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PREFACK, 

eee 

“tnd it was thronyh nature, thus ennobled by a 

semblance of passion and thonahé, that he approached 

the spectacle of human life Human life, indeed, 

ix for him, at first, only an additional, accidental 

yrace on anerpressive landscape’— Walter Pater 

on Wordsworth, 

Pattinappalat a Yami idyll of 301 Tines, on 

which the following is @ critical commentary was 

composed by poets Rudrankaunanar in the middle 

of the first century before Christian era. The poem 

is setup with simple thoughts and choicest ex- 

pressions that characterise a perfect classic. Further 

it belongs to the old realistic school of 'lamil poetry 

of the Pandian academy. 

It will be seen from the poem that the poct 

who had had a charming wife whose affections for 

him were unbounded and whose happiness he 

songht to maintain by areflection of the same 

sentiments on his part, once, made, on account of 

his pecuniary straits. arrangements to go ty 

Kaviripprmpattinum which lay very far from his 

village and pay a visit to the then prince Aarikala- 

chola; but when his departure had come to be 

known by his beloved wife her mind was pierced 

with dire affliction at the thonght of her dear
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husband’s separation and she became inconsolable 
therewith. Struck with the sorrowful attitude of his 
loveliest wife, the poet deferred his journey. And 
in order to console her he composed this poem in 
her presence, addressing to his mind of his uao- 
willingness to part with such a charming maiden as 
his wife whose caresses were as sweet as the reign 
of Karikala, even if it were to preclude him from a 
rare opportunity of receiving as a gift the richest 
city of the great Chola monarch. In speaking of 
this gift, he brings in a vivid picture of the natural 
and artificial charms presented in the country sides 
and the town parts of the Chola kingdom and also 
the glory and victory of the prince Karikala in the 

midst of his broodings over the soft beauty of his 
wife. How artfully the poet links on to rhe central 

idea of this poem the scenic beauty of the large 
Chola kingdom and the greatness of its reigning 

monarch is a matter for deep consideration. 

In his conception of this vast universe, nature 
aud mind are bound up inseparably, All the natural 

products constitute, as it were, a perfect receptacle 
for the son! within. ‘The inner thought-force of the 
mind vibrates in snch a way as to mould the elastic 
outward matter consistently with its own principles. 

And so, to admire the outward beauty of nature is 
to appreciate the intrinsic value of the intelligent 
element within. Mxcept through the perception of
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senses, it is not possible for the individual mind to 
go deep into the inmost universal intelligence and 
lie one with it. When one communes with the still 
life of nature, all his thought-powers that were 
running before in different chunnels and wasted, 
are collected up and converge to one definite point 
in the universal self which illumines its dim surface 
of thought and makes it richter and brighter till 
its limited area of intelligence is gradually enlarged 
to an unlimited extent and gone one with its own 
higher self. Thus a study of nature forms one 

wholesome element in the old classical poetry of 

‘'ami) to which our poet Iudrankannanar belongs; 

as for the study of human mind it conceives that 

it can be made effectual only in close counection 
with the former. Sticking, therefore, to this 
principle of life with an absolute determination of 
mind, our old poet devotes the main portion of his 
idyll to portray the rural charms and the sea-coast 

heauties, and then weaves them all into that part in 
which his ideal love for his wife stands out in great 

relief and colours the whole poem with its soft rose- 

gleam. From this it will be manifest that the poem 
fascinates the reader’s imagination at first with a 
sensuous beauty, then elevates it higher up and 
rifines it at last intoa purer etherial substance 
susceptible of reflecting in itself the thoughts 

coming from an unknown source.



The artistic arrangement of poetic thoughts- 

that find their expression in chaste and simple 

‘'amil words, has been thoroughly studied in the 
body of hig work. And in tracing up link after Jink 

the steady development of the poet’s central idea 

throvgh the poem, I ‘have criticised the old 

commentary of Nachchinarkkentar which gives a 

distorted meaning of it in *1n unusual and fantastic 

manner, and have explained its sum and substance 

ina more simple and natural way. 

The first two portions of this critical commen- 
tary were, at the request of the President of the 

Mudura Tamil Sangam, read before the last annual 

meeting of it, and were very much appreciated by 

the learned pandit members and others present on 

that occasion. Having been encouraged at. the 

reception that was accorded to it and to a similar 

commentary of my own on another classical ode 

Mullaippattu which was published some years ago, 

I send forth this volume as my humble contribution 

to the critical literature of my mother tongue which 

is one of the ancient and highly cultivated languages 

of the world. 

Madras, 
25th Sept. 1906. R.S. Vedachalam.



உரைரப்பாயிரம், 

  

சொழுஞ்சுவை செழுரிய செழுக்சரிழ் வழக்கில் 

உரையும் பாட்டுமின இரு திரனுள வே, Bar gros 

உரையெனப் ப௫வது வரையரை யின் யின் 

சொரிபல வாக நற்பொருள் விளி 

அறிவுஈணி தலக்குங் சூறியஅ வுயைத்மில) 

வாட்டமில் சிறப்பிர பாட்டெனப்படிவ து 

EG LYST WOOL FF ANCL YS} uy 

eco ipul Mam pg) சாழா சட்டடோண் 

எரியகைங் தன்ன எழிற்பொரற் பாண்டில் 

விளிம்புற ரிறைச்சாங்கு முதுவாய்ப் புல்வோஸ்! 

பாலிடைச சுருங்கிய பயங்கழ சொல்ல் 

௧௫௬ துதொறு மாழ்ந்ச காழ் க்கமிபாருள் பொ கிய்ப 

எண்பு கெக்குருகும் இசையுடன் yp oy 

இயற்கையின் வழாம லறிவொருங் குறு 2 ௮ 
இன்புணர் வெடுப்பி யன்பே யுருவாம் 

முழுமு,௨ற் பொருளொடிங் கெழுவிடப் பயச்கு.ம 
அனா 2 தலைமைப் பான்மைய துடைச்சே; 

இத்தகு ஜெப்பின் ஈரறமிழ்ப் பார்கள் 

பின்றைநரட் காண்டல் பெரிசரி சாயிலும 

பண்டைச் காலத்துப் பழுச்சறிவு மாண்ட 

நல்லிசைப் புலவோர் வல்லாங்கு கிள 

மூிர்சகடலெகச்சர் மணலினும் பலவே) .நவாறள் 
ஓம்பா சொழி$ தன போக மாம்பெற 

இற்றைநாட் போத முற்றுசமிழ்ப் பாவள் 

சருகுமுகனிறுசச அரியன பச்தும்



டி 
கண் 

வாம்பிட லாகாப் பெருஞ்சிறப் பினவே; அவற்றுட் 

பட்டினப் பாலையின் முட்ட மாட்சி 

உரைவிளங்க விரித்சற் கறிவிலெ னாயினு 

மூருத் இரங் கண்ணனெனுங் காட்டிசால் புலவன் 
இருக்சகு சீரடி. உள்ளக மலர்கலின் 

அசன்வயிற் றுளும்பிய அறிவுறை பிவிற்றி 

விளங்கெயெ வுணர்வான் ஒருப்பட்டு 

வளங்கெழு மற்றசணன் மாட்சி செரிச்குவெனே,



பட்டடனப்பாவம். 

ஆராய்ச்சியுளை, 

__ஆரூசஉ௨- 

பாட்டினியல்பு. 

  

வேந்தர் பெருமானான சோழன் கரிகாற் பெருவள த் 

சான் செங்கோலோச்சிய தலை ஈகரான காவிரிப்பூம் பட்டி. 

னத்சைச் சிறப்பித்துக் கூறு முகத்தால், குறிஞ்சி முல்லை 

பாலை மருதம் நெய்தல் என்னும் அகனைந்திணை யொழுச் 

கத்தில் இடையின் ற பாலை யொழுக்கத்தை உணர்த்துதற் 

Gu புகுத நல்லிசைப் புலவரான உருத்இரங் கண்ணனார் 

இப்பாட்டிற்குப் பட்டினப்பாலை யெனப் பெயர் குறித்தரு 

ளிஞார். 

இனி இதனாரியர் புறச்சே கட்புலனுக்கு உருலாய்த் 

தோன்றும் பட்டின த்தையும், அகத்தே உயிரினுணர்வுக் 

குப் புலனாய் ௮ருவாய்தீ தோன்றும் பாலை யொழுக்கத்தி 

னையும் பாடுதற்குப் புகுந்த நுணுக்கத்தை உணருங்கால் 

டுப்பாட்டின் உயர்ச்சி தெற்றென விளங்கா நிற்கும், ௮௬ 

வாய் அறிவாய் இன்பமா யாண்டும் பரந்து நிற்கும் முழு 

முதற் பரம் பொருளைக் கறை கெழுமிய அறிவும் முறை 

சழுவாச் செயலுமுடைய உயிர்கள் அறிர்சனுபவித்தற்கு 

இரு திறப்பட்ட நிலைகளிருக்கின்றன, அவை அ.றிவுகிலை 

உணர்வுநிலை என்பனவாம், இவற்றுள் அறிவுரிலை என் 

பது சாணட்பட்ட வருகக்சதலவ்வலூயர் பொருள்களின்



ர் (பட்டினப்பாலை அரா ய்.ச.௪, 

அர்புச அமை இகளைக்கண்டு இவை சம்மை இங்கன: 

௮மைத்தவனான பேரறிவும் பேராந்றலுமுடைய பாம் 

பொருள் ஒன்றுண்டென்று அதன் இருப்பு மாச் இிரம்அறி 

விப்பசாம், மற்று அப்பம் பொருளின் உண்மைத் தன் 

மையோ அவ்வறிவுக்கு ஒரு சிறிசாயினும் புலப்படமாட்டா 
காம். உயிர்களின் அறிவு, உலகியற் பொருள்களை ஒற்று 

மைப்பட்டு அறிதற்குக் கருவிகளான மெய் வாய் சண் மூக 

௫௪ செவி என்னும் புறக்கருவிசளைந்சானும், மனஞ் சித 

தம் புதிதி யகங்காரம் என்னும் அகக் கருவிகள் நான்கா 

னும் நடை பெறுவசொன்ரும். அகம் புறம் என்னும் (4 

கருவிகளின் றுணை கொண்டன்மறி அங்வறிவு வேறு தனி 

த்து நடைபெறக் காணாமையானும், அங்ஙனம் ௩டைபெறு 

ALS gto ௮ங்வறிவாற் பற்றப்படுவன மண் புனல் அனல் 

கால் விசும்பு என்றற் ஜொடக்கக்து ஐம்பூதங்களும் அவ் 

லைம் பூசங்களின் சேர்ச்சையாற் பிஈஈ்த பொருட்டன்மை 

களுமே யன்றிட் பிறிதின்மையானும், முழுமுதற் பரம் 

பொருளான கடவுள் இவ்வாறு அறியப்பட்டபொருள்க 

ஸஞூள் ஒன்றன்றாய் இவற்றிர்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட சாய் 
விளங்குவ சொன்ருகலானும் அவ்வறிவக்கு அ௮ப்பரம்பொ 

ருள் ஒரு சிறிதாயினும் புலப்பட பாலகனருய் நிற்றல் 

பெரிதும் பொருச்சமாவசேயாம். இது பற்றியே அறிவு 

நால்களெல்லாம் இறைவனை இப்பிரபஞ்சத் துள் ஒன்ரூய் 

வைத்து உடம்பாட்டால் ஓத ஏலாமை தெளியக்கண்டு, 

இவற்றுள் இதுவுமன்றாய் அருவுமன்றாய் மற்றெதுவுமன் 

ய் அப்பாத்பட்டதென்று எ இர்மறை முசத்தான்வைச்து 
விளச்குசற்ரு மாத இரம் ஒருப்பட்டுப் 

பந்தமும் விமோாய பதடசாாச்சங்க ளீல்லான 

௮ந்சமு மாதியில்லான் ௮ளப்பிவனாசலாலே



பாட்டினியல்பு, ஐ 

எ*்சசா னின்னனென்று மின்னசா மீன்னசா௫ி, 

வர் திடா னென்றுஞ் சொல்ல வழச்சொடு மார்£மீன் 
ஹே” என்றும், 

“அல்லையி சல்லையிசென மறைகளு மன்மைச 

சொல்லினர் று இச் இளைக்கு மிச்சுந்கரன்”” என்றும் 

பு உங்களல்ல பொறியல்ல வேறுபுலனல்ல வுள்ளமதி 

யின், பேசங்களல்ல இவையன் றிரின்ற பிறிதல்லவென்று 

பெருநூல், வேதங்கிடர்து தடுமாறு வஞ்சவெளியென்ப 

கூடன்மறுகிற், பாதங்கணோவ வளையிட்சனாதி பசர்வாரை 

யாயு மவசே ?' என்றும் கூறுவவாயின, 

இனி இப்பெற்றிச்சான அறிவுக்குப் புலப்படாமை 

யால்இறைவன் உண்டென்று மாத் தங்கூறுதலாற்போக்த 

பயன் என்னையெனின்;--அறிவு நிலைக்சூ அவன் புலப்ப 

டானாயினும் ௮,௪ர்கு மேற்பட்ட உணர்வுகிலையில் அனுப 

வப் பொருளாய் விளங்கித் சோன்றுமாகலன் அது கடா 

வன்றென மறுக்க, அற்றேல், உணர்வு சிலை ஈம்மனோர்பா 

லுண்டென்பதற்குப் பிரமாண மென்னையெனின்;-சாதற் 

இழமையிற் இறட தாரிருவர் அவ்வுரிமையினைச் சாங்கரு தும் 

போசெல்லாம் ௮வரகத்சே ஓரின்பம் சோன்றுதல் ௮னு 

பவ மாத் திரையாய் விளங்கக் இடந்ததொன்றும், அவ்வின் 

பம் அதுதோன்றப் பெற்றார் தமக்கே புலனாயினல்லது 

௮ திவ்வாறிருந்சதெனப் பிறர்க்கு அறிவிக்கவும் உரைக்க 

வும்படாச இயல்பிர்றாம், காணவங்கருதவு முரைக்கவும் 

படாத முதல்வனே டொற்றித்து நின்று அவனையனுப 

வித்சல், அவன் போற் காணவுங் கருதவும் உரைகச்கவும 

டடாத உணர்வுரிலை யொன்றற்கு மா3 இரமேவாய்ப்பசாம். 

என்னை! அகத்தே சோன்றும் அன்பும் ௮வ்வன்பே தனக்
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குண்மை யுருவாய்ச்கொண்ட பரம்பொருளும் வேறல்லா 

மையால், அவ்வன்புவரம்பின் றி இளகிவிரிர் த உணர்வுநிலை 

யில் அக தனுபவூித்சமாய் முறுகித்சோன் றல் இன் நறியமை 

யாசதாகலின்; இவ்வுண்மை யுணரக்தே இருமலரும், 

அன்புஞ் agp ிரண்டென்ப ரறிவிலார் 

அன்பே Gara தஇியாரு மறிகிலார் 

அன்பே சிலமாவ தஇியாரு மறிர்சபின் 

அன்பே சிவமா யமர்க் திரும் சாரே” என்று இருவாய் 

மலர்ந்தருளினார். 

ஆகவே, முழுமுசுற்கடவுளுண் டென்பசனை விளங்க 

அறிவித்தற்குரிய அறிவுரிலையும், பின் அதனோடு வேறக 
கலந்துறின் ஐனுபவிச்சு க்குரிய உணர்வு கிலையு மென்னும் 

. இருஇிற நிலையினையும் உயிர்களுக்கு முறுகுவித்துப் பின் 
அவ்வறிவு நிலையினையுங் கழலச்செய்து FFF QTY rows 

மாய் விளங்கும் உணர்வுநிலையை நிலைபே ருக்குவித்து 

உயிர்களுக்கு அளந்தறியப்படாசு பெரும் பயனைத் சரத 

ற்கு இன்றி யமையாத கருவியாவதுசான் பாட்டென்ப ஐ, 

அற்றேல், உரையுஞ் செய்யுளு மென்னும் இரண்டனுள் 

உரையும் அவ்விரு இற மிலையும் முறுகுவித்துப் பயன்ஈரு 

மாகலின் செய்யுள் மாம்இிரமே அதனைப் பயச்குமென் 

றுரைகூறிய சென்னையெனின்;--பால் கறந்த மாத்திரை 

யேயுண்பார்க்குஞ் சுவை பயக்குமாயினும், அதனை வற்றக் 

காய்ச்சிக் கட்டியாகத் இரட்டிப் பின்னுண்பார்க்குக் கழி 

பெருஞ் சுவை சருதல்போலவும், முத்றின கருப்பங் ஈழி 

யை ஈறுச்கிப் பிழிந்த மாத் இிரையே அசன் சார்றைப் பரு 

குவார்க்கு ௮5 இனிமை விமாக்குமாயினும் மே மசனைப் 

பாரு R: T & தா.ப்சசிச சருச்சரைக கட்டியாக ௫3 ண்
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பார்க்கு ௮ற்றவும் பேரினணிமை பயத்சல்போலவும், உரை 

யும் நலம் பயப்ப தொன்றேயாயினும் அசனைச் காட்டினுஞ் 

செய்யுளாம் பெறப்படும் பயன் சாலவும் பெரிதாம். கறந்த 

பால் இரவிய வுருவாய் கெகிழ்ந்திருக்சலின் அதன் சண் 

ணுள்ள சுவை மிகுஃது தோன்றாது குறைந்சே காணப்படு 

இன்றது, அதுபோல, உரையும் ஒருவரம்பின்கட்படா து 

சொற் பெருக்சமுற்று நடை பெறு சலால் அதன்கட் புசை 

ச பொருளும் ஆழமாகலின்றி அச்சொற்களோடு ஓத்து 

ஒழு மெல்லிதாய்விகென்ற து. மற்றுக்காய்ச்சித் இரட்டிய 

பாற்கட்டியுஞ் சருக்சமைக் சட்டியும் இறுகத் இண்ணெ 

ன்ற உருவுடையவா யிருசலின் அவற்றின்கட் சுவை (நிர 

முதிர்ந்து தோன்றா நிற்கின்ற அ. அதுபோலச், செய்யுளும் 

apes அசை €ர் களை ௮டி தொடைகளா னமைந்த பா 

வாய் ஒரு வாம்புட்பட்டுச் சொற் சுருக்க முடைச்தாய் 

௩டத்தலின் அசன்கட் புசைந்த பொருளாம் அவற்றோடு 

ஒப்ப ஒழுஇழ் இட்பமும் ,ஐழமும் உடையதாகின் றது, 

பாட்டெல்லாம் அறிவு நிலையைப் பற்றிர்கொண்டுபோய் 

உயிர்களின் உணர்வு நிலையை எழுப்பி விவேசதாகும், 

உரையெல்லாம் அறிரு நிலையைப் பற்றியே நிகழுமல்ல.ு 

அசன்மேற் சென்று உணர்வு நிலையைக் சொடமாட்டா 

தாகும். பெரியதோர் மலைமுழைஞ்சினுட் பொன்னும் 

மணியுஞ் சிதறிக் டெத்தல் ஐர் வியப்பன்று) ஒருசிறுகற் 

பிளவிலே அரிய பெரிய முூழுமணிகள் அடுக்கடுச்காய்ச் 
இடந்து எடுக்குந்தோறும் குறைபடா இரு தசலேபெரிதும் 

வியச்கற் பாலதாகும், சிறிய சிறிய வான்மீன்கள் அகன்ற 

அவ்வானத்.இற் காணப்படுதல் ஒரு வியப்பன்று; அங்வகன் 

வானும் வேறு மாடமாளிகை கூடகோபுரங்களும் ஒரு 

சிறிய கண்ணாடியினுட் காணப் பதெலே மிகவும் வியச்கற் 

பாலதாம், இதுபோலப் பெரிய ஓர் உரையிலே சிலபொ
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ருளேனும்பலபொருளேனுங் காணப்பெறுதல் வியப்பினை 

விளைவியாது; மற்றுச்சிறியவொருபாட்டிலேபல இறப்பட்ட 
ஆழ்ந்தபொருளெல்லாம் காணப்படுதலே வியச்கற்பாலதா 
கின்றது. உரையிலே ஒருவரையறை யின்மையினாலேபொ 

ருட்கு வேண்டுவனவும் வேண்டாசனவுமான பலசொற்கள் 

i oN derg வியப்பினைத்தாராவாய்க் தாமெடுத்சபொ 

ருளைமாத் தரம் எம்மறிவுக்குப் புலங்கொளவிளக்கி யொழி 

கின்றன. மற்றுச்செய்யுளிலோ பொருட்சாரமானசொற் 

கள்மாத் இரம் ஆய்ந்சமைக்கப் படுகின்றனவாகலின், அச் 

சொற்கள் கொண்ட பொருட் கருவை அ௮றியட் புகுவானொ 

ரன் தன் அறிவால் அசனைச் கூர்ச்சறிய வேண்டுசலின் 

அ௮வனறிவு மிக நுணுகுசலோடு அ௮சரிறநிய சொல்லிற்பெரி 

யபொருளடங்கு நிற்றலை அறிந்த மாச்திரையினாலே சன் 

ாயறியாதொரு வியப்புமுடனெய்த அசன்கண் ஓர் இன் 

ப௩தோன்றி ௮சதன் வயப்பட்டுச் சிறக்கின்றான். ஆகவே, 

பாட்டு ஒன்றுமே உயிர்கட்கு அறிவை விளக்கி அதற்குப் 

மேற்பட்ட உணர்வை எழச்செய்து இன்பம் பயப்பதொன் 

றாய் சிலை பெறுகின்றது, உரைப் பயிற்சியில் அறிவு மாதி 

இரம் விளக்க மெய்துமே யல்லது உணர்வின் வயூச் சான 

இன்பந்தோன்றுதல் இல்லையென்ச, அல்லதூஉம், உரை 

யெல்லாம் இயற்கையிலேயே இசைதழுவாது ௩டப்பனவா 

மாகலின் ௮வை உணர்வை எழுப்புமாறு எவ்வாற்றானு 

ரில்லையென்ச, பாட்டுகளோ இயற்கையிலே சமயங்களு 

க்கு ஏற்ற பெற்றி யெல்லாம் பல இறப்பட்ட இசை தழுவி 

கடக்குமாகலின் ௮வை உயிருணர்வை எழுப்புசற்கட் பின் 

லுஞ் சறெப்புடையவாம், என்னை 1 இசையைக் கேட்டு 
உ.ர௬காதபொருள் உலகத் இல்லையன்றே ? உலசானுபவஞ் 

சிறிது மறியாச மகவை அன்னை தொட்டிலிற் டெத்இ.ச் 

தாலாட்ட ௮, சவ்விசையா லின்புரறு உ.ரங்கல் கண்டா
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மன்றே ? கொடிய விலங்கினங்களும் விஷஜெக்துக்களும் 

புல்லாங்குமலோசை கேட்டவளவானே தந்தொழில் மற 

ந்து இன்புற்று அவசமழிதல் கெளியப்பட்ட தொன்றன் 

ரோ ? இசன்மாட்டு இனிது அறிவுறுத் தற்கன்றே ஸ்ரீமர் 

மாணிக்சவாசகப் பெருமான் தஇெருச்சிற்றம்பலக் கோவை 

யாரில் 

இிறைவான்புன ற்றில்லைச்சிற்றம்பலச் துமென்௫ிர்கை 

யுள்ளும், உறைவானுயர்ம இர்கூடலினாய்க்சுவொண்ம்கறி 

ழின், றுறைவாய் அழைக்கனையோவன் றிே ப (மிசைச்சூழல் 

புக்கோ, இறைவாதடவரைத்தோட்கென்கொலாம்புருஈ 

தெய்தியதே " 
; 

என்று இருவாய்மலர்ந் தருளினர்,  இப்பெற்றி சான 

இசை, தானேயும் இன்புறுத்துகின்ற பாட்டோடிஞ் சேரு ' 

மாயின் அவையிரண்டின் கலப்பாற் மோன்றும் இன்பம் 

இவ்வியல்பிற்றென்று குறித் துரைக்கல் ஏலுமோ? எனவே 

இசையோடு பீணைக் இயங்கும் பாட்டிற்கும் ௮5 இன்றி யிய 

ங்கும் உரைக்கும் உள்ள வேறுபாடும், இவ்விரண்டில் மூன் 

னையது பயன் பெரிதுடைக்தாதலும் பின்னையது பயண் 

சிறிசே யுடைத்தாதலும் தெற்றென விளங்காறிற்கும், 

௮ற்றன்று, உரை நூல்சளும் ஒரோவழி வியட்புணர்வுஈ௧ 

சாண்மொகலின் அதனைச் செய்யுளுக்கே வரைச்துகூறியது 

பொருந்தாதாம் பிறவெணின;--ஈன் நுகடாயினாய், ஓஒமோ 

வோ ருரைநால்களின் இடையிடையே பாட்டிற்குரிய 

சொல் நயம் பொருள் ஈயங்கள் காணப்படுதலால் அங்ஙனம் 

௮ங்வியப்புணார்வு தோன்றிற்முகலின் அதுபற்றி எண் 
டைக்காவசோர் இழுக்கில்லை. யென்பது... இப்ெற்றிப் 

பட்ட உரைப்பகு இசள் சல ஐரிியர் ஈககரனார் சளி 

b
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ஓரையினிடையிடையே காணப்படும்; ௮வை கொண்டு 

இவ்வுண்மை அறியற்பாற்றாம், 
இனிப்பாட்டுச் சொற் சுருக்கமும் பொருட்பெருக்க 

முமுற்று இசைதழுவி ஈடப்பசனான் இன்புறு துமென்ற 
அவ்வியல்பை ஒருசாரண முகத்தான் விளச்கவே ௮ஃதி 
னித விளங்குமாகலின் மாணிச்கவாசகப் பெருமான் இரு 
வாய் மலர்ந்தருளிய தஇருச்சிற்றம்பலக்சோலையா சென் 
லுங் கஎஞ்சியத் திலுள்ள ஒருமுழு மாணிக்கச்சை ஈண் 
டெத் துச் காட்டுவாம். 

'அவாஇருவர்அறியாஅடி இல்லையம்பலத் துள் 
மூவாயிரவர்வணங்கரின்றோனையுன்னாரின் முன்னித் 

திவாயுழுவை௫ழித்சதந்சோசிறிதேபிழைப்பிச் 

சாவாமணிவேல்பணிசொண்டவாறின்றொராண்டகையே”? 

என்பது, தன்னுடைய தலைமகள் எவ்வாற்றானுஞ் றந்த 
ஓராண்மசனோடுங் சாதல்கொண்டு நேசமாயினதைச் லெ 

குறிப்பாலறிர்த சோழி பின்னும். ௮வரிருவர் மாட்டும் 
நிகழ்ந்த ௮௩நேச வுரிமையினைச் தெளிந்து கொள் 

ஞம்பொருட்டுத் சன் றலைமகளை நோக்கி ௮வள் நடுங்கு 
கே.துவரவன சில சொல்லி அதனான் ௮வ்வுண்மை துணி 
இன்ற நடுங்ககாட்டம் என்னுந் துறைபற்றிவந்தது இத் 

திருவாக்கு, இசன்சண் முன்னிரண்டடடிகளும் சன்னெஞ் 
சினையும் இளக்கும் பத் இச்சுவைரிரம்பி முழுமு,ச.ற் பொரு 
ளான. சிவத்தின் பெருமை தெரிவியா நின்றன ; பின் 
னிரண்ட்டிகளும் சோழி தன்மகளை நோக்க ஈடுங்கச் கூறி 
யசைக் காட்கென்றன. தலைமகள் * எட்டியுஞ் சுட்டியுங் 
காட்டப்படாத' வடுவில்லரச் சிறந்த குலத்திற் பிறந்து நல் 

லொழுக்கமே.. ,அணிசலனாய்க் கொண்டு ,போதரு?ன்று 
ளாசலின் அவளை. நோக்கு :நீ சிறந்த ௮ல் வாண்மகனோடு
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காதல்சொண்டமை யான்அறிவேன்' என்று கூறுதற்கு. 

மிச அஞ்சியும், அவ்வாறு கூறல் தன் நிலைக்குத் தகா. 

தென நினைந்தும், தலைமச டன்வாயானே அதனை யுரைப் 

பச் கேட்டலே முறையாமென உறுஇசெய்தும் இச்செய்யு 

ளில் மிகவு திறம்பட அதனை ஆராய்ந்தமை பெரிதும் 

வியக்கம்பாலசாம். ௮ட்பின் னிரண்ட்டியின் பொருள் வரு 

மாறு : கண்மணி யனையாய் ! இன்று யான் இம்மலைச் சார 

லின் வழியே வருவேனாயினேன், அங்ஙனம் வருவேனுச் 
குச் சிலதாரச்சே கோபத்தாற் நீயை யுமிழும்' ஒருபருக்த. 

வேங்கைப்புலி ௮ந்சோ கிழிச்சது! ஆ! ௮௪சனை ஒரு நொ 

டிப்பொழுதிலே தப்பிப்போப் எவ்வாற்றாலுஞ் சிறந்தவ 
ஞான ஓர் ஆண்டகை தன் வேற்படையைச் சுழற்றிய இற 

மையை என்னென்று கூறுவேன் !' என்று தோழி தலை. 
மகளை ரோச்கிக் கூறியதாம், இங்ஙனங் கூறியதனைக் 
கசேட்டலுந் தலைமகள் முதலிற் பொறுதசற்கரிய ஈடுச்ச 

மெய்திப் பின் சிறிதே ௮து சணிட்து சக இப்பாள் என்னை! 

இம்மலைச்சாரலில் எளியேன்பொருட்டு வந்து இயங்கு 
வான் என் ஆருயிர்க் சாசல னொருவனேயாகும். அவனை 
யன்றிப் பிற ஆடவர் இங்கு வாப்பெறாரன்றே | அவன் 

ஒரு பெரிய வேங்கைப் புலியால் இழுச்ச மெய் இனனோ' 
என்றிங்வனமெல்லாம் ஆராய்க து வருந்து நிலையிலே ஈண் 

6.௪ சோழி ,தன் சொற்களை ஐயுறுநிலையிற் கூறிய விரகு 
tof வியக்கப்பரிம் சன்மைத்.து. சன் றலைவி கற்பிற்கு ௮79 

யாசலானும் மிச நண்ணிய உணர்வுடையளாசலாலும் 

சன் காதற் கொழுஈன் புலிக்கோட்பட்டான் என்பது 
கேட்டனளாயின் அதுகேட்ட ௮ச்சணத்தே உயிர் துறப் 

பள் என மிச அஞ்சித் தான் கூறுஞ் சொற்களில் துணிவு 

பிறவாது ஐயமே சிகழுமாறு கூறினாள். தீவாய் உழுவை 
கிழித்ச.த? என்னுஞ் சொற்றொடர் (தீவாயையுடைய புவி
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மற்றை யொருவிலங்கை bes Sr DB) ses) crac *அவ் 
வாண்மகனை அல்லது ஒருவிலங்கைச் கெளவுதற் பொ 
ரட்டு அப்புலி சன் தீவாயை அகலத் இறந்தது” எனவும், 
“வேங்கை தன்வாயாற்கிழிச சதென்றே சொல்வற்கியைஃத 
அக்கணச்தே' எனவும்' பலபொருடந்து அங்ஙனம் அவ் 
வேங்கை நிற்கும் ௮ச்சணத்தே அவ்விலங்கை அது Bigs 
பதனினின்றும் சவறச்செய்து, அல்லது ௮து தன்வாயை 

அகலத் இறந்ததற்குத் தப்பி, அல்லது சன்னைப்பற்று தற்கு 
அது வந்தசாக அதனைத்தப்பி அவ்வாண்மசன் தன்வேற் 
படையை விடுத்து அதனைக் கொன்றவாறு பெரியதோர் 
வியப்பாயிருந்தது' என்னும் பின் வாச்சயெத்தோடு இயை 

இன்ற தாகலின், இவ்வாசக்கயெத்சைச் சேட்ட தலைமகள் 

தீன் காதலன் இறக்துபட்டான் என்னும் பொருட்டுணிவு 

அதனாற் பெறப்படாமையின் தானும் இறந்து படாளாய்ச் 

கலக்கமா,ச்.இி.ரம் மிசச்சொண்டு அவ்வாச்யெப் பொருடெ 

ளியும் நிலையிலிருந்சாள். ௮ங்ஙனங் கலக்கங்கொண்ட ௮ம் 
நிலையில் தான் ௮வ்வாண்டகைமேற் சொண்ட காதலை 

மரைக்கும் நினைவை மறந்து ௮க்காதலைச் சன்றோழிக்கு 

ழமூற்றும் புலப்படுத் தினா ளாகலின், அவ்வாக்கெயப் பொரு 

டெளிந்த பிற்கணத்தே தன் காதல் தோழிக்குப் புலனாயி 

னமைகண்டு பின் அதனை அவட்கு மறையாளாய் உரைப் 

பாளாவது, இவ்வாறு தன்றலைவியின் சிலை அவடானே 

புலப்படுத்தற்கென்று சோழிசெய்த சூழ்ச்பொக மாணிக்ச 

வாசகப்பெருமான் வைத்துக்கூறிய ௮.ற்புச ஆற்றலை நினை 

யுங்கால் மக்கள் மனோதத்துவ இயல்புமுற்றும் ௮வரறிந்தா 

சென்பது இனிது விளங்கவில்லையா ? இற்றை ஞான்று 
ஆங்லெ நன்மக்கள் செய்துபோதரும் மனோதத்துவ நூலா 
ராய்ச்சிகளெல்லாம் இற்றைக்கு ஆயிசத்தெழுதூறு வரு 
டங்களுச்கு முற்பட்ட ஈம்பெருமான் இருவாக்லெமைந்து
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இடத்சல்பற்றி ஈம்முள்ளம் இறுமாப் பெய் துகன்றது. 

6 ஆவா விருவரறியா'' என்னுமிச் செய்யுள் சில்சொல்லிற் 
பல்பொருடேற்றி அறிவை நணுகச்செய்து அவ்வாற்றால் 

உணர்வெழுச்சி பெறச்செய்தல் நன்கு தெளியச்டிடந்த து. 

இதனோ? இச்செய்யுள் இன்னோசை நலந்தழுவி வாய்ப் 

புறச் சென்று சேட்டாரை யெல்லாம் இன்புறுத்து மாறும் 

குறிச்கொளற் பாற்று, இவ்வாறே திருச்சிற்றம்பலச் சோ 
வையாரிலுள்ள ஒவ்வொரு செய்யுட்களும் சொல்வளம் 
பொருள்வளம் துறுமிமிளிர்கன்றன; இவ்வருமைத் இருக் 
கோவையாரை யொக்கும் நூல்கள் தொல்காப்பியம் திருக் 
குறள் என்னுமிரண்டுமே யன்றிப் பிறஎந் நூலும் எக்காவி 

யமும் இதற்கொப்டாகா. இம்மூன்.று நால்களும் ஒப்புயர் 

வில்லா உவரா அமிழ் சங்களாம், இச் திருக்கோவையா 

ரின் சிறப்புணர்ந்தே ஆன்மோர், 

அரணங்காணென்பார்சணர்யோடியராகமத்தின் 

சாரணங்காணென்பர்காமுகர்சாமமன் லூலிதென் பர் 
ஏரணங்காணென்பரெண்ணமெழுச்சென்பரின்புலவோர் 
சீ ரணங்காயசிற்றம்பலக்கோவையைச்செப்பிடினே? என்று 

அருளிச்செய்தார். 

என்றிங் கெடுத்து விளச்கயெவாற்ரும் செய்யுளென் 

பது சொற்சுருச்ச பொருட்பெருக்சமுற்று இசைதழீஇ 

நடந்து உயிர்களறிவை விளக்கிப் பின் னதன்மேற்பட்ட 

உணர்வை எழச்செய்யும் பான்மை யுடைசத்தாதல் இனிது 

பெறப்பட்டது. 

இனி இப்பட்டினப்பாலை என்னும் ௮ரிய பெரிய 
பாட்டை அருளிச்செய்த உருத் திரங்கண்ணனார் 4வசையில் 

புகழ் வயங்கு வெண்மீன்' என்னும் மு,தலடிதொடங்கி 

மூட்டா ச் சிறப்பிற் பட்டினம் பெறினும்' என்னும் இரு
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நூற்றுப்பதினென்டாம் அடி.காறும் காவிரிப்பூம் பட்டி 

or gage Apu s ge கூறுமுகத்தாற் பயில்வோர் ௮றி 

வை ஒழுங்குபெறச் செய்து விளக்சிக் கொண்டுபோய்ப் 

பின் ௮வ்வறிவின் மேற்பட்ட ௮கவுணர்வை வாரிருங்கூ5 

தல் வயங்தழையொழிய, வாசேன் வாழியகெஞ்சே' என் 

லும் இருநா.ற்றுப்பத்தொன்ப.திருநூற்றிருபதாவ.து ௮.4 
ளில்எழச்செய்து,அவ்வாலு இடையிற் கருக்கொண்ட௮வ்வ 

சப்பொருளை "வேலீனும் வெய்யசானமவன், Carel ge 

தண்ணிய தடமென்றோளே' என்னும் இப்பாட்டின் இறு 

இயடிகளோ டிணைத்து முடி.ச்இட்டார் பாட்டியற்றும் ௩ல் 

லீசைப்புலவர் ஈம்மறிவை ஒருமைப்படுத்து விளக்குமாறு 

போற் பிறர் அங்கனஞ் செய்யமாட்டுவாரல்லர், ஈம்மறி 

வெல்லாம் ஐம்பொறி வழிச்சென்று உல$ூயற் பொருள் 

களைப் பற்றிக்சொண்டே சிகழ்கின்றன, அப்பொருள்களை 

அங்களம் பற்றிக்கொண்டு நிகழ்வழியும் அப்பொருட்டன் 

மைகளை தணு யறியமாட்டாவா யொழிூன் றன ; இங் 

நனம் ஒரு SOOT தொருபொருளைப்பற்றியும் பிறிதொரு 

சணத்துப் பிநிதொருபொருளைப்பற்றியும் ஒரிடத்தும் 

கிலைபெறலின் றிக் குரங்குபோல்ஒடசலாலன்றோ cow றிவு 

பெருக்சமடைதலின்றி மழுங்கியே இடக்சின்றது. ௮றி 

வே பெருகாது மழுங்கச் இடக்குமாயின் அ௮தன்மேற்பட்ட 

உணர்வு ஏழப்பெறு,சல் ஒருவாற்றானுமில்லையாம். ஆசவே, 

சற்ங்கோலைபோல் ஒருவழி நில்லாது சுழன்று திரிதரும் 

நம்மறிவை ஓர் ஒழுங்குபடுத்.தச் சுருக்சக்கொண்டுசென்று 

. உணர்வை எழச்செய்தலே நல்லிசைப்புலவோர்க்கு இன்றி 

யமையாத சடமையாம்.. ட் 

இனி அறிவு அங்கனம் நிலையின்றித் இரிதலைமறித்து 
அடச்குவது யாங்கன்மெனின்:- எங்கே உண்மைத் தன்
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மை விளங்கித் தோன்றுகன்றதோ அ௮ங்சே ஈம்மறிவு 
ஊன்றி நிற்றல் சண்கூடா யறியப்பட்ட தொன்றும், 
மானைப்போல் வெள்ளைச்சலவைச்கல்லில் ஒர் உருச்செதுக் 

கலுறுவான் ஒருகம்மியன் ௮ம்மானின் ௮வயவ௮மை இசள் 

தோன்றுமாறே நணுச்சமாயறிந்து *௮அவற்றைச் சிறிதும் 

பிறழாமல் உண்மையாகச் சமைச்்இவெளாயின் ௮வ்வுரு 
வைச் காண்பார் ௮றிவு அ௮சன்சகண் ஒருப்பட்டு நின்று 

வியத்தல் சண்டாமன்றோ 1 ஒவியமெழு து,சலில் மிகவல்ல 
ராய் விளங்கும் இரவிவர்மர் எழுதும் ஒவியங்கள் எத் துணை 
தட்பமாய்உருவ வுண்மையியல் வழாமல் விளங்குகின்றன! 

பார்மின் |! கானகத்இற் சகுந்தலை துஷியந்த ௮ரசன் மேற் 

கொண்ட காதல் வெப்பம் பொருளாய்ப் பிரியம்வதை 

அனசூயை என்னுச் தன்றோழிமா நிருவருக் தன்னிரு 
மருங்குமிருப்ப மலர்ப்பாயலிற் படிச்சவண்ணமே தன் 
காதலை ௮றிவித்து,ச் சாமரையிலையில் ஒருசெய்யுள் எழுது 
தற்குக் கையில் எழுதுகோல் ஏந்தியபடியே ஒருபுருவம் 
மேல் நெறியச் சவியைச்சிக்இிததலும், ௮வள் பக்கங்களிற் 
பசுத்து அடர்ந்திருக்கும் புன்மேல் பூச்சள் இறைந்துகிடச் 

தலும், பின்னே ஒருமான் இவர்களைச் திரும்பிப் பார்தத 

வண்ணமாய் நிற்றலும், பருத்துயர்ந்த மாங்கள் மிகநெருங் 

இத் தண்ணிழல் பயந்து நிற்றலும், வலப்பச்கத் திருக்கும் 
தோழிபக்கச்சே சண்ணீர்ச்குடம் ஒன்று நிற்கப் பிறி 
தொன்று சாய்ந்து கடத் தலும், ௮ச்சோழிமார் எடுத்து 

வந்௪ பூங்கூடைகளில் உருகெழு மருமலர் நிரம்பியிரு,ச்.௪. 
லும் பிறவும் இயற்சை மாறுபடாமல் எவ்வளவுண்மையாய் 
எழுதப்பட்டிருச்கின் றன ! இவ்வா றுண்மைவழுவா தெழு 

தப்பட்ட அ௮ப்படத்தைப் பார்க்குந் தோறும் நம்மற்வு 

அதன் வயப்பட்டு ரின்று இன்பம்பயச்தல் காண்டுமனறே? 

இதுபோல நல்லீசைப்புலவரும், இரு ரிலையின்றியோடும்
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௮.றிவை ஒழுங்கு பெறுவித்தற்பொருட்டு அவ்வறிவு பற் 

றிச் செல்கின்ற உலகியற் பொருள்களில் அழகு மலிந்து 

விளங்குவனவற்றை அவை விளங்குமாறே விரிச்துச்கூறி 
அவ்விரிந்த ௮றிவைச் சிறிதுசிறிசே சுருக்கிச் கொண்டு 

போய் அகரமூகப்படுச்;இி உணர்வெழச்செய்து இன்டத் இன் 
சண் இருத்துவர். இங்கே ஆரியர் உருச் திங்கண்ணனார் 

புறட்பொருளில் வரையறதையின்றிச் செல்லும் நம்மறிவை 

மடக்கி நிறுத் துசற்பொருட்டு அப்புறப்பொருளுள் மிச்ச 
அழகும் வளனும் நிரம்பிச்தோன்றும் சாவிரிப்பூம் பட்டி 

னச்தை முதலிரு நூற்றுப் பதினெட்டு அடிகள் காறும் 
உண்மை வழாதுவிரித்து அழகுபெறக் கூறுதல் பெரிதும் 

பா.ராட்டற் பாலதொன்றாம். பாசன்வசப்படாது சலினச் 

தை அழச்துக்கொண்டு மிசவிசைந் துயோம் புரவியை ௮௧ 

கணத்தே பிடித்து நிறுத்சமுயல்வான் ௮.து கூடாமையின் 

தானிடர்ப்படுமேயல்லது வேறின்ராம் ; பின் ௮துசெல்லு 

மாறெல்லாம் விடுத்து ௮து வலிகுன்றி அயர்ந்த துணை 

யானே ௮ஃது எவிதஇிலே பாசன்வசப்படுமாகவின், அப்பிற் 
பொழுதே அதனை யாளுதத்குரிய காலமாம், அதுபோல் 

உல$ூயத்பொருளில் வாம்பின்றியே சென்று சென்று 
பழக்கம் முற இிச்ந்த நம்மறிவான 2, அவற்றுட் சிறந்சன ல 

வற்றிற் பற்றுமாறு செய்தமாச்திரையானே அஃது அப் 
பழக்சக் சவிர்ர் து ௮கமுகப்பட்டு ஒருங்குமிடத்து அதற்கு 
ஆற்றல் சிறிதேயாகலின் ௮சனா லப்போது பற்றப்படும் 

அ௮கப்பொரு சொழுக்க ச்சை '(வாரிருங் கூந்தல் வயங்க 

ழை யொழிய, வாபேன் வாழியநெஞ்சே'” என இரண்டடி 

யான் மாத்திரம் மிகச்சுருக்கிச்கூறிய இவ்வாசிரியர் ஐட்ப 
வ் நிவின் வன்மையை என்னென்பேம்! இப்பட்டி.னப்பாலை 

முழுவதூஉம் முக். நாற்றோரடிகளா னமைக்சப்பட்டிருக் 

இன்றது. இவர்றுஷ்இருழார்றுத் தொண்ணூற்றேழடி
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சிற்புறப்பொருள் வருணனையும் ஏனைகான்சடிசளில்மாச் 
இ.ரம் ௮சப்பொருளும் சொல்லப்பட்டிருககின்றன., இவ் 
வாறே திருமுருகாற்றுப்படை மு,தலிய செய்யுட்களினும் 
புறப்பொருட் சிறப்பே பெரும்பான்மையாற் கூறிவைக்து 

ஏனை அசவுணர்வின் நிறனெல்லாம் மிகச் சுருங்கவே 

சொல்லப்பட்டன. புறத்தே விரிந்த ௮றிவெல்லாம்முறை 

முறையே சுருக்சப்பட்டு ௮சத்சே சென்றுழி ௮,ுசொன் 
நின் மாத்துரமே உறைத்து நிற்றவிற் புறப்பொருள்வழு! 

யே விளச்சப்படிம் அகப்பொருளெல்லாம் மிசச் சுருக்க 

கூறுதலே மனோதத்துவத்இிற்கு இயைந்ததாம், இந்நட் 

பஞ் செவ்விதி னறிந்த உருத் இரங்கண்ணனஞர் அறிவின் 
மாட்சி ௮ளவிடற்பாற்றன் று. 

இனிக், *சரிகாற் பெருவளத்தான் பகைவர் மேலோ 
ச்சிய வேலைச்காட்டினும் யான் செல்ல விரும்பிய கானம் 
மிகவுங்கொடுமையாச இராரிற்ப, இவள் ௮சன்ற மென் 
மோளோ ௮வன் செங்சோலினுங் குளிர்க் திருச்ச றன 
வாகலின் ஏ நெஞ்சமே! என் சாதலி இங்கே தனியளா 
யிருப்ப யான்காவிரிப்பூம் பட்டின ச்தையே பரிரிலாகப்பெ 

றுவேனாயினும் இவளைப் பிரிந்து வருசற்குஒருப்படேன்.' 
என்று தன் காதலியைப் பிரிந்து போதற் கெழுந்த தலை 

மகன் பின் அவளைப் பிரியமாட்டானாய்ச் சன் கெஞ்சை 

நோக்டுச் கூறியதாச இச்செய்யுள் உருத்திரங் சண்ணனாரா 
வியற்றப்பட்டது, இதில் 'இருமாவளவன் ரறெவ்வர்க் 

கோச்சிய, வேலினும் வெய்யகானமவன், சோலினும் சண் 
ணியதடமென்றோளே' என்பதே இப்பாட்டின்மு,சற்கண் 
வ.ரற்பாலசா லெனின்;--புறப்பொருளை முன்கூதி அவ் 

வாற்றால் அறிவை இழுத்துச் சென்றே அசப்பொருட்சட் 

பதியவைச்சல் வேண்டுமாகலாலும், பட்டினப்பாலை! ஏன்
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லுமிசன் பெயர்க்கேற்ப முசலிற் பட்டினச்தின் Apu 
பைச் கூறிவைத்து ௮தன்பின்னே பாலை யொழுக்கங் கூற 

ல்வேண்டுமாசலானும் முசலிரு நூற்றுப் பதினெட்டு அடி. 
கள்காறும் காவிரிப்பூம்பட்டினச் சிறப்பையே கூறுவாராயி 
னர். அற்றேல், இடையிற்கூறிய *வாரிரும்கூந்தல் வயங் 
இழை யொழிய, வாரேன் 'வாழிய நெஞ்சே” என்னு மில்வ 
சட்பொருளடிச ளிரண்டினையும் இறு யில் நின்ற *வேலி 
னும் வெய்யகானம்' என்பசனோடு சேர்த்துக் கூறுதலே 

அமையும், என்னை? முதல் இரு நூற்றுத்சொண்ணாற்றேழ் 
அடிகளும் புறப்பொருளே இடையருது கூறி மற்றை 

௮.கப்பொருளெல்லாம் ஏனை மான்கடியாற் கூறிமுடிப்பது 

பொருந்து மாசலின் எனின்;--௮.றறன்று, முழுவதாஉம் 

புறப்பொருளே கூறிசசெல்லிற் பயில்வோருணர்வு சலிப்ப 
டையுமாதலானும், இவ்வுடம்பு உளதாங்காறும் புறப்பொ 

ருள் வழிசசென்று மடங்க அ௮கச்சே குவிந்த அறிவு அவ் 

வகமுகமாயே யொழியாது இரும்பவும் புறம்படக் சாண்டு 
மாதலாலும், புறப்பொருளெல்லாஞ் சொல்லிக்கொண்டு 
போய் இறுஇயில் மாத்திரம் அசப்பொருட்டுறை யுரைப் 
பின்புறத்சேசென்றுமடங்கி ௮அகத்சேபோய்க்குவிந்த அறிவு 

மறித்தும் புறம்படாதுபோலு மெனப்பட்டுஇயற்கையோடு 
முசணுமாசலானும், காவிரிப்பூம்பட்டினச் சிறம்புக் கூறிய 
பின் ௮வ்வகப்பொருளைப் பிளவுசெய்து முன்னிரண்ட 
டியை இடையே வைத்தும் பின்னிரண்டடியைஇறு தியில் 
eas gid இவற்றின் நடுவே கரிகாற் பெருவளச்சான் 

வெற்றிச் திறம் விஎம்பியும் சென்றால் ws ps yOs HG 
வழிச்சென்று ௮சத்தடங்கெ அறிவு பின்னும் புறம்பட்டுப் 

போய்ப் பெயர்த்தும் ௮சத்தடங் இங்ஙனம் இயங்கப் 
பெறு மியல்பின சென்னும் மச்கள் மனவுண்மை ஈன்கறி 
யச் இடச்குமாசலாலும், ௮சப்பொருளடி நான்சனையும்
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ஒரு சோ இறுதியில் நிறுத்திக்கூற ஒருப்பட்டிலராய் ' 
இடையிலிரண்டும் இறு தியி லிரண்டுமாக வைத்சருளினா 

சென்க, அற்றேல், *வேலினும் வெய்ய' என்னும் இறுதி 
யிரண்டடியினையும் இடையில் வையா து 'வாரிருங்கூந்தல்' 
என்பவற்றை மாத் திரம்இடையில் வைச்சவேண்டிற்றென் 

னையெனின்;--தன். மருங்கிறாந்து *சகாதற்சொழுஈன் பிரி 
வனோ் என ஐயுற்று ஆற்றாளாம் தன் மனையாள் ஐயக்தீர் 

தீது அவளைக் தேற்றுத ஓ.றுவான் *வேலினும் வெய்ய 

கானம்' என்பதனை முசலிற்சொல்வனாயின் *இப்பெற்றித் 

தான சானத் திலே என் காதலன் என்னை விடுத்துப்போ 

யின் எவ்விடர் நேருமோ' என மேலுமேலும் ஆற்றாமை 
மிக்கு வருந் துவளாகலின் ௮தனைமுத.ற்கட் கூறப்பெருன்; 
மற்று இவளைப் பிரிந்து வாரேன்” என்பதனை முதற்கணு 

ரைப்பின் ௮து சேட்ட துணையானே இவள் ஆற்றாமை 

நீங்கு இன்புறுவளாகலின் **வாறிருங் கூர், சல் வயங்தை 
யொழிய, வாரேன் வாழிய கெஞ்சே” என்பதனையே ஆண் 

டிடைக்கட்படுத்துச் கூறினார் ஆரியர் என்க, அல்ல தூஉம் 

காவிரிப்பூம்பட்டினம் என்னும்புற இடத்தைக் கூறிய 
யவுடனே அ௮கவிடத்தைக் கூறுதலே பொருத்தமுடைத்சா 

கலானும் ௮அவ்வாறதனை முன்வைச்தா ரென்க, 

இனிச் சாவிரிப்பூம்பட்டினத்தைச் Apis wen. 
திய ஆரியர் அதன்சட் செங்கோலோச்சும் ௮சசன் கரி 
காற்பெருவளத்தானையுங் கூறல்வேண்டுவது மரபாகலின் 

இடையில் நிறுத் திய ௮அகப்பொருட் டுறைக்கும் அத்துறை 
முடிவாய் இறுஇயில்சின்ற அடிசட்கும் இடையே யுள்ள 
சந் துவாயறிந்து ௮சன்சண் அவ்வரசன் வலத்தைச் ஏறக் 

தெடுச் துக்கூறி இது,தியில்ரின் ற அசப்பொருளோடுஇயை 
புபடுத துவாராயினர், இங்ஙகனமெல்லாம் செய்யுளியற்றும் 

அட்பம் முற்றுமுணரீர் இதனை ௮மைச்ச இவ்வாடரியர்
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உருத். இரங்கண்ணனார் நட்பவினை த். நிறன் *முல்லைப்பாட் 
ட' இயற்றியஆூரியர் நப்பூதனார் நட்பவினைச் திறத்தோடு: 

ஒப்புமைபெற்று விளங்கிச் தோன்றுகின்றது என்க. 
  

போருட்பாகுபாட, 
காவிரியாற்றின் சிறப்பு. 

முதல் 8 வரி, 
குடசமலையினிடத்சே தோன்றி என்றும் நீர் ௮ருது 

ஒழுகும் இயல்பினதாய்ச் சோழநாட்டை வளம்படுத் து வரு 

நின்ற காவிரியாற்றின் இறப்பு முதற்கட் சொல்லப்படு 

நின்றது, மழைவறக்குங் காலத்தில் சுக்ரன் எனப்படு 
இன்ற வான்மீன் $£ழ்ச்இசையினின்று மேற்றிசையிற் 

செல்லாமல் சென்றிசைப் பச்சமாய்ச் செல்லுமென்பதும், 

மழைத்துளியைப் பருக உயிர்வாழ்கின்ற வானம்டாடிப் 

புள் ௮து பெறாமையின் அப்போது மிகவாடுமென்பதும், 

இச்சன்மையாக மழைபெய்யாது மாறிப்போன அவ்வற் 
கடகாலத் திலும் காவிரியாறு நீர்வற்றாது ஒழுகப்போய் 

வயல் நிலங்களை நிறைத்து அங்கே பொற்றுகளையும் இரட் 

டி.ச் தொருச்குமென்பதும் சொல்லப்படுகின்றன. 

9-முதல் 19-வ.து வரி வரையில், 
சோடிநாட்டு மரதநீலவளம். 

வயல்கள் என்றும் மாருமல் விஃந்தகொண் டிருச் 

இன்றன. அங்கே கருப்பஞ்சாற்றைக் காய்ச்சுகன்ற கொட் 
டில்கள் பலஇருக்கின்றன. அவற்றில் ௮சனைக் காய்ச்சும் 

போது உண்டாகும் தீப்புகைபட்டுப் பக்கத்தே வயல்களில் 

மலர்ந்த கெய்தற்பூக்கள் வாடன்றன. காய்த்த செந்நெற் 

கதிரை நிரம்பஉண்டு வயிறுபருத்த முற்றின எருமைக் 

கன்றுகள் ஆங்காங்குள்ள நெற்கூகெளின் நீழலிலே உறங் 
இக்சொண் டி.ருக்சின்றன, குலை செருங்கின தென்னை
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குலைவாழை பாக்குக்சாயையுடையகமுகு பனை முதலிய 

மரங்களும், மஞ்சள் சேம்பு இஞ்சி முதலிய செடிகளும் 

௮டர்ந்து வளர்ந்திருக்கன்றன ; என்பது சொல்லப்பட் 

டது. இதுகாறுங் காவிரி பாயுஞ் சோழமாட்டின் வளம் 

பொதுவகையாற் கூறி இனிப் பாக்கம் கழி மு.தலியவற 

நின் றப்பை விரித்துக் கூறப்புகுதுகின்ருர். 

  

20-முதல் 27-வரி வரையில், 
பாக்கம். 

பாச்சங்களிலே ௮கன்றவீடுகள் கட்டப்பட்டிருக்கன் 

றன. அவ்வீட்டு மு.ற்றங்களிலே உலரவைச் திருக்கும்கெல் 

லுக்குக் காவலாய், இருக்குஞ் சிறுபெண்கள் அழகயெ கெர் 
றியும் கள்ளம்௮றியாச பார்வையும் திருந்திய ஆபரணங் 

களும் உடையர்; இவர்கள் அ௮க்நெல்லைச் இன்னவருங் 

கோழிகளை வெருட்டும்பொருட்டுச் தங்கா தில்௮அணிந்த மக 

ரக் குழை*எறிய அவை அ௮ம்முற்றத் இற் 9சறிச்சிடப்ப ௮ங் 

சே சிறுபையன்கள் மூன்றுருளையுடையசறியசேலசச் கு.தி 

ரையின்றி இழுத்துக்கொண்டுவருகையில், அ௮ச்குழைகளில் 

உருளைகள்பட்டுஇடறி ௮ச்றுதேர் போகாமல் ரநின்றுவிடு 

இன்றனர், சாம் மனங்கலங்கு சற்குச்சாணமானபசை தமச் 

குச் சிறிதுமில்லாமையால் மனக்கொழுமை யினையுடைய 

பலகுடிகள் நிறையப் பெற்றிருக்கின்றன அப்பாச்சங்க 

ளெல்லாம். 
  

* இக்காலத்தில் இசனைச்ரிமிசக்சு என வழங்குவர். 

* * பொற்டுறு தேர்மிசைப் பைம்பொற் போதகம் 

pA ரூர் சவினங்கைமார் விரீஇ 
உற்றவர்சோழிமே லெறிரந்சவொண்குழை 

மற்றத் தேருருள்கொடரவளமை சான்றவே'' என்றார் 
சிர் சாமணியினும்,
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26 - 80 - படப்பை முசலியன, 

இனி ஒன்றற்கொன்று அருகாமையிலுள்ள பல ஊர் 

களையுடைய ரீண்ட சோழனாட்டில் எங்குஞ்சென்று வெள் 
ளிய உப்பை விலைசெய்து நெல்லை ஏற்றிக்கொண்டு வந்த 
வலிய படகுகள் பச் இயில் நிற்குங் குரிரைகளைப் போலச், 

தீ.றிகடோறுங் கட்டப்பெற்றிருக்கும் உப்பங்கழிகள்சுழ்க்ச 
நெய்தல் சிலதத,ச் தோட்டங்களும், மனவெழுச்சி தருதற் 
கேதுவான பு.துவருவாயினையுடைய தோப்புகளும், 95 

தோப்புகளுச்குப் புறம்பேயுள்ள பூஞ்சோலைகளும், மேகச் 

சறை சிறிதுமில்லாது தெளிந்த ஆகாயத்தில் சந் இரனைச் 
சூழ்ந் து மசாட்சத் இரம் விளங்கினார் போன்.ற சாய் மணங் 
கமழும் பலவண்ணப்பூக்கள் நிரம்பியிரு.த்சலாற் பலகிற 

முடைத்சாய்ச் தோன்றும் பொய்கைகளும், இம்மையிலும் 
மறுமையிலும் சாமவின்ப அகர்ச்சிபினைப்பயக்கும் இணைந்த 

ஏரிகளும், ௮ச்சாகிரிப்பூம் பட்டினம் எங்கும் இருக்கின் 

றன, 

4040, 'சோறிடும் அட்டிம் சாலைகள், 

கதவுசளெல்லாம் புலியுருச்கள் செதுச்சப்பட்டன 

வாய்த் தம்வாய் பொருந்தப்பெற் நிருப்பத், திருமகளை 
எழுதிய தண்ணிய மதில்கள் அமைந்து இம்மையிற் புகழ் 
பரம்புதற்குக் காரணமான நற்சொல்வளாரவும் மறுமை 

யினை ச். சரு,சற்குரிய ௮றவொழுச்சம் சிலைபெறவுஞ் சிதர்ச 
அடுக்களைகளில் மிகுதியாசச்சமைத் த சோற்றை வடித்த 

லால் ஒழுகுங் கசொழுக்கஞ்சியான.து யாற்றில் வெள்ளம் 
வந்தாற்போல், எங்கும் பாவி ஓடுவதாயிற்று ) ; அக்கஞ்டு 
,யைச்சண்டு பருகுதற்குச்சென்ற எருச்.துமாசெள் ஒன்றோ 
டொன்று சண்டையிடதலால் AS மண்ணொடுசலக்து 
சேருய்ப் பின்சேர்கள் ஒடுதலால் புழு தியாய் மேலெழுந்து
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பலவேறுவகையான த் .திரங்கள் இட்டப்பட்டிருந்த வெள் 

ளிய ௮ரண்மனையின்மேற் படிந்து வெண்ணிீற்றிற்புரண்ட. 

களிற்நியானை போல் அழுச்கேறப் பண்ணுவதாயிற்று. 

61 - 58. 

இன்னும் குளிர்ந்த ணெறுகள் பொருந்தப்பெற்ற 

த॥ய்ப் பெரிய எருத்துமாகெள் நிற்கும் பலசாலைகளும், 

தவஒழுச்சம் நடைபெறும் அமணர் பெளத்தருடைய பள் 

ளிசளும் ஆங்காங்குள்ளன, 

55.58. காளிகோட்டம். 

இளமாக்காவில் விளங்கிய சடைமுடி யுடையரான 

முனிவர் நெருப்பிலிட்டு வேட்கும் கெய்ப்டுசையைக்கண்டு 

மேகமென அஞ்சிய குயிற் சேவல்கள் ௮ச்சோலையி 

லிருத்தல வெறுத்துத் தம்பெடைகளோடும் ௮வ்விடத் 

தைவிட்டுப்போய்ப் பூதங்கள்காவலாயிருத்தலாற் 
புகுதற்கு 

அரிய சாளிகோட்டச் திற்சென்று தூதுணம் புராக்களோ 

டும் ஒர் ஓதுக்டெத்தே தங்யொருக்கும், 

59-74. செம்படவர் குப்பம், 

கெடநாட்பட்ட மரங்களையுடையதாய்ச் சண்டை யிடு 

தற்குச் சமைந்த இடங்களும் நீர் ௮ரித்த சரியமணலும் 

உள்ள அகன்ற மேட்டுக் குப்பல்களில் வ௫க்கும் பெரிய 

கூற்றத். இனையும் இனமான உறவினையுமுடைய வலிய 

சொழிலாளரான செம்படவர் கடல் இறுமீனின் சுட்ட 

தசையைத் தின்றும், வயல் ஆமையைப் புழுக்செ இறைச் 

'இயைஉண்டும், awed Pures அடப்பம்பூவைத் தலையிற் 

கட்டியும், நீரில்நின்.ற ஆம்பல்மலரைப் பறித்துச் சூடியும், 

. நீலரிதத் இனையுடைய ஆகாயத்தில் "வலதுபுறமாய் எழுந்து 

சுழன்று இரியும் £ட்சத் இரங்களோடு கூடிய இரகங்களைப்
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போலச் சண்டையிடும் ௮அவ்வசன்ற மன்றத்திற் பலரும் 

ஒருங்கு திரண்டு கையோடு கைபிணைந்தும் படைக்கலங்க 
ளோடு படைக்கலந்தாக்குயும் உடம்போடு உடம்புபட 
உரையும் மிச்ச சனத்தோடும் ஒருவர் ஒருவர்க்குப் பின் 
னிடையாது பெருஞ்சண்டை செய்து அதனானும் தம் 
வலியடங்காராய் ஒருவரோடொருவர் மாறுபட்டுக் கல்லை 
வீசுன்றனர். அங்ஙனம் ௮வர் எறியுங் கலண்கல்லிற்கு 

மிகப்பயக்து பச்சென்ற பனைமாத்இன்மே லிருந்த பறவை 

கள் பறந்துபோகின்றன, 

79-77, புறச்சேரிபின் தன்மை, 

குட்டிகளையுடைய பன்றியும் பலகோழிகளும் உறை 

வைத்ச சிறியணெறுகளும் இருக்ன்ற அ௮ச்செம்படவர் 
புறச்சேரியிலே ஆட்டுச்டொய்களோடு கெளதாரிப் பரவை 
கள் விளையாடா நிற்கும், 

78105. காவிரித். துறை வருணனை, 

நட்டசல்லிற் றெய்வமாய் நின்றவனுக்குச் கேடகச் 
*ை வரிசையாவைத்து வேலைஙிறுச் இயவாறுபோல நீண்ட 

தூண்டிற்சோலைச் சார்த்திவைச் திருக்கும் குறுனெ கூரை 
யையுடைய குடியிருப்புசளின் நடுவில், ரிலவின்இடையிலே 

சேர்ந்ச இருளைட்போல மீன்வலை யுலரும் வேள்ளியமணல் 
பரந்த முற்றத்தின்கண், விழுதையுடைய தாழஞ்செடியின் 

சழ்வளர்க்ச வெண்கூதாள மலராற் செய்ச மாலையை யணி 

ந்சவராய்ச் சனைகொண்ட சுருமீன் சொம்பைஈட்டு ௮2 

னையே இருக்குமிடமாக ஏற்றிய வலிய கடற்தெய்வச் இன் 

பொருட்டாக மடலையுடைய சாழைமலசைச் சூடியும், பொ 
fie மரத் இனையுடைய பனையின் சள்ளைக்குடித் தம், இவ் 

லன மெல்லாம் புல்வியதலையினை யுடையரான செம்படவர்
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பரிய தழையினை யுடுத்த தம்பெண்டிரோடும் பரந்த பனிக் 

கடலில் மீன்பிடிச்சவுஞ் செல்லாது ௮த்தொழிலை விட்டு 

மூழுமதி விளங்கும் உவாநாளிலே தாம்வேண்டுவன உண்டு 
விளையாடியும், பின் புலால்நாற்றம் வீசுகின்ற மணலை 

யுடைய பூங்கானற்சோலையில் கரியமலையைப் பொரு திக 

இடந்த செக்கர் மேகம்போலவும் தாயின் தன்னியத்தைத் 

தீழுவிக்டெந்த மகவைப்போலவும் தெளிந்த நீரையுடைய 

கடலோடு காவிரியாறு சென்று கலக்கும் மிகக்குளிர்ந்து 
முழங்கும் புகார்முகத்தில் தீவினைபோகக் சடல்முழுக்கா 
டியும், பின் அவ்வுப்புரீங்க வேறுநீரிலே குளித்தும், நண்டு 

களைப்பிடித்து ஆட்டியும், உலவுகின்ற அலையிற்போய் ௮.௪ 

னை உழக்டூயும், பாவைசெய்தும், ஐம்பொறிகளானும் நுக 

சப்பலுெவனவெல்லாம் தகர்ந் துமயங்கியும்௮வர்கள் ஒருவரை 

யொருவர் நீங்காத காதற்ழெமையுடையராய், இவ்வாறு 

பகற்பொழுதெல்லாம் போக்குதற்குச் காரணமாவதாய்ப் 

பெறுதற்கரிய பழஞ் ஏறப்புகளையுடைய சுவர்க்ககாட்டை 

ஒப்பதாய் என்றும் பொய்யாமல் நீர் வருதலையுடையதாய்ப் 

பூக்கள்கிறைந்த சாவிரிச்துமை விளங்குமென்க. 

106-115. கடையாம வருணனை, 

தங்கொழுஈகரைப்புணர்க்த அழக மங்கையர் பட்டா 

டைகளைச் கழற்றி யெறிந்து வெண்டுகில் உடுத் தவராய்த் 
சேனுண்டலை விடுத்துச் காமவின்பச் சுவைசத்தேனை நிறை . 

யஉண்ணாரின்று தங்காதலர் சூடிய மாலையைத் தமதென் 

றெடுத்துச் சூடிக்சொள்ளவும், தங்காதலிமார் மலைந்த 
கோதையைத் சமதென்று அவர் காதலர் அணிந்து கொள் 
ளவுமாக ௮வர் சாமவின்பச் சுவை நகரனெ்ற உயர்ந்த 
மாடங்களில் எரியும் விளக்கங்களைப் பார்த்து: வளைந்த 

சோணியைக் சடலிடித்தே கொண்டு சென்ற பரதவர் அவ 
D
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ற்றை எண்ணா நிற்பவும், அந்5சரத்தி ஓுள்ளார் இரவில் 
மூன்' யாமத்துப் பாட்டுச் சேட்டும் கரடசம் பார்த்தும் 

வெண்ணிலவிற் பெறும் வினோசங்களைச் தய்த்தும்' சண் 
ஹுறச்சம் பெற்ற சடையாம மென்ச, 

110-199, சுங்கங்கொள்வோர் நிலை. 

அவ்வியாமத்தில் பெரிய காவிரியாறு பலவயினிருக்ச 
பூக்சளின் மணமெல்லாம் இரட்டிச் கொண்டுவந்து சேர்க் 

கும் தூய எச்கர் மணலிலே அயர்ந்து உறங்யெ வண்ண 

மாய், வெள்ளிய பூங்சொத்தும் மடலும் உள்ள சாழையினை 
யும் சரையினையுமுடைய ௮கன்2 பண்டசாலைச் தெருவில் 
ல்ல ௮ரசனது பொருளைப் பி.றர் சவராமற் சாக்கும் அடி, 
ப்பட்ட புசழினையுடைய சாவற் ரொழிலாளர் சாயும் சினத் 
தையுடைய வெங்சதிர்ச் செல்வனான சூரியனது சேரிற் 
பூட்டிய புரவி ஒருநொடிப் பொழுசாயிலும் மடிக்திராது 
இயற்குதல்போல நாடோறும் இளைப்புறாது சுங்சங்கொள் 
ஞூம்படியாக இருப்ப சென்ச, 

125-141, பண்டசாலை முற்றம், 

குறைவின்றி முகந்த நீரை மேகம் மலையிலே பொழி 
யவும், மலையிற் பொழிர்ச சீர் சடலிற் சென்று பரவவும் 
மாரிக்சாலத்சே பெய்சல் போலப் பிறதேசங்களி லிருந்து 
கடன்மேல் வந்தன சரையி லேறவும், தமிழ் .காடுகளி 
லிருந்து வர்.து கையிற் பெப்பன பி.றசேசக்களுக்குப் 
போகல்வேண்டி. நீர்மேல் மரக்சலங்களிற் சோவும் அறி 
வான் அளந்தறிதற் சரியவாசவுள்ள பல பண்டங்களும் 
வரம்பறியப்படாவாறு அத்து தொச அரிய காவலமைக்த 
பெரிய சுங்சச்சாவடியிலே சோழ மன்னர் அடையா முத் 
இரையான புலியை இலச்ரினைமாச இட்டுப் பின் அவற்றை
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வெளியே போகீனெமையால். மதித்தறியப்பட்ட அப்பல 
பண்டல்களும் பொதிந்து வைக்கப்பட்ட மூட்டைப்போர் 

மேல் ஏதி மேகங்கள் உலாவப்பெறுல் குலட்டினையுடைய 
பெரிய மலைப்பக்கங்களிலே விளையாடும் வருடை மான்ச 
ளின் ரோ.ற்றம்போலச் கூரிய ஈகங்களையுடைய ஆண் நாய் 
கள் ஆட்டுச்சிடாய்களோடு கு.இிச்ரும் பண்டசாலை முற்ற 

மென்ச, 

142—158. அங்காடித் தெரு. 

௮ணுகஅ௮ணுசப் படிகள் தொடுக்கப்பட்டு ௮மைந்ச 
ஏணிகள் சார்த்தி யிருக்கும் சுற்றுத் இண்ணைகளும், 

பல கட்டுகளும், சிறுவாயில் பெருவாயில்களும், பெரிய 

இடைசழிகளும்? பொருர்சச் சமைக்கப் பெற்றனவாய் 

மேகங்கள் உராஞ்சும் உயர்ந்த மாடத்தில் Aas அடியினை 
யும் இரண்டு நெருவ்யெ தொடைகளையும் பசிய ௮ணிசகலலங் 

களையும் பெரிய நிதம்பத் இனையும் தண்ணிய ஆடையினை 
யும் பவளம்போல் நிறத் இனையும் மயில்போற் ரோற்றச்.த. 

னையும் மான்போல் மோக்சனையும் சளிபோன்ற மழலை 
மொழியினையும் மெல்லென்ற சாயலினையும் உடையபெண் 
கள் தென்றம் சாற்று நுழையும் சாள.£தசைப் பொருச் இ 
berg, ures மூலைப்பக்சத்தில் தண்ணிய மகரந்தப் 
'பொடியைச் துளிக்கும் காக்சட்டெடியின் சணுக்சளிலிரு 
6g களைச்கும் சவிந்த முசைச் குலையைப் போலும் தமது 

தொடி செருங்கயெ கையை மேலெடுத்துச் தொழா சிற்ப, 
'முருகப்பிரானுக்கு வெறியாட்டு எடுக்கும் மகளிர்க்குப் 
பொருந்தப் பசம்பி வேய்ங்குழல் இசைச்சுவும், யாழ்வாடச்ச 

வும், முழா முழச்சஞ் செய்யவும், மூரசம் ஒவிப்பவும் இரு 
விழா இடையருது ஈடைபெறும் அம்சாடி,ச் செருவென்ச், 

.. &இக்சாலத்திதனை ரோழி' என்று வழங்குவர், 
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! 159-189, ஈகரிற் சொடிச் இெப்பு, 
குற்றமற்ற சிறப்பினையுடைய செய்வச்தை ஏற்று 

வித்து மலர்க எணிர்ச கோயில் வாயிலிலே பலருந்சொழு 
| திசெல்லுங் சோழிக்கொடியும், உணவுப்பொருள் வைக் 
கப்பட்டி ருக்கும் கொழுவிய பேழையினைச் தாழிடுவித் தப் 
போற்றிய குளிர்ந்த பலபண்டங்களின்மேல் வெள்ளிய 
gow பலியாசச்சிதமிப் பாசாசக் காய்ச்சி வார்த்த 

பசிய மெழுச்கைப் பூசிய கோல்களை சாட்டி. அவற்றின் 
மேற் சவிச்திட்ட சட்டச் இன்மேல், வருகின்ற நீராற் நிர 
ட்டிச் சேர்க்கப்பட்ட வெண்மணல் நிரம்பிய காட்டியாற் 
றின் கரைமருங்கில் சின்ற ௮அழயெ கரும்பின் ஒண்பூப் 

போலத் தோன்றும்படியாக ஈட்ட துகற்சொடியும், பலவா 
இய நூற் சேள்விகளில் துறைபோகச் கற்றமையானே பிர 

மாண ஆரியராயுள்ளார் வாது செய்து பிறர்க்கு மெய்ப் 

பொருள் தெருட்டுதற் பொருட்டு நாட்டிய ௮ச்சர்தருங் 

கொடிகளும், கட்டுத் தறியை ௮சைக்குல் களிறுபோலக் 
காண்பார்கட் இனிய சாவிரிப்பூம் பட்டினச் கடற்றுறை 
முகத்தில் நெருங்கி நின்று ௮சையும் மாக்கலங்களின்மேல் 
கட்டிய கொடிகளும், மீனையும் இறைச்சியையும் அறுத்து 
அவற்றின் ஊனை கெய்யிற் பொரிக்கனெ றமையால் ஆரவா 

சம் கிறைந்த முற்றத்திலே மணலைக் குவித்து மலரைச் 
சிதறிச் கள்ளுண்பார் பலரும் ஒழைதற்குச் காரணமான 
கள்ளச் கடையின் பலிதரப்பெற்ற வாயிலிலே கள்ளுவிற் 

தலை. யறிவித்தற்கு ௮றிகுறியாகச் கட்டிய சொடியும்,ஆ௫ய 
இவத்றோடு இன்னும் வேறு வேறு கொடிகளும் மிசச்சல 
வாகிற்பப் பலவேழு உருவாற் Apts பெருங்கொடிகளும் 
கிறைக்தமையால் அவற்றின் ரீடிவிலே ஞாயிற்றின்றெணக் 
களும் நுழையக் கூடாதனவான வளம் பொருக்திய நகர் 
Gears,
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185-193. தெருக்களிறுள்ள பொருள்வளம், 

இப்பெற்றித்தான நகரத்தின் எல்லையில் கெடாத 
நற்புசழையுடைய தேவர்கள் காவலாய் நிற்னெறமையால் 
இடையூறு சிறிதுமின்றிப் பிறசேயத்தி லிருந்து கடல் 

வழியே நாவாயிற் கொண்டுவந்த மிசவிரைவாய்ச் செல்லுங் 

கு. திரைகளும், வட்டையிலே சொண்டு வரப்பட்ட கரிய 
மிளகு பொ இகளும், | வடச்சே இமயம் மேரு மு.தலிய மலை 

களினின்.றுங் கொண்டு வாப்பட்ட பல இிறப்பட்ட மணிக 
ளும் பொன்ஜுருக்குக் கட்டிகளும், குடகுமலையினின்றும் 
வந்த சந்தனக்கட்டை அடூற்கட்டைகளும், தென்கடலிற் 

குளித்து எடுத் துவந்த முழுமுத். துக்கம், €ழ்சடலிற் றுரு 
விச் கொண்டுவக்த செம்பவளங்களும், கங்கையாற்றிற் பிற 

ந்த பொருள்களும், காவிரியாற்றின் பொருள்களும், இலங் 
சைகத்தீவினின்.றும் போர், உணாப் பொருள்களும், சடா 
ரதீதினின்று சொணர்ச்ச நுகர்ச்சிப் பொருள்களும், ஆ௫ய 
இவையெல்லாம் நிலக்தாங்கமாட்டாமல் கெளியும்படி.ஒருங் 
குதொக்சமையினாலே பலவகைப்பட்ட பொருள் வளக்க 
ளும் ஒன்றோ டொன்று ௮அளாய ௮சன்ற தெருச்கள்என்க, 

193-919. வேளாளர் குடிச்சிறப்பு, 

இத்சன்மைத்தாகயெ தெருவிலும், துறை முகத்து நடு 

வினும், சகடற்சரை மருல்கினும் மூழ்ந்து இனிது உறங்கச் 
சுற்றம் தழைத்து,ச் தமக்குப் பசையாவார் இவரென்று 
எண்ணாது வலைஞர் முன்றிலிலே மீன்பாயவும் ஊன்விற் 
பார் குடிசையிலே ஆடுமு. தலான விலக்குகள் இரண்டு நிற் 
கவும் ஆச இவ்வாறு கொலைபுரிவாரை ௮னினின்று நீக்கி 
யும், களவு காண்பாளை ௮,சனினின்று நீச்சியும், ேவரைப் 
போற்றியும், ஆரியர் உவக்கும்படி அவர்வேண்டும் வேள்வி 

சளை வேட்டு அவரை தசர்வித் தும், ஈல்ல பசுச்களோடு



30 பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சி, 

எருதுகளைப் பா.துசாத்தும், நான்மறை வல்லோர்க்கு உண் 
டாம் புசழை நிலைபெறச்செய்தும், வரும் விருந் இனர்க்கு 
அகர்சற்குரிய பலபண்டங்கள் கொடுச்தும், பரியசோ.று 
கொடுத்தும் ௮அறவொழுச்சம் பிறழாது யார்க்கும் குளிர்ப் 
பகச்கூமி அன்புசுரக்கும் வாழ்க்கையின்சண் நிலைபெற்ற 
வளைந்த கலப்பையின் உழவுசொழிலையே நச்சுகின்ற வே 
ளாளர் தமது ரீண்ட நுகத்திற்றைத, த பகலாணிபோல் 
நடுநிலை இறம்பா,து ரின்ற ஈல்லகெஞ்சினை யுடையாாய்த் 
தமக்குக் சங்குடிக்கும் வவொமென்றுணர்ந்து பொய்யை 
யொழிச்து மெய்ம்மையேகூறித் தம்முலடய பண்டங்ச 
ளையும் பிறருடைய பண்டங்களையும் ஒருசமம்பெறச்கண்டு, 
தீரம் பிறரிடத்.து அப்பண்டங்களை விலைசொள்ளும்போது 

மிகு தியாகச் சொள்ளாமலும், தம்பண்டங்களைப் பிறர்க்கு 
விலையிடுங்காற் குறையச் சொடாமலும் இலாப ச்சை வெ 
ளிப்படையாசச் சொல்லிவித்து QeQedCu தொன்று 
தெொரட்டு வரம்பின்றிப் பொருள்தொகுசத்,ச அவர் நெருங்க 
யிருக்குல் குடியிருப்பு என்சு. 

219-219, காகிரிப்பூம்பட்டின வருணனைமுடி.பு, 

வேறுவேருசச் சிறந்த அறிவுவாய்ச்ச சுற்றத் னை 
யுடைய ஈன்மச்சள் இருவிழாக்சொண்டாடும் பழைய ஊரி 
லே சென்று கூடினாற்போலப், பலவேறு வகைப்பட்ட 

பாஷைகள் வழங்குவோராய்ச் குத்தமற்த பலதேயத்தி 
னின்றும் வா.சமச்சள் எல்லாரும் சென். சன்சஸ் உள்ள 
கன்மச்சசோடு பழடச்சலச்.து வச்சும் வழுவாத றப் 
பிளையுடைய சாவிரிப்பூம் பட்டினமென்ச. 

218-220 பாட்டி.ற் கருக்கொண்ட பொருள், 

இங்வியல்பின தாய்ச் இறக்க காவிறிப்பூம் பட்டினச் 
தையே எனக்கு உரிமைப்பொருளாகப் பெறுவேளாயினும்
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ஏகெஞ்சமே ! நீண்ட கருங்கூர் சலினையும் விளங்கும் பூணி 
னையுமுடைய என்சாதலி ஈண்டுத் சனியளாயிருப்ப ௮வ 

டன்னைப் பிரிச்து வருதற்கு ஒருப்படமாட்டேன் கண் 
டாய், 

220-299, கரிகாற் பெருவளத்தான் தன்சேச் 
சிறைசெய்த பகைவரைத் தப்பிப்போய் 

அவரை வென்றமை, 

கூரிய கச் தினையுடைய புலிக்குட்டியான த கூட்டில் 

அடைபட்டு வளர்ந்தா ற்போலப் பிறரிட்ட சிறைச்சாவலிற் 

றங்கயிருர்து அதனாற் றன் பெருமைச்குணம் வயிர 
மேறி முற்றுதலானே, குழியில் வீழ்ர்த சளிற்றியானை 
அதன் சையைச் சொம்பாற்குத்திச் தூர்ச்.த.ச் சன்பிடியி 
னீடச்சே சென்று சேர்ச்சாற்போலத் சன்னுணர்வால் 
கூர்த்சறிர் து பார்த்.த.த் தனக்குக் சாவலாயமைர்,௪ றைச் 
களத்து வலிய மதிலைச்தாண்டிப் புறச்தேகின்ற வாட் 

படை வீரரையெல்லாம் ஒட்டிப்போய்ப் பசைவர்ச்கு ௮ச் 
ச,த்சை விளைக்குர் சன்னரசவுரிமையை முறையே பெற் 
லும், அங்கனம்பெற்ற அதன்மாத். திரையில் உள்ளஅமை இ 
பிறவானாய்ப் பின்னும் மண்கொளல் வேண்மமென் றெ 
(pas கசையால், பகைவருடைய சாவலமைக் ச அரண்களை 

அழித்துச் ச,சவைக்குச்இ யேச்தின மருப்பின,சாய்ப் பசை 
வர் முடிசூடிய பெருச் தலையை உருட்டும் முன்ருளில் ஈஏங் 
கள் பொரு சப்பெற்ற அ௮டிசளையுடையூ யானையோடும் 
வடி.த்சமணிகள் சுட்டிய கு.திரையோடும் : படையெடுத்துச் 

சென்று மாற்முர் படைவீரர் போர்க்கள,த்து விழவும், பெ 
சிய ஆகாயத்தில் பருர்.துசள் உலாவவும், தூதபடர்க்த 

கருல்கற் பாறைபோல் போர்வேண்டி. மெழுக்தமைக்கு 

அடையர்எமாசப் பூளைப்பூவும் உழிஞைப்பூவுஞ்சுடிப் பே
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யின்சண்ணைப்போன்ற முழங்கும் போர்முரசம் அசன்ற 
பாசறையிலே ௮ இர்ந்து முழங்காரிற்பச்சென்று பகைவர் 
இடங்கள் பாழாகும்படி. ௮வரை மு.த.ற்போரிலே தோல்வி 

பெறச்செய்து, ௮அவ்வளவிற் சனெம்மாறாது மேலும்போய் 

அவர் ௮ரண்களை அழித்து ஈடக்து குளிர்ந்த மருதநிலத்துக் 

குடிகளைத் துரத்தி என்க, 

240-244, மருதகிலம் பாழ்பட்டமை. 

௮ங்கனமெல்லாம் ௮ப்பகவைரூைப் பாழ்படுத் தின 
மையால் முன்னே வெள்ளிய பூவினையுடைய கரும்பும் 
செக்கெல்லும் நீண்டு கரிய இதழ்க்குவளையோடு நெய்தற் 

பூவுங்கலந்து முதலைகள் செருக்டுச் இிரிக்ச இடம் ௮சன்ற 

செழும் பொய்கைகளெல்லாம், இப்போது கொழுக்தண்டு 

களையுடைய ௮ழுரும் கோரைப்புற்களும் அடர்ந்து ki HY, 
இவ்வாறே வயலும் வாவியும் வேறுபாடின்றித் தந் தன்மை 
திரிந்திட, அறுப்புள்ள கொம்புகளையுடைய புல்வாய்ச் 
.கலைகளோடு மான்பிணைகள் ஆண்டுத் துள்ளிவிளையாடும் 
பாழ்இடமாயின. 

249-221 அம்பலங்கள் பாழ்பட்டமை, 

தாம் தம்பகைவர் மசளிரைச் சிறையாகக் கொண்டு 
வந்தமையின் ௮ம்மகளிர் நீருண்ணுந் துறையிலே முழுக 
வந்து மாலைப்பொழுதிலே கொளுத்திய விளக்னை யுடை 
யதாய் மலர் ௮ணியப்பட்ட மெழுகன இடத்திலே உள்ளூ 

.ரார் பலர் சொழுதுசெல்லவும், வெளியூரினின்று புதிய 
சாய் வந்தார் தொழு து,சங்கவும் அமைச்சப்பட்ட அருட் 

குறி நிறுத். திய ௮ம்பலங்களெல்லாம் தங்கட்பருத்்த தாண் 
கள் சாயும்படியாக உசாஞ்சிச் களிற்றியானையோடு பிடியா 

னையுங் கூடியிருக்கும் இடமாயின என்ச,
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952-900. மன்றம்பாழ்பட்டமை, 

விலைவரம்பறுத்தற்கரிய ஈறியமலர்களைச் தாவித் செ 

ருவில் நின்று ௮றிவுவாய்த்தலையுடைய கூத்தர் முழவுக்கு 

இசைய முறுச்செ ௩ரம்பையுடைய யாழிசைகேட்கும் பெ 
ரிய இருவிழாச்கள் இல்லையாய்ப்டோன அச்சம் மிகுந்த 

மன்றங்கள் Adu பூக்களையுடைய சோரையும் அறுகம் 

புல்லும்பம்ப அழன்ற வாயினையுடைய ஈரிகள் ஊளையிட 

வும், அழுங்குரலாய்க் கூப்பிடும் கூகைசகளோடு கோட் 
டான்களுமிருர்து ௭.திர் கூவவும், தொகுதி கொண்ட 

ஆண்பேய்களோடு மயிரை அவிழ்த்துத் சொங்கவிட்டுப் 

பிணத்சைத் இன்னும் பெண்பேய்கள் கூடவும் ஆயின 

GIONS, : 

261—268. ஈகர்பாழ் பட்டமை. 

வளைந்த காரல்களாய்ச் கட்டப்பெற்ற நரீண்டமாடச் 

இன் றலைக்கடையிற்சென்று விரும் தினர் இடையரு துண் 
டும் குறையாத பெருஞ்சோற்று வளம்சிரம்பிய அடுக்களை 

வாய்ந்த ஒளிபொருந்திய சுவர்களமைநக்தவான நல்ல இல் 
லங்சளின் உயர்ந்த திண்ணைகளின்மேலிருந்து பைங்கிளி 
இன்சொல் மிழற்று,தற்குக் சாரணமான பால்கிறைந்த செ 

முவிய ஈகரம், செருப்பிட்ட அடியினையுடையராய்த் துடி. 

 யொலிப்பத் இரண்டுசென்று வளைந்த வில்லயுடைய வேடர் 

கொள்ளைகொண்டு உண்டுவிட்டமையினாலே உணுவின் றி 

வறிதரய்ப்போன நெற்கூடுகளின் உள்ளிருந்து வளைந்த 
வாயினையுடைய கூகைகள் ஈண்பகற்காலத்துங் குழறும்படி 

யாயிற்று, 

209-299, கரிகாற்பெருவளத்தான் வெற்றிததிரு, 

இற்ஙனமெல்லாம் புகுதற்கு அரிய காவலமைர்,ச 

மதில்குழ்ந்ச பகைவர் ஊர்சளையெல்லாம் பெரும்பாழ்செய்
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தும் அனாலும் அவர்மேற்கொண்ட செற்றம் தணியப் 
பெருஞாய், செய்லத், சன்மை பொருக்்தியவனாசலின்'இவன் 
மலைகளையெல்லாங் கல்லுவன் கடலைத் தூர்ப்பன் வரனை 
விழச்செய்வன் கா.ற்றை இயங்காமல் விலக்குவன்* என்று 
இவ்வாறெல்லாம் உலகச் தாரெல்லாரும்மீச்கூறும்படி தான் 
சினை த்தவற்ை ௮ம்கினைத்சவாறே துறைபோக முடித்தல் 
வல்லவனாசலின், _ ஒளிநாட்டார் பலரும் வந்து தாழ்ச்.து 
ஒடுங்கவும், பழைய ஸருவாள நாட்டினரசர் ௮வன் ஏவிய 
சொழிலைச்செய்தற்கு அவன்சொற் கேட்பவும், வடராட்டி. 
ள்ள ஆரியஅரசர் வாடவும், குடமாட்டிலுள்ளார் மனவெ 
முச்சிகுன்றவும், பாண்டியன் வலிகுறையவுஞ் சீறி மன் 
னர்தம் நிலைபெற்ற மதிலைக் கைப்பற்றும் மதமுடைத்தாய் 
வலிய சாளினையுடைய யானைப்படையையும் லீரத்தாற் 

ஏற் சவலிமையும் உடையஞய்க் கோபத்தாற்சவக்த கண்க 
ளால் வெகுண்டு பார்த். துப் புல்லிய இடைய அரசர் இஃ 
அழிந்துபடவும், இருக்சோவேள் சற்றச்சார் கெடவும், 

சாட்டையெல்லாம் அழித்து நாடாகக் Berks அ௮சழ் 
வித். துப் பலவளங்களும் பெருசச்செய்து, விளங்கும் மாடத் 
தஇனையுடைய உறைழூரைவிடுத் து, ஆண்டுக்கோயில்களையுல் 
குடிகளையும் கிலைபெறச்செய்.து சலுவாயிலும் பெருவாயி 
லும் ௮மைத்து,மதில்களில்அம்பெய்யும்குருவிச்சலைகடோ 
றும் அம்புக்கட்கேளைப் பொருக்தவைத் துப், பகைவர் யாவ 

ராயினும் அவரோ பொருதற்குச் சி2,சமாக வுள்ளேமென 
வஞ்செனங்கூதிப், பின் அசனினின்றும் .பிறழமாட்டே 
மென்னும் உ௮௫ இியருடைமையினாலே' மு.திகுசாட்டிப் பேர 
சாது வீரஇலக்குமி என்றும் கிலைபெற்ற பெரிய மதிள் 
மின்போல்: ஓஒளிவீசு தலால் : இவனைப் .பணிதற்கு ' வந்த 
வாரி௮க்னெ முழவினையுடைய பிற அரசர் தம் ஒளிமழுல் 
கப்பெற்ருசாய்ப். பின் இவன் அருனோச்சத்திற்குப் uns
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இிர்ராகல்வேண்டி இவனைப்பணிசலால் அவர் மகுடத் இத் 
குயிற்றிய மணிகள் உரிஞ்சிய மிச்சவலியினையடைய வீரச்ச 
ழல்சட்டின காலினையும், பொற்றொடியணிக்சத சன்பு தல்வர் 
ஓடிவிளையாடவும் தொழில் முற்றுப்பெற்ற ௮ணிசலம் 

௮ணிந்ச சன்மனைவிமாரின் முடுழ்ச,௪ கொங்கைகள் தழுவ. 

வும் செஞ்சர் சனச்குழம்பு கலைந்த மார்பினையும், ஒள்ளிய 
பூண்சளையும் உடையனாய்ச் சங்கவேற்றை யொச்ச பசை. 

வர்ச்கு வருத்தத்தை விளைக்கும் வலியினனான சரிசாத் 
பெருவளத்தான் என்க, ப 

999..-301, முன்கருக்கொண்ட இப்பாட்டின் 

பொருள் முடிபு, 

இப்பெற்றியனான ௮வ்வேந்தன் பசைவர்மேல் ஒச்சிய 
வேலைச்சாட்டினும் கொடியதாயிருட்சது யாம் போதற்கு 

எழுத கானசம்; இவள் ௮கன்றமெல்லிய தோள்களோ 

அவன் செல்கோலினும் குளிர்ந்தவாயிருச்சனெறன என்க, 

  

பாலை, 

ermine 

பாலையென்பது பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்சமும் உணர்ச் 

தும் அசஒழுக்கமாம். சன்மனச்சிய சா சலியை மணர்து 

சொண்டு தலைமகன் இல்லிருக்து இல்லறம் ஈடாச் தல்சாள், 

வேற்றுகாட்டிற் சென்று பொறாடேடலைச் SG RS ger 
ube shy s Meow Is gGur sige குறித் சவழி, ௮௪ 
குறிப்பினை அறிந்த அவன்சா,சவி அவனைப்பிரிசற்கு ஆற் 
ருளாய் மிகவருக்தாசின்.ஊனள்;. அவ்வருச்சச்சைச் சண்டு
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அவளைப் பிரியப்பெறானாய் த் சன்கெஞ்சை மோக்க “முட் 

டாச்சிறப்பிற் பட்டினம்பெறினும், வாரிருங் கூந்தல் வயங் 
கழையொழிய, வாரேன்வாழியகெஞ்சே” என்று கூறித் 
தான் செல்லுதல் தவிர்ந்சான். இங்கனஞ் செலவு தவிர்க் 

தீது இப்போது ஆற்றாளான இவளைப் பலதிறத்தானும் 

அறிவுறுத்தி ஆற்றுவித்துப் பின்பிரிசற் பொருட்டேயாம். 

ஆகவே, இப்போது தான்பிரிதலை யொழிந்த.து பின்பிரி 

ந் துபோதற்குசக் சாரணமாகையால் இப்பாட்டுப் *பிரிதல் 

நிமித்தத்' தின்சகண்வந்த பாலையொழுச்கத்தை விளக்குவ 

தாயிற்றென்ச, இசனை அசிரியர் தொல்காப்பியனார், 

*செலவிடை யழுங்கல் செல்லாமை யன்றே? 

வன்புறை குறித்தறவிர்ச்சயொகும் '' என்று விச 
வாற்முனுங்காண்க, 

  

பாகை, 

பாலை என்னும் மச்கள் ௮௧ ஒழுக்க த்சைக் கூறுகின் ற 
இப்பாட்டின்சண் ௮வாது புறஒழுக்கமுங்கூறல்வேண்டின் 
அப்பாலை யென்னும் அசவொழுக்ச,த்சோடு இயைபுடைய 

வாகை என்னும் புறவொழுக்சமே கூறற்பாற்றும், என்னை£ 

*வாகசைசானே. பாலையதுபுறனே” என்றார் தரியர்தொல் 

சாப்பியனாராகலின் என்க, ௮வை இரண்டும் அங்ஙனம் 

இயைபுடையவா றென்னையெனின்; ‘arene’ என்பது ஒரு 
வர் தமது இறத்தினை ஏனையோரின் மிக்குத்தோன்ற 
விஎக்குதலாம்; எனவே, இஃது ஒருவர்க்கு உளதாம் 

வெற்றி என்னும் புறவொழுக்கத்ை உணர்ச் துவதென் 

பொருள இகாரம், கற்பியல், ௪௪,
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பது இனிதபெறப்படும், 'பாலை' என்ப.தங் சாதற்கிழமை 

யிற் றந்த தன்சாதலிபாற்சென்ற அன்பின் வழியேஒழுகி 

அவளிடத்சே தங்கியிரா து, இல்லறவாழ்க்கையினை இனிது 

நடப்பித்தற்கு இன்றியமையா து வேண்டப்படும் நன்பொ 

ருள் இரட்டுதற்பொருட்டு அவள்மேற்சென்ற அன்பினை 
அடக்? வெற்றிகண்டு தலைமகன் பிரிந்துபோதலை உணர்த் 
துவதாம். ஆகவே, அ௮சத்தேரிகழும் அன்பை வெற்றிக் 

ணும் (பாலையும், புறதிதே நிகழும் பகைவர் மற்ச்தை வெறி 

நிகானும் (வாகை'யுக் தம்முட்சமமாசல் தெற்றெனப்புலப் 

படும், 

இனித் சன்சாதலிமாட்டுச் சென்ற காதலைச்செயித் 

துப் பீரிதற்கு எழுந்த தலைவன் ௮வள் மிகவருந்துதல் 

சண்டு இரங்கு அவளை ஆற்றுவித்தற்கு,த் தங்கெ *பாலை' 

ஒழுக்கத்தைச்கூறும் இப்பாட்டின்கண் *வாகை' என்னும் 
புறஒழுச்சம் யாண்டுக் கூறப்பட்டசெனின்;--சாட்டுதும், 

கரிகாற்சோழன் சன் இளம்பருவத்தே பகைவர் இட்ட 

சிறைக்களத்தில் இருந்தபோது, அவரை வெல்லும் வசை 

யெல்லாம் சிந்தித்துப் பின் ௮ச்ரிறைக்களச்தினின்றும் 

அஞ்சாது தப்பிப்போய்த் சன் ௮ரசவுரிமையினைச் கைப் 

பற்றிக்கொண்டு ௮ப்பசைவர்மேற் சென்று ௮வரை யெல் 

லாம் வென்று அவர் நாடு நகரங்களை அழித்து வெற்றிவேக் 

,தஞய்ச் செங்கோல் ஒச்னெமை இருழாந்றிருப்பதாம் wy. 

முதற்கொண்டு Bowens சொண்ணூ£ச்மொன்பசாம் 
அடிகாறும் இனி விரித்துக் சாட்டினாராகலின் unite 

'யோடுஇயைபுடைய 'வாகை' என்னும்பு,ற,ச் இணையும் 2 as 

இரல்சகண்ணனார் என்னும் நல்லிசைப்புலவசால் ஈண்டுச் 

சொல்லப்பட்ட சென்ச, 
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ட்டின்வாலாய, 

இனி இப்பாட்டின் வரலாற்றைப் பின்வருமாறுஊகஞ் 

செய்துகாட்டல் இழுச்சாது, இதனை யியற்றிய நல்லிசைப் 

புலவரான உரு,ச்திரங்கண்ணனார் சன் ஆருயிர்க்சாதலி 
யோடு மருவியிருர்து -இல்லறம் ஈடாத்துகின்றுழிச் சமச் 
குள்ள பொருள்வளஞ்சுருங்க வறுமைவந்த ஈலிவதாயிற்று, 
அவ்வுறுமைநோய்களைந்து விரு தோம்பிலாழ்சற்கு இன்றி 
யமையாது வேண்டப்படும் பொருள்பெறற் பொருட்டுச் 
கரிசாற் சோழனிடத்துப் போதற்குச் கருதினார், x8 
கருச்தறிக்ச ௮வர் ௮ருமைமனைவியார் ' அவரைப் பிரிதற் 
GF சிறிதும் பொருந்தாராய் வருந்தினார். ௮வ்வருத்தங் 
கண்டு பிரிதல் தவிர்ர்த ௮வ்வாதிரியர் சாம் கரிகாற் 
சோழன்பாற் போதற்குக் கருஇினமையும், ௮து தெரி 

த தம்மனைவி வருந்தினமையும், ௮வள் ஆற்றாமையினை ச் 
தீணித்துப் பின் ஒருசாற் பிரிசற்பொருட்டுப் போசாது 
தீவிர்ந்சமையும் இனிது விளங்க ஈலமுறவுசைத்துத், சாம் 
சோழவேந்சனிடத்துப் பரிசல் பெறவேண்டினமையும் 
மட்டாச் சிறப்பிற் பட்டினம்பெறினும்” எனச்குறிப்பால் 
அறிவித் த, அச்சரிசாற்சோழ மன்ன்குரிய ௮ரிய பெரிய 
(வெற்றிச் இறல்களெல்லாம் ஈடந்தலாறே மொழிக்து இவ் 
வருமைத் இருப்பாட்டை அருளிச்செய்சனர். இங்கனம் 

இயத்தியஇவ்வருக்சமிழ்ச்செய்யுளைப் பின்னொருசர்ல் இவர் 
அ௮ச்சோழவேந்தன்பாற் சென்றுசாட்ட அவன் இவர்செய்யு 
ளின் சொற்சுவை பொருட்சலைசளை மிகவியந்து இவர்க் 
குப் பதிஞ து. த்ருயிரம்பொன் பரிரிலாச வழக்கச் சிறப்புச் 
செயதான்) இது 'தழுவு.செர்தமிழ்ப்பரிரில் வாணர்பொன்
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பத்தொடாறு நா ருயிரம்பெறப், பண்டு பட்டினப்பாலை 

கொண்டதும்” என்னுங் கலிங்கத்துப்பரணிச் செய்யுளால் 
அறியப்படும். 

  

ஆக்கியோன் வரலாறு, 

  

இனி இவ்வருமைச் திருப்பாட்டை அருளிச்செய்த 

நல்லிசைப்புலவரான உரு,த்திரங்கண்ணஞார் சடியலூரிற் 
பி.றந்தவென்பது இவர்பெயர் அவ்வூர்ப்பெயரோடு புணர் 
த்துக் கடியலூர்உருச் இரங்கண்ணனார் என்றுவழக்குமாற் 
௫ல் அறியப்படும். இவர் பண்டைக்சாலீச் சமிழ்மச்களில் 
௮க்தண்ர்குடிச்கு உரியாரென்பத, தொல்காப்பியம் மரபி 
யலில்பேசாரியர் '₹ண்ரும்பெயரு முூடைத்தொழிற் ௪௬ 
வலியும், யாருஞ் சார்த்தி யவையவை பெறுமே” என்னுஞ் 

சூத் இிரவுரையில் 'உறையூர் ஏணிச்சேரி முடமோ?, பெரு 
agora பெருல்கெளசிசன், கடியலூர் உறுச்இரல் 

சண்ணன் என்பன அந்சணர்ச்குரியன.”" என்று உரை 

கூறியவாத்றால் தெளியப்படும், 

இனி இவர் இச்சமயத்தை மேத்கொண்டு ஒழுனொ 
சென்பது ஒருவாற்றாலும் பெறப்படவில்லை, .இவ்வா?ரி' 
யர் தாம் இயற்றிய பேநம்பாணற்றுப்படையில் “sig 
எஞ்சிலம்பிற் களிறுபடிக் தரங்குப், பாம்பணைப்பள்ளி யமர் 
ந்சோனாங்கண்'” என்று கூறினாராசலின் இவர் வைணவ 
சமயத்சை மேற்சொண்டு ஒழுகனாசென்னாமோ. எனிள்;- 
காஞ்சி ஈகர.த்திற் செல்கோல் ஒச்சயெ தொண்டைமான் 
இளச்திரையன் என்னும் வேந்தன்பாற் சென்று. பரிரில்
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பெறும்படி பாணரை ஏவிப் பாடுமிடத்து, ௮வன் அரசு 

வீற்றிருந்த அ௮க்கச்டு நகரத்துத் இருக்கோயில்கொண்ட 
திருமாலையும் வழிபட்டுச் சென்மின் என்று ௮ப்பாணரை 

நோக்டுச் கூறியதன்றி, இவர் திருமாலைவழிபட்டு வர். தன 

ரென்பது அதனாற் சிறிதும் பெறப்படாமையின் அங்ங 

னங்கூறுதல் பொருந்தா வுரையாமென்க, அக்கச்சி Bas 

தீதுச் சிவபிரான் சோயிலும் இருப்ப அதனை விடுத்துத் 

திருமால் கோயிலையே இவர் மிச்கெடுத்துக் கூறியவாறெ 

ன்னையெனின்);- தொண்டைமான் இளந்திரையன் என் 

லும் ௮ச்சோழ மன்னன் திருமால் குடியிற் ரோன்றினோ 

னென :(இருநிலங் கடந்த இருமறுமார்பின், முந்நீர் வண் 

ணன்பு.றங்கடை யர்நீர்த், திரைதரு மரபினுரவோனும்பல்'' 

எனும் பெரும்பீச்ளாற்றுப் படையடி சளிற்கூறினாராகலின், 

௮ல்வேந்தன்பாற் போகும் பாணர்க்கு அவன் GSO svar 

மாய் வழிபடுந் திருமாலைத் தொழுது செல்கலென 

அறிவுறு த்சருளினா ராசலின் ௮தசடாவன்றெனமறுக்க. 

இங்கனமன்றித் இருமாலைச் கூறினமையானே இவர் 
-வைணவராமெனின், ':கருவிலோச்சிய கண்ணகன் எறுழ் 

தீதோட், கடம்பமர் நெடுவேள்!” என்று முருகக்கடவுளை 
யுங்கூறினாராசலின் இவர் சைவசமயத்திற் குரியராம் 
போலுமென எதிர்மறுத் துரைப்பார்க்கு இறுக்கலாகாமை 

யின் ௮ங்ஙகனங் கூறுதல் வழுவுரையா மென்க, இவ்வாற் 

றால் இவர் இச்சமயத்தார் எனத் துணிபுரை விரித்தற்குப் 

பிரமாண மின்மை சாட்டப்பட்டதாகலின், இவர் சமயம் 

இதுவென ஒருவாற்றாலும் விளங்கவில்லையென் றுணர்ச.



பாட்டூடைத் தலைவன், 

இனி இப்பாட்டிடைத்தலைவனை சோழன்கரிசாற் 
பெருவளவன் இற்றைக்கு இரண்டாயிரம் ஆண்களுக்கு 

மூன் சோழகாட்டின் தலைகரான கராவிரிப்பூம்பட்டின ச் 
திழ் செங்கோலோச்சினான். இவன் இ:-முன் முதல்நூற் 

ருண்டின் இடையிலே ௮ரசுரிமைபெறலாயினா 'னென்ப 

தும், மதுரமாககரிற் கடைச்சங்கமும் இவன்காலத்தே 

தான் நிரம்பப் பொலிவுபெற்றிருந்த தென்பதும் யாம்எழு 

இய திநக்தறளாராய்ச்சியில் இனிதுவிளங்க விரித்துக் 

காட்டினேம், அவையெல்லாம் ஈண்வெொித் துக்சாட்டலு 

றின் இது வரம்பின்றிவிரியுமாசலின் தன்டுச்சண்டிசொ 

ள்ச. கஷடச்சங்க தீசாராற் ஜொகுச்சப்பட்ட பத் துப்பாட்டு 

களில் இரண்டுபாட்டெகள் இயற்றிய ஆரியர் உருச்இரங் 
சண்ணனாரும் இற்றைக்கு இரண்டாயிர வருடங்களுக்கு 

மூ.ற்பட்டவரென்பது இசனால் விளங்கற்பாலதேயாம், 

| இனி இச்சோழமன்னன் தான் இளைஞனாயிருந்தசால 
த்துப் பகைவராற்பற்றப்பட்டுச் சிறைக்களத்தேயிடப்பட் 

டானென்ப௨ம், பின்௮ச்சிறைக்களச் இனின்றா சப்பிப் 
போய்ச் சன் ௮ரசுரிமையினைஎய்இப் பின்பு ௮ப்பகைவர் 

மேற் படையெடுத்துச்சென்று ௮வமையெல்லாம் வென்று 

னென்ப உம் இப்பட்டினப்பாலையின் இறு இப்பாகச்சால் 

நன்கு புலப்படுகின் றன, 

இன்னும் இவன் இளைஞனாயிருந்சபோது ஒருகால் 

இவன்பகைவர் இவனைச்சொல்லும் பொருட்டு இவனிருந்த 

இல்லத்தைச் தீச்கொளுல, இவன்௮,௪.ற்கு அஞ்சாது ௮2. 
பினடவேபோய் அப்பாற்பட்டு உயிர்பிழைத் சானென்ப தம்,



42 பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சி, 

அங்ஙனம் அத்தியைக்சடந்து செல்லுங்கால் இவன்கால் 

கரிந்துபோயிற்றென்பதும், அ௮க்சாரணம்பற்றியே இவன் 

கரிகாற்சோழனென்னும்பெயர் பெறுவானாயின ஜென் 
பதும், இவன் தன்௮ரசுரிமையினை எய்துதற்கு இவன் 

அம்மானான இரும்பிடர்ச் தலையார் என்னும் ஈல்லிசைப்புல 
வர் இவந்குப் பெருந் துணையா யிருந்தனரென்பதும், இவன் 

சேரமான் பெருஞ்சேரலாதனோடு வெண்ணியென்னும் 

ஊர்ப்புறத்சே போர்செய்து வெற்றிசொண்டா னென்ப 
தும், ௮ங்ஙனம் போரியற்றுங்கால் ௮ச்சேரலாதனுக்குத் 

துணையாய்வந்த பாண்டியன் ஒருவனையும் தோல்விபெறச் 

செய்தானென்பதும், பின்பொருகால் இம௰யமலைவரையிற் 

சென்று ஆரியவாசரையெல்லாம் வென்று அ௮ம்மலைக்குவட் 

டில் சன்புவிக்சொடியைகாட்டினா னென்பதும், இருங்கோ 

வேளுச்கு இவனீபெரும்பகைவனென்பதும், இவன்சமிழ்ப் 

புலவர்களை மிசகவும்பா துசாத்து வந்தமையால் ௮௫ிர்களாற் 

பெரிதும் நன்கும இிக்கப்பட்டு வஈீதானென்பதும் பழமோ 

ழீ போநநராம்றுப்படைபுற நானூறுமுதலியநூல்களால் 

இனிது விளங்குகின்றன, 

  

பாட்டின்நலம் வியத்தல், 
  

இனி இப்பாட்டின்கண் உள்ள பொருளமைதியின் 
நயதச்தைச் சிறிது ஆராய்வாம். ஒருபாட்டின்௧கண் அமைந்த 

பொருளுச்கும் ௮சனைவிட்டுச் சனியேடெந்தபொருளுச் 

கும் வேறுபாடுபெரிசாம். சனியேடெந்தபொருள் அறிவுச் 

குப்புலப்படும் அம்மாச்நிரையேயன்றி வேறுஇன்பம் பயப் 

பதன்றாம். பாட்டின்சண் அமைந்த பொருளோ அறிவிற்
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குப் புலப்படுவ்தோடு ஈம்மனோபாவக உணர்ச்சியை எழு 

வித்து இன்பம் பயப்ப சொன்றாம். தங்கள் வானில்விள 

ங்குகன்றதென்று ஒருவன் உரைத்தால் அவ்வுரைஈம் அறி 

வுக்கு ஒருவிஷயச்தை அறிவிக்கும் ௮வ்வளவேயன்றி 

அதன்மேற்றருவது சிறிதுமில்லையன்ரோ! ௮வ்வாறன்றிக் 

கொழுந்தாரகை முகை கொண்டலம் பாசடைவிண் 
மடுவில், எழுந்தார் மதிக்சமலம் எழில்தந்தென” என் 

னுந் திரச்சிற்றம்பல&் கோவையார் திருவாக்கை ஒருவர் 
உரைப்பச்கேட்டால், *விரிந்தநீலவானம் என்னும் நீர்மடு 

வில் மேகமாகிய பச்சிலை பரவியிருப்ப இடையிடையே 

வான் மீன்உளாகிய வெண்டாமரை முகைகள் நிறைக் 

துவிளங்க அவற்றின் நடுவில் முழு தவெண்டிங்களா 
கிய ஒருவெண்டாமரை ௮லர்ந்து அழகுடைச்சாய்ச் தோன் 

றுஇன்றது' என்னும் ௮ச்செய்யுட்பொருள் ௩ம் அறிவுக்குப் 

புலனாகலோடு மனோபாவக உணர்வினையும் எழுவித்து 

இன்பம் பயத்தல் கண்டாமன்றே ? மற்று இங்ஙனம் இன் 

பம் பயத்தல் அ௮ச்செய்யுட்பொருளுச்கு மாத்திரம் எவ்வாறு 
பொருந்திற்று என்று நுணுகிப்பார்ச்குமிடத்து, முழுகிலா 

இரவிற் காணப்பட்ட அ௮வ்வானின் தோற்றத்தை நிலத் 

,தன்சண்ணுள்ள மூவின் ரோற்றத்தோடு ஒஓப்பவைச்துக் 

காட்டினமையால் அதற்கு அவ்வின்பம்விளைக்கும் ஆற்றல் 

பொருந்தலாயிற்றென்பது நன்குபுலப்படும். ஆகவே, பாட் 

டின்௧ட் சொல்லப்படும் பொருளுச்கு இசைச்தவேளோர் 
தோற்றத் இனை எழுப்புதல் செய்யுளியற்றும் ஈல்லிசைப்புல 
வர்.திறமாம், இங்ஙனம் அவர்செய்யும் Geiss Os 

தனையே இலக்கணநூலார் உவமை, உருவகம்என வேறு 
பெயரிட்டுவழங்கினார். பொருள்களைச்செடந்தவாறே சொல் 
லிக்கொண்டுபோம் நெறி தன்மை ஈவிற்டஎனவும், அங்ங 
னஞ் சொல்லிபோதற்கு இடையிடையே உணர்வுசலிப்ப
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டையாமைப் பொருட்டுச் சுவைவேறுபடுத்தி ௮ப்பொரு 
ளோடு இயைந்த பிறபொருட்டோற்றத்தை எழுப்புநெறி 
உவமை உருவசம்எனவும் பெயர்பெறலாயின, இன்னும் 
இவ்வுவமை உருவசம்மு சலியவற்றின் வேறுசப்பிறர் ஆயிர 
மலங்காரங்கள் கூறினாராமினும் ௮வையெல்லாம் இவ்வுவ 
மை உருவசம்என்னும் இரண்டிலேயடங்கும், தம்மாற் 
கூறப்படும் பொருள்களின்வழியே அறிவுரின்று ௮வற் 
ளோடு ஒப்பச்செல்லுக்காற் புலவர்க்கு இயற்கையாய்ச் 
சோன்றும் அலங்காரங்கள் உவமை உருவகம்என்னும் 
இவ்விரண்டேயாகவின், இவ்வியற்கைநெறி இறம்பி மிகவும் 
இடர்ப்பட்டுப் பலப்பலவான அலங்காரங்க ளெல்லாம் 

அமைத்துப் பொருளுண்மைதிரித் துச் கற்பார் மனோபாவக 
உணர்வைச்ிதைக்கும் பிறரெல்லாம் 'புலவரெனப்படுதற் 
குச்சிறிதும்ஏலா சவர்என்ப தூஉம், அவரான் அமைக்கப்படும் 
௮வ்வலங்காரங்கள் வெற்றாரவார வெறும்போலிகளேயா 

மென்பதுஉம் உண்மை யறிவுடையார்ச்செல்லாம் இனிது 
விளங்கற்பாலனவேயாம். இவ்வுண்மை சகடைப்பிடிச்சன் 
றே ஓப்புயர் வில்லாச் செர்காவன்மைச் செவ்வறிவுத் தெய் 
வப் பெற்றியாளரான ஐசிரீயர் தோலகாப்பியலூர் பொரு 
ள.திகார,த்துள் உவமவியல் என ஒன்ழே வகுத்து உவமம் 
ஒன்றே ௮லங்காரமென விளக்கி ஏனைப் போலி௮லங்கார 
ங்களை யெல்லாம் அப்பாற்படுச் துவா ராயினார், இச்செ 

ய்வ ஆரிரியரோடு இறம்பிப் பிறர் சமச்கு வேண்டியவா 
தெல்லரம் அலக்கா.ரங்களைப் பெருக்கி எழுதிய நூல்கள் 
தோல்காப்பியத்தின் மூன் தலை தூச்சமாட்டாவா யொழி 
யும். அதுடெச்ச, 

இனிப் பட்டினப்பாலை யென்னும் இவ்வருமருக் 
தன்ன நூலை எழுதிய உருத்திரங் கண்ணனார் என்னும் 

( நல்லிசைப்புலவர் இசன்சண் இருபது உவமைகள் காட்டி
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யிராக்கன்றார். இவ்வுவமைகளைஒரிடத்து ஒருசேரச்கூறுது 

பொருள்களைச் கெடெந்தவாறே சொல்லிக்கொண்டு போம் 
போது இடையிடையே சுவை வேறுபடுத் இச் சற்போர்க்கு 

உணர்வெழுச்சி உண்டாதற் பொருட்டு ௮வை தம்மை 

ஊடே ஊடே இனி,சமைத்திரிகன்ரார். உருத்தரங்கண் 

ணனாரும் பொருள்களைக் சடெந்தவாறே கூறினசாயின், 
அதனால் மனோபாவச உணர்வினை ச்சவர்தல் ஏலாதெனின்; 

௮.ற்றன்று, உலூயெற் பொருள்களில் இயற்சையழகுள்ள 
னவும் ௮ஃதில்லனவுமென இருபால் உளவாம். ஆரியர் 
உருத்திரங் சண்ணஞனார் இச்செய்யுட்கண் உலகயற் பொரு 
ள்களில் அழகார் இறந்து மக்கள் மனவறிவை இலே௫லே 

வூகறித்சற் பயத்தவான ௮ரிய பெரிய பொருள்களைச் 

கூறும் வழியெல்லாந் தன்மை ஈவிற்சியும், அவற்றிடையே 

அவ்வியற்கை உயர்வுப் பொருளின் வேறாவன இலைவக்தால் 
அவற்றை அழகுபெறக் கூறல்வேண்டி உவமையும் வைத் 
துரைக்கும்துட்பம் மிகவும் கன்குமதிச்சற் பாலதொன்ரும். 

இனிக், காவிரிப்பூம் பட்டினத்து உப்பங்கழியில் 

கெல்லேற்றிச் சொண்டுவந்த படகுகள் சறிகடோறுல் கட் 
டப்பெற் நிருத்தற்கு இலாயத் திலே வரிசையாசச் கட்டப் 
பெற்றிருக்கும் குதிரைப் பந்தியையும், சுற்றிலுல் சலா 
எழுப்பி விளங்கும் மலர்ப் பொய்கைசளுக்கு மச௩ட்சத்தி 
சத்தாற் சூழப்பட்ட சந்திரனையும், அங்குள்ள சோருக்குஞ் 
சாலைகளிலிருந்து பெருகயோடுல் கஞ்சிக்கு யாற்றின் 
வெள்ளத்தையும், ௮க்கஞ்சி உலர்ச்து புழு தியாய் மேற்படி, 
ந்த அரண்மனை வீடுகளுக்கு வெண்ணிற்றிற்புரண்டெமுந்த 
சளிற்றி யானைகளையும், கடற்கரையின் மேட்டுக் குப்பச் 
இலே உள்ள வலிய செழ்படவர் சாடி. கூடத்தில் ஒருவ 

சரோ டொருவர் பிணைந்து மற்போர்புரிசலுச்கு நீலவானில்.
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வலது புறமாய்ச் சுழன்று ஈட்சச் இரங்களோடு கலந்து 

செல்லுங் இரசங்களையும், ௮ச்செம்படவர் தம்முடைய குடி. 
சலீகெளில் தாண்டிற் கோலையும் மீன் இடும் புட்டிலை 

யுஞ் சார்த்தி வைச் திருப்பதற்குப் போர்ச்களத்தி லிறந்த 
வீரனுக்கு நிறுத் இய கல்லின் எ இிரிலே ஊன்றிய வேலை 

யும் கேடகத்தையும், அவர்தம் குடிசை வீட்டு முற்றத்தில் 

வெண்மணலவிலே வலையை உலாவைத் திருப்பதற்கு நில 
வின் இடையிலே சேர்ந்த இருளையும், செச்சச் வெந்த 

நீரையுடைய காவிரியாறு கடலோடு சலத்தற்குச் சரியமலை 

யைச் சேர்ந்த செக்கர் மேகத்தையும் தாயின் தன்னியச் 

தைத் தழுவிச் கிடந்த மசகவையும், சுங்கச்சாவடியிலுள்ள 

காவலாளர் இரவும் பகலும் ஒழியாது தங்கடமை செய்தி 

ருத்சற்கு சூரியன் றேரிற் பூட்டப்பட்டு இடையருது 

செல்லும் குதிரையையும், மரக்கலத்தில் வந்த சரச்கைக் 
கடலினின்று கரையிலேற்றுதற்கும் கரையிற் இடந்தவற் 

றைக் கடன்மேற் கப்பலி லேற்றுதற்கும் மேகம் 
கடலில் முகந்த நீரை மலையிற் பொழிதலையும் ௮ங்ஙனம் 

மலையிற் பொழிந்த கீர் பின் கடலிற் சேறலையும், கடற் 

சரையிற் பண்டசாலை முற்றங்களிலே அடுக்கிக் இடக்கும் 
மூட்டைகளின்மேல் ஆண் நாய்களும் ஆட்டுக் கடொய்களும் 

எறிக் குதித்து விளையாடுவதற்கு மலைப் பச்கங்களிலே 

ஏறிச் கு.இச்கும் வருடை மான்களையும், பெண்கள் முருக 

வேளைச் தொழுதற் பொருட்டாகத் தலைமேற் குவித்த 
தொடிக்கைகளுக்குச் காந்தட் செடியின் கணுக்களிற் இளை 
தீத கவிந்த முகைக்குலைகளையும், தெருக்களின் இருபுற 
தும் நாட்டப்பட்ட துகிற்கொடிகளுக்கு யாற்றின் இரு 
சரையினுமுள்ள கரும்பின் பூவையும், காவிரிப்பூம் பட்டி 
னக் சடற்றுறை முகத்தில் ௮சைர்துகொண்டிருக்கும் 

மாக்கலங்களுக்குக் சட்டுச்சறியை ௮சைக்குங் களிற்றி
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யானைகளையும், வேளாளாது ஈடுவு நிலைமைக்கு நுகத்தடி. 

யிற் றைச்ச பசலாணிச் கட்டையினையும், கரிசாற்சோழன் 

இளைஞனாயிருந்தபோது பகைவரது சிறைக்களச்இல் 

அடைக்சப்பட் டி.ருந்தமைக்குச் கூட்டிலடைக்சப்பட்ட 

புலிக்குட்டியினையும், பின் ௮வ்வரசளைஞன் ௮ச்சிறைச் 

களத்.இிற் காவலரை யெல்லாங் கடந்துபோய்ச் தன் ௮ர 

சுரிமையினைக் கைப்பற்றியதற்குக் குழியில் விழுந்த ஆண் 

யானை அக்குழியினைசத் தூர்த்து மேலேறிட்போய்த் தன் 

பெட்டை யானையைச் சேர்ந்தமையும், போர்ச்சடையாள 

மான பூளைப்பூவும் உழிஞுப்பூவுஞ் சூடிவந்த. படைக்குக் 
குற்றுச்செடி பம்பிய கருங்கற்பாறையினையும், போர்முச 
சின் வாய்க்குப் பிதுங்கெ பேயின் கண்ணையும் ஆசிரியர் 
உருச் இரங்கண்ணனார் ஆண்டாண்டு உவமைகூறி இப் 

பாட்டை மிகவும் திறம்பட அமைத்தது காண்க, 

இன்னும் இவர் உலூஏயற் பொருள்களைச் கடந்த 
வாறே வைத்து உரைவிரிக்கு மிடத்தும், குடசமலையிற் 

ரோன்றிய காவிரியாறு என்றும் சோழனாட்டின்கண் நீர் 
௮ருது நிரம்பிப் பொன் கொழித்து ஒழுகு, சலும், கழனி 

களெல்லாம் எப்போதும் விளைந்துகொண் டிருப்பக் கரும் 

பாலைகளிற் கரும்பை ஈறுக்டுப் பிழிந் து பாகு சாய்ச்சலும் 

எருமைக் சன்றுகள் நெற்கூடுகளின் நீழலிலே ஆம்சாங்கு 
உறங்கிக் டெத்தலும், தென்னை வாழை கமூகுமா பனை 
மஞ்சள் இஞ்சி சேம்பு மு.சலியன மிகவுங் கொழுமையாய் 
நெகெ வளர்ந்து அடர்க்திருச்சலும், று பெண்கள் வீட்டு 

முற்றத்தில் கெல்லுலாவைத்துக் காவலா யிருப்பச் சரார் 
சிறுதேர் செலுத்தி. விளையாடுசலும், கடற்கரை உப்பங் 

சழிசளிலே படகுகள் வரிசையாசகஙிற்றலும், கடற்சமையிழ்' 
சானற்சோலை வளஞ் சிறந்து தோன்றுதலும், மலர்த்சடா 

சங்கள் ஏரிகள். ௮டிஏிற்சாலைகள் அரண்மனைகள் மாட்டுச்
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கொட்டில்கள் பெளத்தர் சைனர் மடங்கள் சாளிகோயில் 

சள் மு,சலியன ஆங்காங்கிருச் லும், செம்படவர் குப்பங் 

களிலே இருமீன் சுட்டுத் இன்றும் வயலாமையைப் புழு 

6S உண்டும் ௮டம்பு ஆம்பல் முசலியவற்றின் பூக்கள் சூடி. 

யும் ஒருவரோ டொருவர் மற்போர் புரிதலும், அவர்கள் 

ஒருவரோ டொருவர் செருக்குற்றுக் கவண்கல்லீச அவற் 

றிற்கு அஞ்சிப் பனைமாங்களிலுள்ள புட்கள் பறந்துபோச 

லும், ௮ச்செம்படவாது புறச்சேரியில் பன்றிகளுங் கோழி 

களும் உலாவ ஆட்டுக் கஇடொய்சளும் கெளசாரிப் பாவை 

களும் விளையாட உறைக் ெறுகள் பல இருச்தலும், 

சிறு குடிசை மீரெளிலுள்ளே தூண்டிற்கோலும் மீணிடும் 

புட்டிலுஞ்சார் ச திவைச்சப்பட்டிருச்சலும், அவ்வீட்டு முற் 

தங்களின்மணவிலேவலைகள்உலர் தலும், அங்குள்ளபரவரும் 

பாத். இயரும் முழுரிலவு நாளிலே சுருமீன்கொம்டை௬ட்டுச் 

கட.ற்றெய்வத்திற்குத் திருவிழாக்கொண்டாடுதலும், ஈ௩கரத் 

துள்ளமாந்தர் மேன்மாடங்களில் யாமதக் திற் பலவகையான 

இன்பந் துய்த்து உறங்கெமையால் அ௮வியாதுவிட்ட விளக் 

கங்களைக் கட்டுமரத்தில் மீன்பிடிச்கப்போய் வைகறையில் 

வந்தபரதவர் எண்ணிப்பார்த் தலும், சடையாமத் இல் அப்பா 

தீவர் கடற்கரை எக்கர்மணலிலே உறங்கிக்கடச்தலும், சுங் 

கச்சாவடியிற்சங்கக்கொள்ளுங்காவலர் அளவிறந்தபண்டங் 

களையெல்லாம் தம்௮றிவால் ௮ளக்.துபார்ச். துச் சோழனுக்கு 
- சிய புலிமுத்திரையிட்டுப்போக்கிச் சங்கடமைவழாது செய் 
தலும், பண்டசாலை மு.ற்றங்களிலே மலைபோல் அடுக்சப்பட் 

டஉமட்டைகளின்மேல் நாயும் ஆட்டிக்டொயும் ஏறி விளையா 
செலும், ஈக.ச்திலுள்ளமகளிர் முருகவேள் இருவிழாவைக் 

கண்டு தொழுதற்பொருட்டு மேல் மாடங்களிற் சாளாவா 

யிலைப்பொருந்திரின்று சைகூப்புதலும், ௮ர்ஈசரமெல்லாம் 

பல திறப்பட்ட கொடிகளமாட்டப்பட்டு விளங்கு,த லும்,
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பருமாவிலிருக் துவர்சு ரு.நிரைகள் மலையமாகாட்டி லிருந்து 

வந்த மிளகுபொதிகள் இமயமலையிலிருக்துவந்ச பலவகை 

இரத் தினங்கள் பொதியமலையிலிருந்துவர் த சந்கனஅஇற் 

கட்டைகள் இலங்கைச்சடவில் எடுத்தமுத் துகள் கீழ்ச்சட 

லினின்றுங்கொணர்ந்ச பவளங்கள் கங்கை சஈாவிரி ஈழம் 

முதலிய விடங்களிலிருந் துவந்த உணவுப்பொருள்சள் Ups 

லியனவெல்லாம் கடைத்தெருவுகடோறுஈ தொருக்கப்பட் 

டிருத்தலும், புலான்மறுச்துப் பொய்யா வொழுக்ஈமேற் 

கொண்டுவாழும் வேளாளர் பலுறப்பட்டார்க்கும் உவி 

புரிதலும், பலதேயத்இனின்றும்வ௫்த மச்கள் ஒருவரோ 

டொருவர் அளவளாவியுறைசதலும், கரிசாற்சோழன் பசை 

வரிட்ட சிறைக்கஏச் இினின்றுநம் தப்பிப்போய்ப் பின் அப்ப 

கைவர்மேற் படை இரட்டி வந்துவந்து ௮வர்காநெகரங்களைப் 

பாழ்படுத்தனமையால் அவருடைய பொய்கைகள் மன்றங் 

கள் அரண்மனைகள் ஈகரங்கள் முசவியனவெல்லாம் வெ 

அம் பாழாய்க்கிடததலும், ௮ங்ஙகனம் வெற்றியிற்சிறந்து 

போந்து சன்ஈகாத் தில் ௮ச்சாணிமண்டபச்தில் ௮வன்வீற் 

றிருக்குங்கால் பலதேயமன்னரும்போந்து ௮வன்மருங்கிரு 

ந்து ௮வனேவிய சொழில்கேட்டுநிற்றலும், பசைவர்க்கு 

இன்னனாயினும் தன்னோ டொருமையுடையாரிடத்து 

அவன்மிக்க அன்புடையனா யொழுகுதலும் i) mayb Gower 

ச்கண்ணெ இிசே அரும்பெறல் ஒவியமெழு இச் காட்டினாற் 
போல் அழகுகனிய விளக்டுச்காட்டியவாறுங்காண்க, இங் 
ஙனம் உலகவியற்கைப் பொருள்களுள்ளும் அழகான்மிகச் 

சிறந்தவற்றையே தெரிந்தெடுத்து அவைதம்மைச் தமது 
அண்ணறிவால் பொருர்சச்குழைத்துத் தம்௮ருமைத் இரு 
வாக்சால் ஈம்கெஞ்சப்படாச்தில் அமைதிபெறப் பொறித் 
அப் பட்டினப்பாலைஇயற்றிய ஆரியர் உருச் இரங்கண்ண 
ஞாதுஈல்லிசைப்புலமை செந்தமிழ்ப் புகழ்மைக்கு ஒரு ஈந் 
சா மணிலிளக்சாமென்ச. 

G
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இனி இங்வாடிரியர் உலகவியற்கைப் பொருட்டோற் 

தங்களை இடையருது இறிந்துகண்டு Subs கழிபெரு 

மகிழ்ச்சி 9யெய்தி வந்தன்ரென்பது டப்பாட்டின்கட் டெற் 
வெனப்பு 5 ப்படுன்.றது. வானம்பாடிப்பறவைமழைத்துளி 

யைஉண்டு 1 யிர்வாழுமென்பதும், குயிற்பறவையுந் தாறு 

ணமபுருவும சனித்துள்ள சாளிகோட்டத்தில் ஒதுங்கி 

யிருகுமென்பறும், செம்படவர்சேரியிற் கோழிகெளசாரி 

முசவியபுட்களிருச்குமென்பதும், பாழ்பட்டஇடங்களிலே 
hud கோட்டான்சனள் உறையுமென்பதும் இவரால் பக 

வுமாள்ர௧௪ சொல்லப்பட்டிருஃகின்றன, இன்னும் எரு 

மைம் கள் மருதநிலத்திற் டெச்சலும், களிற்றியாலை 

கள் வெண்மரீற்றிற் புரளலும், மாடுகள் , சொட்டில்களில் 

சொடு. நி தொகுதியாக நிற்றலும், இழுமீன்கள் ஆமை 

யில சசிகள் செம்படவரால் இன்னப்படுதலும், பன்றியுங் 

ட்டிகளும் அவர் சேரியில் மிருஇயாயிருத்தலும், ௬௫ 

மீன் கொம்புகளை gar வடிபதெலும், ஈண்டைப் பிடித்து 
ஆட்டுகலும, மலைப்பச்சகங்களில் வருடை என்னும், ஒரு 

சாதிமான்கள் தள்ளிக்கு இத்சலும், ஆட்டுக்கிடாய்கள்பண் 
டசாலை முற்றங்களிற் றிரிதலும், கட்டுத்தறியிற் பிணிக் 
கப்பட்டுநின்ற களிற்றியானைசள் அவற்றை யசைத்தலும், 

பரதவர் தங்குடிசைவிடுகளில் மீன்கறியும் ஆட்டிறைசசி 

யும் பொரிச்தலும், குழியில் வீழ்ச்ச யானை அச்குழியைத் 

தூர்த்தலும், பொய்கைகளில் முதலைகள் கஇடந்துலாவுத 

லும், நீர்வற்றிய வாவிகளில் அறல்பட்ட கொம்புகளுடைய 

மான்கள் துள்ளுதலும் அங்ஙனமே சொல்லப்பட் டிருக் 

இன் றன; மற்றும் நெய்தல் ௮டம்பு ஆம்பல் சாழை வெண் 
கூதாளம் சாந்தள் கரும்பு பூளை உழிஞை குவளை முதவிய 

பூக்களும், தெங்கு வாழை கமுகு மா பனை முதவிய மரங் 
கரம், மஞ்சள் சேம்பு இஞ்ச பு,தவம் செருந்தி மு.தலிய
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செடிகளும் இவராற் புது கூறப்பட் டிருச்ச்றன, 
இவை தம்மால் இவ்வாசிரியர் உலகவியற்கையினை வழாது 

இரிந்துகண்டு வியக்கு மியல்புடையா சென்பது Os nO 

னப் புலப்படுகின் றசன்றோ? 

இனி இவர் இயற்றமிழ்வல்ல நல்லிசைப் பு௮வராத 

லோடு வான நாலினும் * வல்லவராகச் காணப்படுகின் ரூர். 

இவர் நாம் இயற்கைப் பொருள்களை வருணித் தச செல் 

௮ஙகால் அவை தமக்கு வான்மீன் ரோற்றங்களை உவமை 

யாக எடுத்துக்காட்டுகின்றார்; மழைபெய்யாது வறத்தற்குச 

senor என்னுங்கோள் சன்னிலைஇரிஈது தென்றிசைப் 

பர்ஈமாய்ச செல்லுதலே சாரணமென்டின்ரூர்; இங்களைர 

ருழ்ந்தமகமீனை நீர்ரிரம்மிய தடாக 4 இற்கும் அன்க.லாம் 

கும் உவமையாகச் கூறுகின்றார்; நட்சம் இரங்களுங் இ॥ஃங 

களும்ஏன்ரோடொன்று விரவுதலை ஒருவரோடொருவர் 
பிணைந்து மற்போர்இயற்றும் செம்படவர் குண உவமையாக 

எகெ்தின்றார். அற்றேல், அக்சாலமது வான நூலாராய்ச்ச 

உண்டோவெனின்;--- இற்றைக்கு ஆயிரத்துகானூறு வரு 

டங்கள்முன்னிருஈத வராகமிகிரரார் செய்யப்பட்டவான 

நூலில் பிற்றைஞான்றை வானநூலாராற் சொல்லப்படு 

இன் ற:சூரியனைப் பூமிசுற்றுதல்' (பூமி ஒர் உருண்டைவடி. 
வாகழருத்தல்” முதலிய அரியபெரிய உண்மைகள் இனிது 

விளக்கப்பட்டிருச் லானும், அவ்வராகமிகொரற் பிரமாண 

மாசக் கொள்ளப்பட்ட சூரியசித்தாந்தம் என்னும் வான 
நூல் மிகப்பழையதொன்றாதல் அறிவுடையாசரால் துணி 

யப்படுதலானும் * பண்டைகாளில் வான _நூலாரசாய்ச்ச மிகு 

தியுமுண்டென்பது தேற்றமாமென்க, பண்டைச்சாலத் 
eee a அவைக் வட     கவ பவரை அவவ, 

* Astronomy. 

+ Dr. Kern.
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இருந்த தமிழ்ப்புலவர் இலச்சணஇலக்சயெம் வல்ல... 
ஜேரூிஏனைத்தத்.தவ.தாற்புலமையும் உடன்வாய்ப்பப் பெற் 

திருந்தார். ஒருசாரார்இசைச்சமிழும் பிறிதொருசாரார் நா 
டகத்சமிழும்மற்றொருசாசார் ஒவியஅலும்வேறொருசாரார் 
மருத்து நாலும், பின்னொருசாரார் வான.நூலும், மற்றை 
ஒருசாரார் சமய நாலுமாசப் பலப்பலபயின்று விளங்கினார்; 
அவரவர்ச்குச் ஜெப்புப்பெயர்களாய் அவரவரியற்பெயர்க 
ளோகெட்டிவழங்கும் மநத்துவன் றமோதரனுர், மது 
ரைக்கணக்காயனுர் என்றற் ரொடகச்சத்சனவே இதற்குச 

சான்றாமென்ச, இன்னும் இவைவிரிக்கற்பெருகும், 

இனி இவ்வாடூரியர் இப்பாட்டை இயற்றுமிடத்துப் 

பயில்வோருணர்வு சலிப்படையாவாராய் எவ்விடத்துப் 
பொருளை எவ்வளவுகூறுதல் வேண்டுமோ அவ்வளவே 

கூறிப்போதலாலும், அங்ஙனம் அப்பொருளை அழகுபெற 

ச்கூறுமிடச் தும் பயில்வோர் இதெப்படி முடியும் இக்தெ 

ப்படி.முடியும்' என்றுமேன்மேல் விடா துசெல்ல அவர்க்கு 
முடிவுதெரி வேட்கையினை எழுவித்துக்கொண்டுபோய் 

இப்பாட்டை முடிக்குமாறு முதலிலேயே இனிதவிளக்சப் 
பட்டமையானும் இவர்நுட்பவறிவும் மனோபாவக உணர்ச 

வலியும் ௮ளக்கற்பாலன வல்லவென்க,. 

  

இப்பாட்டின்௧ட் டோன்றிய பழையராள் வழக்க 

லொழுக்கச் சரித்திரக் குறிப்புகள். 

  

இக். நாலுள்பெளத்த சமணக்குரறுக்கள் உறையும் மடங் 

சுள் குறிக்கப்பட்டிருத்சலால், இஃது எழுதப்பட்ட காலச் 

துப்பெள ச்சசமணமதஙக்கள் நிரம்பவும் பிரபலமாயிருந் தன 
வென்பது இனிதறியப்படுன்ற து, இர்நாலெழுதப்படு
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தீத்கு இரு நூறுவருஷங்கள்முன் QeaCarigeAu Cas 
கன் என்னும் பெளத்தவேக்சன் பெளத்த உபர்ரியாசகர் பல : 

சரைப்பல இசைகளுக்கும் பலசேயங்களுக்குஞ் செலவிடுசத. 
ஆங்காங்குப் பெளச்சசமய அறவுண்மைகளை மிகவிரித்து 

விளக்குலித்து அவைசம்மைநிலைபெறுவித்து வந்தகானென் 

பதும், சோ சோழபாண்டியமனனர் அசசுபுரிச்2 சமிழ்காட் 
டிலும் அங்ஙனமே அச்சமயம் நிலைகாட்டப்பட்டசென்ப 

அம் அவ்வசோசமன்னன்செதுச்கிய கல்வெட்டுகளால் * 

நன்குபுலப்படுசலானும், இட் நாலெழுசப்பட்டபின் நாலூற் 

றைம்பது வருடங்கழித்து இந் இியாவிற்குவந்ச பாகியான் 

என்னுஞ் சீனவித்தியார்ச் இயின் காலத் இிலெல்லாம் பெள 

தீ.தசமயம் மிகவுஞ்செழிப்புற்றிருந்கசென்பது அவ்வித்இ 
யார்த் இயின் பிரயானகச்குறிப்புகளால் இனி த. துணியப்படு 

தலானும் அசோகன்காலத் இற்குச்சிறி துபிற்றோன் றிய இந் 

நூலின்சகண் அ௮ப்பெளத்தமடங்கள் குறிப்பிக்சப்பட்டமை 

மிகவும் பொருத்தமுடைத்தாமென்க, 

௮.ற்றேல், சமணமதமும் அப்போ இரு்சசெனச்கூறி 

யதென்னையெனின்;-- பெளத்தசமயம் நிலவுங்காலத்து 

௮தனோ௫சமணமதமும் உடன்நிலாவிற்றென்பதற்கு மிகப் 

பழையவான சைனதத்தீரங்களும் ர், மணிமேகலைக்காப் 
பியமும், பெளத்தர் உபதேசவாய்மொகழிஞளுமே சான்றா 

மாகலின் அதுவும் முன்னுண்டெனல் துணிபொருளே 
யாம், 

இனி ஆரியமுனிவர் பலர் பிராமணங்களிற் சொல்ல 
ப்பட்டவேள்விகள்பல வேட்டுவந்தன பென்பதும் இதன் 

சட்குறிச்சப்பட்டிருக்சன்றது, போர்க்களத்தில் ௮ஞ்சாது 

* Asoka’s edict V, XIII. 
t Prof. Jacobi’s introduction to Jaina Sutras. 

Asoka’s edict, VITI, XI. 
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௭ இர்ரின்று போர்மலைந்து பசைவன்வாளாற் போழப்பட்டு 

இதந்த அரியமறவனை நினைவுகூர்தற்பொருட்டு அவனைப் 

போல் உருச். இரட்டிய கருங்கல்லைட்டு ௮௪.ற்கெதிரிலே 

அவனுடையவேந்படையினைஊன் றிப் பரிசையைச்சொங் 

கவிடுதல் வழச்கமாயிருந்த_து; ஆரியர் செய்வப்புலமைத் 

இருவள்ளுவகாயனாரும் 'என்னைமுன் நில்லன்மின் றெவ் 

விர்பலரென்னை, முன்னின்று ஈன்னின்றவர்'” என்று இவ் 

வழக்கச்சைச் குறிச்இிருக்கன்ளூர்; சிலப்பதிகாரச் திலுஞ் 
சேங்தட்டுவன்என்னுஞ் சேரமன்னன் கண்ணகிக்குக் சல் 

நிறுத்தினமை விரிச் துரைக்கப் பட்டிருக்கின்ற து. 

இனி இற்றைஞான்றுபோலவே, காவிரிப்பூம் பட்டி 

னச்கடற்றுறைமுகம்தில் ஏற்றுமகி இறக்குமதஇிசெய்யும் 

பண்டங்களையெல்லாம் பாதுகாத்து அவற்றிற்குக்கடமை 

இவ்வளவென்று வரம்பறுத் துச் சோழவேந்தன் அடையா 

ளமான புலிமுச் திரையிட்டுச் சுங்கங்கொள்வோர். gt 

தொழில்மாரறு துசெய்துவந்சனர். இசனால்இர்றைக்கு இர 

ண்டாயிரமாண்கெளுக்குமுன்னயே தமிழரசர் செலுத் இய 

செங்கோலாசுமுறைகள் |மிகவுக்திருச்சமாகவும் ஒழுங்காக 

வும் நடைபெற்று வந்தனவென்பது புலனாகின்றது. 

இனி அச்சாலச் துவீடுகள், படிசள்வைச் துக்கட்டப் 

பட்ட உயர்ந்த திண்ணைகளும் பலசட்டுக்களும் சிறுவாயில் 

பெருவாயில் இடைகழிமுதலியனவும் அமைந்தனவாயும் 
மேல்மாடங்கள் பல உள்ளனவாயும் இருந்தன. மேன்மா 

டங்களிற் செல்வமளிர் இருப்பரென்பதும் விளங்குகின் 

த்து. 

இனிச் சாவிரிப்பூம்பட்டினம் முதலான நசரங்களி 
னும் நா௫களினும் முருகக்சடவுளைவழிபடசலும் அவர்க்கு 5 

இருவிழாக்கொண்டாடுசலுமே பெரும்பான்மையா யிரு6
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தீது. இதற்குச் இருமுருகாற்றுப்படை முதலான பழைய 

நூல்களுஞ்சான்றாம். எனவே, முருகக்கடவுள்வழிபாடு மிச 

வு் சொன்றுசொட்டு ௩டைபெறுவசென்பது பெறப்படு 

இன்றது, 

இனி அச்காலைச் காவிரிப்பட்டினதச் இல் வாணிகம் 
பெருகுங் கடைவீ திகள்பலவிருந்சன, அவற்றில் ௮ரிூப் 
புரைகள், சரக்கு௮ுறைகள், பாச்கு வெற்றிலைக்கடைகள், 

மெழுக்குப்பொ.கச பேழைகள், கள்ளுக்கடைகள், மலைய 

காட்டமிளகுபொ இகள், மேரு இமயம்மு,சலான வடமலைக 

ரினணின்றுகொணர்கச இரத்தினஙகள் பொன் விற்குங் 
சடைகள், குடகுமலையிலிருந்துவுத சந்தனக்கட்டை ௮௫ 

ந்கட்டைகுவிச்ச மளிகைக்கடைகள், இலங்கைச்கடல் 
மூத்து வங்காளக்சடற்பவளம் கங்சையாற்றுப் பொருள் 
கள் கடாரதேசத்து உணாப்பொருள்சள் €னத்துப்பட்கெள் 

என இவையெல்லாம் நிறைந்த பெருஙகடைகள் ஆகிய பல 
வும்கிரம்பி நெருஙக இரு௩சன. இன்னும் பர்மாதேசத்் இ 
விருந்துவந்த கு. இரைகள், பகஇயிம்சட்டப்பட்டு விலை 
செய்யப்பட்டன. 

இன்னும் ௮ச்௩காத்தில், பலநூல்களும் துறைபோகக் 

கற்ற அரும்பெறல் ஆடிரியர்பலர் ஒருஙகுசேர்ந்து தருக்கங் 

கள் நடாத் இப் பொருளாராய்ந்து இன்புறுங் சலைக்கழகங் 

களும் * இருந்தன. 

இனிச் காவிரிப்பட்டினத் இல், கொலைத்தொழில் நிக 
ழாவாறுசெய்து புலான்மறுத்து வாய்மைபேசு.தலே ஒழுக 

லாராய்க்சொண்டு வர்க்கு வழிபாடுஇயற்றியும் ஆரியர்க் 

குப்பொருளுதவிபலபுரி௩து அவர்வேள்விகளைஈடப்பித் தும் 
  

இ. Lecture—halls.
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நான்மறையோதுவாரை அ௮துதிறம்பாது செய்யுமாறு நிலை 

நிறுத் இயும் உலகுரிலைபெறுதற்கான தம் உழவுதொழிலைச் 
- இறச்கடைபெறுவித்தும் கொள்வதுமிகைபடாமலுங் கொ 

டுப்பது குறைபடாமலும் வாணிகம்௩டாத்தியும் புகழ்மேம் 

டட்ட பழையவேளாளர் குடியிருப்புப்பல இருந்தன, இத 

னால்,பண்டைகாளில் வேளாளர் பெருஞ்ெப்புற்றிருந்தார் 

களென்பதும, ஏனைச்குடிமக்களெல்லாரும் இவர்களுடைய 

பேருதவியால் உயிர்வாழ்ந் இருந்கனபென்பதும் ஈன்கறி 
யப்படுகின்றன., 

இனித் துருச்சிசேச.ர்துச் சோனகர் Fort யவனர் 

முதலான பலசேசமக்களும் தமச்குரிய பலபாஷைகளும் 

வழங்கேகொண்டு காவிரிப்பூம்பட்டின்த.இல் வந்து வாணி 

கம் நடாத்தி வாழ்ந்தனர். இவொல்லாம் டுங்ஙகனம் இக்காட் 
டி.ற் குடியேறி வாழ்ந்தபோது தமக்குட்கலகமின் நி ஒருமை 

யுற்றிருர்தனரென்பதும் இசனாற் நெரிடின்ற து. 

இனி, முன்னாளில் ஒர் ௮ரசன் பிறனோர் ௮ரசஜனோடு 
பொருது அவனை வென்றால் அவன்நாட்டிலுள்ள மகளி 

ore சிறைபிடித்து வரு சலுண்டென்பதும், அங்கனம் 

பிடித்துவரினும் அவரைச் கற்பழித்து மானஞ்சிசைத்து 

வருத்தாமல் பாதுகாத்துக் கோயில்களில் கடவுளைத் தொ 
மூ.துகொண்டு அங்கு கடவுட் டிருப்பணி செய்யும்படி. 
இருத்துவர் என்பதும் அறியப்படுகின்றன. இசனாற் பண் 

டைநாட்டமிழரசர் நீ.இியாசும் உள்ளப்பெருமையும் ooh sy 
விளங்கற் பாலனவாம், 

இனி முன்னாளில் கடவுளைத்தொழுதல் வேண்டிச் 
சமைக்கப்பட்ட கோயில்கள் *அம்பலங்கள்' என்னும் பெய 

ரூடையவா யிருந்தன., அவற்றின் பட் கடவுளை வழிபடு 

தீர்குச் தொழுருறியாக எற்று ச்சப்பட்ட ௨௬ *நீந। எனப்
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பெயர்பெற்றது. அவ்வுருவினையே இக்காலக் இற் *சவலிங் 

கம்” என வழங்கிவருகின்றனர். இக்காளிற் போல அக்கா 

ளில் மக்களுருப்போற் செய்த விக்கொகங்கள் பெரும்பர 

ஓங் கடையா. *சிவலிக்கம்' எனப்படுகின்ற கந். து உருவை 

யே வழிபட்வெந்தனர். இச்சிவலிங்க உருத்தான் மிகப் 

பழையகாட் டொட்டு எல்லாச்சாஇயாரானும் எல்லாத்தே 

யச்சாரானும் வணங்கப்பட்வெந்தசெனச் சரித் இிரவரராய்சீ 

சிவல்ல பண்டிதர்கள் உரைஙிறுவுகன்றார், இசனாலன்றே 

சிவாலயங்கடோறும் முதன்மையான மூலத்தானத்தே இச் 

வலிங்க அருட்குறியும், மு,சன்மையில்லா ஏனை இடங்க 

ளில் ஏனைவிசஇரசங்களும் நிறுத்தப்பட்டி ருக்கின்றன. நச் 

சினார்க்செியருங் 'சக்து' என்பதற்குச் “தெய்வமுறையுக் 

தறி' என்றுலா கூறினாராகலின் ஈண்டு அது சவலிங்கமே 

யாதல் செற்றெனத் துணியப்படும். தீநழநகாற்றுப் படை 

யிலும் நக்கீரனார் “கந் துடை நிலையினும்'' என்று அருளிச் 

செய்தமைகாண்ச. அற்றேல், நாகரிகம் சிரம்பிய பண்டை 

நாளில் மச்களுருப்போல் விக்கொகங்கள் சமைத்து வழி 

படாமை என்னை யெனின்;-- காணவுங் கருதவும் படாத 

மூதல்வனுக்குச் தாம் நினைந்தவாறு உருவங்கள் சமைத்து 

வணங்கல் பொருந்தாதராகலின், ௮ப்பரம்பொருளை ஒரு 

பிழம்பாகச் கொண்டு வழிபடுதற்கு ஓர் அறிகுறியாசப் 

பிழம்புவடிவான கந்துரு நிறுச்இனாரென்க. பிழம்புருவான 

வழிபாடுபோல் ஏனை உருவழிபாகெள் சிறவாமை உண் 

மை நூல்களுட் சண்டுதெளிக, 

இனி முன்னாளில் வேளாளர் அ௮.ரசராயிருக்.து செங் 
கோல் செலுச் இினார தலும், ௮வர் அரசுபுரிந்தகாடு *ஒளி 

நாடு' ஆதலும் இசன்கண் விளங்குகின் றன, ஈச்சினார்ச்சினி 

யரும் “ஒளியராவார் மற்றை மண்டலச் இற்கு ௮ரசராதற் 

குரிய வேளாளர்' என்றுரை விரித்தார், இன்னும் முல்லை 
ழ்
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நிலமாக்களான இடைச் சா இியார்க்குள்ளும் பலர் ௮ரசரா 

யிருந்தா ரென்பதூஉம் இசன்கட் புலப்படுகின்றது. இங் 

ஙனமே பதிற்றுப்பத்தில் “*ஆன்பயம் வாழ்நர் கழுவுள்தலை 

மயங்க” என்று போந்த பகுதியினால் கழவுள் என்னும் 

ஓர் அரசன் இடைச்சா தியானென்பது பெறப்படுகன் ஐ.து. 

இவ்விருவகைச் சாதியாரோடு அருவாளநாட்டின் ௮ 

சரும் வடகாட்டிலுள்ள அரசரும் குடகுகாட்டி னரசரும் 

தன்னிடத்து வந்து பணிந்துெப்பக் கரிகாற்சோழன் 

வீற்றிருந்சான். பாண்டிய ௮ரசன் ஒருவனை இவன் வென் 

மையும், இரங்கோவேள் என்னும் அரசனை அவன் சுற் 

ஐத்தோடும் அழித்சமையும் இக்கரிகாலனுக்குப் பெரு 

வென்றியாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இஃதொழிய, 

இவ்வேந்தன் பலகாகெளை யெல்லாம் அழித்து கரங்கள் 

புதுக்கிச் குளங்கள் அகழ்விச்து இளமரக்காவுகள் விளை 

வித்து நாகரிகம் பெருச்சினானென்பதும்,) இவனுக்கு முத 

ல்ல் இமராசதானியா யிருந்தது உறையூர் அகுமென்பதும், 

பின் அதனை விடுத்துப்€பானாலும் ௮து பாழ்படாமல் பல 

நற்குடிகளை ஆங்கு இருத்தி மாடங்கள் மாளிகைகள் 

முதலான புதுச்கட்டிடங்கள் அமைப்பிச்சா னென்ப 

தும் இப்பாட்டின்சண் விளச்சமாகச் சொல்லப்பட் டிருக் 

இன்றன. 

தைக க கைக், 

பாவும் பாட்டின் ஈடையும், 

  

தமிழ் மொழியிலுள்ள செய்யுள் ஓசை3மைதியே பா 

என்௮ுபெயர்பெறுவதாம். ஒருவன் தொலைவிட தீ திலிருந்து 

ஒரு பாட்டுப்பாட அப்பாட்டின் சொற்பொருள் இவை 

யென்று புலப்படாவாயினும், அவ்வோசை வருமாற்றை
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உய்தி துணர்க்து காண்பானுக்கு அவன் பாடுஞ் செய்யுள் 

இன்னபாவென்று அறியக்டெக்கும் இங்கனம் நண் 

ணிய ஆகாயத்தில் அலைஅலையாய் எழும்பி ஒர் ஒழுங்காக 

வரும் ஓசையே பாவாகுமெனத் தொல்காப்பியச் செய்யு 

வியலுரையிலே போசிரியரம் ஈன்குவிளச்கினொார், இவ் 
வாறுசோன்றிப் பரம்புஞ் செய்யுள் ஓசை முறையைத் தமி 

ழாசிரியர் வெண்பா அகவற்பா கலிப்பா வஞ்சிப்பா என 

நால்வகைப் படுத் இனர். பின்னும் இக்கால்வகைப் பாவின் 
ஒசை நெறியை சகோச்குமிடத்து வெண்பாவிற் கலிப்பாவும் 

அகவற்பாவில் வஞ்ிப்பாவும் அடங்குவனவாம், இஇது 

(ற சிரியடைத்சே வஞ்சியேனை, வெண்பா ௩டைச்சேகலி 

யென மொழிப” என்றும் *பாவிரி மருங்கனைப் பண்புறதி 

தொகுப்பின், ஆிரியப்பா வெண்பா வென்றாங், கரயிரு 

பாவினுளடங்குமென்ப'' என்றும் ஆ௫ரியர் தொல்காப்பிய 

ஞர் கூறுமாற்றான் விளங்கும். 

இவை தம்முள் $அகவலோசை' என்பது ஒருவன் 

தான் கருதியன வெல்லாம் வாம்புபடாது சொல்லிக் 

கொண்டு போம்வழி இயற்கையே தோன்றும் தொடர் 

பொலியாகும்; வெண்பாவிற் குரிய (செப்பலோசை' என் 

பது ஒருவன்கேட்பப் பிரனொருவன் அதற்குமாறுசொல்ல 

நடைபெறுஞ் சொன்முூறையில் இயற்கையே தோன்றி 

இடையிடையே நிற்றல்பெற்றுச் செல்லுவதாம், மற்று 

இவற்றில் அடங்கும் வஞ்சிப்பாவிற்குரிய ₹ தூங்கலோசை” 

என்பது ஒவ்ஐர் அடிதொறுந் தொடர்புற்று நிறைந்து செல் 

லும் ஏனை ஓசைகள்போலாது ஒவ்வொரு சீர்தொறு நிறை 

ந்து தெற்றுப்பட்டு ரின்றுசெல்வதாகும்; கலிப்பாவிற்குரிய 

£துள்ளலோசை' என்பது இசைவேறுபாடு சோற்றி ஓசை, 

கனிந்து துள்ளிச் துள்ளிச் செல்வதாம்.
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இனிப் பட்டினப்பாலை என்னு மிப்பாட்டு ௮கவலோ 

சை தழுவிவந்த ஆ௫ரியப்பாவினால் ௮மைக்கப்பட் டி.ருச் 

இன்ற_து. இச்செய்யுளின்சண் ஆரியர் உருச் இரங் கண்ண 

னார் தாம் உரைப்பச் கரு இியனவெல்லாம் ஒருதொடர்பாக 

வைத்து முந் நாற்றோரடிகாறு முரைக்சாராகலின் இப்பா 

வின்சண் இயற்கையாய் எழுவது *அகவலோசை'யே யா 

யிற்று, அற்றேல், *(வசையில்புகழ் வயங்குவெண்மீன், 

,தஇிசை இரிந்து தெற்கேகனும்'' என்பவை போன்ற வஞ்ூப் 

பா அடிகள் இடையிடையேகலக்கச் தூங்கலோசை மயங்கி 

வந்சவா றென்னையெனின்;-- இப்பாட்டின் தலைமுதல் 

அடிகசாறும் அகவலோசையே வந்தசாயின் இடையிடையே 

ஓசையின்பம் வேறுபடாமல் ஒரோசையாய் ஈ௩டர்து கேட் 

பார்க்கு வெறுப்புத் தோற்றுவிக்குமாகலின், அங்ஙனம் 

வஞ்சிக்குரிய நூங்கலோசையினை ஆங்காங்கு வேறுபடுமாற் 

ரூல் ஈயமுற இசைவித்துப் பாவொராயினர். நாளும் பா 

லமிழ் இனையே உண்பானுக்கு அ௮தன்சுவை உவர்ப்பாகச் 

தோன்றுமாகலின், அங்ஙவனம் ௮ஃது ஆகாமைப்பொருட்டு 

இடையிடையே புளிக் கறியுஞ் சுவையாற் பல இறப்பட்ட 

மா பலா வாழை முதலிய பழங்களையும் உண்டு அப்பாற் 

சுவை இனிது நிகழுமாறு செய்வித்துக் கோடல்போல, 

இப்பாவின் அகவலோசையும் இன்பங்குறையாமைப் பொ 

ருட்டு அரியர் உருத் இரங்கண்ணனர் தூங்கலோசை 

யினையும் ஆங்காங்கு செறிவித் துப் பாவொராயினர். 

இனி இவ்வகவற்பாவின் அடிகள் ஒவ்வொன்றும் 

நான்கு £ர்களாற் கட்டப்பெறுவனவாம்; இந்நாற் €ரடியை 

ஆரியர் சொல்காப்பியனார் அளவடி எனவழங்குவர், இனி 
இப்பாட்டின் இடையே மயங்கிய வஞ்டப்பாட்டின் அடிகள் 

ஒவ்வொன்றும் இரண்டுசீர்களாற் கட்டப்பபுவனவாம்; இவ் 

விரு£€ரடியை அவர் தறளடி எனவழங்குவர். இப்பட்டினப்



பாவும் பாட்டின் நடையும், 01 

பாலையின் முசலினின்று இருபத்தோரடிகாறும், இருபத் 

சேழுமுசல் இருபத்செட்கொறும், முப்பத் திண்டு முதல் 

ஐம்பத்துமூன்று சாறும், ஐம்பச்தொன்பதுமுதல் அறுபச் 

தாறுகாறும், எழுபத்தொன்றுமுதல் எழுபத்தாறுகாறு.ம், 
எழுபத்செட்டுமுசல் எண்பச் துகான்கு காறும், எண்பத் 

சாறுமுசல் தொண்ணாற்றொன்றுகாறும், தொண்ணாற்று 

மூன்றுமுசல் தொண்ணாற்றுநான்குசாறும், சொண்ணாற் 

றெட்டுமுதல் நூறுகாறும், நூத்றாறுமுதல் நூற்றெட்டு 
காறும், நூற்றுப்பதினான்குமுதல் நூத்றிருபத்தேழு கா 
லும், நூற்றிருபத்தொன்பதுமுதல் நூற்றுமுப்பத்தேழு கர 
அம், நூற்றுகாற்பத்தாண்டுமூகல் நாற்றைம்பத்தொன்று 
காறும், நூற்றைம்பத்காறுமுதல் நூற்றைம்பச்தெட்டு சா 

றும், நூற்றறுபத்துமூன்றுமுசல் நூற்றெழுபதுகாறும், 
நூற்றெழுபத்தாண்டொசல் நூற்றெண்பச்சொன்று கா 

றும், நூற்றுத்சொண்ணாற்றைந்துமுதல் நூற்றுத்சொண் 
ஹணூற்றொன்பது காறும், இருநாற்றொன்றுமுதல் இருநூற் 
றிரண்கொறும், இருநூற்றைந்துமுதல் இரு நூற்றெட்டு 

காறும், இருநூற்றுப் பதினொன்றுமுதல் இருநூற்றுப் 

பதின்ஞூன்றுகாறும், இருநாற்றெழுபத்துமூன்று முதல் 
இரு. நாற்றெழுபத்சைக் துகா.றும், இரு நாற்றெழுபத்தொன் 
பதுமுதல் இரு நாற்றெண்பத்துநான்கு காறும், இரு நூற் 

றெண்பச்தாறுமுதல் இருதூற்றுத் சொண்ணூற்றொன்று 
காறும் நூங்கலோசை தழீஇவந்த வஞ்சியடிகள் வந்தன, 
ஏனை நூற்றுமுப்பச்தெட்டுஅடிகளும் அகவலோசை தழீஇ 
வந்த ஆரிரியப்பாவாமென்க, எனவே, நூற்றறுபத்துமூன் 

ற்டிகள் வஞ்டிப்பாவிற் குரியவாயினும், அவை தமச் 

குரிய தூங்கலோசை ஆரியப்பாவிற்குரிய ௮சவலோசை 

இடையிடையே €ர்தொறுந் தெற்றுப்பட்டுச் செல்லவருவ 

சே யல்லது அதனின்வேறல்லாமையால் ௮வ்வோசையான்



62 பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சி, 

நடக்கும் ௮வ்வஞ்சியடிகள் இவ்வாடிரியப்பாட்டின்சண் வரு 

தற்குப் பெரிதும்இ$யைபுடையவாம் என்க. இங்கனம் 6 

வலோசையுந் தூங்கலோசையும் பாலுந்சேனுங் கலந்தாற் 

போலக் கலந்துசெல்லுமாறு இப்பாட்டினை இயற்றிப்பயில் 

வார்ச்குத் சோன்றும் ஓசையின்பம் இடையராது செல்ல 

நடாத் இய அரியர் உருச் இரங்கண்ணனார் இசையறிவு 

மாட்டி மிகவும் வியச்கற்பாலதொன்ரும், 

இனி வஞ்சி அடிகள், அகவலடிகளை ஆண்டாண்டு 

ஒருசோக் கூறுமிடத்தும் அவை ஒரோசையாகச் செல்ல 

லவொட்டாமல் எதுகை, மோனைமுசலிய செரல்லமைஇ 

களானுஞ் சிறிதுசிறி.து ஓசை வேறுபடு துப் போகன்ரார். 

'பெருஞ்செனச்சாற் புறக்கொடா௮, இருஞ்செருவினிசன் 

மொய்ம்பினோர்'' என்புழிப்போலச் சிலவிடக் ஐஇவ்விரண் 

டடிகள் முதற்சீர்எதுகை ஓன்றப்பொருச் துகின்றார். வே 

அிலவிடங்களில் “சோறுவாக்கிய கொழுங்கஞ்சு, யாறு 

போலப் பரந்தொழுகி,யேறுபொரச்சேறாகித், சோரோடத் 

துகள் கெழுமி, நீராடிய களிறுபோல, வேறுபட்ட வினை 

யோவத்து” என்புழிப்போல இரண்டடிகளின் மேலும் 

முதற்£ர் எதுகைபொருந்த அமைத் இடிகன்ரூர், பின்னுஞ் 

சிலவிடச்து ('வான்பொய்ப்பினுக் சான்பொய்யா” “கொழு 

ம்பல் குடிச்செழும்பாக்கத்து”” *செல்லொடுவந்தவல்வாய்ப் 

பறி, பணைநிலைப்புரவியினணைமுதற் பிணிக்கும்” என்றா 

ற்போல ஓாடியினுள்ளேயே முதற்£ரும்இரண்டாஞ்சரும், 

மூதற்சீரும் மூன்றாஞ்சரும் ௭ துகைபொருஈசப் பாடுகின் 

ரர். ஒரோவிடத்து அகவலடியில் வாரேன்வாழியகெஞ் 

சேகூருகர்” 4 நண்ணிதினுணாகாடிஈண்ணார்'' பெற்றவை 

மகிழ் சல்செய்யான் செற்றோர்'' என்றாற்போல மு.கற்£ர௬ 

ம் கான்காஞ்சீரும் எதுகைபொருந்த அமைத்திடுகின்ருர். 

மற்றும் ஏரோவிடத்து **மாத்கரனைமறமொய்ம்பிற், செங்
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சண்ணாற் செயிர்ச்துநோக்கி'” என்புழிப்போல எதுசை 

யின்றி முதற்€ர் இரண்டாஞ்சர் மோனைஒன்றவும், “al 

பிணிமுழவின் வேந்சாசூடிய” என்புழிப்போலமூ கற்சீரும் 

மூன்றாஞ்சீரும் மோனை ஒன்றவும் இயைத இடுகின்ரூர். 

இணி ஆரியர் சம்மாற்பாடப்படும் பொருள்வழியே 

தம் அறிவைவைகதீது மொழிச் துபோகுங்கால் இடர்ப்படா 

துதோன்றும் எதுகை மோனைககமாயே அமைச் இன் 

ரர். பொருளுரைக்கேற்ற எதுகைமோனை எளிதிற்றோன் 

ரேவிடத்து எதுகைபோல ஓசைபொருந்துஞ் சொற்களைப் 

பதித் திகென்முர்; இதற்குக் *கரர்ச்கரும்பின் கமழாலைச், 

தீத்செறுவிற் கவின்வாடி.” *இனமாவினிணர்ப்பெண்ணை, 

முதத்சேம்பின் முளையிஞ்சி”? “முனைகெடச்சென்று முன் 

சமமாருக்கி5, தலைதவச்சென்று சண்பணையெடுப்பி'' என் 

றற்றொடக்சச்து அடிகள் எடுத்துச்காட்டாம்; இவற்றுள், 

கார்க்கரும்பு: தீத்தெறுவு, இனமாவின்: முதர்சேம்பின், 

மூனைகெட: தலைதவஎன்பன உண்மை எதுகை யல்லாவிடி. 

னும் அதுபோல் ஓசைஒன்றி யிரும்சல்காண்க, இன்னும் 

ஓசோவிடச் தஇங்வோசைப்பொருச்சமுடைய சொர்கடா 

னும் எடும்சபொருளுக்கு அடுத்துசில்லாவிடின்எ துகைமோ 

னை சிறிதுமின்றியுஞ் சொற்களை யமைத்துச் செல்கின்ரூர்; 

இஃது, 'உணவில்வறுங்கூட்டுள்ளகச் இருந்து, வளைவாமய்க் 

கூகைன்பகற்குழறவும்'” (சேர்பூண்டமா௮அபோல, வைக 

றோறுமசைவின் றி, உல்குசெயச் குறைபடாது?” என்பவற் 

றிற்காணப்படும், இங்ஙனம் பொருளுக்கு இசையச்சொற் 

பொருத்தும்முறை இவ்வாசிரியபோடொருகாலத் இனரும் 

இவர்க்குமுன்னோருமான பண்டைச்செரந்தமிழ்ச் சண்டா 

நல்லிசைப்புலவர் சமக்கெல்லால் பொதுவிலச்சணமாம். 

பிர்றை ஞான்றைச் தமிழ்ப்போலிப்புலலரோ பொருட் 

சிறப்புச்சிறிதுபின்றி வெறழுஞ்சொல்லாரவார அமைப்பிலே
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யே தம்அறிவைக்கழிசத்துச் தெளிதமிழுக்குந்தமச்கும் இழு 

க்கந்தேவொராயினரார்; அங்ஙனம் அவர்செய்கல் உயிரகச் 

தில்லாப்பிணவுடம்பைப் பலவசையால் அலங்கரித் துக்சண் 

டுமகழ்கலோ டொச்குமாகலின், அவர் இசையாப்புலமை 

அறிவுடையார்ச்கெல்லாந் துயாந்தரும் நீர்மைச்காமென் 

ரொழிா, 
இனி இப்பாட்டின் ஈடையழகு மிகவும் போற்றந்பால 

தொன்ரும். இனியதெளிசமிழ்ச் சுவையூறிய முழுமுழுப் 

பதங்களால் இப்பாட்டு முற்றும் அமைந்திருக்கின்றது. 

அவற்றின்கட் டொடர்புபட்டு எழுூஉம் இன்னோசை குழல் 

யாழ் முதலிய கருவிகளினின்று போதரும் ஒலிபோல் மிக 

வுந் இத் தியாகின்றது, இவத்றைப் பயிலுங்காலத்து நம் 

அறிவு ௮அம்மெல்லோசை வழிச்சென்று உரு மிகவும் பரி 

சுத்தமான மேலுலகம் தில் உயரப்போடின்றது. நீர் மடை 

யிலே தெள்ளத்தெளிஈத அருவிரீர் இரண்டு ஒழுகுதல் 

போல இச்செய்யுளோசையும் மெல்லென்று மொழுமமாழு 

வெனச் செல்கின்றது, *மதஇிரிறைந்த மலிபண்டம், பொதி 

மூடைப்போயேறி'” £மயிலியன் மானோச்கிற், இளிமழலை 

மென்சாயலோர், வளிநுழையும் வாய்பொருக்கு”” “apa 

கவ யாழ்முரல, மூழவஇர முரசியம்ப, விழவரு வியலாவ 

ணத்து” 'மாயிதழ்க்குவவாயொடுகெய்தலுமயங்கிக்,கராஅங் 

சலித்த கண்ணகன் பொய்கைக், கொழுங்காற் புதவ 

மொடு செருந்திநீடிச், செறுவும் வாவியுமயங்கி நீரற், oa 

கோட் டி. ரலையொடு மான்பிணையுகளவுங், கொண்டிமக 

ளிருண்டுறை மூழ்க, யந்திமாட்டிய நந்தாவிளக்கன், மல 

ரணிமெழுக்கமேறிப் பலர்தொழ, வம்பலர் சேக்குங் கந்து 

டைப்பொ தியில்” என்றற் ரொடச்சுத்துச் லெ அடிகளை 
கோக்கினும் இச்செய்யுளின் மெல்லென்ற ஓசையினிமை 

நன்கு விளங்கும், மாம்பழச் சாறுபெய்த குடுவையின் எப்
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பக்சச்சே பொச்இட்டு நாவைநீட்டினும் அசன்வழியே 

யொழுகும் அச்சாறு இச். இி.சுசல்போல, இங்வரிய செய்யு 

ளின் எங்விடச்தே அறிவுசோயினும் ஆண்டு இனிமையே 

விளையாகிற்கின்றது. ஆசலால், எடுச்துக்காட்டிய டஇவ்வடி. 

கள் மாத்இாரமே சுவை கணிக்இருப்பனவென்று நினைதல் 

இழுச்காமென்க. 

இசன்சண்ணுள்ள ஒவ்வொரு சொற்களும் பொருட் 

கருகிரம்பிக் கொழுந்தியிற்றெறிச்ச பொறிபோல் ஈம்மறி 

வைக் கொளும். இப் பலபொருட்டோற்றங்காட்டி விளங்கு 

இன்றன. பயன்படாது நிற்குஞ்சொல் ஒன்றாயினும் இசன் 

கட் காணப்படு இல்லை, விலைவாம்பறியாப் பட்டாடையின் 

கண் ஓவ்வோர் இ.ுழயும் பிணைக் துரின்று அவ்வாடையினை 

அக்குசல்போல, இகன்சண் ஓவ்வொருசொல்லும் ஒன்றை 

யொன்று கெளவிச்கொண்டு இச்செய்யுளை ஆக்குகின்ற து. 

பெயர்வினைச்சொற்களை விசேடிக்துஙிற்கும் அடைமொழிழ் 

தொடார்களெல்லாம் உடம்போடு கூடிய உறப்புப்போல் 

இசைவுபெற்றிருக்கன்றன. இன்னும் இப்பாட்டின் சொன் 

னயம் பொருணயங்கள் விரிப்பிற்பெருகும். 

இனி இப்பாட்டின்கட் சிறிதேறக்குறைய ஆயிரச்து 

முக்நூற்றறுபத்துமான்கு சொற்க ளிருக்கின்றன, இவற் 

ட் பதினாறுசொற்கள் வடசொற்களாம்; ௮வை இசை, 

மகம், காமம், சாலை, அங்கி, அவுஇ, பூதம், மது, பருவம், 

பலி, அமரர், கங்கை, புண்ணியம், சமம், மதம், தெய்வம் 

என்பனவாம். ஞமலி” என்னும் ஒருசொல் பூழிரரட்டிற் 

குரிய திசைச்சொல்லாம். ஆகவே, இப்பாட்டில் நூ ற்றுக்கு 

இரண்டுவிழுக்காடு பிறகாட்டுச்சொற்கள் கலந்தனவென் 

us அறியற்பாறறு, இசனால் இவ்வாசிரியர் காலத்திற் 

றமிழ் மிகவுஞ் சுத்தமாக வழங்கப்பட்டு வந்ததென்பது 

புலப்படும் என்க, 

I
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விளக்க உரைக்குறிப்புகள். 

இப்பட்டினப்பாலையின் உரைக்குறிப்புகள் லெ ஈண் 

டெழுது,சற்குமுன், இதன் பொருள்கோள் மூறையினைச் 

சிறிது விளக்குதல் இன்றியமையாது வேண்டப்படுவதாக 

லின் அதனை இற்கு ஒரு9றிது தெளித்துரைக் இன்றும். 

மாட்டு: பத்துப்பாட்டுக்களில் ஒன்றாகிய இப்பட்டி. 

னப்பாலையும் இதனோட சேர்" எனை ஒன்பது பாட்டுக்க 

ஞம் பொருட்டொடர்புற்று மிகநீண்டு அமைர்சனவாம். 
ஒரு சங்கிலியிற் பலகண்கள் இருத்சல்போல இப்பாட்டுச்ச 

ளிடச்.தும் அகன்றுநின்று பொருள்பொருக்துகன் ற இடங் 

கள் பல உளவாம், ஒருபொருள் ஒரிடத்துச்சென்று ஒரு 
வாற்ரான்முடிந்தும் முடியாமலும் நிற்பப், பிறிதொருபொ 

ருள் அவ்விடத்்இினின்றும் தோன்றி நடந்துபோய்ப் பிறி 

தோரிடத்து முடிர்தும் முடியாமலும் நிற்ப இங்வனமே 

இடையில் வருவனவெல்லாம் அமையச் கடைசியில் அப் 
பாட்டின்பொருள் முற்றுப்பெறுவதாரும். இவ்வாறு இடை 

யிடையே முடிந்தும் முடியாமலும் நிற்கும்பொருள்கள்: 

கடைசியாக அப்பாட்டின்௧கட்கருக்கொண்ட முதற்பொரு 

ளைச்சார்ந்து முடியுமாகலின் ௮வை சார்புபோநள்கள் 

என்று பெயர்பெறுவனவாம். இச்சார்பு பொருள்களோடு 

கூடிச் ஏிறந்துவிஏங்கும்பொருள் ழதற்போநள் எனப்படு 

வதாம், முடியணி வேந்சனொருவன் அரதனங்குயிற்றிய 

செங்கோல் கைப்பற்றி அரியணைவீற்றிருப்ப, அவனைச் 
சார்ந்துநின்று ௮வன் பரிவாரமெல்லாம் விளங்கினாற்போல 

ஒருபாட்டின்சட் கருச்கொண்டமுதற்பொருள் அதற்கு 

ஒருயிராய்ச்சிறந்து நிற்ப ஏனைச்சார்பு பொருள்களெல்லாம் 

அதனைச் சூழ்ந்துகொண்டு அதனைவீசேடித்து விளங்கச்
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செய்விப்பனவாம். சில்லொளி வீசும் வான்மீன்கள் சூழ 

விருந்தாலல்ல து பல்லொளிலீசும் பான்ம திவிளக்சம்செறவா 

மாகலின், சார்புபொருட்சேர்க்கையின்றி முதற்பொருள் 
சிறட்புடைத்தாய் நிகழாதென்க. ஆகவே, இங்கனம் ஒரு 

பாட்டின்முதற்பொருளைச் சிறப்பிச் தச்கொண்டுஅமைக் து 

கடக்குஞ்சார்புபொருள்கள்இப்பெரும்பாட்டுகளில் அகன்று 

நிற்குமாகலின், உரைகூறலுறும் ஆரியன் அவைதம்மை 

யெல்லாம் ௮ணுகியறிலையில்வைத்துப் பொருளுரைக்கு 

கெறியினையே தொல்லாிரியர் மாட்டு எனவழங்கினார். 

ஆங்கெத் இலம் மீலடன் என்னு ஈல்லிசைப்புலவர் BY Ba 

டுழப்பு என்னும் அறியபெருங்காப்பியத் இற் பாட்டுக்களை 

அகன்றுபொருள்ெப்ப வைச்செழு தினார்; அதற்குரை 

கண்டாரும்பிறரும் * அக். நணுச்சமறிந்து அவைச்ம்மை 

யெல்லாம் அணுகிய நிலையில்வைத்து உரையுரைத்தார், 

இந்ஙனமே இன்னோன்ன பாட்டுகளுக்கு உனர உரைக்க 
வேண்டுமென்பது இசிரியர் தோல்காப்பியன1 “அசன் 
றுபொருள்கிடப்பினும் அ௮ணுகியகிலையினும், இயன்றுபொ 

ருண்முடியச்சந்கன ௬ணர்த்தல், மாட்டென மொழிபபாட் 

டியல்வழக்கின்”? என்று ஆணைதக்தருளிய வாற்றானும், 

அ.தற்குரைசண்ட பேராசிரிய/ உரைவிளச்கத்தானும்தெற் 

ெனத் துணியப்படும். 

இனி :மாட்டு' என்னும் பொருள்கோள்முறை இது 
வேயாதல் அறியமாட்டாத ஈச்சினார்க்னெயர், இப்பத்துப் 
பாட்கெட்கும்ஒருமுறையுமின்றி ஒரிடத் துரின்றஒருசொல் 
லையும் பிறிசோரிடத்துமின்ற பிறி காரு சால்லையும் 

அ] 

  

        

The most striking characteristic of the poetry 
of Milton is the extreme remoteness of the associa. 
tion by means of which it acts om the reader’— Macau: 
day’s Milton.
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எடுத்து இணைத்து உரை உரைக்கின்றார். அ௮ங்ஙவனமுரை 

கூறுதல் நூலாிரியன்கருச்துக்கு முற்றும் முரணாதலா 

னும், இவர்ச்குமுன்னிருந்ச நக்கீரனரை யுள்ளிட்ட பிர 
மாணவாடிரியசெல்லாம் இவ்வாறு உரைஉரைப்பச் காணா 

மையானும் ஈச்சினார்க்கினியர் உரைமுறை கொள்ள ற்பால 

தன்றெனமறுக்க, நச்சினார்க்னிய ௬ரைகூறாவிடின் இப் 

us துப்பாட்டுக்களின்பொருள் விளங்குச லரிதேயாதல்பற் 

றியும், இவர்தோலகாப்பியங் கலித் தோகைமுதலிய பண் 
டைச்செந்தமிழ் நூல்கட்கு ௮ரியபெரிய சண்டமிழுரை 

வகுத்ததுபற்றியும் இவரை நெஞ்சாரவழுதீதி இவர்ச்குத் 

தொண்டுபூண்டொழுகுங் கடப்பாடுமிசவுடையேமாயினும், 

இவர் வழுவியவிடங்களிலும் இவரைப்பின்பற்றி உலகை 

வஞ்சித்தல் நடுவுநிலையாகாசாகலின் இவர் வமூஉ ச்களைக் 

களைம்து இருத்திப் பின்இவரைச் செந்தமிழ்மாமுகில் வள் 
எலாய்க்கொண்டு வழிபடுவேமென்க. 

இனி இப்பட்டினப்பாலையின்கட் போந்தபொருள்கள் 

இசைவுபெறுகின்ற பொருத் துவாய்கள் இருபத்தேழு உள் 

ளன, அவை தம்மையெல்லாம் இறு இயில் வினைமுடிச்துச் 

தொகுத்துக்காட்டுமிடத்துக்காண்க. இதன்கட்கருச்கொண் 

டமுதற்பொருள், 299-வது வரிமுதலாகமுடிந்ச (4 இருமா 
வளவன் தெவ்வர்க்கோக்கிய, வேலினும்வெய்யகானமவன், 

கோலினுந்தண்ணிய தடமென்றோளே” என்பது 918- 

முதில் 220-ஆவ.து வரிகாறுமுள்ள முட்டாச்சிறப்பிற்பட் 

டினம்பெறினும், வாரிருங்கூக்தல் வயங்மழையொழிய, வா 

பேன்வாழியசெஞ்சே'? என்பதனோடு பொருந்திறின்றுமுடி. 

வதாகும். ஏனையவெல்லாம் சார்புபொருள்களாய் இம்முதற் 

பொருளை அலங்கரித்தற்டொருட்டு வந்தனவென்க. 

குறிப்பு:-- இங்கேகுறியாது விடப்பட்டவற்றிற்கெல் 

லாம் உரை பொருட்பாகுபாட்டிற்காண்ச.
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( 1- முதல் 8- வரி) தற்பாடிய புள்--வானம்பாடிப் 

பறவை; தன்-மழை. இப்பரவை மழைத் துளியை உண்டு 

உயிர்வாழ்வதாகலின் இது மழைவருகையை நோக்கிப்பாடு 

மென்ருர். தளி--நீர்த்துளி. 

(9.19) கார்க்கரும்பு - பச்சைச்கரும்பு. :ஆலை-பாகு 
காய்ச்சும் பெருங்கொப்பறை, தெறுவு - சுடுதல், மேடு 

பருச்சவயிறு, கூடு - நெல்வைக்குங்கூடு, முதற்சேம்பு 

அடியிலேகிழங்குள்ள சேம்பு என்னுஞ்செடி. 

(20—27) அகல்ஈகர் - அகன்றவீடு, மடம்” என்பது 

பிறரறிவிச்தவற்றை உட்சொண்டு அவற்றைப் பிரர்செரி 

யச்காட்டாது அ௮கச்தேவைக்கும் மகளிர்க்குரிய ஒர் இயற் 

கைக்குணம், இதனை ஆூரியர்நக்கீரனு1 “கொளுத்தச் 

கொண்டு சொண்டதுவிடாமை”' என்பர், கொடுங்காற் 

சனங்குழை - வளைந்தசு ற்றுள்ளதாகச் செய்யப்பட்டகன ச் 

தருண்டலம், முன்வழிவிலச்கும் விலங்குபகையல்லது 

கலங்குபகையறியாக் கொழும்பல்குடி-பு தல்வர் விளையாடுவ் 

காலத்து அவர் உருட்டுஞ்சிறுதேரினைச் சிறுமகளிர் எறிந்த 
குண்டலக் சடுக்ிற்சச்செய்யும் இதுபோன்ற ஏிறுசடைச 

ளானபகை நேர்வதல்லது வேறுதம்மனங் கலங்குதற்குக் 

காரணமான பசையில்லாச செல்வறிறைந்த பலகுடிகள் 
என்ச; பாட்டுச்சென்றவாறே எளிதிலே பொருள்கொள்ள 

க்கடச்கும் இவ்வடிகட்கு இப்பொருள் சாணமாட்டாத௩4 
சினார்க்சினியர் இவற்றை ஓர் இயைபுமின் றிக் *கையினுக் 

கலத்தினும் மெய்யுறத்திண்டிப், பெருஞ்சினச்தாற் புத 
கொடா௮, இருஞ்செருவின்' என்னும் எழுபது எழுபத்தீ 

ரண்டு மூன்றாம் ௮டிகளோடுசேர்த்துப் பொருளுரை த்துட் 

பின்பவற்றைச் கொண்வெந்து *கொழும் பல்குடிச் செழும் 

பாக்கம்' என்பதனோகெட்டி முடிச் இடர்ப்பகின்ருர்; இங் 

ஙனம்பொருளுரைத்தல் பாட்டின்வரன்முறை சசைச்ச
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லாம்ன்றிப் பிறிதென்னை? இங்கே *பாச்சம்' என்றத் சாலி 
ரியர்ற்றின் கரையிலுள்ள ஊர், முதுமாத்தமுரண்களரி! 

என்னும் ௦9-ஆம் அடி.மு.தற்சொண்டு, 74-வது வரிவடை 

யில் கடற்கரையிலுள்ள செம்படவர்குப்பவருணனைசொல் 
லப்படுகின்றது. இவ்வாருசப்,பர்ச்சத் இற்சொல்லப்பட்ட,ச 
னைக்குப்பத் திற்கும்குப்பத் தில்கடைபெறு த்லைப்பாச்கத்திற் 

கும்ஏற்றி அ௮வர்பொருளுரைத்தது போலியுரையாமென்க. 

(98-89) கொள்ளை-விலை, பணை-கு இரைலாயம். உரு 
கெழுதிற்லுயர் கோட்டதி.த' என்பதற்னா ஈச்சினார்க்சினிய 
ரரைத்ச பலபொருளுங்கர்ண்க, 

(40-50% போர்ச்சதவு 2 வாய்பொருந்தின கதவுகள்? 
்போரமை புணர்ப்பின்”' என்றார் நேடூநல்வாடையினும்: 

(51-38) சேணிச் சகைமுற்றம்-கேணிகளை &ள்௮டச் 

இன் முற்றம்; தகை,தல்-உள்ள்டக்கு,தல். 

(58-58) (முனிவர் வேட்கும் புகையை வெறித்தலாற் 

குயில்கள் சோலையைவிட்டுச் காளிகோட்டத் திற்போய்த் 
அ.துணம்புரறாச்கீளோடும் ஒருபுறத்தேதங்கும்' என் CaCr 

பொருள்படுதலை விடுத்து ஈச்௫ினார்கீஇனியர் சார்ளிசோட் 
டச்தைப் புறாக்களுக்கு விசேடணமாகஇப் பின் அப்புறாச்ச 
ளோடும் குயில்ச்ள் காவிலே சென்நிருக்குமெனக் காவுட 

னே சேர்ச்துப் பொருளுரைக்கன்முர், அங்ஙனம் பொரு 

ஞுரைய்பின் முனிவர் வேள்விவேட்குமிடம் இதுவென்பது 
பெறப்படாமையானும், குயில்கள் எவ்விடத்தைவிட்டு எங் 

குபோ யிருந்தன்வென்று வினாவுவார்ச்கு இறுக்கலாகாமை 
யாலும் ௮ஃதுலார யன்றெனமறுச்ச. தவப்பள்ளிசளூள்ள 

சாவிலே முனிவர்வேட்டின்றாரென்றும், ௮ங்கெழும்புகை 
யை வெறுத்து ௮ச்சோலையை நீங்இப்போய்ச் குயில்கள் 

காளிசோட்டச் இற் றங்குன்றனவென்றும் பொருள்கூறு 
தலே பொருத்த முடைத்தாதல் சாண்ச,
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(59-74) கருந்தொழில் - கொலைத்சொழில், சொ. 
லை ச்தொழிலினும், இரும்புமுதலான வலியஉலோசங்கன் 

அடித்துச் தாட்டந்தொழிலினும்பழகெயகையைக் (சருங்கை! 
என்பர்; “கொன்றுவாழ்தொழிலினும் வன்பணிச்சொழி 
லினுங், சன்றியதொழிற்கை கருங்கை எனப்படுமே'' என் 
பதூஉங்காண்க. *கருந்தொழிற்கலிமாக்கள்' என்பதற்கு 

நச்சினார்க்கினியர் 'வலியதொழிலையுடைய செருச்செபாத 
வர்பிள்ளைகள்' என்றுபொருளுசைத்து * இவர் (68) கடலி 

றவின்சூடுதின்றும், (04) வயலாமைப் புழுக்குண்டும், (09) 

வறளடம்பின் மலர்மலைந்தும், (00) புனலாம்பற் பூச்சூடி, 
யும், (05) கோண்மீன்போல' என்றுசேர்த்துச் கொண்டு 

போய்ப்பின் (1/1) (ஏழக த்தகரொடு செவல்விளையாட' என்ப 
தனோடு ஒரியைபுமின்றிக் கூட்டிமுடித்து இடர்ப்படன் 

ரூர்... *கலிமாச்கள்? என்பதற்குச் சிறுபிள்ளைகள்என்று. 

பொருள் கொண்டமையானே *விளையாட' என்னும் வினை 
வந்தஇடம்பார்த்துஇணக்கி இவ்வாறுபோலியுரைகூறினார். 
அசன்பின் 78-இல் உள்ள *இசன்மொய்ம்பினோர்' என்ப. 
தினைப்பிரிச்தெடுச்துச் கொண்டுபோய் 00-இல் உள்ள: 

*வரிமணலகன் நிட்டை' என்பதனோடு சேர்த்துச் இரும்ப. 

வும் 71-இல் உள்ள “தீண்டி' மு,சலியவினைகளோடு சேர்ச் 
துப்பிறகு ௮,சனை 27-இல்உள்ள பாக்க த்சோடு இயைததப். 

பெரியதோர்இடர்விளை ச் துப்பாட்டின்பொருணயஞ் சதை 
தார். இவர்போல் இல்கனம் உரைச்குழப்பஞ்செய்லார். 
பிறரை வேறுயாண்டுங்சண்டிலேம், சிறார் விளையாட்டை 
யும், வலியபெருமச்சள் போர்விளையாட்டையுக் தனிச் 
தனியே கூறவேண்டுமெனக்கரு திய சங்கருச்சை, ௮௪௧௫, 
த்துச்குச் சிறிதும்இடந்தராத ௮க்கியோன் இருவாக்கில் 
இயைப்பான்வேண்டி ௮2 இருலரச்சை ௮ங்ஙனமெல்லாம், 

அலைத்து வாம்பின்றி யுரைகூறத்துணிந்தது அவர்க்குப், 
பெரிதும் ஏசமாம் என்சு.
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இனிச் 'கருந்சொழின் மாக்கள்' என்பதற்கு மீன்பிடி 
க்குங் கொலைத்சொழிலிற்பழகெய வலியசெம்படவர் என 

வைச்து நேரேபொருளுரைத்துச் சென்றால் இப்பகுதி 

ஆற்றொழுச்சாய்ப் பொருள்பயந்து செவ்விதின்முடியுமாற் 

op பொருட்பாகுபாட்டில் வரைந்த பொழிப்புளைக்கட் 

காண்க, *கலிமாக்கள்' என்பதற்குச் சரார் என்று பொரு 

ளுரைத்தற்கு அ௮திசாரவியைபு இடந்தராமையோடு 

௮ற்சொற்றொடரும் இடந்தருவதின்றாம்; என்னை 1 சிறு 

மகார்க்குக் கருந்தொழில், வலிய, செருக்கிய முதலான 

அடைமொழிகள் ஏலாமையானும், மாக்கள்என்னுஞ்சொல் 

அப்பொருடராமையானு மென்க, மற்றுக் டெந்தவாறே 

வைத்துக் கலிமாக்கள்' செம்படவர்எனப் பொருளுரைப் 

பின், 'இகன்மொய்ம்பினோர்' என்பதும் அவரையேகுறித் 

தின்று கூறியதுகூ.றலாமெனின்;--- ௮ற்றன்.று, செம்பட 

வர் மேற்சொன்னவாறு *கையினுங்கலச் தினும் மெய்யுறத் 

தீண்டி” ப் போர் இயற்றியும் ௮தனானும் தம் வலியடங்கா 

மையின் மாறுபட்டஇிறலுடையராய்க்' சவண்கல் வீசுவா 

ராயினரென்று உரைகூறச் Pigs ௮து கூறியது 

கூறலாகாதென்க, 

(75-71) 'உறை' என்பது மண்ணாற்சுவர்போற் சுற்றி 

வனைந்து ஜாடிக்குமேல் உயரமாக்இச்!சுள்ளையில் வைத்துச் 

சுட்டெடுப்பது, நிலததைஅகழ்ர் து இவ்வாறுசமைச் ச உறை 

களை ஒன்றன்மேல் ஒன்றாக அடுச்சச்செய்வ த | உறை 

இணறு' என்றுசொல்லப்படும். மேழகத்தகர்-ஆட்டுக்டொய், 
சவல்-கெளதாரிப்பறவை. பு.றச்சேரி-இழிசதொழிலாளரான 
செம்படவர் நகர்க்குப் புறத்தேயிருக்கும் ஊர்; இது குப்பத் 
சை அடுத்துள்ளதாகும். 

(78-105) இடுகுகிரைச் து எ௨கு ஊன்றி-கேடகக்சை 
வரிசையாவைத்து வேலை ஊன்றிஎன்க. நடுகல்லின்௮ரண்-
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நட்டகல்லையே இடமாய்க்கொண்டு நின்றவீரன் என்க, 

இவ்வாறன்றி, இறந்துபட்டவீரனுச்கு அறிகுறியாக நிறுத் 

இய கல்லையுடைய காவலிடம் என்று பொருளுசைத்தலு 

மொன்று. நகல் நின்ற இவ்வாணச்தைச் தாண்டி ற்கோல்: 

சாதீதிய செம்படவர் குடிசைவீட்டுச்கு அரியா உருத்த 
ரங் கண்ணனார் வெளிப்படையாக உவமை சிடறுசலையும் 

அறியாது, ஈசசினார்க்செனியர் (இவ்வடிகளைப் பிரிச்தெடுச் 

துச்சொண்டுபோய் 71-வது அடியிலுள்ள புறக்கொடா௮ 

து என்பதனோடு இயைத்து ஒருபோலியுரை கூறினார். 

அங்ஙனங் கூறுதற்கு ஓரியைபின்மையானும், ஆரியர் 

கருச்துச்குமாறாய் உவமமின் றிப் பிறழ் தலானும் அவருரை 

பொருந்தாதென யறுக்க, 

(நெடுந் தூண்டிலிற்காழ்' என்றமையான் அதனோடு 

இனமான மீன்இடும்புட்டிலும் ஈண்டுக்கொள்ளப்படும். கே 

டகம் மீனிடும் புட்டிலுக்கும், வேல் தர்ண்டிற்கோலுக்கும் 
உவமைகளாம்; 

சனைச்சுறவின் கோட்டு மனைச்சேர்தஇிய வல்ல 

ணங்கினொால்-கருக்கொண்ட சுறாமீன் கொம்பைஈட்டு அத் 

னையே இருக்குமிடமாகச் சேர்ச் ச வலியகடற்றெய்வச்.இின் 

பொருட்டு, மனை-இருக்குமிடம்) இச்சொல் இப்பொருள் 
படுமாகவும், ஈச்னார்க்செனியர் இதனைக் சொன்னே வேறு 

பிரித்துப்போய் 83-வது வரியிலுள்ள் (மணன்முன் றில்! 

என்பதனோடு கூட்டிஞார். கெய்தனிலச் இல் நளையர்க்கு 

வலைவளர்தப்பின் ௮ம்மகளிர் இளையுடன் குழீஇச் சு.றவுச் 
கோட்டிப் பரவுச்சகடன்சகொடுச்சலின் ஆண்டு வருணன் 

வெளிப்படும்'” என்பது பொருள இகாரத் இல்கச்சினார்ச்சி 
யருசை. ் 

மடி.தல்-சந்தொழில் செய்யாது சோம்பு,தல். காவிரித் 

துறைக்கு உவமையாய் நேசேசென்றியைவசாகய ‘Quop
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கருந்சொல்சர்த் துறக்கம்' என்னும் அடியை 111-வது 

அடியிலுள்ள *நெடுங்கால்மாடம்”? என்பதனோடு இயைத்து 

இ.ர்ப்படுகின்றார் ஈச்சினார்க்கனியர். சவலையின்றிப் பல் 

பயன் ுசர்ந்து பரதவர் சம்மகளிரோடும் இனிது விளை 

யாட்டயர்சன்ற காவிரித் துறையைச் தேவர் ௮ரம்பைமாத 

சோடும் விளையாடிகன்ற துறச்கத் இற்கு உவமை கூறு சலே 

நிரம்பவும் பொருத்த முடைச்தாம் என்க, 

(106-115) துணை - கணவன். மது - காமத்தேன்: 

குரூ௨ச்சுடர்-ரிறஞ்ிறர் த விளக்கு. சண்டைஇய - கண் 
அடைத்த, ௮தாவது சண்டுயின் ற, 

(110-125) எக்கர் - காவிரியாற்று நீர்கொண்டுவந்து 

இரட்டிய இமேணல். இவ்வெக்கர்மணலிலே கடையாமச் 

தில் துயில்கொண்டு பெப்பார் சுங்கங்கொள்ளுங் காவலா 
ளர் என்பது நேரே பொருள்படுவதாசவும், இதனைவிட்டு 
நச்சினார்க்கனியர் அதனைப் பர தவர்மேலேற்றி ௮வர் அம்ம 

ணன்மேற் சண்டுயின்று கடப்பரென வுரைகூறி, மற்றை 

நாளில் ௮ப்பரதவர் $வெறியாடு மகளிசோடு'கூடி விழாவெ 

டுப்பரென 55-வது வரியோடு கொண்டுபோய் முடித்திட 
இன்றார். இப்பாட்டுச் செல்லுநெறியை ஒரு9றிது நோக்கு 

வார்க்கும் இவருரை பொருந்தாமை நன்குதெளியப்படும், 
சுங்கங்கொள்வோர் தங்கடமை வழாது இரவிலுஞ் சாவடி. 

யிலிருந்தவாறே காவலாய் எக்கர்மணலிற் நுயில்கொள்வ 
செனச் டெந்தவாறு வைத்துரைத்தலே பொருட்டிறப்பு 

டைத்தாமன்றிப், பாதவர் உறங்னொரொன வாளாது கூறல் 
சிறவாதென்க, 

| வேலாழி - சடற்சரை, 

(125-141) பண்டம் பொ திமூடை-பண்டங்கள்.. பொ 
இர்சமூட்டை, வருடை-ஒருவகைமான். எழகம்: மேழகம்
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என்பன ஆட்டுக்கிடாய் என்னும் ஒருபொருளை யுணர்த்து 
வனவாம். 

(149-158) வளிதழையும்வாய் - தென்தற்காற்றுப் 
புகும் சாளரம், துடுப்பு - கணு. ஆவணம் கடைச்தெரு. 

(159-188) மையறூறப்பிற் றெய்வஞ்சேர்,த் இய மலா் 

௮ணிவாயிற் பலர் தொழுகொடி-குற்றமற்ற சிறப்பினை 

யுடைய தெய்வத்தை எஏற்றுவித் து மலர்களணிந்த கோயில் 

வாயிலிலே பலரும் தொழுதுசெல்லுங் கோழிச்கொடி 

என்க, நின்றவாறே சென்றியைந்து இங்ஙவனம்பொருடருவ 

தாயெ “மையறுறெப்பிற்றெய்வம்' என்னுஞ் சொற்றொட 

ரைப்பிரித்தெடுச் ஏப்போய், முருகனுச்கும்ஏனை த்தெய்வங் 

களுக்கும் எடுத்த விழா ௮ரு,ச ஆவணம் என்ழுகூட்டி ஈச்சி 

ஞர்ச்செனியர் இடர்ப்படகின்றார். 169-வது வரிமு சல் கொ 

டி.ச்சிறப்புக் கூறப்புகுந்ச ஆரியர் மற்றைக்கொடிகளைக் 

கூறு தற்குமுன் செய்வத்தன்மையுடைய கோழிக்சொடியை 

முதலிற் கூறக்கருஇ முருகப்பிரான் கோயில்வாயிவிற் கட் 

டப்பட்டிருக்குமதனைச் கூறிய நணுச்சமறியாது நச்௫னார்க் 

இனியர் தாம் ஒருபொருள் கூறுவான் புகுந்து இழுக்கினார், 

பாகு உகுத்த பசுமெழுக்கிற்காழ் - பாகாகச்காய்ச்சி 

வார்த் ச பசிய மெழுக்கைப் பூசிய கோல், இடுகு சட்டம்; 

இச்சொல் மூன்ஒருகால் கேடகம் என்னும் பொருளில் 
வந்தவாறுகாண்க, *பாகு உகுத்த' என்பதற்கு இப்பொருள் 

சாணமாட்டா,த ச்சினார்க்னியர் இதனை 4*மஞ்சிகை' என் 
ப,சனோடு சேர்த்துப் “பாக்கு வெற்றிலை சொரிந்சமஞ்சிகை! 

என்று பொருள் கூறினார். ௮வ்வாறியைத்தற்குச் செய்யு 

ளிடந்சராமையின் யாங்கூறியதே பொருளென வறிக; 

சருர் ஏறாமைப்பொருட்டுச் கோல்களில் மெழுக்குச் தடவி 

நரட்டிதல் உண்டு. இனி 'மெழுக்கு” என்பதற்குச் 'சாணத்
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சால் மெழுகு.தல்' என்றுரை கூறினாருமுளர்) அது பெர 

ரு௩்தாமை ஈண்டுக் கூறியவாற்றாற் காண்க, 

நறவுகொடை-சள்விற்றல், 

(188-193)) சாலின்வந்த கருங்கறிரடை-வண்டியிற் 
கொண்டுவந்த சரிய மிளகுபொ தி. கால்- வட்டை; வட்டை 

வண்டி, இச்சொல் இப்பொருட்டாதல் ஒருங்கு Agra 
கன்ன வுடைப்பெரும் பண்டங், கலத் இனுவ் காலினுக் தரு 

வனரீட்ட'” * என்புழி அடியாரீக்த நல்லார் உரைகூறிய 

வாற்றுற்காண்க. இப்பொருள் கூறவுறியாத ஈச்ரிஞார்சக்சினி 

யர் 'நீரிற்காலில்வந்த' என இரண்டிடத்துச் கூட்டிச் கட 

லிலே காற்றான்வக்த” வெனப்பொருந்தாவுளை வரைந்தார். 

(198-219) துறைமுசத்து நீரில் உலாவம்மீனும் சரை 
பிற் நிசியும் ஆடு முதலான விலங்குகளும் ' நீரிலும் நிலத் இ 
லும் இடரின்றி உறங்கச் செம்படவர் குடிசை முற்றத்தி 

னும் ஊன்விற்றற் ரொழிலையுடையார் குடிசையிலும் தா 

விப்பாய்க்துந் இரண்டும் நிற்கும்என்ச, இங்ஙனம் நெறிப் 
படப் பொருனாரையாது நஈச்சினார்க்இனி௰ர் புரவி மூடை 
மணி பொன் மு,சலியன நீரினும் நிலத்.இினும் இனி துதங்கி 

வளம் மயங்கிய மறுகு” என்றிடர்ப்பட் டியைச்கன்றார், 
“துஞ்சி என்னுஞ் சொல்லுக்கு *உதங்கி' என்னுஞ் செம் 
பொருளும் அதற்கேற்ற மீன், மாமுசலிய உயிருடைப் 
பொருள்களும் உளவாசவும், ௮வற்றைவிடுத்து ௮ச்சொல் 
க்குச் தற்டன ஆச்கப்பொருள்சொண்டு அ௮வ்வாறியைத் 

தீது £ீம்பாலுணவிருப்ப அதனை உவர்த்தொதுக்கி அறிவு 

மயக்குங் கள்ளுண்பார் திறனோ டொப்பதாயிற்றென்க. 
  

* ரிலப்பதிசாரம், மனையறம் படுத்தகாதை,
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மேலும், 217-வ.து வரியிற் பலவேறு மொழிவழங்கும் 
பலதேயமாக்களுங் காவிரிப்பட்டினத்இில் வந்துறைவ ரெ 
னக்கூறிய பகு தியை ஆண்டு நின்றும் பிரித்தெடுத்து வந்து 
அவர் உறையும் மறுகு என ஈண்டிதனோடு வரன்முறை 
யின்றி முடிக்கின்றார் ஈச்டினார்ச்செியர். 

இளைகலிச்.து-கொல்வாரின்மையின் தம் சுற்ஈம்பல்க. 
பண்ணியம் - இன்பண்டம். நுகம் - குறுக்குக்சட்டை- 

பகல்-௮தன் நடுவில் கோத்த நிகளக்சட்டை, கொண்டி 
மிகுந்தபொருள், 

(818-318) பல் ஆயமொடு: பதி பழட - பலதொகுதி 
யாகச் காவிரிப்பட்டின த். இலுறையும் ஈன்மக்களோடும் ஒரு 
தீதும்பழகி, வேறுவேறு உயர்ர்தமு துவாய் ஒக்கல்-வேறு 
வேருகச்சிறந்த அறிவுவாய்த்த சுற்றத்தாரையுடைய ஈன் 
மக்கள். வேறு வேராக அறிவுறை சலாவ.த பல.இறப்பட்ட 
நூல்களிற்பயின்று மு.திர்ர்ச அறிவுவாய்த்சல், பல இறப் 
பட்ட அறிவுடைய நன்மச்சளெல்லாரும் திருவிழா ஈடை 
பெறும் ஒரிடத் இற்சென்று கூடுதல்போலப் பல இிறப்பட்ட, 
மொழிகள்வழங்கும் பலதேயச்தாரும் இந்ககரத்இற் Gap 
வர் என்க. (வேறு வேறுயர்ந்த' என்னும் அடைமொழித் 
கொடரை நச்சினார்க்சனியர் புலம்பெயர் மாச்களோடு 
கூட்டுகின்றார், அங்கனமுரையுரைத்தல் வேண்டாகூறலே 
யாமென்ச. 

(820-939) பிணிஅகம் - ிறைச்சளம். காப்புஏறி-மஇ 
லைஏறி, வால்கழித்து-ம இற்புறத் இிருந்ச வாட்படைவீரரை 

ஒட்டி. தூறு இவர் துறுகல்-குறுஞ்செடி படர்க்ச நெருங்கிய 

பாறைக்கல், 

(240-245) அறுகோட்டு இரலை - அறுப்பறுப்பான 

கொம்புள்ள கலைமான். மான்பிணைஃபெட்டைமான்...
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(260-251! கொண்டிமகளிர்-ரிறையாகப் பிடித்துக் 

கொள்ளப்பட்ட மகளிர், பொதியில், . ௮ம்பலம் என்பன 
சோயிலென்று பொருளுணர்த்தும். 

(252-200) அழல்வாய் ஒரி அஞ்சுவரக்க இர்ப்பவும்... 
அழன்ற வாயினையுடைய நரிகள் பிறர்க்கு அஞ்சுதல் உண் 

டாக ஒங்கி ஊளையிடவும் என்க. கூகையில் ஒர்இனம் ஆக் 

தை எனவும் பிறிசோர் இனம் கோட்டான் எனவும் வழங் 

கப்படும் என்பர்; இங்கேகூகைஎன்ப து ஆந்தை. ஆண்டலை- 

கோட்டான், இதன் றலைஆண்மக்கள் தலைபோலிருத்சலின் 

இட்பெயர் பெறுவசாயிற்றென்ச. 

(261-268) கொடுங்கால் மாடம் - கால்கள்வளைத்_ு 
விரித் தரமாகச் கட்டப்பட்டமாடம், '*'சொடுங்கால்” என் 
னும் இவ்வடைமொழியை மநச்சினார்க்சனியர் பேய்மகள் 
என்பதனோ டியைக்கின்றார். 

வறுங்கூடு - வறிதாய்ப்போன நெற்கூடு, 

(269-299) , ஞாயில் - அம்பெய்வதற்கு ம.இற்மேற் 
சமைத்த ஓர் மதிலுறுப்பு. இச்னை அடியார்க்கு நல்லார் 

(குருவித்தலை' என்பர். * 

விரிபிணிமுழவு - இறுகச்சட்டின வார்ச்சட்டை 
யுடைய முரசு, 

இனி இங்ஙனம் வகுத்துச்சொண்டு உரைகூறியபொ 

ருதீதுவாய்களையெல்லாம்ஒருமுடி.பாக்கஇப்பாட்டின்வினை 

முடிபுகாட்டின்றாம். இதன்சட்போந்ச இருபத்தேழு 

பொருச்துவாய்களையும் பொருட்பாகுபாட்டிற் காண்க, 

இக்கு முடிபுமாச்திரையே வரைஇன்ரும். 
  

€ ரிலப்பதஇசாரம், ௮டைக்சலக்சாதை,
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நண்ணார் காப்பு ஏறி வாள்கழித் ஐத் சாயம் எய்தி ot 
ஙனம் எய்தியமையானும் மனம்மகிழானாய்ப் போர்வேட் 

டச் சமம்முருச்கிச் சண்பணைகளை அழித்துச் செறவும் 

வாவியும் மயங்கவும் பொதியிலில் யானை உறையவும் மன் 

த்து ஒரி கஇர்ப்பவும் ஆண்டலை விளிப்பவும் பேய்மகள் 

அவன்றவும் செழுககர் வறுங்கூட்டுள்ளிருக் ௮ கூகை குழற 

வும் ஊர்கவின் அழியப் பெரும்பாழ்செய்தும் அமைதி பெ 

ருனாய்ச் தான் முன்னியதுறை போசலிற் பல்லொளியர் 

ஒடுங்ச அருவாளர் தொழில்கேட்ப வட.வர்வாடச் Gat 
கூம்ப,ச் தென்னவன் இிறல்செடச் €றிச்சண்ணாற்செயிர்த்து 
நோக்டுப் பொதுவர் வழிபோன்ற இருங்கோவேள் மருங்கு 
சாரயச் சகாடுகொன்று நாடாச்டிச் குளந்தொட்டு வளம் 

பெருச்கி உறந்தை போகச் குடிரிநீஇப் புழை௮மைத்துப் 

புதைநிரீஇப் பெயர்கொடுத்துப் புறக்கொடாது வேந்தர் 

சூடிய கழற்காவினையும் புதல்வரும் மகளிரும் இளைக்கும் 
மார்பினையும் பெருவலிமையினையும் உடைய இருமாவள 
வன் தெவ்வர்க்கு ஒச்சியவேலினும் யாம்போதற்கு எழுந்த 

கானம் கொடியதாயிராரின்றது; ௮வன் செங்கோலினும் 

'என்காதலியின் மென்றோள்கள் குளிர்ந்சனவா யிருச்கின் 
றன; ஆசலின், காவிரி பொன்கொழிக்கும் சழனியினையும், 
பாக்கத் இனையும், பூர்சண்டலையினையும்,ஏரியினையும்,௮ண் 
மனை அட்டிலையும், சாலையினையும், சாளிகோட்டச் இனையும்) 

மன்றம் புறச்சேரி முசலியவற்றை யுடையனவாய்ச் துறசி 
சம் ஏய்க்கும் பெருந் துறையினையும், உல்கு செய்வோர் மடி. 

யாதிருக்கும் பண்டசாலை முன்றிலினையும், விழவறா,௪ ஆவ 

ணச் இனையும், செழுககர் வரைப்பினையும், ஈனந்தலை மறுகி 
னையும், வேளாளர் துவன்று இருக்கையினையும் உடைய 

தாய்ப் பலமொழிவழங்கும் பலதேயத்தாரும் போந்துஉறை 

யப்பெற்றதாய் உள்ள காலிரிப்பூம்பட்டினச்சையே yal
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வேந்தர்பெருமான் பரிசிலாகத் தாப்பெறுவேளுயினும் கடக் 

தல் இழை முதலியவற்றையுடைய என் ஆருயிர்க் காசலி 

யைப்பிரிக்துவருதற்கு ஒருப்படமாட்டேன் கண்டாய்கெஞ் 

சமே! எனவினைமுடிபுசெய்க. 

குறிப்பு:--அ9ரியர் சமயம், 

பட்டின்ப்பாலை யியற்றிய ஆரியர் சமயம் இதுவென் 

பது அவரியற்றிய பாட்டுக்களால் இனிது துணியப்படா 

விடினும், அவரது பெயரின் றன்மையை உற்றுநோக்கு 

மிடத்து ௮வர் சைவசமயச் இற்குரியார் என்பது புலப்பட 

இன்றது. உருச் தரங்கண்ணஞார்' என்னுஞ் சொற்றொடர் 
உருச் தரனுக்குச் சண்போற்டுறக்த இளையபிள்ளையாசான 

முருகச்சடவுளைச் குறிப்பதொன்றாம் சைவசமயக் தழீஇ 
யொழுகுங் சூடியிலுள்ளாரே அப்பெயரிட்டு வழங்குதல் 

மமபாய்ப் போசரசக்காண்டலின்), இவ்வாசிரியர் சைவசம 

யத்.இ.ற் குரியாதல் இனிது பெறப்படுகின்றது. 

Genet ot » 

Printed at thé Memorial Piktes, Madrag,—1906;
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வரது வாணிகம் ஈடாத்தி வாழ்ந்தனர். இவரெல்லாம் 

இங்கனம் இக்காட்டிற் குடியேறி வாழ்ந்தபோது 

தமக்குள்மாறின்றி ஒருமையுற்றிருந்தனசென்ப.தும் 

இதனாற் தெரிகின்ற. 
இனி, .முன்னாளில் ஓர் ௮சசன் பிறனோர் sre 

னோடு பொருது வனை வென்றால் அவன்காட்டி, 

௮ள்ள மகளிசைச் : சிறைபிடித்து வருதலுண்டென்ப 

தும், அங்ஙனம் பிடித்துவரிலும் ௮வரைக் கற்பழித் 

தும் மானஞ்சிகைத்தும் வருத்தாமல் பாதுகாத்துக் 

கோயில்களில் கடவுளைச் தொழுதுகொண்டு பங்கு 

கடவுட்டிருப்பணிசெய்யும்படி. இருத்துவர் என்பதும் 

வுறியப்படுகின்றன. இதனாம் பண்டைகாட்டமிழரச 

ரின் செங்கோன்மையரசும் உள்ளப்பெருமையும் 

இனிது விளங்கற் பாலனவாம். 

இனி முன்னாளில் கடவுளை த்தொழுதல் வேண்டிச் 

சமைக்கப்பஞ்ட கோயில்கள் 'அும்பலங்கள்' என்னலும் 

பெயருடையவாயிருந்தன. அவற்.றின்கட்! கடவுளைவழி 

படுதற்குத் தொழுகுறியாக நிறுத்தப்பட்ட உரு கந்து 

எனப்பெயர்பெற்ற து. ௮வ்வுருவினையே இக்காலத் இற் 

் சிவலிங்கம் * என வழங்கிவருகன் றனர். இக்காளிற் 

போல அக்காளில் மக்களுருப்போற் செய்த திருவுரு 
வங்கள்பெரும்பாலுங் இடையா. *சிவலிங்கம்' எனப்படு 

இன்ற கந்து உருவையே வழிபட்டுவந்தனர். . 'இச்சவ 

லிங்க உருத்தான் மிகப்பழையகாட் டொட்டு எல்லாச் 
சாதியாசானும் எல்லாத்தேயத்தாசாலும் வணங்கப் 

'பட்டுவந்ததெனச் சரித்நிரவாராய்ச்சி வல்ல் புலவோர். 
கள் உசைகிறுவுகன்றார். இதனாலன்றே .சிவாலயக்க 
டோறும் முதன்மையான கருஇல்லில் இச்சிவலிக்க.



வரலாற்றுக் குறிப்புகள். ௭௫ 

௮ருட்குறியும், மூதன்மையில்லா ஏனை இடங்க 

ளில் ஏனைஉருவங்களும் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. 

ஈச்சினார்க்கினியருக் * ச௩து ' என்பதற்குத் * தெய்வ 

முறையுந்தறி” என்றுசை கூறினாராகலின் ஈண்டு ௮து 

சிவலிங்கமேயாதல்.செற்றெனத் துணியப்படும். திரு 
முருகாற்றுப் படையிலும் ஈக்சரனார் “* கந்துடை நிலை 
யினும்” என்று ௮ருளிச்செய்தமைசாண்க. அற்றேல், 

நாகரிகம் நிரம்பிய பண்டைகாளில் மக்களுருப் 

போல் திருவுருவங்கள் சமைத்துவழிபடாமை என்னை 

யெனின்) கர்ணவுங் கருதவும் படாத முதல்வளுக்குத் 

தாந்தாம்கினைந்தவாறு உருவங்கள் சமைத்துவணங்கல் 

பொருந்தாதாகலின், அம்முதீற்பொருளை ஒருபிழம்பா 

கக் கொண்டு வழிபடுதற்கு ஓர் ௮றிகுறியாகப் பிழம்பு 

வடிவான கந்துரு நிறுத்தினாரென்க. பிழம்புருலின் 

வழிபாடுபோல் ஏனை உருவழிபாடுகள் சிறவாமை 

உண்மை நூல்களுட்' கண்டுதெளிக. 

இனி முன்னாளில் வேளாளர் முசசராயிருந்து 

செங்கோல் செலுத்தினாராதலும், got sox hig 

காடு * ஐளிராடு ! ஆதலும் இதன்கண் விளங்குகின்றன. 

ஈச்சினார்க்கனியரும் ஒளியராவார் மற்றை மண்டிலத் 
திற்கு ௮ரசரரதுற்குரிய வேளாளர் * என்றுரை விரித் 

தார். இன்னும் முல்லைகில மாக்களான இடைச் சாதி 

யார்க்குள்ளும் பலர் ௮ரசராயிருந்தா சென்பதாஉம் 

இதன்கட் புலப்படுசின்றது. இங்ஙனமே பதிற்றுப்பத் 

தில். ** ஆன்பயம், வாழ்நர் கமுவுள் தலைமயங்க *” என்று 

போர்த பகுஇயினால் கழுவுள் என்லும் ஒர் அரசன் 
இடைச்சாஇயானென்ப.து பெறப்படுஇன் ற...



௪௬ பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சியுரை. 

இவ்விருவகைச் சாஇயாசோடு அ௮ருவாள சாட்டின் 

௮சசரும் வடகாட்டிலுள்ள ௮சசரும் குடகுநாட்டி 

னரசரும் தன்னிடத்து வர்லு பணிந்துடெப்பக் கரி 

காற்சோழன் வீற்றிருந்தான். பாண்டிய மு.சசன் ஒரு 

வனை இவன் வென்றமையும், இருங்கோவேள் என்ஸலும் 
wren yoo சுறறத்தோடும் ௮ழித்கசமையும் இக் 

கரிகால.லுக்குப், பெருவென்றியாகச் சொல்லப்பட்டி 

ருக்கின்றன. இஃதொழிய, இவ்வேச்சன் பலகாடுகளை 

யெல்லாம் அழித்து ஈகரங்கள் பு.துக்இக் குளங்கள் 

௮கழ்வித்து இளமசக்காக்கள் விளைவித்து காகரிகம் 

பெருக்கனொானென்பகும், இவனுக்கு முதலில் ௮ரசி 

ருக்கையாயிருந்தது உறையூர் ஆகுமென்பதும், பின் 

தனை விடுத்துப்போனாலும் ௮.து பாழ்படாமல் பல 

ஈற்குடிகளை தங்கு இருத்தி மாடங்கள் மாளிகைகள் 
முதலான புவலுக்கட்டிடங்கள் ௮மைப்பித்தா னென்ப 

அம் இப்பாட்டின்௧ண் விளக்கமாகச் சொல்லப்பட் 

டிருக்கின்றன. 

பாவும் பாட்டின் நடையும். 

தமிழ் மொழியிலுள்ள செய்யுள்்சை ௮மைதியே 

பா என்றுபெயர்பெறுவதாம். ஒருவன் தொலைவிடக்தி 
லிருக்,துஒருபாட்டுப்பாட ௮ப்பாட்டின் சொற்பொருள் 
இவையென்றுபுலப்படாவாயிலும், ௮வ்வோசை வரு 

மாற்றை உய்த்துணர்ர்து காண்பரனுக்கு அவன் 

பாடுஞ் செய்யுள் இன்னபாவென்று அ௮றியக்டெக்கும். 

இங்கனம் நுண்ணிய விசும்பின்கண் .அலை௮லையாய



டாவும் பாட்டின் நடையும். ௭௭ 

எழும்பி ஓர் ஒழுங்காக வரும் இசையே பாவாகு 

மெனச் தொல்காப்பியச் செய்யுளியலுசையிலே பேரா 

சிரியரும் ஈன்குவிளக்கினார். இவ்வாலுதோன்றிப் பசம் 

புஞ் செய்யுள் தசை முறையைத் தமிழாசிரியர் 

வெண்பா அகவற்பா கலிப்பா வஞ்சிப்பா என நால் 

வகைப் படுத்இஞர். பின் வும் இர்ரால்வகைப் பாவின் 

ஓசை நெறியை கோக்குமிடத்து இவண்பாவிற் கலிப் 

பாவும் ௮கவம்பாவில் வஞ்சிப்பாவும் ௮டங்ஞுவனவாம். 

இல்து 4: அசிரியகடைத்2த வஞ்சியேனை, வெண்பா 

ஈடைத்தே கலியென மொழிய ''* என்றும் ** பாவிரி 

மழுங்களேப் பண்புறத் தொகுப்பின், அசிரியப்பா 

வெண்பா வெனளுங், காயிருபாவினுளடக்குமென்ப"'* 

என்றும் ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார் ame pew py or 

விளங்கும். 

இவை தம்முள் * ௮கவமீலாசை ' என்பது ஒரு 

வன் தான் கருதியன வெல்லாம் வரம்புபடாது சொல் 

லிக்கொண்டு போம்வழி இயற்கையே தோன்றுக் 

தொடர்பு ஒலியாகும்; வெண்பாவிற் குரிய * செப்ப 
லோசை ' என்பது ஒருவன்கேட்பப் பிறனொருவன் 

அதற்குமாறுசொல்ல ஈடைபெ.றுஞ் சொன்முறையில் 
இயற்கையே தோன்றி இடையிடையே கிற்றல்பெற் 

றுச் செல்லுவதாம். மற்றும் இவற்றில் ௮டங்கும் ugh 

சிப்பாவிற்குரிய * தூங்கலோசை ” என்பது ஓவ pt 

-அடிதொறும்தொடர்புற்று நிறைந்து செல்லும் ஏனை 

ஒசைகள்போலாது ஒவ்வொரு சீர்தொறு நிறைந்து 

தெற்றுப்பட்டு நின் செல்வதாகும்; கலிப்பாவிற்குரிய 
  

% தொல்காப்பியம், செய்யுளியல் ௧0-வது சூத்திரம், 
௧0௪



௭௮ பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சியை. 

(துள்ள லோசை : என்பது இசைவேறுபாடு தோற்றி 

ஐஓசைகளிந்து அுள்ளித்துள்ளிச் செல்வகாம். 

.... இனிப் பட்டினப்பாலை என்லுமிப்பாட்டு ௮கவ 

லோசை தழுலவிவந்த ஆசிரியப்பாவினால் ௮மைக்சப் 

பட்டிருக்கின்றத. இச்செய்யுளின்கண் ஆரியர் உருத் 

இசங் கண்ணனார் தாம் உரைப்பக் கரு. தியனவெல்ல £ம் 

ஒருதொடர்பாக னைத்து முர்நூற்2ரூரடிகாறுமுரைத் 

தா.ராகலின் இப்பாவின்கண் இயற்கையாய். எழுவது 

 அகவலோசை'யே யாயிற்று, அற்றேல், “ arene 

பில்புகழ் வயங்குவெண்மீன், இசை இரிந்து தெற்கே 

San” என்பவை போன்ற வஞ்சிப்பா அடிகள் 

இடையிடையேகலக்கத் தூங்கலோசை மயங்கவந்தவா 

றென்னையெனின் ; இப்பாட்டின் மு.தழ்றொட்டு முடிவு 

காறும் ௮கவலோசையே வந்ததாயின் இடையிடையே 

இசை வேறுபடாமல் ஓசோசையாய் ஈடந்து கேட் 

பார்க்கு வெறுப்பு த தோற்றுவிக்குமாகலின், ௮ங்கனம் 

ஆகாமைப்பொருட்டு வஞ்சிக்குரிய, தூங்கலோசையினை 

ஆங்காங்கு வேறுபமோற்றால் ஈயமுற இசைவித்துப் 

பாடுவாசாயினர். காளும் பாலமிழ் தனையே உண்பா 

னுக்கு அதன்சுவை, - உவர்ப்பாகத்தோன்றுமாகலின் 

௮ங்கனம் ௮ஃது ஆகாமைப்பொருட்டு இடையிடையே 
புளிங் கறியுஞ் சவையாற்' பலஇறப்பட்ட மா பலா 

வாழை முதலிய பழங்களும் உண்டு அப்பாற் சுவை 
இனிது நிகழுமாறு செய்வித்துக் கோடல்போல, இப் 

பாவின் அ௮கவலோசையும் ' இன்பங்குறையாமைப் 

பொருட்டு ஆரியர் உருத் ் இரங்கண்ணனார் தூங்கலோ 
சையினையும் அங்காங்கு .செறிவித்துப் பாடுவாரா' 

யினர்.



பாவும் பாட்டின் நடையும். ௭௯ 

இனி இவவகவற்பாவின் முடிகள் ஓவவொன் 

௮ம் நான்கு சீர்களாற் கட்டப்பெறுவனவாம் ; இக்காற் 
சிரடியை ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார் அளவடி என 

வழங்குவர், இனி இப்பாட்டின் இடையே மயங்கெ 

வஞ்சிப்பாட்டின் அடிகள் ஒவ்வொன்றும் இசண்டுசர் 

களாற் கட்டப்படுவனவாம் ; இவ்விரு ரடியை அவர் 

குறளடி என்வழங்குவா, இப்பட்டினப்பாலையின் மூத 

லினின்று இருபத் 2 தாரடிகாறும், இருபத் 2 தழுழுதல் 

இருபத்தெட்டகோறும், மூப்பத்தாூண்கு முதல லம் 

பத்து மூன்று காறும், கீம்பத்தொன்பதமூதல் அழு 
பததாறுகாறும், எழுபத்தொன்றுமுகல் எழுபத்தா று 

காறும், எழுபத்தெட்டுமழதல் எண்பத்துகான் க 

காறும், எண்பத்தாறுமுதல் தொண்ணூற்றொன்று 

காறும், தொண்ணூற்று மூன்று, மதல் தொண்ணுூ£ ற்று 

நான்குகாறும், தொண்ணூற்றெட்டுமதல நூறுகா 

௮ம், நூற்றாறுமுதல் தூற்றெட்டுகாறும், நாற்றுபப இ 
னான்குமூகல மூற்றிருபத்2தழு காறும், மாற்றிருபத் 
தொன்பதுமு.தல் நூற்றுமுப்பத்தேழு காறும், pr Dp 
நாற்பத் தரண்டுமுதல் மூற்றைம்பத்தொன்று காறும், 

மூற்றைம்பத்தசாறுமுதல் நூற்றைம்பத்தெட்டுகாறும், 

தூற்றறுபத்து மூன்று முதல் நூற்றெழுபது காறும், 
தூற்றெழுபத்திரண்டுமுதல் மூற்றெண்பத்தொன்று 

காறும், மூற்றுத்தொண்ணூற்றைக்துமுதல் மாற்றுத் 
தொண்னூற்றொன்பது காறும், இருதாற்றொன்று 

முதல் இரு மாற்றிசண்கொறும், இரு நூற்றைக்துமுதல் 

இரு ராற்றெட்டு காறும், இரு ழாற்றுப்பதினொன்று 
gee இரு.தூதற்றுப்பதின்மூன்றுகாறும், இரு_நாற் 

திழுபத்துமூன்று முதல் இருநூற்றெழுபத்தைந்து
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காறும்., இரு, நாற்றெழுபச்தொன்பதுமுதல் இரு.நாற் 

ஜஹெண்பத்துரான்கு காறும், இரு. நாற்றெண்பத்தாறு 

முதல் இருழதாற்றுச் தொண்ணாற்றொன்றுகாறுந் தூங் 

'கலோசை கழீஇவர்த வஞ்சியடிகள் வந்தன. ஏனை 

நூற்றுமுப்பத்தெட்டுஅடிகளும் அகவலோசை தழீஇ 

வந்த ஆசிரியப்பாவாமென்ச. எனவே, நாற்றறுபத்து 

மூன்றடிகள் வஞ்சிப்பாவிற் குரியவாயினும் அவை 

தமக்குரிய தூங்கலோசை ஆசிரியப்பாவிற்குரிய அகவ 

ஸோசையின் இடையிடையே சீர்தொறுர் தெற்றுப் 

பட்டுச் செல்லவருவதே யல்லது ௮தனின்வேறல்லா 

மையால் ௮வ்வோசையான் ஈடக்கும் அ௮வ்வஞ்சியடி, 

கள் இவ்வாசிரியப்பாட்டின்கண் வருதற்குப் பெரிதும் 

இயைபுடையவாம் sora. இங்கனம் ௮கவலஷலோசை 

யு தூாங்கலோசையும் பாலுந்தேலுங்கலந்தாற்போலக் 

கலந்துசெல்லுமா.று இப்பாட்டினை இயற்றிப்பயில்வார்க் 

குத் "தோன்றும் ஒசையின்பம் இடையராது செல்ல 

நடாத்திய ஆரியர் உருத்திரங்கண்ணனார் இசையறிவு 

மாட்சி மிகவும் வியக்கழ்பாலதொன்றும். 

இனி, வஞ்சி அடிகள் ௮கவலடிகளை ஆண்டாண்டு 

ஒருசோக் கூறுமிடத்தும் ௮வை ஒசோசையாய்ச் 

செல்லவொட்டாமல் எதுகை மோனைமுதலிய எழுத்த. 

மைஇகளானுஞ் சிறிதுசிறிது "தசை வேறுபடுத்துப் 

போன்றார். 4 பெருஞ்செத்தாற் புறக்கொடா௮ 

திருஞ்செருவி னிகன்மொய்ம்பிஜோர் '” என்புழிப் 

போலச் லெவிடத்து :இவ்லிரண்ட்டிகள் முதற்சிர் 
எ.துகை ஒன் ற்ப்பொருச்.துகன்றார். மிவறுசிலவிடங்க 

ளில் *சோறுவாக்கெ கொழுங்கஞ்சி, யாறுபோலப்பசச் 

தொழு) யேறுபொர்ச்சேறாகித் தேர்சோடத்துகள்.
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கெழுமி, நீராடிய களிறுபோல, வேறுபட்ட வினையோ 

வத்து '” என்புழிப்போல இசண்டடிகளின் மேலும் 
மூதற்சீர் எதுகைபொருர்த ௮மைத்திகென்றூர், பின் 
னுஞ் சிலவிடத்து *: வான்பொய்ப்பினுர் தான் 

பொய்யா '” (கொழும்பல்குடிச் செழும்பாக்கத்து ” 

6 கெல்லொடு வர்த வல்வாய்ப் பஃறி, பணைகநிலைப் பு. 

வியி னணைமுதற் பிணிக்கும் '” என்றாற்போல ஒரடியி 
னுள்ளேயே முதறர்சரும் இசண்டாஞ்சரும், முதற் 
சீரும் மூன்றாஞ்சரும் எதுகைபொருந்தப் பாடுகின் 

றார். ஒசோவிடத்.து ௮அகவலடியில் 4 வாரேன் வாழிய 

Ones amar” 6 நுண்ணிதி லுண்ர காடி ஈண் 

emir?’ * பெற்றவை ம௫ழ்தல் செய்யான் செற்றோர் ”? 

என்றாற்போல முதற்€ரும் சான்சாஞ்ரும் எதுகை 
பொருர்ச அமைத் இடுனறார். மற்றும் ஒரோவிடத்து 
்£ மாத்தானை மறமொய்ம்பிற, செங்கண்ணாற் செயிர்த் 
து சோக்க'” என்புழிப்போல எதுகையின்றி முதற் 
சர் இரண்டாஞ்சர் மோனைஒன்றவும், **விசிபிணிமுழ 

வின் வேந்தர்சூடியு '” என்புழிப்போலஞுதற்சீரும் 
மூன்றாஞ்€ரும் மோனை ஒஸ்றவும் இயைத் இடுகின்றார். 

இனி ஆரியர் தம்மகற்பாடப்படும் பொருள்வழி 

யே .. சம்அமிவைவைத்து மொழிக்துபோகுங்கால் 

இடர்ப்படாதுசகோன்றும் எதுகை மோனைகளையே 

Hein SHAG ST CGT. பொருளுரைக்கேற்ற எதுகை, 
மோனை: எவிதிற்றோன்றாகிட;த்து எதுகைபோல ஒசை 
பொருர்துஞ் சொற்களைப்பஇ.த்இடுஇன்றார் ; இதற்குக் 
: அரர்க்கரும்பின் சகுமழசலைத், இத்செறுவிற் கவின் 

வாடி. 1? ** இனமாலி, விணர்ப்பெண்ணை, முதற்சேம் 

பின் முளையிஞ்சி'” * முளைசெட்ச்சென்று முன்சம 
க்கீ
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மூருக்இத், தலைதவச்சென்.று சண்பணையெடுப்பி'” என் 

றற்றொடக்கத்து அடிகள் எடுத்நுக்காட்டாம் ; இவற் 

ள், கார்க்கரும்பு : தீத்தெ.றுவு, இனமாவின் : முதற் 

சேம்பின், முனைகெட : தலைதவஎன்பன உண்மை 

எதுகை யல்லாவிடிலும் அதுபோல் ஓசைஐன்றி யிருத் 
தல்காண்சக. "இன்னும் ஒசோவிடத்து இவ்வோசைப் 

பொருத்தமுடைய சொற்கடானும் எடுத்தபொரு 
ளுக்கு அடுத்துகில்லாவிடின் எதுகைமோனை இிறிது 

மின்ரியுஞ் சொற்களை யமைத்துச்செலகன்றார் ; 

இஃ,க, “4 உணவில் வறுங்கூட் டுள்ள கத் இருந்து, வளை 

வாய்க் கூகை ஈன்பகற் குழறவும்”” **2தர்பூண்டமா wy 

போல, வைகறோறு மசைவின்றி, உல்குசெயக் குறை 

படாது '' என்பவற்றிற்காணப்படும், இங்கனம் பொரு 

ளுக்கு இசையச் சொபபொருத் அம்முறை இவ்வாஇரி 
யசோடொருகாலசத் இனரும் இவர்க்குழுன்்னோருமான 

பண்டைச்செர்கமிழ்த் தண்டா ஈல்லிசைப்புலவர் 

தமக்கெல்லாம் பொதுவிலக்கணமாம். பிற்றை ஞான் 

றைத் தமிழ்ப்போலிப்புலவசோ பொருட்டறப்புச்சிறி 

அமின்றி வெறுஞ்சொல்லாரவார அமைப்பிலேயே தம் 

அறிவைக்கழித்துத் தெளிதமிழுக்குக் தமக்கும் இழுக் 
கந்தேதவொராயினர் ) அங்ஙனம் அவர்செய்தல் உயிச 

கத் இல்லாப்பிணவுடம்பைப் பலவகையால் ஒப்பி த்துக் 

கண்டு , மகிழ்தலோ டொக்குமாகலின், வர் இசை 

யாப்பூலமை அறிவுடையார்க்கெல்லார் அயசர்தரும் 

ரீர்மைத்தாமென்றொழிக, 
இனி இப்பாட்டின் ஈடையழகு மிகவம் போற் 

றற்பாலதொன்றாம். இனிய தெளிதமிழ்ச்சவை uy is 
முழுமூழுச்சொற்களால் இப்பாட்டு முற்றும் அமைச்
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இருக்கின்றது. ௮வற்றின்கட் டொடர்புபட்டு எமூஉம் 
இன்னோசை. .குழல்யாழ் முதலிய கருவிகளி 

னின்று போதரும் ஒலிபோல் மிகவுர் இத்தியாகின் 

றஅ. இவற்றைப் பயிலுங்காலத்து ஈம் அறிவு வும் 

மெல்லோசை வழிச்சென்று உருக மிகவுந் தூாயதான 

மேலுலகத்தில் உயரப்போகின்றது. நீர் மடையிலே 

'தெள்ளத்தெளிரந்த அருவிரீர் இரண்டு ஒழுகுதல் 
போல இச்செய்யுளோசையும் மெல்லென்று மொழு 

மொழுவெனச் செல்கின்றது. “மதிநிறைந்த மலிபண் 

டம், பொதிமூடைப் போசேறி”' ** மயிலியன் மானோக் 
இற், இளிமழலை மென்சாயலோர், வளிநுழையும் வாய் 

பொருக்இ:? 4 குழலகவ யாழ்முசல, முழவதிர ரரி 

யம்ப, விழவரு வியலாவணத்து ”' :4 மாயிதழ்க்குவளை 

யோடு செய்தலுமய&இக், கராவுங் கலித்த கண்ணகன் 

பொய்கைக, கொழுங்காற் புதவமொடு செருச்இநீடிச், 

செ.றுவும்.வாவியு மயங்க ரீரற், றறுகோட் நிரலையொடு 

மான்பிணை யுகளவுங், கொண்டி மகளி ர௬ண்டுறை 

மூழ்கு, wie B மாட்டிய நந்தா விளக்கின், மஉரணி: 

மெழுக்க மேறிப் பலர்தொழ, வம்பலர் சேக்குங் கர் 

தடைப் பொஇயில்'' என்றற் ஜொடக்கத்துச் சில அடி 
களை நோக்கிலும் இச்செய்யுளின். மெல்லென்ற ஓசையி 

னிமைசன்குவிளங்கும். மாம்பழச்சா.றுபெய்த குடரிவை 

யின் எப்பக்கத்தேபொசத்திட்டு காவைநீட்டினும்௮.தன் 

வழியே யொழுகும் அச்சாறு இத்இித்தல்போல, இவ் 

“வரிய செய்யுளின் எல்விடத்தே அதிவு?ே தாயினும் 
ஆண்டு இனிமையே. விளையாகிற்கின்றது. ஆதலால், 
எடுத்துக்காட்டிய, இவ்வடிகள் மாத்திரமே சுவை 

சனிர் இருப்பனவென்று. நினைதல் இழுக்காமென்க.-



௮௪ பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சியுரை. 

இதன்கண்ணுள்ள - ஒவ்வொரு சொற்களும் 

பொருட்கருகிசம்பிக் கொழுக்தியிற்றெறித்த பொறி 

போல் ஈம்மறிவைக் கொளுத்திப் பலபொருட்டோற் 

றங்காட்டி விளங்குகின்றன. பயன்படாது நிற்குஞ் 

சொல் ஒன்றாயினும் இதன்கட் காண்ப்படுவ இல்லை. 
விலைவசம்பறியாப் பட்டாடையின்௧ண் ஒவ்வோர் 

இழையும் பிணைந்துகின்று அவவாடையினை ஆக்கு 

தல்போல, இதன்கண் ஒவ்வெரருசொல்லும் ஒன்றை 
யொன்று கெளவிக்கொண்டு இச்செய்யுளை ஆக்குகின் 

றது. பெயர்வினைச்சொற்களை அடுத்துநிற்கும் ௮டை 

மொழித்தொடர்களெல்லாம் உடம்போடுகூடிய உறுப் 

புப்போல் இசைவுபெற்றிருக்கன்றன, இன்னும் இப் 

பரட்டின் சொன்னயம் பொருண்யஸல்கள் விரிப்பித் 

பெருகும். 

இனி இப்பாட்டின்கட் சிறிதேறக்குறைய ஆயி 
சத்து முக். தாற்றறுபத்துரான்கு சொற்க .ிருக்கின் 

றன, இவற்ட் பதினாறுசொற்கள் வடசொற்களாம் ; 

வை இசை, மகம், காமம், சாலை, அங்கி, ஆவுஇ, 

பூதம், ம, பருவம், பஸி, பதாகை, ௮மசர், கங்சை, 

புண்ணியம், சமம், மதம், என்பனவாம். 4 ஞமலி 

என்னும் கருசொல் பூழிராட்டிற்குரிய இரைச்சொல் 
ஸர்ம் ஆகவே, இப்பாட்டில் Bit Db MEK Qron® 

விழுக்காடு பிற்சாட்டுச்சொற்கள் கலக்தன்வென்பது 
௮றியற்பாற்௮. இதனால் இவ்வாசிரியர் aras ap 

றமிழ் மிசவும் தூயதாக் வழங்கப்பட்டு வாததென்பது 

புலப்படும் என்க.



விளக்க உரைக்குறிப்புகள். 

மைக்கை கசன். 

் இபபட்டினப்பாலை.பின் உரைக்குறிப்புகள் சில 

ஈண்டெழுதுதற்குழுன், இதன்பொருள்கோள் முறை 

யினைச் சிறிதுவிளக்குதல் இன்றியமையாது வேண்டப் 

படுவதாசலின் ௮தனை இங்கு ஒருசிறிது தெளித் 
அுரைக்கின்றாம். 

மாட்டூ : பத்துப்பாட்டுக்களில் ஒன்றாகிய இப்பட் 
ஒனப்பாலையும் இதனோடு சேர்ந்த ஏனை ஒன்பது பாட் 

டுக்களும் பொருட்டொடர்புற்று மிகரீண்டு ௮மைர் 
தனவாம். ஒரு சஙடலியிற் பலகண்கள் இருத்தல் 
போல்இப்டாட்டுக்களிடத்தும் அகன்றுகின் றுபொருள் 

பொருந்துகின்ற இடங்கள் பல உளவாம். ஒரு 

பொருள் தரிடத்துச்சென்று ஒருவாறறான்முடிஈதும் 

முடியாமலும் நிற்பப், பிறிதோருபொருள் ௮வ்கிடத் 
இனின்றுஈ தோன்றி ஈடஈதுடோய்ப் பிறிதோரிடத்து 
முடிந்தும் முடியாமதம் நிற்ப இங்ஙனமே இடையில் 
வருவனவெல்லாம் ௮மையக் கடைசியில் அ௮ப்பாட்டின் 
பொருள் முற்றுப்பெறுவதாகும். இவ்வாறுஇடை 
யிையே முடிந்தும் முடியாமலும்' நி ற்ரும்பொருள்கள் 

won Fuse அப்பாட்டி ன்சட்கருக்கொண்ட முதற் 
பொருளைச்சார்ர்து முடியுமாகலின் அவை சார்புபோ, 
ருள்கள் என்று பெயர்பெறுவனகாம். இதச்சார்பு 
பொருள்களோடு கூழ்.ச் சிம்.அகிளக்கும்பொ 

முத்ற்பொகுள் எனப்படுவதாம். முடியணி Gans 
ருவன் ௮ருமணிகுயிற்றிய செங்கோல் கீகப்பற்தி அரி



௮௬ பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சியுரை, 

யணைவிறறிருப்ப, ௮வனைச்சார்க்துகின்று ௮வன் பரி 

வாரமெல்லாம் விளங்கனொட்போள ஒருபாட்டின்கட் 

கருக்கொண்டமுதற்பொருள் ௮தற்கு ஒருயிராய்ச் 

திறக்து நிற்ப ஏனைச் சார் 'புபொருள்களெல்லாம். ௮த 
னைச் சூழ்ந்துகொண்டு அதனைச்சிறப்பித்து விளங்கச் 

செய்வன்வாம். சில்லொளி வீசும் வான்மீன்கள் சூழ 

விருந்தாலல்லது பல்லொளிவி சம் பான்மஇவிளக்கம் 

சிறவாதாகலின், சார்புபொருட்சேர்க்கைபின், றி முதற் 

பொருள் ௪, ப்புடைத்தாப் கிகழாதென்க. gaa, 

இங்கனம் ஒரு பாட்டின்முதற்பொருளைச் சிறப்பித் 

துக்கொண்டு அமைந்துடடக்குஞ் சார்புபொருள்கள் 

இப்பெரும்பாட்டுகளில் அகன் றுநிற்குமாகலின், உரை 

கூற்லுலும் ஆசிரியன் ௮வைதம்மையெல்லாம் ௮ணு 

கியகிலையில்வைத்தப் பொருளுசைக்கு கெறியினையே 

தொல்லாசிரியர் மாட்ட எனவழங்கனார். ஆங்லெத்த 

௮ம் மிலிட்டன் என்னு ஈல்லிசைப்புலவர் துறக்க 

இழப்பு என்னும் ௮ரியபெருக்காப்பியத்திற் பாட்டுக் 
கள ௮கள் று பொருள்டப்பவைத் தெழுஇஞார் ) 

௮தறரகுரைகண்டாரும்பிறகும் * அர்.நுணுக்கமறிரது 

௮வைதம்மையெல்லாம் அணுகியகிலையில் வைத்து 

உசையுமை த்தார். இங்கனமே இன்னோரன்ன பாட்டு 

கு உளை உசைக்கவேண்டுமென்பது ஆசிரியர் 

G க தொல்காப்பியனுர் 4 அகன்று பொருள்டெப்பிலும் 

௮ணுகயகிலையிலும், இயன்றுபொருண்முடியத்தர் 

* «The most striking characteristic of the poetry 
of Milton is the extreme remoteness of the association 
by meifns of which it acts on the reader”—Macaulay's 
Milton. 
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தன ருணர்த்தல், மாட்டெனமொழிபபாட்டியல் வழக் 

Ber” corp ஆணைதந்தருளிய வாற்றாலும், அதற் 

குரைகண்ட பேராசிரியர் உசைவிளக்கத்தானும்தெற் 

றெனத்துணியப்படும். 
இனி மாட்டு? என்னும் பொருள்கோள்முறை 

இஅ௫வேயாதல் அறியமாட்டாத ஈச்சினார்க்சியா், 

இப்பத்துப்பாட்டுகட்கும்ஒருமுறையுமின்றி ஒரிடத்து 

கின் றஒருசொல்லையும் பிறிதோரிடத்துகின்ற பிறி 
தொருசொல்லையும் எடுத்து இணைத்துஉசைஉரைக்கின் 
மூர். அ௮ங்கனமுரைகூறுதல் நாலாசிரியன்கருக்துக்கு 

(PP Did (pT CD sr Qn, Dare Gaps of 76s 

நக்கீரனாரை யுள்ளிட்ட (சொல்லாசிரியசெல்லாம் இவ் 
வாறு உசைஉரைப்பக் காணாமையானும் நச்சினார்க் 

இனியர் உரைமூறை கொள்ளற்பாலதன்றென மறுக்க. 

நச்சினார்க்சிய ௬ரைகூருவிடின் இப்பத்அப்பாட்டுக் 

களின்பொருள் விளங்குத லரிதேயாதல் பற்றியும், 

இவர் தொல்காப்பியம், கலித்தோகைமுதலிய பண் 
டைச் செர்தமிழ் நூல்கட்கு ௮ரியபெரிய தண்டமி 

முசை வகுத்ததுபற்றியும் இவளை கெஞ்சாரவழுக்தி 
இவர்க்குக் கொண்டுபூண்டொழுகுங் கடப்பாடுமிக 

வுடையேமாயி னும், இவர் வழுவியவிடங்களிலும் இவ 
ரைப்பின்பற்றி ௨ உலகை ஏமாற்றுதல் , meee 

srader இவர் வழூஉக்களைக்களைந்துஇருத்திப் | 
இவசைச் செந்தமி ிழ்மாமுல்வள்ளலாய்க் ன சொன்ட 

வழிபடுவாமென்க. 

இனி, இப்பட்டினப்பாலையின்கட் போந்தபொருள் 
கள் இசைவுபெறுகின்ற ,பொருத்துவாய்கள் இருபத் 
3 rtp உள்ளன, 'அவை தம்மையெல்லாம் இறு இயில்
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வினைமுடித்துத் தொகுத்துச்காட்டுமிடத்துக்காண்ு, 
இதன்கட்கருக்கொண்டமூத ற்பொருள் ,  ௨௬௯௯-வது 
வரிமுதலாகமுடிந்த திருமாவளவன் தெவ்வர்க்கோக் 
இய, வேலிலும்வெய்யகானமவன், கோலிலுர்தண்ணிய 

தீடமென்றோளே”' என்பது ௨௧௮ முதல் ௨௨௦-ஆவது 
வரிகாறுமுள்ள :: முட்டாச்சிறப்பிற்பட்டினம்பெறி 
லும், வாரிருங்கூந்தல் வயங்கிழையொழிய, வாரேன் 
வாழியகெஞ்சே '” என்பதனோடு பொருந்தஇிரினறுமுடி 

வதாகும். ஏனையவெல்லாம் சார்புபொருள்சுளாய் இம் 

முதற்பொருளை” அணிந்துரை த்தற்பொருட்டு வந்தன 

வென்க, 

குறிப்பு : இங்கே குறியாதுவிடப்பட்டவற்றிற் 

செல்லாம் உசை பொருட்பாருபாட்டினும, பின்னே 

யுள்ள அ௮ருஞ்கொற்டொருள் வரிகையிலுக்காண்க, 

(க-மு.சல் ௮-வரி) தற்பாடியபுள்--வாசம்பாடிப் 
பறவை; தன்; மழை, இப்பறவை மழைத்துளியை 

உண்டு உயிர்வாழ்வ தரசலின் இது மழைவருகைகயை 
கோச்ப்பாடுமென்றார். தளி-கீர்த அஸி, தேம்ப-வாட. 

, (௬-௩௧௯) கார்ச்சுரும்பு-பச்சைக்கரும்பு, ஆலை: 
பாருகாப்ச்சங்கொட்டில், தெறுவு-ச௬டு தல், ' கலிஷ்- 

HLS Ge pane. மோடு-பருத்தவயிறு;, கசல் 
ஒவக்குங்கூடு, _ . இணர்ப்பெண்ணை-குலைகள்யுடைய 

பனை: அன்றிப் பூந்கொத்துகளைய/டைய கர். சத்பளை 
எனிலுமாம். முதத்சேம்பு- அடியிலே ெக்குள்ஏ 
சேம்பு என் இுஞ்செடி.



விளக்க உரைக்குறிப்புகள் ௮௯ 

கும் மகளிர்க்குரிய ஒர் இயர்கைக்குணம். இதனை 

HR Ruths ST GOK 16 கொளுத்தக்கொண்டு கொண் 

டதுவிடாமை ?” என்பர், ஈண்டு “மடம்” கள்ளம் அறி 

யாமை என்லும் பொருட்டு, என்னை ? ஈண்டுக்கூறப் 

பட்டார். நறுமியரேயாகலின். கொடுங்காற் கனங் 

குழை - OM T&F ற்றுள்ளதாகச் செய்பப்பட்டகனத்த 

குண்டலம். முன்வழிவிலக்கும் விலங்குப்கையல்ல.ஆ 

கலங் கபகைபறியாக் கொழும்பல்குடி-பு.கல்வர். விளை 

யாடுங் காலத்து அவர் உருட்டுஞ்சி.று 2 தரினைச் இறுமக 

ளிர் எறிந்த குூண்டலக் தடுக்கிகிந்கச்செய்யும் இது 
போன்ற சறுதடைகளானபகை மீரர்வதல்லது வேறு 

தம்மனங் கலங்குதற்குக் காரணமான பகையில்லா க 

செல்வகிறைந்த பலகுடிகள் என்க) பாட்டுச்சென்ற 

வாற எனி திலே பொருள்கொள்ளக்கிடக்கும் இவ் 

வடிஈட்கு இப்பொருள் காணமாட்டா தரச் சினார்க்கினி 

யர் இவற்மை ஐர் இயைபுமின்றிக் *கையினு௱ கலத்தஇ 

னும் மெய்பூறததிீண் உப, பெருஞ்சின த்தாற் Ly DH 

கொடாழு, இருஞ்செருவின்” என்னும் எழுபது எழ 

பத்தரண்டு எழுபத் துமூன்றாம் ௮டிகளோடுசேர்த துப் 

பொருளுசைத்துப் பின்பவற்றைக் கொண்டுவந்து 

“கொழும்பல்குடிச் செழும்பாக்கம்” என்பதே கூட். 

டி. முடி. தீதிடர்ப்பரிகின்றார் ) இங்கனம்பொருஞசை தீ 

தல் பாட்டின்வரன்முரை சிதைத்தலாமன்றிப் பிறி 
தென்னை ? இங்க :பாக்சம்' என்றது காவிரியாற்றின் 

கரையிலுள்ள ஊர். (முதுமரத்தழமுரண்களரி' என்னும் 

௫௯-ஆம் அடிமுதற்கொண்டு, ௭௪-ஆவதுவரிவசையில் 

கடற்கரையிலுள்ள . செம்படவர்குப்ப இபற்கை சொல் 

லப்படுகின்றது. : இவ்வாறாகப், பாக்கத்திர்சொல்லப் 

௧௨



௯௦ பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சியுரை. 

பட்டதனைக்குப்பத்திற்கும் குப்பத்தில் உடை பெறுத 

லைப்பாக்கத்துற்கும் ஏற்றி AMON SGOT FBS 
பாலியுரையாமென்ச. 

(௨௮- ௩௯) கொள்ளா-விலை.பணை- குதிரை இலா 

யம். புறவு-புறம்பு. “உரு கெ ip Bp gut 3 சகோட்டத் வூ 

என்பதற்கு ஈச்சினாக்கினிபரூரைக்த பலபொரளுங் 

காண்க. (கோட்டம்' கரையுமாம், கோயிலுமாம். 

(௪௦-௫௦) 3போர்க்கதவு - வாய்பொருக்டஇன கதவு 

கள்; (போசமை புணர்ப்பின் '' என்றார் நெல் 

வாடையினும். ஓவம்-சித்தரம் ; ஐவக்கன்ன இட 

டை வரைப்பின் ”' என்றார் புறத்திலும். 

(௫௧-௫௩) கேணித் தகை மற்றம்- 2சணிகளை உள் 
அடக்கின முற், ம்) தகைதல்-உள்ளடக்கு தல். 

(௫௩-௫௮) "pat 3 மவட்கும் புகையை வெறுகத் 

கலாற் குபில்கள் சோலையைவிட்டுக் காளி2காட்டத் திற் 

போய்த் தாூதுணம்புறாக்களோடும் ஒருபுறத்மததங் 

கும் என நேசே பொருள்படுதலை வித்து ஈச்சினார்க் 
கினி௰ர் காரிகோட்டச்தைப் புழுக்களுக்கு வி?சடண 

மாக்கிப் பின் அப்புருக்களோடுங் குபில்கள் காவிலே 

சென்றிருக்குமெனக் காவுடனே சேர்த்துப் பொரு 

ளுரைக்கின்றார். ௮ங்கனம் பொருளுரைப்பின் முனிவர் 

வேள்விவேட்குமிடம் இதுவென்ப.து பெறப்படாமை 

யாலும், குயில்கள் எவ்விடதக்தைவிட்டு எங்கேபோ 

பிருந்தனவென்று வினாவுவார்க்கு இறுக்கலாகாமையா 

னும் ௮ஃ துரையன் ஜறென மறுக்க. தவப்பள்ளிகளுள்ள 

காவிலே முனிவர்வேட்கின்றாரென்றும், ௮ங்கெழும் 
புசையை வெறுத்து அ௮ச்சோலையை நீங்கிப் 2பாய்க் 

குயில்கள் காளிகோட்டத் இற் ஐங்குன்றனவென்றும்



விளக்க உரைக்குறிப்புகள் ௯௧ 

பொருள்கூறுதலே பொருத்த (POOL HHT GO காண்௪. 

கரளி.கோட்டம் நகர்ப்புறத்மித உள்ளது ; முனிவர் 

DFW ST HOH சேய்த்காய் உள்ளதென்க. கடி. 

நகர்-அ௮்சந்கருங் கானிகோட்டம். தூது-சி.றுசல், 

(௫௯-௭௪) கருந்தொழில் - சொலைத்தொழில். 

கொலைத்தொழிலினும், இரும்பு மு.தலான வலியஉலோ 

கங்கள் அடித். துக்இரட்டுந தொழிலிலும் பழகியகை 

யைக் *கரங்கை' என்பர் ;  கொள்றுவாழ்தொழிலி 

னும் வன்பணித்தொழிலினுக், கன்றியதொழிற்கை 

கருங்கை oT OTLILIDE Ly 7’ என்பதூஉங்காண்க. *கரும் 

கொழிற்கலிமாக்கள்? என்பதற்கு ஈச்சினார்க்கினி௰ர் 

'வலிபதொழிலையுடைய செருக்கின பரதவர்பிள்ளை 

matt’ என்றுபொருளுரைத்து “இவர் (௬௩) கடலிறவின் 

GD Hem pio, (௬௪) வயலாமைப் புழுக்குண்டும், (௬௫) 

வறளடம்பின் மலர்மலைக்தும், (௬௬) புனலாம்பற் பூச் 

சூடியும், (௬௫) சகோண்மீன்போல' என்றுசேர்த்துக் 

கொண்டுபோய்ப்பின் (௭௭) *ஏழகத்தகசொடு Fare 

விளையாட் என்பதனோடு ஐரியைபுமின்றிக் கூட்டி 

முடித்து இடர்ப்படுஇன்ரார். *கலிமாக்கள்' என்பதம் 
குச் சிறுபிள்ளைகள் என்று பொருள் கொண்டமை 

யானே *விளையாட' என்னும் வினைவர்தடுடம்பார்த்து 

இணக்கி இவவா.நு'2பாலியுசை கூறினார். அதன்பின் 

௭௩-இல் உள்ள *இகன்மொய்ம்பினோ” என்பதனைப் 

பிரித்தெடுத்துக் கொண்டு 2பாய் ௬0-இல் உள்ள (வரி 
; மணலகன்றிட்டை' என்பதனோடி சேர்த்துத்துரும்ப 

வும் ௭0-இல் உள்ள *தீண்டி” முதலியவினைக ளோ 

சேர்த்துப்பிறகு௮.தனை ௨௭-இல் உள்ள பாக்கத்தோடு 

இயைத்துப் பெரியதோர் இடர்விளை கஅப் பாட்டின்



௯௨ பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சியுரை. 

பொருணயஞ் சிதைக்தார். இவர்போல் இங்கனம் 

உரைக்குழப்பஞ்செய்வார் பிறசை வேறுயாண்டுங்கண் 

டிலம். சிருர் விளையாட்டையும், வலியபெருமக்க.ன் 

'2பார்விமாயாட்டைபுர் தனிக்சனியே கூமவேண்டு 

மெனக்கரு இய ena, த்றை, அக்கருத்துக்குச் சிறி 

தும் இடர்தராத ஆக்கி பான் இருப்பாட் Ww இயைப் 

பான்வேண்டி அதனை அங்மெல்காம். அலைத்து 

வரம்பின்றி புரைகூறத்துணிந்த.து அவர்க்குப் பெரி 

அம் ஏதமாம் என்க. 

இனிக் *கருர்தொழின் மாக்கள்” என்பதற்கு 

மீன்பிடிக்குங் கொலைத்தொழிலிர்பழகிய வலியசெம் 

படவர் எனவைத்து சகேடேபொருளுளை ச்துச் சென் 

ரூல் இப்பகுதி ஆற்றொழுக்காய்ப் பொருள்பயர்து செவ் 

A ROT மடியுமாமறைப் பொருட்பாகுபாட்டில் வரைந் 

த பொழிப்புசைக்கட் காண்க. கலிமாக்கள்' என்பதற் 

குச் சிறார் என்று பொருளுசைத்கற்கு அதிகார 

வியைபு இடகர்கராமையோடு அற்சொற்றொடரும் 
இடர்தருவதின்றாம் ; என்னை ? சிறுமகார்க்குக் கருக் 

தொழில், வலிய, செருக்கிய முகலான டைமொழி 
கள் ஏலாமையானும், மாக்கள் என்னுஞ்சொல் ப் 

பொருடசாமையானு மென்பது. மற்றுக் Bis sour p 

வைத்துக் *கலிமாக்கள்' செம்படவர்எனப் பெர்ஈளு 

சைப்பின், *இகன்மொய்ம்பினோர்' என்பதும் ௮வரை 

யேகுறித்துகின்று கூறியதுகூறலாமெனின் ; sf 

றன்று, செம்படவர் மேற்சொன்னவாறு *கையினுல் 

கலத்திலும் மெய்யுறத் தீண்டிப் ' பார் இயற்றியும் 

௮தனானும் தம் வலியடஙகாமைபின் “மாறுபட்டஇற



விளக்க உரைக்குறிப்புகள். ௯௩ 

ூடையராய்க்” கவண்கல் வீசுவாராயினசென்று உரை 

கூறக் இெடத்தலால் ௮து கூறியதுகூ ற லாகாதென்க. 

வறள்௮அடம்பு-வறண்டமணலிற் WILKE Du 

பங்கொடி. ; இக்கொடி கடற்களை மணலிற் படருமென், 

பது நெப்தற்கலி (௧௦) புள்ளும், பஇற்றுப பத் னுள் 

ரங் (௩௦, ௫௧) கூறப்பிிதெலின் இது வறன்” என்னும் 

அடைபடுித் துவந்த து. 

(ா௫-௭௪௭) *உறை' என்பறு மண்ணாற்ருவர் 

பாற் சூழவனைந்து ஓசடி.க்குமீமல் உயரமாக்கிச் ஏள் 

ளாயில் வைத்துச் ஈட்0: நிப்பது. நிலத்தை அகழ்ந்து 

இவ்வாறுசமைத்த உறைகளை ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக 

அடுக்கிச்செய்வறு “உறைக்ொறு' என்றுசொல்லப் 

பிம். மேழகத்தகர்- துருவாட்டின் அண்; இதனை 

ஏழகம்' என்றும் வழங்குப ; இவவிருசொல்லுக் Bim 

வாட்டின ஏற்றுக்குப் பெயராதல் திவாகரத்துங் 

காண்க. சவல்-கெளதாரிப்பறவை. புரச்சேரி-இழி 

தொழிலாளசாவ செம்படவர் ஈகர்க்குப் புற க்தேயிருக் 

கும் ஊர் ; இத குப்பத்தை அடுத்துள்ள தாகும். 
(௭௭௮-௧௦௫) கிடுகுகிசைதக்து எஃகு ஊன்றி-கேட 

கத்தை வரிசையாவைத்து வேலை ஊன்றிஎன்க. நடு 

கல்லின் அசண்-நட்டகல்லை2ய இடமாய்க்கொண்டு 

நின்றவிரன் என்க. இவ்வாறன்றி, இறந்துபட்டவிர 

னுக்கு அறிகுறியாக அல்லத நினைவுக்குறியாக நிறுத் 

Bu கல்லையுடைய காவலிடம் என்று பொருளுசைத் 

தலுமொன்று. நடுகல் நின்ற இவ்வரணச்தைக் தூண் 
டிற்கோல் சார்த்திய செம்படவர் குடிசைவிட்டுக்கு 

ஆசிரியர் உருத்திசங் கண்ணனார் வெளிப்படையாக 

உவமை கூறுதலையும் அறியாது, ஈச்சினார்க்கினி௰ர்



௬௪ பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சியுரை. 

இவ்வடிகளைப் பிரிக்தெரக் துக்கொண்டு 2 பாய் ௭௧க- 

வது அடி. யிலுள்ள புறக்கொடாறு று என்ப ae ஞி 

இயைகுறு ஒருபோலியு சை கூறிஞா். அங்ஙனகு கூறு 

தற்கு ஒரியைபின்மையாளஸும், ஆசிரியர் கருத்துக்கு 

மாறாய். உவமமின்றிப் பிறழ்கலானும் அ௮வருரளை 

பொருந்காதென மறுக்க. 

'நெடுஈ்தூண்டி லிற்காழ்  என்றமைபான் ௮ 

மனாடு இனமான மீன்இூிம்புட்டி. லும் ஈண்டுக்கொள் 

ளப்படும். கேடசம் மீனிடிம் புட்டிலுக்கும், வேல் 

தூண்டிற்கோலுக்கும் உவமைகளாம். 

சினைச்ச ॥வின் கோடுநட்டு மனைச்சேர்த் இப வல் 

ஸணைங்கினால்-கருக்கொண்ட சருமன் கொம்டைகட்டு 

அகனைபே இருக்குமிடராகச் சேர்த்த வலியகடற் 

ெறெய்வக்டுன் பொருட்டு. மனை-இருக்குமிடம் 5 Qe 

சொல் இப்பொருள்படுமாசவும், ஈச்சினார்க்கினிபர் இத 

னைக் கொன்னே வேறுபிரித்துப்போயப் ௮௩-வது வரி 

யிலுள்ள (மணன் மூன்றில்” என்பதனோடு கூட்டினார். 

66 கெய்கனிலத்தில் துயர்க்கு வலைவளந்தப்பின் ௮ம் 

மகளிர் களையடன் குழீஇச் சுறவுக்கோடு நாட்டிப் 

பரவுக்கடன்கொடுத்தலின் ஆண்டு வருணன் வெளிப் 
309 படும் என்பது பொருள இிகாரத்தில்ாச்சினார்க்கினி 

யருளைததவுரை. 

மடி.தல்-தந்தொழில் செய்யாது சோம்புதல், 

காவிரித் துறைக்கு உவமையாரய் நேசேசென்றியைவ 

தாகிய (பெறற் கருந்தொல்சிர்ச் துறக்கம்? என்லும் 

டியை ககக-வது அடியிலுள்ள (நெடுங்கால்மாடம்” 
என்பதனோடு இயைக்து இடர்ப்படுகின்றார் ஈச்சினார்க் 

இனியர். கவலையின்றிப் பல்பயன் நுகர்ந்து பரதவர் தம்
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மகளி 2ராரிம் இனிது விசாயாட்டயர்கின்ற காசிரித் 

SIO DOUG, தேவர் ௮சம்பைமாகசோடும் விலயாடு 

கின்ற துறக்கத்இப்கு உவமை கூறுதலே நிரம்பவும் 
பொருத்த முூடைத்தாம் என்க. 

(௧௦௬-௧௧௫) துணை - 7 ver. மது - காமத் 

சேன், கொடும்இமில் - முன்வளைக்த கட்டுமரம், ல் 

லது NTI, ம்தாணி எனவும் ஆம். கு-ரஉச்சுடர்- 

கிறஞ்சிறற்கு விளக்கு. கண்ணடைஇய - கண் அடைத்த, 

அதாவது கண்டுயின்ற. 

(௧௧௩-௧௨௫) எக்கர் - காவிரியாற் முநீர் கொண்டு 

வந்து இரட்டிய இடுமணல். இவ்வெக்கர்மரைலி லை 

Sours Ho துயில்கொண்ட கிடப்பார் சுங்கக் 

கொள்ளுங் காவலாளர் என்பது நேரே பொருள்படுவ 

தாகவும், இதனைவிட்டு ஈச்சினார்க்கனியர் அதனைப் 
பசதவர்லேற்றி அவர் அம்மணன்மேற் கண் 

டுயின்று கடப்பளென வுரை-ூ.றி, மற்மை காளில் அப் 

பரதவர் *4வெறியாடு மகளிசொடு” கூடி விழாவெடுப்ப 

சென ௧௫௫-வ.து வரியோடு சொண்டுபோப்க் கூட்டி. 

முடி த் இடுகின்றார். இப்பாட்டுச் செல்லுநெறியை ஒரு 

சிறிது கோக்குவார்க்கும் இவருரை பொருந்தாமை 

ஈன்குதெளியப்படும். சுங்கங்கொள்வோர் தங்கடமை 

வழாஅ இசவிலுஞ் சாவடியிலிருக்கவா?ற காவலாய் 
எக்கர்மணலிற் நுயில்கொள்வசெனக் இடந்தவாறு 

வைத்துசைத்தலே பொருட்சிறப்புடைத்தாமனறிப், 

பசதவர் உறங்கினாரென வாளாது கூறல் இறவா 
தென்க) 

வேலாழி - கடல், ஈண்டு ஆகுபெயசாற் கடற் 

கசை, இனிவேலா ஆழி எனப்பிரித்துக் கசையுங் கட



௬௭ பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சியுரை. 

௮மென உசைத்தறுமொன்று ; இவ்வாறு கொள்ளின். 

:காழை  வேலாழிவியன்டு. 9 ந வில்” என்பதற் குத 

(STOLL MOM Th FETT wth கடலருகே. நின்ற 

அகன்ற Ol தருவினையுமுடைய” என்று பொருளு 

சரைக்க ; (2வலா ஆழி என்பலர்றில் ஆழி என்பதன் 

முதல் தொக்கு வேலாழி என்றவை புணர்ந்தன. உல் 

கு-சங்கம்] 14 உறுபொருளும் ௨ ல்குபொருளும் »” 

என்னும் இருக்குறளிலும் இஃறு டுப்பொருட்டாதல் 

ELD. 

(௪௨௫-௪௪௧) வலியுடை வல்௮ணங்கன். நோன் 

புலி-வலியுடைமையால் வலி'2கவருக்.து மியல்பின தா 

ன வலியபுளலிபின டை.யாளர் ; *புலி' உவமவாமுபெயர். 

பண்டம் பொதமூடை-பண்டங்கள் பொ ிந் தமூட்டை.. 

வருடை- (நல கைமான். ஏழுகம் 2 பமேழகம் என்பன 

ஆட்டுக்கிடாப் என்னும் ஒருபொருளை புணர்க்துவன 

வாம். 

(௧௪௨- -௧௫௮) ¢ குறுங்) கரடை- ௮ ணு கினபடி. கள. 

படி க்கால்-ஏணி. பல் தகைப்பு-விட்டின் பலபகு இகள : 

கட்டகெள். வளிதுழையும்வாப். - Besar v borg ay 

புகும் சாளரம். நுண்காது உறைச்கும்- நுண்ணிய மக 

ரந்தப் பொடியைச் சொரியும் ; “புன்னை நுண்டா 

துறைத்தரு நெய்தல் '' என்லும் 8 உங்குறு நூற்றிற 

போல. துமிப்பு - கணு. ஆவணம்-கடைத்தெரு. 

(௧௫௯-௧௮௩) மைய றுசிறப்பிற் ழெய்வஞ்சேர்த் 

இய மலர் ௮ணிவாயிற் பலர் கொழுகொடி-குற் றமற்.ற 

சிறப்பினையுடைய கெய்வச்சை ஏற்றுவித்து மலர்க 

ளணிந்த கோயில் லாயிலிீல பலருந் தொழுதுசெல் 

ஓங் சோழிக்கொடி என்க. நின்றவா?£ற சென்று
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இயைந்த இங்கனம்பொருடருவ தாகிய 'மையறுசிறப் 

பீற்றெய்வம்' என்னுஞ் சொற்றொடரைப்பிரித்தெடுத் 
அப்போய், முருகனுக்கும் ஏனை தீதெய்வக்களுக்கும் 

சகாடுத்த விழா அறாத ஆவணம் என்றுகூட்டி ஈச்கனார்க் 
இனியர் இடர்ப்படுகின்றார். ௧௫௬௯-௨ வரிமுதல் 

கொடிச்சிறப்புக் கூறப்புகுந்க ஆரியர் மற்றைக் 
கொடி களைக் கூறுதற்குழுன் கெய்வத்தன்மையுடைய 

கோழிக்கொடியை முதலிற் கூறக்கருதி முருகப்பிரான் 
கோயில்வாயிலிற் கட்டப்பட்டிருக்குமதனைக் கூறிய 

அுணுக்கமறியாது ஈச்சினார்க்கினியர் தாம் ஒருபொருள் 

கூறுவான் புகுந்து இழுக்கஇஞார். 

கூழ்- உணவுப்பொருள். மஞ்சிகை-பேமை. பண் 

ணியம்-பலபண்டம். பாகு உகுத்த பஈமெழுக்கிற்காழ்- 
பாகாகக்காய்ச்சிவார்த்த பசிய மெழுக்கைப் பூசிய 

கோல். கிடுகு-சட்டம் ; இச்சொல் முன் ஒருகால் கேட 
கம் என்னும் பொருளில் வந்தவாறுகாண்க, /பாகு 

உகுத்த” என்பதற்கு இப்பொருள் காணமாட்டாத 
ஈச்சினார்க்ினியர் இதனை *மஞ்சிகை” craigs send 
சேர்த்துப் *பாக்கு வெற்றிலை சொரிர்தமஞ்சகை' 
என்று பொருள் கூறினார். அ௮வவாறியைத்தற்குச் 
செய்யுளிடர்தராமையின் யாங்கூறியதே.பயொருளென 

ane; இரார் ஏறுமைப்பொருட்டுக் கோல்களில் 
மெழுக்குத் தடவி நாட்டுதல் உண்டு. இனி :மெழுக்கு' 

என்பதற்குச் சாணத்தால் மெழுகுதல்' என்றுளை 
கூறினாருமுளர் ; ) அனு பொருக்தாமைஈண்டுக். கூறிய 
வாற்ருற காண்க. “கரும்பின் ஒண்பூப்போல மேலூன் 

றியஅூற்கொடியும்' என்க. 

£துவன்று இருக்கைத் தூங்குகாவாய்” அனமாற் 

௧௩.



FS} பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சியுரை. 

றிக் கூட்டி “நிறைந்த இருப்பினையுடைய ௮சையும் 

ம.ரக்கலன்கள்' என்க. 

ஈறவுநொடை- கள்விற்றல். பதாகை (வடசெரல்)- 
பெருங்கொடி. 

(௧௮௩-௧௯௩) காலின்வர்த கருங்கரியாடை-வண் 

டியிற் கொண்டுவந்த கரிய மிளகுபொதி. கால்-உருள் ; 
HOS இங்கே உருளையுடைய வண்டியை உணர்த் 

இற்று; இச்சொல் இப்பொருட்டாதல் 4 கால்பார் 

கோத்து *” என்னும் புறப்பாட்டிற் காண்க, :* ஒருங்கு 

தொக்கன்ன வுடைப்பெரும் பண்டங், கலத்தினுங் 

காலிலுச் தருவனரீட்ட. '? * என்புழி அடியார்க்கு நல் 
லார் உசைகூறியவாறே “(வழியிற் கொண்டுவந்த' என் 

றுரைப்பிலுமாம். இப்பொருள் கூ.ழவறியாத BEA ors 

இனியர் *நீரிற்காலில்வரதூ என் இசண்டிடத்துக் கூட் 

டி.ச் கடலிலே காற்ருன்வர்த' வெனப்பொருந்தாவுளை 

வரைந்தார். குடமலை-குடகுமலை ; ுல்லஅு மேற்கண 

வாய்மலை ; காவிரிப்பூம் பட்டினத் இற்கு மேற்குலுள்ள 

ததுவாகலின், ஈண்டதனைக் கூறுதலே பொருத்தமாம் ) 

பொதியம் தெற்கேயுள்ள தாகலின் அதனைக் கூறுதல் 
டொருக்தாது, ஈழம்-இலங்கை. 

(௧௯௩-௨௧௨”) துறைமுகத்து கீரில் உலாவும் 

மீனும் கரையிற் றிரியும் யாடு முதலான விலங்குகளும் 

நீரிலும் நிலத்திலும் இடரின்றி உறங்கச் செம்படவர் 

குடிசை: முற்றத்தினும் ஊன்விற்றற் மொழிலையுடை 
யார் குடிசையிலும் தாவிப்பாய்க்து், இரண்டும் நிற்கும் 
என்க. இங்கனம் நெறிப்படப் பொருளுரையாது ஈச்ச 

ஞர்க்கனியர் புரவி மூடை மணிபொன் முதலியன நீரி 

94 இலப்பதிகாரம், மனையறம் படுத்தசாதை, 
 



விளக்க உரைக்குறிப்புகள். ௯௯ 

னும் நிலத்தினும் இனிஅதங்கி வளம் மயங்கயெ மறுகு" 

என்றிடர்ப்பட் டியைக்கன்றார். *துஞ்சி' என்னுஞ் 

சொல்லுக்கு உறங்கி என்னுஞ் . செம்பொருளும் 

அதற்கேற்ற மீன், மாமுகலிய உயிருடைப் பொருள் 
களும் உளவாகவும், ௮வற்றைவிடுத்து ௮ச்சொல்லுச் 

குத் தங்'என அக்கப்பொருள்கொண்டு அவ்வாறு 
இயைச்சகது திம்பாலுணவிருப்ப அதனை உவர்கத் 

தொ.தக்கி அறிவுமயக்குங் கள்ளுண்பார் இறனோ 

டொப்பதாயிற்றொன்க, 
மேலும், ௨௧௭:வ.து வரியிற் பலவேறு மொழி 

வழங்கும் பலதேயமாக்களுங் காவிரிப்பூம்பட்டின த் 

தில் வந்துறைவசெனக் கூறிய பகுதியை ஆண்டு நின் 
லும் பிரித்தெடுத்து வந்து அவர் உறைபும் மறுகு என 

ஈண்டி தனோடு வரன்முறையின்றி முடிக்கின்றார் ஈச்ச 

Cyt SBC wT. 

இளைகலித்து-கொல்வாரி ன்மையின் தம் சுற்றம் 

பல்கி. 

பண்ணியம்- இன்பண்டம். நுகம்-குறுக்குக்கட் 

டை. பகல்-௮.தன் நடுவில் சைச்த ஆணி. சொண்டி- 

மிகுந்தபொருள். 

(௨௧௩-௨௧௮.) புலம்பெயர் மாக்கள் பல்லாய 

மொபெ௫ி பழகக் கலர்தினிதுறையும்' எனக் கூட்டுக, 
பல் ஆயமொடு பதி பழகி-பல தொகுதியாகக் சாவிரிப் 

பட்டினத்திலுறையும் ஈன்மக்களோடும் ஒருமித்தும் 

பழகி. வேறு வேறு உயர்ந்தமுதுவாய் ஓக்கல்-வே.று 

வேருகச்சிறர்த அறிவுவாய்த்த சுற்றத்தாரையுடைய 

ஈன்மக்கள். வேறு வேராக அுறிவுசிறத்தலாவது பல 

இறப்பட்ட _நால்களிற்பயின்_று மு.இர்க்தஅறிவு வாய்த்



௧௦௦ பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சியுரை. 

தல். பலஇறப் பட்ட௮றிவுடைய ஈநன்மக்களெல்லாரும் 
இருவிழா ஈடைபெறும் ஐஓரிடத்இற்சென்று கூடுதல் 
போலட்:பல இறப்பட்ட மொழிகள்வழங்கும் பலதேயத் 

தாரும் இர்ஈகரத்திற் குழுழுவர் என்க. ‘GB 

யர்ர்த? என்னும் அடைமொழித் தொடரை ஈச்சினார்க் 
இனியர் புலம்பெயர் மாக்களோடு கூட்டுகின்றார் ; அங் 

வறு வேறு 

கனமுரையுரைத்தல் வேண்டாகூறலேயாமென்க. 

(௨௨௦-௨௩௯) பிணிறுகம் - சிறைக்களம். பிடு 
காழ் முற்றி-தன்பெருமைத்தன்மை வைரம்ஏறி முதிர் 

தலால். காப்புஏறி-மதிலைஏறி. வாள்கழிக்து-மதிற்புறத் 

இருந்த வாட்படைவிரசை ஒட்டி. தாலு இவர் லு.றுகல்- 
குஏஞ்செடிபடர்ந்த நெருங்க பொறைக்கல், ௮ல்லது 

சிறுகுன்று, eG 

a” என்றார் புறத்திலும். *உழிஞை' சிறுபூளை எனப் 

படுமென்று இவாகாத்துட் சொல்லப்படுதலின், ௮த 

னோேடினமான பெரும்பூளையுஞ் சூடினானென்று ஆசிரி 

யர் கூறிய கருத்தறியாது, நச்சினார்க்கனியர் இச் 

சொல்லை ௨௪௧-௮ம் அடியிலுள்ள மயங்க? என்பத 
னொடு கூட்டியுரசை கூழுகன்றார். “பொய்கை, செருந்தி 

கீரற்று' நீடி எனக் கூட்டுக. 

ச (௨௪௦-௨௪௫) அ௮றுகோட்டு இரலை - அறுப்பறுப் 

பான கொம்புள்ள கலைமான். மான்பிணை-பெட்டை 
மான். 

(௨௪௯-௨௫௧) கொண்டிமகளிர்-சிறையாகப் பிடி த். 

அக்கொள்ளப்பட்ட மகளிர், கொண்டி.” முன்னே 

“மிகுபொருள்' என்னும் கொருளில் வந்தது காண்க. 

க். த-தெய்வம் உறையுச்த.றி: சவலிங்கம். பொதியில், 

௮ம்பலம் என்பன கோயிலென்மு பொருளுணர்த்தும். 

வங்கைமாத்தகட்டொள் விதாயதுறு



விளக்க உரைக்குறிப்புகள். , ௧௦௧ 

(௨௫௨-௨௬௦) *௮றுகை' என்ப இல் Ben flenu ; 

௮றுகம்புல், “* அறுகையு கெருஞ்சியு LOL go” 

மர் மணிமேகலையிஸனும். ௮ழல்லாய் ஓரி அஞ்சுவரக் 

கர்ப்பவும்-௮ழன்ற வாயினை ' புடைய முதுகரிகள் 

பி PRE HGF SO verre ஓங்கி ஊளையிடவும் 

என்க. கூகையில் ஓர் இனம் ஆர்தை எனவும் பிறிதோர் 

இனம் கோட்டான் எனவும் வழங்கப்படும் என்பர் ; 

இற்கேகூகைஎன்பனு sos. ஆண்டலை-கோட்டான் 

போல்வதொருபறவை ; இதன்றலைஆண்மக்கள் தலை 

போலிருத்தலின் இய்பெயர் பெறுவதாயிம்றென்க, 

“: புலவூண்பொருக்திய குராலின் கசூரலும், ஊண்டலை 

gp Hu gram Maar gio” என்றார் மணிமேகலை 
பிலும். 

(௨௬௧-௨௬௮.) கொடுங்கால் மாடம் - கால்கள். 
வளைத்து அழகாகக் கட்டப்பட்டமாடம். *கொடுங்கால்" 

ன்னும் இவ்வடைமொழியை. ஈச்௫னார்க்கனி௰ர் பேய் 

மகள் என்பதனோடு. வறிதே இயைக்கினறார். 

விருந்து அனா து உண்டு எனமாற்றுக ; உண் 

டும்” என்ப.இலி ௨ உம்மைதொகுத்தல். 

வறுங்கூடு - வறிதாய்ப்போன நெற்.கூடு, 

சாவிற்கு முற்குறியாகக் கூகை ஈடுப்பகலிற் குழ 
அ தலைப் * பேணாசகராட்டு, ஈன்பகலுங் கூகைககும் ”' 

என்லும் புறப்பொருள் வேண்பாவானும் உணர்க, 
வஞ்சுப்படலம், ௪. ச 

(௨௬௯-௨௯௯) ஞாயில். - ௮ம்பெய்வ தற்கு மதின் 

மேற் சமைத்த ஒரு மஇலுழுப்பு ; இதனை அடியார்க்கு 

நல்லார் *குருவித்தலை' என்பர் * 

* லெப்பதிசாரம், ௮டைச்சலச்சாதை, ௨௪௭௪-ஆம் வரி, 
 



௪௬௦௨  ' பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சியுரை. 

விசிபிணிமுழவு - இறுகக்கட்டின வார்க்கட்டை 

புடைய முரசு, 

. இனி இங்கனம் வகுத்துக்கொண்டு ' உரைகூறிய 

பொருத்துவாய்களையெல்லாம் ஒருமுடி.பாக்கி இப்பாட் 

டின் வினை முடி புகாட்டுகின்றாம். இகன்கட்போந்த இரு 

பத்தேழு பொருத்துவாய்களையும் பொருட்பாகுபாட் 

டிற் காண்க. இங்கு முடிபுமாக் திரையே வசைகின்றாம். 

நண்ணார் காப்பு ஏறி வாள்கழித்துத் தாயம் எய்தி 

௮௫னம் எய்தியமையானும் மனம்மகழானாய்ப் போர் 

வேட்டுச் சமம்முருக்கித் தண்பணைகளை அழித்துச் 

செறுவும் வாவியும் மயங்கவும்' பொதியிலில் யானை 

உறையவும் மன்றத்து ஐரி கதிர்ப்பவும் ஆண்டலை 
விளிப்பவும் பேய்மகள் துவன்றவும் செழுஈகர் வறுங் 
கூட்டுள்ளிருர்து கூகை குழறவும் ஊர்கவின் அழியப் 

பெரும்பாழ்செய்தும் ௮மைதி பெழானாய்த் தான் முன் 

னிய துறை போகலிற் பல்லொளியர் ஓடுங்க அருவா 

ளர் தொழில்கேட்ப வடவர்வாடக் குடவர் கூம்பத் 

கென்னவன் இறல்கெடச் சீறிக் கண்ணாற்செயிர்த்து 

கோக்டுப் பொதுவர் வழிபோன்ற இருங்கோவேள் 

மருங்குசரயக் காடுகொன்து காடாக்கிக் குளந்தொட்டு 

வளம்பெருக்கு உறந்தை போக்கக் குடிநிறீஇப் புழை 
அமைத்துப் புதைநிதீஇப் பெயர்கொடுத்துப் புறக் 

கொடாது வேந்தர் சூடிய கழ றகாலினையும் புதல்வரும் 

மகளிரும் திளைக்கும் மார்பினையும் பெருவவிமையினை 

யும் உடைய திருமாவளவன் தெவ்வர்க்கு ஓக்கவே 

லிலும் யாம்போதற்கு எழுந்த கானம் கொடியதாயிசா 

நின்றது ;/ sac செங்கோலினலும் என்காதலியின் 

மென்றோள்கள் குளிர்க்சுனவா யிருத்தென்றன ; , ஆக



விளக்க உரைக்குறிப்புகள். ௧௦.௩ 

லின், காவிரி பொன்கொழிக்கும் கழனியினையும், பாக் 

கத்தனையும், பூர்கண்டலையினையும்,  ஏரியினையும், 

௮ சண்மனை மட்டிலையும், சாலையினையும், காளிகோட் 
டத்தினையும், மன்றம் புறச்சேரி முதலியவற்றை யுடை 

யனவாய்த் துறக்கம் ஏய்க்கும் பெருந்துறையினையும், 

உல்கு செய்வோர் மடியாஇருக்கும் பண்டசாலை முன் 

நிலினையும், விழவருச ௮வணகத்தினையும். செழுககர் 

வரசைப்பினையும், ஈனந்தலை மறுகினையும், வேளாளர் 

துவன்று இருக்கையினையும் உடையதாய்ப் பலமொழி 

வழங்கும் பலதேயத்தாரும் போந்துஉறையப்பெற்ற 

தாய் உள்ள காவிரிப்பூம்பட்டின த்தையே அவ வேந்தர் 

பெருமான் பரிசிலாகத் கரப்பெறுவேனாயிலும் கூந்தல் 
இழை முதலியவற்றையுடைய என் ஆருயிர்க் காதலி 

யைப்பிரிக்துவரு தற்கு ஒருப்படமாட்டேன் கண்டாய் 

நெஞ்சமே! எனவினைமுடி புசெய்க. 

பட்டி னப்பாலை.ஆராய்ச்சியுரை



பட்டினப்பாலை 

அருஞ்சொற்பொருள். 

அ. 
௮கவ-இசைக்க, கடு௬ 

௮கழ்க்குவன்-கல்லுவன், ௨௪௧. 

அங்கி (வடசொல்) -த, OF. 
அசை-கட்டிய, கஎடு, 

௮சைஇ-இருர்து, ௨௫௯. 

௮சைவ-இளைப்பு, ௧௨௪, 

௮௱ரிமா-சிங்கஎறு, ௨௬௮. 

அருங்கடி -அரியகாவல், ௧௩௩. 

௮ருங்கடிவரைப்பு-௮ரிய காவல் 

௮மைக்த மதில், ௨௬௬. 

அருத்தி-றுசர்விதது, ௨௦0, 

அருவாளர்-அ௮ருவாள நாட்டின் 

அசர், ௨௭௫,   அஞ்சுவர-அ௮ச்சம் உண்டாக, 

். ௨௫௪. 

அட்டி -கொடுத்து, ௨௦௩. ) விட்டு 

(பரிபாடல்) ; இட்டு (இிருமுரு 

காற்றுப்படை) ; மிகவிட்டு 

(பெரும்பாணாற்றுப்படை) , 

அட்டில்-அடுச்களை, ௪௩, ௨௬௨. 

அடம்பு-௮டப்பங்சொடி, சுடு) 

பாலிகை (பிங்கலந்தை) 

௮ணங்கு-தெய்வம், ௮௪ ) வருச் 

த தன்மை, ௧௩௪ ; வருத்தம், 

௨௯௬௮. 

H ணை-தறி yt 4, 

௮.திர-முழங்க, ௧௫௭, 

௮ந்தி-மாலைப்பொழு ௪, ௨௪௭, 

அமரர் : (வடசொல்)- சேவர், 
EHF, 2.00, 

௮யா-சய்யும், கொண்டாடும், 

௨௧௫, 
அரண்-காவலிடம், காவலிட 

மாய்க்சொண்டு நின்ற வீரனை 

அலவன்-ஈண்டு, ௧௦௧, 

அவிர்-விளங்கு, HP, 
| 
அறம் நல்வினை, ௪௩; பிங்க 
லர்தை, 

அ௮றுகை-அறுகம்புல் ) ஈற்றில் 

நின்ற சாரியை, ௨௫௬. 

௮று கோட்டு இரலை-அறுப்ப 

றுட்பான கொம்புள்ள கலை 

மான், ௨௪டு 

அ௮றை-பாசறை, ௨௩௭. 

ஆ 
ஆக்கம்-நுகர்சடப் பொருள்கள், 

SHE. 

அங்கண்-அவ்விடம், அங்கண் 

என்பது நீண்டது, ௧௨, 

ஆண்டலை-கூகை கோட்டான் 

இனத்சைச் சேர்ந்த ஒருபற 

வை ; இதன் றலை ஆண்மக்கள் 

தலை போறலின் இப்பெயர் 

பெற்றது; இதனைக் சோழி 

என்பர்பிங்கலர்தையுள்; ௨௫௮.   உணர்த்தியது ௮குபெயர், ௪௯. ஆயம்-கூட்டம்,௨௧௩) இவாகாம்



அருஞ்சோற்பொருள். 

ஆரம்-சந்சனக்கட்டை, 5௮௮. 

ஆலை-கொட்டில், கருப்பஞ்சாற் 
றைக் காய்ச்சும் இடம், ௯. 

ஆவணம்-அங்காடி த்தெரு ௧௫௮. 

Day) (வடசொல்) -வேள்வி, 

௫௫, உ௱௰. 

ஆன்-பசுமாடு, ௨௦௧ 

ஆன-இடையருது, ஆனா அன் 
னும் வினையெச்சச் F Oar 

குத்தல், ௨௬௨. 

இ 

இகுச்.து-தொங்கவிட்?, 

விட்டு, ௨௫௯. 

இடைகழி-ரேி,௧௪ ௪; இடை 
சழிநின் றவென்னை ?' என்றார் 

வக சிர்தாமணியினும், ௩௧௧ 

இணர்-குலை, பூங்சொர்து, ௧௮. 

இயம்ப-ஒலிக்க, ௧௫௭. 

இசலை-ஆண்மான், 
௨௪௫ ) ** இரலையுங் கலையும் 

புல்வாய்ச் குரிய தொல், மரபி 
யல், ௪௪, 5 

இரியல்-விட்டுப்போதல், ௫௬ ; 

௭௪, '“நீங்கல்' சிலப்பதிகாரம், 

௮ந்தி மாலைச் இறப்புச்செய் 

காதை, டு௨, 

இரு-பெரிய, ௫௬, ௬௧. 

இருச்கை-இருப்பு, ௧௪௪, ௨௧௨. 

| 
| 

| 
இயல்-தன்மை, ௧௪௬. 

BO) 

௮.ரசாண்ட வேளிர் மன்னரில் 

ஒருவன், ௨௮௨; புறகானூறு, 

௨௦௧, ௨0௨. 

இளக்கும்-அசைக்கும், ௧௭௨, 
இவர்-ஏறிப் படர்ந்த) ௨௩௪; 

இவாகரம். 

இறவு-இருமீன், ௬௩. 

'இறைவன்-அரசன், ௧௨௦. 
| 

  
ச 1 

எண்டி-இரண்டு,தொக்கு, Bie, 

ஈழம்-சிங்களம், இலங்கை, ௧௬௧. 

இகல்-மாறுபாடு, ௪௨. | 

தாழ 
௧௪௪, ௨௪௫ ) 

உ 

உகளல்-குஇத்.தல், தாண்டல், 

பிங்கலந்தை, 

௨௧௮௬ ; பாய்தல், இவாகாம், 

உஇர-நகம், ௧௪௦, 

உகுத்தல்-வார்த்தல்,௧௬௬); ௫. 
தல், இவாகரம். 

உணங்கு-உலருகின்ற,௨௨,௮௩ . 

உரவுதீதிரை-உலவும் அலை, ௧௦௧) 

புல்வாய், இப்பொருட் டாதல், புறப் 

பொருள் வெண்பா மாலை 
பாடாண்படலம் “* சூடியவான் 

பிறை ' என்னுஞ்செய்யுளுளை 

ய்ற் காண்க, 

உர௬ு-வடிவு, ௩.௬; அழகு, ௧௬௨. 

உல்கு-சுங்கம், ௧௨௫. 

உலாய்-உலாவி, ௨௩௧௩,   உவவு மூழுமதிலிளங் தம்காள் ௬௫ 

உ ழிஞை-சிறுபூளை, ௨௩௫ ; 

இருங்கோவேள்- துவரை ஈகரில், திவாகரம் பிங்கலக்தை; இத 

௧௪



௧௦௭ 

னைக் (கொற்றான்' என்பர் புற 

நானூற்றுரைசாரர். 

உறந்தை-உறையூர், ௨௮௫. 

உறழ்-வாது, மாறுபாடு, ௧௭௧, 

உறை-மண்ணால் வட்டமாய் 

வனைந்துகெற்றினுள்௮மைச் 

கப்படுவன, ௭௬. 

உறைக்கும்-துளிக்கும், சொரி 

யும், க௫ு௨)உறை, துளி, இவா 

கரம். 

een 

ஊட்டும்-ஏறப்பண்ணும், ௫௦ 
ஊம்-முறை, ௨௨௭ 

ஊன்-தசை, ௧௭௭, 

er 

610 G-Caie, oH. 

எக்கர்- இடுமணல், ௧௧௭. 

எடுப்பி-து.ரத்தி, ஒட்டி, ௨௩௯. 

எய்தி-பெற்று, ௨௨௭, 

எயில்-மதில், ௨௪௮, ௨௯௬௧. 

எயினா-வேடா, ௨௬. 

எழில்-அழகு, ௨௩௧, 

எறிப்ப-ஒளிவீச, ௨௧௬௨; ''எறித் 

தீரு கதிர்தாங்கி ? கலித்தொ 

கை, ௯, 

எறுழ்- வலிமை, ௨௬௪, 

ன 

ஏ தினும்-சென்றாலும்,௨, 

ஏமாப்ட-ம௫ழ, க௯டு ; 4 காமர் 

கெஞ்ச மேமாந்துவம்ப ?' என் 

ரர் புறமாலூற்றினும். 

பட்டினப்பாலை 

ஏய்க்கும்-ஒக்கும், ௧௦௪ 

ஏழகம்-ஆட்டுக்கொய் ௪௪௧; இச் 

சொல்'மேழகம்'என வும்வரும், 

பிங்கலந்தை, ௨௪௮௨. 

ஏறு-௭௬.த, ௪௬. 

ஏற்றை- அண்நாய், ௧௪௦. 

ஒ 
ஒக்கல்-சுற்றம், ௬௧, ௨௧௪. 

ஒருவேம்-நீங்கேம், பிறழமாட் 

டேம், ௨௧௯ ; இவாகாரம், 

ஒல்க-சாய, ௨டு௦, 

ஒள்எரி-ஒளிபொருக்திய கெருப் 

புவெளிச்சம், ௧௧௪. 

ஒளியா்-ஒளிராட்டார், ௨௪௪. 

டவ த   ஒக்கெய- ஒச்சிய : செலுத்திய, 

| ௨௯௬௯; எடுக்கப்பட்ட, புறநா 

' னூறு, ௬௯, புறப்படவிட்ட, 
| இந்தாமணி, ௨௧௫௨, 

'ஒதம்-ஈரம், ௬௮) பிங்கலந்தை, 
௩௨௫௦; தலை, ௬௮; புறப் 

பொருள் வெண்பாமாலை “ ஓத 

நீர்வேலி ?? 
ஒம்பி-பாதுகாத்து, ௨௦௧. 

ஒர்க்கும்-செவிதாழ்த துக் கேட் 

கும்,௨௫௫௪;புறகானூ று, கடு௪. 
ஓர்த்தும்-கேட்டும், ௧௧௩ . 

தரி-மு.துகரி,௨டஎ௭; திவாகரம், 

பிங்கலந்தை. 

ஓவம்-சத்திரம், ௪௯ 

  
|



அருஞ்சொற்போருள். 

& 

கடி-அச்சம், ௫௭; காவல், ௨௨௯, 

௨௩௬, ௨௬௯, 

கடிந்தும்-ரீச்சயும், ௧௯௯, 

கடியரண்-காவலமைக்த அரண், 

௨௨௯, 

கடை-தலைக்கடை, தலைவாசல், 

௨௬௧, 

கடைக் கஙகுல்- கடை யாமம், 

௧௧௫, 

கண்-இடம், ௨௪௨. 

கண்அடைஇய-சண் அடைத்த 2 

கண் துயின்ற, ௧௧௫. 

கண்ணி-ஆடவர் முடிமேற்சூடும் 

மாலை, ௬௦௯. 

கணம் (வடசொல்) -தொகுதி, 
௨௫௯. ப 

கதிர்ச்செல்வன்-பகலவன் ௧௨௨ 

கதிர்ப்பஊளை யிட, ௨௫௭; 

கதிப்ப? எனப்பாடங்கொள்ளு 

தீலுமாம், என்னை £ காரைக்கா, 

லம்மையார் மூத்ததிருப்பதிகத் 

இல் “ஊமைக் கூகையும் தரி. 

யும் உறமுறழ் கதிக்கும் '? என் 

op reed sor. 

க.தப்பு-மயிர், ௨௫௯, 

கவும்-பற்றும்,௨௭௮ கவரும், 

பூறகானூறு, ௧௮. 

கந்து-அருட்குறி : இவெலிங்சம், 

(தெய்வம் உறையுர்தறி” என் 

பர் ஈச்சினார்ச்கினியா், ௨௪௬, 

௧௦௭ 

கமழ்-மணக்கும், ௬ 

கமுகு-பாக்குமரம், ௧௪. 

கராம்-முதலை, ௨௪௨, 

கருந்தலை-பெரியதலை, ௨௩௭, 

கருந்தொழில்-வலிய தொழில், 

௬௨. 

கலம்-படைக்கலம், ௭௦. 

கலி-மனஎழுச்சி : மனச்செருக் 
கு, ௩௨, ௬௨, 

கலித்த-செருக்கெ, செருக்கித் 
இரிந்த, ௨௪௨ 

கலித்து-சழைத்து, ௧௬௬; BT 
வற்கலித்த"" புறளானூது, ௨௪,   கவான்-மலைப்பச்கம், பக்கமலை, 

௧௩௮. 

'கவி-சவிந்த 2? வளைக்க, ௧௫௩ ; 

மூடிய, ௧௬௭. 

| 
| பொருள், ௨௨௩. 

கவிய-*இடிய' ஈச்சினார்க்கினியர் 

சவின்-அழகு, ௧௦, ௨௬௬. 

'சழல்-காலின் ௮ணி, ௨௯௬௪. 

இவாகரம், 

'கழணி-வயல், He 

கழி-உப்பர்கழி, ௩௨. 

சளரி-சண்டை யீடு தற்குச் 

சமைந்த இடம், ட௬$ Bana 
ரம், பிங்கலர்தை, 

கறி-மிளகு, BHF. 

கா 

கா-சோலை, ௫௨, | 

கா தல்-சலைவனு£ தலைவியும் ஒரு  



BOM பட்டினப்பாலை 

வரையொருவர் இன்நியமைகானல்-கடற்கரைச்சோலை,௯.௪; 

யாராய்த் தமக்குட் பாராட்டும் திவாகரம், பிந்கலர்சை,. 
பேரன்பு, ௧௦௩; “: சகாமத்துச் இ 

திறந்ததுகாதலையுடைய காமம்) இடச்கை-பரப்பு, ௩௪, 

௮ஃதாவஅ மெய்யுற்றறியாதாஇடுகு-கேடசம், எ௮$ ** வார் 

ரிருவர் ௮ன்பொச்அுப் பான்| மயிர்க்திடுகு'? என்பசற்கு ஈசி 

மைவகையால் நாமே மெய்யுறி னார்க்கினியருசைத்த பொருள் 

௮ப் புணரும் புணர்ச்சி? என்) சாண்க, Cas இிந்தாமனரி, 

பர்பரிமேலழகியார்,பரிபாடல், ௨௨௧௮ ; சட்டம், ௧௬௭ 

௯-அம்பாடலுரை, இனளை-சுற்றம், ௬௧, ௧௯௭, 

காந்தள்-கார்த்திகைப்பூ, கடு௩, க் 

காட்பு-மதில்,௪௧ ; சுங்கச்சாவடி குடமலை-குடகுமலை, ௧௮௮. 

௧௩௩) காவல், ௧௮௪, புறகாகுடவா-குடநாட்டார் : மேனாட் 
GON LO, EH, டார, 2.61 Fr. 

காய்-எறிக்கும்,௨௨;ச£வகசிந்தாகுணகடல்-கிழக்குக்கடல்,௧௮௯. 

மணி, ௪௪௩. குரம்பை- குடிசை, ௧௯௮ ) பி.ப 

கார்-நீர் 2 பச்சை, ௬... கலந்தை. 

கால்-கால்கள், தூண்கள், ககக; குருளை -குட்டி, இச்சொல் புலி 

உருளை, உருளேயுடையவண்டி. பன்றி முயல் நாய் நரியென் 

யை உணர்த்திற்று, ௧௮௬ 1) னும் விலகஇன் பிள்ளைக்குப் 

'கால்' உருளை என்னும் பெயசாய்வரும்,௨௧.   பொருட்டா, தல், 44 கால்பார் குர௨ ச்சுடர்-நிறம்மிச்க விளக் 

கோத்து ?? என்னும் புறப்பாட் கம், ௧௧௨. 

டுரையுள்ளுங் காண்க, இனிக் குவைஇ-குவித்து, ௧௪௮. 

சால்" வழியென்றுமாம்.. குழல்-புல்லாங்குழல்,. ௧௫௬. 

சாழ்-கோல்,௮0, ௧௬௭; வயிரம்,குழவி-கன்று, ௧௪; பிள்ளை, 

௨௨௨ ; இவாகாம், | ௬௬. 
  காழகம்-கடாரம் என்ஐம் ஊர், குழறல்-கூப்பிடல்,௨௬௮. 

(பர்மா ? Burma ?), sma. குழிகொன்ற-குழியைத் rig 
ச , | 

கான்யா.று-காட்டியாறு, ௧௬௧, து, ௨௨௩, 

கானம்-சாடு, ௩௦0. குழீஇ- இரண்டு, ௬௬, ௨௬டு,



அ௮ருஞ்சோற்போருள். 

துழை-மகரக்குமை, ௨௩. 

ுறங்கு-கொடை, ௧௪, 
கூ 

கூடல்-யாறுகடலொடுகலக்குமி 

டம் : கழிமுகம், ௬௮. 

கூடு-நெற்குஇர், ௧௫, ௨௬௭, 

கூதாளம்-வெண்டாளி' என்பர் 

ஈச்சினார்க்கினி௰ர், ௮௫; வெண் 

டாளி ஒருசெடி ; பிங்கலந்தை 

யிலும் இவாகாத்திலும் இது 

கொடிவகையிற் செர்க்சப்பட்டி 

Reber ps. 

கூப்பி-குவித்து, ௧௫௪, 

கூம்ப-குன்ற,௨௭௬ ; *ஒடுங்க” 

பிங்கலந்தை ் 

கூம்பு-பாய்மரம், ௧௭௫, 

கூழ்- பல்வகை உணவு, ௧௬௩ ) 

Slater. 

கூளி-பேய்க்குப் பொதுப்பெய 

ரான இச்சொல் இங்கே ஆண் 

பேயை உணர்த்துகின்றது, 

௨௫௯. 

கெ 

கெழு-பொருக் இன, ௩௬, ௧௬௨. 

கெழுமி-பொருந்தி, ௪௪. 

கே 
கேணி-ணெறு, டுக) இவாகரம். 

கேள்வி- நூற்கல்வி, ௧௬௯; இவா 
கரம். 

கொ. 

கொடுங் கால்-வளைந்த சுற்று, 

| 

HO In 

௨௩; வளைந்தகால்கள் (410105 

தலைவளைர்சத தூண்கள், ௨௬௧. 

கொடுந்தாள்-வளைந்தகால், HO. 

கொடுந் தண்ணை-சுற்றுத் இண் 

ணை, ௧௪௩. 

கொடுட்திமில்-முன்வளைந்தகட்டு 
மரம், ௧௧௨ 7 “இமில்' தோணி 

என்பர் இிவாகாத்தில், 

கொடுமேழி-வளைந்த கலப்பை, 

௨௦௫. 

கொடுவரி-வளைஈத 

யுடைய புலி, ௨௨௧. 

வரிகளை 

கொண்டி-கொள்ளப்பட்ட மிகு 

பொருள், ௨௧௨) கொண்டி 

மகளிர்-சிறையாகக் கொண்டு 

வர் த பெண்கள், ௨௪௬. 

கொண்மூ-மேகம், ௬௫, 

கொழிக்கும்-தெள்ளித் தொகுக் 

கும், எ ; இவாசசம். 

கொள்ளை-விலை, ௨௯. 

கோ, 

'கோட்டம்-சகரை, கோயில், ௩௬,   
கோடியா-கூத்தர், ௨௫௩ ; இவா 

கரம், 

கோடு-சொம்பு, ௮௬. 

கோதை-மகளிர் ௮ணியும்மாலை, 

௧௧௦) ௬-அஆம்பரிபாடல் பரிமே 

லழயொ ருரையிலுங் காண்க, 

கோதையர்-மாலையணிர்த மக 
ளிர், ௮. 

கோள்-குலை, ௧௬$ *' செழுங்  



௧௧௦ 

கோள்வாழை ” புறநானூறு, 

௧௬௮. 

கோள்மீன்-இரகம், ௬௮. 

ச 

சமம்-போர், ௨௩௮; போர்க்க 

எம், இனியது காற்பது, ௯ 

சா 
சாம்பும்-வாடும்,௧௨; **இின்னரர் 

சாம்பினாேோ” €வக௫ர் தா மணி, 

௭௨௮. 

சாய-குறைய, ௨௮௨ 

சாயல்-மென்மை, கடு ; தொல் 

காப்பியம், உரிச்சொல்லியல், 

௨௭. 

சாற்றி-சொல்லி, ௨௬. 

சாறு-இிருவிழா, ௨௧௫, 
௪ 

திமையம்-மலை யுச்சி: குவடு, 

௧௩௮, 

திவல்-கெளதாரி, ௭௭; பகண் 

டையுமாம் ; Hamer. 

செனத்த-கோபச்தினை "யுடைய, 

௧௨௨. 

சி ச 

£றி-மிகச்செர்து, ௨௪௪ ; திவா 

கரம். : 
சு 

+ 

சுடா்-ஒஓளி, ௨௧. 

சுறவு-சுரூமீன், ௮௬. 

சூ 
சூடு-சுடப்பட்ட தசை, RE 5, 

பட்டினப்பாலை 

“ குறுமுயற் கொழுஞ்சூடு ' 

என்புழியும்இப்பொருட்டாதல் 

காண்க, புறகானூறு, ௩௪, 

செ 

செயிர்த் த-டனர்.து,௨௮0) குற் 

றச்ைஎண்ணிப்பார்த்து' என் 

துரைப்பினுமாம்; இச்சொற்கு 

இருபொருளுமுண்மை, “செ 

யிசே குற்றமுஞ் சனவலுமா 

கும் ?? என்னுக் இவாகரசூத்தி 

ரத்சாலுணர்க. 

செரு-சண்டை : போர், ௭௨. 

செருந்தி-கோரைப்புல், ௨௪௩ ) 

வாட்கோரையுமாம், இவாகரம், 

பிங்கலந்தை. 

செல்லா-செடாத, ௧௮௪. 

செவ்வேள்- முருகப் ' பிரான், 

௧௫௪. 

செற்றோர்-பகைவர்,௨௨௮; பிங் 

கலர்தை. 

செறி-கெருங்கன, ௧௫௫. 

செறு-வயல், ௧௧, ௨௪௪. 

சே, 

சே-இவந்த, ௧௫௬. 

சேச்கும்-தங்கும், ௫௮, ௨௪௧. 

ஞ் 
'ஞமலி-ராய், ௧௪௦ 

ஞா 

ஞாயில்-அம்பெய்தற்கு மறை   வாய் மதில்மேல் ௮மைச்கப்படு 

வது, ௨௮௮; இதனை “மீன்



அர ஞ்சோ 

‘ A ப 

பூத்தன்னவுருவஞாயில் '' என் 
ur Bur மூலங்கிழார், புறநா 

னூறு, ௨௧; “£ஏவறை”' என் 

பர் புறப்பொருள் வெண்பாமா 

லையுரைகாரர், உழிஞை, டு; 
ce குருவித்தலை 9) 

யார்க்குகல்லிர், சிலப்பதிகாரம், 

என்பர் அடி. 

அடைக்சலக்காதை, ௨௧௭௪-ஆம் 

நற்பொருள். BEF 

பெய்மழைத்்தளியென்பர் பிங் 

கலந்தையில், 

தா. 
தாது-புச்சாது: மகரந்தம், ௧௫௨. 

தாஅய்-பரக். து, ௧௫௫. 

தாயம்- உரிமை, ௨௨௭௪. 

தாழ்-தங்கும், டு) தாழக்கோல், 

௧௬௪,   வரி 

பசீ த 

தீகர்-யாட்டுச்கடா, ௭௭, ௧௪௧, 

தகை-உள்ளட௪க்னெ, டுக ; கட் 

டப்பட்ட? என்று உரைப்பினு 

மாம், “* ஒங்குகிலைவாயிற் நாங் 

குபு தகைத்த ?' 
யிற் காண்க, பரிபாடல், ௨௨, 

என்பத னுரை 

தீட-பெரிய,௩௦௧ ) :: தடவுங்கய 

வும் களியும்பெருமை ” தொல் 

காப்பியம், உரியியல், ௨௪, 

தீடிர்து-அறுத்து, ௧௭௬ ) பிங்க 
லர்தை, ௨௧௪௫, 

தண்-குளிர்ந்த, ௧௬௪. 

தண்டலை-பூஞ்சோலை, ௩௩ , 

தீலை-இடம், ௨௩௯. 

தலைமணக்கும்-ஒன்று கலக்கும், 
௬௪. 

தலைமயங்கிய- ஒருங்கு கலந்த, 

௧௬௩, 

தவுமிக, ௨௩௯ ; தொல்சாப்பி 
யம்,உரியியல், ௩, |   தளி-நீர்த்துளி, ௩; “தளி” தலைப்! 

(தாழ்ந்த-வளர்ந்து நின்ற, ௮௪, 

'தாழை-சாழஞ்செடி, HF, 

தாள்-அடி, ழ், ௮௪ ; முயற்சி 
எனினுமாம், ௨௪௮, 

தானை-படை, ௨௭௪௯. 

இ . 

இிட்டை-மேடு, மேட்டுக்குப்பம், 

௭0. 

,இணை-' தண்ணை”என்பதுஈடுவே 
தொக்கது, ௨௬௩. 

இரி.தரு- இரியும், ௬௪. 

இரிபுரிகரம்பு-முறுக்குதல் செய் 

தரம்பு, ௨௫௪); !*திரித்து 

(poser sro’ sory 

உரைப்பினுமாம்; மணிமேகலை 

யினும் *திரிபுரிவார்சடை' என் 

ரர், ௧௪௮-ஆம்பக்கம். 

இரு-இருமகள், ௪௧. 

இருகிலைஇய-வீரச் இரு நிலை 
பெற்ற, ௨௯௧. 

இரை-௮லை, ௧௪௩. 
இிளைப்ப-தழுவ : புணர, ௨௬௬) 

“இள௮னங்கன்னிரசாரையைச்



௧௧௨ 

தளை ததலின்"' என்புழியும்இப் 

பொருட்டாதல்காண்2€வகடர் 
தாமணி,நாமகளிலம்பகம், ௫௦, 

இறல்-வலிமை, ௩௬, ௨௪௪. 

தீ 
திந்தொடை-இனியயாம் இசை 

௨௫௪ ; தொடை யாம் ஈரம்பு, 

புறகானூறு, ௭௦) இங்கேகரப் 

பிசையை உணர்த்திற்று. 

இம்புகார்-சாட்டுக் இனிய காவி 

. ரிப்பூம்பட்டினம், ௧௭௩. 

Bl 
துகள்: நுண்பொடி, ௪௭. 

அர்-பவளம், ௧௪௮, 1௮௯. 

அில்-வெள் சாடை, ௧5௪) 

(வெண்பட்டு' என்பர் £வகூந் 

தாமணி உசையில், ௨௬௬௭. 

தஇற்கொடி-வெள்ளிய துணி 

யாற் செய்த கொடி, ௧௬௮; 

: துற்கொடி'வெண்மை செம் 

மை இரண்டற்கும் பொது 

வென்பர் வசர தாமணியுரை 

யில், ௩௪. 

அுச்சில்-ஒ.தக்கிடம், டு௮; “துச் 

சிலிருந்து.தயர்கூரா”' என்பது 

இனித்சாற்பது, ௪௦. 

அஞ்சி-௨ றங்கி, ௧௬௫, 

அஞ்சும்-தங்கும், ௪௧; **அறம் 

துஞ்சஞ்செங்கோலையே ”' புற 
நானூறு, ௨௦. 

அடி-உடுச்கை,பால்ப்பறை௨௬டு 

பட்டினப்பாலை 

அடுப்பு-கணு, ௪௫௩ , 

VCO “ECM UCT, BF, 

அப்ப-வலிமை, 2 Fd}. 

தய்திதும்- HIGGS HID, SEF. 

அயில்-உறச்கம், கட. 

அவன்று-நிறைக்த, நெருங்கிய, 

௧௭௪௪, ௨௧௨; '*துவன் றுகிறை 

வாகும்” தொல்காப்பியம்,௨ரிச் 

சொல்லியல். ௩ ௪, 
துறக்கம்- வானுலகு, ௧௦௪ 

அறுகல்-பொறைக்கல்,சிறுகுன் 

ற, ௨௩௪) ** புலவுசேர் துறு 

sav” creer (ph Bele Ly நூ நறில், 

௨௧௦. 

துறைபோகிய-முற்றக் கற்ற 
க்௬க; துறைடோசலின்-முற்ற 

முடித்சலின், ௨௭௩, 

ஆம் 
.தூ- தூய, ௧௧௪. 

தூஉய்- தூவி, ௨௫௨ ; மலை 

வான் கொள்சென உயர் பலி 

தூஉய்” புறகானூறு, ௧௪௩. 

தூங்கு-அ௮சையும், ௧௪௪. 

தூசு-கூறை, ௧௪௮, 

தூ.தணம்புறவு- தூ.துஉண் ௮ம் 
புறவு எனப்பிரித்துச் *சிறுகல் 

லைத்தின்னும் அழகிய புறா' 
எனப்பொருளுரைக்க; “தூது 

ணம்பறவெனச் துதைர்தநின் 

'னெழினலம்'' என்றார் கலியி   லும், Be.



அருஞ்சோ 

-திதசெடி, ௨௩.௫, 

தெ 
தெவ்வா-பகைவர்,௨.௯௧௯; ** 

௮௮ 

திவ் 

வுப்பகையாகும்”” தொல், உரி. 
௫௦. 

தெறுவு-சடுதல், ௧0; 4 தெறுக 

இர்ச்சனலி "என்பது புறநா 

னூறு, ௪௩, 

சென்னவன்- பாண்டியன், 

2alal,   
சே 

தேஎம்-நாடு, தேயம், ௨௧௬, 

தேம்ப-வாட, ௪. 

& 

தே.றநீர்-தெளிர்தநீர், ௬௭, 

தொ 

தொக்காக்கு-கூடினாற் போல, 

௨௧௫. 

தொட்டு-அக ழ்க் By 

௨௮௪, 

| 

* | 

தொண்டி! 

| 
: | 

தொடி-கடகம், கடு௪, 

தொடுதோல்-செருப்பு, ௨௬௫, 

தொடை-படி, ௧௪௨. 
தொல்சர்-பழையசிறப்பு, ௧௦௪. 

தொல் இசை, 

அடி.ப்பட்டபுகழ், ௧௨௧, 

தொலைத்த அழித்த, ௨௨௯, 
௩ 

  

தொல்லிசை- 

நகர்-வீடு,௨௦, (மாளிகை' என்பர் 

புறப்பொருள் வெண்பாமாலை 

உரைகாரர்,பொதுவியற் பட 

ஈன்பகல்-உச்சிப்பகல், 

ற்போருள். ௧௧௩ 

௫௪, :* முக்கட் செல்வர் ஈகர்வ 
லஞ் செயற்கே " என்றார்புறநா 

னூத்தினும், ௬ 
நசை-விருப்பம், ௨0௫. 

நடுகல்-இறர் அபட்ட மறவனை 

நினைவு கூர்தற்கு நட்டகல், 

௭௯ ; இங்கனங் சன்னடுசலைப் 

: பரலுடைமருங்கின் ” ஈன் 

னும் புறப்பாட்டிற்காண்ச. 

(கடுவு-நடுகிலைமை, ௨௭. 

ஈண்ணார்-பகைவா, ௨௨௫. 

'நந்தா-௮வியாத, ௨௪௭, 

கயந்தும்-விரும்பியூம், ௧௧௩. 

'நறவு-கள், ௧௮௦, 

(ஈறு-ஈல்ல, ௫.௫. 

௨௬௮3 
| புறப்பொருள் வெண்பாமாலை 

உசை,வஞ்சிப்படலம், 

நனந்தலை-அகன் றஇடம், ௧௯௩ 

சொன்னப்ப உரி யியல், 

ர 868, ௧௮௧; தொல்காப் 
| lus, உரியியல், ௩. 

தா 

நாடி-ஆசாய்ஈது, ௨0௯, 

நாண்மீன்-ஈட்சதிரம், ௬௮. 
நாட்பண்-நடு, ௮௧, ௧௬௪, 

காவாய்-மரச்சலம், ௧௪௪, 

நி 

நிரைத்து-வரிசையாக வைத்து   லம், ௧௦ ; கோட்டம்? கோயில், 

௧௫ 

எனி,



BEF 

நிலைஇய-கிலைபெறற்குக் சாரண 

மான, ௪௨, 

நிறீஇ- நிலைபெறச் 

௨௮௬. 

செய்து 

i 

அகம்- வண்டிமாட்டுகளின் பிட 

ரிற்றங்குங் குறுக்குக் கட்டை, 

இதனை “நுகத்தடி என வழங் 

(GU, 20%, 

50-600), ௨௧. 

கெ 

கெய்தல்-குவளைப்பூ, ௧௧. 

கெருஞ்ச-ஒரு முட் பூண்டு, 
உடு. 

கே 

கேரிழை-ஏற்றஅணிகலம், ௨௨) 

பரிபமூடலுரை, ௧௧. 

கொ 

கொடை-விலை, ௧௮௦, 

பட்டினப்பாலை 

ஆணி; ௨௦௬, 

பசும்பதம்-பசியசோறு, ௨௦௩. 
படப்பை-தசோட்டம், ௩௨ ; பிங் 

கலந்தை, ௭௦௯. 

படி.க்கால்-ஏணி, ௧௪௨ ; “வானு 

லக Cons DEF செம்பொன், 

இருளில் படிக்சால் ” என்ளுர் 

சீவக௫க்தாமணியிலும், ௨௮௭௨, 

பண்ணியம்-பண்டம், ௨0௩3 

: குரங்கருஈது பண்ணியம் '' 

என்னும் பரிபாடலுரையிற்பரி 

மேலழகர் இப்பொருளே கூறு 

தல் காண்க, ௧௪, 

பணிபு-தாழ்க்து, ௨௪௪. 

பணியம்-பண்டம், பண்ணியம்” 

பணியம் எனநடுவேசொக்க ௮, 

EHP, 

பணை-குஇிரைப்பக்தி, இலாயம்,   கோன்-வலிய, ௨௭௮. 

ப 

௩௧) மருதநிலம், ௨௩௯, 

பதாகை (வடசொல்)- பெருங் 

கொடி, ௧௮௨. 

பஃறகைப்பு-1பல் சகைப்பு” பல பம்பி-அடர்ச்தெழுக்து, ௨௫ ) 

பகுதிகள்) பலகட்டுகள், ௪௪௩, 

பஃறி-படகு, ௩௦; *(தோணி' 

என்பர் திவாகர. 
பகடு-பெருமை, 'பகட்டெருச் 

து? பெரிய எருது, ௫௨, ௧௪௪; 

பேசெருத, ௨௦௧. 
பகர்ர்.து-வெளியாகச் சொல்லி, 

௨௧௧, 

பகல்- நகத்தின் ஈடுவிற் றைத்த: 

4 கதித்தல் பம்மல் கஞறல் கன் 

றல், எழுச்சியின் மிகுதிச்செய் 

அம் பெயசே '” என்றார்திவாக 

ரரும். 

பரதவா்-செம்படவா், நுளையர், 

3; 4 கடலோடுழக்த பனித் 
அறைப்பசதவ '' என்றார் பதிற். 

றுப் பத்தினும், ௪௮. 

பரி-செலவு, செல்லுதல், ௧௮௫)  



அருஞ்சோற்போருள். BER 

 நிமிர்பரியமா ” என்புழியும்பிணை-மானினத்திற் பெண், 
இப்பொருள் காண்க, புறநா 

னூற்றுரை, ௧௪, 
பருவம்-பொழுது, ௧௨௮ ; வட 

சொல். 

பசேோர்-பருஏர்' பெரிய அழகு, 

௨௬௪, 9 

பலி-தேவருணவு, ௧௬டு ; வட 

சொல். 

௨௪௫ ; தொல். மரபியல், டு௪. 

பிழி-கள், ௮/4. ட்ட 

பிளிறு-முழங்கும், ௨௩.௬. 

பிறங்கு- விளங்கும், ௨௮௫); 

உயர்ந்த, * பிறங்குகிலை மாடத் 

துறரையோனே 7, புறகா 

னூறு, ௬௯. 

மீ   
பள்ளி-தவத்தோர் இருப்பிடம், பீடு-பெருமைத்தன்மை,௨௨௨. 

௫௩ ; இப்பொருட்டாதல்பறப் 

பொருள் வெண்பாமாலை யுரை 

யிலுங் காண்க, வஞ்சிப் பட 

லம், ௯. 

பறழ்-பன் றிக்குட்டி, எடு; “குட் 

டியும் பறழுங்கூற்றவண்வரை 

யார் ? என்னுர் தொல்காப்பிய 

மரபியற் சூத்தரத்தால்பன்றிக் 

குட்டியும் பறழ் எனப்படுதற் 

குரித்தாதல் காண்க, 

பா 

பாகு-குழம்பு, ௧௬௬. 
பாசிழை-'பசுமைஇழை' 

. ௮ணிசலன், ௧௪௭. 

பி 

பிடி-பெண்யானை, ௨௨௪, 

பிணா-பொரிர்த வடிவு: சருச் 

FOOT, Sh. 
பிணி-கட்டு, வார்க்கட்டு ௨௬௨ 

பிணிக்கும்-கட்டும், ௩௧. 

பிணியகம்-சிறைச்களம், ௨௨௨ 

பசிய 

ப ‘ 

புகா-நிறம்:பச்சென் றகிறம்,௪௪) 

இவாகரம், 

புணரி-கடல், ௬௭. 

புதவம்-அ.றுகு, ஒரு 
வகைப்புல் என்பர் பிங்கலந்தை 
யுள். 

பு.தவு-வாயில், ௧௭௯; * பூரித்துப் 

புதவந்தோறும் '' என்றார்€வக 

இரந்தாமணியினும், ௨௫௪௩. 

புதை-அம்புச்கட்டு, ௨௮௮. 

புயல்- மழை, ௪ 

புசவீ-குதிரை, ௨௪. 

புலம்-நிலம், ௧௨. . 

௨௪௩ ) 

  
புலம்பெயர்-தம் நிலத்தைக் சை 

விட்டுவரத, ௨௧௭. 

புலவு-புலால், புலால் நாற்றம், 
௬௪. 

புலிப் பொறித்து- புலியினுரு 

வை இலச்சினையாக இட்டு, 

௧.௨௫,  



BH Fy 
பட்டினப்பா லை 

பழுக்கு-புழுக்கெ இை pee, Foy%0 என இருவகைச் ௬) ௬௪) *யாமைப் புழுச்சென் ?? இங்கித “பெரும்பூளை? யினைக் என்றார் புறகானூ ற்றிஷம், குறிச்சின்றத, ௨௩௫, ௨௧௪௨, 
பெ புழை-சி.ற வாயில், ௧௪௪, ௨௮௪; பெண்ணை-பனளை, GH, HE, Barer, - 
Cu புறச்கொடாது-முதகு காட்பேண அ-எண்ணா Sl) BCH AH ge, டாது, ௮சாவது பின்னிடை ௧௬௭ ;,இவாகரம் 

பாஸு, ௪௧, ௨௯, பேணி-போத்றி,வழிபட்டு௨௦௦, புறம்போச்டி-வெளியே போக. அச்சம், ௨௫டு; தொல் விட்டு, க௩டு, காப்பியம், உரியியல், ௬௯. PAY DDL, ௩௩, பொ புன் நிலை-வவெந்த மமிரினையடை பொ இிமுடை-பொதிந்து வைச் யதலை, புல்-புற்சென்த செம் உப், பட்ட மூட்டை, ௧௩௭, பழுப்புநிறம், ௬௦; ௨ இல்லை பொதியில்- அம்பலம், ௨௪௯) யன்ன புல்லென் சடை இவாகரம், பிங்கலந்தை. யோன் ”' என்னும் பூறகானூறிபொதுவர்- இடையர், ௨௮௪, அரையிலும் ௨௫௨, 6 சிறுபுன் பொர-சண்டையிட, ௪௯. மாலைதலைவரின் ' எச் னும் பொருத-உரிஞ்டயெ, ௨௯௬௪) புறப்பொருள் வெண்பாமாலை, கறுழ்பொருச செவ்வாயான்'? சைச்ளெப்படலம், 5.-அன்ு என்புழியும் இப்பொருட்டாதல் செய்யுளுசையிலும் இப்பொ காண்க, புறகானூறு, ௪, ருட்டாதல் காண” 7 “புற்கு பொழில்-தோப்பு, சோலை, உ, பொன்னிறம் புகர்கிறம் இரண் பொறி-அடையாளம், ௪₹;மெய் டிற்கும் பெயராமென்பா Bam வாய் சண் மூக்குச் செவி என் பதை டனும் ம்பெர்றி, ௧௦௨, புனல்-நீர், ௭, Qua றி தீக-அடையாளமாகஅல் பூ லது இலச்சினையாக இட்டு, பூசம்(உடசொல்)-கு.றள், ௫௭. | கடட, 
*ள-மெல்லியபஞ்சனேத்தரும் பொன் 2.அழிய, மாய, ௨௮௧; ஒருசெடி, இது பெரும்பூளை| திவாசாம், , 

   

    



அருஞ்சோற்போருள். 

போ, 

போகுஇடைகழி-பெரிய இடை 
கழி, ௧௪௪ ; : போகிதழ்” என் 

பதற்கு “நீண்டஇமை” எனப் 

பொருள் உரைப்பர் புறப்பொ 

ருள் வெண்பாமாலையுரைகாரர், 

கைக்கிளைப்“ படலம், ௩, 

போந்தை-பனை, ௭௭௪, 

போர்க்கதவு-வாய் பொருந்தின 

கதவுகள், ௪௦. 

Lo 

ம௫ிழ்ர்தும்-உண்டும், ௧௮; இஃ 
இிப்பொருட்டாதல் 

மைப்பழுகியதேறன்மூழ்ந்து” 
என்னும் புறகானூற்றுரையிற் 

சாண்க, ௧௨௯. :ம௫ழ்” தேற 
லென்றும் பொருள் படுமாக 

லின், இப்பெயரிற் பிறந்த 

*மதிழ்ந்து” வினை 

*சறல்உண்டு"என்னும்பொரு 

ளில் வரும். மிழ்" தேறலை 

உணர்த்துதல் மழையென 

வாங்க 

  
என்னும் 

&& or 

மடிஈ்து-தொழில் செய்யாது 

சோம்புதல், ௬௩, 
மணி-செம்மணி, ௧௮௪ ; “மண் 

ணார்மணி ”” எனப் பரிபாடலிற் 

(௧௦) கூறப்படுதலின்,கழுவுதல் 
எனப்பொருடரும் :மண்' என் 

னும் முதனிலைமிற் ரோன்றிய 

இச்சொல், ப 
மதன்.யானைமதம், ௨௭௮. 

மதி-திங்கள், ௩ட௫;மதித்தறிதல், 
௧௩௬, இப்பொருளில் *மதி? 

வடசொல், 

மது-தேன், காமத்தேன், ௧௦௮, 

வடசொல். 

மரபு-முறைமை, ௧௦௫) “* ஈண்டு 

செலன் மரபின் ” என்னும்புற 

நானூற்றுரைகாண்க, ௨௫, 

மருங்கு-பக்கம், ௨௪௦) இளைஞர், 

௨௮௨, 

மருப்பு-கொம்பு, ௨௨௯. 

மலர்தலை-௮கன் ஐஇடம், ௬௯. 

மலி-மிகுக்த, ௬௮, 

மருளும் மகிழ்செய்மாடத்து ' மலைநதும்-சூடியும், ௮௮. 

என்னும் 

படையடியினுங் காண்க, 

மஞ்சிகை-பேழை, ௧௬௩); இவ 
கரம். மஞ்சிகை வ௮டசொ த்போ 

லும், 

மட்டு-கள், ௧௦௮. 

மடம்- அறியாமை, கள்ளம் ௮றி 

யாமை, ௨௪. 

| 
ர 

| 

/ 

பொருக ராற்றுப்மலையவும்-சூடிச் கொள்ளவும், 

௧௧௦, 

மறம்-வீரம்,௨௪௯. 

மறுகு-தெரு, ௧௬௩. 
'மன்-நிலைபேறு, ௨௭௮. 

மன்றம்-பொது இடம், ௬௪, 

| ௨௫,



BED 

மா 

டுசு; 

விலங்கு, யாடு, ௧௬௮; கு.திரை 

௧௨௩ ; பெருமை, ௨௩௭. 

மாசு-அழுக்கு, உப்பு, ௧௦௦, 

மாட்டிய- கொளுத்திய, ௨௪௭) 

மா-கருமை, ௨௫௪௧9 

: இரும்புலிவேட்டுவன் பொறி 

யறிந்து மாட்டிய” என்றார் 

பு௰ததினும், ௧௯. 
மாந்தி-குடி.த்து, ௮௯. 
மாயிதழ்-கரியஇதழ், ௨௪௧, 

மாரி-மாரிச்சாலம், மழையெனி 

'னும்ஆம், ௧௨௮. 

மால்-பெருமை, மால்வரை- 

பெரியமலை, ௧௩௮. 

மான்பிணை-பெண்மான், ௨௪௦. 

ழி 

மிசை-மேல், ௧௭௫. 

மிழற்றும்-நிரம்டாமென் சொற் 
சொல்லும், ௨௬௪; “*தானொன் 

௮மிழற்றும் "எனவும் (௧௬௨௬ 

 வருத்தம்மிழற்றி ” எனவும் 
(௨௩௩ ௯) சீவகசிந்தாமணியிற் 

போநர்தமைகாண்க? நிழற் 

் தலுமிழ்த்றலு நிரம்பாமென் 

சொல்” என்றார். இவாகாத் 

துள்ளும். | 
மூ 

மேகீகால்-மூன்று 

௨௫, 

முடழ்-முகைத்த, மு௫ழ்த்த, 

பட்டினப்பாலை 

தாமரைமூகை எனினும் ௮ம், 

௨௧௬௬, 
மூட்டா-இடையூறுபடாத, பி௱ 

rg, aor; 6 நல்லறம், மூட் 

டுடைத்தாகஇடை தவிர்ஈ்து வீழ் 

தலின் ?” என்றார் பழமொழியி 

னும்,௩ ௬௬ு;குறையாச,௨௪௮ ) 

இப்பொருட்டாதல்': முட்டின் 

றஜொருவர் உடையபொழுதின் 

சண்” என்புழியுங்காண்க, பழ 

மொழி, ௧௨௪. 

மூ;தல்-அடூ,ி சங்கு, ௧௯. 
மு.தவாய்-அறிவு  வாய்த்தல், 
௨௧௪, ௨௫௩. 

மூ£ரச-பறைப்பொது, 

Sawer. 

மூசண்-மாற.பட்ட, ௩௭ ; ** தடு 

மூசண்மு,சலைய ” என்னும்புற 

நாலூற்றுசையினும் இப்பொ 

ருள் காண்க, ௩.௪) மு.ரண்களரி- 

சண்டையிடும் இடம், ௫௯. 

முரல-ஒலிச்ச, ௧௫௭ ; “apya 
பணைமுசல'' என்னும் பரிபாட 

லுரையையுங் காண்க, ௪. ,, 

மூருக்கி-கெடுத்து, தோல்வி 

பெ றச்செய்.து,௨௩ ௮: (தோள் 

வலிமுருக்கி '' என்னும் புறகா 

தூத். றுசையையுங்காண்ச, ௪௮. 

௧௫௭ ) 

  
உருள்கள், முருகு-மணம், ௩.௪. 

மூழவு-சண்ணுமை, மத்தளம், 
௪௫௪.



அரு ஞ்சோற்போருள். 

முற்றிழை-சொழில் முற்றுப் 
பெற்ற அணிகலம், ௨௬௪. 

முன்றில்-முற்றம், ௮௩, ௧௪௧) 
௧௭௭. 

முூன்னிய-கினைத்த, ௨௭௩, 

முனை-பசைவரிடம், ௨௩௮9 

'(வேற்றுப்புலம்” புறப்பொருள் 

வெண்பா;மாலையரை, வெட்டிப் 

படலம், ௧௭, 

முனைஇ-வெறுத்து,டுஇ)**அளை 

யகமுனைஇ”புறகானூறு, டு௨; 
'முனைவுமுனிவாகும்” தொல் 

காப்பியம், உரியியல், ௬௦. 

மூ 
மூடை-பொ௫,குட்டை, ௧௮௯௬) 

மூட்டையை மூடையென்பது 

பாண்டிநாட்டுவழக்கு. 

ரூ தூர்-பழையளைர், ௨௧௫. 

. மெ 

மெழுக்கு-மெழுகு, ௧௬௬. 

மே 

மேழகம்- யாடு, ௪௭ ; இவாகர்ம், 

மேனி-நிறம், ௧௪௮ $ இவாகரம், 

மை 

மை-குற்றம், க௫௯ ; இவாகாம். 

மைந்தர்-ஆண்மச்கள் (திவாகரம் 

இளைஞர்(பிங்கலக்தை), ௧௦௯. 
Lor 

மொய்ம்பு-வலிமை, ௪௨, ௨௭௪௯, 

மோ 

மோடு-வயிறு; ௪௪; பிங்கலந்தை. 

GEFa 

யா 
யாணர்-பு துவருவாய், 

தொல்காப்பியம்,உரியியல் ௮௩ 

யாழ்-ஓர் இசைச் கருவி, இது 
பேரியாழ், சகோடயாழ், மருத 

யாழ், செங்கோட்டியாழ் என 

நால்வகைப்படும், ௧௫௬ ; திவா 

கரம், 

௩௨) 

ou 

வசை-குற்றம், ௧) இவாகாம். 

வடமலை-வடச்கேயுள்ள மலை, 

இமயம்மேருமுதலியன ௧௮௪. 

வடவர்-வட காட்டி லுள்ளவர், 

  
ஆரியவரசர், ௨௪௬ , 

வடி.மணி-வடி த்தமணி, ௨௩௨ 4 

. *நஇதெளிர்தமணி' என்பர் புறப் 
பொருள்வெண்பாமாலை யுரை 

காரர்,பொதுவியற்படலம்,௧௫. 

வடு-குற்றம்,௨0௮3 பிங்கலந்தை; 

தவறு, பரிபாடலுரை, ௨. 

வதியும்-தங்கும், கடு ; திவாகசம், 

வம்பலா-புதி தவந்தோர், ௨௪௯5 
(வம்பு! புதுமைப் பொருட்டா 

தல் திவாகரத்துட்சாண்க,. 

வயங்கு-விளங்கும், ௨௧௬, 

வயவர்-வீரர், ௨௩௨. 

வரி-நிறம், ௩௮ $ பிங்கலந்தை; 

வரிமணல்-சரிய நிறத்தினையு 

டையமணல், ௮தாவ.து : கடல் 

நீர்௮ரித.த சரியமணல், ௬௦. 

வருடை-வருடைமான், ௧௩௯ 

  
  
|



௧௨௦ 

கு௮ந்தொகையுள் “ Qeaa 
core செச்சை வருடைமான் 

மறி” எனவருதல் காண்ச, 

௧௮௭; இவாகார் ** வருடைசர 

பம் வரையாடாகும் '' 

பட்டினப்பாலை 

. ௪௬௦ ; பிங்கலந்தை. 
| வாரிருங்கூ.கதல்-வார் இருங்க. 6 

'தீல்:நீண்டகரியகூந்தல், ௨௧௧: 

தொல்காப்பியம், உரியியல், ௧௯. 

என்பர்.வால்-வெண்மை, ௪௮, க்சி, 

வரை-மூங்கில், ௧௩௮; மலை,வாவி-குளம், ௨௪௪. 

௧௩௯. 

வரைப்பு-எல்லை, ௧௮ ௩ ; புறகா 

னூற்றுரை, ௩.; மதில், ௨௬௯ 
| 

| 
திவாகரம். 

வலனேர்பு-'வலன் ஏர்பு” வலமாக 

எழுது, ௬௭. 

வாள்கழிச த:-வாட்படை வீரரை 

ஒட்டி, ௨௨௬. 

வி 

விசிபிணி-வலித்துக் 

௨௧௩; “* மாசறவி௫ித்சவார்புறு 

வள்பின்”' என்னும்புறநானூ ற் 

கட்டிய, 

வழி-வழிவந்தார், மரபினர்,கால், றுரையையுங்காண்க, ௫௦. 

௨௮௧; பிங்கலந்தை. விசும்பு-வானம், ௩௪. 

வளவன்-சோழன், சரிகாத்சோ விடக்கு-இறைச்ச, ௧௪௪ ; திவா 

ழ்ன், ௨௯௧௯, 
வளி-காற்று, தென்றற்காற்று, 

௧௫௧, ௨௪௨, 

வறள்-வறண்ட, நீரற்ற, ௬டு 

வறள் ௮டம்பு-வறண்டமணலி 

லேபடர்ந்த ௮டப்பங்கொடி, 

௬௫. 
வறுங்கூடு-வறிதாய்ப் 

குதிர், ௨௬௪, 

டவா 

வாக்யெ-வடி.த் அஒழுக்யெ, PR; 

* வாக்கவுக்க: தேச்சட்டேறல்" 

புறசானூறு, கசடு, ' 
வாய்-சாளரம், கடுக; மெய்ம் 

மை, ௨௦௮ ;) இவாகரம், 

போன 

? வியன்-அசலம், 

| கரம். 

ஷியல்-அகலம், ௪௫௮ ) தொல் 

உரியியல், ௬௬. 

A; ‘Swe’ 

இறிந்த௫ ; தொல். உரியியல், 

௬௭. 

விராய-கலந்த, கூடிய, ௬௮, 

விசைஇ-கலக்து, கலவாநிற்ப, 

௧௮௧, 

(விலக்கும்-தடைசெய்யும், உடு. 

விலங்கு-எதிர்இருந்து தடுக்கும், 
௨௬; இப் பொருட் டாதல் 

: விலங்குபகைகடிர்த்சலங்காச் 
செங்கோல் ” 'என்பதனுரையி 

ஓங்காண்க,புறகாலூறு,௨௩௦. 

காப்பியம், 

  வாரி-வருவாய், ' விளைபொருள், விழவ-இிருகாள், ௪டு௮.



அருஞ்சோற்போருள். 2.2.5 

விழா-இிரு விழா, ௨௫௫, | சாரா, பாடாண்படலம், ௪௧, 

வீளிப்ப-கூவ, அமைக்க, ௨௫௮ வேேன்-முருகபூசை பண்ணு 

இவாகாம். | மவன், வெறியாட்டாளன், 

af ட் வே 
வீழ்-விழுத, es திதலை வேட்கும-ஓமஞ்செய்யும், வேள் 

இன ட்ட வாலமர்த்தை, விசெய்யும், ௫௪, 

மதலையாப் ற்றசனவீழூன் றிடேட்டு-விரும்பி, உ௱ ௪, 

யாங்கு” நாலடியார், தாளாண் வேட்டம்-மீன்பிடி த்தல், ௬௨. 

மை, ௪, வேலாழி-கடல், ஆகுபெயராற் 

வெ ட கட ற்கரையை உணர்த்திற்று, 

வெண்மின்- வெள்ளி? சுகஇ ௧௧௯; “வேலாழி” கடலை 

உணர்த்துதல் * வில்லார் விழ 

வினும் வேலாழி ரூழுலகின் ” 

என்னுந்திணேமாலை நூற்றைம் 

ர்ன், ௧, 

வெ இ-அஞ்சி, ௪௨, 

வெளில்-யானைகட்டுஈ்.சறி௧௭௨; 

்களிறிலவாகிய புல்லரைநெடு 

வெளில்” என்பதனுரையிலும் 
காண், புறகானூறு, ௧௨௭; “வேலா' என்னுஞ்சொற் கடற் 

பிங்கலந்தை, , கரையை உணர்தலும்; இனி 

வெறி-வெறியாட்டு, வேலன், இதனை வேலா gif) எனப் 

ஆடல், அணங்கு ஆட்டு, ௧௫௫; பிரித்துச் கரையங்கடலுமென 

பது, ௬௨-ஆம் செய்யுளுரை 

யிற் காண்க, வட.மொழியுள் 

  

இவாகரம்,பிங்கலர்தை, வெறி" வுரைப்பினும் ஆம். 

wes KIO SUIT புறப்வைகல்-சாள், ௧௨௪, 

பொருள் வெண்பாமாலை யுரை, 

 






