனைகிழ வேோயே 

பழத்தாங்கு முதிரத்துக் கிழவன் 
நிருந்துவேற் குமண னல்கிய வளனே.'" (புறம், 788) 

இது *மனைக்குக் கூறியது. 

  

1. உள்ளி நினைத்து. வரிசை -- தகுதி. அது -- வரிசை, பொது கோக்கு -- புலவர் யாரையும் ஒருதரமாக (சமமாக) நோக்கல், 
2. புரவலை -- பாதுகாப்பாய், புரவலர் _. பாதுகாப்போர், 

சுடிமரம் -- காவல்மரம், தந்து -- கொணர்ந்து. 

8, கடும்பு -- சுற்றம். குறியெதிர்ப்பை -- ஒரு ; 
வாங்கப் பின்வாங்கிய அவ்வளவு a Hr கொடுத்தல்: Voce. 221). 

க். மனை -- மனைவி,



மாளும் புள்ளும் பிறவற்று நிமித்தமும் அச்சமும் உவகையும் 

எச்சமின்றிக் காலக் கண்ணிய ஓம்படை உளப்பட -- நாணிமித்தத் 

கானும் புண்ணிமிக்கச்கானும் பிறவம்மினிமிச்சக்கானும் பாடாண் 

டலைவர்க்ருக் தோன்றிய இங்குசண்டு அஞ்செ அச்சமும் து 

பிறக சற்குக் கா.ரணமா௫ய அன்பும் ஒழிவின்றிப் பரிலலெர்க்கு 

நிகழ்தலின் gar தலைவர் உயிர்வாழும் காலத்தைக் கருதிய 

பாஅகாவன் முற்உமியவற்றோடே கூட : 

ஒருவன் ”பிறந்தகாள்வயின் ஏனைகாள்பற்றிப் பொருக்தாமை 

பிறத்தலும், ௮வன் பிறந்த காண்மீனிடைக் “கோண்மீன் கூடிய 
வழி அவன் காண்மீனிடைக் இது பிறதக்கலும், விழ்மீன் இண்டிய 
வழி அதன்கண் ஒரு வேறுபாடு பிறத்தலும் போல்வன காளின 

கண் தோன்றிய நிமித்தம்; *புஅப்புள் வருதலும் பழம்புட் 

போதலும் * (புற- 90) பொழுதன் றிக் கூகை குழறலும் போல்வன 

புள்ளின்கண் தோன்றிய கிமிக்தம்; ஓர்த்துநின்றுழிக் கேட்ட 

வாய்ப்புள்ளும் ஓசிக்கு.ரலுள்ளிட்டனவுங் கழு அடன்குமிஇய Grea 
பத்றலும் வெஞ்சுடர் மண்டிலக்அக் சவக்தம் விழ்கலும் அதன்கண் 

துளைதோன்றுதலுக் தண்குடர் மண்டிலம் பகல் கிலவெறித்தலும் 
போல்வன பிறவற்றுக்கண் கோன்றிய நிமித்தம், 

உவகை -- அன்பு. இக்கிமித்கங்கள் பிறக்துழிக்தாண் அன்பு 

நிகம் த்இனான் ஒரு பாடாண்டலைவனஅு வாழ்க்கை காளிம்கு ஏதம் 

வருக்கொலென்று அஞ்சி அவற்கு திம்கின்றாக ஒம்படை கூறு 

sda sg சாலக்கண்ணிய ஓம்படையாயிற்று, எஞ்ஞான்றுக் 

தன் சுற்றத்து இடும்பை£ர்.த.தானொருவற்கு *இன்னாங்கு வக்துழிக் 

கூறுதலின் இற்றைஞான்று பரிசிலின் மேனும் முன்னர்ப் பெதிற 

பரிசிலை நினைந்து கூறினானாமாகவே கைக்களைக்குப் புறனுயிற்று, 
  

7. அது... அவ்வச்சம். 

2. seer நட்சத்திரம், 

3. கோள்மீன் _. கரகம், அவை வியாழன், சனி போல்வன, 
பொழுதன்றி _- தனக்குரிய காலமன் மி, ஓத்தல் .. செவிசரய்த் 

ge கேட்டல், வாய்ப்புள் -- சொல்கிமித்தம். ஒரி -- நரி, 

கழுது பேய், உடன் -- ஒருங்கு, குடிஇய -- கூடியவாய். குரல் 

பற்றல் .. குழறல், கவந்தம் -- உடற்குறைபோன்றதொரு களங்கம் 

போலும். 

4, இன்னாங்கு -- துன்பம்:



௩௩௨ தொல்காப்பியம் [புறத்திணை 

இவன் இறத்தலான உலகு படுக் Murph உளகதாசக் கூறலிம் 

இறந்த புகழும் கூறிற்று. 

: கெல்லரியு மிருக்தொழுவர்' என்னும் (94) புறப்பரட்டினுள் 
நின்று நிலைஇயர்ரின் னாண்மீன் * என அவனாளிற்கு முற்கூறிய 

வாற்றான் ஓரிடையூறு கண்டு அவன்கண் அன்பால் அஞ்சி ஓம்படை 

கூறியது, உதாரணம் : 

4 ஆடிய லழற்குட்டத் 
தாசீரு ளரையீரவின் 
முடப்பளையத்து வேர்முதரைக் 
கடைக்குளத்துக் சுயங்காயப் 

பங்குணீ உயரழுவத்துத் 

தணீதாண்மீ ணிலைதிரிய 
நிலைகாண்மீ னதனெதி ரேர்தரத் 

தொன்னாண்மீன் pie muy wet 

பாசிச் செலள்லா தூசி முன்னு 

தளக்கர்த்திணை விளக்காகக் 

கனை யெரி பரப்பக் காலெதிர்பு பொங்கி 
யொசகுமீன் வீழ்ந்தன்றால் விசும்பி ௫னே 

யதுகண், டியசமும் பிறகும் பல்வே நிரவலர் 

பறையிசை யருவீ நன்னாட்டுப் பொருத 

ேயில னாயி னன்றுமழற் றில்லென 
வழித்த நெஞ்ச மடியுளம் பரப்ப 

வஞ்சின மெழுநாள் வந்தன் தின்றே 

மைந்துடை யசனை கைவைத் துறங்கவுந் 

இண்பிணி முரசங் கண்குழிந் துருளவுங் 
காவல் வெண்குடை கால்பரீந் துலறவுங் 

கசனியற் கலிமாக் கதியின்றி வைகவு 
மேலோ gas Guu Ser wad 

ஜெண்டொடி மகளிர்க் குறுதுணை யாகித் 

sor pio யாய மறந்தனன் கொள்ளே 
பகைவர்ப் பிணிக்கு மாற்ற னசைவர்க் 

களத்துகொடை யறியா வீகை 
மணிவரை யன்ன மசஅ௮ யேசனே,” 

இப் புறப்பாட்டும் (229) அது, இதனுட் பாடாண்டலைவன து 

நாண்மீனை வீழ்மீன் ஈலிந்தமைபத்திக் கூதியது, 

1, ஆடு மேடம். அழற்குட்டம் -- கார்த்திகைராள். முடப் 
பனை அனுடகாள். வேர் 944, கயமாகயகுளம் - புகர்பூசம். 

மூலத்த, தொன்நாண்மீன் என்றது மிருகசீரிடத்தை, பாள. 
கீழ்த்திசை, ஊச -- வடதிசை, அளக்கர்த்திணை - பூமி, பூமிக்கு 

விளக்காகச் Busse என்க, \



யியல் ] பொருளதிகாரம் ௩௩௩. 

* 1இருமுத்தீர்க் குட்டமும் 
வியன்ஞாலத் தகரமும் 
வளிவழுங்கு திசையும் 
வறிதுநிலைஇய காயமு, மென்றாங் 

௬வையளாந் தறியினு பளாத்தற் கரியை 

யறிவு மீரமும் பெருங்கண் ணேட்டமுஞ் 

சோதுபடுக்குத் தீயோடு 

இசஞ்ஞாயிற்றுத் தெறலல்லது 
பிறிதுதெற லறியார்நின் ஸீழல்வாழ் ேவோசே 

திருவி லல்லது கொலைவில் லறியார் 
தாஞ்சி லல்வது படைய மழதுியசர் 

இறன றி வயவரெொடு தெவ்வர் தேயவப் 

பிறர்மண் ணுண்ணுஞ் செம்மணின் னாட்டு 

வயவுறு மகளிர் வேட்டுணி னல்லது 

பகைவ ருண்ணா வருமண் ண்னையே 

யம்புதுஞ்சுங் கடியரணா 

லறந்துஞ்சுஞ் செங்கோலையே 

புதுப்புள் வரினும் பழம்புட் போகனும் 

விதுப்புற வறியச வேமக் காப்பினை 

யனயை யாகன் மாறே 

மன்னுயி ரெல்லாம் நின்னஞ் ௬ம்மே," (புமம், 89) 

பு.ப்புள் வந்த.தும் பழம்புட் போயதுங் கண்ட திலகன் பயன் 

நின்மேல் வாராமல் * விஅப்புற வறியா எமக் காப்பினையாக' என்று 

ஓம்படை கூறியன. அது மேல் நின்னஞ்சுமென்ன௮ அச்சங்கூறி 

வெளிப்படுத்தகனான் உணர்க, 

*“2மண்டிணிந்த நிலனும் 

திலனேந்திய விசும்பும் 

விசும்புதைவரு வளியும் 

வளித்தகஇய தீயுத் 
தழூரணிய தீரு, பொன்றாங் 

கைம்பெரும் பூதத் தியற்கை போலப் 

பபோற்றுர்ம் பொறுத்தலுஞ் சூழ்ச்சிய தகலமும் 

வலியுந் தெறலு மளியு முடையோய் 

தின்கடற் பிறந்த ஞாயிறு பெயர்த்துநின் 

வெண்டலைப் புணரிக் குடகடற் குளிக்கும் 

யாணர் வைப்பி னன்னாட்டுப் பொருத 

வசன வசம்பை நீயேச பெரும 

  

1. முந்நீர் . சடல், குட்டம் -- இழம். ஞாலம் _. உலகம் 

வனி-- காற்று, வறிது நிலைஇய கரயம் ..- வடிவின்றி நிலைபெற்ற 

ஆகாயம். ஈரம் அனபு. கண்ணேட்டம-- இரக்கம். தெறல் 

வெம்மை, திருவில் -- இந்திரவில், நாஞ்சில் - கலப்பை, செம்மல் 

தலைவ, வயவு -- வேட்கைகோய், 

2. மண் -- அணு. ஏக்திய-- உயர்ந்த. வளித்தலைஇய-- காற் 

றோடு கூடிய. போழற்றார் -- பகைவர். சூழ்ச்சி ... விசாரிப்பு, தெறல்--



௬.௩௪ தொல்காப்பியம் [்புதத்திணை 

வலங்குளைப் புவி யைவரொறடு சினை இ 
நிலரைதலைக் கொண்ட பெரலம்பூந் தும்பை 
யீரைம் பதின்மரும் பொருதுகளத் தொழியப் 

பெருஞ்சோற்று மிகருபதம் வரையாது கொடுத்தோய் 
பசஅல்புளிப்பினும் பகவிருளினு 

தா௮ல்வேத தெறிதிரியினுத் 
திரியாச் சுற்றமொடு முழுதுசேண் விளங்க 

நடுக்கின்றி நிலியரேச வத்தை படுக்கத்துச் 

சிறுதலை நவ்விப் பெகுங்கண் மாப்பிணை 

யத்தி யந்தண ரகுங்கட ஸணிறுக்கு 

மூத்தி விளக்கிற் அஞ்சும் 
பொற்கோட் டிமயமும் பொதியமும் பேன் py.’ 

என்னும் (3) புறப்பாட்டுப் பகை கிலத்காகற்குப் பயக்தவாறு 
கூறிப் பின்னர்த் இரியாச் சுற்றமொடு விளக்க ஈடுக்கின்றி நகிற்பா 

யென அச்சந்தோன்றக் கூறி ஐம்படுத்தலின் ஐம்படை வரழ்த் 

தாயிற்று. * காலனுவ் காலம் ' என்னும் (41) புறப்பாட்டும் ௮.௪. 

ஞாலக்துவரூஉம் கடக்கையது குறிப்பிற் கால மூன்றொடு 
கண்ணிய வருமே -- உலகச்ுச் சோன்றும் வழக்கெது கருச் 

இனானே மூன்று காலத்தோடும் பொருக்தக் கருதுமாற்றான் வரும் 
மேற்கூதி வரு்ெற பாடாண்டிணை என்றவாறு. 

என்றது, இவ்வழக்கயெல் காலவேற்றுமைபத்றி வே௮படுமாயின் 

அவையும் இப்பொருள்களின் வேறுபடா என்ப துணர்த்தயவாறு. 

அவை, பகைவர் நாட்டுப் பார்ப்பார் மூதலியேோரை ஆண்டு 

நின்றும் அகற்றிப் பொருசல் தலையாய அறம் ; அ சுவன்றிப் 

பொருள் கருதாது, பாதுகாவாதான் நிரையைக் தான்சொண்டு 

பாதுகாத்தல் அதனினிழிக்த இடையாய அறம்; அதுவன்றிப் 

பிறர்க்கு அளித்கற்கு நிரைகோடல் நிகழினும் ௮ஃது அதணினு 

மிழிர்த கடையாய அறமெனப்படும். இனிப் பகைவன் போற்றாத 

நாட்டைக் சைக்கொண்டு தான் போற்றச் சேறலும் பொருள் வரு 
வாய்பற்றிச் சேறலும் வஞ்சித்துச் சேறலும் போல்வன ஒன்றனி 

ஜொன் றிழிந்த ஞாலத்து நடக்கைக் குறிப்பு; மாற்றரசன் மூத் 

கூறியவழி ஆத்றாகோன் அடைத்திருத்தலும் அரசியலாயினும், 
அவன் வென்றியுள்ளமொடு வீத்றிருக்தலும் கனக்கு உதவி வர 

அழித்தல். அளி-- அருள். யாணர். புதுவருவாய், வைப்பு 
ஊர். சனைஇ-- மாறுபட்டு. ஈரைம்பதின்மர்-- நூற்றுவர், she 
கம் -- மலைப்பக்கம், LITO) Muy LOA LD, நவ்விப்பிணை-- மான் பின. 
போன்று நடுக்க றி நிலியர் என மூடிக்க, கிலியர் = கிழ்பாயாக,
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வேண்டியிருக்கலும் ஆற்றலன்றி ஆக்கங் கருதாது காத்தே இருத் 

தலும் ஒன்றனி ஜொன் மிழிந்த நடைக்குறிப்பு. 

இனி வாகைக்குப் பார்ப்பன ஒழுக்க முதலியன மகான்கத்கும் 

வேறுபட வருதலுங் கொள்க. காஞ்சிக்கும் அவரவர் ௮றிவிற்கேற்ற 

நிலையாமை கொள்க, உயிரும் உடம்பும் பொருளுமென்த மூன்றும் 

ups. இது பாடாண்டிணையிற் கூறினா, எல்லாத் திணைக்கும் 

புறனடையா,தல் வேண்டி. இனிக் கடவுள் வாழ்த்திற்குத் தலை 

இடை சகடை கோடலும் அறுமுறை வாழ்த்திற்கும் அவற்றின் 

ஏ௰்றிழிவுபற்றிசக் கோடலும் பிறவுஞ் சான்றோர் செயயுட்சண் 

வேறுபட வருவனவெல்லாம் இதனான் அமைக்க. "முந்கூறியன 

வெல்லாம் ஓம்படையுளப்படக் கண்ணிய வருமென்ப.அ. (௩௯௬) 

புறத்திணையியல் முற்றிற்று, 

7. மூற்கூறியன -- முற்கூறிய துறைகள்.



மூன்றாவது : களலியல் 
ee 

[களவொழுக்கம் இவ்வியல்பினதெனால் / 

௯௨. இன்பமும் பொருளு மறனு மென்ருங் 
கன்பொடு புனார்ந்த வைந்தீணை மருங்கிற் 
காமக் கூட்டங் காணுங் காலை 
மறையோர் தேஎத்து மன்ற லெட்டலுட் 
டுறையமை நல்லியாழ்த் துணைமையோ ரியல்பே. 

இவ் வோத்துக் களவு சுற்பென்னுங் கைகோள் இரண்டனுட் 

களவு உணர்சி இனமையிற் களவியலென்னும் பெயர்த்தாயிற்௮ ; 

பிறர்க்குரிக்கென்று இருமுது கூரவசாம் "கொடையெதிர்ந்த 
தலைவியை அவர் கொடுப்பக் கொள்ளாது இருவரும் “கரக்க உள் 

ள.த்தோடு எதிர்ப்பட்டுப் புணாக்த களவாதலின் இ பிறர்க்சூரிய 

பொருளை 3மழறையிற் கொள்ளுக் களவனரயிற்று. இச வேதத்தை 

Sine ogre என்று ற்போலக் கொள்க, 

₹* கள வெனப் படுவ தியாதென வீவனின் 

வளைகெழு முன்கை வளங்கெழு கூத்தன் 

மூளையெயிற் றமர்தகை மடநல் லோளொரடு 

தளயவிழ் தண்டசர்க் srw arard@ sir 

விளையாட் டிடமொன வேறுமலைச் சாரன் 

மாணினங் குருவியொடு கடி.தந்துவிள யாடு 
மாயமுந் தோழியு மருவிநன் கறியா 

மாயப் புணர்ச்சி யென்மலனார் புலவர்.”! 

இக்களவைக் *காமப்புணர்ச்சியும்? (498) என்னுஞ் செய்யு 

ளியற் சூத்இரத்இி.ற் கூறிய நரன்குவகையானும் மேற் கூறுமாறு 

உணர்ச, 

3, கொடையெதிர்ந்த -- (கொடைகேர்ஈக) கொடுத்தத்கு 
நியமித்த, 

2. கரந்த. மறைந்த. 
8. மழையின் - அவர்க்குத் தெரியாமல், 

4. மறை -- பிறராலறியப்படாத பொருளுடையது. அதுபோ 
லப் பிறராலறியப்படாது நிகழ்கத புணர்ச்சியாதலின இது களவு 
என்றாயிற்று என்பது கருத்து, 

5. மாயப்புணர்ச்சி . வஞ்சப்புணர்ச்சி (களவுப்புண ர்ச்). 
6. நான்குவகையாவன :- இய ்கைப்புணர்ச்௪, இடர்தலைப் 

பாடு. பாங்கற்கூட்டம, பாங்கியிற்கூட்டம,



பொருளதிகாரம் க்கள் 

இன்பத்திற்குப் பொ.அவிலக்கணம் அகத்திணையியலுட் கூறி, 

அ.தத்னெமாகிய பொருளும் அுறனுவ் கூறும் புறத்திணையை அ௮.தன் 

புறத்து நிகழ்தலித் புதத்திணையியலுட்கூறி, ஈண்டு youd aru 

இனை விரித்துச் GF pLiGnaésanm கூறுதலின் இஃது அ௮கததஇணை 

யியலோடு இயைபுடைத்தாயித்து. வழக்கு... நாடி ? என் றலின் 

இஃது உல$ூயலெனப்படும் ; 20s sg ner para g கு.ரவர் சொடுப் 

பதழ்கு மூன்னர் ஒருவற்கும் ஒருத்.இக்குல் கண்ணும் மனஞாக் தம் 

முள் இயைவே தயென வேதமுங் கூறிற்றா தலின். 

இச்ளூச்இரங் களவெனப்பட்ட ஒழுக்கம் உலகத்துப் பொருள் 

பலவற்றுள்ளும் இன்பம் பற்றித் தோன்றுமெனவும் ௮ஃது இன்ன 

தாமெனவுக் கூறுன்ற. 

Q— ©: இன்பழும் பொருளும் அறனும் என்னுாங்கு--இன்ப 

மூம் பொருளும் அறனுமென்று முற்கூறிய மூவகைப் பொருள் 

களுள், அன்பொடு புணர்ந்த ஐக்.திணை மருங்கின் -- ஒருவனோடு 

ஒருத்தியிடைச் தோன்றிய அன்போடுகூடிய இன்பத்தின் பகுதி 

யாயெ புணர்தன் முதலிய ஐவகை ஒழுக்கத்தினுள், காமக்கூட்டங் 

காணுங்காலை -- புணர்தலும் புணர்தனிமித்தமு மெனப்பட்ட காமப் 

புணர்ச்சியை ஆ.சாயுங்காலதீது, மறைதர்சே௪த்து மன்றல் எட்ட 

லுள் -- வேதம் ஓரிடத்அச் கூறிய மணமெட்டனுள், துறை ௮மை 

கல் யாழ்தீ துணைமையோர் இயல்பு -- துறை அமைக்த கல் "யாஹினை 

யுடைய பிரிவின்மையோசது தன்மை என்றவாறு, 

அன்பாவது : 

“ட அடுமரற் துஞ்சுதேதே ளசடவரு மாய்ந்த 

படுமணிப் பைம்பூ ணவருத்- தடுமாறிக் 

கண்ணெ௫ிர்தோக் கெசத்தவண் காரிகையிற் கைகலதி 

துண்ணெகிழச் சேர்வதா மன்பு.'” 

மன்றல் எட்டாவன : பிரமம், பிசாசாபத்தியம், ஆரிடம், கெய் 

வம், காக்தருவம், ஆசரம், இசாக்கதம், பைசாசம் என்பன. 

yo! Bp பிரமமாவது : ஒத்த 5 சகோத்திரத்தாளாய் காத்பத 

தெட்டியாண்டு மிரமசரியல் காத்தவனுக்குப் பன்னீ சாட்டைப் பருவச் 

  

17, யாழினையுடைய பிரிவின்மையோர் -- கந்தருவசாதி ஆணும் 

பெண்ணும். 
் 

2. அடுமரம் -- வில். 

9, கோத்திரம் -- மரபு. 
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௩௩௮ தொல்காப்பியம் [கள 

தானளாய்ப் பூப்பு எய்தியவளைப் பெயர்த்து | இசண்டா]ம் பூப்பு 

எய்தாமை அணிகலன் அணிந்து தானமாகக் கொடுப்பது : 

1* தயே ரமருண்கண் கன்னீப்பூப் பெய்தி 

யயல்ேபே ரணிகலன்கள் சேர்த்தி--யியலி 

ணனீரலொத்த வந்தணற்கு நீரிற் கொடுத்தல் 

பிரமமண மென்னும் பெயர்த்து.” 

பிராசாபத்தியமாவது : மகட்கோடற்கு உரிய கோத்தசத்தார் 

கொடுத்த 1பரிசத்து இரட்டி தம்மகட்கு ஈந்து கொடுப்பது. 

“gigs ருண்க ணாயிழை யெய்துதற் 
குரியவன் கொடுத்த வொண்யொரு னளீசாட்டி 

திருவின் றத்தை இண்ணிதிற் சேச்ழ்தி 
யரியதன் கிளாயோ டஉமைவரக் கொடுத்தல் 

பிரித லீல்லாப் பிராசா பத்தியம்.'* 

ஆரிடமாவது : தக்கான் ஒருவற்கு அவும் தனேறும் பொற் 

கோட்டுப் பொற்குளம்:னெலாகச் செய்து “அவற்நிடை தநிதிஇப் 

பொன் அணிந்து நீரும் இவைபோழற் பொலிந்து வாழ்விரென மீரித் 

கொடுப் பது : 
** தனக்கொத்த வெரண்பொரு டஉன்மகளைச் சேர்த்தி 
மனக்கொத்த மாண்புடையாற் பேணி--யினக்கொத்த 

வீரிடத் தாவை நிறீஇயிடை மீவதே 
writ bert கண்டமண மாம். ?? 

தெய்வமாவ : பெருவேள்வி "வேட்பிக்கன்றார் பலருள் த்த 

ஒருவத்கு அவ்வேள்வித் தீமுன்னாத் தக்கணையாகக் கொடுப்பது; 

: நீளி நெடுநகர் நெய்பெய்து பாரித்த 

வேள்வி விளங்கமுன் முன்னிறிஇக்.கேள்வியாற் 

கைவைத்தாம் பூணாளைக் காமுற்றுற் சீவதே 

தெய்வ மணத்தார் திறம்.'” 

தசுசமாவது: கொல்லேறுகோடல், இசிபன் மியெய்கல். வில் 

Cn Dp se cep 668 Wear செய்து கோடல் : 

  

1. பரிசம்... பெண் வீட்டுக்குக் கொடுக்கும் ஆடை ஆபரணம் 

மூதலிய பொருள்கள். 

2. இரு. திருப்போல்வாள் = பெண், இளை .... சுற்றம் 

3. அவற்றிடை... அவற்றினடுவே இருவரையும் 
போலும்; உதாரணச் செய்யுட் கருத்தை கோக்குக, ' 

4, ஒத்த இயைந்த, விரும்பிய காட்டுமுதாரணத்துக் காமுற் 
GHG என வருதல் கோக்கு, ் 

நிறுத்திப்



வியல் ] பொருளதிகாரம் ௩௬௩௯ 

*: மூகையவிழ் கோதையை முன்சளெயிற் றரிவையைத் 

நகைநலங் கருதுத் தருக்க guy ai 

1 ணிவையிவை செய்தாற் கெனியண்மற் நிவளெனக் 
தொகைநில synths Baron prt wns acs 

தண்ணவை யாற்திய வளனவையிற் றயங்க 

ஜொன்னிலை யகரம் துணிந்த வாறே. 

சாக்கசமாவது: தலைமக உ௨ன்னினுக் தமரினும் பெ வலித் தீ & ச ௮ கி 
கொள்வ : 

*மவிபொற்பைம் பூணாூளா மாலுற்ற மைந்தர் 

வவிதிற்கெொண் டாள் வதே யென்ப..-வலவிதிற் 

பேராக்ககுஞ் செய்துமுலும் பசி நிமிர்தோ 

ஸணிரசக்கதத்தார் மன்ற லியல்பு.'” 

பைசாசமாவது : மூத்தோர் களிகத்தகோர் தயின்றோர் புணர்ச் 

சியும் இழிக்கோளை மணஞ்செய்கலும் தடைமாுதலும் பிறவுமாம்: 

“௨3 எச்சார்க் கெளிய ரீயைந்த காவலர் 
பெொசச்சசப் பெய்திய பொழுதுகெச ளமையத்து 

மெய்சீசார் பெய்திய மிகுபுகழ் நண்பி 
துசாவசர்க் குதவாக் கேண்மை 

பிசாசர் பேணீய பெருமைசா வீயல்பே. 

*-/இடைமயக்கஞ் செய்யா வியன்பின னீங்கி 
யூடைமயக்கி யுட்கதுத்த ஜவென்ப- வடைய 
துசசவசர்க் குதவாத ஷணிலா யாக்கைப் 

பசாசத்தார் கண்டமணப் பேறு." 

இனிக் கக்தருவமாவத : கக்கருவ குமாசருல் கன்னியருக் 

தம்முள் எ.இர்ப்பட்டுக் சுண்டு இயைக்கதுபோலக் தலைவலுக் தலைவி 

யும் எதஇர்ப்பட்டுப் புணர்வு : 

**அதிச்ப்பில்பைம் பூணாரு மாடவருத் தம்மு 

ளெதிர்ப்பட்டுக் கண்டியைத லென்ப_-கதிர்ப்பொன்யாழ் 

மூத்திருவர் கண்ட முணிவறு கண்காட்சிக் 

spout seer weeny.” 

களவொழுக்கம் பொதுவரகலின் கான்கு வருணக்தார்க்கும் 

ஆயர் முதவியோர்க்கும் (21) உரித்து. மாலை சூட்டுகலும் இகன் 

  

7, இவை இவை என்றது-- கொல்லேறு தழுவல், திரிபன்றி 

யெய்தல், வில்லேற்றன் முதலியவற்றை. 

2, மால். மயக்கம். பராக்கு...விளையாட்டாக. அதம். கொலை, 

பாழி -- பருமை. 

9, இதன் கருத்து நன்கு புலப்படவில்க. 

4. உடைமயக்கல் ... ஆடைமாறுதல், உட்கு..... அச்சம், 

ச, அதிர்ப்பு அ ஈடுச்சம் ஊ ates Ow pgeora செடித்சது:



௬௩௪௦ தொல்காப்பியம் [கள 

பாற்படும். வில்லேற்றுதன் முதலியன பெரும்பான்மை அசசர்க் 

கூரிக்து. அவற்றுள் ஏ௮ தழுவுதல் ஆயர்க்கே சிறக்க. இசாக்கதம் 

அக்தணரொழிந்கோர்க்கு AS gS வலிதித் பற்றிப் புணர் தலின் 

அரசர்க்கு இது பெருவரவிற்றன்று. பேய இழிக்தோர்க்சே உரித்து. 

கந்தருவரின் மக்கள் சிறிது இரிபுடைமையிற் 1 2சட்படைமு தலியன 

உளவாமென்னுணர்க. 

அறத்தினாம் பொருளாக்கி அப்பொருளான் இன்ப BIGHT BD 

சறப்பானும் அதனான் இல்லறங் கூறலானும் இன்பம் phx Her. 

௮.றனும் இன்பமும் பொருளாற் பெறப்படுகலின் ௮அகனை இடை 

வைத்தார். போகமும் வீடுமென இசண்டுஞ் £சிறத்தலிற் போகம் 

ஈண்டுக்கூறி வீடுபெறுதற்குக் காரணம் 3முற்கூறினார். *ஓழிக்த 

மணங் சைக்களையும் பெருந்இனைவு மாய் அடங்குகலின் இதனை 
“அன்பொடு” எனமுர், பொருளாற் கொள்ளும் மணமும் இருவர் 

சுற்றமும் இயைந்அழிக் காமும் இயைதலிழ் கந்தருவப்பாத்படும். 

ஐக்இணைப்புற.த். சவாலே வெட்சி முதலியவற்றிற்கும் அன்பொடு 

புணர்கலுங் கொள்ளப்படும். 

(* அறுத்திற்கே யன்புசார் பென்ப வறியார் 

மறத்திற்கு மஃதே துணை,? (குதள். 78) 

என்றலின். 

கந்தருவர்க்குக் கத்பின்றி அமையவும் பெறும். ஈண்டுக் கழ் 

பின்றிக் களவே அமையாதென்றற்குச் * அறையமை * என்மூர். (௧) 

[காமக்கூட்டத்திற்குரியாரியல்பும் அவரெதிர்ப்பாட்டிற்குரிய 
காரண்மும் இவையெனல்/ 

௯௩. ஒன்றே வேறே யென்றிரு பால்வயி 
னோன்றி யுயர்ந்த பால் தாணையி 
னொத்த கிழவனுங் கிழத்தீயுங் காண்ப 
மிக்கோ னாயினும் கடிவரை யின்றே, 

1, சேட்படை தோழி தலைவனைச் சேட்படுத்தல், 
2. போகம் -- இன்பம். 

9. மூன் என்றது -- புறத்திணையியலுள்வரும் 
சாஞ்சியானும் 

கைபபட்ட பாரபபனப்பக்க Lb or : ட் ் 

வீட்டுக்கு மிமித்தம் கூறியது, 5 ன்னுஞ் சூத்திரத்தானும் 

5, ஒழிந்த. கந்தருவமொழிந்த, 
ச, இச்ருத்திரத்தின் மூதலடிச்கு இளம்பூரணருசை Qatg.



வியல் ] பொருளதிகாரம் ௩௪௧ 

இ, முற்கூறிய காமக்கூட்டத்திற்கு உரிய இழவனுக் கிழத்தியும் 

எதிர்ப்படும் நிலனும் அவ்வெகிர்ப்பாட்டி.ற்குக் காரணமும் aac 

எதிர்ப்படுகத்கு உரியோர் பெத்றியுங் கூறுகின்றது. 

இ.ஸள்: ஒன்றே வேறே' என்று இரு பால்வயின் -- இருவர்க் 

கும் ஐரிடமும் வேற்றிடமும் என்று கூறப்பட்ட இருவகை நிலத் 

,இன்சண்ணும், ஒன்றி உயர்க்த பாலது ஆணையின் -- உம்மைக் 

காலத்து எல்லாப் பிறப்பினும் இசறியமையாது உயிசொன்றி ஒரு 

காலைக் கொருகால் அன்பு முதலியன இறத்தத்கு ஏதுவாகிய "பால் 

வசை தெய்வத்தின் (278) ஆணையாலே, ஒத்த இழவனும் கிழத்தி 

யும் காண்ப -- பிறப்பு முதலியன பத்தும் ஓத்த தலைவனு கலைவி 

யும் எதிரப்படுப, மிக்கோன் யினும் கடிவரை இன்தே -. அற் 

கனம் எவ்வாற்றானும் ஒவ்வாது தலைவன் உயாரக்தோனாயினுல் கடி 

யப்படா STE Man gt. 

: என்றிரு பால்வயிற் சாண்ப எனப் £பால் * வன்பால் மென் 

பசல்” போல கின்றது. உயர்ந்த பாலை * கோய்தீர்க்த மருக்து ' போத் 

கொள்க. ஒரு நிலம் ஆதலை முற்கூறினார், இவ்வொமுக்கத்திற்கு 

ஓதியது குறிஞ்சி நிலமொன்றுமே 93565 இறப்பு கோக்க, வேண 

நிலம் ஆ.தலைப் பிற்கூறினா், குறிஞ்சி தன்னுள்ளும் இருவர்க்கும் 

மலையும் ஊரும் வேருதகலுமன்றித் இணைமயக்கத்சான் மருதம் 

கெய்தலென்னும் கிலப்பகுஇயுள் ஒருத்தி அரிதின் நீக்வெக்து 

எ.திர்ப்படுகல் உளவாதலுமென வே௮ுபட்டபகுதி பலவும் உடன் 

கோடற்கு. ஒரு நிலத்துக் காமப்புணர்ச்சிப் பருவத் காளாயினாளை 

gushes நீங் எனித்து ஓரிடத்து எளிதிற் காண்டல் HO ger 

ற்குப் * பாலதாணையிதற் காண்ப ' என்றார். எனவே, வேற்றுகிலக். அக் 

காயின் வேட்டை மேலிட்டுத் இரிவான் அவ்கனக் தனித்துச் காணுல் 

காட்சி அருமையாற் பால,சாணை வேண்டுமாயிற்று, உகாரணம் : 

*இவணிவ ஊோம்பால் பற்றவு மிவணிவண் 

yor pics Curd ang sar பரியவுங் 

காதற் செவிலியர் தனிர்ப்பவுத் தனீரச 

தேதில சிறுசெரு வுறுப மன்னோ 
தல்லைமன் றஐம்ம பாலே மெல்லீயற் 

துணைமலர்ப் பிக வன்னவிவர் 

மணமக மியற்கை காட்டி யோயே.'” (குறுர். 449) 

இஃது. இருசென்றதாம். 

4, வால் ஊழ், தி. பால் அ. இவம், 
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ப்! கரமஞ் செப்பாது சுண்டது Guripsur.” (குறுக. 2) 

என்றது, என் நிலத்து வண்டாதலின் எனக்காகக் RUSS 

சொல் என்றலிற் குறிஞ்சிகிலம் ஒன்றாயிற்று, 

“ இலங்கு மருவீத் இலங்கு மருவித்தே 
வசணி ணீலங்கு மருனித்தே தசனுற்ற 

சூன்பேணான் பொய்த்தான் மலை, (கலி, 47) 

என்புழிப் "பொய்த, தவன் மலையும் இலங்கும் #5850 ser 

வியந்துகூறிக் தமது மலைக்கு ஈன்றி இயல்பென்றலிற் குநிஞ்சி 

புள்ளும் மலை வேருயிற்று. 

** செவ்விரல் சிவப்பூரச் சேட்சென்றரு யென்றவன் 
பெளவநீர்ச் சாய்க்கொழுதிப் பாஸவைதம் தனைத்தற்சகேோச 

கெளவைதேநோ யுற்றவர் காணாது கடுத்தசொல் 

லெொவ்வாவென்் நுணாசாய்மீ யொருநிலையே யுரைத்ததை.'* 

(கவி, 76) 
இள, மருகத துத் தலைவி களவொழுக்கங் கூறுவாள் பெளவ 

நீர்ச் சாய்ப்பாவை தக்கான் ஒருவனென கெய்தனிலத்து எதிர்ப் 

பட்டமை கூறியது. “ஆணைவிதி கைகோளின் முதற்கட் கூறுசலித் 

கழ்பின்காறும் ஒன்றும் வே௮ஞ் செல்லும்பால௮, ஆணையும் அவ் 

வாரும், 

மிகுதலாவது: குலங் கல்வி பிசாயம் முகலியவற்றான் மிகு 

தல். எனவே, அக்சணர் அரசர் முசலிய வருணத்அப் பெண் 
கோட த்கண் உயர்தலும், அரசர் முகலியோரும் அம்முறை உயர் 

தலும் கொள்க, இதனானே அந்தணர் முதலியோர் அங்கனம் 
பெண்கோடக்கட் பிறந்தோர்க்கும் இவ்வொழுக்கம் உரிக்தென்று 

கொள்க. கடி. -- மிகுதி, 

1, பொய்த்தல் -- நின்னைப் பிரியேனென்றுகூ௰ிப் பிரிதல்; அத 
னாற் பொய்திதவன் என்முள். பொய் கூறினவனுடைய மலையில் 

மழைபெய்து அருவி பெருகல் கூடாதாகவும் பெபருகல் வியப்பு 
என்றபடி, தனது ஈன்றியை மறந்து பொய்த்தவன் மலை எனவே 
தான் ஈன்றியுடையாள் என்று கருதினாளாயிம்று, அதுபற்றித் தமது 
மலைக்கு ஈன்றி இயன்பென்றாள் என்ஞனுர், 

2. ஆகை -- விதி, என்றிருத்தல்வேண்டும்., இத இவ்வாக்கயத் 
இன் பின் வருதல் கலம். ஒன்றையும் வேழையும் முதற்கட்கூறலின, 
அவை (ஒன்றும் வேறும்) கற்பின்காறும் செல்லும் என்பது கருத் 
தாதலின், செல்லும் என்பதில் முற்றுப்புள்ளியிடுகல் வேண்டும். 
பாலது என்பது ஆணையோடு சேருதல் வேண்டும். இது (பாவதாணை) 
சூத்திரத்து வந்த சொல். அவ்வாறும் என்முது கம்பின்சாறுஞ் செல் 
தம் என்றபடி,
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அவச் அ௮க்கனங் கோடற்சண் ஓத்த மகளிர் பெற்ற புதல்வ 

சோடு ஒழிந்த மகளிர் பெற்ற புதல்வர் ஒவ்வாரென்பது உணர்த் 

தற்குப் பெரிதும் வரையப்படாதென்றார். பதினாறு தொடக்க 

இருபத் தகான்கு. ஈழுகக் கடந்த யாண்டொன்பதும் ஒரு பெண் 

கோடக்கு மூன்றியாண்டாக அக்தணன் உயருங் கந்தருவ மணத்ு$ 

ஒழிந்தோராயின் அத்துணை உயரார். இருபத்து நான்இரட்டி காத் 

பத்செட்டாசல் பிரம முதலியவற்றான் உணர்க. * வல்லைமுதஅ 

மிகுதல்? என்றாற்போல மிகுகலைக் கொள்ளவே பிராயம் இரட்டி 

யாயிற்று. இழத்தி மிகுதல் அறக்கழிவாம். * இழவன் கிழத்தி? 

எனவே பல பிறப்பினும் ஒருவர்க்கு ஒருவர் உரிமை எய்இற்று. 

இனம் ஒருமை கூறிற்றேனும் 4 ஒருபாற் ளெவி' (222) எண் 

அஞ் சூத்திரத்கான் கால்வகை நிலத்து கான்கு வருணத்தோச் 
கண்ணும் ஆயர் வேட்டுவர் முதலியோர் கண்ணும் கொள்சு. 

இச்சூத்திரம் * முன்னைய நான்கும்! (59) எனக் கூறிய காட் 

சிக்கு. இலக்கணம் கூறிற்றென்றுணர்க, உதாரணம் : 

1 கருந்தடங்கண் வண்டாகச் செவ்வாய் தணனிரச 
வரும்.பிவர் மென்முலை தெசத்தாப். பெரும்பணைத்தோட் 

பெண்டகைப் பொோலீந்த * பூங்கொடி 
கண்டேங் காண்டலுங் களித்தவெங் கண்சேோோ.'' 

(பு.வெ,கைக, 1) 

இக் காட்டுக்கண் தலைவனைப்போல் தலைவி வியந்து கூறுதல் 

*“பலனேறிவழக்கன்மை உணர்ச. (அ 

[ஜயம் நிகழுமிட மிதுவெனல் ] 

௯௪, 5சிறந்துழ் யையஞ் சிறந்த தென்ப 

விழிந்துழி. யிழிபே சுட்ட லான. 

இஃது. எய்தாத தெய்விக எய். தஇியதை விலக்இற்று, ‘(per 

னைய நான்கூம்” (52) என்றதனாழ் கூறிய ஐயர் தலைவன்கண்ணதேே 

7, ஓத்த... குலத்தலொத்த. 

2. இருபத்துநான்கு ஆண்டு உயர்ச்ச்கொண்டது பெண்ணுக்குப் 

பன்னிரண்டு ஆண்டு கொண்டமையின். பெண்ணின் இரட்டி, 

ஆணுக்குக் கொள்ளலாம் என்றபடி. 

9. பூங்கொடி - பூங்கொடிபோல்வாள். 

4. புலனெ.றிவழக்கு -- செய்யுள் வழக்கு. 

2, இளம்பூரணர் Gay. a en.
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எனவும், தலைவிக்கு நிகழுமோ என்னும் ஐயத்தை விலக்குதலும் 

கூறலின். 

இ--ன்:: இழந்துமி ஐயம் சிறந்தது என்ப -- அங்ஙனம் எதிர்ப் 

பாட்டின் இருவருள்ளுஞ் சிறக்க தலைவன்சண்ணே ஐயம் நிகழ்தல் 
சிறக்தசென்று கூறுவார் ஆசிரியர், இழிர்துழி இழிபே சுட்டலான-- 

அத்தலைவனின் இழிந்த தலைவிக்கண் ஐயம் கிகழுமாயின் இன்பத் 

இற்கு இழிவே அ௮வள்கருதும் ஆகலான் என்றவாறு. 

தலைவத்குச் செய்வமோ ௮ல்லளோவென தநிகழ்க்த ஐயம், நான் 

முதலியவற்றால் நீக்கத் தெய்வமன்மை உணர்தற்கு அறிவுடைய 

னாதலும், தலைவிக்கு முருகனோ இயக்கனோ மகனோவென 
ஐயம் நிகழின் அதனை நீக்கி உணர்தற்ருக் கருவியிலள் ஆகலானும் 
இங்கனம் கூறினார். தலைவிக்கு ஐயம் நிகழின் அச்சமேயன் றிக் 

காமக்குறிப்பு நிகழாதாம். மச வின் ACE F 9S SOs DF 

*இறந்துழி' என்முர். உதாரணம் : 

₹* அணங்குகொ லரய்மயில் கொல்லோ கனங்குழை 
மாதர்கொளன் மாலுமென் னெஞ்சு.” (குறள், 1081) (௩) 

[ஐய நீங்கித் தெளிதற்குரிய காரணம் இவையெனல் ] 

௯௫. வண்டே யிழையே வள்ளி பூவே 
கண்ணே யலமர லிமைப்பே யச்சமென் 
றன்னவை பிறவு மாங்கவ எரிகழ 

நின்றவை களையுங் கரி யென்ப. 

இஃது ஐயுற்று செளியுங்கால் "இடைய ஆசாய்ச்சியாதலின் 

ஆராயும் கருவி கூறுகின்றது. வண்டு முசலியன வானகத். தனவன் தி 

மண்ணகத்தனவாதல் ஹமதூத்கேள்வியானும் உய்ததுணர்ச்சியானும் 

தலைமக்சன் உணாப. 

இ-ள்: வண்டே -- பயின௦சன்மே லல்லஅ செல்லாத தாது 

ஊதும் வண்டு, இழையே -- ஒருவரால் இழைக்கப்பட்ட அணி 

கலன்கள், வள்ளி -- முலையினு£் கோளினும் எழுதக் தொய்யித் 
கொடி, பூவே -- கைக்கொண்டு மோந்து உயிர்க்கும் கழுரீர்ப்பூ, 

1, இடையது... இடையில் நிகழ்வது, 

8. வள்ளி வல்லி--கொடி, லகரமும்! TST Yb ஓற்றுமை 

பற்றி மாறிவரும்.
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கண்ணே -- வான் சண்ணல்லாக ஊனண்கண், அலமரல் -- கண்டறி 

யாத வடிவுஃண்ட அச்சத்தாத் பிறக்த தடுமாத்தம், இமைப்பே-- 
அக்கண்ணின் இதழ் இமைத்சல், அச்சம் -- ஆண்மகனைக் கண்டுழி 

மனத்இம் பிறக்கும் அச்சம், என்௮ அன்னவை பிறவும் -- என்று 

அவ்வெண்வகைப்பொருளும் ௮அவைபோல்வன பிறவும், அவண் நிசழ 

Ber nena —~ அவ்வெதிர்ப்பாட்டின்கண் கான் முன்பு கண்ட வரையர 

மகள் முதலிய பிழம்புகளாய் ஈண்டுத் தன் மனத்து நிகழ நின்ற 

அப்பிழம்புகளை, ஆங்குக் களையும் கருவி என்ப __முக்து.கா.த்கண்ணே 

அவ்வையம் நீக்கு கருவியாமென்று கூ௮வர் ஆசிரியர் என வாறு, 

எனவே, எனக்கும் ௮து கருத்தென்றுர். இவையெல்லாம் 

மக்கட்குரியனவாய் நிகழமுவே செய்வப்பகுதிமேத்சென்ற ஐயம் 

நீக்கிச் துணியும் உள்ளம் பிறக கலின் அணிவும் உடண் கூதித்றே 

யாயித்று. 

இனி, * அ௮ன்னபிஐ” ஆவன :-- கால்நிலக்தோய்கலும் நிழ, 

லீடும் வியர்த்தலும் முதலியன. 

4 திருநுதல் வோரும்புதீ தேங்கோதை வாடு 

சிருநிலஞ் சேவடியுந் தோயு--மரிபரத்த 
சபாகித முண்கணு மிமைக்கு 

மாகு அற்றிவ ாசுளீடத் தணங்கே.” 

இக்காட்சி முதலிய சான்கும் அகனைந்திணைக்குச் சிறப்புடை 

மையும் இவை கைக்களை யாமாறும் * முன்னைய நான்கும் ? (52) 

என்புழிக் கூறினாம். இங்கனம் ஐயக்தீர்க்துழித் தலைவியை விய து 

கூறுதலுப் கொள்க, (௪) 

(பு வெ. கைக், 8) 

[வழிதிலைக்காட்சி இதுவெனல்/ 

om நாட்ட மிரண்டு மறிவுடம் படுத்தற்குக் 
கூட்டி யுரைக்குங் குநிப்புரை யாரும், 

இஃது ௮க்கனம் மச்களுள்ளாளெனத் அதணிர்துநின் உ; தலை 

வன் பின்னர்ப் புணர்ச்சி வேட்கை நிகழ்ச் துழிக் தலைவியைக் கூடற் 

  

  

1. பிழம்பு _- வடிவு. 

2. கிழலீடு -- நிழலிடுதல். மக்களுடம்புக்கு நிழலீடுளதாதலின் 

தெய்வயாக்கை அன்றென்பது துணியப்படும். 

8 Car — வியாவை. சோதை-- மாலை. அறி செவ்வரி 

கருவரி. போகு ...- நீண்ட, அகலிடம் -- பூமி: 
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குக் ௧௬௫ உரை நிகழ்த்துக்காற் கூற்றுமொழியான் அன் றிக் கண் 

ணாுன் உசை நிகழ்ததுமென்பதூஉம் அதுகண்டு தலைவியும் ௮க்சண் 

ணுூனே தனது வேட்கைபுலப்படுத்இக்கூறுமென்பதூஉல் கூறுகின் 

2௮; எனவே இது புணர்ச்சகிமிக்கமாயெ வழிநிலைக்காட்டு wap 

இன் றதாயிழற்.று. 

இ-ள்: அறிவு -- தலைவன் அங்ஙனம் மக்களுள்ளாளென்று 

அறிக்ச ௮மிவானே, உடம்படுத்தற்கு -- தலைவியைக் கூட்டத்இல்கு 

உடம்படுத்தற்கு, காட்டம் இரண்டும் கூட்டி உரைக்கும் -- தன் 

னுடைய கோக்கம் இசண்டானும் கூட்டி வார்த்தைசொல்லும், குறிப் 

புரை காட்டம் இரண்டும் ஆகும் -- அவ்வேட்கை சுண்டு தலைவி 

தனது வேட்கைபுலப்படுத்திக் கூறுங் கூற்றுக் தன்னுடைய கோரச் 

கம் இரண்டாளனுமாம் என்றவாறு, 

* நாட்டமிரண்டும்” இரண்டிடத்துங் கூட்டுக. உம்மை விரிக்க, 

.இக்கம் இதற்குப் பொருள்கூறல் ஆசிரியர்க்குக் சுருத்தாதல் 
*புகுமுகம் பரிசல்? (261) என்னும் மெய்ப்பாட்டியற் சூத்திரத்தா 

ணுணர்க; அகதத்குப் பேராசிரியர் கூதிய உரையானுமணர்க, ஒன்னு 

ஒன்மை ஊன்றி கோக்குதலின் சாட்டமென்றார். *நாட்டுதலும் காட் 
டமும் ஓக்கும். உதாரணம் : 

“20 நரக்கனா ணோக்கெதிர் நோக்குத மூக்கணங்கு 

தரனைக்கொண் டன்ன துடைத்து.'? (குகள், 1082) 

இ புகுழுகம் புரிதல் என்னும் மெய்ப்பாடு கூறிய. (௫) 

[புணர்ச்சியமைதி இவற்ருன் நிகழுமெனல் ] 

ac குறிப்பே குறித்தது கொள்ளு மாயி 
னுங்கவை நீகழு மென்மனார் புலவர். 

இது புணர்ச்சியமைஇி கூறுகின்ற ௮. 

இன்: குலிதக்சன -- தலைவன் குறித்த roms வேட் 
கையையே, குறிப்புக் கொள்ளுமாயின் -- தலைவி கருதீதுத் திரிவு 
படாமத் கொள்ளவற்ராயின், ஆங்கு -- அக்குறிப்பைக் கொண்ட 

1. BTL Ose — கிலைகிறுத்தல் -- ஊன்றிகோக்சல், அவள் நேரக் 
இன்கண் தன்கநோக்கை நிலைகிறுத்தல் எனவே ஊன்றி கோக்குத 
லாயிய்று. 

2 தாக்கு அணங்கு - தானே தாக்க வருத்துகெய்வம், தானை _ 
படை. 

்
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காலத்த, அலை நிகழும் என்மனார் புலவர் -- புகுழுகம் புரிதன் 

முதலாய் இருகையுமெடுத்தல் ஈராகக்கிடக்த மெய்ப்பாடு பன்னிரண் 

டனுட் (961-968) பொறிநுதல் வியர்த்தல் முூகலிய பஇனொன்றும் 

முறையே நிசமூமென்னு கூறுவர் புலவர் என்றவாறு. 

(அங்கலை'யம் பாடம். பன்னிரண்டாம் மெய்ப்பாடாகய இரு 

கையுமெடுத்சல் கூறவே முயக்கமும் உய்த்துணரக் கூறியவாறு 

கரண்க. ௮ம் மெய்ப்பாட்டியலுட் கூறிப மூன்று சூத்து தையும் 

எண்டுக் கூறியுணர்க. உசாசணம் : 

ப கண்ணொடு கண்ணீண நோக்கொக்கின் வாய்ச்சொற்கு 

ளென்ன பயனு மில,”” (குறள். 11009) 

1*கண்களாவு கொள்ளுஞ் சிறுதோக்கவங் காமத்தில் 

3 செம்பாக மன்று பெரிது.” (குறள். 10924) 

இதனை நான்கு வருணம் ஒழிக்தோர்க்குங் கொள்க. உதாரணம்: 

42 பாரன் தண்கழுிப் பாடறிற்து weer Serine 

நூனல நுண்வலையச ஜொண்டெடுத்த கானற் 

படுபூலான் காப்பசன் படைெநெடுவ்கண் ணோக்கங் 

கடிபெசல்லை வென்னையே காம்பு.” (திணை. நூற், 32) 

இனி, முயக்கி மூழ்க்து கூறுவன : 

காட லெதிரமுகைப் பசகவீ முல்லை 

நாறிதழ்க் குவளயோ டிடைப்பட விசைஇ 

யைதுதொடை மாண்ட கேசதை பேசல 

த.றிய ணல்லோண் மேணி 

மூறியினும் வசயது முயங்கற்கு மிணீதே.?” (குறுந். 62) 

45 தம்மி சிசூந்து தமது“பாத் துண்டற்ரு 
லம்மா வகிவை முயக்கு.'* (குறள். 1192) 

உரையிற் கோடலான் மொழிசேட்சு விரும்புகலுங் கூட்டிய 

தெய்வத்தை வியந்து கூறலும் வர்துழிக் காண்க. (௬) 

  

7. செம்பாகம் -- சமபாகம், 

2... பானல் -- கெய்தல். தன்னைமார் -- தன் தமையன்மார், 

சொண்டு-- மூகந்து. கடிபுஒல்லா -- காககமாட்டா. என்னையே 

காப்பு - என்னையே காக்கும் அத்துணை, 

& quae — புணர்ந்து: தழுவி, 

4. கோடல் -- காந்தள். எதிர்தல் -- தோற்றுதல், ஐது 

அழகிய து. தொடை -- தொடுத்தல், முறி -- தளிர், வாயது 

வாய்த்தலுடையது -- சிறந்தது. ; 

ச, பாத்து _ பகுத்து. தமதுபாதி துண்ட இறு — தம்பொருளைப் 

பகுத்துக் தமது கூற்றை உண்டாற்போலும். தமது-- தம்முடைய 

பொருள்,



௩௪௮ தொல்காப்பியம் ட்கள 

[ தலைவன்கண் உனள்ளப்புணர்ச்சி மாத்திர நிகழ்த்தலு 
முண்டென்றற்குக் காரணங் கூறல்/ 

Foo} பெருமையு முரனு மாடூஉ மேன. 

இசக்துணை மெய்யுறு புணர்ச்சிக்கு உரியனவே கூறி, இனி உள் 

எப்புணர்ச்சியே நிகழ்ந்துவிடும் பக்கமும் உண்டென்பதூஉம் இவ் 

விருவகைப் புணர்ச்சிப் பின்னர்க் சளவின்றி வசைந்து கோடல் 

ofa கிகழ்கலுண்டென்பதாஉம் உணர்த்துண்ற து. 

இன்: பெருமையும் -- அறிவும் ஆற்றலும் புகழும் கொடை 
யும் ஐராய்தலும் பண்பும் ஈண்பும் பழிபாவமஞ்சுதலும் முதலியன 
வாய் மேய்படும் பெருமைப்பகுதியும், 1உரனும் -- கடைப்பிடியும் 

நிறையுங் கலங்காதுதணிதலும் மு.கலிய வலியின்பகுஇயும்,' ஆடுஉ 
மேன -- தலைவன் சண்ண என்றவாறு, 

இதனானே உளளப்புணர்ச்சியே நிகழ்க்து வரைந்து கொள்ளும் 
உலகவழக்கும், மெய்யு௮ புணர்ச்சி நிகழ்ச் அழியுல் களவு நீட்டியாது 
வரைந்து கோடலும் உள்ளஞ் சென்றுழியெல்லாம் கெகிழ்க்தோ 
டாது ரசய்க்து ஒன்றுசெய்கலும் மெலிச் உள்ள சசானாயுக் 
கோன்றாமன் மழறைக்தலுக், இவினையா கீறிய பகுஇியிற்சென்ற உள் 
ளம் மீட்டலுந் தலைவற்கு உரியவென்று கொள்க. உதாரணம் ; 

** சென்ற விீடத்தாற் செலவிடா ததொரீஇ 
கன்தீன்பச லுய்ப்ப தறிவு.” (குறள், 422) 

வெருமை நிமித்சமாக உண பிறக்கும் ; அவ்வு ரனான் மெய்ய௮ 
புணர்ச்சி இலனாகலும் உரியனென இனவும் ஐர்விதி கூறிற்று. 
தலைவிக்கு மெய்யு௮ புணர்ச்சி ஈடக்கும் வேட்கை நிகழாமைக்கும் 
காரணம் மேற்கூறுப, 2 இனி இயற்கைப்புணர்ச்செ இடையீடு 
பட்டுமி இடக்தலைப்பாட்டின்கண் வேட்கை கணியாது நின்று கூபெ 
வென்றும் ண்டு இடையீடுபட்டுழிப் பால்களுற் கூடுபவென்றும் 
உரைப்போரும் உளர். அவர் அறியாராயினார்; என்னை? அவ் 
விரண்டிடச் தம் இயற்கைப் புணர்ச்சிக்கு உரிய மெய்ப்பாடுகள் 
நிசழ்க்தேகூடவேண்டு தலின் அவற்றையும் இயற்கைப்புணர்ச்சியெனப் 
பெயர் கூறலன்றிக் காமப்புணர்ச்சியம் இடச்தலைப்பாடும் பால்கொடு 
கழாஅலும் என ஆசிரியர் வேவு வே௮ு பெயர் கூறுரென்அுணர்க, (எ) 

lL உரன் -. அறிவின்வலி, கடைப்பிடி உறுஇயாகப்பிடித்தல், 
4. இவ்வாறு கூறுபவர் இளம்பூரணர். ் : தொல். சளனவியல் 7: 

குத்திரத்து விரிவுரையுள் அவசரச் இவ்வாறு ளவியல் 7-ம் 
aA DSO Crom a,
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ர்தலைவிகண்ணும் அவ்வுள்ளப்புணச்ச்சியளவில் நிகழ்தற்குக் 
காரணங் கூறல்] 

௯௯.  அச்சமு நாணு மடனுமுந் துறுத்த 
நிச்சமும் பெண்பாற் குரிய வென்ப. 

இ, மேலதேமபோல்வதோர் விதியை உள்ளப்புணர்ச்சிபற் றிக் 

தலைவிக்குக் கூறுகின்றது, 

இ--ன்: அச்சமும் -- அன்பு கா.ரணச்்இற்மோன் மிய உட்கும், 
காணும் -- கரமக்குறிப்பு நிகழ்ந்தவமிப்படுவகோர் உள்ளவொடுக்க 

மூம், மடனும் -- செவிலியர் கொளுதக்கக்கொண்டு கொண்டது 

Armour, முக்து௮தச்த -- இம்மூன்று முதலியன ; திச்சமும் 

பெண்பாற்கு உரியவென்ப -- எஞ்ஞான்றும் பெண்பாலார்க்கு உரிய 

வென்று கூறுவர் ஆசியர் orem Maun gy. 

*முக்துறுக்ச' என்றகனாக் சண்டறியாகன சண்டுமி மனக் 

கொள்ளாக பயிர்ப்பும், செயத்தகுவது of Burs Grim genous, 

நி௮ுப்பதத்கு கெஞ்சுண்டாம் Ben pun Carers. மடன் குடிப் 

பிறச்தோர் செய்சையாசலின் அச்சமும் காணும்போல மெய்யுறு 

புணர்ச்சியை விலக்குவதாம். தலைவி உடையளெனவே, தலைவண் 

பெருமையும் உரனும் உடையனாய் வேட்சைமீதா.ரவும் பெனுமா' 

யிற்று, இவை இவட்கு என்றும் உரியவாயின் இயற்கைப் புணர்ச் 

சிக்கு உரியளல்லளாமாயினும் இவ்விலக்கணச்தில் இரியாது நின் 

றேயும் புணர்ச்சிக்கு உம௰ியளாமென்றத்குப் பன்னிரண்டு மெய்ப் 

பாடுல் கூறினார். இவற்றாளே, புணர்ச்சி பின்னர்ப் பெ௮ுதமெனத் 

தலைவனைப்போல BD paren 1 pp. இருவர் சண்ணுத்அக் காதல் 
கூர்க்சவழியெல்லாவ் கந்தருவமென்ப ர வேச முடிபாதலின் இவ் 

வுள்ளப்புணர்ச்சியுன் கந்தருவமாம். அ.குலான் அதற்கு. ஏதுவாகிய 

பெருமையும் உரனும் அச்சமும் காணும் போல்வன கூறினார். இச் 

சூத் இரம் இரண்டும் நாடக வழக்கன் றிப் பெரும்பான்மை உலஇயல் 
வழக்கே கூமலின் இக்கந்தருவம் இக் களவியங்குச் கிறப்பன்௮ு, 

இனிக் கூறுவன மெய்யு௮புணர்ச்சியம்.றிய களவொழுசக்சுமா சலிண், (௮) 

ர்களவிற்குரிய பொதுவீலக்கணம் இவையெனல்/ 

soo. பேட்கை யொருதலை யுள்ளூதன் மெலித 
லாக்கஞ் செப்ப னுணுவரை யிறத்த 
ஜோக்குவ வெல்லா மவையே போதின் 

மறத்தன் மயக்கஞ் சாக்கா டென்றச் 
சிறப்புடை மரபிவ வை களவெள மொழிப.
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இது முதலாகக் களவிலக்சணக் கூறுவார் இகனான் இயற்கைப் 

புணர்ச்சிமுகற் களவு வெளிப்படுந்துணையும் இருவர்க்கும் உளவாம் 

இலக்கணம் இவ்வொள்பதமெனப் பொதுவிலச்கணவங் கூறுகின்றார. 

இஸ்: "ஒருதலைவேட்சை -- புணராக முன்னும் புணர்க்க 

பின்னும் இருவர்க்கும் இடைவிட்டு நிகழாது ஒருதன்மைத்தாகி 

நிலைபெறும் வேட்கை, ஒருதலை உள்ளுதல் -- இடைவிடாது ஒருவர் 

ஒருவரைச் இந்தியாறிதறல், மெலிதல் -- அவ்கனம் உள்ள தல் 

காசணத்தான் உடம்பு வாடுதல், ஆக்கஞ் செப்பல் -- யாதானும் 

ஒர் இடையூறு கேட்டவழி அதனை அூக்கமாக கெஞ்சிற்குக் கூறிக் 

கோடல், காணுவசையிறத்தல் -- ஆற்றுந் துணையும் காணி அல்லாத 

வழி ௮தன்வசையிறத் தல், கோக்குவ எல்லாம் அவையே போதல். 
பிறர். சும்மை CoreSu சோக்கெல்லார தம்பனத்துல். கசம் 

ஒழுகுன்றவக்மை அ௮றிக்து கோக்குகன்றாசொென் தஇிரியக்கோடல், 

மத.த்தல் -- விளையாட்டு முதலியவற்றை மறக்கல், மயக்கம் — 

Qs A pm a Aut OSH புள்ளும் மாவும் மூதவியவத் 
ஜோடு கூறல், சாக்காடு மடலேறகலும் வசைபாய்கலும் போல் 

வன கூறல், என்று அச்சிறப்பு உடை மரபினவை களவு எண 
மொழிப -- என்னு சொல்லப்பட்ட அ௮க்தச் சிறப்புடைக்தான 

முறையினையுடைய ஒன்பது சனவொழுக்கமென்று கூறுப என்ற 

வானு. 

இயற்கைப்புணர்ச்சிக்கு இயைபுடைமையின் வேட்கை முத் 

கூ கினார். 

?சேட்படுத்தவழித் தலைவன் அதனை அன்பென்று கோடலும், 
இயற்கைப்புணர்ச்சி புணர்க்து நிங்கியவழிக் sind அதனை அண் 

பென்ன௮ு கோடலும் போல்வன ஆக்கஞ்செப்பல், தலைவன் பாக்கத் 

கும் கோழிக்கும் உரைத்தலும், தலைவி தோழிக்கு அறத்தொடு 

கிற்தலும் போல்வன காணுவரையிறகத்தல். Sor ou San 7 Low 68 esr 
3: அவை” யென்னுஞ் சுட்டுக் சகளவையுணர்த்தும், கையுறைபுனை ௪ 

லும் வேட்கை மேலிட்டுக் tar Os SA agua swage wos 

be
 

GOs — @FrFuwm - உறுதி. 

2, சேட்படை ... தோழிக்குரிய த, 

3. அவை - கோக்குவவெல்லாம அவையே போதல் என்பதில் 

*. காட்டு. சகாட்டுள் என்றிருப்பது கலம்;
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தல் ; இளியும் பரக்கும் மு. தலியனகொண்டு விளையாடுதலைத் தவிர்க் 2௮ 

தலைவிக்கு மறத்தல். சாக்காடாவன : 

1: 3அணித்பல் லன்ன கொரவங்குமுதர் முண்டகத்து 

மணிக்கே முன்ன மாதீர்ச் சேர்ம்ப 
விம்மை மாறி மறுமை யாயினு 

Bur Quays won ou dear 

யசனா கியர்தின் ெஞ்சுதேர் பவளே."" (குறுக, 49) 

“43 திழைத்தேசச்த் தேரு ெஞ்சமெசது குறைத்தோச்ப் 

பயணின் மையிழ் பற்றுவிட் டெசரூ௨ 

நயணின் மாக்கள் போல வண்டினஞ் 
சுனைப்பூ நீத்துச் சினைப்பூப் படர 
மையன் மாணீன மருளப் பையென 

வெந்தாது பொன்னணி ஊத்தி பூவ்ப 

வையதி வகற்றுப் கையது படரேோ 

டகவீரு வசன மம்ம மஞ்சினம் 
பகலாற்றுப் படுத்த பழங்கண் மாலைக் 

காதல் பிரிந்த புலம்பி னோதக 

வசாரூ ருறுந ரருதிறஞ் சுட்டிக் 
Gre Gage ates, wre 

தெள்ளாஐ வியற்றிய நிழல்காண் மண்டிலத் 

துள்ளு தானீயிற் பைப்பய நுணுகி 

மதுகை மாய்தல் வேண்டும் பேரிதழிச் 

இதுகொல் வசழமி தோழி பயென்னுயிர் 

விலங்குவெங் சுடுவளி யெ௫ப்பத் 

துலங்குமரப் புள்ளீற் றநுறக்கும் பொழுதே.” (அகம். 71) 

3 இவை தலைவி சாக்கடாயின. மடலேறுவலெனக் கூறுதன் 

மாத்திரையே தலைவற்குச் சாக்காடு, இவை சிறப்புடையவெனவே 

3. மூள் அணிப் பல்லையொத்தது ஆதலின் அ௮அணிற்பல்லண்ண 
என்முூர். கொக்கு. பூச்சாது, முண்டகம் - முன்னிச்செடி, மணி. 
நீலமணி. நின்டகெஞ்ச கோ்பவள் — மீன்மனத்திதக்கொத்த காதலி, 
ஆகியர் -- ஆகுக, 

2. சீறைந்தோர் _. செல்வரிறைந்தோர். ஒரூஉம் -- நீங்கும், 
போலநீததுப்படர என இயைச்க, மருள -- மயங்க; வருக்த, 
வெந்து - உலயித் காய்ந்து, அதி... செவ்வானம், ஐஅறிவு... 
வியக்கத்தக்க அறிவு, சையறுபடரொடு -. செயலற்ற துன்பத்தோடு. 
அம்மஞ்சு - அழலய மோகம. பகலாழற்றுப்படுத்த -- ஞாயிற்மைப் 
போக்கிய. பழங்கண் ... துன்பம். புலம்பின்ேகாதக -. தனிமையால் 
வருந்தியிருப்ப, ௮ருஙிஐம் சட்டி -- அரிய மார்பைக்குறித்து. எஃகு 

வேல். வருந்த அலைத்தல் ௮அமையது என இயைக்க. நிழல்காண்மண 

டிலம்-- சண்ணாடி. மதுகை வலி. என்னுயிர் துறக்கும்பொழுத 

இதுகொல் என முடிக்க, சடுவளி -.- சூறாவளி. எடுப்ப -- அலைப்ப, 

8. இவை தலைவி சாக்காடு என்றது இச்செய்யுள்கள் தலைவி 

தன் சாக்காடு கூறும் பொருளுடைய என்றபடி. அவ்வாறுதல், 

இம்மை மாறி மறுமையினும என்பதனானும், 'என்னுயிர்......... 
துறக்கும்பொழுது இதுகொல்' எனபதனானும் அறிக.



(DO தொல்காப்பியம் [ «or 

களவு இழறப்புடைத்தாம். இவை கற்பிற்கு ஆகா. இருவர்க்கும் 

இவை தடுமாறி வருதலின் * மரபினவை' Quai பன்மை கூறி 

னா. . (௯) 

[இயற்கைப்புணர்ச்சிப்பின் தலைவன்கண் நிகழ்வன 

இவையெனல்/ 

௧௦௧. முன்னிலை யாக்கல் சொல்வழிப் படுத்த 
னன்னய முரைத்த னகைநனி யு௬௮ 

தந்நிலை யறிதன் மெலிவுளிஎக் குறுத்த 
றந்நிலை யுரைத்த நெளிவகப் படுத்தலென் 
றின்னவை நீகழு மென்மனார் புலவர். 

இஃது இன்பமும் இன்பகிலையின்மையுமாகய *புணர்தல் பிரிசல் 

கூறிய முழையானே இயக்கைப்புணர்ச்சி appa dD அதன்பின்னர்ப் 

பிரிதலும் பிரித னிமித்தமுமாய் அத்துறைப்படுவன வெல்லாம் 

தொகுத்துத் தலைவற்கு உரியவென்கின் றது. 

இ-ஸன்: முன்னிலையாக்கல் -- முன்னிலையாகாத வண்டு கெஞ்சு 

முதலியவற்றை முன்னிலையாக்கக் கோடல், சொல்வழிப்படுத் தல் -- 

அச்சொல்லாதவற்மைச் சொல்லுவனபயபோலக் கூறுதல், ௩ணனயம் 

உசைத்தல் -- அவை சொல்லுவனவாக அவற்றிற்குக் தன் கழி 

பெருங்காதல்கூறுவானாய்த் SHO ULI FO BO, ஈகை Geo 

cma wba 2 Aso — gtr மகழ்ச்சி மிகவும் எய்தாமத் 

புணர்ச்சக்கினமாகிய பிரிவுகிலைகூஜி ௮வள் ஆற்றுந்தன்மை ௮ தி.தல், 

மெலிவு விளக்கு௮ த்தல் -- இப்பிரிவால் தனக்குள்ள வருச்சக்கைத் 
தலைவி மனக்கொள்ளக் கூறுதலுக் தலைவி வருத்தம் குறிப்பான் 

உணர்ந்து அது இரசக் கூறுதலும், தம் நிலை உரைத்தல் -- நின் 

ஜனொடு பட்ட தொடர்ச்சி எழுகமயும் வருன்றதெனகத் தமது நிலை 

உரைத்தல், தெளிவு அச௫ப்படுத்தல் -- நின்னித் பிரியேன், பிரியின் 
ஆற்றேன், பிரியின் ௮றனல்லது செய்கேனாவலென ச் தலைவி மனத் 

அச் தேற்றம்படக் கூறுதல், என்று இன்னவை நிகழும் என் மளார் 

புலவர் -- என்று இக்கூறிய ஏழும் பயின்றுவரும் இயற்கைப் 

புணர்ச்சுப்பின் தலைவற்கு என்றவாறு, 

முற்கூறிய மூன்றும் sworn ow. Dog அறிவழிக்து கூறாது 

தலைவி கேட்பதுகாரியமாக வண்டு முதலியவத்றில்கு உவகைபற்றிக் 

7. 'புணர்தல் பிரிதல்' அகத்தணையில் 14-ம் சூத்திரம்.



வியன் ] பொருள காரம் கூட. 

கூ௮வ து, * கன்னயம் ? எனவே எவரினுக் தான் சாதலனாக உணர்த் 

அம். இதன் பயன் : புணர்சுசியெய்தி நின்றாட்கு இவன் எவ்விடத் 

தான் கொல்லோ ! இன்னும் இத கூடுங்கொல்லோ ! இவன் அன்புடை 

யன் கொல்லோ ! என நிகழும் ஐய நீல்குசல், இஅ பிரிதனிமிக்தம். 

இவன் பிரியாவிடின் இவ்வொழுக்கம் புத த்தார்க்குப் புலனாம் ; ஆண்டு 

யாம் இறக்னபடுதலின் இவனும் இறக் தஅபநிவனெனக் கருதப் பிரி 

வென்ப.தும் ஒன்று உண்டெனச் தலைவன் கூறுதல் அவட்கு ம௫ழ்ச்சி 

யின்றென்பதுதோன்ற *நசை கனியுரஅ' என்மூர். *புணர்தல் 

பிரிதல்” (14) எனக் கூறிய சூத்திரத்திற் புணர்தலை முற்கூதி 
ஏனைப் பிரிவை * அந்நிலை ! என்று ஈண்டுச் சுட்டிக் கூறினார். இதனால் 

தலைவிக்குப் பிரிவச்௪ல் கூறினார். தண்ணீர்வேட்டு ௮தனை உண்டு 

உயிர்பெற்றுன் இசனுன் உயிர்பெத்ேேமெனச் கர அசன்மாட்டு 

வேட்கை நீக்காதவா௮ுபோலத், தலைவிமாட்டு வேட்கையெய்இ அவளை 

அரி. இற்கூடி உபிர்பெற்றானாசலின், இவளான் உயிர்பெற்மமென் 

ணர்ந்து, அவண்மேல் நிகழ்கின்ற அன்புடனே பிரியுமாதலின 

தலைவற்கும் பிரிவச்சம் உளதாயிற்து, இங்கனம் அன்பு நிகழவும் 

பிதர அறியாமற் பிரிசன்மேனென்பகனை த் தலைவிச்சூ மனக்கொள்ளச் 

கூறுமென்றற்கு * விளக்குறுக்தல் ' என்னார். இதனானே வற்புறுசு 

தல் பெத்றாம். ௮ஃது அணித் எம்மிடமென்றும் பிறவாற்றானும் 

வற்பு௮ு ச சலாம். மேலனவும் பிரிசனிமித்தம், உதாசணம்: 

1 கொங்குதேர் வாழ்க்கை யஞ்சிறைத் தும்பி 

காபஞ் செப்பாது கண்டது மெசழிமேோ 

பயிவியது கெழீஇய நட்பின் மயிலியற் 

செறியெயிற் ஐரிவை கூத்தலி 

னதியவு முளவேச நீயறியும் ழூவே,.'? (குறுக, 8) 

இதனுள் 6 தம்பி! என்றது தேன்னிலையாச்கல் ; * சண்டது 

மொழிமோ” என்ற சொல்வழிப்படுக் சல்; * கூந்தலின் ஈறிபவும் 

உளவோ? என்றது சன்னயமுரைக்தல் ; * காமஞ்செப்பாது ' எண் 

றது or sor coh ov go alae 568 BF CTW SETES KP SI மெய்கூதெனத் 

தன் இடம் அஅவாசக் கூறலின் இடமணித்ெென்றது ; * பயிலியது 

நட்பு ” என்து BEG ACO TF FHS. 

  

7, கொங்கு - பூக்தாகு. காமம் — விருப்பம். பயிலியது 

செழிஇய -- பயிலுதல்பொருர்திய, கூந்தலின் -- கூந்தலினும்பார்க்க, 
கறிய. கறுமணமுடையன, ் 
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(Bx தொல்காப்பியம் ட்கள 

₹1 பூவிடைப் படினும் யாண்டுகழித் தன்ன 

நீருற மகன்றுிற் புணர்ச்சி போலப் 

பீரிவரி தாகிய தண்டாக் காம்மெொ 
இடனுயீச் 0 போகுக தில கடனறிந் 
தருமே மாகிய வுலகத் . 

தொருவே மாகிய ysrnoge anu pss.” (குழு, 57) 

* முற்பிறப்பில் இருவேமாய்க் கூடிப் போக்சனம், இவ்வுலகிலே 

இப்புணர்ச்சிக்கு முன்னர் யாம் வெவ்வேரூபுற்ற துன்பத்தினின்௮ 

காமே நமீங்குதத்கு எய்திய பிரிவ?ிதாகிய காமச்துடனே இருவாக்கும் 

உயிர் போவதாக, இஃெெனக்கு விருப்பமென்றான் ' என்பதனால் 

SA. oT SS Qe பிரிவச்சமுங் கூறிற்று. 

குவளை தாறுங் குவையிருங் கூந்த 
லாம்ப ளூறுத் தேம்பொதி துவர்வாய்க் 
குண்டுநீர்த் தாமரைக் கெசய்கி னன்ன 

₹ நுண்பஃ றுத்தி மா௮ யோயே 

நீயே, அஞ்ச சேேன்றவெள் செொசல்லஞ் சலையே 

யானே, குறுங்கா லன்னங் குலவுமணற் சேக்குங் 
கடல்சூழ் மண்டிலம் பெறினும் 

விடல்சூ ழலன்யா னின்னுடை நட்பே." (குறுந், 800) 

இத ஈயப்பும் பிரிவச்சமும் வன்புறையுங் கூறிற்று, 

1! 8யோரயு ஞாயும் யாரா QuGye 

வெத்தையு நுந்தையு மெம்முை தக் கேளிர் 

யசது நீயு மெவ்வழி யறிதுஞ் 
செம்புலப் பெய்த்றீர் போல 
வன்புடை தெஞ்சந் தாங்கலத் தனவே,” (குழர். 40) 

இது பிரிவரெனச் கருகிய தலைவி குறிப்புணர்ச்து தலைவன் 

கூறியது. 
  

1, மசன்றில் -- நீர்வாம் பறவையளொன்று. SMe — குறை 
யாத, உயற்குப்போகுக என இயைக்க, இதனைத் தலைவி கூற்றுக் 
குவர் குறுந்தொகைக்குத் துறை வகுத்தோர். ஆயின் நஈச்சினாரக் 
கினியர் கருத்துப் பொருத்தமாகும், என்னை? தலைவி தலைவனுயிரை 
யும் கூட்டிக் கூறல் சிறப்பின்றாகலின், குறுந்சகொகை யுரையுட் 
peg Huy தேசக்குக. 

2, துத்தி. தேமல், மாயோய் -- மாமைகிநமுடையோரய், AG 
சல்... பிரிவேனென்று அஞ்சாதேகொள். கூந்தலையும் வாயையும் 
கூறலினானும் மாயோய என்றதனானும் ஈயப்பும், விடல்ரூழலன் என் 
பதனான் பிரிவச்சமும், அஞ்சலை என்பதனான் வன்புறையுக் கூறிஞன் 
என்க, 

3. யாய் என்றாய். சாய் .. நின்றாய், இவை இப்பொருளன 

வாதலை, (தொல், எச், 14) தெய்வச்சிவையாருரைசோக்கய றி.



வியல்] பொருளதிகாரம் க.௫டி 

** இமல்விய லரிவைநின் எல்லகம் புலம்ப 

தித்றுறத் தமைதவெ சூயி னெற்றுறழ் 
இரவலர் வரரா வக் 

பலவா குகயசன் செலவுது த௲கவே.'” (குறுந், 287) 

₹* அறத்தா, றனண்றென மொழிற்த "தொன்றுபடு கிளவி 

யன்ன வாக வென்னுநன். பேல.” (அகம். 5; 188) 

இவை கெளிவகப்படுக்கல். 

1 அம்மெல் லோதி விம்நமுற் றழுங்க 
௨ லெம்மலை வசழ்ந ரீரும்புனம் படுக்கிய 

வசத்தி னனியறுத் துறுத்து சாந்தநும் 
பரத்தேந் தல்குற் றிருத்துதழை புதவும் 
பண்பிற் ஜறென்ப வண்மை யதனாற் 

பல்கால் வற்துநம் பருவர தீர 

வள்கலும் பொருந்துவ மாகலி 
ஸஷொல்கச வாழ்க்கைத் தாகுமமென் வுயிரே.'” 

இ௫*ுவும் அணிச்து எம்மிடமென ஆற்றுவித்கது. * பயின்று " 

எனவே, பயிலா*வரும் ஆபயத்அய்தக்கலும், யான் போவலெனக் 

கூ தகலும், மறைந்து அவட்காண்டலும், கண்டுநின்று அவணிலை 

கூறுவனவும், அவளருமையறிக்து கூறுவனவும் போல்வன பிறவுங் 

கொள்க. 

யான்றற் காண்டொறும்!? 

என்னுஞ் செய்யுளுள், 

*நீயறித் தலையா னெஞ்சே 

யசனறிந் தேதேனது 5 வாயா குதே.”' 

என மறைந்து அவட்சண்தி நின்று தலைவன் அவளொரு நிகழ்க 

தது நினைஇ கெஞ்சிற்குச் கூறிய. 

। தாணா மரபிற் றுயிரெண மெரழிவோர் 

தாணிலர் மன்ற பெரய்ம்மொழித் தனரே 

யச௮அங் கரண்டுமெம் மரும்பெறு gure gr 

செொன்லு மாடு மென்மெல விய லுங் 

கணக்கா ap! say Dus நுசுப்பின் 

மமைக்கண் மாதர் பணப்பெருத் தேோட்டே,!* 

ஆய,க்தொடு போடன்றாளைக் கண்டு கூறியது. Qa sem 

Hp SHV த் தமையும் பெற்ளும். 

  

7. சொன்றுபடு களவி என்றது இயற்கைப் புணர்ச்க்குப் 

பின் பிரியேனென்று சூளுசைத்தமையை. 

2. எம்மலைச் சாந்தம் தும் அல்குலுக்குத் தழையுதவும் என்ற 

தனால் ௮ணிமை கூறினான். 

8. வாயாகுதல் -- உண்மையாதல்.
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இனி, * வேட்கை யொருதகலை ! (100) என்னுஞ் சூதிரத்திற் 
கூறியவற்றை மெய்யுறு புணர்ச்சி மேல்கிகழ்த ௪, சற்கு அவத்தை 

கூறினாென்றும், இச்ளூதகுசச்தை் தலைவியை சோக்க முன்னிலை 

யாக்கன் முதலியன கூறிப் பின்னர் இயத்சைப்புணர்சசி புணரு 

மென்றுக் "கூறுவாருமுளர். அவர் அறியார்; என்னை? எண்டு 

அவத்தை கூறிப் பின்னர்ப் புணர்ச்சி நிகழுமெனின் ”அண்டுக்கூறிய 

மெய்ப்பாடு பன்னிரண்டும் வேண்டாவரம். அன்றியும், ஆரும் அவதி 

கடந்துவருவன அகமன்மை மெய்ப்பாட்டியலித் கூறலிற் பத்தாம் 

அவச்சையாகிய சாக்காடெய்தி மெய்யு௮புணர்ச்சி நடத்தல் பொருக் 

காமை உணர்க, இனிக் தலைவியை முன்னிலையாக்கன் (tp 668 wiser 

கூறிப் பின்னாப் புணருமெனின், முன்னர்க்  கூட்டியுரைக்குல் குறிப் 

புசையாகும் £ (96) எனக் கண்ணாம் கூறிக் கூடுமென்றலும் * இரு 
கையு மெடுத்தல்” (968) எனப் பின்பு கூறுதலும் பொருக்காவாம். 

அன்றியும் நயப்பும் பிரிவச்சமும் வன்புறையும் கூறிப் பிரிய 

வேண்டுகலானும் ௮.து பொருக்காதாம். (௧௦) 

[ இடந்தஸைப்பாடு முதலியன உணர்த்தல் ] 

௧௦௨. மெய்தொரட்டுப் பயிறல் பொய்பா ராட்ட 
லிடம்பெற்றுத் தழா௮ வீடையூறு சிளத்த 

னீடுநினைந் திரங்கல் கூடுத லுறுதல் 
சொல்லிய நுகர்ச்சி எல்லே பெற்றுழித் 
தீராத் தேற்ற முளப்படத் தொகைஇப் 
பேராச் சிறப்பி னிருநான்கு கிளவியும் 
பெற்றவழி மகீழ்ச்சியும் பிரிந்தவழிக் கலங்கலு 
நிற்பலை நினைஇ நிகழ்பவை யுரைப்பினுங் 
குற்றங் காட்டிய வாயில் பெட்பினும் 
பெட்ட வாயில்பெற் நிரவுவலி யுறுப்பினு 

மூரும் பேருங் கெடுதியும் பிறவு 
நீரிற் குறிப்பீ னிரம்பக் கூறித் 

தோழியைக் குறையுறும் பகுதியுந் தோழி 
குறையவட சார்த்தி மெய்யுறக் கூறலுந் 
தண்டா தீரப்பினு மற்றைய வழியுக் 

1. கூறுவரர் என்றது இளம்பூரணரை, 
£,. ஆண்டு - மெய்ப் பாட்டி யலில்.
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சொல்லவட் சார்த்தலிற் புல்லிய வகையினு 
மறிந்தோ எயர்ப்பி னல்வழி ஈருங்கிற் 
கேடும் பீடுங் கூறலுந் தோழி 
நீக்கலி னாசிய நிலைமையு நோக்கி 
மடன்மா கூறு மிடனுமா ருண்டே. 

இன, மேல் இயற்கைப்புணர்ச்சுிப் பகுஇயெல்லாக் கூறி ௮தன 

வழிச் தோன்றும் இடர் சலைப்பாடும் ௮தன்வழிச் தோன்றும் பால்க் 
கூட்டமும் அவற்றுவழிக் சோன் தும் கோமியித் கூட்டமும் நிகழு 
மிடத்துச் தலைவன் கூற்று நிகழ்த்துமாறும் ஆற்றாமை கையிகக்து 
sonQua) அவன் மடன்மா கூறுமாழுல் கூறு்றது. Qs sper 

°‘ @ajporer@ இளவியும் ' என்னுந் துணையும் இடக்தலைப்பாடும், 

வாயில் பெட்பினும் £ எண்னுட் துணையும் பாக்குற்கூட்டமும் ஒழிக 

தன தசோழியித் கூட்டகூ£மாம். 

இஸ்: மெய்தொட்டுப் பயிறல் -- தலைவன் தலைவியை மெய் 

யைக்திண்டிப் பயிலாகிற்கு நிலைமை : 

என்முல், இயற்கைப்புணர்ச்டுப் பின்னர்ப் பெருகாணினளாகய 

தலைமகள் எகிர்நிற்கு2மாவெனின், தான் பிறந்த குடிக்குச் சிறந்த 

வொழுக்கத்திற்குத் தகாதது செய்தாளாகலின், 1* மறையித்றப்பா 

மறையோனொருவனை மழையிற்றப்பிய மறையோன் ' போலவும் 

 வேட்கைமிகுதியான் வெய்ண்டு புன்கூர்க்கார்' போலவும் கெஞ் 

சும் நிறையக் சடமாறி இனிச் செயத்பால இயாசென்றும், gue 

அள்ளே வருவான்கொல் என்னும் அச்சங் கூரவும், வாரான்கொல் 

என்னும் காதல் கூரவும் புலையன் மீம்பால் போன் மானங்கொள்ளச 

1, மறையோனை என்பது மறையோனைக் கண்ட என்றிருத்தல் 
வேண்டும். அச்சொல் தவதியதுபோலும், மறையொழுக்கிற்றவருத 
மறையேோனை மஹையொமுக்கிற்றவறிய மறையோன் சண்டால் 
நெஞ்சு நிறையுந தடுமாறுதல்போலவும், காமவேட்கையின் மிகுதி 
யானே வெப்பமடைந்து இழிவுமிக்கார் பிறறரைக்கண்டாவல் கெஞ்ச 
நிறையும் தடுமாறுதல்போலவும் தடுமாறி என இயைக்க. இவ் 
வுவமைகளை கிரனிறையாகக் கொள்ளினுமமையும். புண்கூர்ர்தார் 
என்னும் பாடத்திற்கு வருத்தமிச்கார் என்று பொருள்கெசள்க, 
'கெஞ்சுபுண்ணுறீஇ' (தொல். பொ. 147) என்பதுபோல. புலை 
யன் ரிம்பாலிற்போல மனங்கொள்ளா என்க, பால் என்பது பற்றிக் 
கொள்வேமோ என்ற கருத்தும், புலையன் ரீண்டியது Tau guys 

'விடுவேமோ என்ற கருத்துமாய் ஒருவர்க்கு அப்பாலின்கண் மனம் 

ஓருவழிப்படாததுபோல மனம் ஒரூவழிப்படாக என்பது கருத்து, 

wer mG ir eT Of F— LD eT LD ஒருவழிப்படாஜ. அனந்தர் -- மயக்கம்.
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அ௮னக்தருள்சளாம் உடையளாய், காணு ம௫க்அ காதலிர்ப்பச் செல் 

௮ம்; சென்றனுநின்றுளைச் தலைவன் இவ்வொழுக்கம் புறத்தார் இக 

ஓப் புலனாப் வே௮பட்டாள் கொல்லோ எனவும், அக்கனம் மறை 
புலப்படு சலின் இசனினாங்கு வசைச் கொள்ளினன் அகி இம்மறைக்கு 

உடம்படாளோவெனவுக் கருதுமாறு முன்புபோல் கின்ற தலைவியை 

மெய்யு௪,த் தீண்டி நின்று குறிப்பதிய மென்றம்ஞூ.ச் சொடுமென்னு 

*பயிறல்” எணன்ருர். 

பொய்பாசாட்டல் --- அவ்ஙனந் இண்டி நகின்றுழித் தலைவி குறிப் 

ups sal ஓதியும் ததும் நீவிப் பொய்செய்யாகின்று புனைக் 
அரை கத்தல்: 

இதைவின்றேலுஞ் இதைச் சனபோல் இருத்தலிம் பொய்? 
எனமுர், 

இடம்பெத௮த் தமாஅல் -- அவ்கிரண்டனானும் தலைவியை 
மூகம்பெற்றவன் அவணோக்கயே கோக்கேச் தனனிடத்இலே சேர்த் 
இக்கொண்டு கூறல். 

இடையூ௮ இளச்சல் -- ௮வள் பெருகாணினளாதலின் இங் 
கனக் கூறச் சேட்டுக் கூட்டத்திற்கு இடையூருசச் சில நிகழ்த்திய 
வற்றைத் சலைவன் கூறல் : 

அவை கண்புதைக்கலுங், சொம்பானுல் கொடியானுஞ் சார் 

தலுமாம். 

நீடுகினைந் திரங்கல் -- புணர்ச்சி நிகழாது பொழுது சீண்ட 
25 Brae இரச்சக் சோன்றக் கூறல். 

கூடுதல் உததல் -- நிடித்தசென்று இ ரவ்கனொனென்பது அந் 
கோள் இவன் ஆம்ரூனாகி இ௰க்துபடுவனெனப் பெருகாணுச் கடிது 
நீங்கு கல். 

சொல்லிய gareR வல்ேபெற்று ழி — Siac தான் மூதி 
கூறிய நூசாரச்சியை விசையப் பெத்றவழி : 

தலைவிக்கு மனம் ஒருவழிப்படாமை எதளுலாய௦ 
என்ற அச்சத்தானுச், வராதொழிவானோ என் 
தென்க, ஒருமுறை வரல்வேண்டுமென் நு க்ரூ 
வராதஇகுத்தல் வேண்டுமென்று சிகை த்தலசனு 
வில்லை என்பறு கருத்து. புன்கூர்க்கார் 

ச்னின் 2? வருவானே 
ற கருத்தானும் ஆய 
OT Bile, PEO 

ம மனம் ஒருவமிப்பட 
தன பமிகச்கார் எனிலுமசம். 

ம ம் ச i ; = posed nash FOAM Ata awn Bepisedurns



வியல் ] பொருளதிகாரம் ௩௫௯ 

பெத்தவழி என்பதனைப் 1பெறுகலெனப் பெயர்ப்படுத்சல் 

HEH SHH Og gis. 

இசாக் தேற்தம் உளப்படத் கொகைஇ — எஞ்ஞான்றும் 

பிரியாமைக்குக் சாரணமா௫ய சூளுதுதல் அகப்படத் தொகுத்த : 

புணர்ச்சி நிகழ்ந்துழியல்லது தே. றங்கூறல் gad ser poe 
* வல்லே பெத்துழித் தீராச தேற்றம்” எனமுர். முன் கெளிவசுப் 

படுக்தபின நிகழ்ச்,௪ .ம்முமை இர்.சற்கு,ச் கெய்வக்தொடு “சார்த்திச் 

சூளு௮தலின் இக்தேற்தமும் வேண்டிற்று. 
பேசாச் சிறப்பின் இருகான்கு இளெவியும் -- குறையாச் சிறப் 

பினவாகய இவவெட்டும் : 

தாமேகூடும் இடந்தலைப்பாடும், பாங்களுத் குதிகலைப்பெய்யும் 

இடந்தலைப்பாடும் ஓத்த இறப்பினவாதற்குப் 4 பேராச்சிறப்பின் * 

என்றார், 

எனவே, இடகந்தலைப்பாடு இரண்டாயிக்று. தகோழியித் கூட் 

டம்போலப் பாங்கன் உரையாடி இடைகின்௮ கூட்டாமையிற் பாக்கற 

கூட்டம் என்பதனைத் தலைமகன் *பாங்களனைக் கூடுவ கூட்டமென்று 

கொள்க. உதாரணம் : 

‘50 தூதோ நுவிர்தளிர்ப்பத் தீண்டலாற் பேரைக் 

கமிழ்தி ணியன்றன தோள்.” (குகள். 1106) 

இஃது என் கைசென்றுறுந்தோத௮ம் இன்னுயிர் தளிர்க்கும்படி. 

யான் ண்டப்படுதலினெனப் பொருள்கூறவே மெய்தீண்டலாயி்து. 

₹:₹2ண்டலு மியைவது கோள்ேோச மாண்ட 

் வில்லுடை வீலையர் கன்வீடு பெடுத்த 

ம, பெறுதக௯்யும் உடம்பொடு புணர்த்தலாற் பெறவைத்தார் 
என்பது கருத்து. எனவே பெறுதலும் தீராத்தேற்றமும் எனக் கிளவி 
இரண்டாம். 

2, சார்த்தி... பொருந்சவைத்து, 
4. இப்பொருள் இறப்பின்று. தாளே இடந்தலைப்பட்டுக் கூஇங் 

கூட்டம் பாக்கம் கூட்டததினுஞ் சிறந்கதென்பதனை செய்--.187.-ஞ 
குத். பேராசிரியருரை கோக்இியறிக. 

4, பாங்களும் கூடுங் கூட்டம் என்றனவம். என்னை ? பாங்கனுல் 

தலைவியை இடர்சலைப்பட்டுக்கூடலின், செய் - 167.ம் சூத்-பேசாசிரிய 

ர௬ுரை கோக்கிய மிக. 

5. உறுதல் - முயங்குதல். இயன்றன -- செய்யப்பட்டன. 

6. கொடிச்சிதோள் சீண்டலு மியைவதுகொல்லோ என 

மூடிக்க, வீளை .ழ்க்சை, சல் இடுபு எடுத்த. கல்லைவீசி எழுப்



௩௬௭௦ தொல்காப்பியம் ர்கள 

தன .த்தலைக் கானத் இனத்தைப் பிரித்த 

புள்கண் மடமா ஊனேர்படத் தண்னையர் 

சமான் க௫விணக் கைநிறத் தழுற்கக் 

குருதியோடு பறித்த செங்கோல் வசி 

மாறுகொண் டன்ன வுண்க 

னணாறிஞங் கூத்தற் கொடிச்சி தேசளே."" (குறுக, 272) 

கழறிய பாக்கற்குக் கூறும் தலைவன், * இவனான் இக்குறை 

முடியா*, கெருகல் இடக்தலைப்பாட்டிற் கூடியாங்குக் கூடுவல்; ௮து 

கூடுங்கொல் ? என்று கூறுவான் அற்றைஞான்று மெய்கொட்டுப் 

பயின்றதே கூறினான், 

1: 1்சால்லீத் சொல்லெதிர் கொள்ளா யாழுநின் 

திருமுக மிறைஞ்சி நாணுதி கதுமெனக் 
காமங் கைம்மிகிற் pags Quai tar 
கெொசடுங்கே மிகும்புற தடுங்கக் குழ்திப் 

புனிவினை யாடிய புகர்ருக வேழத்தின் 

றிலைமருப் பேய்ப்பஃ் கடைமணி சிவத்ததின் 

கண்ணே ?கதவ வல்ல நண்ணா 

ரசண்டலை மதில ராகவு முர௬கொண் 

டேடேோசம்பரண் கடந்த வ௫பேசர்ச் Qeigu sr 

பெரும்பெயர்க் கூட லன்னநின் 

கரும்புடைத் தோளு நுடையவா ணைய்கே.”. (௩றழ்றிணை, 89) 

இஃது அல்ஙனம் மெய்தீண்டி நின்றவன் யான் தழீஇக் 

கொண்டு கூறில் அதனை ஏற்றுக்கொள்ளாயாய் இறைஞ்ச கின்று 

நாணத்தாற் கண்ணைப் புதைத்தியென ‘Soyo Ga gen’ 

கூறிக், * காமங் கைமிகிற் மால்குக லெளிகோ” வென *நீடுகினைக் 

இரங்கல்” கூறிப், * புலியிடைக் தோய்ந்து வவெந்தகோடு' போல 

என்னிடைத் தோய்க்து காமக்குறிப்பினாம் சிவக்க சண்ணெொெனக் 

கூடுதலுங் கூறித்று. 

பிய, இது மாஜெடு முடியும், ஈனந்தலை- அகன்ற இடம், புன் 
sean — துன்பம். கேர்பட--கேரே இருப்ப, கன்னையா -- தன் தமையன் 
மார். சிலைமாண ... சிலைத்தல் மாட்சிமைப்பட்ட, sw dogg sla 

மானின் மருமத்திலே. பறித்த... பீடுங்கிய, மாறுகொண்டன்ன 
தம்முள் மாறுபட்டாற் பேன்ற. அ௮ன்னகசண் என இயையும். 

1. இறைறஞ்சல் -தாழச் செய்தல் ; கவீழச் செய்தல், சாணல் 
என்றது ஈண்டு நாணத்தால் கண்புகசைத்தலை யுணாதஇற்று புறம்... 
மூதுகு. புலீ நடுங்க அதன் முதுகிலே என்க. தலைமருப்பு... மருப் 
பின்றலை, சடைமணீ-- கருமணியின் கடை. கதவ... சினவாகின்றன. 
அல்ல-- அவை மட்டுமல்ல, தோனும் அணங்கு உடைய -- தோளும் 
வருத்துகலுடையன,. 

2, சஎதவ-- கோபமூடையன, 
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இனிக் தனியே வந்தன: 
1 7 கடல்புக் குயிர்கொள்றது வசழ்வர்தின் னய 

ருடல்புக் குயிர்கொண்து வாழ்வைமன் ஸீயு 

மிடல்புக் கடங்காத வெம்முலையோ பார 
மீடர்புக் கடுகு மிடையிழிவல் கண்டாய்.” 

(fa, கரனல், 17) 

இத பொய்பாராட்டல். 

** 2 கெசள்யானை வெண்மருப்புங் கோள்வச புவியதளு 
நல்யாணர் நின்ளயர் கூட்டுண்டு-சென்வார்தா 

Curried ஞானெய்து பேசக்குவர்யரண் போகாமை 

(பீரம்பீ னாலெய்தா யின்று.” (இணை: நூற், 150--22) 

இலது இடம்பெற்றுக் BSiprgye. 

** இவைகுவளை தெணீர்ப்ப வலவ னாட்டி 

முகம்புதை கதுப்பின ஸிறைஞ்சிதின் 8 a or 

பூலம்புகெசண் மாலை மறைய ‘ 

தலங்கே மாக தல்குவ ளெனக்கே.'! (ஐங்குறு. 197) 

இ கூடுதலுறு தல். 
₹* ப வேட்ட பொழுதி னவையவை போலுமே 

சோட்டார் சுதுப்பினு டோன்." (குறள், 1105) 

இண நுகாச்சிபெற்றது. 

ட எல்மணங் கனவே மகிழ்ந முன்றி 
னணைமுதிச் புன்கின் பூத்தாழ் வெண்மணல் 

வேனை புனைந்த வெதியயர் கன ந்தொறுஞ் 

செறந்தென் வான்பெொசரி சிதறி யன்ன 

வெக்கர் தண்ணிய வெம்கூர் வியன்றுறை 

தேரிறை முன்கை பற்றிச் 

சூரச மகளிரெச டுற்ற சூளே.”” (குறும், 52) 

1, நின்னையர் மின் ஐயன்மார். என்றது £408 முசலியோரை , 

உடல் உடம்பு. மிடல் -- வலி, அடங்காத கச்சுளடஙகாத, இடு 

கும்--நுணுகும். இழிவல்--முரிதலுறும், இடை மூுரியும என்றது, 

பொய் பாராட்டல், 

2, கோள் கொலை. கொல்வல் எனவும் பாடம். கூட்டுணடு 

செல்வார் - கவர்கந்தொழுகுவார். (பிறர் வருவாரை) ஓரமபினால 

எய்து போக்குவர் என வருவித்துபைகக, செல்வார் தாம என்பது 

செல்வாரை என்று பாடமிருப்பினயம். நீ யான் போகாதபடி என்னை 

HEM FO) OT ஈரம்பினுலெய்தாய் என்௪, 

8. கதுப்பு. கூந்தல். ஆகம் -மசஈபு, 

4. வேட்ட பொழுதின் _ விரும்பிய பொழுதின். 

5. அணங்கே வருத்தின.. புன்கம்பூ கெற்பொரி போன 

இருத்தலின் சிதறியன்ன எனம. எக்கர்-- மணன்மேடு. சூரரமக 

னீர்- தெய்வமகளிர். சூள் (சத்தியம்) எம் அணக்க என முடிக்க, 
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இதனுள் * தீராத்தேற்ற ததைப் பின்னொருகால் தலைவி 

தோர்ந்து தெளிவொழிக்துக் கூறியவாறு காண்க. 

இயத்கைப் புணர்ச்சிக்கண் சலைவி கருத்தெல்லாம் உணர்க்தா 

னாபினுல் காவனமிகுஇபானுங் கரவுள்ளத்தானும் இரண்டாக் கூட் 

டத்தினும் ௮வள் நிலைகெளியான ஐயு௮ுதலுங்கூறி, மூன்றாவதாய் 

மேல்கிகழும் பாங்கற் கூட்டத்தின்பின் நிகழும் இடந௫்தலப்பாட்டி 

ணும் ஐய.ஐவு உரித்சென்ற௮ு மெய்தொட்டுப் பயிறன் முதலியன 

அதற்கும் கூறினார். அன்றியும் மக்களெல்லாம் முகல் இடை கடை 

யென மூவகைப்படுதலின் அவர்க்கெல்லாம் இது பொதுவிதியாச 

லானும் அமையும். 

1* எண்ணீய தஇியையச தாங்கொல் சுண்ணீ 

யவ்வுது மரபி spare பெறுகென 

வரிவண் டார்க்கும் வரய்புகு கடசஅற்று 

aan os uri மபயேண்ணருஞ் சோலை 
விண்ணுயர் வெவெற்பினெம் மருளி நின்னி 
ன கலவி னகலுமெ னுயிரெனத் தவவீ 
வருந்துய ரவலகமா டணித்தெம் மிடமெனப் 

பிரிந்துறை வமைந்தவெம் புலம்புநணி நோக்கிக் 

கவர்வுறு நெஞ்சமொடு கவலுங் கொல்லேச 

வாய தாப்பண் வருகுவள் செசல்டெெனெ 

வயவுமென் வுள்ளத் தயர்வுமிக லாேனே '” 

இது வருவான்கொலென்னும் அச்சமும், வாசான்கொலென்னுக் 
காதலுங் கூர்ந்து தலைவி கூறியது, 

இனிச், * சொல்லிய ' என்றகனானே இன்லும் இப்புணாச்சி 
கூடுங்கொலெனக் கூறுவனவும், Bar gs தெய்வ்தருமெனக் கூறு 
வனவும், தலைவியை எதிர்ப்பட்ட இடக்கண்டுழி அவளாகக் கூறு 
வனவும், காட்சிக்கு நிமித்தமாயெ இள்ளையை OUT ED i SIGN GOT ey Lb, 

1, இது இச்சூத்திரவிதி, பொதுவிதி எனவே கடைமக்களுக் 
குப் பல முறையும் ஜஐயமுண்டாம் என்று கருஇனார் என்பது கருத் 
தாகும், 

2. நுகர்ச்சி பெறுக என எம்மருளித் தவலி என (என்று 
சொல்ல), அதனால் பிரிந்து உறைதவேப் பொருந்திய எம்புலம்பை 
நோக்கிக் கவலுங்கொல் எனவும் வருகுவன்கால் எனவும் வருந் 

தும் என்னுள்ளத்து அயாவுமிகலான் எண்ணியது இயைவதாகுசு 
கொல் என முடிக்க. தவலி... மனமமழிகங்து. 

3. அவளாக ௨ இடத்தை அவளாக.
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தலைவி தனித்த கிலைமைகண்டு வியப்பனவும், முன்னான் சான் 

நீரியெவழிப்பிறந்த வருத்தங்கூறுவனவும், அணியணிந்து விடுக 

தலும், இவையபோல்வன பிறவும் இடக் சலைப்பாட்டிற்குக கொள்க, 

உகா.ரணம் : 

“19 வள்ள வரம்பி மூழி போகியுங் 
கள்ளா வாழிய பலவே யெொள்ளீஸழு 

யிரூம்பன் கூந்தற் கொடிச்சி 

பெருக்கேசட் கசவல் காட்டி யவ்வே.'' (ஐங்குறு, 2821) 

இது அள்ளைவாழ்க. 

₹* 2நீங்கிற் ஜறெறூஉங் குதுகுங்காம் றண்ணெொன்னுத் 
தயசண்டுப் பெற்று ளிவள்.'! (குறள். 1104) 

இது சிக்கியவழிப்பிறந்சு வருத்து கூடியன. 

3 அல்குபட ருழுந்த வரிமதர் மஸழுக்கட் 
பல்பூம் பகைத்தழை நுடங்கு மல்குற் 

௮ிருமணி புரையு மேணி மடவேசன் 
யரர்மகள் கொல்லிவ உந்தை வாழியர் 

துயர முறீிஇயின ளொம்மே யகல்வய 

லரிவன ரரித்துத் தருவனர் Gup mys 

ண்சேது sig மதனுடை தேரன்றுட் 

கண்போ னெய்தல் போசர்விற் பூக்குத் 

இண்டேர்ப் பொ௯ழறயன் Gay wry 

தன்றிறம் பெறுகவிவ ளீன்று தசயே (நற்றிணை. 8) 

என்பதும் ௮௮. எனையவற்திற்குச் சான்றோர் செய்டுட்சள் 

வருவன உளவேற் காண்க, 

பெற்றவழி ம௫ழ்ச்சியும் -- சொல்லிய அகர்ச்ச வல்லேபெத்றுழி 

அவன் மனம் ம௫ழும் மஇழ்ச்சுயும் : 

பேசாச் இறப்பின் ? என்றதனாற் பாகங்களால் நிகழும் இடக் 

தலைப்பாட்டிற்கும் இ.து கொள்க: உதாரணம் : 

7. வள்ள வரம்பினூழி-- வெள்ளம் என்னும் அளவினெல் 

லைத்தா௫ுய ஊழி, தஇனைக்காவலைக காடடியன அதனால் கின்ளைகள் 

ஊழி பல வசஹிய என முடிக்க. 

2. நீங்கல் -- பிறிதல், குறுகல் . கூடல், 

3. அல்குபடா்--மிக்க து ன்பம், பகைத்தழை-- ஒன்றோ 

டொன்று மாறுபட்டதழை; பலவகை நிறமுள்ள பூக்களாலும் தளிர்க 

ளாலும் தொடுத்தலின் அவ்வாறு கூறினர். மணி-- நீலமணி, ௨ .8இ 

யினள் -- உறுவித்தாள். போர்வு-- கெற்போர், ஈன்றதரய் 

Gu pa என மூடிக்க,
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₹₹3 ஒடுங்க ரோதி யொண்ணுதற் கு௮.மக 

ணதுத்தண் ணீர ளாரணங் சனளே 

யினைய ளென்றவப் புனயன வறியேன் 

சிலமெல் வியவே களவி 

யணைமெல் லியல்யசன் மூமங்குங் சே. (குறுந். 70) 

பிரிந்தவழிக் கலல்கலும் -- அ௮ன்ஙகனம் புணர்ந்து பிரிஈ்துழி 

அன்புமிகுதியால் தான் மறைந்து அவட் காணுங்கால் ஆயச் 

இடையுஞ் சீறாரிடையுல் கண்டு இனிக் கூடுதல் fA gor 

இரங்கலும், உதாரணம்: 

: 2குணகடற் நிரையது பறைதபு நசரை 

கஇண்டேோர்ப் பொறையன் தொண்டி முன்துறை 

யயீரை யாளரீரைக் கணவத் தாஅங்குச் 

சேய ளர்யேசட் படர்தி 

தநோரயை நெஞ்சே தோய்ப்பா லேசயே.'* (Gms. 128) 

₹* இல்லோ ஸின்பங் காமுற் ரூ௮ங் 
கரிதுவேட் டனையா னெஞ்சே காதலி 

நல்ல ளாகுத லறிந்தரவ் : 

கரிய னளாகுத லறியா தோயே,.'” (குறுந். 120) 

வதி” என்றதனாத் பிரியலு தவான் கூறுவனவுங் கொள்க, 

₹* வசழ்த லுயீர்க்கன்ன ளாயிழை erg 

லதற்கன்ன ஸணீங்கு மிடத்து.” (குறள். 1124) 

3இ.து மூன்றாங் கூட்டத் இனையும் கருசலின் ஈண்டுவைத்தார். 

இதுமுதலாகப் பாங்கத்கூட்டமாம். 

: கலங்கலும்? எனவே அக்கலக்கத்தான் நிகம்வனவெல்லால் 

கொள்க, அவை தலைவன் பாங்கனை நினைத்தலும் ௮க் கலக்கல் 

கண்டு பாங்கன் வினாவுவனவும் அதுவே பற்றுக்கோடாக 2 pp 

துரைத்தலும் பிறவுமாம். உதாரணம் : 

1, தண்ணியநீரளாயினும் பொறுத்தற்கரிய வருத்தத்தைத் 
பவள் என விரித்துரைக்க, இனையள் -இவ்வியல்பினன்... முயங்குல் 
கால் தழுவுஙகால், அணைமெல்லியல்-- அணை போலும் மென்மைத் 
தன்மையை யுடையாள். மெல்லியள் எனவும் பாடம். 

2. பறைதபு--மூதுமையால் Angew www, பமத்தல் தவிர்ந்த எனினுமாம, அயிரை _. ஒருமீன். அணவரக்தாங்கு-. தலையை 
மேலே உயர்த்தினாற்போல. சேயல் -- தூரத்இலிருப்பவள், படர்தி.... விரும்புஇன்றாய். . கோய்ப்பாலோய் — நோய்க்குக்காரணமாக௰ய௰ 
ஊழினையுடையாய. 

8. இத என்றது பிரிந்தவழிக் கலங்கலை, மூன்முங் கூட்டம்... 
பாவ்கற் கூட்டம்.
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₹* 1 பண்டையை யல்லைநீ யின்று பரிவொன்று 
கொண்ட மனத்தை செயெனவுணர்வல். கண்டாயா 

ot sr at pp தெல்லா மதிய வுரைந்நியாழ் 
பின்னுற்த நண்பினாய் Burs s.”’ 

1* 2 வஞ்சமே யென்னும் வகைத்தானளோர் மாவினாய்த் 

BOs தமியனாய்ச் சென்ூறனென். ளசெஞ்சை 

நலங்கெொசண்டார் பூங்குமுலா ணன்ருயத் தன்தன் 

வலங்கொண்டான் கெசண்டா னிடம். (இண: நூல். 9) 

* சோரலுவ சிர௮ செம்மூறு தண்ப ‘ 

yoru தோழ கேளச யத்தை 

மாக்கட னடுவ ணொண்ணாட் பக்கற்துப் 

பசுவெண் டிங்க டேோசன்றுி யாங்குக் 

கதுப்பயல் விளங்குஞ் சிறுநுதல் 

புதுக்கோள் யாணையிற் பிணித்தற்று Gene.” (குறுக. 129) 

நித்பவை கினைஇ நிகழ்பவை உரைப்பினும் -- நிற்பவை நினைஇ 

உரைப்பினும் நிகழ்பவை உசைப்பினும் என உசைப்பிசனென்பதனை 

முன்னுங் கூட்டுக. 

௮ கேட்ட பாங்கன் உலகத்து நிலைகிதகின் உ ஈற்குணங்களை 

அவனை நினைப்பித்துக் “மிக் கூறினும், ௮க் கழதியவற்தை 

மறுத்துத் தன் கெஞ்சின் நிகழும் வருத்தங்களை அவம்குக் கூறி 

னும்: உதாரணம் : 

11 கான்ற முருணிற் கொடித்தேரோய் குன்றியு 

சொன்று மொழுிவ துளதாமேோ--.நன் po gb fb 

தாமுையே செய்வரர் தகவியே செய்தக்கால் 

யார்முறை செய்பவோ மற்று. எனவும், 

 2சதரேசன் ஜெறறுகதிர் மழுங்கினுந் திங்க 
ரர வெம்மை?யாடு திசைநடுக் குதுப்பினும் 

பெயராப் பெற்றியீற் இிரியாச் சீர்சா௯் 

1, பரிவு -- துன்பம, நீன்னுற்றது--மின்கண் அடைக்க துன்பம், 

பின்னுதல் -- கலத்தல், பேர்த். த--மனத்தினினறும் பெயர்த்து, 

2. வஞ்சம் -- மாயம. மா. விலங்கு, தகஞ்சம_.. எளிமை, 

வலம் -- வலி; வென்றி, கொண்டாள் -- கொண்டாளாம். இடங் 

கொண்டாள் ... என்னெஞ்சைத் தனக்கு இடமாக்கிக் கொண்டாள். 

5. எதுவ-- ஏட. சிறார்... இளையோர். ஏமுழு ஈண்ப என 

வும் பாடம. புலவர் -- அறிவுடையோர், எம்மைப் பிணித்தது என 

மாதி இயைக்க, 
4, கழறி-- இடித்து. 

த. குன்றம் -- மலை. குன்றி - குன்றிமணி, ஈன்று... ஈன்மை 

தரும் நூல், பெரிது எனினுமாம். முறை -- நீதி, தகனில -. ses 

upper, செய்ப - செய்வார். 

6. மழுகிகல் — ATi GO OER, வெம்மை - வெப்பம். 

பெயரா. -ஙிஸ்குலை யாத; அசையாத. நாட்டம். கோக்கம் ;, எண்ணம். 
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குலத்திற் றிரியாக் கொள்கையுங் செகொள்கையொடு 

நலந்திழ் திரியா நாட்டமு முடையேோசம் 

கண்டத னளவையிழ் கலங்குதி Qual vf 

மண்டிணீ கிடக்கை மாதி 

முண்டெனக் சுருதி யுணரகுன் யானே.” 

எனவும் இவை நிற்பவை நினைஇக் Sip ex. 

1*நதரமஙவ் காம மென்ப காம 
மணங்கும் பீணியு மன்றே நினைய்பின் 

மூதைச்சுவற் சுவீந்த நூற்ற விளம்புன் 

மூதா தவத் தாங்கு 
வீருந்கே காமம் பெருந் ?2தச ஊணோயே.'' (குறும். 804) 

இதுவும௫. 

“sues sary sh Sr ep ber குடைமையும் 
பயனும் பண்பும் பாடறிர் தோழுகலு 

தும்பீது முடையேன் என்னே சும்மென 

வெ௫இச்ந்த இத்தி யேரின araraph 

விதிர்த்நுவிட் டன்ன ag gar சுணங்கி 

னைம்பால் வகுத்த கூத்தம் செம்பொற் 

றிருநுதற் போனீத்த தேம்பா யோதி 

மேதுநீ ரீலஞ்சி புத்த குவளை 
இயதிர்மலர்ப் பீணைய சன்னனிவ 

சாரிமதம் மழைக்கண் காணா வூங்கே.'' (நற்றிணை, 160) 

*₹ 3இடிக்குங் கேகளிர் நுங்குறை யாக 

திறுக்க சாற்றினே தன்றுமற் Seve 
ஞூசயிது காயும் இவவ்வறைை மருங்கிற் 

கையி மண் சுண்ணிற் காக்கும் 

கவவெண்ணே யுணங்கள் பேரவலம் 

பரந்தன் அத்தாய் நொண்டுகொளற் கரிதே.'! (ems. 58) 

இவை நிகழ்பவை உனசத்தன, 

இப்பண்மையான் வே௮அபட வருவனவெல்லால் கொள்க, 

இடக்கை. கிடத்தல், சலங்குகி எனின் நிலப் ் 
தேன் யான் என இகுயக்க, 5 உளதென்று “கு 

1, அணங்கு _. பிறர் வருத்த வரூர்தவ ் ் ம் த. San — : ஒதை ட பழங்கொல ote மட்டம் mate oC 
(காவால் தடவல்) விருந்து புதிது (புதிதாகத். தோன்றுவ 
எனவே ஈம் மன நீனைவாற் 3ோன்றுவது என்றபடி ௮வது) 

5. இத்தி--வயித்திற் ஈோன்றும் தேமல், சண ae. meee கமல், 
முதலீயவற்தீற்றோன்றுந் தேமக, காணுவூங்கு ட்ணங்கு ~ yay 

உடையேன் எனவே கண்டபின் இலேன் என்பதாம். உய மூன் 

3. கொண்டுசொளல் - அள்ளிக்கொளக் ப . 
கரிதே!. என்பது சாமிசாதையர் பதிப்பப் , கோன்றுகொளழ் 

Gare pants எனவும் பாடம், ATLA. மொண்டு
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Gane காட்டிய வாயில் பெட்பினும் -- OBE) கலைவற்கு 

நிகழுங் குற்றங்களை வெளிப்படக் காட்டிய பரங்கன் அவன் ஆத் 

மூமை மிகுஇகண்டு அவனை நீக்குகத்கு விரும்பினும் : 

௮2, நின்னாற் காணப்பட்ட உரு எவ்விடத்து எக்சன்மைகது 

என வினாவும். உதாரணம : 

“. பங்கயமோ துங்கப் பணிதங்கு ton span ong Casa 

வங்கள் விகும்போ வலைகடப்ேலே..- வெய்கேரவிச் 

செவ்வண்ண மால்வரையே போலுந் திருமணி 

பிவ்வண்ணஞ் செய்தார்க் கிடம்.?” எனவரும். 

அதுகேட்டு; தலைவன் கழியுவகை மீதூர்ஈ்து இன்னவிடத்து 

இத்தனமைத்து எனனும். உசாசணம: 

* மதழையா டிரங்கப் பல்லியவ் கறங்க 

வாடுமக ணடத்த கொடும்புரி தோன்கயிற் 

தவத் தீங்கணி யன்ன செம்முகத் 

துய்ததலை மத்தி வன்பறழ் தாங்கக் 

குமைக்க ணிகும்பொறை யேறி அிசைத்தெழுத்து 

குறக்குறு மாக்க டாளங் கொட்டுமக் 

குன்துகத் ததுவே குழுமிலாச் சீறூர் 
சிர சோனே நாறுமயிர்க் கொடிச்சி 

கொடிச்சி கையத் ததுவேபிறர் 

விடுத்தற் சாகாது பிணித்தவென் னெஞ்சே.'' (கதறி. 95) 

இஃது இடங்கூறிறவு. 

*  ரூகளிர் காழியேச கேளிர் நாளுமென் 

செஞ்சுபிணிக் கொண்ட வஞ்சி மேதி 

பேருதா ணசணணீத்த சிறுமெல் லாக 

மொருதாள் புணரப் புணரி 

னரைதாள் வாழ்க்கையும் வவேண்டலென் யானே. (குறுந், 280) 

இது தன்மை கூஜிற்லு. 

மீட்டுக் : குற்றவ காட்டிய ” என்றசனானே இக்கூடடத.இ.ற்ஞுரிய 

கூற்ராகிச் Fre Cpt செய்யுட்சண் வேறுபட வருவனவெல்லால 

கொள்சு, 

  

ம், கழை. குழல், பாடு பக்கம. ஆஇடுமகள் -- கழைக்கூத்தி, 

அதவம. அத்தி, கயிற்று மந்திப்பதழ்தூங்க, குதுக் குறுமக்கள் 

காளககொட்டும மலை என்க. துய்... பஞ்சு. பொறமை -- பாறை, 

என்னெஞ்சு கையகத்தது என WEDS. விடுத்தல் -- வீடுவித்தல். 

2. களிர் _ ஈகண்பரே, புணரப்புணரின் -- புணரக்கூடுமாயின், 

வாழ்க்கை -- உயிர்வாழ்வு.



௩௭௮ தொல்காப்பியம் [கள் 

** "காயா விள்ற som prop 

மாயா மூண்டிக் அருவளி தூக்கு 

மாகோள் வாழ்நர் சிறுகுடி யாட்டி 

சவயேோர் மெண்டுறுள் விலக்குதச் 

யாரோ வாழிநீ யவ்வமிீத் சேெசனீனே.'' 

Qa, unmade நீ யாண்டுச் செல்லவேண்டு மென்த௮. 

**என்னுதுநோப் தீர்த்தம் கிருபிறப்பி ௭ுன்மகறயோன் 

நன்னுநது2நாரய் போலத் தனர்சன்றாு ol or of of 

சற் த$்திழ் Piss ௬டரீழையைச் எெவ்வியசற் . 

ஜெற்றெனக் கண்ணுறுங்கொ லென்று.” (பாரதம்.) 

இது கூறிவழிச்சென் ஐ பாங்கன். அவ்விடர்துக் காணுங்கொ 
லைன்று ஐயுற்றது. 

65 அணிதோ தானே யருண்மிக வுலடத்தே 
கணிவசய் வண்டினங் கவர்ந்துண் டாடி 

மெரணிழார் மார்பி மனோங்கெழிற் குரிசில் 

பிரியாம் துயாமெசடு Cus oe BH 

கிணியேர் மழலைக் கேழ்களொர் மாத 

சார்ந்த ௪றத்றமொடு தமர் னீக்கத் 

தானே தமியன் காட்டிய 

வாமேனேர் தெய்வம் வணங்குவல் யாமே.” 

இ௮ சூறிவழிச் சென்ற பாங்கன் கலைவியை எளிதிற் சாட்டிய 
தெய்வத்தை வணங்கிய. 

*-கண்ணென மலதுவ் குவளையு மடிவயெனம் 
் தண்ணெனுத் தடமலர் தயங்குதா மரையு 

மூலையென முரணிய கோங்கமும் வகையெழின் 
மின்னென நுடங்கு மருங்கு மணீயெனண 
வயின்வயி ணீமைக்கும் பரங்குபல் அகுவிற் 
காண்டகு கமழ்கொடி போலுமென் 
ணுண்டகை யண்ணலை யறிவுதொலைத் த்துவே,!* 

இஃது இவள் போலும் இறைவனை வருத தினாளெனப் பாலங்களை 
ஐயுற்று. 

1. வளி- காற்று, தூக்கும் -- எடுக்கும், வலக் ர் ் போர், % wegen #90 
2. என்று என்பது இன்து ஏன் ர் ரஸ 3 i 2 

நத நலைவ திக கிருத்கல் வேண்டும், ஐயும் 

3. Gus psa — மயக்குதல் செய்து தெய்வம் Z 
் ‘ . தய்வம் . வுடைக்து. ஆதலால் வணங்குவேன் யரன் என இயைக்க Oe 

4. aSareauiar — இடர்கோறும் இ ப் i 
: 5 இமைக் க அறிவு தொலைத்தது இக்கமம்கொடிபோலும் என மூடில். இம்:
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கண்ணே, கண்ணயதச் பிறத்த கவுளழி கடரஅத்த 
வண்ணல் யச யாரரியர்ப் பணித்த 
விறற்போர் வானவன் கெசன்லி மீமிசை 
யறைக்கான் மாச்சுனை யலிழ்ந்த நீலம் 

பல்ல, பல்ரைண் கடத்த பசும்பூட் பாண்டியன் 
மன்குநீர் வரைப்பிற் கொற்கை முன்றுறை 
apo ge பீட்டிய வுயர்மண லடைகரை 
பயோத வெண்டிரை யுதைத்த முத்தம் 

கிறனே, இிறல்விளங் கவுணர் தூங்கெயி லெறித்த 
விறன்மிகு முரசின் வெல்போர்ச் சேம 
னலனணி யரங்கிற் போகிய மாவி 
அருவ ஸணீள்சனை யொழுகிய தனிரே 

யென்றவை பயந்தமை யழறியார் நன்று 
மடவர் மன் றவிக் குறவர் மக்க 
டேம்பொதி கிளவி யிவளை 
யரம்பயந் தேமெம் மகளென் போரே.” 

இது தலைவியை வியந்தது. 

1 பண்ணாது பண்மேற்ேறன் பாடுங் கழிக்கான 

லெண்ணாது கண்டாருக் கேரணங்கா--மெண்ணாது 

சசவரர்சான் ருண்மை திரிந்திலார் மற்றிவகக் 

காவசர் சுயிறுரீஇவிய் உரர்.”! (இணைமாலை: நூற, 42) 

பால்கன் தலைவனை வியந்தது. 

* பூந்த ணிரும்புனத்துப் பூசல் புரியாது பூழி யாடிக் 
காந்ஜட் கமழ்குலையாற் காதன் மடப்பிடிதன் கவுன்வண் டேோச௪ 

வத்தன்போ ஸின்று விறற்சளிற்றை வில்வினாற் கடிவரர் தங்கை 

யேந்தெழி லாக மியையா தியைத்ததோ யியையும் போலும். 

இ௮௫, தலைவற்கு வருத்தம் தகுமென அவனை வியந்த, 

1. கண்ரீலம், பல்முத்தம், நிறம்தளீர், அவை என்றது நீல 

முதலியவற்றைத் தோற்றுவித்த இடங்கள், வானவன் -- சேரன். 

கொலலவி -— ஒஓருமலை. சேரனுக்குரியது. Gar DOS — ஓரு நகர். 

இது கடற்கரையிலுள்ள. இதில் முத்துப்பிறப்பது. என்போர். 

எனறுசொல்வார். ஆதலால் குறவர்மச்கள் மடவா என மாற்றுக. 

ஊதை -. காழ்று,  எட்டுதல் -.. குவித்துவைத்தல். தூங்கெயில -- 

ஆகாயத்தில தூங்குமெயில். தூங்கல் -- தொங்கல், அசைதல், 

கன்று -- பெரிது, மனற - தெளிவாக, 

2. பண்ணாது -- யாழினைப்பண்ணாது. தேன் - வண்டு, எண் 

GD ge கணடார்க்கு-- ஆராயாது வந்து கண்டார்க்கு. ஏரணங்கு.. 

அழகிய தெய்வம், சாவார் -- இறந்துபடுவார் சான்றாண்மை சலி 

Barr — சான்றாணமையின்கண் வேறுபாடில்லார், கயிறுரிஇவிடல்_. 

கயிறுருவிவிடல் - கயிறுகழம்.றிவிடல். கட்டிவையாது கழழற்றிவிட்டார் 

என்றது இவளை இலலிற் செறியாது புறம்போகவிட்டார என்ற 

ug. கயிறுரீஇவிடலைச் சிர்சாமணி இலக்கணை, 80.ஞ செய்யுள் 

கோக்கியறிக. (நியுந் தவறிலை நின்னைப் புறங்கடைப போதரவிட்ட 

நுமருந் தவறிலர் ... இமையே தவறுடையான்) என்பதும் ஈண்டு 

நோக்கத்தக்கது, தாணடிவிட்டார் என்றுமாம், 

8. இயையாது _- புணராமல், 
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'உ1॥னிம்நுறு துயரமொடு வெந்தோ யாகிய 

வெம்முறு துயரத் தீரிய சென்று 

நான்மறை நனிற்றிய தானெறி மார்பன் 
கண்டனன் கொல்லோ தானே கண்டாது 

பருவக் கொடுவிற் கேசலிப் பூங்கட் 

செருவப் பகழியிற் சேர்த்தழி வுறிஇ 
யேத்தொழுி றநொொடங்கி மயேமூறுத் தகன்று 

மடமா போக்கிற் றடமென் Copal wuss 

தண்டழை ததும்பிய வீன்ணிழ ெசருசிறை 
யுடஞு டாயறத்து நீங்கி 
யிடனு நின்ற வேமுறு நிலையே,'” 

என்னுஞ் செய்யுளுப் கொள்க, 

இனிப் பாக்கன் தலைவி தன்மை தலைவற்குக் கூறுவனவும் இடங் 
காட்டுவனவளஞ் சான்றோர் செய் ள் வரும்வழிக் காண்க, am Qe ஞ் றா புளுள் வரும்வ, ஆ 
சென்ற தலைவன் இடந்தலைப்பாட்டிற் கூறியவாற்றானே கூடுதல் 

கொள்க. அரங்கனக் கூடி நின்று அவள் ம௫ூழ்க்து கூறுவனவும் 

பிதவுங் கொள்க, 

** வட்ட பொழுதி னவையவை பாலு 
தேசட்டார் கதுப்பினு டோன்.” (குறள். 17105) 

** 2எமக்குதயத் குருசரினை யாயிற் பணத்தோ 
ளெொசண்ணுத லரியவையொடு மென்மெல வியனி 
வந்திசின் வாழியோ மடந்தை 
தொண்டி யன்னநின் பண்புபல கொண்டே. (ஐங்குறு. 1765) 

இ, பாக்கற்கூட்டம கூடி நீக்கும் தலைவன் நீ வருமிடத . ரூ ர . . - நின் தோழியோடும் வரல்வேண்டுமெனக் தலைவிக்குல் கூறியது. 
** ஜெய்வளா ரைம்பர னேரிழை பசதரை 

மெய்த்திலை திரியா மேதகு ௬ற்றமெச 
டெய்துத லரிதென் இன்னணை மிரய்கிக் 
சையறு தநெஞ்சமொடு கவன்துநணி பெயர்த்தவென் 
பைத லுன்ளம் பரிவு நீக்கத் 

தெய்வக் தன்ன தெரியிழை Quad | 
ளெய்தத் தந்த வேத்தலொ டெம்மிடை 
நற்பாற் கேண்மை காடெசஅு மெய்த 
லப்பாழ் பிறப்பினும் Gu gang ஜெமக்கே,”' 

அக்கன் கூடிநின்று தலைவன் பாக்களை ௨ 
og. இவன் பெரும்பான்மை பார்ப்பானாம், 

இத்துணையும் பாக்கரற்கூட்டம், 

ண்மகிழ்க்து ROT S 

1, நூனெறிமாரபன் -- பார்ப்பான் ட் 5 . r . பா ஏழுறுகிலை கண்டனன் கொல என முடிக்கு. ரன தொனியை 2. அரிவை என்றது காதே . 
வந்திசின் என @ouss ரூஜியை இயலி--௩டக்து, கொண்டு
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பெட்டவாயில் பெற்று இசவு வலியுறுப்பினும் -- அக்கனம் 

அவனைப் புணைபெற்றுகின்ற தலைவன் தலைவிக்கு வாயிலாதற்கு 

உரியாசை யாராய்ந்து பலருள்ளுக் தலைவியாற் *பேணப்பட்டாள் 

கனக்கு வாயிலாகக் சன்மையை புடைய தோழியை அவள் குறிப் 

பினான் வாயிலாகப் பெர் இவளை இரக்து பினனிக்பலென வலிப் 

பினும் : 

மழைக்து தலைவியைக் சண்டு நினமான் அவட்கு ௮வள் இன்றி 

ய௯மயரமை கண்டு ௮வளை வாயிலெனக் அணியும், உதாரணம் : 

1 உதலைப்புணைக் கொளிே தசப்புணேக் கொள்ளுங் 

கடைப்புணக் கொளினே கடைப்புணைக் கெசள்ளும் 
புணை கை வீட்டுப் புணே டெழுகி 
னுண்டும் வருகுவள் பேசலு மாண்ட 
மாரிப் பித்திகத்து நீர்வார் கொழுமுகை 
செவ்வரி நுறழுங் கெொழுங்கடை மஸழக்கட் 

இனிதலைத் தலைஇய தனிரன் ஜனோனே.'' (குறுந், 888) 

இ, கலைவி அவட்கு இனையளென்று கரி அவளை வாயி 

oss அணிக்கு. அன்றித் "தோழி கூம்றெனில் தலைவியை 

அருமை கூறினன்றி இக்குறை முடிப்பலென ஏற்றுக்கொள்ளாள் 

தனக்கு 4*ஏதமாமென்று 367A; அன்றியுக்கானே Gon py pg Bom 

ரூற்கு 5இதகூறிப் பயந்ததூஉமின்று, 

*: வமருத்தித் றீராது மணியி னாகா 

தருத்தவ முயற்சியி ணகறலு மரிதே 
தான்செய் நோய்க்குத் தான்பருழ் தாகிய 

ேதணிமிர் நறவின் தேறல் போல 

தீத வத்த நிழறையழி துயரதின் 

னாடுகொடி மருங்குணின் னருளி னல்லது 

டமி பேணப்பட்டாள் -- விரும்பப்பட்டாளாகய வாயில் _.. வழி, 

வலித்தல் - துணிதல். 
2 புணை தெப்பம், தளிரன்னோள் ஆண்டும் வருகுவள் 

போலும் என இயைக்க 

8. தோழி கூற்றுகக் கொள்வோர் களவியலுரைசாரர். 

4. ஏதம் குற்றம் -குற்ேறேவன்மகளாகிய தன் தகுதிக்கடாதன 

கூறல் குற்றம். 

5, இது... நட்புமிகுதி. பயத்தல் . பயன்படல். நட்பு மிகுதி 

அறிந்து குறையுறுவானிடம் தனககும நிலைவிக்குமுள்ள நட்புமிகுதி 

கூறல் பயனின்ஹறென்றபடி, 

8. மணி. இதுவும் பிணியை நீக்குவதொன்று. நோயை நீக் 

குவன: மணி மந்திர ஒளஏதம் (மருக்து) என்பர் ஆன்றோர்,
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பிறிதிற் றீரா தென்பது பின்னின் 

அறியக் கூறுக மெழுமோ தெெஞ்சே 

நாடுவினங் கொண்புகழ் நடுதல் வேண்டித்தன் 

ஒடுமழைத் தடக்கை யறுத்துமுறை நிறுத்த 
பொற்கை நறுந்தசர்ப் புண தேர்ப் பாண்டியன் 

கொற்கையம் பெருந்துறை குணிதிரை தொகுத்த 

விளங்குமுச் துறைக்கும் வெண்பற் 

பன்மாண் சாயற் பரதவர் மகட்கே,'” 

என்னுஞ் செய்யுள் இரவு 1வளீயுற்றது. 

ஊரும் பெயரும் கெடுதியும் பிறவும் நீரிற் சூறிப்பின் நிசம்பக் 

கூறிக் கோழியைக் கசூறைவுறும் பசுஇயும் -- தோழியை இசந்து 

பின்னிற்றலை வலிக்கு தலைவன், தலைவியு் தோழியும் ஒருங்கு 

₹ தலைப்2பப்சு செவ்வி பார்த்சாயினும், சோமி கனிச்துழியாபினும், 

ஆம்பதியும் பெயரும் யாவையெனவும் ஈண்டு யான் 3செடுத்தவை 

காட்டுமினெனவும், அனையன பிறதவற்றைபும் அசத்தெழுக்ததேோர் 

இன்னீர்மைதோன்றும் இக்கூற்று வேறோர் கருச்து உடைச்தென 

அவள் கருஅமாற்ருனும் அமையச் சொல்லிக் தோழிபைதக் தண் 

குறை. பறிவிக்குல் கூறுபாடும் ; 

வினாவுவான் *எதிலர்போல ஊரினை முன் வினாய்ச் றிது உறவு 
கோன்றப் பெயரினைப் பின்வினாய் அ௮வ்விரண்டினும் “மாற்றம் 
பெருசான் ஒன்னு கெடுச்தானாகவும் அதனை Hut கண்டார்போல 
வும் கூறினான். இவன் என்னிஞயதோர் ₹குறையுடையனென்று 
அவள் கருதக் கூறுமென்பார் *நிரம்ப? GT oor (PT. 

கெிதியாவன :-- யானை புலி முதலியனவும் கெஞ்சும் உணர்வும் 
இமக்தேன், அவை கண்டீசோவெனவும் வினாவுவன பலவமரம், + 

‘Gnas’ என்றதனால் வழிவினாதலுக் ம் 2 தன்னொடு அவரிடை 
உறவு தகோண்றும்பரலனவுப் கூறுதலுவ் கொ ளக, உதாரணம்: 

நறவு--கள். தேறல் -- தெளிவு, பின்னின்று ... இரந்துபின்னின்று. செஞ்சே எழு என்க, மகட்கு அறியக்கூறுகம் எழு என முடிக்க, 
1, aclu pe — துணிதல், 
2. தலைப்பெய்தல் -- உடல். செவ்வி சமயம். 
5, கெடுத்தவை இழந்தவை. - 

4, ஏதிலரர் ... அயலார், 
5. மாற்றம் -- வார்த்தை, விடை. 
6. குறை இன்றியமையாத காரியம்.
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1! அருணி யார்க்கும் பெருவரை நண்ணிக் 
கன்றுகால் யாத்த மன்றப் பலவின் 

வேர்க்கோண்டு தூங்குங் சொழுஞ்சுளைம் பெகும்பழங் 
குழனீச் சேகர மாந்தி யயலது 
சேய்பயி விறும்பினா நூறல் பருகும் 

பெருங்கல் வேலிச் சிறுகுடி யசதெனச் 

எசால்லவுஞ் சொல்லீ சாயிற் கன்லெனக் 

சரூகசி மாமழை வீழ்த்தெனெ வெழுத்த 

செங்கே ழாடிய சிசழுங்குரற் சிறுதினைக் 
கொசய்புனங் கசவலு நும்தோ 

கேோசடேந் தல்கு னீடடோ ளீரே.” (நற்றிணை . 213) 

இஃது ஊரும் பிறவும் விஞாயது. 

1* 2கன்லுற்ற தோய்வருத்தக் ச௪சலு நடையற்றே 

னெல்லுழ் றியானும் வருந்தினேன். வில்லுற் ற 

ங்க ணீமைக்கும் புருவ மதிமுகத்தீ 

ரீங்கிதுவோ நும்முடைய வூர்,” 

இஃ. த ஊர் வினாயது. 

₹* செறிகுர ஜலேனற் சிறுகிளி காப்பீ 

ரறிகுவேவே வும்மை விஞ௮--யறிபறவை 

யன்ன நிகர்க்குஞ்ச ராடமை மென்றோளி 

சென்ன பெயரீரோ நீர்! 

இக பெயர்விஷய௮. 

*: 3 நறைபரதந்த சாத்த மறவெவறித்து நானா 

லஓுஹறையெதிர்த்து வித்தியவூ ழேனற்--பிழறையெதிர்த்த 
தூமரைபோல் வாண்முகத்துத் தாழ்குமுளீர் காணீரே 
ரவமரை போந்தன வீண்டு.'' (இக மாலை. நாத். 1) 

*- தங்குறிப்பி ஜேருத் shosGrcr p கண்டக்கர 

லெங்குறுப்பி மென் றிகழ்ந்திரார். நுங்கு திச்.பின் 

வென்றி படர் ந௫ங்கண் வேய்த்தேசனீர் கூறீரோ 

wears unt gp ag.” 

வன்றி -- பன்றி. 
* தண்டு புரைகதிர்த் தாழ்குசம் செந்தினை 

மண்டுபு கவகு wre Aol மசதிறு 

மொண்டொடிப் பணைத்தேோ ளெொசண்ணுத லீளையீர் 

கண்டணீ ராயிற் காவா துரைமின் 

  

1. மன்தம் -- பொதுவில்; மரத்தடி. சேதா... Feats us, 

இதும்பு-- சிறுகுன்று. ஆமூறல் -- நீரூறல். குரல் -- கதிர, * 
2. எல் ஞாயிற்றின் வெயில்; ஆகுபெயர், வில்லுற்த புரு 

வம் என இயைக்க். மதி. இங்கள், 

3. sep நறைக்கொடி, காள் -- ஈகல்லகாள். உழ -- மழை. 

பிறையையேற்றுக்கொண்ட தாமரை இல்பொகருளுவமை, எமை... 

எவுண்டமரை. ஏ--அம்பு,
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Qaretriew Gap of uP மண்டிய 

வுள்ளழி பகழீயோ முயங்கியேசர் 

புள்ளி மான்கஸை போகிய நெறியே.” 

இவை, செடுஇவினாயின, 

*! ரமல்லிலைப் பரப்பின் விருத்துண் டியானுமிக் 

கல்வெள் ரிறுகுடித் தங்கன்மற் ஜெநெவடஜே.'* (sau. 110) 

எனவும், 

* 1 இல்லுடைக் கிழகம Qub@uar® yor p 

தீது முண்டேச மாத ரீதே.!* 

எனவும் வருவன பிறவும்” GT GE 5B GO) கொள்க, 

(GO Di ITLL, குதையஅபகுதி எனவுமாம்; எனவே 

குறையுஅவார் சொல்லுமாற்றானே கண்ணி முதலிய சையழையோடு 

சே௰லுங் கொள்க. பகுதியென வரையாது கூறலில் தனிச்சுமிப் 

பகுஇி முதலீயனவும் இருவருமுள்வழி இவன் *தலைப்பெய்தியுடை 

யன் எனத் தோழி உணருமாறும் வினாவுகல் கொள்க, இவை 

குறையுதவுணாதலும் இருவருமுள்வழி sae vrais gurl. 

மூன்னுறவுணர்கல் ‘stipes Csroeupo’ (114) என்புழிக் 

கூறுப; மதியுடம்பாடு மூவகையவென மேற் (௬௨௭) கூறுப, 

கோழி குறை அ௮வட் சார்ச்தி மெய்யுறக் கூறலும் -- தோழி 

இவன் கூறுன்ற கூதை sid eC sum) இருக்கதென்று 
அவண்மேலே சேர்ச்சி ௮அகனை உண்மையென்று உணரத் தலைவன் 
கூறுசலும்: உதாரணம் : 

“* ககுங்கட லுட்கலங்க நுண்வை விசி 

வயொருங்குடன் தன்ளைமார் தந்த கொழுமீ 

ஆணங்கள்புள் ளோப்பு மொழியிழை மாத 
5 சீணங்காகு மாற்ற இவமக்கு.'” 

3. இல்லுடைக்மமை -- இல்லறத்துக்குரிய உரிமை. எனவே 
மனையாளாம் உரிமை என்றபடி, 

8. குறை அறிவித்தலாகிய பூதி என்ப 
பகுதி என்றும் பொருளாம், அதனால் 
செல்லும் பகுதியுங் காண்க என்றபடி, 

SoBe Gm py phe» 
sui Ywsbua pO@@ 

; கையுறை. கையி ; 
பது; காணிக்கை, கண்ணி மாலை. அதை கயிஓறுவிப் 

3. SASH PUIGS—Cgsr) தனித் bei cas . 
கூறும் பகு. த்திருந்த ட்த்துச் சென்து 

4. தலைப்பெய்தியபடைமை (தலைவீியொடு) கூட்டமுடைமை 

5. அணவ்கு -- வருத்துந்தெய்வம்.
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** பண்பும் பாயலுவ் கொண்டன டொண்டித். 

தண்கமழ் புதுமலர் நாறு மொண்டொடி 
யைதமர்ந் நகன்று வல்குற் 

கொய்தனிர் [மணி கூறுமஇ தவே.” (ஐங்குறு 176) 

்இவை வெளிப்பட்டன. இவற்றின் வே௮பாடு உணர்க, 

₹: குன்ற நாடன் குன்றுந்துக் சவாஅற் 

பைஞ்சுனைப் பூழ்த படுவரய்க் முவளையு 
மஞ்சி லோதி யசையியற் கொடிச்சி 

கண்போன் மாலர்தலு மரிதிவ 

டன்போற் சாயன் மஞ்ஞைக்கு மரிதே.?” (ஜங்குறு. 299) 

இஃது இருவரும் உள்வழிவக்த தலைவன் கலைவிதன்மை கூற? 

இவள் சண்ணது இவன் வேட்சையென்று தோழி குறிப்பான 

உணரக் கூறியன. 

குன் றநாடன் -- முருகன் ; அவள தந்தையுமாம். 

₹: ஈஉண்ணிக் சகரண்பென் பேரல்வன் முன்ளெயிற் 

றமிழ்த மூறுஞ் செவ்வாய்க் கமழகி 

லசர நாறு மறல்போற் கூந்தற் 

பரமர் மழைக்கட் கொடிச்சி 

மூரன் முறுவலொடு மதைஇய தோக்கே.' (குறுக், 296) 

இதுவும அது, 
இது முதலியவற்றைச் தலைவன் கூற்றாகவே கூறு தோழி 

கூறினாளாகக் கூறி, அவ்விடத தத் தலைவன் மடனமா கூறுமென் று 

பொருள்கூறின் * காத்றமுக் தோற்றமும்! (114) என்னுஞ் சூத 

இரத்துச் கோழி இவத்ழையே கூறினாளென்தல் வேண்டாவாம்; 

து கூறியது கூதலாமாகலின். 

தண்டா இரப்பினும் -- இடக்தலைப்பாடு முதலிய கூட்டங் 

களான் அமையாது பின்னும் பகற்குறியையும் இரவுக்குறியையும் 

வேண்டினும் : உதாரணம்: 

டடகோொண்டன் சாமமை குடக்கேர்பு குணமமைத்த 

சிறுகோ விணர பெருந்தண் சாந்தம் 

வகைசே ரைம்பா றகையபெற வாரிப் 

புலர்விடத் துதிர்த்த துகள்படு கூழைப் 
பெருங்கண் ணாய மூவப்பத் தத்தை 

1. இவை வெளிப்பட்டன என் றது களவு வெளிப்படச் 

கூறியன என்றபடி. வேறுபாடு -- கருத்து வேறுபாடு. 

2. கவான் _- மலைப்பக்கம், மஞ்ஞை -- மயில், 

3. நோக்கு, உள்ளி, காண்பேன், போலும் என முடிக்க, இரம்-- 

FM SOT iD,
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தெடுநீதேர் வழங்கு நிலவமணன் முற்றத்துப் 
பத்தெசடு பெயரும் ufos? லாட்டி 

யருளினு மருளா ளரயினும் பெசிதழிந்து 
பின்ணீலை முணியன்மா ஜெஞ்சே யென்னதூ௨ 

மருத்துய ரவலந் தீர்க்கு . 

மருந்துபிறி தில்லையர னுூற்ற தோய்க்கே.”* (கற்றிணை. 140) 

இ௫ில் பரிவிலாட்டியையென இரண்டாவது விரிக்க, 

₹“1கடுந்தே ரேறியுங் காவிற் சென்றுங் 

கெகெசடுங்கழி மருங்க னடும்புமளர் கொய்துங் 

கைதை தூக்கிய நெய்தல் கூற்றும் 

புணர்ந்தாம் போல வணர்தீத ஜதெஞ்சமொடு 

வைகலு மினைய மாகவுஞ் செய்தார்ப் 
பசும்பூண் வேந்த ரழிந்த பாசறை 

யொணிறுவே லழுவத்துக் களிறுபடப் பொருத 

பபெரும்புண் ணூறுந/க்குப் பேஎய் போலப் 

பின்னிலை முனியா நம்வயி 

னென்னென நினையுங்கொள் பரருவர் மகே.”” 

(நற்றிணை, 849) 

தோழி கம்வயிற் பாதவர்மகளை யென்னென கினையக்கொ 
லேன்க, 

6: 5பாலொந்த வெள்ளருவி பாய்ந்தாடிப் பல்பூப்பெய் 

தாலொத்த வைவனங் காப்பாள். உண்ட வேலொத்தென் 

னெஞ்சம்வாய்ப் புகஃ்கொழிவு காண்பா ளெவன்கொடூலா 

வஞ்சாயழ் கேதோவல் யாணன்.” (இணை: மாலை- நூற், 18) 

இலை பகற்குறி Ort ser. 

“க ஏரல்லு மெல்லின் றசைவுபெரி துடையன் 

மெல்லிலைப் பரப்பின் விருந்துண வொருவன்.” 

(அகம், 710, 11-2) 

எனச் தலைவன் இரவுக்குறி வேண்டியகனைச் கோழி கூறிய 
வா௮ காண்சு. இன்னும் * இரட்டுற மொஜிதல் என்பதனால், 

ம. O EOS HT & Buy io _ தாழம்பூவைப் பறிக்குமாறு இவகத் 
SISOS or pio. கூற்றல் -- கொய்தல், சொய்துகொடுத்தும என்பது 
கருத்து. பேய்போல் -- பேய் புண்ணைக் காத்துகின்றுற்போல். இது 
பேப்க்சாஞ்சி என்னுந்துறை (தொல். பொரு, 79). 

2. ஈத்றிணையுரையாசிரியர், தோழிகேட்பத் தன்னுள்ளே சொல் 
வதாகப் பொருள்கொள்வர். அவா் பரதவர் மகள் என்னென 
நினையுங்கொல் என மூடிப்பா, 

3. ஐவனம் -- இனை, ஓழிவுகாண்பாள் — > 3 காணுவாள், காண்பானோே காண்கொடா were, Baer) ein கொடா... புமம்போகாது அடங்கின. 

4. எல்- பகன், எல்லின று. ஒளியின் நு. 

பாடம். கரண்



வீயல்] பொருளதிகாரம் ௩ளஎள 

* தண்டா ' என்பதற்குக் சவிராது இரப்பினுமெனப் பொருள் 

கூறிக் கையுறை கொண்டுவந்து கூறுவனவும், நீரேவுவன யான் 
செய்வேனெனக் கூறுவனவும், தோழி Heres கரு,க.ப்படுவாளை 

அறியேனென்ற௮ுழமி அவன் அறியக் கூறுவனவும், பிறவும் வேஅபட 

வருவனவெல்லாம் இதன்சண் அடக்குக, உதாசணம்: 
5 வளக் களியியன்மால் யாளைசிற் ருணி 

தவழத்தா ணில்லா ததுபோற்.-பவளக் 

கடிகை யிடைமுத்தம் காண்டொறு நில்லா 
தொடிகை யிடைமுந்தத் தொக்கு.” 

(திணை: மாலை நூற், 42) 

நின் வாயிதழையும் எயிற்றையுக் காணுக்தோறும் கில்லா என் 

கையிடத்தில் இருக்கனெற பவளக்கொடியும் முத்தும் என்க. 

*- உநறவுக்கம முலரி நறவு வாய்விரித் 

இறங்கிகழ் கமழு மிணை வாய் நெய்தற் 

கண்ணித் தலையர் கருங்கைப் பரதவர் 

நின்னைய ரல்லரோ தெறிதா ஜோதி 

யொண்கணம் Amapisy யொருஞுசன்று புணரி 

ணுண்கயிற் நுறுவலை நுமரொடு வாங்கிக் 

கைதை வேலி யிவ்ஷர்ச் 

செய்தாம் டேனே செறிதொடி யானே.” 

உ 5அறிகவளை யைய விடைமடவா யரயச் . 

சிறிதவள்செல் லாணிறுமொன் றஞ்சிச்--சிறிதவ 

ணல்கும்வாய் காணாது நதைத்துருகி யென்னெஞ்ச 

மொல்கும்வா யொல்க ஸுறும்.” (இணை: மாலை நூற். 17) 

ம.ந்றைய வழியும் -- குறியெதிர்ப்பட்டுங் கைய/ுமை முக்கப் 

பட்டுச் கொடுக்கப்பெற்றும் இரக பின்னின்றான் அங்கனய் கூறி 

யெதிர்ப்பாடின் நி, ஆற்றானாய் இசந்து பின்னிற்றலை “மாறுமவ் 

விடத்தும்: உதாரணம் : 

7, இற்ருளி _.. சிங்கக்குட்டி. பவளக்கடிகை -- பவளத்துண்டம். 
என்றது அதரத்தை; உவம ஆகுபெயர், அதனிடைமுததம்--எயிறு. 

தொடிகையிடை முத்தம் எனபதைக் கையிடைத் தொடியின்கணமுத் 

தய மூத்தம் என மாற்றிப் பொருள்கொள்க. இது ஈயப்பு எண்னுக் 

அறைக்குரிய உரை. கச்எனார்க்கினியருரை ப்படி தொடி என்பது 

கொடியென்றிருக்கலாம் போலும். 

2. இது நீரேவிய செய்வேனென்றது. 

9. இது அவளை அறியேனென்றுட் கறியக்கூறியது. அ.றிகு 

அறிவேன். ஆய-- வருந்த, செல்லாள்..செல்லாளாரக. கல்கும்வாய்-- 

அருளும்கெறி, ஓல்கும்வாய்-ஒல்கெடக்குந்தோறும. PASH — 

STA, 
4. மாறுகல் — ps. 
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111 நஇன்செயல் செத்து நீபல வுள்ளிப் 
பெரும்புன் பைதலை வருந்த லன்றியூ 
மலைமிசைக் தொடுத்த மலிந்துசெ ஸீத்தத் 

தலைநாண் மாமலர் தண்டுறை தயங்கக் 

கடல்கரை மெலிக்கும் ௨சனிரிப் பேரியால் 

றகல்வாய் நெடுங்கயத் தருநிலை கலங்க 
மாலிரு ணடுநாட் போகித் தன்ணயர் 

காரலைத் தந்த கலாகம்கோட்டு வால்ாக் 

கவ்வாவ் குத்தி யஞ்சொற் பாண்மக 

ணெடுங்கொடி நுடங்கு நறவுமலி மறுகிற் 

பழஞ்செத் தெல்லின் முகவை கொள்ளசள் 

கழ ்குதழ் முத்தமொடு நன்கலம் Qu pyea_th 

பயங்கெழு வைப்பிற் பல்வே லென்வி 
தயம்புரி நன்மொழி யடக்கவு மடஙப்கான் 

பொன்னிணர் தறுமலர்ப் புன்னா வெஃகித் 
இதியஷொடு பொருத வன்னி போன 

ஷவிளிகுவவை கொல்ல நீயே கிளியெனச் 
சிறிய மீழுற்றுஞ் செவ்வாய்ப் பெரிய 

கயலென வமர்த்த வண்கட் புயனப் 
புறந்தாழ் பிருணிய பிறங்குகுர லைம்பான் 

மின்னேர் மருங்குல் குறுமகள் 

Ger his விடச௮ மடங்கெழு நெஞ்சே." (அகம், 126) 

மாய்கதில் வாழிய நெஞ்சே நாளு 

மெல்லீயற் குறுமக ணல்லக நசைஇ 
யரவிரை தேரு மஞ்சுவரு சிறுநெறி 

பரிரவெ னெய்தியும் பெறாஅ யருள்் வரப் 

புல்லென் கண்ணை புலம்புகெசண் டுலகக் 
துள்சோசர்க் கெல்லாம் பெருதகை யாகக் 

காமம் கைம்மிக வுறுதர 

வானா வருல்படச் தலைத்தந் தோயே,”" (அகம், 258) 

சன வருவன, தன்னெஞ்சினை இரவு விலச்சயன. 

சொல்லவட் சார்த்தலிற் புல்லிய வகையினும்--தான் வருக்தக் 
கூறுன்ற கூற்தினைத் தலைவியைச் சார்த்திக் தலைவன் கூறலின் 
இவ்வாறு ஆற்றாளாய இங்கனவ் கூதினானென்று நத G 
உணராமல் தலைவிகானே கூடியபருஇியினும் : ore சோதி 

1, செத்து கருதி. நின்வாய் “செத் ் z ் 
ரின் எண்ணங்களை உண்ணக் கருதி என்பத Qunga ESS 
நீ பைதலையாய் (துன்பமுடையையாய்) வருந்தலன் நியம. seco 

போல வீனிரகுவைகொல் என இயைக்க. அவ்வாங்கு ந்து ன கு 

வளைந்த கொப்பூழ், வைப்பு. ஊர், பாண் மகள் 0 அழகிய 
பெறும் வைப்பு என இயைக்க, கசனளாள 

2. Bra — Brig பின்விறறல,



வியல் ] பொருளதிகாரம் ௩௭௯ 

** "களஞ்சுட்டுக் ெவி கிழிய தாகும்.”" (120) 

"என்பதனால் தலைவியாம் *குறிபெத்றும் தோழியை இரக்கும். 

உதாரணம் : 

**3அயத்துவளர் பைஞ்சரய் முருந்தி னன்ன 
தகைப்பெொலிந் திலங்கு மெயிறுகெழு துவர்வா 

யாகத் தரும்பிய முலையனள் பணைத்தோண் 

மசத்தாட் கூவை மலர்பிணைத் தன்ன 

மாயிதழ் மழைக்கண் மாஅ யோளொடு 
பேபயு மறியா மறையமை புணர்ச்சி 

மூசி டியர் புணர்வுபிரீத் இசைம்பக் 

காந்த கரப்பொடு நாஞ்செலற் கருமையிற் 
கடும்புனன் மலிந்த காவிரிப் பேர்யாற்று 

நெடுஞ்சுழீ நீத்த மண்ணுநனள் பேசல 
தடுங்கஞர் பெதிர முயங்க தெருந 

லாக மடைதந் தோனே வென்வேற் 

களிறுகெழு தானைப் பொறையன் கொசல்வீ 

யொசளிதுநீ ரடுக்கந்து வியலகம் பொற்பக் 

கடவு ளெழுதிய பசவையின் 

மடவது மாண்ட மா௮ யேசனே.”” (அகம், 62) 

1 &அணவ்குடைம் பணித்துறைைத் தாண்டி யண்ன 

மணங்கமழ் பொழிற்குதி நல்கின ஹுணங்கிடைப் 

பெசங்கரி பரந்த வுண்க 

ணங்கலிழ் மேனி யசைஇய வெமக்கே.'' (ஐங்குறு. 174) 

‘ams’ என்றதனானே இகனின் வேறுபட வருவனவுக் 

கொள்க, 

  

1. களம் -- இடம். சுட்டுதல் -- குறித்தல், 

2. குறி-- குறிக்கப்படும் இடம், 

8. அயம் -- Ba. பைஞ்சாய் -- தண்டான் கோரை, முருக்கு -- 

வேரின் மேற்றண்டு (வெண்டுருத்து), ஈகை - pal. பேயு 

மறியா மறையமை புணர்ச்சி _. பேயுமியங்காது வைகுங்காலததுப் 

புணர்ந்த களவுப்புணர்ச்சி, துடியில் -- துடிபோல, புணர்வு பிரிந்து 

இசைப்ப தங்களிற் கூடியும் பிரிர்தும் அயுலார் சொல்லுவ, 

நீத்தம் மண்ணுநீர்போல முயங்கி - நீத்ததீதுக் . குளிக்குமிடத்து 

அந்நீர் குளிருமாறுபோலக் குளிரமுயங்கி:. மழைக்கண் மாயோன்-- 

மழைபோலும் கண்கரியோள். மடவதுமாண்ட மாயோள் அடைதக் 

தரள் என இயைக்க. இது தோழிக்குத் தலைவி மூனகுறிகே்ந்தமை 

கூறி இரத்து பின்னின்றது. அக்ததுள் ேவறுதுறை கூறபபட்டுளது. 

4. ஈச்சனார்க்இனியர் கருத்தின் படி மேனி (மேனியையுடையாள் ) 

குறி ஈல்கனள் என இயையும. இது ஐங்குறு நூற்று வேறு துறை 

யாகக் கூறப்பட்டுளது: கூட்டமும வேறு.
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11 தணிர்சேர் தண்டழை தைஇ நுந்தை 

குளிச்வாய் வியன்புனத் தெற்பட வருகச 

குதுஞ்சுனைக் குவளை யடைச்சிநாம் புணரிய 
தறுந்தண் சார லாடுகம் வருகேச 

வின்சொன் மேவலைப் பட்டவெ னெஞ்சுணக் 

& Pol wi pag east கூரெயி றுண்கென 
யான்றன் மொழிீதவின் மொழியெதிர் வந்து 

தாண்செய் குறிநிலை யிணிய கூறி 
Cu pdt wade கடுப்ப வேறுபட் 

டஇுறுகழை நிவப்பிம் எறுகுடிப் பெயருங் 

கொடிச்சி செல்புற நோக்கி 

வீடுக்த நெஞ்சம் வீடலொல் லாதே.!” (sp pier, 204) 
இரண்டறி கள்விநங் காத லோளே 

முரண்கொ டுப்பிற் செவ்வேன் மலையன் 

முள்ளூர்க் கான நண்ணுற வந்து 

கள்ளென் கங்கு னம்மோ ரன்னன் 

கூந்தல் வேய்ந்த விரவுமல ருதிர்த்துச் 
சாத்துளர் நறுங்கதுப் பெண்ணெய் நீவி 

WIT Passe னாகித் 
தமரோ ரன்னள் வைகறை யானே”? (குறுந், 872) 

அறிக்கோள் அயர்ப்பின் அவ்வழி மருக்இத் சேடும் பிம் 
கூசலும் -- மதியுடம்பட்ட கோழி நீர்கூறிய குழையை யான் 
மறக்தேனெனக் கூறுமாயின் அவ்விடத்துத் தன்னொடு கூடாமை 
யால் தலைவிமருக்கிற் பிறந்த கேட்டையும் அவள் தனை 2608 
யிருந்த பெருமையையும் கூறுதலும் : © SIT em tb: 

‘S soor si mip மகளிரொ டோரையு மாடசய் 
astm sip செய்தற் ரொொடலையும் யுணயாய் 
விரிபூய் கான லொருசிறை தின்று 
யரரை யோகிற் ரொழுதனம் OF OT Oy gy ME 
கண்டோர் தண்டா தலத்தை தெண்டிரைப் 
பெருங்கடற் பரப்பி னமர்த்துறை யணங்கோ 

1. தைஇ- உடுத்து, குளிர். -ஒளிக ee SO டூ.கருவியுளொன் று. ௨ பொழுதுபட. ADL EA -- அணிந்து, டம் ் விளையாடுவோம் 
எயிறு உண்கு-- நின் TE DD Me சுவைப்பேன். என மொழிதவீன் 

என இயையும். புறம் -- பின்புறம். விடுத்த. கைவிட்ட, சன்சப் என்பது விளி, விடல்ஓல்லாது - கைவிடல் ஆகாது ச Gh Fb 

2. இரண்டறிகள்வி...இ . ் 
. . -- இரு வேறுபட்ட ; . 

on எத்தன மையைய/டையன், மூரண _. மாறுபாடு, மி அறிக்க கம க் பொரும் அபமாடு ஒருதன்மையள் (ஒததவள்) ப ணக 

Burr பொருந்தாத; மாறுபடாத... வைகறையால் தளன் காலத்தில். தமர் -- சுற்றம, மியான -- விடியற் 
8. ஓரை-. விளையாட்டு, 0 : oe கடு. தாடலை __ ல். . 

பெறக் தொடுத்தல்; கட்டுதல், கண்டோர்தண்டா பல்க அழகு 

கடாத (திருட்டிதோஷம் உருத), அணங்கு தெய்வம்... டாராற்
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விருங்கழி மருவ்கு நிலபெற் நனையோ 
செசல்லீணீ மடந்தை யென்றனெ னதனெதிச் 

மூன்ளெயிற்று முறதுவலுற் இறந்தன . 
பல்வித முண்கணும் பரந்தவசற் பணீயே.'' (நற்றிணை, 158) 

**  தண்டழை செரீஇயுத் தண்ணென வுயிர்த்துங் 

கண்கலுழ் முத்தங் குதிர்முலை யுறைத்து 
மாற்றின ளசொன்பது கேட்டன மாற்று 

வென்னினு மவளினு மிகந்த 

வின்னா மாக்கட்டிந் நன்ன ரூரே.”' 

* டதாளுங் கூந்தலும் பலபா ராட்டி 

வசழ்த லொல்லுமோ மற்ற செங்கேசற் 

குட்டுவன் ரரண்டி யன்னவெழ் 

கண்டு நயந்துநீ நல்கரக் காமமே.” (ஐங்குறு. 178) 

எனவரும் “அயர்ததது ௮வள் அருமை கோன்றுதற்கு. 

கோழி 3நீக்கலினாயெ. நிலைமையும் கோக கோழி இவ் 

விடத் துக்காவலர் *கடியசெனக் கூறிச் சேட்பட நி௮த கலித் மனக்கு 

உண்டாகிய வருத்தத்தையும் பார்தது : 

உம்மை —~ சிறப்பு. இதுவே மடன்மா கூறுதகற்கு a gp 

வாயிற்று. 

6 நல்லுரை யிகந்து புல்லுரைழ் தாஅய்ப் 

பெயனிீர்க் கேற்ற பசுங்கலம் பேல 

வுள்ளந் தாங்கா வெள்ள தீத்தி 

யரிதவா வுற்றனை தஜெஞ்சே தன்றும் 

பெரிதர மம்மறின் பூச லுயர்கோட்டு 

மகவுடை மந்தி போல 

வகனுறுத் தழீ.இக் கேட்குநர்ப் பெறினே,” (குறுக. 29) 

7. இன்னாமாக்கட்கு--இன்னாதமாக்ககாயுடையது. தோழியையே 

மூன்னிலைப் புறமொழியாக வைததுக் கூறியது இச்செய்யுள் என்க, 

2. அயர்த்தது-- தோழி அயர்த்தது, அவள் - தலைவி. 

5. நீக்கல் -- நீக்க நிறுத்தல்; என்றது சேட்படுத்தலை. 

4. கடியர் -- கொடியர், 

5. உம்மை -- கிலைமையும என்பதிலுள்ள உம்மை, 

8. புல்லுரை-- பயனற்று உரை. தாஅய் . பரவப்பெற்று, 

பசங்கலம் _ சுடப்படாதகலம், தாங்கா-.- பொறுக்காத, வெள்ளம்__ 

ஆசைவெள்ளம். அரிது அவாவுற்றனை -- பெறுதற்கரியதை அவா 

வினாய். பூசல்... போராட்டம், பெறின் நன்றும பெரிது என்க, 

பெறின் என்றமையாற் கேட்பாறிலலை என்றபடி, இல்லை என்பத 

னால் சேட்படுத்தாள் என்பது பெறப்படும,
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“ude £6 get குறுமகள் பசவை தைஇயும் 
பஞ்சாய்ப் பள்னஞ் சூழ்ந்து மற்றிவ 

ளுூருத்தெழு வனமுலை யெரணளீபெற வெழுதிய 
தொய்யில் காம்போ ரறிதலு மறியார் 
மூஜையுடை யரசன் செங்கேசல வையத் 

தியான்றற் கடவின் யாங்கா வதுகெரல் 
பெரிதும் பேதை மன்ற 

aniGar நசனேயிவ் வழுங்க லூரே.” (குறுர், 278) 

₹: *உரைத்திசிற் ரநுழியது புரைத்தோ வன்றே 
துருக்கவ் கமழு மென்று 
இறப்ப வென்றி யிறீிஇுயரென் வுயிரே.'* (சிற்மட்டகம்,) 

மடன்மாகூறும் இடனுமாருண்டே -- அச் சேட்படையான் 

மடலேறுவலெனக் கூறும் இடலும் உண்டு என்றவாறு, 

கோக்கு மடன்மா கூறுமென்சு. உம்மையான் வசைபாய்வலெனக் 
கூறும் இடனும் உண்டு என்றவாறு, உதாசணம்: 

₹* ஈவிருந்தலைப் பெண்ணை விகாயன் மாமடல் 

மணியணி பெருதந்தசர் மார்பிற் மூட்டி 

வெனள்ளென்் பணிந்துபிற ரென்னத் கேோரன்றி 

யொருநாண் மருங்கிற் பெருநா oP EAS 

தெருவி ணியலவுந் தருவது கொல்லோ 
கலிங்கவ் ரசைநடைப் பேதை 

மெலீத்தில ணாம்விடற் கமைந்த தூதே.'? (Gms. 182) 
9g கெஞ்சொடு இளத்தல். 

* 4 நரணாக நாறு நனைகுழலா ணல்கித்தன் 

ணாக தேர்வளவும் பேோகசது-_.பூணாசு 

மென்றே னிரண்டான துண்டேர மடன்மாமே 
ணீன்ேன் மறுகிடையே நேரத்து?" (நிண: நூற், 16) 

Qa தோழிக்குக் கூறியது. இவை “சாக்காடு குறித்குன. 

1. தையும் -- செய்துகொடுத்தும் தைஇயும் DiS Sy ut ் . : ் முறக்தும் எ Bu தொயயிலஃையும் இவளைப் பாதுகாத்து நிற்போரறியார். எனவே தோழி சேட் படுத்தான் என்பது பெறப்படும். இவ்வழுங்கலூர் யாங்காவதுகொல் என இயைக்க, அ _ : 
செய்யார். அளிது __ இரஙகத்தககது. கிசலுமதியரா அகல் 

2. அது புரைத்தேர - அது உயர்ச்சியுபடையதோ.. அது — துறத்தல், 
3. தூதுதருவதுகொல்லோ " 7 < 

தோழியை, “எ இயையும். அது “எக்கி 
4. காகம் -- காகப்பூ, தன் ஆகம் -_- 

௪ பூண் என் மார்பினின் 
2. சாக்காடு கரடு ; வார்த்தை . : -- சரக்கா ப்ட் ் . 100-ஞ் குத்திரம்.) TED வெய்ப்பாடு, (தொல், பொரு,
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6* மரவென மடது மூர்ப பூவெனக் 
குவிமுகி ழெருக்கங் கண்ணியுஞ் சூடுப 

மறுகி னார்க்கவும் படுப 

பிறிது மாகுப காமங்காழ்க் கொளினே.”! (குறுக. 17) 

இதனுட் *பிறிதுமாகுப ! என்றது வரைபாய்தலை. 

“இடன் ? என்றதனால் தோழி பெரியோர்க்குத் தகாதென்ற 

வழிக் தலைவன் மறுத்துக் கூறுவனவும் பிறவும் வேறுபட வரு 

வனவுங் கொள்க: 

ட நாணொடு நல்லாண்மை பண்டுடையே of ir gy ot Gus er 

காமுற்று ரேறு wr.” (குறள், 17188) 

இனி, !1இடனும்” என்ற உம்மையைப் பிரித்து A g 

இருகான்கு Gor Puyo wo peAu a sows gue கூறும் இடனும் உண்டு, 

உரைப்பினும் பெட்பினு முவப்பினு மிரப்பினும் வகையினுக் கூறும் 

இடனும் உண்டு. பகுதிக்கண்ணும் மற்றைய வழிக்கண்ணுக் கூறும் 

இடனும் உண்டு, மெய்யுறக் கூறலும் பிடுக்கூறலும் உண்டென 

முடிக்க, (௧௧) 

[இரத்து பின்னிற்புழித் தலைவன் கூற்று நிகழுமிடம் 
இவை எனல்] 

som. பண்பிற் பெயர்ப்பினும் பரிவுற்று மெலீயினு 

மன்புற்று நகினு மவட்பெற்று மலியீனு 

மாற்றிடை யுறுதலு மவ்வினைக் கியல்பே. 

Qed இரந்து பின்னிற்புழித் தலைவன் கூற்று கிசமூமானு 

கூறுனெறது. ் 

இன்: பண்பிற் பெயாப்பிலும் -- தோழி தலைவியது இளமை 

மூதலிய பண்புகூறி ௮வ்வேட்கையை மீட்பிலும்: உதாரணம்? 

1 குன்றக் குறவன் காதன் மடமகள் 

வண்டுபடு கூந்தற் pan mips கொடிச்சி 

வளையண் முளைவா சொயிற்ற 

னிளைய னசயினு 1மாரணங் கனனளே,' (ஐங்குறு. 258) 

இஃ இளையளெனப் 80பயர்ததுழித் தலைவன் கூறியது. 

  

7. ஆரணங்கினள் -- நீக்குதற்கறிய வருத்தத்தைச் செய்யு மியல் 

Seren. 

2. பெயர்த்தல் _ மீட்குதல்.
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பரிவுற்று மெலியினும் --- 2? இருவகைக் குறியிடக்அச் தலைவியை 

எதிர்ப்படும் ஞான்றும் எதிர்ப்பட்ட ஞான்றும் எதிர்ப்படா நின்ற 

ஞான்றும் பலவாயவழி ௮வன் £பரிக்சு உள்ளத்தனாய் மெலியினும் : 

உதாரணம்: 

‘Sono தோயோ டழிபடர்க் கலங்கிக் 
காமம் கைமிகக் கையறு துயரங் 

காணவு நல்கா யாயிற் பரணார் 
பரிசில் பெற்ற விரியுளை நன்மான் ' 

கவிகுளம்பு பொருத கன்மீசைச் சிறுநெறி 
டிரவலர் மெலியா தேறும் பொறைய 

இுரைசா லுயர்வரைக் கொல்லிக் குடவயி 
னகவிலைக் கசந்த ளலங்குகுலைப் பாய்ந்து 

பறவை பீழைத்த ude wig DP 

சறனுடை தெடுவரைத் தெய்வ மெழுதிய 

இினைமாண் பரவை யன்னோள் 

கொலைசூழ்த் தனளச னோகேோ யர.” - (88 Bidar. 185} 

இஅ௫ பகத்குதியிற் பரிவுற்று. 

‘toga மெசனீயோ வின்றே யூதையுந் 
தாதுளர் கானற் றவ்வெென் றன்றே 

மணன்மலி மூதா ரகனெடுந் தெருவித் 

கூகைச் சேவல் குராளே டேறி 

யாரிருஞ் சதுக்கம் தஞ்சுவரக் குழறு 

மணங்குகால் கனரு மயங்கிரு ணடுதாட் 

பசவை யன்ன பலரைரய் வணப்பமீற் 

அடமென் பணைத்தோண் மடமிகு குறுமகள் . 

சுணங்கணி வனமுலை முயங்க லுளன்ளி 

மீன்கண் டுஞ்சும் பொழுதும் 
யான்கண் டுஞ்சின் யாதுகொ ணீலையே,”? (கற்றின. 419) 

இஃது இசவுக்குதியித் பரிவுற்,௦௮. 

3. இருவகைக்குறி -- பகற்குறியும் இரவுக்குறியும. 
2. பரிதல் - வருந்துதல், 

3. ஆனு அமையாத, நீங்காத, படா —- பம் 5 
நீ கண்டுவைத்தும். பொறையன் — சேரன். கொல்லிக் வயின் ட கொல்லிமலையின் மேற்குப்பக்கம், பறவை. வண்டு, Goesann 
தெய்வத்தச்சன் என்பர் உரைகாரர், பூதம் ் 
பாவை' எனவும் வருனெறது. (5ற், 192) 
னியல்பை ஈற்றிணையுள் இதன் வீரிவுரை நே 
துக் கெரல்வது, 

து தெய்வம் -- 

புணாதத புதிதியல் 
; கொல்லிப் பரவைய 

ரக்ி யறிக, அது ஈகைத் 

4, ஓதம் -.. கடல், ஊதை -- காற்று 
பொலிவழிக்தது. குராஅல் - கூகைப்பேடை 
அணங்கு பேய், கால்கிளரும் — உலரவும் 

சதுக்கம். நாற்சந்தி,
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 1மழைவர வறியா மஞ்ஞை யாலு 

மடுக்க னல்லு ரசைதடைக் கொடிச்சி 
கானெம் மருளச னாயினும் 

யாரந்த னுள்ளுபு மறுத்தறி யேமே.”” (ஐங்குறு. 298) 

1 சகளித்தொறுங் கள்ளுண்டல் வேட்டற்றாற் காமம் 

வெளிப்படுந் தோறு மிணிது.'' (குறள். 1145) 

இன்னும் *பரிவுற்று மெலியினும் £ என்ததனானே புணர்ச்.து. 

நீக்கு தலைவன் ஆற்ருது கூறுவனவும், வறும் புனக்கண்டு கூறு 

வனவும், இற்செறிப்பறிவுறுப்ப ஆ.ற்றானாய்க் கூற௮ுவனவும், சோழி 

இற்புணர்ச்சிக்கண் BO ONS கொளீஇக் கூறுவனவும், இரவுக் 

சூறிக்கண் வருகின்றான் தலைவியை ஐயற்றுப் “பாங்கற்குக் கூறு 

வனவும், பிறவும் வேறுபட வருவனவெல்லாம் இதன்கண் அமைக்க. 

4 என்று மிணீய னாயினும் பிரித 

லென்று மின்னா னன்றே தெஞ்சம் 

பணிமருத்து விளைக்கும் பரூஉக்க ணிளமுலைப் 

படுசசந்து சிதைய முூயங்குஞ் 

சறுகுடிக் கானவன் பெருமட மகளே. 

₹: 5௫ தரடர.பப் புகழ்மாறன் கூட லனையரளை 

wet LP ope கசணேன்பபபோர்.-வாடாக் 

கருங்கெசல்வேன் மன்னர் கலம்புக்க கொல்லோ 

மருங்குல்கொம் பன்னாண் மார் £? (இணை: தாழ், 4) 

* பெறுவ தியையச ord sy முறுவதொன் 

அண்டுமன் வாழிய நெஞ்சே திண்டேடர்ச் 

கைவள ரோரி கானத் தீண்டி 

யெறிவளி கமழு இெதெதிபடு கூத்தன் 

மைம் ரோதி மாஅ Guia or aud 

  

1, அறியா அறிந்து, ஆலும் -- ஏங்கும், அடுக்கல் மலை, 

உ. டவட்டல் _ விரும்பல், வெளிப்படல் -- அலராதல், 

9. இது பாகன் என்றிருத்தல்வேண்டும். 

4. இது புணர்ந்து sigs sha BOGS கூறியது. இன் 

wer — துன்பஞ்செய்தலுடையள், கெஞ்சம் என்பது விளி. படு -- 

பொருந்திய. சதைய-- அழிய, மூயஙகல -- தழமுவல. 

5. வறும்புனங்கண்டு கூறியது. ஆடாவடகு -- அடசவட்கு = 

விளையாட்டு. மன்னர்கலம் -- மனனர 
மணிமுடி :. எனவே கலம் 

புக்ககொல் என்பது முடிகூடினகொல் என்றபடி. மயிர் முடிகூடின 

கொல் என்றதனால், மயிர்முடிக்கும் பருவமுற்றாள்போலும் என்பது 

கருத்து. எனவே இற்செறிக்கப்பட்டாள்போலும்
 என்று கருதினான் 

என்றபடு. 
: 

6. இது தோமி இ 
நெஞ்சிறகுக் கூறியது. 
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ற்செறிப்பறிவுறுப்பத் தலைவன் ஆற்றாது
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னின்றை யன்ன நட்பி ணிந்தோ 
பிறுமூறற யெனவொன் றிவ்றி . 

மறுமை யுகைத்து சான்னுதல் பெறினே." (குறுஈ். 199) 

* படிநாயு மகிழ்ச்சியும் வீடச் சிறந்த 

வேய்வனப் புற்ற ஜோளை நீயே 

Quer gst வருதியோ வெழினடைக் கொடிச்சி 

மூருகுபுணர்த் இயன்ற வள்ளி போலநின் 

னணுருவுக்கண் ணெறிப்ப நோக்கலாற் நலனே 

போகிய நாகப் போக்கருங் கவலை 
சிறுகட் பன்றிப் பெருஞ்சின வொருத்தன் 

சேரு டிரும்புற BAGG Has 
வெள்வரிப் படீஇயர் மெரய்த்த வள்பழீஇக் 

கோணுய் கொண்ட கொள்ளைக் 

கானவர் பெயர்கஞ் சிறுகுடி யானே.'' (நற்றிணை, 82) 

4 “மயில்கெொன் மடவாள்கொள்் மாநீர்த் இரையுட் 
பயில்வோர் தெய்வங்கொல் கேளீர் குயில்பயிருங் 

கண்ணி யினஞரமுற் டூம்பொழி ஜனோேக்கிய 

கண்ணின் வருந்துமென் னெஞ்சு.” (திணை, ஐம். 49) 

அன்பு உற்று கடனும் -- “மீசோழி குறைமறுப்புழமி அன்பு 

தோன்ற ஈூனும்: உதாரணம் : 

*॥ நயனின் மையிற் பயனீது வென்னாது 

ழ்ம்பொறிப் பொலிந்த வழலுமி முகன்பைப் 
பாம்புயி ரணங்கி யாங்கு மீங்கிது 

தகாஅ௮து வாழியோ குறுமக ணகாஅ௮ 

துசைமதி புடையுமென் னள்ளஞ் சாரத் 
கொடுவிற் கானவன் கேசட்டுமர தொகசீைச்சிப் 

பச்சூன் பெய்த பகழி போலச் 

சேயரி பரந்த மாயிதழ் மழைக்க 

ணுரு௮ தோக்க முற்றவென் 

பைத னெஞ்ச முய்யு மாறே,” (கற்றி. 75) 

இஃது அன்புற்று ஈக்குமிச் தலைவன் கூறியது. 

௮வட் பெற்௮ மலியினும் -. கோழி உடம்பாடுபெ 
ம௫ூழிலும் : உதாரணம்: Pp மனம் 

  

3, இது தோழியிற் கூட்டத்தின் கண் ் oa யது, கற்றிணையுரை ntgeoee ண தன்னிலை கொளிஇக் கூறி 

2. இது இரவுக்குறிக்கண் வருகின் z க : Gs er « - 

பாங்கற்குக கூறியது. கேளிர் — nav UF. இங்கே ட ட் BY Bp 

மயில்கொல் என வருவித்துரைக்க. பயிரும் - பென ன்றும் இவ்வுரு 

கும். என்னெஞ்சு கண்ணின் வருச்தும் என இயைக்ப அழைக் 

9: தோழி, தான் குறைமறுக்குமிடத்து ஈனும் என்பது கருத்த
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₹* எமக்குநயந் தருளினை யாயிற் பணதந்தோ 

சொண்ணுத லரியவையொடு மென்மெல வியலி 

வத்திசின் வாழியே 1 மடத்தை 

தொண்டி யன்னநின் பண்புபல கொண்டே.” (ஐங்குறு. 175) 

இலது அவட்பெற்று மலிந்து தலைவன் கூறியது, 

இன்னும், * ௮வட் பெற்று மலியினும் ' என்றதற்கு * இசட்டுத 

மொழிதல் *? என்றகனாற் தலைவியைப் பகற்குறியினும் இசவுக்குறி 

யினும் பெற்று மகிழினும் என்று பொருளுரைக்க. 

** நன்றே செய்த வுதவி தன்றுதெரிற் 
இயாமெவன் செய்குவ தெஞ்சே காமர் 

மெல்லியற் கொடிச்சி காப்பப் 

யல்குர லேனம் பாத்தருங் களியே!" (ஐங்குறு. 288) 

இ௫ பக£்குறிக்கட் இளி புன,க்இன்கட் படி௫ன்றதென்று தலை 

வியைக் காக்க ?ஏவியதனை அறிந்த தலைவன் அவளைப் பெற்றே 

மென மஇழ்ந்து கூறியது. 

6* காணிற் குவளை கவிழ்ந்து நிலனோக்கு 

மாணிழை கண்ணொவ்வே மென்று.'' (குறன், 1114) 

இஃ இசவுச்சுறிக்கண் அலட்பெதற்று மலிக் ௧௮, 

** 9 கூறுவங் கெொசல்லேச கூறலங் கொல்லெனக் 
கரந்த கசமங் கைத்திறுக் கல்லரது 

தயந்துநரம் வீட்ட நன்மொழு தம்பி 

யரைநான் யரமத்து விழுமழை கரந்து 

கார்விரை கமழுங் கூந்தற் நூவிக 

நூண்ணா லரகம் பொருத்தினன் வெற்பி 

னிளமழை. சூழ்ந்த மடமயில் போல 

ஊண்டுவழிப் படரத் தண்மலர் வேய்ந்து 

வீல்வகுப் புற்ற நல்வாங்கு குடச்சூ 

7. மடந்தை என்றது தோழியை, அரிவை தலைவி. இச் செய் 

யுள முன் பாங்கற் கூட்டங் கூடி நீங்குக தலைவன் தலைவிக்குக் கூறிய 

தாகவுங் கூறியுள்ளார் ஈச்சினார்க்கினியர். 

2. ஏவியது -- தந்த தாயர். 

9. கூறுவங்கொல்...... நன்மொழி என்பதற்கு, (இவட்குக்) கூறு 

வக்கொல் கூறலங்கொல் என எண்ணிக் கரர்த காமத்தைக் கைஙிறுக் 

கல்லாது (அடக்க மூடியாமையால்). நயந்து காரமவிட்ட நன் 

மொழி என உரைக்க. தூவினை நுண்ணால -- தூய தொஜழிற்பா 

டமைந்த நுண்ணிய நூலாலாய ஆடை. பொருக்தினளாய் வந்து 

மூயங்கினள் பெயர்வோனள் அம்மா, அரிவையல்லள், சூர்மகள் என 

னும் என்கெஞ்சு என இயைக்க. என்னெஞ்சு என்னும் என. மாற்றி 

மூடிக்க விலவகுப்பு.ற்.ற-- வில்லை வருத்தாற்போன்ற. கல்வாங்கு 

குடச்சூல் -- நல்ல வளந்த சூல் உற்றதுபோற் புடை UGSEGE
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லஞ்சிலம் பொடுக்கி யஞ்சினன் வந்து 

துஞ்சூர் யாமத்து முூயங்கினன் அபயர்ேவோ 

ளான்ற கற்பிற் சான்ற பெரிய 

வம்மா வரிவையேோ வல்ல டெனாஅ௮ 

sro நன்னாட் டணங்குடைச் சிலம்பிற் 

கனீரம் பெயரிய வருகெழு கவாஅ 

னேர்மலர் நிறைகளை யுறையுஞ் . 

சூர்மசகண் மாதோ வென்னுமென் னெஞ்சே.'” (அகம். 198). 

“lgfarsret விளக்கல் வேண்டி நம்மிற் 
பிரியினும் பிரியுமோ பெருந்தோட் கொரிச்சி 

வானஞ் சூடிய திலகம் போல 

ேவோங்கிரு விசும்பினுங் காண்டு 
மீங்குங் காண்டு மிவள்சிது நுதலே.'' 

இஅவுமத. 

ஆத்றிடை உறுதலும் -: தலைவன் செல்லும் கெறிக்கண் இடை 

np தோன்றின இடத்தும் : 

என்றது, தலைவியு் தோழியும் வருவழியருமை கூறியவழிச் 

தலைவன் கூற்று நிகமுமென்றவாறு, உதாரணம் : 

₹* 3குகுதி வேட்கை யுருகெழு வயமான் 
வலமிகு முன்பின் மழகளிறு பார்க்த 

மரம்பயில் சோலை மலியப் பூழிய 

ருருவத் துருவி னாண்மேயல் பரக்கு 
மாரி யெண்கின் மலைச்சுர நீளிடை 

கின்ற (சிலம்பு). குடைசூல் எனச் சிலப்பதிகாரத்து வரலின் அவ் 
வாறும் பரடங்கொள்ளலாம். கவிரம் பெயரிய சவான் -. தவிரம் 
என்று பெயர்பேறற மலைப்பக்கம், 

i, விண்ணகம் விளக்கல் வேண்டி - விண்ணிடத்தை விளக்கலை 
விரும்பி, கொடிச்சி வேண்டிப் பிரியினும் பிரியுமோ (பிரியாள் ) 
என மாதறிக் கூட்டுக, இவள் சிறுநுதலை விசும்பினுங் காண்டும் 
(ஆயினும்) ஈங்கும ( இப்பூமியினும) காண்டும்; ஆதலின் பிரியுமோ 
பிரியாள் என்பது கருத்து. தஇிலகம்-- நெற்றித் இலகம். வானம் 
சூடிய -- விண் அணிக்க. விண அணிந்த ஒரு நெற்றித் தஇிலகம்போல 
விண்ணீனும் காண்டும என இயைக்க இவள் சிறுநுதலை விசும்பி 
அங் காண்டும் என்றதில், சிறுநுதல் என்றது இவள் சிறுநுதல போன்ற பிறையை. விண்ணகம் விளக்கல்வேண்டி என்றது, தன் 
நுதலாகிய பிழையால் விண்ணிடத்தை விளக்கல்வேண்டி என் றபடி. 
இவன் நுதலை விசுமபிம் காண்டலால் விண்ணிடம் விளக்கல் வேண்டிப் 
பிரியினும என்றான். சங்குக் காண்டலால் பிரிய/மோ (பிரியாள்) 
என்றான். உவமையாகிய a Mus sil wd " த் 
(எற்றி) விசும்பினுங் காண்டும் என்றான் என்ட கோபித்து 

2. குருதி... இரத்தம். உரு. அச்சம். . க வயமான் -- வலிய புலி. 
வயமான் பார்க்கும் சோலை என இயைக்க ப] 

௮௬ -- ஆடு. துருவைப்
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நீ தயந்து வருக லெவனெனப் பலபுலந் 

தழுதன Oh pu மம்மா வரிவை 

பயங்கெழு பலவின் கொல்லிக் குடவரைப் 

மூகம் புணர்த்த புதிதியல் பாவை 

விரிகதி ரீளவெயிற் Cap or gf wi cir on wp or 

மாணல (pore! adi@ orm & 

கேம மாகு மலைமுத wrG p.”’ (நற்றிணை, 192) 

எனக் தலைவி ஆற்றின கருமை கூறியதற்குச் தலைவன் கூறியன, 

: இரட்டுறமொழிதல் ? என்பதனான். 7* ஆ.த்நிடையுறுகற் 'கு 

வரைவிடைவைகத்அப் பிரிந்தான் Bo Mo AGES PODS Mp 

வனவுங் கொள்க, து போடன்ரான் கூறுவனவும் மீண்டவன் 

பாங்கற்குக் கூறுவனவுமரம். 

11 9ஓம்புமதி வாழியோ வரடை பாம்பின் 

றூங்குதோல் கடுக்குத் தாவெள் எருவிக் 

கல்லுயர் நண்ணி யதுவே தெல்வி 

மரையின மாரு முன்றிற் . 

புல்வேய் குரம்பை நல்ை ஞூரே.'” (குறுந். 288) 

* தவச கெண்டிய வகல்வசய்ச் சிறுகுழி 

கொன்றை யொன்வீ தாஅய்ச் செல்வர் 

பொன்பெய் பேழை மூய்திறத் தன்ன 

காரரெதிர் புறகசி னதுவே யுயர்த்தேசர்க்கு 

நீரொடு சொரித்த மிச்சில் யாவர்க்கும் 

வரைகோ னளறியார் சொன்றி 

நிரைகோற் குறுத்தொடித் தந்த யூரே.'” (குறுஈ், 2889) 

அவ்வினைக்கு இயல்பே -- அதீ தோழியிற் கூட்டச் திடதஅத் 

தலைவன் கூற்று நிகழ்வதாகிய இலக்கணமாம் எண்றவாறு. (௧௨) 

  

போல மேயலாரும் (மேய்கின்ற) கரடி என இயைக்க, அறிவை. 

அரிவையே/ நின் ஆய் கலன் உள்ளிவரின் ஆறு (வழி) எமமாகும் 

என முடிக்க, பூதம் புணர்த்த பாவை -- கொல்லிப் பாவை. 

1. ஆற்றிடை யுறுதற்குக கொள்க என இயையும். 

2. பரங்கற்கு__-பரகற்கு என்றிருத்தல்வேண்டும். குறுந்தொகை 

யுரைகோக்கு யறிக, 

8. வாடை. வாடைக்காற்ேே, நல்லோஷர் கல்லுயர் கண்ணி 

யது ஓம்புமதி எனக் கூட்டி மூடிக்க. கல் மலை. உயர் - உயரம் 

(=2.¢8). 'தூங்குதோல் -- கால்கின்ற தோல். தூரங்குதேோரல் கடுக 

கும் அருவி என இயையும். 

4 கவலை கவலைக்இழங்கு. கெண்டிய ... அகழ்ச்தெடுத்த. 

காஅய் -- பரவப்பெற்று. கூய் -- மூடி, கார் எதிர் 4 கார்காலத்தை 

ஏற்றுக்கொண்ட. புறவினது -- முல்லைகிலத்தின்கண்ணது, ஊர்புற 

வினதுஎன முடிக்க. சொரிந்த மிச்சில்-- சொரிந்து எஞ்சிய பொருள், 

மிச்சிலையும் சோற்றையுமுடைய களா என முழுக்க,
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[உலகியலாற் புணர்க்கும் பாங்கணிமித்தம் 

Qs gi tow ws Man ar ov | 

௧௦௪. பாங்க னிமித்தம் பன்னிரண் டென்ப. 

இது, மேற் பாங்கிரிமிக்கம் கூறிய அ௮திகாரக்தானே பாக்க 

னிமித்தங் கூறுகின்றார், * வாயில் பெட்பினும் ” (102) என்ந 

பால்கனிமித்தம் போலாது இது வேதுபடக் கூறலின் எய்தியது 

விலக்கிப் பிறிதுவிதி வகுக்க; என்னை? பாங்கன் தலைவியை 

எ.இர்ப்பட்டு வந்து கலைவற்கு உரைத்தலன் கிக் காளையசொடு கண் 

னியசை உலகியலாற் புணர்க்குமாறு புணர்க்குக் தணையேயாகலின். 

இ-ள்: அகனைக் இணையும் அல்லாகவழிப் பாங்கன் சண்ணவா௰ய 

நிமித்தம் பன்னிரு பகுஇியவாம் என்றவாறு. 

எண்வகை மணக்தினும் இடைகின்௮ புணர்க்கும் பார்ப்பான் 

இருவகைச் கோத்திரம் முகசலியனவுர் தானறிந்து இடைகின்று 

புணர்கீசல் வன்மை அவர் புணர்தற்கு நிமித்தமாகலின் அவை 
அவன் கண்ணவெனப்படும். இவனைப் Gren Pw ores. நிமித்தமும் 

காரணமும் ஒன்று, காரணம் பன்னிரண்டெனவே காரியமும் 
பன்னிரண்டாம். ௮வை எண்வகை மணனுமாதலின் அவற்றைக் 
கைக்களை முதலிய ஏழுஇணைக்கும் இன்னவாறு உரியவென வரு 
இன்ற சூத்திரங்களாற் பன்னிரு பகுதியும் அடங்கக் கூறுப. அவ் 
வாத்ருனே பிரமம் பிராசாபத்தியம் Bie தெய்வம் எனவும், 
முல்லை சூறிஞ்சி பாலை மருதம் நெய்தல் எனவும், ௮சுரம் இராய 
கதம் பேய் எனவும் பன்னிரண்டாம். பிரமம் முதலிய சான்கற்கும் 
பாக்கன் ஏதுவாகலின் இவ்வாறு பிரமசரியல் சாக்தானெனவும், 
இவன் இன்ன கோத்திரத்தான் ஆகலின் இவட்கு உரியனெனவும் , 
இவளை இன்னவாத்றருற் கொடுக்கத் சகுமெனவும், இன்னோனை 
ஆசாரியனாகக்கொண்டு பேள்விசெய்து மற்றிக் கன்னியைக்கொடுக்கச் 

தருமெனவுஞ் சொல்லிப் புணர்க்குமென்ப து. இனி, யாழோர் கூட் 
டத்துள் ஐக்இணையுமாயில் பாடலுட் பயின்ச வகையானே (ip sav 

1. *வரயில் பெட்பினும்' என்ற eur EK, . . 
னிமித்தம் புலஸனெறிவழக்காழ் கூறப்படும். பரங்சனிமித்கம்.. இது 
உல௫யலாற் கூறப்படும் பாஙகனிமித்தமாதலின் இது Gar ws 

ஆதலின் இது மூ.த்கூறிய பா௩கனிமித்தததை விலக வேறு 
கூறலின் எய்தியது விலச்கலரயிழ்று என்.றபடி. வறு
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கரு உரிப்பொருள் வளையழஹைபத்றி முறைசிறக்து வருதலும் பெயர் 
கொளப் பெருமையும் உடையவன் தே, அவ்வாறன்றி ஈண்டுக் கொள் 

இன்ற யாழோர் கூட்டத்து ஐர்இணையுமாயின் அவவந்நிலத்தியல்பா 

னும் 1பிறபசடை ஓழுக்கத்தானும் வேறுபட்ட வேறுபாடுபற்றியுஞ் 

சஈட்டியொருவர்ப் பெயர் கொடுத்தும் வழங்குகின்ற உல௫யலான் 

எல்லாரையும் இடைநின்று புணா்ப்பாருள்வழி அவவகந்நிமித் தங்களும் 

வேறு வேரு வரும் பாங்கன் நிமித்தங்களையுடைய எனப்பட்டன. 

இங்கனம் ஜக்்இணைப்பகுதியும் பாக்கனிமித்தமாங்கால் வேறு 
படுமெனவே புலனெ.ிவழக்கிற்பட்ட 3இருவகைக் கைகோளும் 

போலா இலை யென்பதூஉம், அவ்வக்நிலததின் மக்கட்குக் தக்க 

மன்றலும் வேருாகலின் அவர்க்கும் பாங்கர் உளரென்பதூஉம், இவ் 

வாற்றான் எண்வகைமணனும் உடனோதவே இவையும் Sa Sos 

எழுவகைமணனும்போல அகப்புறமெனப்படுமென்பதூஉ௰ கொள்க. 

இணி, HFT GES OUT on & குரவர் இன்னவாறு கொடுப்பர் 

ரீயுஞ் சேறியென்று ஒருவன் பாங்குபடக்கூறலும், இவனை அவட்குக் 

கரட்டி இவன் இன்னனென்று ஒருவன் இடைகின்னு கூறலும் 

உண்மையின், அ௮அவும் பாங்கனிமிக்தமுடைச்௫. இசாக்கதத்திற் 

கும் இத் கன்மையாள் இன்னுழமி இருக்காளென்றனு பாங்காயினா 

கூறக்கேட்டு ஒருவன் வலிதிற்பற்றிக் கோடலின் இதுவும் பாங்க 

னிமிச்சமுடைக்து ; பேய்க்கும் பொருக்அவ2ு அறியாதான் இடை 

கின்று புணர்ப்பின் அதற்கும் ௮௮௫ கிமித்சமாம். இப்பன்னிரண்டும் 

தொன்மையுக் தோலு (9550-1) மென்ற வனப்பினுள் வருவன. (௧௩) 

ரீபன்னிரண்டெனப்பட்ட ஏண்வகை மணத்தினுள் 

ஏழும் இன்னதுணைப்பாற்படுமெனல் / 

௧௬௦௫. முன்னைய மூன்றுங் கைக்கிளைக் குறிப்பே 

பின்னர் நான்கும் பெருந்திணை பெறுமே. 

ம் பன்னிரண்டெனப்பட்ட எண்வகை மணத்தினுள் ஏழனை 

எழு இணையுள் Borer Bice cna DUB sre Hew pg. 

7. பிறபாடை என்றது ஆரியமுதலியவற்றை, 

2. இருவகைக் கைகோள் -- களவும் கற்பும், 

8. ஒழிக்த-- காந்தருவம் ஓழிக்த,
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இன்: முன்னைய மூன்றும் கைச்கிளைக் குறிப்பே -- இதத்கசூ 

*மூன் கின்ற அசுரமும் இசாக்கதமும் பைசாசமும் கைக்கிளையென் 

.ற்குச் இறந்இிலவேனுஙக் கைக்களையெனச் சுட்டப்படும், பின்னர் 

கான்கும் பெருக் இணை பெறுமே -- பின்னர் நின்ற பிசமம் பிசசா 

பத்தியம் தரிடம் தெய்வதமென்னும் கான்இனையும் பெருந்திணை 

தனக்கு இயல்பாகவே பெதுமெனவும் கூறப்படும் என்றவான௮ு. 

மன்றல் எட்டு என்ற வரலாற்று முறையானே வாளான பன்: 

னிசண்டென்றா சென்பதேபற்டி, ஈண்டும் ௮ம்முறையானே இட 
வகையான். * முன்னைய மூன்றும்”  *பின்னர் நாண்கும் ' எனமுர்; 

எனவே, இனிச் கூறும் 6யாழோர் மேன? (106) ஜசர்தும் ஒன்றாக 

அவ்விரண்டற்கும் இடையதெனப்படுவ தாயிற்று. வில்லேற்றியா 

Gee கொல்லே௮ுதமிஇயாயினுங் கொள்வலைன்னும் உள்ளத்த 

னாவான் கலைவனேயாதலின் ௮தனை மும்படப்பிறக்க அ௮ணன்புமுறை 

பற்றி ஒருதலைக் சகாமமாகய கைக்களையெனறார். இரசக்ககம் வலிஇன் 

மணஞ்செய்தலாதலின் அதுவும் ”அப்பாம்படும் ; பேயும் அப்பாற் 

படும். இவை முன்னைய மூன்றுவ் கைக்கேயாயவாறு, ₹ காமஞ் 

சாலா வளமை யோள்வயிம்” (60) கைக்களை சிறப்புடைக்தென் 

தற்குப் * புல்லிதக்தோன்றும் ' (650) எனக் கூறி, இதனை வாளாது 

* குறிப்பு ' என்றார் ; ஆண்டுப் பிற்காலக்தன் றிக் காட்டுக்கண் மணம் 

அதற்கின்மையின் ஈண்டு மணாகு கூறும்வழிக் கூறாது அகத்திணை 

யியலுட் a Ben Saw wero’ முதலியவற்தைப் பெருக் 

இணைக் குறிப்பே (51) எனக் கூறி ஈண்டுப் 6 Buds Bis பெறுமே” 
என்றார், அவை சிறப்பில இவை சிறப்புடைய லென்றத்கு. 

2 அன்ன ததாக போலாம் கே வருடம்பாட்டோடு புணர்க்குங் கந்தருவ 
மன்மையானும் அவற்றின் வேறாகிய பெருக்இணையாம். (௧௪) 

[/பன்னிரண்டனுள் இடையதாய ஐந்தும் இவையெனல்ரீ 

௧௦௬. முதலொடு புணர்ந்த யாழோர் மேன 
தவலருஞ் சிறப்பி னைந்நிலம் பெறுமே. 

இஃது அப்பன்னிரண்டனுள் இடையதாய் ஓஹிக்த 
கூறு ற. 

1. முன்னின்ற 4 எண்வகை மணத்துள் மூன்னின் ற, 
2. MUUTO — கைக்கிளைப்பரல். 
8.” ஆண்டு — இளமையோள்வயிழ் கைக்கிளைக்கண, 

ஐந்தும்
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இ-ள்: மூதலொடு புணர்க்த யாழோர் மேன -- மேற்கூறிய 

நடுவணை ந் இணையுக் தமக்கு முதலாக அவற்றொடு பொருக்இவரும் 

கந்தருவமார்க்கம் ஐந் அம், தவலருஞ் திறப்பின் ஜக்கிலம் பெ௮ுமே-- 

. கெடலருஞ் சிறப்பொடு பொருந்திய ஐவகை நிலனும் பெறுதலின் 

அவை ஐந்தெனப்படும் என்றவாறு. 

எனவே, 1 முத.ற்கந்தருவம் ஐக் தமேயன்றி அவதறோடு 

பொருத்தமுடைய கந்தருவம் இவ்வைக் தமென வேறுபடுத் தினா. 

இவை, ௮ப் பன்னிசண்டனுட் கூராகின்ற ஐக்தும், மு சலொடு 

புணாக்தவென்றே ஒழியாது பின்னும் யாழோர் மேன ? என்றார் 

இவையும் கந்தருவமே என் தற்கு. இவையும் ஒருவண் ads 

யெதிர்கின்று உடம்படுதத லொப்புமையுடைய.  தவலருஞ் இறப்பு ” 

எனவே முதல் ௧௫ உரிப்பொருளானுஞ் களவென்னுவ் கைகோளா 

னும் பாங்கு புணர் தீ தவின்மையானும் இலக்கணம் குழைப்பட்ட 

தேனுஞ் சுட்டியொருவர் பெயர்கொள்ளப்பட்டுக் கற்பியலாகிய 

இல்வாழ்க்கையும் பெத்துவருதற் சிறப்புடைய இவையும், ஜக்கிலம் 

பெறு தலேயன்தி யென்றானாம். இது புலனெறியன் ரி உலகியலா 

தலின் உலூயலாதீ பாலைகிலனும் ஆண்டு வாழ்வார்க்கு மன்தலும் 

உளவாகலித் பாலையுங் கூறினான். எனே, ஐம்புலத்து வாழ்வார் 

மணமுஞ் செய்யுளுட் பாடியக்கால் இழுக்கன்றென்ரான். (௧௫) 

ர. தலைவிக்குரிய இளவிகள் இவையெனல்ர/ 

௧௦௭. இருவகைக் குறிபிழைப் பாகிய வீடத்துங் 

காணா வகையிற் பொழுதுநனி யிகப்பினுந் 

தானகம் புகாஅன் பெயர்த லின்மையிற் 

காட்சி யாசையிற் களம்புக்குக் கலங்கி 

வேட்கையின் மயங்கிய கையறு பொழுதினும் 

புகாஅக் காலைப் புக்கெதீர்ப் பட்டுழிப் 

பகாஅ விருந்தின் பகுதிக் கண்ணும் 

வேளா ணெதிரும் விருந்தின் கண்ணும் 

வாளா ணெதிரும் பிரிவி னானு 

    

் ‘LL முதற் கந்தருவமென்றது உள்ளதொடு இல்ல தும் புணர்க் 

கும் புலனெறி வழக்காகிய கந்தருவத்தை, 

2. . பெறுதலேயன்றி யென்முனாம் என்பது, பெறுமென்ரானாம் 

என் திருத்தல் வேண்டும. 
் 

5௦



௩௯௪ தொல்காப்பியம் [கள 

நாணுநெஞ் சலைப்ப வீடுத்தற் கண்ணும் 
வரைதல் வேண்டித் தோழி செப்பிய 
புரைதீர் கிளளி புல்லிய வெதிரும் 
வரைவுடன் படூுதலு மாங்கதன்- புறத்துப் 
புரைபட வந்த மறுத்தலோடு தொகைஇக் 
கிழ்வோண் மேன வென்மனார் புலவர். 

இது, மேற்றலைவற்குரிய இளவிகூறிப் பாங்கனிமித்தம் ௮வன் 

சுண் நிகழும் பகுதியுக் கூறி அம்முறையானே தலைவிக்குரிய களவி 
கூறுகின் நல. 

இன்: இருவகைக் கூறி பிழைப்பு ஆகிய இடத்தும் ௨ 

இரவுக்குறியும் பகற்குறிபும் பிழைதக்தவிடத்தும் : உதாரணம்: 

| மருழவுமுத லரைய தடவுநிலைப் பெண்ணைக் 

கொழுமட வீழைத்க நிறுகோற் குடம்பைக் 
கருங்கா லன்றிற் காமர் கடுஞ்சூல் 

வயவுப்பெடை யகவும் பானாட் கங்குன் 

மன்றம் போழு மினமணி நெடுந்தேர் 

சரா தாயினும் வருவது பேசலச் 

செனிமுத விசைக்கு மரவமொடு 
si gps paren bp ரரோழியென் கண்டே," (Gms, 301) 

** ககொன்னாூர் துஞ்சினு மியாந்துஞ் சலமே 
யெம்மீ “யல தேழி லும்பர் 

nud vig. யிலைய மாக்குர ஸெொர்சி 
யணிமிகு மென்கொம் bps 
மணிீமருள் பூவின் பாடுநணி கேட்டே. * (குறுந். 138) 

1 3 ஏ.றிரங் கிருளிடை யிரவினிற் பதம்பெருஅன் 
மாறினெ னெனக்கூறு மனங்கொள்ளுந் தானென்ப 
கூடுதல் வேட்கையாற் குறிபார்ந்துக் குரனொச்சிப் 
பசடோர்க்குஞ் செவியோடு பைதேள் யானாக..'” (கலி. 46) 

1. முழவு. முழா -- ஒரு வாச்சியம், _ த 
பெண்ணை -- பனை, மடல் இை அரை அடிமரம், ம்த்த-- ஓலையிற்கட்டிய, குடமபை -- சிறு சுள்ளிகளாலாஇய கூடு, அகவல் weg Pere தல, 

a 2. Gara  Quge@n, 
மலை. பாடு -- ஓலி, ஊர துஞ்சி 
என்க. 

3. பதம _. காலம், ig . தலி, பைதல் Sue. குறிபார்த்து _. குறியை கோக்க. பாடு -- 

TH. Qo எம் வீடு, ஏழ் 
னும் யாம் பாடு Car தி PG டுக் துஞ்சலம்



வியல் ] பொருளதிகாரம் ௩௯௫ 

₹* ॥இருள்னீ நெய்த விதழகம் பொருந்திக் 
௬ழதுகண் படுக்கும் பானாட் கங்கு 

லெம்மினு முயவுதி செந்தலை யன்றில் 

கானலஞ் சேர்ப்பன் போல நின்டூ 

Qe phe சேவலும் பெபொய்த்தன் மூ கூறியே."? 

இன, தன்னுட் ”கையாறெய்திடு இளவி, 

*- புன்கண்டூர் மாலைப் புலம்புமென் கண்ணே?பாற் 

அுன்.ப முழவாய் துயிலப் பெறுதியா 

வின்கள் வாய் நெய்காணீ யெய்துங் கணவினுள் 

வன்கணார் கானல் வரக்கண் டறிதியயோ.'” 

(சிலப்: கானல், 88) 

எனவும் இவை குறிபிழைத் துழித் தன்வயி னுரிமையும் அவன் 

வயித் “பரததைமையுமபடக் கூறியனவாம். 

குறி பிழைத்தலாவன :--- புனலொலிப்படுத் தலும் புள்ளெடுப்பு 

கலும் முதலியன. குறியெனக் குறித்தவழி, ௮அவனானன்றி அவை 

வேறோர் சாரணத்தான் நிகழ்ந்துழி அ௮.சனைக் குறியென நினைந்து 

சென்று அவை : அ௮வன்குறி யன்மையின் * அகன்று மாறு கலாம், 

பகத்குறிக்கு உகாசணம் வக்அழிக் காண்க. 

காணா வகையிற் பொழு நனி இகப்பினும் -- குறிவழிச்செல் 

லுக் தலைவனை இற்றை ஞராண்மிற் காண்டல் hoger pr meus pa 

Csrornmp பொழுது ் சட்கழியினும் : 

என்ற, தாய் துஞ்சாமை ஊர் தஞ்சரமை STAT SHH Gv 

கிலவுவெளிப்படுகல் STW gIehF Ten போல்வனவற்றால் தலைவன் 

குறியின்கண் தலைவி வ_சப்பெருமல். நீட்டிக்கலாம். உதாரணம் : 

௨ இரும்பிழீ மகாஅரிவ் வழுங்கள் மூதூர் 
விழவின் மூயினுத் துஞ்சா தரகு 
106060 லரவண மறுகுடன் மடியின். 

வல்லுழைக் கடுஞ்செச av oir Boor துஞ்சசள் 

பிணிகோ ஊருஞ்சிறை யன்னை துஞ்சிற் 
துஞ்சாக் கண்ணர் காவலர் கடுகுவ 

ீஙைகுவே விளையர் துஞ்சின் வையெயிற்று 

வலஞ்சுரித் தோகை ஞி மகிழு 

7. கழுது-- பேய பாஈனாட்கங்குல் -- இடையாமம். ௨ ws oy —~ 

வருந்தி, அன்றிலே நின்சேவலுங் குறி பொய்த்ததோ? சொள்என்க, 

2. கையறல் - செயலறல். 

8, ' பரத்தைமை — அயன்மை, 

3. அகன்றுமாறுதல் -- அகன்றொழிதல். 

5. சேட்கழிதல் - நீட்டித்தல். 

6. பிழி... கள். காவலர் -- இடையாமத்து ஊர் காவலர். இலை, 

யர் என்றது காவலரை, தோகை -- வரல், ஞாளி-- நாய். அரவம்--
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மரவவாய் ஞசூமனீ குரையாது மடியிற் 
பகலுரு வுறழ நிலவுக்கரன்று விசும்பி 

னகல்வாய் மண்டில நின்றுவிரி யும்மே 

இிங்கள்கல் சேர்பு கனையிருண் மடிய 

ணீல்லெலி ov வல்லாய்க் கூகை 

கழுதுவழங் கியாமமழ் தழிதகக் குழறும் 
வளைக்கட் சேவல் வாளாது மடியின் 

மனணைச்செறி கோழி மாண்குர வியம்பு 

மெல்லா மடிந்த காலத் தொருநா 

ணில்லா நெஞ்சத் தவர்வா ரலரே 

யதனால், அரிபெய் புட்டி லார்ப்பப் vhf pe 

தாதி போகிய பாய்பரி தன்மா 

தொச்சி வேலீத் இத்த னுறந்தைக் 
கன்முதிர் புறங்காட் டன்ன 
பன்முட் டின்ருற் ரோழிநங் கனவே.” (-சகம், 7228) 

₹* மசருங்கால் வேங்௯்க வீயுகு துறுக 

விரும்பூலிக் குருளையிற் ரரோன்றுங் காட்டிடை 
Gur வருநர் கனவிற்கு 

தன்லை யல்ல. தெடுவெண் ணிலவே. (குறுர்,' 47) 
** ?வாள்வரி வேங்கை வழங்குஞ் சிறுதெறியெங் 

கேள் வரும் போழ்தி லெழால்வரழி வெண்டிங்காள் 

கேள்வரும் போழ்தி லெழாதாய்க் குருஅவியரோ 
தீன்வரி நாகத் தெயிறே வாழிவெண்டிங்கான்.?'.- 

(யா, வி. ப, 880) 

கானகம் புகா௮ன் பெயர்தலின்மையிய் காட்டு சையித் 

Sor Lay HGS கலங்கி வேட்கையின் மயங்யே கையஅபெொ்முஇினும் - 

அ௮ங்ஙனங் காணாவகையிம் பொழுது ஈனியிகந்த தலைவி சூதிதப்பியக் 

காலும் தலைவன் குறியிடம் புகுக்சல்லு பெயரசானென்பது தாண் 

அறியுமாதலின் ஆண்டுப் புகு்தவன் தான் வந்து நீங்ெமை அறி 
சக்கு ஒர்குறி செய்கன்றி வாளா பெயசானன்நே? அக்குறி 
காணும் காட்விருப்பினாம் றலைவி பித்மைஞான்று விடியலிற்சென்று 
ஆண்டைக் குறிகண்டு கலங்கி அவனை எதிர்ப்படுசல் வேட்கைய 
ளாஇச் செய்வதறியாது மயக்கத்தோடு கைய றவு எய் அம்பொழுதின் 

கண்ணும் : ் 

ஒலி, வல்9-- உணவு, கழுது. பேய். 
. ] புட்டில் — சதங் ரி 

வேகம். ஆதி... காற்கதியுளொன்று. டல் க்கை, ப 
யது. முட்டு -- தடை. Be மேட்டின்று -. முட்டையுடை 

1, எல்லி... இரா, 

2. எழாஅல் . உதியற்க. தங்காள் ஏ 
யர் (எயிறு உறுதொழிக). கேள் — சக aS எயிறு உறுலி 

வன்.



வியல் ] பொருளதிகாரம் ௬௭ 

தான் ' என்றது தலைவனை, இரவுக்குறியினை * அகம் ' என்றார், 

இசவுக்குறி எயிலகத்தது என்பதனால். குறியித்சென்று நீம்குவ 

னெனவே காட்சி அவன்மேதற்றன்றிக் குறிமேக்றாம், குறி: மோதிரம் 
மாலை முத்தம் முதலியன "கோட்டினுங் கொடியினும் இட்டு வைக் 

தனவாம்? இவை வருத்தத்துக்கு எதுவாம். இது விடியல் நிகழு 

மென்தற்குப் : பொழுது” என்றார்; எனவே காண்பன விடியலிற் 

கதாணுமென்றார். * மயங்கும்” என்றதனால் தோழியும் உடன்மயங் 

கும். ௮2, 

** 2இக்காந்தண் மென்முகைமேல் வண்டன்றஃ இம்முகையித் 
கைக்காதந்தண் மெல்வீரலாய் காணீதேச--புக்குச் 

செறிந்ததுபோற் மீறருன்றுந் தொடுபொறி யாம்பண் 
டறிந்ததோன் றன்ன துடைத்து.'' 

.... 5புகா௮ுக் காலைப் புக்கு எ.திர்ப்பட்டுமிப் *பகசா௮ விருக்தின 

பகுஇக்கண்ணும் -- உண்டிச்காலத்துத் தலையியில்லக்துத் கலைவன் 

புக்கெதர்ப்பட்டவழி நீக்கி நிறுத்தாத விருந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் 

பகுஇச்சண்ணும் : 

எனவே, மனையகம் புகுதற்கு ஒவ்வாக மிக்க தலைவன் புகுக் 

கால் இஃகொளன்றுடைச்தெனசி தேராது காய் அவனை £விருக் 

தேற்று நிக்கிகிறுத்தற்பகுகஇியுக் தழீஇபினவாருயி.று. 

புகாக்காலமாகலிற் பகாவிருக்தென்றான் ; விடியற்காலமாயிற் 
றளைவன் புகானெனவும், புகாக்காலக்துப் புக்க ஞான்ருயின் அவர் 

விருந்தேற்றுக்கோடல் ஒரு தலையென்று புகும் என்றும் கொள்க, 

தலைவி காட்சியாசையிற் கலங்கியகற்கேற்பக் தலைவற்குங் காட்டு 

யாசை கூறிற்று; அது, 

3. கோடு -- மரக்சொம்பு. 

2. இக்காந்தண் மென்முகைமேல், தொடுபொரறிபுக்குச் Qe Pa 

ததுபோல் இதோ தோன்றும, யாம பண்டு அறிந்தது. அன்னதையே 

இம்முகையுடைத்து, வண்டு அன்று, என மாற்றிப் பொருள்கெரள்க. 
தொடுபொறி என்றது மோதிரத்தை. 

3, புகா -- உணவு, 

4. பகா. நீக்கி நிறுத்காத-- நீக்கப்படாத. 

5. விருந்தேற்று நீக்கிகிறுத்தல்  விருக்தாக ஏற்றுப் பின் நீக் 

குதல். நீககி நிறுத்தல -.. நீக்கி நிறுத்தாத எனறுமிருக்கலாமோ என் 

பது ஆராயத்தக்க.து. 

8. ஞான்று -- பொழுது. 

7. ஒருதலை நிச்சயம்.



௩௯௮ தொல்காப்பியம் ட்கள 

* 1 கட/ந்தொ.இ கேளாய் தெருவிஒ மாடு 
மணற்ிற்றில் காலிற் சிதையா வடைச்சிய 

கோதை பரித்து வரிப்பந்து கொண்டேோரடி 

ேநரரதக்க செய்யுஞ் சிறுபட்டி மேலோர்நா 

ளண்னையும் யானு மிருத்தேமா வில்லிரே 

யுண்ணுமீர் வேட்டே ெனவத்தாற் கன்னை 

யடர்பொற் சிரகத்தால் வாக்கிச் கடரீழா 
யுண்ணுநீ ரூட்டிவா வென்று ளெனயானு ந் 

தன்னை யறியாது சென்மீறன்மற் ஜென்னை 
வகாமுன்கை பற்றி நலியம் தெருமந்திட் 

டன்னா யிவஷொருவன் செய்ததுகா ணென்ே தனா 
வன்னை யலறிப் படர்தரத் தன்னையர 

அண்ணுதீர் விக்கினா சென்றேனா வன்னையுந் 

தன்லாப் புறம்பழித்து தீவமற் ஜென்னைக் 

குடைக்கணுற் கொல்வான்போ னோக்கி ரகைக்கூட்டஞ் 

செய்தானக் கள்வன் மகன்,'! (கலி. 21) 

இ, புகாக்காலத்துப் புக்கானை விருந்தேத்றுக்கொண்டமை 

பின்னொருகாலத்துக் தலைவி தோழிக்குக் கூறியவாறு காண்க, 

** அன்னை வாழ்க பலவே தெண்ணீ 

ரிருங்கடன் வேட்ட மெந்தை புக்கெனத் 
தசர்மண் நெடுந்தேர் நீவி யரனுமோ 
ரெல்லமை விருந்தினெ னென்ற 

மெல்லம் புலம்பனைத் தங்கென் நோளே.'” 

அ தோழி கூற்றுமாம். ச 

* ஒன்றிய தோழி? யென் ததனால் கோழி கூற்று வக்துழிக் 

காண்க, 

* மண்ணிய சென்ற வெரண்ணுத லரிவை 

புனறரு பசுங்காய் தின்றதன் றப்பற் 

கொளன்பதிற் ரரொன்பது களிற்றொ டவணிறை 
பொன்செய் பாவை கொடுப்பவுங் கொள்ளான் 
பெண்கொலை புரித்த தன்னன் போல 
வரையச நிரயத்துச் செனீஇயரோ வண்சன 
யொருநா, ணகைமுக விழுந்தினன் வந்தெனப் 
பகைமுக வூரிற் றுஞ்சலோ விலளே.!" 

  

(குறுந் 892) 
3. ஆடும் சிற்றில் சதையா என்க. இதையா சி 5 . ் ் ் . — Ax : 

அடைச்சிய —- கூந்தலில்அடைவித்த = அணிக்த. கோதை — oe பரிந்து - அறுத்து. பட்டி -- நெறியின்றி வேணடியவாறொழுகுபவன். 
இல்லிரே விளி, தெருமரல் -- சுழற்சி. அலறி . கூப்பிட்டு , 

2. கடல்வேட்டம் — ben பிடித்தல் நீவி விடுத re ் ் ் ் : -ு விடுத்து, எல் பகல, அன்னைதங்கென்றாள் வாழி — ் 
கூற்றுமாம, 4 -இ௮ சல்லி கூற்று, கோழி 

4. மண்ணிய-- நீராட: பசுங்கரப் _ பசிய மாங்காய்
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இ.து புகாக்காலத்துச் தலைமைமிக்க தலைவன் புக்கதற்கு விருக் 

தேலாது செவிலி இரவுஈ அயிலாகாளைத் தலைவி முனிந்து கூறியஅ,. 

வேளாண் எதிரும் விருக்கின் கண்ணாம் -- அல்கனம் AGE 
ot BC ower DS தலைவி 1வேளாண்மைசெய்ய எதிர்கொள்ளக் 

கரு த.சல் காரணக்கால் தோழி அவனை விருக்தேற்றுக் கோடம் 

கண்ணும் : 

என்று, தலைவி அவற்கு உபகாசஞ்செய்யக்.கருதி அ௮.கனைக் 

குறிப்பாற் கூறத் தோழி அவனை விருந்தாய்த் தங்கென்னும், உதா 

சணம்; 

** உ நரள்வலை முகந்த கோள் வல் பரதவர் 

நுணங்குமண லாங்க ஹூணங்கப் யெய்ம்மசர் 

பறிகொள் கொள்ளையர் மறுக வுக்க ் 

மீனார் குரூன் கானலம் பெருந்துறை 
யெல்க தண்பொழிற் சென்ெெறெனச் செலீஇயர் 

தேர்பூட் டயர வேஎய் வார்கோற் 

செறிதெொடி திருத்திப் பசது மயிர் நீவிர் 

செல்லிணீ ம.டந்தைநின் ரோழியொடு மனையெனச் 

செரல்லீய வனவை தான்பெரீது கலிழ்தீது 

தங்கா மினளிவ ளாயிழற் றங்காது 

தொதுமலர் போலப் பிரியிற் கதுமெனப் 

பிறிதொன் மூகலு மஞ்சுவ வதனாற் 
சசணின் வருநர் போலப் பேணா 

யிருங்கலி யாணரெஞ் சிறுகுடித் தோன்றின் 

வல்லெதிர் கொண்டு மென்லிதின் விளை இத் 

துறையு மான்றின்று பொழுதே * pay 

மோத மல்க கடலின் மாறுயினவே 

யெல்லின்று தோன்றல் செல்லா தீமென 

வெமர்குறை கூறத் தங்கி யேமுற 

விளையும் புரவியு மின்புற நீயு 
மின்னுறை தல்விருந் தயர்த 

லொல்லுதும் பெருமநீ நல்குதள் பெறினே." (அகம், 8049) 

7. வேளாண்மை... உபகாரம். 

2. நாள் - விடியல். கோள் -- கொள்ளுதல், உணங்க -- உலர, 

பறி-- மீன்பறி, மறுக-- சுழல. ௨ க்க. சொரிந்த, எல்லை பகல். 

பொழில் -- சோலை. சென்றென ... கழிந்ததாக. பூட்டயர -- பூட் 

டலைச்செய்ய, ஏஎய்-- (பாகனை) ஏவி, கோல் இரட்சி, தொடி 

இருத்தி... வளையலைத்திருத்தி. தரன் என்றது -- தலைவியை. கலிழ்ந்து 

.. சண்ணீர்சொரிந்து, தங்காது - இங்கே தங்காது (தடைப்படாது), 

கொதுமலர் -- அயலார் -- பிறிதொனருதல் -- தலைவி இறந்துபடல், 

இளையர் - ஏவலிளையர். புரவி-- குதிரை. ஒல்லுதும்-- பொருந்தும்,
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- இதனுள், * தான்பெரிதூ கலிழ்ந்து Basar’ எனவே 

௮க்குறிப்புத் தலைவன் போகாமற் ஐடுப்பக் கூறியதென்று உணர்ந்து 

தோழி கூறிஞை. 

வாளாண் எதிரும் பிரிவினானும் -- வாளாண்மை செய்தத்கு 

ஒத்த பிரிவு தோன் றியவழியும் : 

ஆண்டுச் தலைவிமேற்றுக் ளெவி. மூவகைப்பிரிவினும் பகைவயிற் 

பிரிவை "விதந்தோதி ஓதலும் தூதும் வரைவிடை வைத்துப் பிரிவிற் 

குச் சறந்திலவென்றானாம். அதிகாரப்பட்டு வருகின்ற களவினுள் 

அவை கிகழப்பெரு; இதுவாயின் வரைவிடைவைகத்தப் பிரியவும் 

பெறும்; அசசர்க்கு இன்றியமையாத பிரிவாகலின் என்பது ௧௬௧௮. 

இப்பிரிவு அரசர்க்கு உரித்தென்பது * தானே சேறலும்: (31) என் 

னும் சூத்திரத்தாற் பெறுதும். வாளாண்மைக்கு ஏற்ற படிரிவெனவே 

முடியுடை ?வேந்தமேவலிற் பிரியும் ௮ரசர் கண்ணது இப்பிரிவெணன்ச. 

சிறுபான்மை அவ்வேந்தத்கும் உரித்து, £ வெளிப்படைதானே * 

(141) என்பதனுள் ”இப்பிரிவில்லை என்பசாதலின் ; ௮, 

“பகைவென்று திழறைகொண்ட பாய்திண்டேோடேர் மிசையவர் 

வகைகொண்ட செம்மனம் வனப்பார விடுவததேச 

பூகையெனப் புதல்சூழ்ந்து பூவங்கட் பொதிசெய்யா 

முகைவெண்ப னுதிபெசர முற்றிய கடும்பணி.”” (கலி, 31) 

இதலுட் “பனியெதிர் பருவல் குறிஞ்சியாகலி் களவித் பிசிக் 

சான் வாளாணெதிரும் வென்றி தோழிக்குக் தலைவி கூறியவாறு, 

இஃது அவன்வயித் பரத்தைமை கருதாதது, 

காணு கெஞ்சு அலைப்ப விடுத்த த்கண்ணும் -- தலைவிக்கு இன்றி 

யமையாத காணுத்தான் அவள் கெஞ்சினை அலைத்தலின் அவள் 6 

Brands கைவிடுத்தற்கண்ணும் : அஃது, உடன்போக்கனும் 

வரைவுகடாவும் வழியும் வேட்கைமீதாரந்து நாண்துறக்துரை த்தல் 

போல்வன : 
  

; 1, விதந்தோதியது — இச்சூத்திரத்து இவ்வடியால் என்க, அவை 
என்றது ஓதலுக் தூதுமாகிய இரண்டையும். இதுவென்றது பகை 
aul pi mal. 

2. வேந்தரேவலிழ் பிரிவதெனவே வேந்தற்குற்றுழிப் பிரிவா 

யிற்று. . 

3. இப்பிரிவு இல்லையென்பாராதலிம் சிறுபான்மை உரித்தென 
இயைக்க, 

4, “பணியெதிர் பருவமு முரித்ததென மொழிப”” அகும். 7,
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** ॥அணிததோே தானே நாணே நம்மொடு 

நணிநீ டுழுந்தன்று மன்னே பணீயே 

வரன்பூங் கொம்பிீ னோங்குமணற் சிறுசிறை 

தீம்புன ளெொரிதர வீந்துக் கரங்குத் 

தசங்கு மகாறவைத் தாங்கிக் 

கரம் தஜெரிதரக் கைந்நில் லாதே.”” (குறுந், 149) 

இஃது உடன்போக்கு வலித்தமையின் சாண்துறக்து கூதிய: 

வரைதல் வேண்டிக் தோழி செப்பிய புரைஇர் கிளவி புல்லிய 
BR --- வரைதல் விருப்பினால் தோழி தலைவற்கு வரைவுகடாய்க் 

கூறிய புளைஇர் இளெவியைச் தலைவி *பொருக்கஇரின்மே இயற்பழித் 

தற்கு மறுச்காள்போல் நிற்கும் எதிர்மஹையையும் : 

புளைதீர் சளெவி:-- தலைவனுயர்பிற்கு ஏலாது இயற்பழித்து 

உசைக்குங் Bad, அது, ₹பாடுகம் வாவாழி கோழி எனனுக் 

குறிஞ்சிக் (41) கலியுள், 
₹2 இங்கு மருவித் இலங்கு மருவிந்தே 

வரணி ஸணிலங்கு மருவித்தே தரனுற்ற 

சூன்பேணான் பொய்த்தான் மலை. 

எனக் தோழி இயத்பழித்த வாய்பாட்டான் வரைவு கடாவ 

அதனை உடம்பட்டுப் பழித்தற்கு உடம்படாதாள், 

₹* &பொய்த்தற் குரியஜனோ பொய்த்தற் குரியளனே 

வஞ்சலோம் பென்றாரைம் பொய்த்த் கூரியனொ 

Ger ps னன்னாடன் வாய்மையிற் பொய்தோண்றிழ் 

றிங்களுட் டத்தோன் றி யற்று.” 

எனத் தலைவி இயற்பட மொழிக்து எதிர் மறுக்தவாறு காண்ச, 

"அருவி வேங்கைப் பெருவரை தநாடற் 

கஇயசனெவன் செய்கேச வென்றி யானது 

நகையென வுணரே னாயி 

ளனென்னா குவைகொ னன்னுத னீயே.” (குறுந். 96) 

1. அளிது- இரங்கத்தக்கது. உழக்தன்று--வருந்தியது, இனி_. 

இப்பொழுது, AgPap — சறியகரை. கெரிதர -- நெரித்தலால், 

கைந்நில்லாது -- (காண்) என்பால் நில்லாது, 

2. பொருசர்தி-- உடன்பட்டு. 

59. வானின் — மழைபெய்தலால்,. சூள் -- சத்தியம், 

4. பொய்த்தல் -- சூள்பொய்த்தல். வாய்மை... மெய்வாக்கு, 

திங்கள் -- சந்திரன். 

5. என்றி... என்று கூறுகின்றாய, 

என் ஆகுவை .- என்படுவாய, 
52 

நகை -- விளையாட்டுமொழி,
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இதுவும் இயற்பழிக்த தோழிக்குக் தலைவி இயறத்பட 
மொழிக்கு, 

வரைவு உடன்படுதலும் -- தலைவத்குதக் தலைவி தமர்வசை 

வுடம்பட்டதனைத் தலைவி விரும்புதலையும்: உதாரணம்: 

23 இலையமர் தண்குளகசி மேய்ந்த பொதும்பிற் 

குலையுடைக் காந்த ளினவண் டிமிரு 

மலையக தாடதனும் வந்தான்மற் றன்னை . 

யலையு மலைபோயிஜழ் நின்று.” (me: எழு, 8) 

1* ஜறுப்ப வோவலர் மறுப்பத் தேறலர் 
தமிய ருறங்குவ் கெளவை யின்று 

யிணியது கேட்டின் புறுகவில் ஷூரே 
முனா௮, தியானயங் குருகின் கானலம் பெருந்தோ 

டட்ட மள்ள ரார்ப்பிசை வெரூஉங் 

குட்டுவன் மரந்தை யன்னவெங் 

குழல்விளங் காய்நுதற் கிழவனு மவனே.'' (குறுந், 84) 

தமரான் ஒறுக்கப்பட்டு ஓவாசாய்த் அயருழத்தல் ஆசாதென 

ஆ.ற்அவிக்குஞ் சொற்களான் மறுச்துரைப்பவுக் தேராராய்த் தனித்த 

இருப்பார் உறக்கக்காரணமாக எழுந்த கெளவைகசேளாது வரைக 

தெய்திய மாற்றக் சேட்டு இவ்வூரும் இன்புறுக என்பதாம். 

ஆங்கதன் புறத்துப் புரைபடவக்த மறு த் தலொடு தொகைஇ..... 
வன் வரைவு வேண்டினவிடத்.து ௮வ்வரைவு £பு௰த்ததாகயவழித் 

தலைவி தன்னுயா்பு உண்டாகச் தோன்றிய மறுத்தலோடே முற் 

கூறியவற்றைத் தொகுத்து : 

டஅதன்புறம்' எனவே அதற்கு அயலாயே கொதளுமலர் வரை 

வசயிற்று. தலைவி தன்குடிப்பிறப்புக் கற்பும் முதலிய உயர்ச்சிக்கு 
ஏத்ப அதனை மறுத்துத் தலைவன் வரையுமா௮ நீ கூறெனத் Carpe 

குக் கூறுமென்றற்குப் *புரைபட வந்த மறுத்தல் * என்றார். 

  

7, குளவி. காட்டுமல்லிகை; மலைப்பச்சையுமாம், பொதும்பு 
மரச்சோலை, இமிரும் -- மொய்க்கும். 

2. ஒறுப்ப... தமர் ஐறுப்ப, ஓவலர் ... smear, தே.தலர் -- 

தெளியலார். கெளவை - வருத்தம். யானையங்குருகு -- ஒரு பறவை. 

யானை போல் பிளிற்றொலி செய்வது தோடு-- கூட்டம். அட்ட... 

பகைவரைக் கொன்ற, மள்ளர் -- வீரர், மரந்தை - ஒரு நகர். 

9. புறத்தது-- வேறறுவரைவு
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** 1 வாரி நெறிப்பட் டிரும்பூறத் நாஅம்த்த 
வேரரிப் பநல்வ னழுநன னென்ப3வோ 

புதுவ மலர்தகைஇ யெமசென் பெயரால் 

வதுவை யயர்வாரைக் கண்டு மதியறியர 

வேழமையை வென்றகல நக்குவகம் தீயாய்தீ 

சோழி யவனுமைச் சென்று? 

சென்றியா ராறிேேன். கூறுக மற்றிணி : 

சொல்லைியாப் பேதை மடவைமற் ஜறெல்லா 

நஇினலக்கொரூஉ 11 DD DoT MH ov a Sy நீடில்று 

இனக்கு வருவதாக் கரண்பா பலாத்காரம் 

சொல்லிய சொல்லும் வியயகெொொளால் கூறு? 

தருமணற் மூழப்பெய் இல்பூவ மாட்டி 

யெருமைப் பெடையே டெம7ங் கயரும் 

பெருமண பமேல்லாத் தனித்தே யொழிய 

வரிமணன் முன்றுறைசச் சிற்றில் புனதந்த 

இருநுத லாயத்தார் தம்முட் புணர்ந்த 

வோருமணத் தானறிய மாயி வெனைத்துக் 
தெருமரல் கைவிட் ஒிருக்கோ வலர்ந்த 

விரிநீ ர௬ுடுக்கை யூகைம் பெறினு 

மருதெறி யாயர் மகளீர்க் , 

இருமணவ் கூடு வில்லியல் பன்தேத.'* (கவி, 114) 

உ மன்னர் குழீஇய விழவி னானும்.'” (குறும். 31) 

இச்சூத்தரத்து உருபும் எச்சமுமாயவற்றைக் * கிழவோண் 

மேன” என்பதனோடு முடித்த, முற்றிற்குக் இளவி3யென ஒருபெயர் 

வெளிப்படுத்து முடிக்க, புல்லிய எதிரையும் உடன்படுசலையும் 

மறுக்தலுடன் “தொகுத்தது. 

ழெவோள் மேன என்மனார் புலவர் -- தலைவியிடககன் Barf 

யென்று கூறுவர் புலவர் என்றவாறு, (௧௯) 

[காமப்புணர்ச்சிக்கண் நாணுமடனும் 

குறிப்பினுமிடத்தினும் வருமெணல் / 

௧௦௮. காமத் திணையிற் கண்ணின்று வரூ௨. 
நாணு மடனும் பெண்மைய வாதலிற் 

குறிப்பினு மிடத்தீனு மல்லது வேட்கை 

நெறிப்பட வாரா வவள்வயி னான. 

7. art — கோதி. pf மயிர, வதுவை அயர்வாரைச் கண்டும். 

__கொதுமலர் வரைவுக்குடன் படுவாரைக்கண்டு வைத்கம் என்றபடி. 

ஏழையை--அறியாமையையுடையை, நக்குவந்தியாய்--சிரித்துவரராப். 

ஒரூம_அகலும். வியம்கொள--காரியமென்ே கொள்ள. பூவல் - செம் 

மண். கைவிட்டிருக்கோ--கைவிட்டிருக்கவோ? இல். -குடிபபிறப்பு, 

2, தொகுத்தது - தொகுத்து என்றிருத்தல்வேண்டும். தொகுத் 
துக் இழவோண் மேன என முடியும,
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இஃது உள்ளப்புணர்ச்சிக்கு உரியவாறு மெய்ய புணர்ச்சிக் 

சண்ணும் நிகழுமென்ற காணும் மடனு் குறிப்பினும் இடத்திலும் 

வருமெனக் கூறுதலின் * அச்சமூ நாணும் ? (99) என்பதற்குப் புற 

நடையாயித்து, இதனை ஈண்டுக் கூறினான், 1இடத்கின்கண் வரும் 

காணும் மடனுக் தந்தன்மை ”திரிந்து வருமென்பதூஉம் “அது 

கூற்றின்கண் வருமென்பதூஉம் கூற்றுகிகழ்கன்ற இவ்விடத்தே 

கூ௰வேண்டுகலின். எனவே, இ முதலிய சூக்இரம் மூன்றும் 

முன்னர்த் தலைவிக்குக் கூற்று நிகழுமென்றற்குக் கூற்று நிகழுக் 

கால் .காணும் மடனும் நீங்கக் கூறும் என்று HER DOD Boe 

கணக் கூறினவேயாயிற்று. 

இன்: அவள்வயின் ஆன காணும் மடனும் பெண்மைய 

ஆதலின் -- தலைவியிடதது உளவாகய காணும் மடனும் பெண்மைப் 

பருவத்தே தோன்றுகலை யுடையவாதலின், காமத்திணையிற் கண் 

ணின்று குறிப்பினும் வளுஉம் — அப்பருவத்தே தோன்றிய காம 

வொழுக்கக் காரணமாக அவை சண்ணின்கணின்று குறிப்பினும் 

வரும். வேட்கை நெறிப்பட இடக்தினும் வரூஉம் -- அன்றி 

வேட்கை தன்றன்மை இரியாது வழிப்படுகலாலே கரும நிகழ்ச்க் 

கண்ணும் வரும், அல்லது வாசர -- அவ்விரிடக்துமல்லது Lena 
வாசா என்றவாறு, 

இயற்கைப் புணர்ச்சிக்கண் உரியவாகக் கூறும் பன்னிசண்டு 

மெய்ப்பாட்டானுக குறிப்பின்கண் காணும் மடனும் நிகழ்க்தவா 

ுணர்சு. 

4: ஓரு நெறிப் பட்டரங் கோரியன் முடியுவ் 

சரும நிகழ்ச்சி பிடமென மொழிப." 

என்னுஞ் செய்யுளியற் (510) சூத்திரத்சான் இடமென்ற கனைக் 
கரும நிகழ்ச்சி என்றுணர்க. 

அஃதாவது இடக்தலைப்பாடும் பால்கொடுதகழாஅலும் கோழி 
யிற் புணாவுமாம். இவற்றின்கண்ணும் காணும் மடனு நிகழுமெண் 
மூன். இணித் கோழியித் புணர்வின்கண் வரும் காணும் LoL one 

முன், (௧௭) 

1... இடம் என்றது கரும நிகழ்ச்சியை, 

௮. திரிந்தும் வரும் என்றிருத்தல் வேண்டும், 

9. அது என்றது திரிந்து வருதலை, '
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ரகர நிகழ்ச்சிக்கண் நாணும் மடனுந் தந்தன்.மை 

இரிந்து வருபெனல் / 

௧௦௯. காமஞ் சொல்லா நாட்ட பின்மைய் 

னேழற வீரண்டு முளவென மொழிப. 

இது, கரும நிகழ்ச்சிக்கண் வரும் காணும் மடனுக் தந்தன்மை 

Big anode Ger pg. 

இஸ்: சொல்லாக் காமம் இன்மையின் -- சரும நிகழ்ச்சி 

யிடத்துக் கூற்று நிகமாக காமம் புலனெறி வழக்கின்கணின்மை 
யின், இரண்டும் ஏமு௰ காட்டம் உளவென மொழிப -- முற்கூறிய 

நாணும் மடனுக் தந்தன்மை இரிந்துவர நாட்டுகல் உளவென்று 

கூறுவா புலவர் என்றவாறு, 

என்ற; தோழியிற் கூட்டத்துக் தலைவி கூற்று நிகழ்த். தூவ 

ளென்பதா௨உம், நிகழுங்கால் காணும் மடனும் பெரும்பான்மை கெட்டு 
அக்கூற்று நிகமுமென்பதாஉம், அங்கனவ் கெடுதலையும் முந்துதாற் 

கண் ஆரியர் காட்டுதல் உளவென்பதூஉங் கூறியவாருயிற்று. 

₹: 20 கரே முத்றன்று நின்னினும் பெரிதே.” (கலி, 74) 

1* 3பேரேமுற் ரய்போல முன்னின்று விலக்குவாய்.'* (கலி. 118) 

என்ரு ற்பேல மயக்கும் உணாத்திற்று. 

இனி காணும் மடனும் கெட்ட கூற்றும் தோழியை நோக்கிக் 

agen மேற்கூறுஇன்றான். (௧௮) 

[நாணு மடனும் பெரும்பாலும் நிகழாத கூற்றுத் 
தலைவி தோழிக்குக் கூறுமெனல்/ 

௧௧௦. சொல்லெதிர் மொழித லருமைத் தாகலி 

னல்ல கூற்றுமொழி யவள்வயி னான. 

1, இது சாணும் மடனுக் திரிந்துவருதலும் உள; அங்ஙனம் 
திரிதலும் வழுவமைதியைக் கொள்ளப்படும் என்பது கருத்து, 

2. ஏமுறல் -- மயங்கல், பித்தேறல். தேர் ஆகுபெயர்; பாகனை 

யுணர்த்தவின . 

8. பபர் ஏமுற்றாய்போல -- பெரிய பிதீதேறினாய்போல. இவ் 

விரண்டுசெய்யுளிலும் தலைவிசாணுமடனுக்கணந்து ௬.றியவாறுகாண்௧. 

4 மயக்கம் உணர்த்திற்று என்றது, தலைவி சாணும்மடனுக் 

தன்றன்மையிற்றிரிதலை உணர்த்தின என்றபடி. போல்,,,உணாத் 

தற்று என்பது போல்வன உணர்த்இன என்று இருத்தல்வேண்டும்,
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இல, காணும் மடனும் பெரும்பான்மை நிகழாத கூற்றுத 

தோழிக்குச் தலைவி கூறுமென்கின்றது. 

இ-ள். எதிர் சொல் ..- அங்கனம் காணும் மடனும் நீல்கிய 

கொல்லை, அவள் வயின் மொழிதல் அருமைத்து அல்ல ஆகலின்-- 

கோழியிடத்துக் கூறுதல் அருமையுடை ததல்ல வாகையினாலே, 

கூற்று மொழி ஆன - குறிப்பானன்றிக் apes கூறும் மொழி 

கலைவிக்குப் பொருந்தின என்றவாறு, 

எ.இர்தல் -- தன்றன்மை மாறுபடுதல். * ஒன்றிய தோழியொடு ' 

(41) என அகத்திணையிற் கூறுதலானும், * காயத்தினடையா ! (221) 

எனப் பொருளியலிழ் கூ௮ தலானும் அவள் வயின் காணம் மடனும் 

நீங்யெ சொல்லைக் கூறுதலும் பொருந்துமென்றான்: அவை முற் 

காட்டிய உதாசணங்களுள, 

₹ கூடுதல் வேட்கையாற் குறிபார்த்து?" (கலி. 48) எ-ம், 

* வளைமுன்கை பற்றி நலியழ் தெருமந்திட்டு ' (கலி, 51) எ-ம் 

** தாம தெதெரிதரக் கைந்நில் ores” (குறுங், 149) எ-ம் 

கூறியவாத்றானும் மேற்கூறுகனெற உகாரணக்களானும் காணும் 
மடனும் நிங்குச் கூற்று நிகழ்ந்தவாறுணர்க, 

 சூத்இரத்துட்பொருளன்றியும்,..படுமே? (658) என்பதனான் 

இவ்விலக்கணம் பெறுதற்கு இம்மூன்று சூத்திரத்திற்கும் மாட் 

டு௮ப்புப்படப் பொருள் கூதினாம். 

ட் 

இனிக் கூத நிகழுங்கால் காணும் மடனும் பெண்மையவாதலித் 

குறிப்பினும் இடத்தினுமன்றி வேட்கை கெறிப்பட வாராவென்று 

பொருள் "கூறித் காட்டிய உகாரணக்கட்கு மாறுபாடாகலானுஞ் 
சான்றோர் செய்யுட்களெல்லாம் கூறிப்பும் இடனுமன்றிப் பெரும் 

பான்மை கூற்றாய் வருதலானும் ஆசிரியர் தலைவன் கூற்றுக் தலைவி 

கூற்றும் தோழி கூற்றுஞ் செவிலி கூற்றுமெனக் கூற்றுஞ் சேர்த்து 

தூல்செய்தகலானும் ௮து பொருளன்மையுணர்க, (௧௯) 

1. இங்ஙனம் பொருள் கூறுபவர் இளம்பூரணர், 
ணையின் ் அவர் காமத் 

இணையின் (108) என முதலாகவுள்ள ன வா காமத் 

வேறு பொருள் கொளவர், மூனது குத்திரத்திற்கும்



வியல் ] பொருளதிகாரம் 

[இதுவுந் தலைவிகூற்று நிகழுமாறு கூறல்] 

௧௧௧, மறைந்தளற் காண்ட றற்காட் டுறுத 

னிறைந்த காதலிற் சொல்லெதிர் மழுங்கல் 

வழிபாடு மறுத்தன் மறுத்தெதீர் கோடல் 

பழிதீர் முறுவல் சிறிதே தோற்றல் 
கைப்பட்டுக் கலங்கினு நாணுமிக வரினு 

மிட்டுப்பிரி வீரங்கினு மருமைசெய் தயர்ப்பினும் 

வந்தவழி யெள்ளினும் விட்டுயிர்த் தழுங்கினு 

நொந்துதெளி வொழிப்பினு மச்ச நீடினும் 

பிரிந்தவழிக் கலங்கினும் 0பற்றவழி மலியினும் 

வருந்தொழிற் கரூமை வாயில் கூறினுங் 

கூறிய வாயில் கொள்ளாக் காலையு 

மனைப்பட்டுக் கலங்கச் சிதைந்தவழித் தோழிக்கு 

நினைத்தல் சான்ற வருமறை யுயிர்த்தலு 
முயிராக் காலத் துயிர்த்தலு முயிர்செல் 

வேற்றுவரைவு வரினது மாற்றுதற் கண்ணு 

நெறிபடு நாட்டத்து நிகழ்ந்தவை மறைப்பினும் 

பொறியின் யாத்த யுனார்ச்சி நோக்கி 

யொருமைக் கேண்மையி னுறுருறை தெளிந்தோ 

எருமை சான்ற நாலிரண்டு வகையிற் 

பெருமை சான்ற வியல்பின் கண்ணும் 

பொய்தலை யடுத்த மடலின் கண்ணுங் 

கையறு தோழி கண்ணீர் துடைப்பினும் 

வெறியாட் டிடத்து வெருலின் கண்ணுங் 

Shui Guy ew மருடற் கண்ணும் 

வரைவுதலை வரினுங் களவநீ வுறினுந் 
தமர்தற் கரத்த காரண மருங்கினுந் 

தன்குறி தள்ளிய நதெர௫ளாக் காலை 

வந்தனன் பெயர்ந்த வறுங்கள நோக்கித் 

தன்பிழைப் பாகத் தழீஇத் தேறலும் 
வழுளின்று நிலைஇய வியற்படு பொருளினும் 

பொழுது மாறும் புரைவ தன்மையி 

னழிவுதலல வந்த சிந்தைக் கண்ணுங் 
காமஞ் சிறப்பினு மவனளி சிறப்பினு



௪௦௮ தொல்காப்பியம் [கள 

மேமஞ் சான்ற வுவகைக் கண்ணுந் 
தன்வயி னுரிமையு மவன்வயிற் பரத்தையு 
மன்னவு முளவே யோரிடத் தான. 

இதனுள் தலைவிகூற்று நிகழ்த்துமாறு கூறுகின்றான் சில கூற் 

அுக்களுள் தன்வயின் உரிமையும் ௮வன்வயிற் ப.ரச்தைமையும்பட 

நிகழ்த்தவும் பெறுமென்சன்முன். 4 அவன்வயின் ? எனவே ‘ gow’ 

என்றது தலைவியையாம்; உரிமை -- களவிலே கற்புக் கடம்பூண் 

டொழுகல் ழ எனவே, *புலவியுள்ள தீகாளாகவும்பெறுஙக் களவி 

னென்பஅ கருதிப் பாத்தையுமூள என்றான், ஊடலும் உணர்த் 

தலும் வெளிப்பட கிகழாமையின் இவை புலவிப்போலி. பர ௧)௧-- 

அயன்மை. அவன்கட் பரததைமையின் தேனும் காசன்மிகுகியான் அங் 

கனக் கருதுதல் பெண்கன்மை,. உம்மை எதர்மறையாகளின் 

இவ்விரண்டும் இலவாகலே பெரும்பான்மை, 

இஸ்: மறைந்து ௮வற் காண்டல் --- தலைவன் புணர்க்று 

நிங்குங்கால் தன் காதன்மிகுதியால் ௮வன் மதையுக்துணையும் கோக்க 

நின்று ௮ங்கனம் மழைந்தவளக் காண்டற்கண்ணுக் தோழிக்குக் 

கூற்றாம் கூறுதலுள: உதாரணம்: 

1௩ 8கழிப்பூக் குற்றுவ் கான லல்கியும் 

வண்டற் பாவை வரிமண லயர்த்து 

மிண்புறப் புணர்ந்து மினிவரப் பணித்துந் 

தன்றுயர் வெளிப்படத் தவறி நந்துய 

ரறியா மையி னயர்ந்த நெஞ்சமொடு 

செல்௮லு மன்னோ மெல்லம் புலம்பன் 

செல்வேன் பெயர்புறத் திரங்கிமூன் ணின்று 

தகைஇய சென்றவென் ஸிழையி னெஞ்ச 
மெய்தின்து கொல்லோ தானே யெய்தியுங் 

காமஞ் செப்ப நாணின்று கொல்லோ 

வுதுவ கசணவ ரசூர்ந்த தேரே 

குப்பை வெண்மணம் குவவுமிசை யசனு 

மெக்கர்த் தாழை மடல்கயி னானு 

மாய்கொடிப் பாசடூம் பரிய வூர்பிழிபு 
சிறுகுடிப் பரதவர் பெருங்கடன் மடுத்த 

கடுஞ்செலற் கொடுத்திமில் பேல 

ee தோற்றமொ டிகந்துமர யும்மே."” (அகம், 820) 

3... புலவி -- புலத்தல். 

8. GMSeO — கொய்தல், அல்கல் -- தங்கல், அயர்தல் - செய் 
தல், பணிதல் -- வழிபடல், பெயர்புறத்து - செல்லும் இசையில் 

தகைஇய -- தடுக்க. குவவு -.. குல்று. அடும்பு -- ஓர் கொடி, அரிய. 
அறரிபட, உளர்பு -- ஏறியும். இழிபு. இமிந்தும், தேர் இகந்து 
மாயும் எனக,



வியல் ] பொருளதிகாரம். ௪௦௯: 

அறியாமையின் அயர்ந்தகெஞ்சமொடு ' என்பது சன்வயி 

ணுரிமை ; 1இகக்்துமாயும் ? என்பது அ௮வன்வயிற் ப.ரத்ைதைமை: 

த.ற்காட்டுறு சல் -- தன்னை ௮வன் காணாவகை காணான் மறைந்து 

ஒழுனொக் தன் பொலிவழிவினை அவத்குக் காட்டல் வேண்டுதத் 

கண்ணும் : ௮, 
₹* 3 இன்ன ளாயின ணன்னுத லென்றவர்த் 

துன்னச் சென்று செப்புறர்ப் பெறினே 
நன்றுமன் வாழி தோழுிநம் படப்பை 
தீர்வார் பைம்புதற் கலித்த 

மாரிப் பிரத் தலர்சில கொண்டே.” (குறுச், 98) 

: இன்னளாயினள் ? என்ற தகற்காட்டுஅதல். £: செப்புரர்ப் 

பெறினே : என்பதனாம் களவாயிற்று, க.த்பில்கு வாயில்கள் செப்பு 

வார் உளராதலின், இதற்கு இரண்டும் உள, 

நிறைந்த காதலிற் சொல் எதிர் மழுங்கல் -- தலைவி காதன் 

மிகுதியால் தலைவன் பரத்தைமையை .எ.இர்கூற நினைந்த கூற்றெய் 

தாத *குறைபடுகம்கண்ணும் : உதாரணம் : 

* 5 பிறைவனப் பிழந்து நுதலும் ury Pp 
ணிழறைவரை நில்லா வளையு மறைய 

தூரலர் தூற்றுங் கெளாவையு முள்ளி 

கதாணிட், டரையவற் குரையா மாயினு Morar Hs 

-கடுஞ்சூல் வயவொடு கானலெய் தரது 

கழுணி யொழிந்த கொடுவாய்ப் பேடைக்கு 

மூடமூதிர் நாரை கடன்மீ ஜெய்யு 

மெல்லம் புலம்பற் கண்டு நிலை செல்லாக் 

கரப்பவுங் கரப்பவுங் கைம்மிக் 

குரைத்த தோழி யுண்க ணீரே.'? (நற்றினை, 263) 

இஃது யாம் உரையாமாயினுல் கண் உரைக்சகன என்றலின். 

இரண்டுக் கூறினாள். 

். இகந்துமாயும் -- கடந்து மறையும். என்றதனால் அவனயன்மை 

பெறப்படும் என்க. 
2. அலர்சிலகொண்டு 'செப்புஈர்ப்பெறின் நன்றுமன் என 

இயைக்க. படப்பை -- கொல்லை. 

5. செப்புகர்ப்பெறின் என்றாள் ; ரீ சென்று கூறு என்னுங் 

கருத் துடையளாய். இதனை முன்னிலைப் புறமொழி என்பர், கற் 

பிற்குப்போல இதற்குத் தூதுபோக்கும் வேறு. வாயில் இல்லை; ஆத 

லால் களவு என்றபடி. இரண்டும் எனறது தன்வயி லுரிமையையும் 

அவன்வயிற் பரத்தைமையையம. 

4, குறைபடுதல் -- காணால் GT எழாமை. 

5. Qan — கையிறை. வரை -. எல்லை, கெளவை -- அலர். 

ஓய்யும் -- கொண்டுபோய்க் கொரடுக்கும, கரப்ப... மறைப்ப. ் 
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௪௧௦ தொல்காப்பியம் [ கள: 

வழிபாடு மறுத்தல் -- வருத்தமிகு தயால் தலைவனை வழிபடுதலை 

மறுத்துக் கூறமிடத்தும்: உதாரணம் : 

1! 3 என்ன ராயினு மிணிநினை வொழுிக 
வன்ன வாக வுரைய றோழியா 

மீன்ன மாகநத் துறந்தேசர் நட்பெவன் 

மரை ருடுக்கை மலையுறை குறவ 

ரறியா தறுத்த சிறியிலச் சாந்தம் 

வறனும் முர முருக்கிப் பையென 

மரம்வறி தாகச் சேர்ந்துக் கா௮வங் 

SPY மூன்ளமு மவர்வயிற் சென்ற 

agar விகுளையென் யாக்கை யிணியவச் 

an sy நோய்மருதந் தல்லர் வரரச 

தவண ராகுக காதல ரிவணங் 

காமம் படர்பட வருத்திய 

தேோரய்மவி வருத்தங் காணண்மர ரெமரே,”' (கழ்றிணை, 64) 

8 உள்ளி னுள்ளம் வேமே யுள்ளா 
திருப்பினெம் மனவைத் தன்்ேந வருந்தின் 

வான்றோய் வற்ேற காமஞ் 

சான்ரோோ ரல்லர்யா மரிஇ யோரே.” (குறு, 105 

45 ஈநீயூடம் படுதலின் யாரன்றர வந்து 

குறிநின் றனனே குன்ற நாட 
ணீன்றை யளவை சென்றைக் கென்றி 

கையுங் காலு மோய்வன வெரடுங்க 

தீயுறு சுளிரி னடுங்கி 
யாரவது மில்லையான் செயற்குரி யதுவே.” (குறுக. 383) 

QS CarPapGn *சென்றைக்க' என்றதனால் தலைவி 

Dp seein Ou Pm. ் 

மறுத்து எதிர்கோடல் -- அ௮ங்கன்ம் வழிபாடு மறுத்த தலைவியே 

அவளை ஏற்றுக் கோடலை விரும்பியக்கண்ணும்: அது, 

** கெளவை யஞ்சிற் காம மெய்க்கு 
மெள்ள ற வீடிே யுள்ளது நாணே 

பெருங்களிறு வசங்க மூதிந்து நிமம்படரஅ௮ 

நாளுடை யெசசிய லற்றே . 
கண்டிசிற் நோழியவ ருண்டவென் னலனே,”? (குறு; 112) 

  

3. சத்துறந்தோர் - நம்மைத் துறந்தோர், உடுக்கை-- உடை 

2, உள்ளல் நினைத்தல், வான்தோய்வற்று - வானைத் தோய்ச்: 
தாற்போன்ற பெருக்கத்தையுடைத்து. யாம் மரீஇயோர் -- எம்மால் 
மருவப்பட்ட தலைவர். ் 

8. யான்தர --யான்கூற சென்றைக்க --கழிக, என்றி. 
என்றுகூறினாய, 

ச, கெளவை -- பழிமொழி, எய்க்கும் - மெலிவடையுப, எள் 
எற _ இகழ்ச்சியற. மார் -- பட்டை. ஓ௫யல் _. ஓ௫ந்த கொம்பு.
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இன, காணேயுள்ளது கழ்புப்போம் என்றலின் ம௮ததெெ.திர் 

Carton. 

பழி இர் முறுவல் சிறிதே தோத்றல் -- தன் கற்பிற்குவரும் 

பழி இர்க்த தன்மையால் .தன்சண் தோன்றிய ம௫ூழ்ச்சியைச்: சி.றிசே 

தோழிக்குச் தோற்றுவித் த.ற்சண்ணும் : 

தலைவனால் தோன்றிய கோயும் பசலைபும் 1 முருகனால் தீர்த்த 

தென்று அவன் கேட்பிற் கற்பிற்குப் பழியாமாதலிற் * பழி! 

யென்றார். உதாரணம்: 

1) 2 அணங்குடை நெடுவரை யுச்சியி ரீழிதருங் 

கணங்கொ ளருவிக் கான்கெழு நாடன் 

மணங்கமழ் வியன்மார் பணங்கிய செல்ல 

விதுவென வறியா மறுவரற் பொழுதிற் 

படியோர்த் தேய்த்த பல்புகழ்த் தடக்கை 

நெடுவேட் பேணத் தணிகுவ ண்வனென 

மூதுவாய்ப் பெண்டி ரதுவசய் கூறக் 

கனநனண் கிழைத்துக் சுண்ணி சூட்டி 

வளநகர் சிலம்பப் பாடிப் பலிகொடுத் 

துருவச் செந்தினை குருதியொடு தூஉய் 

மூருகசற்றுப் படுத்த வுருகெழு நடு நச 
னார நரற வருவிடர்த் ததைந்த 

சாரற் பல்பூ வண்டுபடச் சூடிக் 

களிற்றிசை தெரீஇய பார்வ லொதுக்கி 

ஜெனித்தியங்கு மரபின் வயப்புனி போல 

நன்மனை தெடுதகர்ச் காவல ரறியரமைத் 

தன்னசை யுள்ளத்து நனண்னசை வாய்ப்ப 

வின்னுயிர் குழைய மூயங்குதொறு மெய்ம்மலித்து 

தக்கனெ னல்டைனு யானே யெய்த்த 

தோய்தணி காதலர் வரவீண் ் . 

GL Heo Bap குலந்தமை கண்டே. (அகம், 22) 

இதனுட் பழிதீச அவன் வச்து உயிர்தளிர்ப்ப முயங்கி ஈக்ச 

நிலையைத் தோழிக்குக் தலைவி கூறியவாறு காண்க, 

  

1. முருகன் -- முருகக்கடவுள், 

2. அணங்கு - தெய்வம். அணங்கிய 4 வருத்திய. . செசெல்லல்__ 

துன்பம், மறுவரல் -- சழலல்: படியோர் - எதிர்த்தோர் - பகைவர், 
கெடுவேள் — முருகன். போல -- வழிபட. ஆற்றுப்படுத்த வி வழிப் 

படுத்த. ௨௫௬ -- அச்சம். பார்வலொதுக்குன் -- பார்வைக்கு ஒதுங்குத 

லோடு, ஒதுங்கிய பார்வையோடு எனினுமாம். எய்த்த-- இவைத்த, 

உவந்தமை -- கோய் தணிக்தமை. EN DEES AT A.W WBE என 

இயைக்க;



௪௧௨ தொல்காப்பியம் ர்கள் 

கைப்பட்டுக் கலங்னும் -- தலைவி குறிப்பினன்றி எதிர்ப்பட்ட 

தலைவன் ஒருவழி அவளை அகப்படுத்தவழிக் காட்டு விரும்பின 

ளாயினும் அப்பொழுது ௮வள் கலக்கினும்: 

எனவே, காட்சி விரும்பினை மீதூர்க்து கலக்கம் புலப்பட்டது 

தலைவன்வயிற் பரத்தைமைகருகி, 

₹? :கசடியவுங் கோட்டவு நீரின்றி நிறம்பெறப் 
பொடியழற் புறத்தந்த பூவாம் பும் பொலங்கோதைத் 

தொடிசெறி யராப்பமை யரறி.'' 

என்னுங் சூறிஞ்சுக் (54) கலியுள் * அதனா, லல்லல் களை 

தனன் Copp எனக் கைப்பட்டுக் கலங்கிய வருத்தத்தைக் சளைக்சே 

Crags தலைவியுரையெனச் தோழிக்கு உரைத்தற்கட் கூறியவாறு 

காண்க, இவ்வுகாரணம் ஆண்டுக் காட்டுதும், 

** உறுகழி மருங்கி னோனோ மொடு மலர்ந்த.” 

என்னும் பாட்டுக், தலைவன் இஅனைக் கூறிய. 

நாணு மிகவரினும் -- தலைவனை எதிர்ப்பட்ட தலைவி சன் பெரு 
காணுடைமை கூறித் தலைவனை ஏற்றுக்கொள்ளாது நிற்பினும்: 

உதாரணம் : 

(அகம். 280) 

**3ஷிளாயா டரயமொடு வெண்மண லழுவத்து 

மறதந்தனத் துறந்த காழ்மூளை யகைய 
தெய்பெய் தீம்பால் பெய்தனம் வளர்த்து 

நும்மினுஞ் சிறந்தது நுவ்வை யாகுடுமன் 
றன்னை கூறினன் புன்னையது சிறப்பே 
யம்ம நசணுது நும்மொடு நகையே 

விருந்திற் பாணர் வீளரிசை கடுப்ப 

வலம்புரி வான்கோாடு நரலு மிலங்குநீர்த் 

துழைகெழு கொண்கநீ நல்கி 

ணீறைபடு நீழல் பிறவுமா ருனவே."”? (கற்றிண, 172) 
. . ஆ 

இதனை “அம்ம காணுதும் எனப் புதிது வந்ததோர் காணு 
மிகுதி தோன்ற மறுத்துளைத்தலின் தன்வயினுரிமையும் அவன் 

வயிற் பரத்தைமையுங் கூறினள். 

1, காட் விரும்பினளாயினும்-- அவனைக் காண்டலை விரும்பிவ 

சாயினும், 

2 பூவாப்பூபொற்பூ, கைப்பட்டு.. தலைவன் டு 

இதனை தலைவி தீன்கைப்பட்டுக் சலங்கயதை. மைப்பட்டு. 

ட. 8, அழுவம் - பரப்பு, கரழ்- விதை. or 

Cera p. துவ்வை-- நுந்தங்கை. தி. மூனை அகைய_மு௲
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இட்டுப் பிரிவு இரங்கனும் -- சேணிடையின்றி 1இட்டிதாசப் 
Meg pg சலைவி இசங்கிலும் : 

சற்பினுட் சொல்லாத. பிரிதலையும் இட்டுப் பிரிவென்ப, களவு 

போல நிகழ்பொருள் உணர்த்திப் பிரிகலருமையின். உதாரணம் : 

5 மயரனே யீண்டை யேனே யெண்னலனே 

யரளு நோயெொடு கான லஃதே 

துறைவன் pibap ரானே 

மறையல ரரகி மன்றத் தஃதே. (குறுக. 97) 

* கம்மாரான் ” என்றவின் ஐதன் முதலிய பிரிவின்றி அணிக் 

தாயவழிப் பிரிந்கானென அவ்விரண்டும் பயப்பக் கூறியவாறு 

காண்க, 

“ சிறுவெண் காக்கைச் செவ்வாய்ப் பெருந்தேோ 

டெறிதியறைத் இவ யிர்ம்புற நனைப்பப் 

பணிபுலத் துறையும் பல்பூங் கரணல் 

விரிநிர்ச் சேர்ப்ப னிப்பி ஜனொருதம் 

பின்னுயி ரல்லது பிறிதொண் 

ெறெவனோ தோழி தாமிழப் பதுவே." (Gms, 834) 

இ.௮௫வும் ௮து. “இவை சகளவினுட் புலவிப் போலியாம். 

அருமை eu ga அயர்ப்பினும் -- முற்கூறிய இட்டுப் பிரிவே 

யன்றித் தலைவன் தன்னை அரியனாகச் செய்துகொண்டு ₹தம்மை 

மறப்பினும் : 

௮௮ தண்டாகரத்தலை (1029) முணிக்க மற்றையவழிச் தலைவன் 
தானும் அரியனாய் மறந்தான் போன்று காட்டினும் அவ்விசண்டுவ் 
கூறுதலாம். உதாரணம் : 

டம. இட்டுப்பிரிவு -- இட்டிதாகப்பிரிதல்; அணிமையாசப்பிரிதல். 
இதனைப் பின்னுள்ளோர் ஒருவழித் தணத்தல் என்ப, கலி, 53-6 

செய்யுளுறை கோக்கியறிக, 
2. பிரிதலருமையின் -- பிரிதலில்லாமையின், சொல்லாத பிரிதல் 

என்பது, சொல்லாது பிரிதல் என்று பாடமுள்ளது. சொல்லாது 

பிரிதல் என்றது, தலைவன் பொருள் முதலியவற்றிற் பிரியுங்கால் 

சொல்லியும் பிரிவன் சொல்லாதும பிரிவன்; அவழமறுள் சொல் 

arg பிரிதலை என்றபடி. இடுதல் -- சொல்லாதுவிடல். 

* தட.4, இரண்டையும வரைவிடைத்துப் பிரிதல் என்று குறுந் 

தொகையுட் கூமப்பட்டுளது. 

5. புலவிப்போலி என்றார்; ஊடலு மூணர்ததலுமன்றித் தோன் 

றும் புலவியாதலின். இச் சூத்திர அவதாரிகையுரை கோக்க இதனை 

யறிக, 
68, தம்மை என்றது தோழியையு மூளப்படுத்திப்போலும்: 

"அல்லது தன்ன என்றனுமிருக்கலாம். 
்.
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“தீமை கண்டோர் திறத்தும் பெரியோர் 

காமறித் துணர்க வென்ப மாதேர 

வழுவப் பிண்ட நாப்ப ணேழுற் 

BEA ரீன்ற வெற்றிலைக் கொழுழமூளை 

சூன்முதிர் மடப்பிணன கரண்மேய லரரு 

மலைகெழு தசடன் கேண்மை பலவின் 

மரச்சினை துறந்த பீகாண்முதிர் பெரும்பழம் 

விடரள வீழ்ந்துக் சசங்குத் தொடர்பறச் 

சேணுஞ் சென்றுக் கன்றே யறியச 

தேக லடுக்கத் திருண்முகை யிருந்த 

குறிஞ்சி நல்லூர்ப் பெண்டிரு 

மின்னு மோவச ரென்டுிறத் தலரே.'” (கற்றிணை, 116) 

தீங்குசெய்காரசையும் பொறுக்கிற்பார் கம்மைக் துறத்தலின் 

காம் அரியேமாகியது பற்றித் தாமும் அ௮ரியராயினார் போலுமென 

அவ்வி ண்டுல் கூறினை. 
* 2டுநய்தற் படப்பை நிறைகழித் தண்சேர்ப்பன் 

கைதைசூழ் கானலிற் கண்டநாட் போலானுற் 

செய்த குறியும்? பாய் யாயினவாற் சேயிழா 

யையகொ லான்றுர் தொடர்பு. (இணை: ஓம், 41) 

Q gai gi. 
வர்தவழி எள்ளினும் --- பெரிகாகய இடையீட்டினுள் ௮ரிதாகத் 

தலைவன் வக்கஞான்றும் பெருசஞான்றைக் அன்பமிகுதியாம் 

பெத்றதனையுங் கனவுபோன்று கொண்டு . இகழ்ந்திருப்பிலும் : 

உகாசணம்; 

2 8மானடி யன்ன கவட்டிலை யடும்பின் 

ரூர்மணி யன்ன வெண்டுக் கொழுதி 

யொண்டொடி மகளிர் வண்ட. லயரும் 

புள்ளிமிழ் பெருங்கடற் சேர்ப்பணை 

யுள்ளேன் ரோழி படிஇயரென் -ண்ணே.?? (குறுந். 2489) 

““ வாரரக்காழ் ஐுஞ்சா வரிற்றுஞ்சா வாயிடை 

யாரஞூ ருற்றண கண்.'* (குறள். 1179) 

₹: இன்க ஹணுூடைத்நவர் பசர்வல் பிரிவஞ்சும் 

புன்கு ணுடைத்தாற் புணர்வு.?” (குறள், 1152) 

3. தாரம் அறிந்து -- தாமே அறிந்து. பிண்டம் வழுவ _. கருப் 

பம் அழிந்து புறம்போந்து விழ. வெறறிலைக் கொழுமூளை - இலை 
யில்லாத கொழுத்த முளை, வேற்றலை எனவும் பாடம், ஆரும் ... உண் 
ணும். ஏ.-- பெருக்கம். 

2. படப்பை -- கொல்லை. ஆன்று ஆர் தொடர்பு — அமைந்து 
நிறைக்த ௩ட்பு, ஐய கொல் -- செழமிர்தன்ருகாதேயிருப்பது, ஐ. 
வியப்பின்கண் வந்தது. 

9. கொழுதி-- அலர்த்தி, வண்டல் அயரும் - விலையாட்டைச் 
செய்யும். படி இயர் -- துயில்க.
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 வரிற்றுஞ்சா” எனவும் *புன்கணுடைச்து * எனவும் வரவும் 

பிரிவும் #68 இரண்டும் நிகழக் கூறினாள். "இது முன்னிலைப் 

புஉமொழி, 

1 கண்டிரண் முத்தம் பயக்கு மிருமுத்தீர்ப் 
பண்டங்கொ ணாவாய் வழங்குந் துறைவனை 

முண்டசுக் கானலுட் சண்டே னெனத்தெளிந்தே 

ணின்ற வுணர்விலா தேன்.” (ஐக்: எழு. 61) 

Qs wey இன்பக் தருவனென உணர்ந்துகின்ற உணர்வு 

ஈண்டில்லாத யான் புணர்ச்சி வருத்தந்தருமென்௮ தெளிர்தே 

Gear ex aan cars. 

விட்டு உயிர்த்து 2 pas guy -— 2765 மழறையினைத் தலைவி 

துமர்க்கு உரைத்தற்குத் தோழிக்கு வாய்விட்டுக்கூரி ௮க் கூறிய 

தனையே தமர் கேட்பக் கூறாது தவிரினும் : 

உயிர்த்தல் -- கூர்தல். உதாரணம் : 

ஈ ஈ வலந்த வன்னி மரனோங்கு சாரற் 

கிளர்ந்த வேங்கைச் சேணெடும் Quam aris 

பொன்னேர் புதுமலர் வேண்டி கூறமக 

னின்னா விசைய பூசல் பயிற்றனி 

னேக லடுக்கத் இருளச் சிலம்பி 

னாகொள் வயப்புவி யசகுமஃ நெனத்து 

மலைகெழு சிறார் புலம்பக் கல்லெனச் 

சலையுடை யிடத்தர் போதரு நாட 

னெஞ்சமர் வியன்மார் புடைத்தெதன வன்னைக் 

கறிவிப் பேங்கோ லறியலங் கெசல்லென 

விருபாற் பட்ட சூழ்ச்சி யொருபாற் 

சேர்தந்தன்று வாழி தோழி யாக்கை 

யின்னுயிர் கழிவ தாயினு BOWS 

  

3, இது என்றது இச்செய்யுள் என்றபடி. இவை என்ிருத்தல் 

வேண்டும். முன்னிலைப்புறமொழி — முன்னிலையாக நிற்பப் படர்க்கை 

யாக வைத்து (ப் பிறரைக் கூறுமாறுபோல) க் கூறல், 

௨. பண்டம் - பொருள்கள். காவாய் -- தோணி. முண்டகம்-- 

மூள்ளித்தாழை, கண்டேன் என -- கண்டேனாக, கண்டேன் றசைத 

தெளிந்தேன் எனவும் பாடம், கண்டேனாக (இன்பச் தருவனென) 

உணர்ந்துகின் ற உணர்வு இப்பொழுது இலாதேன் அப்புணர்ச்சி துன் 

பந் தருமென்பது தெளிந்தேன் wars, வறு உரை கூறுவாருமுளர், 

2. வலந்த -- சுற்றிய, வள்ளி -- கொடி. இன்னா இசைய பூசல்-- 

புலி புலி என்னும் ஒலி. ஏகல்லடுக்கம் -- பெருப்பமான கல்லை 

புடைய மலைப்பக்கம். சிலையுடை இடத்தா -- இடக்கையில் வில்லைத் 

தாங்கிய கானவர். போதரும.-. செல்லும் உண்கட்பசலை மார்பினைக் 

காரணமாக உடைத்தென அறிவிப்பெங்கொல் என இயைக்க,
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ளாய்மல ர௬ண்கட் பசல் . 

காம தோயெலச் செப்பா தீமே.” (அகம், 52) 

இது *சிழஷைப்புறம். 

கொந்து தெளிவு ஒழிப்பினும் -- வரைவு நீட்டித்து. தலைவன் 

சூளூத்தவழி ௮தத்கு கொங்று தெளிவிடை விலங்கினும்: உதா 

சணம்: 

** 3மன்றுத் துறுகூற் கருங்கண் முசுவுகளுங் 

குன்றக brit Gow gs தெளிவினை 

தன்றென்று தேறித் தெணித்ேேதேன் றலையளி 

யொன்றுமற் ரென்று மனைத்து.'' (ஐ... எழு. 9) 

: எம்மணங்னெவே : (குறுந். 58) என்பது தலைவி கூறக்கேட்டு த் 

தோழி கூறியது. ௮.தவும் “இதனாற் கொள்க, 

அச்சம் நீடினும் -- தெய்வம் அ௮ச்சூளுறவிற்கு அவனை வருத. 

மென்றுந் தந்ைத தன்னையர் அறி௫ஏன்றாரோ வென்றுங் கூட்ட 

முண்மை உணர்ந்த தோழிக்கும் உண்மை கூறுதத்கும் அஞ்சிய 

அச்சம் நிட்டிப்பினும்: உசாசணம் : 

1 மன்ற மரரஅத்து பேஎமூதிர் கடவுன் 

மேகொடியோர்த் ஜதெறூகஉ மென்ப usa at Seis 

கொடிய ரல்லரங் குன்றுகெழு நாடர் 

பசைஇப் பசந்தன்று நுதலே 

ெகிழ ஜெகிழ்ந்தன்று தடமென் ரோனளே.'” (குறுக, 87) 

62 6டுமன்றிகை மேய்த்து சிறுகட் பன்றி 

வன்க லடுக்கத்துத் துஞ்சு நாட 

Aor bm UP ge லஞ்ிக்கொ 

லதுவே தெய்ய வாரச மையே.” (ஐங்குறு. 261) 

"உரபுனையிழை தோக்கியும் புலைாடப் புறஞ்சூழ்ந்து 

மணிவரி ழதைஇயுதம் மில்வந்து வணங்கியு 

நினையுபு வருதீதுமித் நெடுந்தகை திறத்திவ்வூ 
சிீனையளென் ஜெடுந்தோதற் கணைமையோ நீயென 

வினவுஇ யாயின் விளங்கிழாய் கேளிணி 

1, சிழைப்புறம்-- மதிற்புறம், 
8. சூள். சத்தியம். ஒன்றும் -- அவ்வெரன்றும். அனைத்து 

அத்தன்மையினது. ட்ட 

8. துறுகல் -- உருண்டைக்கல். உகளும் -- துள்ளி விளைய . 

தெளிவு -- சூள் (சத்தியம்). 
டும், 

4. இதனால் -- இவ்விதியால். 

5. இது தெய்வம் வருத்துமென்று அஞ்சியது. 

6. இது தந்தை யறிதற்கு அஞ்சியது, 
7. இது தோழிக்கு உண்மைகூறம்கஞ்சியது, கோக்குதல் _ 

பார்த்துத்தருத்தல், வரி. தொய்யில், இளையள் — இத்தன்மையள் ;



வியல் ] பொருளதிகாரம் ௪௧௭ 

செவ்விரல் சிவப்பூரச் சேட்சென்று யென் றவன் 

பெனவதீர்ச் சாய்க்கொழுதிப் பாவைதத் மனைழ்தற்கோ 

கெளவை?$?தா யூற்றவர் காணாது கடுத்தசொல் ் 

லொவ்வாவென் நுணராய்நீ யெரருதிலையே யுரைம் ததை; 

ஒடுங்கிப.ம் புசுலொல்$லம் பெயர்தர வவன்சுண்டு 

தெடுங்கய மலர்வாங்க தெறித்துத்தத் தனைத்தற்கோ 

விடுந்தவர் விரகின்று யெடுத்தசொற் பொய்யசகக் 

கடந்தது மிலையரய்நீ கழுறிய வந்தது? 

ans apap நீயென வணங்கிறை யவன்பற்றித் 

தெரிவேய்த்தேதரட் கரும்பெழுஇம் தொய்யில்டொெய் தனைத்தற்கோ 

பூரிபூதம் மாயத்தார் பொய்யா2 வெடுத்தசொ 

ஒரிதென வணராய்நீ யுலமந்நாய் போன்றதை ; 

எனவரசங்கு, அரீதிணி யாயிழா யதுதேற்றல் புரிபொருங் 

கன்றுநும் வதுவையு ணமர்செய்வ இன்றீங்கே 

கதானயநீ திருந்ததிவ் ஞாயி னெவன்பொலேச 

நாஞ்செயற் பால இணி.'* (கலி. 76) 

. பிரிந்தவழிக் சலங்கினும் -- களவு அலசாகாமல் யான் . பிரிக் 

அழித் தலைவி சலங்குவளென்௮ அஞ்சித் தலைவன் பிசியா 

உறைதலிற் பிரிவைக்கருதப்பெறாததலைவி அவவாறன்றிப் பிரிஈ்துழிக் 

Sans Qld: உதாரணம்: 

** 1மின்னுச்செய் கருவிய பெயன்மழை தரங்க 
விசகம்பா டன்னம் பறைறறநிவந் தாங்குப் 
பொலம்படைப் பொலிந்த வேண்டே ரேறிக் 

கலங்குகடற் றுவலைை யாழி நனைப்ப ் 

விணிச்சென் றனனே யிடுமணற் சேர்ப்பன் 

wis ob ST Oar GC apap Quiros . 

ஜேங்கமழ் திருநுத தரர்தரும் பசப்பே.'” (குறுக, 205) 

** ௨குறுதிலைக் குரலின் சிறுநக நறுவீ 
வண்டுதரு நாற்றம் வனிகலத் தீயக் 

கண்களி பெறூஉங் கவின்பெறு காலை ,, 
யெல் வளை ஜஷெகிழ்த்தோர்க் கல்ல லு.நீஇயர் 

-டசன்ற நெஞ்சஞ் செய்வினைக் Frat 

யொருங்குவர னஊசையொரடு வருந்துங் கொல்லோ 

வருளா னாதனி னழிந்திவண் வந்து 

  

ரணை க்கத்திெெள் என்றபடி, சேண் சென்ருய் நெடும் 
என்றது களவொழுக்கம், சாய்-- தண்டான்கோாரை. கொழுதி-- 

ஒழித்து, அனைத்து அவ்வளவு. கெறித்தல் -- புறலிதமை ஓடித்தல், 
கழறுதல் ... இடித்துக் கூறல், வரிதேற்றாய -- தொய்ில் எழுதி அறி 
யாய், இறை முன்கை. தேழற்றல் அரிது என்க எவன்--எக்காறியம், 

1. கருவி-- தொகு. பறைகிவந்தாங்கு -- பறத்தலில் உயர்ந் 

தாற்போல. பசப்பு நுதலில் ஊர்தரும் (பரக்கும்) என இயைக்க, 
. 2. வளி காற்று. ஈய-- வீச. உசசவாய (சூழ்ச்சி சொல்லும்) 
உசாத்துணையாகி, எதிலாட்டி -- அயலிலாட்டி -- அயலவள், 
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௪௧௮ தொல்காப்பியம் [ae 

தொன்னல ஸீழந்தவென் பொன்னிற நோக்க 
யேதி லாட்டி ப£வளெனப் 
போயின்று கொல்லோ பே நோாய்மலை எணந்தே.”? (6 DO ton . 56) 

“Lagag GareGor தானே வாரா 

தவணுறை மேவலி னமைவது .கெசல்லோ 

புன வர் கொள்ளியிற் புகல்வரு மஞ்ஞை 

யிருவி யிருந்த குருவி வெருவுறப் 
யந்தாடு மகணிரிம் படர்தநங் 

குன்றுகெழு தசாடஜெரடு சென்றவென் னெஞ்சே."('ஓங்குறு, 295) 

*₹9 பொரிப்புறப் பல்லிச் சினையீன்ற புன்னை 

ecg po வார்மணன்மே லேறித் -... தெரிப்புறத் 

தாழ்கடற் றண்சேச்ப்பன் முரகல நல்குமே 

லாழியாற் காணாமோ யரம்.'” (985: ஐம். 48) 

பெத்றவழி மலியினும் -- தலைவி இடையிடின்றித் தலைவனை 

எதிர்ப்படப் பெற்றஞான்று 3புஅவது மலியினும் : 

வரைவு நீட்டித்தகாலக்துப் பெற்றவழிமலிவை வெளிப்படக் 

கூ௮கலும், வரைவு நீட்டியாதவழிப் பெற்ற வழிமலிவை வெளிப் 

படுத்சாமையும் உணர்க. உதாசணம் : 

5 இன்ணிசை யுருமொடு கனைதுளி தலைஇ 

மன்னுயிர் மடிந்த UTED கங்குற் 

கரடுதேர் வேட்டந்து விளிவிடம் பெருஅது 

வசியத.ட் படுத்த சேக்கைச் ெதெரியிழைத் 

தேனாறு கதுப்பிற் கொடிச்சியர் தந்ைத 

கூதிரிற் செறியும் குனற நாட 
uae Bus லிளமுலை வஜெமுங்கப் பல்லூழ் 

விளங்குதொடி முன்கை வளசைந்துபுறஞ் x bp 
நின்மார் படைதலி ணீணிதா கின்றே 
தும்மில் புலம்பினு முன் ஞுதெசறு நனவியுத் 
தண்வர லசைஇய பண்பில் வாடை 

பதம்பெறு கல்லா திடம்பசர்த்து நீடிய 

மலைமைர மொசிய வொரற்றிப் 

பலர்மடி கங்கு னெடும்புற நிலையே.” (அகம். 58) 

  

3. என் கெஞ்சு வருவதுகொல் வரராதுஅவணுறைவ கொளல் 

என்க. கொள்ளியின் . கொரள்ளியினால், புகுதவில்லாத nice 

என்க. இருவி-- கதிீர்மிகாய்தாள், 

2. பல்லிச்சனை -- பல்விமுட்டை; இங்கே பூவை உணர்த் 

தற்று; ஆகுபெயர். அகலம் - மார்பு, ஆழியால் . உடத் க.ழியால். 
காணுமோ ...- காணமாட்டேமோ? காண்போம் என்றபடி . 

3, ysog — YBun pee. . 

4. தலைஇ ௨ பெய்து. மடிதல் -. துயிறல். விளிவி 

உறங்குமிடம் பெறாது... வரியதள் . புலித்தோல். சேக்கையின் செறி 
யம - என்க, ஜெழமுங்க - அழுர்த, பல்லூழ் _ பலம 

நில இனிதா$னிழு என இயைக்க புலம்பு -- தனிமை. ஐ. புற 

Lb@u ap gy —



வியல் ] பொருளதிகாரம் ௫௧௬௯ 

மூயக்கம் இனிதென மஇழ்ந்து கூறுவாள் அம்மில் புலம்பால் 

வாடைக்கு வருக்கினேமென்றலின QraGa = Senn. 

661 அம்பு வாழி தோழி நலமிக 
தல்ல வரயின வணியமென் பறுள்கண் 

மல்ல வீருங்கழி மல்ரும் 
மெல்லம் புலம்பன் வந்த மாஜேற.”” (ஓங்குறு. 120) 

*69 அம்மி வாழி தோழி பன்மா 
ணுண்மண லடைகரை நம்மோ targus 
கண்ணத் துறைவன் மறைஇ 

யன்ன யருங்குடி வந்துமின் ரரோனே.'” (BBS mM. 115) 

இவை தோழிக்குக் கூறியன, * பெற்றவழி மலியினும் ' எனப் 

பெ௮பொருள் இன்னதெனவும் இன்னார்க்குக் கூறுவசெனவும் 
வசையாது கூறவே பிறர் பெற்று மலிந்து பிறர்க்குக் கூறுவன 

வுங் கொள்க, 

"அம்ம ary Cary) யன்னைக் 

குயர்நிலை யுலகமுஞ் சிறிதா லவர்மலை 

மாலைப் பெய்த மணங்கம முந்தியொறுி 

கசலை வத்த கரத்தண் முழுமுதன் 
மெல்லிலை குணழைய முயங்கலு 

மில்லுய்த்து நடுதஜுங் கடியா தோட்கே.'? (குறுந், 361) 

இது பெற்றவழி மகிழ்ந்து சோழிக்கு உரைத்தது, இதற்கும் 
இரண்டும் கூறினாள். 

வரும் தொழிற்கு அருமை வாயில் கூறினும் -- தலைவன் இடை 
விடாது வருகம்கு ண்டு நிகழும் ஏகம் பலவாற்றுனும் உளதாம் 

அருமையை வாயிலாகிய கோழிகூறினுக் தலைவிக்குக் கூற்று 

கிசம்சதலுள; அது, 

*2 நள்ளென் றன்றே யாமஞ் செல்லவித் 

இணிதடவ் கனரே மாக்கண் முணிவின்று 

தனத்துலை யுகைமுத் துஞ்சு 
மோர்யான் மன்ற துஞ்சா தேனே.” (Gps. 6) 

1, வந்தமாறு -- வந்தமையால். தோள்கள் நல்லவாயின என்க, 

2. மைது. மறைந்து, கடி. -- காவலையுடைய இவ்விடம. 

9. பிறர் -- என்பது பிற என்று இருத்தல் வேண்டுப; தலை 
வனைப் பெறுதலனறி அவற்குரிய பொருளைப் பெறுதல உதாரணச் 
செய்யுளாற் பெறப்படலின், இச் செய்யுளில உதியொடுவர்த காந் 
தட் கிழஙகைப் பெற்று மலிக்தமை கூறலினாலே பிற எவன மிருததல் 

வேண்டுமென்பது துணிபு, 
4. சொல அவிந்து - பேசுதல் ஒழிக்து. துஞ்சல் -- துயி.ழல்.



௨௦ தொல்காப்பியம் ர்கள் 

இகனுட் பொழு சென்றதஇல்லையென்றும் மாக்கள் இன்னுக 

sie Soren pi அருமையை வாயில் கூறியவழித் தலைவி 

யாமமும் கள்ளென்றும் மாக்களும் தயின்றும் வர் இிலசென வருந்திக் 

கூறியவாறு காண்க. 

நாம் ஏவிய தொழில் எற்றுக்கொண்டு வருகன்றவன் gt 

காசணக்கானன்றி வாராதொழியுமோ வென்று தலைவி "கொள்ளுமாறு 
கூறுமென் தற்குத் கொழிலென்ஞார். 

கூறியவாயில் கொள்ளாக் காலையும்--தலைவந்குக் குறை நேர்க்து 

வாயிலாஇக் குழைகயப்பக் கூறியவழியும் பிறவழியுக் தோழி: கூத் 

தினைத் தலைவி ஏற்றுக்கொள்ளாத காலச்.துக் கண்ணும். வாயில்-- 
சோழி. உதாரணம் : 

**தெருவின்கட், காரண மின்றிக் கலங்குவார்க் கண்டுநீ 

வாரண வரசிப் பதம்பெயர்த லேதில 

தீதின்மேற் கொள்வ தெவன்.'' (கலி. 60) 

எனச் தோழிகூற்றினை மறுத்தது, 

“தோளே தெொடிநெகிழ்த் தனவே &ண்ணே 
வாளீர் வடியின் வடிவிழந் தனவே 
தூதனும் பசலை பாயின்று இதைச் 

சில்பொறி யணிந்த பல்கார ழல்குணன் 

மணீமயே ரைம்பான் மாயோட் கென்று 

வெவ்வசய்ப் பெண்டிர் கவ்வை தூற்ற 

தாரமூது துயரஞ் செய்யல் ரென்னுங் 

கசமுறு தோழி கசதலங் கனவி 

யிரும்புசெய் கொல்லன் வெவ்வுலைத் தெளித்த 
தோய்மடற் சின்னீர் பேல 

Corum நெஞ்சிற் கேமமாஞ் சிறிதே.'” (கற்றி. 138) 

இத, தோழிகூற்றினை ஈன்கு மதியாது கூறினாள். 

மனைப்பட்டுக் சுலல்கிக் சிகைந்தவழித் கோழிக்கு நினை த்தல் 
சான்ற அருமறை உயிர்த்தலும் -- காப்பு மிகுஇக்கண் மனையகப் 

1... கொள்ளல் - ஏற்றுக்கொள்ளல். 

“8. வாரண வாடூப்பதம் பெயர்த்தல் என்றத, வாரணவரூயி 
ஓள்ளார் பெறும அருளுடைமையாகிய பதத்தை & அவறிழ் 
பெயர்த்து உன்மேலாக்கல என்றபடி. 

5. வாலீர் வடி -- வாளாற் பிளந்த மாம் வடு. திதலை .- இத்தி. 
பொறி புள்ளி, வளெவி ஏமமாம் என்க, ஏமம் -- பாதுகாப்பு.



வியல் ] பொருளதிகாரம் ௪௨௧ 

பட்டுக் கலங் உணர்வு அழிந்தவழிக் தலைவி ஆசாய்ச்சியுடைச் 

தாய அறு மறையினைச் தோழிக்குக் கூறுதலும் உள. உகாரணம் ; 

*உ௫கணச யெல்ல தேோரழீி யல்கல் 

$வணவா நலிய வெய்ய வுயிரா 

ேவேமசன் பிரணையின் வருந்தினே னாகத் 

துயர்மருங் கறிந்தனன் Busse ar six dar 

துஞ்சா யோவென் குறுமக ளென்றலிற் 

சொல்வெளிப் படாமை மெல்லவெ Dor CAD 

படுமழை பொழித்த பாறை மருங்கிற் 

சிரல்வா வுற்ற தளவிழ் பரலவற் 
கான்கெழு நாடற் படர்த்தோர்க்குக் 

கண்ணும் படுமோ வென்றிசின் யசனே,'” (நற்றிண, 81) 

இதனுள், * அஞ்சாயோ” எனத் தாய் a Ou) மனைப்பட் 

டுக் சலங்யெவாறும் * படர்ந்தோர்க்கு ' என மறையுயிர்த்தவாறுவ் 

சண்படாக். கொடுமைசெய்கானென பரத்தைமை கூறியவாறுல் 

காண்க, 

3 பொழுது மெல்லின்று பெயலு மோவாது 

கழுதுகண் பணிப்ப வீசு மதன் றலைப் 

புவிப்பற் முலிப் புதல்வற் புல்லி 

யன்னு யென்னு மன்னயு மண்டே 

வென்மலைத் தனன்்கொ ருனே, தன்மலை 

யார நாறு மார்பினன் 

மாரி யானையின் வந்துநின் றனனே.'” (குறுந், 161) 

2: பலவின் பழம்பெற்து பைவ்கட் சுடுவ 

Q@ or oo G au sir len 1d மேகள்சூழ் வெற்பன் 

புலவுங்கொ Carp புணர்வறிதந் தன்ன 

செலவுங் கடித்தான் yor sg.” [திணை : ஐம். 10) 

இவையும் ௮. இன்னும்  மனைப்பட்டுக் கலங்9 * என்றத 

Cf காப்புச்சிறைமிக்க கையறுகளெவிகளுல் கொள்க : 

1. மறை -- சளவுப் புணர்ச்சி. ஆராய்ச்சி - இவள் கலங்கற் 

குக் காரணம௰யாதென்று பிறராலாராயப்படுதல். கூறுவேமோ விடு 

வேமோ எனத் தலைவி தன்னுள் ஆராய்தலுமாம, 

2. saw ஏட, ரல்... இச்சிலிப் பறவை. ary 9p — 

வாய்போன்ற அவல் -- பள்ளம். மெல்ல என்மிசின் யான் என்க, 

8. பொழுது -- ஞாயிறு. எல்லின்று -- வீளக்கமின்று. கழுது 

பேய், என் மலைந்தனன்் கொல் -- எதனைச் செய்ய மேம்கொண் 

டாவோ? 

4... எல-- ஏடி. இணை என்றது தனக்கு இணையாகிய மர்தியை. 

எகல் ... பெருப்பமான கல். புலவுங்கொல் _- பூலப்பானோ (ஊழு 

வானோ), செலவு கடிந்தாள் என்றது. இற் செறிப்பை,
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“டசிறுவெள்ளாங் குருகே Age asi owes குருகே 

துறைபேச கறுவைத் கதூமடி யன்ன 

திறங்கிளர் தாவிச் சிறுவெள்ளசங் குருகே 

யெம்மூர் வத்தெ மொண்டுறைத் துழைஇச் 

சினைக்கெளிற் ருர்கையை யவரூர்ப் பெயர்தி 

யனையவண் பினை யோ பெருமற வியையேோ 

வாங்கட் டீம்புன வீங்கட் பரக்குங் 

௬ழணி தல்லூர் மகழ்தர்க்கென் 

ati opGs2ip பருவரல் செப்பா தேரயே.”' (நற்றினை, 70) 

₹*௨ கூர்வாய்ச் சிறுகுருகே குண்டுநீ ருட்கிடதந்த 

வசர விரைகருது தித்தலும் நித்றியா 
ேசிணர்ப் புன்னைக்8ழ்க் கெசண்கன் வருமெனப் 

பேபருண்க ணீர்மல்க நின்றாண்மற் ஜறென்னாயேச.'' 

*: ஐண்டுவி நாராய்தின் சேவதலு நீயுமாய் 

வண்டுது பூங்கானல் வைகலுஞ் சேறிராரற் 

பெண்டுது வந்தே மொெனவுரைத்தெங் கசதலரைக் 

கண்டீர் கழறியக்காற் கானல் கடிபவேோ,” 

இவை காப்புச்சிறைமிக்க கையறுளெவி. 

உயிராக் சாலத்து உயிர்த்தலும் -- தலைவனோடு தன்திறத்து 

ஒருவரும் ஒன்று உரையாதவழித் தனதாத்முமையால் தன்னோிம் 

அ வனோடும் பட்டன சிலமாற்றம் தலைவி தானே கூறுதலும் உள; 

தோழி மஹழைவெளிப்படுகதுக்கோடத்கு வாளாது இருக் 

அழித் தலைவன் சன்மேல்சவறிழைத்தவமி 4இரண்டும்படக் 

சேட்போரின்றியுங் கூறுதலாம். உதாரணம்: 

₹*5 உறைபதி யன்றித் துறைகெழு சிறுகுடி 

கானலஞ் சேர்ப்பன் கொடுமை யெற்றி 

யானாத் துயரமொடு வருந்திப் பானாட் 

டுஞ்சா துறைநரொ டுசாவாத் 

துயிற்கண் மாக்களொடு தெட்டிரச வுடைத்தே.””(குறுர், 145) 

  

1, அறுவை -- ஆடை, மடி — மடிப்பு. துழைஇ... துழாவி, 
கெளிறு -- ஒரு மீன், மறவி-- மற். செப்பாதோய் — Oger gw 

சொல்லாதோய. 

2. குண்டு -- ஆழம். ஆரல் -. ஒரு மீன். குருகே? என்னாயோ 
என்க. 

3. கானல் -- கடற்கரைச் சோலை, கழிக்கரையுமாம் 

பவேச-- கடிந்து நீக்குபவோ £ ் 
4. இரண்டும். .தன்வயினுரிமையும் அவன்மேற் பரத்தைமையும். 

5. இத்துறைகெழுிறுகுடி எனப் பிரிக்க, எம்மி.. நினைந்து, 
துஞ்சாது உறைகரொடுஉசாவா - துயிலின்றிஇருப்பவரை ஏனென்று 
வினாவாத. துயிற்கண் -- துயிலுதலையே இயல்பாகவுடைய கண்; 

கடி
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111 தழையணி யல்கு ரங்கள் செல்லா 
துழைகிறு நுசுப்பிற் கெவ்வ மாக 
வம்மெல் லாக இறைய வீங்கிக் 
கொம்மை வரிநமுலை செப்புட னெதிரின 

யாரங்கா குவள்கொள் pwgnip Qu ar sp 

wee GrerGur Qeraraé 
கவலை மாக்கட்டிப் பேதை பூரே.'' (குறுக, 159) 

உயிராதான் தோழியாயினாள், ௮வள் தலைவி கூறுவன கேட் 

டக்கும் பொய்தீஅயில்கொள்ளும். 

 உயிர்த்தலும்? எனப் பொஅப்படக் கூறியவதனால் கோழிக் 

குக் கூறுவனவுங் கொள்ச, 

**5 0 பணுப பேணார் பெரீயேச ரென்பது 
நாணுத்தக் கனண்றது கசணுங் காலை 

யூயிரோ ரண்னண செயிர்தீர் நட்பி 

ணீனக்கியான் மறைத்தல் யாவது மிகப்பெரீ 

தழிதக் கன்ராற் ருனே கொண்கன் 

யரன்யா யஞ்சுவ லெணினுதந் தானெற் 

பிரிதல் சூழூன் மன்னே யிணியே 

கரன ரைய மறியினு மானா 
கதலர்வத் தன்றுகொ லென்னு மதனாழ் 

யுலர்வது கொல்லை னட்பெனா 

வஞ்சுவ ரோழியென் ளெஞ்சத் தானே,'" (கற்திணை, 72) 

உயிரசெல வேற்று வரைவு வரின் ௮து மாற்று சற்கண்ணும்-- 

இதக் அபாடுபயக்குமா தரால் sadosg கொதுமலர் வசையக் 
கருதியஞான்று அதனை மாற்றுதம்சகண்ணும் : உதாரணம்: 

*& அன்னை வரழிவேண் டன்னை புன்ளை 

பொன்னிறம் விரியும் பூக்ககழமு துறைவனை 

யென்னை யென்று மியசமே யிவ்ஷர் 

பிதிதொனண் முகக் கூறு . 

மாங்கு மாக்குமேச வாழிய பாலே,.'” ( ஐங்குறு, 110) 

  

1. s@p—s@pyer., Beuy— Ber. swan — துன் 

பம். சவலைமாக்கட்டு — கவலையில்லாத மாக்களையுடையது ; 

குறிப்பு - மொழி. 

2. உயிராக்காலத்து என்றதில் உயிராதாள் தோழி என்றபடி, 

5. பேணுப-- விரும்பியோழுகவேண்டியன, சாணுத்தக் 

சன்று -- காணத்தக்கது. யாவது -. எத்தன்மையது, அழிதக் 
சன்று -- வருந்தத்தக்கது, ஆனாது அலர்வதன்றுகொல் -- நீங்காது 

அலர்வதுகொல் (- வெளிப்படுவதுகொல் ), yora gGare — 

இல்லையாய்விடுமோ, கற்றிணையில் தோழி கூற்றாகவுள்ளது. 

4 CasaG — விரு.ம்பிக்கேள். யாம் என்னை என்றும் யாம் 

சானதுதலைவனென்பேம். பால ... ஊழ். ஐங்குறு நூற்றில் தோழி 

கூற்றாகவுள்ளது.
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21 புலவிற் சேர்த்த பழமா ரமிணக்கலை 

சிலைவிற் கானவன் செத்தொடை வெரீஇச் 

செருவுறு குதிரையிற் பெசங்கிச் சார 

னிருவெதிர் நீடமை தயங்கப் பாயும் 

பெருவரை யடுக்கத்துக் கழவோ னென்று 
மன்றை யன்ன நட்பினன் 
புதுவோர்த் தம்மவிவ் வழுங்க ஆரே.” ் (குறுக 385) 

கெறிபடு நாட்டத்து நிகம்க்கவை மறைப்பினும் -- தோழி 

கூட்டமுண்மை வழக்கியலால் நாடுகன் உ காலத்அக்கண் சிவப்பும் 

அதல்வேறுபாடும் முதலிய மெய்வேறுபாடு நிகழ்ந்துழி அவற் 

ஹைத் தோழி௮றியாமலுஞ் செவிலி௮தியாமலுக் தலைவி தான் 

மழைப்பினும்: உதாரணம் : 

₹- 8 கண்ணுநீ தோளாுந் தண்ணறுங் கதுப்பு 

மொண்டோடி மகளிர் தண்டழை யல்குலுங் 

கரண்டெரறுங் கவிகா யென்றி யதுமழ் 

ஜீண்டு மறத்தனையாற் பெரிதே வேண்டாய் 

நீயெவன் மயங்கின தோழி 

யரயினுஞ் சிறநத்தன்று நோய்பெரி துழுந்தே.” 

கான் மிகுதியாற் கவினையெனற்பாலாய், வே௮பட்டனை 

யென்று எற்றுக்குமயக்கனையெனக் தலைவி தன்வருக்கம் 

மறைத்தாள். 

*-& துறைவன் நுறறந்தெனத் துறையிருநி தழுதவென் 
- மம்மர் வாண்முக தோக்கி யன்னைநின் 

ன்வல முரையென் றனனே கடலென் 

பைஞ்சாய்ப் பாவை கொண்டு 

வண்டலஞ் சிறுமன சிதைத்ததென் றேனே.” 

இ செவிலிக்கு மறைத்தது. 

  

1. ஆர்தல் - உண்ணல், இனக்கலை -- கூட்டமானஆண் குரங்கு 

கள், தொடை... ௮ம்பு. பொஙூ- மேலெழுந்து. வெதர் மூங்கில். 
அமை - கோல். தயங்க -- அசைய, அடுக்கம் -- மலைப் பக்கம். 
அன்றையன்ன --யாம் ஈட்புக்கொண்ட அக்காட் போன்ற... புது 
வோர்த்து_. புதுவோரையுடைத்து, 

2. காட்டம் -- விசாரித்தல்; ஆராய்வு, 

5. கதுப்பு -- உந்தல். கவினை -- அழகுடையை, 

4, துறை -- நீர்த்துறை. அவலம்-- துன்பம், பைஞ்சாய் 
பசிய தணடான்கோரை. சாய்ப்பாவை -- கோரைப்புல்லைக் கழித் 
துச் செய்த பாவை. வண்டல் -- விளையாட்டு, சறுமனை — மணலாற் 

கோலிய சிறுவீடு, கடல் சிதைத்தது என்று வேறு காரணங் கூறி 

மறைத்தேன்.
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ஒறாமைக் கேண்மையபின் உறுகுறை -- தான் oj uO on ox. gia 

வேத்றுமை யில்லாக ௩ஈட்பினாலே கோழி கனக்கு வந்து கூறிய 

குழையை, பொறியின் யாத்த புணர்ச்சி கோக்கித் தெளிக் 

தோள் :- முன்னர்ச் கெய்வப் புணர்ச்சி நிகழ்க்தமை நோக்கி 

அதுகாசணத்தான் முடிப்பதாகத் தெளிந்த தலைவி, அருமை 

சான்ற கால் இ.சண்டுவகையில் -- தான் மூன் அருமை 

அமைக்துறின்ற நிலையால் தலைவன் தன்கண் நிகழ்த்திய மெய் 

தொட்டுப்பயிறன். (102) முதலிய எட்டினாலே, பெருமைசானற 

இயல்பின்கண்ணும் -- தனக்கு. உளசாம் பெருமை கூறுதறகு 

அமைக்கசோர். இயல்பின்கண் ணும். 

என்ற, தலைவன் இத்துணை இளிகக்கன செய்யவும் யான 

நாணும் மடனும் நில்ற்றிலேனென்.௮அ தன்பெருமை தோழிக்குக் 

RO GID, உதாரணம் : 

“Aer Gena ரவிரற விபைபோழும் பெயலேபேசற் 

பொன்னகைம் தகைவகிர் வகைநெறி வயங்கிட்டுப் 

Gurion மிட்ட கமழ்தறும் டூங்கோதை 

மின்னகை யிலங்கெயிற்றுத் தேதேமொழித் துவர்ச்செவ்வாய் 

சண்ணுதா ணினக்கொளன்று நவிலுவாவ் Saal of ; 

நில்லென நிறுத்தா 8 MSH wu bg 

துதலு முசனுத் தோளுங் கண்ணு 
மியலுஞ் சொல்லு தநோக்குபு நினை இ 

யைதேய்தி தன்று பிறையு மன்று 

மைதம்த் தன்று மதிய மன்று 

வேயமன் றன்று மலையு மன்று 

மபூவமன் றன்று ௬னையு மன்று 

மெல்ல வியலும் மயிலு மன்று 

செல்லத் தளருங் இணியு மன்று? 

OF GOT Gu TiS , 

கனையன பலபா ஏசாட்டிப் பையென 

வலவர் போலச் சோர்பத ஜொற்றிப் 

புலையர் போலப் ysis வோேக்கித்' 

Aarp ps கொழுதான் ரபொடவுத் நொட்டான் 

BMP UN T தில்லைக் கடுங்களி நன்னோன் 

ஜெழமூடத் தொடுஉமவன் றன்மை 

யேழைத் தன்மையோ வில்லை சி.” (கலி. 55) 

7. பொறி ஊழ் - தெய்வம், 

2. அறல் அறுதி (துண்டு), பெயல் -- மேகம், பொன் 

BNE SOS UBT — பொன்னைக் கூறுபடுத்தின அழகிய வூர் (பிளந்த 

துண்டு), போழ்-- தாழம்பூவகர், துவர். இயல்பான சிவப்பு, 

ஐ- வியப்பு. வேய் -- மூங்கில், அமன்றன்று — நெருஙகிற்று, சோர் 

பதன் -- கெஞ்சழிக்த செவ்வி. புன்சண்கோக்கி - வருத்தமுண்டாக 

கோக்க. தொழலுக் தொழுதான் -- தொழுதலுஞ் செய்தான், காழ். 

குத்துக்கோல், ஏழை -- அறியாமைக்குணம, 

54



௪௨௬ தொல்காப்பியம் [ae 

“இகனுட்' பாராட்டி எனப் பொய்பாசாட்டலும், * சோர்பத 

C@ pi’ co Cage CaBpis செவ்வி கூறு தலிற் கூடுதலுற௮ு த 

லும், * புலையபோல நோக்கி” என நிடுகினைக்இிரங்கலும், 6 கொழ 

௮க் தொழுதான் ? என இடம்பெற்றுக் தழா௮லும், *கொடலுந் 

தொட்டான் ' என மெய்தொட்டுப் பயி௰லும், அவணிகம்த்தியவாறுகி 

கூறி, மதத்தாற் பரிக்கோலெல்லையில் நில்லாத களி.றுபோல 

பேேட்கைமிகுதியான் அ௮றிவினெல்லையில் கில்லாகவனெனத் இராத 

கேத்றமும் ஒருவாற்றாற் கூறித், கனக்குப் பெருமைசான் ந இயல் 

பைப் பின்னொருகால் தோழிக்குக் கூறியவாறு காண்க. 

இனித் தலைவற்குப் பெருமை அ௮மைக்கன எட்டுக்குணமென்று 

aD, அவற்றை 
₹* இளமையும் வனப்பு மீல்லொடு வரவும் 

வளமைய ந் நதறுகணும் வரம்பில் ஈல்வியுந் 

சேதசத் தமைதியும் மாசில் சூழ்ச்சியும்.”? 

(Q@ug@m. 1:86 —89 — 1) 

எனப் பொருள் கூறின், * அறுவகைப்பட்ட பார்ப்பனப் பக்கமும் ? 

(15) என்னுஞ் சூத்திசத்கிற் கூறிய எண்கள் அவை கூறிய 
வடநூல்களில் வேஷே எண்ணுதற்கு உரியன சல இல்லாமல் எண் 
ணினாந்போல ஈண்டும் இளமை முதலிய எட்டும் ஒழிய வேறெண் 

ணுதற்கு உரியன எட்டுத் தலைவற்கின்முகக் கூறல்வேண்டும் ; எண்டு 

அ௮வ்வாறன் றிக் தலைவற்கு உரியனவாகப் பலவசைகளான் எவ்வெட் 
டுளவாசச் கூறல் கஇடக்சமையின் waned ஆசிரியா் இலக்கணக் 
கூறுசென மறுக்க, அன்றியும் எட்டும் எடுத்து aguas pia 
உசா ரணமின யென்றும் மறுக்க. 

இணி முட்டுவயித்கழறன், முணிவு மெய்க்கிறுத்தல், ௮ச்சத்இ 
னகறல், அவன் புணர்வுமறுக்கல், தாது முனிவின்மை, அஞ்சிச் 
சேர்தல், சாதல் கைம்மிசல், கட்டுசையின்மை என்பன எட்டுமென் று 
(11) அவற்றை ஈண்டுக் கொணர்ந்து பொருள்கூறிம் கூற்றுக் 

கூறுகன்றவிடத்.து மெய்ப்பாடு கூறின் ஏனை மெய்ப்பாடுகளுவங் கூற் 

றுக் கூறு றவிடக்சே கொணர்க்து கூதிறிலுள் அடங்கக் கூறல் 
வேண்டுமென்று மறுக்க, 

பொய்தலை அடுத்த மடலின்கண்ணும் -- பொய்யினை த் 1 தலைக் 
டோரகவுடைய மடலின் கண்ணும் :. 

1, தலைக்டு - சாட்டு,
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௮, மடன்மா கூறியவழி அ௮ம்மடலினை மெய்யெனக் கொண் 

டாள் ; அதனைப் பொய்யெனக் கோடலாம். உதாரணம்: 

11 3 வென்னாங் குருகின் பின்னையும் பலவே 

யவையினும் பலவே சிறுஈருவ் காக்கை 

யவையிீனு மவையினும் பலவே குவிமட 

லோங்கிரும் பெண்ணை மீமிசைழ் தொடுத்த 

குரங்கணங் சூரீஇக் கூட்டுளா எனையே." 

Qs, wis கொள்ளக் குறித்தோனைப் பறவைக்குழாக் 

தம்மை மடலூர விடாவென விளையாட்டுவகையாற் பொய்யென்று 

Depes a. 
கையறு தோழி கண்ணீர் துடைப்பினும் -- தலைவியை ஆற் 

வித்துக் *கையற்ற தோழி தலைவி கண்ணீரைக் அுடைப்பினும் : 

உதாரணம் : 

। 8யரோரமெங் காமத் தாரங்கவுந் நாத்தங் 

கெழுதகை மையினா னழுதன தேோழு 

கன்ருற்றுப் படுத்த புன் றலைச் சிமுஅர் 
மன்ற வேங்கை மலர்பத சக்கி 

யேரு திட்ட வேமப் மூசல் 

னவிண்டோய் விடரகத் தயம்புங் 

குன்ற நாடற் கண்டவெங் ஈண்ணே.'” (குறுக். 241) 

இது தன் ஆற்றாமைக்கு ஆற்றாத சதோழியை ஆற்றுவிக்கன் 

முள் அவ்விரண்டுல் கூறியஅ. 

வெறியாட்டிடத்அு வெருவின் கண்ணும் --- தலைவி வேறுபாடு 
எற்நினாளாயிற் ஜென்௮ு வேலனை வினாப் வெறியாட்டு எடச்துழித 
தலைவி அஞ்சும் ௮ச்சத்தின்சண்ணும் : ௮.௪ பண்டேயுக தன்பாத்தை 

மையான் கெ௫இழ்க்தொழுகுவான் இன்று கம் ஆற்றாமைக்கு “மருந்து 

பிறிதுமுண்டென் தறியின் வளைவுகிடுமென்௮ அஞ்சுதல், ்் ் 

7, வெள்ளாங்குருகு -- வெண்ணீறக்குருகு. பிள்ளை - குஞ்சு, 

2. கையறல் .. செயலறல், சனை -- முட்டை, ் 
9, தாங்கவும் -- பொறுக்கவும். கெழுதகை -- உரிமை; ஈட்பு. 

ஆற்றுப்படுத்த -- வழிப்படுத்த. பதம் -- செவ்வி, ஏமம் -- கரவல. 
புலி புலி என்று ஆரவாரித்தலின் வமப்பூசல் என்றார். பி௰ர் தங்களைக் 
காக்கும் பூசல் Tar Muy. பூசல் -- ஆரவாரம், கண் அமுதவன் என 

இயைக்க, 

சீ, மருந்துபிறிதென்றது -- ஆற்றுமையைத் தணிக்கும் Bar gy 
மருந்தை, தனது AG OFS VET றி Dat BOGMWOOUS goss Oy 

ேவேறு மருந்தும் உளதென்றறியின வரைவை நீட்டிப்பான் என்று 
அஞ்சுதல் என்பது இதன கருத, ்
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உதா. ரணம்; 
* 3புனிவரை நிவத்த பயங்கெழு கவாஅற் 

அணியில் கொள்கையோ டவர்நமக் குவந்த 

விணிய வுன்ன மின்னா வாக 

மூனிதக நிறுத்த நல்க லெவ்வஞ் 
சூரூறை வெற்பன் மார்பூறத் தணித 

லறிந்தன னல்ல ளன்னை வார்கோற் 

செறிந்திலங் கெல்வளை ஞெூழ்பத தோக்கிக் 

கையறு நெஞ்சினன் வினவலின் முதுவாய்ப் 

பொய்வல் பெண்டிர் பிரப்புளம் பிரீஇ 

முருக னாரணவ் கென்றலி னதுசெத் 

தோவத் தன்ன வினளைபுனை நல்லிற் 
பசவை யன்ன பலரசய் மாண்களின் 

பண்டையிற் சிறக்கவென் மகட்கெனப் பழறைஇக் 

கூடுகொ ளின்னீயங் கறங்கக் nor on wip gs 
தாடணி யயர்ந்த வகன்பெரும் பத்தர் 

வெண்போழ் கடம்பொடு சூடி யின்௪ 

ரைதமை பாணி யிரீிஇக்கை பெயராச் 

செல்வன் பெரும்பெய ரேத்தி வேலன் 

வெறியயர் வியன்களம் பொற்ப வல்லோன் 

பொறியமை பாவையிற் நூஙகல் வேண்டி 
னென்னாங் கொல்லோ தோழி மயங்கிய 

மையற் பெண்கிர்க்கு தொவ்வ லாக 

வாடிய பின்னும் வரடிய மோணி 

பண்டையிழ் சிறவா தாயி ணிம்சறைை 

யலரா கரமையோ வரிதே யஃதான் 

per Ba ர௬ுறுவிய வல்லல்கண் டருளி 

வெறிகமழ் ஜதெடுவே ணல்குவ Aen af Ben 

செறிதொகி யுற்ற செல்லலும் பிறிதெனக் 
கான்கேழு நாடன் $கட்பின் 

யானுயிர் வசழ்மு தைணினு மரிதே.!” (அகம், 98) 

£ இன்னாவாக்கி நிறுத்த எவ்வம் £? என்பது அவன்வயித் 
ப.ரத்ைமை, * உயிர் வரழ்தல் ௮ரி௮ு' என்பத தன்வயினுரிமை 

அவை வெறியஞ்சியவழி நிகழ்ந்தன. ் 

குறியின் ஒப்புமை மருடற் கண்ணும் -- இரவுக்குறிவருக் தலை 
வன் செய்யுல்குறி பிரிதொன் ரனான் நிகழ்ந்து தலைவன் குறியை 
ஒத்தவழி அதனை மெய்யாக உணர்ந்து தலைவி மயல்கெவழியும் : 

  

1. கவாஅன் _ மலைப்பக்கம். துனி. வெறுப்பு, நல்கல் 
அருளுதல். ; எவ்வம் -- வருத்தம். கோல்... திரட்சி, பரப்பு பி ட 

பரி, ஆர் அணங்கு -- அரிய வருத்தம். அது செத்து ௮ ரக 
அறிந்து. ஒவம் - சித்திரம. பரைஇ-- பரவி. ஆடணி அயாம். 
தர். ஆடுதற்கேற்ற அழகுசெய்த பந்தர், வெண்போழ் 6 பக 
ளீய பனந்தோடு, பாணி. தாளம், சி ன ட
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புனலொலிப் படுத்தன் 1முதகலிய அவன் செயற்கையானன்றி இயத் 
கசையரன் நிகழ்ந்துழில் குறியி னொப்புமையாம். உதாரணம் : 

₹₹ 3மெய்யோ வாழி தோழி சாரன் 
மைப்பட் உன்ன மாழமுக Ap ae dot Od 
யாசற்றுப் பாயசத் தப்ப லேற்ற 
கோட்டொடு பேரகி யரங்கு நாடன் 
முன்குறி வாயாத் தப்பற்குத் 
காம்பசந் தனவென் மஉடமென் Caper." (குறுந், 121) 

கோடு ஆம்மப் பாயாது வேண்டியவாறு பாய்க்து அதனை 

முறித்த முசுப்போல கால் குறிபெறுக் காலத்து வாராது *புட்டாமே 

வெறித்து இயம்புந்துணையும் நீட்டித் துப் பின்பு வருதலிம் குறி 

வாயாத்தப்பு அவன்மேல் ஏற்றி அதற்குக் கோள் பசக் சனவென்னு 

பின்னொருகாள் ௮வன் வந்துழிச் தோழியை கோக்க இவ்வரவு 

மேய்யோவெனவே அவ்விரண்டும் பெத்ரும். 

1 அணிகடற் றண்சேர்ப்பன் ஜறேர்ப்பரிமா பூண்ட 
மணியரவ மென்றெறழுந்து போந்தேன். -கணிவிரும்பு 
புன்ளரவங் கேட்டுப் பெயர்ந்தே ஜனொளியிழா 

யுள்ளுருகு நெஞ்சினேன் யான். (ஐ: ஐம். 50) 
இதுவுமது, 

வரைவு தலைவரினும் -- களவு வெளிப்பட்ட பின்னராயினும் 

மூன்னராயினும் வரைந்தெய்துதற் செய்கை தலைவன்கண் நகிகழினும் : 

ஆண்டு முற்காலத்து நிகழ்க்த ஆறத்றாமைபற்றி அவ்விரண்டுக் கூறும். 

உதா.எணம் : 

4 £ஈ நன்னா டலைவரு மெல்லை தமர்மலைத் 

தந்தாண்டாத் தாங்குவச ரென்னோழ் றனரச்கொல்; 

புனவேங்கைகத் காதுறைக்கும் பொன்னை முன்றி 

னனவிற் புணர்ச்சி நடக்குமா wor az 

நனவிற் புணர்ச்சி நடக்கலு மாங்கே 

கனவிற் புணர்ச்சி கடிதுமா weir ap.” (கவி. 89) 

  

“ர, முதலிய -- முதலியன. தொவ்வல் -- துன்பம் பிறிது -- 

பிறிதுகாரணம். 
2. மைப்பட்டன்ன மாமுகம்மைபட்டாற் போன்ற கரிய 

முகம. ஆற்ற (கொம்பு) தாங்க. தப்பல் - தவற்.றின்பயன், கோட் 
டொடு போகியாங்கு -- கொம்பினிடத்துச் சென்றாற்போல,. பயன் 

சென்றாற்போல என்க, தோள்பசர்தன என்க, 

9. காடு - மரக்கொம்பு, ஆற்ற-- தாங்க. முசு குரங்கு 

ளொருசாதி. 
4. yor — பறவைகள். 

5. வெறித்தல் -- வெருளல்/ அஞ்சுதல். இயம்பல் -- ஜலித்தல், 

9. மணியரவம் -- மணியோசை, கணி... வேஙககை, போந்தேன் 

பெயாந்தேன் என்க. 

7 உழைத்தல்--துளிதீதல். அறை பாறை. சுடிதும்--நீக்குதும்,
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என sransta® ஆற்றுவாரும் உளரோவெனவுவ் Son 

புணர்ச்சி கடி. துமெனவும் இ.ரண்டுக கூறினாள். 

1 கொல்லைப் புனத்த வகில்சுமந்து கற்பாய்ந்து 

வாணி னருவி ததும்பக் சகுவிணிய 

தாட னயமுடைய னென்பதலு sat iF stb . 

வசடன் மறந்தன Gare.” _ (me: rep. 2) 

:நயனுடையன்' என்பதனால் வளைவு தலைவர் தமையும், “நீப்பினும்” 

என்பதனால் அவன்வயிய் பரத் தமையுங் கூறினாள். 

களவு அறிவுறினும்--- தம் ஒழுகலாறு புறத்தார்க்குப் புலனாக,த 

தலைவன் ஒழுகினும், ஆண்டும் அவ்விரண்டும் கூறும்: உதாரணம்: 

6 உ நாண்மழை தலைஇய தன்னெடுங் குன்றத்து 

மால்கடற் றநிரையி ணிழிதரு மருவி 
யகலிருங் கரனத் தல்கணி நோக்கித் 

தாங்கவுந் தகைவரை நில்லா நீர்சுழல் 

போதெமின் மழைக்கண் கலுழ்தலி னன்ன 

யெவன்செய் தனை யோதின் ணிலங்கெயி றுண்கென 

மொல்லிய விணிய கூறலின் வல்விரைத் 

துயிரினுஞ் சிறத்த தாணு நணிமறத் 
துரைக்கலுய்த் தனனே தோழி சாரற் 

காந்த ஞஷதிய மணிநிறத் தும்பி 
தீந்தொடை தரம்பி ணிமிரும் 

வான்றோய் வெற்பன் மார்பணங் கெனவே £* (கற்றிணை, 17) 

யான் ௮வனை எதர்ப்பட்ட இடக்சஎண்டு அமழுதேனாக அ௮சனைக் 

கண்டு நீ எவன் செய்தனையென af ews அன்னைக்கு இம்மறையினைக் 

கூறலுற்று த் சவிர்க்தகனெனச் தாய் களவறிவுற்றவாறு aps «HG 

௮வன்வயிற் பாத்தசைமை கூறிற்று, 

தமர் தற்காச்த காரண மருங்கினும் -- அல்கனள் களவறிவுற்த 
அதன் மலைச் செவிலி முதலிய சுற்றத்தார் தலைவியைச் காத்தற்கு 
ஏதுவாகிய காசணப்பகுஇக்கண்ணும் : 

  

7, சுமந்து பாய்ந்து ததும்பக் கவின்பெற்ற நாட்டையுடையோன் 
நயன் உடையன் என்பதனால் தோள் மறந்தன என்க 
வாடுதல், ் 

2. தலைஇய ..- பெய்துவிட்ட, அல்கு௮ணி _. தங் i அழகு, தாங்கவும் -- அடக்கவும். தகைவரை — aii dinora பல மூதல ... அழுதல. எயிறுண்கென — er எயிற்றை மூததங்கொள் வேன் என்று, உரைக்கல் உய்ந்தனன் -- உரைத்தலிழ் பிழைத்தேன் 

3. காத்தல் _- புறம்போசாவண்ணம் இற்செறித்தல். 

ari_@ —
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ஆண்டுஈ் தமரை நகொந்துசையாது அவன்வயிற் ப.சத்சைமை 

கூறும். 

காரணமாவன :-- தலைவி தகோற்றப்பொலிவும் வருத்தமும் அய 

லாரா கூறும் அலருமாம், உதா.ரணம்: 

** 13 அடும்பி னாய்மலர் விரைஇ தெய்த 

னெடுந்தொடை வேய்ந்த நீர்வார் கூந்த 

மோரை மகணி ரஞ்சியீர் ஷெண்டு 

கடலிற் பரிக்குத் துறைவமனொ டொருதா 
on hk GRE யாடலுங் கடிந்தன் 

ைநைதேய் கம்ம மெய்தோய் நட்பே,” (குறுந். 401) 

இது வேறுபாடு கண்டு இற்செறித்தமை தன்னுள்ளே கூறிய. 

1 2பெருதநீ ரழுவத் தெந்தை தந்த 
கொழுமீ னுணங்கற் படுபுள் ளோப்பி 

யெக்கர்ப் புன்னை யின்னிமு லசைஇச் 
செக்கர் ஜஞெண்டின் குண்டை கெண்டி 

ஞாழ லேோங்குசினைத் தொடுத்த கொடுங்கழித் 

தழை வீழ்கயிற் ore gras 

கொண்ட விடுமணம் குரவை முளையின் 

வெண்டலப் புணரி யாயமொ டாடி 
மணிப்பூம் எபந்தழை தைஇ யணித்தகைப் 

பல்பூங் கசன லல்கினம் வருதல் 

கெளவை தல்ணைய் குற்ற விவ்வூர்க் 

கொடிதறி பெண்டிர் செொற்கொண்் டன்னை 

கடிகொண் டனனளே தோழி பெருந்துறை 

யெல்லையு மிரவு மென்னாது கல்லென 

வவை ஞாய்த்த வண்பரி 

நிலவுமணதற் கொட்குமேசர் தேருண் டெனவே.!! (அகம், 20) 

7. அடும்பு-- ஒரு கொடி, தொடைமாலை. ஓரை. விளையாட்டு. 
ஈர ஈரம், பரிக்கும்-- ஓடும். ஐது-- வியத்தற்குரியது, கம்ம 
என்பது அக்காலத்து வழங்கியதோர் அசைநிலை யிடைச்சொற் 

போலும். இதற்குச் சாமிகாதையர், ஏகு -- அசைஙிலை, அம்ம. வியப் 

பிடைச்சொல் என்று கூறியுள்ளார். ஈத்றிணையுரைகாரர் நற்றிணை 

52-ம் செய்யுளுரையில, ஐது, எகு என்று பிரித்த ஐது -- மென்மை. 

யுடையது என்றும், ஏகு -- கெஞ்சே நீயே ஏகுவாய என்றும் முடித் 

துப் பொருள்கூறியுள்ளார். 240-ஞ் செய்யுளுள்ளும் அவ்வாறு 

பொருள் கூறியுள்ளார், 

. 2, உணங்கல் .. உலரவைத்த மீன். அசைஇ. இருந்து, அளை — 

புற்று. கெண்டி -- அகழ்ந்து. தாழைவீழ்கயிற்றாசல் -- தாழையி 
லுச் தொடுத்த தூங்குங் கயி.ற்றூசல். வீழாகிய கயிழமென்றல சிறப் 

பின்று, wtp 80.ம் செய்யுணோக்கியறிக, தாழைவீழம் — ஆலமவீழ் 

போல நீண்டதன்று, கொண்டல் _மேல்காற்று, மூனையின் வெறுப் 

பின். அல்கனம் — தங்கனேமாய். கெளவை ௨. அலர், அணங்கு — 

பேய். கொடிதறி பெண்டி ர். -கொடிதையே அறியும பெணடிர் என்க,
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* நபபெருங்கடற் நிரையது சிறுவெண் காக்கை 
களிற்றுச் செவியன்ன பாசடை மயக்கப் 
பணிக்கழித் துழவும் பானாட் டணிம்தோர் 

தேர்வந்து பெயரு மென்ப வதற்கொண் 

டோரு மலைக்கு மன்னை பிறரும் 

பின்னுவிடு கதுப்பின் மின்னிழை மகளி 
ரிளயரு முதியரு முனரே 

யலையாத் தாயரொடு நற்பா வேரரே.'” (குறுந், 246) 

இவை பிறர் கூ.2மால தமர்கான்தன. 

6 2ருூலைமுகஞ் செய்தன முள்ளெயி நிலங்கின 
தலைமுடி சசன்ற தண்டழை யுடையை 

யலமர லாயமொ டியாங்கணும் படரா௮ன் 

மூப்புடை முதுபடு தாக்கணங் குடைய 

கரப்பும் பூண்டிசிற் கடையும் போகலை 

பேதை யல்லை மேதையங் குறுமகள் 
பெதும்பைப் பருவத் தொதுங்கனை புறத்தென 

வெசண்குடர் நல்லி லருங்கடி நீவித் 

தன்சிதை வறித லஞ்சி யின்சிலை 

Cu gen யினத்த நாறுயிர் நவ்வி 

வலைகாண் பிணையிழ் போகி யீங்கேரர் 

தொலைவில் வெள்வேல் விடலையெொ டென்மக 

ணீச்சுரம் படர்தந் தோளே வபசயிடை 

யத்தக் கள்வ ராதொழு வறுத்தெனப் 

பிற்படு பூசவின் வழிவழி யேசடி 

மெய்த்தலைப் படுதல் செய்யே ணீத்தனை 

தின்னொடு வினவல் கேளரய் பொன்னொடு 
புலிப்பற் கோத்த புலம்புமணித் தரஸி 

யொலிக்குழைச் செயலை யுடைமா ணக்கு 
லாய்க ளைப் பலவின் மேய்களை பூதிர்த்த 

துய்த் தலை வெண்காழ் பெநூஉங் 

கற்கெழு சிறுகுடிக் கானவன் மகளே”? (அகம். 7) 

என்றன தோற்றப் பொலிவாத் காத்தன. இதத்கும் அவ் 

விரண்டூம் உள. 

தன்குறி தள்ளிய தெருளாச்காலை வந்தனன் பெயர்ந்த வறுவல் 
களம் நோக்கித் தன் பிழைப்பாகக் தழீஇத் சேதலும் — தலைவி 

3. பெயரும் -- செல்லும். என்ப -- என்று சொல்வர் அன்னை 
அலைக்கும் என்க, ஓரும். அசைநிலை, ளை i i P 
பாடம், இன்யரும் மடவரும் எனவும் 

2. இலங்கின - விழுந்த முளைத்து விளங்கன. 

  

தலைமயிரும் முடிகூடின, படாஅல் -- படாதே பொருந்தா 2 
பதி-- பழையககர். காப்பும் yory Ae __ காவலும் 2 முது 
Sol வாயில், எனப்படர்த௩தேரள் ஒண்டாய, 

என இயைக்க, பிற்படு பூசல் _பிற்படச் சென்று மீட்கும கரந்தையார்பூசல். தலைப்படுதல். 
கூடுதல. காழ் --விதை- கொட்டை.
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தன்னாம் செய்யப்பட்ட குறியிடக்கள் இற்செறிப்பு முதலிய காச 

ணங்களான் இழக்கப்பட்டனவற்றை இவை இழக்குமென மூர்துறவே 

உணராத காலத்து முற்கூறிய குறியிடமே இடமாக 6g தலைவன் 

கூடாது பெயர்தலால் தமக்குப் பயம்படாக வறுக்கள ததை நினைந்து 

அதனைக் தலைவத்கு முந்துறவே "குறிபெயர்த்திடப்பெறாத தவறு 

தன்மேல் ஏற்றிக்கொண்டு தோழியையும் அது கூறிற்றிலளென த 

தன்னொடு த.மீஇக்கொண்டு தலைவி டஇகளிதற்சண்ணும் : ஆகவே 

௮வன் தவதற்றைத் தன் தவறு ஆக்கினளாம். தழீஇ -- தோழியைத் 

தழீஇ. அத்தவறு அவன்கட் செல்லாமல் தனதாகத் Cs deer. 

உதாரணம் : 

எ விரீமணர் வேங்கை வண்டுபடு கண்ணீயன் 

ஜெறரியிதழ்க் குவளைத் தேம்பாய் தார 

னஞ்சிலை பிடவ தாக வெஞ்செலல் 

கணைவலத் தெரிந்து துணாபடர்நீ துள்ளி 

வருதல் வாய்வது வான்மோய் வெற்பன் 

வத்தன னாயி னநீதளீர்ச் செயல்க் 

காவி சேோரைங்குசினைத் தொடுத்த வீழ்கயித் 

iors or wr gu மருங்கும் பாய்புட 

டச மையிற் கலுழ்பில தேறி 

நீடிதழ்த் தலைஇய கமின்பெறு நீலங் 

கண்ணென மலர்ந்த சுனையும் வண்பறை 

மடக்கிளி யெடுத்தல் செல்லாத தடக்குரற் 

குலவுப்பெசறை யிறுத்த Car pio ui Gare 

கொய்தொழி புனமு தோக்கி தெடிதுதினைந்து 

பைதலன் பெயரலனை கொல்லோ வைதேய் 

கயவெள் ளருவி சூடிய வுயர்வரைக் 

கூஉங்க ஊாஃதெம் மூரெண 
; 

வாங்கதை யறிவுறன் மறந்திசன் யானே,” (அகம், 38) 

இதனை ஊசன்மாறு தலும் புனமுக் தன்சூறி தள்ளிய இடன்; 

மறந்தன என்ற தெருளாக்காலை.  கூஉவ் கண்ணது eat or cor 

உணர்ச் காமையின், இடையீடு படுவதன்றி அவன்கண் தவறுண்டோ 

வெனத் தன் பிழைப்பாகத் தழமிஇயினாள். இது சிழைப்புறமாக 

வரைவு கடசயது. 

7. குறிபெயர்த்இடுதல் முன் குறித்த கு.றியைகிக்கி வேறு 

குறிகூறல்) அது உங்சகணணது ஊசெனக் கூறல். 

2, கண்ணி _ நெற்றியிலணிவது, தார் _. மார்பிலணிவது 

(கழமு,த்துமாலை). தெரிந்து — ஆராய்தெடுக்து. துணை - தலைவி, 

வரய்வது -- வாய்ப்புடையதி. வீழ்தல் -- தாழ்தல். கலுழ்பில 

கலங்காதனவரய். தேறி - Og of 6 HI. தீடக்குரல் . வளைந்த கதிர், 

பொறை ... பாரம். கதிரா௫ுய பாரத்தைக் கெடுத்த இருவி என்க. 

இருவி-- கதிர் முறித்த ATH, OUSO — SAVY 
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வழுவின் றி நிலைய இயற்படு பொருளினும்--வழுப்படுகலின் கி 

நின்ற இயற்பட மொழித் பொருண்மைக் கண்ணும் : 

* வழுவின்றி நிலைஇய” என்தகனால் தோழி இயற்பழித் அழியே 

இயற்பட மொழிவதென்ஃ. தலைவன் வழுவைக் தோழி கூறியதத்குப் 

பொறாது தான் இயற்பட மொழிக்கதல்லது தன் மனத்து அவன் 

ப.ரததைமை கருதுதலுடைமையிற் பொருள் வே குறித்தாளாம். 

உகாரணம் : 

  

** அடும்பம னெடுங்கொடி யுள்புதைந் தொளிப்ப 
வெண்மணல் விரிக்கும் கண்ணத் துறைவன் 
கொடிய னாயினு மாக 
வஊவனே ?தசழியென் வுயர்கா வலனே.”” (ஐங்குறு: ப, 144) 

* சதொடிநிலை நெகிழச் சசஅய்த் தோனளவர் 
கொடுமை கூறின வாயினுங் கொடுமை 
நல்வரை நாடல் கில்லை தோழியென் 
னெஞ்சிற் பிரிந்ததரஉ மிலரே 
தங்குறை தோக்கங் th FG gre. Webs 
திலத்தினும் பெரிதே நேர்த்தவர் நட்பே,” 

இஃது "அகன்று உயர்ந்து காழ்க்தவத்தட் பெரிசாகய நட் 
புடையவன் எனக் கூறியமை. ஒருகாலைக்கு ஒருகாதற் பெருகுமென் 
ங் கூறினாளாயினும் கமது ஈட்புப்போல் ஒருகாகே பெருத்த 
,தில்லையென இரண்டு கூறிஞை. 

பொழுதும் ஆறும் புரைவது அன்மையின் அறிவு தலைவக்க 
சிந்தைக்கண் ணும் -- தலைவியுக் கோழியுக் தலைவன் இரவுக்கு வி 
வருக்காம் பொழுதாயினும் கெறியாயினும் இடையூருகிப் பொருக்து௧ 
லின்மையின் அழிவு தலைக்கலை இதப்ப VES ஆராய்ச்சிக்கண்ணும்; 
ஆண்டும் அ௮வ்விசண்டும் நிகழும். உதாரணம் : 

*' 3மென்றுபா உவிந்து மணைமடிந் தன்ேற 
கெசன்மோே ரன்ன கொடுமையோ டமின்றே 
யாமங் கொளவரிற் கச இக் கசமவ் 
Si sy மூரைஇக் கரையபொழி யும்மே 
பயெவன்கொளல்் வாழி தேோசழி மயங்கி 
யின்ன மாகவு நன்னர் தெஞ்சு 

l அகன்று உயர்த்து தாழ்ச்தவற்றுள் என்றது நிலத் i சது 
ணும் பெரிதே வானினுமுயர்க்தன் று... கீரினுமாரளவின் டடக், பொது ஈட்பே'' என்னுங (8 ் ை ந. 2 குறுக்தொகைச் செய்யுட் கருத வாக்கியம். தாழ்க்தவற்றின் என்திருப்பது நலம். 

8. மன்று ஊாப்பொதுவிடம் (அம்பலம்), urt® — ஒலி மனை — Loder 09 gy an ளா. மடிதல் ... துயிறல், யாமங் @araratiis இடையாமம் முன்வரின். கனை இ... மிக்கு, உரைஇ.-- பரந்து. புறத்
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மென்ஜெடு நின்னெடுஞ் ரூழூது om nibh 

இறும்புபட் ஒிருளிய விட்டருஞ் Aww? hb 

கூறுஞ்சுனைக் குவணை வண்டுபடர் ஆடிக் 

காண நாடன் வரூஉம் யாகக் 

அயிற்றுப்புறம் தன்ன கன்மியைச் சிறு oe 

மாரி வானத் ஐலைஇ நீம்வார் 

பிட்டகங் கண்ண படுகுறி யியவி 

ணிருவிலட் மிஇப்புழி ேரக்கயவர் ‘ 

கனரடி தாங்கிய சென்ற இன்ற. (அகம். 728) 

காமங் கரைபொழியா நிற்கவும் என்ன நன்றி கருதி இருவ 

சொடுஞ் சூழாது சென்றது கெஞ்சென இரண்டுவ கூறினாள். மனை 

மடிர்கன்றெனபது பொழுது) சிறுநெறியெபைது ஆற்றின்னாமை ] 

இதனைப் பொருளியலுட் (210) கூறுது சன்வயினுரிமையும் அவன் 

வயிற் ப ரத்தைமையும்பத்றி ஈண்டுக் கூறினை.. 

1 மகுறையொன் நுடையேன்மற் ோழி Bom oud voor 

மன்னுயிர்க் கேமஞ் செயல்வேண்டு மின்னே 

யரவழங்கு நீள்சோலை நரடனை வெற்பி 

வீரவரா லென்ப துரை.'” (mo: எழு. 14) 

‘ateranne Ag@el’ cram ane (141) குறுந்தொகையும் ௮. 

காமஞ் இறப்பினும் -- தலைவி காமஞ் சிறந்து தோன்றினும் ; 

உகாரணம் : 

-- 3ெலியவித் தடங்கிய பாம Ba Oar est Fi 

கலிகெழு பாக்கந் துயின்மடி ந் தன்றே 

தொன்றுறை கடவுள் சேர்த்த பரபமை 

மன்றப் பெண்ணா வாங்குபடற் குடம்பைந் 

துணைபுண ரன்றி PILI OY BGT கேகட்டெசறுற் 

த்ஞ்சாக் கண்ண டஓுயரடச் சாஅய் 

நம்வயின் வருந்து நன்னுத லென்ப 

துண்டுகொல் வாழி ேகசழி தெண்கடல் 

வன்கைப் பரதவ ரிட்ட செங்கோற் 

கொடுமுடி யவ்வலை பரியப் பாக்கக் 

கடுமுர ணெறிச்று வழுங்கு . 

நெடுநீர்ச் சர்ப்பன்ற னளெஞ்சத் நானே.”” (நற்றிணை. 303) 

  

தன்ன சிறுகெறி என்க, கல் மலை, வார்பு-- நிறைந்து. இட் 

டருங்கண்ண- ஒடுக்கமான சேறற்கரிய இடத்திலுள்ள. இயவு__வழி. 

மனை மடிந்தது என்றமையான் இடையாமமாயிழற்று என்பது கருத்து. 

1, குறை -- (நின்னால்) இன்றியமையாத காரியம். ஏமம் _. 

காவல் (அரண்). இரவரால் -- இரவில்வாரற்சு. 

2. ஓலிஅவிந்து -- ஊரோசை தணிந்து. ; யாமம் -- இரவு. நள் 

ளென -- நடுவாக. பாக்கம் -- கடற்கரைப் பட்டினம். மன்றப் 

பெண்ணை — ஊர்ப் பொதுவிடத்தில் நீறகும் பனை. குடமபை--கூடு, 

செங்கோல் - வெந்தகிறம்; செவ்விய கோஹழ்றுண்டுகளுமாம், கொடு 

முடி -- வலித்துக் கட்டிய முடி:



௮௩௭ தொல்காப்பியம் [கள 

ஞாயிறு பட்ட வகல்வாய் வரனழ் 
தனிய நா பிகரடுஞ்சிலறப் பறவை 

மீறையுற வேசங்மை ிநதியயன் மரரஅத்த 

பின்னா யூனவரய்ச் Dar P யெ 

விரைமெரண் டவையும் விரையுமாற் செலவே. (GMs, 92) 

கொடும்மா மாலவ குறையா மிரப்ப 

சமொடுங்கா வோனிகடற் சேர்ப்பபடணெடுத்டகும் 

. கடதக்று வழியையெங் மஉண்ணுரக் காண 

கடத்து மையால் 2.” (ஜ்: ஸம் 41) 

16 ேோறடகூடுர் ரன்னைப் படுபிகாட் டிருந்த 

Int IpeplL. BT ரைக் குரைத்தேன் கா ow WF a 

பரய்இிரைர் சேர்ப்பன் பார்றத்தேதர் வரல உண்டு 

தீகமா நெண்ே மறுத்து.” 

அவன் அஸி இறப்பினும் -- தலைவிக்கும் காமமிக்க கழிபடர் 

இறற்காம் போல்வது தலைவன்கட் கிறக்தஅழி அது காரணத்தால் 

அவன் அளிசிறந்து தோன்றினும் : இவ்வாறு of Ser வருகின் 

மூன் வரைகசன்றிலனென அவ்விரண்டும் தோன்றும்: உதா சணம் : 

“4 Deo MPs ugGursr மின்னி வானத் 
துணிறலைக் பொரண்ட தனணியெய னடுநசண் 

மின்மீணீ மொய்த்த ரூரிவுவாய்ப் புற்றும் 

பெரன்னெறி பிதிரிற் டர வரங்கிக் 

குரும்பி கெண்டும் பெருங்சை Gu pop 

யிரும்புெெய் கொல்லெனக் தோன்று மரங்க 

ணுேே யருமர பினூ$வ யாறே 

சுடம்டுநர்ப் பணிக்முஞ் ரூரூுமை. முூதுலைய 

அழையாசய் 2 மங கல்பொரு திரங்க 
லஞ்சுவத் திய மெண்ணுது மஞ்சுகுமத் 

மரடுகை நர மணங்குடைக் கவர 

ணீருயிர்ப் பிணனின் வயவுப்பசி க் இய 

விருங்களி றட்ட பெருஞ்சின வரவை 

Brie நல்லசரக் கதிர்பட வுமிழ்ந்த 

மேய்மணி விளக்கில் புலவ வீர்க்கும் 

7. அளிய - இரங்கத்தக்கன. இறைஉற -- தங்கும்படி. 
நெறி வழி, செலவு விரையும் எனவே மாலை வந்தது என்றபடி. 

8... அலவ... ஈண்டே! இரப்பேம் நீ 
யாதி என இயைக்க. 

2. முடம் -- வளைவு, 

நிறுததுவாய, 
4. ஈநளிபெயல் -- செறிந்த மழை, புற்றம் புற்று, சுடர -- 

ஒளிவிட. குரும்பி - புற்றுஞ்சோறு, பெருங்கையேற்றை ... பெரிய 
"கையையுடைய ஆண் ஈரடி. வாஙகி இடந்து, ஈருயிர்ப் பிணவு — 
சூறத்பிணவு. அராவுமிழ்க்த மணிவிளக்கல் ஈர்க்கும் ars. வழங்கல் 

நடந்து வழியைச் சிதை 

தகாது -- (வருதல்) தகாது. நிறுத்து...



வியல் ] பொருளதிகாரம் ௪௩௭ 

வாணட நீ நன்ன வழக்கருங் கவலை 

யுன்ளுத Gg FOWL சிறுநெறி 

யருளபுரி னெஞ்சமொ டெஃமுதுகரை யாக 

வந்தோன் கொடியது மல்லன் றந்த 

BEM றநுடையையு மல்லை நஇின்வயி 

ற் வரும். படர் செய்த 

யானே 8 tap Bou gint SuGmn.’ (அகம், 72) 

ஆ டட, 
‘abs sr’ Gong அவனனளி சிறத்தல், ₹ தவறுடையே” 

னென்பது தன்வயினுரிமை, * கொடியனுமல்ல £ னென்பது அவண் 

வயிற் பசத்தைமை, 

6 மர ணன் மாட்டிய நறும்புகை ெெலழி 

வானா மீணீன் வயின் வயி ஸஹியைல்கு 

சோசங்புமை நாடண் FT gli {To பூச 

முன்ணீ வுண்டணோய் மி௫ுமிணிப் 

புல்லின் மசய்வ ெவன்கெச ணை ய். (ome. 150) 

Dagar ௮௮, 
TOC சான்ற உவகைக்கண்ணும் -- BTHAUMSL புணர்ச்சியால் 

நிகழுங் சளவின்கண் எஞ்ஞான்றும் இடையீடுபடாமற் தலைவன் 

வக்து கூடுதல் இன்பத்திற்குப் பாதுகாவல் அமைக உவமையினை த் 

தலைவி எய்இயக்கண்ணும் : ் 

௮ஃத எஞ்ஞான்றும் கூட்டம் பெற்றமையான் மூழ்க mg 

கூது,கலாம். உதாரணம் : 

9 ரேோரயலைக் கலங்கிய மதனழி பெரப2இிற் 

காமஞ் செப்ப லாண்மகற் கமையூம் 

யரனென், பெண்மை தட்ப நுண்ணீதிழ் முங்கிக் 

கைவல் கம்மியன் சவின்பெறக் ஈழானு 

மண்ணாப் பகமுற் நேய்ப்பம் குவியிணர்ப் 

புன்னை யரும்பிய புலவுதீர்ச் சேர்ப்ப 

னென்ன மகன்கொ ரழி தன்வி 

னார்வ முடைய ரச௫ிய 

மசர்பணவப் குறுநரை யமியச தேரனே.'? (நற்றிணை. 94) 

  

அரும் -- செல்லற்கரிய. Sam — sara, எஃகு — Caw: ULf— 

துன்பம், 

1. சேணோன்..மரஉச்சியிற்கட்டிய பரணிலிருப்பவன். ஞெஓ ம... 
நெருப்புக்கொள் வி. மாய்வது எவன் -- இல்லையாதல் என்னதச்ச 
சியம். 

2. மதன் -- வலி, தாங்கி. பொறுத்து, கழா — Ears. 

மார்பு அணக்குறுநரை ...- மார் பால் வருத்தமுறுகின்் மோரை,



PEO தொல்காப்பியம் [aor 

 மண்ணாப் பசுமுத்தேய்ப்ப நுண்ணிதிற் capes பெண்மை 

கட்ப? வென மாறிக் கழுவாத ப௫யழுத்தக் தனது மிக்க ஒளியை 

மனற த்துக் காட்டினாற்போல் யாழும் புணர்ச்சியால் பிகழ்க்க மிக்க 

நலனைப் புலப்படாமல் அரிகாகத் தாங்கப் பெண்மையாற் றகைத்துக் 

கொள்ளும்படியாகத் தன் மார்பால் வருச்தமுற்றாரைக்கண்டு அறியா 

C 7 @ Bu Cereus Sor eter orinsocn ar gw சொல்லப்படுமென 

ம௫இழக்து கூறினாள், ஆர்வமுடையசரகவேண்டி மார்பணங்குறுநரை 

அறியாகதோனென்ச. அலசாமத் குவிக்க கொத்தையுடைய புன்னைக் 

கண்ண புலானாதறத்தையடைய கீர் கெறிக்சரும்பிய சேர்ப்ப 

சென்றதனால் புன்னையிடக் அத் தோன்றிய புலானாத்றத்தைப் பூ 

விரிந்து கெடுக்குமாறுபோல வரைந்துகொண்டு களவின்சண் வந்த 

குறம் விகட ஓழுகுவனென்பது உள்ளுமறை.  இரண்டறி 

*கள்வி” (குறுந். 312) என்னும் பாட்டினுள் "தோற்றப் பொலிவை 

ne puuder srs தலைவன் கூதியவாறும் உணர்க, 

மறைந்தவற் காண்டன் முதலிய ஆறற்கும் உம்மையும் உரு 

பும் வி.?,சத எனையவல்றிற்கு உம்மை விரிக்க ; உம்மைவிரிக்க வேண்டு 

வனவத்றிற்கு உம்மையும், “இரண்டும் விரிக்கவேண்டுவனவற்றிற்கு 
இரண்டும் விரித்து, அவற்றிற்கும் ஏனை வினையெச்சங்கட்கும் கூற்று 
நிகழ்த்தலுளவென முடிக்க, கூற்று ௮இகாரச்தான்வரும். உயிராக் 
காலத்து உயிர்கதலுமுளவென முடிக்க, 

இரிடத் சான தன்வயின உரிமையும் அவன்வயிற் பசத்தையும் 

உள -- இக்கூற்று முப்பச்காறனுள் ஒரோவிடங்களிலே தன்னி 
டதத அன்பிற்கு உரிமையண்டாகவும் ௮வணிடத்து அயன்மை 

உண்டாகவுங் கூற்று நிகழ்தலுள : ஆன் - அனவென ௪ Bas 

os 

ண்ணவும் உள -- அவையபோல்வன பிதவும் உள என்றவாறு. 

 அண்னபிற ' என்றதனான் இன்னுக் அலைவிகூற்றாய் இவற்றின் 
வேறுபட வருவனவெல்லாம் இகனான் அமைக்க, 

* களவின் எனவும் பாடம். 

1. தோற்றப்பொலிவை மறைப்பளென்பதனால், . . ் அவள் ட் 
சானற உவகை பெபறப்படும் என்பது கருத்து. wv Tes 

£. இரண்டும் என்றது உம்மையும் உருபும் என்றபடி.
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*1] பிணீதிறந் தீர்த்து பெரும்பணைத்? தாள் வீங்க 

வணிமலை நரடன் வருவான்கொ ரழி 

கணிதிற வேங்கை கமழ்த்நுவண் டரர்க்கு 

மணிதிற மாலைப் பொழுது,” (இணை : ஐம். 9) 

இது தலைவி இரவுக்குறி நயந்து கூறியது. 

₹* 2சடுபயல்கான் மறைத்தலின் விரும்புகா ணலரே 
நீர்பரந் தொழுகளி விலங்கா ணலரே 
யெல்லை சேறனி ணிீருள்பெரீநு பட்டன்று 

பல்லேசர் துஞ்சும் பானாட் கங்குல் 

யாங்குவத் தனையே வேங்கல் வெற்ப 
வேங்கை கமழுமெஞ் சிறுகுடி 

யாங்கறிந் தாயே நோகோ யானே.'” (@m%, 856) 

இஃது இரவுக்குறி வந்த தலைவனை நோக்கிக் கூறியது. 

* 0கொடுங்குரல் குறைத்த செவ்வாய்ப் பைங்கிளி 

யஞ்ச லோம்பி யார்பதங் கொண்டு 

நின்குறை மூடித்த பின்றை யென்குழை 

சொல்லல் வேண்டுமாற் கைதொழு திரப்பல் 

பல்கோட் பலவின் எரர லவர்நாட்டு 

இின்கிளை மருங்கிற் சேறி யாயி 

னம்மலை கிழவோற் குசைமதி யிம்்.மலைக் 

கானக் குறவர் மடமக 

டேோனல் காவ லாயின ளெனவே,” (நற்றிணை. 102) 

4 4ஓய்க விறுவ்ரைமேற் காந்தன் கடிகவினம் 

பாம்பென வோடி யுருமிடிறந்துக் கண்டிரங்கும் 

மூங்குன்ற நாடன் புணர்ந்தவத் நாட்போலா 

வீங்கு தேேகிழ்த்த வளை.” (தணை: ஐம. 8) 

*. 5மன்றப் பலவின் சைவிக்£ தீம்பழ 

முண்டுவத்து மந்தி முலைவருடக்--சுன்றுமர்த் 

தசமா சரக்கு மணிமலை நாடனை 

யாரமசப் பிரிவ திலம்.”” (39 8: எழு. 4) 

  

1. Geof — நோய். பிணிரீறம் என்றதனால் பசலை என்பது பெறு 
தும். கணி. சோதஇடஞ்சொல்வோச,. மணிகிறம் - நீல மணியோ 
லும நிறம்; என்றதனால இருளையுடைய என்பது பெறுதும், 

2. பெயல் -- மழை, கண் இடம். எல்லை -- ஞாயிறு. கோகு. 

(அதற்கு) கோவேன். 

9. கொடுங்குரல் - வளைர்தகதர், அஞ்சல் ஓம்பி-- அஞ்சு தலைப் 

பாதுகாத்து, ஆர்பதம் -- உணவு, பல்கோள் -. பலகாய, 

4. இறுவரை - சாழ்வரை--மலைப்பக்கம், உரும்-- இடி, போ 

லாது வளை கெஇ௫ழ்ர்த என்க. போல எனவும பாடம். அது 

பொருத்தமினறு 

5. கன்று அமர்ந்து -- கன்றுபோல விரும்பி. கரடனையாமுளே 

மாகும் வரைக்கும பிரிக்துவாழ்தலை மேற்கொள்ளேம் என்க,
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1 அவருடை நாட்ட வாயினு inmiGur Dp 

பிரித ஜறேற்றாப் பேரன் பினவே 

யூவக்கர ணென்று முள் ஆவ போலச் 

செத்தார்ச் சதுபெடை தழீஇப் 

பங்கு லேனமற் படர்தருங் HahGus.’’ 

இத பகற்குறிக்கண் தலைவனீட ஆற்றாது தோழிக்குக் கூறி 

யது, (2.0) 

[தஸைவிகூற்று இன்னவரறுமாமெனல்/ 

௧௧௨. வரைவிடை வைந்த காலத்து வருந்தீனும் 
வரையா நாளிடை வந்தோன் மூட்டினு 

முரையெனத் தோழிக் குரைத்தற் கண்ணுந் 
தானே கூறுங் காலமு முளவே. 

இதுவும் அ௮தஇகாரததால் ்லைவிகூற௮ு இன்னவாறுமாம் என் 

இன்று. 

இ-ள்: வரைவிடைவைக்த காலத்து வருக்கினும் -- வரைவு 

மாட்சிுமைப்படா கிற்கவும் பொருள் காரணசத்தான் ௮௫சற்கு இடை 

யிடாகத் தலைவண் நிக்கிவைக்அப் பிரிந்தகாலக்துத் தலைவி வருத்த 

மெய்கினும் : 

அண்டுக் தோழி வினவாமலும் கானே கூறுமென்றான், ஆற்று 

விச்துப் பிரிசல் களவிற்குப் பெரும்பான்மை இன்மையின். 4 வைத்த” 

என்ற நீக்கம்பொருட்டு. வருக்துதல் -- த.த்றுவிப்பாரின்மையின் 

வருத்த மிகுதலாம். 

வரையா காளிடை வக்சோன் முட்டினும் -- வசையாகொழுசகூக் 

தலைவன் ஒருஞான்று கோழியையாஆம் தயதக்சையானும் செவிலி 

யையானுக் கதுமென எதிர்ப்பினும், 

உரையெனச் தோழிக்கு உரைதக்சற் சண்ணும் -- நொதுமலர் 
acral மணருரசியம்பிய வழியானும் பிருண்டானுக் கோழிக்கு 

இன்னவாறு கூட்டம் நிகழ்க்ததெனக் கூறி ௮கனை BLOT Duss கூறல் 
வேண்டுமென்றும் தலைவற்கு ஈம் வருத்தடிறியக் கூ௰ல்வேண்டு 
மென்றும் கூ௮தற்கசண்ணும், கானே கூறுங் காலமும் உளவே 

arden ae. நாட்டிலுள்ள. உவக்கரண் ... உங்கேகாண்,. Bef 

4, வைத்தல் -- நீக்கவைத்தல்,
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இம்மூன்று பகுஇயினுக் தோழி வினாுவாமல் தலைவி சானே கூறுங் 

காலமூம் உள என்றவாறு, 

உம்மையால் கோழி வினவிய இடத்துக் கூற£லே வலியுடைத௮. 

உதா.சணம் ; 

*- 1அரும்பற மலர்ந்த கருங்கால் வேங்கை 

மேக்கேழும் பெருஞ்சினை யிஞுந்த தசகசை 

ழூக்கொய்் மகளிரீம் Cg@earg நாடன் 

றகா௮ன் போலத் தான்றீது மொழியினுந் 
சன்சுண் கண்டது பொய்க்ருவ தன்றே 

முத்துறிரை யொத்த முன்ளெயிற் நுவர்வாயப் 

வரையாடு வன்பறழ்த் தந்ைத 

கடுவனு மறியுமக் கொடியோ கையே. (குறுக, 26) 

“: யாரு மில்ஸைத் தானே கள்வன் 

ரூனது பொய்ப்பின் யானெவன் செய்கோ 

இனைத்தர ளன்ன சிதுபசுங் காஅல 

வொழுகுநீ சாரல் பார்க்குங் 

குருகு முண்டுதா மணந்த ஞான்றே.'' (குறு, 82) 

இவற்றள் அததந்தான்போலவும் மறக்தான்போலவுங் கருதித் 

“தான் இதுமொழியினும் எனவும் ் பானெவன் செயா ' எனவுக் 

கோழி வினவாக்காலத்து அவன் தவற்றை வரைவிடை வைத்தலின் 

ஆ.ற்ராமைக்கு அறிவித்தாள். 

₹* பகளெரி சுடரின் மேனர் சாயவும் 

பாம்பூர் மதியி னுதசெரளரி கரப்பவு 

மெனக்குதீ யுரையா யாயி ணினக்கியா 

னுயிர்பகுத் தன்ன மாண்பினே னாகலவி 

ஸீகண் டிசஞுல் யானே யென்றுதணீ 

யழுங்க லான்திசி னாயிழை யெொலிகுர 

மேனன் காவலி னிடையுற் ரொருவன் 

கண்ணியன் கழலன் நூரன் நண்ணெனச் 

  

7. மேக்குஎமும் . மேலெழுந்த. தகாஅன்போல .._ (இவளுக் 

குரியனாகும்) தகுதியில்லான்போல, தான் என்றது கட்டுவிசசயை, 

இது. தெய்வத்தாலாயது என்னுர் தீயவார்த்தை. தந்தையாகிய 

சடுவனும என இயைக்க. (அக்கடுவன்) தனகண்கண்டது பொய்க் 

குவதன்று என்சு, 
" 

8. யாருமில்லை -- (புணர்க்தஞான்று] சான்றாவர் வேறொருவரு 

மில்லை. கள்வன்தானே -- கள்வனாகய தலைவன் தானொருவனே இருந் 

Saw, கால -- கால்களையுடைய. குருகும் உண்டு -- நரரையம 

இருந்தது. 
8. சுடர் -- விளக்கு, சாய்தல் -. ஒளிமழுங்கல். உயிர்பகுத் 

தன்ன - ஓருயிரை இரண்டுடம்பிற் பகுததுவைத்தாம்போன்ற (ஈட் 

பின் மாட்டு), அதுயானே கண்டிசன் -- அதனை யானே அறிந்துள் 

ளேன், அழுங்கல் gu sea . வருந்தாது அமைவாயாக, 

56
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சிதுபுறங் கவையின னாக வதற்கொண் 

டலதே நினைந்த தெஞ்சமொ 

டிஃதா கின்றியா னுற்ற நோயே.” (நற்றிணை. 128 ) 

இது, தோமி வினாவியவழிச் தலைவி கூறியது, 

 வரைவிடை வைச்சு காலத்து ames ap” என்பதனைக் 

: தொகுத்த மொழியான வகுத்தனர் கோடல்” (666) என்னுந் 

தி5திரவுத்தியாகக்கொண்டு ௮.ன்சண் வேறுபட வருவனவெல்லாக் 
கொள்க, 

* "உரைத்திசிற் ஜமோழுியது புரைத்தநோ வன்தேத 

யருந்துய ருழுத்தலு மாற்று மதன்றலைப் 
பெரும்பிறு தாக லதனினு மஞ்சுது 

மன்னோ வின்னு நன்மஸல நாடன் 

பிரியா வன்மி ஸிருவரு மெண்ணனு 

மலரதற் கழ்சினன் கொல்லோ பலருடன் 

ுஞ்சூர் யரமத் நாணுமொண் 

Gor geri நல்லது வரவறி யரனோ.?? (குறுந். 802) 

இது, வரைவிடைச் சவன்த தோழிக்குக் கூறியது, 

Soy yar Seip aro தோயே 

வதிகுரு குறங்கு War of Gurr புன்காா 

யுடைதிபைத் துவலை யரும்புந் இறீர் 

மெல்லம் புமைபன் பிரிந்தெவம் 

பல்லீத முண்கண் பாடொல் லரவே. (Sms. 5) 

என்னும் பாட்டும் ௮. 

**மதநநோழி வாழி மேனாட் சாரற் 

கொடியோர் முன்றும் பணிப்ப நெடிதுநின்று 

பூயழொடங் கின்றே பொய்யர வானக் 
கணை வர லிதுணி கலைஇ 

வெம்முூலை யசக நளைக்குமெங் கண்ணே.'” 

இச, வரைவிடைப் பருவங்கண்டு ஆற்றாது தோழிக்குக் 
கூறியது. 

1. புரைத்தோ -- உயர்ச்சியுடையதோ? உழத்தல் — வருந்தல். 
பெருமபிறிது-- இறப்பு. அலர் -- பழிமொழி, யரமத்தானும் 
யாமத்தின்கண்ணும, நெஞ்சத்துவருதகல் -- கனாவில் வருதல். 

2 வது _.. தங்இயிருக்கும். துவலை அருமபும் .. துளிப்பால் 
அருமபும, பாரடொல்லா -. படுதலைப் பொருந்தா துயிலா. 

9. பனிப்ப -. ( இடியால்) சடுங்க; குளிர எனினுமாம். 
புயல் (..... மேகம்) தொடங்கிற்று, அதனால் எஙகண் ஆகம shoe 
கும என்க, பொய்யா வானக் கனைவரல் அழிதுளி தலைஇப் புயல் 
தொடஙூனை்று -- பொய்யாத (தவரு) மழையின் வரைந்துவருகலை 
வடைய மிக்க துளியைப் பொருந்து மேகசம பெய்தலைத் தொடங் 
யது.
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** 3பணிப்புக லிவர்ந்த பைங்கொடி யவரைக் 

கிளிவா யெரப்பி னொளினிடு பன்மலர் 

வெருகுப்பல் வுருவின முல்லையொடு கஞனி 

வாடை வந்ததன் றலையு நோய்பெசரக் 

சண்டிசின் வாழி தோழி கதெண்டிரைக் 

கடலசம் கலத்இிற் மேன்றி 

மாலை மறைய மனர் மணிதெடுவ் குன்றே."* (குறுர், 240) 

இது பருவக்கண்டு ஆற்றாது தோழிக்குக் கூறியது. 

*“ ₹0நசயங் கைம்மிகப் பெரிதே மெய்ய & 

தீயுமிழ் தெறவின் வெய்தா கின்றே 

பொய்யெனச் சிறிதாங் ரூயிரியர் பையென 

முன்றுற் கொளினேோர் நந்துவள் பெரிதென 

Bongsu நெஞ்சத் தன்னை 4 குய்ம்தாண் 

இயையிணி வாழி மோழி புரைய 

னூண்ணே ரெல்வளை ஜஞெகிழ்ந்தோன் குன்றத் 
தண்ண னெடுவரை யாடிம் தண்ணென 

வியலறை முன்ிய வணியென் 

பசலை யாகந் இண்டிய சிறு.” (நற்றிணை, 2386) 

இன வரைவிடை ஆத்ரூமை மிக்குழி அவன்வசையின் முள்யெ 

காத்று என்பமெய்க்கட்படினும் ஆற்றலாமென் நது. 

அம்ம வாழி தோழி யவர்போ 

னம்முடை வாழ்க்கை மறற்சுன்று கொல்லோ 

wor Gus யுலக்கையிற் நினைகிளி கடியுங் 

கசன் நாடன் பிரிந்தெனத் 

கானும் பிரிந்தன்றென் மாமைக் சுவினே,”” 

இது வன்புறை யெதிசரழிஈ்கத. 

* கதிறுபுன் மாலை சிறுபூன் மாலை 
Bout user gaa a ume Be 

செக்கர் கொண்ட சிறுபுன் மாலை 

ஸவகலும் வருதியா லெமக்கே 

யெசன்றுஞ் சொல்லாயவச் குன்றுகெழு நாட்டே. 

இது மாலைப்பொழு அகண்டு வருந்இக் கூறிய. 

இன்னும் வேறுபட வருவனவெல்லாம் இசன்கண் அடக்குக, 

1, புதல் பற்றை, அவரைப் பன்மலர் என்க. பூனையின் பல் 
வடிவினவசகிய முல்லைப்பூ என்சு. குன்று மறையும் என முடிக்க, 

4. மெய்யும்வெய்காகன்று -- உடம்பும் வெப்பமுடைச்தாலன் 
Ds. நந்துவள் -- கோய்ரீங்கப்பெறுவள், நிரையகெஞ்சம் — நரகம் 

போலு மனம். தஇண்டிய-- தீண்டும்படி. 

3. கவின் அவாபோல் மறந்தன்றுகொல் என இயைக்க, மாமை. 
மாந்தளீா போலவும் நிறம். 

கீ. மாலை. மாலையே/ தீப்பனிப்பு-- தீயின் அசைவு, செக்கா... 
செவ்வானம். காட்டினின்றும் வருதி என இயைக்ச௪, சொல்லாய் 

சொல்லவுன்றிலை.
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₹: படகட்டிசின் வசி தோழி யன்கற் 
பொய்வ லாளன் மெய்யுறன் மரீஇ 

வசய்த்தலைப் பொய்க்கு மருட்ட வேற்றெழுத் 

தமணி தைவந் தனனே கூவளை 

வண்டுபடு மலரீழ் crag . 

தமியேன் மன்ற வளியேன் யானே.'' (குறு. 30) 

இது வரைகுற்குப் பிரிய வருக்துகின்றது என்னென்னாுட்குக் 

கனவு slams FSS. 

** 3 ஆடமை குயின்ற வவிர்துளை மருங்கித் 
கோடை யவங்வணி குழுலிசை யாகப் 

பாடின் னருவிப் பணிநீ ரின்னிசை 

தேரடமை முழமின் றநுதைகுச லாகக் 

கணக்கலை யிருக்குங் கடுங்குரற் தூரம்பெரடு 
மலைப்பூஞ் சசரல் வண்டியச ழாக 

வின்பல் விமிழிசை கேட்டுக் கலிசிறத்து 

மந்தி நல்லவை மரூன்வன நோக்கக் 

கழைவன ரடுக்கத் தியலி யாடிமயில் 

விழவுக்கள விறலியிற் 3ோரோன்று நாட 
னுருவ வல்விற் பற்றி யம்புதெரிந்து 

செருச்செய் யான சென்னெலறி ey suid 

பூலர்குர லேனற் புழையுடை யொருசிறை 

மலர்தார் மார்ப ணின்றோற் கண்டோர் 

பலர்தில் வசழி தோழி யவகரு 

ளாசிருட் கங்கு லணையொரடு பொருந்தி 

யோரியா னுகுவ தெவன்கேச 

னீம்வார் கண்டெடு ஞெகழ்தேோ ளேனே. (அகம், 82) 

அவனை ஆயத்கார் பலரும் கண்டாசென வக்தோன் மூட்டிய 
வாறும் அவருள் கெகிழ்கோளேன் யானேயெனத் தானே கூறிய 
வாறும் காண்க, 

** தாழை குருகினும் தண்ணத் துறவளனை 
மாழைமா னோக்கின் மடமொழி.நாழை 

நுழையு மடமகன் யார்கொலென் தன்னை 
புமையு மடைத்தாவ் கதவு.” (கைர்நிலை, 5௨9) 

1... அல்கல் -- இரரக்காலம், மரீஇ. பொருந்தி, வாய்த்தகை.- 
மெய்போலுர் தன்மையையுடைய, அமளி — படுக்கை, அளியேன் — 
அளிக்கத்தக்கேன். 

2, அமை... மூங்கில், குயின்ற -. செய்யப்பட்ட, 
மேல்காற்று, பாடுஇன் -- ஓசை இனிதாலயை, 
இகுத்தல் -- தாழ்தீதல், மர்தி நல்அவை -- முந் 

கோடை — 

தோடு-- தரட்௪, 
தியாய நல்ல இரள். 

மருளல _. ஆச்சரியப்படல், இயலி... உலரவி விறலி விறல்ப. : . : . இல்ப 
ஆடுபவள். கெகிழ்தோளேன் யானொருத் ே AK & பன க்க. ருத்தியுமேயாதற்குக் காரண 

5. பூவாகிய குருகு. குழுகுபோலும் பூ லுமாம் : ் த வெனிலுமாம். நுழையுஞ் எறுவாயில் (பொட்டு என்ப 5 
லைப்புற வாயில். அ “2862. புழை 

BT oO yp — 

— Gara
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** |பநகைதநீ கேளாப் நோழு்ீ யன்கள் 

வயநா யெறிந்து வன்புறழ் தழீஇ 
யிளைய ரெய்நுதன் மடக்கிளை யோடு 

நான்முலைப் பிணவல் சோலிய கானொழித் 

தரும்புழை முடுக்க ராட்குதித்து நின்ற 
தறுகட் பன்றி தோக்கிக் கானவன் 
குறுகினன் றஜொடுத்த கூர்வாய்ப் பகழி 

மடைசெ௫லன் முன்பிற்றன் படைசெலச் செல்லா 

தருவழி விலக்குமெம் பெருவிறல் போன்மென 

வெய்யாது பெயருங் மூண்று நசடன் 

செறியரி னுடம்கவீற் பரிஇப் புரியலிழ்த் 

ேத்துகுவவு மொய்ம்பிற் பூர்சேர் மாலை 

யெற்றிமிற் கயிற்றி னெழில்வந்து துயல் வர 

Soaps நின்றோற் கண்டன என்ன 

வல்லே யென்ருக தோக்க 

ல்லை மன்னென தகூஉப்பெயர்த் தோளே.'' (அகம், 248) 

இவை வந்கோன் செவிலியை எதிர்க்துழிக் கூறியன. 

₹3கொடியவுங் கோட்டவு நீரின்றி நிறம்பெறப் 

பொடியழற் புறந்தந்த பூவாப்பூம் பொலங்கோதைத் 

தொடிசெறி யாப்பமை யரிமுன்கை யனைத்தோளா 

யடியுறை யருளாமை யொத்த?தா தநினக்கென்ன 

தரத்ததா நிருங்கூற்ம லெஞ்சாது நணிீபற்றிம் 
பொலம்புளை மசகுரவரயப் நுங்கிெய சிகழிகை 

தலம்பெறச் சுற்றிய குரலமை யொருகாழ் 

விரன்முறை சுற்றி மோக்கலு மோத்தன 

னருஅவனீழ்த் தனனவென் மெல்விரற் போதுகொண்டு 
  

1. ககை.- இரிப்பு ; சரிப்பான நிகழ்ச்சி என்றபடி. எறிந்து-- 

கொன்று. பறழ் -- குட்டி, இளையர் எய்து தன்மடக்களையோடு ... 
இளயர்போலெய்கிய தன் இளங்கையோடு. தழீஇக் இளையோடு 

பிணவல் சொலிய (நீஙக) என இயைகக, எறிந்து காடனொழிந்து 

ஆட்குறித்து நின்ற பன்றி என முடிக்க, இலய ரெய்தன்மடக்கி 
என்னும் பாடததுற்கு இளையராகிய வேட்டுவர் நெருங்குதலை 

விலக என்று பொருள்கொள்க புழை -- வாயில்; முழைஞக, 

முடுக்கா் ... முடுக்குவழி. மடை - மடுததல. தன்படை செலச செல் 

லாது நின்ற எம் பெருவிறல் என இயையும், பனமியைக் கானவன் எம 

பெருவிறல்போலும இது என்று வியந்து எய்யாது பெயரும குன்ற 

ராடு என முடியும், பெருவிறல் என்றது தம் தலைவனைப் 

போலும். அறில .- சிறுதூறு துடக்கல் -- பறறியிழுததல். ul @— 

அற்று. இமில் ... முரிப்பு. 

2. கொடியவும _ கொடியிலுள்ளனவும, கோட்டவும — 

கொமபிலுள்ளனவுமாக, அழல் -- நெருப்பு. நெருப்பா 

பண்ணிய பொற்பூ என்க. பூவாப்பூ-- பொற்பூ. கோதை -- மாலை, 

யாப்பு -- கட்டு. அரி. அழகு, அடியுை ௮ருளாமை -- நின்னடி 

யில் யானுறைதழற்கு அருளாமை, ஈரநதம்.... காரத்தம்பூ. மகரவாய்-- 

மகரத்தின் அஙகாக்த வாயாகப்பணணின திலைக்கோலம. நுங்கெய 

விமுங்கிய, எகழிகை--முடி. ஓரு காழ் -ஒருவடம் (ஒருமாலை), ௩ர௮--
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செரு௮ச் செங்கண் புதைய வைத்துப் 

UGE FOS ுமிச்த்தனு முயிர்த்தனன் 
ஜெய்யி லவினமுலை யிணியதை வந்து 

தொய்யலந் தடக்கையின் வீழ்பிடி பயணிக்கு 

மையல் யானையின் மருட்டலு மருட்டினன்? 

அதனா, 
லல்லல் களைத்தனன் Coif நத்தக 

ரருங்கடி நிவாமை கூறி னன்றென 

கின்னொடு சூழ்வ நோழி தயம்புரித் 
கின்னது செய்தர ஸிவனளென 

மன்னு Yves ay od sas yom.” (கலி. 54) 

எனச் சைப்பட்டுக் சுலக்கிப் புணர்ச்சிகிகம்ச் தமை கூறி 

்£ அருங்கடி கீவாமைக் கூறின் ஈன் 'மெெனத் துமர்ககுக் கூறுமாறு 

கோழிக்குசு சலைவி கூறினூள். எரிதகத்து இருகாத்றோமி யென் 

முள் காணுத்களை.பாக *மறைகரக்தவாறு தீரக் தோழிக்கு முகமனாக: 

* ஈளரியகைத் தன்ன செதந்தமை ws sir af oo 

பிரியன் வாழா தென்போ தெய்ய 

துறைமேய் வலம்புரி துணை செத் தோடிக் 

கருங்கால் வெண்குருகு பயிறரும் 

பெருங்கடற் படைப்பையெஞ் சிறுநல் லூரே.”” 

இஃது, அன்றில் பிரியின் வாமாகெனக் கூறென்றது, 

*: -ஒயேோர வெனயரம் பபையெனக் கூறிழ் 

கேட்குவர் கொல்லோ தாமே மாக்கடற் 

பரூஉத்றிரை தொகுத்த நுண்சுண் வெண்மண 
வின்னும் கூரா கரணாவர் 

பொன்னி னெடுத்?தர் போகிய நெறியே.” 

இஃ, அவர் இன்னும் போவசற்குமுன்னே ஈம்வருச்சுக்தை 

பெவளிப்படக் கூறென்றஅ, 

ஈறவம்பூ. செறா௮ . செருக; அருளையுடைய. என் விரழ்போதரல் 
தன்கண் மறையவைத்து என்க, பருஅக்குருகு-- கொல்லன் உலை 
மூக்கு. 

், அருங்கடிரிவாமை - அரிய மனம் அவனைவிட்டு நீங்காமல். 

2. மறை - களவுப்புணர்ச்சி, காதீதல் -- மறைத்தல். 
9, எரி... நெருப்பு. அகைந்தன்ன -_ கப்புவிட்டாற்போன் ற. 

ஏஎன்மோ - என்று சொல், மோ-- முன்னிலையசை, அதுணைசெத்து-- 
பெடை என்று கருதி. பயிறரும் -- அழைக்கும், வலம்புரியைத் துணை 
செத்து அழைக்கும் wore. 

4, பையென --மெல்லவாக. நெறி இன்னும் தாரர என 
இயைக்க.
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*3என்னைகொ றோழி யவர்கண்ணு நன்கில்லை 

யன்ளை முகனு மதுவாமும்.பெொரன்னவர் 

புன்னையம் பங்கானற் சேர்ப்பனைத் தக்கதே 

நின்னல்ல தில்லென் நுறை.'! (ஜர்: எழு. 58) 

இக தலைவக்குக் கூறென்ற. 

இவை தலைவி அறத்தொடு கிற்தற்பகுதி, தோழிக்கே உரைத் 

தத்குத் ஜோழிக்கென்றார். (es) 
[தலைவி கூற்றிற் சிறப்பில்லன கூறி அவையும் அகமெனல்/ 

௧௧௨. உயிரினுஞ் சிறந்தன்று நாணே நாணினுஞ் 
செயிர்தீர் காட்சிக் கற்புச்சிறந் தன்றெனத் 

தொல்லோர் கிளவி புல்லிய நெஞ்சமொடு 
காமக் கிழவ னுள்வழிப் படினுந் 

தாவி னன்மொழி கிழவி கிளப்பினு 

மாவகை பிறவுந் தோன்றுமன் பொருளே. 

இது தலைவி கூற்றிற்குச் சிறப்பில்லன கூறி, அவையும் அகப் 

பொருளாம் என்கின்றது. 

இ.ஸ்: உயிரினும் காண் இறக்கன்று -. எல்லாவத்றினுஞ் 

இறக்க உயிரினும் மகளிர்க்கு காண் சிறந்தது, காணினுஞ் செயிர்தீர் 

கற்புக் காட்சி Anise yg -- அக்காணினுங் குத்தக் இர்க்து கற்பினை 

நன்றென்று மனத்தாற் காணுதல் சிறந்தது, எனச் தொல்லோர் 

செவி புல்லிய கெஞ்சமொடு -- எனறு முன்னுள்ளோர் கூறிய 

கூற்றினைப் பொருக்திய கெஞ்சுடனே, காமக் இழவன் உள்வழிப் 

படினும் -- தலைவன் இருக்கவிடக்தே தலைவி தானே செல்லினும், 

தாவில் ஈன்மொழி கழவி இளப்பினும் -- மனவலியின்றிச் செல்வா 

மெனச் கூறும் ஈகனண்மொழியினைத் தலைவி கானேகூறினும், பொருள் 

தோன்றும்-- ௮வை அசுப்பொருளாய் த தோன்றும், அவகைமிறவும் 

மன்பொருள் தோன்றும் -- அக்கூற் தின் கூறுபாட்டிலே பிறகூற 

க்களும் மிகவும் அகப்பொருளாயத தோன்றும் என்றவாறு, 

என்றது. தலைவிகூற்று. திதுபான்மை வேறுபட்டு வருவன 

வற்றைக் கத்புச் சிறப்ப நாண் துறக்தாலுல் குற்றம் இன்ன தற்குச் 

  

7. அவர்கண்ணும் - அவரிடத்தும், நன் இலை ... நன்மையில்லை. 

தக்கதோ -- (வரைவு நீட்டிப்பது) தக்கதே? நின்னல்லதல்லை .... 

நின்னையல்லதிலள், 

2. தோழிக்கு என்பது சூத்திரச்சொல்,
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செயிர்தீர்? என்னார்; நன்மொழி! மென்றார் கற்பித் றிரியாமை 

யின்; ௮வை இன்னோன்னவழி கெஞ்சொடு சள த்தல்போல்வன. 

இவள் கூற்முச் சோழிக்குக் தலைவற்குமே Carex gad gers. 

மன் -- ஆக்கம் ; இழிக்த பொருளும் உயரத் தோன்றலின். 

“lest Gp Qu விழவி ஒனு 

மக௭ீர் தழீதிய நுணங்கை யாஜும் 

யரண்டுங் காணேன் மாண்டக் போசை 

யானறுமொ ராடுகள மகளே அபென்கைக் 

Gara ரீலங்குவளா ஜெகிழ்த்த ் 

பீடுகெழு குரிசிவுமொ ராடுகள மகனே.” (குறுக. 81) 

யாண்டும் காணேனேன அவனை வழிபட்டுக் m dearennd 

கற்பின்பாலகாய்சக தோழியுக் தலைவனும் பெண்டன்மையிற் றிரியக் 

கருதாது நன்கு மதுத்தவாறு காண்க. 

** அருங்கடி யன்னை காவ ஸீவிப் 

பெருங்கடை யிறந்து மன்றம் போகிப் 

பகலே பலமுங் காண நாண்விட் 

டகல்வயத் படப்பை யவனூர் வினவிச் 

சென்மே! வாழி தோழி பன்னாட் 

கருவீ வானம் பெய்யா தாயினு 

மருவி யார்க்குங் கமைபயின னத்தலை 

வரண்மோய் மசமலை நசடனைச் 

Frigg யல்லை யென்றனம் வரற்க.”* (நற்றிணை 865) 

S3Garn ரிலங்குவளை ஜரெகிழ நரடொறும் 

பாடில கலிழுங் கண்ணொடு புலம்பி 

யீங்கிவ ஹூறைழது முய்குவ மாங்கே 

யெழுகிணி வாழியே னெஞ்சே முனாஅது 

குல்லைக் கண்ணி வடுகர் முூவயது 

பன்வேற் கட்டி நன்னாட் டும்பர் 

மொழுிபெயர் தே௭ந்த ராயினும் 

வழிபடன் சூழ்த்திசி னவருடை நட்பே.” (குறுர், 717) 

இவை தோழிக்கும் கெஞ்சுத்கும் கூறியன. 

  

1, மள்ளா-- வீரர், விழவு -- சேரிவிழா, தழீஇய. தழுவி 
ஆடுகின்ற. தக்கோனை-தகுதியையுடைய தலைவனை, கோடு -- சங்கு. 
சார்தல் -- அறுத்துச்செய்தல், ஆகெளமகன் _. ஆடுகின்ற களத்துக் 
குரிய மகன, 

2. நீவி நீங்கி, கடை... வாயில், wer ob — பொதுவிடம். 
செல் -- வருவாயாக. அயம் - நீர், என்றனம்வரற்கு-- என்றுசொல்லி 
மீண்டு வரற்கு. வரற்குச் சென்மோ என இயைக்க, . 

9, பாடுஇல் -- துயிலின் றி. கலிழும்-- கலஙஇ அழும. 
மூனாஅசு -- பழையது, வடுகர் -.. வடுககாட்டார். முனையது இடத்து 
லுள்ளது. கட்டி -- சேரனுடைய சேனாபதி. உம்பர் -- அப்பா 
லுள்ள. மொழிபெயர்தேம ... வேற்றுமொழிகாடு.
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1 !சயாத் புற்று தீர்ம்புறத் இறுத்த 
குரும்பி வள்சிப் பெருங்கை யேற்றை 

துங்ருதோற் றுதிய வள்சூர் கதுவலிற் 

பாம்புமத எழியும் பசனாட் கங்குலு 

மரிய வல்லமை ணீ௫ுளை பெரிய 

Gap wile பேழ்வா பேற்றை 

பலசவம லடுிக்கம் புரை வீர்க்குங் 

கழைநரல் சிலம்பி ௭ாங்கண் வமையெரடு 

வாழை யோங்கிய தாழ்கண் ணசம்பிற் 

படுகடுவ் களிற்றின் வருத்தஞஷ் சொலியப் 
பிடிபடி முறுக்கிய பெருமரப் பூசல் 

விீண்டோய் விடரகம் தியம்பு மவர்நாட் 

டெண்ணரும் பிறங்கள் மானதர் மயங்காது 

மின்னுவீடச் ஏறிய வெொதுங்கி மென்மெலத் 

துணிதலைத் தலைஇய மணியே ரசைம்பால் 

சிறுபுறம் புதைய வாரிக் குரல்பிழிய உ 

தெறிகெட விலங்கிய நீயி ரிர்சுர 
மறிதலு மறிடுரே வென்னுநர்ப் பெறினே.” 

என்னும் (8) அகப்பாட்டும் ௮௮. 

இக்கனம் வக்ழியுங் கற்புச் சிறந்ததாம். 

இனிப் பிறவாற கொள்வன வருமாறு : 

“2 பொன்னீணர் வேங்கை கவிணீய பூம்பொழிலு 

ணன்மலை நாட னலம்புனைய -டுமன்முலையாய் 

போயின சின்னாள் புனத்து மறையினா ; ; 

மேயிணு ரின்றி பிணிது.'” (ல: ஐம். 11) 

ச காரனலஞ் சிறுகுடிக் கடன்மேம் பரதவர் 

நீனிறப் புன்னாக் கெொழுநிழ லசைஇத் 

தண்பெரும் பரப்பி னொெண்பத தோக்கி 

யங்க ணாரில்வலை யுணக்குதீ Gin Mou wy 

  

1. சர்ம்புறம் -- குளிர்ந்தபுறம். குரும்பிவல்சி -- குரும்பியுணவு, 

குரும்பி -- புற்றுஞ்சோறு. தோல்.துதிய  தோலாகிய உமையிதுள்ள 
கேழல் _.. பன்றி. அமலல் -.. நெருங்கல். புலர -- ஈரமபுல2. பூசல் 

ஓலி, விடரகம் -- பிளப்பிடம. மானதர் — விலங்குகள் செல்லும் 

வழி. மான் -- மானுமாம், ஒதுங்கி -- நடந்து, குரல் ... மயிர், 

விலங்யெ சரம் என்க. அறிதலும். அமிதிரோ - (சென்று) அறிததும் 

செய்துள்ளீரோ. புலாவ எனவும் பாடம், 

உ. கவினி௰ய . அழகுசெய்த.கலம்புனைய -- நலம்செய்ய. மறை... 

களவு; நலம்புனையக் களவினாற் சின்னாள் இனிது போயின என 

இயைக்க, ஏயினார் -- எதிர்ப்பட்டார், இனி எப்படியாமோ? என் 

பது எஞ்சிநின்றது. சவினிய என்றதனால் இழ் செறிப்பு நிகழும் 

என்றபடி. 

4. கடன்மேம் -- கடலிற்செல்லும், அசைஇ... இருந்து. பதம்... 

கரலம்,  அரில்வலை _ முறுகுண்டு கடத வல், Got AEGIS gerd 
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wes யன்சை யறியி ஸிவணுஸற 

வரிய வரகு நமக்2தகனல் கூறிற் 

கொண்டுஞ் செல்வர்கெொர ஜேழி யூமணர் 

வெண்க வலுப்பினண் கெசன்ன சரற்றிக் 

கண திலா இசர்க்கு நெடுநெறிச் சகட 

மணன்மூந் துரு மோசைக் கமுணிக் 

கருங்கால் வெண்குருது 2௮௨ 
ற் மிருங்கழிக் சேர்ப்பிற்றம் மிறைவ ூர்க்கே.!" (நறறிணை, 4) 

11 விழுந்தண் மரரிப் பெருந்தண் ரரரழற் 

In Ris MGW, தலரி நாறு 

மாதச் வண்டி னயவருநத் தீங்குரல் 

மண தாறு சிலம்பி னசுண மோர்க்கு 

முயர்வரை நாடற் குரைழ்த லொன்ரு 

துயர்மருங் கியா வன்ன ம Abo wou 

தணியுமா றிதுவென வுரைந்த சென்றோ 

செய்யா யாமலீம் கொடியை தோழி 

மணிகெழு தெடுவலர பணிபொறு நஇிவத்த 

செயலை யத்நரீ ரன்னவென் 

மதனின் மாபெய்ப் பசலையூப கண்டே.” (நறறிணை, 24 4) 

இஃது அறத்தொடு நிற்குமாறு கோழிக்குக் தலைவி கூறியது; 

இன்னும் ௮கனானே தோழியைக் தலைவி ஆத்றுவித்தலுங் கொள்க. 

1: 20ஞெகிழ்ந்த தேசளும் வரடிய வரியுந் 

தணிர்வனப் பிழுத்ததின் றிறறு தேக்கி 
யாஞ்செய்வ தன்றிவ டுயரென வன்பி 

னழா௮ன் வாழி தோழுி வாழைக் 

கொழுமட வகைவிலைத் தனிதலைக் கவும் 

பெருமை நாடன் கேண்மை நமக்கே 

Pup மாக வறிய ந ரின்ற்றனக் 

கூறுவை மன்னோ தீயே 

தேறுவென் மன்யா amet peu.” (ஈற்றிண, 809) 

என வரும், 

எனினுமாம். உமணா -- உப்பு அமைப்போர், கொள்ளைசாற்தி- 
விலைகூ மி. ; க்ண௫ிரைகிளர்க்கும் -- கூட்டமாகிய எருத்து நிரையை 
எழுப்புகின்ற (செலுத்துகன் ற). ஓசையைக் குருகு அஞ்சும் என்க; 
உறைவின் -- உறைதலையுடைய, ் 

  

7, விழுந்த -- பெய்க, மாரி - மழை கூ i - . _ - + Fa GOT _. ளி. 
கும் -- செவிகொடுத்தக் கேட்கும். கண்டும் .... கண்டுவைத்தம் கன்டு 
வைத்துஞ் செய்யரயாதலிற் கொடியை என்௪. ் 

8. வரி. இரேகை, தேமலுமாம, நிற் i L 
: , றன் ... மேனிகிறம். செய் தன்று - செய்தது. தளி — தாமிறிலுள்ள நீர், இலையிலே கலாவும் THE கலரவல் -. கலந்து தங்கல, விழுமம் துன்பம்
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‘oT opie லயலது மாண மாக்கொடி 

துஞ்சுகளி றிவருங் குன்ற நாட 

னெஞ்சுகளா னாக நீயலென் யானென 

நற்றோண் மணந்த ஞசண்றை மற்றவன் 

ரூவா வஞ்சன் முரைத்தது 

சேோரயேர தோழி நின்வபி ஏனே.'? (குறுக 36) 

இதுவ ௮. (௨௨) 

[கோழிகூம்று நிகழுமீட மிவையெனத் தொகுத்துக் Ia Or] ் 

௧௧௪. நாற்றழுந் தோர்றழ மொழுக்கமு முண்டியுஞ் 
செய்வினை மறைப்பினுஜ் செலலினும் பயில்வினும் 

புணர்ச்சி யெதிர்ப்பா டுள்ளுறுத்து ௨ரூ௨ 
முணர்ச்சி யேழினு முணர்ந்த பின்றை 
மெய்யினும் போய்யினும் வழிநிலை பிழையாது 

பல்வேறு கவர்பொரு ஞட்டத் தானுங் 

குறையுறற் கெதிரிய கிழவனை மறையுறப் 

பெருமையிற் பெயர்ப்பினு முலகுரைத் தொழிப்பினு 

மருமையி னகற்சியு மவளறி வுறுத்துப் 

diay வென்றலும் பேதைமை பயூட்டலு 

முன்னுறு புணர்ச்சி முறைநீறுத் துரைந்தலு 
மஞ்சியச் சுறுத்தலு முரைந்துழிக் கூட்டமோ 

டெஞ்சாது கிளந்த விருநான்கு கீளவீயும் 

வந்த கிழவனை மாயஞ் செப்பிப் 

பொறுத்த காரணங் குறித்த காலையும் 

புணர்ந்தபி னவன்வயின் வணங்கற் கண்ணுங் 

குறைந்தவட் படரினு மறைந்தவ எருகத் 

தன்னொடு மவளொடு முதன்மூன் றளைஇப் 

பின்னிலை நிகழும் பல்வேறு மருங்கனு 

நன்னயம் பெற்றுழி நயம்புரி யீடத்தினு 

மெண்ணரும் பன்னகை கண்ணிய வகையினும் 

புணர்ச்சி வேண்டினும் வேண்டாப் பிரிவினும் 

வேளாண் பெருநெறி வேண்டிய விடத்தும் 

புணர்ந்துழி யுணர்ந்த வறிமடச் சிறப்பினு 

1, துறுகல் — உருணடைக்கல். மாணை-- ஒரு கொடி. துஞ்சல் 

துயிறல். இவரும் -- படரும். நீயலன் -- பிரியேன், வஞ்டினம -ஃ 

உறுதிமொழி, கோயோ-- வருத்தமாகுமோ £ ஆகாது,
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மோம்படைக் கிளலீப் பாங்கின் கண்ணுஞ் 
செங்கடு மொழியால் சிதைவுடைத் தாயினு 
மென்புதெகப் பிரிந்தோள் வழிச்சென்று கடைஇ 
யன்புதலை யெடுந்த வன்புறைக் கண்ணு 
மாற்றது தீமை யறிவுறு கலக்கழுங் 
காப்பீன் கடுமை கையற வரினுங் 

களனும் பொழநும் வரைநிலை விலக்கிக் 
காதன் மித$ யுளப்படப் பிறவு 

நாடு மூரு மில்லுங் குடியும் 
பிறப்புஞ் சிறப்பு மிறப்ப நோக்கி 
யவன்வயிற் ரோன்றிய அளலீயொடு தொகைஇ 
யனைநிலை வகையான் வரைதல் Caray DM 
மையச் செய்கை தாய்க்கெதிர் மறுத்துப் 
பொய்யென மாற்றி மெய்வழிக் கொடுப்பினு 
மவன் விலங் குறினுங் களம்பெறக் காட்டினும் 
பிறன்வரை வாயினு மவன்வரைவு மறுப்பினு 
முன்னிலை யறனெனப் படுதலேன் நிருவகைப் 
புரைதீர் கிளவி தாயீடைப் புருப்பினும் 
வரைவுடன் பட்டோற் கடாவல் வேண்டினு 
மாங்கதன் றன்மையின் வன்புலற யுளப்படப் 
பாங்குற வந்த நாலெட்டு வகையுந் 

தாங்கருஞ் சிறப்பீற் ரழி மேன. 
இச, முறையானே கோழி கூற்று நிகழும் இடம் பலவுக் 

தொகுத்துக் கூறுகின்றது. 

இ-ள்: காற்றமும் தோற்றமும் ஒழுக்கமும் உண்டியும் செய் 
வினை மழைப்பும் செலவும் பயில்வும் -- தலைவன் ]பெட்டவாயில் 

பெத்று இரவு வலியுற்று முன்னுறு புணர்ச்சியை உரைப்பின் 
இன்னது நிகழுமென்று அறியாது அஞ்சிக் கரந்து மதியுடம் 
படுப்பக் தோழி மதியுடமபடுல்கால் அவள் ஆசாயும் ஆராய்ச்சி 

3. பெட்டவாயில் _. தலைலியாற் பேணப்பட்ட வாயில், பெத்று 
என்றது -. அவ்வாயிலைத தனக்கு வரயிலாகப்பெறர் 5 : ற்று என்றபடி, 
௪ண்டு வாயில் என்றஅ -.. வாயிலாக அமைந்த தோழியை. “பெட்ட 
வாயில் பெற்று இரவு வலியுறுப்பினுட'” , ம கள, 170-ம சூத்திர அடி, 

5. மதியுடம்படுத்தலரவது :- கவர்ந்து நின்ற தோ ணர்வை 
ஒருப்படுத்தல் (துணிவுபெற வைத்தல்), உ கிப்
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யெல்லாம் நாட்டமாம், ௮ஃது எட்டாம்; அ௮வற்றுண் முன்னு௮ 

புணர்ச்சியை உணர்த்தற்குக் காரணம் எழுவகைய. அவை நாற்ற 

முசலிய வழும், 

நாற்றமாவது, ஓதியும் தலும் பேதைப் பருவத்துக்குச் GE 

நாரா. தலைவன் ALLS srt மான்மதச்சாந்து முதலியனவும் 

பல பூக்களும் விரவி காறுதல். 

”தோற்றமாவது, சீண்டும் பிதழ்க்தம் - பிள்ளைப்பருவத்து 

வெள்ளை கோச்ன்றி உள்ளொன்று கொள்ள கோக்குங்கண்ணும், 

தந்நிலை இரிக்து அணைத்து மெல்கிப் பணைத்துக்காட்டுக் தோளும் 

மூலையமென் உ இன்னோரன்ன. 

“ஒழுக்கமாவது, பண்ணையாயத்தோடு மும்றிலான் மணி 

கொழிக்துச் சோறமைத்தன் முதலியன முனிந்த குறிப்பினளாய்ப் 

பெண்டன்மைக்கு ஏற்ப ஒழுகுதல். 

*உண்டியாவது, பண்டு பான்முதலிய கொண்டு ஒறுத்து 

ஊட்ட உண்டு வருஇன்றாள், இப்பொழுது ஆசாரமும் காணுங் 

சாதலும் மீதாச அதன்மேல் உவப்பு இண்டுஇன்றி மிகஓறுத்த 

உள்ள த்தளாதல். 

செய்வினை மறைத்தலாவது, முன்புபோலாது இக்காலத்து 

நினைவுஞ் செயலுக் தலைவனோ? பட்டனவேயாகலான் அவை பிதாக் 

சூப் புலனாகாமை மறைத்தல்; woos ஆயத்தோடு கூடாது இடக் 

தலைப்பாட்டிற்கு ஏனவாக நீங்க நிற்றலாம், 

செலவாவது, பண்டுபோல் வேண்டியவாறுகடவாது சீர்பெற 

நடந்து ஒரிடத்அச் சேறல், 

பயில்வாவது, செவிலி முலையிடத்் அக் அயில் வேண்டாது 

பெயர்த்து வேறோரிடத்துப் பயிறல். இன் -- சரரியை, 
  

1, ஓஇ-- கூந்தல். 

2. நீண்டும FD LPG Hie கோக்குங்கண் என்க வெள்ளைகோக்கு__ 

காதலில்லாத கோக்கு. பணத்தல் -- பருத்தல, 

3. பண்ணை விளயாட்டு, மூற்றில் - சுளகு. மூணிதல் __ 

வெறுத்தல், 

4. ஒறுத்து தண்டித்து; வருத்தி. ஆசாரம-- ஒழுக்கம், 
உவப்பு -... விருப்பு. இறுத்த உள்ளம -- குறைத்த உள்ளம்; வெறுத்த 

உள்ளம எனினுமாம்,
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புணர்ச்சி எதிர்ப்பாடு : எர்ப்பாட்டுப் புணர்ச்சி என மாறுக; 

௮௮ கொடுப்பாரும் அடுப்பாருமின் தி இருவருக் தமியராய் எதிர்ப் 

பட்டுப் புணரும் புணர்ச்டி, இவ்வொழுக்கம் பாங்க த்கூட்டத்தித்கு 

ஏ.துவாகா. 

உள்ளுலு, கீது வரூஉம் உணர்ச்சி ஏழினும் உணர்ந்த பின்றை-- 
அப்புணர்ச்சி யெதிர்ப்பாடுநிகழ்க்ககனைத் தோழி தன்னுள்ளத் 

அள்ளே விளுவி வருகின்ற ஐ:பவுணர்வினை அ௮வ்வேழனானுக் கெளிக்து 

புணர்ச்சியுண்டென்பதனை உணர்க்ச பின்றை ; 

இன்னம் இன்னதுமாகிய ஏழென்ச. அங்கன் அணிந்த 

பின்னல்லது தலைவிமாட்டுக் கோழி சொன்னிசம்சசா ளென்றம் 
குப் பின்றை எனறார். உதாரணம் : 

*- ₹காம்பிவர் தோளுங் கருமதர் மமைக்கணும் 

வீங்கிள முலையும் வேறுபட் டனவே 

தசங்கரு தாற்றத் தலைத்தலை சிறந்து 
முங்கொடிக் கவர்ந்த புகற்சியென வரங்கற் 

VEGGIE சங்குலு மகசை தெொரழுகுமே 

நன்தி யனவைத் தன்றி 

தெவன்கொன் மற்றிவட் கெய்திய வாறே,” 

இகனுள் காற்றமுக் சதோம்றமுஞ் செலவும் வந்தன. 

** கண்ணுஞ் சேயரி பரந்தன்று நுதலு 

நுண்வியர் பொடித்து வண்டார்க் கும்மே 

வாங்கமை மென்றோண் மடந்தை 
யரங்கா யினள்கசொ லென்னுமென் னெஞ்சே.!" 

(சிற்றெட்டசம்.]) 
*“கதெெய்வத்தி னாயதுகொ றெண்ணீர் புடையுடுத்த 

வையத்து மக்களி னாயதுகொடஸைவுற்று 

வண்டார்பூங் கோதை வரிவகரக்கை ONT SED HOON oir 
பண்டைய எல்லன் படி,” 

இவையும் அவை, 

், எதிர்ப்பாட்டுப் புணர்ச்சி என்றது இயற்கைப் புணர்ச்சியை, 
8. காம்பு இவர் ... மூங்கலையொத்த. 

தல்... பூரித்தல் புகற்சியென -- பொலி 
விடத்தில், ஓழுகும்-- செல்லும். 
நன்றி-- நன்மை, 

மதர் ..- மதர்ப்பு, வீங்கு 
4 வென. ஆங்கில் - அவ் 

புகற்சியெனச் றந்து என மாற்றுக. 

9. சேயரி.- செவ்வரி. யாங்காயினள் - ஏத்தன்மையளாயினள் 
5. நைவுற்று மெலிந்து, கை . : வுற்றுப் பண்டையஎல்லள் என இயைக்க. படி — தன்மை.
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‘leer காவ லவிவளு மல்லண் 
மாண்வழி வருகுவ ணிவனு மல்ல 
னரதந்தஙவ் கண்ணீ யிவனோ டிவளிடைக் 
கரந்த வுள்ளமொடு கருதியது பிறி 

வெம்மு னுூணுநர் போலழ் தம்முண் 

மதுமறைந் துண்டேசர் மஇழ்ச்சி போல 

வுள்ளத் துள்ளே ம௫ழ்ப 

சொல்லு மாடுப கண்ணி னானே.” 

இது புணாச்சி உணர்க்கது. 

** 2இவன்வயித் செலினே யிவற்குடம்பு வறிதே 
யிவன்வயிற் செலினே யிவட்கு மற்ற 
காக்கை WIRE Op ibe ேபேரலக் 

குன்றுகெழு நாடற்குங் கொரடிச்சிக்கு 
மெசன்றுபோன் மன்னிய சென்றுவா ழுயிரே.?” 

இஅவும் அது. 

மெய்யினும் பொய்யினும் வழிரிலை பிமையானு பல்வேறு கவர் 

பொருள் நாட்டத்தானும் -- அ௮ங்கனம் உணர்க்தபின் தோழி தலைவி 

யுடன் ஆராயுக்காற் றன்மனத்து OE DSTA DOD மறைத்துக் 

கூ௰வேண்டுதலில் உண்மைப் பொருளானும் பொய்ப் பொருளாலும் 

விராவிவரினும் அவட்ரூக் குற்றேவல் செய்யக்கன்மையில் தப்பாத 
வாற்ரான் வேறுபல்சவர் பொருள்படக்கூ.றி ஆராயும் ஆராய்ச்சிக் 

கணணும;. 

காணால் இறக்தூபடாமற் கூறுகுற்கு * வழிகிலை பிழையா * 
என்ளார். ் 

பிறைதொழுவா மெனவும், SCO RONG புண் கூர் யானை 
சண்டனெனெனவும், தன் பெருமைக்கு ஏலாக இிறுசொர் கூறிக் 
குறைவுற்று நிற்கின்றான் ஒருவனுளன் அவனை நியுவ் சாண்டல் 

வேண்டுமெனவும், ௮வன் என்னைத் தழுவிக்கொண்டு குறைகூறவும் 
நான் மறுத்து கின்றேனென்றாறம் போலவும் மெய்யும் பொய்யும் 

விசாயும் பிறவானுசவுங் கூறுவன பல்வேறு கவர்பொருளாரம். 

  

1. மான்வழி -- (வேட்டையாடி மானைத் துரத்தி) மானின்பின், 

நரந்தங்கண்ணி -- நாரத்தம்பூமாலை. கரந்த... மறைந்த, கருதியது... 

நினைந்தது. மது -- கள். கண்ணினால் சொல்லுமாடும் என இயைக்க. 

2. வறிது. உயிரில்லாதது போலாகின்றது. இருவர் உயிரும் 

ஒன்றுபோன் மன்னிய என மாற்றுக.
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உதாரணம் : 

* 1முன்னுத் தொழத்தோன்றி முள்ளெயிற்று யத்திசையே 

பின்னும் தொழத்தோண்றிற் நீமேகாண்்_ மன்னும் 

பொருகளிமால் யாளம் புகார்க்கிள்ள பூண்போற் 

பெருகொளியசன் மிக்க பிறை.” 

இது பண்டு கூறியவாறு கூறலின் மெய்யும், பிறைசொழாமை 

அறிந்து கூறலிற் பொய்யுமாய் வழிரிலை பிழையாக சுவர்பொரு 

ளாயிற்று, 
* உபண்டிப் புனந்துப் பகலிடத் தேனனுட் 

கண்டிக் களிற்றை யமிவன்மற்_ரொண்டிக் 

கதிரன் பழையனூரர்கி கார்நீலக் கண்ணா 

யுதிர மூடைத்இதன் கோரடு,7* (சற்றெட்டகம்) 

இது நடுக்க நாட்டம்; இஃது இறக்தபாடு பயத்தலிற் 565 H 

வத்தித்கு அமையாது, 
*: கதெரய்யின் வனமுலையுத் தோளுங் சுவினெய்தில் 

தெய்வங் கமழுமா லைம்பாலு _மையுறுவல் 

பெசன்னங் கொடிமருங்குற் பூங்கயற் கண்ணினாய்க் 
கென்ன மிதுவத்த வரறு. 

என வழிநிலை பிழையாமற் கவர்பொருளாக நெறிபடு காட்டம் 
நிகழ்க்தவழிக் தலைவி சளையாடினேய்கு இங்கனம் ஆயிற்றென்னும். 
அ துகேட்டுத் கோழி, யானும் ஆடிக் காண்பல் என்னும். உதர 
ணம் : 

*: கபையுண் மாலைப் பழுமரம் படரிய 

தொவ்வுப்பறை வசவ ஸோண்சிற கேய்க்கு 

மடிசெவிக் குழவி தழீஇப் பெயர்தந் 

இடுகுகவுண் மடப்பிடி யெவ்வங் கூர 

வெந்திற லாளி வெரீஇச் சந்தின் 

பொசரியரை மினிரக் குத்தி வானண்கே 

ழூருவ வெண்கோ டுயக்கெொண்டு கழியுங் 

ம், பிறையாகி ஈது தோன்றிற்று என இயைக்க. Ler — அணி 
2. எனல்... இனை, இண்டி ... ஒரூர். 

இன்று உடைத்து என்பது கருத்து, இவ்வ 
களவிய லுரையாூிரியர், 

3, கவின் _ தோத்றம். தெய்வம் 0 
கூந்தல், இது -- இவ்வேறுபாடு. 

4. பையுள்மாலை — GHESITEGS துயாதகருமாலை, பமூமரம் — 
பழுத்தமரம; ஆலமரமுமாம். படரிய-- படரும்படி, கொவ்வுப் பள.றவாவல் -... மென்மையாகப் பறுக்சலையடைய வெளவால். “நெரப் 
Lem Deum ase (GME gree 172) என்பதும் இப்பொருட்டு ச.றகேய்க்கும் மடிசெவி என்க, சிறகு மடிக்திருச்சலபோல மடிக் திருக்கும் செவி, எவவம் ன்பம், ஆளி ங்கம், வெரீஇ__ அஞ்ி. சந்து. சந்தனமரம், வான்கேழ்உருவம் -- வெண்ணிறமான 

பண்டு உதிரமடைத்தன்று 
ஈறு டுங்கநாடாள் என்பர் 

தய்வமணம், ஐம்பால்...
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கடுங்கண் யானை காசலுற வெசற்றலிற் 

கோவா வசரம் வீழ்ந்தெனாக் குளிர் கொண்டு 

பேள நாதுக் தாழ்நீர்ப் பணிச்சுனே 

சேசனளாச ரெல்வளை தெளிர்ப்ப நின்பேசல் 
யாது மாடிக் கசண்சேோச தோழி 

வரைவயிறு கிழிழ்த கடரிலை நெடுவேற் 

அவிகழ்புண் முருகன் மீம்புன லலைவாய்க் 

கமழ்கும் புறவிற் கார்பெற்றுக் கலித்த 

வெொண்யொதி மஞ்ஞை பேசல்வதோர் 

கன்கவர் கரரிகை பெறுதலுண் டெணீே.'! 

“1@565 லெல்லை யேனம் நோன்றிக் 

இருமணி யொளனிர்வரும் பூணன் வத்து 
புரவனை பேோசலுத் தேதோற்ற மூறழ்கொள 

விசவன் மாக்களிம் பணிமொழி பயிற்றிச் 

சிறுதினைப் ப௫கிளி aio Quast usr ine war 

குளிர்கொ டட்டை மத௲ணில புடையாச் 

சூரச மகணிரி ணின்ற நீமற் 

அியசரை யோவெவம் மணங்கியேச யுண்டணெனச் 

சிறுபுறவ் கவையின ணக வதற்கொண் 

டிகுபெயன் மண்ணின் ஜெகிழ்பஞ ருறத்றவென் 

ணுள்ளவ ணதுித லஞ்சி யுள்ளிஸ் 

கடிய கூறிக் கைபிணி விடாஅ 

வெருஉமான் பிணையி ஜெரிஇ நின்ற 

வென்னுசத் தகைமையிற் பெயர்த்துப்பிறி தென்வயிற் 

சொல்ல வல்விற்று மிலனே யல்லாந் 

இனத்தீர் களிற்றிழ் Quaid BS gr olor gy 

தேசலா வாறிலை தோழிதநாஞ் சென்மோ 

சாயிறைப் பணத்தோட் கிழமை தனக்சே 

மாசின் முதலு மறியா Gan F 

றென்கு-றப் புறனிகை முயலு 

மண்கு ணாள நருகம் யாமே.' 

என்னு மகப்பாட்டும் (32) கொள்க. 

வடிவம். உயக்கொண்டு-- பிழைப்பககொணடு, இ.ற்றல் -- மிதித 
தல். கோவாஆரம் ... கோச்காதஆரம -- சந்தனமரம், af PbO g a — 
வீழ்ந்ததாக, பேஎ-- நுரை. இத்ளிர்ப்ப -- இலிப்ப. அலைவாய் — 

Bue sian (செர்.தார்த் தலம்), பு,றவில கலித்த மஞ்ஞை என 
ஓட்டுக. புறவு-- முலலைகிலம் (காடு). காரிகை -- அழகு. 

7. புரவலன் — அரசன். பணிமொழி - தாழ்வைப் புலப்படுத்து 

மொழி, கடீஇயர் _ கடியும்படி (துரத்தும்படி ), மதனில -- வலியில் 
லாதன — எடுக்கத்தக்கன, தட்டை -- மூங்கிலை நறுக்கிப் பிளந்து 

த : ் ன கு a (3 LG or car கப்பாட் 
ன் ட்டுவது. உண்கென உண: உ டவ ட்டில 

oe nee முத்தமிடல் எனற கருத்தில் வேறிடத்தும வருகின்றது. 

சவையினனாக -- அகத்திட்டானாக. இகுபெயல — Guu gues. 

AGepy — உள்ஜெஇழ்க்து. பிணி -- பிணிப்பு. சாயிறை — 

வளைந்தசந்து. இழமை-- உரிமை, சுற்று -- வருத்தி. என 

குறைக்கு -- என்னாுற்பெறுவ காரியத்திற்கு. புறனிலை — பின னிலை, 

அண கணுளனை -- கண்அண்ணாசளானை, கண்ணுக்குமுன் வருவோனை, 
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11 !எழாஅ௮ வசகனலி னெழினலந் தொலைய 

வழாஅ தீமோ தநொதுமலர் தலையே 

பேனல் காவலர் மசவீழ்த்துப் பறித்த 

பகழி யன்ன சேயரி மழைக்க 
ணல்ல பெருந்தேச ளோயே கெசல்ல 

ஜனெறிபெசற் பி௫ரிற் சிறுபல தாஅய் 

வேங்கை வீயுகு மேசங்குமலைக் கட்சி 

மாலதி பறியா மன்னே 

பயில்குரல் கவரும் பைம்புறக் கிளியே.'' (நற்றிணை, 18) 

இது கலைவி வேறுபாடுகண்டு ஆரசாயுக்தோழி சனத ஆராய்ச் 

சியை மறைக்துக் கூறியன. * காட்டக்தானும்” என்னும் உம்மை 

த.ற௮, காட்டமெல்லாக் தழீஇயினமையின். 3ஆனுருபு இடப் 

பொருட்டாம். ௮ஃது இடமாக 3வருன்ற எட்டனையும் இடத்தியல் 

பொருளாக உசைக்கே அவளை காடுகின் உ காலமும் மேல்வருஇன் ற 

எட்டனையுக் தலைவற்கு உரைக்கும் காலமும் ஒருக்கு நிகழமுமென்ப 

தாம். இங்ஙனம காடி மதியுடம்படுக்குந்துணையுக் தலைவற்கு. இக 

குறை முடிப்பல என்னாது ஒழுகும். 

குறையுதற்கு எதிரிய கிழவனை மறையுதப் பெருமையிற் 

பெயர்ப்பினும் -- இரவு வலியுற்றுக் குறைகூறக் தொடக்கிய தலை 

வனை க தோழி தான் இவ்வொழுகலாறு அறிந்தும்௮றிக்தகிலள்போலத் 
தலைவன் பெருமைகூறி ௮வன் குறிப்பினை மாக்றினும் : 

தான் அ௮றிகந்தகனை மறைத்துக் கூறுதலன்றி அன்பின்மை 

ஒருதலையாக உடையளல்லள். உதாரணம் : 

** 4கல்லேசங்கு சாரற் கடிபுனங் காத்தோசம்பு 

தல்கூர்ந்தார் மாட்டு தயந்தொழுகித். .தொல்வந்த 

வான்3ரோய் குடிக்கு வடுச்செய்து றிக்கதேச 

தேன்ரோய்பூங் கண்ணியீர் நீர், 

1 எழாம் -- இளிகளைக் துரத்தற்கு எழுந்தாயல்லை. சேயரி-- 
செவ்வரி. பொன்பிதிர் -- இரும்பினீன்றும பறக்கும பொறி, பிதிரின் 
உகும் என இயையும் கட்சி-- கூடு. எளி மயில்கள் அறிதலைத் தாமறி 
யாவாய்க் கவரும என்க, 

£.  இடப்பொருள் ஏழாம் வேற்றுமைக்குரியது. ் ் எனவே 
ஆனுருபு கண்ணுருபின் பொருளில் வந்ததென்றபடி. உருபுமயக்கம். 

3. ag@an ~- இனிச் கூறுகின்ற. 

4. நல்கூர்ந்தார் -- வறியோர். நயந்து -- விரும்பி. வான்3றாய் 
GY — உயாந்தகுடி. பூங்கண்ணியிர் —_ மாலையைத் தரித்தார்; ங் 
கணணியை ஏுந்திவந்தீர் எனினுமாம். 4 ச் கர்த்தர்; பூ
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** பமறுவொடு பட்டன மாமலை நாட 
சிறுகுடியோர் செய்வன ரேபணார்--சிறுகுடிக்கு 

மூதரன் புறத்திட்ட சூடேபோ எரீல்லாதே 
தசதசரடு மரர்ப பி. 

“* 3தசைமசண் சிறப்பிற் சான்மேர்க் கொத்த 
வகையமை வனப்பினை யாகலி னுலகமொடு 
பாற்படழ் பசலை மன்னே காப்புடுத் 

தோங்குய ரடுக்கற்துச் சசந்துவனர் நனழ்துலை 

நெடுவரை மருங்கிற் குடி சரணன்மோே 

ரின்ன ரென்னு இன்பம் வெஃிப் 
Wor af Go முயற்டியின் வருந்தினு 

தும்மோ ரன்னோர்க்குத் ததுவதேோ வன்றே...” 

₹: இவளே, சரன னண்ணிய காமர் சிறுகுடி 

Bat oo பெருங்கடல் கலங்கவுள் புக்கு 

மீனெறி பரதவர் மகனே நீயே 
தஜெடுங்கொடி நுடங்கு நியம மூதூர்க் 

கடுந்தேர்ச் செல்வன் காதன் மகனே 

தஇிணச்சுரு வறுத்த வுணக்கல் வேண்டி 

யினப்பு ளோப்பு மெட்க்குநல னவெவனோ 
புலவு நாறுதுஞ் சேலநின் றீ3மோ 
பெருநீர் விளயுளெஷ் சிறுநல் வாழ்க்கை 

நும்மொடு புரைவதோ வன்றே - . 

யெம்ம ஹோரீற் செம்மனு முூடைத்தே.'” (க்மிணை, 45) 

இதுவும் ௮௮. 
உலகு “உரைத்து ஓழிப்பினும் -- அவ்வொழுக்கம் அறியாள் 

போற் 4கரந்த தோழி உலகத்தாரைப்போல் வரைந் தகொள்ளெனக் 

கூறித் தலைவனை நிக்கனும்: உசாரணம: 

5: 50௧௪ ரெல்வளைக் கொழுமணீக் கூத்த 

லாய்தொடி. மடவரல் வேண்டுதி யாயிற் 

ஜெண்கழிச் சேயிறுப் படுஉந் ; ; 

தண்கடற் சேர்ப்ப வரைத்தனை கொண்மேச.'” (ஐங்குறு. 18) 

1. மறுவொடுபட்டன செய்வனபேணா என இயைக்க, op — 

வடு. மூதான் -- முதியஆன். பழி நில்லாதோ என ஒட்டுக. 

8. ஓத்த- இயைந்த பாற்படற்பாலை .. முறைப்படற்றன் 

மையை, அடுக்கம் ... மலைப்பக்கம். a குடிமை சான் றோர் _ குடியி 

லமைந்தோர். இன்னர் என்னாது -- இத்தனமையா என்று கருதாது? 

உயர்பிழிபு கருதாது என்றபடி, Sor afd — இரந்து பின்னித்றல்,. 

3. இறுகுடிப் பரதவர் மகள் என இயையும. அறுத்த உணக்கல் 

வேண்டி -- அறுத்த தசைககார உலரவைத்தல வேண்டி. லன் _ 

இன்பம், எம்மனோரில் -- எம்மையொத்த பரதவர் குலத்தில், செம 

மல் -- தலைமையுடையோர். 

4. S165 — DO DSS. 

5. சோடு ஈர்வளை - சங்கை அரிந்து செய்த வை, wiles ay 

வேண்டுதியாயின் வரைந்தனை கொண்மோ என இயைக்க.
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1 அருமையின் அகற்சியும் -- அவை கேட்டுப் பித்றைஞான்றும் 

வக்சவன்மாட்டுச் சிறிது நெஞ்சு கெ௫ழ்க்த தோழி ௮ங்கனங்கூருன 

இவள் அரியளெனக் ”கூ௮தலும் : 

் இருவருமுள் வழி யவன்வரவுனார்கலின் இருவருள்ளமும் 

உணர்ந்து அங்கனல் கூறினாள். 

1 நருநலு முன்னா ளெல்சீகயு மொருசிறைப் 
புதுவை யாகலிற் கனத்த னாகணி 
டூநரிறை வளைத்தோ ணின்ஜோேழி செய்த 
வாசருயிர் வருத்தங் களையா யோவென 

வெற்குறை யுறுதி ராயிற் சொற்குறை 
யெம்பதத் தெளிய எல்ல ளெமக்கோர் 
கட்காண் கடவு ளல்லளேச பெரும 
வாய்கேரன் மினாக னமலை௰யங் கொழுங்கொடி 
துஞ்சுபுலீ வரிப்புறந் தைவரு 
மஞ்சுசூம் மணிவரை மன்னவன் மகளே.” (பொருளியல் ) 

* 3 நழையொடு தண்கண்ணி தன்மையாற் கட்டி 
ஷீழையவுங் கூடுபோ வெற்ப. விமையார்க் 
Dov usa? பொன்கொழிக்கு மீர்ங்குன்ற நரட 

குலங்கருதி வாழ்வார் மகள்.”? 

வள் அறிவுறுத் ப் பின்வா என்றலும் --- தலைவனை காக்கி 

நீ காதலித்தவட்கு நி3ய சென்று அறிவித்துப் பின்னர் என்மாட்டு 

வருகவென்றலும் : 

6 அவண் JH Da sg? என்று பாடமோதுவாரும் உளர். 

உதாரணம்: 

* தன்னையுந் கானாணுஞ் சாயலாட் கீதுரைப்பி 
னென்னையு நாணப் படுங்கண்டசய் மன்னிய 
டூவயேய்மன் ஜரோணிக்கு வேரு யினியொருநா 
ீயே யுரைத்து விடு.'' 

இது நியே யுசையென்ற. 

  

், அருமை-- இட்டுதற்கருமை, 

2. கூறுதலும் -- கூறி அகற்றலும் என்றிருத்தல் வேண்டும். 
இளம்பூரணருரைகோக்கியறிக. 

த இருவருமுள்வழி -- தோழியுந்தலைவியும் தலைப்பெய்தவிடத்து. 

4, கெருகல் -- கே௰றைத்தினம.  எற்குழையுறுதிராயின் -- என் 
னைக் குறையுறுதல் செய்திராயின். எம்பதத்து _.. எம்மளவில, எளிய 

ளல்லள் -- அரியனென்றபடி. கட்காண்கடவுள் - வெளிப்படட கட 

வுள், ஆய்கோள் நுணுயெ காய்க்குலை, அமலை - நெருக்கம. மகள் 
கடவுளல்லளோ என இயைக்க, 

5. கண்ணி — மாலை, விழைதல் -- விரும்பல், விழையவுஙகூடு 
Gir — விரும்பத்தகுந்தவளோ? அன்று என்றபடி. அரியள் என்றாள் 
என்பது இதன் கருத்து. 

6, தன்னையுக் தானே காணுபவள், என்னைய நாணப்படுவசன் 
என்சு. சமயல் -- மென்மை, வேய் -- மூங்கில். ஏய் ஓத்த.
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(ப நாள் வேங்கை பொன்சொரியு நன்மலை நன்னாட 
கோள்வேங்கை பேரற்கொடிய ரென்னைமாச் கேோசள் வேங்கை 

யன்னையா னீயு மருந்தமையா மேலாபைக் 

கென்னையேச நாளை யெளிது,”” (திணை: நூற். 20) 

இத கையுறை மறுத்துப் பின் வருக என்றது. 

இவை “ஒரு கூற்றாக வருவன வுளவேற் சாண்க. 

பேதைமை ஊட்டலும்-- கனம் பின் வருக சான்றுழி 

முன் வந்தானை அறியாமை ஏற்றிக் கூறலும், தலைவியையும் அங்கனம் 

அறியாமை யேற்றிக் கூறலும்: உதாரணம் : 

* 8நெடுத்தேர் கடாய்த் தமியாாய் நின்று 
கடுங்களிறு காணீரோ வென்றீர். கெரடுங்குழையார் 

wear wi saat நிற்பே 7 தம்புனத் 

Baar இெிகடிஞு ure.” 

“வேங்கை மலர வெறிகமழ் தண்சிலம்பின் 
வாங்கமை மென்றோேட் குறவர் மகனி?ரஞ் 

சோர்ந்த தருதி யெரழுகமற் இப்புனம் இற் 

மிபாநத்தில தைய களிறு.” (திண : ஜம. 8) 

இவை தலைவனைப் பேதைமை ஊட்டின, 

₹* தநறுந்தண் டகரம் வகுன மிவற்றை 

வெறும்புதல்போல் வேண்டாது வெட்டி யெறிந்துழுது 

சந்திக் வித்துவசர் தங்கை பிறர்தோய்க்கு 

தொத்தினய வல்லளோ தேோசக்கு.'' (திணை : நூற், 24) 

இது தலைவியைப் பேைமை யூட்டியது. * இளையள் விளை 

விலள் ' எனபதூஉம் இதன்கண் அடங்கும். 

1 நாள். வைகறை. காளில்சொரியும் என்க. கோள்வேங்கை..... 

புலி. எண்னைமரர் -- என்னையன்மார். அவர் ஙிற்றலின் நாளைவா என் 

ரூள் என்பது கருத்து. 
2. ஒருகூற்றாக இரண்டுஞ் சேர்க்து ஒருகூற்றும. 

9. அதர் - வழி, இளிகடிகுவார் - அதருள்ளி நீற்பரோ நில்லார் 

என்பது கருத்து. 
க். தோளையுடைய மசளிர் என இயைக்க. மகளிரேம் -- மகளி 

ராகிய யாம. யாம குறவர் மகளிரேம் என வருவிக்க. ஓமூகவக் 

இலது எனவே ஒழுகாமல் வந்தது என அசதியாடினாள் என்சு, 

5 த௲ரம-- மணமுடைய மரசசாதியுளொவ்று. வகுளம — 

கடமயு, புதல் - பற்றை, இனைய -- வருநத. தங்கை வல்லளோ —_ 

வலலளலலள் என்றபடி. பேதைமைத்தொழிலசெய்யும வேட்டுவர் 

தங்கை யாதலின் அவளும் பேதைமையுடை.யள் என மபடி.
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உ௰ாரரணம் 

1: taps paw WEDS உன்சை வணன்பதழ் 
குன்றுழை நண்ணர்ய முன்றுற் போகா 
தெரியகைகந் தன்ன விததை யிணர 

டேவங்கையம் படுசினப் பொருத்திக் கைய 
?தம்பெய் தீம்பான் வெளவலிீற் கொடிச்சி 
யெழுதெழில் சிதைய வழுத கண்ணே 
தேர்வண் சோழர் குடந்தை வாயின் 
மாதயங் கஇடங்கி னீரிய மலர்ந்த 
பெயலுறு ரீலம் போன்றன விசலே 
பாஅ௮ யவ்வயி ஐதைதவி னானா 
நசடுமமை தவழுங் கோடுயர் பொதியி 
னங்கிருஞ் சிலம்பிற் பூத்த 
காத்தளாங் கொழுமுகை பேசன்றன சிவந்தே.” (கற்றி. 879) 

முன்னுறு புணர்ச்சி முறைகிறுத்து உரைத்தலும் -- அ௫்கனம் 

பேதைமை யூட்டிபவழி இவள் இக்குறை முடிப்பளென்று இரக்து 

ஒழுனெற்கு இவள் புணர்ச்சி அறிக்திலள்போற் கூறினாளொன 
AOU Duar யான் அப்புணர்ச்சி நிகழ்ந்கமை அறிவலென்று 

கூறி வருத்தம் தீர்த்தலும்: உசாசணம்: 

** *ததுத்தண் கூத்தம் குறுந்தொடி மடத்தை 
சிறுமுதுக் தழறைவி யாயினள் பெரிதென 

தின்னெதிர் கிளத்தலு மஞ்சுவ லெனக்கே ' 

Oe gui ரன்ன னாயினூந் 

தன்னு வீழுமய் சகரத்த லானே,"? 

நின்னெகிர் கஇளத்தல் அஞ்சுவல், கீ ௮வட்கு உரைத்தியெனக் 

கருதியென்றலிற் புணர்ச்சி உணாக்கமை கூதினாள். 

அஞ்சி அச்சு உறுக்கலும் -- அக்கனம் ஆத்றுவிக்தும் கடிது 
சூறை முடியாமையைக் கருர் தோழி குசவசைத் கான் அஞ்சிக் 

தலைவியும் ௮அவரை௮ஞ்சுவளெனக் கூறலும் : 

அஞ்சு சல் அச்சென்றாயிற்று, இவவச்சம் கூறவே அவண் 
ஆற்றும். உகாரணம்: " 

** 3யசஅங் கொண்ற மரஞ்சுட் டியவிற் 
கரும்புமருண் முதல wu bert. Cs sO be 

1. புன் றலை -- மெல்லியது. கல்லா -- மரம் ஏறுந் தொழிலை 
மூற்றக் கல்லாத பறழ் -- குட்டி பறழ்போகர பொருதி வெளவ 

லின் கொடிச்சி அழுதகண பெயலுறு நீலம்போன்றன; விரல் கார் 
தட்கொழுமுகை போன்றது என இயைக்க, இது “இளையன் விளை 
வீலள்' என்றது. 

2. சிறுமுதுக்குறைவியாயினள் -- ஏறுபருவச் 
முள். எனக்குக் காத்தலானண் இனத்திலும் aeons என இரபபத 

3 : ; ளத, இயைச்சு 
டயா -- ஐருமரம், மரஞ்சுட்ட இயவில் - மரங்கக£ாச் கட்ட வழியில், சுட்ட. அகரந்தொக்கது. சூதல... அடியையடையன
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மடம்பிடித் தடக்கை யன்னபசன் வசர்பு 

கரிக்குறட் டிறைஞ்சிய செதிகோற் பெருங்குரற் 

படுகளி கடிகஞ் சேறு மடுபோ 
ரெஃகுவிளங்கு தடக்கை மலயன் கானத் 

தார் நாறு மார்பிசனை 
வாரற்க தஷ்ல வருகுவள் யாயே.'” (குறுக. 198) 

இஃது யாரயை அஞ்சியது. 

₹* [யாசீண யுழலு மணரிகிளர் நீன்வரைக் 
கசனக வாழ்க்கைக் குறவர் மகளிரே 

மேனவு சாய வருதன்மற் ஜென்கா கொல் 

காணினுவங் கரய்வ ரெமம்.'” (தண : ஐம. 6) 

இது தமரை அஞ்சிக் கூறியன. 

உரைச்அழிக் கூடடமோடு எஞ்சாது கிளந்த இருகானகு இள 

வியும் -- ஐயத்தினீக்குத் தன்னோடு நின்ற தலைவியை அவனோடு 

கூட்டவேண்டி அவளினீங்கித் தலைவற்கு இன்னுழி எதிர்ப்படுதி 

யென உசைத்தவிடத்துக் கூடுங்கூட்டத்தோடே தழியாமற் கிளந்த 

எண்வகைக் கிளவியும்: உதாரணம்: 

*: 10 நெய்தத் பரப்பிற் பாவை Ae oaG or ar 

தின்குதிு வந்தனெ வியழேறர்க் கொண்க 

செல்கஞ் செலவியங் கொண்மோ வல்கலு 

மசர லருதீது வயிற்று 
நசரை மதிக்கு மென்மக ஹுூதே.'' (குறுக, 71714) 

வந்தனென் ' என்றும் * என்மகள் ? என்றும் ஒருமைகூறிச் 

: செல்கம்' என்ற உளப்பாட்டுப் பன்மையால் தலைவி வரவுங்கூறி 

இடத்துய்ததவாறு முணர்த்தினாள. * செலவியங்கசொண்மோ ' என் 

og நியே அவளைப் போகவிடுவாய் என்றதாம். நாட்டந் தன்மனத்து 

நிகழாகிற்றலும், அவன் மனத்துக் குழையுணர்த த தல் கிகழாநிற்றலு 

மென்னும் இரண்டினையும் எஞ்சாமற் றழீஇகிற்கும் இவ்வெட்டுமென் 

DDG * எஞ்சாது ் என்னு. 

வந்த இழவனை மாயஞ் செப்பிப் பொறுக்ச காரணம் குறிக, 

காலையும் -- தன்முன்னர் வக தரின்உ தலைவனைக் தோழி எதிர்ப்பட்டு 

  

பால்வார்பு ... பால்நிரமபி. கரிக்குறடு இயைஞ்சிய _. கொல்லர் முத 

வலியோர். கரியை எடுக்கின்ற குறடுபோல் வளைந்த கோள் -- குலை. 

குரல் -- கதிர். எக்கு -- வேல். 

17, உழலும் — சூழ்ந்துதிரியும். ஏனல் -- இனை, 

2. இடப்பினென் -- வளர்த்இினேனாய், கடப்ப என்னும் 

பாடத்திற்கு வளர்த்திவிட்டு எனப் பொருள்சகொள்க, அல்கலும் 

இராவருதலும. என்மகன் என்றது பாவையை.
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நின்றேயும் வாராதானபோல மாயமேற்றி ௮சனைப் பொறுத்த கார 

ணம் சூறிப்பினுற் கொள்ளக் கூறுங்காலைக்கண்ணும் ; 

காரணமாவத நீ 1அரியையாகலின் இவள் ஆழற்றாளாமென்று 

எதிர்கொள்கன்றேமென் றல்; கூட்டம் நிகழ்க்தபின் கோழி இவ் 

வாறு கூறுதற்கு உரியளென்று அதன்பின் வைத்தார். இஃது ௮வன் 

வ.ரவை விரும் யெ; வரைவுகடாயதன்று, உதாரணம்: 

2 நடுங்கயிறு வலந்த குறுங்க ணவ்வலைக் 

கடல்பச tiga Bard ar முகந்து 

துணைபுண ரூவகையர் பரத மாக்க 

ணீளையரு முதியருங் கில யுடன் gy a ott af 

யுப்பொ யுமண ரருந்துறை பேரக்கு 

மொழுகை தோன்பக டெொப்பக் குழீஇ 

யயீர்திணீ யடைகரை யொலிப்ப வசங்கிப் 
பெருங்களத் தொகுத்த வுழவர் போல 

விரந்தேோரர் வறுங்கல மல்க வீசிப் 

பரட௫ுபல வமைத்துக் கொள்ளை சாற்றிக் 

கோடுயர் Dofus gp நுஞ்சுந் துறைவ 

பெருமை யென்பது கெடுமோ வோருநாண் 

மண்ணா முத்த மரும்பிய பூன்னைத் 

தண்ணாறுங் கானல் வந்துதும் 

வண்ண மெவனோ வென்றனணிர் செலினே. (அகம். 80) 

இதனால் தம்மால் இடையூறெய்இ வருக அகின்ருனை ஒருகாசர் 
வருக்திலிசென மாயஞ்செப்பியவாறும், நீர் வராமையின் 3வண்ணம் 
வேறுபடுிிமன ஏற்றுக்கொடுமெனச் காரணம் கூறியவாறு காண்க, 
தன்மேல் தவறினமுகக் கூறுங்காலத்து இது கூறுவென் ஐற்கு 
 குறித்தகாலை ' எனமுர், 

புணர்க்தபின் அ௮வன்வயின் வணங்கற்கண்ணும் — அக்கூட்டத் 
Beater முற்காலத்துப் பணிந்து பின்னின்றோனைக் கோழி சானே 
பணிக்கொழுகுமிடத்தும் : 

1. அரியை என்றது அரிதாய் வருதலுடைய என்றபடி, 
2... வலத்தல் -- கட்டுதல். பாடு -- பெருமை. Ayre - சகடம், 

பகடு -- எருமைச்கடா. பாடு. கூறு. கொள்ளை சாற்றி - கூடுதல் 
சாந்தி என்பது பழையவுரை; விலைகூறி எனினுமாம். மண்ணா 
கழுவாத. முத்தம் -- மூத்தம்போல, வண்ணம்... ் 

கெடுமோ என இயைக்க. அழகு, செலின் 

9 வண்ணம் நி௰ம, அழகு.



வியல் ] பொருளதிகாரம் ௪௬௫ 

உதாரணம் : 

*- 3இவளே, தின்சொற் கொண்ட வென்செொரற் நேறிப் 
us pi ஞாழற் பல்கி யொருசி-ை றப் 

Gi Boo விழுந்து புலம்புமா ருடைய 

ஞுதுக்காண் டெய்ய வுள்ளல் வேண்டு 

நிவை மிருளும் பேரலப் புலவுத்திரைக் 

கடலுங் கானலுந் தோன்று 

மடரூழ் பெண்ணையெஞ் Apne gets.” (குறுந், 81) 

வாங்கு கோனெல் ' என்னுங் குறிஞ்சிக்களி (50) பூள், 

1 * அரவின் பொறியு மணங்கும் புணர்த்த 
*.. வூரவுவின் மேலசைத்த கையை யொராங்கு 

Borubsr முன்கையென் முழியை Oo ard Bit 
படிகிணி பரயும் பகங்குர வேனல் 

கடிதன் மறப்பித்தா யரயி ணிணீநீ 
தெடிதுன்ளன லோம்புதல் வேண்டும்? சாஃ LO, 

* 3தடுமா கடவுறூஉங் கோல்போ லெசனைத்துங் 
கொடுமையிலை யாவ தறிந்து மடுப்பல் 

வழைவனளர் சசரல் வருடை நன்மான் 

குழவி வளர்ப்பவர் போலப் பாராட்டி 

யுழையிற் பிரியிற் பிரிய 
மிழையணி யல்குலென் நோழியது கவினே.” 

எனவும் வரும். இத்துணையும் ஐர் கூட்டம் கூறினார். 

GODS BI ௮வட் படரினும் -- தலைவன் இசச்து பின்னிக் தமை 

கண்டு கோழி மனம் ஜெகழ்க்து தான் *4குறைக தலைவியிடதேேே 

சென்று குறைகூறினும்: உதாரணம் : 

4 5 வளையணி முன்கை வாலெயிற் Ben arena 

யபிளைய ராடுத் தளையவிழ் கானல் 

விரு ந்ததென வினவி நின்ற ; 

ஜெடுத்தோ எண்ணாற் கண்டிகும் யாமே.!! (ஐங்குறு. 198) 

1, புதுகலன் -- தனது புதிய பெண்மை கலன். புலம்பு. 

சனிமை. மார். அசை. கரனல் — மணல்பரக்த கடற்கரை. உவமை 

எதிர்நிரனிறை. உதுகாண் — அதோபார். உங்கே காண் staf ay 

மாம். பெண்ணை .... பனை. 

2. அரவு பாம்பு, பொறி — அடையாளம் (தோத்றம்) 

எனலாம். அணங்கு - வருத்தம் (என்றது, பகைவரை வருத்துதலை). 
இவை வில்லுக்கடை; கோக்க மறப்பித்தாய் என இயையும், 

கோல் -. தாற்றுக்கோல். அடுப்பல்--சேர்தீதுவேன். வடை. 

சுரபுன்னை. குழவி-மறி (குட்டி). உழையிய்பிரியில் -- அவளிடத்தி 

afer mi 8 பிரியில், கவின்பிரியும் என இயைக்க. 

4, குறைந்து -- குறையு ற்று. 

த, இளையர் - இளைய மகளிர், 
59 

ஆடும் -- af dor wi Dib.



௮௬௭ தொல்காப்பியம் ர்கள் 

மறைக்தவள் ௮ருக-- காண்மிகுதியால் தனது சேவேட்கை 

மறைந்த தலைவி அக்கூற்றிற்கு உடம்படாது நிற்றலால், தன 

ஜனொடும் அவளொடும் முதன்மூன்னு அளைஇ -- தலைவனோடுக் தலைவி 

யோடும் கிகழ்க்த இயற்கைப்புணர்ச்சி முதலிய eps pleas தான் 
அறிக்தமை குறிப்பான் உணர்த்தி, பின்னிலை பல்வேறு நிகழும் மருக 

இனும் -- இரந்து பின்னிற்றல் பலவாய் வேறுபட்டு நடக்குமிடக்தம் : 

அவை பெருக்கன்மையானொருவன் யானை முதலியன வினாயுக் 

தழையுங் கண்ணியுங் கொண்டும் இப்புனத்து வாசாரின்றானெனவும், 

அவன் என்மாட்டுப் பெரிதுல் குறையுடையனெனவும், அவன் குறை 

முடியாமைபின் வருக்காகின்றானெனவும், அத்தழை நி ஏற்றல் 

வேண்டுமெனவும், அக்குறை முடித்தற்கு இஃஇிடமெனவும், யான் 

கூறியது கொள்ளாயாயின் நினக்குச் செறிக்காருடன் உசாவிக் குறை 

மூடிப்பாயெனவும், மறுப்பின் மடலேறுவனெனவும் வரைபாய்வ 

னெனவும், பிறவாற்றானும் கூறிக் குறைகயப்பித்தலாம். உதாரணம் : 

*: புனைபூத் தமையல்குற் பெொன்னன்னாய் சாரற் 

றினைகாத் இருந்தேம்யா மாக- விணைவாய்த்து 

மாவினவு வசர்போலை வந்சுவர் நம்மாட்டுத் 

தாம்வினவ லுற்றதொன் றுண்டு.” (ஐந்: ஜம், 14) 

ஈகைதையத் தண்கானம் காலையு மாலையு 

மெய்த வரினு மிதுவெங் குழறையென்னான் 4 

செய்தமையுவ் கண்ணியுஞ் சேர்ற்துழமி வைத்திறத்தா 
ணுய்யலன் கொல்லோ வுணரல?னே யென்றியால்.'* 

* &ஓருநான் வாரல ணிருநாள் வாரலன் . 

பன்னாள் வந்து பணிமொரழு பயிற்றியென் 

னன்னச் நெஞ்ச நெகிழ்த்த பின்றை 

வரைமுதிர் தேணிழ் போகி யோனே 

யாசா கெந்தை யரண்டுளன் கொல்லேச 

ேவேறுபுல நன்னாட்டுப் பெய்த 
வேறுடை மமழையிற் கவிழுமென் னெஞ்சே.'' (குறுந், 176) 

; 1. மூன்று .- இயற்கைப்புணர்ச்எயும் இடந்தலைப்பாடும் பாங் 
கற்கூட்டமும். 

2. தழையல்குல் -- தழையணிந்த அல்குல் தழை — பூவாலும் 

தளிராலும் கட்டிய உடை, வினை வேட்டைத்தொழில், wr —- 
கெடுத்த ஒரு விலங்கு. 

9. எய்தவரினும் -- சமீபமாக வரினும் ந்சான் ட்ட : . ச — ர 
தான் -பேரயிீனான், உய்யலன்கொல் -_.. Bhi Ee a கட 

3 4. போகியோனுயெ எந்தை எனக் கூட்டுக, ஆசு -- பற்றுக் 
காடு. ௪௧ அ: தலைவன், ஏறு ... இடி, வேற்றுப்புலங்களை 

புடைய காட்டில் பெய்த மழைநீர் கலங்கிவருதல்போல என்கெஞ்சு 
கலங்கும எனக, 
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1 7புணர்துணையேச டசடும் பொறியலவ னோக்கி 

யிீணர்ததையும் பூங்கான லென்னையு நோக்கி 

யுணர்வொழியப் போன வெரவிதிரைநீர்ச் சேர்ப்பன் 

வணர்சுறி யைம்பாலாய் வண்ண முூணரேனால்.'” 

(சிலப்: சானல், 84) 
* ஓரை யாய மறிய opr 

னணல்னென் றந்த நறும்பூழ் கண்டழை 

யாறுபடி னெவனோ தேர.றி வீறுசிறற்து 

நெடுமொழி விளக்குந் தொல்குடி 

வடு நாம் படுத்த லஞ்சுது மெனவே 

இது கையுறை ஏற்பத் தலைவிக்குக் கூறியது. 

“9 லம்பின் மேய்ந்த எறுகோட்டுச் சேதா 

வலவங்குகுலைக் காந்த டண்டித் மாதுகக் 

சுன்றுதாய் மருளுவ் குன்ற நாட 

ணுடுக்குத் தழையிம் தனனே யாமஃ 

துடுப்பின் யாயஞ் ௪துமே கொடுப்பிற் 

கேண்டைக் கேடஞ் சுதுமே யாயிடை 
வாடுப கொல்லோ தாமே யவன்மலைப் 
போருடை வருடையும் பாயாச் 

சூரூடை யடுக்கத்த செயற்கருநீ தழையே. (copies, 859) 

இ௫வும் ௮௮. 
*: இலை ூழ்செங் காத்த சொறிவாய் முகையனிீழம்த்த வீர்ந்தண் வாடை 

கொலைவே னெடுங்கட் கொடிச்சி கதுப்புளருங் குன்ற நாட 

ணுலைவுடை வெத்சேநோ யுழக்குகா ஐந்தே 

முூலையிடை தேர்வார்க்கு நேரு மிடமிது மொய்குழுவே.'” 

உ நஅவ்வசீன வெரிறி னரக்கர்த் தன்ண 

செவ்வரீ யிதழ சேணுறு பிடவி 

னறுத்தச தசடிய தும்பி பசுங்கேழ்ப் 

பொன்னுரை கல்வி னன்னிறம் Qu gr a_tb 

  

  

அலவன் -- ஜஞெண்டு. அலவனை நோக்கி 
உணர்வொழிய -- அறிவுகட. உணர்வை 

சேோர்ப்பன்வண்ணம் என இயைக்க. 

1. துணை _. பெண். 

என்னையு கோக்கு என்௧. 

இங்கே ஓழித்து எனினுமாம். 
வண்ணம் -- இயல்பு. 

8, ரை விளையாட்டு. ஆறுபடின் - (ஏற்காது) தாமதித்தல் 

படின், எவனோ? — எத்தன்மையதாகுமோ? வீறு -- பெருமை கெடு 

மொழி புகழ். அஞ்சுதும்என்று ஆறுபடின் எவனோ? என இயைக்க 

ஆறுபடின் -- மாறுபடின் என் றிருக்கலாம்போலும். 

2. சேதா. செவ்விய பசு? கபிலையுமாம். தாதுஉக -- உடம் 

பில் தாது உகுதலால், (கன்று அதனைத் தாயென் மறியமாட்டாது 

மயங்கும் என்க), கேள் என்றது தலைவனை, டட 

4. வாடை உளரும் GW OST a என இயைச்ச, உழக்கும் ஆத 

லால் கேருமிடமிது என்க. ig ட செய்வரக்கு, சர்த்தல் 

் __ அழகிய சங்கு அச — Ge ரக்கு. சர், ௨ 

Sipse, இழுத்தல். * தும்பி - வண்டு. பசுங்கேழ்ப்பொன்னுரை
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வளமலி நாட னளெருந னம்மொடு 

கிளைமலீ சிறுதினளைக் கிளிகடிந் தசைஇச் 

சொல்விடம் பெரு௮ன் பெயர்ந்தனன் பெயர்ந்த 

தல்ல கன்றது காதலந் தோழி 

தாதுண் வேட்கையிற் போதுதெரிந் தாதா 

வண்டே ரன்னவவன் தண்டாக் காட்சி 

கண்டுங் கழரொடி வலித் நவென் . 

பண்பில் செய்தி நினைப்பாய் நின்றே." (நற்றிணை, 25) 

*1॥மரயேர னன்ன மசல் வரைக் கவாஅன் 

வானியோ னன்ன வயங்குவெள் சாருவி 

யம்மலைக் இழவேச னந்நயந் தென்றும் 

வருந்தின னென்பதோர் வாய்ச்சொற் 2 றருய் 

நீயூங் கண்டு நுமரெொடு மெண்ணி 

யதிவறிந் தளவல் வேண்டு மறுத்தரற் 
கரிய வாழி தோழி பெரியோர் 

தாடி நட்பி னல்லது 

நட்டு நாடார்தாம் மொட்டியோர் திறத்தே.” (ஈற்மிணை, 82) 

₹- 2மறவல் வாழி தோழி துறைவர் 
கடல்புரை பெகருங்கினை நாப்பண் 
மடல்புனைந் தேறிநிம் பாடும் பொழுதே,'” 

இன்னும் வேறுபட வருவனவெல்லாம் ஈண்டு அடக்கிக்கொள்க. 

ஈன்னயம் பெற்றுழி நயம்புரியிடத்தினும் -- ௮ங்கனந் தோழி 
கூறிய குறையினை ௮வள் அருளப்பெற்றவழி அதனைத் தலைவற்குக் 

கூறுதற்கு விரும்புமிடத்தும் : 

அவை, தலைவனா,த்ருமை கண்டு தோழி கையமையெகிர்தலும், 
இரவுக்குறியும் பகம்குறியும் சேர்தலும், குநியிடங்காட்டலும், 

பிறவுமாம். 

கல் பசிய நிறத்தையுடைய பெொன்னையுரைத்த stiri ao: 
அம்பிகிறம் பெறும் என இயைக்க, அசைஇ-- தங், சொல் இடம் 
பெறுன் — தன்குறைகூறம்கு இ..ம்பெறான். சண்டாக்காட்சி — 
நீங்காத தோற்றப்பொலிவு. கழல்தொடிவலித்த — கழன்றதொடியை 
மீண்டுசெறித்த. நினைப்பாகின்றறே எனவும் wrt. 

1. மாயோன் — கண்ணன். 
நயக்து - ஈம்மை விரும்பி, 
நண்புகொண்டு பின் காடார். 

வாலியோன் -- பலதேவன்,. கர 
காடி ~~ ஆராய்ந்து, நட்டுகாடார் 
ஒட்டியோர் -. நண்புகொண்டோர். 

2. பாடும்பொழுது மறவல் ஏன 
அப்பொழுது மறவாதே; என்றது நீ 
என்றபடி. 

இயைக்க, மறவல் 
மறக்கின் மடலேறுவர்
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உதாரணம்: 

* உடுபான்மெலியு மேணிீயசனள் பூஞ்சுணங்கின் மென்முலைக 

ளென்மெலிய வீங்கனவே பாவமென்_ஜென்மெலிவிற் 

கண்கண்ணி வாடாமை யானல்ல வென்றுரைத்தச 

ுண்சண்ணி வாடச ளூடன்று.'' (திணை : நூற். 21) 

இ.கனுட் கண்கண்ணி -- குறுக்கண்ணி. 

₹* உறிரைவி ணிலங்கு மணன்மலி மறுகிம் 
புலாலஞ் சேரிப் புல்வேய் குரம்பை 

யூரென வுணராச் சிறுமையொரடு தீருடுத் 

இன்னா வுறையுட் டசயினு மின்ப 

மொருநர ளூழைத்திசி னோர்க்கும் வழிதாட் 
டம்பதி மறக்கும் பண்மி னெம்பதி 

வந்தனை சென்மோ வளைமேய் பரப்ப 

போம்மற் படுதிரை சும்மென வுடைதரு 

மரனோங் கொருசிறைப் பலபா ராட்டி 

யெல்லை யெம்மெரடு கழிப்பி யெல்லுற 

தற்றேர் பூட்டலு முரியி ரற்றன்று 
டூசர்த்தணிர் செல்குவி ரரயின் யாமு 

மெம்வரை யளவையிற் பெட்குவ 

நும்மொப் பதுவோ மேவரி தெமக்கே.' (அகம். 200) 

1* மகடும்புலால் புன்னை கடியுந் துறைவ 

படும்புலாற் புட்கடிவான் புக்க- தடம்புலாத் 

தாழைமா ஞாழழற் நதைந்துயர்த்த தாழ்பொழி 
மேழைமா னோக்கி யிடம்.” (Bio: oro. 44) 

என வரும். இன்னும் * ஈயம்புரி யிடத்தும்' என்றதனால் 
அவன் வரவினைக் சலைவிக்குக் கூறுதலுங் கொள்க. 

14 இவர்பரி நெடுந்தேர் மணியு மிசைச்கும் 

பெயர்பட வியங்கிய விளயரு மொலிப்பர் 

கடலாடு வியலணிப் பொலிந்த தறுந்தழை 

திதலை யல்கு னலம்பா ராட்டிய 

வருமே தோழி வார்மணற் சேர்ப்ப 

  

1, சுணங்கு -- தேமல் மெலிவின் என்?--மெலிதற்குக் காரண 

மென்? கண்கண்ணி_குறுஙகண்ணி; அண்கண்ணி எள்றுமிருக்கலாம், 

உண்கண்ணி-- மையுண்ட கண்ணையுடையாள். உடன்றுவாடாள் 

மாறுபட்டுத் துன்புறாள் (ஏற்கும். 

2. குரம்பை. சிறுகுடில். உணரா -- கருதாத. உறையுள் — 

உறையுமிடம், வழிகாள் -- பின்னாள் (AOS sare). கமமென — 

வீரைய, எல்லை. பகல். கழிப்பி-- கழித்து எல்... இரவு, 

9. புலால்படும் புள என மாற்றுக, புக்கமானோக்இ.பிடம் 

தாழ்பொழில் என முடிக்க, தடமபுலாம தாழை _ பெரிய புல்லா 

கிய தாழை. 

4. இவர் பரி நெடுக்தோ -- ஏறும் குதிரைபூண்ட. நெடிய தேர். 

சவர் பரி எனவும் பாடம். கவர்தல் _ விருமபல். பெயர்பட .... பெயர்,
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ணிறஹறைபட வேரங்கிய முழவுமுதற் புன்னை 

மரவரை பாறைகம் வம்மதி பானாட் 

et கானற் புணர்கூறி ow boy ew 

மெல்லிணர் நறும்பொழிற் காணா . 
வல்ல லரும்படர் காண்கநாஞ் சிறிம்த,”? (கற், 307) 

இத, கோழி தலைவிக்குப் பகற்குறிக்கண் தலைவன் வருன் உமை 

காட்டி அவன் வருத்தம் காண யாம் மறைந்து நிம்பாம் வம்மோ 

வெனக் கூறியது, 

எண்ணரும் பல்ககை கண்ணிய வகையிலும் -- தவன் இளிவக் 

தொழுகுதத்குப் பொறாக தோழி அவன் இளிவாவு உணர்த்துங் 
கருக்தினளாய்ச் செயற்கையாக gyrus bs அரியவாய்வரும் ஒன் 

றல்லாப் பலககை குறிக்க பகுஇக்கண்ணும் : 

you 4 என்னை மறைக்க லெவனாகஇயர் ? (Qap- @. 12) 
என்றலும், 9 Suter Curmgir, 1 Mwrer wo gyib, படைத்து 
மொழி கிளவியும், குறிப்பு வேறு Garar gun பிதவுமரம், உதா 
ணம்: 

₹*2நிறைழ்திங்கள் சேர்த்தோடு நீண்மலை தாட 
மறைக்கப் படாதேனை மன்னு-மறைத்துக்கொண் 
டோடினா யாகலா லொண்டொடியா உன்பக்கங் 
கூடக் கிடத்ததொன் நுில்.'* 

** மன்னேர்மன் சாய லவருண் மரு. உர 
வின்னார்க ணென்ப ததியேனான்-..மின் தூருங் 
கார்கெழு தோன்றற் கணமலை நன்னணாட 
யார்கண்ண தாகுங் குறை.'" 

தல் பட. இளையர் ..... ஏவலிளையர். பாராட்டிய — பரசரட்டும்படி, 
மூழவுமுதல் -- மூழவு போன்றவடி, மரஅரை__ அரைமரம் - அடி மரம். வம்மதி-- வருவாயாக, ம. முன்னிலையசை நம் — கம்மை, அல்லல் அரும்படர் -- அல்லலரஇய அறிய அன்பம், சிறிதுகாண்கம்..... சிறிது காண்பேம், 

1 குறியாள் கூறல் -- தலைவன் கூறுவனவ 
போலப் பிறிது கூறல். இது மூதலியவற்றை இழறையனார் சளவியல் 
14-ஞ். சூத்திர உரைகொக்கியறிக, குறியாமை — கருதாமை. 

2. கிறைத்இங்சன் -- இரண சந்திரன். மறைக்கட் 5 
8 Z 7 . றவககப்பாடாே க் மழமைத்துக்கொண்டு என இயைக்க. A OT SD Dowmauers இது என்னை மறைத்த லெவனாஇயா' என்றது. ் 

3. மன் ஏர் _ நிலைபெற்ற அழகு. சாய்லவருள் ர 8 . ் ரள — டுமன்மையை யுடைய ஆயத்தாருள, நின்குறை இன்னார் கண் என்பது அறியேன்; ஆகையால் நின்குறை யரர் சண்ணது என இயைக்க. இது அறியாள் 

ற்றைக் கருதரதவள்



வீயல் ] பொருளதிகாரம் POF & 

* பதண்னெவ்வய் கூரினு நீசெய்த வருளின்மை 
யென்னையு மறைந்தாளொன் ரழி யதுகேட்டு 

தின்னையான் பிறர்முன்் கர்ப் பழிகூற முனாணி.'* (கலி. 44) 

இது பழி கூறுவேனென்று தலைவி குறியாசகொன்றைத் 
Carp a dog. 

1 *விருந்தின ராதநலின் வினவி ரதனெழிர் 
இருந்துமொழுி மாற்மநம் தருதது மியல்பெனக் 

கூறுவ தம்மயார னூறுபல வருமென 

வஞ்சுவன் வாழி யரைய வெஞ்சா 

தெண்ணில ரெண்ணியது முடிப்பர் 

கண்ணிலர் கொடியரிவ உன்னை மாரே.” 

இது நிகழாது நிகழ்வதாகப் படைத்து மொழிந்த. 

("3 தெறிநீ ரிருங்கழி நீலமுஞ் சூடாள் 
பொதிமாண் வரியலவ னாட்டலு மாட்டாள் 

சிறுநுதல் வேரரும்பச் சிந்தியா நின்றாட் 

செறிநீர்த்தண் சேர்ப்பயா னென்சொல்லிச் செல்கோ.'? 

இ குறிப்பு வேறு கொண்டா ளென்றது. 

புணர்ச்சி வேண்டினும் -- தலைவன் பகற்குறியையும் இரவுக் 

குறியையும் விரும்பிக் கூறுமிடத்தும்: தோழி மேனூளெவி. அவை 

பலவகைய, உதா.ரணம் : 

* க நண்னலஞ் சிதைய நசடொறும் புலம்பப் 

பொன்னீணர் வேங்கை துறுகற் ௬௮ 

மிரும்பீடி வெரு நாடற்கேசர், 

பெகுங்க ணோட்டஞ் செய்தன்று விலமே."? 

இத, தோழி தலைவியைப் பகற்குறி நயப்பித்தது. 

7. ஏவ்வம் -- துன்பம், என்தோழி என்னைய மழைத்தாள். 

(அங்ஙன மறைத்தது) யான் பிறர்முன் நின்னைப் பழிகூறல் நாணி 

என இயைக்க. 

8. விருந்தினர் ஆதலின் _ புதியிராதலின், கூறுவது -- கூறுவ 

தற்கு, ஊறு -- இடையூறு, அறைய எஞ்சாது -- சொல்லமுடியாது, 

எண்ணிலர் -- அளவிலர். இவள்தன்னைமார் எண்ணிலர்; கொடியர்) 

எண்ணியது முடிப்பர்; ஆதலால் அஞ்சுவல் என இயைத்து முடிக்க, 

2. அலவன் _ ஈண்டு. ஆட்டலு மாட்டான்: ஆட்டலுஞ் செய் 

யாள். இந்தியாநின்றாட்கு-- யாதோ ஒன்றைச் இந்திக்கின்றாளூக்கு, 

4. வேங்கைதாய் _ வேங்கைப்பூப் பரந்து. பரத்தலால் புலி 

என்று பிடிவெரூஉம் என்க; கண்ணோட்டம் -- இரக்கம்; தண்ணளி. 

செய்தன்று -- செய்தது, வேங்கை தாய என்றதனால் பகற்குறி 

யாயிற்று.



௪௭௨ தொல்காப்பியம் (கள 

1 1மாயவனுந் தம்முனும் போலே மறிகடலுங் 

கானலுஞ்சேர் வெண்மணலுங் காணாயோ.-கசன 

லிடையெலா ஞாழலுந் தாழையு மார்ந்த . 

புடையெலாம் புன்னை புகன்று.” (இணை : நூற். 58) 

1" ஊர்க்கு மணிறந்தே பொய்கை பொய்கைக்குச் 

Geigy wai gp சிறுகான் யாறே 

யிரைதேர் வெண்ருரு கல்ல இயாவதுத் 

துன்னல் போகின்ருற் பொ.ழி?ல யரமெங் 
கூழைக் கெருமண் கொணர்கள்ு சேறு . 

மாண்டும் வருகுவள் பெரும்பே தையே.'' (குறுக, 113) 

Qoa vspHO Csitg இடங்காட்டியன. 

1“ 3செங்களம் படக்கொன் றவுணர்த் தேய்த்த 

செங்கோ லம்பின் செங்கோட் டியாளைக் 

கழடிச் சேய் குன்றங் 
குருதிப் பூவின் குலைக்காந் தட்டே.”? (GMs. 1) 

“இத, தோழி தலைவியை @ spugsa FH@u a. 

₹! ஆர்கலி வெற்பன் மார்புபுணை யாகக் 

கோடுயர் ச நெடுவரைக் கவாஅழ் பகலே 

பரடின் னருவி யாடுத லிணீதே 

Bors sy பொருந்தாக் கண்ணோ டிரவிற் 

பஞ்சி வெண்டிரிச் செஞ்சுடர் நல்லித் 

பின்னுவீழ் சிறுபுறந் தழீஇ 
யன்னை முயங்கத் துயிலின் னாதே.'” (குறு, 354) 

இஃ, இசவுக்குவி ஈயக்த தலைவன்சிறைப்புறமாகப் பகற்குறி 
கேர்வாள் போல் இரவுக் காப்புமிகுதி a Dug. 

1. மாயவன் _. கண்ணன். தம்முன் .. பலதேவன், இவன்கிறம்... 
வெண்ணிறம், கடலும் கானலும் கண்ணன்போலவும், மணல் பல 
தேவன்போலவும் விளங்கியவென்க, இது இடங் குறித்தது, 

5. சேய்த்துமன்று -.. தூரத்ததுமன்று, துன்னல்போடஇன்று — 
அடைதல் நீங்கியது (அடைதல் இல்லை), கூழை -- கூந்தல். 
கொணர்கம் சேறும் - கொண்டுவருவேமாய்ச் செல்வேம். 

9. செங்களம்பட ... போர்க்களம் இரத்தத்தால் சிவந்த களமா 
கும்படி. தேய்த்த -- அழித்த, அம்பினையும் யானையையும் கொடி 
யையும் உடைய. சேப் .. முருகவேள். குருதிப்பூ-- குருதிபோலும் 
சிவந்தபூ. கழல்தொடி -- உழலஇட்ட வீரவளை, அங்கே தலைவனை எதிர்ப்படுவாய் என்பது குறிப்பெச்சம். அது தான் கூறாுளாதலின் 
குறிப்பெச்சம என்பர் பபேரரதிரியர். (தொல், செய், 206 பேராஏரி 
யம்). இது தலைமகளை இடத்துய்த்த நீக்கியது, 

4, கவாஅன் - மலைப்பக்கம்., குடர்... விளக்கு, 
பிடர், சிறுபுறம் --



வியல் ] பொருளதிகாரம் ளக 

“பாடின்னருவி தடல்' என்றாள் 3 ௮கன்சண் உதவினானென் 

பது பற்றி அல்லு களவிற்கு உடன் ஆடுகலின்று. 

*: 20சறுவார்க் குவகை யாகம் ஜெறுவர 

வீங்கும் வருபவேோ தேம்பாய் துறைவ 

சிறுநா வெண்மணி விளரி யார்ப்பக் 

கடமா தெடுத்தேர் தமி போகிய 

விருங்கழி நெய்தல் போல 
வருந்தின னளியணீ யருத்திசி னேனே.” (குறுந். 836) 

இத, தலைவன இரவுககுறி ஈயந்தவனைக் கோழி மறுத்தது. 

4: 5நசகுபிடி நயந்த முளைக்கோட் டிளங்களிறு 
குன்ற நண்ணிக் குறவ ரார்ப்ப 

மன்றம் போழு நாடன் பழி 

கணைப்பூங் குவளைத் தெரடலை தத்துக் 

இ௲ணப்புன மருங்கிற் படுமணி யேசப்பியுவ் 

காலை வத்து மாலைப் பெரழுதி 

ணல்லக நயந்துதா னுயங்கிச் 

சொல்லை மாகா தஃக யேரனே,'' (குறுந். 946) 

இ, தோழி ழெத்தியை இரவுக்குறி ஈயப்பித்தது.  ' 
*?ஃதண்ணத் துறைவன் கடும்பரி மான்றேதச் 

கரை வந்து மாலை பெயரினும் 

பெரீது புலம்பின்ேறே கானல் 

சிறிது புலம்பினமாற் றோழி தாமே.”” 

இச, தலைவியது ஆற்றாமைகண்டு ஈம் வருத்தம் தீர்சுக்கு 

இசவுக்கு நியம வேண்டுமென்று. 

ஏண் மிடந்திட்ட வீர்மணிகொண் டெல்லிடைக் 

கானவம் மக்கன் கனலெனக் MEATUS Gib 
வாதுயர் வெற்பன் வருவான்கொ Copp seb . 

Cue usuiys Gar.” (திணை: ஐம், 4) 

இது தலைவன வருவனென் 2௮. 

  

7. அதன்கண் உதவல் “என்றது நீரோடுபோயவளை மீட்டு 

உதவியதை, தலைவியுக் தலைவனும உடன் ஆடல் கற்பின்கண்ணல்லது 

களவின்கண் இல்லை; ஆதலின் ஆடல் என்றது உதவியதை என்றபடி. 

2: செெறுவார் பகைவர். தெறுவச -. (யான்) வருக்தவும. 

சங்கு -- இவ்விடத்து, வருபவே — அறிவுடையோர் வருவாரோ? 

செறுவார்க்கு உவகையாக் வருபவோ? என்பதனால், இரவில்வரின் 

- உனக்கு ஏதம வரும் என்றபட, டட. | 

8. நாகு -- இளமை. மூ&ை :- மூச்இன்முளை. உயங்க -- வருந்தி, 

அஃஇயோன் -- குறைவுறறுன். 

5 எனம்- பன்றி. இடத்தல் _ கொம்பாழ் குத்திக் ளெப்பல், 

எல் - இரா. கொண்டு கைகாய்ததும் OTS. கனல். அக் ஓன், 

பசப்புக்கெட வருவான்கொல் என இயையும். 

6௦



௪௭௪ தொல்காப்பியம் [கள 

1“ *கறவுப்பிற ழிருங்கழி BSD mors gy 
மிரவுக்குறீஃ் கொண்கன் வந்தனன் - 
விரவுமணிக் கொடும்பூண் விளங்கிழை யோயே,'* (சிற்றெட்டகம) 

Doo ge இரவுக்குறி. தலைவன் வக௫்கமை திலைவிக்குக் கூறியது. 

* 5 அன்னாய் வசழிவேண் டன்னாநம் படம்பைத் 
தண்கயத் தமன்ற கூதளங் குழைய 

வின்னீசை யபருவிப் பாடு மென்னதாஉங் 

கேட்டியோ வாழிவேண் டன்னைநம் படப்பை 
மூட்டி யன்ன வொண்டனிர்ச் செயலை 

யோங்குசினைத் தொடுத்த ஷூசல் பாம்பென 

மூழுமூத றுமிய வுருமெறித் தன்றே 
மின்னணுப் கேட்டியோ வெனவுமு தறியா 
ளன்னையுங் கனைதுயின் மடிந்தன னதன் நுலை 

மன்னுா?ர் மடிந்தன்றும் பெரழுதே காதலர் 

வருவ ராயிற் பருவ மிஃதெனச் 

௬டர்ந்திலங் கெல்வளை ஜெகிழ்த்த நம்வயிற் 

படர்ந்த வுள்ளம் பழுதிண் apa 

வத்தனர் வாழி தோழி யந்தரத் 

திமிழ்பெய றஐலைஇய வினப்பல கெசண்மூத் 
தவிர்வில் வெள்ளத் தலைத்தலை சிறப்பக் 

கன்றுகர சொய்யுங் சடுஞ்சழி தத்தம் 

புன்றலை மடப்பிடிப் பூசல் பலவுடன் 

வெண்கோட் டியா விளிபடத் தூழவு 
மகல்வாய்ப் பாந்தட் படாஅர்ப் 

vag மஞ்சும் பணிக்கடுஞ் சுரனே.'* (அகம், 88) 

Qs, sug அுயிலுணர்ந்து தலைவன் வக்கமை தோழி 
தலைவிக்குக் கூறிக் குறிவயித் சென்தல, 

(* சேய்விகம் பிவர்ந்த செங்கஇர் மண்டில 

மால்வரை மறையத் துறைபுலம் Bere p 

பிறவருந்தி யெழுந்த கருங்கால் வெண்குருகு 
வெண்குவட் டருஞ்சிறைத் தசஅ௮ய்க் கரைய 

கருங்கோட்டுப் புன்னை யிழறைகொண்் டனவே 

கணக்கான் மாமலர் கரப்ப மல்குகழித் 

1. கழிநரீர்தி-- கழியைக் கடந்து. குறி குறியில், 

2. வேண்டு - விரும்பிக்கேள், படப்பை கொல்லை. தயம். 
குளம், கூதளம் -- கூதாளி, என்னது__ யாதேனும். ஊட்டியன்ன-_- 
அரச்கையூட்டினாம்போன்ற. செயலை-- அசோகு, மூதல் .. அசோக 
னடி அதன்றலை-- அப்பொழுது, பொழுதே — காலத்தே, சுடர்க் 
திலங்கு.-விட்டுவிளங்கும. தலைஇய--பெய்த, கன்று--யானைக்சன்று. 
காலொய்யும் -.. காலைஇமுக்கும். யானை நீத்தம் திழவும் எனஇயைக்க. 
விளி ஓலி. பாந்தட்படாஅர் -- பாம்புச்செடி, 

  

8. வெண்குவடு -- வெள்ளிய உப்புக்குவியல், ள் ; 
தாய் — அரியசிறகாற கடந்தசென் லை அருஞ்சிறைத் 44. இறைகொண்டன —_ aE oe
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துணைச்சுறு வழங்கலும் வழங்கு மாயிடை 

யெல்லிமிழ் பணிக்கடன் மல்குசுடர்க் கொளீஇ 

யெமரும் வேட்டம் yaar tH ‘ 

றங்கி னெனவனே தெய்ய பொங்கதிர் 

முழவிசைப் புணரி யெழருதரு . 

முழைக_ற் படப்பையெம் apm vl mridba. ’ (கற்றி. 67) 

இஃது இரவுக்குறி வேண்டிய அலைவற்குக் தோழி உடன் 

பட்டுக் கூறியது. 

4 3 ஆம்ப துடங்கு பாணிம் தழைய மாரூத் 

திம்புன லாரன் மகணிவ_-னவாய்றிரு 

தேமலர் நீலம் பிணையல் Da Biri 5 

தரமரை தன்னையர் பூ.” (திணை: ஐம். 40) 

இஃது இசவுக்குநி கேர்க்ச சோழி இக்கிலத்தின்கண் ம வருவல் 

கால் இன்னபெழற்றியான் வருவாயாகவென் ௦௮. 

( சகடற்கசனஜ் சேர்ப்ப கழியூலாஅ௮ய் நீண்ட 

வடற்கானதற் புன்னை தாழ்ம் தாற்ற மடற்கான 

லன்றி லகவு மணிநெடும் பெண்ணைத்தே 
caper விளமணன்மேன் மொய்த்து.” (திணை: gro. 56) 

இஃ இரவுக்குறியிடல் காட்டிக் கோழி கூறியது, 

4 ஈம்மூர் வாயி லொண்டுறைத் தடைஇய 

கடவுண் முதுமரத் துடனுறை பழகிய 

தேயா வளைவாய்த் ஜெண்கட் கூருகிர் 

வரய்ப்பறை யசாவும் வலிமுந்து கூகை 

மையன் ஜெறரிந்த ஜநெய்வெண்் புழுக்க 

லெலிவான் ரூட்டெசடு மனியப் பேணுது 

மேஞ்சரக் கொள்கையெங் கசநலர் வரனசைஇத் 

துஞ்சா தலமரும் போழ்தி 

ன ஞ்ச வரக் கடுங்குரல் பயிற்று BS." (நற்றிணை, 83) 

  

எம்முறைவினூர்க்கு _ யாழுறைதல்ையுடைய TOBE SON, ois 

கண் தங்கன் எவனோ FH Bonuses, 

7, நுடங்கும் ஆம்பற்றழை -- அசையும் ஆம்பற்பூவாலாயதழை. 

ஆரம் -- சந்தனம். மகளிவள் அணிவள் என ஒருசொல் வருவிக்க, 

ஆய்ந்த -- ஆராய்ந்துகொண்ட. பிணையல் -- மரலை. 

2. அடற்கானல் - மீன் கொலையையுடைய கானல், தாழ்க்து..- 

தழைத்து. ஆற்ற மிக, மடல் -- பூவிதழ்: கெடும்பெண்ணைத்து_ 
கெடிய பனையையுமுடைத்து, முன்றில்  எம்மில்லத்தின்முன். முன் 

றில் மொய்த்து தாழ்ர்து பெண்ணைத்து என முடிக்க. 

9. தடைஇய-- பருத்த கடவுண் முதுமரம் -- தெய்வமிருச்கும் 

மூதிய மரம. முதுமரம-- ஆலிமரமுமா0, தெண்கண் - தெவிந்த 

கண் வாய்ப்பறை அசாவும enue Bu பமழையி னோசையாலே 
. தம். வலிமுந்து-- வவிமிக்க, கூகை, இயல்புவிளி 

பிறரை வருதல் ரல்கசைஇ -- வரலை விரும்பி, 
மையூன் -- ஆட்டிழைச்சி. a
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இஃது இரவுக்குறிவக்ச தலைவன் சிறைப்புறமாகக் கூகைக்கு 

உரைப்பாளாய்க் தோழி கூறியது. 
“ 1நிலவு மறைந்தன் நிருளும் பட்டன் 

ஜோரோரவத் தன்ன விடனுடை வரைப்பிற் 

பாவை யன்ன நிற்புறங் காக்குஞ் 
சிறந்த செல்வத் தன்னையுக் நுஞ்சினன் 

கெடுத்துப் படு நன்சுல மெடும்துக்கொண் டசங்கு 

நன்மரர் படைய முயங்கி பீமன்போம் 

கண்டனம் வருகஞ் பென்மோ தோழி 

கீழ மோலுவ் காப்போர் Baa 
aos see பெருங்களிறு போலத் 

கமியன் வத்தோன் பணியலை தீயே.” (நற்றிணை, 182) 

இது தலைவனைக்கண்டு முயல்குகம் வம்மோ என்ற. 

வேண்டாப் பிரிவினும் -- தலைவன்றான் புணர்ச்சியை விரும்பாது 

பிரிவை விரும்பிய இடத்தும் : 

அப்பிரிவு தண்டாஇரத்தலை முனிர்த மற்றையவழி இட்டுப் 

பிரிவும் ௮அருமைசெய் தயர்த்தலு” (111) ஸம்; ஆண்டுச் தலைவத்குக் 

தலைவிக்கும் கூறுவன கொள்க. உதாரணம்; 

** முத்த மரும்பு மூடத்தாண் ap Hi y oir oor 
தத்துந் திரைதயங்குத் தண்ணங் கடற்சேர்ப்ப 

சித்திரப் பூங்கொடியே யன்னாட் கருளீயாய் 

வித்தகப் பைம்பூணின் மார்பு.” (திணை; ஜம. 424) 

*: இறவுப்புறத் தன்ன பிணர்படு தடவுமுதற் 

௬றவுக்கோட் டன்ன முள்ளிலைத் நாழை 

பெருங்களிற்று மருப்பி னன்ன வரும்புமுதிர்பு 

தன்மச துழையின் வேறுபடந் தோன்றி 

விழவுக்களய் கமழ முரவுநீர்ச் சேர்ப்ப 

வினமணி தெடுந்தேர் பாக ணியக்கச் 

செலீஇய சேறி யாயி ஸீவனே 
வருவை யாகிய சின்னான் 

வாழ்வா னாத லறிந்தலா சென்மே.'” (நற்றிணை, 19) 

இத பிரிவு Saaoua Js a Dus, 

31, மறைந்தன்று -- மறைந்தது, பட்டன்று — உண்டாயது, 
வரைப்பு - வீடு கெடுத்துப்படு -- இழந்துபட்ட. கலம் -- அணி, 
வறுந்தலை -- சிறியதலை, முய௩க மென்மெல எனவும் பாடம், 

2. முத்தம் -- முத்துப்போலும் பூ. தததும் _ வீசும், தயங்கல்_ 
துளங்கல், அருளியாய் ... அருளினாலே நல்காய் மார்பு கல்காய் என 
இயைக்க, 

3. பிீணர் -- சருச்சரை, தடவுமுதல் - வளைந்த அடி. ஈன்மா 
னுழையின் வேறுபடத்தோனறி -- நல்ல பேபேண்மான் தலைசாய்த்து 
நிஅறறல்போல வேறுகத தோன்றி, சேறியாயின் அறிந்தனை சென்மே 
என இயைக்க,
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*- 1 சாரற் பலவின் கொழுந்நுணார் நறும்பழ 
மிருங்கல் வீ.டாளை வீழ்ந்தன வெற்பிற் 
பெருத்தே ணிருலொடு சிதறு நாடன் 
பேரமர் மாழைக்கண் கலுழத்தன் 

சிருடை நன்னாட்டுச் செல்லு மன்னாய்.”” (ஐங்குறு, 214) 

எனவும் வரும். 

வேளாண் பெருகெறி வேண்டிய இடச்தும்-. கலைவத்குச் தாஞ் 

சில கொடுத்தலைக் தலைவி வேண்டியவிட தீதும் : 
அது, தலைவி * வேளாணெதிரும் விருக்இின்கண் ' (107) கோழி 

கூறுவதாம். உதாரணம் : 

“spare னெவ்வந் தீரப் பகள்வந்து 

புன்னையம் பெசதும்ப ரின்விழுற் கழிப்சி 

மாலை மால்கொள சேநோக்கிப் பண்ணாய்ந்து 

வலவன் வண்டே ரியக்க நீயுஞ் 

செலவிருப் புறுத லொழுிகடுல் லம்.ம 

செல்லா நல்லிசைப் பொலம்பூட் டிரையன் 

பல்பூங் கானற் பவத்திரி யன்னாவிவ 

ணல்லெழி வின நலம் தொலைய வொல்லெனக் 

கழியே யோத மல்கின்று வழியே 

வள்ளெயிற் றரவொடு வயமீன் கொட்குஞ் 

சென்றோர் மன்று மான்றின்று பொழுதென 

தின்றிறத் தவலம் வீட வின்றிவட் 

சேப்பி னெவனோ மூக்கேழ் புலம்பப் 

uae ஷஜொடுத்த வெண்ணென் மாஅத் 

தயிர்மிதி, மிதவைமச வார்குவ நினக்கே 

வடவர் தந்த வான்கேழ் வட்டங் 

குடபுல வுறுப்பிற் கூட்டுபு நிகழ்த்திய 
வண்டிமிர் தறுஞ்சசத் தணிகுவத் இண்டிமி 

லெல்லுந்தொழின் மடுத்த வல்வினைப் பரதவர் 

Fn HOM S கடுவிசை மண்டனவிற் பாய்தீ்துடன் 

கேசட்சுருக் கிழித்த கொடுமுடி ெநெடுவலை 
தண்கட லசைவளி யெறிதெறும் விளைவிட்டு 

pri SOPs SAGE 
தெண்டிரைப் பர.ப்பினெம் முறைவி னூர்க்கே.”” (அகம். 540) 

1. கொழுந்துணர் - கொழுவியகுலை. வீழ்ந்தன தேன் இறு 

லொடு ததெறும் -- வீழ்ந்தனவாய்த் தேனிருலொடு சிதறும், என்றது 

தேனிருலையும வீழ்த்திக்கொண்டு வீழ்ந்து சிதறும் என்றபடி. இருல் 
இறும் எனவும பாடம், * 

  

2. எவ்வம_ துயரம், மால — இருண்மயக்கம். வலவன் _ 

பாகன். பவத்கிரி — ஓரூர் ஓதம் -- நீர்ப்பெருக்கு. மான்றின்று 

மயங்கிற்று. சேபபின -- தககின், wr -- குதிரைகள், ஆர்குவ 

உண்பன. வடவர் _- வடதேயததார். வட்டம...சநதனககல், குடபுல 

வுறுப்பு _- சந்தன க்கட்டை. கூட்டுபுகிகழ்த்திய -- சேர்த்து அரைதத, 

கூருளி ் ரிய உளியபோன்ற Biya: இது மின் எறிவது, உழைவி 

ணூர்க்குச் சேப்பினெவனோ என் இயைக்க, உழைவினூ£ -- உறைதலை 

யுடைய ஊர், கொடுத்தல் -- விறல். வெண்ணெல் மிதவை என்க,



௪௭௮ தொல்காப்பியம் ர்கள 

இகனுள், 1 தனக்கும் புரவிக்குங் கொடுப்பன கூறித் தடுத்த 

வாறு காண்க, 

 நாள்வலை முகநக” (அதம் -- 800) என்பதும் ௮௮. 

புணா்ர்துழி உணர்ந்த அறிமடச் இறப்பினும் -- இயற்கைப் 

புணர்ச்சி கிகழ்ந்தகாலக்து அவண் இங்கு உணசாது அவனை நன்ளுக 

உணர்ந்த அறிவினது மடப்பக்கூறித தல் காதற்சிறப்பும் உசைச்த 

இடத்தும்: உதாசணம்: 

3 கரஞ்செல் லவியரனைக் கல்லுறு கோட்டிற் 
Corpo po Ags Quer வைய மற்றியா 

நும்மெரடு நக்க வால்வெள் ளொயிறு 

பரணர் பசுமீன் சொரிந்த மண்டைபே. 

லெமக்கும் பெரும்பூுல வாக் 
gibapb GuG ps மீறீஇயரெம் முயிரே."” (குறுர், 169) 

இஃது அவனோடு நசூதற்குத் தோன்றிய உணர்வு இன்றி 
யமையாமை கூலிக் காதற்சிறட்பு உரைத்தது. 

ஓம்படைக் இளவிப் பாங்கின் சண்ணும் -- தலைவற்குச் தலைவி 

யைப் பாதகாத்துக்கொள்ளெனக் கூறுவ் கிளவியது பகுஇிக்கண் 

ணும்: தோழிமேன இளவி. 

பகு. இயாவன வரைவிடைப்பிரிவு முதலிய பிரிவிடத்தும், புனச் 

இடைப் புணர்ச்சியின்றி நிங்குமிடத் தும், பிறவிடத்துவ் கூறுவன 

வாம். உதா ணம் : 

₹:53நனைமுதிர் ஞசழுற் நிணைமரு டிரன்னீ 
நெய்தன் மாமலர்ம் பெய்த போல 

இதை குரற்று மூரவுதீர்ச் சேர்ப்ப 

தாயூடன் றலைக்குங் காலையும் வாய்விட் 

டன்னா யென்னுங் குழவி பேசல 

வின்னா செயினு மிணிதுதலை யளிப்பினு 

தின்வரைப் பினனென் ரழி 

தன்னுறு வீழுமங் களைஞரேோச விலனே.? (6m6. 897) 

  

1, தனக்கும் என்பது தலைவனைக் குறித்து நின்றது. 

2. எயிறு கோட்டின் இறுச என இயைக்க, சல்லுறுகோடு_ 

மலையைக்குத்தின கோடு மண்டை -- ஒருவகை மண்பாத்திரம். பூல 
வா -- வெறுப்பைத் தருவதாக. இற்இயர்-- இறுக. 

9. தனை -- தினைக்கதிர். மருள் -- ஓத்த. ஊதை - குளிர்காற்று. 
போலத்தாற்றும் என் ௪, இன்னாசெயினும.-நீ அன்பஞ்செயினும். கின் 
வரைப்பினள் .... கின் எல்லையைக் கடவாள். நின்னையன் றி விழுமம் 
களைஞரிலள் என்க. விமுமம் -- துன்பம்,
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்* "பெருநன் ௬ற்றிற் பேணாரு மூளரே 
யொருதநன் றுடைய னாயினும் புரிமாண்டு 

புலவி தீர வளிமதி யிலைகவர் 

பாடமை யெசழுகிய தண்ணறுஞ் சசரன் 

மென்னடை மரையா துஞ்சு 

pou pr ssw Dota.” (குறுந். 1715) 

₹* ஊேறிந்தெமர் தாமுழுத வின்ருர சேனன் 

மறதந்துங் கிளியினமும் வாரா--கறங்கருவி 

மாமலை நா. மடமொழுி தன்கேண்மை 

நீமறவ னெஞ்சத்துட் கொண்டு.” (99%. ஐம். 28) 

** ஈ அணிய தாமே செவ்வாய்ப் பைய்கிளி 

குன்றக் குறவர் கொய்தினைப் பைங்கா 
விருவி நீன்புனங் கண்டும் 

Gis ஜேற்ருப் பேரன் பினவே.”” (ஐங்குறு, 264) 

இத, இனை அரிக் அழிக் கனியை கோக்கிக் கூறுவாள்போத் 

4&இழைப்புறமாக ஓம்படுத்தது. இன்னும் * ஓம்படைக் களவி? 

என்றதற்கு இவளை நீ பாதுகாத்துச்கொள்ளென்று தலைவன் கூறுங் 

இளெவிய* பகுதிக்கண்ணுமென்றும் பொருள் கூறுக. 

1 ஈழிணங்கரில் வாடிய பழுவீற னத்தை 

யுணங்கூ ணாயத் ஜதோரான் ஜெண்மணி 

பைப்பய விசைக்கு மந்தம் வையெயிற் 

றிவனளொடு சேலினே தன்தே கவச 

நீச்சூழ் மாமல ரன்ன கண்ணழக் 

கலையொழி பிணையிற் கலங்கி மாதி 

யன்பிலி ரகறி ரரயி னென்பர 

மாகுவ தன்றிவ னாவல தசகத் 

BOT GE Dt. யருத்தலை யுடனி வலேேேர் 

பார்கவி நன்லேறு திரிதருங் 

கார்செய் காலை வரூஉம் போழ்தே.” (4 pias. 57) 

  

1. நன்று -- ஈன்மை) உதவி. புரி -- விருப்பம், புலவி -- பலத் 

தல். நின் அலது இலன் — நின்னையன்றி வேறு பற்றுக்கோடு இலள், 

2. எறிந்து -- (மரமுதலியவ.ற்றை) வெட்டி. கேண்மை கெஞ் 

சத்துக்கொண்டு நீ மறவல் என்ஃ. 

5, அணிய -- இரங்கத்தக்கன. இருவி-- கதிர் கொய்ததாள். 

இளிபேரன்பின என இயைக்க. 

4, சிறை -- மதில்; வேலியமாம், 

5. பணங்கு _. ஒன்றோடொன்று மாறுபடுகின் 2. அரில் — 

'பத்றை. ஊண் உணங்கு ஆயம் -- ஊணால். வருர்துன்ற ப௯ 

நிரை. பைப்பயப — மெல்ல மெல்ல. இவளவலம் என்பரம் ஆகுவ 

தன்று - இவள் துன்பம் என்னால பொறுக்கப்படுவதன்் று (என்னாலே 

'தாங்கப்படுவதனறு). உடலி-- மாறுபட்டு, ஏறு -- இடியேறு, 

திரிதரல் -- மேகததில் எங்குமோடி முழங்கல்.
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இது, வரைவிடைப் பிரிகன்றான் ஆற்றுவித்துக் கொண்டிரு 

எனறுற்குச் தோழி கூறியது, 
செங்கடு மொழியாத் சிதைவுடைச் தாயினும் -- தோழி செவ் 

வனக் கூறும் கடுஞ்சொற்களால் தலைவி Geer சிதைவுடைத்தா 

யினும் : ஆண்டுக் தோழிமேன களவி, 

அவை தலைவனை இயத்பழித்தலுக் தலைவியைச் கழறலுமாம். 

உதாரணம் 2 

₹4 “மேகளனவையம் பெரும்பழி தூற்ற கலனழிந்து 

பைதலஞ் சிறுநுதல் பசலை பாய 

நம்மிதற் படுத்த வவரீனு மவரச்தாட்டுக் 

குன்றங் கொடியகொ ரழி 

யொரன்துந் தோன்று மழைமறுத் தனவே,” 

இ, வரைவிடைப் பருவங்கண்டழிந்த தோழி Qua ups 

அ. 
“ -wre 9 கழீஇய யசனை பேசலப் 

பெரும்பெய லுழந்த விகும்பினார்த் துறுகல் 

பைத லோருதலை சேக்கு நாட 

மனோய்தத் தனனே தோழி 

பசலை யார்ந்தன குவளையங் கண்ணே.?* (குறும், 13) 

** கேழ லுழுத கரிப்புனக் கொல்லையுள் 

வசழை முதுகரய் கடுவன் புதைத்தயருத் 

STEM Brio ஜறெனிகொடுத்தா வொண்டோழி 

தேர்வளா தெஞ்சூன்று கோல்.'* (He: எழு, 11) 

இஃது அவள் சூஞூறவு பொய்த்ததென இயற்பழித்ச௮. 
₹* மகிழ்நன் மார்பே வெய்யை யசனீ 

யழியல் வாழி தோழி நன்ன 

னறுமா கொன்று தாட்டிற் போக்கிய 

வொன்றுமெசதிக் கேசசர் பேசல 

வன்கட் சூழ்ச்சியும் வேண்டுமாற் சிறிதே?” (குறுக 73) 

1. கெளவை ம அலர், பைதல் - பசுமை. பசலைபாய — vet 
பூர. இகல் பகை, ஒன்றுந்தோன்றா -- சிறிதுந்கோன்றா, மழை 
மறைந்தன -- மேகத்தில் மறைந்தன, 

5. மாசு புழுதி. உழந்த-- பெயல் ஏற்றுக் கழுவுண்ட. பிணர் -- சருச்சரை, துறுகல் .. உருண்டைக்கல்; பரறைக்கல் என் நில் நலம், பைதல் ... பசுமை, சேக்கும் தங்கிக்கிடக்கும் 3. கேழல் — பன்றி, கரிப்புனம் கரிதலையுடைய புனம், 
புதைத்து - புமுதியிற் புகைத்து. தெளிகொடுத்தான் .... ரன் 
கெஞ்சூன்றுகோலாகச் சூள்கொடுத்கான் என்க. G30 Gear, 

4. வெய்யை ன விருப்பமுடையை, மா-- காவன்மரமாகய 
மாமரம். ஒன்றுமொழி-- வஞ்சினம், கோசர் -.. எருவகைவீரர்
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** மெய்யிற் றீரா மேவரு கரமமெச 
பெய்ய யாமினு முரைப்ப தரி 

கொய்யா முன்னுகுங் குசல்வார்பு இணையே 

யருவி யான்ற mutase Bap my 

மிருவி தோன்றிய பலவே நீயே 

மூருகு மூரண்கொள்ளுந் தேம்பாய் கண்ணிப் 

பரிபன் னாயொடு பன்மலைப் படரும் 
வேட்டுவற் பெறலோ டமைந்தளை Ur ip Br 

மழக்கெழு தொடலை நுடங்க வெழுந்து 

கள்ளத் தெள்விளி யிடையிடை பயிற்றி 
யாங்காங் கொழுகர யாயி ணன்சலா 

சிறுகிணீ கடித Copy ஸணிவனெளப் 

பிறர்த்தந்து நிறுக்குவ னரயி . 
னணுறுற்கரி தரகுமவன் மலர்ந்த மார்பே.!* (அகம், 28) 

என வரும். இதனானே வரையும் பருவமன்றெனக் கூறுதலுவ் 

கொள்சு. 

என்பு கெகப் பிரிந்தோள் வழிச்சென்று ₹கடைஇ அன்பு 

தலையடு௧க வன்புறைக் கண்ணும் -- என்பு உருகுமாறு சலைவளும் 

பிரியப்பட்ட தலைவிக்கு வழிபாடாற்றிச்சென்று தான்கூறும் 

மொழியை அவள் மனத்தே செலுத்திக் தலைவன் அன்பை அவ 

ளிடத்தே சேர்த்துக் கூறிய வற்புறுத்தற்கண்ணும் : 

அப்பிரிவு வரைந்துகோடற்குப் பொருள்வயிற் பிரிதலும், 

வேந்தர்க்குற்றுழிப் பிரிதலும், காவற்குப் பிரிதலுமாம். ஆண்டு 

வத்புற௮ுத்தல்கால் இயதற்பழித். ஐம் இயற்படமொழிந்தும் பிறவாறும் 
வற்புறுத்தும். மூன்  செக்கடு மொழியால் £ என்புழி Qu pups 

Forath MH MSHSO பயனாகக் கூறியன வென்றுணர்க, உசா 

ரணம் : 

“டயாஞ்செய் தொல்வினைக் கென்பே துற்றசீன 
வருந்தல் வாழி தோழி யாஞ்சென் 
றுரைத்தனம் வருச மெழுமதி புணர்திரைக் 

தடல்விள யமிழ்தம் பெயற்கேற் மு௮ங் 

செமை வவ யவை னடா . க ௪ க. 

ரயரயினும் -- அறியாயினும். கால். கால்வாய், இருவி-- ப, வமலும் அறியாத கா arsed, Bad Be ea act aot — இள்ளையையோசட்டும் தெளிந்த ஓலி. 

2, கடைஇ சடவி--செலுத்தி (புகுத்தி), 
ப து . a . . ௦ 

3 றனை -- வருந்தினை. அமிழ்தம் Buy பயல் -.- பப. பேதத்தை ம அகலப் பகுக்க யுவவ்க்க 
61
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டம்மோன் கொடுமை நம்வயி னேற்றி 
நயம்பெரி துரை_மையீற் ரூங்கல் செல்லாது 

கண்ணீ ரருவி யாக 

கலுழுமே தோழியவர் பழமுதிர் குன்றே.” (590%, 88) 

இது பிரிவிடைத் தோழி QusPsH of pssH. 

“iar ts Garoaaiar Opies sor br eH 

மன்னாயு மருந்துப் ருற்றன னலரே 

பெசன்னணி தெடுதந்தேர்் தென்னர் கோமா 

னெழுவுறழ் திணிதோ எளியறேரர்ச் செழிய 

னரர வெழுவ ரடிப்படக் கடந்த 

வாலங் கானத் தார்ப்பினும் பெரிதென 

வசழல் வாழி தோழி யவரே 

மா௮ல் யாள மறப்போர்ப் புல்லி 

காம்புடை நெடுவரை வேங்கடத் தும்ப 

ரறையிறத் DST DOT ராயினு Ben oul ps 

துள்ளா ராகலோ வரீதெ செவ்வேன் 

பூூன்ளுர் மன்னன் கழுழுடிக் காரி 

SO bb ooo ad 

$லோரிர் கொன்று சேரலர்க் கீந்த 
செல்லா நல்லிசை 

Oo
. 

செவ்வேர்ப் பலவின் பயங்கெற கொல்லி 

கிலைபெறு கடவு னாசக்கிய ் 

பலர்புலழ் பாவை யன்னநின் னலனேோ.”* (அகம், 208) 

** அழிய லரயிழை யிழிபுபெரி துடையன் 

பழியு மஞ்சம் பயமலை நாட 

ணீல்லா மையே நிலையிற் முகனி 

சல்லிசை வேட்ட நயனுடை தெதஞ்சிம் 

ature crm வுடைப்பொருள் போலத் 

தங்குதற் குரிய தன்றுதின் 
னங்கலுழ் மேணிப் பா௮அய பசப்பே.'? 

என்னும் குூறுந்தொகையும்- (148) கொள்சு, 

  

அஞ்சுவேன், தமமோன் .... தமது தலைவன். ஏற்றி... நினைந்து, 

நயம் .- அன்பு, தாங்கல்செல்லாது -- அடக்கமுடியாது, குன்று 
கலுழும் என்சு, 

1. அலர் ஆர்ப்பினும் பெரிதென ஆழல் (அழல்) தோழிவாழி 

எனக் கூட்டுக. எழுவர் -- ஏழரசர், புல்லிவேங்கடத்தும்பர் என் 

இயைக்க, புல்லி... ஒருபகாரி (புறம் - 885), அறையிறந்து — 

பாறையைக் கடந்து, மன்னனாகிய காரி ஓரியைக்கொன்று சேரலர்ச் 
இந்த கொல்லியிற்பாவை என்க, செயவம ஆக்கிய (புணர்த்த) 
பாவை எனவுங் கூட்டுக, புணர்த்த -- எழுதிய. ௩லன் உள்ளாராக 
லரிது என முடிக்க, 

4. அழியல் - வருந்தற்க;. ஆகலின். வேட்ட என இட்டுக 
இசை - புகழ். கடபபாட்டாளன் ஒப்புரவாளன், Bor ர் . 

தஙகுதறகுரிபதனறு என மூடிக்க, 4
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1 ௩டுபருங்கை யிருங்களி றைவன மாத்தி£ 

கருப்கான் மராம்பொழிற் பாசடைத் துஞ்சுஞ் 

சுரும்பிமிர் சோலை மலைநாடன் கேண்மை 

பொருந்தினார்க் கேமாப் புடைத்து." (ஐா: எழு. 12) 

இவை இயற்பட மொழிந்து வந்புறுத்கன. இன்னும் * அன்பு 

கலையடுத்த வன்புறை ' என்றதனாற் பிறவு கொள்க, 

‘2Gug pg செல்வர் பொன்னுடை புதல்வர் 

சிறுதோட் கோத்த செவ்வரிப் பறையின் 

கண்ணகத் தெழுதிய குரீஇப் போலக் 

கோல்கொண் டலைப்பப் படிநியர் மாதோ 

வீரை வேண்மான் வெளியன் ஜித்தன் 

முரசுமுற் கொளீஇய மாலை விளக்கின் 

வெண்கோ டியம்ப நுண்பனி யரும்பக் 

கையற வத்த பொழுதொடு மெய்சோர்த் 

தவல தெஞ்சி னஞ்சினம் பெயர 

வுயர்திரை தீடுதீர்ப் பணித்துறைச் 

சேர்ப்பனோடு நுண்ணுக நுழைத்த மாவே, (நற்றிணை, 58) 

இக, பகத்குறி வந்து போகின்ற தலைவன் “புறக்கடை கோக்க 

BOGS தலைவி குறிப்பறிகஈ.து மாவின்மேல் வைத்து வற்புறுத்த. 

“வியார டாயமோ மேடோசை யாடா 

திளயோ ரில்லிடத் திற்செறித் திருத்த 

லறனு மன்றே யாக்கமுந் தேய்ம்மெனக் 

GM ENT சுமந்து நறுமல ருந்திப் 

பெசங்கவரு புதுதீர் தெநெஞ்சுணா வாடுகம் 

வல்லீதின் வணங்கிச் செசல்லுதர்ப் பெறினே 

_ 

1, ஐவனம் -- மலைகெல். மராம் -- கடம்பு, பாசுஅடை - 

பசிய இலை. ஏமர்ப்பு - இறுமாப்பு: களிப்பு, 

a. Qur er HOLY sSaur _.- பொன்னணிகளையுடையபுதல்வர். 

பறையின் சண்ணிடத்தெழுதியகுருவ
ி , கோலானே அடிக்கப்படுதல் 

போல, மாக் கால்கொண்டு அலைப்பப்படுகவென இயைக்க, படீஇ 

யர் வியங்கேரள் வெளியனாகிய தித்தனின் வரிசையாக ஏற்றிய 

வீளககைப்போல என்க. Yr Ae pa Oar ess Bw விளக்கைப் 

போல வந்தபொழுது எனக் கூட்டுக, முூரசுமூற்கொளிஇய என்பது 

முதலிய மூன்றடிக்கும நற்றிணயுரைகாரா முரசுமுதற கொளிஇய 

எனப் பாடங்சொண்டு வேறு பொருள் கூறுவாரா. ஆயின் அது Ger 

பொருளன்று. 

4. புறக்கடை (புறக்கிடல்) — புறங்காட்டிப்போதல், இனி 

புறத்தே கிடப்பது (முதுகு) எனினுமாம். இது புறக்குடை எனப் 

பெருங் கதையுள் வருஇன்றது. “பொற்புனை பாவை புதக்குடை 

நீவி” (மகத. 14-44). 

ee அன்னைக்குச் சொல்லுகர்ப்பெறின் ஆடுகம் என இயைக்க,
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செல்கேன விடுநண்மற் கொல்லோ வெல்லுமிழ்த் 

துரவுரு முரறு மரையிரு ணாடுநாட் 
கொடிநுடங் இலங்க மின்னி 

யாடுமழை யிறுத்நன்றவர் கோடுயர் குன்றே.'! (3 0 2D oss , 68) 

இது, வரைவு நீட அற்றா௪ தலைவி வேறுபாடு புறக்தார்க்குப் 
புலனாகாமையும் இயையும் இக்கனங் கூறுவாரைப் பெறினெனக் 

கூறி வற்புறுத்கது. 

** 3மறுகுபு புகலு நெஞ்ச நோயின் 

அிறுகப் புல்வி முயங்குகஞ் 

சிறுபுன் மாஸை செயிர்ப்ப தாமே.” 

இத, பிரிவிடையாற்றுத தலைவியைக் தோழி ஈன்னிமித்தம் 

கூறி வற்புறுதகத, 

ஆற்றதஅன தீமை அறிவுறு கலக்கமும் -- தலைவன் வருகின்ற 

கெறியினத தீமையைத் தாங்கள் அ௮றிகலுற்றகனானே எய்திய 

கலக்கக்இின் கண்ணும் : கோழிமேன செவி. உதாரணம் 

₹* ,கழுதுகால் களர ஷர்மடிக் தன்றே 

யுருகெழு மரபிற் குறிஞ்சி பாடிக் 

கடியுடை வியனகர்க் கானவர் துஞ்சாச் 

வயக்களிறு பொருத வான்வரி யுழுவை 

கன்முகைச் சிலம்பிற் குழுமு மன்னோ 

மென்ே ணெகிழ்த்துநாம் வருந்தினு மிண்றிவர் 

வாரா ரரயினு தன்றுமற் றில்ல 

வூயர்வரை யடுக்கம் தெரளிறி மின்னிய 

பெயல்கான் மயங்கிய பெரழுதுகழி பானாட் 

டிருமணி யரவுத்தேர்த் துழுல 
வுருமுச்சிவத் தெறியு மோங்குவரை யாதே.” (ஈம்.றிணை, 855) 

வீடுகள்கொல் -- விடுவாளோ? cro —_ ஒளி, 27 pod — முழங்கும். 
கொடிநுடங்கு இலங்க மின்னி -- கொடி நுடங்கல்போல விளங்க 
மின்னி, 

1, மறுகுபு.- சுழன்று, புகலும் -- விரும்பும, கெஞ்சநேரயின் 
ருக முயங்குகம் என இயைக்க, கோயின்று .... கோயில்லாதபடி. 
செயிர்ப்பம் -- கோபிப்பம; பகைப்பம. மாம் தலைவன் மார்பை 
இறுகப்புல்லி முயங்குவேம், 

2. கழுது - பேய். கால்கிளர -- இயஙகரகிற்ப, மடிர்தன்ற. 
துயின்றது. குறிஞ்சி-- ஓர் பண், களிற்றோடு பொருத வேங்கை 
(குழுழும) மூழஙகும் மன் என்க, இல்ல-- அசைநிலை. பெயல் கால் 
மயங்கிய _. மழை பெபய்தல் மயங்கிய. தேர்ந்து உழல காதிற் 
கேட்டு உழல. மணியைக் 6&2 உழல எனினுமாம், 2 2 
கோபித்து. சிவந்து --
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** (கொடுவரி வேங்கை பிழைத்துக்கோட் பட்டு 

மடிசெவி வேழ மிரீஇ.-யடியோசை 

யஞ்ச யொதுங்கு மதருன்ளி யரரிருட் 

டுஞ்சச ஈடர்த்தொடி கண்.'' (ஐ: ஐம். 16) 

இலை இரவுக்குறிவரவால் தலைவி வருக்துவளென்ற ௮. 

கரைபொரு கான்யாற்றங் கல்லகர் * (யா- வி 16) என்பதும் 

அது, * கூறாெண்டுன் * என்னும் (119) அகப்பாட்டுக் காண்க. 

கலக்கம்? எனப் பொழப்படக் கூறியவதனால் ஆற்திடை 75 

மின்றிச் சென்றமை தோன்ற ஆண்டு gt *குறிசெய் எனக் கூறு 

Aca கொள்க. 

₹உ8தாரன மானதர் யானையும் வழங்கும் 

வான மீமிசை யுருழமு தணி யுரறு 

மரவும் புலியு மஞ்சுதக வுடைய 

வீரவழங்கு சிறதுதெறி தமியை வருதி 

வரையிழி யருலிப் பாடொடு பிரச 

மூழவுச்சேர் நரம்பி ணீம்மென ஸிமிரும் 

Lap af pp னனந்தலைம் பயமலை நாட 

மன்றல் வேண்டினும் பெறுகுவை Quran 8p 

வின்றுதலை யாக வாரல் ari G oor” 

யேமுறு துயர தாமிவ ணொழிய 

வெற்கண்டு பெயருங் கசலை யாழின் 

கற்கெழு சிறுகுடி யெய்திய பின்றை 

பூதல் வேண்டுமாற் சிறிதே வேட்டொடுூ 

வேய்பயி லழுவத்துப் பிரித்ததின் 

-னாய்பயிர் கு.றிநிலை கொண்ட கோடே..'” 

என்னும் (அகம் - 818) நித்திலக்கோவைபுள், *வரினே, ஏழு. 

gus காமிவ ணொழிய Bear னாப்பயிர் குறிகிலை கொண்ட 

&கோட்டை ஊதல் வேண்டுமாற் சிறிது என்றவாறு காண்க, 

  

1. கொடுவரி -- வளைந்தவரி. வேங்கையாக் கோட்பட்டுப் 

பிழைத்து என மாற்றுக. கோட்பட்டு -- பற்றப்பட்டு, இரீஇ. பின் 

வாஙக, வேழம் சகோட்பட்டுப் பிழைத்து இரீஇ அஞ்சி ஓதுக்கும் அதர் 

எனவும்; கண்துஞ்சா எனவும் இயைக்க, வெரீஇ எனவும் பாடம், 

2, குறி குறிப்பு, 

8. கானம் -- காடு, மானதர் -- விலங்குகள் செல்லும் வழி; 

ஆனதர் எனப் பிரித்தலுமாம; அஞ்சுதகவுடைய -- அஞ்சு தகுது 

யுடையன. இர-- இரவு. முழவு -- தண்ணுமை. பிரசம் தேன். 

இமிரும் - ஓலிக்கும, மன்றல் - மணம. இனறுதகூயாக = இன்று 

மூதலாக, ஏமுறு -- மயங்குகின் ற. பெயருங்காலை. எய்தயபின்றை 

Ag Getler. ஊதல் வேண்டும் என இயைக்க. பயிர்குறி _- 

அழைக்குங் குறிப்பு. 

4. கோடு-- கொம்பு. ஒருவசய்ச்சியம,



௪௮௬ தொல்காப்பியம் [ea 

காப்பின் கடுமை கையற வரிம் ar seh Ca por eam 
டாங் கடுஞ்சொரற்கள் களவொழுக்கத்திடத்தே எல்லையற வருமிடக் 

தும்: தோழிமேன கிளவி; அவை பலவகைய :- உதாரணம் : 

“ கடலுட னுடியுங் கரண லல்கியுத் 

தொடலை யாயமொடு தழமூஉவணி யயர்ந்தும் 

தொதுமலர் போலக் கதுமென வந்து 

முூயங்கினன் செலினே யலர்ந்ரன்று மன்னே 
துத்திப் wT FS பைத்தக லல்குற் 

திருந்திழை துயல்வுக்கோட் டசைத்த பசுங்கழைத் 

தழையினு முழையிற் போகான் 

முன்றந் தனன்யரய் காத்தேரம் பல்லே,” (குறுக, 294) 

இ, பகற்குகிக்கட் சிழைப்புறமாகச் செறிப்பறிவு8இய௮. 

ா। கணமுகை கையெனக் காந்தன் கவின 
மணமுகை யென்றெண்ணி மந்திகெசண் டாடும் 
விறன்மலை நாட வரவரிதாங் கொள்?லா 
புனமு மடங்கின காப்பு,"' (திணை: ஐம், 2) 

இத, இனைவிளைந்தமை கூறிச் செறிப்பறிவு8இயு, 

(: மவுறையருவி யாடர டினைவனமுங் கரவசன் 
பெசறையுயர் தண்சிலம்பிற் பூந்தமையுங் கெரய்யா 
ளுறைகவுள் வேேழுமொன் றுண்டென்றா னன்னை 
மழையறதீர் வாழிய மையிருங் குன்ற.” 

இ௫, சூன்றத்திற்குக் கூலுவாளாகச் செறிப்பறிவுரீஇய த. 

சாந்த மெறிந்துழுத சாரற் சிறுதினைச் 
சசந்த விதண மிசைச்சார்ந்து. சரந்தங் 
Sips கிளிகடியுங் கார்மயி லன்னா 
னிமிமழுக் கிரியெழுார வார்த்து.” (இணை: நூற், 8) 

இத, பிறரைக் காத்தற்கு இடஇவெனச் OF Siu Pa 3 Ow ga- 

1, அல்கி... தங்க தொடலை —~ மாலை, தழூஉவணிஅயர்ந்தும்... 
கைகோத்தாடியும. அலர்ந்தன்று-- அலருண்டாயிற்று துத்தி படப்பொறி, தித்தி எனின் தேமல் என்று பொருள். துயல்வு — 
அசைதல். கோடு--- பக்கப், அசைத்த. கடடிய உமை .._ அணிமை. ஓம்பலைத் தானே தந்தனன் ஏன இயைக்க, 

2 கணமுகை-- இரணடமுகை. கரந்தள் கணமூகை கவின என்க. மணமுகை - (அதன்) மணக்தையுடைய முகை. புனங் களும் காவல் ஓழிந்தன என்றது, இனை விளைந்தமையால் கரவல் 
ஓழிந்தன என்றபடி. இனி வரவரிது என்றபடி, 

3. அஹறை-- பாறை, ஒலிக்கும் எனினுமாம. 
அன்னை -- தலைவி, குன்றே நீர் வாழிய என்க, 
uM) — LO) DF 

8. சாந்தம் -- சந்தனமரம். சாந்தஇதணம் _ சந்தனமர2 ் செய்த பரண்: சாக்தமெறிந்த விகண்டிசை எனவும் பட்டு எறிந்த -- வெட்டி ச்செய்த. இமிழ ஆயோவென்றியம்புதலால ஆர்த்துஎமா-- ஆர்த்துப்போகா, ் 

  

சிலம்பு ௨ மலை, 

ot — அருவி மறை



வியல் ] பொருளதிகாரம் ௪௮௭ 

** 1 புல்லேசர் துஞ்சு நன்ளென் யரமத் 

து வுக்கஸீறு போல்வத் திரவுக்கதவு முயறல் 
கேளே மல்லேய் கேட்டனெம் பெரும 
வோரி மூருங்கப் பீவி சாய 

கன்மயில் வலைப்பட் டரங்கியர 

மூயங்குதொறு முயங்கு மறணில் யரயே.'' (Gms. a44) 

இல்து, இரவுக்குறிக்காப்பின் கடுமை கூறிய அ. 

* உணிணைவிசயச் செல்வம் விளைவதுபேச னீடாப் 

பண விளைவு நாமெண்ணப் பாத்தித் இண விளைய 

மையார் தடங்கண் மயிலன்னாய் தீத்தீண்டு 

கையார் பிரிவித்தல் காண்.'” (தின. நாம், 5) 

இஃது இவ்வொழுக்கத்தினை வேங்கை நீக்கம்றெனத் தலைவிக் 

கூக் கூறியது. இன்னும் வேறுபட வருவன3வல்லாம் இதன்கண் 

AL SHE. ் 

₹- ஈறுன்னையம் பூம்பொழிலே போற் றவே பாதுகச 
வன்னப் பெடையே யறமறவன்--மன்னுவ் 

கடும்புதர்மான் காவவி கானலஞ் செல்லூரர் 
நெடுங்கடலே நீயு நினை. 

இத, புனம் கைவிட்டுப் போகின்றுழிச் அிறைப்புறமாகக் கோழி 

கூறியது. 

* 2பண்டைக்கொ ணல்வினளை யில்லேம் பதிப்பெயர்துவ் 

கண்டற் குலங்கான் கழியருகேர். -முண்டகங்கா 

ணாணி யிராதே தயத்தங் கவர்க்குரைமிண் 

பேணி யவர்செறுித்த லான்.'' 

இத, தலைவற்குக் கூறுமினென்ற ௮, 

களனணும் பொழுதும் வரைகிலை விலக்கிக் காசன் மிகு.இ உளப் 

பட: காகன் மிகுதி உளப்படக் களனும் பொழுதும் வரைகிலை 

  

7. பல்லோர் துஞ்சும் - பலரும் துயிலும். கதவுமயறல் -- கத 

வைத் இறக்க முயலும் ஒலி. ஓரி _- தலைக்கொண்டை, அறனில் 

யாய் முயங்கும் என்க. 

2. வீனை -- நல்வினை. பனைவிளைவு_-பனையென்னுமள
வுபோன்ற 

அளவினளையுடைய இன்பவிலைவு. அதற்கு இடையூருகத இனை விளைய 

என்க இத் தணடுகையார் _டேவங்கையார். 

| ie - மிக, புதர். பற்றை 
9. பாதுசா-- பாதுகாப்பாய், AD 

மான் மானே? கார வவி-- காத்தலை நினை. 

த். கண்டல் _ தாழை. முண்டகம் -- மூள் ளி... தர் - எழுந்த. 

செறித்தலின _. இற்செறித்தலான். காம் பெயர்வதை "உரைமின் என 

இயைக்க,
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விலக்கி -- அவரிடத் அச் காதன் மிசூதி மனஜ்து கிகழாகிற்க OG 

வகையிடத்தையும் இருவகைக் காலத்தையுக் தாம் வரைக்கு கூறும் 

நிலைமையைக் தவிர்த்து அ௮வன்வயின் சோன்றிய கிளவியையும், 

பிறவும் -- கூரியவாறன்றிப் பிறவாறாக அவன்வயின் தோன்றிய 

இளவியையும், நாடும் ஊரும் இல்லுங் குடியும் பிறப்பும் சிறப்பும் 

இதப்ப கோக் ௮வன்வயின் தோன்றிய இளவியொடு கொகைஇ -- 

அவன் பிறக்க காடும் ௮தன் பகுஇயாகய குடியிருப்பும் அ௮வஷர்க்கு 

இருப்பாகிய மனையும் பார்ப்பார் முதலிய கால்வகை வருணமும் 

அ௮வ்வருணத்துள் இன்னவழி இவனென்றலும் ஒருவயிற்றுப் பிறக் 

தோர் பலருள்ளுஞ் இறப்பிதலுச் கூறலும் Dole Quart Rn’ ger 

லாதல் கோக்கத் தலைவனிடத்தே தோழி கூறிய இளைவியோடே 

கூடி, அ௮னைநிலை வகையான் வரைதல் வேண்டினும் -. அத்கன்மைத் 

தாகிய நிலைமையின் கூறுபாட்டானே வரைந்து கோடலை விரும்பிய 

வழியும் 2 சோழிமேன இளவி. 

: பகற்புணர் களனே (182) * இரவுச் குறியே ' (191) : குறி 

யெனப்படுவது ? (180) என்னுஞ் சூதக்திரங்களாற் களனும் பொழு 
அம் உணர்க, உதாரணம் ; 

1 1 புன்னை காத்து மன்ன மோரப்பியும் 

பணியிருங் கசனல் யாம்விளை யாட 

மல்லைம் பேரூர் மறுகி 

._ .னல்கனு மோவா தலரா கின்றே.” 

இது பகற்குறி விலக்கு, 

"0 நடுமலை தன்னாட Pata நுணையாக் 

குவிசை வாலருவி நீந்தி... தடுவிரு 
Here வதர்வார வீர்ங்கோதை மாதரா 
சளேன்னாவா ளென்னுமென் னெஞ்சு.” (BE: ஐம். 19) 

இஃது இரவுக்குறி விலக்யெது. 

  

7. இருவகையிடம் _. பகற்குறி, இரவுக்குறி. இருவசைக்கா 
லம் -- பகல், இரா. . 

8, புன்னைகாத்தும் - புன்னைமரத்தின் 8மிருந்து காத்தும், ஓப் 

பல் — BI SSO. விளையாட. அலரா௫இன்று -- விளையாட அதனால் 
அலர் உண்டாகின்றது. ஓவாது -- நீங்காது (இடைவிடாது), 

9. இன்னாஅதர்-- துன்பத்தை விகக்கும் வழி. இ ட. 
Qo கூறி விலக்கியது. என். ஆவாள் -- எப்பெத்றியாஹன் தன் 

னும் -- என்று தடுமாறாநிற்கும். ்



வியல் ] பெர்ருளதிகாரம் # | do 

** 1இரவு வாரலை யைய விரவுனீ 
யக வரிக்குஞ் சாரற் 

us gb Guy Pula டடமென் 6ரள.”” (கலி, 49) 

இன பகற்குறி கேர்வாள்போல் இரவுக்குறி விலக்கியது. 

* 2திரைமேற்பேோரந் தெஞ்சிய தெண்கழிக் கானல் 

விரைமேவு பாக்கம் விளக்காக்-- கரைமேல் 

விடுவாய்ப் பகம்புற விப்பிகான் முத்தம் 

படுவா யிருளாகற்றும் பாத்து.” (திண: நூற். 48) 

இதுவும் ௮து. இவை araseo விலக்கின. 

*ச 90 வரல் வேலி வேர்ீக்கோட் பலவின் 

சார னாட செவ்வியை யாருமதி 

id FF od BERR ஷேரே சாரற் 

சிறுகோட்டுப் பெரும்பழந் தூங்கி யாங்கிவ 

ளுயிர்தவர் “றிது காமமோ பெரீதே.' (குறுக, 18) 

இது காதன் மிகுதி கூறிய,அ, 

பிறவும் ' என் நதனால், 

ககா ரிலங்குவகள நெகிழ நாடொறும் 
பாடில கனிழ்த்து பணியா னாவே 
துன்னரு நெடுவரை ததும்பிய வருவி 

தண்ணென் முழுவி ணிமிழிசை காட்டு 

மருங்கிற் கொண்ட பலவிழ் 

பெருங்க ஒடநின் னயத்தேரன் கண்ணே! (குதுக், 865) 

இஃது ₹யான் வரையுக் துணையும் ஆற்றுவளோ ' -: என்று.ற்கு 

ஆத்ருளென்றது. 

“நடுவரை மிசையறு குறுங்கால் வருடை 

இனைபாய் Aster Gauge நாட 

வள்லைமன் நம்ம பொய்த்தல் 

வல்லாய் மன்றநீ யல்லது செயல." (ஐங்குறு. 287) 

இது தலைவனைப் பழித்த. 

2, அறை... பாறை, பெறுதி; ஆதலின் வாரலை என இயைக்க. 

2. எஞ்சிய — கரைமேலொழிந்த. விடுவாய் -- அகன்றவரய், 

முத்தம் விளக்கா அகற்றும் என்க. பாத்து -- பகுத்து, 

3. வேரல் _. சிறுமூங்கில். வேர்க்கோள் பலவு -- ேரிம் காய் 

களையுடைய பலாமரம், 

4. கோடுசர்வளை — சங் 

கலிழ்ந்து -- கலங்க(-அழுது 
. {> 

கள் பனி ஆனு என இயைக்க, 
ட. பொய்தகல் வல்லை என்க, அல்லது 

செய்தல். வல்லாய் - மாட்டாம, 

  

கையரிஈதுசெய்த வரா, பாடு -- துயில், 
9. பனி - துளி, ஆனா _. நீங்கா. கண் 

5. வருடை -- மலையா ் 

ட பெபொய்யல்லாசவற
லறச 

62 

செயல்



௪௯௦ தொல்காப்பியம் [கள 

16 3கரனற் கண்டற் கழன்றுகு AUB aris 

கீணிற விருங்கழி யுட்பட வீழ்ந்தெழ 

வுறுகா நூரக்கம் தூங்கி யாம்பல் 

சிறுவெண் காக்கை யாவித் தன்ன 

வெளிய விரியுந் துறைவ வென்று 

மணிய பெரியேசரர் கேண்மை நும்போதற் 

சரல்பெதிர் கொண்ட செம்மை யொருத்தி 

தீதி னெஞ்சங் maw py army 

நீடின்று விரும்பா ராயின் 

வாழ்தன்மற் ெறெவனே தேய்கமா தெணீவேே. (நற்றிணை, 3465) 

இது, ஆற்றாத சலைவியைக் கடிதின் வரைவேனென்று தலை 

வன் தெதளிவிக்கப் புக்குழிக் கோழி தெளிவிடை விலக்யெ௮. 

*: குன்றக் குறவன் காதன் மடமகள் 

மென்மோட் கொடிச்சியைப் பெறுற்கரிது இல்ல 

பைம்புறப் படுகிளி யோப்பலர் 

புன்புல மயக்கத்து in bow Slot Bus.’ (ஐங்குறு, 200) 

இது புனககாவல் இனியின்று என்றது, 

** *என்னாங்கொ வீடி வீளவேங்கை நாளுரைப்பப் 

பெசன்னாம்போர் வேலவர் தாம்புரிந்த- தென்னே 

மருவிய மாலை மலை தாடன் கேண்பை 

யிருவியா மேன விணி,”? (திணை: நூற். 18) 

இத, இனை அரிகின்றமையஞ் சகூற்றத்கார் பொருள் வேட்கை 

ye கூறிய. 

₹* 4வெறுகமழ் வெற்பனென் மெய்தந்நீர்மை கொண்ட 

ததியாண்மழற் றன்ோே வணய்கணாவ்கிற் றென்று 

மதியீர்த் துநிரந்தூய் வேலம் றரீஇ . 
வெறியோ டலமரும் யாய்,” (ஜு. ஐம், 20) 

இது வெறியச்சுறு இய. 

1. கண்டல் -- தாழை. உட்பட -. புதைய. தூங்ஒ _ மோதப் 
பட்டு. ஆவித்தல் -- கோட்டாவிகொள்ளல், தெளிவ ௨ an 
சத்தியம்; தெளிவித்தலுமாம். வு ச 

2... மடமகளாகிய கொடிச்சியை (இனிப்) ௦ 
ஓப்பலர் .. குறவர் ஓப்பவிடமாட்டார். இது 
ஓப்பலம் என்றாதல் இருக்திருத்தல்வேண்டும். 

9. ஈடில்- தகுதியில்லாத. புரிந்தது -- விரும்பியது. விரும்பியது 

பறற்கரிது என்க. 
ஓப்பலள் என்றாதல் 

பொன்னாகும என்க, கேண்மை... ஈட்பு என்னாம்கெரல் _ ் விளையுங்கொல்லோ. என்னே... இரக்கப்பொருட்டு , உ 
7, மெய்க்நீர்மை-- மெய்யின்றன்்மை. வெ ற்பன்கொண்டது 

௮றரீஇ ஆட்டுக் 
யாகத் தூவி அலமரும என்க, 

யாய்” அறியாள் தெய்வம வருததீறறென்று வேல 
குட்டியை வெட்டி இரததத்தைப் பலி



வியல் ] பொருளதிகாரம் ௪௯௪ 

** | இனமீ ணிருங்கழி யோத மூரைவ 

மணரீதீர் பரக்குந் துறைவ நரம 
GU BTM குன்றாக் கொடியன்றுன் பக்க 

நினை நீர்மை யில்லா Gouna.” (திண: ஜம. 44) 

இஃது அருளவேண்டும் என்றது. 

*மூத்தோ ரன்ன வெண்டலைப் புணரி 

பிளையோ ராடும் விமா சிகைக்குத் 

தரையனவிழ் தாழைக் கானலம் பெருந்துறைச் 
சில்செவிம் தாகிய புணர்ச்சி யலரழரெழ 

விவ்வயிற் செறி$்தஸைமை புணராய் பண்ணான் 
வரும லை வருந்த வம்பகட்டு மார்பிற் 

ெறருமச லுள்ளுமாடு வருந்து நின்வபி 

ீங்நுக வென்றியான் யாங்ஙவன மொழுிகோ 

வததந்இுறம் கடவுள் செல்லுூர்க் குணுஅது 

பெருங்கடன் முழுக்கிழ் GP ure 

ரிரும்பிடம் படுத்த வடுவுடை முகத்தர் 

சுடுய்கட் கோசர் நியம மாயினு 

மூறுமொனக் கொள்றாவ ரல்லர் 
HOSS லரிவை பாசிழை விக்யே,'” (அகம். 90) 

இ, பொருண்மிக்க கொடுத்தல் வேண்டுமென் ஐ. 

இன்னும் வரைவு கடாவுகற் பொருட்டாய் வேறுபட வருவன 

வெல்லாம் இதனான் அமைச்ச, 

மரேகோழுிசல வாழைக் Sars DG பெருங்குலை 

ூழுறு தீங்கனி யுண்ணுதர்த் தடுத்த 
சாரற் பலவின் ௬ளயொ டூழ்படு 

பாறை தெடுஞ்சுனை விளைத்த தேற 

லறியா துண்ட கடுவ னயலது 

குறிவளார் சரந்த மேறல் செல்லாது ் 

நறுவீ வடுக்கற்து ம௫ழ்ந்துசண் படுக்குங் 

குறியா வின்ப மெனிதி ணின்மலப் 

பல்வேறு விலங்கு மெய்து நாட 

குறிம்த வின்ப நினக்ககெவ னசிய 

  

1, ஓதம் -- நிர்ப்பெருக்கு ; நினை யும்நீர்மையில்லா 
ஓழிவு 

தகுமோ? என இயைக்க, ஒழிதல் -- தவிர்க்திருத் தல். 

ப யோர் ரி. திரை, இல் 
தோர் - முதியோர் (கிழவர் ) புண 

செலித்த இய இலர் அறிர்ததாகிய (அமபலாகிய). வருமுலை 

வருத்தா -- வளருமுலையைய/டையவளை
 வருத்தி. மார்பின் வருத்தா 

வருந்தும் என இயைக்க; ் இ ட 

3. கோள் -- காம். ஊழுறுதீங்களி எய்தின வீழ்ந்து திககனி, 

பட -- மப்பட்ட(சேர்க்த). 
ஏறல்செல்லாது.-எறமாட்டாது.

 

கறிய இன்பம் -- நினயாதுவருமின்பம. GOES QGuuw— bau gs
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வெறுத்த வேஎர் வேய்மருள் பணத்தோ 

OF mdu நில்லா நெஞ்சமொடு இன்மரம் 

gare மினைய னாரயிற் றந்தை 

யருங்கடிக் காவலர் சோர்பத ஜற்றிகீ 

கங்குல் வருது முரியை Muy sv 

மவேங்கையு மொன்னிணர் விரிந்தன 

தஜதெடுவெண் டிங்களு மர்கொண் டன்றே.'' (அகம, 8) 

* விலங்கும் எய்து காட ' என்று அக்காட்டினை இறப்பக் கூறி 

இகர்காடுடைமையிற் * குறித்த இன்பம் நினக்கெவ னரிய என வரை 

தல் வேண்டியவாற௮ும், வேங்கை வீரிக்தகனால் இனையறுத்தலின் 

இரற்செறிப்புக் கூமியவாறும், * கங்குல் வருதலும் உரியை £ எனப் 

பகற்குறி மறுத்து இரவுக்குறி கேர்வாள்போற் கூறி : நெடுவெண் 

டிங்களு மூர்கொண் டன்! என்று அதனையும் மறுத்து வரை 

தற்கு. ஈல்லகாளெனக்கூறி வரைவு கடாயவாவுல் காண்க. 

6 1தசமங் கடவ வுள்ள Weer tie 

யாம்வந்து காண்பதோர் பருவ மாயி 

ஷனோங்கித் தோன்று முயர்வரைக் 

கியாங்கெனம் படுவது நும்மூர் தெய்யோ." (ஐங்குறு, 287) 

இஃது ஊரை “இழப்பக்கூறியது. 

 துணைபுணர்ச் செழுகரும்' என்னும் கெய்தத் கலி (185) யுட், 

** கடிமலர்ப் புன்லைக்கீழ்க் காரிகை தோற்றுத் 
தொடிதெகிழ் தேோனனாத் துறப்பாயான் மற்றுதின் 
குடிமைக்கட் பெரியதோர் குற்றமாய்க் கடவாதோ? 

ஆய்மலர்ப் புண்கரக்கி முணிநலந் தோற்முளை 

தோய்மனி நிலையனாம் துறப்பாயரன் மற்றுறிண் 

வாய்மைக்கட் பெரியதோர் வஞ்சமாய்க் கிடவாதோ 

திகுழ்மரைப் புண்ணைச்சீழ்தி தருதல் தோற்றுக் 
பிகழ்மலர்க் கண்ணனாத் துறப்பாயான் மற்றுதின் 
புகழ்மைக்கட் பெரியதோர் புகராகிக கடவாடேதர.”? 

துப் பெறும் இன்பம். வெறுத்த -- செறிக் ந, சோர்பதன் —~ சோர் 
வடைக்தசமயம். ஒற்றி -- அறிந்து ஊர்தல் . நிறைதல், வளர்தல். 

1. கடவ. செலுத்த. இனைப்ப -- வருத்த, யாங்கு எவ்விடம். 

2. இறத்தல் . பிறரின் ஒவ்வாது இறத்தல் 
னார்க்கினியர். இறத்தல் --மேற்படல், 

8. காரிகை அழகு; பெண்டன்மையுமாம். நின்னைப்புணர்கலினால் 
அழகு தோறுறுளை என்க, அணிீஈலம் .. அழூன்ஈலம். இருநலம் 
திருவின்உலம்போலும் நலம். புதர் குற்றம். நச்சினார்க்இனிய௰ர் 
கருத்து இவை. 

என்பர் நச்சி
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என இவை ஒழுக்கமும் வாய்மையும் புகழும் 1இதப்பக் கூறி 

யன. குடிப்பிறக்தார்க்கு இம்மூன்னுஞ் இறப்பக் கூறல் வேண்டும், 

ஏனைய வந்துழிக் காண்க, 

இன்னும், * அனை நிலைவகை ' என்றகனானே தலைவி ஆற்றாமை 

கண்டு வரைவு கடாவவோவென்று தலைவியைக் கேட்டலும், சிறைப் 

புறமாகவுஞ் சிறைப்புற்மன்றாகவுக் தலைவியாற்றாமை கூறி வரைவு 

கடாவுவனவும், பிறவும் வேறுபட வருவனவும் இதனால் அமைக்க, 

₹1 கழிபெருங் கிழமை கூறித் தேசழி 

யொழியா யரயிஷென் றுரைக்கோ தெய்ய” ’ 

₹: தடவு ணெற்றிய கருங்கால் வேங்கை 

டவுநிலைப் பலவொடு தாழ்ந்த பாக்கத்துப் 

பின்னீ ரோதி யிவடமர்க் குரைப்பதோர் 

பெண்யாப் பாயினு மாக வெொண்ணுத 

விலங்குவளை மென்றோட் கிழமை 

விலங்குமலை pref வேண்டுதி யெணீனே.'' 

1 நிலவு மிருளும் போல நதெடுங்கஉற் 

கழியுங் கானலு மணதந்தன்று 
துதலுத் தோளு மணித்தன்றுற் பசப்பே.'? என வரும். 

ஐயச் செய்கை தாய்க்கு எதிர்மறு சப் பொய் என மாஜ்றி 

மெய்வழிக் கொடுப்பினும் -- தலைவிக்குக் கூட்டம் உண்டுகொ 
லென்று தாய் ஐயு.த்றவழி ௮வ்வையப்பட்ட செய்கையைச் தாய்க்கு 

எதிசே கின்று மறுத்து அ௮.தனைப் பொய்யெனவே கருதும்படி அவள் 

மனத்தினின்றும் போக்கி மெய்யல்லன சில சொற்களை மெய்வழிப் 

படுத்து அ.றிவுகொளளக் கொடுப்பினும் : 

  

3, இறத்தல் - மேற்படல். 
உரைக்கோ - உரைப்பேனோ? இது 

தலைவியைக் கேட்டல், 
2. இழமை -- உரிமை, 

வரைவுகடாவவோ எனறு 

5. கடவுள் நெறறிய- தெய்வத்தை மேற்பக்கத்துடைய, தட -- 
. DEO TOULY erin, தமர் _ சுற்றம், 

G மை. பரக்கம-- கடி 
: 

டாப்பு — இயைபு தொடர்பு. இழமை Caw Of எனின் ஆக என்க; 

இச்செய்யுளில யாதோ பிழையுளது இது இன்னநால் என்று 

தெரியவில்லை. 

4. நிலவுபோல மணலால் கழி வளங்குகிறது என்க. காணல். 

கடற்கரைச்சோலை. மணந்தன்று -- சேர்ந்திருந்தது பசப்பு. அசணி௰ஈ் 

தது என்க.
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உதாசணம் : 
₹₹ 1 உருமூரறு கருவிய பெருமழை தலஇப் 

பெயலான் றவிந்த தாங்கிரு வாடுநாண் 

மின்னுதிமிர்ந் தன்ன கனங்குழை மிமைப்பப் 
பின்னுவிடு தெதறுியிற் இளைஇய கூந்தலை 

வரைமப? ழி மயிலிீ னொெல்ருவ ளொதுங்கி 

மீடையூர் பிழியக் கண்டனே of uG@ or or 

வலையல் வாழிவேண் டன்னை நம் படப்பைபச் 

சூரூடைச் சிலம்பிற் சுடர்ப் பு வேய்ந்து 

தாம்வேண் டுழுவி னணங்குமார் வருமே 

pater வாயே போலத் துஞ்சுதர்க் 

கனவசண்டு மருட்டது முண்டே விவடசன் 

சுடரின்று தமியனாய்ப் பனிக்கும் வெருவுர 

மன்ற மராத்த கூகை குழு.றினும் 
தெெஞ்சழித் தரணாஞ் சேரு மதன்றலைப் 

புலிக்கணத் தன்ன தாய்த்தொடர் விட்டு 

மூருகி னன்ன சீற்றத்துக் கடுந்திற 
லெந்தையு மில்லா Da 

வஞ்சுவ னல்லேோ7 விவணிது செயலே.”" (அகம, 158) 

இது ?2மிடையை ஏறி இழிக்காளென்றது காரணமாக ஜயுற்ற 

காயைக் கனவுமருட்டலும் உண்டென்றது முதலாகப் பொய்யென 

மாற்றி ௮ணங்கும் வருமென மெய்வழிக் கொடுத்த, இது சிறைப் 

புறமாகக் கூறி வளைவுகடாதலின் அதன்பின் வைத்தார். 

*! வேங்கை. நறுமலர் வெற்பிடை யாங்கொய்து 

மாந்தளிர் மேணீ வியர்ப்பமற் -ருங்கெளைத்தும் 

பாய்ந்தருவி யாடினே மாகப் பணிமொரழிக்குச் 

சேத்தனவரஞ் சேயரிக்கண் rth." (ஜூ: ஐம், 15) 

இஅவும் ௮௮. 

  

1, உரும்--இடி. உரறு _. முழங்கும். கருவி--தொகுதி, பெயல்... 
மழை. ஆன்று --கிழைச்து. அவிர்த -- தணிர்த. இமைப்ப — ga செய்ய. மிடை. பரண், இவ்வாறு கலியுரையில் கூறப்பட்டுள்ளது நன வின்வாயேபோல் ...- ஈனவிற்கண்டதுபோல. மருட்டல்--மயக்கல். சுடர் -- விளக்கு, பனிக்கும்... நடுங்குவாள். கெஞ்சு அழிந்து — அஞ்ச. அரணம்சேரும் -- பாதுகாவலான. இடத்தை. அடைவாள் அதன்றலை — 45H மேலும். சிசாடர் ... சங்கலி, கட்டு. காய் தொ 
டர்வீட்டு என்றது காவலின்பொருட்டு நாயை இரவிற் கட் விடாது PBS BID Opa Ban இணி காய் தொடர்தலைவிட்டு னன 
oF oor Lit ளர். பா ம் தநோக்கிக்கெரள் ் 5 4 I தொடாவிட்டு என்று பாடம், எ ச்க் 

2. மிடை---பரண், 

29. இஃது ஐயுற்றுக் கண் வகதமைக்குக் சாரணங்கேட் உ. 

குத் தோழி கூறியது, சேந்தன _. சிவர்சன. சேயரி செல்வர்



வியல் ] பொருளதிகாசம் ௪௯௫ 

அவன் விலங்குறினும் -- தன்னானுச் தலைவியானும் இடையீடு 

படுதலின்றித் தலைவனாற் கூட்டத்திற்கு இடையூ௮ கோன்றினும் ; 

௮. வரளைவிடைப் பொருட்பிரிவும், வேந்தற்குற்றுழியும், காவற் 

பிரிவுமாம். உதாரணம் : 

3 செவ்விய திவிய சொல்லீ யவற்றொடு 

பைய முயங்கிய வஞ்ஞான் oon ou Gus ov ava Lb 

பொய்யாதல் யாரன்யாங் கறுகோமற் றஹைஇய 

வகனகர் கொள்ளா வலர்தலைத் தந்து 

பகன்முணி வெஞ்சுர முன்ன வறித்தேன் 

மகனல்லை மன்ற விணீ.'' (கலி. 19) 

1 2துண்ஞாண் வள்யிற் பரதவர் Cur gS bs 

பன்மீ னுணங்கல் கவருந் நுஜறைவனைக் 

கண்ணினாற் கரண வியையுங்கொ லென்றோழி 

வண்ணந்தச வென்கதந் தொடுத்து. (ஐ: எழு, 66) 

களம்பெறக் காட்டினும்--காப்புமிகுதியானுங் காதன்மிகுதியாலுச் 

தமர் வரைவு மறுத்ததினானுச் தலைவி ஆற்றாளாயவழி இஃதெத்றினா 

னாயிற்றெனச் செவிலி 3 அ.றிவரைக் கூஉய் அவர் களத்தைப் பெறா 

நித்கத் தலைவியை அவர்க்கு மவளிப்படக் காட்டினும் ; 

சளமாவகது :-- கட்டும் சழங்கும் இட்டுசைக்கும் இடமும் வெறி 

யாட்டிடமுமாம். உதாரணம் : 

 ஃபெய்படு பறீயசக் கழங்கே மெய்யே 

மணிவரைக் கட்சி மடமயி oor OF Bib 

மலர்ந்த வள்ளியங் கசனங் கிழவேவேர 

ஞுண்டகை விறல்வே arr 6b oo ou ou oir 

பூண்டாங் இளமுலை யணங்க யோனே.'” (ஐக்குறு. 250) 

Qs கழங்குபார்த்அழிக் கூறிபது, 

_ ப. 

1. Bau — இனிய, யாங்குஅறிகோ எப்படி அறிவேன். 

ஓ-- அசை, அலர் - கெள்வை (-பழிமொழி]. பகல் - ஞாயிறு, 

சுரமுள்ளல் என்றது பொருட்குப் பிரியக் கருதலை. 

2. ஞாண் -- கயிறு. போத்தந்த ... கொண்டுவந்த. மிகத்தந்த 

எனினுமாம. கவரும் -- (புட்கள்) கவரும. வண்ணம் -- நிறம்; அழகு. 

3. அறிவர் -- கட்டுங் கழங்கும் இட்டுரைப்போரும் வெறியாடு 

வோரும் 

4 கழங்கே- இது 

ேவேளல்லன் இது மெய 

து விளி அணர்சயோன் நக்கானங் இழவோன், 

மே என்க, HRM PEL — வருத்தல்,



# dp Sir தொல்காப்பியம் ட்க்ள் 

*1கறிவளர் சிலம்பிற் கடவுட் பேணி 

யறியா மேவேலன் வெறுியெனக் கூறு 

மதுமனங் கொள்குைை யன யி வள் 

புதுமலர் மமைக்கண் புலம்பிய மேோய்கக.'' (ஐங்குறு 248) 

இன தாயதியாமைகூறி Oa DAvsou gi. 

0 pin ures தோழி பன்மலர் 

நறுத்தண் சோலை நாடுகெழு தெடுந்தகை 

குன்றம் பாடர னாயி 

ென்பயஞ் செய்யுமோ வேலற்கு வெறியே.” (ஐங். 244) 

இது தலைவிக்குக் கூறியது. 

*- 80 நெய்த னறுமலர் செருந்தியொடு Bons Os 

கைபுனை நறுதந்தார் கமழு மார்ப 

ஊருந்திறற் கடவு னல்லன் 

பெருத்துறைக் கண்டிவ ளணங்கி யோனே.” (ஐங். 182) 

இ.து வேலற்குக் கூறியது. 

6“ கடவுட் கற்சுளை யடையிறத் தவீழ்ந்த 
பறியாக் குவளை மலரொடு காந்தட் 

குருதி யொண்டூ வுருகெழக் கட்டிப் 
பெருவரை யடுக்கம் பொற்பக் குறமக 

ant யின்ணியத் நாடு நாடன் 

மசர்புதர வந்த படர்மனீ யருதோய் 

தின்னணவ் கன்மை யறித்து மண்ணாத்து 

கார்நறுங் கடம்பின் கண்ணி சூடி 

வேலன் வேண்ட வெறியிடை வந்தோய் 

கடவு னாயினு மாக 

மடவை மன்ற வாழிய முருகே.'' (கற்றிணை. 34) 

இது முருகற்குக் கூறிய . 

  

1. அனை _ தாயே! கண்புலம்பியகோயை, வெறியெனக் கூறும் AG DG மனங்கொள்ளுகின்றும். அவள் நோய் தலைவனைக் காணாமை யாலே கண்துயிலாமையுற்று வருந்திய கோயேயன் றி மூருகணங்் கன்று; ஆதலால் வெறியாடலாற் பயனில்லை என்றுள் தோழி என்க 
2. கெடுந்தகையின்குன் ஐம்பாடி ் பயன்செய் j : ° 

Wor வேலற்கு வெறியாடலால் ப்ப சய்யுமன் றிப் பாடானா 
யன் cron? என்பது கருத்து, 

5. விரைஇ. வீரவி. விரவிக் கமழும் என்க, வி . . 
எனினுமாம், அணங்கயோன் மார்பன் wee - வீரைஇப் புனைந்த 

₹. அடையிறங்து - இலையைக் கடந் ் - ந a. 2.05 — 

இன்னியம் -- அருவியோசையாகிய இனிய வரய்ச்சியம் அன்ன ton 
தலைநிமிர்ந்து. முருக -- முருகக்கடவுளே, கீ wer ம “2 
அறுதியாக மடமையுடையை, மமடவை ... நீ



வியல் ] பொருளதிகாரம் ௪௯௭ 

21 அன்னை தந்த தாகுவ தறிவென் 
பெசன்னகர் வரைப்பிற் கண்னந் தாக்கி 
முருகென சேமோழியு மரயி 
னருவரை நாடன் பெயர்கொலோ வதுவே,' (ஐங்குறு, 242) 

இது தமாசேட்பக் கூறியது. 

பிறன்வரைவு ஆயினும் -.. கொதுமலர் வரையக் கருஇயவழிசத் 

தலைவி சுற்றத்தார் அவ்வரைவினை ஆமாயினும் : தோழி தலைவற்குக் 

தலைவிக்கும் கூறும். உதாரணம் : 

* கண்டல் வேலிக் கழிஞூழ் படப்பை 
முண்டகம் வேய்ந்த குறியிறைக் குரம்பைக் 
கொழுமீன் கொள்பவர் பாக்கவ் கல்லென 
நெடுந்தேர் பண்ணீ வரலச னாதே 

குன்றத் தன்ன குவவுமண ீத்இ 
வந்தனர் பெயர்வர்கொ ருமே யல்க 
விளையரு முூதியருங் கிளையுடன் SU Ds 
கோட்சுறு வெதுிந்தெனச் சுருங்கிய தாட்பின் 
முடிமுதிர் பரதவர் மடமொழிக் குறுமகள் 

வலையுத் தாண்டிலும் பற்றிப் பெருங்காத் 

விரையெழு பெனவ முன்ணிய 3 

கொலைவெளு சிறாஅர் பாற்பட் உன!" (கற்றிணை. 207) 

Ds, கொதுமலர் வளைவு மலிக்கமை Car J சிழைப்புதமாகக் 

கூறியது.  பாத்பட்டனள ' எனக் தெளிவுபற்றி இறந்தகால கத்தாத 

கூறினாள். 
உஇன்றியாண் டையனோ தோழி குன்றத்துப் 

பழங்குழி wap bs கானவன் கிழங்கின் 

கண்ணகன் மூமாணி பெறா நசட 
னறிவுகாழ்க் கொள்ளு மள வைச் ரெறிதொடி 

யெம்மீல் வருகுவை நீயெனப் 
பொம்ம லோதி நீவி யோனே.'? (குறுக. 879) 

இது தாய்கேட்பத் கோழி அலைவிக்குக் கூறியது, 
  

  

1. அன்னை தந்தது ஆகுவது அறிவெண் -. தாய் வேலனை வெறி 

யாடத் தந்ததற்கு ஆகுங்காரணத்தை அறிவேன், மொழியுமாயின-- 
(வேலன்) சொல்லுமாயின், 

2. சண்டல் -- தாழை; ஒரு மரமுமாம். படப்பை... கொல்லை. 
முண்டகம _ முள்ளி, குறியிழைக் குரமபை --- குறுவிய கூரையை 

யுடைய சிறுகுடில். வரல் BOS வருதல் நிறுத்தப்படுவ தன்று. எறிந்தென _ (வலையைக்) கிழித்தகாக, சுருஙகியதகாட் 

பின் -- சுருங்கிய நரம்புகளைக்கொண்டு. முடி - வலையை முடிகின்ற, 

இழித்தென முடி என இயைக்க கால் -- காற்று, பற்றி முன்னிய 

சருஅர்பாற்பட்டனள் எனக. படுவள் என்பது பட்டனள் எனத் 

துணிவுபற்றி இறந்தகாலமாயிற்று. வேற்றுவரைவீற் படுத்திற்படு 

வள் என எச்சச்சொல் வருவிக்க. 

3. நீதியோனாகிய நாடன் இன்று யாண்டையனோ? ஏன 

இயைக்க. காழ்க்கொளும் அளவை -- மூதிரும்பருவத்தில். இழ 

கொடு தாமணிபெறும் என்பது காட்டை விசேடிதது நின்றது. 
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அவன் வரைவு மறுப்பினும் -- தலைவி சுற்றதகாச் FWA D(H 

வரைவு மறுத்தவழியும், கோழி அறத்கொடு நிலையாத் கூறும். 

உகாரணம் : 

“ 1அலங்குமழை பொழித்த வகன்க ணருவி 

யசடுகழை யடுக்கத் இழிதரு நாடன் 
பெருவரை யன்ன திருவிறல் வியன்மார்பு 

முூயங்காது கழித்த Bion ocr ; 

மயங்கிதழ் மழைக்கண் கலுமு மண்ணாய்.” (ஐங்குறு, 220) 

*: 2குண்றக் குறவன் காதன் மடமக 

ளணிமசி லன்ன வசைதடைடக் கொடிச்சியைப் 

பெருவரை காடன் வரையு மாயிழற் 

செசடுத்தனெ மாயினே தன்றே . 

யீண்ணு கானாது pores mur’? (ஐங்குறு, 258) 
எனவரும். தலைவிக்குக் கூறுவனவுல் கொள்க. 

3 bw வாரி தோழி நம்மூர்ப் 

பிரிந்ததோர்ப் புணர்ப்பவ ரிருந்தனர் கொல்லோ 

கண்டுடைக் கையர் வெண்டலைச் சிதவலர் 

Sa ye ஜறென்னு மாக்களோ 

ண்றுபெரி தென்னு மசங்கண தவையே,!* (GSMs. 146) 

இ, சமர் வளைவு மறுப்பசோவெனக் கவன்றாட்குக் தோழி 
கூறியன, 

₹*&நுண்ணேர் புருவத்த கண்ணு மாடு 

மயிர்வார் முன்கை வளையுஞ் செற்றுங் 

கணிறுகோட் பிழைத்த கதஞ்சிறச் தெழுபுவி 

யெழுதரு மழையிற் முழுமும் 
பெருங்க மூடன் வருங்கெொ வன்னாய்.'” ஐங்குறு. (218) 

இத, தமர் வளைவு மறுத்துழி ஆம்முத கல்விக்குத் தோழி 
5தீயகுறி நீக்க ஈத்சூறி தனக்குச் செய்யக்கண்டு கடி இன் வரைவ 
செனக் கூறியலு, 

1. ஆடுதல்--அசைதல், அடுக்கம்--தாழ்வரை.கலுழ்தல்-- அழுதல், 
8. துயா இன்னும் ஆனாது என இயைக்க. 
2. பிரிந்தோர்ப்புணர்ப்பவர் .... பிரிரே 

கொல் ஓ-- அசைகள். வெண்டலை . நரை 
பழச்துணி, அவை -- கம்மைச்சார்ந்த 

சள -- தலைவன் மணம்பேசவிட்டோர், 
மாகிய மாக்கள் என இயைக்க. 

3, ஆடும்... இடமாடும், செய்றும் -- செ 
களிறுகோட் பிழைத்த - களிழ்றைச் சொள்ளூதலிஜ் பிழைத்த, 
கதம். கோபம். அன்னாய் என்றது தலைவியை. குமூமும் -- முழங்கும, 

, 5. கிக்குதி -- திரிமித்தம்.. ஈற்குறி-- ஈன்னிமித்தம். குழு 
மூம் - முழங்கும். கடிதின் வரைய வருவா போலும், 

காரைச் கூட்டிவைப்பவர், 
திததலை, தவல் -- துஓல்; 
குழுவிலுள்ளரர். மாச் 

கையரு£5 தலையரும் தவலரு 

றியும் (--கெருங்கும்).
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முன்னிலை அறன் எனப்படுதல் என் நிருவகைப் புசை இர் களவி 

சாயிடைப் புகுப்பினும்: அறனெனப்படுதல் இருவகைப் புரைதர் 

முன்னிலையென்று இளவி தாயிடைப் புகுப்பினும் -- அறனென்று 

சொல்லப்படுக்கன்மை இருவர் கண்ணுங் குற்றக்திர்க்த எதிர்ப்பா 

டென்று செவிலியிடத்தே கூறி அ௮க்ளெவியை கற்ருயிடத்துஞ் 

செலுத்திலும் : 

என்ற, புனறருபுணர்ச்சியும், பூததருபுணர்ச்சியும், களிறு த௬ 

புணர்ச்சியும் போல்வன செவிலிக்குக் கூறி அவள் கற்ளுய்க்குக் 
கூறு தலை கிகம்ததுவித்தகலாம். எனவே, அவள் தந்தைக்குக் தன்னை 

யர்க்கும் உணர்த்து சலும் ௮.தனை மீண்டு வந்து தலைவிக்கு உணர்த்து 

தலும் பெற்றாம். அவ்வறத்தொடு கிலை எழுவகைய (801) எனப் 

பொருளியலுட் கூறுப. உதாரணம் : 

₹* கரமர் கடும்புனல் கலந்தெம்மெொ டாடுவாள்.'” 

என்னுங் குறிஞ்சிக்களி (89) யுள், 

“@squsg சசய்த்தார். தல.!* 

எனப் புனறரு புணர்ச்யொல் தோழி செகிலிக்கு அறத்தொடு 

நிற்பச் செவிலி நற்ருயக்கு அறத்தொடு நிற்ப அவள் 1ஏனை 

யோர்க்கு அறத்தொடு கின் தவாறு காண்க, 

“2 வாடாத சான்ேோர் வரவெதிர் கொண்டிராய்க் 

கோடாது நீர்கொடுப்பி னல்லது--கோடச 

வெழிலு முலைய மிரண்டற்கு முந்நீர்ப் 

பொழிலும் விலையாமோ போந்து,” ( இணை நாம். 15) 

‘sarc G@pi GB bDuU UGEEY துமது 
வான்றோய் வன்ன கூடிமையு தோக்கித் 

இருமணி வரன்றுங் குன்றங் கொண்டிவள் 

வருமுலை யாகம் வழங்கினே நன்றே 

யஃதசன், றடைபொருள் கருதுவி ராயிற் குடையெசடு 

கழுமலந் தந்த நற்றேர்ச் செம்பியன் 

பங்குணி விழவின் வஞ்சியோ 

டள்ளி விழவி னுறத்தையுஞ் சிறிதே.” 

இவை நற்றாய் தந்தை தன்னையர்க்கு அறத்தொடு நின்தன, 

  

1. எனையோர் என்றது GAOS BCT UOT. 

2. கோடாது -- மனங் கோடாது. இச்செய்யுட் பொருள் 

மூன்னுரைக்கப்பட்டது. 

8. சான்றோர் -- மணமபேசும் சான்றோர். குன்றமகொண்டு -- 

குன்றைவீலையாகப்பெ.தறு. 
கழுமலம் -- சீர்காழி, செம்பியன் - 

சோழன், உறந்தை -- உறையூர். வஞ்சி -- கருவூர்;
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4 நஅண்னாய் வசழியவேண் டன்னை யென்னை 

தானு மலைந்தா னெமக்குற் தழையாயின 

பொன்னவீ மணியரும் பினவே 

யென்ன மரங்கெொலவர் சார லவ்வே.'* (ஐங்குறு, 201) 

இ.து தமைதக்கமை கூறிற்று. 
Sag sro oder மீலஞ் சோபா லிசைசெய்சீல ் 

யன்கீ யளகத்தின் மேலாய்த்து--தெள்ளி 

யிதணாற் கடியொடுங்கா வீர்ங்கடா யானை 

யுதணாற் கடிந்தா னுளன்,” (இணை: நூற், 2) 

இ௫ களிற்கிடையுதவி கூறிற்று. 

16 8வில்லசர் விழுவினும் வேலாழி சூழுலகி 

னல்லார் விழவகழ்து நாங்காணே--நல்லச 

யூவர்க்கத் தெறிதிரைச் சேர்ப்பளு டொப்பார் 

வர்க்கத் தூளராயிஜழ் சூழ்.', (இணை: நூற். 62) 

இ௮௫, செவிலி தலைவியைக் கோலஞ்செய்து இவள் ஈலத்திற்கு 

ஒப்பான் ஒருவனைப் பெதவேண்டு மென்முட்குக் தோழி கூறியது. 

** &பெருங்கடற் றிரையது சிறுவெண் காக்கை 

துறைபடி யம்பி யகமனணை யினுத் 

தண்ணத் துறைவ னல்கி 

ஜெண்ணுத லரிவை பாசை ரும்மே.'” (ஐங்குறு: 168) 

இத, கொதுமலர் வரளைவுழி ஆக்றாது பசியட நின்றுழி இதத் 

கூச் காரணமென்னென்ற செவிலிக்குக் கோழி கூறிய. 

₹ 5ஏந்தையும் யாயு முணரக் காட்டி 

யெசளித்த செய்தியின் வெளிப்படக் கிளத்தபின் 

மலைகெழு வெற்பன் றலைவழ் இரப்ப 

நன்றுபுரி கொள்கையி ஜனொன்றோ வின்றே 
முடங்க விறைய தூங்கணவங் குரீஇ 

நீடிரும் பெண்ணை தொடுத்த 

கூடினு மயங்கிய மைய ஓரே." (குறு, 374) 
இஃது ௮ த்தொடு நின் தமை தலைவிக்குக் கூறியது, 

  

ம, என்னை --'என்தலைவன். சாரல -- சாரலிடத்திலுள்ளன. 

8. இதுவு முன்வந்தது, இதண் பரண், ogar — மொட் 
டம்பு, 

8, வில்லார் -- வில்வீரர். நல்லார் -- பெண்கள், இருவிழவி 
னும் எல்லாமார்தரும் திரள்வராதலில், அவ்விரண்டினுங் கண்டறி 
யோமென்றாள். உவர்க்கம் - கடற்கரை. வேலாழி.. கடல், 

4, சிறுவெண்காக்கை அம்பியினகமாகய மனயிலீனும் என்க 
ஈல்கன் ஆரும் என இயைக்க. அம்பி .... தோணி, ் 

டக், ஒளித் தசெய்தி - மறைத்து வைத்திருந்த களவொழுக்கம். 
நன்றுபுரிகொள்கையின் -- ஈமர் நன்மைசெய்யுங் கொள்கையினால்
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௮சைவு உடன்பட்டோற் கடாவல் வேண்டினும் -- தலைவி தமர் 

வரைவுடன்படத் தானும் வரைவுடன்பட்ட தலைவன் வரைவிடை 

வைத்தப் பிரிக்து நிட்டித்துமி இனி நீட்டிக்க ற்பாலையல்லையெனக் 

கடுஞ்சொற்கூறி வரைவு கடாவல் வேண்டிய இடத்தும் : உதாசணம் : 

“ 1மாமலர் முண்டகந் இல்லையோ டொருங்குடன் 

கரன லணிந்த வுயர்மண லெக்கர்?மற் 

சீர்மிகு சிறப்பிீனோேன் மாமுதற் கைசேர்த்த 

நீர்மலி கரகம்போற் பழந்தாங்கு முடத் தாழைப் 

பூமலர்ந் தவைபேசலப் புள்ளல்குத் துறைவகேள் 7 

ஆற்றுத லென்பதொன் றலர்ந்தவர்க் குதவுதல் 
பேசற்றுத லென்பது புணர்ந்தாரைப் பிரியாமை 

பண்பெனப் படுவது பாடறிக் தொழுகுத 

லன்பெனப் படுவது தன்கிளை செறுமை 

யறிவெனப் படுவது பேதையார் செரன்னோன்றல் 
செறிவெனப் படுவது கூறியது மறாபை 

நிறையெனப் படுவது மறைபிற ரறியாமை 

மூறையெனப் படுவது சுண்ணேடர துயிர்வெளவல் 

பொழறையெனப் படுவது போற்றாரைப் பொறுத்தல் ; 

ஆங்கதை' யறிந்தணி ரசயினென் Capp 
நன்னுத னலணுண்டு துறத்தல் கொண்க 

தீம்பா ஓுண்பவர் கொள்கலம் வரைத 

வின்றலை வருத்தியா டுயாஞ் 

சென்றனை களைமோ பூண்கதின் ஹேரே. (கலி, 194) 

இ.து முற்காலத்து வரைவுகடாவுமாறு போலன் றி வசைவு 

கடாயது. 

ஊர் ஒன்றாகின்று என்க. கூட்டினும என்றது கூடினும் என 

எதுகை மீதரக்கி நின்றது. கூடு. மயங்கியிருகதல்போல 
மயங்கிய 

என்றபடி. கூட்டினபினனல் மயக்கம்பறறிக் கூறினாரோ?  உள்ளிடம 

இருளாயிருத்தலபழற்றிக் கூறினா! என்பது ஆராயததக்கது உள் 
ளிருட்சிபறறிக கூறினாரென்று கோடல் பொருத்தமாகக் கசாணப் 

படுக றது, என்னை £ மின்மினியை யாதல். மணிகளையாதல இரு 

ளோட்டக் குரீஇவைத்தல இயல்பெனறு, காட்டிலெளிதுற்ற கடவுண 

1மணியைக்கொ ணர்க்து--கூட்டிலிருளோட்டக் 
குருகுய்த்த வாறன் ரு" 

என்றும, .மெய்ச்சோதி தஙகு சிறுகொள்ளி தனனை விரகின்மை 

கொண்டகுருகார் - சச்சோதமெனறு......மாண்டசதை
போ லெனறும் 

கந்தபுராணததுக் கூறபபடலீன். 

1 முண்டகம் -- முள்ளி. தில்லை -- ஒருமரம், எக்கர் _ குவியல், 

சறப்பினோன் என்றது தக்கணாமூர்த்தியை, மரம் -- ஆலமரம், 

கரகம-- குண்டிகை. புள்
 -- கூறுக cep DDI BW —— இல்ல,றஈடததல், 

அலாந்தவர் -- மிடியு.ற்மோர் (வறியா). பாடு உலகவொழுக்கம். 

முழை. அரசநீதி. கொள்கலம் -- அதனைக்கொண்ட பாத்திரம். 

வரைதல் _ கவிழ்த்துவிதெல் (ரீக்இவிடுதல் ). 
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6“ ॥யாரை யெலுவ யாரே நீயெமக் 

இயசரையு மல்லை தொதும omer cor 

யனைத்தாற் கொண்கவெம் மிடையே நினைப்பிற் 

கடும்பகட் டியசனை நெநெடுத்தேர்க் குட்டுவன் 

வேத்தடு மமயத்து மூரசதர்த் waren 
வேசங்கத் புணரி பாய்த்தாடு மகளி 

ரணிந்திடு பல்பூ wt A wat gs 

வாபுலம் புகுதரு பேரிசை மாலைக் 

சுடல்கெர மரத்தை யன்னவெம் 

வேட்டனை யல்லையா னலந்தந்து சென்மே.”' (5 0D tom. 895) 

இது கலந தாலைவுளை த வரைவ கடாயது. 

ஆங்கு அதன் தன்மையின் வன்புறை உளப்பட -- அங்கனவ் 

கடாவியவழி ௮வ்வரைஈ்துகோடன் மெய்யாயினமையின் வதுவை 

முடியுமளவும் ஆத்றுதத்கு வழ்புறுத்துக் கூறுதல் உளப்பட : 

தன்மை -- மெய்ம்மை, எனவே, முன் பொய்ம்மையான வற் 

பு௮த்தலும் பெற்றாம். உசாசணம் : 

* 5 நெய்கணி குறும்பூழ் காய மரக 

வார்பதம் பெறுக தோழி யத்தை 

பெருங்க னாடன் வரைந்தென வவனெனதிம் 

நன்டோே மகனே யென்றனெ 

ors om போலு மென்றுரைத் தோனே. (குறுந், 889) 

இத, தலைவன் குற்றேவன் மகனான வரைவுமலிக்கத தோழி 

தலைவிக்குரைக்தது. 

*. ளூன்ருண் முண்டகக் கூணி மாமலர் 

நரலறு முத்திற் காலொடு பாறித் 
துறைதோறும் பரிக்குக் தூமணற் சேர்ப்பனை 

1. எலுவ/-- ஈண்பனே.! யார். எத்தன்மையை. யாரையமல்லை- 
ஈண்புடையாரையும் பபோல்வாயல்லை. கொதுமலாளனை -. அயலா 
னாயினை. நினைப்பின் — ஆராயின், அன்ன ஓலியைய/டைய புணரி 
என்க. ஓங்கற்புணரி -- உயர்ந்து வருகலைய/டையதாகிய இரையை 
யுடையதாய கடல் புணரி ஆகுபெயர். ஆர்தஆ -- bonus Berm 
பசு, புலம்... தான் உமையும் புலம். பேரிசைமாலை (பசுவின்) 
பெரிய ஒலியையுடைய மால்ப்பொழுது. நலம்தர்துசெல் -- ஜன் 
னால் இழந்த ஈலத்தைச் தந்து அப்பாற்செல், 

2. குறும்பூழ்-- காடை; என்றது காடை இழைச்சியை காய 
மாக- சமபாரத்தோடு கூடிய கறியாக. ஆர்பதம் _ உண்ணும் 
உணவு. மகன் என்றது குற்றேவன் மகனை. Gor Ml நன்மை 
வரைர்தென -- வரைவுக்குறரீய மூயற்செசெளைச் செய்கானாக. ் 

5. கூன்முள்--வளைந்தமுள. முண்டகம். ரத Ga 1 மூள்ளி. காலெ — காற்றுற் கதறி வீழ்ந்து, வரித்தல் கோலஞ் செய்தல், வெய்ய
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யானுங் காநலென் யாயுநணி வெய்ய 

ளெந்தையுங் கொடீஇயர் வேண்டு 

மம்ப ஓரு மவூனொடு மெசதீமே.”' (குறுக, 51) 

எனவும் வரும். 

** கொடிச்சி காக்கு மடுக்கற் பைத்தினை 
முற்துவிளை பெருங்குரல் கொண்ட மந்த 
கல்லைஃ சுடுவடுனாடு நல்வரை யேறி 

யங்கை நிறைய பிஞெமிடிக் கெசண்டுதன் 
அிரையணதற் கொடுங்கவு ணீறழைய முக்கி 

வசன்பெய னனைந்த புறத்த நேசன்பியர் 

தை ஸிருக்கையிற் மோேன்று நாடன் 
வந்தனன் வசீ தோழி யுலகங் 

சுயங்க ணற்ற பைதறு காலைப் 

பிளொடு இரங்கெய நெல்லிற்கு 

தன்ளென் யாமத்து மழைபெசழிம் தசங்கே,?” (நற்றிணை, aa) 

இகனுள், இனை விளைகாலம் வதுவக்சாலமாயினும் 2வம்பமாரி 

இடையிடுகலான அ௮ன்றுயான் கூறிய வளைவு பொய்த்தனேேலும் 

இன்று மெய்யாகவே வக்தனசென்றாள். 
1 ;உரவுத்திரை பொருத பிண படு தடவுமுத 

ரைவுவானள் வாய முள்ளீலைத் தாணழை 

பொன்னேச் தாதிற் புன்னை யொடு கமழும் 

பல்பூங் கானத் பகற்குறி வத்துநம் 
மெய்கவின் சிதையப் பெயர்தந்தன ஞாயினுங் 

கூன்றிற் ஜோண்றுங் குவவுமண லேழிக் 

கண்டனம் வருகஞ் சென்மோ தோழி 

தண்டா ரகலம் வண்டிமிர் முதப் 

படு மணிக் கலிமாக் கடைஇ . 
தெடுதீர்ச் சேர்ப்பன் வரூ௨ மாறே.” (நதறிணை. 235) 

இ.து, தலைவன வரையோடு வருகின் றமை கரண்கம்வம்மோ 

வென்றது. 
  

  

விருப்பமுடையள். கொடீஇயர்வேண்டும் - கொடுக்கும்படி விரும்பு 
வான், ௮அவனொடுமொழியும்--அவனோடு நின்னைச் சோத்துச்சொல்லும், 

1, விரல் -- வீரலால். குரல் ... கதிர், கல்லா -- பாயுந்தொழில் 
அன்றிப் பிறிதுகல்லாத ஜெமிடி. க்கொணடு--கயக்கிச்தூாய்மைசெய்து 

கொண்டு. ௮ணல்.மோவாய, கவுள் - கதுப்பு. மூக்க. அமுக்கி 

(உண்டு). தையூண் இருக்கையில் (கோன் பிருந்தோர) தைப்பிறப்பி 

லன்று நீராடி கோன்பிருந்து உண்ணுதல்போல. சயம் -- குளம், 
பைதறுசாலை - ஈரமற்றகாலத்து. பீள் -- சூல், பொழிர்தாங்கு 

வந்தனன் என இயைக்க, . 
9. வம்பமாரி . காலமின்றிப் பெய்து மழை, 

8. பிணர்-- சருச்சரை. தடவுமுதல் -- வளைக்க அடி, அரவு 
வாள் - அராவுன்; வாளரம், கடைஇ-- கடவி (செதுத்தி), வரு 
மாறு ஏறிக் கண்டனம் வருகம் செல் என இயைக்க,
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பாக்குறவக்த காலெட்டும் -- பாங்கியர் பலருள்ளும் பாங்காக் 

தன்மை கிதப்பக் கூறிய முப்பத்இிரண்டும்; * நாலெட்டும் என 

உம்மை விரிக்க, 

வகையும் -- இக்கூற்றுக்களிலே வேறுபட வருவனவும், தால் 

கருஞ் சிறப்பின் தோழி மேன. பொறுத்தற்கரிய இறப்பினை 

யுடைய தோழியிடத்தன எண்றவாறு, 

எனவே, ஒன்றிய தோரழிக்கன்றி ஏனையோர்க்கு இக்கூற்று 

இன்றென்றான். 1 தாய்க்தாய்க் கொண்டுவருஞ் இழப்பும், இருவர் 

அன்பமு5 கான் உற்முளாகக் கருஅஞ்சிறப்பும் உடைமையின் 

 தாங்கருஞ் சிறப்பு ' என்றான், உரைக்தூமிக் கூட்டக்தோடே 
அகற்சியும் என்றலும் ஊட்டலும் உரைத்தலும் அச்சுறுச்தலும் 
எஞ்சாமத் இளக்த இருகான்கு இளவியும் பாங்குற uss ஏன்க, 

நாட்டததின்கண்ணும் எஞ்சாமத் இளக்த என்க ; என்று, ஆராய்ச்சி 

யடனே இவ்வெட்டும் கூறுமென்முன் பெயர்ப்பினும் ஒழிப்பினும் 

உரைத்துழிக் கூட்டத?தோாடு எஞ்சாமற் செந்த என்க. ஏனைப் 

பொருள்கள் ஏழனுருபும் வினையெச்சமுமாய் கின் றவற்றைப் பாங்குற 
வந்த என்பதனோடு முடித்து, அப்பெயசெச்சத்தனே நாலேட் 
டென்னும் பெயரோடு முடிச்ு, அதனைக் தோழி மேனவென 

மூடிக்க. 
இனி : வகை'யாற் கொள்வன வருமாது :- 

₹* அன்னை வாழிவேண் டன்னை தெய்த 

னீர்ப்படர் தாம்பின் பூக்கெழு துறைவ 

னெந்தோ டுறத்த சாரல் மயெவன்கெொரல் 

பன்ஞள் வருமவ னளித்த போழ்தே.”” (ஐங்குறு, 109) 

இஃ்து, ௮றததொடு நின்றபின் வரைவான் பிரிந்து நீட்டிக் தறி 

ஐ.ு,5,௰௦ செவிலி ௮வன் அநும்மைக் துறந்தான்போலும் அங்கட்கு 
அவன் கூறிய இறம் யாதென்றாட்குக் தோழி கூறியது. 

1 GI Sess கொண்டுவரலென்றது, தாய் முறையாகத் 
கோழித்தன்மை வந்ததென்றபடி. நற்ருய்க்குத் தாய் தோழி; தாயின் 
நாய் ஈற்றாயின் தாய்க்குத் தோழி என்ற இம்முழையாக மரபாக 
வந்தது என்பது கருத்து. ் 

5. தூம்பு மதகு, செய்தற்பூக்கெழு துறைவன் எனக் கூட் : + . ப் at . 
அளித்தபோழ்து -- பிரியேனென்று எமக்கருள்செய்தகாலத்து es. 
னல்ல செய்யேனெனச்சொல்லியிருக்க (அுங்ககைத் துறர்தானென்டை) 
யாயின்) துறந்தகாலை (துறந்தபொழுது பன் மை வு ் 
கொல் என இயைக்க மூதி) னனாளவரும் எவன்



Sue) - பொருளதிகாரம் ௫௦௫ 

801 அன்சை வாழிேவேண் டன்னை கழணிய 

முண்டக மலருந் தகண்கடற் சேர்ப்ப 

னளெந்தோ டுறத்தன ஞயி 

னெவன்கொன்் மற்றவ னயத்த தோனே.” (ஐங்குறு. 108) 

இஃது ௮றதமிதாடு நின்றபின் வரைவுநீட Lo DO a கசூலமகளை 

வரையுங்கொலென்று ஐயுதற செவிலிகுறிப்பறிந்த தோழி வட் 

குக் கூறியது. 

("அன்னை வாழிவேண் உன்னை புன்னையொதகு 

ஞாழல் பூக்கும் கண்ணத் துறைவ 
ணிவட்கமைந் தனனாழற் முனே 

தனக்கமைத் தன்றிவண் மாமைக் கவினே.” (ஐங்குறு. 1038) 

இது, வதுவை நிகழா நகின்றுழிச் தாய்க்குக் காட்டிச் தோழி 

கூறியது. 

5: 8கன்னவி ?முளான் கடி.நான் விலக்குதற் 
கென்ன பொருணினை ந்தா ரேந்திழாய் பின்ன 

சமரேற்றுக் கொள்ளுமென் றஐஞ்சினே னஞ்சாசர் 

தமரேற்றுக் கொள்ளாத ஞான்று.'' 

இது, சுற்றத்தார் பொருள வேண்டி Da 5 SOT er DB. 

“40 p5rgiw லாளர் கொள்ளா ரீவையே 

மயெம்மொடு வந்து கடலாடு மகளிரு 

தய்தலம் பகைத்தழைப் பசவை ay Goer war 

ரு.டலகங் கொள்வோ ரின்மையிற் 

நொடலைக் குற்ற அலமு வின.” . (ஐங்குறு. 187) 

இது கையுறை மறுத்தது. 

  

1 அவன் நயந்ததோள் மற்று எவன்கொல் என மாற்றி 

இயைக்க, எவன்கொல் -- வேறு யாதுகொல். (இல்லை என்றபடி) 

5, துறைவன்தான் இவட்கு அமைக்தனன்; இவள் மாமைக் 

கவின் அவற்கு அமைந்தது. அதனைக காண் என்றபடி, அமைதல் 

பொருந்துதல்; ஒத்தல். 
9. கடிராள் -- மணகாள், என்னை -- என்னகாரணமோ? எமர் 

பொருணினைக்தார். எமர் அஞ்சார் வரைவை.ஏற்றுக்கொள்ளாத 

(ஞான்று) பொழுது, அமர் ஏறறுக்கொள்ளுமென்று அஞ்சினேன் 

என மாஜஹ்றுக, அமர் - போரா. ஏற்றுக்கொள்ளும் -- தலைவ னேற் 

றுக்கொள்ளுவான். 

4. கொதுமலாளர் -- அயலார்; என்றது. நீயல்லாக ஏனையோர் 

என்றபடி, இவை -- இத்தழை: : பகைத்தழை -- ஒன்றுக்கொன்று 

“மாறான பல பூவாலும தளிசாலும் தொடுதக தழை. பாவை புனை 

யார் பரவையையும புனையார். புனைதல் - கோலஞ்செய்தல், 

உடலகம்கொள்வோரின்மையின் என்பதற்கு அணிவோரின்மையின் 

என்று பொருள்கொள்ளலாம். தொடல் -- மாலை, மாலைதொ. 

டுப்போரும் சில பூக்கொண்டொழிவா என்றபடி, 

64



௫௦௬ தொல்காப்பியம் [am 

“Loyd aris Gory puwis 

வரையா மிநியக் கோட ஸனீடக் 

கசதலர்ப் பிரிந்தோர் கையற நலியுத் 

தண்பணி வடந்தை வச்சிர 

முந்துவம் தனர்தங் காத லோரே.'” (ஐங்குறு, 223) 

இ, வரைவிடைப் பிரிச்தோன் குறித்த பருவத்திற்குமுன் 

வருன்றமை யறிக்ச கோழி தலைவிக்குக் wm Mugu. (em) 

[Osi D mop Paaporo கூறல்] 

கக௫. களவல ராயினு காமமெய்ப் படுப்பினு 

மளவுமிகத் தோன்றினும் தலைப்பெய்து காணினுங் 
கட்டினுங் கழங்சினும் வெறியென விருவரு 
மொட்டிய திறத்நாற் செய்தீக் கண்ணு 
மாடிய சென்றுழி யழிவுநலை வரினுங் 
காதல் கைமிகக் கனவி னரற்றலுந் 
தோழிலய வினவலுந் தெய்வம் வாழ்த்தலும் 
போக்குட னறிந்தபீற் ரேழியொடு கெழீஇக் 
கற்பி னாக்கத்து நீற்றற் கண்ணும் 
பிரிவி னெச்சத்து மகணெஞ்சு வலிப்பினு 
மிகுபாற் குடிப்பொரு எியல்பின் கண்ணு 
மின்ன வகையிற் பதின்றுன்று கிளவியோ 
டன்னவை பிறவுஞ் செவிலி மேன. 

இ, செவிலி கூற்று நிகழுமாறு கூறுன்றது; அக்கூற்றுச் 
செவிலி தானே கூதப்படுவனவும், கலைவியுக் தோழியக கொண்டு 
கூற்றாகக் கூறப்படுவனவுமன இருவகையவசம் : இச் கூறப்பட்ட 
ப.தின்னான்்று ஜெவியும் ௮அவைபோல்வன பிறவுஞ் செவிலி கானே 
கூறப்படுவனவும் தலைவியு் கோழியும் அவள் கூற்றுப்க் கொண் 
டெடுத்து மொழியப்படுவனவுமாய்ச் செவிலிக்குரியவா Guer marr gy. 
 இன்னவகை ' என்றார் சன்கூற்றுக் கோண்டுகூங்றுமாய் நிகழு 
மென்தற்கு. 

LL நம்மலைவரை ஆம் இழிய -- ஈம்மலையின் எல்லையை விட்டு நீர் இ௰ங்க; என்றது அருவி பெருக. எனறபடி, முன்பனியில் அருவி அதிகம் பெருகாதாகலின் இழிய என்றுர். ஆம்... ரர், யாம் எஷப் பிரிததல் பொருந்தாது வடந்தை .. வாடை, அச்சிரம் மூன்பனிக் காலம், 

2. கொண்டு கூற்றாவது;- 
எடுததுக்கூறல் ் கவர் சொவ்னதைத் தாம் பின்
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இ-ள்; களவு அலர் ஆபிலும் -- களவொழுக்கம் புதத்தார்க் 
குப் புலனாய் 1 அலர் தாற்றப்படினும்: உதாசணம்: 

₹* 2 பாவடி யுரல ப௫ருவசய் வன்ளை 

யேதின் மாக்க ணுூவறலு நுவள்ப 

வழிவ தெவன்ூ?ிகாலிமப் பேதை யூர்க்கே 

பெரும்பூட் பொறையன் பேஎமுதஇிர் கொல்லிக் 

கருங்கட் டெய்வங் குடவரை பெழுஇிய 

தில்லியற் பாவை யன்னவென் . 
மெல்லியற் குறுமகள் பாடிநள் குறினே.' (குறும். 

இ செவிலி தசாமேனே கூறியது. 

அம்ம வாழி தோழி தென்ன 

மேசங்குதிரை வெண்மண லுடைக்குந் துறைவற் 
கூரார் பெண்டென மெரழிய வெண்ணை 

யதுகேட் உன்னா யென்றன என்னை 

பையைய வெம்மை யென்றனென்யாளே.'! (me. 118) 

இகனுள், பெண்டென்றகனைக் கேட்டு அன்னாயென்றனள் 
அன்னையென அலர் தூற்றினமை கண்டு செவிலி கூறிய கூற்றினைத் 

தலைவிகொண்டு கூறியவாறு கரண்சு. 

காமம் மெய்ப்படுப்பினும் -- தலைவி கரச்தொமுகுல் காமக்கானே 

அ௮க்களவினை நன்றாடுக் திதாயும் மெய்க்கண் வெளிப்படுப்பினும் : 

89) 

உதாசணம் : 

ne ee ae pao (குறள். 1278) 
இது, காமத்தால் Rapes பொலிவினைச் செவிலிதானேகூறிய ௪. 

அளவு மிகத் தோன்றினும் -- சண்ணும் கோளும் முலையும் 

பிறவும் (youn eA use © 5கஇர்த்.துக் காரிகை நீரவாய் அ௮வளிடதது 

அளவை மிகக் காட்டினும் : 

  

1. அலர் - பழிமொஜி. 

2, பாஅ௮டி _- பரந்தஅம. உரலபகுவாய் — உரலினிடக்துள்ள 

வீறிந்த வாய். ave or — avon dn eG. நுவறலும நுவலப -- 

ட் ் in CET LIT LL BOG OT நுவறலும்நுவலப என 
குறைகூறலுஞ் செய்ப. வள்: 6 ் 

மாற்றிக் கூட்டுக. இது நற்றிணையில் தோழி கூற்று, 

8. நென்னல் - மூநற்று, என்னை ஊரார் துணைவற்குப் பெண் 

Q ய, அகுகேட்டு என்னை அன்னாய் என்றாள். யான் 

oe Gate எனேறேன் என்பது கருதி வெம்மை ... வீருப்பம, 

4. மணி பளிங்குமணி. அணி_புணர்ச்சியாலுண்டான அழகு, 

் 20 7 Te fans — 
egg விளக்கமூறல்; Csr ppypr. sae 

ape, ண ounce அளவுமிகுதல் -- அளவிற்குமேற்படல,
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உதாரணம் : 

* "கண்ணிறைந்த காரிகைக் காம்பேர்தோட் பேதைக்குப். 

டபெபண்ணிறைத்த நீர்மை பெரிது.” (குறள், 1272) 

இது, கதிர்ப்புக்கண்டு செவிலி தானே கூறியது. 

₹* ஈபின்னுவிட தெறித்த கூந்தலும் பொன்னென 

வாகத் தரும்பிய ச௪ணங்கும் வம்பூடைக் 

கண்ணுருந் தெழுகரு முலையு நோக்கி 
யெல்லினை பெரிதெனப் பன்மாண் கூறிப் 
பெரநத்தோ னடைய முயங்கி நீ௫நினைந் 

தருங்கடிம் படித்தனள் 

தாசார் மார்பநீ தணத்த rare p.” (அகம், 150) 

இ, கோழி கொண்டு கூறியது. 

தலைப்பெய்து காணினும் -- இருவர்க்குங் கூட்டம் நிகழ்சலானே 

தலைவனை இவ்விடத்தே வசக்காணினுக் தலைவியைப் புறத்துப் போகக் 
காணினும் : 

“பெய்தென்பது காரணகாரியப் பொருட்டாய்ப் பிறவினை கொண் 

டது. உதாரணம்: 

₹॥ 54 இரும்புளீ தொலைத்த பெருங்கை வேழத்கதுப் 

புவைநாறு புகர்நுதல் கழுவக் கங்கு 

லருவி தந்த வணங்குடை நஜெெடுங்கோட் 

டஞ்சுவரு விடர்மூகை யாரிரு ளகற்றிய 

மீன்னொளி ரெஃகஞ் சென்னெறி விளக்கத் 
தணியன் வத்து பணியலை முணீயா 

னீரிழி மருங்கி னாரிடத் தமன்ற 

குளனவியொடு மிடைந்த கூதளங் சுண்ணீ 
யசையா நாற்ற மசைவளி பகரத் 

துறுகனண்ணிய கறியிவர் படச்பைக் 

1. சாரிகை -- அழகு, நீர்மை -- மடமை, 

8... சுணங்கு -- தேமல், வம்பு ... கச்சு, எல் -- ஓளி, கதஇர்ப்பு, 
கடி -- காவல். 

9. தலைப்பெய்து என்பது காரணகாரியப்பொருட்டென்றது 
தலைப்பெய்து என்பது தலைப்பெய்தலால் எனக் காரணப்பொருளில் 
நிற்ப, காணல் காரியமாய்வந்தது என்றபடி, காணல் செவிலி வினை 
யாதலால் பிறவினை என்ருர். 

4. yaa — புலான்மணம், அணக்கு ... தெய்வம். புகர் - 
புள்ளி. விடர் — பிளப்பு, மூகை-- சூகை, அணங்கு .. தெய்வம, 
விளக்கவந்து பணியலைமுனியானாய்ப் புகுதரும் என முடிக்க. பணி 
யல் . வழிபாடு. அமன்ற -. செறிந்த, குளவி. காட்டுமல்லிகை, 
கண்ணி -- மாலை. அசையா - நீங்காத, கரற்றம் .. நறுமணம், அசை 
agi அசைகின்ற காம்று, பகர. மணப்பிக்க. கறி -- மிளகு,
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குறியிறைக் குரம்பைநம் மனா வயிற் புகுதரு 

மெய்ம்மலி யுவசைய னத்நிலை கண்டு 

மூருகென வுணர்ந்து முகமன் ௯ றி 

யுருவச் செந்தினா நீரொடு தாஉய் 

தெடுவேட் பரவு மன்னை யண்மனே 

வென்னு வதுகெொச ரூனே பொன்னென 
மலர்ந்த வேங்கை யலங்குசினை பொலிய 

மணிதிற மஞ்ஞை யகவு 

மணிமலை sri_Ge டமைதந்தநதந் தொடர்பே. 

இம் மணிமிடை பவளக்சச் (அகம்-812) தலைவனைச் செவிலி 

கண்டு "முருசெனப் பராவினமை சோழி கொண்டு கூறினாள். 

 உருமு.ரறு கருவிய £ (168) என்னு மகப்பாட்டினுள, 

₹* மிடையூர் பிழியக் கண்டனெ ணிவனென 

வலையல் வாழிவேண் டன்னை. '? 

என்றது, தலைவி புறத்துப் போகக் கண்டு செவிலி கூறியதனைக் 

கோழி கொண்டு கூறினாள். தானே கூறுவன வசஅ்தூழிக் காண்க, 

கட்டினும் கழங்கனும் வேறியென இருவரும் ஒட்டிய இதச் 

SID செய்இச்சண்ணும் -- கட்டுவிச்சியும் வேலனும் சாம் பார்த்த 

கட்டினானுல் கழங்னொனுக் தெய்வத்திற்குச் சிறப்புச் செய்யாக்கால் 

இம்மையில் தீசாதென்று கூறுதலின் அவ்விருவரும் தம்மினொத்த 

இறம்பற்தியகனையே செய்யுஞ் செய்தியிடத்ும் : 

: இறம்? என்றதனான் sot வேறு வேருகவுங் கூறப்படும். 

உதாரணம்: 

1: 5மிபாய்ம்மனன் முற்றங் கவின்பெற வியற்றி 

மலைவரன் கொண்ட சினை இய வேலன் 

கழங்கினா னறுகுவ தென்றா 

or rap லம்ம நின்றவிவ ணலனே.'” (ஐங்குறு 948) 

இது வேலன் ELPA GUM BB OW கூறிற்று, 

  

குரம்பை _.. சிறுகுடில். நெடுவேள் ... முருகக்கடவுள், தொடர்பு 

என்னாகுங்கொல் என இயைக்க, 

1. G6 — முருகக்கடவுள், 

9. மிடை-- பரண். இது கலித்தொகையுரையுட் கண்டது. 

மலையினொடுக்கமானவழியாயு மிருக்கலாம, 

8. கவின் _ அழகு, மலைவான் சொண்ட ... வெறியாடலை ஏமிட் 

டுக்சொண்ட. சினைஇய-- (அதனால்) கோபமுற்ற, மலைவான் 

கோட்ட என்றும் பாடம், “கோட்டம்” என்றிருததல்வேண்டும். 

கோட்டம் கோயில், இது சிறந்த பாடம். இப்பாடததிற்கு முற் 

றம், கோயில் முற்றமாம்,
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** அறியா மையின் வெறியென மயங்கி 

யன்னையு பருந்துய ருழத்தன எதனா 

டுயையாது விடுரனேச கெரடிே ரையிரு a ஸி, 21? @ க 
HOTLY ர௬ுண்கண் பசப்பச் 

சேய்மலை நாடன் செய்த தேசயே.” (ஐங்குறு, 242) 

இது வெறியென அன்னை மயங்கமை கூறிற்று, 

 ௮ணக்குடை செடுவசை : என்னும் (22) அகப்பாட்டிஐட் 

கட்டுக்கண்டு வெறியெடுக்தமை கூறிற்று. 

* பனிவசை நிவக்ச௪”? என்னும் (98) அகப்பாட்டிறை :*பிரப் 

புளர்பிரிஇ? எனக் கட்டுவிச்சியைக் கேட்டவாறும் ₹ என்மகட்சு் 
எனச் செவிலிகூற்று நிகழ்ந்தவாறும் காண்க? இதனுள் :* 20நடுவே 

ணல்குவ னெனினே ' எனக் தலைவி அஞ்சவேண்டிய வரும் கு கத் அனு ய்து), வரு 

ட்டிக்கூருமல் தெய்வக்தான் மென்று கோடலின., ஒட்டிக்கூரா தய்வந்தான் அருளு 
*8இகுளை கேட்டிசிற் காதலத் தோழி 

குவ யுண்கண் டெண்பணி மல்க 

us Burs வருந்திய செல்லற் கன்னை 

பிறிதொன்று கடுத்தன னாகி வேம்பின் 

வெறிகொள் பாசிச நீலமொடு சூடி 

Wt BRIE Gi BFE WS தானைத் 

திருந்திலை நெடுவேற் ஜறென்னவன் பொதிபி 

லருஞ்சிமை யிழிகரு மார்த்துவர லருவியிற் 
றதும்புச ரின்னியங் கறங்கக் கைதொழு 

துருகெழு சிறப்பின் மூருகு மணத்தரீஇக் 

கடம்புங் களிறும் பாடி நுடங்குபு 

தோடுத் தொடலையுங் லைக்கெசண் டல்கலு 

மாடின ளத னன் 3௫ நீடு 

நின்னொடு தெளித்த நன்மலை நாடன் 

குறிவர லரைநச் குன்றத் துச்சி 

தெறிகெட வீழ்ந்த துன்னருங் கூரிருட் 

டிருமணி யுமிழ்ந்த நாகங் கரந்தட் 

கெொசழுமடற் புதுப்பூ ஷதும் தும்பி 

நன்று மருஞஷ் மருவிட 

haa Swim நஇினையுமெ னெஞ்சே.'' 

. 1, எய்யாது -- (அவன்) அறியாது. கேரய் - பிரிசலாலாய 
கோய், . 

8, நல்கல் எவ்வம -- மார்பைநல்குதலால் உண்டான வருத்தம், 
இருவர் என்றது கட்டுவிச்சியையம வேலனையும் ஒட்டிக்கூ ராமை... 
இது Qa PU eT அருளுதலால் VES துன்பம என ஒட்டிக்கூறாமை, 
ஒட்டல் -- நிகழ்ச்சியொடு பொருந்தல், சேர்தல், 

_ 5, வறிது -- சிறிது, பிறிது ஒன்று என்றது தெய்வத்தரலாயது 
என்று கருதின மையை, “௫ -- அச்சம் முருகு .. வேலன். களிது 
பிணிமுகம என்னும் யானை, அடல் ஆடுவித்தல் என்னும்பொருட்டு,
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என்னும் (அகம்-188) மணிமிடைபவளம் விதந்து கூறாமை 
Wer 1இரண்டும் ஒருங்கு வக்ததது. 

ஆடிய சென்றுழி அழிவு தலைவரினும் -- அங்ஙனம் வெறியாடு 

தல் வேண்டிய தொழின் (pots is ge தலைவிக்கு வருச்தம் 

மிகினும்: உதாரணம்; 

1: 8 வங்கை யிரும்புனத்து வீழுங் Dol xy wer sir 

காத்தண் முகிழ்விரலாற் கண்ணியுங் கைதொடா 

சளேந்தெழி லல்குற் றழைபுனையா ளஊொல்லேயென் 

பூற்தொடி யிட்ட புலம்பு மறிதிரோ.'' 

₹* ஈபுளையிருங் குவளைப் போதுவிர் நாற்றஞ் 

௭னையர மகணி ரவ்வேே சிசசய 

வேங்கை யொனள்வீ வெறுிகமழ் நாற்றமொடு 

காந்த ணாறுப கல்லர மகளி 

ரகிலு மாரமு நர௮ இுபவன் (₹) 

றிறலரு மரபிற் ஜறெய்வ மென்ப 

வெறிபுனங் கரவ விழுத்ததற் ஜொட்டுத் 

தீவிய நாறு மென்மசு 

ளநியேன் யாணிஃ தஞ்சுதக வுடைத்தே.' 

இவை ஆற்றாமை கண்டு அஞ்சிச் செவிலி பிறை வினாயின. 

அன்னாய் வாழுவேண் டன்னை நின்மகளன் 

பாலு முண்ணான் பழங்கண் கொண்டு 

தணீபசற் தனளொென வினவு யதன்றிறம் 

யானுத் தெற்றென வுணரேன் மேனாண் 

மலிபூஞ் சாரலவென் ரழி மசரோ 

படெொலிிளை Cations கொய்குவஞ் சென்றுழிப் 

பூலிபுலி யென்னும் பூச ரரோன்ற 

வொண்செங் கழுநீர்கு கண்போ லாயித 

மூசி போகிய சூழ்செய் மாலவன் 

பக்கஞ் சேர்த்திய செச்சைக் கண்ணியன் 

குயமண் டாகஞ் செஞ்சசத்து நீவி 

  

1, விதந்துகூறாமையின் என்றது ஆடியவர் இன்னார் என்று 

எடுத்துச் சொல்லாமையால் என்றபடி. இரண்டும் என்றது கட்டுங் 

க்ழங்கும் என்னுமிரண்டையும். 

2. வீழும் -- கதிரில்வீழும். கடியாள் -- துரத்தாள். கண்ணி _. 

மர்லை, தழை .- தழையுடை. எல்லே -- என்னே 2? வெளியே எனினு 

மாம், புலம்பு தனிமை, துயரம், 

3. சுனையரமகளிர-- சுனையிலுள்ள நீரர மகளிரிடத்தன. கல் 

அரமகளிர் -- மலையரமகளிர், அரமகளிர் -- தெய்வமகளிர். அஇலு 

மாரமு நாறுபவன்,” இவ்வடியில் யாதோ. பிழையுளது, விய 

நாறும் - தெய்வமணம கமழும், Sr parr என்று பாடமிருந்திருப் 

பிம் பொருத்தமாகும். 

4. இதன்பொருள் முன் விளக்கப்பட்டுளது,
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வரிபுனை வில்ல ஜனொருகணை தெரித்துகொண் 

ஒயாதேதேர மற்றம் மாதிறம் படரென 

வினவி நிற்றந் ததேோரனே யவற்கண் 

டெம்மு ளெம்மூண் மெய்ம்மறை பொடுங்கி 

நாணி நின்றன மாகப் பேணி 

யைவகை SI bt கூந்த ரைய்நுதன் 

மையி ரோதி மடவீர் நும்வாய்ப் 

பொய்யு மூளவோ வென்தனன் பையெனப் 

பரிமுடுகு தவிர்த்த தேரனெதிர் மறுத்து 
Banos ஞரண்சுண் பன்மா ஷணோக்கிச் 

சென்₹ோன் மன்றவக் குூன்றுகிழ வோனே 

பகன்மா யத்திப் படுச௬ட ரமயத் 

தவன்மை தே௭ தநதோக்கி மற்றிவன் 

மகனே தோழி யென்றன 

ளனதனசா வுண்டுகெொள் மதிவல் லேரர்க்கே.”* (அகம் 48) 

இ, செவிலிக்கூற்நினை ச் கோழி கொண்டு கூறியது. 

காதல் கைமிகக் கனவின் அ. ரற்றலும்-- தலைவியிடத்துக் காதல் 

கையிகந்து பெருகுதலால் துயிலா கின்றுழியும் ஒன்று கூறி 

அரற்ற தலும் : 

கனவு -- துயில்; அுயிலிற் காண்டலைக் கனவிற் காண்ட 

லென்ப. 

உதாரணம்: 7: பொழுது மெல்லின்று? (குறுந். 161) என்பத 

னுட் *புதல்வற் புல்லி யன்னாய்? என்று தலைவியை விளித்தது 

கனவின் அ.ரற்தலாயிற்று, 

அ.ரற்தல் -- இன்னோர் இனனுக்காலச்து என் செய்னெரறு 

யெனக் காதல்பத்தி இரங்குதல், 

தோழியை வினவலும் -- நின்றோழிக்கு இவ்வேறுபாடு 67 2 9 @) 

ஞயிற்ஜென்றாற்போலக் தோழியை வினாவுதலும் : உதாசணம்: 

1 நடுவ லேந்தி நீயெமக் கியாதுர் 

தொடுத லேோம்பென வரற்றலு மரற்றுங் 
கடவுள் வேங்கையுங் கரந்தளு மலைத்த 

தொடலக் கண்ணி பரியலு மென்னும் 

பாம்புபட நிவந்த பயமழைக் தடக்கைப் 

  

1. aca — get, 

2. ஏந்தி ஏந்தியேய்/யார் - யாராக்தன்மையுடையை, தொடு 
தல் ஒஓமபென - தொடுதலைப் பாதுகாப்பாய் என்று. தொடலைக் 
கண்ணி-- தொடுத்தலைக்கொண்டதரகிய கண்ணி, பரியலம என் 
னும் -- தாங்கலம் என்பரள்? பரமபுபட நிவர்த -- பாம்பை ஒப்ப



ல்
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பூம்பொறிக் கழற்கா லாஅய்குன் றற்துக் 

குறுஞ்சுனை மலர்த்த குவளை தாறிச் 

சிறுதேன் சுமழ்ந்த வம்மெல் லாகம் 

வாழியெம் மகளை யுரைமதி யிம்மலைத் 

ேம்பொதி களவியென் பேதை 

யாங்கா டினளோ நின்னொடு பகலே.” 

இ௫ செவிலி தோழியை வினாவியது. 

“2 1 ஓங்குமலை நாட வொழுக நின் வாய்மை 

காம்புதலை மணந்த கல்லதர்ச் சிறுெெறி 

யுறுபகை பேணா திரவின் வந்திவள் 

பொதிகளை ராகம் புல்லா தோள்சேர் 

பதுகாற் பறவை யளவில மொய்த்தவிம் 

கண்கோ ளாக தோக்கிப் பண்டு 

மினையை யேசவென வீனவினன் யாயே 

யதனெதிர் சொல்லா ளாகி யல்லாநீ 

தென்முக தோக்கி யோளே யன்னா 

யாங்குணர்தந் துய்குவள் கொல்லன் மடுத்த 

சாந்த ஞெகிழி காட்டி 

யீங்கா யினவா ஸஜென்துிசின் யானே,.”' (கத்றிணை,. 55) 

இ, செவிலி வினாபினமையைக் தோமி கொண்டு கூறினள். 

தெய்வம் வாழ்த்தலும் -- இன்னதொன்௮ நிகழ்க்ததெனத் 

தணிந்த பின்னர்த் தன்மகளொடு தலைமகனிடை நிகழ்க்க ஒழுக்கம் 

கன்னர் த. காகவென த் தெய்வத்திற்குப் பராவுதலும் : உதா. ரணம்; 

3 பெருமலைச் சிலம்பின் வேட்டம் போகிய 

செதிமடை யம்பின் வல்விற் கானவன் 

பொருதுதோலை யானை வெண்கோடு கொண்டு 

நீரகழ் சிலம்பி னன்பெொ னகழ்வேசன் 

கண்பொகு திமைக்குநீ திருமணி களர்ப்ப 

வைந்நுதி வான்மருப் பொடிய வக்க 

தெண்ணீ சாவி கடுக்கு முத்தமொடு 

மூவேது தாரமு மொருங்குடன் சாற்றிச் 

  

நீண்ட. இது சைக்கு விசேடணம், ஆய் - ஓகுவள்ளல். மகளை -- 

மகளே; ஐ. சாரியை, இது தோழியை விளித்தது. யாங்காடினள் 

உரை என ஓஒட்டுக. யாங்கு ஆடினள்--எவ்விடத்து விளையாடினாள். 

7, தோரள்சேர்பு — இவள் தோளைச்சார்க்து. அறுகாற்பறவை- 

வண்டு. கண்கோளாக நோக்க கண்ணாம் கொல்வதுபோல கோக்க. 

சாந்தஜஞெ௫ழி — சந்தனவிறகுக் கொள்ளி, சங்கு -- இவ்விறகிலுள்ள 

வண்டு. ஆயின - மொய்த்தன. 

2. இதிலம்பு மலைப்பக்கம். வேட்டம் -- வேட்டை. செறிமடை 

அம்பு .. செறிக்கப்பட்ட மூட்டுவாயையுடைய அமபு, பொருது 

தொலையாணை -- பொருது இறந்த யானை, அகழ்வோன் -கசோணடு 

வோன். ளெொர்ப்ப--மேலெழுக்துவிள௬க, அகழ எனினுமாம். கூவேறு 

தாரம்... பொன்னும் மணியும் முத்தும் என்னும் மூவகைப் பண்டம், 

65
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சாந்தம் பெொொறைமர மாக நறைதநார் 
மேவங்கைக் சுண்ணிய ஸணிழிதரு நரடற் 

கின்றீம் பலவி னேர்கெழு செல்வத் 

தெந்தையு மெதிர்ந்தனன் கொடையே யலச்வா 

யம்ப லூரு மவனஷொடு மொழியுஞ் 

சரயிறைத் திரண்ட தோள்பா சாட்டி 

யாயு மவனே யென்னும் யாழும் 
வள்லே வருக வரைந்த நானென 

தல்லிறை மென்விரல் கூப்பி 

பரில்லுறை கடவுட் கோக்குதும் பவியே.'* (அகம, 282) 

இதனுள், * தோள்பாராட்டி, யாயுமவனே யென்னும் ' எண்று 

1யாய் தெய்வம் பசாயினாளென்பதுபடக் கூறி பரம் த்தெய்வக் 
இத்குப் பலிகொடுத்து Choe nang காண்க, 

போக்குடன் அமிந்கபின் கதோழியொடு கெமீஇக் கம்பின் 

ஆக்கத்து நிற்றற்சகண்ணும் -- உடன் போக்கு அறிக்துபின்னர்ச் 
செவிலி கோழியொடு மதியுடம்பட்டு நின்று தலைவியது கற்பு 

மிகரு.தியே கருதி cass உவகைக்கண்ணும் : 

Ay Gi, 

** ஈஎம்மனை முந்துறத் தருமோ 
தளன்றசனை யுய்க்குமோ யரதவன் குறி.ப்யே.”? (அகம், 1945) 

என்ரு. ந்போலக் கற்பினாக்கத்துக் கருத்து நிகழ்தல். உதாரணம் : 

1* கமுயங்குகம் வாராய் தோழி தயங்குபு 

கடல்பெயர்ந் தன்ன கானலங் கல்லவெனப் 

பெயல்கடைக் கெொசண்ட பெருத்தண் வசடை 

வருமுலை வெப்பங் கொழுநற் போற்றிய 
சென்றன எம்மதின் ரழி யவனே 

டென்தினீி வரூஉ மென்றணண் 

வனத்துறை தவிர்ந்தன் றலர்த்த வூரே,” 

இ, செவிலி கற்பினாக்கக்து நின்தமை கோழி கூரிய. 

  

பொழைமரம் -- சுமைமரம் (args), கொடை எதிர்ந்த 
னன் . மகட்கொடைக்கு உடன் பட்டனன். ஓக்குதும்-செலுத்துதும் 

2. யாய் -- என் தாய், - 
2. எம்மனை -- எம்வீடு. உய்க்குமோ ?-- கொண்டுபோமேர? குறிப்பு. கருத்து, 
9. மூயங்குகம-- தழுவுவம். தயங்குபு _. தயங் - ஏளங்க. 

கானல் _. கடற்கரைச்சோல். கல்லென _சல்லென்மொலிப்ப. அம். 
சாரியை, வாடை -- வாடைக்கண். கொமழுகழ் போறறிய-- கண வனைப் பாதுகாக்குமபடி, வலக்துரை தவிர்ஈ்தன்று சூழ்ந்து உரைக் 
தல மிகலிய தி. அலர்க்தகர். பரக்தஊர், அலர்கூறிய ஊர் அவ் அலாகூ ங் எனவுமாம கீ D> 5 என D3 அலர் கறல, 4 NSE SPER உரைத்தல்



வியல் ] பொருளதிகாரம் இடு 

பிரிவின் எச்சத்தும் -- தலைவி உடன் 2பாயவழித் தான் பின் 

செல்லாதே *எஞ்சுதலும் உளவாதலின் ஆண்டுக் கூறுவனவும் : 

உகாரணம் : 

₹: 20 தறுவ தம்மீ நும்மகள் வீருப்பே 
யுறுதுய ரவலமொ டுயிர்செலச் சாஅய்ப் 

பாழ்படு நெஞ்சம் படரடக் கலங்க, 

தரடிடை விலங்கிய வெற்பிற் 

காடிறந் தனணங் காத லோனே.' (ஐங்குறு 818) 

இ, பின்செல்லாது வருக்கதியிருந்த செவிலியைக்கண்ட 

கற்றாய் கூறிய த. 

இத, கற்றாய் கூத்றூய்ச் * செவிலிமேன ' ஆயிற்று, 

மகள் கெஞ்சு வலிப்பினும் -- உடன் போக்கிற்கு மகள் நெஞ்சு 

தணியிஹும் : 

கன்மேல் அன்பு நீங்யெது உணர்ந்து செவிலி கூறும், 

உதாரணம் : 

ஈ*5பெயர்த்தனென் முயய்கயான் வியர்த்ததனெ வென்றன 

ணீனியறித் தேனது துணியா குதலே 

SIPS py யச௮ய் மழைதவழ் பொதியில் 

வேங்கையுவ் காத்தளு நாறி . 

யாம்பன் மலரினுத் தான்றண் ணியனே.'' (குறுந், 64) 

இருபாத் குடிப்பொருள் இயல்பின் கண்ணும் -- தலைவனுர் 

sways தோன்றிய இருவகைச் குடியும் நிரம்வருதல் இயல் 

பாகப் பெற்றவழியும் : 

பொருள் ' என்றார் ; பிறப்புமுதலிய பத்தைபுச் (273) கருதி. 

தமர் சடும்புனல் ' என்னும் (89) கலிபுள். 

  

ட ட்ட எஞ்சுதல் தனித்தல். மகளைப்போக்கெமையின் எஞ்சுதல் 

என்று. 

2. தெறுவது-- வருத்துவதி, தும் மகள் என்று நற்றாய் செவி 

வலியை நோக்ூக் கூறினாள். செல -- போக . சாய்... மெலிந்து, 

மெலிந்து கலங்க என்சு, படர் -- துன்பம். கலங்கக் கரடிறக்தனள் 

என்க, நம் என்பது நற்றாய் கூற்று. 

9. பெயர்த்தனென் மூயங்க -- மீட்டுக் தழுவ. (ஒருமுழையன் றி 

மீளவுந் தழுவ என்றபடி). யான வேர்வையுற்மேன் என்றான. 

இனி -- இப்பொழுது. துனி- வெறுப்பு. நாறல் -- மணத்தைத் 

தோழ்றுவித்தல், தண்ணியள் .. குளிர்ச்சியையுடையவள. ஆய் 

ஒரு வள்ளல்.
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1 அவனுத்தா, னேன லிதணத் தடூழற்புகை யுண்டியங்கும் 

வானூர் மதியம் வரைசேரி னவ்வசைதழ் 

தேணி ணீருவேன வேணி யிழைத்திருக்குங் 

கானக நாடன் மகண் 7 

எனவசங், கறத்தொடு நின்றேனைக் கண்டு திறப்பட 

வென்னையர்க் குூய்த்துரைத்தாள் யாய்.” 

எனத் தோழி தான்கூறிய ”இருபாற் குடிப்பொருளைக்கூ நிச் 

செவிலி ௮றத்தொடு நின்றாளொனக் கொண்டெடுத்து மொழிந்த 

வா௮ காண்க. 

இன்னவகையித் பதின்மூன்று ளெவியோடு ௮ன்னவை பித. 

வும் இத்கன்மைத்தாகிய கூறுபாட்டையுடைய ப.இன்மூன்று 

இளெவியோடே அவையபோல்வன பிறவாய் வருவனவும்; செவிலி 

மேன -- தன்கூற்றாயும் பிறர் கொண்டு கூறுங் கூற்றாயும் கூறும் 

கூற்றுச் செவிலிக்கு உரியவாம் என்றவாறு. 

அன்னபி௰” என்றதனால், 

“* 8ப௯றபடப் பணில மார்ப்ப வீழறைகொள்பு 

தொண்மூ தா௯த்துப் பொதியித் ரோன்றிய 

காலூர்க் கோசர் நன்மொழி போல 

வசயா கன்றே தோழி யாய்கழற் 

சேயிலை வெள்வேல் விடலையெசடு 

தொகுவளை முன்கை மடந்தை நட்பே”? (குறுந், 15) 

Boe evreCuruGa செவிலி நத்முய்க்கு அறத்தொடு 
நின்ற அ. 

இன்னும் அசனானே, 

 வள்லுரைக் கடுஞ்சொ கன்னை துஞ்சான்.'” (அகம், 782: 4) 
** சிறதுகிளி கடித தேக்கு வீவள்,” (அகம். 28: 12) 
** கண்கோ ளாக தோக்கிப் பண்டு, மினையையோ.”' (நற்றிணை, ததி; 9: 2) 

என்றலும் போல்வன பிறவுல் கொள்க, (௨௪) 

vot earch Base உண்ட மக்கட் 
8. இருபாற்குடி தலைவன் தலைவி என்னும் இருபகுஇக்குடி. 8. ut. — ஓலிப்ப. பணிலம — சங்கு, இல ் ல் 

; 
. Dasara — க, வாய் — உண்மை. BUS pe — அழகிய கழல், பொடியில் பொது ஸிடம், நட்பு, இமைகொரள்பு, வாயாகின்று என இயைக்க லை சகொள்பு தோன்றிய எனக் கூட்டுவாருமுளர், : இதை 

வரை -. மலை.
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[ நற்றுய்க்குரிய கூற்று உரைத்தல் | 

௧௧௬. தாய்க்கும் வரையா ருணர்வுடம் படினே. 

இது செவிலிக்கு உரியனகூறி நஈற்றாய்க்கு உரிய கூற்றுக் 

கூறன் றது. 

. இன்: உணர்வு உடம்படின் -- அங்கனஞ் செவிலி உணர்க 

தாக்கே ஈற்றுயும் மகியுடம்படில், சாய்க்கும் வரையார் - நற்மூயக் 

சூம் முற்கூறிய பதின்வான்று Bor abu பிறவுமாசக்கொண்டு 

எடுத்து மொழிதல் வரையார் என்றவாறு, 

௩ : தாய்க்கும்” என்றார் இவட்கு அத்துணை பயின்றுவாசச 

என்றற்கு. அது நற்றாய் இல்லறம் நிகழ்த்தங் கருத்துவே௮ு 

உடைமையின். உற்றுகோக்காள், செவிலியே தலைவியை உத்து 

கோக்  ஒழுருவாளாதலின். இலக்கணமுண்மையின் இலக்கியம் 

வந் தழதிக் காண்க. (௨௫) 

[நற்றாய்க்குஞ் செவிலிக்குமுசியதோர் இலக்கணம் உரைத்தல் ] 

௧௧௭. ”கீழவோ னறியா வறிவீன ஸிவளென 

மையறு சிறப்பி னுயர்ந்தோர் பாங்கி 

னையக் சிளவி யறிதலு முரித்தே. 

இஃது Hence களவு வெளிப்பட்டபின்னர் கற்ளுய்க்கும் 

செவிலிக்கும் உரியதோர் இலக்கணங் கூறுகின்௦௪. 

இலன்: தழவோன் அறியா அதிவினள் இவளென ஜயக் 

Bord — நங்குலத்திற்கு PSS தலைவனை அறிந்த கூடாத அறி 

Ain ewer Qader or தம்மனத்தை ஜயமுற்றும் பிற 

சோடு. உசாவுய் Ber Bonu, மைய இறப்பின் உயர்நதேசர் பாக் 

இன் அமிதலும் உரிததே -- குற்றமற்ற சிறப்பினையுடைய ௮ந் 

தண் முதலியோரிடத்கே கூறி அதுவும் முறைமையென்து அவர் 

கூற அறிதறும் உரித்து என்றவாறு. 

3. இழிவு திறப்பு உம்மையால் பயின்றுவாராது TH (OPT. 

2... உயர்ந்தோர். சான்றோர் எனக்கொண்டு. சான்றோசிடததுக் 

இழவோலுடைய குலகலம் af FO BH அறிந்தாள் என்று & pw 

பெொசருச்தம. ஓயம் ௨ தலைவன் உயாகதவனோ தாழ்ந்தவனோ என்னும் 

ஜயம். இளம்பூரணர் வேறு, கூறுவர், ut கூற்றும பொருத்த 

மாகக் சாணப்படவில்லை. 
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என்றது *: மிக்கோனாயினுங் கடவசையின்ஹே” (சூ. 93) முத் 

கூறினமையின் தலைவன் தன்குலத்தின் உயர்ந்கமை அ௮றிக்கவிடக் அ 

இக்கனக் கூறுதல் முறையண்மெறன்று ஓபுற்ற செவிலியும் ஈத்றாயும் 

உயாந்தோரபைக் கேட்டு Damas கூடுமுறைமை என்றுணார்வா என 

ப.தாம். இலக்கணமுண்மையபின் இலக்கியமும் அ௮க்காலக்.து உளவென் 

DIM TB, 
(௨௬) 

[ தலைவிக்குரியதோ ரிலக்கண முூரைத்தல் ] 

௧௧௮. 'நன்னுறு வேட்கை கிழவன்முற் Anes 

லெண்ணுங் காலைக் கிழத்திக் கில்லைப் 
பிறநீர் மாக்களி னறிய வாயிடைப் 
பெய்ந்நீர் போலு முணர்விற் றெள்ப. 

இது தலைவிக்கு உரியதேர் இலக்கணக் கூறுன்ற. 

இ-ள்: பிறநீர் மாக்களின் -- வேறுவேமுகத் தம்மில் தாம் 
காதல்செய்த ஒழுகும் அறிவில்லாதாரைப்போல, இழவன் அறியத் 

தன்னுறு வேட்கை முக்ளெக்கல் இளச்இக்கு இல்லை -- தலைவன் 
அதியும்படியாக௫ தனக்குற்ற வேட்கையை அவன்முன்னர்க் கூறு 
தல் தலைவிக்கு இல்லை, த.பிடை -- அங்கன் கூறு றில்லாவிடச் அ, 
எண் ணுங்காலையும் -- அவள் வேட்சையை அவன் ஆசாயுங்கசலையும், 

பெய்ரீர்போதும் Lent po என்ப — அவ்வேட்கை பு. அக்கலக அப் 
பெய்த நீர் புறதிதுப் பொந்து காட்டுமரறுபோலும் உணர்வி 
உடைத்தென்று கூறுவர் ஆ௫ரியர் என்றவாறு, 

* இழன்இக்டில்லை " எனவே சோழிக்குன் தலைவி சனத வேட் 
கையை எ.இர்கின்்௮ கூறு கலுளதென்பது பெத்றாம். தலைவிக்குக் 
குளிப்பானன் நித கலைவன் முன்னின்று கூறும் வேட்கைம் கூறி 
தின்மை முற்கூறிய செய்யுட்களுட் காண்க, *எனவே, கோழி மூன் 
னர்த் தலைவிக்கு வேட்கைக்கூற்று நிகழ்தல் Qu pepe. உகாரம் : 

 சேணோன் மாட்டிய தறுக்புகை.!* (Gps. 150) 
“nub gaps Sibyps Dyas.” (அகம், 8) 

என்பனவும், 
“: இவளே, தின்சொற் கொண்ட. (குறும் 87) என்றா ற்போல் வருவனவும் முன்னர்க் காட்டினாம். 

par. இக்கருத்து முன்வக்திருத்தலின் இவ்வாச்யழ் வேண்டிய
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11 கடும்புனன் மலிந்த காவிரிப் பேரியாற்று 

நெடுஞ்சுழு நீத்த மண்ணுமழீர் போல 

தடுங்கள் தீச முயங்கி தெருந 
லாக மடைதத் தோனளே.'' (அகம், 62: 9: 8) 

என்று ந்போல்வன தலைவி வேட்சையைக் தலைவன் குறிப்பான் 

உணர்க்குன. (௨௭) 

ர தலைவனுழ் தலைவியும் தாமே தாதுவராதலு முரித்தெனல் ] 

௧௧௯. காமக் கூட்டந் தனீமையிற் பொலிதலிற் 

ரமே தூதுவ ராதலு முரித்தே. 
இஃது எய்தாது எய் அவித்த, பாங்களுக் கோழியும் 

நிமித்சமாகவன் றிக் தாமே தூதாகும் இடமும் உண்டென் தலின், 

இடன் 2 காமக்கூட்டச் தனிமையிற் பொலிதலின் --- இயத் 

கைப் புணர்ச்சியும் இடக்தலைப்பாடுங் கூட்டுவாரையின் மிச தனிமை 

யாற் பொலிவுபெ௮ தலின், தாமே தாதுவர் ஆகலும் உரிச்சே -- 

ஒருவருக்கு ஒருவர் தாதுவராஇ ஒருவர் ஒருவரைக் கூடுகலும் அண்டு 

உரித்து என்றவாறு. 

௮௪ மெய்ப்பாட்டினுட் *புகுமுகம் புரிதன்' (861) முதலிய 

பன்னிரண்டானும் அறிக. இதன் பயன் இக்கூட்டத்தின் பின்னர் 

வவாததம் உண்டென்பதாம். 
(௨௮) 

[களங்கூறுதற்குரியான் தலைவியெனல்/ 

௧௨௦. அவன்வரம் பிறத்த லறந்தனக் கீன்மையிற் 

களஞ்சுட்டுக் கிளவி கீழவிய தாகுந் 

தான்செலற் குரிய வழியாக லான. 

இது முன்னர்க் களனும் பொழுதும் என்றவற்றுட் களங் 

கூறுதத்கும் உரியாள் தலைவி யென்கின்றதஅ. 

இ-ள்: அவன் வசம்பு இ.றத்தல் -- தலைவன் கூறிய கூற் 

வின் எல்லையைக் கடத்தல், தனக்கு அ .ஐமின்மையின் -- தலைவிக்கு 

உரித்தெனக்கூறிய BB ் ் 

இழெவியது ஆகும் -- தலைமகனை இன்னவிடத். அ வருகவென்று 

7. நீத்தம் மண்ணுரீர்போல -- நீத்தத்திற்
 குளிக்குமிடத்து 

அந்நீர் குளிருமாறுபோல. போலக் குளிர முயங்கி என்றபடி, 

அஞர் - துன்பம், Bee — Wry 

தூலின்மையின், களஞ்சுட்டுக் ளெவி



௫௨௦ தொல்காப்பியம் pear 

தரிடச்தைச் தான் ௧௬ இக் கூறுங்கூற்று அவன் குறிப்புவழி ஒழு 

கும் தலைவியதாம், தான் செலற்கு உரிய வழி அகலான ௨ தான் 

சென்று கூடுதற்குரிய இடந் தானே உணர்வள் ஆதலான் என்த 

வாறு, 

: ஈட்டுக்ளெவி” என்றதன் கருத்துத் தலைவன் இருவகைக் 

குறியும் வேண்டியவழி அவனை மருது தான் அறிக்கவிடத் இனைக் 

கூற்றாணன்றிக் குறிப்பானாகல் சிறைப்புற த .சானாகல் C gr Suit @ 

தல் உணர்த்து மென்பதாம். தலைலன் களஞ்சுட்டுமாயின் யாண் 

டானும் எப்பொழுதானும் அக்களவொழுக்சம் நிகழ்ந்து பிதர்க்கும் 

புலனாய்க் குடிப்பிறப்பு மூசலியவற்றித்குச் சகாதாம். 
**விரியிணர் வேங்கை '? 

என்னும் (98) அகப்பாட்டுச் தலைவி கஞ்சுட்டிய௫ ; * மறக் 

இன் யானே”! என்றலின் இது குறிப்பான் உணர்த்திற்று, 

பிறவும் வக்தூழிக் காண்க. (௨௯) 

[தோழிக்குவ் களஞ்சுட்டுக்களவி யுரித்தெனல் ] 

wos. தோழியின் முடியு மிடனுமா ருண்டே. 

இத, தோழிக்குங் "களஞ்சுட்டுக்ளெவி உரிக்தென்று எய்தாது 

THe SSB. 
இ-ள்; களஞ்சுட்டுக்ளெவி தலைவிகுறிப்பால் தோழி கூ௮த 

os Os தானேயுங் கூறப்பெறும் ஒரோவழி என்றவாறு, சோழி 
குறிக்க இடமுர் தலைவிதான் சேறத்குரிய இடமாமென்ப௮' கருத். 

உதாரணம்: 

₹* 2செசவ்வீ ஞாழுற் சுகுங்கோட் டிருஞ்சினைத் 

தணிப்பார்ம் புன்னிய தண்பறை நாரை 

மணிப்பூ தேய்தன் மாக்கழி நிவப்ப 

விணிப்புலம் பின்ற கானனு நணிகடற் 

அிரைச்சுர முழதந்த திண்டிமில் விளக்கிழ 

பன்மீன் கூட்ட மென்னையர்க் கர்ட்டிய 

வெத்தையுஞ் செல்லுமா ரிரவே யத்தி 

1, களம் ... இரவுக்குறியும், பகற்குறியும், 

; 2. இதில், புன்னையந்தண்பொழில் வா என 
சுட்டியவாறு காண்க. இது பகற்குறி, உள்ளிய. « — 
சிறை. நிவப்ப ு பறப்ப, புலம்பின்று — கணித்த ப. பயலை 
கடற்கரைச்சோலை சுரம் .காடு, இமில்.. தோணி, காட்டிய 
காட்டும்படி, எந்தை... TH BOOS, HEBD —~ tor By, அணங்கு _ 

  

த் தோழி sare
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லணங்குடைப் பணித்துறை கைதொழு தேத்தி 
யாயு மாயமோ டயரு தியுத் 

தேம்பா யோதி Deg gw of Bs 

கேசங்குமுகைத் தன்னா குவிழுலை யாகற் 

தின்றுயி மைர்ந்தனை யாயின் வண்டுபட 

விரிந்த செருத்தி வெண்மணன் முடுக்கர்ப் 

பூவேய் புன்னாயந் தண்போழுல் 

வசவே தெய்ய மணழ்தனை செவற்கே.'' (அகம். 240) 

எனத் தோழி களஞ்சுட்டியவா௮ங் காண்க. (௯௦) 

[துணையின்று சுழியுதா ஹீத்தணைய வெனல்ரி 

௧௨௨. முந்நா எல்லது துணையின்று கழியா 
தந்நா எகத்து மதுவரை வின்றே. 

இஅவும் அதிகாரத் சால் தலையிக்கெய்கிய2 சார் இலக்கணம் 

Se I Beat OS. 

இன். முக்காள் அல்லது அுணையின்று கழியாது -- பூப் 

பெய்திய மூன்றுகாளும் அல்லது கூட்டமின்றி இக் களவொழுக்கல் 

கழியான, அக்காளகத்தும் ௮து வரைவு இன்றே -- அம்முன்று 

சாஸின் அசப்பட்ட காளாகய PSION spb இரண்டுகாளினும் துணை 

யின்றிக் சழிதல் நீக்கப்படாத என்றவானு, 

6 அது” என்றது, துணையின்றிக் கழிதலை. பூப்பினால் அணை 

யின்றிக் கழிதல் பொருக்திற்று பினும், பூப்பின்றி ஒருநாளும் 

இரண்டுகாளுக் துணையின் றிக் கழிசல் வழுவாமெனக் கருதின் 

அனுவும் பு௮,க்தார்க்குப் புலனாம் என்று அஞ்சுகலாற் கழிகலின் 

வழுவாகா என்தற்கு வரைவின் ' என்றார். "இன்னோசன்ன 

காரணங் தலைவற்டின்மையின் அவனுற் அணையின்றிக் சழிவது 

இன்றாயிற்று. உதாரணம் : 

4 2குக்கூ வென்றது கோழி யதனெதிர் 

துட்கென் தற்றேன் pre தெஞ்சந் 

ரதாடோய் காதலர்ப் பிரிக்கும் 

வாள்பேசல் வைகறை வத்தனமு ளெைைவேே.'” (குறுஈ், 157) 

தெய்வம், யாயும் -- எந்தாயும். அயரும் -- வழிபடும். ஓர. ஓதியை 

யுடையான், 8 alo இன் துயிலமாக்தனையாயின் மணந்தனை செலற்குப் 

பொழில்வா என இயைக்க. 

7. இன்னோரன்ன காரணம் என்றது, பூப்புகிகழ்தல், புறத் 

தார்க்குப் புலனாமென்றஞ்சுதல் மூதவியவற்ைற, 

2, துட்கென்றற்று - அஞ்சியது, தம் அம் வைகறை — 
விடியல், வந்தன்று -- வந்தது, என் நெஞ்சம் துட்சென்றற்று என 

இயைக்க. ஆல் அச். 

66
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Qe, முக்காளைப் பிரிவாயெ பூப்பிடைப் பிரிவு வக்துழித் 

தலைவி கூறியது. 

இனி, அல்லகுறிப்பட்டுழி ஒருநாளும்  இரசண்டுகாளும் 

இடையிடாமென் ௮ணர்ச. பூப்பு நிகழாச காலக்அக் களவொழுக் 

கம் பூப்பு நிகழ்காலம் வரையப்பட்டதென்று உரைப்பாரும் உளர். 

இவ்விதி அக்தணர்க்குக் கூறியதன்று, அரசர் வணிகர் ஆ.தியாக்குச் 
சி.றுபான்மையாகவும், ஏனைய வேளாளர் ஆயர் வேட்டுவர் மு.தலியோர்க் 

கூப் பெரும்பான்மையாகவுல் கூறிய விதியென்௮ணர்க, என்னை P பூப்பு 

நிச முல்காலத்து வரையாது களவொமுக்கம் நிகழ்த்தினார்க்கு, 

: அத்தரத் தெழுதிய வெழுத்தின் மசன 
வந்த குற்றம் வழிகெட வெொழுகலும்,'? (146) 

என்பதனாற் பிராயச்சிக்கம் வி௫ுப்பராகலின், seo or 

ுக்குணர் மகளிர்க்கும் பூப்பெப்கியக்கால் அறத்தொடு நின்றும் 
வளைதல் பெறுதும். (௩௧) 

[தலைவி அறத்தொடு நிற்றல் ] 

க௨௩. புளினூறு வகையினுந் தன்வயின் வரூ௨ 
நன்னய மருங்கி னாட்டம் வேண்டலிற் 
துணைச்சுட்டுக் கிளவி கிழவிய தாகுந் 
துணையோர் கரும மாக லான. 

இது, தலைவிக்கு உரியோர் இலக்கணங் கூறுஇன்றது, 

இடன்: தன்வயின் வரூஉம் ஈன்னய மருங்கின் -- தலைவி 

யிடக? தோழிக்குஞ் செவிலிக்கும் வருகின்ற அன்பு மிகுஇக் 
கண்ணே, பல்தாறு வசையிலும் தாட்டம் வேண்டலில் -- பல 
su பகுகியானும் அக்கமாங் கேடும் ஆசாய்தலை அவர் விரும் 
புசலாலே, அணைச்சுட்டுக் ளெவி இழகிய தாகும் --- இவள் ஜர் 
துணையுடையளென அவர் சுட்டுதலிடத்துக் கிளக்குல் ளெவி தலை 
வியதாத், துணையோர் கருமம் ஆகலான -_ அச்சளவி ௮ததோழி 
யானுஞ் செவிலியானும் முடியுங் காரியம் ஆகலான் என்றவாறு, 

1, அல்ல -- தலைவல் ் 9 
வல சிகழ்த்த் குறி பீறிதொன்டுல் சர்பத் ANAS தல 
தை கிகமாதகாலம் எனது -.. பூப்புடையாளாதற்குமுன் 

  

5. அறத்தொடு நிம்றல் -- தலைவி தோழிக்கு அறத்தொடுகிற்றல்.
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என்றது, தோழி *பல்வேறு சவர்பொருணாட்டம்”? (114) 

உற்ற வழியஞ் செவிலி களவு அலராகல் முதலியவத்றான் (115) 

சாட்டமுற்றவறிபுக் தலைவி ௮ற,ச்சொடு கிற்குமென்னு அறத்தொடு 

நிலைக்கு இலக்கணக் கூறியவாரறுயிற்று, தோழிக்குத் தலைவி 0s 

தொடு நிற்ப, அவள் செகிலிக்கு அறத்தொடு கிதப, அவள் ஈத் 

ரூயக்கு அறத்தொடு நித்குமென்.று உணர்க. இசனா?ே பாக்கற்கு 

உம்ச.தரைச்ச பின்னர்த் தலைவன் உரையரமையும் பெற்ரும், 

4 புணயிழை தேசக்கியும்.,'” 

என்னும் மருதக் கலி (76)யுள், 
‘© Horo யாயின். '! 

என நாட்டம் நிகழ்க்தவாறும், அதன் சுரிதகத்துக் கூட்ட 

மூண்மை கூறுதலின் துணைச் சுட்டுக்ளெலி இழவியதாயவாறுக 

சாண்க. 

1 கொடியவுக் கோட்டவும் (கலி. 54) என்பதன் சுரிதகதக்துச் 

செவிலிக்கு உரையாயெனக் கூறிய்வாறுக் காண்சு, (௩௨) 

கன வின்கண் தாயென்று சிறப்பிக்கப்படுவாள் 

செவிலி 2] 

௧௨௪. ஆய்பெருஞ் சிறப்பி னரும்றை சிளத்தலிற் 

ருயெளப் படுவோள் செவிலி யாகும். 

இத முற்கூறிய செவிலி சிறப்புக் கூறுகின்றது. 

இன்: ஆய்பெருஞ் இறப்பின் -- ”தாய்ச் சாய்க்கொண்டு 

உயிர் ஒன்றாய் வருசன்றாளென்று ஆராய்க்து துணியப்பட்ட பெருஞ் 

இறப்புக் காரணமாக, அற 3மறை Ga sede —~ கூறு தற்கரிய 

மறைபொருளெல்லாக் குறிப்பானன் றிக் OGD கூறக்தக்கா 

ளாதலின், தாயெனப் படுவோள் செவிலி ஆகும் -- தாயென்று 

இறப்பித்துச் கொல்லப்படுவாள் செவிலி 2யயாம் என்றவரறு. 

  

7, சுரிதகத்து கூறின் நன்றென--நின்னொடு சூழ்வல்' என வரு 

sol or, செலிலிக்குரையாயெனக் கூறியது என்றார். கூறின என்ப 

த்த்குச செவிலிக்கு அறத்தொடு நின்று கூறின் என்று உரைக்க, 

2, தராய்த்தாய்க் கொண்டுவரல் என்றது, தாய் செவிலியா பின்! 

அவள் தாயுஞ் செவிலியாய் மரபுபற்றி வருதலை. 

3. மறை - களவொழுக்கம்.
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எனவே, ஈன்ற தாயினுங் களவினகட் இறக்தாள் இவளெ௬் 

ரூர். சுற்பிற்கு இருவரும் ஒப்பாராயிற்று, செவிலி சிறக்கமை 

சான்றோர் செய்யுளுட் பலரும் கூறியவாறு காண்க. (௩௩) 

[சிறப்பூடைத் தேரழியாவரன் இவளெனல் ] 

௧௨௫, தோழி தானே செவிலி மகளே. 

இது தோழியது ிறப்புணர்த் துன் ௧௪.து. 

Dow: கோழி தானே -- கோழியர் பலருள்ளும் , ஒருச்இ 
யெனப் பிரிக்சப்படுவாள், செவிலி மகளே -- முற்கூறிய செவிலி 

யுடைய மகன் ஏன்றுவாறு. 

இதற்கும் *அருமறை ளெத்தல் 2 அதிகாரத்காற் கொள்க, 

தாய்த்தாய்க் கொண்டு வருகின் தமைபின் (நாலடி. 15) உழுவலன்பு 

போல்வதோர் அன்பு உடையர் இருவருமென்று கொள்க, இசனுூனே 

களவிக்குக் தோழியே இறந்தாளாயிற்ு; அது சான்றோர் செய 

யுளுட் காண்க, (௩௪) 

( தோழி சூழ்தற்குமூரியனளொனல் ] 

௧௨௯. சூழ்நலு முசாத்துணை நிலைமையிற் பொலிமே 

இ௫வுந் கோழி இறப்பினையே கூறுகின்றது. 

இ-.ஸள்: உசாத்துணை நிலைமையின் --. தலைமகனுந் தலைமகளும் 
உசாவுகம்குக் அணைமைசான் த நிலைமையினாலே, pS Quin 
பொலிமே — புணர்ச்சி உண்மையை “ஏழுவகையானுஞ் சூம்த.த் 

கண்ணும் பொலிவு பெறும் என்றவாறு, 

எனவே, “இம் மூன்று நிலைக்குக் கோழி உரியன் என்றார் உதாரணம் முற்காட்டியவத்றுட் காண்க. (௩௫) 

  

wpa அருமறை இளத்தலை இதன் முதற் சூத்திரத்து நோக் 

2. அதிகாரம் என்றது-முற்குத்திரத்து அதிகாரப்பட்டமையை. 
5, உழுவலன்பு — எழுமையும் தொடர்ந்த அன்பு, 
4. எழுவகை என்றது “நாற்றமும் கோ ; a அறமும்” Sigg கூறிய எழூவகையையும் (களவியல் 2a) க குத் 
5. இம்மூன்றுநிலை என்றது. அருமறை ; . Lrg se, யாதல், சூழ்தல் என்ற மூன்று நிலையையும், = SO io
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[தோழி சூழ்ச்சி இத்துணைப்பகுதியேனல்] 
௧௨௭. குறையுற வுணர்தன் “முன்னுற வுணர்த 

லிருவரு முள்வழி யவன்வர வுணர்தலென 
2மதியுடம் படுத்த லொருமூ வகைத்தே. 

இஃ, அத்தோழி சூழ்ச்சி இத் துணைப் பகுதித்து என்ன் 

2௮௪. 
Q -- ot: GO pup உணர்தல் -- தலைவண் தோழியை இச 

குறையுற்றவழி உணர்தல், முன்னுற உணர்தல் -- முன்னம் மிக 

வுணர்தல், இருவரும் உள்வழி அவன் வர உணர்தல் -- தலைவியுக 

தோழியும் ஒருல்இறுக் தவறிக் தலைவன் வரு,கலால் தலைவன் குறிப்புங் 

தலைவி குறிப்புக் கண்டுணர்தல், என மதியுடம்படுத்தல் ஒரு 

மூவகைச்தே -- என்று இருவர் கருகஇனையு௩் தன்கருத்தினோடு 

ஒன்றுபடுக் அுணர்தல் ஒருமூன்று கூ்றினையுடைத்து என்றவாறு, 

? என எண்ணுதல் எண்ணென்றாற்போல முன்னுதல் “முன் 

நின்ற, உயிர்கலக்தொன்றலிழ் குறிப்பின் நியும் பாகமுணர்வாள் 

குறிப்புப் பெற்றுழி மிகவுணரும் எனறு கொள்க, இது மூவர் 

ம.இியினையும் ger DUG sg Soll ar மதியுடம்படு சீ சலென்று பெயசா 

யிற்று. இம்ஞான்றுங் கூடிய பின்னரல்லது மதியடம்படுத்தவின் 

தென்றற்கு * மூவகைத்து ' என்னு ஒருமையாத் கூறினார். * முன்னுற * 
என் ற.தனை 4 முந்துற என்முலோவெனின (om Dil] HI HOT oor உணர்தல் 
அவன் வருதலான் உணர்கலென்ற இரண்டற்குங் காரணம் கூறு 
தலின் இதற்கும் குறிப்பு மிகுதலான் உணர்தலெனக் srr cme 

கொடுக்தல்வேண்டுமென்னுணர்க, *காத்தமுக் தோத்தமும்” (114) 
என்பதனுட் கூறியவாறன் நி முன்னுறவை இடைவைக்கார், அவ 

விரண்டினான் உணருங்காலும் இக்குறிப்பான் உண.வேண்டுமென் 

தற்கு. இம் மூன்றும் மு.ற்கூதி.த்தேனும் ஒசோவொல்றும் கூட்ட 

மூணபில் தலைவியை ஈன்கு மதித்தில ளாவளென்றத்கு இம்மூன்அம் 

- வேண்டுமென்று ஈண்டுச் கூறினார். 
1, மூனனுறவுணர்தல் என்பதற்குக் கனவியலுரைகாரர் இயத் 

கைப்புணர்ச்சி புணாந்த பி.ற்தைமூானறு தலைவி வேறுபாடு கண்டு 

கரவு உள்காடியுணாகல என்பர். 

2. மதியுடம்படுத்தல் என்பது தலைவன் தலைவி என்னும் இரு 

வர் மதியினையும் தன் மதியோடு ஒருஙகுசேர்த்துணர்தல், எனவே 

இருவர்கண்ணும் கனவொமுக்கம உண்டென்பதைகத் தன்கருத்தோடு 

பொருத்தித் துணிதல் என்றாயிற்று. 
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உதாரணம் ; 

12 1டகானே ரென்வளை தெளிர்ப்ப நின்பேரல் 

யானு மாடிக் காண்கோ தோழி.”” (பக், 487) 

இது கூட்டமுணராதாள்போல தாணிம்கு மாருகாமத் கூற 

லின் முன்னுறவுணர்தல். 

(* றின்ணீன் விடாஅ நிழுற்போற் றிரிதகுவா 
Querar Gugs திதென்.'' (சலி. 61) 

இது குறையுறவுணர்தல். 
** ஏனல் காவ னிவளு மல்லள்,”? (பக், 485) 

THUG MMT UIA Sev. (௩௯) 

[தோழி மதியுடம்படுத்தபின்னல்லது தலைவனிரந்து 

பின்னில்லானெனல் ] 

௧௨௮. அன்ன வகையா ஸனுணர்ந்தபி னல்லது 
பின்னிலை முயற்சி பெருனென மொழிப. 

Qe பதியுடம்பட்டபின்னல்லது தலைவன்கூற்று திகழ்த்தப் 
பெறரானென்கின்ற அ. 

இ-ள்: அன்ன வசையான் உணர்ந்தபின் அல்ல -. அம் 

மூவகையானுக் கோழி மதியுடம்படுத்தபின்னல்லது பின்னிலை 

இவன் ot குறைய/டையனென்னு தோழி உய்த்துணா நிற்கு 

மிடத்து, முயத்சி பெறான் என மொழிப -- கூற்றுன் அக்குறை 

முடிச்தல் வேண்டுமென்று * முடுக்குகல் பெரானென் து கூறுப ஆட 

ரியர் என்றவாறு. 

தோழி *தன்னை வழிப்பட்டவாறு கண்டு மதியுடம்பட்டவா 
ணர்ந்து கூற்றான் உணர்த்தும். 

௮௪, : நெருகது முன்னாள் ' (பக, 490) என்பத னுள் 6 ஆரஞர் £ 
வருத சங் களையாயோ ” என்றவாறு கரண்க, (௩௭) 

1. கோல்கேர் எல்வளை எனப் பிரிக்க, 0 re 5 
விளங்க, ஆடல் -- சளையாடல், கிளிச்ப்ப — ஒலிப்ப; 

2. நிழல். சாயை. நீபெறுதது என்? பெ 
Os wer? (அதனை) இது என்று கூறு. 78 GOD வாத் 

3. பின்னிலை _. இரந்து பின்னிழ்றல், 
4. முடுக்குதல் -- விரைவுபடுத்தல்; செலுத்தல். 
5, தன்னை என்றது தலைவனைச் சட்டி Box D $i.
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ரதோழி தலைவியைக் கூட்டவும் பெறுமெனல் ] 

௬௨௯. முயற்சிக் காலத் ததற்பட நாடிப் 
புணர்த்த லாற்றலு மவள் வயி ஞான. 

இது தலைவன் முயற்சி கூறிய முறையே தோழி முயற்சி 

பிறக்குமிடல் கூறுகின்றது. 

இ-ள்: முயத்ூிக்காலத்து -- தலைவன் அ௮ங்கனம் கூடுதற்கு 

முயத்சி நிகழ்த்தும் காலத்தே, நாடி அதற்படப் புணர்த்தலும்-- 

தலைவி கூடுதற்கு முயலுக் கருத்தினை ஆராய்ந்து அக்கூட்டத் 

இடத்தே உள்ளம்படும்படி கூட்டுதலும், அவள் வயின் ஆன ஆழ் 

றல் -- தோழியிடத.து உண்டான கடைப்பிடி என்றவாறு. 

ஆத்தல் -- ஒன்றனை முடிவு போக்கல், உம்மை -- எச்சவும்மை, 

்மதியுடம்படுத்தலேயன றிக் கூட்டவும் பெற௮ுமென்சு. (௩௮) 

[குறி இவை எனல்] 

௧௩௦. குறியெனப் படுவ தீரவினும் பகலினு 
மறியத் தோன்று மாற்ற தென்ப. 

அங்கனங் கூட்டுன்றவட்குக் கூடுதற்குரிய காலமும் இடனுவ் 

கூறுஇன்றது. 

இ-ள்: குதியெனப்பவெ௮ -- குறியென்௮ சொல்லப்படு 

வ, இரவினும் பசகலினும் -- இரவின்கண்ணும் பகவின்சண்ணும், 

அறியத் தோன்றும் ஆக்றது என்ப — soa gis தலைவியும் தானும் 

அ.தியும்படி தோன்றும் கெறியையுடைய இடம் என்றவாது, 

நெறி” என்றார் அவன் வருத.த்குரிய “நெகி இடம் என்றற்கு 

அது! என்று ஒருமையாத் கூறினார், ” தலைப்பெய்வகோரிடமென் 

னும் 4பொதுமைபற்றி. இரவு களவிற்குச் சிறத்தலின் முற் 

4. மதியுடம்படுத்தலேயன் றிக் கூட்டவும் பெறுமென கிற்றலின் 

எச்சவும்மை எனக. 

2 செறி மூறைமை. கெறி என்பதற்கு இடம் என்றும் 
பொருள்கொள்ளலாம். அடுத்த சூத்திரத்து வழியது என்பதை 
Garage. . 

9. தலைப்பெய்தல் - (தலைவனும் தலைவியும்) கூடுதல், 

ச. பொது - இருவர்க்கும் பொ௮.
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ate. ‘9Mus தோன்றும்” என்றதனுத் சென்ன காட்டல் 

வேண்டா நின்று காட்டல் வேண்டுமெனக் கொள்ச. (௩௯) 

[ இரவுக்குறியிட மிதுவெனல் ] 

௧௩௧. இரவுக் குநியே யில்லகத் துள்ளு 

மனையோர் கிளனி கேட்கும்வழி யதுவே 
மனையகம் புகாஅக் காலை யான. 

இ, நிறுத்தமுறையானே இசவுக் குறியிடம் உணர்த்துன் 

Og. 

இ--ன்: அகுமனைப் புகாக்காலை ௮ன இரசவுக்குறியே -- 
உண்மனையிற் சென்று கூடுதற்கு உரித்தல்லாத முற்காலத்து உண் 

டான இசவுக்குறியே, 

ஏகரரம், பிரிநிலை, 

இல்லகத் அள்ளும் மனையோர் களவி கேட்கும் வழிய துவே-.- 

இல்வளைப்பினுள்ள தாகியும் மனையோர் கூறிய சளெவிகேட்கும் பிற 
மனையிடத்ததாம் என்றவாறு. 

அல்லகுறிப்பட்டதனை  ஒருவாம்றுன் உணர்தக்இயகாலக்து 

அவன் அதுகேட்டு ஆத்முவனென்பது கருதி * மனையோர் Bar 

கேட்கும் வழிய ' எனறார் ; ஏகாசம் ஈற்றசை : என்றது, இரவுக் 
குறி. அம்முபற்சிக்காலதக்து 2 அச்சநிகம்தலின் அகமசைக்கும் புற 
மதித்கும் நடிவே புணர்ச்சி நிசழமென்றதாம். அசுமனையிதற் புகாக் 
காலை யெனவே இரவுக்குறி அங்கனஞ் இலகாள் நிகழ்சசபின்னர் 
அச்சமின்றி. உண்மனையிக் சென்று கூடவும் பெறுமென்ப தல் 

கூறியதாம். உகரரணரம் ? 

* 5அஞ்சிலம் பெசடுக்க யஞ்சினன் வந்து 

துஞ்சூர் யாமத்து முயங்கனன் பெயர்வேசன்,"” (அகம், 198) 

1, தோன்றும் TO DGS BG இக்கருத்துப் பெறப்படும் என் றபடி. எனக் கொள்க என்றதனால் தோழி சென்று காட்டாமல் அவ்விடத்தை, சின்று காட்டல்வேண்டும என்பது விதி என்பது பறுதும். சன்று காட்டின இவள்௦ண ் 5 
கருத தப்போலும் ஐஓயமுண்டாம என்பது 

8. அச்சம் — STH மூதலியோர் அறியவரும் என்னுமச்சம். 
3. இம்மூன்றுதாரணமும் இரவுக் ் ் 

, று தர ! GD wanGurr B வழியது என்பதத்குப் பிரமாணம சாட்டியனவாகும் TASER See
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₹* மிடையூச் பிழியக் கண்டனெ ணீவசொன 
வலையல் வச மிவேண் உண்டை.” (அகம், 158 ) 

*: அட்டி லோலை தொட்டன நின்மே.'” (கம்றினை. 300) 

என வருவன பிறவும் மனையோர் கிளவி கேட்கும் வழியது, 

SCledwors துப்பி ஷோங்குதினைப் பெரும்புனத்துக் 

SRL கானவன் பிழிமகிழ்த்து வதித்டுகன 

வுரைத்த சந்தி லூர லிருங்கதுப் 
௯ பதுவர லசைவளனி யாற்றக் கைபெயரா 

வொனளியல் வார்மமர ௬ுளரினன் கொடிச்சி 

பருவரை மருங்கிற் குறிஞ்சி பாடக் 

குரலுங் கொள்ளாது நிலையினும் பெயராது 

படாஅப் பைங்கண் பாடுபெற் ரொெய்யென 
மறம்புகன் மழகசரி றுறங்கு நாட 

னார மார்மி னரிஞிமி முர்ப்பத் 

தாசன் கண்ணிய னெல்குடை வலத்தன் 

காவல ரதித லோம்பிம் பையெண 

வீழுசஅக் கதவ மசையினன் புகுதந் 

துயங்குபட ரசுல முயங்கித்: தேரண்மணதந் 

தின்சொ லளைஇப் பெயர்ந்தனன் ரழி 

யிண்டெவன் கொல்லேர கண்டிகு மற்றவ 

னல்கா மையி எம்ப லாகி 

யொருங்குவந் துலக்கும் பண்பி 

ணீரூஞ்சூ மோதி Dur ar spb DP ueusu, (அகம், 102) 

இது மனையகம் புச்சனு, 

தலைவி புறத்துப் போசனெமுளெனச் செவிலிக்கு ஓர ஐயம் 

நிசழ்க்தவழிப் பின்னர். மனையகத்துப் புணர்ச்சி நிகழுமென் 

Mears. 
(#0) 

[பக.ற்குறியிட மிதுவெனல் ] 

௧௯௩௨, பகற்புணர் களனே புறனென மொழிப 

வவளறி வுணர வருவழி யான. 

இது முறையானே Us DO உணர்த்துகின் ஐது. 

இடன்: அவள் அதிவு உணச வருவதி தன பகற்புணர் 
களனே ௨ களஞ்சுட்டிய தலைவி அறிக்தவிடஈ் தலைவன் உணரும் 

படியாக வருவதோரிடதீது உண்டான பகற்புணரும் குறியிடத்ை, 

பிழி -- கள். கதுப்பு -- முன்பக்க மயிர், 

ere — இனைக்கதிர், படாஅ தயி 

லாத... வீழாக்கதவம் -- தாழ்விழ்க்காத கதவம்; பூட்டாத கதவம். 

(தலைவன் வருமென்று தாழ்வீழ்க்காது இறந்துவைத்தான் என்பது 

கருத்து), இதனால் உண்மனையிற் சென்று கூடினான் என்பது பெறப் 
படும், 

67 

1. sys — பரண், 
குறிஞ்சி - குறிஞ்ச்ப்பண,
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புறன் என மொழிப -- மதிற்புறக்தேயென்றனு கூறுவர் ஆசிரியர் 

என்றவாறு. 

௮திவு, ஆகுபெயர். உதாரணம் : 

*- புன்னாயங் கானத் புணர்குறி வாய்த்த 

மின்னே ரோதியென் மேழிக்கு.'” 

₹* பூவேய் புன்னயந் தண்பொழில் 
வாவே தெய்ய மணத்தனை செல்க.” (அகம் 240) 

என வருவன G nae கொளக, (௪௧) 

[அல்லகுறிப்படுதலுந் கோழிக்குரித்தெனல் / 

௧௩௩. அல்லகுறிப் படுதலு மவள்லயி னுரித்தே 
யவன்குறி மயங்கிய வமைவொடு வரினே. 

இது கோழி அல்லகுறிப்படுமாறு கூறுஇன்தது. * இருவகைக் 

குறி பிழைப்பாகயெவிடத்தும்' என்புழித் தலைவி அல்லகுறிப்படு 

இ--ன்: அவன்குறி -- தலையன் சன்வரவ அறிவிக்குக் ௧௫ 

விகள், மயக்கிய ௮மைவொடு வரின் -- அவன் செயற்கையானன் தி 

இயற்கைவகையானே கிகழ்க்து தோழி மயங்கிய அமைதியோடே 
வருமாயின், அல்லகுறிப்பழுதலும் -- குறியிடத்துக் கூட்டுல்கால் 
அவ்வல்லவாகய குறியிலே மயங்குதலும், அவள்வயின் உரித்து. , 
அ௮த்தோழியிடத்து உரித்து என்றவாறு. 

வெறித் கல் வெறியாயினாற்பேலக் குறித்தல் குறியாயிற்று. 
அக்கருவி 3புனலொலிப்படுக்தல் முதலியன, உதாரணம் ;: 

₹* ககொடுமுண் மடற்றுமைக் கூண்புற வான்பூ 

விடையு எளிழுதொப்பத் தோன்றிப் புடையெலாத் 

தெய்வங் கமழுத் தெெளிகடற் றண்சேர்ப்பன் 

செய்தான் ஜெளியரக் குறி.'” (ஐ: ஐம், 49) 
இஃது அல்லகுறிப்பட்டமை சிறைப்புறமாகக் கூறியது, 

1. , புனலொலிப்படுத்தல் மூதலியன என்றது, 
படுத்தல் புள்ளெழுப்பன் மூதலியவற்றை. 

2. கொடுமுள் -- கொடியமுள் கூன் ib — த ் 
வானபூ - வெள்ளியபூ ; ‘m Dual ppg avn ain Ly எனவ eae. இடையுள் — நடுவேயுள்ள சோறு, சோறு. மகரந்தம. இழுது . 

வெண்ணெய். தெதளியாக்குறி _.. தெளிர்துகொள்ள Yous Gp. 

புனலொலிப்
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“* 1எறிசுரு நீன்்கட ஜலேோத முலாவ 

தெறியிறுக் கொட்கு நிமிர்கழிச் சேர்ப்ப 

னறிவுரு வின்சொ லணியிழையரய் நின்னிற் 
செறிவரு செய்த குறி.'' (திணை: ஐம். 43) 

இஃது அவன் மேற் குறிசெய்கன்றமை சலையிக்குக் கூறியன, 

“ ,இடுமண லெக்க ரகன்கானற் சேர்ப்பன் 
௬டுமான் மணீயரவ மென்று -கொடுங்குழை 

புள்னரவகப் கேட்டுப் பெயர்த்தாள் சிறுகுடிய 

ருன்ளாவ நாணுவ ரென்று.'' (ஜர்: எழு, 59) 

இஃதஐ இவன் இனி ஆண்டுவரிற் சுற்றத்தார் ௮றிவென்ற து. 

₹* 3வீழ்பெயற் கங்குவீன் விரியேோர்த்த வொடுக்கத்தால் 

வாழுதான் சிறந்தவள் வழுத்துதோட் டவறுண்டோ 
தான்செறி கடுங்காப்பிற் முய்முன்னர் நின்சாரச 

இரழுறு கோடல்போ லொல்வளை யுகுபவசல்.'* (கலி, 48) 

இது, தலைவற்குப் பித்றைஞான்று கூறியது, 

$6 4 get dar வாழியேச வன்ணைநம் படப்பை 

பொம்ம சோதி யம்மென் சாயல் 

மீன்னென நுடங்கடைக் கின்னிழ லாகிய 

புன்னை மென்காய் போருசினை uP fas 

வாடுவளி தாக்கிய வசைவிற் கொல்லேச 

தெண்ணீர்ப் பொய்கையுள் வீழ்தந்தென 

வெண்ணினை யுரைமோ வுணர்குவல் யானே.” 

இது தோழி தாய்க்குக் கூறுவாளாய் அல்லகுறி 4 AA BSH. 

  

1. ஓதம் நீர்ப்பெருக்கு. இரு -- இறுமீன், கொட்கும்... 
சுழன்றுகிரியும். சேர்ப்பன் நின்னறிவின்௧ண நீங்காதிருந்த, நின் 

இல் -- (ரின் மனைச்சண்) செய்தகுறி செறிவு அறு என மாற்றுக, 

குறி மேலும் மேலும் செய்கின்றான் எனபது கருத்து. 

2. எக்கர். மணன்மேடு. புள் --பறவை. அரவம் -- ஓவி. 

பெயர்ந்தாள் ... குறிச்சென்று மீணடாள். ிறகுடியர் -- சிறுகுடியி 

அள்ள சுற்றத்தார், தான் செல்லும் ஓஒலியைஅறியில் உள காணுவர் 

வனறு மீணடாள் என இயைக்க, 

8. பெயல் -- மழை. விணி-- af of தல் (அழைத்தல்). நீ குறி 

யால் அழைத்த அழைப்பினை; என்றபடி, ஓரதத செவியால 

ஓர்த்த, ஒடுக்கம் -- மனஓடுக்கம தாளசெறிக்குக் காவல் -- தாளிட்டு 

அடைத்தாற்போலும கடிய காவல், ஊழ் -. முறைமை கோடல 

போல் - காக்தட்டு உகுமாறுபோல, உருதல - சொரிதல். 

4. அன்னை - தாயே? படப்பை -- கொல்லை, புன்னை மென்காய் 

பொய்கையுள் வீழ்ந்ததென.எணணர்னை என இயைக்க. போகுகிலச 

ரீண்ட கொம்பர், இரிய-- அசைய. ஆடுவளி -- அசையுஙகா ற்று, 
தூக்குதல் மேலெழுப்பி அசைத்தல,
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*7மணிதிற நெய்த லிருங்கழுச் சேர்ப்ப 

னணிநல முண்டகளன்று னென்றுகொ லெம்போற் 

றிணிமண லெக்கர்மே லோகம் பெயரத் 

துணிமுத்தீர் துஞ்சா தது. (ஐ%: எழு. 60) 
இது, தோழி இல்லுளிருந்து சிறைப்புறமாகக் கூறியது. 

'இங்கள்மேல் வைத்துக் கூறுவனவும் ஓதத்தின்மேல் வைத்துக் 

கூறுவனவும் பிறவுங் கொள்க.' 

1* _ அரவளை மென்றோ எளனுங்கத் தூறத்து 
கரவல மென்றருரைக் சுண்ட திலையா 

னவீரவெலா நின்ராயா வீர்ங்கதிர்த் திங்காள்.'' 

“6 spear bet நனைப்பினும் பூஞ்சினை மேோரயினும் 

பின்னீருங் கூந்தலென் ரழி தடையொக்கு 

மன்ன நனையாதி வாழிகட 6ேலோதம்.?” 

என வருவன பிறவுவ் கொள்க, $: படுதல் ? எதிர்ப்படாமையை 
உணர்த்திற்று, ஆண்டுக் தன்மேல் தவறேத்றாது தலைவன் பொழு 
கறிந்து வாராமையின் மயங்இற்றென்று 4அமைவு தோன்றலின் 

6 அமைவு” எனமுர். அது, 

** தசன்குறி வாயரத் தப்பற்குத் 
தாம்பசத் தனவென் நடமென் ளே, (குறும். 121) 

என்றாற்போல வரும். இகன்பயன் கலைவி அன்பர் தனதரகன் 

அன்புறு த்தலாயிற்று. (௪௨) 

[தலைவனு மல்லகுறியால் வருந்துவனெனல் ] 

௧௩௪. ஆங்காங் கொழுகு மொழுக்கமு முண்டே 

யோங்கிய சிறப்பி னொ௫சிறை யான. 

இது தலைவனும் அல்லகுறியால் வருக்துவ னென்னெறது. 

1. மணி- நீலமணி. ஓதம் -- நீர்ப்பெருக்கு. மூந்நிர்.. srw 
எம்போல் துஞ்சாதது என்றுகொல் என இயைக்க. ் 

2. அரவளை --வாளரத்தால் அராவப்படட வா, FH GDI) & 
வருந்த; மெலிய, கரவலம-- மறைந்திரோம். இது தி௩கணமேல் 

வைத்துக் கூறியது. புன்னையை கனைப்பினும் என விரிக்க, 

8. படுதல் என்பதற்கு மயங்குதல் என் . 
நத ௮ பெ ல 

எதிர்ப்படாமையையுணர்த்திற்று என்ருர், ருள் கூறலின் 

2. அமைவு... மனம் அஸ்மதல்,
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இ-ள்; ஓங்கிய இறப்பின் -- தனது மிக்க தலைமைப்பாட்டி 

eGov பொழு 6 Hs வாராமையின், ஒருசிறை ஆன ஆங்கு -- 

தான் குறிசெய்வதோரிடத்கே தன்னானனறி இயற்கையான் உண் 

டான அவ்வல்ல குறியிடத்தே, ஆங்கு ஒழுகும் ஒழுக்கமும் உண்டு-- 

தலைவியுக் தோழியுக் துன்புறுமானு போலத் தலைவனுக் அன்புற்று 

ஒழுகும் ஒழுக்கமும் உண்டு என்றவாறு. 

மூன்னர் நின்ற 14 அக்கு? முன்னிற்சூத்திரத் து அ௮ல்லகுறி 

யைச் சுட்டிற்று, பின்னர் நின்ற * இங்கு ' உவமவுருபு. உதாரணம்? 

4 தரவி னன் பொன் றைஇய பாவை 

விண்டவ ழமினவெயிற் கொண்டுநின் றன்ன 

மிருசுவி னெய்திய தொகுகுர லைம்பாற் 

இளை யரி நரணற் கிழங்குமணழ் ன்ற 

மூளையோ ரன்ன முன்ளெயிற்றுத் துவர்வாய் 

தயவன் றைவருஞ் செவ்வழி நல்யா 

முசையேசர்த் தன்ன வின்றீங் கனவி 

யணங்குசா லரிவையை நசைஇப் பெருங்களிற் 

தினம்படி நீரிழ் கலங்கிய பொழுதிழ் 

பெறலருங் குரைய ளென்னாய் வைசுலு 

மின்னா வருஞ்சுர நீந்தி நீயே 
யென்னை மின்னற் படுத்தனை மின் னுவசிப் 

பூரவுக்கால் கடுப்ப மறலி மைத்துற்று 

விரவுமொழுக் கட்டூர் வேண்டுவழிக் கொளிீஇப் 

படைநிலா விலங்குங் wi orn twee 

மட்டவிழ் தெரியன் மறப்போர்க் குட்டுவன் 

பெொருமுரண் பெருஅது விலங்குசினஞ் சிறந்து 

செருச்செய் முன்பொடு முத்தீர் முற்றி 

யோங்குதிரைப் பெனளவ நீங்க வோட்டிய 

நீர்ம ணெஃக திறத்துச்சென் DES 

fa F105 னழியரோ தெஞ்சே யச் 

தெளிய ணல்லோட் சுருதி 

வினியா வெவ்வத் தலைழ்தந் தோயே,' (gab 212) 

1, ஆங்கு ஆங்கு -- அவ்வல்ல குறியிடத்து(த் தலைவியுந் தோழி 

யும் துன்புறுமாறு)போல (என்பது நச்சினார்க்கினி௰ர் கருத்து], 

2. தைஇய - செய்த, இளவெயிழம்கொண்டு இளவெயிலைத் 

சன்மேற்கொண்டு, எய்திய புரியை என முடி க்க. ஈயவன -- யாழ்ப் 

பாடலில் நன்கு பயின்றோன். இைவச்ல தடவல்; இயக்குதல், 

ஓர்த்தன்ன -- கேடடாலொத்த. அணு - வருததுஈ் தெய்வமகள. 

நசைஇ _ வீரும்பி. பெறல் அருக குரையளென்னாய் -- பெறுதற் 

கரியளென்று கருதாயாய. மின்னுவசி-- மினனொளி மறலிமைக் 

துற்று- மறலிபோலும வலியுற? மறலி என்பதற்குப் பகைத்து 

எனினுமாம, முறறி -- வளைத்து, ஓட்டிய புறநங்கொடுக்கச்செய்த, 

எவ்வம் -- துன்பம,
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6 வடமலை மிசையோன் கண்ணில் முடவன் 

ென்றிசை யெல்லை விண்புகு பெசதியிற் 

சூரூுடை நெடுஞ்சுனை நீர்வேட் டாங்கு 

வருந்தின வசழியெ அள்ளஞ் சாரற் 
பெொசருதுபுதவ் சண்ட பூதுகு லொருத்தல் 

சிலம்பிழு பொழுதி னத்தம் பெயகிய 

வல்லிய மடுக்கத் கதொடுங்கு நல்வரைக் 

சுல்லக வெற்பன் மடமகண் 
மெல்லீயல் வனமுலைத் துயிலுற் ரோயே.'” 

இவை அல்லசுறிப்பட்டு நீங்குகின்றான் நெஞ்சிற்குக் கூறி 
யன். (௪௯) 

, ர்தலைவற்குத் தீயஇராசியினும் தீயநாளினும் துறத்த 
ஒழுக்கமில்லையெனல்] 

௧௩௫. மறைந்த வொழுக்கத் தோரையு நாளுந் 
துறந்த வொழுக்கங் கிழவோற் கில்லை. 

இது தலைவற்கு உரியதோர் இலக்கணங் கூறுனெற.து. 

இ-ள்: ஐஓரசையும் காளுக் துறந்த ஒழுக்கம் -- திய இராசி 

யின்கண்ணுக் தீய காளின்கண்ணுங் கூட்டத்தைத் துறந்த Hips 

சம், இழவோற்கு மறைக்க ஒழுக்கத்து இல்லை -- சலைவத்குக் கள 

வொழுக்கத்கின்சண் இல்லை எனவே கதபின்கணுள என்றவாறு, 

ஒழுக்கமாவது €லமாதலிற் லங்காரணத்தால் துதப்பது 
திதாயெ இராசியும் காளுமென்பது பெற்மும், சாளாவன 7 ga 
விராசி மண்டில முழுவதும். இழத்தி தூறக்த ஒழுக்கம் முக்கா 
ளல்ல9தன (129) முற்கூறிறத. இதனான் அன்பு மிகுதி கூறி 
ஞர். இதக்குப் பிராயச்சிக்கம் அ௮ர்சணர் முதலிய மூவர்க்கும் 
உண்மை * வந்தகுற்றம் வழிகெட லொழுகலும்' (146) எனக் கற்பிய 
Af கூறுப. . (Fe; 

1. வடமலை -- மேரு, DarGur@au 5 r ் ் - . மூடவன் நீர்வேட் என இயைக்க. பொதியில் . பொதியமக௯யில், உள்ளம் _ உள்ளதே! படத ருக்க உள்ளம் எனக் கூட்டுக. ஒருத்தல் -- களிற் 
யானை, அத்தம் a வல்லியம் _ i ் 

நியான் ழி யம் புலி. அடுக்கம். மலப் 

2, அவ்விராசி .. தயவிராச, அதி தீய 
வதும தஇயரநாள் என்பார் OUR sari, 

3. இதனான் - இச்சூத்திரத்தான். 

இராடிக்குரியநாள் மூமூ 
நாரள BLE SB yw.
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ரீதலைவற்கு வழியருமை முதலியன இல்கையெனல் | 

௧௩௬. ஆறின தருமையு மழிவு மச்சமு 
மூறு முளப்பட வதனோ ரன்ன. 

இதவுக் தலைவத்கு இல்லன கூறுகின் ௦௮. 

இட ள்: உளப்பட -- நிலவும் இருளும் பகைவரும் போல் 

வனபற்றிச் செலவழுங்குதல் உளப்பட, ஆதின அருமையும் 

கநெறியினஅ அருமை நினைந்து கூட்ட நிகழ்க்தகவழிக் கூறுதலும், 

அழிவும் -- குறைக்க மன த்தனாதலும், அச்சமும் _. பாம்பும் விலங் 

கும் போல்வன கலியுமென்று ௮ஞ்சுதலும், ஊறும் -- அக்கருமத் 

BG இடையூ௮ உளவான்கொலென்று அழுக்குதலும், அதனோ 

சன்ன _- இழவற்கு இல்லை என்றவாறு. 

இழெவ.ற்கில்லையெனவே ஓழத்திக்குக் தோழிக்கும் உள வாயிற்று. 

அவை ஸமுற்காட்டியவற்றுட் காண்க. (௪௫) 

ரகளவினைத் தந்தை முதலியோர் இவ்வாறுணர்வரெனல் ] 

௧௩௭. தந்தையுந் தன்னையு முன்னத்தி னுணர்ப. 

இது தக்தையுக் தன்னையும் களவொழுக்கம் உணருமாறு கூறு 

Ber pz. 

இன்: தந்தையும் தன்னையும் ஒருவர் கூறக்கொள்ளாு 

உய்த் துக்கொண்ணெர்வர் என். றவாறு. 

கற்றாய் 050510 நின்றவழியும், 

1 3 இருவர்கட் குற்றமே மில்லையா லென்று 

தெருமத்து சசய்த்தார் தசை.” 

என்றலின் முன்னர் நிகழ்ந்த வெகுட்சி நீங் உய்தச் துக்கொண்டு 

உணர்ந்தாராயிற்௮. 
(௪௬) 

(சலி, 89) 

[்தற்றாய் இவ்வாறு அறத்தொடு நிற்பானளெனல் ] 

sno, தாயறி வுறுதல் செவிலியோ டொக்கும். 

Qs தந்தை தன்னைக்கு நற்ருய் களவொழுக்கம் உணர்த்துமாறு 

கூறுகின் ற. 

1. தெருமந்து - அலமகது (கழழ்சியுற்றுத்). தலைசாய்த்தார் 

ஏன மாறுக.
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இ-ள்: தாய் அறிவுறுதல் -- நற்றாய் களவொழுக்கம் 

உண்டென்று அறிக்க அறிவு தந்தைக்குக் சன்னைக்குஞ் சென்று 

உஅகங்தன்மை, செவிலியோடு ஓக்கும் --- செவிலி நத்றாய்க்கு அறத் 

கொடு நின்று உணர்த்திய கன்மையோடு ஓக்கும் என்றவாறு. 

என்றது, செவிலி ஈத்ருய்க்கு ௮றத்தொடு கின்றாச்போல 

நற்ஞயும் தந்தைக்கும் தன்னைக்கும் அறத்தொடு கித்கும் என்றவா 

Cpu Do. ௮, 

* எனணவரங், கறத்தொடு தின்றேனைக் கண்டு திறப்பட 

வென்னையர்க் குற்றுரைத்தான் wars’? (கலி, 89) 

என்பதனால் உணர்க. 

இனி இச௫ற்கு நற்றாயுஞ் செவிலி உணர்க்காற்போல உணரு 

மென்று பொருள்கூறில் * தாய்க்கும் வரையார்? (116) என்னுஞ் 

சூத்திரம் வேண்டாவாம். (௪) 

ர்களவு வெளிப்படுதற்கு திமித்தமாவான் தலைவனெனனல் 7 

௧௩௯, அம்பலு மலருங் களவுவெளிப் படுத்தளி 
னங்கதன் முதல்வன் கீழவ னாகும். 

Qe களவு வெளிப்படுகற்கு நகிமிச்சமாவான் தலைமக னென் 

இன்றது. , 

இ-ள்: அம்பலும் அலருக் களவு வெளிப்படு தலின் 

2முடழ்த்தலும் uss Sus சொல் நிகழ்த்தலுங் களவொழுக்கத் இனை 

வெளிப்படுத்தலான், அங்ககன் முதல்வன் இழவன ஆகும் -- 

அவ்விடத்து ௮வ்வெளிப்படை நிகழ்த்துதற்கு நிமித்தமாயினான் தலை 

மகனாம் என்றவாறு, 

தலைவனை அ.திக்கபின் அல்லது முற்கூறிய ஐயம் கிகழாமை 
யின் தலைவி வருத்தம் நிமித்தமாகா; ஆண்டு ஐயம் நிகற்கலன் ஜித் 

  

1, இவ்வாறு கூறுவார் இளம்பூரணர். அவர் செவிலிபோலக் கலல் 
குவதல்ல.து Bar ov 38 sven என்பர், இவ்வாறு கூறுவதினும் செவிலி 
கூற்றானுணர்ந்தா த்போல நற்றாயும் கூற்றானுணரும். என் 5 
பொருத்தமாகும். செவிலி தோழிகூற்றானுண Oo eG ௬8 
செவிலிகூற்றானுணரும் என்பது கருத்தா 
னுணாதல், தோழிகூற்றுட் கரண்4. 

2. மூ௫ழ்த்தல் என்றது அம்பலை அரும்பல் பல் ் ் ° . i ரும்பல _. அம்பல் என 
ரூயிற்று. அஃதாவது இதழ்குவித்துணர்த்தல். இஃது Aas Msg. 

Go mura நற்றாய் 
Gu, செவிலி Corba oe



வியல் ] பொருளதிகாரம் ௫௩௭ 

அணிவு கோன்முமையின். வரைவு நீட்டிப்போனுக் தலைவி கமர்க் 

குக் கூறி வெளிப்படுப்போனுக் தலைவனே என்றுணர்க, அது, 

4 1 நீரொலித் தன்ன பேஎ 

ரலர் நமக் கொழிய வழப்பிரித் ததோ”! (அகம். 414] 

*: கடு நறியறி செறிகுறி புரிஇரி பறியா 

வறிவனை முந்துறீஇ.'* (கலி, 89) 

என்றாற்போல வருவனவும் பிறவும் வெளிப்படையாமா று. 

கண்டுணர்க. (௪௨௮) 

[வரைவு இருவகைப்படுமெனல்] 

௧௪௦. வெளிப்பட வரைதல் படாமை வரைதலென் 
ரூயிரண் டென்ப வரைத லாறே. 

இது வமையும் பகுஇ Qin 50 50 Bor og. 

இஸ்: வெளிப்பட வரைதல் -- முற்கூறியவாத்றுனே களவு 

வெளிப்பட்டபின்னர்.. வரைந்து கோடல், படசமை வரைதல் --- 

அக்களவு வெளிப்படுவதன் முன்னர் வரைக்துகோடல், என்று 

ஆயிரண்டு என்ப வரைதல் ஆமே -- என்று கூறப்பட்ட அவ் 

விரண்டே என்று கூறுவர் ஆசிரியர் வரைந்துகொள்ளும் வழியை 

oT er aT pi. 

“உ ேயுயர் வெற்பனும் வந்தனன் 

பூவெழி லுண்கணும் பொலிகமச விணியே.”” (கலி, 539] 

இத வெளிப்பட்டபின வரைவு நிகழ்ந்த. 

* 30கொல்லைப் புனத்த வகில்சுமந்து கற்பாய்த்து 

வாணீ னருவி ததும்பக் & eG oof ut 

தாட னயனுடைய Gararuges னீப்பினும் ; 

வாடன் மறந்தன தோன். (se: ep, 2) 

இ வெளிப்படாமல் வரைவு நிகழ்க்த.து. 

“ எம்மை முந்துறத் தருமோ . . 

sorts யுய்க்குமோ யாதவன் குதிம்பே."” (அகம், 195) 

  

1. பேரலர் - பெரிய அலர். 

2... இதில் 'பசலையும் அம்பலும்-மாய' எனப் பின்வருமடியால் 

அம்பல் கூறப்படுதலறிக. 
் இ 

3. புனத்த அடல் - புனத்திலுள்ள அல். கத்பாய்ந்து -- கற் 

ககப்பாய்ந்து, வான் -- மழை. யன —— அன்பு. வாடல் ... வாடுதல், 
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௫௩௮ தொல்காப்பியம் [கள 

என்றா, த்போல்வன வெளிப்படுவதன் முன்னர்க் கொண்டு 

தலைக் கழிஈ்துழிக் கொடுப்போரின் நியுஸ் கரணம் நிகழ்த் சமையின் 

அதவும் வெளிப்படாமல் வரைக்தகாம். (௪௯) 

[ஓதல், பகை, தூது என்ற மூன்றினும் 
வரையாது பிரிதல் இழவோஜ் கில்லயெனல் ] 

௧௪௧, வெளிப்படை தானே கற்பினொ டொப்பினு 
ஞாங்கர்க் கிளந்த மூன்றுபொரு ளாக 
வரையாது பிரிதல் கிழூவோற் கில்லை. 

இத முதற்கூறிய வரைவு நிகழ்த்தாது பிரியும் இடம் இறு 

வெனவும் பிரியலாகாவிடம் இ.அவெனவுல் கூறுஇன்றது. 

இ-ள்: வெளிப்படைதானே. கற்பினொடு ஒப்பினும் -- முற் 
கூதிய வெளிப்படைகசானே கற்பினுள் தலைவி உரிமை இறக்தாங்கு 
அருமைகறந்து கத்போடொத்ததாயினும், ஞாங்கர்க்ளெக்க மூன்று 

பொருளாக -- முற்கூறிய ஐதல் பகை தூதெள்ற மூன்றும் (25) 
நிமித்தமாக, வளையாது பிரிதல் ழெவோரம்கு இல்லை -- வரைவிடை 
வைத்துப் பிரிதல் தலைம்கற்இல்லை என்றவானு, 

மூன்னுமென முத்அம்மைகொடாது கூறினமையின் ஏனைப் 
பிரிவுகஸின் வரையான பிரியப்பெறும் என் தவாருயிற்று. அவை 
வரைதற்குப் பொருள்வயி£பிரிதலும் வேக்தத்குற்றுழியுவ் காவத் 
குப் பிரிசலுமென மூன்றுமாம், உதாசணம் ;: 

* பொன்னடர்த் தன்ன வெொள்ளிணர்ச் செருத்துப் 
பன்மலர் வேய்ந்த நலம்பெறு கோதைய 
டிணிமண லடைகரை யலவ ஸாட்டி 
யசையின ஸீருத்த வாய்தொடிக் குறுமக 
ணளஞ்சால் விழுப்பொருள் கலதிறை கொடுப்பினும் 
பெறலருவ் குசைய னாயி னறத்தெரிந்து 
தசமுூறை தேஎ மரூஉப்பெயர்த் தவனோ 
ஒ.ருசீர்ச் சேச்ப்பி னுப்புட னுழுதும் 
பெருதீர்க் குட்டம் புணையொடு புக்கும் 

1. கொண்டுதலைக்கழிதல் தலைவியை உடன் கொண்டுபேரதல், 2. அடர்தல -- நெருஙகல். வேய்ந்த Care கூந்தலன். அலவன் -- ஜெண்டு. அசையினளி தனால இளைப்புறறிருந்த. கலகிறை ... sadam mu கலம் @ ப் ளும பாததிரம. தேஎம — தேயம். மரூஉ -- மருவி, அவன் என்றது தலைவி தந்தையை. படுத்தனமாய்ப் பணிரந்தனமாரய் அடுத்தனமாய் 

£தையன் - அணிக்கு 
ரூகத -- அலவனாட்டிய



வியல் ] பொருளதிகாரம் ௫௩ ௯ 

படுத்தனம் பணீத்தன மடுத்தன மிருப்பிற் 
றருகுவன் கொல்டலேை தானே விரிதிரைக் 

கண்டிரண் முத்தங் கெரண்டு ஞாங்கர் 

ேணீமி ரகன்சுஸரப் பகுக்குங் 

கரனலம் பெருத்துறைப் பரதவ னமக்கே,”' (அகம். 280) 

இதனுள், ஈண்டுள்ள பொருள் கொடுத்தாற் பெறல் அரியளா 

யின் தன்னை வழிப்பட்டால் சக்சை தருவனோ? ௮ ஈமக்கு அரி 

தாகலின் இன்னும் பொருள் காம் மிகத் தேடிவந்து வரை அமெ 

னப் பொருள்வயி*் பிரியக் கருதியவாறு கரண்ச. 

:*1மங்கொரு மருங்குற் பொலம்பூ ணோயே 

மேவேத்து வினைமுடித்து வந்தனர் 

கரந்தண் மெல்விரற் கவையின நினைமே, (அகம்,) 

இ௫ வேந்தற்குற்றுழிப் பிரிக்கான் வரைவு மலிக்கமை தோழி 

கூறியது. 

ஏனைய வந்துழிக் காண்க. 

ஓததற்கு ஏவுவார் இருமுதுகுரவரா தலின் அவர் வரையாமதற் 

பிரிகவெனரூர். 

பகைவென்று இறைகோடற்குப் பிரியுல்கால் அன்புறு இழத்தி 

அனபுற்.றிருப்ப வளையாது பிரிசலின்ற௮ு. இத தாஇற்கும் ஓக்கும். 

மழஜைவெளிப்படுசல் கத்பென்று (499) செய்யுளியலுட் கூ௮ 

தலின் இதனை இவ்வோத்தின் இறுதிக்கண் வைத்தார். கற்பினோ 

டொப்பினும் பிரிவின்றெனவே கற்பிற் காயிற் பிரிவு வளைவின் 

ape? pp. (௫௦) 

களவியல் முற்றிற்று 

  

இருப்பின் பரதவன் ஈமக்குதீ தருகுவனோ? என இயைக்க. படுத்தல் -- 

உப்பும் மீனும் படுத்தல், அவன்வயமாதல எச் பாறுமுனிர். பொருந்து 

வது கொள்க. - 

1. கொடிமருங்குல் -- கொடி Gur gio. பொலம்பூண் 

பொன்னாற்செய்த பூண். காந்தண் மெல்விரல் . கை; ஆகுபெயா, 

soa sa — அகப்படுத்தல் -தழமூவல,



நான்காவது : கற்பியல் 

  

[ கற்பாவது இதுவெனல் ] 

௧௪௨, கற்பெனப் படுவது கரணமொடு புணரக் 
கொளற்குரி மரபிற் கிழவன் கீழத்தியைக் 
கொடைக்குரி மரபினோர் கொடுப்பக்கொள் வதுவே. 

என்பது சூத்இரம். இவ்வோச் துச் களவு சுற்பெனனுக் 
கைகோளிரண்டினுட் கற்புணார்த்தினமையிற் கற்பியலென்னும் 
பெயர்த்தாயிற்று. கற்பியல் கற்பினது இயலென விரிக்க. Que— 
இலக்கணம். 1௮ஃது அருபெயசான் ஓத்இத்குப் பெயரசயிற்று- 
௮௫௪ *கொண்டானி௰் சறந்ச௪ தெய்வம் இன்றெனவும் அவனை 
இன்னவாே வதழிபடுகவெனவும் “இரு மூன குூசவர் கத்பிச்சலா 
னும் *௮க்தணர் இிறததுஞ் சான்றோர் தே௭த்தும், ஐயர் பாங்இ 
னும் அமார்ச் சுட்டியும் * (146) ஒழுகும் ஒழுக்கந் தலைமகன் கற் 
பித்தலானுங் கத்பாயிற்று. இனித் தலைவனுங் களவின்கண் ட“ ஓளை 
யும் நாளும் “திதெென்ற௮ு அதனைக் அறக் தொழுனொற்போல ஒழே 
கரத So shew சாணததிலும் யாச்த இறப்பிலச்கணச்களைச 
கத்பித்துக்கொண்டு தூறவத்தி.த் செல்லும் அணையும் இல்லத 
நிகழ்திது.தலிற் கற்பாயிற்று, களவு வெளிப்பட்ட பின்னராயினும் 
௮௮ வெளிப்படாமையாயினும் உள்ளப்புணர்ச்இ நிகம்ச் சவழியரயி 
ணம் வரைதல் அக்களவின் வழியாதலின் மேலகசனோடு இயை 
Yoo e579 50. இச்ளுக்இரம் கம்பிம்கெல்லாம் பொ துவிலக்சகணம் 
& Ber 1 3, 

  

1. அஃது ஆகுபெயரான் ஓத்துக்குப் பெயராயிற்று என்றது இலக்கணம் என்பது இலக்கணத்தையுணர்த்தும் பகுதிக்குப் பெயரர யிற்று என்றபடி, காரிய அகுபெயர்; தானியாகுபெயர் எனினுமாம், 
2. கொண்டான் -- கொண்டவன் (காயசன்). 

5. இரு முதுகுரவர் என்றது தாய் தந்தையரை. 
ஓனஈ-. இராசி நாள் — நட்சத்திரம், 
& அனறு அதனை என்பது தீதென்றகளை என ஒருசொல் 2 உ மிபபிரதியிற காணப்படலின் அவவரறிருப்பதே பொருத்த ஐ... திதெனமதனை . ததெனறு நூல் கூறிய GE 5 கைவிட்டு, சி POU அறுந்து. 

0. ஓத்து -- வேதம், கரணம். சடங்கு (கிரியை),
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இன்: க்பெனப்படுவது -- கற்பென்று சிறப்பித்துக் 

கூறப்படுவது, கரணமொடு புணச -- வேள்விச் ச௪டக்கோடே கூட, 

கொளக்கு உரி மரபிற் இழவன் -- ஒத்த குலத்தோனும் மிக்க குலச் 

கோனுமாடுக் கொள்ளு கத்குரிய முழைமையினையடைய தலைவன், 

இழத்தியை -- ஒத்த குலத்தாளும் இழிந்த குலத்தாளுமாகிய 

தலைவியை, கொடைக்கு உரி மரபினோர் கொடுப்ப -- கொடுத்தத் 

குரிய முறைமையினையுடைய இரு முது குரவர் முதலாயினார் 

கொடுப்ப, கொள்வ -- கோடத்றொழில் என்றவாறு, 

£ எனப்படுவது ? என்னும் பெயர் 14 சொள் வது” எனலனும் 

பெயர்ப் பயனிலை கொண்டது; *இது இறப்புணர்த்துதல் *௮வ 

வச் சொல்லிற்கு” (தொல். சொல். 991) என்னுஞ் சூத்இரத்.ஐட் 
கூறினாம். 5: கொடுப்போரின்றியும்” (143) என மேல்வருஇன் ற 

தாகலின் இக் கற்புச் சிறத்சலிற் சிறக்ததென்றார். *இஃது * என” 

என்ன்ற எச்சமாகலிற் சொல்லவே எஞ்சிரின்றத. “இதனாத் 

சரணம் பிழைக்கில் ம.சணம் பயக்கும்” என்றார். அச 

கொழிலின் நிகழுல்கால் இவளை இன்னவாறு பா துகாப்பாயென 

வும், இவற்கு இன்னவாறே 4 குற்றேவல் செய்தொழுகெனளவும் 

அவ்கயங்கடவுள் ”அறிகரியாக மக்இிரவசையாம் கற்பிக்கப்படு௪ 

லின் அ௮த்தொழிலைக் கற்பென்றார். தலைவன் பாதுகாவாது பரத் 

தைமை செய்து ஒழுகிலும் பின்னர் அது கைவிட்டு இல்லமே 

நிகழ்த்திக் ௮,றவ௫க்0௧ செல்வனென்றுணர்க. இக் கற்புக் காரண 

1: கொள்வது -- தொழிற்பெயர். 

2, Qa என்றது எனப்படுவது என்றதனை. 

9. /(கொடுப்போரின்றியும் கரணமுண்டே' என்றதனால் கம் 

பிற்குக் கரணம் நிச்சயமாக வேண்டப்படும் என்பது. பெறுதும், 

அதனாற் கரணமொடு புணர்தலிற் கற்புச சிறந்தது என்றபடி, 

4. இஃது என்றது எனப்படுவது என் மதனை. அச்சொல்லில் 

என என்பது என்றுசொல்ல எனப் பொருடரலின் சொல் என்னுஞ் 

சொல் எஞ்சிறின் தென்க. இது ஈச்சினாக்கினியர் கருத்து, 
*சொல்லெளெச்சம்... சொல்லளவல்ல தெஞ்சுதவின்றே' என்பது 

(சொல். எச். க4-ஞ் Geer). 

5: இதனால் -- எனப்படுவதென்று விதரதுகூடிய இதனால், 

6. அத்தொழிலென்றது கரணத்தொழிலை, 

7. span — அறியும்சான்று,



௫௪௨ தொல்காப்பியம் . [ep 

மாகவே "பின்னர் Rapes gipsaiO pe nr HapCarcm® sof cr 

அவத்றையங் சுற்பென்று அடக்கினார். இருவரும் எதிர்ப்பட்ட 

ஞான்௮ு தொடக்கி உழுவலன்பால் உரிமைசெய்அ ஐமுகலிற் 

2, இழவனுங் இழத்தியும் £? என்றார். 8காயொடு பிறக்தாருக் 

தன்னையருக் தாயத்தாரும் ஆசானும் முதலியோர் கொடைக்குரிய 

சென்றதற்கு * மாபினோர்' என்றார். உதாரணம் : 

₹* &உழமுத்து தலைப்பெய்த கொழுங்களி மிதவைப் 

பெருஞ்சோற் றமலை நிற்ப நிரைகாற் 

ஐண்பெரும் பந்தச்த் தரு.மணன் ஸஜெெமிறீ 

மனைவிளக் குறுத்து மாலை தொடரிக் 

கனையிரு சாகன்று கவின்பெறு காலைக் 

கேசள்கா னீங்கிய கொடுவெண் டிங்கட் 

மேடில் வீழுப்புகழ் நாடலை வந்தேன் 
வச்சிக் குடத்தர் புத்தகன் மண்டையர் 

பொதுசெய் கம்பலை முதுசெம் பெண்டிர் 

மூன்னவும் பின்னவு முறைமுறை தரத்தரப் 

புதல்வறழ் பயந்த திதலை யவ்வயிற்று 
வசலவிழை மகணிர் நால்வர் கூடிக் 

சுற்பினணின் வழாஅ நத்பல வுதவிப் 

பெற்றோற் பெட்கும் பிணையை யாகென 
நீரொடு சொரித்த வீரீத முவரி 

பல்லிருவ் கதுப்பி வெல்லொடு தயங்க 

வதுவை நன்மணங் கழிந்த பிண்றைக் 

கல்லென் சும்மையர் ஜஞெரேரெனப் புகுதத்து 

பேரித் கிழத்தி யாகெளத் தமர்தர 

3. பின்னர்கிகழ்ச்சத ஓமுகலாறுஎல்லாம் என்றது பரச்சைைமை 
செய்தொழுகன் முதலியவற்ை ந. 

2. கிழவன் -- உரியோன். கிழத்தி-- உரியோள். 

8. தரயொடு பிறந்தார் -- மாமன்மார்., 
weird, தாயத்தார் -- சுற்றத்தசர். 

4. தலைப்பெய்த -- கூட்டிய, களிமிதவை ... குழைதலையுடைய 
கும்மாயம. கும்மாயம். என்பது புழுக்கிய பச்சைப் பயற்ரோடு சருக்கரை முதலியன கூட்டி ஆக்கப்படுஞ் சிற்றுண்டி, (பெரும்பாண் 3114-ம் அடியுரை). அமலை -- ஆரவாரம். ஜெமிரி... பரப்பி, கோள் 
are — அசுபக் கிரகங்களினிடம். கொடு -- சகடம் (௨ ரோகணி) கொடுவெண்டிங்கள்காள் என்றது உரோகணியோடு சந்திரன் க ய 
நாளை. _ மண்டை -- ரீர்கொள்ளும் பாத்திரம், முன்ன _ gp bed கொடுப்பன... Gera பிர்படக் கொடுப்பன. பெற்றோந்பெட் 
Gb — கொண்டானை விரும்பும், பிணையை. பேணுதலை ட்யை பிணை தலையுடையை எனினுமாம். இனிப் emir a & ப் பெயராதலின், பிணை என்பதும் அப்பொருளில்வந்தெ aah ay ri வதுவை -- குளிப்பாட்டுக் கல்யாணம் ணை 

தீன்னையர் -- தமை



பியல் பொருளதிகாரம் ௫௪௩. 

வோரிற் கூடிய வுடன்புணீர் கங்குற் 

கொரடும்புறம் வளைஇக் கோடிக் கலிங்கத் 

தெசடுங்கினள் கிடந்த வேசர்புறந் தழீஇ 

முயங்கல் விருப்பொடு முகம்புதை திறப்ப 
வஞ்சின ளுயிர்த்த கசலை யாழ றின் 

னெஞ்சம் படச்தந்த தெஞ்சச துரையென 

ஷின்னகை யிருக்கைப் பின்யரன் வினவலிீற் 
செஞ்சூட் டொண்குழை வண்காது துயல்வர 

வகமலளி யுவகைய ளாக முகணிகுத் 

தொய்யென விறைஞ்சி யேனே மாவின் 

மடங்கொண் மதைஇய தேோசக்கி 
ஷொடுங்க சோதி மர௮ யேனே.” (அகம், 898) 

இதனுள், வதுவைக்கு ஏற்ற கரணங்கள் நிகழ்க்கவா௮ம் தமர் 

கொடுத்தவாறுங் காண்க, சுற்றஞ் சூழ்ந்து நிற்றலானும் தமர் அறிய 

மணவறைச் சேறலானும் களவாத் சுருங்ககின்ற காண் சமக்தமை 

யைப் பின்னர்த் தலைவன் வினாவ அவண் மறுமொழி கொடாது 

நின்றமையைச் தலைவன் தோழிக்குக் கூறியவாறு காண்க. இசனானே 

2இ.து களவின்வழி நிகழ்க்த கத்பாயித்று, (௧) 

[உடன் போகியகாலத்துக் கொடுப்போ ரின் தியுங் 

கரண Bap Gu en ov } 

௧௪௩, கொடுப்போ ரின்றியுங் கரண முண்டே 

புணர்ந்துடன் போகிய காலை யான. 

இஃது எய்.தியதன்மேத் இறப்புவிதி. 

இஸ்: கொடுப்போர் இன்றியும் கரணம் உண்டே -- மும் 

கூறிய கொடைக்குரிய மரபினோர் கொடுப்பக் கோடலின்றியுல் 

SION உண்டாகும், புணச்ந்து உடன்போயெ காலையான — 

புணர்க து உடன்போகிய OSE Se ser pany, 

இ புணர்ந்து உடன்போயினார் ஆண்டுக் கொடுப்போரின் றி 

யும் வேள்வியாசான் காட்டிய சடக்கின் வழியாத் சுத்புப்பூண்டு 

வருவம் ஆமென்றவாறு. இணி ஆண்டு வரையாது: Ber Gee ga 

கொடுப்பக் கோடல் உளதேதல் ௮து மேற்கூறியகன்கண அடங்கும். 

  

1, நரண்டுறந்தமையை -- காண் சிறந்தமையால் என் நிருப்பது 

நலம், 

2. இது இச்செய்யுளிற் கூறிய கற்பு.



Bre தொல்காப்பியம் ட்கற் 

இனிப் போயவழிக் கத்புப் பூண்ட்லே கரணம் என்பாருமுளர். 

எனவே கற்பிற்குச் கணம் ஒருசலையாயிற்.று. 

“Sum pulo பணில மாச்ப்ப விழை கொளன்பு 

தென்க தாலத்துப் பெசதியிற் ரோன்றிய 

தாலூர்க் கோசர் நன்மெரழி போல 
வாயா இன்றே தோழி யாய்கழற் 

செயலை வெள்வேல் வீிடலையொடு - 

தெரகுவசளை முன்கை மடந்தை நட்பே.” (குறுக. 15) 

இகனுள் *வாயாகன்ற௮ு? எனச் செவிலி நத்ருய்க்குக் 

கூறினமையானும் * விடலை ' எனப் பாலைகிலத்துத் தலைவன் பெயர் 

கூறினமையானும் இது கொடுப்போரின்றிக் கரணம் நிகழ்ந்தது. 

* அருஞ்சர மிஐக்தவென் பெருந்கோட் கு.௮மகள் ” (அகம். 195) 

என்பதும் ௮௮. (௨) 

[அந்தணர் முதுவிய மூவர்க்கும் புணர்த்த கரணம் 

வேளாளர்க்குரியவான காலமுமுண்டெனல் ] 

௧௪௫. “மேலோர் மூவர்க்கும் புணர்த்த கரணங் 
மோர்க் காகிய காலழு முண்டே. 

இது மூதலூழியில் வேளாளர்க்கு உரியதோர் இலக்கணவங் 
& gp Bex 0s. 

இன்: மேலோர் மூவர்க்கும் புணர்த்த கரணம் -- வேத 

தால்தான் அச்சணர் அரசர் வணிகென்னும் மூவர்க்கும் உரிய 

வாகக் கூறிய கரணம், கேழோர்க்கு ஆயெ காலமும் உண்டு அக் 
sont மு.தலியோர்க்கும் மகட்கொடைக்குரிய வேளாண் மாக்தர்ச்குச் 
தர்.திர மக்திர வகையான் உரிக்சாயே காலமும் உள Great Deut gy. 

், எனவே என்பது குத்திரப்பொருளை அதுவதித்து கின்றது. 
a. பை-- முரசு, பணிலம் -.. சங்கு, இறைகொள்பு -- தங். 

நட்புவாயாகின்று... ஈண்பு உண்மையாஇயது, செயலை அசோகம்பூ? 
விடலைக்கடை, சேயிலை எனவும் பாடம். இப்பாடம் ஈன்று. 

9. இச்சூத்திரத்திற்கு இவர்கூறிய பொருளும் அடுத்த சூத்திரப் பொருளும் பொருத்தமோ என்பது ஆராயத்தக்க த. வருஞ்சூத்திரத்து 
என்ப என்பதநிகு வட நூலாரைக் கூறுவதும் பொருத்தமின் று. இச் சூத்திரத்தில் &ழோர்க்கு ஆகிய காலமும் உண்டு என்பதனால் மூன் ழோர்க்கு கரணமில்லை எஏன்றுசொண்டு பொருள்கூறலே பொருத்தமாம. அடுத்த சூத்திரத்திற்கு. EG prea பொய்யும்வழுவுக் aaa uae கரணம் யாக்கப்பட்டது என்பது கருத்தாகக் 
கசாடலே பாருக்தமாம், க்கருத்துப் ; i rent விரிவரை லதல 55கப் பொருத்தமாதல், இளி



பியல் ] பொருளதிகாரம் -_இ௪இ௫ 

எனவே, முற்காலத்து நான்கு வருணத்தார்க்கும் கரணம் 

ஒன்றாய் நிகழ்க்கது என்பதாம். அஃது இரண்டாம் ஊழிதொடக்கி 

வேளாளர்க்குக் தவிர்க்கத என்பதாஉக் கலைச் சங்கதக்தாரும் pS DT 

லாசிரியர் கூதிய முஹறையே கரணம ஒன்முகச் செய்யுள் செய்தார் 

என்ப தாஉல் கூறியவாருயிற்று. உசாரணம் இக்காலத்திலின்௮ு, (௩) 

ர பொய்யும் வழுவுந் தோன் நியபின் கரணங் கட்டப்பட்டதெனல் ] 

௧௪௫. பொய்யும் வழுவுந் தோன்றிய பின்ன 
ரையர் யாத்தனர் கரண மென்ப. 

இத, வேதத்திற் கரணம் ஒழிய ஆரிடமாகிய கசணம் பிறந்த 

வாறும் அதற்குக் காரணமும் கூறுகின்றது. 

இடன்; பொய்யும் வழுவுந் தோன்றிய பின்னர் -- ஆதி 

ஊழி கழிக்தமுறையே அக்காலத் தந் தொடங்கி இரண்டாம் 

ஊழி முதலாகப் பொய்யும் வழுவுஞ் சிறந்து தோன்றிய பித் 

காலத்தே, ஜயர் யாக்கனர் கரண மென்ப -- இருடிகள் மேலோர் 

_ கரணமும் ழோர் கரணமும் வேதபடக் கட்டினாரென்று கூறுவர் 

என்றவாறு. 

ஈண்டு *என்ப' (249) என்றது மு. சுனூலாசிரியரையன்று, 

வட தூாலோரைக்ி கருதிய. பொய்யாவ௮ :-- செய்கு ஒண்றனைச் 

செய்திலேனென் றல். வழுவாவத :-- சொல்னுகலே அன்றி ஒழுக் 

கத்து இழுக்க ஒழுகல். அது அரசரும் வாணிகரும் சத்தம் வகை 

யாற் செய்யத் தகுவன செய்யாது சடங்கொப்புமை கருதித் தாமும் 

அந்தணசோடு தலைமை செய்தொழுருதலுகி களவொழுக்கத் இன் 

இமுக்குதல் போல்வனவும் அவர்க்அிழுக்கம். எனை வேளாளரும் 

இயத்கைப் புணர்ச்சி நிகழ்க்தபின்னர்ப் பொய்யும் வழுவுந் தோன்றி 

வழுவுதல் அவர்க்இழுக்கம். இவற்றைக்கண்டு இருடிகள் மேலோர் 

மூவர்க்கும் வேறு வேறு சடல்கினைக் கட்டிக் கீழோர்க்குங் களவின் 

றியும் குத்பு நிகமுமெனவுஞ் சடங்கு. மேது வேறு கட்டினார். 

எனவே, ஒருவர் கட்டாமல் தாமே தோன் நிய கரணம் வேசுதாற்கே 

உளதென்பத பெத்றாம். *ஆயின் கக்கருவ Opes SB IGF சிறந்த 

களவு விலக்குண்டதன்றோ எனின், ஒருவனையும் ஒருகதியையும் 

  

1,  இக்கருத்துப் பொருத்தமில்லை. 
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௫௪௬ தொல்காப்பியம் ர்க் 

எ.திர்கிகீஇ : இவளைக்சொள்ள இயைதியோ நீ ' எனவும், * இவர்க்குக் 

கொடுப்ப இயைதியோ சீ ? எனவும இருமுனகுரவரும் சேட்டவழி 

அவர் கரந்த உள்ளத்தான் இயைக்கவழிச் கொடுப்பவாகலின ௮ 

கானே ஒருவகையாஜழ் கக்தருவ வழக்கமாம் ; சளவொழுக்கம் நிகழா 

தாயினும் என்பது கரணம் யாத்தோர் கருத்தென்பது பெற்றாம். 

இசனானே இயற்கைப் புணர்ச்சிக்கண் மெய்ய௮ புணர்ச்சியையும் 
உள்ளப் புணர்ச்சியென்று கூறி wena ps Hy Oa peso son ga 

கூறவும்படும். இவ்வாசிரியர் ஆதியூழ்யின் அந்தத்தே இந்நூல் 

செய்தலின் முதனூலாசிரியர் கூறியவாறே களவு நீகழ்ந்த பின்னர்க் 
கற்பு நிகழுமாறுங் கூறித் தாம் நூல்செய்கின்ற காலத்துப் பொய் 
யும் வழுவும் பற்றி இருடிகள் கரணம் யாத்தலாறுங் கூறிஞர். 
அக்கள வினவழி BG (D6 S சுற்புவ கோடற்மிகன்று உணர்க, 

உதாரணம் * 

** 3 மைப்புறப் புழுக்கி செய்க்களி வெண்சோறு 

வரையரச வண்மையொடு புரையேசர்ப் பேணிப் 

புள்ளுப்புணர்ம் தினிய வாகத் தென்னெரணி 

யங்க ணிருவிசம்பு விளங்கத் திங்கட் 

சகடம் சவேண்டிய துகடீர் கூட்டத்துக் 

கடிநகர் புனத்து கடவுட் பேணிப் 
படுமண நமுழமுவொடு பருஉப்பணை யிமிழு 
வதுவை பண்ணீய மகளிர் விதுப்புற்றுப் 

பூக்கணு மிமையோர் சேோரக்குபு மறைய 

மென்பூ வாகைப் புன்புறுக் கவட்டிலை 

பழங்கண்று குறிக்கும் பயம்பம துகைத் 

தழங்குசல் வானத் தலைப்பெயற் Sar wp 
மண்ணு மணியன்ன மாயிதழ்ப் பாவைத் 

தண்ணறு மூகையொடு வெண்ணூல் சூட்டித் 

தூவுடைப் பெசவிந்து மேவரத் துவன்றி 

மழைபட் டன்ன மணன்மலி பந்த 

ரிழையாணி சிறப்பில் பெயர்கியர்ப் பாற்தித் 

7, மைப்புறப்புமுக்கன் .. ஆட்டின் தசைப் புழுக்கினோடு கூடிய 
மைப்பற எனவும் பாடம், மைப்பு௮ற... குற்றமற, சோது 
சோற்றை. வரையா -- வரைவுபடுத்த, வண்மை -- கெரடை. புரை 
யோர்ப் பேணி-- உயாந்தோரைப்பேணி, பேணி வழிபட்டு (உப 

சரிதது), புள் -- புள்றிமித்தம். இங்கள் சந்திரன், சகடம். 
உூராகணி, கூட்டத்து... கூடிய முகூர்ததத்தில் பணை -- மூரசு 
இமிழ ... ஒலிப்ப, வதுவைமண்ணிய -. வதுவைக்கோலம செய்த. 
விதுபபுறறு -- விரைவுறறு, இமையா£--இமைத்தலிலராய், பயமிபு.- 
குழி; பள்ளம. மாயிதம் - கரியஇதம். பெயறகு ஈன்ற இதை 
யுடைய அறுகன் பாவை என இயைக்க, பாவை __ கிழங்கு 7 
பெயா, இழஙகன்முகை எனவும முகையோடு சேரக்கட்டிய நால



தமர்நமக் கீந்த தலைநா ஸீரஸி 
ணுவர்தீங்கு கறிபினெ முயிருடம் படுவி 

மூருங்காக் கலிங்க மூரரவதும் வளைஇப் 

பெரும்புழுக் குற்றுதின் பிறைநுதற் பொறிவிய 
ரூறுவணி யரற்றச் சிறுவரை இறவென 

aria செஞ்சமெரடு போர்வை வெளவலவி 
BION MEL ure! வுருவுபெயர்த் திமைப்ப 

மறைதிற னதியா னாகி யொய்யெனா 

தரணின னிறைஞ்சி யோளே பேணிப் 

பரூஉப்பகை யாம்பற் குரூத்தொடை நீவிச் 

௬ரும்பிமி ராய்மலர் வேய்ந்த 

விரும்பல் ௯ ந்த லிருண்மறை Quran sss.” (அகம், 186) 

எனவரும், (௪) 

ர்ீகற்பீன்கண் தலைவன் கூற்றுக்கள் நிகழுமீட மிவையெனல் 7 

௬௪௬. கரணத்தி னமைந்து முடிந்த காலை 

் கெஞ்சுதளை யவிழ்ந்த புணர்ச்சிக் கண்ணு 
மெஞ்சா மகிழ்ச்சி யிறந்துவரு பருவத்து 
மஞ்ச வந்த வுரிமைக் கண்ணு 
கன்னெறிப் படருந் தோன்னல்ப் பொருளினும் 
பெற்ற தேஎத்துப் பெருமையி விலைஇயக் 

குற்றஞ் சான்ற பொருளெடுத் துரைப்பினு 

நாமக் காலத் துண்டெனத் தோழி 

யேழுறு கடவு ளேத்திய மருங்கினு 

10 மல்ல நீர வார்லமொ டக இயச் 

சொல்லுறு பொருளின் கண்ணுஞ் சொல்லென 

வேனது சுலைப்பினு 8$கை தொட்டது 

வாஜே ரமிழ்தம் புரையுமா 0லமக்கேன 

வடிசிலும் பூவுந் தொடுதற் கண்ணு 
மந்தணார் திறத்துஞ் சான்றோர் எத்து 

மந்தமில் சிறப்பிற் பிறர்பிறர் திறத்தீனு 

  

நாள்--முதனாள். உவர் உவர்ப்பு? வெறுப்பு, 

உயிர்க்கு உடம்பாக அடுத்தவள், வியர் — 

டியவஸ்திரம். கூந்தல் இருண்மறை இனித்து 

கூந்தலாகிய இருளில மறைநது 

DD 9 எற DEO NEG WwW 

எனவும் இயைக்க, தலை 

உயிர்உடமபு அடுவி - 
வேர்வை. போர்வை--மூ 

றைஞ்சியோனள் என முடுல்க். ் 

eee தலைவணங்கினாள் எனபது கருத்து, 

உறுப்புமாம்,



௫௪௮ 

80 

40 

தொல்காப்பியம் [கற் 

மோழுக்கங் காட்டிய குறிப்பினு மொழுக்கத்துக் 
களவினு ணிகழ்ந்த வருமையைப் புலம்பி 

யலமர லுள்ளமொ டளவிய விடத்து 

மந்தரத் தெழுதிய லெழுத்தின் மான 

லந்த குற்றம் வழிகேட வொழுகலு 
மழிய லஞ்சலென் ரயிரு போருளினுக் 
தீனலட் பிழைந்த பருலத் தானு 
கோன்மையும் 0 பருமையு மெய்கொள வருளிய 

பன்னல் சான்ற வாயிடலாடு பொருந்தித் 
தன்னி கிய தருதிக் கண்ணும் 
புதல்வற் பயந்த புனிறுசேர் பொழுதி 
னெய்யணி மயக்கம் புரிந்தோ மணுக்கி 

யையர் பாங்கினறு மமரர்ச் சுட்டியுஞ் 
செய்பெருஞ் சிறப்பொடு சேர்தற் கண்ணும் 

பயங்கெழு துணையணை புல்லிய புல்லா 
துயங்குவள் கிடந்த கிழத்தியைக் குறுகிப் 
புல்கென முன்னிய நிறையழி பெருதின் 
0மல்லென் சீறடி புல்லிய வீரவினு 
முறல்ருங் குண்மையி னூடன்மிருத் தோளைப் 
பிறபிற பெண்டிரிற் பெயர்த்தற் கண்ணும் 
பிரிவி னெச்சத்துப் புலம்பிய விருவரைப் 

பிரிவி னீக்கிய பகுதிக் கண்ணு 
நின்றுகனி பிரிவி னஞ்சிய பையுளுஞ் 

சென்றுகை யிகந்துபெயர்த் துள்ளிய லழியுங் 
காமத்தின் வலியுங் கைவிடி ase ip 
தானவட் பிழைத்த நிலையின் கண்ணு 
முடன் றம் செய்கையொ டன்னவை பிறவு 
மடம்பட வந்த தாழிக் கண்ணும் 
வேற்றுகாட் டகல்லயின் விழுமத் தானு 
மீட்டுவர வாய்ந்த எகையின் கண்ணு 
மவ்வழிப் பெருகிய சிறப்பின் கணணும் 
பேரிசை பூர்தீப் பாகர் பாங்கினுங்



பியல்] பொருளதிகாரம் S)
 a ச் 

காமக் கிழத்தி மனேயோ Cara das 

50 மேரமுறு கிளவி சொல்லிய 0ெதிருஞ் 
சென்ற த௭த் துழப்புகனி விளக்கி 
யின்றிச் சென்ற தக்கிலை கிளப்பினு 
மருந்தொழின் முடித்த செம்மற் காலை 
விருந்தொடு நல்லவை 6லண்டற் கண்ணு 

மாலை யேந்திய பெண்டிரு மக்களுங் 

“கேளி ரொழுக்கத்துப் புகற்சிக் கண்ணு 
மனை வாயி லெதிராடு தொகைஇயப் 
பண்ணமை பகுதிழுப் பதிஜெரு மூன்று 

59 டமண்ணருஞ் சிறப்பிற் கிழலோன் மேன. 

இ, பார்ப்பார் முதலிய பன்னிருவரும் (5601-2) கத்பிடத் 

அக் கூற்றிற்கு உரியராயினும அவருள் தலைவன சிறந்தமையின் 

அவன் கூற்றெல்லாக் தொகுத்துக் களவிழ் கூறியாங்கு முற்கூறு 

இன்றது. 

இடன்; கரணததஇன் அமைந்து முடிந்தகாலை -- அ.திக்கரண 

மூம் ஜயர் யாத்த கரணமுமென்னும் இருவகைச் சடக்கானும் 

ஜர் குறைபாடின்றாய் ன்று இரவில் முயக்கம் Bord ஆன் 

ஜோர்க்கு அமைக்க வகையாற் பள்ளிசெய்து ஒழுக கானகாம் பக 

லெல்லை முடிந்தகாலத்து : 

ஆன்றோராவார், மதியுக் கந்தருவரும் அங்கியும். (பக், 576) 

கெஞ்சு தளை அவிழ்க்க புணர்ச்சிக்கண்ணும் -- 2 sored D 

புணர்ச்சிபோலுல் கற்பினும் மூன்றுகாளுவ் கூட்டமின்மையானும் 

நிகழ்க்த மனக்குறை தீ.ரக்கூடிய கூட்டத்தின்கண்ணும் : 

௮௮ காலாம் நாளை இரவின் கண்ணதசம், உகாரணம் : 

1 8விரிதிரைப் பெருங்கடல் வகா இய வுகைநூ 

மரிதுபெறு சிறப்பிற் புத்தே னாடு 

மிரண்டுத் தாக்கிற் சீர்சா சைவே 

  

1, இன்றிப் பள்ளிசெய்து ஒழுக என இயைக்க. 

2. களவிற் புணர்ச்சியிற்போல என் றிருததல்வேண்டும். களவிற் 

புணர்ச்சியுள் மூன்றுகாள் கூட்டமின்மை, பூப்பின்பு
றப்பாட்டானே 

ass 122-6 சூத்தரகோக்கியறிக. உமமை வேணடியதின்று. 

3. சடல்வளைஇய உலகம் ஓவுலகம, புத்தேணாடு -- தேவருல 

கம், இரணடும் வைகலொடு தூககின சாசாலா ஏனக் கூட்டுக,
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மூப்போ லுண்கட் பொன்பேோன் மேணி 

மாண்வரி யல்குற் குறுமக 

டே சண்மசறு படூஉம் வைகலொ டெமக்கே.'' (Gms. 101) 

இ.௪ நெஞ்சு தளையவிழ்க்த புணர்ச்சி, 

₹: முகணிகுந், தொய்யென விறைஞ்சி யோனே. '” (அகம். 86) 

என முற்காட்டியது கரணத்தின அமைந்து முடிந்தது. 

எஞ்சா ம௫ிழ்ச்சி இறந்துலரு பருவத்தும் -- அதன்பின்னர் 

ஒழியாத மகழ்ச்சி பலமீவறு வகையவரகிய 1 நுகர்ச்இக்கட் புதிதாக 

வந்த காலத்தினிட தம் : உதாரணம்: 

* அறிதோ நறியாமை கண்டற்றாத் காமஞ் 
செறிதேோறுஞ் சேயிழை மாட்டு.” (குறள் 1110) 

என்றது பொருள்களை உண்மையாக உணர்க்க இன்பத்தை 
அறியுந்தோறும் அவற்றை முன்னர் இவவாறு விளங்க உண ரர F 

அறிவின்மையை வேறுபடுததுக் சண்டாம்போலுஞ் சேயிமைமாட்டுச் 
செறியுந்தொறுந் தலைக்கலை சிறப்பப் பெறுகின்ற காமக்கதை மூன் 
னர் அறியப் பெம்.றிலேமென்று வேறுபடுக்கலென் றவாறு. 

அஞ்சவக்த உரிமைக்சண்ணும் -- தலைவனும் பிறரும் அஞ்சும் 

படி. தலைவிக்கட் டோன்றிய உரிமைகளிடத்தும் : 

அவை இல்லறம் நிசழ்ச்துமான தன் மனத்தாற் பலவகை 
யாகக் சாணலும் பிதாக்குச் தான் கொடுச்சலுகங் SHYF Ass gi 
மாம். உதாரணம்: 

'- உள்ளத் துணர்வுடையா ஜேதிய நூலற்ருல் 
வள்ளன்மை பூண்டான்க ஹணொெண்பொரு--டெள்ளிய 
வரண்மாகண் கைய spud ware on Gat & eG x 7 

தாணுடையான் பெற்ற நலம்.!* (காலடி, 386) 

1. நுகர்ச்சி என்பது இன்ப நுகர்ச்சியை, பல்வேறுவகை 
நுகர்ச்சி எனறார்; ஐம்புலன்களானுமாரத்துய்த்தல்பற்றி, “கண்டு 

கேட் டுண்டுயிர்த் துத்றறியு மைம்புலனு -- மொண்டெடி கண்ணே 
யுள” என்பதனானு மறிக, (தேவர் குறள் -- ௧௧௦௧) 

௮. உணாவுடையான் ஓஇய நூஜ்பொருள் . 
மாறுபோல இவள் கலமும் விரியும் எனப் பவே விரிய 
நூலறந்று என்பதில் அம்றைப் பிரித்துப் பொருளோடுகூட்டி நலம் பொருளம்து எனப் பொருளுரைத்துக்கொள்க.
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இதலுள் கலமென்றது "இம்மூன் நினையும். தலைவி இல்லறப் 

பகுதியை நிகழ்த்துமாறு பலவகையாகக் காணுக்தன்மை உணர் 

வுடையோன் ஐஓ.இய நால் விரியுமாறுபோல விரியா நின்றசெனவும், 

இவள். கொடைகலம் வள்ளசமை பூண்டான் பொருளனைத்தெனவும், 

இவள அத்புச் சிறப்புப் பிறர்க்கும் ௮ச்சஞ் செய்தலின் வாளனைத் 

தெனவும், தலைவன் அவளுரிமைகளை வியந்து கூறியவாறு காண்க 

நன்னெறிப் படரும் தொல்கலப் பொருளினும் -- இல்லறத் 

இற்கு ஓதிய கெமியின்கண் தலைவி சல்லாமற் பாகம்பட ஒழுகூக் 

(பழ. 6: 4) தொன்னலஞ்சான்ற பொருளின்கண்ணும் : 

பொருள் வருவாய் இல்லாத காலமும் இல்லற நிகழ்த். த.தல் 

இயல்பாயிருத்தற்குத் * தொன்னலம் ' எனஞுர். உதாரணம் : 

:* 2 குடதீரட் இண்ணு மிடுக்கல் பொழுதும் 

கடனீ ரறவுண்ணுங் கேளிர் வரினும் 

கடனீர்மை கையாருக் கொள்ளு மடமொழி 

மாதர் மனைமாட்சி யசள்,! (காலடி. 382) 

இஃது, ஒரு சூடம் நீராம் சோறமைத்து உண்ணுமா௮ மிடிப் 

ULL SINS HID மனைக்கு மாட்சிமையுடையாள் சடல்நீசை வற்ற 

உண்ணும் கேளிர் வரினும் இல்லற நிகழ்த்.அ தலைக் கைக்கு கெறியாகக் 

கொள்ளுமென த் தலைவன் வியந்து கூறினான். 

பெற்ற சே௭த்சுப் பெருமையின் நிலைஇக் குற்றஞ்சான்ற 

பொருள் எடுத்து உரைப்பினும் -- தலைவி ௮க்வனம் உரிமைசானற 

இடத்து அவளைப் பெருமையின்சண்ணே நில தஇக் குற்தமமைக்க 

களவொழுக்கத்தை வழுவியமைக்க பொருளாகக் கேளிர்க்காயினும் 

பிதர்க்காயினும் உரைப்பினும் : 

wor Dour pes sm SU Bu ஓரையுள்ளுக் அதவாது 

அது ன கி 
தையும் உட்சொண்டும் அதனைத் “தீதென்னாமற் 

ஒழுயெ குத்றதீ 
கூறுதலாம். உதாரணம் : 

  

7. இமமூன்று என்றது முன் வாக்கெத்திற் கூறிய மூன்றையும். 

இடுக்கட்பொழுது -- வறுமைக்காலம, 

2. கடன்கீர்மை -- இல்லறம் நிகழ்த்துந்தன்மை, 

9. திதென்னாமற் கூறல் -- வமுவியமைந்ததாகக் கூறல்,
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** 3 தாலாறு மாழுய் நணீசிறிதா யெப்புறனு 
மேசைறு மேலுறை சேசசினு__மேரைய 

வல்ளைசய் வாழுறூர் தற்புகழு மாண்கற்பி ் 
னில்லா ளமைந்ததே யிஸ்.'* (காலடி. 883) 

இதனுள் மனைவி அமைந்துநின்ஐ இல்டகிலையே இல்லஐமாவ 

தெனவே யாம் முன்னரொழுகிய ஒழுக்கமும் இத்துணை கன்மையர் 

யிற்று என்றானாயிற்று. இது குறிப்பெச்சம். 

நாமக்காலக்து உண்டெனதக் தோழி ஏழுது கடவுள் ஏத்திய 

மருங்கணெம்: தோழி “நாமக்காலத்து எழுறு கடவுள் உண்டென 
ஏத்திய மருங்கினும் -- தோழி இன்னது விளையுமென்று அறியாது 

அஞ்சு தலையடைய களவுக்காலத்தேயாம் வருக்காதிருத்தத்குக் காரண 

மாயதோர் கடவுள் உண்டு எனக் கூறி ௮கனைப் பெரிதுமேச்திய 

இடத்துக் தலைவன் வதுவைகாறும் எகமின்முசக் காக்க தெய்வம் 

இன்னும் காக்குமென்று ஏத்துகலும்: ௮, 

௩ ஈகுணிகா யெருக்கின் குவிமுகழ் .—~ 
தாமரை மூகத்தியைத் தந்த பானே.” 

என்னும் “குணநாற்பதீல் எழுறு கடவுளைக் தலைவன்சானே 
@ & mig போலாது, 

“SC pdipru: Suypar கேளும் புணர 

வரையுறை தெய்வ முவப்ப வுவந்து 
குரவை தழமீஇயா மாடக் குரவையுட் 

கொண்டு நிலைபாடிக் காண்.'' (கவி. 39) 

எனச் தான் பராய கெய்வத்தினைக் தோழி கற்புக்காலச தப் 
பசவுக்கடன் கொடுத்தற்கு a 6 Suc) & தலைவனும் ஏத்து சலாம், 

3. கால் ஆறும் ஆறாய் .. மான்குபக்கமும் வழியாய் ; நனிஏிறி 
தாய் மிகச் சிறிய இல்லாய். மேல் ஆறு -- மேற்பக்கம், மேல் உழை 
சோரினும்-- மேலாக மழை சொரியினும். மேலாய ... மேன்மையான 
செயல்கள், ஆராய்ச் சிறிகாய்ச் சோரினும் அமைந்தது இல் என்க, 

2. நாமக்காலம் -- அஞ்சுதலையுடைய காலம், காம். பச்சம், 
௮௫, வேறு சொல்லோடுகூடி வருங்கால் அகரம் பெற்றே வரும். 
அதத்கு அஃது இயல்பாதலைப் பழைய இலக்கியச் செய்யுட்கணொக்5 
யறிக, 

5. பால் -- தெய்வம் (ஊழ்), 

4. குணராற்பது ஒரு நூல். 

5. தெரியிழாய் என்றும் பாடம் G 5 — . i 
உவப்ப — உவக்கும்படி. உவப்ப ஆட என இயையும் ன ரர 

நிலை - ஒருவர் கூற்றினை இருவர் கொணடு கூறுவது,
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உதாரணம் : 

6: 1 அதஇரிகசை யருவிய பெருவஸரத் தொடுத்த 
பஃறேற ணிரு௮ லல்குதர்க் குதவு 

நுந்தைநன் மூட்டு வெத்திறன் முருகென 
நின்னேய்க் இயற்றிய வெதிறின் Caf 

யென்வய9 ஹஷோோக்களிம் போலும் பள்னான் 

வருந்திய வருத்தற் தீரறின் 
அவிருத்திழைப் பணத்தேசள் புணசவத் ததுவே,'' 

தேன் இமழுலை அல்குகர்க்கு உசவும் காடாதலின் நின் கோய்க்கு 

இ.பற்றிய வெறி அமக்குப் பயன்படா எமக்குப் பயன்றருமென் 

ஜோன் என்வயின் கோச்சலின் என்றது, எனக்குப் பயன்கொடுக்க 

வேண்டுமென்று பாசவுதலிம் ஜோளைப் புணர்ந்து உவக்தது என் 

முன். இன கத்புக்காலத்அுப் பசவுக்கடன் கொடுக்கின்ற காலத்துக் 

தலைவன் கூறிய. 

அல்லல் தீர ஆர்வமொடு அளைஇச் சொல்லு௮ு பொருளின் 

கண்ணும் -- வரைக்தகாலத்து pm mer கூட்டமின்மைக்குக் 

காரணமென்னென்று கலைவி மனத்து நிகழாகின்ற வருக்தக் தீரும் 

படி மிக்க வேட்கையோடு கூடியிருக்க வேதஞ் சொல்றதலுற்ற 

பொருளின் கண்ணும் : தலைவன் விரித்து விளங்கக்கூறும். 

அதுமுதனாள் 2 தண்கதிர்ச் செல்வதகும், இடைகாள் கக்கரு 

வதற்கும், பின்னாள் அங்கியங்கடவுட்கும் அளித்து சகான்காகாள் 

அக்கியங்கடவுள் எனக்கு நின்னை அளிப்ப யான் நுகரவேண்டி ற்று ; 

அ௮ங்கனம் வேதக் கூறுதலால் எனத் தலைவிக்கு விளங்கக் கூறு தல். 

உதாரணம் இக்காலத்தின். 

3சொல்லென ஏனது சுவைப்பினும் நீ கை தொட்ட வானோர் 

தம் புசையுமால் எமக்கென அடிசிலும் பூவுட் தொடுதம்கண் 

ய கஞ்சை அகரிஹும் நீ கையால் நீண் அழு 7 

ணும் -- அமிர்இி.ற்கு மாருக 

ம. தேன் இல் -- தேன்கூடு. அல்குகர் -- தங்குகர். காட்டு 

இயற்றிய வெறி rare. இ.து சலைவன் கூறியதற்குதாரணம். 

2. தண்கதிர்ச்செல்வன் -- த
ிங்கள் (சந்திரன்). 

8. சொல்லென என்பது எ மக்கன் ; என்பதன் 4. மாத்றி 

துப் பொ ரைக்கப்பட்டுள௫. இவ்வாறு மாதறிப் பொரு 
வைக்கல றடத்து அமுதம் என்பது பின்வரலின் ஏனது என்பதற்கு 

அமி இற்கு மாருயது (கஞ்சு) என பொருளுரைக்கப்பட்டுளது. 

இ தன் உற்றுநோக்காமையாற்போலும்
,. சொல் — நெல் என்றும 

அஃது ஆகுபெயராய் அமிழ்தையுணர்த்திற்று என்றும பவர 

7௦ 
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டின பொருள் எமக்கு. உறுகியைத் தருதலின் தேவர்களுடைய 

HATED S ஓக்கும் எமக்கெனப் புனைந்துரைததூழி இதற்குக் 

காரணங் கூறென்று அடி௫லும் பூவும் தலைவி கொிதலிடத்தும்.: 

கூற்று நிகழும். 

உம்மை, இழிவுகறப்பு. 

“6 வம்பின் பைங்காயென் ரழி தரினே ; 
தேம்பூங் 1 கட்டி யென்றனிர்.'? (குறுக, 196) 

என்ன் தலைவன் an Drs தோழி கொண்டு கூறியவாறு 

காண்க, 

அக்தணர் இதக்அும் சான்மோர் தேஎத்அம் அக்தமில் சிறப்பிற் 

பிறாபிறர் இறதக்தினும் ஒஓழுக்கங்காட்டிய குறிப்பினும் -- வேட்பித்த 

ஆசிரியனும் கற்பிக்க ஆசிரியனுமாகிய பார்ப்பார்கண்ணும், முற்ற 

உணர்ந்து ஐம்பொறியையும் அடக்கியோர் கண்ணும், முடிவில்லாச் 
சிறப்பினையுடைய தேவர்கள்கண்ணும் ஒழுகும் ஒழுக்கக் இனை த் 

தான்தொழுது காட்டிய குறிப்பின்கண்ணும் : 

* றாபிறர்” என்றார் தேவர் மூவளென்பஅபற்கி,. தன்னையன் 

ஜித் செய்வர் தொழாதாளை இத்தன்மையோரைகச் தொழல்வேண்டு 

மென்று தொழுது காட்டினான். £குறிக்கொளுல் கூற்றால் உரைத் 

தலிற் * குறிப்பினும' எனருூர். உதாரணம் வக்அழிக் காண்க, 

ஒழுக்கத்துள் களவிலுள் நிகம்க்க அருமையைப் புலம்பி அல 
மல் உள்ளமொடு அ௮ளவிய இடத்தும் -- வணக்கஞ்செய்தம் ₹௭இர் 
மொழியாஅ வினாயவழிப் பிறராற் கூற்று நிகழ்த்தியம் or Biv Op 

னந்தம்பிள்ளை uBud ayo, sereeugu Ges 9 er dn பதிப்பிலும் Sips 
குறிப்பு எழுதப்பட்டுளது. சொழற்லென என்பதை மாற்றாமலே 
தலைவி மலைவனை கோக்கு ஈஞ்சும அமிழ்தாமென்பகைச் சூளொடு 
கூறென அவன் அமிர்தம் புரையும எமக்கெனக் கூறி அடிசிலும் 
பூவுக 'தொடுதத்கணணும் என்று CoG guy பொருளுரைக்கலாம். 
தலைவன் தொடுதற்கணணும் அவனுக்குக் கூற்றுநிகழுமென்றபடி, 
மூன் உரைக்கு புனைந்துரைத்த என்றது புனைந்துரைததுி என் 
மிருததல வேணடும, ் 

2. கட்டி - வெல்லச்சட்டி. கண்டசருக்கரையுமாம். 
௧. கு.றிக்கொளும கருத்தால் என்றது நிலைவி குறித்துக்கொள் 

ளூங கருத்தால் எனறபடி, 
8. எகிர்மொழியாது -- எதிர்கூ ; . . 

பதனோடு முடியும, GH இது நிகழ்த்தியது என்



பியல் ] பொருளதிகாரம் ௫௫௫ 

எழுந்கொடுங்கியுக் தான் "அக்காலத்து ஒழுகும் ஒழுக்கத்திடத்.த 
முன்னர்க் களவுக்காலகத்து நிகழ்க்ச கூட்டத்தருமையைச் தனித்துச் 

சுழலு கலையுடைய உள்ளத்தோடே உசாவிய இடத்தும் தலைவற்குக் 

கூற்று நிகழும், 

உகாரணம் wb gis காண்க;  சவவுக் கடுக்குரையள் ” 

(குறுந். 192) என்பது காட்டுவாரும் உளர். 

அந்தரத்து எழுதிய எழுத்தின் மான வந்த குற்றம் வழிசெட 

ஒழுகலும் : வந்த குற்றம் அந்தரத்து எழுதிய எழுத்தின் மான 

வழிகெட ஒழுகுதலும் --- களவுக்காலத்து உண்டாயெ பாவம் ஆசா 

யத்தெழுதிய எழுத்து வழிகெடமாறுபோல வழி கெடும்படி பிராயச் 

சிச்சஞ்செய்.து ஒழுகுகற்கண்்ணும் : 
அது முன்புபோலக் குற்றஞ்சான்த பொருளை வழுவமைகத் ஐக் 

கொள்ளாது குத்றதமென்றே கருதிக் கடிதலாம். 

எ பொய்யத்ற கேள்வியாற் புரையோரைப் படர்த்துறி 

min bp uggs pre.” (ac?. 15: 14-5) 

என்றுவழி *மையத்த படிவம்' எனச் தலைவன் கூறியகனைச் 

தோழி கூறியலா௮ காண்க. 

அழியல் அஞ்சல் என்று ஆயிரு பொருளிஞனும் -- வக்த குற்றம் 

நினக்கு. உளகன்று அழியலெனவும் சனக்குளசென்று அஞ்ச 

லெனவுஞ் சொல்லப்படும் அவ்விருபொருண்மைக்கண் ணும் : 

இவை இரண்டாகக்கொள்ளின் முப்பத்துகான்காமா கலின் இரு 

வர் சூற்.தழுங் கூ.ற்றமென ஒன்றாக்யென. செய்வத்தினாகலின் ஏதம் 

பயவாதென்ஞனான். 

கயூசயு ஞாயும் யசரச இயரேச 

வெத்தையு நுந்தையு மெம்முனறக் கேளிர் 

யானு நீயு மென்வழி ய.றிஅஞ் 

1, அக்காலம ... கழ்புக்காலம், 

2. முன்புபோல -- களவிற்போல. 

9. பொய்யற்றகேள்வீ-- மெய்ந்தா.த் கேள்வி. புரையோர் 

உயாந்தோர். மையறறபடிவம் -- மாசற்றவிீரதம். இது 'தோழிகூற் 

யிருனும் தலைவன்கூறியதைக் கொண்டுகூமலின் அவன் கூம்றிம் 

கும் உசாரணமாம் என்றபடி. 

4. யாய் -- என்முய், ஞாய் -- நின்றாய். இவை இப்பொருள் 

பயத்தலை, (தொல், எச், 14) தெய்வச்சிலையாருரையாலறிக,
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செம்புலப் பெய்த்நீர் போல 
வன்புடை ஏதஞ்சத் தாங்கலந் தனவே,” (குறும், 40) 

இது ஈம்மானனதி கெஞ்சக்தம்மில் தாங் கலத்தலின் தெய்வக் 

கான் ஆயிம்வறெனத் தெருட்டியது. 

சான் அவட் பிழைச்ச பறாவத்கானும் -- அங்கனக் தெய்வத் 

இனன் ஆயிற்ஹேனும் குற்றமேயன0ு என உட்கொண்ட அவட்கு 

யான் காசன் மிகுதியாற் புணர்ச்சிவேண்ட என் குறிப்பிற்கேற்ப 

ஒழுசனையாகலின் நினக்கோர் குற்தமின்றென்று தான் பிழைக்க 

பருவமுஊர்கதும் இடத்தும் : கூற்று நிகழும், உதாரணம் : 

₹* நகைநீ கேளாய் தோழி தககபெற 

கன்னாட் படராத் தெசன்ணிலை முயக்கமொடு 

தாணிழுக் குற்றமை யழிஞூநர் போல 

நாங்கண் உனையறநங் கேள்வர் 

தங்கண் டனய நாமென் ரே.” 

இகனுள், நன்னாள் வேண்டுமென்னாது கூடிய கூட்டத்துள் 

கங்க காணுச் ஈருங்கி வேட்கை பெருயெ ஈம்மினும் ஆ த்ரூ. ராயினார் 

Cura நாம் குறித்துழி வந்தொழுகய தலைவர் தாங் குறித்தனவே 

செய்கனமென Bs RS தவறின்மை கூதினாரென ச் தோழிக்குத் 
தலைவி கூறியவழிக் தலைவன் 1பிழைப்புக் கூறியவாறு காண்க. 

கோன்மையும் பெருமையும் மெய்கொள அருளிய பன்னல் சான்ற வாயிலொடு பொருக்கிக் தன்னின் ஆகிய தகுஇக்கண்ணும்: தன்னின் ஆய கோன்மையும் பெருமையும் மெய்கொள -- தலைவ 

னான் உளதாகிய பொழறையையுல் கல்வி முதலிய பெருமையையும் உடைய மகவைத் தலைவி தின்வயிற்றகத்தே கொள்கையினாலே, “பன் னல், சான்ற வாயிலொடு பொருந்தி அருளிய தகுதிக்கண்ணும் _- வேதச்சை ஆசாய்தல் அமைக்க ௮க்கணரோடு கூடி இருந்து அத் 
குச் செய்யத்தகுஞ் சடங்குகளைச் செய்த தகுதிப்பாட்டின்கண்ணும் : 

தன்னினாகிய மெய் -- கருப்பம், அவிப்பலி கொள்ளும் அகி 
இயல் கடவுட்கும் ௮ கொக௫ுக்கும் தலைவ க்கும் இடையே கின்று கொடுப்பிக்சலின் ௮ந்தணசை * வாயில் * என்னார். 

1. பிழைப்பு — தன்பிழைப்பு. 

2. பன்னல் -- நூல் (வேதம்). வாயில் -- வி, 

8. அதற்கு. அம்மகவிற்கு;
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ஆற்றல் சசனண்ற தாமே யன்றியு 
தேோரற்றோர் மன்றதங் கேளிரவர் தகைமை 

வட்டிகைப் ப௫உத் திட்ட மேய்ப்ப 

வர௱மயி ரொழுகுறின் னவ்வயி றருளி 

மழைதவி வலொழுக்கஞ் செய்து மென்துனர் 

துணிதீச் கனனீநத் தவத்தினு 
தணிவசய்த் தனவசன் முணீவர்தஞ் சொல்லே.” 

இதனுள், நந்தலைவரேயன்றிச் சுற்றத்தாரும் கோம்அ gt 

உவகர்தெனவும், அதத் 

கேட்ப 

கருப்பந் தங்கிய நினது வயிற்றைக்கண்டு 

கேற்ற சடங்கு செய்துமென்றா செனவும், முத்காலத்து நரக 

நமக்குக் கூறிய முனிவர் சொல்லும் உண்மையாயித்தெனவுக் கூறிய 

வாறு காண்க, தலைவன் கூற்று asp Ys காண்க. 

புசல்வற் பயந்த புனிற௮ுசேர் பொழுஇன் -- அவ்வனஞு சிறப் 

பெய்திய புதல்வனைப் பெற்ற ஈஎன்தணுமை சேர்க்க காலத்தே : 

செய் அணி மயக்கம் புரிக்தோள் கோக்க -- சுற்றக் குழாத் 

ணெயாடும் மயக்கத்தை தூடனே *வாலாமை வரைதலின்றி எண் 

விரும்பிய தலைவியை மூகமனாகச் FD FUE (DS BI: 

ஜயர் பாங்கனும் --- முணிலச் மாட்டும்: 

அமரசர்ச்சுட்டியும் -- தேவர்கள் புதல்வனைப் பாதுகாத்தலைக் 

கருதியும் : 
செய்பெருஞ் சிறப்பொடு சேர்தற்கண்ணும் -- அக்கரலத்துச் 

செய்யும் பெரிய இிறப்புகளைக் குறித்த மனக்தோடே சென்று சார் 

தற்கண்ணும் : 

இிறப்பாவன :- பிறந்த புதல்வன் முகல்காண்டலும் ஐம்படை 

பூட்டலும் பெயறிடுதலும் முதலியனவும், எல்லா முணிவர்க்குக் 

தேவர்க்கும் அக்கணர்க்குல் கொடுத்தலும். சேர்தல் கூறவே, 

  

7. எழுதுகோலாற் சித்திரித்த வரையையை ஓப்ப வரியாக 

மயிரொழுகிய வயிறு. வட்டி கை... எழுதுகோல். திட்டம்-- அளவு; 

வரையறை. எழுதுகோலால் (சித்திரிக்குங்கோலால்) வரையறை 

செய்து எமுதிவிட்டாற்போன்ற மயிரொழுங்கு என்பது கருத்து. 

அரிமயிரெனக்கொண்டு _ ஐதாகிய மயிரெனினுமாம, சொல் ஈனி 

வாய்க்தன என இயைக்க, 

2. உவந்ததெனவும் -- உவக்தனரெனவும் என் றிருத்தல் வேண் 

டம , 

3. வாலாமை-- தாய்மை யில்லாமை (தீட்டு). வரைதல் — 

நீக்குதல், நியமமுமாம்?
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கருப்பம் மு.இர்க்ககாலத்.த.த் தலைவன் பிறரொடு கூட்டமுண்மையு 

கூறிற்ரும். ஆண்டுக் தோழி கூறுவனவும் : ஒன்றென முடித்த? 

லாற் கொள்க, 

“ட வாராய் பரண நகுகம் நேரிழை 

கடும்புடைக் கடுஞ்சூ ஊங்குடிக் Ged 

தெய்யோ டிமைக்கு மையவித் திரள்காழ் 

வீளங்குநகர் விளங்கக் கிடந்தோட் குறுகிப் 
புதல்வனை யீன்றெனப் பெயர்பெயர்த் துவ்வளீத் 

இதலை யல்குன் முதுபெண் டாகித் 

துஞ்சுதி யோமெல் லஞ்சி லேசதியெனப் 

பன்மா ணகட்டிற் குவளை யொரற்றி 

யுள்ளினெ அன்ளுறை வெற்கண்டு மெல்லை 
முகைதாண் மூறுவ லெொன்றித் 

தகைமல ருண்கண் கைபுதைத் ததுவே.” (௩ம். 370) 

இது, நகெய்யணி மயக்கம்பறீறித் தலைவன் கூறியது. 

“@p@ pr வொண்மணி கடிமனை யிரட்டக் 

குசையிலை போகிய விரவுமணற் பத்தர்ப் 

பெரும்பாண் காவல் பூண்டென வொருசார் 

இருத்திழை மகளிர் விரிச்சி நிற்ப 

வெறியுற வீரீந்த வறுவை மெல்லணைப் 

புணிது தது செவிலியொடு புதல்வன் நுஞ்ச 

வையவி யணிந்த நெய்யாட் டீரணிப் 

UAC gr கூர்ந்த மெண்மை யாக்கைச் 

சீர்கெழு மடத்தை யுரிமை பொருத்த 

sans கங்குற் கள்வன் பேல 

வசுன்றுறை ஞானும் வத்தனன் 

சிறந்தோன் பெயரன் பிறந்த மாறே.” (கற்றி 40) 

இள, முன் வருங்காலதிது வாராது சிறந்தோன் பெயான் 
பிறத்தலான் வந்தானெனக் தோழி கூறினாள். 

1 குவளை மேய்தீத குறுத்தா னெருமை 

கூடநிறை கம்பால் படுஉ௨ மூர 

புதன்வனை யீன்றுவ ணெய்யச டினனே,”? 

இதுவும௫. 

  

1. கடும்புடைக்கடுஞ்சூல் _- எனது சுற்றத்தார் f 5 
சிறந்த கருப்பம். இமைக்கும் -- விளங்கும், “காழ் பலதை. சாம் விளங்கக்கடந்தோள் எனக. கெய்யணி மயக்கமபற்றி விளங் ் ஓடந்தோள் என்றார். பெயர்பெயர்த்து என்றது இளமபெண்டு என்லும் பெயரை ஒழித்து என்றபடி, பெயர்பெயர்த்து மூதுபெண் 
டாக என்க. அகடு -- வயிறு, குவளை--குவளைப்பூ. புதைத் ் 
vo மாத்திக் கூட்டுக, த்து நகுகம
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பயங்கெழு அணையணை புல்லிய புல்லா உயக்குவள் கடகச்ச௪ 

இஜெத்தியைக் குறுஇப் புல்கு என மூன்னிய நிறையழி பொழுதின் 

மெல்லென் Eno புல்லிய இரவினும் -- தலைவி சனது ஆதராமை 

மிகுஇியால் தழுவி ஆற்று த.தனுக் குளிர்க் ச பயன்கொடு2தல் பொருக் 

இய பல ௮ணைகளைக் தழுவித் சன்னைப் புல்லுதல் பெருதே வருக்திக் 

இடந்த தலைவியை அணுத் தான் கூடுகலைக கருதின கிறையழிக்த 

காலச்தே அவளது மெத்தென்ற சிறிய அடியைத் தீண்டிய இரச 

தத்கண்ணும் : 

இதனானே மகப்பெறுதற்கு முன்னர் அத்துணை யாதமுமை 

எய் இற்றிலனெனமுர். இப்பிரிவுகாரண த்தால் தலைவனும் 6 Pleo Dwi au 

னென்முர். 

 அகண்றுறை யணிபெற ? என்னும் மருத்க்கலி (73) «wer, 

௩ என்னை நீ செய்யினு முணர்ந்தீவர Hl ob ou 

முன்னடிம் பணிந்தேதம்மை யுணச்த்திய வருதிமண் 

னணீரைதொடி நல்லவர் துணங்கையுட் டலைக்கொள்ளக் 

கரையிடைக் Dip sop ar காழகம்வ நீ் துரையாக்கால்.'' 

என இதனுட் சறடிப் புல்லிய இரவினைக் தலைவி கூறியவாறு 

.காண்க, தலைவன் கூற்று BETIS TRS. 

உதலருங்கு உண்மையின் ஊடல் மிகுததோளைப் பிறபிற பெண் 

டிரிற் பெயர்த்தற்கண்ணும் -- தலைவற்குச் சாக்கழமி பெருங்குறி 

பெற்னுர் கூந்தல் அகளும் உண்மையின் அவனைக் கூடுதல் ௮ருமை 

யினாலே ஊடன் மிகுத்த தலைவியைப் பிறபிற பெண்டிர் ஏதுவாக 

ஊடல்- உணர்த்து தலிடத்தும் : 

  

எம்மை உணர்த்திய. எம்மை ஊட 

வகைக் கூத்து, தலைக்கொள -- 

ம் - நீலஆடை. 

1. முன்னடி -- அடிழுன். 

ுணர்த்துதம்கு. துணங்கை _ ஒர 

நின்னிடத்தே கொள்ளுதலால. காழக 

2. சாந்தழி பெருங்குறி பெற்றார் KPA DEG" என்பது 

சாக்தழிவேரும் குறிபெத்ருர். கூத்தில் அகளும என்றிருக்கலர 

மென்பது எலது கருத்தி: | சாந்தழி பெரும் என்பதிலேதான் 

பிழையுளது. aol, 96-6 செய்யுளில் வரும சமந்த Cams என்ப 

தையும், கலி. 78-ஞ் செய்யுளில் வரும் 'குறிபெற்றா குற கூ௩தறி 

கோடுளர்ந்த துகளினை' என்பதிலே. சில நீக்கி குறிபெற்றூர் கூர் 

5 றுகளினை' என்பதையுஞ் சேர்த்தே ப சரந்தழிவேருக. குதி 

பெற்ருர் கூந்தற் துகளும்' என்று நச்சினார்க்கினியர் எழுதியுள்ளார் 

என்பது எமது கருத்து, சிறிது வேறுபட்டிருப்பினுங கொள்க, அன் 

தேல் சாந்தழிபெருங்குறியும் குறிபெற்றார் கூந்ததி .றுகளும் என 

றிழுத்தல் பேண்டும்,
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என்றது, உலகத்தூத் தலைவசொடு கூடுக் தலைவியர் மனையறத்து 

இவ்வாறொழுகுவசென அவர் ஒழுக்கககாட்டி அறததுமைப்படுக்க 

லாம். மலை வெளிப்படுத்தலும் தமரிற்பெ௮கலும் மலிவும் 

முறையே கூறிப் பின்னர்ப் புலவி நிகழ்க்து ஊடலாய் மிகுதலின் 

ஊடல் மிகுத்தோள் ' என்றார். இரத்தற்பாலினும் பெண்பால் 

காட்டிப் 1பெயர்த்தலிற் * பிறபிற பெண்டிர் * என்றார். 

: புனம்வளர் பூங்கொடி என்னும் மருதக்கலி (92) யுள், 

12 ருத்தி, புலவியசற் புல்லை இருந்த” ளலவுற்று 
வண்டின மார்ப்ப விடைவிட்டுக் காதலன் 

மண்டா ரகலம் புகும்.” எனக கூறி, 

ா" அனவகை யரல்யரன் கண்ட கனவுத்தா 

னனவாரக் காண்டை நறுநுதால் பன்மாணுங் 

கூடிப் புணர்ந்தீர் பிரியன்மி வீடிப் 

பிரிந்தீர் புணர்தம்மி வனென்பன போல 

வரும்பவிழ் Ghar தோறு மிருஙஞுயி 

லானு தகவும் பொழுதினான் மேவர 

நான்மசடக் கூடன் மகளிரு மைத்தருத் 

ஜேனிமிச் காவிற் புணர்த்திுந் தாடுமா 
சானா விருப்போ டணியயர்பு காமற்கு 

வேனில் விருந்தெதிர் கொண்டு.” 

'எனவே, புல்லாஇருக்கா ளென் றதனான் ஊடன்மிகுதி தோன்று 

வித்து, மகளிரும் மைந்தரும் வேனில்விழாச் செய்இன்றுர் காமும் 
து செய்யவேண்டுமென்௮: கூறியவாறு காண்க, 

பிரிவின் எச்சத்துப் புலம்பிய இருவரைப் பிரிவின் நிக்யெ 

பகுதிக்கண்ணும் -- பரத்தையிற் பிரிவி தவிர்ச்சிக்கண்ணே 
தனிமையுற்றிருக்க தலைமகனையுக் தலைமகளையுக் தன தருளினாலே 

தானும் பிரிவினெச்ச த்துப் புலம்பிகின்றானொருவன் தலைவிதனைக் 

சண்டருளுதற்கு அப்பிரிவினின்று £கயெ கூறுபாட்டின் கண்ணும் : 

். பெயர்த்தல் — நீக்கல், 

2. புலவி புலத்தல். புல்லாது -- கணவனைத் கழுவாது vos 2 ௩ ° . ஆர்ப்ப-- ஆரவாரித்தலால், இடைவிட்டு — அப்புலவியை : 
விட் 5 ; : ் ஈகடுவே 

"தட அமையாத பெய உண்மையாக. ஆனாது அகவும்பொ 
மூ -- அமையாகு பெடையை அழைக்கும் ் 

ஆடுமார் -- விளையாடவேண்டி. ஒக்கும் இளவேனிற்பொழுகு, ) அணி அயாப- அணிகளை அணி 
வார், அயர்பு என்னும் பாடச்திற்கு -- அயர்க்து என்று பொருள் கொண்டு அதனை ஆடுமார் என்பதனோடு முடித்த, அதை முற்றாக்குக 

9, புலம்பு தனிமை,



பியல் ] பொருளதிகாரம் ௫௬௧ 

பிரிச்சு வர்துழியல்ல* புலத்தல் பிசவாமையின் 1 எச்சத்து 

என்றார். உகாரணம் வந்துழிக் காண்சு, @ gab ஊடத்பகுதியாம். 

Gor gna பிரிவின் அஞ்யே பையுளும் -- முன்னில்லா 

தொருசிறைப்போய்நின்௮ நீட்டித்.அப் பிரிவினால் தலைவன் அஞ்சிய 

கோயின்கண்ணும் : - இத னி. 

 மையற விளங்வயெ' என்னும் மருதக்கலி (81) யுள், 

1 ஏதப்பர டெண்ணீிப் புரிசை வியலுனள்ளனோர் 

கள் வரைக் காணாது கண்டேமென் பசர்போலச் 

சேய்றின்று செய்யாத சொல்லிச் A oor au oof] aT 

னாணை கடக்கிற்பார் யார்.” 

cores 5சேய்கின்றென்றதனால் தனித்து நின்றவாறும், சினவ 

லென் ததனுற் பிரிவு நீட்டித்தவாறும், நின்னாணை கடக்கற்பார் யாபென 

அஞ்செயவாறு கூறியவாறுக் காண்ச, 

“பெொய்யெல்லா மேற்றித் தவது தலைப்பெய்து 

கையொடு கண்டாய் பிழைத்தே or oil sali.” 

என்பதும் அச்சமாதலின் இதன்சண் அடக்கும், 

(கலி, 95) 

சென்று கை இகந்து பெயர்த் அ உள்ளிய வழியும் : சென்று 

தலைவன் ஆற்னானாய் ச் அனியைக் இர்த்தத்கு அவளை அ௮ணுகச் 

சென்று, ₹கையிகந்௪ — அவன்மெய்ச்சட் இடக்க தவறுகண்டு தலைவி 

Bf DOP aT WL sa நிறுத்தலானே, பெயர்த்து -- அவன் ஒருவாற் 

மீட்கையினாலே, உள்ளிய வழி 
மரூன் ௮ வளாத்ருமையைச் சிறிது 

தலைவன் கூற்று நிகழும். 
யும் - அவள கூடச் கருதியவிடத்தும் : 

இதுவுந் தனிதீர்ப்பதோர் முறைமை கூறிற்று; உதாரணம் 

முத்கூறிய (கலி. 81) பாட்டுள்; 

2. எச்சம் சண்டுப் பி 

2. ஓருசிழை -- ஒருபக்கம். 

8. gal — ஊடலின்மிக்கது. 

(குறள், 1908) 

4, புரிசை -- மதில் 

காணாது -- காணாமலிருக்கவும். 

5௪. சேய் - தூரம். 

6, கைஇகர்து-- MESH 

தாற்பரியம்.) 
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Ader மூடிவைக் கருதிற்று, 

துனியும் புலவியு மில்லாயின்”' 

இல். வியலுள்ளோர் ட. ஊரிம் காவலாளர், 

ஆணை கட்டளை, 

(மிக்கி நிறுத்தலான் என்பது



௫௬௨ தொல்காப்பியம் 

1 Miele படிெருக்கி வந்தென் மகன்மேன் 

மூதிர்பூண் முலைபொருத வேதிலான் மூச்சி 

யுதிர்துக ளுக்கநின் னாடை யெரலிப்ப 

வெதிர்வளி தின்றுய்நீ செல் 

Qa எல்லாயாத், தீதிலே மென்று தெளிப்பவுங் கைந்தீவி 

யரதொன்று மெங்கண் மறுத்தர வில்லாயின் 

ேதக்க வெத்தை பெயரனை யாங்கொள்பவேத் 

தாவா விருப்பொடு கன்றியாத் நுழீச்செல்லு 

மாபோற் படர்தக தாம்.'” 

சனத் தலைவன் கூறியவாறு சாண்க, 

காமத்தின் வலியும் -- அவள் *தூனித்தூ நிங்கியவழி முற் 

கூறியவாறன்றிக் காமஞ் சிறத்தலின் ஆற்றாமை வாயிலாகச் சென்று 

3வலிதப் புக்கு கெருங்கிக் கூடுமிடத்தும் : தலைவன்கூறறு நிகழும். 

! இசுவுக் துணிதீர்ப்பதோர் முறைமை கூறிற்று, உதாரணம் : 

(*யுசரிவ னெங்கூந்தல் கொள்வா ணீதுவுமேச 

ரூரரண்மைக் சொத்த படிறுடைத் தெம்மள 
வாரணீ வத்தாங்கே மாறு,."” (கவி. 89) 

என வலிச் து சென்றகனைக் தலைவி கூறியவழி, 

** ஏள யிவை, இருயிர்ப் புள்ளி னிருதலை யுள்ளொன்று 
போரெதிர்ந் தற்றுப் புலவனீ கூறியென் 
னாகுயிர் நிற்குமா றநியாது,'” 

என ஆத்னாமை மிகுகியாம் சென்தமை கூறியவாறு காண்க, 

கைவிடின் அச்சமும் -- தலைவி தான் உணர்த்தவும் உணராமல் 
தன்னைக் கைவிட்டுப் பிரியில் கான் அவளை நீங்குகற்கு அஞ்சிய 
அச்சத் கன்கண்ணும் : SOUL SE Sg நிகழும், 

த் ட . அஃது, உணர்ப்புவயின் வாசாஷடலாம். 

1. அதிர்வில் ... நடுக்கமில்லாது படி ; ் ; : ௮ -- வஞ்சனை, க்க... ப்ப ooo O mae மகன்மேல் ர ரர இயைக்க, வளிஎதிர் -- காற்றெதிர். எல்லா .... ஏடி? B படாதக -. நம்பாம படரும்படி, * Cental — கைகடந்து, 
2. அவள் அது நித்து என்ப p i 7 

: ‘ a ் ர அ. மூமுபாடம். 2 அனத்து என்றிருத்தல்வேண்டும். அது பின், இதுவும் sat Bow தார் GO pein கூறிற்று என்பதனால் அறியப்படும், 
9. வலிந்துபுகல் -- வலோழ்சாரமாகப் புகுதல்,



பியல் ] பொருளதிகாரம் ௫௬௧. 

* "எவ்வி யிழுந்த வறுமையாழ்ப் பசணர் 
மூவில் வறுத்தலை பேசலப் புல்லென் 
கிளைமதி வாழிய நெஞ்சே மனைமரத் 
தேல்லுறு மெளவ ஸனாதும் 
பல்லிருங் கூத்தல் யாரசோ நமக்கே.”? (குறுங், 19) 

இதனுள் அ௮வளையின்றி வருக்துன்ற கெஞ்சே ௮வள் ஈமக்கு 
யாசெனப் புலத்தலன்கி ஆண்டு நின்றும் பெயர்தல் கூராமையிற் 
கைவிடின் அச்சமாயித்று, 

கான் ௮வட் பிழைத்த நிலையின்சண்ணும் -- தலைவன் தலைவி 
யைப் பிழைத்த பிரிவின் கண்ணும் : 

* பிழைத்த "என்றார் ஆரியர், இயற்கைப்புணாச்சி தொடங்கிப் 

பலகாலும் பிரியேனெனச் தெளிவித்சகனைச் தப்பலின். உதாரணம் * 

1 3அன்பு மடனுஞ் சாயறு மியல்பு 
மென்பு நெகிழ்க்குங் கிளவியும் பிறவு 

மொன்றுபடு கெசன்கையேர் டெரசங்கு முயங்கி 

பினண்டேற யிவண மாகி தசசகைப் 
புதலிவ ராடமைமத் தும்பீ குயின் ற 

வகை வந்துளை கேசடை முகத்தவி 

ணீர்க்கியங் இன நறிரைப் பின்றை வார்கேச 

லாய்க்குழற் பாணியி ஊைதுவந் திசைக்குத் 

தேக்கமழ் சோலைக் கடறோவ் கருஞ்சுரத் 

தியாத்த தாணீத் தலைதிறந் தவைபேோற் 
பூத்த விருப்பைக் குழையபொலி GB uF or 7 

கழுறுளை முத்திற் செற்திலத் துதிர 

மழைதளி மறுத்த யைங்குடிச் சீறூர்ச் 
சசக்குவவங் கெசல்லோ நெஞ்சே பூப்புளைப் 

புயவெனை வெசலீிவருத் தாழிருங் கூத்தற் 

செறிதொடி முன்கைநங் கரதனலி . 

யிவஞர் தேக்கமும் புலவியு நினைந்தே. (அகம். 225) 

Bs கெஞ்சினா பிரியக்கருதி வருந்திக் கூறியது, 

7. எவ்வி ஒருவள்ளல். பூ-- பொற்பூ. புல்லென -- பொவி 

வீழந்து, Adar — வருக்துதி, யாரள் -- எத்தன்மையாள். 

2. மடன் ... மடம்; அஃதாவது கொளுத்தக்சொண்டு கொண்டது 

விடாமை. சாயல் -- மென்மை. களவி -- சொல், முயங்கி இன்று இவ் 

விடத்தேமாகி நரளைச்சேக்குவங்கொல் என இயைக்க, தூணி-- அம்புக் 

கூடு, நினைந்து சேக்குவங்கொல் எனவும் இயைக்க, அமை. Apr 

இல். நிரை-- ஆனிரை. வார்கோல் - நீண்ட வேய்ங்கோல், இது 

ஆயர்க்கடை. இனிக் குழறுக்காயின், நீண்டமரம்பாம். ஆய் 

ஆயர், குழல் வங்கியம், : Lim eof — இசை, மூங்கிலில் தும்பி 

குயின்ற துளை எனக. துளையில் கோடைமுகத்தலின் பாணியி னைது 

வந்தஇிசைக்கும் கடறு என்க; கடறு -- காடு, தூணித்தலைதிறச்தவை 

போல் -- மொட்டம்புகளைப்பெயத தூணித்தலைகள் மூடிதிறக்கப்பட் 

டவைகள் போலப் பூத்தி என்க.இணர் உதர மழைமறந்த றார் ஏன், 

 



௫௬௪ தொல்காப்பியம் [கழ் 

₹* வயங்கு மணிபொருத '* (அகம். 167) oT er Li BILD அது, 

உடன்சேறல் செய்கையொடு அண்ணன பிறவும் மடம்பட வந்த 

சோழிக்கண்ணும் : ௮ன்னவும் பிக -- நி களவில் தேற்றிய தெளி 

வகப்படுக்கலுக் இராக் கேத்தழும் பொய்யாம், செய்கையொடு 
உடன்சேறல் -- அவை பொய்யாகாதபடி செய்கைகளோடே இவளை 

உடன்கெொண்டு செல்க, மடம்படவக்கத தோழிக்கண்ணும் — தன் 

னறியாமை கோன்றக் கூறிவக்க கோழிக்கண்ணும் : கூற்று நிகழும். 

உடன் கொண்டுபோதன் முறைமையன்றென்ன௮ அறியாமற் 
கூலின் *மடம்பட” என்றார். செய்கைகளாவன :-- தலைவன் 
““கைபுனைவல்வில் ' காண் sath so இவள் *மையில்வாண்முகம் 
பசப்பூர்'தலும் அவன் *புனைமாண்மரீதிய yay? தெரிசக்கவழி 
இவள் * இளைகோக் குண்கண் ஸணீர்நில்லா 'மையும் பிறவுமாம், 

‘urge; Ora’ என்னும் புரலலைக்களி (5) war, 

“oir, வைகலுட் டசமரைம் பொய்கையு 

கனீச்நித்த மலர்பேரல நீநீப்பின் வாழ்வசளோ 

அத்தாள்கொண் டிறக்குமிவ ளரும்பெற லுயிரே."! 

என, உடன்கொண்டு சென்மினெனகத் கோழி கூறியது 
கேட்ட தலைவன், இவளை உடன்கொண்டுபோதல் எல்லாவா மரனும் 
ye pumps gp தோழிக்குக் கூறுவனவம் - கெஞ்சித்குக் கூறு 
வனவும் பிறவுல் கொள்க. 

₹* 3வேட்டச் செத்தாய் கிளைத்தாண் மிச்ில் 

குளவி மொய்த்த வழுகற் சின்னீர் 

வளையுடைக் கைய ளெம்மெச டுணீஇய 
வருகதில் லவம்ம தானே 

யணீயளேச வளியளென் னெஞ்சமர்த் தேசளே. (குறுக, 56) 
இத, தோழி கேட்பக் கூறிய. 
  

3: “தெளிவகப்படுத்தல்'-.. தொல்; பொரு, 707.-பூ . . 
'சராத்தேற்றம்'_104-ம் சூத்திரம், ம் சூத்இரம். 

2. சலி, 7-ஞ் செய்யுள் கொக்கி, 
9, இத்து ஊண் மிச்சில்... தோண்டி உண் . . 

குளவி. காட்டுமல்சிகை, அளியள் இரங்கத்தக்கடன் எஞ்சியமீர்.
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₹* !தாணகை யுடைய Geese சுடுந்திறல் 

வேணி ஸனீடிய வானுயர் வழிதான் 

வறுமை கூறிய மன்ணீர்ச் சிறுகுளாத் 

தொடுகுமி மருங்கிற் றுவ்வாக் கலங்கள் 

கன்றுடை மடப்பிடிக் சுயத்தை மாண்ணிச் 

சேறுகொண் டாடிய வேறுபடு வயக்களிறு 

செங்கோல் வாலிணச் தயங்கத் தீண்டிச் 

சொறிபுற முரிஞாய நெறியயன் மராஅத் 

தல்குறு வரிநிழ லசைஇ நம்மொடு 

தான்வரு மென்ப தடமென் போளி 

யூதுகணை மழமவ ருள்கீண் டிட்ட 

வாறுசென் மாக்கள் சேசறுபொதி வெண்குடைக் 
கன்மிசைக் கடுவளி யெடுத்தவிற் றுணைசெத்து 

வெருளேறு பயிரு மாங்கட் 

கருமூக முசுவின் கானத் தானே.'' (அகம், 121) 

இல கெஞ்சிற்குக் கூறிய அ. 
வேற்று கட்டு ௮கல் வயின் விழுமக்கானும் — அக்கனம் 

வேத்றுகாட்டிற் பிரியுக்காலச்.ஐ,ச் சாணுறும் இஇும்பையிடசத்தும் : 
தலைவற்குக் கூற்று கிகழும். 

விமுமமாவன :-- பிரியக் கரு இியவன் பள்ளியிடத் துக் கனவிற் 

கூறுவனவும், போவேமோ தவிர்வேமோ என வருக்இக் கூறுவன 

வும், இவள் நலன் இரியுமென்றலும், பிரியுக்கொலென்று 150 

தலைவியை ஐயக்தீரக் கூறலும், கெஞ்சிம்குச் சொல்லி அழுங்கு 

தலும் பிறவுமாம். 

கெஞ்ச கடுக்குற”? என்னும் பரலைக்களி (74) பள் சனவிற் 

கூறியவாறு காண்சு. 

  

1. நாள்ஈககையுடையம் — நாளும் ஈகையுடையேம், ஈரம் ஈகை 

புடையேம் எனவும் பாடம், தோளிவருமென்ப; அதிக. ஈகை 
யுடையேம் என்க. கயந்தலைமண்ணி -- மெல்லிய தலையைக் கழுவி, 

ஆடிய வேறுபடு களிறு -- ஆடுதலால் வேறுபட்ட களிறு. தீண்டி 

உரினாய மராஅம் என இயைக்க. ADE BY — suB; Ber dung. 

(கானத்தான்--)கானத்தின்௧ண வருமென்ப என இயைக்க. உள்ளே 
மூட்ட. உள்ளே,கிழித்ச (குடை என்க]. உறுகணமழவர் உருள்ளே 

டிட்ட எனவும் பாடம் அதறக வணி உருள் செல்லும்படி. உடைத்த 

(ஆறுஎன் ௧) என்பதுபொருள் குடை _-பனையோல்ப் பிழா. பிழாவை 

[வளி -) காற்று எடுத்துச். செல்லலினால், (துணைசெத்து...) துணை 

யென்று 668. gitar பெண்மான, வெருள்ஏ.து--மயங்கய கலைமசன், 

பயிரும்--அழைக்கும். குடை. மானின் முகம போறலிஸ், அதப் 

பெண்மானென்று மயங்கி ஏறுபயிரும் எனக; QEAS ஒவியசல் துன 

யென்று கருதி என்று பொருள்கோாடல் பொருந்தாமை, 1984-ம் செய் 

wor நோக்கியறிக. பிழாவின் புறவடிவு மானமுக வடிவுபோலிருக்கும்.
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1 உண்ணா மையி வுயங்கிய மருங்கி 

னாடசப் படிவத் தான்மோர் போல 

வரைசேசர் சிறுெறி நிரசைபுடன் செல்லுங் 

கான யானை கவ்னழுி குன்ற 

மிறுந்துபொரு டழுதது மாற்றாய் சிறுத்த 
சில்லையங் கூந்த னல்லகம் பொருத்தி 
யொழியின் வறுமை யஞ்சுதி யழிதக 

வுடைமதி வாழிய தெஞ்சே திலவென 

தெய்களி ஜநெடுவே லெஃகி னீமைக்கு 
மழைமருனள் பஃேுன் மாவண் சோழர் 

கமைமாய் காவிரிக் கடன்மண்டு பெருந்துறை 
பிறவொடு வந்து கேரதையெசகு பெயரும் 

பெருங்கட லோதம் பேசல 
வொன்றிற் கொள்ளாய் சென்றுதரு போருட்சே,"” (அகம், 123) 

இச போவேமோ தவிரவேமோ என்றது. 

₹* அருகி யார்க்கும் பெருவரை யடுக்கத் 

ero நன்மான் வேட்டெழு கோளுகிர்ப் 

ம்பொதி புழுவை தொல்ைச்சிய வைத்நுதி 

யேத்துவெண் கோட்டு வயக்களி அழுக்குத் 
துன்னருங் கரண மென்னாய் நீயே 

குவளை யுண்க ணிவளீண் டொழிய 

வானள்வினைக் aa wii ணின்னொடு 
போயின்று கொல்லோ தானே படப்பைக் 

கொடுமு ஸளீங்கை நெடுமா வந்தணீர் 

தீச்மனி கதழ்பெய தலைஇய 

வசய்திறம் புரையுமிவண் மாமைக் கவினே.” (ஈற். 208) 

இஃன இவள் ஈலனழியுமென்று செலவழுல்யெ.௮. 

** 8டூதர்சல வழுங்கத் திருவித் கோவி 

யாச்களி யெழுலி சோர்தொடங் கதின்தே 
வேத்துவி௫ு விழுத்தொழுி லொழுிய 
யான்றொடங் கன்னா ஸணிற்புறத் தரவே,” 

இஃது ஐயர் தீர்த்தது. 

1. உண்ணாமை -- விரதத்தால் பசியிருத்தல், ப் ம் — அசையாத விரத வடி.வம் யானை கவின ழிகுன்றம் ட இக விக்க முதன் மேல்நின்றது. கெஞ்சே! ஆக்றாய்; அஞ்சு; (அழிதகவடைமதி-..) அழி யு தகைமையுடையை. மதி--மூன்னிலையசை, ஒன்றிற்கொள்ளரய்-- போதல் துவிர்தல் என்னு மிரண்டில் ஒன்றில் நிலைபெரறுய். 
2. ஆளி... சிங்கத்தின் பேதம். வேட்டு ... இை ஆளி உழுவை கொன்ற களிற்றை இழுக்கும் te! ror Ganda, மாமைக்கவின் போடென்றுகொல் என மூடுக்க ் 

8. இருவில் ... இச்இிரவில். சோர்தொடங்லள் 
தொடக்கிம்று. புறக்தரல் — பாதுகாத்தல், ன்று -- சொரிதலைத்:: 

(ஐங்குறு, 488)
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“* "ஈதலுத் துய்த்நலு மில்லோர்க் கல்டுலனச் 
செய்வில கைச்மிக வேண்ணுதி யங்வினைக் 

கம்மா வரிவையும் வருமோ 

வெம்மை யுய்த்தியோ வுரைத்திசி னெஞ்சச."” (குறுஈ், 68) 

இ தலைவியை வருன்றுளன்றே எனக்கூறிச் செலவழுக்யெ.அு 

மீட்டு வரவ ஆய்க்ச வகையின்கண்ணும் -- பிரிந்த தலைவன் 

இடைச்சுரத்து உருவு வெளிப்பட்டுழியும் மனம் வேறுபட்டுழியம் 

மீண்டு வருதலை ஆராய்ந்த கூறுபாட்டின்கண்ணும் : 

₹* 2உழையணந் துண்ட விறைவரங் குயர்சளைப் 

புல்லரை பீரதஇப் பகங்காய் பெஏற்பக் 

கர்சேோர் சிதுகெறி மல்கத் தாவும் 
பெருங்கா டிறந்து மெய்தவந் தன வா 

லருஞ்செயற் பொருட்பிணீ முண்ணி யாமே , 

சேறு மடந்தை யென்றலிழ் முன்று 

னெய்த லுண்கண் பைதல் கூரப் 

பின்ணீருங் கூத்தலின் மறையினனள் Qua gi) & 
துதியன் மண்டிய வொலிதலஸை ஞாட்பி 

ணீம்மென் பெருங்களாத் தியவ சூது 

மாரம்பலவங் குழலி னேங்கிக் 

கலங்களஞூ ருதுவேசன் பூலம்புகொ போக்கே.” (கழ். 113) 

இஃது உருவு வெளிப்பட்டுக் கூறியது. 

4 ஈஜண்றுதெரித் துரைற்திசி செஞ்சே புன்கசழ் 
சிறியிலை வேம்பின் பெரிய கெசன்று 
சடசஅ் செருக்கிய கடிஞ்சின முன்பிற் 

களிறுதின் திறத்த நீர வீரத்துப் 
பசல்வீ தோன்முலை யகடுநிலஞ் சேர்த்திமப் 
பசியட முடங்கிய பைதம் செந்தாய் 
மசயச வேட்டம் போகிய கணவன் 
பொய்யா மரபிற் பிணவுநினைற் திரங்கும் 
விருத்தின் வெங்காட்டு வருந்துதும் யாமே 
யாள்வினைக் ககல்வா மெணினு . - 
மீள்வா மெனினு நீதுணித் ததுவே.” (நத்றிணை, 108) 

இது வேறுபட்டு “மீட்டுவசவு ஆய்க்கது. 

7, துய்த்தல் -- அனுபவித்தல், இல்லோ-- பொருளில்லாதோர். 

அரிவை -- பெண், 

2. உழை -- மான, works _. நிமிரந்து. இறைவாங்கு 

சிறிது வளைந்த. இரத்தி -.. ஒருமரம். கோக்கு எய்த வந்தன என 
இயைக்க, இறக்தும்-- கடந்தும். பைதல்கூர -- வருத்தமிக. ஏச்கி_ 

வாய்வீட்டழுது, Ct -_ துனபம், 

89. பெரீய கொன்று -- பெரிய கிகைகளை முறித்து. முன்பு — 

வலி, இறந்த- பெய்தகன் ற. நீரல்லீரம்-- மூத்திரவீரம்; இஃது 

இடக்கரடக்கல். செச்காய்ப்பிண வின் கணவன் அதனை நினைசர்து 

இரங்கும் காது என இயைக்க, 

2. மீட்டுவரவு -- மீண்டுவருதல் (இரும்பிவரு5ல்].



௫௬௮ தொல்காப்பியம் ர்கம் 

 ஆன்வழக் கற்ற பாழ்பகு நனந்தலை 
வெம்முனை யருஞ்சுர நீந்தி நம்மொடு 
மறுதரு வதுகொ முனே செறிதொடி 

SU SBIG நிலைய வாக 

வொழிந்தோனள் கொண்டவெ' வுரங்கெழு நெஞ்சே.” 

(ஐங்குறு, 829) 

இது மீளலுறும் நெஞ்சை கொந்து கலைவன் உழையர்க்கு 

உரைத்தது. 

₹- ௨9 நடுங்கழை முனிய வேணி afy 4 

கடுங்கதிர் ஞாயிறு கல்பகத் தெறுதலின் 

வெய்ய வரயின முன்னே யிணியே 

யெொண்ணுத வரிவையை புள்ளுதெொறுத் 

தண்ணிய வாயின சுரத்திடை யர." (ஐங்குறு. 822) 

இஃது இடைச்சுரத்துத் தலைவி குணம் நினைந்து இரங்கியது. 

இன்னும் “இரட்டுமமொழிதல்' என்பதனாற் செய்வினை முத்றி மீண்டு 

வருங்கால் வருந்தி நெஞ்சொடு கூறுவனவும் பிறவுக் கொள்க, ௮, 

1 *ஏன்றுகெச லெய்து ஞான்றே சென்ற 
வ்ளாமலை நரடன் மடமக 

ணீளமுலை யாகத் தின்னுயிர்ப் புணர்ப்பே.'" 

** ககொல்விகஎப் பொலிந்த கூர்ங்குறும் புழுகின் 

வில்லோர் தூணை வீங்கப் பெய்த 
வப்புதுளை யேய்ப்ப வரும்பிய விருப்பைச் 

செப்பட ரன்ன செங்குழை was eG ar 

விழுதி னன்ன தீம்புமுற் றுய்வா 
யுழூதுகாண் டுளைய வாகி யாச்கழல் 

பாவி வானிற் காலொடு பாறித் 

துப்பி என்ன செங்கோட் டியவி 

3 ஆள் வழக்கற்ற-. ஆள் வழங்குதல ற்ற. வழக்கறுதல் -- 
போக்கு வரவு இல்லாமை. ஈனச்தலை ... அகன்ற இடம். நெஞ்சுமறு 
குவது -- நெஞ்சு சுழலாநின்றது. ் 

4. மூளிய-- உலர, கல்பக.- மலபிளக்க, Q ல்--சுடுதல். 
இணி இப்பொழுது. ஆறு... வழி. 5 ன 

9 புணர்ப்பு என்றுகொல் எய்தும் என இயைக்க, ஞான்று 
சென்ற - காட்கள் சென்றன. 

4 கொல்வினை கொழற்றொழில், புழுகு ... மோட்டு, புழுகின் அம்பு என இயைக்க. அப்பு -- வலித்தல்விகாரம. செப்புஅடர் - 
செப்புத்தகடு. இழூது .. வெண்ணெய். புழல் -- துலா. துய்வாய்-.- துய்போலும வாயையுடையது (ப): ஆகுபெயர். துய். பஞ்சு. உழுதுகாணடல் -- தாள்நிக்கிக்காண்டல், ஆர்கழல்பு - அர்க்இனின் வும் கழன்று. வான் ஆலியில் என மாற்றுக ஆலி. பெருந்துளி, காலொடு -- காற்றால். அப்பு - பவளம். காடு .- மேடு. Qua —
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னெய்த்சேசர் மீமிசை கிணத்திற் பரிக்கு 

மந்த நண்ணிய வங்ருடிச் சீறூர்க் 

கொடுநுண் மேதி மகணி ரேசக்கிய 

தொடிமா ஹுூலக்கைத் தரண்டுரம் பாணி 

நெடுமால் வரைய குடிஞையொச டிரட்டுங் 

குன்றுபி னொ. ியப் பேசகியுரற் துரந்து 

ஞாயிறு படினு மூர்சேய்த் தெனாது 
துனைபரி துரக்குந் நுஞ்சராச் செலவி 

னெம்மினும் விரைந்துவல் லெய்்இப் பன்மா 

ஷோேங்கிய நல்வி லொருரிறை திலைஇப் 

பசங்கர்ப் பல்லி படுதெொரறும் பரவிக் 

சுன்றுபுகு மாலை Borsa ளெய்திக் 

சைகவியாச் சென்று கண்புதையாக் குறுகிப் 

பிடிக்கை யன்ன பின்னகக் Rory gs 

தொடிக்கை நதைவரத் சதோய்ந்தன்று கொல்லேச 

நாணொடு மிடைந்த கற்பின் வாணூத 

லத்தீங் கிளாவிக் குறுமகண் 

மன் ?ருள் பெறநசைஇச் சென்றவெ ளனெஞ்சே.'” (அகம், 9) 

என வரும். இன்னும் வேறுபட வருவனவெலலாம் இசன்கண் 

அடக்குக, 

அ௮வ்வழிப் பெருகிய இறப்பின்கண்ணும் -- பிரிந்தவிடத்துத் 

தான் பெற்ற பெருக்கம் எய்.திய சிறப்பின்சண்ணும் : மனமகிழ்க்து 

கூறும், 

இறெப்பாவன :-- பகைவென்று இஹமைமுதலியன கோடலும் 

பொருண்முடித்சலும் ”2துறையோகிய ஓத்தும் பிறவுமாம். 

உதசரணம் :-- * கேள்கே டுன்ஐவுய் களைஞ ராரவும் (அகம். 93) 

எனவும், * காழிரு டுமிய' (குறுந். 210) என்பதகணுட் செய்வினை 

முடித்த செம்ம லுள்ளமொடு ? எனவும் மனமகிம்க து கூறியவாறு 

காண்க. *முன்னிய முடித்தனமாயின்” என்னும் (169) நற்றிணையுட் 

பொதுப்படச் இறப்புக் கூறியவாறு காண்க. 

பேசிசை ஊர்இப் பாகர் பாக்கனும் -- FA pursed or Sus 

தலைவன் பெரிய புகழையுடைத்தாகிய தேரையுடைய பாகரிடத் தும்: 

கூறு Help Sgn. 

வழி: கெய்த்தோர் ...- இரத்தம். உரற்பாணி __ வள்ளைப்பாட்டு. 

குடிஞை -- ஆகதை. கைகவியா ... தடுக்கப்படாது.  பின்னகம் — 

பின்னிமுடித்த மயிர. 

1. பெற்ற சிறப்பு என இயைக்க. 

2. துறையபோதல் _ முடிவுபோக அறிதல். 
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lyarg சிறப்பு உணர்த்துதற்குப் பாகரெனப் பன்மையாற் 

கூறினா. 

** 2இருத்த வேதந்த னருந்தொழுின் மூடித்தெனம் 
புரிந்த காதலொடு பெருந்தேர் யானு 

மேறிய தறிந்தன் றல்லது வந்தவாறு 

நணியறித் தன்ட விலனே தாஅம் 

் முூயற்பற முசளு முல்லையம் புறவிற் 

கவைக்கறிர் வரகின் சீறா ராங்கண் 

மெல்லிய சிவை பரில்வயி of @ §) 

யிழிமி சென்றநின் மொழிமருண் டிசினே 

வரன்வழங் இயற்கை வளிடபூட் டினையேர 

மரனுரு வாகறின் மனம்பூட் டினையேர 

வுரைமஇ வாழியோ வலவ வெனத்தன் 

வரை மருண் மார்பி னணிப்பனன் முயங்கி 
மனக்கொண்டு புக்கன னெடுந்தகை . 

விருந்தோ பெற்றன 2G bbmip Cursar.’’ (அகம். 884) 

இகனாற் பாகன் இறப்புக் கூறியவாறு காண்க. 

₹:- ஈமறுத்தற் கரிதாற் பாக பன்னாள் 

வறுத்தொடு வருந்திய வல்குதெசழிற் கொளீஇய 
பழமழை பொழிந்த புதுதீ ரவல்வா 
தச. நவில் பல்லா கறங்கு மாண்விகை 
மணியெசலி கேளானள் வசணுத லதனு 
லேகுமி னென்ற வீளையர் வல்லே 
பில்புக் கறியுந ராக மெல்வளெ 
1உண்ணாக் கூந்தன் மசசறக் கழீஇச் 
சில்போது கொண்டு பல்குர லழுத்திய 
வத்திலைப் புகுதலின் மெய்வருத் துரூ௮ 
யவிழ்பூ முடியன் கனைஇய 

மடமர வரிவை மகிழ்ந்தயர் நிலையே,” (ஈற்றிணை, 42) 

இது தானுத்த இன்பத்தினைப் பாகற்குக் கூறியது, 
1, அவர் என்றது பாகரை, 

9: வேந்தன் அருந்தொழில் -- வேந்தற்குரிய முற்றுதற்கரிய தொழில், அறிக்தன்றல்லது — அறிர்ததல்லது.- AOE & oT B cop இலன் — அறிந்திலன், பறழ் - குட்டி, உகளும். துள்ளீவிசாயா டும். 8599 — நிறுத்தி, இழிமின் -- இறங்குதிர். மொழிமருண் டிசின் — மொழிக்கு மயங்கினேன் (--அதிசயமுற்றேன்), வளி --- காற்று. அளிப்பனன் முயங்கி... அன்புசெய்தவனாய்த் தழுவி; அருளியவனாய்த் . தீழூவி எனினுமாம், நளிப்பனன் எனக் கண் ணழித்து இறுகத் தழுவி என்றுமரம். 
3, a 950570 — வறட்சியோடு 20G — உலூலுள்ள உயிர்கள். அவல் _ பள்ளம். நாநவில் பல்கிளை — நாவாலொரலிக் கின்ற பல கூட்டமான தவளைகள். கறங்க - ஒலித் 

- - r ் ! வ்துகதுலால. ௮ a oi — அறிவிக்கின் றவர் ் விவ்விகுதிதொக்கது, சில்போது -.. ace. மெய்வருத்துராஅ மெய்துவளவந்து, கவைஇய _ அணைத்துக் கொண்ட. மகிழ்நீதுஅயர்நிலை — மகிழ்ந்துகொண்டாடுகிலை அயர் நிலை மறத்தற்கரிது என முடிக்க, ்
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56 ஊர்சகு பாக வெசருவினா கழிய.?? (அகம். 44) 
ர் 

“சென்ச தரே நன்வலம் பெறுத.”* (அகம், 34; 874) 

எனவும் வரும். 

** தயங்கிய கணிற்றின்மேற் றகைகாண விடுவதேச 

தான் வளம் படவென்ற தகைநன்மா மேல்கெரண் 

  

என வருவன தலைவி கூற்றாகலின் தலைவன் மீண்டு வருங்காற் 
. பாகறிகே கூறுவனெனமுூர். 

காமக்கழெத்துி மனையோள் என்று இவர் ஏழுறு இளெவி சொல் 

லிய எதிரும்: காமக்கிழத்தி மனையோளென் றிவர் சொல்லிய ஏழுு 

களவி எதிரும் --- இற்பராத்தை தலைவியன்று கூறிய இருவர் 
சொல்லிய வருத்தமுற்ற செவியின் எதிரிடத்தும் : கூற்று நிகழ்த் 

தும். 

3 அவை *அருஞ்சூரத்து வருத்தம் உற்நீரே ' எனவும் * எம்மை. 

மறக்தீரே ? எனவம் கூறுவனவும் பிறவுமாம். 

₹* எரிகவர்ந் துண்ட வென்றூழ் நீராடடை 

யரிய வாயினு மெளிய வன்றே 
யவவுறு நஜெஞ்சவ் சவவுநணி விரும்பிக் 

கடுமான் நிண்டேர் கடைஇ 

தெடுமா னோக்கிறின் னுவ்ளியாம் வரவே. ~ (ஐங். 860) 

இ.த, வருத்தம் உற்றிரே என்ததத்குக் கூறியது. 

5 8தொடங்குவினை தவிரா வசைவி 6 ey ar ape 
கிடத்துயிர் மறுகுவ தாயினு மிடம்படின் 

Ff pao gy மிசையாப் புலியினுஞ் சிறுத்த 

தாவி லுள்ளத் தலைத்தலைச் A pus 

செய்விசக் கன்று காலை யெஃகுற் 

Bota ரூகிய தெரிதகு வனப்பின் 

மாவி னறுவடி போலக் காண்டொறு 

1. அவை என்றது காமக்கிழத்தியு௩ தலைவியுங் கூறுவனவற்ை, 

2. என்றூழ் -- வெயில். நீளிடை -- நீண்டவமி. அரியவாயி 

னும் வருதற்கரியவாயினும். அவவுஉறு .. ஆசைபொருநக்திய, 

அவா அவ என கின்று உகரம்பெத்றது. (கவி. 14-ஞ் செய்யுளுளை 

கோக்குக.) குவவு அகத்திடு (--தழுவுதல). கடைஇ செலுத்தி. 

வர எளிய வன்ழஹேே என இயைக்க. 

3. தவிரா -- தவிராத, கோன்றுட் புலி என இயையும், கோன் 
தாள் -- வவியமுயற்சி. இடம்படின் — இடப்பக்கம் வீழின், எஃகு 
உற்று - கத்தியால் வெட்டப்பட்டு, மாவின்௩றுவடி -- மாவினது
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மேவ partir DADS BI GUTS 

ணீனையசது கழிந்த வைக லெனையதரஉம் 
வாழலென் யானெனத் தேற்றிப் பன்மாண் 

டஉசமக் கூறிய நகைசார னன்மொழுி 

மறத்தணிர் போறி ேம்மணச் Oo ep or 

னெயிறுகெழு துவர்வா மின்னகை யழுங்க 

வினவ லானாப் புனயிழை கேளிணீ 
வெம்மை தண்டா அவெரியுகு பறுந்தலைக் 

கெரம்மை வாடிய வியவுள் யரனை 
தீர்மருங் கறியாது தேர்மருங் கோடி 

wf pinta Bar Ppa Qiang 

மூள்ளுநர்ப் பணிக்கு மூக்கருங் கடத்திடை 
யென்ள ஷோேனாப் பொருடரல் விருப்பொடு 
நாணுத்தளை யரக mou wo or of Bor sé 

குடம்பாண் டபொழிந்தமை யல்லதை 

மடங்கெழு நெஞ்ச நின்னுழை யதுவே," (அகம். 289) 

இ௪ மறக்தீர்போலும் என்.றதத்குக் கூறிய. 

11 1 உள்ளினெ னக்லெனளே யானே பள்ளி 

Bier gaGar arceQxnGe QuiGs நித்து 

மருண்டனெ னல்லெஹனோ வுலகத்துப் பண்பே 

நீடிய மரசஅத்த சதேரடுதோய் மனீறிறை 

பிறழைத்துணச் சென்றம் ூஅ௮ங் 

கணப்பெருங் காம மீண்டுகடைக் கொளவே."” (Gms. 99) 

*பிறவும் ? என்றசணுூன் இத்தன்மையனவுங் கொள்க. இவை 

2 இருவர்க்கும் பொது, இவற்றைக் காமக்ழெக்இ விரைந்து கூறு 

மென்றற்கு அவளை முற்கூறினார். 

சென்ற தேஎத்து உழப்பு கனி விளக்கி இன்றிச் சென்ற தம் 

நிலை களப்பினும் -- ௮க்கனம் கூறிய இருவர்க்குக் சான்சென்ற 

கேயத்தில் வருக்கக்தை மிகவும் விளங்கக்கூ றி கனவினால் Cem 

லின்றிக் கனவிற் கடத்திடைச் சென்ற தம்முடைய நிலையைத் 
தலைவன் கூறினும் : 

கறிய பிஞ்சு, மேவல்கண்டா-- பொருந்துதலமையாத,. எம்மென.._ 
எம்மிடத்தென்று கொம்மை -.. பெருமை, இயவுள் -- வழி, அம்பி-- 
தோணி. கோனா (பொருத) விருப்பு என இயையும். காண் மானம். 

1. பன்னி... படுக்கை, சஎண்டுகடைக்கொள ௨ இங்கே யான் 
வருதலால் முடிவடையும்படி. சென்று அற்றுங்கு சென்று வற்றிக 
குறைக்தாந்போல. அனைப்பெருங்காமம்-- அவ்வளவு பெருங்காமம். 
அற்றாங்குகடைக்கெரள என இயைக்க. 

2. இருவர் -- காமக்கிழத்தியுட் தலைவியும், 

9. கனவீனாற் சேறவின்றிக் கனவினாற்சேறல் என்றது, ஈனவின் 
கண் நின்கண் சேறலின்றிக் கனவின்கண் நின்கண் செல்லல் என்றபடி. 
இது; இருவர்க்கும் பொது. சேறல் என்பதற்கு நகிகழ்தலென்றுமாம்,
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உதாரணம் : 
₹* 3 ஐழித்தது பழித்த நெஞ்சமொடு வழிப்படர்ந் 

துள்ளிய மறிஇ$ரா பெவெம்மென யாழுதின் 

முள்ளெயிற்றுத் துவர்வாய் முறுவ லழுங்க 

தோய்மும் துறுத்து தெநொரதுபல Dur Dus ni sir 
னாய்நல மறப்பெஷனோ மற்றே சேணிகந் ‘ 

கொலிகமை மிசைந்த ஷஞெவீிசெொர யொண்பொறி 

படுஞெமல் புதையப் பொத்தி நெடுநிலை 

முனிபுன் மீமிசை வளிகழற் றுராஅக் 
காடுகவர் பெருநீதீ யோடுவயி னோடனி 

ஊதர்கெடுத் தலறிய சாத்தொ டெொரரங்கு 

மதர்புலி வெரிஇய மையல் வேழூத் 

இனந்தலை மயங்கெயெ நனந்தலைப் பெருங்காட்டு 

ஞான்றுதோன் றவிர்கடர் மான்ருற் பட்டெனக் 

கட்பட ரோதி நிற்படர்ந் துள்ளி 

யருஞ்செல வரற்ரு வாமிபை ெெரேரெனப் 

பரந்துபடு பாய னவ்வி பட்டென 

விலங்குவளை செறியர விகும்த நோக்கமொடு 

திலங்கிளா நினை விசை நின்ற நிற்கண் 

டின்னகை யினைய மாக மெம்வயி 

OT யாங்குவத் தன்றென யாழதின் 

கேசடேத்து புருவமொடு குவவுநுத of of 

தறுங்கதுப் புளரிய நன்ன ரமயத்து 

வறுங்கை காட்டிய வாயல் கனவி 

னேற்றேக் கற்ற வுமைரல் 

போற்று பசகலிற் புலத்தியண லெய்பே."! (அகம். 89) 

இதனுள் வறுங்கை காட்டியவாயல் கனவிமனன நனவினறிச், 

சென்றவத்றைத் தலைவன் கூறியவாறு கரண்க, இதவும் இருவர்க் 

wr. 

அருந்தொழின்முடித்த செம்மற்காலை விருக்தொடு நல்லவை 

வேண்டற்கண்ணும் -- செயக்கு அரிதாய வினையை முடித்த 

தலைமையை எய்.தியகாலத்தே தலைவி விருக்தெதிர்கோடலோடே 

  

1, ஓழித்தது-- பெண்களைப் பிரிதல் கூடாதென்று முன்னோர் 

விலக்கியது. பழித்த-- அவ்விதியை இகழ்ந்த. அழுங்க -- குறைய, 
மூந்துறுத்து-தோழ்றுவித்து. கொதுமல் -- அயன்மை, மொழியல் — 

சொல்லற்க, ஜெலி -- கடைகக. பிசைகலால் கடைந்தபொறி என்க. 

பிசைதல்--தேய்த்தல், ஜெமல் -- சருகு. பொத்தி -- பொத்தலால்; 
(--மூடலால). அதர். வழி சாத்து -- வாணிகத்திரள்.. சாத்தொடு 

கண்படுபாயல் எனக் கூட்டுக படுதல் -- கண்படுதல் (துயிலல் ), 

ஞான்று — தாழ்ந்து, மான்றுபட்டென -: மயங்கிப்பட்டதாக, நவ்வி 

பட்டென--ஈவ்வியை எதிர்ப்பட்டாலொப்ப, ஈவ்வி--மான். வாயல்__ 

உண்மையல்லாத, 

2. செம்மல் _. தலைமை,
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சீராடிக் கோலஞ்செய்தல் முதலி. பவற்றைக் காண்டல் வேண்டிய 

இடத்தும் தலைவன் கூற்று நிகழ்த்தும். உதாரணம் : 

** நமுரம்புதலை மணந்த நிரம்பா வியவி 

ஜேங்கித் கோன்று முமண்பொலி Aggy 
களரிற் புணியிற் காய்பசி பெயர்ப்ப 

வுச்சிக் கொண்ட வோங்குகுடை. வம்பலீர் 
மூற்றையு மூடையமேச மற்றே பிற்றை 

வீழ்மர மணிய புனை நெடுங் கூந்த 

னீர்வசர் புள்ளி யாக நனைப்ப 

விருந்தயர் விருப்பினன் வருந்துநீ 

திருந்திழை யரிவை தேமொழி நிலையே." (நதிறிணை, 874) 

என இதை விருக்தயர் விருப்பினளென. விருந்தொடு நல்லவை 

வேட்டுக் கூறியவாறு காண்க. 

மாலை ஏந்திய பெண்டிரும் மக்களும் கேளிர் ஒழுக்கத்அப் 

புகற்சிக்கண்ணும் -- வினைமூற்றிப் புகுந்த சலைமகனை Crome 

கொள்ளும் மங்கல மரபினர் மாலையேக்திய பெண்டிரும் புதல்வரும் 

கேளிரும் ஆகலான் அக்கேளிர் செய்யும் எதிர்கோடலொழுச்கத்துக் 

கண்ணும் : தலைமகள் உள்ளமஇழ்ந்துசைக்கும். 

உம்மை விரிக்க, பெண்டிரும் மக்கஞுமாயெ கேளிசென்று 

மாம். உதாரணம் : 

4 8 இருந்துங் காட்சிப் பெரும்பெயர்க கற்பி 
னாணுடை யரிவை மாணகர் நெடுதந்தே 

ரெய்தவத் தன்ராற் பாக நல்வர 

விளைய ரிசைத்தவிற் களையே Os svove ey 

சேயுயர் நெடுங்கடைத் துவன்றின ரெதிர்மார் 
தாயரும் புதல்வருந் தன்முன் பறியாக் 

சுழிபே ர௬ுவகை வழிவழி றப்ப 

வறம்புரி யெொழுக்கங் கண்கம் 

வருந்தின காண்கதின் இிருத்துநடை மாசவே."? 

1 முரம்பு-- பரல் முரம்பு தலை மணந்த இயவு என்றது 
பரற்கத்கள் மேலிடத்தே பொருந்தியவழி என்றபடி. முரமபு ... பாழ் 
நிலமுமாம். உமண் -- உமண்சாதீ; (உப்பமைப்போர்), களரி -- 
களர்கிலம்,. பெயர்ப்ப-- போச்குதலால். தோமொழிஙிலை முன்னையு 
மூடையமோ? பிற்றை. பின்னே (இப்பொழுதுதான்). 

8. உம்மை என்றது கேகளிரும் என்றதிலும்மையை. 

8. பெபரும்பெயர்க்கற்பு -- பெரிய புகமமைந்த கற்பு, எய்த 

வந்தன்று -- சமீபமாக வ்தது. எதஇரமார் ... எதிர்கொள்வார். குய 

ரும் என்றது தன் 8€ழ்க்குல மகளிர்க்குள் தன்னால் மணக்கப்பட்டாரை 
யுங் கருதிப்போலும். மாவருந்தின காண்கம என்றது வீரைர்து 
செலுத்துவாய் என்றபடி,



பியல் ] பொருளதிகாரம் ௫௪௫ 

1ஏனைவாயில் எதிரொடு தொகைஇ-- சறக்த மொழியை 

ஒழிந்து கின்ற வாயில்கட்கு எதுமே கூறுவ் கூற்றோடே முற்கூறிய 

வத்றைத் தொகுத்து: உதாரணம் : 

₹* 8நகுகம் வசரசய் பாண பகுவா 

யரிபெய் கிண்கிணி யசர்ப்பத் ஜெருவிற் 

றர்நடை. பயிற்றுந் தேதமொழிப் புதல்வன் 

மூகாறு செவ்வாய் சிதைத்த சாந்தமொடு 

காமர் நெஞ்சத் துரப்ப யாந்தம் 

முூயங்கல் விருப்பெசடு குறுகிே மாகப் 

பிறைவனப் புற்ற மாசி றநிருநுத 

gpg கதுப்பினெங் காதலி வேறுணர்ந்து 

வெரூ௨ மான்பிணையி Oey? 9 

யரரை யோவென் றநிகந்துநின் றதுவே.”' (நற்றிணை. 250) 

இஃது எனை வாயிலாகய பாணக்கு உரைத்தது. 

பண்ணமை பகுதி முப்பதினொரு மூன்றும் -- ஓதப்பட்ட 

இவையே இடமாக ஈல்லறிவுடையோர் .ஐண்டாண்டு வேறு வேழுகச் 

செய்யுள் செய்து கோடற்கு அமைக்துகின் 2 கூறுபாட்டை உடைய 

வாய முப்பத் மூன்று அதையும் : 

எண்ணருஞ் சிறப்பிற் கிழவோன் மேன -- களவுபோல இமி 

தொழிலின் றி ஆசாய்தற்குரிய சிறப்போடுகூடிய தலைவன்கண்ண 

என்றவாறு, 

இிறப்பாவன :-- வக்தளு.த்றம் வழிகெட ஓஒழுகலும், இல்லறம் 

நிகழ்த்தலும், பிரிவாதறு தலும் பிறவுமாம். இன்னவிடத்தும் இன்ன 

விடத்தும் நிகழுங் கூற்றுக்களை வாயிலெ.இர் கூறும் கூற்ரோடே 

தொகுச்துப் பண்ணுதற்கமைக்த பகுஇியுடையவாலய முப்பத்து 

மூன்று துறையுக் தலைவன்கண் நிகழ்வன என்று முடிக்க, OS 

துசைப்பினுக் தக்கிலை ளெப்பினும் அக்கூற்றுக்களையம் வாயிலெதி 

சொடு கொகைஇயென முடிக்க, இவற்றுட் ”பண்ணிக்கொளளும் 

பகுதியாவன :-- யாம் மறைந்து சென்று இவனைக் கண்ணைப்புதைத் 

  

1. ஏனை - தோழியல்லாத, 

2. பகுவாய் -- பிளச்தவாய் அரி -- பரல், கண்ணி சதங்கை, 

செவ்வாய் - சிவந்தவாய்கீர், வேறுணர்க்து _. (சாக்தழிகுறியை) 

வேருகக்கருதி, யாரை -- யசவனாகதனமையையுடையை, இகக்து _- 

நீங்க, இகந்துநினறதை ஈகுகம வாராய் என இயைக்க. 

3. பண்ணிக்கொள்ளும பகுதியாவன் என்றது சூத்திரஅடியுள் 

பண்ணமைபகுதி எனக் கூறியதை.



௫௭௬ தொல்காப்பியம் fen 

கால் தலைகின்றொழுகும் பசத்தையர் பெயர் கூறுவனென்று உட் 

கொண்டு காமக்கழெச்இயாதல் தலைவியாகல் சென்று கண்புதைத் 

அழித் தலைவன் கூறுவனவும், பள்ளியிடச்து வக்கிருந்து கூறு 

வனவும், இவள் ஊடற்குக் காரணம் என்னென்று தோழி விஞாய 
வழிக் கூறுவனவும், பிரிந்தகாலத்.து இவளை மறந்தவா றென்னென்ற 

சோமிக்குக் கூறுவனவும் பிறவுமாம். உதாரணம் : 

₹* 3சிலம்புகமழ் காந்த ணறுங்குலை யன்ன 

தலம்பெறு கையினெங் கண்புலதத் தேோயே 

பாய ert gies யாகிய பணைத்தேசட் 

டேேோரகை மாட்சிய மடத்தை 

நீயல துளரோவேன் னெஞ்சமர்த் தேரே.'* (ஐங். 293) 

₹* 2தரழிரு டு.மிய மிண்ணிச் தண்ணென 

வீழுறை யிரிய சிதறி பூழிற் 
கடிப்பிகு முரசின் முழங்கி பிடித்திடித்தும் 
பெய்தினி வாழியேச பெருவான் யாமே 

செய்வினை மூடித்த செம்ம லுள்ளமொ 

டிவளின் மேவின மாகிக் குவளைக் 

குறுந்தச ணாண்மலர் நசறு . 
ததுமென் கூந்தன் மெல்லை Guw.” (குறுர், 270) 

** இம்மைப் பிறப்பிற் பிரியல மென்ேே றறாக் 

கண்ணிறஹை நீர்கொண்ட னன்,” (குறள். 15815) 

** கீதன்னை யுணர்த்தினுங் காயும் பிறர்க்குறீ 

ரித்தீர ராகுதி ரென்று.” (குறள். 1879) 
₹* 5எரிகவர்த் துண்ட வென்றூழ் நீளீடைச் 

சிதிதுகண் படுப்பினுங் கசண்டுவென் மன்ற 

கள்ளென் கங்கு னளிமகஃ நதெதெடுதகர் 

வேங்கை வென்ற சணங்கித் 

  
ஜேம்பாய் கூத்தன் மாஅ யோளேோ.”? (ஐங்குறு. 524) 

1. சிலம்பு மலை, அன்ன கையிற் கண்புதைத்தோயே என்க, 
பாயல் ... படுக்கை. தோகை ... மயில். இன கண்புதைத்துழிக் 
கூறியது, 

2. துமிய -- அழிய, உறை--துளி. ஊம் -- மூறை. கடிப்பு. 
குறுந்தடி. செம்மல - தலைமை; நிறைவு, இவளின் இவளோடு, 
கூந்தல்அணையேம் -- கூந்தலாகய அணையிடத்கேம, அணை _ படுக்கை 
(சயனம]). இது பள்ளியிடத்து வந்திருந்து கூறியது. 

8. நிறைநீர் -- நிதைந்தநீர், இது ஊடற்குக் காரணங் கூறியது, 
4. உணர்த்தல் .. தெளிவித்தல். 

இதுவும ஊடற்குக் காரணங்கூறியது. 
5 எனறாழ் -- வெயில், மாஒயோளைச் 

இயைக்க. வேங்கை —_ வேஙகைப்பூ, 
மறக்கவில்லை எனறு கூறியது. 

காயும் -- வெகுளாகிற்கும், 

காணகுவென் என 
சுணங்கு - தேமல். இது



பியல் ] பொருளதிகாரம் ( or or 

எனவும் வரும், இன்னும் அதனானே ஊடலைவிரும்பிக் கூறு 

வனவுக் கொள்க, . 

* ம டலி னுண்டசங்கேசர் துன்பம் புணர்வது 

நீடுவ தன்றுகொ லென்று. (குறள், 1307) 

ஊடக மன்னோ வொளியிழை யாமிரம்ப 

நீடுக மன்னோ விரா.'' (குறள். 7829) 

என வரும். இன்னும் கத்பியற்கண் தலைவன்கூற்றாய் வேறுபட 

வருஞ் சான்றோர் செய்யுட்களெல்லாம் இதனான் அமைத்துக் 

கொள்க, (௫) 

ரீகற்பின்கண் தலைவிகூற்றுக்கள் நிகழுமிடங்கள் 

இவை எனல் 

௧௪௭. அவனறி வாற்ற வறியு மாகலி 

னேற்றற் கண்ணு நீறுத்தற் கண்ணு 
முரிமை கொடுத்த கிழவோன் பாங்கிற் 

பெருமையிற் நிரியா வன்பின் கண்ணுங் 

கிழவனை மகடூஉப் புலம்புபெரி தாகலி 

னலமரல் பெருகிய காமத்து மிருதியு 

மின்பமு மிடும்பையு மாகிய லீடத்துங் 

subse தோன்றிய காமர் நெய்யணி 

நயந்த கிழவனை நெஞ்சுபுண் ணுறீஇ 
10 நளியி னீக்கிய விளிலரு நிலையும் 

புகன்ற வுள்ளமொடு புதுலோர் சாயந் 

ககன்ற கிழவனைப் புலம்புநனி காட்டி 

யியன்ற நெஞ்சந் தலைப்பெயத் தருக்கி 

யெதிர்பெய்து மறுத்த வீரத்து மருங்கினுந் 

தங்கிய வொழுக்கத்துக் கிழவனை வணங்கி 

யெங்கையர்க் குரையென வீரத்தற் கண்ணுஞ் 

ெல்லாக் காலைச் செல்கென விடுத்தலுங் 

காமக் கிழத்தி தன்மகத் தழ்இ 
யேமுறு விளையாட் டிறுதிக் கண்ணுஞ் 

90 சிறந்த செய்கை யல்வழித் தோன்றி 

யறம்புரி யுள்ளமொடு தன்வர வறியாமைப் 

7-2. இவை ஊடலை விரும்பிக் கூறியன. 

73 

 



௫௭௮ தொல்காப்பியம் 

புறஞ்செய்து பெயர்த்தல் வேண்டிடத் தானுந் 
தந்ைதைய ரொப்பர் மக்களென் பதனா 
லந்தமில் சிறப்பீன் மகப்பழித்து நெருங்கலுங 
கொடியோர் கொடுமை ௬டுமென வொடியாது 
நல்லிசை நயந்தோர் சொல்லொடு தொகைஇப் 
பகுதியி னீங்கிய தருதிக் கண்ணுங் 
கொடுமை பயொழுக்கங் கோடல் வேண்டி 
யடிமேல் வீழ்ந்த கிழவனை நெருங்கீக் 

3) காத லெங்கையர் காண் னன்றென 
மாதர் சான்ற வகையின் கண்ணுந் 
தாயர் கண்ணிய நல்லணிப் புதல்வனை 

மாயப் பரத்தை யுள்ளிய வழியுந் 
தன்லயிற் சிறைப்பினு மவன்லயிற் பிரிப்பினு 
Hays Cards, OPES) san aes 
காமக் கிழத்தியர் நலம்பா ராட்டிய 
தீமையின் முடிக்கும் பொருளின் கண்ணுங் 
கொடுமை யொழுக்கந் தோழிக் குரியவை 
வடுவறு சிறப்பிற் கற்பிற் நிரியாமைக் 

40 காய்தலு முவத்தலும் பீரித்தலும் பெட்டலு 
மாவயின் வருஉம் பல்வேறு நிலையினும் 
வாயிலின் வரூஉம் வகையொடு தொகைஇக் 
கிழவோள் செப்பல் கீழல தென்ப. 

இ.து, முறையானே தலைவிகூற்று நிகழும் இடம் கூறுனெறத. 

Q- 1: அவன் அமிவு ஆத்ற அறியும் ஆகலின் ஏறத்றற் 
கண்ணும் நிறுத்தற்கண்ணும் உரிமை கொடுத்த இழவோன் பாங்இற் 
பெருமையில் தஇரியா அ௮ன்பின்௧ண்ணும் : அவன் அறிவு ஆற்ற 
அறியும் ஆகலின் -- வேதத்தையுக் கிருமதாலையுக் தலைவன் அறிந்த 
அறிவைக் தலைவி மிக அறியுமாதலின், ஏத்றற்கண்ணும் — அந்தணர் 
முதலிய மூவரும் தத்தமக்குரிய வேள்வி செய்யுங்கால் தம்மனைவியர் 
பலருள்ளுக் தமக்கு ஒத்தாளை வேள்விக்கண் உரிமைவசையான் 

கத்தம் குலத்திற்கேத்க நிறுத் த தலைச் செய்யுமிடத்தும், உரிமை 
கொடுத இழ வோன் பாங்கில் --- அவர் குலத்திற்கேற்ற உறிமை 
களைக் கொடுத்த sou we FH, பெருமையில் இரியா அண்பின்
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கண்ணும் -- தத்தக் குலத்திற்கேற்ற பெருமையினின்றும் நீங்காத 

அன்புசெய்து ஒமுருசத்கண்ணும் : அறிபுமாகலின் அன்புசெய்து 

ஒழுகுமெனக் கூட்டுக, 

என்ற, அந்தணர்க்கு சால்வரும் அரசர்க்கு மூவரும் வணி 

கர்க்கு இருவருக் தலைவியராகியவழிச் தங்குலத்தில் கொண்டவரே 

வேள்விக்கு உரியர் ஏனை?யார் வேள்விக்கு உரி.யரல்ல சென்பதூஉம் 

அவர்க்குச் தல்குலல்கட்கு ஏற்றவகையின் உரிமைகொடுப்ப சென் 

பதுஉம் வர்களும் இர 2 நமமே செய்கானென்று அன்பில் 

திரியா சென்பதூஉம் கூறியவாறு. உதாரணம்: 

நின்ற சொல்லி னீடுதோ றினிய 
ரென்று மென்றோள் பிரிபறி யலரே 

தாமரைத் தண்டா தூதி மீமிசைச் 

சாந்திற் ஜொடுத்த தீந்தேதேன் போலப் 
புரைய மன்ற புரையோர் கேண்மை 

கீரீண் றமையச வுகைம் போலத் 
தம்மின் றமையா நத்தயத் தருளி 

ததநுதல் பசத்த லஞ்சிச் 
சீறுமை யூதுபவேச செய்பதி யல.” (கற்றிணை, 1) 

இதனுள், *தாமரைக் தாதையும் ஊதிச் சந்தனத் காசையும் 

௨௭இ வைத்த சேன்போலப் புரைய என்றகனான் ஏற்றற்கண் தலைவி 

கூறினாள். பிரிவறியல ரென்றும் அன்னதோர். குணக்குறையில 

சென்றதாம். பிரிவுணர்க்து புலக்துரைப்பின் காணழிவாம். 

5 நித்தினும் பெரிதே sural a மூயர்ந்தன்று 

Ba gy wager Gar p aT pb 

கருங்கேசற் குஜிஞுசிப்பூக் கொண்டு 

பெருந்தே ணீழைக்கு நாடனொடு கட்டே.” (குறுச், 2) 

Oe, நிஅத்தற்கட் x Bus. 
1. அவர்களும் என்றது மனைவீயர்களை. 

a. கருமம் -- செய்யத்தகுக்தது. 

4. புரைய -- உயர்ச்சியையுடையன (மேதக்கல) புரையோர் 

கேண்மை -- மேதக்கோராகிய தலைவரது By உறுபகோ_ உறு 

வாரோ. அஞ்சிச் செய்தலறியாராய்ச் சிறுமையுறுபவோ என 

இயைக்க, 

4, தாமரைத்தாதும் சந்தனத்தாதும் உயர்வு தாழ்வு கருஇதின் 

து நச்சினார்கினியர் கருத்துப்போலும. இதற்கு வேறு 
றன எனப } 

யுரையாசிரியர், கருத்துக் கூறுவர் நற்றிணை 

5. நிலம் நட்பின் அகலத்திற்கும் வான் உயர்ச்சிககும் நீர் அழத் 

திற்கும ஓப்பாயின, இவை உழழ்ச்சிப்பொருளில் வந்தன, 

இழைத்தல் -- செய்தல்.



௫௮௦ தொல்காப்பியம் fap 

இழவளை மகடூஉப் புலம்பு பெரிதாகலின் அலமால் பெருகிய 

காமத்து மிகுதியும் -- அறமும் பொருளுஞ் செய்வகளுற் புற கீ. தறை 
தலில் தலைவனைக் தலைவி நீங்௭ாங்காலம் பெரிதாகலின் அதற்குச் 

சுழற்சி மிக்க வேட்கை மிகுஇ நிகழ்க்கவிடத்தும் : உதாரணம் : 

*“ 1கரமத் தாங்குமதி யென்பேசர் தசமஃ 

தறியலர் கொல்லேச வனைமது கையர்கொல் 

யாமெங் காதலர்க் காணே மாயிழ் 

செறிதுனி பெருகிய நெஞ்சமொடு பெபருதீர்க் 

கல்பெசரு சிறுநுரை பேசலை . 

மெல்ல மெல்ல வில்லா குதுமே.** (Gps. 290) 

Oa, OsH O65 Csr fees sos காமத்து மிகுதிக்கட் 

OL fi. 

இன்பழும் இடும்பையும் ஆகிய இடத்தும் -- அ௮ங்கனம் அலமசல் 

பெருகியவழித் தலைவனை எதிர்ப்பட்ட ஞான்று இன்பகுர் தனிப் 

பட்ட ஞான்று அுன்பமும் உளவாகய இடத்தும்: உசாசணம் ; 

** 2 வாரன் மென்றினைப் புளவுக்குரன் மாத்திச் 
சாரல் வரைய கிளையுடன் குழீஇ 

வளியெறி வயிரித் இளிீவிளிீ பயிற்று 
களியீருஞ் சினம்பி னன்மலை நாடன் 
பூணரிற் புணருமச ரேழிலே பிரியின் 

மணிமிடை பொன்னீன் மாமை சாயவெ 

னணிதலஞ் சிதைக்குமார் பச யதனா 

லசணங் கொல்பவர் கை$போ eset my 

மின்பமுந் துன்பமு மூடைத்தே 

தண்கமழ் நறுத்தார் விறலவனண் மரர்யே,!* (கற்றிணை, 804) 

*:8இன்க ணுடைத்தவர் பார்வல் பிரிவளஞ்கம் 
புன்க  ஹுடைத்தாற் புணர்வு.” (குறள், 1152) 

1. தாங்கு-- பொறுப்பாய், அனை -- அத்து, மதுகை வளி, 
. துணி -- துயர். இல்லாகுதும் .. இல்லையாவேம், இது சாக்காடு 
குறித்தது. 

8, வாரல் -- வாருதல் ..கெரள்ளைபிஇதற்குரிய/) ் ற் வயிர் - கொம்புவாச்சியம் ள் ஓவி, புணரின் பழட eae. பிரியின், மாமைசாயப் பசலை அணிகஈலஞ்சிதைக்கும் எனவும் அத னால் மார்பு, உடைத்து எனவும் இயைக்க. அசணம்கதகொல்பவர்கை 
அசுணத்திற்கு மூதல் யாழை வாசிசது இன்பஞ்செய்து அழைத்துப் பின் பறையை அடித்துக கொல்வதுபோல மார்பும் எனக்கு மூன் இன்பஞ்செய்து பின் துன்பஞ்செய்கின் ஐது என்பது கருத்து, பறை யொலி அசுணங்கோறலை 'பறைபடவாழா அ௮சுணழர?” என்ப 
னறிக, 

5 
2. பார்வல் --,பார்வை, புணர்வு Lars oa . டைத்து என்க, புன் 

கண் துன்பம், ஈண்டு அச்சத்தின்மேற்று 54 என்க புன்
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1கயந்தலை தோன்றிய காமர் கெய்யணி ஈயந்த இழவனை கெஞ்சு 

- புண்ணுறிஇ களியினிக்கெய இளிவரு நிலையும் -- யானைக் கன்று 

போலும் புதல்வன் பிறத்தலான் உளதாகிய விருப்பச்தையுடைய 

கெய்யணிக்கு விரும்ப தலைவனை கெஞ்சை வருத்தித் தன்னைச் 

செ.றிதலினின்று நீக்கிய இளிவக்கத நிலைமைக்கண்ணும். 

2 தன்னை ௮வமதஇிக்சானென்றஅ * இஸிவருகிலை ? யென்றார். 

₹₹ 3கரும்புநடு பாழ்தியித் சுவீத்த வாம்பல் 
சரும்புபசி களையும் பெரும்புன ஓர 

புதல்வனை யீண்றுவெம் மேணீ முயங்க 

ததுவே தெய்யறநின் மார்புசிதைப் பதுவே," (ஐங்குறு, 688) 

இத, புதல்வற் பயக்தகாலதஅப் பிரிவுபற்றிக் கூறியது. 

புகன்ற உள்ளமொடு புதுவோர் சாயற்கு அசன் உ கழவனை-- 
புதல்வனை விளையாட்டை விரும்பின உள்ளதசகோடே புதுவது 

புணர்ந்த பரத்தையர் தன்மாட்டு மனகெ௫ழ்க்கத மென்மையின் 

பொருட்டு அவர்க்கு அருள்செய்யப் பிரிந்து வக்2தானை, புலம்பு கனி 

காட்டி -- தனது சனிமை மிகவும் அறிவித்து, இயன்ற Gages 

தலைப்பெய்து அருக்கி _. அவன்மேத் சென்ற கெஞ்சேச் செல் 

லாமல் அவனிடத்தினின்றும் மீட்டு *அருகப்பண்ணி, எதிர்பெய்து 

மனத்த ஈத்து மருங்கினும் -- பிறருள் ஒருத்தியைக் காணாளாயி 

னுவ் கண்டாள்போலதக் தன்முன்னர்ப் பெய்துசொண்டு வாயின் 

மதறுத்தகனால் தோன்றிய நயனுடைமைக்கண்ணும்: 

எனவே, மறுப்பாள்போல் கயந்தாளாயிற்று, கிழவனை மறுத்த 

வெனக் கூட்டுக, உதாரணம்: 

கடல்கள் டன்ன சண்ணகன் பரப்பி 

னீலம்பக வீழ்ந்த வேர்முதிர் கழங்கிற் 

கழைகண் டன்ன தூம்புடைத் இிரன்காற் 

கனிற்றுச்செவி யன்ன பாசடை மருங்கிற் 

கழுதிவத் தன்ன கெொழுமுகை யபிடையிடை 

மூறுவன் முகத்தித் பன்மலர் தயங்கப் 

1 தயந்தலை -யானைக்கன்று. 

2, தன்னை என்றது ஈண்டுத் தலைவியை. 

3. கலித்த... தழைத்த, சுரும்பு -- வண்டு கள்யும்-- நீக்கும், 
மூயங்கல் -- முயங்கற்க, அது மார்பு சிதைப்பதுலாம். சிதைத்தல் _ 

கெடுத்தல், பால்படுதன்முதலீியவறறுல் கெடுப்பதுவாம் என்றபடி. 

4. அருகல் - சுருங்கல். 

5. பக--பிளக்க, வீழ்ந்த கிழங்கு என்க. கழை--கூறங்கில், காரல். 

தண்டு. கழு. கழுக்கோல். மூறுவன்முகம் . மகளிரது நகையோடு
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பூத்த Stuns புள்ளிமிழ் பழனத்து 

வேப்புநனை யன்ன நெெடுங்க ணீர்ஞெண் 

டிரைதேர் வெண்குரு கஞ்சி யயல 

தெசலித்த பகன்றை யிருஞ்சேற் றள்ளற் 

றிதலையின் வரிப்ப வோடி Song bg gor 

னீர்மலி மண்ணைச் செறியு மூர 

மனை நகு வயலை மரணிவர் கொழுங்கொடி 

யரிமல ராம்பலொ டார்தழை தைஇ 

விழவசடு மகனிரெரடு தழுவணிப் பொலித்து 

மலரே ருண்கண் மாணிழை முன்கைக் 

குறுந்தொடி துடக்கிய நெடுந்தொடர் விடுத்த 
துடன்றனன் போலுதின் காதனீ யெம்போற் 

புன்லுளைக் குடுமிப் புதல்வற் பயந்து 
நெல்லுடை தெடுநகர் நின்னின் றுழறைய 
வென்ன கடத்தளேோச மற்றே தன்முகத் 

தெழுதெழுில் சிதைய வழுதன ளேங்கி 

வடித்தென வுருத்த தஇித்திப் பல்லூழ் 
தொடித்தெனச் சிவந்த மெல்விரற் றிருகுபு 
கூர்நுதி மழகய வெயிற்ற 

ளூர்முழுது நுவலுதிற் சாணிய சென்மே,'' (அகம், 170) 

எதிர்பெய்து மறுதக ஈரமெனவே எதிர்பெய்யாது மறுத்த 

ஈமு மகொள்ச,. 

6 1கூச்முூண் முன்ளிக குவிகுசலக் BLOT Dp 

மீன்முள் னன்ன வெண்கான் மாமலர் 

பொய்தன் மகளிர் விழுவணிக் கூட்டு 

மவ்வய னண்ணீய வளங்கே மூரளைப் 

பூலத்தல் கூடுமோ தோழி யல்கழ் 

பெருங்கதவு பொருத யசனை மருப்பி 

னீரும்புசெய் தொடியி னேர வாரகி 

கூடிய முகம். என்றது உவகையு ற்ற முகத்தை. மகளிர் என்னுஞ் 
சொல் வருவிக்க. கிழங்கினையும் காலையும் உடைய தாமரை எனவும் 
இலையின் மருங்கே மூகையின் இடையிடையே மலர்தயங்கப் பூத்த 
தாமரை எனவும இயைக்க, இமிழ்தல் _.. ஒலித்தல். பழனம-- 
வயனிலம், கனை ... அரும்பு, ஞெணடு அஞ்சி ஒடிச் செறியும் ஊர 
எனக் கூட்டுக, பகன்றை... வதை. வயலைக்கொடி என இயையும். 
தைஇ-- உடுத்து தழுவணீ- தழு, ஆடும் அழகு. sape. — கைகோத் 
தாடல். குறுந்தொடி -- குறியவளையினையுடையாள். துடக்கெய — 
பிணித்த. தொடர் - பிணிப்பு. காதலி என்றது ஒருத்தியை, என்ன 
கடத்தள் ... என்ன கடப்பாடுடையள், தித்தி _ தேமல், பல்லுூழ்-- 
பலமுறை. தித்தியையும, விரலையும். எயி.ற்றையும் உடையளாய் 
நின்னை நுவலும் காணியசெல் என இயைக்க. 

1. கழன்ற மலா என் முடியும், are — தாம் பம். ; . — பு. விழவணிக 
கூட்டும் — (மலரை) IG HG அணியாகக்கூட்டும். கட்டும் வயல் 
என்க. அல்கல்--இரவு. தொடி--பூண், தொடியின் ஏரவாக- தொடி
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மசக்சு ணைடைய மார்பகம் பொருத்தி 

முயங்கல் விடா௮ லிவவயென மயங்கி 
யானே மென்னவு மொல்லசர் தாமற் 

அிவைபா ராட்டிய பருவமு முளவே 

பிணியே, புதல்வத் றடுத்த பாலொடு தடைஇத் 

_ திதலை யணித்த தேங்கொண் மென்முலை 

தறுஞ்சாத் தணிந்த கேழ்கின ரகலம் 
வீங்க முயங்கல் யரம்வேண் டினமே 

தீம்பால் படுத ரூமஞ் சினரே 

யாயிடைக், கவவுக்கை தெகிழ்த்தமை போற்றி மதவு நடைச் 

செவிலி கையென் புதல்வனை தேோசக்கி 

நல்லோர்க் கொத்தணீர் நீயி ரிஃ்தேோ 

செல்வற் கொத்தனெம் யாமென ெெல்லவென் 

மகன்வயிற் பெயர்தந் ததேனே யதுகண் 

ஒயரருங் காதலெ மவற்கெளச் சசஅய்ச் 

சிறநுபுழங் கவையின னாக வுறுபெயழ் 

றண்டுளிக் கேற்ற பலவுழு செஞ்செய்் 

மண்பேசன் ஜெகிழ்ந்தவற் கலுழ்நதே 

தெஞ்சறை போகிய வறிவி னேற்கே.'” (அகம். 88) 

இதனுள், ஒருத்தியை வரைக்கு கூருலு ஈல்லோரைப் பொது 

வாகக் கூறியவாறும் * வேண்டினமெ'னப் *புலம்புசாட்டிக் EQN pes 

ஈரம் கூறியவாதுங் காண்க, தென 

தங்யெ ஒழுக்கத்துக் இழவனை வணக்கி எல்கையாக்கு உளை 

வென இரத்தற்கண்ணும் -ப.ச்மையர் மாட்டுக் தங்யெ “செவ்வியை 

மறையாத ஓஒழுக்கக்தோடே வக்த தலைவனை நீ கூறுனெற பணிந்த 

மொழிகளை எங்கையர்க்கு வணங்கிக் கூறென இரந்து கோடற்கண் 

ணும்: உதாரணம்; 

* அகன்துறை யணிபெற.” 
என்னும் மருதக்கலி (79) யுள், 

பின் அழகையுடையவரகி, மாக்கண் -- கரியமுலைக்கண் இவை 

மூயங்கல் விடாஅல் என -- இவற்றைத் தழுவுதலை விடாதொழிக 

என்றுசொல்ல, ஒம் என்னவும-- ஒழியும் என்று சொல்லவும், ஓல் 

லார் -- இயையார். பருவம.... காலம். இனி. இப்பொழுது. சவ 

வுக்கை- அகத்திட்டகை (தழுவியகை). போற்றி - கருதி, நல் 

லோர்க்கு -- அழகுடைய பரத்தையர்க்கு. இஃதுசெல்வன் -. இந்தச் 

செல்வன் (என்றது புதல்வனை) எறுபுறம-- முதுகு, பிடருமாம், 

அறிவினேற்கு புலத்தல் கூடுமோ என இயைக்க. அழையபோதல் — 

ype. 
7, புலம்பு - தனிமை, புலம்பு......காட்டி என்றது வேண்டி. 

னம் என்பதனால் தனித்தமை தோன்றினமையின். 

2. ஈரம் -- அன்பு, 

8. செவ்வி - கோலம்,



Oar தொல்காப்பியம் [sf 

“1G prgéar யெனதின்னை தநொத்திவா ரில்வழித் 

தீதிேன் யானெனத் தேற்றிய வருஇமன் 

ஜஞெ௫கழ்ந்தொடி imu ரீடைமுலைத் தாதுசோச்தீ 

திதழ்வனச் பிழுத்தறின் கண்ணிவதழ் துரையாசக்கசல்.' 

என்பன கூறி, 

₹* 2மீண்டுற் ராரா மலிகடல் போலுநின் 

pera ugh தவைக்கெசன்கா தாளும் 

புலத்தகைப் பெண்டிரைத் தேற்றிமற் றியாமேனிற் 
ரரோலாமோ நின் பொய் மருண்டு.” 

எனவும் எங்கையரைகத் தேற்றெனக் கூறியவாறு காண்க. 

செல்லாக்காலைச் செல்சென விடுத்தலும் -- தலைவன் செல்லா 

னென்பது இடமுங் காலமும் பற்றி அறிக்ககாலக்து ஊடலுள்ளச் 

erp கூடப்பெறாதாள் செல்கெனக் கூறி விடுத்து Bhp SDs 

ணும்: உதாரணம்: 

₹* புன்னிமி மூகல்வயல்,.?' 

என்னும் மருதக்கலி (19) யுள், 

4 பூங்கட் புதல்வனைப் பொய்பல பாராட்டி 

நீங்கா யிகவாய் தெடுங்கடை நில்லாது 

யாங்சே யவர்வயித் சென்றி யணிசிதைம்பா 

னீங்கெம் புதல்வனைத் தந்து.” 

4 கசேசற்றுதிலை முர இய செங்கம் காரச 

ஆரர்மடி கங்குலி னோன்றனளை பரிந்து 

கூசிநமுள் வேளி கோட்டி ஸனிக்கி 

நீச்முதிர் பழுனத்து மீனுட ணிரிய 

வந்தாம்பு வள்ளை மயக்கித் தாமரை 
வண்டுது பணீமல ரரரு apr 

1. கோதக்காய்- வெறுக்கத்தக்க பரத்சமையையுடையை. கொர் 
தீவார் -- வெறுப்பார். தேம்றிய -- தெளிவிக்க (ஊடலுணர்த்த) 
இளையவர் -- இளைய பரத்தையர். தாதுசோர்ந்து ட . தாதுகள் 
உதாரஈது. கண்ணி- மரலை, 

2, ஆரா -- சிறையாக. தண்டாப்பரத்தை - அமையாத பரத் 
OD BEND, புலத்தகைப்பெணடிரை -- புலக்குர் கதகைமையுடைய 
பெண்டிரை, தேற்றி ... தெளிவிப்பாய். தோலாமோ _.. தோலா 
இருப்பேமோ; தோற்பேமன்றரோ, 

3. இகவாய் -- பரத்தையர் குறிக்கொண்ட நிலையைக் கடவா 
யாய். நில்லாதி -- நில்லாதேகொள், சென்றீ ... செல்வாய், ஈ மூன் 
னிலையசை, நின் முல் 7 அணிசிதைப்பான் அதலால் தந்துசெல் 

என் முள். ° 

8. மூனைஇய-- வெறுத்த, காரான் எ மை - துயின்ற. 
கேரன்தளை ... வலியகட்டு, © a அம பறிந்து - அறுத்து: அந்தூம்புவள்ளை-



பியல் ] பொருளதிகாரம் ௫௮௫ 

யசரை யோதிற் புலக்கேம் வாருத் 

ுறையிீறத் தொளிருந் தாழிருவ் கூத்தற் 
பிறளு மொருத்தியை யெம்மனைத் தந்து 

வதுவை யயர்த்தணை யென்ப வஃதியாசங் 

௯ம் வாழிய ரெத்தை செறுதர் 

சகண்றுடை யருஞ்சமத் ததைய நூறு 

மொனளிறுவசட் டானைக கொற்கைச் செழியன் 
பிண்ட நெல்லி னனள்ளு ரன்னவேவம் 

மொண்டொடி நெகிழினு நெகிழ்சு 
சென்று பெருமதிம் நகைக்குநர் யாரோ.” (அகம், 46) 

காமக் இழத்தி தன்மகதக் தழீஇ ஏமுற விளையாட்டு இ இச் 
சுண்னும் -- மனையறதக்இற்கு. உரியளாக வரைக்துகொண்ட காமக் 

கிழத்தி, தலைவி புதல்வன் மனைப்புறக்து விளையாடுகன் றவனை த் 

சமுவிக்கொண்டு தான் 1ஏமுறுதம்குக் காரணமான விளையாட்டின் 

முடிவின்கண்ணும் : 

அவள் எம்மைப் பாஅகாப்பிசோவென வினாயவழி அவனும் 

அதத்கு உடன்பட்டான்போலக் கூறுவன உளவாகலின * ஏரு 

விளையாட்டு” என்றுூர், ‘QB’ என்னார். விளையாட்டு முடியக் 
துணையும் தான் மறையகின்று பின்னர்க் கூறுதலின். உதாரணம் : 

*  தாயூடை முதுநீர்க் கலித்த தாமரைத் 
தசதி ஊல்வி யயலிதழ் புரையு 
மாசி லங்கை மணிமரு எவ்வாய் 

தாவெசடு நவிலா நகைபடு தீஞ்சொல் 
யாவரும் விழையும் பெரலந்தொடிம் புதல்வளைதி 

தர்வழங்கு தெருவிற் றமியோற் கண்டே 

கூரெயிற் றரிலவ குறுகி யாவருங் 

கசணுந ரீன்மையிற் செத்தனன் பேணிப் 

பொலங்கலஞ் சுமத்த பூண்டாங் கினமுலை 

வருக மானவெென் னுயிரெனப் பெரிதுவத்து 

  

அழகிய உட்டுளையைய/டைய வள்ளைக்கொடி. ஆரும். உண்ணும். 

யாரோ -- என்ன உறவினை? ஐ.-- சாரியைஇடைசசொல், ஙிற்புலக் 

கேம் - மின்னை வெறுப்பேம. வாருற்று -.௨ நீணடு, இழந்து — wey 

வீழ்ச்சியைக் கடந்து, பிமளுமஒருத்தியை -- வேறும ஒருத்தியை, 
பிறரும் என்றும் பாடம், வதுவையயர்தல் -- மணமபுரிதல். 

தகைக்குகர் - தடுப்போர். 

1. ஏமு௰ல் - இன்பழு தல்) பாதுகாவலுமாம். 

உ. நாய் நீர்நரய், கலித்த-- முளைத்த, அயலிதம் — tf MAIS 1p, 

மணி பவளமணி, sa&or — பயிலாத, நகைபடு.- ஈகையையண் 

டாக்குஞ் (சொல்). தேர்-- சிறுதேர். தமியோற்கண்டு-- தனித்த 

வனாய்க் கண்டு. அரிவை என்றது காமக்கிழத்தியை, செத்தல் — 

கருதல்; ஒப்புமாம். பொலங்கலம் -- பொன்னாபரணம். முலைக் 
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கொண்டன ofa கண்டு நிலைச் செல்லேன் 

மாசில் குறுமசு ளெவண்பே 3B pln ~ 

bub sre யிவற்கென யரன்றுற் 

கரைய வத்து விரைவனென் ௪வைஇக் 

கனவுடன் படுநரிற் கலிழ்ந்துநிலங் களையா 

நாணி ணின்றோ ரிலைகண் டூயாசனும் 

டபணீனெ னல்லனோ மூழ்த வானத் 

கணங்கருங் சுடவுளன் னோணின் 

மகன்றரு யாதல் புரைவதாங் கென வே.” (அகம். 16) 

Anis செய்கை அவ்வழித்தோன்றி அறம்புரி உள்ளமொடு 

தன்வரவு அறியாமைப் புதஞ்செய்அ பெயர்த்தல் வேண்டிடத்தானும் ; 

சிறக்க செய்கை அவ்வழித கோன்றி -- காமக்கிழத்தியது ஏழுறும் 

விளையாட்டுப்போலாது தலைவிதன் புதல்வனைத் தழீஇ விளையாட்டை 

யுடைய இல்லிடத்தே கலைவன் தோன்றி, அதம்புரி உள்ளமொடு 

தன்வாவு அ௮றியாமைப் புறஞ்செய் ௪ -- அவ்விளையாட்டு ம௫ழ்ச்சி 

யாகிய மனையறத்தனைக் காணவிரும்பிய கெஞ்சோடே தன்வசவினைகத் 

தலைவி அதியாமல் அவள்பின்னே நிற்றலைச் செய்து, பெயர்த்தல் 

வேண்டு இடகத்தாலும் -- தலைவிய௫ 1 துணியைப் போக்குதல் வேண் 

டிய இடத்தும் : 

* தன்வ.£வறியாமை ' என்றதற்குக் தன்னைச் கண்டால் தலைவி 

யுழை நின்றார் தமக்குச் செய்யும் “அசா.ரங்களையம் sear செய்யா 

மதி கைகவிக்துக் சன்வாவு அறியாமை நகிம்ப்னென்று கொள்க. 
உதாரணம் : 

1 8ஹமயற விளங்கிய மணிமரு ளவ்வசய்தன் 

மெய்பெரு மழலையின் விளங்குபூ ணனைத்தரப் 

பொலமைபிறை யுட்டரழ்ந்த புண வினை யுருள்சுல 

னலம்பெறு கமழ்சென்னி நகையொடு துயல்வர 

கொண்டனள் நின்றோன் எனக் கூட்டுக, நிலைச்செல்ல் 5 ; ‘ a . சேன் -- கின் றகிலை 
யி் பெயரேஞாய். குறுமகள் — இளமகளே/ எவன் பேதுற்றனை — 
என்ன மயக்கமுறறுய, கரைய -- குறைகூற, கவைஇ.. தழுவி 
உடம்படுதல — இயைதல்; ஒப்புக்கொள்ளல்,. பேணல். விருமபல், 
வானத்து அணங்கு அருங்கடவுள் என்றது அருக் ்_. 
தீகும, எனப் பேணினெனல்லனோ என Queue வை, மனக! 

1. துனி... வெறுப்பு; உணர்த்தவுணராலுடல், 
ல், ஆசாரம் .. ஒழுக்கம், என்றது மரியாதையை, 
8. மை. குற்றம். மரீ_.பவளமணி, அவ்வாய் 

தன்மெய் தின் எழுத்து வடிவு, மழலையின் ம 
கூறுதலாற் பிறந்த வாய் நீரால், பொலம்பிை 
பிறையென்னுமணி, உருள்கலன் -- உ 

_- அழூயவாய், 
ுல்ச்சொல்லைக் 

72 -.. பொன்னாற்செய் 
ருண்டசுட்டி, ன சர pa.



பியல் ] பொருளதிகாரம் ௫.௮௭ 

வுருவெஞ்சச திடைகாட்டு மூடைகா லந்துகி 

லரீபொலி கிண்கிணி யார்ப் போவா தடிதட்பமப் 

பாலோ டலர்ந்த முலைமறந்ங முற்றத்து 

காரல்வழறேர் Kut of uA Berri? Ay 

வசலமர் செல்வ னணிசால் பெருவிறல் 
போல வருமென் ஸனூயிர்; 

பெரும, விருந்தொடு கைதரவச வெம்மையு மூன்னாய் 

பெருந்தெருகிற் கொண்டாடி ராயர் பயிற்றத் 

திருத்துபு நீகற்ற சொற்கள்யாங் கேட்ப 

மருந்தோவச நெஞ்ிற் கமிழ்நயின் நற்ருப் 

Gu BESET கூறு சில; 

எல்லிழாய், 

சேய்நின்று நாங்கொணார்த்த பாணன் சிதைந்தரங்கே 

வரயோடி யேனாதிப் பாடிய மென்றற்று 

தோய்தநாந் தணிக்கு மருந்தெனப் பாராட்ட 

வேசவா தடுத்தடுத் தத்தசவென் பரன்மாணா 

வேய்மென்?ருன் வேய்த்திறஞ் சேர்த்தலு nD pi arc 

வாயுள்ளிற் போகா னரேச/; 

உள்ணி யுழையே யொருங்கு படைவிடக் 

கன்வர் படர்தந் நது பேரலத் தரமெம்பை 

யென்ளுமார் வந்தாரே யீங்கு; 

ஏதப்பா டெனள்னிப் புரிசை வியலுள்ளேசர் 

கண்வரைக் கரணாது உண்டேமென் பார் பரலச் 

சேய்நின்று செய்யாத சொல்லிச் சினவணின் 

னாணை கடக்கிற்பார் யாசர் 7 

அதிர்வில் படிறெழுக்கி வறந்தெதன் மகன்மேல் 
முதிர்பூண் மூறைபொருத வேதிலாண் மூச்சி 

  

துயல்வர... அசைய. உரு. நிறம். இடைகாட்டும் -. நடுவே தோற் 

றுவிக்கும். உடைகழல் ... உடுத்தல் கழன்ற. கால்வல்தேர் -- உருளை 

யோடுதல்வல்ல தேர். ஆலமர்செல்வன் -- சிவன். (அவனுடைய) 

அ௮ணிசால் பெருவிறல் -- முருகன். விருந்தொடு கைதூவர -- விருந்து 

வருதலாற் கையொழியாத, ஞாயா நின்தாய்மார். பயிற்ற-- 

கற்பிக்க, மருந்துஓவா _ இனிமைமாருத. எல்இழாய் - ஒளியை 

யுடைத்தாகிய பூணீனையுடையாய, காம்கொணர்க்க பாணன் நாம 

பழக்கங்சொண்டு போச்த பாணன். (ஏவ்விடத்தாய் என்று யாம் 

வினாவ) சேய்கின்று! — She py. வாய்சிதைந்து -- வாயிற்கூறும் 

மொழிசிதைந்து. ay. — பரத்தையர்கூம்றிலே. மனந்தங்கி, ஏனாஇப் 

பாடியம் என்றற்று-- யாம் ஏனாதிப்பாடியிடத்தேபென்ற தன்மைத் 

தாக. அத்தத்தா - அத்தா அத்தா. வேய்த்திறம் . எம்றிககொள்ளு 

மிடம். வாயுள்ளில் -- வாயினின்றும். போகான் என்றது த௲வளை, 

அத்தத்தா என்று பின்னுங் கூறுகின்றான் என்றபடி, உள்ளி — sor 
வரை நினைதது உழையேபடைவிட -- அவரிடத்தே படைசகலங்களை 

வீடும்படி. படர்தநர்ததுபோல — வந்ததுபோல. ஏதப்பாடு - கள்வ 

ரால் வருங் குற்றம். புரிசைவியலு$ளார் — மதிலையுடைய ஊரிமழ் காவ
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யுதிர்துக ளுக்கநின் னாடை யொரலிப்ப 

வெதிர்வளி நின்ருய்நீ செல், 

இணியெல்லா யாம், 

தீதிலே மென்று தெறிப்பவுங் கைற்நீவி 

யாதொன்று மெங்கண் மறுத்தர வில்லாயின் 

மேதக்க ப வெற்தை பெயர யாங்கொள்வேதநீ 

ஜாவா விருப்பொடு கன்றியாத் துழிச்செல்லு 

மசயபோர் படர்தக நரம்.'* (கலி, &1) 

தந்தையர் ஒப்பர் மக்கள் என்பதனால் அந்தமில் இறப்பின் 

மகப்பமித்து கெருக்கலும் -- அங்ஙனம் விளையாடுகின்ற காலத்து 

மக்கள் தந்தையரை ஓப்பரென்னும் வேதவிதிபற்றி முடிவில்லாக 

சிறப்பினையுடைய மகனைப் பழித்து லெகுளுதற்கண்ணும் : 

மகனுக்கும் ]இதுபடுமென்று கர௬இக் கூறலின் தலைவனைப் பழித் 

தென்னாது * மகப்பழித்து £ எனஞுர், 

 மைபடு சென்னி” என்னும் மருதக்கலி (86) யுள், 

₹* 2செம்மால்! 

வனப்பெலர நுந்தையை யொப்பினு நுந்தை 

தலைப்பு சொசத்த குறியென்வாய்க் கேட்டெயத்தி 

கன்றிய தெவ்வர்க் கடந்து களங்கொள்ளும் 

வென்றிமாட் டெொத்தி பெருமமற் ரொவ்வசதி 

யெசன்தினேம் யாமென் அணர்ந்தாரை நுந்தையோன் 

மென்ரு ணெ௫ழ விடல்,”* 

என அ௮வனைக்கொண்டு விளையாடியவழி ௮வன் தலைவன்மேல் 

வீம்.தலின், 
₹* தந்நை வீயன்மார்பிற் பாய்ந்தச னறனில்லா 

வண்டினி பெற்ற மகண்.'” 

எனத் தன்இறத்து அன்பிலனென நெருங்கக்' கூறியவாறு 
காண்க. 

  

லாளர். படிறு -- வஞ்சனை. எருக்கி-- வருத்தி, மூச்சி -.. மயிர்மூடி. 
ஓலிப்ப-- விளக்க. எதிர்வளி -- காற்றெதிர், எல்லா. ஏழு, எந்தை பெயரனென்றது புதல்வனை... அக்காலத்துத் தர்தைபெயரே மைக் தற்டுவது வழக்கு, அதுபற்றி எக்தை பெயரனென்றான். 

7.  இது-- இக்குணம. படும... உண்டாம்; பொருந்தும். 

நிலைகளின் கூற்றில். ஓத்த-- உனக்கொத்த, குறி குறிச்சப்படுவ் குணம். கனழறி-- மாறுபாட்டிற்பட்ட, களங்கொள்ளுமவென் றீ களகதிற்கொள்ளுமவென்றி. கடம என்று, பாடமோதி-. திறை என்று பொருள்கொள்வது ஈன்று, கெகுழவிடல் ஒவ்வாதி . மெலிய 
விடலாகிய பரத்தைமையை ஓஒவ்வாதேகொள்,
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்கொடி.யோர் கொடுமை சுடுமென ஓடியா நல்லிசை BUG 

தோர் சொல்லொடு கொகைஇப் பகுதியின் நிங்யெ தகுதஇக்கண் 
ணும் : கொடியோர் ஈல்லிசை ஈயக்சேசர் சொல்லொடு கெரகைஇ-_ 

கொடியோபென்றது பாணர் கூத்தர் விறலியர் ௮க்கணர் முதலி 

யோரை, கொடியோராய்தி தலைவன் புகழைக் கூற௮ுதத்கு விரும்பி 

னோர் பாரத்தையா்க்கு வாயிலாய்வக்து கூறிய சொல்லோடேதாளும் 

அவரிடத்தே சேர்க்து, பகுதியினீங்கிய கொடுமை — sta puree 6 

பக்கமும் ஆங்கோர் பக்கமுமாகய பகுதி காத்தலினின்று கிங்கிய 

ப.ாரததையரைக் கூடிய கொடுமை, சுடுமென ஓடியாது ககுதிக்கண் 

ணும் --- கெஞ்சைச் ௪டுமென்அ கூறி அவன் தவற்றைக் கூறு தலைத் 

தவிராமற் கூறுதற்ரூக் தச தகுதியிடத்தும் : 

இன், நீக்கப் பொருட்டு, பகுதி -- கூறுபாடு, ஆகுபெயர்; 

பகு.இகளைக் காத்தற்குப் பிரிவேனெனக்கூறிப் பிரிந்து பாணர் முதலி 

யோர் பு.இிஇந்கூட்டிய பாத்தையரிடத்தேகே ஒழுகய மெய் வேறுபாட் 

டோடு வக்தானைக்கண்டு அப்பரூஇகளைப் ப.ரத்தையராகக் கூறுவாளா 

Gop. sg, * இணைபடறிவந்த' என்னும் மருநக்கலி (79) யுள், 

“3கண்ணிநீ கடிகொண்டார்க் கணை தொறும் யரமழப் 
பண்ணினுற் களிப்பிக்கும் பரணன்காட் டென்றுனோ 
பேணூனென் றுடன்றவ ருகிர்செய்து வடுவினான் 

சமனாணின் ொோன்சேர்த்தசர் நதகைசேச்த்த விதழினை/ 

நசடிநின் மூதாடித் துறைச்செல்லா ளூரவ 

ராடைகெரண் டொலிக்குதின் புலைத்திகாட் டென்ராளோ 

கூடியசர் புவலாடப் புணையாய மார்பினி 

ஒடியா ரெறிதர வொனிவிட்ட வரக்கினை 

வெறிதுநின் புகழ்கள வேண்டாரி னெடுத்தேத்து 

மதிவுடை யத்தனா னவளைக்காட் OL oF ap S ey 

களிபட்டசர் கமழ்கோதை கயம்பட்ட வுருவின்மேற் 

குறிபெற்ருச் குரற்கூத்தற் கோடுளர்நீத துகணிளை,!! 
. . * ற. * + 

என்பவரது பாணா முகுலிமியார் வாயிலாயவாறு காண்க. 

1. பரணர் முதலியோரைக் கொடியரென்றது பரத்தையர்க்கு 

வாயிலாதல்பற்றி. 

2... இன் என்பது பகுதியின் என்பதிலின்னை. _ பகுதியை ஆகு 

பெயரென்றார்; பகுதியான காவற்பரங்கையும் ஆங்கோர்பக்கத்தை 

யூம் உணர்த்தலின். ; 

8. saxon — 4668 கடிகொண்டார் — காவல்கொண்ட பரத் 

தையர். களைதொறும் _. செறியுந்தோறும். பாணன் இத ழினை 

எனக்குச் சசட்டென்றானோ என இயைக்க. நகை -... எயிற்றுக்கு றி, 

புணை - தெப்பம். அரக்கு-- சாதிலிங்கம. அவளை ... அவட்கு; 

உருபுமயக்கம். கயம் -- மென்மை. கோடுளார்ந்த துகள் -- முடியை 

வலர்ந்து கைசெய்து முடித்தலால் வீழ்ந்துகிடந்த துகள்,
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1 ॥ஏந்தெழின் மரர்ப வெதஇிரல்ல நின்வாய்ச்சொற் 

பாப்ந்தாய்ற்த தானைப் பரித்தானறா மைந்தினை 

சாத்தழி வேரை சுவற்றாழ்நீத கண்ணியை 

யாங்குச்சென் றீங்குவந் தீத்தந்தசய்; கேளிணி 

ஏந்தி, எதிரிதழ் நீலம் பிணைந்தன்ன கண்ணாய் 

குதிரை வழங்கிவரு வல்; 

அறிந்தேன் குதிரைதான் 
பசல் பிரியா வைங்கூதந்தற் பன்மயிர்க் கொய்கவன் 

மேல்விரித் தியரத்த சிகழிகைச் செவ்வுளை 

நீல மணிக்கடிகை வல்லிகை யரப்பின்ஈழ் 

ஞாவியன் மென்காதிற் புல்விகைச் சாமரை 

மத்திகைக் கண்ணுறை யசகக் கவின்பெற்ற 

வுத்தி யொருகாழ்நா லுத்தரியத் திண்பிடி 
தேர்மணி நதேர்முக்காழ் பல்பல கண்டிகைத் 

குூரர்பணி பூண்ட தமணிய மேகலை 

நூபுரப் புட்டி லடியொ டமைத்தியாத்த 

வசர்பொலங் இண்டிணி யார்ப்ப வியற்றிநீ 

கரதனித் தார்ந்ததின் கரமக் ருதிரையை 

யரய்சுதை மாடத் தணிறிலா முற்றத்து 

ளாதிக் கொளீஇய வசையினை யாகுவை 

வசதுவன் வசழிய நீ: 

சேகா, கதிர்விரி வைகலிற் கைவாரூஉக் கெரண்ட 

மதுரைப் பெருமுற்றம் $போலறின் மெய்க்கட் 

குதிரையோ வீறியது; 

கூருகிர் மாண்ட குளம்பி னதுவன்ற 
கோரமே வாழிகுதி ரை, 

1. எதிரல்ல--மாறல்ல. சொல். மாறல்ல என மாஜ்றுக, 
பாய்ர்து - பரந்து (--மடிவீரிந்து), பரிந்து ஆய்ந்ததானை -- கரை 
யற்று முசிர்த புடைவை, பரிந்து என்பது மாற்றிப் பொருளுரைக் 
கப்பட்டதென்பதை உரைநோக்கியறிக, ஆனு -- அமையாத. பரிந்து. 
விரும்பப்பட்டு என்று பொருளுரைத்து நகேரேமுடிக்கலாம, வேரை 
வேர்வையையு/டையை. சுவல் .... தோட்கட்டு; பிடர், வந்தீத்தக்தாய்-- 
வந்தாய். குதிரைவழங்கி-- குதிரையேறி, பால் -. ஐம்பாற்பகுதி. 
கூர்தலாகிய கொய்சுவலென விரிக்க, சுவல் - பிடரிமயிர். As Poe 
செவ்வுளை — சிகழிகையாகிய Rass Hvac, Hae Soa — 
உரையுள் துஞ்சு என்று பொருள்கூறப்பட்டுளது, குஞ்சி என்றும் 
பாடம், நீலமணிக கடிகையாகிய யாப்பின் வல்லிகையெனக் 
கூட்டுக. பாத்தல் ... கட்டுதல், கழ்காலும் கீழேதூங்கும், புல்லிகை 
யாகிய சாமரை என விரிக்க புல்விகை -- காதிலிடும் ஒரணி, மத் 
Sana — சம்மட்டி. கண்ணுறை -- கண்ணுக்குக் காண இட்டுவைத் 
தீது. கண்ணுறையாகக் கவின்பெழ்ற மததிகை என மாற்றுக, 
உத்தி - தெய்வவுத்தி, மேகலையாகிய பூண்டதார்மணி என மாற்றுக, 
ஒருகாழ் -- ஒருவடம். பிடி -- குசை, நூபுரம் -- சிலம்பு. புட்டில்- 
கெச்சை, கண்டிணி ... சதங்கை, காமம் -- விருப்பம்; கரமமூமாம். 
ஆதி கேரோடற்க9ி. அசையினை - இளைத்தனை. வாதுவன் ஆகுவை 
என மாற்றுக, சேவகா! சேகா எனத் திரிந்துகின்றது ; விசார
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வெஇருழக்கு நாழியாம் சேதிகைக் குத்திக் 

குதிரை யுடலணி போலநின் மெய்க்கட் 

குதிரையேச கவ்வி யது; 

சத்தை, பயமின்றி யிங்குக் கடித்தது நன்றே 

வீயமமே வாழுிகுதி ரை; 

மிகதன், திணியறிந்தே ணின்றுநீ யூர்ந்த குதிரை 
பெருமணம் பண்ணி யறத்திவீற் கொண்ட 

பருமக் குதிரையோ வன்று பெருமநின் 

னேதில் பெரும்பாணன் மூதாட வரங்கேயேசர் 

வாதத்தான் வத்த வளிக்குதிரை யாதி 

யுருவழிக்கு மக்குதிரை யூரனீ யூரிற் பரத்தை 
பரியரக வாதுவனாய்மற் றச்சாத் 

இரிகுதிரை யேறிய Qed.” (கலி, 96) 

இதனுட் “பரணன் தூதாட வாதத்தான் வக்சகு. இரை ’ 

என்பதனால் அவன கூட்டிய புதிய பரத்தையர் என்பதூஉம் அவண் 

பகுதியினின்று நீல்யெவாறுங் *குதிரையோ விறியது * என்பது 

மு.தலியவற்றாற் கொடுமை கெஞ்சைச் சடுசன்றவாறும், 1 அதனை 

நிக்யெ பரத்தையரைக் குதிரையாகக் கூறித் தான் HF DGS Sh 

for Derg காண்க. 

£கடவுட்பாட்டு ஆங்கோர் பக்க மும், யாளைப்பாட்டுக் * காவற் 

பாக்கின் பக்க 'முமாம், 

கொடுமை ஒழுக்கம் கோடல்வேண்டி அடிமேல் விழ்க்ச ழெவனை 

கெருங்இக் காதல் எற்கையர் காணின் நன்றென மாதர் சான்ற வகை 

யின் கண்ணும் : கொடுமை ஒழுக்கங் கோடல் வேண்டி — அம்கனம் 

பகுஇயினீங்கப் பரத்தையர் மாட்டு ஒழுகத் கொடுமைசெய்சு Reps 

E5055 தலைவி பெசறுத்சலை வேண்டி, அடிமேல் விழ்க்த இழவனை 

கெறும்5 _- தன் அடிமேல் விழ்ந்து வணக்கிய கல்வளை “அதனின் 
மீது துனிமிக்குக் கழதி, காதல் எலங்கையர் சாணின் நன்றென -- 

மெனிலுமாம். வீறியத-- கீறியது. குதிரை கோரமே-- குதிரை கொடி 

யதே. வெதர் -- மூங்கில், உழக்குசாழி என்பன அவ வளவு கருவிக் 
காயின. சேதிகை -- ஒருவகையான ஓவியக்கோலம், வியம் -- 

வியப்பு. வாதம..- மாறுபாடு. ஆதியுரு -- பழையவடிவு. அச்சார்-- 

அக்கூறு, திரி திரிவாய். இதன்பொருளை இன்னும உரைகொண்் 

Le: 
1. அதனை -- அச்சுடுதலை; அக்சொடுமையை எனினுமாம், நீக் 

இய நீக்கும்பழு. 
டட 

2. இவை கலியிலுள்ள பாட்டுக்கள். 

3. அதனின்மீது - அவவடிமேல் வீழ்தலின்மீது,



௫௯௨ தொல்காப்பியம் ர்கம் 

நின்மாட்டுக் காதலையடைய எங்கையர் காணின் இவை நன்றெனக் 

கொள்வாசெனக் கூறி, மாதர் சான்ற வகையின் கண்ணும் -- காதல் 

அமைந்து மாறிய வேறுபாட்டின்சண்ணும் : 

பொரு. காரைக் *கொள்ளார்' என்பவாகலிற் "கோடல் பொறுத்த 

லாயித்தறு. * காதலெக்கையர், மாதர் சான்ற ' என்பனவற்றால் தணி 

கூறினார். எனவே, யாங்கண்டதனாற் பயனின்கென்றார். உதாரணம். 

* நில்லசங்கு நில்” என்னும் பூழ்ப்பாட்டி (கலி. 95) னுள், 

: 5மெய்யைப் பெரய்யென்று மயங்கிய கையொன் 

௮ஐறிகல்லகசைய் பேரறிகச ணீ; 

மல்ரைய், , 

பெரய்யெல்லச மேற்றித் தவறு தலைப்பெய்து 

கையோடு கண்டாய் பிழைத்தே னருளிணி) 

அருளுகம் யரம்யரரே மெல்லா தெருள 

வணித்துதீ பண்ணிய பூழெல்லா மின்னும் 
விளித்துநின் பணமே டாடி யனித்தி 

விடலைதீ நீத்தவி னோய்பெரி தேய்க்கு 
நடலைப்பட் டெல்லாநின் பூழ்.”” 

இதனுள் * அருளினி ' என அடிமேல் விழ்க்தவாறும் * அருளு 

சம் யாம்யார் எனல் காதல் அ௮மைந்தவாறும் * வினித் தளித்த? . 

என இப்பணிவை நின் பெண்டிர் கொள்வசெனவுங் கூறியவரறுக் 

காண்க, 

₹* 3நினக்கே யன்றஃ தெமக்குமா ரீனிதே 

தின்மார்பு தயந்த நன்னுத லரிகை 

வேண்டிய குறிப்பினை யர 

யீண்டுநீ யருளச தரண்டுறை தல்மேலே.?* (ஐங்குறு. 26) 

இவும் அது. 

1, கோடல் என்றது 'கொடுமை ஒழுக்கங் கோடல்' என்பதற் 
கோடலை, 

2. மெய்யைப் பொய்யென்று மயங்கிய நீ என இயைக்க. 
கை -- உலகவொழுக்கம், பேோதி-- போலே இருக்தாய், ஏழ்தி-- ஏறத்தெளிவித்து, தலையிட்டு என்தலையிலேயிட்டு  (கமத்தி), 
கையொடுகண்டாய் --யான் செய்தனவற்றைக் கையொடு பிடித்துக் 
கொண்டாய், யாம்யார் -- (அங்ஙனம் அருளுதற்கு) யாம் யாராகுக் 
தன் மையுடையேம். எல்லா -- ஏடா, அளித்து -- அருள்செய்து, 
விடலை -- விடலாய், ஈடலை - நடிப்பு, பட்டு... அகப்பட்டு Be 
காடை. பாணோடு .- பாணஞனுல். விளித்து - ௮௨ த் க்கும் லகம் தீ அழைத்து. ஏய்க்கும் 

5. அரிவை வேண்டிய குறிப்பினயரஓ ஆண்டு ௨ை ் ழ் . ் ் தல் நினச்கு 
மாத்திரமினிதன்று. ௮ஃது எமக்குமினிது என ப் ; Tae இவ்விடம், மாற்றி இயைக்க,
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தாயர் சண்ணிய கல்லணிப் புதல்வனை மாயப் பசததை உள்ளிய 

வழியும் -பாதச்தையர் கருத அணிநர்ச ஈன்றாகிய அணிகளையுடைய 

புதல்வனை மாயப் *பரக்தைமையைக் குறித்தவடத்தும் : 

அவருள் ;) அதுனியாலே வருந்திய பாத்தையர் தம் வருக்தத் 

இனை உணர்த்தியும், தலைகின்றொமுகும் பரத்தையர் தஞ்சிெறப்பு 

உணர்த்தியம் அ௮ணிவரெண்்தற்குக் * கண்ணிய ' என்றார். ப.£.த்தையர் 
சேரி சென்று அணியணிக்ததற்கு வெகுண்டு கூறலிற் பொய்யாகிய 

ப.ரத்தையென்ரார். எனவே தலைவன் பரத்தைமை கருஇனாளாயிற்று, 

உகாரணம் : 

₹- 2உறுவளி தூக்கு முயர்சினை மாவி 

னாறுவடி யசரீல் றவைபேச லழியக் 

கரந்தியா வாரக்கவுங் கைநீநில்லா வீங்கிக் 

௬ுரந்தவென் மென்முலைம் பால் பழு தசசுதீ 

நல்வாயிற் போத்தந்த பெசழுதிஷ னெல்லா 

கடவுட் கடிதகர் தேதசறு மிவணை 

வலங்கொளீஇ வாவெணச் சென்முய் விலங்கினை 

Wy மிலாத விவன்றந்தை பெண்டிருள் 

யாரிற் றவிர்த்தனை கூறு, 

கீருன், அடைமறை யாயிதழ்ப் பபேரதுபோற் கொண்ட 

குடைநிழற் ேருண்றுநின் செம்மலைக் காணூஉ 

விவன்மன்ற யானோவ வுள்ளங்கொண் டுள்ளா 

மகனல்லான் பெற்ற மகனென் நுகனகர் 

வரயில் வரையிறத்து பேசத்தந்து தாயர் 
தெருவிற் நவிர்ப்பத் தவிர்த்தனன் மற்றவர் 

தத்தங் கலங்களுட் கையுறை யென்றிவற் 

கொத்தவை யாராய்த் தணிந்தசர் பிறன்பெண்டி 

ரீத்தவை கொள்வானா மிஃதொத்தன் சித்தை 

செறுத்தக்கான் மன்ற பெரிது 

சிதுபட்டி, ஏதிலார் கையெம்மை யெள்ளுபு நீதொட்ட 

மோதிரம் யாரேவோயரங் காண்கு; 

HU DT, BEM Lp கண்டன்ன செவ்விரழற் Ca pug 

சருவே Gpyeu மோதிரத் தொட்டான் 

குநியறிநீதேன் கசமன் கொடியெழுதி யென்றுஞ் 

செதியாப் பரத்தை பவன் நுந்தை மரர்பிற் 

பொறியொழஜ்திக் கொண்டாள் வ லெணன்பது gor ast 

யறீஇய செய்த வினை) 

  

றஹ் தலைவன். பரத்தைமையை,. 
7. பரத்தைமை என் § 

DbaGanors. wiujowsx gy 
ஐ... இதன் பொருளை உரைநகோக்கிய 

விடுத்தள்ளாம. 
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(A) dP தொல்காப்பியம் ட்கத் 

oer Cure aD ga oT a) 

நூந்தைய கண்டு மெழுகள்லா தென்முன்னர் 

வெத்தபுண் வேலெழிதந் தற்று வில்தொன்று 

தத்தை யிறைத்தொடிஇ மற்றிவன் றன்கைக்கட் 

டந்தா ரியாரெல்லாஅ௮ விது] 

இஃதொன்று, 

என்னொத்துக் காண்க பிறரு Na Dae gs 

தன்னலம் பாடுவி தந்தாளா நின்னை 

பிதுதொடு கென்றவச் யார்; 

அஞ்சாத, நீயுத் தவறில நின்கை யிதுதத்த 
வெழி லுண்க ஊவளுத் தவறிலன் 

வேணிற் புனலன்ன நுந்தையை நேோரவார்யரர் 

மேணின்று மெள்ளி யிதுவிவன் கைத்தந்தா 

டான்யரரோ வென்று வினவிய தோய்ப்பாஜலேன் 

யானே தவறுடை யேன்,” (கலி, 84) 

தன்வபிழ் 1சிழைப்பினும்--தலைவனில் தான் புதல்வற்குச் சிற் 

தாளாகி அத்தலைவன்மாட்டும் ௮வன் காதலிகச௪ பரத்தையாமாட்டுஞ் 

செல்லாமல் புதல்வனைச் சன்பாற் சிறை செய்தற்கண்ணும் : உதா 
சணம் * 

*: புன்ளிமி ழகல்வயல்.'' என்னும் மருதக்கலி (09) யுள, 

** அணியொசடு வந்தீங்கெம் புதல்வணைக் கொள்ளாதி 

மணிபுரை செய்வாய்நின் மார்பகல நசைப்பதாற் 

மோரய்த்தாரை யறிகுவேன் யானசெனக் கமழுதின் 

சசதந்தினாற் ருறிகொண்டரன் சசய்முவ மாஸல்வனளோச; 

புல்லலெம் புதல்வனைப் புகலக ஸணின்மாச்பிழ் 

பல்காழ்நுத் தணியாரம் பற்றினன் பரிவசனான் 
மாணிழை மடநல்லார் மூயக்கத்தை நின்மார்பிற் 

மூணினாற் குறிகொண்டாள் புலக்குவ ளல்லனளோ? 

கண்டேயெம் புதல்வளைக் கொள்ளாதி நின்சென்னீ 

வண்டிமிச் வசையிணர் வாங்கினன் பரிவான 

னண்ணியார்க் காட்டுவ திதுவெனக் கமழுநின் 
கண்ணியாற் குறிகொண்டான் காய்குவ ளல்லளேர) 

7, சிறைததல் -- தடுத்துக்கொள்ளல், 

2. அணியொடு (பரற்தையரிடத்து அணிக்த) அணியோடு. 

கொள்ளாதி... எடாதேகொள் (தூக்காதே). செவ்வாய் -- வந்த 
வாப்கீர், நனைப்பது - நனைக்கப்படுவதொனருயிராகின்றது; இதற்கு 
எழுவாய் அகலம். ஆல் -- அசை, (அக்நனம் நனைப்பதா ம்) 

சாய்குவாளலலளோ என ஏது வருவிதது மூடிக்க, சாய்தல் -- 

வருகதல. குறி -- குறித்தல; கருதல், பரிவான் -- அறுப்பான். புலத் 
தல் --ஊடல, நண்ணியார -. கூடினார், காய்தல் -- கோபித்தல்.
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எனவசங்கு, 

பூங்கட் புதல்வளாப் பொய்பல பாராட்டி 

நீங்கா யிகவாய் நெடுங்கடை நில்லரதி 

யசங்கே யவர்வயிற் சென்றி யணிசிதைப்பர 

னீங்கெம் புதல்வனைத் தந்து.” 

இது, தலைவனிடத்தினி றும் புகல்வனைச் இறைத்த. 

ஞாலம் வறக்தீர' என்னும மருதக்கலி (82) புள், 

₹: 1 அவட்கிணி தாகி விடுத்தனன் போகித் 
தலைக்கொண்டு நம்மொடு காயுமற் BS at 

புலத்தகைப் புத்தேளில் புக்கா னலைக்கொரு 
Cara நினக்கவன் யாராகு மெல்லா 

வருந்தியா தோய்கூர நுந்தையை யென்றும் 

பருத்தெறித் தற்றுகக் கொள்ளுங்கெரண் டாயே 

தொடியு முகிரும் படையாக நுந்தை 
கடியுடை மாச்பிற் சிறுகண்ணு மூட்காள் 

வடுவுங் குறித்தாங்கே செய்யும் விடுவிணி 

யன்ன பிறவும் பெருமா னவன்வயிழ் 

ுன்னுத லோம்பித் இறவதின் முன்னிநீ 

யையமில் லாதவ ரில்லொழிய வெம்போலக் 

கையா றுடையவ ரில்லல்லாற் செல்ல 

லமைதந்த திணிதின் ரொழில்.'? 

இ௮௫, காசற்பரத்தையர்பாற் புதல்வன் செல்லாமற் சிறை தது. 

௮ வன் வயித் பிரிப்பினும் -- தன்னொடு மைந்தனிடை உறவு 

நிக்கி அவனைத் தலைவனொூ சார்த்துதற்கண்ணும் : 

என்றது, எமக்கவென் யாரென்று ௮யன்மை கூ.றுதலாம். 

  

1. அவட்கு -- அங்வனம் கூறினவளுக்கு இனிதாக .. இனிதா 
யிருக்கும்படி.. வீடுத்தனன்போகி..- சில மறுமொழிகள்கல் கூறிப் 

Gurus தலைக்கொண்டு -- தலைமைப்பாடுகொண்டு (பெருமித 

கொண்டு). சதுபுலத்த கைப்புத்தேள் இல் இந்த புலக்கும் தகை 
மையையடைய புதியவள் இல், புக்கரன என்றவரைய/ம சேடி 
கந்து, “அப்பால் தலைவிகூற்று. அலைக்கு ஒரு கோலதர — Qa dar 

IH SSDS OG Garags. THOF — Tur aHss — Tossa. A py sor oy — சிறிய இடங்களிலும். செய்யும் -- செய்வாள். விழு... 

அழுகையைவிடு. பெருமானவள் -- பெருமானுடைய அவள். என் 
றது அவன் தந்தையுடைய காதழ்பரத்தை என்றபடி, சிறவது — 
(ரீ போதற்குத்) தக்க இல். ஐயமில்லாதுவர் இல் - நீககானெனறு 

துணிந்தவரிலலிலும. ஒழிய -- நின்செலவொழிக்துடெக்க. செல்லல். 
செல்லற்க. அமைத்தது -- முடிநல்து.



இ௯௬ தொல்காப்பியம் 

உதாரணம் : 

“மைபடு சென்னி :* என்னும் மருதக்கலி (356) யுள், 

tom peo oy காரான் ற வந்தித் தனர் 

ஆயிழாய், தாவாத வெற்குத் தவறுண்டோ காவாதீங் 

சத்தை யிவணையாங் கேரடற்குச் சீந்தையாங் 

BOD UW FETE BY LIAL HS |S Hols 

Gro Bmoumgs Caroriae Bus FHVUGE 

தந்தை வியன்மார்பிற் பாய்ந்த? னறணனில்லா 

வன்பிலி பெற்ற மகண்.'' 

என்புழி * அறனில்லா வன்பிலி பெற்றமகன் ? எனவும், ₹ கின், 

மசன்ரா யாதல் புரைவதாங் கெனவே ? (அகம். 16) என்புழி 6 நின் 

மகன் ? எனவும் பிரித்தவாறு காண்க. 

wens தொல்ளூள் எடுக்கற்கண்ணும் -- இன்னாங்குப் பயக் 

HEB சூஞுறவினை த் தலைவன் சூனு அவலெனக் கூறுமிடக ஐம் : 

தலைவன் *வந்தகூற்றம் வழிகெட £ ஒழுகத், களவிற் சூகுரற 

வான்வக்க எச௫ம்கீக்கி, இக்காலக்துக் கடவுளரையும் புசல்வளையுஞ் 

சூரறு தலின் * இன்னாதரசூள் £ என்மூர். ௮ BI சளவுபோலச் HOH DW 

தலின் “ தொல்ளூள் £ என்றார். உகாசணம் : 

* ஒரூஉக் கொடியிய னல்லார்.”" என்னும் மருதக்கலி (88) யுள், 

** வேற்றுமை யென்கண்டணோ வேசராதி தீதின்மை 
தேற்றக்கண் டீயாய் தெளிக்கு?; 

இணித் தேற்றேம்யாம்/ 

ூதர்மயங்கி வந்த தெொரசோதை யறந்நல்லார் 

தார்மயங்கி வத்த தவறஞ்சிப் போர்மயங்கி 

நீயுறும் பொய்ச்சூ எணங்கரகின் மற்றிணீ 
யரம்மேல் விரியூமோ கூறு,'* 

  

1. மறைகின் று - மறையகின்று. வர்த்தனர் -- வந்தனர், 

தாரவாத -- வருதீதம இல்லாத, தவறு._தப்பு, யரம் இவனைக் 
சகோடற்கு காவாது சங்கு ஈத்தை என இயைக்க, ் 

ஈத்தை -... தரு வாய். சீத்தை - கைவிடப்படுமவன். கன்றி -- மனங்கன்றி, அதனை. அவள் மார்பிற் பாய்தலை, கடிதல் -- விலக்கல், கோண்மா - சிங்கம். 
8. பிரித்தல் - தன்னினின்றும பிரித்து தலைவன்பாம் சார்த்தி 

அவன் புதல்வனாகக் கூறல. 8, சூளுறல் -- சததியஞ்செய்தல், 

4. வேற்றுமை - மெய்வேறுபாடு. தேற்ற — @ ் 
' ! த் தளிவிக்க, தெளிக்கு -- தெனிவிப்பேன், தேறேம -.. எம் நெஞ்சைத் தெளி ் வியேம், தார்மயங்கிவரத -. (பரததையரது) தா 

மயங்கி அணிர்துவகத, தவறு -- தப்பு போர்... ஊ 
சத்தியம. அணங்கு - வருத்தம. 

ர நின் தரராக 
டற்போர், சூள-- 

வினிதல -- கெடுதல்,
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எனத் தலைவி எம்மேலே இப் பொய்ச்சூளால் வருங்கேடு வரு 

மென மறுத்தவாறு காண்க, 

காமக்கிழத்இயர் ஈலம்பாராட்டிய 1 தீமையின் முடிக்கும் பொரு 

ளின்கண்ணும் - கலம்பாராட்டிய காமக்கிழதக்தியா் தலைவி சன்னிற் 

சிறர்தாராகத் சன்னான் ஈலம்பாராட்டப்பட்ட இற்பாத்தையர்மேல் 

தீமையுுவசென முடிக் அக்கூறும் பொருளின்௧ண்ணும் : உகாரணம் : 

“। கமடவ சாம்மநீ யினிக்கொண்் டோளே 

தண்ணொடு நிகரா வென்ஜொடு நிகரிப் 

பெருதலந் தருக்கு மென்ப வீரிமலர்த் 

காதுண் வண்டினும் பலர்நீ 

யோதி யொண்ணுதல் பசப்பித் தோரே.'* (ஐங்குது. 87) 

இதனுள், இப்பொழுது கிடையாகது கிடைக்சதாக வரைந்து 

கொண்ட பாரத்தை தன்னொடு இளமைச் செவ்வி ஒவ்வா என்னையுக் 

தன்னோடொப்பித்துத் தன் பெரிய கலச்தாலே மாற௮படுமென்ப 

வென அவள் ஈலத்தைப் பாரரட்டியவாறும் நீ பசப்பித்கோர் வண்டு 

தா.து உண்ட மலரினும் பலசெனச் தீமைபின் முடித்தவரனல் கரண்சு, 

₹: அணிற்பல் லன்ன.” (குறுந், 49) 

என்னும் பாட்டுக் கற்பாகவின் இதன்பாஜ்படும். 

கொடுமையோழுக்கம் தோழிக்கு உரியவை வடுவறுகிறப்பிற் 

கற்பில் இரியாமைக் காய்தலும் உவத்தலும் பிரிக்கலும் பெட்டலும் 
ஆவயின் வருஉம் பல்வேறு கிலையினும்: கொடுமை ஓழுச்கம் 

தோழிக்கு உரியவை -- பரத்தையிற் பிரிவும் ஏனைப்பிரிவுகளும் 

ஆகிக் தலைவன்கண் நிகழும் கொடுமை யொழுக்கத்தில் தோழி கூறு 

தற்கு உரிய/ளென மேத்கூறுகன் றவற்றைக் கேட்டவழி, வடுவது 

இறப்பிற் கற்பில் இரியாமை -- எஞ்ஞான்றும் குத்றமின்றி வரு 

இன்ற பிறப்பு முதலிய இறப்பிடத்துங் கற்பித்துக் இரிவபடாத 

படி, காய்தலும் உவத்தலும் பிரித்தலும் பெட்டலும நிலையினும் 

தோழி கூற்றினை வெகுளறும் மூற்தலும் அவளைப் பிரித்தும் 

பின்னும் ௮வள் கூற்றினைக் கேட்டதற்கு விரும்புகலுமாகய கிலையின் 

சண்ணும், ஆவயின் வரூஉம் நிலையினும் -- அத்தோழியிடத்துத் தலை 

  

1, தீமையின் முடிக்கும் பொருளின்கண்ணும் என்பது இங்கே 

மீளவும் வரவேண்டும். 
2. இனி .. இப்பொழுது. கொண்டோன் மிகமடவள் என்க, 

யாதனுலெனின் பசப்பித்தோர் பலபென்பதையறியாளாதலின் or era,
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வளைக்] காய்கலும் உவத்தலும் பிரிச்தலும் பெட்டலுமாய்வரும் 

நிலையின்௧கண்ணும் பல் வேறு நிலையினும் -- இக் கூறியவாறன்றிப் 

பிறவாதற்முய்ப் பல வேறுபட்டுவரும் நிலையின்கண்ணும் : 

அவள்வயி னென்னாது 1: வயின் £ என்றார், சகோழஜியுக் 

பொருளென்பதுபற்றி, 

₹₹ 1 இதுமற் ஜறெவஷனோே தோழி துணியிடை 

Werer ென்னு மின்னாக் Kara 

ிருமருப் பெருமை மயீன்றணிக் காரச 

ணுழவண் யசத்த குழுணியசி னகசைது 
பசற்பெய் பைம்பமீ சாரு மூரணன் 
Bw tat பல்கடம் பூண்ட 

பெருமுது பெண்டிரசே மாகிய நமக்கே,”” (Gms, 181) 

De, Car இன்னாக்கிளவி கூறியகனை இ௫பொமுஅ கூறிப் 

பயக்கதென்னெனக் காய்ந்து கூறினாள். 

** 3பார்பக வீழ்ந்த வேருடை விழுக்கோட் 

டுடும்படைந் தன்ன ஜெடும்பொரி விளவி 
ஞட்டொழி பந்திற் கோட்டுமூக் Bary 
கம்பலத் தன்ன பைபம்பயிர்த் தாஅம் 

வெள்ளில் வல்சி வேற்றுநரட் டஉாரிடைச் 

சேறு நாமெனச் சொல்லச் சேயிழை 

கன்றெனம் புரிந்தேதேோய் தன்றுசெய் தள யே 

செயல்படு மனத்தர் செய்பொருட் 

சுசவ்வ ராடவ ரறுவதன் பண்பே.”* (கற்றி, 24) 

Das, செய்தனையெனச் தலைவி உவந்து கூறியது. 

1, ஆவயின் -- அவ்விடம, தோழியைப் பொருளாக வைத்து 
ஆவயின் என்று சுட்டினார் என்பார், பொருள் என்பதுபற்றி என்முர், 

2 இருமருப்பு ... கரியகொம்பு;, எருமையாகிய காரான் என்க, 
எருமையையும் ஆ என்றல் மரபு, ஈசன்றணிக்காரான் என்றமையால் 
பெண் எருமை என்பது பெறப்படும், யரத்த-- கட்டிய, பால் -- 
பக்கம. பெய். பெய்த விதைத்து முளைத்த, பாஅற் பைம்பயிர் ஏனவும் பாடம. மனை -- இல்; ஈண்டு அறத்தின்மேலாயது, கடம். 
கடமை, துனியிடை -.. புலவிச்சாலச்து. இன்னாக்கெவியாலய இத னால். எவன ..யாதுபயன். இன்னர் -- இத்தகையர், 

8. பாரர்பக-- நிலம்பிளக்க. வீழ்தல் _ கீழ்ச்சேறல் உடும் படைந்தன்ன - உடுமபு செறிந்தாற்போன்ற, பொரி பொரிந்த 
Qe Ban. ஆட்டு -- விளையாட்டு. கோடு... இளை, ச.மபலத் த௮அண்ண_.. 
கம்பலத்தை விரித்சாற்போன் ற பக்தின்தாஅம் — பரநீதுபோலப் 
பரவிக் டெக்கும், gas -- விளாம்பழம். வல்சி... உணவ ஆரிடை - அரியவ ழி. AG sar - விரும்பிக் 5 : 
அடல புரிக்கு ரும்பிக்கூ மிளை, கன்று ~
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** 1 வண்டுபடத் ததைந்த கொடியிண ரிடையிடுபு 

பெசன்செய் புணையிழை சுட்டிய மகணறிச் 

கதுப்பிற் ஜோரேன்றும் புதுப்பூங் கெசனண்றைக் 

கானங் காரெனக் கூறினும் 

யானே தேறேனவர் பொய்வழங் கலரே.”” (குறு, 84) 

இ, கானல் காரெனக் கூறவும் வாராரசென்றவழதி, அது 

கூறினும் யானோ தேழேனெனப் பிரிநிலைஓகாரத்தாற் பிரிக்க. 

**யாங்கறித் தனர்கொ பருழி பாம்மி 

ுரிநிமிர்ர் நன்ண வுருப்பவி ரமயத் 

இரைவேட் டெழுத்த சேவ வுள்ளிப் 

பொறிமயி ரெருத்திற் குதுதடைப் பேடை 

பெசரீகசற் கள்ளி வீரிகா யங்கவட்டுத் 

தயங்க விருத்து புலம்பக் கூ௨ 

மருஞ்சுார வைப்பிற் கானம் 

பிரிந்துசசே ணுறைதல் வல்லு வோரே.'' (குறுந். 154) 

இது, வல்லுவோர் என்னும் பெயரா்கூறித் சதோமி கொடுமை 

a Sua, அவளையே பிரிசல்வன்மை யாகல்கறிக்கனசெனக் தலைவி 

வினவுதலின் ௮து பின்னுவ கேட்டற்கு அவாவியதாம். 

இனித் தோழியிடத்துத் தலைவனைக் காய்தல் முதலியன வரு 

Lor ge 

௨ நன்னலற் தெசலைய நலமிகச் சா௮ 

யின்னுயிர் கழியினு முூரைய லவச் நமக் 

கன்னையு மத்தனு மபல்லரோ தோழி 

  

புலவிய தெவஜனே வன்பிலங் கடையே?! (குறுந். 98) 

இது, காய்தல். 

1. கொடியிணர் -- நீண்ட பூங்கொத்து. இடையிடுபு தோன்றும் 

கெரன்றை என்க. கதுப்பு _ கூந்தல். கார்-.- கார்காலம், கொன் 

றை மலர்வது கார்காலம், 

2. வாரார் என்றது தோழி. 

8. பசம்பின்உரி - பாம்பின் (கழற்றிய) தோல், நிமிர்ர்தன்ன 

உருப்பு என்க. உருப்பு -- கரனல. உருப்பவிரமையம __ 

கணபகற்காலம உள்ளிப்பேடைகூஉம் என இயைக்க. பொரிகால்..- 

வெப்பததாற் பொரிந்த Ae. கவடு -- களை, புலம(புக்கூஉம -- 

தனிமைதோன்றச் கூவும, சர்மி வழி. பிரிந்து -- கடந்து, வல்லு 

வோர் அவ்வன்மையை யரங்கறிந்தனர என மூடிக்க, 

4. நன்னலம் — நல்ல பெண்மைரலம். சாஅய் _ மெலிந்து. 

உரையல் _ (அவர்பாழற் பரிவுகூர்ந்த சொற்களைச்) சொலலாதே. 

எவன்? எதன்பொருட்டு, அன் பில்லாதவர்பரல் யான் புலக்கவில்லை 

என்பது கருத்து.
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** 3 வெள்ளாங் குருின் பிள்ளை செத்தெனக் 

காணீய டசன்ற மடதடை நரரை 

பதைப்பம் ததைந்த நெய்தல் கழிய 

ஷவோதமொடு பெயருத் துறழைவற்கும் 

பைஞ்சாய்ப் பரவை மீன்றனென் யசனே.'”.. (ஐங்குறு. 755) 

இது, பல்லாற்றானும் வாயில் கேசாக தலைவியை மகப்பேம் 

விற்கு உரிய காலங்கழிய ஒழுகாகின்றாுயென நெருக்கிய தோழிக்கு, 

யான் களவின்சண் மகப்பெற்றேனெனக் காய்ந்து கூறியது, 

“! 3 கொடிப்பூ வேழக் தீண்டி யயலை 

வடுக்கொண் மாத்து வண்டளிர் நுடங்கு 

மணித்துறை மூரன் மார்பே 

பணித்துயில் செய்யு மின்ச யற்றே.'” (ஓங்குறு, 14) 

இஃது, உவத்தல். 

€- ஈபுதன்மிசை நுடங்கும் வேழ வெண்டூ 

ிகம்பாடு ருருகிற் ரோன்று மூரன் 

புதுவேசர் மேவல னாகலின் 

வறிதா இன்றென் மடங்கெழு தெஞ்சே.”” (ஐங்குறு. 1?) 

இன, பிரித்தல். 

6 4 தரமவர் திருந்தெயி றுண்ணவு மவர்நப 

தேந்துமுலை யாகத்துச் சார்ந்துகண் பறுப்பவுங் 

கண்சுடு பாத்தையின் வற்தோற் கண்டு 

மூடுதல் பெகுந்திரு வுநுகெனப் 
பிடுபெற வருமையின் முயங்கி யேனே,” 

இது, பேட்ட. 

“நீரார் செருவின் :* என்னும் மருதக்கலி (15) யும் ௮௮. 

இனிப் * பல்வேறுநிலை 'யாவன :--. தோழி பிரிவுணா த யவழிச் 

செலவழுங்கக் கூறுவனவத்றின் வேறுபாடுகளும், பிரிந்துழி வழி 

யருமை பிதர்கூறக் கேட்டுக் கூறுவனவும், தலைவனது செலவுக் 
குறிப்பு அறிந்து தானே கூறுவனவும், தூதுவிடக் கருதிக் 

; 1. செத்தென — இறந்ததாக. பதைப்ப - அசைய/; ஏதுப் பெ 
ரூட்டு, கழிய. மிக, கழியகெய்தல் என மாம்றியும் பொருள் 
சொள்ளலாம். கெய்தல் ஒதமொடு பெயரும்துறை என்க. பைஞ் 
சாய்ப்பாவை -- தண்டசன்்கோரையிதமழிம் செய்த பாவை, 

2. Gary -- கீண்டபூ தீண்ட ... இண்டலால். வடு-- பிஞ்சு. 
மா. மாமரம்... பனித்துயில் -- இனியகுயில், சாயல் _ மென்மை, 

5, புதல். செடி. அடங்கும் -. அசையும. விசுமபாடு 
விசும்பிலகின்றசையும் குருகு புதவோர்மேவலன் __ புதிதான படத் 
தையரொடு மேவுதலுளனாகலின். 

8... கணபடுதல் -- துயிலல், கண்௬டுபரத்தையில் ௫ : 

கின்ற பரத்தையினின்றும, பெபரத்தையின் — Cards
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கூ௮வனவும், கெஞ்சினையும் பாணனையும் அர துவிட்டுக் கூறுவனவும், 

வழியிடதக் அப் புட்களைகொக்.௪ கூறுவனவும், பிரிவிடை ஆற்றாளெனக் 

சவன்ற தோழிக்கு ஆற்றுவலெனக் கூறுவனவும், அவண் வரவு 

தோழி கூறியவழி விரும்பிச் கூறுவனவும், கூறிய பருவத்தின் 

வாராது பின்னர் வந்தவனொடு கூடியிருந்து முன்னர்த் தன்னை 

வருத்திய குழலை மாலையிற் கேட்டுச் தோழிக்குக் கூறுதலும், தலை 

வன் தவறிலனெனக் கூறுவனவும், புதல்வனை நீங்கா தொழுகிய 

தலைவன் கிங்கெவழிக் கூறுவனவும், காமஞ்சாலா விளையோளைக் 

களவின்சண் மணக்தமை அறிக்சேனெனக் கூறுவனவும், இவத்தின் 

வேறுபட வருவன பிறவுமாம், 

'* 1 அருளு மன்டி தீக்கித் துணைதுறத்து 
பெசருள் வயிற் பிரிவே ர௬ரவோ ராயி 

னுரவேச ருரவோ ராக 

மடவ மாக மடத்தை நாமே.” (GMB. 20) 

Ba, Qeanpasés கூறியது. 

 3வேத்திறற் சுடுவண் பொங்கர்ப் பேசந்தென 

தெற்றுவிளை யுழிஞ்சில் வற்ற லார்க்கு 

மலையுடை யருஞ்சுர மென்பதம் 

முலையிடை மூணிநர் சென்ற வரதே.” (குறுந், 89) 

5 எதும்பி யளையிற் குறும்பல் ரனைய 

வுலைக்கல் லன்ன பாறை Cus Ba 

கொலைவி லெயினர் பகழி மாய்க்குங் 

குவளைத் தென்பவவர் தேர்செண்ற வாறே 

யதுமற் றவலங் கொள்ளாது 

தொதுமற் கழுறுமிவ் வழுங்க தரே.” (குறுந், 178) 

இவை, வழியருமை கேட்டவழிக் கூதியன. 

  

1, துணை -- துணைவி. உரவோர். அறிவுடையோர், மடவமாக-- 

அறிவிலேமாக. 

உ... தடுவளி _ கடுங்காற்று, பொங்கர் -- மரக்களை, போர் 

தென -- வீசியதாக, போக்தென கெற்றுவிளை வற்றல் ஆர்க்கும் 

அருஞ்சுரம் என்க. செழ்றுவிளைவத்றல் -- நெற்றின் மூழ்.றியவம்.றல், 

ஆர்க்கும் -- ஒலிக்கும். உழிஞ்சல் -- வாகை. 

5. எறும்பியளை — எறும்புப்பு ற்று. சனைகளையுடைய 
பாறை 

என்க, உலக்கலன்னபாறை - கொல்லனுலையிற் பட்டடைக்கல்ஸ் 

யொத்த வெப்பமூடைய பாறை, மாய்க்கும் -- இட்டும். 
வலை 

கவர்த்தவழி. அது அவலம்கொள்ளாது 
_ அதற்குத துன்பங்கொள் 

ளாது, கொதுமல் -- அயன்மை, 

76
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*எடநுண்ணெழின் மரமைச் சுணங்கணி யசகந்தங் 

கண்ணொடு தொடுத்தென தநேசக்கியு பமையரரென் 

ஜஷெண்ணுத ஸனீவுவர் காதலர் மற்றவ 

ரெண்ணுவ தெவன்கொ லறியே னென்னும்," (கலி, 4) 

இ௮, செலவுக் சூறிப்பறிந்து தோழிக்குக் கூறியது கொண்டு 

கூறித்று, 
*- பலர்புகழ் சிறப்பினுங் குரிசி லுள்ளீச் 

செலவுநீ நயந்தனை யாயின் மன்ற 

வின்னா வரும்பட ரெம்வயிற் செய்த 

பெசய்வ ரைனம் போலன் 
கைவல் பாணவெம் மறவச தீமே,” - (ஓங்குறு. 473) 

இது, காதுவிடக் EH BS கூறிய, 

₹- 4சூழ்கம் வம்மோ சேசறியாழ் பட்டுப் 

பைதற வெத்த பாலை வெங்காம் 
டருஞ்சுர மிறத்தோர் தேஎத்துச் 

சென்ற சகேதஞ்ச மீட்டிய பொருளே,'* (ஐங்குறு, 817) 

இது கெஞ்சினைத் அதுவிட்டுக் கூறியது. 

* கமையறு ச௬டம்நுதல் விளங்கக் கறுத்தோம் 

செய்யரண் சிதைத்த செருமிகு தானை யெரடு 

கதழ்பரி தெடுந்தே ரதர்படக் கடைஇச் 

சென்றவர்த் தருகுவ லென்னு 

தன்று லம்ம பாணன தறிவே.'” (ஐங்குறு. 474) 

இ*, பாணனைச் தூதுவிட்டுக் கூறிய௫. 

‘S 5புல்வீ மிற்றிக் சுல்லிவர் வெள்வேவர் 

வரையிழி யருவியிற் ரரோேன்று நாடன் 

நீதி னெஞ்சத்துக் கிளவி நம்வயின் 

டம், ஆகம் -- மார்பு. தொடுத்தென - தொடுத்தது என (வைச் 
துக்) கட்டினது என்று கூறும்படி. அமையார் -- வேட்கை தணி 
யாராய், 

2, அுங்குரிசில் - நுர் தலைவன், உள்ளி -- நினைத்து. 

தனையாயின் மறவாதிமே என இயைக்க, 
படர் -- கோய், 

Bus 
Qa ew — துன்பம், 

3. தோழி. விளி. ஈட்டியபொருளினைச் ற்கம் ் 
நீடியபொருள் எனவும் பரடம், Ge என இயைக்க, 

நீடியபொருள் -- நீட்டித்தகரரியம், 
4. கறுத்தோர் -- தன்னொடு வெகுண்ட பகைவர் 

மதில். கதழ் -- விரைவு. அதர் -- வழி, கடைஇ 
௮ம் -- ஏன்பான், விளங்கத்தருகுவலென்னும் 

6. புல்வீழ்-- புல்லிய விழுது. 
கற்களிற் படர்ந்த வெள்ளிய 
என்க. களவி நயந்தன்று... 

அரண் — 
-- செனுத்தி, என் 
என இயைக்க, 

, கல்இவர் வெள்வேர் _.. மலச் 
வர். வேர் அருவியிற்றோன்றும் காடன் 
சாலகயக்கத்தக்கதாக UES HM; என்றது
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தயத்தன்று வாழி தோழி wrap 
நதெய்பெய் தீயி னெதிர்கொண்தி 
தாமணத் தனைய மேன விடிகக் தூத 7? (குறுஈ், 106) 

Qe, தாண்டு கூறியது. 

“* 1 ம்பம் பூவின் சாம்ப ன்ண 
கூம்மிய சிறகர் மனையுறை குரீஇ 
மூன்றி லுணங்களன் மாந்இ மன்றம் 

தெருவி னுண்டாது குடைவன வாடி 

யின்லிறைப் பன்ளிநம் பின்ளயொடு வதியும் 

புன்கண் மாலையும் புலம்பு 

மின்றுகொ ரோழியவர் சென்ற நாட்டேட.”" (குறுக, 46) 

இது; செண்ற சாட்டு இவை இன்னகொலென்றத. 

**௩வாரச ராயினும் வரினு மவர்நமக் 

கியாரா கியரோ தோழி நீர 

நீலம் பைம்போ அளனரிப் பூதல 

பீலி யொண்பொறிக் சுருவிளை யாட்டி 

நூண்முன் ளீங்கைச் செவ்வரும் பூழ்த்த 
வண்ணத் துய்ம்மல ருதிரத் தண்ணென் 

றிண்ணு தெறுவரும் வாடையெர . 

டென்னா யினள்கெச லென்னா தோரே. (குறுக, 1710) 

இது, பருவங்கண் டழிக்து கூறிய. 

₹* உதுக்கா ணதுவே யிதுவென் மொழிகேச 

ேதர்சினை யிருந்த விருந்தோட்டுப் புல்ளினந் 

தாம்புணர்த் தமையிற் பிரீந்தேோர ரூன்ளா 

தீங்குர லகவக் கேட்டு நீங்கிய 

தூதினால் தலைவர் செளவி நயக்கத்தக்கதாக வந்தது என்றபடி, ன கு 

தன்று எனவும் பாடம், அதற்கு கிளவியைக்கூறும் தூது வந்தது 
எனப் பொருள்செசள்க, தியின் -- இயின் கிளர்ச்சிபோன் ற இளர்ச்சி 

யோடு (குதூாகலத்தோடு). மணக்கனையம் -- மணந்த காலத்தைப் 

போன்றுள்ளேம் (அன்புடையேம்]. 

1, சாம்பல் ... வாடிய பழம்பூ. உணங்கல் — உலருர் தானியம். 

இல்லிழைப்பள்ளி .... வீட்டிவிறப்பாகிய பள்ளி. பள்ளி ... தங்குமிடம, 

புலம்பு _ தனிமை. 

2. யாராகியர் -- எத்தகைய உறவினசாவர், உள௱ி ~ மலரச் 

செய்து. புதல-- புதரிற் படர்ந்துள்ள. பிீலிமயிற்பிலி. ஆட்டி 
அசைத்து. கருவிளைப்பூ மயிற் பீலிக்கண் போன்றது. என்னாதோர்._ 

என்று கருதாதோர். 

2. இது என் மொழிசே 

தோடு -- திரள் (கூட்டம்), | 

துன்பத்தை மினையாதனவாய: அகவ -- கூவ, 

r— Bate என்னென்றுசொல்லுவேன். 
பிரிந்தோர் உள்ளா -- பிரிர்தோருடைய 

போதிற் புனையல்
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வேதி லான ரிவண்வரிற் போதிற் 

பெசம்ம லோதியும் புனைய - 

லெம்முந் தொடாஅ௮ லென்குவ மன்னே.” (குறு, 191) 

இத, *காய்ந்து கூறியது. 

** 2மூழைப்புனங் கொன்ற வார்களி யூழுவர் 
விதைக்குறு வட்டி போதொடு பொதுளப் 

பொழுதோ தான்வதந் BAUS wg மொழுகரன் 

aged பெய்த பகுவாய்ந் தெண்மணி 

மரம்பாி விறும்பி னார்ப்பச் கரணிழிபு 

மாலை நணிவிருந் தயர்மார் 

தேர்வரு மென்முன் மூரைவா ரரதேத.”* (Sms, 155) 

இ௪, பொழுதோ தான் வந்தன்றெனப் பொழுதுகண்டு 

மகிழ்ந்து கூறினா, 

“: 9 அம்ம வாழி தோழுி சிறியிக 

நெல்லீ நீடிய கல்காய் கடந்திடைப் 

பேதை நெஞ்சம் பின்படச் செண்டர் 

கல்லினும் வலியர் மன்ற 

பல்லித முண்க ணழப்பிரீந் தோரே." (ஐங்குறு, 834) 

இத, வன்புறை எதிரழிக்து கூறிய. 

** கம்ம வாழி தோழி யாவதும் 
வல்லா கொல்லோ தாமே யவண 

கல்லுடை தன்னாட்டுப் புள்ளினப் பெருத்தோ 
டியாஅத் துணனைபுணர்த் துறைதும் 

யரவ்குப் பிசித்துழறைதி யென்னு மாநே."' (ஐங்குறு, 888) 

இ, புள்ளை நொந்து கூறிய ௮. 

என இயைக்க. என்குவம்? அது (அதனை) உதுக்காண் (— 2 aag 
டதீதுக் காண்பாயாக) என மாற்றிக் கூட்டிப் பொருள்கொள்க. 

1, காய்தல் .- வெகுளல், 

2. மூதைப்புனங்கொன்ற-- பழங் கொல்லையை உழுத, விதைக் 
குறு வட்டி -- விதையை எடுத்துச்சென்ற இறுபெட்டி, மெழுகு 
ஆன்று -- அரக்காற்செய்த கருவில் அமைத் Diy — ் 
காடு. சுரன் -- அருவழி, a8 இதும்பு owe 

3, நீடிய ~ WSs. காய்தல் - ௬டுதல், கடம் சுரம், Gh தோராய்ச் சென்றோர் வலியர் என இயைக்க. ் 
5. அவணகநராடு-- தலைவர் சென்றுை i துள் 3 \ ஐயும் அவவிடத்துள்ளநாடு. தோடு — Boer. (தல்வரைகோக்இ) யாம எமது துணை ஒய்ப் புணர்ச் அடக் அம் எப்படி உன் துணைவியைப் பிரிகதுறைகன்றாய் என்னுமாறு திம் வல்லாகொல் என ர்துட் ் கொள்க, வல்லாகொல் _மாட்டாதெொல் இடபைத்துப். பொருள்
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*₹* 1கரதல ருழைய சாகப் பெரிநுவத்து 

சரறுகெச ளூரிற் புகல்வேன் மன்ற 

வத்த நண்ணிய வங்குடிச் சீறூர் 
மக்கள் போகிய வணிலாடு முன்றிற் 

புலப்.பின் போலப் புல்லென் 

௮வப்பென் ஜேழுயவ ரகன்ற ரஞ்சன். (குறுக, 41) 

இஃது, ஆற்றுவ லெனக் கூறியது, 

*: 5நீகண் டனையேோ கண்டார்க்கேட் ட யேச 

வெசன்று தெளிய நசையின மொழுிமோ 

ஜவெண்கேசட் டியரனை சேோசணை படியும் 

பொன்மலி பரடவி பெறீஇயர் 

யார்வாய்க் கேட்டனை காதலர் வரவே.” (குறுந், 75) 

இக, தலைவன் வரவை விரும்பிக் கூறியது. 

** இம்மையாழ் செய்ததை யிம்மையே யசம்போவு 

மூம்மையா பென்பவ ரோராச்கா. -ணம்மை 

யெணீய ரெனநினை ந்த வின்குழலா ரேடி 

தெளியச் ௬டப்பட்ட வாறு.'' (திண: gro. 128) 

இ௫, சூழல் கேட்டுக் தோழிக்குச் கூறிய. 

** &பெருங்கடற் நிரையது சிறுவெண் காக்கை 

தீத்துநீ ரிருங்கழி யிரைதேர்த் துண்டு 
பூக்கமழ் போதும்பர்ச் சேக்குத் துறைவனொ 

டியரத்தேம் யாத்தன்று நட்பே . 

யவிழ்த்தற் கரிதது முடிந்தமைத் தன்றே.'! (குறுக, 

இ, தலைவன் தவறில னென்று கூறிய. 

818) 

  

—, 

7. சாறுமிகாள்ஊரின் — a pr EO ar or Lm ty ஊர் மகிழ்தல் 

போல். புகல்வேன் -... விரும்பி மகிழ்வேன், மக்கள் போகிய -... விக் 

கும மக்கள் விட்டுப்போன. புலம்பு இல் -- தனிமையான வீடு. அலப் 

பேன் -- வருந்துவேன். 

2... கண்டார்  சண்டவரிடத்தில். ஒன்றுகெளிய — உண்மை 

யான ஓன்றை அறிய. சோணை - ஓராறு. பெறீஇயர் — Qu gar 

யாக, ் 

8. இம்மையான் -- இம்மைக்கண். செய்ததை -- 8--சாரியை. 

போலும் ௨ அசை, உம்மை - மறுமை. குழல் -- வேய்ங்குழல். ஆர் 

விகுதி உயர்த்தற்கண்வந்து இழிவுப்பொருள்தநது நின்றது. ஈட்ப் 

படமூன்னேயே அதற்குப் பிறரை ஈலித.ற்குணமுண்மை ன், ந்த 

குழலார் சடப்பட்டவாறு என்முன். 

4, நித்துநீர் -- வெள்ளநீர். பொதும்பர் —_ மரச்சோலை.. நட்பு 

யாத்தேம; அந்கட்பு (கன்றாக) யாத்தது. யாத்தல -- கட்டுதல், 

அது--(அக்கட்டிய நட்பு) அவீழ்த்தற்கரிதாக முடிகதமைந்தது என 

இயைத்துப் பொருள்கொள்க,
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௩ ட உடனவீனே னல்லேன் பொய்யச துரைமோ 

யாரவண் மசகிழ்ந தானே தேரொடு 

களர்நடைப் புதல்வனை யுள்ளிறின் ; 

வளமனை வருதலும் வெளவி யேசளே.'” (ஐங்குறு. 668) 

இ; புதல்வனை நீங்யெவழிக் கூறியன, 

₹ 2 கண்டனெ மல்ல?மா மகிழ்நநின் பெண்டே 

பலரொடு பெருத்துறை மலரொடு வத்த 
தண்புனல் வண்ட லுய்த்தென ; 

வூண்கண் சிவப்ப வழுதுதின் ரரோளே,” (ஐங்குறு, 69) 

காமஞ்சாலா. விளமையோளைக் களவின் மணந்தமை 
இத, Gh த் 

அறிந்தேனென்ற.து. 

வாயிலின் வரூ௨ம் வகையொடு தொகைஇ --- வாயில் சன் ஏது 

வாகத் தலைவிக்கு வருங் கூத்றுவகையோடு கூட்டி: 

வரயில்களாவார் செய்யுளியலுட் (619) கூறும் பாணன் முதலி 

யோர், * வகை' என்றதனான், ஆற்ரமுமையம் புதல்வனும் ஆடை 

கழுவுவாளும் பிறவும் வாயிலாதல் கொள்க. 

 ஈகொக்கினுக் கொழித்த தீம்பழங் கொக்கின் 
கூம்புநிலை யன்ன நகைய வசம்பற் 

அரங்குநீர்க்ஃகுட்டத்துத் நு௫மென வீழுத் 
தண்டுறை பூரன் றண்டாப் பரத்தமை 

பூலவா யென்றி தோழி பூுலவேன் 

பழன யாமைப் பாசறைப் புறத்துக் 

கழணீ காவலர் சூடுந் தெரடைக்குத் 

தொன்றுமுதிர் வேளிர் Gear or rar or ou oir 

னன்மக நணிவிருந் தயரும் 

கைதா வின்மையி ணெய்தா மாமே.” 

1. உடவினேனல்லேன்--பகைத்தேனல்லேன். தேரோடு புதல் 
வனை உள்ளி நின்மனைக்கு நீ வருதலும், (வெளவியோள்...) நின் வரு 
கையைத் தடுத்தவள் அவண் யார் (எவள்) பெரய்யாது உரை 
என இயைக்க. 

2. (அவள் ) தண்புனல் வண்டலச் சிதைத்துக்கொண்டு போன 
தாகக் கண்டுவக்க அழுதுநின்றாள் என இயைக்க. 

8. கொக்கினுக்கு ஒழித -. கொச்குப்பறவை இருத்தலால் 
கஇளையசைந்து. வீழ்த்த (பழம்). கூம்புகிலை -- ஓடுங்கியிருக்குநிலை. சகைய -. தன்மையான சுரும்புகளையுடைய, தண்டா அமையாத; ஒழியாத. யாமைப் பாசறைப்புறத்து .யாமையின் பரிய பாறைக் 
கற்போன்ரு முதுகில். நந்து நத்தை. கைதாவின்மையின் கை 
யொழியாமையின், எய்தாமாறு — எதிர்ப்படப்பெருமை,
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இக் நற்றிணை (280) தலைவனொ?) புலவாமை கினக்கு இயல்போ 

வென தோழிக்கு விருக்சாற் கைதாவசமையின் அவனை எதிர்ப் 

படப் பெற்றிலேனல்லது புலவேனோ என்றவாறு. 

₹4* "அன்னா யிவனோ ரினமா ணுக்களன் 
அன்னார் மன்றத் கென்னன் கெரல்லோ 
விரந்தா ணிீரம்பா மேணியொடு 
ARES sored பெருஞ்செம் மலே.” ச 

(குறுஈ். 33) 

இள, பாணன் சொல்வன்மைக்குக் கோற்ற௮ு வாயில் நேர்க்க 

தலைவி தோழிக்கு உரைத்தது. 

** 2தாரண்மதி பாணதீ யுரைத்தம் குரியை 

து தகெழு கொண்கன் பிரீத்ததென 

வீரறைகே ழெல்வளை நீங்கிய நிலையே.'* (ஐங்குறு. 140) 

இ, பரத்தையிற் பிரிர்ஒமி அவன் நின்வார்த்தையே கேட்ப 
ளனென்பது தோன்றப் பாணற்குகி தலைவி கூறியது. 

1 ஆடியல் விழுவி னழுங்கள் மூதுர 
குடையோர்ப் பன்மையிற் பெருங்கை தாவா 

வறணீல் புத்தி யெல்லி தோய்த்த 

புகாப்புகர்க் கொண்ட புன்பூங் கனிங்கமொடு 

வாடா மாலை துயல்வர வோடிப் 

பெருங்கயிறு தசலு மிரும்பனம் பிணையற் 

மூங்க ணாய மூக்க ங்கா 

சாழுதனள் பெயரு மஞ்சி லோதி 

தல்கூர் பெண்டின் சில்வளாக் குறுமக 

ளூச லுறுதொழிழ் பூசற் கூட்டா 
தநயணீன் மாக்களெசறி குழீஇப் 

பயணீண் தும்மவிவ் வேந்துடை யவையே.'” (ஈற்மிணை, 90) 

இச, பாணனைக் குறித்துக் கூறியது. 

  

1. சொல்வன்மைபற்மீ இளமாணாக்கன் என்றருள். மன்றம் 

பொதுவிடம், என்னன் -- எத்தகையன், நீரம்பா ... மூற்றவளராத. 

ஊரும் -- செல்லும், செம்மல் -.. தலைமை. 

2. பாண/ நீ. வகறிங்கெய கிலைகாண், (மதி. -மூன்னிலையசை,) 

அதனை மீ துறைவற்கு உரைத்தற்குரியை என்க, இமை -- மூன்கை, 

3. ஆடுஇயல் விழாவின் அழுங்கன் மூதூர் ... கூத்தாடுகின்ற 
விழாவினொலியையுடைய பழைய ஊர் உடை ஓர் பான்மையின் .- 

ஆடைகளை ஆராய்ந்து கழுவுகதன்மையினாலே. கைதாவா _. கையொ 

மியாத. புலைத்தி என்றது வணணாத்தியை. எல்லி. இரா. புகாப் 

புகா -- சோழறின் கஞ்சி கலிங்கம் -- Bor, வாடாமாலை __ 

பொனனரிமாலை. பனமபிணையல் - பனைகார்க்கயிறு. ஊக்காள் — 

ஆடாள் கல்கூர்பெண்டு __குறைவுபட்ட பெண்டன்மை (பெண் 

டன்மையிற் Gm Mae). பூசல் -- ஆரவாரம, கூட்டல் -- பொருத் 

தல்; பொருக்ததுசெய்தல், கயனின் மக்கள என்றது பாணன் முத 

லாயினோேரை.
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*. 1நய்யுங் குய்யு மாடி, மெய்அியொடு 

raul. டண்றே கலிங்கமும் தோனளுக் 

Baie மென்முகலைத் Sura Fol Hoa 

புதல்வற் yovebes gohar ge giitGe 

வசலனிழமை மகளீர் சேரத் தேசன்முத் 

ேதசோற் கொத்தனெ மல்லே மதஞற் 

பொன்புரை தரம்பி ணீன்குரற் சீதியர 

மெமாஅன் வன்லை யசயினுத் ஜதொழுரஅல் 

புரையேோ ரன்ன புரைய Be 

மீனையோர் கூம்புகை மருள வோரரங் 

கட்டங் காது விட்டாங் கமைத்துக் 

கொண்டுசெல் பாணநின் றண்டுறை ups bores 

பாடுமனைப் பாடல் கூடாது தீடுநிலைப் 
புசவியும் பண்ணிலை முணிஞவ 

விரகல மோழியன்யசம் வேட்டதில் வழியே." (நற்றிணை. 980) 

இத, பாணனுக்கு வாயின் மறுத்தது, 

₹* 2பூல்மேலன் மகிழ்ந புலத்தலு மிலனே 

கல்லா யானைக் கடுந்தேர்ச் செழியன் 
படைமாண் பெருங்குள மடைதீர் விட்டெனக் 

கரலணைந் தெதிரிய கனைக்கோட்டு வாளை 

யள்ளலங் கழணீ யுள்வர யோடிப் 

பகடுசே றுதைத்த புள்ளிவெண் புறத்துச் 

செஞ்சா லுழவர் கோற்புஸட மதரிப் 

ஸபங்காற் செறுவி னணைமுதற் பிறழும் 

வாணன் சிறுகுடி யன்னபவெவன் 

கேனே ரெல்வளை நெகிழ்த்த நும்மே.'* (ஈழ்றிண, 340) 

இஃது, ஆற்றாமை வாயிலாகச் செணன்றுழிக் தலைவி கூதியது: 

1. குய் -- நறும்புகை. கலிங்கம் - ஆடை, புனிறுகாறும் 
ஈன் மணிமையானாய முடைகாற்றம்வீகம், Cer — சேரியினின்றும். 
எழாஅல் -- யாழ்ஈரம்பினின்றும் எழும் ஓசை; என்றது ஓசையை 
எழுப்பிப்பாடலை. தொழாஅல் -- எம்மைத் தொ மாதே. பாடு. மனைப் 
பாடல்கூடாது.- சறச்த எமது மனைக்கணகின்று பாடுதஸலச்செய்யா து: 
பசடல்கூடாது ஊரனைக் கொண்டுசெல் என இயைக்க. பண்ணிலை_. 
பிணித்திருக்குகில்மை. முனிகுவ -- வெறுக்கின்றன. விரலமொழி 
WOW OF VT FAI MOM DF சொல்லாதே. *இதுமுதல் மூன்று அடியும் 
உரைப் புத்தகத்தில் இல்லை புரையுகட்பு - உயர்ந்த ஈட்பு. இளை 
யோர் கூமபுகை மருள ஓரரம் -- இனைய பரத்தையர் கூமபுதலோடு 
மயங்க யாம இற்தியேம். கண்தங்காது -. இவ்விடக் தங்காது, ஆங்கு - இளையரிடம். அமைத்து — அமையச்செய்து என்று பொருள் 
கொள்க. 

2. நும்மைப்புல்லேன் பலத் மில . ; 
்் : : {UBD BLO ow ear என _ 

பாகன் மொழிக் குறிப்பன்றிப் பிறகல்லாத. இயைக்க. கல்லா 

செய்த. மடை -_ அடைப்பு 
பெருயேதாக என இயைகக. 

ume, படைத்த 

திறந்தகொொணடு நீர் அடைப்பைத் 

கரல -- கால்வாய், எதிரிய — இருமிய
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es ் வேள்ளாங் குருகின் பிள்ளை செத்தெனக் 
காணிய சென்ற மடநடை நாரை 

காலை யிருந்து மாலைச் சேக்குந் 

நண்கடற் சேர்ப்பபனாடு வாரான் 

ரூண்வத் தனனெங் காத லோனேோ.”?? (ஐங்குறு. 157) 

Qa, anda Gaary ஓஒழுகுஇன்றுன் புதல்வன் வாயிலாக 
வருமெனக் கேட்டு அஞ்சிய தலைவி, அவன் விளையாடிக் தனித்து 

ata ps கூறியது. 

‘ipa cpsrof’ crane (26) அகப்பாட்டு ஆக்றாமை 
வாயிலாகச் சென்றுமிக் தடையின்றிக் கூறியவாறு, 

* மாறாப் புண்போன் மாற்றச் சீற்றங் கனத்றப் ' “பின்னும் புலவி 

கூர்க்து தலைவன் கேட்ப முன்னிலைப் புறமொழியாக யான் தமென்ன 

வும் ஒல்லாரென வலிதிற் கூறியவாறு காண்க. 

41 பூங்கட் புதவ்வளைப் பெபரய்பல பாராட்டி.” (கலி, 79: 20) 

எனப் புதல்வனை வாயிலாகக் கொண்டு சென்றவாறு arama, 

*ஈநாடிநின் நூதாடித் துறைச்செல்லா ளூரவ 
ரராடைகொண் டொலிக்குறின் புலத்திகாட் டென்ருளேோ 

கூடியசர் புவலசைடப் புணாயாய மசர்பிணி 
Qu yur ரெறிதர இவரணிவிட்ட வரக்கனை.': (கலி 72: 13-6) 

இஃது, ஆடைகமழுவுவாளை வாயிலென் றது, 

பிறவும் வேறுபட வருவனவெல்லாம் இதனாற் கொள்க. 

இழெவோள் செப்பல் கிழவது என்ப -- இப் பத்தொன்பதுங் 

இெவோளுக்கு உரிமை புடைத்தென்ற௮ு கூறுவர் ஆசிரியர் என்ற 

(திரும்பிய), உள்வாய் -- உள்ளிடம். சேறுஉதைத்தபுள்ளி -- சேற்றை 

மிதித்தலாற் றெறித்த சேற்றுப்புள்ள். புறத்து -- முதுகிலே, 
உடமபின்புறத்தே எனினுமாம். கோல்புடைமதசி — கோலால் அடித் 

தற்கும் அஞ்சாது செருக்குற்று. பிறழும -- புரளும்; அதுவும் பாடம், 

1. செத்தென -- இழந்ததாக. சேக்கும... துயிலும், எங் காத 
லோன் சேர்ப்பனொடு வாரானாய்த் தானே தனித்து வந்தனன் என 

இயைத்துப் பொருள்கெரள்க, தடையின்றிச் கூடியவாறு என்றிருத் 

குல் வேண்டும். ஆய்க. . 

2. பின்னும் புலவீ நீங்கிக் கூடியிருந்த பின்னும். ஓம் என் 

னவும் -- ஓழியுமென்னவும். ஒல்லாச் -- ire; உடன்படார். வவி 

தின்  கடுஞ்சொல்லான். 

3. லைத்தி என்றது வண்ணாத்தியை. கூடியார் -- நின்னொடு 

புணர்க்க பரத்தையர். புணை -- தெப்பம, நின புலைத்தி அரக்கனை 

(எனக்குக்) சாட்டென்றாுளோ என இயைக்க. அரக்கு -- சாத 

லிங்கம். 

77
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வாறு. முன்னர் நின்ற எழனுருபுகளைக் தொகுகச்து இன்னதன் 

கண்ணும் இன்னதன்சண்ணுக் தலைவி செப்புகலை வாயிலின் வகை 

யோடே கூட்டிக் இழவோள் செப்பல் வாயிலின் வரூஉம் வகையொடு 

தொகைஇ என மாறுக, (௬) 

[தலைவி கூற்றின்கட்படுவதோ ரிலக்கணமுணர்த்தல் ] 

௧௪௮. புணர்ந்துடன் போகிய கீழவோண் மனையிருந் 
தீடைச்சுரந் திறைச்சியும் வினையுஞ் கட்டி 
யன்புறு நக்க சிளத்த ர௬ுனே 
கிழவோன் செய்வினைக் கச்ச மாதம். 

இது, தலைவி கூற்றின்கட் படுவோர் இலக்கணம் கூறு 

கின்றது. 
இன்: புணர்ந்து உடன் போடுய இழவோள் மனையிருக்து-- 

களவுக் காலத்துப் புணர்க்து உடன் போடுய தலைவி கழ்புக்காலத்து 

இல்லின்கண் இருந்து, இடைச்சுரத்து இறைச்சியும் அன்புஅதக்க 

வினையுஞ் கட்டிசி செச்தல் தானே -- தான் போ௫ய காலத்துக் 

காட்டின்கட் கண்ட கருப்பொருள்களையுக் சலைவன் தன்மேல் அன்பு 
செய்த.ற்குத் கக்க கருப்பொருளின் தொழில்களையும் கருதிக் கூறு 

தில்கானே, கிழவோன் செய்வினைக்கு அச்சம் ஆகும் -- தலைவன் 
எடுத் துக்கொண்ட காரியத்்இற்கு முடித்தலாற்ருன்கொலென்று அஞ் 
சும் அச்சமாம் என்றவாறு, 

எனவே, அருத்தாபத்தியாக் புணர்க்னு உடன்போகாத தலைவி 
மனைக்கணிருக் 1 தலைவன் கூறக்கேட்டு அக்கருப்பொருள்கடன் 
மேல் அன்புறுதக்க வினைகளைக் கூறுதல் தலைவன் செய்வினைக்கு 
அச்சமாகாது வருவரெனதக் துணிக்கு கூறுதலாமென்ரூ ru om. 

“sre யசனை தோனயதந் துண்ட 

பொரீதச ளோமை வளிபொரு ஜெடுஞ்சன 
யலங்க pome Curd யெசய்யெனப் 
புலம்புதரு குரல புறவுப்பெடை பயிரு 
மத்த நண்ணிய வங்குடிச் சறூர்ச் 
  

டம், தலைவன் கூறக்கேட்டு என்றது, 
அன்புறுதககனவாகிய கருப்பொருள்களைக் 
என்றபடி. 

2. பொரி... வெப்பாற் பொரிந்த ; பொருக்குூமாம் அலங்கல் -- 
அசைதல,. உலவை -- வறறற்கொமபு. புறவு பெடை பயிரும் — 

பிரிதற்குமூன் தலைவன் 

கூறத் தான்கேட்டு
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சேநீதனர் கொல்லோ தாம யாந்தமக் 

கொல்லோ மென்ற தப்பற்குச் 

சொல்லா தகறல் வல்லு வேரரே.'' (குறுந், 79) 

புலம்புகரு கசூரலவாய்ப் புறவினைப் பெடை அழைக்கும் வருத 

தம் கண்டு வினைமுடியாமல் வருவசோவென அஞ்சியவாறு காண்க, 

4 அரிதாய வறுனெய்தி £? சான்னும் (11) கலிப்பாட்டுத தலை 

வன் 3* அன்புறு தக்கன ' கூறக்கேட்ட தலைவி அவற்மழைக் கூறிப் 

புனைகலம் வாட்டுகர் ௮ல்லரொன வரவுகருஇக் கூறியவாறு காண்க, 

"Osan ஆற்றுவிக்கும் தோழி வருவர் கொல்லென ஜயுத்வுக் 

கூறலின்மையின் தோழி கூற்றன்மையம் உணர்க, 

புல்லுவிட் ஏிறைஞ்சிய பூங்கொடி தகைப்பன,'* (கலி. 9: 18) 

என்றாற் போல்வன cio apo வருவன உளவரயிண் 

இதன்கண் அடக்கு. (௪) 

[தோழி முதலிய வாயில்கட்கு எய்தாததெய்துவித்தல் / 

௧௪௯, நதோழியுள் ருறுத்த வாயில் புகுப்பீனு 

மாரவயி னிகழு மென்மனார் புலவர். 

இது, தோழி முதலிய வாயில்கட்கு எய்தாத தெய்துவித்தது. 

இன்: தோழி உள்ளுறுத்த வாயில் புகுப்பினும் -- தலைவ 

னது செலவுக்குறிப்பு அறிக்து அவனைச் செலவழுங்குவிக்தற்குக் 

தோழியுள்ளிட்டவாயில்களை தீ தலைவி போகவிட்ட அக்காலத்து 

அவர் மேலன போலக் கூறுங் கூற்றுக்களும், ஆவயின் நிகழும் 

என்மனார் புலவர் -- தலைவி அஞ்சினாற்போல அவ்வச்சத் இன் 

கண்ணே நிகழுமென்று கூறுவர் புலவர் என்றவாறு. 

 அறனின்றி யயாத்றும்” (கலி. 9) என்னும் பாலைச்கலியுள் 

இறைச்சியும் வினையுமாகிய பூ மு.சுலியன கூறியவாற்ருல் அலைவிக் 

  

புறவுச்சேவல் தன் பெடையை அழைக்கும். ஒல்லேம் பொருந் 

தேம் (உடன்படேம்). தப்பல் _- தவறு. அகறல்வள்வூவோர் சேர்க் 

தனரார்கொல் என இயைக்க, 

1. அன்புறுத்தக்கன என்றது, 'அன்புறுதகுக* என்னுஞ் Gs 

தரத்தைக் குறித்துகின்றத. (பொருளியல் - 877. 

2. இப்பாட்டு, தோழிகூற்றன்று என்பதற்குக் காரணம் 'வருவா 

Gare’ aor gu pms கூறலே என்பது கருத்து.
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இரங்கி நீர் செலவழுங்குமெனக் கூறுவாள் * யாமிரப்பவு மெம 

கொள்ளா யாயினை ” எனப் பிறவாயில்களையுங் கூட்டி 1/உரைததவாறு 

காண்க, (௮) 

ரீகற்பின்௧கண் தோழிக்குரிய கூற்றுக்கள் நிகழுமிடமிவையெனல் ] 

௧௫௦. பெறற்கரும் பெரும்பொருண் முடிந்தபின் லந்த 

தெறற்கரு மரபிற் சிறப்பின் கண்ணு 
pop op வுரைப்பினு மற்ற மில்லாக் 
கிழவோட் ஈட்டிய தெய்லக் கடத்தினுஞ் 
சீருடைப் பெரும்பொருள் வைத்தவழி மறப்பீனு 
மடங்கா வொழுக்கத் தவன்வயி னழிந்தோளை 
யடங்கக் காட்டுதற் பொருளின் கண்ணும் 

பிழைத்துவந் திருந்த கிழவனை நெருங்கீ 
Warps sth காக்கிக் கொடுத்தற் கண்ணும் 

10 வணங்கியன் மொழியான் வணங்கற் கண்ணும் 
புறம்படு விளையாட்டுப் புல்லிய புகற்சியுஞ் 
சிறந்த புதல்வனை நேராது புலம்பினு 

மாணலந் தாவென வகுத்தற் கண்ணும் 

பேணா வொழுக்க நாணிய பொருளினுஞ் 
சூணயத் திறத்தாற் சோர்வுகண் டழியினும் 
பெரியோ ரொழுக்கம் பெரிதெனக் கீளந்து 
பெறுககை யில்லாப் பிழைப்பினு மவ்லயி 
னறுதகை யில்லாப் புலவியுண் மூழ்கிய 

கிழவோள்பா னின்று கெடுத்தற் கண்ணு 
20 முணர்ப்புலயின் வாரா ஷூடலுற் ரோள்லயி 

னுணர்த்தல் வேண்டிய கீழவோன்பா னின்று 
தரன்வெதண் டாக்கிய தகுதிக் கண்ணு 
மருமைக் காலத்துப் பெருமை காட்டிய 
வெண்மைக் காலத் தீரக்கத் தானும் 
பாணர் கூத்தர் வீறலிய ரென்றிவர் 
பேணீச் சொல்லிய குறைவினை யெதிரு 
நீத்த கிழவனை நிகழுமாறு படீடக் 
காத்த தன்மையிற் கண்ணின்று பெயர்ப்பினும் 

1, உரைத்தது தோழி,



பியல் ] பொருளதிகாரம் ௬௧௬௩ 

பிரியுங் காலை யெதிர்நின்று சாற்றிய 
மரபுடை யெதீரு முளப்படப் பிறவும் 
வகைபட வந்த சிளவி யெல்லாந் 

92. தோழிக் குரிய வென்மனார் புலவர். 

இ, முறையானே தோழிக்குரிய கூற்றுக் கூறுகின் ஐது. 

இ--ஸள்: பெதற்கு அரும் பெரும்பொருள் முடிக்சபின் வக்க 

தெதக்கு அரும் மாபித் இறப்பின் கண்ணும் : பெதற்கு அரும் 

பெரும்பொருள் முடிந்தபின் வரத -- தலைவனுக் தலைவியுக் கோழி 

யும் பெறுதற்கரிதென நினைக்க பெரிய பொருளாகிய வதுவை 

வேள்விச்சடங்கான் முடிந்தபின்பு தோன்றிய, தெறற்கு அரும் 

மரபிற் சிறப்பின் கண்ணும் -- தனது தெறுதற்கரிய மசபுகா.ரணத் 

தால் தலைவன் தன்னைச் சிறப்பித்துக் கூறுமிடத்தும், கோழி 

கூற்று கிகழும், தலைவியையுக் தலைவனையும் வழிபாடாற்று சலின் 
தெறற்கரு மரபின் £ என்றார். தெறுதல் -- அழன்று நேரக்கு தல். 

இறப்பு, இவளை நி ஆற்றுவித் கலின் எம் உயிர் தாங்கேம் என் 

ரூ. த்போல்வன. அவை, எம்பெருமானே அரிதாற்றியசல்லது யான் 

ஆக்றுவித்கது உண்டோவென்றானும் கின் அருளால் இகள் ஆற்திய 

Song யாண் HOW SG BD come _iGacr m7 gw கூறுவனவாம். 

1 அமரரை பரந்த வந்தண் பழனத் 

தேந்தெழின் மலரத் தாம்புடைத் Druwr 

oribus குறுநர் நீர்வேட் உசங்கிவ 

ஸணீபை_முலைக் கிடந்து நடுங்க லானீர் 

தொழுதுகாண் பிறையிற் ரோன்றி யாநுமக் 

கரிய மாகிய காலைப் 

பெரிய தோன் றனிர் நோகோ யானே. (குறுச், 778) 

இதனுண் முலையிடைக்கடந்தும் பனிக்கன்ெற நீர் அரியமாயே 

காலத்து எங்கனம் BoD Os cr யான கோவரநின்டறமேன, இங் 

கனம் அருமை செய்தலால் தேதற்றுதற்கு உரிமயனாகிய என்னைச் 

ஜெப்பித்துக் கூறல் ஆகாது STE DAT YI BIAS, 

  

1. அயிரை - ஒரு மீன். தூம்பு உட்டுக்£, தாள் -- காம்பு, 
பழனம்... பொய்கை. குறுகர் -- பறிப்போர், நடுக்கம-- வேட்கை 
விரைவுபற்றி உண்டான நடுக்கம். அரியமாகிய காலை என்றது 

சளவுக்காலத்தை, கேரன்றல் _. ,பொறுத்தல. கோகு -- கோவேன்.



௬௧௪ தொல்காப்பியம் [கற் 

** மபொங்குகிரை பொருத வார்மண லடைகரையப் 
புன்கா னாவற் புகர்ப்புற விருங்கணி 

கிளசெத்து மொய்த்த தும்பி பழஞ்செத்துப் 

பல்கா லலவன் கொண்டகோரட் கூர்த்து 

கொள்ளா நரம்பி ணிமிரும் பூச 

லிரைதேர் நரரை யெய்திய விடுக்குத் 

துறைகெழு மரந்தை யன்ன விவணலம் 

பண்டு மிற்றே கண்டிசிற் றெய்ய 

வுழையிற் போகா கனிப்பினுஞ் சிறிய 
தெகிழ்ந்த கவினலங் செரல்லே மகிழ்த்தோர் 

கட்கழி செருக்கத் தன்ன 
காமங் கொல்லிவள் கண்பத் ததுவே!” (நற்றிணை. 85) 

இதனுள், தலைவி சனியாகவும், தும்பி தோழியாகவும், அல 

வன் தன்மேல் தவறிழைக்கும் தமராகவும், தலைவன் இரசைதேதர் 

நாரையாகவும் உள்ளுறையுவமங் கொள்வுழித் தலைவிபொருட்டு 

யாய்க்கு அஞ்சி ஓழுகிமீனனை நீ காத்ததன்றி யான் Bon SS 

உளதோவெனக் தலையன் இறப்பிற்கு எதிர் தோழி கூறியவாறு 

காண்க, ₹பண்டும் இற்றே” என்றது பண்டையின் மிகவும் வரு£ 

இனாள் என்றாள். இவள்கண் நீண்டு பசக்த.து, களவின்கண் நீம் 

காது அளியாகிற்கவுஞ் சிறிது கெட்ட அழகன் மிகுதியோ, கள் 

ஞண்டார்க்குக் கள் ௮றாஉங் காலத்துப் பிறக்த வே௮பாடுபோலு& 

காம வேறுபாடோ, அவ்விரண்டும் அல்லவே. இஃது ஓர் அமளிக் 

கண் துயிலப்பெற்றும் வேதவிதஇபற்றிக் கூட்டம் நிகழாமையாதற் 

பிறந்த மிச்ச வேறுபாடன்றோ? இதனை இவளே Boma sero 

யான் ஆற்றுவிக்குமாறென்னை என்ருளென்௪. 

அத்றம் அழிவு உரைப்பினும் -- களவுக்காலத் அப்பட்ட வருத் 
தம் கீல்கெமை கூறினும் : 

*₹* எக்கச் ஞாழ லவிகந்துபடு பெருஞ்சினை 

வீயிணிது கமழுந் துறைவனை 
தியிணிது முயங்குமதி காத லோயே."? (ஐங்குறு. 148) 

ம், புன்கால் -- புல்லிய. காம்பு. காம்பையுடைய கனி என்க. 
புகாப்புறம் -_ புகாமறிறமபொருகர்திய புறம், கனிகா செத்து 
கனியைத் தம் கிளையாகக் கருத, பழஞ்செத்து -. பழமாகக்கருதி 
அலவன் கொண்ட கோட்கு ஊர்ந்துகொள்ளா — நண்டுகொண்ட 
கோட்பாட்டினின்றுக் தாம் விலகிக்கொள்ளப்படாதனவாய். 
பூசல் -- ஆரவாரம், எய்தியவிடுக்கும் — (நாரை) we SIRS 
துச் செல்லும். மூழ்ந்தார் -- கள்ளுண்டார், கட்கழிசெருக்கு-- 
கள்ளறாஉங் காலத்துப் பிறந்த வேறுபாடு. பூசல் விடுக்கும் என்க. 

ரும் Sag et -- மணற்குவியல், இகந்துபடுசனை _ உயர்ர்து வள
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“உ 1 எரிமருள் வேங்கை யிருந்த தோகை 
யிழையணி மடந்தையித் ரோன்று தாட 

விணீதுசெய் தனையா னுூந்தை வாழியர் 

நன்மை வதுவை யயரவிவள் 

பின்னிருங் கூந்தன் மரைணிந் தோயே.!" (ஐங்குறு, 294) 

2 அ.றறம் இல்லாக் இழவோட் சுட்டிய தெய்வக்கடத்தினும் 

களவொழுக்கம் புலப்பட ஒழுகுதல் இல்லாக தலைவியைத் தலைவன் 

வரைந்து கோடல் குறித்துப் பரவிய தெய்வம் அதனை முடித்தலின் 

அப்ப. ரவுக்கடன் கொடுத்தல் வேண்டுமெனக் தலைவத்குக் கூறும் 

இடத்தும்; உகாரணம்: 

6 0 நஞ்சொடு மொழிகடுத் தஞ்சுவர நோக்குத் 

தாயவட் டெறுவது தீர்க்கவெம் மகனெச் 

சிறந்த தெய்வத்து மறையுறை குன்ற 
மறைந்துதின் நிறைஞ்சினம் பலவே 

பெற்றனம் யாமே மற்றதன் பயனே.'! 

: இழவோற் சுட்டிய தெய்வக்கடம் ' என்று பாடம் ஓதி, 

₹:5வாழுி யாதன் வாழி யவிணிீ 

ேவந்துபகை தணிக யசண்டுபல நந்துக 

வெனவேட் டோனே யாயே யாமே 

மலர்ந்த பொய்கை முகைந்த தாமரைத் 

தண்டுறை பூரன் வரக 
வெத்தையுங் கொடுக்க வெனவேட் டேமே.”” (ஐங்குறு, 6) 

என்பது உதாரணம் காட்டுவாருமூளர், 

சருடைப் “பெரும் பெசருள் வைத தவழி மறப்பினும் தலைமை 

யுடைய இல்லறத்தைச் தலைவிமாட்டு வைத்தகாலத்துத் தலைவன் 

௮ ஐஞ்செயத்கும் பொருள்செயத்கும் இசையு mo gor Bus இன் 

பம் நுகர்தற்குக் தலைவியை மறந்து ஒழுகனும் : 

  

7, தோகை -- மயில். இமை - ஆபரணம். இனிது -- இனி 

தான காரியம், 

2. அற்றம். சோர்வு; எனவே களவைப் பிறர் அறிய ஒழுகல் 

என்றபடி, இல்லா எனவே அவ்வாறொழுகலில்லாத என்றபடி, 

5. கடுத்து -- வெகுண்டு. தெறுவது _ வருத்துவது. பல 

இழறைஞ்சினம -- பலமுறை வணங்கினேம். அதன்பயன்பெற்றனம்-- 

அவ்வணக்கத்தின் பயனை இப்பொழுது Qu paG pu. 

க. யாய் என்றது தலைவியை. 65g —QUGES. , தண்டுறை 

யூரன் வரைக் GT BD FY கொடுக்க என்றது இழவோஜற் சுடடியன, 

5. பெரும்பொருள் என்றது இல்லறத்தை.



௬௧௬ தொல்காப்பியம் ர்கற் 

உதாசணம் ₹ 
3கரும்பி ளெத்திரங் கனிற்றெறதிர் Bal gf 
சேதர்வண் கேசமான் 8ேனூ or oar oar of et 

ணல்லணிீ தயந்துநீ துறத்தவிற் 
பன்னலோ ரறியப் பாந்தன்று நுதலே."' (ஐங்குறு. 55) 

இதனுள், தறத்கலினெனப் பொழவாகக் கூறினான் ற 

முதலியவற்றைக் க௬ஆ.தலின். 

2அடக்கா ஓழுக்கக்து அவன்வயின் அழிக்தோளை அடங்கக் 

காட்டுகம் பொருளின்கண்ணும் -- புறத்து ஒழுக்கசக்சை உடைய 

னாயே தலைவனமாட்டு மனம் வேறுபட்ட தலைவியைப் Ly OSB 

ஒழுக்கமின் றி Her Cine sour அன்புடையென அவ்வேறுபாடு 

fas நெருக்கிக் கூறுதலை யுடைத்தாகிய பொருளின்கண்ணும் : 

உதாரணம் : 

2 3செத்நெற் செறுகமிற் கதிர்கொண்டு கள்வன் 

றண்ணக மண்ணைச் Aes oy apr p 

கெல்வளை ஜெெகிமுச் சா௮ ் 

யல்ல லுழப்ப தெவன்கொ லன்னாய்.'? (ஐங்குறு, 22) 

இதன் உள்ளுமையாம் பொருளுணர்க. 

பிழைத்து வர்க இருந்த Bypass கெருக்கி 4இழைத்து 
ஆங்கு ஆகக் கொடுத்தற்கண்ணும் -- பரத்தையர் மனைக்கண் தல்இ 

வந்து அகனகர் புகுதாலு புறத்திருக்க தலைவனை மிகக் Hip OF, 

சில மொழிகளைக் கூறி, இதனானே தலைவி மனத்தின்கண் ஊடல் 

நீங்குக் தன்மை உள தாக்கிக் கூட்டும் இடத்தும்: : உகசாரணம் : 

₹*5நகைநன் றம்ம தானே பிலறமிசை 

மாரிச் ௬தையி ஸீர்ம்புறத் தன்ன 

ம, கரும்பின் எந்திரம் - கரும்பை கெரிக்கும் ஆலை. கோமான் 
என்றது பாண்டியனை, 

8. அடங்கல் -- அமைதல், அமையா க்கம் தொ முக்கம், ் ௪ ஒழு புறத்த 

4. செறு... வயல். கன்வன் .. ஈண்டு, அ 
மெலிந்து. 

1. இழைத்தல் -. தரனே தொடுத்துச்கூ றல், 

5. . இறைமிசை -- சிறையின் மேலிடம், மாரிச்சுதையின் சரம் 
புறத்தன்ன — மழைக்காலத்துச் சண்ணச்சாந்தின் கறிய புறத்தை 
யொத்த: மழையாற் கழுவப்பட்ட சுண்ணச்சாந்து தூய வெண்ணிற 
முடையதாதல்பழ்றி இங்ஙனங் கூறினார், இறை என்பது சிறைக்குப் 
பெயரரதலை, “முடங்கலிறைய தூங்கணங்குரீஇ'* rer gm Spe 

— புற்று, சாஅய்.
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கூரற் கொக்கின் குறும்பறைச் சேவல் 

வெள்ளி வெண்டோ டன்ன கயல்குறித்துக் 

கள்ளா ருவகைக் கவிம௫ முழவர் 

கரஞ்மெங் குறுத்தறி குத்தித் தீஞ்சுவை 
மென்கழைக் கரும்பி னன்பல மிடைந்து 

பெருஞ்செய் நெல்லின் பாரவல் பொத்து 

வருத்திக் கொண்ட வல்வாய்க் கொடுஞ்சிறை 

மீதழி கடுநீர் நோக்கிப் பைப்பயப் 

பசர்வ லிருக்கும் பயங்கே மூர 

யாமது பேணின்டரு விஸமே நீதின் 

பண்ணமை நல்யாழ்ப் பாணஜொடு விசிபிணீ 

மண்ணார் முழவின் கண்ணதிர்ந் இயம்ப 

மகிழ்துணேச் சகற்றமொடு மட்டு மரத்தி 

யெம்மனை வாரா யாகி முன்னா 

ணும்மனைச் சேர்ந்த ஞான்றை யம்மனைக் 

குறுந்தொடி மடத்தை யுவந்தன ணெடுத்தே 

ரிழையணி யானைப் பழையன் மாறன் 

மாடமலனி மறுகிற் கூட லாங்கண் 

வெள்ளத் தானையொடு வேறுபுலத் இறுத்த 

கஇன்ணீ வனவ னல்லமைர் சாஅய்க் 

கடும்பரிப் புரவியொடு சுளிறுபல வெளவி 

Su Par டீன்ன ரூர்கொளக் 

கேசதை மசர்ப னுவகையிற் பெரிதே.” (அசம், 346) 

தொகைச்செய்யுளானறிக, (குறுந். 824), இறை -- இறப்பு என் 

றும், புறம். மேலிடம் என்றும் உரைகூறுவாருமுளர். பொருத்த 

கோக்கக் சொள்சக. சதையின் புறம் என்பதற்கு சுண்ணச்சரந்து பூசிய 

சுவர்ப்புறம் எனினுமமையும். சிறகின்மேலிடம் அதிவெண்ணிற 

மூடைமைபற்றி மாரிச்சுதையை உவமை கூறினார். கூரம்கொக்கு.... 

அவ்விறகையுடைய கொக்கு. கூரல் என்பதற்கு (௧ குளிர்ச்சியால்) 

நடுங்குதல் எனினுமாம், சேவல் கயல் குறித்து கோக்கிப் பார்வ 

விருக்கும் ஊர் என இயைக்க. சிழைமிசை அதன்மீது வழியு நீரைப் 

பார்த்திருக்கும் எனச் கறை (அ௮அணை)யை அது இருத்தத்கு இடமாகக் 

கொள்க. உழவர் குத்தி மிடைந்து பொததிககொண்ட அணை என 

இயையும். செய்யாகிய கெற்பயிரையுடைய விளைநிலங்களை மறைத்து 

என்ச. வல்வாய்-- வலியஇடம, ஊர / நீ பாணணணனொடுமாச்தி வாரா 

யாக நும்மனைச் சேர்ந்தஞான்று நும்மனை மடந்தை உவகையிற் 

பெரிது உவர்தனன் யாமது பேணின்றோவிலம் எனக் கூட்டி முடிக்க. 

AS — அவ்வுவகை, பேணின்றிலம் -- பேணிழ்றிலம். யாமது பேணா 

தொழியவும் நீ அதனை மழைப்பது பெரிதும் நகையாடற்கிடமாய 

தென்பாள் ஈகைநன்றம்ம என்றாள். பழையன மாறனது. கூடறகண 

பகைப்புலகத்தே இறுத்த இள்ளிவளவன் அம்மரறனை ofl சாய்த்து 

வவ்வி ஊளர்கொள அதனைக்கண்டு உவக்த கோதைமார்பன் என்னுஞ் 

சேரன் உவகையின் எனவும் கூட்டி முழுக்க. மட்டு -- கள, சரஅய-- 

சாய்த்து. உவகையிற் பெரிது உவகதனள் என மாறிக் கூட்டுக, 
78
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“Waty Aer வாழியே மகிழ்ந வாற்றுற 

மைய னெஞ்மிற் 3கவ்வத் தீர 

நினக்குபருந் தாகிய யாணிணி 

ர்வட்குமருந் தன்மை ேதோரோமெ Gor Ge.’ (ஐங்குறு, 59) 

வணக்கியன் மொழியான் வணங்கம் கண்ணும் -- தாழும் இயல் 

பினயுடைய செரற்களால் தோழி தாழ்ந்து நிற்கும் நிலைமைக்கண் 

ணும்: உதாரணம் : 

11 ?உண்டுறைப் பொய்கை வராஅ௮ வினமிரியுந்.. 
தண்டுறை பூர தகுவகெசெ-ொரெண்டொடியைப் 

பாராய் மனைத்துறந் தச்சேரிச் செல்வதனை . 

யூரரணமை யாக்கிக் கொளல்,” (ae: சாமு, 54) 

சான வரும், 

61 3பகலிற் முன்றும் பல்கஇிர்த் இஸயி 

னாம்பலஞ் செறுவிம் ேறேனூ ரன்ன 
விணைலம் புலம்பப் பிரிய 

வளை நல முடையளோ மகழ்நநின் பெண்டே.'” (ஐங்குறு. 57) 

இஅவும் அதனபாத் படும், 

புறம்படு விளையாட்டுப் புல்லிய புகறகியும் -- பரத்தைய 
ரிடச்சே உண்டாம் விளையாட்டினைச் தலைவன் பொருந்திய மன 
மடூழ்ச்டிக்கண்ணும் 2 

விளையாட்டாவஅ௮ :-- யாறும் குளனும் காவும் அடிப் பதி 
Wess BST Sealy, 

** சபகுவாய் வராஅற் பல்வரி யிரும்போத்துக் 
கொடுவா யிரும்பின் கோளிரை துற்றி 

யாம்பன் மெல்லடை இழியக் குவளைக் 
கூம்புவிடு பன்மலர் சிதையப் பாய்ந்தெழுந் 
தரில்படு வள்ளை யாய்கொடி மயக்கத் 

4. எவ்வந்தீர ஆற்றுற -. துன்பக்தீர ஆற்றுதற்கு. என் நெஞ்சு 
நோம் என இயைக்க, 

2. உண்துறை - நீருண்ணுக்துறை. கொளல் நிகுவகொல் என 
இயைக்க. அச்சேரி என்றது பரத்தையர்சேரியை, ஊராண்மை_ 
PLIST ALTE OT DLW, 

8. பல்கதிர்த்தி-- பல ஒளியையுடைய வேள்வித். இடியும் 
செறுவினையுமுடைய தேவூர் என்பது உரைகாரர் கருத்து. தீபோ 
லச். செவ்வாமபற்பூ விளஙகும செறுவென்றுமாம். புலம்ப -- 
தனிப்ப; கெட, அனை கலம் .. அத்துணைநலம். 

4, வரரற்போச்து _௮ணவரரல. கொடுவாயிரும்பு — தூண்டில்: 
துறறி-- உணடு, அடை. இல். அரில்படு ..- பினனி௰, போத்து



பியல்] பொருளதிகாரம் ௮௧௯ 
தூண்டில் பீவட்டுவன் வாங்க வாராது 

கயிறடு கதச்சேப் போல மதமிக்கு 

தாட்கய முழக்கும் பூக்கே மூர 

வருபுனல் வையை வார்மம WET YM DS 

திருமரு தேசங்கிய வீரிமலர்க் சாவி 

னறும்பல் கூந்தற் குறுந்தொடி மடத்தையொடு 

வதுவை யயர்த்தனை யென்ப வலர 

கொய்சுவற் புபவிக் கொடிதீதேர்ச் செழிய 

னாலங் கானத் தகன்றலை சிவப்பச் 

சேரல் செம்பியன் சினங்கெழு இதியன் 
போர்வள் வியான ப் பொலம்பூ ணெழிணி 

தாரரி நறவி னெருமை பயூரன் 

ஹேங்கம மகலத்துப் புலர்ந்த சாத்தி 

ணிருங்தககோ வேண்மர னியேறர்ப் பெரருதனென் 

தெழுவர் தல்வல மடங்க வொருபகன் 

முரசொடு வெண்ருடை யகப்படுத் துரைசெலக் 

கொளன்றுகளம் வேட்ட ஞான்றை 

வென்றிகொள் வீர ரார்ப்பினும் பெரிதே '” (அகம, 

கொள்வா ரார்ப்பினும் பெரிதெனவே காண் fae 

98) 

இதனுள் 
புலப்படுத் தலை மகிழ்க்தவாறு காண்க, 

இறந்த புதல்வனை நேராது புலம்பினும் -- யாரினுஞ் Apis 

புதல்வனை வாயிலாகக்கொண்டு சென்றுழி அவற்குதி தலைவி வாயில் 

செரமல் தலைவன் வருக்தினும் : உதாரணம்: 

1 மடு பசன்ஜனொடு குயின்ற பன்மணித் நரலிஜ் 

தன்மார்பு தணப்பத்தன் றலையு மில்தோ 

மணித்தகைச் செவ்வாய் மழுலயங் இளவி 

புலர்த்தகைச் சாத்தம் பூலர்தொறு நனைப்பக் 

காணு யாக கொடிதே கடிமனைச் 

சேணிகந் தொதுங்கு மாணீழை யரிவை 

தீயிவ ணேரா வாயிற்கு நாணுத் 

தத்தையோடு வருவோன் போல 

மைத்தனொடு புகுத்த மகிழ்தன் மார்பே.” 

ர் ப்ட் ் 5 மிக்கு உழக்கும் ஊர 
து பரய்க்தெழுந்து, மயக்கி, வாராது மத ; a 

BOP yaa. அலர் ஆர்ப்பினும் பெரிது என மாற்றி இயைக்க. 

அலர், செழியன் அகப்படுத்துக் கொன்று. களவேள்வி வேட்ட 

ஞான்றை ஆர்ப்பினும் பெரிது பரத்தது எனபது கருத்து. 

7. பொன்னொடு குயின்ற -- பொன்னாற செய்த. தாலி — Rw 

ல ் i லியையுடைய மார்பை நனைப்பதன் 
படைத்தாலி (பஞ்சாயுதம்). தா - த 

படைத்தால் மத்து இயைக்க, நனைபபதன் றலையும் -- நன் ப்பதன 

மேலும. மணி-- பவளமணி. மழலை - எழுத்து நிரம்பாதது இஃது 

செவ்வாம் மழலையஙளெவி - இரஇத்ச் செவ்வாயினினறுக் தோன்று 

மழலைச்செரல்லோடு கூடிய நர். நீர்தனைப்பதன்றகூயும் ஈனைப்பப 

பகுக்க ம௫ழ்ஈன்மார்பு காணாயாகல் கொடிது எனக கூட்டுக. 

தந்ைத - தன்தந்தை. போலப் புகுந்த என இயைக்க. 
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மாண் கலம் தா என வகுத்தற்கண்ணும் -- இவள் இழந்த 

மாட்சிமைப்பட்ட நலத்தைத் தந்து இகப்பினும் இகப்பாயெனத் 

தலைவனை வேறுபடுக்கற்கண்ணும்: உதாரணம்: ் 

* lures வெனறுவ யசரே நீயெமக் 

கியாரையு மல்லை தநொதும லானனை 

யனைத்தரம் கொண்கவெம் மிடையே நினைப்பில் 

கடும்பகட் டியானை நெெடுந்தேர்க் குட்டுவன் 

ேேந்தடு மமயத்து மூரசதிர்ந் தன்ன 

வேோங்கற் புணரி பாரய்ந்தரடு மகளி 

ரணைந்திடு பல்பூ மரீஇ யார்ந்த 

வாபுலம் புகுதரு பேரிசை மாலைக் 

கடல்கெழு மாதத்தை யன்னவெவம் 

வேட்டன யல்கீையா னலத்தந்து சென்மே.'” (Seeds, 396) 

என வரும். 

*: உநுண்ளஞாண் வலைம3ழற் பரதவர் போத்தந்த 

பன்மீ னுணங்கல் கவருத் துழைவனைக் 

கண்ணினாற் காண வியையுங்கொ வலென்மருமுி . 

வண்ணத்தர வென்கந் தோடுத்து,'' (ஜர்: எழு, 66) 

இஅுவும் அ௮தன்பா த்படும், 

பேணா ஒழுக்கம் காணிய பொருளினும் -- பாசத்தை தலைவ 
யைப் பேணாது ஒழுகிய ஒழுக்கத்இற்குக் தலைவி காணிய பொரு 
ளின்கண்ணும் : தலைவற்குச் தோழி கூற்று கிகழ்திதும். உதாரணம்: 

₹- *பெசய்கை தீர்நசய்ப் பூலவூதச அிரும்போத்து 
வாளை கசசரிரை தேரு apr 

தாணினென் பெரும யரனே பாணன் 

மல்லடு மார்பின் வலியுற வருந்தி 

யெதிர்தலைக் கெரண்ட வாரியப் பெசருந 

1, aga நண்பனே; யரரை- யாரை 
யார் -என்னவுறவினை, கொதுமலாள ளை 
நினைப்பில் அனைத்து -- எம்மிடத்து 
ஆராயின் ௮ஃது அத்தகமைத்தே. அதிர்ந்தன்ன ங்கற்புணரி - 
அதிர்ந்தாற்போன்ற ஒலியோடு உயர்ந்து வருகின்ற திரையையுடைய 
கடல. மரிஇயார்ர்த ஆ -- மருவியுண்ட பசு. புலம் -- தானடையு மிடம், மாக்லதஅன்ன௭எம் ௨ மாக்தை ஈகர்பேரன்ற எமமை லம 
தீந்துசெல்-நின்னாலிழந்த கலனை த தந்துவிட்டு அப்பாற் போவாயாக., 

; ன் Ghia sor Tee. போத்தந்த -- கொண்டுவந்த, உணங்கல் -- வற்றல். துறைவ எனகம் என இயையும், @ ; 5) — 
மிலை. தொடுத்தல் -- இடைவிடாமை. “ காடுத்து இடை 

4. மாய்ப்போத்து இரைதேருமூர என ; aor ் யைசக்க, 7 
மார்பின் வலியுற வருந்தி ஆரியப்பொருகன் ge அவன் சைய்து ஒழிஈ்த கிடக்கை கோக்க கணையன் காணியாங்கு வாணுதற்கண்டு யான் நாணினன் என முடிக்க, எதிர்தலக்கொண்ட .. எதிர்ந்த 

(Stud sa ete). 
— அய்லானாயினை, எம்மிடை 
நடந்துகொள்ளும் இயல்பை



ணிறைத்திரண் முழுவுத்ததோளன் கையகத் தொழிதந்த 
இறன்வேறு ிடக்கை நோக்கி நற்போர்க் 
கணைய Chem wir Gia won wud ox zr 
மெல்ல வத்து நல்ல கூறி 
மையி ரேரதி மடவோ யானுதின் 
சேரி யேனே யயவி லாட்டியே 
னுங்கை யாகுவெ வினக்கெனத் தன்கைகய் 
தொடுமணி மெல்விர றண்ணெனத் தைவர 

துதலுங் கூற்தலு நீவிப் 
பகல்வதந்து பெயர்ந்த வாணுதற் சண்டே.” (அகம், 886) 

இகணுள், யான் நினக்குக் கோழியாவேனெனப் பத்தை 

நிவிய பேணா RES SD DSS தலைவி நாணியது சுண்டு தாண் 

காணினேனென்௮ தலைவற்குச் தோழி கூறியவாறு காண்க, 

இன்னுக் தலைவனை பேணா ஓழுக்கத்திற்குத் தலைவி காணிய 

பொருளின் கண்ணுமெனவுல் கூறுக. 

6: 2யரயா கியளே மாஅ யோளோ 
மடைமாண் செப்பிற் றமிய வைகிய 
பெய்யாப் பூவின் மெய்சா மினளே 
பாசடை நிவந்த கணக்கா னெய்த 
வின மீ னிருங்கழி 0யேோசந மல்குதொறுங் 
கயமூழ்கு மகணிர் கண்ணின் மசனுத் 
நண்ணந் துறைவன் கொடுமை 

தம்மு னாணிக் கரப்பா Qu Gin.”? (குறும், 9) 

என வரும். இவை இசண்டும பொருள, 

சூள் sus இறத்தாற் சோர்வுகண்டு அழியினும்: நயத்திறத் 

தாற் சூள் சோர்வுகண்டு அழியினும் -- கூடுதல் வேட்கைக் கூறு 

பாட்டால் தான் சூளுறக்கருதிய சூளுதவினது பொயம்மையைக் 

கருதிக் தலைவி வருக்தினும் : தோழிக்குக் கூற்று நிகழும், 

உதாரணம் : 

“2 பகல்கெசள் விளக்கேச டிரசநச றியா 

வென்வேற் சோழ Trap ரன்னவிவ 

ணலம்பெறு சுடர்நுத GC pibu 

வெவன்பயளஞ் செய்யுநீ தேற்றிய மொழியே.” (ஐ௫குறு, 56) 

  

1. பேணா -- வழிபாடில்லாத; மதியாத. 

உ. மாஅ௮அயோள் -- மாமை நிறமுடைய தலைவி, மடை _ கூட்டு 

வாய், தமிய -- சூடாமையால் சனித்தவையாய். 'மெய்சாயினன் -- 

உடம்பு மெலிக்தாள். கணைக்கால . இரண்டகாம்பு. ஓதம மல்கு 

தொறும -- வெள்ளம் அதிகரிக்குக்கோறும கயம-- குளம், 

நம்முன்காணி — ஈமக்குமுன் செல்ல காணி, கரப்பு ஆடம -- மறைத் 

தலையுடைய சொற்களைச் சொலலுவாள். (அதனால் அவன்) யாயர 

இயளே -- கற்புக்கடம்பூண் டவளே, 

9. பகல்கொள்் விளக்கொடு -- பகலைச்செய்யும் விளக்கால், 

தேற்றிய மொழி எவன் பயஞ்செய்யும் என மாறிச் கூட்டுக.
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sma, Qasr அதல் 'தேம்பும்படி நீ சேற்றிய Cera 
லெனவே சோர்வுகண்டு அழிந்தாளென்பது உணர்ந்தும் இப் பொய்ச் 

சூள் நினக்கு என்ன பயனைச் தருமெனத் கோழி தலைவனை நோக் 

இக் கூறியவாறு காண்க, 

கோடு நிவந்த (அகம், 266) என்னும் மணிமிடை 

பவளத்தைக் கோழி கூற்ருகக் காட்டுவாரும் உளர். 

பெரியோர் ஒழுக்கம் பெரிது எனக் கிளந்து பெறுதகை இல் 

On பிழைப்பினும் : பெரியோர் பெறுதகை இல்லாக் களந்து -- 

நன் மக்கள் பெறும் தகைமை இல்லறமாயிருக்குமென்றுஞ் சொல்லி, 

பெரியோர் ஒழுக்கம் பெரிதெனக் அளந்து பிழைப்பினும் -- ஈன் 

மக்கள் ஒழுகும் ஒழுக்கம் பெரிதாயிருக்குமென்றுஞ் சொல்லிக் 

உ தான் தலைவனை வழிபாடுதப்பினும்: தோழிக்குக் கூற்று நிகழும். 

பெரியோசையுக் ளெக்தென்பதளையும் இரண்டிடத்தும் கூட்டுக, 

உகாரணம் : 

‘ 50வெனள்ளி வீழுத்தொடி மென்கருப் புலக்கை 

வன்னி நுண்ணீடை வயின்வயி னுடங்க 

Bahia யன்ன வெண்மணற் குவைஇக் 

காஞ்சி நீழற் ஐமர்வளம் பாடி 

மூர்க்குறு மகளீர் குறுவழி வீறந்த 
வமர லருந்திய சிறுசரன் மருதன் 

ரூழ்சினை யுறங்கும் தண்டுறை சூர 
விழையா வுள்ளம் விழைவ தாயினு 
மென்றும், கேட்டவை தோட்டி யாக மிட்டாய் 
கறனும் பொருளும் வழாமை நாடித் 
தற்றக வுடைமை தேக்கி மற்றதன் 

பின்னா கும்மே முன்னியது முடித்த 

வனைய பெரியேோர ரொழுக்க மதனா. 

லரிய பெரியோர்த் தேருங் கரலை 

நும்மோ ரன்னோர் மரட்டு மின்ன 
பொய்யொடு மிடைந்தவை கோன்றின் 
மெய்யசண் டுனளதோவிவ் வதைத் தரே." (அகம். 286) 

7. தான் என்றது தோழியை, 

&, வெள்ளித்தொடி -.. வெள்ளிப்பூண். அதனையுடைய கரும் 
பாகிய உலக்கை என்க, வள்ளி-- கொடி. குறுமகளீர் ... சிறுமக ளிர். குறுவழி -- குற்றுமிடத்து. உலக்கையரற் பாடிக் குன்வழி உறங் 
கும் காட என முடிக்க. விறந்த -- செறிஈ்க, கேட்டவை _.. கேட்ட நாலமிவு. உள்ளமாட௫ய யானையை மீட்டு என உரைக்க, அனைய —~ அத்தன்மைய (—@u iu). தேருங்கால், அவ் ஒழுக்கம் அரியவா 
யிருக்தன என வருவித்து முடிக்க,
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இதனுள், * அறன் ' என்றது இல்லறச்தை; * த.ம்றகவடைமை 

கோக்க என்றது கன்னால் அவ்வறனும் பொருளும் தகுஇப்பா 

டுடையவாக் தன்மையை கோக்க என்றவாறாம்; * முன்னிய ” 
என்றது புறக்தொழுக்கக்தை ; 4 பெரியோ ரொழுக்கமனைய £ என் 

pgs பெரியோர் ஒழுக்கம் பெரிய வென்றவாறு. 

இ, முன்னர் நிகழ்க்கத பொய்ச்சூள் பற்றி நும்மனோர் மாட் 

டும் இன்ன பொய்ச்சூள் பிறக்குமாயின் இவ்வுலகத்து மெய்ச்சூள் 

இனி இன்றாம்; அதனாற் பெரியோரைத் தமது ஒழுக்கத்தைக் 
தேருககாலை அரியவாயிருக்தனவெனச் கலைவனை நோக்கிச் தோழி 

கூறலின் அவனை வழிபாடு தப்பினாளாயிற்று, உள்மரழையுவமம் 

இதற்கு எத்குமாறுணர்க, 

அவ்வயின் உறு தகை இல்லாப் புலவியுண் மூழ்யெ கஇழவோள் 

பால்கின்று கெடுத்தற்கண்ணும் -- தலைவன் அ௮க்வனம் பிறழ்ர்த 

இடத அவன் சென்று சேரும் தகைமை இல்லாமைக்குக் கா.ரண 

மாயே புலவியின்கண் api Bu sted uses storm கின்று அவள் 

புலவியை,க் E15 s Dee apn: உதாரணம் : 

1 3மசறஹோக்கி தீயழ நீத்தவ னானூது 
நசணில ஞாயி னஸிதத் தவன்வயி 

ாடுத லெண்ணோ விணி.'* (கலி, 87: 11-8) 

2 2உப்பமைந் தற்றுற் புலவி யதுசிறிது 

மிக்கற்றா வீள afi.” (குறள், 1802) 

காலை யெழுந்து கடுந்தேர் பண்ணி 

வரலிழை மகளீர் மரீஇய சென்ற 

மல்ல லூர னெல்லினன் பெரீதென 

மறுவருஞ் சிறுவன் முயே 

தெறுவ தம்மவித் தஇணைப்பிறத் தல்லே.'' (குக், 45) 

உணர்ப்புவயின் வாரா ஊடல் உற்றோள்வயின் உணர்த்தல் 

வேண்டிய இழவோனபால் நின்று தான் வெகுண்டு ஆக்கிய தகுஇக் 

  

7. மானோக்கு - மான்போலும் சோச்கமுடையவளே/ ஆனாது. . 

அமையாது. நலிதந்து-- வருத்தி, என்... என்ன பயன்தரும். 

2. புலவி உப்பமைநீதற்று -- புலவி இன்பஞ்செய்தற்கு வேண்டு 

மளவிற்ருதல் உப்புததுய்ப்பனவழற்றிற்கு வேண்டுமளவிற்றாக அமைந் 

தாற்போலும. அது-- அவவுபபு, 
2. பண்ணல் — ஏறுதழ்கேற்ப அமைத்தல், மரிஇய-- மருவும் 

பொருட்டு. எல்லினன் -- விளக்கததீலை யுடையவன் ; விளக்கம் 

பரத்தையரை மருவலால் உண்டாயது, மறுவரும் -- மனஞ்சுழலும, 

இத்திணை - இக்குடி, ஃ
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கண்ணும்: உணர்ப்புவயின் வாரா ஊடல் உ௰்ோள்வயின் -- 

தலைவன் தெளிவிக்கப்படுக் தன்மைக்கணில்லாக ஊடல் மிகுத்தோ 

ளிடத்அ : 

உணர்ப்புப் ₹ புணர்ப்புப்'போல் நின்றது. 

உணர்த்தல் வேண்டிய இழவோன்பால் கின்று -. ஊடல் தீர்த் 

தலை விரும்பிய தலைவன் வயக்தாளாய் Goon, தான் வெகுண்டு 

_gé8u தகு.இக் கண்ணும் -- தான் தலைவியைக் கழகி அவள் சித் 

றம் போக்தன்மை உண்டாக்கிய தகுஇக்கண்ணும் : உதாரணம் : 

*: 3 துறைமீன் வழங்கும் பெருநீர்ப் பொய்கை 
யரிமல ரசம்பன் மேய்ந்த நெறிமருப் 

பீர்ந்த ணெருமைச் ச௬ுவல்படு முதுபோத்துத் 

தூங்குசேற் றன்ளனற் நுஞ்சிப் பொழுதுபடப் 
பைந்திண வராஅல் குறையப் பெயர்தந்து 

பரு உக்கொடிப் பகன்றை சூடி மூதூர்ப் 

போர்செறி மள்சாரிற் புகுதரு சூரன் 
ேறர்தர வந்த தெரியிழை GG pC gr 

ஞச்கெசன் கல்லா மகணிர் தரத்தரப் 

பரத்தைமை தசங்கலேச விலனென வறிதுதீ 

பலத்த லேோம்புமதி மனைகெழு மடந்தை 

யதுபுலத் துழறைதல் வல்லி யோரே 

செய்யோ ஸணீங்கச் சிலபதங் கொரழித்துத் 
காமட் டுண்டு தமீய ராலத் 

ேேமொழிப் புதல்வர் திரவ்குமூலை -வைப்ப 

வைகுந ராகுத லறித்து 
மறியா ரம்மவல் துடலு மேசரே."” ் (அகம். 816) 

இது, தோழி தலைவியை வெகுண்டு அக்கயெவானு காண்க, 

4. ஆம்பல் மேய்த்த எருமை (முூதுபோத்து ஆண் அள்ளற் 
றுஞ்சிப் பொழுதுபட (பொழுதுதோன்ற) வரால் குறையப் பெயர்ந்து 
(மிண்டுவர்து) பகன்றை சூடி மன்ளரிம் புகுதருகூரன் எனக் 
கூட்டி முடிக்க, போரச்செறி மள்ளர் ... போரிற் சென்று பொருது 
வெற்றிபெற்றுவரும் வீரர், வீரர் பூச்சூடிப் பெருமிதத்தொடு வரு 

தல்போல வக்தது என்பது கருத்து, குறைய-. சாலான் மிதிபட்டு 
உடல்துணிய. ஊரன் தேர்தரவந்த மகளிர்தரத்தரப் பரத்தைமையைக் 
தாங்கலாற்றாதவனாகவுள்ளான் என்று கூறி வறிது நிபுலத்தல் என 

இயைக்க. ஊாரகொள் கலலாமகளனிர -- ஊரீற்பொருந்திய தமக் 

கென்று ஒருவனை வரித்தலறியாதக மகளிர், ஊர் (கொள்கல்லா்) 
தாங்காத மகளீர் என்றுரைப்பாருமுளர். தாங்கலோவிலன் என்ப 
தனைத் தாங்கல் ஓவிலன் எனக் கண்ணழித்து -- தரங்கலை ஒழிகின் 
மிலன் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம., வல்லியோர் வைகுதல் அறிர் 
தும் உடலுமோர் அறியார் என முடிக்க. இனித் தெரியிழை என் 
பதை அகுபெயராக்க, தெரிந்த இழையையுடையாளது ஜெகழ்
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் அருமைக்கால கஅப் பெருமைகாட்டிய எண்மைக்காலத்.து 

இசக்கசசானும்: எண்மைக்காலச்னு -- தாம் சளியசாயெே கற்புக் 

சாலக்திலே, அருமைக்காலத் சப் பெருமைசாட்டிய இரக்கத்தா 

னும் -- களவுக்காலத்துத் தமது பெருமையை உணர்த்திய வருதி 

தத்ின்கண்ணும் : உசாரணம் : 

1 .ேவம்பின் பைங்காயென் று தி தரினே 

தேம்பூங் கட்டி வென்றணிீ ரிணீயே 

பாமீ பறம்பிற் பணிச்சளனைத் தெண்ணீர் 
ழைதஇம் திங்கட் டஉண்ணிய தரினும் 

வெய்ய வுவர்க்கு மென்றனி 

ரைய ou bap லன்பின் பாலே.” (குறும். 196) 

பாணர் கூத்தர் விறலியர் என்றிவர் -- பாணரும் கூத்தரும் 

வி௰லியரு மென்று சொல்லுசின்ற இம் மூவரும், பேணிச் சொல் 

லிய குறைவினை எதிரும் -- விரும்பிக் கூறிய குறையுறும் வினைக்கு 

எதஇராகவும்: கூற்று நிகழும். 

எதிரும்” என்றது அவர் வாயில் வேண்டியவழித் தோழி 

அவர்க்கு மறுத்ததும் மனறுத்காள்போல Cats gia கூறியதாம். 

உதாரணம் : 

*- மபுலமக னாதலிழ் பபொய்ற்நின் வாய்மொழி 

நில்லல் பாண செல்லினிப் பரியக் 

பகலைஞ் சேரி காணி 

TAR MU HT னாணவும் பெறுமே. 

இ, பாணர்க்கு வாயின் மறுத்தது. 

  

தோளை (ப் புணர்ர்தமையை) oath HO LT HG Bus (பழிகூறலன்றிப் 

பிறிது) கல்லாத மகளிர் (ஊர்மகளிர்) கொண்டுவகது சொல்லச் 

சொல்ல, பரத்தமை சன்னாற் பொறுக்கப்படுதல இலனாஇின்றுன் 

என்று புலத்தல்கூடுமோ என்று உரைப்பினுமமையும, 

1, அருமைக்காலம -- தலைவனை அரிதாகப்பெறும் காலம், 

என்றது களவுக்காலத்தை: தாம் தலைவற்கு அரியராகிய காலம் 

எனினுமாம். 
டட 

2. தேம்பூங்கட்டி -- இணிய பொலிவான வெல்லக்கடடு. Qa — 

இப்பொழுது. வெய்ய உவர்க்கும் -- வெப்பமுடையனவாய உவர்ப்புச் 

சுவையைத் தரும், அன்பின்பால் அற்று... நுமது அன்பின்பகுதி 

அத்தன்மைத்து, ஐய/ வினி. 
oy ட்ட 

3. லமகன் — புலத்தொழிலைய/டைய மக 
ழ்மகன், நின் 

வாய்மொழி பபாய் என மாற்றுக. ச்ல்லல் -- எம்மனையில BO PE. 

பரியல் -- வருந்தற்க. ஊரன் எம்சேரிகாணின் நாணவும்பெறும் என 

இயைக்க. 
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₹* உவினக்இ னன்ன சுடர்விடு தாமரைக் 
களிற்றுச்செவி யன்ன பாசடை தயங்க 

வண்டுதை மகணி ரிரியக் குண்டு நீர் 

வசை புக மூரற்கு சலா 

மகட்கொடை யெதிர்ந்த மறங்கெழு பெண்டே 

தொலைந்த நாவி வுலைந்த குறுமொழி 

யுடன்பட் டேோராத் தாயரோ டழிபுடன் 

சொல்லலை கொல்லோ நீயே வல்லைக் 
கன்றுபெறு வல்சிப் பரணன் கையை 

வள்ளுயிர்த் தண்ணுமை போ௯ 

வுண்யாது Ddwleri போர்வையஞ் சொல்லே. '(ஈற்றிணை, 810) 

இத விறலிக்கு வாயின் மறுச்சது. மறுப்பாள்போல் கேர்வ 
ab ps காண்க, 

நீத்த கிழவனை நிகழுமாறு படிஇக் காத்த தன்மைபிற் கண் 
ணின்௮ பெபர்ப்பினும்: கித்ச இழெவனை —~urém 595 பிரிக்து 
தலைவியைக் கைவிட்ட தலைவனை, நிகமுமாறு படீஇ -- தானொழுகும் 
இல்லத, படுத்தல் வேண்டி, காத்த தன்மையில் -- புறத்தொ 
முக்கிற் பயணனின்மை கூறிக் காத்த தன்மையின் 2ல, சண்இன்று 
பெயர்ப்பினும் — கண்மணோட்டமின்றி நிக்கனும் : உதகாரணம் : 

6 மனையுறை கோழிக் குறுங்காற் பேடை 
வேலி வேருகின் மாலை யுற்றெனப் 
Yo om Purg தோகுபுடன் குழிஇப் 

Oush @warse Danuii & wr gas 

கன்னா திசைக்கு மம்பலொடு : 
வாரல் வாழுய ரையவெந் தெருவே." (குறுக, 139) 

இ௫சனுள் * அம்பலொடு வாரல் *? எனவே, பன்னாள். நீத்த 
மையுக் கண்ணின்று பெயர்த்தமையுல் கூறிற்று, கோழிபோலத் 

  

Ll சுடர்விடுதாமரை ... ஓனியைக்காலும் Lows Carp meds 
குட் தாமரை. பாசடை -- பசிய இலை, உண்துமைமசகஎரர் இரிய 
நீருண்ணுர் துறையின்கண் நீராடுமகளிர் அஞ்ட ஓட. வாளைபிறமூம்_. 
வாளைமீன் உகளும் (வெடிபாயும்). பெண்டு என்றது . 12 விறலியை, தகொலைர்ச கா -- மென்மையைச் shears Er. உலைந்த--நிலைகுலைந்த, 
ஓரா -- ஆரரயரத, ஒழிபு -- ஒருசாரெய்தி, பார்வையஞ்சொல் 
சொல்லலை கொல்லோ என இயைக்க, உள்யாதுமில்லது- உள்ளே 
ஓருபொருளுமில்லாசதாகிய, 

2. கோழிப்பேடை பயிர்ந்தாங்கு என்க, 
டுப் பூனைக் கூட்டம், உடன்முமிஇய -- தன்னுடன் கூடும்படியாக 

பிள்ளை -- குஞ்சு, பயிர்தல் . அழைத்தல். இன்னாது இசைக்கும் _. தன்பத்தைத் தருவதாகக் கூறப்படும, அம்பல் -- பழிமொழி வாரல் ... வராதொழிக, ‘ 

வெரும் -- தாட்
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1 காயர் மசனளிரைச் த.மீ.இச் செசண்டா சென்றலிற் புறம் 2பாயும் 

பயமின்றெனக் காத்ததன்மை கூறிற்று. 

பிரியுக்காலை எதிர்நின்று சாற்றிய மாபுடை எதிரும் உளப் 

படப் பிறவும்: பிரியுக்காலை எதிர்கின்று சாற்றிய —~ தலைவன் கற் 

பிடத்துப் பிரியுக்கால் தெய்வத்தன்மையின் றி முன்னின்று வெளிப் 

படக்கூதிய, மாபுடை எதிரும் உளப்படப் பிறவும் -- முறையுடைத் 

தாய எதிர்காலமும் இறந்தசாலமும் உட்படப் பிறவற்றுக் கண்ணும்: 

8: எதிரும்” என்ற உம்மை எச்சவும்மை. பித்? ஆவன :-- 

தலைவன் வரவு மலிந்து கூறுவனவும், வக்தபின்னர் முன்பு நிகழ்ச் 

தன கூறுவனவும், வற்புறுப்பாள் பருவமன்ஜெனப் படைத்சு 

மொழிவனவும், ாதுகின்டு கூறுவனவும், தூது விடுவனவும், 

சேணிடைப்பிரிக்தோன் இடைகிலத்துத் தங்காது இரவின் வக்அழிக் 

கூறுவனவும், பிறவுமாம். 

‘cm ogy eed’ என்னும் பாலைக்கலி (5) புள், 

“3 பொய்தீ்தல்கள் புரிந்தன புறந்தரல் கைவிட் 

டெத்தாளோ நெநெடுந்தகரய் தீசெல்வ 
தத்நதசல்கொண் டிறக்குமிவ ளரும்பெற ுயிரே.'” 

இதலுட், :புரிந்தனை' என இழப்பும்  இறக்குமென ? ௭௨௫ 

ரும் மரபில் தப்பாமல் வந்தவாறு காண்க, 

₹ ப வணிற் திங்கள் Wagar Ops 

செலவயர்த் தனையா னீயே நன்று 

தின்னயத் துறைவீ கடுஞ்சூற் சிறுவன் 
முறுவல் காண்டலி ணீனிதோ 

விறுவரை நாடதீ விரைந்துசெய் பொருளே.” (ஐங். 809) 

இஃது எதஇரது கோக்கிற்று, 

7, தாயர் என்றது பரத்தையரது தாயரை, புறம்போயும் 
என்றது இல்லின்புறத்சே போயும் (பரத்தையாபற்றிபோயும்) என் 

றபடி. இது இறைச்சியாற்போக்த பொருள். 

2. எதிரும் என்பதற்கு இளம்பூரணர் கொண்ட பொருள் 

பொருத்தமாகும். 

8. பெொய்நல்கல்-- பொய்யான அருளுதல். புறந்தரல் ... பரது 

காத்தல், அக்காள் இவள் உயிரைக்கொண்டிறக்கும் என இயைக்க 

4. செலவுஅயர்ந்தனை-- செல்லவிரும்பினாய், நின்ஈநயக் துறவி... 

நின்னை விரும்பியுறைபவள். கடுஞ்சூற்சிறுவன் -- முதற்குலிற்பெற்ற 

புதல்வன், காண்டலின் பொருள் இனிதோ என இயைக்க.
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Sly paenh BIL STEM மடமக 

Awisr ep sd usdu EDs s G pan ofits 

போதவிழ் தாமரை யன்ன தின் 

காரநலம் புதல்வ னழுமிணி முலைக்கே.”” (ஐங்குறு, 44) 

இ.துவும் அது, இணிப் *பிற' வருமாறு, 

“௨3 பூரர்வை வேட்டுவன் பஇவலை வெரீஇ 
தெடுங்காற் கணத்துள் புலம்புகொ Or cir Burl 

கதஞ்செல் கோடியர் கதுமென விசைக்கு 

கடும்பொடு கொள்ளு மத்தத் தாங்கட் 

க௫ங்குரற் பம்பைக் சுததாய் வடுகர் 

தெடும்பெருங் குன்ற நீத்தி நம்வயின் 

வந்தனர் வாழி தோழி கையை 

செம்பொற் கழரொடி நோக்கி மாமகன் 
கவவுக்கெொச ளின்குரல் கேட்டொறும் 
வயவுக்கசொண் மனந்தே மாகிய நமக்கே,'” 

இத, தலைவிச்சூ வரவு மலிக்கது. (நற்றிணை 219) 

*1 8 நீலத் தன்ன நீர்பொதி கருவி 

னமர்விகம் பதிர நூழங்கி யாலியி 

ஊீலந்தண் சொன்று கானாங் ஞூணழுமப்ப 

வினந்தே ர௬ுழவ ரின்குர வீயம்ப 

மதறியுடை மடச்பினை தழிஇப் புறவிற் 

அரிமருப் பிரலை பைம்பயி ரூகள 

வாச்பெய லுதவிய காச்செய் கரச 

நூனெறி நுணங்கிய கானவில் புரவி 

கன்ளைக் கறங்குமணி பியம்ப வல்லோன் 
வாய்ச்செல வணக்கிய தாப்பரி நெடுந்தே 

சீச்ம்பூற வியங்குவழி யறுப்பத் தீத்ததொடைப் 

பையு ணல்யாழ் செவ்வழி பீறப்ப 
  

7, புறவு -- சாடு; முல்லைரிலம். மூலைக்கு அழும் என்றதன் 
கருத்து, நீ பிரிந்துசெலின் அவள் இதப்பாள்; அதனாற் புதல்வன் 
மூலைக்கு அழும் என்றபடி. 

é. படுவலை -- அகப்படுதீத அமைத்த வலை, வெரீஇ -- அஞ்ச, 
sob por -- ஓர்புள். கரம்பொடுகொள்ளும் - யாோசையோடு 
ஓத்து ஒலிக்கும், அத்தம் -- அருகெறி, (தலைவர்) குன்றம் நீந்தி 
வந்தனர் என வருவித்து மூடிக்க. சழல்தொடி-. இப்போது கழலு 
Berm வளையல். கவவுக்கொள் -- அணைத்துக்கொள்ளுஇன்ற; மச 
னக என மாற்றி முடிக்க, ௮வவு -.. ஆசை, நமக்கு (மூழ்ச்சியுண் 
டாக) வந்தனர் என இயைக்க, 

8. நீலம் க நீலமணி, கருவினான் முழங்க என்க, இன் ஏதுப்பொ 
GHG. LTO — அசுவநூல், நூன்முறை-- நூலிணக்கம், நுணங்கிய. 
துட்பமாயமைந்த. கரல்கவில் -- காற்றை ஓப்புச் சொல்லும், கால் 
பழகிய எனினுமாம், வல்லோன் ... செலுத்தலில் வல்ல பாகன்.
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விந்திலை வாரா ரசயிற் றந்றிலை 

யெவன்கொல் பாண வுணரத்திசிற் சிறிதெனக் 

கடவுட் கற்பின் மடவோனள் கூறச் 

செய்வினை aif ke minus Bar o5F p 
அணிகொள் பருவர நீர வந்தோ 

யிணிதுசெய் தனையால் வாழ்கதின் கண்ணி 
வேலி சுற்றிய வால்வீ முல்லைப் 

பெருந்தார் கமழும் Bi GO arch aw gy td 

ணீன்னகை பிளையோன் கவவ 

மன்னுக பெருமறின் மலர்ந்த மார்பே.'' (அகம். 314) 

இத, முன்பு sirkéea Mapes Qhwemwoyh 9H son® 

கான் கலங்கெயெவாறுந் தலைவற்குக் கூறிய. 

“- மடவ மன்ற தடவுநிலைக் கொன்றை 
கல்பிறங் கத்தஞ் சென்?ருர் கூறிய 

பருவம் வரரச வரவை பெதெரிதரக் 

கொம்புசேர் கொடியிண சூழ்த்த 

வம்ப எசரியைக் கரரெண மதித்தே.” (குதுர, 86) 

இ, பருவம் ௮ன்றெனப் படைத்து மொழிந்தது, 

“. ₹எனநீ, தெருமரல் வாழி தோழிநங் கரதலர் 

பொருமுரண் யானயர் போர்மலைம் ஜதெழுத்தவர் 

செருமேம் பட்ட வென்றியர் 

வருமென வந்தன்றவர் வாய்மொழுித் தூதே.'” (சவி, 26) 

இது, தாது வக்சமை தலைவிக்குக் கூறியது. 

** கைவல் சிறியாழ்ப் பாண நுமரே 

செய்த பருவம் வந்துறின் ஐதுவே 

யெம்மி னுணரா ராயினுந் தம்வயிற் 
பொய்படு களவி நாணலு 
மெய்யா ரரகுத னோ8கா யானே.” (ஐங்குறு, 478) 

வாய் - இடம், வணக்கய — வசப்படுத்திய காப்பரி-- பசல்லும் 

வேகம் தேர்வமி அறுப்பப் பிறப்ப வாராராயின் என இயைக்க, 

தந்கிலை - அவர்தம்கிலை, வாக்வீ-- வெண்பூ. ஈ வவ... தழுவ. 

7. கொன்றை வம்பமாரியைக் காரென மூத்து இணர் ஊழ்த்த; 

ஆதலால் மடவமன்ற என இயைத்துப் பொருள்கொாள்க, வாரா 

அளவை - வாராத்காலத்து (--வருதற்குமுூன் பே). 

2. யானையா ட யானணப்படையையுடையராயம். போர்மலைநற்து 

எழுந்தவர் -போர்மலைற்து எழுக்தவராகிய பகைவர் வரும் வருவார். 

8 நுமர் என்றது தலவசீன, எம்மின் ... எம்போல. கரணம் 

எய்யார். ஆகுதற்கு யான் கோகு -- நரணல்யும் அறியாராதற்கு 

யான் கோவேன்,
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இச, குதித்த பருவத்தச் தலைவன் வாராதவழிச் தூதாய் 

வந்த பாணம்காச் தோழி கூறியது. 

தூஅவிட்டது வர்துழிக் காண்க, 

“ ரபதுக்கைத் தசம வெரதுக்கருங் கவரீலச் 

சிறுகண் யானை யுறுபகை நினையா 

இயரங்குவத் தனை யோ பூத்தார் கார்ப 

aro yt OS ee முய்த்தர 

விருள்பொர நின்ற விரவி னானே.” (ஐங்குறு, 964) 

இத, சேணிடைப்பிரிந்து இரவின் வக்அுழிக் கூறியது, 

* ஆமா சிலைக்கு மணிவரை யாரிடை 

மேயமாண் சிலையரர்க் இனமா வீரிந்தோடுந் 

தாமாண்பில் வெஞ்சுாரஞ் சென்றார் வரக்கண்டு 

வசய்மாண்ட பல்லி படும்.” (கைந்கிலை, 18) 

இது, நிமித்தங்காட்டிக் கூறியன. 

இன்னும் அதனானே கமர் பொருள் வேண்டுமென்றார்; 38 OS 
யான் ௮ஞ்சினேனெனக் சசவின் நிகழ்ஈ்தகனைக் கற்பில் தலைவிக்குக் 

் கூறுதலுங் கொள்க. 

*ட.கன்னவி ரோோனளான் கடிதசன் விலக்குதற் 

கென்னை பொருணினை ந்தா ரேந்திழாய் பின்ன 

சமரேற்துக் சொன்றாமென் றஞ்சனே எஞ்சாச் 

தமரேோற்றுக் கொள்ளாத ஞாரன்து.'? 

இன்னும் தோழி கூம்முய்ப் பிறவாற்றான் வருவனவெல்லாம் 
இதனான் அமைக்க. 

ர். பதுக்கைத்துஆய — ப.துக்கையையுடைச்து ஆய, 
சுழ்குவியல் ஓதுங்கு அரும் கவலை. செல்ல 
ஓதுங்கு ஒனக்கு என வலிந்துகின்றது? 
மாம். யானையுறுபகை ... புலி. 
இரவின்கண். 

பதுக்கை-- 
ற்கரிய க வர்க்கு வழி, 

ft ஒதுக்கிடமரிதாய எனினு 
உயததர -- செலுதத இரவினான் — 

a. ஆமா -- கரம்டுபபசு., சிலைக்கும் — ஒலிக்கும், é டை -- அசியவறி. எ. அம்பு, சிலையார் -- வில்லையுடைய an வேடர். இனமா -- இனமான விலங்குகள் கண்டு அறிந்து. வாய்மரண்ட பல்லி -- இடம் நல்ல பலலி, படும். சொல்லும் 
9. கடிராள் --மணகாள். என்னை சாஸ் i ட்ட —— என்னகாரணம். நமர் பொருணினைந்தார் ௭ வருவித்து இயைக்க, அஞ்சாராய் மர் ஏற்றுக்கொள்ளாத ஞான்று அமர் ஏ திறுக்கெொெள்ளுமெல ந எ னேன் என்க. - COO OT DRS
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** ப அண்ணனை வாழிவேண் டன்னை நம்மூர்ப் 

பலர்மடி பொழு னலமிகச் சாஅய் 

கள்ளென வந்து வியழேர்ச் 

செல்வக் கொண்கன் செல்வன தரே." (ஐங்குறு, 104) 

இது, புதல்வற் பெற்றுழித் சலைவன் மனைச்கட் சென்ற செவிலி 

க்கு அறச்சொடு நின்று வதுவை கூட்டிய தோழி அவன் கர 

காட்டிக் கூறியது, 

வகைபட வந்த இளெவி எல்லாம் தோழிக்கு உரிய என்மனார் 

புலவர் -- தோழி கூத்முய்க் தலைவி கூம்ரினுள் அடங்குவதன் றிக் 

தகோழிக்கே கூறத்ககும் வேறுபாடு உண்டாக லர்த இளெவிகளெல் 

லாக் தோழிக்கு உரியவென்று கூறுவர் புலவர் என்றவாறு, 

இச்ளுக்கிசச்துக்கண் எழனுருபும் அவவுருபு தொக்குகின்று 

-விரிக்சனவுஞ் செயினென்னும் வினையெச்௪மும் உரியவென்னுல் 

குறிப்புவினை கொண்டன, அவற்றை இன்னவிடத்தும் இன்ன 

விடத்தும் இன்ன செய்யினும் உரியவென்று ஏற்பித்து முடிக்க, (௯) 

[காமக்கிழத்தியர் கூற்றுக்கள் நிகழுமிட மிலை எனல்] 

௧௫௧. புல்லுதன் மயக்கும் YORE Kai ay 
மில்லோர் செய்வினை யிகழ்ச்சிக் கண்ணும் 
பல்வேறு புதல்வர்க் கண்டுநனி யுவப்பினு 
மறையின் வந்த மனையோள் செய்லீனை 
பொறையின்று பெருகிய பருவரற் கண்ணுங் 
காதற் சோர்வீற் கடப்பாட் டாண்மையிற் 
௫ய்போற் றழ்இக் கழறியம் மனைவியைக் 

காய்வீன் றவன்லயிற் பொருத்தற் கண்ணு 
மின்னஷைகப் புநல்வனைத் தழீஇ யிழையணிந்து 

10 பின்னர் வந்த வாயிற் கண்ணு 

மனையோ ளொத்தலிற் றன்னோ ரன்னோர் 
மிக படக் குறித்த கொள்கைக் கண்ணு 

். மெண்ணிய பண்ணையென் நிவற்றொடு பிறவுங் 

14 தண்ணிய காமக் கிழத்தியர் மேன. 

3, பலர்மடிபொழுது - பலரும் துயிலும்பொழுது, சாஅய் — 
மெலித்து, செல்வனது ஊர் Hg எனக. :



௬௩௨. தொல்காப்பியம் (கழ் 

இது, சாமக்கிழத்தியர் கூதிழெல்லாக் தொகுத்துச் கூறன் 

௮௮: காமக்கிழத்தியராவார் *கடனறியும் வாழ்க்சையுடைய ரகக் 
காமக்கிழமை பூண்டு இல்லத நிகழ்ச் அம் பசத்தையர், அவர் பல 
சாகலிற் பன்மையாம் கூகினார். Lat தலைவனது இளமைப் பரு 

வசக்திற் கூடி முதஇர்ச்சோரும், yam sods ஓழுசப்படும் 
இளமைப் பருவச்சோரும், இடைகிலைப் பருவத்தோரும், சாமஞ் 
சாலா இளமையோருமெனப் பல பகுஇியசாம். இவரைக் 4 கண்ணிய 
காமக் இழத்திய' செனவே கண்ணா காமக்கிழத்தியரும் உளரா 
Gil, அவர் கூத்தும் பாட்டும் உடையசாடிவருஞ் சேரிப்பாத்தை 
யரும் குலச்தின்சண் இழிந்தோரும் அடியரும் வினைவலபாங்கெ 
கும் பிதருமாம். இணிக் காமக்கிழத்தியரைப் பார்ப்பார்க்குப் பார்ப் 
பணியை யொழிந்த மூவரும், ஏனையோர்க்குத் தங்குலத்தல்லாதோ 
ரூம் வரைக்லுகொளளும் பாதசுகையருமென்று பொருஷரைப்பாரு 
முளர். அவர் அறியார், என்னை? சிறப்புடைக் தலைவியசொடு 
ப.சதையரையும் கூட்டிக் காமக்ழெத்தியரென்று ஆசிரியர் ரூத்இரஞ் 
செய்யின் மயங்கக்கூற லென்னுவ் குற்றக் திங்குமாதலின், Doar uy Ch 
சான்றோ பலரும் காமக்கிழத்தியரைப் பாத்தையராகக் தோற்று 
வாய் செய்து கூறுமாறும் உணர்க, 

இ-ள்: பல்லுதன் மயக்கும் புலவிக் சண்ணும் -.. தலைவன் 
கினது முயக்கக்தைக் சலைவியிட தத் திம்மிடக னம் இடைவிட்டு 
மயக்குதலால் தலைவிஃகண் கோன் றிய புலவியிடத் ம் : காமக் 
ap sui yi RMU. உதாரணம் : 

**: ?மண்களை முழவோரடு மகிழ்மிகத் தூங்கத் 
தண்டுறை பூரணெஞ் சேறி வந்தென 
வின்குடுங் கள்ளி MENS aol DG eH 
தன்கல ஸனீயூ நாண்மகி மிருக்கை 
ய வையுகு பெசருதர் பைையி னஞ்னாது 
கழறுப வென்பவவன் பேண்டி ரத்திற் 
க்ச்சினன் கழலினண் ேறத்தரர் மார்பினன் 
வகையமை பெசவீத்த வனப்பமை தெரியத் 
கரியலம் பெசருநனைக் காரை டூரசவெண 
வாதி மந்தி 8ேபேதுற் Boer ug 

  

1. கடன் ... மூறைமை. 
2. மண்கணை மூழவு — மார்ச்சனையமைந்த முழவு, மகிழ் — ம௫ழ்ச்ட தூங்க -- கூத்தாட அகுதை -- ஒருவள்ளல் நாண் 10 @ ip இருக்கை - ஓலக்கம் இருக்கையையுடைய அவை என்க. அவன் பெண்டிர் சழறுப என்ப என மாற்றிக் கூட்டுக, பொருநன் --



பியல் ] பொருளதிகாரம் ௬௭௩௩. 

சிரறைபறைத் துரைஇச் செங்குணக் கொழுகு 

மத்தண் காவிரி போலக் 

கொண்டுகை வலித்தல் சூழ்த்திசின் யானே...” (அகம். 76) 

இதனுள், எஞ்சேரி வக்தெனக் சமஅபவென்ப அவன் பெண்டி 

சென முன்னைஞான்று புல்லுதன் மயக்குதலால் தலைவி புலக்தவா 

௮ம், அதுகண்டு காமக்கிமெக்தி கொண்டுகைவலிப்பலெனப் பெரு 

மிதம் உரைத்தவாறும் காண்க. 

இது, பெருமிதக்கூறலின் இளமைப் பருவத்தாள் Hap po 

₹: ஒண்டொடி யாயத் துள்ளுநீ நயந்து 
கெண்ட யென்பவேோசர் குறுமகள்.” (அகம், 96) 

எனக் காமஞ்சாலா இளமையோசளைக் கூறிற்று. 

இரட்டுற மொழித லென்பதனாற பரத்தையரிடத்துப் புலப்பட 

ஒழுகாது அவர் புல்லுகலை மறைக்கொழுகூதலாற் காமக்கிழத்தி 

யர்க்குப் பிறக்கும் புலவிக்கண்ணும் அவர்க்குக் கூற்று நிகழுமென 
வும் பொருள் கூறுக, உதாரணம் : 

*: கண்டேனின் மாயங் களவாதல் Guru spar.” 

என்னும் மருதக்கலி (90) யூட் காண்க. 

இல்லோர் செய்வினை இகழ்ச்சிக் கண்ணும் -- இல்லிடத்திருக்த 

தலைவனும் தலைவியும் ஊடியும் உணர்த்தியுஞ் செய்க தொழிலைச் 
கேட்டு இகமும் இகழ்ச்சிக்கண்ணும் : 'உசா.சணம் ; 

11 5கழணி மசஅத்து iat SHG தீம்பழம் 

பழூன வரகா கதூஉ மூர 

னெம்மிற் பெருமொழி கூறித் தம்மிற் 

கையுங் காலுத் தாக்கத் தூங்கு 

மாடிப் பாவை போல 

மேவன செய்யுந்தன் புதல்வன் ரூய்க்கே.'” (eps. 8) 

  

ஆட்டனத்தி. காண்டிரோ-- சண்டிரோ, Am p— அணை. மறைந்து 

உடைத்து. கொண்டு - சூட்கொண்டு (--வஞ்சினங்கூ.றி). என் 

னிடத்தே கொண்டு எனினுமாம். கைவலித்தல் -- கையால் பற்றிக் 

கோடல், 

7, பெருமிதம் -- மேன்மை, 

2... மாஅத்து--மாமரத்தினது. விளைந்து... முற்றி (பழுத்து), 
கதாஉம்-- கதுவும் -- கவ்விஉண்ணும். ஆடி -- கண்ணாடி, பாவை 

கண்ணாடி யிற்றரோன்றும் ஒருவனது ௨ ருவச்சாயை. தூக்குதல் 

மேலெடுத்தல் (உயர்த்தல்). மேவன - விரும்பியன. 

80



௭௬௪ தொல்காப்பியம் [so 

“Cperosn eYQu pawrypRi ary 
பன்னா ரித்த கோயுடை யுடைப்பின் 

மயங்குமழைத் துவலையின் மறுகுடன் பணிக்கும் 

பழம்ப னெல்லின் வேளூர் வர்பபி 

னறுவிரை தெளித்த நாறிரார் மானை 

பொறிவரி யினவண் டூதல கழியு 

மூயர்பலீ பெறூ௨ முருகெழு தெய்வம் 

புனையிருங் சகதுப்பி னீவெய் யோன்வயி 

ன னையே ஒயி னணங்குக வென்னென 

மனையோட் டேற்று மகிழ்த னாயின 

யசரர்கொல் வாழி தோழி நெருநை 

கூார்பூண் களிற்றிற் றஸைப்புணை தழீஇ 

வதுவை யிரணிப் பொலிந்த தம்மொடு 

புதுவது வத்த சாவிரித் 

தோடு?தோாய் மலிர்நிறை யாடி. யோரே.'” (அகம், 162) 

எனவஞ்்மிவையும் இளையோர் கூற்று, பிழவும் அன்ன, 

பல்வவறு புதல்வர்க் கண்டு ஈனி உவப்பினும் -- வெவ்வேருகிய 

புதல்வரைத் தால் கண்டு மிச மூழ்ச்சி செய்யினும் : 

 வேறுபல் புதல்வர் ' என்றார் முூழறையாற்கொண்ட மனைவியர் 

பலரும் உளசாதலின், 

ஞாலம் வறகந்தீர ' என்னும் மருதக்கலி (89) yar, 

'* நனடக்கமிக் போதின்கட் டந்தைகா முற்ற 

தொடக்கத்துத் தாயுமைப் புக்காற் கவளு 

மருப்புப்பூண் கையுறை யாக வணித்து 

1, மரங்குழிஇய-- மரங்களில் குழுமவைத்த நனை அரும்பு; 
கள்ளுமாம். மரங்களில் ஒருசேரவைத்த கட்சாடி என்க. பூவரும்பு 
களிலும் கள்வடிப்பதுமூணடு, அரிதத-- வடிச்ச, Cara — sor 
மூகக்கும் பாத்திரம, கோயின துஉடைப்பினால். (துவலையின்--) துவலை 
போல, . (பனிக்கும் -) துளிக்கும் வேஞூர் என்க, கள் முதிர 
மரங்களில் வைத்தல் அக்கால வழக்குப்போலும். மரங்கள வைத்து 
அதன்மேல் வைத்த எனினுமாம், ஊகதலகழியும் _ தெய்வத்தினாண 
யால் கஊதலவாய்க்கழியும், உரு - அச்சம், நீவெய்யோள் ... நின் 
னால் ருமபப்பட்டவள், அ௮ணங்குக-- வருத்துக, தெய் ் 

குக என்று மனையோளைத் தெளித்த என இயைக்க, “யார் _. எவர், 
கெருநை மூதனாள். FT <3 6 — புனலாடற்கணிரந்த ௮ணி வதுவை 
கம்மொடு -- கூட்டத்திற்குரிய நம்மொடு. மலிர்கிறை _ வெள்ளப் 
பெருக்கு. ஆடியோர் யார்? என மூடிக்க. 

8, இளையோர் -- இளமைப்பருவ 
யோள என்றிருப்பது ஈ௩லம், 

8 அடக்கமில்போழ்து — Cara i . ் மூயவாறு A. 
காமுற்ற- விருமபிய,  தொடக்கத்துத்தாய் — (தந்தை) பரத் 
தைமைமொடங்குங காலத்துள்ளாளாகிய தாய், மருப்புப்பூணைைஇடப 

மூடைய பரத்தையர். இளை
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பெருமா னகைமூகங் சாட்டென்பாள் கண்ணீர் 

செசரிமுந்தங் காழ்சேசர்வ போன்றன.” 

இத, முஇர்க்காளன் உண்ணயந்து கூறியது. 

₹* 1மற்றும், வழிமுறைத் தரயுழமைப் புக்காற் கவ 

மயங்குதோய் தரங்கி மகனெதிர் வந்து 

முயங்கினண் முத்தின ணோக்கி நினைந்தே 

இனக்கியரம் யாரே மாகுது மென்று 

வனம்புறக் கொள்வன நாடி யணிதந்தனன்.'! (கலி. 88) 

இ௫னுள், கோய்தாங்கைளென இளமைப்பருவததூ மகழ்ச்சி 

யும் முறதிர்க்சு பருவத்து மறவிபுக் கோன்றக் கூறருமையினானும் 

வழிமுறைத்சா யென்றமையானும் இஃது இடைகிலைப் பருவத் காள் 

கூற்று, 

“₹-2அவட்டுணி தாகி விடுத்தனன் போகித் 
தலைக்கொண்டு நம்மொடு காயுமற் நீதோர் 

புலத்தகைப் புத்தேரி புக்கான். (கலி. 82) 

என்றவழிப் * புத்தேள் ' என் ததுவும் தலைகின்றொழுகும் இளை 

யோளைக் கூறியது. : 

“தந்தை யிறைத்தொடீஇ மற்றிவன் றன்கைக்கட் 

டத்தச ரியா ரெல்லர௮ விது) 

QoG sear pi." (கலி, 84) 

என்றாற்போல அவள் கொடுப்பக் கொள்வனவு கொள்க, 

மழறைபின் வந்த மனையாள் செய்வினைப் பொறையின்ற௮ு பெரு 

இய பருவரற்சண்ணும் : மறைபின் வக்க -- தலைவற்கு வேறோர் 

தலைவியொடு களவொழுக்கம் நிகம்தலின் ௮வன் செய்இகளின் வேறு 

இலச்சினை, கையுறையாக -- கைக்கணியாக. COE — சிரிப்பு காழ்-- 

முத்துவடம், சோர்தல் - அற்றுச்சொரிகல். தொடககத்துத்தாய 

என் தனால் முதிர்ர்தாளாயியற்று பரத்தைமை - பரத்தையர்பாற் 

சென்று ஒழுகுர் தன்மை. 
rm 

ம மயங்குகோய ..- மயங்குதற்குக் காரணமான காமகோய். 

தாங்க... பொறுத்து. முயங்கனன் - தழுவினளாய். மூத்தினள் -- 

முத்தமிட்டாளாய், இவை மூற்றெசச்சம்:. யாரேம-- என்ன 

முறையேம், கொள்வன — (இவன்வடிவு) தாங்குவல, 

2 விடுத்தனன் --சில மறுமொழி கூறு. தலக்கொண்டு-- 

தலைமைகொண்டு (பெருமிதங்கொண்டு). காயும் - வெகுளும். 

புலத்தகை -- புலக்குந்தகைமை புத்தேள் -- புதியவள். 

9. இறை-- முன்கை, தொடி - வளை, தந்தார் . அணிந்தார், 

எல்லா -- ஏடா,
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பாட்டால் தமக்குப் புலப்படவக்த, மனையோள் செய்வினை -- 

மனையோளா தற்குரியவள் தமர்பணித் தலில் தைந் நீராடலும் ஆருட 

லும் முதலிய தொழில்களைச் செய்யுமிடக் அ, பொறை இன்று 

பெருிய பருவத் சண்ணும் -- இவள் தோற்றப்பொலிவால் தலை 

வன் கடிகின்வரைவனெனக் கருஇப் பொறுத்தலின்றி மிக்க வருதி 

கச்தின சண்ணும் : உதாரணம் : 

11 3 வரர வசளிழ் பிறழ நாளும் 

பொய்கை நீர்நாய் வைகுதுயி லேற்குங் 

கைவண் சின்னி வெண்ணி சூழ்ந்த 

வயல்வெள் ளாம்ப லுருவ தெறித்தழை 
யைதக லல்கு லணிபேெறத் தததஇ 

வீழவிற் செவீஇயர் வேண்டு மன்னோ 
யாண ரூரன் காணுந னாயின் 

வசையர மையேச வரி$த வரையின் 

வரைபோல் யானை வாய்மொழி முடியன் 
வரைவேய் புரையு தற்று 

ளணிய தோழி தொலையுந பலவே.” (நற்றிணை, 890) 

இகனுள், விழவிற் செல்கின்ற தலைவியைசக்கண்டு காமக்ழெத்இ 

இவள் தோற்றப்பொலிவோாடு புறம்போதரச்காணின் வரைவனென 
வும், அதனான் இல்லுழைமகளிர் பலரும் தோள் கெ௫ழ்பவெளவும் 

பொறாது கூறியவாறு காண்சு, 

காசற் சோர்விற் கடப்பாட்டு ஆண்மையில் தாய்போல் ELBE 
கழறி அம்மனைவியைக் காய்வு இன்று அவன்வபித் பொருத்தம் 
கண்ணும்: காதற் சோர்வில் - தானுங் காய் தற்குரிய காமக்கிழத்தி 
தலைவன் தன் மேற் காதலை மறத்தலானும், *கடப்பாட்டாண்மையித் 
சோர்கில் -- அவற்கு இல்லடி பழூய தொல்வரத் இழமையாகய 
ஓப்புரவின்மையானும், தாய்போல் தழீஇக் குழறி — தலைவியைச் 

செவிலிபோல உடன்படுக்திக்கொண்டு தலைவனைக் கழகி, அம் மனைவி 
. . . - . 7 

யைக் காய்வின்று அவன்வபபிற் பொருச்சற்கண்ணும் -.. அ.ச தலைவி 

யைச் காதலின்ருஅத் Sou Me FO gs கூட்டுமிடத்தம் : 

2. வைகுதுயிலேற்கும் -- திய துயிலைப் ் கார் 
தங்கிய துயில் ... நீண்ட துயில், வெண்ணி . ஓரா ட தாநில்கும், 

தழை -- அழகையுடைய மகெறிப்பையுடைய தழை oe கறித் 
உடுத்து. காணுகனாயின் -- இவ்விளமகளைக் காண்பானாயின் #2 
வேய் -.. மலையிலுள்ள மூங்கில், தேரள் 4 | ¢ ல். Oster OST ay 
மாற்றிப் பொருள்சொள்க, அளிய (அவ) நிடங் ட தவளிய 

2, கடப்பாடு... ஒப்புரவு, 

என
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இத, * தனிகிகழ்கந்துழித் தலைவனது தலைவளரிளமைக்கு ஒரு 

துணையாகி முதிர்ந்த காமக்கிழத்தி இங்கனம் கூட்டுமென்றார். 

உதாசணம் : 

₹* 2வயல்வெள் ளாம்பல் சூடுதரு புதுப்பூக் 

கன்றுடைப் புனிற்று தின்ற மிச்சி 

Corum gus tag மூரன் 

ொடர்புதீ வெஃகின் யாயி னென்சொற் 

கொள்ளன் மாதோ முள்ளெயிற் ௫ோயே, 
கீயே, பெருநலத் தையே யவனே 

நெடுநீர்ப் பொய்கை நடுநா செய்தித் 

தண்கமழ் புதுமல சூதும் 

வண்டென மொழுிப மகனென் னாரே.'* (ஈற்றிணை, 290) 

இதனுள், நீ இளமைச்செவ்வியெல்லாம் நுகர்க்து பு.சல்வழ் 
பயக்க ன்னர் உழு௮ுவிடு பகடு எச்சிலை ௮யின்றாற்போலப் D ot 

௮வனை நுகர்ந்தமை நினக்கு இழுக்கன்றெனவும், அவனோடு 

கூட்டம் கெடுல்காலம் நிகழ்ச்கவேண்டும் நீ ௮வள் அவனோடு கட் 

டில்வரை எய்்இயிருக்கின் ருளென்று ஊரார் கூறுன்ெற சொல்லை என் 

னைப்போல வேறுபட்டுக்கொள்ளாதே. கொள்வது நின் இளமைக்கும் 

எழிம்கும் ஏலாசெனவும், ௮வனை வண்டென்பதன் றி மகனென்னா 
சாதலின் ௮வன் கடப்பாட்டாண்மை அதுவென்றுல் கூறினாள். 

இனி * என்சொத், கொள்ளன்மாகோ' (நற், 290) “என்பதத்கு 

என்வார்.தையைக் கேட்டல் நினக்கு விருப்பமோ ? விருப்பமாகில் 

யான் கூறுனெ தனைக் கொள்க, 

₹* கசண்டுபெருந் தெய்வத் தியாண்டுபல கழிர்தெனப் 

பார்த்துறைப் புணரி யைத்தவிற் புடைகொண்டு 
மூத்துவினை போகிய மூரிவா யம்பி 

னல்லெருது நடைவளம் வைத்தென வுழவர் 

  

1, goof உணர்ப்புவயின்வாரா ஊடல். துணையாிக்கூட்டு 
மென்றார் என இயைக்க, 

2. ம்பழ் பூ எனக் கூட்டுச. குடுதரு புதுப்பூ-- (கதிரோடு 
அறுபட்டு) சூட்டோடு களத்திற் கொண்டுவந்து போடப்பட்ட 
புதிய பூ, மிச்சில் -- மிஞ்சியது. தொடர்பு _. நீளகிகழ்த்தங்கூட்டம். 
கொள்ளல் -- ஏற்றுக்கொள்வாயாக, பெருகலம -- டுபரிய இளமை, 

9. பின்னர் நுகர்ந்தமை என இயையும், 

4. என்பதற்கு என்பதற்கு முடிபின்் மையின், 'எனவும் பொரு 

ஞரைக்கலாம்” என்னுஞ் சொற்கள் விடப்பட்டிருதீதல் வேண்டும், 

5. தெய்வத்துயாண்டு -- தெவய்வத்தன்மையையடையதாகிய 
யாண்டு. பார். கரை, புடைகொண்டு--மோசப்பட்டு, வைத்தென--



௬௩௮ தொல்காப்பியம் {ap 

புல்லுடைக் காவிற் நொுழில்விட் டாங்கு 

நுறுவிரை நன்புகை கொடார் ிறுனீ 

ஞாழலொடு கெழீஇய புன்னையங் கொழுநிழன் 

முழவுமுதற் பிணிக்குத் துறைவ நன்றும் 
விழுமிதிற் கொண்ட கேண்மை நதொர்விதிற் 
ஐவறுநற் குறியா யாயி னெம்பேரன் 

ஞெகிழ்தோட் கலுற்ந்த கண்ணர் 

மலார்இய்ந் தனையர் நின்னயதந் தோரே.?” (நற்றிணை. 975) 

இதனுள் மூக்துவினை போகிய அ௮ம்பிபோலப் பருவஞ்சென் ற 

பிணிக்கப்பட்ட எம்மைப்போலாது இவள் இப்பருவத்தேகே இனைய 

ளாகற் பாலனே மலர்க்க செவ்வியான் முறைவியாய்க் கழியாது 

இடையே எரிக்து கரிவுற்ற *பூவினைப்பபோலவெனன் தலைவனுக்குக் 

காமக்கிழத்தி கூறியவாறு காண்க, 

இன் ஈகைப் புதல்வனைச் கமீஇ இமை அணிக்அ பின்னர்வக்த 

வாயிற்கண்ணும் : இன்ஈகைப் புதல்வனைச் கமீ.இ இழையணிக்து — 
கெல்லாம் இன்பத்ஜைப் பயக்கும் புதல்வனை எடுத் அப் 

2பொலங்கலத்தாத் புனைந்துகொண்டு, பின்னர் வந்த வாயிற் சண் 
ணும் -- பலவாயில்களையும் மறுத்தபின்னர் வாயிலாகக்கொண்டு 
புகுச் த வாயிலின் கண்ணும்: உதாரணம் : 

கண்டோர்க் 

₹* 5என்குறித் தனன்்கொல் பாணநின் களே 
வன்புறை வாயி லாகத் தந்த 

பகைவரு தகூஉம் புதல்வனை 

ககுவது கண்டு நகூ௨உ மோரே. 

இதனுள், வன்புறை வாயிலாகிய புதல்வனைக் கண்டு *நகுவா 

பைத் தனக்கு ஈககுவாரைப்போல நஈகாகின்றானெனக் காமக்இழத்தி 

  

கூறி வாயில்கேர்க்தவாறு காண்க, “ பகைவரும் CREW’ எனவே 

தான் புலக்கத்தகுக்கத தலைவியர் புகல்வனென்றாலாயிழ்று, 

நீங்க்யதாக, அம்பியப்புகை கைகொடார் பிணிக்மும் . ் றைவ 
என இயைக்க. அம்பி. தோணி, நன்றும் பெரிதும். கேண்மை 
நட்பு. 

1. பூவினைப்போல இனையளாகற்பாலளோ என இயைக்க 
2. பொலங்கலம் -- பொன்னாபரணம், 

9. நின்கேள் _. நின் நண்பன் என் ; 5 ் ! ் ர குறிச்கதனன்்கொல்் ய கருதினான் கொல் (அதனை அறியேம்), ககூஉம் __ nearer ஓர், எ அசைகள். 

4, நகுவாரை என்று தன்னைப் 
2 ° படர்க்கையாகக் ji 

எனக் கொள்க, கூறினாள்
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மனையோள் ஓஒத்தலில் தன்னோர் அன்னோர் மிகைபடக் குறித்த 

கொள்கைக்கண்ணும்: மனையோள் ஓத்தலில் --- தானும் உரிமை 
பூண்டமைபற்றி மனை யோளொடு தானும் ஓத்தாளாகக் சருதூதலின், 

தன்னோர் அன்னோர். மிகைபடச் குறிச்ச கொள்கைக்கண்ணும் -- 

தன்னை ஒக்கும் ஏனைமகளிரின் தன்னை விசேடமுண்டாகக் குறித 

அ க்கொண்ட கோட்பாட்டின்கண்ணும் : உதாரணம் : 

1 1புழற்காற் சேம்பின் கொழுமட wach ivr 

பாப் பரப்பிற் பறழொடும் வதிந்த 

வுண்ணாப் பிணவி னுயக்கஞ் செரனிய 
நசனிரை தசீஇய வெழுந்த நீர்நாய் 

வாளையெொ டுழப்பத் துைகலுழ்நி தமையிற் 
நெண்கட் டேறன் மாத்திய மகளீர் 

நுண்செய லங்குட மிரீஇப் பண்பின் 

மகிழ்நன் பரத்தை பாடி யவிழிணர்க் 

காஞ்சி நீழுற் குரவை யயருத் 
தம்பெரும் பொய்கைத் துறைகே மூரன் 
ேோர்தர வந்த நேரிழை மகளி 

ேோசுப வென்பவென் னலே யதுவே 

பாக னெடிதுயிர் வாழ்தல் காய்சினக் 

கொசல்களிற் றியானணை நல்கன் மாறே 
தாமும் பிறரு முனர்போழற் சேறன் 

மூழுவிமிழ் துணங்கை தாங்கும் விழுவின் 

யானவண் வாரச மாதே வரினே 

வசணிடைச், சடரொடு திரிதரு நெருஞ்சி போல 

வென்ஜொடு திரியே னாயின் வென்வேன் 
மாரி யம்பின் மழைத்தோற் சோழர் 

வில்லீண்டு குறும்பின் வல்லத்துப் புறமிளை 
யரரியர் படையி னுடைகவென் 

னேரிதை முன்கை வீங்கிய வளையே.'? (அகம், 336) 

இதனுள், *யானவண் வாரா மாஹே? எனத் சான் மனை யோளைப் 

போல் இல்லுறைதல்கூறி *யாண்டுச் 2செல்லிற் சடரொடு திரியும் 

2, புழற்கால்-- உட்டுளைபொருந்திய தண்டு. மடல் அகலிலை — 
மடவிலுள்ள அகன்ற இலை இலையுடன்கூடிய பரப்பரப்பு என்க, 
பறழ் -. குட்டி. உயச்கம் சொலிய._. வருத்தத்தை நீக்குதற்கு. 
நாள் .... விடியற்காலை, வாளையொடு ௨உழப்ப- வாளை மீனைப்பற்றிப் 
பொருதலால். கலுழ்தல் ... கலங்கல் நுண்செயல் அம்குடம் இரீஇ... 
நுண்ணிய தொழிலமைந்த அழகிய குடத்தை வைத்துவிட்டு, பரத 
தைமை -- பரத்தையரைப் புணருந் தன்மை; அயன்மை, மகளீர் ஏசுப 
என்ப அது நல்கன்மாறுபோலும் என இயைக்க, தூங்கும் இடும். 
வாராமாறுஏ_. வாராமையாலேயே. வரின் நெருஞ்சிபோலத் திரியே 
னாயின் என் முன்கைவளை உ௨டைக என முடிக்க, சுடரொடு திரீதல்..- 
மோாயிறுசெல்லும்பக்கத்துத் தானும் சேறல். மிளை -- கரவற்காடு, 

8, செல்லில் என்பது செல்லும் என்றிருத்தல் நலம்,
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கெருஞ்சிபோல' என மகளிரை யான் செல்வுழிச் செல்லுஞ் சேடி 

யர்பாலக் இரியும்படி பண்ணிக்கொள்வலெனக் கூறியவாறு காண்க, 

எண்ணிய பண்ணை -- கலைவலக்குள் கஞூமென்று ஆய்கக 

யாங் குளனும் காவும் ஆடிப் பதியிகக்து நூகர்வனபோல்வன 

வற்றுக்கண் தாமும் விளையாடுதற்கண்ணும் : உதாரணம் : 

“San be மாம்பச் முழுநெனி படைச்சிம் 

பெரும்புனல் வத்த விருந்துறை விரும்பி 

யரமஃ தயர்கஞ் சேநுந் தான&ஃ 
தஞ்சுவ துடைய எள*யின் வெம்போர் 

நுகம்படக் BLAH பல்வே லெழிஎரி 

முனையான் Qua fens போலக் 

களயொடு காக்கதன் கொழுநன் மார்பே,” (குறுந், 80) 

இதனுள் *யாமஃகயர்கஞ்சேறும்? என விளையாட்டுக் கூறி 

ஞ். 
என்றிவத்னொடு பிறவும் — இக்கூறியவற்றின் கண்ணும், புதல் 

வற்கண்டு ஈனியுவப்பினும் கூற்று நிகழமுமென்று கூறப்பட்ட இவ் 

வெட்டோடே பிறகூற்றுக்களும், கண்ணிய காமச்சழக்தியா் மேன 

இக் கருதப்பட்ட காமக்கிழததியரிடத்தன என்றவாஅ. 

கூற்றென்பது அதிகாரத்தான் வருவிக்க, ஓடுவென்ற து, 
உருபு ; கண்ணுதல் -- ஒருமனைச் தெருவின்கண் உரிமைபூண்டு 
இல்லறகிகழ்த்துவசரென்று இழறப்புக்கரு த தல். * பிறவும் ? என்றத 
னால் தலைவனை என்னலகம் தகாவெனச் தொடுத்துக் கூறுவனவும், 
நின் பாத்சைமையெல்லாம் கிஸ் கலைவிக்காு உரைப்பலெனக் கூறு 
வனவும், சேரிப் பரத்தையசொடு புலக் துரைப்பனவும், Band = oS ap 
டொத்து வருவனவும் பிறவாது வருவனவுங் கொள்க, 

₹*3தொடுத்தென மகழ்ந செல்லை கெொடித்தேர்ப் 
பொலம்பூ ணன்னன் புன்னாடு & 5G ger 

1, பண்ணை - விகாயாட்டு. 

2: முழுகநெறி . புறவிதழொடியாத ் } 
/ 3 முழுப் அடைச்சு -- செருக. பெரும்புனல் -- வெள்ளநீர். 8g cathe யாட்டு: அயர்தல் — செய்தல், நுகம்பட_. கடுகிலையுண்டாக; வலியுண்டாக எனினுமாம். எழினி நிரையைக்காச்தவாறுபேரல 

என மூடிக்க, ராப SEES 
9. அதிகாரம் -. முற்சுத்திரங்களிற் ௯ 
4, தொடுக்க என்? யான் பலே 

இனி, தொடுத்தென் — Up Car ar er 

ற்றுக் கூறிய அதிகாரம். 
தாடுத்துச் சொல்லியாவதென்? 
ன பாருமுளர், மகிழ்௩-- கணவ.
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யாழிசை மறுகிற் பாழி யாங்கு 
ணஞ்ச லென்ற வசஅ௮ யெயின 
ணிகலடு கற்பின் மிஸினியொடு தாக்கித் 
தன்னுயிர் கொடுத்தனன் சொல்லிய தமையாது 

தெறலருங் கடவுண் முன்னர்த் தோற்றி 

மெல்விறை முன்கை பற்றிய சொல்னவிறத் 

தார்வ நெஞ்சந் soho Tou par 

மார்புதரு கன்லாய் பீறனா யினையே 

பரிணியசன் விடுக்குவெ னல்லென மத்தி 

பணிவார் கண்ணன் பலபுலந் துறையக் 
கடுந்திற லத்தி யாடணி நசைஇ 

தெடுறீர்க் காவிரி கொண்டெசனவித் தாங்குதின் 

மனை யேசன் வெளவலு மஞ்சுவல் சிக இ 

யரரிய ரலறத் தாக்கிப் பேரிசைத் 
தொன்றுமுதிர் வடவரை வணங்குவிற் பொறித்து 

வெஞ்சின வேந்தரைப் பிணித்தேோதோன் 
வஞ்சி யன்னவென் வலந்தந்து சென்மே,'* (அசும், 396) 

இத, காமக்தெத்தி என்னலந்காவென்ற து. 

3 உள்ளுதெரறு நகுவ ஜேோேழி வள்ளுகிர் 

மாரிக் கொக்கின் கூரல கன்ன 

குண்டுநீ ராம்பற் றண்டுறை பூரன் 
றங்கம ழைம்பால் பற்று யெம்வயின் 

வான்கோ லெல்வளர் வெளவிய பூசற் 
சினவிய முகத்தஞ் சினவசது சென்றுதின் 

மனையேச.'. குரைப்ப லென்றவின் முனைமூர்ப் 

பல்லா நெடுெெறி Deol Genus 
தேர்வண் மலையன் முத்தைப் பேரிசைப் 

பூலம்புரி வயிரியர் நலம்புரி முழுவின் 

மண்ணார் கண்ணி னதிரு 

நன்ன ராள ஸடுங்களுர் திலையே.'? (கற்றிணை, 100) 

இ.௮௫, மனையோட்கு உரைப்ப லென் றலின் ஈநிக்கனானென் 2.௪. 

  

செல்லல் . செல்லாதேகொள், இனி யான் விடுக்குவனல்லன் என் 

நலந்தந்துசெல் என இயைக்க, கன்னன் -- ஒரு சிம்மரசன், கடிக் 

தென _. கடிந்தானாக. ஆஅய் எயினன் -- ஒரு சிற்றரசன், சொல் 
லியதமையாது உயிர்கொடுத்தனன் என. மாற்றிக்கூட்டுக, கற்பு-- 

கல்வி; பயிற்சியுமாம், மந்தி -- ஆதிமாதி, அத்தி. ஆட்டனத்தி. 

ஆடுஅணிரசைஇ ௨ நீர்விலையாட்டணியை விரும்புதலால், வடவரை 

விற்பொறித்தோன் -- சேரன், 

lL. உள்ளுதொறும் -- கினைக்குந்தோறும். அலகு .-.. மூக்கு, 

அன்ன ஆம்பற்பூ என்க, ஆம்பல் — ஆகுபெயர், வெளவியபூசல் — 

கழற்றுதலாலுண்டான பூசல். பூசல் -- கலாம் பூசலாலே சினவிய 

எனக, ஓய்யூம் -- செலுத்தும். DO GF — மார்ச்சணயமைக்த. 

நடுங்கியகிலையை உள்ளுதொறும் ஈககுவேன என $ம0ல கூட்டுக, 
81
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 கண்டிடனின் மாயம்” என்னும் மருதக்கலி (00) யுள், 

* 1 ஆராக் கவவி ஷொருத்திவந் தல்கற்றன் 

சீரார் ஞெகிழுஞ் சிலம்பச் சிவந்துநின் 

போரரர் கரவ மிதித்த தமையுமோ 
வாமிழை யார்க்கு மொலிகேளனர வவ்வெதிர் 

தாழா தெழுந்துநீ சென்ற தமையுமோ 

மாறருள் ச இ யவளாங்கே நின்மார்பி 
ஞூறிணர்ப் பைத்தார் பதிந்த தமையுமோ 

தேறிரீ தமிய னலேனென்று மற்றவள் 

சீறடி தோயா விறுக்க தமையுமோ.'” 

எனச் சேரிப் பரத்தையராச் புலக்து தலைவனோடு கூறியவாறு 

காண்க, இன்னும் இதனானே, 

** 2? நீனிரும் பொய்கை யிரைவேட் டெழுந்த 

வாள வெண்ீபோத் துணீதுய நாரைதன் 

னடியறி வுறுத லஞ்சிப் பைப்பயக் 

கடியிலம் புக. உங கள்வன் போலச் 

௪சஅ௮ யொதுங்குத் நுழறைகே மசனே 

டொல்கா தாக al ol pr oy or Gir 
வருகதி லம்மவெஞ் சேரீ சேர 

வரீவே யுண்கணவன் பெண்டிர் காணத் 

தாருந் தரனையும் பற்றி யசரியர் 

பிடிபயிர்ந்து தரூஉம் பெருங்களிறு போலத் 
சேதசள்கந் தரகக் கூற்தலிற் பிணித்தவன் 

மார்புகட,ி, கொள்ளே னாயி ஸனார்வுற் 

றிரந்தோர்க் 8யா தீட்டியோன் பொருள்போஜற் 
பரத்து வெளிப்படா தாகி 

வருந்துக தில்லயா யேரம்பிய நலனே.'? (அகம, 276) 

1, . ஆராக்கவவு -- நிழைவுபெருத முயக்கம், அல்கல் -- தங்கல், 
போரார் -- (பலகை) பொருத. மிதித்தது _ பாய்ந்தது; உதைத்தது. 
சினம் மாறாளாய் மீளவுங் கோபித்துப் பறித்தது என இயைக்க, 

காய்தல் -- கோபித்தல், 

2. பொய்கை _. தடாகம் (குளம்). இரைவேட்டெழுந்தவாளை 
வெண்போசத்தை உண்ணும்படி காரைதான் அடிபெயர்த்து வைக்கும் 
ஒலியைக்கேட்டுன் ௮ஃதுஓடிவிடும் என்றஞ்சிப் பைப்பயசரஅய் ஒதுங் 
குந்துறை என இயைகக. சாஅய். தளர்ந்து ஓதுங்கும_-௩டககும். 

கடி இல்லம -- காவல்பொருந்திய மனை, அவன் வருக என வருவித் 

துளைக்க. அவனை அவன் பெண்டிர்காணப் பற்றிப் பிணித்து மார் 
பைக் கடிகொள்ளேளுயின் (-- எறைசெய்யேனாயின்) car seen 
பரநது வெளிப்படாதாகி வருக்துக என முடிக்க. தானை — ஆடை 

மார்புவஸ்இிரமுமாம, ஆரியாபிடி -.. ஆரியர் பழக்கிவைத்த பிடி பிடி. பயினறுதருங களிறு எனக. களிற்றைச் கர்திற் பிணி இ 

கடிகொளளுதல்போல என உவமையை  விரித்துரைத்துக்கொள்க 
ஆய -- செவிலிததாய. ௩லன் -- அழகு, ் *



பியல் / பொருளதிகாரம் ௬௪௩. 

இதனுட் பரர்து வெளிப்பட்டதாகி வருந்துக என்னலம் என்ற 

ond சேரிப்பர ததையைப் புலந்துகூறுதன் முதலியனவுங் கொள்க. 

இன்னும் வேறுபட வருவனவெல்லாம் இதன்கண் அடக்குக, (ao) 

[அகநகர்க்கட் புகுதற்குரிய வாயில்கள் கூற்று இவை எனல்] 

௧௫௨. கற்புங் கரமமு நற்பா லொழுக்கமு 
மெல்லியற் பொறையு நிறையும் வல்லிதீன் 

விருந்துபுறந் நருதலுஞ் சுற்ற மோம்பலும் 
பிறவு மன்ன கீழவோண் மாண்புகண் 
முகம்புகள் முறைமையிற் கிழவோற் குரைத்த 
ல்கம்புகளன் மரபின் வாயில்கட் குரிய. 

இது, விருக்து முகலிய வாயில்கள் போலாது 1அகநகர்க்கட் புகு 

குற்குரிய வாயில்கள் கூற்று உணர்த்துகின்ற து. 

இன்: கற்பும் -- கணவன் முதலியோர் கற்பித்த நிலையில் 
இரியாத கல்லொழுக்கமும், காமமும் -- அன்பும், நற்பால் ஒழுக்க 

மும் -- எவ்வாற்றுனும் தன் குலத்திற்கு ஏற்றவாற்றான் ஒழுகும் 

ஒழுக்கமும், மெல் இயற் பொறையும் -- வல்லென்ட கெஞ்சொடு 

பொறுக்கும் 2அவனைப்போலாது ஒரு தலையாக மெல்லென்ற கெஞ் 

ஜெசாய்ப் பொறுக்கும் பொறையும், கிதையும் -- மறை புலப் 

படாமை கிறுக்கும் கெஞ்சுடைமையும், வல்லிதின் விருந்து புறக் 

தருதலும் -- வறுமையுஞ் செல்வமுங் குறியாது வல்லவாற்றான் 

1. அகரகம் - உள்ககர்/ என்றது நசலைவியிருக்கும் அந்தப் 
புரத்தை. அவ்வாயில்களாவன: அறிவர், பார்ப்பார், தோழி, விறலி, 
பாணன் முதலியோர், 

2. அவனை _. தலைவனை, தலைவன் என்னுமொழி பின்வரலின் 
அவனை எனறு சுட்டியொழிந்தார் இவவாறு உரையினும சுட்டு முன் 
வர எழுதுவது நச்சனார்க்கனியர் வழக்கு. அதனை இச்சூததிர உரையில 
அவன் முகம் புகுதுமூறைமை என வருமுரையானும (|றத்கிணையியல 
76-ஞ் சூத்திரத்துவரும 'பெருமபகைதாங்கும் வேலினானும' என்பத 
னுரையானும, கற்பியல் 146-ஞ் சூத்திரத்து வரும் “பேரிசையூர்தப் 
பாகர்பாஙனும' என்பதன் விசேடவுரையானும, அக்ததினயியல் 
27-ஞ் சூத்திர உரையானும் அறிந்துகொள்க. 8, கனகசபாரபதஇிப் 
பிள்ளை பதிப்பில் மாத்திரம் அவனை என்பது உனை என்று காணப் 

படுகின்றது. : ஆனைக்கும் தலைவிக்கும ஓரியைபு ஆண்டுக் 

காணப்படாமையின், அப்பாடம் பொருந்துமோ என்பது ஆராயத் 
தக்கது. காதல் முதலியவற்றைத் தலைவி மெலிதாகப பிபாறுதது 
(அடக்)க்கொள்வால். தலைவன் வலிதாகப் பொறுத்து (அடக்கி/க 

கொள்வான் என்பது இவ்வுரைக் கருத்து.
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விருந்தினரைப் பாதுகாத்து அவர் மனமகிழ்விக்தலும், சுற்றம் 

ஓம்பலும் -- கொண்டோன் புரக்கும் ஈகண்புடை மாககருஞ் சுற்றத் 

காருங் குஞ்சர முதலிய கரலேசங்கரம் பலபடை மாக்களும் 

உள்ளிட்ட சுற்றக்களைப் பாதுகாத்து ௮வை உண்டபின் உண்ட 

௮ம், அன்னபிறவும் கிழவோன் மாண்புகள் -- அவையபோல்வன 

பிறவுமாகிய தலைவியுடைய மாட்சிமைகளை, முகம் புகன் முறைமை 

யித் மெவோற்கு உரைத்தல் -- அவன் "முகம் புகுதும் முறைமை 
காரணத்தால் தலைவற்குக் கூறுகல், அகம் புகன் மரபின் வாயில் 

கட்கு உரிய -- அகககர்க்கட் புகுக்து பழக அறிகன் முறைமையினை 

யுடைய வாயில்களுக்குரிய என்றவாறு, 

அ௮ன்னபிறவசவன :-- அடி௫த்றொழிலும், குடிநீர்மைக்கேற்ற 

வகையான் தலைமகள் ஓழிக்த தலைமகளிளையம் மனமகிழ்வுறுத் 

சலும், காமக்கிழத்இயர் ஈண்புசெய்து கன்ரு ம.இக்கப்படுதலும் 

போல்வன, புகலுதல் --- மஇழ்தல். செவிலி கூரூுமை கொள்க; 

அவட்கு முகம் புகன் முறைமையின்மையின், உதாரணம் : 

**கடல்பா டவிற்து தேரி நீங்கி 

நஜெெடுநீ ரிருங்கழிக் கடுமீன் கலிப்பினும் 

வேவ்வாய்ப் பெண்டிர் கெளவை தூற்றினு 

மாணிழை நெடுந்தேர் பாணர் நிற்பப் 
பகலு தம்வயி னகசை ஸனாகிப் 

பயின்றுவரு மன்னே பணிநீர்ச் சேர்ப்ப 
ணீணியே, மணப்பருங் கசமத் தணப்ப நீங்கி 

வசரர தோர்நமக் கஇியா௮ரென் சூது 
மல்லன் மூதார் wna mula சென்று 

செர்ல்லி வெவனோ பாண வெல்லி 

மணைதசேர் பெண்ணை மடல்வா யன்றி 
அுணையொரளன்று பிரியினும் துஞ்சா காணெனக் 

கண்ணீறை நீர்கொண்டு கரக்கு 

மொண்ணுத லர்வையா ளென்செய்கோ வெனவே.'' (அகம,50) 

1. முகம்புகுதல் - (தாஞ்சொல்வதை) முகங்கொடுத்துக் கேட் 
டல் (விரும்பிச?கட்டல்). புகலுகல் எனின் மகிழ்தல் என்றும். 

2. பாடு -- ஒலி நீங்க. போதலொரழிந்து, கலித்தல் -- செருக் 
இத் இரிதல். கெளவை ... அலர். பாணிரிற்ப — தாமதித்துகிற்ப, 
அகலானாக -- பிரியானா9. பயின்று -- பழகி, மணப்புஅருஙகாமம் 
தணப்ப -.- (களவுக்கரலத்து) HOES OM UU வேட்கை ஓழிய 
யாரென்னாது - என்னஉறவினரென்றுகருதாது, மைரறையினை சென்று 
மறைக்தாயாய்ச்சென்று. எல்லி _. இரா (இரவில்), பெண்ண — 
பனை. கரக்கும் -- தன்னாற்றாமையை மறைக்கும். அரிவை — தலைவி, 
அரிவை கரக்கும்; இதற்கு யான் என்செய்கோ எனச் சென்று செப் 
பின் எவனோ எனக்கூட்டி முடிக்க, எவன் -- என்ன தவரும்,



பியல் ] பொருளதிகாரம் ௬௪௫ 

இ.கலுட் காமமிகுதியாம் கண் காமே அழவும், கற்பிற் கசக்கு 

மெனக் தலைவி பொறையும் நகிறையுஈ் தோழி பாணழ்குக் கூறினாள், 

அவன் தலைவற்கு இவ்வாோ கூறுவனெனக் கருதி, 14 இனி” என்ற 

கனுத் கற்பும் பெற்றாம். 
திலைவற்குக் கூறுவன வந்துழிக் கரண்க, 

* வாயி லுசரவே தம்மாளு முரிய ' (519) என்பதனால் தலைவந்கு 

உரையாமல் தம்முட்டாமே உசாவுவனவும் எண்டே கொள்க, 

** 2 அணிநிற வெருமை யாடிய வள்ளன் 

no Po தஜெய்த லாம்பலெொடு கலிக்குங் 

கழணி பூரணன் மகளிவள் 

பழன வூரன் பாயலின் றுணையே.!* (ஐங்குறு, 986) 

இள), கற்புக் கூறிய. 

 முளிதயிர் பிசைந்த ' (குறுந். 167) என்பது 99.8 DORA) 

லின்சண் மகழ்ச்சி வாயில்கள் தம்முட் கூறியது. 

₹: 3இழமை பெரீயோர்க்குக் கேடின்மை கொல்லோ 
பழமை பயனோக்கிக் கொள்லே--கழமை 

குடிதாய்கர் தரம்பல பெற்றுரிற் கேளா 
வடிநாயேன் பெற்ற வருள்.'” (திணை: நூற், 1594) 

பல வாயில்களை மறுத்த தலைவி கனக்கு வாயில் கேர்க்தமை 

தோழிக்கு விறலி கூறியது. (ss) 

[செவிலி கூற்று இவை எனல்] 

௧௫௩. கழிவினும் வரவினு நிகழ்வீனும் வழிகொள 
நல்லவை யுரைத்தலு மல்லவை கடிதலுஞ் 
செவிலிக் குரிய வாகு மென்ப. 

இன, செவிலிகூற்று உணர்த்துகின் ற.து. 

இ-ள்: கழிவினும் வரவிலும் நிகழ்வினும் வழிகொள.-.. 

மூன்றுகாலத்துக் தத்தங் குலத்திற்கு எற்கும்படியாக, நல்லவை 

7, இனி என்பது பாட்டில் வந்த சொல், இனி_. இப்பொழுது- 

9. ஆடிய... உழக்கிய, அள்ளல்... சேறு கலிக்கும் -- தழைக் 
கும், பாயல் -- படுக்கை, இன்துணை -- இணியதுணையாம். 

8 பெற்றாரின்--பெற்றவரைப்போல. பெற்றுரிற பெற்ற அருள் 
உரிமை கேடில்லாமையாலோ£ பழமையின பயனோககியோ (அதி 
யேன்) என இயைக்க, கேள் களாக (உறவாக), கழமை--உரிமை,
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உசைத்தலும் -- முற்கூறிய கற்பு முதலிய ந௩ல்லவற்றைக் கற்பித்த 

௮ம், அல்லவை அடி. தலும் -- கரம நூகர்ந்த இன்பமாகிய கற்பிற்குத் 

இயவற்றைக் கடிதலும், செகவிலிக்கு உரியவாகும் என்ப -- செவிலித் 

தாய்க்கு உரியவாகுமென் று கூறுவர் புலவர் என்றவாறு, உதாசணம் : 

“Asc Rolurcr ar gow ar Gov avons dee arr 

ஞட்குடையர நரச ணியல்பினா -ளாட்டு 

Bios gry wat D spaxrG 

மடமொதி மாதரான் பெண்.” (காலடி. 284) 

கட்னியராள், இது கரமம்; வகைபுனைவாள், இஜ கற்பு ; உட் 

கூடையாள், இஃது ஒழுக்கம்; ஊரரண்மை, இத ௬ுற்த2மாமபல? 

ஊடியணர்சல், அல்லலை கடிதல். 

* நாலாறு மாறாய் நணிசிறிதா யெப்புறனு 

மேலாறு மேலுசை சோரினு-- மேலாய 
வல்ரைணாய் வாழுறர் தற்புகழு மாண்கற்்பி 

ah voor னமர்ம்ததே யில்,'* (காலடி. 8988) 

என்னும் வெண்பா விருக்துபுறந்தருகல் கூறியஅமாம். 

இனி “அகும் என்றகனானே செவிலி கத்முய்க்கு உவர் 

அுரைப்பனவுக் கொள்க, 

₹* ?கானங் கோழிக் கவச்குரம் சேவ 
ணனுண்பொறுி யெருறந்திற் றண்சித ர௬ுறைப்பப் 

புதனீர் வாரும் பூநாறு புறவிற் 
For ரோளே மடந்தை வேறூர் 

பேவேத்துவிடு தெொழிலொடு செல்லினுஞ் 

சேத்துவர லவநியாது செம்ம ஜேரே.”” CG Ms. 242) 

1* 3மதியிடைப் படுத்த மரண்பிணனை போலப் 
புதல்வ னட௫ுவண னாக தன்று 

மிணிது மன்றவவர் கிடக்கை முணிவின்றி 

fal g வியலகங் கவைஇய 

வீனு மும்பரும் பெறலருங் கு௯ரத்தே.”” (ஐங்குறு, 401) 

1 கட்கினியாள் -- கண்ணுக்கினிய உருவமுடையவன்,. காதல் 
வகைபுனைவான் -- காதற்படி தன்னைஅணிவரள், உட்கு- அச்சம், 
ஊராண் இயல்பு -- உபகார இயல்பு. இனிதஇினுணரும் -- இன்ப 
மூண்டாக ஊடல் தீரும, 

8. பொறி- புள்ளி. எருத்தில் -- கழுத்தினிடத ர் 
துளி. உறைப்ப. துளிப்ப. மத்தினிடத்து, nae 

8. மறி -- குட்டி, இடைப்படுத்த .. நடுவிலே படுத் மான் பிணை -- மானும் பிணையும், பிண — பெண்மான். கன்றும் பெரி தும்... கிடக்கை இனிது என்க. இடக்கை -- படுக்கை. கவைஇய-- சூழ்ரத, என். இப்பூமி, உம்பர் .. மேலுலகம்,
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* 1 வரணுத லரிவை மகன்முலை பூட்டத் 

தரனணவன் சிறுபுறங் சகுவையின னன்று 

தறும்பூத் தண்புற வணித்த . 
குறும்பல் பொறைய நாடுகிழ வோனே.” (ஐங்குறு, 404) 

இவை உவந்து கூறியன. 

₹॥ 3 ிரசங் கலந்த வெண்கவைத் தீம்பால் 
விரிகதிர்ப் பொற்கலத் தொருகை யேத்திப் 

புடைப்பிற் குற்றும் பூந்தலைச் சிறுகேச 

அண்ணெொன் ரோக்குபு புடைப்பத் தெண்ணீர் 

முத்தரிப் பெொற்சிலம் பெொலிப்பத் தத்துற் 

றஐரிநரைக் கூத்தத் செம்நூது செவிலியர் 

பரிமெலீத் தொழுியப் பந்த ரோடி 

மேவன் மறுக்குஞ் சிறுவிகா யரட்டி 

யதின மொழுக்கமும் யரண்டுணர்ந் தனன்கொல் 

கொண்ட கொழுநன் குடிவற sy pO pars 

கெசடுத்த தாதை கொழுஞ்சேர ஐுள்ளாச 

ளொழுகுதீர் நுணங்கறல் போலப் 

பொழுதுமறுத் துண்ணுஞ் சிறுமது கையளே. (நற். 110) 

இத, மனயறங்கண்டு மருண்டு உவந்து கூறியது, 

3 yn Age இணியாள யன்புடை யானைப் 
படுசொற் பழிநாணு வாண யடிவருடிப் 

பின்றுரங்கி முன்னுணரும் பேபேதையை யசன்பிரிந்தா 

வென்றூங்குங் உசண்க ளொனக்கு.”' 

என்னும் பாட்டுச் செவிலி கூற்றன்ராயினுக் தலைவன் மனை 

யறக்கண்டு கூறியதன்பாற்படுமெனக் கொள்சு. (௧௨) 

[அறிவர்க்குரியகூற்று இவை எனல் | 

௧௫௪. சொல்லிய கிளவி யறிவர்க்கு முரிய. 

இஃது அறிவர.து கூற்றுக் கூறுகின்றது. 

இஸ்: முற்கூறிய நல்லவையுணர்ததலும் அல்லவை சடிதலு 

மாயே ெவி செவிலிக்கேயன்றி அ௮றிவர்க்குமுரிய என்றவாறு. 

1, மகன்முலையூட்ட- மகனுக்கு மூலையூட்ட. சிறுபுறம் கவை 
யினன் -- பிடரைத்தழுவிச்சூழ்ந்தான், புறவு -.. சாடு, பொறைய_- 

பொறைக்கற்களையுடைய, 

2. பிரசம் - தேன். புடைப்பிற்சு ற்றும் - புடைப்பாகச்சுற் றிய. 

ஓக்குபு-- ஓச்சி, தத்துற்று - பாய்ந்து, ஒடி, மறுக்கும் சிறுவிளை 
யாட்டி என இயைக்க. ul — ut gs பொழுது மறுதது உண் 

ணும ஒருபொழுதீன்றி ஒருபொழுதுண டிருக்கும, மதுகை. வலி. 

8 அடில் -- உணவு. படுசொற்பமி-- உண்டாகுசூசொம்பழமி. 
உணர்தல் - துயிலொழிதல.
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என்றது, ௮றியாக தலைவியிடத்துச் சென்று ௮றிக்தார் முன் 

ஹள்ளோர் அறம் பொரு ஸின்பக்களாற் கூறிய 1புறப்புறச் செய் 

பூட்களைக் கூறிக் காட்டுவரென்பதாம். உதாரணம் : 

₹* செதெய்வந் தொழா௮ன் கொழுநற் ரரெழுதெழுவாள் . 

பெய்யெனப் பெய்யு மழை.” (குறன், 55) 

** தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற . 

சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பேண்,.'* (குறள், 56) 

“pi gods மாண்புடைய ளாகித்தற் கொண்டான் . 
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை. (குறள். 5 1) 

இவை கல்லவை உணர்த்தல், 

₹* ;எறியென் றெறதிர்நிற்பான் கூற்றஞ் சிறுகாலை 
யட்டிற் ரகாதா ளரும்பிணி_ பட்டதை 

யுண்டி யுகவாதார னில்வாழ்பே யிம்மூவர் 

கெரண்டசனைக் கொல்லும் படை.”? (காலடி, 868) 

*: 3தலைமகணிற் நீர்ந்தொழுகல் தான்பிறரிற் சேற 
ணிலைமையி மிப்பெண்டிர்ச் சரர்தல். .களனைணித்து 

வேற்றார் புகுதல் விழாக்காண்ட ீனொோன்பெடுத்தல் 

கோரற்றொடியார் கோளழியு மாறு.?* (அறகெறி, 94) 

இவை அல்லவை கடிதல். இவை அறிவர் கூற்றாதலிற் புறப் 
புறப் பொருளாயிற்றென உணாந்துகொள்க. (௧௩) 

[ அறிவர்க்கு எய்தியதன்மேற் சிறப்புவிதி] 

௧௫௫. இடித்துவரை நீறுத்தலு மவர தாருங் 
கீழவனுங் கிழந்தியு மவர்வரை நிற்றலின். 

இஃது அறிவர்க்கு எய்கியகன்மேக் சிறப்புவிஇி கூறுனைற.. 

இ-ள்: Spasms ழெத்தியும் அவர்வரை நிற்றலின் -- 
தலைவனுகம் தலைவியும் ௮வ்வறிவர ௫ ஏவலைச் செய்து நிற்பராதலின், 
இடித்துவரை கிறுக்கலும் அவரது ஆரும் -- அவரைக் கழறி 
தரெல்லையிலே கி௮த்தலும் அ௮வ்வறிவாது தொழிலாகும் என்ற 
வாறு. 

1. புறப்புறச்செய்யுள் என்றது, புமப்பொருட்செய்யுளல்லாத 
வற்றை. அகஃ்தாவன; முன்னுள்ளோர் கூறிய நீதிவாக்கயங்க 
எளமைந்த செய்யுட்களை, 

£ எறி - அடி. சிறுகாலை- உதயம், அட்டில்--அடப்படும் வீடு 
8. தலைமகனிற்ரீர்ந்து-- கணவனினீள் ் ‘ றி "ன்றுமநீங்கு, 

பிறர்விடு, நிலைமையில் — மனம் ஒருப்படரத, 
கோள் -- கொள்கை (கற்பு). 

பிறரில் -- 
கோன்பு_. விரதம்,



பியல்] பொருளதிகாரம் ௬௫ல் 

௮ஃஅ, உணார்ப்புவயின் வாராது ஊடிய௰ய தலைவிமாட்டு ஊடி 

னானையும் உணர்ப்புவயின் வாராது ஊடினானையுங் கழறுப. 

** 3 உடுத்துந் தோடுத்தும் பூண்டுஞ் செரீஇயுத் 
தழையணிப் பெசலீந்த வாயடுமாடு துவன்றி 

விழவொடு வருதி நீயே Wot ser 

வோரான் வல்சிச் சிறில் வாழ்க்கைப் 

பெருதலக் குறுமகன் வந்தென 
விணிவிழ வாயிற் ஜறெண்னுமிவ் ஷரரே.”? (நூறு. 295) 

இத, தலைவனைக் கழறிய௮. 

* மனைமாட்சி யில்ரைள்க வில்லரயின் வாழ்க்கை 

யெனைமாட்சித் தாயினு மில்.”? (குறள், 52) 

இது, தலைவியைக் sip Sug. (௧௪) 

[ தலைவற்குப் புலவியு மூடலு நிகழுமிடம் இவை எனல்] 

௧௫௬. உணார்ப்புவரை யிறப்பினுஞ் செயற்குறி பிழைப்பினும் 
புலத்தலு மூடலுங் கிழவோற் குரிய. 

இத, சலைவற்குப் புலவியும் ஊடலும் நிகழுமிடல் கூறு றது. 

இ-ள்: உணர்ப்புவளை இறப்பினும் -- கற்பிடத்துத் தலைவி 

ஊடியவழி goer தேற்றச் தேறுமெல்லை இகக்தனளாயிஞம், 

செய்குறி பிழைப்பினும் -- களவின்கட் டலைவிசெய்க குறியைக் 

தானே தப்பினும், புலத்தலும் ஊடலும் கிழவோற்கு உரிய -- 
உள்ளஞ் சிறிது வேறுபடுகலும் அவ்வேறுபாடு மிக்கு நீடுகின்து 
தேத்றியக்கால் ௮து நீங்குதலும் தலைவம்குரிய என்றவாறு. 

எனவே, கற்பிற்றாம் களவிற்கும் புலக்தலும் ஊடு முரிய 

லென்ருர். புலவியும் ஊடலும் கற்பித்கே பெரும்பான்மை நிகழ்தலித் 
கற்பிற்கு அவை உரிய வெண்கின்றார், அவை sr pee, Fo 

பான்மை உரிமைபற்றிச் சேரச் கூறினார், சூத்திரச் சுருக்கம் கோக்க. 

1, தழையணிப்பொலிந்த -- தழையை அணிதலாற் பொலிந்த. 

விழவு _. நீர்விழாச் செய்ததனாலாய அடையாளம, இஓரான்வல்சி .... 

ஓராவால் நிகழ்த்திய உணவு, ீ£றில்வாழ்க்கை ... சிறிய இல்லின் 

வாழ்க்கை, சிரில்வாழ்க்கை எனவும் பாடம், ஊர, வாழ்க்கை வந்தென 

விழவாயிற்று என்னும் என்க, 

2. மனை இல்லறம். மாட்சி — ஈற்குணஈரற்செயல்கள், எனை-- 

எத்துணை, இல் (மாட்சி) இல்லை (உடையதன்று), 

8. என்னை்ருர் -- வீனைப்பெயா, என்னெ ஐவர் என்பது கருத்து, 
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௬௫௦ தொல்காப்பியம் [கற் 

1 ஏவ்வி யீழுந்த வறுமையாழ்ப் பாணர்.” (குறுந், 79) 

இ, கற்பித் புலக்க௮- 
1: *இிதிலே மென்று தெளிப்பவுங் கைந்தீவி 

யாதென்று மெங்கண் மறுத்தர வில்லாயின்.'” (கலி, 61) 

என்பது ஊடல், பிறவிடத்தம் ஊூதலறிஈதுகொள்க. 

₹* கலந்தநோய் கைம்மிகக் கண்படச வென்வயிற் ந்தமத 
புலநீநாயு நீயாகிற் பெரய்யானே டுவல்குவை.”* (கலி, 48) 

என்பது சூறி பிழைத் தழிப் புலக்கது. 

** குணகடற் றிரையது பறைதபு நாரை.” (Gms. 128) 
என்பதனுன், காளை தெய்வக் காக்கும் அயிரை இரையை 

வேட்டாற்போல் கமக்கு அரியளாயினாளை நீ வேட்டாயென்பதனாற் 
குறி பிழைத்துடி ஊடினமை கூறிற்று, பிறவும் இவ்வாறு வருவன 

உய்தீதுணர்க்துகொள்௫, (#@) 

[ தலைவன் புலக்குமிடத்துத் தோழிகூற்று நிகழ்த்துமெனல் ] 
௧௫௭. புலத்தலு மூடலு மாகிய வீடத்துஞ் 

சொலத்தகு கிளவி தோழிக் குரிய. 
இது, முன்னர்ச் தலைவன் புலக்குமென்றார், அவ்விடத்துக் 

கோழியே கூற்று நிகழ்த்து தற்கு உரியளென்றத. 

இ-ள்: புலத்தலும் ஊடலும் Su Oi gg -- தலைவன் 
தலைவியையும் தோழியையும் அச்சுறுசதற்குச் செய்கையாகச் செய்து 
கொண்டு புலத்தலும் அது நீட்டித்து ஊடலும் உடன் திகழ்த்திய 
வழியும், சொலத்தகு Barf கோழிக்கு உரிய -- சொல்லத்தகும் 
பணிமொழி தோழிக்கு உரிய எண்தவாறு, 

எனவ, தலைவி குறிப்பறிந்து கோழி கூறுதலன்றித் Sov கானே கூறப்பெறுளென்றவாறு. எனவே “பாடாண்டிணைக் கைக்கிளை 
யாயின் தலைவி கூறவம்பெறுமென்று சொள்ச, உம்மை, சிறப்பும்மை, 

  

1. எவ்வி-- ஒருவள்ளல். 
2. தெளித்தல் .. சூளுறல், கைந்நீவி OF EtG 5 வில்லாயின் — (துனித்த நிலைமை) மீட்டியில்லயாசின், இது தலைவனதூாடல், 

ae 8 (இவளைக்) கலந்த...கூடிய, கைம்மிக கத் மிகுக்கையினாலே. குண் — (9 ் ன சரள இறு சோலி 
கூற்று. னாலே, படா (அதுகண்டு) துயிலாத. இது தோழி 

*. பாடரண்டிணைக்கைக்இக புமப்பொருட்குறியது
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உதா. ரணம்; 

“* 1 தரயுயிர் வேண்டாக் கூருக ரலவ 

னரிதின்று பரிக்கு மூர யாவது 

மன்புமுத லுறுத்த கரத 
வின்றெவன் பெற்றனை பைந்தொடி Apes.” 

** 3அலத்தாரை யனவ்லஷோய் செய்தற்றுற் றம்மைப் 

புலத்தாரைப் புல்லா fib,” (குறள். 1308) 

இலை கற்பில் தலைவி குறிப்பினால் தோழிகூற்று வக்சன. 

** புலந்தாயு நீயரகிற் பொய்யானே வெல்குவை,.'* (கலி. 48) 

என்று களவில் கோழி கூறினாள், தலைவி குூ.றிப்பினால். 

** ஈககனை பெய னஇ௫நாள்யான் கண்மாறக் குறிபெரு அன் 

you Gipr யென்பழுி நினக்குரைக்கும் தானென்ப 

gm gangs வேட்சையான் பிசைபாடும் புள்ளிற்றன் 

னனளிநசைஇ யாரர்வுற்ற வன்பினேன் ures. (கலி, 46) 

எனத் கோழி சொல்லெடுப்புதத்குக் தலைவி சிறுபான்மை 

கூறுதலும் ஈண்டு * உரிய £ என்றதனாம் கொள்க, 

** ப வானூடத் தானுணர்த்த யானுணரச விட்டதற்பின் 

ருஹாட யானுணர்த்தத் தரனுணரரன்- 0 றலூறுங் 
கொய்தார் வழுதிக் குளிர்சாந் தணியகல 

மெய்தச இராக்கழிந்த வாது,” (முத்தொள்ளாயிரம். 104) 

இதனுள், யாணுணர்த்தக் தானுணரானெனப் பாடாண்டிணைக் 

சைக்களையுட் டலைவி கூறியது காண்க. (௧௯) 

1, வேண்டா -- வீரும்பாத (கேளாத), அலவன் — நண்டு, 
நரிதின்று பரிக்கும் -- நரிதின்று உயிர்பரிக்கும் (தாங்கும்). காதல் 
திறத்து எவன்பெற்றனை ... காதலைத் திறத்து எவ்வாறு Qu popu, 

யாவதும் -- சிறிதாயினும். 

2. அலந்தாரை - துன்பமு த்ருரை, அல்லல்கோய்.... அல்லலாகய 
நோய் (மிக்க துன்பம்), செய்தற்று -- செய்தாற்போலும். புலந் 
தார் - ஊடிஞனார், புல்லல் -- தழுவல், : 

5. கனைபெயல்நடுகாள் -- மிக்க மழையையுடைய இடையா 

மம். கண்மாற-- இடமரற. மிசைபாடும்புள் ... வானம்பாடி. அளி. 
அருள். ஈசைஇ.-- விரும்பி ஆர்வுற்ற-- நிறைவுற்ற. கான் என்றது 

தலைவனை, என்ப -- ௮சைகிலை. 

4. உணர்த்தல் -- தெளிவித்தல், வழுதி அகலம் எய்தாது 
என இயைக்க, எய்தாது _. கூடப்பெருது.



௬௫௨. தொல்காப்பியம் 

[தோழி இடித்துக்கூறற்கு முரியளெனல் [ 
௪௮. பரந்தைமை மறுத்தல் வேண்டியுங் கிழத்தி 

மடத்தகு கிழமை யுடைமை யானு 
மன்பீலை கொடியை யென்றலு முரியள், 

Oa, Ordos soa Gar AC uu MF Cerda sg sare Gor Guys 
கோழி கூ௮ுமென எய்தியதன்மேற் சிறப்புவிஇி உணர்த்துகின் ஐ. 

இ-- ன்: பாரக்தைமை மறுத்தல் வேண்டியும் -- தலைவன் 
படிந்றுள்ளக்தாற் புறத்து ஒழுகும் ஓழுக்கக்தைப் போக்குதல் 
விரும்பியும், இழக்தி மடத்தது சழமை உடைமையானும் — தலைவி 
அவன் பரதிதைமை அறிச்ேயும் ௮வன் கூறியவற்றை மெய்யெனக் 
சொண்டு சீற்றங்கொள்ளாது ஒழுகும் மடனென்னுங் குணத்திற்கு 
எற்றன அ௮றிக்சொழுகும் உரிமைபுடையளாிய எண்மையானும், 
அன்பிலை கொடியை யென்றலு மூரியள் -- தலைவனை அன்பிலையென் ற 
அங் கொடியையென்றலுமரியள் தோழி என்றவாறு, 

கொடுமை கடையாயினார் குணம். களவினுள் தன்வயினுரிமை 
யும் அவன்வயிர் பாக்தைமையும் சோடலின் இதற்குப் பரச்சைமை 
மறுத்தல் கொள்க, உதாரணம் ; 

“கண்டவ ரில்வை வுலகத்து ORO Te BIT 
தங்காது தகைவின்றித் தாஞ்செய்யும் வினை சுளு 
ணெஞ்சறிந்த கொடியவை மறைப்பினு மறிபவர் 
நெஞ்சத்துக் குறுகிய கரியின்லை யாகளின் 
வண்பரி நவின்ற வயமசன் செவ 
GARD G யறியினு நயணில்லா காட்டத்தா 
லன்பிலை யெனவந்து சுழறுவ Sour noir; 

மகிழ்செய் தேேமொழித் தொய்யில்கு மினழமூல 
மூகதழ்செய முள்உயே தோடர்பவ ளுண்க 
ணவிழ்பணீ யுறைப்பவு தல்காது விடுவா 
யிமிழ்திரைக் கொண்க கெசடியை arent; 

இலங்கே ரெல்வகா யேர்தழை on g5 B) 
தலஞ்செல நல்கிய தொடர்பவள் சசஅய்ப் 
புலந்தழ.ப் புல்லாது. வி௫ுவா 
யிலங்குநீர்ச் சேர்ப்ப கொடியை காணீ; 

  

1. தங்காது - இதுசெய்யலாகாதென்று மீளாது, தகைவின்றி-- தடுப்பாருமின் றி, அறிபவர் -- தாஞ்செய்கமையை அறிர்இிருக்கின்ற வர்கள். கரி _ சான்று, அதை -- கழறவேண்டாமையை. காட்டத் தரல... ஆராய்ச்சியால்; அறியினுங் கழறுவல் என ஓஒட்டுக முூள்சிய-- கூடிய, தொடர்பு . தொடர்பினை, தொடர்பினை விடுவாய் என இயைக்க, தைஇ. உடுத்து, Gea — வளர்ந்துசெல்ல, சாஅய் —



பியல்] பொருளதிகாரம் ௬௫௫௩ 

எனவாவ், சுனையளேன் றணிமதி பெரும war ot or 

றிழறைவரை நில்லா வளைய ஸிவட்கினிப் 

பிறையேர் சுடர்நுதம் பசை 

மாறையச் செல்லுழீ மணத்தை விடினே.'' (கலி, 185) 

என்னும் கெயதற்கலி "கைகோள் இரண்டிற்குக் கொள்க, (௬37) 

[தலைவி தலைவனொடு அயன்மைகூறவும் பெறுவனெனல் | 

௧௫௯. அவன்ருறிப் பறிதல் வேண்டியுங் சிழளி 
யகன்மலி யூட லகற்சிக் கண்ணும் 
வேற்றுமைக் கிளவி தோற்றவும் பெறுமே. 

இது தலைவிக்கு ஆவார் இலக்கணம் ews Mam DB 

இ--ன்: அவன் குறிப்பு அறிதல் வேண்டியும் -- தோழி 

அன்பிலை கொடியை எனக் கேட்ட தலைவன் முனிக்த உள்ளத் தனாங் 
கொல்லோ என ஓயும்வு அவனத குறிப்பை அ௮றிதல்வேண்டியும், 

அகன்மலி ஊடல் அகற்சிக் கணணும் -- தனது கெஞ்சில் நிறைந்து 

நின்ற ஊ_.ல் கையிகந்து துனிபாகியவழி இஃது அவற்கு சவனாங் 

கொல்லென அஞ்சிய வழியும், இழலி வேற்றுமைக்கிளவி தோத்ற 

வும் பெறும் -- தலைவி தலைவனோ அயன்மைய/டைய சொல்லைக் 

சோற்றுவிக்கவும்பெறும் என்றவாறு, உதாரணம் ; 

2 நன்னலந் தொல்ய நலமிகச் சரா௮ 
யின்னுயிர் கழியினு முரைய லவர்நமக் 

கன்னாயு மத்தனு மல்லரோ தோழி 

புல்லிய தெவனோ வன்பிலங் கடையே,” (குறும், 98) 

இகனுள், அவரை அன்பிலை கொடியை யென்னாதி, அன்பில் 

வழிநின்புலவி ௮வரை என்செய்யும் அவர் நமக்கு இன்றியமையாத 

எமரல்லோரோவென இருவகையாலும் அயன்மை கூறியவாறு 

காண்க, (௧௮) 

மெலிந்து, இறைவரை _ இறையினெல்லை. இறை... முன்கை, 

மறையச்செல்லும ... ஒருகாலமும் வராமல் மறையும்படிபோம். 

1 கைகோள் இரண்டிற்கும் என்றது களவுங் கற்புமாகிய 

இரண்டற்கு மென்றபடி, 

2. நலம் .- பெண்ணலம் கலமிகச்சாய் -- அழகுமிகக்குறைந்து. 

புலவியஃது எவன் £-- புலவியாகிய Hog என்ன பயனுடைத்து. 

அன்பில்லாதவிடத்து புலவியாற் பயனில்லை என்றபடி, 

8. இருவகை என்றது, சூத்திரத்துட் கூறிய இருவகையையும். 

இருவகைக்கும் இஃது உதாரணமாகும்.
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[தலைவன் தலைவிகண் பணிந்த கிளவி கூறுமிடமிதுவெனல் ] 

௧௬௦. காமக் கடப்பினுட் பணிந்த கீளலீ 
காணுங் காலைக் கீழவோற் ரித்தே 
வழிபடு கிழமை யவட்கிய லான. 

இன, தலைவி வேற்றுமைக் களவி தோம்றிய பின்னர்த் தலை 

age ewe sr இலக்கணக் கூ௮ுன்ற த, 

இ-ள்: காமக் கடப்பினுட் பணிந்த இளவி-- அங்கனந் 

தலைவிசண்ணுக் தோழிகண்ணும் வேறுபாடு கண்டுமிச் தனக்குக் 

காமங் கையிகந்துழித் தாழ்ந்து கூறுங் கூற்று, காணுவ் காலை 

கஇழவோற்கு உரித்தே — ஆசாயுங் காலக்துக தலைவற்கு. உரிக்க, 

வழிபடு கிழமை அவட்கு இயலான -- அவனை எஞ்ஞான்றும் வழி 

பட்டொழமுகுகல் தலைவிக்கு. இல்லறச்2காடு பட்ட இயல்பாகலான் 

என்றவாறு, உதாரணம்: 

: 1ஆயிழாம், நின்கண் பெறுினல்லச வின்னுயிர் வாழ்கல்லா 

வென்க ணெவஜனோ தவறு?” (கலி, 88) 

* கடியர்தமக், கியார்சொல்லத் தக்கார் மாற்று,” (கலி, 88) 

** நின், னாணை கடக்கிற்பா ரியார்,"” (கலி, 61) 

என்ரு ம்மீபால்வன கொள்க, 

*காணுக்காலை' என்றதனால் கலைவன் தலைவியெதிர் புலப்ப.து, 
தன்றவறு சிறிதாகய இட த்தெனவும் இங்கனம் பணிவது கன்றவறு 
பெரிதாகய இடத்தெனவுங் கொள்சு. (௧௯) 

[தலைவன்கண் தவியும் பணித்து கூறுமெனல்] 
௧௬௧. அருண்முந் துறுத்த வன்புபொதி சிஎலீ 

பொருள்பட மொழிதல் கிழவோட்கு முரித்தே. 
இது, தலைவன் பணிந்து மொழிக்தாங்குத் தலைவியும் பணிக் 

கூறுமென்௫இன்றது, 

இ ன்: அருள் முந்துறுத்த அன்பபொதி Bar — பிதா் 
அவலங்கண்டு அவலிக்கும் அருள் முன்தோற்றுவித்த அவ்வருள் 
பிறத்தத்கு எதுவாக எஞ்ஞான்றும் அகத்து நிகழும் won Das 

1, நின்கண் -- நின்கண்ணின , 
மாற்று - மாற்றம்; மறுமொழி, நனாக்கு, தவறு - தப்பு.
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கரந்து சொல்லுங் ளெவி, பொருள்பட மொழிசல் இழவோட்கும் 

உரிச்தே -- பணிகந்தமொழி தோற்றாது வேறரோர்போருள் பயப்பக் 

கூறுதல் தலைவிக்கும் உரித்து எண்றவாறு, 

வேறுபொருளாவது தலைவன் கூறியாங்குத் தானும் பணிக்கு 

கூறுவாள், பணியாத சன் கெஞ்ச தன்னையுக் கைகடந்து அவன் 

ஏவலைச் செய்கதென்ருற்போலக் கூறுதலுமாம். 

இது * தன்வயிற் கரத்தலு மவன்வயின் வேட்டலும் ? எனப் 

பொருளியலுள் (205) வழுவமைச்தற்கு இலக்கணம். 

: இணையிரண்டு ? என்னும் மருதக்கலி (717) யுள், 
' ॥மரசற மண்ணுற்ற மணியேசு மிருங்கூந்தல் 

வீசேர்த்து வண்டார்க்குங் கவின்பெறல் கவேண்டேேன்மன் 

மேனோய்சேர்ந்த திறம்பண்ணி நின்பாண னெம்மகன 

BGrigs வில்லினாய் வாராமற் பேறுகற்பின்,'” 

எனக் கூறிய தலைவி, 

1" 5தடைஇய நின்மசர்பு தேசயல மென்னு 
மிடையு தநிறையு மெளிதோநறிற் காணிற் 

கடவுபு கைத்தங்கா நெஞ்சென்னுநீ் தம்மோ 

டுடன்வாழ் பகையுடை யார்க்கு.” 

என்புழி, கிற்காணித் கடவுபு கைத்தங்கா கெஞ்செனவே ௮வன் 

Bh BOP LD கண்டருளி நெஞ்சு ஏவல்செய்கசென வேறோர் பொருள் 

பயப்பக் கூறித் சன் அன்பினைச் கரக்கவாறு சாண்க, 

: கூர்முண்முள்ளி ' (அகம். 26) என்பதனுட் * சிறுபுறக்கவை 

யினன்” ஈன ௮வன் வருந்தியது ஏதுவாகக் சான் * மண்போன் 

ஜெ௫ழ்க்தேன்! என அருண் முக்துஅத்தவா௮ும், இவை 
பாராட்டிய பருவமும் உள ' என அன்பு பொதிந்து கூறியவா௮ம், 

: அண்டும் பணிக்தமொழி வெளிப்படாமல் கெஞ்சறை போய 

அறிவினேற்கு ? எனக் தன் அறிலினை வேரறுக்க அசன்மேலிட்டுக் 
கூறியவாலறும் காண்க, (௨௦) 

1, மண்ணுதல் - கழுவல், மணீ- நீலமணி, ஏசும் -- பழிச் 

கும், இருங்கூந்தல் -- கருங்கூந்தல். கோய்சேர்க்ததிறம் - கோவு 
சோந்த திறம (கோதிறம் என்னும் பண்), 

2. கடைஇய (நின்மேல்) வீழ்வித்த. தோயலம் _. கூடக் 

கடவேமல்லேம். இடையும் என்பதை கெஞ்சுக்கு வீசேடணமரக்குக 
என்பர் நச்சினார்க்கனியர், இடையும் என்று நிறைக்கு விசேட்ணை 
மாக்க வருந்தும் நிறை என்றுகூறல் ஈன்று, கடவுபு .. செதுத்தி,
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[ திலைனியுச் தோழியு மலரெழுகின் றதெனக் 
கூறற்கு முரியரெனல் ] 

௧௬௨,  களவுங் கற்பு மலர்வரை Aap. 

இ.லவுக் தலைவிக்கும் தோழிக்கும் உரிய கூற்றுக் கூறுகின்றது. 

இன்: களவின்கண்ணுக கற்பின்௧ண்ணும் ௮லெழுகன் ற 

செனறு கூறுதல் தலைவிக்குக் 3ீதாழிக்கும் நீக்குகிலைமையின்று 

என்றவாறு, - 

் வரைவினறு ' எனப் பொறுப்படக் கூறினமையான் இரு 

வமையும் கொண்டாம் -- தலைவன் ஆங்குக் “கூறுவனாயிற் sora p 

கூட்டமின்மையுங் கற்பிற் பிரிவினமைபு.௨ பிறக்கும்.  ஓப்பக்கூறல் 

(666) என்னும் உக்திபற்றிக் களவும் உடனோதுனார் சூத்திரஞ் 

சருக்குதற்கு, * கனவலரரயினு௨ ! (115) எனவும் * அம்பலுமல 

ரும் * (185) எனவும் களவிம் கூறியவை 1அலசாய் Bape carp 

வேறுலை பொருண்மைபற்றிக் கூலுதற்கு வர்மன், அவை லர் 

கூறப் பெறுப என்றற்கு வகனைஎன்ிறன உணர்க, உதாரணம் : 

₹*2கண்டது மன்னு மொருதா ளலர்மன்னுத் 

திங்களைப் பாம்புகொண் டற்று,” (சூறன், 7148) 
இத, களவு, 

**8வேதின வேரிதடி ஜே முதுயோத் 
தாறுசென் மாக்கள் புட்கொளமப் பொருந்துஞ் 

கரனே சென்றனர் காதல ருரனழித் 

தீங்கியான் முயங்கிய Gar su arth 
யரங்கறிந் தன்றிவ் வழுப்க ஓரே.” (குறுர், 140) 

இ, அற்பு. 
ர்கரும்பி செந்திரங் aot pO yp Rit பிளிறுத் 
$தர்வண் கேரமாணன் Cp opr ரன்னனிவ 
ஊால்லணி நயந்துநீ துறந்தலீற் 
பல்லோ ரறியப் uF sso oo ga." (ஐங்குறு, 55) 

Xs, SaiP அ௮லர்கூறியது, (2-4) 

1. அலராய் .. (களவு) அலராய், 
ke ET EMOTES SF ஒருநாள் எனவும், டற்று எனவு மியைக்க மன் என்பதும் உழு என்பதும் அசைகள் 8. வேதினம் -- கருக்கரிவாள் வெறித் இ, 

. r ; . - முதுகு. ஓதி. ஓந்தி. போத்து -- ஆண்... -புட்கொள ._ நிமித்தககொள. Orbea பொறுத்த. அழுங்கல் -. ஆரவாரம். 
4, எந்திரம் என்றது ஆலையை, கோமான் என்றது பாண்டி யனை, நல்லணி. நல்ல அழகு Buk a - : Lo. wo : . . அ -- விரும்பி, னி பசப்புற்றது. நுதல்பசந்தது என இயைக்க. பசநதனறு 

அலர்பாம்புகொண்
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[ அலராற்றோன்றும் பபயனிதுவெனல் ] 

௧௬௩. அலர்ற் 3ரன்றுப் காமத்து மிர. 

இஃ, அலர்கூறியகனாற் பயன் இஃது என்இன்ற. 

இ--ன்: அலரிற் ரோன்றுல் சாமக்து மிகுதி -- இருவகைக் 

கைகோளினும் Does அலசால் Bld aD HS (B06) AS BEI காமத் 

இடத்து மிகுதிதோன்றும் என்றவாறு. 

என்றது, களவு அலராகிய வதி இடையீட்டிற்கு அஞ்சிய 
HFFE SIO இருவர்க்கு காமஞ்சிறக்கலுல் கற்பினுட் பரச்ைசமை 

யான் ௮லர்சேதோன் றியவழிக் காமஞ்சிறத்தலும் அவள் வருந்துமென்று 

தலைவற்குக் காமஞ்சிறக்தலுக் தலைவன் பிரிவின்கட் டலைவிக்குக் 

காமஞ் சிறத்தலும் பிறவுமாம், உதாரணம் : 

11 மஊரவர் கெளவை யெருவாக வன்னை சென் 

னீரசசு நிளுமிந் தோய்.”! (குறள், 1147) 

₹: 0 தய்யா லெரிநுதுப்பே மென்றற்ருற் கெனவையசற் 

காம நுதுப்பே மெனல்,” (குறள் 1148) 

என்றாற் போல்வன கொள்க, (௨௨) 

[இதுவுமது ] 

௧௬௪. கிழவோன் விளையாட் டாங்கு மற்றே. 

இதவுவ் காமச்சிறப்பே கூறுஇன் ௦௮. 

இ.-.ஸள்: கிழவோன் விளையாட்டு -- தலைவன் பரத்தையர் 

சேரியுள் ஆடலும் பாடலுல் சண்டுங் கேட்டும் அவருடன் யாறு 
மூ சலியன ஆடியும் இன்பம் நுகரும் விளையாட்டின்கண் ணும், ஆக்கும் 
அத்து -- அப்பரத்தையரிடத்தும் *அலராற்றோன்றும் காமச்சிறப்பு 
என்றவாறு, 

க்கும் ” என்ற உம்மையான் “சங்கும் 2 DO naa கொள்க, 

தம்மொடு தலைவன் ஆடிய பலரறியாதவழி என்றுமாம், பலரறிக்க 

2, கெளவை - அலர் (பழிமொழி). நீளும் -- வளரும், கோயா 
கிய பயிர் வளரும் என்க. 

8. எரி நெருப்பு. நுதுப்பல் -- அவித்தல் (தணித்தல்), வளர்ப் 
பதால் தணித்தல்கூடாது என்றபடி. 

9. காமச்சிறப்புதி தோன்றும என முடிக்க, 

4, சங்கும் என்றது தலைவியி;.த்தும் என்றவாறு, 
83
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வழி அவன பிரிவு சமக்கு இழிவெனப்படுதலின், அவர் காமச் 

சிறப்புடையராம். தலைவன் ௮வெரடு விளையாடிய அலர் கேட்சூக் 

தோறும் தலைவிக்குப் புலத்தலும் ஊடலும் பிறந்து காமச்சிறப் 

பெய்தும். ஆக்கு SoH மெனவே அவ்விருவரிடத்துக் தலைவன் 

அவை நிகழ்த்தினுனாகலின் அவற்குல் காமச்சிறப்பு ஒருவாற்றுற் 

கூறியவாழாயிற்று. இது காமக்கிழத்தியரல்லாக பரத்தைய ராடு 

விளையாடிய பகுகியாகலின் வேறுகூறினார். சரமக்கிழத்தியர் ஊடலும் 

விளையாடலும் * யாறும் குளனும் * (191) என்புழிக் கூறுப, ௮ஃது 

அவசெனப்படாமையின்,  விளையாட்டுக்கண்ணென விரிக்த உருபு 

வினைசெய்யிடக து வந௧௫. உதாரணம் : 

'1எல்குடை பயெழினலத் தொருத்தியோடு நெருநை 
வைகுபுண லயர்த்தசண யென்ப வதுவே 
பெரய்புறம் பொதிந்தயாங் கரப்பவுங் கையிகந் 

தைச இன்ருற் முனே.'” (அகம், 776) 

* ?கோடுதேரய் மவிர்திதை யாடி யோரே.” (அகம், 166) 

எனக் தலைவியும் பாச்கையும் பிறர் அலாகூறியவழிக் காமஞ் 
A mbH புலக்கவாறு காண்க. ஆண்டுப் பணிக்து கூறுங்காலும் 

விளையாடுங்காலுக் தலைவன் காமச்சிறப்புக் காண்க, (௨௩) 

[வாயில்கள் தலைவிமுன் கிழுவோன் கொடுமை கூருரெனல்] 

௪௬௫. மனைவி தலைத்தாட் கிழவோன் கொடுமை 
தம்முள வாதல் வாயில்கட் கில்லை. 

இத, வாயில்கட்கு உரிய இலக்கணம் கூறுன்றத. 

இ--ன்: மனைவி காட்டலை தலைவி oS) DS Sr Bylo புலக்த 

வழி Hue. FH, BipCaurcr கொடுமை —~ Sinus கொடுக் 

தொழில்களை, தம் உள ஆதல் -- கம்முரைக்கண் உளவாக்இ உரைத் 

தல், வாயில்கட்கு இல்லை -- கோழி முதலிய வாயில்களுக்கல்லை 
என்றவாறு. . 

3 தாட்டலையென மாறுக, அது பாதத்திடத்ெ 

சொல், அது வாயில்கள் கூற்ருய் ass 57. 

காண்க. 

தன்னுக் த்குகுிச் 

உதாரணம் வந்துழிக் 

(௨௪) 
7. நெருநகை- முன்னைகாரன். அயர்தல் ஆடல், 

2), கோடு கரை, மலிர்நியறை -- வெள்ளம். 

8. மனைவிமுன் என்பதை மனைவிதலைத் 

சொல என்றபடி. தலைத்தாள் என்பது காட்டல. அறி மில டக
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[ வாயில்கட்கு எய்்தியஇகந்துபடாமைக் காத்தல்] 

௧௬௬. மனைவி முன்னர்க் கையறு கிளவி 

மனைவீக் குறுதி யுள்வழி யுண்டே. 

இஃது எய்தியது இகக்துபடாமைக் காத்தது, இன்னு ியாயிற் 

பெ௮மென் றலின். 

இ-ள்: மனைவி முன்னர்க் கையறு இளவி -. தலைவி முன் 

னர்த் தலைவன் காமக்கடப்பினார் பணி.புந்துணையன்றி நம்மைக் 

கையிகக்கானெனக் கையற்றுக் கூறுங் கூற்று, மனைவிக்கு உறுதி 

உள்வஹழி உண்ட -- புலக்துவருக் தலைவிக்கு மருந்தாய் அவன் 
கூடுவதோர ஆற்றல் உறுஇபயக்குமாயின் அவ்லாயில்கட்கு உளதாம் 

என்றவாறு, உதாரணம் : 

3 அறியர மையி னன்சன யஞ்சிக் 

குமையன் கோதையன் குறும்பைந் தொடியனண் 

விழவயர் துணங்கை தழூஉகஞ் செல்ல 

தெடுதிமிர் தெருவிற் கைபுரு கொடுமிடை 

தொதும லாளன் கதுமெனத் தாரக்களிழ் 

கேட்போ ர௬ுளர்கெொ லில்லைகொல் போற்றேன 

யரண்டைய பசலை யென்றன னதனெதிர் 

நரணிலை யெலுவ வென்றுவந் இசினே 

செருதரும் விமையுஞ் செம்ம ளோனெண 

தறுநுத லரிவை போற்றேன் 

சிறுமை பெருமையிழ் காணாது Goh hE gs.’ (நற்றிணை, 50) 

2இசனுள், என்னறியாமையாலே அன்னாய் கின்னையஞ்சியாங் 

கள்வன் தூணக்சையாடுக் சளவைக் சையகப்படுப்பேமாசச் செல்லா 

என மாற்றிப் பொருள்கொள்ளப்படும். தாட்டலை என்பது முன் 
என்னும் பொருள்படலை, பொருளியல் 41/-ஞ் சூத்திரப் பொருள் 
கோக்கியறிக, தகுதிச்சொல் இதவென்பதை, தொல், சொல். களவி 
17-@ சூத்திர உரைகோக்கியறிக 

1, அன்னை -- அன்னாய்/ அஞ்ச... நின்னை அஞ்சி, தழமூஉகம் 
அகப்படுப்பேமாக கைபுகுகொடுமிடை -. வேறொருவமிவக்து புகுந்த 

வளைந்தவிடத்தே. தாக்கலின் -- எதிர்ப்படலின். Gur pO nor — 
அறிந்துகொள் என்று யான்கூற யாண்டைய பசலை என்றனன் -_ 
அவனறியாமையான் எவ்விடத்தது என்கட்பசலை என்றுனாக, யாணது 
பசலை என்றனனாக என்னும் பாடத்திற்கு என்கட்பசலை அழ 
குடைக்து என்றானாக எனப் பொருஞரைக்க, சிறுமை பெருமை 
யின் - என்சிறுமை பெரிதாகலான் காணாது-- ஆராயாது துணிந்து 
நாணிலை எலுவ/ என்றனன் என இயைக்க, 

8. இவ்வாக்கயத்தில் எதிர்ப்பட்டனாக என்பதன் பின்னே 
“கேட்போர்... . .. பேோற்றென'' என்பதன்பொருளும் 'எலுவ என்று” 

என்பதில் என்று என்பதும விடப்பட்டன,



௬௬௦ தொல்காப்பியம் [கழ் 

Obs, அவன் குழை முதலியவற்றையுடையனாய்க் தெருவுமுடிந்த 
இடத்த எதுிாப்பட்டானாக, அவ்வருளாமையின் யாண்டையது 

என்கட் பசலையென்றானாக, அவனெதிே என்சிறுமை பெரிதாகலான் 

ஆசாயாதே துணிக்கு காணிலை- எலுவ! என்று வரக்தேனெனகத் 

கோமி மெய்யானும் பொய்யானும் புனைக்துரைத்தவாறு sree. 

ஏனைய வாயில்கள் கூற்று வந்துழிக்காண்க, 

இங்கனக் தலைவன் இழைப்புறமாகக் கூறுவன ₹ அன்புதலைப் 

பிரிந்த செவி கோன்தின ' (170) என்புமிக் கூறுதும். (௨௫) 

[ வாயில்கட்கு முன்னிலைப் புறமொழி 

பின்னிலைக்கணுரித்தெனல் ] 

௧௬௭. முன்னிலைப் புறமொழி யெல்லா வாயிற்கும் 
பின்னிலைத் தோன்று மென்மனார் புலவர். 

இன) வாயில்கட்கு உரியகோர் பகுதி &. Ber og. 

இ-ள்: முன்னிலைப் புறமொழி -- முன்னிலையாய் நிற்கனெத 
தலைவனை நோக்கிப் பிறரைக் கூறுமாறுபோலக் கூறுதல், எல்லா 
வாயிற்கும் -- பன்னிரண்டு வாயில்களுக்கும், பின்னிலைக் தோன்றும் 
என்மனார் புலவர் -- குூறைவேண்டி மேயலும்கால் கோன்றுமென்று 
கூறுவர் புலவர் என்றவாறு, உதா.ரணம் : 

* 3 உண்கடன் வழிமொழித் திரக்குங்காண் முூகனந்தாவ்- 
கொண்டது கொடுக்குங்கான் முகனும்வே Op GS 
பண்டுமிவ் வுலகம் இயற்கை 41 0a Bair gy tb 
புதுவ தன்றே புலனுடை மாத்இர் 

தசயுயிர் பெய்த பரவை பேரல 
நலனுடை யார்மொழிக்கட் டாவார்தாந் SEBO GS 
தசதுதேர் பறவையி னருத்திறல் கொடுக்குங்கா 
மலேதிலார் கூறுவ @ gu Bw BD sir பொருள்வேட்கை. (கவி, 2௧] 

எனகு தலைவனை தேக்கி முன்னிலைப் Dour Sura 

1. உண்கடன் -- தானுண்ணுதற்குரிய கடன், Q | 
வழிபாடாகச்சொல்லி முகம3வறுதல் .. மூசமலர் வழிமொழிந்து 

் . ° BH கொண்டது-- 
மூன் கடனாக வாங்கியபொருள். மூகம் மலர்ச் 

யின்றியிரு2தல். புலன் -- அறிவு காய் என்றது சித்தீரசாரனை உயிர்பெய்த — உயிர்ப்புக்கொடுத்த, Stari —~ கெடார்.. G5 gi — 
அருந்திய. இறல் . கேடு (அழிவு, ின்பொருள்வேட்கைய. 2 
ஏதிலார் கூறுவதெவன்? என மாற்றுக. Z கீது 

மூகம்வேறாதல்



பியல் ] பொருளதிகாரம் ௬௬௧ 

[கூத்தர் களவி இவையெனல்/ 

௧௬௮. தொல்லை யுரைத்தலு நுகர்ச்சி யேற்றலும் 

LAO GHD மூடலிற் றணித்தலு 
Ups காட்டலு மறிவுமெய் நீறுத்தலு 
மேதுவி னுணர்த்தலுந் Hata காட்டலு 
Dot san யுரைத்தலுங் கூத்தர் மேன. 

இது, கூத்தர்க்குரிய களவி கூறுகின்றது. 

இன்: தொல்லவை உரைத்தலும் -- முன்பே மிக்கார் 
இருவர் இன்பம் நுகர்க்கவானு இதுவெனக் கூறலும், நுகர்ச்சி 

ஏற்றலும் -- நமது நுகர்ச்சி அவரினுஞ் சறெக்ததேனக் கூறலும், 

பல் ஆற்றுனும் ஊடலில் தணித்தலும் -- இல்லறக் கிழமைக்கு 

இயல்பன்கென்ருயினும் இஃது அன்பின்மையாமென்ருயினுல் கூறித் 

தலைவியை ஊடலினின்று மீட்டலும், உறுஇகாட்டலும் -- இல் 

வாழ்க்கை நகிகழ்க்தி இன்பறநுகர்தலே கினக்குப் பொருளென்றலும் : 

இனிக் கூறுவன தலைவற்குரிய : அறிவு மெய் கிறுத்தலும்-- 

புறத்தொழுக்கம் மிக்க தலைவற்கு நீ கற்றறிந்த அறிவு இனி மெய் 

யாக வேண்டுமென்று அவனை மெய்யறிவின்சண்ணே கிறுக்கலும் 

ஏதுவின் உணர்த்தலும் -- இக் கழிகாமத்தான் இழிவு தலைவரு 

மென்றற்குக் காரணங் கூறலும், அுணிவு காட்டலும் -- அதத் 

கேற்பச் கழிகாமத்சாற் கெட்டாரை எடுத்துக்காட்ட லும், அணிகிலை 

உகரத்தலும் -- முலையினும் கதோளினும் முகக்தினும் எழூதுங்காற் 

் புணர்ச்சதோறும் அ௮றித்தெழுதுமாறு இதுவெனக் கூறலும், கூத்தர் 

மேன -- இவ்வெட்டுங் கூத்தரிடக்கன என்றவாறு. 

கூச்கர் -- நாடகசாலையர். தொன்றுபட்ட நன்றுக் இதுங் 

கற்றறிச் தவற்றை ௮வைக்கெல்லாம் ௮றியக்காட்டுதற்கு உரியராகலிற் 

கூத்தர் இவையுங் கூறுபவென்ரூர். இலக்கியம் இக்காலத் இறக் சன, 

: 3பபொருட்பொருளசர் புன்னலத் தோயா ரருட்பெசரு 

ளாயு மறிவி னவர்." (குறள், 974) 

இஃது அறிவு மெய்ந்நிறுத்தது. (௨௭௪) 

7, பொருட்பொருளார் .. பொருலாயே பொருளாகக் கெொரள் 
வோர் (பரத்தையர்). பொருள் -. பயன், பொருளாகிய பொருள் 

என்பர் பரிமேலழகர். அருட்பொருள் ஆயும் . அருளையே பொரு 
ளாகத் துணியும், அருளாகிய பொருளுமாம், தோயார் -- விரும்பார்,



௬௬௨ தொல்காப்பியம் 

ர கூற்தர்க்கும் பாணர்க்குமுரிய இளவிகூறல் ] 

௧௬௯௯, நிலம் பெயர்ந் துறைதல் வரைநீல் யுரைத்தல் 
கூத்தர்க்நம் பாணர்த்நம் யாத்நதலை யுரிய 

இஃது, அதுிகாரப்பட்ட கூத்கொடு பாணர்க்கும் உரியார் 

இலக்கணக் கூறுகின் றது. 

இ--ன்: நிலம் பெயர்ந்து உறறைகல் வரைநிலை யுரைத்தல் -- 

தலைவன் சேட்புலத்துப் பிரிக்துறைதலைக் கலைவிக்காக வரைக்கு 

மீளும்கிலைமை கூறுதல், கூதிதர்க்கும் பரணர்க்கும் யாத்தவை 

உரிய-- கூத்தர்க்கும் பாணர்க்கும் ?2யாப்பமைக்கன உரிய என் தவரு, 
? , 

யாப்பமை தலாவ :-- தோழியைப்பேோலச் செலவழுகல்குவித் 

தல் முதலியன பெரு ராகலின், யாழெழீஇக் கடவுள் வாழ்த்தி 
அவளது ஆற்றாமை தோத்றும்வசையான் 3எண்வகைக் குறிப்பும்பட 

நன்னயப்படுத்துத் கலைவற்குக் காட்டல் போல்வன. உதாரணம் : 

“ர அரக்கத் தன்ன சஜெற்றிலப் பெருவழிக் 
காயாஞ் சென்ம முஅ௮ய்ப் பலவட 

னீயன் மூதாய் வரிம்பப் பவனமொரடு 

மணிமிடைத் தன்ன குன்றங் கவைஇய 

வங்காட் டரரிடை மடப்பினை த.ரீஇத் 

திரிமருப் பிரலை புல்லருந் துகள 

முல்லை வியன்புலம் பரப்பிக் கோவலர் 

குறும்பொறை மருங்கி னறும்பூ வயரப் 

பதவுமேய வருந்து மதவுநடை தல்லரண் 

னீங்குமாண் செருந்த நம்பால் பிலிற்றக் 

கன்றுபயிர் கரல மண்றுநிறை புகுதரூ 

மாலையு முன்னா ரரயிற் கரச 

யசங்கா ஞூவங்கொல் பாரை வென்ற 
மனை யோன் சொல்லெதிர் சொல்லல் செல்லேன் 
செவ்வழி நல்யா முசையினென் பையெனக் 
கடவுள் வாழ்த்திப் பையுண் மெய்த்நிறுத் 

வரைதல் ... நீக்கல், 

யாப்பு - நியமம், 

8
5
 

எண்வகைக்குறிப்பு ... எண்வகை மெய்ப்பாடு. 
1. அரக்கு - செவ்வரக்கு, செம்மல் _ வாடியபூ தாஅய். பரந்து, சஈயன்மூதாய் _ தம்பலப்பூச்சி, வரிப்ப aiff வரியாக ஊர்க்துசெல்ல, மணி... நீலமணி; இது தகாயாம்செம்ம ௮ுக்ரு உவமை கவைஇய .. சூழ்ந்த, திரிமருப்பு மூறுகயகொரம்பு உகள. குதப்ப (தள்ளிச்ரெல்ல). குறும்பொறை -- இறு ன் அயர மாலையாகக்கமட் ட. அறவு -_ அறுகம்புல். மேயல் — ணவ செருத்தல் -- முலைமடி WUT EY — அழைத்தல் பையுள் - துன்பம், செல்வேன் தேர்கண்டனன் என இயைக்க er 

(பழம்பூ).



பியல்] பொருளதிகாரம் ௬௭௬௩ 

தவர்திறஞ் செல்வேன் கண்டனென் யானே 

விடுவிசைப் புரவி விங்குபரி மூடுகக் 

கல்பொரு இரங்கும் பல்வாய் நேமிக் 

கரர்மமழை முழக்கசை கடுக்கும் 

மூனை நல் ஓூரன் புனைசெடுத் 0 நரே.”? (அகம், 14) 

இகணறைளை, தலைவி இரக்கக் தோன்றக் கடவுள் வாழ்ததிப் 

பிரிக்தோர்மீள கினையாகின்றேனக uid A கண்டேனெனப் 

பாணன் கூறியவாறு காண்க. 

கூத்தர் கூற்று vb gH Ns eran. (௨௮) 

(இள யோர்க்குரிய களவி இதுவெனல் ] 

௧௭௦. ஆற்றது பண்புங் கருமத்து விளைவு 
மேவன் முடிவும் வினாவுஞ் செப்பு 
மாற்றிடைக் கண்ட பொருளு மிறைச்சியுந் 
தோற்றஞ் சான்ற வள்னவை பிறவு 
மிளையோர்க் குரிய கீளலி யென்ப. 

இஃ, உழைக்குறுக்கொழிற்கும் காப்பித்கும் (171) உரிய 
சாய இளையோர்க்குரிய இலக்கணங கூறுகின்ற, 

இன்: அற்றதுபண்பும் -- தலைவன் தலைவியுடனாயினுக் 

தானேயாயினும் போக்கு ஒருப்பட்டுமி வழிவிட ற்பாலசாகய இளை 
யோர் தண்ணிது வெய்அசேய்ச்ன அணித்தென்று ஆற்றா அ 
நிலைமை கூறுதலும், கருமத்து விளையும் -- ஒன்றாகச் சென்று 

வந்.து செய்பொருண் முடிக்குமாறு அறிந்து கூறுதலும், ஏவல் 
முடிவும் -- இன்னுமி இன்னன செய்க என்று ஏவியக்கால் ௮தனை 

மூடித்துவக்தமை கூறலும், வினாவும் -- தலைவன் ஏவலைதச் wee 
கேட்டலும், செப்பும் -- தலைவன் வினாவாகவழியும் தலைவிக் 
காகவாயினுஞ் செப்பக்சகுவன தலைவற்கு அறிவு கூற தலும், 

ஆஜற்றிடைக்கண்ட பொருளும் -- செல்க ரத்துக்கண்ட நிமித்தம் 

மூகலிய பொருள்களைக் தலைவற்கும் தலைவிக்கும் உறுதி பயக்கு 

மாறு கூறலும், இமைச்சியும் — ஆண்டு மாவும் புள்ளும் புணர்க் 

விளையாடுவனவற்மை அவ்விருவர்ச்குமாயினும் தலைவத்சேயாயினுல் 
காட்டியும் ஊறுசெய்யும் *கோண்மாச்களை அகழ்றியுள் கூறுவனவும், 

4. ஓன்றாக -- துணிவாக; இது அறிந்து என்பதனோடு முடியும், 
&. கோண்மாக்கள் -- கொலைசெய்யும் விலங்குகள்; அவை புலி, 

யானை, கரடி மூதலியன.
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கோற்றஞ் சான்ற அன்னவை பிறவும் -- அக்கனம் அவற்குசு 
தோற்றுவிக்சற்சமைக்க அவையபோல்வன பிறகூற்றுக்களும், இளை 

யோர்க் சூரிய களவி என்ப -- இளைமயார்க்கு உரிய கூற்றென்று 
கூறுவர் ரியர் என்றவாறு, 

satug செய்கி அறிக்அுவகந்து கூறுவனவும் பிறபொரு 

ஞணர்க்துவகதுரைப்பனவும் ஓற்றர்கண் அடங்கும்.  ஏவன் முடி 

விற்கும் இஃதொக்கும், * சான்ற! என்றதனான் இற்றது பண்பு 
கூறுக்கால் இதுிபொழுது இவ்வழிச்சேறல் அமையாதென விலக் 

கலுங் கருமங் கூறுங்காற் சந்துசெய்கல் அ௮மையுமெனக் கூறுதலும் 

போல்வன அமையாவாம் ; Hur அவை கூறப்பெருராகலின் 

பிறவாவன :-- தலைவன் வருவனெனக் தலைவிமாட்டுக் தாதாய் 

வருதலும், அறிந்து சென்ற அலைவற்கக் தலைவிநிலை கூறுதலும், 

மீளுங்கால் விருந்து பெறுகுவள்கொல்லெனச் தலைவிகிலையுசை த்தலும் 

போல்வன. இலக்கியம் வக்்துழிக் கரண்க, 

* "விருத்தும் பெறுகுதள் போலுந் திருந்திழைத் 
தடமென் பணத்தோண் மடமொழி யரிவை 

தளிரியற் கள்ளா யிணிதினி னெடுத்த 

வனளரரப் பின்னைர் தூவி யன்ண 

வசர்யெயல் வளர்த்த பைம்பயிர்ப் பூறவிற் 

பறைக்கண் ணன்ன திறைச்சுளை தோறுத் 

துளிபடு மொக்குள் துள்ளுவன சாலத் 

தொணிபொரு பொருட்டுத் தோன்றுவன மரய 

வளிசினை யுதிர்த்தலின் வெறிகொள்பு தாஅய்ச் 
சிரற்சிற கேய்ப்ப வறற்கண் வரித்த 

வண்டு ணறுவீ துமித்த நேமி 

தண்ணீல மருங்கிற் போழ்ந்த வழியு 

ணீரைசெல் பாம்பின் விரைபுமீச் மூடுகச் 

செல்லு தெடுந்தகை தேரே 
மூல்லை மாலை நகர்புக மைய்ந்தே.”” (அகம், 94) 

1. அரிவை விருந்தும் பெறுகுகள்போலும் என மாழம்றியுரைக்க. எடுத்த -- வளர்த்த. வளராப்பிள் ௯ _. இளம்பிள்ளை, தூவியன்ன பைம்பயிர் என இயையும், வார்பெயல் ... பெய்தமழை, புறவு -- காடு, மொக்குள் -- குமிழி தொளிபொருபொகுட்டு தோன்று வனமாய -- சேற்றின்கண பொருதலால் குமிழிகள் தோன்றுவன வாய் மறைய. மாய கேமிபோழ்ந்த wis என இயைச்சக. வளி. காற்று, தாஅய் -- பரற்து. அறல் -- மணல். வரித் .- கோலு செய்த. வழியுள் நீர்முடுக ஆய்ந்து தேர்செல்லும். ஆதலால் அரிவை இன்று விருந்தும் பெறுகுநள்போலும் என மூடிக்க.
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அவர்கள் தக்களுக்கு வளராப்பிள்ளையென் தலுமாம். 

இத பெறுவளென்ற அ. 

ஆந்றதுபண்பும், ஆற்றிடைக்கண்ட பொருளும் இறைச்சியும் 
உடன் போக்கிலும் கற்பிலுல் கூறுவனவாகலின் இச்சூத்திரல் 

கைகோள் இரண்டற்கும் பொதுவிதி. (௨௯) 

[( இது இக யோர்க்குரிய இயல்புகூறல் ] 

கக, உழைக்குறுந் தொழிலுங் காப்புழுயர்ந் தோர்க்கு 
நடக்கை யெல்லா மவர்கட் படுமே. 

இது முற்கூறியவற்றிக்கு உரியார் இங்கனஞ் சிறந்காசென 

மேலகற்கோர் புறனடை. 

இ--ன்: உழைக்குற௮ுக் தொழிலும் காப்பும் உயர்க்தோர்க்கு 

ஈடக்கையெல்லாம் -- அவரிடத்அ நின்று கூறிய தொமழில்செய்தலும் 
போரதீறீடு முதலிய பாதுகாவலும் பிறவும் உயர்ந்சோர்க்குச் செய்யுக் 
தொழித்பகுஇயெல்லாம், அவர்கட் படும் -- முற்கூரிய இளையோ 
ரிடத் அ உண்டாம் என்றவாறு, 

எனவே இவ்விரண்டற்குமுரியால்லாத புறத்இணையர் app 

கூறியவை கூறப்பெறாரென்பது பொருளாயித்று, (௩௦) 

[தலைவன் பரத்தைமை நீங்குமிடமிவை எனல் ] 

௧௭௨. பின்முறை யாக்கிய பெரும்பொருள் வதுவைத் 

தொன்றாறை மனைவீ யெதிர்ப்பா டாயினு 

மின்னிழைப் புதல்வனை வாயில்கொண்டு புகீனுங் 

கிழவோ ஸிறந்தது நினைஇ யாங்கட் 

கலங்கலு முரிய ளென்மனார் புலவர். 

1, அவர்கள் தங்களுக்கு என்பது அவைகள் தங்களுக்கு என் 

BESSY Cara Gia. தாமோதரமபிள்ளை பதிப்பில் “வளரிளம்பிள் ளை” 

என்று பாடங் காணப்படலின், அதுகோக்கி அவைகள் தக்களுக்கு 

வளராப்பிள்ளை' என்றலுமாம் என்று பொருளுக்தோன் pu பாட 

பேதங் கூறியிருக்கலாமென்பது எமது கருதது, வளரரப்பிள்ளை 

இளம்பிள்ளை. அல்லது அவ்வாக்கியத்தில் வேறு சிதைவுமிருக்கலாம். 

அவைகள்தஙகளுக்கு . அவைகளுகமு. 

2. புறத்தினையர் -- புறவொழுச்கத்தினர், இது புறத்தினர் 
என்றுமிருந்திருக்கலாம். 

84



௬௬௬ தொல்காப்பியம் [sp 

இ, மேல் அதிகாரப்பட்ட வாயில், பரத்தையிற் பிரிவொடும் 

பட்டதாகலின அதுகூறி, இனித் தலைவன் பசக்ஹைமை நீக்கு 

மிடம் கூறுகின்றது. 

இஸ்: பின்புரறை ஆக்கிய பெரும் பொருள வதுவை — 

மூவகை வருணத்தாரும் முன்னர்த் சத்தம்வருணத்தெய்திய வதுவை 
மனைவியாக்குப் பின்னர் முறையாற் செய்துகொள்ளப்பட்ட பெரிய 

பொருளாகிய வதுவை மனைவியசை, தொன்றாறை மனைவி எதிர்ப்பா 

டாயினும் _. பழையதாகிய முஜைமையினையுடைய மனைவி விளக்கு 

முதலிய மங்கலல்களைக்கொண்டு எதிமரற்றுச் கோடற் இறப்பினும், 

இன்இழைப் பு.கல்வனை வாயில்கொண்டு பு௫னும் -- இனிய பூண் 

களை அணிந்து கொன்முறை மனைவி பு.தல்வனைக் கோலங்காட்டிய 

செல்வான்போலப் பின்டாறை வதுவையரிட.தது வாயிலாகக்கொண்டு 

செல்லினும், இழவோன் இறந்தது நினைஇ -- தலைவன் இல் கனஞ் 

செய்கைய/டைய இருவகைத் தலைவியரையுங் கைவிட்டுப் பசத்தைமை 

செய்து ஓழுகயவற்றை நினைந்து, ஆங்கட் கலங்கலும் உரியன் 

என்மனார் புலவர் -- அப்பரதிதையர்க்கண் நிகழ்்ற காதல் நிலை 

குலைஈ்து மீஷகலும் உரியன் எனக் கூறுவர் புலவர் என் ஐவாறு.. 

உம்மை எதஇர்மறையாகலான் மீளாமையும் உரித்தாயிற்து. 
என்னை ? இளமைப்பருவங் சுழியாத காலத்து அ௮க்காதன் மீளா 

் என்ருர் வேதரால், அக்கணர்க்குப் 

பின்முறைவதுவை மூன்றும் அரசர்க்காண்டும் வணிகர்க்கோன்றும் 
கிகம்தல் வேண்டுமெனக் கூறிற்றென்பது உணர்த்துதற்கு. 

தாகலின். * பெரும்பொருள் 

இனி, மகப்பேறு காரணத்தாத் செய்யும் வதுவையென்றுமாம். 
* ஐக்கிய என்றதனானே வேளாளர்க்கும் பின்டுறை வதுவை 
கொள்க. தொன்மனைவியென்னாது “முறை ' என்றதனானே அவரும் 
பெருஞ்செறப்புச்செய் ஐ am Cars Bos arcs ஒன்றுபட்டொழுகுவ 
சென்பது கூறினார். இங்கனக் தொன்முழையாசர் பின்முறையாரை 
மகழ்ச்சி செய்தமை கண்டு இக்கன்மையாளை இத்கொழுஇத் தவறு 
செய்? தாமேயென்றும் பின்முறையார் அவர் புதல்வரைக்கண்டு 
ம௫ழ்ச்சிசெய்து வாயில்கேர்ந்த கூணம்பற்கி இவரை இறந்தொழுகித் 
தவறுசெய்தோமேயென்றும் பரதனை தை நீம்குவனென்றார். 
புகினும்? எனவே பிறாமனைப் புதல்வனென்பது பெற்றும். தொன் 
முறை மனைவி எதிர்ப்பட்ட தற்கு இலக்கியம் வந்அுழிக் காண்க,
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இனிப், பரத்தைமையிற் பிரிவொழிர்து மனைக்கண் இருக்க 

தற்கு உதாரணம் : 

‘linge ர௬ண்கண் மகன்விளை யாடக் 

காதலிற் றழீஇ பிணிதிரும் தனனே 
Bi set பிரச முரலும் 

போதார் புறவி மூடுகிழ வோனே.'? (ஐங்குறு. 406 ) 

இன்னும் இவ்வாறு வருவனபிறவும் உய்த்துணர்க்துகொள்க.(௩௧ 

[தலைவி புலவி நீங்குங்கால முணார்த்தல் ] 

௧௭௩. நாய்போற் கழறித் தழீஇக் கோட 
லாய்மனக் கிழத்தீக்கு முரித்தென மொழிப 
கவவொடு மயங்கிய காலை யான. 

இன, தலைவி புலவிகடைக்கொள்ளுக் காலம் உணர்த் துகின் 2.த, 

இன்: தாய்போற் சழறிச் தமீஇக் கோடல் -- பரத் 

தையிற் பிரிவு நீங்கிய தலைவன் தன்னினும் உயர்ந்த குணக்தின 

ளெனக் கொள்ளுமரற்றுன் : மேனின்று மெய்கூறுக் கேளிராகஇய ” 

(கலி. 3) தாயரைப் போலக் கழறி ௮வன் மனக்கவலையைமாஷ்றிப் 

பண்டுபோல மனங்கோடல், ஆய்மனைக் கிழதக்இக்கும உரித்தென 

மொழிப -- ஆராய்க்த மனையற கிகழ்த்துல் கிழக்திக்கும் உரித் 

தென்று கூறுப, கவவொடு மயல்கெய காலை யான -- அவண் முயக் 

கத்தால் மயங்கெ காலத்து என்றவாறு. 

என்றது; தலைவன் தவற்றிற்கு உடம்பட்டுக் கலங்கனமை 

கண்ட. தலைவி அதற்கு ஆற்றாது கன்மனத்துப் புலவியல்லாம் 
மாற்றி இசுற்கொண்டும் இனையையரகலென கத் SL Ds கொண்டமை 

கூறித்று. தலைவன் தன்குணத்தினமமை இவள் குணமிகுதிகண்டு 

மஇூழவே தலைவி தன்னைப்புகழ்க்கத குறிப்பு உடையளென்பதாஉய் 

கொள்க. (௩௨) 

[தலைவி குணச்சிறப்புரைத்தள்]/ 

௧௦௪. அவன்சோர்பு காத்தல் கடனெனப் படுதலின் 
மகன்ரு யுயர்புந் தன்னுயர் பாகுஞ் 

ெல்வன் பணிமொழி யியல்பாக லான. 

இதுவுக தலைவி குணச்கிறப்புக் கூறுகின்றது. 

1, மாதருண்கண் -- அழகிய மையுண்டகண், சிறுவருக்கும் 

மையூட்டல் இக்காலத்தும் வழக்குிலுள்ளது. கண்ணையுடையா 

ளாகிய தலைவி என்று கூறினுமாம. பிரசம் - வண்டு,
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இ-ள்: அவன் சோர்பு காத்தல் கடன் எனப்படுதலின் -- 

கான் நிகம்த்துன்ற இல்லற.ச்.கால் தலைவற்கு இழுக்கம் பிறவாமற் 

பாதுகாத்தல் தலைவிக்குக் கடப்பாடென்று கூறப்படுதலால், மகண் 

காய் உயர்பும் தன் உயர்பு ஆகம் -- மகன் தாயாகிய மா்றாளைன் 

தன்னின் இழிந்தாளாகக் கருதாது தன்னோடு ஒப்ப உயர்க்தோ 

ளாகக் கொண்டொழுகுதல் தனது உயர்ச்சியாம், செல்வன் பணி 

மொழி இயல்பு ஆகலான் -- தலைவன் இவ்வாறு ஓஒழுகவென்று 

தமக்குப் பணித்தமொழி நூலிலக்கண சான் ஆனமொழியாசகலான் 

என்றவாறு, 

ஈண்டு * மகன்றாய் ? என்றது பின்டுறையாக்கெய வதுவையாளை. 

இன்னும் அவன் சோர்பு காத்தல் தனக்குக் கடனென்று கூதப் 

படுதலாலே முன்முறையாக்கிய வதுவையாளைத் தம்மின் உயர்ந்தா 

ளென்றும் வழிபாடாற்றுதலும் பின்முறை வனவையாராுக்கு 

உயர்பாஞ் செல்வன் பணித்த மொழியா லென்றவாறு. ஈண்டு 
* மகன்றாய் £ என்றது உயர்ந்தசளை ; உய்த் துக்கொண்டுணர்தல் 

(666) என்னுமுச்தியால் இவையிரண்டும் பொருள், * செல்வன் £* 

என்றார், பன்மக்களையுக் தன்னாணை வழியிலே இருத்துக் இரு 

வுடைமைபத்றி, இவை வந்த செய்யுட்கள் ous giants. (௩௩) 

[பசசறைக்கண் தலைவியரொடும் போகான் எனல்] 

௧௭௫. எண்ணரும் பாசறைப் பெண்ணொடு புணரார். 

இஃது எய்தியது விலக்இற்று ; : முக்நீர்வழக்கம் £ (54) என்ப 

தனாத் பகை தணி வினைக்குங் காவற்குவ் 'கடும்பொடு சேதலா 

மென்று எய் இயதனை விலச்கவின். 

இ-ள்: எண் அரும் பாசறை -- போர்செய்து வெல்லு 
மாற்றை எண்ணும் அரிய பாசறையிடத்து, பெண்ணொடு புணரார்-- 
தலைவியரொடு தலைவனைக் கூட்டிப் புலனெறி வழக்கஞ் செய்யார் 

என்றவாறு, 

இரவும் பகலும் போர்த்தொழின் *மாறாமை தோன்ற * அரும் 
பாசறை! எனருர். 

3. கடும்பு-- சற் 
இனியர் கருத்து. 

2. மாறுமை-- ஓழியாமை, 

ஐம், என்றது தலைவீயரை, இது ஈச்இனார்க்
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1 1தளன்னளென் யசமந்தும் பன்னி கொள்ளான் 

சிலரொடு Oi pan Gaga 
பலரொடு முரணிய பாசைழறைத் தொழுிலே'' எாகாவ/ப: 

நெடுநல். 786.8) 

₹ 2ஓருகை பள்ளீ யெரற்றி யொருகை ் . 

முடியொடு கடகஞ் சேர்த்து Degg Dis py (pow. 75—G) 
எனவும் வருவனவற்றான் அரிதாக “உஞற்றியவாற௮ு காண்க, 

இனிக் காவற்பிரிவுக்கு முறைசெய்து காப்பாற்றுகலை “எண்ணு 

மெனப் பொருளுசைக்க, (௩௪) 

[ அகப்புறத் தலைவற்குரிய விதி கூறல்] 

௧௭௯. புறத்தோ ராங்கட் புரைவ தென்ப, 

இஃது எய்தியது இகர்துபடாமற் காத்தது. 

இ-ள்: புறத்தோர் ஆங்கண் -- அடியோரும் வினைவல 

பாக்கனோருமாகய அகப்புறச்சலைவருடைய பாசறையிட த்தாயில், 

புசைவனு எனப --- அவசைப் பெண்ணொடு புணர்துப் புலனெறி 

வழக்கஞ்செய்கல் பொருக்துவ.தூ என்று கூறுவர் ஆசிரியா் என்றவாறு 

இப்பாசழஜைப் பிரிவை வரையறப்பவே எனைப் பிரிவுகளுக்குப் 

புணர்த்தலும் புண ராமையும் புதி? கார்க்கு வரைவின்றா பிற்று.(௩௫) 

[்பார்ப்பார்க்குரிய கூற்று இவையெனல் / 

௧௪௭. காமநிலை யுரைந்தலுந் தேர்நிலை யுரைந்தலுங் 
கிழவோன் குறிப்பினை யெடுத்தனர் மொழிதலு 
மாவொடு பட்ட நீமித்தங் கூறலுஞ் 

செலவுறு கிளவியுஞ் செலவழுங்கு கீளவியு 
மன்னலை பிறவும் பார்ப்பார்க் குரிய. 

இது, பார்ப்பார்க்குரிய ளெவி கூறுன்ெறது. 

  

1. நள்ளென்யாமம் -- ஈடுயாமம், பள்ளிகொள்ளான் -... துயி 

லான், முரணுதல் -- மசறுபடல், 

2. பள்ளிஓற்றி-- பள்ளிமேல்வைத்து, ஒருகையிற் கடகத்தை 

மூடியொடு சேர்த்து என மாற்றி உரைக்க, 

3. உஞற்று -- முயலுதல். 

4. எண்ணும் என்றது *எண்ணரும்' என்பதில் எண் என்றதை. 

அதற்குக் காவற்பிரிவிற்கேற்ப இவ்வாறு பொருளுரைக்க என்றபடி. 

தி. வரைவு -- நியமம்,
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இ.ஸள்: காமநிலையுரைத்தலும் -- தலைவனது காமமிகுதி 

கண்டு இதன்நிலை இற்றறன்று இழித்துக் கூறுவனவும், தேர்கிலை 

உரசைக்தலும் -- அங்கனங்கூறி ௮வன் சேருமாறு ஏதுவும் எடுக் 

அக்காட்டுல் கூறலும், கிழவோன் குறிப்பினை எடுக்சனர் மொழி 

கனலும் -- தலைவன் காழ்க் தொழுகியவற்றை அவன் குறிப்பான் 
அறிந்து வெளிப்படுத்தி ௮வற்கே கூறுதலும், ஆவொடு பட்ட 

நிமிசம் கூறலும --- வேளவிக்கபிலை பாற்பயக்குன்௮ு சலானும், 

குன்றாது கலகிறையப் பொழிகலானும் உளதரய நிமித்தம் பத்தித் 

அலைவத்குவரும் ஈன்மை இமை கூறுதலும், செலவு இளவியும் -- 

அவன் பிரியுல்கால் ஈன்னிமித்தம்பற்றிச் செலவு ஈன்றென்று கூறு 
தலும், செலவு அழுங்கு செவியும் -- இய கிமித்தம்பற்றிச் செல 
வைச் தவிர்த்துக் கூறுதலும், ௮ன்ன பிறவும் — அவையபோல்வன 
பிறவும், பார்ப்பார்க்கு உரிய — அச்கணர்க்கு உரிய என்றவாறு, 

* தேர்ரிலை ? என்றதனால் தேர்க பின்னும் கலங்னொக் கலல் 
காமல் தெளிவுநிலை காட்டலுல் கொள்க. ₹ அன்ன பிறவும்” என் 
றதனான்,-- அறிவர் இடித்துக் கூறியாக்குத் காரமும் Oo g ge 
கூறுவனவும், வாயிலாகச் சென்று கூறுவனவும், தாது சென்று 
கூறுவனவுல் கொள்ச, * மொழிக்த பொருளோடொன்த அவ்வயின் 
மொழியாததனை முட்டின்றுமுடித்.தல்* (666) என்பதனாற் களவியலித் 
கூறு கனவும் ஈண்டே கூறினார். Yo QuGusr Ba; உடையையாயின் 
இனையையாதத் பாலையல்லையெனக் காமநிலை யுரைத்தலும், சற்பினுள், 

** இல்லிருந்து மகிழ்வோற் கில்லையரத் புகழெண,”? 

(சித்றெட்டகம்) 

தலைவன் நினையுமாத்ராற் காமநிலை யுரைச்சலும் அடகற்று, 
ஏனையவற்றிற்கும் இருவகைக் கைகோளிய்கும் ஏத்பன கொணர்ந்து 
ஒட்டுக, ! பார்ப்பான் பாங்கன் ? (501) என உடன்கூறினமையித் 
பாக்கத்கு ஏற்பனவுங் கொள்க, இவையெல்லாக் தலைச்சக்கத்காரும் 
இடைச்சங்கச்தாருஞ் செய்த பாடலுட் பயின்றபோலும் ; இக்காலத் 

ல் இலக்கியமின்று, பாங்கன் கூறுவன * கோய்மருல் கதிகருள் ? 
அடக்கிக்கொண்டு எடுத்து மொழியப்படுதலன் திக் கூத்து அவண் 
இண்மை உணர்க, அது, 

1. ஏது காரணம், எடுத்துக்காட்டு... உதாரணம்
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₹* 1$ேவட்டோர் திறத்து விரும்பியறின் பாகனும் 

கீட்டித்தத யென்று கடசங்கடுத் திண்டேர் 

பூட்டு வீடா௮ மிறுத்து.'” (கலி. 66) எனவும் வகும். 

இன்னும் சான்றோர் கூறிய செய்யுட்களில் இதுபோல வருவன 

பிறவனைத்தும் உய்கதுணாக்துகொள்க, (௩௯) 

[வாயில்கட்குரியதோர் இலக்கணங் கூறல்] 

க௭௮. எல்லா வாயிலு மிருவர் தேஎத்தும் 
புல்லிய மகிழ்ச்சிப் இபாருள வென்ப. 

இது, வாயில்களின்ஃ-இலக்கிணன் கூறுக றது. 

இ.ள்: எல்லாவர்யிலு . பார்ப்பான் முதலிய வாயில்க 
ளெல்லாம், இருவர் தேத்தும் புல்லிய -- தலைவன்ஃண்ணுக் தலைவி 

கண்ணும் பொருந்திய, மூழ்ச்சிப் பொருள என்ப --- மனமஇஉழ்ச்சிப் 

பொருளினை “நிகழ்த்துதலைத் தமக்குப் பொருளாகவுடையர் என்ற 

வாறு, 

எனவே, மகழ்ச்சி கூறப்பெரறு.ராயித்று, புல்லிய * cans 

னானே விருக்தும் புதல்வரும் ஆற்றாமையும் வாயிலாகுப என்று 

கொள்க. வாயில்கள் * தோழி தாயே ! (198) என்பதஐட் கூறுப, 
உகாரணம் வக்அுழிக் காண்க. (௩௭) 

[வாயில்கட்கு எய்தியஇிகந்துபடாமழ் காத்தல்] 

௧௭௯, அன்புதலைப் பிரிந்த கிளவி தோன்றிற் 
சிறைப்புறங் குறித்தன் றென்மனார் புலவர். 

இத, மஒழ்ச்சிப் பொருளன் றி வாயில்கள் இவ்வாறும் கூறப் 

பெறுவசென்றலின் எய்தியதிகக்துபடாமற் காத்து, 

இன்: அன்பு தலைப்பிரிந்த ளெவி தோன்றில் -- அன்பு 

இருவரிடத்தும் நீங்கெ கடுஞ்சொல் ௮வ்வாயில்களிடத் துத் தோன்று 

மாடல், சிறைப்புறல் குறித்தன்று என்மனார் புலவர் -- ஒருவர்க் 

கொருவர் சிறைப்புறத்தாராகக் கூறல்வேண்டுமென்று கூறுவர் 

புலவர் என்றவாறு. 

  

7. மேவட்டோர் - (கீ) விரும்பினோர். விரும்பிய — 8 Oe e gy sda) 

விரும்பிய. நிட்டிததாய் என்று 2 காலந்தாழ்த்தாயென்று, பூட்டு 

விடாத்தேர்கடாம என மாற்றுக. கடாம். அது நிற்குமிடத்துச் 

செலுத்தும். நிறுத்து-- அவ்வனபை நிறுத்துவாயாக, 
2. நிகழ்த்தல் -- உண்டாக்கல, 
a,
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தோன்றின் ? என்பது படைக்துக்கொண்டு கூறுவசென்பதா 

மாகலின், 1: குறிக்தன்று ? என்பது ‘Cures mp’ என்பதுபோல, 

நகரம் ஊர்ந்த குற்றியலுகரம். * அறியாமையின் £ என்னும் (850) 

நற்றிணைப்பாட்டும் உதாரணமாம் ; அது அஇறைப்புற:மாகவுவ் கொள் 
ளக் கிடந்தமையின். (௩௮) 

[தலைவி தலைவன்கட் தற்புகழ் கிளவி முற்கூறிய 
இசண்டிடத்தல்லது கூருன் எனல்] 

௧௮௦. தற்புகழ் கிளவி கிழவன்முற் கீளந்த 

லெத்திறத் நாலுங் கிழத்திக் கில்லை 
முற்பட வகுத்த வீரண்டலங்! கடையே. 

இ, தலைவியிலக்கணம் கூதுனெறது. 

இ-ள்: தற்புகழ் செவி ழெவனமுற் செத்தல் -- தன்னைப் 

புகழ்ர்துரைத்தலைக் கிழவன் முன்னர்ச் சொல்லுதல், எத்இறத் 

தாணுல் இழத்தல் கில்லை -- கனிமிகு ௪ீற்றததுனியினும் தலைவிக்கு 
இல்லை, முத்பட வருத்த இரண்டலங் கடையே -- முன்பு கூறு 

படுத்தோதிய * தாய்போற் கழறிச் தமீஇக் கோடலும்? (178) 
அவன் சோர்புகாத்தத்கு * மகன்றனா யயர்பு சன்னுயர் பாதலும் £ (1 74) 
HOOT FM GS) என்றவாறு, 

கிழத்இிக்கில்லையென முடிக்க, அவ்விரண்டிடத்துந் தனது 
குணச்சிறப்பைக் குறிப்பால் தலைவன்முன்னே புகழ்வாள் பேசல 
ஒழுகினாளென்௮ணர்க,. 

Ooh, ‘Psu வகுத்த இரண்டு” என்பதற்கு ₹* இரத்தலுக் 
கெளித்தலும்? (41) என அகத்தீணையியலுட் கூறியனவென்றுமாம். 
தலைவன்முன்னர். இல்லையெனவே அவன் முன்ன.ரல்லாதவிடத்துப் 
புகழ்தல் பெத்றாம். அவை காமக்கழெத்இயரும் அவர்க்குப் பாங்காயி 
னாருங் கேட்பப் புகழ்தலாம். உதாசணம் : 

** பேணுதகு சிறப்பிற் பெண்ணியல் பாயினு 
மென்னொாடு புரையுத ளல்ல 

டன்னொடு புரையுநர்த் தானறி குநளே,”? 

எனப் *பதிற்றுப்பத்தில் வந்தது. (௬௩௯) 
3. குறித்தன்று -- குறித்தது, போயின்று _ போயது, 
* பதிற்றுப்ப5ு என்பது ஐ WLS Soa 9 @EO= =p owe ஆ பதப் Wer ஸ் க. னி; இச்செயயு். அகமப்பெடருளை புணர்ச் 

1 

த்க் ர
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ளக 

[தலைவன் தன்னைப் புகழுமிட மிதுவெனல்ர் 

௧௮௧. கிழவி முன்னர்த் தற்புகழ் களலி 
கிழவோன் வினைவயி னுரிய பென்ப. 

இன, தலைவன் தன்னைப் புகழ்ந்துரைக்கும் இடம் Der arp) 

என்இன்றது. 

இ-ள்: இழெவி முன்னர்க் இழவோன் தற்புகழ் செவி -- 

தலைவிமுன்னர்ச் தலைவன் தன்னைப் புகழ்க்து கூறும் கூறு, வினை 

வயின் உரிய என்ப. காமியக்களை நிகம்த்துங் காரணத்இடத்து 

உரியவென்று கூறுவார் ஆரியர் என்றவாறு. 

அக்கா ரணமாவன :-- கல்வியும், கொடையும், பொருள் செயலும், 

1 முற்நகப்பட்டோனை முற்றுவிடுக்தலுமாயெ காரியங்களை நிகழ்த் 

அவலெனக் கூறுவன. இவ் .வாள்வினைச்சியப்பை யான் எய்துவ 

லெனத் தன்னைப் புகமவே அ௮அபற்றித் தலைவி பிரிவாற்றுதல் 

பயனாயித்.து. 

*: இல்லென வீரந்தோர்க்கெசன் றீயாமை பிளிவென.”' (கலி, 2) 

என்றவழி, யான் இளிவரவு எய்தேனென்றலிற் புகழுக்குரி 

யேன் யானேயெனக் கூறியவாறு காண்க, ஏனையவும் வந்தூழிக் 

காண்க, (௪௦) 

ர்பாங்கற்கு எய்திய தொருமருங்கு மறுத்தல் ] 

௪௮௨. மொழியேதிர் மொழிதல் பாங்கற் குரித்தே. 

இ, மேற் பார்ப்பாச்க்சூரியன பாங்கத்குமாமென எய்துவித 

தகனை “ருமருங்கு மறக்கின் ௦௮. 
இன்: மொழியெதிர் மொழிதல் -- பார்ப்பானைப்போலக் 

காமகிலையுரை த.தல் போல்வன கூறுங்கால் தலைவன்கூறிய மொழிக்கு 

எஇர்கூறல், பாங்கற்கு உரித் த -- பாங்கலுக்கு உரித்து என்றவாறு, 

இது களவியற்கும் பொது: அது பாக்கம்கூட்டத்துல் காண்க, 

கத்பிற் புறத்தொழுக்கத்துச் தலைவன் புகலாமற் கூ௮வன வக்துழிக் 

சாண்க, “உரித்து” என்றதனால் தலைவன் இடுச்சண் கண்டுமி எற் 

நினான் ஆயித்றென அவன் மொழிக்கு முன்னே விணாதலுவ் 

கொள்க, (௪௧) 

7. முற்றுதல் _ மதிலை (அரணை) வளைத்தல், அதிலகப்பட் 

டோன், மதிலகத்தோன் என்க.தஹத டட 

2, ஒருமருங்குமறுத்தல் -- பார்ப்பார்க்குரித்தன்றென மறுத்தல், 

85
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[இதுவும் பாங்கற்குரியதொரிலக்கணங் கூறல் [ 

௧௮௩. குறித்தெதிர் மொழித லஃகித் தோன்றும். 

இதுவும பாக்கற்குரியகோ ரிலக்கணல் கூறுன்ற.து. 

இ-ள்: குறித்து எதிர்மொழிதல் -- தலைவன் குறிப்பினை 

அவன் கூறாமல் கான குறிக்துணர்க்தகற்கு எதிர்மொழி கொடுக்கல், 

௮௯9 கோன்றும் -- சுரும்இுத Cares gin ores Nan gi. 

அவன் குறிப்பறிந்து கூறல் செறுவாவிற்தெனவே *காமநிலை 
யுரைத்தல் * (171) என்னுஞ் சூத்திசத்தின்கட் கூறிய * ஆவொடு 
பட்ட நிமித்தம் ஆயின் 1பார்ப்பான் கூறக்கேட்டுக் சான்கூறவும் 
பெறுமெனவம், ஏனையவுக் இழவன் கூரூமல் தானே கூறவும் பெறு 

மெனவுக் கூறியவாஞுயிற்று, (௪௨) 

[ தலைவன் வற்புறுத்திப் பிரிவனெனல் ] 

௧௮௪. துன்புறு பொழுதினு மெல்லாங் கிழவன் 
வன்புறுத் தல்லது சேற லில்லை. 

இ, முன்னர்க் * கிழவி முன்னர்” (181) என்பதனாற் குறிப் 
பினான் ஆற்றுவிக துப் பிரிதல் ௮.இகாசப்பட்டதனை ஈண்டு விளங்கக் 
கூறி வற்பு ௮ golem Bet m gs. 

இ--ன்: துன்பு உறு பொழுஇனும் -- உணர்த்தாது பிரிக்து 
தலைவி துன்பம் மிக்க பொழுதிலும், உம்மையான் உணர்தஇப் 
பிரிக்து துன்பம் மிகாத பொழுதினும், எல்லாம் — சுற்றமும் கோழி 
யும் ஆயமுக் தலைமகள் குணமாகிய அச்சமும் நரணமும் மடனு 
மாகியவ றையெல்லாம், இழவன் வன்புறுத்து அல்லது சேறல் 
இலலை --- தலைவன் வலியுறுத்து அல்லது பிரியான் என்றவாறு, 

எனவே, இவத்தை முன்னர் நிலைகிறுக்இப் பின்னர். பிரியு 
மாயிற் ௮. சொல்லாது பிரியுல்கால், *போழ்இடைப் படாமன் மூயங்இயு 
மதன றலைக், தாழ்கதுப் பணிக் துழுள் ளுதழ் மேளையெயிழ் மிழ் 

அர் சிரீரைக், சள்னினு. மகழ்செய்யு* மென வுசைத்தும் (தலி, 4) இவை முதலிய தலையளிசெய்து தெருட்டிப் மரிய அவை பத்றுக் 

கோடாக ஆத்௮ுதலின் அவள் குணக்கள் வற்புஅக் அவன ஆயின. 
ம 

எனறார், 

  

தான் அறியமாட்டாமையித் பார்ப்பான் கூறக்கேட்டு
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இனி உலகச்சார் பிரிசலும் ஆழ்றியிருச்கலு முடையரபொென 

உல௫௰யலாற் கூறலும் பிரிவுணர்த்தஇிற்றேயாம். இனிப் பிரிவினை 

விளங்கக்கூறி ஆக்றியிருவென்றலும் ௮வற்றை வற்பு௮த்தலாம். 

1 யாரந்தமக், கெரல்லோ மென்ற தப்பற்முச் 

சொல்லா தகறல் வளன்னு வோரே.'' (குறுர், 79) 

இது சொல்லாது பிரிதல். 

 ௮ரிசாய வறனெய்இ : (கலி. 11) இ௫ சொல்லிப்பிரிதல். (௪௧௩) 

[தலைவன் செலவிடையழுங்கல் இன்னதன் பொருட்டெனல் / 

௧௮௫. செலவிடை யழுங்கல் செல்லாமை யன்றே 
வன்புறை குறித்த தளிர்ச்சி யாகும். 

இண செலவழுங்கலும் பாலையா மென்கின்றது. 

இ--ஸ்: செலவிடை அழுங்கல் செல்லாமை அன்றே. தலை 
வன் கருதிய போக்களை இடையிலே தவிர்ந்திருத்தல் பிரிந்து 

போதல் 1 இற்ராமைக்கன் ௮, வன்புறை குறித்த தவிர்ச்சியாகும்-- 

கலைவியை ஆற்றுவித்துப் பிரிகற்குத் தவிர்க்க தவிர்ச்சியாகும் 

சன் றவாறு. 

செலவழுங்க ஆற்றுவிக்க அவள் ஆற்றியிருக்தல் இப்பிரிவித்கு 

நிமித்தமாகலிற் பாலையாயிற்று. 

1* 2மணியுரு விழுத்த வணியிழை தோற்றங் 

கண்டே கடிந்தனஞ் செலவே யொண்டொடி 

யுழைய மாகவு மின வோன் 

பிழையலண் மாதோ பிரிதுநர மெணீனே.'' (940. 8) 

॥ 8கனங்காய்க் கண்ணி நார்முடிச் சேர 

விழுந்த நரடுதத் தன்ன 
வளம்பெரிறு பெறினும் வாரலெ ணீயரனே.'” (sau, 199) 

இவை வன்புறை குறித்துச் செலலழுங்குதலிற் பாலையாயிற்.று. 
(௪௯) 

7, ஆற்றாமை. செய்யாமை. 

2. மணி. பவளமணி. உரு -- நிறம் உழை -- பக்கம்; அணிமை, 

இனைதல் -- வருந்தல். எனின் பிழையலள் என இயைக்க 

3. களங்காய்ச் கண்ணி நார்முடிச் சேரல் என்பதற்கு களங் 

காயாற் செய்த கண்ணியையும் நரராம்செய்த முடியையமுடைய 

சேரல் என்பது பொருள். கெஞ்சே வாரலன் என இயையுஈ. *களங் 

காய்ச் கண்ணி நார்முடிச் சோல்' இவ்வடி பதிற்றுப்பத்தில் காலாம் 

பத்து 88-ம் செய்யுளிலும் பதிகத்திலும் வருன்றது; ஆண்டு கோக்்இ 
யறிக,
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[பாசறைப்புலம்பல் இன்னுழியாகாதெனலும் 

இன்னுழியாமெனலும் ] 

sym கிழவி நிலையே வீனையிடத் துரையார் 
வென்றிக் காலந்து விளங்கித் தோன்றும். 

இஃ, அகத்திணையியலட் *பாசறைப் புலம்பலும்” (41) 

என்முர், அண்டைப் புலம்பல் இன்னுழியாகா.து இன்னுமியாமென 

வரையறை கூதறுனெ்றது. 

இ-ள்: இழெவி நிலையே வினையிடத்து உரையார் -- தலைவி 
us தன்மையை வினைசெய்யா கிற்றலாகியவிடத்து நினைக்து கூறினா 

ஞாகச் செய்யுள் செய்யப்பெரறார், வென்றிக் காலத்து விளல்இக் 
கோன்றும் -- வெற்றி நிகழுமிடத்தும் தான்குறிக்த பருவம் வஈ ழி 

யும் கூதுகண்டுழியும் வருச்தம் விளக்கிக் கூற்றுக் தோன்றிற்முகச் 
செய்யுள் செய்ப என்றவாறு, 

உரையார்? எனவே நினைத்தலுளதென்பதூஉம் og போர்த் 
திறம் புரியும் உள்ளத்சாற் கதுமென மாயுமென்பதூஉங் கொள்சு, 
வினையிடம் --- வினைசெய்யிடம், காலச் துமென்னும் எச்சவும்மை 

கதொக்குநின்ற௫. அன்றி அ௮ங்வனம் பாடல் கூறலும் ஒன்னு, 
உதா.சணம் : 

** 3 வேளாப் பார்ப்பான் வாளரந் துமிந்த 

வளைகளைழ் ஜெசழிந்த கழுந்தி னன்ன 

தளைபிரை யவிழாச் சுரிமுகிழ்ப் பகன்றை 
சிதரலந் துவலை குவலின் மலருத் 

௯தஇ நின்ற தண்பெயற் கடைநாரன் 

வயங்குகதிர் கரந்த வாடை வைகறை 

விகும்புரி வதுபோல் வியனீடத் தொழுக 

மங்குன் மாமமை தென்புலம் படரும் 

பனியிருங் கங்குலுக் தமிய ணீந்தித் 

தம்மூ ரோளே நன்னுதல் யசமே 

கடிமதிற் கதவம் பாய்தலித் ொடிபிளந்து 
ததிமுக மழுங்கிய மண்ணைவெண் கோட்டுச் 

சிறுகண் யானை OBO ET Gan aw wash 
கழிப்பிணிக் கறைத்தோற் பொழிகளை யுதைப்பத் 

1, வேளாப் பார்ப்பான் .... யாகமபண்ணாக ஊ 
வாளரந்துமித்த -- வாளரத்தரல் அறுத்தெடுக்கத, வலா _. வ கள், 

என்க, தென்புலம் - தென்றிசை, சேட்புலம் எனவம் பாடம் தமியள் -. தனித்தவளாய், நீர்தி-- கடந்து, தொடி ஓம்புரி. மண்ணை -- மழுமொட்டை, மணி .- மணியோசை, கோல்... பரிசை, பரிசையில் கண்தைப்ப அதனால் உண்டான ஓசையும் என்க. யாம் பாசறழையேம் என இயைக்க, 

ர்ப் பார்ப்பான்,
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தழங்குரன் மூரசமொடு மயங்கும் யாமத்துக் 

கழித்துறை செறியா வாளுடை மெறுழ்த்தோ 
wi ros puis wy be ge bor 

யூரவுச்சின வேந்தன் பாசறை யேமே,'* (அகம 24) 

இதனுட் சணையுசைப்ப முரசமொடு மயங்கும் யாமத்துத் 

அயின்மடிக்த வாளுறை செறியாகச தானையையுடைய வேக்கனெனவே 

வென் றிக்காலல் கூறியவா௮ும் இழவிகிலை ec_wors sarge காண்சு, 

பருவக்கண்டும் தூலுசண்டும் கூறியவை *பாசழைப் புலம்ப 

அம்” (41) என்புழிக் காட்டினாம். (௪௫ 

(பரத்தையிழ் பிரிவின்கண் தலைவற்கும் 

தலைவிக்குமாவதோ ரிலக்கணமுரைத்மள் ] 

க௮௭, பூப்பீன் புறப்பா டீராறு நாளு 
நீத்தகன் றுறையா ரென்மனார் புலவர் 
பரத்தையிற் பிரிந்த கால் யான 

இது, பசத்தையிற் பிரிவின்கண் கலைவற்குக் தலைவிக்கும் உரிய 

தோர் இலக்கணல் கூறுஇன்றது. 

இ-ள்: பாக்தையிற் பிரிந்த காலை யான -. பாத்தையித் 

பிரிக்த காலத்இன்கணுண்டான, பூப்பின் கீத்து -- இருஅக்காலக் 

Box at சொ த்கசேட்கும் அணுமைக்கண் நீங்கியிருக்கு, பு.2ப்பாடு 

POTD காரும் அ௮கன்றுதையார் என்மனார் புலவர் -- saan goa 

காலத்இன் புறக்கூரூகய பன்னிரண்கொளும இருவரும் பிரிக்துமையா 

ரன்று கூறுவர் புலவர் என தவாறு, 

என்ற, பூப்புக்தோன்றிய மூன் ௮காளும் கூட்டமின்றி ௮ணுக 

விருந்து அதன்பின்னர்ப் பன்னிரண்டுகாளுல் கூடியுறைப என்௰தாம். 

தலைவியுக் தலைவனுக் * தனிதஅம் இருசக் தலித் * பிரிக் துறையார் * 
எனப் பன்மையாத் கூறினார். 

இனிப், பூப்பின் (per ey Berend பின்னா௮ுகாளுமென் ௮ம், 

பூப்புத்தோன் நியகாள்மு.தலாகப் பன்னிரண்டுகாளுமென்றும், நித்தல் 

தலைவன்மேல் ஏத்றியும், அக.றலைத கலைவிமேல் ஏற்றியும் உளைப்பாரு 
மூளர், பசத்தையிற் பிரிந்தகாலக் துண்டான பூப்பெனவே, தலைவி 

சேடியர் செய்யசோலங்கொண்டு பரத்தையர் மனைச்கட்சென் த 

தலைவத்குப் பூப்புணர்க்துதலுள் கொள்க. இது, 

1, goof — உணர்ப்புவயின்வாரா ஊடல். 
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** மஅரத்த மூஉஇ யணரிபழுப்புப் பூசிச் 

சிரத்கதையாற் செங்கழுநீர் சூட்டிப் பரத்தை 

ஜி ம் உறி நீ ச்திய லென் 

அ க க இத்த Oe CPD (6 amr: aor fp, 144) 
கோழி செவ்வணியணிந்துவிட்டமை தலைவன் பாங்காயினார் 

கூறிய. 

இக்காலத்தின்கண் வே௮பாடாச வருவனவெல்லாம் ஈண்டு 

அடக்கச்கொள்க, 

பூப்புப் புறப்பட்ட ஞான்றும் மதிஜையகாளுங் கருத் தக்கல் 

aH vinden ௮ழிதலும், மூனரும்காள் தங்கில் ௮௮ கில்வாழ்க் 

கைச்தாகலும்பற்றி முக்காளுக் கூட்டமின்றெனருர். கூட்டமின்றி 

யும் நில்காஇருக்தலிற் பரத்தையிற் பிரிந்கானெனதி தலைவி 

கெஞ்சகதுக் கொண்ட வருத்தம் அகலும், ௮கல வாய்க்குங்கரு 

மாட்டுமைப்படுமாயித்று, இது மகப்பேற்றுக் காலத்இற்குரிய 

நிலைமை கூறிக்று. இகனாற் பரத்தையிற் பிரியுநாள் ஒரு திங்களிற் 
பதினைந்தென்ருராயிற்று, உதாரணம் வந்துழிக் காண்க. * குக்கூ * 

(குறுந். 151) என்பதனைக் காட்டுவாருமூளர். (௪௬) 

[ஓதற்பிரிவிற்குக் காலவரையறை யிதுவெனல் ] 

௧௮௮. வேண்டிய கல்வி யாண்டுமூன் றிறவாது. 

இஃது § page sr ga” (90) என்னுஞ் சூத்கித்திம் கூறிய 
இ.கற்பிரிவித்குக் காலவரையமையின்றென்பதாஉம் அவ்வோத்து இது 
வென்பதூஉம் உணர்த்துகின்ற ௮, 

இ-ள்: கல்வி வேண்டிய யாண்டு இறவாத — அறவறக் 
இனைக் கூறும் வேதாக்தமுதலிய கல்வி வேண்டிய யாண்டைக்கடவாது, 
மூன்று இுவாது -- அக்கல்வியெல்லாம் CASH DIG FO FS Sous gl 
என்றவாறு. 

“இறவாது ! என்பகை இரண்டிடத்அுல் கூட்டுக, 
பதகமாவன :-- அதுவென்றும் நியென்றும் 
LU SBT TD, 

மாகலி 

மூன்று 
ADDU gi கூறும் 

அவை பரமுஞ் சிவனும் அவ்விரண்டும் ஒன்ராதலு 
ன இம்மூன்௮ பதத்தின்கண்ணே சச்ுவங்களைக் கடர்ச 

்... அரத்தம் — செர்கிற வஸ்திரம் ் i 5 சாந்துபூசி என் றபடி, சிரத்தை ல மப்பு பால் அனை 
் மனை -- பரததைவீடு. 2, இப்பொருள் கேர்பொருளன று; வலிந்து கோடலாம்.
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பொருளை யுணர்த்தும் ஆகமங்களெல்லாம் விரியுமாறு உணர்ந்து 

கொள்க. இது மூன்று வருணத்தார்க்குல் கூறினார். ஏனை வேளா 

ளரும் ஆகமல்களானும் அப்பொருளைக்கூறிய தமிழானும் உணர்தல் 

 உயர்க்தோர்க்குரிய £ (31) என்பதனான் உணர்க, இஃது இல்லறம் 

நிகழ்த்தினார் தறவறம் நிகழ்த்தும் கருத்தெனெசாக வேண்டுதலின் 

காலவரையறை கூழு ராயினார். முன்னர்க் காட்டிய அ ரம்போழவ் 

வளை £? (அகம். 125) என்னும் பாட்டினுட், 

“3 பரனாட் கங்குவின் முனிய வலைத்தி 

கடவுள் சான்ற செய்வினை மருங்கிற் 

சென்றோர் வல்வரீ னோடு,” 

என்றது இராப்பொழுது அகலாத நிட்டிதததற்கு ஆற்று 

ளாய்க் கூறினாளென்று உணர்க, (௪௭) 

[பகைவயிற்பிரிவிற்குக் காலவரையறை இதுவெனல் / 

௧௮௯. வேந்துறு தொழிலே யாண்டின தகமே. 

இன வரையறையுடைமையிற் பகைவயிஜற்பிரிவிற்கு வரையை 

கூறுகின்றது. 

இ--ன்: வேந்து உறு தொழிலே--இரு பெரு வேக்தருஅம் 

பிரிவும், அவருள் ஒறுவத்காக மற்றொரு வேர்தனுறும் பிரிவும், 

யாண்டினது அகமே — ஓர் யாண்டினுட்பட்டதாம் என்றவாறு, 

: வேந்துறு தொழில் ' என்பதனை இசட்டுமமொழிதல் என்பத 

னான், வேந்தனுக்கு மண்டிலமாக்களும் தண்டத்தலைவரு முதலியோர் 

உறும் பிரிஏம் * யாண்டினதகம் ” எனவும் பொருளுரைக்க, * தொழில்' 

என்றது அஇகாரத்தாற் பிரிந்து மீளும் எல்லையை, அது *ஈடுவு 

நிலைச்இணையே ஈண்பகல் வேணிலொடு * (9) என்பதனுற் பிரிவிற் 

கோதிய இருவகைக்காலத்துள்ளும் முதற்கணின்ற சித்திரை 

தொடங்கத் தையிறாகக் இடந்த பத்துச் இங்களுமாம், இனிப் 

பக்தென்னாது யாண்டென்றதனாம் * பின்பனிசானும் £ (10) எப 

தனாற் கொண்ட சிறப்பில்லாத பின்பனிக்குரிய மாசி கொடக்கித் தை 

பீருக யாண்டு முழுவதூஉங் கொள்ளக் கடெந்தசேனும் அதுவும் பன் 

னிரு இக்களுல் கழிக்த தன்மையின் யாண்டினதுகம் ஆமாறுணர்க, 

DSHS OAs எல்லைவளைவின்மைபிக் கூருராயினார்; ௮௮, 
7 மூனிய அலத்தி- வெறுப்ப அலைப்பாய், கடவுள் சான்ற 

செய்வினை _. கடவுட்டன்மை அமைந்த செய்வினை என்றது ஓதலை, 
வல்வரின் ._ விரைர்துவரின். இது வாடையை Bais gk கூறியது.
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** இன்றே சென்று வருவது தானைச் - 

குன்றிழி யருவியின் வெண்டேர் மூடுக," (குறுந். 189) 
எனச் சான்றோர் "கூறலின். 

** 1 நிலநாவிற் றமிர்தரூ௨ நீண்மாடக் கூடலார் 

புலதாவிற் பிறந்தசொற் புதிதுண்ணும் பொழுதன்ரு 

பலநாடு கெஞ்சினேம் பரித்துதாம் விடுத்தமக்காற் 

௬டர்நுதா னமக்கவர் வருதுமென் றுரைத்தகைத. (கலி. 85) 

இது, பின்பனியிழ் பிரிச்து இளவேனினுள் வருசல் குறித்தலின் 
இரு தங்கள் இடையிட்டு. 

1* - கருவிக் ௪சரிடி uF? Dus . 

Limes war pat oa gi Gwar won. (அகம். 422) 

இ, கார் குதித்து வருவலென்றலின் அ௮றுஇல்கள் இடை 

யிட்ட அ, 
் வேளாப் பார்ப்பான் (அகம். 24) என்பது * தைஇ நின்ற 

தண்பெயற் கடைகாம்........ பனியிருங் கங்குல் ' என்றலின் 
யாண்டென்பதூஉம், அது கழிக்ததன்மைபின் 509 கமமென 
வும் பட்டதென்பதூஉம் தலைவன் வருமென்று ENDED GB SD 
கொத்தவழக்கென் றுணர்க, காவற்பிரிவும் வேக்துறு சொழிலெனவே 
அடங்கிற்று ;) தான்கொாண்ட நாட்டிற்குப் பின்னும் பகையுள தால் 
கொலென்௮ு உட்கொண்டு காத்தலின், (௪௮) 

(எனைப்பிரிவுகஞுக்குக் காலவரையறை இதுவெனள்] 

௧௯௦. ஏனைப் பிரிவு மல்லயி னி௯யும். 

இஃது எஞ்சிய பிரிவிற்கு வசையதை கூறுகின்றது, 

இ.ள்: ஏனைப் பிரிவும் ௮வ்வயின் நிலையும் -- சழிக்துகின ற 
அசதிற்கும் பொருளிந்கும் பிரிக் அமீளும் எல்லையும் பாண்டினதகம் 
என்றவாறு. 

1. கூறலின் கூறராராயினர் என்க. 
கி. நிலம் -- நிலத்திலுள்ளார், திரிதரும் ... வழங்கும். இது மாடக்கூடலுக்கு வீசேடணம், மாடகச்கூடல் -- மதுரைமாககர், புலராவிற் பிறந்த சொல் __ அறிவுடையோர் நரவித் பிறர்ச சொல்லா லாகிய கவி. பொழுது -. இளவேனில். உரைத்தது பொழமுதன்6ரு என மாற்றிக் கூட்டுக, விடுத்தக்கால் _. விடுக்க. 
8, இரீஇய -. தன்னிடத்தே ஓடச்செய்த; அமரச்செய்த என்று மாம். பருவமன்று - பருவமன்றுபேர ரம், வ i மன்றுபோலும் என இயைக்க, * SHO DH Gas
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OGM CRT LD: 

** உமண்கண் குணிர்ப்ப வீசித் தண்பெயல் 

பசடுலத் தன்ேற பறைக்குர லெழினி 

புதன்மிசைத் தளனி ணீதன்முட் செந்நளை 

தெடுங்குலைம் பிடவமேச டொருங்குபிணி யவிழக் 
காடே கம்மென் றன்ேத யவல 

கேரடுடைந் தன்ன கோடற் பைம்பயிர்ப் 

பதவின் பாவை முனைஇ மதவுநடை 

யண்ணை னல்லே றமர்பிகணா தழீஇத் 
கண்ணறல் பருகத் தாழ்த்துபட் உன்ற 

யனையகொல் வரழி தோழீ மனைய 

தாழ்வி னொச்சி சூழ்வன மலரும் 

மெனவன் மாச்சினை காட்டி 

யலவ்வள வென்றே ரசண்டுச்செய் பெசருளே.”” (அகம். 88) 

இ பொருட்பிரிவின்கட் கார் குமிக்து ௮௮ இங்கள் இடை 
யிட்ட. 

 கெஞ்சு நடுக்குற' என்னும் பாலைக்கலி (24) யுள், 

** நடுநின்று, செய்பொருண் முற்றுமன வென்ருர்.”” 

என்றலின் எத்துணையும் ௮ணிக்காக மீள்வலென்றதாம். 

இவற்றிற்குப் பேரெல்லை வக்க செய்யுள் வக்துழிக் காண்சு. (௬௯) 

ரீதலைவன் முதலியோர்க்குரிய மரபு கூறல்] 

௧௯௧. யாறுங் ருளனுங் காவு மாடிப் 
பதியிகந்து நுகர்தலு முரிய வென்ப. 

இது, தலைவற்குங் காமக்கிழத்தியர்க்குக் சலைவியர்க்கும் உரிய 

தோர் மரபு கூறுகின்றது. 

இ--ன் 2? யாழும் குளனும் கரவும் அடி -- காவிரியும் தண் 

பொருளையும் ஆன்பொருளையும் வையையும் போலும் யாற்றிலும் 

இருகாமத்தணையேரிபோலும் (பட்டினப். 89) குளக்களிலும், இரு 

மருத் துறைக்காவேபோலுகல் (கலி. 85) காக்களினும் விளையாடி, 

பதி இகந்து நுகர்தலும் உரிய என்ப --- உஹைபதியைக் கடந்து 

போய் நுகர்ச்சியெய்அதலுச் தலைவற்குக காமக்சழத்தியர்க்குக் 

திலைவியர்க்கும் உரிய என்றவாறு, 

1. மண்கண் - மண்ணிடம், பாடுஉலந்தன்று -- ஓலிஅடங் 
கற்று, பறை-- முரசு. தளவு -- முல்லை. இதல்முட்செக்கனை _. 

சிவல்முட்போலும் சிவந்த அரும்பு, அவல - பள்ளங்களிலுள்ளன. 

கோடு -- சங்கு, கோடல் வெண்காந்தள். பதவின்பாவை -- அறு 

கங்ஒழங்கு, முனைஇ-- வெறுத்து, அனையகொல் -- அவ்வளவிற்றோ? 
மெளவல் -- முல்லை. அவ்வளவு அது மலருங் காலமளவு. 
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ஏற்புழிக் கோடலால் நிலைவியர்க்குச் இி௮பான்மையென்றுணர்ச. 

(ட ரகுஇரிலை தெடுவேற் கடுமான் Asi ai 

மதில்கொல் யானையிம் கதழ்புநெரி தந்த 

Aen றயழமி புதுப்புன லாடுக 

மெம்மொடுங் கொண்?மோாவெதந் தோள்புரை புணை யே. 

(ஐங்குறு, 28) 
இ, காமக்கிழத்தி நின்மனைவியோடன் வி எம்மொடு புணை 

கொள்ளின் யாமாடுதுமென்று புனலாட்டிற்குண இயைக்தாள்போல 

மறுத்தது. 
“ட வயன்மல ரசம்பற் கயிலமை நுடங்குதமைத் 

இதலை யல்குற் அயல்வருங் கூந்தற் 
ரவா யூண்க ணோ௭ர் மெல்லியன் 

மலரார் மலிர்நிறை வந்தெனப் 
புனலரட புணர்முணை யாயின ளெமக்கே.?? (ஐங்குறு 72) 

இச, தலைவி புலவிநீங்கிக் தன்னொடு புனலாடல்வேண்டிய 
தலைவன், மூன் புனலாடியதனை அவள் கேட்பத் தோழிக்குரைக்த௮. 

1" வண்ண வொண்டழை :" (ஐங்குறு. 78) 

விசம்பிழி தோகை." (ஐங்குறு. 74) இவையும் ௮௮. 

** புனவளர் பூங்கொடி. என்னும் மருதக்கலி (92) war, 
“₹: அன்ன வகையரல்யாண் கண்ட கனவுத் 

வன்வாயாக் காண்டை நறுநுதால் பன்மாணுங் 
கூடப் புணர்தறீர் பிரியன்மி னீடிப் 

மிரிந்தீர் புணர்தம்மி னென்பன பேசல 

வரும்பவிழ் பூஞ்சினை தோறு மிருங்குயி 

லானா தகவும் பொழுதஇனான் மேவர 
நான்மாடக் கூடன் மகளிரு மைந்தருத் 
சேணிமிர் காவிற் புணர்ந்திருத் கதாடுமாச 
ரா விருப்ப்ேபோ டணியயர்ப SID DG 
வேனில் விருந்தெதிர் கொண்டு.”” 

என்னுஞ் சுரிதகதீதுக் காவிற் புணர்ந்இிருக்காட 
EGQo sus தலைவன் தலைவிக்குள் கூறிய 

Buje 
வாறு சாண்சு, (௫௦) 

1. கடுமான்கிள்ளி -- சோழன் ஒருவன் பெபயர். 
உருபு. கதழ் -- விரைந்கு, Qs s65 Bem p —_ 
Ao p — sane, எந்தோள்புரைபுணை என்றது 

6... கயில் _ உட்டுவரய். குயில் அமை ௨ 
எனவே. ஆபரணம என்றாயிற்று. தழைக்கு வீசேடணமாக்கினு 
மமையும். ஏர் -- அழகு, மலிர்நிறை — வெள்ளப்பெருக்கு. 

3. கன் வாயா -- நல்ல உண்மையாக. கரண்டை — காண்பாய் ஆனாது -- அமையாது. அகவும் பெடையைஅழைக்கும பொ . 
இளவேனில,. soo udu — அணிக அணிவார். er Bf Gws— 
அணி அயர்ப என இயைக்க, 1: எகிர்கொண்டு 

் கெரிக்தகழை. 

மூங்கிற்புணையை. 

பூட்டு அமைந்தது.



பியல் ] பொருளதிகாரம் ௬௮௩. 

[தலைவனும் தலைவியும் இல்லற நிகழ்த்தியபின் 

துறவறமு நிகழ்திதுவர் எலால் ] 

௧௯௨. காமஞ் சான்ற கடைக்கோட் காலை 
யேமஞ் சான்ற மக்களொடு துவன்றி 
யறம்புரி சுற்றமொடு கிழவனுங் கிழத்தியுஞ் 
சிறந்தது பயிற்ற லிறந்ததன் பயனே. 

இ.௪, முன்னர் இல்லற நிகழ்த்திய தலைவனுக் தலைவியும் 

பின்னர்க் துறவற நிகழ்த்தி வீடு பெறுப என்கின்ற. 

இ-ள்: இழவனும் இழெத்தியும் -- தலைவனுக் தலைவியும், 
சுற்றமொடு துவன்றி அறம்புரி மக்களொடு -- உரிமைச் சுற்றத் 

கோடே கூடிகின்று இல்லறஞ் செய்தலை விரும்பிய மச்களோடே, 

சான்த காமல் கடைக்கோட் காலை -- சுமக்கு முன்னரமைந்த காமத் 

,கஇனையுக் தீகாக உட்கொண்ட காலத்திலே, சிறந்தது ஏமஞ் சான்ற 

பயித்றல் -- அறம்பொருளின்பச்இும் சிறக்க விட்டின்பம் பெறு 

SOG TOG சான்றவற்றை அடிப்பநித்தல், இறக்ததன் பயனே --- 

யான் முற்கூறிய இல்லறக்இன் பயன் என்றவாறு. 

* சான்றகாமம் ' என்னார், அகர்ச்ிசியெல்லாம் முடிர்கமை தோரன் ற. 

இது கடையாயினார் நிற்கும் நிலையென்று உரைத்தற்குக் * கடை * 

என்றார். எமஞ்சான் றவாவன :-- வானப்பிரக்தமுஞ் FSH WTF (Lp, 

எனவே, இல்லறத்இன்பின்னர் இவற்றின்சண்ணே கின்று பின்னர் 

மெய்யுணர்ந்து வீடு பெறுப என்றார். இவ் வீடுபேம். நினை இன்றி 

யமையாது இவ்வில்லசமென்ப௯ஊ இதன் பயன். இது காஞ் 

யாகாதோவெனின் ? ஆகாது; [தங்குதிப்பினானன். றி நிலையாமை 

சானே வருவதுதான் சிறந்து நிலைபெத்றுகிற்குமெனச் சான்மோர் 

கூறுதலும், ௮து சானேவக்து கித்றலுக் காஞ்சு. இஃது அன்ன 

தன்றிச் இறக்க விட்டின்ப வேட்கையால் தாமே எல்லாவற்றையும் 

uppos துறத்தலின் அகப்பொருட் பகுதியாம் இதனானே இவ 

வோச்இனுட் பலவறியுக் கூறிய "காமம் நிலையின்மையின்மேல் இன் 

பத்தை விளைததே வருதலிற் காஞ்சியாகாமையுணர்க. உகாசணம் : 

7“ அரும்பெறுற் கற்பி னயிராணி யன்ன 

பெரும்பெயர்ப் பெண்டி செணனினும்_ விரும்பிப் 

பெறுதசையசற் பின்னிற்பா ரின்மையே பேணு 

தறுதுதலார் நன்மைத் துணை.” (srg. 381) 

7, காமம் விளைத்தே வருதலின் என இயைக்க.



௬௮௪ தொல்காப்பியம் (கற் 

இகறை, 1அருக்கதியைப் 2பாலுக் (0) தமக்குப் பெரும் 

பொருள்களை நச்சுகலாலே இரப்பாரது வறுமையே விரும்பிப் பாது 

காத்து, அவர்க்கு வேண்டுவன கொடுக்கும் மகளிர், காஞ் செல்கின் ந 

வானப்பிரத்ச காருகத்திற்குக் துணையாவ?.ரன க் தலைவன் கூறவே 

தலைவிபும் பொருள்களிற் பற்றத்முளாய் யாமுக் அறவறத்தின் 

Cop செல்வாமெனக் கூறியவாறு காண்க, பிறவும் வக்துழிக் 

காண்க. (Gis) 

[ வாயில்களாவார் இவர் எனல் 7 

௧௯௩. தோழி நாயே பார்ப்பான் பாங்கள் 
பாணன் பாடினி யிளையர் விருந்தினர் 
கூத்தர் விறலிய ரறிவர் கண்டோர் 
யாத்த சிறப்பின் வாயில்க ளென்ப. 

இத, வாயில்களைச் கொகுக்து அவருக் தூறவிற்கு ' உரிய 

grat ores Geo gi. 

இலள்: கோழி -- அன்பாற் சிறக்க தோழியும், seu — 
அவளேயபோலுஞ் செவிலியும், பார்ப்பான் அவரின் ஆற்றலுடைய 

பார்ப்பானும், பாங்கன் -- அவேயபோலும் பாக்கனும், பாணன் ...... 

பாங்குபட்டொழுகும் பாணனும், “பாடினி -- தலைவிமாட்டுப் பால்கா 

யொழுகும் பாடினியும், இளையர் -- என்றும் பிரியா இளையரும், 
விருந்தினர் -- இருவரும் அன்புசெய்யும் விருக்இனரும், கூக்தர்.- 
தலைவற்கு இன் றியமையாக் கூத்தரும், விறலியர் -- சாமேயாடலும் 
பாடலும் நிகழ்த்தும் விறலியரும், அறிவர் -- முன்னே துறவுள் 
எத்தராகிய அறிவரும், கண்டோர் -- அவர் அுறவுகண்டு கருணை 

செய்யுவ் கண்டோரும், யாத்த சிறப்பின் வாயில்கள் என்ப -- இக்சத் 

1, அருக்ததியைப்போலும் என்பது அயிராணியைப்போலும் 
என்று பாட்டின்படி இருத்தல்வேண்டும். அயிராணியைப்போலும் 
என்று பாடங்கொள்ளின், இங்கே ஈச்சினார்க்கனியா கூறிய பொருள் 
Qua Geers. . இப்பாட்டின்படி பொருள் கூறுங்கா ல, பெபரும் 
பெயர் — பெரும்பொருள்கள் என்று கொள்ளப்படும. அவ்வாறே 
ஈச்சினார்க்கனியருங கூறியுள்ளார், போலும் என்பது மகளிரெரடு முடி 
யூம, பின்னிற்பார்-- இரப்போர்; வறியவர். நன்மை — வானப்பிரததக, 
காருகம். காருகம் -- ஊழியம் (--தொண்டு). எனவே வாலை ப்பிரதத 
நெறியில் நிற்பார்க்குச் செய்யத்தகுவகா aw தொண்டிற்குத் துணை 
யாவார் என்பது கருத்தாம், 

2. பாடினீ - யாழ்ப்பாடினி,



பியல் ] பொருளதிகாரம் ௬௮௫ 

தலைவளுக் தலைவியும் பெற்ற துறவின்கண்ணே மனம் பிணிப்புண்ட 

சிறப்பினையுடைய வாயில்களென்ன கூறுவர் ஆசிரியர் என்றவாறு. 

என்றது, இவர் அத்துறவிற்கு இடைபூழுகாதூ முன்செல்வர், 

காழும் அவரைப் பிரிவாற்றுமையினென்பதாம். இதனைக் *கற்புவ் 

கரமமும் £ என்னும் (152) சூததிரத்து முன்னாக வாயில்களை தீ 

தொகுத்துக்கூறிய சூத்திரமாக வைக்தல் பொருத்கமுடைத்சேனும் 

“யாத்த இறப்பின் ! என்று துறவுகோக்குதலின் இதன்பின் வைச் 

கார். இதற்குக் கோப்பெருஞ்சோழன் அறக்துழிப் 1பிஏராக்தை 

யாரும் பொத்தியாரும் போல்வார் துறக்தாரென்றுகூறும் புறச்செய் 

யட்கள் உசாரணம் என்றவாறு. (௫௨) 

ர்வினவயிற்பிரீந்துமீளுந் தலைவற்குரியதோ NVA WH Ap oom FS wv J 

௧௯௪. வினைவயிற் பிரிந்தோன் மீண்டுவருங் கால் 
யிடைச்சுர் மநங்கிற் றவீர்த லில்லை 

யுள்ளம் போல் வுற்றுழி யுத் 
புள்ளியற் கலிமா வுடைமை யான. 

இது பிரிக்து மீளுங்காத் செப்யத்தகுவதோர் இயல்பு கூறு 

இன்று. . 

இ-ள் : வினைவயிற் பிரிஈ2தான் மீண்டுவருகாலை -- யாதானு 

மோர் செய்வினையிடததுப் பிரிந்தான் அதனை முடித்து மீண்டு 

வருங்காலத்து, இடைச்சுர மருங்கில தவிர் தல் இல்லை -- எத்துணைக் 

காதம் இடையிட்டதாயினும் இவ்விடையின்சணுண்டாகிய ஒரு 

வருவழியிடத்.த,ச் தங்கி வருதலில்லை. உள்ளம்போல உற்றுழி உத 

வும் -- உள்ளஞ் சேட்புலத்தை ஒருகணக்திற் செல்லுமாறுபோலக் 

தலைவன் மனக சென்றுற்றவிடத்2த ஐஒருகணத்திற் சென்று உதவி 

செய்யும், புள்இயல் சலிமா உடைமை யான -- புட்போல நிலந்தீண் 

டாத செலவினையுடைய “கலித்த குதிரையுடையனாகலான் என்ற 

வாறு. 

  

1. புிசிரார்தையாரும் பொத்தியாரும் க" ப்பெருஞ்சோழலோடு 

நண்பு பூண்டிருந்த இரு புலவர்கள். அவன் ௮.றகதபொமழுது இவர் 

களும் துறந்தமையை-- புறகானூற்றுள்வரும் 218, 216, 217, 218, 

220, 2289-ம் செய்யுட்களாலறியலாம. 

2. கலித்த. செருக்கின.



௬௮௬ தொல்காப்பியம் ட்க்ம 

தேருங் குதிரையாலல்லது செல்லாமையிம் குதிரையைக் 

கூறினர். இஃது இடையித்றக்காது, இரவும் பகலுமாக வருதல் 

கூறிற்று, இதனை மீட்டுக்கெல்லைகூறிய சூக்இரங்களின்பின் வையாது, 

ஈண்டு தூறவு கூறியதன்பின்னர் வைத்தார், இன்ப நுகர்ச்சியின் றி 

இரந்து அதன்மேல் இன்பமெய்துகின் ற நிலையாமை கோக்யைம், 

மேலும் இன்பப்பகுதியாகய பொருள் கூறுகின் றதற்கு ௮ இகாரப் 

படுச்தற்குமென்றுணர்க, உதாசணம் : 

6* 3டுவந்துவிசன முடித்த கரலைத் தேம்பாய்த் 

இனவண் டசர்க்குந் தண்ணறும் புறவின் 

வென்னே லிளாய ரின்புற வலவன் 

வள்பூவலித் தூரி னல்லதை முன்ளுறின் 

தேத்நீர் மண்டில மசதி யாற்றா 

நன்னால்கு பூண்ட கடும்பரி நெடுந்தேர் 

வசங்குசினை பொலிய வேறிப் புதல 

பூங்கொடி யவரைப் பொய்யத ளன்ன 

வுள்ளில் வயிற்ற வெள்ள வெண்மறி 

மாழ்கி யன்ன தாழ்பெருஞ் செவிய 

yor pink சிறராரோ டுகளி war penis 

கையி யாரி ஊஹினங்குழை சுறிக்குஞ் 

சிறூர் பல்பிறக் கொழிய மாலை 

மிணிதுசெய் தனையா லெந்தை வாழிய 

பணீவரர் கண்ணன் பலபுலந் துறையு 

மாய்தொடி யரிவை கூத்தற் 

பேசதுகுர லணிய வேய்தந் தோயே.”” (அகம். 104) 

இதனுள், வினைமுடித்தகாலைக் தேரிளையர் செலவிற்கேற்ப 
ஊராது கோலூன்றின் ”உலூறக்தன செலவிற்குப் பற்ளுத 
குதிரைக் தேயோறி இடைச்சூச்தரத்திற்றக்கானு மாலைக்காலத்து 
வந்து பூச்சூடினை, இனிது செய்கனை எந்தை வாழிய எனத் 
தோழி கூறியவாறு .காண்சு, 

* இருந்த வேக்ச னருக்கொழின் முடித்தென ' என்னும் அகப் 

பாட்டி (884) ள், 

1. வேந்து வினைமுடித்தகாலை ... வேந்தனது வினையை மூடித்த 
போது, புறவு... காடு (--முல்லைநிலம்). வலவன் -. பாகன். வள்பு-- 
வார் (கடிவாளம்). முள்--தாற்றுக்கோல், ஆதி-- / ( ் ஒருகதி, கால்கு-- 
நான்கு. பரி - வேகம்; குதிரையுமாம், உள்இல் — உள்ளிடுல்லா த. 
வெள்ளை வெண்மமி-- வெள்ளாட்டுக்குட்டி, வெள் -- வெண்மை; 
வாளாபெயரெனினுமமையும, 
ஆத்தி, பிறக்கு பின், 
எக்தவைவனே. 

8. 

உகளி - தஇள்விவிளையாடி, ஆர் 
வேய்க்தோய் — பூச்சூடினை,. எந்தை -- 

eR bisa பற்றாத என இயையும், பற்ரூத-- போதாத,



பியல் ] பொருளதிகாரம் ௬௮ 

4 நபுரிந்த காதலொடு பெபெருத்தேர் யானு 

மேறிய தவ்லது வந்த வாறு 

நரியதுித் தன்றோ விலசளே.. .......... 

இழிமி னவென்றநின் மொழுிமருண் டிசினே 

வசன் வழங் கியற்கை வளிபூட் டினையோ 

மானுரு வசகநின் மனம்மூட் டினையேோர 

வுரைதி வாழியோ வலவ.” 

என * உளளம்போல உற்றுழி உதவிற்று ! எனத் தலைவன் 

கூறியவாறு காண்சு, (௫௭௩) 

கற்பியல் முற்றிற்று. 

7, எறியதல்லது வந்தவாறு அறிக்தன் C Op ai au - அறிந்ததோ 

விலன் (அறிந்திலன் ) இழிமின் - இறங்குமின், மொஜழிமருண் 

9 Aer -- மொழிகேட்டு மயங்கவேன் (அதிசய்ததேன ), வளி _ 

காற்று, மான் - கூஇிரை, வலவஉரைமதி -- வலவஉரைப்பரய், 
மதி -- முன்னிலையசை,.



ஐந்தாவது : பொருளியல் 

[வழுவமைகஇி இருவகையவெணல் | 

௧௯௫. இசைதிரிந் திசைப்பினு மியையுமன் பொழுளே 
யசைதீரிந் தியலா வென்மபனார் புலவர் 

இவவோத்துப் பொருளிலக்கணம் உணர்த்தினமையிற் பொரு 

ளியலென்னும் பெயர்த்தாயிற்று, ஏனை ஐத்துக்களும் பொருள 

,திலக்கணமன்ே உணர்த்தின, இகற்கிது பெயராயவாறென்னை 

யெனின்; சொல்லஇகாரத்திம் கூறிய சொற்களை மரபியலின் 1: இரு 

இணை ஐம்பா லியனெறி வழாமைக் இரீபில்சொல் '” லென்பாசாதலின் 

அவை ஈண்டுச தமபொருளை வேறுபட்டிசைப்பினும் பொருளா 
மெனவும், இப் பொருளஇகாரத்து முன்னர்க்கூறிய பொருள்களிழ் 
பிதற்க்திசைப்பனவும் பொருளாமெனவும் அமைச், சொல் 

லுணர்த்தும். பொருஞக் தொடார்மமாழியுணர்ற்தும் பொருளும் 

ஒருங்கே கூறலிற் பொருளியலென்றார். இச்சூத் கம இவ்வோத்இன் 
கண் அமைகின்ற வழுவமைஇகளெல்லாஞ் சொற்பபொருளின் வழு 
வமைதியும் பொருளின் வழுவமைதியுமென இருவகைய என்கின்றது. 

இ-ள்: 3இசைஇரிக்து இசைப்பினும் -- சொற்கள் தத்தம் 
பொருளுணர்சகாது வேறுபட்டிசைப்பினும், அசை இரிக்து. இயலா 
இசைப்பினும் -- இவ்வதிகாரச்அன் யாத்த பொருள்கள் காடகவழச் 
கும் உலகியல் வழக்குமாகிய புலனெறி வழக்இத் ிரிக்து இயன் 
கிசைப்பினும், மனபொருள் இயையும் என்மனார் புலவர் -- அவை 
மிகவும் பொருளேயாய்ப் பொருக்துமென்௮ தொல்லாிிரியர் கூறுவர் 
என்றவாறு, அதனால் யானும் Daag கூ௮வலெனஞுர். 

சொல்லாவ.து எழுச்இனான் அக்கப்பட்டுப் பொருள றிவுறுக்கும் 
ஒசையா கவின் அதனை இசையென்ருர். இஃது “அகுபெயர். அசைக் 
கப்பட்டது ௮சையென்பதும் ஆகுபெயர். < கோயுமின்பமும் ் (196) 

  

1. (மரபியல். 89) 8a B 

8... இசை. சொல், 

8. Qasr — இசைத்கலுடையது (சொல்) -தொழிலாகுபெயர், அசைக்கல் _ யாத்தல் அது யாக்கப்பட்ட on, & ஆூயெதும் தொழிலாகுபெயர், காகிய பொருளுக்கு 

ப தழால் வேண்டும்.



பொருளதிகாரம் ௬௮௯ 

Tm Ss at (இருபெயர் மூன்று மரிய வாக” என்பதனால் இணைமயக்கு 

மென்றும் *உண்டற்குரிய வல்லாப் பொரளை £ (113) என்றும் 
பிருண்டுஞ் சொல் வேபட்டுப் பொருளுணர்த்துதலும், இறைச்சிப் 

பொருண் முதலியன சாடசுலமக்கின் வமீஇயவாறும், . * தேரும் 

யானையும் (212) * அறக்கழிவுடையன” (318) * தாயத்தினடையா * 

(91) என்னுஞ் சூத்திர முதலியன உலயெல்வழக்கன் வழீஇய 

வானறுங் கூறி, அவ் வழு அமைக்இன்றவாறு மேலை காண்சு, 

புறத்திணையியலட் புறத்திணை ays ad அகப்பொருட்குரிய 

வழு வே ஈண்டுக் கூறுகின் நதென் நுணர்க. 

“இயலா” என்றதனால் 1*என்செய்வாம” என் உவமிப் (பொன்செய்வாம்” 

corm Sout வினாவிம்பயவாது இறை பயக்கரற்போல நிற்பனவவ் 

கொள்க. இன்னும் அதனானே செய்யுளிடததுச் சொத்பொருளா 

னன்றிச் தொடர்பொருளாற்?பாருள் வே௮பட இசைக்தலும் கொள்க, 

அது சூத்தரத்துஞ் செய்யுளுள்ளும் பொருள் கூறுமாற்றானுணாக- 

க 

[முற்கூறிய இருவகையானும் பொருள் வேறுபட்டு 

வதீஇயமையுமாறு கூறல் ] 

௧௯௬, நோயு மின்பழு மிருவகை நீலையீற் 
காமங் கண்ண்ய மரபிடை தெரிய 
வெட்டன் பகுதியும் வீளங்க வொட்டிய 
விறுப்புடை யதுபோ லுணர்வுடை யதுபோன் 
மறுத்துரைப் பதுபோ னெஞ்சொடு புணர்த்துஞ் 
சொல்லா மரபி னவற்ரடு கெழிடுச் 
செய்யா மரபிற் ஜொழிற்படுத் தடக்கியு 
மவரல ருறுபிணி தமபோற் சேர்த்தீயு 

மறிவும் புலனும் வேறுபட நீறீஇ 
யிருபெயர் மூன்று முரிய வாக 
வுவம வாயிற் படுத்தலு முலம 
மொன்றிடத் திருவர்க்கு நரியபாற் கிளவி. 

7, இது குறிஞ்சிக்கலி 54-ஞ் செய்யுளடு. இதற்கு ஈச்சினார்க் 
இனியர் 'பொன்செய்வாம்' என நகைக்கு றிப்புததோனறக் கூறினாள் 

என்று உரைகூறலின் தனக்கு உடன்பாடன்மை தோன்றச் தோற் 

றப்பொலிவுசெய்வாம என நஈசையாடிக் கூறினாள் என்பது கருத் 

தாகும், இறைபயத்தலாவது: மேர்விடையாகரது குறிப்பாற மோன் 

றும விடையரய் வருவது, வினாவிற்கு நோவிடையாகாது குூறிபபால் 

விடைபயப்பது என்பது கருத்து, கவி, 0ீ4-ஞ் செய்யுளுள்ளும 

'பொன்படுகுவை' என வருதலும நோக்ஞ்க. 

37
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இது முற்கூறிய இருவகையானும் பொருள் வே௮பட்டு வமீஇ 

யமையுமாற கூறுவன றது. 

இ-ள்: கோயும் இன்பமும் இருவகை கிலைபிற் காமம் கண் 
. ம் - so ITY 5 ணிய மரபிடை தெரிய —~ அன்பும் இன்பழுமாகிய இரண்டு நிலைக் 

சன ததுங் காமக் கருகின வரலாற்று முறைபிடம் விளக்க, எட்டன் 

பகுகியும் விளல்க   BoB முதலிய சட்டனுடைய கூ அபாடுக் 

தோன்று, அறிவும் புலனும் வே௮பட. கிறிஇ இர௫ுபெயர் மூன்றும் 
உரீயவாக -- மனஅறிவும் பொறியறிவும் வேற௮ுபடநிறு ததி அஃறிணை 
யிருபாற்கண்ணும் உயர்இணை மூன்றுபொருளுமுரியவாக, அவரவர் 
ஒட்டிய உறுப்புடையதுபோல் உணர்வுடையதுபோல் மறுத்துப் 

பதுபோல் கெஞ்சொடு புணர்த்தும் -- கூறுகின் உ அவரவர் தமக்குப் 
பொருந்திய உறுப்பெல்லாம் அதுவுடைய துபோலவும் உணர்வுடை 

யதுபோலவும் மறமரற்றக் தருவது போலவுக் தக்கெஞ்சொடு புணர்ச 
அச்சோல்லியும், சொல்லா ம ரபினவ்ரொ௫ கெமீஇச் செய்யா மரபிற் 
ஜொழிற்படுத்கடக்இயும் -- வரர்ததை சொல்லா முஹறைமைய/டையன 

வாகிய புள்ளும் மாவும் முதலியவற்றோமடே ௮வை வார்த்தை கூறு 
வனவாகப் பொருக்கி அவை செய்தலாத்றாத முறைமையினையுடைய 
தொழிலினை அவற்றின்மேலே ஏற்றியும், உறுபிணி தமபயபேரலச் 
சேர்த்தியும் -- அ௮ச்சொல்லா மரபினவை உற்ற பிணிகளைதக் தம் 
பிணிக்கு வருக்தினபோலச் சார்த்இக் கூறியும், உவமம் spas Mi GSI 
உவமவாயிற்படுத்தலும் - அம் மூவகைப்பொருளை உவமஞ்செய்,கற் 
குப் பொருந்துமிடத்து உவமக்இன்வழியிலே சார்த்திக் கூறுதலும், 
இருவர்க்கும் உரியபாற் ளெவி-- அத் தலைவர்க்குக் தலைவியர்க்கு 
மூரிய இலக்கணத்திற் பக்சச்சொல் என்றவாறு, 

தெரிய விளங்க உரியவாகப் புணர்க்தும் அடக்கியுஞ் சேர்த்தும் 
அவத்மைப்படுத்தலும் அவ்விறாவர்க்குமுரிய பாற்ளெவியென மூடிக்க. 
அவரவசென்கின்றார் 1 அகச்இிணையியலுட் பல.மாகக்கூ மிய தலைவரை 
யக் தலைவியரையும். ”இருவரென்றஅம் அவசென்னுஞ் ஈட்டு. கெஞ் 
சென்னும் அஃறிணையொருமையைத் தெரிய விளங்கத் தலைவன் 

1. 6 SB dom uF ws gy ,பலராசக்கூறிய தலைவர் தலைவியர் என் 
றது: ஐந்திணைக்குரிய தலைமக்களும் கான்குவருணச்தாரும மூதலாயி னோரையும் அடிமையோரையும வினைவலபாங்கனோரையம. 

2. இருவர், என்றபெயர் ஈண்டு அவர் என்னுஞ் சுட்டுமாத்துிரை 
யாய் நின்றதென்றபடி.
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கூறும்வழி உயர் கணையாண்பாலாகவும் தலைவிகூ௮ம்வழி உயர் இணைப் 

பெண்பாலாகவும் அவற்றைக் தம்போலச் சேர்த்திக் கூறுபடுத்து 
உயா் இணை முப்பாலாக்கியும் கூறுபவெளா வழுவமைகத்சதார், 

இருவகை நிலைக்களத்து 1எட்டனையும் சேர்க்கப் ப.இனாரும். 

அவற்றை கெஞ்சொடு சேர்க்கப் பலவாமென்றுனரர்க, 

 உண்ணாமையின் ' என்னும் அகப்பாட்டி (199) னுள், 

₹* இறவொடு வந்து கோதையொடு பெயரும் 

பெருங்கட ஜலோதம் போல 

வொன்றுிற் கொள்ளாய் சென்றுதரு பொருட்கே”' 

என்றவழி * அ௮ழிதக வுடைமதி வாழிய கெஞ்சே ' என் 5தனான் 

நிலையின்றாகுதியென கெஞ்சினை யுறுப்புடையதுபோலக் கழறி ஈன் 

குரைச்சவாறும் 3ஓகத்தையும் நெஞ்சையும் உயர் கணையாக்கி உவம 

aura) HUGS SOM OH Som. 

*: கைகவியாச் சென்று கண்புதையசக் குறுகிப் 

பிடிக்கை யன்ன பின்னகத் நீண்டித் 

தொரடிக்கை தைவாத் தோய்நீதன்று கொல்லோ 

நாணொடு மிடைந்த கற்பின் வாணுூத 

லந்தீங் கினவிக் குறுமகண் 

மென்ோள் பெறனசைஇச் சென்றவென் னெஞ்சே,.'” (அகம் 9) 

இது, உறுப்புடையதுபோல் “உவக்துளைத்கன, 

* அன்றவ ணொழிக்தன்று மிலையே ' என்னும் அகசப்பாட்டி (19) 

னுள், 
“வருந்தின வாழியே ணெஞ்சே பருந்திருந் 

துயாவிளி பயிற்று மியசவுயர் நனந்தலை 
யுருடுடி மருணியிற் பொருடெரித் திசைக்குங் 

கடுங்குரற் குடிஞைய தெடும்பெருங் குன்ற 
மெம்மொ டிறத்தலுஞ் செல்லாய் பின்னீன் 

ருறியச் சூழ்த்தனை யாயிற் றவிராது 
செல்லிணிச் சிறக்கறின் னுன்ளம்.”? (அகம். 19) 

என அறிவுடையதுபோல் ௮ழுகைபற்றிக் கூறிற்று. 

உ பூவில் வறுந்தலை போலப் புல்லென் 

தினைமதி வாழிய தெஞ்சே.'” (Gms, 19) 

என் றது உணர்வுடைய தபோல் வெகுளிப்றிக் கூறிற்று. 

3. எட்டு என்றது மெய்ப்பாடெட்டையும், 

2. ஓதம் கடலின் நீர்ப்பெருக்கு, 

5, இதுமுதலாக மெய்ப்பாட்டுக்குரிய உதாரணங் K DIR a Ope, 

உவந்து என்பது உவகை என்னு மெய்ப்பாட்டைக்குறித்து நின்றது, 

ஏனையனவுமன்ன,.
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* உள்ளம் பிணீக்கொண் டோனள்வயி னெஞ்சஞ் 

செல்ல நீர்கள் செல்வா Dio oh ogy 

செய்விகா முடியா பெங்வஞ் செய்க 
வெைய்யா மை9யேச டிணிவதலைத் தருமென 

வுறுதி தாக்காத தூங்க யறிவே 

ag aio விரைய லென்னு மாயிடை 

யொணிஜேறத்து மருப்பிற் களிறுமாறு பற்றிய 

தேய்புரிப் பழங்கயிறு பேரல 

வீவது கெொல்லென வருந்திய வுடம்பே,'” (நற். 284) 

இது, உலார்வுடையதுபோல இஸிவரல்ப ற்றிக் கூறிய, 

“rays gud say மில்லோர்க் இல்டலெனச் 

செய்விக கைம்மிக வெண்ணுதி யவ்விளக் 

கம்மா வரிவையும் வருமோ 

வெம்மை யுய்த்தியேோர வுரைத்தி3 Gor ose.” (குறும். 68) 

இது, மறுத்துரைப்பார்போல நெஞ்சினை இளிவால்பத்றிக் 
கூறியது, 

** பின்னின்று அரக்கு இநஞ்ச நின்வாய் 

வாய்பேரற் பொய்மொழி யெவ்வமென் களைமர.”* (அகம், 4) 

என்பதும் அது, 

* விசும்புற நிவந்த.” (அகம், 131) என்பதுனுள், 
** வருக வென்னுதி யாயின் 
வசர வெஞ்சம் வாய்க்கறின் வினையே," 

என்பது, மறுத்துரைப்பதபோல் 

மிசன் கூறிற்று, ஏனை HEF pO 

கூற்று வந்துறிக் காண்க, 

தறுகண்மைபற்றிய பெரு 
மருட்கையும் பற்றியன தலைவன் 

இவை செஞ்சை ஆண்பாலாகக் கூறின, 

மன்று பாடவிக் து? ழ். 128 5 fi ன்று டவிநது” (அகம். 12) என்பத ஓள், 
“நெஞ்ச, மேன்னொ௫ு கின்னறொடுஞ் சூழாது கைம்மிக் 

கிறும்புபட் டிருளிய விட்டருஞ் சிலம்பிற் 
ஞூறுஞ்சுணைக் wey as Par வண்டுபடச் சூடிக் 
சனக நாடன் வரூஉம் யாகக் 
கயிற்றுப்புறம் தன்னா கன் மிசைக் சிறுநெறி 
மாரி வானத் தலைஇ நீர்வார் 
ிட்டருங் கண்ணா படுகு ரி பியி 
ணிருளிஸ ட மிஇப்புறி நோரக்ேவர் 
Gry தாங்கிய சென்ற தின்றே.” 

எனபது உறுப்புடைபறுபரல் அ ழகைபற்றிக் கூறியது. 
* குறுகிலைக்குரவின் £ (நற்றிணை. 56) or ON LS உறுப்புமுணர்வ முடையதுபோல இளிவால்ப்றிக் கூறியது ்
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: அறியவும் பெற்றுயோ வறியாயேச மடநெெஞ்சே,! (sal, 128) 

இஃது உணர்வுடையதுபோல் ஈகைபத்றிக் கூறியது. 

1 கரடெழமி கைலல்குற் கொடியன்னார் முலைமூழ்கிப் 

பசடழுி சசற்தினன் பண்பின்று வரினெல்லா 

ஷடுவே ளென்பேன்ம னந்திலைபய யவற்காணிற் 

கூடுவே னென்னுமிக் கொள்ளையி வெஞ்சே.'” (கலி, 67) 

இது, மறுததுளரைப்பது போல் உலகைப்றிக் கூறியது. 

** அவர்தநெஞ் சவர்க்காதல் கண்டு மெவனெஞ்சே 

சீயெமக் காகா தது.” (குறள், 7497) 

இஃ, இளிவரல்பற்றி பறுததுக் கூறியது. ஏனைய ub BPS 

கரண்க. இவை கெஞ்சினைக் கலைவி பெண்பாலாகச் கூறியன. 3 இவை 

அன்பமும் இன்பமும் நிலைக்களமாகக் காமகங்கண்ணியமசரபிடை 

தெரியலக் சன. 

₹₹-தரனலுங் சழுறுது கழுியுவ் கூருது 

தேணிமிர் நறுமலர்ப் புன்னயு மொழியா 
தொருதநீ யல்லது பிறிதியாது Bb wor 

யிருங்கழி மலர்ந்த கண்போ Corus wb 

கமழிதழ் stip wb pA sar sar Qs 

தண்டா தூதிய வண்டினங் கணிசிறந்து 

பறைஇ தனருத் துறைவனை நீயே 

சொல்லல் வேண்டுமா ரலவ.”? (அசம், 170) 

இது சொல்லாமரபின சொல்லுவனவாக அழுகைப்றிக் கூறி 

ய, இலை உயர் இணையுமாயின. 

*- ெெரங்குதேர் வாழ்க்கை ,...... ” (Gms. 2) 

என்பது உவகைபற்றிச் கூறியது. 

 ரோபோர்தொலைந் இருத்தாரைம் பாடென்னி நகுவரர்போ 

லசரஞ ர௬ுற்றுரை யணங்கெய வந்தரயேச.”” (கலி. 120) 

Qs, செய்கையில்லாக மாலைப்பொழுஇனைச் செய்யாமரபில் 

தொழிஜற்படுச் தடக்கி உவமவாயித்படுதக. 

தொல்லூழி தமோதி? (கலி. 189) vara sara, 

டபாய்திரை பாடோவாப் பரப்புதீர்ப் பணிக்கட 

றாவத் துறந்தனன் ௮ுழறைவனென் றவன்றிற 
தோய்தெற வுழைப்பார்க ணிமிழ் தியோ வெம்போலக் 

கரதல்செய் தகன்றாுரை வுடையையோ நீ) 

மன்றிரும் பெண்ணை மடல்சே ர்ன்றி 

னன்றறை கொன்றன ரவெனக் கலங்கிய 

3. இச்சூத்திரத்து 'கோயுமின்பழும்' என்பதை விளக்கி இல் 

வாக்கியம் எழுதப்பட்டது.
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வென்றுப ரறிந்தனை நரறியோ வெம்பேபோல 

வீன்றுணைப் பிரிீந்தாரை யுடையையேச நீ: 

பணியிருள் சூழ்தரப் பைகலஞ் சிறுகுழ 

விணிவரி வுயருமற் பழியெனக் கலங்கிய 

தனியவ ரீடும்பைகண் டியா நியோ வெம்பேோல 
விணியசெய் நகன்றுரை யுடையையேர தீ.” 

எனக் கடலும் அன்றிலு் குழலும் உற்ற பிணியைத் தம் 

பிணிக்கு வருந்தினவாகச் சேர்க்க உயர் இணையாக்க உவமவாயித் 

படுத்தவாறு காண்க. 

 ஒன்றிடத்து ” என்றார் வேண்டியவாறு உவமங் கோடலாகர 
தென்றற்கு. பகுதியைப் *பால்கெழு இளவி (199) என மேலும் 

அளுப. * சாமங்கண்ணிய” என் றதனாற் கைக்கிளையும்பெருக்இணையு 

ior Bu காமத்திற்கு வருவனவுவ் கொள்க: 

6 டுசன்றநுகொல் போந்ததுகொல் செவ்வி பெறுந்துளையு 
தின்றதுகொ னேர்மருங்கிற் கையூன்றி மூன்றின் 
மூழங்குங் கடரயானை மொய்ம்மலர்ததார் wr pp 

குழத்துபின் சென்றவென் னெஞ்சு.” (மூத்தொள் ) 

இது கைக்களைக்கண் உறுப்புடையதுபோல் அவலம்பற்றி கெஞ் 

Saws கூறியது. 

** ஒங்கெழிற் கொம்பர் நடுவி தெனப்புல்லுவ் 
காந்தட் கிவருங் கருவிளம் பூக்கொள்ளு 
மாற்தனிர்க் கையில் றடவரு மாமான் 
பூம்பொழுி ஜோக்கிப் புகுவனபின் செல்லுத் 
தோனெனச் சென்று துளங்கொணி வேய்தெசடு 
நின்கதுப் பில்தென நிரற இட்புகும்- 
வானொளி முல்லை முூகையை முறுவலென் 

முன் வலி மிக்கா னஃதறி கல்லாண்.”* 

என்றா ம்போல உயர்தஇணையாக உவமவாயிந்படுக்க பெருக் 
தணையாய் வருவனவும் காண்க, இஃது அவலம், (௨) 

[மூற்கூறிய நிலைமைகள் கனவின்கண்ணு BS ag Go on ov J 

௧௯௭. கனவு முரித்தா லவ்வீடத் தான. 
இது, மேற்கூறிய நிலைமைகள் கனவின்சண்ணும் நிகமுமெனப் 

பகுதிக் கிளவி கூறுகின்றது. 

இ-ள்: அவ்விடத்தான -_ முன்னர் வழுவமைத்த நிலைமை 
யின்சண்ணே வந்தன, கனவும் உரித்தால் கனவும் உரித்தாயிருக் 
SB (PMH Psa என்றவாறு, 

எனவே, யானுவ் கூறுவலென்ஞார்,
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₹: அலச்தாங் கமையலே னளென்றானைப் பற்றியென் 

னலதீதாரச யோவெனத் தொடுப்பேன் பேரலவுங் 

கறைதாங் கேயென் கவின்பெற மயங்கிப் 

புலம்ப லோம்பென வளிப்பான் போலவும்; 

முலையிடைத் துயிலு மறத்திந் தோயென 

கியைழி ஜதெஞ்சத்தே வாழுவேன் 9போலவும் 

வலையுறு மயிலின் வருந்தி பெரிதெனத் 

தலையுற முன்னடிப் பணிவான் போலவும்.” (கலி. 128) 

இவற்றுள், தன்னெஞ்சினை உறுப்பும் உணர்வும் மறுத்துசைத 

தலுமுடையகாகக் கூறியவாறும், அங்கு 7*சதிர்பெய்தகொண்ட 

தலைவன் உருவும் உறுப்பும் உணர்வும் மறுத்துளைத்தலு முடைய 

காகச் செய்யாமரபின செய்கதகாசச் கூறியவாறும், அவை உயர் 

இணையாகக் கூறியவாறும், பிறவுமுணர்க. , 
(62 Derearan ds uGdwrus wren மெம்வப? 

ஆாடல் யாசங்குவத் தன்றென யாழநின் 
கேசடேற்து புருவமொரடு குவவுநுகு ஸீவி 

தறுங்கதும் புளரிய நன்ன ரமயத்து 
வறுங்கை காட்டிய வாயன் கனவின்.” (அகம். 99) 

என வருவனவுலங் கொள்க, (௩) 

[ கனவு களவின்கட் செவிலிக்குமுரித்தெனல் ] 

௧௯௮. தாய்க்கு முரித்தாற் போக்குடன் கிளப்பின். 

இது முற்கூறிய கனவு களவின்கட் செவிலிக்கு முரிச்தென 

வழுவமைஅன் றது. ர 
Q—w: உடன்போக்குக் இளப்பின் --. உடன்போக்கின்கட் 

கூறின், தாய்க்கும் உரித்தால் -- அக்கனவு செவிலிக்கும் உரித்தா 

யிருந்தது முந்து தாற்கண் என்றவாறு, 

கோழி உடன்பட்டுப் போக்குதலானும், கற்றாய் *நற்பாற் 

பட்டனள் £ என்று வருதலானுக், * காயெனப்படுவோள் செவிலி 

யாகும் * (124) என்பகனானுஞ் செவிலியைக் தாயென்றூர். தலைவி 

போகாமற் காத்தற்குரியளாதலானும், அவளை என்றும் பிரியாத 

பயித்சியானுஞ் செவிலிக்குக் கனவு உரித்தாயிய்று, 

* காய்த்து செலற்கனவீ,”” (அகம், 55) என்பசனுட் 

' கண்படை பெேறேன் கனவ."” 

என்றவாறு காண்க, (௪) 

1, எதிர்பெய்துகொண்ட என்றது -. தனக்குழுன்னிற்பவனாக 
இட்டுக்கொண்ட (முன்னிலைப்படுத்திக்கொண்ட ) தலைவன் உருவும-- 
தலைவனுடைய உருவும் என்க. 

8. வாயல்கனவு -- உண்மையல்லாத கனவு,
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[பக்கச்சொல் சோழி முதலிய நால்வர்க்குமுரித்தெனல் ] 

௧௯௯. பால்கெழு கிளி நால்வர்க்கு முரித்தே. 

இது, எய்தாத தெய்அவித்து வழுவமைக்கின் ற ஆ. 

இ.ள்: பால்கெழு ளெவி -- இலக்கணத்திற் 1பக்கச்சொல், 
கரல்வர்க்கும் உரிக்து -- கோழிபஞ் செயிலியம் தத்ூயம் பரங்களு 

மென்னு % நால்வர்க்கும் உரித்தாம் என் றவரது, 

மேல் * இருவர்க்குமுரிய பாற்ளெவி' (196) என்றலின் 
தலைவனையும் தலைவியையும் ஆண்டே கூறலின் ஈண்டு இக்கால்வரு 
மென் 3ற கொள்க, 

₹: தருமணற் கடந்த பாவையென் 

மருமக ளேயென மூயங்கின னழுமே,.'* (அகம், 165) 

இது, கற்ராப் மணற்பாவையைப் பெண்பாலாகக் ADS BES OS 
Osram (ps8 G sTaDaipQar Mur bay. 

**தரன்ருயாக் கோங்கந் தளர்ந்து மூலைகொடுப்ப 

வீன்ருய்நீ பாவை யிருங்குரவே--யின்ருண் 
மொழிகாட்டா யாயினு முன்ளெயிற்றான் சென்ற 
வழிகாட்டா மீசென்று வந்து, (திண: நூற் 65) 

என்பது செவிலி 'கூ.ரவை வழிகாட்டென்றலிற் பால்கெழு இளவி 
யாயிம்று, ஏனையிரண்டும் மேல்விலக்குப, (B) 

( இறதீதது காத்தல் ] 
௨௦௦. நட்பி னடக்கை யாங்கலங் கடையே. 

இஃ, இறக்தது காத்தது, 
இ-ள்: ஆங்கு - அக்கரல்வரிட தல, 

கடை -- நட்பின்கண்ணே ஒழுகுகலல் 
கெழுகளெவி உரித்து என்றவாறு, 

சட்பின் ஈடக்கை அலவ 
லாத ”அவ்விரிடததும் பால் 

சான வே, ஈட்புச்செய் கொழுகுர் தோழி : க்கும் ரூம் * பால்கெழுகளெவி ? (199) டு ட் ். # 7 ட அற்றும் 
ழூ 9) இன் Dos wr core கொள்க, (சு) 

1. பக்கச்சொல் “- பகுதிச்சொல்,; i ‘ i இலக்கணழமுடையவாக அமைத்துக்கெரள்வ . ஏமல்லவாயினும் 5 . ர . 2. அவவிரிடத்தும் என்றது செல ் 2 
நடத்தும் என pan FOr OS Oe ad uy cb % DOP ying Bui Bazar
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( தலைவிக்கு வேறுபாடு தோன்றியவிடத்து 
அதனைப் பரிகரித்தற்குரியாரிவரெனல் ] 

௨௦௧. உயிரு நாணு மடனு மென்றிவை 
செயிர்தீர் சிறப்பீ னால்வர்க்கு முரிய, 

இ, தலைவிக்குத் தலைவனாத் பிறப்ப?தரர் வேறுபாடு தோன் 

Buus அதனைப் பரிகரித்தற் குரியோர் இவபென வழுவமைக் 

இன்றது, 

இ-ள்: உயிரும் காணும் மடனும் என்றிவை -- உயிரும் 

நாணும் மடனுமென்னு கூறப்பட்ட இவை மூன்றும், செயிர்தீர் 

இறப்பின் நால்வர்க்கும் உரிய -- சூற்றந்தீர்க்ச கலைமையினையுடைய 

ந.த்முய்க்குஞ் செவிலிக்குக் தோழிக்குச் தலைவர்குழுரிய, என் றவாறு, 

உம்மை ஓஐயமாதலின் தலைவனை யொழிக்த ஜூவர்க்குமுரிய 

என்ரு ராயிற்று. என்றது கலைவன் இவற்றைக் களவிலுங் கற்பிலுல் 

காத்தலும் வரைவிடைவைத்துப் பிரிந்தும் பாத்தையிய் பிரிந்துகு 

கரவாமையுமுடையனென்பது கூறிற்று. அவை 1எழுவகையால் (2017) 

கோழி அவற்றைக் காத்தா அறத்தொடுநிற்ப, அதனைச் செவிலி 

உட்சொண்டு அவற்றைக் காத்து ஈற்றாய்க் கறக்தொடுநிற்ப, அவளும் 

அவற்றை உட்கொண்டு காத்தற்கு அறத்தொடு நித்றலும் உடன் 

போயனு அ௮றனென கற்றாய்கோடஓுஞ் செவிலி பிநரை வசைகன் 
Een gs தோழியை வினவலும் பிறவுமாம். உதாரணம் 

முன்னர்ச் சாட்டியவத்றுட் காண்க, 

இனி உம்மையை மூற்றும்மையாக்கி உயிர் முதலிய தலைவி 

யுறுப்பிளை உறுப்புடைத்தாகவும் மறுக்துரைப்பசாகவுல் ?கூறப்பெரு 

தென்றார். (cr) 

[தலைவி வருத்தமிக்கவழி இவ்வாறு புணர்க்கவும் பெறுமெனல் ] 

௨௦௨. வண்ணம் பசந்து புலம்புறு கால 

யுணர்ந்த போல வுறுப்பினைக் கிழவி 

புணர்ந்த வகையிற் புணர்க்களும் பெறுமே, 

இத, வருத்தமிக்கவழி இலையுமா மென்கித ௮. 

  

1, ஏழுவகையால் அறத்தொடு நிற்றலை 207-ஞ் சூத்திரகோக் 

யறிக. 

2. கூற அவ்வுறுப்புப் பெறாது என முடிக, 
88
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இ--ஸன்.; வண்ணம் பசந்து புலம்பு உறுகாலை -- மேனி பசந்து 
தினிப்படருறுங்காலத் அ, கிழவி உறுப்பின் உணர்ந்த பேரல — 
தலைவி சனது உறுப்பிளை அறிக்சன பால, புணர்ச்ச வகையிற் 
புணர்க்கவும் பெறுமே — பொருக்கின கூற்றா் சொல்லவும பெறும் 
என்றவாறு, 

** கனல னமக்கவன் குறுகன்மி னெனமற்றெந் 
தோளொடு பகைபட்டு நினைவாடு நெஞ்சத்தேம்.!! (கவி 68) 

' தாணில மன்றவெங் கண்ணோ தசணேர்பு 
சினைப்பசும் பரம்பின் சூன்முதிர் பன்ன 
கணத்த கரும்மின் கூம்புபொதி as af ip 
நுண்ணுறை யழிதுணி தலைஇய 
தண்வரல் வாடையும் பிரிந்திச2னோர்க் கழுலே ! (குறுந். 95) 

““தணத்ததநானள் சால வறிவிப்ப போலு ; 
மணத்ததான் விங்கிய தோன்." (குறள் 1288) 

காஅம் ஓதியும் முசலியன கூறப்பெரு, கண்ணும் தோளும் 
மூலையும் போல்வன புணர்க்கப்படுமென தற்குப் 
யென் ரர். 

* புணாக்கவகை £ 
இதனா2ன இவற்றைத் தலைவன்பாம் செலவுவர வுடை 

யனபோலக் கூறலும் கொள்க, 

“*" nor opt கெொனச்சேறி தெஞ்சே யிலவையென்னைத் 
தின்னு மவர்க்காண லுற்று.” (குறள், 1244) 

எனக் கண்ணினச் செல்வனவாகக் கூறினள். (௮) 

[தலைவஜஞொடு வேறுபட்டவழித் தலைவி 
இவ்வாறு கூறுவள் or sar 6b J 

௨௦௩. உடம்பு முயிரும் வாடியக் காலு 
மென்னுற் றனகொ லிவையெனி னல்லது 
கிழவோற் சேர்தல் கிழத்திக் கில்லை. 

இத, SIUC wD வேறுபட்டுழிப் பிறப்பதோர் வமுவமைஇ கூறுகென் றது, 

இ- ன்: உடம்பும் உயிரும் வா 
உயிருக் தேய்ந்து கூட்டமி 
உத்றன கொல் எனின் அல்ல — 
கொலென்று தனக்கு வருத்தமில்ல 
Haws இமவோர் சேர்தல் இ 
சென்று சேர்தல் இ 

யச் காலும் -. தன் உடம்பும் 
ன்றி இருக்ககாலக்தும், இவை என் 

இவை என்ன வருத்த மு.த்றன 
அபோலக் கூறினல்ல து, இழன் 

ல்லை கீலைவிக்கு த தலைவனைத் தானே aso ad கைச்கோளிலுமில்லை ஏன்றவாறு,
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இத, காதல்கூரவுல் சணவற்்சசசாது வஞ்சம்போன்றொழுகலின் 

வழுவாயினும் அமைக்க எனறவாறு, 

“alae ur தோழி மூற்றுபு 
கறிவன ரடுக்கத் இரவின் முழுங்பெயெ 

மங்குல் மாமழை வீழ்ந்தெனப் பொங்குமயிர்க் 

கைதொட விழுக்கிெய பூநாறு பலவைக்கணி 

வரையிழி யருவி யுண்டுறைத் Game ts 

குண்ற நரடன் கேண்மை 

மென்றோள் சசய்த்துஞ் சால்பின் றன்றே.” (குறுந், 90) 

என்பசனுட் கேண்மை தோளை மெலிவிக்ககாயினும் எனக்கு 

அமைஇயைத் தந்தது ; யான் ஆற்றவுஈ தாம் மெலிதல் பொருக் 

காசது எத்கன்மைக்செனத் தலைவி தோழிக்குச் கூறியவாறு காண்க. 

£ கலைதிண்ட வழுக்க விீழ்க்சக பழத்தை யருவி பின்னும் பயண் 

படுத்து காடன்” என்றகனாசே அலரசால் கஞ்சுற்றத்திற் பிரிந்தே 

மாயினும் அவன் நம்மை வரைந்துகொண்டு இல்லறஞ் செய்விகதுப் 

பயன்படு தீதுவனென்பகாம், 

“"மகுதுமொனத் தாதநோக்கித் தாமே சுலிழு 

மிதுநகத் தக்க துடைந்து.'” (குறள். 1174) 

இதுவும் அது. 

₹*2ஓழல விணீதே யெமக்கிந்தோய் செய்தகண் ; 

உ௱௮ மிதற்பட் உன.” (குறள், 1176) 

இதவும் இதன்பாற்படும். 

1 3இணிப்புணர்ந்த வெழினல்லா ரிலங்கெயி நுருஅலி 

னணிச்சிவந்த வடுக்காட்டி நாணின்றி வரினெல்லை 

துணிப்பேன்யா ளென்னேன்.உ னரந்நிலையே யவற்கரணிற் 

றணித்தே தாழுமித் தணிய னெஞு்சே.'” (கலி, 6? ) 

இதனுள், யான் அுனித்தல்வல் லன் ; என் கெஞ்சிற்குத் 

தன்றன்மை யென்பசொன் றில்லை; ஈசென்னென்றலின் அவ்வாறு 

காண்க, (௯) 

7. கலுழ்தல் -- அழுதல் கண்கள் அழும் என்பது இவை என் 

னுற்றனகொல் என்பதிலடங்ரும் என்றபடி 

2. ஓஒ இனிது --- மிகவினிது, எமக்குத் துயர்செய்த கண்கள் 

தாமே துன்பமடைந்தன என்றபடி. இதுவுமதன்பாம்படும், 

9. இனி -- இப்பொழுது. உறாஅலின் -- அழுக்தலின் எல்லர-- 

ஏடி, தனியில் நெஞ்சு -- தனிமையான OG IMSS GME உரித 

தாக்குதலில்லாத கெஞ்சு. தனித்து -- என்னைவிட்டு



௭௦௦ தொல்காப்பியம் [பொரு 

( இதுவுமது / 
௨௦௪. ஒருசிறை நெழ்சமோ டுசாவுங் காலை 

உரிய தாகல முண்டென மொழிப. 

இனுவும் அனு. 
இ--ன்: ஐருூஹை -- தன் உள்ளத்அ கின் ஐ தலைவனையொழி 

யப் போந்துரின்றது, கெஞ்சமொரடு ் உசரவுங்காலை -- தானுந் தன் 
நெஞ்சமும் வேராக நின்று கூட்டத்துக்கு உசரவுங்கரலம், உரிய 
காகலும் உண்டென மொழிப -- தலைவிக்குரித்சாகலும் உண்டென்று 
கூறுவர் புலவர், எண்றவாறு, 

உம்மையால் கோழியடன் உசாவுவ்காலமும் உண்டு என்று 
கொள்க. உம்மை எச்சவும்மை, இது கலைவனை Ca MOSES 
கானும் கெஞ்சமும் ஒண்முய்கின் அ உசாரவு தலின் வழுவாயமைக கத, 
இ.௫ யாண்டு கிகழுமெனின் இவொடு கூடாமையின் இவன் ஆற்றா 
னாவனென்றுனும் 4 உணர்ப்புவயின்வாசாவூட ற் கட் (150) புலக்கு 
மென்ருனும் பிறவாற்றாணுமென்றானும் உசரவும், 

*: ௨மசண மறத்துனள்ளர கசணிலிக் கிப்போர் 
புறஞ்சாய்த்து காண்டைப்பாய் தெஞ்சே யுறழ்த்தவளைப் 
பொய்ப்ப வீடே மெனதெருங்கிற் ஐப்பிமனே 
னென்றடி சேர்தலு முண்டு.!! (கவி. 89) 

*: “பகலே பலருங் காண நசண்விட் 
டஉகல்வயிற் படப்பை யவனுூர் வினவிக் 
சென்மோ வாழி தோழி,” (ஈற்றிணை, 865) 

இ, தோழியோடு உசரவிய து. (zo) 

[மடமை அழறியுமிடமிவை எனல் [ 
௨௦௫. தன்லயிற் கரத்தலு மவன்வயீன் வேட்டலு 

மன்ன வீடங்க எல்வழி யெல்லா 
மடனொடு நிற்றல் கடனென மொழிப. 

இது, -பெண்டிர்க்சகிெயல்பாயே மடமை யழிவதோர். வருதவமைக் 
இன்று. 

1  உசாவல்-- வினாவல். 

2. மாண யான் மாட்சிமைப்பட்டிருக்க. மரண உள்ளா எனக் கூட்டுக, இப்போர் -- ஊடற்போர், பு.றஞ்சாய்ச்து - தோற்று கெஞ்சே காண்பாய் எனக. 
5. பலருங்காணச் சென்மோ ௭ இயையும், Ore உட செல்லுவேமோ? வினாவி —_ மன்றத்துள்ளாரை வில்வ. சன்மோ?
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இ--ன்: கன்வயிற் கரத்கலும் -- தலைவன் தலைவியிடத்தே 

புறத்தகொழுக்க மின்றென்று பொய்கூறலும், அ௮வன்வயின் வேட்ட 

அம் -- அம்வனம் காந்துகூறிய தலைவன்கட் டலைவி விரும்புதலும், 

அன்ன இடங்கள் அல்வழி எல்லாம் -- ஆ௫ய அவைபேபலும் இடங்க 

எல்லாத இடத்தெல்லாம், மடடுனாடு கித்றல் கடனென மொழிப -- 

சலைவி மடமையுளளாகிகிற்தல் கடப்பாடென்று கூறுவர் புலவர் 

எண்றவாறு, 

எனவே இவ்விரிடக்தும் மடனழிகலுடையளென வழுவமைக் 

கார. அது *குகிரை வறங்கிவருவல் ? (தலி. 96) என்று அவண் 

கரந்தவழி, ௮களை மெய்யெனக் சோடலன்்ேே மடமை, அக்கன் 

3 

கொள்ளாது அறிக்சேன் குதிரைசானெனப் UT FOO Sut BL 

டங்கனொாயெனக் கூறுதலின் இத மடனழிக்கத வழுவமைஇயாயித்து. 

*: 1கவருக்கை ஜெகிழ்ந்தமை போற்றி மதவு தடைச் 

செவிலி கையென் புதல்வனை தநேோரக்கி 

நல்€ேலோர்க் கொத்தணிர் நீயி ரில்தோ 

செல்வர்க் கொத்தனம் யரமென மெல்லவென் 

மகன்வயிழ் பெயர்தத் தேனே.” (அகம். 268) 

என்றவழி, மனத்து apis வேட்கையை மழைத்து வன் 
சுண்மைசெய்து மாறினமையின் அதுவும் மடனமழிக் து வமுவரஇ 

யமைக்கது. அன்னவிடமென் ற தனால், 

₹* 2யாரரினுங் காதல மென்ேறேனா வூடினான் 

யாரினும் யசரினு மென்று.”” (குறள். 1314) 

என்ரு. ற்போல மடனதிய வருவனவுக் கொள்க. (௧௧) 

[தலைவி அறத்தொடு நிற்குங் காலத்தன் றித் 
தோழி அறத்தொடு நில்லாள் எனல்] 

௨௦௬. அறத்தொடு நிற்குங் காலத் தன்றி 
யறத்தியன் மரபில் டோழி யென்ப. 

இ.ச, தலைவியால் தோழிக்கு வருவதோர் வழுவமைக்கன் ஐ.அ, 

  

7, கவவு- அகத்திடு, கவவுக்கை கெ௫ழ்ந்தமையபோரழ்றி 

அகத்திட்டொழுச்கம நழுவினமைகருதி. எம புதல்வனை ோகஇ இந் 

தச் செல்வது யைந்தேம யாமென்று மெல்ல என் மசன் வயின் சென் 

ழேன் என இயைக்க. 

9. தன்னால் காதலிக்கப்பட்ட மகளிர் யாரினும் காதல் 

உடையேனென்முகக் கருதினமையின் மடனழிய வக்தது என்ரு.
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இன்: அறத்தொடு நிற்கும் காலச் தன்றி -- தலைவி இக் 

் களவினைத் கடர்க்கறிவுறுத் கல் வேண்டுமென்னும் கருத்இனளசூய 

sr ssa), Card அறத்தியன் மரபில ளென்ப-- தோழி அறதக்இ 

னியல்பாகத் கமர்க்குக் கூறும் முறைமையிலளென்று கூறுவர் Laat 

என் றவாறு, 

காலமாவன 1கொதுமலர்வரைவும் வெறியாட்டெடுத்தலும் 
முதலியன. தலைவி சகுசாவின்சகண்ணே கற்புச்கடம் பூண்டு ஓழுகு 
இன்றாளை கொனுமலர் வரைனீவக் கருதினார் என்பதூஉம் DAdams 

sus Coors வெறியாட்டுத் தம்மனைக்கண் நிகழ்க்ததூஉம் தலைவிக் 

இறக்அபாடு பிறக்குமென்று “உட்சொண்டு அவை பிறவாமற்போத் 
அதல் தோழிக்குக் கடனாதலின் இவை நிகழ்வகற்கு முன்னே 

கமர்க்கறிவித்கல்வேண்டும் ; அ௮ங்கனம் அ௮றிவியாதிரு ச்சலின் வழுவா 

WIGOLD 5 BI. 

**4இன்றியாண் டையனஷனோ தோழி குன்றத்துப் 

பழங்குழி யகழ்த்த கானவன் கிழங்கள் 

கண்ணாகன் நூமணி பெறாஉ தாட 

Mya ips Garcia, won mag சிறுதொடி 
யெம்மில் வருகுவை நீயெனப் 
பொம்ம ஜோதி நீவி யோனே? (குறுச், 379) 

Qs, Csi guet awmran A eer அறத்தொடு நின்றது. 
கடவுட் கற்களை யடையிறந் தவிழ்ந்த.!” (நற்றிணை, 84) 

இத, வெறியாட்டெடுக்தவழி அறதச்தொடு நின்றது. 
** அகவன் மகளே யகவன் மகளே.” (குறுந், 28) 

Qs, ?கட்டுக்காணிய கின்றவிடக்து அற ச்தொடு நின்ற. 

அஅவும் வெறியாட்டின்கண் அடங்கும், தலைவிக்குக் கூறிப் 
Qe மிடச்தினுமல்ல அ வேட்கைகெறிப்பட வாராமையிற் இன்னாள் 
கழித்தும் அற தூதொடுகிக்பாளாகலானுஞ் செயவிலியும்கற்ளுயுல் கேட்ட 
பொழுதே அறத்தொடு கிற்பராகலானும் ஆண்டு வழுவின்னு. (௪௨) 

7. கொதுமலர் — அயலார். 

48. இறந்துபாடு... இறந்துப Osea. 
5. உட்கோடல் -- கருதல், சிந்தித்தல், 
3, கானவன் —~ $வட்டுவன் கா 

இல் _- வீடு, நீவியோன் ௨ தடவீமயோன், 

டாவ இனவ ல் பணடபிச்சயால் எட்டுப் பார்ம்மக்கல். சம் ர ‘ த, களவியலில் கட் ங்க இ தர 
என்னுஞ் சூத்திரஅடி விளக்கக்குறிப்பரல 3.4. + ay POD 

ம்க்கொள்ளல் — மூதிர்தல்,
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[அறத்தொடு இற்கும்வகை இவையெனல்] 

௨௦௭. ஏளித்த லேத்தல் வேட்கை யுரைத்தல் 

கூறுக லுசாத லேத்டு தலைப்பா 
டுண்மை செப்புப் கிளவியொடு தொகைஇ 
யல்வெழு வகைய வென்மஞார் புலவர். 

இதுவும் ௮வ்வறதூகாடு நிலை இனை சதென்கின் தது. 

இ-ள்: எளித்தல் -- தலைவனை எளியனாகக் கூறுதல், எத் 

தல் -- அவனை உயர்தீதுக்கூறல், வேட்கை உயர்த்தல் -- அவனு 

வேட்கை மிகுததுரைத்துக் கூறல், கூறுதல் உசாதல் — தலைவியுக் 

கோழியும் வெறியாட்டிடததம் பிரிவிடக். தஞ் சில கூறுகற்கண்ணே 

தாமும் பிறருடனேயும உசாவுதல், ஏதிடு -- ஒருவன் களிறும் புலி 
பும் காயம் போல்வன. காத்து எம்மைக் கைக்கொண்டானெனவும் 

பூதீகச்தான். சமைகக்கானெனவும் இவை முதலிய காரணமிட் 

Qari sae, சலைப்பாடு -- இருவரும் தாமே எஇர்ப்பட்டசா் 

யான் அ௮றிக்திலேனெக் கூறுதல், உண்மை செப்பங் ளெவியொடு 

1படைததுமொழியாது பட் 

டாக்கு கூறுதலென்னுல் கிளவியோடே கூட்டி, அவ் எழமுவகைய 

என்மனார் புலவர் -- அதக்தன்மைக்காகிய ஏழுகூற்றையுடைய அறத் 

தொடு கிற்நலென்று கூறுவர் புலவர் என்றவாறு. 

தொகைஇ -- என்னு அவ்வாறனையும் 

* அவ்வெழுவகைய ? என்றதனால் உண்மைசெப்புங்கால் ஏனை 

யாறு பொருளினுட் சில உடன்கூறி உண்மைசெப்பலும் ஏனைய கூறும் 

காலுக் தனித்சணி கூறாத இரண்டும் மூன்றும் உடனே கூறுதலுங் 
கொள்க. உதா. ரணம் : 

* ”எல்லு மெல்லின் றசைவுபெகி துடையேன் 

மெல்லிலைப் பரப்பின் விருத்துண் டியானுமிக் 

கல்லென் இதுகுடித் தங்கள் மற்றெறெவனோே ; 

வெனமொழித் தனனே யெசகுவன்.'' (அகம். 110) 

என்பது எளித்தல். 
  

1. படைதீதுமொழிதல் -- சகற்பிதீதுக்கூறல். ULL TAS — 

நிகழ்ச்தபடி. 

2. எல் ௨. புகல். எல் இன்று -- ஒளியின்று (இருண்டது), 
அசைவு -- தொழில்செய்கலாலுண்டான மெய்யசைவு, எனிவத்து 
கூறினானாகக்கூறவின் எனித்தல் என்றார்,
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“1 யகணன்மச யற்திம் ௫௬௨ ரமயத் 

தவன்மறை தே௭ நோக்கி மற்றிவன் 

மகனே தோழி யென்றனன்.'" (ஆகம, 48) 

என்பது dH. 

 *தணுக முறத்தழிஇப் போதந்தான்.!” (கலி, 99) 
என்பது வேட்கையுரைத்தல். 

்* மூருகயர்ந்து வந்த முதுவாய் வேல 
சினாவ லோச்புமதி வினவுக ஏூடையேண் 

பல்வே நுருவிற் சில்லவிழ் மடையொடு 

சிறுமறி கொன்றிவ ணறுநுத னீவி 

வணங்கினை கொடுத்தி யாயி னணங்கிய 

விண்டேரய் மரமலைச் சிலம்ப 
னோண்டா ரகலமு முண்ணுமோ பலீயே.”” (குறுந், 862) 

இது, *ேலனொடு கூ௮சலுசாதல், கூற தற்கண் உசா தலென 
விரிக்க, 

 5வரடசத சான்றோர் வரவெதிர் கொண்டிராய்க் 
கோடாது நீர்கொடுப்ப தல்லது--கோடா 

வெழிலு மு&ையு மிரண்டத்கு முத்றீர்ம் 
பொழிலும் விலையாமோ போந்து... ( இணை: தூற, 175) 

இஅவும் உசாகலாய் அடக்கும். 

** *உரவுச்சினஞ் செருக்கத் துன்னுதொறும் வெகுளு 
மூக்வா ளெயிற்ற வன்ஞகர் ஞமலி 
Dew urd sero or dar gry தெரிதா 
தடுங்குவன மெழுந்து நல்லடி. aot gj Darr 
மிடும்பைகூர் மனத்தே மருண்டு புலம்படர 

1, படுசுடரமையம். - ஞாயிறுபடுங்காலம். தேஎம் — திக்கு. இவன் மகனே Sr er DOM oT இவன் ஒரு புருஷனே என்று வியந்து கூறினாள். இது தலைவனைப் YE PE He ol or ஏத்தல் என்றாள். 
2. ஆகமுறத்தழுவினான் என் மதனால் அவன் Carts, ் 

wn ia 
வட்கையுரைத்த 

8, சில்லவிழ்மடை — Baw சோற்றோடுகூடிய பவி. op — 
ஆட்டுக்குட்டி. அணங்கெ -- தலைவியை வருத்திய, வருத்திய அகலம் என்க, அசலம் மார்பு, 

*, வேலனொடு உசாதல் என இயையும்; வேலன் வெறி ் 
க ச 

3 
் 

யாக 

கூறறகண் அவனொடுச் தோடி உசரவும் ; i CGaréQu Se, " ர அவன் 5. கோடாது_. மன ங்கோடாது, கோடச._. ் : ar .@ + உலகு. போக்து நிரம்ப, நிரம்பிவீலையாமே களராக. பொழில் 
ஏன இயையும்.
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மாறுபொரு தோட்டிய புகல்வின் வேறுபுலத் 

தாகாண் விடையி னணிபெற வந்தெ 

மலமர ரசையிடை வெருவுத லஞ்சி 

மெல்லிய விணிய மேவரக் கிளந்தெ 

மைம்பா லாய்கவி சேத்து யெரண்டொடி 

யசைமென் சாய லவ்வரஙய் குந்தி 

மடமதர் மைக்க ணிசையி ரிறத்த 

கெடுதியு முடையே ஜனென்றனன்.'' (குறிஞ்சி. 180-42) 

என தாய் காததவாறும். 

1: நதணைவி௫ புடையூக் கானங் கல்னெை 

மடிவிடு வீளாயர் வெடிபடும் தெஇரக் 

கரர்ப்பெய லுருமிற் பிளிறிச் சிர்த்தக 

விரும்பிணர்த் தடக்கை யிருநிலஞ் சேர்த்திச் 

சனந்திகழ் உடா௮ஞ் செருக்கமரங் கொல்பு 

மையல் வேழ மடங்கவி னெதிர்குர 
வூய்விட மறியே மாகி யொய்யெனத் 
இருந்துகோ லெல்வக& தெனிர்ப்ப நரணுமறந்து 

விதுப்புநு மனத்தேம் விரைந்தவற் பொருத்திச் 

SGM மஞ்ஞையி னடுங்க வரர்கோ 

லுடுவுறு பசுழி வசங்கிக் கடுவிசை 

யண்ணல் யாச யணிமுகத் தழுத்தலித் 

புண்ணுமிழ் குருதி முகம்பாய்ந் இழிதரப் 
புள்ணி வரிநுதல் சிதைய தில்லா 
தயர்த்துபுறங் கொடுத்து பின்னர் தெடுவே 

சணங்குறு மகளி ராடுகளங் ஈடுப்பத் 

இண்ணிலைக் கடம்பின் றிரளன ரை வளைஇய 

துணையறை மாலையிற் கைமிணி விடேஎ 

நுரையுடைக் கலுழி பசய்தலி sprays Boos 

யடுங்கரை வசழையி னடுங்கமப் பெருந்தகை 

யஞ்சி லேசதி யசைய லெணையதூஉ 

மஞ்ச லோம்புதின் னணிநலவ் காக்கென 

மாசறு ௬ூடர்நுத னீவி நீடுநினை நீ ; 

தென்மூுக நோக்கி நக்கன்.” (குமிஞ்சி, 760-092) 

எனச் களிறு காத்தவாறும், புனலுள் எடுக்தவாறும் காண்க. 

வேற்றுப்புலத்து ஏறச் செல்லாஙிற்ப. புகல்வு -- மனச்செருக்கு, 

விடை -- ஆனேறு, அலமரல் -- சுழறசி. வெருஉதல் -- அஞ்சுதல். 

யாமஞ்சுதற்குத்தானஞ்சி என்க. அவ்வாங்குஉந்தி -. அழலயெ வளைந்த 

கொப்பூம், கெடுதிகள் -- கெடுக்கப்பட்டவை-இழக்தகவை, அவை: 

மான், மரை, பன்றி, வேழம் முதலியன, 

7. மடிவிடுவினளை -- வாயைமடித்துவிடுஞ் சீழ்க்சை. asr— 

எதிர் த்தலினால் - புறத்தினின்றும் ஓட்டுதலினால். வெடி -- ஓசை, 
பிணர் -- சருச்சரை. எதிர்தர .... எம்மேல் வருகையினாலே. விதுப்பு... 

ஈடுக்கம். உடு... சாணக்கொள்ளுமிடம. பகழி--- அம்ப. கடுப்ப” 

ஒப்ப, களத்்தற்குருதியை ஒப்ப என்க, கலுழி -- யாறறின்பெருக்கு, 

அஞ்சல் ஓம்பு ... அஞ்சுதலைப் பாதுகாப்பரய். 
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1! ஈபுவிபூனவி யென்னும் பூச Caparo 

வொண்செவ் காழறீர்க் கண்பேோ லாரித 
“ரி போகிய ஆழ்செய் மாரியயன் 

பக்கஞ் Gatti Du செச்ரைக் கண்ணியன் 
குயமண் டாகஞ் செஞ்சாந்து நீவி 

வரிபுனை வில்லி ஷொெொருகணை தெரிழ்துகொண் 

டியசதேோ மற்றும் மாதிறம் படரென 

வினவி Bans 2 சனே.'” (அகம. 48) 

இது, புலிகாத்தற்கு வந்கானென இட்டுரைத்தது. 

** அன்னாய் வாழிவேண் டன் யென்னை 

தனு மாலைந்தச னெமக்குத் தழையாயினா 

பெசரன்வீ மணர்யரும் பினவே 

யென்ன மரங்கொலவர் சசர லவவ்வே,'” (ஐங்குது, 202) 

இ, தோழி தழைதக்கானென அறத்தொடு கின்றது. 

“சுன்னி ஆனை wey Carus விகைசெயலை 

யல்ணி யளகத்தின் மேலாய்ந்து. தெள்ளி 

ீதணாற் கடியொடுங்கா வீர்ங்கடா யச 

புதணுற் கடிந்தா னுளன்..! (திணை: நூற், 8) 
இக அ௮ள௪த்தின் மேலாய்க்தெனவே பூத்தந் சமை கூறினாள். 

'* &பிறிதொன் நின்மை யறியக் கூறிக் 

கொடுஞ்சுழுிப் புகாஅர்தி தெய்வ நோக்கி 
கடுஞ்சூ டருகுவ னினக்கே.'” (அகம், 110) 

இது தலைப்பாடு, 

1. குறிஞ்சிநிலமகளிர். வேங்கைப்பூக் கொய்யுங்கால் புவி புலி 
யென்று புசலிட்டுக் கொய்வது வழக்கு; அப்பூசல் கேட்பஎன்றபடி, 
கணபோலும கழுநீர்ப்பூ என்க, கி போடுய ரூழ்செய்மாலை — 
ஊசியாற் கோத்துச் சுற்றின மாலை, ஊச௫ுபோலும் அல்லியைக் கழித்துச் சும்மின மாலையுமாம். செச்சை வெட்சி, மாபடச் 
திறடி யாது? -- புலியாகய மா போனவழி யாது? என வினவிஙின் 
றுன் என இயைக்க, 

2. என்னை -- என்தலைவன், of — பூ, Quire i i 
wumiGua gyih அரும்பும உடையன, ன போலும் பூவும் சாரல-- மலைச்சாரலிடத்தன. 

8. சுள்ளி நறவு. சோபாலிகை--அடம்பு, செயலை_அசோரகு. 

இதண் -- பரண். இதணாற் கடியொடுங்கா ் 
உதண் ... மொட்டமபு, SEN ERLE te 

4. பிறிதொன்றின்மை--தலைவிவேறுபாட் nse GB ண wf ணை @ மினமை. பகாஅர்த் தெய்வம் — SL PApuiad soa sau சத்தியம் தல்பபாடு -- தலைப்படல் ; இருவருந் தாமே எதிர்ப்
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** நேரிழை முன்கை பற்றி நூமர்தர 

தாடறி நன்மண மயர்கஞ் சின்னாட் 

கலய்க லேசம்புமி னிலங்கிழை பீரென 

வீர நண்மொழி தீரக் கூறித் 

துணைபுண ரேற்றி யெம்மொடு வந்து 

துஞ்சா முழவின் apart wand 

அண்டுறை நிறுத்துப் பெயர்த்தனெ னதற்கொண் 
உன்றை யன்ன விருப்போ டென்று 

மிரவரன் மாலைய னேவரு தோறுபங் 

கரவளர் கடுகினுங் கதனாய் குரைப்பினு 

தீதுயி லெழினு திலவுவெளனிப் படினும் 

வேய்புரை மென்றே ஸளின்றுபி லென்றும் 

பெராஅன் பெயரினு முணிய sya 

ணவினமையி ஸணிகந்தன்று மிலனே வளமையித் 

றன்ணிகை இரித்தன்று மிலனே.'” (குறிஞ்சி, 291-245) 

“: “அனங்குமழை பொதிந்த வசண்கு ணாருவி 

யாடுகழை யடுக்கத் Oia prt or 

பெருவரை யன்ன திருவிறல் வியன்மசர்பு 

முூயங்காது AP BS Bro a ow . 

மயங்கதழ் மழைக்கண் கலுழு மன்னாய்.'* ஐங்குறு, 6820) 

என வருவன உண்மைசெப்பல், 

காமர் கடும்புனல் ' (கலி. 89) என்பகனுள் ”இரண்டுவக்கன; 
பிறவு மன்ன. (௧௩) 

[தோழி அறத்தொடு திற்றல் தலைவி விருப்பத்தால் 
நிகழுமெனல் / 

௨௦௮. உற்றுழி யல்லது சொல்ல லின்மையி 
னப்பொருள் வேட்கைக் கிழலியி னுணர்ப. 

Qs, மேலதற்கோர் புறனடை. 

Q—w: உற்றுழி அல்லது சொல்லல் இன்மையின் -- 

தலைலியர்க்கு ஏதமுற்த இடத்தன்றிகச் தோழி அவ்வாறு மறை 
புலப்படுத்துக் கூறாளா தலின், அப்பொருள் வேட்கைக் இழவியின் 

உணர்ப -- அம்மை புலப்படுத்துகல் விருப்பசதைக் தலைவியர் 

காரணத்தால் தோழியர் உணர்வர் என்றவாறு, 

7. துணைபுணர்ஏறு _ தவைப் புணர்ந்த oO. இரவரன்மாவே 
யன் -- இரவுக்குறியில்வரும் தன்மையன், 

2. ஆடுகழை -- அசைகின்ற மூங்கில், கலுழும் -- அழும், 

3, இரணடு என்றது -- ஏதீடும உண்மை செப்பலுமாயை 

இரண்டையும்.
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உணர்வர் ' என்று உயர் இணைப்பன்மையாமி கூறவே, தலைவி 
யருந் தோழியரும் பலசென்ளுர். *இழவி” என்னாரேனும், ஒரு 
பாத் களவி' (293) யென்பசனார் பன்மையாகக் சொள்க, * உயிரினுஞ் 
இறக்க நாணுடையாள் ? (118) இத புலப்படுத்தக்கு உடம்படுதலின் 
வழுவாயமைக்த து. 

"*1 இன்னுயிர் கழிவ தாயினு நின்மக 
ளாய்மல ர௬ுண்குட் பசலை 

கசம சதோயெனச் செப்பா மே," (அசம், 58) 

ர.ல் போக் ண மென் மேலைக் இரத் என்றாற் போல்வனவே இலக்கணமென்பது மே சூகி 
SID கூறுப, (௧௪) 

( அறத்தொடு நிற்றல் வழுவென்றதற்குக் காரணங் கூறல்] 
௨௦௯. செறிவு நீறைவுஞ் செம்மையுஞ் செப்பு 

மறிவு மருமையும் பெண்பா லான. 
இன; மழைபுலப்படாமல் ஒழுகுதல் இலக்கணமென் தற்கும் 

மழைபுலப்படுக்து தல் வழுவென் ஐற்குங் கூறுஇன்ற ௫. 

இன்: செறிவும் — அடக்கமும், நிறைவும் - மழைபுலப் படாமல் நிறுத்தும் உள்ளமும், . செம்மையும் --. மனச்சோட்டமின் 
மையும், செப்பும் -- களவின்கட் செய்யத்தகுவன கூறலும், அறி 
வும் — ஈன்மைபயப்பனவும் திமைபயப்பனவும் அறிவிக்தலும், 
அருமையும் — உள்ளக்கரறு க் கறிகலருமையும், பெண்பாலான -- 
இவையெல்லாம் பெண்பரம்குக் காரணங்கள் என்றவாறு. 

இவையடையளென வே மழைபுலப்படுத்த ற்கு உரியசால்ல 
ளென்பதாஉம் அதனைப் புலப்படுச்சலின் மூத்கூறியன வழுவமைத் 
கனவுமாயிற்று, இவை வருஞ்சூக் இர த.இத்கும் ஒக்கலிக சிங்க 
நோக்கு. 

(௧௫) 
( வரைதல் வேட்கைக்குரிய கூற்றுக்கள் இவையெனல் ] 

௨௧௦. பொழுது மாறுங் காப்புமென் றிவற்றின் 
aij னாகிய குற்றங் காட்டலுந் 
SHH UPSD wala றிஞ்சலு 
மீரவீனும் பகலினு நீலர லென்றலுங் 

1, பசலை... பசப்பு, Geuunr Bw — Garg ் இது வீனைழத்திரிசொல், 6 “ரா தொழிவால்,
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கிழவோன் றன்னை வார லென்றலு 
நன்மையுந் தீமையும் பிறிதினைக் கூறலும் 
புரைபட வந்த வன்னவை பிறவும் 
வரைதல் வேட்கைப் பொருள வென்ப. 

இஅவுக் தோழிக்குக் தலைவிக்கும் உரியனவாஇய வழுவமைக் 

இன்று, 

இ-ள்; பொழுதும் ஆறும் காப்பும் என் நிவற்றின் வழுவின் 

ஆயெ சுற்றங்காட்டலும் -- இராப்பொழுதும் அக்காலத் அுவழியுல் 
கண்ணுறும் இடதச்துள்ளா சாவலுமென்று கூறப்பட்டவை மூன மி 

னது பழையமுறையிற் பிதழுகலால் தலைவற்குளகாகய கும்தததை 

யுணாத்தலும் : 

இவை, SOUL அச்சம் உளவாகக் கருதுதலும் அவனால் 

நிகழும் இன்பக்தைக் துன்பமாகக் கருஅதலும் உடையனவாயிற் 

றேலும் அன்புபற்றிக் கூறலின் ௮மைக்தத. அப்பொழுஇற் றலைவ 

og செலவு வரவு கிகழ்ர்துழியே இக்குற்றல் காட்டுவதென்று 

கொள்க. 

₹* 1 மன்றுபா of bg.” (அகம. 788) 

என்பது பொழுதுவழுவுகலிற் குற்றங்காட்டியது. 

* ஊர்ந்த ணா£டையை யெல்வி மசலையை 

சோர்ந்துவீழ் கதுப்பினான் செய்குறி நீவரி 

ஷொளிதிகழ் ஜெகிழியர் கவணையர் வில்லர் 

களிஜறென வார்ப்பவ ரேனல்கர வலரே.' (கலி, 52) 

இல, காப்பினான் வழுவுணர்த்தியத. 

தன்னை அழிதலும் --- அவன் அக்காலத்து அவ்வழியில் சனியே 

வருதற்கு யான ஏதுவாயினேன் எனச் தன்னை அழிவுபடுச்துரை க் 

தலும் : 

1, மன்றுபாடுஅவிதல் -- ஊர்ப் பொதுமன்றம் ஓளி அடங்கல்; 

என்றது அங்குள்ளாரும் பொழுதானமையின் அதனை விட்டனர் 

என்றபடி. மனை மடிந்தன்று என்பது மனணயிலுள்ளாரும் துயின்ற 

னர் என்றபடி. எனவே இடையாமமாயிற்று. எனவே இக்காலம் 

அவர் வருதற்குத் தழுதியில்லை எவ கும்றங்காடடியதாயிற்று, 

2 OG8p — Go MSO a0 on of கவணையர் -- கல்லெறியும் 

கவணையுடையா; ஐ-- சாரியை, இது குறவர் காவலால் ஏதம் வரு 

மென்று தலைவீ இரவுக்குறிவரல் விலக்கியது.
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“ies நுடையையு மல்லை நின்வயி 
னா வரும்படர் செய்த 
யானே தோழி தவறுடை பேனே,”” (அகம, 78) 

அவன் வரவினை உவவாஅ; தன்பங்கூர்தல் வமுவாயினும் ௮ துவும் 

அவன்கண் அ௮ன்பாதலின் அமைத்தார். 

அவண் ஊறு அஞ்சலும் -- அவ்வழியிடத்த.த் தலைவற்குவரும் 

ஏகமஞ்சு தலும் : 

* 3அஞ்சுவல் வாழி யைய வாரிருட் 
கொங்கிய ரீனண்ற மைந்தின் 

வெஞ்சின வுழுவை திரிதருவ் காடே.'' 

இஃ, அவனைப் புலீஈலியுமென் நஞ்சியது. 

! ஐருதான் விழும முறினும் வழிநாள் . 
வசழ்குவ ளல்லசொன் ரழி. (அகம், 18) 

என்பதும் அது, 

ஆறின்னாமையாவது :-- விலங்கு முதலியவற்றான் வரவிற்கு 

இடையீடு நிகழுமென் ஐஞ்சுதல் ; too s 50a Caml Dm, 

இது ஈன்குமதியாமையின் வழுவாயினும் அன்புமிகுதியான் அமைத் 

தார். 

இரவினும் பகலினும் நீ வ. என்றலும் -- இராப்பொழுதின் 

கண்ணும் பசுற்பொழுதின்கண்ணுக் தலைவனைக் குறியிடத்து வருக 
வெனக் தோழி கூறலும்: 

“Sava வீண்யரொ டெல்விச் செல்லாது 
சேர்த்தனை செலினே சிதைகுவ துண்டேச 

பெண்ணை யேரங்கிய வெண்மணழ் படப்பை 

யன்றி கைவு மாங்கட் 

Aner ளெய்தலெம் பெருங்கழி நசட்டே. (அகம், 120) 

' 5$பூவேய் புன்னையந் தண்பொழில் 

ara: Ogu new bar Geo pba.” (அகம், 240) 

ஆனாஅரும்படர் ... நீங்காத ஆற்றமுடியாத துன்பம், 
உழுவை -- புலி. இருளில் புலி இரிதருங்காட்டை அஞ்சு 

வல் என இயைக்க. 
8. விழுமம் -- துன்பம் வழிகாள் -- பின்னாள் (-அடுத்தகாள்.] 
₹ எனித்தலின் வேறுயிற்று என்றது -- தலைவனுக்கு ஏதம் வருமென்றஞ்சுதல், அறத்தொடு நிற்றலின்கட்கூறிய எளித்தலின் 

வேறு என்றபடி, 

5. இஃது இரவுக்குறி வேண்டியது. 
6. இது பகற்குறி சேர்ந்தது, 

1. 
2.
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களவு அ௮.றிவுறுமென்று அஞ்சாது வருகவெள் றலின் வழுவேனுச் 

தலைவி வருச்தம்பற்றிக் கூறலின் அமைத்தார். 

இழவோன்றன்னை வாரல் என்றலும் -- தோழியும் தலைவியுக் 
தலைமை செய்துகொண்டு தலைவனை வாரழற்ச என்று கூறுதலும் : 

தலைமை வழுவேனும் அன்பான் அமைத்தார். 

“3 இரவு வார லைய விரவுளனீ 

யகலறை வரிக்குஞ் சாரற் 
பகலும் பெறுதியிவ டடமென் Capa.” (கலி. 49) 

இஃது இசவுவாரலென்ற து. 

** 2பகல்வரிற் கவ்வை யஞ்சுதும்.'* (அகம். 118) 

என்றது பகல்வாரலென் ற. 

1! 8நன்வரை நாட நீவரின் 

மெல்லிய லோருத் தான்வா ழலனே.'” (அகம், 78) 

இஃ, இரவும் பசலும வாரிலென்ற து. 

நன்மையும் திமையும் பிறிதினைக் கூறலும்-- பிறிதோர் பொருண் 

மேல் வைத்து கஈன்மையுக் தீமையுக் தலைவற்கேற்பக் கூறலும் : 

: கழிபெருங் கசதல ராயினுஞ் சான்மோர் 

பழியோடு வரு மின்பம் வெககாச்.'' (அகம். 112) 

எனப் பிறர்மேல் வைத்துக் தலைவனை அ௮றிவுகொளுத்தினமை 
யின் வழுவாயமைந்த.து. 

1 பழியொடு வரு மின்பம் வெஃ்கசர்.'* 

எனவே புகழொடு வளுஉம் இன்பம் வெஃகுவசெனக் கொள்ள 

வைத்கலின் சன்மையுக் இமையும் பிறிதின்மேல் வைத்தக் கூறிற்றும், 

புரைபட வந்த அன்னவை பிறவும் -- வழுப்பட வந்த இவை 

போல்வன பிறவும் : 

அவை ஊடற்கணின் நியு தலைவனைக் கொடியனென்தம் 

கொதுமலர் வரை௫இன்றாரென்றலும் அன்னை வெறியெடுக்னெருளென் 

றலும் பிறவுமாம். 

1. வீ பூ. அறைவரிக்கும் - பாறையிம் கோலஞ்செய்யும், 

இஃது இரவு வாரல் என்றது. 

2. கவ்வை... அலர், 

8. ஓரும் -- அசை. மெல்லியல்தான் வாழலன் என்க, 

4. பிழிது- பிறிதுபொருள், இது சான்றோராகிய பிறிது 

பொருண்் மேல் வைத்துச் கூறியது என்றபடி. பழியொடுவருமின்பம் 

இமை, புகழொடுவருமின்பம் நன்மை என்றபடி. 
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*6 3 புகசையிவனோய் செய்தான்.” (கலி. 40) 

என்பது ஊடற்கணின றிக் கொடியனென் த, 

: ”இனையுண் கேழ லிரிய” என்னும் நற்றிணை (119) யுள, 

“₹* யாவது, முயங்கக் பேறுகுவ னல்லன் 

பூலவிகொ ஸனளீயர்தன் மலையினும் பெரிதேே.'” 

Da, கொதுமலர் வரைவு கிழைப்புறமாகக் கூறிய. 

₹ ஈகடம்புங் களிறும் பாடித் தொடங்குபு 

தோடுந் தொடலையுங் கைக்கொண் டல்கலு 

மசடின arg னன்றே நீடு.” (அகம். 188) 

என்பது தலைவர்க்கு வெறியாட்டுணர்க்தியது. 

வரைதல் வேட்கைப் பொருள என்ப - தலைவன் வரைந்து 

கோடற்கண் நிகழும் விருப்பத்தைக் தமக்குப் பொருளாகவுடைய 

பென் றவாறு, 

என்றது, வழுப்படக்கூறினும் வரைவுகாரணக்தகாற் கூறலின் 

அமைக்க வென் ஐவாரும். (௧௯) 

ர்கைக்கிகா பெருந்திணைக்கட்படுவதோர் வழுவமைக்கின்ற து] 

௨௧௧, வேட்கை மறுத்துக் கிளந்தரங் குரைத்தன் 
மரீஇய மருங்கி னுரித்தென மொழிப. 

இது, கடுவணைந்இணையல்லாச கைக்கே பெருக இணைக்கட் 
படுவதோர் வழுவமைக்கின் றது. 

இ-ள்: வேட்கை மறுத்து தம்மனத்து வேட்கையை 
மாற்றி, அங்குக் ெக்து உரைக்கல் -. இருவரும் எதிர்ப்பட்ட 
விடத்தத் தாம் ஆற்றின தன்மையைப் புலப்படக்கூ ஜி ஒருவர் 
ஒருவர்க்கு அறிவித்தல், மரீஇய Loan sar 2 ASO) seer மொழிப டட 
புலனெறி வழக்கஞ்செய்து மருவிப்போக்த கைக்கெ பெருக்திணைக் 
கண் உரித்தென்று கூறுவர் அரியர் என் Daur gy, 

1. பகையில்கோய் -- மருந்தில்லாதநோம் - og தமைபற்.றிக் கொடியனென்றது. ஆதலின் ஊட் ந்தது அரைவுடீட்டித் உ வேர கணின்றி ot oir Cpr. 
. வறிறு வரைவு உள்ளை ; . oy 

நற்றிணையுரை நோக்யெறிக. ௮ கவமத்தாம் பெறப்பட்டது,
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கைக்களை முதலாப் பெருக்கிணை யிறுவாய் * என அவை இரு 

மருங்கும் நிற்றலின் ஈண்டு * மருங்கு ' என்மனார். 
“1 நதமக்கினி தென்று uch Dp பிறர்க்கின்ற 

செய்வது நன்றா?மா மற்று.” (கவி, 62) 

இஃ, அடியோர் தலைவராயவழிக் தலைவி வேட்கை மறுத் 
அணர்த்இய த. 

6 2 ஏறிந்த படைபோன் முடய்கி மடங்கி 
தெறித்துவிட் டன்ன நிறையேரா லென்னைப் 

பெசறுக்கலா தோய்செய்தாய் பொறீஇ நிறுக்கல்டே 

னீநல்கி னுண்டென் ஸனயிர்.'* (கலி, 94) 

2 5உழுற்தினுத் துவ்வாக் குறுவட்டா Borah 
ணிழிந்ததோ கூணின் பிறப்பு.” (கலி. 94) 

இவை, அடியோர் தலைவராக வேட்கைமறுத்துணர்த்திய ௫. 

பெருந்திணை. 

ஏனை வினைவலபாங்ணோர்க்கு வக் அழிக்காண்க. இவை கைகோ 

ளிரண்டன் கண்ணும் வழங்குதல் சிறுபான்மை யுரித்தென்று அகத் 

திணைக்கட் கூறலின் வழுவமைகத்தார்.  *ஒன்றென முடித்த'லான் 
மரீ இயவாறு *ஏனையவற்றிற்குல் கொள்க, 

14 5புவ்ளிக் கள்வன் புனல்சேர் பொதுக்கம்் பேரல் 
வன்ளுகிர் போழ்ந்தனவும் வானெயி றுற்றனவு 

மொன்ளிதழ் சோர்ந்தறின் சகண்லரியு நல்லாச் 

சிரறுபு 2றச் சிவந்தநின் மார்புத் 

தவமுதல் சசலைவேச கூறு.” (கலி. &8) 

- குதிரையோ விதியது (கலி, 96) 
என வருவனவும் பிறவும் இழிக்சோர் கூற்றை உயர்ந்தோர் 

கூறுவன ; அவையும் அமைத்துக்கொள்க,. (௧௭) 

1, இன்னா -- துன்பம். வலிதின் என்றதனால் பெருக்திணை 

யாயிற்று, இது இதாமாதவின் அடியோர் தலைவராயது ஏன்று இக் 

கவியுரையில் நச்சனார்க்கினியர் கூறுகின்றார். ஆயின் அடியோர் 

என்பது இச்செய்யுளிம் கூறப்படவில்லை. 

2. எறித்தபடை - கலப்பையிற்றைத்த படைவாள். நெறித்து 

விட்டன்ன--முறித்துவிட்டாற்போன்ற. ஏர்-அழகு. பொறீஇ-ஆம்.றி. 

8. உழுந்து -- உழுத்தம்பணியாரம். துவ்வா -- அனுபவிக்கப் 

4, ஏனைய என்றது ஐந்இணையை. 

5. கள்வன் -- ஜெரெண்டு. சேர்பொதுக்கம் .... சேர்புஓதுக்கம் 

எனப் பிரிப்பர் ஈச்சினாக்கினியர் ஓதுக்கம் -- கடை: அது வடுவுக்கா 

யின. ஆகுபெயர் என்பதும் நச்சினாக்கினியர் கருத்து, 

தவறுதல் சாலாவோ _ தப்பாதற்டு. அமையாவே, Gur pe ber, 

உற்றன என்பவை வினைப்பெயராய் வழுக்களாயுணாத்திறறு. 

9௦



௭௧௪ தொல்காப்பியம் [பொரு 

[இது கன வொழுக்கத்டின்கண் தேர் முதலியவற்றை 

அனர்ந்துத் தலைவன் செல்லுவன் or carer | 

௨௧௬௨, நேரும் யானையுங் ருதீரையும் பிறவு 
மூர்ந்தன ரியங்கலு முரிய ரென்ப. 

இது, கள 3வொழுக்கத்துக்கு மறு தலையாபதோர் வழுவமைக்கின 

அ. 

இ--ன்: தேர் முதலியவற்றைபும் பிஐஷூர் கிசளையும் ஏறிச் 

சென்று கூடுதலையும் உரியர் தலைவரென்று கூறுவர் புலவர் என்ற 

arp, 

“பிற” ஆவன கோவேறுகமுகதையுஞ் சிவிகையும் முதலியன 

வாம். இது செல்வக் குறைபாடின்மை கூறுகலான் அமைந்த. 

“1 குறிமின்றிப் பன்றணின் கடுந்திண்டேர் வருபதங்கண் 
டெதிநிரை யிமிழ்கசன லெதிர்கொண்டச ளென்பதேோச 
வறிவஞ Bip t3 aun யாய்தலம் வறிதாகச் 

செறிவளை தோணார விவளைறீ துறந்ததை.' (40. 127) 
“* 5 நிலவுமணற் கொட்குமோச் தேருண் டெனவே."'. (அகம். 20) 

கடுமான் பரிய குதழ்பரி கடைஇ 

நடுநாள் வரூஉம்.'* (so 149) 

“SE Pta@m வெறித்த புட்டா சாத்திரி 

தெடுநீ ரருங்கழிப் பரிமெலித் Gone G),”’ (அகம், 120) 

என வரும். ஏனைய வக்தூழிக் காண்க, 

உம்மையான், இளையசோடுவக்அு தனித்துக் கூடுதலுல் கொள்க : 
““*வல்வி விக்யரொ டெல்லிச் செல்லாது 

சேர்ந்தன செனினே சிதைகுவ அண்டே,”” (அகம். 120) 

என்றாற் போல்வன கொள்க, 

இதனானே உடன்போரக்கிலும், 
“: கடுங்கட் காளை யொடு நெடுந்தே ரேறி 

கோல்வல் வேங்கை மலைபிறக் கொழிய 
வேறுபல் லருஞ்சுர மிறந்தன ளவளெொன்க் 
கூறுமின் வாழியோ வாறுசென் மாக்கள் 
தற்றே ணயத்துபா ராட்டி 

யெற்கெடுத் திருந்த வறனில் யாய்க்0க... (ஐங்குறு, 285) 
எனத் சேர் முதலியன ஏறிப்போதலுல் கொள்க, (௧௮) 

தேர் இதனுள் வந்தது, 
இதுவும தோ கூறியது, 
இதனுள் அததிறி — கோவேறுகமுதை வக்குது. ... இனையர் -- ஏவலிகயர், we

 
co
 
to



ஸியல் ] பொருளதிகாரம் எக௫ 

[இது ஓர் சொல்வழுவமைத்தல் ] 

௨௧௩, உண்டற் குரிய வல்லாப் பொருளை 

யுண்டன போலக் கூறலு மரபே. 

இது, சொல் வேறுபட்டுப் பொருளுணாத்தும் வழுவமைக் 

இன்று. 

இ--ன்: உண்டற்கு உரிய அல்லாப் பொருளை -- உண்டற் 

Cup Stn கிகழ்த்துகற்கு உரியவல்லா க பொருளை, உண்டன போலக் 

கூறலும் மாபே — 93057 fm நிகழ்சத்தினவாகப் புலனெறி 

வழக்கஞ் செய்தலும் மரபு எண்றவாறு, 

அது 

 பசலையச வுணப்பட்டுப் பண்டைதீ ரொழிந்தக்கால்." (கலி, 15) 

எனவரும். 

இதன்கட் சொல்வழுவன்றிச் செய்யா மரபிற் Cm f pu@ ssi 

அடக்கலும் அமைத்தார். இன்னும், உய்த்துக்கொண்டுணர்தல் 

(666) என்பசறான் உண்ணப்படுசுத்குரிய வல்லாக பொருளதனைப் 

பிறர் உண்ணப்பட்டஅ பாலக் கூறலும் மசபாமென்பது பொரு 

ளாகக் கொள்க, அவை, 

(0 தரணல முண்டு துறக்கம் பட்டோர் 

டேவணிீ ர௬ுண்ட குடையோ ரன்னர்; 

நல்குநர் புரிந்து தலனுணப் பட்டேச 

ரல்மூதர் போகிய நேச ரன்னர் ; 

கூடிசர் புரிந்து குணனுணப் பட்டோர் 

GOs ilu பூவோ a 
(கலி. 28) 

என வரும். 9 pale கொள்க, 

உம்மையாற் பிறதொழில் பத்றி வருவனவுங் கொள்க. 

கண்ணுங் கொளச்சேறி நெஞ்சே யிவையென்னைத் 

இன்னு மவர்க்காண ஸுற்று.”” (குறள். 1244) 

 பூல்லிக் இடத்தேன் புடைபெயர்த்தே or sua om at 

லன்னிக்கொள் வற்றே பசப்பு.” (குறள். 1187) 

“ வருத்தின், வரன்றோய் வற்ற காமம்.” (குறுக, 102) 

என்றாற் போல்வனவுகல் கொள்க. 
(௧௯) 

7. பசலையின் பரத்தலை உண்ணல் என்றது சொல்வழு உண்ண 

மாட்டாத பசலையை உண்டதாகக் கூறல், செய்யாமரபினவழற்றைச் 

செய்ததாகக் கூறியது. 

2. இதில் நலமுண்டு என்றது உண்ணப்படாத பொருளை உண்ட 

தாகக் கூழமியது, பிறவுமன்ன, 

38. Haran, அள்ளிக்கொளல், வான்றோய்தல் என்பன உண்டலல் 

லாத பிற தொழில்கள். வருத்தல், செறிதல, மிகுதல் என்பனவற்றை 

மூஹையே இன்னல் முதலியவாகக் கூறப்பட்டது சொல்வழு என்றபடி;



௭௧௬ தொல்காப்பியம் [பொரு 

[வரைவு நேராமைக்குக் காரணம் 

பொருள்வேண்டி எனத்தோழி கூறல் / 

௨௧௪. பொருளென மொழிதலும் வரைநிலை யின்றே 

காப்புக் கைமிருத லுண்மை யான. 

இ௫, களவின்சண் தோழிக்குரியகோர் வழுவமைக்கின் ற. 

இஸ்: பொருள் என மொழிதலும் வரைநிலை இன்தே -- 

எமர் வளைவு நேராமைக்குக் காரணம் பொருள் வேண்டியெனத் 

தோழி கூறலும் நீக்குகிலைமையின்று, காப்புக் சைம்மிகுதல் உண் 

மையான --- கரவன் மிகுயால் தலைவிக்கு வருக்தல் OEE BB 

அண்டாகையால் என்றவாறு. 

உம்மையால், பொருளேயன் ஜி ஊரும் காடும் மலையும் முதலியன 

வேண்டுவசென் றலுங் கொள்சு. 

*: ?சரன்றோர் வருந்திய வருத்தமு நுமது 

வான்டோய் வன்ன ரூடிமையு நோக்கித் 

இருமணி வரன்றுங் குன்றங் கொண்டிவன் 

வருமு் யாகம் வழங்கி னன்றே 

யஃதரன், றடைபொருனள் கருதுவி ராயிற் குடையொடு 
கழுமலந் தந்த நற்றேர்ச் செம்பியன் 
பங்குனி விழவின் வஞ்சியோ 

டுள்ளி kip? sy obo gue ADEs.” (ue, 525) 

இதனை, பொருள் விரும்பியவாறும் குன்றம் விரும்பியவாறு 
காண்க, அடைபொருள் -- இவள் அம்பால் அடைதற்குல் காரண 
மாயெ பொருளென்க, (௨௦) 

[ மேதைற்கோர் புதனடை..] 

௨௧௫. அன்பே யறனே யின்ப நாளொடு 
துறந்த வொழுக்கம் பழித்தன் ரகலீ 
ஜொன்றும் வேண்டா காப்பி ஐுள்ளே. 

இத, தோழி பொருளென Our) 5564 தலைவியும் உடன் 
பட்டு கிற்றற்குரியளென் உலின் மேலதற்கோர் LY] Dom eo. 

இ ன் 2 காப்பினுள் குரவன் மிகு இயால் கிலைவிக்கு வருதி 

இம் நிகழ்க்தவிடகச்அ; அன்பே அறனே இன்பம் நாணொடு றந்த 
1. குன்றம் மலை. அடைபொருள் கருதுவிராயின், 

உறந்தையுஞ் சிறிதாகும் OT OT & வஞ்சியும்



ous] பொருளதிகாரம் ௭௧௭ 
ஒழுக்கம் -- தலைவன்கண் நிகழும் அன்பும், கூடிப்பிறந்தேரர் ஓழு 
கும் ௮றனும் தமக்கு இன்றியமையா இன்பமும் காணும் அகன்ற 

aysorn, பழித்தன்று ஆகலின் ஒன்றும் -- பழியுடைத்தன்.று 

ஆகையினாலே புலனெறிவழக்கற்குப் பொருக்தும், வேண்டா -- 

௮வற்றை வழுவாமென்று களையல் வேண்டா என்றவாறு, 

எனவே பொருளென மொழிதல் தலைவிக்கும் உடன்பாடென்று 

அமைத்தாரரயிற்று. (௨௧) 

[தலைவர் பிரியக்கமுதின் இவ்வாறுங் கூறுவரென்ல்] 

௨௧௬. ௬ரமென மொழிதலும் வரைநிலை யின்றே 

இ, தோழிக்குக் தலைவிக்கு முரியகோர் வழுவமைக்கின் ற.து 

இ-ள்: தலைவன் பிரியக் கருதியவழிச் கோழியுக் தலைவியும் 

நீ போடன்றவிடம் எல்லாவற்முனணும் போதற்கரிய நிலமெனக்கூறி 

விலக்குதலும் நிக்குநிலைமையின்று என்றவாறு, உதாரணம் : 

* ॥இடுமு ணெடுவேலவி போலச் கொலைவர் 

கொடுமரந் தேய்த்தார் பதுக்கை நிரைத்த 
கடுநவை யாராற் நறுசுளை முற்றி 

யுடங்குநீர் வேட்ட வுடம்புயய Lug tar 

கடுந்தாம் பதிபாங்குக் கைதெறப் பட்டு 

வெறிநிரை வேறுகச் சார்ச்சார லோடி. 

தெறுமயக் கூற்ற நிரம்பாநீ உத்தஞ் 
சிறுதணி நிதுஞ்சி யேற்பினு மஞ்சு 

தறுநுத வீத்துப் பொருள்வயிற் செல்வேச 

யுரனுடை யுள்ளத்தை.'' 

எனச் ௪சமெனக் கூறினாள். 

தலைவியும் தோழியாற் கூற்று நிகழ்த்தும். “சூத்திரம் பொஅப் 

படக் இடத்தலின் தலைவி உடன்போகக் கருதியவழித் தலைவனுஞ் 

க.ரமெனக் கூறுதல் கொள்க, 

(கலி, 12) 

  

1. கொடுமரம் தேய்த்தார் -. வில்லாலே கொல்லப்பட்டவர். 

பதுக்கை ... கொல்லப்பட்டவரது உடல்களை மறைத்த இல்க்குவியல், 

நவை குற்றம். ஆர் நிறைந்த ஆறு-- வழி, முற்றி -- சூழ்ந்து. 
சுடுமை -. வெம்மை. சுனைக்கு -- அடை. தாமபதிபு.. தாஞ்சேரப் 

பதிந்து. தெறப்பட்டு -- சுடப்பட்டு, நெறி - வழி. நிரம்பா _. 

சென்றுமுடியாத (தொல்யாத]). அதீதம் . காடு. உரன் _ வலி, 

2. இப்பொருளையே சூத்திரப்பொருளாக இளம்பூரணர் கொண் 

டனர். இலக்கியங்காண்டலின் நச்சினார்க்கினியருரையுங் கொள்ளத் 

பாத.று.
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‘oe wa பயெம்மொடு கீவரின் யாழறிண் 

மெல்லியன் மேவந்த 2 றடித் கநாமரை 

யன்விசே ரரமித மரக்முத்தேசய்ம் தவைபேரலக் 

கல்லுறி னவ்வடி கறுக்கத வல்லவேச.'” (கலி. 13) 

எனவரும். (௨௨) 

[ உகைவழக்குச் செய்யுட்குமாமெனல் ] 

. உயர்ந்தோர் கிளவியும் வழக்கொடு புணர்தலின் 
apa gayi படுத்தல் செப்யுட்குக் கடனே. 

இது, மூன்னர் உல௫யல் வழக்கென்றது செய்யுட்காமென்று 
அமைக்கின் ஐ. 

௨௧௦ 

இ--ன்: உயர்க்ோர் கெளவியும் வமக்கொடு புணர்தலின் -- 

உயர்ந்த மக்கள் கூறுங் கூற்றும் வேச கெறியோடு கூடுதலின், 

வழக்கு. வழிப்படுத்தல் செய்டிட்குக் கடனே -- அவ்வழக்னெு 

கெறியிலே ௩டத்தல் செய்யுட்கு முழறைமை என்றவாறு. 

* வழக்கெனப் படுவது? (648) என்னும் மரபியத் GE Be Ss 
தரன் வழக்கு உயர்க்மீதரர் கண்ணதாயிற்று, அவர் அகத்தியன் 

முகலியோென்பது பாயிர தட் iO. gnu sro opr 

செய்யு௫ட் காண்க. இதனை மேலைச்ரூக்திரத்துத்கும் எய் ஆவிக்க,(௨௩) 

[ உலூயலல்லாதனவும் பயன்படவரின் புலனெறிவழுக்கிற்கூறல் 
வழுவன்றெனல் ] 

௨௧௮. அறக்கழி வுடையன பொருட்பயம் படவரின் 
ஒழைக்கென வழங்கலும் பழித்தன் Qpau. 

இஃது, உலகியல் வழக்கன்றிப் பொருள் கூறினும் அமைக 
வென்கின்் றத. 

இ--ன்: அறக்கழிவு உடையன -- உலக apse sD OG 
பொருக்கமில்லாச கூந்றுக்கள், பொருட்பயம் படவரின் அகப் 
பொருட்குப் பயமுடைகதாக வருமாயின், வமக்கென வழக்கலும்-- 
அவத்ஹை வழச்கென்தே புலனெறி வழக்கஞ் செய்தலும், பழித் கன்று என்ப பழியுடைத்தன்றென்று கூறுவரரரட 

தலைவன் கசூறைவுற்று நி.ந்ின் றவாற்ை 
கூறுங்கால், தன்னை அவன் கயக்தான் Bug 

சியர் என்றவாறு, 

ச் தோழி தலைவிக்குக் 
லகி தலைவிக்குக் கூறு 

பின் ” (கலி. 37) எனப் 

. a க oe ல . வனவும், * பொய்யாக விழ்ச்சே னவன்மார்
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படைத்து மொழிவனவும், தலைவி * காமக் இழவ னுள்வழிப் படுக 

அம்”, தாவி னன்மொழி இழி இளைப்பினும் ” (11௮2) போல்வன 

பிறவும் அறக்கழிவுடையனவாம், தலைவி தனக்கு மறை புலப்படுத் 

தாது வருந்துன்ற காலத்து அதனைத் தனக்குப் புலப்படுவித் துச் 

கொண்டே அவளை அஆற்றுவித்தற்பொருட்டு அறக்கழிவுடையன 

கூறலின் அவை பொருட்குப் பயன்றக்தனவாம். 

1 2நருந லெள்லை யேனழ் பன்றி.” (அகம், 82) 

என்பதனுள், 

1: சிறுபுறங் கவையின னாக வதற்கொண் 

டிருபபெயன் மண்ணின் ஜெகிழ்பஞு GH pO ai ar 

னுள்ளவ னறித லஞ்சி யூன்னில் 

கழிய கூறிக் கைபிணி விடாவு.'” 

எனத் தலைவன் தன்னை ஈயக்சானென இவள் கொண்டாள் 

கொல்லெனக் தலைவி கருதுமாற்றால் தோழி கூத தலைவி மறை 

புலப்படுக். துவளென்பது பயனாயித்று. 

“தயமல ருண்கண்ணாம்........ 

அங்க னுடைய னவண்,”? (கலி. 87) என்பதகனுள், 

 மெய்யறநியா தேன்பேோற் கிடந்தேன்,” 

என்புழி, முன்னர் மெய்யறி 2வழிரிலை பிழையாமனின்று 

பின்னர்ப் பொய்யாக வழிகிலை பிழைததுக் கூ.றியது வழுவேனும், 

இவளுக தலைவனும் இவ்வாறே செறிக்தமை யுணர்ச்தலின் மறை 

புலப்படுத்துங் கருத்தினளாக் தலைவியென்பது பயனாம். 

“மன்னர் குழீஇய விழுவி னானும்,” (குறுக், 54) 

உ மஅருங்கடி யன்னை.! (நற்றிணை, 365) 

1 திறுபுறங்கவையினனாக-- மூதுகை அகத்தீட்டுத் தழுவின 

னாக. அதற்கொண்டு... அதனைக்கருகி. அதனால் ஏனினுமாம், இகு 

பெயன் மணலின் கெடுழ்ந்து -- பெய்த மழையால் நெ௫ழ்ந்த மணல் 

போல் மனம் கெஇழ்ந்து, அஞர் -- வருத்தம்; கோய். பிணி பிணிப்பு, 

2. வழிஙிலை பிழையாமல் என்றது தான் குழ்ஹறேவன் மகளாத 

வின் தலைவிக்குத் தான்செய்யும் வழிபாட்டு நிலையிற் பிழையாமல் 

என்றபடி, 'மெய்யறி' என்பது “மெய்யின்' என்றிருத்தல் வேண்டும், 

11-ம் சூத்திர கோக்கியறிக. 

8, இச்செய்யுளில் விழவின்௧கண்ணும் துண்ங்கைக்கண்ணும் 

யாண்டும் காணேன என்று தலைவி உறலின் சேடிச்சென்றவாறு 

ETRE, 

4. இச்செய்யுளில் “gas nd a oral FOF or Gur தோழி' என்று 

தலைவி கூறலின் செல்வாம் என்றாயிற்று,
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₹: 1பம்புமத னழியும் பாலுட் கங்குலு - 
மகிய வல்மை ணிசூளை, * (அகம். 8) 

என்பனவற்றுள், தலைவி தேடிச்சென்றதும், செல்வாமென் ற 

அம், சிறைப்புமமாக வரைவுகடாயது பொருட்பயன் றருதலின் 

அறச்சழிவுடையவேணும் அமைக்கன, 

இ, “பல்வேறு கவர்பொரு ணாட்டத்தான் £ (114) அறக் 

கஹிவுடையனவுவ் கூ௰ப்பெறுமென் றமைப்ப து பெரும்பான்மை. 

இஃது அஇகாரத்தாற் ஜோழிக்குக் தலைவிக்கும் கொள்க. (௨௪) 

[| மேலதற்கோர் புறனடை ] 

௨௧௯. மிக்க பொருளினுட் பொருள்வகை புணர்க்க 
நாணுத்தலைப் பீரியா நல்வழிப் படுத்தே. 

இ௪, மேல் அறக்கழிவுடைச்தாயினும் அது பொருட்பயம்படு 
(218) மென்றார், அப்பொருளினை இத வென்றலின் தந்கோர் 
L{ DOW oH. 

இ--ன்: மிக்க பொருளினும் முன்னர் அகப்பொருட்குப் 
பயப்படவரினென்௮ வழுவமைத்த பொருளின்கண்ணே, நாணுத் 
தலைப்பிரியா கல்வழிப் பொருள்வகை படுத் தப் புணர்க்க -- தலைவி 
யது காண் அவளிடத்து கின்று நீக்காமைக்குக் காரணமா 
நன்னெறியாகிய பொருட் கூறுபாடுகளை உள் ளடக்கிப்படுக் அக் கூறுக 
என் றவாறு, 

**நருத லெல்லை'' (அகம், 94) என்பதனுள், 

நெருகல் யான் காக்கின்ற புனக்துவரந்து ஒரு கலைவன் தன் 
பெருமைக்கேலாச் சிறுசொற் சொல்லித் தன்னை யான் வரக் தனே OFS கூறி என்னை மூயக்கஇனான் ; யான் அதற்கு முன்ஜெகிழ்க்தே 
மனகெஒழ்ச்சி அவனறியாமன் Lopes வன்சொழ் சொல்லி சீஸ் 
கனேன் ; அவ்வழி என் வன்கண் 
ஞயிற்திலன் ; அவ்வான போனவன் இன்று நமக்குத் கோலாத் 
கன்மை யின்மையினின்றும் இளிவங்கொழுகுவன்; கனக்கே ஈந்தோள் 

வேன் கமலின் இதுவும் பெல்ம் செறற்கு அரியவல்ல” என்கி 

“. இது - இச்சூத்திரம், ் 7. 

என இயைக்க, இது CTCL ES 

  

1D கூறவும் பெறும்
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உரியவாகலும் அறியானாய் என்னைப் பிறநிலை முயலும் சண்ணோட்டமு 

முூடையவளனை நின் ஆயமும் யானும் நீயுங்கண்டு ஈகுவோமாக$ நீ 

அவன் வருமிடத்தே செல்வாயாக எனக் கூறியவழி, எம்பெருமானை 

இவள் *புறச்தாற்றிற் சொண்டாள். கொல்லோ வெனவும், அவண் 

கனக்கு இனியசெய்தனவெல்லாம் என்பொருட்டென்று கொள்ளாது 

பிறழச்கொண்டாள் கொல்லோ வெனவுக் தலைவி கருஅமாறத்முனே | 

கூதினாளெனினும் அதனுள்ளே ”இவளெனக்குச் இறக்தா ளென்ப 

துணர்தலின் என் வருத்தம் தீர்க்கன்றிலை யென்றான் எனவும்? 

அதற்கு முகமனாக இவளைக் கமீஇக்கொண்டதன்.றி இவள் பிறழக் 

கொண்ட தன்மை அனன்கணுள தாயின் இவளைக் குறிப்பறியாது 

புல்லானெனவும், இவ்வொழுகலரறு AD gant sl இக்குறை 

முடித்தற்கு மன ஜெூழ்க்தாளெனவும், அவனை என்னோடு கூட்டு 

தற்கு என்னை வேறு நிமுத்திக் தானும் ஆயநுமம் வேறுநின்று 

ஈகுவேமெனக் கூறினாளெனவும், தலைவி காண் நீங்காமைக்குக் காரண 

மாயே பொருளை உள்ளடக்கப் புணர்கதுச் கூறியவாறு காண்க; 

இகனுள் அறக்கமிவான பொருள் புலப்படவும் எனைப்பொருள் 

புலப்படாமலும் கூறுக்கால் தலைவியது மையை வெளிப்படுத் 

இனளாமாதலின் அதனை * மிக்கபொருள் ' என்றார். ஏனையவத்றித்கூம் 

உட்பொருள் புணர்ததவாறுணர்ச்து பொருளுரைத்துக் கொள்ச.(௨௫) 

ட் எல்லா என்னுஞ்சொல் இருபாற்குமுரித்ெெெதெனல்/ 

௨௨௦. முறைப்பெயர் மருங்கிற் கெழுதகைப் பொதுச்சொ 

னிலைக்குரி மரபி னிருவீற்று முரித்தே. 

இத, இழவன் Qn sh பாங்கன் பாங்கியென்னு முஜைப் 

இபயராயெ சொல்பத்திப் பிறந்ததோர் வழு அமைக்கின் ஐ.அ. 

இன்: மூழைப்பெயர் மரும்கிம் கெழுதகைப் பொதுச் 

சொல் -- முறைப்பெயரிடத்அ இருபாத்கும் பொருக்கின தகுகியை 

யுடைய எல்லா வென்னுளு சொல், நிலைக்கு உரி மாபின் QRS pom 

உரித்தே -- புலனெதி வழச்கிற்குரிய முறைமையினானே வழுவா 

சாது ஆண்பாற்கும் பெண்பாத்கும் ஒப்ப உரியதாய் வழங்கும் 

என் Nair OI. 

7, புறத்தாறு . புறஒமுக்கம்? 4 
வனாகக் கருதிக்கொண்டாளோ எலியறி கருத்த. 

2, இவள் என்றது தோழிபை சிறந்தாள் என்றது ஆயத்தா 

குள்ளே ஈண்பிற் சிறகதான என்றபடி. 

QI 

  
எனறது புறவொழுக்கமுடைய
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* கெழுதகை ' என்றகனானே தலைவியும் தோழியும் தலைவனைக் 

கூறியதே பெருட்பான்மை3யன் தும், தலைவன தலைவியையும் பாங் 

கணையும் கூறுதல் சிறுபான்மை வழுவமைஇமென்றுங் கொள்க, 

உதாரணம் : 

*: அதிர்வில் படிறேருக்கி வந்தென் மகன்மோன் 

முறிர்பூண் முலைபொருத வேதிலாண் முச்சி 

யுஒர்துக ளக்சுநின் னுடை யொரலிப்ப 

வெதிர்வளி நின்றாய்நீ செல்; 

இணி யெல்லா.” (கலி, 81) 

எனத் தலைவியைத் தலைவன் விளித்துக் கூறலின் வழுவா 
யமைஈ்த. 

* எஏல்லசநீ, 

முூன்னத்தர ஜென்று குறித்தாய்போற் காட்டி 

Bahr விடர௮ நிழம்?பரற் நிரிதருவர 
யென்னீ பெரு தென்,” (கலி, 671) 

எனக் கோழி தலைவனை விளித்துக்கூ 09 sir வழுவாயமைக் தது. 
5 எல்லா விஃதொத்கன் £ (கலி. 61) என்பது பெண்பால்மேல் 

வச்சது. ஏனைய வந்துழிக்காண்க, £ பெரதுச்செரல் ” என்றகனானே 
எல்லா எலா எல்ல *எலுவ எனவம் கொள்க, 

*: எலு சிறாஅர்.” (குறுந், 129) wer uss gg. (தலைவன் 
பாங்கனை Ball ௧௯), 

ve யாரை யெலுவ யாரே? (கற்றிண, 395) 
எனக் தலைவனைச் தோழி கூறினாள், 

எலுவியென்பது பாலுணா்த்தலின் ஆசாயப்படா. (உ௬) 
[தோழி தலைவியுறுப்பைத் தன்னுறுப்பாகவுங் கருதுவனளெனல் 7 

௨௨௧. தாயத்தி னடையா வீயச் செல்லா 
வினைலயிற் றங்கா வீற்றுக் கொளப்படா 
வெம்மென வருஉங் yous Carp 
மல்லா வாயினும் புல்லுவ வளவே. 

Oa, Carp தலைவிபுறுப்பினை த் fe தன்னுறுப்பாகம் கூறப்பெறு மென வழுவமைக்கின் தது, 
  

  

1. எல்லர.- ஏம். இது தலைவன் Saad om uy விளித்தது, 2. எல்லா ௨. ஏட. இது தலைவனைத் தோழி விளித்தது, 
3: எல்லா! ஏடி. இது தோழி தலயை விளித்தது 4. ஏலுவ ஏன் பது பெண்பால் ?ழ2 : . ; 

ல் as, QMS ST என்பது Brug ez wy. கததறகு இலக்கியம்



ஸீயல் ] Quran Barr ௭௨௩ 

இஸ்: தாயத்தின் அடையா -- தந்தையுடைய பொருள்க 

ளாரய் மக்களெய்துதற்குரிய பொருள்களிற் சேசாகனவுமாய், ஈயச் 

செல்லா -- அறமும் புகழுங் க௬இக் கொடுப்பப் பிறர்பாற் செல்லா 

தனவுமாய், வினைவயின் தங்கா -- மைக்கரில்லாதார்க்கு மைக்கர் 

செய்வன செய்து பெறும் பொருளில் தல்காதனவுமாய், விற்றுக் 

கொளப்படா -- வேறுபட்டானொருவன் வலிச்துகொள்ளப்படா கனவு 

மாய், எம்மென வரூ௨ங் கஇிழமைக் தோற்றம் -- எம்முடையன 

வென்று தோழிகூறப் புலனெறி வழக்கிற்குப் பொருக்திவரும் உரி 

மையையுடைய உறுப்புக்கள், அல்லா வாயினும் புல்லுவ உள (வ 

வழுவாயினும் பொருக்துவனவுள என் றவரறு, 

உறுப்புக்கட்புலனாதலின் * தோற்றம் ' என்றார். எனவே, உறுப் 

பொழிய இக்கான்கும் எம்மெனக் கூறலாகாசென்றார். 

 ஐருதாளென், ரோணெகழ் புற்ற துயராற் றுணித தந்தோர். 
(ee, 37) 

எனவும், 

1 என்றோ சொழுதிய தொய்யிலும்.”” (கலி, 18) 

எனவும் தலைவிதோளினை என்தோள் என்றாள். 

1 என்கா, லரியமை சிலம்பு கழீஇப் பன்மாண் 

வரிப்புனை பந்தொடு வைகிய செல்வேசன் ; 

இவைகாண் டோது தேவா மாதோ.” (sp. 12) 

” தெய்த லிதழுண்க ணின்கண்ணா கென்கண் மன.” (கலி, 39) 

3 

என்பவும் இதன்கணடங்கும். *உள என்றதனாறத் இறுபான்மை 

தலைவி கூறுவனவுப் கொள்க; அவை, 

ப என்னொடு நின்னொடு சூழாது. (அகம், 1488) எனவும், 

“ நின்கண்ணாற் கதாண்பென்மன் யரன்.'” (கலி, 39) 

எனவும் வரும், (௨௭௪) 

[பால்வழுவமைத்தல் ] 

௨௨௨, ஒருபாற் Sard யெனைப்பாற் கண்ணும் 

வருவகை தானே வழக்கென மொழிப. 

1. என்கால் என்றது தலைவி காலைத் தன் காலாகழ் தோழிகூறி 

யது. இது ஈற்றிணைப்பதிப்பில், தன் கரல் என்று பாடங்கொள்ளப் 

பட்டது. 

2. இதற்கு வேறு கருத்துக் கூறுவா இளம்பூரணர். சேனாவசை 

யர் சொல்லஇிகாரத்து வேறு கூறுவர்.
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இஃது, *ஒன்ேறே வேறே! (93) என்னுஞ் சூத்திரத்து 

“ஓத்து கழவனுங் இழெத்தியும்? என்ற ஒருமை பன்மைப்பாலாய் 

உணர்த்துகவென வழுவமைத்கது, 

QF: guts Dar 8 ஓத்ச ழெவனும் இெத்இயும் ' 

என்றவழி அஆடூணாருமையும் பெண்ணொருமையும் உணர்த்திகின ற 
சொற்களை ஆூரியரும் அவ்வரறு ஆண்டாசேோஸும் அ௮வ்வொருமைச் 

சொற்கள், ஏனைப்பாற் கண்ணும் .வருவகை கானே -. கால்வகைக் 

GOGH தலைவரையுக் தலைவியையும் உணர்த்தும் பன்மைச்செரற் 

கண்ணே நின்று பன்மைப்பொருள் உணாற் இவரும் கூறுபாடுசானே, 

வழக்கென மொழிப .- உலகவழக்கன்ற௮ு. சொல்லுவர் ஆசிரியர் 

என் வாறு, 

இதனாற் பயன்: உலகத்து ஒருவர்க் கண்ணும் ஒரோவொரு 

கூலத்தின் கண்ணும் தலைவரும் தலைவியும் பலரேனும் அவர்களை 

யெல்லால் கூறுங்காற் இழவனுங் கஇழெத்இயுமென்று ஒரூமையாற் 

aos i) வேறோர். வழக்கன்றென்பஅபற்றி முதலூலாசிரியர் 

அங்கனஞ் சூத்திரஞ் செப்தலின், யானும் அவ்வாறே சூத்திரஞ் 

செய்சேனாபினும், அச்சொல் பலரையும் உணர்க துமென வமுவமைத் 

வாரராயிற்று. ஒருவனோடு பலர் கூட்டமும் கோடற்கு ஏனைப்பா 

லென்று ஒருமையால் கூறாது 4 ஏனைப்பால் ” எனப் பன்மையாக் 

கூறினார் ; இதனுத் சொல்வ ழவும் பொருள்வழுவும் அமைத்தார். 

ஓத்த கிழவனும் இழத்தியும்” (98) என்ற ஒருமையே கொள்ளின் 
அன்னணாரிருவர் இவவுலகத்அள்ளாரன் றி வேராக காட்டிக் கொள்ளப்பட் 

டாசென்பபட்டு இஃது உலகவழக்கல்லாதோர் சாலுமாய் * வழக்குஞ் 

செய்யுளும்? (பாயிரம், என்பதனோடு மாறுகோடலே யன்றிப் 
“பரத்தை வாயி னால்வர்க்கு முரித்தே? (224) என்னாம் போல்வன 
பிற சூத் இரங்களும் வேண்டாவாமென்றுணர்க, (௨௮) 

[ எல்லாவூயிர்க்கும் இன்பமுரீத்தெனல் ] 
௨௨௩. ஏல்லா வுயிர்க்கு aru மென்பது 

தானமர்ந்து வரூ௨ "மேவற் ௬௫ம், 
இத, மேலதற்சோர் புறனடை, 

டம். மேவல் -- ஆணும் பெண்ணு மாய்க் ௩ 
என்பது ஈச்சினார்க்கினியர் கருத்து. 
அணும் பெண்ணுங் கூடி OH LI? 
இன்பலென்பது மேவற்று என 
டொன்று பொருந்தல் (சேர்தல்). 

டூப் Cure gat GO 
. எனவே மேவற்று என்பதற்கு 
திதிவுடையது என்று பொருளாம். 
இயையும். மேவல் _ ஒன்றோ
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இ--ன்: இன்பம் என்பது தான் —~ அறனும் பொருஞம் 

ஒஜிய இன்பமென்ற௮ு கூ௰ப்படுவதுதான், எல்லா உயிர்க்கும் அமர்க்னு 

வளுஉம் -- மக்களும் சேவரும் நரகரும் மாவும் புள்ளு முதலிய 

எல்லாவுயிர்களுக்கும் மனத்தின்கண்ணே பொருந்திக் தொழிற்பட 

வருமாயினும், மேவற் மாகும் -- ஆணும் பெண்ணுமென அடுக்கிக் 

கூறலுடைக்தகாய் நுகர்ச்சி நிகழும் என்றவானு. 

 மேவற்றாகும்£ sari, "என்பது ஆணும் பெண்ணுமாய்ப் 

போகநறுகர்கது வருதலின், ஒருவனும ஒருத்தியுமே இன்பதநுகர்க்தா 

செனப்படாது அவ்வின்பம் எல்லாவுயிர்க்கும் பொதுவென்பதா௨உம் 

அவை இருபாலாய்ப் புணர்ச்சிரிகழ்த தமென்பதூஉ௰் கூறியதாயிற்று, 

அறனும் பொருளும் எல்லா உயிர்க்கும் நிகழா, மக்கட்கே சிறந்து 

வருமென் ரராயிற்று, (௨௯) 

[ஊடல் தீர்க்கும் வாயில் நால்வர்க்குமுரித்தெனலும் 
பரத்தையிற்பிரிவு ஒரேதிதைதின்கண்ணதெனலும் ] 

௨௨௪. பரத்தை வாயி னால்வர்க்கு முரித்தே 
நிலத்திரி பீன்றஃ தென்மனார் புலவர். 

இது, தலைவர்க்குரிய SOG UTNE தலைவன் UT Ho BOW 

காரணமாச ஊடற்குரியரென்பதூஉ௰ அுவரிடச்து வாயில்சேதற் 

குரியரென்பதூஉ௰ கூறி வழுவமைக்கின் ஐ. 

இ-ள்: பரத்தை வாயில் கால்வர்க்கும் உரிக்க -- கலைவன் 

பரத்தைமையால் தலைவிக்குத்தோன் ஜிய ஊடல் இர்,க.க.ற்ஞுரிய வாயிலை 

அவர்பாற் செலுத்தல் கான்கு வருணத்தாருக்கும் உரிக்து, ௮ஃதூ 

நிலக்இரிபு இன்று என்மனார் புலவர் -- அவ்வொ.ழுக்கம் பெரும் 

பான்மை மருத கிலத்தினின்.றுக் இரிக்அுவருசல் இன்றென்னு கூறு 

வர் புலவர் என்றவாறு, 

3 பாததை வாயில் ? என்றது * குதிரைக்தோ * Bure நின் 5௪. 

இதனாற் பயன் : அக்தணர்க்கு நால்வரும், அ௮.ரசர்க்கு. மூவரும், 

1. என்பு ன்பின் வருதல்வேண்டும். வருத 
வன என்பன் பின் முல்றடையாளம். இதல வேண்டு. 

2. இளம்பூரணர் வேறு கூறுவர். 

ரயில் - பரத்தைமையால் தோன்றிய ஊடல் தீர்த் 

என்பது குகிரையால் இழுக்கப் 

பொருளு தொக்கது. 

38 பரத்தைவ பரத 
தற்ஞுரிய வாயில். குதிரைத்தேர் 
படும் தேர் என்றுகும்; உருபும்
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வணிகர்க்கு இருவருமாகிய தலைவியர் ஊடத்கூரியசென்பதாஉம், 
அவர்பால் F556 தலைவர் ஊடறீர்க்தற்குரிய வாயில் விடுவசென் 
பதூஉம், அவர் வாயின்ம௮த்தலும் கேர்தலும் உடைய?சன்பதூஉம்) 
ஏனைப்பர த்தையர்க்கு வாயில்விடுசல் இன்றென்பநூஉக் கூறியவர 

dap, * ஒருபாற் கிளவி” (892) என்பமனால் ஒ3ரரவோர் 
குலத்துக் தலைவருக் தலைவியரும் அடங்குமாலுணர்க,. உதாரணம் 
முற்காட்டியவற்றுட்காண்க, ஒருவனும் ஒருத்தியுமாகி இன்பறுகாக்து 

இல்லற நிகழ்கது தமல சி.த௩்ி ன றற்கு இம்கனம் பலசா,கல் வழு 
வென்அ ௮சகனை அமைகச்கார். (௩௦) 

[ களவின்கண் தலைவிகண் நிகழும் வழு அமைதி 
இவை எனல் / 

௨௨௫, ஒருதலை யுரிமை வேண்டியு மகடூஉப் 

பீரித லச்ச முண்மை யானு 
மம்பலு மலருங் களவுவெளிப் படுக்குமென் 
றஞ்ச வந்த வாங்கிரு வகையினு 

நோக்கொடு வந்த விடையூறு பொருளினும் 
போக்கும் வரைவு மனைவிகட் டோன்றும். 

Sea, சளகின்சட் டலைவியின்கண நிகழ்வதோர் வழுவமைக் 
கின்றது, 

இ-ள்? உரிமை ஒருதலை வேண்டியும் -௪ இடைவிடாது இன்ப 
அகர் சலோடு இல்லறநிகழ்த்தும் உரிமையை உறுதியாகப் பெறுதலை 
விரும்பு தலானும், பிரிதல் அச்சம் மகடூஉ உண்மையானும் ஆள் 
வினைக் குறிப்புடைமையின் ஆண்மக்கள் பிரிவரென்று அஞ்சும் 
அச்சம் மகளிர்க்குண்டாகையினானும், ஆக்கு அம்பலும் அலரும் 
களவு வெளிப்படுக்கும் என்று அஞ்ச வந்த இருவகையினும் -- 
அக்களவொழுக்கத்திடத்தே அம்பலும் gold இக்களவைப் 
புலப்படுக்குமென்று அஞ்சும்படி கோன்றிய இருவகைக் குறிப் 
பரனும், தநோக்கொடு வந்த yoo ip go பொருளினும் -- பிறர் 
கன்னை அயிர்த் து கோக்கும் கோக்கக்காரணமாக 
இடையபூதுற்ற காரியத்திஞனும், மனைவிகட் 
தோன்றும் -.. தலைவிபிடத்தே உடன்போக்கும் வரையச் கருது லு 
தோன்றும் என்றவாறு, 

வக்க கூட்டம் 

போக்கும் வரையும்
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** வழையம ஒடுக்கத்து. '' (அகம, 928) என்பதனுள், 
14 முகந்துசொண் டடக்குவம் ' என இடைவிடாது இன்பநுகர 

விரும்பியவாறும் உள்ளுறையான் இல்லறகிகழ்த்த விரும்பியவாறுங் 

காண்க, 

யொடு”: (அகம். 65) என்பது £அம்பலும் 

அலரும் அஞ்சிப் போக்குடன்பட்டத. 

 உன்னங் கொள்கை 

₹: 8 ஆனா தலைக்கு மறணி weir dor ; 

தனே யிருக்க தன்மனை யரனே.”” (குறும், 268) 

இஃ, இடையூ௮ுபொருளின்கட் போக்குடன்பட்ட. 

ஏனைய முன்னர்க் காட்டியவற்றுட் காண்க. * ஒன்றித் தோன்றுந் 

தோழி மேன ' (89) என்பதனால் தோழிக்கும் இவையுரியவென்று 

கொள்க. உடன் போக்குக் கருதுதலும் தலைவன் தான் வசையாமல் 

தலைவி கிரும்புகலும் வழுவாய் அமைந்தன. (௩௧) 

[கற்பினுள் தோழிக்கும் அறிவர்க்குமுரிய 
வழு அமைதி இவை யெனல் / 

௨௨௯. வருத்த மிருதி சுட்டுங் காலை 
யுரித்தென மொழிப வாழ்க்கையு லவீரக்கம், 

இது, கற்புக்காலத்து.ச் தோழிக்கும் அ௮றிவர்க்கும் உரியதோர் 

வழுவமைக்கின் றது. 

இஸ்: வருத்தமிகுஇ சுட்டுக்காலை - தோழியும் ௮றிவரும் 

பரத்தையிற் பிரிவால் தலைவர்க்குக் தலைவியர்க்கு் தோன்றிய வருச்த 

Ue ious Biase கருஇிக் கூற்று நிகழ்த்துக் காலத், வாழ்க்கை 

wer இரக்கம் உரித்தகென மொழிப -- அவரது இல்வாழ்க்கை 

நிகழ்ச்சிக்கண்ணே தமக்கு வருத்தம் தோன்றிற்னுகக் கூறுதலும் 

உரித்தென்று கூறுவ ராசிரியர் என்றவாறு. 

?, இதனுள், 'சாயன்மார்பு _- முகக்துகொண்டு அடக்குவம்” என் 

பதனால் இடைவிடாது இன்பநுகர்தலை விரும்பினாள் என்று பெறப் 

படும், 

2. அம்பல் - வாயைமுஇிழ்த்துணர்த்தல்; சிலரறிந்தது. அலர்... 
வாயைத்திறந்து வெளிப்படக்கூறல பலரறிந்த.து, இவை அரும்பு 

அலர் என்ற பூவகைபோறலின் அப்பெயாபெற்றன (109). 

3. ஆனாதலைக்கும் அன்னை என்றலின் இடையூறு பொருள் 

பெறப்படும், ஆனாது அலைததல் இடையூறாகும்:.
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2 1நீர்நீ டரடிற் கண்ணுஞ் சிவக்கு 
மசச்தந்தேசர் வாயிற் ஜறேனும் புளிக்குத் 

தனத்தை யாயினொம் மில்லுய்ற்துல் கொரடுமோ 

வத்தண் பெசய்கை யெந்தை யெம்கூர்க் 

கடும்பாம்பு வழங்கும் தெருவி 

னடுங்களு ரெவ்வங் களைந்த வெம்மே.”?” (குறு, 854) 

இகனுள், * இல்லறன் இனை 8 துறக்தாயாயின் எம்மை எம்ஷர்க் 

எனத் கனக்கு வருக்தக் கதோன்றிற்றாகத் தோழி 

கூறியவாறு காண்க. 

கண்ணே விடுக 

** “உடுத்துத் தொடுத்தும் பூண்டுஞ் செரீஇயும் 
தழையணிப் பொலிந்த வாயமொடு துவன்றி 

வீழுவொடு வருதி நீயே யிஃதோ 
வேசரா வல்சிச் சீறுல் வாழ்க்கைப் 

பெருநலக் குறுமகன் வந்தென 

விணிவிழு வரயிற் றென்னுமிவல் வூரே.” (குறுந், 295) 

இகணுள், * ஐரா வல்சியொடு முன்னர் நிகம்சஇய வாழ்க்சை 
இவன் வக்தானாகப் புறத்து விளையாடும் விழவுளதாயிற்றென்று 
இவ்ஷூர் HO GE செல்வம் இவளை ஜஞெஇழ்க்காத் பழைய தன் 
மையா ? மென்று அறிவர் இரங்இக் கூறியவாறு Gt air Es, 

£ தூறைமீன் வழங்கும்” (அகம். 316) என்பதனுள், 
₹* அதுபுலந் துறைதல் வல்வி யேசரே,?? 

எனப் புலவியால் நின் இல்வாழ்க்கை குறைபடுமெனத் தோழி 
கூடியவாறு காண்க, 

இன்னும், உய்த்துக்கொண்டுணர்தல் (666) என்பதனால், 
ஏனைப்பிரிவான் நிகழும் வருத்த மிகுதியைக் குறிக்சவிடக் அ உயிர் 

வாழ்ச்கையின் இரக்கமுரித்தென மொழிப ” என்றும் பொருள் கூறிச், 
ss SOs coon coin யுண்டே ஜெனெக்குழை மற்றுநின் 

வல்வரவு வாழ்வாசர்க் குரை, (குறள், 1151) 

  

1, ஆர்க்கோர் -- பலதரம் Bares srr. 
கல்; இல்லறத்தைத் துறத்சல் ஏவ்வங கஜ லஓுய்ததுக்கொடுமோ என இயைக்க. 

8, ஆயம் -- பரத்கையர்கூட்டழ். 
ஆராயாது உணவு. 'ஒரான்வல்்இ”' என் 

3. இவ்வாறு பொருள் கூறுவர் 
2, வரழ்வார்ச்கு 

தணத்தல் -- துறத் 
5த எம்மை எம்மி 

இர்சவல்சி -. நன்று இது 
௮ பாடங்கொள்வாருமுளர். 

இளம்பூரணர். 

உயிருடன் வாழ்வார்க்கு.
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“1 அன்பற மாறியா மூள்ளத் துறந்தவள் 

பண்பு மறிநிரோ வென்று வருவசரை 

யென்றிறம் யாறும் வினவல் வினவிற் 

பகவின் Goria sor செம்மல் சிதையத் 
தவலருஞ் செய்வினை முற்றும லரண்டோ 

சவலம் படுதலு முண்டு.” (கலி, 19) 

என வருவன பிறவுங் கொள்க. (௩௨) 

[பூலவியுள் தலைவற்குத் தலைவிக்குமுரிய நிலைமைகூறல்/ 

௨௨௭. மன் யூயர்வுல கிழவோன் பணிவு 
நினயுங் காலைப் புலவியு சூரிய, 

இத, கற்பினுள் தலைவற்குக் தலைவிக்கும் எய் தியதோர் வழு 

வமைக்கின் ற. 

இ--ன்: புலவியுள் மனைவி உயர்வும் -- புலவிக்காலத்து த் 

தலைவன் பணிக்துமி “உட்கும் காணுமின்றில் தலைவி ௮கனை ஏற்றுக் 

கோடலும், ApCarsr பணிவும் -- தலைவன் தலைமைக்கு மாழுகத் 

தலைவியைப் பணிசலும், நினையுங்காலை உரிய -- ஆசாயும்காலை இரு 

வர்க்குழுரிய என்றவாறு, உதாரணம்: 

1 உவலையுறு மயினின் வருந்இசன பெரிதெனத் 

தலையுற மூன்னடிப் பணிவரன் போலவும் 

கேசதை கோலா விறைஞ்ரி நின்ற 5 

ஷதையஞ்் சேர்ப்பனை யலைப்பேன் போலவும்.”” (கலி. 14 8) 
Le 

இது, “முன்னே தலைவி மனத்து நிகழ்தலுண்மையிற் கனவிலுல் 

கண்டாளென்றுணர்க. 

உ தப்பினே, னென்றடி சேர்தது முண்டு." (கலி, 89) 

என்பதும் அது. 

 நினையுங்காலை ? என்ற களுல் தோழியுயாவும் கிழவோன் பணி 

மொழி பயிற்தலுல் கொள்க. 

  

1. மாறி -- மனம்வேறுபட்டு. உள்ள - என்னை நினைந்து வருக் 
. . wich ந்தவள் பண்பும் -- யாம துறக்கப்பட்டவளு£டைய 

செய்தியும். ் “யாதும் — Ad gi. வினவல் -- வினவாதேகொள்,. 

பகலின் -- ஞாயிறுபோல், செம்மல் _. தலைமை, படுதலும -- 

பிறத்தலும். 
2. உட்கு-- அச்சம். ன ட 

9. கோதை -- மாலை, கோலா -- அடிக்குங்கோலாக, கேோரலாக 

அலைப்பேன்போலவும் என இயைக்க. ஊதை -- குளிர்காற்று; 

சேர்ப்புக்கடை. சேர்ப்பு -- கடுமை, 

4. மூன் என்றது கனவுக்குமுன் (கனவில்) என்றபடி, 
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1 ॥ஜன்று, இரப்பான்போ லெளிவந்துஞ் சொல்லு முகைம் 
புரம்பான் பேோசல்வதேோரர் மதுகையு மூடையன் 
வல்லசரை வழிபட் டொன்றதிற் தான்பேச 

னல்லாரர்கட் டோன்று மடக்கமு முடைய 

headers புன்க வீ கையிற் றுணிக்க 

வல்லான் பேசல்வதேோரர் வண்மையு முடைய 
னன்னா ஷெருவன்றன் னுண்டகை விட்டென்னச் 

செசல்லுஞ்சொற் கேட்டி சுடரிழாய் பன்மாணும்.'? (கலி, 47) 

இதனுள், தலைவன் இரஈ்துரைத்தவாறும் தான் அதனை ஏற்றுக் 

கொண்டவாறுங்காண்க. இச்சூத்திரம் புலவிக்கே கூறினார் ; ஊடற்குக் 

anlage * காமக்கடப்பின் £ (100) என்பதனுட் கூறினாரென 

வுணர்க, (௩௩) 

[கற்புக்காலத்து வேட்கைமிகுஇியால் தலைவனுந் தலைவியும் 

ஒருவரை ஒருவர் புகழ்வர் எனல் / 

௨௨௮, நிகழ்தகை மருங்கின் வேட்கை மிகுதியிற் 
புகழ்தகை வரையார் கற்பி னுள்ளே. 

இ.௮, கற்புக் காலத்த. கலைவல்குக் தலைவிக்கும் உரியதோர் 
வழுவமைக்கன் ௦௮. 

இ-ள்: கற்பினுள் — கத்புக்காலக௯, அகைகிகழ் மருள் 
கன் -- ஒருவர்க்கொருவர் மன தது நிகமுமிட2௪, வேட்கைமிகுஇியிற் 
புகழ் சகை வரையார் -- வேட்சைமிகு இயாலே அதனைப் புகழ்ஈ 
அசைக்குக் ககைமையினை ஆரியர் இருவருக்கும் நீக்கார் கொள்வர் 
என்றவாறு, 

** ₹ஆக வனழூலை யழும்பிய சுணங்கின் 
மாசின் கற்பிற் புதல்வன் GO wor 
மாயப் பொய்ம்மொழி சாயி பயிற்றி.” 

  

(அகம், 8) 
இத, புலவிக்கண் தலைவன் புகமந்தது, 

1. புரப்பான் -- பாதுகாப்பான் ம . + . . ட ் அகை ணை வலி ் லு 
மெய்ப்பொருணூல் வலலாா. நல்லார் நன்மக்கள். ‘reir eo ள் இழிவு. வண்மை - கொடை. ஆண்தகை. அளுத்கம 

2, ஆகம்... மார்பு சுணங் ் ! . கு -- தேமல் ம் ் நனை 
சாயினை பபற்று ப்பட 5. . ரயம் - வஞ்சனை. 

eer Je el. ஒரு பபக்கஞ்சார்ந்து (ஓரம்) சொல்லி, பயிறல்--
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* 3அசணைமரு ஸளின்றுயி லல்பணோந் தடமென்மோட் 

இணமல ரெழினீலத் தேத்தெழின் மலருண்கண் 

மணமெனசாவன் முகையன்ன மசலிழ்வச ணிசைவெண்பன் 

மணதாறு தறுநுதன் மாரீவீ மிருங்கூறந்த 
லலர்முலை யசகத் தகன்ற வல்குல் 

சிலநிரை வால்வளைச் செய்யா யோவெவனப் 

பபைல கட்டுரை பண்டையிற் பாராட்டி 

பிணிய சொல்லி யின்னாங்குச் பெயர்ப்ப 

தஇணியறிந் தேதேனது துணியா குதலே.”” (கலி, 14) 

இத, ?2போக்கன்கண் தலைவன் புகழ்க்த௮. 

“- அரிபெய் சிலம்பின். (அகம். 6) என்பதனுள், 

“ 8ஏந்தெழி லாகத்துப் பூத்தார் குழைய."' 

என்பது, தலைவி புலவிக்கட் புகழ்க்தது, 

எம நிரைதார் சர்ப தெருத லொருத்தியொடு,” (அகம், 66) 

என்பதும் அது, 

தகை”: எனப் பொதுவாகக் கூறலித் குணத்தைக் கூறலும் 

கொள்சு : 
6 நாலாறு wraps.’ (நாலடி. 883) எனவும், 

*5நின்ற சொல்லி னீடுதோன் றினீயர், (8D. 1) 

எனவும் வரும். 

குத்றேவனிலையளாகிய : சலைவியைச் தலைவன் புகழ்தலானும் 

பெருகாணினளாகய தலைவி தலைவனைப் பிறசெதிர் புகழ்தலானும் 

வழுவாயிற்று. (௩௪) 

[ இறைசீசிப்போரு னிதுவெனல் ] 

௨௨௯. இறைச்சி தானே பொருட்புறத் ததுவே. 

இத, தலைவிக்குக் கோழிக்குமுரியதோர் வழுவமைக்கின் றது” 

இஹறைச்சியால.தூ.ஜ உள்ளபொருள் ஒன்றனுள்ளே கொள்வதோர் 

1. அணைமருள் தோள் என்க. இன்துயில் என மாறுக, பணை-- 

மூங்கில். மெளவல் -- முல்லை. மாவீழ் _- வண்டுகள் விரும்புகின் ற. 

மாரிவீழ் -- மழைவிரும்புகின்ற. பாராட்டி -- கொண்டாடி. இன் 

னாங்கு -- துன்பம். பெயர்த்தல் -- செலுத்தல், இனி... இப்பொழுது. 
அனி -- வெறுப்பு. 

8, போக்கு -- பிரிந்தபோதல். 

3, ஏந்தெழிலாகம் என்றது புகழ்ச்சி. 

4. நிரைதார்மார்பு.. என்றது புகழ்ச்சி. நெருகல் - முன்னை 

காள், 

5. நின்றசொல்லும், நீடுதோன் றினீமையும் அவன் குணங்கள்-
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பொருளாகலானுஞ் 1செவ்வன் கூறப்படாமையானும் தலைவன் 

கொடுமை கூறும்வழிப் பெரும்பான்மை பிறத்கலானும் வழுவா 

யிற்று, 

இ-ள்: இறைச்சிகானே -- கருப்பொருட்கு “கேயக்தான், 

பொருட் புறத்ததுவே -- கூறவேண்டுவதோர். பொருளின்புறத்?த 

புலப்பட்டு அதற்கு உபகாரப்படும் பொறுட்டன்மையைய/டையகதாம் 

என்றவான. 

'* இலங்கு மருவித் திலங்கு மருவித்தே 
வாணி னிலங்கு மருவித்தே தானுற்ற 
சூன்பேணன் பொசய்த்தரன் மலை.”? (கலி. 41) 

*சூளைப்பொய்க, சா னென்பதே கூறவேண்டும் பொருள். அகன் 
புறத்ம்த இங்கனம் போய்த்சான் மலையகத்து “நீர்திகம் வாரனன் 

னென  இறைச்சிப்பொருள் தோன்றியவாறு காண்க, பிறவு 

[ கருப்பொருளிற் பிறக்கும் பொருளுமுனவெனல்] 

eno, இறைச்சியிற் பீறக்கும் பொருளுமா gua 
திறத்தியன் மநங்கிற் றெரியு மோர்க்கே, 

இஃ ஐ, எய்திய த இக.ந் அபடரமற் கரத, 

இ-ள்: இறைச்கியிற் பிறக்கும் போருளாமார். உளவே — 
கருப்பொருள் பிறிதோர் பொருட்னணா உபகாரப்படும் பொருட்டா தலே 
யன்றி அ௮க்கருப்பொருடன்னுள்ளே தோன்றும் பொருளும் உள, 
இதக்து இயல் மருங்கில் --- அது உள்ளுறையவமத்்இன் கூற்றிலே 
அடக்குமாறுபோல ஈடக்குமிடத் ௪, தெரியு மோர்க்கே -- அவ்வுள் 
நறை யுவமமன்௮ இஃது இறைச்சியென்று ஆரசரய்க்துணரும் நல் 
லறிவுடையோர்க்கு என்றவாறு, - 

1. செவ்வன் கூமயப்படரமை -- வெளிப்படக் கூறுப்படாமை, 
2, கேயம் — தெரித்துமொழியாற்கூறாமை, 
5. சூள் -- சத்தியம், 

Qurtia gee அலவ சர் இதிலும் ena orak 
ப்கூ ட் க ஐம் அ. அங்ஙகளனமாகத் திகழ்தன் என்னையோ? என்று Ri B&B or oy ot தலைவி,
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** 1 தன்றுகன் பயழுளை மசழ்த முன்றிற் 
Biss Bey. யூண்ணும் பெருங்கன் ளட 

கெட்டிடழ்து வத்த வுமவிக் ஈட்டில் 

வீறுபெற்று மறந்த மன்னன் பேல 

கன்று மறந்தன யாயின் மென்சர்க் 

கவிமயிற் கலரவத் தண்னவிவ 

ளெொசலீமென் கூத்த லுரியவா நினக்கே.” (Gms. 225) 

இ௫சனுள், * மான் செட்டவிடத்து உகவின உதவியை gre 

வுிமை யெய்கிய மன்னன் மறக்தாற்மபோல நீ இரக்து அயருத்ற 

காலன்ன யான் தலைவியை நின்னோடு கூட்டிய செய்க்கன்றியை மத 
வான இன்று நி வரைக்கு கொள்வாயாயின் இவள் கூந்தல் நினக் 

குரிய? என் றவழி, உவமையும் Guar anger ம் ஓத்து முடிந்தமையின் 

மூன்னின்ற * நாட ” என்பது, உள்்ஷழையுவமமன்றாப் இறைச்சியாம். 

என்னை? கன்கன்றிற்குப் பயன்பட்டுப் பிறர்க்கு உயிரைக் கொடுக் 

இன்ற BAe cos Stor உண்டு அறிவு செய்சன்றா ்போல, கின் 

கருமஞ் சிதையாமத் பார்க்னு எமக்குயிரசாகிய இவளைக் அயரு௮தஇ 
€ 

TMD QOVSMID SHY ஆகாமிதன்று உவமை யெய்இற்ேனும், 

பின்னர் நின்ற பொருளேபடியையான இவவுவமம் உள்குநறையு ற்றுப் 

பபொருள்பயவாது இஜறைச்சியாயெ காடனென்பதனுள்ளே வேஜோர் 

பொருள் தோற்றுவித்து Bos MS Bustos GEO or. முூலைமாக்க என்றது 

தன்கருமஞ் சிறையாமறி UT SO so 2s துணையன்றி உள்ளுறை 

யுவமப்பொருளை முற்த உணர்ச்காமை Lf TB. 

: 5 வங்கை தெசலைத்த வெறியொறி வாரணத் 

தேத்து மருப்பி வணீனவண் டிமிர்முதுஞ் 

சரந்த மரத்து ஸீயன்ற வுலக்ைகையச 

கவன வெண்ண லறையுரலுட் பெய்இிருவா 

மையனை யவேத்துவாம் போல வணிபெற்ற 

மைபடு சென்னிப் பயம தாடனத் 

தையலாய் பாடுவா தாம் £” (கலி, 45) 

த . ட தட்ட. 
இஅனுட், புலவுகாறியும் பூகாறியும் தீதும் ஈன்றுமாகிய இறை? 

் ர ன ரர . . 
யாயபெ உலக்கைகளால் தலைவனைப் பாடும் பாட்மீடாமிட கலகது கூறத் 

7, மாந்த. உண்ணற்பொருட்டு. பிடி -- பெண்யானை, கெட் 

டிடத்து -- வறுமையுற்றவிடத்து. உவந்த உதவி -- (பி.௰ர் உதவ) 
ம௫ழ்க்த உதவி, கட்டில் - அரசுகட்டில்- வீறு -- பெருமை. நன்றி 
மறந்தனையாயின் -- நன்றியை மறந்தாயாயின் (வரைர்துகொள்ளா 

யாயின் 7. 

2. வேங்கை - புலி. வெறி - மதமயக்கம், பொறி -- புகர்கிறம், 
இமிர்பு  மொய்த்கு. ஐவனம் -- மலைநெல், அஜறைஉரல -- பாறை 

யாகய உரல், ஐயனை -- முருகக்கடவுளை,
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தகாத தெய்வத்தையும் பாடுவாமென்னும் பொருள் பயப்பச் செய்த 

இறைச்யிற் பொருளே பயக்தவாறும் இரண்டுலக்கையானும் பயன் 

கொண்டாற்போ லையன்பெயர் பாடுதலாற் பயன்கொள்ளாமையின் 

உள்ளுறையுவமமன்மையுல் காண்க. உள்ளுறையுவமமாயின், 

“6 3 தன்பார்ப்புத் தின்னு மன்பின் முதலையொடு 

வெண்டூம் பொய்கைத் தவனூ ரென்ப.” (ஐங்குறு, 47) 

என்ராற்போலக் தலைவன்கொடுமையுக் தலைவிபேகைமையும் 

உடனுவமங்கொள்ள நகித்கும் ; இதுபற்றித் * தெரியு மோர்க்கே ” என் 

றார். உம்மை இழந்தது தழீஇயிற்று. (௩௯) 

[பிரிவின்கண் இறைச்சியுள் அன்புசெய்தற்குரியவற்றைத் 

தோழிகூறல் தலைவியை வற்யுறுத்தற்கெனள்] 
௨௩௧. அன்புறு தருந விறைச்சியுட் சுட்டலும் 

வன்புறை யாகும் வருந்திய பொழுதே. 

இஃது, இறைச்சி முத்கூறியவற்றின் வேதுபட வருமென்று 

இடன்: வருந்திய பொழுதே — பிரிவாற்றாத காலது, 

இழைச்சியுள் அ௮ன்புஅ தகுக சட்டலும் -- கோழி கருப்பொருள் 

களுள் தலைவன் அன்பு செய்தக்குச் சகுவனவற்றைக் கருதிக் கூற 

லும், வன்புறை ஆகும் -- வன்புஅத்தலாகும் என்றவாறு. 

(* 2நசைபெரி துடையர் நல்கலு நல்குவர் 
பிடிபசி களைஇய பெருங்கை வேழ 
மென்ன யாஅம் பொனிக்கு 
மன்பின தோழியவர் சென்ற வாறே, (குறுக, 37) 

இதனுள், * முன்பே கெஞ்சகத்தன்புடையார் அதன்மேலே 
களிறு தனபிடியின் பெரும்பசி களை தற்கு மென்றோலையுடைய ஆச் 

சாவைப்பிளக்* அ௮க்காரைப் பொளிக்தாட்டும் அன்பினையுடைய அவர் 
சென்ற ஆறதனைக் காண்பார்காண் £ என்று அன்பு௮தகுக கூறிப் 

பிரிவாற்றாதவளை வற்புறுக்கவா௮ காண்க, கம்மேல் இய்கையாக 

அன்பிலனென்று ஆத்றுளாவளென்று கருதாது இவளை ஆற்றுவித் 

க.ற்பொருட்டு இவவாறு கூறலின் வழுவாயமைக்தது, 

் அரிசாயவறன் ' (கலி, Li) என்பது 

2 _ OTT. 

கோழிகூற்றன்மை 

(௩௭) 
1. பார்ப்பு ... பிள்ளை. வெண்பூ என்ப ல் தலை தோன்றிற்று. “95 99௮ பேதைமை 
2. நசை... வேட்கை BUS BEM 

நல்கல் _. அருளல்; தீலையளிசெய்தல். 

தின் பட்கடயை உரிக்கும, 

கவர் -- நல்கலுஞ் செய்வர். 
யா௮மபொளிக்கும் ௨ யரமரத்
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[தலைவன் தலைவியைப் பாராட்டியவழி 

அல்து அவன்பிரிவை யுணர்த்துமெனல் ] 

௨௨௨, செய்பொரு எச்சமும் வினைவயிற் பிரிவு 

மெய்பெற வுணர்த்துங் கீழளிபா ராட்டே. 

இத, தலைவன் சகலைவியைப் பாராட்டியவழி வருவதோர் வழு 

வலமைக்கெ றது. 

இ..எள் ; கிழவி பாசாட்டே -- தலைவன் தலைவியைப் பாராட் 

டிய பாராட்டு, செய்பொருள் அச்சமும் -- யாஞ் செய்யக் கருஇய 
பொருட்கு இவள் இடையூரூவள்்கொலென்று தலைவன் அஞ்சிய அச் 

சத்தையும், *வினைவயிற் .பிரிவும் -- தான் பொருள்செய்தம்குப் 

பிரினெ றதனையும், மெய்பெற உணர்த்தும் -- ஒருதலையாகக் தலைவிக்கு 

உணர்த்தும் என்றவாறு, 

2அப்பாராட்டுக் இழவியதாகலிற் * கிழவிபாராட்டு' என்ரூர், 

Ce gy ein eon wp ir som ob.” (கலி, 4) 

என்பதனுட் கழிபெருகல்கலால் தலைவன் செய்பொருட் கஞ்சிய 

வாறும் அவன் பிரியக்கருதியதூஉக் தலைவியுணர்க்காள் அப்பாசாட் 

டினாலென்றுணர்க. 

அன்பானனறிப் பொருள்கசாரணத்தாக் பாராட்டினமையானும் 

அதனைச் 3செவ்வனங்கொள்ளாது பிறழக்கோடலானும் இருவர்க்கும் 

வழுவாமென் றமைத்தார். (௩௮) 

[தலைவி பரத்தையைப் புகழினும் உள்ளத்தாடல் உண்டெனல் 

௨௩௨௩, கற்புவழிப் பட்டவள் பரத்தை யேந்தினு 

முள்ளத் நூட லுண்டென மொழிப. 

இ, தலைவிகட்டோன் நியதோர் வழுவமைக்கின் ற.௮. : 

ட 1, வினைவயிற்பிரிவு என்பதற்குப் போர்த்தொழமிற்குப் பிரிதல் 

என்று பொருள்சொள்வது கலம், 

8, இழவி பாராட்டு என்றது இழவியது பாராட்டு என உரி 

மைப்பொருள்பட நிற்றலினாலே ஆறாவதன் பொருட்டாய் நின்றது 

என்றபடி, ஆரறாவதன்பொருட்டாய கிற்பவும இரண்டாவதன் உ 

பும் பொருளும விரித்தது அன்ன பிறவும். தொன்னெழி பிழையா 

கிருபினும் பொருளினும் மெய்தடுமாறி” என்னும் வேற்றுமை சமயங் 

இயல் 18-ஞ் சூத்திர விதிபற்றியென்க, 

9 செவ்வனம்கொள்ளாது -- மெய்யாகக்கொள்ளாது.
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இஸ்: கற்புவழிப் பட்டவள் -- கற்பின்வழிரின்உ௦ தலைவி, 

பரத்தை ஏத்தினும் -- பரத்தையைப் புகழ்ச்து கூறினாளாயினும், 

உள்ளத்து ஊடல் உண்டென மொழிப -- உள்ளத்துள்ளே ஊடின 

தன்மை உண்டென்று கூறுவர் புலவர் என்றவாறு, 
. டட ட, லில் . 

UTsO SOU TaSsa தலைவன்கட் கரகலின்மைகாட்டி. வழுவா 

யிற்றேறேனும் உள்ளத் தாடலுண்மையின் அமைக்கவெனளுர். 

“I grant Bot ap ணிலைகண் டியரனும் 

பேணினெ னல்லஷனோ மகிழ்த வான்த் 
நணங்கருங் கடவுளான் ோணின் 

மகன்று யாதல் புரைவநசமய் கெனவே.” (அகம், 16) 

: ஏதஇனும் * என்ற உமமையால் ஏத்மாமற் கூறும்பொழுதெல் 

லாம மாறுபடக் கூறலுளதென்பது பெத்மும். 

*: என்னொடு புரையுக னல்ல 

டஉன்னொடு புரையுகர்ந் தானறி கூதளே,'' (பதிற்றுப்) (௩ %) 

[கிழவன் குறிப்பை அறியக் கிழவி பிறள்குணத்தைப் 

புகற்தனுமுரியள் எனல்] 

௨௩௪, கீழவோள் பிறள்குண மிலையெனக் கூறிக் 
_ கிழவோன் குறிப்பினை யுணர்தற்கு முரியள். 

இஃ, எய்.இயறு ஒருமரூங்கு மறுக்கின்றது, உள்ளத்தாட 

லின்றியும் பிளொருகதியைக் தலைவி புகழுமென் றலின். 

இ-ள்: கிழவோள் பிறள் குணம் இவையெனக் கூறி - 
தலைவி வேறொரு தலைவியுடைய குணங்கள் இத்தன்மையவென்று 
தலைவற்குச் கூறி, கிமவோன் குறிப்பினை உணர்கற்கும் உரியள் -- 
அவள்மாட்டு இவன் எத்தன் மையனாயிருக்கின் ருனென் று தலைவன் 
குறிப்பினை அறிதற்குமுரியள் என்றவாறு, 

பாதகையென்னா௮ * பிறள் £ ஏண்துதணால் திலைவியேயாயிற்று: 
அன்றிப் பாரத்தையாயின் ஊடலின்மை அறனன்ரமுகலின் உள்ளத் 
தூடல் நிகழ்பவை வேண்டும், தகோழிகூறுங்கால் தலைவியரைக் 
கூறப்பெறாளென்பதாஉம் பரச்ையரைக்கூடறின் அவர்க்கு 5 மதுக் 
குறைமைகூறிச் கூறுவளென்பதூஉல் கொள்க. 

1, காணிரின்றோள் என்றது பரதிதையை, பேணினன் -- விரும்பி 
றன் இப்பது; தக்கது -- வருத்தும் அரியதெய்வம், ப்ரை 

8. புரைதல் -- ஓத்தல. 
8. மூதுச்குமைமை -- பேரழிவு,
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“ சுண்டிகு மல்லமோ கொண்கறின் கேளே 
யொள்னளிழை யுயர்மணல் வீழ்ந்தன 
வெள்ளாங் குருகை வினவு வோளே,"” (ஐங்குறு, 122) 

இது, தலைவன் வரையக்கருகஇினாளோர் தலைவியை இனையளெனக் 

கூறி அவள்மாட்டு இவன் எத்சன்மையனென்று "விதுப்புதறுக் கூறி 

யன. இது shaman உணராது தான் வேஜொன்றுகூறி அவன் 

குறிப்பு அறியக் கருஅதலின் வழுவாயமைக்கது, இது 2கைகஇளைப் 

பொருட்சண் வழுவமைக்இன் ற.து, (௪௦) 

[தலைவி மலிதலு மூடலுமல்லாதவிடத்துதீ 
தலைவன்முன் கழற்றுரைகூரறுள் எனல்] 

௨௩௫, தம்.ழறு விழுமம் பரத்தையர் கூறினு 
மெய்மமை யாக வவர்வயிீ ஸனுணர்ந்து 
தலைத்தாட் கழறறம் மெதீர்ப்பொழு தின்றே 
மலிதலு மூடலு மவையலங் கடையே. 

இத, பரத்தையர்க்கும் தலைவிக்கும் தலைவற்கும் படுவதோர் 

வழுவமைக்கன் றது. 

இஸ்: தம்மு௮ விழுமம் பரத்தையர் கூறினும் --- தலைவ 

னால் தாம் உற்ற வருத்தத்தைக் தலைவிக்குப் பா. ததையர் கூறினும் 

ஏனைத் தலைவியர் கூறினும், அவர்வயின் மெய்ம்மையாக உணர்கது — 

அவர் கூறிபவாத்றானே அவ்வருத்தக்தை அவரிடத்து உண்மையாக 

உணர்ந்து, தலைத்தாட் கழறல் -- தலைவன்முன் நின்று சுழறும் கழுத 

gor, Sa எதிர்ப்போழுது இன்று -- தம்மைப் பசச்தையா or Bic 

பட்டபொழு.இன்சண் இல்லை, மலிதலும் -- அவர் துயருறகின்அழிக் 

saorg நிங்கனானென மகிழ்தலும், ஊடலும் -- அவன் பிரிவிற்கு 

இவச் இசங்னொரென்ற காரணத்தான் ஊடுதலும், ௮வை அலவ 

கடை --- அவ்விரண்டும் நிகமாவிடத்து என்றவாறு, 

என்பது, வெ௮த்க உள்ளத்தளாமென்பது கருத்து. எனவ, 

மலிதலும் ஊடலும் நிகழுமிடத்தாயின் கலைத்தாட் சழறுமென்பது 

Gun ga. 3தலைத்தாள் -- தகுதிபத்திய வழக்கு. 

1. விதுப்பு - வேட்சைமிருதியானுளதராய விரைவு. 
2. தலைவன் பேதைப்பருவப் பெண்ணை விருஃபலின் கைக்கிளை 

oT or (pT. பேதைப்பருவத்தாள் எனபதை வெள்ளாங்குருகை 

விீனாவ'லாலறிக. 

5. தலைத்தாள் _. தாட்டல்; 

கழறலை அடியிடத்துக் கழறல என்ற 
கற்பியல், 84-ஞ் சூத்திர உரை கோக்குக, 

(பெருங்கதை... உஞ்சை 48-79): 

93 

அடியிடத்து.. தலைவன் முன்னின்று 

து தகுதிபற்றி என்பது கருத்து. 
*கொத்நவன் மலைததாள்'



௭.௩௮ தொல்காப்பியம் [பொரு 

* மடிபான்னெனப் பசந்தகண் போதெதழி னலஞ்செலத் 

தொன்னல மிழதந்தகண் துயில்பெறல் வேண்டேன்மன் 

ணீன்னணவ் குற்றவர் நீசெய்யுப் கொடுமைக 

ளென்னுழை வந்துநொத் துரையாமை பெறுகற்பின்.'” 

(கலி, 72) 

இது, பரத்தையர் முன்னரன்னமையின் மலிகலும் ஊடலும் 

நிகழ்க்து தலைக்தாட்கமறியது, 

கழறாது கூறியது வக்துழிக் காண்க, தம்மு௮ு விழுமத்தைப் 

பாத்தை தலைவிக்குக் கூறுதலாற் பாத்தைக்கும், ௮வர்கூறக் தான் 

எளிவக்கமைபின் தலைவிக்கும், இவரிககன மொழுகலின் தலைவற்கும் 

வழு வமைக்தது, உம்மை, இறக்கதுகமீஇயி்து, (௪௮) 

[இது பெருத்தணைக்குரியதொரு வழுவமைக்கின்றது] 

௨௩௬. பொழுது தலைவைத்த கையறு காலை 
யிறந்த போலக் கிளக்குங் கிளவி 
மடனே வருத்த மருட்கை மிருத்யொ 
டவைநாற் பொருட்க ணிகழு மென்ப. 

இது, * பின்னர் சகான்கும் பெருந்திணை பெறுமே ” (105) என்ற 
சிறப்புடைப் பெருந்இணையன் றிப் பெருக்திணைக் சுறிப்பாய்க் 
கக்கருவகஅட்பட்டு வழுவிவரும் * ஏறிய மடத்றிறம்' (51) முதவீய 
நான்னுள் ஒன்றாய் முன்னர் நிகழ்ந்த கந்தருவம் பின்னர் வழமீஇ 
வந்த *தேறுக லொழிக்க காமக். AGA pr’ (51) Bau Cue 
இணைவழு அ௮மைக்கின் ஐது. 

ஒகலுஈ தூதும் ஒழிக்ச பகைவயிற்பிரிவாயெ வாளாணெ இ 
ரும் பிரிவும் முடியுடை வேக்தர்க்கும் - அவேரவலித் பிரியும் 
அரசர்க்கும் இன் மியமையாமையின், அப்பிரிவிற் (Dill i car (ap ear 
famymn G55 odie யாகும்? (185) STOOL 5G) & LILI 
Cure 6 Daron Depep@ 'யான்வருக் அணையும் ஆத்தியிருவென 
ஆதிறுவித்துப் பிரிதல் இலக்கண மன்மையின் வாளர பிரியமன்ே: 
அவ்கனம் பிரிந்துறி அவன. கூறிய கூறறினையே கொண்டு ஆற்அ 
அட்டர் தோழிக்கும் ஆற்௮வித்தலரிதாகலின், ௮வட்கு அன்பின் தி 

ஸ் Sam a ps  ஆதிறாமை மிக்கு ஆண்டுப் பெருக்கிணேப் பகுதி 
நிக முமென்றுணர்க, 

் நின்ன TT BRD Mar — ப் : . . . 
வெறுத்து, S22 நின்னால் வருத்தமூற்றவர், Gers g—
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இ-ள்: பொழுது -- அந்இிக்காலத்தே, சையறுகாலை -- 

 புறஞ்செயச் கதைத்தல்? (18) என்னுஞ் சூச்இசத்தில் அதனி 

ஹணூங்கின்று எனக் கூறிய * கையற வுரைத்த” லென்னும் மெய்ப்பா 

டெய்திய காலத்தே, தலைவைத்த - அச்சு வாற்றாமையின் இகந்த 

வாக முடிவில வைக்கப்பட்ட மெய்ப்பாடுகள், மிகுஇயோடு மடனே 

வருக்தம் மருட்கை நாத்பபொருட்கண் நிகழும் — தன் வனப்பு மிகுதி 

யுடனே மடப்பழும் ஆற்னாமையும் வியப்புமாகிய கான்குபொருட் 

கண்ணே கடக்கும், ௮வை இறந்தபோலக் இளக்கும் களவி என்ப... 

HAE OT அவை ஈடக்கின்ற நான்கு பொருளுங் கூற்று நிகழுங்கால் 

தன்னைக் கைகடக்தனபோலக் கூறும் கூற்ருய் நிகமுமென்று கூறுவர் 

புலவர் என்றவாறு. 

தலைவைத்த மெய்ப்பாடாவன :-- 1 இழுமலஇயினும் guns 

கோன்றுதற்குரிய மெய்ப்பாடுகளாகி மன் த.த்திருக்க சான் ரோ ரறியத் 

தன்றுணைவன் பெயரும் பெத்றியும் அவனோ புணர்க்கமையுக் 

தோன்றக் கூறியும் அழுதும் அரற்றியும் பொழுதாடு புலம்பியும் 

ஞாயிறு முதலியவற்றோடு கூறத்தகாகன கூறலும் பிறவுமாம். 

உகாரணம: 

1- ₹புரிவுண்ட புணர்ச்சியுட் புல்லாரா மாத்திரை 

யருகுவித் தெசருவரை யகற்றலிம் ஜறெரிவரர்கட் 

செயநின்ற பண்ணினுட் செவிசுவை கெசள்ளாது 

நயநின்ற பொருள்கெடமப் புரியறு நரம்பினும் 

பயணின்று மன்றம்ம sri மிவண்மன்னு 

மொண்ணுத லாயத்தா ரேோராங்குத் திளைப்பினு 

முண்ணுனை தோன்ருமை முறுவன்கொண் டடக்கித்தன் 

aon oof முகத்தினு நகுபவள் பெண்ணின்றி 

யாவருத் தண்குரல் கேட்ப நிரைவெண்பன் 

மீயுயர் தோன்ற நகாஅ௮ நக்காங்கே 

ூவுயிர்த் தன்ன புகழ்சா லெழிலுண்க 

ணாயிதழ் மல்க வழும்: 

ஓஓ, அழித்கப் பாராதே யல்லளன் குதுகனங் 

கசண்பாங் சுனங்குழை பண்டு: 

7, ஆருமவதி என்றது மெய்ப்பாட்டியலிற கூறும் *பு௰ஞ்செயச் 

சதைதல்......ஆஹென மொழிப': என்னுஞ் சூத்திரததுக் கூறிய 

மெய்ப்பாடுகளை அவற்றுள் கையறவுரைத்தல எனற மெய்ப்பாட்டின் 
மேல் களவொழுக்கத்தினுள் மெய்ப்பாடு நிகழா என்றும் அதன் 

மேல் வருவன கைக்களை பெருந்திணைக்கு வருவன என்றும் அச்சூத்திர 
உரையுள் இவரே கூறுதல் கோக்க யறிக. 

2. இதன் பொருளைக் கலித்தொகை யுரைகோக்கி யறிந்து 

கொள்க. விரிவுபற்றி விடுத்தும்.
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என்று, எல்லீரு மென்செய்தீ ரென்சன நகுதிரோ 

நல்ல தகரஅலிர் மற்தகொலேர யசனுற்ற 

வள்ல லுறிஇயான் மாய மனர்மார்பு 

புல்லீப் புணரப் பெறின்; 

சல்லாநீ, யுற்ற தெவஜேமழ் OG par i8r Qa hha s 

செய்தா னணீவனென வுற்ற திதுவென 

வெய்ற அரைக்கு மூரசாகத் துண்டசயிழ் 

பைதல வர௫ப் பசக்குவ மன்னோவென் 

ளெய்தன் மலரன்ன சுண்; 

கேரடுவாய் கூடாப் பிழறையைமப் பிறிதொன்று 

நாடுவேன் கண்டனன் சிற்றிலுட் கண்டரங்கே 

யாடையான் ape யகப்படுப்பேன் சூடிய 

காணான் நிரிதருங் கொல்லோ மணிமிடற்று 

மான்மலச்க் கொன்றை யவன்; 

தெள்ளியே மென்றுரைத்துத் தேரச தெசருநிலைய 
வள்ளியை யாகென தெஞ்சை வனீயுறீடு 

யுள்ணி வருகுவர் கெசல்லேர வச நீதியா 

னென்ளி யிருக்குவேவேன் மற்கெொரலேோ தல்லிருண் 
மாந்தர் கடிகொண்ட சுங்குற் கனவினாத் 
ுன்றின னாகத் தொடுத்தேன்மன் யாண்றன்னைப் 
பையெனக் காண்கு விழிப்பயான் பற்றிய 
கையுளே மாய்த்தான் கரந்து; 

௬திர்பகா ஞாயிற கல்சேர்தி யாயி 

சவரை திளைத்து திறுத்தென்கை தீட்டித் 
தருகுவை யாயிற் றவிருமென் னெஞ்சத் 
துயிர்திரியா மாட்டிய 8; 

மையில் சடமே மலைசேர்தி தியரயித் 
பெளவதீர்த் நேோசன்றிப் பகள்செய்யு மாத்திரை 
கைவிளக் காகக் கதிர்சில தாரரயென் 
Agus Am as pe lar Cag: 

சிதைத்தாளைச் செய்வ தெவன்கொலோ வெம்மை 

கயந்து நலஞ்சிதைத் தரன்; 
மன்றப் பணைமேன் மலைமாந் தனிரேநீ 
தெசண்றில் வலகத்துக் கேட்டு மறிதியோ 
மென்றோ ணெகழ்த்தான் றகையல்லால் யரன்காணே 
னன்றுதீ தென்று பிற; 
ேோதோயெரி யாகச் கடினுஞ் சுழுற்றியென் 
னாயித முள்ளே கரப் பன் கரத்தசங்கே 
தோயுறு வெத்நீர் தெளிப்பீத் றஸைக்கொண்டு 
வேவ தளித்திவ் வகு; 
மெலியப் பொறுத்தேன் களை ந்தீமினள் சான்றீர் 
தலிதருங் காமமுங் செளாவையு மென்றிவ் 
ad னுயிர்காவாத் தூங்கியாங் கென்ளை 
நலியும் விழும மிரண்டு; 

எனப்பசடி।



ளியல் ] பொருளதிகாரம் THES 

இனை த்துநொத் தழுதன ணினைந்துறீ டுயிர்த்தன 
னொல்லையு மிரவுங் கழிந்தன வேன்றெண்ணி யெல்லிரா 
நல்கிய கேள்வ னிவன்மன்ற மெனள்ல 
மணியுட் பரத்தறீர் பேசத் துணிவசங் 
கலஞ்சிதை யில்லந்துக் காழ்கொண்டு தேற்றக் 
கலங்கிய தீர்போழ் Ops bg கலம்பெற்று 
ஊன்லெழின் மார்பனைச் சரர் ந்து,” (கலி. 142) 

இதனுள் 1ந்இக்காலச்தேே கையறவெய்இப் பின்னர்ச் சான் 

ஹோரை கோக்கிக் கூறுகன்றவள் ”புல்லாரா மாக்திரையென sev 

னோட புணர்ச்சி நிகழ்ந்தமையும் யாவரும் கேட்ப நக்கமுது 

அல்லலுறீஇயானெனப் பெயரும் பெற்றியுக் கூறிப், புல்லிப் புணரப் 

பெறின் ஈஇிகழ்ச்செயன்னுமெனச் கூறத்தகாசன கூறலான் மடக் 

தன்னை இறந்தகலாறும், தெள்ளியே மென் றதனானும் எள்ளியிருக்குவே 

னென்ற, னானும் வருத்தமிறந்தவாற௮ும் * கோடுவாய்கூடா ? என் 

Ug முசலாகக் * கொண்றையவன் ' எனனுக் தூணையுக் தான்செய் 

ததனை வியவாமையின் மருட்கை யிறக்தஉா௮ம், கெய்தன்மலானன 

கண்ணெனக் தன் வனப்புமிகுஇ கூறலின் மிகுதஇயிறக்கவாறுவ் 

காண்க... எல்லிரா ஈல்யெ கேள்வனிவனெனவே கக்தருவத்தின் 

வழுவிப் பெருந்திணை நிகழ்ந்தவாறும் பின்னர் வரைவு நிகழ்க்க 

வாறுவ் காண்க, இதற்குப் பொருளுரைக்குங்காத் கேட்பிராக 

இவள் ஈக்கு, நக்க அப்பொழு தயழும்; இங்கனம் அழுமாறு 

காமத்தை ஊழானது அகற்றலின் அ்தனறுஇியாக நஈரம்பினும் பய 

னின்ராயிருந்தது?; PRs இதனையுற்ற இவள் அல்லத்பண்பைப் 

பாராதே அ௮ழிகக யாக்குறுகி3னோம் ; கூறு யாம் இதனை முடிவு 

போகக் சரண்பேமென்று வக்௮ எல்லீரும் என்செய்தர் 2? என்னை 

யிகழ்னெறிரோ? இவ்வருத் தத்தை எனக்குுத,கனவன* மாயஞ் 

மெய்த மலர்க்கத மார்பை யான்மழுயங்இக் கூடினும் இகழ்ச்சியன்ரும் 

என்றத் ஜொடக்கமாய் வரும். 
(௪௨) 

[இரந்து குறையுற்ற தலைவனைத் தோழி நீக்கி 
நிறுத்தலன் றிப் படைத்துக் கூறவும் பெறுமெனல் ] 

௨௩௭, இரந்து குறையுற்ற கிழவனைத் தோழீ 
நிரம்ப நீக்கி நிறுத்த லன்றியும் 

வாய்மை கூறலும் பொய்தலைப் பெய்தலு 
நல்வகை யுடைய சயத்திற் கூறியும் 
பல்வகை யானும் படைக்கவு8 பெறுமே. 

3, அந்இ.௨ மாலை, கையறவு — செயலறல். 

2, புல்ஆராமாத்திரை - புல்லுதில் நிழையாத அளவு,
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Qe, தோழி தலைவனைக் கூறுவனவற்றுள் வழுவமைவன 
கூறுன்றது. 

இ--ன்: இரந்து குறையற்ற இழவனை — இரக்துகொண்டு 

தன்காரியத்தினைக் கூறுதலுத்ற தலைவனை தோழி கிரம்ப நீக்க 
நிறுச்சலன்றியும் -- தோழி அகற்றுற எஏகச்துமுறைமையில் தாழ் 

வின்றாக அகற்றி கிறுத்தலேயன்றியும், வாய்மைகூறலும் -- நுமது 

கூட்டத்தினை யான் முன்னே அறிவலென மெய்யாகக் கூதலையும், 

பொய்்தலைப்பெய்தலும் -- அப்புணர்ச்சியில்லையென்௮ பொய்த்த 
அணைத் தலைவன்மேல் பொய்புளை பெய்துளைத்தலையும் அவன் 

வரைந்துகோடற்பொருட்டுச் இல பொய்களைக் கூறவேண்டுமிடங் 

சனிலே பெய்துளைத்தலையும், ஈல்வகையுடைய ஈயத்திற் கூறியும்-- 

நல்ல கூ௮பாடுடைய சொற்களை 1அசதியாடிக் கூறியும், பல்வகை 

யானும் படைக்சவும் பெறுமே _. இக்கூறியவாறன்றி வேறுபடப் 

புனைந்துளைக்கவும் பெறும், என்றவாறு, 

'2 காழி நீக்கலன்றியுல் கூறலையுக் தலைப்பெய்கலையும் படைக்கு 
வும்பெறும், பல்வகையானும் படைக்கவும் பெறுமேன வினைமுடிக்க. 

கோழி தலைவனை) ”நயக்கருதுமர தழால் அவனை நீக்குதல் ஏனைய 

வற்றரோடெண்ணாஅு அன்றியுமெனப் பகுத்தரைக்தார். 3ஏனைக் 
குறை முடித்கற்கு இடையூறின்மை கூறியனவும் வரைவுகடாய்க் 

கூறியனவுமாம். 

**நெருதலு முன்னா ளெல்கையு ........ 
௨...மகளே.! (பக், 490, 551) 

இது “சேட்படுததளு. 

“'எமக்கவை யுரையன் மாதேர நுமக்கயொன் 
யசரச கியரோ பெரும வாழுயி 
சொருவி ரொருவீர்க் காகி முண்ணா 
Gat? wor ay Bons bach TED 
யைளே னாகிய பசஅண் 

மூயனேன் போல்வளனிீ மொழுிபொருட் டிறத்தே,?? 

இக, வாய்மைகூறியது, யாக் 5தன்னை மறைத்தலிற்போலும் 
இவள் கசூறைமுடியாளாயதென அவன் கருதக் கூறினள். 

  

1, அசதியாடல் — பரிகாசமாரகக்கூ றல்; 
2, ஈயம் கூழையறிதல். 
83, ஏனை ஏளைய என்றிருத்தல் வேண்டும் 
4, Celu@ssa — அகற்றுதல். 
5, தன் சமைத்தல் -தனக்குமுன்னுறு புணர்ச்சியைமழைத்தல். 

கையாடல். 
ர்
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“lg Gu மல்லே மறிந்தன மாதோ 

பொடறுிவரிச் சிறைய வண்டின மொய்ப்பச் 
சாத்த நாறு நறியோள் 

கூத்த னாறுதின் மார்பே தெய்யோ.” (ஐங்குறு. 240) 

இஅவும் ௮. 
** 9 நீயே, பொய்வன் மையீற் செய்பொருண் மறைத்து 

வத்துவழிப் படுகுவை யது 

லெம்மை யெமக்கே விவவலே (82) 
borg சொல்லப் பலம் பற்றதி(2) 

யொருநீ வருத னாடொறு முள்ளுடைந் 

கர்மா மழைக்கண் கலுழ்க மதனா 

னல்லோர் கண்ணும% தல்ல 
தில்ல போலுமிவ் வுலகத் தானே.'' 

இது, பொய்தலைப் பெய்தது, 

 இருக்கிழை கேளாய் ' என்னுங் குறிஞ்சிக்கலி ( 5)யுள் வசைந்து 

கோடற்குப் பொய்யுனா படைத்தது. 

* உஅன்னையு மறிந்தன எலரு மசயின்று 

தன்மனை நெடுதகர் புலம்புகெசளா 1 SG 

மின்னா வாடையு மலையு ; 

தும்மூர்ச் செல்க மெழுமோ தெய்யோ.” (ஐங்குறு, 286) 

Oe, soamayor_w susBo கூறியது, 

* வீகமழ் சிலம்பின் வேட்டம் போத்து 

நீயே கூறினு மமையுநின் குறையே.” இதுவுமது. 

அ௮ஃதன் நியும் நீயே சென்று கூதென்றலும் அறியாள் போற 

லுங் குறியாள் கூறலுங குறிப்புவேறு கூறலும் பிதவும் நயத்திற் 

கூறும் பகுதியாகத் படைத்தது பலவகையாம் படைத் ௫.௪ துறை 

வகையாம். இன்னும் வேறுபட வருவனவெல்லாம் இதனானமைக்க, 

இவை காடக வழக்காகவும் உலூயல் வழக்காகவும் புனைந்துசைத் 

திமையானும் தோழி தலைவற்குக் கூறத்தகாகன கூறலானும் வழு 

வமைக் கு, (௪௩) 

  

1, கின்மார்பு. நறியோள் கூந்தல் காறும், doy Ds OST Ys 

கத்தையாம அறியேம் அல்லேம்; காறுமதனால அறிந்தேம் என்பது 

கருத்து. 
2. இச்செய்யுளுட் பிழையிருத்தலினால் பொருளறிய முடிய 

வில்லை. 

3. ஆயின்று -- ஆயினது. புலமபு - தனிமை, மலையும் -- வருத் 

அ்ம. நயம் -- அசதியாடல்.
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[உறழுங் களவி தலைவி முதவியோர்க்கும் 

ஜூயக்கிளவி தலைவற்கு முரித்தெனல் / 

௨௩௮. உயர்மொழிக் குரிய வுறமுங் dara 
பயையக் கிளவி யாடூஉவிற் குரித்தே. 

இத, தோழிக்குக் தலைவிக்குமுரியதோர் வழுவமைக்கின்ற து . 

இ-ள்: உயர்மொழிக்கு உறழுல் இளவியும் உரிய -- இனபம் 

உயர்தற்குக் காரணமான கூற்று நிகழுமிடத்தித்கு எ இர்மொழியாக 

மாறுபடக்கூறுங் இளெவி நிகழ்ததலுருதரிய, ஐயக்கிளவி ஆடுஉவிற்கு 

உரிக்சே -- கூறுவேமோ கூடமா என்று ஐயழுற்றுச் கூறுஞ் 

சொல் தலைவற்குரித்து, என்றவாறு. 

்உதழும் சளெவியைப் பொதுப்படக் கூறினா, கோழி உயர்மொ.றி 

கூறியவழிக் தலைவி உறம்ந்து கூறலும், தலைவன் உயர்மெரறி கூறிப 

வழிச் தோழி உறழ்ந்து கூறலும், தலைவன் உயர்மொழி கூறிய 

வழித் தலைவி உறழ்க்து கூறலும், தலைவி உயர்மொழி கூறியவழித் 

தோழி உறழ்ந்து கூறலும் கோடற்கு. 

என்னும் குறிஞ்சிக்கலி (60) யுள், 
** :என்செய்தான் கொல்லோ விஃகொத்தன் நன்கட் 

பொருகணி றன்ன தலைசரம்பி யுள்ள 

ஞருகுவான் பேசலு முடைத்து." 
எனத் தோழி கூறியவழித், 

** தெருவின்கம், காரணமின்றிக் கலங்குவசர் கண்டு... எவன்” 

எனவும், 

“ சணங்கணி வன முலை ; 

4 3 அனர்முலை யாயிழை நல்லாய் கதுமெனப் 
பேரம ருண்கணின் ழி யுறிஇம 

artes Aro முயிர்வரங்கு 
1G 8 SG Bris Som weg eGo மயொண்டொடி; 
நின்முகங் காணு மருந்தினே னென்னுமர 
னிீன்முகந் தான்பெறி னல்லது கெொரண்ணே 
மருத்து பிறிதியசது மில்லேற் கீருத்திழாய் 
என்சொெய்வாங் கொள்ளின் நாம்”? 

ft. உறழ்தல் -- மாறுபடல். 

8... இஃதொத்தன் ... இவ தன் . 
சாம்பி-- கெட்டு. உடைத்து _ மனமுடைய ட அசையை தன்மை, 

3. ஆரஞர் எவ்வம்--பொறுத்தற்கரிய மனக்கவத்ியைச்செய்யும 
QO  இர்வாக்கும் -- உயிரைக்கவரும், பெறின் .. அவன் 
ete வ். ௮௮ மருந்தாவதல்லது, இல்லேல் இல்லையா ருக்குமாயின். ,
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எனத் தோழி கூறியவழிப் *பொன்செய்வாம் எனவும் தலைவி 

உழழ்நர்து கூறியவாறு காண்க, 

இது, தலைவன்வருக்தங்கூற sir ஏற்ற௮ுச்கொள்ளாது 

உதற்தலின் வழுவாய் நாணமிகுதியாற் கடிதின் உடம்படாமையின் 

அமைந்தது. 

 எல்லாவிஃதொத்தன் '! என்னுக் குறிஞ்சிக்கலி (61) யுள், 

‘ag விரந்தரார்க்கோன் ருற்றது வாழ்தலிற் 

சசதலுங் கூடுமா மற்று.” 

எனத் தலைவன் கூறியவழி, 

1 இவடந்தை, காதலின் யாசர்க்குப் கொடுக்கும் விழுப்பொருள் த்தை ச கு ழூ ர 

யாசதுநீ வேண்டி யது. எனவும், 

₹1?மண்டம ரட்ட களிறன்னான் றன்னையெசரு 
பெபண்டி ரருளக் கிடந்த தெெவன்கொலேோ. 

எனவும் தோழி யுறழ்ந்து கூறியவாறு காண்க, 

இதவும் அவன் வருத்தத்திற்கு எதிர்கூறக் தசாசன கூறலின் 

வழுவாய்த் தலைவி கருத்தறிந்து உடம்படவேண்டுமென்று கருது 

தலின் அமைந்தது. 

௨8 அணிமுக மதியேய்ப்ப வம்மதியை நணியேய்க்கு 

மணிமுக மசமழைதநின் பின்னொப்பப் பின்னின்கண் 

விரிநுண்ணால் சுற்றிய வீரித முலரி 

யரவுக்கண் ணணியற முசான்மின் றகையெசப்ப 

வரும்படர் கண்டசரைச் செய்தாங் கயலும் 

விரிந்தொலி கூந்தலாய் கண்டை யெமக்குப் 

பெரும்பெசன் படுகுவை பண்டு; 

7. பொன்செய்வாம் என ககையாடிக் கூறலால் உடன்பாடன் 

மைக் குறிப்புத்தோன்ற FANS, 

2. இவ்வடிகள், தோழி தலைவியோடுசாவியதரகக் கலியுரையிற் 

கூறியுள்ளார். இங்குத் தலைவனோடுறழ்க்து கூறியதாகக் கூறுகின்முர். 

பின்னதே பொருத்தமாகத் தோன்றுகின்றது. 

9. ஈனியேய்க்கும் மாமழை .. மிகப் பொருந்தும் கரியமழை, 

பின் ... பின்னுமூடிப்பு, பின்னின் கண். அலரிப் (பூக்கள்), அரவுக்கண் 

கனியுறம் ஆரன்மீனின்தகையையொபப என்க. அரவு -- கரும்பாமபு, 

ஆரன்மீன் — கார்த்திகைமீன். படர் -- துன்பம், பொன் படுகுவை-. 

பொன்னுண்டாவை என்றுதி; தோற்றப்பொலிவெய்தினை என்றபடி, 

இது எனக்கு நீ பெரிய பொன்கடவை என்பதோர். ககைப்பொரு 

94
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ஏஎ! எல்லா, மொழிவது கண்டை யீஃ்தொத்தன் ரொய்யி 

லெழுதி யிறுத்த வெரும்பெசன் படுக 

முழுவ துடை. யபமோ யாம்; 

உழுதசய், 

சுரும்பிமிர் மூவ்கோதை யத்தல்லை யாணின் 
இருந்தை மொண்டே ஸிழைத்தாற் நில்தோ 

கரும்பெல்லா நின்னுழ வன்ம வொருங்கே 

துசுனறு வாண்முக மொப்ப மலர்ந்த 

குவளையு நின்னுழமு வன்ோ af eof 

முகைமாறு கொள்ளு மெயிற்ரு யிவையல்ல 

வென்னுழுவாய் நீமற் இணி: 

எல்ரை, நற்றோ ஸிழைத்த கரும்புக்கு நீகூறு 
முற்றெழி னீல மலென வுற்ற 

விரும்பீர் வடியன்ன வண்கட்ரு மெல்லாம் 

பெரும்பொன்னுண் டென்பா யிணி; 

நல்லா யிருளை கேள், 

ஈங்கே தாலப்படுவ னுண்டான் றலைப்பெயின் 

வேந்துகொண் டன்ன பல); 

ஆங்கரக வத்திற மல்லாக்கால் வேங்கைவி 

முற்றெழில் கொண்ட ச௪ணங்கணி பூணாகம் 

பொய்த்தொருகா லெம்மை முயங்களை சென்றீமோ 

மூத்தேர் மூறுவலாய் நீபடும் பொன்னெல்லா 

முத்தி யெறித்து விடற்கு," (கலி. 64) 
இ, தலைவன் உயர்மொழிக்குக் தலைவி உறழ்க்து a Ww) gi: 

இது ஈகையாடிக் கூட்டத்தை வீரும்பிக் கூறியமொழிக்கு உறழ்க்து 

கூறலின் வழுவாய் அவளும் ஈகையாடிக் கூறலின் OLDS gp. 

*உதல்கொளிருப்புலி ' என்னுங் குறிஞ்சிக் கலி (42) யுள, 
*4 1 ஆர்வுற்றார் ெநெஞ்ச மழிய விடுவானோ 

வோர்வுற் ரரருதிற மொல்காத ேர்கோ 
லறம்புரி நெஞ்சத் தவன்.” 

எனது தலைவி ௯ றலுக, 
. . . Le . ** தண்ணறும் கேோரங்க மலர்த்த வரையெல்லாம் 

பொன்னணி யானைபேோரம் நோன் நமே தம்றரு out & 
கொணன்னுன ட்டு மலை?” 

  

ளுக் தோன்ற கினறது. இறுத்த -- ஓரெொருகாற்றஙகன. பொன்பழ கல் தோத்றட்பொதிவு உண்டாவேம். உழுவது. உழுதல். இது வம நகையாடிக் கூறியது. முத்தியெறிஈதுவிடல் .... ் 
படி கழித்துவிடல். ஒருகாலழமுமுூறுதி 

1. ஆர்வுறருர் --தன்னான் நுகரப்பட்டரர. ree. ஒருபக்கஞ்சாயாத. 'கேர்கோல் — Sard axe BOR BORO E15 — தோன்றுமஎன இயைக்க, கொன் ஆளன் -- பயனின்மையை ஆளுபவன்
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எனத் தோழி உறழ்ந்து கூறியவாறு காண்க, இதுவுக் தலைவி 
கூற்றிற்கு மாறா சலின் வழுவாய்ச் சிறைப்புறமாகக் கேட்டு வரைதல் 

பயனஞாதலின் அமைந்தது, 

* 10 சரல்லின், மருஇவாண் பான்னே விவன் ."* (சலி, 87) 

Sto pu கொல்லோ கூறலய் கோல்லெனக் 

கரந்த கசமங் கைந்திறுக் கல்லாது.” (அசம், 198) 

சன ஐயக்களெ வி திலைவற்கூரியவாய் UG BON, 

இணி, ஐயப்பாடு தலைவிக்கு மாரிக்? கன்றா.ம்  இி.ஐக்துழியையம் ” 

(94) என்பதற்கு மாரும். 

6! அவன்மறை தே௭ நேேரக்கி மற்றிவன் 

மகனே தோழி யென்றனள்.'” (அகம். 48) 

என்பதனை ஐயத்துக்கண் தெய்வமென்று அணிக்காளெனின் 

அதனைப் பேராசிரியர் தாமே மறுத்தவாறு காண்ச, 

[தோழி அறிவுடையளாகக்கூறலும் அமையுமெனல் ] 

௨௩௯. உறுக ணோம்ப றன்னியல் பாகலி 
னுரிய தாகுந் தோழிகண் ணுரனே. 

Qa, தோழி அறிவுடையாளாகக் கூறலும் அமைகவென் 

Bor DSi. 

இ--ன் 2 உறுகண் ஓம்பல் தன் இயல்பு ஆகலின் -- தலைவிக்கு 

வந்த வருத்தத்தைப் பரிகரித்தல் தனக்குக் கடனாதலின், தோழி 

சண் உரன் உரியதாகும் -- தோழிமாட்டு அறிவுளதாகக் கூறல் 

உரித்தாகும் என் றவானு, உதாரணம் : 

* பசன்மருண் மருப்பின்." என்னும் பாலைக்கலி (21) புள், 

₹* பொருடான், 

பழவினை மருங்கிற் பெயர்புபெயர் புறையு 

மன்ன பொருள்வயிற் பிரிவோய்.'' 

எனச் தோழி அறிவுடையாளாகக் கூறியவாறு காண்ச, 

7. சொல்லின் -யான் என்குறழையைச் சொல்லின். மருத 

வாளோ . மருதிருப்பாளோ? 

2. கரந்த மறைத்த. 

4, பழவினைமருங்கன் — பழவினை யினாலே, பெயர்பு பெயர்பு 

உறையும் -- (இவா் ஈமக்கு உரியவரென்று. கருதாது பி.றரிடத்தே) 

மீண்டு மீண்டு சென்று தங்கும், பெயர்தல் -- ஓரிடத்து நில்லாமை, 

பெயர்பு பெயர்பு தங்கும் என்றது அறிவுடைமையாற கூறியதாகு ம
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"பிண்ட தெல்லி னன்ளஞு ரன்னவெண் 

ஞஜொண்டொடி ஜெகிழினு தெகிழ்ச . 

சென்றீ பெருமதிழ் POLLS BT யாேோர.” (அகம், 46) 

என்பது உறுகண் காத்தற் பொருட்டாகக் தலைவி வருக்கினும் 

நி செல்லென்றாள் தலைவன் செல்லாமை g Daler. 

ஒன்றென முடித்தலான் தலைவி உ௱னுடையளெனக் கூறலுவ் 
கொள்க, (௪௫) 

( தோழிக்கு உயர்மொழிக் கிளவியு முரித்தெனல் ] 

௨௪௦. உயர்மொழிக் கிளலீயு முரியவா லவட்கே. 

Bayt தகோழிக்குரியதோர் வேணபாடு கூறுன்றது. 

இன்: அவட்கு - தோழிக்கு, உயர்மொழிக் கிளவியும் 

உரிய -- தலைவியையும் தலைவனையும் உயர்த்தக் கூறுங் கூற்று மரிய 
வாம் ஒஓரோவோரிடதக்து, என்றவாறு, 

** 1மகிழ்மிகச் சிறப்ப மயங்கள் கொல்லோ 
யசண ரூரநின் மாணிழை யரியவை 
௬சவிரி மவிர்நிறை யன்ன றின் 

மரர்புநணி விலக்க மருடங்க Curse,” (ஐங்குறு, 42) 

இதனுட் காவிரிப் பெருக்குப்போலத திலைவியைகோக்கி வரு 
Gero wring தான் விலக்குமர தென்னையெனத் தலைவியை 
உயர்தீதுக் கூலியவாறு காண்க. 

* காலை யெழுந்து (குறுந். 45) என்பதம் அனு, 

*: உலகம், புரப்பான் போல்வதேரர் மதுகையு முடையன்.'” 

(கலி, 47) **தராரைக் கண்ணியை கண்ணறுஞ் sn Dior 
Csi spa கோதையான் செய்குறி நீவரின் 
மணங்கமழ் நசற்றத்த மலைதின்று பலிபெறாஉ 
மணங்கென வஞ்சு வர் சிறுகுடி Surry,” (கலவி, 52) 

எனக் கலைவனை உயர்த்துக் கூறியவாறு காண்க. (௪௭௬) 
1. தொடி -- வளையல், நெலம் a — i Ee 5 oe BI 

தடுப்ப QS களர்தல். தகைக்குதர் 

8. யாணர் _ வளம் 
Fa sG 070 nar Cor எனத் தலைமை 
கூறியதென்றார, 

8. குறி--குறியிடம், How Gi 7 é 5 : ஒ -- தெய்வம், செய்வம் என்று கருதி OT OT DS @) D மல்வளையுயர்த்துத் கூறியவாறு காண்க.
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[தணனவியும் தோழியும் வாயில்களோடு கூறுவனவற்றை 

வெளிப்படக் கிளப்பரெனல் ] 

௨௪௧, வாயிற் கிளளி வெளிப்படக் கிளந்த 
௫வின் றுரிய தத்தங் கூற்றே, 

Qa, தலைவியும் சோழியும் வாயிலாகச் சென்றாருடன் கூறு 

வனவத்றுட் படுவகதோர் வழுவமைக்கின் ற. 

இ--ன். தத்தங் கூற்ற -- தோழிக்குக் தலைவிக்குமுரிய 

கூற்தின்௧ண், வாயித் ளெவி -- வாயிலாய் வந்தார்க்கு மறுத்துத் 

தலைவனது பழிகளைக் கூறுங் கஇளவிகளை, வெளிப்படக் ளெத்தல்-- 
மதையாது வெளியாம்படி. கூறுதல், தாவின்று உரிய -- இஙகனங் 

கூறுன்ெறேமே என்னும் வருத்தம் மனத்து நிகழ்கலின் றியே உரிய 

வாம், என்றவாறு, 

அவை தலைவிக்குக் கோழிக்கு ஒரியனவும் மேதாழிக்கே யுரியனவுக் 

தலைவிக்சே யுரியனவுமாம். வாயில்களரவார் ஆற்றமுமையம் தோழி 

முதலியோருமாம். 

மடு தஞ்சத்த பிறவாக நஇறைபில ஸிவேன 

வஞ்சத்தரன் வந்திங்கு வலியஸைத் நதிவாயேோ.”? (கலி. 69) 

இஃது, ஆற்முமைவாயிலாகதக் தலைவன்வக்துழித் தலைவி வெளிப் 

படக் கூறியது, இது தோழிக்கும் உரித்து. 

எரியகைந் தன்ன தாமரை யிடையிடை 

யார்ப்பினும் பெரிதே.” (அகம், 116) 

இதனுள் *காணிலைமன்த' எனத் தகோழிகூறி அலராகின் ர 

லென் வெளிப்படக்ளெச்தலின் வழுவாயமைஈதது. 

| 5 அகலநீ துறத்தலீ னழுதோவா வுண்கணெம் 

புதல்வனை மெய்திண்டப் பொருந்துத of opis Leu TT 

ணினக்கெசத்த நல்லாரை நெடுதகர்த் தத்துநின் 

றமர்பாடுந் துணங்கையு ாரவம்வத் தெடுப்புமே.'” (கவி, 70) 

QB, B20 619 Fi De 

1, வஞ்சத்தான் வந்து என வஞ்சனையுடையனாகக் கூறியது 

வெளிப்படக்களர்ததாம். 

2. எமது கண்கள் எம் மெய்ப் புதல்வனைத் திண்டபபெறுகை 

யீனாலே துயிலவுங்கூடுப,) அதனை அரவம வநது போககும என 

இயைத்துப் பொருள்கொள்க,



௭௫௦ - தொல்காப்பியம் [பொரு 

* உரிய' என்றதனால் தோழிவாயிலாகச் சென்றுமிக் தலைவி 

வெளிப்படக் கூறுதலும் கொள்க, ௮ஃது * இம்மையுலகு ? என்னும் 

(66) அகப்பாட்டினுட் காண்க, 

இவை இங்கனம் வெளிப்படக்கள த்தலின் வழுவாய் அமைக் 

தின. (௪௭) 

[உள்ளுறை ஐந்துவகைப்படும் எனல்] 

௨௪௨. உடனுறை யுவமஞ் சுட்டுநகை சிறப்பெனக் 
கெடலரு மரபி னுள்ளூுறை யைந்தே. 

இ, மேல் வெளிப்படச் சளெப்பனகூறிப் பின் வெளிப்படாமத் 
களக்கும் உள்ளுறை இனைத்தென்சன்றஅ, 

இ--ஸன்; உடனுதை _- கான்கு கிலக்தும் உளவாய் அர்நிலத் 
அடனுறைபுல் கருப்பொருளாதற் பிறிதொன்று பயப்ப மதைத்துக் 
கூறும் இறைச்சியும், உவமம் -- அக்கருவாழ் கொள்ளும் 2_ Gi (OEM D 
யுவமமும் ஏனையுவமமும், சட்டு உடனுறையுவமமுமன் றி 
்சகையுஞ்சிறப்பும் பற்றாது வாளாது ஒன்று நினைந்து ஒன்று சொல் 
away Hoi MSH இஜைச்சியுட் *ட்டிவருவனவும், நகை... 
நகையாடி ஒன்று நினைச்சு ஒன்னு கூறுதலும், இறப்பென -- ஏ 
யுவமம் நின்னு உள்ளுறைபுவமக்தைக் தத்தம் கருப்பொருட்குச் 
(50) இறப்புக் கொடுகது நிற்றலும் என்று, கெடலரும் மரபின் 
உள்ளுறை ஐந்தே -- கெடுதலரிதாயே முஹைமையினையுடைய உள் 
(OF 5H ஜக் வகைப்படும், என்றவாறு, ் 

“ஒன்றனை உள்ளுறுக்து அதனை வெளிப்படாமத் கூறலின் 
அவற்றை உள்ளுறையாமென்னார். 

: இறைச்சிதானே ' (9899) : இறைச்இயிழ் பிறக்கும் ? (290) 
என்பனவதற்றுள் இஜழைச்சிக்குக் காரணக் காட்டினாம், உவமம் உவம 
வியலுட் காட்டுதும். 

₹* 8பெருங்கடன் முகத்த பல்கொக் கெொசண்மூ 
வீருண்டுயர் விசும்பின் வலனேர்பு வ இப் 
ேபேசர்ப்புறு முரி விரங்கி மேறைபுூரித் 

தறதெதறி பிறழாத் திறனறி மன்ன 
ச்ருஞ்சமத் தெதிர்ந்த பெருஞ்சே யாட வர் 

1. ரககையும சிறப்பும் பின்வருகின்றன. 
2, ger masa — ஒருபொருளை. 

8. கிக் - கூட்டம். கொண்மூ மேகமே! விளி ஏர் வளைஇ. சூழ்ந்து, Yan — நீது, சமம் - பேரட் பு-- எழுந்து, 
கழித்து௭.றி..-
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சுழித்தெறி வாணி னழிப்பண விளங்கு 

மின்னுடைக் கருவியை யாகி தாஞங் 

கொன்னே சேய்திியோ வரவம் பொன்னென 

மலர்ந்த வேங்கை மலீதொட ரடைச்சிப் 

பெரலவிந்த வாயசெொொரடு கண்டக வியலித் 

Sip வரங்கியுந் தட்டை யேரப்பியு 

மழலேர் செயலை யந்தனிர் ததையுங் 

ரூறமகள் காக்கு மேனற் 

புறமுர் தருதியோ வரழிய மமழையய,”” (அகம். 188) 

இகனுட் கொன்னே செய்தியோ ௮ரவ மென்பதனாம் பயனின் றி 

அலர்விளைச்கியோ வெனவுங் கூறி ஏனம் புறமும் கருதியோ என்ப 

கீனால் வரைந்து கொள்வையோ வெனவுக் கூறித் தலைவனை மழைமேல் 

வைத்துக் கூதலிற் ஈட்டாயிற்று. கொன்னே செய்கியோ என்றது 

னால் வழுவாயினும் வரைதல் வேட்கையாற் கூறினமையின் அமைக் 

SH. 
 அன்புறுதஞுக ? (881) என்பதனுள் ஏனையதற்குக் கா.ரணல் 

காட்டினாம். 

1 1 வஷிளையா டாயமெரடு....பிறவுமா ர௬ுளவே.'' (69. 172) 

இதனுட் புன்னையை அன்னை ஆவ்வசையாகு மென் ௦தனான் 

இவளெ திர் நம்மை சகையாடுக லஞ்சு அமென ஈகையாடிப் பகற்குறி 

யெதிசேகொள்ளாமைக் குறிப்பினான் மறைக் துக்கூறி மறுச்சவாறு 

காண்க. இதனைச் செவ்வனம் கூறாமையின் அமைத்தார். 

உள்ளுறை யுவம மேனை புலவமம் £ (46) என்னுஞ் சூதக்இரத்து 

£ விரிகஇர் மண்டிலம் * என்னும் மருதக்கலி (71) புட் சிறப்புக் 

கொடுத்து நின்றது சாட்டினாம். 

அறத்தொடு நிலையும் பொழுதும் ஆறும் முதலியனவுஞ் செவ் 

  

வனங் கூறப்படுதலின் இவை கரக்சே கூறப்படுதலித் * கெடலரு 

ம.சபின் ? என்றார். இவை தோழிக்குக் தலைவிக்கும் உரியவரறு 

செய்யுட்களை நோக்கி யுணர்க. (22) 

உறைகழித்து வெட்டுகின் ற. நளிப்பன -- செறிவன. கருவி 

தொகுதி. வாளா — பயனின்றி. அரவம-- முழக்கம். அடைச்க ௨ 

Bots gs, தழலை -- கவண்? வேறுகூறுவாருமுளர். தட்டை மூ 

இலை நறுக்கிப் பிளந்து ஒன்றிலே கட்டுவது. புறமார்தருதியேோர _ 

காததலைச்செய்வாயே£ உம்மை அசை. 

1 gu தாய். நுவ்வை-- நுந்தங்கை,
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[உள்ளுறை யைந்தானும் தலைவியுத் தோழுியுமாக்கிய ஸின்பம் 

தவைன்சண்ணு நிகழ்த்து இன்பஞ்செய்யுமெனல் ] 

௨௪௩. அந்தமில் சிறப்பி னக்கிய வின்பந் 
தன்வயின் வருதலும் வகுத்த பண்பே. 

இ, முற்கூறிய உள்ளுறைபற்றிக் தலைவந்கு வருவதோர் 

வழுவமைக்கின் ற. 

இ-ள்: ஆக்யெ அந்தமில் சிறப்பின் இன்பமும் -- முத 
கூறிய உள்ளுறை ஜக்தானும் அவர்களுண்டாக்கெ முடிவிலாத சிறப் 

பினையுடைய இன்பம், தகன்வயின் வருசலும் வகுக்க பண்பு -- 

கலைவன் கண்ணும் நிகழ்க்து இன்பஞ் செய்தலுங் காமத்துக்கு முத 

லாகசிரியன் வருத்த இலக்கணம், என்றவாறு. 

தலைவன் தன்மை என்ப சொன்மறின் மி கக்கன்மையெனச் கருது 

திலின் யாம் ஒன்றை நினைந்து ஒன்று கூறினும் ௮வன் முனியா 

இன்பமெனக் கொள்வனெனக் கூறியவற்றை, ௮வன் இவை இன்பக் 

தருமென்றே கோடலின் வழுவமையப்பட்டன. உதாசணம் ம் 

காட்டியவற்றுட் காண்க, (௬௯) 

[ எய்தாததெய்துவித்தல் ] 

௨௪௪. மங்கல மொழியும் வைடுய மொழியு 

மாறி லாண்மையீற் சோல்லிய மொழியுங் 
HKU மருங்கிற் கொள்ளு மென்ப. 

இன, மேன் மூன்றுபொருளும் வழுவாயமைக என்றலின் 
எய்தாக தெய்துவிததது. 

இ-ள்: மங்கலமொழியும் SOA DGS இல்குவருமென் 
அட்கொண்டு தோழியும் தலைவியும் அதற்கஞ்சி அவனை வழுத்துத 
அம், வைஇயமொழியும் -- தலைவன் கம்மை வஞ்சி ச சானாகக் தலைவி 
யு கோழியும் கூறலும், வைஇயமொஜழி, தீங்கைவைத்த மொஜழியு 
மாம்; மாறில் ஆண்மையித் சொல்லிய மொழியும் — மாறுபாடில்லாத 
gone sao soe Sinan நிய மொழியும், கூறியன் மருள் 
இ.ற் கொள்ளம் என்ப -- வழுவமைதியாகக் கூறிய இலக்கணத் 
கஇடத்கே கொள்ளுமொழியென்று கூறுவர் ஆசிரியா், என்றவாறு.
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* 1 தோயில ரசகதங் காதலர். (wen. 115, ee?) எனவும், 

**ரகாத்தளுஞ் செய்வினை முடிக்கத் தோழி!” 

எனவ கூறுவன கமமை அறனனறிக துறத்தலின் தீக்கு 

வருமென்றஞ்சி வாழ்ததியத. ஈம்பொருட்டுக் இங்கு வருமென 

நினை ககலின் வழுவா யமைக்கு. 

* வையினர் தலனுண்டசர் வாராமை நிளைத்தலின்.!”  (கவீ, 194.) 
என்பது வஞ்சுிக்தமை கூறிற்று, 

*'4இதுவுமோ, ரூராண்மைக் கொத்த படிநுடைத்து,”' (கவி, 89) 

என்பது ஆண்மையிலே பழியுண்டு என்றது. இதுவும் வ,£இ 

அமைக்கன,. (௫௦) 

ர சினம் முதலியன ஐருபொருளைச் சிறப் த்துவருமாயின் 

அமைக்கப்படு மெனல் / 

௨௪௫. சினனே பேதைமை நிம்பிரி நல்குர 
வனைநால் வகையுஞ் சிறப்பொடூ வருமே. 

இ, மெய்ப்பசட்டியலுள் ஆகாகென்பவற்றுட் சில அமைச 

வென வழுவமைக் இன்ற. இது பொதுவாகக் கூறலின் தலைவிக்குக் 

கோழிக்கும் கொள்க. 

இ--ன் : தனனே .-. கோபம் மீடித்தலும், பேதைமை -_ 

ஏழைமையும், கிம்பிரி - பொறாமைதோன்றும் குறிப்பும், கல்குசவு-- 

செல்வமின்மையும், அனைகால்வசையும் -- என்ற அத்தன்மையன 

வாகிய காற்கூ௮ும், இ .றப்பொடுவருமே ஒருபொருளைச் இிறப்பித 

அக்கூறுதல் சகாரணத்தகான் வரும், என்றவாறு. 

  

சனத்தை, ஆண்டுக் கொடுமையின டகனார். 

உ நரணு நிறையு நயப்பில் பிறப்பிலி.”? எனவும், (கவி. 60) 

- தொடிய வெமக்குதீ யாரை,'” (கலி. 88) 

எனவுஞ் சனெம்பற்றிவரினும் அவை தன்காதலைச் திறப்பித்சவின் 

அமைக் தன. 

1. நோயிலராக என்றதே வாழ்த்தாகும். 

2. இது என்னதாலிம் செய்யுளென்பது தெரியவில்லை. 

9. வையினர் -- இறக்துபட்டு வருக்தர்திராமல் என்லை வைத்து 

என்பது SOU GT. 

4, ஊர் ஆண்மை -- ஊரையாளுந்தன்மை: படி .- கொடுமை: 
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11 சென்னிய இவிய சொல்லி யவற்மெடு 

பைய முயங்கிய வஞ்ரான் றவையெல்லாம் 

பொய்யாதல் யான்யாங் கறிகோாம் ழைய 

வக௲னகர் கொள்ளா வலர்தளைத் தந்து 

பகணன்முனி வெஞ்சுர முன்ன லறிந்தேன் 

மகனன்லை wep ak.’ (கலி. 79) 

எனக் சுழிபெருங் காதலான் நின்னை உள்ளவா றதிந்திலே 

னெனத் தன் பேதைமையைக் காதலாற் சிறப்பித்தலின் அமைக்க, 

*- *உறலியச மெசளிவாட வுயர்ந்தவன் வீழவினுள் 

விறவிழை ய வரோடு விஃரயரடு வரன்மன்டனோ 

பெறலரும் பொழுதொடு பிறங்கிணர்த் துருத்திசூழ்த் 

தறல்வாரும் வையையென் நறையுத ருளராயீன்.'* (கலி, 80) 

இத, ”நிம்பிரி, ௮வரோடும் விளையாடுலானெனப் பொருமை 

கூறியும் அவன் KATO WT CHS வேண்டுமெனக் காதலைச் சிறப்பித 

தலின் அமைந்தது. 

**க்மிரசங் கலந்த வெண்சுவைத் தீம்பால் 

விரிகதிர்ப் பொற்கலத் தொருகை யேத்திப் 

புடைப்பிற் சுழ்றும் பூத்தலைச் சிறுகோ 

லுண்ணென் றோக்குபு புடைப்பத் தெண்ணீர் 

மூத்தரிப் பெசற்சிலம் பொலிப்பத் தத்தும் 

ரிநசரைக் கூத்தம் செம்முது செவிலியர் 

பரீஇமெலிந் தொழியப் பத்த சோடி 

யேவன் மறுக்குஞ் சிறுவிளை யாட்டி 

யறிவு மொழுக்கமும் யரண்டுணர்ந் தனன்கொல் 

கொண்ட கெசழுதன் குடிவற னுற்றெனக் 

கொடுத்த தூதை சொழுஞ்சோ were 

சொசழுகுறீர் நுணங்கறல் போலப் 

பொழுதுமறுத் துண்ணுஞ் சிறுமது கையனே..' (க.2்.நிண, 110) 
இது, குடிவறலு.ந்தென நல்குசவு கூறியுவ் காதலைச் சிழப்பித் 

தலின் அமைகதது. 

இள, மெய்ப்பாட்டியலுள் விலச்காமையின் அதனைச் சார ஈத் 
திலே வைத்தா. (௫௧) 

7, தீவிய-- இனிய. யாங்குஅறிம்கோ _ ் 
அலர் -- பலரறிநத பழிமொழி. எப்படி அறிவேனோ 

2. உறலியாம-- தனவேோடு 2௨ 
றிடைக்குறை. 

9. கிமபிரி பொருமை. 

4. பிரசம் தேன், கலம். பாத்திரம் ட்ண்ணம் ட . : . ஓக்கல் 
ஓச்சல. பரீ இமெலிக்தொழிய -- ( செவிலியர் பற்றமுமகா ககக 

வருநதி மெலிக்தொழியுமாறு, பரிஇ -- ஓடியுமாம், யாண்டு. எப்ப 
வயன் -- வறுமை உன்ளாள் --நினையரளாய். நன் @ua Logs ea —g_ggGurypphe gp POGQUT Op gam ora, றுக் ய் 

-தறகுரியயரம. துருத்து -- A
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[மூறைப்பெயர்பற்றியும் வழுவமைத்தல் ] 

௨௪௬. அன்னை யென்னை யென்றலு முளவே 
தொன்னெறி முறைமை சொல்லினு மெழுந்தினுந் 
தோன்ரு மரபின வென்மனார் புலவர். 

இ௮, முறைப்பேயர் பற்றி வருவோர் வழுவமைக்கின் ற. 

இ--ன்; சொல்லினும் எழுக்கனுக் தோன்றா மரபின-- 

சொல்லோதகினும் எழுச்தோக்தினுஞ் சொல்லப்படாச௪ இலக்கணத் 

கனவாய, தொல் கெறி முறைமை -- புலனெறி வழக்கற்குப் பொருக் 

,திய பழைய கெறி முறைமையானே, அன்னை என்னை எண்றலும் 

உள என்மனார் புலவர் --- சோழி தலைவியை அ௮ண்னை யென்றலும் 
தலைவி தோழியை அன்னை யென்றலும் இருவருக் தலைவனை என்னை 

யென்றலும் உளவென்று கூறுவர் புலவர் என்றவாறு. 

13 அண்ணா பிவனோ ரிணமர ஸணாக்கண்..”' (குறுக, 83) 

* புல்லின் மாய்வ தெவன்கொ லன்னாய்.'” (குறுந், 150) 

இவை, தோழியைக் தலைவி அன்னாயென்றன. 

(* அன்னாய் வாரழிவேண் உன்னை நம்மூர்ப் 

பசர்ப்பனக் குறுமகப் பேசலத் தாமுங் 

குடுமித் தலைய மன்ற 
ெடுமலை நாட ூர்ந்த மாவே.” (ஐங்குறு, 2804) 

53 அன்னாய் வாழீவேண் டன்னை யுவக்காண் 

மசரீக் குன்றத்துக் காப்பா சளானனன் 

மூவலி னனைந்த தெசடலை யொள்வால் 

பாசி சூழ்ந்த பெருங்கழுற் 
ஐண்பணி வைகிய வரிக்கச் சினனே.' 

‘ (ஐங்குது. 206) 
இவை, தோழி தலைவியை அன்னை யென் நன. 

* எனக்கு மாகா தென்னைக்கு முதவாசது.'? (Gps. 27) 

1* ஐரீஇரின ஹஜொழுகு மென்னைக்கும் 

பகியலென் மன்யான் பண்டொரு காலே.” (குறும். 2809) 

இவை, தலைவி தலைவனை என்னை யென்றன. 

1, இது-- இச்சூத்திரப்பொருள், 

a. மக -- பிள்ளை; சிறுவன். அவனுக்குக் குடுமி உச்சியிலிருப்பது 
போல மாவுக்கும் உச்சியிற் குடுமி உள்ளதகாதலின் மா குடுமிததலைய 

என்றார். குடுமி — உளை; தலையாட்டம். 

3. கசப்பாளன்னன் --காப்பாளைப்போன் றவனாம். காப்பு ஆள்... 
காவல்புரியும் ஆள், தாவல் -- மழை. தொடலை -. தொடுககப்பட் 

கதி, தொடுக்கப்பட்டகாகிய வாள் என்க; பணி. குளிர்ச2,
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தோழி கூறிய வந்துழிக் காண்க. தலைவன் தலைவியை அன்னை 

யெனக் கூறலும் உளதென்பாருமுளர். எழுத்தினுஞ் சொல்லினு 

மென்னாக மூறையன்றிக் கூற்றானே புறத்திற்கும் இவை கொள்க: 

“என்ன மசர்பிற் புண்ணுக்கு." 
என்னக் Ja hos தன்மை யரனு 

மென்னைக்கு நாடிஃ தன்மை யானும்.'' (புறம் 85) 

* என்னைமுன் ஸணில்லன்மீன் றெவ்விர் பலரென்னை 

Or af ot pr ast oi oT nam.” (குறள். 771) 

*' ஏன்னை மார்பிற் புண்ணும் வெய்ய.” (புறம், 280) 

என்பன கொள்க. ஏனைய வஈதுழிக் காண்க, 

இனி, உம்மையாற் 1பிறவுமுள வெனபஅன பெறுதலின், 

 எத்தைதன், னுள்ளங் குறைபடா வாறு."' (கலி, 81) 

என்றாதந்போல் வருவன பிறவுல் கொள்க, (௫௨) 

[ கட்புலனாகக் கரட்டலாகரப் பொருளிவையெனல் | 

௨௪௭, ஒப்பு முருவும் வெறுப்பு மென்ர 

கற்பு மேரு மெழிலு மென்று 
சாயலு நாணு மடனு மென்ரு 
நோயும் வேட்கையு நுகர்வு Guage 
காவயின் வரூஉங் Aaa யெல்லா 
நாட்டிய மரபி னெஞ்சுகொளி னல்லது 
காட்ட லாகாப் பொருள வென்ப. 

இ, கட்புலனாகக் காணப்படாத பொருண்மேதும் கட்புல 
ஞசக் காணப்பட்டாற்போலப் பொருள் கோடல் வழுவமைக்இன் தது 

இன்: ஒப்பாவது: ஒத்த கிழவனுக் மெத்தியு மென் தவறி 
அவசொப்புமை மனனுணர்வா ணுணர்வதன் ஜி மெய் வேஅபாடுபத்திப் 
பொறியானுணரலாகா தென்றது; தகைய சொப்பர் மக்களென்பதும் 

அது, 

உருவாவது: “உட்கு, அதுவும் பொறிறூதல் வியர்த்தல் போல் 
வனவற்ரு னன்றிப் பிழம்பு பற்றி உணரலாகாது, 

7, பிற என்றது என்னை என்றலன்றி எந்தை எனவுங் கூறன் 

முதலியவற்றை, 

5, உட்கு “அச்சம், பொழிதுதல் வியர்த்தல் ஒருமெய்ப்பாடு. 
ழெய்ப்பாட்டியல் 18-ம் சூத்திரகோக்கெயறிக, பிழம்பு -- வடிவு,
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வெறுப்பாவது: செறிவு; அதுவும் மக்கட் குணமாய் 1இசை 

யாகதோர் மன நிகழ்ச்சியாசலிற் பொறியான் உணரலாகாது. 

கற்பாவது: தன் கணவனைத் தெய்வமென்று உணர்வதொரு 
மேற்கோள். ் 

ஏராவது: 2எழுச்சி; ௮ஃது எழுனெற நிலை்மையென நிகழ் 
காலமே குறித்து கிற்கும். 

எழிலாவது: அங்கனம் வளர்க்தமைக்சத பருவத்தும் இது 

வளர்ந்துமாகியகன்றி இன்னும் வளருமென்பது போன்று காட்டுதல், 

”சாயலாவது: ode Dut கரும் மென்மை, 

நாணாவது : செயத்தகாசனவற்றின்கண் உள்ளமொடுங்கு கல். 

மடனாவது: கொளுதக்கக்கொண்டு கொண்ட விடாமை, 

நோயாவது : கோதல், 

வேட்கையாவது : பொருள்சண்மேல் தோன்றும் பற்அள்ளம் ; 
 செய்யுண்மருக்இன் வேட்கை: (38) என்புழி sur ie வேறு 

பாடு கூறினாம். 

நுகர்வாவது : இன்பத் துன்பங்களை நகரும் நகர்ச்சி, * என்னு! 

என்பன எண்ணிடைச்சொல். 

என்னு வருக் ளெவி -- ஒப்பு முதல் அசர்வு ஈறுகப் பன்னிரண் 
டென்று அகப்பொருட்கண் வருவ் Bor Ba emo. 

ஆவயின் வருவ் செவி -- அப்பன்னிரண்டின்கண்ணே புறப் 

பொருட்குரியவாய் அவ்வாசகத்தான் வருங் Gor fs emo. 

ங்கு ; ண்டு, உவமவுருபு ; அவை?பால்வன இளவி என்பதாம். 

எல்லாம் நாட்டிய மசபின் நெஞ்சு கொளின் அல்லது -- ஏனைய 

வும் காடச வழக்கத்தாம் புலனெறி வழக்கஞ்செய்க முைமையானே 

கெஞ்சு உணர்க்து கொள்ளினன் றி, 

1, இசையாமை -- உட ன் படரமை. 

2. எழுச்சி என்றது வளர்ச்சியைக் குறிக்கன் றதுபோலும், பின் 

எழில் என்பதில் ௮அங்கனம எனச் சுட்டலின், 

9, சாயல் -- மென்மை (தொல். உரி, 8),
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காட்டலாகாப் பொருள என்ப --- உலஇயல் வழக்கான் ஒருவர்க் 

கொருவர் கட்புலனாகக் காட்டப்படாத பொருளைப் பொருளாகவுடைய 

என்று கூறுவர் புலவர் என்றவாறு. 

இவை மேல்வரும் மெய்ப்பாடு பற்றி உணார்தலிற் கட்புல 

னாகாவோவெனின், மெய்ப்பாடாவநு: மனக்குறிப்பாதலின் அதன் 

குறிப்பித்குப் பற்றுக் கோடா௫ய பொருளினவை யென்றுணர்க. 

இணி, இவை புறப்பொருட்கண் வருமாறு: 

1 வசரைபுரையு மழகனிற் Marios.’ (புறம், 88) என்வும்? 
1 உருகெழு முரசம்.” (ypu. 50) எனவும், 

“வெறுத்த கேள்வி வினங்குபுகழ்க் கபிலன்." (புறம், 58) 

எனவுப, 

1“ ॥ இலைகிளர் கூட ஸனீசொரி பூட்டிய 

பலர்புகழ் பத்தினி,” (ிலட்-பதி, 86; 86) 

எனவும் வரும். இவ்வாறே ஏனையவற்றிற்கும் ஒட்டிக்கொள்க, 

இணி எல்லாமாவன: ஒளியும் அளியும் காய்தலும் அன்பும் 
அழுக்காறும் பெர்றையும் நிறையும் அறிவும் முதலியனவும் பிற 
வுமாம். 

ஒளியாவது: 5வெள்ளைமையின்மை, 

அளியாலது: அன்புகாரணக்சால் தோன்றும் அருள், 
காய்தலாவது : வெகுளி. 

அன்பாவது : மனைவியர்கண்ணுக் தாய் தக௫்தை பு.சல்வர் மூ.தலிய 
சுற்றத்தின்கண்ணும் மனமகஒழ்ச்ட நிகம்த்இப் பிணிப்பித்து நிக்கும் 
Cou. 

AYSSIRAG: Dow Osea முூதலியவ மறைப் பொருமை. 
பொறையாலது : பிதர் செய்த இக்கைப் பொறுத்தல். 
நிறையாவது : மறை பிநசதியாமல் DIP SH sar, 

புரை... ஒப்பு, 

உரு -- அச்சம். 
வெறுத்த - செறிந்த, இது செறிவு, 

இது கற்பிற்குதாரணம் 
வேெள்ளைமை — அறிவுமுதிராமை, O

r
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அறிவாலது : ஈல்லக னலனுக் Suge நீமையும் உள்ளவா 

ணர்தல். இவை சண்டிலமென்மு கடியப்படா கொள்ளும் பொரு 

ளென்றார். இவை ஆூரியனணாணையன்றென்பது மேற் சூத்திரத்தாத் 

[காட்டலாகாப் பொருள்களும் உள்பொருளாதனின் 
பொருளே எனல் / 

௨௪௮. இமையோர் தேஎத்து மெறிகடல் வரைப்பினு 

மவையில் கால மின்மை யான. 

இஃது, இவையும் காட்டலாகாப் பொருள்கள் ஆசிரியனாணை 

யாத் கொண்டனவல்லவற்றைப் பொருளெனக் கொள்க என்கின்றது, 

இஸ்: இமையோ!கேளத்தும் எறிகடல வரைப்பினும் -- 

ேதவருலகத் இதன்கண் ணாக 'இரையெறியுல் SLAG DES நிலத்தின் 

கண்ணும், ௮வைஇல் காலம் இன்மை யான -- அறம் பொருள் இன் 

பக்களின் அூகர்வு இல்லாததோர் காலம் இன்றாகையால் அவத் 

ஹைப் பொருளென்றே கொள்க எண்றவாறு, 

குமிழ் கடக்கும் எல்லை கூறாது சேவருலகையும் மண் ணுலகை 

யும் கூறியமையின் இவை யாண்டும் ஒப்ப முடிந்கனவெனவும் அவை 

உள்ள அளவும் இவை நிசகழ்வனவெனவுக் கூறலின் வழுவமைஇயா 

Gio. இமையாச் சண்ணராகலின் இமையோர் எனறார். இடையூ 

றில்லா இன்பச் இறப்பான் இமையோரை முற்கூறினார். (௫௪) 

பொருளியல் முற்றிற்று. 

——e 

“பருவ ராலுகள் வாவிசூழ் மதுரையம் பதிவாழ் 

பொருவ சாநச்சி ஞர்க்கிளணி யானுரை புணையாங் 

கருவ ராநெறி யுதவுதொல் காப்பியக் கடற்கே 

வெருவ ராதுநின் றனமகிழ்ந் தேகுவன் விரைந்தே,”” 

தொல்காப்பியனார் திருவடி வாழ்க



உதாரணச் செய்யுட் ருறிப்புரை 

  

அகத்திணையியல் 

5-ம் சூத்திரம் 

1. கணம் - கூட்டம்; இரட்சி, கான்கெழு காடு - காட்டிலுள்ள 

நாடு (மூல்லை). குறும்பொறைகாடு - மலைநாடு (குறிஞ்சி). ஈல்வயலூரன்- 

நல்ல வயல்பொருந்திய ஊரையுடை.யவன் (மருதம்). தெண்கடற்சேர்ப் 
பன் - தெள்ளிய கடற்கரை (ஊரை) யுடையவன் (கெய்தல்).கானிலங் 
சளையுநுடையவன் ToT LILY. கையறுமாலை- செயலற்ற மாலையே 7 

விளி. கடும்பகல் - நடுப்பகல் (உச்சிக்காலம்). கலைஞர் - நீக்குபவர் ; 
தடுப்பவர். இதனை நச்௫னார்க்கனியர் அகத்திணையில் 12-ம் சூத்திர 
உரையுள் பருவவரவின்கண் மாலைப்பொழுதுகண்டு ஆற்றுளாய தலைவி 

தோழிக்குக் கூறியதென்று கூறலின் கெய்தற்கண் பாலை வந்ததாகும். 

இதனாலே பிரிவு பாலைக்குரியதென்பதும், அது கெய்தற்கண் மயங்கி 

வக்ததென்பதும் பெறப்படும், சேர்ப்பனுக்கு ஏனை நிலங்களை வீசேடண 

மாகக் கூறியதனானும், ஏனை ஒழுக்கங்களுக்குரிய நிலங்களிவையென் 
பது குறிப்பாற்றோன்ற வைத்தமையானும் ஐந்திணைக்கும் இட. கியமித்த 

தென்பது பெறப்படும். 

2. வைதநுனை - கூரிய நுனையையுடைய மொட்டு, இல்லம்- தேற்றா. 

பிணி- மொட்டு. இரித்தன்ன மருப்பு என இயைக்க. திரித்தல் - முறுக் 

கல். மருப்பின் இரலை என வொட்டுக. அவல் - பள்ளம், அடைய - 

ஒருங்கு. தெறிப்ப- துள்ள. புலம்பு - நீர்பெருத வருத்தம். கருவி - 

தொகுதி. வானம் -மேகம். 209 - gar. குரங்கு _ வளைந்த 

தலையாட்டம் (உச்சிமயிர்),. வள் - வார். நரம்பு ஆர்ப்பன்லா பறவை 
என இயைக்க. பறவை - வண்டு. உவக்காண் - உவ்விடதீதே. ஓட்டி 
நின்ற ஒரு சொல். இது பரிமேலழகர் கருத்து, இது பொருத்தமோ 

என்பது ஆராயத்தக்கது. உங்கேகாண் என்பது நன்று, நாடன் தோன்று 

மெனக் கூட்டுச, உறந்தை - உறையூர், குணாது - கிழக்கின்கணுள்ள து, 

அரிவை - விளி, (அகம் --௪), ் 

8. இல - சுற்றம். பாராட்டும் - வீரும்பிப் பாதுகாக்கும். மூ - 

மூங்கின் மூளை, தருபு- தந்து. குளகு - இலையுணவு உர - வடிவு 

ஓனிறு - வீளங்கிய, உறை -மழை கவின்று - பமின்று சி௰- கெரம், 
வட்டித்து- சூழ்ந்து. ஏறு - இடியேறு, உரைஇய - பரந்த. கானாபுஇன் 

சாயல் - காண்டற்கினிய சாயல். தடைஇ - வளைந்து. படாஅ - நுயிலா, 

இயவுக்கெடவிலங்கி - வழிதடுமாறலான் விலக, வழங்குுர் - வழிச்டெல் 

96
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வோர், புலிபார்க்கும் மலையின் பிளப்பினையுடைய இடத்தில் வரவு 
அரிதென்னா:ப் என இயைக்க. ஆரம் - சாந்தம். முயங்கல் - தழுவல், 
சாஅய்தும் - மெலிவேம், அலர் - பலரறிந்த பமிமொழி. அம்பல் - சில 
ரிந்த பாரிமொமி. தோன்றி - காந்தள், பகல்வக்தீமே - பகற்பொழு 
தில் வருவாயாக. வினைத்திரிசொல். 

1, பட- மொய்த்தலால், தகசைந்த- சிதறின ; மலர்ந்த, கண்ணி- 
கெற்றிமாலை, உரு - நிறம்; அச்சமுமாம். மழவர் ஓட்டிய - மழவ 

தேசத்தாரை ஓடச்செய்த. ஆவிநெடுவேள் - ஒரு குறுநில மன்னன். 
அறுகோடு- அறுத்துத் திருத்தின. கோடு, பிபாதினி - ஒருமலை. இறு 

காரோடன் - சாணைக்கல் செய்வோன். பயின் - அரக்கு. கல் - சரசணக் 
கல், காடிறந்தோர் ஆங்கண் (சொல்லிய) சொல் தாம் மறந்தனர்கொல் 
எல இயைக்க, தோழி- விளி. பொலங்கலம் - பொன்னுங் கலமும். 
வெறுக்கை - செல்வம், தருமார் - தருவார் (தரும்படி), உலறிய- 
வற்றிய நேரான, வெளவுகர் - ஆறலைப்பார். , மடிய - வாராதொழிய. 

ஈவிரல்வான்பூ - பழையதாகிய வெள்ளியபூ. சூரற்கடுவளி _ சூறுவளி, 
ஆர் - ஆர்ப்பு,  முன்கடல் - கடல்முன். மரத்த வெம்மைய, ஆற்ற 
தோன் றலகாடு என இயைக்க, (அகம் -௮), 

5. மூணைஇய- வெறுத்த, காரான் - எருமை, மோன் தளைபரீஇ - 
வலியகட்டை அறுத்துக்கொண்டு, பழனம் - வயல், உடன் - ஒருங்கு , 
STD - மதகு. மயக்கி - காலாலுழக்கி, ஆரும் - உண்ணும். புலக்கேம்- 
புலப்பேம். யார் - அதற்கு நீயார்? என்ன உறவினை என்றபடி. வாருற்று- 
நீட்சியுற்று, உறைஇறநக்து - மழைக்கால வீழ்ச்சியைக் கடந்து, சமம் 
ததையநாறும் - போர் சிதையக் கெடுக்கும். சென் ரீ-செல்: ஈ முன்னிலை 
wer, தசைக்குகர் - தடுப்போர். (அகம் - ox), 

6, கானல் - கடற்கரைச்சோலை. பாடு - ஒலி. எழுந்து - மிக்கு, 
தொகுதி - கூட்டம், குவை- திரட்சி, குடம்பை - கூடு, அல்குறுகாலை 
யாகிய மாலை எனக் கூட்டுக, அல்குதல் - (எல்லாம் தம்பதியிற்சென்று) 
தங்குதல். தளர - ஓல்க, தூங்கி - அசைந்து, தூங்கிவகந்த கொண்டல் 
என இயைக்க, கொண்டல் - £ழ்காற்று, கையறுபு - செயலற்று, இனைய - வருந்த, மருஅலியர் - மறவாதொழிக. கேண்மையை மறவா 
தொழிக எலா மாற்றிக்கொள்ச. அளி - அளித்தல் (- அருளல்) , மூனை இ- வெறுத்து, ததும்பும் - ஒலிக்கும். செறிமடைவயிர் _ செறிக்கப்பட்ட 
மடை  (மூட்டுவா) யையுடைய கொம்பு, வயிர் - கொம்புவாச்சியம், 
பிளிற்லி- ஒலித்து, (அகம் - ௪, 

7. மூல்லை- விளி, நீபெறக் கேண்டம் எவன் 9 என: மூடிக்க 
எவன் - எவ்வியல்பின து, மா௮அயோள் - மாமை கிறமுடையோள் 

5, கரந்தை நிரைமீட்டற்குரியத. கண்ணி. மா , பரி- குதிரை. 
கடைஇ செலுத்தி,
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9, நறை- நறுமணம், எறிந்து- வெட்டி, உறை- மழை. ஏனல்- 
இளை, சாணீரோ - கண்டிலீரோ. ஏமரை - அம்பு தைத்த மரை, எண் 

டுப் போந்தது காணீரோ என இயைக்க. (இண : grb - 3). 

70, வாரா - வார்ந்து, மூதுக்குறைவு - பேரறிவு, இது தோழி 

ஈகையாடிக் ௬ மியதுபோலும். 

24, ஆள்வினை - மூயற்ி, கண்பனி - சண்ணீர். 

12. எங்கை - என் தங்கை: என்றது பரத்தையை ஆகி - 

ஆகியும், 

138. பூசல் - ஓலி, ஏதின்மாக்கள் - அயலார். கோவர் - வருக்குவர். 

என் நலத்துக்கு கோவாரில்லை என இயைக்க. 

5-ம் சூத்திரம் 

74. பாடுஇமிழ்பரப்பு- (திரை) முறிகலையடைத்தாகிய மூழங்குகின் ற 

கடல். ௮சைஇய _ அுயின் ற, ஆடுகொள் நேமியான் - வெற்றியைக்கொண்ட 

சக்கரத்தினை யடையோனாஇய திருமால், 

22, மடையடும் - பலியாகச் சமைக்கும். காமன் - மன்மதன். படை 

மன் இடுவான் - தன் கையிற் படையை மிகவும் (போகவிடுவான்) செலுதீ 

துவான், 

16. படியோர் - (பிரதியோர்) பகைவர், படியார். என்பதில் ஆ - 

ஓவாயிற்றாக உரைப்பினுமமையும். தேய்த்த- அழித்த, நெடுவேள் - 

மருகன். 

77. புதுப்புவல் - புதுநீர். தவிர்தல் - ஓ.ரிதல்: தங்கல். தேற்றி- 

வார்த்தையால் தெளிவித்து. தெய்வத்திற்றெளிப்பேன் - பின், தெய்வத் 

தாற் தெளிலிப்பேன். (சத்தியஞ் செய்வேன்). 

176... மனை - இல்: வீடு. அணங்கு - தெய்வம், 

79. புகாஅர்த்தெய்வம் - சங்கமுகத்திலுள்ள தெய்வம். சங்கமூகம் - 

கடலில் ஆறுவக்து கலக்குமிடம். 

29. அணங்கு - தெய்வம், அயரும் - வழிபாடுசெய்வாள். 

21, சன - மரச்கொம்பு, சனம் - கோபம் (வெப்பம்) தணிக்இக — 

துணிக; அகர் தொக்கது, கனலி - ஞாயிறு. 

22. வளி - காற்று, . 

25. நெய்தல் - இரங்கலொலி,. கேளன்மார் - கேலாதொழிவார், 

24. வண்புலக்காடு - வன்புலமாகிய காடு ; மூல்லையுங் குறிஞ்சியும் 

வன்புலமாதலின் முல்லையை வன்புலக்காடு என்றார். 

25. இறும்பு - சிறுகாடு. 
26. புலத்தல் - வெறுத்தல்.
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06-ம் சூத்திரம் 

87. விருக்தின்மன்லர் - புதியமன்னர், கலம்- ஆபரணம், தெறுப்பட 
குவீப்ப. வேக்கன் - தான் துணையாகப்போன வேக்கன். பெயல் - மழை. 

ஆர்கலி தலையின்று - ஆரவாரத்தோடுபெய்தது, ஓவத்தன்னஙிலம் என்க, 

ஓவம் - சத்திரம். கோபம் - இந்திரகோபம் (-. தம்பலப்பூச்சி), வள்வாய்- 
செறிவைத்தன்கட்கொண்டட. ஆழி- உருளை, உள்ளுற்று உருள - நிலத் 
தில் ஆழ்ந்து உருள, உள்ளுறல் - பெயலால் கனைதல் என்பர் குறிப் 

புரைகாரர், கடவி- செலுத்தி, மதவுஈடை - வலியகடை. தாம்பு - 

கயிறு அசை - கட்டிய, சுரை - முலைமடி. மடிய.ஃ சோர (சொரிய, 

கனை -கனைக்கின்ற (அழைக்கின்ற). காழ்பரிபயிற்றி- சாற்செலவைப் 

பயிலச்செய்து. கொடுமடி - இலைபறித்திடுதற்குக் குழியக்கோலிள மடி. 
பின்றை - (பசுகிரைகளின்) பின். தாங்க - மெத்தென ஈடக்க. ஈகுதல் - 
மலர்தல். சுவையின் - சுவைபோல. தீவிய- இனியவாக, மிழற்றி- 

மொழிந்து திங்கள் - வீளி, காலி- ஐம்படைத்தாலி, ஓற்ி- நினைந்து, 

விலங்கு அமர்க்கண்ணள் - ஒருக்கடித்துப்பார்க்குங் சண்ணளாய், Pre 
விளிபயிற்றி- வீரலால் அழைத்து. பூங்கொடிநிலை காண்குவம் கடவுக 
என இயைக்க, 

28. மன்று - கர் அம்பலம். பாடு. ஓலி, அவிதல் - அடங்கல், 
மண - இல்லிலுள்ளார், மடிக்தன்று - துயிலுற்றனர். யாமம் - இடை 
யாமம். கொளவரின் - முற்பட்டுவரின் ; உயிர்கொளவரின் எனலுமாம். 
கன இ. செறிக்து. உரைஇ - பரந்து. கரைபொழியும் 2 மிஞும் ; கரைந்து 
ஓழியும் என்றுமாம் எவன்கொல் - எத்தன்மையோ / சூழாது - கலந் 
தாலோசியாது. இறும்பு- சிறுசாடு, இலம்பு - பக்கமலை, தலைஇ - 
பெய்து. வார்பு - ஓழு, இட்டு அருங்கண்ண - குறுகிய அரிய இடத்த 
ஆள்ள, படுகுழி - யானைப்படுகுழி, இயவு - வழி, கெஞ்சம் சூழாது தாங் 
கிய சென்றது எவன்கொல்? என இயைக்க. இகல் - ஓடுங்கலு 
மாம். 

7-ம் சூத்திரம் 
29. அடூஉறின்ற- வருத்தாகின் ற. 

மதுகை - வலி, தூக்காய் - ஆராயாய். 
மாறுபாடு. 

தமியோர் - தனித்திருப்போர். 
மூனிதல் ad வெறுத்தல். முரண். 

8-ம் சூத்திரம் 
99, அ௮ணைமென்றோள் - அணை போலும் மெல்லிய தோள் 

துணை - விரும்பிய பரத, வாட புணர்ந்து எனாவியைக்க ப 
வளப்பம், கவ்வையிற் பொலிச்த பொதுக்கொண்ட பூவணி வதுவை 
Quer மாற்றுக. ; கவ்வை - ஆரவாரம், பொது - சிறப்பில்லாமை 
வதுவை - கலியாணம், வைகறைப்பெற்ற.து மாண்பன்றே. எனக் உட் 

முடிக்க, ் * 

அமர் 

மல்லல் _
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591, தணத்தல் - நீங்கல், பாராட்டல் - கொண்டாடுதல், வந்த 

யான் - வாரான். கநுப்பறல் - அறல் கதுப்பு, என்றது அறலையுடைய 

கூந்தலை. காணிய - காண்டற்கு, 

92. நெடுவேள் - முருகக்கடவுள். செவ்வாய்வானம் - செவ்வானம். 

பறை உகப்ப - சிறையை உயர்த்த; பறப்ப., எல்லை - பகற்காலம். குட 

வயின்கல் - அத்தகிரி, மதர் எழில் மழைக்கண் - மதர்த்த அழகிய 

குளிர்ந்த சண், மாண்கலம் - மாண்ட அழகு. ஆனாது- அமையாது. 

அழல் - அழுதல். அத்திரி - கோவேறுகழுதை. பரிமெலிந்து - செலவு 

மெலிந்து, எல்லி- இராக்காலம், படப்பை - தோட்டம்; சோலை. 

பெரும 7 ஞாயிறு கல்சேர்க்சன்று ; இவள் அழல் தொடங்கினள் ; செல் 

லாது; அசைஇ, சேர்க்தனை, செலின், சிறதைகுவதுண்டோ என வியைக்க, 

88. மா. மாமரம், 2/ரந்து- பழுத்து. கதூஉம் - கவ்வும், ஆடிப் 

பாவை - கண்ணாடியுள் தோன்றும் சாயை; உருவம். பேவவ - விரும்பு 

வன, 
384, அ௮ி- உள்ளிடுபரல். அவ்வளை - அமியவளை, ஐயை - ஐயை 

என்னும் பெயருடைய பெண். தித்தன் - ஒரு சிற்றரசன். நீவெய்யோன்- 

ரீ விரும்பிய பரத்தை, குழைய - பொலிவுகெட. அகம் - மார்பு. வளம் - 

அழகு. சங்கு - தேமல். மாயம் - வஞ்சனை. சாயினைபயிற்றி-வணங்கிப் 

பலகாற் சொல்லி, அந்தூம்புவள்ள - அழகிய உட்டுலாயினையுடைய 

வள்ளைக்கொடி. அரில் - பிணக்கம், தூறு. மத்தி - ஒரு குறுகில மன் 

னன். கழாஅர் - ஓர் கர், தொல்லஃது - பழையது. 

நெருகல் ஆடினை, இன்று வந்து புதல்வன் காயெனச் சாயினைபயிய் றி 

எள்ளல்; ௮ஃது அமைகும் ; இளமை தகொல்லஃத ; கின் பொய்ம்மொழி 

இனிமைசெய்வது எவன் எவச் கூட்டி முடிக்க, 

' 
9-ம் சூத்திரம் 

95. ஆறு- வழி. இரும்பொழை - பெரியமலை. 

உடைத்து ஆகலின் ஆறு ஈன்று எனக்கூட்டி முடிக்க. 
96. கையறல் - செயலறுதல். தானை - சேனை, ஆற்றவுமிருதீதல் - 

(மிகவுக் தங்குதல், 

87. மாஃபெரிய, வீ- பூ. அஹை- பாறை, வரித்தல் -கோலஞ் 
செய்தல், அன்னாய் ! பிரிந்தசெனப் பசப்பது எவன்கொல் £? எனக் கூட்டுக, 

99. எக்கர் _ மணற்றிடல். கமழ- மணம்வீச. துவலைச்தண் துளி - 

துவலையாகிய தண்ணிய துளி. 
29. அறல் - நீம் வரி- இசை, துவன்றி- நிறைந்து, விலைக்கும் - 

உண்டாக்கும். 
40, கள்ளியம்காடு - கள்ளிக்காடு, வறன் - வறட்சி, வலங்கட.நந.- 

ஓடும் வெற்றியைக் கடந்து; வலத்தில் வீழவென்று எலிலுமாம், புல 
வுப்புலி - புலால் விருப்புடைய புலி, குலவு - மூட்டுவாய, குறும்பு - சாட்
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டரண், நாறி-கொன்று: சிதைத்த, கல் முடுக்கர் - கற்பாறையின் 

முடுக்மு. திற்றி- தசை. கெண்டும் அறுத்துத் இன்னும்; அகழ்ந்து 
இன்னம் எலானுமாம், இறும்பு - றுகாடு. கண் -கணு.. வயலை-வயலைக் 

கொடி, புலம்ப. தனிப்பப. ஆழேல் - (துன்பத்தில்) ஆழ்ந்திடாதே. 

அழேல் எனினுமாம். விகாரம், அற்சிரம் - முன்பனிக்காலம் அகல்யாறு- 
அகன். 9 ஆறு, தொகல் தொகுதி, மாஅத்து- மாமரத்து. இணர் - 
கொத்துக்கள், மஞ்சு ஊர - மேகம் தவழ. தோழி? கொடியோர்க்கு 

அகம்புலம்ப ஆஅழேல் என்றி; என்? யாற்றடைக்கரைப் பொங்கரில் 
மஞ்சு களரக் குயில் அகவும் குரல் கேட்போர்க்கு கண்பனி MF Fw 

எளிகோ எனக் கட்டி மூடிக்க. மூடை இறுக்கும் சரம் என்க. ent — 

DOF, 

10-ம் சூத்திரம் 

471, பகைவென்று - பகையை வென்று. வகை - கூறுபாடு. செம் 

மல்- தலைமை. புதல் -சிறுதாறு. பூஅம்கட் பொதிசெய்யா - பூவாய் 
அழகிய கள்ளைப் பொதிதலைச் செய்யாத, 

42 நால் அறுமுத்து - நூல் அற்ற முத்துமாலை. தண்இதர் - குளிர்ந்த 
பனித்துளி தாளி - தாளியறுகு, காள் - விடியற்காலம், 

17-ம் சூத்திரம் 

43, இகளர்ந்தன்ன - எழுந்துசென்ருலொத்த ; அன்னவங்கம் என 

வியைக்க, உரு - அச்சம், வங்கம் நீர் இடையே பிளக்கும்படி. என 
வியைக்க. எல்லை - பகற்காலம். வீரைசெலள் இயற்கை - விரைந்து 
செல்லுக் தன்மையாக, வங்கூம்- காற்று, நீகான் - மீகாமன், எரி - 
இபம். ஓய்ய- செலுத்த, 

ஆள்வினை ப்பிரிந்த - பொருள்தேடும் முயற்சிபற் லிப் பிரிந்த. அழி 
படர் அகல - வருந்துதற்குகீ காரணமாகிய துன்பம் நீங்கும்படி, ஆல் - 
அசை, பெறின் வருவர்மன் என விீயைக்க. வைப்பு - மரமுதகரிலத்து கர், 
பகன்றை - கிலுகிலுப்பை, சிவதையுமாம். பலவுக்காய் - பலாக்காய், 
பாகல் தூங்க எனவியைக்க. பாகல் - பாகற்கொடி, தாங்க — அசைய 
ஆனாவாடை. - இடைவிடாது வீசுன்ற வாடைக்காற்று இழை ~ ஆப. 
ரணம். கவின் - அழகு. 

44 துறைகெழுகாட்டின்௧ண் குன்றம்போலும் வெண்மணலிலே 
ஏறிநின்று, தோன்றலை இன்னும் காண்கம் எனவியைக்க, தோன்றும்- 
காணப்படும்; கூம்புங் கலனும் தோன்றும் ; அத்தோன்றுதலை என்க. 
தோன்றும் துறையெனா முடிப்பினுமமையும். 

78-ம் சூத்திரம் 

25 சிறையவண்டினம் - சிறனையுடைய வண் 

நாறும் - கூந்தல் நறுமணம் வீசாகிற்கும். தெய்யே 

அசைகள். 

டுக்கூட்டம், கூந்தல் 

ர, மாதோ என்பன
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46 புலி9கொல் - புலியாற்கொல்லப்பட்ட, குருளை - குட்டி. கேழல்- 

ஆண்பன் றி. நாடன், நீத்தோன் மறந்தனன் எனச் கூட்டி முடிக்க, 

47. வன்கண்மை - தறுசண்மை. மென்சொன் மடமகள் - மெல்லிய 

சொற்களையுடைய மடமகள், நீத்தல் - நீக்குதல். தவப்பல - மிகப்பல. 

49, கண்ணை -கண்ணையுடையாய். கடாவுதி- கடவுதஇி என நின்றது. 
கடாவுஇி- வினாவுவாய், ஆயின் என் எனப் பிரிக்க, அஃதாஉம் என்பதில் 

ஆய்தம் விகாரத்தாற் றொக்கது, பயந்த மாருயெ அஃதூகஉம் அறிய 

வாகுமோ என மாற்றி இயைக்க, 

49, மூக்நிரைமூறுவல் - மூனளைபோலும் நிரைந்த பல். நெெருகல் - 

முன்னாள். குறி- குறிப்பிடம், குறிப்பின் தங்கிலகாயாடல், அலர் பெரிது 
என முடிக்க. கெளவை - ஓலி, 

50. படலை மாலை, படலையில் மொப்ப்ப நீ ஈயந்துறையப்பட் 

டோன் யாவள் என முடிக்க. எம்மறையாதி- எமக்கு மறையாத, 

யாரள் என்ற பாடத்திற்கு எத்தகைய உறவின் எலாப் பெபொருள் 

கொள்க, 

57. உதுக்காண் - உவ்விடத்தே பார், பாசடும்பு - பசிய அடம்பங் 

கொடி. பரிய- அற; வருந்த, வந்தன்று - வந்தது. உண்கண் - மையுண்ட 

கண். மரீஇய- மருவிய); பொருந்திய தேதர் அடும்பு பரிய அசன்மேல் 

சளர்க் இழிந்து நெய்தலை மயக்கி வந்கதென்க. 

58 கேள் - உரிமை, அது அகுபெயரரய் உரிமையடையாளை 
யுணர்த்திற்று, கண்டிகும் - கண்டேம், 

58. LPB ML — பால் பொருந்தப்பெறாத வெறுமுூலை, உண் 

ணாப்பாவை - உண்ணாவியல்பையுடைய (விளையாட்டிற்குரிய) பாவை, 

மடுத்தல் - பொருந்தவைத்தல், 

54, ஆனாது அமையாது. வல்த்தோள் - வளையலணிந்த தோள். 

புல்லென்றன - பொலிவழிக்தன (வாட்டமடைந் கன), 

55: குருகு- கொக்கு. பிள்ஸ் - பார்ப்பு, நக்க - மலர்ச்த. நேர்கல் 

லேன் - உடன்படேன். 

56. இலங்குவல் தெளிர்ப்ப - விளங்குகின்ற வளையல்கள் ஐலிக்க,” 

அலவன் ஆட்டி - ஈண்டையலைத்து. முகம்புதைகதுப்பினள் - முகத்தை 

மறைக்கன்ற கூர்தலையுடையள், 

57. வேப்புகனை - வேம்பினரும்பு கள்வன் - ஈண்டு. பூவுறைக்கும்- 
பூவுதிரும். எவன்கொல் .- யாதுகொல். 

58, பழவம்- வயல். கம்புள் - சம்பங்கோழி, பயிர் - ஒலிக்குறிப்பு, 
தந்தை கைவேல் - DBD S கையின் வேல். 

59 பெறிமருப்பு எருமை நீலவிரும்போத்து - திருகிய கொம்பை 

யுடைய நீலநிறத்தையுடைய பெரிய எருமைகச்கடா. பழனவெதுிர் _ 

கரும்பு.
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60, புனிற்மு- ஈன்றண்ணிய எருமை, நுந்தை - நுமது தந்ைத, 

61 புரவிச் சூட்டு மூட்டுறு கவரி- குதிரையின் உச்சியின் மூட் 

டி.ற் பொருத்திய சாமரை (தலையாட்டம்), சேயரிப் புனிற்றுக்கதிர் - 
சிவந்த வரிபபொருந்திய இளங்கதிர். மூதா - முதிய ஆன். பாகல் ஆய் 
கொடிப் பகன்றையொடு பரீஇ- பாகற்கொடியையும் நுணுகிய பகன் 
ons கொடியையும், அறுத்து. (அவற்றால்) காஞ்சியினகத்துக் கரும் 
பருத்தியாக்கும் - காஞ்சிக் குற்றியினிடத்துக் கரிய பருத்தித் தண்டினை 
வைத்து (வேலியாக)க் கட்டும். கரும்பருகி யாக்கும் என்னும் பாடத் 
திற்குக் கரும்புத் துண்டுகளை அருகே வைத்துக் கட்டும் எனப் பொருள் 

கொள்க, மூதாதின்றலஞ்சி அதனைக் கரும்பு அருத்திச் காஞ்சியினகத்து 
யாக்கும் எனப் பொருள் கொள்வாரும் உளர். பொருந்துவ கொள்க. 

பரீஇ யாக்கும் எனக் கூட்டி மூடிக்க. ஆம்பல் முழுகெறிப்பகைத் தழை- 

செவ்வாம்பலின் முழுப்பூவாற் ஜொடுத்த நிறம் மாறுபட்ட தழை, மூழு 
நெறி - புறவிதம் ஓடித்த பூ எனப் புறகானூற்றுரைகாரர் (1176-ம் செய் 
யல்) கூறுவர். வேறு பூவும் இலையும் விரவக் தொடுத்திருத்தலின் பகைக் 

தழை என்முர். மிகுதிபற்றி ஆம்பற்றழையாயிற்று, காயா ஞாயிற்று 

ஆகத்து அலைப்ப- இன ஞாயிறுபோல உடம்பிலே கிடந்து மோத. 
பொய்தல் - விளையாட்டு. பொலிக என - பொலிக என்று யாய் கூற. 

வந்து-யாம் வந்து. நின்ஈகா - நின்னொடு (ஈக்கு) சரித்து விகாயாடி,. 
ஈகா - எள்ளாது எனினுமாம், பொன்னிறங்கொளல் பிழைத்த தவறோ 

என முடிக்க. கையுறை - கையிலுறுவிப்பது. வெள்களா - வெள்ளாடு. 

ஓச்சி - செலுத்தி ; பலியிட்டு, தணிமருங்கு அறியாள் - நோய் த்ணியு 

மிடத்தைக் காணாளாய். காயா ஞாயிற்றுப் பொய்தலாடி எனக் கூட்டி 
காயாத ஞாயிற்றுப்போதில் விளையாடி எனப் பொருள் கூறுவாரு 

மூளர். 

62. அகல் - நெருங்கிய, வரலிய - வெள்ளியவாக; கேரடல் - வெண் 
காந்தன். பெயல் - மழை உழந்த - வருந்திய. சேண் _ ஆகாயம்: 

ஏர்தரு - எழுந்த. கூதிர்ப்போழுது கின்றன்று எலா மாற்றிக் கூட்டுக. 
பாசறையோராகிய காதலர் என இயைக்க, கம்நிலை _ மது துன்ப 
நிலை. தந்திலை - தாமுறுந் துன்பறிலை யாமிறந்துபடின் அவர் துன்ப 

மடைவார் என்பாள்; தக்நிலை அறிந்தவர்கொள் என்றாள், é 

63. மங்குல் மாமழை. மிக விருண்ட மேகம். துள்ளுப்பெயல் - 
விழுந்த நீர் துள்ளுதலையுடைய மமை. புகையற- புகைபோல. புள்ளி 

அண்துவலை - புள்ளி வடிவாகிய நுண்ணீய பனித்துளிகள். கருவிளை - காக்கணம்பூ: அம் - பஞ்சித்பொடர்நுன், புதம்இவர் -புதல்களித் ட 
ருகின்்ற, இருவகிர் ஈருளின் - இரு பிளாவான ஈரலைப்போல i ஈரியதுயல் 
வர - ஈரமுூலடயனவாய் அசைய. சிதர்சினை தூங்கும் - சிறுநீர்த் 
துளிகள் அினைகளிற்றொங்கும். தூங்கும் - அளித்துக்கொண் டிருக்கும் 
எனினுமாம். அற்சிரம்- முன்பனிக்காலம், ஆனாது றிதரும் - அமை 
யாது வீசம், வாடையொடு - வாஜடயால். கோனேன் - பொறேன் 

் ட் ப



9 

64. துறுகல் - குண்டுக்கல், புலிக்குருளை - புலிக்குட்டி, எல்லி - 

இரவு. நல்லை அல்லை - நன்மை தருவாய் அல்லை, 

65. அுஞ்சுதல் - துயிலல். பக- பிளக்க. ஏறுதல் - மேலெழுதல். 

பாடு . ஓலி, உரைஇ - உலாவி, சிலைத்து - முழங்கி. ஆம் - நீர், தனி - 

மமை. ஈன்று -பெய்து, வாலா- தூய்தல்லாத, ஆடும் - அசையும்; 
உலாவும் புதல் - தூறு, காண்பு இன் காலை - காணுதற்கினிய காலத்து. 

படுகுழி; குண்டு. பதவு- அறுகு, புறக்கு- முது. அரக்கு - செம் 
மெழுகு. ஈயன்மூதாய் - தம்பலப்பூச்சி (இந்திரகோபம்), பாய் - பரந்து, 

சரி - இருகிறம் (--நீரொரு நிறமும் இஃதொரு கிறமுமாகத் தோன் 
றல்). இரீஇய .. தன்னுள் அமைத்துக்கொண்ட. ஈர்மருங்கில் அணிதிகழ 
என்று மாற்றி, ஈரமான இடத்தில் அழகுற விளங்க என்று பொருள் 
கொள்வாருமூளர், 

68, வயவுகோய் - கருப்பந் தங்கிய காலத்துப் பிறக்கும் வேட்கை 
நோய். நலிதல் - வருத்தல், அல்லாந்தார் - AVWE GH DOS HT, அலவு.ற- 
வருந்த, பயம்... உணவு, பசுமை- பயிர்களால் உண்டான பசுமை, 
புனிறு_ ஈன்றணிமை வண்டல் — வண்டற்பாவை, வடு... பூக்களுதிர்ந்து 
இடந்த வடு. ஐம்பால் - மயிர், எக்கர் - இடுமணல். அறல் - நீர், 
வார- பெருக. மாயவள் - மாமைகிறமுடையவள். திதலை - தேமல். 
ஐய- அழகிய. கொங்கு - தாது, உறைத்தர - உதிர்தலைச்செய்ய, இறுத 

தரல் - வந்து தங்கல் சேய்- தூரம், சின்மொழி - விளி, றை - நிறுத் 
தல், நீவி- கைகடப்ப. வைகலான் - (BT Gv OT BOOT. 

போழ்து - இளவேனிற்காலம். yh — புரிதலால் (ிரும்பலால் 94 

வாடும் - வாடலுறும், சூழ்பு- சூழ்ந்து. கரத்தல் - மறைத்தல், கதிர் 
விடுத்த--ஞாயிற்றின் கதிர் அலர்த்திய உயிர்வலிப்பேன் - உயிரை 

அவரிடம் செல்லாமற் காப்பேன். நிலாக்கங்குல் - நிலாவையுடைய 
இராச்காலம். இறந்து - (வண்டுகள்) இறந்து, 

பொருட்பிணி - பொருள் வேட்கை ; பொருளில்லாமையாலுண்டான 

வருத்தம் எனினுமாம். படர்ந்து - விரும்பி, படர்ந்துவந்தனர் என 

இயையும் 

67. சிறியவிலை - சிறியிலை எனத் தொக்கு நின்றது. உணீஇய- 

உண் ும்பொருட்டு, உகக்கும் - உயரப்பறக்கும். காட்டு இன்றுகொல் 

என இயைக்க, 

88. கையறுமாலை - செயலற்ற மாலையே! கடும்பகல் - ௨௪9௧ 
காலம், ககாஞர் இலர் - நீக்குவார் (தடுப்பார்) இலர். 

69. ஊழி- ஊழிச்கண், தடுமாறல் - உயிர்கள் பிறந்திறந்து த 
மாறல் தொகல் - ஒடுங்கல், வேண்டும் - விரும்பும். கண் - தன்கண், 

பெயர்த்தல் - ஓடுக்கல், எல் - பகல். தன்கதிர்மடகடி கதிர்மாய என்க. 

கதிர்மாய- ஞாயிறுபட, அல்லது நீதி அல்லாதது, NSD HH sy = 
97
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எறட்டுக்கொண்டிருக்து, எல்லைக்கு வரம்பாய - பகற்பொழுதிற் கெல்லை 
யாகிய, 

பைதல் - வருத்தம், குழல்- விளி, இனி- இக்காலம், உயர்தல் - 
நீங்கல். இடும்பை - துன்பம், இனைதல் - வருந்தல். 

78-ம் சூத்திரம் 

₹0. ஆய்தூவி- அழகிய சூட்டுமயிர், ஆய். நுணுகிய எனினுமாம். 
அாது- கல், மாதர் - காதல பேதுறூ உம் - மயக்கமுறுத்தும், 

£4. ஆயர் - இடையர், புல்லல் - தழுவல், உயிர்வளியா அறியா _ 
உயிரை ஒரு காற்றாக உணராதே. நளிவாய் மருப்பு - செறிந்த வாயை 
யுடைய கோடு, 

72, முள் எயிறு - கூரிய கோடு, எருத்து அடங்குவான் - கழுத் 
திலே கிடக்குமவன். அடங்குவான் பெறும் என்க, 

காரி . கரிய ஏறு கதம் - கோபம் வைமருப்பு - கூரியமருப்பு , 
கொள்வான் துயில்பெறும் என இயைக்க. கொள்வான் ... அடக்குபவன்; 
தழுவுபவன். 

79. புணை - தெப்பம் உறிஇய- காமுறச்செய்த, 
74, கல்லாப்பொதுவனை - சாதித்தன்மை இயல்பாக அமைந்த 

இடையனாம் தன்மையுடையை, 

79. நடாக்கரும்பு - எழுதியகரும்பு, அமன்ற - நெருங்கிய, 
76 வயங்கொளிமண்டிலம் - சூரியமண்டிலம். உருப்பு - வெப்பம், 
77. மிடல் - வலி, மடங்கல் - சிங்கம், உடவல் - கோபித்தல், கடந் 

தடுமுன்பு - வஞ்சியாது எதிர்நின்று அடும்வலி, கணிச்சி _ மழு, சினவல்- 
சினந்து கூறல் ஏறுபெற்றுதிர்வன - (முப்புரம்) அழிவுபெற்று உதிர் வன, அழலவிர் ஆரிடை - வெப்பமான அறியவழி, நிலையேகம்பு - நிலை 
பெற்ற கற்பு 

74-ம் சூத்திரம் 
26 கோடல் - காந்தள். எதிர்முகை - தோற்றிய அரும்பு, இடைப் படவீரைஇ - இடையே கலந்து, மரண்ட - மாட்ப்பட்ட, YD ~ தளிர், 

மூயங்கற்கும் இனிது - தழுவுதற்கும் இனியது. 
79 அல்குபடர்-மிக்க துன்பம், ம 

யுடைய கண். தஇிருமணி- அழ நீ 
இவடந்தை - இவளது தந்ைத 
னெய்தல் - கண்போன் ஐ நெய்தல், 

தர்மழைக்கண் _ மதர்த்த குளிர்ச்சி 
லமணி. யார் மகள் - யாவர் புதல்வி, 

கோன்தாள் - வலியகண்டு. சண்போ 

89. வந்து- போந்து, உயர — வருத்தம், 
குறுந்தடி உருள்கின்ற மகுளி - ஓசை. 
சூழ்க்தனை - போக்கு ஐழியக் க்ருஇிஆ 

விளி -- ஓசை, உருள் _ 
குடிஞை - கோட்டான். ஒழியச் 

மாஇதம் - கரிய இதம். மலர்.
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நீர், நறவு - ஈறவம்பூ, உள்அகம் கனல - உள்ளம் கொதித்தலால். பழங் 
கண் - துன்பம், அறல் - நீர், வெய்ய உழுதர - வெப்பங்கொண்டன வாய்ச் 

சொரிய. வெரீஇ- அஞ்சி, மெல் இறை முன்கை - மெல்லிய சந்இனை 
யுடைய முன்கை, அடர் - பொற்றகடு, அகல்சடர் - அகலில் ஏற்றிய 
விளக்கு , உயங்குசாய் சிறுபுறம் - வருந்தி மெலீந்த பிடர், முயங்கியபின் - 
கழுவிய பின், 

81. விரைசெலல் இகிரி - விரைந்துசெல்லும் ஞாயிறு, கடுங்கதுர் - 

கடிய கதிர், விடுவாய் - பிளப்பு, தாஅய் பரக்க. நீர் அறவறந்த ~ 
நீர் அற்று வறட்சியற்ற. வள்எயிறு - கூரியபல். கள்வியங்காட்ட - கள் 
ளிக்காட்டையுடைய, கடம். சரம். உள் ஊஎன் - உள்ளிருக்கும் தசை. 
சுரிருக்குகொள்ளை - சுரிந்த மூக்கனையுடைய சிறுத்தை, இயவு - வழி. 
விழுக்தொடை - சிறந்த அம்பு, எழுத்தடை நடுகல் - எழுதீதுக்களை 

யுடைய நடுகல், அருஞ்சுரக்கவலை - அரிய பாலையிடத்துக் கவர்த்தவழி. 
கரத்தல் வல்லா நெஞ்சம் - கரத்தல் மாட்டாத ெஞ்சம் என்றி- என்று 
கூறுகின்ருய். 

82. ததைந்த- செறிந்து மலர்ந்த. கொடிஇணர் - நீண்ட பூங் 
கொத்து, மகளிர் கதுப்பு - மகளிர் கூந்தல். புதுப்பூங்கொளன்றை - புதிய 
பூக்களையுடைய கொன்றை. கானம் - காடு, யான் தேறேன் -யான் 
தெளியேன். பொய்வழங்கலர்-பொய்ம்மொழி கூறுர். 

88. பறியுடைக்கையர் - பறிஓலையையு/டைய கையினையுடையர். மறி 
இனம்- ஆட்டின் திரள், ஆடுடை இடைமகன் - ஆடுகளையுடைய இடை 

யன், ரிறுபசுமுகையே - சிறிய செவ்வீயையுடைய முல்லை அரும்புகளே. 

84  கல்பிறங்கு அத்தம் - கற்கள் விளங்கும் பாலை, வாரா அளவை- 

வாராக்சாலம், வம்பமாரி - பருவமல்லாத பருவத்து மழை. பிகரிதர 

நெருங்கும்படி. பருவம் வாராஅளவை, வம்பமாரியைக் கார்என மதித்து, 

இணர் ஊழ்த்த என மூடிக்க, 

85. கானல் - கடற்கரைச்சோலை. அலவ/* நின்வல்லது பிறியாது 

மிலன் எனக் கூட்டுக. அலவன் - ஈண்டு, தூதுசேறம்குப் பிறிது யாது 

மிலன் என்க. ஈசைஇ - விரும்பி. துறைவ - துறையையுடையவனுக்கு. 

எவ்வம் - துன்பம். அசாவுதல் - தளர்க்திருதீதல். வேட்டம் - வேட்டை . 

என்றது இரைகவருகலை. மடிதல்- ஓழிந்திருத்தல். காக்கை சவவும் 
எனச் கூட்டுக, நீந்தமோ என அலவ/ நீயே சொல்லல் வேண்டும் 

எனக் கூட்டி மூடிக்க, 

86, கொடுஞ்சிறஐை - வளைந்த சிறகு, இறைகஉற- தாங்குதல் உற, 

கெறி- வழி. பிள்ளை - குஞ்சு, மராஅம் - கடம்பு. செரீஇய - செருகும் 

படி. பறவை செலவு, விரையும் எவக் கூட்டுக 

87. நல்கல் - அருளல். பெரும/ நின் ௩ல்கல் தருக்கேம் எனக் 

கூட்டுக, தகவீலசெய்யாது - தகுதியற்றன செய்யாது. வீழ்ந்தார் - (ரீ) 

விரும்பினார்.
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86, பரி - விரைவு. மான் - குதிரை. உ - தலையாட்டம்,. 
வேழம் - கொறுக்கச்சி, பகரும் - கொடுக்கும், ஊர்துஞ்சுயாமம் என்க. 
துயில் - நித்திரை, 

72-ம் சூத்திரம் 

69. வேனில் - வேனிற்காலம். காள் - விடியல், அரி - உள்ளிடுபரல், 

ஓராறு படீஇயர் _ ஒருவ/மியிழ் பொருக்தி வரற்கு, பொதுள - செறிய, 
மராஅத்து அலரி - வெண்கடம்பின் மலர் கூந்தல்குறும் பலமொ”க்கும்- 
கூந்தற்கண் குறியனவாய்ப் பலவாய் மொய்க்கும், 

கோல் - திரட்சி தெளிர்த்தல் - ஒலித்தல். கவலை - கவர்த்த வழி, 

மரம்- ஏணிமரம் யாஅத்து-யா மரத்தினிடத்து. பொழித்து- உரித்து, 
கோதுஉடைத்ததரல் - கோதாக்தன்மையையுடைய சக்கைகள், இரூட்டு 

ஆரும் - தீமூட்டற்கு ஆகின்ற.  துன்புறுதகுக - துன்பமுறுதற்குத் 
தகுந்தவிடமாகிய, கோடு... புற்றின் புடைப்பு, அரில் - சிறுதூறு. இரை- 

பு.ற்ருஞ்சோ.று. 
00, பிடவு- ஒருமரம், ஊன்பொதி அவிழா .. தசையின்கட்டு 

விரியாத. துறுகல் - பொற்றைக்கல், அளை - குகை. பிணவு - பெண்புலி, 
உழுவைஏற்றை - ஆண்புலி, ஓர்க்கும் - கேளாஙிற்கும், நெறி- முடக்கம். 
கவலை - கவர்வி, கிரம்பாரிள்இடை - சென்றுமுடியாத நீண்டவழி, 
உண்ணாஉயக்கம் - உண்ணாச வருத்தம், சாஅய் — மெலிந்து, மருந்து 
பிறிது இன்மையின் - (அவ்விரக்கத்தைப்போக்கும்) மருந்து பிறிது 
இல்லாமையானே. வினை - செயல், 

OL. கை கவர் முயக்கம் - கையகத்திட்ட முயக்கம், 

92 கூழ் - உணவு. வரைப்பு .. மாளிகை ஊம் - மூறைமை. 

98. அல்குபதம் - தங்கும் உணவு. இங்கே கெல்லுணவு குறித் 
தீது என்பது ஈச்சினார்க்கினி௰ர் கருத்து. : 

76-ம் சூத்திரம் 

94 அலமரும்தகைய - சுழலுந்தன்மையன, ஏ. அம்பு. தேமொழி இனியமொழி, பாீஇ- பருத்தி, வித்திய விதைத்த, குரீஇ - குருவி Worth, கண் அலமருந்தகைய கோய்செய்கன எனக் கூட்டி முடிக்க 

19-ம் சூத்திரம் 
95. கண்ணியை ... மாலையையுடையையாய். சாந்தனை _ சந்தனத் ை யுடையையாய் செய்குறி - செய்யப்பட்ட குறியிடம், ° 
96. உடையிவள் - நின்னை உயிராகவடைய இவள் எம் - எம் மூடைய வார்த்தைகள், கடைஇயஆறு - கெஞ்சைச் செலுத்திய வழி அடை - இலை. அணிமலர் - அழகிய மலர்கள்,



13 

97. மயில் ஆல - மயில் ஆரவாரித்து ஆடும்படியாக, மறந்தைக்க- 
மறப்பாராக. மாகொன்ற - மாமரத்தைத்ீ தடிந்த. வென்வேலான் 
குன்று - இருப்பரங்குன்று, 

81-ம் சூத்திரம். 

98. யாய் - தாய், புடைதாம. பக்கத்தே தாழாறிற்க. பாங்சர் - 
பாங்கர்க்கொடி. பாட்டங்கால் - முற்றூட்டு. எல்லா - ஏடா. கற்ற இலை- 
உலகியலிற் கற்றதொன்றும் இல்லை, ஐய- வியக்கத்தகீக. பெயர்ப்ப - 
மறுப்ப. அல்லாந்தான் - அலமந்தான். மகளிரியல்பு - மகளிரை வரைக்து 
கொளனளுமியல்பு, கைமுவை - போக்குவை 

99. காணாமையுண்ட - பிறர்காணாமை யுண்ட. மெய்கூர - மெய் 
யிடதீதுத் தோன்றி மிருகையினாலே, 

100 தண்டழைக்கொடிச்சி - கண்ணிய தழையையுடைய கொடிச்சி. 
au dor Wat - வளையையணிக் தவள், மூகாவாலெயிறு- முளைபோலும் 

வெளிய எயிறு, ஆரணங்கெள் - வருத்துந்தன்மையடையள், 

22-ம் சூத்திரம் 

10.1, சிலைவில் - சிலையாகிய வில், சிலை - ஒருமரம். பகழி- அம்பு. 

செந்துவராடை - செவ்வியதுவராடை அணங்குகெஞ்சு - வருத்தகன் ற 

கெஞ்சம், சுணங்கு - தேமல் அணங்கு - தெய்வம் 

702, முூளவுமாவல்சி- முட்பன் றியூனுணவு. இந்நிலை என்றது உடன் 

போக்கை. இரக்குமளவை - இரந்து உடன்படுவித் துவருங்காறும். 
விரையாதீமே - விரையாதொழிவாய்,. ஏ.- ௮சை, வென்வேல் - வெற்றி 

பொருந்திய வேல், விடலை - வீளி, 

708, மா- விலங்குகள் தின்னையர் - தமையன்மார்.  படுபுள் - 
படியும் பறவைகள், கல்கலம் - நல்ல கிறவழகு. ஈயவரவுடையை-- விருப் 
பம் வருக் தகுதியுடையை, 

704, முற்றாமஞ்சள் - இளமஞ்சட்கிழங்கு. பிணர் - சருச்சரை, 

இறவு - இருமீன். குப்பை - குவியல். உணங்கல் - காய்தல், பாக்கம் - 
கடற்கரைகர், பாக்கழும் இனிது எனக் கூட்டுக, அளிது - இரங்கத் 

தக்கது. ஐது. மெல்லியது. காணாஊங்கு ஈணி இனிது எவ இயைக்க, 

ஊங்கு - மூன், 

705, ஆன்றோர் - அறிவானமைந்தோர்,. அறிகரி- தாமறிக்தசான் று. 

இதற்கு இது மாண்டது. இப்பொருட்கு இப்பொருள் ஏற்ற மாட்சிமை 
யுடையது. அதற்பட்டு__அக்கண்வலையிற்பட்டு. மயிற்கண் - மயிலின து 
பீலிக்கண். பாவை - பாவைபோல்வாள். காவலான் - கடற்கரைச்சோலை 

யின்கண், கானலான் மெஞ்சம் ஒழிந்தன்று; அ.றிகரிபொய்த்தல் ஆன் 

ரோர்க்கில்லை; குறுகல் ஓம்புமின் என முடிக்க,
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8ம் சூத்திரம் 

106. நகுதற்கு- மகிழ்தற்கு, தொடீஇயர் (யான் நின்மெய்யைத்) 
சண்டுதற்கு. உசாவுதல் - ஆராய்தல், கோன் - அரசன், கோயில் - 
அரசமாளிகை, நகாமை - சிரியாமை, 

107, முதுக்குறைமை - முதுமைக்கண் ணுறைகின் ற நிலைமை, போற் 
முய் கை - போற்றாது கைவிடு. வேட்டார்க்கு - (தண்ணீரை) விரும்பி 

ஞர்க்கு, 
708, பிற- வேருக, ஞாயிற்றுப்புத் தண்மகன் - கன்வன் புகா- 

உணவு, எந்தை - என்தமையன், இனம் - பசுத்திரள். என்னை - என் 
பிதா. கலம் - கறவைக்கலம் 

109, வழங்காப்பொழுது - வெயில் வெம்மையால் ஒருவரும் இயங் 
காத உச்சிக்காலம், வழங்கல் - (நீ) திரிகின்ற தன்மை. 

719, அல்கல் அகல் அறை - தங்கும் அகன்ற பாறை. ஆயம் - மக 

ளிர் கூட்டம். முச்சி- மயிர்முடி, அரவு- பாம்பு, உற்று - உறலால், 

நாமுடன்செலற்கு - நாமுங் கூடிப்போதற்கு (உடன்படுவாயாக, 

சகம் சூத்திரம் 

114. தாமரைக்கண்ணி- தா॥ரைப் பூவாலாகய மாலை, கோதை. 
மாலை. அணங்கு - தெய்வம். 

175 முளிதயிர் - முற்றிய தயிர், கழுவுதல் - அழுக்குப்போக்கல், 
கழாஅது - கழுவாது. தயிர் பிசைந்த விரலைக் கழுவாது என இயைக்க 
குய்ப்புகை - தாளிதப்புகை, துழந்து - துழாவி. தீம்புளிப்பாகர் - இனிய 
புளிக்குழம்பு. புளிப்பாகர் பதம் தப்பாதபடி, துழாவுவதற்கு அவிய 

நிமித்தம் தயிர் பிசைந்த கையைக் கழுவாது குலைந்த ஆடையை உடுத்தா 
ளென்க. இனி - கழுவுறு கலிங்கம் என்பதற்கு விரலைத் துடைத்த 
ஆடையைதீ துவைக்காது உடுத்து என்பர் குறு்கொகை உரைகாரர் 
டாக்றர் சாமிகாதையர். இஃது ஆராயத்தக்கது. 

776. அரி - செவ்வரி, நிரும்கில்லா - நீரும் தங்கா (வீழுகின்ற என்ற 
படி) வைவாய் வான்முகை - கூரிய முகத்தையுடைய வெள்ளீய மொட்டு. 
கோதை - மாலை. கதுப்பு - கூந்தல். மாறல்மாறுக - மாலைச் செய்யி 
னுஞ் செய்க, அந்இல் - அசைநிலை; அவ்விடத்து எனினுமாம். துனி - 
வெறுப்பு, கசேட்குஞான்று பெற்றோள்போல உவக்குகள் என மூடிக்க மானடிமருங்கில் பெயர்த்த குருதி - குதிரைகள் அடிவைத்த இட த்திலே வீழ்த்திய இரத்தம் நாறிப் பெயர்த்த குதிரை எல 

112... செம்மல் - தலைமை. 
இயைக்க. 

வனப்பு - அழகு, ஆர நுகர, 
118, தடமருப்பு - au Cou மருப்பு, எருமைக்குழவி எனக் ௯ ட்டுக மடஈடை - இளகடை. சாண்டகுரல்லில் - காட்டு மச ல்ல இல்லம்.
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சிறுதாம்-சிறிய மோதிரம். சேப்ப- சிவப்ப. வாளையீர்ந்தடி - வாலா 

மீனின் ஈரியதசை. வாழை எனவும் பாடம், பொருத்த நோக்கிக்கொள்க. 

வியர் -வேர்வை. அட்டில் - அடிசிற்சாலை, சவப்பான்று - சிவப்பமைக்து 

‘(Carus gent), சிவப்பாளன்று எனவும் பாடம், காண்கம் - காண் 

பேம், 

719, குல்இய- வளைந்த, உரு - அச்சம், திருவில் - அழகிய வீல். 

பணை - முரசு பெளவம் - கடனீர். பெயல் - மழை. மாதிரம் - இக்கு. 

ஏமுறுகாலை - இன்பமெய்தியகாலத்தே. அயில் - நுண்மணல் படாஅர் 

சிறுதூறு. புறம் -முதுகு. புறவு - கரடு அருமூனைஇயவு - அரிய 
மூனை தலையுடையவழி. மூனைதல் - ஆறலைப்போராலாயது. எரி - நெருப்பு. 

யாத்த - கட்டிய. அலங்கல்- அசைதல் தலை - பக்கம், களம்- நெற் 

களம். மறுகும் - கொண்டுபோகும். தண்ணடை. - மருதகிலம் ; நாடுமாம். 

எயில் - அரண், பெயர்க்கும் - செலுத்தும், ஓண்ணாதல் சீ.றாரோள் 

யாம் பாசறையேம். என்க. 

120. ஒருபடை. - ஓப்பற்ற படை. பெயர்க்கும் - ஓடச்செய்யும். 

விறல் கின்றன்று - வெற்றிறின்றது (நிலைபெற்றது). பூக்கோள் - பொற் 

ருமரைப் பூப்பெறல். கையற்று - செயலற்று, கஈப்புலந்து- என்னை 

வெறுத்து. பழங்கண் - துன்பம். யாங்காகுவள் - எவ்வாறாவள். ஊழுறு 

ெர்வீ - அலர்ந்த விளக்கம்பொருக்திய பூ. சுணங்கு - தேமல். ஓதுக்கு- 

நடை. மாயோள் யாங்காகுவள் கொல் என முடிக்க. மாயோன் - 

மாமைகிறமுடையாள். 

26-ம் சூத்திரம் 

721. அரம்போழ் அவ்வளை:- அரத்தாற் போழப்பட்ட அழகிய 

வளைகள். நிரம்பா வாழ்க்கை - முடிவுபோகாத இல்வாழ்க்கை. கேர் 

தல் - முற்றுவித்தல், எஈர்ங்காழ் - ஈரியகொட்டை, ஆலி - ஆலங்கட்டி. 

ஓஇ- ஒந்தி, மை௮அணல் - கரியதாடி. படா - துயிலா. பாவடி - பரந்த 

அடி. முரணில்காலை - மாறுபாடில்லாத காலம். துமியோர் மதுகை - 

தனித்தருப்போர் வலி. தூக்காய் - ஆராயாய், வாடை- வாடையே 7 

தூக்காய் அலைத்து என இயைக்க. கடவுள் சான்ற செய்வினை மருங்கு- 

தெய்வத் தன்மையமைக்த செய்யும் வினையாகிய ஓதல் வினையிடத்து, 

பரி- செலவு. கரிகால் - கரிகாற்சோழன். ரூடாவாகை - வாகையென்னு 

மூர், சூடாவாகை என்பதிற் சூடா என்னுமடை வெளிப்படை குறித்து 

நின்றது. பறந்தலை - போர்க்களம். ஆடு - வெற்றி, சென்றோர்வல்வரின் . 

எமக்கு ஓடுவைமன் என இயைக்க, 

122. கள்வி- கல்வி, புரையோர் - மேலோர். மையற்றபடிவம் - 

மாசற்ற வீரதம். மறுத்தரல் - மீட்டல். 

123. கூர துகடந்தான் _ கண்ணன்.
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27-ம் சூத்திரம் 

12% மாறு- பகையரசன். தகை - வீரத்தாற் பிறந்த அழகு. 

795 புணை - தெப்பம். போராகய கடலைக் கடத்தற்கு உதவி. 

யாகிய தெப்பம் கனங்குழை - கனங்குழையுடையாள். கண்ணோக்கால்- 

அவளுடைய கட்பார்வையால், ் 

128, கொற்றச் சோழர் கொங்கர்ப் பணிஇயர் - வெற்றிபொருந்திய 
சோமர் சொங்குகாட்டரசரை யடக்கும்பொருட்டு. போர்கழவோன் - 

போரென்னுமூருக்குத் தலைவன். போரெரன்னுமூர்க்குத் தலைவனாகிய 

பழையன் என்க, இவன் ஒரு சேனாபதி. பேஎர் எனவும் பாடம் 

88-ம் சூத்திரம் 

127, ஒருகுழையொருவன் - ஓர் குண்டலன் (--பலதேவன்), பருதி 
யஞ்செல்வன் - சூரியன். மீனேற்றுக்கொடியோன் - சருக்கொடியோன் - 

மன்மதன். ஏனோன் - மன்மதன் தம்பிசாமன், ஆனேற்றுக்கொடி யோன்- 

சிவன் கவின் - அழகு கோதச . பிரிச்தார்க்கு வருச்தமுண்டாக புதி 
துண்ணும் பருவம் - இளவேளனிற்காலம். ஓல்குபு- அலைவூற்று. நிழல்சேர்க் 

தார் - தன்னைநிழலாக வந்தடைந்த குடிமக்கள் விருந்து காடு - புதுமை 

யான நாடு முன்றுறை - துறைழுன், இசை - புகம் ஏதினாடு - அயனாடு, 
அறல்சாய்பொழுது- நீரற்று ஓடுதல் சுருவ்கன் இளவேனில், ஊறு- 

(மூன்பு ஆண்ட. அரசர் செய்த) வருத்தம். ஆறு- நெறி, அகன்ற - (மூன் 
ஆண்ட அரசர்) நீங்க, தெருமரல் - ௬ழற்சியுறற்க, sn garb sar wy 
என இயைக்க. வந்தன்று - வந்தத, 

1229. கேள்கேடுஊன் ற - நண்பரைக் கேட்டினின்று தாங்க. இகா 

ஞர் - உறவினர். கேளல்கேளீர் - அயலவர், எதிரிய - ஓத்த, ஊக்கம் - 

உள்ளக் இளர்ச்சி. 

49. ஆக்கம் - செல்வம். அணி - பூண் (ஆபரணம்), சென்றதிறம் 

வரற்கு அன்றோ என இயைக்க, 

29-ம் சூத்திரம் 

190, கேட்டும் என்றது இவ்வாலிலே பேயுண்டெனக் கேட்டும் என்றபடி. கடுத்தும் - ஐயுற்றும், அணங்காகும் - வருத்தமாகும். வாய். 
உண்மை மன்ற - அறுதியாக. கேள் - உறவானவர், புதுவது - புதிய தொன்று. இது - இப்பாராட்டு, ஓன்று - ஒருகாரியம், அதுதேர - அக்காரியத்தை ஆராயகிற்க, கன வுவார் - கனாக்காண்கின்றவர். கொள் 
ளாள் - முற்றெச்சம், இடுமருப்பு - குதீதுங்கொம்பு, தேர் - பேய்த்ே r— கானல் நீரென்று கானலைக் கருஇ ஓடுகின்ற சசகென்ச. ங் வும் வல்லுவள் கொல்லோ என்றார் எலா இயைக்க 
கொய்ய மகளிர், போயின்று - போயிய்று, 

மேற்றுமள 
தநொய்யாரர் -
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131, கலம்- ஆபரணம். கண்ணார் - பகை அரசர், வழிமொழிக்.து- 

வழிபாடுசொல்லி ; அவன் சொல்லை அனுவதித்து எனினுமாம். 

20-ம் சூத்திரம் 

182. பகடு புறக்தருகர் - பகட்டைப் பாதுகாப்போர். பகடு “ 

எருது; எருமைக்கடா, புறந்தரல் - பாதுகாத்தல், 

195 கூலம்பகர்கர் - கூலம்விற்போர் கூலம் - பலபண்டம் ; கருஞ் 

சரக்கு என்பாருமுளர். குடிபுறக்தருகர் - 8ழ்க்குடிகளைப் பாதுகாக்கும் 

மேற்குடிகளாகிய காணியாளர். 

294, குறிப்பு - எண்ணம், கலங்கல் - கலங்கற்க. 

92-ம் சூத்திரம் 

795. விலங்குதல் - குறுக்இட்டுக்டைத்தல், சமயம் - சிகரம். வேறு 

பன்மொழி- தமிழல்லாத பலமொழிகள் (பாஷைகள்), தேம் - 

தேயம், வினை - போர்த்தொழில். ஈசைஇ - விரும்பி. பறித்தல் - தாங்கல் 7 

செலுத்தல் எஃகம் - வேல், 

95-ம் சூத்திரம் 

796. உழந்தும் - வருந்தியும். மடல் . மடன்மா, 

797. வஞ்சி - உறையூர், வேட்டமாமேற்கொண்டபோழ்து மட லூர் 

தல் காட்டுகேன் வம்மின் என இயைக்க; 

96-ம் சூத்திரம் 

789. மள்ளர் - வீரர், கொட்டின் - பறைமூழக்கினால். ஆலல் - 

ஆடல். படுமழை - தாழ்ந்தமேசங்கள். தலைஇ - நீரைப்பெய்து, பேரகிய 

சுரன் - போனஅ௮ருவழி. சுரம்- பாலைநிலம். சுரன், சுரம் ஈணி இனிய 

வாகுக என முடிக்க. 

189. கலிழும்- கலங்கும் ; அழும். இடைநின்று - காட்டினிடத்தே 

நின்று. கனலியர் - வெப்பமடைகுக, அ.றனில்பால் கனலியர் என முடிக்க, 

740. விடலை காளை. tows Srl) இடும்பை எய்துக என 

மூடிக்க, கோள் - கொலை, பிழைத்த - தப்பிய, கலை - ஆண்மான். வம்பு- 

புதுமை, 

141. மகளை - மகளே; ஐ சாரியை. வரைப்பு- இடம், புலம்ப - 

தனிப்ப. நகோவேன் - நோகின்றேவல்லேன். கோவல் - (கலுழுமென் 

கெஞ்சைக் குறித்து) கோகின்றேன் என முடிக்க, முடங்குதாள் - 
வளைந்த அடி. தார் - மாலை ; ஆரம். செம்பூழ் - சிவக்த காடை. புன் 
கண்ண - பொலீவற்றகண்ணவாய், மன்று தொழுவம். பைதல் - துன் 
பம் மறவர் - வெட்சிமறவர். செதுகால் - சோர்ந்த கால், குரம்பை - 
குடில், சே. ஆனேறு. கோம்வன் கோகேன் என்றிருப்பது நலம், 

98
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745, எம்வெங்காமம் - எமது மிக்க விருப்பம். மெய் - உண்மை 
மொழி, செம்மல் - தலைமை. குடுமி - தலையிலுள்ள ஆர்க்கு, பாகல் - 

பாகற்பழம். . பறைக்சண் - பறைச்சகண்போலும் வட்டமான ஈண், வம் 

பலர் - புதியோர். அறிந்த- பழகிய மாக்கட்டு - மாக்களையுடையது, 
ஆறு மாகீகட்டு ஆகுக என முடிக்க. புலம்ப- தனிப்ப, சூழி- மூக 

படாம். பாழி - ஓரூர், காப்பு - காவல். அத்தம் - அருவழி; சுரமுமாம். 

ஆர்கழல் - ஆர்கீகினின்றும் கழன் ற, துய்தீதவர்ய - உண்ட வாயையுடைய 
வாய். எண்கு - கரடி. 

129, இறக்த- கடந்த. குறுமகள் - சிறியமகள். இஞ்சி _ மதில், 
பூவல் - செம்மண், மனை - வீட்டுமூற்றம். அயரும் - கொண்டாடும். 
நுசுப்பு இவர்ந்து - இடையில் இவரச்செய்து. ஓம்பிய- வளர்த்த (பாது 
காத்த), தில் - அசைநகிளை, அறுவை - வஸ்திரம். குடுமி . ௨௪௪ (கோலின் 
லை). காற்றிய- தூக்கிய, ஆகுவது - நிகழ்வது, இட்பம் - உறுதி. 
படீஇயர் - துயிலும்படி . குறிப்பு எனத் இட்பங் கூறுக என மூடிக்க, 

144. இல் - மல், வயலை - ஒருகொடி ஊழ்த்தல் - மெட்டுவிட்டுச் 
சொரிதல், செல் - மேகம். அஃகின - மழை பெய்து குறைந்தன. பாவை- 
விளையாட்டுப் பாவை, எஏதிலாளன் - அயலான். பொய்ப்ப- பொய்கூ ற, 
இறந்துபோயினள் என என இயைக்க, இறந்து - கடந்து. மான்றமாலை ~ 
இருள் மங்கிய மாலைக்காலம். அசடு - வயிறு, என்றது உள்ளிடதக்தை . 
திங்களங்கடவுள் - திங்கட் கடவுளே 1 பெயர்த்தரின் - மீட்பின், கொள் 
றைக்காவலன் - சிவன். குடுமி - சடாமுடி. தந்தையென்றது - யயா தியை. 
இளமையீந்தோன் - பூரு. வியலிடம் - அகலிடம் (பூமி), பெயர்த்தரின் 
குன்ருயாய் வியலிடத்தின்கண் மன்ற விளங்குவை என இயைக்க. 

149. தூவி- இறகு, பச்சூன் - பசிய ஊன்க றி. . : uve — Cer my. 
காக்கையே! வல்சி தருகுவன் என இயைக்க, கரைந்சீமே .. கரைவாய். 

746. புறந்தந்த- பாதுகாத்த, உள்ளாள் _ நினையாள். 74. புறக்தர்த ia இஞ் - மதில். புலம்ப - தினிமையற, தனிமணி இரட்டும் _ ஒப்பற்றமணி மாறி மாறி ஒலிக்கும். தாழ - தடையாணி. கடிகை_ காம்பு. குறும்பு - சிற்றரண் உழவர் - வீரர் (வெட்சியார்), ae 52 
மூரம்பின் வீற்த்த - அவ்வெட்டியானா மேட்டுமிலத்தே கொன்றுவிற்ச் இய 

மறவர் - கரந்தை வீரர். பதுக்சைக்கண் ஈடுகல் எவ இயைக்க ழு ரப் 
பிக்கள் - நெல்லில் வடித்த கள். HBX —~ செம்மறி ஆட்டுக்குட்டி. கங்க 
Sur ZS. உள்ளாள் பிறளாயினள் ; ஆயினும் (துணை) தவல் 
தன்மார்பு துணையாகத் துயிற்றுக என இயைக்க கோவல் _ இருக்ே வ லூர், காரி - ஓரு வள்ளல். ் மகாவ 

147, நீர்கசை - நீர்வேட்கை ஊக்இய _ QUST OD, உயவல் - வரத் 
௩ yn ப்ச ர் ர் 

i 
. 

ட ் 

தம்.. இயம் வாய்ச்சியம். அரம்பு - நெடுவங்கியம், உரசி கட் மிமீர்ப்புக்கோள்ளும் (கெடுமூச்சுவிடும்) 5 ௮ம் 1 காடு. 

ஞு எவடிம் WE eth அருவி: கரடு
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148, உள்ளதல் - நினைத்தல். கெஞ்சு உணத் தேம்றிய - நெஞ்சு 

கொளத் தெளிவித்த. அழுங்கல் - இரங்கல்; வருந்தல், அலர் - பழி 

மொழி, இறந்த - கடந்த, 

ரீ49ி. முயலி - முயன்று, பாஅய - பரப்பிய. விரித்த, உகக்கும் - 

உயரப் பறக்கும். 

750. சோவேன் . நோவேளுகிய நான். இவட்கும் கோவதுவே- 

இவளுக்கும் கோகவேண்டியுள்ளது. அ௮வட்கோ கோவாகின்வேனாகிய 

யான், இவட்கும் கோகவேண்டியுள்ளது அவட்கு கோவேனோ/ இவட்கு 

கோவேலோ! என்பது கருத்து, ஏர்- எழுச்சி; அழகு. கண்நோவது 

என முடு.ப்பாருமுளர். 

757. வரி- வரியப்பட்ட, வயலை - ஐர்கொடி, நொச்சியினிலை மயி 

லடிபோன்றது ஆதலின், :மயிலடியிலைய' என்றார். மாக்குரல் - கரிய 

பூங்கொத்து. காண்வர- காண. தனியே - (quoter 08) தனியே, 

தெறுவர - என்னை வருத்த, மக&£ - மகளே! ஐ. சாரியை, இலையில் - 

இலையில்லாத, சி - மரகீகிலா, புறவு - புழு. உருப்பு - வெப்பம், 

அமையம் - சமையம் - பொழுது, அமர்ப்பனள் - போர்செய்யப் புகுந்தாற் 

போன்ற கண்களையுடையவளாய், 

752. என்பாவை - எனது பாவையபோல்வாள். பாவைக்கு இணிய 

ஈன்பாவை - பாவைபோல்வாளுக்கு இனிமையான நல்ல விளையாட்டுப் 

பாவை. பூவைக்கு - பூவைபோல்வாளுக்கு. பூவை - காகணவாய். என்று 

யான் கலங்க நீங்கனாளோ என முடிக்க நோக்கினையும் நுதலை 

யும் உடைய பூங்கணோள் என இயைக்க. பூங்கணோேள் என்பது 

ஈண்டுப் பெண் என்னும் பொருட்டாய் நின்றது. காட்டிற் செல்லும் 

அச்சத்தாற் சுழலுதல்பற்றி அலம்வரும் ar ait Cy கோம்கினையும் நுதலி 

னையும் உடையேனாய் யான் கலங்க என்றல் Qs glue சிறப்பின்று. 

1559 தாங்கல் - பொறுத்தல். அவலம் . துன்பம். ஐல்லுதல் - 

பொருந்தல்; இயைதல், தெழ்றி- திண்ணை. ண்டு உள்ளின் உள்ளம் 

வேம் என இயைக்க. 

164, கயந்தலை - மெல்லிய தலை. பயம்பு - படுகுழி. விளிப்படுத் த- 

பிளிற்றிய. கம்பலை - ஓலி, வெரீஇ - அஞ்சி. கூழவி- சன்று. தாது௪௫- 

தாதாகய ௭௬௫. ஆயம் - தோழியர்கூட்டம். அழுங்கின்று - வருந்திற்று. 

இரீஇயர் - இறுக. அசைஇ - தங்கி, பாவை - பாவையை, தாயும் அழும் 

சீன் முடிக்க, 

765. அறம் - கல்வினை, அருளின்; - AGW DO. ஓதியையும் - 

சிறு நுதலையம் உடைய மகள் என்க. 

768, கழமீஇ- கழித்து, அபர்தல்- கொண்டாடல், வதுவை கன் 

. மணம் - வதுவைக் கல்யாணம், கழிகென - செய்துமுடிக என்று தாய்க் 

குச்சொல்லின் எவனோ? என மூடிக்க. எவன் - எத்தன்மையது.
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37-ம் சூத்திரம் 

182. ஈம் இவண் ஓழிய- மாம் இங்கு ஓழிந்திருப்ப, நாம் ஈம் எனக் 

குறுிரின்றது. ஈம்மை இவண் ஓழித்து எனினுமாம். நிலம் - நிலத்தி 
ள்ளார். இன்னா - துன்பம்; வெயில் முதலியவற்றால் இன்னாக என்க: 

கெழுகல் - முன்னாள். தகுவி- தகுதியடையாள் ; தகுவியாகிய என்மகள் 
என்க தமை- தழையு/டைய கூமை- தழைகொய்தலாற் கூழையான, 

EpgsrGu வண்டல் என இயைக்க. 

168. சிலந்தொட்டுப்புகார் - நிலத்தைத் தோண்டிப் புகமாட்டார்: 
வானம் ஏருர் - விண்ணுலகத்தும் ஏறிப் போகமாட்டார், முந்நீர் - கடல், 

கடலின்மேல் காலால் நடந்து செல்லமாட்டார். குடிமுறை குடிமுறை 

தேரின் - முறையே குடிகள் தோறும் ஆராயின் (தேடின்). கெடுகர்- 

தப்புவார் (காணப்படாதொழிீவார்),. sh காதலோர்- நம்மால் காத 

லிக்கப்பட்டார். என்றது தலைவனையும் தலைவியையும். 

209, ஓர்ச்தல் - ஆராய்தல். அமர் - போர் 

39-ம் சூத்திரம் 

120. பல்காம் - பல மணிவடம், அவரி - அழகிய வரி, விழவொலி 
கூர்தல் - விழவிடம்போல sowed வீசுந் தழைத்த கூந்தல் 
கொண்டாடத்தக்க தழைத்த கூந்தல் எனினுமாம். மாயோள் - மாமை 
நிறமுடையவள். 

771, உன்வங்கொள்கையொடு-நங்கருத்தினை உணர்க்துகொள்ளுத 
லோடு. உளங்கரக்து - தாமறிந்தவற்றை மறைத்து, உய்கம் - உய் 
வேம். ஈரம்-அன்பு. கெளவை - அலர். நாடுகண் அகற்றிய - சண்காட்டை 
இடம் விசாலிக்கச்செய்த உவ- மகிழ்வாய், நம்மொடு ஓராங்குச்செல 
வயர்ந்தனர் - ஈகம்மொடு உடன்செல்ல விரும்பினர், Fp . கூறங்கில். 
பிசைந்த ஒன்றோடொன்று உரிஞ்சுகலால், கால் - காற்று கூரெரி 
புணரிமிசைக் கண்டாங்குதோன்றும் ஈனந்தலை என இயைக்க, நனக 
தலை - அசன்ற இடம். வெரிகர் - முதுகு காட்டுமீக்கூறும் . காட்டை 
மேம்படச் சொல்லும் ஒருத்தல் - களிறு, ஆறுகடிகொள்ளும் . வழியைக் 
காக்கும். அழுங்கெ செலவு - தாம்த்திருங்க செலவை. அழுங்கியசெலவு 
செலவயர்ந்தனர் என மூடிக்க 

178. இலங்கு வீங்கு எல்வளை — விளங்குகின்ற செறிந்த ஓனியை 
யுடைய வளையையுடையாய்/ ஆய்நுதல் - அழகு கு 

அரி- குறுக்கிட்ட ரேகை. 

பசலை - பசப்பு, 

173, வேல் - ஒருமரம். வினைஞர் - தொழில்செய்வோர். இயலு தல்- 
தொழிலிற் புகுதல், தைஇயின - கட்டப்பட்டல.. தலைஇ- பெய்து 
உலவை - மரக்கொம்பர் றத ் 

ச் ் பனிநீங்குவமிகாள் - 

தல். றைந்த நுதல். விலங்கு 
அதல - குறைநித்திரை. நலம் - அழகு. 

பொதுளல் — தழைத்தல்,
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இளவேனிற்காலம், வந்தன்று - வந்தது, மாலைப்போது தாதாகவந்தது 
என இயைக்க. உலறுதல் - காய்தல். வணர் - வளைவு, புலிமருள்செம் 

மல் - புலியும் மருளும் தலைமை, அலமரலல் - சுழலற்க 

174 அண்ணாந்து - நிமிர்ந்து. ஏந்திய - உயர்ந்த. மேனியில் தாழ்ந்த 
எனச் கூட்டுக, மணி- நிலமணி நீத்தல் ஓம்புமதி - கைவீடலைப் பாது 
காப்பாயாக, பணிஇயர் - அடகச்கும்பொருட்டு.  இவட்குத் தளறினுமி 

மூடிப்பினும் (இவளை) நீத்தலோம்புமதி என முடிக்க. 

175. நின்னலதிலள் - நின்னை இன் றியமையாமையாக வுடையள். 
யாய் - தாய், ஆயிடையேன் _ அத்தன் மையினேன். 

776. கமஞ்சூற்குழிசி- நிறைந்த பரிய தயிர்த்தாறி. பாசம் - கயிறு 

மத்தம் - மத்து. நெய்தெரி இயச்கம்- வெண்ணெய் தோன்றக் கடைய 

மொலி. வெளின்முதல் - தறியினடி வைஇய- வைச்சு, அயர்தல் - 

மேற்கொண்டொழுகல் 7 விரும்பல்: வரைத்தன் றியும் - அளவன் Wud, 

7777, ஓரை - விளையாட்டு, ஏதிலாளன் - அயலான். என்றது தலை 
வனை, காதல் - காமவேட்கை, பால் - கம், விழவயர்தல் - மணாகர்ழவு 

செய்தல். அன்னை - தாயே/ யாய் - என்தாய், என்றது செவ்லியை, 

176. அன்னை என்றது நற்றாயை. அன்னையாகிய நின்பகள் என 

இயைக்க, ** அன்னை யென்லை யென்றலு முளவே... ...புலவர் ” என் 

னும் (பொருளியல்--584) சூத்திர விதப்படி தலையைத் தோழி ஈண்டு 

அன்னை என்றுன் orate. யாய். என்றுப் எனச் தன்மைக்எண் வந்துது. 

தன் அமர் - தன்னை விரும்பிய) துணை என்றது தலைவனை. முனாது - 

பழையது. புல்லி - ஒரு குறுகில மன்னன். உழைவயின் - தன்பக்க 

விடம், வன்கண் - இரக்கமின்மை, புன்கண் - துன்பம், 

729. கல்லா - மரமேறிப் பழகாத. இருவெதிர் - பெரிய மூங்கில். 

கழை -பெருங்கோல் ஏறி- ஏறலால். அஃது - வரைந்தமை யாய்க்கு 

உரைத்தவானல்லனோ என மாஜிக் கூட்டுக. யாய் - என்றாய். 

180. பழுரி- பழுத்து, சுரம் - பாலைகிலம். ஈம்மூர் ஈனிபுலம்பிவ து 

என முடிக்க. கலிமும்- அழும் 

181, மேரி - சேரியிலுள்ளார். கல்லென - கல்லென்று ஆரவாரிப்ப, 

ஆனாது - அமையாது (இடைனிடாது]. தன்மண தானேயிருச்ச என 

மாறிக் கூட்டுக நீர் உணலாய்ந்திசின் எவ முடிக்க, உணல் ஆய்ந் 

இன் - உண்ணுதலை நினைந்தேன். ஆல் - அசை, 

சரம் சூத்திரம் 

182. ஈணித்து - சமீபமாக, வெம்மூரண்செல்வன் - வெம்மையான் 
மாறுபடுகின்ற சூரியன். வெம்மையான் வலிய சூரியன் எனினுமாம் , 

கத்ரு மூழ்த்தனன் - கிரணங்களை உதிர்த்தான். (மேல்கடலில் வீழ்த்தி 
னான் என்றபடி. சேர்க்தனை செல் - எம்மூரை அடைந்து (விடியவிற்)
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செல்வாயாக. அரிய-செல்லுதற்கரிய, சேய - தூரமாயுள்ளன. ஆறுஅரிய 

சேய; ஆதலாழ் சேர்ந்தளை செல் என் இயைக்க, 

188. வதுவை- மணச்சடங்கு. ஈன்மோர் - பெற்றோர் (தாய் தந்ைத 

யர்). மீண்டன செல் - மீண்டு (எம்கூரர்க்கு) வருவாய், 

784, பெயர்ந்து மீண்டு. சுரன் - பாலைஙிலம். இறத்தல்- கடத்தல், 

285. சங்கம் - சங்கு. பெண்ண - பணை. அன்றில் - ஒருபறவை; 
இது பனைமடலுள் வாழ்வது. வாமான் - வாவுங் குதிரை. கோதை - 

சேரன் கொல்லி - ஓருமலை, கணீ- பழம், இவை தோன் மிய பொருட் 
குப் பயன்படாது பிறர்க்குப் பயன்படுவன என்றபடி, 

10௦08. அலங்கல் - மாலை, ஆடு எருத்து - அசைகின்ற கழுத்து. 

குமை - குண்டலம், விலங்கல் - மலை வேறு- வேறுவேறான உருவம், 

அலங்கல் - அசைதல், எம் அண்ணல் - எமது இறைவன். என்றது 
சிவனை விளையாட்டென்றுர்; அர்த்த சாரிசுவர வடிவாய் விளையாடலைச் 

குறித்து 
162. கனலி- ஞாயிறு, உருப்பு- கொதிப்பு. யாத்து-யாமரத் 

இலது. அசைஇ. இஃரப்பாறி,. சிறுவரை -சிறுபோம்து. சுரன் 

காண்பை என இயைக்க முன்னிய - முற்பட்டுச் சென்ற. 

166. ஒருகடருமின்றி - இருசுடருள் ஒரு சுடரூமின்.றி, இருசுடர் 
என்றது ஞாயிறுந் இங்களுமாகிய இரண்டையும். 

109 அழுந்துபட - ஆழ்ந்துபட;  குறுக்கல் விகாரம். (தொல். 
சொல் ௪௦௩). வீழ்ந்த - 8ழேசென்று கிடந்த, ஐலிவல் ஈந்து - தழைத்த 
வலிய ஈத்தமரம். உலவை- காற்று. எறிந்த - தாக்கிய, செம்மறுதி 
தலைய - (குருதிபடி தலால்) சிவந்த மறுப்பொருந்திய தலையையுடைய, 
கெய்த்தோர் - இரத்தம். வல்லியக்குருளை - புலிக்குட்டி. 
செடி, இண்டு - இண்டங்கொடி. ஈங்கை - ஓர்கொடி, 
லியள், எல்- இரா, மிளிர்க்குதல் - புரட்டுதல். 

மரல் -மரற் 
ஜயன் - மெல் 

790, தாரம் - மயிர்ச்சரந்து, வார்ந்த - கேரான, சேர்ந்து - 
இரண்டு. தழைத்தைஇ - தழையை உடுத்து. இவள் என்றது திலைவியை, 
விறலி என்பது கற்றினையுரை, இச்செய்யுளுக்கு துறை கொண்டமை 
யில் நச்சினார்கினியர் கருத்து வேறு, . ் ் ஆ ஈற்றினை உரைகாரர் கொழுநற் 
காக்க என்ப பாடங்கொள்வர். 

... 19ம். தொடியோள் - வளையை அணிந்தவள். யார்கொல்- யாவரேோர/ 
அளியர் - இரங்கத்தக்கார். பறையினொலிக்கு ் 

காடு. முன்னியோர் - முற்பட்டுச்செல்வோர். 
என இயைக்க, 

ம் எள இயைக்க. அழுவம்- 
மன்னியோர்  யார்சொல் 

195, : கல்௮ளை - கல்லிலுள்ள குண்டு, வெம்பிய _ வெயிலால் வெப்ப 
மடைந்த. ஆழியான் - திருமால், : குடங்கை - உள்ளங் ; 
வார் என்றது செவிவியை, கை... இவ்வரு
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193. அமர்வில் - அமர்தலில்லாக (--அடச்கமில்லாத), grr aya 

Burd - நீங்காத அவதியையுடையாய். தான்கண்டாள் என்றது தன் 
பக்கத்து வரும் தன் மலையாளாகிய தலைவியை. களக்கணி வண்ணனை 

யான் சண்டேன் என்றது புணர்ந்துடன்வந்காரிருவருள் தலைவன் கூற்று, 

இது தேடிச்சென்ற செவிலியை நோக்கிக் கூறியது. 

194. நவின்ற - பயின்ற, ஐண்தொடி - ஒண்தொடியையுடையாள், 
இன்துணை - இனிய துணையாகிய தலைவன், மலையிறந்தோள் - (அவள்) 

மலையைக்கடக்தாள். 

192. கதிர் - ஞாயிறழ்றின்கரணம் உறித்தாழ்க்தகரகம் - உறியிலே 

தங்னவெ கமண்டலம். முக்கோல் - இரிதண்டம். சுவல் அசைஇ - 

தோளிலே வைத்து. வேறோரா கெஞ்சத்து- அயன், அரி, அரன் என் 

னும் மூவரையும் ஓருவனாகவல்லது நினையாத கெஞ்சத்தாலே, குப்பு 

ஏவல்செயன் மாலைக்கொளை - ஓம்பொறியும் நுமக்கு ஏவல்செய்தலை 
இயல்பாகவுடைய கோட்பாடு. ஈடை - ஒழுக்கம். வெவ்விடை - வெவ் 
விய காடு, தம்முளே புணர்ந்த- தம்மிலே கூடின பெரும என்றது 
Qs sor ளாசிரியனாகிய பெரியோனை, போரறீர் - போலிருக்தீர். 
படுப்பவர் - மெய்ப்படுப்பவர்; (பூசுவோர்), ஏம் - ஏழ்நரம்பு, முரல் 

பவர் - பாடுவார். சூழ்தல் - ஆராய்தல். இறந்த - மிக்க, எவ்வம் - துன் 

பம், தலைப்பிரியா என்று பாடமிருப்பின் அதுவே ஈலம், 

41-ம் சூத்திரம் 

196. இல்லோர் - பொருளில்லார். செய்வினை - பொருள் செய் 
த.ற்குரிய செயல்கள். கைம்மிக - மிக; ஒருசொல், உய்தீதியோ - செலுத் 
துன்ருயோ? வெண்டேர் - யானைத்தந்தத்தாற்செய்த வெள்ளிய தேர். 

மூடுக- விரைந்துசெல்ல, நேமி- தேருருல£, கால் - காற்று, பல்மாண் 

ஆகம் - பலவாக மாட்சிமைப்பட்ட மேனி, 

197. வாள்வரி- வாள்போலும் வரி, வயமான் - வலிய புலி. கோள்- 

கொலைத்தொழில், சிதர் - வண்டு, செம்மல் - பழம்பூ. தாய் பரந்து. 

அசைஇ. தங்க; கடக்க. அதிரல் - yore, எதிர்வீ - மாறுபட்ட பூக் 

கள். பரா௮ம் அணங்கு - பராவப்படும் தெய்வம் ஈகன்மணநக்த பூவின் - 

கோயிலின்கண் கூடிக்கெந்த பூச்களைப்போல, ஈயவரும் - விரும்பத்தக்க 

தா௫ன்றது. தொடி- பூண், குறு நெடுக்துணைய - குறியவும் கெடியவு 

மாய அளவையுடைய, வாள் - கொலையுமாம். 

198 அவிரறல் - விளங்குகின்ற மணல். தொடலைதைஇய - மாலை 

யைத் தொடுக்கும் கதவ - கோபத்தையுடையன, கதவ என்பதற்கு, 

வேகமாகத் தாக்குவன என்றும் பொருள் கூறலாம், 

199. அழிவிலமுயலும் - அழிவில்லாத கருமங்களை முயன்று செய் 

யும். அழிவில்லாத தவமுமாம், பொரிப்பூ - கெற்பொரிபோஜதும் பூ. 

மூறி- தளீர், அணங்குகொள ... வீற்றுத் தெய்வம் சிறப்படைய, திமிரி.
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அப்பி, கெடிய- நெடுகேரமாக குறும்பல்ஊர _ குறிய (அடுத்தடுத் 

துள்ள) பல ஊர்களை உடையவ. ஆறு உடையன என்க. ஆறு - வழி, 

200 இறிந்த- புறமிட்டோடின. செக்காகு - சவர்சு ஆனின் 
பெண், காள் - வைகல். வெரூஉம் - அஞ்சும். சயிர்கடை.யம் ஒலியைப் 

புலியின் ஓவியென்று அஞ்சும். ஆஙிலைப்பள்ளி - பசுத் கொழுவத்தி 

விடத்து, 

201. வீனளையமைபாவை - இயந்திரச்தொழிலமைக் தபரவை, இயலி- 
இயங்காரகின்று தலைநாட்கு எதிரிய - முதற் பெயலைப் பெய்யக்தொடங் 

இய. கடுஞ்செம்மூதாய் - விரைந்த மசலவினையுடைய சிவந்த நிறத்தை 
யுடைய தம்பலப்பூச்சி, கொண்டு - பிடித்து, வேங்கை - வேங்கைமரம். 

அமர் (ஆறலை கள்வர் மூதலாயினோருடைய) - போர், பெயர்க்குவென் - 

நி% கெட்டு ஓடச் செய்வேன். 

202. ஓர்தீதல் - ஆராய்தல். கலுழ்தல் - அழுதல், 

809, அருளியோர் - தமக்கு அருள்செய்யவந்த அந்தணர், தாபதர் 
மூதலியோர். தெறுதல் - கொல்லுதல். புரிவு - மனம்பொருந்தல், விருப் 
பம், வலித்தல் - துணிந்துகூறல், 

204. காதலி - நம்பாற் காதலையுடையாள். என்றது தலைவியை 

கலிழும்- அழும்; கலங்கும், இமைத்தல் - செய்தல், 

805. கல்ல - நல்லனவற்றை அருந்தொழில் உதவி -- அரியபோர்த் 
தொழிற்குதவிசெய்து. 

08. வந்தால் - நீ வந்தால் செல்லாமோ _யாம் போகேமேர, 
ஆரிடையாய் - அரிய இடையினை யுடையாய் அத்தம் - காடு, குந்து - 

கொண்டணிக்து. ஆர் - நிறையப்பட்ட. தகரம் - மயிர்ச்சாக்து. மகரக் 
குமை - மகரக்குண்டலம், மறித்த - சென்றுமீண்ட. : 

502. சேய்த்து- தூரத்திலுள்ளது, விடிம்கடர் நுதல் கரண்குவம் 
என இயைக்க, மண்ணுறு - மண்பூசிய, 

, 808 தழங்குகுரல் - தழங்குரல் என நின்றது. தழங்குதல் - ஒலித் 
தல். வன்மருங்கு- வலிஇடம், என்றது காரட்டை, அவன் மருங்கு 
என்று பிரித்தல் சிறப்பின்று. எதிர்ந்தது - எதிர்கொண்டு சொரிந்தது. 
அலமரல் - சழற்சித்துன்பம். ~ 

; 509... தால்தி - எடுத்துக்கூறி, பிறிதுகினை த்தல்-வாராரென நினைத் 

a i cen. oe ~ or Heiner விரும்பப்பட்ட காதலையுடையானள். 
சாய் - மெலிந்து. சாலலயதை எமக்கு உரைமதஇி ஏ இயைக்க, 
மதி- முன்ணிலையசை, 

510. பனி - குளிர்ச்சி, பசலை - பசப்பு, துனி — 

துன்பம். கையறல் - செயலறல், உயவுதுனை வ 

உயா-வருதீசம், (தொல். சொல். உரி, 

வெறுப்பு, படர். 
19} 2a ருதீதக் இர்க்குக் துணை . 
22) தேர் STO GMA Gre மூடிக்க,
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2171. படு- ஐலிக்கின்ற, பணை - முரசு, மின்கூற்றமாக பணை - 

மூங்கில், பருமையுமாம், 

212. ஐமவாயின - வியக்கத்தக்கவாயின. கனவி ஐயவாயின என 

இயைக்க. சையற - செயலற, கார்கள் எமக்கே கோய் ஈன்குசெய்தன 
எனக் கூட்டுக, 

219 முரம்பு - பருக்கைசக் கற்களையுடைய மேட்டுகிலம். இகிரி - 
உருளை, பணை - பந்தி, மூனைஇய- வெறுத்த, வயமா - வெற்றியை 

யுடைய குதிரை. விடிற்காண்குவம் என முடிக்க, 

214. ஓரூஉ- (எம்மைவிட்டு) நீங்குவாயாக குரல் - பெண் மயிர். 

மொய்ம்பு - தோட்கட்டு. தொடிய- தீண்டுதற்கு மாற்று - பதில், 
வாயல்லாவெண்மை - உண்மையல்லாக பயனில்லாத சொற்கள். 

கண் - கண்ணருள். தவறு- தப்பு. எவன் -யாது? இஃதொத்தன்- 
இவலெருத்தன், கள்வன் - ஜெண்டு, புனல் .. நீர்க்கரை, ஒதுக்கம் - 
நடையாலாய வட, சேர்பு - சேர்ந்துிடந்தாற்போல ; கிடத்தல்வினை 
வருலீக்கப்பட்ட து. சாலாவோ - அமையாவோ தேற்ற - தெளிவிக்க. 

தெளிக்கு- தெளிலிப்பேன் (சூளுறுவேன் என்பது கருத்து), 

தேற்றம் - (நெஞ்சைத்) தெளிவியேம். போர் - ஊடம் போர்; 
அணங்கு - வருத்தம், விளியுமோ - கெடுமோ. 

கீ2-ம். சூத்திரம் 

275. விரும்பினவள். அளி - அருள். சாயல் - மென்மை, @ 0 

இயர் _ இறுக கொடுக்தகொடை - வளந்த கால் கறவை - பாற்பசு, 

குவவு - திரட்சி ஆகம் - மார்பு, வறன் - வறந்த ௮சைஇ - தங்கி, 

வான்புலக்து _ மேகத்தை வெறுத்து, அசாவினம் - வருந்திய கூட்டம், 

இரங்கிய - வற்றிய, மரல் - ஒரு செழு. பதம் - சோறு, மெய்க்நிழல் - 

அவள் மெய்யின் நிழல்போல அகலேனென முடிக்க, ஓரை -விஃ£ 

யாட்டு, தோடு - திரட்சி, ஆடுவழி - al Gor wir Di Lb, 

216. அத்தம் - காடு மு௫ுழ்ககை - அரும்பிய நகை, எடுத்தேன் - 

எடுத்து வளர்த்தேன். கொடுத்தோர் - (அவன் தீ தலைவனிடம் கொடுத் 

தோர், ஆயத்தோர் - தோழியர் கூட்டத்தார். 

212. பரிதப்பின - உடை ஓப்ந்தன வாள் - ஓஒனி பிறர் - தான் 

EGG நோக்குவாராகிய தலைவலுக் தலைவீயுமல்லாத பிறர். ஆணும் 

பெண்ணுமாக இணைந்து தாரத்து வருவாரை தம் மகஞம் தலைவனு 
மெனக் கருதிப் பின் அவரல்லாமை கண்டு வெள்கினாளாதலின் பிறர் 

பலர் என்ருள். 

818. கம்பலை - ஓலி. இன்னாத - இனிமையல்லாத- துன்பத்தைத் 

கரும் இசையினாரா - இசைத்தலைக்கேட்டு கடுவினையாளர் - ஓகார 

தொழிலைச் செய்யும் ஆற்லை கள்வர் முதலியோர். குரவின் பூபாவை 

99
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போறலின் பாவையென்றார். பறித்துக்கோட்பட்டாயோ - பறித்துக் 
கொள்ளப்பட்டாயோ. பைய - டமல்ல 

819. கோங்கம்முலை, மூலைபோறலின் முலைகொடுப்ப என்றார், 

பாவை என்றது பாவைபோலும் குரவம்பூவை, மொழிகாட்டாயாயினலும் 

(நினக்குச் சொல்லிய) சொல்லைச் சொல்லாயாயினும் வந்து ஈதென்று 

வழிகாட்டாயென இயைக்க, 

220. குடம்புகா - குடம்புகாமல் - (பிறர்) ௮ள்ளாமல்; குடம்புகாத 
கூவடுலனிலுமாம். கூவம் சின்னீர்-கூவலிலுள்ள அற்பநீர். இடம்பெறு- 

குடித்தற்கு இடம்பெழுமையால், மா - விலங்குகள் ஏறா - சென்று 

மூடியாத, உடம்புணர் காதல் - உடன்கூடிச் செல்லும் காதலால், உவப்ப 

இறந்த - மகிழ்ந்து சென்ற 

221.  பசந்தன்று - பசந்தது, சாய்லூது ஆகின்றது - நு ணு மெல்லி 

தாகின்றது அவலம் - துன்பம், உயிர்கொடுகடியினல்லது _ GT Or Soy UF 

ரைக்கொண்டு செல்லிமால்லது, நினையின் எவனோ? - ஆராயுமிடத்து 

இவை வேறு என்செய்வன. பொரி - பொருக்கு. பொகுட்டு - தாம 

ரைப் பொகுட்டுப்போல் அடிமரத்தினி லெழுந்திருப்பது ஆலி - ஆலங் 

கட்டி. தாம்பு - உட்டு, வீ- பூ, எண்கு- கரடி. வீயைக் கவருமெொன 

இயைக்க. நகிரையப்பெண்டிர்- நரகம்போலும் பெண்கள். கெளவை 
மேவலராகி - அலர்தூற்றுதலை ஸஎிரும்புதலையுடையோராக, இன்னா - 
இனிமையல்லாத சொற்கள் புரையஅல்ல-உயர்ச்சியைத் தருவன அல்ல. 

பரை. தெய்வத்தைப் பரவி, ஆறிய அடங்கிய, இதற்படல்என் - 

இக்கிலையிற்படுதல் எவ்வாரும், 

222. மாண் - நாணம், நீடுஉழமந்தன்று - நெடுங்காலம் உடனிருந்து 
வழுக்தியது, இனி- இப்பொழுது. சிறை- கரை, புனல்நெரிதர - 
நீர்நெருங்கி அடித்தலால். உக்காங்கு - வீழ்ந்தாற்போல, 
தடுத்தல், நெரிதர - மெரிக்க (மென்மேல் நெருக்க), 
எம்பால் நில்லாது, போரய்வீடும். 

நாண் ஈணி நீடுழந்தன்று, இனிக் கை 

தாங்கல் - 

கைறில்லா து 2 

அளிது - அஃது இரங்கத்தக்கது, 
நில்லாது அளிது என முழிக்க. 

223 மறுகு - வீதி மறுடற் பெண்டிர் சிலரும் பலரும் என 

இயைக்க அம்பல் - பழிமொழி, வலத்தள் - வலக்கையிற் கொண்டவ 
னாம், வலந்தவன். என்னும் பாடத்திற்குச் சழற்தினவவாம் என்று 
கொள்க. அலந்தனன் - துன்பமூடையனாயினேன், செல்வயர்க்இசன் _ 
செல்ல விரும்பினேன். அழுங்கல் . பேடராலி, 

224. சேட்புலமுன்னிய - தூரியவிடத்ை 
என்றாய், ஆய்கலம் - நுணுகிய அழகு, 

தோர்க்கு என்மின் என இயைக்க, 

தீச் செல்லக் கருதிய, பாப் - 

லம் - இன்பமுமாம். ஆயத் 

52... களிழ்மயிர் - கவிழ்ந்து தொங்குகின் ற மயிர், செநர்நாயே 4¢ _ 
Qe s7 Gu Dam DUT ET gy. ஏற்றை ஆண். 3 இறை 

குருளைப்பன் றி- பன்றிக்



27 

குட்டி. விரைந்த - வீரைந்து செல்கின்ற, ஆயத்தோர்க்கு உரைமின் 
என முடிக்க, 

220. வேய் - சூங்கல் வனப்பு - அழகு. ஆய்கவின் - நுணுகிய 
அழகு. பரியல் - வருந்தற்க வந்தமாறு - வந்தகாரணம். வக்தமாறு 
தரூஉம் என இயைக்க, 

௧௨7, வேண்டு- விரு£பிக் கேட்பாயாக, பட ப்பைத்தேன் - தோட் 

டத்தில் வைத்த தேன். மயங்கிய - கலந்த. உவலை - இலை, இழதரகிய. 
கலுழிரீர் என இயைக்க கலுழி - கலங்கல், 

20. அறம்சாலியர் - நல்வினை நிறைவதாக. வறனுண்டாயினும் - 
வறற்காலம் உளதானாலும், எந்தையை - என்றலைவனை, மறைத்த 
குன்று, அறஞ்சாலியர் எனக் கூட்டுக, கோள் - கொலைத்தொழில், 

9௨9, மான் அதர் - மான் செல்லும் வழி, மான் என்பதற்கு விலங் 
குகள் என்றலுமாம். மயங்கிய கலந்துள்ள மலைமுதல் - மலையடி, 
தோளி பரல்வடுக்கொவத் தான்வருமென்ப என இயைக்க, 

2590. துறக்ததைக்கொண்டு- (நின்னைத்) துறந்ததனால்ஆ. ௮அட_ 
வருத்த. சாஅய் - மெலிந்து. புலந்து - வெறுத்து, அளைகண் - நிர் 

அளைந்தகண். எவ்வம் - துன்பம், ஏமம் - இன்பம். முந்துற சின்மகள் 
வந்தனள் என முடிக்க. 

43-ம் சூத்திரம் 

251, எழில் - அழகு. மாமை - மாந்தளிர்போலும்கிறம், சுணங்கு - 
தேமல், ஆரம் - மார்பு தொடுத்தென - எதிராக வைத்துக் கட்டின 
தென்று சொல்லும்படி அமையார் - வேட்கை தணியார், எண்ணுவது- 
நினைக்கின்ற காரியம், 

88.2. அளிஙிலை - அருளுகிலை. அமறிய - மாறுபட்ட, விளிரிலை - 

அமழைக்குக்தன்மை கிலம்வடுக்கொளா - நிலம் வடுக்கொளச்செய்து ; என் 

றது இதற்குமுன் மெத்தென ஈடக்குமடி, இப்பொழுது கோபத்தால் 
நிலம் வடுக்கொள்ளுமாறு (ஊன்றி) ஈடந்து என்றபடி, வறிது- சிறிது, 

அகம. தன்னிடம் வாயல்- உண்மையல்லாத கண்ணியது- நினைத்த 
காரியம்.  வீனைதலைப்படுதல் - (ஆள்வினை) தொழிலிழ் தலைப்படுதல் 

செல்லாகினை வுடன் - போகாமற்றடக்கும் நினைவோடு, முனிந்த - உலர்ந்த, 
ஓமை - மாமரம முதையற்காடு- பழங்காடு. ௮ம - சாரியை, மோடு - 

உயரம் ஈட்டுதல் - கொண்டுவந்து குவீத்தல், காய் உதிர்ந்து கிடக்கு 

மென இயைக்க, கவான் - மலைப்பக்கம். மாய்த்தபோல - தீட்டிவிட்டது 

போல. மழுகுநுனை - தேய்ந்த கூரிய மூனை. பாத்தியன்ன . பரப்பி 

வைத்தாலொத்த; பகுத்துவைச்காலொத்த எனினுமாம் குடுமி 

மூனை. உச்சி, அதர - வமியையுடைய, அதரகாரவனம் என இயையும். 

மூரம்பு - மேட்டுநிலம், இறப்ப- கடக்க, அறத்தாறன்றென மொழிந்த
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தொன்றுபடுகிளவி - கின்னிற்பிரியேன், பிரிதல் அறத்தாறன்றெனக் 
கூறிய இயைற்கைப் புணர்ச்ிக்காலச்து வார்த்கை. அன்னவாக - கூறிய 
அத்துணையாகுக, மூன்னம்- குறிப்பு, ஐன்றுகினைக்து ஒற்றி . போக் 

குடன்படாமையை எண்ணிக் gic’ gy. பாவை - கண்பணிப்பாவை. 

மாய்த்த - மறைத்த ஆகம் மார்பு. புன்றலை - மென்மையான. தலை, 

பிணையல் - (செங்கழுநிர்) மாலை உயிர்தீதல் - நெட்டுயிர்ப்புக்கொள்ளு 
தல் மணி- பவளம், காட்டு- தோற்றம். கடிந்தனம் - தவீர்ந்தேம். 

238, வேர்பிணிவெதிரத்து - வேர்கள் பிணிப்புண்ட apa a 
விடத்தே. கால் காற்று, கரலல் - ஓலித்தல், கந்து - தறி, அயர்வுயிர்த் 
தல் - நெட்டுயிர்ப்புக்கொளல். என்றூம் - வெயில் அழுவம் - கரடு. 
குன்று - மலை மதியம்- இங்கள். முள்ளெயிற்றினையும் திருநுதலையு 
மூடைய காள் நிரம்பிய மதித் இங்கள் எம்மூடையதமொன்றுண்டு 
அஃது இப்பொழுது மாமலையும்பரஃது என உள்ளினவல்லனோ என 
இயைக்க. 

234. உறல்யாம் - தன்னை உறுதற்குரியயாம். உயர்க்தவன்விமவு- 
காமன் எழா. வீறலிழையவர் என்றது பரத்தையரை, விளையாடல் 
நீர்விரயாடல். பொழுது - இளவேனிற்காலம், துருத்தி - ஆம். றிடைக் 
குறை. அறல்வாரும் - நீர்பெருகும், அறலுண்டாகும்படி ஓழுஞம் 
என்றுமாம். 

89௦9. உயவு - வருந்தியறையும், பொரி. பொருக்கு. புள்ளிகிமல்- 
புள்ளிபோன்ற நிழல், கட்டா - கட்டகச்கல், வட்டரங்கு - வட்டா 
டற்குரிய அரங்கு, நெல்லிவட்டுஆடும் - நெல்லிக்காயை வட்டாகச் 
கொண்டு ஆடும், ஆடும் சீறூர் என இயைக்க ருரம்- பாலைவனம். 
மூ.தல்வந்த - முூற்பட்டுவந்த உரம் வலி, படர்பொழுதென் உள்ளின 
னல்லனோ என முடிகீக ௬டர் - வீளக்கு, படர்தல் - வருந்தல், 

சீசீ ம் சூத்திரம் 

296. பொருள்வேட்கை - பொருளாசை, துரப்ப- செலுத்த உறை- 
உறைதல். சூழாதி- நினையாதேகொரள். தொய்யில் - தொய்யிற்கொடி 
யாழ - மூன்னிலையசை. கின்மார்பிற்குணங்கு - நின்மார்பு மலைத்தலால் 
இவள்கணுண்டால தேமல். இதற்கு நச்சினார்க்கினி௰ர் கருத்து வேறு 
அது- அத்துணைப் பொருத்தமில்லை முகப்ப_ முகக்துகொண்டு ட்டில் 

வர. கிடவாது- ஓரிடத்தே கடவாது. செல்லார் _ ஒழுகார். ராம் ~ 
ஒருசேர. வளமை - செல்வம். விமை தக்சதுண்டோ விரும்பத டி 
தாக உளதோ. ஒன்றன்்௯ முடை - ஒரு ஆடையின் கூறு mee, 
சென்ற இளமை தரற்கு அரிது-கழிக்த இளமை மீண்டு தருதற்கு அறிது 

897. பொய்யற்ற கேள்வி - மெய்ப் . i 
மேலோர் பட ர்ந்து சென்று; அடைத்து, வக்க ன ரர ~ 
லீரதம், மறுத்தரல் - மீட்டல், ஒல்வதோ - Gung ga er. மாசற்ற
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298. கோளுற- உயிரைக்கொள்ள, பிறர் - பகையரசர், தாள் - 
முயற்சி, வலம் - வெற்றி மாள் இழைசுவர் - பிரிந்துசென்ற காளைக் 
கீறிவைத்த சுவர். ஆழல் - துன்பத்து ஆமாதே. நறவுகொடைகெல்லின் 
நாண் மூழ் அயரும் - (கோடுடன்) ௩றவை விற்றுக்கொண்ட கெல்லால் 

நாளோலக்கச் சிறப்புர்செய்யும், கள்வர் கோமானாகிய புல்லியின் வேப் 
கடம் பெறினும் கின் ஆகம் பொருந்துதல் மறந்து ஆங்குப் பழகுவராத 

லரிது என மூடிக்க. ஆீயென்பான் நெடுககராகிய பொதினி அன்ன 
ஆகம் என இயைக்க 

29.9. குறிப்பு - கருத்து. தனித்துப் பிரிவரோ - நின்னைத் தனித் 

திருக்கவிட்டுப் பிரிவரோ: (பிரிந்திரார்). கலங்கல் - - ஆதலால்) கலங் 
கற்க பணி- நீர்த்துளி, வார - வடிய 

240. பொறி - புள்ளி வானம்வாழ்த்தி- வானம்பாடிப்புள் உறை 

துறந்து - துவீிபெய்தலைவிட்டு, பறைபுஉடன் - இலை யாவும் கெட்டெர 

மிதலோடு. புல்லென்ற - பொலிவ றிந்த, மூரம்பு - மேட்டுகிலம். வாளி 

யம்பு - அலகம்பு நிரம்பாநோக்கு - இடுக்கிக் குறிபார்க்கும் பார்வை, 

-இிரயங்கொண்மார் - தம் நிரைகளை மீட்கவேண்டி ௮ம் சாரியை. நல்லமர்க் 
கடந்த - வெட்சியாரின் நல்லபோரை வென்றுபட்ட அதர் - வழி. பிலி- 

மயிற்பிலி, ஊன்றுவேல்பலகை - ஊன்றிய வேலும் அதனோடு சார்த்திய 

பரிசையும், நடுகல், வேலையும் பரிசையையும் கொண்டு வேறிறுமூனையை 

யொக்குமென இயைக்க, வேற்றுமுனை - பகைமுை மொழிபெயர்தேம்- 

வேற்றுமொழி வழங்கும் தேயம், கழிப்பிணிக்கைதீ்தோல் - கழியாற் 
பிணிக்கப்பட்ட கரிய பரிசை.  உவல்இடுபதுக்கை - தமையால் மூடிய 
கற்குவியல். ஆன் உகுபறக்தலை - ஆட்கள் இறக்துபட்ட பாழ்மிலம், உரு 

இல் ஊராத பேய்த்தேர் எவ மாற்றி இயைக்க, சென்ற ஆறு தேரொடு 

பரல் இமைக்கும் எனக் கூட்டி மூடிக்க, கிரயங்கொண்மார் எனவும் 

பாடம், கிரயம் - நரகம், 

241, தக்கிலை- யாமிறக்துபடின் தாமடையும் துன்பரிலை, இதற்கு 
உரை முன் எழு தப்பட்டுவாது. 

2-ம் சூத்திரம் 

242. கோடு - சிகரம். இறத்தல் - கடந்துசேறல். கண்ரிடவீடுமோ? 

விடாது என்றபடி. மற்று - வினை மாற்று. ஏ- அசைநிலை. உடைத்து 

அணையை உடைத்து, நீடு வினைந்து என்பது தலைவன் வினை. அவர் நீடு 

நினைந்து துடைத்தொறும் வெள்ளத்தைச் சொரிந்த கண்ணியல்பை 

அவரறிவராதலின் அவரை அது நீடவிடாது என்றபடி. நீட்டித்து 

வருதலை நினைந்து எனவே பிரிதைக்கருதி என்பது பெறப்படும். 

244. வளை - சங்கு. பகரும்- விலைகூறும். கொண்கன்-கெய்தல் நிலத் 

தலைவன், படல் - சண்படல் பரயல் - படுக்கை, வெளவுதல் - கவர்தல்: 

இன்பாயற்படல் என மாற்றிக்கொள்க படல் விசேடண மாக்க 

பாயலை ஆகுபெயராக்கினு மமையும்.
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244, கூந்தலையும் உண்கண்களையுமுடைய பிணிக்கொண்டோன் 

score. கெஞ்சமானது அவள் சொல்லைத் தீர்ப்போம் (சொல்லுவாம்) 

என்று செரல்லும். அறிவானது செய்த வினையை முடிவு போக்காது 
இடையே இகழ்ந்து வீட்டுவிடுதல், அறியாமையோடு, இகழ்ச்சியையும் 

தருமென்று உறுதிப்பாட்டை ஆராய்கையாலே தாமதித்து; ஏ நெஞ் 
சமே சிறிது விரையாதேகொள்் என்னும் களிறுமாறுபற்றிய - இரு. 

களிறு ஒன்றோடொன்று மாழமுகப் பற்றிய, கயிறுபோல என்னுடம்பு 

வீவதுபோலும் என முழுக்க, 

245. கானம் - காடு கருந்தகடு - கரிய தகடுபோன்ற விதம். 
அதிரல் - புனலிப்பூ. காண்வர - அழகுண்டாக. மரம் - கடப்பம்பூ, 
அடைச்சி - சூடி. தெளிர்ப்ப- ஒலிப்ப. இயலி- நடந்து இெறுபுறம்- 
பிடர்) சிறிய மூதுகுமாம், சாஅய் - விலகி, அல்டியேம் - தங்கிவேம், 

குழுமும் - முழங்கும். ' பாணி - ஓலி, 

210. ஈலம்- இன்பம், பொருட்பிணி - பொருளாசை, பெருக் இரு 

உறுக என - பெரிய இருவையுறுக என வாழ்த்தி. சொல்லாது- என் 

ஈட்பினர்ச்குஞ் சொல்லாது. பெயர்தந்தேன் - மீண்டுவந்தேன். அதர_- 

வழியையடைய காவத்தான் - காட்டுவழியான். கானத்தான் பெயர் 

தந்த தவெளன முடிக்க, 

247. அளிது - இரங்கத்தக்கது ஆள்வினை - முயற்சி, ஓம்பன் மின்- 
பாதுகாவாதீர், அதாஅன்று - அஃதன் றி. புலம்பு.றுகிலை - தவிமைகிலை. 

48 தலைமணந்த - ஒன்றுடொன்று நெருங்கயெ. ஜெமை - ஒரு 
மரம். குடிஞை - பேராந்தை பொன்செய் கொல்லனின் - பொன்செய் 
யும் கொல்லன் தொழில் செய்தற்கண், ஒலிபோல தெதனளிர்ப்ப — 
pou, மாரம்பு - மேட்டுகிலம், சென்றிசன் - சென்றனன். உரைத் 
தென - உலாவீயதென, ஈறுந்தண்ணியன் - ஈறிய சுளிர்ச்சியை 
யுடையஞனாய், வாராறின்றான் > கண்டீர் ; (கோகோ) கோவேஜஷனே? 
வேன் என்றபடி. 

மகிழ் 

549. இனைந்து - வருந்தி, நீடுயிர்த்தல் - செட்டுயிர்ப்புக்கொள்ளல். 
எண்ணி இனைந்து நொந்து அழுதனள் எள மாற்றிக் கூட்டுக, aan . ் எல் - 
விளக்கம். நல்கிய- வரைந்துகொண்ட, மணியுட் பரந்த நிர்போல் - 
மணியும் அதனுட் பரந்த நீரும்போல், துணிபாம் — (வேறல்லரென் று) 
துணிகுவாம், சிதைஇல்லத்துக்காழ் _ தேப்த்தகாலத்துச் கலங்கலைச 
சிதைக்கின் ற தேற்றும்விகை, கலத்தில் நீரைத் தேற்றத் தெளியுமா 
போலச் தெளிந்து எவ விரித்துரைக்க, நு 

௦0. குரவை- குரவைக்கூத்து. மரபு 
DEGTI In DY மரபைப்பாடி என்பது 
எங்கோ உலகில் வாழியர் 

இயைத்து முடிக்க. 

் ிபாடி - மூமையாற்பரடி. சுற் 
நச்சினார்க்கினி௰யர் கூறிய பொருள். ன்று யாம் தெய்வம் பரவுதும் என
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261, மரையா மரற்செடியைச் சுவைக்கும்படி. மாரிவறப்ப என்சு, 
ஆரிடை - அரியவழி சுரை - மூட்டுவாய் ஈழுங்கி- உடலஞ் சுருக்கி, 
உள்நீர் - உள்ளே பொருந்திய நீர், துயரத்தைக் கண்ணீர் sar g gl 
போக்கும் கடுமையையு/டைய காடு என விரித்துரைக்க, அறியா தீர 

போல் :- யான் இறந்துபடுதலை அறியாதீர்போல. இன்கீர அல்ல - இக் 
கூற்று இணிய நீர்மையையுடையன வல்ல, துன்பக் துணையாக நாடின் - 

துன்பத்தும்குத் துணையாக எம்மையுங் கொண்டுபோக ஆராயின். 

25. எல்வளை - ஒளிபொருந்திய வளையையுடையாய் / ரீவரின் சிறடி 

கல்லுறின் கதோய்ந்தவைபோலக் கறுக்குகவல்லவோ cra இயைக்க, 

தாமரை அல்லிசேர் ஆயிதழ் அரக்குத்தோய்க்கவைபோல - தாமரையின் 

அல்வியைச்சேர்ந்த அழகியவிகழ்கள் இங்குலிகம் தோய்ந்தவயபோல. 

40-ம் சூத்திரம் 

253. விரிகதஇர்மண்டிலம் - சூரியமண்டிலம். ஊர்தர - பரவாகிற்ப. 

புரிதலை - இதழ்முறுக்குண்ட தலையையுடைய. அங்கள் - அழகியதேன். 
புணர்ந்து - கூடிநுகர்க்து. வாய்சூழும்- அவ்விடதீதே சூழ்ந்து திரியும், 
துனிசிறந்து- துனி மிகுதலாலே. அறல்வார - காமத்தியால் சுவறி அறு 
தலையுடைத்தாய் ஓழுக. அளித்தலின் - அருளுதலாவனே. பனி ஒரு திறம் 
வார - பனி ஒருகூற்றில் வடியாகிற்ப. தலாவிடுஉம் - அலரும் 

254, யான் எண்டையேன் ; என் நலன் ஆண்டொழிந்தன்று என 

முடிக்க, கவணொடு - கவணால், யானை வெருவிக் கைவீடு பசுங்கழை Baud 

கும் கானகநாடு என இயைக்க. நிவக்கும் - நிமிரும், மேற்செல்லும். 
கழை - மூங்கில், 

77-ம் சூத்திரம் 

855. ஓன்றல் -பொருக்தல், பொருகளிறு - ஒன்றோடொன்று பெ 
ரூத களிற்று யானைகள். தாள் - அடி. நின்றுகொய - ஏறாமல் நிலத்தே 
நின்று கொய்ய, ஓன்று என்றது கொதுமலர் வரைவொடு புகுந்த ஒன்று. 

சம் சூத்திரம் 

256. வீங்குறீர் - பெருகுநீர், பநீலம் - கருங்குவஃ£ப்பூ. பகர்பவர் - 
விற்போர். வயற்கொண்ட - வயலிடத்தே பிச் துக்கொண்டவை, 

கொண்ட - வினைப்பெயர், ஞாங்கர்மலர் - தலையிடதீ தன வாகிய மலர், 
நாற்றம் கடாம் விருந்தயர - ஊர்புகுக்த: வண்டிற்கு, மாற்றத்தை 

யுடைய மதத்தை (அம்மதத்தின்முன் படிந்த வண்டுகள்) விருந்து 

செய்ய, ௮ல்இ.- தங்க, இறை - முன்கையிலுள்ள வக; ஆகுபெயர், 
வீழுகர் - விரும்பிய கணவர். புணர்க்தவர் - வினைப்பெயர். வண்டு, அல்கி 

பாய்ந்து இப் படர்தீர்ந்து மறந்துள்ளாத புனல் எவ மூடிக்க, 

50-ம் சூத்திரம் 

857. வாருறுவணர்ஜம்பால் - கோதுதஓ.ற்ற கடைகுழன் ற ஐம்பால். 
ஐம்பால் - ஐந்து கூறுக முடிக்சப்படுவது. இமை - முன்கை, எழலபிணை



32 

மான் . அழகினையுடைய பெண்மான் மால்கோக்கு எவக் கண்ணழித்து, 
மயங்கயெ கோக்கு எனினுமாம், சார் - மழை கூர் எயிறு .. விழுந்தொழந்து 

கூரிய எயிறு என்பர் ஈச்௫ஞர்க்கினி௰ர், அரி - உள்ளிடுமணி அறிந்தி 

யாது இறப்பாய்கேள் - அறியாது போகின் றவனே கேள். 

உளனா - உயிருடனே இருக்க, உயவுமோய் - வருத்தத்தினயுடைய 
காமகோய், தவறு - தப்பு, கலைநர்இல - களணைபவர் இல்லாத அறிந்து 

அணிந்து - அறிந்துவைத்தும் அழகுசெய்து, போத்தந்த - புறப்பட 

விட்ட. நுமர்- நுமரை. நில்லாது எய்க்காம் இடை - நிற்கமாட்டாது 

இளைக்கும் இடை உரு-வடிவு, அல்லல்கூர்க்து - வருத்தமிக்கு. Boor wy 

காசி - வருத்தஞ்செய்வகாகி, கோய் - காமநோய். ஒறுத்தல் - வருத்து 
தல். தண்டித்தல் மறுத்து- வருந்துனெற கிலையையைப்போக்கு. நிபடு 

பழி... ரீ எய்துவதொருபழி பழிகிறுக்குவன்போல்வல் என மாற்றிக் 
கூட்டுக. நிறுக்குதல் - GOVE OS Ho. 

258. இவள் தந்ைத விழுப்பொருள் யார்க்கும் கொடுக்கும். ரீ வேண் 

டிய பொருள் யாது என்றான் தோழி. போதாய் - கூற்றின் (சொல் 
லின்) கு.றிப்பறியாதவளே ! வேண்டும் _ இரக்கும். புன்கண்மை - மிடு, 

ஈண்டு - என்பால், மருளி- மருண்டு, என்ன அருளீயல் - எனக்கு 
அருள்செய்தலை, வேண்டுவன் - இரப்பேன், 

51-ம் சூத்திரம் 
259, சான் றவிர் - ஈற்குணங்களெல்லாமாமைக்இர் 7 அறிவுறுப்பேன்- 

தெரியச்செய்வேன். மான்றதுளி - மயங்கிய மமை உ ஏ ன்ைக்காட்டி- 
தன்வடிவை என்னைக் காணப்பண்ணி (எனக்குச்காட்டி) அளியள் - 
அளிக்குக்தன் மையளாய், என்கெஞ்ச ஆறுகொண்டாள் - என் கெஞ்சைத் 
தான்வரும் வழியாகக் கொண்டாள் அதற்கொண்டு — அதனை முதலாகக் 
கொண்டு. அலங்குதல் - அசைதல், மிலைக்து - சூழ. பெண்ணைமடல் - 
பனைமடம் குதிரை. எவ்வகோய் - அன்பந்கரும் காமநோய். உயிர்ப்பாக- 
இளைப்பாறுதலாக. மாதர்திறத்து -மாதர் வருத்தின கூற்றிலே ஒரு 
கூற்றினை. பாய்மாகிறுத்து - அப் பாய்மாவை மனத்தே நிறுத்தி. 
நிறுத்தி உயிர்ப்பாக மாதர் இறத்துப் படுவேனென இயைக்க. எல்லை- 
பகல், எவ்வத்திரை - துன்பமாகிய திரைகள். மடல்புணனையா - அம் 
மடன்மா ஒரு தெப்பமாக நீந்துவேன் - அக்கடலை கீந்துவேன். உய்யா. 
பிழைக்கமுட யாத, இம்மாஉயலாகும் - இம்மடன்மா பிமைக்கும்படி 
செய்வதொன் ருயிருந்தது. 

ஏரென - அழகால் வந்த நோயென்று யான் கூறும்படியாக 
“காமனதாணையால் வந்த காம நோயாகய படை என விரித்துரைக்க. 
படைமுற்றி உடைத்து உள் அழித்தரும் என மாற்றி முடிக்க. 
ஆனணெழின்முற்றி - அண்டன்மையின் அழகாகய  மதிவச் சூழவிட் 
டி ருந்து. இம்மா ஏமம் - இம்மடன்மா பரிகாரமாயிற்று, சகையால் ட
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அழகால். தலைக்கொண்ட - அவளிடத்தைப் பற்றிக்கொண்ட, நெஞ்சி 
டத்து எரிகின்ற காமத்தீ அமையாது என்னுள்ளத்தைச் சுடும் என 
மாற்றுப் பொருள் கொள்க, இதற்குச் சிறிது வேறுப... உரைப்பார் 
ஈச்சினார்க்கினியர். 

அழன்மன் ற... .....இம்மா என்பதற்கு, காமமாகிய பொறுத்தமற் 
கரிய நோய் அறுதியாக நெருப்பு; ௮௩் நெருப்பிற்கு இம்மா அறுதியாக 

ஒரு நிழலாயிருந்தது என்றான் என உரைக்க 

ஆன்மமேர் - ஆன்றோர்கள் உள்ளிடப்பட்ட அரசனை ~ இவன் 
தவஞ் செய்தற்குரியனென்று தவத்துள்ளே கூட்டிக் கொள்ளப்பட்ட 
அரசனை, துறக்கத்தின் வழமிஇ- துறக்கத்திற் சேலை வழுவுகையி 
னாலே, பெயர்த்து - அவ்வழுவுகையினின்று மீட்டு, அவர் - அச் சான் 

ஜோர். உறிஇயாங்கு - உறுவிக்தாற் போல. உறீஇயாங்குத் இர்த்தல் 

நுந்தலைக்கடனே என இயைக்க. நுநீதலைக்கடன் _ நும்மிடத்து 

முறைமையாகும் 

8609. உக்கம் - தலை. நடு உயர்ந்து - இடை இல்லையாய் வாள் 

வாய் - வாள்போலும் வாயையுடைய. கொடமடாய் - வள்க்த மடுப்பை 

யுடையாய், கொக்குரிதீதன்னமடுப்பென்றார்; தோல் இரைக்திருத்தலின், 

அகலம் - மார்பு. அன்றும் - அக்கூன் ஊன்றும். புறம் - முதுகு, 
அக்குளுத்து - அக்குளுக் காட்டுதலால் நச்சினார்கினியர் உரையின் 
படி. அக்குளுத்தும் என்று இருக்கவேண்டும், புல்லல் - முயங்களல் 
(தழுவல்). அருவீ3மோ - வருவாயாக. 

581 உத்தவர் - வெறுத்தவர். முளைத்த - தோன் றின முறுவல்- 

எயிறு. படுசளி - மிக்ககளிப்பு குப்பு... மூதுமை, கூப்புச் செய்யுமென 

மூடிக்க , 

262. அலர் - பூ. மாற்றம். உண்டோ என இயைக்க. விறலி - 

பாணினியே / பிணங்கல் - பிணங்கற்க, சுரும்பு - வண்டு, முயக்கு அமிர் 

தன்றோ எள முடிக்க. முயக்கு - தழுவுதல். 

268. இஃதொத்தன் - இவலனொருத்தன். மேவேமென்பார் - புணர்ச் 

சிக குறிப்பின்றி நிற்பார், மேவினன் - புணர்ச்சிக் குறிப்புடையனாய், 

ஜேற்றெச்சம். அமனண்ற . நெருங்கிய. மெல்லிணர் செல்லா - மெல்லிய 

பூங்கொத்து நீங்காத. எல்லா - ஏடா. இன்னா - துன்பம். 

58-ம் சூத்திரம் 

284, மனை - இல்லம், வயலை - வயலைக் கொடி வேழம் - கொறுக் 

கச்ச : கரும்பென்பாருமுளர், தோள் (கல்லன்) அல்லனென்னும் என 

இயைக்க, 

265. மூளிகுயிர் - Qe Db 5 BUNT 

போகத் தோய்த்த வஸ்திரம். கழா௮து - கழுவாது, 

1௦௦ 

கழுவுறு கலிங்கம் - அழுக்குப் 
விரலைக் கழுவாது
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உடுத்து என இயைக்க. குய்ப்புகை - தாளிதப்புகை துழந்து - துழாவி, 

புளிப்பாகர் - புளிக்குழம்பு. கமாஅது- தோய்க்காது என்று கூறு 
வாரு மூளர். பொருத்த கோக்கிக்கொள்க. 

266, கொளலரிதாக- கொள்ளுதலரிதாக, ஏற்றுக் காரி- ஏறுகிய 

காரி, காரி - கருகிறமுடையது. கதம். கோபம், பாய்ந்த - பாய்ந்து 

தழுவின. ஆர்வுற்று- ம௫ழ்சசி நிறைதலுற்று. உச்சி பஇித்து _ தலை 

யில் மிதித்து. மிதிதீதுக் கொடைரேர்ந்தார் என இயையும், உச்சி 
மிதித்து என்றது அவர் கூறாமல் அடங்கச் செய்து என்றபடி. 

54-ம் சூத்திரம் 

267. முகிழ் மூகிழ்த்தே வரவாயினும் - அரும்பு போல மூஇழ்த்து 
வருகஜஷுடையகாயினும். வருதல் - முசுஞ் செய்தல் : வளர்தல். முலைவர 
வாயிலும் அஞ்சுதக்கன என இயைக்க, அரவெயிறு - பாம்பின் பல்லு, 
ஒழுச்சம் - வெலிப் போந்தும் வெளிவராமலுமிருத்தல், அணங்குதகு 
இவள் - வருத்தம் செய்யுந் தகுதியடைய இவள். திகு - தக்கு என 
நின்றது, இவள் இளையளாயினும், மூதுச் குறைந்தனள் ( - Gur Dap 

மூள்) என முடிக்க தாய் கோயிலளாகுக என இயைக்க, அணங்கு - 
அணங்கு போன்ற என்றுமாம். 

268, ஆள்வினை - தவமுயம்சி, முனிவன் என்றது விசுவாமித்திரனை. 
போற்றிய- பாதுகாத்த, எய்திய ஞான்று - எய்தியபோது மதியுடம் 
பட்ட. - அவன் கருத்தினைத் தன் நோக்கான் உடன்பட்ட இதனைக் 
கண்ணுடன் முடிக்க. ஞாண் - காண், இடி ஒலி - இடிபோலும் ஓலி, 
இடியின் ஓலி கேட்ட பாம்பு என, இடியொலியைக் கேட்ட என்பத 
னோடும் கூட்டுக 

269, பாண்டியன் மகள் - சித்திராங்கதை, விசயன் - 
இதன் கருத்து ஈன்ருகப் புலப்படவில்லை 
மிருக்கலாம் போலும். 

அருச்சுனன். 
இச் செய்யுளிற் பிழையு 

270. முட்கால் - முட்பொருந்திய தாள் (அடி). 
தாரம்- காசை முதுபழம்பேரல 

னும் பெயரையுடைய 

! காரை தீங்கந் 
மற்ற விளைந்த இனிய கந்தாரமென் 

மது எனப் பொருள் கொள்க, 
எனவும் பாடம், தாரம்- பண்டம் (பொருள்). 
சென்று - கள் வீலைக்கு நேராகக் கொடுத்து, பெருத்த- மகக. எச்சில் ஈர்ங்கை - எச்சிலான ஈரியகை. கைய வில்லின் புறத்தே திமிரி என 
இயைக்க அணல் - சாடி. தொடுதல் ஓம்பு - தொடுதலைப் பாதுகாப் 
பாயாக, சாடியைத் தொடுதல் ஓம்புமதி என இயைக்க காய்தல் - 
விடாய்தீதல், கி 

தஇீங்கட்டாரம் 

ஆயம் - நிரை, தலைச் 

“71. பல்லானிரை ஓம்பு மென்ப என மூடிக்க. வல்லே வர் 
கடந்து கொண்ட பல்லானிஒர ் Bpar என இயைக்க, கடந்த - வென்று.
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மூடிக்க 

5௪-ம் சூத்திரம் 
B72, நெடுவேள்ஆவி - ஒருவள்ளல், 

578. எவ்வி - ஒரு குறுநில மன்னன், இவன் கொடையிற் சிறந் 

தவன்; Gaal எனவும் படுவன். புறகானூறு பார்க்குக, பூ 
பொற்றாமரைப்பூ. புல்லென்று - பொலிவழிகந்து. 

274. ஏறு - ஆனேறு, பொதுமகளீர் - இடைச்சாதி மகளிர். 
புணர்குறி- புணர்தற்கு வேண்டும் நிமித்தம். கொண்டு- பெற்று 

முற்றிற்று
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அம்மவா மீதோ ழிகம்மலை 

அம்மவாழிதோ ழிகென்ன 
506 
507 

அம்மவா ழிதோ ழிசிறியிலை 44, 604 
அம்மவா மிதோழியாவதும் 604 
அம்மவாநிதோழிகலமிக 419 
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அம்மவாழிதோ ழியன்னை 419 
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அம்மவாழ்தோ ழிகம்மூர் 498 
அம்மவா மிகோ ழிகா தலர் 33 
அயத்துவளர் 379 
அயிரை பரந்த 813 
அயிற்கதவம் பாய்ந்து 298 
அரவணைமென்றோள் 532 
அரம்போமவ்வளை 73 
அரத்தமூடீஇ 678 
அரக்கதிதன்ன 662 
அரவின்பொறியுமணங்கும் 485 
அரவூர்மதியிற் 153 
அ௮ரசரல்லா 141 
அரிபெய்சிலம்பி 28 299 
அரிதாயவறனெய்த 110, 611 
அரிமதருண்கண் 838 
அரும்பிற்குமுண்டோ 136 
அருளாயாகலோ 815 
அழுமைத்தலைத்தரும் 160 
அரும்பொருள்வேட்கை 120 
அருளுமன்பு 607 
அருங்கடியன்னை 719 
AGU ove é g 441 

அருவியார்க்கும் 878, 566 
அருவிவேங்கை 401 
அரும்பெறற்கற்பி 683 

அருங்கடி யன்னை 448 
அரும்பவிழ்தார் 825 
அருஞ்சுரமிறக்த 8&7 
அலர்முலையாயிழை 2.44 

அலக் தாங்கமையலேன் 695 
அலந்தாரையல்லஷேய் 651 
அலங்குமழைபொழிந்த 498, 707 
அலகுபதமிகுத்த 55 
அல்குபடருழந்த 50
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அன்றவ 50 
அன்பறமாறிய 729 
அன்னாய்வாழி-நெய்த 504 

அன்னாய்வா நிவேண்டன் ண 

யுவக்காண் 755 
அன்னைவா மிவேண்டன் னை 

யுதுக்காண் 88 

அன்னாய்வாழிவேண்டன்னை 
யென்னை 500 

HOT Cor 56 497 
அன்றுகொளாபெயர்த் L179 
அன்னாப்வா ழிவேண்டன்னை 
கழனிய 505 

அன்னாய்வா மிவேண்டன்னை 
புன்னை 423 

அன்னவாழ்க 398 
YAH DT MDB GD 682 

அன்னைவா ழிவேண்டன்னை 
கம்மூர் 621 

HOT GL? ou Gry THOU 294 
அன்புமடனுஞ்ு 563 
அன்னைவாழியோ அன்னை 97 

அன்னாப்வா ழிவேண்டன்னை 
நின்மகள் 511 

அன்னாய்வா மிவேண்டன்னை 

ஈம்படப்பை 116, 474 

அன்னறாய்வாமிவேண்டன் Exar 
wbapr 755 

அன்னாயிவஸனொருவன் 802. 745 

ஆ 
ஆகவனமுலை 730 
ஆங்கவங்கு ரித்த 45 
ஆடமைகுயின் ற 444 
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ஆடும்பொழுதின் 175 
ஆடுகனிமறந்த 826 
ஆதிசான்ற &26 
ஆதிமக்திபோல 142 
ஆபயன்குன்றும் 240 
ஆமாசிலைக்கு 630 
ஆம்பற்பூவீன் சாம்பரன்ன 603 
ஆம்பனுடங்குமணித்தமையம 475 

6: 
ஆயர்மகனை ச
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இரவூரெறிந்து 154 
இருசுடரியங்கா 208 
இருகன் ரின் 209 
இருங்கண்யானை 198 
இருகீகையெழலும் 243 
இருங்கழிமு தலை 118 
இருபெருவேந்தர் 71, 107 
இருப்புமூகஞ்செறித்த 257 
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இரும்புலிக்கிறிக்த 109 
இருமுக்கீர்க்குட்ட 333 
இருவர்கட்குற்றமு 535 
இருக்தவேக்தனருந்தொழில் 570 

இருங்கட ஓடுத்த 267 
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இறும்பூ தாற்பெரிதே 184
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இனிகினைந் 267 
இனிப்புணர்க்கு 699 
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இன்றேசென்றுவருதும் 108 
இன் கடுங்கள்ளின் 547 
இன்பமுடம்புகொண் 71 
இன்றுசெலினும் 308 
இன்னளாயிள 409 
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இன்னிசையருமொடு 418 
இன்றுயாண்டையவனோ 497,702 
இன்ேசென்று 660 
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சயற்புற்றத்தீர்ம்புறத் 449 
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உரவுதீதிரைபொருத 508 
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உள்ளிக்காண் பென் 875 
உள்ளினுள்ளம் 410 
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ஊரவர்கெளவை 657 
ஊரலரெழ 97 
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தளர்ஈனியிறந்து 177 

aor spre ணும் 927 

or 

எஃகுடையெழினலதீ 658 
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எண்ணியதியையா 862 
எந்தையும்யாயும் 500 
எக்தைதன்னுள்ளங் 756 
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எமகிவையுரையன் 742 
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எம்பியைவீட்டுதல் 265 
எம்மூரல்ல 909 
எம்வெங்காமம் 67 
எம்மனமுந்துறத்தருமோ 514 
எம்மூர்வாயிலொண்டுறைத் 475 
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எறிந்தெமர் தாமுழுதவின் 
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ஏஎயில்தொத்தனாணிலன் 187 
ஏஎயிஃதொத்தன் 66 
ஏஎயிவை, ஒருயிர்ப்புள்ளி 562 
ஏ.தப்பாடெண்ணிப் 561 
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கடவுணெற்றிய 493 
கடம்புங்களிறும் 724 
கடிமனைச்சிறூர் 158 
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கண் ணுஞ்சேயரி 454 

கண்டல்வேலி 497 
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ர 

அகத் இணை-அகத்தே நிகழும் 
Qo ur Bus ஓழுக்கம் 5 

அகம்-மனம் 4 

அகடு-வயிறு 508 
அகநாடு-மருதம் 198 
அகல்-விளக்குச்தகழி 50 
அகலிடம்-பூமி 940 
அகற்சி- துறவு 261 
அில்-ஒரு மரம் 537 

அகைதல்-சப்புவீடல் 446 
HFT OG HD 476 
அசைதல்- இளைத்தல் 590 

அஞ்ஞஜை-தாய் 87 
அஞர்-துன்பம் 58, 019 
அட்கு- -இல் 308 
அடங்கா தார்-பகைவர் 47 
அடர்-தகடு 50, 568 
அடர்தல்- வருத்தல் . 133 
அடுக்கம்-மலைப்பக்கம் 334 
அடும்பு-ஒரு கொடி 408 
அடுமரம்- வில் 337 

அடை-இலை 60 

அ௮ண்கணாளன்-கண் அக்கு முன் 
வருவோன் 457 

அணங்கு-தெய்வம் 26 
அணங்கல்- வருத்தம் 494 
அ௮ணல்-தாடி 144 

-அலைதாடி, கதுப்பு 155 

அணவரல்- தலையை மேலே 

உயர்த்தல் 364 
அண்ணாக் து- தலைஙிமிர்க்து 496 

அத்தம்-அருவழி 173, 534 
அதம்-கொலை 339 

அதர். வழி 117, 461 

அதரிதிரிததல்- -எருதுகளைவள
ை 

தீது கெழ்போரை மி a 

G5 50 (GOO H55%) 360 
அதவம்-அத்தி an 
அதள்-மிருகத்தோல் 169 

  

அதிகமான்-கடையெழுவள்ளலி 

லொருவன்; தகடூரிவிருந்து 
அரசுசெய்தவன் 189 

அசுிர்ப்பு-நடுக்கம் 339 
அதுரல்-புனலிக்கொடி 108 
அந்தி-செவ்வானம் ் 951 
அம்பி- தோணி 500 

அம்பு அன்ற- அம்பாலாகிய சய 

னம். அப்புஃவிகாரம் 280 

அம்புலி- திங்கள் (சந்திரன்) £95 

அமர் -போர் 163 
அமலை-கெழுக்கம் 460 

-ஆரவாரம் 542 
அமளி-படுக்கை 444 

அமை- மூங்கில் 444 
அயம்- நீர் 448 
அயிரை- ஒருவகை மீன் 283 

-இரு மலை 297 
அயிற்கதவம்-இரும்புக்க தவு 208 
அரக்கு-இங்குலிீகம் 

(சர திலிங்கம்) 126 

அரசு நுகம்-அரசுபாரம் 109 
அரண் - கோட்டை, 111 

-பாதுகாவலான இடம் 147 

அரக்தை- ன்பம் 269 

௮ரவம்-ஓலி 150, 184, 895 
அரிசில் கமா௮ர்-கடைச்சங்கப் 

புலவருளொருவர் 904 

௮ரில்- தாறு; செடி 133, 327 
அரிவை- பெண் 566 
அருகல்- அருங்கல், குறைதல் 581 
அருப்பம்-அரண் 197 
அருமை-இன்மை 984 

அல்கல் தங்கல் 194 

-இரா 444, 582 
அல்லகு றி-கு.நியல்லாத குறி 595 
அலங்கல்-பூமாலை பர 

அலவன்- ஷஞெண்டு 39 

அவல்-பள்ளம் 570 

அவிதல்- தணிதல் 445 

அவை-திரன் (கூட்டம்) 444



அழல்_அங்காரன் (செவ்வாய்) 941 
அழற்குட்டம்-கார்த்திகைசாள் 859 
அழுக்காறு பொறாமை 758 

அழுங்கல்-வருந்தல் 44] 

அழுக்து-ஆழம் 1.00 
அழுவம்_காடு; 101 

-பரப்பு 419 
அளி-அன்பு 113 
அற்சிரம-முன்பனிக்காலம் 4] 
அற்றம்-சோர்வு 144, 153 

அறுகாற்பறவை-வண்டு 513 

அறுதி-முடிவு 231 
அறுவை-புடைவை 88. 422 
அறைபாறை 991 

<b 
ஆகம-மார்பு 121 
ஆகுளி-சிறுபை 897 

ஆசாரம்-ஓழுக்கம் 453; 586 
ஆசு-பழற்றுக்கோடு 466 

ஆஞ்சி-(அஞ்சி, அஞ்சு த 
BOW 271 

ஆட்டன ததி-ஆ தமர் திகண வன் 149 
ஆடாவடகு-(அடாவடகு | 

விளயாட்டு 385 
ஆ0-மேடம் 332 
ஆதிமந்தி-கரிகாற்சோழன் 

மகள் 149 
YB WILD - 6 iT 307 
ஆம்-நீர் 373 
ஆம்பல்-ஓெொண் 391 
ஆம்பி-காளான் 326 
ஆய்-ஒருவள்ளல் 306 

-தரய் 731 
ஆய்ச்சியர் இடைச்சியர் 140 
ஆய்தல்-உள்ளதன் நுணுக்கம் 
ஆயம்-பசுக்கூட்டம் 159 

-ஆதாயம் 247 
ஆயர் -இடையர் 140 
ஆர்-ஆத்தி 165 ஆாதல- உண ணல 414 
ஆர்பதம்- உணவு 434 
ஆரணம்-மை (வேதம்) TA 
ஆரல்-ஓருவகைமீன் 425 
ஆன மர்செல்வன்-சிவன் 
ஆவா மிகை-அம்புக்கூடு 390 
ஆலவி- ஓருவவ்ளல் Lat 

    

ஆவித்தல்-கொட்டாவிக்கொள் 

னல் 490 

ஆமழி-கரை 190 
-கூடற்கழி 418 

ஆழியான்- இருமால் 101, 168 
ஆள்வினை முயற்சி 305 
ஆனி-இங்கம் டட 93.5 
ஆன்மோர்-கல்வியொழுக்கங் 

களானிறைந்தோர் 910 

ஆனாது அமையாது; இடை 
விடாது 97 

இ 
இகுத்தல்-அடி த்தல் 308 
இஞ்சி-மதில் 87 

ட்டுப்பிரிவு-௮அணிமையிற்பிரி இ | 3 இட 
தீல் (ஒருவழித்தண தீதல்) 413 

இடங்கர்-மு தலை 198 
இடத்தல்-இளப்பல் 473 
இடுகல்- நு ணுகல் 361 
இடும்பை- துன்பம் 110 
இண்டு_ஓருவசைக்சகொடி 100 
இதண்-பரண் 486 
இமைத்தல்-ஓளிவிடல் 967 
இயங்கு திணை - இயங்குஞ்சா த. 

( இயங்கு தல்-சஞ்சரித்தல்) 9 
இயம்-வாச்சயம் 
இயலுதல்-ஈடத்தல் 871 
இரங்காம்- இரவமர த்தின் 

ofS 223 
இரலை-கலைமான் 49, 171 
இரவம்-இரவமரம் 971 
இருக்கை-அசனம் 943 
இரும்-இருமல் 267 
இருவீ-கதிர்முறித்சசாள் 433 
Qrv-C s nous 10 
இல்லோர்-வ.றியோர் 105 
இலக்கம்-கு றி 172 
இவுளி-கு இரை 205 
இழிசினன்-இபிந்தமகள் 188 
இழு து-வெண்ணெய் 530 
இமைதீதல்-செய்தல் 519 
இளிவரவு- இழிவு; இகழ்ச்சி 174 
இறத்தல்-கடத்தல் 47 இழு-ஒருமீன் 531 
இ.ும்பு -சிறுகாடு 94, 604 
இ௮ம்பூது-அதஇசயம் 185



இறை-முன்கை 
தங்குமிடம் 
அரசன் 
சிறை 

191 
152 
252 
618 

இறைகூர்தல்-தங்கியிருத்தல் 979 
இறுவரை-சாம்வரை--ம 

பக்கம் 
இன்னாங்கு- துன்பம் 

ஈங்கை-ஒருவகைக்கொடி 
ஈமம்-பிணப்படுக்கை 

லைப் 

439 

331 

100 
910 

ஈமவீன கீனா பிணஞ்சுடும் விற 

இன் அழலாகிய விளக்கு 
ஈரம்-அன்பு 
ஈருயிர்ப்பிணவு-ஞூற்பிணவு ஹ

ூ
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ஈனாவேண்மான்-மகப்பெருத 
வேளாளர்குலதீதுப் பெண் 251 

இட 

உக்கம்- சூலை 186 
2G ODN GIS oi a8 Con Wh. LO 
உகிர் நகம் 108 
உளுற்றல்-முயலல் 
உட்கல்-அஞ்சல் 49, 
உட்கு-அச்சம் 98 
உடலல்-மாறுபடல் 477 
உடன்று-பகைத்து 169 
உடு- நாணைக்கொள்ளுமிடம் 
உணங்கல்-உலர்தல் 399 
உணர்த்தல்- -தெளிவித்தல் 576 
gen -மொட்டம்பு 499 
உந்தல்- - தள்ளல் 483 
உம்பர்மீன்-விண்மீன் 157 
உம்மை-மறுமை 200 
உமணர்-உப்பமைப்போர் 450 
உயவல் -வருக்தல் 201 

Sut per ஒலித்தல் 194 
உரன்-௮தவு 119 
உரி-தோல் 172 
உழுப்பு-வெப்பம் 46 

-கானல் 599 
உரும்- இடி. 121 

உருமு-இடி 208 
உரைத்த -தேய்த்த. 10 

உலத்தல்-இறத்தல் 
aaa 161, 411 ~ FO GH 

103 

87 

    

உலவை_மரக்கொம்பு 95 
2UN-F RG 122 
உவல்-தழை 116 
உழத்தல்-வருந்தல் 401 
உ ழிஞ்சில்- வாகை 601 
௨ மிஞை- கொ ற்றுன் செடி 307 

உழுத்ததர்-உழுத்தஞ் சக்கை 821 

உழுவை-புலி 54 
உமழை-மான் 154, 566 
உள்ளல்-கினை த்தல் 3268 
2 or § GU-Das GF GO 136 

-ஓருவகை ஒலி 154 
உறந்தை- உறையூர் 499 
உறழ்தல்-மாறுபடல் 746 
உறை-மழை 3738 

உறைத்தல்-துளித்தல் 225 

ant 

ஊகம்-ஒருவகைப் புல் 170 
ஊ௫ி-வ.ட திசை 332 
ஊ தியம்-பயன் 106 
ஊத-காற்று 369 
ஊர் தல்-செல்லஃ 180, 341 

LIT FGM 241 
ஊர்இ-மெல்லிய ஈடை 201 

or 

எல்கம்-வேல் 82, 908 
எக்கர்-மணன் மேடு 501 
எண்கு-கரடி ot 

எய்டமுட்பன் றி 918 
எய்த்தல்-இளை த்தல் 41] 
எய்யாமை-அ.ியாமை 510 
எயில்-அரண் 184 
எரீ-நெருப்பு (அக்கிரி) 167 
எருக்கி- -வெட்டி 182 

_வருத்தி 568 
எருத்து- பிடர் 116 
எருவை ஒருவகைக் சுழுகு 
எல்-வீளக்கம் 185 

-_இரவு 189 

பகல் 376 
STOUGU-GT U- F LL 421 
ஏல்லே-என்னே Bit 
எல்லி-இரவு 193, 201 

எலுவன்-ஈண்பன்-தோழன் 808



எவ்வி-ஒரு வள்ளல் 
எழில்-மீகு வவர்ச்சி 

(அமகுமாம்) 
எழிலி-மேகம் 
எழிவ-ஒரு வள்ளல் 
எழு-கணய மரம் 
எழுவுஞ்சீப்பு-எழுப்பப்படும் 

சீப்பு (தாம், 

என்ளல்- இகழ்தல் 
எற். றம்- நினைவு; (எற்றம எவ 

வம் பாடம்) 
எற்பாடு - ஈடுப்பகவின் பின் 

பத்து சாழிகைவரையுள்ள 
காலம் 20 

எறிதல் கொல்லல் 17% 
-அடித்தல் 997 

என்றாம்-வெயில் 118 
என்வை-எவது இறைவன் 

ஓ 

ஏ-ம்பு 373 
-பெற்று (பெருப்பம்) 414 

ஏதம்-தீங்கு (குற்றம்) 371 
ஏதிடு-காரணமிட்டுரைத்தல் 707 
ஏமம்- இன்பம் 117 

-காரவல் 132 
ஏமாப்பு- இறுமாப்பு 483 
ஏமுறல்-இன்பமுறல் 585 
ஏர்-எமுசசி, வளர்ச்சி; 

அழகுமாம் 757 
FT pss FST-Be OSSEL 164 
ஏழில்-ஓருமலை 994 
எழை-அறியாமைக்குணம் 497 

ஏற்றம்-நிரிறைத்தற்குரியது 
(ஏத்தம் சிலப்பதிகாரம்) 9017 

ஏற்றி-நினைந்து (எற்றி எனவும் 
பாடம்) 482 

ஏறு- எருது 140 
-கதவுக்கிடு மொரு தடை 
போலும் 214 

ஏனலம்-பன்றி 473 
ஏனல்- இளை 128 

ல 
ஐ-வீயப்பு 119 
ஐயவீ-௪றுகடுகு . 201 
ஐ வல ம-மலை கெல் 376, 483 

  

ஓக்கல்-சுற்றம் 220 
ஐ௫ிதல்- api gx 410 
ஓய்தல்-கொண்டுசெலுத்தல் 174 
ஒரு தலை-மிச்சயம், உறுதி 950 

ஒருவு தல்- நீங்கு தல் 3௦1 
ஓல்கல்-தளர்தல் ரத, 
ஓல்கா கில்மை-சுருங்காகு 

கிலைமை; வேறுபாடான 

கிலையுமாம் 215 

ஒல்வது-இயன்் றது 306 
ஓழீத்தது-விலக்கியது 573 
இழிதல்-நீங்கல்; Sip gv 606 
ஒழுகை-சகடம் (வண்டி) 404 
ஐற்கம்-வறுமைக்காலம் 223 
ஓற்றி-அறிந்து (மறைந்துகின் 

றிந்து) 492 
POT CPT Liens aur 207 
இன்னார்-பகைவர் 184 

ஓ 

ஓத்து- மறை (வேதம்) 81 
ஒதம்- நீர்ப்பெருக்கு; வெள்ளம் 599 

ஒப்பு தல்-துரத்தல் 283 
ஒம்- ( ஓவும்) ஒழியும் 

ஓம்பல்- பாதுகாத்தல் 124 

ஓம்புமஇ-பா துகாப்பாய்; 
மதிமுன் விலையசை 172 

ஓமை-மாமரம் 
ஓரி-ஆண்மயிர் 403 

-மயிலின் தலைக்கொண்டை 

(குட்டு) 487 
இரை-மகளிர் விளையாட்டு 96 

-இராசி 207, 541 

த 

கங்கை சிறுவன்-வீடுமன் 229 
கஞற்றல்-கெருங்கு தல் 20 
கட்டளை உரைகல் 119 
கட்டி-சேரன் சேனாபதி 448 

-வெல்லக்கட்டி 564 
கட்டில்-அரசுகட்டில்( ஆசனம்)257 
கடம்-காடு 118, 178 
கடவல்-செலுததல் 908, 492 
கடிகாள்-மணமாள் 505 
கடிப்பு- GME gu. 808



சடிமாம்-காவன்மரம் 184 
௧௦-கோபம் ; வேகம் 227 

கடுஞ்சுல்-மு தற்கருப்பம் 627 
கடும்பு-சற்றம் 558 

கடை -வாயில் 155 
-கோபுரவாயில் 909 

கண்சுடுதல்-கேரபித்தல் 600 
கண்டல்-தாழை 487 

கண்ண DB eb oor Ln Zour a 315 

கண்ட ல்-கருதல் 589 
கண்ணோேட்டம்- இரக்கம் 333 

கண்ணி-நெற்றிமாலை 433 

கண் ணுறை-மேலீடு 305 
கண்படை- துயில் (கித்திரை) 310 
கணி-சோ இடன் 293 
கணிக்காரிகை-சோதிட ஞ் 

சொல்லும் பெண் 163 

கணி்ச்சி-மழு 107 
கணிச்சியோன்- சிவன் 47 
க அம்பு 251 

சகதம்-கோபம் 109 
கதழ் தல்-விரை தல் 151, 602 
கிரோன் செம்மல்-கன்வன் 938 
கதிர்த்தல்-விளக்கமுறல் 

-தோற்றமாறல் 507 
கதுப்பு- கூந்தல் 20, 484 
க.தவரய்-வடு ( தழும்பு) 978 
கந்த/2- தத்துவங் கடந்த 

அருவப்பொருள் 300 

கந்து-கட்டுத்தறி 957 

கம்பம்-நடுக்கம் 172 

39 கம்புள்-கோழிச்சாதி 
-நீர்வாழ்பறவையுளொன்று1713 

கயந்தலை-யானைச்கன்று 551 

கயம்-குளம் 474 

கயமாஇயகுளம்-புநர்பூசகாள் 338 

கயிறுரிஇவிடல்-கயிறுகழற்றி 
விடல்-( இல்லின்பு.றம் 
போகவிடல்) 369 

கரணம்-சடங்கு (கிரியை 540 
கரத்தல்-மறைத்தல் 166 

சரிகால்-கரிகாற்சோழன் 73 
கருங்கூத்து- தண்ணிய நாடகம் 

(படையாளர்தம்முறு 
தொழிலாய் ஆடுவ து) 

கருசீதுப்பொர௫ுள் -கருதலள 

வையான றியப்படும்பொருள் 3 
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\ 

கருப்பை-காரெலி 
கருமம்-செய்யத்தக்கது (சாரி 

யம்) 
சுரை தல்-சொல்லல் 
சலசயோனி-அகத்இியமுணி 
கலம்- பாண் டம் 
கலாவல்-கலத்தல் 
கலி-ஓலி 
கலிங்கம்- ஆடை 
கலிவர லூ மி-கலியுகம் 
கலுழ்தல்-கலஙகல் 
சலையேறு-ஆண்மான் 
கலையேற்றூர்இயாள்- துர்க்கை 
சவந்தம்-உடற்குறைபோன்ற 

ஒருகளங்கம்போ ஓம் 
கவடி -வெள்வரகு 
கவறு-ர தரடுகருவீ 
கவலை-கவர்வ ழி 

-ஐருகொடி 

குவான் -பக்கமலை 
கவிரம்-ஒருமலை 
கவீன்- அழகு 
கவுள-கதுப்பு 

கழகம்- சூது 
கழறல்- இடித்துக்கூறல் 
கழு- பால்கறக்கவிடாத ஆக்க 

ளின் கழுத்திலிடுவது 
கழு து-பேய் 

- பரண் 

கழுமலம்-சீகா ழிப்பதி 

கழு வதல்-அழுக்குப்போக்கல் 
க- மூங்கில் 95, 128, 

“வேய்ங்குழல் 
கள்வன்-ஜஷெண்டு 
களி-களிப்பு 
களைஞர்-நீக்குவோர் 

கறங்கல்-ஓலித்தல் 
கறி-மிள கு 
கறை-உரல் 
கனகம்- பொன் 
கனல்-நெருப்பு 
கனை -செறிவு 

69, 

152, 

BT 

காஞ்ரி-ஒருபண் 

255 

212 
212 

331 
315 
247 
250 
389 
370 

39 
503 
247 
365 

156 
241 
529 
252 

581 
367 

136 
10 

570 
496 
173 
238 
473 
589 

9171 

காட்சிப்பொருள்-காட்சியளவை 

யாலுணரப்படும்பொருள் 2



காட்டு-செத்தை (குப்பை) 170 
காதலன் -நாயகன் 143 
காப்பு-காவல் Li? 
ST LM | ape Bob 454 
காமம் பொ டும்பற்று 262 
காமுறல்-விநம்பல் 338 
காயம்-ஆகாயம் 333 
காரி-ஒருவள்ளல் 89 

-கறிய எருத்து 140 
“இரு குதிரை ௦06 

காரிகை- அழகு 457 
கால்-காம்று 106 

~gor'D 581 
கால்கழி கட்டில்- பாடை 199 
கரல்கோள்- தொடங்கல் 177 
காலக்கடவனள்-ஊத்தெய்வம் 984 
காலை-ஞாயிறு 239 
ST iP-Qare oo. 170, 279 

-குற்றுக்கோல் 495 
காழகம்-நீலஆடை 559 
காளாம்பி-காளான் 259 
கரல -அடவன் 
கானல்-கடற்கரைச்சோலை 

-618 31, 426 

இ 

கிடுகு-ஒருவகைப்பரிசை 909 
கிண்கிணி-ச தங்கை O15 
கணைவன்-துடி கொட்டுவோன் 180 
கிழவன் -உரியோன் ( தலைவன் )549 
கமத்து- உரியோன் (தலைவி) 542 

வை த்தல்-தோண்டல் 564 
ன்னரம்-ஒரூபறவை 246 

கு 
குஞ்சரம்- டாக 205 
குட்டம்-ஆ ழம் 267 
குடங்கை-உள்ளங்கை 101 
குடச்சுல்-சூற்குடம்-சூல்உற் 

றஐதுபோலுங்குடம் , குடம் 
என்றது-பருத்திருக்கும் 
புடையை 387 

குடபுல உறுப்பு-சந்தல க் 
கட்டை 477 

குடிஞை-கோட்டான் 

(-பேராக்தை) 195 
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குடுமி-தலை 
குடை.-பிழா 

குண்டு-ஆழம் 

குதிரை-ஒருமலை ; 
குமரன்- வேலன் - வெறியாட் 

டாவன் 
குமரி-௮ நிவின்மை 

“ஓராறு 
குய்-தசணிப்பு 

குரம்பை-சிறுகுடில் 
குரல்-கதிர் 
குரரஅல்-௯ கைப்பெடை 

குரீடு-குரு பறவை 

குருதி இரத்தம் 
முருக்து-ஒரும்ரம் 
குரம்பி-பு.ற்றுஞ்சோறு 
முவவு-மகுனறு 
குழறாரஅ௮ல்- கூடுதுல் 
குழ மல. பூ மங்கல் 

குளிர்-ஒருவசைக்ெிகடி.கறுவி 9 
குளிறுதல்- ஒவித்தல் 
குறங்கு-சொடை. 
குறடு-வண்டியின்குடம் 

-சகீசரச்தின் ஒருவகை 
உறுப்பு 

குடி-குறிக்கப்படும்இடம் 
குறிஞ்சி-ஒருபண் 
கு.றிதீதல்-நினை த்தல் 
குறிபெயர்த்திடுதல் - முன் 

குறிச்தலிடத்தை நீக்கி 
வேறுகுறியி டங் கூறல் 

குறியாள்கூ றல்-௧௬ ST Feuer 
போலப் பிறிதுகூ றல் 

குறுசல்-கொய்தல் 
குறும்பு-சிற்றரண் 

, _அதுகுன்று 
குற்மய ம காடைப்பறவை 
குறுமை-சிறுமை 

88 
568 
205 
308 

163 
223 
313 

433 

470 
376 
89 

373 
165 
204 

குறை: இன் ரியமையாதகாசியம்979 

வட 

௯ ட்டுணல்-கவர்தல் 
கூடல்-மதுரைப்பதி 

கூடார்- பகைவர் 
“தாளம்-கூதாளீக்கொடி 

கூம்புதல்-ஒடுங்கு தல் 

169 
299 
212 

450 
000



கூரல்..குளிர்ச்யொல் நடுங்கல் 
கூலம்_பலசரக்கு 
கூவல்-இணறு 
கூவிளை-வீல்வமரம் 
கூழை-கூந்தல் 
கூணி-பேய் 
கூற்றம்-இயமன் 
கூற்று-சங்காரஞ் செய்வோன் 

(அரன்) 
-கூறுபடுத்தப்படுவது 

(பங்கு) 
கூன் -வலைவு 

கெ 

கெடுதல்- தப்புதல்; இழத்தல் 372 

கெடுகர்-அகப்படாமற்றப்புவார் 99 
கெளிறு-ஒருமீன் 

Ga 

கேட கம்- ஒருவகைப் பரிசை 
சகேண்மை-ஈட்பு 
கேழல்-பன் றி 
கேள்- உறவினர் 
கேள்ள-வேதம் 
கேளல்கேளீர்-அயலார் 

2 

கைக்கிளை-ஒருமருங்குபற்.றிய 
கேண்மை 

கைதூவாள்-கையொழீயாள் 
கையறல்-செயலறல் 
கையுறை-கையிலுறுவிப்பது 

(காணிக்கை) 

கொ 
கொங்கு-பூக்தாது. 
கொட்கும்-சுழலும் 62) 
கொட்டல்-அடி த்தல் 

கொடி-ஓழுங்கு 
நீட் 301, 

கொடு-சகட ம் (உரோகணி) 

கொடுமுடி சிகரம்... 

கொடுவாயி௫ும்பு-தாண டில 

கொண்டல்-இழ்காற்று 

கொண்டி-கொள்ளை 

422 

202 

308 
480 
78 

239 
7 

157 
172 

374 

353 
531 
156 
157 
599 

212 
618 

192     

கொண்டுதலைக்கழி தல்-உடன் 
போக்கு 

கொண்டிகில்-ஒருவர்கூற் மின 
ஒருவர்கொண்டு கூறல் 

கொண்டுமேகம் 73, 
கொம்மை-பெருமை 
கொல்லி-ஓருமலை 
கொழு தல்-அலர்த்தல் 87, 
கொள்-குடைவேல் 
கொள்ளைசாற்.றல்- விலைகூ றல் 

கொற்கை-ஒருககர் 

கோ 

கோசர்-ஓருவகை வீரர் 
கோட்டம்-கோயில் 

~ay Gar @| 
கோடல்-காந்தள் 
கோடியர்-கூத்தர் 
கோடு-சங்கு 

- மேடு 
-மயிர்முடி 

கோசத்திரம்-மரபு 
கோதை- சேரன் 

கோல்- துலாக்கோல் 
-திரட்சி 

கோவல்-ஒரூர் 
கோவலர்-இடையர் 
கோவாஆரம்-சந்தவமரம் 
ீகாழியான்-கோ ழிக்கொடி 

யுடையவன் (மருகன்) 
டூகாள்-கிரகம் 

கெள 

கெளவை-அலர், பழிமமா ழி 

ஆரவாரம் 

F 

சகடம்-பண்டி 
சங்கு-ஓருவகைப்படை 
FL GS Manu 

சகுக்கம்-நாற்சந்தி 
மம்- போர் 

-89 

558 

552 
751 
975 
308 
414 
327 
450 
369 

480 
L7 

923 

912 
4.48 

580 
337 
99 

359 
399 

457 

168 
293 

177 

922 

91 

961 
204 

264



FT 

சாக்காடு- இறப்பு 46 

சாகாடு-பண்டி 174 
சாத்து-வணிகர்திரள் 171 
சாம்பல்-வாடியபழம்பூ 603 
சாயல்- இளைப்பு 157 
சார்பு- பற்றுக்கோடு 302 
FI =~ DIU 298 
சாறு-விழா 605 
சான்றோர் -போர்வீரர் 189 

தி 

சிகழிகை- மயிர்முடி Ads 

தரல்-சிதறுதல் 108 
சிதவல்-பழந்துணி ; து௫ல் 498 

சிம்புளித்தல்-கண்மூடல் ; கண் 
கூசலுமாம் 

சிரந்தை- துடி (உடுக்கை) 266 
லைவில் 320 

சிலைக்கும்-இலிக்கும் 69 

சிலைப்பு- ஓலி 222 
சிவக்து-கோபித்து 494 

சிற்றாளி-சிங்கக்குட்ட். 377 
சிறக்கணர்த் தல்-சிறங்கணித் கல் 

(கண்ணைச்சுருக்கிப்பார்த் 
SV) 227 

சிறப்பின்று-சிறப்பினது 217 
சிறுபதம்- தண்ணீர் 25 

சிறுபுறம்-பிடர் 472 
ச௪ைுை- அணை 115 

- i Bev 149, 479 
சிறைத்தல்- தடுத்தல் 594 
சின்னப்பூ-ஒருவகைப்பிரபந்தம் 109 

ழீ 

சித்தல்-பெருக்குதல் (குப்பை 
கூட்டல்) 17 

சிபபு-கதவுக்குவலியாக உள் 
வாயிற்படியில் நிலத்தே 

வீழ இடுமரம் 201 

ச 

சுங்கம்-கடற் றீர்வை 938 

சுட்டுதல்-கு நித்தல் 3709 
சுடா-வீளக்கு 95 

62 

  

சதை-சண்ணச்சாக்து 
சுணங்கு-தேமல் 
& J D- 3059 48 
சுரை- மூலைமடி 

-குங்கிற்கு மாய் 

சுரும்பு-வண்டு 

சுவல்_பிடர் 
மேட்டுநிலம் 

பிடரி மயிர் 
சுள்ளி-௩றவு 

ழூ 
சூடாவாகை-ஓரூர் 
சூடு-நேற்போர் 

சூதர் -நின்றேத்துவோர் 
சூரரமகளீர்-அஞ்சப்படுந் 

தெய்வமகளிர் 
சூற்ச்சி-ஆராய்ச்ி 

சூழ்தல்- ஆராய்தல் 
ஞள்-சத்தியம் 

செ 
செத்தல் -கருதல் 
செக்துறை-இசைமார்க்கம் 
செம்பாகம்- சமபாகம் 
செம்பாலை-ஒருபாண் 
செம்பியன்-சோழன் 
செம்மல்-பழம்பூ 
செயலை-அசோகு 

செயிர்த்தல்-குற்றஞ்செய்தல் 
செரு-பபோர் 
செருப்பு -ஓருமலை 

செல்லல்- துன்பம் 
செவ்வி-சமயம் 
செற்றவர்-பகை த்தவர் 
சென்னி-சோழன் 

சே 

சே-எருது (இடபம்) 
சேக்குதல்- தங்கு தல் 
சேக்கை-கட்டில் 

சேட்படை-தாரப்படுத்தல் 
சேஷேன் -மர உச்சியில் கட்டிய 

பரணிலிருப்பவன் 
சேதா-கபிலைப்பக 
3 

சேதிகை-ஒருவகை ஓவியக் 
கோலம் 

328 
64 
85 

155 
297 
531 
101 

366 
590 
706 

293 
317 

363 

333 
534 
113 

378 
991 
347 

499 
105 
474 

329 
210 
297 
411 
371 
212 
242 

87 
171 
307 
340 

437 
311 

591



செர 

சொல்- தருக்கம் 164 
சொலிய- நிங்க 264 

@b 
ஞமலி-காய் 275 
ஞமன்கோல்-துலாக்கோல் 313 

நதர 

ஞாண்-காண் 195 
ஞாய்-நின்ருய் 304 
ஞாயர்-கின்றாய்மார் 587 
ஞானி-காய் 399 
ஞான்று-பொழு.து 591 

ஞெ 
ஜெமல்- சருகு 518 
ஜஞெமிடல்-கயக்கித் தாய்மை 

செய்தல் 503 
ஜெமுங்க-அழுந்த 417 ஜெமை-ஒருமரம் 125 

ஜெள்ளல்-வீதி 325 

க் 
910 தகர்.ஆட்டுக்கடானதஜத... 

தகரம் ஒருவகை WUT FETE FI 10 

_-மணமுடைய மரச்சாதியி 
லொன்று 461 

தகுதி பொறையுடைமை 959 

தஞ்சம்-எளிது 271 
தட்டல்-தடுத்தல் 194 

தட்டை-இளிகடிகருவியு 
ளொன்று 

தட-வளைவு 433 

தடி-தசை டட 209 

தண்ணடை-மருதநிலததூர் 174 

தண் ஹுமை-மிருதங்கம் 

(மத்தளம் 87 

தண்டம்-சேனை . 148 

தந்இரவுத்தி-நூற்புணர்ப்பு 285 
தீப்பல்-நீங்கல். ri 

இரத், 280 தீபுதல்-இறத்தல் 
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தபுதாரநிலை- மனையாக 

இழக்தநிலை 5 
திம்மோன்-தமது தலைவன் 428 
தமணியம்- பொன் 506 
தயங்கல்-விலங்கல் 476 
தலைப்பெயல்-கூ.டல் 280 
தீவலல-மன மழிதல் 263 
தீழ்லை- கவண் 751 
திழிஞ்சி- தழுவல் 194 
கழை-பூவுக்தளிருங்கொண்டு 

தொடுத்த உடை 05 

தலை ELD 197 
சன்னைமார்- தமையன் மார் 347 

GF 

தாங்குதல்- தடுத்தல் 398 
- அட க்கல் 430 

தாபதநிலை- கணவளையிழந்தவள் - 
நிலை 5 

தாயத்தார்- சுற்றத்தார் 549 
தாயம்_உரிமைப் பொருள் 939 
தார்-தூசிப்படை. 175 

-உபாயம் 947 
-கழுத்துமாலை 433 

தாரம்்-பண்டம் 144 
தாள்-முயற்கி 121 

தி 
திண்டி-ஒரூர் 456 
இலை -ஓழுக்கம் 5 
இதலை-தேமல் 420 
Bie -AyG gr ani 95 

இயிரல்-அப்புதல் 109 
இருவில்-இக்இரவில் 333 
தில்லை-ஒருமரம் 501 

தீ 
தீத் இண்டுகை-வேங்கை 

BI 

துஞ்சல்-துயிலல் 419 
துடி-போர்ப்பறை 189 
துப்பு- பவளம் 568



துமிதல்- -அழிதல் 105, 576 

துய்- 'பஞ்சிற்றொடர் நு னி 568 
துப்த்தல்- அநுபனித்தல் 105 

துயல்வரல்- அசைதல் 587 

துயிலெடை -துயிலெழுப்பல் 317 
துரங்கம்-குதிரை 836 
துரங்கவேள்வி-அசுவமேத 

யரகம் 2438 
துரு-செம்மறிக்குட்டி 89 

துருத்தி-ஆற்றிடைக்குறை 119 
துவர்-செக்நிறம்- (சிவப்புகிறம்) 429 
அுறுகல்-௨ ருண்டைக்கல். 

(பாழமைக்கல் என் றல்நலம்) 416 
துறை-பலவகைப்பட்ட பொரு 

ஞம்ஒருவகைப்பட் டுஇயங் 

குதலாகும் மார்க்கம் 147 

துழறைபோதல்-முடிவபோக 
அறிதல் 569 

௪ அர் 

தூக்கு-இசை 246 
தூம்பு-ஒருவாச்சியம் 89 

-மத்கு 204 

தெ 
தெரிதல்-ஆராய்தல் 433 
தெருமரல்-சுழற்சி 905, 595 
தெளிர்த்தல்-ஓலித்தல் 125 
Qs Buu- முற்ற 144 

தெறுதல்-வருத்துதல் 515 

தே 
கே௭ம்-தேயம் 89 
தேய்வை- Fb GOES pdt தட 
தேய்வைவெண்காழ்.. சந்தனக் 

சட்டை 959 
தேனிருல்-தேன் கூடு 553 

தொ 

தொடர்-சங்கிலி 995 
தொடலை- பூமாலை 380 

தொடி. பூண் 109 
தொடை-அம்பு 89 

தொண்டை-ஓரூர் 144 
தொழு_ ஆன்றொழுவம் 153 
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தோ 

தோப்பி-நெல்லில் வடி.த்தகள் 89 
தோட்டி-கதவுபூட்டுங்கொளுக்கி 

(தோட்டிமுள்ளுமாம்] 214 
- யாண யையடக்குங்கருவி 259 
-காரவல் 303 

Cgar@-OgT69 113 

தோல் -கண்ணாடிதைத்த கிடுகு 
படை (பரிசையின் பேதம்) 202 

தகோற்றுவாப்-தொடக்கம் 150 

தீ 

நகை-ஓளி 194, 586 
கடலை-நடிப்பு 592 
நடுவண து-பாலைத் இணை 7 
நந்து-ஈ ததை 600 
நந்து தல்- கெடுதல் 317 

ஈயத்தல்- 'விரும்பல் 458 
நல்கூர்தல் - வறுமை 458 
நலன்-இன்பம் 456 

ஈனி-செறிவு 751 

ஈவ்விப்பிகன _மான் பிணை 
(பெண்மான்) 334 

கறவு-கள் 121 
கை 5-ஒருவகைக்கொடி 373 
கன்னன்-ஒருகுறுநிலமன்னன் 32 

நா 

காகம்-பரம்பினுள் ஒருசாதி 206 
நாகு-இளமை 473 
மாஞ்சில்.-லப்பை 167 

_ஓழமுமலை 200 
நாஞ்சிற்கொடியோன்-பல 

தேவன் 167 
நாட்காலை- -விடியற்காலம் 971 

நாட்டல் - நிறுத்தல் 176, 346 
-பிரதட்டைசெய்தல் 179 

நாடகவழக்கு-புனைந் துரை 
வழக்கு 144 

நாம்-அ௮ச்சம் 240 

நார்- மட்டை 410 

காள- இளம் I 

“வைகறை 461 

நாற்று, BO Si OEE கட்டுதல் 88



றி 
நிதி. இரவியம் 237 
நிம்பிரி பொறாமை 754 
நியமம்-கோயில் 
நிரயம்-ஈரகம் 122 
GAT - ஆனிரை 151 
சிலதீ தல்- உயர்தல் 417 

நிறம்-மார்பகம் 360 
நிறை-மறை பிறர றியாமை 

ஒழுகல் 758 

B 

நீ-நீத்தல் ; பிரிதல் 451 

நீகான்-மீகான் (மரக்கல 
மோட்டி) 84 

நீர்சாடன்-சோழன் 168 
நீரல்லீரம்-மூத்திரஈரம் 
நீவல்-நீங்கல் ; விடுத்தல் 398 

நீறு-புழுதி 218 
bl 

துங்கல்-விழுங்கல் 445 

நுசுப்பு- இடை 428 

நுடங்கல்- -அசைதல் 307 

நுவ்வை- நுந்தங்கை 151 

bt 

நரழை-நுழையும் சிறுவாயில் க்கக் 

தெ 
நெடுந்தொகை- அகர னு 189 

நெடுமொழீ-வஞ்சினம் 
(சபதம்) 174 

-புகழ் 407 

கெருகல்-நேற்றைத்தின ம் 460 

தே 
கேமி-உருளை 105 

தா தெ 
கொடுத்தல்-விற்றல் ATT 

கொடை-விலை Maa 

Qin air G-apais 34 “Yor 8 408 
கொவ்வல்-துன்பம் 
கொள்ளை-வண்டுச்சா தி 51 

104 
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தோ 
கோன்றல்-பொறுத்தல். 
கோன் ரர்-போரை அஞ்சாது 

பார்ப்பவர் 

கோனார்-போர்செய்தற்கு ஆற் 
தவா 

17 

பக்குகிற்றல்-பிரிந்து நிற்றல் 
பகடு- களிற்றியானை 

பகர்தல்- -விற்றல் 

பகன்றை-கிஓகிலுப்பை 

பகு.தல்-பிளத்தல் 
பகையில்கோய்- மருந்தில்லா ௪" 

கோய் 
பச்சை-தோல் 
பசலை-பசப்புறிறம் 
பட்டி-கெறியின் றியொழுகு 

பவன் 

படப்பை- வீட்டுக்கொல்லை 116, 
படர் துன்பம் 
படலை- தழை 
படா௮ம்-ஆடை. (வஸ்திரம்) 
படாஅ௮லியா-போகாதொழிச 

படி- பூமி 
தன்மை 

படியோர்-பகைவர் 
படிவம்-பிர திமை 

-விரதம் 
படிறு-வஞ்சனை 

படு-மடு 

பண்ணை-விளையாட்டு 

பணீதம்- -ஐட்டப்பொருள் 
பணிலம்- சங்கு 
பணை-முர்சு 

-மூங்கில் 

பணை த்தல்- பருத்தல் 
பணையம்-௪டு 
பதம்- உணவு 

- காலம் 
பதணம்- மதிலிலுளுயர்க்த 

மேடை... 

பதலை-ஒருபறை 

பஇ-னர் 
பதிதல்-ஒடுங்கு தல் (பதி 

வீருதீதல்) 

200 

990 

980 

292 
927 
180 

581 

712 
236 
95 

398 
805 
277 
177 
319 
150 
257 
454 
168 
214 
239 
562 
219 
453 

516 
112 
247 
453 
170 

994 

198 
327 
100 

152



பதுக்கை-கற்குவியல் 122 
- திட்டை 91] 

பயம்பு_யானை ப்படுகு ழி 91 
பயல்-சிறுவன் 901 
பரதன்-இராமன் றம்பி 257 
பரல்-பரற்கல் _118 
பரவல்- வாழ்த்தல் 282 
பராவல்-கேர்தல் 159 
பரி-வேகம் (விரைவு) 224 
பரிதல்-வருந்தல் 384 
பரிதி-ஞாயிறு 169 
பரியல் வருந்தல் 116 
பறரிவேட்பு.சூழ்வு 297 
பருதி-வட்டம் 2.9 
பபலகை-பரிசை 129 
பழனவெதிர்- கரும்பு 39 
பழங்கண் - துன்பம் 21 

பழிச்சல் “YELP HH 194 
பழுக்காய்- பாக்கு 999 

பழையன்-ஒரு குறுகிலமன்னன் 96 
பள்ளி-படுக்கை 573 

பற்ருர்- பகைவர் 151 

பறந்தலை போர்க்களம் 73 

ப்றம்பு-ஒருமலை 308 
பறவாப்புள்-வாய்ப்புள் (சொல் 

நிமித்தம்) 151 
LGR AEG HG கொல்லனுலை 

மூக்கு 446 
பறித்தல்-பிடுங்கல் 860 
ப்றைசிறகு 364 
பன்னல்- -பருத்தி 273 

பனிதீதல்-ஈடுங்கல் 449 
பனவல்-நூல் 258 

-பாட்டு 306 

uy 

"பாக்கம்-ஊர்ப்பக்கம் 150 
-கீடற்கரைப்பட்டினம் 495 

பாகர்-ஆவின்கழுத்திலிடுவ 
தொன்றுபோலும் 156 

பாசம்ஃ கயிறு 
uth ths Bang 339 

பாடாண் டிணை-பாடப்படும் 

ஆண்மகனது ஒழுக்கம் 989 
பாடி. பாசறை 189 

பாடினீ- விறலி 161 

பாடு-பெருமை 464 
“oD 464       

பாணி- தூங்கலோசை 194 

-தாளம் 246 
பாணித்தல்- தாமதித்தல் 208, 255 
பாத்தல்-பகு தீதல் 156, 347 
பாத்தி-பகுதி 166 
பாந்தட்படாஅர்- பாம்புச்செடி 474 

பாம்புண்பறவை- கருடன் 297 
பார்த்தன்-௮ருச்சுனன் 257 

பாரசவர்-பிராமணருக்குச் 

சூத்திரப்பெண்கள் வயிற் 
Oo 9 be grr 

பாரி-ஒரு குறுமிலமன்வன் 315 

பால்-ஊம், இடம் 341 

பாழி-வலி 297 

பானல்-நெய்தல் 347 

பி 

பிடி-குசை (கடிவாளம்) 590 
பிண்டம்-கருப்பம் 
பிணக்கு-மாறுபாடு 150 
பிணர்-௪ருச்சரை 476 
பிணிமுகம்-முருகனுடையானை; 

மயிலுமாம் 167 
பிரப்பு-பிரப்பரிசி 428 
பிழம்பு-உடம்பு 244 

-வடிவு 757 
பிழி-கள் 395 
பிற்றைகிலை- தாழ்ந் துநிற்குகிலை 949 
பிறக்கு-பின் 116 
பிறங்கடை-வழிக்தோன்றல் 327 
பிறங்கல்-விளங்கல் 181 
பின்னிலை-(இரக்து) பின்னிம் 

Dw 526 

ay 
பீடம்-ஆசனம் 179 
பீள்-குல் (கருப்பம்) 508 

ப் 

புக்கில்- எஞ்ஞான் நு மிருப்ப 
தோரில் 269 

புகர்-குற்றம் 492 புகலல்-விரும்பல் 464 
புகல்வு-மன ச்செருக்கு 705 
YET-2_ aa ay 397 
புகார்-காவிரிப்பூம்பட்டினம் 242 
புட்டில்- சதங்கை 896 

-O& Fong 590
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புடை-மாற்றுர்புலம் 1 ane po ) 

புண-தெப்பம், தோணி 46 ன பெருக்திலை பெரிதாகிய தகை 

புத்தேணாடு-தேவருலகம் 40, 519 5 (பொருக்தாக்காமம்) 6 

புதல்-பற்றை ம பரும்பி.றி.து- இறப்பு 

புதவு-வாயில் 
173 டூ 

புரவலர்-பர துகாப்போர் 330 6 5 

புரவி-குதிரை 399 | ne a 
புரவு-இறையிலிநிலம் 172 | @ அமை 457 
புரி-மூறுக்கு 169 பதுறல்-மயங்கல் 967 

புரிசை-ம.இல் 199 

புரை-ஒப்பு ‘9 758 பை 

kung 399 st . 4 
புல்லார். பகைவர் ed பைஞ்சாய் பியதன் டாங் 

புல்லி-ஒருபகாரி 499 ப Satis 5.9 
புல்வாய்க்கலை- கலைமான் : 9௦0 ன் Ooh” eS OPN 228 

லட் வயல் a0 பைதல்- துன்பம் 969 

4 “ub 308 பையுள்-துள்பம் 971 

-விடயம் 245 
புலவல்- தினித்தல் 

281 
பொ 

புலனெ றிவழக்கு- புலவரரற்று பொங்கர்-மரக்கிலா 601 

வழக்கு (செய்யுள்வழக்கு) 8 பொத்தல் கூட்டல் 170 

பழுகு-அம்பின்மொட்டு பொதி-பொதியமலை 534 

Lyon Lp— _சிறுவாயில் 189 பொதும்பு-மரச்சோலை 402 

-கொல்லைப்புறவாயில் 444 பொதுமகளிர்- - இடைச்சியர் 145 

. -துளை 568 பொதுவர்- -இடையர் 46 

புறங்காடு-சடுகாடு 979 | பொதுளல்-தழைத்தல் 95 

பு.றநிலை-பின்னிலை 457 | பொருப்பு-மலை 143 

புன்கண்- துன்பம் 07 பொருகர்- ௯ தீதர் 169 

புன்றலை- மெல்லிய தலை 469 பொலம்-பொன் 586 

பல ல்வாயில்-வாய்க்கால் - 940 பொலம்பூங்கா-கற்பகதரு ' 289 

புனல்காடு-சோழகாடு 906 | பொஜழில்-உலகு 287 

புனிறுஎன் றணிமை 961 பொளித்தல்-உரித்தல் 54 
7 பொ றி- இயக்திரம் 901 

பூள 807 

பூசல்-போர் 154 னம 425 

பூட்கை- -மேற்கோள் 149 பொஜறித்தல்-௪ முதல 181 

பூண் ஞாண் - பூணூல் 296 பொறை-பாரம் 273 

பூவல்-செம்மண் 87, 403 பொறையன்- _- சேரன் 956 

பூவாப்பூ-பொற்பூ 
445 பொன்முடி யார்-கடைச்சங்கப் 

பூழ்- காடை 86, 164 புலவருலொருவர் 204 

பெ போ 

பெட்டல்- விரும்பல் 399, 453 | போகம்-அதுபலிக்கும்இன் பர் 940 

பெண்ணை - பனை 99 போந்தை-பனை 
161 

பெயர் -பொருள் 239 Gur pr -9 or 96 

பெயர்த்தல்- மீட்டல் 151, 3838 போர்வு-சூடு 50 
560 போனகம்-உணவு 901     நீக்குதல்
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மகடூஉ-பெண்மகள் 94 

ம்கரவாய்-ஓருவகைத்் தலைக்கோ 
லம் 445 

மகன் நில-ரீர்வாம்பறவையு 
ளொன்று 354 

மகுளி-ஒருவகை ஓசை 59 
மஞ்ஞை-மயில் 307 
மடல்_பனை மடல் 84 

-பூவிதழ் 475 
மடி-சோர்வு 305 
மடை-கீர்மடை 298 

-மூட்டுவாய் 518 
மண்ணல்-கழுவல் 167 

-நீராடல் 398 

மண்டை-கள்ஞுண்ணும் பாத் 
ரம் 199 

-ஒருவகை மண்பாத்திரம் 475 
மணி-நீலமணி 40 
மதியம்- திங்கள் 118 

மதியுடம்படுத்தல்- தலைவன் 
தலைவி என்னுமிருவர் மதி 
யிலையும் தன் மதியோடு 
ஒருங்கு சேர்த்துணர்தல் 59 

மதுகை-வலி 580 

மக்திப்பறழ்- -குரங்குக்குட்டி 367 
மரந்தை- ஒருககர் 409 

மரப- வரலாறு 123 
மரல்-ஒருசெடி — 126 
FUG TESTO 993 

மராஅம்- கடம்பு த்க் 
மருங்குல்- பக்கம் 307 

“இடை. 589 
(2ருவுகல- கூடிபபழகல 153 

மரை-ஒருவிலங்கு 198 
மலை தல்-வெறியாடல் 509 

மலையம்- பொ .தியமல் 81 
மலையன் -ஒருவள்ளல் 107 
மழு-கோடரி 900 
மழுங்கல்-ஓளிகுறைதல் 

மழுவாணெ டியோன்-பரசு 

சாமன் 97 
மள்ளன்-வீரன் 95 

மறி-ஆடு 159 
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மறுதல்-சுழலல் 972 
மறுகு-வீதி 115, 176 
மறுகுசிறை-வீதிகளின்பக்கம் 989 

மறை-களவொழுக்கம் 593 
மன் 2-தெளிவாக 369 
மன்று- ஊர்ப்பொதுவிட.ம் 

(அம்பலம்) 24, 434 
-பசுத்தொழுவம் 159 

lor 

மா-குதிரை 84 
மாகதர்-இருந்தேத் துவோர் 
மாண-ஒருகொடி 451 
மாச்தை- ஒருககர் 620 
மாயம்-வஞ்சம் 336 

மாரன்-மன்மதன் 944 
மாராயம்- சிறப்பு 187 
மாரி-மேகம் 505 

மாறும்-ஒழியும் 877 
[பி 

மிகுதி-மனச்செருக்கு 959 
மிகை-எச்சம் (சேடம்) 200 
மிடல்- வலி 194, 328 

மிடை-பரண் 494 

மிசவை-கும்மாயம் (ஒருவகைச் 

சிற்றுண்டி) 542 
மிலைதல்-சூடல்; அணிதல். 18த 
மிளீர்த தல்- ழ்மேலாகமறித்தல் 

(உழுகுபுரட்டல்) 951 
மிளை காவற்காடு 200 
மிறை-வளை வு 204 

மீ 

மிக்கூறுபடுத்தல்-புகழ்க் து 
கூறல் 232 

மீட்டல்-மீளச் செய்தல்; விலக் 

கல் 927 

மூ 
மூகவை-ஏற்றுக்கொள்ளும் 

பரிசில் 252 
wae மயிர்முடி 588 
முசிறி-ஒரூர் 194 
மூசு-குரங்கிறுளொருசா இ 429 
மூட்டி- கைப்பொத்து 529 
மூட்டு-தடை 896 
மஓுடப்பனை- அநுடகாள் 332
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மூண்டகம்-முள்ளி, தாழையு யார 

மாம் 415 
Y Bri pw 30g | 7-இருமரம் 469 

முதுக்குறைவு-பேர றிவு 469 யாப்பு-கட்டு 445 

மூதுபாலை-பெரும்பிரிவு 276 பாம் என்றும் _ 854 

முதை-பமங்கொல்லை 366 ரணமயங்குருகு-ஓஒருவகைப 
முதையல்-மு. துமை 118 பறவை 409 

vr Bor முன்னோர் 807 வ 
முந்நீர் - கடல 999 ட 

மூயங்கல்-புணர்தல், தழுவல் 947 வக்கம் தொணி 94 

முரம்பு-வன்னிலம் ug | oe , 533 
-பரற்கற்கள் 574 | அஞ்சி-பகைமேம் சேறல் 191 

மூருகு-முருகன் 167 _ இருக்கரம், (கருவூர்) 499 
மூல்லை- இருத்தல் ஓழுக்கம் 250 வட்டம்-சந்தனக்கல் 477 

முழவு-மூழா (ஒருவாச்சியம்) 994 ர ரர, 118 

முளரியோன்-பிரமன் 99 | அடமஸ்-2மர 594 

முளவுமா-முட்பன் றி 64 வடட மாமல. 417 
முளிதல்காய்தல்; வற்றுதல் 118 வடு] 9 ike 328 

-_இறுகல் 139 வண்ணம றம் HAPS 464 
முற்றல்-வளைத்தல் 533 வண்டல்.மணல of Cor WITL_ Oy 

முழ்.றில்-சுளகு 453 விளையாட்டுப் பாவையு 

மூறி-.தளிர் 347 வண்மை-கொடை ன் 92, க 

மூன்பு- வலி 167 : ம வல தல் 165 

(pair an th- -கு.றிப்பு 595 வணங்குதல-வ தல . 133 

மூனை தல்-வெறுத்தல் 397 | அனுர்தல் கடை முழலல் 133 
வ.திதல்- தங்கு தல் 449 

மூ வந்இகர்- -மங்கலபாடகர் 217 

+ as _ வம்பு-கச்சு 

ந டதத ன் வயவு-வேட்கைகோய் 333 

மூய்- மடி 389 வயலை-ஒருகொடி 95 
மொய் 184 வயிர்-கொம்புவாச்சியம் 205 

மூழ்தீது- agi வயிரியர்-க. தீதர் 169 

மெ பாணம் 283 
மெய்-உடம்பு 418 வரி-தொய்யில 416 

மெய்ப்பெயர்-இயம்பெயர் 299 வரிசை-தகுதி . 330 

மெய்ம்மறை-கவசம் (சட்டை) 997 வரித்தல்-கோலஞ் செய்தல் 09 
வரிய தன்- -புலித்தோல் 417 

மை வரை தல்- மணத்தல் 97 

மை-ஆடு 475 ~ CERO 989 

மைக்து-வலி 216 or OF 164 

வல்சி- உணவு 64 

மொ வலத்தல்-சுற்றல் 415 

மொக்குள்-குமிழி 922 -கட்டுதல் 464 

மொ௫ித்தல்- மொய்தீதல் 54 வலவன்-பாகன் 476 

மொய்த்தல்-செ.றிதல் 917 வலார்-வவார்.... 170 

மோ வலித்தல்-நினைத் தல் 497 
வலை-சாலகம் என்னுமணி 

மோ?-ஒருபுலவன் 308 விசேடம் 996  
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வழை-சரபுன்னை 465 | வீ 
வள்பு-வார் 207 | வீ-பூ 904 
வள்ளை-உலக்கைப்பாட்டு 801 af peal ay 602 
வளி-காற்று . 119 | வீழ்தல்-விரும்பல் 209 
வளிநிலை-பிராணாயாமம் 345 வீறு-பெருமை 407 
வளை -பொந்து; மூழைஞ்சு 154 ; 

சங்கு 167 | வெ 

| . ‘ ௩ 
। வெண்போம்-வெள்ளீய பனக் 

வா | ... தோடு 499 
வரண்மடல்-வாளரகியமடல் ் வெண்ணீறு-சராம்பர் 291 

மடல்-பனங்கருக்கு 1. வெதிர்- மூங்கில் 424 
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அநுபந்தம் 

சிறுபொழுதாராய்ச்சி 

  

தாம், செக்கமிழ்த்தொகுதி ௨௭, பகுதி உல் சிறுபொழுது 

என்னும் ஒரு விஷயம் TEE Sort, அதத்கு மறுப்பாகச் சக 

கமிம்த்தொகுகி ௨௯, பகுதி இ-ல் பநீமத். சி. வீரபாகுப்பிள்ளை 

யவர்கள் சிறுபொழுதாராய்ச்சி என ஒரு விஷயம் எழுதி வெளிப் 

படத்இபிருக்கறார்கன்.  அவ்வாராய்ச்சி ஸ்ரீ சிவஞானசுவாபிகள் 

கருத்தைத் தாபிக்க வர்சதே. எமக்குச் சுவாமிகளிடத்தித் காயவும், 

இளம்பூரணர் நச்னொர்க்சொயரிடத்தில் உவப்பும் இல்லை. தமிருல 

இற்கு. உண்மையை வெளிப்படுத்தவேண்டுமென்௮ு எம்மால் அவ் 

விஷயம் எழுதப்பட்டதன்றிப் பொழுது போக்கற்காக எழுதப் 

பட்டதன்று, மின்ளயவர்களோ, சுவாமிகள்மீது கொண்ட உவப்புக் 

சாரணமாக உண்மையை மறைக்தூசு தமது சொல்வன்மையானே 

மெய்ம்மைகாட்டி அவ்விஷபக்தை எழுஇயுள்ளார்கள் அங்கனம் 

எழுஇயுள்ளார்கள் என்பது அவ்விஷயக்தைப் படித்த அறிஞர்க் 

குணராதே போகா. எனினும், ஆழ்க்து கோக்காதார்க்கு ௮ஃதும் 

உண்மை பாலக் சாணப்பரிமென்பதுப ற்றி, இன்னுமொருமுறை 

யாம் அதனை ஆராய்க துகாட்ட வேண்டியதாயிற்று. கிற்க. 

நாம் எழுதிய * சிறுபொழுது என்னும் விஷயத்சையும், பிள்ளை 

யவர்கள் எழுஇய திறுபொழுதாராய்ச்சி என்னும் விஷயத்தையும் 

விஷயத்தொடக்கம், இன்னது என்பது விளங்கு 

படி தி தவர்களு | ae . 
தாடக்கதிதை யாம ஈண்டு எடுத்துக்கூருது, 

மாகலின், அவ்விஷயக் @ 
. து டடத ட. ் IB 

பிள்ளையவர்களின் ஆசாய்ச்சியுள் மீ வண்டியவத்றை மாத்திரம் எடுத் 

அுக்காட்டி மறுத்து உண்மையை காட்டுதும். 

“ இவ்விரம் ஸ்ரீ சுவாமிகள் இளம்பூரணரையும் 
பிள்ளையவர்கள் 

ஈச்னார்க்சனியரையும் மறுத்துச் சிறுபொழுதைக்கு என்று கூறி 

விடவே இறுபொழு தாழென்பது பழங்ககையாய்விட்டத ? என் 

மூர்கள். 

சவாமிகளிடத் திலுள்ள
 உவப்போடு கோக்குவார்க்குச் இறு 

பொழு தாமிறன்பன பழங்கதையாவசன்் றி எனை அ திஞர்க்கு ன க
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பழங்கதை யாகூமா? முன்னோர் கூறிய உண்மைதால்களைப் பழக் 
கக என்று கூறப் புகுக்கத இக்காலததப்  பிள்ளையலர்கள் சது 

பொழுதாமென்பது பழங்கதையாய் விட்டது என்னு கூறுவதா ஒரு 

நூசனமன்று, 

பிள்ளையவர்கள், இளம்பூரணருரைப்பஇப்பில், * வைகறை 

விடியல் ? என்றிருப்பது, கச்சினாக்கினியர் காலம்வமையும் * வைசூறு 

விடியல் ? என்றுதானிருக்கருக்கிறது என்றும், அதற்குக் காரணம் 

கச்சினார்க்னியர் தமக்குச் சாதகமாக இருக்கும் 6 வைகறை விடியல் ” 

என்னும் பாடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாமையே என்றும், பின் 

 வைகஹை விடியல் £ என்னும் பரடம் எடு எழுதுவோரால் திருத் 

திப்பட்டதென்றும் கூறுஇருர்கள். 

ஈச்சனொார்க்கனியர் * வைகறை விடியல் ? என்னும் பாடத்தை 

எடுத் அக்கொள்ளாமையால், இளம்பூரணர்கொண்ட பாடமும் *வைகுறு 

விடியல் தான் எனிண், ஈச்னார்க்கினி௰ர் *4 வைகறை விடியல் ? எனப் 

பாடாந்தரம் கொண்டதற்குக் காரணமின்று, ஆகையால் கச்சினாக் 

இனியருக்கு முன்னேயே இசண்டு பாடமும் இருக்ததென்பது 

ஆகணிமேேயாம். ஆயின் இளம்பூரணர் * வைகுறு விடியல் ’ எனவும் 

பாடம் என்று கூறவில்லை. ஆதலால் அ௮ப்பாடமே ஐயமாகன்ற௮, 
அகப்பொருள் விளக்கப் பழையவுரையிலும், இழையனாரகப்பொரு 

ளுரையிலும், * வைகறை Bown’ என்றே பிரமாணக் சாட்டப் 

பட்டதனாலும், * வைகறை விடியல் £ என்பதே உண்மைப்பரட 

மென்பது துணிபாம், பிள்ளையவர்கள், இழையனாரகப்பொருளி 

அள்ள * வைகு விடியல்” என்னும் பாடத்தை, யாம் பட்டதாரிகள் 
போலக் இருகத்கிகிட்டேம் எனக் குறைகூறிய துணிபு மிக 

வியக்கத்தக்கது. ஸ்ரீமாம். தாமோதரம்பிள்ளையவர்களால் சுபானு 
வருடத்துச் சத்தியை மாதத்கிம் ப௫இப்பித்ச புதிப்பைப் பினை 
யவர்கள் கேரக்கியிருப்பார்களாயின், அவ்வாறு குறைகூறமாட்டார் 

கள். அதுவே முதற்பதஇப்புப் போலும், 4 வைகுறு விடியல் ” எனக் 

காணப்படும் பாடங்கள், பின் புத்தகம் பதிச்தோரால், ஈச்சினார்க் 
இனியர் பாடத்இன்படி இருத்கப்பட்டனவேயாம், 

நச்இனார்க்னியர், மற்றவர்கள் சொல்வதைவிடத் தாம் புதி 

தாக ஒன்னு சொல்வதில் விருப்பமுடையரா தலால், இளம்பூசண 

ருக்கு IGS * வைகுறு விடியல் ” என்னும் UL SOS TOS ge
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கூறி விளக்கியிருக்கலாமென்பகே எமது கருத்து. அன் தியும், 

* வைகுனு * * வைகஹை ் என்னும இருசொற்களின் பொருளையும் 

sour விளக்கியே சேறலின், சொல்லின் பொருளை விளக்குக்கு 

அவ்வாறு a £9 @)O 0 oa கொள்வதன்றி வேறுகோடல் பொருக்தா 

தென்க, சூற்றியலுசரப் புணரியலில், ** அல்லது இளப்பினும் வேற் 

மைக் கண்ணும்--எல்லா வி௮இயு முகர நிறையும் ? என்று இளம் 

பூரணர் கோண்ட பாடத்தை, நச்சினார்கினியர் 6 நிலையும் ் சான்று 

பாடங்கொண்டமைபற்றி, நச்ினார்க்கிணியர் காலம் வரையும் நிலையும் 

என்றுதானிருக்கது. பின், நிறையும் எனறும் திருத்தப்பட்டது 

என்று கொள்ள முடியுமா 7 ஆதலின் அக்கா. ரணம் பொருக்தா. 

ஆகையால் நச்சினார்க்இனியர், * வைகுறு விடியல் ? என்னும் பாடத் 

தையே தாம் கொண்டு, இளம்பூரணர் பாடச்கைப் பாடாந்தரமாகக் 

கொண்டார். என்பதே அணிபாம். பிள்ளையவர்கள், * வைகுறு 

விடியல் * என வரும் இலக்கபப் பிரயோகங்களை கோக்கிள் oH 

கருத்திற் கேற்ப வினைத்தொகையாக்கற்கே * வைகுறு விடியல் தான் 

இளம்பூரணர் பாடமும் என்றதன்றிப் பிறிதொன்றன்று. 

இனிப் பிள்ளையவர்கள், வைஞகூ௮விடியலை உம்மைக்தொகையாகக் 

கோடல் பொருக்காதென் கறார். பிள்ளையவர்கள் கூறியவாறு வைகுறு 

தல்-கழிதல் எனக்கொண்டு கழிதலு௮வத என்னும பொருளில் 

வைகறைக்கும் வரும என்பது துணிபாம். அறு,  வைகுறுமீன * 

(கம், 17) என்பதற்கு, ( விடிகின்ற காலத்துமீன் ' என்றே உரை 

காரர் பொருள் கூறலானு மறியப்படும். ஒளி குறைந்த இலவம் 

பூக்களுக்கு விடியற்காலதது (வைகறை) மீனும் ஒளி குன்றல்பற்றி 

உவமையாக ஆசிரியர் கூறினார். பெரும்பாணாத்௮அப்படையிலே, 

ட பொத்குழை , ஒளி குறைக்கு விளங்கல்பற்றி, 4 வைகுறு மீனிற் 

பையத் தோன்றும் ? (3818-ம் அடி) என, விடின் நகாலத்து மீனே 

யுவமை புணர்க்கப்பட்டன;. ஈச்சினொாக்கினியர் * ona (GL Sem ? என் 

பதற்கு, Ay. 5 DBS காரணமாயே வெள்ளியாகிய Ber என்று 

பொருள் கூறுன் றனர். 
- 

லின், விடின் றகால,க்.து.மின் என்றலே பொருக்கமாம். வெள்ளி 

யாகிய Serer Dev . பையத்தோன்றும் * என்பதற்கு அவ்வளவு 

கற்றிணை உசையா௫ரியரும், * வைசூறு 

விடியற்காலத்த மின் என்மேே பொருள் 

ஆண்டும் ஒளி குறைதற்கே உவமையாக 

பொருத் சமுடையதன்௮. 

மீன் (48) என்பதற்கு 

a peer peri.
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இங்கனம் வைகசூ௮ விடியற்கும் பெயராய் வருசலின் * வைசூறு 

விடியல் ? என ஈச்சனார்க்சனியர் கொண்ட பாடத்திற்கும் வலிந்து 

கொள்ளாது, இடம் கோக்கு வைகுஅவும் விடியலும் என்று 

உம்மைத்தொசையாகவும் பொருள் கொள்ளலாமென்பது துணிபு. 
 வைகுறு விடியல்? என்பதை வைகறைக்குக் கொள்ளுக்கால் on al DI 

வாகிய விடியல் எனவுங் கொள்ளலாம். இக்கனமாக * வைகுறு 

விடியல் ? என்பதைப் பண்புத் தொகையாகவும் உம்மைத் தொகை 

யசகவுல் கோடல் பொருக்காதென்பது எவ்வாறு பொருக்கும் ? 

வைகறை விடியல் ! என்பதும் அங்கனே இடம் கோக்கி இரு 

கொகையாகவங் சொள்ளப்படும். 

இனி, ₹* உலகவழச்சிலாகட்டும் செய்யுள்வழக்லொகட்டும் இசவ, 

முகல்யாமம், இரண்டாம்யாமம், நடுயாமம், கான்காம்யாமமென, 

நான்கு பிரிவாகவே பிரிக்கப்படுகன்றத. மாங்குடிமருகனூர் தமத 

மதுசைக்காஞ்சியில இசவை கான்காகூருகப் பகுத்து வருணித 

இருப்பதும், ௮அதனுரசையிலே ஈச்சனார்க்கினியர் இரண்டாம் யாமத் 

இத்கும் கான்காம் யாமத்கஇற்கும் ஈடுவிடத்தகாகய தெய்வங்ககலா 

வும் செயலற்ற கங்குல் என்பதும் கால் கூறியதை உறுஇப்படுத்தி 

விடும் ? என்ளுூர்கள். 

இரவை கான்குகூழூகப் பிரிப்பது வடமொழி வழக்கு, மூன்று 
கூருகப் பிரிப்பது தமிழ்வழக்கு. ஈச்சினாக்கினியருரளைப்படி மால்குடி 
மருதனாரும் கருதிப் பாடினார் என்பது உண்மையாயின் ௮௪ வட 
மொழி வழச்கேயாம். கனாநூல் மூதலியவையு மன்னவேயாம், தமிழ் 
வழக்கு மூன்றே. அது, பொருளிலக்கண நால்கள் அவ்வாதே கூறு 
sorter Mui. * மாலை யாமம் வைகதை ? என்று அகப்பொருள் 
விளக்கமே கூறுின்றது. அதுவே பிரமாணமாம், அன்றியும், 
அகநானூறு, கற்றிணை, குறுக்கிகாகை மூதிலியவற்றிலும் யாமம் 
ஒன்றாகவே கூறப்படுகின் ற௮௪. பானாள் என்றும், ₹ அரையிருள் * 
என்றும், * ஈகள்ளென்யாமம் ? என்றும், நடுயாமம் என்றும், இப் 
படியே வருகின்றன. மூதல்யாமக்குற்கு யாம் பிரமாணம் காட்ட 
மல் விட்டது சிக்இிக்கத்தக்க.து என்ர்கள். இளம்பூரணர், சேனா 
வரையர் முதலியோரும் உகாரணம் வக்தவழிக் காண்க என் இஜர் 
ன ; அங்ஙனம் கூ௮,சலால் அவர்கூ தீறுப் பிதையாகுமா ? இலக் 
இயம் இறந் தபட்டிருக்கலாம். அல்லது பாடாமல் விட்டிருக்கலாம். 
முதல்யாமத்திற்கு யாம் மேற்கோள் காட்டாமைபத்தி Hoo sa
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இல்லையென்ப.௮ கருக்காகுமா ? பகலானஅ எப்படித் தமிழ் வழக் 

குப்படி, முற்பகல், ஈடுப்பகல், பிற்பகல் எனப் பிரிக்கப்படுமேோர 

அப்படியே இரவும் முன்னிரவு, கள்ளிரவு, பின்னிரவு எனப் பிரிக் 

கப்படுமென்பது தானே போதசாதா $ கையால், சிலப்பதிகாரம் 

கூறும் அரையிருள்யாமம் என்பதும், பட்டினப்பாலையில் வரும் 

கடைக் கல்குல் என்பஅம் முறையே இடையாமத்தையும் பின்னி.ர 

வையும் சூறிக்குமென்பது இடம். வைகறையும் கடைக் சக்குலும் 

ஒன்றாம். கச்னார்க்னெயர் கடைச் கங்குல்-வீடியல் என்றதும் பின் 

னிரவாகிய வைகறையையே. 

இலப்பதிகாசத்தில், *அமையிருள் யாமத்தும் பகலுக் அஞ்சார் 

என்பதற்கு உரைகாரர், *கான்குயாமம்' என்பதை மனத்தில் வைததுக் 

கொண்டு *அரைபிருள்யாமம்” உம்மைத்தொகை என்றும், அசையிருள் 

இரண்டாம்யாமமென்றும், பகல் ஈடுயாமமெண்ணு.ம், கலிர்து பொருள் 

கொள்இன்றனர். பழைய உரசையாசிரியசோ, * அசையிருள்யாமக்தும் 

ஒரு மாத்திரைப்பொழுதும் ' என்றும் பொருள் கூறுகின்றனர் ; 

ஆகலின் பழைய உரைப்படி நடுயாமமாகிய ஓருபொழுதே கொள் 

ளப்படுதகலின், இரவும் மூன்று பிரிவையுடைய தென்பது அணியப் 

படும், இக்ஙகனமே மதுரைக்காஞ்சியிலும், ஈச்எனாக்கினியரும் அடி. 

களைப் பிரித்துக் கூட்டி, நலிந்து நான் ருயாமம் கொள்கின்றனர். பாட் 

டிண்படி. மூன் அயாம் கொள்ளலாகும். அதனைக் சாலம்வாய்த்துழிக் 

காட்டுதும். ஈண்டு விரிப்பிற் பெருகும். 

இனி, ஈளவெண்பாவிலே, புகழேக்திப்புலவர், 

1 மல்லிகையே வெண்சங்கா வண்டூத வான்கருப்பு 

வில்லி கணைதெரிக்து மெய்காப்ப--முல்லையெனும 

மென்மால் தோளசைய மெல்ல நடக்ததே 

புன்மாலை யந்திப் பொழுது. ” 

என்று மாலைகூறிப் பின், 

ஊக்க சொல்ல ரொலிக்குச் அடிக்குரலர் 

வீக்சிெய சகச்சையர் வேலவாளரச்- கரக்க 

இடையாமம் காவலர்கள் போக்தா ரிருளின் 
” 

புடைவர யிருள்புடைத்தாற் போன்று. 

என்று இடையாமம் கூறிப் பின், *: பூசரரதுக கைம்மலரும் ? என 

னுஞ் செய்யுளில், * புலர்க்ததே யற்றைப் பொழுது : 

யும் கூறுவர் ; ஆதலானும் தமிம் வழக்கின்படி இசா மூன்று 

பிரிவுடைய தென்பதே இண்ணம், 

2 
மான் வைக்கற
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இனிப் பிள்ளையவர்கள், * பூசாகாலங்கள், உழாபூசை, A pardons 

சக்தி, காலைச்சக்இ, உச்சிக்காலம், சாயரக்க, அர்திதசாமம், என 

ஆருகப் பகுக்கப்படுசின் றன ஆனால், உழாபூசை முதல் உச்ூக் 

காலம்வரை Bar Hsrvypp பகதி பன்னிரண்டுமணியோடு மடி 

இன்றன. மீசம் இரண்டுகாலம் மாலை இரவு என்னும் இரண்டிலும் 

நடக்கும், இவை ஒருகாளைப் பப்பன்து காழிகையாக ஆறுகூறுக் 

இச் சிறுபொழுது அறு என்று கூறுவகை எவ்வாறு வலியுறுத் 

அம் ?? என்கின்றனர். 

நம்மாரிலுள்ள கோவில்களில் பூசாகாலம், உஷாகாலம், காலைச் 

சந்தி, உச்சிக்காலம், சாயரட்சை, இரண்டாங்காலம், BT SFO 

என்௮: ஆறாக வழங்குகின்றன. இவற்றுள், உஷாரகாலம் வைகறை 

யையும், காலைச்சந் இ விடியலையும், உச்சிக்காலம் ஈடுப்பகலையும், சாய 

சட்சை ஏற்பாட்டையும், இரண்டால்காலம் மாலையையும், அர்த்த 

சாமம் கள்ளிரவையுக் குறித்து வைக்சப்பட்டனவாகும், இவை 

இப்படி. வழங்குவசை யாழ்ப்பாணம் வண்ணை வயித்தீகரன்கோவி 

லில் விசரித்தறியலாம். பிள்ளையவர்கள் கூறிய சிறுகாலைச்சந்தி, 

காலைச்சந்தியுள் அடங்குமாதலின், ௮ஃது ௮தஇக பூசையாம். யாம் 

முற்கூறிய பூசையே தமிழ்க் காலவகுப்போடு ஒத்திருக்கன் றன, 

இன்னும் பகலைப் பிராதக்காலம், சங்கமகாலம், மத் இயான்னகாலம், 

அப. ரான்னகாலம், சாயங்காலம் என ஜஐக்காக வகுப்பதுமுண்டு. 

இவையெல்லாம் வடமொழி வழக்கேயாம், ஆதலால், ஆறுகரலமாகக் 

கொள்வது தமிழ் வழக்கே என்பது இதகனானும் அறியலாம், இரு 

வாரூர், வயித்தீசுவரன்கோவில் முகலிய இடக்களிலும் யாம் கூறிய 

arn ஆறுகால பூசை3ய ௩டப்பது எனக் கேட்டுள்ளாம். 

இனிப் பிள்ளையவர்கள், *: இரவித் பத்துகாழிகை மாலை ; அஃதா 

வது ஆறுமணி முதற் பத்துமணிவரை மாலைப்பொழுது. இத 

எவ்விதம்...... பொருக்தும் ? சூரியாஸ் சமன த _க்கும் இசவுக்கு 

மிடைப்பட்ட காலமே மாலை என்பசைக் காட்டுன்றன...... அப் 

பொழுது செவ்வானமுடைமையும் சிறிதுகேோரமா தலையும் தெரிவிக் 

கும் 2? என்இுருர்கள். 

சூரியாஸ்தமனத்தின்மேல் சூரியோதயம் வசையுமுள்ள காலமே 
இரவு எனப்படும். இவ விரவின் முற்பகுதியே மாலை. அகனை வரு 

ணிக்குங்கால் பெரும்பாலும் சிதப்புகோக்க அக்சிமாலையை எடுத்து
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UII S & ஆரியர் வழக்கு, அதுபத்றி மாலை 9 தபோதென் 

5ஐலும் இரவின் வேறென்றலும் பொருந்தாது, 

இணிப் பின்ளையவர்கள் ₹* இருள்வர7 மாலை வாள்கொள ?! எண்ணு 

வருணிக்கப்பட்டகென்றும், * மயக்கிரு டலைவர--வெல்லைக்கு வரம் 

பாய விடும்பைகூர் மருண்மாலை ? எண்று மாலையின் பின்னந்தியே 

பகலுக்கு வரவு எனப்பட்டது என்னுவ் கூறிஞர்கள். 

இக் கூற்று, எவ்வளவு சாதுரியமாக இருக்கின்றது, ஆசிரியர் 

பகற்கு வரம்பு மாலை என்றது, சூரியாஸ்தமன ததின்பின் மாலையே 

யாதலின் மாலையின் தொடக்கமே எல்லையென இவர் பின்னந்குி 

oon Bagi, (par தாழும் சூரியாஸ் சமன த்இன்பின் மாலை எனக் கூறி 

ஒப்புக்கொண்ட பிள்ளையவர்கள், பின் மாலையின் பின்னக்தி Us DSF 

வசம்பு என்பது பொருத்தமுடைததன்.று. * எல்லைக்கு வரம்பாய 

இடும்பைகூர் மருண்மாலை £ என்பகன் பொருளை நச்சினார்க்கினியர் 

உசை கோக்கியுக் தெளியலாம். மருண்மாலை என்பதற்கு மயக்கத்தைத் 

தரும் மாலை என்பத பொருளன்றி Cape po. சூரியனஸ்தமித்த 

அக்இமாலையிமலேயே இருள் வாரத் கொடகூவிடும். ஆதலின், * இரு 

டலைவச ” வென்றார். ௮ அப.ற்றியே கம்பரும் * விரிமலர்ச் சென் றலாம்' 

என்னுஞ் செய்யுளில், * எரிகிறச் செக்கரும் இருஞங் கரட்டலால் ”? 

என்றும் கூறினா. அக் இமாலையின் பின வரு மிருளெனில் அந 

மாலைக் குூவமையாகக் கருகி த்தைக் கூறுதல் பொருக்தாதாகும். 

அவ்கனேல், பகலுக்கு மிரவுக்கு மிடையேயுள்ள wb இமாலையைச், 

இவெணுக்கும் உமைக்கும் நடுவிலிருக்கும் குமரனுக்கு உவமை கூ.றி 

ய, எற்றெனில், செவ்வானக் தோன்றும் அவ்வளவு நேசத்தை 

கோக்கயேயாம். ஆதலின், அந்திமாலை இசவின Canam. yore 

மயனக் தொடங்கி முப்பது நாழிகையும் இரவென்பது யாவர்க்கு 

தெரிந்த தொன்றே. 

இதுமட்டோ ! பிள்ளையவர்கள், 4 மாலைமகியமென்பது மாலையில் 

ஜோன் நிய to Bui oes 11 5 00) BI வேறொன்றல்ல$? ஆதலால், மாலை 

சிறிது சேசமென்ப பெறப்படும் '' என்னுவ் கருத்தோடு உரை 

விரிக்னெருர்கள். மாலையிற் ஜோன்று மதியமென்ப தனால் மாலை 

ச.ிஅுபொழுன என்பத எவ்வாறு பெறப்படும் * காலையித் றோன் 
அஞ் சூரியனென்றா.ற் காலை சிறிதுபோழ்து என்பன பெப்படுமா 2 

இசவித்றோன் றுஞ் சந்திரன் என்றால் இரவு ஈரிஅ போழ்து என்பது 
196
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பெறப்படுமா? இவை போலவே மாலைமஇயம் என்பதும். மாலை 

மதியமென்றால், மாலையின் மூற்பகுஇயிற் ஜோன்றும் சந்திரன் 

என்பது கருத்தாகுமன்றி, மாலை பின்னில்லை என்பதைச் காட்டாது, 

பூரணைக் காலத்திலே பொழு பட, அல்லது பொழு பட்டபின் 

Coane சக்தானுடைய இரணங்கள், அரந்திமாலையிலே சரியாக 

விளங்கித் சோன்றாது. மாலையின் பிற்பகுதியிலேயே விளக்கித் 

கோன்றும். அப்பொழுதே நிலவு உண்டாம். இனி, பிறையின் 

நிலவுப்பயன்கொள்ளவும் சதுர்ததி அல்லது பஞ்சமியிலேதான் 

முடியும்.  இக்காலக்தை கோக்கியே வினைமுற்றிமீளூம் தலைவன், 
பரகனை நோக்கி (அகம், ௫௪) * கடவுக் காண்குவம் பாக மதவுகடை ’ 

என்னும் செய்யுஸில், மாலையி2ல-சன் மனைவி சந்திரனை கோக்க, 

£ முகிழ்நிலான இகழ்தரு மூவாத் இங்களே '? என விளித்து, *: என் 

மகஜ ற்றி, வருகுவையாயித் றருகுவென பாலென ?”? என்னு தன் 

மனைவி பொய்க்குகிலை கூறுகின்றான். இங்கனம் கூறுவது மதியம் 

தோன்றிய பின்னும் மாலையுள்ள தென்பதைக் காட்டாதா? இன் 

னும் உதயணன் காதையிலும், இப்படியே அக் இமாலை வருணனை 
யிலே, § குடைவித்றிருக்சத குழவிபோலச் செல்கோட்டிளம்பிறை 

செக்கர்ச்தோன்றி மதர்வையோர்கதிர் மாடத்துப் பயன்றா... 

பொய்க்கொடி பகரவும்,? என்பதும் இகனை வலிய௮த் தம். 

இனி ஈளவெண்பாவிலே, 

* கருவிக்கு நீங்காத காரிருள்வாய்க் கங்குல் 

உருவிப் புகுஈ்ததா லூதை-- பருஓக்கசர் 
வண்டுபோ கட்ட மலர்போன் மருண்மாலை 
உண்டுபேோ கட்ட உயிர்க்கு,” 

என்னுஞ் செய்யுளில் மருண்மாலை உண்டுபோகட்ட வுயிரை, நடுயாமத் 
தில் ஊதை உருவிப்புக்கது எனக் கூறுமாற்றுனும், மாலை 10 
மணி வரையுள்ள காலம் என்பது பெறப்படும், இன்னும் பிள்ளை 
யவர்கள் கருத்தின்படி, முசல்யாமம் 73 காழிகையாகும், அம் 
மூதல் யாமமே மாலை யாமமுமாம். மதரைச்காஞ்சியிலே, 4 பகலுரு 
வுற்ற இரவுவர-மாலை?க்க ?? என்பது, இரவு வரும்படி மாலை நீங்க லால், “முக்தையாமம் கழிந்தபின்றை?? என மூடிகலால், மாலை யாமமே முூந்சையாமமாம். அது மாலையாமம் என்ற பெயரானும் பெறப்படும். காண்சரம் பாமமாகிய மைகமையாமக்தையும் பிள்ளை 
யவர்கள் 13 நாழிகையென் ற கூறியிருக்கிறார்கள், அங்கனமாக
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இங்கேமாத்திரம் மாலை சிறிது பொழுது எனக் கூறுவது பொருக் 

அமர? பிள்ளையவர்கள் கருக்தின்படி மாலையாமம் ஒன்பது மணி 

வசை யரஇன்று. அப்பரல் 1] மணி கூட்டிப் பத்துமணியென்றால் 

பிள்ளையவர்களாக்குப் பொருக்தாதாம்; பால் சகறக்கழுடியாது ; மிக 

சாசவிளக்கு வேண்டும் என்பது அறிஞ௫னர மயக்கமாட்டாது. 

இனிப் பிள்ளையவர்கள் வைகறையும் விடியலும் ஒன்றெனப் 

பல உதாசணங்கள் காட்டுகிருர்கள். யாம் வைகறை வேறு, விடியல் 

வேறு என்று கூறியதன். கி, வைகறைக்கு விடியல் என்று பெய 
ரில்லையென்றனு மறுக்கவில்லை. இது, இருள் புலர்காலமாதல்பந்றி, 

வைகழறையையும் ஐரோவழி விடியல் என்று கூறுவதுபற்னி, விடியல், 

வைகறையாகாதென, யாமே “றுபொழுது? என்னும் அவ் விஷ 

யத்திழ் கூறியிருச்சலால் அறியப்படும், வைகறைக்கு விடியல் என்று 

பெயர் வருவதால், விடியல் என்பு, நாள்வெயிற்காலையன்று என் 

பது போதசான. இதற்கு, குறிஞ்சிக்கலியுள் வரும், * விடியல் வெல் 

கஇர்காயும் ? (௪௫) என்பதே தக்க பிரமாணமாம். தாம் பிடித்த 

தையே சாஇக்கும்பொருட்டு, அவ்வடிக்கு :விடியற்பின்னர்க் தாகிய 

வெங்கதிர்” எனப் புசட்டிப் பொருள் கூ.றியகனால் அதனை அறிஞர் 

கள் ஒப்புவார்களா ? சுவரமிகள் கூறிய பொருளை கோக்கும் பாது, 

விடியல் என்னுஞ் சொல் பயனின்றி நின்னு வற்றுனெறதன்றோ? 

இள), பாடிய புலவனுக்கு அறியாமையை விளைவிப்பதகன்றோ ? 

எனெனின் ; * காலை வெங்கதிர் £ எனப் பாடமுடியாது, * விடியற் 

பின்னாத் தாகிய வெங்கஇர் ? என்னும் பொருள்பட; 4 விடியல் 

வெல்கதர் '” எனப் பாடினான் எனப் புலப்படுக்தலின். இல்கனம் 

புசட்டிக் கூறியது சுவாமிகளுடைய சாஇப்பை யுணர்த்துமோ ? புலவ 

னுடைய அறியாமையை யுணர்த்துமோ? அறியேம். இதனை, 

அறிஞர்கள் இதுவரை இந்தித்திருப்பார்கள் என்றே எண்ணு 

இன் ஹேம். 

இன்னும், விடியல் என்பது நாள்வெயிற் காலைக்குப் பெயரா 

கலை, அககானூற்று ௬௩-ம் செய்யுளில், 

 தடுங்கண் யானை நெடுங்கை சேர்த்தி 

மூடவ்குதா ஞதைத்த பொலங்கேழு பூழி 

பெரும்புலர் விடியல் விரிந்துவெயி லெறிப்பக் 

கருக்தார மிடற்ற செம்பூட் சேவல் 

சிறுபுன் பெடையொடு குடைய மாங்கண்.”



84 

என்பதில், விடியலில் வெயிலெறிப்பக் கு௮ம்பூழ்ச்சேவல் மேபடை 

யொடு பூமியிற் குடையுமாக்சண், என வருதலாற் காண்க. வெயி 

லெறிப்பக் குடையும் என்றது, மண் இளகுதலின்றிக் காய்ந்து 

புமுதியானபின் குடையும் என் றபடி. மூற்கூதிய செய்யுளும் இதுவும் 

நாள்வெயிற்காலையே விடியல் என்பதை வெள்ளிடை மலைபோலக் 

காட்டவில்லையா ? இங்கும் * விடியலின் பின்னர் விரிந்து வெயி 

லெறிப்ப? எனப் பாட்டிவிட்டால் காம் விழிக்கவேண்டியத தான். 

நிற்க. 

“Gasca கோன்றி விடிக்ககை யன்றே” என்பது யாம் 

முன்னர்க் காட்டியதொர் உதாரணம். seem பிள்ளையவர்கள் 

சுவாமிகளினும் பெரும்புசட்டாகப் புரட்டுகிறார்கள் ; வெங்கதிர் 

Csr DW Boise என்பதில் தோன் கி, என்னுஞ் செய்தெனெச்சம் 

பிறவினையோடு முடியாசாகலின் 4 தோன்றுமபடி விடிந்தது! என் 

இருர்கள். அங்கனேல், கதிர்தோன்றல் விடிதத்குக் காணமன்று. 

விடிதலே தோன்றுதற்குக் காணமென்பதாஇன்றது, இந்த விகோ 

தத்தை அறிஞர்கள் நன்கு இக்இப்பார்களாக. பிள்ளையவர்கள் 

தோன்றி என்னும் செய்தெனெச்சம் ஏதுப்பொருட்டாய் நின்று 

கோன் அதலால் விடிக்தது எனப் பொருள்படும் என்பதை அறிக் 

அம், கோண்றும்படி விடிந்தது எனப் பொருள் கொண்டதே அவர் 

கள் முரணுறுதலை நன்கு விளச்இவிட்டலு. ஐங்குறு நூற்றில் 

* கொடிப்பூ வேழ தீண்டி யயல--வடிக்கொண் மாத்து வண்டளிர் 
அடங்கும்--மணித்துறை யூன் '* என்பதல், தண்டி என்பது இண் 
டுகலால் என ஏதுப் பொருட்டாய் நின்னு அடஃ௫சூம் எனப.கனோடு 

முடிந்ததுபோல, இதுவும முடிந்தது என்சு, ஆதலால், காம் முண் 

னர்க் காட்டிய அச்செய்யுளிலுள்ள * விடிந்தது! என்பதும் காள் 
வெயிற் காலையை யுணர்த்தல் மலைவிளக்கேயாம். தொன்னூல் விளக் 
கத்திலும் வீசமாழுணிவர் விடியலை * எம்றோற்௰ம்” என்பர். 

இன்னும், உதயணன்காமையில் வரும், *கடுங்கஇர்க் கனலி 
கால்க தெழுகச--விடிக்கது மாதோ வியலிருள் விரைக்தென ’ 
என்பத மது, இன்னும், இராமாவதாசத்துச் சூர்ப்பககைப் படலத் 
இல் வரும், 

“ஆன்ற காத லஃதுந வெய்துழி- 

மூனறு SIV மழு மரக்கராம் 
ஏன்ற காரிரு ணிக்க விராகவன் 

தோன்றி @@ or ar வெய்யவன் தேசன் திஞன்.'
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எனக் கூறியபின், ₹: விடியல் காண்டலி னீண்டுதன் னுயிர்கண்ட வெய் 
weer”? எனக் கூறலின் விடியல் என்பது நாள்வெயிற்காலை என்ப 

தைக் *க.ரகலாமலகம்' போல விளக்கல் சாண்க, இன்னும் இரா 

மாவதாரத்து யுச்த காண்டத்திலே, இரவிற் சென்ற அநுமன் மேரு 

வுக்கப்பாற் செனத?பாது சூரியனைக் கண்டு, * உதயமாயிற்று ; விடிந் 

௪௮? என மயங்கினானென, 

*பஅத்தடங் இரியை நீங்கு அத்தலை யடைந்த வண்ணல் 
உத்தர குருவை புற்று ஜனொளியவனண் சரங்க ஸூன்றிச் 

செற்றிய விருளின் முக்க விளங்க செயலை கோக்க 

வித்தகன் விடிந்த தென்னா முடிந்ததென் வேக மென்றான்,” 

என்றும், பின், சூரியன் மேற்றிசையிற்றோன் றுன்ரான் ; ஆதலால் 

விடிக்கதுமன்று, இது மேருவுக்கிப்பால் வக்தகன் காரணமென்று 

அணிந்தான் எனக், 

தாற்றிசை சுருங்கச் செல்லுங் கடுமையான் கதிரின் செல்வன் 

மேற்நிசை யெழுவா னல்லன் விடிந்தது wen.” 

என்றும் கூறுதலானும், சூரியோதயமே விடியல் என்பதைப் பிள்ளை 
யவர்கள் சொல்லியவான௮ு €மைரசம்பூசிய கண்ணாடிபோத் காட்டி விடு 

இன்று. இச் செய்யுளில் ௮ணுமன சூரியன் மேற்றிசையில உதிப் 

'பவனல்லன் ; _த.தலால் விடியவில்லை, எனப தனால் விடியல் வைகறை 

யன்றென்பதை Gor விளக்கிவிட்டது. ஆதலால் ; * வஇடியல்-- . 

சூரியோதயமே'” என்று முன்னரினு5 தடித்த எழுத்தில் யாம் 
எழுஅதத்கும் யாதொரு தடையினமையுல் காண்க. இக்கனமாகப் 

பிள்ளையவர்கள், * ஐயரவர்கள் விடியல் சூரியோதயமென்று கூறியது 

காக்கையை வெள்ளை போது ' மென்றதும் வியக்கத்தக்கது. 

இன்னும், பெருக் தவனூ பாசதத்துள், ': சாழ்வரையினுச்சு, 

வலந்இரிவான் ரோன்றினான் வக்து ” எனக் கூறிப் பின், *: மால்களி 

ம் பாய்மாவும் > என்னுஞ் செய்யுளில், ₹: வெக்களங்கைக் கொண் 

டார் விடிந்து” எனக் கூதியதூஉம், விடியல்--சூரியோதயமே ஏன் 

பதைச் சலையிலெழுத்தாக நாட்டுதல் காண்க, சூரியோகயக்இன் 

பின்னேயே போசா்க்குச் செல்வதை, 

பைய விருளோடிப் பாய்கதிரோன் பொழ்கடலில் 

வெய்ய கதிர்தோன்றி விட்டெறிப்ப--வெய்யமுனைப் டட 

போர்வேர்த ராகத்துப் போர்க்களஙகைக கொண்டார்கள் 

பார்வேந்த ரெல்லாம் பரநத." 

என்பதனால் 5ன்கு தெளியப்படும்,
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இன்னும், இப்படிப் பல செய்யுள் அக்காூலுள் வருகன்றன. 
. ன க . gg 

அவற்றையும் கோக்கிக் கொள்க, இசாமாவகதகாரத்தினும், *கஇ.ரவ 

ணு கயஞ் செய்தான '” என்று கூறிப் பின், 4 வளைத்தனர் விடியக் 

ததிதம் வாயில்க டோறும் வக்து'” எனக் கூறுதலாலும் காண்க. 

இனி, வைகஹஷறையாமம் என வழங்குவதன்றி, விடியல்யாமம் என 

வழங்குவதாகவுக் தெரியவில்லை. 

இக்கனமே, வீடியல் நாள்வெயிற்காலைக்குப் பெயராகலை நேரக் 
Gu ‘mason igus’ TMUSDA வைகறையும், விடியலும் 

என இளம்பூரண அடிகளும், * வைகுனவிடியல் ? ஏன்பதற்கு வைகு 
Bays, விடியலும் என்று நச்௫னார்க்சனியரும் இடம்கோக்சப் பொ 
ருள் கூறினார்கள். செவியறிவுறாஉ, என்பது செவியறிவு௮ு 2. சலை 
உணர்த்தினாத்போல வைகுறு, வைகுறுதலை யுணர்தஇகின்றது என 
நச்சினாக்ியர் கூறினமையானே ் வைகுறாஉவிடியல் * எனவும் 
பாடங்கொள்ளலாம். ஒரு, ஒரூஉ எனவும், மரு, மரூ௨ எனவும் 
நின்றாம்2பபால உறு, உறாஉ எனவும் நிற்கும், ₹5 மருஉவும் ?? எண் 
அம், *மருவின்பாத்திய” என் றும் AGUA DOD கோக்குசு. 
 வைகறைவிடியல் ? TOUGH, * வைகழறையாகிய விடியல் ” எனக் 
கொள்ளில் விடியலோடு எம்பக்தப்படும் ஊடலுக்குப் பொருநஈ்தர 
தாகலின், ௮து Ours sO sora, அன்றியும், மருதத்திற்கு விடி 
யல்கொள்ளும் புறப்பொருளோடும் மாறுபடும், ஆதலின், WES 
இணை புறத்திணை என்னும் இரண்டிற்கு மேற்பத் தொல்காப்பியர் 
கூறிய உண்மைப்பெரருளை புணர்ச்சே உம்மைததெொகையாக உரைத் 
தார்கள் என அதிக, இதனை ஈன்கு அசாய்க்துணர்க்க 
புதுப்பொருளென்பாசா ? ஸ்ரீ 

ளாகும். காலநியமங் 

அிஞர் 
சுவாமிகள் கூறியதே பு அபபொரு 

கூறும் ஒரு GE Gir g Blom waix, எடுத்துக் கோடற்கண்ணேயே வைகை si esr par Hy, விடியல் என் ௫வது OAS DED முடியாமல் வைகறை என்று அடைமொழி புணர்த்து வைகறைவிடியல் என்ளுர் என்றலும், வைகுற௮ுவெளன அடைபுணர்த்தி வைகுறுவிடியல் என வினைத்தொசையாக்ச கூறினாசென் நலும் அசிரியர் புலமையை DPau@s se, உம்மைக்தொகையென்பே 
ஆசிரியர் கருத்தென்பது அணிபாம். ஏனைய பெ ் யின்றிக் கூறுதலும் கோச்சுத்தக்கது, செய்யுளா। 19) . 

கூறினசென்றல் சாலும், “ அடையொடு
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இக்கனமாகப் பிள்ளையவர்கள் அகப்பொறுள்விளக்க தூலாரை 

இலக்கணவிளக்க தாலார் மறுத்த மறுப்பை மனத்துள் வைத்துக் 

கொண்டு ஸ்ரீ சுவாமிகள் எழுதிய மறுப்பை மெய்யென்று தாபிக்கப் 

புஞூந்தது பெருக் துக்கமே, 

இனி, ஊடல் விடியற்காலத்தும் நிகழும் என்பதற்கு BFP COTS 

இனியர் காட்டிய உதாரணங்கள் இரண்டு, அவையாவன ;--- 

*“ தணநதனை யெனக்கேட்டுத் தவறோரா தெமக்குகின் 

குணங்களைப் பாராட்டும் தோ ழன்வ் தியான்கொல் 

கணங்குழை நல்லவர் கதுப்பற லணைத்துஞ்சி 

அணங்குபோற் கமமுகின் னலர்மார்பு காணிய,” 

என்பன ஒன்று, இதில் * அணங்குபோற் கமழுகின் னலர்மார்பு 

காணிய :? என்பதற்கு, * கம மமார்பு ' என்னா, * அணங்குபோற் 

கமழுமார்பு £ என்றமையபினாலே காத்றச் செவ்விபெஓு தலின், காலை 

என்றார். காற்றச் செவ்வி என்றது புதுமணம் என்பதைக் குறித் 

Sm. வைகறையில் விரிக்க புஅப்பூவும் புதுச்சாகது மணிக்து 

பரத்தையரைப் புணர்க்து விடியத்காலத்து வந்தகமையின் அக்வனங் 

கூறினாள் என்பது கருத்து, அக்ஙனமாகல் *வைகறைச்காலத்து 

மனைவயிற் செல்லாது இளைய செவ்வியையுடைய ப.ரத்தையரைப் 

புணர்ந்து விளையாடி அதணனினுமமையாது பின்னு மவரைப் புணர் 

வதற்குச் சூழ்க்ச இரிசன்ற ?” என்னும் இதன்சண்வரும் உள்ளுறை 

யானும் விளங்கும். அவ்ஙகனேல் மேன் மக்களாதலின் வைகறை 

யில் வருவர் என்பதனோடு மா௮ுபடாதோ எனின், அது பெரும் 

பான்மைபந்திக் கூறியசேயால். ஆதலின் wor gua gor gw, 

அக்கனமாகத் தோழி காத்தத்தால் அதிக்து வைக௬ுறயிற் கூறி 
ளென்றல் பொருக்துமா ? அணங்குபோற் கமழும் என்பதில், 

பச்சைப்படி. கூறியது ஒன்அமில்லை. 

மத்றொன்௮, 

உரலை எழுந்து கடுக்தேர் பண்ணி 

வாலிழை மகளிர்க் கழீஇய சென்ற 

மல்ல லூரன் எல்லினன் பெரிதென 

மறுவருஞ் சிறுவன் ரூயே . 

தெறுவ தம்மலவிதீ இணைப்பிறத் தல்லே, 

என்ப. இதன்கண்வரும் *' காலை” என்பது பற்றி ஈசசினார்க்னியர் 

காலைவர்தது என்று கூறினஞரல்லர். யாம் அப்படிச் கூறவுமில்லை.
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அகவ்சனமாகப் பிள்ளையவர்சள் வேண்டியகன்றான பெரிய விரிவுரை 

நிகம்த்திக்காட்டுகல் என்னை3யா ? இஅனுள் வரும் * எல்லினன்பெரி £ 

தென் றமைகொண்டே ஈச்சினார்க்னியர் காலையென் றனர். * எல்வினன் 

பெரி' தென்றதற்குப் பொருள் * விளக்கமுடையன் பெரிதும் £ என் 
பதேயாம். விளக்கழுடையன் பெரிதும் என்று அுறியக்கெடந்தது 

அவன் வந்த காலையேயாதலின் காலை என்மார், நீராட்டக்கொண்டு 

போய காலையன்றனு, எல்--விளக்கம், * எல் மீலயிலக்கம் ? என்னுக் 

தொல்காப்பியத்துச் சூத்திரமும் அதனை வலியுறுத்தும். தலைவன் 

பரத்தையைப் புணர்ந்து மேணியிளக்கமின்றி வர்தானாகலின் ௮௨ 

ஊனக் கூறினாள். இதனை மருதக்கலி 10-ம் செய்யுளில் வரும் 

*சல்லினை வருதி யெவன் சூறித்தனை ' என்னும் அடியும் அதன் 
உசையாகிய ₹ வதுவையயர்க்தபின் விளக்கக்இனையுடையையாய் வாரா 

நின்றாய் * என்பதும் வலியு௮ச்தும். இங்ஙனமே களவிழ் கூடிவரும் 

தலைவியைத் சாய் *பின்னுவிட நெறிக்க கூந்தலும் பொன்னென_. 

ஆகத் கரும்பிய சுணங்கும் வம்புடைக்--கண்ணுரு த கெழு தரு 

முலையு கோக்இ--எல்லினை பெரி' தெனக் கூறியஅம் இகனை வலி 

யுறுத்தும் என்க, 

இங்கனமாகவும் பின்சையவர்கள், * எல்லினன் பெரி? தென்ற 

தற்குக் குறிப்பாற் சிறுமையுடையன் பெரிதும் எனத் தாமே காலை 

யென்பதை மறுத்தற்கு ஒரு புதுப்பொருள் படைத்து மொழிந்து 

விட்டு “ஐயரவர்கள் பு௮க்கருச்தைத் காபிக்கவந்த சன்அ௮ ?' எனப் 

பு அப்பொருள் கூறலை எம்மேலேற்று தல் நீதியாகுமா ? அறிஞர்கள் 

இதனைச் இந்இப்பார்களாக, 

இன்னும், அககானூற்று ௩௬-ம் செய்யுளில், 

பகுவாய் வரரஅற் பல்வரி யிரும்போத்துக் 

கொடுவா யிரும்பின் கோளிரை துற்றி 
யாம்பன் மெல்லடை கிழியக் குவளைக் 
கக்புனிடு. பன்மலர் சதையப் அரய்ந்கெழுக்து 

BALL GL Op Pay , yada aps. oO 

என்பதன்கண் காலை HUSH கடையாய் வந்ததன் றி, இதன் 

உள்ளுறையாலும் காலையில் வந்து 4 நாங்கள் அமது நிறங்கண்டு 

வருந்த எல்லாருமறியக் கலக்குவான் ஒருவனல்லையோ £?? என ௮க் 
காலை ஈன்கு. தோன்றல் காண்க,
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இனி வைகறைக்சண்ணும், விடியற்கண்ணும் தலைவி ஊட 

அழற்றுச் சாராதவழிப், பாணன் விறலி முசலியோரை விடுத்து 

உணர்த்தி, அவவளவிலும் உணசாதவழி விருக்தொடுபுக்கும் உணர்த் 

அவான் எனப் பொருளிலக்கண ஆரலுடையார்கள் கூறலின், ஆண்டும் 

விடியற்காலம் மருதத்துக்குள சாகல் பெறுதுமாதலின், மருகத்துக் 

கூக் காலை யில்லென்றல் எவ்வா௮ு பொருந்தும், “erin SBD 

புலவி யத௫ிறிது--மிக்கற்றா afer விடல்? என்னும விதி உடன் 

உணர்த்த உணருக் காமத்திற்கன் றி, உணர்ப்புவயின்வாசா ஊடலுக் 

கன்றும். உணர்ப்புவயின் வாரா ஊடலும இருவகைப்படும். ஒன்று 

விருந்து முதலிய கண்டு தணிவு, மத்றது அதனானுக் தணியா 

த. இவை முறையே சிறுதுனி எனவும், பெருந்துனி எனவும் 
படும். இவற்றுள் முந்திய சி௮ு துனி பெருங்கலாம் எனப்பட்டுப் 

புணர்ச்சிக்கு வேண்டியகதொன்றாகின்றஅ. இதனையே, வள்ளாவனார், 

: துணியும் புலவியு மில்லாயில் காமம் னிய கருக்காயு மத்து 

என்றதனுள் துனி என்றதூஉம். எனைப் பெருக்துனி இன்பக்தாரா 

மையின் அது இன்பத்துக்கு வேண்டப் பட்டகொன்றன்றென்பர் 

பரிமேலழகர். இதனானே தேவர் கருக்தோடும் மாற௮ுபடாமை 

யுணாக்துகொள்க. காலையில் விருக்துசண்டு ஊடல் ஒளித்தமை 
சண்ட தலைவன், இன்னும், * வருக.இல் லம்ம விருந்து '” 

இனைப் புகழ்க்து கூறலை, 

சண விருக் 

* தடமருப் பெருமை மடகடைக் குழவி 

தரண்டொறும் யாத்த காண்டகு நல்லிற் 

கொடுங்குழை பெய்த செழுஞ்செய் பேதை 

சிறுதாழ் செறித்த மெலவிரல சேப்ப 

வாழை யீர்ர்தடி வல்லிதின் வகைஇப் 

புகையுண டமர்தீத கண்ண உகைபெபப் 

பிறைநுதற் பொறித்த சிறுநுண பல்விய 

sag@p pws றுடையின ணப்புலச் 

தட்டி லோளே யம்மா வரிவை 

யெமக்கே, வருகதில் விருந்தே சிவப்பா னைறு 

இறியமுள் ளெயிறு தோன்ற 

முறுவல் கொண்ட முசுங்காண் கம்மே” (508 ௧௨௦) 

என்பதனானறிக, இது ஒன்றும் காலையில் விருக்தொடுவக்து ஊடல் 

தணித்தலைக் காட்டாதா? 
107
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இக்கனமே, ஊடல் நீடித்தலும், கீடிச்தவழி விருக்து psu 
வத்ராற் றணிக்கலும், விடியலில் கிகற்தல் பற்றியே, இளம்பூரண 

அடிகளும் * தலைவி ஊடலுற்றுச் சாரகில்லாளாம் £” ster pin Cee 

னார்க்ிணனியரும் * மெய்வேறுபாடு விளக்கக்கண்டு வாயில்புகுக்கலின்”? 

என்றுவ் கூறினார்கள். கூட்டம் நிகம்தலின்றோவெனின, ௮௮ இருவ 

ருள்ளமும் ஒருப்பட்டவழி, உரியகாலத்தே கிகழும் என்ச, 

இனிப் பிள்ளையவர்கள் காம், ஈக்போரும், குறுந்தொகை நூலாரும் 

மூறையே, வைகறையுன் விடியலை யடக்இயும், எற்பாட்டை மாலைய 

எடக்கியும் கூறியதாகக் கூரியஅ தவறு என்றும், சங்கப்புலவர்கள் 

காங்கள் பொருள்களை எண்ணிச் செல்லும்போது ஒன்றை ஒன்றுள் 

அடக்கிக் கூறும் வழக்கில்லை என்றும், அது முரஞ்சியூர் முடிகாக 

சாயர், “* மண்டிணிக்தகிலனும்..........டிரும்”” எனப் பஞ்சுபூதல் 

களை எண்ணலால் அறியப்படும் என்றும் ௮கனால் ஒன்றை ஒன் 

றணுள் அடகச்கினாரென் தல் பொருக்தாது : என்று வ கூறினார்கள். 

௮ஃதுண்மையே. நிலமுதலிய ஐக்அக் தனித்தனி பொருளாதலின், 

அவச்றைச் சொல்லுக்கால் DEM ஒன்றை அடக்கல் முடியாது 

கான். காலம் என்பது ஒரு கனிப்பொருளாதலின், அகன் பகுப் 

புக்களுள் ஒன்றை Hw Her அடக்கிக் கூறலாம். சிலர் குணம் 
எட்டெனச் சிலர் அவற்றை ஆறுள் அடக்குவர், இந்திரன் வேற்றுமை 
எட்டெனப் பாணினி விளியைப் பெயருளடக்க ஏூழன்பர். தொல் 
காப்பியர் கொழின்முசனிலை எட்டென நன்னூலார் ஆறு என்பர், 
அகத்தியர், 

ஆறு மானு மொடுவு மோடுவும் 

சாலு மூன்மும் வேற்றுமைத் ததுவே 

செய்வோன் காரணஞ் செயத்தகு கருவி 

எய்திய தொழின்முத லியைபுட னதன்பொருள 

என்று மூன்றாம் வேற்றுமைக்கு கான்கு உருபும், பொருள் ஜந்துக் 
கூறத் தொல்காப்பியர் 46 மூன்றாகுவேக--ஓடுவெனப் பெயரிய வேக் 
அமைக் களவி- வினைமுதல் கருவி யனைமுதமற் ்துவே?? என உருபு 
ஒன்றும் பொருள் இசண்டுல் கூறுவர். நன்னூலார் பொருளை 
மூன்றனுள் அடக்குவர். ஆதலின் யாரு மக்களே கூறினாம். அங்கன 
மாகப்- பிள்ளையவர்கள் ஒன்றை ஒன்றுள் அடக்கல் 
MBSE MY என்பது எவவாறு பொருந்தும், 

  

FRR BT ort
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இன்னும் பிள்ளையவர்கள், நக்£ரனார், வைகறையாமம் இறு 

பொழுது எனக் கூறிவிட்டு, விடியலுமடங்க ₹ வைகறை விடியல் ” 

என உகா.ரணங் சாட்டினாரென்றல் பொருக்காதென்கனுர்கள். ஆயின், 
ஈக ரோனாே ஒன்டெனக் கருதி அ,சனைச் காட்டினாரென்றலும் பொருக் 

கான. அவருரைக்கண் அசி ரூச்இரல்கள் பிற்காலத்தாராற் சேர்க் 

கப்பட்டனவேயாம். அண்றியும், இதையனாசகப்பொருளுளை அவ 

ருசையன்றெனச், சங்கத்தமிழும் பிற்காலந்தமிழும் என்த தாலிலே 

மஹாமஹோபாத்தியாய, ௨. வே சாமிநாதையரவர்களும், தமிழ்வர 
லாற்றிலே ஸ்ரீநீவாசபிள்ளையவர்களும் உரைக்கின்றார்கள். ஆதலின் 
அதன்கண் ஆராய்ச்சி முடிவு போகாதென விடுக்குதும். 

மேலும், அடியார்க்குகல்லார், பதிக உரையில் எற்பாடும் அமை 

யச் சிறுபொழுது ஆறு என்.று கூறினமையின் கெய்ததற்கு எற்பாடு 

கூறினார் என்றாம். அதனைப் பதிக உரையை BIBS தறிக. 

பின் சிலப்பஇிகாரத்துள் வச்ச சிறுபொழுதகளைக் கூறுமிடத்தே 

மாலை கூறினார். யாம், 6 எற்பாட்டை மாலையுள் அடக்கிய க்ருத 

அடையராயே சிலப்பதிகார உரையாகிரியர் ; முன் கெய்தற்கு எத் 

பாடு கூறிப், பின் ன: வையமோ கண்புகைப்ப UG BTU மருண்மாலை” 

என்பதை எடுத்துக் காட்டினார்” என்மும். இதனை விளங்காது 

பிள்ளையவர்கள், 4 சிலப்பதிகார உரையாசிரியர் கெய்தற்கு எற்பாடு 

கூறவுமில்லை, £வையமோ கண்புதைப்ப வந்தாய் மருண்மாலை 2 

என்னுமடியை உதாரணமாகக் காட்டவுமில்லை '? என்றல், யாம் 

எழு கியதை விளம்கிக் கொள்ளாமை(ய. 

இனிப் பரிபாடலில் வந்த கிரகநிலை ஆவணிமா க,க்அப் பூரணையி 

லன்று வந்த ரெகண கேரம் கூறியதாதலின், ஆரியன் Abe எண்ட 

தனால் எத்றோற்றம் என்றாம். ஏனெனின், ஆவணி மாசத்திலே 

சூரியன் இல்கராசியிலே உதயமாதலின். இசன்கண் நிகழும் ஆட் 

சேபம் என்னையோ? நிற்க; 

இனிப் பிள்ளையவர்கள் : எற்பாடு என்பதற்கு ஸ்ரீ சுவாமிகள் 

கூறியவாறு காலை என்பத பொருத்தம் என்இருர்கள். அது 

னுண்மையைபு மாசாய்வாம். 

அகப்பொருளிலக்கணஞ் சொன்ன ஆசரியர்களெல் லாப நெய்தற் 

குச் திறுிபொழு.து கூறுங்கால் * எற்பாடு என்னுஞ் சொல்லையே 

எடுத்தாண்டனரன் லிக் : காலை? என்பதை ஒருவராயினும் எடுச்காள
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வில்லை. அகப்பொருள்விளக்க நாலாரும், 6 ஏ.ம்படுகாலை ? என்றும் 

என்று கூறிற 

Dot. பிள்ளையவார்களோ * எற்படுகாலை £ என்பதில், காலை என்பது 

 வெய்்$யான்பாடு' என்றுங் கூறினான்றிக் * காலை! 

கரலைபைபயுணர்த்த, * எற்படு £ என்பது அதற்கு விசேடணமாக வந்தது 

என்இன்றனர். (காலை? என்பது ஈண்டுக் காலம் என்னும் பொரு 

ளில் வந்ததன்றிக் * காலை--சூரியோதயம்£ என்னும் பொருளில் 

வந்தன்று. அஃது ஆசிரிய2ர பின்னும் * இருள்புலர்காலை £ எனக் 

கூறுவதால் அறியலாம். எனவே 4 எற்படுகாலை” என்பதற்குப் 

பொருள் * எற்படுகரலம் ? என்பசேயாம். பழைய உரைகாரரும் 
‘ 9 Bdsm படுற0பொாழுது” எண்டே கூறுகல் காண்க, இக்களன 

மாக, காலை--என்பதற்குச் சூரியனு இக்குல்காலம் என் று இரிபுபொருள் 

ஏன் கொள்ளல் வேண்டும், Sig ge பொருள்கொண்டு செந்தமிழ் 

வழக்கைச் தைப்பது தருமமா? அக்தோ ! இ மிக இரல்கத் 

SSE, ODS: 

ஏ.ற்படுகாலை என்பதற்கு ஏற்படுகாலம் என்பதே பொருளெண் 
ug மேத்கூறியவாத்றுற் பெற்றாம். இணி எற்படுகாலம் என்பது 
சான் எப்பொழுகதை உணச்ச்திலவக்சசென்பதே AIT T GES Be 
அ௮கப்பொருள்விளக்கநூலார் எற்படுகாலம் என்பதைக் * கரலை” என்று 
கருதியிருப்பாசாயின், பின்னும் * வெய்யோன்றோற்தம் ? என விளங் 
சக் கூறியிருப்பார். ௮க்ஙனம் கூருமல், பின்னும் * வெய்யோன் பாடு? 
என்றே கூறினமையின் இருவனக வழக்கினும் எனிதுண ரநின்ற 
பொழுஅபடுகலையே கூறினார் என்பது தாணிபாம். * எற்பாடு ” என் 
னுஞ் சொல், சூரியோதயத துக்கும் பெயராய் வருகலின் (ஞாயிறு 
படுதல்? என்று எங்கானக் அணியப்படுமெனிஸ, அச்சொல் சூரியோ 
தயத்துக்கு, ₹ படுதல்--உண்டாதல் ' என்னும் பொருளில் காற்பரிய 
மாய் அரிதுணாப்பட்டுச் செய்யுள் வழக்இத் சிறுபாண்மை வருக 
லானும், பெரும்பான்மையும் பொழுஅபடுதத்கே 

. டு ட ட வம் வருதலா 
ணும், உலசவழக்கில், 6 பொழு அபட்டுப்போயித்து? என்றும் 

. . . . 3 
பொழு அபடுக்கரலமாயித்து என்றும், 6 பொழுஅபட்டு வாடை 

அடைக்கு £ என்றும், “சூரியன் பட்டுப்போயித் து? என்றும் 
4 + 7 ~ - ௪ . 2 ‘ பொழு அபட ale an ot என்றும், இப்படிப் பலவான வழங்கக் 

'காண்டலானும், ஆட்பெபெற்றி * எத்பாடு” பொழு அபடதலென் று 
எளிதில் அணியப்படும் என்க. இனிச் reas விலக்கெயெங்களிலே 
செய்ததற்கும் மூல்லைக்கும் மாலை கூறுல்கால், YF DG (por பொழுது
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IG BONS கூறும்பொமுதும் £ எற்பாடு ” என்னுஞ் சொல்லானே கூறக் 

கரண்டலானும் தொல்காப்பியர் கருதியது பொழுதபடுகலென்பதே 

அணிபாம்.  இல்கனமாகப் பிள்ளையவர்கள் ₹ சாற்பாடு ' காலையை 

யன்றி மாலையையுணர்ததுமா? என்றல் எவ்வாறு பொருந்தும். 

இனி, எற்பாடேயன் றி மாலைமுதலியனவும் நகெய்தற்கு வருகின் 

DE Sow ef or , அறு மயக்கமாய்வரும். அவற்றுள்ளும் மாலை எற்பாடு 

சார்க்துவரும் உரிமைபற்றி கெய்தம்குப் பெரும்பான்மையாயும் 

ஏனையவை சிறுபான்மையாயும் வருமெனக, அங்கனம் வருதல்பற்.றி 

அவை உரியபொழுசாகாவென்க. அன்றியும், இடையாமத்து நிகழும் 

புணர்ச்சியின்பின்னர், அதனால் நிகழும் ஊடல் வருதல்போல ஈடூப் 

பகலில் நிகழும் பிரிவின்பின்னர் அசனால் கிகமும் இரங்கல் வருத 

லும் முறையேயாமாதலானும் எற்பாடு பொழு அபடுதலையேயுணர்ச்.து 

மென்பது துணிபாம். 

இனி, எற்பாடு என்னுஞ் சொல் பொழுதுபடுகலையேயணர்ததிச் 

சங்க நூல்களில் வருமரற்றை, 4 பொழுஅபடப்பூட்டி ? (தற. 161) 

என்றும், * படுங்கதிரமையம் ' (சிலப், புறஞ்சேரி ௧௧) எனறும், 

 படுகாலை! (லப், ஊர்சூம் ௫-ம் ௮டி) என்றும், ** எற்படவருஇமில்”? 

(அகம். 190) என்னும், * எற்படுபொழு தின ?' (கிலப்--ஊர்காண் ௮௩.) 

oom pin, * பசசுடரடைந்து ' (கத்றிணை. ௩௧) என்றும், * ua. 

சமையக்அ” (அகம். ௨௩) ster pin, “or ii, அ௮சலக்காடி ” என் 

றும், * படுசுடர்மாலை ? (so — 130) என்றும், இப்படிப் பலவாசு 

.நால்கடோறும் வருதலானறிக, இவற்றுள், * படுகாலை ? என்பதும், 

 சற்படு பொழுது ?  சன்பறும் அகப்பொருள் விளச்ககதுள்வரும் 

: எற்பகொலை ? என்ப.தும் தமழமுன் ஒப்பாதலுஈ Gols. அன்றியும், 

: எழ்படக்--கண்போன மலர்ந்த காமர் சணனைமலா ' என்பது இடம் 

பத்தி உதயம் என்று பொருள் கொளளப்படும். FE STII 

வேண்டாமலே * எற்பாடு” என்பது பொழுஅபடுதலை யுணர்ததும் 

ஆ.தலானும், எ.த்பாடு--பொழுஅபடுகலேயாம். அல்வனமன் னு ; 

: தாலை £ எனபது தொல்காப்பியத்துக் கூறப்படாமையின் * எத்பாடு * 

காலை3ய யெனின், விடியலெனக் காலை வந்தமையின ௮ பொருக் 

தாது என்ப, 

இனிக், காமக்கணியுங்காலமன் றிக் சரபமிச்சகு. இரக்குல் கால 

எற்பாடு) காலையன் ஹென் பது பெறப்படும். காலை, 
மண்மையானும (
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இரங்குகற்குரிய காலமன்று; காமக்கணீயுக் கரலமாதலை, 4 சேர்ந்த 

பள்ளி சேர்புணை யாந்தி யன்ன கினைப்பின ராகி. முழங்குகடதற் 

பட்டோர். ஆழ்க்துபின் கண்ட --கரையெனக் காலை தோன்றலின்,” 

என்ற உதயணன்கசையில் வருமடிககுநம்; விடியல் காண்டலி 

னீண்டுகன் ஸணுயிர்கண்ட வெய்யாள் ' என்னும் இராமாவதாரச்்செய்யு 

ளடியும், *கணடர வந்த காம வோள்ளெரி'? என்னுகல் குறுந்தொ 

கைச் செய்யுளில் '*குப்பைக் கோழித் சனிப்போர்ப் பொலிவிளி-- 

வால்குவிளியினகல௫---களைவோ ரிலலை யானுற்க கோயே'' எனவரு 

மடிகளும், 

“ஆக்க மித்திர மடைவுழிப் பத்துநா 0045 
நோக்க முழ்றவன் சசிபொருட் டூற்றகோ யதனை 

நீக்கு கின்றனன் யானென நினைந்துளா னென்ன 

மாக்கள் பூண்டதகேர் வெய்யவன் குணஇசை வந்தான் "" 

என்றும், 

“ஞாயி றுற்றவவ் வளவையி னனந்தலை யுலகி 

லேயெ னச்செறி யிருளெலா மறைந்திருந் தென்னச் 

சேய ரிக்கணி தந்திடு தெனிவில்கா மத்து 

மாயி ௬ட்டொகை யோடுககிய இந்திரன் மனத்துள் '' 

என்றும் வரும் கந்தபுராணச்செய்யுள் களும் *அழியொன் நிரடி” 

என்னுந் இருக்கோவைச் செய்யுளும் வலியுறுத்தும். இன்னும் 

இப்படிப் பல நால்களிலும் வருஇன்றன. இனி, இரவும் பகலு 

மிரல்யெ. தாகவும் வருூன்றேயெனின் ௮து காலவரையறை கடத்து 

ves தணியாக் சாமமேயாதலின் அதன்க ணாசங்கையின்மை 
யுணர்க, ் 

இனிப், பிள்ளையவர்கள், 4 ஐயரவர்கள் சொள்லியபடி, * எற்பாடு? என்னுங் காலம் பகல் 9 மணி முதக் 6 மணிவசையு முள்ள கரல 
மாம்; இது பின்பகல் எற்பாடல்ல, பின்பகலை எற்பாடு என்று 
சொல்லி வருணித்த ஆசிரியர்கள் முன்னுமில்லை, பின்னுமில்லை. 8 உப்பின் குப்பை யேறி எற்பட--வருஇமி லெண்ணுக் துறைவ னொ?” (அகம். (90) என மாலையில் வந்த இமிலையே OT Busi 
வருதிமில் என்க. எற்பாடும் மாலையும் ஒருபொருட்சொற்களே, இ,சனை, 4 மாலைவந்தண்று 7? (ஐக்கு௮. 11) என்பதற்கு ௮தனுளை யாசிரியர் எற்பாடு, என்று பொருள்செய்வதால் அறியலாம் ?? a என் 
ரோகள.
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ஒருகாளாகிய காலத்தை, அருகப் பகுத்து, விடியல், நடுப் 

பகல், எற்பாடு, மாலை, நடுகாள், வைகை எனப் பப்பத்து காழஜிகை 

யாகக் கொண்டாலும் அவ்வக் காலங்களுக்குச் இறந்த பெயர்க்காரண 
மான காலங்களையே புலவர்கள் எடுக்துப் பெரும்பாலும் வருணிப் 

ப. வழக்கம். வைசகறையெனின் கோழி கூவும் கேரத்தையும், விடியல் 

எனின் சூரியோதய.த்தையும், கடுப்பகல் எனின் உச்சிக்காலக்தையும், 

எற்பாடு எனின் பொழு அபடு Cargo sub, மாலை எனின் க்தி 

மாலையையும், யாமமெனின் பானாளையுமே எடுத்து வருணிப்பர். 

அ௮அபற்றியே, புலவர்கள் சூரியாஸ்தமனம வருணித்துப் Dor 968 

மாலையை வருணிப்பதாம். அங்கனமாக, பிள்ளையவர்கள் பின்பகலை 

எற்பாடு என்று சொல்லி வருணிதக ஆரியர் முன்னுமில்லை ; பின்னு 

மில்லை. என்பது பொருந்துமா? மாலை சூரியாஸ்தமனத்துக்கும் 

இசவுக்கு மிடைப்பட்ட பொமுதே என்ற பிள்ளையவர்கள் எற்பாடும், 

மாலையும் ஒன்றென் றல் பொருக்துமா? ஐங்குறுநூற்றில் மாலையை 

எத்பாடு என்ருரல்லர்; அது மாலைலவந்துவிட்டனு என்று எற்பாட் 

டிம் கூறி இரங்யெதேயாம். அங்கனமாதல் அதன்கண் :: எற்பாட்டின் 

கண் தலைமகன் சிறைப்புறத்துகிற்பத் தலைமகன் தோழிக்குச் சொல் 

Sug”? corp கூ௮தலாலு மறியப்படும். 

இபத்றியே எற்பாடு என்பதற்கு, அரும்பதவிளக்கமெழு இ 

யோரும் மாலை என்று கூறாமல் சூரியாஸ் சமனம் என்று கூறியதும், 

இங்ஙனமே மாலைவருதலைகோக்கி, * நினையமென் னுள்ளம்போல் ?? 

(140) எனபதனுள், 

ரெபாயவென் ஜனொளியேபோல் ஒருகிலையே பகனமாயக் 

காலன் போல் வந்த கலக்கத்தோ Gio pa 

மாலையும் வந்தன் Bell” 

என எழ்பாட்டிலே, கூறுமாறதிக. இன்னும் இது எ்பாட்டித் 

கூதியதென்பது, பின், 

॥ இருளொடியா னீங்குழப்ப வென்னின்றிப் பட்டாய் 

அருளிலை வாழி சுடர்” 

எனவரும் ea Auton soar sm. BUM விளக்கும். ஆகலாலே எற்பாடு 

வேறு, மாலை வேறு என்பது துணிபாம். * எற்பட வரு மில் ? என் 

UB D(H : பொழுதுபட வருக மில் * என்பணி, மாலை வருக 

திமில் என்பது பொருளன்று ; எற்பட என்பது நிகழ்காலமாதலின்,
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மாலை எனின், *எற்பட்டபின் வநதிமில்' என்பர், கலியினும், 

: என்னின் றிப்பட்டாய் £ என்றும், கோவையினும் * பகலோன் கரக 

தனன்? என்றுங் கூறுமாறறிக. எற்பட வருதிமில் என்பதத்குப் 

பொழு துபடு£ேம் வரும் Ads smug பொருளாயினும், ௮ 

அதன்முன்னும் வருமென்பதையும் குறிக்கும் ; Ge Sur g Gor gytp 

வரும். அதுபற்றி இங்கு ஆசாய்ச்சியின்று. சேனாவரையரும் 

 ஞாயபிறுபடவக்தகான் * என்பது நிகழ்காலமுணா் த அமென்றும், 

 ஞாயி௮பட்டுவக்கான் ' என்பது இறக்சகாலமுணர்கதும் என்றுக் 

கூறுதல் காண்க. (பட்டு--பட்டபின.) 

இனி 9 மணி தொடக்கி 6 மணிவசையுமுள்ள எற்பாடு கூறி 
UO FS ஆசிரியர் முன்னுமில்லை ; பின்னுமில்லை என்றார்கள், 

அக்காலத்து த் தலைவி இரங்கல் கூறுவதன்றி மணிச்தியாலக கூடி 

வருணிப்பதில்லை. அ௮ங்கனம் எற்பாட்டில் தலைவி இரல்கல் கூறுவ 

தையும் காட்டுதும் :-- இருக்கோவையினுள் வரும் ஒருவழித்கணத 

தற் பிரிவிலே, * கார்த்தரக் கந்திரை தோணி சுரு? என்னுஞ் செய் 

யுளில், படப்போகின்ற சூரியனைப் பார்திதுச். துறைவர்போக்கும் 

அவர் சூளுறவும் என்னை வருத்தாகின்றன; அதன்மேலே நீயு மேகா 

நின்றாய். யான் இனி உய்யுமாறன்னோ ? எனப் புலம்புமாற்றை, 

௨ துறைவர்தம் போக்குமிக்க, தீர்தீதரவ் கன் றில்லைப் பல்பூம் பொழில் 

செப்பும் வஞ்சினம, மார்த்தா கஞ்செய்யு மாலுய்யு மாறென்கொ 

லாழ் சுடரே '” ஏன்று கூறுதலானும், பின், மாலை வருதலை கோக்கப், 

“பகலோன் கரந்தனன் காப்பவர் சேயர்பம் றற்றவர்க்குப் 

புகலோன் புகுகர்க்குப் போக்கரி யோனெவ ரும்புகலத் 

தகலோன் பயிறில்லைப் பைம்பொழிம் சேக்கைக ணோக்கனவா 

வகலோங் இஒருங்கழி வாய்க்கொழு மீனுண்ட வன்னங்களே.” 

என்று கூறுதலானும், முறையே எற்பாடும் மாலையுஙவ் கூறப்பட்டன. 
இங்கனம் மாலையினும், பொழுஅுபடுதலாயே எத்பாட்டினும் இரல் 
கல் கூதிய ஆசிரியா், அதன்முன், கூடலிழைத்து வருகந்தலும், 
அதன்முன், கடலொடுகூறி வருக்தலும், அசன்முன் அ௮ன்னமொ 
டாய்தலும், அதன்முன் கடலொடு புலகத்தலும், அகனமுான் கட 
லொடு வசவுகேட்டலும் கூறலின் இவையெல்லாம் பொழு அபடுவ 
தற்குழுன் எற்பாட்டிலே தலைவி இரங்கல் கூறுவதன்றோ ! இன் 
னும், காலடியாமி ல,
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* செல்சுடர் கோக சிதகரரிக்கண் கொண்டகீ£ 
மெல்விர லூழ்தெறியா விமமித்தன்-மெல்விரலின் 

நாள்வைத்து ஈஙகுற்ற மெண்ணுஙகொ லகந்தோதன் 

ோரோரள்வைத் தணைமேற இடந்து” 

என்பதனுள், படப்போகும் ஞாயித்ஹறைகோக்கித் தலைவி மாலை வாப் 

பேரகின்றசேயென்று எற்பாட்டில் வருக்துவாளென்று கூறப்பட் 

ட. இன்னும், உதயணன்காதையிலே, உகயணன் எற்பாட்டிலே 

வருக்தியதாக, 

“ வெயில்சண் போழாப் பயில்பூம் பொதும்பிற 

சிதாதொழிற் றும்பியொடு மதாவண்டு மருட்ட 

மாத ரிருங்குயின் மணிகிறப் பேடை 

சாதற் சேவலைக் கண்டுகண் களித்துத் 

தளிர்ப்பூங் கொம்பர் விளிப்பது நோக்கியும் 

பானிறச் சேவல் பாளையிம் பொதிந்தெனக் 

கோண்மடற் கமுகின் குறிவயிற காணாது 

பவழச் செங்காற் பன்மயி ரெருத்திற் 

கவர்குர லன்னங கலங்கல் கண்டும 

சென்றுசென் றநிறைஞ்சிய சினந்திர் மண்டிலம 

சூடுறு பாண்டிலிற் சுருங்கெ கதிர்த்தாய்க் 

கோடுய ருச்சிக் குடமலைக் குளிப்ப “ 

(மாலைப்புலம்பல்-87-ம் அடிமுதல்) 

என்று கூறும் இவ்வடிகள் எற்பாட்டுவருணனையும் எற்பாட்டிரக்கலு 

மன்றோ? இவற்றுள், ௨ சென்றுசென் றிறைஞ்சிய ”' என்பது 

மணித் தொடக்கத்தையும், * இனக்திர் ' என்பது கச்இனார்க்கினியர் 

கூறிய * வெஞ்சுடர் வெப்பந் இர? என்பதையும், இடமுறக் காட்ட 

வில்லையா ? இதனைக் குறுக்தொகையுள் வரும்,  ௬டர்சினக் கணிந்து 

குன்றஞ் சேர (196) என்பதம் காட்டும், இனித், கண்ணறுஞ்சோலை 

என்பதையும் கற்றிணை 187-ம் செய்யுளில் 

நிழல்குணக் கொழுகக், கல்சேர் மண்டிலஞ் 

பல்பூங் கானலு மல்கன் றன்றே'' என்பது 

ட என்பது பிண் 

வரும், * நெய்தல் கூம்ப 

இவக துகில் தணியப், 

இச எற்பாட்டு வருணனை ; பொழுஅப 
வருதலின், இதன்கண் வரும் விரிவுரையையும் நோக்குக, இக்வன 

மாகவும், ஈச்சினார்க்னெயர் கூறியவால வருணனை தப்பித் தவறி 

யேனும் கெய்தற்.திணைப்பாட்டில் வரவில்லை என்றல் எவ்வாறு 

பொருக்கும்? 
10% 

காட்டும்.
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இன ?ம கெப்தற்கலிபினும், தலைபி எற்பாட்டில் வருந்தி 

யத கூறப்படுகின்றது. அ தனையுங் காட்டுதும். கெப்தற்கலி, 4 புரி 

வுண்ட புணர்ச்சியுள் ? என்னும் 14-ம் செய்யுளில், 

் கதிர்பகா ஞாயிறே கல்சேர்தஇு யாயின் 

அவரை நிறுத்து நினைத்தென்கை நீட்டித் 

திருகுவை யாயிற் றவிருமென் னெஞ்சத் 

துயிர்திரியா மாட்டிய இ.” என்றும், 

“மையில் சுடரே மலைசேர்தி யாயின் 
பெளவநீர்த் தோன்றிப் பகல்செய்யு மாத்திரை 
கைவிளக் காகக் கதிர்சில தாராயேல் 
தொய்யில் கிதைத்தானைத் தேர்கு ”' என்றும், 

மன்றப் பனைமேன் மலைமாக் sols (மஞ்சள் வெய்யிலை) 
என்றும் தலைவி ஞாயிற்றை விளித்துப் புலம்பியதாகக் கூறுதலா 
னும், 149, 145) 146, 147-ம் செய்யுள்களினும் இவலாதே எத் 
பாட்டில ஞாயிக்றை விளித்துப் புலம்பிபதாசக் கூறலானும், 
பொழுதுபடாமுன்னும் எற்பாட்டில் வருதலை, இவை இடமாக 
உணர்த்தகில்லையா 3 

இவத்றுள், (46-ம் செய்யுளில், * நிரைகதர்ஞாயிழே” எனத் 
தலைவி விளித்துப் புலம்பியது காலைஞாயிற்றையென்னறு பிள்ளையவர் 
கள் காலைவருதத்குக் காட்டியுள்ளார்கள். 2 BI பொருந்தா. *திரை 
கஇர்ஞாயிறு ' என்புழி கிரைகஇர, ஞாயித்றுக்கு விசேடணம். * நிரை 
கதர் BS Bow’ (சிக்காமணி99) என்புழிப்போல. இச்செய்புள்கள் 
ஒரே பொருளில் வருதலானும், முன்பின்னுள்ள செய்புட்களும் 
அசேகருகத்தில் வருதலானும், உசைகாசரும் ௮க்கனே கருத்துப்படக் 
கூறலானும் எற்பாட்டு ஞாயிற்றையே விளித்ததாம். இணி இதில் 
* வளாகமெல்லாம் தேடிவா £ என்றதுபோல், 149.ம் செய்யுளிலும் 
** அவரை (ததேடி) நிறுத்து நினைத்து என்கை நிட்டித் தருகுவை ”? எனறு கூறு கலானும் எற்பாட்டுஞாயிழேயாம். 

இனி, யான் முன் எடுக.துக்காட்டிய, பப 

பண்பு மாசன்தே? (கற்றி-117) என்னுஞ் செய்யுளும், 4 கெடுவேண் 
மார்பி னாரம்போல...பெருக்கழி கட்டே ?? (அகம்-190) என்னுஞ் 

ம் ஞாபிறுஞான்௮ு...பன் திம் குசலே ” என்னும் (௧2 

ருங்கடன்முழக்க eee eee 

செய்யுளும்,
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கிணை-28) செய்யுளும் மாலைவருன் றமையையும், இரவுவருகன் ற 

மையையும் எ௰்பாட்டிற் கூறி வரறுக்கியசேயாம். இசன்கண் வரும் 

இறகதகாலங்கள் எதிர்வுபற்றியதேயாம். விளைவுபத்தி இறந்தகால 

மாயின. நற்றிணைச் செய்யுள்களுள், 117-ம் செய்யுட்கொளுவின்கண் 

 இவவண்ணமாய் வருஇன்ற மாலை ' என்றும், 218-1 செய்யுள் விரி 

வுரைக்கண், *மாலைப்பொழுகானது காமகோயை முற்படவிட்டு 

வருதலின் ௮து வருகற்கேதுவாகய ஞாயிறு படுந்தன்மை கூறினாள்” 

என்றும் அதனுரையாடிரியர் கூறுமாற்றானு முணர்க, இவற்றுள் 

நற்றிணையுள்வரும் * சிவக்துவாக்கு மண்டிலம் * என்பதும், * ஞாயிறு 

ஞான்று குடக்குவாவ் கும்மே” (௩௯௮) என்பதும் எற்பாட்டு 

வருணனையைக் காட்டும், நச்சிஞார்க்கினிய ரம், சிந்தாமணி, கனகமாலை- 

166-ம் செய்யுளில் * கன்றே வக்தஇம்மாலை ? என்பதில், * விரைவு 

பத்றி எதிர்காலம் இறக்தகாலமாயித்று ? என்றம் இதனை வலி 

யுறுச்தும். இன்னும் ஜங்குறுதாற்றில் வரும், 

“அம்ம வாழி தோழி நாமழ 

நின்ற விருங்கழி நீலங் கூம்ப 

மாலை வந்தன்று மன்ற 

காலை பன்ன காலைமுர் துறுத்தே'' 

என்பதனுள், * காமழ--மாலைவக்தண்னு * என்பும், எதிர்காலத்தை 

இறக்தகாலமாகக் கூறியதேயாம். இன்னும், 

“ உருசெழு தெய்வமுங் கரந்துறை யின்றே 

விரிகதிர் ஞாயிறுங் குடக்குவாங் கும்மே 

மீரலலைக் சலைஇய கூழை வடியா 

௪7௮ யவ்வயி நலைப்ப வுடணியைர் 

தோரை மகளிரு மூரெய் தனரே 

பன்மலர் கறும்பொழில் பழிச்சி யாமுன் 

சென்மோ சேயிழை யென்றன மதனெதிர் 

சொல்லாண் மெல்லியல் சிலவே ஈல்லகத் 

'இயாண ரிளமுலை நனைய 

மாணெழின் மலர்க்கண் டெண்பனி கொளவே' 

என்னும் ஈற்றிணை 9898-ம் செய்யுளும், முன் எற்பாட்டில் நிகழ்ச் 

ததை எற்பாட்டிற் கூறியதேயாம், இன்னும் அககானூற்றில் வரும் 

800, 340-ம் செய்யுள்களும் எற்பாட்டிற் கூறியவேயாம். Gime 

தொகை ௧௧௮-ம் செய்யுளும் ௧௨௩-ம் செய்யுளும் ௮துவே., இவை 

யுண்மையாதலை ga gras கேட்டுணர்க,
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இங்கனம் வரும் ஆன்றோர் செய்யுட்களை ஈன்குணர்க்க இளம் 

பூசண படிகளும், கெய்தத்ருப் பெரும்பாலும் இரக்கமே பொரு 

ளாதலின் அதணனிமையுற்று இசங்குவார்க்குப் பகற்பொழு இனம் 

இராப்பொழு ௪ மிகுமாகலின் அப்பொழுது வருதத்சூ ஏத வாகிய 

எழத்பாடு கண்டார், இனிவருவது மாலையென்று வருத்தமு௮ .தலின் 

௮௮ அதற்குச் இறகந்ததென்று கூறினர். அடிகள் கூறியது உண்மை 

யாகல், மேற்காட்டிய செய்யுட்களா spark கடத்தலின், எற் 

பாடு--சாலை என்றல் எவ்வாறு பொருந்தும். ஆதலின், எற்பாடூ-- 

பொழுதுபடுநேரம் என்பது மலை மல் விளக்சேயாம். 

இனிப் பிள்ளையவர்கள், $* அத இணைக்கேபுரிய காலைவாப் பாடி 

னமை2யாடு ஈண்பகலும் மாலையும், நடுயாமமும் வரப் பாடியிருக் 

இன்றார்கள்,  அப்படியிருக்கவும் 4 கெய்தற்றிணை பாடினா?ரல்லாம் 
ஞாயிறுபடும் காலமாகவே வைக்துப் பாடியிருத்தலினாலும் £ என 

ஐப.வர்கள் கூறியது 4 முழுப் பூசனிக்காயைச் சோத்றுட் புதைத் 

தது”? என்கிறார்கள், 

நரம் * கெய்தற்றிணை பாடினாரெல்லாம் £ என்ற பெரும்பாலும் 

எற்பாடே கெய்தற்குரிய பொழுதாக லைக்்அப் பாடினமை பற்றிக் 

கூறியதேயாம். ஏனைப்பொழு துகள் மயக்கமாக வருதல்பற்றி, அவை 

யுரியவை பாகா. நகெய்தற்கு மாலை பெரும்பாலும் வருதல்பற்றி 
அவை யுரிய பொழுதென்றல் கூடுமா? அதுபோலவே காலைவரினு 
மாம். எற்பாடே (பொழுது படுதலே) உரியபொழுதென்பது, மேற் 
காட்டிய இருச்கோவைச்செய்யுள்சளானும், கெய்த ந்கலிச்செய்யுள் 
களானும், மத்றுஞ் செய்யுள்களானும் தெற்றென விளக்கக் கடத் 
தலின் பிள்ளையவர்கள், ௮.த்இணைக்குக் காலையே உரியபொழுஅ 
என்றது. கான் முழுப் பூசனிக்காயைச் Corp ge. புதைத்த தாகும். 

ஈச்னார்க்சியர் மாலைமயக்க மென்ற தம் கெய்தத்கு உரிய 
பொழுது எற்பாடு என்பது கருதியே; காலை என்பது கருஇயன்று. 
ag, Cols pacl முசற்பாட்டினுரசைக்கழ், ௨இது முதலிய 
மூன்றுபாட்டும் மாலைக் காலத்தைக் கூறினமையின்,  காருமாலையு 
முல்லை ' என்னும் பொதுவிஇபற்றி, முல்லையுட் கோச்தல் வேண்டு 

மெனின், அது பெரும்பான்மைபற் றிக் கூறிய. மாலை தி 

பாட்டின்பின் Bs apa காலமா தலின் அ.த.ற்சியைபுபட்டு கெய்தத் 

முரித்தாயிம்௮. அது தணைமயக்குததலும் என்னுஞ் oa Drem,
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‘da இனாருங்கு மயல்குகலின்று ? என்றதனால், கால மொருங்கு 
மயல்குமென்று கொண்டு சான்றோர் பலருஞ் செய்யுள் செய்தார். 

* கானன் மாலைக் கழிப்பூக் கூம்ப? என்னும் அசப்பாட்டு நெய்தற் 

கண் மாலை வந்தது, “தொல்லூழி தடுமாறி” என்னும் நெய்தற் 
கலியம௮. இக Sov & $i மாலைவந்க பாட்டுக்கள் பலவுமுள. த] 

சான்றோர் செய்யுட்களுள் காலமயலங்குமாறு கண்டுகொள்க. என்ற 

தனால் உணரப்படும். நச்ினார்க்ொியர் மாலை மயக்கமாக வரு 

மென்று கூறினும், * உரிக்சாயிற்று” என்றமையாசன, இயைபுப தறி 

ஏற்பாட்டின் வழிக்காய் அதுவும் உரிக்தென்பதும் அவர்க்குக் கருத 

தாச லுணரப்படும். தொல்காப்பியர் காலத்தின் பின்னே மாலையும் 
இசக்கல்பற்தியம் இயைபுபற்றியம் கெய்சுற்குரிக்சகாகக் கொள்ளப் 

பட்டதென்று கருதுவாருமுளர். அதுபற்றியே நாமும் இரங்கல் 

பத்றி 6எத்பாட்டை மாலையுளடக்கினார்,? என்னாம். இதன்கண் 

வரும் வழு என்னையோ? 

இனிப் பிள்ளையவர்கள், பிற்பொழுது பாட்டிபழங்கதை படிகம் 

தலினாலும் விளையாட்டினாலும் கழியும் எண்கழார்கள், சலைவனைப் 

பிரிந்து தனிக்கிருப்போர்க்கு விளையாட்டில் மனஞ் செல்லாது ; ஐரூ 

போது தன் வருத்தத்தை மறைத்தகற்பொருட்டு விளையாடிணும் 

அதன்கண் மனஞனாு செல்லாது . தலை௨வன்கண்ணேயே செல்லும், 

அவத்றறை ps peu i— 

“ஜள்ளிழை மசளி ரோரையு மாடாய் 

வள்ளிதழ் நெய்கற் ஜரொெடக௯்யும் புனையாய் 

வீரிபூங் கான லொருகிறை நின்றோய்.”' (ஈழம். 155) 

என்றும், 

“உரையாய் வாழி தோழி'' என்னும் (கற். 128) செய்யுளுள் 

“@snGu ரேசிணை யலவற் பார்க்குஞ் 

சிறுவீளை யாடலு மழுங்க 

நினக்குப் பெருக்துய ராய கோயே." 

என்றும், 

* தொடிபழி neo ps ee 0 ரோளுய்ர் soar Gar 

வடிக்கோள் கூழை யாயமொ டாடலின் 

இடிப்பு மெய்யதொன் றுடைத்தே கழுக்சகொள 

அன்னை காக்குர் தொனனலஞ் திதையக் 

காணடொறுங கலுழ்த veal Du மீணடுறீ£
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முத்துப்படு பரப்பிற் கொற்கை CPO ID DF 

எறுபா சடைய செசப்பூர் நெய்தற் 

றெண்ணீர் மலரிற் ரஜொெலைந்த 

கண்ணே கரமங் காப்பரி யவ்வே.” (ழ். ௨௩) 

என்றும் வருவனவற்றா லுணர்க, இன்னும், 

“பூவை யன்னதோர் மொழியினாள் எறுகுடிப் புகுந்து 

கோவில் வைப்பினுட் குறுகியே கொள்கைவே GB 

பாவை யொண்கழங் காடலள் பண்டுபோன் மடவார் 

ஏவர் தம்மொடும் பேசலள் புலம்பிவீம் றமிருந்தாள்,” 

என்னுங் கந்தபுராணச் செய்யுளானு மஃதறியப்படும். 

இனிப் பிள்ளையவர்கள், கெய்தற்குக் காலைவக்ததாகக் காட்டிய 

செய்யுட்கள் பலவும், நகிலததுக் கடையாயும் இணைமயக்கமாயும் 

வந்தனவேயன் நி, அக்கிலத்திற்குரிய இரங்க பொருளோடு சம்பக 

தப்பட்டு வரவில்லை. அ௮ங்கனமாதல் காட்டுதும் :-- 

“Gerad GO dss” என்னும் (அகா, 150) செய்யுளில், 

 வாட்சறா மயங்கும் வளைமேய் பெருந்துறைக் 

கனைத்த கெய்தற் கணபோன் மாமலா 
நனைத்த செருந்திப் போதுவா யவிழ 

மாலை மணியிதழ் கூம்பக காலை 

கண்ணாறு காவியொடு கண்ணென மலரும 
கழியுங் கானலுங் காண்டொறும் 

வாரார் கொல்லெனப பருவருக் 
தாரா மார்பநீ தணந்த crap.” 

THU SHER, நீ தணந்தஞான்௮--கழியுவ் கானலுக் காண்டொ 
௮ம் பருவரும்.””. எப்படிப்பட்ட கழி எனில், மாலயிற் கூம்பும் 

படி, காலையில் மலரும் இயல்புடைய கழி எனக் கழிக்கு அடை 
யாய் வக௧௮. அங்கனமாதல், *கானலுவ் கழருது கழிய கூறாது ஸ் (te என்று கானலையுக் குழியையும் கோக்பெ் புலம்பலால் 
அறியப்படும். கானம்கானும் சழிக் ் 5 ள் 
£ கழியுங் கானலுங் அண்டப் aoe ey, eae dee meceeen ப 73 ௩ . 

GurQea கானலொடுஞ் சார்த்இப் ருவரும் "” எனன, கழி 
புலம்பல், தலைவ ; ர 

விளையாடிய இடமாதலின். இக்கே புலம்புவது எ a கூடி 

நீ சணர்சஞான்௮ கோக்பப் பருவரும் எல் Pury ன ff By 

இது காலையன்று என் ‘ NEE) om Musso ! பது inne மணியிதம் கூ ் க . . ம்ப?? 
நிகழ்ச்சியு மூடன்வைக்தமையா ஸதியப்படும், ப என மாலை
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இனி, அகம் 180-ம் செய்யுளில், * குவளை--௮ரும்பலைச் இயற் 

அிய சுரும்பார் கண்ணி (ater மாலை) Gio”? என்பதுபற்றிக் 

சாலை வந்தது என்இறுூர்கள். இது கெய்தற்கண் வந்த களவாதலின், 

அதற்குரிய மாலை சூட்டிப் பெயர்க்கமை பற்றிக், காலை வர்சசன்றி 

கெய்தற்குரிய பொழுது வந்தது அன்று. அன்றியும், இரங்ககலொடு 

வரத. துமன்றாம். காலம் வேறு என்பது செய்யுள் கோக்கு யுணர்க; 

இன்னும், கெய்தற்கலீ, € கருங்கோட்டு ஈறும்புன்னை மலரசினை மிசை 

தொறும்? என்னும் 1289-ம் பாட்டில், நித்திரையின் வி வருந்இயவள் 

கடலோய்க்கமைகண்டு, கெஞ்சை கோக்கிக் கடலுக் அயின்த.தா, 

நீயோ அுயின்றிலை எனக் கூறி, கெஞ்சொடு வருக்கியதன்றிக் சட 

லொடு வருக்இியதன்றாம். அன்றியும், முன்னோல்லாம் ஒலித்து 

வருத்திய கடல், இப்பொழுது சாந்தமாய்விட்டதத என்றதனால், 
எமக்கு வருத்தர்காராது கடலுக் அயின்றது என்பது குறிப்பித் 

- தாள். அ௮க்கனமாக; இது சுவாமிகள் கருததைச் சிலையிலெழுச 

தாக்குவது எங்கனம்? அன்றியும் இது காலையன்று வைகறை 

யாமம், ஆகலானும் ௮௮ பொருந்தாது என்பது, 4 காலையி லோதல் 

கொட்கும் 2 என்று, கம் ௨௨௦-ம் செய்யுள் கூனகின்றது. அச 

னாணமைது பொருந்தாது. கடலொலியே வருத்தக்தை மிகுவிப்பனு ; 

BY} Bs 

Baas திகழ்வா னோ ரு மின்னீர்ப் 

பொங்குதிரைப் புணரியும் பாடேோ வாதே 

ஒலிசறஈ தோதமும் வளரு மவிபுனல் 

காமமூம் பெரிமீத களைஞைரோ விலரே.'' (௩ற்றிணை, 446) 

CTEM LITE) oor OS, குறுந்தொகை 1698-ம் செய்யுளும் இகனை வலி 

யு த்தும். 

இனி, கெய்தற்கலி 146-ம் செய்யுள் காலையன்௮ு என்பது 

முன் காட்டப்பட்டது. குறுக்தொகையில் வரும், ் 

“எயாயா இயளே மாஅ யோளே 

மடைமாண் செப்பிற் றமியன் வைகிய 
பொய்யாப் பூணீன் மெய்சா யினளே 

பாசடை நிவந்த கணக்கா Gor us gw 

இனமீ ஸனிருங்கழி யோதமல் குதொறும 

கயமூழ்கு மகளிர் கண்ணின் மானும் 

தண்ணர் துறைவன் கொடுமை 

ஈமமூ ணுணிக் சாப்பா டூம்மே.”'
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என்பதன்சண், கெய்துற்பூச்கள் வெள்ளம் நிறையுக்கோறும் அக 

ளமிழ்க்துவ தம் விடுவமா யிருப்பது SUP PH மகளிர் கண்ணை 

யொக்குமென்றால், காலை என்பது எப்படிப் பெறப்படுமோ ? இஃ 

இப்படிப்பட்ட துறை எனக் அுதையினியல்பு கூறியதன்? 

மாலையிற் கூம்பும் வசையும் சண்ணை மாலுக்கானே. இதுவுமோர் 

மருட்டுரை, 

இன்னும், “:இறவுப்புதத்கன்ன'!' என்னும் (658, ௧௯.) 

செய்யுளில் 4 மாலையில் மலரும் தாழை காலையில் விழவுச்களவ் 

கமழும் சேர்ப்பு? எனச் சேர்ப்புக் கடையாய் வந்ததன் திக் காலை 

வக்சகன்௮ு. இது பகற்குறி வக்து இிங்குக் தலைவனுக்குக் தோழி 

சொன்ன காகலின் காலம் எற்பாடு. இன்னும், ஈற்றிணை--௨௭௫-ம் 

பாட்டிலே, **மென்மெலத்--தெறுகதி ரின்றுயித் பசுவாய் இறக் 

கும்-- பேதை கெய்தற் பெருகீர்ச் சேப்ப!” என்பது இணைமயக்க 

மாதலின், மருதத்திற்குரிய காலைவக்கது.  அன்றியுஞ் சேர்ப்புக்கு 
அடையாயும் வந்தது. இன்னும், ஈற்றிணை 2988-ம் செய்யுளிலும் 
: கெய்தல்குறத்று மனையை யணியுக் துறைவ!” என்பதக் துறைக்கு 
அடையாய் ௮௧௧௮, இனனும் இதனுள், “ws 9H Caper Dus 
சூரியனினும் வாய்மையடையாய் ? என்பது வாயமைக்சூ அடையாய் 
aise. * இக்களொடு--ஞாயிறன்ன வாய்மையும் ? எனத் தப்பா 

அதித தல்பற்றி ஞாயிற்றை உவமை புணர்த்தப் பிறருங் கூறுதல் 

சாண்சு. இலனம் உவமையாய்வந்கு சூரியனையும் விளங்காது காலை 
என்இருர். இப்படிப் பிள்ளையவர்கள் புசட்டிக்கூறும் பகட்டுரைகள் 
பல. 

இங்கன 2ம அடையாயும், தணைமயக்கமாயும், வருவனவற்றைக் 

காட்டி, கெய்தற்குக் காலைவந்கதென்று பி 
வெறும் பகட்டுரையாகுமன்றி உண்மையை நிலைகாட்டமாட்டாத, 
சிறுபான்மை இரங்கலோடு காலை வரப்பெறினும் ௮௫ மயக்கமே 
யாம். இதனைப் பிள்ளையவர்களே ்இப்பார்களாக. 

ளளையவர்கள் கூறுவ 

இக்கனமே ஊடலோடு சமபஈதப்படா கனவாய், நிலச்தோடு 
சம்பக்கப்பட்டனவாக மகுதச்துக் காலைவருஞ் செய்யுட்கள் சங்க 
இலக்கியக்களிலே பல காணப்படுகின் றன, அக்கானு த்திலே, ௩௬ 
௩௧௭௬, ௩௬௯, ௩உற௬ஃம் செய்யுட்களும் 5 0 92x00 GR xy 2 mo . ’ 

9 

௦௦-ம் செய்யுட்கரேம் மருதத்துக் கலை வக்கனவேயாம். மத்றை
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அரல்களிலும் வருன்றன. அவைகள் உஎடலோடு சம்பந்தப்படா 

மையின், அவை காட்டிற்றிலம். 

இனிப் பிள்ளையவர்கள், 4 நெடம்கயிறுவலந்த......... கோடுயா் 

இணிமணற் அஞ்சும் துறைவ? என்னுஞ் செய்யுள், காலையிற் 

சென்று மீன் பிடிச்ததைக் கசூறிக்த மென்கிறூர்கள். இதில், இளை 

ரும் Pp Bu me கூடி. என்தமையால் இஃது கரைவலைமிபாட்டு 

இழுக்குர் கொழிலைச் குறிக்ததேயாம். அக் கரைவலை கடற்பதம் 

நோக்கிக் காலையில் போடுவது முண்டு; இசண்டு மணிக்குமேத் 

போடுவ முண்டு. *மணாஜற்றுஞ்சுக் துறை ' என்றகனாலே இது 

எழற்பாட்டிலே போட்டதாம்.  யரம் காலையிம் செல்வதை மறுக்க 

வில்லை. பெரும்பாலும் எற்பாடென்ற கூறினாம். இன்னும் வழி 

வலை அல்லது கெொடிவலை, என்று சொல்லப்பிம வலைகொண்டு மீன் 

பிடிப்பது இரவிலேயாம். இவர்கள் இரா உணவுங்கொண்டு 4 மணி, 

5 மணி வரையில புறப்பவொர்களாம். தூசமான இடங்கருநக்குப் 

போல் 1 மணி 2 மணி வரையிலும புறப்படுவார்களாம். இவர்கள் 

காம் மீன் பிடிக்கச் குறித்த இடத்துக்குப் மீபானவுடன் வலையை 

வீதவிட்மு உணவை அருக்இக் கட்டுமரத்திலே படுத்.தவிடுவார்க 

ளாம். மற்றைநாட் காலையில் வலையைச் சுருக்கி மீன்களையும் வாரிக் 

கொண்டு வருவார்களாம். இத்கொழில் பெருக் குடல்களில் நடப் 

பத. இவ்வலையித்மான் பெருமீன்களு மகப்படுவது. இவ்வுண்மை 

யைப் பசரதவரிடம் கேட்டறிக. :* எற்பட வருதிமில்? என்று 

சிறுமீன் வேட்டத்தை, இளம்பூரணவடிசள் புறத் திணையிலும், 
தும்பைத்தணை கெய்தற்குரித்தாமாற கூறுக்கால் கெய்தத்கு ஓதிய 

எத்பாடு போர்ச்தொழிக்கு முடிவா சலாணும் * என்று கூ௮தலானும் 

மீன் வேட்டையால் வருதலானும் * எற்பாடு Osi gp AS or ge 

Lt) Ged. 

இதுகா௮வ் கூறியவாற்றானே  வைகறைவிடியல் ” என்பதே 

இளம்பூரணர் கொண்ட பாடம் என்பதூஉம், நச்சினாக்கினியசாத் 

கொள்ளப்பட்ட  *வைகுறுவிடியல் £ என்பசே ஐயமான பாடம் 

என்பதூஉம், இலக்கங்களில், * வைகுறு? என்னுஞ் சொல்லும் 

வைகறைக்குப். பெயராய் வருகன்றதென்பதாஉம், per mur. 
கோடலே தமீழ்வழக்கு என்பதூஉம், ஆறுகால பூசைகொண்டு கறு 

பொழுது ௮ சான்பது க்கு நிச்சயிக்கப்படும் என்பதூஉம், இரவு 

பத்.துமணிவமையும் மாலை என்பது பொருக்தும் என்பதூஉம், 

௩௦௦9
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தொல்காப்பியர் கூறிய சூத்திரம், * வைகறை விடியல் ' எனினும், 
 வைகு௮ விடியல் £? எனினும் உம்மைத் கொகை என்பதே அவர் 

கருத்தென்பதூஉம், விடியல் காள்வெயிற் சாலையே என்பதூஉம், 

மருதகத்துக்கு, ஊடல் சம்பக்கய்படுதலால் விடியலும் உரிக்தென்ப 

தூஉம், எற்பாடு பொமுஅுபடுகலை?2ய உணர்த்தி கெய்தற்குரித்தா 

மென்பதாஉம், பிற்பகமேலே எற்பாடு என்பதூஉம், காலை காமந்தணி 

யுல் காலமாதலின் இரங்கற்குரிய கன்றென்பதூஉம், இரங்கின் அது 

தணியாக் காமமென்பதூஉம், எற்பாடும் மாலையும் ஒன்றன்தென்ப 

தூஉம், எற்பாட்டு வருணனையும் புலம்பலும் நரல்கனிலே வருஇன் 

றன என்பதூஉம், பிள்ளையவர்கள் காட்டிய உகாரணங்கள் இரக்க 

லோடு சம்பந்தப்பட்டு வரவில்லை என்பதூஉம், ஒரோவழி வரினும் 

௮௫ மயக்கமாகுமன்றி உரித்தாகாதென்பதூஉம், இவத்றானே 

ஸ்ரீ கவெஞான௪வாமிகள் கருத்தே பொருக்தமெனக் தாபிக்க வந்த 

பிள்ளையவர்கள் கருத்துப் பொருந்தாதென்பதூஉம், இளம்பூரணரும் 

நச்சினார்க்கினியரும் கொண்டபடி சிறுபொழுதாறென்றலே துணிபா 

மென்பதூஉம் நன்கு. உணரக்கிடக்தமை காண்க, 

இங்கனம், 

சி. கணேசையர் 
செந்தமிழ் '--தொகுதி ௨௯, பகுதி ௧௦, 

இம் மஅப்பின் பின் வீரபாகுப்பிள்ளை அவர்கள் அமைவு றனர். 

இது இிறுபொழுதாஹறே என்பதை நிச்சயப்படுத்திய அசாய்ச் 

யாகும். 

சி. க.



இன்ன நூல் என்று இடங் குறிக்காது விடப்பட்ட 
ரில் உதாரணச் செய்யுள்களின் இடம் 

பக்கம் செய்யுள் இடம் 

166 பொன்னீவன்ன பதிற்றுப்பத்து 61 

168 ஏற்றூர்தி முத்தொள்ளாயிரம் 

ag வாதுவல்வயிறே தகடூர் 

974 இல்.லுடைக்கிழமை அகம், 230 

(இம்மனைக்கிழமை எனவும் 
பாடம்) 

கருங்கடலுட் கலங்க ஜர், - ஐம். 47 

ல 436 மூடமூதிர் புன்னை ஐம்.- எழு. 09
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் தொல்காரர்ரரொம் 
[தமிழ்வீத்துவான், பிரமளாீ 4, கணேசையர் | 

அவர்கள் எழுதிய உரைவிளக்கக் குறிப்புக்களுடன் ] 

ஆ 

], எழுத்ததிகாரம் 
| 

| மூலமும், ஈச்சினார்க்கினீயருரையும் 5-0 | 

2. சொல்லதிகாரம் 

மூலமும், சேனாவரையருரையும் 6-00 

5. பொருள இகாரம் [ 

| முன் ஐந்தியல்கள் [ 

மூலமும், ஈச்சினார்க்கினியருரையும் 10-00 

1. பொருள இகாரம் 1 

பின் நான்கியல்கள் 

நூலமும், பேராசிரியருரையும் 9-00 
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