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re இதன் அழி.யிற் குறித்ச புத்தகங்கள் சென்னப்ட்டண், 

இல் வித்ொலுபாலனயர்திரசாலையில் 5, ௪, சசாவேப்பிள்ளையவர்களி 

டத்தும், கலாரத்ராகர அச்சுக்கூடத்தில் ஊ, புவ்பாதச்செட்டியார 

வர்களிடத்தும், யாழ்ப்பாணத்திற் சுன்னாகம் ௮. குமாரசாமிப்பிள்ளை 

யவர்களிட்த்தும், வண்ணார்பண்ணை ௫, சபாபதிச்செட்டி யாரவர்சளி 

டத்தும், தஞ்சாவூரிற் புத்தகவியாபாரம் தா, திருவேங்கடபிள்ளை 
யவர்களிடத்தும், மதுரையில் யாழ்ப்பாணம் ௮. வைத்தியலிங்கச்செ 

ட்டி.யாரவர்சளிடத்தும், திருநெல்வேலியிற் புத்த சவியாபாரம் 5, வ, 

சொச்சவிங்சபிள்சாயவர்சளிடத்தும் வாங்செேசொள்ளலாம், 

தொல்காப்பியம், சொல்லதிகாரம், சேனுவளாயம் ,., ந ௨ O 

தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம், நச்சினார் சியம், & 0 

தணிசைப்புராணம் ... ve ve ate ௩ 0 

வீரசோழியம் யக ய vee க. 

இறையனார் ௮அசப்பொருள் பட பட கறு 

கட்டளைச்சலித்துறை, ves us வ ௦௪ 

ஈக்ஷத்ிரமாலை டட oes nos bas 0 ச 

ிலகாலத்தின் முன் யான் ஏற்படுத்த முயன்ற *திரவீட பூர்வக் 

கிரந்த பரிபாலன சபை” சையொப்பக் குறைவினால் நிறைவேரூமற் 

போய்விட்டது, கையொப்புத்தொசை ரூபா பத்தும் அறுப்பி 

சனவான்சளுக்கு டே புத்தகங்கள் ரெயமின்றி அனுப்பப்படும். 

சி. வை, தா,



6. 

Panowio, 

தொல்காப்பியப் 

பதிப்புனா 

0 BOE o— 

பானை யானனனைச் தேனிமிர் கடம்பனை 
வானமர் குழவியா லோனுறை ௪டையனை 
இமய சிமிலமென் குமரியென் றமையும் 
உமையைத் தமியேன் நமமலர் துமிப்பப் 

போத சற்குருவாய் மாதொரு பாகன் 

வேத வனத்தெழு$. மேதகு கயிலாய 

நாத தேன் பாதவருட் கொடுதொழீஇல் 

கற்றறி வில்லாக் கடையனேன் நனக்கு 

நற்றமிழ் கொளுத்திப காவலன் சுன்னை 

முத்துக் குமார வித்தக னடியிணை 

சித்தச் திருச்திமற் நுத்தம புலவர் 
அடிக்கம வங்களென் முடிக்கணி கொடும்ககின்று 

அடியேன் கூறுவது ஒன்றுள து, 

உலூலுள்ள கல்லெல்லாஞ் சாதிரத்ினமாயின், ஆவை உயர் 

வுடையனவாமா ? இழிக்சனவும் உளவாயினன்றே ஒ.றிந்தன உயர் 

arg? அசலாற் தம் உயாவு விளங்குதற் பொரட்டாசவாவத என் 
புன்மொழியையும் பெரியோர் தம் பொன்மொதியினடவே லைத்த 
லொழியாரொனச் seals eran, 

ச் வீங்குகட லுடுச்ச வியன்சண் ஞாலத்தக் - தாங்கா ra! 

ors தமிழ்ச்குவிளஎக் காசென- வாஜேோரேத்தும் வாய்2ம-ழிப் 
பல்பு௪ - ழானாப் பெருமை யகத்திய னென்று - மருந்தவ முனிவ 

ஞாக்யெ முசனூல் '' எனப் புகழப்பெற்ற ௮கத்தியம், முஈற்சங்கம் 

தார் காலத்திற் தொல்காப்பியத்திற் சலைமைபெற்றும், இடைச் 
சங்கத்தார் காலத்தில் அதனோடு கூடரின்றுலவியுங், கடைச்சங்க 

க்ஷ 

* புறப்பொருட் பனனிருப்டலம், சிறப்புப்பாபீரம்,



2. பதிப்புனா, 

தார் காலத்தில் இறந்துவிட்டது. அதன்பின் இதுவலாக்குச் தமிழே 

ல்ருப் பேரிலக்கணமாயுள்ளது தொல்காப்பியமே, இஃது அகத்தி 

யர்பாற் தமிழ் ஈன்குணர்ந்த ௮வர் மாணுக்கர், தரணதூமாக்கனி 

அதங்கோட்டாசான் துராலிங்கன் செம்பூட்சேய் வையாபிகன் வா 

ய்ப்பியன் பனம்பாரன் சழாரம்பன் அவினயன் காச்கைபாடினி 

யன் €ற்றத்தன் வாமனன் என்னும் பன்னிருவருள் முதன் மா 

ளுச்சொன்று தம்மனோரனைவரானுர் துதிக்கப்பட்ட திரணதூமாச் 

இனியென்லும் இயற்பெயரினையுடைய தொல்காப்பியமுனிவரர் 

அருளிச் செய்தது, 

அகத்தியர் மாணாக்கர் அனைவருள்ளும் இவரே மிசச்சிறர் தவ 

ொன்பது “(தொல்காப் பியன்ற னாணையிற் றமிழறிந் தோர்க்குக் 
கடன்?” எனவும், அகத்தியரிடம் (பொரு “தச் கற்றுப் புரைதப 

வுணர்ந்தோர் நல்லிசை நிறுத்த தொல்காப்பியன் ” எனவும் பல்காப் 

பியத்தும் பன்னிருபடலத்தும் விசழ்சோதப்பட்டமையாலும், மற் 
றையோருட் இறந்து இவரோடொருதலை அகத்தியனார்பொருட்டு 

மூரணிப “அதங்கோட்டாசாற் கரிநபத் தெரித்து ” எனப் பகணம்பார 

ஞராற் துதிக்கப்பட்டமையாறும் உணர்க, 

அ/கத்தியர் உத்தாஇசையினின்று நீங்கச் தெக்ஷணத்தில் 
வதிர்தபின் தமிழிற்கு இலக்கணஞ் செய்வான் ௧௬, இயலிசைகா 

டங்களில் ஆங்காங்குத் தமது ஆராய்ச்சியின்கண் எதர்ர் கவாறே 

குறிச்சப்பட்ட விஇிகளைப் பின்னர் ஒருங்கு திரட்டி. ௮சத்தியமெனப் 

பெயரிட்டுக் கொடுத்தனர், ௮து நெறிமுறைமைப்பட இயைக்கப் 
பட்டிலாது, இயலிசைநாடகத்சமிழ்களும், இயலுள்ளும் எழுத்துச் 

சொழ்பொருள்களும், ஒருங்கு விரவிப் பெறிதும் பரர்.து இடந்த 

தோர் நூலாயிற்று, அதனை வெவ்வேறு பிரித்து அடைவுபடுத்துத் 

தொல்காப்பியமுடையார் இயற்றமிழையும், பெருசாரை பெருங்குரு 

கு முதலிய நூலுடையார் இசைத்தமிழை௰ம், முறுவல் Fw gi க 

omg செயிற்றியமென்றிவையுடையார் காடகத் ரமிழையும், வருத 
அம் விரித்தும் மயக்கற முறைசாட்டி த் சீத்தமநால் யாத்தனர். 

இவற்றுள்ளும் “முந்துநூல் சண்டு முறைப்பட வெண்ணி" 

“மயங்கா மரபி னெழுத்துமுறை காட்டி."” ஐர்திரரிறைர்தெழுர்த 
தொல்காப்பியத்தின் மாண்பு, இளங்கதிர்கான்.றதித்,த பாலசூரியன் 
உச்சியடைந்து சொலித்தாற்போல வரவர அதிகறிக்கச், துரோணர்



| பதிப்புளா, ௩. 

புக்சவிட த்து முன் குஷவி விளங்கிய இருபாசாரியாஞ்ஞையையொத் 

து அகத்தியாப்பியாசங் குன்றினமையானுர், தவத்சான் மனர்தூமீ 

ராய் முக்குணங்களையுங்கடந்து இறைவனருள் பெற்றுடையாராகய 

தொல்கரப்பியர் ஒருகாலத்துத் தமக்கு ௮கத்தியனாரால் வந்ததோர் 

மனத்தாபத்தினிமித்தம் இட்ட சாபத்தின் வலிமையினாலும், அகதி 
இயம் இறந்துபோக நேர்ந்தது, அல்லாக்கால் என்றென்றுஞ்' சிரஞ் 
சீவியாயிருக்கப் பெற்றுள்ள அகத்தி.பனார் ௮ருளிச்செய்தநூல் சங் 

சத்சார் காலத்திற்றானே வீழ்ச் துபோகாது, அசாரிய வழிபாட்டி ற் 
குறைவில்லாச இரணதாமாக்தினி அவ்வாறு சபித்தறபாலரோ என் 

பாருமூளர். அ௮துவன்றே அவர் ஆசாரியரைச் சபியாது அ௮வராற் 
செய்த நூலைச்சபித்ததென்ச, Fasrg சாபத்தை அசாரியர் தடு 
கவன்மையிலரோவெனில் ரிஷிகள் சாபத்சைக் கடவுளர் தகும் 

வன்மையிலாரொனின் இது கடாவன்றென மறுக்க, 

ப/ராச்சொம பாண்டியளை வென்று துலுக்கர் முதன் மூரல் 

மதுரையாண்டு எண்ணாற்றைம்பது வரடத்சின்மேலாயிற்று, ௪௩௧ 

கத்தார் காலத்திற்கும் பராக்உரமபாண்டியன் காலத்திற்கும் இடை 
யிலை சோமசுக்கரபான்டியன் மூகலாக நாற்பத்திரணடி அறுலோம 

பாண்டியர் அரசுசெய்திருக்சின்நனர், அகலாற் கடைச்சங்கம் ஓ.3. 

ந்தசகாலம் இரண்டாயிரம் ௨ருஷச்இற் சுறையாது, 

மூடச்திருமாறன்முசல் உச்சிரப்பெ.ஈவழுதியீறாகச் சடை 
ச்சங்கம் இரீஇய சாந்பத்சொன்டடின்மர் பாண்டியர் அரசபுரிர்க 

காலம் இரண்டாயிர.ு வருஷமூம், பெண்டோச்செ.தியன் முதல் 
ஒடக்திமாதனறாக இடைச்சங்கம் இரிய ஐட்பச்சொன்பதின்மா 

ண்டியர் அரசபுரிக்சசாலம் epaum oS TEER eC Obl வருஷமும், 

eniPenaeg Bent சடிங்சோன்லமு ிபீறராக முதற்சங்கம் இ?இய 
எண்பச்தொன்பஇூல் மர் பாணாடயம் ஆரசுபரிர்தசாலம் நாலாயிர சதை 

ஞூ.ஞாறு வருஷநரு மாம், 

Bala, aps மங்கர்திற்கு முன்னரே முூசனால்சன்ட 
ஆசிரியர் அகத்தியணிட$ தமிம்சறறு, அர்சங்கள்இம் தாமும் உட 

னிருர்து' சமதுநூல் ரிலவச்செய்த தரணதாமாக்கனி cpefoss 

தொல்காப்பியம் இயற் ரியபின் சென்றகாலம் எட்விதத்தானும் பன் 

னீராயிரம்வருடச்திற் குரையாது, இம்சால விவரணம் வீரசோழி 
யப் பதிப்புரையில் வீரியமாக ஆகே்ஷேபகிவாரணத்தோடும் எழுதியிருக் 
கின்றேன். அங்குச் கண்ணெர்க,



ல பதிப்புரை, 

இவ்வாறு பன்னீராயிர வருஷசால்த்தின் மேற்பட நிலைபெற் 

€ரோங்கித் தமிழ்ச்சோர் சனிச்சடர்போலப் பிரகாசிச்துவக் ச தொல் 

காப்பியமுர், தற்காலத்து இலக்சணங் கற்போர் அனைவரும் அதன் 

வழித் தோன்றிய சிற்றிலச்சகணங்களையே கற்று ௮ம்மட்டோடு நிறுத் 

திவிடுதலால், எழுதவாரும் படி.ப்பாருமின்றிப், பழம் பிரதிகளெல் 

லாம் பாணவாய்ப்பட்டுஞ் செல்லுச்னொயாஓயேஞ் இதைவுபட்டுப்போச, 

யாவராயினும் ஒருவா வாக்க விரும்பியவழியுங் கிடைப்பது அருமை 
யாய் விட்டது. தமிழ் நாடனைத்திலும் உள்ள தொல்காப்பியப் பொ 

ரூளஇிகாரப் பிரதிகள் இப்போது இருபது இருபத்தைர்இற்கு மேற் 

படா, அவையும் மிச்ச ஈனஸ்இதி அடைந்திருப்பதால் இன்னுஞ் 
சில வருஷத்துள் இறந்து விடுமென்று அஞ்சியே அதனை உலோ 

கோபகாரமாக ௮ச்சிடலானேன், 

O)is sn be உரையெழுதினோர் இளம்பூரணர் கல்லாடர் பே 

ரா௫ிரியர் சேனாவமாயர் ஈச்சினார்க்கியார் ஐவர், இவருள் வடதூற் 
கடலை நிலைசண்ர்ர்த சேனாவரையர் சொல்லதிகாரம் ஒள்தற் 

கே மற்றை உலராகளினும் மிகச்சிறந்தசோர் உரையெழுதினர், இ 

ளம்பூரணர் பேராசிரியருளாகள் முழுவதும் இப்போது இல்லை, கல் 

லாடருரை மிகச சுருங்கியது, நச்சினார்சக்ணெயாருமையே பிற்காலத் 

53. பூரணமாகவும் வீரிவாச௨ம் உள்ளதும் பெரும்பாலும் ஒதிவ 

மப் பெற்றதம் ௮ஃதொன்றே, 

3/௫ சடைச் சங்கத்தார் காலக்நின்பின் சமணர் தமிழ்ப்ப 

ரிபாலனஞ்செய்த காலத்துத் தோன்றியசாதலானும், ஈக்ஞொகஇனி 

யாரும் பரிமேலழகரும் ஒரேகாலத்தனராதலாலும், இற்றைக்கு ஆ 

யிரத்திருநூறு வருஷத்தின் மூன்பு எழுதப்பட்டிருத் ல்வேண்ட ம், 

அன்றியும் சமிழிற் சிறந்த இதிகாசங்களாகய இராமாயணம் பார 

தங்களினின்றும் பெருங்காப்பியமாசிய கந்தப்புராணற்நினின்றம் 

உசா.ரணங்கள் கொள்ளப்படாமையே இதறகுச் சான்றாகும், இ 

வைகள் எழுதப்பட்டு அயிரததிரு நூறு வருஷஞ் சென்றமை யாவ 

ராறும் மறுககப்படாது, 

சென்னபட்டணர்தில் இற்றைக்கு ஐம்பதறுபது , வருஷழ் 

தின் முன்னிருந்த வரதப்பமுசலியாரின்பின் எழுத்துஞ் சொல்று 
மேயன்றித் தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரச்)த உணாயுசாரணங் 

களோடு பாடங்கேட்டவர்கள் மிச ௮ருமை, முற்றுப் இல்லையென் 

றே சொல்லலாம், வரதப்பமுதலியார் சாலத்திஓம் தொல்காப்பிடங்



UBL sor, டு 

கற்றவர்சள் ௮ருமைடுயன்பது அவர் தச்தையர் வேங்கடாசலமுத 

லியார் அதனைப் பாடங்கேட்கும் விருப்ப மூடையரானபோது பிறை 

யூரிற் திருவாரூர் விகராததேசிகர் ஒருவரே தொல்காப்பியம் அறிர் 

தவர்” இருக்றொரான்று கேள்வியுற்றுத் தமது ஊலாவிட் 98a 

இரவியச்செலவோடு ௮வ்விடம்போய் இரண்டுவருஷமிருந்து வாட்ங் 

கேட்டு வந்தமையானும், வரதப்பமுதலியார் ஒருவரே பின்பு ௮ 

தனைத் தந்தைபாற் கேட்டறிச்தவரொன்பதனானும், ௮அதுகாரணமாக 
அவருக்குக் தொல்காப்பியம் வரதப்பநுதலியாரொன்று பெயர்வந்த 

மையானும், பின்பு அவர்சாலதீதிருக்த வித்துவான்கள் தமக்கு யா 
தாயினும் இலக்கணசமூசயம் நிகழ்ச் துதி அவரையே வினவி நிவாச 

ணஞ் செய்தமையானும் நிச்சயிக்கலாம், 

பொருளிலச்சண அராப்ச்சி குறைவுபட்டது தற்காலத்து 

மாத்ரமன்று. சடைச்சங்கத்தார் காலத்திலேயே உக்கிரப்பெருவ 

ழுதி “*நால்வல்லாராக் கொஷர்கவென்று எல்லாப்பச்கமும் போக்க, 

எழுத்ததிசாரமுஞ் சொல்லதிகாரமும் யாப்பதிகாரமும் வல்லானாத் 

தலைப்பட்டுக் கொணர்ந்து, பொருளதிகாரம் வல்லாரை எங்குச் தலை 

ப்பட்டிலேமென்று வந்தார், வர, அரசனும் புடைபடச்சவன்று, என் 

னை? எழுத்துஞ் சொல்லும் யாப்பும் ஆராய்வது பொருளதிகாரத்தின் 

பொருட்டன்றே!! பொருளதிகாரம் பெறேமேயெனின் இவை பெற் 

அம் பெற்கிலேம், எனச் சொல்லி வருக்தஷன்” என்றும், மதுளா 
அலவாயெம்பெராமான் இறைவஞர் அகசப்பொருட் சூத்திரம் அறு 
பதும் அறாஸியவழி.பும் அவற்றின் பொருள் காண்பாரின்றி வருந்திக் 

சடபுளைய தன்சங்கக்ரசாரோடு சென்றிரக்து பொருள்காணவல்லா 

னொருவனைப் பெற்ராமனன்றுள், சங்கப்புலவர் சிகாமணியாகய நக் 

ரர் வாயாற் கூறப்பட்டுக் இடக்ன்றதே. பின்னை இக்காலச்து 

அதன் அருமை ரச்சரியமாமா ? 

இ நாலைப் பரிசோதித்து அச்ிட் முயன்றபின் தமிழ்காடக 
ளில் அங்காங்குத் தேடிப் பல பிர திகள் சம்பாதிப்பது பெரும் பிர 

யாசையும் நெடுங்கால வேலையுமாயிற்று, இது தமிழ் நாட்டிற்கு 

ஓர் பேருபசாரமான மூயற்ஏியென்றுகண்டு னர கைலாசபரம்பரைத் 

திருவாவடுதுறை ஆனது மஹாசர்நிதானமுச் தம்மை அடைந்தோ 

ர்க்குப் பெருங்கருணைச் திருவருவமுமாகயெ ஸீ (9 wf சுப்பிரமணிய 
செூிகமூர்ச்சிகளுஞ், சைவசமயாபிமானியுஞ் செர்தமிழ்ப் பரிபாலன 
ருமாயெ ஸரீமச் யாழ்ப்பாணம் ஈ. ௧. சதாசிவப்பிள்ளையவர்களும், என 

அ அதி இஷடராயெ இருகெல்வேலித் தாசில்தார் ஸ்ரீ கணிதடூங்கம்



௬ பதிப்புனா, 

வை. ன்னத்சம்பியாபிள்ளையவர்களம் பல பழைய ஏட்டுப் பிர. 
fico அழைப்பித்துச் தந்தனர், இவர்கள் செய்த நன்றியை எஞ் 

ஞான்றும் மறச்சற்பாலனல்லேன். இப்பிரதிகளோடு, ஸரீ திருத்கணி 

கைச் சாவணப்பெருமாளயர் பெளத்திரர் துரைசாமியையர் பிரதி 
யொன்றும், புரசபாக்கம் னா சாமுவேற்பண்டி.தரவர்கள் தமது சொ 
ந்சச்கையினாலே எழுதிவைத்திரர்த பிரதியொன்றும், அடியேன் வ௪ 

.பிருந்ச தொல்காப்பியம் வரதப்பமுதலியார் பிரதியொன்றும், மதுரை 

ப் பிரதியொன்றுஞ்சேர்த் த, இவற்றுட், திருநெல்வேலிப் பிரதி இர 

ண்டு, மதுரைப் பிரதி இண்டு, தஞ்சாஷூர்ப் பிரதி மூன்று, சென்ன 
பட்டணப் பிரத மூன்று, யாழ்ப்பாணப்பிரதி இரண்டாகப், பன்னி 
ரண்டுபிரதிகொண்டு பரிசோதித்து என் விருப்பத்தை ஒருவாறு நிறை 

வேற்றினேன். 

யினும் இஃது இப்போது வழுவறப் பிரசரஞ்செய்யப்பட்ட 
தென்று கொள்ளற்க, எனக்குச் சந்தேகம் பிறந் துழியெல்லார், 

தற்சாலத்துப் பெயர்போச்த வித்துவான்௧ளாயுள்ளோர் பலனாயும் 
வினவியம் அயனூற் துணிபுகள் மேற்கோள்களோடு சர்தூக்குயும் 

இன்லும் ஐயமறுத் துக்சொள்ளாத இடங்கள் அனேகம் உள, அவை 

களைக் கூடிய மாத்திரம் பிரதிகளிலிருந்தவாறு, ௮ச்கிடுவிச்சனன், 

ஆயினும் பொருட் தொகுதி, போருட் தொகுதி, பேரர் உட்தொகுதி 
பேர் அருட் தொகுதி, போருட் தேர்குதி, போருட் தேர்குதி, பொ 

ரட் தேர்குதி, என்றற் தொடக்கத்தனவாய் இன்னும் பலபாடபேதமா 

கப் படி.த்தற்டெம் பெற்றுப் பொருடடொகுஇி சுன்றெழுதிக்இடந்த 

தொன்றை யான் அவற்றுள் ஒன்றாக என் Abo Da சென்றவழி ச் 

குறியிட்டுப் பதிப்பித்தமைபற்றி ௮துவே பாடமென்று நிச்சயிச்கற்க, 

சழமுசயநிகழ்வுழியெல்லாஞ் சர்தியை மீளவும் இலக்கணப்பிரகாரம் 

புணர்த்துக் தர்க்கபேசக்தையம் புள்ளியையும் நீக்கிப் பாடபேதப்ப 
டுத்தப் பார்க்குமாறு வேண்டி.க்கொள்கன்தேன்:. 

சீம்பளத்திற்காக ஏடெழுதுவோரது”சாதாரண கல்வித்திறமை 

யையும், எழுத எழுத வழுக்கள் அதிகப்படும் வீதத்தையும், பழைய 

காலத்து ஏட்டுப்பிஇகள் ௮டைந்திருச்கும்  ஈனஸ்இிதியையும், பாட 

ங்கேட்டோர் இல்லாத தன்மையையும் நோக்கில், அனேசவித்துவா 

ன்சளாய் ஒரு சபைசேர்ந்து ஒருவரோடொருவர் தீர்க்க ஆலோசனை 

செய்து பஇப்பினும் பலயழுக்கள் புகுதற்டெனாய இவ்வரிய நூலை, யா 

ன் ஒருவளனாய்ப் பரிசோதித்துப் பிரசாரஞ்செய் தமையால் இடமிடந் 

தோறும் பலபல் வழுக்கள் செறிர்திருச்தல் இன்றியமையாமையாம்,
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வழுவுத ௮ச்சிடவேண்டியதென்னையென யாரும் வினவுவாராயின், 

வழுர்செறிந்ததாயினும் அடியோடழிர்து போன் றநூலை அடியேன் 

பாதுசாத்ரது பேருபகாரமன்றோ என்க, மேலும், இதனை உரையு 

தாரணங்களோடு பாடங்கேட்டவர் யாராவது உளராயினன்ழறா அவ 
ரையின்றி யான் செய்தது தவராவது ? யார்செய்யினும் இதுவே மு 

டவாயின் அடியேன் மேற் குறை கூறுதல் தர்மமன்று, 

அன்றியுஞ் சம்மாகிடர்த அம்மையாருக்கு ௮ளரைப்பணத் 

அத்தாலி போதாசா? காண்டற்கும் அரிய நூலைக் சைக்கெட்டப்ப 

ண்ணினது கேடாமா? பிரதி டைப்பதே மிச ௮ருமையாயுங், கடை 
ப்பினுங் குறைப்பிரதிகளாகவும், அவை தாமும் ஓரோவொரு வரிச்குப் 

பலவழுவாக ,ஆயிரச்சணக்சான வழு உடையனவாகவும் இருக்க, 

அடியேன் ௮வ்வமுத்தொகையைக் குறைந்து நூற்றுச் கணக்காக்கி 

விட்டசா என்மேந் குறையசமயித்று 7 

அ/ங்ஙனமாயின், இவரினும் வல்லோராய் இன்னும் அனேக 

வழுக்கள் குறையப் பிரகரஞ்செய்யத்தச்ச வித்துவான்கள் இலரோ 

வெனின், உளராயின் ஏன் செய்திலொன விடுக்க, பல பெரும்வித் 

அதுவானகள் இந்நூலை ௮ச்டட விரும்பியதும், முயன்றதும், இரண் 

டொரு பிரதிகள் தேடிப் பார்வையிட்டதர், தமக்கு நிகழ்ந்த சர்தே 

கங்களான் இதனை ௮9டிற் தம் பெயர்க்குச் குறைவு நேரிடுமென்று 

தம்முபற்டியைக் சைவிட்டதும் அடியேன் பூரணமாக அறிவேன். 

அதலாற் பண்டிதர் கவிராஜபண்டிதர் மஹாவித்துவான் புலவொன் 

றின்னன பெரும் பட்டச்சுமையைத் தலைமேலேற்றிக்கொள்ளாது 

இன்னும் பலகாலம் தமிழ் படி.த்தந்குரிமை பூண்டு நிற்கும் என்போ 

லியரே இதிற்கையிரவெத Cura uu Dy 

பஞ்சசாவியம் பஞ்சலக்கியம் அசநானூறு புறநானூறு நற் 

றிணை சலித்தொகை -நெடுந்தொசை குறுந்தொகை இணைமாபு 

செய்யுட்டொகை கல்லாடம் பதிற்றுப்பத்து ஐங்குறுநூறு பரிபாடல் 

தீகடர்யாத்தரை பெருந்தேவஞார்பாரதம் பதினெண் இம்ச்சணக்கு 

வெண்பாமாலையென்று இன்னோரன்ன இலச்டியங்களும் புறப்பொருட் 

பன்னிருபடலம் வையாபிகம் வாய்ப்பியம் ௮வினயம் காக்கைபாடி. 

னியம் நற்றத்தம் வாமனம் பல்சாயம் பல்சாப்பியமென்று இன்னோ 

ன்ன இலச்சணங்களும் முற்றச்கற்று வல்லோரே இந்நூலைப் பரி 
சோதித்தற்கு அருகராவர், அப்படிச் இறந்துளோர் தற்காலத்தில
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ரென்பது யான் கூறவேண்டியதில்லை. ** விழியலவெஙகதிரசாயும் 

வெயமலகலறை ”” என்னும் வாக்சயத்தையும் ஓர் பரிபாடற் செய் 

யுளையுஞ் சரியாய்ப் பிரித்துணர் தற்கு எத்தனை புலவரிடங்கொண்டு இ 

ரிர்தேன்? எத்தனை வித்துவான்சளுக்குக் கடி தமெழுஇிக் கைசலித் 
சேன்? எனக்கு வந்த மறுமொழிகளை வெளியிட்டுச் சொன்னால் மி 

சவும் வெட்சக்கேடென்றறிச. sou FWP ஆறுமுகராவலர் 

பெருமான் மகத்துவச்சை ஈன்கு விளக்க, 

மேலஞ், சரசத்தைச் சாகமென்றும், அளபை அன்பென்று 

ம், இதரவிதரத்தை இதாவிதாவென்றும், இசக்தராளத்சைச் இகந்தா 

சளமென்றும், மென்மையை மேன்மையென்றும், தபுதாரநிலையைகத் 

தபு க.ராரிலையென்றும், மூதலவன் என்பதை முதல்வனென்றும் இன 

னும் பலவாரூச மயங்இனோர் பெயர் பெற்ற வித்துவான்௧ளேயாசலி 

ன் ஏட்டுப்பிரதியோடு ஊடாடிய சமாஷ்ட புலவர்கள் அடியேன் தவ 

களைப் பாராட்டாது பொறுத்தருளுவதமன்றி இன்னும் இம்முயற்கி 
யை வியந்து கொள்வார்களொன்பதிற் சந்தேகமில்லை. எடு பிடித்து 

வாசிக்க அறியாத அச்சுப்பிரதி வித்துவான்களார், சமதகத்து மெ 

ய்ப்பெருமையொன் றிலராய்ப் பிறரைக் குறைதூற்றலாற் தாம் நிறைவு 

டையார் போலக் சோற்றலாமென மயங்கும் போலிவித்துவான்௧ 

ஞமே இவ்வித வழுச்களைக்குறித்து என்னை இகழ்வர். எனக்கு 

அது குறைவன் று, இவர் கூற்றைப் பெரியாருங் கவணியார். 

குறைகூற இஷ்டறள்ளவர்கள் இன்னும் அ௮ச்ிிலே தோற் 

ரூதனவாய், அடி.யேன் காட்டும் கிரந்தங்களில் இரண்டொரு ஏட்டை 

யாயினும் எழுர்துப்பிழையந மாத்திரம் வாடித்துச் சாட்வொராயின் 

அவர்கள் பாதாம்புயத்தை உச்ரிமேச் சூடி. அவர்கட்கும் தொண்டு 

பூண்டொழுகுவேனென்று ௮றிவாராக, ஏடுகையிற் பிடித்தவுடன் 

அதன் எழுத்துத் தேோவியோசமான தர்தை கையெழுத் தப்போற் 

தோன்றிற்றென்று சண்ணீர் பெருக அழுதகதையுமுண்டன்றோ ? 

காலார்தரத்தில் நூல்களுஞ் செய்யுட்களும் அடைந்திருக்கு 
ம் மாறுபாடு இங்வளவிற்றெனற்பாலதன்று. சம்பர் சேரதேச.த்திலி 
௫ந்.து வரும் வழியிற், பாலைக்காட்டிலே, சிலர் செய்த இராமாயணப் 
பிரசங்கத்தைக் கேட்டபோது, தமது பாட்டுக்களும் இடைக்கிடை 
வருவனவாகச் சொல்லிய சதை கேள்வியற்றிருக்கலாமே. 44 ௮டி.சிற் 
இனியாளே யாச்கஞ்செப் வாளே - படி.சொற் கடவாத பாவா - யடி. 
வருடிப் - பின்றூங்கி முன்னெழூ௨ம் பேதையே போதியோ . வெ
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ன றூங்கு மென்சண் ஸணினி” எனத் திருவள்ளுலகாயனார் சொல்லி 
யதாக இக்காலத்து வழங்கும் பாட்டுக்கும். ஈமது உளாயாசிரியூர் 
தமது காலத்து வழங்கியபடி. எழுதியிருச்கும் 4 அடி.ஏிற் இனிமாளை 

பன்குடை யாளைப் - படுசொற் பழிநாணு வாளை - யடிவருடிப் - பின் 

றூங்க முன்னுணரும் பேதையை யான்பிரிந்தா - லென்றூங்கு மெ 

ore ணெனக்கு ” என்பதற்கும் எவ்வளவு பேதம்! 

அடித்தொகை சர்த்தொசைகள் மாறுபட்டுப் பாவே வேறப 

ட்டெப்போயினவும் அனேகம் உள, இப்போது ௮றுசேடி.யாடிரிய விரு 
த்தமாச வழங்குகின்ற “முன்னைக்சஞ் சிற்றின் முழங்கு சடலோத 

மூழ்கப் பெயர - வன்னைச் குரைப்ப னறிவாய் கடலேயென் றலறிப் 

பெயருந் - தன்மை மடவார் தணந்தகுத்த வெண்முத்தம் தகைசால் 

சானற் - புன்னை யரும்பென்னப் போவாளாப் பேதுறுக்கும் புகாரே 

Quer” என்னும் புகார்ச்சிறப்பை ஆரியர் மூன்றாம் ௮டி. கான்று 
சரோட்டையதகாக வேறு பாவீன்பாந்படித்தி உதாரணங் காட்டினர். 

இவ்வாறு மாறுபட்ட செய்பீட்கள் ௮னேசம் உளாயகத்து அங்கா 

ங்குக் சாணப்படும், அவைகள் அூரியர்காலத்திற்கு முன்னர்த்தா 

னே எத்தணைச் திரிபடைர்கனவோ? இணி இவற்றின் பூர்வசொரூ 

பம் நிச்சயித்தல் யார்க்கும் ௮றிது, அரிது, 

இந்நூலின் இயலடைவுகளேயன்றி அதிகாரத்தொசை தானும் 

உரையாடிரியர் காலத்திற்கு முன்னரே பிறழ்ந்து போயின, அவை 

மிற்றை அசிரியர் பலவிடத்தங் குறித்த கண்டனைகளானுணர்ச, 

உராயாடிரியர் காட்டிய உசாரணச் செய்யுட்களீற் தற்கால 

தீதிலுள்ள வில்லங்கத்தைக் குறிர்தஞ் சில மொழி சொல்வது யான் 

அ௮வற்மொடு பட்ட பிரயாசம்சை ஒருவாறு வளக்கும், 

* ௫ * ் * 4 a « ys 
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எனவும் 1 “ வாம்பெருக்இரை வளாகமென் மொஜழியசெவ் உழியாழ்' 
சதய கடய மட வவட neh oem   

* விண்டு தாகளுறு முலருயா முழுகுமோர் PSS 

சொண்டு சாஙகுறு மூரட்படை கோடிநா Sod 

ப்ணடு தாக்கலாஈ தரியா ஸீருவராம் படச்ச 

செண்டு தாககுகைம் பேலைமோன மால்வசைச் சென்றான, 

கக்கப்பரசணம், சணககள் செல்படகம், ௮, 

ர் வரம்பெ ருர்திரை வளசகமுன குடி.ப.மில் வசைப்பிற் 

ரம்ப ரப்பிய சயல்சளின் விழீச்சய val; 5 

சாம்பி ளோவரு தோளியர் ஈழிச்சயல் கிலைசெய் 

சேம்பொ இரசின் மழலைமென் மொழியசெய் வழியாழ், 

பு பெரிப்புராணம், இச்சுறிப்புத்தொண்டமாயமர் பராணம், ௩௮,



௧௦ பதிப்புனா, 

எனவும் மோனையும் தவரூது அடி.யளவும் விசாரப்படாது இரண்டு உ 
அரணம் குறிச்சப்பமொயின், இவற்றை ஒன்றொன்று ஓஒரோவொரு 

செய்யுளின் முதலும் ஈறுமென்பது ௮ச்செய்யுட்களைக் கந்தப்புராணத் 

இலும் பெரியபு.ராணத்திலுங் சண்டறிர்தோர்ச்சன்றி மற்றையோர்க் 
குப்புலப்படுவசெங்ஙன்? “மண்டமாலோ?” “தண்ணறுங் கோங்கமலை'' 

என்பனீ மண்ட மா*$%% லோ?” : தண்ணாறுங் கோங்க % * 

மலை ”” என முன்னையதில் ஒரெழுத்தும் பின்னையதில் இரண்டெ. 
முத்துமே மாத்திரம் ௮வீவச்செய்யுளின் ஈற்றெழுத்து எனச் கண்டு 

பிடிப்பது எந்த ஞானச் காட்சி கொண்டோ ! இவற்றுள் அனேகம் 
இக்காலச்து இல்லாத நூற்களில் உள்ளனவாயின் யாதுதான் செய் 

தற்பாலது ? உள்ளநூற்கும் ஏல்லாவற்றுக்கும் பெயர்குறித் தாரா! 

இ௫ மட்டோ ? ஒரோரிடத்தில் ஒன்றினின்று ஒன்றைப் 
பிரிக்கும் அடைசொல்லாவது குறியாவது இன்றி, முதலும் ஈறும் 

முதலும் ஈறுமாகப் பல செய்யுட்குறிப்பு ஒருதொடராய் வருவன்வு 

ம் உள, இவற்றின் அடிமுடி தேடுவது ஸ்ரீ௮ருணாசலேஸ்வரனுடைய 

அடிமுடி. தேடிய பிரம விஷ்ணுச்களின் பிரயாசைச்கு எட்டுணேயே 
னுங் குறையுமா ? 

இசஞால் உரையாடிரியர்மேற் குற்றஞ் சொல்கின்றேனென் 
கொள்ளற்க. அவர்காலக்து ௮ச்செய்யுட்களம் அவற்றையுடைய 

கரந்தங்களும் வழச்சத்துள்ளனவாதலால் அவர் அப்படிச் செய்ய 
லாயிற்று, sog தோசத்துச் இரந்சமண்டபங்கள் துலுக்கரால் ௮க் 

இனி பசவானுக்கு அளிக்கப்படுமென்றும், தப்பிக்டெச்தனவும் எழு 
அவாரும் படிப்பாருமின்றி ஒன்றொன்ராய் இத்தனை இலே?ல் 
இறந்துவ்டுமென்றும் அவர் கனவிலும் நினைத்தவரல்லர். அவை 

இறக்துபோன இக்காலத்திற்கே இஃதோர் பெருஞ்சங்கடமாயின.து, 

அில்லதூஉம், அவர் குறிமீசொடுத்துப் பிரித்தும் இருக்கலாமே, 

இனிச் செய்யுண்முழுவ் தங் காட்டப்பட்டவற்றள்ளும் இஃது 
இன்னபா இன்னபாவினமென்று நிச்சயிப்பதும் பலவீடத்து மிச 
அருமையாயினத, சகலியினமான சிலசெய்யுட்களை அடி.பிரிப்பதிற் 
சந்தேகமுற்றுப் பல சச்ச பண்டிதனா எழுஇிவிசாரிச்சபோது ௮ 
வர்களும் மயங்கி இணைச்குறளாூரியப்பாவாகப் பிரித்தனுப்பினர். 
யாதசெய்யுளைத்தான் இணைக்குறளாசிரியமாகப் பிரிச்கக்கூடாது ? 

மூதலில் ஓரெேசெய்யளென அடியேன் கொண்டதோர் ௨ 

தாரணம் பின்னர் அயனூல் உதாரணச்செய்யுட்சளால் வெவ்வேறு



பதிப்புமா, GH 

நூலிலிருந்து எடுச் துக்காட்டப்பட்ட இரண்டு செய்யுளெனச்சண்டு 

அவ்வாறு மாற்றலாயிற்று, பொருட்சுவையே பெரிதெனக் கொண்டு 

மோனை எதுகை அய சிறப்புக்களைப் பாராட்டாத சங்கச் செய்யுட் 

களைக் பழம் ஏட்டுப்பிரஇகளில் வாசித்து அடிவகுத்தறிந்த பெரியோர் 
க்கு இதன்பிரயாசை தெரியாதி.ராது, 

இனி, ** இனி 'என்சொற் கொள்ள்ன் மாதோ” என்பதத்கு 
என் வார்த்தையைக்கேட்டல் நினக்கு விருப்பமோ? விருப்பமாடில் 
பான் கூறுகன்றதனைச் கொள்க,” என்றாற்போலவும் 1: அறுசுவை 
க்கு முதலாகிய வேம்புங் கடுவும் உப்பும் புளியுங் கரும்பும்போல்வன”' 

என்றாற் போலவஞ் சொன்முடிவு பொருண்முழிவு பூரணப்படாமல் 

நின்றுழியும், ஆக்ஷேபவிடைகள் மிநர்சோட்கூறல் தன்மதங்கோட 

லென்றிவற்றில் அடிரியர்மதமிது பிநர்மதமிதவெனக் காட்டற்கவ 

கியமான ௮டைகள் இசைவற்றுச் இடந்துழியம், இன்னோன்ன பிற 

ழ்க் பிற அனுமானிச்சப் பெற்றுழியும், பிரதிகள் அனைத்தும் ஒத்தி 
ருப்பனவற்றைஎட்டுணையும் யான் மாற்றிலேன், எவ்வகைப் பொரு 
்.டிருத்தமும் யானாசச்செய்சதின்று, தடங்கல் சலிம்தலாதியவற்றி 

ன் ரூபத்தை மாத்திரம் இக்காலச்சதாகச் தொடங்கல் கலஓும்தலென 

மாற்றியிருக்கின்றேன், 

இலக்கிய இலச்கணங்களில் வல்ல பெரியோர். இப்பதிப்பிலு 
ள்ள குற்றங்களை அடியேனுக்குத் கெரிவிச்கும்படி. பலமுறையும் பி 

ரார்த்திக்சன்றேன், அன்னோர் அறிவிக்கும் தஇிருத்சங்களைத் இர 
ட்டி, இன்ன இன்ன வழு இன்ன இன்ன வித்தவான்களால் உணர் 

த்தப்பட்டனவென்று குறிப்பிட்டுச், தொல்காப்பியப் பதிப்புத் திருத்த 

மென்னொன்று உடனே ௮ச்டிட்டு வெளியிடக் காத்திருக்கன்றேன். 
ஐம்பது புதுத் திருத்தங்களுச்கு ஒருபிரதி என் ஈன்றியறிவிற்கோர் 

அடையாளமாக அனுப்புவேன். இந்நூல் பிழையற வழங்கச்செய் 

தீல் ஓர் பெரும் லோகோபகாரமென்று உணர்வாராக, ் 

இதனைப் பதிப்பித்ததில் ௮ச்சிற்குங் காதெத்திற்கும் வந்த செ 

லவினும் பரிசோதனைச்செலவு இருமடங்கிற்கு மேலே .சென்றதாக 
லானும், இப்பெயர்ப்பட்ட அ௮ரியநூல்களைப்படிக்க விரும்பி வாங்கு 

வோர் சலரேயாதலானும், இதுவித முயற்ியிற் கையிவெது கைம் 

சேதலுச்கே ஈஷ்டத்மை விளைவிக்கன்றது, ஆதலாற் தமிழ் விருத்தி 
யில் ௮அபிமானமுள்ள பொருட்செல்வர்களாற் சிறிது சகாயம் பெற் 
  

* ௪0௦0-ம் பர்கம், ௧௬-ம். வரி, 

ர் ௭௪-ம் » Feb ”



$2. பதிப்புரை, 

ரூலன்றி இன்னும் இதுபோல அழினன்ற சண்யை அடைர்திருக்கும் 

அரிய ரந்தங்களைப் பரிசோதித்துப் பதப்பித்தலில் ஊச்கஞ் செல் 

லாது, இதுவரையும் ௮ச்சுமணமூம் பெரூத பூர்வ. இரக்தங்களையே 

தேடிப் பதிப்பிக்கும் நோக்கமுடையேற்குக் : கல்வியருமை தெரி 

ந்த ரெவியலேர்கள் கைகொடுப்பார்களென்று ஈம்புசன்றேன். 

ஓரொருவர் ஒரொரு நூலைத் தமத செலவிற் தமக்கு இஷ்ட 

மான வித்துவான்௧ளைச் கொண்டு பரிசோதித்து ௮ச்சி9விப்பினுக் 

தமிழ்ச் சேசத்நிற்கு எவ்வளவு பேருபகாரமாகும் 1? எத்தனை 'அரிய 

நூல்கள் இறவாதொழியும்! அடியேன் வேண்டுகோளின்படி, முன்பு 

இருவனந்தபுர ௮ரசற்கு மந்திரியாயிரும்த சனம்பொருந்திய whos 

௮. சேவைப சாஸ்இரியாரவர்கள் கலித்தொகையையுங், கூடலூர்ப் 

பிரபுக்களில் ஒருவருக் தர்மலேருமாகிய னாீ£மச் மஞ்சக்குப்பம் ராஜாத் 

இன முதலியாரவர்சள் தொல்காப்பியம் சொல்லஇகாரத்தையும், க் 

இஞர்க்கினியாராராயோடு தமத செலவாகப் பரிசோதித்துப் பதிப் 

பிக்கும்படி. உத்தரவுசெய்திருக்கின்முர்கள், இவர்கள் முன்மாதிரி 

யைப் பிறரும் ௮னுஷ்டிப்பாராக, இஇல் முச்இரிற்க வேண்டியவர் 

கள் மடாதிபதிகள். இவர்கள் கருத்து இதிற்செல்லுமாறு சரஸ்வதி 

இிருபை புரிவாளாச, 

இரவியலாபத்தை எவ்வாற்றானுங் ௧௬தஇ முயன்றிலேன். கை 

நஷ்டம் வராதிருப்பதொன்றே எனக்குப் போதும், இதுவரையிற் 

பதிப்பித்த நூல்களால் எனஈ்குண்டான ஈஷடங் கொஞ்சமல்ல, இவ் 

வித முயற்சியிற் கையிடு3யோர் ஈஷ்டமுருதிருத்தந்பொருட்டுச் சர்வ 

கலாசாலைப் பரீகைஷையிற் தேறி, ஆங்காங்குப் பெரும் உத்தியோகம் வ 

இத்திருட்போர் தத்தஞ் சொயபாலை.யில் அச்டப்படும் பூர்வசரந்த 

ங்களில் ஒருபிஈதி வாட்குதல் ௮வர்கடமையென்றெண்ணுன் றேன். 

இந்நூலைப் பதிப்பித்தற்கு வேண்டிய காடத்திந்காகத் இர 

விய சகாயஞ் செய்த கண்ணிய தர்ம£லர் இருவர் உளர், அவர்களு 
க்கு [மிக்கரன்றி கூறுகின்றேன், 

கும்பகோணம், 
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தொல்காப்பியம், 

நச்சினாக்கினியம் 

  

பொருளதிகாரம். 
en 

முதலாவது 
அகத் இணையியல். 

9வது ஓஉ 
க, கைக்கொ முதலாப் பெருக்திணை யிறுவாய் 

முற்படக் இளர்த வெழுதணை யென்ப, 

என்பது சூத்திரம், நிறுத்த முறையானே பொருளினது 

இலக்கணம் உணர்த்தினமையின் இது பொருளதிகாரமென்னும் பெ 
யர்த்தாயிற்ற, இது நாண்மீனின் பெயர் சாளிற்குப் பெயராயி 

ஞற்போல்வதோர். ஆகுபெயர், பொருளாவன அறம்பொருளின்ப' 

மும், அவற்றது நிலயின்மையும், ௮வற்றினீங்யெ வீடுபேறமாம். 
பொருளெனப் பொதுப்படக் கூறவே, இவற்றின் பகுதியா 

முதல் கரு உரியுங், காட்டிப்பொருளுங் கருத்துப்பொருளும், அவ 
ற்றின் பகுதியாகிய ஐம்பெரும்பூதமும், அவற்றின்பகுதியாபெ 
இயங்குதிணையும் நிலைத்திணையும், பிறவும், பொருளாம், 

எழுத்துஞ்சொல்ஓம் உணர்த்தி ௮ச்சொற்றொடர்கருவியாச 

உணரும் பொருள் உணர்த்தலின், மேலதிசாரத்தோடு இயைபுடைச் 
தாயிற்று, அகத்திணேக்ஈண் இன்பமும், புறத்திணேச்சண் ஒழிந்த 
மூன்றுபொருஞம் உணர்த்துப, இது வழக்குநூலாதலித் பெரும் 
பான்மையும் கால்வகைவருணத்தார்க்கும் உரிய இல்லறம் உணர் 
த்திப் பின் துறவறமுஞ் சிறுபான்மை கூறுப, அப்பொருள்கள் 
இவ்வதிகாரத்துட்காண்க,  பிரிதனிமித்தங்கறவே, இன்பகிலை 
யின்மையுங்கூறிச், ''சாமஞ்சான்ற'' என்னுங் கற்பியற்சூத்திரத் 

சாற் துழவதமூங்கூறிஞர், வெட்டுமுதலா வாசையீருக அறனும் 
பொருளும்பயக்கும் ௮ரசியல்கூ.றி, அவற்றதுகிலையின்மை சாஞ்சி



௨ பொருளதிகாரம், 

யுட்கூறவே, அறனும்பொருளும் அவற்றதநிலையின்னமயுங் கூ தினார் 
* ஜறுவகைப்பட்ட பார்ப்பனப்பக்சமூம்'' என்னுஞ் குக்திரத்தான் 

இல்லறமுந் துறவறமுங்கூறிஞர், இர்நிலையாமையானும் இவற் 

Vad வீட்டிற்குக் சாரணங்கூறினார், இங்கனங்கூறவே,* இவ் 

வாசிரியர் பெரிதும் பயன் தருவதோர் இலச்சணமே கூறினாரா 

யிற்று; இசனாற்செய்த புலனெறிவழச்னெயுணர்ந்தோர் இம்மை 

மறுமைவமுவாமற் செம்மைநெறியாற் துறைபோவராதலின், 

இப்பொருளை எட்டுவசையால் ஆராய்ந்தாரன்ப; ௮வை ௮௪ 

தீதிணை புறத்திணையென இரண்டுகிணை வகுத்து, ௮தன்கட் சைக 
இளைமுதற் பெருக்தணையிறுவாயேழும் வெட்சிமுதற் பாடாணடி. 

ணையிறுவாயேழுமாசப் பதினான்குபால்வகுத்து, ஆரியம் வஞ்டு 
வெண்பாக் கலி பறிபாடன் மருட்பாவென அது வசைச்செய்யுள் 

வருத்து, முல்லை குறிஞ்சி மருதம் கெய்தலென ரால்வகைரில 
னியந்றிச், சிறுபொழுதாறும் பெரும்பொழுதாறுமாகப் பன்னி 

ரண்டுகாலம் வருத்து, ௮சத்திணைவழுவேழும் புறத்தணைவழுவே 

முமெனப் பதினான்குவழுவமைத்து, நாடசவழச்கும் உலூயல் 
வழக்குமென இருவகைவழக்குவகுத்து, வழக்டெமுஞ்செய்யுளி 
டமுமென இரண்டிடத்தான் ஆராய்ந்தாராகலின், எட்டிறந்த பல் 

வகையான் ஆராய்ந்தாரென்டார் முதல்கருவுரியு் இணைதொறும 

ரீஇயபெயருந் திணைநிலைப்பெயரும் இருவசைச்சைகோளும் பன்னி 

ருவகைக்கூற்றும் பத்துவகைச்கேட்போரும் எட்டுவகைமெய்ப்பா 
டும் நால்வகையுவமமும் ஐவகைமரபுமென்பர், 

இனி இவ்வோத்து அ௮கத்திணைக்செல்லாம் பொது இலத் 

கணமுணர்த்துதலின் ௮கத்திணையியலென்னும் பெயர்த்தாயிற்று, 

என்னை! எழுவகையகத்திணையுள் உரிமைவகையால் நிலம்பெறுவ 
இவையெனவும் அந்நிலத்திடைப் பொதுவகையால் நிகழவன 

கைக்களை பெருந்திணை பாலையெனவும் கூ.றலானும், அவற்றுட் பா 
லைத்திணே சில்வகையால் ஈரவெணதெனப்பட்டு சால்வகையொழுக்க 

ம் நிகழாரின்றுழி ௮ர்நான்கனுள்ளும் பிரிதற்பொருட்டாய்த் தான் 

பொதுவாய் நிற்குமெனச் கூறலானும், முதல்கருவுரிப்பொருளும் 

உவமங்களும் மரபும் பொதுவசையாற் கூறப்படுதலானும், பிற 
வம் இன்னோரன்ன பொதுப்பொருண்மைகள் கூறலானுமெள்ப த. 

இங்கனம் ஐதிய அகத்திணேக்குச் சிறப்பிலக்கணம் ஏனை ஒத்து 
ககளாந்கூறுப, ஓத்த அன்பான் ஒருவனும் ஒருத்இியும் கூடுஇன்ற 
காலத்துப் பிறந்த பேரின்பம் ௮ச்கூட்டத்நின்பின்னர். அவ்விரு
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WE தீ இணையியல். fh. 

வரும் ஒருவர்க்கொருவர் தத்தமக்குப் பலனாக இவ்வாறிருக்க 

தெனக்கூறப்படாததாம், யாண்டும் உள்ளத் தணர்வே ுகர்ந்து: 

இன்பமுறுவதோர் பொருளாதலின் ௮தனை ௮கமென்றூர், என 

வே, “அகத்தே நிகழ்ென்ற இன்பத்திற்கு ௮அகமென்றது ஒர் ஆ 

குபெயராம், இதனை ஒழிந்தன ஒத்த அன்புடையார்தாழேயன்றி 

எல்லார்க்கும் துய்த்துணரப்படுதலானும் இவை இவ்வாதிருந்ததெ 

னப் பிறர்க்குக் கூறப்படுதலானும் ,௮வை புறமெனவேபடும், இன் 
பமேயன்றித் துன்பமும் அகத்தே நிகழுமாலெனின், ௮அவும் கா 
மங் சண்ணிற்றேல் இன்பத்துள் அடங்கும், ஒழிந்த துன்பம் புற 
த்தார்ச்குப் புலஎனாசகாமை மரைச்சப்படாமையிற் புறத்திணைப்பா 
ward, சாமநிலையின்மையான் வருந் துன்பமுர் தாபதநிலை தபு 
தாரரிலையென வேரும், இணையாவது ஓழுச்கம்; இயல் இலக் 

கணம்; எனவே, அ௮கத்திணையியலென்றது இன்பமாக ஒழுக்கதீ 

Bag இலச்சணமென்றவருூயிற்று. இவ்வோத்துச்கள் ஓன்றற 

சொன்றியைபுடைமை அவ்வீவ்வோத்துச்களுட்கூறு அம், 

இனி, இச்சூத்திரம் என்னுதலிறந்ரோவெனின், ௧. நக்கருதி 

யபொருளெல்லாமச் தொகுத்துணர்த்துதனுதலிற்று, இசன்பொருள். 

கைக்சொ முதலா -- கைக்ளேயெனப்பட்ட ஒழுக்கம் முதலாக : 
பெருந்திணை இறுவாய--பெருர்திணையென்னும் ஓழுக்கத்தனே இறு 

தியாசவுடைய ஏழனையும் : முற்படச் ரந்த எழுதணை என்ப- 
முற்படக் கூறப்பட்ட அகத்திணேயேழென்று கூறுவர் அரியர், 
என்றவாறு, எனவே, பிற்படக்கூறப்பட்ட புறத்திணையும் ஏழுள 

வென்றவாருயிற்று. எனவே, ௮ப்பதினான் குமல்லது வேறுபொ 

ருளின்றென வராயறுத்தாராயிற்று, ௮கப்புறமும் அவைசம்முட் 
பகுதியாயிற்று, முதலும் ஈறுங்கூறித் இணேயேழெனவே “sh 

உ௨ணைச் திணை” உளவாதல் பெறுதும் ; அவை மேற்கூறுப, 

| கக்ளெயென்பது ஒருமருங்கு பற்றிய சேண்மை, இஃது 

ஏழாவதன் தொகை, எனவே, ஒருதலைக்காமமாயிற்று, எல்லாவற் 

றினும் பெரிதாயெ தணையாதலிற் பெருக்தணையாயிற்று : என்னை: 
எண்வகசைமணத்தினுள்ளுங் கைக்களைமுதல் ஆறுதணையும் நான்கு 
மணம் பெறத், தானொன்று நான்குமணம்பெற்றுஈடத்தலின். டெ 

ருந்திணையிறுவாய் பண்புத்தொகைப் புறத்துப் Spas ௮ன்மொ 

ழித்தொகை, முற்படக்ளெந்தவென எடுத்தலோசையாற்க. றவே 
Noung Boris ஏழுநிணையுளவாயிற்று, ௮வை, வெட்டு வஞ்ச 
உழிஞை தும்பை வாகை காஞ்சி பர்டாண்சின என வரும்,



௪ பொருளதிகாரம். 

, ஒழிர்தோர் பன்னிரண்டென்றாராசலிற் புறத்திணையேழெனி 

நதென்னையெனின், அகங்கை இரண்டிடையார்க்குப் புறங்கை நா 

ன்காகாது இரண்டாயவாறுபோல, அ௮கத்திணேயேழற்குப் புறத் 

இணையேழென்றலே பொருத்தமுடைத்தாயிற்று, எனவே, ௮௧தீ 

இணே4குப் புறத்திணை அவ்வந்நிலத்து மச்சள்வசையாற் பிறந்த 

செய்கைவேற்றுமையாதலின் ஒன்றொன்றற்கு இன்றியமையாதவா 

ian, கரந்தை அவ்வேழற்கும் பொதுவாகிய வழுவாதலின், 

வேறுஇணையாகாது, எண்வகை மணனும் எதிர்சென்றுகூறுவ 

தாகலானுங், காமஞ்சாலாவிளமைப்பருவம் அதன் கண்ணதாக 

லானுங், கைச்ளேயை முற்கூறினார். என்பவென்றது அசத்திய 

ஞானா, இச்குறியீசகளஞும் அகத்தியனாரிட்டவென்றுணர்ச, (௧) 

௨, அவற்றுள், நடுவ ணைந்தணை கவெண தொழியப் 

படுரா வையம் பாத்திய:பண்பே, 

இத முற்கூறிய ஏழனுட் தமச்கென நிலம் பெறுவனவும் 

பெரு தனவுங் கறூன்றஅ. (இ-ள்.) அவற்றுள் -- முற்க..திய ஏழு 
தணையுள்: நடுவண் ஐந்திணை - கைக்களேபெருக்தீணைச்கு கவுரி 

ன்ற ஐந்தொழுச்சத்தினை: படர திரை வையம் பாத்திய பண்பே - 
ஒலிக்கும் இனாகுழ்ந்த உலூற்கு ஆரியன் பகுத்துச்கொடுத்த 

இலக்ஈணத்தை: நடுவணது ஒழிய -- நவெணதாயே பாலையை ௮வ் 

வலகம்பெருதேநிற்கும்படியாகச் செய்தார். எ-று, எனவே, யா 

னும் அவ்வாறே நூல்செய்வலென்றார். 

உலசத்சைப் படைக்கின்றகாலத்துக் சாடும் மலையும் நாவெ 

சடற்கனாயுமாகப் படைத்த, இக்கால்வகைநிலத்திற்கு ஆரி 
யன் தான்படைத்த ஐவகை ஓழுக்கத்திற் பாலையொழிர்தனவற் 

றைப் பகுத்துக்கொடுத்தான். அப்பாலை ஏனேயபோல ஒருபாற்ப 

டாது நால்வகை நிலத்திற்கும் உரியவாகப் புலனெறிவழக்கஞ்செ 

ய்துவருதல்பற்றிப் பாலைச்கு நடுவணதென்னும்பெயர் ஆட்டியுங் 
குணனலுங் காரணமாசப்பெற்றபெயர், “நடுவுநிலைத்தணையே ஈண்ப 
கல்வேணில்'” என அள்ப. புணர்தல் இருத்தல் இரங்கல் ஊடல் 
என்பவற்றிற்கு இடையே பிரிவுரிகழ்தலானும், கால்வகையுலகத்திர் 

கடையிடையே!'மூல்லையங் குறிஞ்சியு முறைமையிந் ஜிரித்து - நல் 
வியல் பழிந்து ஈடுங்குதுய ருறுத் தப் - பாலை யென்பதோர் படிவங் 

கொள்ளும்”? என முதற்பொருள்பத்றிப் பாலைரீகழ்தலானும், நடு 

வணதாயெ ஈண்பகற்காலந் தனக்கும் காலமாகலானும், புணர்தற் 
கும் இருத்தற்கும் இடையே பிரிவைத்சலாஜம், உலஇயற்பொ
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அகத்திணையியல், டு 

ரீளான அறம்பொருளின்பங்களுள் ஈடுவணதாய பொருட்குத் தா 
ன்காரணமாகலானும், நவெணதெனச் குணங்சாரணமாயிற்று, 

பாயிரத்துள் எல்லைகூறியதன்றி ஈண்டும் எல்லைகூறினார், 

புறநாட்டிருந்து தீமிழ்ச்செய்யுள்செய்வார்க்கும் இதுவே இலச்கனா 

மாமென்றற்கு, 

இவ்விலச்சணம் மக்கள் நுதலிய அகனைந்தணேைக்கேயாதலின் 

இன்பமேநிசழும் தேவர்ச்சாசா. ]*காமப் பகுதி கடவுளும் வரை 

யார்” என்பதுபறம். கவெணுற்றிணை3யென்னாது ஐந்திணேயென் 

ரூர், பாலையும் அவதி ?ரடொப்பர்செறத்கு, இத்திணேயை மூன் 
ராச மேற்பகுப்பா, (௨) 

ர... மூறகல்கரு வுரிப்பொரு ளென்ற மூன்றே 

துவலுங் காலை முறைஏறர் தனவே 

பாடலுட் பயின்றவை நாடுங் காலை, 

இ) த கடுவணைந்திணேயைப் பகுக்்றது, (இ-ள்) பாடலள் 
பயின்றவை நாடும் சாலை - புலனெறிவழக் டைப் பயின்ற பொருட் 

களை அராயுங்காலத்து; முதல் கரு உரிப் பொருள் என்ற மூன் 

மெ. முறலுங் கருவும் உரிப்டொருளும் என்றமுன்றேயாம்: அவ 

லும் காலை முறை சிறந்சனவே - அவைதாம் செய்யுள் செ.ப்யுங்கால் 

ஒன்று ஓன்றனிற் சிறந்து வருதலுடைய--௭ -௮, இங்ஙனம் 

பாடலுட்பயின்ற பொருண்முறை மூன்றெனவே, இம்மூன்றும் 

புறத்திணேச்கும் உரியவென்பது பெறுதும், அது புறத்தணைச் 

சூத்திரங்களுள் வெட்டு தானே குறிஞ்ியது புறனே” என்பன 

மேதலி.பவற்றாற் கூறுப, 

(ழூதலிற் கருங் கருவில் உரிப்பொருளுஞ் இறந்தவரும், 

இம் மூன்றும் பாடலுட் பயின்றுவருமெனவே வழக்கினுள் வேறு 

வேறு வருவதன்றி ஒருங்கு நிகழாவென்பதூஉம், காடுங்காலை 

யெனவே புலனெறிவழக$டற் பமின்றவாற்ருன் இம்மூன்றனையும் 
வரையறுத்துக் கூறுவதன்றி வழக்குகோக்டு இலக்கணங் கூறட்ப 

டாதென்பதுஉம் பெறுதும் ; “ரல்லுலசத்து, வழக்குஞ் செய்யுஞ 

மாமிரு முதலின்" என்று புகுக்தமையிழ் பொருளும் அவ்விரண்டு. 

ஞனும் ஆராய்தல்வேண்டுதலின். 
இஃ.த இல்லதெனப்படாது, உலூயெலேயாம், உலூயெலின் 

“0ல், அகாயப்பூ சாறிற்றென்றுழி ௮து ரூடச் கருதுவாருமின் றி



*. பொருளதிகாரம், 

'மயங்கச்கூறிஞானென்று உலகம் இழித்திடப்ப$லின் . இதுவும் 
இழித்திடப்படும், இச்செய்யுள்வழக்ை நாடகவழக்சென மேற். 

கூறினார், எவ்விடத்தும் எச்சாலத்தும் ஒப்பரிகழும் உலூயல் 

போலாத: உள்ளோன் தலைவனாக இல்லதுபுணர்த்சன் மூதஙாகப் 

ஷ் புனைச்துரைவகையாற் கூறும் சாடக இலச்சணம் போல யாதா 

னுமெொரரோவழி ஒருசாரார்மாட்டு உலூயலான் நிகழும் ஒழுக் 
கத்தினை எல்லார்ச்கும் பொதுவாக இடமுங் காலமும் நியமித் 
அச் செய்யுட் செய்த ஓப்புமைகோக9, மற்று இல்லோன் தலைவ 

ச இல்லதுபுணர்ச்கும் நாடசவழக்குப்போல் ஈண்டுக்கொள்ளா 
A மை ** நாடசவழக்கு”” என்னுஞ் குத்திரத்திரத்துட்கூறுதும். 

“கீணங்கொ or Gala சான்கெழு நாடன் - குறும்பொறை நாட 

னல்வய தூரன் - றெண்கடற் சேர்ப்பன் பிரிர்தெனப் பண்டையி ந்- 

கடும்பகல் வருந்திக் கையறுமாலை - கொடுங்கழி நெய்தலுங் கூம்புங் - 

ste afi sine Cra Sar.” aor Qa UGH groper 

டி இடம் நியமித்துக்கூறிய gi செய்யுள்வழக்கு, 

ia இனி அ௮வைமுறையே இறர் துவருமாறு ;4 

“முல்லை வைந்நுதி தோன்ற வில்லமொடு - பைங்காற் கொ 
ன்றை மென்மிணி யவிழ - விரும்புதிரித் தன்ன மாயிரு மருப்பிற் - 
vida amu Sr’ தெறிப்ப - மலர்ந்த ஞாலம் புலம்பு புறங் 

bo கொடுப்பக் - கருவி வானங் கதழுறை இதறிச் - கார்செய் தன்றே 
- கவின்பெறு கானங் - குரங்குளைப் பொலிர்த கொய்சுவற் புரவி- 
நரம்பார்ப் பன்ன வரங்குவளை பரியப் - பூத்த பொங்கர்த் துணை 
யொடு வதியும் - தாதுண் பறவை பேதுற லஞ்ச - மணிரா வார்த்த 
மாண்வினைக் தேரி-னுதுக்காண் டோன்றும் குறம்பொறை சாடன்- 

&-இ சறங்கெ விழவி னுறந்தைச் குணாது - நெடும்பெருங் குன்றத்த 
1... மன்ற சாந்தட் - போதவி ழலரி நாறு - மாய்தொடி யரிவைநின் 

மாணலம் படர்ந்தே.” குறித்தகாலம்வந்தத, அவரும்வத்தாரென 
ஆற்றுவித்தது, இக்களிற்றியானைநிரையுண், முல்லைக்கு முதலுங் 
கருவும் வந்து உரிப்பொருளாந் சறப்பெய்திறுடி.ந்ச, 

Ra, (leur cru «Osan. வயசக்களிறு. முளைதரு பூட்டி. வே 
ண்டுகுள கருத்தி - வாணிற வுருவி ஜொளிறுபு மின்னிப் - பருவுறைப் 
பஃறுளி சிதறி வானவின்று - பெருவரை ஈளீர்ிமை யதிர வட்டி 
துப் - புயலே றுரைஇய வியலிரு ணநொள் - விறலிழைப் பொலிந்த 
காண்பின் சாயற் - றடைஇத் இரண்ட நின்றோள்சேர் பல்லதைட்-
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அகத்திணையியல், er 

பீடாஅ௮ வாகுமெங் கண்ணென நீயு - மிருண்மயங் இயொமத் தஇயவுக் 

கெட விலங்கி - வரிவயங் இரும்புலி வழங்குரர்ப் பார்க்கும் - பெரு 
மலை விட்ரகம் வரவரி சென்னாய் - வரவெளி தாக வெண்ணுதி 
யதீஞ - னுண்ணிதிற் கூட்டிய படுமா ளாரர்- தண்ணிது கமமு சின் 

மார் பெரருநா- எடைய முயங்கே மாயின் யாமும் - விறலிழை 

கெடுழச் சாய்து மதுவே- யன்னை யறியினு மறிக வலர்வா -யம்பன் 

மூதூர் கேட்பினும் கேட்க- வண்டிறை கொண்ட வெரிமரு டோ 

ன்ற- லொண்பூ வேங்கை கமழும்- தண்பெருஞ் சாரற் பசல்வந் 

தீமே.” இஃது இடத்துப்த்துப் பகற்குறிநேர்ந்தவரய்பாட்டான் 

gorge us. இம் மணிமிடைபவளத்துட், குறிஞ்சிச்கு முத 

இங்கருவும் வந்த: உரிப்பொருளாற் இறப்பெய்திமுடிர்தது. 

“வண்டுபடத் ததைந்த கண்ணி யொண்கழ - ஓருவக் குதிரை 

மழவ: ரோட்டிய - முருக னற்போர் நெடுவே ளாவி- யறுகோட் 

punters பொதளி யாங்கட் - சிறுகா ரோடன் பயினொடு சேர்த் 
தய - கற்போற் பிரியல மென்ற சொந்றா - மறந்தனர் கொல்லோ 
தோழி சிறந்த- வேய்மருள் பணைத்கோண் ஜெூழெச் சேய்நாட் 

டுப் - பொலங்கல் வெறுக்கை தருமார் நிலம்பக - வழல்போல் வெங் 
கதீர் பைதறத் தெறுதலி - னிழறேய்ந் துலறிய மரத்தவ ணடி காய் - 

பறுமீர்ப் பைஞ்சனை யாமறப் புலர்தலி - லுகுநெற் பொறியும் வெம் 

மைய யாவரும் - வழங்குந ரின்மையின் வெளஷரர் மடியச் - சுரம் 

புல்லென்ற வாற்ற வலங்குனை - நாரின் முருங்கை ஈவீரல் வான் 

பூச் - சூரலங் சடுவளி யெடுப்ப வாருற்- நுடைதிராப் பிதிர்விற் பொ 

ங்குமுன் - கடல்போ ஜோன்றல் காடிற௩் தோரே," இக்களிற்றியானை 

நிரையும், பாலைக்கு முதலுங்கருவும் வர்து உரிப்பொருளாற் இறப் 

பெய்திமுடிரந்தத, இது பிரிவிடையாற்றாது தோழிக்குக்கூறிய து, 

் சேற்றுநிலை மூனைஇய செங்கட் காரா- வூர்மடி. கங்குலி 

னோன்றளை பரிந்து - கூர்முள் வேலி கோட்டினி னீக்ெ- நீர்முஇர் ப 

ழளத்து மீடை ஸிரிய - வந்தூம்பு வள்ளை மயக்இத் தாமரை - வண் 
த பணிமல ராரு apr - யானா யோநிற் புலச்சேம் வாருற் - றுறை 

யிறந் தொளிருர் தாழிருங் கூந்தற் - பிறமு மொருத்தியை யெம்ம 

னைச் தர்து- வதுவை யயர்ந்தனை யென்ப வஃதியாங் - கூதேம் வா 
ழிய ரெந்தை செறுரர் - களிறுடை யிருஞ்சமந் ததைய நூறு-மொ 
ளிறுவாட் டானைச் கொற்கைச் செழியன் - பிண்ட நெல்லி னள்ளூ 

சன்னவெம் - மொண்டொழ. நெடூழிலு கெ௫ழ்க - சென்றீ பெரும 
நிற் றகைக்குரர். யாரே. இது வாயின்மறுத்தத!, இக்களிற்றி



௮] பொருளதிகாரம், 

யானைநிரையுண், மருதத்திற்கு முதலுங்கருவும் வந்து உரிப்பொரு: 
oy இறெப்பெய்தி முடிந்தது, வண்டு பனிடலரொனவே வைக 

றையும் வந்தத, ் 

கானன் மாலைக் கழிப்பூச் கூம்ப - நீனிறப் பெருங்கடல் பா 

Owe தொலிப்ப - மீனார் குருன் மென்பறைத் தொழுதி - 

குவையிரும் புன்னைச் குடம்பை சேர - வசைவண் டார்க்க மல்குறு 
காலைச்- தாழை தளரத் தூக்கு மாலை -யழிசக வந்த கொண்ட 

லொடு கழிபடர் - காமர் நெஞ்சங் கையறு பினையச் - sus oe 
ய்துசம் மருளா ராயினு - மரு௮ லியரோ வவருடைக் கேண்மை - 

யளியின் மையினவ ஸணுறைவு முனைஇ- வாரற்க தில்ல தோழி 
கழனி - வெண்ணெல் லரிஞர் பின்றைத் ததும்பும் - தண்ணுமை 

வெரீஇய தடர்தா ணாரா - செறிமடை வயிரிற் பிளித்றிப் பெண் 
ணை - யசமடற் சேச்சுர் துறைவ - னின்றயின் மார்பிற் சென்றவெ 

ன் னெஞ்சே,'' இக் களிற்றியானைரிரையுள், கெய்தற்கு மூதலுங் 

_ ரவும் வந்து உரிப்பொருளாற் சறப்பெய்திமுடிந்தது, இது போ 

ருட்பிரிவிடைத் தோழிக்கு உலாத்த௮. 

இ?*தப்பானே மூதலின்றிச் சருவம் உரிப்பொருளும் பெறு 
பனவும் முதலுங்கறாுவமின்றி உரிப்டொருளே பெறு வன௨ங் கொ 
ளக, “திருநகர் விளங்கு மாசில் கற்பி - னரிமதர் மழைக்கண் மா௮ 

இ யோளொடு - நின்னுடைச் சேண்மை யெவனோ முல்லை - யிரும்டல் 

கூந்த மூற்றமு - முருந்தேர் வெண்ப லொளியுகீ பெறவே” இது 

பொருள்வயிற்பிரிந்தோன் சுரத்து நினைந்து உரைத்தத, முதற்பொ 

ர௫ளின்றி வந்த முல்லை, 

் கரந்தை விராஇய தண்ணறும் சண்ணி - யிளைய ரேவ வியங் 
இ குபரி சடைஇப்- பகைமுனை வலிக்கும் தேரொடு- வீனைமுடித் 

தனர்ஈம் காச லோரே,” இது வந்தாரொன்றாற்றுவித்தது. முத 
இங்கருவுமின்றி வந்த முல்லை, 

““மறைபரக்த சாந்த மறவெறிர்து காளா - லுறையெதிர்ந்து 
r விததியஷ ழேனற் - பிறையெதிர்ந்த- தாமரா போன்முகத்துத் 
க சாழ்குழவீர் காணீரோ - வேமரை போந்தன வீண்டு.”” இது மதியு 

டம்படத்தத, இது முதற்பொருளின்றி வர்த குறிஞ்சி, 
௩ ‘ ப | மு தச்குறைக் தீனளே முதுச்குறைந் தனளே-மலைய ஜொள் 

வேற் கண்ணி - முலையும் வாரா மூதுச்குறைந் தனளே,”” இஸ்து இ 
Corwen al Bn Sev Dar air wg), மூதைஓங்கருவுமின்றி ats qlee,
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அகத்திணையியல், | ௯ 

- தாளு நாளு மாள்வினை யழுங்க - வில்லிருந்து மகிழ்வோர்க் 

இல்லையாற் புகுழென - வொண்பொருட் கசல்வர்ஈங் காதலர் - சண் 
பனி துடையினித் தோழி நீயே,” வற்புறுத்தாற்றியது ; இஃ 

து உரிப்பொருளொன்றுமே வந்த பாலை, 

* பூங்கொடி மருங்கி னெங்கை கேண்மை - முன்னும் வின்னு 

மாகி - யின்னும் பாண னெம்வயினானே,” இத வாயின்மறுத்தது. 

உரிப்பொருளொன்றுமே வந்த மருதம், 

“அங்கண் மதிய மரவின்வாய்ப் பட்டெனப் - பூசல் வாயாரப் 
புலம்புமனைச் சலங்- யேதின் மாக்களு கேர்வர் தோழி - யொன்று 

நேர்வா ரில்லைத்- தெண்கடற் சேர்ப்ப னுண்டவென் னலக்கே,” 

சறிபடர், இது பேரானும் உரிப்பொருளானும் கெய்தலாயிற்று, 

இங்ஙனங் கூறவே உரிப்பொருளின்றேற் பொருட்பயனின்றென் 
பத பெற்றாம், இதனானே முதல்கருவுரிப் பொருள் கொண்டே 
வருவது திணையாயிற்று, இஷ பாடலுட்பயின்ற வழச்சே இலக் 

கணமாதலின் இயற்சையாம், அல்லாத சிறடான்மைவழச்சனைச் 

செயற்கையென மெற்பகுட்பர், (௩) 

௪. மூூகலெனப் படுவது நிலம்பொழு இரண்டி 

னியல்பென மொழிப வியல்புணாச் தோரே, 

இத நிறுத்தமுறையானே முதல் உணர்த்தவான் ௮தின்பகு 

தியம் அவற்றுட்டிறப்புடையனவும் இல்லனவுங் கூறுன்றத, 

(இ-ள்.) மூதல் எனப்படுவது -- முதலெனச் சிறப்பித்துக் கூறப்படு 

வது : நிலம் பொழுது இரண்டின் இயல்பு என மொழிப - நிலனும் 
பொழுதும் என்னும் இரண்டினது இயற்கைநிலனும் இயற்கைப் 

பொழுதுமென்ற கூறுப: இயல்பு உணர்ந்தோரே - இடமுங்காலமும் 

இயல்பாக உணர்ந்த ஆூரியர்,--௭ - று, ஐந்திணேக்கு வகுத்த 

பொழுதெல்லாம் இயழ்கையாம்; செயற்கைநிலனும் பொழுதும் 

மூன்னர் அறியப்படும், இயற்கையெனவே செயற்கைநிலலுஞ் செ, 

யற்கைப்பொழுதும் உளவாயிற்று, மேற் பாத்திய நான்கு நில 

னும் இயற்கைநிலனாம், முதல் இயற்கையவென்றதஞற் கருப் 

பொருளும் உரிப்பொருளும் இயற்சையுஞ் செயர்கையுமாகய Ap 

ப்புஞ் ஏறப்பின்மையும் உடையவாய்ச் சிறுவரவினவென மயக்க 
வசையாந் கூறுமாறு மேலேகொள்ச, இனி நிலத்தொடு சாலத்தி 

னையும் முதலென்றலிற் காலம்பெற்று நிலம்பெறாத பாலைக்கும் 
அக்காலமே மூசலாச அக்காலத்து நிகழுங் கருப்பொருஞங் கொ 

ளக, அது முன்னர்ச்காட்டிய உதாரணத்துட் சாண்ச, (௪)



௧௦ | பொருளதிகாரம் 

௫. மாயோன் மேய காடுறை புலகமுஞ் ' 

சேயோன் மேய மைவரை புலகமும் 
சிவில் 

| வேர்தன் மேய இம்புன MV (ipl 

வருணன் மேய பெருமண லுலகமும் 

முல்லை குறிஞ்சி மருத கெய்தலெனச் 

சொல்லிய முறையாற் சொல்லவும் படுமே, 

இத நடுவணது ஒழிந்த கான்கசானும் ௮வ் வையத்தைப் 

பகுக்இன்றது, (இ-ள்.) மாயோன் மேய காடு உழை உலகமும் 

சேயோன் மேய மை வரை உலகமும் வேந்தன் மேய நீம் புனல் 

உலகமும் வருணன் மேய பெரு மணல் உலகமும் - கடல் 

வண்ணன் காதலித்த காடுறையுல்கமுஞ், செங்கேழ்முருகன் காத 

லீத்ச வான் தங்கிய வரைகஞழுலகமும், இந்திரன் காதலித்த 

சண்புனனாடுங், சருங்கடற்கடவுள் தாதலித்த கெடுங்சோட்டெச் 

சர்நிலனும் : முல்லை குறிஞ்ு மருதம் கெய்தல் என சொல்லிய 

படககொல்லவும் படுமே - முல்லை குறிஞ்சி மருதம் 
ய லென் தழுச்ச்ல.. க்ஷி மூறையானே சொல்லவும் ட, 4 

எஃ று, இர்கான்குபெயரும் எண்ணும்மையோடுகின் று எழு 

வாயான் சொல்லவும்படும் என்னும் தொழிறழ்பயனிலை கொண் 

டன, என்றது இவ்வொழுச்சம் நான்கானும் அர்நான்குநிலத் 

“தையும் நிரனிஹைவகையாற் பெயர்கூறப்படுமென்றவாறு, என 

வே, ஒழுக்கம் நிகழ்தற்கு நிலம் இடமாயிற்று, 

  

உம்மை எதிர்மறையாகலின், இம்முறையன்றிச் சொல்ல 

வும்படுமென்பது பொருளாயிற்று, ௮.து தொகைகளினும் இழ்ச்க 
' ணச்சிலும் இம்முறைமயங்வெரச் சோத்தவாறு சாண்க, 

(ில்லைரிலத்துக் சோவலர் பல்லா பயன் தருதற்கு மா 
யோன் அகுதி பயக்கும் அபல காச்சவெனச் குரவை தழீஇ மடை 

பல கொடுத்தலின் ஆண்டு அவன்வெளிப்படுமென்றார், உதார 
எம்; அஸாசுபடச் கடந்தட்டு” என்னுமுல்லைக்கவியுட் £: பாழி. 
மிழ் பசப்பகத் த.ரவணை யசைஇய - வாடுகொ ஸணேமியாற் பரவு 
தம்'” எனவரும், “படையிடுவான் மற்சண்டீர் சாமன் மடைய 
டம் - பாலொடு கோட்டம் புன்,” என ௮வன்மகனாயே காமனும் 
அந்நிலத்திற்குச் தெய்வமாதல் * அவ்வகை பிறவுங் கு மொழி 
uw” என்புழி வகையென்றதனாற்சொள்க,
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அக.த்தினையியல், | ES 

குறிஞ்சிரிலத்திற்குக் குறவர் முதலியோர். குழீஇ வெறி 
யயர்தற்கு வேண்டும் பொருள் கொண்டு வெறியயர்பவாகலின் 
ஆண்டு முருகன் வெளிப்பமமென்றார், ௮௮ “அணங்குடை நெடு 

வரா'” என்னும் அகப்பாட்டினுட் *:படியோர்த் சேய்த்த பல்புகழ்த் 

தடக்கை - நெடுவேட் பேணச் தணிகுவ ளீவள்”' என வரும். /“சூரார 

ம£₹ளிரொ டுற்ற சூளே”' என்புழிச் சூரரமகளிர் அதன்வகை. 

இனி ஊடலுங்கூடலுமாகெய காமச்டிறப்பு நிகழ்தற்கு மரு 
தரிலத்திற்குத் தெய்வமாக :“அடலும் பாடலு மூடலு மூணர்தலும்'” 

உள்ளிட்ட இன்பவிளையாட்டு இஸிதினுகரும் இமையோர்கச்கும் இன் 

குரலெழிலிக்கும் இறைவனாயெ இந்திரனே அண்டையோர் வி 

ழவுசெய்து அழைத்தலின் ௮வன் வெளிப்படுமென்சூர், அது வை 
யைப் புதுப்புன லாடத் தவிர்ந்தமை - தெய்வத்திற் நேற்றித் 

தெளிக்கு”” என இந்திரனைத் தெய்வமென்றதனானும் இந்திரன் 
விழஷூரொடுத்தசாதையானும் உணர்க, | 

இனி நெய்தனிலத்தில் நளையர்க்கு வலைவளந்தப்பின் ௮ம்.மக 

ளிர் சையுடன் குழீஇச் சுறவுககொமாட்டிப் பாரவுச்சடன் கொ 
டுத்தலின் ஆண்டு வருணன் வெளிப்படிமென்ளுர், ௮வை :*இனை 

ச்சயவின் கொடிநாட்டு மனைச்சேர்த்திய வல்லணங்கஜோர்'' என 

வும் **கொடுஞ்சுழிப் புகாஅர்த் தெய்வ நோக்க! எனவும் ௮ணங் 

குடைப் பனித்துறை கைதொழு தேத்தி - யாயு மாயமொ டயரும்'' 
எனவும் வரும், 

இனிப் பாலைக்குச் **சினைவாடச் சிறக்குநின் சனந்தணிந் 8 

செனச் - சனைகதஇர்க் கனலியைச் காமுற லியைவதோ'' எனவும், 

“வளிதரு செல்வனை வாழ்த்தவு மியைவதோ'' எனவும், ஞாயிற்றைத் 
தெய்வமாக அவனிற் தோன்றிய மழையினையுங் காத்தினையும் 

அத்தெய்வப்பகுதியாக்க் கூறுபவாலெனின்,. எல்லாத்தெய்வத் 

இற்கும் :௮ந்தணர் அவிகொடுக்குங்கால் ௮ங்கி ஆதித்தன் ஈட் 

கொடுச்குமென்பது வேதமுடிபாகலின் அத்தன் எல்லாகில 3 

இற்கும் பொதுவெனமறுக்க, இவ்வாசிரியர் கருப்பொருளாக 

தெய்வத்தினை முதற்பொருளோகெட்டிச் கூறியது செய்வவழ் 

பாட்டுமாபிதவே ஒழிந்ததுமபன்றென்றற்கு, எனவே gaa 

நிலத்திற் தெய்வங்களே பாலைக்கும் தெய்வமாயிற்று, 

உறையுலசென்றார், ஆவும் எருமையும் நடம் இன்புற மார 

ரூல் நிலைபெறும் ௮ச்சாட்டின் சடவுளென்றற்கு, மைவரை cree



௬௨, பொருளதிகாரம், 

வே மழைவளம் தருவிக்கும் முருகவேளென்றார். இந்திரன் யா 
'ற்றுவளனும் மழைவளனுந் தருமென்றழ்குத் நீம்புனலென்ரூர், 

திரைபொருது கரைசரையாமல் எக்கர்செய்தல் கடவுட்கருத் 

சென்றற்ருப் பெருமணலென்ளூர், 

இனி முூல்லைகுறிஞ்சிமரு நெய்தல் என்றமுறையென்னை 

யெனின், இவ்வொழுக்கமெல்லாம் இல்லறம்பற்றிய ஓழுச்சமா 
லின், கற்பொடுபொருந்திச் கணவன்சொற்பிழையாது இல்லிரு 
ந்.து ஈல்லறஞ்செய்தன்மகளிரது இயற்கை மூல்லையாதலின் அது 

முற்கூறப்பட்டது, எனவே முல்ஃையென்ற சொற்கும் பொருள் 
'இருத்தலாயிற்று, | முல்லை சான்ற முல்லையம் புறவின்” என்ப 

வாசலின், புணர்தலின்றி இல்லறம் நிகழாமையிற் புணர்தற 
'பொருட்டாகெய குறிஞ்சியை அதன்பின் வைத்தார்.  இதந்குதார 

ணம் இறந்தது, “' கருங்காற் குறிஞ்சி சான்றவெற் பணிந்து” என் 
lug ௧௫, புணர்ச்சிப்பின் ஊடல் நிகழ்தலின் அதன்பின் மருத 

- த்ைவைத்தார், | 'மருதஞ் சான்ற" மருதத் தண்பணை” என்புழி 

_ மருதமென்றது ஊடியுங் கூடியும் போகம் நுகர்ரலை, பாத்தை 

யிற்பிரிவுபோலப் பிரிவொப்புமைநோக்கி நெய்தலை ஈற்றின்சண் 

வைத்தார். நெய்தற்பறையாவது இரங்கற்பறையாதலின், கெய் 
தல் இரக்கமாம், “ose WAGE மகளீர் - நெய்தல் கொண்மார 

நெடுங்கடை யானே” எனவரும். 

இனி இவ்வாறன்றி மூல்லை முதலிய பூவாற் பெயர்பெற் 

நன இவ்வொழுக்சங்களெனின், அவ்வரநிலங்கட்கு எனைப்பூக்ச 

ரம் உரியவாகலின் அவற்றாழ் பெயர்கூறலும் உரியவெனச் கடா 

யினாற்கு விடையின்மை உணர்க. 

இதஞனே நடுவுநிலை த்தணைபொழிகந்த காண்கற்கும் பெயரும் 

மூறையுங் கூறினன், இந்நான்கும் உரிப்பொருளாசல் “Lear 

தல்பிரிதல்'” என்புழிச்கூறு தும், கருப்பொருளாயெதெய்வத்தை 
மூதற்பொருளோடு கூறியது அவை (வந்த நிலத்தின் பயத்த'' 

மயங்குமாறுபோல மயங்காது இதுவென்றற்குங் கருட்பொருளு 

டைதீதெனப்பட்ட பாலைக்குத் தெய்வத்தை விலச்குதற்குமென் 

emis, உம்,/ 'வன்புலச்காட்கொட்டதுவே” எனவும், ]'*இும்பு 

பட் டி.ருளிய வீட்டருஞ் சலம்பிற் %4% கன்மிசைச் ஜறுநெதி'' 

எனவும், ''அவ்வயனண்ணிய வளங்கெழூரன்”” எனவுங், **சானஓவ் 

கழறாது %%* மொழியாது'' எனவும், நால்வகையொழுகச்கத் 
இற்கு நால்வகை நிலனும் உரியவாயினவாறு காண்க, (௫)
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அகத்திணையியல், அர், 

௬, காரு மாலையு முல்லை குறிஞ்சி 

கூதிர் யாம மென்மனார் புலவா. 

இ து முூதலிரண்டனுள் நிலங்கூறிக் NUR Manor முல் 

லைச்குங் குறிஞ்சிக்ரும் பெரும்பொழு தஞ் சிறுபொழுதங்” கறு 

தனுதலிற்று, (இ-ள்,) காரும் மாலையும் முல்லை -- பெரும்பொ 

wae கார்காலமுஞ் சிறுபொழுதினுள் அக்காலத்துமாலையும 

முல்லையெனப்படும். குறிஞ்சி 'கூதிர் யாமம் என்மஞர் புலவர் -- 
பெரும்பொழுதினுட் கூதிர்ச்சாலமுஞ் ஏிறுபொழுதிலுள் அதனி 

டையாமமுங் குறிஞ்சியெனப்படும,--௭ - று, மூதல்சருவரிப் 

பொருளென்னும் மூன்றுபாலுங்கொண்டு ஒர்திணேயாமென்று 

கூறினாரனும் ஒருபாலினையு&் இணையென்று ௮ப்பெயரானே 

கூநிஞர் ; வந்தான் என்பது உயர்திணை என்றாற்போல, இது 

மேலனவத்றிற்கும் ஓக்கும், இச்சாலங்கட்கு விதந்து ஒர்பெயர் 

கூறாது வாளா கூறினர் அப்பெயர் உலகவழக்சமாய் அப்பொருள் 

உணரநிழ்நலின், காலவுரிமை எய்்திப ஞாயிற்றுச்கு உரிய Rus 

வோணாமுதலாகத் தண்மதிக்கு உரிய கற்கடகவோராயீரறாக வந்து 

முடியுந்துணை ஓர் யாண்டாமாதலின் அதனை இம்முறையானே 

அறுவல கப்படுத்து இரண்டுதிங்கள் ஒருகாலமாகூளார், இனி 

ஒருநாளினைப் பசசுடரமையந் தொடங்கி மாலையெனவும் அதன் 
பின் இடையாமமெனவும் அதன்பின் வைகநையெனவும் அதன் 

பின் சாலையெனவும் அதன்பின் ஈண்பகலெனவும் அதன்பின் எறு 

பாடெனவும் அரசப் பகுத்தார். ௮வை ஒரோவொன்று பத் 

துமாழிகையாச இம்முறையே குத்திஙங்களுட் சிறபொழுது 

வைப்பர், பின்பனியும் ஈண்பகலும் பிற்கூறியகாரணம் ௮ச்ருத் 

இரத்துச் கூறுதும், 

(மீல்லைக்குக் காரும் மாலையும் உரியவாதற்குக் சாரணமெ 
னனையெனின், பிரிர்துமீளூந் தலைவன் இறமெல்லாம் பிரிர் இருந்த 
கிழத்தி கூறுதலே முல்லைப்பொருளாயும், SIs gure cic or 

திறங்கறுவனவெல்லாம் பாலையாகவும் வருதலின், ௮ம்முல்லைப் 
பொருளாகிய மீட்டுக்கும் தலைவி இருத்தற்கும் உபகாரப்படுவத 
சார்காலமாம்; என்னை? வினைவயிற்பிரிந்து மீள்வோன் வினாஇப் 

பரித்தேரூர்ர்து பாசறையினின்று மாலைக்காலத்து ஊர்வயிண் 

ஒரு௨உங் சாலம் அவணியும் புசட்டாதியும் ஆதலின் ௮வை வெப்ப 

மூந்தட்பமும் மிசாது இடைநிகர்த்தவா௫ ஏவல்செய்துவரும் இளை



பொருளதிகாரம், 

யோர்க்கு நீரும் நிழலும் பயத்தலானும், அராபதம் மிக்கு நீரும் பி 

ம.ஓம் பெறுதலிற் களிசிறந்து மாவும் புள்ளும் துணையோடின் 

புற்று விரையாடுவன கண்டு தலைவற்குட் தலைவிக்குங் காமக்சுறி 
ப்பு மிகுதலானுமென்பது, புல்லைமேப்ந்து கொல்லேற்றோடே 

புனிற்றாச் கன்றைநினைந்து மன்றிற்புகுசரவுக் இங்குழலிசைப்ப 
வும் பந்தர்முல்லை வந்து மணங் கஞற்றவும் வருகின்ற தலைவற் 

கும் இருந்த தலைவிச்குங் காமக்குறிப்பு௪ சிறத்தலின் அக்கால 

தீது மாலைப்பொழுதும் உரித்சாயிற்று, 

இனிச் கூறிஞ்சியாவது புணர்தற்பொருட்டு, அது இயற் 

கைப்புணர்ச்டி முதலியனவாம். இயற்கைப்புணர்ச்சி நிகழ்ந்தபின் 
களவுநீட்டிப்பக் கருதும் தலைவற்குக் களவினைச் இறப்பிக்குங் 

சாற் தலைவி ௮ரியளாகவேண்டுமாகவே அவ்வருமையை ஆக்சுவது 

ஐப்பசியுங் கார்த்திகையுமாதிய கூதிரும் ௮தின் இடையாமமுமெ 

ன்பது, என்னை! இருள் தூங்கத் துளிமிகுதலிற் சேறல் ௮ரிசாதலா 
னும், பானாட் கங்குலிற் பரர்துடவவழங்காது மாவும் புள்ளுர் 

துணையுடன். இன்புறறுவதிதலிற் காமர்குறிப்புக் சழியவே பெ 

ருகுதலானங், காவன்மிருதி நோக்காது வரும் தலைவனைக் குறிக் 

கணணெ தரப்பட்டுப் புசாருங்கால் இன்பம்பெருகுதலின், இங்நில 
த்திறகும் கூதிர்ககாலஞ் ஏிறரததெனப்படும், 

உம்:1 வ1ருர்தின் மன்ன ரருங்கலம் நெறுப்ப - வெரந்தனும் 

வெம்பசை ரணிர்தனன் நீம்பெயற் - காரு மார்சலி தலையிஜ்று 

'ரெரு - மோவத் தன்ன சோபச் செர்நிலம் . வளவர் யாழி _யுள் 
று புருளக் - கடவிக் காண்குவம் பாச மதவுசடை.த் - நாம்பலி 
சை குழவி வீய்குசுரைா மழயக் - கனைய லங்குரல் காற்பந் பயி 

றரிப்- பமமணி மிடற்ற பயனிரை யாயங் - கொடுமட யுடையார் 

கொற்கைச கோவலர் - கொன்றையங் குழலர் பினறைத் தூங்க- 

மனைமனைப் படரு நனைககு மாலைத் - தனக்கென வாழாப் பிநர்க் 
கரி யாளன் - பண்ணன் சிறுகுடிப் படப்பை நுண்ணிலைப்- 

புன்சா னெல்லிப் பைங்காய் தின்றவர் -நீர்குடி சுவையிற் றீவிய 
மிழற்றி - முகிழரநிலாத் இகழ்தரு மூவாத் இயங்கள் - பொன்னு 
டைத் தாலிட் யென்மக னேற்றி - வருகுவை யாயிற் தருகுவென் 

பாலென - விலங்கமாக் கண்ணள் விரல்விளி பயிற்றித் - திதலை 

யல்குலெங் காதலி - புதல்வற் பொய்ச்கும் பூங்கொடி. நிலையே,” 
இது பாகற்ருலாத்தது; இ முல்லைக்கட் காரும் மாலையும் வர் 

தீதி. அகம்,
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அக.த்தணாரிபல, கடு 

மன்றபா டவிந்து மனைமமந் தன்றே - கொன்றோ சன்ஷ 

கொடுமைபோ டிீன்றே - யாமங் கொளவரிற் கணைஇக் காமங் - 
கடலி மூரைஇக் கரைஃபாழி யும்மே- யெவன்கொல் வாழி 

தோழி மயங்கி - பின்னண மாசவு ஈன்னர் கெஞ்ச - மென்ஜஞெடு 

நின்னொடு சூழாது எசமிக- ஜஹெம்புபட் மிருளிய வீட்டருஞ் 
சிலம்பிற் - குறுஞசுனைக் குவளை வண்டெடச் சூடிக் - சான காடன் 
வரூஉம் யானைக் - கயிற்றுப் புறச்சனன சன்மிசைச் சிறுநெறி- 

மாரி வானம் நலைஇ நீர்வார் - பீட்டருங் கண்ண படுகுழி யியவி- 
னிருளிடை மிதிப்புழி நோச்ெவா - தளாடி.த் தாங்யெ சென்ற 

தின்றே, ' இரவுக்குறிச்கட் ஈறைப்பறமாசகத தோழிக்கு உரைப் । 

பாளாச உனாத்ததழு: இது குறிஞ்டிச்குக் கூஇரும் யாமமும் வக் 

தீது. ௮சம், 

நிலனும் பொழுதம் முதலென்றமையிற் கார் முதலாதல் 

வேண்டும்; வேண்டவே, அஇதறெடயின்றிக் கூறிய மாலையும் 

அதன் சனையாமாதலிற், கார்சாலத்து மாலையென்பது பெற்றும். 

இத கூ.தாயாமம் என்பதர்கும் ஓக்கும், (௬) 

௭. பனியெதிர் பருவழு முரித்தென மொழிப, 

இஃ த எய்தியதன்மேற் இெப்புவீது; முற்கூறிய சுறின் 

சிக்கு மூன்பனியும் உரித்சென்றலின், (இ-ள். பணி எதிர் பருவ 
மும் உரித்து என மொழிப - பணி முற்பட்ட பருவமுங் குறிஞ்சி 

யொன்றற்கு உரித்தென்று கூறுவார் ஆசிரியர், --௪ - று, ots 

லென்பது முன்னாதல் ;) எனலே, முன்பனியாயிற்று; ௮த ஞாயிறு 

பட்ட அர்இக்கண் வருதலின், 

உரிசதென்றதனாற் கூடிர்பெற்ற யாமமும் மூன்பனிபெற்று 
வரும் எனச்கொள்க, ௨ம், பனிபட நின்ற பானாட் சங்குற்- 

றமியோர் மதுகை நூக்காப் தண்ணென - மூனிய வலைத்தி முச 

ணில் காலை'' என முன்பனியாமம் குறிஞ்சிக்சண்வந்சது, (a) 

௮. வைகுறு விழ. யன மருத மெற்பாடு 

நெய்த லாதன் 'மெய்பெறத் கோன்றும். 

இனிச் சிறுபொழுதே பெறுவன கூற்று. (இ-ள்,) 

, சலம்; எற்பாடு நெய்தல் ஆதல் மெய்பெறத் தோன்றும் - எற்



bm Otol Sarr, 

werd கெய்தலாததும் பொருள்பெதத் தோன்றும்,--எ-ற, 

ஷ்வகுறுதலும் விடியலும் என்னும் உம்மை தொரச்குகின்ற. 

(செ.வியறிவுறு த் தலைச் செவியறிவுறூஉ என்றாற்போல லவ 

குறுதலை வைகுறு என்றார், ௮து மாலையாமமும் இடையாமமுங் 

WS uy i gu Cover ௮க்சங்குல் வைகுறுதல்; அது கங்குல்வைகிய அறு 

தியாதஜனோக்டழ வைகறையெனவங் கூறுப, அதவும் பாடம், காள் 

வெயிற்காலையை விடியலென்ஞர், “விடியல்வெம் கதிர்காயும் வே 
யம லகலறை” என்ப, $ “விடியல் வைசறை யி மூரன்” என்றது 
விடியற்கு முன்னர்த்தாகய வைகறையென உருபுதொக்கு முள் 

மொழிிலையலாபிற்று, பரத்தையிற்பிரிந்த தலைவன் அடலும் 

பாடலுங் கண்டும் சேட்டும் பொழுது சழிப்பிப் பிநர்க்குப் புல 

னாகாமல் மீளுங் சாலம் அதுவாசலானும், தலைவிக்குக் கங்குல் யா 

மங் கழியாது நெஞ்சழிர்து ஆற்ரமுமை மிகுதலான் ஊடலுணர் 

த்தற்கெளிதாவதோர்' உபசாரமுடைத்தாதலானும், வைகறைகூறி 

ஞர். இனித் தலைவி விடியற்காலஞ் சிறுவனாச்தாதலின் இத 

னாற் பெறும்பயன் இன்றென மூனிர்து வாயிலடைத்து ஊடனீட் 

ழூப்பவே ௮அவ்வைகறைவழித்தோன் றிய விடியற்சண்ணும் அவன் 

மெப்வேறுபாடு விளங்கச்சண்டு வாயில்புகுத்தல் பயத்தலின் 
விடியல் கூறினர், **வீங்குநீர்'' என்னும் மருதச்சலியுள் அணை 

மென்ரோ ஸியாம்வாட வமர்துணேப் புணர்ர்துமீ - மணமனையா 

யெனவச்ச மல்லலின் மாண்பன்ர - பொதுக்கொண்ட கெள 

வையிற் பூவணைப் பொலிக்சதின் - வதுவையங கமழ்காற்றம் வை 
emp பெற்றசை,'” என மருதத்திற்கு வைகறைவந்தது, *(விரிக 

திர்மண்டிலம்” என்னும் மருதக்கலியுள் “தணந்தனை யெனக்கெ 

ட்டுத் தவஜோரா தெமக்குநின் - குணம்களைப் பாராட்டும் தோழன் 
வம் தியான்கொல் - சணங்குழை கல்லவா கதுப்பற லணைத்துஞ்சி- 

யணங்குபோற் சமழுநின் னலாமார்பு காணிய,” என மருதத்துக் 
சாலைவந்தது, “காலை யெழுந்து கடுந்தேர் பண்ணி” என்பதம் ௮௮௫. 

இனி வெஞ்சுடர் வெப்பச் தீரத் தண்ணறுஞ் சோலை தாழ் 
ந்து நீழற் செய்யச், தண்பதம் பட்ட செண்கழி மேய்ந்து பல் 

வேறுலகைப்பட்ட புள்ளெல்லாங் குடம்பை நோச்டு உடங்கு பெய் 
ரவும், புன்னைமுதலிய பூவினாற்றம் முன்னின் று Eons pan, Os 
9ச்தினாயமுவத்து நிலாக்கதிர்பரப்பவங் சாதல்சைமிக்குச் சடறி 
கானுங் கானற்கானும் நிறைகடந்து வேட்கைபலப்பட உரைத்த 
லின், அ௮ண்டுக் காமச்குறிப்புவெளீப்பட்ட இரம்கற்பொருள் Ons
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அகத்திணையியல், கள 

லின் எற்பசடு, செய்தற்கு வந்தது. உம், “நெடுவெண், அழி gr 

rs Curat — Oedard) arari இண்டி.  மினருந்து - பைங்காற் 

கொக்கின் னிரைபறை யுகப்ப- வெல்லை பைப்பையக் கழிப்பிக் குட 
வயிறீ - கல்சேர்ந் தன்றே பல்கர் ஞாயிற - மதரொழின் மழைச் 

சண் சலுழ விவளே - பெருமா ணனிந்த ஏறுமென் சாயன்*- மாண 

ல்ஞ் சிதைய வேங்கி யானா - தழரொடங் னெளே பெரும வதனாத்- 

சழிச்சுரா வெறிக்ச புட்டா எத்திரி - நெடுநீ ரிருங்கழிப் பரிமலிச் 

தசைஇ - வல்வில் லிராயரோ டெல்லி செல்லாத - சேர்ந்தன செ 

லினே ரிதைகுவ தண்டோ - பெண்ணை யோங்கிய வெண்மணற் 

படப்பை - யன்றி லகவு மாங்கட் - சிறுகுர னெய்தலெம் பெருங்கழி 

நாட்டே,” பகற்குறிச்சண் இடத்துய்த்துத் தலைவனை எதிர்ப்பட்டு 

உளாத்தது, செய்தற்கு எற்பாடுவந்தது, wen, “கானன் மாலைக் 

கழிப்புக் கூம்ப'” என்பதனுண் மாலையும்வர்தத, கலியுண் மா 

லைக்காலம் நெய்தலின்சண் வந்தவாறுசாண்க, இது மேல் :'நில 

ஜொருங்கு மயங்குத லின்று” என்பதனாற் பெறுதும், இவற்றிற்கு 

அறுவகை இருது௨ம் உரியவென்பதன்றிக் காரும் இளவேனிலும் 

வேனிலும் பெரும்பொழுதாகக கொள்ப என்றற்குப் பொருள்டெ 
றத்தோன்றும் எனசுர், 

இனி நெய்தற்கு ஒழிந்த மூன்றுகால்மும் பற்றிவாச் சான் 

Crypt செய்யுட்செய்தஇலர், அச்சாலத்துத் தலைவி புறம்போந்து வீ 

ளையாடாமையின், அங்ஙனம் வச்ச செய்யஞளவேல் அவற்றையுக 

கொள்க, “spel orga விளைந்துகு இம்பழும் - பழனவாளை 4 

மூ௨ மூரஃ.ஸனெம்மிற் பெருமொழி கூறித் தம்மிற் - கையுங் ௧ 

இக் தூக்கத் தூக்கு - மாடிப் பாவை போல - மேவன செய்யுந்தன 

புதல்வன் மாய்க்சே,”? இது குறுந்தொகை, புறலனுளாச்தாளெனச 

கேட்ட பரத்தை தலைவனை நெருங்கித் தலைவன் பாங்காயினா 
கேட்ப உரைத்தது, இது முதுவேனில்வந்தது, '“அரிபெய் சிலம்ப 

ஞாம்பலந் தொடலை - யரம்போ ழவ்வளைப் பொலிந்த முன்கை - யீ 

ழையணி பணைத்சோ ளேயை தந்ைத - மழைவளம் தரூ௨ மாவண் 

டத்தன் - பிண்ட ரெல்லி னுறக்தை யாங்கட் - கழைகிலை பெரு௮4 

சாவிரி நீத்தங் - குமைமா ணொள்ளிழை நீவெய் யோளொடு - வேழ 

வெண் புணைதழிஇப் பூழி யாகவ - காடி. யானையின் முசனமர்ர் 

தா௮ங் - கேந்தெழி லாகத்துப் பூர்தார் குழைய- நெருந ல் 
டினை புனலே யின்.றுவந் - தாக வனமுலை பரும்பிய சுணங்கெ்- 
மால் கற்பின் புதல்வன் ருயென - மாயப் பொய்ம்மொழி சாயினை



EH பொருளதிசாரம், 

பமிம்தியெம் - முதுமை யெள்ளலஃ தமையுக் இல்ல - சுடர்ப்பூர் 
தாமரை நீர்முதிர் பழனத் - தந்தூம்பு வள்ளை 'யீர்ங்கொடி மய 
க் - வாளை மேய்ர்த வள்ளெயிற்று நீர்ராய் - முள்ளரைப் பிசம் 

பின்: மூதரிற் செறியும் - பலவென மத்தி தழா௮ ரன்னிவெம்- 

மிளமை சென்று தவத்தொல் லஃதே- யினியெவன் செய்வது 

பொய்ம்மொழி யெமச்கே,” இளவேனில் வந்தத, அகம். பரத் 

தையொடு புனலாடிவந்தமைகேட்டுக் தலைவிபூலந்தது, ஏனைய 

வந்தவழிச் சாண்க, நாடகவழக்கானன்றி உலூயல்வழக்கானும் 

அச்சிறுபொழுதும் பெரும்பொழுஇிற்குப் பொருந்துமென்றற்குத் 

சோன்றுமென்றான்.  இதன்பயன் இவ்விரண்டுநிலத்துக்கு wh 
ஹைம£ன்றுகசாலமும் பெரும்பான்மை வாராதென்நலாம், (௮) 

௯, நூவுரிலை* இணையே ஈணபகல வேனிலொடு 

மூடிவுறிலை மருங்கின் முன்னிய நெறித்தே. 

இத நிலனுடைய நான்சற்குங் காலங்கூறி ௮ர்கானகசற் 

கும் பொதுவாக பாலைக்குச் காலங்கறுஇன்றது, (இ-ள்,) நடிவு 

நிலைததணையே - பாலைத்தினை: ஈண்பகல் வேணிலொடு - ஏற்பாடுங் 

காலையும் என்னும் இருகூற்றிற்கு நடுவண தாகிய ஒருகூறு தான் 

சொண்டு வெம்மைசெப்து பெருயெ பெரும்பகலோடும் இளவே 

னிலும் வேனிலும் என்னாம் இரண்டிஜோடும் : முழு.வு நிலை மருங் 

இன் - பிரிவெனப்படுதற்கு முடிவுடைச்ராசிுய குறிஞ்சியும் முல் 

லையுமாகெய ஒருமருங்கன்சண்ணே: முன்னிய நெறித்து - அரி 

wer மனங்சொள்ளப்படும் நெறிமைத்த,--௭- று,  நிலையென் 

ஐது. நிலத்தினை. முடிவுரிலைப்பரூஇிக்கண் முன்னப்பரிமெனவே 

அத்துணையாச்சமின்றி ஒழி!த மருதமும் நெய்தலும் முடியா 

நிலமாய் அத்துணை மூன்னப்படாதாயிற்றநு இ । பா£லக்சென்ப 

தாம், பிரிவின்கண் முடிய வருவனவெல்லாம் இவ்விரண்டற்கும் 
முடியவருதஓும் ஓஒழிர்த இரண்டற்கும் ௮வை குறுவெருதலும் 

முறையாற்கொள்க, என்னை? சுரத்தகருமை அறியின் இவள் ஆற் 

ரூாளாமெனத் தலைவன் செலவழுங்குசலு* தணிர்துபோதலும் 
உடன்போவலெனமச் தலைவிகூறுதலும் அதனை ௮௨ன் விலச்கலும் 

இருர்திரங்கறும் போல்வன பலவும் ரூடியவரும் நிலங் குறிஞ்சி 

யும் முல்லையுமாகலின். சாரத்தருமைமுதலியன நிகழாமையின் 

மருதமும் நெய்தலும் அப்பொருண்முடிய வாராவாயின, 

“ நன்றே காதலர் சென்ற வாறே - யணிநிற விரும்புற மீமி 

சை - மணிநிற ௮ருவின தோசையு முடைத்தே,”' இ.து சுரத்சழ்



அகத்திணையியல், ௧௯ 

ஒந்ரினைர்து வருர்தனேனென்ற தலைவிச்கு அவ்வருமைறீங்கிக் 

சார்சாலமாயிற்றென்று அற்றுவிச்சத, இப்பாட்டு முதலிய பத் 
தும் முல்லையுட்பாலை, 

ec 

கார்செய் சாலையொடு கையறப் பிரிந்தோர் - தேர்தரு விரு 

ந்திற் றகுதல் யாவது - மாற்றருந் தானை மோக - யாற்றவு ஈமிருத் 

தல் வேச்சனது தொழிலே.” இது பருவங்கண்டு ஆற்றாளா 

Qu தலைவி பாசறைச்செய்தி கேட்டு வருந்தியது. இப்பத்தும் 
முல்லையுட்பாலை, 

“* கருங்கால் வேங்கை மரத்தகட் டொள்வீ - யிருங்கல் விய 

லறை வரிப்பத் தாஅய - ஈன்மலை காடன் பிரிக்தென - வொண்ணு 
கல் பசப்ப தெவன்கொ லன்னாய்.'” இவ் ஐங்குறுநூறு குறிஞ்சி 

youre. இது வரைவிடைவைத்துப்பிரிர்துழித் தலைவியாற்றா 

மை சண்டு Caria Bus, 

“ எச்சர் ஞாழல் செரறாக்தியொடு கமழத் - துவலைத் தண் 

டுளி வீ௫ிப்- பசலை செய்தன பனிபடு துறையே.” இவ் ஐங் 
erg வரைவிடைவைத்துப்பிரிந்து நி ஆற்றுவிக்கும் தோழிக் 

குத் துறையின்பமுடைச் சாசலான் வருத்திற்றெனத் தலைவி கூறி 

யது. இது சுரத்தருமை முதலி.பனவன்றி மநெய்தற்குட்பாலைவம் 
த்தி... ஏனைய வந்தழிக்காணக, 

ழேகமீர்வழக்சஞ் ஏறுபான்மையாகலின் நெய்தற்கு முடியவா 

ராதாயிற்று, இக்கருத்தானே பிரியவொழுக்கம் மருதத்திற்கும் நெட் 

தற்குஞ் றுபான்மையாசப் புலெறிவ ழக்கஞ்செய்யப்டடும, 

எீற்பாட்டுச்கு முன்னாத் சாக உண்பகலைப் பாலைக்குச்கூற 
வேண்டிப் பின்வைச்சானேஜம் பெரும்பொழுஇற்கு முநகூறுத 

லின் உரவாற்றாற் சிறுபொழுசாறும் முறையெவைத்த னாயிற்று, 

காலையும் மாலைபும் நஈண்பகலன்ன கமைகூரச். சோலைதெம்பிக 

கூன் மாறி மீரும் ரிழறுமின்றி நிலம்பயர்துறந்து புள்ளும் மா 

வும் புலம்புற்று இன்பமின்றிக் துன்பம்பெறுதொரு காலமாத 

லின், வெ்பத்திற்கு இடையூராயெ பிரிவிற்கு உண்பகலும் வேன 

௮ஞ றெப்புடைத்தாயிற்.று, 

“ தெள்ளறல் யாற்.றுத் சொமண லடைகரை - வணடு வரிபா 

டச் தண்போ தலர்க்து - தாதுச் தளிரு மமேதசத் துவன்றிப் - பல் 

ூஷ்சோலைப் பன்மலர் காற்றமொடு - செவ்விதிற் றன்ற கெல 

SAD wits - குயில்கூ௨ச் குரலும் பமில, அதன்மேலும், நிலவும்



௨௦ பொருளதிகாரம், 

சாந்தும் பயில்வுறு முத்து - மின்பம் விளைக்கு ஈன்பொருள் பிற 

ஏம் பண்டைய போலாது, இன்பம் மிகத்தரும் இளவேனிற்காலத் 

அப், பொழில்விளையாடியும் பு துப்பூக்கொய்தும் அ௮ருவியாடியும் 

முன்னர் விளையாட்டு நிசழ்ந்தமைபற்மிப் பிரிந்த இழத்தி 'மெலிச் 

துரைக்குங் கிளவி பயின்றுவருதலானும், உடன்போச்சனெகண் 

அக்காலம் இன்பம் பயச்குமாதலானும், இளவேனிலோடு ஈண்பசல் 

சிறர்தசெனப்பட்டது. பிரிந்த ஜெத்தி இருந்துகூறுவன கார்கா 

லமன்மையின் “மூல்லையாகா, உம். **கள்ளியங் காட்ட புள்ளியம் 

பொறிச்கலை - வற்றலங் கோடுதீ ரவலங் கடந்து - புலவுப்புலி துற 

ந்த கலவும்சழி சடுமூடை - யிரவுக்குறும் பலற நூறி நிரைவகுசத்- 

இருங்கன் முடிச்கர்த் இற்றி கெண்டும் - கொலைவி லாடவர் போ 

லப் பலவுடன் - பெருர்சலை யெருவையொடு பருந்துவர் திரு£கு- 

மருஞ்சார மிறக்த கொடியோர்ச் சல்கலு - மிருங்கழை யிறும்பி 

ஞாய்ர்தகொண் டறுத்த - நுணங்குகட் AmCard வணங்கிறை 

மகளிரோ - ட.கவுரர்ப் புணர்ந்த வல்பிற் கழஜொடி. - நறவுமூ ழிருக் 

கை நன்னன் வெண்மான் - வயலை வேலி வியலூ ரன்னறி - னலர் 

மூலை யாகம் புலம்பப் பலநினைந் - தழேஎ லென்றி தோழி யாழ 

வென் - கண்பனி நிறுத்த லெளிதோ குரவுமலார் - தறல்சர் நீங் 

இய வரும்பவிழ் வேணி - லறலவிர் வார்மண லகல்யாற் றடை 

சாத் - துறையணி மருதோ டி.சல்கொள வோங்க் - கலுழ்தளி 

ரணிந்த Seer மராஅத் - திணர்ததை புதுப்பூ நிரைத்த 

பொங்சர்ப் -புசைபுரை யம்மஞ் சூர - pare லகவுங் குரல் 

கேட் போர்ச்கே.” இது வற்புறுத்தும் தோழிக்குத் தலைவிகூறி 

பத, இக்களிற்றியானைநிராயுள் இருவகை வேனிலும் பாலைக் 

சண் வர்தன, ஈண்பகலோடுவருவன வந்துழிக்காண்ச. (௯) 

௧௦. பின்பனி தானு முரித்தென மொழிப, 

இஃ ௪ எய்தியதன்மேற் சிறப்புவிதி. (இ- ள்.) நடுவுகிலைத்சி 

ணைச்ரு முற்றிய வேனிலன்றிப் பின்பணிச்காலமும் உரித்து.-- 

எஃறு, இது கிரை முன்பனியாகயெ மார்கழியுங் engi 

தொடர்ச்தாற்போல வேனிலாகய சித்திலாமுதலிய நான்கற்கு 

மூன் பின்பனியாகிய மாசியும் பங்குணியுந் தொடர்க்ததென்.றி 

கூறினார். உம். £* பகைவென்று திறைகொண்ட பரித்திண்டேோ 

மிசையவா - வசைகொண்ட செம்மனம் வனப்பார விடுவதே” 

புகையெனப் புதல்சூழ்ர்து பூவங்கட் பொதிசெய்யா - முகை! 

ரண்ப லுஇிபொரா முற்றிய கடும்பனி.”' இது தனித்தோர்ச்குப்



அகத்திணையியல், ' ௨௧ 

பின்பனி Kinte sig, இஃதெவர்க்கும் ஏதமாம், எனவும் இத 
னான் இற் துபபவேனெனவுஙப் கூறிற்று. “அம்ம வாழி தோழி காத, 

லர் - நூலறு முத்திற் றண்டுத ருறைப்பழ் - தாளித் தண்பவர் 
நாளா மேயும் - பனிபடு காளே பிரிர்தனர் - பிரியு காளும் பலவா 
சவ்வே.'” தலைவி தோழிக்கு உளாத்தது. இக்குறந்தொகையும் ௮.து. 

பின்பனிக்கு ஈண்பகல் துன்பஞ்செய்யாதென்பதூஉம் ஆதீற்குச் 

சிறுபொழுது வரைவிலவென்பதூஉங் கூறிற்று. என்னை? சூழ் 

இரத்துச் தானெனச் தனித்து வாங்செ கூறினமையின், (௧௦) 

BS. (இருவகைப் பிரிவு நிலைபெறச் தோன்றினு 
நிவ நுவள்ளளள்ள 1 உம 

மூரிய தாகு மென்மனார் புலவா, 

இத பாலைப் பகுதி இரண்டெனவும் அவ்விரண்டற்கும் 

பின்பனி உரிச்செனவுங் கூறுகின்றது, (இ-ள். இருவகைப் 
பிரிவும் நிலைபெறத் தோன்றினும் - நான்கு வருணத்தார்க்குங 

காலிற் பிரிவும் வேளாளர்க்குக் கலத்திற் பிரிவுக் தத்தம் bio 
மைக்கேற்பத் தோன்றினும்; உரியது அரும் என்மனார் புலவர்-- 

பீன்பணிக்காலம் அ௮வ்விரண்டற்கும் உரிமைபூண்டு நிற்குமென்று 
கூறுவர் புலவர்.--௭ - ற, கடலினை நிலமென்னாமையிற் கலத் 

திற் பிரிவு முன்பருத்த நிலத்துள் அடங்காதென்று, அதுவம் 
அடங்குதற்கு, இருவகைப்பிரிவும் என்னும் முற்நும்மைசொடத் 
அக், காலிற் பிரிோடு கூட்டிக் கூறினர். சலத்திற் பிர்வு அந்த 

ணர்முதலிய செச்இவாழ்நர்ச்ரு அகாமையின் வேளாளர்க்சே உரி 

தென்றார். வேசவணிகரல்லாசார். கலத்இற் பிரிவு வேதநெறி 

யன்மையின் அராய்ச்சியின்று, இ£்கருச்சானே இருவசை டே 
னிதும் கண்பகஓம் இருவசைப்பிரிவிற்கும் ஒப்ப உரியவன்றிக், 

காலிற்பிரிவுச்குச் சறத்தலுங், கலத்திற்பிரிவிர்கு இள (வேள! 
லொன்றுங் காற்றுமிசாத முற்பக்சச்துச் சறடரவீற்ளாய் வரு 

துங் கொள்ச, ஒழிக்த உரிட்டொருள்சளீஓும் பாலை இடைரிசயு 

மென்றலித் பிரியவேண்டியவழி அவற்றிற்கு ஒதிய காலங்கள் 
கலத்திற்பிரிவிற்கும் வர்தால் இழுக்கன்று. என்னை? கார்கா 

லத்துக் சலசச்இரிபிரிவம் உலயெலாய்ப் பாடலுட் பயின்று வா 
மாமினென்ச. தோன்றினுமென்த உம்மை றப்பும்மை; இ? 
ண்டு பிரிவிந்கும் பின்பனி உரித்தென்றலின். 

இனி£ கலசச்இற்பிரிவிற்கு உதாரணம்: ** உலரு Contig cer 

WIE வங்கம் - புலவச்திராப் பெருங்கட efter. Cur,



௨௨ - பொருளதிகாரம். 

Ora Quake மனசயின் ரூ - விரைசெல் வலியற்கை வங்ச. 

ere - கோடுயர் இணிமண லசன்றுறை நீங்கான் - மாட வொள் 
Ger மருங்கறிந் தொய்ய- வாள்வீனை புரிந்த சாதலர் நாள்பல- 
சழியா மையி னழிபட ரகல - வருவர் மன்னாற் ரோழி தண்பீணைப்- 

|பொருபுனல் வைப்பி னம்மூ£ ராங்கட் - கருவிளை முரணிய சண்புதற் 
பகன்ைறப் - பெருவளள மலர வல்லி ண்டிப்- பலவு: ஈய்ப் புழ 
SF பசுமபழப் பாகல் - கூதழை முதலைக் சொழி நிறை தூங்க. 

வறனின் றலைக்கு மாணா வாடைக் - கடிமனை மாடத்துக கங்குல் 

விசத் - திருந்திழை ஜெ௫ூழ்ச்து பெருங்கவின் சாஅ௮ய - நிரைவளை 

யூர் தோறொன - வாரையயொ?) செல்லு மன்பினர்ப் பெறினே.” 

'இசாமி an Saibai Si காரணமாக உளாத்தது, இம் மணிமிடை 

பவளச் தப் பின்பணிவந்தவாறம், ஈண்பகல்கூறாமையம், அவர் 

குறிச்சசாலம் இதுவென்பது தோன்றியவாறும் காண்க, 

மூன்ற வெண்மண லேறி ஜின்.றரின் - ஜின்னுங் காண்சம் 

(வம்மோ தோஜழி- களிறுங் சந்தம் போலு ஈளிகடற் - உம்புங் 

'கலனுட் தோன்று - தோன்றன் மறச்சோர். தறைகெழு காட் 

டே.” வருன்னாரனச் கேட்ட தலைவி தோழிச்கு உணாத்தது. 

இ௫ பின்பனிரின்றகாலம் வரைவின்றி வந்௪.த. ஈடலிடைக் கல 

திதைச் செலுத்துதற்கு உரிய சாற்றொபெட்ட காலம் யாதானுங் 

கொள்க. அழுமென்றசனால் வேசவணிசராம் பொருளின்றி இல் 

லறம் நிகழாக காலத்தாயிற் செர்வேழிபடிதற்கு உரியோரை 

தாட்டி.ச் கலத்திற்பிரிசற்கு உரியரென்றுசொள்ச, (a) 

௧௨. இணைமயக் குறுதலுங் கடிநிலை யிலவே 

கிலனொருங்கு மயங்குத லின்றென மொழிப 

புலனன miss yoo Gurr, 

இத உரிப்பொருள் மயங்குமென்தலின் மேலனவத்றிற்குப் 
புறனடை, (இ-ள்.) தணை மயச்குறுதலும் சடிநீலை இலவே-*(மா 

யோன்மேய” என்பதனுள் ஒருநிலச்து நரொழுச்கம் நிசமுமென 

கிரனிறுத் தச் கூரிய ஒழுக்கம் அவ்வவரிலத்திறிகே உரித்தாயொ 

முகாது தம்முண் மயங்கிவருதஓம் நீச்கப்படா: நிலன் ஒருங்கு 

மயங்குதல் இன்று என மொழீப - அ௮ங்கனம் ஒருநிலத்து இரண் 

அடாமுச்சர் தம்முண் மயங்குதலன்றி இரண்டுநிலம் ஓரோவொ 

முச்சத்தின்கண் மயங்குசலில்லையென்று கூறுவர்: புன் KOT 

உணர்ச்ச புலமையோர் - அ௮ங்ஙகனம் நிலனும் ஒழுக்கமும் இயைபு



அ௮க)த்திணையியல. ௨௩ 

பலித்.துச்செய்யும் புலனெறிவழக்கத்தினே மெய்பெற உணர்ந்த 
௮றிவினையுடையோர்.--௭-௮, என்றது ஒருநிலத்தின்கண் இர் 

ண்டு உரிப்பொருண் மயங்வெருமென்பதாஉம் நிலன் இரண்டு டி 

யங்காதெனவே காலம் இரண்டுந் தம்முண்மயங்குமென்பதூஉங் 
கூறினாராயிற்று, எனவே, ஒருரிலமே மயங்குமாளுயிற்று.ட உரி 
ப்பொருண்மயக்குறுதல் என்னாது இணைமயச்குறுதலும் என்ரான், 
ஓர் உரிப்பொருளோடு ஐர் உரிப்பொருண் மயங்குதலும், ஓர் உரிப் 
பொருள் நிற்றற்கு உரிய இடத்து ஒர் உரிப்பொருள் வர்துமயங்கு 
தலும், இவ்வாறே சாலம் மயங்குதலுங், சருப்பொருண் மயங்கு 
தும் பெறுமென்றற்கு; தணையென்றது அம்மூன்றனையுங் கொ 
ண்டேகிற்றலின், உம், “அறிவே மல்லே மறிர்தன மாதோ. 
பொஜிவரிச் சிறைய வண்டின மொய்ப்பச் - சாந்த காறு ஈரியோள்- 
கூர்த னாதுநின் மார்பே தெய்யோ." இத புநத்தொழுக்கமின் 
நென்ரூர்ச்குத் தோழிகூறியது, “புலிசொல் பெண்பாற் Lane 
குருளை - வளைவெண் மரப்பிறி கேழல் புரக்கும் - குன்றுகெழு 
காடன் மன்றதன்- பொன்போல் புதல்வனோ டென்னீச் தோ 
னே," இது வாயில்களுக்காத் தலைவி கூறியது, **வன்கட் சான 
வன் மென்சொன் மடமகன் . புன்புல மயக்கத் தழுத வேனஜ்- 
பைம்புறச் சிறு கடியு காட - பெரீய கூறி நீப்பினும் - பொய் 
வலைப் படேம் பெண்டு தவப்பலவே.”” இது தலைவன் ஆற்றுமை 
வாயிலாகப் புணர்ந்துழிப் பள்ளியிடர்துச் சென்ற தோழி கூறி 
யு, இவை குறிஞ்சிஃ்கண் மருதம் நிகம்க்சன, இவை ஓசொ 
முச்கம் நிகழ்தற்கு உரியவிடத்தே ஐரொழுக்கம் நிசழ்க்சன. 

“அன்னாய் வாழிவெண் டன்னையென் Cop ~ ust gerer 

பெரிதெனக் சிவந்த சண்ணைச் - சொன்னே டவ யாயி னென் 

னதாஉ - மறிய வருமோ மற்றே - முறியிணர்ச் கோங்கம் பயந்த 
மார்பே.” இ இவ்வேறுபாடென்னென் ந செவிலிச்குத் தோழி 
பூத்தருபுணார்ச்சியால் அறச்சொடுகிற்மல், இது பாலையிழ் குறி 

ஞூ, இஃது உரிப்பொருளோடு உரிட்பொருண் மயங்கிற்று, மேல் 

வருவனவற்றிற்கும் இவ்வாறு உய்த துணர்ந் தசொள்க, 

“வளமலர் சசைந்த வண்டுபடு கறும்பொழின் - முளைகினா 

அவ லொரு ச்தியொடு நெரு - லஐற்கூறி செய்தனை யென்ப 
வலரே - குரவ நீள்சினே யறையும் - பருவ மாச்குயிற் கெளவையிற் 
பெரிதே.” இது பொழிலிடத்து ஒருச்தியொடு தீங்வெந்தும் 

யான் பரத்தையை அ௮றியேனென்றாற்ருத் தோழி கூறிய.



pe பொருளதிகாரம். 

வண்டுனேக் கோங்கின் றண்சமழ் படலை - யிருஞ்சிறை வண்டின் 
பெருங்ககே மொய்ப்ப - நீரயர் துறையப் பட்டோள் - யாவளோ 

வெம் மறையா நீமே,”” இதுபரத்தையர்ச்குப் பூவணிர்தமை கே 

ட்ட தலைவி அ௮ஃதின்றென்றாற்குக் கூறியது, இவை பாலைக் 

குண்டி மருதம் நிகழ்ந்தன, **அருந்தவ மாற்றியார்'' என்னும் பா 

லைக்கலியும் அது, 

“அன்னை வாழிவெண் டன்னை யுவச்காணேர் - சொடிப்பா 

சடும்பு பரி.பவூர் பிழிபூ௨ - நெய்தன் மயக்கவெந் தன்று நின்ம 

கள் - பூப்போ லுண்கண் மரீஇய - நோய்க்கு மருந்தாசய சொண் 

sor CoCr,” இஃது அறத்தொடுநின்றபின் வரைதற்குப்பிரிக்சான் 
வரைகொவெந்தமை தோழி செவிலிக்குக் காட்டியது, இது நெ 

ய்சவிற் குறிஞ்சி, 
கண்டிகு மல்ல்மோ சொண்கரின் கேளே - யொள்ளிழை 

புயர்மணல் வீழ்ந்தென - வெள்ளாங் குருகசை ara; Caren’ 

: தண்டிகு மல்லமோ சகொண்கரின் கேளே - உர௫௮ வறுமுலை 

மடா௮- வுண்ணாப் பாவை யூட்டு வோளெ.”' இவை பெதும்பைப் 

பருவத்சாள் ஓர் தலைவியொடு வேட்கைநிசழ்க்தமைஎயத் தலைவி 

கூறித் தலைவனகுறிப்புணர்ர்தத. '*யானெவன் செய்கோ பாண 

வானாது - மெல்லம் புலம்பன் பிரிர்தெனப் - புல்லென் றனவென் 

புரிவசைத் தோளே.” இது தலைவன் புறச்துப்போன ௮த்தணைக்கு 

ஆற்றாயாகுதல் தகாதென்ற பாணற்குத் தலைவிகூறியது, இப்பத் 

தும் நெய்தற்கண் மருதம், 'வெள்ளாங் குருஇன் பிள்ளை சேத்செ 

னக - சாணிய சென்ற மடஈடை நானா - மிதிப்ப நெச்ச சண்போ 

னெய்தல் - கட்கமழ்ம் தானாகச் துறையர்க்கு - செச்ச கெஞ்ச நேர் 
சல் லேனே.” இது வாயில்வேண்டி.ய தோழிக்குத் தலைவி வாயின் 

மறுத்தது. இப்பத்தும் கெய்தற்கண் மருதம், 

*இலங்குவளை தெளிர்ப்ப வலவ ஸாட்டி, - நூகம்புதைத் தப் 
பின் னிறைஞ்சிரின் ரோளே - புலம்புசகொண் மாலை மறைய- 
Fouls மாச சல்குவ ளெனக்கே,"! இடந்தலைப்பாட்டிற் தலைவி 
கிலைகண்டு கூறியது, இது கெய்தலிற் புணர் தனிமித்தம், 

“வேப்புனை யன்ன நெடுங்கட் & GN QU GOT -றன்னச Water oxen Bae 

நிறைய நெல்லி -னிரும்பூ வுறைக்கு மூரற்வெள் - பெருங்கவி 

னிழப்ப தெவன்கொ லன்னாய."' இது தோழி அறத்தொடு நின் 
og. பழனக் கம்புள் பயிற்பெடை பசவுங் - கழனி யூரின்



அகத் தணையியல், ௨௫ 

லொழிவ லென்றுக் - தஞ்சுமனை கெடுநகர் வருதி “யஞ்சா யொவிவ 

டந்தைசை வேலே.” இது தோழி இரவுச்குறி மறுத்தது. “ நெறி 

மருப் பெருமை கீலவிரும் போத்து - வெறிமலர்ப் பொய்கை யாம் 

பன் மயக்குங் - சழனி பூரன் மகளிவள் - பழன வெிரின் கொடிப் 

பீணை யலளே.”” இஃது இளையள்விளைவிலளென்றது. கேருங் 

கோட் டெருமைச் செங்கட் புனிற்றாக் - காதற் குழவிக் கூ.றுமுலை 

மடிச்கு- துர நும்மூர் வருது - மொண்டொடி. மடந்தை நின் 

னையாம் பெறினே.” இது நின் தமர் வாராமையின் எமர் வரைவு 

நொந்திலரொன்று தோ.நிக.றக் கேட்ட தலைவன் தலைவிக்குக் கூறி 

யது, இவை மருதந்துச் குறிஞ்டு நிகழ்ந்தன. இக்சகாட்டியவெல் 

லாம் ஐங்குறு நாறு, “புனையிமை நொக்கியும்” என்னும் மருதக் 

கலியும் ௮.து. 

“மூபசுடைச் செல்வர் பரவிச் சூட்டு - சூட்டுறு சவரி அரக்க 

யன்ன - செழுஞ்செ.ப் நெல்லின் சேயரிப் புனிழ்றுக் - சதாமூதா 
‘op Wels காவலர் - பாக லாப்சொடிப் பசன்றையொடு 

பரீஇக் - காஞ்சியி னசக்துச் கரும்பருட யாக்கும் - தீம்புன லூர 

இறவ தாகக் - குவலா யுணக ணிவளும் யானுங் - சழனி யாம்பன் 

முழுகநெறிப் பகைத்தழை - காமா ஞாயிற் மூசத் தலைப்பப் - பொய் 

தல் பாடிப் பொலிகென வந்து -ரின்னகா விழைத்த தவஜரோ பெ 

ம - கள்ளுங் கணணியுங கையுறை யாக - நிலைச்சோட்டு, வெள்ளை 

நாலசெவிச் கடா௮- புலை$நுறை சடவுட் குளப்பட வோச்இத் - 

தீணிமருங் கறியாள் யாயழ - மணிமருண் மேனி பொன்னிறங் 

கொளலே.” இது தலைவியைத தோழியிடத்தய்த்துத் தலைவனை 
உமாவுசடாபத, இவ் அகப்பாட்டும் அது. 

இன்னும், மடஈகுறுதலும் என்றதனளை waa நில்ங் 

கட்கு உரிய மூதலுங் கரும வர்து உரிப்பொருள் வேருதலன்றி 
அவற் ரீலங்கட்கு உரிததல்லாத முதஓங் கருவும் வந்து உரி 
பொருண் மயஙகருவனவங கொள்க. அது “mpi Baw 6 Dies 
கொணன்தஜை'” என்னும் நெய்தற் கலியுட் காண்க, இக்கருத்தா 

னே நச்£ரரும் ஐந்இணையுள்ளுங் களவு கிசகமுமென்று கொண்ட 
வாறுணாக, 

இனிக் காலம் ஒருங்கு மயங்குங்காழ் பெரும்பொழுது இர 
ண்டும் பெரும்பான்மையுஞ் சிறுபொழுதும் மயங்குதலுங் கொள்க. 
்” மழையில் வான மீனணிச் தன்ன - குழையமன் மேசுண்டை வா 
லிய மலர - வரிவெண் கோடல் வாங்குகருலை வரன்பூப் - பெரிய 

௩.



௨௬ பொருளதிகாரம், 

சூடிய கவர்சார்க் சோவல- ரொல்லுப்பெய ஓழந்த பல்லா சினா 
யொடு - நீர்திகழ் கண்ணிய ரூர்வயிற் பெயர்தர - ஈனிசேட் பட்ட 
மாரி தளிகிறர் - தோதரு கீர் தெருவுதொ ஜொழுகப் - பேரிசை 

முழக்கமொடு ஏிறந்துசனி மயங்கிக் - கூதிர்ரின் நன்றாற் 'பொழு 
தே காதலர் - நந்நிலை யறியா ராயினுக் தக்நிலை - யறிந்தனர் கொல் 

லோ தாமே யோங்குடைகீ- காய்சின யாலை கங்குற் குழ்வர- 

வஞ்சுவர விறுத்த சானை- வெஞ்டென வேந்தன் பாசறை யோ 

மா.” இது தோழிக்குத் தலைவி கூறியது. இம் மணிமிடைபவ 
ளத்துண் முல்லையுட் கூர் வந்த.து. 

“£மங்குன் மாமழை விண்ணதிர்பு முழங்கத் - துள்ளுப்பெ 

யல் கழிந்த பின்றைப் புகைப்புதப் - புள்ளிநுண் வெலை பூவக 

நிறைபச் - காதலர்ப் பிரிந்த கையறு மகளிர் - நீர்வார் கண்ணிழ் 
கருவிளை மலரத்- துய்த்தலைப் பூவின் புதலிவ சீங்கை-கெய்த் 

தோய்த் தன்னா நீர்தனை யந்தளி - ரிருவ௫ ரிருளி னீரிய துயல்வர- 

, வவனாப் பைம்பூப் பயில வசல்வயற் - கஇர்வார் காய்நெழ் கட் 
இனி இறைஞ்சச் - சிதர்சினேத் தூங்குமற் சர்வரை சாடர்- காய் 

சன வெந்தன் பாசறை நீடி - ஈந்நகோ யறியா வறணி லாள - ரி 

நிலை களைய வருகுவர் கொல்லென - வானா தெறிதரும் வாடை 

யொடு  கோனேன் ரோழியென் றணிமை யானே.” பருவ வச 
வின்கண் வற்புறுத்தும் தோழிக்குக் தலைவிகூறியது. இம் மணி 

மிடைபவளத்து முல்லையுண் முன்பனி வந்தது. சிலமுங் கருவும் 

மயக்இற்று, 

கருங்கால் வேங்கை வீயுகு துறுக - லிரும்புலிக கு௱ஜை 

யிற் ரோன்றங் காட்டிடை - யெல்லி வருரர் களவிற்கு - நல்லை 

|) வல்லை செடுவெண் ணிலவே.”” இரா வந்து ஓழுகுல் காலை முன் 
னிலைப்புற மொழியாக சிலாவிற்கு உரைப்பாளாய் உஸாத்தது, 

இச் குறுந்தொகையட் குறிஞ்சியுள் வேனில் வந்தது. 

விருந்தின் மன்னர்'' என்பது முல்லைக்கண் வேனில் வக் 
தத. இது கார்காலத்து மீள்ளெருன் முூழ்கிலாத் இகழ்தற்குச் 
Apts வேனிலிறுதிச்சட் தலைவிமாட்டு நிசழ்வன கறி wena கர 
ண்உற்குச் சடிது தேரைச் செலுத்தென்ற து. 

“Boag போல விருளி விண்பக - விமைப்பது போல 

மின்னி யுறைக்கொண்்- டேறுவது போலப் ur Apt george 
moses ee வோவாது சிலைத்தால் - கார் ரளி பொழிர்த வார்



அகத்திணையியல், ௨௭ 

பெயற் சடைரகா . Koper ஞலந்த வாலா வெண்மழை- வா 
ன்ஜொ யுயர்வனை யாடும் வைகறைப் - பூதலே ரணிந்த சாண்பின் 

சாலைத் - தண்ணறும் படுநீர் மாக்திப் பதவருந்து - வெண்புறக் 

குடைய இரிமருப் பிரலை - வார்மனா லொருறைப் பிடவவிழ் 
கொழுநிழற் - காமர் துணையோ டமர்துயில் வதிய - வரக்குகிற 

வருவி னீயன் மூதாய் - பாப்பி யவைபோற் பா௮ய்ப் பலவுட”- ஸீட் 
வார் மருங்கு னீரணி திகழ - வின்னும் வாரா ராயி னன்னுதல்- 

யாதுசொன் மற்றவர் நிலையே காதலர் - கருவிக் காரிடி. யிரீஇய- 

பருவ மன்றவர் வருதுமென் றதுவே,” பிரிவிடையாற்றாது தோ 
ழிக்கு உரைத்தது, இம் மணிமிடைபவளத்து முல்லைக்கண் முன் 

பனியும் வைகறையும் ஒருங்கு வந்தன, ட 
  

ce தொரல்லெழில் வரைத்தன்றி வயவுகோய் ஈலிசலி - வல் 

லாந்தா ரலவுற வீன்றவள் படெச்கைபோத் - பல்பய முதவிய 
பசுமை£ ரசன்ஞாலம் - புல்லிய புனிரஜொரீடுப் புதால Cat 

௪£- வளையவர் வண்டல்போல்” வார்மணல் வடுச்சொள - விளையவ 
ஷாம்பால்போ லெக்கர்போழ்ந் தறல்வார- மாவீன்ற தளீர்மிசை 

மாயவ மூ.தலைபோ - லாயிதழ்ப் பன்மல மாயகொங் குறைத்தர- 
மமேதக விளவேணி விறுத்தந்த பொழுதிஞற்; சேயார்கட் சென் 

Pac னெஞ்சனேச டஇன்மொழி- நீகூறும் வராத்தன்றி நிறு 
ட்பென்மன் னிறை௰ீவி - வாய்விரிபு பனியெற்ற விரவுட்பன் மலர் 

ண்டி. - கோய்சேர்ர்த வைகலான் வாடைவக் தலைத்தரூ௨ம் ) போ 
ழ்துள்ளார் துறந்தார்கட் புரிவாடும் கொள்கையைச் - சூழ்பாங்கே 
சுடரிழாப் சரப்பென்மற் சையீவி- விழ்கதர் விடுத்தபூ விருந்து 

ண்ணு மிருக்தும்பி- யாழ்கொண்ட விமிழிசை யியன்மாலை யலை 

தீதிரூ௨ம் ; தொடி.நிலை நெூழ்த்தார்கட் டோயுமென் னாருயிர் - 

வடுகீவ்கு ளெவியாய் வலிப்பென்மன் வலிப்பவு - நெடுநிலாத் இ 

றந்துண்ண நிரையிதழ் வாய்விட்ட - கடிமலர் கமழ் நாற்றம் கவ் 

குல்வந் தலைத்தரூ௨ம் ) எனவாங்கு, வருந்தினை விந்தின் வளை 

நீங்கச் சேய்காட்டுப் - பிரிந்துசெய் பொருட்பிணி பின்னோக்ச.! 
தெய்திஈம் - மருந்துயர் சளைஞர் வந்தனர் - இருந்தெயி நிலங்கு 

நின் ழேமொழி படர்ந்தே.'” இதில் வேனிலும் வாடையும் கங்கு 

லும் மாலையும் வந்தன, வர்தாொன ற்றுவித்தத. 

1 அம்ம வாழி சோழி சறியிலைக் - குறுஞ்”ினை வேம்பி னும் 

படி மூணிடஇய - வாவ லுவக்கு மாலையு - மின்றுகொல் காதலர் 

சென்ற நாட்டே.” இவ் ஐங்குறுதாறு பாலைக்சண் மாலைவந்தது. 
nate nye CD



௨௮ ... பொருளதிகாரம். 

₹ தண்சடற் சேர்ப்பன் பிரிக்தெனப் பண்டையிற்- சடும்ப 

ஈசல் வருந்திக் கையறு மாறு - மாலை கெய்தலுங் கூம்பச் - சாலை 
வரினுங் களைரோ விலா.” இவ் ஐங்குறுநூறு நெய்தற்கண் 

மாலை வர், பருவ வரவின்சண் மாலைப்பொழுது சண்ட அறு 

ளாய தலைவி தோழிக்குச் கூறியது, 

தொரல்லூழி தடுமாறித் தொகல்வேண்டும் பருவத்தாற்- 

பல்வயி னுமிரொல்லாம் படைத்தான்௧கட் பெயர்ப்பான்போ - லெல் 

ஒறு செறுகஇர் மடங்கத்தன் கதிர்மாய - நல்லாற்றி னெறிநிநிஇ 
யலசாண்ட வாரசன்பி- னல்லது மலைத்திரும் தறநெறி நிறுக்கல் 

லா - மெல்லியான் பருவம்போன் மயங்இரு டலைவா - வெல்லைக்கு 

வரம். ாய விடும்பைகூர் மருண்மாலை % % % பனியிருள் சூழ்த 
ரப் பைதலஞ் றுகுழ - லினிவரி னுயருமற் பழியெனக் சலம் 

யெ - தனியவ ரிடும்பைகண் டிீனைதியோ வெம்போல - வினிய 

செப் தசன்றாரை யுடையையோ ந” என கெய்தற்கலியுட் கங்கு 

ஓம் மாலையும் முன்பனியும் வர்தன. ஒழிக்தனவும் மயங்குமாறு 

வர்துழிக்காண்ச, 

௧௩, | உரிப்பொரு எல்லன மயங்கவும் பெறுமே, 

இஃத எப்தாதசெய்துவித்தத. (இ-ள்.) உரிப்பொருள் 
அல்லன - உரிப்பொருளென்று ஓதப்படும் ஐந்தணையும் அல்லாத 

கைக்ளெயும் பெருந்துணையும் : ம;பங்கவம் பெறும் - கால்வகை 

நிலத்தும் மயங்கவும் பெறும்,--௭ - று, உம்மை எச்சவும்மை 

யாதலின் உரிப்போருளாக எடுச்ச பாலையும் கால்வகை நிலத் 

தம் மயங்கவும் பெறும் என்றவாரும். பாலையென்பது ஒன்று 

பிரிந்த பலவாக கூற்றின் மேற்முதலின் ஒற்றுமைப்பட்டு நிகம் 

இன்னார் இறவர் பிரிந்துவாலும் பாலையாமன்றே ! அதனால், அது 
ஓங் குஸங் காரணமாய்ச் செம்பால் செம்பாலையாயினுற்போல 

தின்றது, * ஊர்க்கானிவக்த'” என்னுங் குறிஞ்சிக்சலியுள் “(அய் 

தூவி யனமெள வணிமயிற் பெடையெனச்- தூதும் புறவெனத் 

துதைந்தரின் னெழினல - மாதர்சொா மானொசகன் மடரல்லாய் 

நிற்கண்டார்ப்- பேதுநூ௨ மென்பதை யறிதிமோ வறியாயோ," 

என்பது நிலம்வரையாது வந்த ஈக. இதனைக் குறிஞ்சி 

யட் கோத்தார் புணர்ச்சியெதிர்ப்பாடாகலின், 

ப கொல்லே ற்றுக் சோடஞ்சு வானை மறமையும் - புல்லாளே 

யாயர் மகள்'” வியா வறியா வுயிர்சாவல் கொண்டு - நளிவரய் மர
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ப்பஞ்சு கெஞ்சினார் தோய்தற் - கெளியவோ வாயர்மசக டோள” 

 முள்ளெயிற் றேஎ ரிவளைப் பெறுமிதோர் - வெள்ளெயிற்றெ ருதீ 
சொடுங்கு வான ; ஓள்ளிழை, வாருறு கூந்தற் றுயில்பெறும் வைம 

ருட்பித் - காரிசத னஞ்சான்கொாள் பவன்.” என்றாற்போல ஏறுத 
முவினற்கு உரியள் இவளென வந்த கைச்ளசொகளெல்லாம் மூல்லைகி 

கலி பலவற்றுள்ளுங் காண்க, “முன்னைய மூன்றங் கைககளேக் கு 

திீப்பே” என்பதனான் ௮வை சகைக்சளையாயின, 

இனி “ எழினமருப்பெழில்வேழம்'' என்றது மூகலிய ராறு 

பட்டும் ஏய மடற்றிறமான பெருந்திணை, என்னை £? மாமேலா 
ரி்ற. மடல்புணையா நீந்துவேன் - றேமொழி மாத ரர து 

இப - சாமக் கடலகப் பட்டு, என்றாற்போல்வன வாதலின், 

‘f புரிவு எடபுணர் £௪'! எனநது மூதவிய அறு பாட்டர் தேற த 

லொறி? த காமக்து மிகுதிழரமாகிய பெருர்தணை, இவற்றை மெய் 

ஈலுட் கோர்ரார். சாக்காடு கூறித்நு இரங்கறபொருட்டாகலின், 

கூறுங். சூறளும் மூதீஞ் செவிடிம் உதழ்ந்துகூறம் பெருர்திணே 

ய ஊடற்பகுகயெயாகவின் மாதத்துட்கோத்சார், “ கம்லாப் 

பொனவனைநீ மாற” எனப் பொதுவியர் கறறும் *நடரருச் ௧௫ 

ம் பன்ற தோளாரை, சாணின் - விடாஅலோம் பென்றா ரெமர்,” 

ea பொதுவா கூறலும் மிக்ககாமத்துமிடலாய பெருந்தணே 

யாசலின் முலலையட் கோச்தாா.  *நறவிகோவளாம நார?? “ஈண்டு 
ஈீர்மிசை'' என்றுங் கலிகளுங் காமத்து மிகுகிறத்தான் அரசனை 

சோக்சிச் சென்றோர் கூறியயாகலின் மருதத்துக கொத்தார். 

னி உன மூ; வயங்கொளி மண்டில : செருப்டெனச் 

சிவந்த வுரப்பவிரங் சாட்டு!” எனக் காடுறையுலகத்தப் பாலை வக் 

ay. ''தொடஙகம்கட் டோன்றிய முதியவன் மூதலாா - உடங்கா 

சரா மிடல்சாய வமர: வந் இரக்தலின் - மடங்கல்போற் ”ளைஇ 
மாபஞ்செ. யு ஜாம். கடக்தி முன்பொடு முச்சஞூன் ஜவெ 

பிய - மூடன்தர்கான் முகம் ரல வொண்கடுர் தெறாலிற் - ற 

ங் சணிச்சியோன் செனவவி னவ்வெயி - லேறுபெற் ஐதிர்வன 

போல் வனாபிளக் இயங்கு - ராறசெட விலங்யெ வழலவி ரா 

ரிடை - மறட்பரங் காத லிவளீண் டொழிய - விறப்பத் துணிந்த 

னிர் கேண்மின் மற்றைஇய.'” இது மைவனாயுலகர்துப் பாலை 

வந்தது, *மறந்சவண்மையராயிலும்” என்னும் பாட்டுத் நீம் 
புனஓலசச்துப் பாலை வந்தது, :* அருளி லாளர் பொருள்வயி ன 

றல்? என்னும் அசப்பாட்டினுட் பெருமணஓலசத்துப் பாலை



௩௦ பொருளதிகாசம், 

வந்தது. இன்னும் பிறவுஞ் சான்றோர் செய்யுட்கண்ணே உரிப் 

பொருண் மயங்கியுங் காலங்கண் மயங்இயும் வருவனவெல்லாம் 

இதனை ௮மைத்துக்சொள்க, 

௧௪, புணர்தல் பிரித லிருத்த லிரங்க 

லாட லிவற்றி னிமிக்ச மென்றிவை 

தேருங் காலைச் இனைக்குரிப் பொருளே. 

இ தும் மேனிறுத்த முறையானன்றியும் ௮தசாரப்பட்ட 

மைகொண்டு உரிப்பொருள்கூறுகன்றது ; உரிப்பொருள் உணர்ந் 

தல்லது உரிப்பொருளல்ல்ன உணரலாகாமையின். (இ-ள்.) புணர்த 

லும் புணர்தனிமித்தமும் பிரிதலும் பிரிரனிமித்தமும் இருத்த 
லும் இருத்தனிமித்தமும் இரங்கலும் இரங்கணிமித்தமும் ஊட 
லும் வடனிமித்தமும் என்ற பத்தும் ஆராயுங்காலை ஐர்திணைக்கும் 

உரிய பொருளாம்.--௭-று. தேருங்காலை என்றதனாற் ele 

சிக்குப் புனார்ச்சியும் பாலைக்குப் பிரிவும் முல்லைக்கு இருத்தலும் 

'நெய்தற்கு இரங்கலும் மருதத்திற்கு ஊடலும் அவ்வவறிமித்தங் 

களும் உரித்தென்று அராய்ந்துணர்ச, இக்கருச்தேபற்றி “மா 

யோன்மேய'” என்பதனுள் விரித் துாரைத்தவாறுணர்க, 

அ/கப்பொருளாவது புணர்ச்சியாசகலானும் ௮ஃது இவர்க 

Gb ஒப்ப நிகழ்தலானும் புணர்ச்சியை முற்கூறிப், புணர்ந்துழி 

யல்லது பிரிவின்மையானும் ௮து தலைவன்சண்ணதாகிய சிறப் 
ures தலைவிபிரிவிற்குப் புலனெறிவழக்கன்மையாலும் பிரிவி 

னை அசன்பிற்கூறிப், பிரிர்துழித் தலைவி ஆற்றியிருப்பது முல்லை 

யாகலின் இருத்தலை அதன்பிற்கூறி, அங்ஙனம் ஆற்றியிராது தலை 

வனேவலிற் சிறிது வேறுபட்டிருந்து இரங்கல் பெரும்பான்ஸம ¢ 

லைமகளதேயாதலின் அவ்விரங்கற்பொருளை அதன்பிற்கூறி, இர் 

நான்கு பொருட்கும் பொதுவாதலாலுங் சாமத்திற்குச் சிறத்தலா 

னும் ஊடலை அதன்பிற்கூறி இங்கனம் முறைப்படுத்தினஞர். நா 

ன்குநிலத்தும் புணர்ச்சிநிகழுமேனும் முற்பட்ட புணர்ச்சியே 

புணர்தற்சிறப்புடைமையிற் குறிஞ்சியென்று அதனை முழ்கூறி 

னார், தவை இயறசைப்புணர்ச்சியும் இடக்தலைப்பாடும் பாங்கற் 

கூட்டமுந் தோழியிற்கூட்டமும் ௮தன் பகுதியாயெ இருவகைக் 

குறிச்சண் எதிர்ப்பாடும் போல்வன, தலைவன் தோழியைச் குறை 

யுறும் பகுதிடம் ஆண்டுத் தோழிகூறுவனவுங் குறைநேர்தறும் 

மறுத்தும் முதலியன புணர்ச்சிரிமித்தம். இனி, psy தூதும்
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பசையும் அவற்றின்பகுதியும பொருட்பிரிவும் உடன்போக்கும் 

பிரிவு. ““ஒன்றாத் தமரினும் பருவத்துஞ் சரத்தும்” தோழியொ 

வலித்தன் முதலியன பிரிதனிமித்தம். பிரிந்தபின் தலைவி வருது 

வனவுரீ தோழியாற்றுவித்தனவும் பாலையாதலிற் பின்னொருகாற் 

பிரிதற்கும் நிமித்தமாம்; அவை பின்னர்ப்பிரியும் பிரிவிற்கு முன் 

னிகழ்தலின், இனித் தலைவி பிரிவுணர் த்தியவழிப் பீரியானான்றி 

ருத்தலும் பிரிர்துழிக குறித்தபருவமன்றென்று தானே கூறுத 

லும் பருவம் வருந்துணேயும் ஆற்றியிருக் தமை பின்னர்க் கூறு 

வனவும் போல்வன இருத்தல். அப்பருவம் வருதற்கு முன்னர்க் 

கூறுவன மூல்லை சான்ற கற்பன்மையிற் பாலையாம், இனிப் ப 

ரவல்சண்டு ஆற்றாது தோழிகூறவனவும் பருவமன்றென்று வற் 

புறுத்தனவும் வருவரொன்று வற்புறுத்தினவும் தலைவன் பாச 

றைக்சண் இருந்து உளாத்தனவும் ௮வைபோல்வனவும் நிமித்த 

மாதலின் இருத்தனிமித்தமெனப்படும். இனிக் சடலுங் ETO QUE 

கழியுங் காண்டொறும் இரங்கலுந் தலைவன் எதிர்ப்பட்டு நீங்யெ 

வழி இரங்கலும் பொழுதும் புணர் துணைப்புள்ளுங் சண்டு இர 

ங்கஓும் போல்வன இரங்கல், ௮ச்சடல் முதலியனவும் தலைவன் 

நீங்குவனவுமெல்லாம் நிமித்தமாம், புலவி முதலியன 2: 

லாம். பரத்தையும் பாணனும் முதலியோர் ஊடனிமித்தமாம். 

ஏனையவும் வழக்கயெலான நால்வசை நிலத்துஞ் கறுபான்மை 

வருமேனும் பெரும்பான்மை இவை உரியவென்றற்குத் இணைக்கு 

ரிப்பொருளே யென்றார், 

உரிமை குணமாதலின் உரிப்பொருள் பண்புத்தொகை. 

உம், கோட வெதிர்முகைப் பசுலீ முல்லை - நாறிணர்க் குவ 

ஊயோ டிடைப்பட விரைஇ - யைதுதொடை மாண்ட கோதை போ 

ல -ஈதிய நல்லோண் மேனி - முறியினும் வாயதி முயங்கற்கு மீனி 

தே.” இக்குறுந்தொகை புணர்க் துழி மூழ்ந்து கூறியது, 

£ இில்குபட. ருழர்த வரிமதர் மழைக்சட் - பல்பூம் பகைத் 

தழை நுடங்கு மல்குற் - திருமணி புரையு மேனி மடவோ -ியார் 

மகன் கொல்லிவ டந்தை வாழியர் - துயர முறிஇயின செம்மே 

பசல்லய - லரிவன ரரிந்துச் தருவனர் பெற்றுச் - தண்செறு சாய 

மதனுடை நோன்றுட் - கண்போ னெய்தல் பொரவிற் பூக்கும்- 

சிண்டேர்ப் பொறையன் ஜொண்டித் - இண்டி.றம் பெறுகவீவ ளீன்ற 

தாயே." இக்கற்றிணையும் *'முல்லையே முகிழ்முசழ்த்தனவே'' என் 

னுங் குதுந்தொகையும் புணர்தனிமித்தம்: ் ர



௩௨ பொருளதிகாரம். 

“ இன்றவ ணெழிச்சன்று மிலையே வந்துஈணி - வருந்தினை வா 

நிய நெஞ்செ பருந்தருக் - துயாவிளி பயிற்று மயா௮வுயர் ஈனக் 

தலை - புரு௫டி பருளியிற் பொருடெரிர் தஇசைக்குங் - கடுங்குரற் 

apg நெடும்பெருங் குன்ற - மேம்மொ டி.றத்தஓஞ் "சொல் 

லாய் பின்னின் - மோழியைச் சூழ்ர்தனை மாயிற் றவிராது - செல் 
வினிச் சிறச்கரின் னுள்ளம் வல்லே- மறவ லோம்புமதி Ou 

ம நறவின் - சேயித ழனைய வா௫இக் குவளை - மாயிதழ் புரையு 
மவிர்கொ எீரிமை - யுள்ளகங் கனல் வுள்ளுொ றுலறிப் - பழங் 
கண் கொண்டச லிழந்தவீ ழவிரறல் - வெய்ய வுருதர வெீஇப் 

பையெனச் - சில்வளை. சொரிர்த மெல்லிறை முன்சைபம் - பூவீ 

சொடியிற் புல்லெனப் போ” - யடர்செ யாய்கற் சுடர்துணை யாச- 

வியங்காது வஇிந்தநங் சாதலி -யுயங்குசாய் இறுபுற மயங்கிய 

ன்னே.” இது மறவலோம்புமதியெனப் பிரிஏக. ஜிற்று, 

““ ி/றியாப் வாழி சோழி பிருளற - விசம்புடன் விளச்கு!் 

விரைசெலற் நி௫ரி் - கிங்கதி ரெறித்த விடவொய் நிறைய - நெடு 

ங்கான் முரங்கை வெண்பூச் தாஅய - நீரற வறந்த நிரம்பா நீளி 

பை - வள்ளெயிற்றுச் செந்நாய் வருந்துபசிப் பிணவொடு - கள் 

We காட்ட சடத்திடை யுழிஞ்ச - ஒள்ளூன் வாடிய சுரிமூக்கு 

நாள்ளை - பொரியலா புரைத்த புலம்புசொ எஸஎியவின் - விழுத் 

தாடை மறவர் வில்லிடை வீழ்ர்தோ - மொழுத்துடை டக வின் 

ணிழல் வதிய- மருஞ்சரக் கவலை நீந்தி யென்று - மில்லோர்க் 

நில்லென் நியைவது காத்தல் - வல்லோர் நெஞ்சம் வலிப்ப ஈம் 

நினும் - பொருளே சாதலர் காத - லருளே சாதல ரென்றி 

யே.” இது பிரிஈணிமித்தம். வற்புறுத்தும் தோழிக்குத் தலைவி 

கூறியது, 

்் வண்டெடத் ததைந்த கொடியிண ரிடையி?பு - பொன் 

சசய் புனையிழை கட்டிய மகளிர் - கதுப்பிந் ஜோன்றும் புதுப் 

5ங் கொன்றைச் - கானங் காரெனக் கூறினும்- மானோ தேறே 
ஈவர் பொய்வழங் சலா.” இத பருவங்கண்டுழியும் பொய் 

உன்னு ஆம்றியிருந்தது, “அவரோ வாரார் முல்லையும் பூத் 

7ன - பறியுடைச் கையர் மறியினத் தொழிபப் - பாலொடு வந்து 

டழொடு பெயரும் - யாடுடை "மிடைமகன் சென்னிச் - குடிய வெ 

vores Flue முகையே, ட இது பருவங்கண்டாற்றுது கூறியது, 

Is முல்லைசானற கற்பாயிற்று; அவன் கூறிய பருவம் வருந்து 
ணயும் ஆற்றியிருத்தீலின்,



அகத்திணையியல், ௩௩ 

மடவ மன்ற தடவுநிலைச் கொன்றை - கல்பிறங் கத் 

தஞ் சென்றோர் கூறிய - பருவம் வாரா வளவை ரசெரிதரக் - கொ 

ம்புசேர் கொடியிண ரூழத்த - வம்ப மாரியைக் சாரொென மதித் 

தே.” இது பருவமன்றென்று வற்புறுத்சலின் இருத்தனிமித்த 

onto. “தேம்படு Cow” என்னுங் சளிந்றியானைரிஜாயும் 
இருத்தனிமித்தமாம், இம்காலம்வருந்தணையும் அர்றினளெனத் 

தான் வருந்துதலின், 

“ கானங் சழரறாது கழியுங் கூறாது - சேனிமிர் நறுமலர்ப் | 

புன்னையு மொழியா - தொருமீ யல்லது பிறிதியாது மிலனே-, 

யிருங்கழி மலர்ர்த சண்பொ ஸனெய்தல் - கமழிதழ் நாற்ற மமிழ் 

தென ஈசைழஇச்- ஏண்டா தூதிய வண்டியை களி௫ிறந்து - பற 

வை கிளரும் துறைவனை நீயே - சொல்லல் வேண்டுமா raw ua 

காற் - கைமையம் பூசினை யெவ்வமொ டசாஅ௮ங் - கடற்கிறு 

காக்கைச் காமர் பெடையொடு - கோட்டுமீன் வழங்கும் லேட்ட 
மடி பரப்பின் - வெள்ளிராக் கனவு நள்ளென் யாமத்து - நின்னுறு 

வீழுமங் களைக்தோ-டன்னுறு விழும நீந்துமோ வெனவே'' 

இவ் அசப்பாட்டு நெய்தல், இரங்கஓரிப்பொருட்டாயிற்று, 

ஞாயிறு பட்ட வகல்வாய் வானத் - தளிய தாமே கொடுஞ் 

சிறைப் பறவை - யிறையுற Carti@u மகெறியயன் மராத்த - பிள் 

ஸா யுள்வாய்ச் செரீஇய - விரைாகொண் டயையும் விரையுமாற் 

செலவே.” இஃது இரங்களிமித்சம், 

“£ தருக்கேம் பெருமநின் னல்சல் விருப்புற்றுத் - தாழ்ந்தாய் 
போல் வந்து தகவில -செய்யாது- சூழந்தவை செய்துமற் நெ 

ம்மையு முள்ளுவா.ப் - வீழந்தார் விருப்பற்றக் கால்.” இது 
ஊடல், 

 புரிடடை ஈன்மான் பொங்குளை யன்ன - வடைகனா வேழம் 

வெண்பூப் பகரும் - தண்டுறை யூரன் பெண்டிர் - துஞ்சும் யாம 

த்தும் தயிலறி யாமா.” இது ஊடனிமித்சம், 

பிறவும் வேறுபட வருவனவெல்லாம் அறிந்து இதன்கண் 

அடக்இக்கொள்ச, (௧௪) 

கட, கொண்டுதலைக் கழியினும் பிரிர்தவ ணிரங்கினு 

முண்டென மொழிப வோரிடச் சான,



௩௪ பொருளதிகாரம். 

®) 5 முற்கூறிய ஐந்தனுட் பாலைக்சட் குறிஞ்சிமயங்குறா 
றும் கெப்தன்மயங்குமாறுங் கூறுன்றது. (இ- ள்.) கொண்டு 

தலைக்கழியினும் - தலைவன் தலைவியை உடன்கொண்டு அவள் 

தீமரிடத்துநின்று பிரியினும்; பிரிர்து அவண் இரங்கனும்- தலை 
வன் உடன்கொண்டுபோகாது தானே போதலித் தலைவி மனையி 

ன்கண் இருந்து இரங்கினும்; ஒரிடச்தான- இவ்விரண்டும் ஒரிட 

தீதின்கண்ணே  ஒரொழுக்சமாயின: உண்டென மொழிப - 

இவ்வொழுச்சந்தான் நான்குவருணத்திஓம் வேளாண்வருணத் 

திற்கு உண்டென்று சொல்லுவர் ஆூரியர்,--௭ - று. கொண்டு 
தற தலைச்சழிதலால் இடையூறின்றிப் புணர்ச்ரி நிகழுமெனினும், 

. பிறிவு நிசழ்ந்தவாறென்னையெனின், 'இடைச்சுர மருங்கி னவடம 
ரெய்திக் - கடைக்கொண்டு பெயர்த்தலிற் சலங்கஞ எாய்தி'' என 

மேலே கூறுவானாதலிற் தந்ைதையுக் தன்னையருந் தேடிப் பின் 

வந்து இவரொழுக்கத்திற்கு இடையூறுசெய்வரொன்லுங் கருத்தே 

கட அருவருள்ளத்தும் பெரும்பான்மை : நிகழ்தலிற் பிரிவுநிகழ்க்தவாறா 

யிற்று, அசவே பாலைச்கண்ணே குறிஞ்சி நிகழ்ந்ததாயிற்று, 

உ.ம், (வேனிற் பாதிரிக் கூனி மாமலர் - cer 

வாய் வாடநா நீரறு நாட்சுர - மரியார் சிலம்பிற் Con சிவப்ப - 

வெம்மொ டொராறு படீஇயர் யாழநின் - பொம்ம லோதி பொ 

;ூஉதிள வாரி - பரும்பற மலர்ந்த வாய்பூ மராஅத்துச் - சுரும்புசூ 
ழலரி சைஇ வேய்ந்சரின் - நேம்பாய் கூர்சற் குறம்பல மொிக் 

கும் - வண்டுகடிந் சோம்ப தேற்றா யணிகொள - தண்கோ 

லெல்வளை தெளீர்ச்கு முன்கை - மெல்லிறைப் பணைத்தோள் 

விளங்க வீரி - வல்லுவை மன்னா நடையே கள்வர் - பகைமிகு 

உ௫கவலைச் சென்னெறிக் சாண்மார் - மிகைமரஞ் சேர்த்திய கவை 

முறி யாஅத்து - ராரா மருங்க ஸீர்வரப் பொழித்துக் - களிறு 

சுவைத்திட்ட சோதடைத் ததரல் - கல்லா வுமணர்ச்குத் தீமோ£ட் 

டாகுர் - தன்புறு தகு வாங்கட் புன்கொட் - டரிலிவர் புற்றத் 
தலனொ நசைஇ - வெள்ளரா மிளிர வாங்கும் - பிள்ளை யெண் 

டே௦கஏன் மலைவயி னே.” இது கொண்டுதலைச்கழிதற்சட் தலை 

வன் கடையை வியந்தது, அகம், ('அழிவில முயதும்”” என்பதி 

பாலைக்கட் புணர்ச்சி நிகழ்ந்தது, 

இனிச் தலைவி பிரிக்திருக்து மிகவும் இரங்குதலின் இரகம்? 
லுமெனச் சூத்திரஞ்செய்தான், அதனானே பாலைப்பொருட்சண் 

டுஇரங்கற்பொருள் நிகழுமென்றான். ௨-ம், *'ஒங்குமலைச் சிலம்



அகத்திணையியல், உடு 

பிஜ் பிடவுடன் மலர்ந்த - வேங்கை வெறித்தழை வேறுவகுத் 
தன்ன - வூன்பொதி யவிழாக் கோட்டுசர்க் குருளை - ஜூன்றுட் 

னீன்ற மூடங்கர் நிகழ்ந்த- துறுகல் விடாளைப் பிணவுப்ப9ி கூர் 

ந்தெனப் - பொறிளெ ருழுவைப் பேழ்வா யெற்றை - யறுசோட் 

டிழைமா னாண்குர லோர்க்கு - மெறிபடு சவலை நிரம்பா நீளிடை - 

வெள்ளி வீதியைப் போல ஈன்றுஞ் - செலவயர்ந் தனால் யானே 
பலபுலந் - துண்ணா வுயக்கமொ டுயிர்செலச் சாழ௮ய்த் - தோளுந் 

தொல்கவின் றொலைய நாரும் - பிரிந்தோர் பெயர்வுச் ரெங்9 - 
மருச்தபிதி தன்மையி ஸிருர்துவினை யிலனே.”” இதனுள் வெள் 
ளிவீதியைப்போலச் செல்லத்துணிந்து யான் பலவற்றிற்கும் 

புலந்திருக்து பிரிந்து ஒரிடத்தினணின்றும் பிரிந்தபெயர்வுக்குத் தோ 
ணலக்தொலைய உயிர்செலச் சா௮ய் Drugs பிறிது மருக்தின்மை 

யிற் செயலற்றேனென மிகவும் இரங்யெவாறு மெய்ப்பாபெத்தியு 

ணர்க. இது அகம். :: வானஞூர்ந்த”' என்னும் அ௮கப்பாட்டிணுண் 

“மெய்புகு வன்ன கைகவர் முபக்க - மவரும் பெறுகுவர் மன்னே? 

எனக்கூறி, அழுதன் மேவாதாய்க் சண்ணுக் தயிஓமென இரக்க 

மீச் கூறியவாறுமுணர்க, குன்றியன்ன” என்னும் அகப்பாட் 

டிம் அது, இவை பாலைக்கண் இரம்கல் நிகழ்ந்தன, இங்கனம் 
இச்சுத்திவிதி உண்மையிற் சான்றோர். அகத்தினுப் sous 

லும் ஐங்குறுநூற்றினும் பாலைக்கண்ணே உடன்போக்கு நிகழ்ந்த 

செய்யுட்களைக் கோத்தாரொன்றுணர்ச, 

இல்லிருக்து செந்தியோம்பல் வேளாளர்க்கு இனமையிற் சொ 

ண்டுதலைச்கழிதல் அவர்க்கு உரியதாயிற்று, ஒழிந்த மூன்றுவருண 

த்தோருந் தமச்கு உரிய பிரிவின்கட் செந்தயோம்புவானா நாட்டிப் 
பிரி, ஆகலான் அவர்ச்கு ஏனைப்பிரிவுகள் அமைந்தன. இதனைக் 

* கொடுப்போ ரின்றியுங் சரண முண்டே” எனக் கற்பியலிற் கர 
ணம் வேரூகக்கூறுமாறு ஆண்டுணர்க, *: வேர்முழுதுலறிநின்ற'” 

என்னும் மணிமிடைபவளச் தட் ““கூமுடைச் தந்ைத யிடனுடை வ 
ப்பி - னூழடி. யொதும்கு முயங்கும்” எனவுங் :! இஜியும்பக் 

சம்" என்னுங் தஜிற்றியானைரிரையண் “மல்குபத மிகுத்த 

கடியுடை வியனககர்'' எனவும், நெல்லுடைமை கூதிய அதனானே 
வேளாண் வருணமென்பத பெற்றாம். (௪௫) 

௧௬. கலக்த பொழுதுங் காட்சியு மன்ன. 

இ தவம் பாலைக்சட் குறிஞ்சி மயங்குமென்கன்றத. 

(இ - ள்.) கலக்த பொழுதும் காட்டியும் - இபற்கைப்புணர்ச்சி நிக



8௬ பொருளதிகாரம், 

ழ்ந்த காலமும் அதன்முன்னர்த்சாயெ வழிநிலைக்கர்ட்டு நிகழக்த 

காலமும்: அன்ன - முன்னர்ச்குத்திரத்துட் கொண்டுதலைக்கழி 

bg சாலத்தை உடைய,--௭ - று. என்றது, முன்னர்ச் குறிஞ்சி பா 

லைக்குரிய இருவகை வேனிற்கண்  நிகழ்ந்தாந்போல இவையும் 

இ இருவகை வேனிற்கண் நிகழுமென்றவாறு, மழைகூர் காலத்துப் 

பூறம்போக்து விளையாடுதலின்மையின் எதிர்ப்பட்டுப் புணர்தல் 

௮ரிதாகலானும், அதுதான் இன்பஞ் செய்யாமையானம் இரு 

வகை  வேனிற்காலத்தம் இயற்கைப்புணர்ச்சி நிகமுமென்றது 

இச்சுத்திரம். 
டக் ் 

50 முன்னர்க் கூதிரும் யாமமும் முன்பனியுஞ் சிறர்ததென் 

றது இயற்சைட்புணர்ச்சிப்பின்னர்க் களவொழுக்கம் நிசழ்தற் 

குச்சாலமென்றுனர்க. அது “பூவொத் தலமருந் தகைய வே 

யொத் - தெல்லாரு மறிய நோய்செய் தனவே - தேமொழித் 

இரண்ட மென்னறோண் மாமலைப் - பரீஇ வித்திய வேனற் - குரீஇ 

த௫ யோப்புவாள் பெருமழைச் சண்ணே.”' எனவரும், இக் குறும் 

தொகைபயுட் குரிஇயோப்புவாள் சண்ணென வழிநிலைச்காட்டு 

யைப் பாங்கற்குக் கூறினமைமின் அத்தினைக்சதிர் முற்றுதற்கு 

உரிய இளவேனிலும் பகற்பொழுதங் சாட்டிக்சண் வந்தன, 

ம கொங்குதேர்வாழ்க்கை'' என்பதும் இளவேணிீலாயிற்று; து 

௨௦ ம்பி சொங்குதேருங் காலம் அதுவாசலின். கலத்தறுங் கா. 

சியும் உடனிசழுமென்றுணர்ச, கலத்தலின்றிக் காட்சிநிகழ்௩் த 

தேல் உள்ளப்புணர்ச்சியேயாய் மேட்யுறுபுணர்சசியின்றி வரை 

ர் துகொள்ளுமென்றுணர்க, (se) 

௧௭, மூ தலெனப படுவ தாயிரு வகைத்தே, 

உட இத முற்கூறிய முதற்பகுதியைத்தொருச்து எழுஇணையும் 
இவ்லாற்றானுரியவென்டன்றது. (இ-ள்.) முசல் எனப் பவேத- 

முதலென்று கூறப்படும் நிலனும் பொழுதும்; ௮ இரு வசைத் 

து - ஓக்கூறியவாற்றான் இருவகைப்படும் யாண்டும்,--௭ - ற. 

இது கூறிற்றென்றலென்னும் உத்தியகை, இதன்பயன் முதல் 
௩ரஇரண்டு வசை என்றவாறாம், தமக்கென நிலனும் பொழுதம 

இல்லாத கைக்ளெயும் பெருந்நிணையும் நிலனில்லாத பாலையும் 

பிற முதலோடு மயங்கற்றேலும் ஆவை மயங்€ய நிலறும்பொழு 

5b தவ்வத்திணேக்கு முதலெனப்ப0மென்பதாம், இது முனி 

னின்ற ரூத்திரத்திற்கும் ஓச்கும், (௪9)
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௧௮. தெய்வ முணாவே மாமரம் புட்பறை 

செய்தி யாழின் பகுதியொடு தொகைஇ 
யவ்வகை பிறவுங் கருவென மொழிப, 

இத நிஐ சசமுறையானேயன்றி அதிகார ப்பட்டமையின் உரிப்பொருள் «eM obs கருப்பொருள் கூறு சனுதலித்று, (இ-ள்,) தெய்வம் உணாவே மா மரம் புள் பறை செய்இ யாழின் 
பகுதியொடு சொகைஇ - எல்லாத்திணைச்குந் செய்வம் உணு விலங்கு மரம் புள்ளுப் பறை சதொழிலென்று இவற்றை யாழின் கூற்றோடேகூட்டி : அவ்வகை பிறவும் கரு என மொழிப - வையபோல்வன பிறவும் கருவென்று உவர் ஆரியர் ,--௭-.று, யாழின்பருதி என்றனன் மற்றையபோலா.த பாலைக்குப் பாலை யாழென வேறுவருதல்கொள்க, அவ்வகை பிறவும் என்றதனான் எடுத்தோதிய தெய்வம் eu அவற்று உட்பகுதியாயெ தெய்வ Yo உள. அவை “ மாயோவ்மேய” என்டழிச் காட்டினாம், இத மனே பாலைக்குத் தெய்வமும் இன்ரூயிற்று, இன்னும் அவ்வகை என்றதனானே பாலைக்கு நிலம்பற்றாது காலம்பற்றித கருப்பொ Gor வருங்காற் தம் இயல்பு திரிய வருவனவும் வருமென்று கொள்க, 2 எர்நிலமருங்இத்பூ ” என்பதனாற் பூவும் புள்ளும் வரைவின் றி மயங்குமெனவே ஒழிந்த கருவும் மயங்குமென்பது “ குத்திரத்தட்பொருளன் சியும்”? என்பகனான் உரயிற்கொள்ச, ௮ “அயந்திகழ் நறுங்கொன்றை” என்னும் கெய்தற்சலியட் & COTE, 

மூல்லைக்கு உளு, வரகுஞ் சாமையும் சேதிரையும்: மா. உழையும் புல்வாயும் மூ யலும்; மரம், கொன்தையுவ் குருந்தம்; புள், கானக்கோழியுஞ் சிவம்; பறை, ஏறுகொட்பறை; செய் தி, சிரைமேப்த்தலும் வசருமு தலியன களைகட்டஓங் கடாவிடு கிலும் ) யாழ், முல்லையாம், பிறவுமென்றதனாற், பூ முல்லையும் Says தளவுந் தோன்றியும்; நீர், சான்யாறு; ஊர், பாடியுள் சேரியும் பள்ளீடிம், 

GIGGLES 2 wa, ஜவனெல்லுந் தினையும் மூங்லெரிசியும்; 2, புலியும் யானையுங் கரடியும் பன்றியும்; மரம், அலைம் “ரம் தேக்கும் இமிசம் வேக்கையும்; புள், இளியும் மயிலும்; றை, மூருயெழுக் தொண்டசப்பறையும்; செய்தி, சேன் அமித் © Que Crag HED S HE தினைமூ.சலியன விளைத்தலுங் இளி 
௪



௩௮ பொருளதிகாரம். 

சடி.தலும்; ய்£ழ், குறிஞ்சியாழ். பீறவுமென்றதனாற், பூ; குர் 

தளும் வேங்கையுஞ் சனைக்குவளையும்; நீர், ௮ருவியுஞ் சுனையும்; 

ஊர், குடியும் குறிச்சியும். 

மருதத்திற்கு உணா, செர்ரெல்லும் வெண்ணெல்றும; மா, 

ஐ: எருமையும் சீர்சாயும்; மரம், வஞ்சியுங் காஞ்சியும் மருதமும்) 

புள், தாசாவும் மாக்கோழியும்; பறை, மணமுழவும் நெல்லரிகி 

ணையும்; செய்தி, நடுதஓங் களைசட்டலும் அரிதலுங் கடாவிடுத 

ஓம்; யாழ், மருதயாழ். பிறவுமென்றதனாற், பூ, தாமரையு£ 

கழுகீ௱ம் ) நீர், யாற்றுகிரும் மனைக்ணெறும் பொய்சையும் ) ஊர், 

at ஊர்களென்பன Camino. 

நெமய்தற்கு உளு, மின்விலையும் உப்புவிலையும் ) மா, உமண் 

புகடு போல்வன ; முதலையுஞ் சுராவும் மீனாதலின் மாவென்றல் 

பரபன்று. மரம், புன்னையும் ஞாழஓங் கண்டலும் ; புள், அன் 

னஞும் அன்றிலும் முதலியன; பறை, மீன்சோட்பறை ; செய்தி 

ஹ்ி மீன்படுத்ததும் உப்புவிளைத்தலும் அவைவிற்றலும் ; யாழ், கெய் 

அல்யாழ். பிறவுமென்ததனாற், பூ, கைதையும் செய்தலும்; மீ, 

மணற்ணெறும் உவர்ச்குழியும் ) ஊா பட்டினமும் பாக்சமும். 

இனிப் பாலைக்கு உணா, ஆதலைத் தனவுஞ் குறைசொண்டன 

வும், மா, வலியழிக்தயானையும் புலியுஞ் செச்காயும் ; மரம், 

கூடி வற்றின இருப்பையும் ஓமையும் உழிஞையு 0 ஜஞெமையும் ; புள், 

கழுகும் பருக்தும் புமுவும் ந பறை, சூறைகோட்பறையும் நீனா 

கொட்பறையும் $ செய்தி, ஆாலைத்தஓஞ் குநைகோடறும் ; யாழி, 

பாலையாழ். பிறவுமென்றதனாத், பூ, மராவுங குராவும் பாதிரி 

யும்) 37, 3) ETE HAI BG சுனையும் ; ஊா, பறந்தலை. 

இன்னும் பிறவுமென்றதனானே இச்சு, நியவத்றிற்கூரிய 
மக் 

சள்பெயருந் தலைமக்கள்பெயருங் கொள்க, இவை “பெயரும் 

வினையும்” எனனுஞ் குத்திரந்துட்காட்டுதும். பிறவுமென்றத் 

enn கொள்வன தறுபான்மை திரிவுபதெலிந் பிநவுமென்௮ 

(௪௮) 

௩௫ 

அடம்னொன். 

am, எநநில மருங்கிற் பூவும் புள்ளு 

பரரிலம பொழுதொ வாரா வாயினும் 

வந்த நிலத்தன் பயத்த வாகும். 

சட



அகத்திணையியல், | ௩௯ 

இத முற்கூறிய க௱ப்பொருட்ருப் புறனடை. (இ-ள்,) எந் 

நில மருங்கிற் பூவும் புள்ளும் - எழுதிணை நிகழ்ச்சியவா௫ிய நால் 

ஒகைநிலத்துப் பயின்ற பூவும்புள்ளும் : ௮ர்நிலம் பொழுதொடு 

வாரா யினும் - தத்தமக்கு உரியவாகச் கூறிய நிலத்தொடுங் கால 

த்சொடும் ஈடவாமத் பிறநிலத்தொடுங் காலத்தொடும் ஈடிப்பி 

னும் : வந்த நிலத்தின் பயத்த அகும் -- அவை வந்தநிலத்திற்குக 
கருப்பொருளாம்.---௭ - று, ஓடு ௮தனோடியைந்த ஒரு Ard Boral 

யாதலின் உடன்சேறல் பெரும்பான்மையாயிற்று, வினைசெய்யிட 

த்தின் நிலத்திற் சாலச்தின் என்பசனான் நிலத்தின்பயத்தவாமெ 

னப் பொழுதினையும் நிலமென்று அடக்கினான். பூவைக் கருவென ஓ 

திற்நிலனேனாம் முற்கூறிய மரத்திற்குச் சனையாய் அடங்கிற்று. ஓ 

ன்றெனமுடி த்தலான் நீர்ப்பூ முதலியனவும் ௮டங்இற்று, இங்க 

னம்வருமிடஞ் செய்யுளிடமாயிந்று. உம். “தாமரைக் கண்ண்யைதீ் 

தண்ணறுஞ் சாந்தனை - நேரிதழ்க் கோதையாள் செய்குறி நீவ 

ரின்.” இது மருதத்துப்பூக் குறிஞ்சிச்சண்வர்த.த, * உடையிஷ 

ஞூபிர்வாழா ஸணிறீப்பி னெனப்பல - விடைகொண்டியா மிரப்பவு 

மெமகொள்ளா யாயினை - கடைஇய வாற்றிடை நீர்நீத்த வறுரு 

சனை - யடையொடு வாடிய வணிமலர் தகைப்பன.”” இது மருத 
த்துப்பூப் பாலைக்கண்வந்தது. **கன்மினை மயிலாலக் கநங்கிய ர 

லர்தூந்றத் - சொன்னல நணீசாய ௩ம்மையோ மறந்தைச்க - வொ 

ன்னாதார்ச் கடந்தே முூ£வுீர் மாகொன்ற - வென்வேலான் 
குன்றின்மேல் விளையாட்டும் விரும்பார்கொல்.”” இது குறிஞ்டுக் 
குப் பயின்ற மயில் பாலைக்கண் இளவேனிற்சண் வருதலிற் பொழு 
தொரமி புள்ளு மயங்கிற்று, கபிலர் பாடிய பெருங்குறிஞ்சியில் 

வரையின்்றிப் பூயயங்பெவாறு காண்க, பிறவும் இவ்வாறு மய 
ங்குதல்காண் ௧௪, ஒன்றெனமுடித்தலாற் பிறகருப்டொருண் மயங் 

குவன உளவேனுங் கொள்க, (௪௯) 

௨0. பெயரும் வினையுமென் ரூயிரு வகைய 

இணைதொது மரீஇய தணைநில்ப் பெயரே, 

Or பிறவுமென்றதனாற் சழுவிய பெயர்ப்பகுதி கூறின் 

£தி. (இ-ள்) தணைதொறும் மரீஇய இணைநிலைப்பெயர் -- நால்வகை 

Bons sub மரீஇப்போக்த குலப்பெயரும் இணைநிலைப்பெயரும் உரிப் 

பொருளிலே திற்றலையுடையபெயரும் : பெயரும் வினையுமென்று 
4 இருவகைய -- பெயர்ப்பெயரும் வினைப்பெயருமென்று HUST;



#0 பொருளதிகாரம். 

ண்கெற்றையுடையவாம்.--௭ - று, நால்வகைநிலத்தம் மருவிய,ிகு 
லப்பெயசாவன :--ரறிஞ்சிக்குச் கானவர் வேட்டுவர் இழவுளர் க. 

ன்றுவர் வேட்டுவித்தியர் குறத்தியர் குன்றுவித்தியர் ; ஏனைப் பெ 

. ண்பெயர் வருமேனும் உணர்க, முல்லைச்குக் கொவலர்* இடை 

@ ui இயர் பொதுவர் இடைச்சயர் சோவித்தியர் ஆய்ச்சியர் பொ 

துவியர், நெய்தற்கு நுளையர் இமிலர் பரதவர் நுளைத்தியர் பாத்தி 
யர் ) ஏனைப் பெண்பெயர்வருமேனும் உணர்க, மருதத்திற்குச் சள 

மர் உழவர் கடையர் உழத்தியர் கடைச்சியர் ; ஏனைப் பெண்பெயர் 

வருமேலும் உணர்ச, முன்னர் *: வந்தநிலத்தின்பயத்த”” என்பு 
eo பிச் சாலத்தையும் உடன்கோடலின் ஈண்டுந் தணைதொறுமருவுத 

லும் பொழுதொடிமருவுதலும் பெறப்படுதலிற் பொழுதுமுதலாக 
வரும் பாலைக்குத் இணைதொறுமரீஇயபெயருந் தணைநிலைப்பெய 

ருங் கொள்க, எயினர் எயிற்றியர் மறவர் மறத்தியர் எனவும் 

மீளி விடலை காளை எனவும் வரும். இணி, உரிப்பொருட்குரிய 

லைமக்கள்பெயராவன, பெயர்கிபெயரும் நாடாட்சிபற்றிவரும் 

பெயருமாம், ருறிஞ்டிக்கு வெற்பன் சிலம்பன் பொருப்பன் கொ 

டிசி) இது ஆண்பாற்கேலாத பெயராயினும் நிலையென்றத 

னாற்சொள்க. முல்லைக்கு அண்ணல் தோன்றல் குறும்பொறை 

நாடன் மனைவி, நெய்தந்குச் கொண்கன் துறைவன் சேர்ப்பன் 

திரு மெல்லம்புலம்பன் : நீ தலைவிபெயர் வந்துழிகச்சாண்க. மருதச்தி 

ற்கு மகிழ்கன் ஊரன் மனையோள் எனவரும். இக்காட்டிய இருவ 

சையினும் பெயர்ப்பெயரும் வினைப்பெயரும் பாடலுட் பயின்றவ 

சையாற் பொருணோக்கயுணர்க, ஈண்டுக்கூறிய இணைநிலைப்பெய 

ரா **எவன்மாபின்” என்னுஞ் சூத்திரத்து ௮றுவகையாரனப் 

தது பருக்குமாறு ௮ண்ணேர்க. (௨௦) 

௨௧, அயர் வேட்டுவ ரா€ேத் தணைப்பெய 

ராவயின் வரூஉங் கிழவரு முளரே, 

OF, முன்னர்த் தஇணைதொறுமரீஇய பெயருடையோரிலுக் 

இணைநிலைப்பெயராயெ தலைமச்சளாய் வழங்குவாரும் உளரொென 

ஓழுூல்லைக்குங் குறிஞ்சிச்கும் எய்தாததெய்துவித்தது. (இ-ள்.) 

ஆடஉத் இணைப்பெயர் -- முற்கூறிய ஆண்மக்சளாயெ திணைதொ 

௮மரீஇய பெயர்களுள் : ஆயர் டேட்ர் ழெவரும் உளர் - ஆய 

ரிலும் வேட்டுவரிலும் வருங் இழவராம் உளர் ; ௮ வயின் வருஉய் 
கிழலியரும் உளர் = அவ்விடத்து வருச் தலைவியரும் உளர், ௪ - ௮: 

இ ஆயர் வேட்டுகரொன் லும் இரண்டுபெயரே எடுத்தோதினாோலும்
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அக,ச்திணையியல், ௫௧ 

ஒந்றெனமுடித்தலான். அம்சிலங்களுக்கு உரிய ஏனைப்பெயர்களான் 
வருவனவுங் கொள்க, 

“இம்பா ல் கறந்த கலமாற்றிக் கன்றெல்லாம் - தாம்பீற் பிணி 
தீது மனைநிறிஇ யாய்தந்த - பூங்கரை நீலம் புடைதாழ மெய்ய 
சை இப் - பரங்கரு மூல்லையுர்தாய் பாட்டங்காற் ஜோழிராம் - டல்லி டு) 
ன ச் தாயர் மகளிரோ டெலுலா ._ மொருங்கு விளையாட வவ்வழி 
வந்த - குரு£தம்பூக் சண்ணிப் பொதுவன் மற்றென்னை - முற்றி ழை யெஏர் மடால்லாய் கீயாடுஞ் - இற்றில் புனைகோ சிறிதெ 
ன்றா னெல்லாகி - பெற்றேம்யா மென்ற பிறர்செய்த வில்லிருப் 
பாய - கற்ற திலைமன்ற காணென்றேன் முற்றிழாய் - தாதுகுழ் கூர் &8 
தீற் றகைபெறத் தைஇய - சோதை புனைசோ நினச்கசென்றா னெ 
ல்லாநீ - யேஇலார் தீந்தபூச் கொள்வாய் நனிமிசப்- பேதையை 
மனற பெரிதென்றேன் மாதரா - யைய பிதிர்ந்த சணங்சணி மென் 
மூலைமேத் - ஜெப்பி லெழுதுகோ மற்றென்றான் யாம்பிதர் - செய் 
புற கோக்க யிருத்துமோ நீபெரிது - மையலை மாதோ விடகென் &இ 
றேன் நையலாய் - சொல்லிய வாறெல்லா மாறுமா றியான்பெ 
யா்ப்ப -வல்லாந்தான் போலப் பெயர்ந்தா னவனைநீ - யாயர் மகளி 
ரியல்புரைத் செர்சையும் - யாயு மறிய வரைத்தீமின் யானுற்ற- 
கொயுங் சம்குவை மன்.!! “ஆயர் மகனையுங் காதலை சைம்மிச 
ஞாயையு மகதி யாயி னரிதரேர - நியுந்ற நோய்ச்கு wm” eo 
“தோழிநரங் - சானாமை யுண்ட கடுங்கள்ளை மெய்கூர - நாணாது 
சென்று நடுங்கவுனாத் தாங்குக் - கரந்ததூஉங் ஷகயொடு Can. 
பட்டாங் கண்டாய£ம்- புல்லினத் தாயர் மகன்” என்ராற்போல் 
வன பிறவங்கொள்க, இன்னும் “இறங்குகதீரினிறுததன” என் 
லம் அசப்பாட்டினுள் வானிகர் புறவிற் கானவர் தங்கை!” என ௯ 
ஏம “மெய்யிற்றீரா'' என்பதனுள் ''வேட்டுவற் பெறலோ டமை 
ந்தனை"” எனவும் வருவனவும் பிறவுங் கொள்க, 

வேட்டு என்னுந்தொழிலுடையானை வேட்டுவனென்றலிழ் 
குறிப்புவீனை ப்பெயர், 

“குன்றக் குறவன் காதன் மடமகள் - வண்டுபடு கூந்தற் றண் 6 
Lenipés  சொடிச்சி - வுளையண் மளைவா எெயிற்ற - ளிய ~ 
ளாயினு மாரணங் னெளே.” இது வருத்தும் பருவத்தளல்லள் 
என்ற தோழிக்குக் கூறியது, இப்பத்தினுட் *குறவன்மகள் !? 
எனச்கஉூறுவன பலபாட்டுக்சள் உள) அவையுந்கெொள்க, இவ்வா



re. பொருளதிகாரம். 

host இர்நிலத்து மக்கள்பெயரும் பெற்றாம். ஏனைப்பெயர்சஸில் 
“வந்தனவளவேற் கொள்க, (௨௧) 

௨௨, ஜோர் பாங்கினு மெண்ணுங் காலை 

எ: யானா வகைய இணைரில்ப் பெயரே, 

இச முல்லையும் குறிஞ்சியும் ஒழிக்தவற்றுட் இணேதொறு 
ம்ரிஇய பெயருடையோரிலஓந் இணைநிலைப்பெயராயெ தலைமக்க 

ளாய் வழங்குவாரும் உளரொன எய்தாதநெய்தவித்தது. (இ-ள்.) 

ஏனோர் பாங்்கனுர் இணைநிலைப்பெயர் எண்ணுங் காலை - ஒழிந்த 

ஈிபாலக்கும் நெய்தற்கும் உரியராகச் கூதிய மச்சள்கூற்றினும் 

௫௪ வருர் தலைமச்சள்பெயரை ஆராயுங் காலத்து: அனா வகைய - 
அவை பெரும்பான்மையாகிய கூறுபாட்டினையடைய.--௭ - று: 

உம். 1* இலைவிற் பகழிச் செந்துவ ராடைச் - கொலைவி லெயினர் 

தங்கைநின் முலைய - சணங்சென நினைத்தி நீயே - யணங்கென 

இச்ளையுமென் னணங்குறு நெஞ்சே.” இவ் ஐங்குறுநூறு உடன் 

௫ போன்றான் நலம்பாராட்டிய கூற்று, *முளவுமா வல்்€ யெயி 
னர் தங்கை- யிளமா வெயிற்றிச்கு நின்னிலை யறியச் - சொல்லி 

னே ஸீரக்கு மளவை - வெல்வேல் வீடலை விரையா தீமே.” இவ் 

ஐங்குறுநூறு சொண்டுபோங் காலத்திற்குக் கொண்டுடன்போக் 
6 கொருப்படுத்துவலென்றது, (கணமா தொலைச்சித் தன்னையர் 

௨9 தர - நிணவூண் வல்சிப் படபுள் ளோப்பு - மலமர லெயிற்றி 
போல ஈலமிக - ஈன்னல ஈயவர வடையை - யென்னோற் நனையோ 

மாவின் றளிரா.”” இவ் ஐங்குறுநூறு வராவிடைவைத்துப் போ 

கின்றான். மாவினைநெொரச்இுக் கூறியது, ஏனைப்பெயர்களில் வரு 

வன வந்துழிச்காண்க, 

உடு “மேந்ரா மஞ்சட் பசும்புறங் சடுப்பச்- சுற்றிய பிணர்கு 

ழகழி யிறவின் - கணங்கொள் குப்பை யுணங்குதிற நோக்ூப்- 

புன்னையங் கொழுநிழன் முன்னாய்த்துப் பரப்பும் - துறைஈனி 

யிருந்த பாச்சமு முறைஈணி- யினிதும னறிசோ தானே துனி 
நீர்ந் - தன்ற வல்கு லைதமை நுசுப்பின் - மீனெறி பரதஉர் மட 

ni மசண் - மானேர். சோச்கங் eren gace”’ இது வரைசர் பொ 

ருட்டுத் தலைவி வேறுபாட்டிற்கு ஆற்ராத தோழி ரறைப்புறமா 

கச் கூறியது, அறிகரி பொய்த்த லான்றோர்ச் இல்லைக் - குறுச 

லோம்புமின் ஈறுகுடிச் செலவே - மிதற்தது மாண்ட தென்னா 
தீதற்பட் - டாண்டொழிர் தன்றென மாண்டகை கெஞ்ச - ழயிற்ச



அகத் இணையியல், FH. 

ன்ன மாண்முடிப் பாவை - நண்கலைப் பரதவர் மடமகள்- 
கண்வலைப் பேங் சான லானே?” இது சழறிய பாயங்சற்குச் உறி 
யது. “'கடுரந்தே சேறியுங் காலிற் சென்றுங் 4௩% னென்னென 
Aer uy கொல் பரதவர் மகளே.” எனவரும். இது நற்றினே- 
“இவளே, சான நண்ணிய என்னாம் ஈற்றிணைப்பாட்டினுட் ௫ 
“சடுந்தேர்ச் செல்வர் காகன் மாமன.” என்று ௮வனருமை செய் 
தயர்த்தலின் அவனை இகழ்ச்சிக்குறிப்பாற் சலைமையாசச்கூறினாள், 
ஏனைப் பெண்பெயாச்சண் , வருவன வந்துழிக் காண்க, 

வினர் பாங்இனும் எனப் பொதுப்படக் கூறிய அதனான் ந 
மருதநிலத்து மக்களிற் தலைமக்கள் உளராசப் புலனெறிவழச் 41 
கஞ் செய்த செய்யுட்கள் வான உளவேற் காண்க, (௨௨) 

௨௩. அடியோர் பாங்கினும் வினைவல பாங்கினுங் 
. AMM Bp டட அடி கடி.வரை பிலபுறத் சென்மனூா புலவர். 

ர பதக? &. 

இ௫ மெல் நால்வகை நிலத்துக் தலைமச்களாசட்பெறுவொ 
ன்ருர், அவரேயன்றி இவருந் தலைமர்களாவர் சைக்ளெபெருந்தி தட 
ணைக்கணென்டன்றத. (இ - ள்.) ௮ உயோர்பாங்கிஜம் -: பிநர்க்குக் 
குற்றெவல் செய்வாரிடத்தம் : வினை ௨ல பாங்இனும் -- பிறர் ஏவி 
யதொழிலைச் செய்தல் வல்லோரிடத்அம் : கடி வரையில புறத்து 8. 
To oct Your = தலைமச்சளாக நாட்டிச் செய்யுட் செய்தல் 
8ீச்கப்படாது நடுவணை* இணைப் புறக்து நின்ற கைக்கே பெருக் ௩2 
கிணைகளுள்.--௭ - று. கூன்பாட்டிறுள் “நம்மு ணகுதற் ரொ 
மஇயா சம்மு - ணாமசா௮வ் கோனடி. சொட்டென”” எனவம், 
“பேயும் பேயுக் துள்ள இறுமெனச் - சோயிலுட் சண்மீடார் 
காமை வேண்டுவல்'' எனவும் பெருர்தணைச்சண் அடியோர் தலை வாக வந்தது, என்னை? சோன் அடிசொட்டென என்றமை உட 
பாலுங் கோயில் என்றமையாறும் இவர்சள் குற்றிறவன்மாச்சளா 

யிற்று, ்“ ஏஎஎயிஃதொச்சன்'” என்னுங் GPE சிச்சலியுட் போ 
Depts «dor Beir மூதுக்குறைமை போற்றிக்கேள் - வேட்டார்ச் னி 
தாயி னல்லதை நீர்ச்சினிசென் - றுண்பவோ நீருண் பவர்,” Séer 
மம இமிந்தோர்க்குரிமையின், இ௫வும் அடியோர் தலைவராக வக் 849 
சீ சைக்கிளை, அடியோரெனவெ இரூபாற் தலைமக்களையும் அடக் 
ஏற்று, கழிவரையில என்றதன் அ௮வருட் பரத்தையரும் உள 
சான்று சொள்ச : இகல்வெக்தன்'' என்றும் மூல்லைக்கலியுண் 
“Crow Gear apsr emi é கோதூன்றி நின்ருயோ - ராயனை யல்லை பிற 

we wt bad



௪௪ பொருளதிகாரம். 

வோ வரருண் - ஞாயித்றுப் புத்தேண் மகன்." என்பதனாற் தலை 
அன வினைவல பாங்காமினவாறு காண்க, இதனுட் “புனத்துளா 
னெக்தைக்குப் புசாவுய்த்தக் கொடுப்பதோ - வினத்துளா Oak 

தைக்குக் சலச்தோடுஞ் செல்வதோ - இனைக்காலுள் யாய்விட்ட 

ஜோன் ழமேட்ச் சற்பதோ”” என்றவறி எமரோவலான் யாஞ் செய் 
வழன்றி ய்ரங்கள் ஏவ நின்னெஞ்சம் இத்தொழில்கள் செய்கின் 

றனவில்லை என்றலீன் வினைவலபாங்கொளாய தலைவிகூற்ருயி 
Op. “Swift” என்னும் மூல்லைக்சலியள் வழங்சாப் பொ 

முது£ சன்ழமேய்ப் பாய்போல் - வழங்க லறிவா ருரையாரே லெ 
GP ம்மை - யிசழ்க்தாரோ யன்ளோ வெமா,” இதுவும் வினைவலபாங் 

“* இெளாய தலைவியை நொக்கி அத்தலைவன் கூறினது: “கலமிக 

நந்திய” என்னும் மூல்லைச்சலியுட் “பல்கால்யாங். கான்யாற 

தவிர்மணற் றண்பொழி- லல்க லசலறை யாயமொ டாடி. - முல் 

லை குருந்தொடு முச்சிஷேய்ர் தெல்லை - யிரவுற்ற தின்ன 

கஇகழிப்பி பரவுற் - நுருமி னதிரறு “குரல்போற் பொருமுர - ணல் 

லேறு சாகொடு நின்றன - பல்லா ஸனின்னிலஸா சாமூடன் செவற் 

கே,” இத தாழ்த்தப் போதற்குத் தலைமையின்றிக் கடி.திற் 

போதல்வேண்டுமென்றமையாலும், நல்லேறும் காகும்போல் or 

முங் கூடப் பேசல் வேண்டுமென்றமையானுர், தலைவன் வனைவ 

ண ல பாங்ளெளனாயிற்று, வினைஉல்லானென்னாது பாங்சென்றதனாற் 

தமரேவல்செய்வது பெறுதும், இது அவ்வவரிலசது இழிர்தோ 
உரீச்சு. எஞ்ஞான்றும் தொழிலெயாய் நிசமுமென்றம், புனங்காவ 

லும் படபேள்ளோப்பு தலும் இவ்வாறன்றி உயாஈதோர் விளையா 

ட்டாடு இயற்கைப் புணர்சூப்பின்னர்ச் சன்னாளிற் தவிர்வொ 

கஇன்றம் வேறபாடுணர்ச, Osa. Su இரு திறத்தோருந் தமக 

கு உரியான்மையான் அறம்பொருளின்பம் வழாமை நிகழ்த்துதல் 

அவர்க்சரிதென்பது பற்றி இவற்றை ௮கப்புறமென்ளூர், (௨௩) 

௨௪, ஏவன் மரபி னேனோரு முரிய 

ராகிய நிலைமை யவரு மன்னார், 

௩2 இ௫ முன்னர்ப் :*பெயரும்வினையும்” என்பதனுட் இணை 

தொறுமரீஇயபெயருக் திணைநிலைப்பெயருமெனப் பருத்த இரண் 
டனுட் இணைதொறுமரீஇயபெயருட் தலைவசாதற்குரியாஜா அதிசாரப் 

பட்டமையிற்க... றி, அங்கன் தலைவராதற்குரிமையின் ௮டியோரை 

யும் -வினைவலபாக்களோரையும் ௮.தன்பிற்கூறிப், பின்னர்நின்றதீணை 

கஇரிலைப்பெயராதற்குச் இறந்தார் ௮றுவசையாரொனப் பகுச்ச்றதி.



. அகத்திணையியல், of 

(இ-ள்.) மரபின் -வேதநாலுட்கூறிய இலச்சணத்தானே : ஏவல் 

ஆகியே நிலைமையவரும் = பிறரை ஏவிச்கொள்ளுந் தொழில் தமக் 

குளதாபெ தன்மையையுடைய அந்தணர் அரசர் வணிகரும்; ௮ன் 

னர் ஆகிய ௮வரும் = ௮ம்குவனாயும்போற் பிறரை ஏவிச்கொள்ளுக் 

தன்மையராயெ குறுநிலமன்னரும் ௮ரசராற் சிறப்புப்பெற்றோரும் : @ 

ஏஜனோரும் -- நால்வகை வருணமென்று எண்ணிய வகையினால் ஒழி 

ந்துநின்ற வேளாளரும் ; உரியர் -- உரிப்பொருட் தலைவராதற்கு உரி 

யர்,--௭ - று, ஆூய என்பதனை ஏவலொடும் அன்னரொடுங் கூட் 

Qs. எனவே, இணைநிலைப்பெயர் ஆறுவகையாயிற்று, “வேந்து 

வீடு தொழிலிற்பொருள்'” என்பதனான் வேளாளமா அரசராற் இத 

சிறப்புச் செய்யப்பெறுவொன்றுணர்ச, இனி “வில்லும் வேலுங் 

கழஓ முரிய”' என்பதனான் ஏனோருஞ் சறுபான்மை இறப்புப்பெ 

றுவரொன்றுளர்க,. உரிப்பொருட் தலைவர் இவரோயாதன் மேற் பிரி 

விற்குக் கூறுன்றவாற்றானும் உணர்க, 

தாமரைச் சண்ணியைத் தண்ணறுஞ் சாந்தனை - Cofls pathy 

கோதையாள் செய்குறி நீவரின் - மணங்கமழ் நாற்றத்த மலை 

நின்று பலிபெறாஉ - மணங்கென வஞ்சுவர் சிறுகுடி. யோரே; ஈர் 

ந்த ணாடையை யெல்லி மாலையை'' எனவரும். 

“(ூளிதயிர் பிசைந்த காந்தண் மெல்விரல் - கழுவுறு கலிங்கங், , 

சழா௮ ுரீஇக் - குவளை யுண்கண் குய்ப்புகை சமழத் - தான்றுழக் &9 

தீட்ட இம்புளிப் பாக - ரினிதெனஃ கணவ ஸுண்டலி - னுண்ணி 
தின் ம௫ழ்க்தன் ரொண்ணுதன் முகனே. சூறுந்தொகை. இது 

பார்ப்பாளாயும் பார்ப்பினிகளையுந் தலைவராகக் கூறியது, கடி. 
மனைச்சென்ற செவிலிகூற்று, வாயினேர்வித்தலுமாம், வ 

விருது மென்ற நாளும் பொய்த்தன - வரியே Gans ott we 

நில்லா - தணங்கார்க் இன்ற பைங்கொடி முல்லை - யைவாய் வான் 

முகை யவிழ்ர்த கோதை - பெய்வனப் பிழந்த கதுப்பு முள்ளா - 

ரரூள்கண் மாறலோ மாறுக வந்தில- ரறனஞ் சலரே யாயிழை 

ஈமரொனச் - சிறிய சொல்லிப் பெரிய புலம்பினும் - பனிபடு ஈறும். 

தார் குழைய நம்மொடு - தனிஇீர் முயக்சம் பெற்றாள் போல- ௩௨ 

வவச்குரள் வாழிய நெஞ்சே விசும்பி - னேழெழுர்து முழங்கு 
மாறெழுர்து சிலைக்குங் - கடா௮ யானை கொட்டம் பாசை றப் - போர் 

வேட் டெழுந்த மன்னர் கைய - கூர்வாட் குவிமுசஞ் சிதைய நூறி - 

brary. மருக்இற் பெயர்த்த குருதி- வான மீனின் வயின்வயி,



௪௬ ..... பொருளதிகாரம். 

னிமைப்ப - வமரசக் தட்ட செல்வர் - தமரினிசைந் துரைப்பக் 
கேட்கு ஞான்றே,” மீண்டவன் கெஞ்சிற்கு உரைப்பானாம்ப் பாக 
ற்கு உரைத்தது, இம் மணிமிடைபவளச்து வேந்தன் தலைவஞூயின 

வாறும் தான் ௮மரகத்த அட்ட செல்வத்தையே மிக்கசெல்வமா 

@ கக் கருதுதற்குரியாள் அரசர்வருணத்திற் தலைவியே என்பது[உம் 

உணர்க. *:பகைவென்று இிறைகொண்ட பாய்திண்டேர் மிசைய 

வர் - வசைகொண்ட செம்மனம் வனப்பார வீடுவதோ,” இதனுள 

வேர்தன் தலைவனபினவாறும் வசைகொண்டதலைமையின் அழகை 

அகரவிரும்பினாள் என்றலிந் தலைவியும் அவ்வருணத்தாளாயவா 
ந்த றும் உணர்ச. “உலருளெர்க்தன்ன?” என்னும் அகப்பாட்டுள் வணி 

கன் தலைவனாகவுங் கொள்ளக்கடத்தலிற் தலைவியும் அவ்வருண 

மேயாமென்றுணர்ச, 

:தடமருப் பெருமை மடாடைச் குழவி- தூண்டொறும் யாத 

தீ காண்டகு ஈல்லிற் - கசொடுங்குழை பெய்த செழுஞ்செய் பேழை - 

WR Po so செறித்த மெல்விரல் சேப்ப - வாழை யீர்ந்தம் வல்லி 
தின் வகைஇப் - புசையுண் டமர்த்த சணண டகைபெறப் - மி 

றைநுதற் பொறித்த இறுநுண் பல்வீ - யாந்துகிற் நலையிற் று 

டையின ஸணப்புலர் - தட்டிலோளே யம்மா வரிவை யெமக்கே - 

வருகதில் விருந்தே சிவப்பா னன்று - சறியமுள் ளெயிறு தோ 

உன்ற - முறுவல் கொண்ட முகங்காண் கம்மே.” விருந்சொடு புக் 

கோன்கூற்று, செவிலிகூற்றுமாம். இந் நற்றிணை வாழையீரந்து அடி. 

ames என்றலின் வேளாண்வ௱ரணமாயிற்று, 

““மலைமிசைச் குலைஇய வுருகெழு திருவிற் - பணைமுழங் கெ 

ழிலி பவ்வம் வாங்இச் - தாழ்பெயற் பெருநீர் வலனேர்பு வளைஇ - 

கூழிமாதிரம் புசையப் பொழிதலிற் சாண்வர - விருநிலங் சவினிய 

வேழாறு சாலை - நெருப்பி னன்ன Foe பன்றி - வயிர்க்சட் 

படாமர்த் துஞ்சுபுறம் புதைய - நறுவீ முல்லை நாண்மல ருதிரும் - 

பு£வடைந் இருந்த வருமூனை மியவிற் - €நூ ரோளெ ஈன்னுதல் 

யாமே - யெரிபுரை பன்மலர் பிறழ வாங்இ - வரிஞர் யாத்த வலங் 

நம்குதலைப் பெருஞ்சூடு - கள்ளார் களமர் களக்தொறு மறு௫ர் - 
திண்ணடை தழீஇய கொடிறுடங் காரெயி - லருந்திறை சொடுப்ப 

வுங் சொள்ளான் சினஞ்டிறந்து - வினைவயிற் பெயர்க்குர் தானைப்- 
புனைதார் வேந்தன் பாசறை யேமே.” இது தூதுசண்டு வருந்திச் 

கூறியது, இச் களிற்றியானைநிராயுட் தன் தூரும் ௮ருமுனையிய 

க௫விற்தோர் என்றலிற் தான் குறுநிலமன்னனென்பது பெத்ரும்,



௮௧5 இணையிபல், ௪௭ 

 ிகலிருவிசும்பசம்'' என்னும் அசப்பாட்டும் பொருணூக்னொல் 
இ தவேயாமாறுணர்ச, 

“இருபெரு வேந்தர் மாறுகொள் வியன்களகத் - சொருபடை 
சொண்டு வருபடை பெயர்க்குஞ் - செல்வ மூடையோர்க்கு நின்ற 
ன்று விறலெளப்- பூச்சோ ளேய தண்ணுமை விலக்இச் - சேல் 
வே மாத லறியாண் முல்லை - நேர்கான் மூதுகொடி. முழைப்ப 
நரசொரிந்து - காலை வானத்துக் கடுங்குரற் கொண்மூ - முழங் 
குதொறுங் கையற் மொடுங்இ ஈப்புலந்து - பழங்கண் கொண். 
பசலை மேணியள் - யாங்கா குவள்சொ மூனே வேங்கை - wy (Lp. 
ara கடுப்பக் CapQern -aras smo9u orem seutG - 
னன்மணல் வியலறை நடந்த - சின்மெல் லொதம்னெண் மாற 
யோளெ.”” நெஞ்சிற்குரார்சது, இதனுட் பூச்கோளேய தண் 
sew ale te செல்வேயென்றலின் அசசனாற் சிறப்புப்பெற்ற 
திலைவனாயிற்று, இன்னுஞ் சான்மூோர செய்யுட்கள் இங்கனம் 
வருவனவற்றை அவந்றின்பொருணோல்கி உணர்க, (உகர 

௨௫. ஓதல பகையே தா.இவை பிரிவே. 

இ கணையும் அகத்டிற்குப் பொதுவாகிய மூதல்சருவுரிப் 
பொருள் கூறி இனி இருவகைக் கைகோர்கும் பொதுவா£ய பா 
லஇிணைகூறிய எழீஇயது. (இ-ள்.) பிரிவே -- பாலையென்ஞம் 
பிரிதத்பொருண்மை : ஒசல் பகையே நாது இவை - ஒதற்குப்பிரி 
ரீம் பகைமெற்பிரிதஓம் பகைவரைக் சந்துசெய்தன் மூசவிய 
சா.துபற்றிப் பிரிதலுமென மூன்றுவகைப்படும்,-௭ று ஒரோ 
வொன்றே அறமூர் துநக்கமூம் பொருளும் பயத்கற்றட்புரோக்கி 
வியற்றை இவையென விதந்தோஇஞர். இவையென்நதனை எடு” 
கீகலோசையாற்கூறவே அ௮றங்கருதாது அரசரவலாற தூஇத்ழி 
Ps op போர்த் 2சாழிற்குப்பிரியா.து திறைகோடற்கு இடைநீலக் 
ஆப் பிரிதலுஞ் இறப்பின்மைபெறுதும். அறங்கருதாது பொருள் 
ர மிதற்குப் பிரிதலம் பொருள்வயிற் பிரிவிற்கு உணமையின் இவ 
ற்ஜெடு ஒசாது பிற்கூறிஞர். அந்தணர்ச்குரிய Osps தூதம்' 
5! ன்கூறித்றிலர், பசைபிற* தவழித் தூ.தரிகம்தலின். (௧) 

௨௬. அவற்றுள், ஓதலுக் துது முயாமிதார் மேன. 

இத மூற்க.. நியவத் mer ௮ந்தணா (osc CLOUT EB இச 

ஸ்டிபிரிவு உ ரித்தென்னெறத. (இ-ள்.) அவற்றுள் - அம்சூூ 

Day ; ஓசீறும் தாதம் உயர்ந்தோர். மேன ௮ ஓதற்பிரிவும்



௪௮ பொருளதிகாரம், 

தூஇற்பிரிவும் அர் சணர்முதலிய மூவரிடத்தன.--௭- று. எஸவே 

ஒழி்த பகைவயிற்பிரிவு அரசர்க்கே உரித்தென Colma ou. 

உயர்ந்தோரொனச் கூறலின் வேளாளரை ஓழி.த்தாரொென்றுணர்க. 

உம், *அரம்போ ழவ்வளை தோணிலை ஜெழ - நிரம்ப வாழ்க் 

இசை நேர்தல் வேண்டி -யீர்ங்கா ழன்ன வரும்புமுதி ரீங்கை - 

யாலி யன்ன வால வீதாஅய் - வைவா லோதி மையண லேய்ப்பத் - 

தாதறு குவளைப் போது பிணியவிழப் - படா௮ப் பைங்கட் பரவ 

டிக் சயவாய்க்-கடா௮ மாறிய யானை போலப் - பெய்துவறி 

தாயே பொங்குசெலற் கொண்டு: - மைதோய விசும்பின் மாதிரத் 

திழிதரப் - பனிபட நின்ற பாஞாட் கங்குற் - றமியோர் மதுகை தூச் 

காய் தண்ணென - முனிய வலைத்தி முரணில் சாலைச் - கைதொழு 

மரபிற் தடவுளர் சான்ற - செய்வினை மருங்கிற் சென்றோர் வலவ 

ரின் - விரியுளைப் பொலிந்த பரியுடை ஈன்மான் - வெருவரு தானை 

யொடு வேண்டுபுலத் தறுத்த- பெருவளச் கரிசான் முன்னிலைச் 

செல்லார் - சூடா வாகைப் பறந்தலை யாடுபெற - வொன்பது கொ 

டையு ஈன்பக லொழித்த - பீடின் மன்னர் போல - வோடுவை 

மன்னால் arene யெமக்கே,”” இதனுட் பலருங் கைதொழும் 

மாண்பினையுடைய கடவுட்டன்மையமைந்த செய்வீனையெனவே 

ஓதற்பிரிதலென்பது பெற்றாம். 4: இறந்தது பயிற்ற லிறந்ததன் 

௨௦ பயனே” என்பதிஞற் இழவனுங் இழெத்தியும் இல்லநத்திற் இறா 

தது பயிற்றாக்கால் இறந்ததனாற் பயனின்றாதலின் இல்லறம் நீர 

ம்பாதென்ரற்கு நிரம்பாவாழ்ச்சையென்றார். இல்லறம் நிகழ்கின்ற 

காலத்தே மேல்வரும் துறவறம் நிகழ்த்துதற்காக அவற்றைக்கூறும 

நூல்களையும் கற்று அவற்றின் பினனர்த் தத் துவங்கள்யும் உணா 

sg மெய்யுணர்தல் அந்தணர் முதலிய மூவர்ச்கும் வேண்டுத 

வின ஒதறிபிரிவு அர்கணர்மூதலியோர்க்கே சிறந்ததென்ரூர், 

பொய்யற்ற கேள்வியாற் புரையோரைப் படர்ர் துநீ - மையற்ற 

படி.வ.த்தான் மறுத்த லொல்வசோ'' என்பதும் ௮.து; மையற்றபடி 

வம் அந்தணர்முதலியோர் கண்ண தாதலின். (5 விருந்தின்மன்னா” 

௦ என்னும் ௮சப்பாட்டில் வேந்தன் பகைமையைத் தான் தணிலித்த 

மை கூறலின் ௮க்தணன் தூதிற்பிரிந்தமை பெற்றாம். வயலைச் 

கொடியின் வாடியமருங்குல்'” என்னும் புறப்பாட்டில் அந்தணன் 

gi திசென்றவாறுணர்க. அரசன் தூதுசேறல் பாரதத்து வாச 

தேவன் தசென்றவாற்றானுணர்க, ௮௮௫ :*படர்ந்தா ரணமுழர் 
௩௫சப் பஞ்சவர்க்குத் தூது - நடச்தானை யேத்தாத நாிவன்ன ராவே'' 

என்பதனானுனார்க, வணிசன்சென்றது வர்தழிச்சாண்க, (௨௪)



௨௮. சலயவழிசாமல், ty os BS wet GB,



அகத்திணையியல், ௪௯ 

௨௭, தானே சேறலுர் தன்னொடு சவணிய 

வேனோர் சேறலும் வேர்தகன் மேற்றே, 

இத பகைவயிழ் பிரிவு அரசருச்கே உரித்தென்கின்றது. 
(இ-ள்.) தானே சேறலும் - தன்பகைக்குத் தானே செல்லுதஒம் 

தன்னொடு சிவணிய ஏஜோர் சேறலும் -- அவனொடு நட்புச்கொணட. 

ஒழிந்தோர் ௮வற்குத் துணையாடுச் செல்லுதலஓுமாகிய இரபகுதி 

யும்: வேந்தன் மேற்று -- அரசன் கண்ணது.---௪-று, எனவே, 

வணிகர்க்கு உரிக்சன்றாயிற்ற, தானேயென்று உரிமைகூறிய அத 

னே முடியுடைவேந்தர் தாமே சேறலும் ஏனோரனப் பன்மை 
கூறிய அதனானே பெரும்பான்மையுங் குறுநிலமன்னர் அவர்க்கா 

சச்சேறலும் முடியுடையேந்தர் அவர்க்சாகச் ழபான்மை சேற 

லும் உணர்க, முடி.யுடைவேர்தா உள்வழிக் குறுகிலமன்னர் தா 
மே செல்லாமையுணர்க, இதனை வேந்தர்க்குற்றுறியென்ப, ஏனை 

மயோார். அவ்வேந்தர் இல்வழிக் குறுநிலமன்னருக் தாமேசேறல் 

“ வேந்துவினையியற்கை” என்பதன்கட்கூறுப. இதனானே தன்ப 
கைமேலும் பிறர்பகைமேலும் ஒருகாலத்திற் சேறலின்றெனரூர். 

( கடும்புனல்சால்பட்டு” என்னும் பாலைக்கலியுண் *: மயங்க 
மர் மாறட்டு மண்வெளவி வருபவா - தயங்கெ சளிற்றின்மேற் ற 
கைகாண விவெதோ” எனவும் :(பகைவென்று திறைசொண்ட 

பாய்திண்டேர் மிசையவர்'” எனவும் மண்கோடலுந் இறைகோட 

ஓம் அ௮ரசர்ச்சே உரித்தாசக் கூறியது ''நீளுயர் கூட னெடும் 
கொடி யெழவே” எனச சுரிதகத்துச் கூறியவாற்றானுணர்க, 

.பொருபெரு வெர்தர்க்குப் போர்ப்புணே யாச - யொரு 

பெருங் சாதலர் சென்றார் - வருவத: - காணிய வம்மோ கனங்கு 
ழை கண்ணொக்சா . னீணகர் முன்றின்மே னின்று.” இது வே 

£தர்ச்குற்றுறி வேந்தன்பிரிந்தது. 

“DET pened சோழர் கொங்கற் பணிஇயர் - வெண்கோட் 

டியானைப் போஜர் ஓெவோன் - பழையன வேல்வாயத் தன்ன 
நின் . பிழையா ஈன்மொழி தேறிய விவட்கே.”. இது குறுகிலமன் 

னர் போல்வார் சென்றமைதோன்றக் கூறியது, : மலைமிசைக்குலை” 

இய” என்பதும் ௮2, 

இனி வேட்டைமேற்சேறலும் காசெரணச் செறன்முதலி 

பனவும் பாலையாசப் புலனெறிவழக்சஞ்செய்யாமை உளர்ச.



௫௦ ் பொருளதிகாரம், 

வேக்தனென்று ஒருமையாற் கூறினார், '* மெப்ர்நிலை மயக்கி ஸ்௮ 

ரகுவும்” என்னும் விதிபற்றி, வெணியவென்பதனை வினையெச்ச 

மாச் ஈட்பாடல்வேண்டியென்றுமாம், 

௨௮, மேவிய சறப்பி னேனோர் படிமைய 

முல்லை முதலாச் சொல்லிய முறையாற் 

பிழைத்தது பிழையா தாகல வேண்டியு 

மிழைச்ச வொணயபொருண் முடியவும் பிரிவே, 

இத முறையானே தன்பசைமெற்சென்ற அரசன் திறை 

பெற்ற நாகொத்து அதன்கட் தன்னெறிமுறை டிப்படுத்து 

தற்குப் பிரிதலும் ஏனைவணிகர் பொருட்குப்பிரிதலுங் கூறுகின் 

றது. (இ-ள்.) முல்லை முதலாச் சொல்லிய மேவிய சிதப்பின் -- 

தானே சென்ற வேந்தன் தனக்கு முல்லை முதலாக முற்கூறப்ப 

ட்ட  நால்வகைநிலனும் திறையரகவந்துபொருந்திய தலைமையா 

னே: பிழைத்தீது - முன்னர் அள்பவர் கலச்குறுத்த அ௮லைபெற்.று 

25திமுறைமை தப்பிய அக்ராரி: முறையாற் பிழையாதாகல் வே 

ண்டியும் பிரிவே - தனது பழையகாடுகளை ஆளும் நெறிமுறைமை 
யினாலே தப்பாமல் ஆக்சம்பெறக் காத்தலை விரும்பிப் பிரிதலும் 

பிரிவே: ஏனோர் படிமைய இழைத்த ஒண் பொருள் முடியவும் 
பிரிவே - முற்கூறிய அந்தணர் அரசரை ஒழிந்த வணிசா தம 
ச்கு விரதங்களுடையவாக வேதநூலிற்கூறிய ஒள்ளிய பொருள் 

தேடி. முடியும்படி. பிரிதலும் பிரிவே.--௭-று, பிரிவை இரண்ட 

ற்குங் கூட்கெ. றட்பிற பிரிதலும் எனச் Cotas. சொல்லிய 

வென்பதும் பிழைத்ததென்பதுந் தொழிறபெயர், முறையாற் 

காச்கவென முடிக்க, | விரதமாவன |கொள்வதூஉம் மிகைகொள் 

emg கொடுப்பதூவங் குறைகொடாது பலபண்டம் பசர்ந்து 
ஈதன் முதலியன, 

உம். * ஒருகுழை யொருவன்போ லிணர்சேர்க் த மராஅமூம் - 

பரிதியஞ் செல்வன்போ னனையழ்தத செருந்தியு - மீனேற்றுக் 

கொடியோன்பபோன் மினிமூக்குங் சாஞ்சியு - மேனோன்போ னிற 
ங்இளெர்பு கஞலிய ஞாழலு - மானேற்றுக் கொடியோன்போ லெ 
திரிய விலவமு மாங்கத் - தீதுஇீர் சிறப்பி erate ணிலைபோலப்- 
போதவிழ் மரத்தொடு பொருசரை கவின்பெற - கோதச வந்தன் 
ர லிஎவேணின் மேசசக; பல்வரி யினவண்டு புதிதுண்ணும் பரு 
வத்தத் - தொல்சவின் மொலைச்சவென் நடமென்றோ ஞள்ளுவா -



அகத்திணையியல், டுக 

ரொல்குபு நிழல்சேர்ந்தார்க். குலையாது காத்தோம்பி - வெல்புக 

முலகேத்த விருந்துநாட் டுறைபவர் ; ௮றல்சாயப் பொழுதோடெம் 

மணிநு தல் வேரூடத் - இிழல்சான்ற பெருவனப் பிழப்பதை யரு 
ளுவா _ரூறஞ்சு நிழல்சேர்ந்தார்ச் குலையாது காத்தோம்பி - யா 

மின்மிப் பொருள் வலி யகன்றநாட் Aeapuat; இசைதஇிசை 
தேனார்க்கு் இருமரத முன்றுறை - வசைசீர்ந்த வென்னலம் 

வாவெ தருளுவார். - நசைகொண்டு தந்நிழல் சேர்ந்தானைத் தாங் 

இத்த - மிசைபரம் துலகேத்த வேதினட் டுறைபவர் ; எனமீ, தெ 

ரும.ரல் வாழி தோழிநங் காதலர் - பொருமுரண் யானையர் போர் 
மலைஈ் செழுந்தவர் - செருமேம் பட்ட வென்றியர் - வருமென வக 

தின்றவர் வாய்மொழித் தூதே.” 

இதலள் ஒல்குபு நிழல்சேர்ந்தார்க்கெனவே, முன்னர் ஆள் 

பவர் கலக்குறுத்த அலைபெற்றுப் பின் தன்னை நிழலாகச் சோக் 

தாரொன்பதூஉம், அவர்க்குப் பின்னர் உலைவு பிறவாமற் பேணிக 

காத்தானென்பதூஉம், விருந்துநாட்டென்பசனாற் திறைபெற்ற 

புதிய நமாடென்பதூஉம் பெற்றாம். ஏனையவற்றிற்கும் இவ்வா 

தே கூறிக்கொள்க, ஏதினாடு, புதியகாடு, ஆறின்றிப் பகைவர் 

பொருளை விரும்பின ராட்டென்றும் ௮அவனாயகன்ற சராட்டென்றும் 

பொருள்கூறுக. செருவின் மேம்பட்ட என்றது நாடுகளை, ௮ 

ஞாற்பெற்ற வென்றியெனவே ராடுதிரைபெற்றமை கூறிற்று, 

'டைபண்ணிப்புனையவும்” என்னும் பாலைக்கலியுள் '* வல் 

வினை பயச்குதீல் வலித்திமன்'' என்பதற்கு வலியபோர்செய் s 

பகைவர்தந்ததாட்டை விளகச்குதற்கு வலித்தியெனவுந், 4 தோற் 

peer ஜொகுபொருள்” என்பதற்குத் தோற்றம் அமைந்த திர 
ண்ட பொருளாவன அச்காடுகசாத்துப் பெற்ற அறம்பொருளின் 

பம் எனவும், :(பகையறு பயவினை” என்பதற்குப் பகையறுத் 

தீற்குக் காரணமாகிய நாடாயெ பயனைச் தரும் வினையெனவும்; 
“ வேட்டபொருள்'" என்பதற்கு அறம்பொருளின்பமெனவும் 

பொருளுனாத்துச்கொள்க, பிறவும் இவ்வாறு வருவன உம்த 

அணர்ந்து பொருள்கூறு௪, 

இ னிக், “Cans Car nam ளைஞ சாரவுங்-கேடில் கேளீர் 
சகெழீஇன சொழுகவு - மாள்வினைச் கெதிரிய ஒூச்கமொடு புகல் 

றந்த” என வணிகர் பொருள்வயிற் பிரிந்தவாறுணர்க, *' நட் 

டோ ராச்சம் வேண்டியு மொட்டி ய - நின்றோ எணிபெற வரற்கு -



டூ௨ பொருளதிகாரம் 

மன்றோ தோழியவர் சென்ற வாறே.” என்பதனுள் ௮ணியென்ப 
'து பூணினை, பிறவும் இவ்வாறு வருவன உய்த் துணர்க. (௨௮) 

௨௯, மேலோர் முறைமை காலவாக்கு முரித்தே. 

இஃத எய்தாசதெய்தவித்சது. (இ-ள்) மேலோர் முறை 

மை - மேல் அ௮திகாரப்பட்டுநின்ற வணிகர்ச்கு ஓதிய அறந்தலைப் 

பிரியாப் பொருள்செயல்வகை : நால்வர்க்கும் ' உரித்து - ௮ர்த 

ணர்க்கும் ௮ரசர்ச்கும் இருவகை வேளாளர்க்கும் உரித்து.-ஏ - று, 

இதற்கு வணிகர்க்கு வேத நாஓுள் இழைத்த பொருண்முடிவானே 

இந்கால்வரும் பொருண்முடிப்பொனிற் பிரிவொன்றாகுி மயங்கச் 
கூறலென்னுங் குற்றந்தங்குமாகலின் ௮2 கருத்தன்று ; இரச்கால் 

ager அந்தணர் ஒதலுந் தூதும்பற்றிப் பொருண்முடித்தலும் 
அசசர் பசைவயயிற்பிரிவுபற்றிப் பொருண்முடித்தலும் உயர்ந்த 

வேளாளர் பகையயிற்பிரிவுபற்றிப் பொருண்முடித்தஓம் உழு 

அண்பார் வாணிகத்தாற் பொருண்முடித்தலஓங் கருத்த. இவற் 

அள் வேள்விக்குப் பிரிந்து சடங்கிற்கு உறுப்பாடுயும் அதற்குக் 

குரவனாடயும் நிற்றல் உரிமையின் ஆண்டு வேள்விசெய்தான் கொ 

டுத்தபொருள் கொடல்வேண்டுசலானும் ௮றங்கருதித் gi Bosh 

யினும் அவர்செய்த பூசனை சோடல்வேண்டுமாகலானும் ௮வை 

அந்தணர்க்குப் பொருள்வருவாயாயிற்று, வேள்விக்குப்பிரிதல் 

ஒதற்பிறிவின் பகுயொயிற்று, 

உம், “நெஞ்சு ஈடுக்குறச் கேட்டும் கடுத்துந்தா - மஞ்ெ 

தாங்கே யணங்காகு மென்னுஞ்சொ - லின்றீங் ளெவியாய் வாய் 

மறை நின்கேள் - புதுவது பன்ஞளும் பாராட்ட யானு -மிது 

வொன் நுடைத்தென வெண்ணி யதுதேர- மாசில்வண் Ces 

(கை மணந்த புணர்ச்சியுட் - பாயல்கொண் டென்றோட் சனவுவா 

ராய்சோற் - ரொடிநிீரை முள்கையாள் கையாறு கொள்ளாள்- 

கடிமனை காத்தோம்ப வல்லுஉள் கொல்லோ - விசிமருப் பியானை 

யிலங்குதேர்க் கோடு - நெடுமலை வெஞ்சுரம் போ? நடுநின்றெஞ்- 

செய்பொருண் முற்றமள வென்றன ராயிழாய் - தாமிடை சொ 

ண்ட ததுவாயிற் நம்மின்றி- யாமுயிர் வாழு மது-௪ யிலமாயிழ்- 

அரூய்யிற் றுறந்தா ரவொனச் தம்வயி - னொய்யார் நுவலும் பழி 

ிற்பத் தம்மொடு- போயின்று சொல்லென் ஸயிர்,"' இதனுள் நடு 

9ன்ஹென்றதனான் இரு பெரு வேந்தனாயுஞ் சக்.துசெய்வித்தற்கு 
பான் நடுவே நிற்பலென்றம், எஞ் செய்பொருள்முற்றதுமள வெ



அகத் இனையியல், Oa. 

ன்றதனான் அதுமுடி.த்தபின்னர் பாம்பெறுதற்குரியயாய் ௮வர் 

செய்யும் பூசணேயாயெ பொருண்முடியமளவுமென்றும், ௮ந்தணன் 

பொருள்வயிற் பிரியக்கருஇச் கூறிய கூற்றினை ௮வன் தலைவி கூறி 

யவாறுணர்க, இதனுட் கடிமனைகாத்தென்றதனை இல்லறமா 

கவும் ஓம்பவென் றதனைச் செந்$யோம்பவென்றுங் கொள்க, 

இனி £ ஈன்கலங் களிற்மொடு ஈண்ணா ரேந்தி - வச்து இறைசொ 

டுத்து வணங்கெர் வழிமொழிக்து”” என்புழி, ஈன்சகலர் திறைகொ 

டுத்தோரொன்றலிற் பசைவயிற்பிரிவே பொருள்வருவாயாயிற்று, 

ஓழிந்தனவும் இவ்வாறே உய்த்துணா்க, 

மேலோர்மூறைமை ஏஜேோர்க்குழுரித்தே என்னாது நால்வர் 

க்குமுரித்தே என்றது முற்கூறிய வணிகரையொழிக்த இருவகை 
வேளாளரையுங் கூட்டியென்றுணர்க. அவர் பொருள்வயிற்பிரிந் 

தனவஞ் சான்றோர் செய்யுட்களை நோக்கி உய்த்துணர்ந்துசொ 

re, அவர்களுள் உழுதுண்பார்க்குக் கலத்திற்பிரிவும் உரித்து. 

ஏனையோர்ககுக் காலிற்பிரிவே உரித்சென்றுணர்க, (௨௯) 

௩௦. மன்னர் பாங்கிற் பின்னோ ராகுப, 

இஃத இறுதிரின்ற வேளாளர்க்கு இன்னுமோர் பிரிவுவிகற் 

பங் கூறுகின்றது. (இ-ள்.) மன்னர் பாங்கில் - அரசனாச்சார்ந்து 

வாழும் பக்கத்தராடரிற்றல் காரணமாக : பின்னோர் அகுப = War 

ஜேோரனப்பட்ட வேளாளர் வரையறையின்றி வேந்தன் ஏவிய இ 
றமெல்லாவத்றினும் பிரிதற்கு அக்கமுடையராப.--௭- ௮,  மள் 
னர் பின்னோன்ற பன்மையான் முடியுடையோரும் முடியில் 

லாதோரும் உமுவித்து உண்போரும் உழுது உண்போருமென 
மன்னரும் வேளாளரும் பலரொன்றார்.  “ வேளாண்மாந்தர்க்கு” 

 வேந்துவிடுதொழிலில்”' என்னும் மரபியற் சூத்திரங்களான் வெ 

ளாளர் இருவசையரன்ப, ௮ரசரவும் திறமாவன பகைவர்மே 

ஓம் நாடுகாத்தன்மேலஞ் சந்தசெப்வித்தன்மேலும் பொருள்வரு 
வாய் மேலுமாம், 

அவருள் உழுவித்துண்போர் மண்டிலமாக்களு$ தண்டத் 

தலைவருமாய்ச் சோழனாட்டுப் பிடவூரும் அழுந்தூரும் காங்கூரும் 

சாவூரும். ஆலஞ்சேரியும் பெருஞ்டுக்கலும் வல்லமுங் கழாரும் 

முதலிய பதியிற்றோன்றி வேளெனவும் ௮ரசெனவும் உரிமையெ 
ய்இிமீனாரும், பாண்டியனாட்டுச் சாவிதிப்பட்டமெய்தினோருங் குற



௫1௪ பொருள காரம். 

மடி. குடிப்பிறந்தோர் சலியோருமாப் மூடியுடைவேர்சர்ச்கு ௦ம் சட்கொடைக்கு உரிய வேளாளராம். “இருங்கோ ரீவண்மா னரு ங்கடிப் பிடவூர்!” எனவும் ஆலஞ்சேரி மயிந்த னூருண்கேணி கீசொப்போன்'” எனவுஞ் சான்றோர் செய்யுட்செய்தார், உருவப் பஃறேர் இளஞ்சேட்சென்னி அழுச்தூர்வேளிடை மகட்கோடறும் அவல் மகனா கரிகாற்பெருவளத்ரான் நாங்கர்வேளிடை மகட் 
கோடலுங் கூறுவார், இசீனானே * பகடுபறம் தரூர் பார Cord 
பிச் - குழ.புறந் தீறுகுவை யாயின்” எனவும் “CVS ME - கூலம் பகர் சர் குடிபுறர் தரா௮ச் - இதபுற5 தரகர் பார மோம்பி”” எனவுஞ் சா ன்ரோர். கூறியவாறுணர்க, உம், 6 வேந்தன் குறைபொழிந்து 
டிீவண்டத் தலைப்பிரிந்தார் - sis சூறிப்பின ரல்லரா - லேந்இ மாய் - சண்பணி வாரம் கலங்கல் பிரிவரோ - தண்பனி காளே 
சனித்த.'” எனவரும், (௩௦) 

௩௧. உயாக்தோர்க் குரிய வோத்தி னான. 

Q) 5; கான்ருவருணத்தோர்க்கும் எய் சாததெப்துவித்த த. 
இ-ள்.) ஒத்தின் ஆன - யெதச்தினாழ் பிறந்த வடதால்களுக் 

தீமிழ்நூல்களும் : உயாந்தொர்க்கு உரிய -- அந்தணர் அரசர் வணி 
கரக்கும் உயர்ந்த வேளாளாக்கு ம் உரிப.--௭- று, அவை சமய 
அல்களும் ஒன்றற்கொன்று மாறுபாருகூறுச் தருக்கநூல்களுஞ் 
சோதிடமும் வியாகரணமும் மேதலியனவும் அசத்தியம் முதலா 
சச் தோன்றிய தமிழ்நூல்களுமாம். வேது தோன்றிய பின்னர் 
அது கூறியபொருள்சளை இவையும் அராய்தலின் ஒத்திஞனை வெ 
ன்று அவற்றிந்ருப் Cute Net, ஓச்தென்பது வேதத்தையே 
யாதலின், 

(௩௧) 
௩௨. வேது வினையியற்கை வே்கனி ஜனொரீஇய 
வேஜோர் மருங்கினு மெய்திட sym as. 

(x மலயமாதவன் நிலங்கடந்து கெடுமுடியண்ண ஓழை 
$ரபதியருடன் கொளார்ர்ச பநினெண்வசைச் குடிப்பிறந்த வே 

ளிர்ச்கும் வேர்தன்றொழில் உரித்தென்றெது. (இ.ள்) வே 
ந்து வினை இயற்சை - முடியுடைவேந்தர்ச்குரிய தொழிலாயெ 
இலச்சணங்கள் : வேந்தனின் ஓரீஇய ஏஜோர் மருங்கும் எய்து 
இடன் உடைத்த - அம்முடியுடைவேர்தரையொழிந்த கறுரிலம 
ன்னரிட்த்தும் பொருந்தும் இடனுடையது..... எ-று, அவர்ச்குரிய 
இலக்கணமாவன, சன்பசைவயிழ் தானேசேறுக் தான் "திறைபெ
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வேளாளரை ஏவிக்கொள்ளுஞ் இறப்புமாம், உ-ம், £: விலங்கிருஞ் 

சிமயக் குன்றச் தும்பர் - வேறுபன் மொழிய தே௭ முன்னி - வினை 

ஈசைஇப் பரிக்கு முரன்மலி நெஞ்சமொடு - புனைமா ணெஃகம் வ 

லவயி னேந்திச் - செலன் மாண்புற்ற”” என்புழி வேறு பன்மொ, 

ழிய தேஎத்தைக் கொள்ளச்கருதிப் போர்த்தொழிலைச் செலுத் 

தும் உரனமிக்க நெஞ்சமென்றலின், இது குறநிலமன்னன் தன்ப 

சைவயயின் நாடுகொள்ளச் சென்றதாம்; வேக்தனெனப் பெயர்கூரூ 

மையின், பசைபபெச்சை நெய்தோய்த்து'' என்னும் அகப்பாட் 
டனுண் “(முடிர்தன்றம்மநா மூன்னியவிளையே”” என்றலிற் சானே 

குறுகிலமன்னன் சென்றதாம். ஏனைய வர்துழிகசாண்க, (௩௨) 

௩௩, பொருள்வயிற் பிரிதலு மவர்வயி ol se x 

யுயார்தோர் பொருள்வயி னொழுக்கச் தான. 

இஃது அச் குறுகிலமன்னர்க்குப் பொருள்வயிற்பிரிதலும் 
ஐதற்பிரிதலும் உரியவென்இன்றது. (இ-ள்.) பொருள் வயினும் = 

தமக்குரிய தஇிறையாசப்பெறம் பொருளிடத்தும் : உயர்ந்தோர் 

ஒழுக்கத்து அன பொருள் வயிறும் 5 உயர்ச்த நால்வகை வருணத் 

தார்க்குரிய ஒழுச்சத்திலேயான ஒத்இடத்திலும் : பிரிதல் அவர் 

வயின் உரித்து - மிரிந்துசேறல் ௮க் குறுநிலமன்னரிடத்து உரி 

தீது, எ-று. பொருள்வயிறபிரிதல் பொருள்தே$கின் ந இடத்தின் 

சண்ணென வினைசெய்யிடமாய் நின்றத, | உயாக்தோர்க்குரிய 

வோத்தினான” என்று ௮வ்வோத்தினை அவரொழுச்சத்திலேயான 

பொருளென்றார், ௮ச் குத்தரத்திற் கூறிய ஒதற்பிரிதல் இவர்ச் 

கும் உரித்தென்று கொள்க. இவற்றுக்குச் செய்யுளுள்வழிப் பொ 

ரள்படுமாறு உய்த்துணர்ர்துகொள்க, (௩௩) 

௩௪, மூர்கீர் வழக்க மகடேவோ டி.லலை. 

இத முற்கூறிய ஓதல் பகை தூது சாவல் பொருள் என்ற 

Vig பகையுங் காவலும் ஒழிர்தவற்றிற்கு ஒரிலக்கணங் கூறு 

இன்றது. (இ-ள்) ஒசலுந் தூதும் பொருளுமாகய ஸூன்றுகீர் 

மையாற்செல்லுஞ் செலவு தலைவியோடு கூடச் சேறலின்று.-- 

எ-று, தலைவியை உடன்கொண்டு செல்லாமை முற்கூதிய உசா 

ரணங்களிலும் ஒழிந்த சான்றோர் செய்யுட்களுள்ளுங் காண்க, 

இதுவே ஆூரியர்க்குக் கருத்தாதல் தலைவியோகூடச் சென்றா 
ராசச் சான்றோர் புலனெறிவழக்சஞ் செய்யாமையான் உணர்க,



டு௬ பொருளதிகாரம். 

இனித், தலைவி கற்பினுட் பிரிவாற்றாது எம்மையும் உடன் 
'கொண்டு சென்மினெனச் கூறுவனவும் தோழி கூறுவனவுஞ் செ 

லவமுங்குவித்தற்குச் கூறுவனவென்று உணர்க, ௮க் கூற்றுத் 

தலைவன் மரபு அன்றென்று மறுப்பன * மரபுசிலைிரியா'' என்ப 

தனுள் அமைந்தது, 

இனி, இச்சுத்திரத்தித்குப், * பொருள்வயிற் பிரிவின்கட் 
சலத்திற்பிரிவு சலைவியுடன் சேறலில்லை ; எனவே, காலித் பிரிவு 

தலைவியுடன் சேறல் உண்டு' என்று பொருள்கூறுவாருக்குச் சான் 

Gopi செய்த புலனெறிவழக்கம் இன்மை உணர்க, இனி, உடன் 

கொண்டுபொவழிக் கலத்திற்பிரிவின்று சாலிற்பிரிவேயுளதென் 

பாரும் உளர், (௩௪) 

௩௫, எத்திணை மருங்கினு மக மடன்மேற் 

பொற்புடை நெறிமை யின்மை யான, 

இஃ த இத்துணையும் பாலைக்கு உரிய இலக்கணக் கூறி, மக 

6௨ அ௮திகாரப்படுதலிற் பெருந்திணைக்கு உரியதோர் இலக்கணக் கூ 

றுகன்றது. (இ-ள்.) எத்திணை மருங்கிஞும் = கைக்ளைமுதற் பெரு 

ச்தணையிறுவாய் ஏழன்சண்ணும் : மச€ மடல் மேல் கெறிமை -- 

தலைவி மடலேறினாளாகச் கூறும் புலனெறிவழக்கம் : பொந்புடை 

மை இன்மையான -- பொலிவுடைமையின்று ; ஆதலான் ௮து கூற 

ப்படாது....-௭-று. கடலன்ன காம முழந்து மடலேறுப் - பெ 

ண்ணிற் பெருந்தக்க இல்'' எனவரும்./“: சகடலன்ன காமத்த ராயி 

னும் பெண்டிர் - மடலூரார் மைந்தர்மே லென்ப - மடலூர்தல் - 

காட்டுகேன் வம்மின் கலிவஞ்சி யார்கோமான் - வேட்டமா மேற் 

கொண்ட போழ்து.” என்றாராலோவெனின், இது மடலேற்ற 

ன்று ; ஏறுவலெனச் கூறியதணையேயாம். (௩௫) 

௩௭. தன்னு மவனு மவளுஞ் சுட்டி. 

மன்னு நிமித்த மொழிப்பொரு டெய்வ 

ஈன்மை தீமை யச்சஞ் சா தலென் 

றன்ன பிறவு மவற்ஜொடு தொகைஇ 

முன்னிய கால மூன்றுடன். விளக்கத் 

கோழி தேஎத்.துங் கண்டோர் பாங்கினும் 

போகிய திறத்து நற்றாய் புலம்பலு 
மாகிய கிளவியு மவ்வழி யுரிய,



அகத்திணையியல், Ger 

OF: பிரீவிலச்கணம் ௮இிகாரப்பட்டு வருதலிற் கொண்டுத 

லக்கழிந்துழி வருந்துவோர் தாயரொன்பதூஉம் ௮தனது பகுதி 

யுங் கூறுகின்றது. (இ-ள்.) போயே திறத்து நற்ருய் - தலைவியும் 
தலைவனும் உடன்போய சாலந் தம் மகட் பயந்த நற்றாய்: தன் 

லும் அவனும் அவளுஞ் கட்டிச் சாலம் மூன்றுடன் மன்னும் ஈன் 

மை தீமை முன்னிய விளச்ூப் புலம்பலும் -- தன்னையு் தலைவனை 

யுக தன்மகளையுங் குறித்துக் காலம் மூன்றடன் நிலைபெற்றுவரும் 

ஈல்வினை இவினைக்குரிய காரியங்களைத் தன். ரெஞ்டுர்கு விளகச்டு 

வருந் இக் கூறுதலும் :1௮ச்சஞ் சார்தல் என்று அன்ன பிறவும் 

நிமித்தம் மொழிப்பொருள் தெய்வம் அவற்௫ொடு தொகைஇப் 

புலம்பலும் -- ௮ச்ச௫சார்தலென்று கூறப்பட்டவற்றையும் ௮வை 

போல்வன பிறவற்றையும் | பல்லி முதலிய சொற் 1குணச்சொற் 

நிதய்வங் கட்டி ஐங் ்கழங்கனும் இட்டு உலாக்கும் அத் தெய்வப் 

பகுதியென்றவற்றொடு கூட்டி வருந்திச்கூறலும்: தோழி சேஎத் 

தும் கண்டோர் பாங்கினும் புலம்பலும் - தோறியது ஆற்றாமை 

ous கண்டுழியு் தலைவியைக் தேடிப்போய்க் காணாது வந்தா 

ரைக் கண்டுழியும் வருந்திக்கூறலும் ; அவ்வழி ஆயெ செவியும் - 

௮வ உடன்போக்கடெத்துச் சான்றோர் புலனெறிவழச்கஞ் செய் 

தீற்குரியவாய் வருங் ளெவிகளும் : உரிய -- உடன்போயே இத 

தீது உரிய.--௭-று, நற்ருய்புலம்பலுங் செவியும், போயெ இற 

தீத உரியவென முடிக்க, என்றென்பதனையும் புலம்பலென்பதனை 
யும் யாண்டுங் கூட்டுக, இங்ஙனம் உடன்போக்கி வருந்துதல் 

நோக்கித் சாயை முற்கூறித் தலைவன் சொண்டுபோயினமை நோ 

EBS தலைவிமுன்னர் ௮வனைக்கூறினார். அவளும் அவலும் என்று 

பாடம் ஓதவாரும் உளர். 

உம். **மள்ளர் கோட்டின் மஞ்ஞை யாலு - முயர்கெ 

டுங் குன்றம் படுமழை தலைஇச் - சு.ரஈனி யினிய வாகுக தில்ல - 

வறநெறி யிதுவென_் செளிர்தடென் - பிநைஅதற் குறமகள் போ 

Gu சுரனே."' இரனுள் ௮றநெறி இதுவெனத் தெளிந்த என்மக 

ளென்று தாய்கூறவே உடன்போக்குத்.. தராமமென்று மகிழ்ந்து 

கூறி ௮ங்நகனங் கூட்டிய ஈல்வினையைத் தன் நெஞ்சத்ரு விளக் 

பப் புலம்பியவாறு சாண்க, ஐ ங( ஒப வஎழுப. 

[: IQ pe குழு மென்னினு மிடைநின்று - காடுடடு 

தீயிற் சனலிலு; மாதோ - ஈல்வீனே ரெடகர் கல்லெனச் சஉங்கப் -



Bx பொருளதிகாரம், 

பூப்புரை யுண்கண் மடவரற் - போக்கெ புணர்ர்த ௨றனில் பாலே”? 

இது இவினையை வெருண்மி புலம்மியவாறு காண்க, பால், பழ 

வினை, இவை ஐங்குறுநூறு. 

இனி அச்சம் இருவகைத்த; தலைவி ஆண்டை விலம்கும் புள் 

நா ஞூம் ஆறலைப்போரும் முதலிய சண்டு அஞ்சும் ௮ச்சமுந் தர்தை 

தன்னையர் பின்சென்றவர் இஃதறமென்னாது இங்கு செய்சன் 

ராரோ என்று அஞ்சும் அச்சமுமென,  நினைத்தொறுங் கலுழு 
மிடிம்பை யெய்துக - புலிககோட் பிழைத்த கவைக்கோட்டு முழ 

சலை - மான்பீணை யணைதர வாண்மூல் விளிஈமம் - வெஞ்சுர 
௬. மென்மக ளூப்தத - ௨ம்பமை வல்வில் விடலை தாயே” இதுவும் 

ஐங்குறுநூறு. “கேளாய் வாதியோ மகளைகின் ரொழி - திருஈகா 

வனாப்பசம் புலம்ப உவஜனெடு - பெருமலை யிறந்தது நோவ 

ஜனோவல் - கடுங்கண் யானை மிெடுங்கை சேர்த்தி - முடங்குதா 

ஞூகைத்5 பொலங்கெழு பூறி - பெரும்புலர் விடியல் விரிந்து 

*இ வெயி லெறிப்பக் - கருந்தார் மிபூற்ற செம்பூழ்ச் சேவல் ~ Ay 

புனல் பெடையொடு குடையு மாங்க - ணஞ்சு வரத்தகுங் கான 

8ீர்திக் - கன்று சாணாதுபுன் சண்ண செவிசாய்த்து - மன்றுநிறை 

பைதல் கூரப் பலவுடன் - கறவை தந்த கடுங்கண் மறவர் - சல் 

லென் F or ரெல்லி னசை௫இ - முதுவாய்ப் பெண்டின் செதுகாற் 

ad ௫ுரம்பை- மடமயி லன்னவென் னடைமெலி பேதை - தோடுணை 
யாகத் துயிற்றத் தஞ்சாள் - டேட்டச் கள்வர் வி௫ியுறு சடுங்கட் - 

சேச்சோ எரையுர் சண்ணுஎம - கேட்குரள் கொல்லெனச் சு 

முமென் னெஞ்சே,” அகம். இவை ச்சங்கூறின. 

தந்தை தன்னையர் சென்ராரொன்று சான்றோர் செய்யுட்செய் 

௫ இலர், அத புலனெ நி௨ழக்சம் ௮ன்மையின். 

இனிச் சார்தஓம் இரவகைந்து, தலைவி சென்று சாரும் 
இடமும் மீண்டு வர்து சாரும் இடமுமென, உம், 4 ஏமவெங் சாம 

மியைவ தாமின் - மெய்ம்மலி பெரும்பூட் செம்மற் சோசர் - கொ 

ம்மையம் பசுங்காய்ச் குடுமி விளைந்த - பாக லார்சைப் பறை£ 
ஆசி 5ட் பிலிதீ- தோரை சாவிற் றுள்ளாாட் டன்ன - வறுங்கை 

வம்பலர்த் தாங்கும் vier Ss - செறிந்த சேரிச் செம்மன் மூதி: 

ர.நிந்த மாக்கட் டாகுக தல்ல தோழீ மாரும் யாலும் புலம்பா- 
குழி யானைச் சுடர்ப்பூ மான்னள், - பாரி யன்ன கடியுடை விய 
காச - செறிந்த arises தவனொடு போெ-யத்த விருப்பை wer 

கடு கழல் புதுப்பூத் - துய்த்த லாய்துக ணீசலம் பரிறிபச் - சொன்



அகத்திணையியல், Gis 

ற் யஞ்சினைக் குழற்பழங் கொழுதிய - வன்கை யெண்டுன் வய 

நிரை பார்க்கு - மின்றுணைப் பிரிந்த கொள்கையொ டொராங்குக் - 
குன்ற வேயிற் நிரண்ட - மென்றோண் மஞ்டை சென்ற வாதே.£ 

் அ/ருஞ்சர மிறந்தவென் பெருந்தோட் குறுமக - மருந்து 

வேல் விடலையொடு வருமெனத் தாயே - புனைமா ஸணிஞ்ச "பூவ 
லூட்டி. - மனைமண லடுத்து மாலை மாற்றி - யுவக்தினி தயரு மெ 

ன்ப யானு - மான்பிணை நோக்கின் மடல் லாளை - மீன்ற ஈட்பித் 

கருளா ஞயினு -மின்னகை முறுவ லேழையைப் பன்னாட் - கூந்தல் 

வாரி நுசுப்பிவர்ந் தோம்பிய - நலம்புனை யுதவியோ வடையேன் 

மன்னோ - வஃதறி கற்பி னன்றுமற் தில்ல - வறுவை தோயு மொ 
ரபெருங் குடுமிச்- சிறுபை சாற்றிய பஃறலைக் கருங்கோ - லா 
குவ தறியு முதுவாப் வேல - கூறுக மாதோநின் கழங்கின் நிட்ப - 

மாரூது வருபனி கஓழுங் சங்குலி - னானாது துயருமென் கண்ணி 
னித படிய - வெம்மனை முர்துறம் தருமோ - தன்மனை யுய்க்குமோ 

பாதவன் குறிப்பே.” இவ் அகப்பாட்டு இரண்டும் தெய்வத்தொடு 

பூத்துப் புலம்பியது, 

ப் இத்லெழும் வயலை பிலையு மூழர்த்தன - செல்வ மாக்க 
ரீற் செல்லு மஃ்னெ - மபிலடி. யிலைய மாச்குச ஜனச்டப் - 

பபிவிணர் நறும்பொழிற் பாவையும் சமிய - ளேதி லாளன் பொ 

ய் பப் பொய்மரண்டு - பேதை போயினள் பிறங்குமலை யிறஃ 

தென - மான்ற மாலை மனையோர் புலம்ப - விள்ற தாயு மிடும் 
பைய ளெனகினைந் - தங்கண் வானத் தகடூர்க்து இரிதருக் - இங்கட் 
கடவு மிரித்துநீ பெயர்த்தலிற் - கடிமலர்க் கொன்றைக் காவலன் 
கடிய - குடுமியஞ் செல்வங் குன்றினுங் குன்முய் - ஈண்பொழில் 

கவிரத தமனிய வெண்ருடை - யொஃ்புசச் தந்தைச் குறுஇ 

வேண்டித் - தயங்குகடை முதுமை தாங்கித் தான்றனி - யியங்கு 

ஈடை மிளமை யின்புற் நீர்த - மான்றே ரண்ண ஜொன்றபுகம் 
போலத் - துளங்கரு ஸிரவினு மன்ற - விளங்குவை மன்னாலிவ் 
வையகத் தானே.” இது தெய்வத்தை மோக்டும் கூறியது, 

“மிறுவி நூவிச் சிறகருங் காக்கை - யன்புடை wr 
ளின்ளேயோ டாரப் - பச்குன் பெய்த பைரிண வல்ி - பொலம் 

புன சலத்திழ் ஐருகுவென் மாதோ - வெஞ்சின விழல்வேற் காளை 

பா -டஞ்சி லோதியை வரக்சலாச் தீமே,” இவ் ஐங்குறுநூறு 

“மித்தத்சொபெடுத தப் புலம்பிய. ஈற்சொல்லொடுபடி$ன வந் 
கிழிக்காண்க,



௬௦. பொருளதிகாரம், 

இனி அன்னபிறவுமென்றதனால், “ஈன்று புறர்தந்த மே 

மழ முள்ளான் - வான்ரோ யிஞ்சி ஈன்னகர் புலம்பத் - தனி 

மணி யிரட்டும் தாழுடைக் கடிகை - நுழைறுதி நெடுவேத் குறும் 

படை மழவர் - முனையர் தந்து முரம்பின் வீழ்த்த - வில்லோர் 
வாழ்க்கை விழுத்தொடை மறவர் - வல்லாண் பதுச்கைக் கடவுட் 

பேண்மார் - நடுகற் பீலி சூட்டித் தடிபடத் - தொப்பிச் கள் 
ளொடு துரூ௨ப்பலி கொடுக்கும் - டபிபாகச்கருங் சவலைப் புலவுநா 
தருஞ்சுரம் - துணிந்துபிற ளாயின எளாயினு மணிக்தணிந் - தார்வ 

நெஞ்சமொ டாய்கல னளைஇத்தன் - மார்பு துணேயாசசம் துயிற் 

gis தில்ல - துஞ்சா முழவிற் கோவற் சோமா - னெடுந்தேர்ச் 

காரி கொடுங்கா முன்றுறைப் - பெண்ணையம் பெயர்யாற்று நுண் 

ணறல் குக்கு - நெறியிருங் கதுப்பினென் பேதைச் - கறியாத் 

தேஎத் தாற்றிய துணையே,” என்பது தலைவன் மிகவும் அன்பு 

செய்கவென்று தெய்வத்திற்குப் பராயத. சம், 

ப நீர்ரசைக் கூக்கெய வுயவ லியானை - யியம்புணர் தம்பி 
னுயிர்ச்கு மத்சஞ் - சென்றனண் மன்றவென் மகளே - பந்தும் 
பாவையுங் கழங்குமெமக் கொழித்தே.”” இவ் ஐங்குறுநூறு யாம் 
இவற்றைக் கண்டு வருர்த இவற்றை எமக்கு ஒழித்துத் தான் 

நீர் இலா ஆரிடைப் போயிஞாளென்றது, 

“ஏன்னு முள்ளினள் கொல்லோ சன்னை - கெஞ்சணத் 

தேற்றிய வஞ்சினக் சாளையோ - டழுங்கன் மூதூ ரலொழச் ~ 

செழும்பல் குன்ற மிறந்தவென் மகளே.” இஃது என்னை நினைப் 
பாளோவென்ற து. 

இன்லம் இதஞனே செய்யுட்களுள் இவற்றின் வேறுபட 
வருவனவெல்லாம் ௮மைக்துக்கொள்க, 

் செல்கிய மூயலிற் பாய சிறகர் - வாவ லுவக்கு மாலையாம் 
பூலம்பப் - போகிய ௨வட்கோ நோவேன் றேமொழித் - தணையி 
லள் சுழு கெஞ்சி - ணிணை3ய ௬ண்ச ணிவட்குசோ வதவே,'' 

இத தோழிதேசத்துப் புலம்பல், இது ஐங்குறுநாறு, சோழி 
சேத். துமெனப் பொதப்படக்கூறியவதனாற் தோழியை வெகு 

ண்டு கூறுவனவுங் சொள்ச, 

 வரியணி பந்தும் வாடிய வயலையு - மயிலடி. யன்ன மாச்குர 
ஜெச்சயும் - சடியுடை வியனசர்ச் சாண்வரத் தோன்றத் - தமி



அகக்இணைபியல், ௬௧ 

யேன் சண்டமண் உடலையும் தெறுவர - கோயா இன்றோ மகளைசன் 
eg - யெரிசினம் தணிந்த விலை.பி லஞ்சனை - வரிப்புறப் புற 

வின் புலம்புகொ டெள்விரி - யுநப்பவி ரமையத்த மாப்புண் 

ஸணேக்டு - யிலங்கலே வெள்வேல் விடலையை - விலங்கு மலை.பாரி 
டை ஈகலியுங்கொ லெனவே” எனவும் வரும், 

ய் இ தவென் பாவைக் இனியநன் பாவை - யிதவென் டைங்களி 
யெடுத்த பைங்கிளி - யிதுவென் பூவைக் இனியசொழற் பூவையெ 

ன் - றலம்வரு நொக்கி னலம்வருஞ் சுடர்நுதல் - சாண்டொறங் 
காண்டொறுங் சலங்கி - ரீல்கனே ளோவென் பூங்க ஷணேளெ,” இவ் 

ஐங்குறுநாறு தேடிக்காணாது வந்தாரைச் கண்டு புலம்பியது, 

இனி அவ்வழிபாயெ ளெவிகளுட் கில வருமாறு. *: ஒருமஃ 

ரூடையேன் மன்னே யவ ஞ் - செருமிகு மொய்ம்பிற் கூர்வேர் 

சாளையொடு - பெருமலை யருஞ்சா நெருகம் சென்றன - ளீனியெ, 
grief craw Quod ரதுமந் - ரியாங்கசன மொல்ஓுமோ வறி 

உடை மீமா-யுள்ளி னுள்ளம் வேமே யுண்கண் - மணிவாம் பர 
வை நடைகற் றன்னவெ - னணியியற் குறுமக ளாழி.ய - மணியேர் 
Sere Ruy s தெற்றியுங் கண்டே.” இந்நதறிணை தெரும்டிம் யலி 

ல்லாட்டியர்க் குரைத்தது, 4 குயந்தலை மடப்பிழு,. பயம்பீற் wie 

னச் - களிறுவிளிப் படித்த கம்.லை வெ:இி - யொய்யென வெழு 

த செவ்வாய்க் குழவி - தாடீதரு மறுன் மூதா சாங்க - ணெரு 
மை நல்லான் பெருமுலை மாந்து- நாடுபல விறந்த ஈன்ன ராட் 

டூல் - சாயமு. மணியிழம் தழுங்கின்று தாயு - மீன்றோட் டாரா 
மிரிஇயசொன் னுயமிசானக் - கண்ணு நுதறு வித் தண்ணெனத். 

sah நொச்சி வரிரிழ லசைஇத் - தாழிச் குவளை வாிமலர் 
கடத “ தருமணத் இடந்த பாவையென் உம்பாம்க் ளேயென 

முயங்கன. ளழுமே.” இம் மணிமிடைபவளத்துத் தாய்திலையும் 

அயத்துகிலையுங் சண்டோர் கூறியலாறுணர்க. ** மாண்பில் கொள் 

கையொடு மயங்குதுயர் செய்த - வன்பி லறனு மருளின்று மன்ற 6 

வெஞ்சுர மிறந்த வஞ்சி லோதி - பெருமட மான்பிணை யலைத்த - 

சிறுழதற் குறுமசட் காட்டிய ௨ம்மே,” இவ் ஐங்குறுதாறு தலைவி 
மீ ஊடு வக். துழித் தாய் சுற்றத்தார்க்குச் கட்டியது. * நும்மனைச் 

Moby கழீஇ யயரினு - மெம்மனை வதுவை நன்மணாங் ௪ ழ்ரிசெனச் - 

சொல்லி னெவனொ மற்றே வென்வேன் - மையற விளக்யெ சழல 

பூப். பொய்வல காளையை யின்ற தாய்க்கே.” இவ் ஐங்குறுநூறு 
சிலவன்மீண்டி தலைவியைத் தன்மனைக்கட் சொண்டுவச்துஜி அவ 

&



௬௨ பொருளதிகாரம், 

ன் தாய் சிலம்புகழீஇ கோன்புசெய்னெறாளெனச் சேட்ட நற்ருய் 

ous oo tb வக்தார்ச்குச்கூறியது, இன்னுஞ் சான்றோர் செய் 

யட்களுள் வேறுபட வருவனவெல்லாம் இதனான் ௮மைச்சு, (௩௬) 

௩௭. 1ஏமப் பேராரச் சேரியூஞ் சுரத்து 

தாமே செல்லுர் தாயரு முளரே, 

இகத எய்தியதன்மேற் சிறப்புவிதி, (இ-ள். எமப்போ 
ஊர்ச்சேரியும் சரத்தும் - $பதியெழுவறியாப் பெரூரிழ் தெருவின் 
சண்ணும் அருவழிக்கண்ணுந் : தாமே செல்லும் தாயரும் உளர் - 

தையும் தன்னையரும் உணராமுன்னம் எதிர்ப்பட்டு மீட்டற 

குத் தாமே மிபாம் தாயரும் உளர்.-..எ.று. உம்மை எணணும்மை, 
சாயரொனப் பன்மைகூறித் காமமயெனப் பிரித்ததனற் சேரிசகு 

நற்றாய். சேறஓஞ் சுரத்திற்குசக் செவிலித்தாய் சேறலும் புல 

ஜெமழிவழக்கிற்குச் சறந்ததென்றுணர்க, உம் *வெம்மலை யரு 

arr நம்மிவ ணொழிய - விருநில மூயிர்க்கு மின்னார் கான- 
2ஈருற் போகிய பெருமடத் தகுவி- யைதக லல்குற் நழையணிக் 

கூட்டுங் - கழை நொச்ூச் 8ம தென்மகள் - சேப்புடைச இறு 

விரல் வரித்த - வண்டஓங் காணிசரோ கண்ணுடை யீரே.” வண் 

லைக் காணார் தெஎத்து நின்று காணில் அற்நீரெனக் கூறி 

னமையின் அயத்திற்சன்று இப்புறஞ் சென்று சேரியோர்க்கு 

உளைத்தசதாயிற்று, 

“ நிலக்தொட்டுப் புசார் வான மேரூர் - பிறங்கிரு api 
நீரக் காலிற் செல்லார் - நாட்டி னாட்டி ஞூரி னூறிற் - குடி முறை 

குமமூறை தேரிற் - கெடுஈரு முளசோநங் காத லோரே,” இது 

செவிலி தேடத் அணிந்தது. இக் குறுந்தொசையுள் ௩ம்மாற் 

காதலிச்சப்பட்டாரொன்றது அவ்விருவரையும். தாயருமூளரொன்ற 
FOOD S'O SWS தன்னையரும் வந்தால் இன்னது செய்வலென் 

ஐஓம் உளவென்று கொள்ச: 4: நுமர்வரி னோர்ப்பி னல்ல சமா 

வரின் - முக்கீர் மண்டில முழுவது மாற்ராது”” என்முறபோல 

வன, அடி. புறத்திடாதாள் புநம்போதலும் பிரிவென்றற்குச 

சேரியுங் கூ கினார், அலது எம இல் இருச்கையன்ருசலின், (௩௭: 

௩௮. அயலோ ராயினு மகற்டி மேற்றே, 

இ தலும் பாலைச்கு ஒர் வேறுபாடு கூறுகின்றது, (இ-ள். 

அயலோர் ஆயினும் - முற்கூரீப சேரியினுஞ் சுரத்தினுமன்றிக



மகம பட டட ர ய 

டாக்டர். ௨ So or ிகாதையர் 

நூல் நிலையம், 

Qs ot dr -600090,



அ௮கத்தினையியல், Su ih. 

தம் மனைக்கு அயலே பிரிந்தாராயினும் ; அசற்சி மேற்று -- அதுவும் 
பிரிவின்கண்ணதாம்.--எ-று., எனவே ரற்முய் தலைவியைச்தேர்கது 

இல்லிற் கூறுவனவுஞ் சேரியிற் கூறுவனவும் பிரிந்தானாப் Wav 

சென்றசேயாயிற்று, இச்கருத்தான் :ஏமப்பேரூர்'” எண்ரார், இனா 
னே மனையயற்சட்பரச்தையிற்பிரிவம் பாலையென்று உப்த்துணர்ச, 

௩௯. தலைவரும் விழும நிலையெடுத் துரைப்பினும் 

போக்கற் கண்ணும் விடுத்தற் கண்ணு 

நீக்கலின் வந்த தம்முறு விழுமழாம் 

வாய்மையும் பொய்மையுங் கண்டோரச் சுட்டி 2 

தாய்கிலை கோக்கித் தலைப்பெயாகத்துக் கொளினு 

கோய்மிகப் பெருகித் தன்னெஞ்சு கலுழ்ந்தோளை 

யழிக்தது களைஇய வொரழிர்தது கூறி 

வன்புறை கெருங்கி வந்ததன் திறத்தோ | 

டென்றிவை யெல்லா மியலபுற நாடி. 

னொன்றித் தோன்றும் தோழி மேன, 

இத தாயர்க்கு உரியனகூறித் தோழிக்குக் கூற்று நிசமுமா 

அ கூறுகின்றது. (இ-ள். தலைவரும் விழும நிலை எடுத்து உராட்ம: 
னும் = தலைவன்/கொண்டு/[ தலைக்சழியா விடி.ற் தலைவிச்கட் சோன் 

ns துன்டநிலையைத் தலைவற்முந் தலைவிக்கும் விளங்கச் கூறினும் : 
போக்கத் கண்ணும் = அதுகேட்டு இருவரும் போக்கொருப்பட்ட 
மித் தலைவியைப் போகவிடும் இடத்தும் : விடித்தழ்கண்ணும் = 

தலைவியை அவனோடு கூட்டி. விடுக்குங்காற் தலைவர்ச்குப் டாத 
காவலாசக் கூறும் இடத்தும் : மீக்கலின் வந்த தம் உறு விழும 

மம் : தமனா நீச்குதலாற் தமக்குற்ற வருத்தத்திடத்தம் : வாய் 

மையும் பொய்மையும் கண்டோர்ச் சுட்டித் தாய்நிலை கோக்க 

தீலைப்பெயர்த்துக் சொளினும் - மெய்யும் பொய்யும் உணர்ந்த: 
அறிவரது தருமநூற்றுணிவும் இதுவெனச் கூறிப் பின்சென்2 
மீட்டற்கு நினைர்த தாயது நிலைமை அறிந்து ௮வரை மீளாதபடி. 
அவளை மீட்டுக்கொளினும் : நோய் மிகப் பெருடித் தன் நெஞ்சு 

க௮ழ்ந்தோளை ௮ழிர்சது களஇய ஒழிந்தது கூறி வன்புறை 
நெருங்கி வந்ததன் இிறத்தோடு - தலைவி போச்ர்கு நெஞ்சு 

மிகப் புண்ணுற்றுத் தமொறுக் தாயை அவ் வருத்தம் இர்த்தல்வே 
ண்டி. உழுவலன்பு காரணத்தாற் பிரிந்தாளென்பது உணரக்கூமி 

அவளை நெருங்வெந்௪ ஆற்றுவித்தற் கூற்றோடே: என்று இவை, 
மகாமகோபாத்தியாய 

டாக்டர். உ. வே. சாமிநாதையர்



௬௪ பொருளதிகாரம், 

யெல்லாம் இயல்புற சாடின் ஒன்றித் தோன்றும் சோதி மேன - 

என்று : இச்சொல்லப்பட்டன எல்லாவற்றுச்சண்ணும் இலக்கண 

வகையான் ஆராயுங் காலத்துத் தான் ௮வள் என்னும் வேற்று 

மையின்றி ஒன்றுபடத் தோன்றும் தோழி மேன களவி,--எ-ழு. 

உம் : ('வெல்போர்ச் குரிசினீ வீயன்சர மிறப்பிழ் - பல்கா 

ழல்கு லவ்வரி வாடக் - குழலினு மினைகுவள் பெரிதே - யவிழொலவி 
கூர்தன் மான யோளே.' இவ் ஐங்குறுநூற்றுட் குழலிலும் இரங் 

குவளென்று பிரிந்தவள் இரங்குதற்பொருள்படத் தோழி தலைவ 

ரம் விழுமக் தலைவற்குச் கூறினாள். 
! உன்னங் கொள்சையோ டுளங்கரச் துறையு - மன்னை சொல் 

இ முய்க மென்னதூ௨ - மீரஞ் செரா வியல்பில் பொய்ம்மொழிச் - 

் சேரியம் பெண்டிர் செளயவையு மொழிக - நாகெ ணசற்றிய வுதிய 
னஞ்சொற் - பாடிச் சென்ற பரிசிலர் போல - வுவவினி வாழி தோ 

ழி யவரே - பொம்ம லோதி ஈம்மிமாடொ ராங்குச் - செலவய யாற் 
தன ராத லின்றே- மலைதொறு மால்சழை மீசைந்த சால்லாய் - 

இஃ கூரி மீன்சொள் பரதவர் கொடுர்திமி - னளிசுடர் வான்ஜோய் 

புணரிமிசைச் கண்டாங்கு - மேவரத் தோன்றும் யாவுயர் ஈனச் 
தலை - யுயவல் யானை வெரினுச்சென் நன்ன - கல்லூர் பிழிதரும் 

veer சிறுநெறி - சாடிமீக் கூறும் கோடேர் தொருத்த- லாறு 

உ சடி. கொள்ளு மருஞ்சரம் பணைத்தோ - ளுறைங் கூந்தற் சொம் 

மை வரிமுலை - நிரையித முண்சண் மகளிர்க்- கரிய வாலென வழு 

ங்னெ. செலலே,” இதனுள் அன்னைசொல்லஓம் பெண்டிர்கெள 
வையும் தலைவரும் விழுமமென்று தலைவிக்குக் கூறிஞனள், 

இனிப் போக்சற்கட் கூறுவன பலவுமுள, “ இலங்குவிங் 
அதிசெல்வளை யாய்நுதல் சவின்பெதப் - பொலந்தேர்க் stoma gw 

வந்தன ஸனினியே - யிலங்கரி கெடங்க ணனர்சநீர் - ஈலங்ளெர் 

பசலையை ஈருகம் யாமே," இவ் ஐங்குறுநூத்றிற் கண்கள் ௮னர் 

தறீர் என்றதனானே சலைவன் உடன்கொண்டுபோதற்கு வந்தா 

னெனப் பாயஓணர்ச்திச்கூறிற்று. வேலும் விளங்னெ வீனை 

நல பர மியன்றனர் - தாரும் தசையின தழையும் தொடுத்தன - நில 

(நீரற்ற வெம்மை நீங்கப் - பெயனீர் தலைஇய லவை யிலைநீத் 

துச் குறுமுறி யீன்றன மானே நழமலர் - வேய்ர்தன போலச் 

தோன்றிப் பலவுடன் - நேம்படப் பொதுளின பொழிலே கானமு - 

ஈனிஈன் ரய பனிநீங்கு வழிகாட் - பாலெனப் பாத்தரு நிலவின் 

ஙக௲இமாலை - போக வந்தன்றாற் நூதே நீயுங் - சலக்கா மனத்தை. யாக



அக தனேயிபல், ௬டு 

யென்சொ - னயந்தனை சேண்மோ கெஞ்ச மாச்ருவை - தெற்றி 
யுலறினும் வயலை வாடி - நொசசி மென்டிலோ வணர்க்குரற் 

காணினு - கின்னிது மடவ ணனி? ஈயந்த- வன்னை யல்ல ராங்டு 

நின் ளையா - புலிமநள் செம்ம ஊோக்கி- வலிமா வின்னுந் தோய்சக 

நின் நூலையே.” இவ் ௮ம் போககுதற்கண் ULES. Dug 

“ Dorené ரெர்டிய பனமுலை சளரினும் - பொன்னேர் 

மேனி மணியஆிர் ரூழ்ந்த- கன்ெமிய கூர்க னரை3யொறி முடிப் 

பினு - தக லோம்புமதி பூச்கெ மூர - வின்கடுங் கள்ளி ஸிழை 

யணி கொடித்தெர்ர் - கொற்கைச் சோழர் சொங்கற் | ed Quit ~ 

வெண்கோட் டியானைப் போர் இழெவோன் - பழைபன வேல்வா 

ய்த் தன்னரின் - பிழையா ஈன்மொழி தேறிய வீவம்! ௧.” இர் 

sp Mer தலைவியைப் பாதுகாக்கவெனத் தோறி ரசையடுத்தது, 

“பூதல்வனின்ற” என்பதுவம் 94g “இவளெரின்ன ) இலளே 
* . 

ஆ 

யாயுங் - குவளை யுண்க ணிவளல திவளே- யானு மிடை பே 
இடு 

னே - மாமலை நாட மறவா மம.” இதுவும் அது, 

6s all side ep w கமமுங் சமஞ்சுர் குழிரி - பாசர் தின்ற தெப் 

கான் மத்த - செய்? ரரி மியக்கம் வெளின்முதன் முழங்காம் - வை 

புலர் விடி.பன் மெய்கார்து தன்கா - லரியமை சிலம்பு சழீறப் 
பன்மாண் - ஒரிபுனை பந்தொடு வைஇய செலவோ - ளிவைசாண் 
டோறு போவர் மாதோ - வளியரோ வளியரொன். ஞயழ் சோ 
பான நும் மாரி வரவுதா னயரவும - தனபரைச் தன்றியுங் கலு 
தந்தன. சண்டணெ,ட” Os நற்றினே Curse su தவாந்ததாம், 

“அவளே, யுடனம ராயமொ டோரை வெண்டாது - மடமான் பிளோ 

“uw wigs நோச்சமொ - டென்னினு ரீன்னிஜஞ் இதந்த 

மெ.ர்மிமாழி- யேறி லாளன் காரலி ஞூனா௫ு - பாஃபாற் படிப்பர் 

சென்றன எதன் - முழவிமிழ் பர்தர் னை ஈல்லில் - விழ Bo 

யார் இரு பி னல்லதை யினிஃப - பவ னி ஐஇ யன்னை - 

Wa சிறந்த கோய்முர் துறத்தே'” என்னிம் நின்னினுஞ் 
சிந்தோன். சலைவ னொன்றவா. சருமரால்பிடு என்பது, இனி 
விரவயர்ச்திருப்பினல்லதை எனவே மீட்டற்குச் சேறு ஒரனன் ௬9 
றென்று மீட்டாளாயிற்று, 

a 

ரன்னை வாழியோ வன்னை நின்மக - ளெள்விஜு யா 

பினு நின்னிலுஞ் சிறந்த - தன்னம ரிர்தணை மருட்டலின் 

C@H - வென்வேற் புல்லி வேங்கட ரெ3ிவரை - மழையொடு 
மிடைந்த வயச்சளிற் தருஞ்சுரம் . விழைவுடை யுள்ளமொ டுழை கூட



ண் பொருளதிகாரம் 

வயிற் பிரியாத . வன்கண் செய்து சென்றனள் - புன்கண் செ 
ய்சல் புரைவதோ வன்நே,'' இது தாயை வற்புறுத்தியது. 

இயல்புத என்றசஞனே தலைவன் கரணவசையால் வரைக் 
தானாக எதிர்சென்ற தோழிக்கு யான்வளார்தமை துமர்க்குணர்த் 
சீல் வேண்டமென்ரூர்ச்கு அவள் உணர்த்தினேனென்றலுந் தலைவி 
Korat sayy oss gy நிலைமைகூறுதலுங் சொள்க, 

 கருவிரன் மந்திக் கல்லா விளம்பார்ப் - பிருவெதி ரீர்ங்கழை. 
யெறிச் சிறுகோன் - மதிபுடைப் பதுபோற் ரோன்று காட - வரை 
தனை நீயெனச் கேட்டியா - னுணாத்தனெ னல்லனே வஃதெள் 
யாயக்கே.”” புள்ளு மறியாப் பல்பழம் பழூ௨ - மடமா னறியாத் 
ஈீடநீர் நிலைஇஃ் . சரஈனி யினிய args வென்று - நினைத்தொ 
வ் கறுழு மென்னீனு - மிகப்பெரிது சலங்கின்று தோழிஈம 
yer.” இன்னும் இசனானே செய்யுட்சண் வேறுபட வருவன 
வெல்லாம் ௮மைத்துச்சொள்ச. 

இள” ரலாழச் சேரி சல்லென - வானா தலைக்சூ மறணி 
லன்னை - தானே யிருக்கத்தன் மனையே யானே - நெல்லி தின்ற 
முள்ளெயிறு தயங்க - வுணலாய்ந் இரினா லவரொடு சேய்சாட்டு - 
வின்டொட நிவந்த விலங்கு மலைச்சகவாஅ௮ற் - கரும்பு நடுபாத்தி 
யன்ன - பெருங்சளிற் நடிவழி நிலைிஇய சீரே”? இது போச்கு, 
ரோச்சமை தோழிகூதியது. பிறவுமன்ன. (௩௯) 

௪0. பொழுது மாறு முட்குவரக் தோன்றி 
வழுவி னாகிய குற்றங் காட்டலு 
மூரது சாரவுஞ் செல்லுக் சேயமு 
மா£வ நெஞ்சமொடு செப்பிய இளவியும் 
புணாந்தோர் பாங்கிற் புணார்ச நெஞ்சமொ 

| டழிந்தெதிர் கூறி விடுப்பினு மாங்கத் 

தாய்கிலை கண்டு தடுப்பினும் விடுப்பினுஞ் 

சேய்நிலைக் ககன்றோர் செலவினும் வரவிணுங் 

கண்டோ மொழிதல் கண்ட தென்ப, 

இத கொண்டுதலை்சழீந்துழி இடைச்சுரத்துச் சண்டோர் 

க.றுவன கூறுகன்றது, (இ-ள்) பொழுதும் அறும் உட்குவரச் 

தான்றி வழுவின் ஆயெ குற்றம் சாட்டலும் - உடன்போயவழி 
மாலைச்காலமுஞ் சேறற்கரிய வழியும் அஞ்சுவரச் கூறி அவற் 
5௮ நீங்கு சாரணமாசப் போடன்றார்க்கு வரும் ஏதம் அறிவிழ்தீ
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இம: ஊரது சார்வும் செல்லும் தேயழும் ஆர்வ நெஞ்சமொடு 

செப்பிய இளவியும் -- எம்மூர் ௮ணிச்செனவுஞ் செல்லுமூர் சேய்ச் 

செனவும் ௮ன்புடைகெஞ்சத்தாற் கூறுங் கூற்றுக்கஞம் ; புணர்ச் 

தோர் பாங்கில் புணார்த நெஞ்சமொடு அழிந்து எதிர் கூறி விடுப் 

பினும் - புணர்ந்து உடன்போய இருவர்கண்ணுந் தணவா நெஞ் 
Amr ஆற்றாமை மீதூர ஏற்றுக்கொண்டுரின்று இனி இதின் 
ஊங்குப் போதற்கரிது நும் பதிவயிற் பெயர்தல் வேண்டுமென்று 

உளாத்த மீட்டலும் : அங்கு ௮த் தாய்நிலைசண்டு தூப்பினும் விிப் 
பினும் -- அவ்விடத்துத் தேடிச்சென்ற ௮ச்செவிலியது நிலைகண்டு 

அவளைக் தடுத்து மீட்பினும் அவர் இன்னுழிச் செல்வொன விடுக் 

துப் போக்கினும் : சேய் நிலைக்கு ௮கன்ஜோர் செலவினும் - செய்த் 
தாகிய நிலைமைக்கண்ணே நீங்னெ ௮வ்விருவருடைய போக்ூடச் 

தம் : வரவினும் - செவிலியது வரவிடத்தும் : கண்டோர் மொழி 

தல் எண்டது என்ப = இடைச்சுரத்துக்கண்டோர் கூறுரல் உலடூ 

பல்வழக்கினுட் சாணப்பட்டதென்று கூறுவர் புலவர். எ-று, 

: எம்மூ ரல்ல தூர்ஈணி யில்லை - வெம்முரட் செல்வன் கதிர 
மூழ்த்தனன் - சேர்ந்தனை சென்மோ பூக்தார் மார்ப - விளையண் 
மேல்லியண் மடந்தை - யரிய சேய பெருங்க லாநே.” இதறுட் 
சதிரும் ஊழ்த்தனனெனவே பொழுதும் பெருங்கலாதெனலே 
ஆற்தருமைய்ம் பற்றிக் குற்றங் காட்டியவாறு சாண்க, ‘ae g) 
மெல்லின்று”” என்னுங் குறுந்சொகைப்பாட்டும் ௮2, 

: நில்லோண் மெல்லடி. ஈடையு மாற்றா - பல்கஇர்ச் செல்வன 
சநிரு மூழ்த்தன - னணித்தா நுயரக் தோன்.றவ தெம்ஜூர் - மணிக் 
சார் மார்ப சேர்ந்தனை சென்மே.” இது எம்மூர் அணித்தென்ற5 
on eran அதனானே செல்லுர்சேயஞ் சேய்த்தெனவுங் கூர 
Dm. மகட்பயந்து வாம்வோர்க்கு இவளைச் சண்டு அருள்வருத 

லின் ௮ர்வநெஞ்சமென்றார், 

(4 இதம் மூரோ யாவருங் கேளிர் - பொதுவறு இறப்பின் 

வதுவையுங் சகாண்டு -மீன்றோ ரொய்தச் செய்சவம் - யாம்பெற் 

றனமான் மீண்டனை சென்மே.'” இஃது அழிகச்9ததிர்கூறிவீடுத் 

தீதி. இது கொடுப்போரின்றிக் சரணமுண்மை கூறிற்று. மீட் 

ழி இன்னதுசெய்ப என்றல் புலனெறியழச்கன்று, 

‘ பெயர்க்து போகுதி பெருமூ தாட்டி - சிலம்புகெழு 
றடி. வெப்ப - விலங்குவேற் சாளையோ டி.றந்தனள் சுரனே.'” ** Cr 

கெழு வெண்முத்த மணிபவர்ச் சல்லதை - நீருளே பிறப்பினு 
8ர்க்சவைதா மென்செய்யும் - தேருங்கா னும்மக ஸஹுமக்குமாங்



- a 

௬௮. ் பொருளதிகாரம், 

கனையளே.”' 4 கடன்மிமய சங்கங் கழியடைந்த பெண்ணை - மடன் 

மேய வாழ்குர லன்றில் - செடலருஞ்சர் - வாமா நெடுங்கோதை 

வான்றிண்டு கொல்லிமேற் - மேேமாவின் மேய கனி.'' இவை செவி 

வியைச் தடுத்தன. 

i சிலம்பஞ் சிறுறதலஷ் சில்குழலும் பல்வளையு மொருபாற் 

போன்ற - வலங்கலந் திண்டொஞு மாடெருத்து மொண்குழையு 
மொருபாற் ஜோன்ற,- விலங்கச லருஞ்சுரத்து வேறுருவி ஜோருடம் 

பாய் வருவார்க் கண்டே - பல லவிர்சடையெம் மண்ணல் 
விளயாட்டென் றகன்மேம் பாவம்!” இது தெய்வமென யாங்கள் 

பொந்தேம், மக்கெய்தச் செறலாமென்று விடுத்தது. “ நெருப் 

பலிா சனலி யுருப்புச் இனந்சணியச் - கருங்கால் யாச்த வரிரீழ 

லசை௫ச் - சிறுவரை யிறப்பிற காண்டி செறிதளீர்ப் - பொன் 

Cort மேனி மடந்தையொடு - வென்வே லண்ணல் முன்னிய 

சரனே."' Da POEM MIMO HS. 
 _/ஞ்சடர்நீள் வாண்முகக் 'சாயிழைய மாகிலா - வெஞ்சுடர் 

கீள் வேலம் போதரக்கண் - டஞ்சி - யொருசடரு மின்றி யுலகுபா 

மூக - விருசுடரும் போந்தனவென் ஏர்,” இஃது இடைச்சுர ௧ 

கண்டோர் கூறிய வார்த்தையைக கேட்டோராகச் சிலா கூறியது. 

* அிமுந்துபட வீழ்ந்த பெருந்தண் குன்றத் - சொலிய லீட்மி 

இலவையங்காட்ட்டாறசென் - மாச்கள் செ னியெ டத] செம்ம - 
ஆத்த tou கெ.ப்த்தோர். வல்லியம் - பெருந்தலைச் கரக மலை 

மா ஜோக்கு - மீண்டிவ ரீஙசைய சுரனே வையெயிற் - ரையண் 

மாபண மடரதை முன்னுற்- றெல்லிளறட நிச்ரு மிளையோ ஸு 
ளங் - சாலொடு பட்ட மாரி- மால்வா மிளீர்க்கு முருமிற ப 
கொடிதே." * காண்பான் வரவினாழ் காதலன் காதலிபின் னட௨ 

நிற்ப - சாண்பால ளாதலா. னன்னுதல் கேள்வன்பின் னடலா 

நீற்ப- உாண்பான்மை குன்று வமில்பே லவன்றனக்கு மஞ்சொ 

லாட்ரும் - பாண்பாலை வணடினமும் பாட வருஞ்சரமூம் பரி 

போன் ரன்றே,” “4 மடக்கண் ட5ரச் கூட்ரற் பணேந்தோள் - மா 
நீத வாலெயிற்றுர் சேர்ந்தசெறி குறங்கிற் - பினாய லர்மை 
தைஇத் தணையிலள் - விழவச்களம் பொலிய வந்துநின் றன 
ளே - யெழுமினோ வெழுமினங் கொழுநற் சாக்ச - மாரிபர் go! 
ன்றிய பேரிசை முள்ளார்ப் - பலருடன் கழித்த கொள்வாண் மல 
யன - தொருவேற் கோடி. யாங்குகம் - பன்மைய தேவனோவிவ 
ஊனமைதலைப் பழடினே,” இஃது நஇடைச்சசத்துக் குறும்பி



அகத்இணையியல், ௬௯ 

னுள்ளோர். இவர்சளைச்சண்டு கோள் இழைட்புர்முர்ச்கு அவர்பெ 

cops கூறியது. இவை செலவின்சட் கூறியன. “' வில்லோன் 
சால்ன கழலே தொடி. யோண் - மெல்லடி. மேலவுஞ் சிலம்பே 
நல்லோர் - யார்கொ லளியர் தாமெ யாரியர் - கயிராடு பறையிற் 
கால்பொரக் கலங்க - வாசை வெண்ணொற் ஜொலிக்கும் - வேய்பயி 

லமுவ முன்னி யோரே,” என்பதும் ௮.து. 

ப குடியான் கதிரொறிப்பக் கல்லளையில் வெம்பியவச் கலங்கற் 

சின்னீ - ரடியா னுலகளந்த வாழியானாச்சய உமிர்தென் றெண் 

ணிச் - கொடியாஅன் சொடுப்பச் குடங்கையிடம் கொண்டிருந்து 

கடித்துச் சென்ற - வடியேர் தடஙசணவ் உவஞ்சிக்கொம் பீன் 

ரூரிவ் வருவார் போலும்.” **நமரே யவரொணி னண்ணீனீர் சொ 

ன்மி.னமர்விலோ ரவ்வதி யாய்நின் - றமரோ- வளச்சி னனை 
யாக த தாஷ்சண்டாள எண்டேன - களக்கண் வ௨்ணனை யால்” 

ட ஆறம்புரி யருமறை ஈவின்ற நாவிற - றிறம்புரி கொள்கை ய. 

தணிா தொழு௨உலென் - சொணடோடி வினவும் பேதையம் படா 

ட. சண்டனே மம்ம சரத்திடை யவளை : மின்றுணை யினிதபா 

ராட்டக் - குன்றுயர் பிறங்கன் மலையிற் தோளே.” இவைசெ 

விலிவ.ரவின்கட் கூறியன. :(எறித்தரு கதிர்தாங்கி யேந்திய குட. 
நிழ . லுறித்தாழ்ந்த கரகழு மூரைசான்ற முக்கோலு - நெறிப்படச் 

சவலசைஇ வேறோரா கெஞ்சத்துச் - குறிப்பேவல் செயன்மாலைச் 
கொளாடை. யந்சணிர் - வெவ்வீடைச் செலன்மாலை யொழுக 

கச்€ ரிவ்விடை - யென்மச ளொருச்ியெம் பிழண்மச லெருவஜர் - 
தீம்முளே புணர்ந்த சாமி புணர்ச்சி - ரன்னா figawré en 

ணீசோ பெரும ; amar wsGaw சண்டன் சடச்திடைப் - 

பூுணெழி லண்ணலோ டானஞ்சுர முன்னிய - மாணிழை wees 
மயிர் நீர்போறீர் ; பலவறு ஈழஞ்சாக்சம் படப்டவர்ச் கல்லதை - 

மலையுளே பிநப்பிஐம் மலைச்கலவசா மென்செய்யு - நீனையுங்கா 
மமக ஸஹுமக்குமாங் கனையளே ; சீர்செழு வெண்முத்த மணி 
பவர்ச் கல்லதை - நீமுளே பிறப்பினு நீர்ச்சவைதா மென் செய்யுங் - 

சேருங்கா ஞம்மக ஞமக்குமாங் சனையளே ; ஏழ்புண ரின்னிசை 
முரல்பவர்க் சல்லசை யாழுளே பிறப்பினும் யாழ்ச்கலைசா மென்செ 
Wns Gp " குழுங்கா னும்மக ஹுமக்குமாங் கனையளே ; எனவாபங்சு, 

இறந்த கற்பினாட் செவ்வம் படரன்மன் - சிறந்த)சோ உழிபடீஇச் செ 

ன்றன - எறந்தலை. பிரியா வாறு மற்ற தவே.” என்னுங் கலி 

பும் ௮௪. இச்கூரியவாரன்றி இன்ஐம் வேறுடட வருவனவெல் 
லாம் இர்சூத்திரத்த அமைக்க, (௬௦)



௭0 பொருளதிகாரம் 

ஒனருக் தமரினும் பருவத்துஞ் சுரத்து 
மொன்றிய தோழியொடு வலிப்பினும் POF ay 

மிடைச்சுர மருங்கி னவடம ரெய்திக் 
ரகடைக்கொண்டு பெயர்த்தலிற் கலங்கஞ ரொய்இக் 

கத்பொடு புணாந்த கெளவை யுளபபட 

வப்பாற் பட்ட வொருதிறத் தானு. 
நாளது சின்மையு மிளமைய கருமையுக 

தாளாண் பக்கு தீருதிய தமைதயு 

மின்மைய திளிவு முூடைமைய அயாச்சியு 

மன்பின தகலமு மகற்சிெய தருமையு 

மொன்றாப பொருள்வயி னூக்கெ பாலினும் 

வாயினுங் கையினும வகுத்த பக்கமோ 

மூதி பங் கருதிப வொருதிறம் கானும் 

புகழு மானமு மெடுத்துவற் புநு,தலுக 

BBO யிட்ட வகையி னானு 

மாகிச் தோன்றும பாங்கோ பாங்கினு 
மூன்றன் பகுஇ.பு மண்டிலத் தருமையுக 
(தோன்றல் சான்ற மாற்ஜோர் மேன்மையும் 
பாசறைப புலம்பலு முடிர்த காலத்துப் 
பாகனொடு விருமபிய வினைத்திற வகையினுங் 
காவற் பாங்கி னாங்கோர் பக்கமும் 
பரத்தையி னகற்சயிற் பரிந்தோட் குதுகி 
யிரத்தலுஈ தெளித்தலு மெனவிரு வகையோ 
மிரைத்திற காட்டங் திழவோன் மேன, 

இஃத உடன்போக்டினுள் நற்ளூயுக் தோழியுங் கண்டோருங 
ச-அவன கூரா 2. தலைவன் ஆண்டும்]பீரு ஸ்டுங் கூறுங் & Opi 
கூறுகின்றது, தீமர் பருவஞ் சுரமென்னும் மூன்தற்கும் ஒன்றா 
ன்பதனையும் ஒன்பயவெள்பசளையுங் கூட்டி ஏழனுருபுவிரித்,த ப 
பொருஞனாசக. ( இ-ள்.) ஒன்றாச் சமரினும் - உடன் போக்கிற்கு 
ஒன்றாத் Brut (gol wat er epi ; UGS gin = Bode tu 

பாற் புறம்போதற்கு ஒன்ருமைபானுக் திலைவஜஷெடு கூட்டம்பெ 

ரது ஆந்றியிருக்கும் பருவம் அண்ராகலாறும் ஒன்றாப் பரும; 
கின்சண்ணும் ; சுரர்தும்-. அரிய சேய சல்லதர் ஆதலிற் போத
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ற்கு ஒன்றாச். சுரத்தின்சண்ணும் : ஒன்றிய தோமியொடு வலிப்பி 

றும் - தலைவி வேண்டியதே தான் வேண்டுதலிற் பின் தமர்கூறங் 
கடுஞ்சொற் செட்டற்கும் ஒருப்பட்டிு நொதுமலர் வரைவிற்காற் 

௫௮ உடன்போதற்கேலாத கடுங்கோடையெனக் சருதாது கொ 

ண்டுதலைச்சழிதற்கு ஓன்றிய தோழியொடு தலைவன் ஆராய்ந்து 
உடன்போக்கைத் துணியினணும்: விடுப்பினும் -- தலைவியை ஆற்றி 

யிருப்பளெனக் கருதி உடன்கொண்டுஃபாகாது தலைவன் விடுப்பி 

னும்: இடைச் சுர மருங்கின் அவள் தமா எய்திக் கடைககொண்டு 

பெயர்த்தலிற் கலங்கு அஞர் எய்திச் கற்பொடு புணர்ந்த கெள 
வை உளப்பட அப்பால் பட்ட ஒர தஇிறத்தானும் - தந்தையும் சன் 

னையரும் இடைச்சாத்திடத்தே பின்சென்று பொருந்தித் தலைவி 

பைப் பெயாத்தல் வேண்டுதலிற் தலைவி மிகவருந்தஇச் தமர்பாற் 

பட்டு உரையாடாது தலைவனபாற் படுதலின் ௮வள் சற்பொடு 

புணர்ந்தமை சஈந்றச்தாருஞ் சுரத்துச்கண்டோரும் உணர்ர்த வெ 
2ரிப்பாடு உளப்படச் கொண்டூதலை£க.ரிதற் கூறறின்௧கட் பட்ட 

பகுதிக்கண்ணும்: 

[/கீடைச்கொண்டெய்தியென்ச. கடை, பின், தமரொனவே. 

சர்தை தன்னையனரை உணர்த்திற்று, முன்னாத் தாய்நிலைசண்டு 

சரிப்பினுமென்றலின், தாயர்காமே சென்றமை முன்னத்தாற் 

தமர் உணார்து வலிதிந்கொண்டு அ௮கன்றானோவென்று சருதியும் 

vera மாட்டிமைப்படுத்தற்கும் பின்சென்று Seer பெயரா 

மத் சற்பொடுபுணர்ந்தமை உணர்ந்து தலைவன் எடுச்துக்சொண 

ட வினைமுடித்தலும் ஒருதலையென்றுணர்ந்து பின்னர் அவரும் 

போக்குடம்பட்டு மீள்பவென்றுகொள்க. அவ்வெளிப்பாடு ep 

பாதலிற் | கற்பென்றார். உளப்படவென்றதனால் வலித்கலும் விடு 
ததறும் கப்படவென்ருராயித்து. 

தாளத சன்மையும் இளமையது அருமையும் தாளாண்பக்ச 

மம் தகுதியது அமைதியும் இன்மையது இளிவும் உடைமையது 

உயர்ச்சியும் ௮ன்பினது அகலமும் அசர்சியது அருமையும் ஒன் 

ரப் பொருள்வயின் ஊகத்யெ பாவினும் - வாழ்்சைநாள் லவா 

தல ஏதுவாகப் பொருள் செய்தல் குறித்சாரைா இளமையது ௮௫ 

மை இன்பத்தின்கண்ணே அளந்து ஒன்ருமையும், மடி.பின்மை 

ஏதுவாகப் பொருள்செய்தல் குறித்சானா யாதாளும் ஓர் ஆற்ஞூற் 
பொருள்செய்யலாகாது  தத்சகிலைமைசகேற்பக் செய்யவேண்டு 
மென்னுக் Se Suse gi ஒன்ளூமையும், வறுமைபான் வரும் இளி 

வாவு. நினைத்துப் பொருள்செவப நினைர்தாரைப் Quire open: eae ow



௭௨ பொருளதிகாரம், 

மைக்சாலத்து நிகழும் முயற்சி அதற்கு இடையராடிப் பொருண 

சையுள்ளத்தைத் தடுத்து ஒன்ளுமையும், பிரிந்துழி நிகழும் அன்பி 

னது அகலங்காரணமாகப் பொருள்செய்யச் குறித்தாரைப் பிரி 

வாற்ராமையிடை.நின்று தடுத்து ஒன்ராமையுமாய், ஒன்று ஒன்ற 

ஜேகி ஒன்றாது வரும் பொருட்டிறத்துப் பிரிதற்குத் தலைவன் 
உள்ளம் எடுத்த பகுதிச்சண்ணும் ; 

ரீனவே, காளதுசின்மையும் சாளாண்பச்கமும் இன்மைய 

திளிவும் அன்பினதசலமும் பொருள்செயல்வகைப்பால அதலும் 

இளமையசருமையும் சஞுதியதமைதியும் உடைமையதுயர்ச்சியம் 
அகற்சியதருமையும் இன்பத்தின்பால ஆதலுங் கூ றிஞர், Qa 

வெட்டும் பொருள்சசபற்கு ஒன்றாவென்னாமோ எனின், வாழ்காட் 

சிறிதென்று உணர்ர்து அதற்குள்ளே பொருள்செய்து அறமும் 

இன்பமும் பெறுதற்குக்கருதியவமி ஆண்டு முயற்சியும் இன்மை 

யால்வரும் இளிவர௨ம் அரற்கு ஒருப்பரித்தங் கருவியாதலானும், 

பொருள் பின்பு அன்பிற்குப் பெருச்சந்தருமாதலானும், இர்நான் 

கும் பொருள்செய்தற்கு வேண்டுமென மறுக்க, இவ்வெட்டற்குர் 

தலைவன் கூற்றாக உதாரணம்வருவன உளவேற் காண்ச,. 

பர தலுக்துப்த்சலு மில்லோர்ச் இல்லெனச் - செய்வினை கைம்மி 

க வெண்ணுதி யவ்வனைக் - சம்மா வரியையும் வருமோ - வெம்மை 

யப்த்தியோ வுகாத்திரி னெஞ்சே."' இச் கு.றந்தொகையுள் இன் 

மையதிளீவ கெஞ்சிற்குக் கூறியவாறு காண்க, பகுதியென்றதை 

னே, தலைவன் பிரீவலெனக் கூறுயனவும் பிநவுங் கொள்க. ‘ Ber 

தே சென்று வருவது காளைச் குன்மிழி யருவீயின் வரும்” இ 

குறுந்தொகை, இவை வணிசர்ச்கே உரியன, 

இனித் தலைவன்கற் ரினைத் தோழியும் தலைவியும் சொண்கேமி 
வன பெரும்பான்மை. அவையெல்லாம் நிகழ்ந்தது கூறி நிலையலும் 

திணையே" என்னுஞ் குத்திரத்துட் காட்டும், 

வாயினும் கையினும் வகுத்த பமக்சமோடு ஊதியம் ச௪௫.இ.ப 
ஒரு இறத்தானும் -- உண்மைப் பொருளிடத்தும் அதற்கேற்ற ஓ 

முக்கத்திடத்திங் கூறுபசித்துக் கூறிய நால்களாற் பெறும் பய 

னைக் கருதிய ஒருகூற்றின் சண்ணும் ; 

என்றது, வீடிபேற்றிழ்கு உதவியாக நூல்களை gsc 
பிரிவழிபுமென்றதாம். . இதற்குத் தலைவன்கூற்றுச உதாரணம் 6 
ரன உளவேம் சாண்ச,
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ப/சமும் மானமும் எடுத்து வற்புறுத்தலும் -:- போகம்வேண் 

டிப் பொதுச்சொற் பொறுச்தல் அரசியல்பன்றாதலிற் தமக்கே 
po புகழும் பெருமையும் எடுத்துக்காட்டி. இதனாற் பிரிதுமெனத் 

தலைவியையுந் தோழியையும் வற்புறுத்தற்கண்ணும் : இதற்குத் தலை 
வன்கூற்று வர்துழிச் காண்க, 

தூர து இடையிட்ட வகையினாலும் - இருபெரு வேர்தர் பொரு 

வது குறித்துழி இருவரைாயுஞ்] சந் துசெய்வித்தந்பொருட்டுக் கூட் 

டத்திற்கு இடையிட்ட பிரிதற்பகுதிக்கண்ணும் ; 

ஒருவனுழை ஒருவன் மாற்றங்கொண்டுரைத்சலிற் தூதாயி 
ற்று. வகையென்றார், வணிகரில் அ௮ரசர்க்கும் ௮ரசரில் அந்தணர் 

க்கும் தூது சிறந்ததென்றற்குங், குறுநிலமன்னர்க்குப் பெரும்பா 

ன்மையென்றற்கும், வேந்தர் தம்மின் இழிக்தாருழைத் தூதுசே 

நல் உரித்தென்றற்கும், இதற்குக் தலைவன் கூற்று வந்துழிக்காண்ச. 
6 

அடச்தோன்றும் பாங்கோர் பாங்இனும் -- தனக்கு ஆக்கஞ் 
சிறந்த நட்புடையோராடத் தோன்றும் நட்புடையோர்ச்கு உற் 

௮ுழி உதவச் சேறற்கண்ணும் ; 

இதற்கு  மலைமிசைக் குலைஇய ”” என்பதூஉம் '*இருபெரு 

வேந்தர் மாறுகொள் '' என்பதூஉம் முன்னர்க் காட்டினாம், MAD 
றை உதாரணமாகக் கூறிக்கொள்க,. 

1 மேன்றன் பகுதியும் - அறத்தினாற் பொருளாக்கி ௮ப்பொரு 

ளாற் காமறுகர்வலென்று பிரிதற்கண்ணும் : மண்டிலத்து ௮௬ 

மையும் -: அங்ஙனம் பொருள்வருவாய்க்கு ஏதுவாகிய வேற்றுப் 

புலங்களின் ௮ருமைகூறிப் பிரிதற்கண்ணும் : இதற்குச் தலைவன்கூ 

நீறு வர்துழிக்சாண்க, 

தோன்றல் சான்ற மாற்றோர் மேன்மையும் - தோற்றஞ் சா 

ன்த புகழினராகய வேற்று வேர்தர் தமது மீக்கூற்றங் கருஇப் 

பிரிதற்கண்ணும் : இதற்குத் தலைவன்கூற்று வச்துழிக்காண்க, 

தோள்நல்சான்ற என்றதனாற் தெவ்வர் தன்னின் மிச்சா 
ரொனச் கேட்டுழி அழுக்காறு தோன்றலின் அவம் பிரிதற்கு 
ஏதுவாமென்றுணர்க, இஃது அரசர்ச்கேயுரித்து, 

பரசறைப் புலம்பலும் - தலைவன் பாசழைகச்கண் இருந்து 
தனச்கு வெற்றி சோன்றிய காலத்தும் தான் ௮வட்குக் கூறிப் 

௭



௭௪ பொருளதிகாரம், 

போர்த பருவம் வந்துழியர் தூது கண்டுழியும் அவள் வருந்துவ 

ளென நினைத்துத் தனிமைகூறும் இடத்தும் ; 
(இதனைச் * இழவிநிலை”' என்னுஞ் சூத்சிரத்தான் விலச்குவ 

சொனின், அதற்கு உம்மைவிரித்துக் ஜழெவிரிலையை வினைசெய்யா 
நிற்றலாகய இடத்து நினைந்து கூறினானாசக் கூரூர்; வெற்றி நிச 

முமிடத்துர் தான் குறித்த பருவம் வச்துழியும் தூது சண்டுழியும் 

வருத்சம் விளங்கிச் கூற்றுத் தோன்றுமென்று பொருளாமென் 

அணார்ச, 

மடிர்ச சாலத்துப் பாகனெடு விரும்பிய வீனைத் திறஙகை 

யிலும் - வகையின் வினைத்திறமுமென மாற்றுக; வேந்தன் எடுச் 

துக்சொண்ட வீனை முடிந்த காலத்துத் தான் போககொருப்பட்டு 

நின்று பாகனொடு விரும்பிச் கூறிய வகையின்கட் தோன்றிய வே 

Capt Sarg Gms Gg gi : 

என்றது அரசனுக்குப் பின்னும் ஒர் பகைமேற் சேறல் உள 

ET Seo, 

காவற்பாங்கன் பக்கமும் - வேந்தனாற் €7é suu@aerare wy 

பகுதிசளின் கூற்றிற் பிரியுமிடத்தும் : 

பருதி ஆகுபெயர்) அவை யானை குதிரை முதலியவற்றைக் 

காத்தலும் அ௮ரசர்ச்குத் தருமமாகிய வேட்டையிற் சென்று சடுமா 

கொன்று எனையவற்றைச் காத்சஓம் முதலியன, 

ஆங்கோர் பச்சமும் "அவன் காத்தற்குரிய பகுதிக்சண்ணே 

நிற்பார்கூற்றிற் பிரியுமிடத்தும் : 

அவர் தாபதர் முதலியோர் பலருமாம், 

பரத்தையின் அகற்சியிற் பரிக்தோட் குறுகி இரத்தலும் 
தெளித்தலும் என இருவகையோடு -- பரத்தையிற் பிரிதல் கார 
ணத்தாற் புலம்பெய்திய தலைவியை எய்தி இரச்தலும் இர 

பின்னர் ஊடலும் என்ற இருபகுதியோடே : உலாத்திற நாட்டம் 

இழவோன் மேன - முற்கூறிய இடங்களிற் கூற்றுநிகழுங் கூறு 

பாட்டை நிலைபெறுத்துதல் தலைமகணிடத்தனலாம்,--ஏ - று, 

உம், *: ஆறுசெல் வருத்தஞ் சீறடி. சிவப்பவுஞ் - சினைநீங்கு 

தளிரின் வண்ணம் வாடவுக் - தான்வர poms Sache மிவ 

சூடன் - வேய்பமி லழுவ முவக்கும் - பேசை நெஞ்சம் பெருர்தக 

வடைத்தே'' இது தோழியொ வலித்தது,



அகத்திணையியல், எடு 

அப்பாற்பட்ட ஒருதிறத்சானும் எனவே, தலைவியிடத்துத் 
தலைவன் கூறுவனபலவுங்கொள்க, உம். “வாள்வரி வயமான் கோ 
ளக ரன்ன - செம்முகை யவிழ்ந்த முண்முதர் முருக்கின் - சிதரார் 
செம்ம ரூ௮.ய் மசரொழின் - மாணிழை மகளிர் பூணுடை முலையின் - 

முகைபிணி பவிழ்ந்சத கோங்கமொ டசைஇனை - யதிரல் பரந்த 

வந்தண் பாதிரி - முதிர்வீ யஞ்சீனே தா௮ யெதிர்வி - மரா௮ மல 

ரொடு விராஅப்ப் பரா௮ - யணங்குடை நகரின் மணந்த பூவி - 

னன்றே கான நயவரு மம்ம- கண்டிசன் வாழியர் குறுமக 

ணுந்தை - யடுகளம் பயந்த தொடிசெறி மருப்பிற் - பிடிமிடை 

களித்றித் ஜோன்றுங் - குறுநெடு் தணைய குன்றம் முடைத்தே.? 
இவ் அகப்பாட்டுத் தலைவியை மீருட்டிக் கூறியது, 

“* உயர்கனாச் கானியாற் றவிரற லகன்றுறை - வேனிற் பா 

திரி விரிமலர் குவைஇச் - தொடலை தைஇய மடவரன் மகளே - 

கண்ணினுங் கதவகின் முலையே ரூலையினுங் கதவரின் றடமென் 

CeCe.” இவ் ஐங்குறுநூறு உடன்போயவழித் தலைவன்புகம்ச் 

REG நாணித் தலைவி கண்புசைத்துழி அவன் கூறியது, 

* அ/ழிவிலா முயறு மார்வ மாக்கள் - வழிபடு தெய்வங் சட் 

கண் டாங் - கலமால் வருத்தர் இர யாழநின் - நலமென் பணைத் 

தோ எளெய்தின மாயிற் - பொரிப்பூம் புன்கி னெழிற்றகை யொ 

ண்மூறி - சணங்கணி வனமுலை யணங்குகொளத் திமிரி - நிழல் 

சாண் டோறு நெடிது வைஇ- மணல்காண் டோறும் வண்ட 

றைஇ - வருந்தா தேகுமதி வாலெயிற் மோயே - மாரனை கொழுதி 

ம௫இழ்குயி லாலு - ஈறுர்தண் பொழில கானங் - குறும்ப தூரயாஞ் 

செல்லு மாறே,” எனவரும் : இது புணர்ச்சிமடழ்ந்தபின் வழி 

வந்த நன்மைகூறி வருந்தாது ஏகென்றது, நற்றிணை, பிறவும் 

வேறபடவருவனவெல்லாம் இதனான் அமைச்ச, 

66 இரும்புவிக் ரிந்த கருங்கட் செகம்காகு - நாட்ட்யிர் சம் 

குரன் சேட்டொறும் வெரூ௨ - மாநிலைப் பள்ளி யல்க ஈம் 

மொடு - மானுண் கண்ணியும் வருமெனின் - வாரா ராயரோ பெ 

ரங்க லாறே,” இது விடுத்தற்சட் கூறியது. 

“* வினையமை பாவையி னியலி நுகத்தை - மனைவரை யிறக்து 
வந்தனை யாயிற் - றலைராட் கெதிரிய தண்பத வெழிலி - யணிமிகு 
கானத் தண்புறப் பரந்த - சடுஞ்செம் மூதாய் கண்டங் கொ 

ண்டு - சீவிளே யாகெ 8றிதே யானே - ம்ழசீளி நுரிஞ்சிய பராலா



௭௬ பொருளதிகாரம், 

வேங்கை - மணவிடு மருங்கி ஜிரும்புறம் பொருந்தி- யமர்வரி னஞ் 
சேன் பெயர்ச்குவ - னுமர்வரின் மறைகுவன் மா௮ யொளே,” இது 
நற்றிணை, :“நுமர்வரி னோர்ப்பி னல்ல தமர்வரின் - முக்நீர் மண்டில 

முழுவது மாற்ரூ - செரிகணை விரசலோ விலனே - யரிமதர் மழை 

seo கலுழ்வகை யெவனே." இவை தமர்வருவொன ஐயுற்றுக் 

கூறியன, அவர் வந்து சற்பொடு புணர்ந்தன வந்தழிச் காண்க, 

** அரிதாய வறனெய்தி யருளியோர்ச் களித்தலும் - பெரி 

தாய பகைவென்று பேணாரைத் தெறுதலும் - புரிவமர் காதலிற் 
புணர்சீசியு் தருமெனப் - பிரிவெண்ணிப் பொருள்வயிற் பெயர் 
தாங் காதலர் - வருவர்கொல் வயங்கிழாய் வலிப்பல்யான் கே 

ஸினி.”” இதனுள் எனவென்றசனாற் தலைவன்கூற்றுப் பெற்மும், 

இது மூன்றன் பகுதி, 

“ புகழ்சால் சிறப்பிற் காதலி புலம்பத் - துறந்து வந்தனை 
யே யருக்தொழிற் கட்டூர் - ஈல்வேறு தழீஇய நாகுபெயர் காலை - 

யுள்ளதொறுங் soap நெஞ்சம் - வல்லே யெம்மையும் வரவழைத் 
தனையே,” இது பசையயிற் பிரிந்தோன் பருவங்கண்டு தலைவி 

யை நினைந்து நெஞ்சமொடு புலம்பியது, 

“ தேல்லை நறுங் கூர்தல் சமத்கொள - நல்ல காண்குவ மா௮ 

யோளேை - பாசறை யருந்தொழி லுதவிரங் - சகாதனன் ஸஞாட்டுப் 
போதரும் பொழுதே. இது வேர்தர்க்குற்றுழிப்பிரிந்தோன் 

பருவவரவின்சண் உருவுவெளிப்பட்டுழிப் புலம்பியது, உதவீயெ 

ன்றலின் வேர்தர்க்குற்றுழியாயிற்று. 

“* வந்தாற்றுன் செல்லாமோ வாரிடையாய் வார்கதிரால் - 

வெந்தாற்போற் ரோன்றுநீர் வெய்தரத் - தந்தாய் - தசரச் குழல் 

பாள் தாழ்துகல்கை யேந்தி - மசரக் மகுழைமறித்ச ரோச்கு" 

இது உருவுவெளிப்பாடு, நின்னொடு போதுவேனென்று அவளை 

ஆற்றுவித்த௫. இணை பாலையிற்பாலை, 

: நனிசேய்த் தென்னாது ஈற்றே ரேறிச்சென் - றிலங்கு 

நிலவி ஸிளம்பிறை போலக் - காண்குவேர் தில்லவவள் சவீன் 
பெறு சுடர்நுதல் - விண்ணுய ரரண்பல வெளவிய - மண்ணு.று 

மூரரின் வேந்துதொழில் விடினே.!” இது வெேர்தர்க்குற்றுழிப் 
பிரிந்சோன் குறித்தபருவத்து வினைமுடி.யாமையிற் புலம்பியது. 

*: முழங்கு குரன்மு.ரசங் சாலை யியம்பக் - கடுஞ்ன வேர்தன் 
ரொழிலெதிர்ர் தனனே - மெல்லவண் மருங்கன் , முல்லை பூப்பட்-



அகத் இணையியல், ௭௭ 

பொங்குபெயற் கனைதுளி காரெதிர்ச் தன்றே - யஞ்€ லோசியை 

யுள்ளுதொறுகம் - துஞ்சா தலம்வர னாமெதிர்ர் தன்றே,” இது 
வேந்தர்க்குற்றுழிப்பிரர்தோன் பருவம்வந்துழி மீளப்பெரறாது 
அரசன்செய்தியும் பருவத்தின் செய்தியும் தன்செய்தியுங் கூறிப் 
புலம்பியது. இப் பாசறைப் புலம்பல் பத்தினும் வேறுபரடிகொ 

ண்சு, தூதிற்பிரிந்துழிப் புலம்பின வக்.துழிக்காண்க. 

6 நீடின மென்று கொடுமை தூற்றி - வாடிய நுசல ளாூப் 

பிறிது நினைத் - தியாமவெங் காதலி ஜேோப்மிகச்சா௮யச் - சொ 

ல்லிய துரைமதி நீயே - முல்லை ஈல்யாழ்ப் பாணமற் நெமக்கே.” 

இது தூதுசண்டு ௮வள் கூறிய திறங்கூறெனக் கேட்டது. 

்* பனிமலர் நெடுங்கண் பசலை பாயத் - துனிமலி துயரமொ 
டரும்பட ருழப்போள் - கையறு கெஞ்சத் துயவுத்துணை யாகச் - 

சிறுவரைத் தங்குவை யாயிற் - காண்குவை மன்னாற் பாணவெரச் 

தேரே.” இது தலைவிமாட்டுப் பாணனைத் தூதாக விடுத்த 

தலைவன் கூறியது, 

6 பிடுந்சடங்கட் பல்பணைபோல் வான்முழங்கு மேலும் - 
eri soc. கூற்றமின் னாக - நெடுந்தடங்க - ணீர்நின்த கோ 

கீ னெடும்பணை மென் றோளாட்குத் - தேர்ரின்ற தென்னாப்மீ 

சென்று.” இஃது இளயோளனாக் தாதுவிட்டது, 

“ ஐ.ப வாயின செய்யோள் களவி - கார்கா ஞருமொடு கை 

யறப் பிரிந்தென - கோய்ஈன்கு செய்தன் நெமக்கே - யாமுறு தய 
ரமவ எறியினோ ரன்றே.” இது வினைமுடியாமையிற் பருவங் 

கண்டு மீளப்பெறாத தலைவன் தாதர் வார்த்தை கேட்டு வருந்தி 

யது, பிறவும் வேறுபடவருவன கொள்க, 

! மரம்புகண் ணுடையத் தஇரியுந் திகரியொடு - பணைநிலை 

aor Qu வயமாப் புனார்ந்து - இண்ணிதின் மாண்டன்று தேரே - 
யொண்ணுதற் காண்குவம் வேந்துவினை விடினே.” இது வேம் 
தீன் தஇிறைகொண்டு மீள்வுழித் தானுஞ் சமைந்த தேரை ௮ழை 

த்ததுகண்டு இண்ணிதின் மாண்டன்று தேோரொனப் பாகஞெடு 

கூறியவழி ௮வ்வேர்தன் இறைவாங்காது வினைமேற் சென்னாஞகப் 
பாகனை நோக்டுக் கூறியது, இவை ஐங்குறுநூறு, “மலைமிசைக் 

குலைஇய”” என்னும் ௮சப்பாட்டும் ௮து, கலித்தொகையுட் (புத் 
தியானை வந்தது சாண்பான்யான் நங்கனேன்” என்பன முதலி



TH பொருளதிகாரம், 

யவற்ரூன் யானைமுதலியவற்றையுங் கடவுட்பாட்டாற் தாபதனாயுங் 
காத்தற்குப் பிரிக்தேனெனச் கூறினாரன்பது பெற்றாம், 

“ ஒருஉக், கொடியிய னல்லார் கூரனாற்றத் துற்ற - மூடி 

யுதிர் பூர்தாது மொய்ம்பின வாகத் - தொடீஇய வெமக்குகீ யா 
னா” பெரியார்ச் - சடியரோ வாற்றா தவர்; கடியர்தமக், யொர்சொல் 

og séerr மற்று, வினைச்கெட்டு, வாயல்லா வெண்மை யுரை 

யாது கூறகின் - மாய மருள்வா ரகத்து; ஆயிழாய், நின்கண் 
பெறினல்லா வின்னுயிர் வாழ்சல்லா - வென்ச ணெவனோ தவறு; 

இஃதொத்தன், புள்ளிக் சகளவன் புனல்சேர் பொதுச்கம்போல் - 

வள்ளுர் போத்ந்தனவும் வாளெயி றுற்றனவு - மொள்ளிதழ் 

சோர்ந்தநரின் சண்ணி.பு ஈல்லார் - சரறுபு €றச் சவந்தநின் மா 

புர - தவராதல் சாலாவோ கூறு; அ௮துதக்கது, வேற்றுமை 
யென்கண்ணே வோராதி இதின்மை - தேற்றக்சண் டீயாப் தெ 

ளிக்கு; இனித் தேற்றேம் யார், தேர்மயங்கி வந்த தெரிகோ 

தை யந்நல்லார் - தார்மயங்இ abs தவறஞ்சிப் போர்மயங்க - 
ீயுறும் பொய்ச்ரூ எணங்காகன் மற்றினி - யார்மேல் விளியுமோ 

கூறு,” இதனுள் இரத்தலும் தெளித்தலும் வந்தவாறுகாண்ச, 
பிறவும் இவ்வாறு வருவன சொள்க, (௪௧) 

௪௨, ஏஞ்சி யோர்க்கு மெஞ்சு2 லிலவே, 

இத முன்னர்ச் கூற்றிற்கு உரியொனக் கூருதோர்ச்குங் 
கூற்று விதித்தலின் எப்தாததெய்துவித்தது. (இ-ள்,), எஞ்ச 

யோர்க்கும் = முன்னர்க் கூருதுநின்ற செவிலிக்குந் தலைவிக்கும் 

அயத்தோர்ச்கும் அயலோர்க்கும் ; எஞ்சுதல் இலவே - கூற்ரொ 

ழிதலின்று,௮௯௭ று, 

செவிலிகூற்று நிசமுமாறு; !'சிளியும் பந்துங் கழங்கும் வெ 

ப்யோ - எளியு மன்புஞ் சாயலு மியல்பு - முன்னாட் போலா ஸிறீஇ 

யரென் ஜுயிரொனக் - கொடுர்தொடைச் குழவியின் வயின்மரத் 

இியாத்த - சடுங்கட் சறவையிற் சறுபுற நோக்கக் , குறுக வந்து 
குலவு நுதனீவி - மெல்லெனத் தழீயின னாக வென்மச - ணன்ன 
சாகத் திடைமூலை வியர்ப்பப் - பன்மாண் முயங்கெண் மன்னே 
யன்னோ ஃ விறன்மிகு நெடுந்தகை பலபா ராட்ட உ வறனிழ 
லசைஇ வானள்புலந்து வருந்திய - மடமான் சாயினர் தங்கு 

மாற் சவைக்குங் - சாடுடன் கழித லறியிற் றந்தை - மல்குபத 
மிகுத்த கடியுடை வியனசர்ச் - செல்வுழிச் செல்வுழி ெய்ந்நிழர்



அகத்திணையியல, 6T Jo 

போலக் - சோதை யாயமோ டோரை கீழீஇச்- சோடமை wif 

சிலம் பொலிப்பவவ - ளாடுவழி யாடவழி யகலேன் மனனே. 
இவ் அ௮கப்பாட்டு உடன்போன தலைவியை நினைத்துச் செவிலி 
மனையின்சண் மயங்கியது. “அத்த நீளிடை யவனொடு போடய - 

முத்தேர் வெண்பன் முகிழ்ஈகை மடவர - மய ரென்னும் பெயரெ 
ன வல்லா - றெடுத்தேன் மன்ற யானே - கொடுத்தோர் மன்தவவ 
ளாயத் தோரே,” Oa ஐங்குறுநூறு செவிலி தெருட்வோர்க்குக் 
கூறியது. “முலைமுகஞ் செய்தன முள்ளெயி நிலங்கன” என் 
னும் அசப்பாட்டு மகட்போக்ேய செவிலித்தாப் சரத்திடைப் 

பின்சென்று ஈவ்விப் பிணேயைக் ஈண்டு சொற்றது, செவிலி 
கானவர் மகளைக்கண்டு கூறியதுமாம், “காலே ums பின 

வென் சண்ணே - மோக் நோக்கி வாளிழக் தனவே - யகலிரு 

விசும்பின் மீனினும் - பலரோ மன்றவிவ் வுலகத்துப் பிநரே,” 
இது குறு்தொசை. செவிலி கடத்திடைத் தன் நெஞ்டுற்குச் 

சொல்லியது, “இழி துடிச் கம்பலையு மின்னார வோசையு மிசைக் 
ஞாராச் - கடுவினை யாளர் கடற்றிடைப் டைங்குவே சவன்று 
நின்றாய் - கொடுவினை மேற்செய்த வெம்மேபோ ஸீயும் - uOw 

னைப் பாவை பறித்துக்கோட் பட்டாயோ பையக் கூரும்.” இது 
செவிலி குரவொடு புலம்பியது, “*தான்றாயாச் சங்கர் தளர் 

bg! மூலைகொடுப்ப - வீன்ளாப்டி பாவை யிருங்குரவே - யின்மூர் -: 

மொழிகாட்டா யாயினு மூள்ளெயிற்றாள் சென்ற - வழிகாட்டா 

பீதென்று வந்து.” இது குரவே வழிகாட்டென்றது. “குட 

ம்புசாக் கூவல் குடிகாக்குஞ் சின்னீ - ரிடம்பெற மாதிரியு மேருநீ 
ரத்த. மூடம்புணர் காத galu விநந்த . தடம்பெருங் கண் 

ணிச்கு யான்றாயை கண்டீர்.” இது நீயாரென்று Alena epi tee 

Qed கூறியது, இன்னும் வேறுபட வருவனவெல்லாம் இத 

னான் அமைச, 

இனிச் தலைவிகூற்று நிகழுமாறு; *'பைபயப் பசர்தன்று 

நததுஞ் சா௮-யைதா கன்றென் றளிர்புரை மேனியும் - பல௫ 
மநியத் இசழ்தரு மவல - மூயிர்கொண்டு கழியின னல்லதை 

நினையி - னெவனோ வாழு] தோழி பொரிகாற் . பொகுட்டரை 

யிருப்பைக் குவிகுலைக் கழன்ற - வாலி யொப்பின் நூம்புடைச் 
இரள்லீ - யாறுசெல வம்பலர் நீளிடை யழுங்க.. வீன லெண்டு 

னிருங்கொ கவருஞ் - சுரம்பல கழிர்தோர்ச் செங்குப வென்னா 

செள்வை Come ராசி யிவ்வூர் - கிரையப் பெண்டி. here



௮0 பொருளதிகாரம், 

கூறுவ - புரைய வல்லவென் மகட்செனப் பரைஇ - ஈம்முணர்ர் 

தாமிய கொள்கை - யன்னை முன்னர்யா மென்னிதற் படலே.” 
இது போக்குடன்பட்டமை தலைவி தோழிக்குராத்தது. அகம், 
“அளிதோ தானே காணே ஈம்மொடு - ஈணிநி டுழந்தன்று மனனே 
யினியே - வான்பூங் கரும்பி னொங்குமணற் சறுறை - தீம்புன 
னெரிதர வீந்துக் காங்குத் - தாங்கு மளவை தாங்கிச் - காம 
நெரிதரச் கைதில் லாதே,”? குறுந்தொகை, காண் நீம்னெமை 
கூறியது. “சிலரும் பலருங் கடைக்க ஹோ - மூக்க eRe 
சுட்பெிரல் சேர்த்தி - மறுிற் பெணடி ரம்ப நூற்றச் - AD 
கோல் வலத்த என்னை யலைப்ப - வலர்தனென் வாழி தோழி கா 
னற் - புதுமலர் தீண்டிய பூராறு குரூ௨ச்சுவற் - கடுமான் பூண்ட 

நெடுந்தேர் கடைஇ - நடகாள் வரு௨ மியறேர்ச் கொண்கணனொடு - 

செலவயர்கம் தினால் யானே - யலர்சுமக் தொழிகவிவ் வழுங்க 

ener.” இந் நற்றிணை gor மச்சம் நீங்னெமை கூறியது, 

“ சேட்புல முன்னிய வசை5டை ஈ யந்தணிர் - நும்மொன் நிரந்த 
னென் மொழிய லெம்ஷஜூர்த் - தரய்நயம் தெடுத்த வாய்£லங் 

சவின்பெற - வாரிடை Wnt ser ளென்மி - னேரிறை முன்கையெ 

ஞயத் தோர்ச்கே.””" இஃது ஐங்குறுநூறு, யான்போடன்றமை 

ஆயத்திற்கு உரைமின் என்றது. :சடுங்கட் காஜையொடு நெடு 

ச்தே ரோறிச் - கோள்வல் வேங்கை யமலை பிறக்கொழிய - வேரன் 

மலருஞ் சரமிறம் தனளெனச் - கூறுமின் வாழியோ வாறுசென் 

மாக்க - ணற்மோ ணயந்துபா ராட்டி, - யெற்கெடுத் இருந்த வற 

னில் யாய்ச்கே,” இவ் ஐங்குறுநூறு இன்று யான் தேறி வரு 
தீ தமின்றிப் போடின்றமை யாய்சக்கு உரைமின் என்றது, (கவிழ் 

|மபி ரெருத்திற் செர்நா பேற்றை - குருளைப் பன்றி சொள்ளாது 

கழி.புஞ் - கரகனி வாரா நின்றன ளென்பது - மூன்னுற விரைந்த 

நீ ருரைமி - ஸின்னகசை முறுவலென் பத் தோர்ச்கே,!” இவ் ஐங் 
குறுநாறு மீள்சன்றராளென அயத்தார்ச்குச் கூறுமின் என்றது, 
“வேய்வனப் பிழந்த சோளும் வெயிற்றெற - வாய்கவின் ஜொலை 

6S Bsy நோக்குப் - பரியல் வாழி தோழி பரியி - னெல்லையி விடு 

LOL தரூ௨ - ஈல்வரை நாடனொடு வந்த வாறே,” இவ் ஐங்குறு 

தூறு மீண்டு வர்த தலைவி வழிவரல் வருத்சங் கண்டு வருந்திய 

தோழிக்குக் கூறியது. ''அன்னாப் வாழிவெண் டன்னைாம் படப் 
பைத் - தேன்ம யங்கு பாலிலு மிணியவவர் - நாட்டு வலைக்கூ வற்௫€ம்- 
மானுண் டெஞ்சிய கலுழி 80” இது உடன்போய்மீண்ட தலைவி 

சென்ற நாட்டு நீர் இனியவல்ல எங்கனம் நுகர்ந்தாயென்ற



அகத்திணையியல். HE 

தோழிக்குக் கூறியது, :“அறஞ்சா லியரோ வறஞ்சா லியரோ - 

வறனுண் டாயினு மறஞ்சா லியரோ - வாள் வனப்புற்ந வருவிக் - 
கொள்வரு மென்னையை மறைத்த குன்றே.” இவ் ஐங்குறுநூறு 

நின் ஐயன்மார் வந்துழி நிகழ்ந்தது என்னென்ற தோழிக்குத் 
தலைவி தலைவனை மறைத்த மலையை வாழ்த்தியது, பிறவும் வேறு 

பட வருவன வெல்லாம் இதனான் அமைக்க, 

இனி ஆயத்தார் கூற்று நிகமுமாறு : “மானதர் மயங் 
Ou மலைமுதற் சிறுநெறி - தான்வரு மென்ப தடமென் ஜோனளி - 

யஞ்சின எஞ்ின ளொதுங்டப் - பஞ்” மெல்லடி. பால்வடும் 
கொளவே.” 

இனி அயலோர்கூ நறு நிசமுமாறு; “துறந்ததற் கொண்டுக் 

தியரடச் சா௮- யறம்புலந்து பழிக்கு மயற்க emily - யெவ்வ 

கெஞ்சிற் சேம மாக - வந்தன ளோநின் மடமகள் - வெஞ்சின 

வெள்வேல் விடலைமுர் gs Car.’ 

செய்யுளியலுட் ''பார்ப்பான்பாம்கன்” *பாணன்கூக்சன்'' 
என்னுஞ் சூத்திங்களாற் பார்ப்பான் கூறுமாறு உணர்ச, (௪௨) 

௪௩, நிகழ்க்தது கினைத்தற் கேதுவு மாகும். 

இதவும் பாலையாவதோர். இலச்சணங் கூறுகன்றத, 

(இ-ள்.) முன்னர் நிச்ழ்ந்ததோர் நிகழ்சி பின்னர் நினைத்தற்கு 

ரிய நிமித்தமாம்--௭ - று, என்நத முன்னர்த் தலைவன்சண் நிகழ் 

ந்ததோர் நிகழ்ச்சி பின்னர்த் தலைவி நினைத்தற்கும் ஏதுவாம், 

முன்னர்த் தலைவிக்கண் நிகழ்ர்ததோர் நிகழ்ச்சி பின்னர்த் தலை 

வன நினைச்தற்கும் ஏதுவாமென்றவாறாம். உம்மை எச்சவும்மை 

யாசலிற் கூறுதற்குமாம் என்றுகொள்க, 

உம். (நண்ணெழின் மாமைச் சுணங்கணி யாகந்தங - 

சண்ணொடு தொடுத்தென நோக்கியு மமையாரொன் - ஞெண்ணுதல் 

ரீவுவர் சாதலர் மற்றவ - ரெண்ணுவ செவன்கொ லநியே னெ 

ன்ஜும்,” இது தலைவன்சண் நிகழ்ந்த மிக்க தலையளி வஞ்சமிம 

ன்று தலைவி உட்கொண்டு பிரியங் கொல்லென நினைத்தற்கு கிமி 

த்தமாமிற்ற, இதனானே தலைவன் செய்திகளாய்ப் பின்னர்த 

தலைவி கூறுவனவற்றிற்கெல்லாம் இதுவே ஒத்தாக அமைத் 
துச்சொள்ச, இனி 'அளிரிலை பெரா௮ தமரிய முகத்தள் - விளி 

நிலை சொளா௮ டமியண் மேன்மே - னலமிகு சேவடி. நிலம்வடுக் 

சொளாமுச் - குறுச வந்துதன் கூரொயிறு சோன்ற - வறிதகத் தெழு



௮௨ பொருளதிகாரம். 

ந்த வாயண் முறுவலள் - கண்ணிய துணரா வளவை யொண்ணு 

நீல் - வினைதலைப் படுதல் செல்லா நினைவுடன் - மூளிர்ச வோமை 

முதையலங் சாட்டுப் - பளிங்கக் தன்ன பல்காய் நெல்லி - மோட் 

ழூரூம் பாறை யிட்வெட் டேய்ப்ப- வுதிர்வன படூஉங் கதிர்தெறு 

சவான் - மாய்த்த போல மழுகு௮ுனைத் தோற்றிப் - பாத்தி 

பன்ன குடுமிக் கூர்ங்சல் - விரனுகி இதைக்கு நிரைநிலை யதரயில் - 

பரன்முரம் பாய பயமில் சான - மிறப்ப வெண்ணுதி ராயி னற 

த்தா. றன்றென மொழிர்த சொன்றுபடு சளவி- பன்ன வாக 

வென்னுரள் போல- முன்னங் காட்டி. முகத்தி னுரையா - வோ 
வச் செய்தியி னொன்றுநினைஈ் தொற்றிப் - பாவை மாய்த்த பனி 

நீர் நோக்கமொ- டாகத் தொடுக்க புதல்வன் புன்றலைத் - 

அரகீர் பயந்த தணையமை பிணையன் - மோயின ஞூயிர்த்த காலை 

மாமலர் - மணியுரு விழந்த வணியிழை தோற்றங் - கண்டே, 

தடிந்தனஞ் செலவே யொண்டொடி. - யுழைய மாகவு மினை 
Carer - பிழையலண் மாதோ பிரித்டார மெணினே.” “Ques 

மூதலை மேர்தோ லன்ன” இவை அகம், 'வேர்பிணி வெதிர்த் 
தகீ கால்பொரு ஈரலிசை . கந்துபிணி யானை யயர்வுயிர்த் தா௮ 

ங் - சென்றூழ் நீடிய வேப்பயி லழுவத்துச் - குன்றூர் மூய 

நோக்டி நின்றுநினைர் - துள்ளினெ னல்லனே யானே முள்ளெ 

யித்றுத் - திலகந் தைஇய சேங்கமம் திருநுத - லெமது முண்டோ 

மதிராட் டிங்க- ஞரறுகுரல் வெவ்வளி யெடுப்ப நிழற்பல - வுல 

வை யாயெ மாத்த - கல்பிறங்கு மாமலை யும்பரஃ் தெனவே." 
இது நற்றிணை. இவை தலைவிக்சண் நிகழ்ந்தனவும் அவடன்மை 

யும் பின்னர்ச் சலைவன் நினைந்து செலவழுங்குசற்கு நிமித்த 

மாயவாறு காண்க, அறியாப் வாழி தோழி Weer? என் 

பது தலைவன்சண் நிகழ்ந்தது தலைவி நினைர்து தோழிக்குக் 

கூறியது, “செஞ்சு நடக்குற” என்னுங்கலியும் ௮து. “omar 

மொளிவாட வுபர்ந்தவன் விழவினுள் - விறவிழை யவரொடும் 

விளையாடு வான்மன்னோ - பெறலரும் பொழுதொடு பிநங்ணெர்த் 
அருச்இருழ்ந் - தறலாரும் வையையென் றறைகு௩ ரளராயின்,”' 

இதுவும் ௮து. “ஈன்பருந் தயவும் வான்பெரு மெடுஞ்சினை - 

பொரியரை வேமின் புள்ளி நீழற் - கட்டளை யன்ன விட்டாங் 

கிழைத்துச் - ஈல்லாச் சிர௫௮ர் நெல்லிவட் டாடும் - வில்லே ரழ 
வர் லெம்முனைச் சீதூர்ச் - சுரன்முதல் வந்த வனமா மாலை-யுள் 
ளினெ னல்லஜே யானே யுள்ளிய - வீனைமுடித் தன்ன வினி 
யோண் . மனைமாண் சடரொடு படர்போழ்ச் தனவே? என்னும்
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ஈற்றிணையும் ௮௮. இவ்வாறன்றி வேறுபட வருவனவெல்லாம் 
Seow ௮மைக்க, (௪௩) 

.... இகழ்ந்த து கூறி நிலையலுக் இணையே. 

நட ஒன்றாத்தமரினும்' என்னுஞ் குத்திரத்திற்கோர் புற 
CT GOL. கூறுன்று. (இ-ள்.) நிகழ்ச்தது கூறி - ஓன்றாத்தமரி 
மை என்னுஞ் சூத்திரத்துத் தலைவன்கண் நிகழ்ர்த ௯. நீரினை த் 

தலைவியும் தோழியுங் கூறி: நிலையலுந் இணை2ய- அதன்சண்ணே 

நிலைபெற்று நிற்றலும் பாலைச் திணையாம்.--௭ - று, 

உம். அரும்பொருள் வேட்கையி வுள்ளச் தரப்பப் - பிரி 

ந்திறை சூழாது யைய விரும்பிரீ - மென்றோ ளெழுதிய சொய்யி 
லும் யாழநின் - மைந்துடை மார்பிற் சுணங்கு நினைத்துச்சாண் - 

சென்றோர் முகப்பப் பொருளுங் டெவா - தொழிந்தவ ரெல்லாரு 
மூண்ணாதுஞ் செல்லா - ரிளமையுங் காமமு மோராங்குப் பெற்ளூர் - 

வளமை விழைதக்க துண்டோ” வுளகா - ளொரோஜகை தம்முட் 

89 யொரோஓகை - யொன்றன்க. மூடை யுப்பவரே யா 
யினு- மொன்றினார் வாழ்க்கையே வாழ்க்கை யரிதரோ - சென்ற 
விளமை தரற்கு.”” இதனுள் *உளகாள், என்றது காளதுசின்மை ; 

“அரிதரோ சென்ற இளமை தரற்கு' என்றது இளமையதருமை; 

உள்ளம் துரப்ப என்றது உள்ளத்தான் உழற்றுதலாற் சாளாண் 
பக்சம்; 'சென்மோர் முசப்பப் பொருஞங் டெவாது” என்றது தகுதி 

யது அமைதி; தத்தம நிலைமைக்மகற்பப் பொருள்செய்ய வேண்டுதலி 

ன், ௮து பாணிக்குமெனறலின். 'ஒசோகைசம்முட்டழீஇ ஓரோகசை 

ஒன்றன்கூருடை உடுப்பவரேயாயிலும்' என்றது இன்மையதிளீவு; 

'விழைசக்கதுண்டோ” என்றது உடைமையதுயர்ச்ச; [பிரிந் தறை 

சூழாதி ஐய' என்றது அன்பினதசலம்) 'பிரிந்துறைந் தன்பு பெ 

ருக்ச வேண்டா தம்மூளொன்றினார் வாழ்க்கையே வாழ்ச்கை' ௭ 

ன்றலின். *தொய்யிஓஞ் சுணங்கு நிளைத்துச்சாண்' என்றது ௮௪ 
ற்சியதருமை, இவ் எட்டும் சாமேகூநல் வேண்டினமையின் முன் 
னொருகாற் தலைவன் கூறச்கேட்டுத் தோழியும் தலைவியும் உணர் 

ந்தவாறு சாண்க. 

“ூபொய்யற்ற கேள்வியாற் புரையோனாப் படர்ந்துமீ - 

மையற்த பழவத்தான் மறுத்த லொல்வதோ” என்பது ஓதற்குப் பிரி 

வலெனக் கேட்ட தோழி கூறியது, “CombC@t மன்ற தாமே 

கூற்றங் - கோரளுற விளியார்பிறர் கோள்விளிந் சோரெனத்- தாள்



De பொருளதிகாரம், 

வலம் படுப்பச் சேட்புலம் படர்ந்தோர் - நாளிழை நெடுஞ்சுவர் 
நோக்கி, Corps - தாழல் வாழி தோழி தாழா - துருமெனச் 

லைக்கு மூக்கமொடு பைங்கால் - வரிமா னொண்ஞாண் வார்கி 

லைக் சொஜீஇ - யரிகிறத் தழுத்திய வம்பினர் பலருட - னண் 
-ணல், யானை வெண்கோடு கொண்டு - ஈறவுநொடை மெல்லி னாண் 

மதி ழயருங் - கழல்புனை இரந்தடிச் கள்வர் கோமான் - மழபு 

லம் வணக்கெய மாவண் புல்லி - விழவுடை விழுச்சர் வேங்கடம் 

பெறினும் - பழகுவ ராசலோ வரிசே முனாஅு - முழவறழ் திணி 
சோ ஸணெடுவே எளாவி - பொன்னுடை மெடுககர்ப் பொதுளி யன் 

னநின் - னொண்கேம் வனமூலைப் பொலிந்த ஃ- அுண்பூ eyed 

பொருந்துதன் மறந்தே.” இவ் அகப்பாட்டின் மூப்பினும் பிணி 
யினும் இறவாது அமர்ச்சளத்து வீழ்ந்தாரோ துறக்கம் பெறுவொ 

னத் தன் சாதிக்கேற்பத் தலைவன் புசழும் மானமும் எடுத்து 

வற்புறுத்சலைச் தோழி கூறினாள். “வேந்தன் குறைமொழிக்து 

'வேண்டச் தலைப்பிரிந்தார் - தாந்தவ் குறிப்பின ரல்லரா - லேந் 
திழாய் - சண்பனி வாரக் கலங்கல் பிரிவரோ - தண்பனி நாளே 

தனித்து,” இது குறைமொழிந்து வேண்டினமை தலைவன் ௬.ற 

ச்கேட்ட தோழி கூறியது, “*அரிதாயவறனெய்தி” என்றது 

மூன்றன்பகுதி தலைவன் கூறக்கேட்ட தோழிகூதியது, 

பானெவன் செய்கோ தோழி பொறிவரி - வானம் வாழ் 

த்திப் பாடவு மருளா - துறைதுறர் தெழிலி நீங்கலிழ் பறையு 
டன் - மரம்புல் லென்ற முரம்புயர் ஈனந்தலை - யரம்போம் நுதிய 

வாளி யம்பி - னிரம்பா கோக்கு னிரையங் கொண்மார் - கெல்லி 

நீளிடை யெல்லி மண்டி. - மல்லமர்க் கடந்த ராணுடை மறவர் - 

(பெயரும் பீடு மெழுதி யதர்தொறும் - பீவி சூட்டிய பிறங்குநிலை 
நடுகல் - வேலூன்று பலகை வேற்றுமுனை தடுச்கு - மொழிபெயர் 

தேஎம் தருமார் மனனர் - கழிப்பிணிக் கறைத்தோ னிரைகண் 

டன்ன - வுவலிரி பதுச்கை யாளுகு பறந்தலை - யுருவில் பேஎ 

பூராத் தேரொடு - நிலம்பரி மின்மினி போலப் பலவுட - னிலங்கு 

பா லிமைச்கு மென்பகர் - ஈலந்துறர் துறைஞர் சென்ற வாறே,” 

இது மண்டிலத்தருமை தலைவன் கூறச்கேட்ட தோழி கூறியது, 

 நந்நிலை யறியா ராயினும் தர்நிலை - யறிர்சனர் சொல்லோ 

தாமே யோங்குகடைக் - காய்சின யானை கங்குற் சூழ - வஞ்சவர 

விறுத்ச தானை - வெஞ்சின வேர்தன் பாசறை யோரே,” இது 

கலைவன் பாசறைப் புலம்பினமை கூறக்கேட்ட தலைவி நந்நில
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அகத்திணையியல், ௮௫ 

அறியாராமிலும் எனக்கூநினாள், (இசை இசை தேனார்ச்கும் இரு 
மருத மூன்றுறை'' என்பது காவற் பாங்கன்கட் தலைவன் கூறி 
யது சேட்ட தலைவி கூறியது, பிறவும் வருவனவெல்லாம் இ 
னான் ௮மைக்க, 

௪௫, மாரபுகிலை திரியா மாட்சிய் வாகி 

விரவும் பொருளும் விரவு மென்ப, 

இக மரபியலுட் கூறப்படும் மரபன்றி ௮கத் இணைக்கு உரிய 
மரபுகள் கூறுகின்றது. (இ-ள்), மாபு நிலை திரியா மாட்சிய 
ஆ - புலனெறிவழச்சஞ் செய்துவருன்ற வரலாற்றுமுறை 
மை திரியாத மாட்டியவாய் : விரவும் பொருளும் விரவும் என்ப = 

பாலைதீதிணைக்குங் கைக்களை பெருந்தணைக்கும் உரியவாய் விரவும் 
பொருளும் ஏனைச் திணைக்கு உரியவாய் விரவும் பொருளும் விர 
விவருமென்று கூறுவர் புலவர், -ஏ-று, அவை தலைவி ஆற்றாமை 
சண்டுழிப், பிரிந்த தலைவன் மீண்டுவர்தானெனத் தோழி கூறு 

வனவும், வரைவிடை வைத்துப் பிரிந்தோன் தலைவியை நினைந்து 
வருந்துவனவும், இடைச்சு ரத்துச் தலைவன் செலவு கண்டோர் 
கூறுவனவும், மீட்டுசண்டோர் கூறுவனவும், ஊரின்சட் சண் 

டோர் கூறுவனவும், பிறவுமாம், அவை பாலைத்திணைக்கு விரவும் 

பொருளாமென்றுணர்க, 

உம். *(கோடுயர் பன்மலை யிறந்தன ராயினு - நீட விடுமோ 

மற்றே நீடுநினைந்து - தடைத்தொறும் துடைத்தொறங் கலங்கி - 
யுடைத்தரு வெள்ள மாய கண்ணே.” இவ் ஐங்குறுநூறு 

தலைவன் மீண்டானென்றது, “:பாடின்றிப் பசச்தசண்” என் 

டதும் ௮து, 

ம வளைபடு முத்தம் பரதவர் பகருங் - கடல்கெழு கொண் 

கன் காதன் மடமகள் - கெடலருகம் துயர நல்குப் - படலின் பாயல் 

வெளவி யோளே.? இவ் ஐங்குறுழூறு வரைவிடைவைத்துப்பிரி* 
தோன் தனிமைக்கு வருந்திக் கூறியது, “ புறந்தாழ் பிருண்ட 
கூந்தற் போதி - ஸிநம்பெறு மீரிதம்ப் பொலிந்த வுண்க- னுள் 
ளம் பிணிக்கொண் டோள்வயி னெஞ்சஞ் - செல்ல நீர்ச்குஞ் செல் 

வா மென்னுஞ் - செய்வினை முடியா தெவ்வஞ் செய்த - லெய்யா 

மையோ டி.ளிவுதலைத் தருமென - வுறுதி தச்சாச் தரங்க பதிவே ் 

AN gee Sear மென்னு மாயிடை - யொளீறேக்து மருப்பித் 
சளிதுமாறு பந்றிய - தேய்புரிப் பழங்கமிறு போல் - வீவது சொல் 
லென் வருர்இய வுடம்பே,” இர்ரற்றிணையும் பன்



விச், பொருளதிகாரம், 

8 கீரனப் மாதிரிச் கருந்தகட் டொள்வீ - வேணி லஇிரலொடு 
வினாஇக் காண்வாச் - சில்லையங் கூர்த லழுத்தி மெல்லிணர்த் - 

தேம்பாய் மரா௮ மிடைச்சி வான்கா - விலங்குவளை கெளிர்ப்ப 

வீசிச் சலம்புஈகச் - இன்மெல் லொதுச்சமொடு மென்மெல 

'வியலிநின் - னணிமா௮ண் இறுபுறங் காண்டுஞ் சிறுஈனி-யே 
சென வேச நாணி யொய்யென - மாகோ ணோசக்கமொடு மடங் 

சொளச் சா௮ப் - நின்றுதலை யிறைஞ்சி யோளே யதுகண் - டி.யா 
மூர் துறுதல் செல்லே மாயிடை - யருஞ்சுரத் தல் யேமே யிரு 
ம்புலி - சளிறட்டுக் குழுமு மோசையுங் களிபட்டு - வில்லோர் 
(குறும்பிற் நதும்பும் - வல்வாய்க் கடுந்துடிப் பாணியங் கேட் 

டே.” இது மீண்வெர்தோன் தோழிக்கு. உராத்தது, 

uf இருக்திழை யரிவை நின்னல முள்ளி - பருஞ்செயற் 

பொருட்பிணி பெருந்திரு வறுசெனச் - சொல்லாது பெயர்தக் 
தேனே பல்பொறிச் - சிறுகண் யானை இரிதரு - நெறிவிலங் 

ess கானத் தானே,” இவ் ஐங்குறுநூறு பெற்றபொருள்கொ 
ண்டு நின்னலம் ஈயக்துவந்தேன் என்றது, 

ு அளிதோ தானே காணே யாள்வினை - யெளிதன லோம் 

பன்மி னறிவுடை மீரோ - கான்கெழு செலவின் னெஞ்சுபின் வாங் 

சச் - தான்சென் றனனே தமிய னதா௮ன் - ஜென்னா வதுகொ 

ரூனே பொன்னுடை - மனைமாண் டங்கிய கற்பிற் - புனேமீ ரோதி 
புலம்புறு நிலையே.” செலவுகண்டோர் கூறியது. 

: /மரந்தலை மணந்த ஈனந்தலைச் கானத் - தலந் தலை ஜெமி 

ws இருந்த குடிஞை - பொன்செய் கலனி னினி௰ தெளிர்ப்பப் - 

பெய்மணி யார்க்கும் பிழைளெர் செடுர்தேர் - வன்பரன் முரம்பி 

னேமினி யெதிரச் - சென்றிரின் வாழியோ பனிகடி. கேனே - 

.பிடைச்சரத் தெழிலி யுராத்தன மார்பிற் - குறும்பொதிக் கொ 
ண்ட சாந்தமொடு - நறுந்தண் ணியன்சொ னோசோ யானே.” இந் 

ஈற்றிணை வாவுகண்டோர் கூரியத, 

ம் இனேந்துரொர் சழுதன ஸணினைந்துறீ டுயிர்ச்சன - ளெல் 
லையு மிரவுங் கழிர்தன வென்றெண்ணி - யெல்லிரா sa@u சே 

ள்வ னிவன்மன்ற - மெல்ல மணியிற் பிறர்தநீர் போலச் - தணி 
வாங், கலஞ்சிதை யில்ல்ச்துச் காழ்கொண்டு தேற்றக் - கலங்யெ 

நீர்போற் நெளிந்து ஈலம்பெற்றா - ணல்லெழின் மார்பைச் : சார் 
ந்து,” இது பெருக்தணைக்சட் சண்டோர் கூறியது, |



௮க.த்தணையியல், ௮67 

( குரவை தழீஇயர் மரபுளி பாடித் - தேயா விடழுப்புசழ்த் 
செய்வம் பரவுது - மாடில்வான் முர்நீர் வளைஇய தொன்னிலஓ - 
மாளுங் இழமையொடு புணர்ந்த - வெங்கோ வாழியரிம் மலர்தலை 

பூலகே."” இச்சரிதகத்துக் குரவையாடல் ஏறுகோடற்சைச்ளே 
yor வி.ராய்வந்தவாறுங் குரவைக்குரிய தெய்வச்தையன்றி, ௮ர 

சனை வாழ்த்திய வாழ்த்து விராய்வர்தவாறுங் கொள்க, விர 
வும்பொருள் விரவுமெனவே ஆய்ச்சியர் குரவைச்சூத்தல்லது 
வேட்டுவர்ச்குரிய வெறியாட்டு விரவாதென்றுணர்க, இஃது எண் 
வசைச் சுவையான் வரும் மெப்ப்பாடுங் கூத்தோடும் படுதலின் 
அச்சுவைபற்றிவரும் மெய்ப்பாட்டி.ற்கும் உரித்தாயிற்று, 

இனிச் காவற்பாங்கன் அங்கோர் பக்கத்திற் தலைவன் 
கூறியவற்றைக் கற்பியலுட், தலைவன் பகுதியினீங்யெ தகு 
இக்கட், தலைவி பாத்தையராகக் கூறுவனவும் இச்சூத்திரத்தான் 

அமைக்க. அவை மருதக்கலியுட் கடவுட்பாட்டுமுதலியன, அவற் 
றை ஆண்டும் சண்ணெர்ச. ° 

இனிச் தலைவி சற்பினுட் பிரிவாற்றாது எம்மையும் உடன் 
கொண்டு சென்மினென்பனவும் ௮வன் அவட்கு மறுத்துச்கூறு 

வனவும் இதனான் அமைக்க, உம். ££மரையா மரல்கவர மாரி 

வறப்ப - வரையோங் கருஞ்சுரத் தாரிடைச் செல்வோர் - சுரை 

யம்பு மூழ்கச் சுருங்கிப் புரையோர்த - முண்ணீர் வறப்பப் புலர் 
வாடு நாவிற்குத் - தண்ணீர் பெரா௮த் தடுமாற் தருந்துயரங் - கண் 
ணீர் ஈனைச்குங் கடுமைய காடென்றா - லென்னீ ரறியா£ீர் போல 

விவைகூறி - னின்னீர வல்ல நகெடுந்தசா யெம்மையு - மன்பறச் 

குழாதே யாற்றிடை நும்மொடு - துன்பந் துணையாக நாடினது 

வல்ல - தின்பமு முண்டோ வெமக்கு.”” இச்கலி எம்மையும் உட் 

ள் கொண்டு சென்மினென்றது. 

் செருமிகுனெவேர்தன்.”” என்னும் பாலைச்கலியுள் ** எல்வளை 
யெம்மொடு நீவரின் யாழகின் - மெல்லியன் Coats Cons தா 

மரை - யல்லிசே ராயித ழரக்குத்தோய்ந் தவைபோல்ச் - கல்லுறி 
னவ்வழி. கறுச்கு5 வல்லவோ.” இது தலைவிக்குத் தலைவன. உடன், 

போக்கு மறுத்துச் கூறியது, இதன் சுரிதகத்து **௮அனையவை 

காதலர் கூறலின் வினைவயிற் - பிரிகுவ ரொனப்பெரி தழியாதி'' 
என வினைவயிற்பிரிவு கூறலின் இது கற்பிற்குச் கூதியதாயிற்று, . 

இன்ஜும் இச்சூத்திரத்சான் அமைத்தற்குரிய சளெவிசளாம் 

வருவனவெல்லாம் Mens HEC ares (7@)



௮ பொருளதிகாரம், 

சீ, உள்ளுறை யுவம மேனை யவமமெனச் 
வரன்கள் 

.. தள்ளா தாகுர் தனையுணர் வகையே, 

இஃ. உவமவியதுள் ௮கத்ணைச் கைகோள் 'இரண்டிர்கும் 
பொதுவகையான் உரியதொன்று கூறுகின்றது ; (இ-ள்) உள் 
ROOD உவமம் ஏனை உவமம் என -: மேற்கூறும் உள்ளுறையுவமக் 

தான் ஏனையுவமமென்று கூறும்படி. உவமையும் உவமிக்கப்படும் 

பொருளுமாய் நின்றது : தணை உணர் வகை தள்ளாது ஆரும் 

அகத்திணே உணர்தற்குக் கருவியாகிய உள்ளுறை உவமம்போல 
எல்லாத் இணையையும் உணருங் கூற்றைக் தள்ளாதாய்வரும் நல் 
லிசைப்புலவர் செய்யுட்செய்யின்.--௭-று. எனவே ஏனையோர் 

செய்யிற தானுணரும் வகைத்தாய் நிற்கும் என்றவாரும், 

உ.ம், ** விரிகதிர் மண்டிலம் வியல்விசும் பூர்சரப் - புரிதலை 
தளையவிழ்ந்த பூவங்கட். புணர்ந்தாடி. - வரிவண்டு வாய்சூழும் 
வளங்கெழு பொய்கையுட் - டுனிசிறம் இழிதருங் சண்ணுரீ ரறல் 
வார - விணிதமர் காதல னிறைஞ்சத்தன் னடசேர்பு - நணிவிஞாச் 
தளித்தலி னகுபவண் முகம்போலப் - பனியொரு திறம்வாரப் 
பாசடைத் தாமனாத் - தனிமல௰ர் தளைவீடஉந் தண்டுறை ஈல்.தூர” 

என்பது விரியுங். கதிரையடைய இளஞாயிறு விசும்பிலே பரக்க 
ன்ற விடியற்காலத்சே இதழ்சண்முறுச்குண்ட தலைகள் HDC Lp) 
க்கு நெ௫ழ்ந்த செவ்விப்பூவிடத்தச் உள்ளை வண்டு நுகர்ந்து விளை 
யாடி. அதனானும் அமையாது பின்னும் நுகர்தற்கு அவ்விடச்தைச் 
சூழ்ந்து இரியம் ௮ச்செவ்விமிக்க பொய்கையுட் பூய இலைக்குள் 
ளே நின்ற தாமரைத்தனிமலர் தனச்கு வருத்தஞ் செய்யும் பனி 
ஒரு கூற்றிலே வடி.யாகிற்கத் தான் மிக்ச செவ்வியின்றி அ௮லருந் 
அறையினையுடைய ஊர என்றவாறு, இதலுள் வைகறைக்கால 
தீது மனைவயிற் செல்லாது இளைய செவ்வியையுடைய பரத்தைய 
ரைப் புணர்ந்து விளையாடி. அதனானும் அமையாது பின்ஜு.ம் அவ 

er யுணர்தற்குச் சூழ்க்து இரின்ற இவ்வூரிடத்தே நின்னைப் 
பெருது சுற்றத்திடத்தேயிருந்து கண்ணீர் வாராகிற்க & ஒரு 
கால் அளித்தலிற் சிறிது செவ்விபெற்றாளாயிருக்கும்படி. வைத்த 
தலைவியைப்போலே எம்மையும் வைக்சன்ராயென்று சாமக்இிழத்தி 
உள்ளுறையுவமங் கூறினாள். துனிமிகுதலாலே பெருக்குமாமு௮ 

வீழ்த்த சண்ணீர். சாமத்தியாற் சுவறி ௮றுதலே உடைச்சாயொ 
மு௫. அவ்வருச்சத்தைக் கண்டு லிஸார்து சணவன் அருளு தலிற் 
சிறிது மகிழ்பவண் முகம்போல: என்ற ஏளையுவமர் . தாமரைமலர்



அ௮கத்தினேயியல், ௮/௯ 

பனிவாரத் தளைவிடுமென்ற உள்ளுறையுவமசத்தைத் தருன்ற 
கருப்பொருட்குச் சிறப்புக்கொடுத்து நின்றது, இஃது உடனுறை 

யுவமஞ் சுட்டெகை இகிறப்பெனச் - செடலரு மாபி னுள்ளுறை 
மயைச்தே'” என்ற பொருளியற்சூத்திரத்திற் சறப்பென்ற உள்ளு 

றை. இவ் ஏனையுவமமும் உள்ளுறையுவமத்தஇத்குச் சிெப்புக்கொ! 
டுத்து உள்ளுறையுவமம்போலத் இணையுணர்தலைசக் தள்ளாது 
நின்றவாறுகாண்க, இஃது “இணிதுறு செவியும் துனியுறு ளெ 

வியு - மூவம மருங்கிற் மோன்று மென்ப” என உவமப்போலிக்குக் 

கூறுதலின் அவ்விரண்டும் தோன்றிநின்றது. **ஏஜோர்க் செல்லா 

மிடம்வஸா வின்றே'” என்று உவமப்போலியிற் கூறுதலாற் காமக் 

கழத்தியம் உள்ளுறையுவமங்கூறினாள். குறிஞ்சியிலும் மருதத் 
இலும் நெப்தலிலும் இவ்வாறு வருங் கலிகஷம் “யானே ஈண்டை 

யேனே யென்னல - னேனல் காவலர் சவணொடு வெரிஇக் - கான 
யானை கைவிடு பசுங்கழை - மீனெறி தூண்டிலி ஸிவக்கும் - கானக 
சாடஷனெ டாண்டொழிர் தன்ஷிற,” என்னும் இக் குறுந்தொகை 

போல வருவனவும் இச்சூத்தாத்தான் அமைச. பேராூரியரும் 

இப்பாட்டின் மீனெறிதூண்டிலென்றதனை ஏனையுவமமென்னார், 

இனித் தள்ளாதென்றஈனனே, '“பாஅலஞ்செவி'? என்னும் 
பாலைக்கலியுட் தாழிசை மூன்றும் ஏனையுவமமாய் நின்று கருப்பொ 
ருளொடு கூடிச் சிறப்பியாது தானே திணைப்பொருள் சோற்றுவித்து 

சிற்பன போல்வனவுங், *கரைசேர்வேழங் கரும்பிற்பூக்கும் துறை 

கெழூரன்'' என்முற்போலச் கருப்பொருள் தானே உவமமாய்சின்று 

உள்ளுறைப்பொருள் தருவனவும், பிறவும் வேறுபடவருவனவும், இ 

தனான் அமைக்க. இது புறத்திற்கும் பொது, இதனான் உள்ளுறை 
யவமமும் ஏனையுவமமுமென இர ண்டேயென்பது கூறினர், (௪௬) 

HOT, ள்ளுறை தெய்வ மொழிந்ததை கிலனெனக் 
ன ஸர்! 

கொள்ளு மென்ப குதியதிக சோரே, 

இத முறையே உள்ளுறையவமங் கூறுகின்றது. (இ-ள்.) 

உள்ஞறை :- உள்ளுறையெனப்பட்டஉவமம்: தெய்வம் ஒழிர்ததை 
நிலன் எனக் கொள்ளும் என்ப -: செய்வமுதலிய 'கருப்பொருளுட் 

தெய்வத்தை ஒழித்து ஒழிக்த கருப்பொருள்களே தனச்குத் 

தோன்று கிலனாகச் கொண்டு புலப்பமமென்று கூறுப : of sal 

ந்தோரோ - இலச்சணம் ௮றிர்தோர்,--௭ ௨ று. என்வே, உண்வுமு 

தலியு பற்திய ௮ப்பொருணிகசழ்ச்சி அசிதொன்சர்கு உமையா 

கச்செய்தல் உள்ளுறையுவமமாயிற்று,



௬0 பொருளதிகாரம், 

உம், ஒன்றே னல்லே ஜஞொன்றுவெண் குன்றத்துப் - பொரு 

ani மிதிச்ச நெரிதாள் வேங்கை - குறவர் மகளிர் கூந்தற் பெய் 
மார் - நின்றகொய் மலையக காடனோ - டொன்றேன் ரோழி யென் 
SA ஞனே,.” இச் குறு்சொகை பிறிதொன்றின் பொருட்டுப் 
பொருின்ற யானையான் மிதிப்புண்ட வேங்கை ஈசையற உணங் 
காது மலர்கொய்வார்க்கு எளிதாடி நின்று பூக்கும் நாடனென்றத 

னானே தலைவன் நுகருங் காரணத்தானன்றி வந்து எதிர்ப்பட்டுப் 
புணர்ந்து நீங்குவான் எம்மை இறகந்துபாடு செய்வியாது ஆந்றுவி 

தீதுப் போயினானெனவும், அதனானே ராமும் உயிர்தாங்க யிருந்து 
(பலரானும் அலைப்புண்ணாரின்றனம் வேங்கைமாம்போல் எனவும், 
உள்ளத்தான் உவமங்கொள்ள வைத்தவாறு காண்க, ஒழிர்தன 

வும் வர்.துழிக்சாண்க. இனி ௮ஃது உள்ளத்தான் உய்த்துணரவே 

ண்டுமென மேற்கூறஇன்ரூன், (ear) 

௪௮. உள்ளுறுச் இதனோ டொக்துப்பொருண் முடிகென 

வுள்ளுறுச் துநுவதை யுள்ளுறை யுவமம். 

இ துவும் அங்ஙனம் பிறர் ச உள்ஞாறையுவமத்தினைப் பொருட்கு 

உபகாரம்பட உவமங்கொள்ளுமாறு கூறுன்றது. (இ-ள்.) இத 

னோடு ஒத்தப் பொருள் மூடிசென உள்ளுறுத்து - யான் புலப்ப 

டக் கூறுன்ற இவ்வுவமத்தோடே புலப்படச்கூறாது உவமிக்கப் 

படும் பொருள் ஒத்துமுழிவதாகவென்று புலவன் தன் உள்ளத்தே 

கருதி : உள்ளுறுத்து உறுவசை உள்ளுறை உவமம் - தான் ௮ங்ங 

னங் கருதம் மாத்திரையேயன்றிச் கேட்டோர் மனத்தின்கண் 

“ணும் அவ்வாறே நிகழ்த்துவித்து அங்ஙனம் உணர்த்துதற்கு உறு 

ப்பா சொல்லெல்லாம் நிறையக்கொண்டு முடிவது உள்ளுறை 

யுவமம்--௭ - று, இதனானே புலவள் தான் கருதியது கூறாதவழி 

யங் கேட்டோர் இவன் கருதிய பொருள் ஈசென்ருராய்ந்து கோ 

டற்குச் கருவியாயெ ிலசொற் இடப்பச் செய்தல் வேண்டுமென் 

பது கருத்தாயிற்று. அது '*வீங்குநீர் வீழ்நிலம் பகர்பவர் வயற் 

சொண்ட - ஞாங்கர் மலர்குழ்தம் தூர்புகுந்த வரிவண் - Cum 

குய ரெழில்யானைச் கனைகடாங் கமழ்சாற்ற - மாங்கவை விருந் 

தாற்றப் பசலல்சச் சங்குலான் - வீங்வறை வடுச்கொள வீழுரர்ப் 

புணர்ச்தவர் - தேங்கமழ் கதுப்பினு எரும்பவிழ் ஈறுமுல்லை - பாய் 

ர்தூதிப் படர்தீர்ர்து பண்தொ மரீஇய- பூம்பொய்கை மதர்துள் 

ளாப் புனலணி ogres,” இதனுள், வீங்குரீர் பரத்தையர்சேரியா 

சவும், அதன்கண் வீழ்ந்த நிலப்பூக் சாமச்செவ்வி நிகழும் பரத்தை
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யசாகவும், பகர்பவர் பரத்தையமாத் தேற்றிக்கொண்டு வரும் 

பாணர்முதலிய வாயில்களாகவும், அ௮ம்மலரைச் சூழ்ர்த வண்டு 
தீலைவனாசவும், யானைச்சடாத்தை அண்டுறைந்த வண்டுகள் வந்த 

வண்டுக்கு விருந்தாற்றுதல் பகற்பொழுது புணர்சின்ற சேரிப் 

பரத்தையர் தமது£லச்தைத் தலைவனை நுகர்வித்தலாசவுங், கங் 
குலின் வண்டு முல்லையை ஊதுதலிற் பாத்சையருடன் இரவுதயி 

ஓதலாசவும், பண்டுமருவிய பொய்கையை மறத்தல் தலைவியை 
மறத்தலாகவும், பொருள் தந் து ஆண்டுறைக்த வண்டுகள் புலப்படக் 

கூறிய கருப்பொருள்கள் புலப்படக்கூராத மருதத்தணேப் பொரு 

ட்கு உவமமாய்ச் கேட்டோனுள்ளத்தே விளச்சிரின்றவாறு கா 
cre. பிறவும் இவ்வாறு வருவனவும் இதனான் அமைக்க, இங்க 
னங் கோடலருமைநோக்டத் *:துணிவொடு வரூஉர் துணிவினோர் 

கொளினே”? என்றான். (௪௮) 

௪௯, ஏனையுவமர் தானுணர் வகைத்தே, 

இஃத ஒழிந்த உவமங் கூறுகின்றது. (இ-ள்,) ஓழிர்த உவ 
மம் உள்ளத்தான் உணரவேண்டாது சொல்லிய சொற்றொடரே பற் 

றச்கசோடாகத் தானே உணரரிற்குங் கூறுபாட்டிற்று..-௪ - இ. 

பவளம்போலும் வாய் என்றவழிப் பவளமே கூறி வாய் கூறு 

விடின் உள்ளுறையவமமாம். அவ்வாறின்றி உவமிக்கப்படம் பொ 

ருளாகயெ வாயினையும் புலப்படச் கூறலின் ஏனையுவமமாயிற்று, 

அகத்திணைக்கு உரித்தல்லாச இதனையும் உடன்கூறினான், உவமம் 

இரண்டல்லதில்லையென வராயறுச்சர்கும் இதுதான் உள்ளு 

றைதழீஇ ௮கத்தணைச்குப் பயம்பட்டு வருமென்றற்கும். (௪௯) 

டு. காமஞ் சாலா விளமை யோள்வயி 

னேமஞ் சாலா விடும்பை யெய்தி 

ஈன்மையுர் தீமையு மென்திரு தஇறத்தாற் 

றன்னொடு மவளொடுர் தருக்கிய புணர்ச்துச் 

சொல்லெதிர் பெராஅன் சொல்லி யின்புறல் 
புல்லித் தோன்றுங் கைக்கினாக் குறிப்பே, 

இத மூன்னர் ௮கத்திணே ஏழென நிறீஇ, அவற்றுள் சான் 

சுற்கு நிலங்கூறிப், பாலையும் நான்கு நிலத்தும் வருமென்று கூதி, 

உரிப்பொருளல்லாக் கைக்ளே பெருக்திணையும் அம்நிலத்து மயங் 

கும் மயக்கமுங் கூறிக், கருப்பொருட்பகுதியுங் கூறிப், பின்னும் 

பாலைப்பொருளாயெ பிரிவெல்லாங் கூறி, அப்பகுதியாயெ கொ



௯௨ பொருளதிகாரம், 

ண் தெலைச்சறிவின்சட் சண்ட கூற்றுப்பகுதியுங் கூறி, அதஜேடொ 

தச இலக் கணம்பற்றி முல்லைமுதலியவற்றிற்கு மாபுகூறி, எல் 
லாத்திணைம்கும் உவமம்பற்றிப் பொருள் அறியப்படுதலின் ya 

வுவமப்பகுதியங் கூறி, இணிக் கைக்களேயும் பெருந்திணையும் இப் 

பெற்றியவென்பான் இச்சுக்திரத்சானே ஸகக்கினைக்குச் Apts 

பொருள் இதுவென்பது உணர்த்துன்ருன், (இ- ள்.) சாமம் சாலா 

இளமையோள் வயின் - காமச்குறிப்பிற்கு அமைதியில்லாக இள 

மைப்பிராயத்தாள் ஒருத்திச்கண்ணே ; ஏமஞ்சாலா இூம்பை 

எய்தி - ஒருதலைவன் இவள் எனக்கு மனைக்கிழத்தியாக யான் 
கோடல்வேண்டுமெனச் ௧௫இ மருந்துபிறிதில்லாப் பெருந்துய 

செய்தி : ஈன்மையும் தமையும் என்று இருஇிறத்தால் தன்னொடும் 

௮வளொரடும் தருக்க புணர்த்து--ஈன்மையுக் இமையுமென்௫இன்ற 

இரண்டுகூற்றான் மிகப்பெருக்கிய சொழ்களைத் தன்னோமம் அவ 
ளோடுங்கஉட்டிச் சொல்லி ; சொல் எதா பெழு௮ன் சொல்லி 

இன்புறல் - ௮ச்சொல்லிற்கு எதிர்மொழி பெருசே பின்னும் தான் 
சொல்லி இன்புறுதல்: புல்லித் தோன்றும் கைச்ளைச் குறிப் 

Gu பொருந்திச் தோன்றங் சைக்கஇளைச் குறிப்பு, -௭-று, Sa 

சூம் தமருக் நீங்குசெய்தாராசக அவளோடு இங்கைப் புணர்த்துந் 
தான் ஏதஞ்செய்யாது இங்குபட்டானாகத் தன்னோடு நன்மை 

யைப் புணர்த்துமென சிரனிறையாக உளாக்க, இருதிறத்தாற் 

தருக்யெ எனக்கூட்டுக, 

உம். “வாருறு வணமாம்பால் வணங்கறை நெடுமென்ஜோட் “ 

போழின் மலருண்கட் பிணையெழின் மாஜோச்டற் - காரெர் 

தளிர்மேனிச் கவின்பெறு சுடர்நுதற் - கூரெயிற்று மூகைவெண் 

பற் கொடிபுனா நுசுப்பிலய் - நேர்டிலம் பரியார்ப்ப நிரைதொடி. 

வீசினை - யாருயிர் வெளவிச்சொண் டறிர்தீயா இறப்பாய்சேள்; 

உளனாவென் ஸுயிரமையுண் டேயேவுநோய் கைம்மிக - விளமையா றுண 

org கின்றவ றநில்லாறுங்- களைரி ஜோய்செய்யுங் கவினறிர் 
தீணிந்துதம் - வளமையாற் போத்தந்த நுமர்தவ நில்லென்பாய்; 
'ஈடைமெலிம் தயர்வுறிஇ சாஞமென் னலியுசோய் ~ மடமையா 

னுணராதாப் நின்றவ றநில்லானு - மிடைரில்லா செய்க்குநின் னுரு 
வறிர் தணிந்துதம் - முடைமையாற் போத்தந்த நுமர்தவ றில் 
லென்பாய்; அல்லல்கூர்ர் தழிபுச வணங்காடி யடருசோய் - சொ 

ல்லினு மறியாதாப் நின்றவ நில்லானு - மொல்லையே யுயிர்வெள 
வு மூருவறிர் தணிர்துதஞ் - செல்வத்தாற் போத்தந்த நமர் 

தவ நில்லென்பாய்; எனவாங்கு, ஐறப்பிள்யா னொறுப்பது றம
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ரையான் மற்றிர்கோய் - பொறுக்கலாம் வரைத்தன்றிப் பெரிதா 

மயிற் புனையிழாப் - மறுத்திவ்வூர் மன்றத்து மடலேறி - நிறுக்கு 

வென் போல்வன்யா ஸனீபடி பழியே.” எனத் தான் உயிர்கொடுத் 
தானாகச் தனது ஈன்மைகூறி அவளது இங்கெல்லாங் கூறுவான் 

மடலேறுவேன்போலுமென்று ஐயற்றுக் கூறியவாறு காண்க, 

அவளைச் சொல்லுதலே தனக்கின்பமாதலிற் சொல்லியின்புறலெ 

ன்றான். இது புல்லித்தோன்றுங் கைக்ளெயெனவே காமஞ்சா 
ன்ற இளமையோள்கண் நிகழுங் கைக்களை இத்துணைச் றப் 

பின்ருயிற்று, ௮து எல்லா விஃதொத்சன்” என்னுங்கலியுள் 

' இவடந்தை, காதலின் யார்க்குங் கொடுக்கும் விழுப்பொருள் - 

யாதுநீ வேண்டி. யது; பேதா௮ய், பொருள்வேண்டும் புன்கண்மை 

யீண்டில்லை யாழ - மருளின் மடநோக்க நின்றோழி யென்னை - 

யருளியல் வேண்டுவ லியான்,” எனவரும், இது கைகோளிர 

ண்டினுங் கூறத்தகாத வாய்பாட்டாற் கூறலிற் கைக்ளெயென் 

ரூர், குறிப்பென்றதனாற் சொல்லியின்புறிலுர் தலைவன்றன் குறி 

ப்பின் நிகழ்ச்சது புறத்தார்க்குப் புலனாகாவென்பதூஉம் அசத்து 

நிகழ்ச்சி அறியும் மனைவியர்க்காயின் புலஎனாமென்பதூஉங்கொள்க, 

அது (6 கழவோள் பிறள்குணம்'” என்னும் பொருளியற்குத்திரத்து 

ஒதுதும், சாமஞ்சாலா இளமையோள்வயினெனப் பொதுப்படக் 
கூறிய அதனால் வினைவலபாங்காயினார்கண்ணும் இவ்விதிகொள்க. 

இதனைக் ' காராரப் பெய்த கடிகொள் வியன்புலத்து”” என்னும் 

மூல்லைச்கலியான் உணர்க, (௫௦) 

டுக. ஏறிய மடற்றநிற)மிளமை தீர்திற௩ 

தேறுக லொழிர்த காமத்து மிகுதிற 
மிக்க காமத்து மிடலொடு தொகைஇச் 
செப்பிய நான்கும் பெருக்இனைக் ( குறிப்பே. 

இத முறையானே இறு இரின்ற பெருக் தணையிலககளாங் 

அடூன்றது, (இ.ள்,, ஏறிய மடற் திறம் - மடன்மாகூறுதல 
ன்றி மடலேறுதலும்: இளமை இர் திறம் - தலைவற்கு இளையளா 

காது ஓத்தபருவத்தாளாதஓம் ; தேறுதல் ஒழிக்த காமத்து மிகு 
Boo = Dgus pores sro மெப்ப்பாட்டில் நிகழ்ந்து ஏழாம் அவ 
இழுதலாக வரும் ௮றிவழிகுணன் உடையளாததும் : மிச்ச சா 
மத்து மிடலொடு தொகைஇ = காமமிகுதியானே எதிர்ப்பட்டுழி 
வலிதிற்புணர்க்த இன்பத்தோடே கூட்டப்பட்டு : செப்பியகான் 

கும் சந்தருவத்துட்பட்டு வழீஇயிற்றாகச் செப்பிய இர்ரர்னகும் ; 

Ques ers குறிப்பே - பெருந்திணேர் கருத்து, எ-று, மடன்



௬௪ பொருளதிகாரம், 

மாகூறுதல் 'கைச்ளையாம். மடற் இறமென்றதனான் அதன் திற 

மாயே வளாபாய்தஓங் கொள்க, இளமைநீர்திநம் என்றதனாற் 

தலைவன் முதிர்சீசியும், இருவரும் முதிர்ர்தபருவத்துர் துறவிற் 
சேறலன்றிக் காமநுகர்தலுங் கொள்க, இவை கந்தருவத்துட் 

பட்டு வழீஇயின, இவற்றுள் ஏறிய மடற் இறமூங் காமத்து 
மிகுதிறமும் புணர்ச்சிப் பின் நிகழ்வனவாம்; ௮து *: மடன் 

மா கூறு மிடனுமா ரண்டே'' என்பதனால் ஏறுவலெனக்கூறி 

விடாது ஏறுதலுமாம். 

உம், “ சான்றவிர் வாழியோ சான்றவி ரென்றும் - பிறர் 

சோயுச் தந்நோய்போற் போற்றி யறனறிதல் - சான்றவர்ச் செ 

ல்லாங் கடனானா லிவ்விருந்த - சான்றீர் நுமக்கொன் நறிவுறுப் 

பென் மான்ற - துளியிடை. மின்னுப்போற் றோன்றி யொருத்தி - 
யொளியோ டுருவென்னைக் சாட்டி யளியளென் - னெஞ்சாறு 
கொண்டா ளதற்சொண்டு துஞ்சே - னனியலங் காவினாப் பூவோ 

| டெருக்கின் - பிணேயலங் சண்ணி மிலைந்து மணியார்ப்ப - வோங்கி 

ரும் பெண்ணை மடதூர்ந்தே னெவ்வரோய் - தாங்குத நேற்று 

விடும்பைச் குயிர்ப்பாக - வீங்கிழை மாதர் திறத்தொன்று நீங் 
காது - பாடுவேன் பாய்மா நிறுத்து; யாமத்து மெல்லையு மெவ் 

வத் திரையலைப்ப - மாமேலே நின்று மடல்புணையா டீர்துவேன் - 
தேமொழி மாத ரர௮ துநீஇய - காமக் சடலகப் பட்டு; உய் 

யா வருநோய்க் சூயவாகு மைய- லுறீஇயா எீத்தவிம் மா, கா 
ணு ரொள்ளக் கலங்கித் தலைவந்தே - னாணெழின் முற்றி யுடைத் 

துள் ளழித்தரு - மாணிழை மாசரா ளேோனக் காமன - தாரணை 

யால் வந்த படை; காமச் கடும்பசையிற் ரோன்றினேற் கேம - 

Qudas லீத்தவிம் மா) அ௮கையெரி யானாதென் eau 

மாஞ்சும் - வசையினா ஓள்ளஞ் சுடுதரு மன்னோ - முகையே ரிலம் 

செயிற் நின்னகை மாதர் - சசையாற் றலைக்கொண்ட கெஞ்சு; 

அழன்மன்ற காம வருநேரய் நிழன்மன்ற - நேரிழை யீத்தவிம் மா, 

அங்கதை, யறிந்சனி ராயிற் சான்றவிர் தான்றவ - மொரீ இத் 
அ.றச்சுத்தின் வழீஇி யான்றோ - ரள்ளிடப் பட்ட வரசினைப் 
பெயர்ச் தவ - ருயர்நிலை யலச முறீஇ யாங்கென் - நுயர்நிலை Br 

தச னுந்தலைச் கடனே.” இஃது ஏறிய மடத்திறம், 
'உச்சத்துமேலு ஈவெயர்ந்து வாழுவாய் - கொக்குரித் 

தன்ன சொடுமடாய் நின்னையான் - புச்சகலம் புல்லினெஞ் சூன் 

றும் புதம்புல்லி - னக்குளுத்துப் புல்லலு மாற்றே னருளீமோ - 
பக்கத்துப் புல்லச் சிறிது,” இதலுட், கொக்குரித்சன்ன வெள்



அகத்தினையியல், ௯டு 

பதனாழ் தோல் இனாந்தமை கூறலின் இளமை தீர்திறமாயிற்று, 

* உளைத்தவர் கூறு முனாயெல்லா நிற்க - முளைத்த முறுவலார்க் 

கெல்லாம் - விளைச்த - பழங்கள் எனளைத்தாய்ப் பகெளி செய்யு . 
முழங்கு புனலூரன் ஞூப்பு,”' ** அரும்பிற்கு முண்டோ வலாது 
நாற்றம் - பெருந்தோள் விறலி பிணங்கல் - சுரும்போ - டிரம் 
புணாலூரற் காரமிர்த மன்றோ - முதிரு மூலையாண் முயக்கு!” 
என்பனவும் ௮.து. 

“புரிவுண்ட புணர்ச்9ி”" என்னும் கெய்தற்பாட்டுக் காம 
த்து மிகுதிறம், இதனைப் பொருளியஓட் காட்டுதும். அண்டோ 

தம் இலக்கணங்களும் தோன்ற இதலுட் தெளிந்து கூறவனவும் 
அண்டுக்காண் ௧, 

எ யிஃ்தொர்ச னாணிலன் நன்னெ - மேவேமென் பா 

ராய மேவினன் கைப்பற்று - மேவினு மேவாச் கடையு மவை 

யெல்லா - நீயறிதி யானஃ த.ரிசல்லேன் பூவமன்ற - மெல்லிணா 
செல்லாக் கொடியன்னாய் நின்னையான் - புல்லினி தாகலிற் புல் 

Ser ஸனெல்லா- தமக்கினி தென்று வலிதிற் பிநர்க்சென்னா - 

செய்வது நன்றாமோ மற்று,!' இது மிச்ச காமத்துமிடல். 

செப்பிய கான்கெனவே செப்பாசனவாய் த்துணைச்சு* 

தறவமாகக் கூறுகின்ற * பின்னர் நான்கும் பெருந்திணை பெறும்” 

என்ற பெருந்திணை நான்கு உளதென்று உணர்க. குறிப்பென்றத 

ஞன் ந்நான்கும் பெரந்திணைச்குச் இறெந்தவெனவும், ஈண்டுக் 
கூடியன கைக்கிளைக்குச் சிறந்தவென௨ங் கொள்க. (௫௧) 

௫௨, முன்னைய கான்கு முன்னதற் கென்ப. 

இ_௫ முன்னைய மூன்றுங் கைக்ளேச் குறிப்பே” எனச் கள 
Suge emg இறப்பில்லாச் சைக்களைேபோலன்றிக் சாமஞ் 

சாலா இளமையோள்வயிற் கைக்கிளைபோல் இவையுஞ் இறந்தன 

எனவே எய்தாதசெய்துவிச்சது, (Q- or.) இயற்கைப்புணர்ச்சி 

க்கு மூன்னிகழ்ந்த காட்டியும் ஐயமுக் தெரிதலுக் தெறலும் என்ற 

குறிப்புமான்கும் நற்காமத்துக்கு இன்றியமையாது வருதலின் 

முற்கூறிய இறப்புடைக் கைசகளையாதற்கு உரியவென்று கூறுவர் 
ஆ௫ிரியர்,-௭ - று,  சளவியலிற் கூறுங் கைக்களை சிறப்பின்மையின் 

முன்னதற்குரியவெனச் றெப்பெய்துவித்தார், சளவியலள் “oss 

இழவலுங் இெத்தியுங் காண்ப” என்றது முதலாக இஃசான்குங் 

கூறுமாறு ௮ண்டுணர்க, இது தலைவி வேட்கைக் குறிட்பும் தன் 
மேனிகழ்வதனைத் தலைவன் அதிதற்குமுன்னே தன் காதன்மிகுஇ



௯௭ பொருளதிகாரம், 

யாற் கூறுவனவாதலிற் சைக்சளேயாயிற்று, இது தலைவற்கே 

உரியவென்பது **சிறந்துழி யையஞ் Ants Oger” எனனுஞ் 

குத்திரத்திற்கூறுதும், இவை' புணர்ச்சி நிமித்தமாய்க் குதிஞ்சியா 

காவோவெனின், காட்டுப்பின் தோன்றிய ஐயமும் ஆராய்ச்யுந் 
துணிவும் ஈன்றெனக் கோடற்கும் ௮ன்றெனக் கோடற்கும் பொ 

தவாகலின் இவை ஒருதலையாக நிமித்தமாகா, வழிநிலைச்சாட் 

சியே நிமித்தமாமென்றுணர்க. (௫௨) 

௫௩. நாடக வழக்கினு முலகியல் வழக்கினும் 

பாடல் சான்ற புலனெறி வழக்கங் 

| கலியே்பரிபாட் டாயிரு பாங்கினு 

மூரிய தாகு மென்மனூா புலவர், 

இத புலனெறிவழக்கம் இன்னதென்பநூஉம், ௮து ஈடுவணை 

$இணைச்கு உரிமையுடைத்சென்பதூஉம் இன்னசெய்யுட்கு உரிழ் 

9சன்பதூஉம் உணர்த்துதனுதலிற்று, (இ-ள். நாடகவழச்கி 

னும் உலூயல் வழக்சனும் - புனைக்துரைவகையானும் உலகவழக் 
ஈத்சானும் ;புலவராற் பாதெற்கமைந்த புலவராழ் நிவழக்கம் ; 

சலியே பரிபாட்டு ௮ இரு பாங்கினும் உரியது ஆகும் என்மஞர்பு 

ஐவர் கலியும் பரிபாடலுமென்டின்ற அவ்விரண்டு கூற்றுச் செய் 

புளிடத்தும் ஈடத்தற்கு உரியதாமென்று கூறுவர் புலவர்.-௭ - று, 

இவற்றிற்கு உரித்தெனவே அங்ஙனம் உரித்தன்றிப் புலனெறி 

வழச்சம் ஒழிந்த பாட்டிற்கும் வருதலும் புலனெறிவழக்கம் 

அல்லாத பொருள் இவ்விரண்டிற்கும் வாராமையுங் கூறிற்று, 

இவை தேவபாணிக்கு வருதலுங் சொச்சசக் கலிப்பொருள் வே 
நுபடுதலுஞ் செய்யுளியலுள் வனாந்து ஒதுதும். மக்கணுதலிய 

அகனைர்தணையுமென மேல்வரும் ௮திகாரத்தானும் இதனை அகத் 

சணையியலுள் வைதச்தமையானும் அ௮கனைந்தணையாயெ காமப் 

9பாருளே புலனெறிவழக்கிற்குப் பொருளென்றுணர்க,. பாடல் 
சான்ற என்றதனாற் பாடலஓுள் ௮மைர்தனவெனவே பாடலுள் 

அமையாதனவம் உளவென்று கொள்ளவைச்தமையிற் கைச் 

ளையும் பெருர்திணையும் பெரும்பான்மையும் உல$ூயல் பற்றிய 
4/லனெறி வழக்சாய்ச் சிறுபான்மை வருமென்று கொள்க, செய் 

புளியலுட் கூறிய முறைமையின்றி ஈண்டுக் கலியை முன்னோதிய 
து கலியெல்லாம் ஐர்தணைட்பொருளாய புலனெறிவழக்கழ் சா 
ope கைச்ளே பெருர்தணேயாகெய உலூயெலே பற்றிய புலனெ 

ரிவழச்சிற் சாமமும்பூற்றி வருமென்றத்கும், பரிபாடல், (தெய்வ



அகத்தணையியல, ள் 

வாழ்த்து உட்படச் காமப்பொருள் குறித்து உலயெலேப்ற்றி' வரு 
மென்றற்கும் என்றுணர்க. ஆரியமும் வெண்பாவும் வஞ்சியும் 
அசம்புறமென்னும் இரண்டிற்கும் பொதுவாய் வருமாறு நெடு 
ந்தொகசையும் புறமுங் ம்க்கணக்கும் மதுலாக்காஞ்சியும் பட்டி, 

னப்பாலையும் என்பனவற்றுட்காண்க. மருட்பாத் ₹*தானிதவென் 

னும் தனிநிலை '” இனீமையின் வரைநிலையின்று, **மனைநெடு வய்லை 

வேழஞ் சுற்றுச் - துறைகெ மூரன் கொடுமை ராணி - நல்ல னெ 

ன்றும் யாமே - யல்ல னென்னுமென் ஐடமென் Caper.” 
இதனுண் முதல்கருவுரிப்பொருளென்ற மூன்றங் கூறலின் நாடக 

வழச்கு், தலைவனைத் தலைவி கொடிமைகூறல் உல$ியலாகலின் 
உலடூயல்வழக்கும் உடன்கூறிற்று, இவ்விரண்டுங் கூஜிவருகலே 
பாடலுட் பயின்ற புலனெறிவழக்கமெனப்படும். இவ்விரண்டி. 

ஐம் உலூயல் இறத்தல் ::உயர்ந்தோர்ளெவி'” என்னும் பொரு 
ளியற் சூத்திரத்தானும் மரபியலானும் பெறுதும், *: முளித 

யிர் பிசைச்ச காந்தண் மெல்விரல் - கழுவுறு கலிங்கங் கழா௮ து 
ரீஇச் - குவளை யுண்கண் குய்ப்புகை சமழச் - சான்றுழச் தட்ட ம் 

புளிப் பாச - ரினிசெனச் கணவ ஸுண்டலி - னுண்ணிதின் மக&ழ்க் 
தன் ரரொண்ணுதன் முகனே.” இது உஉூயலே வர்.௪௫, இணி ௮வ் 

வவ நிலத்துமக்களே தலைவராயக்கால் ௮வை உல$ூயலேயாம். 

இனிச் கைச்கிளையுள் ௮சுரமாகிய ஏறுசோடற் கைகளே 

காமப்பொருளாகய புலனெறிவழக்கின் வருங்கான் முல்லைநிலத்த 
ஆயரும் ஆப்ச்சியருங் கந்தருவமாசயெ களவொழுக்கம் ஓழு வரை 

யுங்காலத்து அர்நிலத்தியல்புபற்றி ஏறுதழுவி வளாந்துகொள்வ 
ரொனப் புலனெறிவழகச்காசச்செய்சல் இக்சலிக்குரித்தென்று சோ 

டலும் பாடலுள் அமையாதன என்றதனாற்கொள்க, He “wall 

இனாயூர்ந்து'” என்னும் முல்லைக்கலியுள் “அங்க ணயர்வர் தமூ௨'' 

என்னும் துணையும் ஏறுதழுவியவாற்றைம் கோழி தலைவிக்குக்காட் 
டக் கூறிப்,  பாடுகம் வம்மின்'' என்பதனாற் தலைவனைப் பாடுகம் 

வாவென்றாட்கு, அவளும் *'கெற்றிச் சவலை %%* மகள்'? * ஒருக் 

Garon kk மகன்” என்பனவற்முன் அலரச்சம் கீங்கனெவா 

றும், அவன்றான் வருத்தியவாறுங் கூறிப் பாடியபின்னர்த், தோழி 
“கோளரி தாக நிறுத்த கொலையேற்றுக் - காரி கதனஞ்சான் பாய் 

ந்த பொதுவற்கே - யார்வுற் றெமர்கொடை சேர்ந்தா ரலரொடுத்த - 

வூரானா யுச்9 மிதித்து” என எமர் கொடைரேர்ந்தாரொெனகச் கூறிய 

வாறுங் காண்க, இவ்வாறே இம்முல்லைகிலத்து ௮கப்பொருளோடு 

சல*.தவருங் கைச்ச பிறவுமுள, அவையெல்லாம் இதனான் அமை 
௯



daly பொருளதிகாரம், 

தீதுக்சொள்க, புளைந்துரைவகையாற் கூறுபவென்றலித் புலவர் 
இல்லனவுங் கூறபவாலோவெனின், உலகத்தோர்க்கு நன்மைபய 
தீதற்கு ஈல்லேர்ர்க்குள்ளனவற்றை ஒழிர்சோர் அறிர்தொழுகுதல் 
அறமெனக்கருதி ஈல்லோர்ச்குள்ளனவற்றிற் சிறிது இல்லனவுங்கூறு 
தலன்றி யாண்டும் எஞ்ஞான்றும் இல்லன கூமுரென்தற்சன்றே 
காடகமென்னாது வழக்கென்பாராயிற்தென்ப.து, இவ்வதிகாரத் 
து மாடகவழக்கென்பன, புணர்ச்சி உலூற்குப் பொதுவாயிலும், 
மலைசார்ந்து நிகமுமென்றுங் சாலம் வலாந்தம் உயர்ச்தோர் 
காமத்திர்குரியண வராந்தும் மெப்ப்பாடுதோன்றப் பிறவாறுங் 
கூறுஞ்செய்புள்வழக்கம். இச்கரத்தானே 4: மூரல்கரு வரிப்பொ 
ர ளென்ற மூன்றே - நுவலுவ் காலை” என்று புருந்தான் இவ் 
வாசிரியன். - 

(இப்புலனெ றிவழக்ளே இல்லதினியத புல௨ரானட்டப்பட்ட 

தென்னாமோவெனின், இஃ்லதென்று கேட்டோச்கு மெய்ப்பாடி 
பிற$து இன்பஞ்செய்யாதாகலாலும் உடன்கூறிய உலூயக்வழக 

கத்தினை ஒழிச்தல்வேண்டுமாகலாஜம் அதுபொருர்சாது, அல்ல 

நாஉம் ௮அங்நனங்கொண்ட இதையனார்களவியஓள்ளும் “வேந்து 

வினை யியற்கை பார்ப்பார்ச் குரித்சே - wre sear Gara Curr 

குல் “ LJ GIT Gu தென்ப வோரிடத் சான.” COT a, LD, “Cas sD 

ருற்றுறிப் பொருட்பிணிப் பிரிவென் - மூக்க விரண்டு BP eC gir த 

குரிய,” எனவும் நான்குவருணமுங் கூறி நால்வகை ரலைமகக 
ளையம் உணர்த்தலின் இல்லதென்பது தொல்லாடரியர் தமிழ்பூ 
மச்சன்றென மறுக்க. : இசெகருச்சானே மேஜும் “wse ணத 

லிய வகனைந் இணையும்” என்பது, (8௩) 

Gr. மக்க ணுதலிய வகனை* திணையுஞ் 

சுட்டி!யொருவர்ப் பெயாகொளப் பெழு௮ா 

இ௫ மூற்கூறிய புலனெறிவழக்குச் சறஃச ஐந்தீணைச்கா 
௨தோர் வனாயறை கூறுன்றது. (இ ள்.) மக்கள் நுதலிய 
அசன் ஐஜர்திணையும் - மக்களே தலைமச்களாக வருத ற்குரிய ஈடுவ 

ணைரந்திணைச்சண்ணும்: சுட்டி. ஒருவர்ப் பெயர் சொளப் Quepi = 
நிணைப்பெயராற்கூறினன்றி ஒருவனையும் ஒருத்தியையும் lst x 
கூறி அவரது இயற்பெயர்கொள்ளப்பெறார்,--௭ - ற, இது சாட 
கயழக்ருப்பற்றி விலக்யெது, அவை வெம்பன் கிறைவன் கொ 
டி.ச்சி மெத்தியேனவரும், மச்கள் ததலிய என்பதஞனே மக்களால் 
லாத் தேவரும் ஈரகருச் தலைவராசச் கூறப்படாரோனவம் அசை



அகதனணையியல, ௬௯ 

திணையும் என் றரனனே கைச்ளொயும் பெருர்தீணையுஞ் சட்டி. ஒரு 

வர் பெயர்கொண்டுங் கொள்ளாதும் வருமெனவுவ் கொள்க, ௮௧ 

னைந்தணையெனவே அகமென்பது நடுவுநின்ற ஐர்இணையாதலிழ் 

கைக்கோயும் பெருர் திணையும் அவற்றின் புறத்.தநிற்றலின் HSL 

புறிமன்.று பெயர்பெறுதலும் பெற்றும், 

இனி அவை வரையறையுடைமை மேலைச் சூத்தரச்சாவ் 

அறிக, “கன்று முண்ணாது கலத்தினும் படாது - நல்லான் நீம்பா 

னிலச்துச் 4 % சவினே.”” இது வெள்ளிவிதியார் பாட்டு, ம் 

ளர் குழீஇய விழவி னானும் &%% மசளே” இத காதலிச்கெடுச் 
ஆதிமந்தி பாட்டு, இவை தத்தம்பெயர்கூறிற் புறமாமென்றஞ்ச 

வாளாது கூறிஞர், ஆதிமந்தி தன்பெயராலுங் சாதலனாகய வாட் 

டனத்திபெயராஇங் கூறின காஞ்சிப்பாந்படும், **அஇ மரஇ டோ 

ல - வேதஞ் சொல்லிப் பேது பெரிதுறலே'' எனவும், வெள்ள 

வீதியைப் போல- நன்றுஞ் செலவயர்ம் தினால் யானே'' என 
௨ம், அகத்திணைச்கட் சார்த்துவீ்சையான் வந்தன அன்றித் தலை 
மைவகையாக வந்தில என்பது, வருகன்றகுத்திரத்திச்துப் பொ 

ஈந்தின்” என்னும் இலேசானே இச்சார்த்தவசை கோடும். இத 

பெயரனட்பட்ட சருட்பொருளாதலிற் கூற்றிற்கு உரிய தோழியும் 

பாங்கஜம் முதலிய வாயிலோனராயும் பொதப்பெயரானன்றி இ 

யற்பெயர்ந்தொடக்கத்சனகூறப் பெருசென்றுெ சாள்க, 

உம், “'முடுழ்முடுழ்த் சேலா வாயினு மூலையே - யரவெயி? 

ஜொடுக்கமொ டஞ்சுதச் சனவே- களவறி வாரா வாயினுங் கஸ் 

ணே - நுழைநுதி வேலி லோக்கரி யவ்வே - யிளைய ளாயினு மன 

Hess கெவளே - மூளையிள ரெருப்பின் முதுக்குறை$ந் தனளே- 

யதனா, னேயில ளாருக இல்ல் - சாயிறைப் பணைத்தோ எளீன்ற gi 

யெ,” சுட்டி, ஒருவர் பெயர்கொள்ளாக் கைக்கிளை, “அள்வீனை 

yess agigse முனிவன் - வேள்வி போற்றிய விராம னவஜனோ - 

மிதிலை மூதூ செய்திய ஞான்றை - மதயுடம் பட்ட மக்கப் சதை - 
கடிவிசை வின்ஞா ணிடியொலி கேளாக் - கேட்ட பாம்பின் வாட்ட 
மெப்தித் - துயிலெழுக்் து மயங்னெ எதா௮ன்று” இது சுட்டி 

ஒருவர்டெயர் கொண்டகைகளெ, இது அசுரமாகலின், முன்னைய 

eer wh கைக்ளையென்றதனாற் கோடும், *யாமேத்து மெல்லை 
யும்” என்றது. சட்டி. ஒருவர் பெயர்கொள்ளாப் பெருந்தணே, 

*பூண்டாழ் மார்பிற் பொருப்மிற் கோமான் - பாண்டியன் 
மடமகள் டணைமுலைச் சாந்தம் - வேறு தொடங்கய விசய. னெஞ்



௧௦0௦ பொருளதிகாரம், 

சழ்- தாரழ லாற்ரா தைஇ யோடியிற் - பொதியிழ் சாந்த மெல்லாம் 
பொருதிரா - முத்தினு முழங்கற் செந்தீப் - பொத்துவது போலும் 
புலம்புமுந் தறுத்தே,”” இது சுட்டி ஒருவர்பெயர்கொண்ட பெருந் 
இணை. இவை சான்னேோர் செய்யுளுட் பெருவரவிற்றின்மையினன்றே 
'முற்குத்திரத்து மூன்னலும் பின்னும் இவற்றை வைத்சதென்பது, 

“* முட்காற் காலா முதுகனி மெப்ப்பத் - தெறிப்ப விளைந்த 
இங்காட் டார - நிறுத்த வாயந் தலைச்செல வண்டு - பச்சூன் 
தின்று பைநிணம் பெருத்த - வெச்சி லீர்ங்கை விற்புறர் திமிரிப் - 
புலம்புக் சனனே புல்லணற் காள - யொருமுறை waren வள 

வைப் பெருநிரை - யூர்ப்புற நிறையத் தருகுவன் யார்க்குக் - தொ 

டு௪ லோம்புமதி முதுகட் சாடி. - யாதரக் கழுமிய துகளன - 
காய்தலு முண்டச் சகளவெய் யோனே” இது வெட்டுத்தணே பெ 

பர்கொள்ளாது வரத, 

* மூலைபொழி இம்பான் 'மண்சேறு படுப்ப - மலர்தலை wes 
மோம்பு மென்ப - பரிரிலை*த சொண்டைப் பல்லவ னாணையின் - 
வெட்டித் தாயத்து வில்லே ருழவர் - பொருந்தா வடுகர் மூனைச் 

கங் - சடர்து கொண்ட பல்லா நிறையே.” இது வேர்துவிடு 
தொழிற்கண் வேந்தனைப் பெயர்கூறிற்று, 'ஒழிந்தனவும் புறத் 
இணையியலுட் காண்க, (௫௪) 

டுடு, புறத்திணை மருங்கிற் பொருந்தி னல்ல 

PES Eider wwe coronas Boa, 

இ௫ புதத்திணைக்குத் தலைவர் ஒருவராதலும் பல்ராதஓம் 
உரிப்பொருட்குச் தலைவர் பலராகாமையுங் கூறலின் எய்சாசதெ 
ய்.துவித்து எய்தியதவிலக்ற்று, (இ-ள், அ௮கத்தணைமருக்இத் 

பொருக்தின் -- ஒருவனையும் ஒருத்தியையும் வியந்துகூறும் இயற் 
பெயர் அகத்திணைக்கண்ணே வந்து பொருந்துமாயின்: புறத்திணே 
விளவுதல் மருங்கன் அல்லது இல - ஆண்டும் புறத்திணே aves 
லிட்த்தின் அல்லது வருதலில்லை.--௭ - று. எனவே, புறச்திணேக் 
ருக் கருப்பொருளாயும், ௮து தான் உவமமாயும், அகத்திணையுட் கல 
க்குமென்பதூஉம் இதனானே விரித்தானாயிற்று. அளவுமெனவே 
ஒருசெய்யுட்கண் அப்புறத்திணேயாெ இயற்பெயர்களுஞ் சிறப் 

புப்பெயர்களும் ஒன்றேயன்றிப் பல வருதலுங் கொள்க, ஒருவ 
சென்பது அதிகாரப்பட்டமையின் ௮சத்நிற்குவரும் உரிப்பொருட் 
பெயர் ஒன்முதல்சொள்ச,



அகத்திணையியல, ௧0௧ 

உம், “* வண்பெடத் ததைந்த” என்னும் அகப்பாட்டிலுண் 
முருக னற்போர் நெடுவே ளாவி %%&% யாங்கண்” எனவே புற 

தீதிணைத்தலைவன் இயற்பெயர் ஒன்றே வந்தவாறும் ௮வன் நிலங் க 

ருப்பொருளாய் அகத்திற்கு வந்தவாறும் உரிப்பொருட்ட்லைவன் ஓ 
ருவனேயானவாறுங் காண்க, “எல்வளை யிழந்த வறுமை Cut 

லப் - புல்லென்று”” என்பது கருப்பொருளுவமமாய் வந்தது, 

“கேள்சே Carman” என்னும் அசப்பா்ட்டுப் புறத்திணேத் 

தலைவர் பலராப் அகத்தணைச்சண் ௮ளவிவந்தது. புறத்திணைச்கண் 

இயற்பெயர் அளவிவரும் என்பதனானே “முரசுகடிப் பிகுப்பவும் 

வால்வளை துவைப்பவும்'” என்னும் புறப்பாட்டு ** எழுவர் மாய்ந்த 

பின்றை” எனப் புறத்திணேத் தலைவர் பலராய் வந்தது, பிறவும் 
அவ்வாறு வருவன இதனான் ௮மைக்க, 

இன்னும் இசஞனே அ௮சுப்புறமாயெ சைக்சளேபெருக்திணேக் 

கும் இப்பன்மை சிறுபான்மைகொள்க, உம் “(ஏறும் வருந்தின 

வாயரும் புன்கூர்ந்தார் - நாறிருங் கூந்தற் பொதுமகளி ரல் 
லாரு - முல்லையர் தண்பொழில் புக்சார் பொதுவரோ - டெல்லாம் 

புணர்குறிக் கொண்டு,” 

பொருந்தின் எனவே ] தானும் தன்னொடு பொருந்துவ 
தூஉம் என இரண்டாக்கச் ! சார்த்துவகையான் வரும் பெயர்க் 
குங் கொள்க, காடசவழக்கினுள் ௮து முன்னர்ச் சூத்திரத்துட் 

காட்டினாம். 

பெயர் பலவாதலின் இலவெனப் பன்மைகூறிஞன். (௫௫) 

௮கத்திணேயியன் முற்றிற்று, 
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இரண்டாவது 

புறத் தணையியீல், 

டட இண்ட 

௫௬, அகத்திணை மருங்க னரிறப வுணர்க்தோர் 

புறத்திணை பிலக்கணர் திறப்படக் கிளப்பின் 

வெட்டு தானே குதிஞ்யெது புறனே 

யுட்குவர,ச் தோன்று மீராழ் துறைத்தே, 

இவ் ஓத்து முற்கூறிய அகத்திணே ஏழிற்கும் புறனாயெ புர 
தீதிணையிலக்கணம் உணர்த்டுனமையிற் புறத்தணையியலென்னும் 

பெயர்த்தாயிற்று, புறமாரியதிணையெனப் பணபுத்தொகையாம், 
அதனை முற்படச் ளெந்தவென்புழிப் பிற்படக் ளெர்தனவும் உள 

வெனத் சோற்றுவாம்செப்து போந்து அவற்றது இலக்சணங் 

களும் பெயரும் முறையு்் தொகையும் வருகின்ற ரசூத்திரங்களாற் 

இறப்படச் கறுவல் என்றலின் மேலதஜேடி இயைபுடைத்தாமி 

pa. OF குத்திரம் முத்கறிய குறிஞ்சித்திணைக்குப் புறன் 
வெட்டுத்தினே.. என்பதூஉம் ௮து தான் இப்பகுதித்தென்ப 

உம் உணர்த்துதனுதலிற்று, (இ-ள்.) அகத்திணை மருங்கின் 
அரில் தப உணர்ந்தோர் புறத்திணை இலக்கணம் இறப்படக் செப் 

பின் - அசத்திணையென்லும் பொருட்கட் பிணச்கற அறிந்தோர் 

கூரிய புறச்திணேயது இலச்சணத்நைக் & MUL ஆராய்ந்து 

கூறின் : வெட்தோனே குறிஞ்செயது புறனே --வெட்சியெனப்ப 
ட்ட் புறத்தணே குறிஞ்சியெனப்பட்ட அகழ் திணைக்குப் புறனம்: 

உட்குவரச் தோன்றும் ஈரம் துறைந்சே - அதுதான் அஞ்சுதகத் 

தோன்றும் பதிஞன்கு துறையினையுடைத்து.--௭ - று, அகச் 
திணைக்கண் முதல்கரறுவுரிப்பொருள் கூறிய குறிஞ்சி முல்லை மரு 

தம் ரெய்தல் என்பனவற்றிற்கு வெட்சி வஞ்ரி உழிஞை தும்பை 
சியன்பன அவ்விலசக்கணங்களோடு ஒருபுடையொப்புமைபற்றிச் 

சார்புடையவாதலும் நிலமில்லாத பாலை பெரு$இணே கைகச்ிளை 

“யபென்பனவற்றிற்கு வாகையுங் சாஞ்ரியும் பாடாண்டிணையும் பெ 
ற்ற இலச்சணத்தோடு ஒருபுடையொப்புமைபற்றிச் சார்புடைய 
யாதலுங் கூறுதற்கு அரிறபவுணர்ந்தோரொன்ுன், ஒன்.று ஒன்றற் 
GF சார்பாமாறு அவ்வச்ரூத்திரங்களுட் கூறு தம். தானேயென் 
ரன் புறத்தே பலவற்றுள் ஒன்றை வாங்குநலின், பாடாண்டி.ணே



பொருளதிகாரம்: SOR. 

ஒழி*சனவற்றிற்கும் இஃதொச்கும். களவொழுக்கமுங் சங்குற் 

காலமுங் காவலர் கூனும் தான் கருதிய பொருளை இரவின்கண் 

முடித்து மீடலும் பேரீல்வன ஒத்தலின் வெட்டி குறிஞ்சிக்குப் 
புறனென்ரார். வெட்சித்தணையாவத களவின்சண் நிரைகொள் 

bd ஒமூச்கம்: இதற்கு அப்பூச் குடிரலும் உரித்சென்றுகொள்ச.. 
வேந்றுப்புலத்து வாழும் பார்ப்பார்முதலியோர் அஞ்சி அரண்சேர் 
வதோர் உபாயமாதலின் உட்குவரத்தோன்றுமென்றான். மக்களும் 
மாவும் முதலியன சென்று நீருண்ணுர் துறைபோலப் பலவகைப் 

பட்ட பொருளும் ஒருவகைப்பட்டு இயங்குதற்கு மார்ச்சமாமா 

suo துறையென்றார்; எல்லாவழியுமென்பதனை எல்லாத்துறை 

யுங் காவல்போற்றினார் என்பவாகலின். எனவே, திணையும் துறை 
யுங் சொண்டாராயிற்று, அகத்திணைக்குச் துறையுட் பகுதிகளெ 
ல்லாம் விரித்துச்கூறிப் பின்னும் பன்முறையாற் பரந்துபட்டு 
வரம்பிகந்தனவற்றையுந் தொகுச்துத் துறைப்படுத்துக் Corel 
கூறுக என்றற்குச் செய்யுளியஓட் துறையென்பது உறுப்பாகச் 

கூறினார். புறத்திணேச்கு Gund பாச்துபட விரித்தோதாது 

தொகுத்து இலக்சணஞ் செய்தாராயிலும் அவையும் அவ்வாறெ 
பலபொருஃபகுதியம் உடையவென்பது உணர்த்துதற்குத் துறை 
யெனப் பெயராகக் கொடுத்தார். இரனானே அசப்பொருட்பகுதி 

பலவாயினும் ஒருசெய்யுட் பலபொருள் விரா.ப் வரினும் ஒருதுறை 

யாயினாற்போலப் புறத்திணேச்கும் அவ்வவபொருட்பகுதியும் ஒரு 

துநையாதலும் ஒருசெய்யுட் பலதுறை ஒருங்குவந்தும் ஒரு 
அுறைப்படிரலங் கொள்ச, இன்னும் இசனானே அகத்இணைக்கு 

உரியனவெல்லாம் புறத்திணேல்குங் கொள்க, ப (௧) 

௫௭. வந்துவிடு முனைஞர் வேற்றுப்பூலக் களவி 

னாதர் தோம்பன் மேவற் மாகும். 

இ௫ வெட்டியெனச் கூதிய புறத்தணேக்குப் பொது இலக் 
கணங் கூறுன்றது. (இ-ள்.) வேந்து விடு முனைஞர்-வேர் தனால் 

விடப்பட்டு முனைப்புலங் காத்திருந்த தண்டத்தலைவர் : வேற்றுப் 

புலக்களலின் - பகைநிலத்தே சென்று களவினாலே : ஆதசோம் 

பல் மேவற்றாகும் - ஆகிஸாயைக் கொண்டுபொர்து பாதுகாத்தலைப் 
பொருந்துதலையுடைத்தாகும் வெட்சித்தணே,--௭ - று. சளவுரிகழ் 
இன்த குறிஞ்பப்பொருளாசய கந்தருவமணம் வேதவிதியானே 
இங்கறமாயினு்போல இநபெருவேந்தர் பொருவது கருதியக் 

கால் ஓருவர் ஒருவர்காட்டு வாழும் ௮மதணரும் அவும் முதலியன



SOF புறத்தனையியல், 

ங்குசெய்யத் தகாத சாதிகளை ஆண்டுநின்றும் ௮கற்றல்வேண் 

ழ்.ப் போதருகவெனப் புகறலும் ௮ங்கனமீ போதருதற்கு அறிவில் 

லாத ஆவினைக் களவினாற் தாமே கொண்பெந்து பாதுசாத்தலுர் 

தசெனப்படாது அறமேயாம் என்றற்கு ஆதந்தோம்பலென்றான், 

Hg “Qo மானியற் பார்ப்பன மாக்களும் - பெண்டிரும் பிணி 

யுடை யீரும் பேணித் - தென்புல வாழ்ரர்ச் கருங்கட ணிறுக்கும் - 

பொன்போற் புதல்வற் பெரா௮ இரு - மெம்மம்பு கடிவிடுது ௮ம் 

மரண் சேர்மினென - வறத்தாறு நுவலும் பூட்கை மறத்தின்” 

எனச் சான்றோர் கூறியவாற்றானுணர்க, மன்னுயிர் காக்கும் Hor 

புடை வேந்தற்கு மதத்துறையினும் அறமேரிகழும் என்றற்கு மே 

வற்ருகுமென்றான். அகராட்டின்றிப் புறஞ்சிறைப்பாடியில் ஆநிரை 

காக்குங் காவலலளாச் கொன்றே நினாகொள்ள வேண்டுதலின் ஊர் 
கொலையுங் கூறினர். வேந்துவிடுவினைஞர் என்னாது முனைஞர் 

என்றதனானே முனைப்புலங் காத்திருர்தோர் தாமே சென்று நிரை 

கோடலுங் குறுநிலமன்னர் நிரைகோடலும் ஏனைமறவர் முதலி 

யோர் நிறாகோடலுமாயெ வேத்தியல் அல்லாத பொதுவியஓங் 

கொள்க, முன்னர் வெட்டு குறிஞ்சுக்குப்புறனெனக் களவுகூதிய 

அதனானே அகத்திற்கு எனைச்திணேக்சண்ணுங் களவுரிகழ்ந்தாற் 

போலப் புறத்திணையேழற்குங் களவுரிகழுங்கொலென்று ஜயுற்ற 

மாணாச்சற்கு வெட்டிக்கே களவு உள்ளதென்று துணிவுறுத்தற்கு 

மீட்டுங் களவினென்று இத்திணேக்கே களவு உளதாக வரைந்தோகதி 

ஞன். வேந்துவிடுமுனைஞர் என்றதனான் இருபெருவேந்தரும் தண் 

டத்தலைவரை ஏவீவிடுவொன்றும், ஆதந்தோம்பும் என்றதனாற் 

களவின்கட்சொண்ட அவீனை மீட்டும் தந்தோம்புமென்றும், பொ 

ருள் கூடுமாறு குத்திரஞ்செய்தானாகலின் இருபெருவேர்தர் தண் 

.த்தலைவரும் அவரேவலான் நிறாகோடற்கும் மீட்டற்கும் உரிய 

ராயினார்; ஆகவே இருவர்க்குங் கோடற்றொழில் உளதாயிற்றாத 

Mar அடித்துச் கோடலும் மீட்டுக் சோடறும் வெட்ரியாயின. 

ஆயின் “மீட்டல் சரந்தை' என்பரால் எனின், அதனையும் இச்சுத் 

இரத்சானும் வருன்ற சூத்திரச்சானும் வெட்சியென்றே ஆசிரியன் 

2சாண்டான். மீட்டலை வெட்டுக்கரர்தை என்பாரும் உளர், மீட்ட 

லக் சரந்தையென்பார்சக்கு ௮து.தணையாயிற் குறிஞ்சிக்குப்புறனாகா 

ஐம உணர்ச, களவினென்பதற்குக் சளவினானெனவுங் களவின்க 

ணைனவும் இருபொருட்டாசக் கூறல் உய்த்துக்சொண்டுணர்தலெ 

ன்னும் உத்யொம், புறப்பொருட்குரிய அதனும்பொருளுங் கூறச் 

2தாடங்கி ஈண்டு ௮றத்தாற் பொருளீட்டுமாறுங் கூறினான். (௨)



பொருளதிகாரம், ௧௦௫ 

௫௮. படையியங் கரவம் பாக்கத்து விரிச்சி 

புடைகெடப் போய செலவே 'புடைகெட 

வொந்தி ளயெ வேயே வெய்ப்புற 

முற்றி னுயெர்புறத்திறை முற்றிய 
வூர்கொலை யாகோள்!பூசன் மாற்றே 

நோயின் நுய்த்தனுவலுழிக் தோற்ற 

தந்துகிறை!பாதி: ணெடாட்டுக் கொடையென 

வந்த விரோழ் வகையிற் மாகும், 

இத மூன் ஈரோழாமென்ற தறை இருவகைப்பட்டு இருபத் 
தெட்டாமென்டன்றது. (இ-ள். படை இயங்கு அரவம் - நினாசோ 
LOG opts படை பாடிப்புறத் துப் பொருந்தும் ௮ரவமும், நினா 
மீட்டற்கு எழுந்த படை விரைந்து செல்லும் அரவமும்; உம், “வெ 

வவாய் மறவர் மிலைச்சிய வெட்சியாற் - செவ்வானஞ் செல்வது 

போற் செல்இன்று - ரெவ்வாயு - மார்க்குங் கழிலொலி யாங்கட் படா 

லியரோ - போர்ச்கும் துடியொடு புக்கு,”? “(அடியடி ரார்ப்பின 

ராபெயர்ச்சற் கன்னாய் - கடிய மறவர் சதழ்ர்தார் - மடிநிரை - 

மீளாது மீளார் விறல்வெய்யோர் யாதாங்கொல் - வாளார் தழ. 

யர் வளம்.” இவை கண்டோர்கூற்று, 

பரக்கத்து விரிச்சி - நிரைகோடற்கு எழுக்தோர் போந்து 
| விட்ட பாச்கத்துச் கங்குலின் *அல்வாய்ப்புட்கேட்டலும், நினாமீட் 
டற்ரு எழுந்தோர் இடைப்புலத்துப் புறம்போக்சோர் கூறியவற் 

றை ரீவாய்ப்புள்ளாகக் சோடலும்; உம், '' தினாகவுள் வெள்வாய்த் 
திரிந்துவீழ் தாடி.- கராமுதியோ ஸின்றுனாத்த ஈற்சொ- னிஜஞா 

யன்றி - யெல்லைகீர் வைய மிறையோர்க் களிக்குமால் - வல்லைகர் 
சென்மின் வழி." * வந்தநீர் காண்மினென் ரூபெயர்ட்போர் மாட் 

டூசைத்த - பைந்தொடியார் கூறும் பறவாப்பு - ஞய்ந்த - நினை 

யளவைம் தன்றியு நீர்கும் உடக்கை - வஸாயளவைத் தாவதா 

மண்.” இவை விரிச்சியை வியம் ரன, 

புடைகசெடப் போய செலவே - நிரைகோடற்கு எழுந்தோர் 

௮ண்டுநகின்று மீண்டுபோய்ப்] பற்முர் புலத்து ஒற்றர் உணராமற 

பிற்றை ஞான்று சேறலும், நினாமீட்டற்கு எழுந்தோர் ஆண்டு 

ஒற்றப்படாமற் சேறலும்: உம், '* பிழர்புல மென்னார்தாக் தம்புல 

மென்னார் - விதல்வெய்யோ ராயிருட்சட் சென்றார் - நிறையுங் -



௧௦௬ புறத்தஇணையியல், 

கடா௮ஞ் செருக்குங் கடுங்களி யானைப் - படாஅ முகம்படுழ் 

தாங்கு,” 1 கங்கை பரம்தாங்குச் கானப் பெருங்கவலை - யெங்கு 

மறவ ரீராச்செழுந்தார் - தட் திளைச்கண் - மன்றுசாண் வேட்கை 

மடி.சரட்பத் சோன்றவ - கன்றுகாண் மெய்குளிர்மீர் கண்டு,” 
இவை ஈண்டோர் கூற்று, 

பு/டைகெட ஒஓற்றின் ஆய வேயே - நிரைகோடத்கு எழுக் 
தோர் பகைப்புலத்து ஒற்றர் உணராமற் சென்று ஒற்றி ௮வ்வொற் 

௮வசையான் அவர் உணர்த்திய குறச்சொல்லும், நிரைமீட்டற் 
கு எழுந்தோர். அங்ஙனம் ஓற்றிய ஓற்றுவகையான் வந்து ஒதிய 

குதளைச்சொல்லும்: உம் “ஒருவ ரொருவ ரூணராமற் சென்ளாங் - 
இருவரு மொப்ப விசைந்த!ர் - வெருவர - வீக்ருங் கழற்கால் விநல் 
வெய்யோர். வில்லோ - கோக்குஞ் சரந்தெரிக்து கொண்டு," 

! நெடுநிலையா யத்து நிரைசவ டொற்றிப் - பமெணி யாயம் பகர். 
கோய் - நெடிது - மனக்குரிய சாதல் வயவே*த னென்று . நினக் 

குரியவாக நிரை,” இவை சகண்டோர்கூ. நறு, 

வேப்ப்புதம் முற்தின் யெ புறச்சிறை - நீரைகோடற் 
கு எழுந்தோர் ச் வேயுரைத்தோரிடத்துச் செய்யுஞ் சிறப்புக்சண் 

மூடிந்தபின்னர் உளழாகிய நீரைப்புறத்து ஓூட்கிய இருச்கைப்பகு 

இயும், நிரைமீட்டற்ரு எழு்தோர் தமது நிரைப்புறச். துச் சென்று 

வீஜாவொழிர்து இருக்கின்ற இருச்கையும்; உம். :! கரர்தியல் 

காட்டுப் போலப் பெரிது - பரந்துசென் மள்ளர் பதிந்தா - ரர% 

தை- விரிந்தவியு மாறுபோல் விண்டோயம் தோன்றி - யெரிந்த 
வியும் போலுமிவ் வூர்,” இதுசண்டோர்கூற்று, 4: இருநில மங்கி 

ளெப்பிறப் பாமினு - மரவின மாலையோ யினிதே யிரவி - னாசோ 

ண் மள்ளரு மாள்வரக கானத்து - ராம்புறச் திறுத்தன மாகத் 

தாத்தல் - கன்றுகுரல் கேட்டன போல - நின்றுசெயி யோர்த்த 
ன சென்றுபடு நிரையே,” இது மறவர்கூற்று, 

(மூத்நிய ஊர்கொலை - நிஜலாகோடற்கு எமுக்தோர் அவர்புற 

ஞ்சேரியை வளைச்துகொண்டு ஆண்டின்2 நிரைகாவலனாம் கொ 

ன்று பசையறுத்சலும், நிரைமீட்டற்கு எழுந்தோர் அவ்வூரை வீட் 

Ge இிற்றூனாச் காத்துச்கோறலும்;: உம், ** அரவூர்மதியிற் கரி 

தார வீம- விரவு செரிகொளிஇக் சொன்று - கிராநின்ற - பல்லான் 

ரொழுவம் பகற்காண்மார் போர்கண்டோர் - கொல்வார்ப் பெரு௮ 

கொதித்து,” (சென்ற நினாப்புறத்தச் Fonts தொடை 
கொண்டு - நின்ற மறவர் நிலஞ்சேர்ர்தார் - சொன்றாண் - டி.கது



பொருளதிகாரம் , ௧௦௭ 

wis வல்வில் அிளையோர்புண் டீரச் - துகளெழுங்கொல் பல்லான் 

apap.” இவை கண்டோர்கூற்று, 

ஆகோள் - நிரைகோடற்கு எழுர்தோர் எதிர்விலங்குவோர் 

இலராக நிரையசப்படுத்தி மீட்டலும், நிரைமீட்டற்கு எழுந்தோர் 
தமது நிறையை அற்றமின்றி மீட்டலும்: உம். கொடுவரி கூடக 

குழுச்கொண் டனைத்தாய் - நெடுவரை நீள்வேய் ஈரலு - நடுஷர்க் 

கனாரிஸலா சைக்கொண்டு கையகலா நின்ற - நிணநிரா வேலோர் 

நிலை.”  கடல்புச்கு மண்ணெடுத்த காரோனச் சோட்டின் - மிடல் 

பெரி தெய்தின மாசோ - தொடலைக் - கரர்சை மறவர் கரதார் 
குழாஅ௮ர் - துரந்து நிஸாமீட்ட தோள்.” இவை கண்டோர் 

கூற்று, தொடலைக்கரக்தையெனக் கரந்தை சூடீனமை கூறிஞர், 

தன்னுறுதொழிலான் சிரைமீட்டவின். இது பொதுவியற்கரர்ரை 
யிற் கூறுதும், 

பூசன்மாற்று--கிறை சொண்டு போன்றார் தம்பின்னே உ 

த்தற்குரலோடு தொடர்ந்துசென்று ஆற்திடைப் போர்செப்தேட, 
னா மிண்டு பூலைமாற்றுரலும், நிரைபை மீட்சிச்சொண்டு பொ 

நின்றோர். தம்பின்னர்வந்து போர்செய்?சாரை மீண்டு நின்று 

பூசலைமாற்றுதலும்; உம், “ess awa ரொருங்கவய காண் 

படரத் - தத்த மொலியும் தவிர்ர்கன - வைத்தகன்முர் - சம்பூசன் 
மாத்றி கிராகொள்வான் முக்கினார் - வெம்பூசன் மாற்றிய வில்," 

“gy ரொரிர்து நிரையொசி பெயர்ந்த - வெட்டு மறவர் வீழவு 

மூட்காது - கயிறியல் பாவை போல வயிறிரித் - தளைக்குரற் 

கூணர்ந்து வளைப்புலி போல - மூற்படு 

நிணமிசை யிழுக்காது தமர்பிண மி 
கருக்சலை ஈவெண் - மாக்கட ஸஜெருப்புப் 

சல் கேட்டனர் ae - 

ஜி - நிலங்கெடக் இட 

போல சோக்குபு - ong 

Bev விடலை ph Sar - Os se கன்றாற். செஞ்சோற்று Fo) 

Cu.” இவை சண்டோர்கூற்ற, வெட்கிமறலர் வீழ்ர்தமை கேட்டு 
வ்டாது பின்வந்தோன் பாடு உநினமையிழ். பூசன்மார்மூயிற்று, 

... 
Coe 

ர் 
ன் 

தோ ய் இன்று உய்த்தல் - நிமைசொண்டோர். அக்நனம் 

நின்றுநின்று சிலர் பூசன்மாற்றத் தாங்கொண்ட நிரையினை இண் 

புறுத்திச் கொண்டுபோகும், மீட்டோரும் அங்களும் நின்று 
நின்று இலர் பூசன்மாற்றத் தாம் மீட்டநினாயினை இன்புறுத்திக் 

கோண்டுபோதலும்; உம். *( புன்மேயர் தசைஇப் Yours ger 

செல்சென்னும் - வின்மே லசைஇயகை வெல்கழலான் - றன்மேத் - 

குவேரா 'நீரித் - கடுத்துவரச் கண்டு - நெடுவரை நீடி னினா,”



50 Hf புறத் தணையியல், 

: கல்கெழு சீதூர்க் சடைகாண் விருப்பினான் - மெல்ல ஈடவா 

விரையு நிலாயன்னோ - தெள்ளறற் காள்யாற்றுத் இரீர் பருகவு - 

மள்ளர் ஈடா௮ வகை." இவை கண்டோர்கூற்று, 

வலுழித் தோற்றம் - பாழி.வீட்டுள்ளோர் ம௫ழ்ந்துலாத் 
சற்குக் காரணமான நிரைசொண்டோர் வரவும், ஊரிலுள்ளோர் 

கண்டு ம௫ழ்ந்துளாத்தற்குக் காரணமான நிமாமீட்டோர் வரவும்: 
உம், மொய்யண லானினா முன்செல்லப் பின்செல்லு - மைய 

ணற் காளை ம$ழ்துடி. - சையணல் - வைத்த வெயிற்றியர் வாட்க 

ணிடடை - வுய்.ச்சன் றுவகை யொருங்கு,” ** காட்டகஞ் சென்று 

பயிர் போற்றான். சடுஞ்சுரையா - மீட்ட மகனை வினவுழு - மேட் 

டர்து - தன்னெ௫ிர் தோன்றும் புனிற்ருத் தழீஇக்கலுமு - மென் 

னெதிர்ப் பட்டாயோ வென்று,” இவை சண்டோர் கூற்று, 

தீந்து நிறை - நிரைகொண்டோர் தாங்கொண்ட நிரையைத் 
அம்ஹர்ப்புறத்துத் தந்துநிறுத்தலும், கிரைமீட்டோர் தாம் மீட்ட 

ர்நிரையினை ச் தந்துகிறுத்ததும்: உம் “*குளிறு குரனமுரசங் 

சோட்டின் வெரூஉங் - களிறொடு?ேர். காண்டலு மாற்மூ - நளி 

மணி ஃ நல்லா னினரிரை நம்மூர்ப் புறங்கான - மெல்லாம் பெறுக 
விடம்.” ** கழுவொமி பாகர் கலங்காமல் யாத்துத் - சொழுவிடை 

யாய$் தொகுமி - னெழுலொழித்தாற் . போமே யிவையிவற்றைப் 
போற்றுமின் பூல்லொடநீர் - தாமேய் புலம்போலத் தந்து,” 
இவை சண்டோர்கூ நறு, 

பாத - ஈத்தஓம் ஈதஓம் போலப் பாத்தலும் பாதலும் 
ஒன்றாதலிற் பாடோ.பிற்று, வயேர்தனேவலாற் தாங்கொண்ட 
நிரையைப் பகுத்தும்கோடலும், மிட்டோருர் சத்தநிறையைப் பகு 

தீதுச்கோடலும் நிறராயை இழந்தோர்க்குப் பகுத். துக்கொடுத்தி 
இம்: உம், “ ஓள்வாண் மலைந்தார்க்கு மொற்றாயக் துரைத்தார்க் 
கும் - புள்வாய்ப்பக் சொன்ன புலயர்க்கும் - விள்வாரை ... மா 
தட்டி வென்றி மறவர்தஞ் ச நூரிற் - கூறிட்டார் கொண்ட சிரை,” 
யாமே பருத்திடல் வேண்டா வினநிஸா - தாமே தமனா யதி 

சனகொ . லேமுற - வன்றின்ற தம்மை யறிர்.துகொள் சன்றேய்ப் 

பச் - சென்றிண்டு மாங்கவர்பாற் சேர்ந்து," இவற்றுண் முன் 

னேயது சண்டோர்கூற்று, ஏனையது மறவர்கூற்று, 

உண்டாட்டு - கிரறாகொண்டார். சாங்கொண்ட நினராயைப் 

பாத்துத் தாங்சொண்ட மடுழ்ச்சியாம் சற்றத்தொடு சள்ளுண்டு



* தல பதிக, கவ Gas mf



பொருளதிகாரம்; ௧௦௯ 

ம௫ழ்ந்து விளையாடுதலும் நிரைமீட்டார் வென்று நிரைமீட்ட கொ 
Dogs grea ver gs gyno: 2b. 5 pale தொடுமின் விடை 

யும் வீழ்மின்-பாசுவ லிட்ட பைங்கா த் பந்தர்ப்- புன றரு மிள.மண 
னிகையப் பெய்மி - னொன்னார் முன்னிலை முருக்கட் பின்னின று- 
நிரையொடு வரு௨ மென்னைக்- குழையோர் சம்மினும் பெருஞ்சா 

உலா,” இது புறம்.]'பகைவர் கொண்ட படுமணி யாய-மீட்டிவ 

டைத வாட்டிறம் குரிசின் - முழவுத் ஐயின்மறக்த மூதா ராய் 

கண - விழவுத் தலைக்கொண்ட விளையாட் டாயத் - தான்சுடு டுகா 

மும்புகைச் கருங்கொடி யும்பர் - மீன்சுடு புகையின் விசும்புவாய் 

த் தன்மே ; கைவல் கம்மியர் பலகூட் டாரமொடு - கெய்பிழி நறு 

விரை நிலம்பரச தன்றே; காவிம காவிற் கணங்கொள் வண்டெ 
னப் - பூவிலை மகளிர் புலம்படர்ச் தன்றே; சநதியுஞ் சதுக்கமும் 

பந்தர் போடிய- வாம் ஈறவின் சாடி தோறும் - கொள்வினை மா 

ogee கொடையொடு - கள்விலை யாட்டியுக கைதா வாளே.” 

இவை கணடோர் கூம்று, 
| 

கொடை தாங்கொண்ட நிரையை இரவலர்க்கு வரையாது 

கொடுத்து மனமூர்கலும், நிரைமீட்டோசச்கு வெனறிட்பொரு 

ட்டு விளைந்த கொடைபபசு இயும்; உம்ர்“இளமா Aad: JD Yanai 

Sil ினையர்ந ௮ தலேராலோ வேட்டததுத் SE S| Mex Hear கள-கொ 

லன் அுழிமின சூளைபுணர் €ர்வல்ல - மலலியாழ்ப் பாணர்தம் 

ஸல.” ''கொடைததொழி லெலலாங் குறைவின பிப் டண்டே-முடி. 

சிற்னா soem Simos மூத்தோன் - கொடைககு - வரம்பில னெ 

மம மருண்டாரா கொணட - கரம்தையவ் கண்ணிய ராண்டு,” 

இவை கண்டோர்கூம்று, 

சான ஈமேழ் வகையிற்றாகும்- எது கூறப்பட்ட பஇினான் 
கும் மீட்மிமொருகால வத இருகூற்றையுடைத்தாய வெட்டித் 

இணை, எ-று. எனேவ ஒனறு இரண்டாய் QRH gO sued vp, 

இனித் ஒதையென முற்கூறினமையிஏ இதுகாரிபமாக 

இத௰குக் காரணமாயினவெலலம் படையியங்கரவமெனயேர 

டமும்; அவை இருபெருவேச்தரூம் போர்தொடங்கு£்காற் பூக்கோ 
ளஊோயி தரைகோடல குமிததோன டடைத தலைவரை த தருகவெவா 

தும் அவர்வருசலும் gaiasy J இனளது செய்பலெலற 

3ம் அவர் வேடிதர்க்கு உரைத தலும் ஆவம் படையைக் ய் அறு 

விக்தலும் படைசசெருக்கும்; அழைக் கண்யோர்கூறலும் அவ 

MEALS VE_Q DS OraGa ye sQuo sat—Isic. ga ge



௧௧௦ பு.௦த்தணையியல், 

'கொழ்றவைக்குப் ப.ர வுக்கடன் பூண்டலும் பி௰உவுமாம். சளலிற 
செல்வோர்ககும் அரவங்கூறினார், அவர் பாக்கத்தே தய விரி 

ச்சிபெற்றுப் போது தலின், 

வற்றுட் சில வருமாறு; ₹₹கடிமனைச் சீநார்க கடுங்கட் 
௧௮௦௨ வ- வடி. நவில் வேலோன் மறுச்சோம்பல் வேட்டோ - னடிப 

ணை தோலி னரண்சேர்ச்து மள்ளர் - வருகமன் வாயிற் கடை,” 

இதுபடைமதலைவர் படையாளமாக்கூயினது, “வாள்வலம் பெற்ற 

வயவேர்தனேவலா-லாள்வ லிளையவர்தாஞ் செல்லினார் - நாளைக்- 

str Gr wou gs கன்றுள்ளப் பாலா - னனைவது போலுகம் 

மே.” இதுடடைச்செருக்குக் கண்டோர் கூறிய, *(வர்த நிரையி 

னிருப்பு மணியுட - னெந்தலை நின்றலை யாந்தருது - முந்துகி - மற 

௮லை பெற்று வயவேந்தன் கோலோங்கக் - கொற்றவை கொற 
றங் கொடு,” இது தெய்வத்திற்குப் பராய) பிறவும் வருவன 
வெல்லாம் இதனான் அடக்குக, 

னிப் பாக்கத்து வீரிச் க்குக் காரணங்களாவன, பாக்க 5 

துச் சென்றுழி இருப்புவகுத்தலும் பண்டத்தொடு வல்சி ஏற்றிச் 

சசன்றோரை விடுத்தலும் விரிச்௪ி வேண்டா வென Nasu லீரக் 

ஸ்திபபும் விரிச்சிக்கு Cpa Bib நெல்லும் மலரும் முதலியல 
தருதலும் பிற நிமித்தட் பகுதிகளும் அவை ஆறிகதோர்க்குச் சிற 

ட்புச்செய்தலும் பிறவுமாம், உம், “நாளும் துள்ளுங் கேளா ஆக்க 

மொ - டெந்கோ னேயின ஞதலின் யாமத்துச் - செங்கால் வெட் 

சியுக் தனையுச் தூஉய்- மறிக்குரம் குருதி மன்றுதுக எவிட்ப - லி." 
ச யோர்த்தல் வேண்டா - வெபிற்புற5 தருதும் பகைட்ட.. நிரை 
யே,?? இது விரிச்சி விலக்பே வீரக்குறிப்பு ; பிறவும் வ௩துழிக் 
காண்க, அரசன் ஏவலாம் டே.ந்தோரும் விரிச்சி கேட்டார், இன்ன 

ஞான்று வினை வாய்க்குமென்று அறிஈக்கு, இனி வேம்க்குக் கார 

ணங்களாவன வேய்கூறிஞார்க்குச் சறப்புச்செய்தல் போல்௨ன. 
உம் “மாற்றருந் துப்பின் வபவேந்த னவலனே -லேற்ற பெருஞ் 

சிறப் பென்றீதும்- வேற்,நாரிற - yocaw குரம்பை. புதஞ்சிமை 

வாய் நின்றொல்றி - தல்வே யுரைத்தா/ EG நாம்,” எனவரும். 

னி ஏனைய ஒன்று பலவாய்த் துறைப்பாம் படுவன வந்து 

ழீக் காண்க, இங்கனம் புறத் திணைக்குச் சிறுவரவினா தலின் அன் 

தேர்பாடல் சான்ற புலனெறிவழக்கமென்று அகத்திற்குக் கூறி 

யத, நிரை மீட்குங்கால் அறிந்தார் ௮றிக்த gage விரைந்து 

சென்று மீட்பாராதலின் ௮ரச௭ உணர்த்தாதே மீட்டல் பெறு 

சும்; இவற்திக்கும் தறைப்பகுதி கொள்க, (௩)



டொருள Ban ரம், EEE 

௫௯, மறங்கடைக் கூட்டிய அுடி.நிலை சிறந்த 
கொற்றவை நிலையு மத்திணைப் புறனே. 

இவையும் வெட்டுத்தினையாமென்டின்றது, (இ-ள்.) மறம் 

கடைக் கூட்டிய துடிநிலை- போர்க்களத்து மறவரது மறத்தினக 

கடைககூட்டிய துடி.கிலையும் ; இறந்த கொம்றவை நிலையும் - ஆ 
தொழிற்குச் சிறந்த கொற்றவைக்குப் பரவுக்கடன் கொடுக்குவ 
கால அவளது நிலைமை சுறுதலும் : ௮த்இணைட்பறனே - அய்விமு 

வகை வெட்டிக்கும் புலனடையாம்.-- எ-று, “8 6 Bo லஞ்செயம் ட. 

டம நெற்றித் திலதமு - மொத்திலங்க மெட்பூசி யோர்டித 
இத் - BEBE - திடியரோ டூ/ப்புறஞ் சூழ்க்தார் மறவம் - cake. 

wigriigé OsrerO.”? Og Qmams Carles Ors gz . 

சிரைசொண்டோர்க்கும் மீட்டோர்க்குர் துடிகொட்டிச் பே Gas 

க்கலின், “அருமைத் தலைச்தரு மாரிமையு ளேையை-யெருமைட் டலி 
தா ளியைந்தா ~ OTT F BLD - வேந்தன்மேற் சேல்லவான் விடல 

வஞ்சி சூ சூடானென் - றியார்தன்மேத் Papin லின்று.!* இது: 

வருன்ற வஞ்சித்இணைக்குக் கொற்றவைரீலை காரணமா௰ி று. 

( 
CQ, 

cat 

லஓங்காற் கொழ்மம் வேண்டியும் வழிபவேராதலின், இன்க். 

றவை நிலைட்டகுதியுட் இல வருமாறு; ““ரச்சிவவேம் ௧2 

er con uw கொற்றவை - OS FRU நல்ஞும்யா H காடே தா டடய 

'2தாற்றோர்க்ஞூங் கொற்றம்வேண்டியும் வென்றோ!க்கும் மேர்செ 

ர் 

ட
 

பிச்சில்கூர் - வா ளின்வாய் 4 j தீண்ட உதி வர ட்ப மக பட்ட ge 

உஊாளின்வாய் லீழ்த்தான் noe,” [இது உயிட்ட்டல், இரு மேத 

கையான் இருவகைவெட்டுக்கும் ee டெ. ம். ததை 
ப்பட யபளவியாறிக் கொற்றவை - பாடயுட பா ‘ibs Bos 

Big - தோஸளுழுலை யா GG enn os ore தாக்கறை உ ௨ இட 

லே யாடுிவேன் மூன. Ds குருஇட் ட் லி; இலக். ன் இர் 

வகை வெட்டுக்கும் agp Haein Gur g 

0, வெறியரி சிறப்பின் வெவ்வாப் லேன் 

வெறியாட் டட பர்ந்த காக்களு முறுபலை 

Cars Blow தெரிசல் வேண்டி. யேந்துபக. (ட 

போக்கை வேம்பே யாரென வர. 

மாபெருந் , கானையர் மலைக்க பூவும் 

வாடா வள்ளி வயவ சேத்திய 

லோடா ர்க் கழனிலை யுளப்பட. வோடா 

வுடல்வேக் தடுக்கியயவுன்ன நிலையு



CEQ. புறத் தீணையியல், 

மாயோன் மேய மன்பெருஞ் சிறப் ஈத் 

ரூவா விழுப்புகழ்ப் பூவை நிலையு 

மாம ரோட்டலு மாபெயாத்துத் தருதலுஞ் 

சீர்சால் வேந்தன் சிறப்பெடுத் துரைத்தலுக் 

தீலைத்தா ணெடுமொழி தன்னொடு புணாததலு 

மனைக்குரி மரபினது கரந்தை யன்றியும் 

வருசா தாங்கல் வாள்வாய்த்துக் கவிழதலென் 

றிருவகைப் பட்ட பிள்ளை நிலையும் 

$(வாண்மலைந் தெழுக்தோனை மஇற்ந்து பறைதாஙக 
நாடவற் கருளிய பிள்ளை யாட்டுங 

காட்சி கால்கோ ணீர்ப்படை நடுகல் 

£ர்த்தகு மரபிற் பெரும்படை வாழ்த்தலென் 
ஜீருமூன்று வகையிற் கல்லொடு புணாச் 

சொல்லப் பட்ட வெழுமூன்று துறைத்தே, 

இ முன் இருபெருவேந்தர்க்கும் போர்செயத் தொடககு 

தற்குரிப் பொழதுநிலைமை கூறிய அதிகாரத்தானே புறத்தனேக 

கெல்லாம் டொதுவாகய வழுவேழும் உணர்த்துனெறது ; இலை 

வேத்தியலின் வழீஇத் தன்னுறு தொழிலாய் வருதலின் வமுவா 

யின, இவை அகத்திற்கும் புறத்திற்கும் உரியவாய் வருவன 

3ம் புறத்திற்கெல்லாம் பொதுவாய் வருவனவுமாதலிற் பொது 

வியலுமாயின, (இ-ள்.) [வெறி அறி சிறப்பின் - தெய்வத்திறகு௪ 

செ.்யுங் கடன்களை அறியுஞ் ஜெப்பினையும் *வெவ்வாய் வேலா - 

உயிர்க்கொலை கூறலின வெவ்வாயினையும் உடையனாயே வேல. 
வெறியாட்டு அயர்ஈத காந்தளும்- தெயவ வெறியாடுதலை௪ சேய 

BEI தரம் : 

செவ்வேள்லேலைச் தான் ஏநதிரிற்றலின் வேலனெனமு . 

சார்தள்சூடி ஆரிதலிம் காரதளென்றார். வேலனைக் கூறினமை 

மிழ்] கணிக்காரிகையுங கொள்க, காந்தளையுடைமையானும் மக 

ஜரிரை வருத்துதலானும் பனைக்தோடுடைமையாலும், வேலன லெ 

ஜிபாட்டயாநத என்றதனான் வேலன் இடுதலே பெரும்பான்மை, 

ஒழிந்தோர் ஆடுதல் சிறுபான்மையெனறுணர்க, உம், ““அமரகக 

தத் தன்னை மறந்தாடி யாங்குத் - தமரகத்துத் தன்மறர் தாடுக- 

குமரன்முன் - கார்க்காடு நாறும் களனிழைத்துக் காரிகையா-0ே/ 

த்காடுய் காளை யிவன்,”” இத சிழப்புப்பற்தியாடும் மகளிராதலிற்



பொருளதிகாரம். USK. 

புறனாமிற்று, வேலனாடுதல் அகத்திணைக்குச் இறந்தது. உம், 
“அணங்குடை நெடுவரை யுச்சியி னிழிதருங் - கணங்கொ எருவிக் 

சானகெழு மாடன்-மணங்கமழ் வியன்மார் பணங்யெ செல்ல-லிது 

வென வறியாண் மறுவரம் பொழுதிம்- படியோர்ச் தேய்த்த பல் 

புகழ்க் தடக்கை - நெடுவேட் பேணத் தணிகுவ ளிவளென - மது 

வாய்ப் பெண்டி ரதுவாய்க் கூறக் - களனன் இழைத்துக் கண்ணி 
சூட்டி. - வளநகர் சிலம்பப் பாடிப் பலிகொடுத் - துருவச் செங் 
தனை குருதியொடு தூ௨ய்-முருகாற்றுப் படுத்த வுருகெழு ௩கொ- 

ளார நாற வருவிடர்ச் ததைந்த- சாரம் பல்பூ வண்பெடச் சூடி&- 

களிற்கிறை தெரீஇப் பார்வ லொதுக்க - ஞொளித்தியங்கு மரபின் 

வயப்புலி போல - நன்மனை நெடுநகர்க் காவல ரறியாமைத் - தன் 

சை யுளளச்து நன்னகசை வாப்ப்ப - வின்னுயிர் குழைய ypu 

ங்குதொறு மெய்ம்மலிந்து - நக்கனெ னல்லெனோ யானே யெய் 

கத - கோய்தணி காதலர் வரலீண் - டேஇில் வேலற் குவந்தமை ௧ 
ண்டே,?? **பனிவளரை நிவந்த?” என்னும் பாட்டும் ௮௮, இவையகம் 

இவற்றுட் சேயோன் கருப்பொருளாக மைவரையுலகத்துக கூ இ! 

பாமம் பொழுதாகச் சிறப்பறியும் வேலன் ஆடுதலின் வெறியா. 

(1 காந்தள் அகத்திற்கு வர்தது. இது வேத்தியற்கூத்தன் நிக் ௧௬ 
ம்கூச்தாதலின் வழுவுமாய் அகத்இற்கும் புமத் திற்கும் பொதுவ.[ 

தலிற் டொதுவியலுமாயிற்று, “வேலன் ஹைஇய வெறியயர் ௧௭ 

னும்'” என்றாற் போல்வன இறப்புப்பற்றியும் வேலன் தனே ஆ 

சுலுஞ் சிறுபான்மை புறத்திற்குங் கொள்க, 

மாவரும் புகழ் ஏந்தும் பெழுந் தானைய/ மா முதலியன 

வற்றாற் சமக்கு வரும் புகழைத் தாங்கும் மூவேச்தருடைய டே 

ரும்படையாளம॥; உறு பகை வேந்திடை தெரிதல் வெண்டிப் போ? 

தை வேம்பே ஆ! என மலைந்த பூவும் - அப்புகழ்தான் உறும்பகை 

பிடத் து இன்ன வேந்தன் படையாளர் வென்றார் எனபதக்கு ஓ 

அதிகுறி வேண்டிப் டோர்தை வெம்பு ஆன்று கூறிச் சூடின 

பூவும் : இதன்கருத்து, ஏழகத்தகரும் யானையும் காயுங் கோழியும் 
பூழூம் வட்டும் வல்லுஞ் சொல்லியவாற்றாம் தமக்குவரும் வெ 

திப்புகமைத் தாம் எய்துதம்குத் தத்தம் வேக்தர் அறியாமல் 
படைத்தலைவர் தம்முண் மாருப் வென்று ஆடுங்கால் இன்ன ஆர 

சன்படையாளர் வென்றாரொன்றற்கு Has ai Gp ஆடுவ. என்ப 

தூஉம், அக்கூத்தம் வேத்இயற் கூத்தின் வழிஇயின கருங்கூத் 

தென்பதாஉம், அது தன்லுறுதொழிலென்பதாஉம் உணர்த்திய 

தாம், இசனை இங்கனம் தன்றுறுதொழில க்காமல் வேர்துறு 

தொழிலாக்கன் ௮த தும்பையாம், புகழ்ந்துகூறிம்தெனிற் பாடா



க்கு புறத்திணையியல், 

ணழணையாம், ஆசரியர் வெறிக்கூத்இற்கும் வள்ளிக்கூத்திற்கும் 
இடையே இதனைவைத்தது இக்கருச்சென்றுணர்க, உம், ₹*ஏழக 
2மறகொண் டிளையோ ஸிகல்வென்றான் - வேழ மிவனேற வேர் 

அளவோ - வேழுலகுந் - தாந்தயங்கு நாகம் தலைதயங்க வாடா 

மோ - போந்தையங் கண்ணி புனைந்து,” இது போந்தை மலைந் 

சு ட.யது, “*குறும்பூழ்ப்போர் கையறிந்து கொற்றம் பெறுத- 

லிறம்பூதென் நியாமாடல் வேண்டா - செறுந்தோள் - குலமதி 
ககு மாற்றியபின் கொம்றவன் வேம்பு - தலைமலையம் un ogre 

மன்று,” இது வேம்பு தலைமலை%தாடியது, £*இர்வேய்ந்த கோ 

லத்தே! டார் பாடுவர் - போர்வேகதர் பெற்றநாள் போன் 
Loi - சீர்சால் . பறைகெழு வாரணப்போர் பணடிகழ்ச்தோ 
Moot Ol = சிறைகெழு வயரணட்போர் செய்து,” இது Sli DAVE FI 

21, இவை தன்னுறுதொழிலாயஉாறு காண்க, 

வா. வள்ளி வாடுவ் கொட௰லலாதவள்ளிக்கூச்தும்; அத 

OS LOS Mt 51 cyte £5, உம் ₹“மண்டம ரட்ட மறவர் குழாத் 

இடைச் - கண்ட மூருகனுங் கண்களித்தான் - பண்டே - குறமகள 

வளன் கோலகங்கொெண டாடப் - பிறமக ஜோற்றாள் பெரிது.” 
as டெண்பாம்குப் பெருவரவிழ்று, இதனைப் பிற்கூறினார் வெறி 

டரி சிமடடனமையானும் அண்பாற்கும் பெண்பாற்கும் பொது 

வ ௮ தல்லது அகத தணைக்கணவரது பொதுவ। காமையும் பறறி, 

[வபவ' ஏற்திப ஐ.டடாக் கழனிலை © OT LILES (pea Lf கழல 

2 ஃயாதத வீர] மழலைபபருவத்தாஜனெருஉன களத்திடை ஓடாத 
”ன்றமைகண்டு அவனைபபுகழகது அவற்குக் கட்டிய கழனிலைக 

௬ ரது: ஓடாமைபாம் கட்டின கழல, ஏத்திட நிலையாற் கட்டின 

௧2ல, இது வள்ளிப்பின் வைத்தலின் இருபாலாரும் ஆடுதல்கொ 

ளாக, கொடி முதலியன அவனை வியத்துகொடுத்தல் ௮த். துறை... 

.குதி.பாம், ௨ம், “மீளாது பெற்ற விறம்கழலான் வாளாட்டின 
வாளாடு கூத்இவ*$ தாடினள் - வாளாட்டின் - மண்ணாளு ம. 

னே பெண்ணாவார் வண்மைச்குப் - பெணணாடின் யாதாம் பிற, 

டா உடல் வேந்து ௮$க்யெ உனனநிலையும்-பிறக்சடி. 

யிடா உடன்ற வேந்தனை /உன்னமரச் துடன் அடுக்கிக் கூறப்பட்ட 

உனனகிலையும்: எனற, வேந்தன் கருத்தானன்றி அவன் மறவ 
வேரதற்கு நீ வென்றிகொடுத்தால் யான் நினக்கு இன்னது செய 

வலெனப் பரவுதலும், எம்வேந்தற்கு ஆக்கம் உளதெனின் ௮௪ 
கோடு பொதுள்க எனவும் பகைவேர்தர்க்கு அக்கம் உளதெனிஎ
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பொருள காரம், ககடு 

அக்கோடு படுவதாக எனவும் நிமித்தங்கோடலும் எனவிருவ 
கைச் தெய்வத்தன்மை அஃதுடைமையான் அடுக்க உன்ன 
மென்றார். உம், ஐயிலின் கூர்தம் றோளிணைப் பேதை - வெயி 

னிழ லொழிய வெஞ்சுரம் படர்ந்து - செய்பொருட் டி.றலீ ரா 

யிலு மவையி - னெனக்கொன்று மொழியின ளாகத் தனக்கே: 

யருநகை தோன நிய வழுங்குகுரற் ளெவியள் - கலுழ்கண் கர 
தன டானே யினியே - மன்னவற் பராஅய் முன்னிய முடித் 

தோ - ரூன்னஞ் AméG மொள்வினை நினைஇத் - தலைசாய்த் 

இருந்த ஏிலைவலம் போழ்றி- வேந்து வழக்கறுத்த கான - நீந்த 
லொல்லுமோ பூரந்தொடி. யொழிந்தே,”” “மன்னவற்பராஆய்மூன் 

னியது மூடித்தோ-ருன்னஞ் ௪ிறக்கு மொள் வினை நினை இ”? என்: 
ஐது வேர்தனைப் பரவுக் கடனாக அடுக்யெ உன்னகிலை, “மூன் 

ன் குழையவுங் கோடெலா மொய்தளி - ருன்னங் குழையொ 

லித் தோங்குவாய் - மன்னரைக் - கொன்று களங்கொள்ளுங் 

கொல்யாளை வேர்தனை - வெள்றுகளம் கொள்ளூமேல் வேந்து” 

இலை மறவர் செய்தலிற் தன்னுறுதொழிலாம். “பொன்னன்ன 

பூவிற் றிய விலைப்புன்கா - லுன்னப் பசைவனெங் கோன்”? என் 

பம் அத. இரண்டு நிலையாம் பொழுவுமாயிற்று, மன்னவன் 

வெற்றியே கருதாது இங்உனம் இருகிலைமையுக் கருதலின் வழுவ 

மாயிற்று, 

[மாயோன் மேய மன்பெருஞ் சிறப்பிம் ரூவா விழுப்புகழ். 

பூவைநிலையும் என்றது; மாயோன விழுப்புகழ் - மாயவனுடைய 

சாத்தற்புகழையும்; மேய பெருஞ் இறப்பிற் சவா விழுப்புகழ் - 
ஏஜோர்க்கு உரியவாய் மேவிய பெரியதலைமையிற் கெடாத படை 

த்தல் ௮ழிச்தலென்றும் புகழ்களையும் : மன்பூவைநிலையும் - மன் 
னர் தொழிலுக்கு உவமையாகக் கூறும் பூவைநிலையும்: என்றது 

ஒன்றனை go oti: கூறுர்துை, மன் எனப் பொழுப்படகி 

கூறியவ தனான் கெடுநிலமனனர்க்குக் கு௮கி மன்னர் முதலிய : 

-கீகுல் கொள்க, பெருஞ்சிதட்பு என்றதனாம் படைக்தலுக் ௧. 3 

தலும் அழிச்சலுமன்றி அவரவர் தாமாசக் கூறலும் முரு௨ள் Do 

இரன் முதலியோராகக் கூறுதலும் கொள்க, உம். “ஏறிறுவல 

னுயரிய வெரிமரு ளவிர்சடை - மாற்றருங் கணிச்சி மணிம்டற 

னோலுங் - கடல்வளம் பரிவை புரைய மேனி - யடல்வெற் காஞ் 

சிற பனை க்கொடி யோனு - மண்ணுறு இருமணி புரையு மேனி- 

விண்ணுயர் புட்கொடி, விறல்வெய் யோனு - மணிமயி லுயரிய 

மாரா வென்றிப் -பினிமுக ர்ு யொன்சே யோஜலுமென்-ஞா



௧௧௬ புறத்திணை யியல், 

லம் காக்குங் கால மூன்பிம் - ஜோலா நல்லிசை சால்வ ௫ள் 
ஞங் - கூற்றொத் தீயே மாற்றருஞ் சீற்றம் - வலியொத் தீயே 
வாலி யோனைப் - புகழொத் தீயே யிசமுக ரடூரனை - முரு 
கொச் தீயே முன்னிய முடித்தலி -னாங்காங் கவரவ ரொச்ச 
ஒின் - யாங்கு மரியவு மூளவோ சினக்கே,!” என இதனுள் அவங் 
னம் உவமித்கவாறு காண்க, 

்” குருந்த மொ௫த்தஞான் ௮ுண்டா லதளைக் - கரந்த வடி 
9வமக்குக் காட்டாய் - ம. ரம்பெரு - போர்மபிற் குருகுறங்கும் பூம் 

புனனீர் நாட - மார்பில் இடந்த மறு,” இது சோழனை மாயோ 

ளாகக் கூறிம்று, ்“எம்றார்தி யானு மிகல்வெம்போர் வானவனு- 

மாத்தலு மாள்வினையு மொத்தொன்றி ஜொவ்வாரே - கூற்றக் 
கணிச்சியோன் கண்மூன் மிரண்டேயா - மாற்றல்சால் வான 
வன் கண், இது சேரனை அரனாகக் கூறியது, இந்திர னெ 
னனி னீரண்டேச ணேதூர்ந்த - வர்தரத்தா னென்னிய் பிறை 
பில்லை - ய£தரத்திம் - கோழியா னென்னின் மூகனொன்றே 
2காதையை - யாழியா னென்றுணரற் பாற்று,” இது சேரனைப 

INC Sagres கூறியது. |*கோவா மலையாரங் கோத்திமு£? 
நளபுக்கு கமூவாத **ஈ/பொன்னிமையக் கோட்டுப் புலி.” என 
அம் அது, ₹4 காமரைக் கண்ணியை %% சிறுகுடி, யோரே,” 
அது உரிப்பொருட் தலைவனை மூருகனாகக் கூறியது, இங்கனம் 
432 தீதும் அகச். தம் வருதலிழ் பொதுவா யிற்று, இறப்ப உயர்க்த 
தேவரை மச்சகட்கு உவமையாகக் கூறலின் வழுவுமாயிற்று, 

தரவா என்ததனானே அ.ரசர்புகமைக் காட்டுவாழ்வோ/க் 
GF AMD. gear அரச/பெயராற் கூறுவனவும் கொள்க, 
வ்ங்குசேலம் பருதி வெவ்வெயி லெறித்தலி - னோங்க கணே 
ககா தாங்கு ரீபோ - யரசுறுகம் பூண்ட பின்னர் மீண்மலை- 
மூரசுடை வேந்தர் முகந்திரிந் தனரே - யஞ்தான் - gaan 
2காக்குசர் போலப் பாணரொடு - வயிரியர் பொருகர்நின் பதி 
2சாக் இன - யதனு - னதளும் கோடு முதலிய கூட்டுண்- 
உகலி னிசைமேஎச் தொன் றிப்- பலவா யெதில நீபெறு காளே." 
2௮ முடியும் குடையும் ஒழித்து அரசர்க்குரியன கூறி ஒழித் 
தக்கூறியும் புகழ்மிகுத்த.த. “பல்லிதழ் மென்மலர்?” என்னும் 
நுகட்பாட்டினுள் ““அமனில்வேச்த ஞளும் - வறனுறு குன்றம் டல 
Sow BerCe” எனக் காட்டுத் தலைவனை சாட்டுத் தலைவன் பெ 
பராம் கூறினர்,
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பொருளதிகாரம். ௧௧௭ 

ஆர் அமர் ஒட்டலும்- குறுகிலமன்ன ரங் சாட்டகத்து வா 

(pb மறவரும் போர்த்தொழில் கேர்தரைப் பொரு புறங்காண் 

டலும் : ௨ம். “பொனவார்ந் சன்ன புரியடஈகு நரம்பின் - மின 

னேர் பச்சை மிஞிழ்றுரகுரற் சீறியாம் - நன்மை நிறைர்த நய 

வரு பாண- நூர் மன்னன் சிறியிலை யெஃசம் - வேந்தூர் யாஷை 

யேந்துமுகத் ததுவே - வேநதுடன் றெறிஈத வேலே யென்சை- 

சாந்தா ரகல மூள கிழிர் சன்றே- யுளங்கழி சுடாப்படை யேக் 

இகம் பெருவி௰ - லோச்சினன் றுரகத காலை மற்றவன் - புன 

தலை மடப்பிடி காணக் - குள்சர மேல்லாம் புறக்கொடுத் தன 

Ga.” Og £€றார் மன்னன் வேநதரைப் புறங்கணடது, கள்ளின் 

லாழ்த் திக சள்ளின்.வாழ்த்தக் - காட்டொடு மிடைந்த சீயா மூன் 
றி- ஞட்செருக் களந்தரத் துஞ்சுவோனே - யவனெம் Dow 

உன யாமவன் பாணர் - கெருகை வந்த விருந்திற்கு மற்றுச்சன்- 

னிரும்புடைப் பழவாள் வைத்தன ஸின்றிக் - கருங்கோட்டூ௪ 

சீறியாழ் பணைய மீதுகொண் - டவ இலாள னென்னாது நீயும்- 

உள்ளி மருச்கூல் வயங்கழை யணியக் - கள்ளுடைக் சலக்சேம் 
யாம௫ிழ் தூங்கச் - செறுவர் சவர௮ மேல்வருக- ஈறுகண் யானை 

வேந்துவிமு முறவே.”” இது மறவன் ஆரமரோட்டல் கூறியது, 
இ௮ தன்னுறு தொழில் கூறியது. இலஷடைபும், 

ரம? ராட்டலென்பது பொதுப்படக் கூறவே வேந்தர்க்கு 

உதவியாகச் செலவோராயும் கொள்க, உம். 'வெருக்குவிடை 

யன்ன வெருஜஊேக்குக் கயந்தலைப் - புள்ளூன் நின்ற புலவுமாறு 

கயவாய் - வெள்வாய் வேட்டுவன் வீழ்துணை மகாரர் - இறியிலை 

புடையின சுரியுடை வாள - முள்ளுக நுண்மகாற் செற்தத 

வம்பின-வலாஆர் வல்விம் குூலாவரக் கோலிப்- பருத்தி Ga ove 

கருப்டை பார்க்கும் - yer OS gf Qu at EgGge C prig - கும் 

முண் வெர்லா மறகுவாப் பெயர்ச்து- வேண்காழு தாய வன 

சம் பந்த- ரிடையன பொத்இய இறுதி விளக்கழ்துப் - பாண 

Cr ames நானுடை கெட சகை - வலம்பம தானை வேதத் 

குலர்துழி யுலக்கு நெஞ்சறி துணையே.'' இதுபுமம், வேதற்குத் 

துணையாகச் செல்வோலாக்கூமியது, *(முனைப்டடை& தாண உர 
சோடுறினுக்- க ததொடை நாணும் கடந்துடி யா ர£பபி-னெருத் 

விவலிய வெறுழ்கோக் உரலை - மருப்பிற் மிரிர்து மறிக்துவீழ 2, 

டி-யுருத்த கடுஞ்”னத் தோடா மறவ”? என அகத்தும் வததது. 
''வயங்சுமணிடொருத'” என்னும் அகப்பாட்டினுள் “செருக்கு 

வம் கொல்லோ மகெஞ்சே சரத்செறிர் - சுதர்ச.ட் (ண்ணா மணம்



கக் புறச்திணையியல், 

குடைப் பகழி- கொடுவி லாடவர்”? எனச் சரத்தெறிதலும் ௮2. 

இங்கனம் பொதுவாதலிம் பொதுவியலாயிற்று, வேநதரொடு 

பொருதலின் வமுவுமாயிற்று, 

ஆ பெயர்த்துத் தருதலும் - வெட்டமறவர் கொண்ட கிரை 

"யைக் குறுகிலமன்னராயினுங் காட்டகத்து வாழும் மறவராயி 

னும் மீட்டுத்தருதலும் : உம். :*எஏறுடைப் பெருரிரை பெயர்தரப் 

பெயரா - இிலைபுதை பெருங்காட்டுக் தலைக்கரஈ தஇருஈத-வல்விலா 
மறவ ரொடுக்கம் காணாய் - செல்லல் செல்லல் சிறக்குரின் னுள் 

ள - மூருகு மேம்பட்ட புலைத்தீ போலத்-சாவுபு தெறிக்கு மான் 
'மேத்- புடையிலல் கொள்வாட் புனைகழ லோயே,”? இது குறுநில 

மன்னர் நிரைமீட்டல் கண்டோர் கூறிய, “வளரத் தொடினும் 
வவவுபு திரிச்து - விளரி புற தரும் தீர்தொடை நினையாச்- தளரு 

நெஞ்சர் தலைஇ மனையோ- ரளருங் கூகத னோக்கு நோக்கக்-கள । 

கள்ளிநீழம் கடவுள் வாழ்த் இட்-ப௫ிபடு மருங்குலைக் கசிபு கைதொ 

மாஅக-காணலென் கொலலென வினவினை வரூஉம்-பாண கேண 
மதி யாணரது நிலையே.புரவத்தொடுத் துண்ரூவை யாயினு மிர 

வெமும் - தெவ்வங் கொள்குவை யாயினு மிரண்டுங் - கையுள போ 
லுங் கடுங்கண் மையவே - முன்னூர்ப் பூசலிம் மோன்றித் தன் 

னூர் - நெடுவெரி தழீஇய மீளி யாளர் - விடுகணை நீத்தம் தடி. 

புணை யாக - வென்றி தது தோன்றுகொள விடுத்து - வையகம் 

ஐம்ப உளை இய பாம்பின - வையெயிழ் றுய்ரந்த மதியின் மறவர்- 

கையகச் அுய்ச்த கன்றுைப் பல்லா- னிரையொடு வர்சு வுரைய 

ஞி - யுரிதளை யாவின மானத் தானே - யரிதுசெ லுலூற் செ 

னன னுடம்பே- கானச் சிற்றியாந் றருங்கரைக் காலுறக் - கம் 
பமொடு தளங்கெ விலக்கம் போல - வம்டொடு துளங்க யாண 

டொழிகம் தன்றே - புயிரிசை வெறுப்பத் தோன்றிப் பெயரே 

மடஞ்சான் மஜ்ஜை யணிமய௰ிய் சுட்டி - யிடம்பிற் கொள்ளாச 

சிறுகெறிப்- படஞ்செய் பந்தர்க் கன்மிசை யதுவே,” இதனுட 

தன்னூொன் றலிம் குதிலமன்னன் மிரைமீட்டுட் பட்ட நீலையைப 

டாணர் கையற்றுக் கூறியது, ஏனைம வழ்துழிக் காணக, 

இனிக் கண்டோரும் மறவருங் ச.த்தரும் பாணரும் விறல் 

பருங் ௪. நினும் ஆவர்தாம் கையய்றுக் கூறினும் அழ்துறைப்பால் 

படும், உம். '*பெருங்களிம் உடியிம் ஜோன்றுமொருமகன்!? எல 

னும் புறட்பாட்டி.லுட் கண்டோர் கையற்றுக் கூதி.பவாறு காண்க 

: விசும்புறகிவந்த'” என்னும் தகஃப்பாட்டும் ௮௪, இதனுள் 

“மமவர் சாளா வுயத்த'” என வேந்துறு தொழில் ௮ல்லாத



பொருள இ காரம். ௧௧௯ 

வெட்டுத் தனையும் பொதுவியற் கரச்தைக்கண்ணே கொள்க, 
இஃது ஏழும்கும் பொதுவாகலின், 

திருதலென்ற மிகையானே நிரையல்லாத கோடலும் அத்த 
ஷஜைப்பாற்படும். *வலஞ்சுரிமராஅத்து'” என்னும் களிற்றியாலை 
நிரையுட் “கறையடி மடப்பிடி. சானத் தீலறக்-களிற்றுக்கன் ர 
ழித்த வுவகையர் கலிசிறர்து - கருங்கான் மரா௮த்துச் கொழுங் 
கொம்பு பிளர்து - பெரும்பொளி வெண்ணா ரழுச்அபடப் பூட்டி- 
கெடுக்கொடி அடங்கு நியம மூதார்- தறவுகொடை கெல்லிழ் புத 

வுமூதற் பிணிக்குங்- கல்லா விளையர் பெருமகன் புல்லி!” என யா 
ணக்கன்றைக் கவர்ந்தவாறு காண்க, இழவும் வேத்தியலின். 
வழுவியவாறு காண்க, 

வந்தன் €ம் சால் சிறப்பு எடுத்து Lor gs SOD = Cas 

தீற்கு உரிய புகழ் அமைந்த தலைமைகளை ஒருவம்கு உரியவாக 

ஆவன்௰ன் படையாளரும் பிறருங் கூறலும்: இதுவும் வழு, 
வந கூரிய புகமைப் பிறர்க்குக் கூறினமையின், அத்தி 

௩ண்ணிய காடுகெழு பெருவிறல் - கைப்பொருள் யாதொன்று 
மிலனே தச்௫க் - காணிய சென்ற விரவன் மாக்கள் - களிம் 
0௫0 கெடுக்தேர் வேண்டினுங் கடல - வுப்போய் சாகாடீ டம 

ணர் காட்டக் -கழிமுரி குன்றத் தற்ேே- யெள்ளமை வின்றவ 

லுள்ளிய பொருளே.” இத புறம். படையாளர்கூற்று, இதம்கு 

முடியுடைவேந்தன் ஏறப்பெடுத்துரைத்தலென்று கூறின் அது 
பொதுவியலிம் கூநலாகாசென்றுணர்க 

(கலைத்தாள் மெடுமொழி தன்னொடு புணர்த்தலும்- தன்னி 

டத்துளதாஇய போர்த்தொழிலுண் மூயத்சியாலே வசினங்க 

த் தன்னொடுகூட்டிக் கூறலும்: உம். “தானால் விலல்காம 

உனித்தாற் பிறன் வரைத்தால் - யானை யெறித லிளிவரவ-ல்- 

யானை - யொருகை யுடைய தெறிவலோ யானு - மிருகை சமக்து 

வாழ் வேன்” எனவரும். “பெருகீர் மேவற் மண்ணடை யெ 

ருமை - யிருமருப் புறமு நெடுமா நெற்றில் - பைம்பய DBI se 
கோதின் கோலணைக் - கன்;டை மரையா அஞ்சுஞ் சீறூாக்- 

கோளிவண் வேண்டேம் புரவே நாரி - நனைமுஇர் சாடி ஈறவின் 

வாழ்த்தித் - துறைநனி கெழீஇக் கம்பு ளீனுர் - தண்ணடை டெ 

அதது முரித்தே வைந்நுதி - நெடுவேல் பாய்ந்த மார்பின்: மட 

வன் போந்தையி of dG மோர்க்கே,”” மடல்வன் போந்தை 

போல் நிம்பலென கெடுமொழி தன்னொ புணர்த்தவாலுகாண்க



௧௨0 புறத்தணையி யல், 

ழூ புரவாகக் கொள்ளேன் தண்ணடை கொள்வேனெனக் 

தன்னுறுதொழில் கூறினான், இதுவும் பொது, புறம், 

வருதாம் தாங்கல் வாள்வாய்த்துக் கவிழ்தலென்று இரு 

வகைப்பட்ட பிள்ளைகிரையும் - தன்மேல் வருங் கொடிப்படையி 

னை த தானே தாங்குதல் வாடடொழிலிற் பொய்த்தலின்தி மாற் 

ஜோரைக் கொன்று தானும் வீழ்தலென இரண்டு கூறுபட்ட போ 

ரிம்சென்றறியாத மறமக்கள் தாமேசெய்யு தறுகணாண்மையும் : 
வேதன் குடிபபிறுதோரும் அவன படைததலைவருமாக.ப இளை 

ய[ செய்யிறும் தனலுறுதொழிலாதலிற கரநதையாம், தும் 

பையாகாதென்று உணர்க. உம். *'ஏற்றெறிந்தார் தார்தாங்கி 
வெலவருகென் றேவினாள - கூற்றினு5 தாயே கொடியசை-போச 

ககளி௮ு - காணா விளமைபா௰ கணடிவனோ நீவறிலனேன் -மா 
னாருள் பாபிழைபபார் oon” இது வருதா£தாங்கல, * அம்ம 

பொழுதி னறுகயிறறுப் பால௨ீபோல.வீடுஞ் சிறுவன்றாய் மெடம் 

மம தாள - வீமிம்ீவான - வாள்வாயின் வீழகச மறவ/த5 தாய 
மோ - கேளா வழுதார் இடநழு.”” இது வாளவயத்துககவிழதல 
'"கெககளதை கடிதிவடுணி2௨”” எ.எனும் புறடபாட்டும் இதன 

டாடும், இவை தமன்லுறுதொழில. போரிம செ. எறறியா தவன 

சே மலின ஒழு, 

வாரண்மலைநது எழுகதே os ம௫ழது பனத]தாகச நாடவ 
1G அருளிய பிளளையாட்டும் - வாளாம பொருது உயாநத துரசி 

ளாவகுமரா தநா. டலுளளார் கணடுவரது பறைதாஙசையாக 
ஒககும்படி அஉறகு அரசுகொடுத்த பிளளைபபருவத்? தோ 

க கொணமாடிய ஆட்டும்: இதுவும் ந) டடிலுளளார் கொடு 

Gap தன்னுறுதொழிலாய வழமு௨உமாயிறு, 2 LD. @ourae 

மமைவனன உராணமைைது மேம்படட- டமாறலை ெரொள்வாட 
ப தவவ கண - டன்புபறுக - காய கெழு காடு மகாடுததார் ௫ 
தார்க்கு - வார கெழு நாடு வர,” எனவரும், இதஃசபபிளளை த 
தட மையினிஎ 2 Com gay ளளைடபெயாசசியுமெ.ப 

{Ofer a8 மரபி கரஈதையும்- ஆரமரோடடன் மாலி 

ஏ - துறைக்கும் உரிய மரபி யுடைய கர கதையும்; தரடமை 

wie g தன்னுறுதொழிலாக Benak டரா kp F GO gall 

Gump பெயராதலின Oar ௪4 இணை பா ல ஒழுக்கமன 7 

“அ வெதை'' என்னும் புரபபட்டி ஐள் ழா குழுலையன் வ



பொருளதிகாரம், 8௨௪ 
* * க் . + 9 சீ ஈ.றும்பூங் கரச்தை - விரகறி யாளன் மரபிற் சூட்ட = Bear ain 

டந்து!” என்றவாறு காண்க, 

௮-௮ அன்தி-௮க் கரந்தையே அன்றி; காட்சி கல்கெழுரி 

சுரத்திம் சென்று கற்காண்டலும், அதுகொணர்ந்து செய் 
வனசெய்து சாட்டிப், பின்னர்க் கற்காண்டலும் என இருவகை 

யாம்: உம், “தாழி சவிப்பத் தவஞ்செய்வர் மண்ணாக - வாழிய 
கோற்றனை மாலைவரை - யாழிகூம் - மண்டில மாற்று மறப்புக 
லோன் £ர்பொறிப்பக் - கண்டனெ னின்மாட்டோர் கல்.” இது 

கல் ஆராய நின்றார் காட்டு, ** ஊர் ஈனியிறச்த பார்முஇர் பற 
தலை - யோங்குநிலை வேங்கை யொள்ளிணர் கறுவ- போர்தையந 

கதோட்டிம் புனாதனர் தொடுத்துப - பல்லான் கோவலர் படலை 
சூட்டக் - கல்லா யினையோ கடுமான் றோன்றல் - வானேறு புரை 

யுகின் ருணிழல் வாழ்க்கைப் - பரிசிலர் செல்வ மன்றியும் விரி 

த்க் - கடும்பகட. டியானை வேத - ரொடுடகா வென்நியு நின் 

ஜனொடி செலவே,” இது கோவலா படலைசூட்ட என்றலிம் கடவு 

ளாகியபின் கணடது, “'கல்லாயு மெங்தெரிக்து காண்டம் கெளி 

வத - வலலாண் படலைச்கு வம்மினோ - வெல்புகழாற்- சீரியல் 

பாடல் சஇதையாமல யாம்பாடத் - தூரிய மெலலாந தொடு 

என் தும் அலு, 

HIPS =H றற்து இட மதமகுக் கால்கோடலும், 

நாடடிய பின் ஏ. இவன ரூலாமி உருகம௫ுக கால்கோடலும் என 

இருவகையாம் , ௩ ம். “வரையறை ரூடிக .ககை மாத்தாட் பெ 

ருங்கல - உலாமறை செய்யிய வம்மே। - ௨டையமை - வாரப் 

ச ரம்புகீட வமல் விடலைக்கு - லோரும் செய்வ துடை 

நத.” வணாயமைசெபமிய an of என ஒருவனைத் தெய்வ 

மாக்கி நிறுத்து ர்கு இடுங்கள் £ பட்டமையானும் ged 

த்துக் கால்கோடலானுட் கால்கோள், கட புதால்யா2துக் கடி 

கமழ நீராட்டி - பூப்பலி பெயது புகைகொடர்இி - மீட்படர்குத- 

aint நிக றட்பயர்௩து சால்பெணமி - ஞ் வரக்கடவ 

காள,” இது நட்டுக்கால கொணடு. “இல்லடி கள்ளின் சில் 
குடிச் 2.நார்ப - புடைசடு கல்லி ஞட்டலி பூட்டி - உன்னி ராட்டி 

செய்க்கறைக் கொளீஇ - மங்குன் மாப்புகை மறுசூடன கமமுஃ 

மருமூனை யிருக்கைத் தாயினும் வரிமிடற - ஐரவுமை புற்றத் தல் 

றே சாரூம் - புரவலர் புன்க ணோக்கா இரவலர் - கருதா தீயும் 
க்கி



௧௨௨ புறத்திணை யியல், 

வண்மை-யுலாசா னெடுத்தகை யோம்பு மே,” இதன்சண்ணும் 

அது வந்தவாறு காண்க, 

ர்ப்படை- கண்டு “ சால்கொண்ட கல்லினை நீர்ப்படுத் தத் 
தூய்மைசெய்தலும், பின்னர்ப் பெயரும் பீடும் எழுதி சாட்டிய 
வஹி நீராட்டுதலுமென இருவகையவாம் : உம். “வாளமர் dip 

த்த மமவோன்க லீர்த்தொழுகடுக் - கேளி ரடையக் எஇளஎர்ந்தெ 

மூர்அ - நீள்விசும்பிம் - கார்ப்படுத்த வல்லேறு போலக் கழலோ 

ன்ச - னீர்ப்படுத்தார் கண்ணீரினின்று,' இது £ீர்ப்படை, பல் 
லா பெயர்த்து ஈல்வழிப் படர்ந்தோர் - கல்சொரிச் தாட்டிய 

நீரோ தொல்லை - வான்வழங்கு நீரினு£் தூய்தே யதனாம் - கண்ணீ 
ரருவியும் கழீஇத்-தெண்ணீ ராடுமின் நீர்த்தமா யதுவே,” இழத 

சாட்டி. 8ராடியது. 

நகல் கல்லினை நடுதலும், அக்கல்லின்கண் மறவனை கடு 

தலுமென விருவகையாம்: ௨ம். “சீர்த்த துகளிற்றாயத் தெய்வச் 

சிறப்பெய்த - நீர்ப்படுத் தற்கு நிலைகுறித்துப் - போர்க்களத்து- 

மன்னட்ட வென்றி மறவோன் பெயர்பொழித்துக் - கன்னட 

டார் கல்சூழ் கடத்து.” இத கல் நாட்டிய. *கோள்வாய்த்த 

சீயம்போற் கொற்றவர்தம் மாவெமிந்து- வாள்வாய்த்து வீழ்ஈத 

உறவலோய் - நாள்வாய்த் - தடைகொள லினறி யெழுத்துடைக் 

கல்வாய் - மடைகொளல் வேண்டு ம௫ூழ்ந்து,”” இது மறவனை 

சாட்டிய, 

தீர்த்தகு மாபிம்1 பெரும்படை அவன்செய்த புகழைத் 

தகும்படி. பொறித்தலும், அக்கல்லைத் தெய்வமாக்க அசந்குப 

பெருஞ்ழப்புக்களைப் படைத்தலுமென இருவசையாம் : ௨ம், 

கைவினை மாக்கள் கலுழிச்க ஷோேக்கிழெர்து - செய்வினை வாய்ப்ப! 

வே செய்தமைத்தார் - மொய்போர் -மறவர் பிணம்பிறக்கு வாள் 
வாய்த்து வீழ்ந்தோன் - பிறபெயர்சூழ் கன்மேற் பெரிது,” இது 

பெயர்முதலியன பொகறித்தது, **அன்றுகொ ளாபெயர்த் தார 
மரில் வீழ்ந்தோன்கம் - இன்றுகொள் பல்லா னினமெல்லரம்- 

குன்றாமற் - செய்மினோ Pious சிறப்பாகத் தீபங்கள் - வைமி 
னோ பீடம் வகுத்து.” இது அதற்குச் சிறப்புப் படைத்த, 

வாழ்த்தல்- கால்கொள்ளும்காம் தெய்வத்திம்குச் சிறப் 

புச் செய்து வாழ்த்தலும், பின்னர் ஈடப்பட்ட கல்லினை த் தெய் 

வமாக் வாழ்த்தலுமென இருவகையவாகும் : ௨ம், gery ழ்



பொருளதிகாரம், ௪௨௩ 

குழக்கன்றுய் வித்துக் களத்தவிந்த - நீவாழி வாழிய நின்ன0க- 

லோவாத - விற்கோட்ட நீண்டசோள் வேந்தன் புலிபொறித்த- 
பொற்கோட் டிமயமே போன்று,” இ கல்வாழ்த்து. “பெருங் 
களிற்றடி.யில்'” என்னும் புறப்பாட்டி.ம் தோழர் அதனைக் கழித 

லோம்புமதி என வாழ்த்தியவாறு காண்ச, 

என்று இருமூன்றுவகையிம் கல்லொடு புணர- என்று முன 

னர்க் கூறப்பட்ட ௮றுவகை இலக்கணத்தையுடைய கல்லொடு 

பின்னரும் அறுவகை இலச்சணத்தையுடைய கம்கூட ; சொல்லப் 

பட்ட-- இக்கூமப்பட்ட பொதுவியல் ; ஏழுஞமூன்று துறைத்து - 

இருபத்தொரு துறையினையுடைத்து..-௭ - று, இரமரோட்டன் 

மூதலிய எழு துறைக்குரிய மரபினையுடைய கரச்தையுங் கரந்தை 
யேயன் நி முற்கூறிய கல்லோடே பிம்கூதிய கல்லுக் கூடக் கா£ 
தளும் பூவும் வள்ளியுவ் கழனிலையும் உன்னநிலையும் பூவைமிலை 

யும் உளப்பட இச்சொல்லப்பட்ட பொதுவியல் இருபத்தொரு 

துறையினையுடைத்தெனக் கொள்க, மாயோனிறம்போலும் பூவை 

ப்பூரிறமென்று பொருவுதல் பூவைநிலையென்றால் ஏனையோர் நிற 

த்தொடு பொருச்தும் பூக்களையும் பொருவுதல் கூறல்வேண்டும், 

ஆரியர் அவைகூராமையின் அதுபுலனே நிவழச்கமன்மையுணர்க, 
இதனுட் கரரந்சைப்பகுதி ஏழும் வேறுகூறினார், காட்டகத்து 

மறவர்க்குங் குறுநிலமன்னர்க்கும் அரசன்படையாளர் தாமே 
செய்தற்கும் உரிமையின். கற்பகுதி வேத்தியம்புறத் இணைக்கும் 

பொதுவாகலின வேறுகூமினார். ஏனைய அகத்திற்கும் புறத்இம் 

கும் பொதுவாகலின் வேறுக கினார். 

இனித் துறையென்றதனால் ஒன்றும் பலவாம், அவை: 
கற்சகாணச்சேறலும் இடைப்புலத்துச் சொல் லுவனவும் கண்டுழி 

மிரங்குவனவுங் கையறுநிலையும் பாணர்கூத்தர் முதலியோர்க் 

குரைப்பனவும் ௮வர/ தமக்குரைட்பனவும் போல்வன கற்காண்_ 

லின் பகுதியாய் அடங்கும் ; கால்கொள்ளுங் காலத்து மாலையும் 

மதுவுஞ் சாந்தும் முதலியன கொடுத்தலும் அனையோர்க்கு இனை 

wen தகுமென்றலுச் தமர் பரிந்திரங்கலும் முதலியன கால்கோ 

ளின் பகுதியாய் அடங்கும் ; நீர்ப்படுக்குங்கால் ஈரச். தக்கொண் 

டொழுக்கலும் ஏற்றிய கடத் இனின்று இழிகச்தவழி ஆர்த்சலும் 

அவர்தாயங்கூறலும் முதலியன நீர்ப்படையாம் அடங்கும்) கடு 

கற்கண் மடையும் மலரும் மதுவும் முதலியன கொடுத்துப் 
பீலித்தொடையலும் மாலையும் சாற்றிப் பல்லியம் இயம்ப விழவுச்



$52.6) புறத்திணை யியல், 

செய்யுஞ் சிறப்பெல்லாம் கடுதலாய் அடங்கும் ; பெயரும் பீடும் 
எமூதுங்காலும் இப்பகுதிகள்கொள்க ; காட்டப்படும் sad oEs 

கோயிலும் மதிலும் வாயிலும் ஏசைச்சிறப்புக்களும் படைத்தல் 

படைட்பகுதியாய் அடங்கும்) வாழ்ச்சற்கண்ணும் இதுதான 

கெடிதுவாழ்கவெனவும் இதன்கண்ணே ௮வனின்று கிலவுகவென 

வும் பிறவுங் கூறுவனவெல்லாம் வாழ்த்துதலாய் அடங்கும் ; 

ஏனையவற்றிற்கும் இவ்வாறே துறைப்பகுஇக றிக்கொளக. 

AO “ug gio. needs பதுக்கை? என்னும் புதப 
aogier “g@oloSA gi 0 Qui Gur dg Bed Beri. 

_னரே கல்லும்!” எனக் சன்னாட்டூதல் பெரும்படைக்குப்பின்னா 

£க் கூறிம்ருலெனின், நீப்ப்படுத்தபின்னர்க் கற்படுத் துப் பெயர் 

பாதித் தசாட்டுதல் காட்டு முறைமையென்பது சர்த்தகு மா 

Yer என்பதனாற்கொள்க, “பெயரும் மீடு மெழுதி யதர்தொறும்- 

3லி சூட்டிய பிதங்குநிலை நடுகல்” என அகத்திற்கும் வருதலிழ் 
8பாதுவியலாயிற்று;: இவை 'ஒருசெட்யுட்கண் ஒன்றும் பல 

பும் வருதலும் அகத்தின்கண் வருதலுஞ் சுட்டி. யொருவர்பெய/ 

'காடலுங் கொள்ளாமையும் உடையவெனறு உணர்க, இட் 

'பா துவியலின்பின் வஞ்டு வைச்தார் வஞ்சிக்கண்ணும் பொது 
ியல்பாய் வருவனவுள என்றற்கு, அது “வேந்துவினைமுடித்த 
rex” என்னும் அகப்பாட்டிலுட் சுட்டி. யொருவர்பெயர்கூரு 
GA பொதுவியலாய் வர்தவாற்றாம் Eres. (௫) 

௬௧, வஞ்சி தானே முல்லையது புதனே, 

இ௫ தம்முண் மாறுபாடு கருதி கெட்டுத் தணையை நிகழ்த் 

இய இருபெருவேந்தருட் தோழ்றோஜனொருவன் ஒருவன்மேற் 

செல்லும் வஞ்சித்திணை அகத்திணையுள் இன்னதற்குப் புதனு 
மென்௫ன்றது : வஞ்சியென்றது ஒருவர்மேலொருவர்சே றலை ; 

அதத்கு வஞ்சி சூடிச் சேறலும் உலயேல், (இ-ள்) வஞ்சி தா 

னே வஞ்சியெனப்பட்டபுறத் இனை ; முல்லையது புறனே - மூல் 

அயெனப்பட்ட ௮கச் இணைக்குப்புறஞம்.--௭-று, ஏனை உழிஞை 

முதலியவற்மினின்று பிரிசதலின் ஏகாரம் பிரிமிலை, பாடாண் 

ழூணைக்குப் பிரித்தலின்மையிற் பாடாண்பகுதி கைக்களைப்பு,ற 
னே என்ப, ஏனைய பிரித்துக் கூறுவர், முதலெனப்பட்ட சாடு 
ஹறையுலகமும் கார்காலமும் அச்நிலத்திற்கேற்ற கருப்பொருளும் 

௮ரசர் பாசறைக்கட் தலைலியைப்பிரிச்து இருத்தும் அவன்ற



பொருளின் அய்த்த பேராண் பக்கமும் 
வருவிசைப் புனலைக் கற்சிறை போல 
வொருவன் முங்கெ பெருமை யானும் 
பிண்ட மேய பெருஞ்சோற்று நிலையும் 
வெனளேோர் விளக்கமுர் தோற்றோர் தேய்வுங் 
குன்றாச் சறப்பிற் கொற்ற  வள்ளையு 

மழிபடை சட்டோர் 'தழிஞ்சியொடு தொகைஇக் 

கழிபெருஞ் திறப்பிற் நுறைபதின் மூன்றே, 

இ௫ முற்கூறிய வஞ்சித்தணே பதின்மூன்று துறைத்தென் 

இன்றதி, (இ-ள், இயங்கு படை ௮ரவம் இயங்குடன்ற படை 

யெழுச்சியின் அர்ப்பரவமும் : உம், *: விண்ணசைஇச் செல் 

இன்ற வேலிளயா ரார்ப்பெடுப்ப - மண்ணசைஇச் செல்டன் 
ரன் வாள்வேக்த- னெண்ண - மொருபாற் படாதார்ச்கண் டொன் 

ஞர் த முள்ள - மிருபாற் பே. தெவன்,” இறப்புடை மரபிற் 

பொருளு மின்பமும்'' என்னும் புறப்பாட்டும் ௮.௮, ** இறும்பூதாற் 

பெரிதே சொடி.த்தே ரண்ணல் - வடிமணி யணைத்த பணைமரு ணோ 

ன்ருட் - சழமாத் தாற்களி நணைத்து நெடுநீர்த்தறை - கலங்க 
eps Bogs வியன்ரா னேயொடு - புல௩்செட செரிதரும் வரம் 

பில் வெள்ளம் - வாண்மதி லாக வேன்மிளை யுயிர்த்து - வில் 

விசை புமிழ்ர்த வைமூள் எம்பிற் - செவ்வா யெஃகம் வளைஇய 

வசழித் - சாரிடி, யுரமி ஓு.ரறுபு மூரசிற் - சால்வழங் காரொயில் 

கருதிற் - போரொஜிர் வேந்தர் பொரு௨ப நின்னே." இப்பதிற்றுப் 

பத்தும் ௮து. “போர்ப்படை யார்ப்ப் பொடியா யெழுமரோ - 

பார்ப்புர வெண்ணான்கொல் பார்வேந்த - னூர்ப்புறத்து - நில் 

லாச தானை நிலனெளிய நீளீடைப் - புல்லார்மேற் செல்றும் 

பொழுது,” இத எதிர்செல்வோன் படையரலம், 

எரிபரக்து எடுத்தல் - இருவகைப் படையாளரும் இரு 
வகைப் பசைப்புலத்தப் பரர்துசென்று எரியை எடுத்துச் சுத 

அம் : இவ்லிரண்டற்கும் உம்மை விரிக்க, உம்: !'வினைமாட் 
சிய வினாபுரவியொடு - மழையுருவின தோல்பரப்பி - முனைமுருங் 
கத் தலைச்சென்றவர் - வீனைவயல் சவாவூட்டி - மனமரம் Spar 
கக் - கழதுறை நீர்ச்சளிறு - படிஇயெல்நுப் படலிட்ட - சடுழீவிள 
௧௧௫. செல்சடர் ஞாயிற்றுக் செக்சரிற் ரோனற்ப் : புல்ங்கெட்



பொருளதிகாரம் ௧௨௭ 

விறுக்கும் வரம்பி ரணை, எனவுங், :₹ களிறு கடைஇய தாட்சம 
அரீஇய - இருந்தடிக் கணைச்சரல் பொருதசவி வண்கையால்'' என் 
இம்புறப்பாட்டிலுள் «4 எல்லையு மி.ரவு மெண்ணுப் பசைய - ரூர் சூடு 
விளக்கத் சமுவிளிச் சம்பலைச்- கொள்ளை மேவலை யாகலின்” 
எனவும் வரும், இவை சொத்றவள்ளைப் பொருண்மையவேனும் 
உட்பருதி பலவுந் அறையாய் வருதலின் எரிபரந்தெடுத்தத்கும் 
உதசாரணமாயின, 

வயங்க லெய்திய பெருமையானும் ௮ ஒருவர் ஒருவர்மேற் 
செல்ஓங்காற் பிறவேர்சர் தத்தர் தானையோடு sarees ilar 
யாய்வழி அவர் விளச்கமுற்ற பெருமையும்: உம், 4 மேற்செல் , 
இங் காலைத் துணைவந்த வேந்தர்தன் - பாற்செல்லச் செல்லும் 
பரிசினா - ஞாற்சடல்குழ் - மண்மூழமுங் காட்ரியான் மீன்பூத்த 
வானத்து - வெண்மதிபோன் மேம்பட்டான் வேந்து!” எனவரும். 
இஃது இருவர்க்கும் பொது. 

கொடுத்தல் எய்திய கொடைமையானும் - மேற்செல்றும்' 
வேந்தர் சத்தம் படையாளர்ச்குப் படைச்சலமுதலியன கொடுத் 
தலும் பரிசிலர்க்கு ௮ளிச் ஏலும் Qiu கொடுத்தலைப் பொருந்திய 
கொடைத்தொழிலும் : உம். வேத்தமர் செய்தற்கு மேற்செல் 
வான் மிண்டுவம்- தெத்துகர்க் 2துமென் ரெண்ணுமோ -பா 
ச்.தி- யுடைக்சவி மான்றே ருடனீர்தா aft 5 - படைக்கலத்திற் 
சாலப் பல.” எனவரும். * இருஅர் துடியா பாடு வன்மகாரர் - 
தூவெள் எறுவை மாயோற் குற - யிரும்பூட் பூச லோம்புமின் 
பாலும் - விளரிக் சொட்பின் வெண்ணரி கடிகுவ - னெம்போற், 

பெருவிதுப் புறுச வேந்தே கொளன்லஞ்- சார்தல் வெயயோர்குத் 
சீன்றலை மணிமருண் - மாலை சூட்டி யவன்றலை - யொருகாழ் 
மாலை தான்மலைர் தனனே." என்பதும் ௮.த, 

அிடுத்துளேர்ந்து அட்ட கொற்றத்தாலும் எடுத்துச் செ 
ன்ற இருபெருவேரதர் படையாளர் வரவறியாமல் இரவும் பச 
நு.ம் பலகாறும் ஏறி அர்சாட்டைக் சாவல்பரிக்சோலாச் கொன்ற 
கொற்றமும்; உம். '! நீணில வேந்சர் காட்செல் விருப்பத்துத் - 

தோள்சமந் இருத்த லாற்றா ராள்வீனைச் - கொண்டி மாக்க 
ஞுண்டியின் மூணிந்து - முனைப்புல மருங்கு ணினைப்பருஞ் செய் 

வீனை - வென்றியது முடித்தனர். மாதோ - யாங்குள கொல்லினி 
பூங்குப்பெதுஞ் செருவே."' எனவரும். 4 யாண்டு தலைப்பெயர வே 
ண்டுபுலத் இறுத்து - மூனையெரி பரப்பிய துன்னருஞ் சத்த



௧௨௮ புறத்திணையியல் 
மொடு - மழைதவழ்பு தலைஇய மதின்மர முருக்க - நிறைகளி ர 
au கிரைய வெள்ளம் - பரந்தாடு வழங்குவழி மனமருங் கறுப் 
பச் - சொடிவி9 குரூ௨ப்புகை பிஏரச் கால்பொர - வழல்க்வர் 
மருங்கு னுருவறம் செடுத்துச் - தொல்கவி னழிந்த கண்ணசன் 

வைப்பின் - வெண்பூ வேளையொடு பைஞ்சமனா சலித்துப் - பீரிவ 
ர்பூ பரந்த நீரறு நினாமுதற் - இவந்த காந்தண் முதல்சிதை 
மூதிற் - புலவுவில் லுழவிற் புல்லாள் வழங்கும் - புல்லிலை வைப் 

பிற் புவஞ்சிதை யாம்பியி - னறியா மையின் மறந்துதுப் பெதிர்ந்த 
நின் - பகைவர் நாடுங் சண்வெர் இதரனே - கடலவுங் சல்லஃம் 
UTA nad பிறவும் . வளம்பல நிகழ்தரு நனந்தலை ஈன்னாட்டு - 

விழவறு பறியா மூழவிமிழ் மூதூர,”” என்னும் பதிற்றுப்பத்து 
அ.திவுகறிய இடம் அப்பாற்படும், 

} 07 ராயம் பெத்த 10 நடுமொழியானும் - வெர்சனாற் Spy 
பெய்திய அதனாற் தானேயாயினும் பிறரேயாயினுங் கூறும் மீக் 
|உூற்றுச் சொல்லும் ; கிறப்பாவன; ஏனாதி காவிதி முதலிய பட் 

டங்களும் நாடும் ஊரும் முதலியனவும் பெறுதஓ.மாம். முற்கூறி 
ஐது படைவேண்டியவாறு செய்க என்றது, இஃது அப்படைசரு 
ஒருவனைத் தலைவகைகி gaara Sula Crews அப்படை என்று 

வரையறை செய்தத : உம்;  போர்சகட லாற்றும் புரவித்தேர்ப் 

பல்படைச்குக் - சார்க்கடல் பெற்ற கராயன்றோ * போசசகெல் 

ல் - தானதி யாகிய தா£லேர்தன் மோதிரஞ்செ - ரெப் பட் 

தி இவன்,” பிநர் கூறிய நெடுமொழி, 4 தடியெறியும் புலைய 

வெறிகோல் கொள்ளு - மிழ்சின் சால மாரிமி ம்பு - சைப்பினு 

வயத்கெண்டை மினயேல் பிறழிறும் - பொலம்புனை யோடை. 
யண்ணல் யானை . யிலங்குவான் மருப்பி னுதிமட்த் தூன்றிலு - 

மோடல் செல்லாம் பீடுடை யாளா - நெடூகீர்ப் பொய்கைப் பிற 

ஸ்ீய வாளை - நெல்லுடை நெடுகசர்க் கூட்டுமுதற் புரளும் - தண் 

ணடை பெறுதல் யாவது படினே - மாரன் மகளி மண்ண 

சன்று - முயர்நிலை யுலகத்து நுகர்ப வதனால் - வம்ப வேந்தன் 
னை . மிம்பர் 8ீன்றங் காண்டிரோ வரவே, இ.த தண்ணடை 

சபற்று கின்றது, இதிற் சுவர்ச்சம் பெறுதல் ஈன்றென்று நெடு 

சமாழி கூறியது, போர்க்களம் புகு செமொழி கூறதும் 
ஈண்டு ௮டக்குச, 

பொகுளின்று உய்த்தரிபேராண் பச்சமும் :: பகைவேக்தனா் 
பொருளாக மதியாது படையினைச் செலுத்தின பேராண்
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பொருளஇகாரம், ௧௨௯ 

மை செய்யும் பகுஇயும் : ௨ம். “* மெய்ம்மலி மனத்தி னம்மெதிர் 

நின்றோ - னடர்வினைப் பொ லிர்த சுடர்விடு பாண்டி௰் - கையிகந் 
தமருந் தையணற் புரவித் - தளையவிழ் கண்ணி யிளையோன் 

சீறின் - விண்ணுயர் கெடுவரை லீழ்புயல் கடுப்பத் . தண்ணறுங் 
கடாஅ மி(நிரதவெண்கோட்-டண்ணல் யானை யெறித லொன்றோ- 

மெய்ம்மலி யுவகைய னம்மருக்கு வருதல் - கடியமை கள்ளுண் 

கைவல கட்டுத் - துடியனொய் துண்க ணோக்குக் இறிய - குலை 

மொழி மின்னுச்சிதார் தனையசன் - வேறிரித் இட்டு ஈகுதலு ஈஞ 

Cu.” இது அதிகமானாற் சறப்பெய்திய பெரும்பாக்கனை மதி 

யாத சேரமான் மூனைப்படை நின்றானைக் கண்டு அரிசில்கிழார் 

கூறியத, *(பல்சான் நீமா பல்சான் நீமோ - குமரி மகளிர் 

கூந்தல் பாரைய - வமரி னிட்ட வருமூள் வேலிக் - கல்லென பாச 

லைட் பல்சான் நீமா - முரசு முழங்கு தானைறம் மரசு - மோம் 

புமி னெளிறேந்து மருப்பினும் களிறும் - போற்றுமின் னேளை 

நாட் டாங்குநும் போரே - யனநா ளெறியா செதிதல் யாவண- 

தெறிச்தோ ரெதிர்சென் றெழிதலுஞ் செல்லா -ன தன லழிக் 

தோர் யாரவன் கண்ணிய - பொருமோ பலமென மிசழ்த லோம் 

புமி- னுதுக்கா, ணிலனளப் பன்ன நிலலாக் கூறுசெறி - வண்ப 

ரிப் புரவிப் பண்புபா ராட்டி - வெல்லிடைப் படர்தம் தோனே 

கல்லென் - வேந்தூர் யானைக் சல்ல - தேந்துவன் போலானற 

னிலங்கிலை வேலே,” இது௨ம, 

வரு விசைப் புனலைக்சகற்றை போல ஒருவன் தாங்க 

பெருமையாலும் ௪ சன்படை நீலையாற்றாது டெய/்க்சுவழி விசை 

யோடும் வரும் பெருடரைக்ர்கல்கனணா தாம்லற்போலத் தன் 

மேல் வரும் படையித் தானே தடுத்த டெருமையும்: உம்: 

“கார்த்தரும் புல்லணஜற் கண்ணஞ்சாக் காமாதன் - ரர்ப்பம்மி 

யேர்தரு தோஜோக்டுத் - தார்ப்பின்ன1 - ஞாட்பினுள் யாஃ-க் 

கணநோக்கி யானைப்பியா -ஜெர்க்ஞூழா கோக்டுக்கன் ம௦கோக்கிக்- 

கூர்த்த - கணைவரவு மோக்கு* தன் வேஜனோக்ப் பிப்ன ச் - இல 
உலா கோக்க நகும்,” எனவரும், இது டொன்முழுயாம் ரங்க 

வாக் கண்டு கூழியது, “Cargo தல முஃ்ரசெய கெ 
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? orig - தொன்மை சுட்டிய வன்மை யோனே,” என்ப தம்



௧௩௦ புறத்திணையியல், 

அது, *₹*வருகதில்வல்லே”” என்னும் புறபபாட்டும் அப்பாற்ப 
6ம், மூன்னர் மாராயம் பெற்றவனே பின் இரணட துறையும் 
நிகழ்ச் துவான் என்றுணர்க, 

[ரிண்டம் மேய பெருஞ் சோ ற்றுநிலையும் - வேந்தன் போ் 
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௪ . . க ஓ * ௪ 5 * 
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ry * ச ப oe ச சோற்றுநிலையம் : உம்; £*இணர்த்தை ஞாழற் கரைகெழு பெருக 

அறை - மணிக்கலத் தன ம।யிதழ நெய்தம்- பாசடைப் பனிக் 
கமி துழைஇட் புனனை - வ/லிண/ப் படுசனை குருகிறைக் கொள் 

ஞூமலகுது காலோங் இரமண லடைகரைத - தழடம்பு மலைந்த 

புணரிவளை ரூரல - விலட்ரூதஇ முத்தமொடு வார்.து ரெடுக்கும- 
சண்கட௰ டடட்பை மென்டா லனவுங - க௬ந்தளய் கண்ணிக் கொ 

லைலில வேடம௦ | - செப்கோட் டாமா நூனொட தாட்ட - மதனு 

|டை வேம் a Casrts » கொணடு - பென்றுடை நியமத் 
su பிஜி டை CE LEG - கூனறுதமை nwregs புனபுல 

எஒப்புக-௪ல மனமீயுவ கரும்பறு, தெபழிய[-த 8௧1 ௨யிழ் 

DLO, Syd oa ume பூதல்படக் கே யறு- வெண் 
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பொருளதிகாரம், SHE 

ந்து - பெருஞ்சோ றுகுத்தற் கெறியுங் - கடுஞ்சின வேந்தேநின் 

றழங்குகுரன் முரசே,”” எனவரும், பதிற்றுப்பத்து, துறையென 
வே கள்ளும் டாகூமுதலியனவும் அப்பா ற்படும், * வெள்ளைவெள் 

யாட்டுச் செச்சை போலத் - தன்னோ ரன்ன விளைய ரிருப்பட்- 

பலர்மீது நீட்டிய மணடையெண் இறுவனைக் - கால்சழி கட்டே 

லிற் இடட்பித்- தூவெள் ளஎறுவை போ ॥ட்பித் திலவே,” உணடி. 

யின் முதா துடனுண்பான் றண்டேறன் - மண்டி வழங்க வழீஇ 

பதற்கோ- கொணழடிம்- மறவர் மறமிக் குயிர்கே/ஈதார் மன்னாக- 

குறவிலர் கண்ணோடா தேது,” எனபனகொளக, 
4 

வெளளனோர் விளக்கமும் - ௮௩௩௩ம் பிண்ட மேய இருபெரு, 
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௧௩௨ புறத்திணையியல், 

மா மலையிம் - கணங்கொண் டவாடுத் தெறிந்தவிறன் முரசங்- 
கார் மழையிற் கடி.து முழங்கச்-சாந்து புலர்நத வேந்து கூவவு- 

மொய்ம்பிற் ஜொடி. சுடர் வருவலி முன்கைப் - புண்ணுடை யெறு 

ம்த்தோட் புடையலங் கழங்காற் - பிறக்கடி. யொதுங்காப் பூட் 

ன யொள்வா - ளொடி.வி றெவ்வ ரெதிரச் சென்றுரை - யிடகதஇ 
றையே புரவெதி/ தோர்ககென - வம்புடை வலத்த ர௬டர்ட்தோர 

பரவ- வனையை யாகன் மாறே பகைவர்- கால்களர்ர் தன்ன கதழ 

uf புரவி - நெடுநதேர் மீமிசை நுடங்கு கொடிய- புலவரைத் 
தோன்ற லயர்வது சினட்பே! ॥/- நிலவரை நிறீஇய நலலிசை - தெ. 

ிலை.பா கற்பறின் றெம்முறை யானே,” எனவரும், பதிற்றுப்பத.து, 

குன்றாச் சிஃப்பிம்/கொ ற்ற வள்ளையும் - மேந்தனது குறை 

யாத வெற்றிச்சிறப்பினா* பகை டழிக்தற்கிரங்டுத் தோ ற்றோளை 

விளங்கக்கூறும் வள்ளைப்பாட்டும் : உள்ளை, உரற்பாட்டு, சொதா 
உள்ளை, தோற்த கொற்றவன் கொடுக்கும் இறை என்று சொல்வ, 
ரும் உளர், ௨ம், **வேரறுகைபம்9ச ௪௨ டரந்து வேளைபூ4- 
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துயிர்க்கும் புன” எனவரும், வேம்புதபே யாத்த பொன்க 

ஜழெஸ்கமொடு - முன்னோன முறைமுறை கட்டிய பினியார் - மணி 

புறத் திட்ட மாத்சாட பிடியொ௫ - பரும ககாயாப பயப்பரீப 
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பொருள இகாரம், ௧௩௩ 

சொன் யாமத்தும் பள்ளி கொள்ளான் - சலரொடு திரிதரு வேர் 

தன் - பலரொடு முரணிய டாசழைத் தொழிலே,” இதவும் ௮. 

கழிபெருஞ் சிறப்பிம் துறை பதின்மூன்றே-மிகப்பெருஞ் 
சிறட்பினையுடையவாய துறை பதின்மூனரும்.-- எ-று, வென் 
ஜோர் விளக்கம் முதலிய மூன்றும் ஒழிஈசதனவெல்லாம் இருவர்க் 
கும் பொ.துவாய்வருமென்பது தோன்றக் கழிபெருஞ்சிமப்பென 
ரூர். இனி இயங்குபடையரவமெனவே இயங்காத வின்ஞாணொலி 
முூதலியனவுங் கொளக, இத்தணைக்குப் பலபொருள் ஒருங்கு 

வந்து ஒருதறைப்படுத லுக் கொள்க, அவை; கொழ்றவைகிலையுள் 
குடைசாட்கோளும் வாணாட்கோளும் படையெழுச்சி கண்டோர் 
கூ.றுவனவும் பகைபபுலததார் இகழ்வும் இவைபோலவன பிறவும் 
இயங்குபடையரவமாய் அடங்கும். நிரைகோடற்கு ஏவிய அரச 
ருள் நிராகொண்டோர்க்கும் கிரைகொள்ளப்பட்டோர்க்கும் விரை 

6g ஏகவேணடுதலிற குடைகாட்கோளும் வாடைகோளும் இன் 
தியமையாதன அன்மையின் ஈண்டுக்கூறாராயினார். அவை உழி 

ஞைக்குக்கூறுவது அதற்கு இன் றியமையாமையின், இனித் துணை 

வந்த வேந்தரும் தாமும் பொலிவெய்திய பாசறைநிலை கூறலும் 
அவர் வேற்றுப் புலத்திறுத்தலின ஆணடுவாழவோர் பூசலிழைகத் 

தலின் இரிகதோடப புக்கரு5த நல்லிசைவஞ்சி முதலியனவும் வய 
நகலெய்திய ஜெதமைப்பாறபடும், துணைவேண்டாச செருவெ 

னறி நாடசவழக்கு ; துணைவேண்டுதல் உலஏயலவழக்கு, “நீயே 
புறவினல்ல லனறியும் பிறவும்? என்னும் புறப்பாட்டும் “வள்ளி 
யோர்ப்படாந்த”” என்னும் புறப்பாட்டும் முதலியன துணைவஞ்சி 
என்பார்க்கு அவை மேற்செலவினகண அடங்காமையிற் பாடாண் 

டீனையெனப்படுமென்றுரைக்க, இனி மேற்செல்வான் மீணடு 

வநது பரிசில் தருமென் ஐல வேத்தியலனருகலிற் பரிசிலர்க்குக் 
கொடுத்தலும் படைக்கலருதலியவறறோடு கூறினார். இனிச் கடி. 
மரசதமிதனுங்களிறும் மாவுந் துறைப்படிவனவற்றைக் கோற 

அம் புறஞ்சேரியைச்சுடுதலும் முதலியனவும் அடுத் தார்கதட்ட 
கொழ்தத்தின்பாற்படும், ௮௮ கருவூரிடைச் சேரமான் யானைவெ 

கிசகாற்போலவன, Beds emi Gener மூனனரசசெய்த 
HOMO. 0 gre rnin cenypugaWgwin yesipacaGu: 

வனவும் தழிஞ்சிப்பாற்படும், இதனை முதுமொழிவஞ்சி என்பர், 

ஆண்டுக் கொடுத்தலமுற்கூறிய கொடையாம். இத்தழிஞ்சியை 
அழியுசர் புயக்கொடை அயில்காளோச்சமையினெனின் ௮ 
Derr ep vias பெருமைப்பாற்படுமென்றுணர்க, இச்குத்திரத்து 

ச.



௧௬௪ ' புறத்திணையியல், 

ஆன் எல்லாம் இடைச்சொல். இது செவ்வெண்ணிலும்மை எண் 
ணினை இடையிட்டுக்கொண்ட.2, இனி ஏனையவற்றிற்கும் ஆன் 
உருபுகொடுத்து அதத்கேற்பப் பொருள்கூறலும் ஒன்று, (௮) 

௬௪, உழிஞை தானே மருதத்துப் புறனே. 

இத உழிஞைத்தினை அகத் இணையுண் மருதத் திற்குப் புறமா 
மென்௫ன்றது. (இ-ள்.) உழிஞை தானே- உழிஞை யென்று கூற 
ப்பட்ட புறத்தினை : மருதத்துப் புறனே --மருதமென்று கூறப் 
பட்ட அகத் தணைக்குப் புறனாம்,--ஏ-று.- இருபெருவேந்தர் தம் 
முூண் மானுகொண்டவழி எதிர்செலக்காற்றாுது போய் மதிலகத் 
இருந்த வேந்தன் மதில் பெரும்பான்மையும் மருதத்திடத்ததாக 

லாலும், அம்மதிலை முத்றுவோனும் அர்சிலத்இிருத்தலானும், ஒரு 
வன் வாயில்வேண்டத் திறவாது அடைத்திருந்த ஒட்புமையாலும், 
உள்ளிருக் தவலும் புறப்பட விரும்புதலாஜும், மருதம்போல் இத 
தகும் பெரும்பொழுது வரைவினமையாலுஞு, சிறுபொழுதும் விடி. 
தயகாலமே போர்செய்தற்குக் காலமா தலாலும் உழிஞை மருத 
தீ.தி.ற்குப் புறனாயிற்று, மருதகிலத்து மதிலாதல் **அகனாடு புக் 
கவ ரருப்பம் வெளவி?? யெனப் புறப்பாட்டிற் கூ (Sus arm ep gpd ; 
‘Wai இர்க்கழனி காப்ப ணேமுற் - றுணங்க னாழியிற்றோ 
ன்௮ மோரெயின் மன்னன்!” என்றதனானுங் :* இ எத்கரிதாய்க 
கொண்டகூழத் தார யகத்தார்- கிலைக்கெளிதா நீர் தரண்,” என்ற 
தனானுமுணர்ச, மற்று மேற்சென்றானை வஞ்சிவேகதன என்னு 
மெனின் அது இருவரும் தத்தம் எலலைக்கண் எதிர்சென்றுப்ட்ப 
மொன்றலின் வஞ்சியாகாதாயிற்று, (௯) 

௬௫. நுமுமுத லாணழ்மூற்றலுங் கோடலு 
மனைநெறி மரபிற் ரகு மென்ப, 

Qs மேற்கூறிய உழிஞைத்இணையது பொ துவிலக்கணம் 
உணர்த்து்்றது, (இ-ள்.) முமுமுதல அரணம் வேற்றுவேக 
தன் குலத்துச்கெல்லாம் எஞ்சாது முதலாய் வருனெ் ற crop 
௬சணை ; மு,ம்றலும் கோடலும் - சென்ற வேர்தன் வளைத்தும் 
இருச்ச வேத்தன் கைக்கொண்டு காதீத்லுமாயெ ;: dyer Oe DO wos 
Ibo ஆரும் என்ப-- இரண்டு வழியாகய இலச்சண த்தை உடை 
ர்து அல்லு ழிஞைத்தினை என் றுகூறுவர் புலவர், கத, முழு நரளுல,௮, மலையும் சாடும் 4ீருமல்லாச அகசாட்டுச் சேம ௮௬ 
இல், அத வஞ்சனை பகம் வாய்ச் அ.ச, சோட்டி nade tase



பொருள காரம். on. 

யன பதித்த காவற்காடும் அதனுள்ளே இடங்கர் முதலியன 
உள்ளுடைத்தாயெ இடங்கும் புறஞ்சூழ்கது, யவனர் இயற்றிய 

பலபொறிகளு மேனைப் பொறிகளும் பதணமும் மெய்ப்புழைஞா 
யிலும் ஏனைய பிறவும் அமைந்து, எழுவுஞ் சீப்பு முதலியவற்றால் 

வமுவின்றமைகந்த வாயிம் கோபுரமும் பிறவெக திரஙகளும் டொரு 
65 இயற்றப்பட்டதாம், இனி மலையரஹும் நிலவரணுஞ் சென்று 

சூழ்ந்து கேர்தலில்லா.து வார்ஈ்.து அமைநதனவும் இடத்தியற்றநிய 
மதில்போல் வடி.ச்சிலம்பின் அரணமைந்தனவும் மீ திருக். துகணை 
சொரியுமிடமும் பிறவெச்இிரங்களும் அமைந்தனவும் அன்றிக் கா 
ட்டானும் கீரரணும் அவ்வாறு வேண்டுவனவும் அமைந்தனவாம். 

இங்கனம் அடைத்இிருத்தலும் அவனைச்சூழ்ச்தழித்தலுல் கலி 
யூழிதோறும் பிறந்தன சிறப்பில்லா அசசியல। தலின் இவை வஞ் 
சமுூடைத்தாயிற்று, சிறப்புடை அரசியலாவன மடித்த உள்ளத் 

தோனையும் மகட்பெறாதோனையும் மயிர்குலைந்தோனையும் அடி.பிறச் 

ட்டோனையும் பெண்பெயரோனளையும் படையிழகதோனையும் ஒத்த 
படையெடாதோனையும் பிறவும் இத்தன்மையுடையோரையுல் கொ 

ல்லாது விடுதலும் கூறிப்பொருதலும் முதலியனவாம். இணி 

ஆகுமென்றதனான் எதிர்சென்ற வேத்தன் பொருது தோற்றுச் 
சென்று அடைத்திருத்தலும் உழிஞையாம். மத்றைவேத்தன் வளை 
யாது மீளில் அவனடைத்தது உழிஞையாகாதென்றுணர்க, (௧0 

௬௬, அதுவே தானு மிருகால் வகைத்தே, 

இ௫ முற்கூறிய மூற்றலுவ் கோடலும் ஒருவன் தொமீ 
லனமென்பதாஉம் முற்கூறியபோல் ஒருதுறை இருவர்க்கு மூர் 
யவாகாது, ஒருவர்க்கு கான்குசான்காக எட்டாமென்பதூஉச 
கூறுனெறது. (இ-ள்.) அதுவே தாலும்- அவ்வுழிஞைத்துறை௫ 

லும் : இருகால் வகைத்து-மஇில் முற்றிய வேச்தன் கூறு 6 
கும் தகத்தோன்கூற௮ு சான்குமென எட்டுவகைத்.து.-ஏ-ு 
அது மேற்கூறுப, 

௬௭, கொள்ளார் தேங் குறித்த கொத்றமு 

மூள்ளிய,த; முடிக்கும் வேந்தன.து சிறப்புக் 
தொல்லெயிற் கஇவர்தலுர் தோலின் பெருககமு 

மகத்தோன் செல்வமு மன்றி மூரணிய 
புதத்தோ னணத்திய பக்கமுக் இதப்பட 
கெர்குகான் மண்டிய குறுமையு முடன்றோர்



க்ட்சா புறத்திணையியல், 

வருபகை பேணா ராரெயி லுளப்படச் 

சொல்லப் பட்ட காலிரு வகைத்தே, 

இ௫ முற்கூறிய சாலிருதுறைக்கும் பெயரும் முறையுக் சொ 
கயம் கூறுகின்ற. (இ-ள். கொளளார் தேஎம் குறித்த கொ 

இறமும்- பகைவர் காடடினைத் தான் கொளவதற்கு முன்னேயும் 
கொண்டானபோல வேணடியோர்க்குக் கொடுததலைககுறித்சு 
வெற்றியும் : தன்னை இகழசதோராயுக தான் இகழஈதோராயுவ 
கொளளாரெனப உம். “£மாறறுப் புலலதோனறு மண்டில 
மாக்கள்சொல - வேறறுப புலவேகதர் வேலவேநதர்க் - கேற்ற - 
படையொலியித் பாணொலி பலனெறா லொனனா- ர௬ுடையன தாம் 
பெய் ௮வது.” எனவரும் “* கழிகதது பொழிகதென”” என்னும் 
பறப்பாட்டினுள “ஒன்னா ராரொெயி லவர்கட் டாகவு - நுமதெனப 
பாண்கட ஸிறுக்கும் வள்ளியோய்”” என்பதும் அத, ₹* ஆனாவீகை 

ஊடுபோர்'” என்னும் பறப்பாடடும் ௮து. இராமன் இலஙகை 

|கொள்வதன்முன் வீடணம்குக் கொடுத்த துறையும் ௮து. 

உள்ளியது முடிக்கும் வேரதனது ஈறப்பூம்- அவ்வாறு குறி 

தீத குறிப்பினை முடிக்கன்ற வேகதனது சிறப்பினை ௮வன்படைத் 
தலைவன் முதலியோரும் வேற்று வேநதன்டாற் தூதுசெல்வோ 

ரூம் எடுத் துரைத்தலும் : உம். **மழுவாண் முளைமொய் மதிலா 
.னகழ்தார்ர் - தெழுவாள னேறறுண்ட தெல்லா - மிழுமென - மட் 

டலிழ் கண்ணி மழவேநதன் ற்றத்தி - விடடெரியா விட்ட 

மிகை”? எனவரும், “*மலை.பகழக்குவனே கடறார்க்குவனே - வான் 
வீழ்க்குவனே வளிமாறறுவனென த் - தானமுனனிய துறைபோக 

வின்” என்பதும் ௮, மாறறார் மதிலும் அகழுஞ் சுட்டிக்கூற 

ற்லின், ** அடுநை யாயிஜும் விடுகை யாயினும் - கீயளந் தறிதி நின 

பரை மைவார் - கோற்செறி யரிச்சிலம்பிம் குறுக்தொடி. மகளிர்- 

பொலஞ்செய் கழங்கூற் றெற்றி யாடுந் - தண்ணார் பொருனை வெ 
ண்மணம் சதையக் - கருங்கைக் கொல்ல னரஞ்செய் நெவொய- 
கெடுந்கை தலியம் பாய்தலி னிலையழிர்,த - வீகமழ் கெடுஞ்ீனை 
யூலம்பச் காவுதொறும் - கடிமரக தடி.யு மோசை தன்னூர் - நெடு 
மதில் வரைப்பித் கடி.மனை யியம்ப - வால்கினி இருந்த வேச்தனோ 
மங்குநின் - சிலைத்தார் முரசம் கறங்க - மலைத்தனை யென்ப 

காணுத்தச வுடைத்தே.” இது புறத்அுழிஞையோன்கட் தன் 
அலன் ிறப்பு எடுத்துரைத்தது. ** கயலைக் கொடியின் வாழிய 
மருங்கு - இயல தார்திப் பயலைப் பார்ப்பர - ஜெஸ்ஸி கம்னு சிம்
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லா புக்குச் - சொல்லிய சொல்லோ இலவே யதற்கே - யேணி 
பூஞ் சீப்பு மாற்றி - மாணவினை யானையு மணிகளைக் sera? 
இன தாதரைக்கேட்ட அகத். துழிஞையோன் திறங் கண்டோர் 
கூறிய து, இவை பும், 

தொல் எயிற்கு இவர்தலும்- ஒருகாலத்தும் அழிலில்லாசு 
மதிலை இல்றைப்பகல அழித்துமென்றுகூறி அழித்தற்கு விருப்பஞ் 
செய்தலும்: உம், ₹4 இற்றைப் பகலு ளெயிலசகம் புக்கன திட்- 
பொற்றா.ரான் போனகசங்கைக் கொள்ளானா - லெற்றாங்கொ - லா 
ரச வெம்படித்தி யாற வுயிர்பரூ9 - மாறா மறலி வயிறு,” எனவ 
Gia. | “in meen மவர்க் கேறவிட னின்றி - நெய்யோ டையவி 
யப்பி யெவ்வாயு - மெ இரப பாவை யியற்றின நிநீஇக் - கல்லுங் 
கவனுங் கடுவிசைப் பொறியும் - வில்லுங் கணையும் பலபடவ் பர 
ப்பிப் - பந்தும் பாவையும் பசிவரிப புடடிலு - மெள்றிவை பல 
வுஞ் சென்றுசென் தெறியு. முகல்த மகளிலா யிய திப் பின்ஜை 
யெய்பெரும் பகழி வாயிற நாகசெ - ௬டடல போயின் ரயிலும் 
வட்டத் - தீப்பாம் மகளிர் இகழ்சலம் பேர - கோச்குகர் கோக்குநர் 
கொகதுகை விதிர்க்கு் - தாக்கருக் தானை யிரும்பறை - பூக்கோட் 
டணனுமை கேட்டொறுங் கலுழ்ந்தே.”” இப் பொன்முடியார் 
பாட்டும் அத. இதனாற் பூசசூடுதல பெற்றாம், 

தோலின் பெருக்கமும் அ௨ஙனம் மதின்மேத் சென்றுழி 
ம திலகத்தோர் அப்புமாரி விலக்குதற்குக் இடுகுல் கேடகமும் 
பரிசையும் பலகையும் மிடையச் கொண்டுசே லும் : உம், இரு 
சீடர் வழங்காப் பெருமூ இலங்கை - நெடுநதோ எிராமன் கடந்த 
ஞான்றை - யெண்டுடை மிடைநத பைக்கட் சேனையித்- பச்சை 
போர்த்த பல்புறத் தண்டை - யெச்சார மருங்கிலு மெயிற்புறத் 
தி௮த் தலிம் - கடல்சூ ழரணம் போன்ற - துடலனெ வேத்தன் 
மூத்திய வூரே.” எனவரும். !'கினற புகழொழிய நிலலா வயி 
சோம்பி - யின்றுகாம் வைக லிளிவர - வென்றொளிரும் - பாண்டி 
னினாத்தோர் பணியார் பசையரணம் - வேண்டிலெளி தென்று, 
வ் வேந்து.” இதுவும் ௮, அரணத்தோர் தத்தம் பதணத்து 
நிற்றலிற் தோல் கூறிற்றிலர். இக்கானகும் மூற்றுவோர்ச்கே 
உரியவெனக்கொள்சு, 

வி/குத்தோன் செல்வமும்-௩ அகத்து உழிஞையோன் குல, 
கிக்கா ச! பெருஞ்செல்வள் கூறுதலும் : அவை படை குடி. ௯. 
அலர் ௪ ௧௨ க் ீர்கிலையும்சமட்டொருளும் ர ஏமப்புண்டம்களை    



(௧௩.௮ புறத்திணையியல், 

| மூதலியவாம், உம், *பொருசன மாறுப்] புலிப்போத் துறையு - 
மருவா சண்டார்போ லஞ்ச - யொருவருஞ் - செல்லா மதிலக 
தீஅ வீற்றிருச்சான் றோவேந்த - னெல்லார்க்கு மெல்லாங் கொ 

Osa. 2 “அளிதோ தானே பாரியது பறம்பே - ஈளிகொண் மூ 

| சின் மூவிரு மு.்தினு-முழவரு முழாதன கான்குபய லுடைத்தே- 
யொன்றே, செ.றியிலை வெஇரின கெல்விளை யும்மே - இரணடே, 

திஞ்சுளைப் பலவின் பழமூழக் கும்மே - மூன்றே, கொழுங்கொடி. 
வள்ளியின் இழெங்குலவீழக் கும்மே - மான்கே, ௮ணிநகிற வருடை 
பாய்தலின் மீதமிகஅ - இணிகெடும் குனறந் தேன்சொரி யும்மே- 

வான்க ணத்தன மலையே வானத்து - மீன்க ணத்தன சுனையே 

யால்க - மரகதொறும் பிணித்த களிற்நினி ராயினும் - புலங்தொ 
௮ம் பரப்பிய தேரினி ராயினுச் - தாளிம் கொள்ளலிர் வாளிற் 

ருக்கலிர் - யானறி குவனது கொளளு மாறே- சுஇர்புரி நரம்பின் 

சீதியாம் பண்ணி - விரையொலி கூகதனும் விறலியர் பின்பட- 

வாடினிர் பாடினீர செலினே - நாடு குன்று மொருங்க யும்மே.” 

என்னும் புறபபாடடும் ௮௮௫. 

அன்தி/ முரணிய புறத்தோன் அணந்திய பக்கமும் - மாறு 
பட்ட புறத்தோனை அகத்தோன் செல்வத்தான் அன்றிப போர்த் 

தொழிலான் வருத்திய த கூறலும் : உம். | “கலையெனப பாய்தத 

‘ire மலையென - மய௫கம ரூழந்த யானையு மியம்படச் - சிலை 

வலைத் துலை$்த வயவரு மென் நிவை- பலபுறல் கண்டோர் முன்னு 

ளினியே - யமர்புறங் சுண்ட பசும்புண வேததே - மாக்களி றுதை 
SS கனைசேர் பைகதலை - மூக்கறு நுங்றெ நாற்றயற் இடப்பக- 
களையாக் கழற்காம் ௧௬௩௧ டைவ - ருருகெழு வெகுளியர் செ 

அத்தன சார்ப்ப- மிளையேறு போயின்று காளை சாமே-யுயிர்மிசை 

கொண்ட மயிர்க்கட - டருமுர சரக்க gi Caner குூவமே.'” என 
ரும். இது (சேரமான் , பொன்முடி.யாரை யும் 1அரிலழாலா 
யும் கோக்க தன்படைப்பட்டார் தன்மை கேட்டோர்க்கு அல! 
கூதிய து. 

இப்பட ஒரு தான|மண்டிய (கு௮மையும்- அகத்இருச்தோன் 
தன்னன sa தோன் தியலழிப் புறத்துப் போர்செய்யுஞ் சிற 
மையும் : உம், *'வருகஇல் வல்லே வருசஇில் வல்லென . லேசு 
விடு கிழுத்தூ தாக்கிக் இசைப்ப -1தாலரி மாலை சூடிச் காலித்- 
தமியன் ஐர்.த குநி லாளன் - வருசமம் சால்க் முன்னின் தெதி 

த - கொகுசை பிகம்பினந் செலி௫ கிசு வ் “piss    
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உடன்றோர் வருபகை பேணார் ஆர் எமில் உளப்படஈ புறதி 
சோன் அகத்தோன்மேல் வந்துழி அவன்பகையினைடப் Gur oops 

அகத்தோன் இகழக்இருத்தற்கு அமைந்த மதிலரண் கூறுதஓளப் 
பட்: உம். **மொய்வேற் கையர் முரண்டுறம் தொய்யென- 

வையக மறிய வலிதலைக் கொண்ட - தெவ்வழி யென்தி யியருர் 
மார்ப - வெவ்உழி யாயினு மவ்வழித் தோன்றித் - திண்கூ. ரெஃ 
இன் வயவர்க் காணிம் - புண்கூர் மெய்யி லுராஅய்ப் பகைவர்- 

பைந்தலை யுதைத்த மைந்துமலி தடக்கை - யாண்டகை மறவர் 
மலிக்துபிறர் - தீண்ட றகாது வெநதுறை யானே,” இது அகத 
தோன் செலவம் போற்றுதற்கு ஏதுவாயே முமுவரண கூறுத 

லிற் செல்வத்.துள் அடங்காதாயிழ்று, இது (பொன்முடியார் BE 

மோன் தன்மை கூறியது, 

சொல்லப்பட்ட சாலிரு வகைத்தே- மேலிரு நால்வகைத் 
தென்று சொலலப்பட்ட இருகான்கு பகுதியதாம் உழிஞைத்தி 

ணை,--எஃறு. முற்கூறிய தொகையேயன்றி ஈண்டுத் தொகை 

கூறினர் அககாலிரண்டுமேயன் தி அவைபோல்வனவும் காலிரண்டு 
துறை தோன்றுமென்றத்கு] அவை புறத்துவேசதன் தன்.துணை 

யாகிய அரசனையாயிலுக தன்படைத்தலைவனையாயினும் ஏவி ௮௧ 

தீதுவேந்தற்குத் துணையாயெ அரசரது முழுமுதலாரண் முத்த 
ஓம்[அவன தனைக் காவலகோடலும் நிசழகதவிடத்தும் இவ்விரு 
கான்குவகையும் இருவர்க்குமுளவாதலாம், உம், முற்காட்டியவே 

வேறுவேறுகாட்டிலும் அமையும், இத் இணைக்குப் படையியங்கர. 

முதலியனவும் அதிகாரத்தாற் கொளக, ௮.து]** இலக்குதொடி. 
மருப்பிழ் கடாம் வார்ச்து - நிலம்புடையூ வெழுதரும் வலம்படு 
குஞ்சர - மெரியலாக் தன்ன விரியுளை சூட்டிக் - |காலளெர்க் 

தன்ன சடுஞ்செல் லிவளி - கோனமுனைக் கொடியின் விரவா 
வல்லோ - டுளவினை கடுக்குச் தோன் றல பெரிதெழுக - தருவியி, 

ஜொலிக்கும் வரிபுனை செடுகதேர் - கணவேட டனவே முரசள் 
கண்ணுற்றுத் - தழுவு மாதிரங் கலலென வொலிப்பக் - கதம் 
சை வயிரெபடு வலம்புரி யார்ப்ப - கெமெதி னிலாஞூயிற் க்டி.. 

மினைக்' குண்டு  டெய்டன் புடையா ரரண்சாப் புடைத்தேஎ - செ 
ஞ்சுபுக லழிர்து நிலைதளர் பொரீஇ - யொல்லா மன்னர் ச0க்க-. 
ஈஸ் மன்றகிவ ணில் செலவே," எனவரும், இனித் தே 

வர்சிகுசியவா பெ உழிஞைத்துறைகள் பலவும் கூறுவராலெனின் 
அவை உ யெலாயெ அரரியலாய் எஞ்ஞான்.௮அம் கிகழ்கின் தி ஒரு, 
ன்ஸ், கவர். வேண்டியவாறு செய்வளவாசளிற்|தமிம்கூது ohm



௧௪0 புறத்திணையியல். 

ஐ.கத்தன அல்லவென மறுக்க, இனி [முரசவுழிஞை வேண்கோ 
குளளெனின் முரச வஞ்சியும் கோடலவேண்டுமென மறுக்க, தனி 
|ஆரெயிலுழிஜை/முழுமுதலரணம் என்றதன்கண அடக்கும், இனி 
விகத்பிப்பபவெலலாத துஷைப்பாற் படுத்திக்கொள்க, (௧௨) 

௬௮. ருடையும் வாளு நாள்கோ என்றி 

மடையமை யேணிமிசை மயககமுங் கடைஇச் 
enon ரொழிய வென்று கைக்கொண்டு 

முத்திய முதாவு மன்றி முற்றிய 
வகத்தோன் வீழ்ந்த நொச்சியு மற்றதன் 
புறத்தோன் வீழந்த புதுமை யானு 

நீரச்செரு வீழ்ந்த பாசியு மதாஅன் 

லராச்செரு வீழ்ந்த மந்ததன் மறனு 
மகமிசைக இவார்ே தீரன் பக்கமு மிகன்மதிற் 

முமி கொண்ட மண்ணு மங்கலமும் 

வென்ற வாளின் மண்ணே டொன்தத் 

|தொகைஙிலை. யென்னுக் துறையொடு தொகைஇ 

வகைநான மூன்றே துறையென மொழிப 

இத எய்சாத தெபய்துவித்தத; உழிஞைத்தினையுள இரு 
பெரு வேகதர்க்கும் ஒனறாய்சசென்று உரியவான துறை இதறகு 
மூன்னர்க் கூறுமையின. (இ-ள்,) குடையும் வாளும் சான்கோள் 

அன்றி தன் ஆக்கம்கரு இக் [கு பறககாத்து ஓம்பதசெடுத்த 

சூடைகாட்கொள்ளுத லும் அன்றிப் பிறன்கேடு கருஇிவாணடைகொ 

சளுததும் அன்றி: புறத்தோன் புதிதாக அகத்தே புகுதற்கு 
சாட்கொள்ளுமென்க, தன்னாட்டினின.றும் புறப்படுதல்கு சாட் 
கோடல் ௨ ழிஜஞையெனபபட it தாகலின, அகத் சாலும் முற்று 

விடலவேண்டி. மற்றெரு வேக்தன வரதுழித் சாலும் புறத்துப் 
படத சாட்கொளளும், காட்சகோடலாலது காளும் ஓனரை 

தனச்சேற்பக்கொண்டு செலயழி அ௮க்காலத்இிற்கு இடையூ௮ 
தோன்றியலழித் தனக்கு இனதியமையாதனவற்றை அத்திசை 
சோக் அக்காலத்தே முன்னே செலலகிடுதல் : உம் Sudeep 
ப்ப தென்தொலோ பான்மதியென் றஞ்சி - யிகலசண த் அள்சாவ 

ரெல்லா - மகாரலிய-விண்டஞ்ச மென்ன விரிச்ச குடைசாம்கோரிட 
கண்டஞ்சிச் சிம்பிலித்தார் சன்,” இ.௫ புறர்தோன் ககட்காக 
கோள், *! குன் துயர் இக்கள்போற் கொற்றச் குலடியொ oon



பொருள காரம். ௧௪௧ 

கின்றுபர் வாயிற் புறநிவட்ப-வொன்ருர் - விளங்குருவப் பல்குடை 
விண்மீன்போற் றோன்றித் - துளங்னெவே தோழ்றம் குலைந்து." 

இது அகத்தோன் குடைகாட்கோள். :* தொழுது விழாக்குறைக் 

குந் தொல்கடவுட் பேணி - யமு விழாக்கொள்வ ரன்னோ - முழு 
தளிப்போன் - வாணாட்கோள் கேட்ட மடச்தையர் தம்மூழ் - நீண் 

ட்கோ ளென்று நினைந்து.” இது புறத்தோன் வாணாட்கோள். 
“*முற்றரண மென்னு முலுருமுப் போற்றோனறக் - கொற்றவன் 
கொழற்றவா ணாுட்கொணடான - புற்றிழிந்த- சாகக் குழாம்போ 

னடுங்க வென்னாங்கொல - வேகக் குழாக்களிற்று வேத்து,” 
Qs ௮கத்தோன் வாணாட்கோள, 

மடையமை ஏணிமிசை மயக்கமும் - மீதடுபலகையோடும் 

அடுத்துச்செய்யப்பட்ட ஏணிமிசைநின்று புறத்தோரும் அகத்தோ 

ரும் போர்செய்தலும் : உம், ₹* சேணுயர் ஞாயிற நிணிதோளா 
Cor oma - மேணி தவிரட்பாய்க தேறவுருப்- பாணியாப் - புளளிற் 

பரத்.து புகலவேட்டார் போர்த்தொழிலோர் - கொள்ளற் கரிய 
குறும்பு,” இது புறத்தோர் ஏணிமயக்கம், ** இடையெழுவிற் 

போர்விலங்கும் யானையோர் போலு - மடையமை யேணி மயக் 

இற் - படையமைந்த - ஞாயில் பிணம்பிறக்இுத் தூர்த்தார் நகரோர் 

க்கு - வாயி லெவனாமங்கொல் மற்று,” இது அகத்தோர் ஏணிமயக் 

கம், இனி இரண்டும் ஒருங்கு வருதலுங்கொளக; உம், “பொரு 

வரு மூதாரிற் போர்வேட டொருவற - கொருவ லுடனஜெழுக்த 

காலை - யிருவரு - மண்ணொடு சாரதி மதில்சார்த் தியவேணி- 

லிண்ணொடு சார்த்தி விிம்.”? எனவரும். 

கடை.இச் சுற்று அமர் ஒழிய வென்று கைக்கொண்டு மூத்திய 

Cp Riva = புறதீதோன் gsaumout Or gig Gu ypopds 

செய்யும் போரின்றாக ௮கத்தோன்படையை லென்று இப்புறமதி 
லைக் கைக்கொண்டு $உண்மஇலை வளை த வினை முறி£ச்சியும், அகத் 
தோன் தன்படையைச் கெலுத்இப் புமமதஇிலிற்செய்யும் போரின் 
ரூகப் புறத்தோன் படையைத் தள்ளி வென்று அப்புறத்.தமதிலைக் 
சைச்கொண்டு வளைத்த வினைமுஇர்ச்சியும் : உம், “'கடலபரச்து 
மேருச்சூழ் காலம்போ நி சென்றோர் - கொடிமஇலைக் காத்தோ 
ரைக் கொல்லக் - கடலெஇர் - தோன்றுப் புலிபோ லரண்மறவர் 
தொக்கடைத்தார் - மான்றேசான் மூதூர் வரப்பு.” இது புறத் 

தோன்" முத்திய மூ.தர்கு, *ஊர்சூழ் புரிசை புடன்சூழ் படைமா 
வக். தாரிசூழ்குள் சன்ன சடைசடர்து - போர்மறவர் மேகமே



௧௪௨ புறத்திணையியல், 
( 

போலெயில் சூழ்ந்தார் விலங்ககன் - மூகஞ்சேர் தகோள்கொட்டி, 

யார்த்து.* இது அகத்தோன் முத்திய முதிர்வு. 
அன்றி முத்திய அகத்தோன் வீழ்சச கொச்சியும்- புறமதி 

லன் றி உண்மதிற்கட் புறத்தோன முற்றப்பட்ட அகத்தோன் 

விரும்பின மதில்காவலும், அவன் காத்தலன்றித் தான் சூழப் 

பட்ட இடத்திருந்த புமத்தேோன் போர்செய்தலை விரும்பிய உளத் 
தைக் காச்சலும் : கொச்யொவது சாவல்; இதற்கு கொச்சி ஆண் 

டுச் சூரதலுங்கொள்க, அது மதிலைக்காத்தலும் உள்ளத்தைக்கா 
தீதலுமென இருவர்க்குமாயிற்று, இக்கருத்தானே **கொச்சிவே 

- லித் தீத்தனுறகதை”” என்றார் சான்றோரும். உம், *₹ இருகன்றி 
ஜொன்றிழக்த வீற்முட்போற் €ீறி- யொருதன் பதிசுற் ரொழி 

யப் - புரிசையின் - வேற்றரணக் காத்தான் விறல்வெய்யோன் 

வெஞ்செனத்துக் - கூற்றரணம் புக்கதுபோம் கொன்று, இது 
அகத்துழிஞையோன் எயில்காதித நொச்சி, * தாய்வாங்கு னெ.ற 

மகனைச் தனக்கென்று - பேய்வாங்கு யன்னதோர பெற்றித்தே- 

வாய்வாலங்கு - வெல்படை வேந்தன் விரும்பாதா ரூர்மூத்திக்- 
'கொல்படை லீட்டும் குறிப்பு '' இது புறத்தோன் மனல்காத்த 

கொச்சி, *மணிதுண/க் தன்ன மாக்குர ஞெச்டப் - போதுலிரி 

பன்மா வுள்ஞஞ் சிறந்த- ௧1த னனமா நீமற் - நிரினே - கடி. 

யுடை வியனகர*க் சாண்வரப் பொலிக்த - தொடியணி மகளி ரல்கு 

அகல் டெத்திக் - காப்புடைப் புரிசை புக்குமா றழித்தலி - ஜூர்ப் 

புறம் கொடா௮ நெடுந்தகை - பீடுகெழு சென்னிக் ழெமையு கின 

தே.” இ. சூடின கொச்ரியைப் புகழ்5,த.2. 

மற்று அதன் புறத்தோன் மீழ்ர்த புதுமையாலும்- இடை 
மதிலைக் க/க்ன்ற அகத்துழிருயோன நீன்ற இடத்தைப் 
பின்னை அம்மஇலின் புறம் இிருகதோன் விரும்பிக்கொண்ட பு.தக் 
கோளும், அல்கனம் புறத்தோன் கொண்ட அவ்விடச் இளைப் பின் 

னையகத்தோன் தான் விருஃபிக்கொண்ட 'பு.தக்கோளும் ; பிற் 
டட்டதுறைக்குப் புறத்தோன் அதனையென மாற்றிப் பொருள் 
கொள்க, முன்னப்ப் புமமதிலிஏ போம்போல் இடைமநதிலிலும் 
போர் கூறினர். wb, “Gagber Cass னெயிலகேயள் கிரும் 
பியக்கா - லஞ்சி யொழுக்காதார் யார்யாவர் - மஞ்சுசூழ் - வான் 
எருய் புரிசை பொதியு மடக்னெ - வான்றோ ரடக்கம்போ லா 

ற்கு,” இ புறத்தொன் வீழ்ச்ச புதுமை, *(தாக்கற்குப் பேருச் 
தசர்போன் மநிலகத்- தூக்த முடையோ சொ தம்பியும் - sri he
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ணிடி.பு.றட் பட்டாம் கெதிரேற்றார் மாற்றா-ரடிபிறக் €டு மரிது, 
இ அகத்தோன் வீழ்க்த புதுமை. 

ரீச் eG Seg பாதியூம்- கொண்ட மஇலகத்தை விட்டுப் 

போகாத புறத்தோரும் ௮வரைக் கழியத் தாக்கல் ஆற்றாத அகத் 

தோரும் எயிற்புறத்து அகழின் இருகரையும்பற்றி ரீரிடைப் படர் 

ந்ச நீர்ப்பா௪ு போன்று அக்டங்னெகட் போரைவிரும்பின பாச 
யும்: பாசிபோல் நீங்காமல் நிற்றலிற் பா௫ியென்றார். உம், 
*பொலஞ்செய் கருவிப் பொறைமீப் பிணனாய் - நிலக் இடர் பட்ட 
இன் முயிம் - கலங்கமர்மேல் - வேத்தமர் செய்யும் விரகென்னாம் 

வேன்மறவர் - நீத்துகீர்ப் பாய்புல்போ னின்று,” இது இருவர்க் 

கும் ஓக்கும், வேறு வேறு வருமெனிலுங் காணக, 

அதான்று ஊர்ச்செரு வீழ்ந்த மற்றதன் மறனும்-- அம்ம 
இற்புறத்தன்றி ஊரசத்துப் போனை விரும்பிய அப்பா சிமறனும் : 
பாசியென்றூர், கீரிம் பாருபோல இருவரும் ஒதும்கியு் தார்ந்தும் 
பொருதலின், உம். **மழகநாட்டுக தங்கணவர் மைந்தறியு மாதர்- 
பிறசாட்டுப் பெண்டீர்க்கு கொகதா - ரெறிதொறும்போய் - நீர்ச் 
செறி பாசிபோ ஸனீஙகாது தங்கோமா - ஜூர்ச்செரு வுற்றாரைக் 

கணடு..?? இது புறத்தோன் பாசிமறம், “*தாக்தம் கடைதோறஞ் 

சாய்ப்பவு மேலவிழமுந்த - வேந்தன் படைபிணதது வீழ்தலா- 

னாங்கு - மதுக்கமமுச் தார்மன்னர்க் குள்ளட் மறுகிற் - பதுக்கை 
யும் சேண்டாதாம் பற்று,” இஃது அகத்தோன பா௫மழம், 

அ/கமிசைக்கு இவர்க்தோன பக்கமும் “ழ் ஞ்சேரிம திலும் 
jee io ff gun அல்லாத [கோயிற் புரிசைமிசை ஏறிநின்று போ! 

செய்தமற்குப் பரந்துசென்ற கூறுபாமம்: உம், “வாயிற் டெக் 
கொடுக்க மாற்றினார் தம்பிண த்தாற் - சோயிற இடங்கொடுக்கக் 
கோண்மறவர் - ஞாயி.யஃ கொடுமூடி மம குப்புற்றார் கோவேக 
த்ம்க் காக- நெடுமுடிதாங் கோட ஸனினைசது."? இது புதத்தோன 

அகமிசைக்வெர்தல், “'புற்்றுறை பாம்பின் விடகோக்கம் போனே 
௧9௧- கொற்றுறை வாய்த்த சொலைவேலோர் - கொற்றவ னாயே 

யில்மேற் றோன்றினா ரதர்துக் கூடாத - போரெயின்மேல் வாழ 
புணர் போன்று." இது அகத்தோன் அகமிசைககிவர்தல், 

கன் மதிற் ரூமி கொண்ட மணனும் மல்கலமூம்- அவ் 
ஈனம் இகல்செய்த மதிற்சண் ஒருவர் ஒருவனா க்கொன்று 
முடிச்கலம் முதலியன கொண்டு, பட்ட வேக்தன் பெயரானே 
முடிபுளைர்து சீராமம் மல்கலமும் ; உம், *மழுவாளான் மன்னர் 

% ,



௧௪௪ புறத்திணையியல், 

ம்ருங்கறுத்த மால்போ- லெழுவாளங் கைக்கொண்ட போழ்தி- 
னெழினமுடி. - சூடாச்?ர்க் கொழற்றவனுஞ் சூடினான் கோடியர்க் 
கே- கூடாரீநா டெல்லாங் கொடுத்து,” இது புறத்தோன் மண் 

ம் மங்கலம். “வென்றி பெறவந்த வேந்தை யிகன்மதில்வாய்க் - 

, கொன்று குடுமி கொளக்கண்டு - தன்பால் - விருச் இனர் வந்தார் 

க்கு விண்விருந்து செய்தான்-பெருந்தகையென் ரர்த்தார் பிதர்,”” 
இ௮ அகத்தோன் மண்ணும் மங்கலம், 

(வென்ற வாளின் மணணோடு Her O= இருபெருவேந்தருள் 

ஒருவன ஒருவனை வென்றுமி' அஙகனம் வென்ற கொஜற்றவாளி 

னைக் கொற்றவை மேனிறுத்தி நிராட்டுதலோடே கூட : ௨ம், 

செற்றவர் செங்குருதி யாடற்கு வாள்சேர்ந்த - கொற்றவை 
மற்நிவையுங் கொள்ளுங்கொன் - முற்றியோன் - பூவொடு சா 

தும் புகையவி கெய்ச்கறைத்த - தேவொு செய்தான் சிழப்பு.'” 

இத புறத்தோன வாண்மங்கஜலம். “£வருபெரு வேந்தற்கு வான் 
கொடுத்து மற்றை - யொருபெரு வேந்தம்கூ ரீந்தா- ளொரு 

வன்பா- லிவ்வுலஇற் பெற்ற விகல்கலையேற் லூர் இவா ளவ்வுலடற் 
போய்ப்பெறுங்கொ லாங்கு.”” இது அகத்தோன் வாண்ம௰கலம், 

ஒன்றென முடி.த்தலான் இருவர்வேற்குஞ் சிறுபான்மை மண்ணு 

தல் கொள்க, “*பிறர்வேல் போலா தாக யிவவூர் - மறவன் வேலே 

)பெருக்தகை யுடைத்தே - யிரும்புற நீரு மாடிக் கலர்திடைக் - குர 

ம்பைக் கூரைக் இடக்கனுங் டக்கு - மங்கல மகளிரொடு மாலை 

சூட்டி - யின்குர லிரும்பை யாழெடுத் இயம்பச் - செண்ணீர்ப் 

படுலினுச் தெருவிலுச் திரிச்்து - மண்மூமு தழுங்கச செல்லிலுஞ் 

செல்லுமாம் - இருங்கடற் முனை வேந்தர் - பெருங்களிற்று முகத் 

நிலுஞ் செலவா னாதே.”” எனவரும், 

[தொகை நிலை என்னும் துறையொடு தொகைஇஃ அவ்வா 

ண்மல்கலம் நிகழ்நத பின்னர் இருவருள் ஒருவர் பரந்து பட்ட 

படைக்கெல்லாஞ் இறப்புச் செய்வான் ஒருங்கு வருகெனத் தொ 
குத்தல் என்னுச் துறையோடு முற்கூநியவற்றைத் தொகுத்து ; 

உம். த இர்சுருக்க யப்புறம்போங் காயகதிர்போல் Case g- 

யெதிர்சுருக் யேநதெயிலபா மாக்பே - பதியிற் - பெயர்வான் 

ஜொகுத்த படைத்துகளா த பின்னு - முயர்வான குறித்த துலகு," 

இது புறத்தோன் தொகைநிலை, “தலைவன் மதில்ரூழ்ச்த தார் 

வேச்தர்க் கொன்று - வலையன் வலைசுருக்கி யாங்கு - நிலையிருந்த- 
தண்டத் தலைவர் தலைக்கூட விற்றிருக்சா - ஓுண்டம்ம சோம்றோ 

Or Pig.” இது ௮சத்தோன் தொகைரில,
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வகைசால் மூன்றே துறை என மொழிப: ௮க்கனம் ஓன்று 
இருவகைட்பட வரது பன்னிரண்டேயாம் உழிஞைத்துறை என் 

௮ கூறுவர் ஆரியர். எ-று. முற்றலையுங் கோடலையும் இரு 

வகையென்றாுர். துதையென்றதனான் அவற்றின் பகுதியாய் வரு 
வனவும் அத்துறைப்பாற் படுத்துக: உழையரை அழைத்து 
நாட்கொள்க என்றலும் அவர் அரசாக்கு உரைப்பனவுங் குடைச் 

சிறப்புக் கூறுவனவும் முரசு முதலியன சாட்கோடதும் பிறவுங் 
Goer. Carron அடங்கும், இது வாணாட்கோடற்கும் 
ஓக்கும். பொருவார்க்கும் அல்லுழிட்போவார்க்கும் குடை டொது 

வாகலின் முற்கூறி மேல்வருனெ௰ போர்த்தொழிற்கே சிறத்த 

லின் வாளினைப் பித்கூறிஞா, இவை போர்த்தொழிற்கு ஏதுவாக 
லின் முற்கூறினார், எயிலுட் போதலும் புட்போல உட்பாய்த 

௮ம் ஆண்டுப் பட்டோம் துறக்கம் புகுசலும் பிறவும் டாசமறதி 
தின்பாற் படும். ஏறுந் தோட்டியங கதவும் முசலியன கோடல் 
அகமிசைக்கு இவர்கதோன் பக்சத"இனபாற்படும். படி.வம் முத 
லியன கூமல குமிமிகொணட மண்ணும் மங்கலம் இன்பா ற்படும், 
ப.௰த்தோன் இருப்பிற தொகைநிலைடபாநபடும்.** தறையென மோ 
திப”? என எல்லா வறறையுக ததையென்று கூறுவே.றவர் தொ 

கைநிலையென்று?) துறையெனஃ தொகைகிலையை விசநதோதி 

31, அது பல்வாகாது இரண்டு Ben pou Say go a: gy அலைக் 

ராம் என்றற்கு, அது தும்பைததொகைகிபபோல இருடெரு௨க 

ழும் உடன்லிழுதலுஞ் சிறுபான்மை உளதாமென்றுஸாக, எத! 
மஊாலலாதடைத்திருகதேதோன் புதயபபட்பேபடிதல சிறுபானமையா 

aver இதனையும் வேறோர் துறையாககிப பதன் தூவறென்னார! 

பினா. ௨ம். “அகத் துைபோ லாபேயில வேட்ட வரசம் - மஐத 

வுறையு மின்னுது மன. - நிறைசசு/ச௪- ளொன்றி யுவாட 
பக்ஸ்வா யெக்ல் வெ OFC wp நம்து வ இன பிலி aD ipa a it Gia இ, 

b ச்ச் 

Signa துறையெனற்தனாுனே புறம்தொன் கவடிவிததுதலு, 

உடாகைநியடபாறபட்டு பி புகற்ம்தா கஞ்ச செலலாமை$ களச் 

* e* ந ரு 3 , ல் 

என வரம், இது வெறு po he Qo எறுபனமை 

து ““மஇயே வெண்குடை” என்னும் பு டைபட்டுனுள!வெள்லை 

வரகுல கொள்ளும் வித்தும் - வைக மடல் வாழிய பெரிதெனச 

சசனறியா னினறனெ னாக” எனவரும். ge neaw oF @e 

௮கத்தோன வாண்மண்னுதல் ழுபாயமை என்ற௮ுகெள்க, இல 

மகண்மறுத்தோன் மதலை முற்றுதன் மகடபா ASIF ase se 

கும், யானையுல் ஸு.இராயும் மஇித்டோர்க்குச சிறித அன்பை 

Fh.



௧௪௬ புறத்திணை யியல், 

யிற் கொள்ளாராயினார்: *ஈரழியிகஈ்அ பிறக்கடியிுதலுங் சே 

டு” என்பதனானும் உணர்க, (௧௩) 

௬௯, அம்பை தானே கெய்தலது புறனே. 

இ தும்பைத்தணை அகத் இணையுள் இன்ன தற்குப் புறனாமெ 

ன்ன்றது, இதுவும் மைச்துபொருளாகப் பொருதலின் மண்ணி 
டையீடாகப் பொரும் வஞ்சிக்கும் மதிலிடையீடாகப் பொரும் 

உழிஞுக்கும் பிற்கூறினார். (இ-ள்.) தும்பைதானே நெய்தலது 
புறனே - தும்பையென்னும் புறத்திணை நெய்தகலெனப்பட்ட அகத் 

ஹிணைக்குப் புறனாம். எ-று. தும்பையெனபது சூடும் பூவின் 

பெற்றபெயர். நெய்தறகுரிய பெருமணலுலகம்போலக் காடும் 

(மலையுங் கழனியுமல்லா த சளரும் மணலும் பொருகளமாக Cac 

'தலானும் பெரும்பொழுது வரைவின்மையானும் எ்பாடு போர்த் 
தொழில் முடியுங் காலமாதலானும் இரக்கமுக தலைமகடகே பெ 

ரும்பான்மை உளதகாபவாறுபோலக் தணவனை இழர்தார்க்கன் றி 

லரர்ககு இரக்கமின்மையானும் அவ்வீரக்கு நிப்பின் அருள்பற்றி ஒ 

ரவர் ஒருவரைகோக்கிப் போரின்கண இரங்குபவாகலானும் ஒருவ 

Hn pfu oe படடுழிக் கண்டார் இரக்குபவாகலாலும் பிறகா 

சணங்களானும் நெட்தககுத தும்பை புறனாயிற்று, (௧௪) 

GTO: (மைந்து பொருளாக வந்த வேர்தனைச் 

சென்றுதலை யழிக்குஞ் சிறப்பிற் றென்ப, 

இத அத்தும்டைக்குப் பொதுவிலக்கணங கூறுன்ற.து. 

(இ:ள்,) மைது பொருளாக வந்த வேநதனை- தனது வலியினை 

உலகம் மீக்கூறுதலே தனக்குப் பெறுபொருளாகக் கருதி மேற்செ 

னற வேநதனை : சென்று தலையழிக்குஞ் சிறப்பிற்றென்ப- ௮ல் 

'ஐனம் ஆற்றும் வேந்தனும் அவன கருதிய மைந்தே தான் பெறு 

பொருளாக எதிர்சென்று தவனைத தலைமைநஇீர்க்குஞ் சிறப்பி 
னையுடைதது அத்தும்பைத்தணை என்றுசொல்லுவர் ஆசிரியர், 
அறு, வரல் செலவாதல “செலவிலும் வரவிலும்!” என்பதன் 

பொதுவிதியாற் கொள்க, மைநதுபொருளாக என்பதனை வத்த 
என்பத,ற்குஞ் சென்று என்பதற்கும் கூட்கெ, ௮ஃது இருவர்க் 

சூம் ஒத்தலின். எனவே, இருவரும் ஒருகளத்தே பொருவாராயி 
ற்று, இது வேச்தனைத் தலைமையாற் கூறினாரோனும் ஏனையோ 

ட்க்குன் கொள்க, அவரும் அதற்குரியராதலின், இதனைச் ர 
ப்பித்றென்றதனான் ௮றத்இற் இரிச்து வஞ்சனையால் கொல்



பொருள இகாரம், ௧௪௭ 

வனவுர் தேவராழ் பெற்ற வரம்களாம் கொல்வனவுங் கடை பூழிக் 
கட் தோன்றிய ஆதலிற் ஈறப்பிலவாம்; அவையுஞ் இறுபான்மை 
கொள்க, (௧௫) 

௭௧. கணையும் வேலும் துணையுற மொய்த்தலிற் 
சென்ற வுயிரி னின்ற யாக்கை 

யிருகிலம் ”ண்டா வருநிலை வகையோ 

டிருபாற் பட்ட வொருகிறப் பின்றே, 

இத அம்பைக்காவதோர் இலக்கணங் கூறுதலின் எய்தியத। 

ன்மேற் சிறப்புவிதி கூறு ௦2. (இ-ள்.) கணையும் வேலுஈ துணை 

யுற மொய்த்தலின் - பலரும் ஒருவனை அணுப் பொருதற்கஞ்சி 

அகல நின்று ஆம்பானெய்தும் வேல்கொணடெறிந்தும் போர் 

செய்ய அவ்வம்பும் வேலும் ஒன்றோடொன்று துணையாகத் தீண் 

மொறு செழறிதலின் : சென்ற உயிரின் நின்ற யாக்கை- சறிதொ 

ழியத் தேய்ந்த உயிரானே துளங்காது நிலைநின்ற உடம்பு : 

இருகிலர் தீண்டா யாக்கை அருகிலை வகையோடு- வாளுக திக 

ரியு முதலியவற்றால் ஏறுண்ட தலையேயாயினும் உடலேயாயினும் 

பெரிய நிலத்தைத் தினாடாதெழும்து ஆடும் உடம்பினது பெதந் 

கரும் நிலையுடைத்தாஇய கூறுபாடடோடே கூடி ; இருபா ம்பட்ட 

ஒருசிறப்பின் று இரண்டு கூறுடட்ட ஒரு ஈறப்பிலக்கண த்தை 

YO Fg முற்கூறிய தும்பைததணை,--௭-று, எனவே, மூத் 

கூறிய மைந்தபொருளாகப் டொருதலிஞம் நின்ஐயாக்கை ADS 

தலும் இருநிலச் தீண்டா யாக்கை அதனில் ிறத்தலுங் கூறினார். 

Og இணைச்சிறப்புக் கூழியலு, மொய ததலினெனறது யாக் 

கையம்ருடவேண்டுதலிம் கணபும் வேலுமனறி வாளமுதலியன 

எறுவாகக்கொள்க, பிறகூறிபதற்கு அடடை அற்றுழியும் ஊரு 
மடிற்போல் அலீகனிற அ௰றுழியும் உடம்பாமிதலியா அட்டையாட 

லெனவும் இதனைக்கூறுப. இனி மேற்றுறை கூதுனறது மை 

ுதுபொருளாக வச்ததுஞ் சென்றதுமாகப பொழு இலக்கண 

நி௰ுசே என்றுணர்க, நிரைாகொள்ளட்பட3 டான் பொருகளக் 

குறித்துப் போர்செய்தலும் அவன்களக்குறித்தது. பொருது 

நிரைாகொண்டாலுல் களங்குதித்துப் பேர்செய்தலும் வெட்டிப 

புறத்துத் தும்பையாம், வஞ்சியுளளும் விழுப்புண்பட்ட வீரரை 
கோக் வேச்தற்குப் பொறாமை சிகழ்ச்.து அறச்கம் வேண்டுழி 

ரிகழ்ர் த தம்பையும் வஞ்சிப்புறத்துத் அம்பையாம். முத்தப்



௧௪௮ புறத் தணையியல், 

பட்டோனை முத்றுவிடுத்தற்கு வேளோர்வேச்சன்வந்துழி அவன் 

புறம்போந்து களங்குறித்துப் போர்செய்யக் கருதுதலும் அவன் 

களங்குறிச்அழிப் புறத்சோனும் களல்குறிச்துப் போர்செய்யக் 

கரு அதலும் உழிஞைப்புறத்.த.த் தும்பையாம். இவையெல்லாம் 

மண்ணசையும் அரணகோடலுமன்றி மைநதுபொருளாசச் செ 

ன்று துறக்கம் வேட்டுப் பொருந் தும்பைச்றப்புக் கூறிற்று, 
மேற்காட்டும துமைகளெலலாம் இச்சூச்இரச்துக் கூறிய இரண் 

டக்குமன்றி மைநதுபொருளாயதற்கேயாமென்றுணர்க, உம். 
“நெடுவேல் பாய்த்த மார்பின் - அடல்வன் போநதையினிற்கு 

மோர்க்கே”” *எஏய்போற் இடந்தா னென்ளே று” என வருவன ௧௯ 

யும் வேலும் மொய்த்துகின்றன. இடந்தானென்புமி நிலச் தீண 

டாவகையின் நின்ற யாச்கையாயிற்று, *6வான்றுறக்கம் வேட் 

டெழுஈ்தார் வாணமறவ ரென்பதற்குச் - சான்றுரைப்ப போன் 

றன தற்குறை - மானதேர்மேல் - வேந்து தலைபணிப்ப விட்ட 

வுயி/்விடாப்- பாய்க்கன மேள்மேற்் பல,” இது வஞ்ூப்புறத்து 3 

அும்பையாப் இருநிலர் தீண்டாவகை,. பருதிவேன் மன்னர் 

பலர்காணட் பற்றும் - குருதிவாள் கூறிரண்டு செய்ய- வொரு 

அணி - கண்ணிமையா முன்னங் கடிமதிலுள் வீழந்ததே - மண் 

ண தே மண்ணதே யென்று,” இது உழிஞுப்புறத்துத் தும் 

பையாய் இருகிலக தீண்டாவகை, இது இணைசகெல்லாம் டொது 

அன்மையிற் இணையெனலும் படாது; இணைக்கே சிதெப்பிலக்கணமா 

தலிழ் துஹையெனவும் படாது; அயிலுர் துறைப்பொருள் நிகழ 

ந்து கழிகதபிற் கூறியதா மென்றுணர்க, (௧௬) 

௭௨, தானை யானை குதிரை யென்ற 

கோனு ருட்கு மூவகை நிலையும் 

வென்திமிகு வேந்தனை மொய்த்தவழி யொருவன் 

முன்மீண் டெறிந்த தார்நிலை யன்றியு 

மிருவர் தலைவாதபூஇிப் பக்கமு 
மொருவ ஜொருவனை யுஷடபுடை புக்குக் 
கூழை தாங்கிய வெருமையும் படையறுத்துப் 

பாழி கொள்ளு மேமத் தானுங் 

களிஜெறிந் தெதிர்ந்தோ பாடுங் களிற்றொடு 
பட்ட வேந்தனை யட்ட வேந்தன் 
வாளோ ராடு மமலையும் வாள்வாய்த்



பொருளதிகாாம, RE Te 

திருபெரு வேந்தர் தாமுஞ் சுறறமா 

மொருவரு மொழியாத் தொகைநிலைக் கண்ணுஞ் 

செருவகத் இறைவன் வீழ்ந்தெனச் சனைஇ 

யொருவன் மண்டிய நல்லிசை நிலையும் ” 
பல்படை. யொருவற் குடைதலின் மற்றவ 

ஜனொள்வாள் விசிய நாழிலு முளப்படப் 

புல்லித் தோன்றும் பணனிரு துறைத்தே, 

இத மைந்துபொருளாடிய தும்பைத் இணைக்குத் துறை இனை 

தீதென்கின்றது, (இ-ள்.) தானை யானை குதிரை என்ற கோனார் 
ப்ரம் மூவகை நிலையும் - தானைநிலை யானைநிலை ரூ. இரைநிலை என் 

௮சொல்லப்படட டோர்செய்தங்கு ஆற்று அரசர் தலைபனிக்கும் 

முன்றுகூறுபாட்டின்கண்ணும் : கோனார் உட்குவொனவே கோன் 
ர் உட்காது நிறபாராயிற்று, அவா போர்கண்டு இறப்புச்செய் 

1 தவரும் பின சதன் பெண்டிரும் படையாளர் தாயரும் அவர் 

மன வியருக கூத்தரும் பாணரும் பொருகரும் விறலியருங் கண் 

டேோரும் பிறருமென்று கொள்க, துறக்கம்புகு வேட்கையுடைமை 

பிம் காலாளை முற்கூறிப், பின்னை மதத்தாற் கதஞ்ிறந்து தானும் 

2பார்செய்யும் யானையைப் பிரகூறி, மசஞ்சிறவாமையிற் 656 

சறவாத குதிரையை அதனபிற் கூறினார். குதிரை யானன்தித் 

தர் தான செலலாமையிம் தேர்க்கு மறமின்றென்று ௮௮ 

aap rent. நிலையென்னாது வகையென்றதனான் அம்ஞூன் நு 

நிலையுக் தாமே மறஞ்சிறட்பப் பொருதுவீழ்தலும் அரசனேவலிற் 

கானை பொருதுலீழ்தலும் யானையுங் குதிரையும் ஊர்ந்தாரேவலிற் 

பொருசலும் படையாள। ஒருவரொருவா நிலைகூறலும் அவர்க்கு 

தவலுமென இப்பகுஇயெல்லாங் கொள்க, இனி இலைதாமே 

கறுவுகொண்டு பொருவுழதித் தானைமற௰ம் யானைமறங் கு.தரைமற 

மென்று வெவ்வேறுபெயர்பெறுமென்று கொள்க, இனித் தாயர் 

கூறுவன மூதின் முல்லையாம்; மனைவியர் கூறுஉன இல்லாண்| 
முல்லையாம்; கண்டோர் கூறுவன வல்லாண்முல்லையாம்; பா 

ணர் கூறுவன பாண்பாட்டாம், இவை கூறி ஏனைக்கூத்தர் முதலி 
யோர் கூறுவன கூழுர் ; ner OG ipa go டொருவாருமுளர், அவை 

ஓரோர் துழையாக முதனலூற்கண்வழங்காமையினாலும் அவற்றி 

ற்கு வரையறையின்மையானும் இவர் தானைகிலையென அடக்கி! 

ஞர், இச்சறப்பான் இதனை முற்கூதினார். அத்தானை சூடிய



5G O புறத்திணையியல், 

பூக்கூறலும் அதனெழுச்ியும் அரவமும் அதற்சரசன் செய்யுஞ் 

சிறப்பும் அதனைக்கண்டு இடைகினளோர் போரைவிலக்கலும் அவன் 

அதற்குடம்படாமைப் போர்துணிதலும் அத்தானையுள் ஒன்றற் 

இரங்கலும் அதற்குத் தலைவரைவகுத்தலும் வேர்தன்சுற்றத்தா 

ராயும் துணைவந்த அரசமாயும் ஏத்துவனவும் நும்போர் ஏனைகாட் 

டென்றலும் இருபெருவேர்தரும் இன்னவாறு பொருதுமென்று 

கையெறிதலும் போல்வனவெல்லாம் இத்துறைப்பாற்படும். உம். 

**சார்கருஇி நின்றஇிருங் கெளவை விழுப்டணையான - சோர்குருதி 
சூழா நிலனனைப்பப் - போர்கருஇத்- துப்புடைத் தும்பை மலைற் 
தான் நுகளறுசர்- லெப்புடைத் தாளையெம் வேந்து,” இதுபூக் 

கூறிய; இதனைத் இணைப்பாட்டுமென்ப, :'வெலபொதியு காடும் 

விழுட்பொருளுர் தணணடையும் - கொல்களிறு மாவுங் கொடுத்த 

ளித்தான் - பல்புரவி- ஈன்மணித் இண்டேர் சயவார் தலைபனி 
ப்பப் - பன்மணிப் பூனை படைக்கு.”” இது ஈறப்புச்செய்க த. 

*(வயி்மேல் வளைகரல aCe sy வாளுஞ் - செயிர்மேற் கனல் 

விழிப்பச் €றி.. யுயிர்மேம் - பலகழியு மேனும் பரிமான்றேர் மன் 

னர்க் - குலகழியு மோர்ந்து செயின்.” இத விலக்கவும் போர் 
துணிந்தது. 'மின்னார் செனஞ்சொரிவேன் மீளிக் கடற்றானை - 

சியான்னார் மடுங்க வுலாய்கிமிரி - னென்னாங்கொ - லாழித்தேர் 

9வல்புரவி பண்ணன் மதயானைப்-பாழித்தோண் மன்னா படை.” 

இது இரண்டனுள் ஒன்றற்கு இரட்யெது, கங்கை சிறுவனுவ் 

காய்கதிரோன் செம்மலு- மில்கருவர் வேண்டா வெனவெள்ளிக்- 

கங்கை - சிறுவன் படைக்காஉல் பூணடான செயிர்த்தார் ~ LD May 

ந்தார் தத்த மனம்.” இது பெருந்தேவஞளுர்பாட்டு ; குருக்கள் 

தமக்குப் படைத்தலைவரை வகுத்தது, 

இனிப் போர்த்தொழிலாற் தானை நிலை வருமாறு. “குழாக் 

களிற் நரசர் குறித்தெழு கொலைக்களம் - விழாக்களம் போல 

மெயம்மலி புவகைய - ராண்மை புள்ளங் கேண்மையி௰் ors 

தலி - னமுக்துபடப் புல்லி விழுந்துகளம் படுகரு - நீர்ப்பெயற் 
பிறந்த மொக்குள் போலத் - தாக்கே விசையிழ் இதர்நது நிலம் 

படுதருச் - தகரும் தகருச் தாக்கிய தாக்ன் - மூகமுகஞ் இதர 
முட்டி லோரு - முட்டியின் முறைமுறை குத்து வோரும் - 
கட்டிய கையொடு கரறடக் குநருங் - கட்டினர் கையக் தொ 
ட்டுசி.ற் போருஞ் - சுட்டிய பெயரற விட்டழிப் போருஜ் - ௪க் 
கரம் போலச் சங்குலிட் டெ.றிரருஞ் - சிலைப்புடை மு.ரசிம் pew



பொருளதிகாரம், கடக 

புடைக் குநரு - மல்லிற் பிடித்தம் வில்லி னெற்றியு - epa@y 

மேரப்பியு நோக்டுயு நுவன்றும் - போச்இயும் புழுங்கயு சாக்கடை 
கல்வியு. மெயிறுடன் நிருயுங் கயிறுபல வீசியு - மினைய செய் 
இயின் முனைமயங் குகரும்-பிறபபும் பெருமையுஞ் சறப்புஞ் செய் 

கையு- மரசறி பெருமையு முரைசொ லாணமையு - முடையோ 

ராப் படைகொண மாக்கள் - சென்றுபுகு மூலக மொன்மே 

யாசலி - னொன்றபடு மனத்தொடு கொன்றுகொன் அுவப்பச் - 

செஞ்சோற்று நிலையுக தீர்ந்துதம் மனைவியர் - தம்பிணர் தழீஇ 
கொற்துகலுழ்ந் இரஙகவும்- புதுவது வநத மகளிர்க்கு - வதுகை 

சூட்ட வானபடர்ஈ தோரே,”? எனவும், “செனற வுயிடோலத் 

கதோனறா துடலசிதைரந்தோ-னினற வடி.பெயரா நின்றவை- 

மனற - லரமகளிர் மங்கலச்திற் காககாங்கு வைத்த - மரவடிடே 

போனறன வந்த.” எனவும் வரும். “வெண்குடை மதிய மேன் 

லாத் இகழ்சரக் - கண்கூ டீறுத்த கடன்மருள பாசறைக்- குமர 

பபடை தழீஇக் கூற்றுவினை யாடவர் - தமாபிற ரறியா வமா 

மயங் கழுவக் - இறையும் பெயரு தோற்றின மருணாண் - முரை 

தபுத் சீர வம்மி னீஈகெனப்- டோரமலைஈ் தொருசிறை நிற்ப ய 

வரு - மரவுமிம் மணியிற் குறுகா॥் - நிரைதார் மார்பின் கேழ்உ 
32 6 er) i mG.” “கைவேல gat nO போக்இி வருபவன் - மெட் 

6 . க (மு 

?? **நறுவிரை துறந்த ஈரைவெண் கர்த- ல் வல் பறியா நகும், 

௩௧॥ மன்ன இரங்குகண வறுமுலைக - செம்மூது பெண்டின காத 

லஞ் சிராஅன - குடப்பாற சில்லுறை போலப - படைக்கு கோயெ 

லலா தானா யினனே.”” *“தறகொல பெருவிறல் Cas gauus 

தானவற - கொற்கத துலநசாலு ம।குமாழ் பித்பித்- பலர்புகபு 

செல்வக தருமாற பலர்தொழ-வானக வாழக்கையு மீயுமா லன்ன 

மதமா - மேன்மை யிழப்பப பழிவருவ செய்பவே - தாளேயும் 

போகு முயிர்க்கு.”” எனவரும், “கோட்டம் கண்ணியுங் கொடு 

இரை யாடையும் - வேட்டது சொலலி வேஈசனை த தொடுத்தலு 

மொத்தன்று மாதோ விவற்கே செற்றிய - இணிநிலை யல 

கூவை போழ்கதுகன் - வடிமா ணெஃகங் கடிமுகத் தேர்த: 

யோம்புமி னோம்புமி னிவணென வோம்பாது - தெொட்கொள் 

யானையில் சூடர்கா றட்பக்- கன்றமர் கறவை மான - மூன்சமதி 

தெதி/கததன் ரோழறகு வருமே.” இத உதவிய. 

இனி யானைநிலைக்குல் கு இரைகிலைக்குர் துறைப்பகு இியாம 

ருவனவுங்கொள்க, ௮து ௮ரசர்மேதும் டடை த தலைவர்மேலுப்



«@a. புறத்திணையியல், 

ஏனையோர்மேலும் யானைசேறலுங் களிற்றினமேலுர் தேரின் 
மேலுங் குதிரைசேறலும் தம்மேலிருர்து பட்டோருடலை மோகம் 
து நிற்றலும் பிறவுமாம், ௨ம், “மாயத்தாம் மாக்கு மலையு 
மலையும்போற் - காயத்தூ றஞ்சாக் களிற்றொடும்போய்ச் - சா 

டயுக- தொலைவறியா வாடவருஈ தோன்றினார் வான்மேன் - மலை 

யுறையுு தெய்வம்போல் ௨5௮.” “கையது கையோ டொரு 

அணி கோட்டது - மொய்யிலைவேன் மன்னா மூடி.த்தலை - 

பைய .- வுயர்பொய்கை நீராட்டிச் செல்லுமே யெங்கோ - வய 

வெம்போர். மாஜன களிறு,” இவை யானைநிலை. “பல்லுருவக் 

காரி பரியுருவத் சாக்இத்சன் - ஜொல்லை யுருலிழகத தோற்றம் 

போ - லேலலா - மொருகணத்துத தாக் யுரவிழக்த பாய்மா - 

பொருகளத்த வீழக்து புரண்டு.” எல்லா மாவும் வ௩தன வெம் 

மிழ் - புல்லுளைக் கும்மிப் புதலவம் றக்௪ - செல்வ ஜூரு மாவ 

சாதே -யிருபேர் யாற்ற வொருபெருங் கூடல் - விலஙஇடு பெரு 

மரம் போல. வுலநஇனறு கெகலலவன் மலந்த மாவே.” “பரு 

தீதி வேலிச் ச.நார் மன்ன - வுழுசசு ௬ணட வோயநடைப பு 

ரவி. சடன்மண்டு கோணியிற படைமுகம் போழ - கெய்மடி யர 

திய கொய்சவ வெருத்திம்-றணணடை மனனர் தாருடைக் கலி 
மா - வணக்குடை முருகனகோட டததுக - கலடிதொடா மக 

wf heii gti றவ்வே.,'” இடை குடிபைநிலை ; “நிலம்பிறக் 

கய தபோல்” எனனும் பா_பாட்டுமது, இவை தனித்துவா 

Tag தோடாரிஃ ௪ சேடயுடகண உரும்; அவை தகசாயாத்ு 

டையிலும் டாரசஃஇினுநு க.லாக,  பாஜூற்று. தனிதறு 

உருவாய் கொள்க, 
ப 

வெளதிமிகு வதை மே யத்தவழி ஒருவ தான் மிண 

C$ die srism@= gum டே ஈசேய்னேமமை கண்டு த 

னு. ப் படையா க்கு முனபொெனறு லட oni Qe gs 

லன்றிமிகுன்ற உமா மாம் ரட்சூட தப அதுகண்டு வே 

'னாரிடத்தே பொருனேற தன்னை சதலையளுமிலும் தனக்குத் 

அணைவக்க அரசாயிலும் டோஸாக கைகிடடு௨ரது வேந்தனோபி 

to “14 Beet oy coe er Bt & 71) VE & ORO ge iD: 0 Geert gs (திக 

௮றிறப். பெருபடையாதலின் நறு து்நிலையாயிறறு, eid. 

“சகய்யோ னொமும்ளம் வீம்ருள் -சயகலச் - செய்யே! 

னளிதிசமுஞஷ் சேம்மற்றே- சையின்று - போதாங்கு மன்ன 
Werte புக்குப் புகயலெய்யோன் - மூய்தாக்இ கின்ற தகை,”



பொருளதிகாரம், ௧௫௩ 

எனவரும், *'நிரப்பாது கொடுக்கும்” என்னும் புறப்பாட்டி னுள், 
“Qo nyo Mapwi sine? என்பதும் ௮து. '“இவர்க்கேத் துண், 

மஇகளளே சனட்டோ-ரினககளிழ் நியானை மியறேர்ச் குரிசி-னு£ 

தை தந்தைக் இவன்றந்சை தந்ைத - யெடுத்தெறி ஞாட்பி னிமை 

யான் றச்௪ - னடுத்தெறி குறட்டி னினறுமாய்ட் சனஜே 

மறப்புகழ் நீறைந்த மைநதினோ ஸிவனு - முறைப்புழி யே. 

ல் போல - மறைக்குவன் பெருமசிற் குதிதது௨உரு வேலே,” இது 

ஒம அதனபா படும். 

அன தியும் இருவர் தலைவர் தபுஇப்பக்கமும் - இருபெருவே 

ந்தர் தானை த கலைவருக் தத்தம் வேோதாக்காஇத் தார்தாங்குதலே 

யன்மி அத்தலைவருக் தம்மிற்பொருது வீழ்சற்கண்ணும் : பக்க 

மென்றதனான் அவருளொருவரொருவா வீழ்தலுங்கொள்க. உம், 

ஆதி சான்ற மேதகு வேட்கையி - ©) (OF கோளு மயங்கெப 

ஞாட்பின் - மதியமு ஞாயிறும் பபொருவது போல - Cana & 

வேட்கையி லுடல்வயிற் நிருவர் - செருக்கூர் தண்டி னெருக்குக 

ொனவு - மரவணி கொழடு.யோழம் இளையோன் இறுவனும் - டெ (ந் 

விலை வீமற் இளையோன் சிறுவனு-மூடன் றமர் தொடங்கிய கய 

படங்கா - ௬டங்குவருஞ் உற்றத்துக் கைப்படை வழங்க * பிழகஃ 

வை கொடாதர் இடந்தன வாங்கி: - தோமிசைத் தமியர் தோன 

மூர் பார்மிசை - நீன்றுசுடம் கோக்டுயு மொன் ஆபடதி இருஇயும . 

அம்பியடி. பிணங்கு மண்ணணிம் தோற்றமொ€.- கே.மகொடி 

பிணங்கி வீழ்வன போல - மீவாருவயின் கீழ்ந்தடு சலை-பிருடே (ம 

வேட்தரும் Gud gas gerGr” 

ராதல் கண்டுசொள்க. இனித் தலைவமெயன் நி. பிறரும் £8 BH 

பொரினலும் ஆப்பாற் படுத்துக, 

இப்ட.ரசப்பாட்டினுள் அம். வா 

. at ரூ * * 

உடைபடை ஒருவன் பகரூ ஒருவலைக் meri an au evap 

மையும் - தனது உடைந்த படைக்கணணே ஒரு படை த தலைவன் 

சென்றுகின்று அ்௩னல் கேடி! மாற்றுவேன் டடைத்தலைவ 

oi graves Gi a நின்ற பின்னணியோடே தவனெ கடாப்பே 

லச் இறக்கணித் ௮ நிற்குமிலைமைக்கண்ணும் : ஒருவனொருவட த் 

சாங்னே எருமையென மூடிக்க: ௩ம், “ஏறல் gor roe Bed 

கணித்துச் செல்லுங்கா- லேம்றெருமை போயிரு னிகல்வெய 
ட ’ . . ர் “ « 

யோன் - மாத்றான் - படைவரவு காத்துத்தன பல்படையைப் 
* ப க * « 3 ர் 

Dear ea gi அ இடை வருங்கா றி பின் வருவா 8 யாம்”? என வரும்,



௧௫௪ புறத்திணையியல், 

பாடையற த் அப் பாழிகொள்ளும் ஏமத்தானும் - கைட்படை 

யை பாக்கி மெய்யாற் போர்செய்யும் மயக்கத்தின் கண்ணும்: 

பாழி, வலி; இது ஆகுபெயர் ; உம், கொல்லேறு பாய்ந்தழிச்த 
கோடுபோற் றணடிறுத்து - மல்லேறு தோள்வீமன் மாமனைப்- 
பல்லிக்கொண் - டாரூத போர்மலைக்தா ரங்கரசர் கண்டார்த் 

தா - ரோறாட லாய ரென,” என்னும் பாரதப்பாட்டுக்கொள்க, 
ன் COS கச்சைப் பூவா ராடைப் - பிலிக் கண்ணிப் பெருந்தகை 
மறவன் - மேல்வருங் களிகத்ஜொடு வேறுறந் இனியே - தன்னு? 
அறக்குவன் போலு மெணணா - ரெஃகுடை வலத்த மார்பெயடு 

டரதத14- கையி arabs தழமஇ- மொய்ம்பி னீக்டு மெய்க 
கொண் டனனே,”” எனபதும் அது, 

கலிறெறிக் தெஇர்ந்தோர் பாமிம்-மாற்றுவேச்தன் ஊர்ந்து 

வசத களிற்றைக் கையெறிர்தாலுங்ரீகடுக்கொணடெதிந்தானும் 

விலக்கியவனையும் அக்களிற்றையும் போர்செய்தோர் பெருமைக் 
கண்ணும் : ௨ம், ** இடியா னிடிமுடலு மேறுண்ணு மென்னும்- 

படியாம் பகடொன்று மீட்டு - வடிவே - லெறிச்தார்த்தார் மள்ள 

ரிமையாத சண்கொண் - டறிந்தார்த்தார் வாஜேரு மாங்கு.” 

எனவரும், “வானவர் போரிம் ருனவர்ச் கடசத - மான வேந்தன் 

யானையிற் றனாது - பல்படை நெரிவ தொல்லான வீமன் - பிறக் 

ஈடு கொடானறன் முகத்தெறிக் தார்த்துத்- சானெஇர் மலை 

நத கலை யாக்கதன் - கோலிழக் இமிடத மார்பொடு நிலஞ்சோ 

ந்து - போர்க்கொள வளாகம் தேர்த்துக ளஎனைத்திறு - மிடை 

கோள லின்றிப் புடைபெயர்ந்து புரண்டு - வருஈதா வுள்ளமொர 

பெயர் (னன் - பெருந்தகை யாண்மையோடு பெயர்த்தலோ 

வரி.” இபபா. ரதட்பாட்டும் அடபாம்படும், இது களிகெறிச் 

தான் பேருமைகூறுதலின் யானை கீலையுள் அடகங்காதாயிய்று, 

களித்ரெபெட்ட வேந்தனை அட்ட வேதன் வாளோர் இடும் 

அமலையும் - அங்கனம் கின்று ஒளிற்ரெடுபட்ட வேச்தனைச் கொ 

ன்ற வேதன் படையாளர் வி.படிது பட்டோனைச் Gio gi Bear gp 

gts Bri@dser gd: அமலுதல் நேருங்குகலா தலின் அமலை 

யென்பதுவும் அப்பொருட்டாவிற்று; உம், “ஆளுங் HAR gre 

கைக் களவென்னாப்- கேளன்றிக் கொள்றாரே கேளா. வாள 
வீசி. யாடினா ராரத்தா ரடிதோயப்ந்த மணவால்ச் - சூடிஞர் 

வீழக்தானைச் சூழ்க.” எனவரும், *'சான்மருப் பில்லாக் கான 
லில் யய/னை . வீமன் வீழ்த்திய துடன09/ந தாங்கு மாமுது



பொருளதிகாரம், | ௧௫ 

மதுரை மணிரிறப் பாகனோ - டாடமர் தொலைத்த on Duper 
வேரொடு- மைத்துனன் பணியின் வலமுமை வக்து - கைத்தலங் 

கதிர்முடி. யேற்றி நிற்றந் - இறைஞ்சின னைவர்க் உடையோ 
ன துகண்டு - மறந்தீர் மன்னனு மிறைஞ்சித் தனாது- வேழம் வில 

68 வினைமடி.க திருப்பச் - சூர்மருங் கறுத்த நெடுவேள் போல 

மலைபுரை யானையுக் தலைவனும் சழிய - வாளுகு களத்து ஊவள்பல 

வீசி. யொன்னா மன்னரு மாடினர் துவன்றி - மின்னா வின்ப 

மெய்தித் - தன்னமர் கேளிரு முன்னார்த் தனரே,” இப்பாரதப் 
பாட்டும் ௮௮, 

வாளவாய்த்து இருபெருவேந்தர் தாமுஞ் சுற்றமும் ஒருவ , 

ரூம் ஒழியாத் தொகைகஙிலைக்கண்ணும் - இருபெருவே( த தாமும் 

அவர்க்குத் துணையாகிய வேநதருந் தானை க சுலைவரும் தானையும் 

வாட்டொழின்முற்றி ஒருவரும் ஒழியாமற் களத்துவீழ்ந்த தொ 

கைநிலைக்கண்ணும்: உம். **வருதார் தாங்கிய மரபிகல் யாவது- 

பொருதாண் டொழிந்த மைந்தர்புண் டொட்டுக் - குருதிச் செய 

கைக் கூந்த நீட்டி - நிறங்ளெ ரருவிற் பேஎய்ப் பெண்டி- ரொடுத் 

தெறி யனச்தர்ப பறைச்சீர் gras - பருக்சரு௩ துற்ற தானை 

யொடு செருமூனிந்து - மறத்தன் மண்டிய விறற்போர் வேந்தர்- 

தேர்மாட்ஈக தனரே குடைதுளம் செவே-யுரைகால் இறப்பின் 

மூரசொழிச் தனவே - பன்னூ றடுக்கெய வெறுபடு பனுில - மிங் 

கெட வீண்டிய வியன்சட் பாசறைக் - களங்கொளற் குரியோ 

ரினறித் தெருமர - வுடன்வீழந தன்றா லமரே பெண்டிரும் - பாக 

.@ மிசையார் பனிடீம் மூழகார் - மார்பகம் பொரு£தி யாக 

கமைந் தனமோ -வாடாப் பூவி னிமையா நகாட்டத்து-நாற்ற வுணலி 

னொரு மாற்ற - வரும்பெற லுலக நிறைய - விருடதுபெற் ஐனராற 

பொலிகநும் புகழே.” எனவரும், 

செருவகத்து இறைவன் வீழ்ந்தெனச் சனை இ ஒருவன் மண் 

டி.ய நல்லிசை நிலையும் - போரிடத்தே gor Cae seu வஞ்சத்தாதி 

பட்டானாகச் னம்கொண்ட மன த்தனாய்ப் பெரும்படை த.தலைவன 

தலைமயங்கட் பொருத கல்லபுகழைப் பெற்ற நிலைமைக்கண்னும் :) 
அது குருகுலவேந்தனைக் குறங்கறுத்தஞான்று இரஞஷூறிந்து 
பாஞ்சாலரையும் பஞ்சவர்மக்களைவரையுவ கொன்று வென்திகொ 
ண்ட அச்சுவத்தாமாவின் போர்த்தொழிலபோல்வன. தனன 

சன் அ௮றப்பேரிற் படாது வஞ்சனையாற் படுதலின் அவனுக்குச் 

எெஞ்ிறச்சது, இச்றெப்பில்லாச அம்பையும் இக்கலிபூழிக்கா



௧௫௬ புறத்திணையியல், 

மெனப௫ ““செனறுதலை யழிக்குஞ் சிறப்பிறறு?” என்புழிச் கூறி 
இது, உம் “மறஙகெழு வேநதன குறயகறுச் இடடபி - னருமறை 
யாசா ஜனொருமகன் வெகுணடு - டாணடவர் வோமுதல் ண்டெறி 

சீற்றமே। - டிரவூ ரதியாது துவரை வேநதொடு- மாதுலன் 

உன்னை வாயிலி னிரீஇக்- காவல பூட்டி யூப்புறக் காவயி-னை வகை 

வே கரோ டரும்பெறற் மம்பியைக்-சைவயிற கொண்டு கரியோன 

சா;தலி௦- மனககுடம் பிரீஇத் தறகக மெய்திய - தததைபைத 

தலையம Oa Sosa னிவனெனத் - துஞ்சிடத் Os SOs EGF 

பம்றி- வடாது பாஞ்சால னெடுமுதற் புதலவனைக - கழுத்தெழத் 
இருகிப் பறித்த காலைக - கேரயிற கம்பலை யூர்முழு துணர்ததலிற- 

ஐம்பியர் மூவரு மைம்பான மருகரு - முடனறமர் தொடங்கு மொ 

௬௨௫ களத்தவிய - வாளவாயததுப பெய ஈத காலையாளவினைக்- 

இவனோ ரினிபபி௰ ரிவலென வொராஙகு- தனமுதற முதையொடு 
கேோனமுத லமர, - லியநதனர் சயநத விசும்பி- னியனறதலை 
"லகதமு மறிநததா லதுவே,?? இ படரதபபாடடினுள HANG BO 

Bil BIS, 

ஒருவற்குப பல படை உடைகலின மறறவன் Qawali of 

வீசிட நாழிலும்- அஙஙகனம் நலலிசை எயதிய ஒருவடகு வஞ 

ச தசாறகொனற வேஈதன ப௨ஃபடை.. புறஙகொடுத்தலியா அவரைக 

கோறல அறனன்றெனறுகருகாது அவனவாளாற தடிஈது கெ) 

ன்று குவித்தறகணணும் : வஞ்சத்த।ம தனவே;தகாக கொள 

இமைபற்தித தனககுக் கெடடோரையும் மடஙகககோறறகு உரி 

யானை தலலிசைமூன்ன ப பெறறோனென்றுய, நாழிலாஉது கெ! 

tor EA 4 a. வளளை நீககி உயமீன மூகநது - கொள காற 

ய கொடுிரும. வலரா - வேழப பழனத்து ழி லாடடூ”” என 

ature, ௨ம் “அறததஇற பிபழ வரசெறியுக சானை- மறத்திற 

புறங்கணடு மாகறான - குறைததகசெ - செலலும்காற காட்டுக 

நீச சென்றாங்குத் தோன்றுமே - பல்பை யாற பய்ட படி! 

எனவரும், 

புல்லிக் தோனறம் பனனிரு துறைததே- போரு இத்தோவா 

றும் பனனிருதஅுறையினையுடைததுத் தும்பைத் திணை, et gi, Bos 

ஹம் உளப்படப புல்லித் தோனறும் பன்னிரு துறைத்து எனஅுய 

கூடடிப் பன்னிரணடன்சண்ணும் முற்கூறிய வெட்டுத் இணைமுதலி 

யஉழறான் நிகமுக் தும்பையும் வச துகூட்ப பின் அவற்திற்குமுரிய 

_ யப பெ குச்தித்தோன்றும் பன்னீரு துறையினையுடைத்துத



பொருள காரம், ௧௫௭ 

தும்பைத்தணை என்றும் பொருள்கொள்க, பொருள் இடமாகத் 
துறை இடத்தியல் பொருளாங்கால் ஏனைத் இணைக்கட் கூதினாற் 
போல ஒன்று நிகழ்நததபின் ஒன்றுநிகழாது இரண்டேடைக்கும் 
ஒருகாலத்து இத்திணை நிகழுமென் ஐம்௫ூப் புல்லித்தோன்றும் 

என்றார். பலபெரும் காதமாகிய நெடுநெறியிடைச் அணிச்ச இட. 
தீதையும் உலகர் துமையென்பதுபோல இச்சூத்திரத்துத் தை 

யைத் தொகுதஇயுடன் இறுதி காட்டிம்றென்றுணர்க, இவ்வில 

க்கணம் மேலவருனெ.௰௦ இணைகட்கும் ஓக்கும், (௧௭) 

௪௩. வாகை தானே பாலையது புதனே. 

இ௫ வாகைத் திணை பாலையெனப்படட அகத்இணைக்குப் Lyx 
னுமென்டுன் ௦.து. (இ-ள்) வாகை தானே- இனிக் கூறாது நி 
ன்ற புறத்தணையள் வாகையெனப்பட்டது தானே : பாலையது ட 

மனே பாலையெனனும் அகத் திணைக்குப் புறனாம், எ-று, என்னை! 
பாலைக்குப் புணர்ச்சியின் நீங்கி இல்லறநிகழத்இப் புகழெய் அத 

ற்குப் பிரியுமாறுபோல௪ சு ற்றக்தொடர்ச்சியின் நீங்க அறப்போர் 

செய்து துறக்கம்பெறுங் கருத்திறை சேறலானும் வாளினுக் 
தாளினும் நிழையினும் பொறையினும் வென் தியெய் துவோரும் 

ஏனையோரை நீங்கச் சேறலாலும் பிரிவுளதாயிற்று, பாலை 

தனச்சகென ஓர்நிலமின்றி நால்வகை நிலச்.தும் நிகழுமாறுபோல 

மூற்கூமிய புறம் இணைகான்கும் இடமாக வாகைத்தணை நிகழ்த 
லிற தனக்கு நிலமினறாயிற்று, “*காளு 6 a மாள்வினை யழு 

௩௧ - விலலிருகது மழெவோற் இல்லையாற் புகழ்” என ஆள்வ் 

னைச் சிறப்புககூறிப் பிரியுமாறுபோல இதற்குக் துறக்கமே எய் 

தும் ஆள்வினைச் சழெப்புக்கூமலுங் கொள்க, பாலை பெருவரவி 
ஐருய்த் தொகைகளுள் வருமாறுபோல வாகையும் டெருவரவி 

ற்ராட் வருதலுங்கொளக, (௧௮) 

௭௪, தாவில் கொள்கைத் தத்கங் கூற்றைப் 
பாகுபட மிகுதிப் படுத்த லென்ப, 

வவாஜதைத் இணைக்குப் பொதுவிலக்கணங் a Ber mz. 

(இ-ள்.) தாவில் கொள்கைத் தத்தம் கூற்மை- வலியும் வருத் 
திமூமின்றி இடல்பாயெ ஓழுக்கத்தானே கான்கு வருணச்தோ 

ரும் ௮திவருர் தாபதர் முதலியோரறாச் தம்முடைய கூறுபாடுகளை: 

பாகுபட மிகுதிப் படுத்தல் என்ப: இருவகைப்பட மிகுஇப்படு 
கள



௧௫௮ புறத்திணையியல். 

ததலென்னு கூறுவர் ஆசிரியர். எ-று, இருவகையாவன, தன்னைத் 
தானே மிகுதிப்பமித்தலும் பிறர் மீக்கூறுபடுத்தலுமாம், இனி 
இருவகை உ௰ழ்ச்சியாம் பெற்ற வெள்றியை வாகையெனவும் 

இயல்பாகப் பெற்றவென்றியை முல்லையெனவுங் கூறுவர், படு 

, நலென்னா௮ படுத்தலெனப் பிறவினையாற் கூறினார், அவர் தம்மி 

னுறழா தவழியும் ஒருவன் அவரை உழழ்ந்து உயர்ந்தோன் இவனெ 
ன்றுயர்த்தலும் வாகையென்றற்கு; ஒன் னோடு guy gf Qe 
காணாது மாணிக்சத்தனே நன்றென்றாற்டோல உலகமுழுதும் 

அறியும் உயர்ச்சியுடைமையும் அது, தாவில்கொள்கையெனவே 

இரணியனைப்போல வலியானும் வருத்தத்தானுங் கூறுலித்துக் 
கோடல் வாசையன்ளுயிற்று, (௧௯) 

௭௫. அ[றுவகைப் பட்ட பார்ப்பனப் பக்கமு 
tbe HA EM! 

மைவகை மாபி னாசர் பக்கமு 

மிருமூன்று மர்பி னேலோர் பக்கமு 

மறுவில் செய்தி மூவகைக் காலமு 
நெறியி னாத்றிய வறிவன் றேயமும் 
நாலிரு வழக்கற ரூபதப் பக்கமும் 

பாலறி மாபிற் பொருகர் கண்ணு 

மனைநிலை வகையோ டாங்கெழு வகையிற் 

ஹஜொகைகிலை பெற்ற தென்மனார் புலவா, 

இ. வாகைய்இனைக்குப் பொதவிலக்கணல் of; os 
லும் அதற்கேயாவதோர் ரறப்பிலக்கணம் பொ BO BIN கூறு 

Bor ng ; மேச்கூநிவருன்றாத்போலத் துறைப்ப£ர 2 25 கூறுதற் 
'கேலாதுபரப்புடைச் செய்கை பலவற்றையும் j தொகுத்து ஒரோ 
பவொன்றாக் எழுவகைப் படுத்திக் கூறலின் சீ (இ...) அறுவகைப் 
பட்ட பார்ப்பனப் பக்கமும் ஆ FD Moy. பட்ட பார்ப்பியற் 
கூறும் ; ஆறு பார்ப்பியலென்னாது ையென்றதனான் அவை 
தலை இடை கடையென ஒன்று Pe? emt ap ties | பதினெட்டாம் 
என்று கொள்க; OE) DEY ஓலமுவித்தல் வேட்டல் வேட்பித் 
தல் கொடுத்தல் கோடல் என ஆரும். இருக்கும் எசுரும் சாமமும் 
இவை் தல்யாய ஒத்து; இவை வேள்விமுதலியவற்றை கி இத் 
தலின் இலக்கலாமுமாய், |வியாகரணத்தாற் காரியப்படுதலின் 
இலக்கயேமுமாயின. [அதர்வமும் /ஆறங்கமுக் [தரும தும்| இடை 
யாய ௪௮) அதர்வம் வேள்விமுதலிப தழுச்சங்கூ.ர ௫ பெரும் 

 



பொருளதிகாசம். கட 

பான்மையும் உயிர்ச்ட்கு ௮க்சமேபன்றிக் கேடுகுமும் மந்திரங்க 
சூம் பமிற்லின் அவற்றோ? கூறப்படாதாயிற்று, | ஆர்ங்சகமாவன, 
உலயெற்சொல்லை ஓறித்து [ வைதிகச்சொல்லை ஆராயும் 4 நிருத். 

தமம், அவ்விரண்டையும் உடனாராயும் | ஐர்இிரியத்தொடக்சத்து 

வியாசரணமும், 1போதாயனீயம் | பாரத்துவாசம் / அபத்தம்பம் 4. த் 
தினாயம் முதலிய கற்பங்களும், 1 சாராயணீயம் வாராகம் முதலிய 
கணிதங்களும், எமழுத்தாராய்ச்சயொாயெ 1 பிரமமும், செய்யுளில்க். 
கணமா$ய 1 சம் தமுமாம், 7 தருமநாலாவன, " உலயெல்பந்றி வரும் 
மனுழூதலிய பதினட்டும் த இவை வேதத்திற்கு ௮அங்கமானகை 

யின் வேறாபின், இணனி[இதிசாச புராணமும் வேதத்திற்கு மாறு 

பரிவாரை மறுக்கும் |உறழ்சசிநூஓ.ம் ௮அவரவா அதற்கு மாறுபடக் 

கூறும் நூல்களும் கடையாய ஒத்து, எழுத்துஞ் சொல்லும் பொ 

Goro ஆராய்ந்து இம்மைப்பயன் தரூதலின்/ அகத்தியர் ! தொல் 

காப்பியம் முதலிய தமிழ்நால்களும் |,இடையாய , ஒத்தாமென்று 

ணர்ச ; இவையெல்லாம் இலக்சணீம், | இராமாயணமும் | பாரதமும் 

போல்வன இலக்கயெம், இணித் தமிழ்ச்செய்.புட்கண்ணும் / இறைய 
னாரும் [அகத்தியனாரம் | மார்ச்சண்டேயனாரும் | வான்மீசனாருங் lea, 

தமனரும் போல்வார் செய்தன தலையும், |இடைச்சங்கத்தார் செய் 
தன இடையுங், சடைச்சங்கத்தார். செய்தன சடையுமாகக்கொ 

ள்க, இங்கனம் ஒத்தினையும் மூன்றாகப் பகுத்தத, அவற்தின் 
சறப்புஞ் சிறப்பின்மையும் அறிவித்தறகு. இவற்றுட் சருக்க 
மூங் கணிதமும் வேளாளர்க்கும் உரித்தாம். இனி ஒதுவிப்பனவும் 

இவையேயாகலின் அ௮வைக்கும் இப்பகுதிஞுன்.றம் ஓச்கும். ஒது 

வித்சலாவது | கொள்வோனுணர்வுவகை அறிந்து அவன் /கொளவ 

ரச் கொடுக்கும் ! ஈவோன்றன்மையும் ஈதலியற்கையுமாம். / வேட்ட 

லாவது, | ஐந் யோயினும் | மு.த்யோயிலும் 1)உலூயெற் நியாயினும் ஓன் 
பற்றி மங்கல மாபினாற் சொடைசீசிறப்புத்தோன்ற அவிமுத 

வியவற்றை மர்திரவிதியாற் கொடுத்துச் செய்யுஞ்செய்தி, /யே 
ளாண்மைபற்றி வேள்வியாயிற்று. வேட்பித்தலாவது, வேள்வியா 

சிரியர்ச்சோதிய இலக்கணமெல்லாம் உடையனாய் மாணுச்சத்கு 
அவன் செய்த வேள்விசளாற் பெறும்பயனை,க் சரவல்லவனாதல் ; 

இவை மூன்று பகுதியவாதல் 1! போதாயனீயம் மூதலியவற்ராறு 
ணர்ச, கொடுத்தலாவத, ॥/வேள்வியாசாலும் அதற்குத்துணையாயி 

ரும் ஆண்வெந்தோரும் இன்புறுமாற்றுன் 1வேளான்மையைச் 

செய்தல், கோடலாவது, சொள்ளத்தகும்பொருள்களை அறிந்து 

கொள்ளுதல், [உலுசொடுப்பிலும் ஊண்கொடுப்பிலும் ஒப்பரிச்



THO புறத் இணையியல், 

மூம் உள்ளம் பற்றியுர், தாஞ் செய்வித்த வேள்விபற்றியுங், கொ 

டுக்ன்றான் உவுகைபற்றியுங், கொள்பொருளின் | ஏற்றிழிவுபற்றி 
யச்," தலை இடை. கடையென்பனவுங்கொள்ச, இனி வேட்பித்தன் 

நிச் தனக்கு |ஒத்தினார்கோடலுங் !கொடுப்பித்துச் கோடலுந் 

தரீன் வேட்டற்குச் கோடலும் தாயமின்றி இறந்தோர் பொருள் 
கோடலும் | இழந்தோர் பொருள் கோடலும் ௮ரசு கோடலுர் 

துரோணாசாரியனைப் போல்வார் படைக்சலங் காட்டிக்கோடலும் 
பிறவுங் கோடற்பகுதியாம், பார்ப்பியலென்னாது பச்கமென்பத 

னானே பார்ப்பார் ஏனை * வருணத்துச்கட்கொண்ட பெண்பால்கட் 

தோன்றின வருணத்தார்ச்குஞ் | சிகையும் நூலும் உளதேஜும் 
sar இவற்றிற்கெல்லாம் உரியரன்றிச் சிலதொழிற்கு உரிய 
ரான்பதுகொள்க,. உம், * ஓதல் வேட்ட லவைபிநர்ச் செய்த - 
Ss லேற்றலென் ருாறுபுரிந் தொழுகு - மறம்புரி யந்தணர் 

வழிமொழி யொழுச்கம்,”? இஃது ௮ர்தணர்க்குச் கூறிய பொது, 

 முூறையோதி னன்றி முளரியோ னல்லன் - மறையோதி ன 
னிதுவே வாய்மை - யறிமினோ - வீன்றாள் வயிந்றிருந்தே யெம் 
மறையு மோதினான் - சான்றான் மகனொருவன் ரான்." (இது 

ese இணி ஓதற்சிறப்பும் ஒதினாற்கு உளதாஞ் இறப்புங் 
கூறுதலஓுங்சொள்க. ** இம்மை பயக்குமா லீயச் குறைவின்ரூற் - 

நம்மை விளக்குமாற் ரூமூளராச் கேடின்றா - லெம்மை யுலசத்தும் 

யாங்காணேங் சல்விபோன் - மம்ம ரறுக்கு மருந்து.” |! ஆற்றவுங் 
கற்று ரறிவுடையா ரஃதுடையார் - காற்றிசையஞ் செல்லாத நா 

பில்லை யந்காடு - வேற்றுகா டாகா தமவேயா மாதலா - லாற் 
ney வேண்டுவ தில்.” ] * ஓத்த முயற்சியா னொத்து வெளிப்ப 

ற.ஜு - நித்திய மாச நிரம்பிற்றே - யெத்திசையுக் - தாவாத வந்த 
ணர் தாம்பயிற்றிக் காவிரிகாட் - டோவலாத வோத்தி ஜொலி,” 

இது |ஓ.துவித்தல்.  எண்பொருள வாகச் செலச்சொல்லித் தான் 
பிறர்வாய் - அண்பொருள் காண்ப தறிவு,” [இஃது ஒதுவித்தற்ிற 

ing. |“ நன்ருய்க்த சீணிமிர் சடைமுது முதல்வன்வரய் - போகா 
தொன்று புரிர்த வீரிரண்டி. - னாறுணர்ர்த வொ௱முதுதா விசல் 
கண்டோர் மிசல்சாய்மார் - மெய்யன்ன பொய்யுணர்க்து பொய் 
யரா மெய்சொளீஇ - மூவேழ் துறையு முட்டின்று போ 

ய நல ஈசால் சிறப்பி ஓுரவோன் மருக - வினைக்கு, வேண்டிநீ 

ண்டபுலப் புல்வாய்ச் - சலைப்பச்சைச் சுவற்பூண் ஞாண்மிசைப் 

பொலிய - மறங்கடிர்த வருங்சற்பி ஸறம்புகழ்ர்த வீலகுடிச் - சிறு 
அதற் பேரல்குற் ரில்செரல்லிம் பல்கூர்த + னிளக்சொத்தரின் 

   



பொருள்திகாரம். Gare 

இணைத்துஸைவியர் சமச்சமைர் ச தொழில்கேட்பக் . கா௮ டென் 

ரீ நாடென்றாங் சோழி - னீடமுட் டா௮து நீர்சாண கெ;ப்வழங்கியு - 
மெண்ணாணப் பலவேட்டு மண்ணாணப் “புசழ்பரப்பியு - மருங்கடிப் 
பெருங்காலை விருந்துற்றறின் நிருந்தேந்துநிலை ௨ யென்றங் 
சாண்கதில் லம்மயாமே கொடாது - பொன்படு நெடுவரைப் 

புயலேறு இலைப்பிழ் - பூவிரி பு.கீர்க் சாவிரி புரக்குக் - தண்புனற் 
படப்பை யெம்மூ ste - ணுண்டுந் இன்று மூர்ந்து மாசெஞ் - 

செல்வ லத்தை யானே செல்லாது - மழையண் ஃணாப்ப நீடிய 

நெடுவரைச் - சழைவள ரிமயம் போல - நீலிய ரத்தைநீ நில்மிசை 

யானே," இசனுள் | வேட்டவாறும் ஈர்சவாறங் காண்க, | worm 

வுலகளிப்ப வேதிலரைச் காட்டாது - வாங்கியதா யொத்தானம் 

மாதவச்தோ - னீந்த- மழுவா ணெடியோன் வயக்சஞ்சால் வெ 

ன்றி - வழுவாமற் காட்டிய வாறு,” இது |பரசிராமனைச் காச 

பன் | வேட்பித்த பாட்டு, ॥ 4 நளிகட விருக்குட்டத்து”? என்னும் 

புஉப்பாட்டினுள் (அர். சணன் வேட்பித்தலும் அரசன் வேட்டலும் 

வந்த. * இலனென்னு மெவ்வ முரையாமை யீதல் - குலனுடை 

யான் சண்ணேயுள." இது ஈதல். ) 4 ஈத்துவக்கு மின்ப மறியாம் 
கொ ருமுடைமை - வைத்திழச்கும் வன்கண் ணவர்.”” இது ஈதற் 

இறப்பு, 1* நிலம் பொறை யாற்றா கிதிபல கொண்டுங் - குலம்பெறு 
இங் கந்தணர் கொள்ளார் - ஈலங்கெர் - Sar யவிசொரியத் த 

விளங்கு மாறுபோற் - ரூவா தொளி௫ிறந்த சாம்” இது ஏற்றல். 

: தான்சிறி தாயிலுந் தச்கார்சைப் பட்டச்சால் - வான்சிறிதாப் 

போர்த்து விடும்.” இது ஏற்றற் சிறப்பு, ஒதுவித்தலும் வேட் 

பித்தலும் ஏற்றலும் ௮ந்தணர்க்கே உரிய, 

1ஐவகை மாபின் அரசர்! பக்சமும் - bse Carried mee 
காத்தல் தண்டஞ்செய்தல் என்னும் ஐவகையிலக்கண த்தையுடைய 

அரசியற்கூறும் : வகையென்றதனான் மூற்கூறியமூன்றும் பொது 

வும் பிற்கூறுமிரண்டுஞ் : ிறப்புமாதல்கொள்க, பார்ப்பார்ச்குரிய 
வாக விதந்த வேள்வியொழிர்த வேள்விகளுள் / இராசசூயமுக் 

த.ரங்கவேள்வியும்போல்வன அரசர்க்குரிய வேள்வியாம், (/கலிங் 
சங் கழுத்து யாத்துக் குளம்புங் கோம் பொன்னணிரந்த | புஸி 
ற்ரூநிறையுங் சமுகுமுதலியன செறி, படப்பைகுழ்ர் த மனையுக் 

சண்ணடையுங் சன்னியரும் Sper கொடுத்தலும்/ மமுவாணொ 
உயோனொப்ப. உலகுமுத்லியன "கொடுத்தலும் போல்வன அவர் 
(ரரி. ஈதிலாம், - படைச்சலங்களானும் சாற்படையானும் : கொ



ச்ச; புறத்திணையியல், 

டைத்சொழிலாலும் பிறவாற்றானும் அறச்தின்வழாமற் காத்தல் 
அவர்க்குரிய காப்பாம். அ௮ங்ஙனங் தாக்கப்படும் உயிர்க்கு ஏதஞ் 
செய்யும் மச்களையாயினும் விலங்கையாயினும் பகைத்இறச்தை 

யாயிலும் ௮றஞ்செய்யா ௮ரசையாயினும் விதவறியாற் தண்டி 

SFO அவர்ச்குரிய சண்டமாம், இல்து அரசர்க்கு அறமும் பொரு 
ஞம் இன்பமும் பயக்கும். வசையென்றதஞனே களவுசெய்£தா 
நிருச்கையிற் பொருள்கோடலும் ஆரிலொள்றுகோடலுஞ் சங 

சங்கோடலும் அந்தணர்க்கு இறையிலி கொடுக்குங்கால் இத்து 

ணைப்பொருள் அும்மிடத்து யான்கொள்வலெனச் கூறிக்கொண்டு 
அதுசோடலும் அறம்பொருளாகப் பகசைவர்காடு கோடதுர் த 

மரும் அந்தணரும் இல்வழிப் பிறன்முயங் கோடலும் பொருளில 

வழி வாணிகஞ் செய்துகோடலும் அறத்திற் திரிந்தாலாத் தண 

டத்திறச்குமாறு பொருள்சோடலும் போல்வனகொள்க, | ௮ரசிய 

லென்னாது பச்சமென்றதனான் அரசர் எனைவருணத்தார்கட். கொ 

ண்ட் பெண்பால்கட் தோன்றிய வருணத்துப்பகுதியோருஞ் சில 

'தொழிற்குரியர் என்றுகொள்க, உம், | 4 சொற்பெயர் காட்டங் 

கேள்வி நெஞ்சமென் - றைநர்துடன் போற்றி யவைதுணே யாக - 

வெவ்வஞ் சூழாது விளங்யெ கொள்கை - காலை யன்ன சசால் 
வாய்மொழி - யுருகெழு மரபிற் சகடவட் பேணியர் - கொண்ட 

இயின் சுடரொழுர் தோறும் - விசும்புமெய் பரந்த பெரும்பெய 

ராவுச'” எனவுங், : கேள்வி சேட்டுப், படிவ மொடியாது - வேள்வ் 

Gator யுயர்ந்தோ ருவப்பச் - சாயறல் «Os gi தாழிருங் கூ? 

தல் - வேறுபடு திருவினின் வாழி வாழியர் - கொடமணற் பட்ட 

வினைமா ஸணருங்கலம் - பர்தர்ப் பயந்த பலர்புகழ் முத்தம் - வரை 

ய௫௪ ஈண்ணிரச் குறும்பொறை நாடித் - தெரிபுண் கொண்ட ற்ற 

டைப் பல்பொறிச் - கவைமரங் சடுக்குங் கவலைய மருப்பிற் - புள்ளி 

மிரலைத் தோலூ ஸனுதிர்த்துத் - 2து.களைந் தொசிய திகழ்விடு பா 
ண்டில் - பரிது போய படைகளை சட்டி - யெஃகுடை யிரும்பினு 
ளமைத்து வல்லோன் - சூடுநிலை யுற்ற சுடர்விரி தோற்றம் - விசம் 
பாடு மரபிற் பருந்தூ றளப்ப - ஈலம்பெறு இருமணி கூட்ட ரேரற் 
Cop - ளொடுங் ரோதி யொண்ணுழல் கருவி - னெண்ணியன் 
முத்றி மீரறிவு புறிந்து - சால்புஞ் செம்மையு முளப்படப் பிறவும் - 
சாலத் சனைச்ச வரசுதுறை போயெ - வீறுசால் புதல்வராட் 
பெற்தனை யிவணர்ச் - சருங்கட னிறுத்த செருப்புசன் மொய்ம்ப - 
வன்னவை மருண்டினெ னல்லே ஸின்வயின் : முழு. தணர்ச் நெ! 
முரு sarge தாளளை - வண்மைடயூ மாண்பும் எளலும் மெச்ரமுர் -



பொருளதிகாரம். ௧௬௩ 

தெய்வமும் யாவதுர் தவமுடை யோர்ச்சென - வேறுபுல baw gta 
பெயசக் - -& Poe பெருமகின் படிமை யோனே. ் எனவும் வரு 
வனவற்றுள் ஒதியவாறும் வேட்டவாறுங்காண்க, 141 ஒருமழுவாள் 

வேந்த னொருமூ௨ வெழுகா - லரசடு வென்றி யளவோ - வுரா 
சரன்ற - விட்டமாம்" பல்பெருந்தூ ணெங்கும் பசுப்படுத் க: 

வேட்டமகாள் பெற்ற மிகை,” இதுவும் வேட்டல், | விசைய 

தப்பிய” என்னும் பதிற்றுப்பத்து ஈகை கூறிற்று, 4: ஆபயர் 

குன்று மறுதொழிலோர் நூன்மறப்பர் - காவலன் சாவா னெ 

னின்.” இது காவல்கூதிற்று, | சடுங்கண்ண சொல்களிற்றுன்'” 
என்னும் புறப்பாட்டுட் படைக்கலங் கூறியவதனாற் காத்தல்கூநிய 

வாறுங் காண்க, ** சொறுத்தகு நீள்வய லாரல் பிதழ்ஈவு - மேறு 

பொருதசெறு வுழாதுவித் துாவுங் - சரம்பின் பாத்திப் பூத்த 
செய்த - லிருங்க ணெருமை யிருகிரை தடுக்குஈ௨ங் - கலிகெழு 

துணங்கை யாடிய மருங்கின் - வளைதலை மேதா வாம்ப லார்கவு - 
மொலிதெங் இமிழ்மருதிற் புனல்லாயிற் பூம்பொய்கைப் - பாடல் 

சான்ற பயங்கெழு வைப்பி- னாசெவி னழிய காமம் தோற்றிக - 

கூற்றே நின்ற யாக்கை போல - நீதிவர் இறுத்த நீரறி பாக் 
கம் - விரிபூங் கரும்பின் கழணி புல்லெனத்- திரிகாய் விடத்த 

ரொடு சாருடை போடுக் - சவைத்தலைப் பேய்மசள் கழுதூர்க் திய 

ங்க - வூரிய கெருஞ்டு னீருகு பறந்தலைத் - தாதேரு மறுத்த கலி 

யழி மன்றத் - தள்ளங் கழியப் பூக்கூர் மிடறபுழ் - துள்ளுகர் 

பணிக்கும் பாழா WerQam - சாடே கட்வுண் மேன புறதவே- 

யொள்ளீழை மகள்ரொடு மள்ளர்மேன யாறே -யவ்வனை தவ 

வனைத் தன்றியு ஞாலத்துச் - கூலம் பகர்கர் குடிபுறட் தரா௮ 

ச்: கூடிபுறர் தரகர் பார மோம்பி - யழல்சென்ற மருங்கள் 

வெள்ளி யோடாது- மழைவேண்டு புலத்து மாஜி நிற்ப-கோ 
யொடு ப௫ியீகம் தொரிஇப் - பூத்சன்று பெருமநீ காத்த காடே." 

இததுண் மறத்திற் சென்று மாட்டை அழித்தவாறும் அறத்திற் 
திரிக்ச வேந்தனையழித்து அவன் காட்டைக் குடியோம்பிக் சாத்த 
வாறுங் கூறிற்று, (கொலையிற் கொடியானை வெர்தொறுத்தல் 

பைங்கூழ் ~ & Ba ட்தினெடு GCat”’ இது தண்டம். 

Down மசபின் ஏஜேர் பக்சமும் ௭ ஓதலும் வேட்ட 

லும் ஈதலும் உழவும் கினாயோம்பலும் வாணிகமுமாயெ | 

வகை இலக்கணச்தைபுடைய வணிசர்பக்கமும், வேதம் ஒழிந்தன 

PSH ஈதலும் உழவும் கிஞனாயோம்பறும் வாணிசமும் வழி



க்௬௪ புறத்திணையியல், 

பாமொயே அறுவகை இலக்சணத்தையுடைய வேளாளர் பச்சமும் : 

வாணிகனாயும் வேளாளனாயும் வேறுகூறாது இருமூன்று மர 

பினேஜஞோனக் கூடவோதிஞார் ! வழிபாடும் வேள்வியும் ஓழிர்த 
தொழில் இருவர்ச்குமொத்தலின், இணி வேளாளர்க்கு வழிபாடு 

கொள்ளாது பெண்கோடல்பற்றி வேட்டல் உளதென்று வேட் 

டலைக்கூட்டி. ஆறென்பாருமுளர். வழிபாடு| இருவகை வேளாளர் 
க்கும் உரித்து, இனி வேட்டலைக் கூட்வோர் | அரசராற் றப் 

'பெய்தாத வேளாளர்ச்கே வழிபாடு உரித்தென்பர், பக்கமென்ப 

தனான் வாணிகர்க்கு வேளாளர் சன்னியர்கட் தோன்றினாரையும் 

௮டக்குக, ஈண்டுப் பச்சத்தாராகிய குலத்தோர்ச்குர் தொழில்வ 

னரையறை அவர்நிலைகளான் வேறுவேறுபடுதல்பற்றி ௮வர்தொ 

Poems இங்கனம் பக்கமென்பதனான் அடக்ூனார். இவை 

ஆண்பாரல்பற்றி உயர்ச்சிசொண்டன., உம். *! ஈட்டிய தெல்லா 

மிதன்பொருட் டென்பதே - காட்டிய கைவண்மை காட்டினார் - 

வேட்டொறுங் . காமருதார்ச் சென்னி கடல்குழ் | பூசார்வணிகர் . 
சாமராயுஞ் சங்கும்போற் றந்து.” | இது வணிகரீகை, | op றழி 
பதவிய மூறுபொருள் கொடுத்தும் - பிற்றைகீலை முனியாது 
கற்ற னன்றே- பிறப்போ ரன்ன வுடல்வயிற் நுள்ளுஞ் - சிறப் 

பின் பாலாற் ரூயுமனம் தஇிரியு- மொருகுடிப் பிறந்த பல்லோ 
ருள்ளும் - மூத்தோன் ௨ருக வென்னா தவரு - ளறிவடை யோனா 

arse செல்லும் - வேற்றுமை தெரிந்த srour அள்ளுங் - 

இழ்ப்பா லொருவன் கற்பின் - மேற்பா லொருவனு மவன்சட் 

படமே.” இது வேளாளர் ஓதலின்ிறப்புக் கூறியது. “*ஈத்துவ 

ச்கு மின்ப மறியார்சொ முமுடைமை - வைத்திழக்கும் வன்சண் 

ணவர்.” இது இருவர்க்கும் ஈதற்சிறப்புக் 'கூறிற்று,| 4 போர் 

வாகை வாய்த்த புரவலரின் மேதக்கா - “ரோர்வாழ்ு Orenugp 
கேதுவாஞ் - £ர்சா - லுரைசாச்கு மன்னர்க் சொளீபெருசத் தா 
ந்த நிரைகாத்துத் தந்த 69.” இது வேளாளர் நிரைகாத் 

கீது: “உழுதுண்டு வாழ்யாரே வாழ்வார்மற் தெல்லார் - தொழு 
திண்டு பிள்செல் பவர்.” இது உழவுத்தொழிந்சிறப்பு இருவ 
féea «Sug. **வாணிகஞ் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப் - 
பிறந் தமபோற் செயின். இது வாணிகச்சிறப்பு இருவர்க் 
Gas. dug.  இருச்சை Guygy OnfiGewa Cular- of@ 

ப்ப கவொழிசலோ டின்ன - ருடி.ப்பிறந்தார் - குன்றா வொழுக் 
சமாச் சொண்டார் சயவரோ - டொன்றா அணபரற்பாழ் தன்று." 
இ.த வழிடாகெ.றிபது ; ஏனைய வர்துழிச்சான்௪,



பொருளதிகாரம், ௧௬டு 

12 தவில் செய்தி மூவகைச் காலமூம் நெறியின் ஆற்றிய 
அதிவன் தேயமும் -- சாமம் வெகுளி மயக்சமில்லாத ) ஓழுகலா 

நற்றினை இறப்பெதிர்வுநிகழ்வென்னும் மூவகைக் சாலத்திலும் 

வழங்கும் நெறியான் அமைத்த | மூமூதுணர்வுடையோன் பச்சமும் : 
தேயத்தைச்! @yCaur டேஎத்து” என்றாற்போலக் Carers, 

உம். 1] * வாய்மை வாழ்ரர் மூதறி வாள - நீயே யொருதனித் 

தோன்ற லுறைபஇி - யாருமி லொருசிறை யானே தேரி - னவ்வ 

ழி வந்தரின் னுணர்வுமுதற் றங்குர் - தொன்னெறி மாபினு 

மூவகை நின்றன - காலமு நின்னொடு வேறென் - பாரோ 

பெருமகிற் நேர்கு வோரே.!' எனவரும். வாடாப் போதி மாரக 

தீப் பாசடை - மரநிழ லமர்ந்தோ னெஞ்சம் யார்க்கு - மருளின் 
நீந்தே னிறைந்துஈனி ஜெ௫ுழ்க்து - மலரினு மெல்லி தென்ப வத 
னைக் - காமர் செவ்வி மாரன் மகளீர் . நெடுமா மழைக்கண் 

விலங்கிரிமிர்ந் தெடுத்த - வாளும் போழ்ந்தில வாயின் - யாதோ 

மற்றது மெல்லிய வாறே,” இதுவும் அது, (கலசயோனியாஏய 

அகத்தியன் முதலியோரும் ௮றிவொன்றுணர்க, 

நா Ga pee o தாபதப் பக்கமும் 5 அ௮வ்வறிவர்கூறிய சம 

தீதின்வழிகின்று வீடுபெற முயல்வாக்கு உரி,பவாயே எண்வகை 

மார்க்கத்துத் தவம்புரியுங்கூறும் :| வழக்கென்றதனான் ௮ர்காலிர 

ண்டுந் தவம்புரிவார்ச்கு உரியனவும் தவஞ்செய்து யோகஞ்செய்வார் 

ச்கு உரியனவுமென இருவகையவென்றுகொள்க, ௮வற்றட் தவஞ் 

செய்வார்ச்கு உரியன /ஊணசையின்மை நீராசையின்மை வெப்பம் 

பொறுத்தல் தட்பம்பொறுத்தல் இடம்வரையறுத்தல் ஆசனம் 

வரையறுத்தல் இடையிட்டுமொழிதல் வாய்வாளாமை என|எட் 
டும்; இவற்றிற்கு உணவிலும் நீரினுஞ்சென்ற மனத்தைச்தடுத் 

தீலும், ஜர் ொப்பணும் நீர்நிலையிலும் சிற்றலுங், கடலுங் காடும் 

மலையும் முதலியவற்றில் நிற்றலுர், தாமரையும் ஆம்பலும் யாமை 
யும் முதலிய அசனத்திருத்தலும், உண்டற்காலை உரையாடாமை 
யர், துறந்தசாற்றொட்டு | வாய்வாளாமையும் பொருளென்றுணர்க, 
இனி போகஞ்செய்வார்க்குரியன, இயமம் நியமம் ஆசனம் வளி 

தொகைரிலை பொறைநிலை நினைதல் சமாதி என எட்டும் ; 

இவற்றைப்]! பொய்சொலை களவே காமம் பொருணசை - யிவ்வகை 

ewig மட்ச்யெ இயமம்." “பெற்ததற் குவத்தல் ॥/பிழம் 
புகணி யுளர்த்தல் - சற்பன shou syed’ தூய்மை - பூசனைப் 
பெரும்பய மாசாழ் சளித்தலொ9 - ஈயலுடை மாபி னியடி மை



௧௬௬ புற ச்ணையியல், 

ந்தே. “நிந்ற விருத்தல் டெத்தல் ஈடத்தலென் - ஜொத்த ar 
ன் ஜொல்கா கிலைமையோ - ழ.ன்பம் பயக்குஞ் சமய முதலிய - 
வக்தமில் சிறப்பி ஞ௪சன மாகும்.” * உந்தியொடு. புணர்ந்த விரு 
வசை வளியுர - தந்த மியக்கர் தூிப்பது வளிநிலை."” ] * பொறியு 

னர் வெல்லாம் புலத்தின் வழாம - லொருவழிப் படுப்பது தொ 
கைநிலைப் புறனே.” | ' மனத்தினை யொருவீழி நிறுப்பது பொ 

றையே. 11 எ நிறுத்திய வம்மன நிலைதிரியாமத் - குறித்த பொரு 

ளொடு கொளுத்த னினைவே.” 1: ஆங்கனம் குதித்த வம்முதற் 
பொருளொடு - தான்பிற னாகாச் தசையது சமாதி.” என்னும் 

உரைச்சூத்திரங்களானுணர்க, பச்கமென். நதனான், ) முட்டின்றி 
முடிப்போர். முயல்வோர் என்பனவும், [. * நீர்பலகான் மூழ்? கில 

ததசைஇத் தோலுடையாச் - சோர்சடை தாழச் சுடரோம்பி - 

யூரடையார் - சாகைதீச௪ கொண்டு கடவுள் விருர்தோம்பல் - வான 
சத் துய்க்கும் வழி.” என்பனவுங் கொள்க, * ஒவத் தன்ன விடனு 

டை வரைப்பிற - பாவை யன்ன குறுர்தொடி மகளி - ரிழைகிலை 
25கிழ்ந்த மள்ளர்க் கண்டிகுங் - கழைக்க ணெடுவரை யருவி யா 

உச் - கான யானை தந்த விறிற் - கடும்புகைச் செந்£ மாட்டிப் - 

21 தாழ் புரிசடை புலர்ச்து வோனே." எனவும், '* வைததனை 

நின்சொலாக் கொள்வாறு கெய்பெய்த - சோறென்று கூழை மதி 
பானு நாறிய - சைப்பதனளைச் சட்டியென் றுண்பாது மிம்மூவர் - 

2மய்ப்பொருள் கண்டுவாழ் வார்,” எனவும், 1! ஒருமையு ளாமை 
fur லைந்தடக்ச லாற்றி- னெழுமைய மேமாம் புடைத்து.” என 

உம், 14 ஆரா வியற்கை யவாநீப்பி னர்கிலையே - பேரா வியற் 

௪ தரும்.” எனவும், இ ராட ஸிலகடடை கோட - Cee 

wis ஜொல்லெரி யோம்ப - ஓூரடை யாமை யுறுசடை 

/னேதல் - காட்டி ஓணாவு கடடட் பூசை - யேற்ற தவத்தி னிய 
பன மொழிப." எனலும் வரும், ஏளேய வந்துழிக்காண்ச. 

அதிமாபித்பொருசர்சட் பாறும் 3 தார்தாம் அறியும் இலச்ச 

ஈங்களாலே போர்செய்வாரிடத்துச் கூறுபாடும் : அவை $சொல் 

ஜும் 1 பாட்டாலுங் கூத்தாலும் | மல்லானுஞ்) சூ.தாதும் பிறவா 

னும் வேறலாம். உம், * விரைந்து சொழில்சேட்கு ஞால ரின் 
இனிது - சொல்லுதல் ஒல்லார்ப் பெறின்," இது சொல்வென்றி, 

வண்டுறையுல் கூர். தல் வடி.ச்சண்ணாள் பாடிஞள் - வெண்டெற 
ஞ் செர்துறையும் வேற்றுமையாத் - பண்டங்கு - சென்னாம் போ 
ச் இள்ிலமர்ச இச்சொடையா - ழர்ரரம்பு மஞ்சுவையு மாய்



பொருளதிகாரம், ௧௬௭ 

ர்.” இது பாடல்வென் நி, ** கைகால் புருவங்கண் பாணி நடை 
தூக்குக் - கொய்பூங்கொம் பன்னாள் குறிக்கொண்டு - பெய்பூப் - 

படுகளிவண் டார்ப்பப் பயில்வளைநின் ர- தொடுகழன் மன்னன் 

அடி,” இது ஆடல்வென் றி. 1“ இன்சடுங் கள்ளி னாஞமூ ராங்கண்- 
மைந்துடை மல்லன் மதவலி மூருக்க- யொருகான் wriQur ge 

இன்றே யொருகால் - வருதார் தாங்கப் பின்னொதுங் இன்றே- 
நல் னுச்சல் கா௮ ஞயினும் - வெல்போர் பொருதீத்தன் காண் 

கதி லம்ம- ப௫ித்துப்பணை முயலும் யானை போல - வொருதலை 

யொ௫ிய வொற்றிக் - களம்புகு மள்ளர்க் கந்தடு நிலையே,*? இது 

nodes). “spas தியலுங் கவற்றி னிலையு - மழகத் திரு 
தலா ளாய்ந்து ~ 655 gil - பாய வகையாற் பணிதம் பலவெ 

ன்றா- ளாய வகையு மறிந்து,”” இத சூதுவென் A. 

*இனைநிலை வகையோடு ஆங்கு எழுவசையிஜ் 1தொகைகிலை 

பெற்றது என்மனார் புலவர் - அக்கூறப்பட்ட ஆறு ம் நிலைக் 

களமாக abn eee தோன்றி ர வேறுபட்ட டட 

முன்னைய [ஆங் கூட்டி அவ்வெழுகூற்றாம் துறைபல திரண்ட 

தொகை பெற்றது அவ்வாகைத் இணை என்று கூறுவாரா இரிய, 

எ-று, $௮னையென்றது%சுட்டிலை. [நீலைக்களம் நிலைய துவகை, 

ஆங்கென்றதனை அனை நிலைவகையென்பதன்கண் வசைக்குமுன் 

னே கூட்கே.” தடு எண்ணிடைச்சொலா தலின் முன்னெண்ணிய 
வற்ரொகட்டி ஏஜாயிற்று, 

இனிப் பார்ப்பனப்பக்கத்து வகையாவன பார்ப்பார்க்குட் 

பார்ப்பன க் கன்னியிடத் அக் ரீகத்புகிகழ்வதற்குமுன்னே களவி 

தோன் நினாலும், அவள் பிதர்க்குரியளாயே காலத்துக் களவி 

தோன் நினானும், அவள் கணவனை இழகந்திருந்துழித் தோன்றி 

னும், ஒழிந்த மூவகை வருணத்துப் பெண்பாம்கண்ணும் இ 

வாதே தோன்தறினாரும், அவரவ/மக்கட்கண் அவ்வாறே பிறழ 
தோன் நினாருமாயெ ச॥ இகளாம், இன்னோருக் கத்தர் தெ 

ழில்வகையா் | பாகுபட மிருதிப்படுக்தல் வாகைத் தனையாம் 

ஓழிச்த பகுதியைந்தற்கும் இஃ்தொக்கும். Meo grin பெண்பாது 

witg ஆண்பாலிழிக்தவழிப் பிறந்த சா இகளும் அனை நிலைவகைட 

பாற்படும், யோகெளாய் உபாயங்களான் முக்காலமுமுணர்ந்த 

[மா மூலர் முதலியோர் ௮திவன்றேயக்து  அனைநிலைவகையோர। 

வர்; அவர்க்கு மாணுச்சராஇத் தவஞ்செய்வோர் தாபதப்பக்கூ 

தாசாவர் 1 தகர்வெள்றிர் பூழ்வென்றி கோழிவென் நிமுதலியல



௧௬௮ யுறத்திணேயியல், 

பாலகிமரபிம் பொருகர்கண் அனைநிலைவகையாம். ஒருவரையறை 

ட்படாது பலதுறைப்படுவனவற்றையெல்லாக் தொகைநிலையெ 
னத் தொகுத்து ஒரொவொன்ளுக்குக் கூதிஞர்,][தொகுத்.துக் கூற 

லெனலும் உத்திவகையான்3 பார்ப்பனவாகை /௮ரசவாகையென் 

Sm Bee அவற்றின்பகுதி அடங்காமையிற் குன்றக்கூறலாமா 

தலின் இங்கனமோ இனர். காட்டாதனவற்திழ்கு உதாரணங்கள் 

ae gif வர்துழிக்காண்க. (2.0) 

௭௬, கூஇ£ர வேனி லென்றிரு பாசறைக் 

காதலி னொன்றிக் கண்ஈரிய மரபினு 

மேரோர்/களவறி யன்றிக]ிகளவழித் 

தேரோ தோற்றிய வென்றியுந் தேரோ 

வெள்ற கோமான் [முன்றேர்க் சூரவையு 

மொன்றிய மாபிற்டிபின்றோக் குரவையும 

பெரும்பகை தாங்கும் வேலி னானு 

மரும்பகை தாங்கு மாற்ற லானும் 

புல்லா வாழககை வல்லாண பககமு 

மொல்லாா காணப் பெரியவாக் சண்ணிச 

சொல்லிய வகையி னொன்றொடு புணாக்து 

தொல்லுயிர் வழஙகியத்விப்பலி யானு 

மொல்லா ரிடவயீற் புல்லிய பாஙஇனும 

[பகட்டி னானுர்மாவி னானுந் 
அகட்டபு சிறப்பிற சான்றோ பககமுக 

pace னீத்த பாலி னானு 

| மெட்டுவகை _நுதலிய வவையத் தாணுங 

கட்டமை யொழுக்கத்துககண்ணுமை யானு 

மிடையில் வண்புகழ்க் (கொடைமை யாலும் 

பிழைத்தோ தாங்குக்[காவ லானும் 

பொருளொடு புணர்ந்த பக்கத் தானு 

மருளொடு புணர்ந்த$வகற்சி யாலும் 
_நகாம நீத்த பாலி னானுமென் 

'பூதிருபாற் பட்ட வொன்பஇத்துத் அறைத்தே,



பொருளதிகாரம், ௧௭௯ 

இத மேற் தொகுத்துக் கூறிய எழுவகைத்திணையுள் அட்ங் 
காதவற்றிற்கு முற்கூறிய துறைகள்போலத் தொடர்நிலைப்படுத் 
தாது /மறத்திற்கு ஒன்பதும் ) அறத்திற்கு ஓன்பதுமாக இருவகைப் 
படுத்தத் துறைகூறுன்றது. (| (இ-ள்.) கூதிர் வேனில் என்று 

இரு பாசறைச் காதலின் ஒன்றிக் கண்ணிய மரபிலும் -- கூதொன 
வம் வேனிலெனவும் பெயர்பெற்ற இருவகைப் பாசறைசக்சண் 

ணுங் காதலாற் திரிவில்லாத மனத்தனாடு அண்டு நிகழ்த்தும் போ 
ர்த்தொழில் சருதிய மரபானும்; கூதிர், வேனில், ஆகுபெயர். 
௮அக்காலங்களிற் சென்றிருக்கும் பாசறையாவது தண்மைக்கும் 
வெம்மைச்குக் தலைமைபெற்ற காலத்துப் போகத்திற் பத்றற்று 

| வேற்றுப்புலக்துப் போர்திருத்தல். இக்காலங்களிற் [பிரிதல் 
வன்மையின் இது வெற்றியாயிற்று, தலைவிமேற் காதலின்றிப் 

போரின்மேற் சாதல்சேறலின் ஓன்றியென்ரூர். இக்சாலத்துச் 

சிறப்புப்பற்றி இரண்டையும் ஒதினாராலும் | ஒர்யரண்டை எல்லை 
இருப்பிலும் அவற்றுவழித்கோன்றிம் ஏனைக் காலங்களும் இரண் 

டா அவற்றுள் அடங்குமென்பது அரியர் கருத்தாயிற்று, | (வி 
னைவயிழ் பெயர்க்கும் தானைப் - புனைதார் வேந்தன் பாசறை யேமே” 
எனத் தலைவியை நினைவன வாசைக்கு வழுவாம். அகத்தஇற்கு 

வழுவன்றென்றற்கு மரபென்றார், எனைக்காலங்களாற் பாசதைப் 
பெயர் இன்றென்றற்கு இரண்டாலும் பெயர்கூறினார். இங்ஙனங் 

கூறவே முற்கூறிய துறைபோலத் தொடர்நிலைப் படுதலின்ரூய் 
இதனானே பலவாகி ஒருதுறைப்படுதலும் இன்றாயித்று, இணி 

இருச்சற்பொருண் முல்லையென்பதேபற்றிப் பாசறைச் ஈண் இரு 

தீதலாற் [பாசறைமுல்லையெனப் பெயர்கூறுவாரும் உளர். உம், 

1 மூூல்வாய்த் தங்யெ முல்லைசால் சற்புடை - மாதர்பாற் பெற்ற 
வலியளாவோ - கூதிரின் - வெங்கண் விறல்வேந்தன் பாசறையுள் 

வேணிலா - னேங்கணை தோற்ற வழிவு.”” எனவுங், |! கவலை ogee 
கடுங்கண் மறவ - ௬ுவலைசெல் கூரை யொடுங்கத் - தவலைசெல் - 

கூதிர் walla முள்ளான் கொடி த்தேரான் - மூதின் மடவரீண் 

use.” எனவும் வரும், | 

சரோர் களவழித் தேரோர் தோற்றிய வென்றியன்றிச் கள 
வ.நித் தேரோர் தோற்றிய வென்றியும் - 1வேளாண்மாக்கள் விளை 
புட்சாலத்துள் சளத்துச் செய்யுஞ் செய்கைகளைச் தேயேறி வந்த 

கணைப்பொருகர் முதலியோர் போர்க்களத்தே தோற்றுவித்த வெ 
ன்றியன்றிச் நீகளவழிச் செய்யுளைத் தேதி வரத புலவர் தோற் | 

அவித்த வென்றியாலும் ; என்றத்; Qepe fleor le களத்



௧௭௦ புறத்திணையியல், 

திற் குவித்துப் போர் ௮ழித்து[ அரிதிரித்துச் கற்றத்சொடு நுகர் 
வதற்கு மூன்னே *ட்வுட்பலி கொடுத்தப் பின்னர்ப் 4பரிலொர் மூக 
ந்த கொள்ள வரிசையின் அளிச்குமாறுபோல ௮ரசனும் நாற்ப 
டையையுங் சொன்று ரகளத்திம் குவித்து எருது களிமுச வாண் 
மீடல் ஓச்ி அதரி திரித்துப் பிணக்குவையை நிணச்சேற்ளோடு 
உதிரப் பேருலைக்கண் ஏற்றி | ஈனாவெண்மான் இடந்தழர்தட்ட 

உழ்ப்பலியைப் பலிகொடுத்து எஞ்சிரின்ற யானை குதிராகளையும் 

தண்டுப் பெற்றன பலவற்றையும் பரிசிலர் முகர்துகொள்ளக் 

அகாடுத்தலாம். உம். ** இருப்புமுகஞ் செறித்த வேர்செழின் மரு 
।ப்பிற் - கருங்கை யானை கொண்மூ வாக - நீண்மொழி மறவ ரெறி 
யின ருயர்த்த - வாண்மின் னாக வயங்குகடிப் படைந்த - கர 
திப் பல்லிய முரசுமுழச் காக - வரசாரப் பணிக்கு மணங்குறு பொழு 
இன் - வெவ்விசைப் புரவி வீசுவளி யாக - விசைப்புறு வல்வில் 

வீங்குரா ணுதைச்த - கணைத்துளி பொழிந்த கண்ணசன் டெச்கை- 

உீரச் செறுவிற் றே ராக-(விடியல் புக்கு நெடிய நிடரின் - செ 
ருப்படை மிளிர்த்த இருத்துறு செஞ்சாற் - பிடித்தெறி வெள்வேல் 
கணையமொடு வித்தி - வீழுத்தலை சாய்த்த வெரறாவரு பைங்கூழ் - 

பேஎய்பற் றியபிணம் பிறங்குபல் போர்புகாச் - கான ஈரியொடு கழு 

அ.சளம் படுப்பப் - பூசங் சாப்பப் பொலிகளர் தழீஇப் - பாடுநர் 4 

இருந்த பீடை யாள - தேய்வை வெண்காம் புரை.பும் விரிபிணி - 
வேயவை காணா விருந்திற் போர்வை - யரிக்குரற் நடாரி யுருப்ப 

வொற்றிப் - பாடி. வந்இிகிற் பெரும பாடென் - நெழிலி சோயு 
மிமிழிசை யருவிப் - பொன்னுடை மெடுங்கசோட் டி.ம.பச் தன்ன - 
வோடை அதல வொல்குத லறியாத் - துடியடிச் குழவீப் பீடியி 
டை மிடைந்த - வேழ முசவை ஈல்குமத - சாழா வீகைத் சகைவெய் 
யோயே,"” எனவரும், | ஈளிகடலிருங்குட்டச்.த"' என்னும் புறப் 
பாட்டுப் பலிகொடுத்து. | களவழிசாற்பது புலவர் சளவழியைக் 
தோற்றிவித்தது. | *ஒஓ வுவமை யுறழ்வின்றி யொசத்ததே - காவிரி 
நாட்ன் | கழுமலங் சொண்டராண் - மாவுகைப்ப மாற்மூர் குடை 
யெல்லாங் இழ்மேலா - யாவுதை காளாம்பி போன்ற புனனாடன் - 

மேவாளா யட்ட சளத்து.”” எனவரும், 

தேரோர் வென்ற கோமான் முன்தேர்க் குரவையும் - தேரின் 
கண் வர்த அரசர்பலனாயும் வென்ற வேந்தன் வெற்றிக்களிப்பா 
லே தேர்த்தட்டிலேரின்ற போர்த் தலைவரோடு கைபிணைந்தாடுங் 
குரவையும் : உண்க “ குடிய டொன்முமடியும் பூனு மொளிதளங்க - 

சரின்லேர் நாடினான். - வீழச் - * குையாடல் சண்டு 
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வரத கொற்றப்போர் வாய்த்த - விறையாட வாடாதார் யார்.”' 
ஙு விழவு வீற்றிருந்த வியலு ளாங்கட் - கொடி.வார் முழவின் முன்ன 

சாட - வல்லா னல்லன் வாழ்ச வன்கண்ணி- வல்லே, வலம்பெறு மூ 
és துவைப்ப வாளுயர்த்- திலங்கும் பூணன் பொலங்கொடி யுழி 

ஞையன் - மடங்காப் பெருமைய ஸுடன்றுமேல் வந்த - வேந்து । 
மெய் மறர்தபு வீழ்ச்சியின் மழெந்து - வியந்தகு போர்க்களத் 
தாடுங் கோவே.” எனவரும். 

ஒன்றிய மரபிற் பின்தேர்க் குரவையும் - தேரோரைவென்ற 
கோமாற்கே பொருந்திய இலக்கணத்தசாகிய தேரின்பின்னே 

கூழுண்ட சொற்றவை $ கூளிச்சுற்றமாடுங் குரவையானும்; உம், | 

் வென்று களங்சொண்ட வேந்தன்றேர் சென்றதற்பின் - சொன் 

றீ பிணகிணக்கூழ் சொற்றவை - நின்றளிப்ப - வண்டாடும் பேய்கண் 
டுவக்தனவே போர்ப்பரிரில் - கொண்டா டினஞூரவைக் கூத்து,” 
எனவரும். ! ** களிற்றுச் கோட்டன்ன - வாலெயி தழுத்தி - விழு 

கீசொடு விரைஇய வெண்ணிணச் ஈவையினள் - குடர்த்தலை துய 

ல்வரக் சூடிப் புணர்த்தின - வானாப் பெருவளஞ் செய்தோன் 
வானத்து - வயங்குபள் மீனினும் வாழிய பலவென - வுருகெழு 

பேய்மக எயரச் - குருதித் துகளாடிய களங்கிற வோயே.” என் 

பதும் அது, 

பெரும்பகை | தாங்கும் வேலினானும் -- போர்க்கணன்றியும் 

பெரியோராகிய பகைவரை அத்தொழிற்றெப்பான் அஞ்சுவித்தத் 

தடுக்கும் வேற்றொழில் வன்மையாலும் : காத்தற்றொழிலன்றி ௮ 

ழி த்த நீரொழறில் பூண்ட முச்சட்சடவுட்குச் குல்வேல் படையா 

லானும் முருகற்கு வேல் படையாதலாறுஞ் “சான்றோர் வே 

படையே டிறப்பப் பெரும்பான்மை கூறலானும் வேலைக்கூறி ஏல 

ப்படைசளெல்லாம் 11* மொழிர்தபொருளோடொன்ற அவ்வயில 

மொழியா தனையும் முட்டின்று முடிச்தல்' என்றும் உச்தியா; 
பெறவைத்தார். உம். குன்று துகளாக்ருங் கூர்ங்கணையால 

வேலெறிர் - தன்று திருரெடமா லாடினா - னென்றும் - பனிச் 
ன்று மூளாத பல்கதிரோன் சேயோ - டினிச்சென் றமர்பொரா 

யென்று.” இது பாரதம். |” இரும்பு முகஞ்சிதைய நூறி யொன்னா- 

ரருஞ்சமங் கடத்த லேனோர்க்கு மெளீதே - கல்லரா வுறையும் 
பூற்றம் போலவுங் - சொல்லேறு திரிதரு மன்றம் போலவு - மாற் 

oes துப்பின் மாற்றோர் பாசறை - யளஎனென வரஉ மோரொளி- 
வலலுயர் ரெடுவே லென்னைகண் ணதுவே,” என்பதும் ௮2, இ 

வ்வேல் பீலியணிர்து'' என்லும் புறப்பாட்டும் ௮.



௧௭௨ புறத்திணையியல், 

இரும்பகை தாங்கும் ஆற்றலானும்- வெல்ற்கரும் பகைவர் 
மிகையை ஈன்குமதியாது | எதிரேற்றுக்கொள்ளும் அமைதியாலும் : 

உம். |'*எருது காலுரா திளையர் கொன்ற - இல்வினை வரூன் புல் 

லென் குப்பை- தொடுத்த கடவர்க்குச் கொடுத்த மிச்சில் - பசித்த 

பண ருண்டுகடை தப்பலி - ஜனெக்ச லொற்கஞ் சொல்லிய தன் 

னூர்ச் - சிறுபுல் லாளர் முகத்தவை கூறி - ares ஸீர்க்கு 

நெடுந்தகை - யரசுவரிற் முங்கும் வல்லா என்னே.” எனவரும், 
* சளம்புகலோம்புமின்”' என்னும் புறப்பாட்டும் ௮.௮, 

வாழ்க்கை புல்லா ரவல்லாண் பக்கமும் -: உயிர்வாழ்க்கை 

யைப் பொருந்தாத வலிய ஆண்பாலின் கூறுபாட்டானும் ; பக் 

சமென்றசனாற் தாபதப்பக்கமல்லாத போர்த்தொழிலாயெ வல் 

-லாண்மையே கொள்க. உம். '( கலிவர்வா மூ.நியின் வாழ்க்கை 

சடி.ந்து - மலிபுகழ் வேண்டு மனத்த - ரொலிகடல்குழ் - மண்ண 

சலம் வேண்டாது வான்வேண்டி. யீண்டினார் - புண்ணசலாப் 

போர்க்களத்துப் போந்து,” இப்பாரதத்துட் காண்க, 

(ஒல்லார்காணப் பெரியவர்சக் சண்ணிச் சொல்லிய வகையின் 

ஒன்ரொபெணர்ந்து LQ sre gyi வழங்கிய * அவிப்பலியானும் = ou 

கைவர்காணும்படியாக உயர்ந்தோரான் ஈன்குமஇத்தலைச் கருதி 

(இன்னது செய்யேனாயின் இன்னது செய்வலெனக் தான்கூறிய 
பகுதியிரண்டலுள் ஒன்றனோடே பொருந்திப் பலபிறப்பினும் பழ 

வெருஇன்ற உயிரை | அங்யெங்கடவுட்குக் கொடுத்த (௮விப்பவியா 
னும் : காணுதலாவது ஈம்மை அவன் செய்யாதே காம் ௮வனை ௮ற 

ப்போர் செய்யாது வஞ்சனையால் வென்றமையில் அவன் தீன் 

லுயிரை அவிப்பலிகொடுத்தானென காணுதல், உம். ** ஏம்பியை 
அட்டுத லெம்மனைக்கா யான்படுதல் - வெம்பகலின் முன்விளைப்ப 

சென்ழெழுர்தான் - றம்பி- புறவோரித் பாணிப்பப் பொங்கெரி 
வாய் வீழ்ர்தா - னறவோன் மறமிருந்த வாறு.” இப்பாரதத்துள் 

ஒருவன் இன்னது செய்வலென்று ௮து செப்யமுடியாமையின் 
அவிப்பலி கொடுத்தவாறுசாண்க, * இழைத்த இகவாமற் சாவா 

.னரை யாரே - பிழைத்த தொறுச்ற் பவர்,” இதுவும் ௮, 

ஒல்லாரிடவயிற் புல்லியபாங்கிலும் ௪ பகைவராயிலும் அவர் 

சுற்றமாயிலும் வச்.துர் உயிரும் உடம்பும் உறுப்பும்போல்வன வே 
ண்டியக்சால் அவர்ச்சவை மனம௫ழ்ச்து கொடுத்து கட்புச்செய் 
தலாலும் : உம், இந்திரன் மைந்த னுயிர்வேட் டி.ரர்திரவி - மை 
nave வெல்வான். வரங்கொண்டான் - றர்சரா - ளேர்இலைவேள் 

\



பொருள காரம். ௧௭௩ 

மன்னனே பன் தி மிதற்குவர்த-வேந்தலும் பெற்றான் மிகை,? இப் 

பாரதத்துப் பகைவனாற் படுதலறிந்துந் தன்கவ௪குண்டலங் கொ 
டுத்தமை ௯ மினமையிற் புல்லியடாங்காயிற்று, அத வீரம்பற்றிய 

கருணையாகலின் வாகை, இத்துணையும் மறத்இிற்குக் கூறியன. 

| பகட்டிஞலும்]மாவினாலும் அசட்டபு சதப்பித் சான்றோர் 
பக்கமும் - எருதும் எருமையுமாகய பகட்டினாறும் யானையும் குதி 
மைய மெனப்படும் மாலினானுங் குற்றத்தினீங்குஞ் இறப்பினால் 
அமைந்தோழது Fr. UIT LL ID | ° இவறறுன் 1/உழவஞ்சாமையும் 

பகையஞ்சாமையுமாயே வெற்றி கூறினார். பக்கமென்றதஞுற 

புனிற்றுவுங் சாலா தேருங்கொள்க, உம்,$*யானை நிரைய 
டைய தேரே நினுஞ்சிறந்தோ - ரேனை நிரையுடைய வேர்வாழ் 

Ri - யானைப் - படையோர்க்கும் வென்றி பயக்கும் பகட்டே - 

ரூடையோர்க் கரசரோ வொப்ப,” | “எனை ட்பெரும் படையனோ 

சினப்போர்ப் பொறைய - னென்றனி ராயி னாுறுசெல வம்ப 

லிர் மன்பதை மருளா வரசுகளச் தலிய்க் - Carer mG gn ளோ, 

சீசிய வென்றாடு அணங்கை- மீபிணக் துருண்ட தேயவர் பாழிப். 

பண்ணமை தேரு மாவு மாக்களு - மெண்ணற் கருமையி னெண் 

ணின்றோ விலனே - கந்துகொ ளீயாது காழ்பல முருக்கி-யுக 

க்ஞும் பருந்து னிலத்து நிழல்சாடிச் - செம்பரன் முரம்பி otic 

படக் கொங்கர்ப் - பரந்தன்.॥ செலவிம் பல்யானை - காணப் பல 

வன முனை யானே,” என்பழும் அது, 

(கட்டின Rae பாலினானும்- அரசன் அரசவுரிமையைக் கைவி 
Lt. LG Muse ep அது பரகனும் பாரசனும் போல்வார் அரசுது 

ஐந்த வென்றி, ௨ம்.. £“கடலு மலையுக் ச ச/படக் இடக்ச- மண்ணக 

வளாக நுண்வெயிற் றுகரிறு-கொய்தா லம்ம கானே யிஃதெவன்- 

குறித்தன னெடியான் கொல்லோ மொய்தவன்- வா௩ குலை யிரா 

மன் நம்பி பாங்கவ- எடிபொறை யாற்பினல்லது- முூடிபொறை 

யாற்லைன் படி.பொறை குறிழ்தே.””? இது அரசு கட்டினீத்கபால், 

“பரிதி சூழ்க்கவிப் பய௩ கெழு மாரீல- மொருபக லெழுவ மெய்தி 

யற்றே- வையமுக தவரு) s68p raja - osu! who 

த்து மாற்றா தாதலிம் - கைவிட் டனரே காதல ரதனால் - விட் 
டோரை விடா௮ டிருவே - விடாறு தோரிவள் விடப்பட் டோரே,? 

என்பதும் அது, 

lot Baws | அதலிய இலைய த்த! னும் - எண்வகைக் குணத் 

இனைக் கருதின ௮ அவையத்தா ரத நிலைமையாலும் ; அவை) குடி. 

ப்பிறப்புக் கல்லி ஒரமூக்கம் வாய்மை தூய்மை தடுவுகிலைமை



க ஏன் பு, ஐத்திணையியல், 

அமுக்காறின்மை ௮வாவின்மை எனவிவையுடையார் அவைக்கண் 
மூர் இயிருப்பதோர் வெற்றிகூறுதல். உம். [“குடி.ப்பிறப் புடுத்து 

ட் பனுவல் சூடி. - விழுப்பே ரொழுக்கம் பூண்டு காமுற-வாய்மை 

வாயமடுத்து மாத்திக் தூய்மையிய் - காத லின்பத்துத் தூங்கத் 

ES Lo - நடுவுநிலை நெடுநகர் வைடு வைகலு - மழுக்கா தின்மை 

யவா௮ வின்மையென - விருபெரு கிதியமு மொருதா மீட்டு 

தோலா காவின் மேலோர் பேரவை-யுடனம ரிருக்கை யொருகாட் 

பெறுமெனிலம் - பெறுகதி லம்ம யாமே வரன்முறைக் - தோனறு 
வழித் சோன்றுவழிப் புலவுப் பொஇகச்து - நின்றுழி நின்றுழி 

ஞாங்கர் நில்லா ஆ- நிலையழி யாக்கை வாய்ட்பவிம் - மலாதலை யுல 
கத்துக் கொட்கும் பிகப்பே,””? என இதனுள் எட்டும் வசன, 

கட்டமை ஒழுக்கத்துக்[ கண்ணுமையானு னும்- வேதமுதலிய 

வற்றுற் கட்டுதலமைக்த ஒமுக்கத்தோடு பொருக்திய காட்டுபா 

னும் : கண்ணுுதன்மை கண்மையெனப்படுதலின் அதனைக் சண் 

ணுமையென உகரங்கொ Og sn £, எண்மை வவ்மை வல்லோர் 

என்பது எளுமை]வலுமை/வல்லுவோ ர என்றாற்போல, இவை மன 
தீதான் இவ்வொழுக்கங்களைக் குறிக்கொண்டு ஐம்பொ றியினை வெ 

ன்று தடுத்தலாம், அவை இல்லறத்திற்கு உரியவாக நானகு 

வருண தீதார்க்குங் கூதிய | அடக்கமுடைமை ஓழுக்கமுடைமை 

ஈடிவுரிலைமை பிறர்மனைநயவாமை வெஃகாமை புறங்கூறாமை தீவி 

னேயச்சம் அழுக்காறாமை பொறையுடைமை முதலியனவாம்; 

உம். | “ஒருமையு ளாமைபோ லைந்தடக்க லாற்றி- னெழமுமையு 
மேமாப் புடைத்து.?*| “தமுக்கம் விழுப்பர் தரலா னொழுக்க- முயி 

ரினு மோம்பப் படும்.” | “சமன்செய்து 8 தூக்கும் கோல்போ 

லமைச்தொருபாற் - கோடாமை சான்றோர்க் கணி.7?1பி ஐன்மனை 

கோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க் - கறனொன்றோ வான்ற 

வொழுக்கு,”” |“படுபயன் வெஃூப் பழிப்படுவ செய்யார். நடுவன் 

மை தாணு பவர்,” :**அறம்கூறு னல்ல செயிலு மொருவன்- புறம் 

கூறா னென்ற லினிது.”? | “*தீவினையா ரஞ்சார் விமுமியா ரஞ்சு ai 

இவினை யென்னுஞ் செருக்கு, ?“தமுக்சாறாக் கொள்க வொருவன் 
ஐன் வனெஞ்சத் - தழுக்கா நிலாத வியல்பு.”? 1**மிகுதியான் மிக் 

கவை செய்தாரைத் தாந்தட் - தகுதியான் வென்று விடல்,” 

பிறவும் இத்நிகரனவெல்லாங். கொள்க, 1**லிழையா வள்ளம் 

பிழையு மாயினும் - கேட்டவை கோட்டி யாக மீட்டால் - கறலும் 
பொருளும் வழாமை நாடித் sane வுடைமை சோக் wip 
தன் - பின்னா கும்மே மூன்னிய முழித்த - லினைய பெரியோ ரொ



பொருள இகாரம். ௧௭௫ 

மூக்க மதனா - லரிய பெரியோர்த் தெரியுங் காலே,” என இது 

தொகுத்துக் கூறியது. 

|இடையில் வண்புகழ்க் கொடைமையானும்- இடையீடில் 
லாச வண்புகழைப் பயக்குங் கொடைமையானும் : உலகமுழுதும் 
பிகாபுகழ் வாராமைத் தன்புகழ் பரத்தலின் இடையிலென்றா., 

(!வணபுசழ் வள்ளிதாகிய புகழ்; ௮து உளனுடையதென விரியும். 

இக்கொடைபபுகமுடையான் மூப்புப் பிணி சாச்காட்டுக்கு அஞ்சா 
மையின் அது வாகையாம். ௨ம். மன்னா வுலகத்து மன்னுதல் 
குரித்தோ - தம்ப்கழ் நிநீஇக் தாமாய்ர் சனமே - துன்னருஷ் 

சிறபபி னுயர்ந்த செல்வ - ரினமையி ஸனிரப்போர்க் 8இ யாமை 

யிம்- ஜரென்மை மாக்களிழ் ஜெட/பறி யலரே - தாடாழ் படுமணி 

பிரட்டும் பூநூத- லாடியல் யானை பாடுநர்க் கருதாக் - கேடி. 

னல்லிசை வயமான் ஜோன்றலைப் - பாடி நின்றனெ ஞகக் 
கொண்டுன் - பாடுபெறு பரிசிலன் வாடினன் பெயர்தலென் - ன 

டி. மர் ததனினு கனியின் னாதென - வாட தெனனே தலையெமக 

Surg - தன்னிம் இறந்தது பிறிதொன் நின்மையி- ளாடுமலி யவ 

கையின் வவ்வுத - லோடாப் பூட்கைநின் இழுமையோழ் கண் 

எனவரும், இது புறம், 

பிழைத்தோர்த் தாங்குங் காவலானும் - தம்மைப் பிழைத். 

தோடபைப் பொறுக்கும் பாதுகாவலானும் ; காவலாவ.து இம்மை 

த 
மட.” 

யும் மறுமையும் அவர்க்கு ஏதம் வாராமற் காத்தலாதலால் 

இஃது ஏனையோரின் வெற்றியாயிற்று, உம், !*தம்மை யிகழ்ச் 
தமை தாம்பொறுப்ப தன்றிமம் - றெம்மை யிகழந்த வினைப்ப 

யத்தா - லஓும்மை - யெரிவாய் நிரயத்துள் வீழ்வர்சொ லென் ற- 
பரிவ நாஉஞ் சான்றோ கடன்,” |॥அகழவாரைத் தாங்கு Benth! 

போலத் தம்மை - யிகழ்வார்ப் பொறுத்த றலை,” எனவரும். 

பொருளொடு புணர்ந்த பக்கத்தாலும்- அரசர்க்குரிய 
வாயெ படை குடி. கூழ் அமைச்சு நட்பு முதலியனவும் புதல் 

வரைப் பெறுவன்வுமாயே பொருட்டி றத் தப்பட்ட வாகைப்பகுதி 

யானும்: பக்கமென் ததன் மெய்ப்பொருளுணரீதலும் கொள்க... 
௨ம், 1 படைகுடி. கூழமைச்சு நட்பர று - முடையா னாகரூ 
Gor.” (நாடு அரண்முதலாகக் கூ.றுவனவெல்லாக் திருவள்ளு 
வட்பயனிச் காண்க. | “படைப்புப் பலபடைத்துப் பல்லாரோ 

டுண்ணு - முடைப்பெருஞ் செல்வ ராயினு மிடைப்படக் - குறு 

GH suig ௪.றகை நீட்டி - யிட்டுந் தொட்டும் சல்கியும் ae



௧௭௭௬: புதத்திணையியல், 

ந்து - செய்யுடை யடி.ன் மெய்பட விதிர்த்து - மயக்கு மக்களை 
யிலலோர்க்குப் - பயக்குறை யிலலை தாம்வாழு நாளே,”?[**கேளவி 
கேட்டுப் படிவமொடியாது”” என்னும் பதிற்றுபபத்தும் அது, 

““ஐயணர் வெய்தியக் கணனும் பயமின்றே - மெய்யுணர் விலலா 

தவர்ககு,” எனவரும். 

அருளொ0 புணர்ச்த (அகற்சியா னும்-- அருளுடைமையோடு 
சிபாருகதிய; தறவறததானும் : அருளொடுபுணர் தலாவது ஒருயிர் 

க்கு இடாவகதுழித் தனனுயிரைச் கொடுத்துக் காததலும் அதன் 

வருச்தச தனதாக வருகதுதலும்1பொய்யாமை களளாமை மூத 
।யனவுமாம், இக்கருத்து நிகழகதபின்னர்த் துறவுள்ளம் பிறத்த 
லின் இதுவும் அறவெற்றியாயிறறு, ௨ம், | புனிறறுப் பசி 

யுழகத புலிபபிணவு தனா௧- முூலைமறாக் குழலி வாக வாய்மடுத- 

இரையெனக் கவர்வுற நோக்கி யாஙக - வளரிளங குழவியின 

முனசென்று காணக் - கூருகர் வயமான புலவுவேட்டுத் தொடங் 

ய - வாளெயிடறுக் கெ£ளனையிற றங்னென கதுவப் - பாசில்ப 
போதி மாதவன் பெருகதகை - யாருயி। காவல பூண்ட - பேர 

நட புணாசசியி னக மாறே,”1**தன்னுயிர்க் இனனாுமை தான 
flan னென்கே,லோ - மனனுயிர்க் வேனா செயல,?? “வாய்மை 

பெனப்பட/ வ தியாதெனின் யாதொனறுக- தீமை யிலாத சொ 

-லல,”” 7*களவெனனுக காரறி வாண்மை யளவென்னு - மாற 

லை புரிந்தார்க fie.” யாதனின யாதனி னீயபடயா ஜனோேத- 

லதனி னதனி ஸனிலன.”” ஏனையவும் இதனகண அடக்குக, 

காமம் நீத்த பாலினாலும்- அங்கனம் பிறர்தபின்னர் எப் 

பொருளகளினும் பறறற்ற பகுதியானும் : *உம்,(சாமம் வெகுளி 

மயக்க மிவைமூன்றி- ஞமங் கெடக்கெடு நோய்'” எனவரும். 

பாலென் ஐதனால உலயெலுணின்றே காமத் தனைக் கைவிட்ட பகுதி 

யுங்கெபளக. “இளையர் முதிய பெனவிருபால பழ்றி - விளையு மறி 
வென்ன வேண்டா - விளையனாத் - தனருதை காம நுகாதக்குத் 

தானகாம- மெனறாது நீத்தா ஐுளன.? எனவரும், 

எனறு இருபாற்பட்ட ஒன்பதிற்றுக் துறைத்து - முன்னப் 

ஒன்டானும் பின்னர் ஒன்பானுமாக இரணக்ூறுபட_. ஒன்பதாஇ 

ப பதினெட்டுத் துறையினையுடைசது வாகை--எ-று, இதலுள் 

ஏதலிரியாதனவம்றிற்கும் ஏதுவிரித்தமைமிம் தான இருபாற் 
பட்ட பதினெட்டாததுடைத்தென முடிக்க, (2.4) 

௭௭, காஞ்சி தானே பெருர்திணைப் புறனே,



பொருளதிகாரம். ௪௭௭ 

இத்தணையும் உரிப்பொருள்பெற்ற அகத்திணைக்குப் புறங் 
கூறி இஃது உரிப்பொருளல்லாத ! பெருச் தணைக்குப் புறனிதுவெ 
ன்கின்றத. இது வாகைக்குப் பின்வைத்தார், வீரக்குறிப்பு நிலை 

யாமைக் குறிப்போடு உறவுடைத்து என்றற்கு, (இ- ள்.) காஞ்சி 

தானே பெருந் திணைப்பு னே - ஏழுதிணையுட் 'சாஞ்ச்தொானேயெஸப். 
பிரிச்சப்பட்ட புறத்திணை பெருந் தணைக்குப் புறனாம்--௭ - று. AS 

ற்கு இது புறயைவாறு என்னையெனின், * எண்வகைமணத்தினும் 

நான்குமணம்பெற்ற பெருந்தணைபோல இக்காஞ்சியும் அறமுதலா 

இய மும்முதற்பொருளும் அவற்றது நிலையின்மையுமாசய ஆறனு 
ள்ஞும் நிலையின்மை ஞூன்றற்கும் உரித்சாப் எல்லாத் தணைகட்கும் 

ஓத்த மரபிற்முசலாலும், | பின்னர்கான்கும் பெருந்திணேபெறு 

ம்” என்ற நான்குஞ் சான்றோர் இகழ்ச்தாற்போல அறம் முதலிய 

வற்றது நிலையின்மையுணர்ந்து அவற்றை ௮வர் இகழ்தலானும், | ஏ 

நிய மடற்றிறமுதலிய சான்குர் ஐயகாமமாயினவாறுபோல உல 
இெஜனோக் நிலையாமையும் நற்பொருளன்ருகலானலும், உரிப்பொ 
ருள் இடமயங்வெருதலன்றித் தனக்கு நிலமில்லாத பெருக் 

இணை போல அ௮றம்பொருளின்பம்பற்றியன்றி வேறுவேறு நிலையா 

மையென்பதோர். பொருளின்றாதல் ஓப்புமையானும், பெருந்தி 

ணைக்குக் காஞ்சி புறனாமிற்று, சைச்கிளைமுதற் பெருக்தணையி 
௮வாய் ஏழனையும் அகமென்றலின் அவ்வகத்திற்கு இது புற 

னாவதன்றிப் | கப்ப்தமென்தல் அகாமையுணர்க. இது மேல 

தற்கும் ஓக்கு (௨௨) 
௭௮, ப ங்கருஞ் சிறப்பிற் பலலாற் மூனு 

நில்லா வுலகம் புல்லிய நெறித்தே, 

இ மூற்கூறிய காஞ்சிக்குப் பொது இலக்கணய் கூறுகின் 

os. (இ-ள், ர்பாங்கருஞ் சிறப்பின் - தனக்குத் துணையில்லாத 

வீட்டின்பம் ஏதுவாக: பல்லா நரூனும் = Hm பொருள் இன்ப 

மாய பொருட்பகுியாஜும் அவற்றுப் பகுதியாகய உயிரும் 
யாச்சையுஞ் செல்வமும் இளமையும் முதலியவற்றானும்: நில்லா 
உலகம் புல்லிய நெறித்து  நிலைபேறில்லா உலூயற்கையைப் 

பொருந்திய ஈன்னெறியினையுடைத்துக் காஞ்சி.4௭ - இு. எனவே, 

வீடுபேறு நிமித்தமாகப் பல்வேறு கிலையாமையைச் சான்றோர் 

சாற்றுங் ருறிப்பினது காஞ்சியாமிற்று, | பாங்கு, துணை. உல 

இற்கு கிலையாமை கூ.றங்கால் அதமுதலிய பொருட்பகுதி ஏது 

ares கூம்னன்றி உலசென்பதற்கு வடிவு வேறின்மையிற் பல்



er.oy புறத்திணையியல், 

ஜாற்றானுமென்று ஆன் உருபு கொடுத்தார். கெடுங்காற் சணர்தோ 
றங் கெவெனவுங் கற்பந்தோறங் கெடுவனவுமாமென்றற்கு ஆறெ 
apt. நிலைபெற்ற வீட்டினான் இவற்றின் நிலையாமைபுணர்தலின் 
வீடு ஏதுவாயிற்று, பல்லாற்றானுமென்றதனாற் சில்லாத்றானும் 

வீடேதுவாசலின்றி நிலையாமைக்குறிட்பு ஏதுவாகலுங் கொள்க. 
இல்து அறிவன் தேயமூர் தாபதப்பக்கமும்பற்றி கிலையின்மைக் 

'குறிப்புப் பெற்றாம், உம். | * மயங்கிருங் கருவிய விசும்பு முகனக - 
வியங்கே வீருசுடர் சண்ணெனப் பெயரிய - வழியிடை வழங்கா 

வழக்கரு நீத்தம் - வயிரக் குறட்டின் வயங்குமணி யார்த்துப் - 

பொன்னந் இஇரி முன்சமத் தருட்டி.ப் - பொருகர்க் காளூச் செ 
ரமிகு மொய்ம்பின் - முன்னோர் செல்லவுஞ் செல்லா தின்லும் - 
விலைலப் பெண்டிரிற் பலர்மீக் கற - வளனென வாழியர் யாள 

னப் பழைமா - ணிலமச எழுத காஞ்சியு - முண்டென வரைப்பரா 

லுணர்ச்தி னோரே.” இதனுள் உண்டென உரைப்பார் உணா?£ 

தோரொன்றலின் “வீடுபேறு எதுவாகத் ! தாபதர்போல்வார். நில் 
wt உலகம் புல்லியதாயிற்று, வீடுபேறு நிமித்தமாகச் 1சான் 
றார் பல்வேறு நிலையாமையை அறைந்த | மதுரைக்காஞ்சி Qs 

ந்கு உதாரணமாம், (௨௩) 

௭௯, மாற்றருங் கூற்றஞ் சாற்றிய பெருமையுங் 

கழிந்தோ ரொழிக்தோர்க்குக் காட்டிய முதுமையும 

பண்புற வரூஉம் பகுதி நோக்கப் 

புண்கிழித்து முடியு மறத்தி னானு 
மேமச் சுற்ற மின்றிப் புண்ணோற் 

பேஎ யோம்பிய பேஎய்ப் பக்கமூ 

மின்னனென் கிரங்கெ மன்னை யானு 

மின்னது பிழைப்பி னிதுவா தியொனத 

அுன்னருஞ் சிறபபின் வஞ்சினச் தானு 

மின்னகை மனைவி பேய்ப் புண்ணோற் 

DO MSY 49.55 தொடாழுக் காஞ்ீயு 
நீத்ச கணவற் ரீர்த்.த வேலிற் 

பெத்த மனைவி காஞ்சி யானு 
நிகர்த்து மேல்வர்த வேக்தனொடு முதுமுடி. 
மகட்பா டஞ்சிய மகட்பா லானு 

முலையு முகனுஞ் சோத்தக் கொண்டோன்



பொருளதிகாரம். ௧௪௯ 

றலையொடு மூடிந்த நிலையொடு தொகைதி 
யிரைர் தாகு மென்ப பேரிசை 

மாய்ந்த மகனைச் சுற்.நிய சுற்ற 

மாய்க்ச பூசன் மயக்கச் BT soy 

தாமே யேங்கிய தாங்கரும் பையுளுங் 

கணவனொடு முடிந்த படர்ச்சி நோக்கச் 

செல்வோர் செப்பிய மூதா னந்தமு 

நனிமிகு சுரத்திடைக் கணவனை யிழந்து 

தனிமகள் புலம்பிய முதுபா லையுங் 

கழிந்தோர் தேஎ5் தழிபட G22 

யொழிகர்தோர் புலம்பிய கையது நிலையுங் 
காதலி யிழர்த தபு.சார நிலையுங் 

காதல ஸனிழந்த தாபத நிலைய 

ஈல்லோள் கணவனொடு ஈனியழற் பு இச் 

சொல்லிடை யிட்ட பாலை நிலைய - 

மாய்பெருஞ் சிறப்பிற் சிறுவற் பெயரத் 

தாய்சப வரூஉர் தலைப்பெய னிலையு 

மலர்தலை யுலகச்து மரபுகன் கதியப் 

பலாசெலச் செல்லாக் காடு வாழ்த்தொடு! 

நிறையருஞ் சிறப்பிற் றுறையிரண் ட எடச்தே, 

இத மூற்கூறிய காஞ்ரித்தணை வீடே துவாகவன்றி வாளா 

5 நிலையின்மை தோன்றக் கூறும்பகுதி கறன்ற2, இதவும்' 

வாகையைத் தொகுத்தோதிய பொதுச்சூத்திரம்போலத் துறை 

யொூ படாது நிலையின்மைப்பொருளை வகுத்தோதிய சூத்திரமெ 

ன்றுணர்க, (இ-ள்,) (மாதரும் கூற்றம் சாற்றிய பெருமையும் - 

பிறராற் தடுத்தற்கரிய கூற்றம் வருமெனச் சான்றோர் சாந்திய 

பெருங்காஞ்சியாலும் ; | கூற்றாவ.த, வாழ்நாள் இடையருூது செல் 

லுங் சாலத்தனைப் பொருள்வகையாற் கூறுபுததங் சடவுள் ; 

அதனைத்தான் சிபேரூர்க் _கூறறம்போலக் கொள்க, கூற்றத்திற் 
குக் காலமென்பது வேதன மையிழ் (காலம் உலகமென முள்னே 
கூறினார். உம், ** பல்சான் நிமா- பல்சான் தீரே - கயன்முள் என்ன 

கணாருஇர் இனைசவுட் - பயனின் மூப்பிற் பல்சான் நீரோ - கணிச் 
சச் கூர்ம்படைச் சர்திற லொருவன் - பீணிச்குங் சாலை யிரங்



௧௮௦0 புறச்தினையியல், 

குவிர் மாதோ - ஈல்லது செய்த லாத்நீ ராயினு - மல்லது செய்த 
லோம்புமி னதுதா - னெல்லாரு மூவப்ப தன்றியு - மல்லாற்றுப் 

பே நெறியுமற் றதுவே.”” இழு வீடேதுவாகவன்றி வீடுபேற்று 
கெறிக்கட் செல்லும் நெறியேதுவாசச் கூறியது, 1: இருங்கட 

Oss" என்னும் புறப்பாட்டும் ௮.௮, 

க ழிந்தோர் ஒறிக்தோர்க்குக் காட்டிய முதுமையும் - இள 
எமத்தன்மை கழிந்து அறிவுமிச்கோர் இளமைகழியாத ௮றிவீன் 
மாச்சட்டரும் காட்டிய | முதுகாஞ்சியாஜும் : முதுமை மூப்பாத 

லான் அது காட்டுப்பொருளாக இளமைகிலையாமை கூறிற்றும். 

உம், ( '* இணிரினைச் இரச்ச மாகின்று திணிமணற் - செய்யுறு பா 

வைச்குக் கொய்பூத் தைஇத் - தண்கய மாடு மகளீரொடு கைமி 

ணைந்து - தழுவுவழித் தழமீஇத் சாங்குவழித் தாங்க - மறையென 

வறியா மாயமி லாயமொ-டுயர்கனே மருசத் துறையுறத் தாழ் 

£த - நீர்கணிப் படுகோ டேறிச் சர்மிசக் - கரையவர் மருளதி திரா 

யசம் பிதிர- நெடுநீ/ச் குட்டத்துத் தடுமெனப் பாய்ந்து - குளி 

$H மணற்கொண்ட சல்லா விளமை - யளிதோ தானே யாண்டு 

ண்டு கொல்லோ - தொடித்தலை விழுத்தண் 6ன்றி நடுக்குர் - நிரும் 

விடை மிடைந்த சில்சொற் - பெருமூ சாளரே மாகிய வெமக்கே,' 

இது வீடுபெதுதற்கு வழிகூறியது, 

் பன்புறவருஉம் பகுதி நோக்கப் புண்டுழித்து முடியும் 

மதத்தினாஓ.ம் - ஈன்ரூயெ குணம் உறுவிலையாகப் பெறுகின்ற பகு 

இயாராய்ச் து பெறுசற்குப் பட்ட] விழுப்புண் ர்ந்து வாழும் 

வாழ்ச்கை நிலைமின்மையின் அதனை வேண்டாது புண்ணைக் கழித் 
த இறக்கும்। மறக்காஞ்சியானும் ; இது யாக்கைரிலையின்மையை 

“கொச்டப் புசழ்பெறுதல் குறித்தது, இதனை வாகைத்திணைப்பின் 
னர் வைத்தார், இக்காஞ்சியும் வாசையொடு மயங்கியுங் காஞ்சி 
யாதல்பற்றி, உம், *(பொருது வடுப்பட்ட widens காணிக - 

கொன்று முகந்தேய்ர்த வெலஃ்சந் தாங்கிச் - சென்று களம்புக்க 

நானை தன்ஜெடு - முன்மலைர்து மடிந்த வோடா வீடலை - 595 

ணெடுநிலை கோக யாங்குத்தன் - புண்வாய் இழித்தனன் புகழோ 

னந்நிலைச் - சென்றுமிச் செல்க மாதோ வெண்ருடை - யரசு 

மலைச் து சாங்கிய «ef pug பறந்தலே - முரண்செழு செவ்கர் 
காண்க - விவன்போ லிர்நிலை பெறு யானெனவே,.”' இது போர் 

முடிந்தபின் கம்புக்கு நடுசல் நயினானைச் சுண்டு உடம்பின.து 
நிலையின்மையினையும் பண்புறவருதலையும் Cars இறர்தமை 
கூறலிற் சாஞ்சயொயிற்ற,



போருளஇகாரம், SIS 

நரமச் சுற்றம் இன்றிப் புண்ணோற் பேஏய் gibSu Cueruies 
பக்கமும் - கங்குல் யாமத்துக் காத்தற்குரிய சுற்றக்குழாமின் 
மையின் அருகுவந்து புண்பட்டோனைப் பேய்தானே காத்த பேய்க் 
காஞ்சியாலும்: பேய் காத்ததென்றலின் ஏமம் இரவில் யாமமா 
பில. ஏமம் காப்புமாம். ஒம்புதலாவது அவனுமி/்போந்துணையும் 

ஓரியும் பேயும் நரியுங் கடிந்து அவன தசையைக் கோடலஞ்சப் 
பாதுகாத்தலாம். இது சுற்றத்தாரின்மைகூறலிம் செல்வநிலை 

யாமையாயிற்று, பக்கமென்றதனாற் பெண்ட்ர் போல்வார் காத் 

திலும் பேயோம்பாத பக்கமூங்கொள்க, உம், ** புண்ணந்த ௬ம் 
ரூனைப் போற்றுந ரின்மையிம் - கண்ணந்த ரில்லாப்பேய் காத்த 

னவே -யுண்ணு - மூளையோரி ய்ட்க வுணர்வொடுசா யாத விளை 

யோன் இடந்த விடத்து,” எனவரும், ஏனைய வர்துழிக்காண்க. 

இன்னன் என்று இரம்சிய மன்னையானலும்- ஒருவன் இறந் 

அழி அவன் இத்தவமையனெல்று ஏனையோர் இரங்க கழிவு 

பொருட்கண்வக்த மன்னைக்காஞ்௪யானும் : இது பலவற்கின் நிவை 

யாமைகூறி இரங்குதலின் மன்சைக்காஞ்சயென வேறுபெயர்கெர 

டுத்தார். இது பெரும்பான்மை மன் என்றும் இடைச்சொல் 

பற்றியே வருமென்றம்கு மன்கூறினார். மன்னையெனத் இரிந்து 

௮து காஞ்சியென்பதனோட்டுத்து நின்றது, இது உடம்பொடு 

புணர்த்தல. “*சிறியகட் பெறினே யெமக்கயு மன்னே - பெரிய 

கட், பெறினேயாம் பாடத்தான் ம௫ூழர்துண்ணு மன்னே - இறு 

சோர், மூனு கனிபல கலத்தன மன்னே-பேருஞ்சோற், மூனு ஈனி 

பல கலத்தன மனனேஃயென்பொடு, தடி.படு வழியெல்லா மெமக் 

€ீயு மன்னே- யம்பொடி, வேனுழை வழியெல்லாம் தானிம்கு மன் 

னே” என இப்புறப்டாட்டு மன் அடுத்து அப்பொருடக்கு, பா 

டுகர்க் சத்த பலபுக மினனே - யார்க் 8த்த டேரன் பினனே- 

யறவோர் பகழ்ச்த வாய்சொல் லினனே-இறவோர் புகழ்ந்த இண் 

ணன் பினனே - மகளிர் சாயன் மைச்த/க்கு மைந்து - துகளறு 
கேள்வி யுயர்ந்தோர் புக லனைய னென்ன தத்தக் கோனை-தினை 
யாக் கூற்ற மின்னுயி ருய்த்தன்.று- பைத லொக்க ஐழீஇ யதனை- 

வைகம் வம்மோ வாய்மொழிப் புலவீர் - நனந்தலை யுலக மரச்தை 
தூல்கத்- செடுலி னல்லிசை சூடி. - நடுக லாயினன் புரவல னென 
வே," இச மன் அடாது அப்பொருட்க்தது. செ.ற்றனருயிலும்'? 

என்றும் புறப்பாட்டு தலியனசும் அன்ன, இதனை அண்பாம் கை 

ய கிலைபெனிதும் அமையும், 
aa



௧௮௨ .... புதத்திணைமியல், 

ுன்னருஞ் ஈறப்பின் இன்னது பிழைப்பின் இதுவாகிய 

ளொாள வஞ்சினத்தானும்- இத்சன்மையதொன்றினைச் செய்த 
ஸாற்ஜேனாயின் இன்னவாருகக் கடவனெனச் கூறிய வஞ்சினச் 
காஞ்சியாளும் : ௮௫ தான்செய்யக் கருதியது பொய்த்துத் 
,தனக்குவருய் குற்றத்தால் உயிர்முதலியன துறப்பனென் றல, 
‘Poe வீடுபேறன் நி உல௫யலிற் பெருஞ்சிறப்பு, ௨ம். “மெலல 
வர நல்லடி. பொருந்தி - மயீயென விரக்குவி ராயிற் சருடை- 

மூரசுகெழு தாயத் தரசே தஞ்ச - மென்னுமி ராயினும் கொடுக் 
குவெ னின்னிலச்- தாற்ற லுடையோ ராழ்றல் போற்றா - தென் 

லுள்ள மெள்ளிய மடவோன் வெள்ளிதிற் - நுஞ்சுபுலி யிடறிய 

Giger Curse - வுப்ந்தனன் பெயர்தலோ வரிதே மைநது 

டைக் - கழைதின் பானைக் காலகப் பட்ட - வன்றிணி நீண் 

மூலை போலச் சென்றவன் - வரு£தப் பொரோ௭ னாயிற் பொருக 
Bu - தீதி னெஞ்சத்துக் காசல கொளளாப - பலலிரும் கூந 
தன் மகளி -” ரொலலா ஞூயக்டைச் குழைகவென் முர,” 

“நகுதக் கனசே நாடுமீக் கூறுகர்”” **மடங்கலிம் சனை இய” என் 
லும் பூறப்பாட்டுக்கள் உயிருஞ் செலவமும் போல்வன நிலையும் 
பொருளென நினையாது வஞ்சிெனஞ்செய்தன. 

ன்னகை மனைவி பேஎய்ப் புண்ணோற் துன்னுதல கடிந்த 

தொடா௮க் காஞ்சியும்: இனியதாகிய நகையினையடைய மனைவி 

'தன்கணவன் புண்ணுற்றோனைப் பேய் தீண்டுதலை நீக்கித் தானு 
நீணடாத காஞ்சியானும் ; எனற து, நகையாடுங் கா தலுடையாள 

அவனைக்காத்து விடிவளவுஞ் சுற்று தலன் றி மு.பங்குதக்கு உளளம் 

பிறவாதபடி. அவன நிலையாமை எய்தனானென்றவாறு, இதுவும் 
ஆண்பாற்காஞ்சியாம், இக்காஞ்சியென்பதனை மூன்னும்பினலு;ய 

கூட்டுக, “தீங்கனி யரவமொடு வெம்புமனை௪ செரீஇய - வாய்கு 

மருப் பியாழொடு பலலியகல் கறங்சப் - பையப பெயர்த்து மை 
விழுந்திமுக - யையவி சிதறி யாம்ப தூது - யிசைமணி யெறிரத 

காஞ்சி பாடி. - செடுதகர் வளாப்பிற் கடிகதை புகைஇக் - காக்கம் 

வம்மோ காதலர் தோழி - வேநதுறு விழுமர் தாங்வயெ-பூம்பொறி 
வுடைய நெடுச்தகை புண்ணே.'” எனவரும். 

நீத்த சணவழ் நீர்த்த வேலிற் றீபஎத்த மனைவி காஞ்சியாலு 
ம் உயிர்நீத்த கணவனைத் தன்னு றவை நீக்க வேல்வவோலே 
மனை லி அஞூன ஆஞ்ரிக்காஞ்சயொலும்: எஞ்ஞான்றும் இன்பஞ் 
செய்த சணவலுடம்பு HAGA செரியாமழ் புண்பட்டு ௮ச்சசிசழ்



பொருள காரம். கட 

தலின் யாக்கை நிலையாமை கூறியதாம், பேஎத்த என்பது உரிச் 
சொன்முதனிலையாகப் பிறாத பெயரெச்சம், அஞ்சிெனகாஞ்சி 

யென கினறது. “இன்ப முடம்புகொண டெய்துவிர் காண்மினோ- 
வன்பி லுயி£புரக்கு மாரணங்கு- தனகணவ- னல்லாமை யுட் 
கொள்ளு மச்சம் பயநததே- புல்லாவேன மெய்சிதைத்த புண்,” 

எனவரும், இனி வேலிறபெயாதத மனைவியென்௮ு பாடமோதி, 
அவ்வேலான் உயிரைப்போக்னெ மனைவியென்று கூறி, அதற்குக் 
“*கெளவைகீர் வேலிக் கடிதேகாண் கற்புடைமை- வெவ்வேல்வாய் 
லீழ்சதான் விறல்வெப்யோ -னவ்வேலே-யம்பிம் பிறழுக் தடங்க 

ணவன்காதழற்-கொம்பிற்கு மாயிற்றே கூற்று,” என்பது காட்டுப., 

இகாத்து மேலவந த வேச் தஜனொெடு மதுகுடி மகட்பாடு அஞ்சி 

ய மசட்பாலாறும்- பெண்கோளசொழுக்கத்திஷெத்தம் மறுத்தல 

பற்றிப் பகைவனாய் வலிந்துகோடற்கு எடுத் தவத அரசஜனோடு 
முதுகுடி த்தலைவராகிய வாணிகரும் வேளாளரும் தத்தம் மகளிலா 
ட படுத்தற்கு அஞ்சிய மகட்பாற்காஞ்சியானும் ; வேரஇயலாவது 
உயிர்போற்றாது வாழ்கலின் ௮வர.து நிலையின்மை நோக்இ அவர் 

ஒத்தும் மகளிரைப் படுத்தற்கஞ்சி மறப்பாராதலின் அஞ்சியென் 

௮ம் மேல்வந்தவென்றுங் கூறினார். அம்முதுகுடிகள் தாம் பொரு 

தபடக்கருதுதலின் உமிரதுநிலையாமை உணர்ந்த காஞ்சியாயிந்று, 

பாலென் றதனான் முதுகுடிகளேயன்றி அனை நிலைவகையெனப்ப 
ட்டார் கண்ணும் இத்துறைறிசழ்தல்கொள்க, உம், “*நுஇவேல் 

கொண்டு நுதல்வெயர் துடையாக் - கடிய கூறும் வேநதே தக் 
தையு - நெடிய வல்லது பணிர்துமொழி யலனே - மீ.இிவர் படி.வ 

மாயின் வையெயிற்-றரிமதர் மழைக்க ணம்மா வரிவை - மரம்படு 
சிறுதீப் போல - வணம்கா யினடான் பிறந்த வூர்க்கே,”? எனவ 

ரம், 'களிறணைப்பக் கலங்னெ காவு - தேரோடத் துகள்கெழு 
மின- தெருவு, மாவழய்கலின் மயங்குத்தன- வழி, கலங்கழாலிற், 
ுறை, கலக்குத்தன - செறன்மறவ ரிறைகூர் சலிற் - பொறைம 
லி திலனெளிய - வததோர்பலமே வம்பவேகததர் . பிடியுயிர்ப் 

பன்ன கைகவரிரும்பி - னோவு௰ழிரும்பு௦ல் காவல்கண்ணிக் - ௧ 
ங்கண்கொண்ட நெருல்கலவெம்மூலை - மையனோக்கிற் ஹைய 

னயர்தோ - ரளியர் தாமே யிவ டன்னைமாரோ - செல்வம் வேண் 
டார் செருப்புகல்வேண்டி. - மிரலல் லோர்க்குத் தரலோவில்லெ 

னக் - கழிப்பிணிப்பலகை யாத்.துவாய்வாளர் - குழா௮ல்கொ 

ண்ப் குருதியம்புலவொடு - கழா௮த்தலைய கருங்கடைகெடுவே 
வின்ன' மதவர்க் காயிது மன்னோ - வென்ன வதுகொ மூனே



௧௮௪ புறத்திணை யியல், 
பன்னல் வேலியிப் பணைகல் லூரே,” இதலுள் நிரலல்லோர்க்குத் 
அரலோவில்லென என்றலின் அரசர்க்கு மகட்கொடைக்குரியரல 

லாத அனைகிலைவகையோர்பா த்பட்டது, 

முலையும் pens சேர்க்திக் கொண்டோன் தலையொடு முழு. 

நத ரிலையொடு தொகைஇ எஈரைர்தாகுமென்ப- தன்சகணவன்றலை 
யைத்தன்முகத்இனும் முலையினுஞ் சேர்த்திக்கொண்டு அத்தலையா 
ன்மனைவியிறகக நிலைமையானுக தொகைபெறறுக் காஞ்சி பததுவ 
கைப்படுமென்று கூறுவாராசியர், எ-று, தலை அவள் இறத்தறகே 
அவாகலின் அது வினைமுதலாயிற்று. மேற் துறை இரணடென 

பாராகலின் இவைபத்தும் ஒரு துறையா மென றற்கும் இவை ஆண 
பாற்குரியவென ஐம்கும் ஈரை௩தென வேறோர் தொகை சொடுத் 

தார், அவன் தலையல்லது உடம்பினை அவள்பெறராமையின் அவன 

யாக்கைக்கு மிலையின்மையெய் ஐதலின் இதுவும் ஆணபாற்கே ற 
கீசகாம், மனைவி இறந்துபாடும் அதனாலெய்துதலின் மேலவரு 

இன்ற பெண்பாறகும் இயைபுபடப் பின்வைத்தார், இதறகயை 

புபடத் தொடாக்காஞ்சியும் ஆ௫ுக்காஞ்சயும் பெணபாலோ 

Gulu ஆண்பாற் காஞ்சியாதலின் இதன்முன் வைத்தார். 
இவை ஒருவகையாம் பெண்பாற்கண்னு நிலையினமையுடைபவாயி 

னும் இரண்டிடத்தும் ஒஇச் சூத்திரம் பலகாமற் ஈறப்புடைய 

ஆண்மகற்கே இப் பெணபாறபகுதியு தழீத யினாொனறுணர்ச, 

இனிவருகன்ற பததும் பெணபாறகேயுரிமையிடா அவற்றிற்கும் 

ஈரைந்தென்பதனைக் கூட்டிமுடிக்க, உம், “Pad odie sso 
கஞ்சிக் கணவன் - நலையொழிய மெய்பெறுள் சாயகதா - டலையி 
ஞல-வண்ணம் படைத்சான் முழுமெய்யு மறறதது- ரண்ணினற 

தன்றோ வுயிர்,”? எனவரும், 

பேரிக௪ மாய் த மகனைச் சுற்றிய சுற்றம் 1ஆட்ர்த பூசன 

மயச்கத்தாலும்-: பெரும்புகழுடையஞ மாயநத॥னொருவவளை ௪ 

சத்திய பெண்டை௪சு றறங் குரலகுறைவுபட்ட கூட்பீட்டு மயக் 

கத்சாலும் : Tar pg, சுற்றத்தார் அமுகைக்குரல் விரலியெழுக 

௪ ஜசையை, | ஆயர் வென்பது உள்ளத் நிஜணுக்கம், மாய்ந்தபூ 

சன்மயக்கமென்று பாடமாயிற் சுற்றம் ஒருங்கு மாய்க்தவழிப் 
பிகசமு.த பூசன்மயக்கமென்று கொள்ளிலும் அமையும், எண்டு 
மாய்ச்தமகனென் ஐ.தாஉஜ் ச.௰்மப்பவோளை அறிலித்தத்சே; ஆண் 
பாலும் உடன்கூதியசன்று, மேலனவற்நிற்கும் இஃ்தொக்கும், 
௨ம். 1*இரதுகர் வம்மி ளெளவிசைத்த லின்றிப் - புரவலன் ,
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மாய்ச் துழியும் பொங்கு - மூனாமயங்க - வேற்கண் ணியாழுத வெம் 
பூசல் சேட்டடங்கா - தோற்சண்ண போலும் துடி.” எனவரும், 

“ மீனுண் கொச்இன்” என்னும் புறப்பாட்டும் ௮௮. 

தாமே எங்யெ தாங்கரும் பையுளும் -- ௮ச்சுற்றத்தாருமின்கீ 

மனைவியர் தாமே தத்தங் கொழுஈனாத் தழீஇயிருந்து அழுதது 
சண்டோர் பொறுத்தற்கரிய கோயாரனும் : தாமேயெனப் பன்மை 

கூறினார், ஒருவர்க்குத் தலைவியர் பலாரன்றற்கு. ஏகாரஞ் சுற்றத் 

இற் பிரித்தலிற் பிரிநிலை. இது செல்வமும் இன்பமும் ஓங்கு 
நிலையாமை கூறியது, மழைகூர் பாறாட் கழைபிணங் கடுச்சத் 

அப் - புலிவழங் கதரிடைப் பாம்புதூங் இறுவரை - யிருள்புச்குதீ 

துணிர்ச வெண்குவாற் கல்லளை - யொருதனி வையெ தனைத்தே 

பெருவளத்து - வேனின் மூதாப் பூராறு நறும்பக - லழுதுசுவர் 
மாடத்துச் இளையுடை யொருறை - யவரின்று நிகழ்தரு முறவே 

யதனா - லழுதுபனி கலுழ்ச்திவெங் ,சண்ணே -பவ்வழி - நீர்நீந்து 

பாவை யசைவது நோக்கச் - சேணிடை யகன்ந துயில யத வினி - 

யவருடைக் கனவோ டிவ்வழி யொருகாள் - வாரா தாயினும் 
யாதாங் கொல்லோ - மெலிந்து மெலியுமென் யாக்சையிற் - கழி 

ந்து கழியுமென் ஞருயிர் நிலையே." எனவரும். ** கதிர்மூக் கா 

ரல் இழ்ச்சேற்று”” என்னும் புறப்பாட்டும் ௮து, தாமே யேங்கிய 

என்பதற்குச் சிறைப்பட்டார். தாமே தனித்திருர் ததென்றுகூறிக் 

குழவி பிறப்பினு மூன்ற. யிறப்பினு - மான ஈன்றென்று வா 

ளிழ் தப்பார் - சொடர்ப்படு ஞமலியி னிடர்ப்படத் இரீஇஃ - சேளல் 
கேளிர் சேளில்வேளாண் சிறுபத - மதுகை யின்றி வயிற்றுத் 

இத் தணீடுயர் - தாமிரம் துண்ணு மளவையி - @oCrrda aa 

சத் தானே." என்றும் புறப்பாட்டுக் காட்வொரும் உளர், 

கீணவொி முடி$த படர்சி சோச்டிச் செல்வோர் செப்பிய 

[8௦ நானந்தமும்: மனவி தன்சனாவன் முடிர்தபொழுதே உடன் 
மூழந்துபோயெ செலவுகினைந்து சண்டொர் பிறர்க்குணர்த்திய 

மூசானம் தத சானும் : ஆனர்தஞ் சாக்காடு, முதுமைகூறினார், உமு 

வலன்புபற்றி. இப்படியிறத்தலின் இஃது யாச்சை நிலையின்மை. 

உம். '* ஒருயி ராக வுணர்க வுடன்கலந்தார்க் - இருமி ரென்ப ரிடை 

தெரியார் - போரின் - விடனேக்தும் வேலாற்கும் வெள்வளையி 

ஞட்கு - முடனே யுலந்த தயிர்," எனவரும், 

"இனிமிகு சரத்திடைச் சணவனை இழக்து தனிமகள் புல 
ம்பிய மு.தபாலையும் - மிருஇிமிச்ச அருரிலத்தே தன்சணவனை



௪௮௬ புறத்தனையியல், 
இழந்து சணித்த மசள் தன் சனிமை வெளிப்படுத்தின மூதுபாலை 
யானும் : புலம்பியெனவே அமுதல் வெளிப்படுத்தல் கூறிற்று, பா 

லையென்பது பிரிவாகலின் இத பெரும்பிரிவாதல் கோக் மூதபா 
லையென்றார். கனிமிகு சரமென்று இருகால் ௮தனருமைகூறவே 
பின்பனி பிரிவிற்குச் சிறந்ததன்றாயிற்று, இதுவும் இன்பமுஞ் 
செல்வமும் ஒருங்கு நிலையின்மை கூறிற்று, ( இஜாயரு முதிய 
ரூம் வேறுபுலம் படர - வெடுப்ப வெழாஅய் மார்பமண் புல்ல - 
விடைச்சுரத் இறுத்த மள்ளர் விளர்த்த - வளையில் வறங்கை 
Cumte@e களைய - ளின்ன னாயின ஸிளையோ னென்று - நின்னுனா 

சொல்லு மாயின் மற்று - முன்னூர்ப் பழுரிய கோளியா லத்துப் - 
புள்ளார் யாணர்த் சற்றே யென்மசன் - வளனுஞ் செம்மலு மெமச் 

கென சாளு - மானாது புகழு மன்னை - யாங்கா குவள்சொ லளிய 
டானே.” எனவரும். 

கழிந்தோர்-தேஎச் தழிபடர் உறீஇ ஒழிக்தோர் புலம்பிய 

கையறு நிலையும் - கணவஜெடு மனைவியர் கழிர்துழி அவர்கட் 

பட்ட அழிவுபொருளெல்லாம் பிறர்க்கு அறிவறுத்தித் சாம் இறக் 

துபடாதொழிர்த அயத்தாரும் பரிரில்பெறும் விறலியருந் தணிப்ப 

ருழக்த செயலறு நிலைமையானும் : ஓழிந்சோரென வனாயா 

துக.றினமையிற் கழிர்தோராற் புரக்சப்படும் ௮வ்விருதிறத்தானாை 

பும் உடன்கொள்க, கழிந்தோரொன்ற பன்மையால் ஆண்பாஜுந் 

தழீஇயினார், கையறுநிலை ௮அவனாயின்றி ௮மையாமையின், ஆண் 
பாற் சையறுகிலை மன்னைக்காஞ்சியுள் : அடங்கும். ௮ழிவாவன 

புனல்விளையாட்டும் பொழில்வீளையாட்டுர் தலைவன்வென்றியும் 

2 பால்வன., உம். : தேரோன் மசன்பட்ட செங்களத்து எளீவ்வுடம் 

பிழ்- நீராத பண்பிற் றிருமடந்தை - வாரா- வுலகத் துடம்பிற் 
சொழிர்சாள்சொல் லோஓ - வலகற்ற கற்பி னவள்,'” எனவரும். 

காதலி இழர்ததீசபு,சார நிலையும் -- தன்மனைவியைக் கணவ 

வீழக்த தபுதார நிலையாலும் : என்றது சா.ரமிழந்தநிலை. தன்சாத 

வியை இழந்தபின் வழிமுறைத்தாரம் வேண்டின் அது காஞ்சிக் 
தறிப்பன்று என்றற்கும், எஞ்ஞான்றும் மனைவியில்லாதாஜர் 

ரபு.தாசநிலைக்கு உரியஞயினும் ௮.து சாஞ்சியாகாதென்றற்குர், தபு 
ரார நிலையென்றே பெயர்பெறுதன் மரபென்றற்குங், சாதலியிழ 
(ச நிலையுமென்றே ஒழியாது பின்னுந் தபு.தாரநிலையுமென்றார், 
தலைவர் வழிநுறைத்தாரமும் எய்துவாராகலின் அவர்ச்ரு நிலை 
பாமை இெப்பின்னமயின் ஆண்பாற் காஞ்சியன்றாயிற்று, இது 
யாக்கையும் உயிரும் ஒருல்குநிலையின்மையாம், உம் ** யாற்கும்
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பெரிசாமினு நோயள் வனைத்தே - யுயிர்செகுக் கல்லா மதுகைத் 
தன்மையிற் - கள்ளி போகிய களரியம் பறந்தலை - வெள்ளிடைப் 
பொத்திய விளைவிற ஊத் - சொள்ளழற் பள்ளிப் பாயல் சேர் 

த்தி - ஞாங்கர் மாய்ர்தனண் மடந்தை - யின்னும் வாம்வ லென்னி 

தன் பண்பே." எனவரும், 

காதலன் இழர்த $ீசாபதநிலையும்- சாசலனையிழகச்த மனைவி 

தவம்புரிந்தொழுயே நிலைமையானும் : இருவரும் ஒருயிராய் நிகழ் 
ந்சமையின் உயிரும் உடம்பும் இன்பமுஞ் செல்வமும் ஒருங்கிழக் 

தாள் தலைவியேயாம். இதனை இல்லறம் இழத்தலின் அறநிலையின் 
அமையுமென்ப, உம். அளிய தாமே சிறுவெள் ளாம்ப - வினைய 

மாகச் தழையா யினவே - யினியே, பெருவளக் கொழுான் மாய்ந் 
Oger பொழுதுமறுத் - தன்னு வைக லுண்ணு - மல்லிப் படேம் 

புல்லா யினவே.”” எனவரும். 

நல்லோன் கணவஜஷொடு ஈநரியழற் பு£இக் சொல்லிடை 

யிட்டரீபாலைகிலை.பும்-- கற்புடைமனைவி தன்கணவன் இறச்தழி ௮ 

வோடு எரிபுகு.சல் வேண்டி. எரியை விலகச் னொாரோடு உறம்ந்துகூ. 

றிய புறங்சாட்டு நிலையானும் : ஏஎல்லாநிலத்தும் உளதாகி வேறுத 
னச்குகிலனின்றி வருதலானும் ஈண்பகல்போல் வெங்கனலான் வெ 

ஆப்புதலானும் புறங்காட்டைப் பாலையென்றார் ; பாலைச்சன்மை 
எய்திற்று என்றற்கு நிலையென்றார், உம். *( பல்சான் நீமே பல் 
சான் நீரோ- செல்கெனச் செல்லா தொழிகென விலக்கும் - பொ 

ல்லாச் சூழ்ச்சிப் பால்சான் நீரோ - யணில்வரிக் கொடுங்காய் வாள் 

போழ்ர் தட்ட - காம்பெ யாதவ் விளர்ஈறு கெய்தீண்டா - சடசடை 
மிடைந்த கைபிழி பிண்டம் - வெள்ளெட் சா$தொடு புளிப்பெய் 

gt. - வெள்ளை மெர்தை வல்? யாகப் - பாற்பெய் பள்ளிப் பா 

யின்று வதியு- மூயவற் பெண்டிரே மல்லோ மாதோ - பெருங் 

கோட்டுப் பண்ணிப கருங்கோட் டீம- நுமச்கரி சாகுக தில்ல 

வெமக்செம் - பெருந்தோட் சணவன் மாய்ர்தென வரும்பற - வள் 

offs ழவிழ்ச்த சாமலா - கள்ளிரும் பொய்கையுர் இயு£மா ரந்தே,” 

எனவரும், 

மாப்பெருஞ் சிறப்பிற் றுவத் பெயர் தாய் தப வருஉ௰் தலை 

ப்பெயல் நிலையும் - பொருகளச்துப் பொரதுமாயம் பெருஞ்செதப் 

பிற் ஜர்ர்த தன்மசன் புறங்கொடுத்தப் போகச்தாஞக, ௮துகே 

டிம் தாய் சாச்சாடு துணிர்து சென்று மகானச்கூடுங் கூட்ட 
மொன்ருலும் :. இனி அவன் பிதர்சிப்பு மாப்தீற்குக் காரண



௧௮௮ புறத்தினையியல், 

மாயெ பெருஞ்தப்பொடு களப்பட்டுத் துறக்கத்தப் போயவழி 
அவனோடு இறந்துபடவருந் தாயது தலைப்பெயனிலைமையொன்ரு 
னும்: இவ்விருகடறும் உய்த்துக்கொண்டுணர்தலென்னும் உத்தி. 
நிலையென்றதனால் ௮வள் இறந்துபடாது மீடலுஞ் சிறுபான்மை 
கஞ்சியென்றுகொள்க, gos அன்பிற்கு நிலையின்மையாம், 

உம், **வாதுவல் வயிநே வாதுவல் வயிறே - கோவே னத்தை 
நின்னீன் றனனே - பொருக்சா மன்ன ரருஞ்சம முருச்சி-யக்க 

og தொழிதல் செல்லாய் மிச்ச - புகர்முகச் குஞ்சர மெறிந்த 

வெஃச - மதன்முகத் சொறிய நீபோச் தனையே - யதனா,லெம்மில் 
சசப்யாப் பெரும்பழி செய்த - கல்லாக் சாளையை யின்ற வயி 
22.” இத்தகரோயாத்திரை கரியிடை வேலொழியப் போக்ததற்குத் 
தாய்தபவக்த தலைப்பெயனிலை, :' எற்கண் டறிகோ வெற்கண் 
_றிகோ - வென்மக னாச லெற்கண் டறிகோ - கண்ணே கணைமூம் 

ளெவே தஃையின் - வண்ண மாலையும் வாளிவிடச் குறைந்தன - 

பாயே, பொங்குநுனைப் பசழீ மூழ்கலிம் புஉர்வழித் - சாவ கா 

நிகை யம்புசெறிச் சற்றே - செஞ்சே வெஞ்சரங் கடந்தன கற 
கே - நிறங்கரந்து பலசர நினாத்சன வதனா - லவிழ்பூ வப்ப 
ணக இகடந்தோன் - கமழ்பூங் கழற்நீங் சாய்போன் றனனே,”” 

அத்தகடூர்யாத்தரை துறககத்துப்பெயர்ர்த கெடுங்கோளன் சாய் 

இதக்துபட்ட தலைப்பெயனிலை. 4 ஈரம்பெழும் துலறிய நிரம்பா 
மென்னோண் - முளரி மருங்ன் முதியோள் Agar - படையழி 

ந்து மாறின னென்றபலர் கூற- மண்டமாச் குடைந்தன னாயி 

இண்டவென் - முலை பறுத்தடுவன் யானெனச் சனைஇக் - கொண்ட, 
வாளொடு படுபிணம் பெயராச் .. செங்களர் தழவுவோள் இரைச்து 

வேரா£யே - பமெகன் டசகை காணு௩ - வீன்ற ஞான்றினும் பெரி 

அவர் தனளே.'' இப் புறப்பாட்டு மீண்டது. ''ஈன்றுபுறந்தரு 
தல்” என்னும் புறபபாட்டம் அது. 

ei gi) cases wry ஈன்கறியப் பலர்செலச் செல்லாக் 
ஈடவாழ்த்தொடு -- அகன்ந இடத்தினையுடைய உலகங்களீடத்து 

வரலாத்று ருறைமையினைப் பலரும் பெரிதுணாரும்படியாகப் பிற 
க்சோரெல்லாரும் இறர்துபோகவும் எஞ்ஞான்றும் இறப்பின்றி 
நீலைபெத்த புறங்சாட்டினே வாழ்த்துதலானும்; உம், “Log 
பொதியுருவர் தன்னுருவ மாசப் - பலர்பரவத் தக்க பறந்தலை ஈன் 
கா? - புலவுங்கொ லென்போல் புலவுச் களத்தோ - டிசனெடு 
Ca antes Opty.” எனவரும், *! களரி பரந்து கள்ளி பொங்ப் - 
பகலுங் உங் உசையொூ பிறழ்கர - லீம விளக்டுற் பே௭ மகளி



பொருளதிகாரம், ௧௮௯ 

'ரோ - டஞ்சுவம் தன்றி மஞ்சுபடு முதுகாடு - நெஞ்சமர் காதல 
rips கணணி - பென்புபடு ஈடலை வெணணீ றவிபப - வெல்லாப் 
பு௰னு5 தான்கண லெகத்து - மன்பதைக் கெலலாக தானாய்த- 
தன்புறங் காணபோர்க் காணபறி யாதே,” இதுவும் அது, 

தொகைஇ ஈரைகது ஆகுமெனப- தோகைபெழற்றுக் காஞ்சி 
பதி துவகைப்படிமெனறு கூறுவர் ஆசரியர் : நிறையருஞ் செப்பில் 

துறை இரண்டு உடைத்தே அகலான ௮அககஞ நிறுத்தம்கு எ 

திர்பொருளிலலாத பெரிய சறபபினையுடை.ப ஆணபாஜற்றுறையும் 

பெண்பாற்றுறையுமாகய இரண்டு நுறையினையடைத்து..-எ-னு, 
எனவே முற்கூறிய பத்தும் இட்பத் தமாக இருபதென்பதுங் கூறி 

ஞாராயிற்று, நிறையருஷ் ௪றப்பென றதனானே மக்கட்சூந சேவர் 

ககும் உளபா நிலையாமையே காஞ்டிச்சிறபபுடைத்தாகக கூறப்ப 
டவ ; ஏனை அஃறிணைப்பகுஇிக்கணணு£ள நியையாமை காஞ்சி 
சசிறப்பன்று எனறுணர்க, (௨௪) 

௮0. பாடாண் பகுதி கைககளைப் புறனே 

நாரிங் காலை நாலிரண் முடைத்தே, 

இ.த மேற் புறத்திணை யிலக்கண? தஇிறபபடக் செப்பின்” 

என்புழிக் கஇடக்சைமுறை கூறிய முதையான் இறுஇநின்ற பாடா 

ண்டிணைக்றுப் பொதுவிலக்கணம் உணர்ததுவான் அதற்குப் பே 

ய) இன்னதெனயும் அது கைக்களைபபுறனாமெனவும் அஃது இத் 

துணைப்பொருளுடைத்தெனலங் கூறு து. (இ-ள்) பாடாண 

பகு திகைக€ளோட்பு௱போு படாடானெனடபட்ட புறத்தணையது கூ 

அ சைக்களாடென்று கூறப்பட்ட ௨:௧௨ ஜெொ௱க்குட் புதனாம் : காமிய 

கலை காலிரண்மி உடைத்து தனனை நாடிச் சொல்லுவார் செய்யு 

ளுண முடி சபொருள் பாடாணாகயே நிறபப நாடுங்காலத்து எண 
வகைட் பொருளுடைழ்து எ-று. பாடாணெம்பது பாடுசல் ஸி 

ணையையும் பாடப்படும் ரநண்மகணைபும் கோக்காறு ஆவன தொழு 

sarc hu இனையுண தி தினமையின் வினை க்தொகைப்புற துப் பி 
Des அன மொழிததொகை, ஒருகலைவன பரவதும் பகமச்€யும் 

வேண்ட ஒருபுலமன் வீடுபேறு முதலிய பரிரில Ca sore er SW 

வை தம்மின் வரா6.ப ஒருதலைக்கமமாயே mes@irGun Crs 

தலிழ் பாடாண்டிணை கைக்ளெொப்புறனாயிறறு. வெட்சிமுதலிய இ 

ணைகளுஞ் சட்டியொருவர்பெயர் கொடுத்தும் கொடாது பாட்ப்ப 

டுதலிம் பாடாண்டிணையாயினும் ஒருவனை தன்று ஈச்சிச் கூறாமை 

யின் அவர் பெறபுகழ் பிறரைவேண்டிப் பெறுவதன் தித் தாமே த



௧௬0 புறத் தினைமியல், 
் 

லைவராகப் பெறுதலின் ௮வை கைகச்சளைப்புறன் ஆகாமை உணர்க. 
இவ்விருகூற௮ுந் தோன்றப் பகுதியென்றார். புகழை விரும்பிச் 

சென்றோ வெட்சிமுதலியவற்றைப் பாடின் அவை கைக்கைப் 
புறன் அகாதென உணர்க. இதனானே புமத்திணை ஏழம்கும் பெ 

'பரும் முறையும் oma oye a Merri po. சாலிரண்டாவன 

இப்பாடாண்டிணைக்கு ஒதுன்ற பொருட்பகுதி பலவும் கூட்டி. 
ஓன்றும் இருவகைவெட்டுபும் பொதுவியலும் வஞ்சியும் உழிஞை 
யுட் தும்பையும் வாகையுப காஞ்டுயுமாகிய பொருள்கள் ஏழுமா 

இய எட்டுமாம். இனி முக்கூறிய ஏமுதிணையும் பாடாண்டிணைப் 

பொருளாமாறு காட்டுககால எல்லாத் இணையும் ஒத்ததாயிலும் 

ஆவை பெரும்பான்மையுஞ் எிறுபான்மையுமாகி வருதலும் அவை 

இரண்டும் பலவும் ஒருங்குவருதலும் பாடாண்டிணைக்கு மேற்கூ 

௮ம் பொருளும் விராய்வருகலுமாமென்று உணர்க, உம், “*முண 

பபுலத்துக் கஃ்துண்ட முநநிரைபோல் வேந்தர் - மூனைட்புலக 
௮ முூன்னிடையும் வீசி - மயளைப்புலத்துச்- செனறது நின்சர்த்தி 

தேர்வளவ தெவ்வர்போ-னன்றுமுண டாக தமக்கு.” இது கூத் 
௮லகையானன்றிக் குறிப்புவகையான் ஓன்று பயப்பானாக நினைத் 

இரைத்தலின் வெட்சியம் வாகையும் வர்த பாடாண்டிணையாம். 
்* அவலெறிச்த வலக்கை வாமை சேர்த்தி - வளைக்கை மகளி! 

வள்ளை கொய்யு - முடந்தை நெல்லின் விசைவயற் பரர்த- Stor 
ணாரா யிரிய வயிரைக்-கொழுமீ னார்க யாமக்தொறுங் குழறலின்- 

வெண்ணகை மகனளிர் வெண்குரு கோப்பு-மழியா விழவி னிழியாக் 

இவவின - வயிரியன மாக்கள் பண்ணமைத் தெழீஇய - மன்ற 

சண்ணி மறுகு சிறைடாடூ - மகன்கண் வைப்பி னாடு மன்னிய- 

விரவுவெறு கூலமொடு குருதி வேட்ட - மயிர்புதை மாக்கண் கடிய 
கழற - வமர்கோள் தெரிதக தாசெயில் கடக்கும் - பெருமலை யா 

னைக் குட்வென்-வரம்பி ரனை பரவா வககே,”” இதில் இமையவர 

ம்பன் ம்பி பலயானை ச் செலகெழு குட்வேளைப் பாலைகெளதம 
ஞர் அறக்கம் வேண்டினாரன்பது குறிப்புவகையாற் கொள்ள 

வைத்தலின் இது வஞ்சிப்பொருள வச பாடாணாயிற்று, | * இல 

ங்கு தொடிமருப்பின”” என்றும் பதிய்றுப்பத்து உள்ளியது முட 

க்கும் வேத்தனது சிறப்பாயெ உழிஞஜையாயிலும் பதின்றுலாம் 
பொன்பரிசில் டெற்றமையிற் பாடாணுயிற்று, | பார்பபார்க் கல் 

ep பணிபதி யலையே - பணியா வுள்ளமோ டணிவரச் கெழிஇ- 

கட்டோர்க் கல்லது கண்ணஞ் சலையே-வணங்குிலை பொருதகின் 
மண ங்கம ழகல - மகளிர்க் கல்லது மலைப்பறி யலையே - திலர்த 
தம் பெயரும் சாரலை யாயினுல்-ளெச்த சொன்னீ Quine a gd



பொருள இகாரம், ௧௬௩ 

தூஉம் - துகளில் கற்பின் மகளிரொடு விளஸ்ட - மூழுமதிக் 
குடையி னருதுபொதி நீழ- லெழமுபொழில் வளர்க்கும் புகழ்சால் 

வளவன் - பிறந்து பாரகத்துப் பிறர்வாய்ப் பரவநின் - ன.றங்கெழு 

சேவடி. காப்ப அமச்தையோ -டூழி பூழி வாழி-யாழி மானில மாழி 

யிற் புரநதே.”” இது கடவுள்வாழத்தி ஒழியாது தனக்குப் பய 

னபடுவோன் ஒருவனையுப் கூட்டி வாழ்த்தலின் புரை தீர்சாமம் 

புலலிய வகையாயிழ்று, (2.4) 

2, வழங்கியன் மருங்கின் வகைபட கிலைஇப் 

பரவலும் புகழ்ச்சியுங் கருதிய பாங்கினு 

முன்னோ கூறிய குறிப்பினுஞ் டுசந் துறை 

வண்ணப் பூதி வரைவின் ரங்கே, 

இத மேல ஒன்றன் பகு இ”? எனபூழித்_ தோற்றுவாயாகச் 

செய்த இருபகு இயுண மக்கட்பகு த*கூறுனேற து, (இ-ள.) பரவு 

லும் புகழச சியும் கருதிப பாங்கி வும்- ஒருதலைவன் தன்னைப் பிறர் 

வாழததுதலும் பு கழுகை சீசதுங் கருதிய vss gs Bor sox gyi: 

வகைடட முன்னோ! கூறிய குறி. 2பி-ும்- அறம்பொருளின்பல்க 

னீ கூறுடாடு தோன்ற மூன்னுாளோர் கூறிய குறிப்புப்பொரு 

ளீஅகணணும்; செ றுறை நிலை அ செவ்வன கூறுகதுறை நிவை 

oom: apeGresr மரு; வழங்குதல் இ.பலுமிடத்து 

ஆங்கு வண்ண பகுதி உரைவியற ௫ அசசேடிதுறைக்கண் ௦ ட 

௩.கள்ன் கூறுப ம் கீகழ்௩தன மக்கு கமையினறு எ-று, 

புலன் முனனிலக்கட டெ ரும்பானமை வரும், பரவும் 

புகடி சசியுட தலைவன் கணண உடயப பரிளில டிபறுதல பாடுவா 

கணணதாகலின் ஒருதலைக் காமம கய கைகளைக்குப் புறனாயி 

ற்ற. முன்றோ! கூதிய குறிப்பும் பப படட வோன்கண் வேட்கை 
மினமையிற் லகைக்ொயாம், குறிப்பெனழு , அதம் பொருள இன 

பம் பயப்பசசெட்த செப்புளைக கேடடோர்க்கும் அஃது உறுிட 

யத்தலைக் குதித்துச் கெய்சலின, செநதுறநையாவது விகாரவலசை 
யால் அமரராக்கச செய்யும் தறுமுறைவாழ்த்தினைப் போலாது 
உலூழமுள் இயத்கைவகையான் இயன்ற மக்களைப பாடுதல, இது! 

செக்துறைப் பாடாணபாடடெனப்படும், ** வண்ண மூர் சொடையு 

மொரீஇ யெண்ணாது'* என்பவாசலாலும் ஐவகை tng isa apn 

வண்ணமென்பவாசலாலும் வண்ணமென்பது இயற்சொல், wa 

ணமென்பது வடமொழித் திரிபு, ஆங்கு வண்ணப்பருஇி வரைவின் 
ஜெனவே வரு ற காமப்பகுதியிடத் அ வண்ணப்பகுஇி வரையப் 

௪௪



௧௬௪ புறத்திணையியல், 

பூமோயிற்று; கைக்களைச் ழெத்தியை உயர்ந்தோன் வருண த்.துப்ப 
டுத்துக்கூரூதது அதனை நகிலைவருணத்துட் படுத் துத் தோன்றக்கூ 
லின், உம், :* நிலநீர் வளிவிசும் பென்ற நான்டு - னளபபரி 

யையே நாள்கோ டி.ஙகள் - ஞாயிறு கனையழ லியைகதொருங்கு 
'புணர்க்த- விளக்கத தனையை போர்தலை மிகுத்த- வீரைம் பதினம 
சொடு துட்புறை போடிய - துணிவுடை யாணமை யக்குர னனைய- 

கைவண் மையையே யமர்கடநர்து மலைந*த- தும்பைப் பகைவர் போ 

ர்பீ டழித்5- செருப்புகன முன்ப கூறறு வெகுண்டு- வரினு மாற 

அ மாற்றலையே - யெழுமுடி கெழீஇய இருஜேயர்க் கலலது- 

சோன்புரி சடக்கை௪ சானறோர் மேமமறை - வானுறை மகளிர நல 

னிகல கொள்ளும் - வய௩ இழை கரநத வடுபபட் துபபி - னொமி௨£ 
ரோதஇக் கொடுஙகுமை கணவ - பலகளிதறுத் தொகுதியொமி 

வெல்கொடி நுடா கும் - படையே ரழவ ப1டினி வேந்தே - யிலய 

குமணி மிடைதத, பொலஃ கலத் இஇரி - கடலக வரைபபினிப பொ 

ழின்முமூ sre bert - முூனறினை முன் மீனை முதலவர்போ னின 

று - நீகெடா நலலிசை கிலைஇ5£ ச-வாலிப ரோவிவ வுலகமோ டே 
Car.” ura hse ௨௨௧ செநதுறைபபாடாணபாட்டு; இகனை வா 

ழ்த்தியலென்பா. * வரைபுரையுமம களிற்தின்மிசை - வானறு 
டைக்குக தகைடோ- லவி/வுருலிள கொடி நு_ங்கும்- வியனருஉ௱ 

விறலவேத?த - நீ, ப. bt ESD வ யெரி க வம் ~ கீ, bude gy 

சீராக்கும் வலாயபொன்பூடப௪ - செர்ரூரயிற்று நிலவுவேணடி ஞம்- 

/வணடிடங்களுள் டெயிலவேண்டினும்-ேணழ பத Mor EGF ம... 

றலை - பாகலி, வின்னிமம பிறது நின்னிழல ௨ளா1த- ஷெம்மடா 

செவ மந 2 யிரு கலம் - Cure. ym seb Grom Gy. Cy 

ருஞ்- செய்வியா Gee Gaus, லகலதை -யுடையொ ₹2 0 

மிலலோ சிரத்தலுங- கடவ தனமைபிற கையம ௮.௦௨ ததெல- ய | 

enBeGser mesh Harta கூடலி- வினனு ெளுவர் 1 ew 

சொன்னா! தேஎத்து நியானுடைத் Orta” wy புகழச ௪௧ 

கண்வத சேத றைப் பாடாண்பாட்ம்; இலய யென அமாழியென் 

பதிம் ௮.து. OC. fat eon a வலக Sa Ber - ரழுத மியைல 

தாயிது மீனிதெனத - தமி ருண்டது மில cpeidad - அஞ் 

சது மிலர்பி௰ ரஞ்சுவ தஞ்சாப் - புகழெனி பிரம கொடுக்கு 

வர் பழியெனி - துலகுடன் பெறினு௨ கொள்ளல் ரயர்விஐ. ரனன 

மாட்டு பனைய ராடுத் - தமக்கென முயலா மோன்முட் - பிதர்க் 
கேன முயதுச ர௬ுணமை யானே,” இது லகைபட முன்னோ 

கூதிய கூதிப்பின் Geir ais Cee gop. பாடாண்பாட்டு, இது 
முனிவர் கூறுமாதுபோலச் கூதிப் பரவறும் புகழ்ச்சியுள் ௯௫௮



பொருளதீகராம், ௧௯௫ 

மறுமைப்பபமன் பிறர்க்குறுஇ பயப்பக் கூறலிற் கைக்ளேப் புன 
யப் பாடாணா.மிற்று, இவை செந்துறை மார்க்கத்து வண்ணப்ப 

குதியாகிய பாடலபற்மி வருமென்பதாஉம் வெண்டுறை மார்க்க 

மாகிய நாடகததுள் அவிஈயத்துக்குரியவாகி வருமென்பதாஉ௰் 

கூறின் அவை ஈண்டுக்கூறல மயஙகக் கூறலாம், அன்றியும் ஏனை 

அறுவகைத் இணைக்கும் இர்நகனங கூறாது இத்இணைக்கே உரித்தா 

கக் கூறுதறகோ காரண மினமையானும் அங்கனகு கூரான ப. 

பரவலும் புகழச்சியும் அவ்வப்பொருண்மை கருஇினாரைத தலைவ 

உராசவுடைமையாறும், ஏனையது அக்குறிப்பிற றன்றுகலானும், 

அதற்குப் பாடடி௮டைக தலைவர் பலராயினும் ஒருவராயினும் பெயா 

கொடுத்தும் கொடாதுங கூறலாலும் வேறுவைத்தாரொன்க, இத் 

துணை வேறுபாடுடையதனைப பரஉலபுகழசசியோடு கூடவைத 

Sir, gene pear G @pii கூதிய குதிப்பினுளரூம் விராட்வரும் என் 

ஐமகு, இனனும் ௮தனா போ பாடா ணடிணைப பொருண்மை LO ws iy 

aflgin wpe gCun mano OuuwiCs om மென ற்கொள்க, ரில 

்? என்னும் புறப்பாட்டுப புலவன் அரசனை நாடி.நன Beng any bi 

குரைததல, குது Quomsarmau coos Crumansarne 

யாமடரவதும் புகழச௫ியு தொடர்த முனனோர்கூறிய குநிட்பு 

இன்னும் oun ௨ருவனலெலலாம் இசனான ஆமைகக, (௨௭௪) 

௮௩. காரமப பகுதி கடவுளும் வரையா 
சோனோ பாஙகன மென்மனா புலவா. 

இது (Por Ot கடவுடகும் மக்கும் எய்இயதன்மேல் 

சுடைபுவிதி கூறுெ ஈது. (இ-ள் ) க(மட பகுதி மூன்னாப் பரை 
தீர் காமமென்றஉறுட புக்குரி. ஐ புண/சசியேடகை : சடவள 
டா ரும் வமையாா எ கட்புவணுகிட சடஉளிட்தும் நீக்கார் : 

ஏனோர் ப மகினும் வபையா எனமனார புல௨।ுமக்களிடத்தம் 

நீக்காரென்று én MAU) L wea t.—or- gy, L@@ g@Quur, og 

கடவுண்மாடகெ கடபுடடெணமுர் நடப்பனஃம், அவாமாட்டு மா 
அிடபடெணடுர் WILLIE wb, Em, ear மானிடட்பெண்டி மை ஈயப் 
பனவும் பிறவுமம், இறும் பகுதிமென நதனானே எழுஇனைக் 
குரிய காமமுய கமயூசாலா இளமையே! ளவ௰ில் காமமுமன் தி 

இத வேறோர் காமமேனறுகொள்ச, 2ம். *“நலகெனி னாமிசை 
யா ணோமென்லுகு சேவடிமே- லொலகெனி ஓூச்சியா ணோமெ 

ன்னு - மல்கரு - ளாட் லமர்ஈதாற் கரிதா ஓமையாளை - யூட 

அணாட்த்துவதோ ராறு, பலலேறற பரிகலத்தப் பலியேதன் 
மேலிடம் - வற்லேற்ம முலைமகளிர் மனமேந்ப வருஇரால்- வல்



௧௯௭ புததீதிணை யியல், 

லேற்ற மூலைமகளிர் மனமேய்ப &Gn gia - கொல்லேதீறுக் கறு 

இடிலுங் கொள்ளுமோ கொள்ளாதோ,” குடுமிப் பருவத்தே 

கோதை புனைந்தே- யிடுமுத்தப் பூத னிருப்பட்-படுமுச்தம்-புன்னை 
பரும்பும் புகாஅர்ப் புறகம்பணையாாக் - கென்ன முறைய ளிவள்,” 
என வரும், “*களியானைத் தெனனன் கனவின்வ௪ தெனனை - யளி 
யா னளிப்பனே போன்றான் - றெளியாது - செங்காகதண் மெல் 
விரலாற் சேக்கை தடவநதே - னென்காண்பே னென்னலால் 

யான,” *அணியாய செம்பமுக்காய் வெள்ளிலையோ டேந்இப்- 

பணியா யெமபெருமா னென்று - கணியார்வாய்க் - கோணலங் 

கேட்பதூஉங் கொண்கர் பெருமானார் - தோணலஞ் சேர்தற் பொ 

ரூட்டு”? எனவரும், £அடியணை தொ டுகழன் மையணழ் காளைக் 

கென் - ஸரொடி.கழிக் இடுதல்யான யாயஞ் ௬ுவலே - யடுதோண் 

முயங்க லவைரா ணுவலே - யெம்போழ் பெருவிதுப் புறுக வெ 

ன்௮ - மொருபாற் படாஅ தாட - மிருபாற் பட்ட விம்மய லூரே,” 

இ௮௫ பெருங்கோழி சாயகஹ்ருவன ஒதத அன்பினாம் சாமமுரூத 
வழியுங் குணச்சிறப்பின்றிகு தானே காமமுற்ழக் கூறியது, 

இன்னும் ஏனோர்பா௩்கிறும் என்பசனானே இளவித்தலை௨னல 

லாச பாட்டுடைத்தலைவனை க் இளவித்தலைவனாகக் கூறுவனவுய 

அகாள்க. உம். “கார்முற்றி மபிணரும்த்ச கமழ்தோட்ட மல] 
வயது - சர்முற்கிப் புலவர்வாய்ச் இறப்பெய்தி யிருகிலச் - 
தார்முற்தி யதுபோலத் சகைபூக்தவையைத- னவீஈமுற்றி மதி 

ல்பொ ரூ௨ம் பகையல்லா னேராதார் - பேராமும்றென் ததியாத 

புரிசைசூழ் புனலூர.”” இது குறிப்பினால் பாட்டிடை த தலைவனை கி 
பளவித்தலைவ௮னாகக் கூறியது, 'மீனி வேற ரூனைய/ புகுதந்தடர் 

'சீளுயர் - கூட லொடுக்கொடி யெழவே”” எனபதும் அது. இவ் 

, வாறு வருவதெல்ல;ம் இதனான் அமைக்க, (௨.௮) 

௮௪, குழவி மருங்கினுவ்சீசிமல தாகும். 

Qs மூன்னிம் சூத்தாததிற் பக்குறின்ற arog BS paar 
திப் புரைதிர் சாமத்திற்குப் புமனடை கூறுன்றது. (இ-ஸ்.) 

குழவி மருங்கிலும் ஜெக தாகும் - குழலிபபருவத்துல் காமப்ப 
சுதி உரியதாகும்.--௭ - று, மருக்கெனறகனான மக்கட்குழவிய। 

Bu ஒருமருங்கே கொள்க, தெப்வக்குழலியின்மையின், இசனை 
மேலவசத்றோடுடன் கூறுது கேறுகூறினார், தக்தையரிடத்தன் நி 

ஒருஇக்களைக் குழலியைப்பற்றிக் சடவள்காக்க என் றுகூறுதலா 
றும் பாராட்டுமிடத்,தச் செக்கரையுச் தாலுஞ் ஈப்டாணியும் மூதி 
மும் வரவுலாத்ததும் அம்புளியுஞ் சிக்கிதுஞ் அருஞ் 9௮



பொருள இகரம், ௧௯௪ 

பறையுமெனப் பெயரிட்டு வழங்குதலானு மென்பது. இப்ப்குதிக 
ளெலலாம் **வழக்கொடு சவணிய”' என்னுஞ் சூத்இரத்தாற் பெது 
தும். இப்பருவத்துக்கு உயர்ந்தவெல்லை மூவகை வருணத்தாரும் 
இருபிறப்பாள.ராஇன் ஐ பருவமாம். வேளாளர்க்சூ மூவகையோர் 
க்குரிய பருவமேகொள்க, குழவிப்பருவங் கழிந்தோர் ௮து வே 
ண்டியக்காலும் அக்குழவிப்பருவமே கருதிப் பாடுக வென்றக்குக் 

திழவதாகுமென்ரார். இதற்குப் பரிசிலவேட்கை அக்குழவிக்கண 
னறி அவன் தமர்க்கண்ணுமாமெனறுணர்க, உம், “அன்னா வில 

ஜனொருவ னநத ரத்தா னானென்றான்-முன்ன மொருகான் மொழியி 

ன- பின்றுவ- கலிகெழு கூடலிற் கண்ஞீடி. வந் ஆ - புலியாய்ப் 

Epa புகும்.”” அந்தரத்தானென்றான அப்புலிவேருயும் ஒரு 

காலத்தே விளையாட்டு நிகமத்துமென. இது மதுரையிற பிட்டு 

ATE ENE HE மங்கலக்குமிப்பாத் சானறோர் கூறியது, (௨௯) 

௮௫. ஊரொடு தோற்றமு முரித்தென மொழிப, 

இது புரைதிர் காமதஇற்கன் நிப பக்குநினற காமத்இந்குட் 
புறனடை கூறுகின்றது. (இ-ள்.) பக்குசின்ற காமம் ஊரிற் டொ 

அதுமகளிரொழி கூடிவநத விளக்கமும் டாடாணடிணைக்கு உரித்தெ 

ன கூறுவர் அசிரியர், -- எ-று,  தோற்றமுமென்றது அக்காமா 
தேவரிடத்தும் மககலீடத்தும் விளக்கும் விளக்கத்தை, அது பின் 
வளைளோர் ஏழுபருவமாகப பகுததுக் கலிவெணபாட்டாகச் செ 

ய்னேற உலாசசெயயுளாம், இச்சகூச் கரத தற்குத் தலைவர் பிறந்த 

ஊரும் அுவர்பிறட்புமெனறு பொருள்கூதின மரபியற்கண்ணே 

“ஊரும் பெயரும்'” என்னுஞ் சூத்திதது ஊாபெறுதலானும் 

முன்னம் *வணணப்பகுஇ'" என்பதனாம் பிறப்புப்பெறுதலானும் 

இது கூறியதுகூறலா மெனறுணா ௧, (௩௦ 
ச் 

4 

௮௬. வழக்கொடு சிவணிய வகைமை யான, 
( 

இ.ச அமரர்கண் மூடியும் என்னுந் ரூச்திரமுதலியவ த் 
அுக்கெல்லாம் புறனடை (இ.ள்,) உழக்கெ!டு சவணிய வகைமை 

யான கடவுள்வாழ்த்தும் ரறுமுறைவாழத்தும் முதலாக ஊரொ 

டுதோற்றமீருகக் டெடசன வெல்லாஞ் சசனறோ! செய்த புலனெ 
நிவமழக்கோடே பொருந்திவர்த பகுதிக்கண்ணேயான பொருள் 

களாம், எ-று, எனவே, புலனெதிவழர்சன் வேறுபடச் செய் 

பற்க என்பது கருத்து, கடவுள்வாழ்த்துப் பாடுங்கான் முன்னுள் 

ளோர் பாழியலாறன் நி முப்பத் துமூவருட் சிலரை விதச்.தவாவ் 
இப் பாடப்பெறா௮௫, இனி அறுமூறையாழ்ச்துப் பாடுங்கான் முல்



க் 

௧௯௮ பு.றத்.தணை யியல், 

னுள்ளோர் கூறியவாறன்றி அவிற்கெமாகய எருமை முதலியன 
வும் வாழ்த்தப்படா, இனிப் புரை தீர்காமம் புல்லியவகையும் ஒரூ 

வன்றொமுங குலசெய்வத்தை மோக்கென்றி வரைவினறிக் கூற 
ப்படாது, இனிச் செஈதுறைப் பாடாணபாட்டு முன்னுள்ளோ 
கூறியவாறன றி இ௰ப்ப இழித்தும் இழப்ப உயர்த்தும் கூறப் 

படாது, இனிச் காமப்பகுதி கடவுளரைக் கூறுங்காலும் பெண்டெ. 

யவத்தோடு இயல்புடையாரைக் கூறினனறி எண்வகை வசுக்கள 

போல்வாரையும் புச்சர் சமணர் முதலியோரையும் கூறப்படாத, 

இனி மக்களுள் ஒருவனை த தெய்வட்பெணபால் காசுலித்தமை 

கூனர்காலும் மக்கட்பெண்பாற்குக் காதல்கூறுங்காலும் மூன 

ஜோர் கூறிபவாறனா றிக் கூறபபடாது, இனி Bip al seh a 

ME SOG FH MES yd முன்னர்க்கா! பும் பின்னர் ஏனையவுமாக 

முன்னுளைசோர் கூறியவாறப BS கூரப்படாது. இனி ஊரொடு 

தோ த்றமும் பரச்தைய/க்கனகிக் குலமுகளிாக்குக் கூறப்பா 

'இன்னுஞ் சவண்ப்௨ங்களை என்றதனானே முற்கூறியவ2ரா2ட 

நாடும் ஊரும் மலையும் பாறும் படையும் கொடியுங் சூடையும் 

கேரசும் கடைரவிலபுரவி)ய க.ரிறு? தேரு௨உ தாரும் பிறஅம் வரு 

௮ வெலலைஙிகொள்க, உம், “முற்பற்றி னாரா மூழைசேய்யிப 

மானென்னக் - கைபபற க் கண்டே ॥ சனவினு - ளிடபெற்றித- 
தன்னை தனக்கு முரைடபடி னென்செய்யும்- பொன்னம். பரா 

ஞ.டார் கோ.” "“ஏமீயு மேற்றத்து னாலும் பிற/மட&- வாரி சர 

ச்சூம் வளமெல்லா - தேரி -னரிதாளின கீழுகூட மநநேலலே ௪॥ 

துல் - கரிகாலன் சாலிரிசூழ ௩1௨.௮,” இவை காம மாறும் அமித 

அத்தன. “மலி3தரான் கச௪சியு மாக. ஓ. தம்மு - ளொலியும் 

பெருமை.பு மொக்கு - மலே > BI Heil oon # GF பம்வ Siw BER 

க_லபடுவ செலலாம் படம்,” இது ஊு/ தம்ததுவநதது, “OB 
யிற் செருட்ப௦ பூநியர் கோவே - குலிலிற கணணி மழவர் 

மேம மறலல - _படிநலைஇ பபயங் கெழுநெு$ கோட்டு - கிற்றல 

மரு௩்குவழிப படாது ப டிய - பராவற் கொக்னே பரிலட் பஞ் 

சான் 2 சிருடைத் தேஎக்த முளைகெட் விலங்யே நேருயா நெடுவ 

ராப் பொரு,” இது மலை.படுத்தது.  **இபஞ்சேர்கத புறத்தை 

தோர்மீசை சாபகோன்ஞாண் வடுக்கோள் உழங்கவும்'” இது படை 
யகதத.த. “பூந்ச ணெடுமுடிப் பூவைப்பூ மேனிபான் - பாம்புண் 
பத்வைக் கொடி ட்போல - வோங்குக - பல்யானை மன்னர் பணி 

யப் பனிமலர்த்தார்க்- கொல்யானை மன்னன் கொடி,” இது கொ 

டியது. *வெயின்மறைச் சொண்ட புருகெமு சறெப்பின்- மா 

லை வெண்குடை யோர்க்குமா லெனவே,” இது குடையத்



பொருள காரம், ௧௯௯ 

௪௮. “முரசு முழங்குதானை மூவருங் கூடி. - யரசவை யிருக்கு 
தோற்றம் போல'' இது முரசடுத்தத. “சாலியரி சூட்டான் மடை 
யடுக்கு நீர்காடன் - மாலு மழைத்தடக்கை மாவளவன் . காலி 

யனமா - மனனர் முடியுதைத்து மார்பகத்துப் பூணுழக்கப்- பொ 

ன்னுரைகம் போன்ற குளஎம்பு.'”? இது புரவியடுத்தத., “அமி. 

கதவம் பாப்நதுமக்டு யாழித்தேர் கூததி - எயிற்கதவங் கோத்தெ 
ச்ச கோட்டாற-பனிக்கடலுட்-பாய்செய்த காவாய்போற் ரோன் 

அமே யெங்கோமான்- காய்சனவேற் கோதை களிறு”? இது சளி 

தடுத்தது, “*8ீ3ய, பலங்குளைப் பரவிப பொலநதேர்மிசைப்- பொ 

லிவு தோன் நிமாக் கடனிவக - தெழுதரு செஞ்ஞாயிற்றுக் கவினை; 

மாதோ.” இது தேரடூித்தது. 'மளளர் மலைத்தல போய சுலைத் 

தார் மார்ப,” இது தாரடுததது. இவற்றுட் லவற்றை வாத்து 
கொணடு ச எனபபூவெனறு பெயரிடமி இக்காலத்தார் கூறுமா 

ஆடாக, (௩௧) 

௮2, |/பெய்ட்பெயா மருங்கின் வைத்தனா வழியே. 

இ.த சுடி. ஒருவர்ப்பெய/கொளளும் பாடாண்டிணைக்கு 

Mu Gor ou ein Gayl 964 Bien நிகழுமென்டுன் ௦௮. 

(இ-௭ஏ ) மெயப்டேயர் மருங்கின் - புற; இணைக்குரிய மேய்ப்பெ 

உர்கள் மருங்கே : வழி வைக்களர் புறத்தை தோன் றுதற்கு 

வறிய அகர் இணையை வை தா! பூலா ரியர், எ-று, 

எனறம எனக்கும் அதுவே கருக் னபதாம், வழிடயன்பது ஆகு 

2 யர். மெப்பபெயராவன புறத இணக்குரிய பாட்டுடைத்தவைவ | 

காடும் ஊரும் முசலிபனவாம். இதன கருத்துச் ₹₹ச௬டட௦ பாரு 

wl பெயாகெ. ரப அர்” GT oa: 46» Boom oy கூறிய 

wed o இளலிச்தலைல்பெய்ரை மேய்பபெயராகச் கொள்ளாலு 

எனைப் டறத்திணையாறகொணட மேய்ட்பெயரியம்பற்றி ஒகத்தி 

ஊப பொருணிகமுகம் பெறுமெனபதாம், உம். “இமிபெய Reb 
பின!” என்றும் அகப்பாட்டிறு் இச்சனெனப் பாட்டுடைத் தலை 

வனபெயரும், அிண்டமெயலினென மாடும், உறகதையேன ஊரு, 

காவிரியாடினைவயென யாறும் கூறிப்பின்னா அகப்பெடருர் Paps 

sen puidareré, மருநகென்றகணா2. பாப்டைச்தலைவன்பெ 

பர்கூதிப பின்னர் வடிமுதலிபன கூறா மரபென்றுகொள்கா 

அதிலும் தசசெட்யுனாற பெற்றாம். *'கிலம்பூஸ்.கி மச்மிசை ஙீமிர்பா 

Le GOI Wena sn ~a vides 4 8 நிறஞ்காய கம்மையோ மதக்தைக்க- 

சலம்பூச்ச வணியவா கசரிகை மகிழ்செய்யப் - புலம்பூக்துப் பூ 

கழ்பாளுக் கூடது முள்ளார்சொல்.” இதலுட் கூடலிடத்.துத் தலை



௨0௦௦ புறத்திணையியல். 

வியென்பது கூறினார். *கன்மிசை மயிலாலக் கறயங்கயூ sort gro 
ததி - தொன்னல ஈனிசாய நம்மையோ மழர்தைக்க - வொன்னு 
தார்க் கடந்தே மூரவுநீர் மாகொன்ற - வென்வேலான் குனறின் 
மேல் லிகையாட்டும் விரும்பார்கொல்.”? இதனுள் வென்வேலான்கு 
வென மலைகூதினார். “திசைதிசை சேனார்க்குந திருமருத மூன 

றுறை - வசைதீர்ஈக வென்னலம் வாடுவ தருஞூவார் - நசைகெ 

ண்டு தநநிழல் சேர்கதாரைக் தாங்கிக்க - மிசைபர௩் துலகேத்து 
Ga Ben. Carat.” இதனுள் ஆறுகூறினார். “*பூள்வளர் பூய 

Gero.” என்னும் மருதக்கலியும் ௮து. “கரியமலா நெடுஙகட கா 

ரிசைமுன கடறறெய்வங் காட்டிக் காட்டி- யரியஞள் போய்லை க் 
சா ரதனிலரென் ஹேழையம்யாங் 6858" wai Bu - al. Ps Br 

வெண்மதியு மீன்கணமு மாமென்றதே விரும் வெள்ளைய - புரி 
ல OPS Swear டாம்பல Sur Bude see tyson யெம் 

.” இதுமுகலிய Poet pub புகாரில் piv outs Aw று 
are. இன்னு ௪ னற 'செட்யுட கர. இ௩௩னம் ௨ரு௨ 

வல்லா LD இதஞைன் அமைக்க. இக்கருததஇளுற் செயயபுளசெயக 

ஈரன்மீறோர் தமக்கும் பபடாணடலைவர்க்கண் ரிகட௩த புருதலைக்காு 

மபற்றி அகத்தணச செம்யுள் சேயச பேனும் இபவ ட பாண 

டிணையேனம் டெயர்பெரா என்றற்கு Ose Bey. | (1௩.௨) 

௮/௮. [கொடி ]கந்ததி வள்ளி யன்ற 

வ௫ுக்ககு சிறபபின் முதலன மூன்றுங 

SAM UFO கண்ணிய வரு. 

து தேவரும் மக்களுமெனப டகுச்கு cons ous Goer 

அப்பகுஇியிசண்வ் கூறி இன்னும் ௩. த? தலனாப oe oars 
பிறக்கும் பிறப்பிலலாத தெய்ல க்களும் பாண்டு எக்கு உரிய 

deter Bir og. (Dans கெ டிநிலே கடச நிசைக்கணமே நியை 
பெற்றத் தோன்றும் வெஞ்சுடட்மண்டிுலம் : கருக நில ஒருடறறு 

க்கோடின்றி அருவாடுத்தா 4௭ நிற்கு” தற்தும௩ surg போ 
ரு: என்னி சண்கஇ/மணடி௰ம் : எனற வட Png Rouse 

சூதலம மூன்றும்: என் சொல்லப்பட்ட சூல BiH women’ 

னையுடைய முற்கூபையட்டமூனறு தெயவராம் ; கட்குயா வாழ்த் 
செ சுண்ணிய கருமேன முற்கூறிய கமரரொயே கருதுமா 

த்ரற் தோன்றும் எ-று, *பொய்தி ௬ுலக மேடுத்த கொடிமி 

௮ - மைய மணடிலம் வேட்டனன் - லையம்-பு சலக்கு முள 
sis வென்னை பிரதக்கு-மின்னு வி்ம்பைசெய தான, எனதவ 
ழிச் நீழ்த்திசைக்கன்ணே தோன் ௮ம் மணடிலமேன்றாற்போலக் 

 



பொருளதிகாரம், ௨0௧ 

கொடி நிலையென்பதுஉம் அப்பொருடந்ததோர் ஆகுபெயர். இணி 
எப்புறமும் நீடுசென்று எறித்தலின் அக்நீடனிலைமைடல்றிக் கொ 

டநிலையென்பாருமூளர். ரீ*குவவுமென் மூலையள் கொடிககூர் தல 
ளே'” என்றாற்போல, வள்ளியென்பதுவுய் கொடியை ; என்னை $ 

பன்மீன் தொடுத்த உடுத்தொடையைக் கொடியெனப்படுதலின், 
அத்தொடையினை இடைவிடாதுடைக்தாதலின் அதனை அப்பெய 

ராம் கூறினார், முத்துக்கொடிமெனவும் மேகவள்ளியெனவும் கூ 
றும் கந்தழி அவவிரண்டற்கும் பொதுவாய் நகிற்றலன இடையே 

வைத்தார், இனி ௮மரொனனும் ஆண்பா ந்செயல வள் அடங்காத 

பெண்டாற்றெய்வமும் வள்ளியென்னுங கடவுள்வாம்த்திருட் படு 

வ்னமாயின பாடாஷெனப் படாஉாயினுமென்பது ; என்னை 1? ஞா 

யிறு நெருப்பின்றன்மையும் ஆண்டப மையும் உடைமையாளும், 

இந கள் நீரின்றன்மையும் பெண்டன்மையும் உடைமையானுமென் 
UG. அல்லதா௨ம், வெண்கதிர் ஆம்ட்ச௩ தேவர்க்கு வழ்கலா 

ஜம் வள்ளியென்பதுமாம் என்பது, ௨ம், **மகதச்சான் வேற்பா 

னிமையான் விழுப்பனிய। - ஞகத்தா மறைய உ ட்கஇமா -யோ 

கத்தாற்- காணாதார் நன்ன நிலையாமை சடரொப்பர் - நாணாத 

கண்ணெனக்ரு BOG.” இது கொடிநிலை வாழ்ச்து, “ent Sep 

Cram g கானருவா பெப்போரு_க.ரூ - ௪! 'மிபயாகின நெஞ் 

ஞூனது Lor Ld GOEL BS gar - டபயமமாழியா vot மெய்யான் 

மனத்தா னறிவிறகத- தூாய்மையகா லமைதி' சுட, இது கந்தழி 

வாழ்த்த, “பிறைக,னும சாலைத் ஈன் பேருரூ௨ மெல்லாஜ் குறை 
“ Naot! 

காணா Busrsaiy Gerad ~ over - Pgcog வளர்ந்து 

பிரக இறம்து செலயூமேன் ME உன்ம் பை யாம்,” இது 

வளளிவாம்க்து, 'தனிக்கணிற் ட,கமுந ௪ ரும் யாமை பனி 

க்கண் ணிசாவு புதுப் - பனிககண 2 தாயுறையா கிற்குமத் 
தண்மதிச்குக் குமவில பொனறியாருசையா & Dg be ¢ gy” இது 

MOTH Divine Gui DE Gata ry 2 si, (௩௩) 

௮/௯. ID sto» வள்ளை யோரிடச் தான, 

இத எய்தாகது எய்துவிக்கது, சேடிச்சும் உரியவாம் ஐ 
ரூசார் அப்படாண்டினேக் கொழ்றவள்ளேமயன் ரலின,  (இஎள்.) 

கொத்தவள்ளை ௮ இகாரத்தாற் கைக்கிளை க்குட் பு.றனாகிய வெட்சி 

முதல் வஞ்சியீறாயெ பாடாண்கொல்றஉளமல்ா : ஓரிடத்தான- 

மேற்கூறி நின்ற தேவர்பகுதிக்கண்ண தன் றி அவரின் வேரா 
மக்கட்பகுஇக் கண்ணது. எ-று, எனவே, உழிஞைமுதலிய பா 
டாண்கொ ழ் நவள்ளை] நத்திளைஞரும் | கூளிச்சு,த்றமூம் ஒன் றவை



௨0௨ புறத்திணை யியல், 

சச்சிப் புகழ்க்து வாளாதே கூறுதலும் ஈண்டுக் கூறுனெற கொழ 
ஐவள்ளைட்புலவன் ஒன்றனை நச்சி வெட்டிமுதலிய ஏழனாலும்பு 
கழக்துரைத் சலுமாயிறரா தலில் படையியங்கரவம் (PSUS AE 
Bo கூன்றாசெப்பிற கொ கிறவள்ளையீருகக் இடநத பொருட்ப 
குதியெலலம் பாடாண்டிணேயாகப் பாடுஙகான மச்கட்கேயுரிய 
என்பதூஉம், உழிஞஷைமூதலிடவ?றைப் பாடா ணடிணையாகப பாமி 
கால அவை மக்கு தேவர்க்கும் ஒப்ப உரியவென்ப தூஉ௱ 
me sor mm: எட ர? அரசியலாற போர்குறிச் து Ben: 
கோடலும் மீட ஓம் .ம/ செல்லும் வஞ்டியு: தேவாக்கேலாமை 

பபாமிஜம், அவணரான மூ? றடபடட துறச்சச்தளை அகத்துழிளை 
யானாக்கி மனுவழ் 32 கான றிய (PH HES GHD இக திரபா காதி 
தீ திமபால்வனவும் பிறந CAM G4 S கூறுதலான அவரும் 
மதின முற்றியவமி.்்! டோ ॥தானறுதலும் இடு வென்றியேப் 
திலும் உடைபரா தலி டர்டாண போருடகும் உரியாளரொன பநர 

ட்ட்டது, இசசூச ரம மககட்கெய் திய பொ ரூலாமையை மீடமிப 
கூல் கியமிச்ததாம். ஆகலெ, வெட முதல வஞ்£யிற் கோர்றுவ 
சால கதய போருவாபமு உழிரைமூதற் பாடாண்டினேககுசிய 
ர்க HOt 5 2 தவர்ல்காக பேன லிவகையான விலக்கி, ப 
BA; Teed, eta se, உழிரைமுதலிய கோற்றவளளைய 
boc gre eo Sor S op. bene tin மூதலிய பூனறமகு 
மாறக் கடவுளேயாபடடடாரை அதிகாரட்கோொணட நளவேயா 
மென்றுணாக, ஏழ். *4 அரபு DULY Gy Tye WIT + கடகட, 
சனணிய கழ்ட்தண யா சயினம்-டரநத புல ளம் டர! பூயாதஃ 
படைசேர்கக மன்றம் காதசை டே o@k - படம்ளனே. மனனெ 
'விஃருடடு. ையா-௧௦௨௧௪ லோம் சய சறட £08, fei mi 
பசும்மி ரொள௱டி லா. சர ன. ௨ ஒழுக்க. நண கு ௧0 
Meg முனையகண Ge orb ம் ஞூ மவனிய - siapsagip Pag 
tore p GisgpuDder- avers sai i fal WS wine Bo Bul tue de 

det ம் 
ம் கம்டச கதிஜா ௭௫ உரிய ம கழ ட்ரிப் ூயபிம கன புலை 

கவே.” இது பலவன் 2 ருண -க் கூமலிற் பாட ண கொற்ற 
eto FF ate 2 eh ete est? 14 ‘ ‘4 ee BO Oe Oo ee as gale i ய் சார்லி ட கலம் 

என்னும் புறட்பாடக்களும் உம, (nm) 
iy 8 5 om ‘ ் ௬௦, கொடுப்போ சேத்திக்கொடாதப் பழித்தவு 

“at ew de CD we த க ததா ப பசித் செத்திய வியன்மொ.ி வப ் அன்பர் சத்திய வியன்மொழி வாழ்த்துஞ் 
Commie வருத்தம் வீட வாயில் 

ரி 4 ர ர் காவலாக் குலைத்த கடைகிமை யாலும் 

   

 



பொருளதிகார, ௨0௩. 

'கண்படை கண்ணிய கண்படை நிலையுங் 

கபிலை கண்ணிய வேள்வி நிலையும் 
வேலி னோக்கிய விளக்கு நிகையும் 

வாயுறை வாழ்த்துஞ் செவியறி வுறாஉ 

மாவயின் வரூஉம்]புறநிலை வாழ்த்துங் 

கைக்களை வகையோ டுளப்படத் தொகைஇக் 
தொக்க நான்கு முளவென மொதிப, 

இத முன்னிற் சூத்திரத்து அதிகாரப்பட்டுநின் உ மக்கட்பா 

டாண் டிணைக்குரிய துறைகூறுன்றது. (இ.ள்.) கொடுப்போர் ஏத 
இக்கொடா௫ர்ப் பழித்தலும்- பிறர்க்கு ண பிறரினுயர்த் 

pam பிதர்க்யோதாரை இழித்துக்க றலும் : சான்றோர்க்குப் 

பிறரையிழித்துக் கூறம்கண்ணது தக்ககன்றேனும் ஈன்மக்கள் பய 
ன்பட வாழ்தலுர் தீயோர் பயன்படாமல 0ல் கூறக்கேட்டு 

ஏனையோரும் பயன்பட வாழ்தலை விரும்பவரொன்பது பயட்பக்கூ 2 

லின் இஉர்க்கு இங்ஙளங்கூறுதல் சக்கதாயிந்று, இதனை ஏத்த 

லும் பழித்தனும் ஏத்இிடடநித்தலுமென மூகையாகக்கொளக, 

உம். “£ தடயுகிலைப் பலவி ஞஞ்௪ற் பொருநன் - மடவன் மன்ற 
செநாப் புலவிர் - ௨ஊளைக்கை விறலியர் படப்பை கொய்த - வட 
இன் கண்ணுறை யா9 யாஞ்சீல - ரிசி வேண்டின மகத் தான் 

பிற. வரிசை யயிசலிற் றன்னுட தூக்க - யிருங்கடறு வளைஇய. 

குன்றத் சன்தோர்- பெரும களிறு நல் யோனே யன்னதோர்- 

மதமறா வீகையு மூளதுகொல் - போக்னா ரம்ம பெரியோர்தங் கட 

Gen? Day கொடுட்போர் ஏம் இயது, “பாரி wih Quer gue Ga 

தீதி-யொருவர்ப் புகம்உர் செம்5பப் புலவர் - பாரி யொருவனு 
மலலல்- மாசியு மூணடஉண் லெகுபுரப் பதுவே.” என்பதும் ஆ.து 

“ ஓல்லுவ தொலலு மென்றலு மியாவர்க்கு - மெல்ல. இல 

லென மறுத்தலு மிரண்டு - மாள்கியோ மருகம் கேண்மைப் டா 
லே-யொலலா கொல்லு மென்றலு மற்வற-யொல்லுல தில்லெ 
ளா மறுத்தலு மீரண்டும் - வல்லே யிரப்3போர் வாட்ட லன்தியும்- 
புசட்போர் புகழ்குறை பமா லத்தை - ௨ளைத்தா god ar, 

துவே யெனைததுஞ் - செய்து காணாது கண்டன மசனா - ஷே 

யில ராகநின் புதலவம் யானும் - வெயிலென மூனியேன் பனி 
யென மடியேன் - கல்குயின றஐன்னவென் னலகூர் வளிமமை- 

காணல இல்லாக் கற்பின் வாணுதன் - மெல்லியம் குறுமக ஞள் 
ole - செல்வ ஐத்தைச் சறக்கரின் Cer.” *! புகழ்பட வாழி 
தார் தர்கோவார் தம்மை - யிகழ்வாரை கோவ தெவன்? இவை



ம 

௨0௪ புறத்திணையீயல், 

கொடார்ப்பழித்தல், ** களங்கனி யன்ன கருங்கோட்டுச் சிறியா 

மப் - பாடின் பனுவம் பாண ருய்த்தெனக் - களிறில வாயே புல 
லரை நெடுவேளிற் - கான மஞ்ஜை கண்ணொடு சேப்ப- வீசை 
யரிய விழையணி மகளிரொடு - சாயி.ஈ றெனப வாஅய கோயிற- 

சுவைக்கினி தாகிய குய்யுடை யடிரல - பிறர்க்£ Bor Ng gb 
வயி நருத்தி- யுரைசா லோங்குபுகழ் வொரீஇய - முர௬ுகெழு 

செல்வர் ஈகர்போ லா2த,”? இத ஆயைப்புகழ்நது ஏனைச்செல 
வரைப் பழிததது, ]* மின்னு தமனியமும் வெம்றிரும்புவெ 
ரூப் - பொன்னின் பெயாபடைத்தாற் போலாதே - கொன்னே 

,யொளிப்பாரு மக்களா யொல்லுவ தாங்கே- யளிப்பாரு மக்கினி! 

மாறு.” இழவும் ௮.து., 

paring அடுக்து ஏத்திய இயன்மொழி வாழத்தும் அ தல 

னெதிர்சென்று எ -ஙவன் செய்தியையும் ௮வன்குலதம௦ Gi i ச் 

ப்தியையும் அவன்மேலே ஏறறிப் புகழ;த இயனமோழி வாத 

தும்: எனறது, இககுடி.ப்பிறந;தோ/க்கெல்லாம் இக்குணங்கள் 
இயல்பெனறும், அவற்றை நீயும் இயலபாக உடையையென்றும், 

அன்னோர்போல எமககு நீயும் இயலப।க ஈபென்றும் உயாநதோ । 

கூறி அவனை வாழுத்துதலின இயன்மொழி வாழசதாயிற்று 

இதனை உம்மைததொகைபாக்கி இயன் மொழியும் வாஜுததுமென 

இரண்டாக்கக்கொளக, இது ஒருவர் செய்தியாகிய இயலட 
கூறலானும் வண்ணப்பகுதியிஎமையானும் பரவலினவேளுயிற்று 
உம். “மாசற வி௫சித்த வார்வுறு வளப்பின் - மைபடு மருங்கு போ 

லிய மஞ்ஜை- யொலிகெடும் பீலி யொண்பொறி மணித்தார்- 

பொலங்குழை யுழிஞையொடு பொலியச் சூட்டிக் - குருதி வேட 

கை யுருகெழு முரச - மண்ணிவாரா வளவை யெண்ணினுரை மூச 

க்த- தன்ன மென்பரூ சேக்கை யறியா - தேறிய வென்னைத் தெ 
அலா யிருடாற் - படுக்கு நின்னொ டிவர வொழித்ததை- யதாஉஞ் 

சாதுமற் றமிழமுழு தறித- லதனொடு மமையா தணுச வந்துநீ 

ன்-மகனுடை முழவுததோளோசச் தண்ணென-வீசி யோயே ல் 

யலிடல் சமழ - விவணிசை யுடையோர்க் கல்ல தவண- இயர்கிலை 
யுலகத் துறையு ளீன்மை - விளங்கக் கேட்டன மறுசொல் - வல 

ம்படு குரிசினீ மீங்தெது செயலே," இவைபோல்வனவெலலாம் 

இயன்மொழி. **மலையுறை யானை வான்றோய் வெல்கொடி வரை 

மிசை யருலியின் வமின் வயி ஐடங்கிச் - கடல்டோ ரூனைச் கடுல்கு 
சன முரசல்-காலுறு கடலிற் கடியவுற வெறிச்து- சிதைந்த வானி 
ளை இரிச்தவேல் டாய்த்தமர் - வாய்ர் அ Dette yew oa@rr@-



௮. (னவை ஈறு to co us Gp » OuG 2G 
ons Q ev F KL ம்



பொருளதிகாரம், ௨௦டு 

படுமிணம் பிறங்க நூறிப் பகைவர் - கெடுகுடி பயிற்நிய கொத்ற 
வேச்தே - நின்போ லசைவி லாத கொள்கைய - ராகலி னசையா 

தாண்டோர் மன் றவிம் - மணங்கெழு ஞால நிலம்பயம் பொழியச்- 

சுடர்சினச் தணியப் பயங்கெழு வள்ளி-பானிய நிற்ப விசம்பு மை 
யசலம் - வேய்பொ.ர வெதிர்மலை நரல வேறு - நனந்தலை யோரா. 

ங்கு. கநதலை- விலங்குகதர்த் இ௫ரிரின் முர்திச னோ,” இது 
மூன்னுள்ளோர்க்கும் இயல்பென்பதுபடக் கூறிய இயன்மொ 

ழிவாழ்த்து, **மூரசுசடிப் பெடுப்பவும் வால்வளை துவைப்பவு- 

மரசுடன் பொருத வண்ண னெடுவராைக் - கறங்குவெள் எருவிக் 

கல்லலைத் தொழுகும் - பறம்பிற் கோமான் பாரியும் பிதங்குமி 

சைக் - கொல்லி யாண்ட வல்வில லோரியும் - காரி யூர்ந்து பேத 

மர் கடந்த- மாரி மீகை மறப்போர் மலயனு - மூரா தேந்திய 
கூதியைக் கூர்வேற் - கூவிளல் கண்ணிக் கொடும்பூ ணெழிலியு- 

மிருக்தண் சிலம்பி னிரு€ங்கு ஈளி முழை - - யருந்திதத் கடவுள் கா 
(குமூயர் மெ.யப் - பெரும்க wor OSH திருச்துமொழி- 
மோசி பாடிய வபயு மார்வருற - றுள்ளி வரு5 ர௬லைவுநனி நீரக 

தள்ளா. தீயும் தசைசால் வண்மைக் - கொள்ளா ரொட்டிய gor 

ளியு மெனவாங் - கெழுவ[! ம௰ய்ந்த பின்றை யொழிவறப் . பாடு. 

வருஈரும் பிறருங் கூடி. - யிரந்தோ ரற்றர் 51க்கென விரை இவ-, 
ணுளளி வந்தளென் யானே விசும்புறக் - கழைகளர் சிலம்பின் 
வாழையொடு So - wiGisl adiofu பலவிணார்வுற்று - முட்புக 
மூதாகனி பெற்ற கடுவன் - நுப்த்தலை மர்தியைக் கையிடேட் 

பயிர - மஇரா யாஸர் முஇர்த்துக் இமெவ- விவண்விளங்கு Apr 

பி னிவறே/க் கூமூண - விசைமேர் தோன்நிய வண்மையொடு- 

பகை3.பம் படுக£ யேச்தஇுய வேலே,” இது இன்னேர்போல எம் 
க்கு ஈயென்ற இயனமெ.ழிவழ்த்து, *6 இன்று செலினும் தரு 

மே சிநுவரை - நின்று செலிலுர் தருமே பின்னு - முன்னே தந்த 

னெ னென்னாது துன்னி - வைகலுஞ் செலிலும் பொய்யல ஞூ: 

யாம்வேண்டி. யாங்கெம் வறுங்கல நிறைட்டோன் - மூன்வேண்டு 

யாங்குத் தன்னிறை யுவப்ப - வருந்தொழின் முடியரோ Hoe 

வேம் தொற்றறின் - மலிகதச் சேக்கன் ரோடு வேண்டினும்: 
களமலி செல்லின் குப்பை வேண்டினு - மருக்கலங் களிற்றொ6 

வேண்டினும் பெருந்தகை - பிறர்க்கு மன்ன னறத்தகை யன்னே- 

யன்னா ஞா சலி னெகந்தை யுள்ளடி. - முள்ளு கோவ வுறுற்க இல்ல: 
வீவோ ரறியலிவ் வுலகத்து - வாழ்வோர் வாழ்கவவன் முள்வா 

Buse,” இது படர்ச்சைய/ யெ இயன்மொழி வாழ்த்த, **இம் 
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“மைச் செய்தது மறுமைக் காமெனு - மறவினை வாணிகனா பல் 

லன பிறருஞ் - சான்றோர் சென்ற நெறியென - வாங்கப் பட்டன் 
றவன்கை வண்மையே,”” இது பிதருஞ் சான்றோர் சென்ற நெறி 
யென்றமையின் அயலோரையும் அடுத்தூர்ச்தேச்தியது, இன 
லும் வேறுபட வருவனவெல்லாம் இதன்கண் அடக்குக. 
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சேய்வரல் வருத்தம் வீட வாயில் காவலற்கு உரைத்த கடை 
நிலையானும்- சான்றோர் சேணிடை வருதலாம் பிறந்த வருத்சம் 

இீர வாயில் காக்ெறவறுக்கு என்வரவினை Dor Quer se A 

கடைச்கணின்ற கடைநீலையும் : இது வாமிலோனுக்குக் கூறிற்றே 

னும் அவ்வருத்தக தீர்க்கும் பாடாண்டலைவனதே துறையென்பது 
பெத்றாம், இழிர்தோரெல்லாச் தத்தம் இயங்களை இயக்கிக் கடை 
க்கணிற்றல் 'பரி௫ல் ome கடைக்கூட்டு நிலையும்!” என புழிக் 

கூறுதலின் இஃது உயர்சதோர்க்கே கூதியதாம். உம், (Ca ome 
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வாவிலோய் - வேற்றார் - இஹைமயக்கு முற்றத்துச் சேஜேம்கு 

2காயி - லிஹைமகற்கெம் மாற்த மிசை,” எனவரும், **வாயி லோ 
யே வாயி லோயே - வள்ளியேர செவிமுசல் வய௩குமொழி 

வித்தித்தா - முள்ளியது முடிக்கு முரனுடை யுள்ளக்.து - வரிசை 

க்கு வருக்துமிப் பரிரில் வாழ்ச்கைப் - பரிசிலர்க் கடையா வாயி 
லோயே - கடுமான் ரோன்ற னெமோ னஞ்சச் - தன்னறி யலன் 

கொ லென்னறி யலன்கொ - ஒறிவும் புகழு முடையோர் மாய்ந் 
தென - வறுந்தலை யுலகமு மன்றே யதனாற் - காயி னேங்கல 
னே தருக்கென் கலப்பை - மரங்கொ றச்சன் கைவல சிருறா- 

மழுவுடைக் காட்டகத் தறறே - பெச்திசைச் செல்லினு மத்த 
ஜ்சச் சோகே.” இது தலைவா எதிர்ப்பட்டுக் கூறாது வாயி 
லோனை கோக்குச் கூறலிற் டரிசல கட।யதின்றாம், அன, அசை ; 

ஏழனுருடாக் எல்லாவறறிம்கும் விரித்தலுமொன்று, 

கண்படை கண்ணிய கண்படை நிலையும் - அரசரும் அரசனா 
ப்போல்வரும் அவைக்கண் நேடிது வையெவமழி மருச்.துவரும் 
அமைச்சரும் முதலியோர் அவர்க்குக் கண்டுயில்கோடலைக் கரு இக் 
கூறிய/சண்படை, நிலையும்; கண்படை கண்ணிய என்றார், கண்படை 
முழூபொருளாச இடைநின்ற உண்டி முதலியனவும் அடக்குதற்கு, 
உம், **வாய்வாட் டானை வயங்குபுகழ்ச் சென்னிரின் - னோவா 
லீகையி ஓ.மிப்பிடம் பெராஅர் - களிறுகவர் முயத்சியித் பெரிது 
வருக்இனரே . புலகள் காவலர் பலர்ஜிழித் திருப்ப - வறிது ௮



பொருளதிசா ம், ௨௦0௭. 

யில்கோடல் வேண்டுநின் - பரிசின் மாக்களும் துயில்கமா சிறி 
தே. ,என வரும், 

கபிலை கண்ணிய வேள்வி நிலையும் - சேதாலினைக் கொடுக்கக் 

கருதிய கொடைஙிலை கூறுதலும்: இது வராயா ஈகையன்றி இன், 

னலுற்றுற் கொடுக்கவென உயர்ந்தோர் கூறுநாட் சாலையிலே 

கொடுட்பதாமா தலின் வேறுகூறினார். கண்ணிய என்றதனாறி 

கன்னியர் மூதலோரைக் கொடுத்தலுங் கொள்க, “ பொன்னிறை 

நீத பொற்கோட்டும் பொற்குளம்பிற் கற்ருசச் - தின்மமோ னந 
தணரை பின்புறுப்பச் - சென்னிதன் - மாநிலமே யானுலகம் 
போன்றது வான்றுகள்போர்த் - தானுலக மண்ணுலகா மன்று,” 

எனவரும், 

வேலின் ஓக்கெய விளக்கு நிலையும்- வேலும் வேற்றலை 

யும் விலங்காதோங்கெய வாறுபோலக் கோலோடு விளக்கும் ஓல் 

றுபட்டோம்குமாறு ஓங்குலித்த விள்ப்ஸயும் ; இன் உவமப் 
பொருள் : இது கார்த்திகைத் இங்களிற் கார்த்திகை மாளில் ஏற் 

றிய விளக்குக் €முமேலும் வலமுமிடமுக் இரிபரத்து eign 

இக் கொழுந்துவிட்டெழுக்ததெல் (று அறிவோராக்கம் கூறப்படுவ 

தாம். உம், ““மைமிசை யின்றி மணிவிளக்குப் போலோக்கச- 

செம்மையி ஸின் நிலக்குக் தீபிகை - தெம்முனையுள் - வேலினுவ் 

கோடாது வேர்தள் மனைவிளங்கக் - கோலினுங் கோடா கொழு 

ந்த.” எனவரும், வேலின் வெற்றியை நோக்கிதின்ஐ விளக்கு 
நிலையெனப் பொருள்கூறி, *“வளிதுரச்சக் கண்னும் வலக்திரியா 
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யே காட்டு நயக்தெரி கோலை ுற்கு- மெப்க்கெறி காட்டும் விள 

க்கு,” என்பது காட்மிவாரும் உளர், அவர் இதனை நிச்சம் இம 
கடத விளக்கென்டம், os ° ் 
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கம்வும்'' என்னுஞ் செய்யுளியம் சூத் இரப்பெபருனை உரைக்க, இ? 

ற்கு ஒருதலை௨ன் வேண்டானாயிலும் அவற்கு உறுஇபயத்தலைச் 
சான்றோர் வேண்டி. ஊப்மொழி மருக்கனான் ௮௨ வாழ்ச்சிப்ப 

டுத்தலின் இதுவுல் சைக்ளெட்புறனாகய பாடாளாயிற்று, செவியு 

றைக்கும் இஃ்தொக்கும், உம். எருமை யன்ன கரூற்க லடை 
கோ - மூனில் பரக்கும் யனைய மொய்ம்பிற் - கானக நாடனை 
நியோ பெரும - கீயோ சாகலி னின்னென்று மொழிவ - De 

மன்பு நீக்ு ரீல்கா - நிரயங் கொள்வாரோ டொன்றாது காவல்



ள் புற்த்தணையியல், 

குழவி கேளலரி னோம்புமதி- அளிசோ தானேய்து Ou soe 
குரைத்தே.”” இதனுள் நிரயம் கொள்வாரோடொன்றாது கா 

வ்லையோம்பென வேம்புல் கடுவும் போல வெய்தாகக்கூறி அவ 

திகு உறுதி பயத்தலின் வாயுறைவாம்த்தயிற்று, © காய்செல 
லறத்துக் சவளங் கொளினே - மாறிறை வில்லு பன்மா காக்கு 

தூறுசெறு வாயினுச் தமித்துட்புக் குணினே - வாய்புகு வதனி 

னும் கால்பெரிது கெடுக்கு- மறிஉடை வேந்த னெறியறிசது கொ 
ளினே - கொடியார்த்து சாடு பெரிது ஈந்து - மெல்லிபன் கழவ 

-ூ வைசலும் - வரிசை யதியாக் கல்லென் சுற்தமொடு - பூரிவு 

தவ வெடுக்கும் பிண்ட ஈச்€ன - யானை புக்கபுலம் போலத்- 
தானு முண்ணா துலகமுகம் கெடூமே.'” என்னும் புறப்பாட்டும் ௮.2, 

சத்தம் புது. நால் வதிகளாற் பறநாஜாற்றிக்குத் துறைகூ நீனா 
றும் ஆகத்தியமுர் தொல்காட்பியமுமே பெொுகைகளுக்கு நாலாக 
லின் அவர் சூக்இெட்பொருளாகத் துறைகூறவேண்டுமென்து 

wis, *செவிபுறைசானே” என்னுஞ் சூர்திரட்டொருணமை 

இலவ சாரணக்கம்கு இன்மை உண 

செவியதி௮ தூஉம் இசற்குச் *சேவியுறைசானே!” என் 

தஞ் செய்யுளியம் சூச் இிரட்டோருளை உளாக்க,] ஒவ தலை ஒருத 
லென வும் ஒரூ௨மவன&% கூறு.௦(நடே ofc pac & OT. go oer 

வம் உழாஉலெ்னவும் கூறட்ட?ம். உம். (தர்தா? சான்றே ரரு 

த.தலதஃ/ ௩4 தல்மூன்னோர்- தநதைத। பேனற்வ/க்கும் த Cor 
தே - மூக்தை - & fiber gy Sea do &yng@t. வேம் 2 மெய்ம் ப் 

er Geli (pep. **வயானுழு டரிபப நெ்உரை வடக்னாந 

seas gece ரூம விடா றேம்கும் - குளுதுது கடைடேர 

'தொங்கடத குணக்கு, - குடாது பசாய்துபு தி. பெளலத்திய 
GEG - Sy g cous gr ds முப பதம எ கப்பி கி ந1ை 
Bauder (0. பம. தான்யே பக்கத் உ. ழு. - மாகு துருகம் 
புகமூ இஃ மிரிரி[த ெரிசோன மனனன் படல min Oh Gr 

பத்தியோ நீற்றிறமு b pdad - Ca cabivé Ga Big Cade’ 

Cac g pa- 4. foe. கூரிட்ப மண்டி பயர்புசாச் - சிறுசண 

nate Seer செல்கிற Cega te. fe Or can a Gadd Ln 8 AF 

தக்கெபிழ் சொண்ட செய்யுது நன்ககூம்- ther ude வர 
tar on dl பணிடிய ரத சகின் செ டையே முனிகட்- முக்க. 
சேவக ஊாச/கலஞ் செயற்கே - பிறங்கு பெருமகின் சேம்ளி 
தக்க - மன்மனற முதல்ல மேந்துசை யெஇிரே - காச வியக 
ணின் கண்ணி யேன் -ராடுசட சமழ்பசை பெறித்த லே:



பொருள Barri, ௨0௯ 

சோலியா ஈகுரின் வெகுளிவா லிழைமங்கை - துணித்த வாண்மு 
கச் தெதிரோ யாங்க - வென்றி யெல்லாம் வென்றகத் தடக்யே- 
தண்டா வீகைத் தகைமாண் குடுமி - தண்கதிர் மதியம் போலவும் 
தெறுசகுட - ரொண்கதிர் ஞாயிறு போலவு - மன்னுக பெரும£ 

நிலமிசை யானே.” இதஜுள் இயல்பாயே குணங்கூறி அவற் 

ளோடு செவியுறையும் கூறினான், செவியுறைப்பொருள் இழப்பு 
டைத்தென்று அவனகருதி வாழ்தல்வேண்டி., 

ஆயின் வரூஉம் புறநிலை வாழ்ச்தும்- தெய்வவழிபா0 

உடைத்தாயிலும் மச்கள்கண்ணதேயாடூத் தோன்றும் பாட்டுடை 
தீதலைவன் முன்னிலையாகத் தெய்வம் படர்க்கையாக வாழ்த்தும் 
வாழ்த்தும் ; தெய்வஞ் சறர்ததேறும் மக்கள் ௮இகாரப்படுதலின் 

அவர்கண்ணதேயா தற்கு ஆவயின் வரூஉம் என்றார், இதற்கு “ வழி 

படுதெப்வம்'” என்னுஞ் செய்யுளியற் சூத்திரப்பொருளை யுர்க்க, 

இதுவுக் தலைவன்குறிப்பின்றித் தெய்லக் 5. அவனை வாழ்விக் 
கும் ஆத்றலுடையார் கண்ணதாகலிற் கைக்கிளைப்புறளாயிற்.று, 
உம். £கண்ணுதலோன் காப்பக் கடனமேனி மால்காப்ப - வெண் 

ணிருதோ ளேர்் இழையா டான்காப்பப் - பண்ணியழாற் - சென்னி 

யர்க் களிக்கும் தெபப்வ$ - மன்னுக நாளுமிம் மண்மிசை யானே,” 

எனவரும், 

தைக்கிளை வகையோி உளப்படத் தொகைஇஅமே௰் காம 

ப்பகுதியென்ற கைக்சளையல்ல (த கைகளொபின் பகுதியோடே 
மாயுறைவாழ்த்துஞ் செலியமிவநூஉம் புறநிலைவாழ்த்துங் கூட 

நான்காிய தொகைபெற்ற நான்காம்: வாயுறை வாழ்த்து முதலிய 

மூன்றச் சத்தம் இலக்கணம்இத் இரிவுபடா, இக்கைக்சை திரிவு 
படுமென்றற்கு எண்ணும்மையான் உடனோதாது உளப்படவென 

வேறுபடுத்தோ தினார், அசத் இணையியலுள் இருபாற்கும் கூறிய 

கைக்ளெயும் ** காமஞ்சால। இளமையோள்வயிம்'? கைக்களையும் 

* முன்னைய நான்கும்” எவ்றகைச்சையுங் **காமப்பகுத” என்ற 
கைகளையும் களலியலுண் *( முன்னையமூன்றும்'? என்றகைக்க 

ளாயும் போலாது எஞ்ஞான்றும் பெண்பாலார் கூறுதலின் றி இடை 

நின்ற சான்றோராயிலும் பிறராயினும் கூறுதற்கு உரித்தாய் முறி 

காலத்து ஓத்ச ௮னபின ராக் கடைநிலைக்காலத்து ஒருவன் ஒரு 
தீதியைத் துறக்ததனாற் துறர்த பெண்பாற் கைக்ளெயா தலிற் 

திரிபுடைத்தாயிற்று, இது முதனிலைக்காலத்துத் தான்குறித் 
தீது முடித்துப் பின்னர் அவளை வருத்தஞ்செய்து இன்பமின்றி



&.G0 பு௦த்திணையியல், 

சியாழிதலான் ஒரு தலைக்காமமாமிற்று, உம், “அருளா யாகலோ 
கொடிதே மருளவாய்ச் - சிறியாம் செவ்வழி பண்ணி யாழகின்.. 
கானெதிர் கானம் பாடினே மாக- நின்று நெப்தலிற் பொலிஈத 
அண்கண் கலுழ்க்து - வாரரி பயன் முலைப் பூச ௪ ஈனைப்ப-வினை த 

erg ளாக வினையோய-இளையை மன்னனெங் கேளவெய் யோகத் 
கென-யாச்தம் மொழுதென வினவக் கார்தண்-முகைபுரை விரலிழ் 
கண்ணீர் துடையா- யாமவன் இளைஞரே மல்லேங் கேளினி- யெம் 

போ லொருத்தி ஈலாயம தென்றும்- வரூ௨ மெனப வயல்குபுகழ்ப 
பேச - ஜஞெல்லென வொலிக்குச் தேரொடு - முல்லை வேலி நலலூ 

சானே.”” இது கண்ண காரணமாக வையகோப் பெரும்பேக 

ப் பாணர்பாடிய சைக்கைவகைப் பாடாண்பாட்டு, இளையை 

2மன்ன னெங்கேள் வெய்யோற்கென வினவ, யாங் சளையலலேம் 

மல்லை Gach கல்லூ! கண்ணே ஓ ருமென்று Ger veun Glew ear & 

கூறுதலின் ஆஃது எளைக் கைக்ளேகளின் வேரயிற்று, “*கண 
pane won!” Cuaron Ob ow, 

தெரச்க கான்கும் உள என மொழிப ௮சமனகும் மு.2 
கூறிய தறனே. தொக்கு. OR a பாடாண்டகுதிக்கணனே 

உளவாய்உருமென்றது கூறவா ஆரியர். எ-று, தொக்க நான 

கேள்சதஞைனை இூரானகும் பெண்பாஓம் ஆரியமூ$் தொக்கு 

நின்று மருடடாவாலும் கருமென்டறா௨௩ கொள்க, இய்ாமை 

மேல்வரு௨4-2உத்ரோடு உடம்கூறுராமினார அவை இழிகதோ/ 

கூறும் கூற்றாகலன், (௩௫) 

௬௯௪, தரவி னல்லிசை கருதிய கிடந்தோக்குச 
சூத சோத்திய துயிலெடை. நிலையுக 

கூ BRT LIT CORT Mur பொருகரும் விதளியு 

மாற்றிடைக காட்சி யுறழத தோன்றிப் 

பெதற பெருவளம் பெழுஅர்க் கதிவறிஇச் 

சென்றுபய னெதிச் ெொன்ன பக்கறு ஐ 

இறந்த நாளணி Og ny tee 

பிறந்த காள்வயிற் பெுமங கலமு ஞ் 

Apis சொத்திமண் ணு மககல ம 

கடைமிகுத் தேத்திய/குடைகிழன் மாபு 
மாணாச் சட்டியந்லாண்மக் கலமு 
மன்னெயி லழித்த மண்ணுமச் கலமும்



பொருளதிகாரம், ௨௧௧ 

பரிசல் கடைஇய கடைக்கூட்டு நிலையும்/ 

பெற்ற பின்னரும் பெருவள னேத்தி 

நடைவயிற் றோன் நுிமிருவகை விடையு 

மச்சமூ முவகையு மெச்ச மின்றி 

நாளும் புள்ஞம் பிறவற்றி னிமித்தமுங 

காலங் கண்ணிய1வோம்படை யுளப்ப। 

ஞாலத்து வரூஉடக்கையது கு றிப்பி/ 

கால மூன்றொடு கண்ணிய வருமே, 

இகம் அது, (இ-ள்.) தாலில் இடகதோர்க்கு நல்லிசை 

கருதிய சூதர் ஏத்திய துயிலெடை நிலையும் - தமது வலியாலே 

_)சறைக்கண் ஒரு மனக்கவற் சியின்றித் துயின்ற அரசர்க்கு நல் 

லபுகழைக் கொடுத்தலைக் கருதிய சூதா அத் துயிலெடுட்பின் ஏதி 

இன துயிலெடை நிலையும் : இடந்தோர்க்செனப் பன்மைகூற2வ, 

sat துயிலெடுப்புத் தொன் றுதொட்டு ஏருமென்பதாஉஞ், 

சுதி மாகத் வேதாளிகர் வ5இகர் முதலாயினோேருட் கூதரே இக் 

பனம் வீரத்தாற் துமின்றாரைத் துயிலெடுட்புவரன்பதாஉம், யா 

ண்டும் மூன்னுள்ளோரைபும் LD woos ty au கூறப்படுமென்பதூ உங் 

கொள்க, அவர் அல்றன$ துமின்றமை பிறம்க்கும் புலட்பட்ப் புக 

டில் அவர்கருத்தாகலின் ஒருதலைக் காமம் உளதாயிற்று, உம், 

தானம் பொருந்திய கயவாய் மகனிரின்- பானு தயார நந்திய 

பானா - ளிமையாக் கண்ணோ டமையாக் காத்தமின்-மூதின் முதல் 

வடா ஐயில்கொண் டாங்குப் - டோற்றா மன்னரை யெள்ளிச சிதி 

து? - சேக்கை வ௱்ந்தனை பெரும தாக்யெ - வண்கை யண 

பி'செல வாங்கல - ளன்றணர்ர் சகு வென்றி பேய-வ௨ா 

aA மலை$த சென்னிப் - போரடு தானைப் பொலக்?! உ பா 

நின்றுயி லெழுமதி நீயு - மெ vig மேரதர் © or pg fn 

OQ. 7Ge, எனவரும், 

கூத்தரும் பாணரும் பெ ருகரும் விஜியும் பெற்ற பே௫& 

ளம் டெறாதர்க்கு அதிகதி நிர் சென்று டயனெ இரச் ௦௪ erate 

கமும் Spe woe FOHD பா டற்பாணரும் கருவிப்பொ ருஈரும் இவ 

இட் பெண்பாலாயெ விசலியுமென்னும் ஈ1 த்பாலாருந் தாம்பெ 

௮2 பெருஞ்செல்வத்தை opi aes வறியோர்க்கு shag sf 

அவரும் ஆண்டுச்சென்று 4 ம்பெற்றவையெல்லாம் பெறுமா 

கூதிய கூறுபாடும் ; கூத்திரா பிற் பாரசைவரும் வேளாளரும் பிற 

    

   

 



2.82. Los Steer ued, 

ரும் அவ்வாடற்றொழிற்கு உரியோர்களும் பார இவிருத்தியும் வில 
க்யெற்கூத் தல கானகக்கூத்துங் கழாய்க்கூத்தும் ஆபெவராகச் 
சாதிவரையமறையிலாராகலின் அவரை முன்வைத்தார் ; பாணரும் 

பொருகரும் தத்தஞ் சாஇயிம் தரியாது வருதலிற் சே ரவைத்தார்; 

முற்கூறிய முப்பாலோருட் கூத்தராயினார் எண்வகை௪ சுவையும் 
மனத்தின்கட்பட்ட குறிப்புக்களும் புறத்துப் போந்து புலப்பட 
ஆடுவர்; ௮.௮ விறலாகலின் ௮வ்விறல்பட ஆடுவாளை விறலியென் 

ரர். இவரறாக்குஞ் சா இவரையறையின்மையிற் பினவைத்தார், 

டாணரும் இசைப்பாணரும் யாழப்பாணரும மணடைப்பாணரு 

மெனப் பலராம், பொருகரும் ஏர்க்களம்பாடகரும் போர்க்களம் 

பாடுகரும் பரணிபாபிசருமெனப் பலராம், விறலிக்கு அனனதோர் 
தொழில வேறப,.டின்றித் தொழிலொன்றாகலின் விறலியென 

ஒருமையாற கூறினார். 

ற்திடைக் கட்டி உதழத் தோன்றிட பெற்ற டெருஉஎம் 

Ouse mi EE 2 Had Re டிசன்து பயனெதிரச சொனன பக்க 
மூம்- இலலறத்தைவிஃ்ட2 தறவறமாயே நெதியிடத்து கிற்றல 
கனறெனறும் கண்டக ட்சி ததென்றம் மாறுடடத் தோனறுகை 

பிஞலே த;ன் இறைஉளிடத்துப் CO nopasfur@u Crema gs 
த யாணர் திரிகது டேறுதா'க்௫ இன்னவி_த்தே சென்றாம் 

பெறலாமென்று தறி 2 ரும் ஆணூச சேன்ற ஓக்கச் 
சழியினை. டெழம்_ட சே வனகூழப்பமிம்: டக்கமேனறதனானே 

சுசசெ.பபுட்களைக் கூர றறுப்படை ட ஸணூற்றப்படை டொருக 

ராத்துபபடை யி.றயிட நறுப்படை முருக ஐறுடபடையென உழ 

க்குததம் ஆதின ருமைடம் Be Qi. weer முதலியனவுல் கூறு 

(சத கொள்க, உம் ௨ ரோப் பெணராடை வயமா வளவு: 

னின்றோ! தம்மிரு) தே னற நயனைன - சுரரூசேல வருத்து 
மோ டிரக் பென்று - மிரர?தா ரறியாப் பெருக்கலரு சரக்கு 
௬ - செனபாத ௨ 3. tant betad . ளு. மழோன பா. 

துக் கேன - உல: ஒரே வீட்டி மாககழு - நில்கலென 
தி௮க்குல னலல னகூகிசைட - டெருகச௭க வேந்த! கோல 
கோடு - இருத்து உாபூக்சையின் ருது வோ வெ 4 இருமழை 

தலைஇய விருணிறவிசம் ன! இவை சூத் தரா றறுட்டபை, “we 

ணன சூடிய பசும்பெயற ருமை - மாணிழை விடி மாலையொடு 
விளக்கி கம்ம்பகி சேச்சே. பூட்மிகிட டரை டு - யூரிய பேடலச்' 
சுரத்நிலை... விருகதிர- யார் சோகென கின! நோச்சா சென் 

ஜெக்கத சடிம்டரி பிரவ - கெனலே லணணம் காணு ஓங்கோ 

 



பொருளதிகாரம், ௨௧௩. 

நின்னிலும் புல்லியே மனனே யினியே- யின்னே மாயினே மன் 
னே யென்று . முடா௮ பொராஅ வாகுத லழிந்தம் - படாஅ மஞ் 
ஞைக் €த்த வெங்கோக் - ௧டா௮ யானைக் சலீமான் பேக- னெ 

த்துணை பாயினு மீத்த னன்றென்று - மறுமை மோக்கன்றோ 

வனறேமிறர் - வறுமை நோக்கின் ஐவன்கை வண்மையே,! 

₹( மணிமலைப் பணைத்தோண் மாகில மடகதை'!” இவை பாணாற் 

அட்படை,  சிலையுலா நிமி/ர்ச சாந்துபடு மார்பி - னொலிகதி/க் 
கழனி வெண்குடைக் இமவோன் -வலிதுஞ்சு தடக்கை வாய்வாட் 

ரூட்டுவன் - வள்ளிய னாதல் வையகம் புகழினு - முள்ள மோம் 
புமி ஐுயர்மொழிட் புலலீர் - யானு, மிருணிலாக் இழித்த பகல் 

செய் வைகறை - யொருகண மாக்கணை தெளிப்ப வொய்மிட்- 

பாடிமிம் முரசி னியதேர்த் தததை- வாடா வஞ்ச பாடினே ளூக- 

வகமலி யுவகையொ டணுகல் வேண்டக் - கொளன்றுசனந் தணி 
யாப் Ly SVG) BH LO மருப்பின் - வெஞ்சின வேழ கல்னெனஞ்௪ு- யா 

னது வெயர்த்தனெ ஞசத் தானது - இறிதென ௮ணர்ச்தமை கர 

ணிட் பிறிதுமொர் - பெரு௩களீறு ஈல்டு யோனே யதற்கொண- 

ழ.ரும்பே ரொக்கல் டெரும்புலம் புகினும் - துன்னரும் பரிசி ற௬ 

மென - வென்றும் செல்லேனவன் குன்றுகெழு காடே.” “அறாஅ 

பாண ரகன்தலைப் டேரூ'ச்- சாறு கழிவமி தாட”? இவை டொ 
ரூ$ராற்றுட்டடை. “சேமீமை டெறுமுவை வ 'ணுசல் விறலீ- சட 

வவாயய்க் கலிக்த மாயிசம்க் act - acarGuG y gion’ 3 தண 

சிதர் கலப௨ப்- டெப்யிறும் டப்பா eu 'gy POSSE: - Chey 
விபன் பலாதுவழ நமைகடலாக: ம லஃ்டரை Croam:é Car 

கேகொ திழிகரு -*8ரிறு மினிய சாய்த்-ட ட வேண்டாப் பாடினை 

Oecd Sin,” மெல்லியல் வி ஐயி$ சலலிசை செவிஃல்'” Ema 

லிஃலிய ிறுட்படை, கூம்சர ம்றுட்படை தூம "றுதெ “மிலாகா 

மற் கூழ்தரை BPR bigoeer விரிக்க, மனை பலம் இன்ன, 

மூருகாற்றுப்படையபுட் “புலம்ப 13 ஓழையர் சேவ” மேபக் கம் 

தழிகூறி, 'நின்னெஞ்ச3் இன்னசை உடட்ப்பட் பெறு இ' cunts 

கூறி, ஆவழுறைபும் இடல்களும் கூறி ஆன் சென்றால் ௮௨ 

“விழுமிய பெறலரும் டமி னஉழும்” எனவும்கூறி, நண்டுத் சான 

பெற்ற பெறாகளம் வனும்பெறக் கூறியவுறு காண்க, இதனைப் 

புலவ.ரா ம்.றுட் படை என்று உய்த்துணர்ச்து டெய/கூறுவார்க்கு 

முருக॥ ற்௮ுப்படையென் ஜம் பெயரன் நி ஆட்பெயர் வழக்கமை 

யான் மறுக்க, இனி முருக ற்றுப்படையென்பதற்கு முருகன் 

பால் வீடுபெறுதங்குச் சலைக்தான் ஒரிரவலவை ஆற்றுப்படுத்ததெ



௨௧௮ புறத் தஇணையியல், 

ன்பது பொருளாகக்கொள்க, இனிக் கூத்த/முதலியோர் கூற்ற 
கச் செய்யுட்செய்யுக்கால் அவர்மேல் வைத்துபைப்பினன் றிப் 

புலறுடை மாத்த சு:மே புலனெறி வழக்கஞ் செய்யுமையுண 

சீக, இனி இசைப்புலவர்க்கும் சாடகப்புலவர்க்கும் இங்ஙனங் 
,கூலமையாது, அவருள் உயர்க்தோரல்லாதாரும் அத்தொழிழ் 

ரூப் பெரும்பான்மையும் உரியராய் நடத்தலின், 

நாளணி செற்ற நீக்டிச் றந்த பிறந்த காள்வயிம் பெருமங் 

கலமும் - நாடொறும் தான் மேற்கொள்ளுடன் உ செய்றங்களைக் 
கையிட்டுச் இிறக்ததொழில்கள் பிறத்தற்குக் காரணமான காளி 

LF A கிகமூம்] வெள்ளணியும் : அரசன் நாடோறுந் தான் மேற் 

கொள்ளே செற்றமாவன-சிறைசெய்ததுஞ் செருச்செய்தலுங் 
கொல்ைபுரிதலஓும் முதலியன, இறந்த தொழில்களாவன இறை 

விடிததுஞ் செருவொழிதலும் கொலையொழிசலும் இறைதவிர்த 
அச் தானஞ்செய்தலும் வேண்டினகொடுத்தலும் பிதவுமாம், 

௦ங்கலவண்ணமா௫ூ௰ய வெள்ளணியும் அ௮ணிம் து எவ்வுயி/க்கண்ணும் 

அருளே நிகம்தலின் அதனை வெள்ளணியென்ப, அகுபெயரான் 

அட்டொருள கூறிய செய்யுளும் வெள்ளணியாயிற்று, உம், :* ௮ம் 

2 ராவொடு பெ..ள்பெற்றாம் காவல - மர்தரம்போன மாண்ட 

களிதூர்கதா - ரெந்தை - யில௩்லைவேற் கள்ளி யிமோவஇிநா ளெ 

ன்னோ - சீலம் ென் கூடிழக்த வாறு,” இது சிலம்பி கூடிழக் 
குர்துணே அடங்கலும் வெளீமடயிற்றென்றலின் Camm ofan 

om “Crome யரிய களவழிப்பா முன்செய்த - பொய்கை 
பொருவளுற் பே. கத.மே, சைப - மலைச்சிறைநிர் வாட்கண 

டன் ஜவேளளணிசானள் வழத்இக் - கெலைச்சிறை$1! வேகதுக் 
குழாம்.” இது எரைவில்தல் கூற்று, ** கண்ணா! கதவம் இற 
மின் கனிறோ 32ம் - பண்ணா! சடைடபுசவி பண்லிமிமி- வேண்ணா 

Bi ~ GS. Tae gr G29 off Sar UST ha J இராட்காட் - பே! வெகு 

தன் பூச Seu.” Egy Gr நவ ழிசதது. “gw wooa ot 

செயிறிறமி வேடிகோமான் - உரமான்றே/்க். கோதை சதயதா- 
ளாலானு - காம ஐசருமின கண்பமமி ளென்றுமே - யேம முய 

சின கூரல்,” இதனுள் இழிகுலத்தோன் பறைச.ற்நினமை கூறு 
தலின Glel asi HAL ew OLis மட்கலல்கட்ரும் ஓக்கும், 
டருமம்கலபொன் ற சறானே பச்ச ரர. இட்கடோறும்வரும் பிற 

'தசாளும் பாடதுட் டபிலாமையபாச, ் 

இத்த Gilg ண்ஹும் மங்கலமும்: அரசர்க்குச் இறட்பெய் 
இய மிக்கபுகழை எய்.துகிக்கும் முடிபுனைது தடம் நீசாட்மெ௰ க



பொருளதிகாரம், ௨கடூ 

லமும்: இதனைப் பிறந்தநாளின் பின்வைத்தார் பொன்முடி. புளை 
த்தஞான்று தொடங்க யாண்டுதோறும் இதுவருமென் றறகு, குறு 

நிலமன்னர்க்காயின் அவர்க்சூரிய பட்டதீதோடு கூடிய மண்ணுமல் 

கலமுங்கொள்க, உம். * அளிமுடியாக் கண்குடையா னாகுதி 

நாள் வேய்ந்த- வொளிமுி, பொன்மலையே யொக்கு - மொளிழு' 
டிமேன் - மந்திரத்தா லர்தணர் வாக்கிய ரம்மலைமே - லந்தரத் 

துக் கங்கையனைத்து.”? எனவரும். இதனானே”யாண்டு இத்து 

ணைச் சென்றதென்று எழுதும் கநாண்மங்கலமும் பெறுதும், 

நடை மிகுத்து ஏ.த்திய/குடைநிழன் மரபும்-- உலகவொழுக் 

கத்தை இறட்ப உயர்த்துப் புகழ்ந்து கூமட்பட்ட குடைநிழல திலக் 
கணமும்: இங்கனம் புனைந்துரைத்தற்கு ஏதுவாயது நிழலாம்; 
என்னை? HEAL MD உலகுடனிழற்மியதாகச் கூறுதலும்பட்டுக் குடி. 

புறங்காத்தற்குக் குறியாகக் குடைகொண்டேனென்று அக்கொ i 

றவன் குறிக்கவும் படுதலின, மரபென்றதனாற் செட்கோலும் த 

இரியும் போல் ல வழ்றைப் புனைந்துரமையாக்கலுங் சொள்க, ௨ம். 

““மந்தரங் காம்பா மணிவிசம் டோலையாக் - இங்க ளதற்கோர் த 

லதமா - வெங்கணு - முற்றுரீர் வைய முழுது நிழற்றுமே - கொச 

ஐப்போர்க் இள்ளி குடை,” எனவரும். “3. ற$/மை தாட்டி யளப்ட 
ரிதாய் வானப்- புற£்போன் முற்றும் டெடஇயும் - பிறரெயவ்வா: 

மூவேந்த ருள்ளு முரில்வேகதன முத்தமிழக்குக் - கோவேக்தன் 

கண்டன் கூடை,” இதும் (ஞாயிறு சுமந்த கோடுதிரள் கொண் 

ம0-மாக விசும்பி எமிவநின் ரு௩குக்-கண்பொர விளங்குரின் விள 

டெபரு வியன்ூடை-யின்மறைக் கொண்டன்ோ வன்றே-வரு 

நதிய குடிமறமைட* டமுவே வளவ.” எனவும், :: இங்களைப்போ 

2D! BIG இங்களைப Cua DD ga - கொக்கலா்தார்ச் சென்ன 

குள்ர்வெண் குடைடோன்றிவ் - வங்க ஹுலகளித்த லான்.” ere 
வும், ** இங்கண் மாலை வெண்குடையான் சென்னி செக்கே! 

லதுவோச்ிக் . கங்கை தன்னைப் புணர்ச்தாலும் புலவாய் வாழி 
காவேரி? 4 ஞாயிறு போற்றுது ஞாயிறு போற்று துது - காவிர் 

நாடன் நிரரிடேோம் பொற்கோட்டு - மேருவலம் இரிசு லான்” 
இவை செங்கோலையுச் இ௫இரியையும் புனை சன, 

/மாணார்ச் சுட்டிய வாண்மம்கலமும் -பகைவரைக் குதித்த 
வென்தியாற் படிப்பிணி த/௩த பேய்ச்சு ற்றமும் பிறரும் 

ளை வாழ்த்.தும் வாண்மல்கலமும். இது பிதர்வாழ்த்தப்பே 
கெ)ற்தவையைப் பரவும் வென்றவாளின் மண்ணென்ப 

வேருயிம்லு, புகழ்ச்ரிக்கட் பகைவரை இசழ்ர்து புகும்!



க்கு புறத்திணையியல், 

லின் மாணுர்ச்சுட்டிய என்றார். ௨ம், *துளி மதுசை யடல்வெ 

ய்யோன் வாள்பாடிக் - கூளிகள் வம்மினோ கூத்தாடக் - காளிக் 
குத் - இராத மவம்பசி தீத துகாஞ் செங்குருதி - நீராட்டி யுண்ட 

நிணம்,” எனவரும், * அரும்பலவிழ்தார்க் இளி wre D665 Oar 

'ன்வாட் - கரும்புலவுஞ் செஞ்சமத்து நாறிச்-சுரும்பொடு - கொண் 

பாடும் பக்சமூ முண்டு குறுநரி- யுண்டாடும் பக்கமூ முண்ட,” 

இது பிறர்கூறியது, இது பாணியிழ் பயின் றுவரும், 

[றன்னெயில் அழித் த[மண் னு மங்கலமும் -மாற்கரசன் வா 

[pbs மதிலையித்துக் காரதையேரான் உழுது வெள்ளைவரகுங் 

கொள்ளும் விழ்தி மங்கலமல்லா தன செய்தவன் மங்கலமாக நீரா 

டூமங்கலமும் : அழித்ததனான் மண்ணுமங்கலம், உம், *₹ கத்தே 

குழித்த ஞெள்ள லாங்சன்-பேழ்வாய்க் கழுதைப் புல்லினம் பூட் 
ழிப்-பாழ்செய் தனையவர் நனந்தலை நல்லெயில்'” என எயிலழித்த 

வாறு கூறி வீயாச்சிறப்பின வேளவிமுற்றி பூபகாட்டி'” எனவே 
ஒருவா ற்ரான் மண்ணியவாறுங் கூறியவாறு காண்க, குடுமி 

{ 6 ர y oo 7 ‘ ) ழ் ் ் 60 கொண்ட மண்ணுமங்கலம் எமிலழித்தல் கூறுமையின் இதனின் 

வேருயிற்று, 

பரிசில் |டைஇய நிலையும் - பரிசிலரை நீங்குதலமையாது 
நெடி. துகொண்டு ஒழுகிய குலைவம்குப் பரிசில்வேட்டோன்தனக 

டும்பினது இடும்பைமுதலியன கூறித் தானகுறித்த பொருண்மை 

யினை ச்செலும்திக் கடாவின நிலையும்; கடைக்கூட்டுநிலையும் - வாயி 

லிடத்தே நின்று தான்தொடடடே கருமத்தினை முடிக்கும் நிலை 

யும்: இதுவும் இழிச்தோர் கூற்றாமிற்று, இருத்தலே அன்றிக் 
கடாவுதலின், நிலையென் உசனானே பரிசில்பெறப் போகல் வேண்டு 
'மென்லும் குறிப்பும் பரிரினிலையும் பல்வகையா ற் கூறுதல்கொள்ச, 
உம், **ஆெனி மறந்த கோயே ரடுப்பி - ஞம்பி பூப்பத் தேம்புபசி 

யுழவர்ட்-பா௮ லின்மையிற் ரோலொடு இரம்-யில்லி தூர்ர்ச பொ 

ல்லா வதுமுலை - சுவைத்தொ றமூஉந்தன் மகத்துமுக ஜோக்9- 
நீரொடு நிறைந்த வீரிதழ் மழைக்க- ணேம£மனையோ ளெவ்வ நோ 
க்ெ நினை இ, நிம்படாந் தனே நம்போர்க் குமூண - வென்னிலை 

யதிச்தனை .யாயினிர்கிலை.- கொடுத்தும் கொள்ளா சமையல னடு 

தயெ- புண்ணமை நரம்பின் பச்சை நல்யாழ்- மண்ணார் முழவின் 

வயிரியஃரின்மை இீர்க்குங் குடிட்பிறம் தோயே.' இ.துபரி௫ல்கடா 
சிலை, *:மஇியேர் வெண்குடை வதியர் கோமான் - கொடும் 

Dar A நெடுல்கடை நின் தியான் - பசலை நிலவின் பனிபடு விடி.



் பொருளதிகாரம் ௨௧௭ 

யழ் - பொருகளிற் தடிவழி யன்ன வென்கை - யொருகண் மாச் 
௨ணை யொற்றுபு கொடா௮ - வருகெழு மன்ன ராரெயில் கடந்த - 

ரிணம்படு குருதிப் பெரும்பாட் டீரத் - தணங்குடை மாமி னருங் 
களர் தோறும் - வெள்வாய்ச் கழுதைப் புல்லினம் பூட்டி. - வெள்ளை . 

வ.குங் கொள்ளும் வித்தும் - வைக லுழவ வாழிய பெரிதெனச் ~ 

சென்றதியா னின்றனெ னாக வன்றே - யூருண் கேணிப் பகட்டிஃைப் 
பாசி- வேர்புரை இதாலர் நீக்டு நேர்ககா - நுண்ணாற் கலிங்க 
மடீஇ யண்மெனத் - சேட்சடுப் பன்ன ராட்படு சேறல் - கொண்மீ 

னன்ன பொலங்கலம் தளைஇ- பூண்மூறை விடுக்க லின்தியுங் கோ 

ன்மூறை - விருந்திறை நல்கி யோனே யர்தாச் - தரும்பெற லமிர்த 
மன்ன - கரும்பிவம் டந்தோன் பெரும்பிநங் கடையே,” கடை 

Ao, “ஈல்யா மாகுளி பதலையொடு சுருக் - செல்லா மோ 

இல் தஇில்வளை விறலி - களிற்றுக்கணம் பொருத கண்ணகன் பறர் 
லை - விசும்பா. டெருவைப் பசந்தடி. கடுப்பப் - பகைப்புல ம 
ரீஇய தகைப்பெருஞ் சிறப்பிற் - குிமிக் கோமாற் கண்டு... நெடு 

நீரப்புற்கை நீத்தனம் வாற்கே.”” இது போசல்வேண்டுங் குறிப்பு, 

“ஊனு மூணு மூனைபி ஸினிசெனப் - பாலிற் பெய்தவும் பா் 
பிகொண்டவு - மளவுபு கலந்து மெல்லியது பருகி- விருர்துறுச் 

stad யிருந்தனெ மாகச் - சென்மோ பெருமவெம் விழவுடை 
டாட்டென - யாரந்த னறியுன மாகத் சான்பெரி - சன்புடை மையி 

னெம்பிரி வஞ்சித் - துணரியது கொளா வா௫ப்பழ மூழ்ச்துப் - 

பயம்பகர் வறியா மயங்கரின் முதுபாழ்ப் - பெயல்பெப் தன்ன 
செல்வத் தாங்க - ணீயா மன்னர் புறங்கடைகத் தோன்றிச் - 

தொர வளபிற் சிதார்ப்புறத் சடாரி - பூணுர் வலந்த செண்க ணு 

ற்றி - விரல்விசை தவிர்ச்கு மாலைப் பாணியி - ணிலம்பா டஉசற்றல் 
யாவது புலம்பொடு - நெருமா லுயச்சமுச் இர்க்குவெ னதனா - 

னிருநிலங் கூல மாறிக் கொண்ட - வருமமை மூழக்கடைச் கேர 

படிய பின்றைச் - சேயை யாயினு மி௨ணை யாயினு - மிதற்கொண் 

டறிரை வாழியோ €ணைவ - சிறுனி யோரும் வழிப்படாச் சொன் 
ருனென -வெந்தையொலி வெள்ளருவி வேங்கட நாடனு - முறு 
ane சிறுவரு மூம்மா இுய்க்கு - மறத்துறை யம்பியின் மானப் 
பிறப்பின் - நிருங்கோ எீரா௮ப் பூட்கைக் - கரும்ப ஜாரன் சாதண் 
மகனே.” இத மேலும் இச்சாலத்தும் இங்கனம் தருவலென்ரூ 

னெனக் கூறினமையின் அவன் பரிசினிலை கூறிற்று, *ருன்று 
மலையும் பலபின் ஜொழிய - வந்தனன் பரிசில் சொண்டனன் 
செலத்சென - நின்ற வென்னயச் தருளி பிதுசொண், - மூ. யாங்ங 

- ௬



௨௧௮ புறத்திணையியல், 

௬ஞ் செல்சகா சானென வென்னை - யாங்கதிர் தனனோ சாங்க 
ரங் காவலன் - காணா இத்த விப்பொநட் யோனோர் - வாணிசப் ப 

ரில னல்லேன் பேணித் - இனையனைகச் தாயினு மினிச்சவர - 

றணையள வறிந்தவா ஈல்னெ விடினே."' என்னும் புறப்பாட்டும் 
அிப்பரிசினிலையே கூறியது சாண்ச, 

பெந்ற பின்னரும் பெருவளன் ஏத்தி ஈடையயின் சோன் 

௮ம் இரவசை விடையும் -- அங்ஙனம் பரிசில்பெற்றபின் அவறும் 
௮வன்சொடுத் த பெருவளனை உயாத்துச்கூறி உலசவழக்யெலாற் 

க தான்றம் இரண்டுவகைப்பட்ட விடையும் : இருவசையாவன லை 

வள் தான விடித்தலும் பரிசிலன் சானே போசல்வேண்ிமெனச 
கூறியிடுத்தலுமாம், உம். ('தென்பா தவர்மிடல்சாப் வடவடுகா 

வாளோட்டிய - தொடையமை சண்ணிழத் இருர்துவேற் றடச்சைக் - 

சடுமா சடைஇய விடுபரி வடி.ம்பி - னற்முர்ச் கள்ளின் சோழன் 
0சாயிற் - புதுப்பிறை யன்ன சுநைசெய் மாடத்தப் - பனிச்ச 

யத் தன்ன நீணசர் நின்றே - னரிக்கூடு மரர்€ணே யிரிய வொற்றி - 
யெஞ்சா மரபின் வஞ்சி பாட - வெமச்சென வகருச்ச வல்ல மிச) 
பல - மேம்படு சிறப்பி னருங்கல வெறுக்சை - தாங்காது பொழி 

தர் தோனே யதுகண் - டிலம்பா டுழந்தவெ னிரும்பே ரொக்கல் - 
விரற்செறி மரபின செலித்சொடச் குரருஞ் - செவித்சொடை 

மரபின விரற்செறிக் கு௩ரு - மரைக்கமை மாபின மிடற்றியாச் 
குரு - மிடந்தமை மாபின வரைக்யொக குாருங் - கடுந்தே 
ரிராம லுடன்புனார் தையை - வலித்தகை யரச்சன் வெளவிய 
ஞான்றை - நிலஞ்சேர் மதாணி சண்ட குரங்கின் - செம்முகப் 
பெருங்களே மிழைப்பொலிர் தாங்கு - மாமு வருர்தகை யினித 

பெற் நிகுமே - மிருங்களேத் தலைமை யெய்தி - யரும்பட ரெல்வ 
மூழந்தசன் றலையே.” இது தானே போவென விடுத்தபின் அவ 

ள்கொடுத்த வளனை உயர்த்துக்கூறியது, *: உயிர்ப்பிடம் பெரா௮. 
groves தொருராட் - செயிர்ச்தெழு தெவ்வர் இறைதுறை 

போயெ - செல்வ செறுமேந் தொல்பஇப் பெயர்க்தென - மெல் 

.கெனச் ளெர்தனெ மாச வல்லே - யகறி ரோவெம் மாயம் விட் 
டெனச் - சிரறிய வன்போர்ச் செயிர்த்த மோக்கமொடு - தடி.புலா 

யழ.ய தூங்குரடைக் குழவியொடு - பிடிபுணர் வேழமொடு பெட் 

டகை கொள்கெனச் - தன்னறி யளவையிம் தாத்தா யானு - மெ 

ன்னறி யளவையின் வெண்டுவ - முகர்தெ னின்மை இரவம் சன 

Cer.” இது யான் போசல்வேண்டுமனெம் கூறி விடிச்சபின்



பொருளதிகாரம், ௨௧௯ 

அவன் தத்த வளனை உயர்த்துச்கூறியத, நடைவயிற் சோன்றமெ 

ன்றதனாற் சான்றோர் புலனெறிவழக்கஞ்செய்துவரும் விடைகள் 
பலவுங்கொள்க, அவை பரிசில் சிறிதென்று போசலும், பிறர்பாம் 

சென்று பரிசில்பெற்றுவர்து காட்டிப் போகலும், இடைநிலத்துப் 

பெற்ற பரிசிலை இடைகிலத்துக் கண்டார்க்குக் கூறுவனவும், மனை 

விக்கு மகிழ்ந்து கூறுவனஃம், பிறவும் வேறுபட amwerdaw 

லாங்கொள்ச, உம். * ஒருதசை பொருவனை யுள்ளி காற்றிசைப் - 
பலரும் வருஉர் பரிசின் மாக்கள் - வரிசை யறிதலோ வரிதே பெ 

ரிது - மீத லெளிதே மாவண் டோன்ற - லதுகன் க.றிந்தனை யாயிழ் - 
பொதுகோக் கொழிமதி புலலா மாட்டே.” இது சிறிசென்ற 

வீடை, :: இரவலர் புரவல னீபு மல்லை - புரவல ரிரவலர்ச் இல் 

லையு மல்ல -ரிரவல ருணமையுங் காணி யிரயலர்ச் - வோ 

ருண்மையுங் சாணிணி நின்னூர்ச் - கடிமரம் வருந்தத் தந்தியான் 

பிணித்த - நெடுகல் யானையெம் பரிசில் - கடமான் ரோன்றல் செ 

ல்வல் யானே." இது பிறன்பாற் பெரிதுபெற்றுச் சிரிதுதர்தவ 

ற்கும் சாட்டிய விடை, '' வேழம் வீழ்த்த விழுத்சொடைப் uss” 

என்னும் புறப்பாட்டு இடைநிலத்திற் பரிசுபெற்றமை கண்டார்க் 

குக் கூறியது, '* நின்னயந் துறைகர்க்கு கீரயந்து துறைர்க்கும் - 

பன்மாண் கற்பினின் Saag லோர்ககுங்- சடும்பின் கடும்படி 
இர யாழகின் - னெடுங்குறி யெதிர்ப்பை நல் யோர்க்கு - மின் 

ஹஜேர்ச் சென்னா தென்னொடு சூழாது - வல்லாங்கு வாழ்வ லென் 
னாத நீயு - மெல்லார்க்குங் கொடமதி மனை$ழ வோயே - பழு 
தூங்கு முதிரத்துச் ஜெவன் - நிருர்தவேற் குமண னல்இய aor 
Cer.” இது மனைக்குச் கூறியது, 

| நாஞம்/புள்ளும் பிறவற்று நிமித்தமும் அச்சமும் உவகை 

யும் எச்சமின்றிக் காலங் கண்ணிய ஒம்படை உளப்பட -- நாணி 

மித்தத்தானம் புண்ணிமித்தத்சானும் பிறவழ்றினிமித்தத்சா 
னும் பாடாண்டலைவர்ககுத் தோன்றிய இய்குகண்டு அஞ்சிய ௮ 

ச்சமூம் அது பிறத்தற்குக் காரணமாசயெ அன்பும் ஒழிவின்றிப் 
பரிசிலர்ச்சு.. நிதழ்தலின் அவர்தலைவர் உயிர்வாழுங் காலழ் 
தைச் கருதிய பாதுகாவன் முற்கூறியவற்றோடேகூட ; gape ci 

பிறந்தநாள்வயின் ஏனைகாள்பற்றிப் பொருந்தாமை பிறத்தலும் 

அவன் பித்த] சாண்மீனிடைச் சோண்மீன் கூடியவழி அவன்காண் 

மீனிடைத் இதபிறத்தலும்] வீழ்மீன் தீண்டியவழி அதன்கண் ஒரு 
வேறுபாடு பிறத்தலும் போல்வன ஈரளின்சட் சோன்றிய சிமி



௨௨0 புறத்ையியல். 

சம்; புதுப்புள் வருதஓம் பழம்புட் போசதும் பொழுதன்றிக் 

உகை குழறலும் போல்வன புள்ளின்கட் தோன்றிய நிமித்தம் ) 
ஐர்த்து நின்றுழிக் கேட்ட வாய்ப்புள்ளும் ஒரிச்குரஓள்ளிட்ட 

wet கழு.துடன்குழீஇய குரல்பற்றறும் வெஞ்சுடர்மண்டிலதி 

தச் கவந்தம் விழ்தலும் ௮தன்சட் துளைதோன்றுதலம் சண்சுடர் 

மண்டிலம் பசல் நிலவெறித்தஓம் போல்வன பிறவற்றச்சட் 

சோன்றிய நிமித்தம், ௨௨, அன்பு, இர்நிமித்தங்சள் பிறந்து 

ழித் தான் அன்பு நிகழ்த்திஞன் ஒருபாடாண்டலை௨னது வாழ் 

ககை நாளிற்கு ஏதம்வருஙகொலென்று அஞ்சி அவற்குத் தீங்கன 

(சவென்று ஒம்படைக.றுதலின் HH காலங்கண்ணிய ஒம்படை- 

யாயிற்று, * எஞ்ஞான்றும் தன் சுற்றத்து இடும்பை நீர்ச்தானொரு 
வற்கு இன்கேஙகு வந்.துழி£ கூறுதலின் இிறறைஞான்.று பரிசிலி 

oT pod முன்னர்ப்பெற்ற பரிசிலை நனைந்து கூறினாஞுமாசவே 
கைகளொக்ருப் புறளயிற்று இவன் இறத்தலான் உலகுபடுந் தய 

ரூம் உளதாசக் கூநலிற் சிறந்தபுசழுங் கூறிற்று. ** நெல்லரியுமி 
ருசொழுவர்? என்றும் புறபபாட டி ள் “: நின்றுநிலைஇயர் நின் 

மேண்மீன்” என அ௮னாளிழ்கு முறக.ரியவாற்றானண் ஒரிடையூறு 

கண்டு ஆயன் அன்பால் அஞ்சி an உரியது, உம், 4 4 

மய லழற்குடத் தாரிரு எனாமீரவின் . முடப்டனே Caras ல: 

கடைக் குளத்துக் - சயம்காயப் பயமுனி யுயாழு வத்துத - தலை 

நாண் ஸிலைஇிரிய நிலைாசான்மீ னரனெதி- ரோதாத் தொன் 
னாண் மின்றுறை படியப் - பாசிச் செல்லா தாடு முன்னா - தளக்கா 

னத்தினை விளச்கா கக்கனை - யெரிபரப் பக்சால் பிதிர்வு பொங் - 

யொருமீன் வீழ்ர்தன்றால் விசம்பி ளே -(பதகண், மயாமும் 

பிறரும் பலவே மிரஉலம் - பறையிசை யருவி டன்னாட்டுப் பொ 
GI- God Cog ore gos மிலவென - வழிந்த செஞ்ச wy y 

ளம் பரப்ப- வஞ்சின வெழுராள் வர்தன் றின்றென - மைந்துடை 

யானை கைவைக் துறங்கவுர் - திண்பிணி முரசங் saved துரு 

எவுங் - சாவல் வெண்குடை. கால்பரிச் தலறவுங் - காலியற் சலிமாச் 
«Beir வைசவு - மேலோ ௬லக மெய்தின னாசலி - ஞெண 

Np. மகளிச் கமர்துணை யாட் - சன்றணைே யாயின மறந்த 
னன் சொல்லொ - பகைகஉர்ப் பிணிக்கு மாற்ற னசைவரக் - ளெ 

$து கொடையறியா வீகை - மணிவரை யன்ன மா௮ யோனே.” 
இதலுட் பாடாண்டலைவனது ராண்மீனை வீழ்மீன் ஈலிந்தமைபற் 

றிக் கூறியது, “: இருமுற்றீர்ச் கூட்டமும் வியன்ஞாலத் தீகலமும் - 
புளிவழங்கு இசையும் வறிது io Bus - சாயநு மென்ராவ் கவை



பொருள காரம், ௨௨௧ 

    யளர் சறியினு-மளத்தற் க pete? திவு மீரமும்- பெருங்கண் ணே 
ட்டமுஞ் சோறு படுக்குர் 2 தொடு செஞ்ஞா யிற்றுத்தெற லல் 
லது- பிறிததெற லதியார்கின் னிழல்வாழ் வோரே - திருவி லல் 
லத பசைவ ருண்ணா - வருமண் ணினையே யம்பு துஞ்சும் -கடியு 
சரணா லறக்துஞ்சுஞ் செங்கோ லையே - புதுப்புள் வரினும் பழம்பு | 
ட போடஜும் - விதுப்பு வறியா வேமக் காப்பினை- யனையை யா 
கன் மாறே - மன்னுயி ரெல்லா நின்னஞ் ௪ம்மே.”” இப்புறப்பாட் 

டும் ௮௮. புதுப்புள் வரததும் பழம்புட் போயதுங் கண்டதீங் 

இன் பயனின்மேல் வாராமல் a gut pe Muir ஏமக்காப்பின 

யாக என்று ஓம்படை கூறியது, ௮து மேல் நின்னஞ்சுமென்று 

அச்சங்கூறி வெளிட்படுத்தசனான் உணர்க. மண்டிணிந்த நில 

னு கிலன்கதிய விசும்பும் - விசும்பு தைவரும் வளியும் வளித்த 

லைஇய - தீயுந்தீ முரணிய நீரு மென்றுங்- கைம்பெரும் பூதத் திய 

ம்கை போலப் - போற்றார்ப் பொறுத்தலுஞ் சூம்ச்செய தகலமும்- 

வலியூரு தேறலு மளியு முடையோய் - நின்கடற் பிறந்த ஞாயிறு 
பெயர்த்துநின் - வெண்டலைப் புணரிக் குடகடம் குளிக்கும் - யா 

ணர் வைப்பினன் ஞட்டுப் பொரு _ வான வரம்பனை நீயோ பெரு 

ம - வலங்குளைப் புரவி யைவரொடு இனை இய- ரிலர்தலைக் கொண் 

ட பொலம்பூச் தும்பை - யீரைம் பதின்மரும் டொருதுகளத் தொ 

ழியப் - பெருஞ்சோற்று மிருபதம் வரையாது கொடுத்தோய- 

பாஅல் புளிப்பி ஜும்பக லிருளினு-௧॥ அல் வேதகெறி இரியிலும் திரி 

யாச் - சுற்ற மோடு முழுதுகேண் விளங்கி -நடுக்கன் றி நிலையரோ 

வத்தை படுக்கத்துச் - சிறுதலை நவ்விப் பெருங்கண் மாப்பிணை- 

யந்த யந்தணரருங்கட ஸிறுக்கு- முத்தி விளக்கிற் அுஞ்சும்- பொ 

ற்கோட் டி.மயப் பொருப்பகம் போன்றே,” என்னும் புதட்பாட்டுப் 

பகைநிலத்தர ஈற்குப் பயந்தவாறு கூறிப் பின்னர்த் இரியாச் சற 

மொடு விளங்க நடுக்கின்றி கிற்பாயென அச்சநதோன்றக் கூறி 

ஓம்படுத்தலின் ஒம்படை வாழ்த்தாயிற்று, “sig காலம்” 

என்னும் புறப்பாட்டும் அது, 

ஞாலத்து வரூ௨ம்|ஈடத்தைபது குறிப்பிற் கால மூன்றொடு 

கண்ணிய வருமே உலகத்துத் தோன்றும் வழக்கெது கருத்தி 

ஞான மூன்று காலத்தோடும் பொருர்தக் கருதுமாற்றுன் வரும் 

மேத்கூறிவருன்ற பாடாண்டிணை,--எ-று. என்றது, இவ்வழக் 

இயல் காலவேற்றுமைபற்றி வேறுபடுமாயின் அவையும் இப்பொ 

ருள்களின் வேறுபடா என்பதுணர்த்தியவாறு, அவை, பகை



0.0.0. புறத்திணையியல், 

  

வர்சாட்டுப் பார்ப்பார்முதலியோஷஷ் ஆண்டுரின்றும் அகற்றிப் 
பொருதல் தலையாய அறம்; oe der Dc போருள்கருதாது பா 

அசாவாதான் Porous தான்கொண்டு பாதுகாத்தல் அதனி 
oA fis இடையாய அறம்) அதுவன்றிப் பிறர்க்கு அளித்ததகு 
'நிரைகோடல் நிசழினும் அது ஆதனிலுமிழிர்த கடையாய அறமெ 

னப்படும், இனிப் பகைவன் போற்றாத நாட்டைக் கைக்கொண்டு 

தான் போற்றர்சேறலும் பொருர் வருவாய்பற்றிச் சேறும் 

வஞ்ரித்துச் சேறலும் போலவன ஒன்றனின் ஒன்நிழிரசு ஞால 
தீத ஈடக்தைக்குறிப்பு ; மாற்றாசன் முற்றியவழி ஆற்றாதோன் 

அடைததிருச்கலும் அரசியலாயிறும் அவன் வென்றியுள்ளமொடு 

வீற்றிருத்தலு5 தனக்கு உதவிவரவேண்டியிருச்தலும் ஆற். நலன் றி 

ஆக்கங்கருதாழு காத்தேயிருத்தலும் ஒன்றனினொன் நிழிர்த நடக் 

கைக்குறிப்பு, இனி வாகைக்குப் பார்ப்பன ஒழுக்கமுூதலியன ந॥ 
னகற்கும் வேறுபட வருதலுங்கொள்க, காரூசிக்கும் ஆவரவா 

அமறிவிற்கேத்ம நிலைபாமைகொள்க, உயிரும் உடம்பும் பொருளு 

மென்ற மூன்றும்பம்றி, இது பாடாண்டிணையுட் கூறினார், எலலா 

த். திணைக்கும் புறரனடையாதல வேண்டி, இனிச் கடவுள்வாழ்த்தி 

த்குத் தலை இடை கடை கோடலும் அறுமுறை வாழ்த் இற்கும் ௮வ 

Pier ஏழற்றிழிவுபற்றிக கோடலும் பி௰வுஞ் சான்றோர் செய்யு 

ட்கண் வேறுபட வருவனாவெல்லாம் இிதனான அமைக்க, முற்கூறி 

யனவெல்லாம் ஓம்படையுளட்படக் சண்ணியவருமென்பது, (௩௭) 

பு5த திணையியன் முற்றிழ்று,



கள வியல், 
கண்வ அவல வரைவமவ வவ அவத்தித்தைனைைவையைய வட wat fet 

௯௨, இன்பமும் பொருளு மறனு மென்றாக் 
கன்பொடு புணர்ந்த வைந்தணை மருங்கிற்! 
காமக் கூட்டங் காணுங் காலை 

மறையோர் தேஎத்து மன்ற லெட்டஸட் 

டுறையமை ஈல்யாழ்த் துணைமை3யோ ரியல்பே, 

இவ் ஒத்துக் களவு கற்டென்னும் கைசோள் இரண்டிலு 

களவு உணர்த் தினமையிற் களவியலென்றனும் பெயர்க்தாயிற்று; 

பிதர்க்குரித்தென்று இருமூது குூரவராம் கொடையெதுர்ந்த 

தலைவியை அவர்கொடுப்பக் கொள்ளாது இருவருங் கரந்த உள் 

ளத்தோடு எதிர்ப்பட்டுப் புணர்ந்த களவாதலின் இத பிறர்க்குரிய் 

பொருளை மறையிற்கொள்ளும் களவன்றாயிற்று, இது வேதத்தை 
மறைதூலென்றாற் போலச்கொள்க, “*களவெனப் பவ Bung 
ன வினவின் . வளைகெழூ முன்கை வளங்கெழு கூந்தன்- முளையெ 

யிம் றமர்ஈசை மடநல் லோளொடு - தளையவிழ் தண்டார்க் காம: 

னன்னோன் - விளையாட் டிடமென வேறுமலைச் சாரன்- மானினங் 

குருவியொடு கடிந்து விளையாடு - மாயமுர் தோழியு மருவிஈன் 

கறியா - மாயப் புணர்ச்சி யெனமஞார் புலவர்,” இக்களவைக் 

*காமப்புணர்ச்சியும்'” என்னுஞ் செய்யுளியற் சூத திரத்துற் கூறி 

ய நான்குவகையாலும் மேற்கூறுமாறு உணர்க, இன்பத்திற்குப் 

பொதுலவிலக்கணம் இதகத் இணையியலுட்கூறி அதற்னெமாகய பொ. 

Oh அறனுங்கூறும் புறத்திணையை அதன் ,றத்து நிகழ்தலிற் 

புதத்தணையியலுட் கூறி ஈண்டு அவ்வின்பத்தினை விரித்துச் சிறப் 

பிலக்கணங் கூறுதலின் இது அகத் தணையியலோடு இயைபுடைத் 

தாயிற்று, வழக்குகாடி. என்றலின் இது உலூயலெனப்படும், 
உலகத்து மன்றலாவது குரவா -கொடுப்பதம்குமுன்னர் ஒருவற்€ 
கும் ஒருத்திக்குங் கண்ணும் மனமுர் தம்முள் இயைவதேயென 

வேதமுங் கூறிற்றாதலின். இச்சூத்திரங் களஎவெனளப்பட்ட ஒழுக்கம் 

உலகத்துப் பொருள் பலவற்றுள்ளும் இன்பம்பற்றித் தோன்று 

மெனவும் ௮ஃது இன்னதாமெனவுங் கூறுனெறது, (இ-ள்.) இன் 
பமும் பொருஞம் அனும் என்றாங்கு- இன்பமும் பொருளும்! 

அறறுமென்று முற்கூறிய மூவகசைப்பொருள்சளுள; அன்பொடு



ட்௨27 பொருள இகரம், 

    

/ணர்ந்த ஐர்.இணை மரும் ஒருத்தியிடைத் தோ 
எதிய அன்போடு கூடிய ¢ பகுதியாயே புணர்தன் மு 

நலிய ஐவகை ஒழுக்கத்திலுள்: காமக் கூட்டங் காணும் காலை-பு 

ணர்தலும் புணர்தனிமித்சமுமெனப்பட்ட காமப்புணர்ச்சியை ஆ 
ராயுக்காலத்.து: மறையோர் தேஎத்து மன்றல் எட்டனுள் - வேத 
் தரிடத்துக்க..றிய மணமெட்டனுள் : துறைஅமை நல் யாழ்த் 

துணைமையோர் இயல்பு- துறை அனமந்த கல்யாழினையுடைய 

ரிவின்மையோரது இன்மை. -- எ-று, 

அன்பாவறு 4 நமேரர் அஞ்சுசோ ளாடவரு மாய்ம்க- 

மெணிட் பைம்பூ ணவருக் - தடுமாறிக் - கண்ணெதிர் கோக்கொ 

தச காரிகையிம் சைகலந் -: துண்ணெடழர் சேர்வதா மன்பு,'” 

மன் ௨ல் எட்டாவன :--மிரமம், பிராசாபத்தியம், ஆரிடம், தெய் 
Wid, SIS SHAD, Ye sid, இராக்கதம், பைசாசம் என்பன, அவ 

ம்னறுட் பிரமமாவது:--ஒத்து கோத்திரத்தானா.ப் காம்பத்தெட்டி 

பாண்டு பிரமசரியங் காத்தவனுக்குப் பன்னீராட்டைப் பருவத் 

தாளாய்ப் பூப்பு எய்்தியவளைப் பெயர்த்து இரண்டாம் பூப்பு எய் 
சாமை அணிகலன் அணிந்து சானமாகக் கொடுப்பது, “asuGe 

ரமருண்கட் கன்னிபூப் பெய்து - யயல்பே ரணிகலன்கள் சேர் 

த்தி- யியலி - னிரலொத்த வந்தணற்கு நீரிற் கொடுத்தல் - பிர 
2௦ண மென்னும் பெயர்த,”” பிராசாபத்தியமாவது;---மகட் 

2காடற்கு உரிய கோத்திரத்தார் கொடுத்த பரிசத்து இரட்டி தம் 

௰கட்கு ஈந்து கொடுப்டமு. “§ அரிமத ருண்கணாயிழை யெய்துத 

ற் -கூரியவன் கொடுத்த வொண்பொரு எிரட்டி- Bilder ஐந்தை 

இண்ணிதில் சேர்த்தி- யரியதன் களையோ ட௨மைவரக் கொடுத் 

தல்-பிரித லில்லாப் பிராசா பத்தியம்.” ஆரிடமாவது:தக்கான் 

PHOS ஆவும் இனேறும் பொற்கோட்டுப் பொற்குளம்பின வா 
தச் செய்து அவற்றிடை நிநிஇப் பொன் ௮ணிக்து நீரும் இவை 
போற் பொலிந்து வாழ்வீரென நீரிற்கொடுப்பது, *தனக்கொத்த 

வொண்பொரு டன்மகளைச் சேர்த்தி- மனைக்கொத்த மாண்புடை 
யாற் பேணி - மினக்கொத்த - வீரிடத் தாவை கிறீஇயினி தவ 
க - யாரிடத்தார் கண்டமண மாம்.” தெய்வமாவது:--பெரு 
வேள்வி வேட்பிக்கன்றார் பலருள் ஒருவற்கு அவ்வேள்வித்திமு 
ன்னர்த் தக்கணையாகக் கொடுப்பது, “'நீளி நெரெகர் கெய்பெ 

ய். பாரித்த- வேள்வி விளக்கழன் முன்னிறீ இக் - கேள்வியா த- 

'கைவைத்தாம் பூணாளைக் காமுழற்றுற் வதே - தெய்வ மணத்தார் 
இதம்,” அகரமாவது :-கொல்லேறுகோடல் திரிபன்தியெய



களவியல் உ௨ட 

தல் வில்லேற்றுதல் முதலியன செய்து கோடில், **முசைய 

(விழ் கோதையை மூள்ளெயிற் தரிவையைத் - தகைஈலங் கருதுந் 
'தருக்ி ருளொனி - னிவையிவை செய்தாற் கெளியண்மற் Va 

ளெனச் - தொகைநிலை யுரைத்த பின்றைப் பகைவலித் - தன் 
னவை யாற்றிய வளவையிற் - ரொன்னிலை were தணிந்த! 
வாதே.” இராக்கதமாவது :--தலைமசடன்னிலுக் தமரிலும் பெ 
ரூ.து வலிதிற் கொள்வது, :' மலிபொற்பைம் பூணாளை மாலுற்ற 

மைந்தர் - வலிதிற்கொண் டாள்வதே யென்ப . வலிதிழ் - பராக் 
sg செய்துழலும் பாழி நிமிர்தோ - ளிராக்சதத்தார் மன்ற 

லியல்பு.'? பைசாசமாவது :--மூத்தோர் களித்தோர் துயினறோர். 

புணர்ச்சியும் இழிர்தோளை மணஞ்செய்தலும் அடைமாறுதலுமீ 
பிறவுமாம், * எச்சார்க் கெளிய ரியைர்த சாவலர் - பொச்சாப் 

பெய்திய பொழுதுகொ எளமையத்து - மெய்ச்சார் பெய்திய மிகு 

புகழ் நண்பி - னுசாவார்க் குதவாச் கேண்மைப் - பிசாசர் பே 
ணிய பெருமைசா லியல்பே.” **: இடைமயக்கஞ் செய்யா வியல் 

பினி னீங்இ- யுடைமயக்கி யுட்கறுத்த லென்ப - வுடைய - துசர் 
வார்க். குதவாத வனிலா யாக்கைப் - பிசாசத்தார் சண்டமணப் 
பேறு,” இனிச் கந்தருவமாவது : கந்தருவ குமாரருங் சன்னியருர் 

தம்முள் எதிர்ப்பட்டுக் உண்டு இயைந்ததுபோலக் தலைவனும் தலை 

வியும் எதிர்ப்பட்டுப் புணர்வது, '* அதிர்ப்பில்பைம் பூளூரு மாட 

வருந் தம்ம - ளெதிர்ப்பட்டுக் சண்டியைத லென்ப - கஇர்ட்பொ 
ன்யாழ் - முந்திருவர் கண்ட் முணிவறு தண்காட்சிக் - கந்.தருவர் 

சண்ட சலப்பு."' என இவற்றானுணர்க, 

களவொழுச்சம் பொதுவாசலின் சான்குவருணத்தார்ச்கும் 

ஆயர்முதலியோர்ச்கும் உரித்து, மாலைகு.“தெலும் இதன்பாற் 
படும். வில்லேற்றுதன் முதலியன பெரும்பான்மை அரசர்க்குரி 
த்து. அவற்றுள் ஏறுதழுவுதல் அயர்க்கே இறந்தது, இராக்க 
தம் ௮க்தணரொழிகச்தோர்க்கு உரித்து ;) வலிதிற் பற்றிப் புணர் 

லின் அரசர்க்கு இது பெருவரவிந்தன்௮ு, பேய் இறிந்தோர்க்சே 
உரித்து, கந்தருவரின் மக்கள் சிறிது திரிபுடைமையிற் சேட்ப 

டை முதலியன உளவாமென்றுணர்க, அறத்தினாற் பொருளாகச்; 
அப்பொருளான் இன்பறுசர்தற் சிறப்பானும் அதனான் இல்லறங் 
கூறலானும் இன்பம் முற்கூறினார், அறனும் இன்பமும் பொரு 

ளாற் பெறப்படுதலின் அதனை இடைவைத்தார், போசமும் வீடு 
மென இரண்டுஞ் றெத்தலிற் போகம் ஈண்டுக்கூறி SOQuy' sh 
குச் காரணம் மூற்கூறிஞர், ஒழிந்த மணங் சைச்சளையும் பெரும்



உட) பொருளதிகாரம், 

திணையுமாய் அடங்குதலின் இதனை அன்பொடென்ரூர், பொரு 
ளாற் கொள்ளும் மணமும் இருவர்சுற்றமும் இயைநர் gps தா 
Yb இயைதலிற் சந்தருவப்பாற்படும், ஐர்தணைப் புறத்சவாயெ 
வெட்டுமுசலியவற்றிற்கும் அன்பொடு புணர்தலுங் சொள்ளப் 
படும், * அறத்திற்கே யன்புசார் பென்ப வறியார் - மறத்திற்கு மஃ 
தே துணை.” என்றலின், கந்தருவர்க்குக் கற்பின்றி அமையவும் 
பெறும், ஈண்டுக் கற்பின்றிக் களவே அமையாசென்றற்குத் து 
அறையமை என்ரூர், 

௬௩, ஒன்றே வேறே யென்நிரு பால்வயி 

ஜொன்றி யுயார்ச பால சாணையி 
eee இழெவனுங் இழத்இயுங் காண்ப 

மிக்கோ ஞயினுங் கடிவரை யின்றே, 

இத மூற்கூறிய காமக்கூட்டத்திற்கு உரிய நெவலுங் ழெ 
தீதியும் எதிர்ப்படும் நிலனும் ௮வ்வெிர்ப்பாட்டி.ற்குக் சாரணமும் 
அங்ஙனம் எதிர்ப்பதற்கு உரியோர் பெற்றிபுங் கூறுன்றது. 

(இ-ள்.) ஒன்றே வேறே என்று இரு பால் வயின் -: இருவர்க்கும் 
ஒரி௨மும் வேற்றிடமும் என்று கூறப்பட்ட இருவகை நிலத்தின் 

சண்ணும் ; ஒன்றி உயர்ந்த பாலது ௮ணையின் -- உம்மைக்சாலத்து 
எல்லாப்பிறப்பிலும் இன்றியமையாது உயிரொன்றி ஒருகாலைக் 
கொருகால் அன்புமுதலியன சிறத்தற்கு ஏதுவாயெ பால்வரா 
தெய்வத்தின் ஆணேயாலே : ஓத்த இழவனும் ழெத்தியும் காண்ப - 

பிறப்பு முதலியன பத்தும் ஓத்த தலைவனுந் தலைவியும் எதிர்ப் 
பபெ: மிக்கோன் ஆயினும் கடவை இன்றே 3 அங்ஙனம் எவ் 
வாற்றானும் ஒவ்வாது தலைவன் உயர்ந்தோனாயினுங் சடியப்ப 
டா ௭-௮. என்றிருபால்வயிற்காண்ப எனப் பால் வன்பால் 
மென்பால்போல நின்றது, உயர்ந்தபாலை நோய்தந்த மருந்து 

போற் கொள்க, ஒருரிலம் ஆதலை மூ£ற்கூறினார், இவ்வொழுக்கத்தி 
ற்கு ஓதியத குறிஞ்சிலமொன்றுமே ஆஅசற்சிறப்பு நோச்இ, வே 

வுரிலம் ஆதலைப் பிற்கூறினார், குறிஞ்சிதன்னுள்ளும் இருவர்க்கும் 
மலையும் ஊரும் வேருசலுமன்றித் தணைமயச்கத்தான் மருதம் நெ 
ய்கலென்னும் நிலப்பகுதியுள் ஒருத்தி அரிதின் நீங்வெந்து எதிர்ப் 

பெல் உளவாதறுமென வேறுபட்ட பகுதி பலஏம் உடன்கோட 
திரு. ஒருரிலத்துச் காமப்புணர்ச்சிப் பருவத்தாளாயினாளை ஆயத் 

இன் நீங்கித் தனித்து ஒரிடத்து எளிதிற் காணடல் நூரிதென்றழ் 
ரூப் பால்தணையிற்காண்ப என்றார், எனவே, வேற்றுநிலத்தழ்



களவியல், உ௨௭ 

காமின் வேட்டை மேலிட்டுத் இரிவான் ௮ங்ஙனம் தனித்துக் சானு 
ஙுசாட்டு அருமையாற் பாலதாணை வேண்டுமாயிற்று, உம், *இவ 
னிவ எைம்பால் பற்றவு மவளிவன் - புன்றலை யோரி வாங்குாள் 

பரியவுங் - சாதற் செவிலியர் தவிர்ப்பவுந் தவிரா - தேஇல் சிறு 
செரு ஏறுப மன்னே - ஈல்லைமன் றம்ம பாலே மெல்லியற் - மணை 
மலர்ப் பிணேய லன்னவிவர் - மணமட ஹியம்கை சாட்டி, யோ 

யே.” இது ஒரூர் என்றதாம். '*காமஞ் செப்பாது கண்டது 

மொழிமோ” என்றது என் நிலத்து வண்டாதலின் எனச்காகக 

கூறாதே சொல் என்றலிற் குறிஞ்சிநிலம் ஒன்றாயிற்று, “இலங்கு 
மருவித் இலங்கு மருவித்து - வானி ஸிலங்கு மருவித்தே தானு, 
ந்ற - குள்பேளான் பொய்த்தான் மலை.” என்புழிப் பொய்த்தவன் 

மலையும் இலங்கும் அருவித்தென வியந்துகூறித் தமது மலைக்கு 
டன்றி இயல்பென்றலிற் குறிஞ்சியுள்ளும் மலை வேறாயிற்று, செ 
வ்விரல் சவப்பூரசக் சேட்சென்றா யென்றவன் - பெளவநீர்ச் சாப் 

கீசொழுதிப் பாவைதந் தனைத்தற்கோ - கெளவைரோ யுற்றவர் 
காணாது சடுத்தசொல் - லொவ்வாதென் நுணராய்ரீ யொருநிலை 
யே யுரைத்ததை,” இது மருழத்துத் தலைவி களவொழுச்சுங் 
கூறுவாள் பெளவநீர்ச் சாய்ப்பாவை தந்தான் ஒருவனென செப் 

தனிலத்து எதிர்ப்ட்டமை கூறியது, ௮ணைவிதி சைகோளின் 
மூதற்கட் கூறுதலிற் சற்பின்காறம் ஒன்றும் வேறுஞ் செல்லும் 

பாலது, ஆணையும் ௮வ்வாரும், 

|நிகுதலாவது எருலங் சல்வி பிராயம் முதலியவற்றான் மிகு 
தல், எனவே, ௮க்தணர் அரசர்முதலிய வருணத்துப் பெண்கோ 

டற்சகண் உயர்தலும் அ௮ரசர்முதவியோரும் அம்முறை உயர்தலுங் 
கொள்ச, இதனானே அந்தணர் முதலியோர் அங்ஙனம் பெண்கோ 
டறகட் பிறந்சோர்ச்கும் இவ்வொழுச்சம் உரித்தென்று கொள்க, 
சடி, மிகுதி, gar ௮ங்ஙனங் கோடற்சண் ஒஓத்தமகளிர் பெற்ற பு 
தீல்வரோடு ஒழிந்த மசளிர் பெற்ற புதல்வர் ஒவ்வாரொன்பது 
உணர்த்தற்குப் பெரிதும் வரையப்படாதென்ரார். பதினாறுதொ 

டங்க இருபத்துநான்கு ஈருசக்டெெர்த யாணடொன்பதும் ஒரு 
பெண்சோடற்கு மூன்றியாண்டாக ௮ந்தணன் உயருங் சந்தருவ 
மணத்து; ஓழிர்தோராயின் ௮த்தணை உயரார், இருபத்துசான் 

rig நாற்பத்தெட்டாதல் பிரமமுதலியவற்றான் உணர்க, வல் 
கெழுத்து மிகுதல் என்றாற்போல மிகுதலைச் கொள்ளவே பிரா 
யம் இரட்டியாயிற்று. aps 8 மிகுதல் ௮றச்சழிவாம். இழெவன் 
சிழத்தி எனவே பலபிறப்பினும் ஒருவர்க்கு ஒருவர் உரிமை எய்தி



௨௨௮ பொருளதிகாரம். 

po. இங்கனம் ஒருமை கூறிற்றேலும் ** ஒருபாற்ளெவ்!' என் 
னுஞ் சூத்திரத்தான் சால்வகை நிலத்து கான்குவருணத்தோர்கண் 

ணும் ஆயர் வேட்டுவர் முதலியோர்கண்ணுங்கொள்க. இச்குச்தி 
சம் ** முன்னைய நான்கும்'” எனச்கூறிய காட்சிக்கு இலக்கணங் 
'கூறிற்றென்றுணர்க. உம், ** கருந்தடங்கண் வண்டாகச் செவ்வா 

ய் தளிரா - வரும்பிவர் மென்முலை தொத்தாப் - பெரும்பணைத் 

தோட் - பெண்டகைப் பொலிந்த பூங்கொடி - கண்டேங் காண்ட 

ஓங் களித்தவெங் எண்ணே.” இக்சாட்டிக்கட் தலைவனைப்போற் 
தலைவி வியர்துகூறுசல் புலனெறிவழக்கன்மை உணர்க, (2) 

௬௪. இறர்துழி யையஞ் Anis Oseru 

MDE gD UPC சுட்ட லான. 

இஃது எய்தாதசெய்துவித்து எய்தியது விலச்ற்று, மூன் 
னைய சான்கும் என்றதனாற் கூறிய ஐயர் தலைவன்சண்ணதே என 
வு் தலைவிச்கு நிகழுமோ என்னும் ஐயத்தை விலச்கசுதஓுங் கூற 

லின். (இ-்.) சிறந்துபி ஐயம் சிறந்தது என்ப - அங்ஙனம் எதா 

ப்பாட்டின் இருவருள்ளுஞ் சிறந்த தலைவன்கண்ணே ஐயம் நிகழ் 
தில் சிறர்ததென்று கூறுவார் ஆரியர் : இழிர்துழி இழிபே சுட் 
ட்லான - ௮ச்தலைவனின் இழிச்த தலைவிக்சண் ஐயம் நிகழுமாயின் 

இன்பத்திற்கு இழிவே அவள்கருதும் ஆதலான்.--௭-ற, தலைவ 

த்குச் தெய்வமோ ௮ல்லளோவென நிகழ்ர்த ஐயம் நான்முதலிய 

வற்றால் நீச்சித் தெய்வமன்மை உணர்தற்கு அறிவுடையனாதலர், 

தீலைவிச்கு முருகனோ இயச்சனோ மசனோவென ஐயம் நிசழின் 

அதனை நீச்டி உணர்தற்குகீ சருவியிலள் ஆகலானும் இங்ஙனங் ௧. 

Sent. தலைவிக்கு ஐயம் நிசழின் ௮ச்சமேயன்றிக் காமச்குறிப்பு 

நிசழாதாம், மக€ேவின் ௮டேச்சிறத்தல் பற்றிச் சிறர்துழி என் 

மூர். உம், ** ௮ணங்குகொ லாய்மயில் சொல்லோ கனங்குழை - 
மாதர்சொன் மாலுமென் னெஞ்சு,” எனவரும். (௩) 

௬௪, வண்டே யிழையே வள்ளி பூவே 

கண்ணே யலமா லிமைப்பே யச்சமென் 

றன்னவை பிறவு மாங்கவ ணிகழ 

நின்றவை களையுங் கருவி யென்ப, 

இஃது ஐயுற்று த் தெளியுங்கால் இடையது ஆராய்ச்யொத 

வின் ஆராயுங் கருவி கூறுளெறத, வண்டு முதலியன வானகத் 
தனவன்றி மண்ணசச்சனவாதல் நூற்கேள்வியாலும் உய்த்துணர்



கள விபல், ° ௨௨௯ 

ச்சியானும் தலைமக்கள் உணர்ப, (இ.-ள.) வண்டே ஃபமின்றதன் 
மேலல்லத செல்லாத தாது ஊதும் வண்டு: இழையே- ஒருவரா 

ல் இழைக்கப்பட்ட அணிகலன்கள் : வள்ளி மூலைபினுச் தோளி 

னும் எமுதுர் தொய்யிற்சொடி : பூவே- கைக்கொண்டு மோந்து 

உயிர்க்கும் கழுநிர்ப்பூ : கண்ணே-வான்கண்ணல்லாத ஊன் சண்: 
அலமரல் -கண்டு அறியாத வட.வுகண்ட அச்ச க்தாம் பிறந்த தடு 

மாற்றம்: இமைட்பே- ௮அக்கண்ணின் இம் இமைத்தல்: ௮ச்௪ 

ம் - ஆண்மகனைக் கண்டுமி மனக்இர் பிறக்கும் அச்சம்; என்று 

அள்னவை பிறவும்: எனறு அவ்வெண்வசைட்பொருளஞும் அவை 

ட்டர்ல்வன பிறவும் ; அவண் Pep Bur noe = Sa@e Bic: 

கட் தான் மூனபு கட உரையரமகள் முதலிய பிழம்புகளாய் 

ஈணடுத தன்மனத்து நிகழநின்ற அப்பிழம்புகளை; இங்குக் களை 

யும் கருவி என்ப: முற்து நாம்கண்ணே அவ்வையம் நீக்குங் கருவி 
யாமென்று கூறுவர் ஆசரியர். எ-று, எனவே, எனக்கும் அது 

கருத்தென்றார். இவையெல்லாம் மக்கட்ரூரியனவாய் நிகழவே 

செய்வப்பகுதிமேம் செனற ஐயம் நீஙடுத் துணியும் உள்ளம் பிற 
த்தலிம் துணிவும் உடன்கூ.றிற்றேயாயிற்று, இனி ௮ன்னபிற நு 

வன கால் நிலந்தோய்தலும் நிழலீமம் வியர்த்தலும் முதலியன, 

* இருஅதல் வேரரும்புர் தேதடேகோதை வாடு - மிருகிலஞ் சேவடி, 

பந தோயு - மரிபரந்த- போ முண்கணு மிமைக்கு - மாகு 

மற்றவ ளகலிடத் தணங்தே.'” எனவரும், இக்காட்டு முதலிய 

நான்கும் ௮அகனைந் இணைக்குச் சிறப்புடைமையும் இவை கைக்கொ 

யாமாறும் ''முன்னையகானகும்”” எனபுழிக் கூறினாம். இங்கனம் 
ques! 6 gil 6 தலைவியை வியந்துகூறுதலு;ு கொள்க, (௪) 

௬௯௬. நாட்ட மிரண்டு மறிவுடம் படுத்தற்குக் 

டூட்டி, யுராக்குங் குறிப்புஸா யாகும், 

இஃது ௮ங்வனம் மக்கஞளளாளெனச் துணிந்துகின்ற 

தலைவன் பின்னர்ப் புணர்ச்டு வேட்கை நிகழ்ச்துமித் தலைவியைக் 

கூடமற்குக் கருதி உரைநிகழ்த்துங்காம் கூற்றுமொழியான் அன் 
றிக் கண்ணான் உரைரிகழ்த்துமென்பதூஉம் அது கண்டு தலைவி 

யும் ௮கச்கண்ணானே தனது வேட்கை புலப்படுத்திக் கூறுமென்ப 

அங் கூறுன்றது ; எனவே, இது புணர்ச்சி நிமித்தமாயெ வழி 

நிலைக்காட்டு கூறுன்றதாயிற்று, (இ-ள்.) அறிவு: தலைவன் ௮ப் 

கனம் மக்சளுள்ளாளென்று அறிந்த அறிவானே ; உடம்படுத்த 

த்கு- தலைவியைக் கூட்டத்திற்கு உடம்படுத்தம்கு ; காட்டம் இர 
2.0



௨௩௦ பொருளஇகாரம், 

ண்டும் கூட்டி. உரைக்கும்- தன்னுடைய நோக்கம் இரண்டாஜுங் 
கூட்டி வார்த்தைசொல்லும் : குறிப்புரை சாட்டம் இரண்டும் ஆ 
கும்- அவ்வேட்கை கண்டு தலைவி தனது வேட்கை புலட்படூத இக் 
கூறுங் கூற்றும் தன்னுடைய நோக்கம் இரண்டானுமாம்.-- எ-று, 

௫ ராட்டம் இரண்டிடத்.துங் கூட்டுக, உம்மை விரிக்ச, இங்களம் 
இசம்குப் பொருள்கூறல் ஆ௫ரியர்க்குக் கருத்தாதல் புகுமுகம் 
புரிதல்” என்னும் மெப்ப்பாட்டியற் சூத்திரத்தானுணர்க, அத 
ம்குப் பேராசிரியர் கூறிய உளாயானுமுணர்க. ஒன்று தனை 
ஊனறி ரோக்குதலின் சாட்டமென்ருர், நாட்டுதலும் காட்டமும் 

த ஓக்கும், உம், “கோக்கின ணோச்கெதிர் கோக்குத ரூக்கணங்கு- 
தானைச்சொண் டன்ன துடைத்து”? எனவரும், இது புகுமுகம் 
புரிதல் என்னும் மெய்ப்பாடு கூறியது, (௫) 

௯௭, குறிப்பே குறித்தது கொள்ளு மாயி 
னாங்கவை நிகமு மெனமஞார் புலவர், 

BG இத புணர்ச்சிெயமைதஇி கூறுஇன்ற.து, (இ-ள்.) குறித்தது - 
நலைவன் குறித்த புமாச்டு வேட்கசையையே ; குறிப்புக் கொள் 
நேமாயின் - தலைவி கருத்துத் இரிவபடாமம் கொள்ளவற்றாயின் ; 
அங்கு-அக்கு றிப்பைக் கொண்டகா லத்து : அவை நிகழும் எனம 
ஞர் புலவர்- புகுமுகம் புரிதன் முதலாய் இருவகையுமெடுத்தல் 

ச ஈராகக்டெஈத மெய்ப்பாடு பன்னிரண்டலுட் டொ Osseo Cau 
ததல் முதலிய பதினொன்றும் மூறையே நிகமுமென்று nai 
புலவா, எ-று,  அங்கவையும் பாடம். பன்னிரண்டாம் மெய்ப் 
Lt Len Quel இருவகையுமெடுத்தல் கூறவே முயக்கமும் © ய்த்துண 

ரச் கூறியவாறுகாண்க, அம்மெய்ட்பாட்டியலுட் கூறிய மூன்று 
உட சூதீதிர த்தையும் ஈண்டுக் கூறியுணர்க, ௨ம், “கண்ணொடு கண் 

ணிணை நோக்கொக்கின் வாய்ச்சொற்கொண் - டென்ன பயனு 
மில,” **தண்களவு கொள்ளுஞ் சறுநோக்கம் காமக்திம் - செம் 
பாக மனறு பெரிது,” எனவரும், இதனை நானகுவருணம் ஒழிந் 
தோர்க்குங் கொள்க, உம், *பானலந் தீண்கழிப் பாடமிர்து ' 

%உதன்னைமா/- நானல நுண்வலையா ஞெண்டெடுத்த- கானத். படுப 
லால் காப்பாள் படைகெடுங்க ஜோக்கம் - கடிபொல்லா வென்னை 
யே காப்பு,” எனவரும், இனி மூயங்கி மூழ்ந்து கூறுவன, தோ 
ட லெதிர்முகைப் பசுலீ முல்லை-நாதிதழ்ச் குவளையோ பூடைப்பட 
விரைஇ - யைதுதொடை மாண்ட கோதை போல - நறிய நல் ES Corer Croat - முறியிலும் வாயது மூயங்கற்கு மினிதே,!?



களவியல், ௨௩௪ 

**தம்மி லிருந்து தமதுபாத் துண்டற்றா - லம்மா வரிவை முய 
க்கு.” எனவரும், உரையிற் கோடலான் மொழிீகேட்க விரும்புத 
லும் கூட்டிய தெய்வத்தை வியந்து கூறுதலும் வர்துழிக்காண்க, 

௯௮, பெருமையு முனு மாடே மேன, 

இத்துணை மெய்யுறுபுணர்சசிக்கு உரியனவே கூறி இனி௫ 

உள்ளட்புணர்ச்சியே நிகழ்க்து விடும் பக்கமும் உண்டென்ப தூஉம் 

இவ்விருவகைப் புணர்ச்சிப்பின்னர்க் களவின் நி வரைந்துகொடல் 

கடி இல நிகழ்தலுண்டென்பதூ௨ம் ௨ணர்த்துசின்றது, (இ-ள்.) , 

பெருமையும்-அறிவும் ஆற்றலும் புகழுங் கொடையும் Bows 

ஐம் பண்பும் நண்பும் பழிபாவமஞ்சு தலும் முதலியனவாய் மேழ் தட 
படும் பெருமைப்பகு இயும்: உரனும்- கடைப்பிடியும் நிறையுங் கல 

ங்காது துணிதலும் முதலிய வலியின்பகு தியும்: 6௨ மேன- தலை 

வன்கண்ணது,--௭-௮, இதனானே உள்ளப்புணர்ச்சியே நிகழ்ந்து 

வரைந்துசொள்ளும் உலகவழக்கும் மெய்யுறுபுணர்ச்சி நிகழ்ந்துழி 
யுங் சளவு நீட்டியாது வரைர் துகோடலும் உளளஞ் சென்றுழியெ ஐடு 

ல்லாம் நெடிழ்ந்தோடாது ஆராய்ந்து ஒன்றுசெய்தலும் மெலிந்த 

உள்ளத்தானாயுர் தோன்றாமன் மமைத்தலுர் தீவினையாற்றிய பகு 

இயிம் சென்ற உள்ளம் மீட்டலுந் தலைவற்கு உரியவென்று கொ 
ள்க, உ-ம், “சென்ற விடத்தாற் செலவிடா தீதொரீஇ-நன் நின் 

பாறுய்ப்ப தறிவு,” எனவரும், பெருமை நிமித்தமாக உரன் பிறக் ௫௦ 

கும், அவ்வுரனான் மெய்யுறுபுணர்ச்சி இலனாதலும் உரியனென 

இதுவும் ஓர் விஇ கூறிம்று. :தலைவிக்கு மெய்யறுபுணர்ச்சி நடக் 

கும் வேட்கை நிகழாலீமக்குக் காரஸம் மேற்கூறுப, இனி இயற் 

கைப்புணர்ச்ி இடைமீடு பட்டுமி இடந்தலைப்பாட்டின் கண் வேட் 

கை தணியாது நின்று கூறுபவென்றும் ஆண்டு இடைமீடு டட்டு £ட 

ழிப் பாங்களும் கூடபவென்றும் உரைப்போரும் உளர்; அவர் அறி 

யாராயினஞர் ; என்னை? அ௮வ்விரண்டிடத்தும் இயற்கைப்புணர॥ச் 
க்கு உரியமெய்ப்பாடுகள் நிகழ்ந்தே கூடவேண்டுதலின் அவற் 
றையும் இயற்கைப்புணர்ச்சியெனப் பெயர்கூறலன்றிக் காமப். 

புணர்ச்சியும் இடந்தலைப்பாடும் பாங்கொதெழாஅலும் என ஆ 
யர் வேறுவேறுபெயர் கூருரன்றுணர்க, (௭) 

௬௬, இச்சமு நாணு மடனுமுர் துறுச்த 
நிச்சமும் பெண்பாற் குரிய வென்ப,



௨ பொருளதிகாரம், 

இத மேலதே போல்வதோர் விதியை உள்ளப்புணர்ச்டி பற் 

மித் தலைவிக்குக் கூறுன்றது, (இ-ள் ) அச்சமும் - ன்பு கார 
ணத்திற் தோன்றிப உடகும் : காணும் காமக்குறிப்பு நிகழ்ந்த 

வழிப் படுவதோர் உள்ளவொடுக்கமூம் : மடனும்- செவிலியர் 
சொளுத்தச்கொண்டு கொணடதுவிடாமையும் : முந்துறுத்த- 

| இம்மூன்றும் முதலியன : நிச்சமும் பெண்பாற்கு உரிய எனப- 

எஞ்ஞான்றும் பெண்பாலார்க்கு உரியவென்று கூறுவர் ஆரியர், 

எ-று.  முற்துறுத்த என்றசனாம் கண்டறிபாதன கண்டுழி 

மனங் சொள்ளாத பயிரீப்பும், செயத்தகுவது அறியாத பேதை 

உமையும், கிறுட்பதற்கு நெஞ்சுணடாம் நிறையுங் கொள்க. மடன 
குடிப்பிறர்தோர் செய்கையா தலின் அச்சமும் சாணும்போல மெ 

'ய்யுறுபுணர்ச்சியை விலக்குவதாம். தலைவி உடையளெனவே தலை 

வன் பெருமையும் உரலும் உடையஞாய் வேட்கைமீதூரவும் பெறு 

மாயிற்று, இவை இவட்கு என்றும் உரியவாயின் இயற்கைப்பு 
கடணர்ச்டுக்கு உரியளல்லளாமாயினும் இவ்லிலக்கணத்திற் திரியாது 

நின்றேயும் புணர்ச்சிக்கு உரியளாமென் ஈற்குப் பனனிரண்டு மெ 

ய்ப்பாடுங் கூறினார், இவம்றானே புணர்ச்சிப்பின்னர்ப் பெறு 

துமெனத் தலைவனைப்போல ஆம்றுவாளாயிற்று, இருவர் கண் 

ணுற்றுக் காதல்கூர்ந்தவழியெல்லாங் கந்தருவமென்பது வேத 

௫ முடிபாதலின் இவ்வுள்ளப்புஊரச்சியுங் கந்தருவமாம், ஆதலான் 
அதற்கு ஏதுவாயே பெருமையும் உரனும் அச்சமும் காணும் 

போல்வன கூறினார், இச்சூத்திரம் இரண்டும் நாடகவழக்கன் 
ஜிப் பெரும்பான்மை உல௫யலவழக்கே கூறலின் இக்ககதருவம் 

இக்களவியற்குச் சிமட்பின்று, இனிக் கூறுவன மெயயுறுபுணர் 

€ூச்சிபம் மிய களவொழுக்கமா தலின், (௮) 

௧௦௦, வேட்கை யொருதலை யுள்ளுதன் மெலித 

லாக்கஞ் செப்ப னாணுவரலா யிறத்த 
னோக்குவ வெல்லா மவையே போறன் 
மறத்தன் மயக்கஞ் சாக்கா டென்றச் 

சிறப்புடை மாபினவை களவென மொழிப, 

இதமுதலாகக் களவிலக்கணங் கூறுவார் இதஞன் இய 

தகைப்புணர்ச்சிமுதற் களவு வெளிப்படுர் துணையும் இருவர்க்கும் 

உளவாம் இலக்கணம் இவ்வொன்பதுமெனப் பொதுவிலக்கணங் 
கூ௮ன்ருர், (இ-ள்.) ஒருதலைவேட்கை- புஸராதமுன்னும் புண



களவியல், உ௩உ௩ 

ரீர்தபின்றும் இருவர்ச்கும் இடைவிட்டு நிசழாது ஒருதன்மைதீ 

தாகி நிலைபெறும் வேட்கை ; ஒருதலை உள்ளுதல்- இடைவிடாது 
ஒருவர் ஒருவரைச் ந் இயாகிற்றல் ; மெலிதல்: அங்கனம் உள் 

ஞூதல் காரணத்தான் உடம்புவாடுதல் : ஆக்கர் செப்பல் யாதா 
னும் ஓர் இடையூறு கேட்டவழி அதனை ஆக்கமாக நெஞ்டிற்குக் ட் 
கூறிக் கோடல் : நாணுவரையிறத்தல் - ஆற்றுந் துணையும் நாணி 

அல்லாதவழி அதன்வரையிறத்தல்: கோக்குவ எல்லாம் அவை 

யே போறல்- பிறர் தம்மை கோக்டேய நோக்கெல்லாம் தம் மனத் 
துக் கரநது ஒழுகுடின்றவற்றை அறிஈது நோச்குனெரானதீ 

இரிபக்கோடல்: மறத்தல்: விளையாட்டு முதலியவற்றை மறத் ஐ 

தல; மயச்கம்-செய்திறன் அறியாது கையற்றுப் புள்ளும் மாவும்' 

முதலியவற்றோடு கூறல்: சாக்காடு-மடலேறுதலும் வரைபா 

யதலும்போலவன கூறல் : என்று ௮ச் இறப்பு உடை மரபினவை 

களவு என மொழிப என்று சொல்லப்பட்ட அந்தச் சிறப்புடைத் 
தானமுறையினையுடைய ஒன்பதுங் களவொழுக்கமென்று கூறு த 

9D. இயற்கைப்புணர்ச?ச்கு இயைபுடைமையின் வேட் 

wn (ip pe Nel. 

சேட்படுத்தவழித் தலைவன் அதனை அன்டென்று கோடும் 

இயற்கைப்புணாச்ச புணாந்து நீங்கியவழித் தலைவி அதனை அன் 

பென்று கோடலும் போல்வன ஆக்கஞ்செப்பல, தலைவன் பாங்க ஐட5 

ற்கும் தோழிக்கும் உரைத்தலுந் தலைவி தோழிக்கு அறத்தொடு 
நிற்றலும் போல்வன மாணுவரையிறத்சல், களவதிகாரமாதலினஈ 

அவையென்னுஞ் சுட்டுக் களவை உணர்த்தும், கையுறைபுனைத 
ஓம் வேட்டைமேலிட்டுக் காட்டுத்திரிகலுக் wa! DG மறத்தல்) 

இளியும் பர்.தம் முதலியன கொணடு விளையாடுசலைத் தவிர்க்தது CF 

தலைவிக்கு மறததல், சாக்காடாவன;--*அணிற்பல் லன்ன கொ 

ங்குமுதிர் முண்டகத்து - மணிக்கே ழன்ன மாநீர்ச் சேர்ப்பு- 
விம்மை மாறி மறுமை யாயினு - $ீயா இயரெங் கணவனை - யானா 
Guider னெஞ்சுநேர் பவளே,!” *நிறைந்தோர்த் தேரு நெஞ்ச 

மொடு குறைந்தோர்ப் - பயனின் மையிற் பற்றுவிட் டொரு௨- reo 
நயனின் மாக்கள் போல வண்டினஞ்- சுனைப்பூ நீத்துச் சனைப்பூப் 

ப்டர - மையன் மானின மருளப் டையென - வெர்தாறு பொன்னி. 
னந்தி பூப்ப - ஓையறி வகற்றுங் கையறு படரோ - டகலிரு வா 

ன மம்ம மஞ்சினம்- பகலாற்றுப் படுத்த பழங்கண் மாலைக்- காத 
லர்ப் பிரிர்த புலம்பி னோதக - வாரஞு ௬று ரருநிறஞ் சுட்டிச்- உடு 
கூரொஃ கெறிஞரி னலைத்த லானா 4 தெள்ளற வியற்றிய நிழல்கா



உ௱உசர் பொருளதிகாரம், 

ண் மண்டிலத் - துள்ளூதர வீயிம் பையய நுணங்கி - மதுகை 
மாய்தல் வேண்டும் பெரிதழிர் - இதுகொல் வாழி தோழி யென் 
னுயிர் 2 விலங்குவேங் கடுவளி யெடுப்பத் . தலங்குமாப் புள் 

ளிம் அுறக்குமப் பொழுதே,” இவை தலைவி சாக்காடாயின, மட 
இலேறுவலெனக் கூறுதன் மாத்திரையே தலைவற்குச் சாக்காடு, 

இவை சிமட்புடையவெனவே களவு சிறப்புடைத்தாம், இவை 

கற்பிற்கு ஆக, இருவர்க்கும் இவை தடுமாறி வருதலின் மரபி 

னவை பயெனப் பன்மைகூறினார், (௯) 

௧௦௧, முன்னிலை யாக்கல் சொல்வழிப் படுத்த 

னன்னய முரைத்த னகைநனி ய(7ா௮ 

தீந்நிலை யறிதன் மெலிவுவிளக் குறுத்த 

றந்நிலை யுரைக்க றெளிவகப் படுத்தலென் 

றின்னவை நிகழு மென்மனார் புலவர், 

Bo 

இத இன்பமும் இன்பநிலையினமையுமாயெ புணர்தல் பிரி 

கடல் கூரிய முறையானே இயழ்சைப்புஸர்ச்டி முற்கூறி அதன் 

பின்னப் பிரிதலும் பிரிதனிமித்தமுமாய் அத் துறைட்பயவன வெ 

ல்லாந் தொகுத்துத் தலைவற்கு உரியவென்னெறது, (இ-௭.) 

முன்னிலையாக்கல- முன்னிலையாகா த வண்டு நெஞ்சு முதலியவ 

ற்றை முன்னிலையாக்க்கோடல் : சொல்வழிப்படுத்தல்-௮ச்சொ 

€2ல்லாதவற்றைச் சொல்லுவனபோலக் கூறுதல்; நன்னயம் உரைத் 

தல் - அவை சொல்லுவனவாக அவற்றிற்குத் தன் கழிபெருங்கா 
தல் கூறுவானாய்த் தன்னயப்புணர்த்துதல்: நகைநனி உறா௮து 

. அம்நிலை அறிதல் - தலைவி ம௫ழ்ச்ச மிகவும் எய்தாமற் புணர்ச்டக் 

இனமாிய பிரிவுநிலைகூறி அவள் ஆற்றுந்தன்மை அதிதல்: மெ 

உட லிவு விளக்குறுத்தல்- இப்பிரிவாற் தனக்குள்ள வருத்தத்தைத் 
தலைவி மனங்கொள்ளக் கூறுதலு£ தலைவி வருத்தல் குறிப்பான் 
உணர்ர்து ௮து தீரக் கூறுதலும்; தம் நிலை உரைத்தல் - நின்னொடு 

பட்ட தொடர்ச்ச எழுமையும் வருன்றதெனத் தமதுகிலை உரை 

தீதல்; தெளிவு அகப்படுத்தல்- நின்னிற்பிரியேன் பிரியின் ஆற் 

&௪ மேன் பிரியின் அறனல்லது செய்கேனாவலெனச் தலைவி மனத் 

அத் தேற்றம்படச் கூறுதல்: என்று இன்னவை நிகழும் என்மனார் 

புலவர் - என்று இக்கூ.றிய ஏழும் பயின்றுவரும் இயற்கைப்புணர் 

- ச்சிப்பின் தலைவற்கு.--எ.-று. முற்கூறிய மூன்றும் ஈயப்பின் கூறு, 
இது அறிலஐழிச்து கூறாது தலைவி கேட்பது காரியமாக வண்ு



களவியல், an 

மூதலியவற்றிற்கு உயகைபற்றிக் கூறுவது, ஈன்னயம் என 
வே எவரிலுர் தான் காதலனாக உணர்த்தும், இதன்பயன் புணர் 
ச்சியெய் இரின்றாட்கு இவன் எவ்விடத்தான்கொல்லோ இன்னும் 
இது கூடுங்கெல்லே இவன் அன்புடையன்்கொல்லோ எனநிக 

மும் ஐயநீற்குதல், இது பிரிதனிமித்தம், இவன் பிரியாவிடின்௫ 
இவ்வொழுக்கம் புறத்தார்க்குப் புலனாம் ஆண்டு யாம் இறத்து 
படுதலின் இவனும் இறர்துபடுவனெனக் கருதப், பிரிவென்பதும் 

ஒன்று உண்டெனச் தலைவன் கூறுதல் அவட்கு மூழ்ச்சியின் 

வென்பது தோன்ற நகை நனி யுருதென்றார். “புணர்தல் பிரிதல்” 

எனக்கூறிய சூத் இரத்திற் புணர்தலை முற்கூறி ஏனைப் பிரிவை ஆ 

அச்நிலையென்று ஈண்டுச் சுட்டிக்கூறினார். இதனால் தலைவிக்குப 
பிரிவ சங்கூறிஞர், சண்ணீர் வேட்டு அதனை உண்டு உயிர்பெற 

ரன் இதனான் உயிர்பெழ்றேமெனக் கருதி அதன்மாட்டு வேட்கை 

8ீங்கா தவாறுடோலத், தலைவிமாட்டு வேட்கையெய்தி ௮வளை அரி 

இற்கூடி உயிர்பெற்றானாதலின், இவளான் உயிர்பெம்றேமென்று ஜட 
ணர்ந்து, அவண்மேல் நிகழ்ச் ற அன் புடனே பிரியுமா தலிற் தலை 
வற்கும் பிரிவச்சம் உளதாயிற்று, இங்கனம் அன்பு நிகழவும் 

பிறர் அறியாமற் பிரின்றேனென்பதனைத் தலைலிக்கு மனங்கொ 

ளளக் கூறுமென்றற்று விளக்குறுத்தலென்றார், இதனானே வற். 

புறுத்தல் பெற்றாம். இது அணித்து எம்மிடமென்றும் பிறவாற் Rp 

ரலும் வம்புறுத்தலாம், மேலனவும் பிரிதனிமித்தம், 

உம், கொங்குதேர் வாழ்க்கை பஞ்சிமைத் gin) ~ தாம 

ஞ் செப்பாது சண்டது மொழிமோ-பயிலியது கெழீஇய நட்பின் 

மயிலியற் - செறியெயிற் றரிவை கூந்தலி -னறியவு முளவோ£ 
யறியும் பூவே?” இதனுட் தும்பி என்றது முனனிலையாச்சல் ; ஐ௫ 

கண்டதுமொழிமோ என்றது சொல்வழிப்படுத்தல்; கூட்தலின் 

ஈறியவும் உளவோ என்றது நன்னயமுரைத்தல்) காமஞ் செப் 
பாது என்றது என்னிலத்து வண்டாதலின் எனக்காகக் கூறு 

து மெய்கூறெனத் தன் இடம் அதுவாகக் கூறலின் இடமணித் 
தென்றது ; பயிலியது நட்பு என்றது தந்நிலையுரைத்தல், ““பூலிஐ 

டைப் படினும் யாண்டு கழிந்தன்ன - நீருறை மகன்றிற் புணர்ச்€ 
போலப் - பிரிவரி தாய தண்டாச் காமமோ - டுடனுயிர் போகுச 

இல்ல கடனஜறிர் - இருவே மாயே வுலகத்- தொருவே மாகிய புன் 

மைநா முயற்கே.?? முற்பிறப்பில் இருவேமாய்க் கூடிப் போந்த 

னம், இவ்வுல$லே இப்புணர்ச்சிக்குமுன்னர் யாம் வெவவேருயு ழி



ச் 

டாட Si பொருளதிகாரம், 

bo grugg இன்று நாமே நீங்குதற்கெப்திய பிரிவரிதாயெ கா 
மத் துடனே இருவர்க்கும் உயிர்போவதாக, இஃதெனக்கு விருப்ப 
மென்றான் ; என்பதனாற் தர்நிலையுமை த்தலும் பிரிவச்சமுங் கூறி 

bo. குவளை நாறுகி குவையிரும் கூர்க - லாம்ப னாறுந தேம் 

'பொதி துவர்வாப்க்- கூண்டுநீர்த் தாமரைக் கொங்கு னன்ன-றுண் 

‘ue றுத்இி மான யோயே - நீயே, அஞ்ச லென்ற வெஞ்சொலஞ் 
சலையே- யானே, குறுங்கா லன்னங் குவவுமணற் சேக்குங்-கடல் 

சூம் மண்டிலம் பெறினும் - விடல்சூ ழிலன்யா னின்னுடை ஈட் 
பே,” இ நயப்பும் பிரிவச்சமும் வன்பொறையுங் கூறிற்று, 
“யாயும் யாயும் யாரா இயரோ-வெந்தையு நுதையு மெம்மூறைக் 
சேளிர் - யானு நியு மெவ்வழி யறிதுஞ் - செம்புலப் பெயனீர் 

போல - வன்புடை நெஞ்சம் தான்சுலட் தளவே,”' இது பிரிவ 

னக் கருதிய தலைவி குறிப்புணர்ர்து தலைவன் கூறியது, “மெல் 

லிய லரிவைநின் னல்லகம் புலம்ப - னிற்றுறக் சமைகுவெ ஞாயி 
'னெற்றுறம் - இரவலர் வாரா வைகஜ்- பலவா குகயான் செலவுறு 

gala,” “goss ஒன்றென மொழிகர்த தொன் றுபடு இள லி- 

பன்ன வாக வென்னுளம் போல,” இவை தெளிவகப்படுத்தல், 

்'அம்மெல் லோதி விம்முற் றழுங்க - லெம்மலை வாழ்க ரிரும்பு 
'னம் படுக்யெ - வரர் இி னவியறுத் துறுத்த சாச்தநும் - பரகதே 

'தில்குற் நிருந்துசமை யுதவும் - பண்பிற் மென்ப வண்மை யத 

னாம் - பல்கால் வந்தும் பருவர நீர - வல்கலும் பொருநர்துவ மா 

கலி - ஜனொல்கா வாழ்க்சைத் தாகுமென் ஓயிமே.” இதுவும் ௮ணி 

ga எம்மிடமென ஆற்றுவித்தது, பயின்றெனவே பயிலாது 
வரும் ஆயத்துய்த்தலும் யான்போவலெனக் கூறுதலும் மறை 

ந்து அவட்காண்டலுங் கண்டுமின்று அவணிலை கூறுவன வும் ௮வ 
எருமை யறிந்து கூறுவனவும் போல்வன பிறவுங்கொள்க, யா 
ன்றற்காண்டொறும்?” என்னுஞ் செய்யுளுள் “நீயறிர் தலையா 

னெஞ்சே -யானறிர் தேனது வாயா குதலே,”?”? என மறைந்து 
அவட்கண்டுநின்.று தலைவன் அவளொடு நிகழ்ச்ச.து நினை இ நெஞ் 
சிற்குக் கூறியது, காணு மரபிற் ஐயிரொன மொழிவோர்- 

நாணிலர் மன்2 பொயம்மொழிர் கனரே - யா௮ங் காண்டும்மே 

பரும்பெ௰ லுயிரேோ - சொல்லு மாடு மென்மெல வியலுங் - கணை 

ச௧௩ லுணுமயெ நுசுட்பின் - மழைக்கண் மாதர் டணைப்பெருச் தோ 

டே.” ஆயத்தொடு போடன்றாளைக் கண்டு கூறியத, இதன்கண் 

இயத்துய் த்தமையும் பெற்றாம், இனி “வேட்கை யொருதலை”” என் 

9G சுத்திரத்திம் கூறியவற்றை மெப்யுறுபுணர்ச்டி மேல்



களவியல், ௨௩௭ 

மிசழ்த்துதற்கு அவத்தை கூறினாொன்றும் இச்சூத்திரத்தைத் 
தலைவியை நோக்க முன்னிலையாக்கன் முதலியன கூறிப் பின்ன 
Qu DOs yoo i FE) புணருமென்றுங் கூறுவாரும் உளர், அவர் ௮ 
தியார்) என்னை? ஈண்டு அவத்தை கூறிப் பின்னாப் புணர்ச்டிநிகமு 
மெனின ஆண்டுக் கூறிய மெய்ப்பாடு பன்னிரண்டும் வேண்டா 
வாம். அனறியும், அரும் அவதி கடநது வருவன அகமன்மை மெய் 
ப்பாட்டியலிற் கூறலிம் பத்தாம் அவத்தையாகய சக்க, டெய்தி 
மெய்யுதபுணர்ச் டட த்தல் பொருந்தாமையுணர்க, இனிக் தலை 
வியை முனனிலையாக்கன் முதலியன கூறிப பின்னர்ப் புணருமெ 
னின் முன்னர்க் “*கூட்டியுரைககுங் குறிப்புரையாகும்'” எனக் தடி 
கண்ணாம் கூறிக் கூடுமென்றலும் “இருகையுமெடுத்தல்'” எனப 

பின்பு கூறுதலும் பொருந்தாதாம். அன் தியும் நயப்பும் பிரிவச் 
௪மூம் வன்பபொறையும் கூறிப் பிரியவேண்டு தலானும் ௮துடொ 
(5650 SnD, (௧0) 

௧௦௨, மெய்தொட்டுப் பயிறல் பொய்பா ராட்ட சட 
லிடம்பெற்றுத் தமா௮ லிடையூறு இளத்த 
னீடுநினைம் இரங்கல் கூடுத லுறுதல் 

சொல்லிய நுகர்ச்சி வல்லே பெற்றுழித் , 

தீராத் தேற்ற முளப்படத் தொகைடுப் 
பேராச் Goud னிருகான்கு கிளவியும் Lo 
பெற்றவழி மஇழ்ச்சியும் பிரிந்தவநிக் கலங்க லு 
கிற்பலை நினைஇ நிகழ்பவை யுரைப்பினுங் 
குற்றங் காட்டிய வாயில் பெட்பினும் 
பெட்ட வாயில்பெற் நிரவுவலி யுறுப்பினு 
மூரும் பேருங் கெடுதியும் பிறவு oe 
CHD GMA oflrdus gS 
தோழியைக் குறையுறும் பகுதியும் தோழி 
குறையவட் சார்த்தி மெய்யுறக் கூறலுக் 
தீண்டா திரப்பினு மற்றைய வழியுஞ் 

. சொல்லவட் சார்த்தலிற் புல்லிய வகைமினு 
மறிந்தோள் மாப்பி னவ்வழி மருங்கிற் 
கேடும் பீடும் கூறலுர் தோழி Qn



உறு பொருளதிகாரம், 

8ீக்கலி னாகிய நில மையு நோக்கி 

மடன்மா கூறு மிடனுமா ருண்டே. 

இ மேல் இயற்கைப்புணர்சசிட் பகுதியெல்லாம் கூறி அத 

_ன்வழித் தோன்றும் இடச்தலைபபாடும் அசன்வழித் தோன்றும் 

பாங்கற்கூட்டமும் அவற்றுவழிததொனறச் தோழியிற்கூட்ட 

மும் நிகழுமிடத்துத் தலைவன் கூற்று நிகழத்துமாறும் ஆற்றாமை 

கையிக$து கலங்யெவழி அவன மடன்மா கூறுமாறுற் கூறன் 

2௮. இதனுள் இருகான்குகளெவி.பும் என்னும் துணையும் இட 

தலைட்பாடும் வாயிலபெட்பினும் என்னும துணையும் பாங்கங்கூடட 
கமும் ஒஓழிககன தோழியிற்கூட்டமுமாம், (இ-௭.) மெய்தொட் 

டுப்பயிறல் - தலை௨ன் தலைவியை மெய்யைத்$£ண்டிப் பபிலாநி௰் 

குகிலைமை: என்றால் இபற்கைப்புணர்ச்செபபின்னர்ப் பெருசாணின 
ளாடிய தலைமகள் எதி/்நிற்குமோவெனின் தான் பிறந்தகுடிக்குச் 

சிறந்தவொழுக்கத் தற்குத் தகாதது செய்தாளாதலின் மறையிற் 

தடுறட்பா மமறயோனொருவனை மறையிற் றப்பிய மறையோன் போ 
லவும் வேட்கைமிருதியான் வெய்துண்டு புன்கூர்ந்தார் போலவும் 

நெஞ்சும் நிகையு தடமாறி இனிச் செயற்பாலதஇியாதென்றும் 

ஆயத்துள்ளே ae hain cor Glan av என்னும் அச்சங்கூரவும் வாரான் 

கொல் என்னுங் காத௨கூரவும் புலையன் நீம்டால் போன் மன wy 

கொள்ளா அனந்தருளளம் உடையளாய் காணு மறந்து காத 

லீர்ப்பச் செல்லும்; சென்றுநினருளைத் தலைவன் இவ்வொழுக் 

சம் புறத்தார் இகழப் புலனாய் வேறுடட்டாள் கொலலோ என 

வும் அஙமஉனம் மறைபுலப்படுதலின் இதனினூங்கு வமாந்துகெ 

ள்ளினன் நி இம்மறைக்கு உடம்படாளோ வெனவுப் கருதுமாறு 
ஐட௫முன்புபோல் டின்ற தலைவியை மெய்யுறத் நிண்டி நின்று குறிப் 

பறியுமென்றற்குத் தொட்மென்னாது டயிறலென்ஞா. 

ke 

பொய் பாராட்டல் Sy EIGN Bong. oa gif) தலைவி 

“கு நிட்பதிர்த அவளை ஓதியும் நுதலும் நீவிப் பொய்செய்யாநி 

ன்று புனைந்துரைத்தல்: தைவின்றேனுஞ் சிதைர்தனபோமழ் இரு 

௩உத்தலிற் பொய்யெனறார், 

இடம் பெற்றுத் தழாஅல்5 அவ்விரண்டனானும் தலைவியை 

முகம்பெற்றவன் அவஹணோக்யெ நோக்கைத் தன்னிடததிலே 

சேர்த்திக்கொண்டு கூறல்; இடைபூறு செத்தல் - அவள் பெருநா 

ணின ளாதலின் இனம் கூறச் கேட்டுக் கூட்டத்திம்கு இடை 

கடுயூருகச் ல நிகழ்த்தி அவம்ஹைச் தலைவன் கூறல் ; அவை சண்பு



, களவியல். ம் ௨:௩௧ 

தைத்தலுங் கொம்பானும் கொடியானுஞு சார்தலுமாம் ; நீடுநினை 

ந்திரல்கல்- புணர்ச்சிறிகழ்ச்து பொழுது நீண்டதற்கு இரங்க 
இசச்சந்தோன்றக் கூறல்; கூடுதல் உறுதல் நீடி த்ததென்று 

இ.ரங்கனொனென்பது அறிந்தோள் இவன் ஆம்றானாி இறந்துபடு 
வனெனட் பெருகாணுக் கடி.து£ட்கூதல் ; சொல்லிய அகர்ச்சி 

வல்லேபெற்றுழி- தலைவன் தான் மூற்கூறிய நுகர்ச்சியை விரை 

யப் பெற்றவழி ; பெற்றவழி என்பசனைப் பெறுதலெனப் பெ 

யர்ப்படுத்தல் அக்கருத்தாற் பெறுதும், தீராத் தேற்றம் உளப்ப 

டத் தொகைஇ- எஞ்ஞான்றும் பிரியாமைக்குக் காரணமாஇய 

கூளு௮தல் அகப்படத் தொழுத்து: புணர்ச்ரிநிகழ்ர்துழியல் க்ஷ 

௮ தேழ்றங்கூறல் ஆகாசென்றற்கு வல்லே பெற்றுழித் தீராத் 
தே்றமென்றார். முன்றெளிவகப்படுத்தபின் நிகம்க்ச௪ ஆற்றாமை 
இர் தற்குத்தெய்வத்தொசொர்த்திச் சூளுறுதலின் இத்தேற்ற 

மும் வேண்டிம்று, 

பேராச் இறப்பின் இருகான்கு சளவியும்-குறையாச் தடு 

AruderanGu இவவெட்டும் : தாமேகூடும் இடர்தலைப்பாடும் 
பாங்களாம் குறிதலைட் பெய்யும் இடஈதலைப்பாடும் ஒக்க ரிறப்பின 

வாதற்குப் பேராச்ரிறப்பினென்றார். எனவே இடந்தலைப்டாடு 

இரண்டாமிற்று, தோழியிற்கூட்டம்போலப் பாங்கன் உரையாடி 
Bon. Bear wy கூட்டாமையிழ் பாங்கற்கூட்டம் என்றதனைத் தலை இட 

மகன் பாங்கனைக் கூடும் கூட்டமென்று கொள்க, 2, “omy 

தோ றுயிர்தளிர்ப்பத் தண்டலாற் பேதைக் - கமிழ்தி னியன் மன 
தோள்.” இது என் கைசென்றுறுந்தோறும் இன் னுயிர் தளிர்க் 

கும்படி. யான் தீண்டப்படுதலினெனப் பொருள்கூறவே மெய்தீண் 
டலாயிற்று, **திண்டலு மியைவது கொல்லோ மாண்ட - வில் இட 

go யிளையர் கல்லிடு பெடுத்த - ஈனர்தலைக் கானத் இனந்தலைப் / 

பிரிந்த-புன்கண் மடமா னேர்பட நசை இச் - சிலைமாண் கடுவிசை 

தலைநிறத் தமுத்திக் - குருதியொடு பறிச்த செங்கோல் வாளி- 

மாறுகொண் டன்ன வுண்க-ணாறிரும் கூந்தற் கொடிச்சி தோ 

ளே,” கழறிய பாங்கற்குக் கூறும் தலைவன் இவனான் இக்குறை , 

முடியாது, நெருகல் இடர்தலைப்பாட்டிற் கூடியாங்குக் கூடுவல், 

அது கூடுங்கொலென்று கூறுவான் ௮ற்றைஞான்று மெப்தொட் 

டுப்பயின் தே கூறினான். (சொல்லிற் சொல்லெதிர் கொள்ளா 

யாழறின் - றிருமூக மிறைஞ்சி நாணுதி கதுமெனக் - காமங் கை 

மிடம் ரூங்குத லெளிதோ - கொடுங்கே ிரும்புற கடுங்கக் sw 

இட் - புலிவிளை பாடிய yeoerg வேழத்தின் - றலைமருப் பேப்



௨௭௫ பொருள Barn; 

ட்பச் சடைமணி சிலர்தமின்- கண்ணே கதுவ வல்ல நஈண்ணா- ராண் 

டலை மதல ராகவு முரசுகொண்- டோம்பரண் கடந்த வடுபோர்ச் 

செழியன் - பெரும்பெயர்க் கூட லன்னநின் - கரும்புடைத் தோ 

ட நே மூடையவா லணங்கே,” இது அ௮ங்கனம் மெய்தீண்டி நின்ற 
வன் யான் தழீஇக்கொணடு கூறில் அதனை ஏற்றுக்கொள்ளாயாய் 

இறைஞ்ச நின்று நாணத்தாற் கண்ணனைப் புதைத்தியென இடை 

பூறுளெ ச்தல் கூறிக் காமங் கைம்மிகற் ரூங்குத லெளிதோவென 

ரீடுகினைந்திரங்கல் கூறிப் புலியிடைத் தோய்ர்து வந்த கோடு 
போல என்னிடைத் தோய்ந்து காமக்குறிப்பினாற் சவர்த கண் 

௫ ணெனச் கூடுதலும் கூறிற்று, இனித் தனியேவந்தன. “கடல்புக் 
குயி/கொள்று வாழ்வர்ரின் னைய - ௬டல்புச் குமிர்கொன்று வாழ் 

வைமன் ஸீயு - மிடல்புக் கடங்காத வெம்முலையோ பார - மிட... 

புக் இடுகு மிடையிழிவல் கண்டாய்.” இது பொய்டாராஷ்டல், 

“கொல்யானை வெண்மருப்பும் கொல்வல் புலியதளு - ஈல்பாணர் 

இஇ ரின்னையர் கூட்டுண்டு - செல்வார்தா - மோரம்பி னாலெய்்.து போ 

க்குவர்யான் போகாமை-யீரம்பி னாலெய்தா யினறு.”? இது இடம் 
பெற்றுத்தமாஅல், “இலங்கு வளைதெளிர்ட்ப வலவ னாம்டி-முகம் 

புதைத் துப்பி னிறைஞ்சிநின ரோளே-புலம்புகொண் மால் மறை 

ப-5லங்கே ழாக நல்குவ ளெனக்கே.”? இது கூதலு௮தல், வே 
ட்ட பொழுதி னவையவை போலுமே - தோட்பார் கதுப்பினா 

டோள்,”” இது நுகர்ச்சிபெற்றது, “எம்மணங் னெவே மூழ்க 

னை மூறிய - நனைமுஇர் புன்டன் பூத்தாழ் வெண்மணல் - வேலன் 
புனைந்சு வெதியயர் களந்தொறுஞ் - செந்நெல் வான்பொரி இத 

ஜி யன்ன - வெக்கர் ஈண்ணிய வெம்மூர் வியன்றுறை - நேரிறை 

இடு முன்கை பற்றிச்-சூரர மகளிரொ டுழ்ற சூளே,”” இதஜுட் தீராத் 

தேற்றத்தைப் பின்னொருகாற் தலைவி தேர்ர்.து தெளிவொழித்துக் 

கூறியவாறு காண்க, இயற்கைப்புணர்ச்சிக்கட் தலைவி கருத்தெ 
ல்லாம் உணர்ந்தானாயினுங் காவன்மிகுதியாலுங் கரவுள்ளத்தா 

லும் இரண்டாங் கூட்டத்தினும் அவள்நிலை தெளியாது ஐயுறு 
௧௪ தலுங் கூறி மூன்றாவதாய் மேல் நிகழும் பாங்கற்கூட்டத் இின்பின் 

நிகழும் இடகதல்ப்பாட்டிஜும் ஐயுறவு உரித்சென்று மெய்தொட் 
பேபயிமன் முதலிமன அதற்குப் கூறினர், அன்றியும் மச்சளெ 
ல்லாம் முதல் இடை” கடையென மூவகைப்படுதலின் அவர்ச்செல் 

லாம் இது பொதுவிதியாகலாலும் அமையும், “எண்ணிய தியை 

க்யா தாங்கொல் கண்ணி -யவவுறு மரபி ஜுகர்ச்ரி பெறுகென- 

வரிவண் டார்க்கும் வாப்புகு கடா௮த்சு- வண்ணல் யானை யெண்



களவியல், ௨௪௧ 

ண்ருஞ் சோலை - விண்ணுயர் வெற்பினெம் மருளி நினனி - னகலி 

னகலுமெ ஜுயிரெனக் தவலி - வருக. துய ரவலமொ டணித்தெம். 

மிடமெனட்-பிரிந்துறை வமைந்தவெம் புலல்புநனி நோக்டுக்-கவர் 
வறு நெஞ்சமொடு கவலும் கொல்லோ-வாய காப்பண் வருகுவன் 

கொல்லென - வுயவுமென் ஜுள்ளத் தயர்வுமிக லானே,” இதூடு 

வருவான் கொலென்னும் அச்சமும் வாரான்கொமென்றுங் காத 

லுங் கூர்ந்து தலைவி கூறியது, இனிச் சொல்லியவென்றதனா 

னே இன்னும் இப்புணர்ச்சி கூடங்கொலெனக் கூறுவனவும் இன் 
லும் தெய்வந்தருமெனக் கூறுவனவும் தலைவியை எதிர்ப்பட்ட 
இடங்கண்டுழி ௮வளாகக் கூறுவனவும் காட்டுக்கு நிமித்தமாவெ:* 

இள்ளையைவாழ்த்துவனவர் தலைவி தனித்த நிலைமை கண்டு வியப் 

பனவும் முன்னர்த் தான் நீ௩்சிய வழிப் பிறந்த வருத்தங் கூறு 

வவுவும் ௮ணியணிரஈது விடுத்தலும் இவைபோல்வன பிறவும் இட 

ந்தலைப்பாட்டி ற்கூக் கொள்க, உம், “(வெள்ள வரம்பி ஜூழி போ 

இயுங் - இள்ளை வாழிய பலவே யொள்ளிழை - மிரும்பல கூந்தற் ஐடு 
கொடி௪9-பெருந்தோட் காவல் காட்டிய வம்மே,'? இது கிள்ளை 

வாழ்த்து, “*நீங்திம் றெறாஉம் குறுகுங்காம் ॥ண்ணென்னும்-தீயா 

ண்டுப் பெற்றா ளிவள்,”” இது நீங்கெயவழிப் பிறந்த வருத்தம் கூறி 
யது. **அல்குபட ருழந்த வரிமதர் மழைக்கட் - பல்பூம் பகைத் — 

தழை நுடங்கு மல்குற் - மிருமணி புரையு மேனி மடவோள்-யார் ஐடி 

மகள் கொல்லிவ டக்தை வாழியர் - துயர முநீஇயின ளெம்மே 
யகல்வய - லரிவன ரரிர்துர் தருவன பெற்று - தண்செறு தாய 

மதனுடை கோன்றாட் - கணபோ னெய்தல் பொரவிம் பூக்குந்- 

இண்டேர்ப் பொறையன் றொண்டிம் - தென்றிறம் பெருகவிவ 

்* என்பதும் ௮து, ஏனையவற்றிற்குச் சான்றோ! ஐ௫ 
செய்யுடகள் வருவன உளவேழ் காண்க, .் 

ளீன்ற காயே, 

பெற்றவழி ம௫ழ்ச்சியும்- சொல்லிய தஇுகர்ச்டசு வல்லே பெ 

ற்றுழி அவன் மனம் மூழும் ம௫ழ்ச்சியும் : பேராச் சிறப்பினெ 

ன்றதனாம் பாம்கனால் நிகழும் இடந்தலைப்பாட்டிற்கும் இதுகொ 
ள்க, உம், “துங்€ ரோதி யொண்ணுதம் குறுமக - ணறுந்த ணீர ஐடி 

ளாரணங் னெளே - மினைய ளென்றவட் புனயள வறியேன்- 

திலமெல் லியவே இளவி - யணைமெல் லியள்யா முபங்குங் கா 
லே,” எனவரும், 

பிரிர்தவழிக் சலங்கலும்-- gamer புணர்ந்து பிரிக்துழி. 
௮ன்புமிகுதயாம் sie nope g Har காணுங்கால் ஆயத்திடை. நட 

௨௪



௨2௨ பொருளதிசராம், 

யுஞ் சீ.நாரிடையும் கண்டு இனிச் கூடுதல் அரிதென இரர்கலும் 
“குணகடற் நிரைய பறைதபு நாரை- இண்டேர்ப் பொரை 

பன்றொண்டி முன்றுறை- பயிரை யாரிரைக் கண்வர் தாங்குச்-சே 

ய ளரியோட் படா இ.- கோயை நெஞ்சே நோய்ப்பா லோயே.” 
இ *இல்லோ னின்பங் கா௮முழ் ரூ௮ங் - கரிதுவேட் டளையா Glew GF 

சே காதலி - நல்ல ளாகுத வறிந்தாக்- கரிய ளாகுத லநியா தோ 

யே,”” எனவரும் வழியென்றதனாஜற் பிரியலுறுவான் கூற வன 
வும் கொள்க, ''வாழ்த லுயிர்க்கன்ன ளாயிழை சாத- லதழ்கன் 
ன ணீங்கு மிடத்து.” இ.து மூன்றாங் கூட்டத் இனையும் கருதலின் 

சதக ண்டு வைச்தார், இது முதலாகப் பாங்கம்கூட்டமாம், கலம்கஓ, 
மெனவே அக்கலக்கத்தான் நிகழ்வனவெல்லாங் கொள்க, அவை 
தலைவன் பாங்களை நினைத்தலும் ௮க்கலக்கங் கண்டு பாங்கன் விஞ 

வுவனவும் அதுவே பற்றுக்கோடாக உற்றதுமைத்தலும் பிறவு 

மாம், உம். 'பண்டையை woes யின்று பரிவொன்று - கொ 

தடூண்ட மனத்றை யெனவுணர்வல் - கண்டாயா - னின்னுற்ற தெல் 

லா மறிய வுரைத்தியாற் - பின்னுற்ற ஈண்பிஞய் பேர்த்து,” என 

வும், “வஞ்சமே யென்னும் வகைத்தாலோர் மாலினாப்த் - தஞ்சந 

தமியேனாய்ச் சென்றவெ- னெஞ்ச - நலங்கொண்டார் பூங்குழலா 

ணல்லாயத் தன்றி - வலட்கொண்டாள் கொண்டா ளிடம்,” என 

Bo ab, “aga ௫௮ ரேமமுறு ஈண்ப - புலல கோழ கேளா யத 

தை - மாக்கட னவே ணெண்ணாட் பக்கத்துப் - பகுவெண் டிங்க 

டோன்றி யாங்குக் - கதுப்பயல் விளங்குஞூ சிறு. நுதல் . புதுக் 

கோள் யானையைப் பிணித்தக்றா லெம்மே,”” எனவும் வரும், 

நிற்பவை நினை இ நிசழ்பவை உரைப்பிலும்- நிற்பவை நினை இ 

2@ உமாப்பினும் நிகழ்பவை உரைப்பினும் என உரைப்பினென்பதனை 

முன்னுங் கூட்டுக; அது கேட்ட பாங்கன் உலகத்து நிலைநிற்கி 

ன்ற நற்குணங்களை அவனை நினைப்பித்துக் கழறிக் கூறினும், ௮க்க 
முறியவற்றை மறுத்துத் தன் கெஞ்சின் நிகழும் வருத்தங்களை அவ 

ற்குக் கூ.றிலும்: உம், குன்ற முருளிற் கொடித்தேரோய் குன் 

ரகஉ௰ியு - சொன்று மொ ழிவ துளதாமோ - ஈன்றறிந்து - தாமுறை 

யே செய்வார் தகவிலவே செய்தக்கால் - யார்முறை செய்பவோ 
wim.” எனவும், *தெரோன் றெறுகதிர் மழுங்கினுர் திமக- 

டீரா வெம்மையொடு திசைகடுக் குறுப்பிலும் - பெயராப் பெற்றி 

யிம் நிரியாச் சீர்சால் - குலத்திற் நிரியாக் கொள்கையும் கொள் 

க.டுகையொு - சலத்திம் திரியா எட்டமு முடையோய் - கண்டத



களவியல், ௨௪௩ 

ன ளவையிழ் கலங்கு யெனினிம் - மண்டிணி இடக்கை மாநில 
முண்டெனக் கருதி யுணரரலன் யானே,” எனவும் இவை நிற்ப 

வை கினைஇச் கழறின., “*காமங் காம மென்ப காம - மணங்கும் 
பிணியு மன்றே நினைப்பின் - முதைச்சுவற் கலித்த மூத்றுவி 

ளம்புன - மூதா தைவதந் en ங்கு - விருந்தே காமம் பெருச்தோ 6 
ளோயே,” இதுவும் ௮௮௮. “ஈயனு ஈண்பு நாணுகன குடைமையும்- 

பயனும் பண்பும் பாடறிர் தொழுகலு - நும்மினு மறிகுவென் மன் 

னே கம்மென - வெதஇர்த்த இத்தி யேரிள வனமுலை - al Bi 5 gi 

Siicccr at ges சுணங்க -ைம்பால் வகுத்த கூந்தற் தெக் 
பொற் - Dh 5 P பொ லிந்த தேம்பா யோதி ஸ் மு.துநீ oie 

பூத்த குவளை - யெஇமலாப் பிணைய லன்ன விவ - எரிமதர மழை 

க்கண் காணா வூங்கே.” இடிக்கும் கேளீர் நுங்குறையாக- நிறு 

க்க லாற்றினோ ஈன்றுமத் நில்ல - ஞாயிறு காயும் வெவ்வமை மரு 

ங்கம் - கையி லூமன் கண்ணிற் காக்கும் - வெண்ணை யுணங்கல் 

போலப் - பரநதன் றிநகோய் மொண்டுகொளம் கரிதே,”” இவை: 

நிகழ்பவை உரைத்தன, இப்பன்மையான் வேறுபட வருவனவெ 

ல்லாங் கொள்க, 

குத்தங் காட்டிய வாயில் பெட்பினும்- அங்கன் தலைவற்கு 

நிகழுங் குற்றங்களை வெளிப்படச் காட்டிய பாங்கன் ௮வன் ஆற்றா 
மை மிகுதி கண்டு அதனை நீக்குதம்கு விரும்பினும்: ௮து நின் ௨ 

ஞ.ற் காணப்பட்ட உரு எவ்விடத்து எத்தன்மைத்து எனவினா 

வும், உம், “பங்கயமோ துங்கப் பனிதங்கு மால்வரையோ - வறு 

கண் விசும்போ வலைகடலோ - வெங்கோவிச் - செவ்வண்ண மால் 

வரையே போலும் இருமேளி - யிவ்வண்ணஞ் செய்தார்க் இடம்.” * 

எனவரும். அதுகேட்டுத் தலைல௨ன் கழியுலகை மீதாூர்ந்து இன்ன ௨, 

விடத்து இத்தன்மைத்து என்னும், *'கழைபா டி.ரங்கப் பல்லியங் 

கறங்க-வாடுமக ணடந்த கொடும்புரி கோனகயிம்-ற தவத் தீங்கனி 

யனனசெம்முகத் - துப்த்தலை மந்தி வன்பறழ் தாங்கச் - SOLES 

ணிரும்போறை யேறி நின்று - குறக்குறு மாக்க டாளம் கொட்டு 

மக்-குன்றகத் ததுவே குழுமிளைச் சீறார்-சீழா ரோளே சாறுமயிர் ௩ 

க கொடிச்ட-கொடிச்சி சையகத் ததுவேபிறர்-விடுத்தற் காகாது 

பிணித்தவென் னெஞ்சே,” இது இடங்கூறித்று, கேளிர் வாழி 

யா கேளி! சாளுமென்- னெஞ்சு பிணிக்கொண்ட வஞ்சி லோ இ- 

Ger eek gs ரறுமெல் லாக - மொருகாள் புணரப் புணரி-ஷ்௯ 
லாசாள் வாம்க்சையம் வேண் வண் யமக 91 ௬



2.05! பொருள இிகாரம், 

ஈறிழ்அ, மீட்டுங் குற்றங் கட்டிய என்றதனானே இக்கூட்டத் 

திற்குரிய கூற்றாடுச் சான்றோர் செய்யுட்கண் வேறுபடவருவன 

வெல்லாம் கொள்க, தாயா வீன்ற கணவீ நாறற.. மாயா முன 
றில் வருவளி அரக்கு - மாகோள வாழ்கா சிறுகூடி யாடடி - வே 

இ£யேர் மென்றோள் விலக்குநர் - யாரோ வாழிநீ யவ்வயிற் செலி 

னே.” இது பாங்கனை நீ யாண்டுச் செலலவேணடுமென்றது. 
“என்னுறுநோய் தீர்த்தம் இருபிறப்பி ஞுனமறஹையோன - ஐன் 

லுறுகோப் டோலத தளர்சின்றா - னின்னினிய - ஈற்றத்இம் நீட, 

தனா டரிழையைச் செவ்வியாற் - ஹெற்றெனக் கணணுறுங்கொ 
சீ2லென்று,”” இது குறிவழிச் சென்ற பாஙகன அவ்விடத்துக் சா 

ணுங்கொலென்று ஐயுற்றது, *அளிதோ தானே யருண்மிக புடை 

தீதே-களிவாய் வண்டினங் கவர்ஈதுண் nO - மொளிசார் மார்பி 

ஷேக்கெழிற் குரிசலைப - பிரியாத் துயரமொடு பேழுயிர்ஃ தக 

ன்ற இளியோ மழலைக் சேழ்ளெர் மாத - ரார்கத சுற்றமொடு 

CE sini EES = 40 Cor தமியள் காட்டிய - வானோர் தெய்வம் 

வணங்குவல் யானே.'” இது குூறிவழிச் செனற பாங்கன் தலைவி 

யை எளிதிற் காட்டிய தெப்வத்தை வணங்யெறு, *“கண்ணென 

மலருங் குவளையு மடியெனச். தண்ணெறா௩ தடமலர் தயங்கு தா 

மரையு - மூலையென முரணிய சோங்கமும் வகையெழின் - மின 

சேனென நுடங்கு மருங்குலு மணியென - வயின்உயி ஸிமைக்கும் 

பாங்குபல் ஓுருவிம் - காண்டஞூ சமழற்கொடி. போலுமென்- ணாண் 

டகை யண்ணலை யறிவுதொலைத் ததுவே.” இது இவள்போலும் 

இஜஷஜைவனை வருத்தினாளெனப் பாங்கன் ஐயுற்றது, “கண்ணே, 
கண்ணயற் பிறஈத சவுளழி சடா௮ச்சு- வண்ணல் யானை யாரியாப 

பணித்த - விமற்போர் வானவன் கொல்லி மீமிசை - யறைக்கான 

மாச்சுனை யலிழ்ந்து நீலம் - பல்லே, பல்லரண் கடநத பசும்பூ.. 

பாண்டியன் - மல்குமீ£ வரைப்பிழ் கொற்கை மூன்றுறை - யூதை 
மீட்டிய வுய/மண லடைகரை- யோத வெணடிரை யுதைத்த 

முத்த- நிறனே, இறல்விளய் கவுணர் தூஙகெயி லெறிந்த- விறன் 

௩சமிகு முரசின் வெல்போர்ச் சோழ - னலனணி யரங்கம் டோதிய 

மாலி - னுருவ நீள்னை யொழுூயெ தளிமே - யென்றவை பயக 

தமை யறியாம் நன்று - மடவர் மன்றவிக் குறவர் மச்க- டேம் 

பொழி சொலி யிவளை - யாம்பயச் தேமெம் மகளென் போமே,” 
இது தலைவியை வியகதது, “பண்ணாது பணமேகய்றென் பாடும் 

௩ழிக்கான - லெண்ணாது கண்டாருக் கேரணம்கா - மெண்ணா_து- 

காவார்சான் ருண்மை இரிந்திலார் மல்றிவனைக்-தாவார் கமிறுரீஇ



களவியல், ௨௫ 

விட்டு.!? பாங்கன் தலைவனை வியர்தது, “Yes ணிரும்புன த் 

துப் பூசல் பிரியாது பூழி யாடிக்- காந்தட் கமழ்குலையாற் காதன 
மடப்பிடிதன் கவுள்வண் டோப்ப - வேந்தன்போ னின்ற விறம் 

களிற்றை விலலினாற் கடி.வார் தங்கை - யேந்தெழி லாக மியை 

யா தியைந்தநேச யியையும் போலும்,” இது தலைவற்கு வருத்து இ 

சிருமென அவனை வியந்தது, “வெம்முறு துயரமொடு?' என்னு 

ஞ்செய்யுளுங் கொள்க, இனிப் பாங்கன் தலைவிதன்மை தலைவ 

ம்குக் கூறுவனவும் இடங்காட்வெனவுரு சான்றோர்செய்யுளுள் 

வரும்வழிக் காணக, ஆண்செ சென்ற தலைவன் இடந்தலைட்டாட் 

oo கூறியவாக்றானே கூடுதல்கொள்க, அங்கன் கூடி, நின்று ௧௬௦ 

அவன் மூழ்ச்துகூறுவனவும் பிறவுங் கொள்க, “வேட்ட பொழுதி. 

£ரவையவை போலுமே -தோட்டார் கதுட்பினா டோள்,”? “எமக் 

குயர் தருளினை யாயிம் பணை த்தோ- ளொண்ணுத லரிவையொடு 

மென்மெல வியலி - வர் 5சின் வாழியோ மடந்தை - தொண்டி, 

யன்னநின் பண்புபல கொணடே.”” இது பாங்கற்கூட்டங் கூடி ஜட 

நீங்கும் தலைவன் நீ வருமிடத்து ரின்தோழியோடும் வரல்வேண்டு 
மெளத் தலைவிக்குக் கூறியது, “நெய்வள மைம்பா னேரிழை மா 

தரை-மெய்ந்நிலை தரியா மேதகு சுற்றமொ- டெய்துத லரிதென் 

றின்னண மிரங்கிக்- கையறு நெஞ்சமொடு கவன்றுகனி பெயர் 

ந்தவென் - பைத லுள்ளம் பரிவு நீக்டுத் - தெய்வத் தன்ன தெரியி ஓத 

ழை மென்றோ - ளெய்தச் தந்த வேந்தலொ டென்னிடை - நழ்: 

பாற் கேண்மை காடொறு மெய்த- வப்பாற் பிறப்பினும் பெறு 

கமழ் றெமக்கே,” அங்கன் கூடிநின்று தலைவன் பாங்களை 

உண்ம௫ழ்ந்து உரைத்தது, இவன் பெரும்பான்மை பார்ப்பாளாம். 
இத்துணையும் பாங்கற்கூட்டம், ௧௫ 

பெட்டவாயில் பெற்று இரவு வலியுறுப்பினும் - அங்கனம் 

அவனைப் புணைபெற்றுநின்ற தலைவன் தலைவிக்கு வாயிலாதற்கு 
உரியாரை யாராய்ச்து பலருள்ளும் தலைலியாற் பேணப்பட்டாள் 

தனக்கு வாயிலார் தன்மையையுடைய தோழியை அவள் குறிப்பி 
னை வாயிலாகப் பெற்று இவளை இரந்துபின்னிற்பலென வலிப்பி ௩௪ 

லும் ; மறைந்து தலைவியைக் கண்டு நின்றான் அவட்கு அவள் இன் 

றியமையாமை கண்டு அவளை வாயிலெனச் துணியும், உம், “*தலைப் 

புணைக் கொளினே தலைப்புணைக் கொள்ளுங் - கடைப்புணைக் கொ 

ளினே கடைப்புனைக் கொள்ளும்-புணைகை விட்டுப் புளரலோ டொ 

மு- னாண்டும் வருகுவள் டோலு மாண்டி: மாரிப் பித்திகத்து ீட் கட



௨௪௬ பொருளதிகாரம், 

வார் கொழுமூகைச் - செவ்வெரி ர.றமும் கொழுங்கடை மழைக் 
கட்-டுளிதலைத் தலைஇய சளிரன் னோளே.'” இது தலைவி அவட்கு 
இனையசென்று கருதி அவளை வாயிலாகத் துணிந்தது, அன்றித் 
தோழி கூற்றெனிற் தலைவியை அருமைக. நினன் றி இக்குறை மூடி. 

சீ ப்பலென ஏற்றுக்கொளளாள் தனக்கு ஏதமாமென்று அஞ்சி) 
௮ன்றியு் தானே குறையுநூன்றார்கு இதுகூறிப் பயரஈத தூஉமி 

ன்று “மருச்திம் நீரா மண்ணி னாகா - soe seb” என்னுஞ் செ 
ப்புள் இரவுவலியுற்ற.து, 

ஐளரும் பெயரும் கெடுதியும் பிறவும் நீரிற் குறிப்பின் நிரம் 

கபக் கூறித் தோழியைக் குறையுறும் பகுதியும் - சோ ழியை இரந 

அபின்னிற்றலை வலித்த தலைவன், தலைவிடஈ தோழியும் ஒருட்கு 

தலைப்பெய்த செவ்வி பார்த்தாயிறுக, தோழி தனித் து ழியாயினும், 

தம்பதியும் பெயரும் பயாவையெனவும் ஈண0 யான் கெடுத்தவை 

, காட்டுமினெனவும் அனையன பிறவற்றையும், அகத்தெழுச்சசோர் 

சடுஇன்னீரமை தோன்றும் இக்கூற்று வேளோர் கருத்து உடைக் 

சென ௮வள் கருதுமாற்றானும் அமையச் சொல்லித், தோழியைத் 

தன் குறையறிவிக்குங் கூறுபாடும் : வினாவுவான் ஏதிலபோல ஊ 

ரினை மூன் வினாய்ச் சிறிது உறவு தோன்றப் பெயரினைப் பின் 

விஞய் அவ்விரண்டிலும் மாற்றம் பெருதான் ஒன்று கெடுத்சா-, 

2௨ கவும் அதனை அவர் கண்டார் போலவும் கூறினான், இவன் என்னி 

மைதோர் குறையுடையனென்று அவள் கருதக் கூறமென்பார் 

நிரம்ப வென்றார். கெடுதியாவன யானை புலி முதலியளவும் கெ 
ஞ்சும் உணர்வும் இழந்தேன் அவை கண்டீரோவெனவும் வினாவு 

வன பலவுமாம், பிறவுமென்்றதனால் வழிவிஞதலுச் தன்னொடு 

உட௫வரிடை உறவு தோன்றம்பாலனவும் கூறுதலும் கொள்க, ௨ம், 

(அருவி யார்க்கும் பெருவரை ஈண்ணிக் - சன்றுகால் யாத்த மன் 

றப் பலவின் - வேர்க்கொண்டு தூங்குங் கொழுஞ்சுளைப் பெரும் 
பழங் - குழலிச் சேதா மாந்தி யயலது - வேய்பயி லிறும்பி னாமூ 

றல் பருகும் - பெருங்கல் வேலிச் சிறுகுடி யாதெனச் - சொல்ல 

௩௪ வுஞ் சொல்லீ ராயிற் கல்லெனக் - கருவி மாமழை கீழ்ந்தென 

வெழுர்த-செங்கே மாடிய செழுங்குரம் சிறுதினைக்- கொய்புனங் 
காவலு நுமதோ - கோடெந் தல்கு னீடோ ளீரே,” ஊரும் பிற 

வும் வினாயது, “சல்லுற்ற நோய்வருத்தக் கலு நடையத்றே-. 

னெல்லிற் நியானும் வருர்தினேன் - விலலுற்ற - பூங்க ணிமைக் 

கரும் புருவ மதிமுகத்தீ-ரீக்கதுவோ நம்முடைய ஒர்,” இது ஊர்
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களவியல், ௨௪௭ 

விஞயது. “செறிகுர லேனற் சறுடூளி காப்பி - ரறிகுவே லும் 

மை வினா௮ - யறிபறவை - யன்ன நிகாக்குஞ்€ ராடமை மென் 
ஹமோளி - சென்ன பெயரிரோ நீர்,” இது பெயர்வியயைத, “sop 

ப.ர$த சாகத மறவெறிர்து நாளா- லுதையெதிர்ஈது Is Bug, 

ழேனற் - பிறையெதிர்கக - தாமராபோல வான்முசத்துத் தாழ்இ 
குழலீர் காணீரோ - வேமரை போந்தன லீண்டு ? “sae Mu 

னோருக தலைச்சென்று கண்டக்கா - லெககுறிப்பி னோமென் றிக 

ழ்ந்திரார் - நுங்குறிப்பின் - வென்றி டடர்நெடுஙகண் வேய்த்தோ 

Fi கூறீரோ-வன் றி படர்டச வழி.” உனறி, பன நி, தண்டு புரை 

கதிர்த் தாழ்ஞாம் செர௫னை - மணடு புகவரு மாண்டடிளி மட 

ற்று - மொண்டொடிப் டணைத்தோ ளொணனணுத ஜிளையீர் - கண் 

டனி ராயிற் கரவா துரைமின் - கொண்டன சூழுவி னீங்டு மண் 

ட.ய - வுள்ளழி பகழியோ டுூயங்கேயோ - புளளி மான்௧கலை போ 

இய நெறியே,” இவை கெடுதிலினாயின. “£மெல்லிலைப் பரபமின் வி 

ருஈதுண் டியானுமிக்-கல்லென் சறுகுடித் சங்கே மற் றெவனோ,”' ஜட 

எனவும், *(இல்லுடைக் இழமை யெம்மொடு புணரிற - நீதுமு 
-ண்டோ மாத ரீரே.”” எனவும் வரூவன பிறவுமென்றதனாற் கொ 
ள்க, குறையு நா௨ம்பகுதி குறையுறபகுதி எனவுமாம்) எனவே, 
குறையுறுவார் சொல்லுமாற்றானே கணணி முதலிய கையுறை 

யோடு சேறலும் கொள்க, பகுதியென வரையாது கூறலிற் ஓ, 

தனித்துழிப் பகுதி முதலியனவும் இருவருமூர்வழி இவனத* 

லைப்பெய்தியுடையன் எனத் தோழி உணருமாறும் வினாவுதல 

கொள்க, இவை கசூறையுறவுணர் தலும் இருவருமுள் வழி அவன் 

வரவுணர்தலுமாம், முன்னுறவுணர்தல் *'நாற்றமுக் தோத்த 

மும்? என்புழிக் கூறுப, மதியுடம்பாடு மூஉகையவென மேற் ஐஇ 

கூறுப, 

தோழி குறை அவட் சார்த்தி மெய்யுறக் கூறலும் - தோழி 

இவன கூறுன்ற குறை தலைலியிடத்தேயாய் இருந்ததென்று அவ 
ண்மேலே சேர்த்தி அதனை உண்மையென்று ௨௭ ரத் தலைஉன கூத 

தலும்: உம், **கருங்கட லுட்கலங்க நுண்வலை வீசி - யொருங் ௩௪ 

குடன் ஐன்னைமார் தந்த கொழுமீ - லுணம்சல்புள் சோப்பு மொ 

ளியிழை மாத-ரணங்காகு மாற்ற வெமக்கு.!” “பண்பும் பாயலுய் 

கொண்டன டொண்டித் - தண்கமழ் புதுமலர் சாறு மொண்டொ 

டி. யைதமர்ர் தகன்ம வல்குற்- கொய்தளிர் மேனி கூறுமதி தவ 
Ca.” இவை வெளிப்பட்டன, இவம்தின் வேறுடாடு உணர்க, ஐஇ



௨௪௮! பொருளதிகாரம், 

“குன்ற நாடன் குன்றத்துக் கவா௮ம்- பைஞ்சனைப் பூத்த பகுவா 

ய்க் குவளையு - மஞ்சு லோதி பசையியற் கொடிச்சி - கண்போன் 

மலர்த லரிஇவ - டன்போல் சாயன் மஞ்ஜைக்கு மரிதே,”” இது 
இருவரும் உள்வழி வரத தலைவன் தலைவிசன்மை கூறவே இவள 

கண்ணது இவன் வேட்சையென்று தோழி குறிப்பான் உணரக் 

கூறியது, குன் றநாடன், முருகன்; அவள் தந்தையுமாம். £உள்ளிற் 

காண்பென் போல்வன் முள்ளெயிழ்- மமிழ்த மூறுஞ் செவ்வாய்க் 

சமழகி - லார நாறு மறல்போல் கூந்தற் - பேரமர் மழைக்கண 

மடந்தை - மூரன் முறுவலோடு மதைஇய நோக்கே,” இதுவும் 

௦௮௮. இதுமுதலியவற்றைழ் தலையன் கூற்றாகவே கூறாது சோழி 
கூறினாளாகக் கூறி அவ்விடத்துத் தலைவன் மடன்மா ௯ றுமென்று 

பொருள்கூறின “*நாற்றமுட தோற்றமும்” என்னுஞ் சூத்திரத்து 

திதோழி இவற்றையே கூறினாளென்றல வேண்டாவாம், ௮து கூறி 

யது கூறலாமாகலின். 

தடு துண்டாது இரட்பினும் - இடடதலைப்பாடு முதலிய கூட்டங் 

சளான் அமையாது பின்னும் பகற்குமியையும் இரவுக்குறியையும் 

வேண்டினும் : ௨ம், “கொண்டன் மாமழை கொட்குபு குழைத்த- 

சிறுகோ லிணர பெருந்தண் சாதம் - வகைசே மைம்பாத் கை 

பெற வாரிப - புலர்விடக் துஇிர்ச்ச ஐகள்படு கூழைப் - பெருங 

ஐ.உகண் யை முவப்பத் தந்ைத - நெடுந்தேர் வழங்கு நிலவுமணன் 

முற்றத்துப்்-பந்தொ பெயரும் பரிவி லாட்டி. - யருளினு மருளா 

ளாமினும் பெரிதழிஈது - பின்னிலை முனி௰ன்மா நெஞ்சே யென் 

னதூஉ - மருநதுய ரவலக தீர்க்கு- மருகதுபிறி இல்லை யானுற்ற 

நோய்க்கே,”” பரிவிலாடடியையென இரண்டாவது விரிக்க, தடு 

நடந்தே ரேறியும் கானலிற் சென்றும் - கொடும்கழி மருங்கு னடும்ப 

மலர கொய்துங் - கைதை தூக்கியு நெய்தல் குற்றும்-புணர்ந்தாம் 

போல வுணர்ச்த நெஞ்சமொடு . வைகது மினைய மாகவுஞ் செய் 

தார்ப் - பசும்பூண் வேத ரழிர்த பாசறை - யொளிறுவே லழு 

வத்துக் களிறுபடப் டொருத - பெரும்புண் ஹுறுகர்க்குப் பேஎய் 

92 போலப் - பின்னிலை மூனியா நம்வயி - னென்னென நினையுங் 

கொல் பரதவர் மகளே.” தோமி நம்வயிழ் பரதவர் மகளையென் 

னென நினையுங்கொலென்க. பாலொத்த வெள்ளருகி பாய்ர்தா 

டிப் பல்பூப்பெய் - தாலொத்த வைவனங் காப்பாள்கண் - வே 

லொத்த - நெஞ்சம்வாப்ப் புக்கொழிவு காண்பா ளெவனசொ 

லோ - வஞ்சாயற் கேநோவல் யான்,” இவை பகற்குறி இரந்தள,



களவியல். ௨௪௯ 

“எல்ல. மெல்லின் நசைவபேரி தடையேன் - மெல்லிலைப் பரப 

பின் விருந்து வொருவன்!” எனத் தலைவன் இரயுக்குதி வேண 
டியதனை த தோழி கூறியவாறு காண்க, இன்றும் இரட்டுறமொ 
ழிகல என்பதனாத் தீண்டாது என்பசுற்குத தவிராது இரப்பிறு 

மெலாட் பொருள்கூறிக் கையுறை கொணவோது கூறு௨னவும் ௫ 

மீரேவுவன யான் செய்வேளெனக் கூறுவரவஈஉ கோழி நினனுற 

கருதப்பவொளை அஆறியேனென்றுழி அவன் அறியக் கூறவபவும் 

பிறவும் வேறுபட வருவனவெலலாம் இதன்கண அடக்குக, ஈம், 

“கவளக் களியியனமால யாஊாடற் ரளி - சுவடு நா னில்ல। 

தீதுபோத் - பவழக்- கடிகை யிடைமு தங கட ண்படொறு நில்லா இடி 

தொடிகை யிடைமுக்த, தொக்கு,” ரின் வயிரடையும் எபிறறை 

yo கானுகதோரும் நில்லா என் கையிடஃில இருக்கின் உ பவப 

க்கொடியும் முத்தும் என்ச, £ நறவுக்கம ழலரி நாற லாய்லிரி, பூ - 

நிறநதிகம கமழு மிணைவாய் சகெய்தற - கணணித் தலையர் கருப 

கைப் பரதவர் - நின்ாய ரல்லரோ நெழிதா போதஇி- யோண ஜு 

ணங் ளெழமுலை யொருஞான்று புணரி - ஜுண்க யிநறு உலை. 

நுமரொடு வாங்கிக்- கைதை வேலி யிவ்நர்ச் - செய்றூட் டேம்னா 

செறிதொடி. யானே,” அறிக வளைய விடைமடவா யாயஞ்- சிறி 

தவள்செல் லாளிறுமென் றஞ்௫ச் - ிறிதவ- எலஞூம்வாய் ௧॥ 
ணுது நைர்துருகி யென்னெஞச- மொல்கும்வா யொல்க லுறும்,'” ஓத 

எனவரும், 

[மற்றைய வழியும்- குறியெ திர்ப்பட்டிங கையுறை ம்றுக்கப்ப 

ட்டுங் கொடுக்கப்பெற்றும் இரகது பின்னின்றான் ௮ங்கனங் குறி 

யெதிர்ப்பாடின்றி ஆற்ருனாய் இரநது பின்னிற்தலை மாறுமவவிட 

த்தும்: உம், “'நின்செயல் செத்து நீபல வுள்ளிப் - பெரும்புன *௫ 

பைதலை வருந்த லன்றியு- மலைமிசைத் தொடுத்த மலிச்துசெ பத் 

தச் - தலைகாண் மாமலர் தண்டுறைப் பரப்பித்- கடல்கரை மெலிச் 

குங் காவிரிப் பேரியாழ் - றறல்வார் நெடுங்கயத் தருநிலை கலங்க- 

மாலிரு ணசோட் போடுத் தன்னையர் - சாலைத் தநத கணைக்கே! 
ட்டு வாளா - கதறுவ வாமட்குக தஞ்சொற் பாண்மக - ணெயெ the 

கொடி. நுடங்கு நறவுமலி மறுற் - பழஞ்செட் நெல்லின முகவை 

கொள்ளாள் - கழங்குறழ் முத்தமொடு ஈல்கலம் பெறூஉம் - 'பயல் 

கெழு வைப்பிம் பலவே லெவ்கவி - ஈயம்புரி கன்மொழி யடக்கவு 

மடங்கா - ளீன்பொன் னிணர்நறு மலர்ப்புன்னை வெஃடத் - இத 

யொடு டொருத வன்னி போல-லவிளிகுவை கொல்லோ நீயே சளி ௬௫



௨௫௦ பொருள திகாரம், 

யெனச் - சிறிய மிழற்றுஞ் செவ்வாய்ப் பெரிய- கயலென வமர்த் 

தீ வுண்சட் புயலெனட்-புறந்தாழ் பிருளிய பிறங்குகுர லைம்பான்- 

மின்னேர் மருங்கும் குறுமகள் - பின்னிலை விடாஅ “மடங்கெழு 
கெஞ்சே.”” எனவும், 'மாய்கதில் வாழிய கெஞ்சே சாளு- மெல 

இல்லியம் குறுமக ணல்லக நசைஇ- யரலவிரை தேரு மஞ்சுவரு எறு 

கெ.றி- யிரவென நீயும் பெரா௮ பருளவர் - புல்லென் கண்ணை 

புலம்புகொண் பிலசம் - துளளவர்க் கெல்லாம் பெருககை யாகக். 

காமங் கைமிக வறுதர-வானா வரும்படர் தலைத்தர் தோயே.”” என 

வும் வருவன, தன்னெஞ்சனை இரவு விலக்டெயன, 

௧௨ சொரல்லவட் சா ॥த்தலிம் புல்லிய வகையினும்- தான் வருந் 

இக் கூறுன்ற கூற்றினை; தலைவியைச் சார்த்தித் தலைவன் கூற 

லின் இவ்வாறு ஆற்ரானாப் இஙகனங் கூதினானென்று அஞ்சித் 
தோழி உணராமற் தலைவிதானே கூடிய பகுதியிலும்: *களஞ் 

சுட்ட் ளெவி ழெவியதாகும்'” என்பதனாம் தலைவியாழ் குறிபெம் 

sO ng தோழியை இரக்கும். உம், “(அயத்து வளர்பைஞ் சாயமு 

ருக்தி னன்ன - ரகைப்பொலிம் இலங்கு மெயிறுகெழு துவர்வா- 

யாகத் தரும்பிய முலையள் டணைத்தோண்-மாத்தாட் குவளை மலர் 

பிணைத் தன்ன - மாயிதழ் மழைக்கண் மா௮ யோளொடு - பேயு 

ட மதியா மறையமை புணர்ச்சி- பூசழ் றுடியிற் புணர்வுபிரிந் இசை 

இடப்பக் - காய்ந்த காப்பொடு சாஞ்செலம் கருமையிற் - கடும்புனன் 

மலிர்த காவிரிப்பேர் யாற்று - நெடுஞ்சுழி ரீத்த மண்ணுகள் 

போல - நடுங்கஞர் பெதிர முயங்கி நெரு£- லாக மடைதர் தோ 
ளே வென்வேற் - களிறுகெழு தானைப் பொறையன் கொல்லி. 

யொளிறுடூ ரடுக்கத்து வியலகம் பொற்பக் - கடவு ளெழுதிய 

ட பாவையின் - மடவது மாண்ட மான யோளே,'” “ஹணங்குடைப் 

பனித்துறைசத் தோண்டி யன்ன - மணங்கமழ் பொழிற்குறி நல் 

இன ணுணங்ஐழைப் - பொம்கரி பரந்த வுண்க - ணங்கலுழ் மேனி 

யசையிய லெமக்கே.”” எனவரும். வகையென்றசனானே இதனின் 
வேறுபட வருவனவுங் கொள்க, “*தளிர்சேர் தண்டை தைஇ 

ஐச நுந்தை - கூளிவாய் வியனபுனத் தெற்பட வரூகோ - குறுஞ்சு 

ளைக் குவளை படைச்சிாம் புணரிய - நறுர்தண் கான லாடுகம் 

வருகோ - வின்சொன் மேவலைப் பட்டவெ னெஞ்சுணக் - கூதினி 

மடச்தைநின் கூரெயி றுண்கென- யான்றன் மொழிதலின் மொழி 

யெதிர் வந்து - தான்செய் குறிநிலை யினிய கூறி-யேறுபிரி மடப் 

கதிபிணை போல வேறுபட் - டுறுகழை நிவப்பிம் சிறுகுடி, பெயரும்-



களவியல் ons 

கொடிச்சி செல்புற நோக்டு- விடுத்த நெஞ்சம் விடலொல் லா 

வே,” ““இரண்டறி களவினங் சாத லோளே-மூரணகொ டுட்பி௰ 
செவ்வேன மலையன் - முள்ளூர்க் கான நாற வநது -நள்ளென் 

கங்கு னம்மோ ரன்னள்- கூந்தல் வேய்ந்த விரவுமல ர.இர்த்.துச்- 

சார்துளா ஈறுககதுப் பெெணெய் நீவி - யமரா முகத்த ளாத- இ 

தமரோ ரனனள் வைகறை யானே,” எனவரும், 

அ/நிர்தோள் அயர்பபின் அவ்வழி மருங்கிற் கேடும் பீமிய 

கூறலும்-மஇயுடம்பட்ட தோழி br கூறிய குறையை யான 

மறச்தேனெனக் கூறுமாயின் அ௮ல்விடத்துத் தன்னொடு கூடாமை 

யாற் தலைவிமருங்கிற் பிறகத கேடடையும் அவள் அதனை ஆம் இத 
நிமிருத பெருமையையும் கூறுதலும் : ௨ம், *'ஒள்ளிழை மகளி 
ரோ போரையு மாடாய் - வள்ளிதழ் நெய்தற் ஜெடலையும் புனை 

யாய் - விரிபூங் கான லொருசிறை நின்றோ - பாரை யோறிழ் 

ஜெழுதனம் விணவுதுங் - கணடார் தண்டா நலத்தைத் செண்டி. 

வைட் - பெருஙகடற் பரப்பி னமாக்துறை யணங்கோ - விருங்கழி கடு 

மருக னிலைபெற் மனையோ - சொலலினி மடந்தை யென்நனெ 

னதனெதி/ - முள்ளெயிற்று முறுவலுர் இறகதன - பல்லித முண் 

சணும் பரநதவாற் பனியே. ்? தண்டழை செரீஇயுக் தண்டலென 

வுயிர்த்துங - கணகலும் முத்தங் கதிர்முலை யுறைத்து - மாற்றின 
ளென்பது கேட்டன மாற்றா - வென்ளினு மவளினு Mens - Mer be 

னா மாக்க டடிஈன்ன ரூரே.”” “Carex கூரதலும் பலபா ft 
டடி - வழ்த லொலலுமோ மற்றே செங்கோற் - குட்டுவன் 9 

ண்டி. யன்னவெற் - கண்டு நயதஜநீ நல்காக் காலே," ரஸ் 

வரும், அயர்த்தத அவள் அருமை தோன்றுதற்கு, 

தோழி ரீக்கலினயெ நிலைமையும் நோக் -தோழி இவ்விட டட 
த்துக் காவலர் கடியொனச் கூறிச் சேட்பட நிறுத்தலிற் தனக்கு 

உண்டாய வருத்தத்தையம் பார்த்து: உம்மை, சிறப்பு, இதுவே 

மடன்மா கூறுதற்கு ஏதுவாயிற்று, “நல்லுரை யிகந்து புல்லுரைத் 

தாய்ப் - பயநீர்க் கேற்ற பசுங்கலம் போல - வுள்ளம் தாங்கா 

வெள்ள நீந்தி - யரிதயர் வு.ற்றனை நெஞ்சே யென்றும் - பெரிதா ௭௩,௪ 

லம்மநின் பூசலுயர் கோட்டு - மகவுடை மந்தி போல - வகஜுறத் 

தழீஇக் கேட்குகர்ப் பெறினே.” “பணைத்தோட் குறுமகள் பாவை 

தைஇயும்- பஞ்சாய்ப் பள்ளன் சூழ்ந்து மற்றிவ- ஞருத்தெழு வனீ 

மூலை யொளிபெழற வெழுதிய - தொய்யில் காப்போ ரதிதலு,மதி 

யார் - முறையுடை யரசன் செங்கோல் வையத்-தியான£2ம் கட்



MLE moar rt, 

மின் யாங்கா வதுகொல - பேரிதும் பேதை மன்ற - வளிதோ 

தானேயில் வழுஙக லூ,” உரைத்திசிற றோழியது புராத் 

தா வனறே- துருக்கய கமமழு மெனறோ- றபப வெனழி யிறீஇ 

பேனனுயிரே,”? எனவரும், 

முடனமாகூறும் இடனும।ரணடே ௪ அசசேடபடையான 

படலேறுவலெனக் கூறும் இடனும் உணடு, எ-று, சோக 

மனமா கூறுமென்க, உம், “விமுத்தலைப பெண்னை விளைபன் 

மாமடன் - மணியணி பெருகதார் மார்பிஐ பூட்டி - வெளளென 
hs gin ரொெள்ளத் தோன்றி - டொருகாண மருஙகம௦ பெருகா 

ணீக்இுத் - தெருவி னியலவுந சருவது கொலலோ - கலிஙகவி 

[சைநடைப் பேதை - மெலிசதில ஞூம்விடற கமைநத தூத ?? 

இது நெஞ்சொடு இள௫ததல. “நாணாக நாறு நனைகுழலா ணல்கத 

தன்- பூணூக நோவளவும் டோகாது- பூணாக- மொனறேன றிரண 

aia துணடோ மடனமாமே - ஸனின்றேன் மறுகிடையே நேர் 
த.” -இது தோழிககுக் கூறியது, இவை சாக்காடு கூறிததன, 

(மாவென மடலு மார்ப பூவெனச் - குவிமுட ழெருககக கணணி 

1% சூரிப - மறுகி னார்ககவும் படுப - பிறிது மாகுப காமங்காழக 

9கொாளினே,”” இதனுட் பிறிதுமாகுப என்றது வரைபாயதலை, 

தஇடனெனறதனாம் தோழி பெரியோககுச் தகாதெனறவழித 

தலைவன மறுததுக கூறுவனவும் பிழவும் வேறுபட வருவனவுங 
egies. நாணொடு நலலாண்மை பணமிடையே ஸனினறுடை 

மனா ரு காமுற்றா ரோறு மடல.”” எனவரும். இனி இடனுமென்ற 
ையைப பிரித்து நிறீஇ இருநானகு கிளவியும் மஇழசசியுங கல 

ஐகதுல் கூறும் இடனும் உண்டு, உரைடபினும் பெடபிறு CL aus 

Sen மிரபபினும் வசையினுக கூறும் இடனும் உணடு, பகுஇிக்க 

ணஜும் மற்றையவழிககணனுக கூறும் இடனும் உணடு, மெபயு 
'கூமலும் பீடுங்கூறலும் உணடென மூடி.கக, (௪௧) 

   

  

௧௦௩, பீண்பிம் பெயர்ப்பினும் பரிவுறது மெலியினு 

மன்புற்று ஈகினு மவட்பெழ்று மலியினு 

மாற்நிடை யு௮தலு மவ்வினைக் கியல்பே, 

இதுவும் இறச்௮பின்னிழ்புழிச் தலைவன் கூற்று நிகழுமாறு 
௩ூறுன் றது. (இ-ள.) பணபிற் பெயர்பபிலும் - தோழி தலைவிய 
து இளமை முதலிய பண்புகூறி அவ்வேட்கையை மீட்பினும் : உம், 
'குன்றக் குறவன் காதன் மடமகள்-வண்டுபடுகூரதம் மண்டமைக்
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களவியல், ௨௫௩ 

கொடிச்சி - வளையணி முன்கதை வாலெயிற் ஐரிவை - யிளைய 
ளாயினு மாரணம் ளே,” இது இளையளெனட் பெயர்த்துழித் 
தலைவன் nm JW gi. 

பரிவு ற்று மெலியினும் - இருவகைக் குறியிடத்துந் தலைவி. 

யை எதிர்ப்படும் ஞான்றும் எதிர்ப்பட்ட ஞான்றும் எதிர்ப்படாநி @) 

om D Ehret gin usenva sh gee பரிந்த உள்ளத்தஞாய் மெலியி 
னும் : ௨ம், **அனா நோயோ டழிபடர் கலங்டக் - காமங் சைமிச்க் 

கையறு துயரம் - சாணவு நல்க யாமிம் பாணர் - பரிசில் பெற்று 

விரியுளை ஈன்மான் - கவிகுளம்பு பொருத கன்மிசைச் இறுநெறில 

மிரவலர் மெலியா தேறும் பொறைய .- லுரைசா ஓயர்வளரைக் 4௪ 
கொல்லிக் குடவயி - னகலிலைக் காந்த ளலங்குகுலைப் பாய்ந் து. 

ப௱வை யிழைத்த பல்க ணிரு௮ற் - ஹேனுடை கெவெரைத் தெய்- 
வ மெழுஇிய - வினைமாண் பாவை யன்னோள் - கொல்சூழ்ச் தன 

ளா னோகோ யானே,” இது பகற்குமியிற் பரிவுற்ற து. “REY 

மொலியோ வின்றே பூதையும் - தாதுளர் கானம் ஐபவென் ஐன் ae) 
ே-மணன்மலி மூதா ரகனெடும் தெருவிற்-கூகைச் சேவல் குரா” 

லோ டேறி-யாரிருஞ் ௪தச்கத் தஞ்சுவரக் கூழறு - மணங்கு 
கால்ளெரு மயக்கரு ணூகொட் - பாவை யன்ன பலராபப் வனப். 

பிழ்- உடைமெல் பணனைத்தோண் மடமிகு குறுமகள் - ஈணங்கணி 
வனமுலை முயக்க ள்ளி - மீன்கண் டுஞ்சும் பொழுதும்- யான் ௬௫, 

கண் டுஞ்சேன் யாதுகொ னிலையே,”” இது இரவுக்குறியிற் பரி 

வுற்றது. “மழைவர வறியா மஞ்ஞை யாலு-மடுக்க னல்லூ ரசை: 

நடைக் கொடிச்சி - தானெம் மருளா எாயினும் -யான்ற ஓள்: 

ரூபு மறந்தறி யேளே.”? எனவும், “களித்தொதுங் கள்ளுண்டல்: 
வேட்டற்றாற் காமம்-வெளிப்படுந் தோறு மினிது.”” எனவும்வரும், ௬௫ 

இன்னும் பரிவும் றுமெலியினும் என்றதனானே புணர்ந்து நிங்குந்து — 

லைவன ஆற்றாது கூறுவனவும், வறும் பனங் கண்டு கூறுவனவும், 
இ௰்செ றிப்பறிவுறுப்ப ஆமற்றாளாய்க் கூறுவனவுர், தோழி இம் 

புணர்ச்சிக்கட் தன்னிலைக்கொளீஇக் கூறுவனவும், இரவுக்குறிக் 

கண் வருடன்றான் தலைவியை ஐயுற்றுட் பாங்கம்குக் கூறுவனவும், AL 
பி௰வும் வேறுபட வருவனவெல்லாம் இதன்கண் அமைக்க, “என் 
அ மினிய ளாயிலும் பிரித-லொன்று மின்னா என்றே மெஞ்சம்-' 
பனிமருந்து விளைக்கும் பரூஉக்க ணிளமுலைப் - படுசாச்து சிதைய 

மூயங்குஞ்- சிறுகுடிக் கானவன் பெருமட மகளே.” “Carn 
புகழ்மாமன் கூட லனையாளை - யாடா வடூெளுங் காணேன் ௩ட 
போர் ~ வாடாக் - - கருங்கோல்வேன். மன்னர் கலம்பூக்க கொல்



௨௫௪ பொருள இகாரம், 

லோ - மருங்குல்கொம் பன்னாண் மயிர்"? பெறுவ இயையா தா 
யினு மூ.றுவதொன் - றுண்டுமன் வாழிய நெஞ்சே இண்டேர்க்- 
கசைவள ரோரி கானக் திண்டி-யெஜிவளி soy கநெறிபடு கூர்தன்- 
மைஇ மீஇ ரோதி மாதயோள்-வயினியை யன்ன ஈட்பி னின்ஜே- 

® பிறுமூறை யெனவொன் தின்றி -மறுமை புலகத்து மன்னுதல் 

பெதினே,” *நோயு நெட௫ழ்ச்சியும் விடச்சறர் தனவே- வேய் 
வனப் பும்ம தோளை நீயே - யென்லுள் வருதியோ வெழினடைக் 
கொடி ச்சி- முருகுபுணர்ட தியன் உ வள்ளி போலகின் - னுருவுகண 
ணெறிப்ப நோக்காம் றலனே - போய நாகப் போக்கருங் கவ 

௧2 லைச் - Ape பன் திப் பெருஞ்சின வொருத்தல்- சேரு டி.ரும்புற 
.. நீறொடு சிவண - வெள்வப் படீஇய மொய்த்தவென்ப வழீ இக்- 
கோனாய் கொண்ட கொள்ளைக் - கானவர் பெயர்ச்தார்தஞ் Ap 

குடி. யானே.” *(மமில்கொன் மடவாளகொன் மாநீர்த் இரையுட்- 

பயில்வதோர் தெய்வங்கொல் கேளீ4- குயில்பயிலுங்- சண்ணி Wor 

EO ஞாழம் பூம்பொழி னோக்கய- கண்ணின் வருக்துமென் னெஞ்சு,” 
என வரும், 

அன்பு உற்று கடலும் - தோழி குறைமறுப்புழி அனபுதோ 

ன்றநூனும் : உம், ''நயனின் மையிற் பபனிது வென்னாது-பூம்பொ 

றிப் பொலிந்த வழலுமி ழகன்பைப் - பாம்புயி ரணங்கி யாங்கு 

௨ மீற்துது - சகாஅது வாழியோ குறுமக ணகா௮ - துரைமதியு 
டையுமென் லுள்ளஞ் சாரம் - கொடுவிற் கானவன் கோட்டுமா 
'தொலைச்ூப் - பச்சூன் பெய்த பகழி போலச் - சேயரி பரந்த மா 

யிதழ் மழைக்க - ணுறா௮ நோக்க மூற்றவென் - பைத னெஞ்௪ 
மூய்யு மாறே,” இது அன்புற்று நக்குழித் தலைவன் கூறிய, 

/வட் பெம்று மலிமினும்- தோழி உடம்பாடுபெற்று மன 

ம் ம$ழினும் : உம். *'எமக்குகயர் தருளினை யாயிற் பணை த்தோ- 
ளொண்ணுத லரிவையொடு மென்மெல வியலி - வந்திசின் வாழி 

யோ மடந்தை-தொண்டி யன்னநின் பண்புபல சகொண்பே,” இது 

டட அவட்பெற்று மலிநது தலைவன் கூறியது, இன்லும் அவட் பெற்று 
7௩௦ மலியினும் என்றதற்கு இரட்டுறமொழிதலென் ஐதனாம் தலைவியை 

. ப்பகற்குறியினும் இரவுக்குறியினும் பெற்று மூழினும் என்று 
பொருஞுரைக்க, *'ஈன்றே செய்த வுதவி ஈன்றுதெரிர் - தியாமெ 
வன் செய்குவ நெஞ்சே காமர் - மெல்லியம் கொடிச்சி காப்பப்- 

... பல்குர லேனழ் பாத்தருங் ளியே.”” இது ளி புனத்தினகட் 

வடி படினெறதென்று தலைவியைச் காக்க ஏவியதனை அறிர்த தலை 
வன் அவளைப் பெற்றேமென ம௫ழ்ந்துகூ நிய, {ga al fo குவ



களவியல், ௨டுடு 

ளை கவிழ்ச்.து நிலனோக்கு - மாணிழை கண்ணொவ்வே மென்று,” 
இ பகற்குறிக்கண் அவட்பெற்று மலிந்தது, “கூறுவங் கொல் 

லோ கூறலேங் கொல்லெளக் - கரந்த காமங் கைநிறுக் கல்லா.து- 

நயந்து நாம்விட்ட நன்மொழி ஈம்பி- யரைநாள் யாமத்து விழு 

மிழை கரந்து - கார்விரை கமழ்ல் கூத நூவினை- நுண்ணூ லாகம் இ 

பொருந் இனள் வெற்பி - னினமழை சூழ்கத மடமயில் போல - 

வண்டு வ.ழிப்படரத் தண்மலர் வேய்ந்து - வில்வகுப் பு.ற்ற ஈல்வா 

ங்கு குடச்சூ - லஞ்சிலம் பொடுக் யஞ்ூனள் வரஅ்து - துஞ்சூர் 
யாமத்து முயங்கெள் பெயர்வோ - ளான்ற கற்பிம் சான்ற பே 

நிய- லம்மா வரிவையோ வல்ல டெனா௮ - தாய்ச்த நன்னாட் டன 62 
ம்குடைச் சிலம்பிற் . கவிரம் பெரிய வுருகெழு காலா௮ - னேர்ம 

லர் நிழைச்சுனே யுறையுஞ் - சூர்மகண் மாதோ வென்னுமென் 

ளெஞ்சே,”” எனவரும், “விண்ணகம் விளக்கல் வேண்டி. சம்மிற்- 
பிரியினும் பிரியுமோ பெருந்தோட் கொடிச்டி - வானஞ் சூடிய 

இலகம் போல- வோம்இரு விசம்பினுங் காண்டே மீங்குங் காண்டு BB) 
மிவள்சிறு நுதலே,”” இதுவும் ௮.து, 

.ஆ்றிடை உறுதலும் - தலைவன் செல்லும் நெறிக்கண் 

இடையூறு தோன்றின இடத்தும்: என்றது, தலைவியர் தோழி 
யும் வருவழியருமை கூறியவழித் தலைவன்கூற்று நிகமுமென்ற 

வாறு: உம், “குருதி வேட்கை யுருகெழு வயமான்- வலிமிகு முன் 6.0 
பின் மழகளிறு பார்க்கு- மரம்பயில் சோலை மலியப் பூழிய-ருருவ 

திதுருவி னுண்மேய லாரு-மாரி யெண்டுன் மலிதரு €ளிடை-நீஈய 
ந்து வருத லெவனெனட் பலபுலச் - தமுதனை யுறையு மம்மா வரி 
வை - பயங்கெழு பலவின் 'கொல்லிக் குடவரைப் - பூதம் புணர் 

தீத புதிதியல் பாவை - விரிகதி ரிளவெயிம் ளோன்றி யன்னநின்- கஜி 
னாட்ஈல முள்ளி வரினெமச் - கேம மாகு மலைமுத லாறே,”” எனத் 

தலைவி ஆற்றினதருமை கூறியதம்குச் தலைவன் கூறியது, இர 
ட்றெமொழிதலென்பதனான் ஆற்றிடையுறுசுற்கு வரைவிடைவைத் 

துப் பிரிந்தான் ஆற்றிடை வருத்தமுற்றுக் & Maen ae கொள்ச, 
அது போன்றான் கூறுவனவும் மீண்டவன் பாங்கற்குக் கூறுவன ௩.௪ 

வுமாம், “'ஒம்புமதி வாழியோ வாடை பாம்பின் - நூக்குதோல் 

கடுக்கும் தூவெள் எருவிக்- கல்லுயர் ஈண்ணி ய.துவே செல்லி- 

மரையின மாரு முன்றிம் - புல்வேய் குரம்பை ஈல்லோ ஞூரே_ 
(கவலை கெண்டிய வகல்வய்ச் சறுகுழி- கொன்றை பொன்வீ 

தாய்ச் செல்வர் - பொன்செய் பேழை மூய்தி௰ச் தன்ன - சார, ௩௫ 
இர் புறலினது வேயுபர்ச் தோர்ச்கு - நீரொடு சொரிந்த மிச்டல்



௨௫௬ பொருளதிகாரம், 

யாவர்க்கும்- வராகோ எறியாச் சொன்றி - கிரைகோற் குறும் 

தொடி. தர்தை யூரே,”” எனவரும், 

அல்கவினைக்கு இயல்பே: அத்தோழியிற் கூட்டத்திடத் தத் 

திலைவன்கூற்று நிகழ்வதாய இலக்கணமாம், ௭-௮, (62) 

இ ௧௦௪. பாங்க னிமித்தம் பன்னிரண் டென்ப, 

இ_௫ மேம் பாங்கிநிமித்தல் கூறிய அதிகா ரத்தானே பாங்க 
கீரிமித்தங் கூறுகன்றார். வாயில்பெட்பினுமென்ற பாங்கனிமித் 

தம் போலாது இது வேறுபடக்கூறலின் எப் திய விலச்ூப் பிறி 

அிலிதி வகுத்தது; என்னை? பாங்கன் தலைலியை எதிர்ப்பட்டு வர் 
௦ ௮ தலைவற்கு உளாத்தலன்றிக் காளையரொடு கன்னியரை உலகிய 

லாம் புணர்ச்குமாறு புணர்க்குர் துணையேயாகலின், (இ-௭்.) 
அ௮கனைர் திணையும் அல்லாதவழி.் பாங்கன்கண்ணவா௫ூய நிமித்தம் 
பன்னிருபகுஇியவாம், எ-று, எண்வகை மணகச்திலும் இடை 

இன்று புணர்க்கும் பார்ப்பான் இருவகைக் கோத்திரம் முதலியன 

சீவும் தானறிர் து இடைநின்.று புணர்த்தல் வன்மை அவர்புணர் 
தற்கு நிமித்தமாசலின் அவை அவன்சண்ணவெனப்படும், இவ 
னப் பிராசாபஇயென்ப, நிமித்தமுங் காரணமும் ஓன்று, கார 
ணம் பன்னிரண்டெனவே காரியமும் பன்னிரண்டாம்; அவை 

எண்வகை மணனுமாதலின் அவம்றைக் கைக்களை முதலிய ஏழு 
6௦ இணைக்கும் இன்னவாறு உரியவென வருடன்ற சூத் இரங்களாற் 

பன்னிருபகுதியும் அடங்கக் கூறுப, அவ்வாற்றானே பிரமம் பிரா 
சாயத் இியம் ஆரிடந் தெய்வம் எனவும் முல்லை குறிஞ்சி பாலை 

மருதம் செப்தல் எனவும், ௮சுரம் இராக்கதீம் பேப் எனவும் 
*பன்னீரண்டாம். பிரமம் முதலிய நான்கற்கும் பாங்கன் ஏதுவாக 

LAN car இவ்வாறு பிரமசரியங் காத்தானெனவும், இ௨ன் இன்ன கோ 

தீதிரத்தான் ஆகலின் இவட்கு உரியனெனவும், இவா இன்ன 
வாற்றும் கொடுக்கத் தகுமெனவும், இன்னோனை ஆசாரியனாகக் 

தொண்0 வேள்விசெய்து மற்றிக்கன்னியைக் கொடுக்கத் தகுமெ 
'டனவுஞ் சொல்லிப் புணர்க்குமென்பது, இனி யாழோர் கூட்டத் 

io gor ஐந் இணையுமாயிற் பாடலுட் பயின்ம வகையானே முதல் 

கரு உரிப்பொருள் வரையறைபற்றி முறைிறக்து வருதலும் பெ 

யர்சொளப் பெறாமையும் உடையவன்றே, அவ்வாறன் நி ஈண்டுக் 
கொள்சன்ற யாழோர்கூட்டத்து ஐச் இணையுமாயின் அவ்வவநிலத் 

. தியல்பானும் பிறபாடையொழுக்கத்தாலும் வேறுபட்ட வேறுடாடு 

/கி௫பம்றியுஞ் சுட்டியொருவர்ப் பெயர்சொடுத் தும் வழங்கு த



களவியல், ௨௫௭ 

உலூயெலான் எல்லாளர்யும் இடைநின்ற புணர்ப்பாருள்வழி ௮வ் 
வவகிமித்தக்களும் வேறுவேருடு வரும் பாங்கன நிமித்தங்களை 

யுடைய எனப்பட்டன, இங்கனம் ஐஃ தணைப்பகுஇயும் பாங்கனிமி 

திதமாமகால் வேறுபடுமெனவே புலனெ திவழக்கிற்பட்ட இருவ 
கைச் கைகோளும் போலா இவையென்பழுூஉம், அவ்வவநிலத தன் கு 

மககட்குத் தக்க மன்றலும் வேரறாகலின அவர்க்கும் பாங்கர் உள 
டென்பதூஉம், இவ்வாற்றுன் எணவகைமணஜும் உடனோதவே இ 
வையும் ஒழிந்த எழுவகைமணறும்போல அகப்புறமெனபபடுமெ 

னபதூஉங கொளக, இனி அசுரததன்மையாளைக் குரவர் இன்ன 

வாறு கொடேபர் 8யுஞ சேறியெனறு ஒருவன் பாங்குபடக் AKOTA 

ஓம், இஉனை அவடகுக் காட்டி. இவன் இன்னனென்று ஒருவன் 

இடைநின்து கூறலும் உண்மையின் அதுவும் பாம்கனிமித்தமூடை 
தீழு, இராக்கசததிழ்கும் இத்தன்மையாள் இன்னுழி இருந்தா 
ளென்று பாங்கயயினார் கூறககேட்டு ஒருவன் வலிஇம்பற்றிக் கோ 
டலின் இதுவும் பாயகனிமித்தமுடைத்து, பேய்க்கும் பொருந்து ats, 

ag அறியாதான இடைநினறு பணர்ப்பின் அதற்கும் ௮து நிமி 

தீசிமாம், இட்பன்னிரண்செ தொனமையு தோலுமென்ற வனப் 
பினுள வருவன, (௧௩) 

௧௦௫. முன்னைய மூன்றுங் கைக்கிளைக் குறிப்பே 

பின்னர் நான்கும் பெருந்திணை பெறுமே, 2.0 

மேற் பன்னிரண்டெனப்பட்ட எண்வகை மணத்திலுள் ஏழ 

னை எழுதிணையுள் இன்ன இணைப்பாற்படும் என்டுன்றது, (இ-ள்,) 

முன்னைய மூன்றும் சைக்களைக் குறிப்பே- இதற்கு மூன் நின்ற 

அசுரமும் இராக்கதமும் பைசாசமுங் கைக்களையென்றற்குச் சிற 

ம்திலவேனறுங் கைக்ளொயெனச் சட்டப்படும் : பின்னர் சானகும் ம. 

பெருச்தணை பெறுமே- பின்னர் நின்ற பிரமம் பிராசாபத்தியம் 

ஆரிடர் தெய்வமென்னும் கான்டனையும் பெருஈ இணை தனக்கு இய 

லபாகவே பெறுமெனவுக் கூறப்டடும், ௭-௮. மன்றல் எட்டு என் 

றவரலாற்று முறையானே வாளாது பன்னிரண்டென்றார் என்பதே 

பற்றி ஈண்டும் அம்முறையானே இடவசையான் முன்னைய மூன் /ஐ௰ 

அம் பின்னர் கான்சூமென்றார் ; எனவே, இனிச் கூறும் யாழோர் 
மேன ஐந்தும் ஒன்றாக அவ்விரண்டற்கும் இடையதெனப்படு 

வதாயிற்று, வில்லேற்றியாயினுங் கொல்லேறுதழீஇயயிலுல் 
கொள்வலென்னும் உள்ளத்தனாவான் தலைவனேயா தலின் அதனை 
suo nis அன் புமுறைபற்றி ஒருதலைக்சாமமாடெய கைக்ளே ௬௫



௨௫௮ பொருள காரம், 

யென்றார், இராக்கதம் வலிநின் மணஞ்செய்தலாதலின் ௮.௮ 

அம் ஆப்பாற்படும் ; பேயும் அப்பாற்படும், இவை முன்னைய மூன் 
om சைக்கையாயலவாறு, சாமஞ்சாலா இளமையோள்வயிய் 
கைக்களை சிறப்புடைத்தென் றற்குப் புல்லித்தோன் றுமெனக் கூறி 

௫ இதனை வாளா௫ குறிப்பென்றார்; தண்டுப் பிற்காலத்தன்றிக் 
காட்டக்சண் மணம் அத.ற்ன்மையின் ஈண்டு மணங் கூறும்வழிக் 
கூறுது அகத் இணையியலுட் கூறினார். ஏறிய மடன்மா முதலிய 

வற்றைப் பெருர்திணைக்குறிப்பேயெளக் கூறி ஈண்டுப் பெருக 

இணை பெறுமேயென்றார், அவை சிறப்பில் இவை சறட்புடைய 
கிச் ென்றம்கு, இந்நான்கும் ஒருதலைக்சாமம்பற்றி ரிகமாமையாலும் 

ஒருவனோடொருத் இயை ௭ இர்நிநீஇ அவருடம்பாட்டோடு புணர் 
க்குங் கர்தருவமன்மையானும் அவற்றின் வேராயபெ பெருக் திணை 

யாம், (௧௪) 

௧௦௫. ௫தலொடு புணர்ந்த யாழோர் மேன 
்தவலருஞ் சிறப்பி னைக்றிலம் பெறுமே, 

Qs அப்பன்னிரண்டனுள் இடையதாய் ஒழிந்த ஐர்துங் 

கூறுன்றஅ, (இ-ள்,) மூதலொடு புணர்ந்த யாழோர் மேன 

மேற்கூறிய நடுவணைந் இணையுர் தமக்குமுதலாக அவற்றோடு பொ 

8 ருந்திவருங் கந்தருவமார்க்கம் ஐந்தும் : தவலருஞ் சிறப்பின் ஐச் 
௨௦ நிலம் பெறுமே கெடலருஞ் சிறப்பொடு பொருக்திய ஐவகை நில 

னும் பெறுதலின் அவை ஐந்தெனப்படும். எ-று, எனவே, முதற் 

கர்தருவம் ஐ துமேயன்றி அவற்றோடு டொருச்தமுடைய சந்த 

ருவம் இவ்வைர் துமென வேறுபடு ததிஞர். இவை அப்பன்னிரண் 
டனுட் கூருறின்ற ஐந்தும் முதலொடு புணர்ந்தவென்றே ஓழி 

&௫யாது பின்னும் யாழோர்மேன வென்றார் இவையும் கந்தருவமே 
என்றற்கு, இவையும் ஒருவன் ஒருத்தியெதிர்நின் து உடம்படுத் 
தலொப்புமையுடைய கெடலருஞ் சறப்டெனவே முதல் கரு உரிப் 
பொருளானுங் களவென்னுங் கைகோளாளனும் பாங்கி புணர்த்த 
லின்மையானும் இலக்கணம் குறைப்பட்டதேனுஞ் சுட்டியொரு 

ஐச வர்ப் பெயர்கொள்ளப்பட்டுக் கற்பியலாகய இல்வாழ்க்கையும் 
'பெற்றுவருதம் சிறப்புடைய இவையும் ஐர்ரிலம் பெறுதலேயன் றி 
யென்றானாம். இது. புலனெறியன்றி உல௫யலாகலின் உல8ப 

லாற் பாலைநிலனும் ஆண்வொழ்வார்க்கு மன்றலும் உளதாகலிற் 

பாலையுங் கூறினார். எனவே, ஐம்புலத்்து வாழ்வார் மணமுஞ் செ 

கூடுய்புளுட் பாடியக்கால் இழுக்கின் ஜென்றார், (௧௫)



களவியல், ௨௫௯ 

௧௦௬, இருவகைக் குறிபிழைப் பாசிய விடத்துங் 
காணா வகையிற் பொழு.துஈனி யிகப்பினுந் 

தானகம் புகானன் பெயர்த லின்மையிற் 

காட்ச யாசையிற் களம்புக்குக் கலங்கி 

வேட்கையின் மயங்கிய கையறு பொழுதினும் 

புகா௮க் காலைப் புக்கெதிர்ப் பட்சிறிப் 

பகா௮ விருந்தின் பகுதிக் கண்ணும் 

வேளா ணெ இரும் விருந்தின் கண்ணும் 

வாளா ணெஇிரும் பிரிவி னான 

நாணுநெஞ் சலைப்ப விசித்தற் கண்ணும் 

வரைதல் வேண்டித் தோழி செப்பிய 
புரைதீர் இளவி புல்லிய வெதிரும் 

வரைவுடன் படுதலு மாங்கதன் புறத்துப் 

புரைபட வந்த மறுத்தலொடு தொகைஇக் 

கஇழவோண் மேன வென்மஞார் புலவர், 

இத மேற் தலைவற்குரிய ெவிகூறிட் பாங்கனிமித்தம் 

அவன்கண் நிகழும் பகுஇயுங் கூறி அம்முறையானே தலைவிக் 
குரிய ளெவி கூறுகின்றது. (இ-ள்) இருவசைக்குறி பிழைப்பு 

ஆயெ இடத்தும் - இரவுக்குறியும் பகற்குறியும் பிழைத்தவிடத் 
தும் உம், “முழவுமுத லரைய தடவுநிலைப் பெண்ணைக் - கொழு 
மட. லிழைத்த சறுகோழ் குடம்டைக் - கருங்கா லன்றிற் காமர் 

கடுஞ்சூல் - வயவுப்டுபடை யகவும் பானாட் கங்குன் - மன்றம் 
போமு மினமணி நெடுந்தேர் - வாரா தாயினும் வருவது டோலச்- 

செவிமுக லிசைக்கு மரவமொடு - துயிறுறக் தனவாழ் ரோழியெ 

ன கண்ணே,” *'கொன்ஜூர் துஞ்சலும் யாந்துஞ் சலமே - யெம் 

மி லயலதேழி லும்பர் - மயிலடி. யிலைய மாக்குர ஜஞொச்ச - யணி 

மிகு மென்கொம் பூழ்த்த - மணிமருள் பூலின் பாடுசனி கேட் 

டே.” (ஏறிரங் இருளிடை யிரவினிற் பதம்பெரான் - மாறினே 

னெனக்கூறி மனங்கொள்ளுந் தானென்ப - கூடுதல் வேட்கை 
யாற் குற்பார்த்துக் குரனொச்சிப் - பாடோர்க்குஞ் செவியோடு 

பைதலேன் யானாக.? என வரும், ₹இருள்மீ நெய்த லிசழகம் பொ 

ருந்திக் . கழுதுகண் படுக்கும் பானாட் கங்கு - லெம்மினு முயவு 

தி செந்தலை யன் நில் . சானலஞ் சேர்ப்பன் போல நின்பூ- நெந் 

திச் சேவலும் பொய்த்தன்றோ குறியே,” இது தன்னுட்கையா 

௫ 
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௨௬% பொருளதிசாரம், 

ஹெய்திடுளெகி, **புன்கண்கூர் மாலைப் புலம்புமென் கண்ணே 
போழ் - றுன்ப முழவாய் துமிலப் பெறுதியா - லின்களவாய் 

செய்தானீ யெய்துங் கனகவினுள் - Vr seni கானல் வரக்கண் ட 

திதியோ.”” எனவும் இவை குறிபிழைத்.துழித் தன்வயிறுரிமையும் 
அவன்வயிழ் பரத்தைமையும்படக் க. றியனவாம். குறிபிழைத்தலா 
வ புனலொலிப்படுத்தலும் புள்ளெடுப்புதலும் முதலியன, குறி 
யேனக் குறித்தவழி அவனானன்.றி அவை வேறோர் காரணத்தான 

நிகழ்ர்துழி அதனைக் குறியென நினைரீதுசென்று அவை அவன் 
குறியன்மைமின் அகன்றுமாறுதலாம், பகற்குறிக்கு உதாரணம் 
வம்துமிக்கசாண்க, 

கர்ணா வகையிற் பொழுது ஈனி இகப்பிலும்- குறிவழிச் 

செல்லும் தலைவனை இற்றைஞான்திழ் காணடல் அரிதென்று 
கையறுவதோராற்றாற் பொழுது சேட்கழியினும் : என்றது, தாய் 
அஞ்சாமை ஊர்துஞ்சாமை காவலர்கடுகுதல் நிலவுவெளிட்டடு 

&@) தில் நாப்துஞ்சாமை போல்வன வற்ருற் தலைவன்குறியின்௧ண் 
தலைவி வரப்பெருமல் ரீட்டித்தலாம். உம், “இரும்பிழி மகா 
ரிவ் வழுங்கன் மூதூர் - விழவின் ராயினும் துஞ்சா தாகு - மல்ல 
லாவண மறுகுடன் மடியின் - வல்லுரைக் கடுஞ்சொ லன்னை 
அஞ்சாள் - பிணிகொ எருஞ்சிறை யன்னை துஞ்சிம் - நுஞ்சாக் 
கண்ணர் காவலர் கடுகுவ - ரிலங்குவே லிளைய/ துஞ்சின் வையெ 
யிம்று - வலஞ்சுரித் தோகை ஞாளி மருளு - மரவவாய் ஞமலி கு 
மாயாது மடியிம் - பகலுரு வுறழ நிலவுகான்று விகம்பி- னகல் 
வாய் மண்டில நின்றுவிரி யும்மே- திங்க எகல்சேர்பு கனையிருண் 
மழ.பி- னில்லெலி வல்9 வல்வாப்க் கூகை-*கமுதுவழங் யொமத் 

௫ தீழிதசக் குழறும் - வளைசட் சேவல் வாளாது மடியின் - மனைச் 
செறி கோழி மாண்குர லியம்பு - மெல்லா மடி.ச்த காலத் தொரு 
நா- ணில்லா கெஞ்சத் saan ரலமே -யதனால், ௮ரிபெய் புட்டி. 
லார்ப்பட் பரிரிறர் - தாதி போய பாய்பரி நன்மா - நொச்டு வே 

fo லித் இத்த இறாதைக் - கனமுதிர் புறங்காட் டன்ன - பன்முட் 
ஓன்றாம் ரோழிஈங் களவே..? “கருங்கால் வேங்கை வீபுகு துறுக- 
லிரும்புலிக் குருளையிழ் ஜோன்றுங் காட்டிடை - யெல்லி வருகர் 
களவிழ்கு - நல்லை யல்லை நெடுவெண் ணிலவே.?” *வாள்வரி 
வேங்கை வழங்குஞ் றுநெறியெந்- கேள்வரும் போழ்து லெழா௮ 
ல்வாழி வெண்டிங்காள் - கேள்வரும் போழ்தி லெழாசாய்க் 

ஈ௫ுகுரஅலியசோ - சீள்கரி சாகத் தெயிசேவாழி வெண்டிம்சாள்? 
இதுவும் ௮2,



சளவியல், ௨௧ 

தானகம் புகாதன் பெயர் தலின்மையிழ் காட்சி ஆசையிற் 

களம்புக்குக் கலங்கி வேட்கையின் மயங்கிய சையறு பொழுது 
னும் - அங்ஙகனங் சாணாவகைபிழ் பொழுது நனியிகந்து தலைவி குறி 

தீப்பியக்கா லுந் தலைவன் குறியிடம் புகுந்தல்லது பெயரானென் 

பது தான் அறியுமாதலின் ஆண்டுப் புகுகதவன் தான் வந்து ௫ 

நீந்கினமை அறிதற்கு ஓர் கூறி செய்சன்றி வாளாது பெயரான 

£ள்றே அக்குறிகாணுங் காட்சிவிருப்பினாற் தலைவி பிற்றைஞான் 

௮ விடியலிற்சென்று ஆண்டைக் குநிகண்டு கலங்டு ௮௨னை o Bi 
ப்படுதல் வேட்கையளாடச் செய்வதறியாது மயக்கத்தோடு கை 

யறவு எய்தும்பொழமுதின்கண்ணும் : தான் என்றது தலைவனை, 88 

இரவுக்குறியினை அகமென்றுர், இரவுக்குறி எயிலகத்தது என்ப 
தனால். குறியிற்சென்று ரீங்குவனெனவே காட அவன்மேற்றன் 
மிக் குறிமேற்றாம். குறி மோதிரம் மாலை முத்தம் முதலியன 

கோட்டினுங் கொடியினும் இட்டுவைத்தனவாம்; இவை வருத் 

தத்திற்கு ஏதுவாம், இது விடியல் நிகமுமெனறற்குப் பொழு சட 

தென்றான் ; எனவே காண்பன விடி.பலிற் காணுமெனரறார், மயங் 
கும் என்றதனாம் தோழியும் உடனமயங்கும், அது *இக்காம் 

தண மென்முகைமேல் வண்டன்றஃ திம்முகையிழ் - கைக்காந் 

தீண் மெல்விரலாய் காணிதோ - புக்குச்-செ.றிந்ததுபோற் றோன் 
௮ம் தொடுபொறி யாம்பண் - டறிந்ததொன் றன்ன துடைத்து,” ௨௪ 

பூகா௮க் காலைப் புக்கு எதிர்ப்பட்டுமிப் பகா௮ விருக்தின் ப 
கு திக்கண்னும்-- உண்டிக்காலத்துத் தலைலியில்லத்துத் தலைவன் 
புக்கெதிர்ப்பட்டவழி மீக்டு நிறுத்தாத விருது ஏற்றுக்கொள்ளும் 

பகுதிக்கண்ணும் ; எனவே, மனையகம் புகுதற்கு ஒவ்வாதமிக்க த 
லைவன் புகுந்தால் இஃதொன்றுடைத்தெனத் தேராது தாய் ௮வ ௨ 

னை விருந்தேற்று நீக்டு நிறுத்தஈ்பகுஇியுக் தழீ இயினவாருமித்று, 

*புகாக்காலமாதலிற் பகாலிருந்தென்றான் ; விடியம்காலமாயிம் 

தலைவன் புகானெனயும் புகாக்காலத்துப் புக்கஞான்றாபின அவர் 
விருந்தேற்றுக்கோடல் ஒருதலையென்று புகுமென்றும் கொள்க, 
தலைவி காட்டியாசையிற் கலங்யெ அதற்கேற்பத் தலைவற்குங் கா ௩-௦ 
ட்சியாசை கூறிற்று; அது “*சுடர்த்தொடீஇ கேளாப் தெருவினா 
மாடு - மணழ்சிற்றில் சாலிற் இதையா வடர்ச்செய - கோதை பரி 

ந்து வரிப்பந்து கொண்டோடி. - நோதக்ச செய்யுஞ் சிறுபட்டி 

மேலைநா - என்னையும் யானு மிருந்தேமா வில்லிலே - யுண்ணுறீர் 

வேட்டே னெனவர்தாற் கன்னை-யடர்பொற் சரகத்தால் வாக்டச் EATEN 
சுடரிழாஃயுண்ணுநீ ரூட்டிவா வென்றா ளெனயானுந்-தன்ன யி



ஞி 

௦ 

௫ 

0 

௨௭௨ பொருள இகாரம், 

யாது சென்றேன்மம் றென்னை-வளைமுன்கை பற்றி ஈலியத் தெரு 

மர்திட்-டன்னா யிவனொருவன் செய்த.துசகா ணென்றேஞு-வன்னை 

யலறிப் படர்தரத் தன்னையா - னுண்ணுகீர் விக்ன னென்தேனூ 
வன்னையும்- தன்னைப் பு௰ம்பழித்,து நீவமற் றென்னைக்-கடைக்கண் 

ளம் கொல்வான்போ ஜோக் ஈகைக்கூட்டஞ் - செய்தானக் கள் 
வன் மகன்,” இது புகாக்காலத்துப் புக்கானை விருந்தேற்றுக் 
கொண்டமை இன்னொருகாலத்துத் தலைவி தோழிக்குக் கூறிய 

வாறு காண்க, “(அன்னை வாழ்க பலவே தெண்ணீ - ரிருங்கடல் 

வேட்ட மெந்தை புக்கெளத் - தார்மணி ரெடுநதேர் நீவி யானு 
மோ - ரெல்லமை விருநதனெ னென்ற - மெல்லம் புலம்பனை தீ 

தங்சென் ரோளே.”” இது தோழிகூற்றுமாம், ஒனறிய தோழி 
யென்றதனாற் தோழிகூற்று வந்துழிக் காண்க, “மண்ணிய செ 

ன்று வொண்ணுத லரிலை-புன் ஐரு பசுங்காய் தின்றதன் ஐப்பிம்- 
கொன்பதிம் ரென்பது களிற்றோ டவணிறை - பொன்செய் பா 
வை கொடுப்பவுய் கொள்ளான் - பெண்கொலை புரிஈத நன்னன் 

போல - வரையா நிரயத்துச் செலியரோ வன்னை - யொருரா ண 

கைமுக விருகதினன் வ௩தெனப் - பகைமுக வூரிம் றுஞ்சலோ 

விலளே.”” இது புகாக்காலத்துத் தலைமைமிக்க தலைவன் புக்க 
தற்கு விருநதேலாறது செவிலி இரவுந் துயிலாதாளைத் தலைவி 

முனிஈஅ கூறியது, 

வேளாண் எ௭]£ரும் விரு&் இன் கண்ணும் -- அங்கனம் விருந் 

தாதலேயன் றித் தலைவி வேளாண்மைசெய்ய எதிர்கொள்ளக் ௧௬ 
துதல் காரணத்தாம் தோழி அவனை விருர்தேற்றுக் கோடற்கண் 

னும் ; என்றது, தலைவி அவற்கு உபகாரஞ்செய்யக் கருதி ௮த 

னைக் குறிபபாற் கூறத் தோழி அவனை விருகதாடத் தங்சென்னும், 
உம். “*நாள்வலை முகர்த கோள்வல பரதவர் - நுணங்குமண லா 

ங்க ணுணஙகப் பெய்மார் - பறிகொள் கொள்ளையர் மறுக வுக்க- 

மீனார் குருகின் கானலம் பெருந்துறை - யெலலை தண்பொழிம் 

சென்றெனச் சேல்ீஇ-யாதோ பூட்டயர் வேஎயார் கோஒஹற்-செ றி 

தொடி. திருத்திப் பாறுமயிர் 8ீவிச்- செல்லினி மடகதைகின் றோ 
ழியொட மனையெனச் - சொல்லிய வளவைத் தான்பெரிது கவி 

“மது - Sauer Macha ளாஉயிம் றங்காது - கொதுமலர் போ 

லட் பிரியிம் கதுமெனப் - பிறிதொன் ராகலு மஞ்சுவ லதனாத்- 
சேணின வருவோய் போலப் பேனுப் - பெருங்கலி யாணாஞ் 

உடு றுகுடி ச் தோன் நினர் - வல்லெஇர் கொண்டு மெல்லிதின் வினை 

இத் - துறையுமா ஒன்று பொ முதே சுறவு - மோதமலி கடலின்



களவிபல், ௨௬௩௩ 

மாரு யினவே - யெல்லின்று தோன்றல் செல்லா தீமென-வெமர் 

குலை கூறத் தங் யேமு௰ - விளையரும் புரவியு மின்புற நீயு 
மில்லுறை நல்விருக் தாகுத- லொல்லு.தும் பெருமநீ ஈல்குதல் பெ 
தினே.”” இதனுட் தான்பெரிது கலுழ்ச்து தீகசாயினளெனவே 

அக்குதிப்புத் தலைவன் போகாமற் தடப்பக் கூதியதென்று உணர் (8 
நத தோழி கூறிஞள், 

வாளாண் எதிரும் பிரிவினானும் - வாளாண்மை செய்தற்கு 
ஒத்.த பிரிவு தோன் நியவழியும்: ௮ண்டுத் தலைவிமேற்றுக் செவி 
மூவகைப்பிரிவினும் பகைவமிழ்பிரிவை விதததோதி அதிகாரப் 
பட்டு வருன் ற சளவினுள் ஆவை நிகழப்பெரு இதுவாயின் வரா ௫௦ 
விடைவைத்துப் பிரியவும்பெறும் அரசர்க்கு இன் நியமையாத 

பிரிவாகலின் என்பது கருத்த, ஓதலுஈ தூதும் வரை விடைவை 
த்துப் பிரிவிற்குச் சிறர்இலவென்றானாம், இப்பிரிவு அரசர்க்கு உரி 

தீதென்பது தானே சேறலும் என்னுஞ் சூத்திரத்தாம் பெறுதும், 
வஉாளாண்மைக்கு ஏற்ற பிரிவெனவே முடியுடை வேந்தரேவலிற் குடி 

பிரியும் அரசர்கண்ணது இப்பிரிவென்க, சிறுபான்மை அவவேந்த 
ற்கு உரித்து, *வெளிட்படை தானே”? என்பதனுள் இப்பிரிவில்லை 

என்பராதலின், அது “பகைவென்று தஇழமைகொண்ட டாய்திண் 

டேர் மிசையவர் - வகைகொண்ட செம்மனாம் வனப்பார விவெ 

தோ- புகையெனப புதல்சூழ்ந்து பூவங்கட் பொ இசெய்யா-முகை ஐச 
வெண்ப னுதிடொரா மூற்றிய கடும்பனி,”” இதனலுட் பனியெதிர் 
பருவங் குறிஞ்சியாகலிற களவிம் பிரிர்தான் வாளாகெ இரும் 
வென்றி சோழிக்குத் தலைவி கூறியவாறு, இது ஆஅவன்வயிழ் 

ப.ரத்தைமை கருதாதது, 

நானு செஞ்சு அலைட்ப விடுத்தற்கண்ணும் - தலைவிக்கு இன் இ 
தியமையாத நாணுச்சான் அவள் கெஞ்சனை அலைத்தலின் ௮வள் 

அந்நாணினைக் கைவிதெற்கண்ணும்: ௮.து உடன்போக்கலும் வரை 

வுகடாவும் வழியும் வேட்கை மீதார்ர்து நாண்துமஈதுரைத்தல் 
பேரல்வன, £அளிதோ தானே காணே நம்மொடு - café Ope 

தன்று மன்னே யினியே- வான்பூங் கரும்பி ஞேங்குமணற் சிறு ,-ூ௦ 

சிறை - தீம்புன னெரிதர விந்துக் காங்குத்- தாகு மளவை 
தாங்க் - காம நெரிதரச் கைறில் லாதே,”” இது உடன்போக்கு 

வலித்தமையின் நாண்துறர்து கூறிய, 

   

  

வரைதல் வேண்டித் சோதி செப்பிய புராதீர் ளெவி புல் 
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கச 

௨௬௪ பொருளதிகாரம், 

கடாய்க் கூறிய புரைதீர் இளலியைத் தலைவி பொருச்இிரின்றே 
இயற்பழித்தற்கு மறுத்தாள்போல் நிற்கும் எஇர்மறையையும் : 
புமாதீிரளெலி தலைவலுயாபிற்கு ஏலாது இயற்பழித்து உரைக் 

ங்ளெ வி, ௮2, “பாடுகம் வாழிதோழி”” என்றுக் குறுஞ்சிக்கலியுள் 
இலங்கு மருவித் இலங்கு மருவித்து - வானி னிலங்கு மருவித் 
தே தானுற்ற- சூள்பேணான் டொய்த்தான் மலை,”' எனத் தோழி 

இயம்பழித்த வாய்பட்டான் வரைவுகடாவ அதனை உடம்பட்டுப் 

பழித்தற்கு உடம்படாதாள் ('பொய்த்தற் குரியனோ பொய்த்தம் 

குரியனோ - வஞ்சலோம் டெனறாரைப் பொயத்தம் குரியனோ- 
குன்றக நன்னாடன் வாய்மையிம் பொய்தோன்றிற் - நில்களுட் 
டத்தோன்றி யற்று,” எனத் coed Qu su மொழிந்து எதிர 
மறுத்தவாறு காண்க, *'அருவி வேங்கைப் பெருவரை தாடற்- 

யொனெவன் செய்கோ வென்றியானது - ஈகசையென வுணரே 
யி- ளசென்னு கு௨ைகொ னன்னுத னீயே,”? இதுவும் இயம் 

5) பழித்த தோழிக்குத் தலைவி இயற்பட மொழிந்தது, 

வரைவு உடன்படுதலும்-- தலைவற்குத் தலைவி தமர்வரை௦ 

ம்பட்டதனை த் தலைவி விரும்புதலையும் : உம், “இலையமர் தண்குள 
வி வேய்ந்த பொதும்பிழ் - குலையுடைக் காந்த ளினவண டி.மிரு- 
மலையக நாடனும் வந்தான்ம௱ றன்னை - யலையு மலைபோயியு் நின் 
து,” :ஒறுப்ப வோவலர் மறுப்பத் தெறலா - தமிய ருறங்குங் 
கெளவை யின்றா-யினியது கேட்டின் புற கவிவ Bor PH EDS, 
தியானையுண குருகின் கானலம்-பெருக்தோட்ட் மள்ள ரார்ப்பிசை' 

வெருஉங் - குட்டுவன் மாந்தை பன்னவெய் - - குழைவிளம் சாய்று 
தம் மவனு மவனே.” தமரான் ஒறுக்கப்பட்டு ஓவாராய்த் துய 

ருழத்தல் அசாசதென ஆற்றுவிக்குஞ் சொற்களான மறுத்துரைப் 

பவுச் தேராராய்தி தனித்து இருப்பார் உறக்கங் காரணமாக எழு 

ந்த கெளவை கேளாது வரைந்தெய்திய மாற்றங் சேட்டு இவ்வ 
ரும் இன்புறுக என்பதாம், 

ழ்ங்கதன் புறத்துப் புரைபடவந்த மறுத்தலொடு தொ 
கைஇ- ௮வன் வவைவுவேண்டினவிடத்து அவ்வரைவு புறத்ததா 
இெயெவழித் தலைவி தன்னுயர்பு உண்டாகத் தோன்றியது மறுத்த 
லோடே முற்கூறியவற்றைத் தொகுத்து: அதன்புறமமெனவே 
அதற்கு அயலாயெ நொதுமலர் வரைவாயிழ்று, தலைவி தன்கு 
டிப்பிறட்புங் கற்பும் முதலிய உயர்ச்சிக்கு ஏம்ப அதனை மறு 

Boas தல்வன வரையுமாறு | சிகூடு றன a தோழிக்குச் கூறுமெ 
a ன்றங்குப் யலா (டல வந் கி (9 art, Sam நெறிப்பட 

 



களவியல், ௨௬டு 

PDO’ தாழ்ச்த- வோரிப் புதல்வனமுதன னென்பவோ வோரும் 
பு,துவ மலர்தைஇ யெமன் பெயரால் - வதுவை யயர்வாரைக் 

சண்டு விலக மதியறியா - வேழையை யென்ற கல ஈக்ருவம் இீயாய்நீ- 

தோழி யவனலுழைச் சென்று ) சென்றியா னறிவேன் கூறுக மற்றி 

னிச் - சொல்லறியாப் பேதை மடவை மற்றெல்லா - நினக்கொரு௨ 9 
மற்றென் றகல்) அ௮கலநீ டின்று நினக்கும் - வருசரக் காண்ப 

யனைத்தாகச் சொல்லிய - சொல்லும் வியன்கொளக் கூறு; 

தருமணற் ரூழப்பெய் இல்பூவ தூட்டி, - யெருமைப் பெடையோ 
டெமரிங் கயரும் - பெருமண மெல்லாந் தனித்தே யொழிய - வரிம 

ணன் முன்றுறைச் இற்றில் புளைப்ந- திருநுத லாயத்தார் தம்முட் இர 

புணர்ர்த- வொருமணம் தானறியு மாயி னெளைத்தும் - தெருமரல் 

கைவிட் டிருக்கோ வலர்ந்த - விரிநீ ௬டுச்கை யுலகம் பெறினு - மரு 

நெறி யாயர் மகளீர்ச் - ரொமணங் கூடுத லில்லியல் பன்றே,” என 

ato, “* மள்ளாருழீஇயவிழவு'” என்பதுமாம் இச்சூத்திரத்து 
உருபும் எச்சமுமாயவற்றைச் நழவோண்மேன என்பதோடு முடி. &இ 

தீது முற்றிறகுக் செவியென ஒருபெயர் வெளிட்படுத்து முடிக்க, 

புல்லிய எதிரையும் உடன்படுதலையும் மறுத்தலுடன் தொகுத்தது, 

இழவோள் மேன என்மனார் புலவர் - தலைவியிடத்தன ளெ 

வியென்று கூறுவர் புலவர்--௭-று, (௧௬) 

௧௦௮. காமத் தணையிற் கண்ணின்று வரூஉ Yo 

நாணு மடனும் பெண்மைய வாதலிற் 

குதிப்பினு மிடத்தினு மல்லது வேட்கை 

நெறிப்படி வாரா வவள்வயி னான, 

இஃது உள்ளப்புணர்ச்சிக்கு உரியவாறு மெய்யுறுபுணர் ச்சித் 
கண்ணும் நிசழுமென்ற ராணும் மடனுங் குறிப்பினும் இடத்திலும் 
வருமெனக் கூறுதலின் “அச்சமு நாணும்” என்பதற்குப் பறன 

டையாயிற்று, இதனை ஈண்டுச் கூறினன், இடத்தின்சண்வரும் 
நாணும் மடனுக் தந்தன்மை திரிர்துவருமென்பதூஉம் அது கூற் 

நின்சண் வருமென்பதூஉங் கூற்று நிகழ்தின்ற இவ்விடத்தே 

கூறவேண்டுதலின். எனவே, இதுமுதலிய குத்திரம் மூன்றும் Cp 7௩2 

ன்னர்த் தலைவிக்குக் கூற்றுநிகழுமென்றற்குச் கூற்றுநிகழுங்கால் 

கானும் மடஞம் நீங்கத் கூறும் என்று ௮ச்கூற்றிற்கு இலக்கணங் 

கூறினவேயாயித்று. (இ-ள்) அவள்வயின் அன நாணும் மடனும் 
பெண்மைய ஆதலின் - தலைவியிடத்த உளவாயெ நானும் மட 

௨௩.



௨௬௭ பொருள காரம், 

னும் பெண்மைப்பருவத்தே தோன்றுதலையுடையவாதலின் : காமத் 
இிணையிற் சண்ணின்று குறிப்பினும் வரூஉம் - அப்பருவத்தே தோ 
னறிய காமவொழுச்சங் காரணமாக அவை சண்ணின்சணின்று கு 

றிப்பினும் வரும் : வேட்கை நெறிப்பட இடச்இறும் வரூஉம் -௮ன் 

நி வேட்கை தன்றன்மை திரியாது வழிப்பதெலாலே கருமகிகழச் 

ச்கண்ணும் வரும் : அல்லது வாரா - அவ்வீரிடத்துமல்லது ௮வை 

வாரா, -- எ-று, இயற்கைப்புணர்ச்சிச்கண் உரியவாகக் & pw 

பன்னிரண்டு மெப்ப்பாட்டானுங் குறிப்பின்கண் காணும் மடனும் 
நிகழ்க்தவாறுணாக. ** ஒருநெறிப் பட்டாங் கோரியன் முடியுங் - 

ட கரும நிகழ்ச்சி மிடமென மொழிப.” என்னுஞ் செய்யுளியற் சூத் 
இரத்தான் இடமென்றதனைக் கருமநிகழ்ச்சி என்றுணர்க, sor 

தாவது இடந்தலைப்பாடும் பாங்கொடுதழா௮ஓரந் தோழியிற்புணா 
வுமாம். இவற்றின்கண்ணும் நாணும் மடனும் நிகழுமென்ருன், இ 

னித் தோழியிற்புணர்வின்கண்வரும் காணும் மடனுச் தந்தன்மை 

கடி இரிர் துவருமென மேலிற் சூத்திரத்தாற் கூறுகின்றான். (௧௭) 

50%. காமஞ் சொல்லா காட்ட மின்மையி 

னேழாற விரண்டு மூளவென மொழிப, 

இத கருமகிகழ்ச்சிக்கண் வரும் கானும் DLS தர்.சன்மை 

இிரிர்துவருமென்டின்றது, (இ-ள்) சொல்லாக் காமம் இன்மை 
89 பிள் - சருமநிகழ்ச்சியிடத்துக் கூழ்று நிகழாத காமம் புலனெறிவ 

மசனெ்கணின்மையின் ;: இரண்டும் ஏமுற காட்டம் உளவெனமொ 

ழிப - முற்கூறிய காணும் மடனும் தந்தன்மை இரிந்தவசகாட்டு 

தல் உளவென்று கூறுவர் புலவர்.--௭-று, என்றது, தோழியிற் 
Hugs தலைவி கூற்று நிசழ்த்தவளென்பதூஉம் நிகழுங்கால் 

2இ மாணும் மடனும் பெரும்பான்மை கெட்டு ௮ச்கூறறு நிசழுமென்ப 

"தூஉம் அங்கனங் கெடுதலையும் முந்துநூற்கண் ஆசிரியர் நாட்டு தல் 
உளவென்பதூஉங் கூறியவாருமிற்று “4 தேரே முற் நன்று நின்னி 
னும் பெரிதே - பே௱ோமுற் ஸய்போல முன்னின்று விலச்குவாய்”” 
என்றாற்போல மயக்கம் உணர்த்திற்று, இனி நாணும் மடலுங் செ 

0 படகூற்றுத் தோழியை நோக்டுக் கூறுமென மேற்கூறுச்ரூன், 

௧௧௦, சொல்லெதிர் மொழித லருமைத் தாகலி 

னல்ல கூற்றுமொழி யவள்வயி னான. 

இத நாணும் மடனும் பெரும்பான்மை நிகழாத கூற்றுத் 

தோழிக்குத் தலைவி கூறுமென்ன்றது, (இ-ள்,) எதிர் சொல் -



களவியல் ௨௬௭ 

அங்ஙனம் நாணும் மடலும் நீங்கெ சொல்லை ; ௮வள் வயின் மொழி 

தல் அருமைத்து அல்ல ஆகலின் - தோழியிடத்தக்கூறுதல் HG 

மையுடைத்தல்லவாசையினாலே : கூற்றுமொழி ஆன - குறிப்பான 

ன்றிக் கூற்றாற் கூறும் மொழி தலைவிக்குப் பொருர்தின--எ.று, 

எதிர்தல் தன்நன்மை மாறுபசல், “! ஒன்றிய தோற்யொட” என (இ 

அகத்தணையிற் கூறுதலாஜுர் 1 தாயத்தி னடையா” எனப் பொ 

ருளியலிற் கூறுதலானும் அவள்வயின் நாணும் மடஜும் நீங்கெ 

சொல்லைச் கூறுதலும் பொருர்தமென்றான் : அவை முற்காட்டிய 

உதாரணங்களுட் : கூடுதல்வேட்சையாற் குறிபார்த்து” எனவும், 

 வளைமுன்கை பற்றி நலியத தெருமந்திட்டு” எனவும், ் சாமமெரி 

தரக் கைரில்லாதே”' எனவுங் கூறியவாற்றானும் மேற்கூறுள்ற 

உதாரணங்களானும் நாணும் மடனும் நீங்கிக் கூற்றுநிகழ்ந்தவாறு 

ணர்க, * சூத்திரத் துப்பொரு ளின் றியும* * % படுமே" என்பதனான் 

இவ்விலக்கணம் பெறுதற்கு இம்மூன்று கூத்திரத்திற்கும் மாட் 

டுறுப்புட்படப் பொருள் கூறினாம். இனிக் கூற்று நிசழுங்கால் கடி 

நாணும் மடனும் பெண்மையவாதலிற் குறிப்பினம் இடத்தினு 

மன்றி வேட்கைகெறிப்பட வாராவென்று பொருள்கூறிற் காட் 

Qu உதாரணங்கட்கு மாறுபாடாகலானுஞ் சான்றோர் செய்யுட்ச 

ல்லாம். குறிப்பும் இடனுமன்றிப் பெரும்பான்மை கூற்றுப் 

வருதலானும் ஆரியர் தலைவன்கூற்றுந் தலைவிகூற்றுர் தோழி Po 

கூற்றுஞ் செவிலிகூற்றுமெனக் கூற்றுஞ் செர்த்து நூல்செய்த , 

லானும் ௮தி பொருளன்மையுணர்க, 
(௧௯) 

௧௧௧.  மறைந்தவற் காணடறற்காட் Ogg 

னிறைந்த காதலிற் சொல்லெதர் மழுங்கல் 

வழிபாடு மறுத்தன மறுத்தெதிர் கோடல் உட 

பழிதீர் முதுவல சிறிதே தோற்றல் 

கைப்பட்டுக் கலங்கு காணுமிக வரினு 

மிட்டுப்பிரி விரங்கனு மருமைசெய் தயாப்பினும் 

வந்தவழி யெள்ளினும் விட்டுயிர்த் தழுங்கினு 

Csr. gO sail வொழிப்பினு மச்ச நீடினும் ho 

She supe கலங்கும் பெற்றவழி மலியினும 

வருந்தொழிற் கீருமை வாயில் கூறினுங 

கூறிய வாயில கொள்ளாக் காலையு 

மனைப்பட்டுக் தலங்கச் இதைந்தவழித் தோழிக்கு 

நினைத்தல் சான்ற வருமறை யுய்த்தலு கூட



2.5% SH பொருளதிகாரம், 

ழேயிராக் காலச் துயிர்த்தலு முயிர்செல 

வேற்றுவரைவு' வரினது மாற்றுதற் கண்ணு 

நெதிப நாட்டத்து கிகழ்க்சவை மறைப்பினும் 

பொறியின் யாத்த புணர்ச்சி நோக்டு 

யொருமைக் கேண்மையி னுறுகுறை தெளிர்தோ 
ளருமை சான்ற காவிரண்டு வகையிற் 

  

பெருமை சான்ற வியல்பின் கண்ணும் 

பொய்தலை யடுத்த மடலின் கணணுங் 

கையறு தோழி கணணீ£ துடைப்பினும் 

ho வெறியாட் டிடத்து வெருவின் கணணுங் 
குறியி னொப்புமை மருடற் கண்ணும 

வளைவுதலை வரினுங் களவறி வுறினுந் 

தமாதற் காத்த காரண wep sys 

தன்குறி தள்ளிய தெருளாக் காலை 

5௫ வாதனன் பெயாஈத வறுங்கள சரோக்கித் 
தன்பிழைப பாகத் கழீஇச் சேறலும 

வழுவின்று கிலைிஇய வியற்படு பொருளினும 

பொழுது மாறும் புரைவ தன்மையி 
னழிவுதலை வக சதைக் சணணுங் 

20 காமஞ் ரிறபபினு மவனளி இறப்பினு 

மேமஞ் சான்ற வுவகைக் கண்ணுங் 
| சன்வயி னுரிமையு மவன்வயிற் டீரத்தையு 
8 

மன்னவு முளவே யோரிடத் தான, 

இசலுட் தலைவிகூற்று நிகழ்த்தமாறு கூறுன்றான் ல 

2௫ கூற்றுககளுட் தன்வயின் உரிமையும் அவன்வயிற் பரத்தையும்பட 
நிகழ்த்தவும் பெறுமென்னெறான். ௮அவன்வயினெனவே தன்ளென் 
றது தலைவியையாம், உரிமை, களவிலே சற்புக்கடம்பூண்டொ 

முகல்) எனவே, புலவியுள்ளத்தாளாகவும் பெறங் களவினெ 
ன்பது கருதிப் பரத்தையுமுள என்றான் ; ஊடலும் உணர்த்த 

௩௩௦ அம் வெளிப்பட நிகழாமையின் இவை புலவிப்போலி. பரத்தை, 

அயன்மை, அவன்சட் பரத்தைமையின்றேனுங் xr ser eur cr 
௮ங்ஙனங் கருதுதல் பெண்டன்மை, உம்மை எதிர்மறையாசலின் 

இவ்விரண்மெ இலவாதலே பெரும்பான்மை, (இ-ள்,) மறைந்து



களவியல், ௨௬௯ 

அவற் காண்டல் தலைவன் பணர்ந்து நீக்குங்காம் தன்காதன்மிகு 

தியால் ௮அவன்மறையந்துணையும் சோக்கிநின்று அங்ஙனம் மறை 

கதவனைக் காண்டற்கண்ணுஈ தோழிக்குச் கூற்றாற் கூறுதலுள : 
உம், “*கழிப்பூக் கூற்றும் கன லல்இயும் - வண்டற் பரவை வரி , 
மண லயர்க்து - மின்புறப் புணர்ஈது மிஸிவரப் பணிக்தும - தன் & 

அயர் வெளிப்பட லுறீஇ நந்தய- ரறியா மையி னயர்ச்த நெஞ்ச 

மொடு - செல்லு மன்னோ மெல்லம் புலம்பன் - செல்வோன் பெ 

யாபுறத் இரங்க முன்னின்று - சசைடுய சென்றவெ னிமையி 

னெஞ்ச௪ - மெய்தின்நு கொல்லோ கானே யெய்இயுங் - காமஞ் 

செப்ப நாணின்று கொலலோ - வுதுவ காண வருகுவ தேரோஃகீ௦ 

குட்பை வெண்மணம் குவவுமிசை யானு - மெக்கர்த் தாழை மடல் 
வயி னானு - மாய்கொடிப் பாசடும்பு பரியயூர் பிழிபு - சிறுகுடிப் 
பரதவர் பெருங்கடன் மடுத்த-கடுஞ்செலமற் கொடு$இமில் போலு 

ரீவந்துபடூ தோற்றமொ டி.கந்துமா யும்மே,”?” அறியாமையின் swt 

அயர்ந்தநெஞ்சமொடு என்பது தன்வயினுரிமை ; இகந்துமாயும் 

என்பது அவன்வயிம் பரத்தைமை, 

தம்காட்றுதல்-- தன்ன அவன் காணாவகை நாணான் மறை 

ந்து ஒழுகினுர் தன்பொலிவழிலினை அவம்குக் காட்டல் வேண்டு 

தற்கண்ணும் : அது “இன்ன ளாயின ணன்னுத லென்றவர்த்- 

துன்னச் சென்று செப்புகர்ட் பெறினே -நன்றுமன் வாழி தோழி£:௦ 

நம் படப்பை - நீ/்வார் பைம்புதம் கலித்த- மாரிப் பீர்த்த லால 

கொண்டே,” இன்னளாயினளென்றது தற்காட்டுறுதல், செப்பு 

நீர்ப் பெறினேயென்பதஞம் களவயிற்று, கம்பிம்கு வாயில்கள் 

செப்புவார் உளராதலின், இதம்கு இரண்டும் உள, 

நிறைந்த காதலிற் சொல் எதிர் மழுங்கல் - தலைவி சாதன் 2௫ 

மிகுதியாற் தலைவன் பரத்தைமையை எதிர்கூற நினைந்து கூற்றெ 

ய்தாது குறைபடுதற்கண்னும் : ௨ம், பிறைவனப் பிழந்த அத 
இம் யாழநி - னிறைவரா நில்லா வளையு மறையா- தூரலர் தூறு 
றுங் கெளவையு நாணிட்- டுமையவர்க் குரையா வாயினு மிரைாவே 

ட்டுக் - கடுஞ்சூல் வயவொடு கானலெய் தா.து- கழனி Our hes Mo 
கொடுவாய்ப் பெடைக்கு- முடமுதிர் நாரை கடன்மீ ஜெப்யு - 

மெல்லம் புலம்பற் கண்டுநிலை செல்லாக் - கரப்பவுங் காப்பவுவ் 

கைமிக் - குராத்த தோழி யுண்க ணீரே.”” இது யாம் உரையாமா 

யினுங் கண் உரைத்தன என்றலின் இரண்டும் கூ மினாள்,



௨௭0 பொருள இகாரம், 

வழிபாடு மறுத்தல் வருச்தமிகுதியாற் தலைவனை வழிபடு 
நிலை மறுத்துக் கூறுமிடத்தும் : உம், “என்ன ராயினு மினிநினை 

வொழிக - வன்ன வாக வரையத் ரோழியா - மின்ன மாகத் து£ந 
தோர் கட்பென- மானா ரூூக்கை மலையுறை குறவ- ரறீயா தறுத்த 

(௪) 9 நியிலைச சாஈதம்- வறனுற ரர முருக்டப் பையென - மரம்வறி 

தாகச் சோர்ந்துக் காங்கெ- னறிவு முள்ளமு மவர் வயில் சென் 
மென - வறிதா லிகுளையென் யாக்கை யினியவர் - வரிறு கோய் 

Ls GOO andy - தவண ராகுக காதல ரிவணங - காமம் 

படரட வருநதிய - நோய்மலி வருத்தங் காணன்மா ரெமமே.” 

கச “உள்ளி னுள்ளம் வேமே யுள்ளா - இருப்பினெம் மளவைத் தன் 

மே வருச்இ- வான்றோய் ௨௰ஷே காமஞ்- சான்றோ ரல்லா பா 

மரீஇ யோரே,” எனவரும், “'டீயுடம் படுதலின் யான்றர வகது- 

சூறிநின் மனனே குன்ற நாட- னின்மை யளவை சென்றைக்க 
சென்றி - கையுங் காலு மோட்வன வொழுகத்- தியுறு தளீரி 

த௫னடுய்-யாது மிலலையான் செயற்குரி யதுவே,” இத்தோழி 

கூற்மே சென்றைக்கவென றசனாழற் தலைவி மறுத்தமை பெற்றும், 

மறுத்து எதிர்கோடல்- அக்கம் உழிபாடு மறுத்த தலை 

வியே அவனை ஏற்றுக்கோடலை விரும்பியக்கண்ணும்: அது 

“கெளவை யஞ்டம் காம மெய்க்கு- மெள்ளற விடினே யுள்ளது 

௧ நாணே - பெருங்களிறு வாங்க மூரிநது நிலம்படர் - fi eRe 

யொ௫ய லற்டே-கண்டிரழ் ரோழியவ ருண்டவெனலனே.” இது 

நாணேயுள்ளது கற்புப்போமென்றலின் மறுத்தெதஇர்கோடலாம், 

பழிதீர் முறுவல் சிறிதே தோழ்றல்- தன்கற்பிறகு வரும் 
பழிதீர்ந்த தன்மையாற தன்கட் தோன்றிய மூழ்ச்சியை௪ இறி 

2௫ தே தோழிக்குத தோழ்றுவித்தற்கணணும் : தலைவனாத் தோன் 

நிய கோயும் பசையும் முருகனாத் தீர்சததென்று அவன் கேட்பிம் 
கற்பிம்குப் பழியாமாதலிற் பழியென்றார். உம், “ஒணஙகுடை 
நெடுவரை யுச்சியி னிழி தருங்-கணங்கொ எளருவிக் கான்கெழு நாட 

ன்-மணங்கமழ் வியன்மார் பணங்கிய செல்ல-லி தவென வறியாண் 

கசமறுவரற் பொழுதிற் - படியோர்த்தேயத்த பல்புகழ்ச் தடக்கை- 

செடுவேட் பேணச் தணிகுவ ளிவளென - முதுவாய்ப் பெண்டி 

ர.துவாய்க் கூறக் - களனன Gong gé கண்ணி சூடி. - வளநகர் 

சிலம்பட் டா டப் பலிகொடுத் - துருவச் செந்தினை குருதியொடு 

தூஉய் - முருகாற்றுப் படுத்த வுருகெழு ஈரா - ளார மாற வரு 

கடவிடர்த் ததைர்த - சாரம் பல்பூ வண்டுபடச் சூடிக் - களிற்தினை



களவியல், ௨௭௧ 

செரீஇப் பார்வ லெ, தக்க - ஜெளித்தியம்கு மரபின் வயப்புலி 

போல - நன்மனை ரெலநகட்க் காவல ரறியாமை4- சன்னசை யுள் 
சத்து நன்னரசை வாம்ப்ப - வின்ருயி, கு டப முயல்ருதொறு 
மெய்ம்மலிஈத - ஈச்சனே னலலனே யானே, யெய்ச்ச- நோய 

தணி காதலா உரமிமா - டேதில மேற் குவர்தமை சனடே,”(இ 
இதனுட் பழிதீர அவா வர்து உயிட்தளிர்ட்ப (ய ஙட £்க்கரீலை 

யைத் தோழிக்குத் தவி கூறியவாறு காளாக, 

கைபபட்டூக் கலங்கனும் 5 தலைலிகுறிப்பினனறி எதிப்ப 

பட்... தலைவன் ஒருவழி அவளை ஆகபடடுக்தஉழிக் காடசிவிருப 

பினளாமினும அடபொழுது ஆவளகலந௩ இறும்: எனவே, கா -A Be 

விருபபினை மீ சர்ஈது கலக்கம் youu ogi, sevaxcaiw 9 ug 

தைமைகருதி. “கொடியவுக கோடடவு நீரின்றி சிறம்பெறப- 

Gun wp Lom Sb» பூவாபபூம் பொலஙகோதைகச் - தொடி. 

செரி யாபபமை யரி'' எனனுங் குறிஞிக்கலியுள் அதனா லல 
லல களைந்தனன் றோழி” எனக் கைபபட்டுக கலங்கெய வருத்த தீஇ 

தநிறைக கமாரதனனென க தலைவியுரையெனத் தோழிக்கு உரைத 

தறகட் கூறியவாறு காணக, இவ்வுதாரணம் ஆண்டுக்காட்டு 

தும், “உறுகழி மருங்கி னோ தமொடு மலர்நத”? எனனும் பா டுத் 

தலைவன் இரானைக கூறியது, 

நாணு மிக வரினும் - தலைவனை எதிர்ப்பட்ட தலைவி தன் Qo 

பெருகாணுடைமை கூறித் தலைவனை ஏற்றுக்கொளளாது நிறபி 
லும்; உம், “விளையாட டாயமொடு வெணமண லழுத்தி- மத 

நதெம் து௦நத காழமுளை யசைய - நெய்பெய் தீம்பால பெயதி 

னிது வளர்த்தது - நும்மிறுஞ் இறந்தது கைதை யாகுமென்-றன் 

னை கூறிளள் புன்னையது இறப்பே - யம்ம கானுது நும்மொடுச்டி 
ஈகையே - விருர்திற பாணர் விசளாரிசை கடுப்ப- வலம்புரி வான் 
கோடு நரது மிலங்கு$ர்த் - துறைகெழு கொண்கநீ நல் - னிறை 

படு நிழல் பிறவுமா ருளவே.”” இதனுள் அம்ம நாணு துமெனப் 

புதிதுவந்ததோர் காணுமிகுதி தோன்ற மறுத்துரைத்தலிற் தன் 

வயினுரிமையும் அவன்வயிற்பர த்ைமையுங் கூறினள். ௩2 

இட்டூப் பிரிவ இரங்கினும்- சேணிடையின்றி இட்டி தாகப் 

பிரிர்துழித் தலைவி இரங்இனும் : கற்பினுட் சொல்லாத பிரிதலை 
யும் இட்டுப்பிரிவென்ப, கசளவுபோல நிசழ்பொருள் உணர்த் இப்பிரி 

தலருமையின், உம், யானே மீண்டை யேனே யென்னலனே- 

யானோ சோயொடு கான லதே- துறைவன் றம்மூ ரானே- மறை டி



௨௭௨. பொருளாம், 

யல ராச மன்றச் தஃதே,”” தம்கூரானென் றலின் ஓதன் முதலிய 

பிரிவின்லி அணித்தாயவழிப் பிரிர்சானென அவ்விரண்டும் பயப் 
பக் கூறிபவாறு காண்க, ரிறுவெண் காக்கைச் செவ்வாய்ப் 

பெருக்சோட் - டெநிதிரைத் துவலை யீர்ம்புற நனைப்பப் - பனி 
இ புல் அறையும் பல்பூங் கானல் - விரிநீர்ச் சேர்ப்ப னீப்பி னொரு 

ஈம் - மின்னுபி ரல்லது பிறிதொன் - றெவனோ தோமி நாமிழப் 

பதுவே,” இதுவும் ௮௮. இவை களவிலுட் புலவிப்போலியாம், 

அருமை செய்து அயர்ப்பினும்- முற்கூறிய இட்டுப்பிரியே 
._ யன்றித் தலைவன் தன்னை அரியனாகச் செய்துகொண்டு தம்மை 

So மறப்பினும்; அது தண்டாதிரத்தலை முனிஈத மற்றையவழித் தலை 

வன் தாஜும் அரியனாய் மறந்தான் போன்று காட்டினும் அல்விரண் 

டுங் கூறுதலாம், உம், * தீமை சண்டோர் இறத் தும் பெரியோ/- 

தீமறிம் துணர்க வென்ப மாதோ - வழுவப் பிண்ட ப்ப ணே 

மூம்-றிருவெது ரீன்ற வேம்றலைக் கொழுமூனை - சூன்முஇர் மடப் 

, கீடுபிடி. நாண்மெய லா ௬- மலைகெழு நாடன் கேண்மை பலவின - மா 
ஆ 

yf 

ச்ளனை துறந்த கோண்முதர் பெரும் டழம் - விடரளை வீழ்நதுக் க 

ங்குத் தொடர்பறச் - சேணுஞ் சென்றுக்கன்றே யறியா - தேக 
லமிக்கத் திருண்முகை யிருந்த - குறிஞ்சி ஈல்லூர்ப் பெண்டி, -ரின் 

னு மோவா ரொன்றிறச் தலமே,” தீங்குசெய்தாரையும் பொறுக்குற் 

௨௧ பார் நம்மைத் துறக்தலின் நாம் அரியேமாகயேது பற்றித் தாமும் 

அரியராயிஞ/போலுமென அவ்லிரண்டுங் கூறினாள். “நெய்தற 

படுவி னிறைகழித் தண்சேர்ப்பன் - கைதைகுழ கானலிற் கண்ட 

நாட் போலானாற் - செய்த குறியும்பொப் யரயினவாற் சேயிழா- 

யையகொலான்மார் தொடர்பு,” இதுவும் அது, 

௨௫  வர்தவழி எள்ளிலும்- பெரிதாயெ இடையீட்டினுள் அரிதா 
கத் தலைவன் வர்சஞான்றும் பெருதஞான்றைச் துன்பமிகு இியாற் 
பெற்றதனையுஙப் கனவுபோன்று கொண்டு இகழ்க்திருப்பினும்; உம். 

மானடி, யன்ன கவட்டிலை யடம்பின் - ரூர்மணி பன்ன Clair ser 
பூக் கொழுதி- யொண்டொடி. மகளிர் வண்ட லயரும் - புள்ளி 

௨௱ மிழ் பெருங்கடம் சேர்ப்பனை - யுள்ளேன் ரோழி படியொன் கண 

ணே.” **வாராச்சாம் றுஞ்சா வரிற்றுஞ்சா வாயிடை-யாரளூ ர் 

றன கண்." : இன்க ணுடைத்தவர் பார்வல் பிரிவஞ்சும் - புன்க 

னுடைத்தாழ் புணர்வு.” வரிற் துஞ்சாவெளவும் புன்சனுடைத் 
தெனதும் வரவும் பிரிவும் அஞ்சி இரண்டும் நிகழக்கூறினாள். இது 

௩.௫ முன்னிலைப் புறமொழி, * சண்டி.ரண் முத்தம் பயக்கு மிருமும்



களவியல், ௨௭௭௩. 

நீர்ப் - பண்டங்சொ ணாவாய் வழங்குநர் துறைவனை - முண்டகக 

சானஓட் சண்டே னெனதச்செளிந்தே - னின்ற வுணர்விலா தேன்,” 
இத முன்பு இன்பக் தருவனென உணர்ந்தநின்ற உணர்வு 

ஈண்டில்லாத யான் புணர்க்சிஉருத்தர் தருமென்று தெளிஈ்தே 

னென்றாளென்க, இ 

விட்டு உயிர்த்து அரூங்கினும் -- கரச்த மறையினைத் தலைவி 

தீமர்க்கு உளைத்சற்குத் தோழிககு வாய்விட்டுக்கூறி ௮ச்கூறியத 

னையே தமர்கேட்பச்கூறாது சவிரிஞம் : உயிர்த்தல், கூ.ற.தல், உம், 
* வலந்த வள்ளி மானோங்கு சாரற - சளர்ந்த வேங்கைச் சேணெ ', 

டிம் பொங்காப் - பொன்னேர் புதுமலர் வேண்டிய மகளி-ரின்னாக௪ 
விசைய பூசல் பயிற்றலி. னேச வடுச்கத் இருளளைச் சிலம்பி - 

ரூகொள் வயப்புலி யாகுமஃ தெனத்த- மலைகெழு நூர் சில 
மபக சகல்லெனச் - சிலையுடை யிடத்தர் பெயர்சரு நாட - னெஞ்சா 
வியன்மார் புடைத்தென வன்னைச் - கறிவிப் டேங்கொ லறிவி 

யேங் கொல்லென - விருபாற் பட்ட சூழ்ச்சி யொருபாற் - Crit RO 

தன்று வாறி சோழி யாக்கை - யின்னுயிர் சழிவ தாயினு நின்மச - 

ளாய்மல ருண்கட் பசலை - காம நோயெனச் செப்பா தீமே,” 

இது சிறைப்புறம். 
தொரக்த தெளிவு ஓழிப்பினும் - வரைவு நீட்டித் துத் தலை 

வன் சூளுற்றவறி அதற்கு நொந்து செளிவிடை விலங்கினும் : 8.0 
உம். “* மன்றத் துறுகற கருங்கண் முசுவுகளுங் - குன்றக நாடன் 

நெளித்த செளிவீனை : ஈன்றென்று தேறித் தெளிர்தேன் நலை 
யழி - யென்றுமற் றென்று மனைத்து,'” எனவரும், “: எம்மணங்க 

னவே'' என்பது தலைவிகூறக் கேட்டுத் தோழி கூறியது, ௮ ட 

வம் இதனாற் கொள்க, 2 

இச்சம் நீடினும் -: தெய்வம் அச்சூளுறவிற்கு அவனை வரு 
த்துமென்றும் தந்த தன்னையர் அறிஏன்றாசோவென்றங் கூட் 

டமுண்மை உணர்ந்த தோழிக்கும் உண்மை கூறுதற்கும் அஞ்சிய 

அச்சம் நீட்டிப்பினும் : உம். * மன்ற மரா அத்த பேஎமுதிர் கடவுள் - 

கொடியோர்த் தெறாஉ௨ மென்ப யாவதுங் - கொடிய ரல்லரொங் ௩.௪ 
குன்றுகெழு நாடர் - பசைஇப் பசந்தன்று நுதலே - ஜெகழி 
ஜெ௫ழ்ந்தன்று தடமென் ரோளே,” 4 மென்றினை மேய்ந்த ஈறு 
கட் பன்றி - வன்க லடுக்கத்துத் துஞ்சு சாட - னெந்தை wos, 

லஞ்சிச்கொ - லதுவே தெய்ய வாரா மையே.” 4 பனையிழை ரோ 
கயம் புனலாட்ப் புதஞ்சுழ்ந்து - மணிளரி தைஇயுஈ மில்வந்து ௩



௨௭௪ பொருளதிகாரம். 

வணங்வெ - நினையுபு வருந்துமிர் நெடுந்தகை இறத்நிவ்வூ - ரினைய 
சென் நெடுத்தோதற் கனையையோ நீயென - வினவுதி யாயின் 

'விளங்கிழாய் சேளினி; செவ்விரல் சிவப்பூர % % % உரைத்ததை ; 

ஒடுங்கொம் புகலொல்லேம் பெயர்தர வவன் கண்டு - நெடுங்கய ம 

இ லர்வாங்9 நெறித்துத்தந் தனைத்தற்கோ - விடுத்தவர் விரன்றி 
யெடுத்சசொற் பொய்யோடச் - சடிந்ததூ௨ மிலையாய்மீ கழறிய 

வந்ததை; வரிதேற்றாய் நீயென வணங்கறை யவன்பற்றித் - 

தெரிிவய்ச்தோட் கரும்பெழுதித் தொய்யில்செய் தனைர்தற் 

கோ - புரியுகம் மாயத்தார் பொய்யாக வெடுத்தசொ - ரித் 
அசிசென வுணரா.ப்நீ யுலமந்சாப் போன்றதை ; எனளவாங்கு, ௮ரி 

"தினி யாயிழா யதுதேற்றல் புரிபொருங் - கன்றுநும் வதுவையு 
ணமர்செய்வ தின்றீங்கே - தானயம் இருந்ததிவ் ஷராயி னெவன் 

கொலோ - காஞ்செயற்..பால இனி.” எனவரும், 

பிரிந்தவழிக் சலங்கொம் = sera அலராகாமல் யான் பிரிந்து 

ழித் தலைவி கலங்குவளென்று அஞ்சித் தலைவன் பிரியாது உறை 

தலிற் பிரிவைச் கருதப்பெராத தலைவி ௮வ்வாறன்றிப் பிரிர்துழூிக 

கலங்கினும்: உம், '“மின்னுச்செய் கருவிப் பெயன்மழை தூஙக - 

விசும்பா டன்ன பறைகிவம் தாக்குப் - பொலம்படைப் பொலிந்த 
வொண்டே ரோறிக் - கலங்குகடற் றுவலை யாழி நனைப்ப - வினிச் 

௨௪ சென் றனனே யிடமணற் செர்ப்பன் - யாங்கறிர் தன்றுகொ ரொ 

ழியென் - றேங்கமழ் Boss லூரும் பசப்பே," 4 குறுகிலைக் 

குரவின் றுநனை நறுவீ - வண்டுதரு நாற்றம் வளிகலமச் இயக் - 
கண்களி பெறூஉங் கவின்பெறு காலை - யெல்வளை ஜெ௫ழ்த் 

தோர்க் கல்ல் ஓநீஇயர் - சென்ற நெஞ்சஞ்' செய்வினைக் கசா 

8௫ வர - வொருங்குவா னசையொடு வருந்துங் கொல்லோ - வருளா 

ஞாதீலி னிழிர்திவண் வர்.து- தொன்னல ஸிழர்தவென் பொன் 

னிற நோக்க - யேதி லாட்டி. யிவளெனப் - போயின்று கொல் 

லோ நோய்தலை மணர்தே.' ** வருவது கொல்லோ தானே வாரா - 

தவனுறை மேவலி னமைவது கொல்லோ - புனவர்கொ எளியிற் 

78௪ கசலவு மஞ்ஞை - யிருவி யிருந்த குருவி வெருவுறப் - பர்தாடு மக 

ளிகிற் படர்தருங் - குன்றுகெழு நாடனொடு ear naar Core 

சே,” “4 பொரிப்புறப் புல்லிக் னையீன்ற புன்னை - வரிப்புத 
வார்மணன்மே லேறித் - தெரிப்புறத் - தாழ்கடற் றண்சேர்ப்பன் 
ரரகல நல்குமே - லாழியாரழ் கானாமோ யாம்,'” எனவரும், 

௫ Clip pas மலியினும் - தலைவி இடையீடின்றித் தலைவனை 
எதிர்ப்படப், பெற்றஞான்று புதவது மலியிலும் வரைவு நீட்டித்த



களவியல், ௨௭டு 

சாலத்துப் பெற்றவழிமலிவை வெளிப்படக் கூறுதலும் வளாவு 

நீட்டியாதவழிப் பெற்றவழிமலிவை வெளிப்படுத்தாமையும் உண 
ஈக. உம், ((இன்னிகை யுரமொடு கனைதளி தலைஇ - மன்று 

Wr மடிர்த பானாட் கங்குழ் - காடுசொடு வட்டத்து விளிவிடம் 

பெரூது - வரியசட் படித்த சேக்கைத் தெரீயிழைத் - தேனாறு 
கதுப்பிற் கொடிச்சியர் தந்ைத - கூதிரிற் செறியுங் குன்ற காட - 

வனைந்தவா விளமுலை ஜெமங்கப் புல்லூ௨- விளங்குதொடி. 

முன்கை வளைந்துபுறஞ் சுற்ற - நின்மார் படைரலி ஸனிணிதா 

இன்றே - நம்மில் புலம்பா ஜுள்ளுதொறு நலியுர் - தண்வர 

லசைஇய பண்பில் வாடை - பதம்பெறு கல்லா இடம்பார்த்து ௫௮ 
ரீழிய - மலைமை மொசிய வொற்றிப் - பலர்மடி. சங்கு னெடும்புற 
நிலையே.” முயக்கம் இனிசதென மடழ்ந்து கூறுவாள் நும்மில் புல 

ம்பால் வாடைக்கு வருந்தினேமென்றலின் இரண்டுங் கூறிஞள், 

“அம்ம வாழி தோழி ஈலமிக - நல்ல வாயின வளீயமென் ரோள் 

கண் - மல்ல விருங்கழி மலரும் - மெல்லம் புலம்பன் வந்த வாறே.” we 

“அம்ம வாழி தோழி பன்மா - ணுண்மண லடைகரை ஈம்மோ 
டாடிய - தண்ணம் துறைவன் மரீஇஃ யன்னை யருங்கடி. வந்து 
நின் ரோனே.”” எனவரும். இவை தோழிக்குச் கூறியன, பெ 

நீறவழி மலியினுமெனப் பெறுபொருள் இன்னதெனவும் இன்னார் 

க்குக் கூறுவதெனவும் வரையாது கூறவே பிறாபெற்று மலிந்து 8 
பிறர்ச்குக் கூறுவனவுங் கொள்க, ** அம்ம வாழி தோழி யன் 

னைகி - குயர்நிலை யுலகமுஞ் சிறிதா லவர்மலை - மாலைப் பெய்த 
மணங்கம முந்தியொடு - காலை வந்த முழுமூதற் காந்தண் - மெல் 
விரல் குழைய முயங்கலு - மில்ஓய்த்து நடந்கஒங் கடியா தோட் 

கே.” இது பெற்றவழி மகிழ்ந்து தோழிக்கு உலாத்தது, இத6இ 

ற்கும் இரண்?ங் கூறிஞள். 

வரும் தொழிற்கு அருமை வாயில் கூறினும் -: தலைவன் 

இடைவிடாது வருதற்கு ஆண்டு நிகழும் ஏசம் பலவாற்முனும் 

உளதாம் அருமையை வாயிலாயெ தோறி கூறிஞந் தலைவிக் 

குச் கூற்று நிகழ்தஓள : அது * நள்ளென் றன்றே யாமஞ் சொல் EP 
லவிந் - தினிசடங் னெ மாக்சண் முனிவின்று - ஈனந்தலை 

டலகமுந் துஞ்சு - மோர்யான் மன்ற துஞ்சா தேனே," இத 
னுட் பொழுது சென்றதில்லையென்றம் மாச்சள் இன்றும் 
தியின்றிலொன்றும் அருமையை வாயில் கூறியவழித் தலைவி யா 
மமும் நள்ளென்றும் மாசகளுந் துயின்றம் வந்திலொன an Boe 

கூறியவாறு சாண்க, நாம் ஏவிய தொழில் ஏம்.றுச்கொண்டு



௨௭௬ பொருளதிகாரம. 

வரு$ன்றவன் ஓர் சாரணத்தானன்றி வாராதொழிபூமோவென்று 

தலைவி கொள்ளுமாறு கூறுமென்றற்குச் தொழிலென்ரூர். 

றிய வாயில் கொள்ளாக் காலையும் -- தலைவற்குசக் குறை 
நேர்ந்து வாயிலாடுக் குறைஈயப்பச் கூறியவழியும் பிறவறியுக் தோ 

(இழிகூற்றினைத் தலைவி ஏற்றுக் சொள்ளாத காலநத்துக்கண்ணும் : 
வாயில், தோழி. உம். '* தெருவின்கட், காரண மின்றிக் கலங்கு 

வார்ச் சண்சிரீ - வாரண வாடிப் பதம்பெயர லேஇல - நீநின்மேற் 

சொள்வ தெவன்,” எனத் தோழிகூற்றினை மறுத்தது. “*தோளெ 
, , தொடிகெடழ்ந் தனவே கண்ணே - வாளீர் ௨டிவின் வடிவிழர் தன 

கீச்வே - நுதலும் பசலை பாயின்று இதலைச் - சில்பொறி யணிந்த 
பல்கா ழல்ருன் - மணியே ஸாம்பான் மாயோட் சென்று - வெவ் 

வாய்ப் பெண்டிர் கவ்வை தூற்ற - நாமுறு துயரஞ் செய்யில ரெ 

ன்னுங் - காமுறு தோழி காதலங் களவி - யிரும்புசெய் கொல்லன் 
வெவ்வலைச் தெளித்த - தோய்மடற் சன்னீர் போல - கொய்மலி 
கெஞ்ழ் கேமமாஞ் சிறிதே.” இது தோழிகூற்றினை ஈன்குமதி 

யாது கூறினாள். 

(மனைப்பட்டுச் கலங்கச் சிசைந்தவழித் தோழிக்கு ரீனைல் 
. தல் சான்ற அருமறை உயிர்த்தலும் -- காப்புமிகுதிக்கண் மனையக 

ப்பட்டுக் சலங்கி உணர்வு அழிந்தவழித் தலைவி ஆராய்ச்சியுடைத் 

29, தாய அருமறையினைச் தொழிக்குசக் கூறுதலும் உள, உம, 
** கேளா யல்லை தோழி யல்சல் - வேணவா நலிய வெய்ய வுயிரா - 

வேமான் பிணையின் வருந்தின னாகத் - துயர்மருங் கறிந்தாள் 

போல வன்னை - துஞ்சா யோவென் குறுமச ளென்றலிற் - சொல் 

வெளிப் படாமை மெல்லவெ ஸனெஞ்சிற் - படுமழை பொழிந்த 

உ௫பாறை மருங்கற் - சிரல்லா யுற்ற தளவிற் பாலவற் - கான்செழு 

நாடற் படர்ந்தோர்ச்குக் - கண்ணும் படுமோ வென்றிரின் யா 
னே.” இதனுட் துஞ்சாயோவெனத் தாய் கூறியவழி மனைப் 
பட்டுக் கலங்யெவாறும் படர்ந்தோர்க்சென மறையுயிர்த்தவாறுங் 

சண்படாக் கொடுமை செய்தானெனப் பர்ரைமை கூறியவாறங் 

8மசாண்க, பொழுது மெல்லின்று பெயது மோவாது - கழுது 

சண் பனிப்ப வீசு மதன்றலைப் - புலிப்பற் ரூலிப் புதல்வர்ப் புல்லி - 
யன்னா யென்னு மன்னையு மன்னோ - வென்மலைரச் தனன்கொ 
ரானே தன்மலை - யார நாறு மார்பினன் - மாரி யானையின் வந்து 

நின் றனனே.” ': பலவின் .பழம்பெற்ற பைங்கட் சடுவ - னிலவென் 

Plo Breer wed ey மெச்சல்சுழ் வெற்பன் - புலவங்கொ றோழி புணர்



களவியல், உ௭௭ 

வறிர் தன்னை - செலவும் சடிந்தாள் புனத்து.” இவையும் ௮௪ 

இன்னும் மனைப்பட்டுக கலங்கயென்றதனாற் காப்புச்சிறைமிகக 

சையறுளெவிகளுங் கொள்க, *! சிறுவெள்ளாங் குருகே 8றுவெ 

ள்ளாங் குருகே - துநைபோ கறுவைத் தூமடி. யன்ன - கிறற்ளொ 

தூவிச் சறுவெள்ளாங் குருகே - யெம்ஜூர் வர்தெ மொண்டுரைத்௫ 

திழைஇச் - சனைக்செளிற் மூர்கையை யவரூர்ப் பெயர்தி - யனைய 

உன்பினயோ பெருமற வியையோ . வாங்கட் டீம்புன லீங்கட் 

பரச்குங் - சழனி 'நல்லூர் மடுழ்ஈற்கென் - னிழைநெடும் பருவரல் 

செப்பா தோயே.” **கூர்வாய்ச் ஏறுகுருசே குண்டர் ருட்டெர்த - 
வார லிரைகருதி நித்தலு நிற்றியா. னேரிணர்ப் புன்னைக்£ழ்க் ௧௪ 

கொண்கன் வருமெனப் - பேருண்க ணீர்மல்ச நின்றாண்மற் தென் 

Gur.” 4* ஒண்டூவி நாராய்ரின் சேவலு நீயுமாய் - வண்டூது 

பூங்கானல் வைகஓஞ் சேறிராற் - பெண்தேது வந்தே மென 

வுரைத்துக் காதலரைக் - சண்டீர் கழறியச்காற் கானல் சடிப 

மோ.” இவை காப்புச்சிறைமிக்க கையறுகளெவி, சகி 

உயிராக் காலத்து உயிர்ததலும் - தலைவனோடு தன்றிறத்து 

ஒருவரும் ஒன்று உரையாதவழித் தனசாற்றாமையாற் தன்னோ 

டிம் அவனோடும் பட்டன சிலமாற்றம் தலைவிசானே கூறுதலும் 

உள: தோழி மறைவெளிப்படுத்தச் சோடற்கு வாளாது இருந் 
அுழித தலைவன் தன்மேற் தவறிழைத்தவழி இரண்டும்படக் கேட் 9.6 

போரின்றியுங் கூறுதலாம், உம். **உறைபதி யன்றித் துறைகெழு 

எறுகுடிச் - கானலஞ் சேர்ப்பன் கொடுமை யேத்றி - யானாசத் தய 

ரமொடு வருந்திப் பானாட் - டுஞ்சா நுறைஞரொ சொவாத் - துயிற் 

சண் மாச்சளொடு நெட்டிரா வுடைத்தே,”? “* தழையணி யல்கு 

ருங்கல் செல்லா - நுழைரிறு நுசுப்பிற் செவ்வ மாக - வம்மெல் 2G) 

லாக நிறைய வீங்கெ - கொம்மை வருமுலை செப்புடட Oor Aller - 

யாங்கா குவள்கொல் பூங்குழை யென்னு- மவல நெஞ்சமொ 0 
சாவாச் - கவலை மாச்சட்டிப் பேதை wer” எனவரும், உயி 

ராதாள் தோழியாயினாள் ; அவள் தலைவிக. வன கேட்டற்கு 

ப் பொய்த்தயில்கொள்ளும், உயிர்த்ததமெனப் பொதுப்படச் pry 
கூறியவதனற் தோழிக்குக் கூறுவனவங் கொள்க, *பேணனுப பே 

ளார் பெரியோ ரொன்பது - நாணு தக்சன்றது சானுங் சாலே 

யுயிரோ ரன்ன செயிர்சீர் நட்பி - ணீனச்்யொன் மறைத்தல் 

யாவது மிசப்பெரீ- தறிதச் கன்ருற் மூனே கொண்கன் - யான் 

யா யஞ்சுவ லெனினும் தானே . பிரிதல் குழான் மன்னே 9 ach AB 

யே - கான லாய மறியிஜஐு மானு - தலர்வ தன்றுசொ மென்லு 
RR



௨௭௮ பொருளதிகாரம். 

மசனாற் - புல்ர்வீது கொல்லவர் ஈட்பென - வஞ்சுவ ரோழி3யென் 
னெஞ்சத் தானே.” எனவரும். 

உயிர்செல் வேற்று வரைவு வரின் அது மாற்றுதற்கண் 

படணும் - இறந்துபாடு பயக்குமாற்றாற் தன்றிறத்து நொதுமலர் 

வராயக் சருதியஞஞான்று அதனை மாற்றுதற்சண்ணும்: உம், 
* அன்னை வாழிவெண் டன்னை புன்னை - பொன்னிஆம் விரியும் பூக் 

கெழு துறைவனை - யென்னை பென்றும் யாமே யிவ்வூர் - பிறிதொன் 
ரூசச் கூறு - மாங்கு மாக்குமோ வாழிய பாலே,” £: பலவிற் சேர்ந்த 

உ, யழந்தி னினச்கலை - லையிற் கானவன் செந்தொடை வெரீ£இச் - 

கீ௦செருவுறு குதினாயிற் பொங்கச் சார - லிருவெதிர் நீடமை தயங் 

சப் பாயும் - பெருவரை படுக்கத்துக் இழவோ னென்று - மன் 
றை யன்ன ஈட்பினன் - புதுவோர்த் தம்மவிப் பழங்கே ஞரே,” 

எனவரும், 

GE Aud நாட்டத்து நிகழ்ந்தவை மறைப்பிலும் -- தோழி 

கீ௫ுஉட்டமுண்மை வழச்செலால் நான்ற காலத்துச் கண்டுவப் 

பும் நுதல்வேறுபாடும் முதலிய மெய்வேறுபாடு நிகழ்ந்துழி ௮வ 

pops Csr) ௮றியாமஓுஞ் செவிலி அறியாமலுச் தலைவிசான் 
மறைப்பினும் : உம். 4 சண்ணுர் தோளுர் தண்ணாறுங் கதுப்பு - 

மொண்டொழ. மகளிர் தண்டழை யல்குலுங் - சாண்டொறங் 
26 தவினை யென்றி யதுமற் - நீண்டு மறந்தனையாற் பெரிதே வேண் 

டாய் - நீயெவன் மயங்னே தோழி - யாயினுஞ் சறந்தன்று நோப் 

பெரி துழந்சே.” சாதன்மிகுதியாற் சவினையெனற் பாலாய் வேறு 

பட்டனையென்று எற்றுச்கு மயங்னையெனத் சலைவி தன்வருத்தம் 
. மறைத்தாள், ' துறைவன் நுறந்தெனச் துறையிருக் சமுதவென்- 

௫ மம்மர் வாண்முக ரோச்இ யன்னைநி - னவல முரையென் நனளே 
கடலென் - பஞ்சாப்ப் பாவை கொண்டு - வண்டலஞ் சிறுமனை 

நிதைத்ததென் றேனே.” இது செயிலிக்கு மறைத்தது. 

பொறியின் யாத்த புனார்ச்சி கோச்சி ஒருமைச் சேண்மை 

யின் உறுகுறை தெளிந்தோள் -- தான் ௮அவளென்னும் வெற்றுமை 
[௩6 மில்லாத ஈட்பினாலே தோழி தனக்கு வந்து கூறிய குறையே பொ 

நியினோச்டுத் தெளிந்தோள், முன்னர்த் தெய்வப்புணர்ச்ரி நிகழ்ர் 

தமை நொச்ச அதுகாரணத்தான் முடி.ப்பதாகத் தெளிந்த தலைவி ; 
அருமை சான்ற நால் இருவகை - தான் முன் அருமை ௮மை 

ந்துரின்ற நிலையாற் தலைவன் தன்கண் நிகழ்த்திய மெப்தொட்டுப்



களவியல், ௨௭௯ 

பயிறன் முதலிய எட்டினாலே : பெருமை சான்ற இய்ல்பின்கண் 
ணும் -- தனக்கு உளதாம் பெருமை கூறுதற்கு ௮மைந்ததோர் இயல் 
பின்சண்ணும் ; என்றது, தலைவன் இத்துணை இளிவந்தன செய்ய 

வம் யான் நாணும் மடனும் நீங்ிற்றிலேனென்று தன்பெருமை 

தோழிக்குச் கூறுதலாம், உம். ** மின்னொளி ரவிரற லிடைபோ௫ு 
மும் பெயலேபோற் - பொன்னகைத் தகைவடூர் வகைகெறி வயங் 

இட்டுப் - பொழிலிடை யிட்ட சமழ்கறும் பூங்கோதை - யின்னகசை 
யிலங்கெயிற்றுத் தேமொழித் தவர்ச்செவ்வாய் - நன்னுதா னினக் 

கொன்று ஈவிஓவாங் கேளினி; நில்லென கிறுத்தா னிறுத்தே 

வந்து - நுதலு மூகனுந் தோளுங் கண்ணு - மியலுஞ் சொல்லு தீ 
நோக்குபு நீனைஇ- மைசெய்ர் தன்று பிறையு மன்று- மைநீர்ந் தன்று 

மதியு மன்று - வேயமன் தன்று மலையு மன்று- பூவமன் றன்று 
சுனையு மன்று - மெல்ல வியலு மயிலு மன்று - சொல்லத் தளருங் 

இளியு மன்று; எனவாங், கனையன பலடா ராட்டிப் பையென - 
வலையர் போலச் சோர்பத ஜோற்றியென் - னெஞ்சு கெடழ்ந்௮க௫ 

செவ்வி சாணூ௨ப் - புலையர் போலப் புன்க ஸொக்கித் - தொழலுச் 
தொழுதான் ரொடலஓுச் தொட்டான் - காழ்வரை நில்லாக் கடுங்களி 

றன்னோன் - ரொழூஉர் தொ€உ மவன்றன்மை - யேழைத் சன் 
மையோ வில்லை சோழி.” இதனுட் பாராட்டியெனப் பொய்பாரா 

ட்டலுஞ், சோர்பதனோத்றியென கெஞ்சு கெூழ்ந்த செவ்வி கூறுத 2 

லிற் கூதெலுறுதலும், புலையர்போல் நோக்கியென சநீடுநினைந்திரங் 

சலும், தொழலும் தொழுதானென இடம்பெற்றுத்தழாலுச், தொட 
gé தொட்டானென மெய்சொட்டுப்பயிறலஓும், அவனிகழ்த்திய 
arp கூறி, மதத்தாற் பரிக்கோலெல்லையில் நில்லாத சளிறுபேர்ல 

வேட்கை மிகுதியான் அ௮றிவினெல்லையில் நில்லாதவனெனத் £ராத் 8 
தோற்றமும் ஒருவாற்றாற்கூறித், தனக்குப் பெருமைசான்ற இயல் 

பைப் பின்னொருகாற் தோழிச்குக் கூறியவாறு காண்க, 

இனிச் தீலைவற்குப் பெருமை அமைந்தன எட்டுச்குணமெ 

ன்று கூறி, அவற்றை *: இளமையும் வனப்பு மில்லொடு வரவும் - 
வளமையும் தறுகனும் வரம்பில் கல்வியும் - தேசத் தமைதியும் மாசில் 3 

சூழ்ச்சியும் எனப் பொருள்கூறின், * அறுவசைப்பட்ட பார்ப்பன 

ப்பச்கமும்” என்னுஞ் சூத்திரத்திற் கூறிய எண்கள் ௮வை கூறிய 

வட நூல்களில் வேறே எண்ணுதற்கு உரியன சல இல்லாமல் எண்ணி 
ஞற்போல ஈண்டும் இளமைமூதலிய எட்டும் ஒழிய வேழெண்ணுதற் 
கு உரியன எட்டுத் தலைவற்கின்றாகச் கூறல்வேண்டும் ; ஈண்டு SEL 

வாறின்றித் தலைவற்கு உரியனவாகப் பலவகைசளான் எவ்வெட்டெ



௨.௮0 பொருளதிகாரம், 

வாகச் கூறகீடெர்தமையின் அங்ஙனம் ஆசிரியர் இலச்சணக்கூர 
சொன மறுக்ச, அன்றியும் எட்டும் எடுத்து ஒ.துபவென்றம் உதா 
ரணமின்ழென்றும் மறுக்க, இணி முட்வெயிற்கழறன், முனிவு 
மெய்கிறுத்தல், ௮ச்சத்தினகறல், அவன்புணர்வுமறுத்தல், தூது 

இமுனிவின்மை, துஞ்செசேர்தல், காதல்கைமிகல், சட்டுரையின் 
மை என்பன எட்மென்று அவற்றை ஈண்டுக்கொணர்ந்து பொ 
ருள்கூறிற், கூற்றுக் கூ.றுசன்றவிடத்து மெய்ப்பாடு கூறின் ஏனை 
மெய்ப்பாகெளுங் கூற்றுக் கூறுனெறவிடத்தே கொணர்ந்து கூற் 

நிலுள் ௮டங்கச் கூறல்வேண்டுமென்று மறுக்ச, 

en, பொய்தலை HOSS மடலின்கண்ணும் - பொட்யீனைத் தலை 

க&டோகவுடைய மடலின்கண்ணும்: Mg மடன்மா கூறியஉழி 

௮ம்மடலினை மெய்யெனக் கொண்டாள் அதனைப் பொய்யெ 
னச் சோடலாம், உம்,  வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளையும் பலவே - 
யவையிலும் பலவே இறுகருங் காக்கை - யவையினு மயையினும் 

௫பலவே குவிமட - லோங்கரும் பெண்ணை மீமிசைக் தொடுத்த - 
தூங்கணங் குரீஇச் கூட்டளெ சனையே.”' இது மடன்மா கொள் 

சாக் கூறித்தோனைப் பறவைக்குழாம் தம்மை மடலூர விடாஜென 
விளையாட்வெசையாற் பொய்யென்று இகழ்ர்தத, 

கையறு தோழி கண்ணீர் துடைப்பினும் -- தலைவியை ஆற்று 

Be பித்தக் சையற்ற தோழி தலைவிசண்ணீமாத் துடைப்பிலும் : 
உம், **யாமெங் காமழ் தாங்கவுந் தாந்தங் - ரெழுசகை மையினா 

னமுதன தோழி - கன்றாற்றுப் படுத்த புன்றலைக் சிறாஅர் - மன்ற 
வேங்கை மலர்பத மோக்கஇ- யேரா நட்ட வெமப் பூசல் - விண் 

~ டோய் விடரசத் தியம்புங் - குன்ற நாடற் கண்டவெங் கண்ணே."! 
தன் அற்றாமைக்கு ஆற்றாத தோழியை அற்றுவிக்ச்றாள் ௮வவி 

ரண்டுங் கூறியது, 

வெநியாட்டிடத்த வெருவின் கண்ணும் = gavel வேறு 

பாடு எற்றினானாயிற்றென்று வேலனை வினய் வெறியாட்டு எடுத் 
ws sod அஞ்சும் அச்சச்தின்கண்ணும்: ௮து பண்டேயும் 

இசெதன்பாத்தைமையான் நெடழ்ந்தொழுகுவாள் இன்று நம் ஆற்றா 

மைச்கு மருக்து பிறிதுமுண்டென்றறியின் வரைவு நீடுமென்று 
அஞ்சுதல், உம், * பணிவரை நிவத்த பயங்கெழு கவா௮ற் - நுனியில்" 
கொள்கையொ டவர்ஈமச் குவந்த - வினிய வுள்ள மின்னா வாக - 

ளித்த நிறுத்த ஈல்ச லெவ்வஞ் - சூருறை வெற்பன் மார்புறத் 
தணித - லறிந்தன எல்ல என்னை வார்சோற் - செறிர்திலல் கெ 

diate ஜெடிழ்பத நோக்கச் - கையறு நெஞ்€னள் வினவலின்



களவியல், 2. Hs 

முதுவாப்ப் - பொய்வல பெண்டிர் பிரப்புளா விரீஇ . முருக ஞா 
ணங் சென்றலி னதசெத் - தோவத் தன்ன வினைபுனை ஈல்லிழ் - 

பாலை யன்ன பலராய் மாண்கவின் - பண்டையிற் சிழக்கவென் 
மசட்செனப் பனாஇக் - கூடுகொ ளின்னியய் கறங்கக் sara 

Ops - தாடணி யயர்ந்த வானபெரும் பந்தர் ஈ வெண்போழ் இ 
சடம்பொடு சூடி யின் - ரைதமை பாணி மிரீஇக்கை பெயராச் - 

செல்வன் பெரும்பெய ரேத்தி வெலன் - வெறியயா வெங்சளம் 
பொற்ப வல்லோள் - பொறி,பமை பாயையிற் நூங்கல் வேணடி - 

னென்னாங் சொல்லோ தோழி மயங்யெ - மையற் பெண்டிர்க்கு 
சொவ்வ லாக . வாடிய பின்னும் வாடிய மேனி - பண்டையிற்தீக் 

சிறவா சமி னிம்மறை - யலரா காமையோ வரிதே யதா௮ன் - 

நறிவஞ ருறுவி லல்லல்கண் டருளி - வெறிசமழ் நடுவே ணல்குவ 
னெனினே - செறிதொடி யுற்ற செல்லல் பிநிமெெனச் - சான 
கெழு நாடன் கேட்பின் - யானுயிர் வாழ்த ல்தனினு wits? 

இன்னாவாக்9 நிறுத்த எவ்வமென்பது அவன்வயிற் பரத்தைமை, BH 
உயிர்வாழ்தல் ௮ரிதென்பது தன்வயினுரிமை, ௮வை வெறியஞ் 

சியவழி நிகழ்ந்தன. 

குறியின் ஒப்புமை மருடற் சண்ணும் - இரவுக்கூறி வருந் 
தலைவன் செப்யுங்குறி பிறிதொன்றனான் நிகழ்ந்து தலைவன்ருறி 

யை ஒத்தவழி அதனை மெய்யாக உணர்ந்து தலைவி மயங்பெவழி &௧ 

யும்: புனலொலிப்படுத்தன் முதலிய ௮வன் செயற்கையானன்றி 

இயற்கையான் நிசழ்ந்துழிச் குறியினெப்புமையாம், உம், ** மெய் 

யோ வாழி தோழி சாரன் - மைபட் டன்ன மாமுக முசுக்கலை - 

யாற்றப் பாயாத் தப்ப லேற்ற - சோட்டொ? போ? யாங்ரு நாடன்- 
ரூன்குறி வாராத் 'சப்பற்குத்- தாம்பசச் சனவென் o Quer ௧௫ 
ளோளே.”” கோடு அற்றப் பாயாது வேண்டியவாறு பாய்ந்து 

அதனை முறித்த முசப்போல காங் குறிபெறும் காலத்து வாராது * 

புட்தாமே வெறித்து இயம்புச்துணையும் நீட்டித்துப் பின்பு வரு 

தீலிற் குறிவாயாத்தப்பு அவன்மேல் ஏற்றி அதற்குத் தோள் பசர் 8 டி 

தீனவென்று பின்னொருநாள் ௮வன்வர்துழிசத் தோழியை ரோச் 0 

இவ்வசவு மெய்யோவெனவே அவ்விரண்டும் பெற்றாம். “ ௮ணி 
கடற் நண்சேர்ப்பன் நேர்ப்பரிமா பூண்ட - மணிய£வ மென்றெமு 
ந்து போர்தேன் - சணிவிரும்பு - புள்ளரவங் கேட்டுப் பெயர்ந்தே 

ஜெளியிழா - யுள்ளருகு செஞ்சனேன் யான்.” இதவும் ௮, 

விரைவு தலைவரினும் ௮ வெளிப்பட்ட பின்னராபினும் முன்ன “Gi 

ராயினும் வரைந்தெப்துதற் செய்கை தலைவன்சண் சிசழிலும் : 

 



Ba 9/2, பொருள$கொரம் 

ஆண்ட முற்காலத்து நிகழ்ந்த ஆற்ராமைபற்றி !! அவ்விரண்டுங் 
“திம், உம், “ சன்னாட் டலைவரு மெல்லைமம் மாட்டிலைத் - தக்காண் 

ர 6 தாங்குவா ரென்னொற் றனர்சொ. ; புனவேங்கைத் தாதுறை 
ஒட் பொன்னறை மன்றி - னனவிற் புணர்ச்சி ஈட்ச்குமா மன் 

0; ஈனவிழ் புணர்ச்சி நடக்கறு மாங்கே - கனவிற் புணர்ச்சி 

3%-தமா மன்றோ.” என நாண்தாங் ஆற்றுவாரும் உளரோ 
வெனவுங் கனவிற் புசார்ச்சி கழி. துமெனவும் இரண்டூங் கூறி 
௫௭. கொல்லைப் புனத்ச வடுல்சுமந்து சல்பாய்ந்து - வானி 

னருவி கீதும்பச் சவினிய - சாட னயனுடைய னென்பதனா ஸிப்பி 

இம் - வாடன் மறர்தன தோள்,” நயனுடையன் என்பதனால் 
Senna தலைவர் சமையும் நீப்பினுமென்ப தளுல் அவன்வசிற் பரத் 
ைமையுங் கூறிஞள், 

உளவு அறிவுறினும் - தம் ஓமுகலாறு புறந்தார்க்குப் புலஞ 
ழ் கலைவன் ஒழுலனொம் : அண்டும் அவ்விரண்டுங் கூறும், ௨ம். 

: காண்மழை தலைஇய நன்னெடுங் குன்றத்து - மால்சடற் றிரையி 

mB sc மருவி - யகலிருங் சானத் தகலணி கோக்த் - தாங்கவும் 
திசைவரை நில்லா நீர்சழல் - போதெழின் மழைச்சண் குழ்தலி 

னன்னை - யெவன்செய் தனையோநின் ஸிலங்கசெயி றுண்சென - 

மெல்லிய வினிய கூறலின் வல்விராச் - தயிரினுஞ் சிறந்த காணு 

lo not தாத்த - ஓய்ர்தனென் வாழி தோழி சாரற் - காந்த 

ளிய மணிகிறத் தும்பி - தநதொடை நரம்பி ஸிமிரும் - வான் 
ொப் வெற்பன் மார்பணங் செனவே,?” யான் அவனை எதிர்ப்ப 

ட்ட இடங்கண்டு அழுதேனாக அதனைச்கண்டு நீ எவன் செய்தனை 

யென வினய அன்னைக்கு இம்மறையினைக் கூறலுற்றுத் தவிர்ந் 
செனெனச் தாய் களவறிவுற்றவாறு aps கருதி அவன்வயிற் 
LIT $60 S60 கூறிற்று, 

மர் தற் சாத்த சாரண மருங்கினும் -: ௮௩்௩கனங் களவறி 

ஏற்ற ௮சள்றலைக் செவிலிமுதலிய சுற்றத்தார் தலைவியைக் காத் 
திற்கு ஏதுவாயெ காரணப்பகுஇிக்சண்ணும் : ஆண்டும் தமனை 

2? நொக்துரையாத அ௮வன்வயிற் பரத்தைமைகூறும். காரணமாவன 

தலைவி தோற்றப்பொலிவும் வருத்தமும் அயலார் கூறும் ௮லரு 
மாம், உம், ** அடம்பினாப்மலர் விரைஇ நெய்த - னெடுந்தொடை 
வேய்ந்த நீர்வார் கூர்த- லோனை மகளி ரஞ்சியிர் ஜெண்டு - கட 

லிழ் பரிச்குட் துறைவனொ டொருகா - ணக்கு விளையாடஓங் கடி. 
இதன் - றைதெமச் சம்ம மெப்தோய் ஈட்பே..? இது வேறுபா சண்டு 

இற்செஙித்தமை சன்னுள்ளே கூறியது, பெரு£ ரழுவத்செ



களவியல், ௨௮௩. 

feng தந்த - சொழுமீ னுணங்கந் படுபுள் ளோப்பி - யெக்கர்ப் 
புன்னை மின்னிழ லசைஇச் - செக்கர் ஞெண்டின் குண்டன் கெ 

ண்டி. - ஞாழ லோங்குினைத் தொடுத்த கொடுங்கழித் - தாழை 
வீழ்கயிற் நாச தூங்கக் - கொண்ட விடுமணற் குரவை முனையின் - 

வெண்டலைப் புணரி யாயமொ டாடி. - மணிப்பூம் பைந்தழை௫ 
தைஇ யணித்தகைப் - பல்பூங் சான லல்்னம் வருதல் -கெள் 
வை ஈல்லணங் குற்ற விவ்வூர்ச் - கொடிதறீஇப் பெண்டிர் சொற் 

கொண் டன்னை - கடிசொண் டனளே தோழி பெருந்துறை - யெ 

view மிரவு மென்னா குதலென - வலவ னாய்ந்து வண்பரி - நிலவு 
மணற் கொட்குமோர் தேருண் டெனயே.” “பெருங்கடற் நினா கீச் 

யது" சறுவெண் காக்கை - களிற்றுச் செவியன்ன பாசடை மயக் 

யெ - பனிக்சழி தழயும் பானாட் டனிர்தோர் - தேர்வக்து பெயரு 
மென்ப வதற்கொண் - டோரு மலைக்கு மன்னை பிறரும் - பின்னு 

விடுச்துப்பின் மின்னிழை மகளி - ரிளையரு முதியரு முளரே - 
யலையாத் தாயரொடு ஈற்பா லோரே.” இவை பிறர்கூற்றாற் தமர் கடி 
காத்தன. ':முலைமுகஞ் செய்தன முள்ளெயி நிலங்கெ - தலை 

மடி. சான்ற!” என்றன தோற்றப் பொலிவாற் காத்தன, இதற் 
கும் ௮வ்வீரண்டும் உள, 

தனகுறி தள்ளிய தெருளாச் காலை வந்தனன் பெயர்ந்த வறு 

weer CoréBs goo பிழைப்பாகத் தழீஇத் Cangid = தீலைவி&௦ 

தீன்னாற் செப்யப்பட்ட குறியிடங்கள் இற்செறிப்பு முதலிய கார 
ணங்களான் இழச்சப்பட்டனவற்றை இவை இழக்குமென முந்து 
வே உணராத காலத்து முற்கூறிய குறியிடமே இடமாக வந்து 
தலைவன் கூடாது பெயர்தலாற் தமச்குப் பயம்படாத வறங்களத் , 
தை நினைந்து அதனைத் தலைவற்கு முந்துறவே குறிபெயர்த்திடப் 2௫) 

பெருத தவறு தன்மேல் ஏற்றிக்கொண்டு தோழியையும் ௮துகூறி 

ற்றிலளெனத் தன்னொ தழீஇச்கொண்டு தலைவி தெளிதற்கண் 

ணும்: ஆசவே, அவன்தவற்றைத் தன்தவறு ஆச்னெளாம். தழீஇ, 

தோழியைத் தழீஇ. அத்தவறு அ௮வன்கட் செல்லாமற் தன 

தாசத் தேறினாள், உம். : விரியிணர் வேங்சை வண்பெடு சண்ணி /&4 
யன் - நெரியிதழ்க் குவளைத் தேம்பாய் தார - னஞ்சிலை யிடவ தாச 
வெஞ்செலற் - கணைவலந் தெரிந்து துணைபடர்ச் துள்ளி - வருதல் 

வாய்வது வான்றோய் வெற்பன் - வந்தன னாயி ஊக்தளிர்ச் செய 

லைக் - காவி லோங்குனைத் தொடுத்த வீழ்சயிற் - நூசன் மாறிய 
மருங்கும் பாப்புடை - ராடா மையிற் கலுழ்பில தேறி - நீடிதம்ச்,௩.௫இ 

தலைஇய கவின்பெறு நீலங் - சண்ணென மலர்ந்த சுனையும் வண்



2. a பொருளதிகாரம், 

பறை - மீட்க்'ிளி யெூத்தல் செல்லாத் தடங்குரழ் - குவவுப் 
பொறை யிறுத்த கோற்றலை யிருவிச் - கொய்தொழி புனமு 
சோக் செடிதுமினைர்து - பைதலன் பெயர்குவன் கொல்லோ 
னவைதே - கயவெள் ளருவி கூடிய ஏயாவலாச் - கூ௨ங் சண்ண 

(இசெம் மேரொன - வாங்கதை யறிவுன் மறந்திசின் யானே,” இச 
னுள் ஊான் மாறுரலும் புனமுர் தன்குறி தள்ளிய இடன்) 
மறந்திரின் என்றது. செருளாசகாலை; கூஉ௨ஙசண்ணது ஊரென 

உணர்த்தாமையின், Deru vasa” அவன்கட் தவறுண் 
டோவெனச் ரன் பிழைப்பாகத் சழீஇயினாள். இது சிறைப்புற 

pers வரைவுகடாயது. 

வழுவின்று ரில்இய இபற்படு பொருளினும் - வழுப்படுத்த 
லின்றி கின்ற இயர்பட மொழிதற் பொருண்மைக் கண்ணும். வழு 

வின்றி நிலஇய என்றதனாற் சோழி இபற்பழித்துழியே இயற் 
பட மொழிவதென்ச௪. தலைவன் வழுவைத தோழி கூறியதற்குப் 
பாருது தான் இயற்பட மொரி£ததல்லது தன் மனத்து ௮வன் 

ப.ரதிதைமை கருதுதலுடைமையிற பொருள் வேறுகுமிச்சாளாம். 
உம், “*அடம்பமா நெடுங்கொடி. யுள்புசைந் தொளிப்ப - வெண்ம 
cre MEG’ scorers துறைவன் - கொடிய ஞயினு மாச - வவ 
னே சோழீயென் னுயிரசா வலனே,”? (0 தொடி டர் திழியச் சாறு 

ற ய். ச் சதோளவர் - கொடுமை கூறின வாயினுங் கொடுமை - ஈல்வரை 
காடற் கில்லை சோழிபென் - னெழுடத் பிரிந்ததாக மிலரே SHG, 
றை - நோக்கங் கடிர்ததூஉ மிலரே. நிலத்தினும் பெரிதே நேர்ந்த 
வர் ஈட்பே,” எனவரும். அகன்று உயர்ந்து தாழ்ந்தவற்றுட் பெரி 
தாசிய ஈட்புடையவன் எனககூறியத, ஒருகாகைசகு ஒருகாற் பெ 

உஇருகுமென்றங் கூறினாளாயினும் ஈமது ஈட்புப்போல் ஒருகாலே 
பெருத்ததில்லயென இரணடுங கூறினள், 

பொழுதும் ஆறும் புரைவது அன்மையின் அறிவு தலைவந்த௫ 
ர்ழைக்சண்ணும் -- தலைவியு$் தோழியும் தலைவன் இரவுக்குறி வருங் 
காம் பொழுதாயிலும் நெறியாயினும் இடையூறாடுப் பொருந்துத 

*௪ லின்மையின் அழிவு தலைத்தலை சிறப்ப வர்த ௮ராய்ச்சிச்சண்ணும்; 
ஆண்ிம் அவ்விரண்டும் நிகழும். உம். * மன்றுபா டவிந்து மனை 
மிர் தன்றே - கொன்றோ ரன்ன கொடுமையோ டின்றே - யாமஐ 
கொளவரிற் கணைஇக் காமங் - சடலினு முரைஇச் $%% சென்ற 
தின்றே,” காமங் சரைபொழியாநிற்கவுமென்ன ஈன்றிகருதி இந 

ி௨ரொடுஞ் சூழாது சென்றது நெஞ்சென இரண்டுங் கூறினள், 

மனைமடிச்சன்றென்பது பொழு, சிறுநெறியென்பது ஆம்.றின்னா



களவியல். ௨௮௫ 

மை ; இதனைப் பொருளியலுட் கூறாது சன்உயிலுரிமையும் அவன் 
வயிற் பரத்தைமையும்பற்றி ஈண்டுக் கூறினான், * குழையொன் 
நுடையேமாற் ஜோழி நிறையில்லா - மன்னுயிர்க் கேமஞ்ஃசெடல 

வேண்டு மின்னே - யாவழங்கு நீள்சோலை நாடனை வெற்பி - alr 
௨ரா லென்ப துனை,” ((வளைவாய்ச் இழ ளி” என்னுங் 415 இ 

தொகையும் ௮து. 

காமஞ் சறப்பினும் - தலைவி காமஞ்சிறந்த தோன்றிகும் , 

உம். !! ஓலியவிந் தடங்க யாம ஈள்ளெனச் - கலீகெழு பாச்சந் 
அதயின்மடிந் தன்றே- தொன்றுறை கடவுள் சேர்ந்த பராரை - மன் 

றப் பெண்ணை வாங்குமடற் குடம்பைத் - தணைடண என்றி gw Bo 

வுக்குரல் சேட்டொறும் - தஞ்சாச் கணண பயெரடச் சா௮ய் - ஈம் 

வயின் வருந்து ஈன்னுத லென்ப - தண்டுசொல் வாழி சோழி தெ 
ண்கடல் - வண்கைப் பரதவ ரிட்ட செங்கொற்- கொடுமுடி. உய் 

வலை பரியப் போக்குக் - கடிமுர ளணொறிஈரூ வழங்கு - நெடுநீரச் செ 

ர்ப்பன்ற னெஞ்சத தானே." '(ஞாயிறு பட்ட வசல்வாப் வானச் ...ஐடு 
தீளிய தானே கொடுஞ்றைப் பறவை - யிறையுஹ வோங்யெ Os 
நியயன் மராஅத்த - பிள்ளை யுள்வாய்ச் செரீஇய - விரைகொண்் 

டவயையும் விரையபுமாற் செலவே," :' கொடுந்தா ளலவ குறையா 
மிரப்பே - மொடுங்கா வொலிகடற்சேர்ப்ப - னெடுந்தேர் - கடந்த 

வழியையெங் கண்ணாரக் சாண . நடந்து இதையாதி நீ.” 4 முப 
மூதிர் புன்னைப் படுகோட் டிருந்த - மடமுடை நாரைக் குரை 

தேன் - கடனறிந்து - பாய்தரைச் சேர்ப்பன் பரித்தேர் வாசக 
ண்டு - நீதசா ரென்றே நிறுத்த.” எனவரும். 

அ/வன் ௮ளி ிறப்பினும் - தலைவிக்குக் சாமமிச்ச சழிபடா 

சிறந்தாற் போல்வது தலைவன்கட் Anis அதுசாரணத்தால்2இ 
அவன் அளி சிறந்து தோன்றினும் : இவ்வாறு அரிதின்வருசன்றான் 

வரை௫ஏன்நரலனென அவ்விரண்டுந் தோன்றும். உம்,  இருள்?ழிப் 

பதுபோன் மின்னி வானம் - தளிதலைக சொண்ட நளிபெய னடு 
மாண் - மின்மினி மொய்த்த முரிவுவாய்ப் புற்றம் - பொன்னெறி 

பிதிரிற் சுடர வாங்£ச் - குரும்பி செண்டு பெருங்கை யெற்றை -/௩0 
யிரும்புசெப் சொல்லரிற் ரோன்று மாங்க - ணாறே யருமர பின 

வே யாறே - சுட்கொப் பனிச்குஞ் குருடை முதலை - கழைமாய் 

நீத்தங் சல்பொரு இரங்க - லஞ்சுவந் தமிய மென்னாது மஞ்சு 
சுமர் - தாகெழை ஈரறு மணங்குடைச் சவா௮ - னீருயிர்ப் பிணவின் 

வயவுப்படி கீளைஇய - விருங்களி நட்ட பெருஞ்சின வுழமுவை - நாம 

ல்லரர கதிர்பட வுமிழ்ர்த - மெய்மணி விளக்கற் புலானு லீர்ச்கும்



௨௮௬ பொருளதிகாரம். 

வாணடர் தன்ன வழக்கருங் சவலை - யுள்ளு ருட்கும் கல்லடர் 
சிறுநெறி - யருள்புரி நெஞ்சமோ டெஃகு தணையாக - வச்தோன் 
சொடியனு மல்லன் றந்த - நீதவ அடையையு மல்லை நின்வயி - 
ஞானா வரும்படர் செப்த - யானே தோழி தவறுடை யேனே," 

இிவர்தோனென்பது அவனளி சிறத்தல், தவறடையேனென்பது 
தீன்வயினுரிமை, கொடி யனுமல்லனென்பது அவன்வயிற் பரத்தை 
மை, * சேணோன் மாட்டிய ஈ.றும்புசை ஜெகழி - வான மீனின் 
வயின்வயி ஸிமைக்கு - மோங்குமலை காடன் சாந்தபுல ரசல - 
முள்ளி லுண்ணொய் மல்கும் - புல்லின் மாய்வ தெவன்சொ லன் 

Peau.” Daa அது. 

Gwe சான்ற உவசைச் சண்ணும் - நால்வகைப் புணர்ச்சி 

யால் நிகமுங் களவின்கண் எஞ்ஞான்றும் இடையீடுடடாமற் தலை 
வன் வந்து கூடுதல் இன்பத்திற்குப் பாதுகாவல் ௮மைந் ச LAME 
யினைத் தலைவி எய்தியக்சண்ணும் : ௮து எள்ஞான்றுப் கூட்டம் 

*ட்பற்றமையான் ம௫ழ்க்து கூறுழலாம். உம். *6 ரோயலைச் கலங் 

இய மதனழி பொழுதிற் - காமஞ் செப்ப லாண்மகற் சமையும் - 

யானென், பெண்மை தட்ப நுண்ணிதிற் ராங்கிக் - சைவல் கம்மி 

யன் சவின்பெறச் கழா௮ - மண்ணாப் பசுமுத் சேய்ப்பச் குவியி 

ணர்ப் - புன்னை யரும்பிய புலவநீர்ச் சேர்ப்ப - னென்ன மான் சொ 
2௦ரழி தீன்வயி - னார்வ முடைய ராடு - மார்பணங் ரு.றுரரை பறி 

யா தோனே.” மண்ணாப் பசுமுத்சேய்ப்ப நணணிதஇிற் ங்கப் 

பெண்மை தட்பவென மாறிக் கழுவாத ப௫ியமுத்ர் தனது மிச்ச 
ஒளியை மறைத்துக் காட்டினாற்போல யாமும் புணர்ச்சியால் நிக 
ழ்ந்த மிக்க ஈலனைப் புலப்படாமல் ௮ரிதாகத் ,தாங்சப் பெண்மை 

நஇயாற் தகைத்துக் கொள்ஷஞம்படியாகத் தன்மார்பால் வருத்தமுற் 
ரூராச் கண்டு ஆறியாதோனாயெ சேர்ப்பனை என்னமகனென்று 

சொல்லப்படமென ம,ஒழந்து கூறினாள், ஆஅர்வமுடையராக வே 

ண்டி. மார்பணங்குறுரா அறியாதோனென்க. அலராமற் குவி 
ந்த கொத்தையுடைய புன்னைச்கண்ணே புலானாற்றைத்தையுடைய 

hoki தெறித்தரும்பிய சேர்ப்பனென்றசனாற் புன்னையிடத்துத் தோன் 
நிய புலானாற்றத்தைப் பூவிரிந்து கெடுச்குமாறுபோல வளாந்து 

சொண்டு களவின்கண் வந்தகுழ்றம் வழிகெட ஒழமுகுவனென்பது 

உள்ளுறை. * இரண்டறி ளெவி" என்னும் பாட்டிலுட் தோற்றப் 
பொலிவை மறைப்பனெனத் தலைவன் கூறியவாறும் உணர்ச, 

GA .மறைந்தவற்காண்டன் முதலிய ஆறற்கும் உம்மையும் ௨௬ 

பும் விரித்து ஏனையுவற்றிற்கு உம்மைவிரிச்ச $; உம்மை விரிச்ச வே
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ண்வெனவத்றிற்கு உம்மையும், இரண்டும் விரிக்க வேண்டுவனவற் 

றிற்கு. இரண்டும் வீரித்து, அவற்றிற்கும் ஏனை வினையெச்சங்கட் 
குங் கூற்று நிகழ்தலுளவென முடிச்ச, கூற்று அநிசாரத்தான் 
வரும், உயிராச்காலத்து உயிர்க்தஓுமுளவென முடிக்ச, 

ஓரிடச்தான தன்வயின் உரிமையும் ௮வன் வயிற் பரத் இ 

தையும் உள - இக்கூற்று முப்பத்தாரனுள் ஓரோவிடங்களிலே 

தன்னிடத்து அன்பிற்கு உரிமையுணடாசவும் அவனிடத்து ௮ய 
ன்மை உண்டாகவுங் கூற்று நிசழ்தலுள ; gor ஆனவென ைெ£ற, 

Pits sg. 

அன்னவும் உள -- அவைபோல்வன பிறவும் உள, ௭- று, ¥: 

அன்னபிறவென்றதனான் இன்னுந் தலைவிகூற்றாய் இவற்றின் 
வேறுபட வருவனவெல்லாம் இதனான் அமைக்க, *(பிணி நிறம் 

ர்ந்து பெநம்பணேத்தோள் வீம்க - வணிமலை காடன் வருவான் 

கொ ஜொழி- கணிகிற வேங்கை கமழ்ந்துவண் பார்க்கு - மணி 

நிற மாலைப் பொழுது.” இது தலைவி இரவுக்குறி நயந்து o ABE 

யத, 4 பெயல்கான் மறைத்தலின் விசும்புகா ணலரே - நீர்பர5 
தொழுகலி ஸனிலங்கா ணலார - யெல்லை சேறலி ஸிருள்பெரிது 
பட்டன்று - பல்லோர் துஞ்சும் பானாட் கங்குல் - யாங்குவந்த 

னையோ வோங்கல் வெற்ப - வேங்கை கமழுமெஞ் குடி. - 

யாம்கறிந் தனையோ கோகோ யானே.” இது இரவுக்குறி வந்த 2 

தலைவனை நோக்கக் கூறியது. “கொடுங்குரல் குழைத்த செவ் 

வாய்ப் பைங்ளெி- யஞ்ச லோம்பி யார்பதங் கொண்டு - நின் 

குறை முடித்த பின்றை யென்குறை - சொல்ல வேண்மொர் சை 

தொழு திரப்பல்,- பல்கோட் பலவின் சாரலவர் நாட்டு - நின்ளே 
மருங்கற் சேறியாயி - னம்மலை ழவோத் குளாமதி யிம்மலை - or Ld 
னஃ குறவர் மடமச - ளேனல் காவ லாயின ளெனவே.”” எனவும், 

 ஒங்கற் றுறுவரைமேற் காந்தள் ஈடி.கவினப் - பாம்பென வோடி 
யுருமிடி.த்துக் கண்டிரங்கும் - பூங்குன்ற நாடன் புணர்ந்தவம் 
நாட்போல - நீங்கு நெடுழ்ந்த வளை,” எனவும், * மன்றப் பலவின் 
சுளைவிளை தீம்பழ - முண்டுவந்து மந்தி மூலைவருடச - சன்றமர்ர் - /& 

தாமா சரக்கு மணிமலை நாடனை - யாமாப் பிரீத லிலம்.'” எனவும் 

வரும், அவருடை நாட்ட வாயினு மவர்போற் - பிரித ழேற்றுங் 
பேரன் பினவே - யுவச்சா ணென்று முள்காவ போலச் - செர்தா 
ர்ச் ஏிறுபெடை தழீஇப் - பைங்குர லேனற் படர்தருங் இளியே.”? 

பசற்குறிச்சட் தலைவனீட ஆற்றாது தோழிக்குக் கூறியது, (௨0) ஏ



உது பொருளதிகாரம். 

௧௧௨, வரைவிடை வைத்த காலத்து வருந்தினும் 

வரைய நாளிடை வந்தோன் முட்டினு 

முரையெனத் தோழிக் குரைத்தற் கண்ணும் 
தானே கூறுங் காலமு மூளவே, 

B= Maa அசொரத்தா். தலைவிகற்று இன்னவாறமாம் 
என்டின்றது. (இ-ள்.) வளைவிடைவைத்த சாலத்து வருர்திலும் - 

வனாவுமாட்சிமைபபடாநிற்கவும் பொருள்சாரணத்தான் அதற்கு 

இடையீடாகத் தலைவன் நீச்சிவைத்தப் பிரி;ந காலத்துத் தலைவி 

வருத்தமெப்தினும் ; ஆண்டுத் தோழி வினவாமலுர் தானே கூற 

மென்றான், ஆற்றுவித்துப் பிரிதல் களவிற்குப் பெரும்பான்மை 
இன்மையின். வைத்தவென்றது நீக்கப்பொருட்டு, வருந்துதல் 
ஆற்றுவீட்பாரின்மையின் வருததமிகுதலாம் 

வாயா நாளிடை வந்தோன் முட்டினும் - வரையாதொழு 
குர் தலைவன் ஒருஞான்று தோழியையானும் அயத்தையானுஞ் 

ந் செவிலியையானுங் கதுமென எதர்ப்பினும் : உளாயபெனத் நோழி 

சக்கு உனாத்தற்கண்ணும் - கநொதுமல[/ வரைவிற்கு மணநுரரியம் 

பியவழியானும் பிராண்டானுர் தோழிக்கு இன்னவாறு கூட்டம் 
நிகழ்ந்ததெளச் கூறி அரனை ஈமரறியக் கூறல்வெண்டு மெள்றுந் 

snare நம் வருத்தமறியக் கூறல்வேண்டிமென்றுங் கூறுதற் 

2.4 சண்ணும் : தானே கூறும் சாலமும் உளவே - இம்மூன்று பகுஇ 

பிஐந் தோழி வினவாமற் தலைவி தானே கூறுங் காலமும் உள, 

எ-று. உம்மையாற் தோழி வினவிய இடத்துச் கூறலெ வலியு 

டைத்து. உம், '' அரும்பற மலர்ந்த கருங்கால் வேங்கை - மேச் 

செழு பெருஞ்சினை மிருந்த தோகை - பூக்கொய் மகளிரித் ரோ 
னற நாடன் - றகாஅ௮ன் போலச் தான்றீது மொ.ியினுர் - தன்கண் 

சண்டது பொய்ச்குவ தன்றே - முத்துநிரா யொத்த முள்ளே 
யிற்றுத் துவாவாய்- வமாயாடு வண்பறழ்த் தந்தைக் - கடுவனு 

மறியுமச் கொடியோ னையே” யாரு மில்லைத் தானே கள்வன் - 

ரான.து பொய்ப்பின் யானெவன் செய்கோ - இனைத்தா என்ன 9று 
நி5ிபசங்கால - வொழுகுநீ ராரல் பார்க்குங் - குருகு முண்டுதா மண 

ந்த ஞான்றே.” இவற்றுட் துறந்தான்போலகவும் மறந்தான்போல 

ஙுங் கருதித் தான் ததுமொழியினுமெனவும் யானெவன் செய்கோ 
வெனவுந் தோழி வினவாகச்சாலத்து ௮அவன்தவற்றை வரைவிடை 

வைத்தலின் ஆற்றாமைச்கு அறிவித்தாள். * பசலெரி சுடரின் 

சீன்பிமனி சாயமும் - பாம்பூர் மதிமி லுதலொளி சரப்பவு - மெனக்
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குசியுரையா யாயினை நினச்யொ - லுயிர்பகுத் தன்ன மாண்பினெ 
ஞாதலி- னதுசண டி.ஏனால் யானே யென்றுஈணி- யழமுத லான் 
நிசி ஞயிழை பொலிகுரா - லேனல் காவலி ஸணிடையுற் ஜொருவன் - 
கண்ணியன் கழலன் முரன் றண்ணெனச் - சிறுபறங் சவைபின 
னாக வஈற்கொண - டஃ்தே நினை;த நசெஞ்சமொ-டிஃ்சா னெ ௫ 

நியா றுறற நோயே,” இது தோழி வினாவியவழித் தலைவி கூறி 
யது. வளாவிடைவைத்சகாலத்து வருந்திறும் என்பதனைத் டொ 
குத்தமொழியின் வகுதசனாசோடல் என்றுக் தச்திரவுத்தியா 

கககொண்டு அதன்சபச வேறுபட வருவனவெல்லாயகொள்க. 
“உரைத்திசிந் ரோழியது புரைச்சோ வன்றே. யருந்துய Gys BO 

கல மாற்றா மடன்றலைப் - பெரும்பிறி காத லசனினு மஞ்சுது - 

மன்னோ பின்று ஈன்மலை நாடன் - பிரியா வன்பின நிபவரு மே 
ன்னு - மலரரற் சகஞ்னன் கொல்லோ பலருடன் - றஐஞ்ஞா யா 

மச தாறுமென் -னெஞ்சத் தல்லது வரவறி யானே.” இது 

உலாவிடைக் கவன்று தோழிக்குச் கூறியது. | “அதசொ மேழி ௧௫ 
காம கோயே” என்னும் பாட்டும் ௮. । “தோழி வாழி மேஞட் 

சாரற்- கொடியோ குன்றம் பனிப்ப நெடிதுகின்று - புயரொ 
டங் இன்றே பொய்யா வானத் - தனைவர லழிதுளி சலைஇ - 
வெம்முூலை யாக ஈனைக்குமெங் கண்ணே.” இது வனாவிடைப் பரு 

வங்கண்டு ஆற்றாது தோழிக்குக கூறியது, | **பனிப்புத Sat Be 

ந்த பைங்கொடி யவனாக் - இளிவா யொப்பி ஜனொளிவிடு பன்மலர் - 
வெருக்குப் பல்ஓுருவின் முல்லையொ டுஞல - வாடை வந்ததன் 
தலையு கோய்பொரச் - சண்டிசின் வாழி சோழி தெண்டிரைக் - 
கடலாழ் கலத்திற் ரோன்றி - மாலை மறையுமவர் மணிகெடுங் குன் 
நே. இது பருவங்கண்? ஆற்றாது தோழிக்குச் கூறியது, “நோ (ந 

புங் கைமிசப் பெரிதே மெய்யும் - இயுமிழ் தெறலின் வெய்சா சன் 
தே - பொய்யெனச் சிறிதாங் குயிரிய பையென - முன்றிற் கொ 
ளினேர் ஈந்துவள் பெரிதென - நிராயே மகெஞ்சசத் தன்னைக் குய்ச் 
சாண் - னொயினி வாழி சோழி புராயி - னுண்ணே ரேல்வளை 
ஞெடழ்த்தோன் குன்றத் - தண்ண னெடுவரை யாடித் gor tho 

ணென - வியலறை மூழ்சிய வளியென் - பசலை யாகர் இண்டிய 

றிதே.” இது வரைவிடை ஆற்றாமை மிச்குழஜி அவன்உரையின் 
மூழ்யெ காற்று என்மெய்க்கட் படினும் ஆற்றலரமென்றது, 

“அம்ம வாழி தோழி யவாபோ - னம்முடை வாழ்க்சை மறந்த 

er கொல்லோ - மனையெறி யுலச்சையிற் நினைஸி சடியுங் - ௩௫) 
கான நாடன் பிரிஈதெனத் - தானும் மிறிர்தன்றென் மாமைக் 

சவினே.”” இது வன்புறையெதிரழிர்தது, :' சிறுபுன் மாலை சிறு 
௨



௨௬௦ பொருளதிகாரம். 

புன் மாலை - நீப்பனிப் பன்ன தண்வளி யசைஇச் - செக்கர் 
சொண்ட றுபுன் மாலை - வைகலும் வருதியா லெமக்கே - 

யொன்றஞ் சொல்லாயவர் குன்றுகெழு நாட்டே.” இத மாலைப் 
பொழுது கண்டு வருந்திச் கூறியது. இன்ஞும் வேறுபட வருவ 

௫ னவெல்லாம் இசன்சண் அடக்குக, *(கேட்டிரின் வாழி தோழி 
. யல்கற்- பொய்வ லாளன் மெய்யுற மரீஇ - வாய்த்தகைப் பொயு 

கனா மருட்ட வேற்றெழுச் - தமளி சைவர் தனனே குவளை - வண் 
படு மலரிழ் சா௮ய்த்- தமியோன் மன்ற வளியேன் யானே.” 
வரைதற்குப் பிரிய வருந்துன்றது என்னென்றாட்குக் கனவு ஈவி 
வுளாத்தது. “: அடமைக் குயின்ற வவிர் துளை மருங்கிற் - கோடை 
யவ்வளி குழலிசை யாகப்- பாடின் னருவிப் பனிரீ ரின்னிசை - சோ 

டமை முழவின் நுதைகுர லாகச் - கணக்கை யிருக்குங் கூங்கு 
௨. ரற் நூம்பொு - மலைப்பூஞ் சாரல் வண்டியா மாக - வின்ப லிமி 

மிசை சேட்டுக் களிரறக்து - மந்தி நல்லவை மருள்வன சோக்சக் - 
Esopus ரடுக்கத் தியலி யாடமயில் - விழவுக்சள விறலியிற் 

ஜொன்று காட - னுருவவல் விற்பற்றி யம்பு தெரிந்து - செருச் 

கெப் யானை சென்னெறி வினைஇப் - புலர்குரற லேனற் புழையுடை 

யொருரிறை - மலாதார் மார்ப னின்றோற் கண்டோர் - பலர்சிலர் 
வாழி தோழி யவரு - ளாரிருட் கங்கு லணையொடு பொருந்தி - 

&:2 யோர்யா னாகுவ தெவன்கொ . ஸனீர்வார் கண்ணொடு ஜெடழ்தோ 
ளேனே.” அ௮வனை ஆயத்தார் பலருங் சண்டாரன வந்தோன் 
மூட்டியவாறும் அவருள் நெகழ்தோளேன் யானேடெனச் தானே 

கூரியவாறுங் காண்க, * தாழை குரு£னுர் தண்ணம் துறைவனை - 

மாழைமா னஜோச்கின் மடமொழி - நாழை - துழையு மடமகன் யார் 
இகொலென் றன்னை - புழையு மடைத்தாள் கதவு.” “*நகைநீ கே 

ளாப் தோழி யல்கல் - வயகா யெறிந்து வன்பறழ் தழீஇ - யிளைய 
ய் துதன் மடச்சிக் இளையொடு - கான்முலைப் பிணவல் செலிய 

கானொழிர் - தரும்புழை முடுக்ச ராட்குறித்து நின்ற - spar 
பன்றி ரோக்கிச் சானவன் - குறுனென் ரொடுத்த கூர்வாய்ப் பகழி - 

8 மடைசெலன் முன்பிற்றன் படைசெலச் செல்லா - தருவழி 

யிலங்குமென் பெருவிறல் போன்மென - வெய்யாது பெயருங் 
ஒன்ற சாடன் - செறிவுய ரொடச்கலிற் பரீஇப்புரி யவிழ்ச்தேர்து - 

'குவவு மொய்ம்மிற் பூச்சோர் மாலை - யெற்றியிற் கமிற்றி னெழி 
. ல்வந்து துயல்வச - வில்வந்து நின்றோம் சண்டன என்னை - வல் 

கீ௫ிலே பென்முக நோக்கி - கல்லை மன்னென ஈக௨ப்பெயர்ர் தோ 
ளே? இவை வந்தோன் செவிலியை எதிர்த்துழிக் கூறியன. 
* கொடியவுங் சோட்டவு நீரின்றி நிறம்பெறட் - பொடியழற் புறக்



களவியல், ௨௯௧ 

தந்த பூவாப்பூம் பொலங்கோதைத் - தொடிசெறி யாப்பமை 
யரிமுன்கை யனைத்தோளா - யடியுறை யருளாமை யொத்ததோ 
கினக்கென; தரர்தசா நிருங்கூச்த லெஞ்சாது சஈனிபற்றிப்- 

பொலம்புனை மகரவாய் நுங்கெய சிகநிகை - நலம்பெறச் சுற்நிய 
குரலமை யொருகாழ்- விரன்முறை சுறறி மோத்தலு மேந்த இ 
னன்; நரூ௮வவிழ்ர் தனவெள்மெல் விரற்போது சொண்ட-செ 

ூ௮௪் செங்கண் புதைய வைத்துப் - பரு௮க் குரு ஜுயிர்த்தது 

முமிர்த்தனன்; தொய்யி லிளமுலை யினிய தைவநது - தொய்யலந் 
தீடக்கையின் வீழ்பிடி. பளிக்கு - மையல் பானையின் மரூட்ட மரு 

ட்டினன் ; ௮சனா, லலல களைந்தனன் ரோழி ௩ரனக - ரருஙகடி ௫௪ 

நீவாமைக் கூறி னனதஹென - நின்னொடு சூழ்வ தோழி நயம்புரிர்* 

தின்னது செய்தா ளிவளென் - மன்னா வுலகத்து மன்லுவது 

புரைமே.”” எனக் கைப்பட்டுக் கலங்டுப் புணர்ச்சி நிசழ்சதமை 

கூறி அருங்கடி. $வாமைக் கூறின் கன்றெனத் தமாக்குக் கூறு 

மாது தோழிக்குத் தலைவி கூதிஞள், சுரிதகத்து இருகாத் தோகிஜி) 
ழியென்றாள் காணுத் தளையாக மறைகரநதவாறு தீரத தோழிக்கு 

முகமனாக, ““எரிதகைஈ தன்ன செநதலை யன் றில்-பிரியின் வாழா 
தென்போம் றெய்ய - துறைமெல் வலம்புரி துணைசேத் தோடி.க்- 

கருங்கால் வெண்ருருகு பயிறரும் - பெருங்கடம் படப்பையெஞ் 
Hosen லூரே.” இது அன்நில் பிரியின் வாழாதெனக் கூறென் 2௪ 

ogi “(ஐயோ வெனயாம் டையெனக் கூறிழ் - கேட்குவர் கொல் 
லோ தாமே மாக்கடற் - பரூஉ௨த்திரை தோகுத்த ,நுண்கண் வெண் 

மண-லின்னுந் தாரா காணவர- பொன்னி னெடததேர் போய ரெ 

தியே.”” அவர் இன்னும் போவதறம்குமுன்ளே சம்வருத்தத்தை வெ 

ளிபபடக் கூமென்றத், :*என்னைகொ ஜோழி யவாகண்ணு sor BB) 

இல்லை- யன்னை மூகனு மதுவாகும்- பொன்னலர் - புன்னையம் பூம் 

கானம் சேர்ப்பனைத தக்கதோ - நின்னல்ல நில்லென் றுரை,? 
இவை தலைவற்குக் கூறென்றன, இவை தலைவி அறத்தொடு 

கிற்றற்பகுதி, தோழிக்கே உரைத்தற்குத் தோழிச்கென்றார், (௨௪) 

௧௧௩, உயிரினுஞ் சிறந்தன்று சாணே காணினுஞ் ரத 

செயிர்தீர் காட்சிக் கற்புச்சிறம் தன்றெனத் 

தொல்லோர் களவி புல்லிய நெஞ்சமொடு 

காமக் இழவ னுள்வழிப் படினுந் 
தாவி னன்மொழி கிழவி சளப்பினு 

மாவகை பிறவும் தோன்றுமன் பொருளே, தி



௨௬௨ பொருளதிசாம், 

இத தீலைவிகூற் நிற்குச் சறப்பில்லன கூறி, அலையும் அகப் 
பொருளாம் என்இன்றது. (இ-ள்.) உயிரினும் நாண் Ansgar y= 

எல்லாவற்றினுஞ் ஈத உயிரினும் மகளிர்க்கு மாண் சறர்தது: 
ாணினுஞ் செயிர்தீர் கம்புக் காட்சி சிறச்சன்று- ௮ர்நணினுங் 
குற்றச் தீர்ர்த கற்மினை ரன்றென்று மனத்தாற் காணுதல் சிறம் 
GH எனத் தொல்லோர் Gara) புல்லிய நெஞ்சமொடு- என்று 

மூன்னுள்ளோர் கூறிய கூற்றினைப் (பொருச்திய நெஞ்சுடனே: 

காமக் இழவன் உள்வழிப் படினும் - தலைவன் இருந்தலிடச்தே த 

ஸலவி தானே செல்லினும்: தாவில் நன்மொழி இழவி களப்பினும்- 

கீச் மனவலியின்றிச் செல்வாமெனக் கூறும் ரன்மொழியினை ச தலை 
விதானே கூறினும் : பொருள் தோன்றும்- அவை அகப்பொருளா 
ய்த்தோன்றும்; ஆவகை பிறவும் மன் பொருள் தோன்றும் - 

அக்கூற்றின் கூறுபாட்டிலே பிற கூற்றுக்களும் மிகவும் அகப் 
பொருளாய்த் தோன்றும்.--எ- று, என்றது, தலைவிகூற்று, 
௮பான்மை வேறுபட்டு வருவனவம்றைக் கற்புச்சிறப்ப மாண் 

துறக்தாலுங் குற்றம் இன்றென்றற்குச் செயிர் தொன்றா!; ரன் 

மொழியென்றுர் கற்பிற் இரியாமையின் ; அவை இன்னோரன்ன 

வழி நெஞ்சொடுளெத்தல்போல்வன, இவள்கூற்றுத் தோழிக் 
குட் தலைவம்குமே தோன்றுவதென்க. மன் ஆக்கம், இமிச்த 

2-௮ பொருளும் உயரத் தோன்றலின், “மள்ளர் குழீஇய விழவி னானு- 

மகளிர் தழீஇய துணங்கை யானு - மாண்டுங் காணேன் மாண்டக் 

கோனை - யானுமோ ராடுகள மகளே யென்கைகச் - கோடீ ரிலங்கு 

வளை ஜெடூழ்த்த - பீடுகெழு குரிசிலு மாடுகள மகனே,” அண் 

டும் சாணேனென அவலுள் வழிப்பட்டுக் கூறினமையிற் கற்பின்பா 

இஇலதா ய்த் தோழியுர் தலைவனும் பெண்டன்மையிம் இரியக் கருதா 
நன்குமதிச்சவாறு காண்க. :* அருங்கடி. பன்னை காவ னீவிட்- 

பெருங்கடை... யிறர்து மன்றம் போடுப் - பகலே பலரும் காண கா 

ணிட் - டகல்வயற் படப்பை யவஜார் வினவிச் - சென்மோ வாழி 

தோழி பன்னாட் _ கருவி வானம் பெய்யா தாயினு - மருவி யார் 

782 க்கு மயர்இகழ் சிலம்பின் - வான்றோய் மாமலை நாடனைச் - சான் 

ரோ :யல்லை யென்றன மவற்கே,”? **கோடீ ரிலங்குவளை ஞெ 

நாடொறும் - பாடில் கலுமுமங் கண்ணொடு புலம்பி - மீங்வெ 
ணுறைதது முயங்குவ லாங்கே-யெழுவினி வாழி நெஞ்சே முனா .து- 

குல்லைக் கண்ணி வர் முனையது - வல்வேற் காட்டி னன்னாட் 

ம்பர் - மொழிபெயர் தே௭த்த ராயினும் - வழிபடல் சூழ்ச் இர 

ன வருடை நாட்டே,”” இவை தோழிக்கும் நெஞ்சிற்குங் கூறியன. 

ee ஈயற் புற்றத் தீர்ம்புறத் இறுத்த - குரும்பி வல். பெருங்கை
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பேற்றை $%9 வென்னுஈப்ப் பெறினே,” என்லும் அகட்பாட்டும் 
அ, இங்கனம் வந்துழியுங் கழ்புச் சிறச்சுசாம், இனிப் பிறவாற் 
கொள்வன வருமாறு ; “டொன்னிணா வேங்கை சலினிய பூம்பொ 

ழி-லுன்னமலை நாட னலம்புளேய- மென்முலையாய்- போயின சின் 
னாள் புனத்து மறையினு - லேயினா ரின்றியினிது.”” © au னலஞ்தி 

சிறுகுடக் கடன்மேம் பரதவா - நீனிறப் புன்னைக் கொழுகிழ 
லசை இத் - தண்பெரும் பரப்பி ஜனெனபத போக்டு - யங்க ஊரில் 

உலை யுணக்குக துறைவனோ - டலரே யனனை யதியி னிவனுமை- 

வரி.ப வாகு ஈமக்செனக் கூறிற் - கொண்டுஞ் செல்வர்கொ றோழி 

யுமணர்-வெண்க லுப்பின் கொள்ளை சாற்றிக் - கிரை இழிக்கு தகு 
கெடுநெறிச் சகட - மணனமரடிச் து ரறு மோசைச் கழனிக் - கருங் 

௧/ல வெண்குருகு வெரூ௨ - மிருங்கழிச சோப்பிற்றம் மிறைவ 

ஜலூர்க்கே.” எனவரும், “* விமுகதண் மாரிப் பெரா தண் சார. 
கூறிக் கூவிரச் தலரி நாறு-மாதர் வண்டின ௩யவரு GHG rere 

மணகாறு சிலம்பி னசுண மோர்க்கு - முயர்வரை மாடம் றுறத்த கட 

லொன்றோ - துயாமருங் கறியா வன்னைக் கிர்நோய் - தணியுமா 

றிதுவென வுரைச்த லொன்றோ - செய்யா யாசலிம் கொடியை 

தோழி - மணிகெழு நெடுவரை யணிபெற நிவந்த - செயலை ய 

தளி ரன்னவென் - பதனின் மாமைப் பசலையுங் கண்டே.” இது 
அறத்தொடு நிம்குமாறு தோழிக்குத் தலைவிகூறியத, இன்னும் 2௦ 

அசனானே தோழியைத் தலைவி ஆற்றுவித்தலுங் கொள்க. “ஜெ 

சம்ந்த தோளும் வாடிய வரியுர்- தளிர்வனப் பிழநத நிறனு கோக் 

இ - யாஞ் செய்வ தன்றிவ டுயான வன்பினா - னழாஅல் வாழி 

தோழி வாழைக் - கொழுமட லகலிலைத் தளிதலைக் கலாவும் - பெ 

ருமலை நாடன் கேண்மை ஈமக்கே- வியூமமாச வறியி னன்றெ£.இ 
னக் - கூறுவை மன்னோ நீயே- தேறுவென் மன்யா னவருடை 

ஈட்பே,'” எனவரும், *துறுக லயலது மாணக மாக்கொடி-துஞ்சு 
களி நிவருங் குன்ற நாட- னெஞ்சு களனாக நினையலேன் யானென- 

ஈற்றோண் மணர்த ஞான்றை மற்றவன் - றவாஅ வஞ்சின முரைத் 
தீது - நோயோ தோழி நின்வயி னானே,” இதுவும் ௮த, (௨௨) ௩௪ 

௧௧௪, நாற்றமும் தோற்றமு மொழுக்கமு முண்டியுஞ் 
செய்வினை மறைப்பினுஞ் செலவிலும் பயில்வினும் 

புணர்ச்சி யெதிர்ப்பா டுள்ளுறுத்து ௨ரூ௨ 

முணர்ச்சி பேழினு முணர்நத பின்றை 

மெய்யினும் பொய்யினும் au fie dev பிழையாது rao) 

பல்வேறு கவர்பொரு ணாட்டத் தானுங்



௬௯௮ 

௨௫ 

SRO 

பொருளதிகாரம், 

குறை.புறற் கெதிரிய இழவனை மறையுறப் 
பெருமையிற்பெயர்ப்பினு முலகுராத்தொழிப்பினு 

மருமையி னகற்சியு மவளறி வறுத்துப் 

பின்வச வென்றலும் பேதைமை யூட்டலு 

முன்னுறு புணாச்ச முறைநிறுத் துபைத்தலு 
மஞ்சியச் சுறுத்தலு முனாத்.துழிக் கூட்டமோ 

டெஞ்சாது திளந்த விருநான்கு கிளவியும் 
வந்த தியவனை மாயஞ் செப்பிப் 
பொறுத்த காரணங் குறித்த காலையும் 

புணர்ந்தபி னவன்வயின் வணங்கற் கண்ணுங 

குறைந்தவட் படரினு மறைந்தவ எளருகத் 

தீன்னொடு மவளொடு முதன்மூன் தளை இப் 

பின்னிலை நிகமும் பலவேறு மருங்கினு 

நன்னயம் பெற்றுழி நமம்புரி யீடத்திது 

மெண்ணரும் பன்னகை கண்ணிய வகையினும் 

புணர்ச்சி வேண்டினும் வேண்டாப் பிரிவிலும் 
வேளாண் பெருநெறி வேண்டிய விடத்தும் 

புணர்ந்துழி யுணர்ந்த வறிமடச் சிறப்பினு 

மோம்படைக் களவிப் பாங்கின் கண்ணுஞ், 

செங்கடு மொழியாற் சிதைவுடைத் தாபினு 
மென்புகெகப் பிரிந்தோள் வழிச்சென்ற௮ு கடைஇ 

யன்பு தலையசித்த வன்புறை கண்ணு 

மாற்றது தீமை யறிவுறு கலக்கழுங் 
காப்பின் கடுமை கையற வரினுங் 

களும் பொழுதும் வரைநிலை விலக்கிக் 
காதன் மிகுதி யுளப்படப் பிறவு 

நாடு மூரு மில்லுங் குடியும் 

பிறப்புஞ் சிறப்பு மிறப்ப கோக்கி 
யவன்வயீற் ஜோன்றிய கிளவியொடு தொகைஇ 
யனைநிலை வகையான் வரைதல் வேண்டினு 

மையச் செய்கை தாய்க்கெதிர் மறுத்துப் 

பொய்யென மாற்றி மெப்வழிக் கொடுப்பினு
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மவன்விலங் குறினுங் சளம்பெறக் காட்டினும் 

பிறன் வரை வாமினு மலனவனாவு மறுப்பினு 

மூன்னிலை யறனெனப் படுதலென தநிருவகைப் 

புராதீர் கிளவி தாயிடைப் புகுப்பினும் 

வனைவுடன் பட்டோற கடாவல் வேண்டினு ௫) 
மாங்கதன் ஐன்மையின வனபுறை யுளப்படப் 

பாங்குற வந்த காலெட்டு வகையுந் 

தாங்கருஞ் சிறப்பிற ரோழி மேன. 

இ௫ முறையானே தோழி-ஃறறு நிகழும் இடம்பலகர் தொ 
குத்துக் கூறுன்றது. (இ-ள ) தலைவன் பெட்டவாயில பெறு கச 

இரவுவலியுற்று முனனுஅபுணர்சடுயை உரைப்பின இன்னது நிக 

முமெனறு அறியாறு ௮ர9க் கர£து மதியுடம்பபபபச் தோழி மதி 

யு _ம்படுஙகால் அவள் ஆராயும் ௮ராய் எரியெலலாம் காடடமாம்) 

அது எட்டாம்: அவறறுண் முன்னுறுபுணர்சரியை உர் தறகுக் 
காரணம் எழுவகைய, அவை நாறறமுதலிய ஏழும், சாற்றமாவத, ௧௫) 

ஒஜஇியும் நுதலும் பேதைபபருவததுத் தக நாராது தலைவன கூட்ட 
ததான மான்மதசசாநது முதலியனவும் பலபூக்களும் விரவிராறு 

தல: தோற்றமாவது, நீண்டும் பிகழகதும் பிள்ளைப்பருவத்.து 

வெளளைநோக்கெறி உளளொன்று கொள்ள நோக்குங் sean ope, 

தநநிலை இரிர்து துணைத்து மெல்கிட் பணைத்துக்காட்டுர் தோளும் 2௦ 
முலையுமென்று இனனோரன்ன ;: ஒழுக்கமாவது, பண்ணையாயத 

தோடு முற்றிலான் மணற்கொழிச்துச் சோறமைச்சுள் முதலி 

யன மூளிதத குறிப்பினளாயப் பெண்டன்மைக்கு ஏம்ப ஒழுகு 
தல: உண்டியாவது, டண்டு பான்முதலிய கொண்டு PMS g 

ஊடட உணவெருடின்றாள், இபடொமுது அசா.ரமும் காணு சா £ 

தலும் மீதார அதன்மேல் உவட்பு அணடு இனறி மிக ஒறுத்த உள் 
ளத்தளாதல்: செய்வினைமறைத்தலாவத, முன்புபோலாது இக் 

காலத்து நினைவுஞ் செயலுக் தலைவனோடு பட்டனேயாசலான் 
அவை பிறர்க்குப் புலஸனாகாமை மறைத்தல்; ௮து அபயத்தோடு 
கூடாது இடந்தலைப்பாட்டிற்கு ஏதுவாக நீய்நிற்றலாம்; செல ரர 

வாவது, பண்டுபோல் வேண்டியவாறு நடவாது ச/பெறநடச்து 
ஒரிடத்துச்சேறல் : பயில்வாவது, செவிலிமூலையிடத்.துத் தயில் | 
வேண்டாது பெயர்த்து வேறோரிடத்தப் பயிறல், இன், சாரியை, 

புணர்ச்சி எதிர்ப்பாடு- ௭ இர்ப்பாட்டுப் புணர்சசியென மாறுக, 
Hoo gi கொடுப்பாரும் அடுப்பாருமின் றி இருவரும் தமியராய் ஈ.௫]



௨௯௭௬ பொருள இகாரம், 

எதிர்ப்பட்ட்ப் புணரும் புணர்ச்சி, இவ்வொமுக்கம் பாட்தற் 

கூட்டத்திற்கு ஏதுவாகா, 

உள்ளூறுத்து வரூஉம் உணர்ச்சி ஏழினும் உணர்டத பின்றை 

அப்புணர்ச்ரியெதாப்பாடு நிகழ்ந்ததனைத் தோழி தன்னுள்ளத்து 

Gor Cor வினாவிவருகன் ற ஐயவணர்வினை அவ்வேழனாஜுச் தெளிந்து 

புணர்ச்சி உண்டென்பதனை உணர்கதபின்றை ; இன்னதும் இன்ன 

அமாயே ஏழென்க, அங்ஙனம் துணிர்தபின்னல்லது தலைவிமாட் 

டுத் தோழி சொன்னிகழ்த்த ளென்றற்குப் பின்றையென்றார், 

உம், ** காம்பிவர் தோளுங கருமதர் மழைக்கனும் - வீங்நீள முலை 

கீரபும் வேறுபட் டனவே - தாங்கரு ராற்றம் தலைத்தலை இறக்து - பூம் 
கொடிக் இவர்நத புகற்சியென வா௩இம்- பகலுங் கங்குலு Was 
தொழுகுமே - னன்றி யளவைத் தன்றி- தெவனகொளன் மற்றி 

வட் Caw Gu ann.” இதஜள் நாற்றமுர் தோற்றமுஞ் செல 

வும் வந்தன, *“கண்ணுஞ் சேபரி பரநதன்று நுதலு - நுண்வியர் 
பாதித்து வண்டார்க் மூம்மே- வாங்கமை மென்ரோண் மடந 

(தை - யாய்கா யினள்கொ லென்னுமென் னெஞ்சே,.” * தெய்வ 

தீதி ஞயதுகொ றெண்ணீர் புடையுடுத்த - வையத்து மக்களி 

ஞயதுகொ- ளைவுற்று - வண்டார்பூங்் கோதை வரிவளைக்சை வா 

ணுசலாள் - பண்டைய எல்லள் படி.,” இவையும் அவை, ஏனல் 
காவ லிவளு மல்லண் - மான்வழி வருகுவ னிவனு மல்ல - னரக 
தங் கண்ணி யிவஜஷோ டி.வளிடைக் - கரச்க வுள்ளமொடு கருதியது 

பிநிதே - நம்மூ னாணுகர் போலத் தம்முண் - மதுமறை௰் துண் 
டோர் மடழ்ச்சி போல- வுள்ளத் துள்ளே மூழ்ப- சொல்லு 
மாபெ கண்ணி னானே.” இது புணர்ச்டு உணர்ந்தது. இவள் 

2(இவயிம் செலினே யிவற்குடம்பு வறிதே - யிவன்வயிற் செலினே 

யிவட்கு மற்றே - காக்கை யிருகணி ஜனொருமணி போலக் - குன்று 

கெழு நாடற்குங் கோடிச்சிக்கு- மொன்றுபோன் மன்னிய சென் 

வா முயியே,” இதுவும் அது. 

மெய்பிறும் பொய்யிலும் வழிநிலை பிழையாது பல்வேறு 

5.௦ கவர்பொருள் காட்டச்சானும் - அங்கனம் உணர்சக்தபின் தோழி 
தலைவியுடன் ஆராயுங்சாற் தன்மனத்து கிகழ்ர்தனவற்றை மறைச் 

துச் கூறவேண்டுதலில்: உண்மைப்பொருளானும் பொய்ப்பொரு 

ளாலும் விராவிவரிலும் அவட்குக் குற்றேவல் செய்யுந் தன்மையிற் 
Suu gan Smet Cal Que கவரபொருள்படக்கூறி ஆராயும் ஆரா 

த(இய்ச்9ிக்கண்ணும் : cre OvigGUUNDD ANE HG a fed 

பிழையாதென்றார். பிறதொழுவாமெனவுங், கணைகுளித்த புண்



களவியல், ௨௯௭ 

கூர் யானை சண்டனெனெனவு,, தன்பெருமைக்கு ஏலாத 9றுசொ 
ற்கூறிக் குறையுற்று Bose aor ஒருவனுளன் ௮..ஸவை நீயுங் காண் 
டல் வேண்மெனவும், அவன் என்னை த் தமுவிக்கொண்டு குறைகூ 
தவும் சான்மறுத்து நின்றேனென்றாற் போலவும் மெய்யும் டொய் 

யும் விராயும் பிறவாரூகவுங் கூறுவன பல்வேறு சவர்பொருளாம்.இ 

உம், “*மூன்னு5 சகொழத்தோன்றி மூள்ளெயிற்றா யத்திசையே- 

பின்னுந் தசொழத்தோன்றிற் நீமதகாண் - மன்னும் - பொருகளி 

மால் யானைப் புகழ்க்சள்ளி பூண்போற் - பெருகொளியான் மிக்க 
பிறை.” இது பண்டு கூறியவாறு கூறலின் மெய்யும் பிறைதொ 

ழாமை அறிர்துகூறலிற் பொய்யுமாட் வழிகில பிழையாத கவர்கீச 
டொருளாயிற்று, ':பண்டிப் புனத்துப் பகலிடத் தேனலுட்-சண் 

டிக் களிற்றை யறிவன்மற் - றிண்டிக்- கதிரன் பழைபலூர்க் கார 

நீலக் கண்ணு-யுதிர முடைத்திதன் கோடு,” நடுங்க நாட்டம்; இ 

இ௰ச்துபாடு பயத்தலிற் கந்தருவத் இற்கு ஆமையா து, “தொய்யில் 
வன முலைய தோளுங் கவிளெய்தித-தெய்வங் கமழுமா லைம்பாலு-கிஇ? 

மையுறுவல் - பொனனங் கொடிமருக்கும் பூங்கயற் சண்ணிஞய்க்- 

கென்னை மிதுவந்த வாறு,” என வழிநிலை பிழையாமற் சவர்டொ 

ருளாக நெறிபடுகாட்டம் நிகழ்ந்தவழித் தலைவி சுனையாடினேம்கு 

இங்கனம் ஆயிற்றென்னும், அதுகேட்டுத் தோழியும் யாலும் ஆடி. 

த்சாண்பல் என்னும், உம், ''டையுண் மாலைப் பழுமரம் படரிய- &௪ 

சொவ்வுப்பறை வாவ னோன் ற சேப்க்கு- மடி.செலிக் ருழவி தழீ 
இப் பையா - இடுகுகவுண் மடப்பிடி, யெவ்வங் கூர - வெந்திற 
லாளி வெரீஇச் சந்தின் - பொரியனா மிளிரக் குத்தி வான்்கே' 
மூருவ வெண்கோ யேக்கொண்டு கழியும் - கடுங்கண் யானை கா 

ஓுற வொழ்றலிம் - கோவா வாரம் வீழ்ர்செனக் குளி/்கொண்டு- ௨6] 

பே௭ காறுந் தாழ்நீ/்ப் பனிச்எனை - கோனே ரொல்வளை தெளிர் 

ப்ப நின்போல் -யானு மாடிக் சாண்கோ தோழி - வரைவயிறு 

இழித்த நிழதிகழ் நெடுவேற் - நிகழ்பூண் முருகன் நீம்புன லல 

வாய்க் - கமழ்பூம் புறவிம் தார்பெற்றுக் களித்த - வொண்பொழறி 
மஞ்ஞை போல்வதோர் - தண்கவர் காரிகை பெறுதலுண் Cio TE 

னே.” எனவரும், “Gee Anand யேனஜ், னோன்றித் - இரு 
மணி யொளிர்வரும்'” என்னும் அகப்பாட்டுங் கொள்க, “* எழா அ 

வாகலி னெழினலர் தொலைய- வழாஅ தீமோ சகொதுமலர் தலை 

யே- யேனல் சாவலர் மாலீழ்த்துப் பறித்த - பகழி யம்ன சேயரி 

மழைக்க - ணல்ல பெருந்தோ ளோயே கொல்ல - னெறிபொத் A 

பிதி/விற் சிறுபல் காப- வேங்கை வீயுகு மோங்குமலைக் கட்சி- 

wile dD வறியா மன்னே-டயில்குரல் கவரும் பைம்புறக் இளி



௨௬௮ பொருளதிகாரம், 

யே,” தலைவி வேறுபாடு“கண்டு ஆராயுக் தோழி தனது ஆராயச் 

சியை மறைத்துக் கூறியது, சாட்டத்தானும் என்னும் உம்மை 

முற்று, சாட்டமெல்லார் தழீஇயினமையின், ஆலுருபு இடப்பொ 
ருட்டாம், ௮ஃது இடமாக வருகின்ற எட்டனையும இடத்தியல் 

இடொருளாக உரைக்கவே அவளை நாடுனெற காலமும் மேல்வரு 
இன்ற எட்டனையும் தலைவற்கு உரைக்குங்காலமும் ஒருங்கு கிகழு 
மென்பதாம். இங்ஙனம் நாடி. மதியுடம்படுககுக துணையுந தலை 

வற்கு இக்குறை முடி.ப்பல் என்னாது ஒழுகும், 
மூறையு ற்கு எதிரிய ழவனை மறையுறம் பெருமையிற் பெ 

க பப்பிஐம் - இரவுவலியுற்றுக் குறைகூறச் தொடங்யெ தலைவ 

னைத் தோழி தான் இவ்வொழுகலாறு அறிந்தும் அறிர்திலள்போ 

லத் தலைவன்பேருமை கூறி அவன்குறிப்பினை மாற்றினும்: தான் 

அ.றிநததனை மறைத்துக்கூறுகலனமி அன்பின்மை ஒருதலையாக 
உடையளல்லள், உம், £ கலலோங்கு சாரற கடி.புனங் காத்தோ 
ம்பு - சல்கூரகதார் மாட்டு நயந்தொழுடத் - தொலவந்த . வான் 

மோய் குடிக்கு வடுச்செய்த றக்கதோ - தேன்றோப்பூங் கண்ணி 

Si fi “மறுவொடு பட்டன மாமலை நாட - சிறுகுடியோர் 

செய்வன பேளூர் - சிறுகுடிக்கு - மூதான் புறத்திட்ட கூடேபோ 
னில்லாதே - தாதாடு மார்ப பழி,” ₹* தசைமாண் சிறப்பிற் சான் 

Bo ரோர்க் கொச்த- வகையமை வனப்பினை யாகலி லுலகமொடு- 

பாற்படற் பாலை மன்னோ காட்புடுத். தோககுய ரடுக்கத்துச் சாம் 
அ வளர் நனந்தலை - நெடுவரை மருங்கிற் குடிமை சானறோ-ரின்ன 

சென்னா இன்பம் வெஃடுட்-பின்னிலை மூயற்சியின் வருந்திலு-றும் 

மோ சன்னோர்க்குத் தருவதோ வன்றே”? எனவரும், “£ இவளே, 

BD rca நண்ணிய sor geo. - belo Quyuéo sone 
வுள்புக்கு - மீனெறி பரதவர் மகனே நீயே - நெடுங்கொடி. நுட 

ங்கு கியம மூதார்க் - கெதேர்ச் செல்வன் காதன் மகனே - நண் 

ணிச் சுறராவடுத்த வுணங்கல் வேண்டி - மினப்பு ளோப்பு மெமக்கு 
_ தல னெவனோ - புலவு கறு துஞ் செலநின் நீமோ - பெருகீர் விளை 

நிரயுளெஞ் ரறுகல் வாழ்க்சை - நும்மொடு புரைவதோ வன்மே- 
யெம்ம ஜோரிம் செம்மலு முடைத்தே,”” இ.தவும் அது, 

உலகு உரைத்து ஒழிப்பினும்-- அவ் வொழுக்கம் அறியாள் 

போம் கரர்த தோழி உலகத்தாரைப்போல் வரைந்துகொள்ளெ 
: டனக் கூமித் தலைவனை நீக்டலும் ; உம், “கோம ரொல்வளைக் கொழு 

ணிக் கூர்-லாய்தொடி. மடவரல் வேண்டுதி யாயிற்-றெண்கழிச் 
சேயிரம் படேர்- சண்கடம் சேர்ப்ப வரைந்தனை கொண்மோ,*



களவியல், ௨௬௧௯ 

அருமையின் ௮சந்தயும் - அவை சேட்டுப் பிற்றைஞான்றம் 

வந்சவன்மாட்டும் சிறிது கெஞ்சுநிகழ்ச்த தோழி ௮ங்களங் 
கூறாது இவள் ௮ரியளெனச் கூறுசஓம்; இரவருமுள்வழியஉ ன் 

பரவுணர்சலின் இருவராள்ளமும் உணர்ச்து அங்ஙனங் கூறினாள். 
“: செருநலு மூன்னா ளெல்லை.பு மொருகிறைப் - புதுவை யாசலிற்இ 
சேத்த னாணி- நேரிறை வளைத்சோ ஸணின்றோழி செய்த- வார 
ஞர் வருத்தங் களையா யோவென -வெற்குறை யுறதி ராயிற் 

சொற்குறை -யெம்பதத் தெளிய எல்ல ளெமச்கோர் - கட்காண 

சடவு எல்லளோ பெ௱ம- வாய்கோன் மிளடன் மலையங் கொழு 
ங்கொடி - துஞ்சுபுலி வரிப்புறநக் தைவரு- மஞ்சுசூழ் மணிவரைதிடு 

மன்னபன் மகளே." ** தழையொட தண்சன்ணி சன்மையாறி 

சட்டி - விழையவுங் கூடுமோ வெழ்ப - விழையார்ர் - இலங்கருலி , 
பொன்கொழிக்கு மீர்ங்குன்ற நாட - குலங்கருஇி வாழ்வாம் மகள்.” 

இவள் அறிவுறுத்துப் பின் வர என்றலும் -- தலைவனை ரோ 
ச் நீகாதலித்தவட்கு நீயேசென்று அறிவித்துப் பின்னர் “என்மா ௫ 

ட்வெருகவென் றலும் ; அவனறிவுறுத்தென்று பாடமோ.துவாரும 

உளர், உம். “6 தன்னையும் தானாணுஞ் சாயலாட் இஃதுரைப்பி-னெ 
ன்னையு காணப் படுங்கண்டா - யென்னையே - வேயேர்மென் ஜோளி 

ச்கு வேரு மினியொருகா - ணீயே யுனாத்து நிறு.” இது நீயே 

யுரையென்றது. ** நாள்வேங்கை பொன்சொரியு ஈன்மலை ஈன்னாட- Qo 
கோள்வேங்கை போற்கொடிய Qircrteront - GanerCameng - 

யன்னையா ஸீயு மிருந்தழையா மேலாமைச் - சென்னையோ நாளை 

Ques.” இது கையுறைமறுத்துப் பின் வருக என்றது, இவை 

ஒருகூறராச வருவனவுளவேற் சாண்க, 

பேதைமை ஊட்டலும் = அங்ஙனம் பின் வருகவென்றுழி ௨௫] 

முன்வர்சானை அறியாமை ஏற்றிக் கூறலும் தலைவியையும் ௮ங்ங 
னம் அறியாமையேந்றிக் கூறலும்: நெடுந்தேர் கடைஇத் தமிய 

ராய் நின்று - கடுங்களிறு காணிரோ வென்றீர் - கொடுங்குழையார் - 

யானை யதருள்ளு நிற்பரோ தம்புனத் - தேனற் சளிகடிகு வார்." 

“வேங்கை கமழும் வெறிசமழ் தண்டிலம்பின் - வாங்கமை மென்/&.9 
ரோட் குறவர் மகளிராஞ் - சோர்ந்த குருதி யொழுகமற் திப்புறம் - 

போர்த திலையச் களிறு.” இவை தலைவளைப் பேதைமை ஊட்டின, 
நறுந்தண் டகரம் வருள மிவற்றை - வெறும்புதல்போல் வேண் 

டாது வெட்டி. - யெறிந்துழுது - செந்தினை வித்துவார் தங்கை 
பிறர்நோப்ச்கு - நொந்தினைய வல்லளோ நோக்கு,” இவை தலைவி



8.00 பொருளதிகாரம், 

யைப் பேைமைழூட்டி யத, * இளையள் விளைவிலள்'” என்பதூஉம் 
இதன்கண் அடங்கும், **புன்றலே மந்திச் கல்லா வன்பறம் - 
குன்றுழை ஈண்ணிய முன்றிற் போசா - தெரியகைந் தன்ன வீத 
சை யபிணர - வேங்கையம் படுசனை பொருக்இச் கைய - தேம்பெய் 

(இ?£ம்பால் வெளவலிற் கொடி ௪9 - யெழுதெழில் சதைய வழுத 
க்ண்ணே - தேர்வண் சோழந் குடந்தை வாயின் - மாரியங் டெங்கி 
னீரிய மலர்ந் ச. பெயலுறு நீலம் போன்றன விரலே . பா௮ யவ் 
வயி நலைத்த வின்னா - சாடுமழை தவழுங் கோயெர் பொதியி - 
னோங்கரொஞ் இலெம்பிற பூத்த - கார்தளங் கொழுமுகை போன்றன 

சிவர்தே."” எனவரும், 

மின்னுறு youre) மூறைகிறுத்து உரைத்தலும் 5 அங்க 

னம் பேதைமையூட்டியவழி இவள் இச்குறைமுடிப்பளென்று இர 

து ஒழுனேற்கு இவள்புணர்ச்சியறிந்திலள்போற் கூறினாளெ 

ன ஆற்றாஞாயவனை யான் அப்புணர்ச்சிரிகழ்ர் தமை அ௮அறிவலென் 

BQ wags 568i sso : உம். *நறுந்தண கூரதற் குறு 
தொடி. மடச்தை - சறுமுதுச் குறைவி யாமினள் பெரிதென - நின் 
னெதிா எத்து மஞ்சுவ லெனக்கே - நின்னுபி ரன்ன எளாயி 
னுர் - சன்னுறு விழுமங் சாத்த லானே." நின்னெதா ளெத்தல் 

அஞ்சுவல் நீ அவட்கு உரைச்தியெனக் கருதியென்றலிற் புணர் 
20 சசியுணாந்தமை கூறிஞள், 

/ஞ்ரி ௮௪௪ உறுத்தலும் - இங்கனம் ஆற்றுவித்துங் கடி. 
அடுறைமுடியாமையைச் கருதும் தோழி குரவராத் தான் அஞ்டித் 
தலைவியும் அவரை அஞ்சவளெனக்கூ றலம் : அஞ்சுதல் ௮ச்சென் 
ரூமீற்று. இய்வச்சங்கறவே அவன் ஆற்றும், உம். *யாஅங் சொ 
ம மாஞ்சுட் டியவிந் - கரும்பு மருண்முசல பைந் சாட் செர் இனை - 

மட்ப்பிடித் தடச்சை யன்ன பால்வார்பு - கரிச்குறட் மு றைஞ்சிய 
செறிசாட் பெருங்குரற் . படுகிளி கடிகஞ் சேறு மடுபோ - ரெஃகு 
விளங்கு தீடச்கை மலயன் கானத் - தார நாறு மார்பினை - வார 
ன்மற் றைய வருகுவள் யாயே." இஃது யாயை அஞ்சியது. 

EO யானை யுழலு மணிளெர் ரீள்வளாச் - கானச வாழ்ச்கைக் குறவர் 
- மகளிரே - மேனஓளைய வருதன்மற் றென்னைகொல் - காணிலுங் 

காய்வ ரெமர்,”” இது சமரை அஞ்டிக் கூறியது, 

உராத்துழிச் கூட்டமோடு எஞ்சாது இளந்த இருரசான்கு 
Boru = ஆயத்ினிங்டுச் SACHA நின்ற தலைவியை ௮வ 
ஞூ கூட்டவேண்டி. ௮வளினீங்ச் தலைவர்க்கு இன்னுறி எதிர்ப்



Hor ws, s.Od 

உதி பன உரைததமிபததுக கூரி கூடடததோடே ஓழியாமற 
சொத எணவஉகைககளெலீயு2 ௨ம், “'நெடகமபாபபிற டாவை ட 

டீ சமி௨வா0் ரனிடமே ச் யொணக- செலகரு செல்வி 
ய3 கோளாமோ ௨லாஇ-ம ர லரு5ழும் வயிழ்ற- நாரா மிஇக்கு 
மேளமக ஹுதலே,'” ௨நதனனளோனழும் எனமகளெவறும் ஒரு(கி 
மை ஃற்௪ பேலகமெய்ற உ௱பபாடபேப மையாழ் தலைவிவரவுங 

ப! இடச துட த வாறுமூுணா Grow ரெல்வியயகோணமோ 

எனபது டே அவலை! டோகவிம்ி ப எனறதாம், நாட்ட 

நமாமனதது நகழாநிம்படும அவனமனகழறுக குறையுணாத்து 
தல மிகடாநிழறலுமெனளும் () ரணடிளையும் எருசாமற தழீஇகிறதஃ 

டட இி0ெடடுமெனறற * எரா னமு, 

பத இழவஉ மாடரு செபபிப பொறுஈத சரணட சூழி 

3.க& ஆயும்: அமுனனா வநது ரினற தலைஉளைத தோழி எதா 

ட நீடா 2றயம் வர! தாவாடோல மாயமேறறி ௮தணப பொறு 

தி காரனங குறிபபினாற கொள்ள க உறுஙகாலைககணனும். கார ௪ 

ணமமது நீ அரிமையாதலிடா இஉள ஆழற்ருளா மெனறு எதிர்கொ 
ளெ றேமெேனாறல , கூடடம் நிகமாதபின தோழி இல்வாறு கூறு 

தகு உரியளென்று ஏதம Iv ows en. Og வயா வரவை 

Mimo Tug, aorasonugsorm eb “Crlme pg an s,5 
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டண ருவகைய। பரத மாகக- ளியாயரு மூதியருய இளையடன wey 

௦ தி-யூடடே புமண ரருகதுறை பே கரு - மொழுகை நோபாபக 

டே । பக குழீஇ - யயிா திணி யடைகரை யொலிபப evn tBu. 

GC ரூஙகளக தொகுதத வுழஉர் போல - விரநகதோர் ௨று௩கல 

மகல aR - பாடுபல வைத்துக் கொளஃ3ா சாறறிக - கோடுயர் டட 

திணிமண௰ றுரசுந துறைவ - டெருமை யெனபது கெமோ 

வெருமாண - மணணா முதத மரும்பிய புன்னை த- தர ர நு 

கானல வநதுநும் - வணண மெவனோ வெளறினீர செலினே 7? 

தம்மான் இடையூறெய்தி வருநதுளெருளை ஒருமாள வஈஇிலிரொன 

மாயஞ்செபபியவாறும் நீர்வாரா மையின் வணணம் வேறுபடுமென ௯௨ 

ஏறறுககோடுமெனக காரண கூறியவாறு௩ காணக, தம்மேற 

தவறின்றாகக கூறுஙகாலச்து இது கூறுவோனறறகுக குறிதத 

காலைபென்ருர், 

புண ர்சசபின் அவனவபின வணககற்கசணஸும் - அசகூட்டத 

தின்பின் மும்காலத்துப் பணிஈது பினனின்றோனைத் தோழிதானே கட 

பணிரதொழுகுமிடத்தும்; உம், “இவளே, ரின்சொம் செண்ட் 
௨௯



௩02 பொருளதிகாரம், 

வென்சொழ் றேழறிப் - பசுநனை ஞாழற் பலளை யொருறைட் - பு 

துல னிழஈத புலம்புமா ருடைய - ரூ.ஐக்காண் டெய்ய வுளளல் 
வேண்டு - நிலவு மிருளும் போலப் புலவுத் இரைக் - கடலுங் கான 
லுந் தோன்று-மடல்கூழ பெண்ணையெஜ் சிறுகல் லூரே,” “வாங்கு 

( கோனெல்'? என்னும் குறிஞ்சிக்கலியுள், “தரவின் பொறியு மண 

ங்கும் புணர்ந்த- வுரவின் மேலசைத் தகையை யொராககு - சிறை 

ater முன்கையென் றோழியை நோக்டிப் - படகளி பாயும் பசுங் 

கர லேனல் - கடின மறப்பித்தா யாயி னினிரீ - நெடிதுள்ள 

லோம்புதல் வேண்டும்'” எனவும், :*கடுமா கடவு. தூஉம் கோல்போ 
கீலெனை த்துப் - கொடுமை யிலையாவ தறிச்து மடுபெயல் - வழைவ 

ளர் சாரல் வருடை கன்மாண்-குழவி வளர்ப்பவர் போலப்பா ராட் 

டியு- மூழையிம் பிரியிற் பிரிய- மிழையணி பல்குலென் ரோழியது 
சவினே.”” எனவும்வரும். இத்துணையும் ஒர்கூட்டங் கூறினர், 

குறைச்து அவட் படரினும் - தலைவன் இரம்து பின்னின்ற 
கமைகண்டு தோழி மனம் நெழ்நது கான்குறைந்து தலைவியி 

டத்தே சென்று குறைகூறிலும்: உம், *'வளையணி முன்கை 

வாலெயிற் நின்னகை - யிளையா ராடுக் தளையவிழ் கானல - விரு 
ந்தென வினவி நின்ற - நெடு$தோ எண்ணலைக் கண்டிகும் யா 

மே,” என வரும். 

Po மறைந்தவள் அருக ௩ காண்மிகுதியாற் தனது வேட்கை 

மறைந்த தலைவி அக்கூற்றிற்கு உடம்படாது நிற்றலால் : தன்னொ 
டும் அவளொடும் முதன்மூன்று அளைஇ: தலைவனோடு தலைவி 

போடும் நிகழ்டத இயற்கைட்புணர்ச்சிமுதலிய மூன்தனையுட தான 

அறிர்தமை குறிப்பான உணர்த் இ: பின்னிலை பலவேறு நிகழும் மரு 

௨௫ நஇஜும்-- இரந்து பின்னிற்றல் பலவாய் வேறுபட்டு டடக்குமிடத் 

தும்: அவை பெருந்தன்மையானொருவன் யானைமுதலியன வினா 

யந தழையுங் கண்ணியுக கொண்டும் இப்புனத்து வாராகின்றானெ 
னவும், அவன் என்மாட்டுப் பெரிதும் குறையுடையனெனவும், 

௮வன குமைமுடியாமையின் வருச்தாகின்றானெனவும், அத்தழை 
5௨ 8 ஏற்றலவேண்டுமெனவும், அக்குறைமூடி.த்தற்கு இஃஇிடமென 

வம், யானகூறியது கொளளாயாயின் ரினக்குச் செறிஈதாருடன 

உசாவிக் குறைமூடிப்பாயெனவும், மறுப்பின மடலேறுவனென 

௮ம் வரைபாய்வனெனவும், பிறவாற்றானுங் கூதிக் குமையப்பி த 

தலாம், உம், £'புனைபூம் தழையல்குத் பொன்னனாய் சாரத்-நினை 
௩௫€ தாத் இருந்தேம்யா மாக-வினைவாய்த் து-மாவினவு வார்போல வத் 

தவர் நம்மாட்டுத்-தாழ்வினவ லுற்றதொன் ஒண்ட” “கைதையக்



களவியல், ௩௦0௩ 

தண்சானற் காலையு மாலையு - மெய்த வரினு மிதுவெங் குறையென் 
ஞன் - செய்தழையுங் சண்ணியுஞ் சேர்ந்துழி வைத்திறந்தா - லுய்ய 
லன் கொல்லோ வணரலனே யென்றியால் ; ஒருகாள் லாரல னிரு 
நாள் வாரலன் - பன்னாள் வர்.து பணிமொழி பயிற்றியெ - னன்னர் 

நெஞ்ச செ௫ழ்ந்த பின்றை - வனாமுதிர் சேனிற் போட கோனே 
யனாசா செக்தை யாண்டுளஎன் கொல்லோ - வேறுபுல நஈன்னுட்டுப் 
பெய்த - வேறுடை மழையிற் கஒழுமெ னெஞ்சே.” “புணர்து 
ணையோ டாம் பொறியலவ ஜேக்டு - யிணர்ததை பங்கான லெ 

ன்னையு நோக - யுணர்வொழியப் போன வொலிதிராகீர்ச் சேர் 

ப்பன் - வணர்சரி யைம்பாலாய் வண்ண முூணரேனால் ) ஒரை யாய 

மறிய வர - னல்கினன் றந்த நறும்பூர் தண்டழை - யாறுபடி. னெ 
வனோ தோழிவீறு றந்து - நெடுமொழி விளக்ருந் தொல்குடி. - 
வடுநாம் படுத்த லஞ்சுது மெனவே.” இது சையுறை ஏற்பத் 

தலைவிக்குக் கூறியது, :* இலம்பின் மேய்ந்த சறுகோட்டுச் சே 

தா - வலங்குறாலைக் காந்த டீண்டித் சாதுசச் - கன்றுதாப் மரு ஐ. 

ளுங் குன்ற நாட - னுடுக்கும் கழைதந் தனனே யவையா - முடுப் 

பின் யாயஞ் சுதுமே கொடுப்பிழ் - கேளிடைச் கேடஞ் சுதமே 

யாயிடை - வாடல் கொல்லோ தாமே யாய்மலைப் - போருடை 

வருடையும் பாயாச் - குருடை யடுச்சத்த கொயற்சரும் தழை 
யே.” இதுவும் அது, :: இலைகசூம்செங் சாந்த ளெரிவாய் முகை ரூடி 

யவிழ்த்த வீர்ந்சண் வாடை. - கொலையே ஸனெடுங்சட் தொடி௪டி 
கதுப்புளருங் குன்ற நாட - னுலைபடு வெர்கோ யுழக்குமா லர்தோ - 
மூலையிடை நகேர்பவர் நேரு மிடமிது மொய்குழலே.”” ** அவ்வளை 
வெரிநின் றரக்கீர்த் தன்ன - செவ்வரி யிதழ சேணாறு நறவி- ன 
றுச்சா தாடிய அம்பி பசுங்கெழ்ப் - பொன்னுளா சல்லி னன்னி ஈட 

றம் பெறூஉம் - வளமலை நாட னெருன ஸனம்மொடு - இளமலி இ 

அதனைக் இளிகடி.ந் தசை௫இச் - சொல்லிடம் பெரு௮ன் பெயர்த் 
தீனன் பெயர்ந்த - தல்ல லன்மது சாதலந் தோழி- தாதண் 

வேட்கையிழ் போதுநெரித் தூதா - வண்டோ ரன்ன தண்டாக் 
காட்டி - கண்டுங் கழறொடி. வலித்தவென் - பண்பில் செய்தி நீனைப் ௩.௧ 
பாய் நின்றே.” *$மாயோ னன்ன மால்வரைச் சவா௮ன் - வாலியோ 

னன்ன வயங்குவெள் எருவி - யம்மலைக சழெவோ ஸர்ஈயர் தென் 
அம் - வருந்தின னென்பதோர் வாய்ச்சொற் நேராய் - நீயுங் கண்டு 

அமரொடு மெண்ணி - யறிவறிச் தளவல் வேண்டு மறுதரற் - சரிய 

வாழி தோழி பெரியோர் - நாடி நட்பி னல்லது - நட்டு நாடார்கடு 

தம் மொடீடியோர் இறத்தே."' “* மறவல் வாழி தோழி ுறைவர் - 
கடல்புரை பெருங்கை நாப்பண் - மடல்புளைர் .தேறிரித் பாடும்



BOF பொருளதிகாரம், 

பொழுசே.” எனவரும். இன்னும் வேறுபட் வருவனவெல்லாம் 
ஈண்டு அடச்கெகொள்க, 

நீன்னயம் பெற்றுழி ஈயம்புரியிடத்தினம் - ௮ங்ஙனந் தோ 
ழி கூறிய குறையினை ௮வள் அருளப் பெற்றவழி அதனைத் தலைவற் 

(ருக் கூறுதற்கு விரும்புமிடத்தும் ; அவை தலைவஞற்றாமை சண்டு 
தோழி கையுறையெதிர்தலும், இரவுச்குறியம் பகற்குறியும் நேர்த 

இங், குறியிடங்காட்டலும், பிறவுமாம், உம், ( பொன்மெலியு மே 
ofurcr பூஞ்சுணங்கன் மென்முலைக - ளென்மெலிய வீக்னெவே 
பாவமென் - நறென்மெலிவிற் - கண்சண்ணி வாடாமை யானல்ல 

கீசடயன்றமைத்தா - லுண்சண்ணி வாடா ஸடன்று,” இதனுட் 

கணகணணி, குறுங்கணணி, **நிலாவி ணிலங்கு மணன்மலி ம 

அற் - புலாலஞ் சேரிப் புல்வேய் குரம்பை - பூரன வுணராச் 
சி.றுமையொடு நீருடுத் - தின்னா வறைமீ டாயினு மின்ப - மொரு 

ரா ஞறைந்திச ஜோர்க்கும் வழிகாட் - டம்பதி மறக்கும் பண்பி னெ 

க ம்பதி- வந்தனை சென்மோ வளைமெய் பரப்பப் - பொம்மற் படு 

இரை சம்மென வுடைதரு - மானோங் கொருடிறைப் பலபா ராட்டி. - 

யெல்லை யெம்ிமொடு சழீஇ யெல்லுற - நற்தேர் கூட்டலு முரியி 

ரற்றன்று - சேர்ந்தனிர் செல்குவி ராயின் யாமு - மெம்வரை யள 

வையிற் பெட்குவ - நும்மொப் பதுவோ விரித்திச னெமக்கே."” 

8௨ : கடுமபுலால் புன்னை கடியுந் துறைவ - படும்புலால் புட்கடிவான் 
புக்க - வடும்புலார் - தாழைமா ஞாழற் றகைந்துயர்ந்த தாழ் 

பொழி - லேழைமா னோக்கி யிடம்.” எனவரும், இன்னும் ஈயம் 
புரியிடத்துமென்றசனால் அ௮வன்வரவினைத் தலைவிக்குக் கூறுக 
ஓுங் கொள்க, :* இவர்பரி நெடுநதேர் மணியு -மிசைக்கும் - பெயா 

ஐ ப... வியங்யெ விளயரு மொலிப்பர் - கடலாடு வியலணிப் பொ 

Sis நறுந்தழைத் - இதலை யல்கு னலம்பா ராட்டிய - வருமே 

தோழி annem Garou - னிரைபட் வோங்கிய முழவுமுதற் 

புன்னை - மரவஸா மறைகம் வம்மதி பாஸ்ட் - பூவிரி கானற் புணர் 
குறி வருந் துணை - மெல்லிணர் ஈறும்பொழிற் காணா - வல்ல வரும் 

௩௦ படர் சாண்சராஞ் சிறிதே." இது தோழி தலைவிச்குப் பகற்குறிக் 

கட் தலைவன் வருன்றமை காட்டி. அவன் வருத்தங் சாண யாம் 
மறைந்து நிற்பான் வம்மோவெனக் கூறியது, 

எண்ணரும் பன்னகை சண்ணிய வகையிலும் -- தலைவன் 

இளிவந்தொழுகுதற்குப் பொரு ச தோழி அவன் இளிவாவு உணர் 
ஈட த்தங் கருத் இனளாயப்ச் செயற்கையாக ஆராய்தற்கு ௮ரியவாய் வரு



களவியல், HOR 

ம் ஒன்றல்லாப் பலாகைகுறித்த பருதிக்கண்ணும் : அவை என்னை 

மறைத்தலெவஞூயொன்றதும் அறியாள்போறஓங் குறியாள் 
கூறலும் படைத் தமொழிசளெவிபுங் குறிப்புவேறுகொள ம் 

பிறவுமாழ், உம். “* நிறைத்திங்கள் சேர்ந்தோடு நீண்மலை நாட - 

மமைக்கப் படாதேனை மன்னு - மறைத்துக்சொண் - டோடினாயா ஓ 

sor லொண்டொடியா டன்பக்சங் - கூடக் டெந்ததொன் நில்." 

* மன்னேர்மன் சாய லவருண் மருடீர - வின்னார்க ணெர்ப தறி 

யேன் - மின்னூருங் - கார்கெழு கோன்றற்.கணமலை ஈன்ஞட் - 
யார்சண்ண தாகுங் குறை.” 4 தன்னெவ்வங் கூறினார் செய்த வரு 

ளின்மை - யென்னையு மறைத்தாளென் ரஜோழி யதசேட்டு -நில் ௧௨ 
னையான் பிறர்முன்னர்ப் பழிகூந்ரூ ஞணி,”” இது பழிகூறுயே 

ளென்று தலைவி குறியாததொன்றைத் தோழிக றினது, “விருந் 

தின ராதலின் வினவு ரதனெிர் - திரும் தமொழி மாற்றக் தருதலு 
மியல்பெனச் - கூறுவ தம்மயா னூறுபல வருமென - வஞ்சுவன் 

வாழி யறைபய வெஞ்சா - தெண்ணில சொண்ணியது மழு.ப்பர் - குரா al 

ணிலர் கொடியரிய டன்னை மாரே.” இது நிகழாது நிகழ்வதாகப் 
படைத்துமொழிந்தது. 4 நெறிநீ ரிருங்கழி நீலமுஞ் சூடால் - 

பொறிமாண் வரியலவ ஞட்டஓு மாட்டாள் - சிறுநுதல் வோரரும்டச் 
சிந்தியா நின்ரூட் . கெறிநீர்த்தண் சேர்ப்பபயா னென்சொல்லிச் 
செல்சோ.” இது குறிப்பு வேறு சொண்டாளென்றது. ஐடி 

ப/ணர்ச்சி வேண்டினும் -- தலைவன் பகற்கு.றியையும் இரவுக் 

குறியையும் விரும்பிக் கூறமிடத்தும் : தோஜிமேன செவி, அவை 

பலவசைய. உம். :' டன்னலஞ் சதைய நாடொறும் புலம்பப் - பொ 

ன்னிணர் வேங்கை 'துறுகற்றா௮ - யிரும்பிடி வெரூ௨ காடற்கோர் - 

பெருங்க கேட்டஞ் செய்தன்றோ விலமே,” இது தோழி தலை ஐ(2 
வியைப் பதற்குறிஈயப்பித்தது. “: மாயவனுந் தம்முனும் போல 

மறிசடலுங் - சானல்சேர் வெண்மணஓங் காணாயோ - கான- 

லிடையெலா ஞாழலுர் தாழையு மார்ந்த - புடையெலாம் புன்னை 

yscrp.” ** ஊர்க்கு மணித்தே பொய்கை பொய்சைக்குச் - சேய் 

சீது மன்றே சிறுகான் யாறே - யிரைதேர் வெண்குரு சல்ல தியா ௩௧ 
வருர் - தன்னல் போகின்ருற் பொழிலே யாழெங் - கூழைக் சேர் 

மணங் குறுசஞ் சேறு - மாண்டும் ௨ருகுவள் பெரும்பே தையே.” 

இவை பகற்குறிநேர்ந்து இடங்காட்டியன, “' செங்களம் படக் 

கொன் றவுணர்த் தேய்த்த - செங்கோ லம்பின் செங்கோட் டியா 

ப் கழறொடிச் சேய குன்றங் - குருதிப் பூவின் குலைக்காந் தட் ௩௫ 
் இது தோழி தலைவியை இடத்துய்த் தநீங்யெத, “ ஆர்கலி
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வெம்பன் மார்பு புணையாசப் - பாடின் னருவி யாத லிணீதே - 
Jor sip பொருந்தாச் கண்ணோ டிரவிற் - பஞ்ி வெண்டிரிச் 
செஞ்சுடர் ஈல்லிற் - பின்னுவீழ் றொடறர் தழீஇ - யன்னை முயங் 
கத் துயிலின் னாதே.”” இது இசவுக்குறிரயந்த தலைவன், சிழைப் 

(கபுறமாகப் பகற்குறிநேர்வாள்டோல் இரவுச்காப்புமிகுதி கூறியது, 
பாடின்னருவி ௮ட என்றாள் ௮தன்சண் உதவினானென்பதுபற்றி ; 
௮ல்லஅ களவிற்கு உடன் ஆடூதலின்று, * திறவர்க் குறுகையாக 

தீ தெறுலர - வீங்கும் வருபகோ தேம்பாய் துறைவ ஃ சறுகா வெண் 

மணி விளரி யார்ப்பச் - கரிமா நெடுந்தேர் சேமி பேரயெ - விருங் 

Goa) செய்தல் போல- வருந்தின எளியணி யருந்திசி னோளே.” 
இது தலைவன் இரவுக்குறிஈயர்தவனைத் தோழி மறுத்தது. “ at 

ரபி. ஈயந்த முளைச்கோட் டி.எங்களிறு - குன்ற ஈண்ணிக் குறவ 
ரார்ப்ப - மன்றம் போழு காடன் ரோழி - சுனேப்பூங் குவளைத் 
தொடலை தர.துந் - தினைப்புன மருங்கிற் படுஇளீ யோப்பியுக் - காலை 

வந்து மாலைப் பொழுஇி- னல்லக நயர்துதான் மயங்கி - சொ 
ல்லு மாகா தஃடி யோனே,” இது தோழி சிழெத்தியை இரவுக் 

குூறிகயப்பித்தது. “ தண்ணர் துறைவன் கடும்பரி மான்தேர் - 

காலை வந்து மாலை பெயரினும் - பெரிது புலம்பின்றே கானல் - 

சிறிது புலம் 4னமாற் றொழி நாமே,” இது தலைவியது ஆற்ராமை 

26 கண்டு ஈம்வருத்தந் இர்தற்கு இரவுக்குறியும் வேண்டமென்றது. 

ஏன மிடந்திட்ட, வீர்மணிகொண் டெல்லிடைக் - கானவர் மக் 
சள் கனலெனச் சைகாய்த்தும் - வானுயர் வெற்பன் வருவான்கொ 

ஜொழி5ம் - மேனி பசப்புக் கெட,” இது தலைவன் வருவனென்றது, 
: சறவுப்பிற ழிருங்கஹி நீந்தி வைகறு - மிரலச்குறிக் கொண்கன் 

வந்தனன் - விரவுமணிக் கொடும்பூண் விளங்கிழை யோயே,' 
இஃது  இரவுசகுறி, தலைவன் வந்தமை தலைவிக்குக் கூறியது. 
: அன்னாய் வாழிவெண் டன்னைசமம் படப்பைத் - தன்னயத் தமன்ற 

கூதளம் குழைய - வின்னிசை யருவி யோடு மென்ன தூஉங் - கேட் 

டியோ வாழிவெண் டன்னாம் படப்பை - பூட்டி. யன்ன வொண் 
₹௦ டளிர்ச் செயலை - யோங்குசனைத் தொடுத்த வூசல் பாம்பென - 

மூழுமுத றுமிய வுருமெறிக் தன்றே - யின்லுங் கட்டியோ வென 

வுமஃ தறியா - ளன்னையுங் சனைதுயின் மடி*்தன ளதன்றலை - 

மன்னுயிர் மடிர்தன்றாற் பொழுதே காதலர் - வருவ ராயிற் பருவ 

மிஃதெனச்- சுடர்ம்திலங் கெல்வளை ஜெடிழ்ந்த ஈம்வயிற் - படர் 

டந்த வுள்ளம் பமுதின் மூக - வந்தனர் வாழி சோழி யந்தரத் - திமிழ் 

பெய நலைஇய வினப்பஒ கெரண்மூத் - தவிர்வில் வெள்ளச் தலைத்
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தலை சறப்பச் - கன்று சாலோயுங் கடுஞ்சுழி நீத்ரம் - புன்றலை 

மடப்பிடிப் பூசல் பலவுடன் - வெண்கோட் டியானை வீளீபடத் 

துழவு - மகல்வாப்ப் பாந்தட் படா௮ப் - பகலு மஞ்சும் பனிக் 

கடுஞ் சுரனே.”” இது தாயது துயிலுணர்க்து தலைவன்வந்தமை 
தோழி தலைவிக்குக் கூறிச் குறிவயிற்சென்றது. 4 சேய்விசும்ூ 

பிவர்ர்ச செங்ககர் மண்டில - மால்வரை மறையத் துறைபுலம் 

பின்றே - யிறவருந்தி யெழுர்த கருங்கால் வெண்ருருகு - வெண்கோ 

ட் டச்றைம் தா௮ யக்கரைக் - கருங்கோட்டுப் புன்னை யிறைகொ 

ண் டனவே - கணைக்சான் மாமலர் கரப்ப மல்குகழித் - துணைச்சு ரு 

வழங்கலம் வழங்கு மாயிடை - யெல்றலுமிழ் பனிச்கடன் மல்கு ௧௧௯ 

சுடர்க் சொளீஇ - யெமரும் வேட்டம் புக்கன ரசனாற் - றங்கி னெவ 

னோ தெய்ய பொங்குபி௫ர் - முழவிசைப் புணரி யெழுதரு - முடை 

கடற் படப்பையெம் முறைவி னார்க்கே,” இஃது இரவுச்குறி வே 

ண்டிய தலைவற்குத் தோழி உடன்பட்டுக் கூறியது, 4 ஆம்ப னுட 

ங்கு மணித்தழையு மாரமுர்- தீம்புன லூரன் மகளிவ - ளாய்ந்ததடு 

நறும் - தேமலர் நீலம் பிணையல் செறிமலர்த் - தாமரை தன்னையர் 

பூ இஃது இரவுக்குறி நேர்ந்த தோழி இந்நிலத்தின்கண் நீ வரு 
ங்சால் இன்னபெற்றியான் வருவாயாகவென்றது. ': கடற்கானழ் 

சேர்ப்ப கழியுலாப் நீணட் - வடற்கானற் புன்னை தாழ்ந் தாற்ற - 

மடற்கான - லன்றி லகவு மண்மெடும் பெண்ணைத்தே - முன்றிஐஃ 

லிளமணன்மேன் மொய்த்த.” இஃது இரவுக்குறியிடங் காட்டித் 

தோழி கூறியது. * எம்மூர் வாயி லொண்டுறைத் தடைஇய - கட 

வுண் முதுமரத் துடனுறை பழயெ - தெய்யா வளைவாய்த் தென் 

கட் கூருகிர் - வாய்ப்பறை யசாவும் வலிழுந்து கூகை-மைழன் 

தெரிந்த கெய்யுண் புழுச்ச - லெலிவான் சூட்டொடு wow Cu rm 

ணுது - மெஞ்சாக் கொள்கையெங் சாதலர் வராசைஇத் - தஞ் 

சா தலம்வரும் பொழுதி - னஞ்சுவரக் கடங்குரல் பயிந்மு தீமே.” 

இலது இரவுக்குறித் தலைவன் சிரைப்புறமாசக் கூகைக்கு உரைப் 

பாளாயச் தோழி கூறியது, “ நிலவு மறைந்தன் றிருளும் பட்டன் - 

ஜோவத் தன்ன விடனுடை வரரப்பிற் - பாவை யன்ன நிற்புறங் ௩ ௦ 

காக்குஞ் - றந்த செல்வத் தன்னையுந் துஞ்செனள் - கெடுத்தப்படு 
ஈன்கல மெடுத்துக்கொண் டாங்கு - ஈன்மார் படைய மடங்க 

மென்மெலச் - கண்டனம் வருகஞ் சென்மோ தோழி - 8மு மேஓங் 
சாப்போர் நீத்த - வறுந்தலைப் பெருங்களிறு போலத் - தமியன் 

வந்தோன் பனியலை நிலையே,” இது தலைவனைக்சண்டு முயங்குகம் ௩௫ 
வம்மோ என்றது,
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வேண்டாப் பிரிவிலும் - தலைலன்றான் புணர்ச்சியை விரும் 

பாது பிரிவை விரும்பிய இடத்தும் : அப்பிரிவு தண்டாதிரத்தலை மு 
ணிந்த மற்றையவழி இட்டுப்பிரிவும் ௮அருமைசெய்தயர்த்தலுமாம் ) 

ஆண்டுத் தலைவற்குந் தலைவிக்குங் கூ.றுவனகொள்க, உம், ** முத்த 
Ge in gp buy மூடத்தாண் முதிர்புன்னை - தத்தும் தரையலைக்கும் தண் 

ணங் கடற்சேர்ப்ப - சித்தப் பூங்கொடியே யன்னாட் கருளியரய் - 

வித்தகப் பைம்பூணின் மார்பு.” “* இறவுப் புறத்தன்ன பிணர்படு 
தடவுமுதற் - சுறவுக்கோட் டன்ன முள்ளிலைத் சாழை - பெருங்க 

ளிற்று மருப்பி னன்ன வரும்பு - முதிர்புன் மானுழையின் வேறு 
க படத் தோன்றி - விழவுர்களங் கமழு முரவுநீர்ச் சேர்ப்ப - வினம 

ணி மெடுந்தேர் பாக ஸியச்கச் - செலிய சேறி யாயி னிவளே - 
வருவை யாகிய இன்னாள் - வாழ்வா ளாத லறிந்தனை சென்மே,” 

இது பிரிவுவேண்டியவழிக் கூறியது, “ சாரற் பலவின் கொழு 

ச் துணர் ஈறும்பழ - மிருங்கல் விடாளை வீழ்ந்தன வெற்பிற் - பெ 
கடூருந்தே னிருலொட ஹே நாடன் - பேரமர் மழைச்சண் சஓழத்தன்- 

சீருடை ஈன்னாட்டுச் செல்லு மன்னாய்.” எனவும்வரும், 

வேளாண் பெருநெறி வேண்டிய இடத்தும் - தலைவர்குத் 

நாஞ் சிலசொடுத்தலைத் தலைவி வேண்டியவிடத்தும் : அது தலைவி 

வேளாணெரும் விருக்தின்கட் தோழி கூறுவதாம். உம், “பன் 

2௦ னா ளெவ்வர் தீரப் பகல்வந்து - புன்னையம் பொதம்ப ரின்னிழற் 

கழிப்பி - மாலை மால்கொள ரசோச்டுப் பண்ணாய்ந்து - வலவன் 
வண்டே ரியக்ச நீயுஞ் - செலவுவிருப் புறுத லொழிகதி லம்ம - 

செல்லா நல்லிசைப் பொலம்பூட் மூ.ரையன் - பல்பூங் கானற் பவ 

த்திரி யன்னவிவ - ஊல்லெழி லிளஈலந் தொலைய வொல்லெ 

டூனக் - சழியே யோத மல்்ன்று வழியே - வள்ளெயிற் ஜிறவொடு 

வயமீன் சொட்ருஞ் - சென்றோன் மன்ற மான்றன்று பொழுதென- 

நின்றிறத் தவலம் வீட வின்றிவட் - செப்பி னெவனோ பக்சேம் 

புலம்பப் - பசமீ னெடுத்த வெண்ணென்மாத் தயிர்மிதி - மிதவை 

மாவார் குநவே நினக்சே - வடவர் தந்த வான்கேழ்ச் சாந்தங் - 

௦ கட்புல வுறுப்பிற் கூட்டுபு நிகழ்த்தி - வண்டிமிர் ஈறஞ்சாம் தயர் 
Gut திண்டிமி - லெல்லுத்சொழின் மடுத்த வல்வீனைப் ப.ரதவர் - 

கூருளிக் சடுவிசை மண்டலிற் பாய்ந்துடன் - கோட்சருக் கழித்த 

சொடுருடி. நெடுவலை - தண்கட லசைஉளி யெறீதொறம் வினை 
விட்டு - முன்றிற் ரூழைத் தூங்குர் - செண்டிராப் பரப்பினெம் 

சேமுறைவி னூர்க்சே,” இதலுட் தனச்கும் புரவிக்ருங் கொடுப்பன 

கூறித் துத்தவாறுகாண்க, 4! சாள்வலை முசந்த” என்பதம் ௮.௮,



களவியல், ௩0௯ 

புணர்ந்துழி உணர்ந்த ௮றிமடச் சிறப்பிலும் - இயற்கைப் 

புணர்ச்சி நிசழந்தசாலத்து அவன் இங்கு உணராதவனை ஈன்றாக 
உணர்ந்த ௮றிவினது மடப்பங் கூறித் தங் காதற்டிறப்பு உனைத்த 
இடத்தும்: ௮து * சரஞ்செல் லியானைக் சல்லுறு கோட்டிற் - 

தெற்றென விறியரோ வைய மற்றியா - னும்மொடு ஈச்ச வால்மி 
வெள் ளெயிறே - பாணர் பசுமீன் சொரிந்தமண்டை போல - 

வெமச்கும் பெரும்புல் வாஇ - நும்மும் பெறேஎ மிறியரொ னுமிே.. 
இலது அவனோடு ஈரூதற்குத் தோன்றிய உணர்வு இன்றியமை 
யாமை கூறிச் காதற்ிறப்பு உனாத்தது. 

ஓம்படைச் செவிப் பாங்கின் சண்ணும் - தலைவற்குத் தலைவி ௧௨ 
யைப் பாதுகாத்துச்கொள்ளெனச் கூறுங் ளெவியது பருஇக்கண் 
னும் : தோழிமேன கிளவி. பகுதியாவன வரைவிடைப்பிரிவு முத 

லியபிரிவீடத்தம் புனத்திடைப் புணர்ச்டியின்றி நீங்குமிடத்தும் 
பிறவிடத்தங் கூ.றுவனவாம், உம். ** நனைமுதிர் ஞாழற் சனைமரூ 

ஓ.ரள்வீ - ரெய்தன் மாமலாப் பெய்த போல - ஓதை தூற்று முரவு ௪ஒ 

bre சேர்ப்ப - தாயுடன் நலைக்குங் காலையும் வாய்விட் - டன்னா 

யென்னுங் குழவி போல - வின்னா செய்யினு மினிதுதலை யளிப் 
பினு - நின்வஸாப் பினளென் ரோழி - சன்னுறு விழுமங் சளஞை 

ரோ விலளே, “:பெருகன் ரற்றிற் பேணாரு முளரோ - வொருகன் 
அடைய எாயினும் புரிமா- னாடு புலவிதீர் வளிமதி யிலைகவர் - ஐ 

பாடமமை யொழுகய தண்ணறுஞ சாரன் - மென்னடை மரையா 
துஞ்சு - நன்மலை காட நின்னல திலளே.” *: எறிர்செமர் தாமுழு த 
வின்குர லேனன் - மறந்துங் களியினமும் வாரா - கறங்கருவி - மா 

மலை காட மடமொழி தன்சேண்மை - நீமறவ ளெஞ்சகத்துசக் கொ 

ண்டு," அளிய தாமே செவ்வாய்ப் பைங்கிளி - குன்றக் குறவா ௧ 
சொய்தினைப் பைங்கா - லிருவி நீள்புனங் கண்டும் - பிரித தேற்றா 

பேரன் பினவே.” இது இனை அரிர்துழிச் இளியை நொக்டுச் 

கூறுவாள்போற் ஈறைப்புறமாக ஓம்படுத்தது, இன்னும் ஒம்படை 

க்ளெவியென்றதற்கு இவளை நீ பாதுகாத்துக்கொள்ளென்று தலை 
வன் கூறுங் ளெவியது பகுதிக்கண்ணுமென்றும் பொருள்கூறுச, ௩௦ 

! பிணங்கரில் வாடிய பழவிற எனந்தலை - யுணங்கூ ணாயத் தோரா 
யென் றெண்மணி - பைபய விசைக்கு மத்தம் வையெயிற் - றிவ 

ளொடுஞ் செலினோ ஈன்றே குவளை - நினாகுழ் மாமல ரன்ன 

சண்ணழச் - சலையொழி பிணையிற் கலம்? மாறி - யன்பிலி ரசறி 

சாயி னென்பர : மாகுவ தீன்றீவ எவல நாகத் - தணங்குடை உட 
யவர்தர் தலையுட லிவணோ - பார்கலி நல்லேறு இரிதருங் - சார்



௩௧௦0 பொருளதிகாரம், 

செப் மர்லை வருஉம் பொழுதே.” இது வலாவிடைப் பிரினெரான் 
ஆற்றுவித்துச்கொண்டிரு என்றாற்குச் தோழி கூறியது. 

செங்கடுமொமியாற் சிதைவுடைச்சாயினும் -- தோழி செவ் 

வனங் கூறங் சகடுஞ்சொற்களாற் தலைவி கெஞ்சு சிதைவுடைச்தா 

சேயிலும்: ஆண்ட் தோழிமேன ளெவி. அவை தலைவனை Qui puis 

துர் தலைவியைச் கழறலுமாம், உம், ' செளவையம் பெரும்பழி 

தூற்ற நலனழிந்து - பைதலஞ் சிறுறுதல் பசலை பாய - ஈம்மிகற் ப 
டுத்த வயரினு மவர்நாட்டுக் - குன்றங் சொடியகொ ரோழி - யொ 
ன்றும் தோன்றா மழைமறைந் தனவே.” வரைவிடைப் பருவங்க 

கண்டு அழிர்த தோழி இயற்பழித்தது. “* மாசறச் சழீஇய யானை 
போலப் - பெரும்பெய ௮ழந்த விரும்பிணர்த் துறுகற - பைத 

லொருதலை சேக்கு காட - ஜெய்சந் சனனே தோழி - பசலை யான்ற 
ன குவளையங் சண்ணே,” கேழ இழுத கரிப்புனக் கொல்லையுள் - 
வாழை முதுகாப் கவன் புகைத்தயருச் - தாழருவி நாடன் நெளி 

கீகொடுத்தா னென்றோமழி - நேர்வளை கெஞ்சுன்று கோல்,” இஃது 

அவன்சுளுறவு பொய்த்ததென இயற்பழித்தது. *(ம௫ழ்ஈள் மார் 

பே வேயை யலர்நீ - யழியல் வாழி தோழி ஈன்ன - னறுமா சொ 
ன்று நாட்டிற் போச்செ - வொன்றுமொழிச் சோசர் போல - வன் 

கட் சூழ்ச்சியும் வேண்மொற் சிறிதே,” : மெப்யிற் றீரா மேவரு 

2௪ காமமொ - டெய்யா யாயினு மூரைப்ப ரோழி - கொய்யா முன்னுங் 

கூரல்வார் முதுதினை - யருவி யார்ர்த பைங்கா Oma - மிருவி தோ 

ன்றிய பலவே நீயே - முருகு முரண்சொள்ளுச் தேம்பாய் கண்ணிப் - 
பரிபன் னாயொு பன்மலைப் படரும் - வேட்டுவற் பெறலோ ட்மை 
ந்தனை யாழநின் - பூக்கெழு தொடலை நுடங்த வெழுந்து - இள் 

௫ ஊத் தெள்விளி யிடையிடை பயிற்றி - யாங்காங் கொழுசா யாயி 
னன்னை - ிறுளி கடித நெற்றா ளிவளெனப் - பிதர்தந்து நிறு 
க்கு ளாயி - னுநற்சரி தாகுமவள் மலர்ந்த மார்பே.”” எனவ 
ரும், இதனானே வலாயும்பருவமன்றெனக் கூறுதஓங் சொள்க, 

என்பு செப் பிரிர்தோள் வழிச்சென்று கடைஇ அன்பு தலை 
௨௨ யடுத்த வன்புறைக்கண்ணும் -- என்பு உருகுமாறு தலைவனாற் பிரி 

யப்பட்ட தலைவிக்கு வழிபாடாற்றிச் சென்று தான்கூ.றும் மொழி 
யை ௮வள்மனத்தே செலுத்தித் சலைவன் அன்பை ௮வளிடத்தே 
Cris psa. Ju வற்புறுத்துதற்கண்ளும் : அப்பிரிவு வரைந்து 
Gere. peu பொருள்வயி ற்பிரிதலும் வெர்தர்ச்கு ந்றுழிப்பிரித 

Rego சாவற்குப்பிரிததுமாம், அண்டு வற்புறுத்துங்கால் இயற் 
பழித்தம் இயற்படமொழிர்தும் பிறவாறம் வற்புறுத்தும், முன்



களவில், ௩௧௧ 

செங்கடமொழியாலென்புழி இயம்பழிச்தனவும் வற்புறுத்துதல் 
பயனாகக் கூறியன வென்றுணர்க, ௨ம். “யாஞ்செய் தோல்வினைக் 
கெவன்பே துற்றளை - வருநதல் வாழி நீயென யாஞ்சென் - றுரை 

தீ சனம் வருக வெழுமதி புஸர் இராக் - கடல்விலா யமுதம் பெயற் 
கேம் ரா௮ங்- குரு யலகுத லஞ்சுவ லதுகொண் - டம்மென் கொ 

டூமை நம்வயி னேற்றி- கயம்பெரி தடைமையிற் முூங்கல் செல 
லாது - கண்ணீ ரருவி யாக- வழுமே தோழியவர் பழமுதிர் குள் 

றே,” இது பிரிவிடைத் தோழி இயம்பழித்து வற்புறுச்த. 
“தோளுர் தொல்கவின் ஜொலைந்தன நாளு-மன்னையு மருர்துய ர் 

றன எலமே-பொன்னணி நெடுந்தேர்த் தென்னர் கோமா-னெழு௨உ ௬ 

த் திணிதோ எியறேர்ச் செழிய - னேரா வெழுவ ரடிப்படக கட 
௩த-வாலங் கானத் தார்ப்பிலும் பெரிதென- வாழல் வாழி தோழி 
யோ - மாஅல் யானை மறப்போர்ப் புல்லிக் - காம்புடை நெடு 

வரை வேங்கடத் தும்ப-ரறையிறர் தகன்றன ராயினு நிறையிறந்- 

துள்ளா ரபகலோ வரிதே செலவென - முள்ளூர் மன்னன் கழறரொ 

டி.க் காரி- செல்லா நல்லிசை நிறுத்த வல்லி- லோரிக் கொன்று 

சேரலர்க் &த்த- செய்வேர்ப் பலவின் பயங்கெழு கொல்லி - நிலை 

பெறு கடவளர்க் €யாப் - பல/புகழ் பாவை யன்னமின் னலனே,”? 
“அழியலாயிழை” என்னுங் குறுந்தொகையுங் கொள்க, “பெருங் 

கை யிருங்களி ஹறைவன மாந்திக்- கருங்கான் மராம்பொழிம் பாச 

டைத் துஞ்சுஞ் - சரும்பிமி/ சோலை மலைகாடன் கேண்மை-பொ 

ரதினார்க் கேமாப் புடைச்து,”” இவை இயற்பட மொழிந்து 

வற்புறுத்தன, இன்னும் அன்புதலையடுத்த வன்புறை என்றத 
ஞற் பிறவங்கொள்க. “'பெறுமுது செல்வர் பொன்னுடைப் புதல் 
வர - ிறுதோட் கொத்த செவ்வரிப் பறையின் - கண்ணகத் தெழு wy 

திய குறியே போலக்- கோல்கொண் டலைக்கப் படீஇயர் மாதோ- 

விரைவெண் மான வெளியன் நீத்தன்- முரசுமும் கொளீஇய 

மாலை விளக்கின் - வெண்கோ டியம்ப நுண்பனி யரும்பக் - கையற 

வரத பொழுதொடு மெய்சோர்ச்- தவல நெஞ்சினம் பெயர வயர் 
இரை - நீடுநீ/்ப் பனித்துமைச் சேர்ப்ப- ஜனோேடுதேர் parame me 
நுழைந்த மாவே.” இது பகற்குறி வந்து போடுன்ற தலைவன் 

புறக்டை சோக்கி ஆம்றாத தலைவி குறிப்பறிக்து மாவின்மேல் 
வைத்து வற்புறுத்தது, “விளையா டாயமொ டோரை யாடா- 

இளையோ ரிவ்விடத் இத்செ.றிர் திருத்த - லறனு மனமே யாக்க 

முட் தேய்மெனக்- குறுதுரை சுமந்து ஈறுமல ருந்திப்- பொங்வெரு ௩௫ 

பு.துநிர் நெஞ்சுண வாடுகம் - வல்லிதின் வணங்டச் சொல்லுகர்ப் 

டெகினே உ செரல்லென விரேன்மம் கொல்லோ வெல்துமிழ்ச்;



௩௧௨௨ பெ ரள த்க ராம், 

துரவுரு மூரறு மரையிரு ணோட்-கொழி நுடங் கலங்னே மின்னி- 

யாடுமழை யிறுசதன்றவர் கோடியர் குன்றே.” இது வரைவு 
நீட 1 ற்றாத தலைவி வேறுபா புறத்தாரக்குப் புலஞ காமையும் 

இடையும் இங்னங் கூறுவாரைப் பெறினெனச் கூறி வற்புறுத் 

Gag. “on@y yeu Gomer நோமின - நிறுகப் புல்லி முயங் 

குகஞ்- ஈறுபுன் மாலை செயிர்ப்ப நாமே,” பிரிவிடையாற்றாத 

தலைவியைத் தோழி நவ்னிமித்தங்கூறி வற்புறுச்கது, 

ஆகறது தமை அறிவுறு கலக்கமும் - தலை௨ர வருகிற 
நெறியினது தீமையைக் தாங்கள் அறிதலுத்றதனானே எய்திய 

ச கலக்கததின்கண்னும்; தோழிமேன இ௱வி, உம். “*கழுதுகால 

இளர நூர்மடிந தன்றே யுருகெழு மரபிற் குறிஞ்சி பாடிக் - கடியு 

டை லியனகர்க் கானவர் துஞ்சார-உயக்களிறு பொருத வாள் வரி 

புழுவை - கன்முகைச் சிலம்பிம் குழுஉ மன்னோ - மென்றோ ணே 

இழகதுகாம் வருந்தினு மின்றவர-வாரா ராயினு ஈனறுமற் றில்ல- 

கடூவுய/வரை படுக்கத் தொளிறுபு மின்னிப் - பெயல்கான் மயக் இய 

பொழுதுகழி பானாட - டி.ரூமணி யரவுத்தே/௨ தேறிய - வுருமு 

ச்சிவ, துழலு மோய்ஞகூவரை யாறே.” *(* கொடுவரி வேங்கை 

மிழைத்லுக் கோட்பட்டு - மடிசெலி டேழம் வெரீஇ - யடியோ 

சை - யஞ்ச யொருங்கு மதருள்ளி யாகிருட் - டுஞ்சா சுடர்த் 

2௦ தொடி கண்,” இவை இரவுக்குறிவரயாற் தலைவி வருகதுவளென் 

றது, *தரைபொருங் கானயாறறங கல்லதா”” என்பதும் ௮.௮. 

**உருொண்டுன்” என்னும் அகபபாட்டுங் காணக, கலக்கமெனப் 

பொதுப்படக் கூறியவதனால் ஆம்றிடை எதமின்றிச சென் றமை 

தோன்ற ஆண்டு ஓர்குூறிசெய்யெனக் கூறுவனவும் கொள்க, 
௩ “தான மானதா யானைபும் வழங்கும் - வான மீமிசை யுருமுச 

னி புரறு - மரவும் புலியு மஞ்சுதக வுடைய - விரவுச் Hoes 

தனியை வருதி - வரையிழி யருவிப் பாடொடு பிரச - முழவுச் 

சேர் நரம்பி னிம்மென லிமிரும் - பழவிற னனந்தலைப் பயழலை 

நாட - மன்றல் வேண்டினும் பெறுகுவை யொன்றோ - வின்றுதலை 

௩௨யாக வாரல் வரினே - யேமுறு துயர மாமிவ ஹெழிய - வெற்க 

ண்டி பெயரும் காலை யாழநின் - கறகெழு சிறுகுடி, யெய்திய பின் 

றை - பூதல் வேண்டுமாழ் சிறிதே வேட்டொடு - வேய்பயி Open” 

த்துப் பிரிர்தகின் - னாய்பயிற் குறிநில கொண்ட CerGr.” என் 

னும் நித்திலக்கோவையுள், வரினே ஏமுறு அயரம் சாமிவனொ 
௩டழிய, நின்னாய்பயிம் குறிநிலை கொண்டி கோட்டை ஊதல்வேண்டு 

மாற் சிறிதே, என்றவாறு சாண்சி, :



சளாவிபல், BN. 

தாபபின் கடுமை கையற வரிஜும்- சாத்தற்றொழிலால் 

உண் டாம் கடுஞ்சொஜ்கள் சளவொழுக்கத்திடத்தே எல்லையற 

ag fs gi: Car PCr ளேவி; அவை பலவகைய, உம். “கட 

ஓ . புக கான லல்இயுக் உ தொடலை யாயமொடு தழுவணி 

பய[/சத - நொதுமலர் போலக் கதமென வம்து - முயங்னென் 6? 

செலினே யலர்கதன்று மன்னே - துத்திப் பாந்தள் பைச்தக லல் 

கும் - நிருச்திழை துயவுக்கோட் oF SEF பசுங்கழைத் - தழை 

யில; மூழையிற போகான் - னற, சனனயாய் காத்தோம் பல 
Co.” இது பகறம்கூறிச்கட் எறைபபுறமாகச் செறிப்பறிவுறீஇ 
ய. “கணமுகை கையேனக காக்தள கவின - மணமுகைமென் Ko 
மெண்ணி மர்திகொண் டாடும் - விறன்மலை நாட வரவரிகாக கொ 

லலேோ - புனமூ மடங்னெ காப்பு,” இது இனைவிளைஈதமை கூறி௪ 
செறிப்பறிவுறீிஇயது, **அறையருவி யாடா டினைவளமுங் காவா 

௭ - பொறையுயர் தண்சிலம்பிற் பூரதழையுங் கொய்யா - ஞறைக 
வன வேமமொன் றுண்டெனரு என்னை - மறையாஇ வா(தியமை கழ் 

யிருங் குனறே,” இத குன்றத்இங்குக் கூறுவாளாகச் செறிப்பறி 

உறீிஇயத. '“சாந்தமெறிஈதுமுதசாரம் சிறுதனைச-சாந்த SO goat 
சைச்சார்சது - சாநதங் - சமழக் இளிகடியுங் காமயி லன்ஞ- 

ளிமிழக் இளியெழா வார்த்து.” இது பிறரைக் சாசதற்கு இடுவ 
பெனச் செறிப்பறிவுறிஇயத “*பலலோர் துஞ்சு களளென் யாமத்- ஐடி 

துரவக்களிறு போல்வர் இரவுக்கதவு மூயறல் - கேளே மலலேத் 
கே _டனெம் பெரும-வோரி முருங்கப் பீலி சாய - நன்மயில உலைப் 
2. டாங்கயொ - முயங்குதொறு முயங்கு மறனில் யாயே,”” இது 

இரவுக்குறிக காட்பினகடுமை கூறியது, *வினைவிளைப௪ செல்வம் 
விள வதபோ னீடாப் - பனைவிளைவு நாமெண்ணப் பாச்இ- இனைவி ௨6 
ளைய - மையார் தடங்கண் மமிலன்னாப் தீத்$ீண்டு - கையார் பிரி/ 
விததல் காண்.” இது இவ்வொழுக்கத்இனை வேங்கை நீக்டற 
மென த தலைவிக்குக் கூறியது, இன்னும் வேறுபட உருவனவெ 
லலாம் இதன்கண் அடக்குக, “புன்னையம் பூம்போழிலே போ 

ற்றவே பாதுகா - வன்னப் பெடையே யறமறஉன் - மன்னுங்க ஐ 
கடிம்புகர்மான் காவலி கானலஞ் செலதூர் - நெடிங்கடலே நீயு 

நின,” இது புனங் கைவிட்டுப் போ௫ன்றுழிச் சிமைப்புறமாகத் 
தாழி கூறியது, (பண்டைக்கொ ணல்வினை யில்லேம் பதிப் 
பெயர்தும் - கண்டம் குலங்காள் கழியருகே! - மூணடகங்கா- 
ஞுணி மிராதே நயகதங் கவர்க்குமைமின் - பேணி யவர்செழித்த ௩( 

லான,” இது தலைவம்குச் கூறுமினென் ஐது. 
௨௭



i பொருளதிகாரம், 

களும் பொழுதும் வரைநிலை விலக்சச் காதன்மிகுதி உளப் 
பட: காதன்மிகுதி உளப்படக் களலும் பொழுதும் வரை நிலை லில 

க்; அவளிடத்தக் காதன்மிகுதி மனத்து நிகழாரிற்க இருவ 
கையிடத்தையும் இருவகைக் காலத்தையுர் தாம் வரைஈது கூறு ம 

(நிலைமையைச் தவிர்த்து அவன்வயிற் தோனறிய இளவிடை.யும் ; 
பிறவும் - கூறியவாறன்றிப் பிறவாராக அவன்வயிற் தோன்றிய 

ளெவியையும்: நாடும் ஊரும் இலஜுங் குடியும் பிறப்பும் சற 

ப்பும் இறப்பும் நோக்கு அவன்வமிம் தோன்றிய இளவியொடு 

தொகைஇ- அவன்பிறந்தசாடும் ௮தன்பகு இயாகிய குடி பிருப்பும் 
தக அவ்வூர்க்கு இருப்பாடுய மனையும் பார்ப்டார்முதலிய நால்வகை வர 

ணமும் அவ்வருணத்துள் இன்ன௮ழி இலனென்றலும் ஒருவயி 

ற்றுப்பிறறதோர பலருள்ளுஞ் சறப்பித்துக்கூறலும் பிறரின் ஒவ் 
வாஇறந்தனவாசல் நோக்டுத் தலைவனிடத்தே தோழி கூறிய சள 
வியோடே கூடி: அனைமிலைவகையான் வரைதல் வேண்டினும் - ௫௧ 

சடுசன்மைத்தாகிய நிலைமையின கூறுபாட்டானே உரைந்துகோடலை 

விரும்பிய வழியும்: தோழிமேன சிளவி, “பக்புணாகளனே ?' 
'*இரவுக்குமியேயில்” *குறியெனப்பவத'' எனனுஞ் சூத்திரய 

களரற் சளனும் பொழுதும் உணர்க, உம் “புன்னை காத்து மன்ன 

மோப்பியும் - பனியி ரந கானல யாம்விளை யாட - மலலம் பேரூ/ 
உஉமறுகி-னலகலு மோவ। தலரா இன்றே,” இதுபகதழ்குறி விலக 

யெ. “நெடுமலை ஈன்னாட நின்வே ௮ுணையாக் - கடிவிசை வால 

(HOE eB ல நடுவிரு - ளின்னு வரவர Bi aan ns மாதரா - ளெ 

னனாவா ளெனனுமெனெஞ்ுசு.”” இது இரவுக்குறி விலக்யெத, 

1 இரவ வரலை யைய விரவுவீ-பகலறை வரிக்குஞ் சாரம் - பகலும் 
சபெறுஇயிவ டடமென் ரறோளே” இது பகம்குறி நேர்வாள்போல 

இரவுக்குறி விலக்யெது, “இரைமேறபோடி செஞ்சிய செண் 

கழிக கானல் - விரைமேவு பாக்கம் விளக்காக்-சரைாமேல் - விடூவ। 

wt பசம்பற விப்பிசான் முத்தம் - படுவா யிருளகற்றும் பார் 

த்தி,” இதுவும் ௮து, இவை வரவுநிலை விலக்னே, (வேரல் வேலி 
782 மீவரக்கோட பலவின் - சார ஞட. செவ்வியை யாகுமதி - யாரஃ் 

சறிர்தி” னோரே சாரற் - சிறுகோட்டிட் பெரும்பழர் தூங்கோ ந்- 
இவளுபி! தவச்சிறிது காமமோ பெரிதே,” இது சாதன்மிகுதி 

கூறியது, பிறவுமென்றதனால், 4'கோடீ ரிலங்குவளை ஜெூழ 
சாடொறும் -பாடில் கலுழுர் ௮ளியா னாவே- துன்னரு நெடுவ 

Beis ததும்பிய வருவி - சண்ணென் மூழவி னிமிழிசை காட்டு- 

மருங்இம் கொண்ட பலவிற் - பெருங்க னாடகின் னயச்தோள் 
கண்ணே," இது யான் வராயுந்துணையும் ஆம்றுவளோ எள்



களவியல். உகடு 

கூற்கு ஆற்றாசொன்றது, *: நெடுவரை மிசையது குறுங்கால் வரு 

டை - இனைபாய் இள்ளை வெரூ௨ காட - வல்லைமன் நம்ம பொயத் 
தல் - வல்லாய் மன்றி யல்லது செயலெ," இது தலைவனைப் 

பழித்தது. “*சானழ் கணடர் கழன்றுகு பைங்காய் - நீனிஐ விரு 
ங்கழி புட்பட வீழ்நதெழ - வுறுகா நாகீசத் தூங்க யாம்பல் - சிறு 

வெண காசகை யாவித தன்ன - வெளிய விரியும் துறைவ வெ 
ன்று - மளிய பெரியா கேண்மை நும்போற் - சால்பெதிர் கொ 

ண்ட செம்மை யொருத்தி - தேரா நெஞ்சங் சையறபு வாடி.- 

நீடின்று விரும்பா ராயின் - வாழதன்மற் நெவனொ தேட்சமா தெ 

ளிமவ ?' ஆறாத தலைவியைக் கடிதின் வரைவேனென்று தலைவன் 

செளிவிச்கப் புகருழித் சோழி தெளிவிடை விலக்கியது, ** குன் 

ற குறவன சாதன மடமகண . மென்றோட் கொடிச்சியைப் பெ 
கரி இபல- பைம்புறப் படுகிளி யோப்பலவர் - புன்புல ம.பச௪ 
சது விளைோ;தன இனையெ,'' புனஙகா௨ல் இணியின்று என்றது. 

*என்னுங்கொ னீடி. லினவேங்கை நாஞுராப்பப் - பொன்னும் 
போல வேலயா சாம்.ரி? - தென்னே - மறவியா மாலை மலைகாடன் 

கேணமை . யிருவியா மேன Sol” Qa Bear அரிதன்நமை 

யுஷ் Foo sort பொருள்வேட்கையுங் கூறியது, வெறிகமம் 

வெறபவென் மெப்ரறாமை கொணட - நறியாண்மற் றன்னை யண 
ங்கணங்கிற் றென்று - மறியீரந் துஇரந்தூப் வேலற் நரீஇ - வெறி 

யோ டலம்வரும் யாய்,”” இது வெறியசசுறுத்தியது,  இனமி 

னிருஙசஜி யோச முலாவ - மணிக பரிக்குந துறைவ சகுமோ - 
குணநீர்மை குன்றாக கொடியன்ஞாள் பர்க - நினநீர்மை மில்லா 

வொழிவு.” இது அருளவேண்டும் என்றது, 4 மூத்தோ ரன்ன 

வெண்டலைப் புணரி - யிசராயோ ராடும் வரிமனை இதைசகுந் - தளை 
யவிழ் தாழைக் கானலம் பெருந்துறைச் - சிலசெவ்வித் சாய 
புணர்சசி யலொழ - வில்வயிற் செறித்தமை யறியாய் பன்னாள் - 
வருமுலை வருதத வம்பசட்டு மார்பிற் - நெருமா ஓள்ளமொடு 

வருந்து நின்வயி - னீங்குச வென்றி.பான் யாங்கன மொழிசோ - 

வருர்திறற் கடவுள் செல்லூர்ச் குணாது - பெருங்கடன் முழச்கிற் 

ட யாண ரிரும்பிபெம் படுத்த வடுவுடை முகத்தர் - கடுங்கட் 
கோசர் நியம மாயினு - முறுமெனக் கொள்குவ ரல்லர் - நறுநுத 

லரிவை பாரிழை விலையே, இது பொருண்மிகச் கொடுத்தல்வே 
ண்ரிமென்றது, இன்னும் வரைவுகடாவுதற் பொருட்டாய் வேறு 

பட வருவனவெல்லாம் இதனான் ௮மைகக, ** கோழிலை வாழைக் 
சொண்மிகு பெருங்குலை - யூழூறு இங்கனி யுண்ணுகர்த் தடுத்த - 
பகத் பல்விண் எளையொடு பபெ - பாஸ் கெடுக்க கணக



பொருளதிகாரம். 

தேற - ல்றியா துண்ட கடுவ னயல்து - கறிவளர் சாந்த மேறல் 

செல்லாது - நறுவி யடுச்சத்து ம௫ழ்ந்துகண் பூக்ருங் - குறியா 

வின்ப மெளிசெனின் மலைப்பல் - வேறு விலங்கு மெய்து காட - 
ட குறித்த வின்ப நினக்கே வணரிய - வெறுத்த வெய்மருள் பணே 
(ததோ ஸணிறுப்ப - நில்லா நெஞ்ச மோடு நின்மாட் - டிவஞ மினை 

ய ளாகிற் றந்தை - யருங்கடிக் காவலர் சோர்பத ஜெற்றிச் - கங் 
குல் வருதது முரியை பைம்புதல் - வேங்கையு மொள்ளிணா விரி 
ந்தன - ரெடுவெண் டிங்களு மூர்கொண் டன்றே.” விலங்கும் 
எய்து நாடவென்று அநர்நாட்டினை இறப்பக்கூறி இ$நாடடைமை 

சியிற் குறித்ச இன்பம் நினக்கே வணரியவென வமரைதல்வேண்டி௰ 

வாறும் வேங்கைவிரிர்தசனாற் இனையறுத்தலீன் இற செறிப்புக 

கூறியவாறுங் சங்குல்வருதலும் உரியையெனப் பகற்குறிமறுத்து 
arate! ரேர்வாள்போழ் கூறி நெடுவெண்டி௩கர௫ மாசொண்் 

டன்றேயென்று ,அதனையும் மறுத்து வரைதற்கு கல்லநாளெனக் 
சகூறி வளாவுகடாயவாறுங் காண்க, **காமங கடவ வுள்ள மிஃர 

ப்ப. யா்ம்வந்து காண்பதே பருவ மாயி - ஜனோஙூத் தோன்று 
மூயர்வரைச் - யொங்கெனப் படுவது நும்ஹர் தெய்யோ,” இது 

ஊரை இறப்பச்கூறியது, *: துணைபுணர்ச் தெழிதரும்” என்னும் 

கெய்தற்கலியுட் ' கடி.மலர்ப் புன்னைச்சீழ்ச் சாரிகை தோற்றுளை த் - 
௨உசொடிகெகம் தோளளாச் துறப்பாயான் மற்றுநின் - குடிமை 

க்கட் பெரியதோர் குற்றமாய்க் டெவாதோ; ஆய்மலர்ப் புன்னை 
க மணிரலந் தோற்றாளை - கோய்மலி நிலையளாத் துறப்பாயான் 
மற்றுரின் - வாய்மைக்சட் பெரியதோர் வஞ்சமாய்சக் இடவாதோ; 
இகழ்மலர்ப் புன்னைககழ்த் இருஈலம் Corey or - யிதழ்மலர்க் 

உ சண்ணளாத். துறப்பாயான் மற்றுநின் - புசழ்மைச்கட் பெரிய 
மூதார் புகராகிக் டெவாதோ,”” இயை ஒழுக்கமும் வாய்மையும் 

புகழும் இதப்பக்கூறியன, குடி.ப்பிறந்தார்க்கு இம்மூன்றுஞ் சிற 

ப்பச் கூறல்வேண்டும், ஏனைய வந்துழிசசாண்க, இன்னும் ௮னை 
நிலைவகை என்றதனானே தலைவியாற்றுமைகண்டு வரைவுகடாவ 

5: வோவென்று தலைவியைச்கேட்டலுஞ் ைப்புரமாகஷ௫ சிறைப் 

புழமன்றாசவும் தலைவியாற்றாமைகூறி வரைவுகடாவுவனவும் பிற் 
வும் வேறபடவருவனஉம் இதனான் அமைக்க, கழிபெருங் By 

மை கூறித் தோழி- யொழியா யாயினொன் றுனாச்கோ செய்ய - 

எடவு ணெற்றிய கருங்கால் வேங்கை - தடவுநிலைப் பலவொடு 

(3 தாழ்த்த பர்க்கத்துப் - பின்னீ ரோதி யிவடமர்க் குரைப்பதோர் - 
பெண்யாப் பாயிலு மாக கொண்ணுத --லிஏல்குவளை மென்றோட் 
கழெமை - விலங்குமலை சாடநீ வேண்டுதி, யெனினே,” 14 நிலவு



களவியல், | உகள 

மிருஞம் போல நெடுங்கடஈ்- கதியுங் கானலு மணத்தன்று- நுத 

லுந் தோரஞூ மணிந்தனறாம் பசப்பே,”” எனவரும், 

ஐயச் செங்கை தாயக்கு எதிர்மறுத்துப் பொய் என மாயி 

மெயவழிக் கொடுப்பினும் - தலைவிக்குக் கூட்டம் உண்டுகொலெ 

wo சாய் ஐயுற்றவழி அவ்வையப்பட்ட செய்கையைத் தாய்க்கு 

எதிரேரின்று மறுத்து அதனைப் பொய்யெனவே கருதும்படி. 

அஆவள்மனகதச்தினின்றும் போச்சி மெய்யல்லன சலசொர்களை மெ 

ய்வழிப்படுத்து அறிவுகாள்ளச் கொடுப்பிலும் ; உம், ''உருமுரறு 
கருவிய பெருமழை தலைஇப் - பெயலான் நலிந்த தூல்இரு ணடு 
நாண் -. மினனுநிமிர்ந் தன்ன கனங்குழை யிமைப்பப் - பின்னு ஐ 

வி€ நெறியிம் ளைஇய கூர்தலள - வரையிழி மயிலி ஜொல்குவ் 

ளொதுக்கி - மிடையர் பிழியக் கண்டனெ னிவளென - வலையல் 

வாழிலெண் டன்னைநம் படப்பைச் - குருடைச் சிலம்பிற் சுடர் 
மீ வேயந்து - தாம்வேண் டுருவி னணங்குமார் வருமே. ஈன 

வின வாயே போலத் துஞ்சுகர்க்- கன வாண்டு மருட்டலு முண்டே & 

யிவடான் - சுடரின்று தமியளாய்ப் பனிக்கும் வெருவர - மன்ற 

மார்த்த கூகை குழறினும் - நெஞ்சழிர் தரணஞ் சேரு மதன்ற 

லை: - புலிக்கணத் தன்ன நாய்தொடர் விட்டு - முருகி னன்ன 
சிற்றத்துக் கத - லெர்தையு மில்லா னாக- வஞ்சுவ எல்ல 

ளோ விவளிது செயலே.” மிடையை ஏறி இழிர்தாளென்றது ஐ, 

காரணமாக ஐயுற்ற தாயைக் கனவுமருட்டலும் உண்டென்றது 

முதலாகப் பொய்யெனமாற்றி அணங்கும் வருமென மெய்வழிக் 

கொடுத்தது. இது சிறைப்புறமாகக் கூறி வரைவுகடாதலின் 

அதன்பின் வைச்சுர். *வேங்சை நறுமலர் வெற்பிடை யாந்கெ! 

யது - மாந்தளிர் மேனி வியர்ப்டமம் - ரங்கெனை த்தும் - பயந்த தழ 

ரவி யாடினே மாகப் டணிமொழிக்குச் - 2சகதன வார் சேயரிக் 

கண்,” இதுவும் ௮து. 

அவன் விலம்குமினும்- தன்னாலுச் தலைவியானும் இடையீடு 

படு தலின்றித் தலைவனாம் கூட்டத் இற்கு இடையூறு தோன் திலும்: 

அது வரைவிடைட் பொருட்பிரிவும் வேந்தற்குற்றுழியுல் காவற்பி ௩.௦ 
ரிவுமாம், ௨ம், செல்விய தீவிய சொல்லி யவற்ரொெடு - பைய 

முூயங்கெ வஞ்ஞான் றவையெல்லாம் - பொய்யாதல் யான்யாங் 
சறிகோமற் றைய - வகனசர் கொள்ளா வலர்தலைத் தர். து-பகன் 

முனி வெஞ்சுர முள்ள லறிந்தேன் - மகனல்லை மன்ற வினி,” 

““நுண்ஞாண் வலையிம் பரதவர் போத்தந்த- பன்மீ னுணங்கல் உடு



Min BB பொருளதிகாரம், 

கவருஈ துறைவனைக் - கண்ணினாஙம் காண வியையுங்கொ லென் 
ரோழி- வண்ணர்தா வென்கர் தொடுத்து?” எனவரும், 

களம்பெறக் காட்டிலும்: சாப்புமிகுதயானும் காதன்மிகுதி 
பானு தமா வரைவுமறுத்ததினானுர் தலைவி ஆற்ராளாயவழி இதெ 

Gi ததினானளாயிற்றென௪ செவிலி ௮திவரைக் கூஉய் அவர், களத்தைப 
பெருநிம்கத் தலைவியை அவர்க்கு வெளிப்படக் காட்டிலும்: கள 

மாவது கட்டுங் கழங்கும் இட்டுரைக்கும் இடமூம் Qa Mure tn 

மேமாம், உம், “பொய்படு பறியாக் கழங்க மெய்யே-மணிலவரைக் 

டசி மடமயி லாலு - மலர்ந்த வள்ளியங் கானம் இழவோ-னாண 

௧௨ டகை விறல்வே எல்லனிவள் - பூண்டாங் Bor pan weet யோ 
னே,” இத கழங்குபார்த்துழிக் கூறியது, **கறிவளம் சலம் 

பி.ழ் கடவுட் பேணி - யறியா வேலன் வெறியெனக் கூறு - மது 
மனங் கொள்.குவை யன்னையிவள் - புதுமலா மழைக்கண புலம் 
பிய நோய்க்கே,'” இது தாயறியாமை கூறி வெதிவிலக்யெத., 

BE goin aur if தோழி பன்மலர் - நறுந்தண் சோலை மாடூகெழு Os 

டுந்தகை - குன்௰ம் படாஅ ஞயி - னென்பயன் செய்யுமோ வேல 
இ்கு வெறியே,” இத தலைவிக்குக் கூறியத, “நெய்த னறுமல/ 
செருச்தியொடு விரைஇக் - கைபுனை நறுந்தார் சமழு மார்ப- 
னருந்திறற் கடவு எல்லன் - பெருந்துறைக சண்டிவ எணங்க 

ஊியோனே.”” இத வேலற்குச் கூறியது, “கடவுட் கற்சுனை யிடை 
பிர் தவிழ்ந்த - மறியாக் குவளை மலரொடு காந்தட் - குரு 
யொண்பூ ௮ருகெழக் கட்டிப் - பெருவரை யடுக்கம் பொய்புச் 
சூர்மக - ளருவி மின்னியத் தாடு நாடன் - மார்புதர வந்த படர் 
மலி யருகோய் - நின்னனணம் கன்மை யறிந்து மாணாது - கா 

ஊறும் கடம்பின் கண்ணி சூடி. - வேலன் வேண்ட வெழிமனை வந் 
தோய் - கடவு ளாயினு மாக - மடவை மன்ற வாழிய முருகே,"' 

இது முருகற்குக் கூறியது, “அன்னை தர்தபு வாகுவ தறிவன்- 
பொன்னகர் வராப்பிற் கன்னர் தூக்ட- முருகென மொழியு மாயி- 

னருவரை நாடன் பெயர்கொலோ வதுவே,” இது தமர்சேட். 
2.பக கூறியது, 

Wow wera ஆயினும்: சொதுமலர் வரையச் கருதியயழித் 

தலைவி சுழ்றச்தார் ௮அவ்வனாவினை ஆராயிலும்; தோ.ழி தலைவற்குந் 
தலைவிக்குங்கூ றும், உம், *சண்டல் வேலிக் கழிசூழ் படப்டை-மூண் 
ட்சம் வேய்ந்த குறியிறைச் குரம்பைச் - கொழுமீன் கொள்பவர் 

“போக்கங் கல்லென - நெடுந்தேர் பண்ணி வரலா ஞதே- குன்றத் 

தன்ன குவவுமண னீந்தி - வந்தனர் பெயர்வர்கொ ருமே யல்க.



களவியல், ௩௧௯ 

லிசையரு முதியருங் இளையுடன் குழீஇச் - கோட்சுரு வெமிநதெ 

௬௪ சுருங்யே காம்பின - முடமூதிர் பரதவ மடமொழிக் குறும 

கள- வலையுர் தூண்டிலு மறீஇய பெருககா3-றிரையெழு பெளவ 

முன்னிய - கொலைவெரு எராதா பாற்பட் டனளே.” இத நொ 
துமலர் வரைவு மலிகதமை கோழி சிறைபபுறமாகக் கூறியத. 
பாமபட்டனளெனத செளிவுபறறி இறாசகாலத்தாம் கூறினள். 

இனி, *யாஅண் டைய?னோ சோழி குன்றததுப - பழங்குறி பக 
₹த கானவன் இழ௩8-னே௭ ரகனமை துணிபெறூஉ நாட- னறி 

வ காழக் கொள்ளு மளவைச௪ செழறிதொ டி - யெம்மில வருகுவை 

ரயெனம் - பொம்ம லோதி நீலியோனே,” இழ தாப் கேட்பத கட 

25 மி தலைவிக்குக் கூறியது, 

அவன் வரைவு மறுபபிலும்- தலைவிச நற த்தார் சலைவற்கு 

உைவுமறுத்தவழியம்: தோழி அறததொடுநிலையாற் கூறும். உம், 

"அலகன் மழைபொழிர்த வகன்க ணருலி.யாடுமழை யடுககத் தி 

மியு நாடன்-பெருவரை யன்ன திருவிறல வி.பனஹதூர்பு-முயங்காது ge 6 

தழிநத நராளிவண-மயகூதழ மழைக்கண கலுழு மன்ஞய்,” சன 

றக குறவன் காதன் மடமக - எணிம௰ி லன்ன வசைநடைக் கொ 
ம சசியைப் . பெருவரை நாடன் வரையு மாயிற 5 கொடுத்தா 
வினோ ஈன்றே . பினனு மாளாது நன்னுத ஐயமே,” எனவரும், 

ஹலைவிக்குக கூறுவனவுங கொள்க, **அம்ம வாழி தோழி wha go, 
-பிரிரதோர்ப் புறைபபவவ ரிருகதனர் கொல்லோ - நணடுடைக் 

சையா வெண்டலைச் Hgaei - cor gee றெனனு மாக்சளோ- 
'உளறுபெரி தென்னு மாங்கண தவையே,”” இது தமர் வரைவு 

உஅப்பரோவெனக் கவன்றாட்குத் தோழி கூறியது, *நணணேர் 

புருவத்த கண்ணு மாடு - மயிர்வார முன்கை வளையுஞ் செறூஉங்- ௧௩ 
களிறுகோட் பிழைத்த சதஞ்சிறஈ தெழுபுலி - யெழுதரு மழை 

மிம் குழுமும் -பெருங்க னுடன் வருங்கொ லன்ஞாய்,””? இது தமா 

வபைவுமறுத்துழி ஆறறாத தலைவிக்குத் தோழி தீயகுறி நீக்கி 
ஈ௰குறி தனக்குச் செய்யுக்கண்டு கடி இினவரை வனக் கூறியது, 

ஈனனிலை அறன் எனப் படுதல் என்று இரு௨கப் டஎ 1 ௩௪ 
தீர ளெவி காயிடைப புகுபபிலும்- அறனெனட்டடுதல இருவ 
கைப் புரைதீ£ மூன்னிலையென் று இளவி தாயிடைடப் புகுப்பினும் ; 

அமனென்ற௮ு சொல்லபபடுத் தனமை இருவர்சண்ணுக கற்றார் 

௩5 எஇர்ப்பாடென்று செவிலியிடத்தே கூறி அக்கிளவியை ஈயா 

யிடச்அஞ் செலுத்திலும் :; எனற புன றருபுனர்ச்சயும் பூக்க ௩௫ 
ருபுணர்ச்சியுங் சகளிறுதருபுணர் சரியும் பேலவன செவிலிக்குக்



R20 பொருள இகாரம். 

கூறி அவள் நத்ரய்க்குக் கூழு சலை நிகழ்ச் துவிக்தலாம். எனவே, 

அவள தந்தைக்கு தனனயர்ககும் உணர்ச்துதலும் அதனை 

மீண்டுவர்து தலைவிக்கு உண (த்துதலும் பெற்றாம், ஆவ்வறத் 

தொடுநிலை எழுவகைய எனப பொருளியலுட் கூறுப, உம். ₹*கா 

ம் கடும்புனல் கலந்தெம்மோ டாவொள்”' என்னுங் குறிஞ்சிக் 

கலிபுள், தெரும௩து சாய்ததார் தலை,” எனப் புனறருபுணர்ச்ச 

யாற் தோழி செவிலிக்கு ௮ தொடுநிற்பச் செவிலி நற்றாட்க்கு 

அதச்தொடுகிற்ப ௮வள ஏனையார்க்கு அறத்தொடு நின்றவாறு 

காண்க, வாடாத சான்றோர் வரவெதிர் கொண்டீராய்ச்- கோ 
கடா நீர்கொடேப க௨து. கோடா - வெழிலு (Lp av.) மிரண் 

பட்ச முந்நீர்ப்- பொழிலும் விலையமோ போகறு,”” **சான்றோர் 

வருநதிய வருத்தமு நுமது - வான்றோய் வன்ன குடிமையு கோக் 

௪.த- இருமணி ஒழன்றுங் குன்உங் கொண்டிவள் - வருமூலை யாகம் 

வமங்கனோ நன் 0-யஃதான், ஐடைபொருள் கருதுவி gio 

௧௫ கூடையொடு- கமுமலக் த௨த ஈற்றேர்ச் செம்பியன்- பங்குனி விழ 

வின் வஞ்யோ - டிள்ளி விழவி னுறந்தையுஞ் சிறிதே.” இவை 

ih Dp ws தந்தை தன்னைய/க்கு அறத்தொடுநின் மன. “அன்னாய் 

வா (பிவெண் டவ்னை யென்னை - தானு மலைந்தா னெமக்குக் தமை 

யாயின - பொன்லி மணியரும் பினனே - யென்ன மாங்கொலவர் 

ஐகார லவ்வே,”” இது ஈழைதந்தசம கூறிற்று, சுள்ளி சுனை 

bes Crius லிகைசெயலை - யள்ளி யளகத்தின் மேலாயக்து- 
செள்ளி - யிதனா.௦ கடியொடுங்கா வீர்்சடா யானை - யுதனாற 
கடிரசா ஐளன்.'? இது களிற்றிடையுதவி கூறிற்று, **வில்லடர் 
விழவினும் வேலாழி சூழூலச- னல்லார் விழவகத்து நாங்காணே- 

ஐ௫ல்ல - யுவர்க்கச் தெமிதிரைச் சேர்ட்பனோ டொப்பார் ஃ சுவர்க் 

கத் துளராயிம் சூழ.” இது செவிலி தலைவியைக் கோலஞ்செ 
ட்.து இவள் நலத்திற்கு ஒப்பான ஒருவனைப் பெ£வேண்டுமெம் ரட் 

சூத் சோழி கூறியது. *பெருங்கடம் றிரையது சிறுவெண கா 

க்கை - துறைபடி யம்பி யகமனை யினும் - தண்ணம துறைவ 

௩௦௨னல்டி - லொண்ணுத லரியை பாலா mG,” கொ.துமலர்வரை 

வழி அற்றாது பியட் நினறுழி இதற்குக் கரணமென்னென்ற 

செவிலிக்குத் தோழி கூறியது, “எச்தையும் யாயு முணரக் 

காட்டி - யொளித்த செய்தியின வெளிப்படக் இளந்தபின் - மலை 

கெழு வெற்பன் மலைவர் திமப்ப - நன்றுபுரி கொள்கையி ஜனொன்றா 

கடுயின்றே - முடங்க லிஹைய தாூங்கணங் குரிஇ- நீடிரும் பெண்ணைத் 
தொடூத்த - கூட்டினு மயங்கெ மைய லூரே,” இது அறத்தொடு 

கினறமை தலைவிக்குக் கூறியது,
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களவியல், ௨௧ 

வாவு உடன்பட்டோற் கடாவல் வேண்டிஜும் - தலைவி 

சமர்வரைவுடன்படத் தானும் வரைவுடன்பட்ட தலைவன் வலா 

விடைவைத்துப் பிரிந்து நீட்டித்துழி இனி நீட்டிச்கற்பாலையல்லை 

யெனக் க$ிஞ்சொற் கூறி வரைவுகடாவல் வேண்டிய இடத்தும் : 

உம். “மாமலர் முண்டகர் இல்லையோ டொருங்குடன் - கான லணி 

ந்த வுயர்மண லெக்கர்மேற் - சர்மிரு சிறப்பினோன் மரமுத சை 

த்த - நீர்மலி கரசம்போற பழர்தூங்கு முடத்தாழைப் - பூமலார் 

தவைபொலப் புள்ளல்குர் துறைவகேள்; ஆற்றுத லென்பதொன் 

றலந்தவர்க் குதவுதல் - போற்றுத லென்ப.து புணர்ந்தாராப் பிரி 

யாமை - usrQuert ua g பாடறிர் தொழுகுத - லன்பெனப்படு 

ag salen செறாமை - யறிவெனப் பவது டேதையார் சொன் 

னோன்றல் - செறிவெனப் பது கூறியது மறுமை - நிதையெனப் 

படிவது மறைபிற ரறியாமை - முறையெனப் பவெது கண்ணோேடா 

துயிர்வெளவ xk * லாங்கதை யறிர்தனி ராயினென் Cop 

நன்னுத னலனுண்டு துறத்தல் கொண்க - தீம்பா லஓுண்போர் 

கலம்வராத லின்று - நின்நலை வருந்தியா யொஞ் - சென்றனை களை 

மோ பூண்கழின் CoCr.” இது முற்காலத்து வரைவுகடாவும[இ 

போலன்றி வரைவுகடாயது, (யாரை யெலுவ யாமே நீயெமசக் - 

இயாராயு மல்லை நொதும லாளனை - யனைத்தாற் கொண்கவெம் 

(2 

& oO 

& 

மிடையே தினைப்பிழ் - சடும்பகட் டியானை நகெடுந்தேர்ச் குட்டுஐ, 

வன் - வேர்தடு களத்தின் முரசதிர்ந் தன்ன - வோங்கற் புணரி பா 

ய்ர்சாடு மகளி - ரணிந்திடு பல்பூ மரீஇ யார்ந்தவர் - புலம்புகு 

தரூஉம் பேரிசை மாலைச் - கடல்கெழு மாந்தை யன்னவெம் - வேட் 

டனை யல்லையா னலந்தந்து சென்மே” இது நலந்தொலைவுரை 

ழ்து வரைவுசடாயது, 

ஆங்கு அதன் தன்மையின் வன்புறை உளப்பட - ௮ங்கனங் 

சடாவியவழி அவ்வரைந்துகோடன் மெய்யாயினமையின் வதுவை 

முடயுமளவும் ஆற்றுதற்கு வற்புறுத்துக் கூறுதல் உளப்மட ; தன் 
மை, மெய்மை, எனவே, முன் பொய்மையான வற்புறுத்த 

ஐ௫ 

ஓம் பெற்மும், உம். 4 நெ.ப்கணி குறும்பூழ் சாய மாக - வார் ௨௪ 

பதம் பெறுக தோழி யத்தை - பெருங்க டன் வராந்தென வக் 

தெதீர - நன்றோ மகனே யென்றன - னன்றே போது மென்று 

னாத் தோனே.” இது தலைவன் குற்றேவன்மசகனான் வரைவமலி 

ந்த தோழி தலைவிக்குரைத்தது. ' கூர்முண் மூண்டகக் கூர்ம் 

பனி மாமலர் - நூல்று முகத்திற் காலொடு பாறித் - துறைதொறும் உட 

பரக்குர் தூமணழ் சேர்ப்டனை - யானும் காதலென் யாயு neuf] Gey



௩௨௨2. பொருளதிகாரம். 

ப்ய - ளெந்தையுங் கொடீஇயர் வேண்டு - மம்ப தூரு மவஜொடு 

மொழிமோ,” எனவரும். “* கொடிச்சி காக்கு மடுக்கற் பைந் தினை - 

wig விளைபெருங் குரல்கொண்ட மந்தி - கல்லாக் கடவனொடு 
ஈல்வனரா யேறி- யங்கை நிறைய ஜெயிடிக் கொண்டுதன் - றினா 

௩ யணற் கொடுங்கவு ணிநைய முகீடு- வான்பெய னனைந்த புறத்த 

நோன்பியர் - தையூ ணிருக்கையிற் ரரோன்று நாடன் - வர்சனன் 

வந்தனன் வாழி தோழி - யுலங்கயங் கணற்ற பைதறு காலைப் - 

பீளொடு திரங்யெ நெல்லிற்கு - நள்ளென் யாமத்து மழைபொ 

ii தாங்கே,” Osea. இனைவிளைகாலம் வதுவைச்காலமாயி 

உணும் வம்பமாரி இடையிடுதலன்றி யான்கூறிய வரைவு பொய்த்த 

னானும் இன்று மெய்யாகவே வக்தனரொன்றாள், **உரவுத்தினலா 
பொரு பிணர்பி தடவமத - லரவு வாய முள்ளிலைக் தா 

ழை - பொன்னேர் சாதிற் புன்னையொ? கமழும் - பல்பூங் கானற் 
பகற்குறி வந்தும் - மெப்கவின் இசையப் பெயர்ந்தன னாயினுங - 

:இருன்றிற் ரோன்றங் குவவுமண லெறி௰் - கண்டனம் வருக செ 
ன்மோ சோழி- தண்டா கலம் வண்டிமிர் பூசப் - பமெணிச் 

சலிமா சடைஇ - நெடுறீர்க் சேர்ப்பன் வறாஉ மாஜஹே.'' இது தலை 

வன் வரைவொடுவருன்றமை காண்கம் வம்மோவென்றது. 

ப/ரீங்குற வந்த காலெட்டும் -- பாங்கியர் பலருள்ளூம் பாங்கா 

'உந்தன்மை ெறப்பக் கூறிய முப்பத்திரண்டிம் : நாலெட்டுமென 

உம்மை விரிச்சு; வகையும் - இக்கூற்றுச்சளிட்ல வேறுபட வருவன 

வும் : தாங்கருஞ் சிறப்பிற் சோழி மேன - பொறுத்தற்கரிய சிறப்பி 

னையுடைய தோழியிடதக்சன.--௭-௮ு. எனவே, ஓன்றிய தோழிக்க 

ன்றி ஏனையோர்க்கு இக்கூற்று இன்றென்றான். தாயத்தாய்ச் சொ 
டண்வெருஞ் இறப்பும் இருவர் தன்பழந் தான் உற்றாளாகச் ௧௫ 

அஞ் சிறப்பும் உடைமையிற் தாங்கருஞ் சிறப்பென்றான். உரைத்த 

ழிச் கூட்டக்தோடே அகற்தியும் என்றலும் ஊட்டலும் உரைத்த 

ஓம் அச்சுறுத்தலும் எஞ்சாமற் செர்த இருகான்கு கஇளவியும் 

பாங்குறவந்த என்க, நாட்டத்தின் கண்ணும் எஞ்சாமற் செந்த 
£உஎன்௧, என்றது, ஆராய்ச்சியுடனே இவ்வெட்டுங் கூறுமென்றான். 

பெயர்ப்பினும் ஒழிப்பினும் உரைத்தழிச் கூட்டத்தோடு எஞ்சா 

மற் ளெந்த என்க, ஏனைப்பொருள்கள் ஏழனுருபும் வினையெச்சமு 

மாப் நின்றவற்றைப் பாங்குறவந்த என்பதனோடு முடித்து அப்பெ 
யரச்சத்தினே மாலெட்டென்னும் பெயரோடு முடித்து அதனைத் 

(8சோழிமேனவென முடிச்ச.



களவியல், ௩ ௨௩. 

இனி வகையா ந்கொள்வன வருமாறு, ''ஆன்னை வாழிவெண் 

டன்னை செய்த - னீர்ப்படர் தாம்பின் பூக்கெழு துறைவ « Gers 
தோ டூறந்த காலை - யெவன்கொல்பன் னாள்வரு மவனளித்த போ 

pee.” இது அறச்தொடுநின்றபின் வரைவன் பிரிந்து நீட்டி த் 

துழி ஐயுற்றசெவிலி அவன் நும்மைத் துறந்தூன்போலும் நு 6 

கட்கு அவன் கூறியதிறம் யாதெனரறாட்குத் தோழி கூறிய, 

"புனனை வாழிலெண் டன்னை சழனிய - முண்டக மலருர் தண்ச- 
டம் சேர்ப்ப - னெர்சோ டறந்தன னாயி. னெவன்கொன் மற 

'? இது அறதச்தொடுநின்றபின் வரைவு£ட 
மற்னொரு குலமகளை வரையுங்கொலென்று ஐயுற்ற செவிலி குறிப் ஐ௨ 

பறிநத தோமி அவட்குக் கூறியது: “அன்னை வாழிவெண் டன்னை 

புன்னையொட - ஞாழல் பூக்குட தண்ணழு௩ துறைவ - னிவட்க: 
மை தனனாம் ரூனே - சனக்கமைந் தன்றிவள் மாமைக் கவினே,” 
இத வதுவைநிகழாநின்றுழித் தாயக்குக் காட்டித் தோழி கூறி 

யது *தன்னவிறோளான் கடிகள் விலக்குதம் - கென்னை பொட 

ருணினைமதா சேந்இிழாப் - பினன - ரமரோற்றுக் கொள்ளுமென் 

ஐஞ்சீனே னஞ்சா£ - நம2॥ம்றுச் கொள்ளாத ஞான்று,” இது 

சுமந்தார் பொருள்வேண்டி, மறுத்தாரோன்றது, “Cen gin 

லாளர் கொள்ளா ரிவையே - பெம்மொடு ௨௩ கடலாடு மகளிரு- 

ஸ்
ம 

றவ னயந்த தோளே, 

நெய்தலம் பகைச்தமைப் பாவை புையா - ௬டலசங் கொள்வோ தூ 

ரின்மைமிற் - ரொடலைக் கும்ற லபூ வின.” இது கையுறை 

மறுச்சுது, “அம்ம வாரி தோழி நம்மலை - வரையடர் மிழியக் 

கோட னீடக்-காதலர்ப் பிரிதோர் கையற ஈலியும் - தண்பனி வட 
நதை யாச்£! - முந்து வர்சனர்ஈங்காதலோரே,”” Og won 

டைப்பிரி,சோன குறித்த பருவத் திற்குமுன் வருசன்றமை யறிநத ஐ௫ 
தோழி தலைலிக்குக் கூறியது, (௨௩) 

SHR, Hora ராயினுங காமமெய்ப் படுப்பினு 

மளவுமிகத் தோன்றினுந் தலைப்பெய்து காணினுக 

கட்டினுங் கழங்கினும் வெறியென விருவரு 
மொட்டிய இறத்தாற் செய்திக் கண்ணு re 0 

மாடிய சென்றுழி யழிவு தலைவரினுங் 

காதல் கைமிகக் கனவி னரத்றலுக். 

தோழியை வினவலுர் தெய்வம் ௪ தீதலும் 

போக்குட னறிந்தபிற் றோழியொடு கெழீஇக் 

கற்பி ஞாக்கத்து நிற்றம் கண்ணும் கடு



௩௨௮ பொருள Bars, 

பிரிவி னெச்சத்து .மகணெஞ்சு வலிப்பினு 

மிருபாற் குடிப்பொரு ளியல்பின் கண்ணு 
மின்ன வகையிற் பதின்மூன்று கிளவியோ 

டன்னவை பிறவுஞ் செவிலி மேன, 

ற 9) செவிலிகூற்று நிகழுமாறு கூறடன்றத : ஆக்கூற்று? 

செவிலி சானே கூறப்படுவனவுந தலைவியும் தோழியுவ் கொணடு 

கூற்ருகக் கூ.றப்படுவனவுமென இருவகையவாம் : இக்கூறபபடட 
பதின்மூன்றுளெவியும் அவைபோலவனபிறவுஞ செவிலி தானே 

கூற படுவனவுர் தலைவியும் தோழியும் அவள் கூற்றாய்க் கொண 

Bo ரித்து மொழிய பமிவனயமாப ௪ ws விலிககுரிய வாமெல ற 

வானு, இனனவகையென்றா! தன்கூற்றுங் கொண்டுகூறறுவா ப 

ெழுமென் நறகு, (இ-௭) களவு அலா இயினும் gar arn cps 

கம் புறத்தார்க்குப் புலனாப் அல! தாற்றப்படினு %. உம், “பாவடி 
1/ரல பகுவாய் வளளை - யேன் மாக்க ஹுவறலு நுவல்ப- 

ஈடஉழிவ தெவன்கொலிப் பேதை யூ/க்2க - பெரும்பூட பொறை 
யன் 2 எழமூ£திர் கொல்லிக் - கருககட் டெய்வக குடவரை யெ 
முதிய - ரல்லியம் பாவை யன்னவென் - மெலலியஞத் குறு5௦கள 

பான் குறினே.”” இது செவிலிதானே கூறிபது, “அம் 

வ ழி தோழி நென்ன- லோங்குதிரை வெண்மண லுடைக்குக 

ஐச துறைவம் - கூரார் பெண்டென மொழிய வென்னை - பதுகேட், 

ன்னு யென்றன என்னை - பைபய வெம்மை யென்றனென ய 
னே”. பெண்டென்றதனைக்கேட்டு அன்னாயென்றனள அன்னை 

யென அலர்தூற்றினமைசண்டு செவிலிகூறிய கூம்றினை த் தலைவி 

to) சாண்கூறியவாறு காண்க, 

உர காமம் மெய்ப்படுப்பிலும்-- தலைவி சரச்தொழுகும் காமந்தா 

னே ஆக்களவினை நன்றாயுர் தீதாயும் மெய்க்கண் வெளிப்படுப்பி 

லும்: உம், “மணியுட் டிகழ்தரு நால்போன் மடந்தை-யணியிம் 

திகம்வதொன் றுண்டு,” காமத்தாம் இகழ்ந்த பொலிவினைச் செ 

விலி சானே கூறியது, 

f° அளவு மிகத் தோன்றினும் -சண்ணுர் தோளும் முலையும் 

பிழவும் புணர்ச்சியாற் கதிர்த்துக் சாரிகை ரவாய் அவளிடத்.த 

அளவை மிகக்காட்டிலும். உம், ''கண்ணிறைந்த காரிகைக் காம் 
போதோட் பேதைக்குப்- பெண்ணிறைந்த நீர்மை பெரிது.” இது 

கதிர்ப்புக்கண்டு செவிலி தானேகூறியது, ““பின்லுவிட நெறித்த 

௨6 கூந்தலும் பொன்னென-வாகத் தரும்பிய சணங்கும் வம்புடைக்..



களவியல், ஈ ௨௫ 

கன்லுருத செழுகரு மூலையு Cer ee எ ௦ Una: ar பெரிசெனப 

எாமாண கூறிப் - பெருகதேோ ளஎடைய முய ரிடூநினக் - தரு 

கழிப் படுத்தனள் *ஈஈ ஞான்றே,” தோழி கொண்கெதியது, 

குலைட்டெயது காணினும் - இருவர்க்குங் கூட்டம் நிகழ்தலா 

மே தலைவனை இல்லிடத்தே வரக்காணிலும் சலைவியைப் புறத்। 

தபபோகக காணிஜழும்: டெய்தெனபது கயரணகாரியப்பொருட 

டாய பிறவினை கொண்டது. ௨ம் “இரும்புலி தொலைத்த டெரு 

மகை வேழத்துப் - புலவநாறு புகர். நுதல கழுவக் கங்கு - லருவி 
சநத வணய்குடை கெடு௩கோட்- டஞ்சுவரு விடர்முன்கை யாரிரு 

ளகற்றி - மின்னொளி ரெஃகஞ் சென்னெறி விளச்சத் - தனியன் 
வ5 பனியலை முனியா - னீரழி மருக னாரிடத் தமனற-குளலி 

பொடு மிடைகத கூதளங் கண்ணி - யசையா நாற்ற மசைவளி 
டகரத்- துறுக னண்ணிப சறியிவர் படப்பைக் - சூறியிறைக் குர 

ம்டைநம் மனைவயிம் புகுதரு-மெய்மலி யுவசைய னநநிலை கண்டு. 

முருகென வுணர்ஈது மூகமள் கூறி -யுருவச் Geis Ger Orch 

தூஉய் - நெடுவேட பரவு மன்னை யன்னோ - வென்னா ௨துகொ 

ஈூனை பொன்னென - மலர்ஈச வேங்கை யலங்குசினை பொலிய. 

மணிநி௰ மஞ்ஜை யகவு - மணிமலை நாடனோ டமைந்தரந் தொடர் 

Cu,” இம்மணிமிடைடவழகத்துச் தலைவனைச் செவிலிகண்டு மூரு 

கேளப் பராவினமை காழி கொண்டுகூறிஞள், “உருமுரறு ௧௫) 

Wu” என்பசனுள் “*மிடையூட் பிழியக் கண்டன ஸிவளென- 
வ௮லையல வாழிஷெண் டன்னை” என்றது தலைவி பு£த்துப்போ 

கககணடு செவிலி கூறியதனைத் தோமி கொண்டுகூரினாள். தா 

மன கூறுவன வநர்துழிக்காண்க 

கடடினும் கழங்கினும் வெறிடென இருவரும் ஒ.-டிய Bos 

உற் செய்திக்கண்ணும்- கட்டுவிசசுயும் வேலஜு5 தாம் பா 

தக கடடினானுங் கழஙகனொனுஈ தெயவத்திற்குச சிரபபுசசெய்் 

யாக்கால இம்மையல் தீராதென்று கூறுதலின் அ௮வ்விருவரு£ 

கம்மினொத்த இறம்பற்நியகனையே செய்யுஞ் செயதியிடத்தும்: 
இறமென் றதனான் ௮௨0 வேறுவேருகவுங் கூறப்படும். உம். “*பெய் 

மணன முற்றல் சவின்பெற வியற்தி - மலைவான் கோட்ட சினை இ 

ய வேலன - கழஙககனெ னறிகுவ தென்று - னனர லம்ம நினற 

விவ ணலனே,” இது வேலன கழககுபா£த்தமை கூறிற்று, 

அறியா மையின் வெதியென மயங்கி- யன்னை whe gi ரூழச 

சன எதனா -னெய்யாது விடுதலோ கொடிதே நிறையிக - மாய் 

2. Hf



௩௨௭ பொருளதிகாரம், 

மல ர௬ுண்சண் பசப்பச- சேய்மலை நாடன் செய்த சோயே,"! இது 
வெறியென அன்னைமயங்கெமை கூறிற்று, *ணககுடைடே? 

ரை” என்னும் அகப்பாட்டினுஃ கட்டுக்கண்டு வெறியெடுத்த 

மைகூறிறறு, **பனிவரைாகிவர்த'” என்லும் அகசப்டாட்டிலுட 
இிசப்புளாகிரி" எனக் கடடுவிசரியைக் கேட்டவாறும் **என் 

கட்க!” எனச் செவிலிகூற்று நிகழ் தகாறுக காணக, இதனுள 

ட நெடவே ணல்குவதென்னினை'” எனத் தலைவி ஆஞசடேண்டி 
| பது இருவரும் 9-- LER DD தெயவசதான் அருரூமேன்று 

Cg Ver, '(இகுளாகேஃ்டின்” என்னும் மணிமிடைபவழம் 
8௪ மித த கூராமையின இரணடும் ஒருங்கு உாதது, 

ஆ. யசென்றுழி குழிவு தலைவரினும்- ஆங்கனம் வெறி.பா 

0 தலவேண்டிய ரொழின் முடிடசபின்னு் தலைவிக்கு உருததம் 

மிகிறும்; ௨ம், “Ge mene Soyer sg Sips GoPsiowiar - 

w PE & oar மூகிழவிரலா ம் கணணியுகங் கைதொ மட ச ளேந்தெழி 

க௫லைலஞற ஈழைபுனையா ளெலலேயென - தந்த டி மிட்ட புலம்பு 

மநிதிரோ ” எனவும், “புனையிருங் கு௨ளைப போதுவிரி சா ற்றஞ- 

கணனையர மகளி ரவ்வே சனைய - வேககை பொள்வீ வெறிகமழ 

ந றநமெடு - க நத ணாறுப கலலர மகளி - ரஇலு மாரமூ சா௮ 

நுடவன- மிறலரு மரபிற றெய்வ மேனப- வெறிபுனக காவ லிரு 

தஉநதத ரொட்டுச்-திவிய சாறு மெனமக - எறியேன யானி தஞசு 

குசு வுடைத்தே.”” எனவும் வரும் இவை ஆற்றாமை கண்டு ஒளு 

௪௭ செவிலி பிறரை வினாபின. “அன்னாய் வாழிவெண் டன்னை 

நினமகள் - பாது முண்ணாள் பழங்சண செ்ணடு - நனிபசக தன 

சென வினவுதி யசன நிதம் - யானுர் தெற்றென வுணரேன மே 
DQ yar - மலிபூஞ் சாரலென் மேழி மாரோ - டொலிசினை வேய் 

கை கெ.ப்குவள சென்றுழிப் - புலிபுலி யென்னும் பூச ரோன் n- 

வொணசெற சழுகாச் கண்போ லாமிதழ- மூசு போயே சூழ 
செய் மலையன் - பக்கஞ் சேர்த்திய செச்சைக் கண்ணியன்-குய 

டட மண டாகஞ் செஞ்சாகது நீவி - வரிபுனை வில்ல ஜனொருகணை தெரி 

௩.ஈதுகொண - டியாதோ மற்றம் மாதி௰ம் படர்கென - வினவி நிற் 

றட தோனே யவற்கண் - டெம்ழு ளெம்முண் மெய்ம்மறை யொ 

மிதி - நாணி நின்றன மாகப் பேணி - யை௨கை வகுத்த HES 

லபய்நுதன்- மையீ ரோதி மடலீர் LOGI WIL ல் பொய்யு மூளவோ 

வன்றனன பையெனப - பரிமுடிகு சவிாரதோ னெதிர மறுத்து- 

௩ஓநினமக ரூண்கண் பன்மா ஸனோக்டுச் - செனனோன் மன்றவத்.குன



சளவியல், h.Q Gt 

Bp CarGer- cacao: (பநஇிப் படுசுட ரமயத . தவனமமை 

௭ நோக்கி மற்றிவன் - மகனே தோழி யென்றன - ளிதனள் 

வுண்டுகொன் மதிவல லோ'க்கே,” இது செவிலிகூமதினை * 
தோழி கொணடு கூறியது, 

காதல சைமிகக் கனவின அரம்றலும்- தலைவியிடத் தக 
காதல கையிககது பெருகுதலாற் துயிலாகின்றுழியும் ஒனறு 

கூறி இற்றுதலும்: கனவு, துயில; துயிலிற் சண்டலைக் கனவிற் 

காணடலெனப, ௨ம். “பொமுதுமெல்லின்தே'' என்பதலு... ''புத 

லவற்புலலி அனனளாய்'” என்று தலைவியை விளித்தது கனவின் 4) 

ரறறலாயிற்று, தரற்றல இனனதோர் இன்னாக்காலதது என் Bo 

செய௫ன்றாயெனக் காதலபற்றி இரங்குதல், 

தோழிபை வினவலும் 5 நின்றோழிக்கு இவ்வேறுபாடு எற 

தினானாமிம்மென்றாற்போலத் தே! ழியை வினாவு தலும்: உம் “டெடி 

வேலேந்தி நயெமக் யொ௮ர்-தொடுத லோம்டென வாற்றலு மாற 

அங் - சடவுள் வேங்கையுங் கார்தளு மலைந்த - தொடலைக் கண்ணி ௧௫ 

பரியலு மென்னும் - பாம்புபட நிவ;த பயமழைத் தடக்கைப,. 

பூம்பொறிக் கழம்சா லாஅய குனறத்துக் -குறஞ்சுனை மலர்ஈத 

கு௨ளை நாறிச் - ஏிறுதேன் கமழந்த வம்மெல லாசம் - வாழியெம் 

nsdn Yorn மிம்மலைத் - தேம்பொதஇு களவியென் பேதை- 

யாங்கா டினளோ நின்னெடு பகலே,” எனவரும், இது செவிலி 8௦ 

தோழியை விஞயது. *(ஒங்குமலை நாட வொழிகரின் வ।)யமை- 
காம்புதலை மணந்த கல்லத்ர்ச் சிறுநெறி - யுநுடகை டேளு தீர 

வின் வநதிவள் - பொறி ராகம் புல்லத் தோள்சேர் - பறகாம் 

பறவை யளவில மொய்த்தலிற் - கண்கோ ளாக கோக்பப் பணடு. 

மினபை யோவென வினவின ளாயே- யதனெதிர சொவலா ee 

ளா யலலாந - தென்முக கோக்கு யோளே பன்னா - யாக குண ய 

துய்குவள் கொல்லென மடுத்த - சாநத ஜெடழி காட்டி. - யியகா 

யினவா லென்றிரின் யானே,” இது செலிலி வினபினமையை ௮ 
சோழி கொண்டுகூறினாள், 

தெம்வம் வாழ்த்தலும்- இன்னதொன்று நிகழ்நததெனத் 

அணிசதபின்னர்த் தன்மகளொடு தலைமகனிடை சிதழஈத ஓழமுக 

சம் சன்ன/சசாசவெனச் தெய்வத்திறகுப ட. ராவுதலும்: ௨ம, 

'பெருமலைஈ சிலம்பின் வேட்டம் போய - செறிபடை யம்பின 

வல்விழ் கன வன்-பொருது தொலையானை வெணகேோ சொண்ட 

8ீர திசழ் லம்பினன் போன சழலோன் - கண்டொரு இமைச்காம உடு



8.3.௮ பொருளதிகாரம், 

திருமணி ளெர்ப்ப - வைந்நுடு வான்மருப் பொடிய ௮௧௪ - செ 

ண்ணீ ராலி தடுக்கு முத்தமொடு- மூவேறு தாரமூ மெ ௬௨ 
டன் #1 DB Sige F008 pl போன் ம் மாமர நமைநரா - வேங்கைக் 

கண்ணி, எந்த; தியம் இலம் பீலவி னே! செழு செலவத- 

@ ogi Dip i 6 தன்: "கோரல்டயே யலர்வா - யம்ப லூரு மவ 

ஜனொடு மொ ழியுஞ் - சாயிறைத் திரண்ட தோளபா ராட்டி. - (பபப 

மவனே யென்னும் யாமும் - வலலே வருக உரைஈத் மாளென- 

ஈலலிறை மெல்விரல் கூபபி - யில்லுறை கடவுட கொடகுதும் 

டலியே,'” இதனுட் தோளபாராட்டி யாயுமஉனே என்னுமென ழு 

௧௨ யாய் தெய்வம் டராயினாளென்பதுபடக் கூறி யாம் அத்தெய௨ த 

இற்குப் பலிகொடுதததுமெனறவாறு காணக, 

போக்குடன் அறிம்சபிற் சோ ழியொடு கெழீஇக் கற். 

ஆச்சகத்து நிற்றற்கண்ணும் - உடன்போக்கு அறிநதபின்னாச் ச 

“-விலி தோழியொடு மதியுடம்பட்டுகின்று தலைலியது கழபுமிகுதி 

சடயே ௧௫௫ உவந்த உவசைச்சண்ணனும்: அது **எம்மனை மூநது 
2.த் தருமோ தனமனை யுய்க்குமோ யாதவன் குறிப்பே,” என்று 

தீபோலக் சறபினாக்கத்துக் கருத.துநிகழ்தல், ௨ம், *'முயம்குகம் 

வாராய் சோழி தயங்குபு - கடல்பெயர்க் தன்ன கானலங் த௨லை 

னப் - பெயல்கடைக் கொண்ட பெருந்தண் வாடை - வருமுலை 

ஐஃ வெப்பங் கொழுஈற் போற்றிய - சென்றன எம்மநீன் ரோழி 

யவனோ - டென்றினி வரூ௨ மென்றனள் - வலர்துரை தலி 

தன் றலர்ந்த வரோ,” இது செகிலி கற்பிஞக்கச்து நின்றமை 

தோழி கூறியது, 

பிரிவின் எச்சத்.தம்- தலைவி உடன்போமஉழித் பன் பின் 
0 சல்லாதே எஞ்சுதலும் உளவாதலின் ஆண்டுக் கூறுஉனவும, 

உம். ** தெறுவ தம்ம நும்மகள விருட்டே-யுறுதுய ரஉலமொ டமி 

செலச் சாஆய்ப - பாழ்படு கெஞ்சம் டடரடக் கலக்க - மடி டை 

விலங்டுய வேழ்பிம் - காடிறர் சனணம் மணக யோளே,'' இது 

பின் செல்லாது வருந்தியிருஈத செவிலிலயக் சண்ட மமருய் கூமி 
ro wg. Bg நற்றாய்கூற்றாய௪ செவிலிமேன ஆயிற்று, 

மகள் மெஞ்சு உலிப்பினும்- உடனபோக்கஇற்கு மகள நெ 

ஞ்ச். துணியிலும்: தன்மேல அனடுமஈயெது உணராது செவிலி 

கூறும், உம், “பெயாச்கனேன் முயர்கயான் வியர்சதனே னெ 

ன்றன - ளீனியறிர் தேனது தனியா சூதலே- சழறோடி யாய
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களவியல், ௩ ௨௯ 

மமைதலம் பொதியில் - CF 2 th COG UL a} Ei F Cl 5! a = NUDE et 

Loomgue grem pew eliniGer? என உரும், 

Dour p குடிபபோருள இயலபின் Sear gpiin = Har a gp 

தலைவியும் தோன்றிய இருவசைக குஆயும் நிரம்பிவருதல இப 

லபாகப் பெற்றவழியும்; பி ॥ருளெனளுர், 9 oe புமுதலிய Lf 60) eh | 

யுல்கரு தி. *சாமாகடும்புன ௨” என்னுங்கலிபுள் 9 alam gr, Goo err 
லிசனத் தூம்புகை யுண்டியககும் - வாலூர் மதியம் உரைசேரி 

னவ்வரைத்-தேனி னிரூலென வேணி யிழைச் இருக்கும் - கானக 

ராடன் மகன் - என௨।/ங, சறததொடு நினநேனைக் சண்டு - ௪) 

பட வென்னையர்க் குய்த்துலாக தாளயபப,?? எனத் தோழி தாஸ் 

கூறிய இருபாற் குடிடடொருளைக் கூறி? சேவிலி அறத்பெ A 

நின்றராளெனக் கொண்டெடுதது மொ திநதவாறு கணக, 

இன்னவகையிழ பதின்மூன்று இளலியோடு ஆனனகை பிப 

வம் இத்தன்மைததா௫ய கூறுபாடடையடைய ட இன்மூன்று ௫ 

வியோடே அவையபோலவன் பிநவாய ௮ ர௬வனவும் : செவிலி 

2மன- தன்கூற்றாயும் பிற/சொண்டு கூறுங கூற்ளுயும் கூறுகி கூற 
௮௪௪ செவிலிக்கு உரியவாம்.--௭-று, அனனபிற என்றதனால், 

'பறைபடப் பணில மாாடப விறைகொளத். தொன்மூ தாலச் துப 

பொதியிற் ஜோன்றிய - நரலூர்க கோசர் நனமொழி போல- வா 

யா இன்றே தோழி யாயகழத்-செயலை வெளவேல் விடலையொடு- 

தொகுவளை மூன்கை மடஈசை நட்பே?” இது உடனடோயபபின் 

செவிலி நற்ரளாய்க்கு அறததொடுநின் றத, இன்னும் அதனானே 

“வல்லுரைக் கடுஞ்சொ லன்னை துஞ்சாள்” என்றலுஞ் “Fo 

இளி கடித ழேற்றா ளிவள””' என்றலும் “கண்கோளாக நோக்க 

பண்டு மினையையே”? என்றலும் போலவன பிறவும் கொள்க () 

௧௧௬, தாய்க்கும் வராயா ருணர்வுடம் டடினே. 

இத செவிலிக்கு உரியனகூறி நழ்ருபககு உரிய கூற்றுக் 

கூறன் றத. (இ-ள.) உணாவு உடம்படின - அஙநனஞ் செவில் 

உணர்நதாங்கே ஈற்ரூயும் மதியுடம்டடில: தாயக்கும் வரையாம் எ 

கற்றாய்க்கும் முற்கூறிய டஇனமூன் று ளெவியும் பிறவுமாகச் கெ: 

ண்டு எடுத்து மொழிதல் வரையா! எ-று, தாய்க்கும் என்று i 

இவட்கு அத்துணை பயின்றுவாரா என்மம்கு, அது நற்றாய் இல் 

லம் நிகழ்த் துவ் கருத்த வேறு உடடஎமயின் உற்தமோச்



௩௨௩௦ பொருளதிகாரம், 

காள் செவிலியே தலைவலியை உம்றுநோக்ட ஒழுகுவாளாதலின் 

இலக்கண முண்மையின் இலக்கியம் வர்அழிக்சாண்க, (௨௫) 

௧௪௪, இழவோ னறியா வறிவின ளிவளென 

மையது சிறப்பி னுயாந்தோ பாங்து 
Crus கிளவி யறிதலு முரித்தே, 

9) s அங்கனக களவு வெளிப்பட்ட பினன॥ நறருய்க்குஞ 

அசவிலிக்கும் உரியதோர் இலக்கணங் கூறுன்றது (இ-௭,) 

ழோன் அறியா அறிவினளன இவளென ஐயக்ூள வி- நஙகுலத் 

இற்கு ஓ.ச்த தலைவனை அழிந்து கூடாத அறிவினையுடையள் Ba 
ளென்று தம்மனத்தை ஐயமூற்றுப் பிறரோடு உசாவுல் இளவி 
ப: மையறு இறப்பின் உயாநதோர் பாங்கன் அறிதலும் உரித 
தே கூறறமற்ற சிறப்பினையுடைய அந்தணன மு தலியோரிடத 

தே கூறி அதுவும் மூறைமையென்று அவர்கூற அறிதலும் உரித 
தி-- எ-று, என்றது, “மிக்கோ னாயினுங் கடிவரை யின்றே'' 

என மூற்கூறினமையிற தலைவன் தனகுலத்இன் உயர்ஈதமை அறி 

நசவிட.ச்.து இங்கனம் கூடுதல் முறையன்றென்று ஐயுற்ற செவி 

லியும் ஈம்முயும் உய/்ஈதோரைக் கேட்டு இதுவும் கூடுமுறைமை 

என்றுணர்வர் என்பதாம். இலக்கணமுூண்மைபின இலக்கயெழும் 
அக்காலதது உளவென்றுணாக, “(௨௬ 

௪௧௮, தன்னுறு வேட்கை இமவன்முற் கிளதத 

லெண்ணுங் காலைக திழத்திக் கில்லைப் 
பிதநீர் மாக்க ளின் நிய வாயிடைப் 

பெய்ந்கீர் போலு-முணர்விற் றெனப, 

9) .# தலைவிக்கு உரியதோர் Bossoow கூறுகின்ற து. 

(இ-ள் ) பிறடீர் மாககளின் -வேறுவேருகச் தம்மிற் தாங் காதல 

செய்து ஒழுகும் அறிவில்லாதாரைப்போல: இழவன் அறியத் 

தன்னுறு வேட்கை முறளெத்தல் இழச்திக்கு இலலை- தலைவன் 

அறியும்படி. பாகத் தனக்குற்ற வேட்கையை அ௮வனமுன்னர்க் கூறு 

தல தலைவிக்கு இல்லை; ஆயிடை அங்கனங் கூற்றில்லாதவிட த்த: 
எண்ணுற் காலையும்: ௮அ௨ள வேட்கையை அவன் ஆராயுங்காலை 

பும்: பெய்நீர் போலும் உணர்விற்று என்ப: அவ்வேட்கை புதுக் 
கலததுப் பெய்த நீர புறத்துப் பொளந்து காட்டுமாறுபோதும் 
உணர்வினையுடைத்தென்று கூறுவ! ஆ௫ரியர்--எ-று, இழச்திக்



களவியல், ௩௩௧ 

இல்லையெனவே தோழிக்குத் தலைவி தனது வேட்கையை எர 
சன௮ கூறுதலுளசென்பது டெற்றாம். தலைவிக்குக் குறிப்பானன் 
நித தலைவனமுன்னினறு கூறும் வேட்கைக்கூறறினமை முற் 
கூறிய செயயுட்களுட காண்க, எனவே தோழிமுன்னர்த் தலை 
விக்கு வேடகைக்கூ௰று நிகழதல பெம்றாம். உம். **சேணோன 

ம டடி.ய நறும்புகை! *ஈயழ் புறறத் தீர்ம்புறத் திறுத்த'? என் 
பனம் “இவளே நினசொற கொணட” எனருற்போல் வருவ 

னவும் மூன்னர்க காடடினாம், *'கடிம்புனன மலிஈத காவிரிப் 

போது தோளே'' எனருற2பே!லவன தலைவிவேட்கையைத் தலை 

உன சூறிப்பான் உணர்சதன, (௨௭) 

௧௧௯. காமக கூட்டக் தனிமையிற் பொலிதலிம் 

ரமே தாதுல ராதலு முரித்ே 

இ௫ எயதாதது எய்துவித்சது பாங்கனுந தோழியும் நிமி 
க தமாகவன்றிசு தாமே தாூதாகும் இடமும் உண்டென்றலின; 
(இ-ள ) காமககூட்டஈ சுனிமையிம் பொலிதலில் - இயற்கைப் புண 

[சியும் இடநதலைப்பாடுங் கூடவோமையின்றிக் தனிமையாஜ் 

பொலிவுபெறுதலின்: தாமே தாதுவர் ஆகலும் உரித்தே - ஒருவரு 

ககு ஒருவா தாதுவராடு ஒருவர் ஒருவரைக் கூடுதலும் ஆண்டுரி 
சுது எறு, அது மெய்பபாட்டினு- புகுமூகம்புரிதன் முதலிய 
பன்னிரணடானும் அறிக, இதன்பயன இக்கூட்டச் தின்பின்னா 

வைதலும் உணடெனபதாம் (௨௮) 

௧௨௦. /வன்வரம் பிறத்த லற$கனக இன்மையிற 

களஞ்சுட்டுக் கிளவி கிழவிய தாகுந் 

தான்செலற் குரியவழி யாக லான, 

து முன்னர்க் களனும் பொழுதும் என்றவம்.றுட களங 

கூறு தற்கும்: உரியாள் தலைவியென்னெறது, (இ.ள்.) அவனர 

ம்பு இறத்தல- தலைவன் கூமிய கூற்றின் எலலையைக்கட ச்தல்: தன 

க்கு அமமின்மையின்- தலைவிக்கு உரிக்தெனக் கூறிய தரும நாலில் 

மையின்: களஞ்சுடடுக் இளவி இழவியது ஆகும் - தலைமகனை இன 

னலிடத.து வருசவென்று ஓரிடத்தைச் தான்கருதிக் கூறுக்கூற்று 

அவன்குறிப்புவழி ஒழுகுச் தலைவியதாம்: தான் செலற்கு உரியவழி 

ஆகலான - தான் செனறு கூடுதற்குரிய இட தானே உணர்வள 

ஆதலான், எ-று, எட்டுக்செவி என்றதன் கருத்துத் தவைவன 

இருவசைச்குறியும் வேண்டியவழி அவனை மறது தான் அதித்த



eB Be பொருள இகரம், 

விடத்தினைக் கூற்றானன் நிச் குதிப்பானாதல் சிறைட்புறத்தான 

தல தோழியானாதல உணர்த்துமென்பதாம். தலைஉ௨ன களஞ்சுட்டு 

மாமின் யாணடாஜனும் எடபொழு தானும் அக்களவொழுக்கம் நிகழ 

ஈத பிறர்க்கும் புலனாயக் குடிப்பிறப்பு மூதலியவறறித்குச் தகா 

சாம், விரியிணர் வேங்கை? எனனும் அகபடாடடித் தலைவி ௧ள 
ஞ்சுட்டியது, “மறகஇன யானே! எனறலின் இது குதிப்பன 

உணர்த் இற்று, பிமவும் ௨௩துழிக காண்க, (௨௯) 

2௨4, தோழியின் (19 மீ] மிடனுமு ருண்டே, 

OF: தோழிக்குங் கயாஞ்சுடகேகே ளெவி உர்தசென்று எப் 

'தீ.சத எய்தலித்தது. (இள) களஞ்சட்மிக்ளெவி தலைவிகு 0 
டபாற தோழி கூறுதலன்றித தானேயுவ ௯ பைபெறும் ஒரேரஉழி 

-ஏுறு, தோழி குறிச்சு இடமும் தலைவி தரனசேறறகுரிய இ._ 

ம மெனபது கருத்து, ௨ம், “செல விஞராழ௰ கருங்கோட டசி 

ன தீ -தனிபபா£ப் புள்ளிய தணபறை நாரை-மணிசககேழ் செயசன் 

''மாக்கழி நி௨ப்ப- வினிடபுலம பினஜே கானலு நளிகடற - Slann = 

er (pes திண்டிமில விளக௫௰௦- பனமீன குட்ட மெனனையர்க 
கா.டிய - வெநதையுஞ் செல்லுமா ரிர PO யநஇ - லணஙகுடைப் 

பனிதீதுறை கைதொழு தேத்தி-யாயு மாயமோ டயரு நீயு௦-தேம் 

பா யோதி திருநுத னீயிக- கேயங்கு முகைசத்தனன விமுலை 

பாகத்-இன்றுயி லமர்நகனை ய।/யின உணடெபட- விரிரத செருந்தி 

'பெணமணன் முடுக்கா்ப - பூடேய் புனனையஈ தண்டொழில ஃ வச 

Ga தெய்ய மணந்தனை செலறகே'” எனச் சோழி களஞ்சுட் 

டிய வாறும் காண்க, (௩௦) 

.ச௨௨, முறந்நா எல்லது துணையின்று குழியா 

தீந்நா ளகத்து மறுவரை வினறே, 

Q) # 94.0 அதிகாரத்தாற் தலைவிக்கெய் இயதோர் இலக்கண௰ 

கூறுஇன்றது, (இ-ள்,) மூகநாள் அல்லது துணையின் ஐ கழியாது -- 

பூடபெய்இய மூன்றுநாளும் அல்லத கூட்டமினறி இச்சனலெ (ம 

க்கய கழியாது: அக்நாளகத்தும் ௮து வரைவு இீஜே . அம்மூவா 
(ளின் அகட்டடட ந) ளாஇய ஒருகாளிலும் இரணகொளினுகஈ 

துணையின் திக் கழிதல நீக்கடபடாது.-எுறு, அது எனறது துணை 

யினறு கழிதலை, பூபபினாம் துணையின்றிச் கழிதலபொருஈதிற்றாபி 
னும் பூப்பின் றி ஒருகாளும் இரண்கொளுட துணையின்றிக கழிதல்



களா விபல, Boh 

வமுவ.மெனக் கருஇன் அதவும் புழத்தார்க்குப் புலனாம் என்று 

அஞ்சுதலாம் கழிதலின் வழுவாகாவென்றற்கு வரைவின்றேன 

(ரர். இன்னேரன்ன் ௧)ரணம தலைவற்வேமையின் அவனாற் தலை 

மின்றிக் கழிதல் இனருயிற்று, உம், “குக்கூ டென்றது. 24 

ழி யதனெதிர் - து்கென் மம்மென ழூப மெளஞ்சத் - தேமட ய 

கா தலர்ப் பிரிக்கும் - வாள்போல வைகறை வந்தன்று லெனவே.”” 

இது முர்நாளைப்பிரிவாயெ பூபபிடைப்பிரிவு வந்துழித தலைவி 

கூறியது, இளி அல்லகுறிப்பட்டுமி ஒருசாளும் இரண்டுபளுய 

இடைமீடாமென்றுணர்க, பூப்புநிகழாத காலத்துக் களவொழு௦ 

கம் பூப்பு கிகழ்காலம் வரையப்பட்டதெனறு உரைப்பாரும் உள, 

Gad g ஆக் தணர்க்குக் உ றியதன்று, அரசர் வணி-ராஇயவ/:க 

குச் சிறுபான்மையாகவும் ஏனை வேளாளர் ஆயர் வேட்டுவர் மூக 

லியோர்க்சப் பெருமஃ்பான்மையாகவுட் கூறிய விதியென்றுணர்ச, 

என்னை ? பூப்பு செழுங்காலத்து வலாயாது களவொழுக்கம் சிக 

ழ்த்தினுட்ககு '௮௩தரம் தெழுதிய வெழுத்தின் மாபா - லத் 

குற்றம் வழிகெ.. வெ.ழுகலும்'” என்பதனாற் பிராய்ச்சிததம் 
விதிட்பராதலின், இதனா அர்சணர்மகளிர்க்கும் பூப்டெய்தி 

/பக்கால் அமத்சொடு கின்றும் வரைதல் பெறுதும், (2.௧) 

௧௨௩, பபின்னூறு வகையினுந் சன்வயின் வருஉ 

நன்னய மருங்கு ஞட்டம் வேண்டலிற் 

நுணைச்சுட்டுக் களவி கிமவிய தாகுக் 

துணையோர் கரும காக லான. 

இத தலைவிக்கு உரியதோர் இலக்கணங் கூறுனெறது 

(இ-ள்.) தன் வயின் வரூஉம் கனனய மருங்ன் - தலைவியி_த்சே 

தோ ழிக்குஞ் செவிலிக்கும் வருன் உ அன் புமிகு இக்கணணே : டம 

நூறு வகையினும் நாட்டம் வேண்டலில் -பல நாறாயே டகு இயனு 

ம் ஆக்கமும் கேடும் ஆராப்தலை அவர் விரும்புசலாலே- துணைச்சு 

ட்டூக் ளெவி தெலியதாகும் - இவள் ஓர் துணையுடையளென அவ! 

சுட்டுதலி_த் துக் ளெக்சூங் ளெலி தலைவியதாம்; துணை?பார் 

கருமம் ஆகலான- அக்ெவலி அத்தோழிபானுஞ் செவிலியாஜலும் 
முழியும்காரியம் ஆதலான் --எ-று, என்றது, தோழி பலவேற 

கவர்பொருணாட்டம் உற்றவழியுஞ் செவிலி களவு அலராதல் முக 

லியவற்றான் நாட்டமும்றவழியும் தலைவி அறத்தொடு நிற்குமெ 

ன்று ௮றத்தொடுகிலைக்கு இலக்சணங் கூறியவாரறுபிற்று, தோழி



௩௩௪ பொருளதிகாரம், 

க்குத் தலைவி ௮றததொடகிறப, ௮வள் செயவிலிக்கு அறத்தொடு 

கிம்ப, அவள் ஈமராய்க்கு அறத்தொடுகிமகுமென்று உணர்க, இத் 

னானே பாங்கற்கு உற்றதுரைததபினனர். த தலைவன eri லம 

யும் பெறரும், ''புனையிழை மோ ச்சியும்”” என்னும் மரு தசகலியுள, 

Sera Buin Veer’ என நாட்டம் BE pb sain LD அதன்சுரிதகத 

துக் கூட_முணமை கூறுதலிற் துணைச்சுடடிக சள லி.தழவிய தா 

யவாறுஐ சாணக. “*கொடியவுஉ கோடடவும்'? என்பதன சுரித்க 

தீது௪ செலிலிககு உபையயெனக் கூறிடவாறுங் காணக, (௩௮) 

௧௨௪, ஆமயபெருஞ் சிறப்பி னருமறை Bang Hol 0 

ரூயெனட் படுவோள செவிலி யாகும, 

OB) si முற்கூறிய QeASA nis apGarng. (g-e.) 

ஆய்: பெருஞ் சிறபபின - தாயத்தாய்க் கொணடு உயிர் ஒனமுப 

"வருனெருளெனறு அராயர்து துணியபபட்ட பெருஞ்சறப்புக : 

கடரணமாக, அருமறைளெ த்தலின- கூறுதமகரிய மறைபபொரு 

'ளெலலாங் குறிபபானனறிக் கூற்றாம் கூறததக்காளாதலின்; தா 
யெனபை படுவோள செவிலி ஆகும் தாயென்று சறபபித்து௪ 
சொலலப்படுவாள் செலிலியேயாம்.--௭-று, எனவே Tormgn 

யினுங் களவின்கட ற௦தாள இவளெனரளுர். கற்பிற்கு இருஉழும 

ஓ_பாராயிறறு, செவிலி உறஈதமை சானஜோ செய்யுளுட டல 

மு கூழிபவாறு காண்க, (௩௩) 

sg. தோழி தானே செவிலி மகளே. 

இது தோழியது சிமப்புஷர்த்துன்ற து, (இ-ள்.) தோழி 

தானே தோழியர் பலருள்ளும் ஒருத தியெனப் பிரிக்கடபவோள, 

செலிலிமகளே - முற்கூறிப செவிலியுடையமகள்,-- எ-று. இத 

கும் அருமறைகள ததல் அதிகாரத்தாம் சோளக, தாயத்தாயக 

கொணடுவருன் றமையின் உழுவலனபு போலவதோர் அன்பு 2 

டையர் இகுஉருமென்று கொளக, இதனானே களவிற்குத் தோ மி 

யே சறநதாளாயிற்று, அத சர்ன்றோர் செய்யுளுட் காணக.(௩ ௪) 

௧௨௬. ரூழ்கலு முசாத்துணை நிலைமையீற் பொலி3ம 

| இதுக தோழிசழப்பினையே கூறுன்ே றத, (இ-ள்: உ௪।த 

துணை நீலைமையின் - தலைமசனுந தலைமகளும் உசா வுதற்குத் அணை 

மைசான்ற நிலைமைமினலே: சூழத லும் பொலிமேஃ புணர்ச்சியுண



பொருளதிகாரம், ௧௯௧ 

யே - இறியிலை யுழிஞைத் தெரியல சூட்டிக் - கொண்டமை மிகை 
படத் தண்டமிழ் செறித்துக்- குன் றினிலை களர்க்கு மூருமிழ் €ி- 

யொருமூற் றிருவ ரொட்டிய வொள வாட் - செருமிரூ தானை வெ 

லபோ ரோயே - யாடு போ/பெம் Pegs மளளர் -மாடுறு பெ 

தற baer டனையே- யெனறன வறுமையும் வென்றாய் நீயே- யத 
னாற், செல்வச் கோவே சேரல ரமருக்- கனகதலை யெடுத்த மூ 

ங்குகடல வேலி- நனந்தலை யுலகஞ் செய்கன் ௮ுண்டெனி.னடைய 

டுப் பறியா வருவி யாம்ப-லாயிர வெள்ள வூழி-வாழியாக வாழிய 
பலவே.”” இது வாகைத்துறைப் பாடாணபாட்டு, இப்பதிறற 

ப்பதது நாறும் இவ்வாறே வருதலிம் பாடாணடிணையேயாயியம்று. 

புறததுள்ளும் இவ்வாறு வருவனவும் உணர்க, (௨௫) 

AS, மார்கண் முடியு மறுவகை யானும் 

புணாதா£ காமம் புல்லிய வகையினு 

மொன்றன் பகுதி யொன்று“மென்ப, 

இ)௫ முன்னர் எட்டெனப் பகுூதச பாடாணடிணையுள் ஏழொ 

ழித்துத் தன்பொருட் பகுதிகள் எலலாம் கூடி. ஓன்ராமென்ற பா 

டாணடிணை தேவரும் மக்களுமென இருதிறத்தாககே உரிய 

எனபா£ அ௮வ்விரணடினுட் தேவாபகுதி இவையென்பதுணாத்து 
இன்றது. (இ-ள.) அமராகண்முடியும் அறுவகையானும்- பிறப்பு 

௨உகையானன் நிச சிறப்புவகையாம் தேவர்கணணே வநது முடித் 

லுடையவா௫ய இறுமுறை வாழத்தினகண்ணும் : புரை£ர காமம் 

புல்லிய வகையினும்-- அத்தேவரிடத்தே உயர்௪௫ நீங்கிய பொருள 

களை வேண்டும் குறிப்புப் பொரு இன பகு திக்கண்ணும் : ஒன்றன 

பகுதி ஒன்றும் என்ப, மேற் பாடாணபகுதியெனப பகுத்து வாங் 

இககொண்ட ஒன்றனுட் தேவரும் மக்களுமெனப் பகுத்த இரண 
டி.னுட் தேவர்க்கு உரித்சாம் பகுதியெலலாம் தொக்கு ஒருங்கு 

வருமென்று கூறுவார் ஆரியர். -- எ-று,  ௮மரர்கண்ணே வந்து 

மூடியுமெனவே அமரர் வேறென்பதாஉம் அவர்கண்ணே வநது 

முடிவன வேறென்பதாஉம் பெற்றாம், அவை முனிவரும் பார்ப் 

பாரும் ஆனிரையும் மழையும் மூடியுடைவேரதரும் உலகுமாகும், 
இவை தத்தஞ் செெப்புவகையான் அமரர்சாதிப் பால வென்றல் 

வேதமுடி.வு. இதனானே பிறப்புமுறையாழ் எறஈத அமரரை வாழ 
திசலுஞ் சொல்லாமையே முடிஈதது தச்இரவுத்தி வகையான், 
வகையென் ததனானே ௮மரரை வேறுவேறு பெயர்கொடுத்து வாழ் 

திதலும் ஏனைய பொதுவகையாம் கூறி வாழ்த்தினன்றிப் பகுதி



சக்க புறத்தணைமியல், 

அச் கூறப்படாமையுங்கொள்க, புரை உயர்ச்சயா தலின் wig 
யில்லாத காமமாவது மறுமைப்பயன் பெறும் கடவுள் வாழ்த்துப் 

போல் உயர்ச்சியின்றி இம்மையிற் பெறும்பயனாதலின் இழிந்த 

பொருள்களிற் செல்லும் வேட்கைக் குறிப்பு, புல்லிய வகை 
இடாவது ௮ம்மனக்குறிப்புத் தேவர்கண்ணே பொருந்திய கூறாது 

தன்பொருட்டாறும் பிறன்பொருட்டானும் அக்கத்துமேல ஒருவ 
ன் சாமுழ்றவழி அவை அவற்குப் பயன்ேகொடுத்தலாம். இது ஒன 

னுடைய பகுதியென்க, இத்துணைப் பகுதியெனறு இரண்டிறந் 

தன எனக்கூறாது வாளாதே பமுதியென்றமையிற் தேவரும் மக்க 

ஞூமென இரண்டேயாயிற்று, அத்தேவருட் பெணடெய்வங் கொ 

மூநிலை ககதழி என்புழி அடங்காம். மக்களுட் பெண்பால் பாட 
தல் இறப்பின்மையிற் **செயி[தீ கற்பிற் சேயிழை கணவன்”? 

என்றாற்பே.லச் சிறுபான்மை ஆண்மக்களோடு படுத்துப்பாபெ, 

வகையென்றதனான் வாழ்த்தின்கண மக்கட்பொருளும் உடன்றமு 

ததிவினும் அவை கடவுள்வாழத்த மென்றுகொள்க, உம். “ எரியெள் 
வன நிறத்தன் விரியிணர்க-கொளன்றை யம்பைந தாரக லத்தன்- 

பொன்ற ரொயிலெரி யூட்டிய வில்லன்-பயிலிருட் காடமர்ச் தடிய 

வாட. - னீடிப் புறம்புதை தாழ்ந்த சடையன் - கூறங்கறைந்து வெ 

 ண்மணி யார்க்கும் விழவின- னுண்ணூம் சிரந்தை யிரட்டும் விரல- 
னிரண்டுருவா மீரணி பெழ்மவெழிற் றகைய - னேரு மிளம்பிறை 

Criss நுதலன் - களங்கனி மாறேர்க்கும் பண்பின்மறு மிடற்ற 
னச் - சூலம் பிடித்த சுடர்ப்படைக் - காலக் கடவுட் குயர்க மாவ 

லனே.”” இது கடவுள் வாழ்த்து. தொகைகளிலும் €ழ்க்கணகச்கி 
லும் உள்ள கடவுள வாழ்த்தெலலாம் இசன்கண் அடக்குக, இனி 

|இஅறுமுறை வாழத்தும் வருமாறு, * நிறைமொழி மாகதர் பெரு 

மை நிலத்து - மறைமொழி erin SG.” “AsO ou grew 

கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் மூங்கே - யெடுப்பதூஉ மெல்லா 

மழை,” நானெ நர்தி பினம்பொலியும் போரதென-வாய்வா ரூழ 

வர் வளஞ்சிறப்ப வாய - ரகன்றார் சுரைய கறந்தபால் FIA DE 5- 

வான்பொருள் வட்டத் தயிராகு மத்தமிர் - மெல்லக் கடைவி 

டது நெய்சோனறு நெய்பயதது - ஈல்லமு தன்ன வளையாகு 

'தல்ல - புனிதமு மெச்சிலு நீக்கித் துணியின் றி - யன்ன பெரும் 
பயத்த வாகலாம் ஜொன்மரபிற்-காரார் புறவில் கலித்த புசர்மா 

நீ தி- யாவா மியரோ மெடி.து."” ஏனைய வஈதுழிக்காண்க,]*புயல் 

@ சூடி. நி௨ர்த பொம்கோட் டி.மயத்து - வியலறைத் தவிசின் வேள் 
pF வீற்நிருக்சாம்-கரிமான் பீடத் தரசுதொழ விருர்.து-பெருகிலச் 
செல்லியொுு திருலீழ் மார்பம் - புதல்வரும் தாமு மிசலின்று பெ



களவிபல், ௩௩ ந 

மையை ஏழுவகையானுஞ் சூமசற்கண்ணுாம் டெ.லி௨பெறும்,-- 

௭-௮. ஏனவே, இம்மூன்று நிலைக்கும் சோ.றி உரியள் எனம, 
உதாரணம் முற்காடடியவற்றட காண்ச, CAG) 

௧௨௭, ஸகுறையுற வுணர்தன் முன்னுத வுணர்த 

லிருவரு முள்வழி யவன்வர வுணாசலென 

மதியுடம் படுத்த லொருமூ வைத்தே, 

இ௮ அத்? சாமிசூழ்சளி இச்துணட. குதிதது என்னெ உது 

(இ.ள்.) குறையுற ௩௯/5௭ தீலைவன தோ நியை இரந்து குஹை 

u opal உணர்தல; முன் உ௰ உணர்தல- முன்னம் மிகவுணா 

த௨, இருவரும் உளவழி அவன் உர உணர்தல- தலைவியு தோழி 

பும் ஒருக்கருர்தவழித் தலைவனவருதலாம் தலைவன் குறிபபு தலை 

விகுறிப்புல் கண்ணேர்தல : என மஇயுடம்படுக்தல ஒரு மூவகைத 

தே. என்று இருவர்கருத் தனையுஈ தல் கருத இனேடு ஒன் றுபடுக் து 
ஊர்தல் ஒருமூனறு கூற்றினையுடைகத்து,--௭-று ஏணணுதல் எண் 

மணன்றாற்போல மூன்னுதல முன்னென நின்றது, , Wrenn Be 

தொன்றலிற குறிப்பி. றியும் பாசமூணர/வாள் கு நிடபுப்பெழ்.றுழி 

மிகவுணரும் என்றுகொள்க, இது மூவாமதியினையும் ஒன்ரு” 

சிதுதலின் மதியுடம்டடுத்தலென்று பெயர்யிற்று, இம்மூன்றுங் 
கூடிய பின்னரல்லது மழியுடம்படுத்தலினஹென றம்கு மூவசைச் 

தென்று ஒருமையாற் கூறினார், முன்னுறவெனறதனை முந்துற ஐ௦ 

வெனருலோவெனீன் குறையுறுதலான் உணர்கல அவன்வருத 
டன் உணாதலெனறு இரணடறகும் காரணக கூறுதலின இதற 

குங் குறிட்புமிகுதலான் உணர்தலெனக் காரணம் கொடுத்தல்வே 

ணடுமென்றுணர்க, “*நாம்றமுக தோற்றமும்'* எனபனுட் கூறி , 

யவாறன்றி முன்னுமவை இடைவைத்தார், ஆவவிரண்டிஞன் ஐ(9 
உணருங்காலும் இக்குறிப்பான் உணரவேண்டுமெனறற்கு, இம்மூ 

ன்றும் முற்கூறிற்றேனும் ஒரொவொனறுற் கூட்டமுணரிம் தலை 

வியை நன்குமதித்தலளாவளென்றற்கு இம்மூன்றும் வேண்டுமெ 
ன்று ஈண்டுக் கூறினார், உம்,-*கோனே ரெல்வளை தெளிர்ப்ப 
நின்றோ ழி” இது கூட்டமுணராதாள்போல நாணிற்கு மாருகா ௩௦ 

மற் கூறலின் முன்னுறவுணாதல, “*நின்னின் விடாநிழம்போழ் 

திரிதர்வா-யென்னீ பெருத ததென்'” இது குறையுறவுணர்தல்; 
) எனல் சாவ லிவளு மல்லள்'' என்பது அவனவரவுணர/தல், (௩௬)



௬.௩௭ பொருளதிகாரம், 

௧௨௮, அன்ன வகையா ஓ.ணர்ந்தபி னல்ல gt 

பின்னிலை முயற்சி பெருனென மொழிப, 

து மதியுடம்பட்டபின்னல்ல.து தலைவன் கூற்றுநிகழ்த்த. 
பெருனென்கின்ற ௮. (இ-ள்) ௮ன்னவகையான் உணர்ந்தபின் 

(அலலது அம் மூவகையானும் தோழி மதியுடம்படுத்தபினனல 
ல.த:; பினனிலை- இவன் ஓர் குறையுையனென்று தோழி உயத் 

துணர ரிற்குமிடத்து; முயம்சிபெருன் என மொழிப- கூற்ருன் 

அக்குறைமுடி.தீதல வேண்டுமென்று முடுக்குதல் பெரானெனறு 
(கூறுப அசிரியர் - எ-று, தோழி தன்னை வழிடபட்டவாறு கண்டு 

கீர் மதியுடம்பட்டவா றுணர்ந்து கூற்றான் உணர்த்தும், அது கெரு 
எது மூன்ளை” என்பதலுள் * ஆரஞர் வருத்தம் களையாயோ”” 

என்றவாறு காண்க, (4 @) 

௧௨௯, முயற்சிக் காலத் ததற்பட நாடிப் 

புணாத்த லாற்றலு மவள்வய் னான, 

கடி .இ௫ சலைவன் முய கூறிய முறையே தோழிமுயறச் பிற 

க்குமிடங் கூறுகின்றது. (இ-ள ) முயழ்சிக்காலத் து தலைவன 

௮ப்கனங் கூடுதற்கு முபற்€ நிகழத் துங்காலத்தே: நாடி ௮தறப 

ந்தலும்- தலைவி கூதெற்கு முயலும் கருததினை ஆராய 
டசீகெத்தே உளளம்படும்டடி. கூடடுதலும், அவள 

வயல ஆன ஆற்றல் -தோழிலி த்த 2. ணடான கடைபபிழு. எ-று, 

ஆயறல ஒன் மனை முடிவுடோககல, உம்ம, எசசவும்மை, ம்இபு 

_ம்படுக்தலேயன் றிக் கூடடவும்பெறுமென ௪. (௩௮) 

GRO, குறியெனப் படுவ இரவினும் பகலினு 

மறியத் தோன்று மாற்ற தென்ப, 

ட் அங்கன் கூட்டுனெ றவடகுக் கூடுதறகுரிய காலமும் இ. 
லு கூறுகின்றது. (இ-ள்.) குமியெனப படுவது குூறியென த 

கொல்லப்படுவது : இரவினும் பகலிலும்- இரவின்கணனும் பக 
லின் கண்ணும்: அறியத் தோன்றும் ஆற்றது என்ட- தலைவனு 

தலைவியுச் தானும் அறியும்படி. தோன்றும் கெறியையுடைய இடம், 
எ-று, நெறியென்றார் அவன் வ்ரு தற்குரிய நெறி இடமென் » oe. 

அ.திவென்று ஒருமையாம் கூறினார், தலைப்பெய்வதோரிடமென 

னும் பொதுமைபற்றி. இரவு களவிற்குச் "றத்தலின முஜ்கூறி. 
ஞா. அறியத் தோன்றுமெனறதனாற சென்றுகாட்டல் வேண்டா 
நின்று காட்டல் வேண்டுமெனக் கொள்சு, (௩௯)



களவியல், LMG 

௧௩௧, இசவுக் குறியே யில்லகக் துள்ளு 

மனையோர் இளவி கேட்கும்வழி யதுவே 

மனையகம் புகாறுக் காலை யான, 

O\s நிறுத்தமுனறயானே இரவுக்குறியிடம் உணர்த்துகின் 

றது. (இ-ள்.) அகமனைப் புகாக் காலை ஆன இசவுக்குமியே உண் ௫ 

மனையிற் சென்றுகூதெற்கு உரிச்தல்லாத முற்காலத்து உண் 

டான இரவுசகுறியே : ஏகாரம், பிரிரிலை. இல்லகத்துளளும் மனை 

Curt Gord கேட்கும வழியதுவேகடல்வரைப்பிலுள்ள தாடியும் 
மனையோர் கூறிய இளவிகேட்கும் பிமமனையிடத்ததாம்.--௭ - று, 

அல்லகுறிப்பட்டதனை ஒருவாற்றான் உணர்த்தியகாலத்து ௮வன் ௬௪ 
அதுகேட்டு ஆற்றுவனென்பது கருதி மனையோர்ளெவி கேட்கும் 

வழியதென்னா. ஏகாரம் ஈற்றசை, என்றது, இரவுக்குறி, அம்மூய 

றசிக்காலத்து அசசநிகழ்தலின் அகமனைககும் புறமதிற்கும் சடவே 

புணர்சசி நிகழுமென்றதாம். அகமனையிற் புகாக்காலையென வே 
இரவுக்குறி அங்கனஞ் சிலகாள் நிகழ்ச்தபின்னர் அச்சமின்றி உண் ஈ௫ 
மனையிற் சென்று கூடவும்பெறுமென்பதும் கூறியதாம். உம் 

அஞ்சிலம் பொக யஞ்சினள் வர்து - துஞசூர் யாமத்து முய 

க்னள் பெயர்வோள்?” எனவும், ‘Heo wt பிழியக் கண்டனெ 

னிவளென - வலையல் வாழிவெண் டன்னை” எனவும் அட்டி. 

லோலை தொட்டனை கினமே”” எனவும் வருவன பிறவும் மனையோர் ஈட 

இளவி கேட்கும் வழியது. ((உமைமான் gid ஜோக்கு இனைப 

பெரும்புனத்துக் - கமுதிற் கானவன் பிழிமூழ்ச்து வதிச்தென - 

வுரைத்த சர்தி தூர விருங்கதுப் - பைதுவா லசைவளி மாற்றக் 

கைப்பெய.ரா - வொலியல வார்மயி ர௬ளரினள் கொடி.ச்9 - பெருவ 

ரை மரும்டத் குறிஞ்சி பாடக - கூரலும் கொள்ளாது நிலையிலும் ஐ 

பெயராது - படா௮ம் பைநஙுகண பாடுபெற் ரொய்யென - மறம்பு 

கன் மழகளி pig காட - னாச மார்பி னணிமிஞி ரர்ப்பத் - தா 

ரன் கண்ணிய னெஃகுடை வலத்தன் - காவல மமித லோம்பிப் பை 

யென - விழாத கதவ மசையினன் புகுர்மு - அயங்குபட ரகல 

முயங்கித் தோண்மணம் - இன்சொ லளைஇப் பெயர்ர்தனன் ரோழி “22 

யின்றெவன் கொல்லோ கண்டிகு மற்மவ - னல்கா மையி னம்ப 

லா - யொருங்குவர் துலக்கும் பண்பி - னிருஞ்சூ ழோதி யொ 

ன்லுதற் பசட்பே."?இது மனையகம் புக்கது, தலைவி புறத்துப் போ 

இன்றாளெனச் செவிலிக்கு ஓர் ஐயம் கிகழ்ர்தவழிப் பின்னர் மனைய 

சத்துப் புணர்ச்சி சிசழுமென்றுணர்ச, (௪௦) ௧௫ 
் ௨௬



டக ன. பொருள இகாரம், 

௧௩௨, பகற்புணர் களனே புறனென மொழிப 
வவளறி வுணர வருவழி யான, 

இ௫ முறையானே பகற்குறி உணர்த்துன்றது. (இ-ள்.) அவ 
ள் அறிவு உணர வருவழி ஆன பகற் புணர் களனே௭களஞ்சுட்டிய 

(6 தலைகி அமிர்தகிடர் தலைவன் உணரும்படியரச வருவதோரிடத்து உண்டான பகற்புணரும் குறியிடத்தை: புறன் என மொழிப 
மதிய்புறத்தேயென்று கூறுவர் ஆரியர், எ-று, அறிவு, ஆகுபெ 
யர். ஊம், “புன்னையல் கானழ் புணர்குமி வாய்த்த - மின்னே ரோ 
இயென் றோழிக்கு'? எனவும், “வே புன்னையர் தண்பொழில்- 

42 வாவே தெய்ய மணந்தனை செலற்கே?? எனவும் வருவன பிறவுங் 
கொள்ச, 

(௪௪) 
௧௩௩, அல்லகுறிப் படுசலு மவள்வயி லுரித்தே 

யவன்குறி மயய்யெ வமைவொடு வரினே, 
OF: தோழி அல்ல குமிப்படுமாறு கூறுன்றது. இருவகைக் 

கட குதி பிழைப்பாடெவிடத்தும் cers தலைவி அல்லகுறிப்படுதல் 
கூறிற்று, (இ-ள்.) அவன்குறிதலைவன் தீன்வரவு அமிவிக்கும் கரு 
விகள்: மயங்கிய அமைவொடு வரின் அவன் செயற்சையானன்மி 
நிய்ற்கைவசையானே 84 pb gi Cor wwe@u அமைஇயோடே 
வருமாயின்; அல்லகுறிப் LBs gy = குதியிடச்துக் கூட்டுங்கால் 

2௨ அவ்வல்லவாடுப குறியிலே மயங்குதலும் ; அவள்வயின் உரித் து 
அத்தோழியிடத்து உரித்து. எ-று, வெறித்தல் Ca Burn HCL rove 
குறித்தல் குநியாயிற்று. அக்கருவி புனலொலிப்படுத்தல் முதலியன, உ-ம். *கொடுமுண் மடற்றாழைக் கூன்புற வான்பூ - விடையு ளிழு 
தொப்பத் தோன்மிப் - புடையெலாம்- தெய்வம் கமமுச் தெளிசடம் 

2௫ மண்சேர்ப்பன்-செப்தான் மெளியாக் குறி” இத அல்லகுகிப்பட்ட 
மை சிறைப்புறமாகக் கூறியது, “adap Borer லோத மூலாவ- 
கெறியிருக் சொட்கு Bi eb mete சேர்ப்ப - னஷிவுரா வின்சொ 
லணியிழையாய் கின்னிம்-செறிவரு செயத குறி? இது அவன் மேற் 
குறிசெய்ன்றமை தலைவிக்குக் கூறிய, “Owe லெக்க ரகன் 

௩2 கானற் சேர்ப்பன் - கடுமான் மணியரவ மென்று - கொடும்குழை - 
புள்ள சவம் கேட்டுப் பெயர்ர்தாள் சிறுகுடி ய-ருள்ளரவ Breyey yr 
Ma.” OS இவன் இனி ஆண்டுவரிம் கற்றத்தார் அதிவரன்ற த, ““வீழ்பெயற் கங்குனின் விளியோர்த்த வொகக்கத்தால் - வாழுசாள் சிமர்தவள் வரார். ததோட் ட௨றுண்டோ ஈ தாழ்செழி கடக்சாப்பிற்



களவியல், ௩௩௯ 

ரூய்முன்னர் கின்சாரா- லூழு௮ு கோடல்போ லொளிவளை யுகுபவா 
ல்? இது தலைவற்குப் பிற்றைஞான்று கூறிய. (இன்னை வாழியோ 
வன்னைகம் படப்பை - மின்னென துடங்கிடைக் இன்னிழ லாயெ - 

புன்னை மென்காய் டோகுினை யிரிய - வாடுவளி தூக்யெ வசைவிற் 

கொல்லோ - தெண்ணாீப் பொய்கையுள் லீழ்ர்தென - வெண்ணி 
னை யுாராமோ வுணர்குவல் யானே.” இழு தோழி தாய்ச்குக் கூறு 

வாளாய் அல்லகுறி அறிவித்தது, (மணிகிற கெய்த லிருக்கழிச் 
சேர்ப்ப - னணிஈல முண்டகள்ரு னென்றுகொ மலெம்போதழ்-நிணி 
மண லெக்கர்மே லோசம் பெயரத் - துணிமுரநீர் தஞ்சா தது.' 

இசு தோழி இலஃலுளிருரது சிறைபபுறமாகக் கூறியது. இங்கள்மே 

ல வைத்துக் கூறுவனவும் ஓசுத்தின்மேல்வைத்.துக் கூறுவனவும் பி 

றவுங் கொள்க, ₹₹அரவளை மென்றோ எஜுங்கத் துறச்து - கரவல 

மென்முரைக&் கண்ட இலையா - லிரவெலா நின்றாயா லீர்ங்கிர்த் இம் 

காள்.” புன்னை ஈனைப்பினும் பூஞ்சினை தோயிலும் - பின்னிருங் 

கூந்தலென் மேழி நடையொக்கு - மன்னை ஈனையாஇி வாழி கட 
லோதம்'”? எனவருவன பிறவுங்கொள்க, படுதல் எஇிர்ப்படாமை 

யை உணர்த்திற்று. தண்டுத் தன்மேற் தவறேற்றாது தலைவன் பொ 

முததிச்து வாராமையின் மயங்கிற்றென்று அமைவுதோன்றலின் 

அமைவெனமுர், அது தான் குறிவாராத் தப்பற்குத் - தாம்பசச் 

தனவென் றடமென் ரோளே'? என்றாற்போல வரும், இதன்பயன் 

தலைவி ன்பம் தனதாசத் துன்புறுதலாயிற்று, (௪௨) 

௧௩௪, ஆமங்காம் கொழுகு மொழுக்கமு முண்டே 

யோக்கிய சழப்பி னொருிறை யான, 

இழத தலைவனும் அல்லகுறியால் வருக அவனென்இன்ற து 

(இ-ள்.) ஒங்கய சிறப்பின்-தனது மிக்க தலைமைப்பாட்டினாலே 

பொமுதறிர்து வாராமையின்; ஒருசிறை ஆன ஆங்கு-தான் குதி 

செய்வதோரிடத்தே தன்னானன்றி இயற்கையான உண்டான அவவ 

ல்லகுறியிடத்சே: ஆங்கு ஒழுகும் ஒழுக்கமும் உண்டு - தலைவியும் 
சோழியும் துன்புறுமாறு போலத் தலைவலுச் அன்புற்று ஒழுகும் 

ஒழுக்கமும் உண்டு, எ-று, முன்னர்டின்ற ஆங்கு முன்னிற்குத் 

இரத்து அல்லகுறியைச் சுட்டிற்று ; பின்னர்கின்ற ஆங்கு உவம 

வுரூபு, உ-ம். தாவி னன்பொன் றைய பாவை - விண்டவ ழிள 
வெயிற் கொண்டுநின் றன்ன - மிகுகவி னெய்திய தொகுகு.ர லம் 

பாழ் - சொயரி காணம் இழங்குமணம் €ீன்ற - முளையோ ரன்ன 

இ 

க 

கட 

இத



8.௪௦ பொருளதிகாரம், 

முூள்ளெயிழ்றுத் அவர்வாய் - சயலன் றைவருஞ் செவ்வழி சல்யா- 
மிசையோர்த் தன்ன வின்றீங் ளெகி - யணக்குசா லரிகவையை 

ஈசைஇப் பெருல்களிழ் - நினம்படி. நீரிழ் கலங்ே பொழுதிற் - 

பெறலரும் குரைய ளென்னாய் வைகலு - மின்னு வருஞ்சு.ர £ந்தி 
நீயே - யென்னை மின்னற் படுத்தளை மின்னுவட்-புரவுக்கால் கடுட்ப 

மறலி மைச்துற்று - விரவுமொழித் தகட்ரோ வேண்டுவயிற் கொளீ 
இப் - படைகிலா விலக்கும் கடனமரு டானை - மட்டவிழ் தெரியன் 

மறப்போர்ச் குட்டுவன் - பொருமு. ரண் பெறாத விலக௫௪ சினஞ் 

இறந்து - செருச்செய் முன்பொடு முற்கீ£ முற்றி - யொருக்குதி 
௧௨ ரைப் பெளவ நீவச வோட்டி - நீமா ணெஞ்க நிறத்துசசென றழு 

ச்ததி- தாமத னழியரோ கெஞ்சே யானா - தெளிய எல்கோட்கு 
வருந்தி - விளியா வெவ்வச் தலைத்தர தோயே,.!? ₹₹வடமலை மிசை 

யோன் கண்ணில் முடவன் - றென்றிசை யெல்லை விணபுகு 

பொதியிற் - சூருடை செடுஞ்சுனை நீர்வேட் டாங்கு - வருந்தினை 

கடவாழியெ ஐுள்ளஷ் சாரற் - பொருது புறங்கண்ட பூறத லொரு 

த்தல் - சிலம்பிழி பொழுதி னத்தம் பெயரிய £ வல்லிய மடுச்சுத் 

தொடுங்கு சல்வராக் - கல்லக வெற்பன் மடமகண் - மெல்லியல் 

வனமுலைச் துயிலுற் ஜேயே.? இவை அல்ல குறிப்பட்டு நீங்குடுன் 

ரூன் நெஞ்சிற்குக கூறியன, (௪௩) 

க-௩டு, மறைர்ச வொழுக்சத் தோரையு நாளு 

துறந்த வொழுக்கங் கிழவோற் இல்லை, 

"De 

இத தலைவற்கு உரியதோர் இலக்கணங் கூறுடின்றது. (இ-ள்) 

ஓராயும் காளுர் துறர்த ஒழுக்கம் நிய இராசியின்ஈண்ணுர் தீய 

சாளின்கண்ணுய் கூட்டத்சைத் துறந்த ஒழுக்கம்: இழவோற்கு மறை 
ef bs ஒழுக்கத்து இல்லை-தலைவற்குக் களவொழுக்கதஇின்கண் இல் 

லை, எனவே சுற்பின்கனுள;: எ-று, ஒமுக்கமாவது €லமாதலித 

் லங் காரணத்தாற் துறபபது திதாடெய இரா௫ியும் காளுமென்ப.து 

பெற்றாம், சாளாவது அவ்விரா€ மண்டிலமுழுவதும், இழத்தி துற 

த ஒழுக்கம் மூர்மாளல்லதென முற்கூறிம்று, இதனான் அன்ப 

5௨ மிகுதி கூறினார். இதற்குப் பிராயசித்தம் அர்தணர்முதலிய மூவ 

ர்க்கும் உண்மை £வர்தகும்றம் வழிகெடவொழுகலும்'” எனக் கற் 

பியலிழ் கூறுப, (௪௪) 

௧௩௬, அறின தருமையு மழிவு மச்சமு 
மூறு முளப்பட வதனோ ரன்ன,



களவியல், ௩௪௧ 

இவக தலைவற்கு இல்லன கூறுனெறது. (இ-ள்.) உளப் 

பட-நிலவும் இருளும் பகைவரும் போல்வனபற்றிச் செலவழும்கு 

தல் உளப்பட: ஆறினது அருமையும் -கெறியினது அருமை நினை 
க்து கூட்டறிகழ்ர்தவமிக் கூறுதலும் ; அழிவும் -மூறைச்த மனத் 

தனாதலும்; அச்சமும்-பாம்பும் விலங்கும் போல்வன சலியுமெ ௫ 

ன்று அஞ்சுதலும் : ஊறும் - அக்கருமத்திறர்கு இடையூறு உள 

வாங்கொலென்று அழுங்குதலும் : அதனோர் ஆன்ன-டுழயம்சூ 

இல்ல். எ - று, இழவழ்டில்லையெனயே இழச்இக்குக் தோழிக்கும் 

உளவாயிதிதுு, அவை முழ்காட்டியவாறுட் காண்க, (௪௫) 

௧௩௭, த்தையும் தன்னையு முன்னத்தி னுணர்ப, 

இத தீந்தையுர் தன்னையுங் களவொழுச்சம் உணருமாறு கூறு 

Gang, (இ-ள்.) தந்தையும் தன்னையும் ஒருவர் கூறக் கொள் 

ளாது உப்ததுகசொண்டணெர்வர். எ-று. கற்றாய் அறத்தொடுரின்ற 

வழியும் 4*இருவர்கட் குற்றமு மிஃலையா லென்று - தெருமர்து 

சாய்த்தார் தலை? என்றலின் முன்னர்கிகழ்ச்த வெகுட்டிரீங்டி உய்ம் 

க்கொண்டு உணாகதாராயி£று, (Par) 

& 5D}, தரயறி வுறுதல் செவிலியோ டொக்கும், 

இத தந்தைதன்னைக்கு நற்றாய் களவொழுக்கம் உணர்த்து 

மாறு கூறுகனெறது, (இஃள்.) தாய் அறிவுறுதல்௭ரம்ராய் கள 

வொழுக்கம் உண்டென்று நுறிச்த அறிவு தந்தைக்குக் Bouton de ey 

சென்று உறுந்தன்மை: செவிலியோ௦ ஓக்கும்-செவிலி கற்றாய்க்கு 

அறததொடுறின்று உணர்த்திய தன்மையோ ஓக்கும். எ-று, என் 

றது, செவிலி நற்றாய்கரு அறத்தொடநின்றாற்டோல நழ்ராயும் தம 

தைக்குக் தன்னைச்கும் அறத்தொடுசிர்கும் என்றவாருயிற்.று. அது 

எனவாம், கறத்தொடு நின்றேனைக் கணடு-இறப்பட வென்னையர்க் 
குற்றுரைத் தாளயாய்'” என்பதனான் உணர்க, இனி இதற்கு op 

ஏரயுஞ் செவிலி உணர்சதாற்போல உணருமென்று பொருட்கூறிற் 

தாய்க்கும் வரையா? என்னுஞ் சூததிரம் வேண்டாவாம். (௪௭) 

௧௩௯, அம்பலு மலரும் களவுவெளிப் படுத்தலி 

னங்கதன் முதல்வன் இழவ னாகும், 

இத களவு வெளிப்படுதற்கு கிமித்தமாவான் தலைமகனென்டு 

2௮: (இ-ள்.) அம்பலும் அலரும் களவு வெளிப்படுத் தலின்- முடழ் 
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ee பொருள இசாசம், 

மு௫ழ்த்தலும் பலரறியச் சொல் நிகழ்த்தலும் களவொழுக்சகத் இனை 
வெளிப்படுத்தலான்; ௮ங்கதன் முதல்வன் இழவன் ஆகும்-அவ்விட 

தீது அவ்வெளிப்படை நிகழ்த் இதற்கு கிமித்தமாயினான் தலைமக 

னாம், எ-று. தலைவனை அறிந்தபின் அல்ல முற்கூறிய ஐயம் நிக 
ச ழாமையின் தலைவிவருத்தம் நிமிச்தமாகா, ஆண்டு ஐயம் நிகழ்த 

லன்றித் துணிவு தோன்ராமையின், வரைவு நீட்டிப்போனுச் தலைவி 

தமர்க்குக் கூறி வெளிப்படுப்போனும் தலைவனே என்றுணர்க, அது 

சீரொலித்த லின்ன போலா ஈமக்கொழிய வழிப்பிரிர் தோரே?” 

எனவும் **நெறியதி செயிகுறி புரிதிரி பறியா - வறிவுளை முந்துறி”” 

௧௫ என்றாற்போல வருவனவும் பிறவும் வெளிப்படையாமரீந்ரா் கண் 

ணொர்க (௪௮) 

௧௪௦, வெளிப்பட வரைதல் படாமை வரைதலென் 

ரூயிரண் டென்ப வரைத லாறே, 

இத வரையும் பகுதி இளைத்சென்டுன்றது. (இ-ள்.) வெளிப் 

௧௫ பட வளாதல்-முழ்கூறியவாற்றானே களவு வெளிப்பட்டபின்னர் 
வரார்து கோடல்: படாமைவமாதல் -அக்களவு வெளிப்படுவதன் 
முன்னர் வரைர்துகோடல்; என்று ௮ இரண்டு என்ப வரைதல் ஆறே 

என்று கூறப்பட்ட அவ்விரண்டே என்று கூறுவர் ஆசிரியர் ௨ரை 

நதுகொள்ளும் வழியை. ௭- று. *₹சேயுயர் வெற்டலும் வந்தனன்- 

௦ பூவெழி அண்கணும் பொலிகமா வினியே”? இது வெளிப்பட்ட 

பின் வரைவுகிகழ்ந்தது. கொல்லைப் புனத்த வூல்சுமச்து கல்பாப் 

ந்து - வானி னருவி ததும்பக் கவினிய - சாட னயனுடைய னென் 
பதனா னீப்பிலும்-வாடன் மறக்தன தோள்.?!? இது வெளிப்படாமல் 

வரைவு நிகழ்ர்த.து. **எம்மனை முக்தறத் தருமோ - தன்மனை யுய் 

ஐட௫க்குமோ யார்தவன் குறிட்டபே” என்றாம்போல்வன வெளிப்படுவதன் 

முன்னர்க் கொண்தெலைக்கழிர்துழிக் கொடுப்போரின்றியும் கரணம் 

திகழ்ச்தமையின் ௮௮வம் வெளிப்படாமல் வரைரந்ததாம். (௪௯) 

௧௪௧, வெளிப்படை சானே கற்பினொ டொப்பிலு 

ஞாம்கர்க் இளர்த மூன்று பொருளாக 

வரையாது பிரிதல் ெவோற் இல்லை, 

OF முதற்கூறிய வரைவு நிகழ்த்தாது பிரியும் இடம் இதுவெ 

னவும் பிரியலாகா இடம் இதுவெனவும் கூறுகின்றது. (இ-ள்.) வெ 

விப்படைதானே கற்பினொடு ஒப்பிலும்௭முற்கூறிய வெளிப்படை



களவியல், ௩௪௦௭. 

தானே கற்பிலுட் தலைவி உரிமை சறச்தாம்கு அருமைழந்து கழ் 
போடொத்ததாமிலும்: ஞாம்கர்ச் இளச்த மூன்று பொருளாக௯முற் 
கூறிய ஓதல் பகை தூதென்ற மூன்றும் நிமித்தமாக: வரையாது பிரி 

தல் இழவோற்கு இல்லை -வரைவிடைவைத்துப் பிரிதல் தலைமகற்டி 
ல்லை, எ-று, மூன்றுமென முற்றும்மைகொடாது கூறினமையின் (௩ 

ஏனைப்பிரிவுகளின் வரையாது பிரியப்பெறும் என்றவாருயிற்று, அ 

வை வரைதற்குப் பொருள்வயிற்பிரிதலும் வேர்தம்குற்றுழியுவ் கா 

வற்குப்பிரிதலுமென மூன்றுமாம். ௨-ம். ''பொன்னடர்ர் தன்ன 

வொள்ளிணர்ச் செருஈதிட்-பன்மலர் வேய்கத ஈலம்பெறு கோதை - 

யணிமண லடைகரை யலவ ஞட்டி - யசையள்ளி வந்த வாய்தொ க 
ஓக் குறுமக - ணலஞ்சால் விழுப்பொருள் சலமிறை கொடுப்பிலும்- 

பெறலரும் குரைய and னறந்தெரிகது-மாமுறை தேஎ மரூஉப்பெ 

ர்ச் தவனோ-டிர£ர்ச் சேர்ப்பி ஓப்புட னுழுதும்-பெருநீர்க் குட்ட 

ம் புணையொடு புக்கும்-படூத்தனம் பணிர்தன மடுத்தன மிருக்தபிழ்- 

றருகுவன் கொல்லோ தானே விரிதிரைக் - கண்டிரண் முத்தங்கொடஈ 

ண்டும் துஞ்சாத் - தேனிமிர் தண்கரைப் படுக்கும் - கானலம் பெருக 
௮றைப் பரதவ னமக்கே.? இதனுள் எண்டுள்ள பொருள்கொடுழ் 
தாழ் பெறல் தரியளாயிற் தன்னை வழிப்பட்டாற் தர்தை தருவனோ? 

அது ஈமக்கரிதாகலின் இன்னும் பொருள் நாம் மிகத் தேடிவந்து 

வரைதுமெனப் பொருள்வயிற்பிரியக் கருதியவாறு காண்க, (பூங் Pe 

கொடி. மருங்குற் பொலம்பூ ணோயே - வேர்துவினை ( முடித்து வந்த 

னர்- கார்தண் மெல்விரற் கவையினை கினைமே.”” இது வேர்தற்குழ் 

றுழிப் பிரிர்தான் வரைவுமலிந்தமை தோழிகூறியது, எனைய வர் 

துழிக்காண்க, இதற்கு ஏவுவார் இருமுதுகுரவராதலின், அவர் வ 

ரையாமற் பிரிகவென்னார். பகைவென்று இழைகோடற்குப் பிரியும் ௨6 

கால் அன்புறு இழத்தி துள்புற்றிருப்ப வரையாது பிரிதலின்று, 
இது தூதற்கும் ஓக்கும், மறைவெளிப்படுதல் கற்பென்று செய்பூளி 

யலுட்கூறுதலின் இதனை இவ்வோத்தின் இறுஇிக்கண்வைத்தார், 

கற்பினொடொப்பிலும் பிரிவின்றெனவே கற்பிற்காயிற் பிரிவு வலா 

வின்ராயிற்று, (௫0) /&ட 

களவியன் முற்றிற்று, 

கஷ்ட இடி0 கனு



நாலாவது 

கற்பியல், 

அ அடிமுடி கவலை 

௧௪௨, கற்பெனப் படுவது கரணமொடு புணரக் 

கொளற்குரி மரபித் இழவன் இழத இயைக் 
கொடைக்குரி மரபினோர் கொடுப்பக்கொள் வதுவே 

எனபது சூத்திரம், இவ்வோத்துக் களவுகழ்பென்னுக் சைகோ 

(௪ ளிரண்டிஞட் கறபுணர்த்தினமையிம் கழ்பியலென்லும் பெயர்த்தா 
யிற்று, சழ்பியல் கற்பினது இயலென விரிக்க, இயல், இலக்கணம், 
௮௮ ஆருபெயரான் ஒத்திற்குப் பெயராயிற்று, அது கொண்டானீிழ் 
சமந்த தெய்வம் இன்றெனவும் அவனை இன்னவாறே வழிபடுகவென 
வும்“ இருமுதுகுரவர் கற்பித்தலாலும் அந்தணர்திறத்துஞ் சான்றோ 

கீ௨ர்தேஎத்தும் ஐயர்பாங்கினும் அமரர்ச்சுட்டியும் ஒழுகும் ஒழுககச் 
தீலைமசன் கற்பித்தலாலும் கற்பாயிழ்று, இனித் தலைவலுங் களவின் 
கண் ஓலாயும் காளர் தீதென்று அதனைத் துறர்தொழுகினாற்போல 
ஒழுசாது ஒத்திறுவ கரணத்திலும் யாத்த சிறப்பிலக்கணங்களைக் 
கற்பித்துக்கொணடு துறவறத்திற் செல்லுக் துணையும் இல்லறகிகழ் 

சட த்துதலிற் சல்பாயிற்று, களவுவெளிப்பட்ட பின்னராயிலும் அது 
வெளிட்படாமையாயிலும் உள்ளப்புணர்ச்சி நிகழ்ந்தவழியாயினும் 
வரைதல் களவின்வழியாதலின் மேலதனெடு இயைபுடைத்தாயிறறு, 
இச்சூத்திரம் கற்பிற்கெல்லாம் பொதுவிலக்கணம் கூறுன்றது, 
(இ-ள்.) கற்பு எனப்பவெது--௧ ற்பென்று சிறப்பித்துக் கூறப்படுவ 

இடந்து: கரணமொடு புணரவேள்விச்சடம்கோடே கூட ; கொளற்கு 
உரி மரபிம் மெவன்- ஒத்த குலத்தோனும் மிக்க குலத்தோலுமாடக் 
கொள்ளுதற்குரிய முறைமையினையுடைய தலைவன் ; கிழத் தியை 

ஒத குலத்தாளூம் இழி தகுலத்தாளுமாய தலைவியை; கொடை 
க்கு உரி மரபினோர் கொடுப்ப ஃகொடுத்தற்குரிய முறைமையினையு 

இடு டைய இருமுதுகுரவர் முதலாயினார் கொடுப்ப; கொள்வது-கோ 
LU poy Per cm. எனப்படவதென்னும் பெயர் கொள்வதென்னும் 
பெயர்ப்பயனிலை கொண்டது; இது சிறட்பணர்த்துதல் * அவ்வச் 
சொல்லிற்கு?” என்னுஞ் சூத்திரத்துக் கூறினம். கொடுப்போரின்றி 
யும் மேன்மேல் வருன்றதாகலின் இக்கற்புச் சிறத்தலிழ் றததெ 

fo apt. Ogi cron என்டன்ற எச்சமாதலிழ் சொல்லளவே எஞ்ச கின்



கற்பியல், ௩௪டு 

ற. இதஞற் கரணம்பிழைக்கில் மரணம் பயக்குமென்றார். அத் 

தொழிலின் நிசழும்கால் இவளை இன்னவாறு பாதுகாப்பாயெனவும் 

இவற்டின்னவாறே நீ குற்றேவல் செய்தொழுசெனவும் அங்கெங்சட 

வுள் அ௮றிசகரியாக மர்திரவகையாற் கற்பிக்கப்படுதலின் ௮த்தொ 

ழிலைக் கற்பென்றார். தலைவன் பாதுகாவாது பரத்தைமைசெய்து ஒ 

ஒழுகினும் பின்னர் அதுகைவிட்டு இல்லறமேகிகழ்த்தித் துறவற 
தீதே செல்வனென்றுணர்க, இக்கற்புக்காரணமாகவே பின்னர் நிக 

Ls ஒழுகலாறெல்லாம் நிகழவேண்டுதலின் அவற்றையுங் கற்பெ 

ன்று அடக்இஞர். இருவரும் எதிர்ப்பட்ட ஞான்று தொடங்டு 

உழுவலன்பால் உரிமைசெய்து ஒழுகலிற் இழவனும் இழத்தியுமெ ஐ, 

eat, தாயொடுபிறந்தாரு் தன்னையருக் தாயத்தாரும் சா 

னும் முதலியோர் கொடைக்குரியரன்றற்கு மரபினோோன்றார். 

உ-ம். **உமுர்து தலைப்பெய்த கொழுங்களி மிதவைப் - பெருஞ் 

சொற் றமலை நிழ்ப நிரைகாழ் - றண்பெரும் பந்தரீத் தருமணன் 

ஜெமிரி - மனைவிளச் குறுத்து மாலை தொடரிக் - கனையிரு எகன்ற ௧ 

கவின்பெறு காலைக் - கோள்கா னீங்கய கொடுவெண் டிங்கட் « 

கேடில் விழுப்புகழ் நாடலை வந்தென - வுச்9க் குடத்தர் புத்தகன் 

மண்டையர் - பொதுசெய் கம்பலை முதுசெம் பெண்டிர் - முன்ன 

வும் பின்னவு முறைமுறை தரத்தரப் - புதல்வற் பயர்த இதலைய 

வயிற்று - வாலிழை மகளிர் கால்வர் கூடிச் - கற்பின் வழாது கற்பல ஐ, 

வுதவிப் - பெற்றோம் பெட்கும் பிணையை யாகென - நீரோ சொரி 

ர்த வீரித ழலரி - பல்லிருங் கதுப்பி னெல்லொடு தயங்க - வதுவை 

கன்மணக் கழிச்த பின்றைச் - கல்லென் சும்மையர் ஞொெொலெனப் 

புகுந்து - பேரிற் மெத்தி யாகென மாத - ரோரிழ் கூட்டிய வுடன்பு 

ணர் சங்குற் - கொடும்புறம் வளைஇய கோடிக் கலிங்கத் - தொடும் ௨ 
னள் இடர் தன ளோர்புறச் தழீஇ - முயங்கல் விருப்பொடு முகம்பு 

தை இறப்ப-வஞ்சின ளுயிர்த்த காலை யாழநின் - னெஞ்சம் படர்ந்த 

தெஞ்சா தரையென-வின்னகை யிருக்கைப் பின்யான் வினவலிற்-செ 

ஞ்சூட் டொன்குழை வண்காது துயல்வர - வகமலி யுவகைய ளாக 

முகனிகுத் - தொய்யென விறைஞ்சி யோளே மாவின் - மடங்கொஃ 

ண் மதைஇய கோக்க - னொகே€ ரோதி மா௮ யோனே.” இதனுள் 

வதுவைக்கு ஏழ்ற கரணங்கள் நிகழ்ர்தவாறுச் தமர் கொடுத்தவா 
றங் காண்க, சுற்றஞ் சூழ்ச்அ நிற்றலாலுச் தமர் அறிய மணவறைச் 

சேமலானுங் சளவாற் சுரும்டரின்ற சாண் ஏிறர்தமையைப் பின்னர் 
தீ தலைவன் வினவ அவண் மறுமொழிகொடாது நின்றமையைத் ௩,



Re. Sir Quran Barrio, 

fe (ததக ஆசியா K Laws. இதனானே இது களவின் 
வ சிகழ்த்து கறிபாயித்ு ப ஏய ் (௧) 

௧௪௩, கொடுப்போ ரின்றியுங் கரண முண்டே 
asada 

புணர்ந்துடன் போதிய காலை யான, 

G . இ எய்தி.பதன்மேம் றப்புவிதி. (இ- ள்.) கொடுப்போர் 

இன்றியும் கரணம் உண்டே -- முற்கூறிய சொடைக்குரிய மரபி 

ஜோர் கொடுப்பக் கோடலன்றியுங் கரணம் உண்டாகும்; புணர்ச்து 

6 உடன் பொடிய காலையான-புணர்ச்து உடன்போடுய காலத்திட 

த்து, எ-று. இது புணர்ர்து உடன்போயினார் இண்டுக் கொடுப் 

௧௨ போரின்றியும் வேள்வியாசான் காட்டிய சடங்டுன் வழியாற் கற் 

புட்பூண்டு வருவதும் இமென்றவாறு, இனி ஆண் வரையாது 

மீண்டுவர்து கொடுப்பக் கோடல் உளதேல் அது மேற்கூதியதன் 

கண் அடங்கும், இனிப் போயவழிக் கற்புப் பூண்டலே கரணம் 

என்பாருமுளர். எனவே கற்பிற்குக் கரணம் ஒருதலையாயிற்று, 

பமைபடப் பணில மார்ப்ப விறைகொளத் - தொன்ம தாலத்துப் 

Dur Bw» றோன்றிய - ஈர்லூர்க கோசர் சன்மொழி போல-வா 

பா இன்றே தோழி யாய்சழம் - செயலை வெள்வேல் விடலையொக 

தொகுவளை முன்கை மடர்தை நட்பே” இதனுள் வாயா௫ன்றெ 

னச் செவிலி ஈற்முய்க்குக் கூரினமையாலும் விடலையெனப் பாலை 

6௦ நிலத்துக் தலைவன்பெயர் கூறினமையானும் இது கொடுப்போரின் 

றிக் கரணம் நிகழ்ர்தது, *₹அருஞ்சுர மிறர்தவென் பெருந்தோட் 

குறுமகள்?! என்பதும் ௮, (௨) 

௧௪௪, மேலோர் மூவர்க்கும் புணர்த்த கரணம் 

8ீழோர்க் காகிய காலமு மூண்டே, 

5௫ இத மூதலூழி.பில் வேளாளர்க்கு உரியதோர் இலக்கண 

கூறுனெறது. (இ-ள்) மேலோர் மூவர்க்கும் புணர்த்த கரணம் 

வேத.நால்தான் அந்தணர் அரசர் வணிகான்னும் மூவர்க்கும் உரி 

பவாகக் கூறி.ப கரணம்: €ழோர்க்கு ஆடிய காலமும் ௯ அந்தணர் 

முதலியோர்க்கும் மகட்கொடைக்குரிய வேளாண்மார்தர்க்குக் த௬் 

௩.௮ இரம£தி.ர வகையான் உரித்தாகெ காலமும் உள, ௭-று, எனவே 

மூற்சாலத்து கான்கு வருணத்தார்க்கும் கரணம் ஒன்றாய் நிகழ்ந் 

தீ௮ு என்பதாம், ௮து இரண்டாம் ஊழி தொடங்கி வேளாளர்க் 

ரதி திவிர்ச்தத என்பலூஉர் தலைச்சங்கத் சாரும் முதனூலாசிரியர்



ர்க, அல குரா ஆஆ 

உ ¥. SWAMINATHAIYAR LIBRARY 
ANMIVUR. MADRAS-4)



கற்பியல், ௩௪௭ 

கூறிய முறையே கரணம் ஒன்றுசச் செய்புள் செய்தார் என்ப 

தூஉங் கூறியவாறாயிற்று, உதாரணம் இஃகாலத்தின்று, (௩) 

க௪டு, பொய்யும் வழுவு் தோன்றிய பின்ன 

ராயர் யாத்தனர் கரண மென்ப, 

இழ வேதத்திழ் சரணம் ஒழி.ப ஆரிடமாய சரணம் Inés Ce 

வாறும் அதற்குச் காரணமும் கூறுன்ற. (இ-ள்) பொய்யும் வழு 

வும் தோன்றிய பின்னர்--தஇ ஊழி கழிர்தமுறையே அக்காலத்த 
தீர் தொடங்கி இரண்டாம் ஊழி முதலாசப் பொய்யும் ap ay 
சிறர்து தோன்றிய பிம்சாலத்தே; ஐயர் யாத்தனர் கரணம் என்ப 

இருடி.சள் மேலோர்கரணமும் €மழோர்கரணமும் வேறுபடக் சரண ௪. 
ங்கள் கட்டினாரன்று கூறுவர், எ-று. ஈண்டு என்ப என்றது முத 

னூலாசிரியரையன்து, வடாலோராக் கருஇயது, [பொய்யாவது 

செய்த ஒன்றனைச் செய்திலேனென்றல் ; | வமுவாவது சொல்லுத 

லே அன்றி ஒழுக்கத் து இழுக்கு ஒழுகல், ௮லு அரசரும் வாணிக 

ரும் தத்தம் வகையாற் செய்யத் தகுவன செய்யாது சடங்கொப் ஈஒ 
புமை கருதித் தாமும் ௮ர்தணரோ தலைமைசெய்தொழுகுதலுங் 

களவொழுகச்கத்தின் இழுக்குதல் போல்வனவும் அவர்க$ழுக்கம், 

ஏனைவேளாளரும் இயற்கைப்புணர்ச்சி நிகழ்ஈதபின்னர்ட் பொய் 

யும் வழுவும் தோன்றி வழுவுதல் அவர்க்இமுக்கம், இவற்றைக் கண்டு 

இருடி.சள் மேலோர்மூவர்ககும் வேறுவேறு சடம்குகட்டிச் ழோ ௨, 

ரக்குங் களவின்றியும் கற்பு நிகழுமெனவுஞ் சடங்கு வேறுவேறு 

கடடினஞர். எனவே, ஒருவர் கட்டாமற் தாமே தோன்றிய கரணம் 

வேதழாற்கே உளதென்பது பெற்றம். ஆயிற் கந்தருவ வழக்கத் 

திழ்குச் சிறந்த களவு விலக்குண்டதன்றோ எனின், ஒருவனையும் 

ஒருத்தியையும் எதிர்நிறீஇ இவளைக் கொள்ள இயைதியோ நீயென ௨8 

வும் இவற்குக் கொடுப்ப இயைதியோ மயெனவும் இருமுதுகுர 
வர் கேட்டவழி இவர் கரந்த உள்ளத்தான் இயைந்தவழிக் கொடு 

ப்பவாகலின் அதுதானே ஒருவசையாற் சந்தருவ வழக்கமாம், கள 

வொழுக்கம் நிசழாதாயிலும் என்பது கரணம் யாத்தோர் கருத் 

தென்பது பெற்ரூம். இதனானே இயற்சைப்புணர்ச்சிச்சகண் மெ ௩௦ 

ய்யுறுபுணர்ச்சியையும் உள்ளப்புணர்ச்சியென்றுகூறி அதன்வழிக், 

சற்புநிகழ்ந்ததென்றுவ் கூறவும்படும். / இவ்வாசிரியர் Bu fuer 
அந்தத்தே இச்ால் செய்தலின் மூதலூலாரிரியர் கூறியவாறே 
சளவு நிகழ்ச்தபின்னர்ச் கம்பு கிகழுமாலும் கூறித் தாம் தால்செய்     



eS பொருளதிகாசம், 

டூ 

ல 

கட 

eg 

இன்ற சாலத்துப் பொயயும் வழுவும் பற்றி இருடிகள் கரணம் யாச் 

தவாறும் கூறினார் ௮க்களவின்வழி நிகழ்ர்த கற்பும் கோடற்சென்று 

உணர்க, ௨-ம். *மைப்புறப் புமுகச நெய்க்கணிமி வண்சோறு-வரை 

யா வண்மையொடு புமையோப் பெணிப் - புள்ளுப்புணர்ச் இனிய 

வாசத் தொள்ளொளி - யங்கணிரு விசும்பு விளங்கத் திங்கட்-௪௧ட 

மண்டிய அகடீர் கூட்டத்துக் - கடிநகர் புனைந்து கடவுட் பேணிட்- 

படுமண முழவொடு பரூ௨ப்பணை யிமிழ- வதுவை மண்ணிய மகளிர் 

விசும்புற்றுப்- பூக்கணு மிமையார் மோககுபு மறைய 5 மென்பூ வா 

மைப் புன்புறக் கவட்டிலை-பழங்கன்.று கரித்த பயம்பம இறுகைத்- 

தழங்குகுரல் வானம் தலைப்பெயற் ன்ற-மண்ணு மணியன்ன மாயி 
தீழ்ப் பாவைத்-தண்ணறு முகையொடு வெண்ஹூல் சூடி.தீ-தூவுடை 

ப் பொலிர்து மேவரத துவன்றி - மழைபட் டன்ன மணனமலி பந் 

த- ரிழையணி இறப்பிழ் பெயர்வியர்ப் பாற்றித் - தமர்கமக் சேத 

தலைரா ளிரவி-னுவாறீல்கு கற்பி ஜுயிருடம் படுவி - முருங்காக் கலி 

ங்க முழுவதும் வளைஇப் - பெரும்புழுக் குற்றகின் பிறைறுதற் பொ 

மிவிய - ருறுவளி யாற்றிடச ௪றுவரை திறவென - வார்வ கெஞ்ச 

மொடு போர்வை வெளவலி - னுறைகழி வாளி ஜுருவுபெயர்ச் இ 

மைப்ப - மறைதஇற னறியா ளா பையென - கரணின எளிறைஞ்சி 

யோளே பேணிப் - பரு௨ப்பகை யாம்பறி குரூ௨த்தொடை நீவிச- 
௬ம் மி ராயமலர் வேய்ந்த . லிரும்பல் கூந்த லிருண்மறை யொ 

ளித்தே.” எனவரும், (௪) 

௧௪௬, கசணத்தி னமைந்து முடிந்த காலை 
கெஞ்சுதளை யவிழ்ந்த புணர்ச்டக் கண்ணு 
மெஞ்சா மகழ்ச்சி பிறந்துவரு பருவத்து 
மஞ்ச வத வுரிமைக் கண்ணு 
ஈன்னெறிப் படருக் தொன்னலப் பொருளிலும் 
பெத்த கே௭த்துப் பெருமையி னிலைஇக் 
குற்றஞ் சான்ற பொருளெடுச் துராப்பினு 
காமக் காலச் துண்டெனச் தோழி 
யேமுறு கடவு ளேசத்்தய மருங்ஜு 
மல்ல நீச வார்வமொ டளைஇச் 
சொல்லுறு பொருளின் சண்ணுஞ் சொல்லென 
வெனது சுவைப்பினு bene தொட்டது



கற்பியல், ௩௪௯ 

வானே சமுகம் புரையுமா லெமக்கென 

வஜ.சிலும் பூவு தொடுதற் கண்ணு 

மந்தணர் இறத்துஞ் சான்மோர் தேஎத்து 
மந்தமில் சிறப்பிற் பிதர்பிறர் இறத்தினு 
மொழுக்கங் காட்டிய குறிப்பினு மொழுக்கத்றுக் | 

களவினு ணிகழ்ந்த வருமையைப் புலம்பி 
யலமர லுள்ளமொ டளவிய விடத்து 

மந்சாச் தெழுஇய வெழுச்இன் மான 

வந்த குற்றம் வழிகெட வொழுகலு 

மழிய லஞ்சலென் ருயிரு பொருளினும் Be 

தானவட் பிழைக்க பருவத் தானு 

கோன்மையும் பெருமையு மெய்கொள வருளிய 

பன்னல் சான்ற வாயிலொடு பொருந்தித் . 

தன்னி னாகிய தகுஇக் கண்ணும் 

'புதல்வற் பயந்த புனிறுசேர் பொழுது இரு 

னெய்யணி மயக்கம் புரிந்தோ ணோக்கு 
யையர் பாங்கினு மமரர்ச் சுட்டியுஞ் 

செய்பெருஞ் சிறப்பொடு சேர்தற் கண்ணும் 
பயங்கெழு துணையணை புல்லிய புல்லா 

துயங்குவள் கிடந்த கிழத்தியைக் குறுகிப் ஐ, 

புல்கென முன்னிய நிறையழி பொழுஇன் 

மெல்லென் றடி. புல்லிய விரவினு 

முறலருங் குண்மையி ஞாடன் மிகுத்சோளைப் 
பிறபிற பெண்டிரிற் பெயர்ததற் கண்ணும் 

பிரிவி னெச்சத்துப் புலம்பிய விருவரைப் ee 

பிரிவி னீக்கி பகுஇக் கண்ணு 

நின்றுஈனி பிரிவி னஞ்சிய பையுளுஞ் 

சென்றுகை யிகர்துபெயர்த் துள்ளிய வழியும் 

காமத்இன் வலியுங் கைவிடி. னச்சமு 

தான்வட் பிழைத்க நிலையின் கண்ணு 
மூடன்சேறல் செய்கையொ டன்னவை பிறவு 

மடம்பட வந்த சோழிக் சண்ணும் 
ட... தட



ABO பொருளதிகாரம், 

வேற்றுகாட் டகல்வயின் விழுமச் தானு 

மீட்டெர வாய்ந்த வகையின் கண்ணு 

மவ்வழிப் பெருயெ சிறப்பின் கண்ணும் 

பேரிசை யூர்இப் பாகர் பாங்கினுல் 

டே காமக் கிழக்கு மனையோ ளென்றிவ 

மோமுறு களவி சொல்லிய வெஇிருஞ் 

சென்ற சேத் துழப்புஈனி விளக்கி 

யின்றிச் சென்ற தற்நிலை கிளப்பினு 

மருந்தொழின் முடித்த செம்மற காலை 

Go விருங்கொடு நல்லவை வேண்டற கண்ணு 

மாலை யேக்திய பெண்டிரு மக்சகங 

கேளி ரொழுக்கத்துப் புகற்டிக் கண்ணு 

மேன வாயி லெதிரொடு சொகைஇப 

பண்ணமை பகுதஇமுப் பதினொரு மூன்று 

௧€ பெண்ணருஞ் சிறப்பிற இழூவோன் மேள, 

இ பார்பபார முதலிய பன்னிருவருக சாபிடச்துக கற 

மிற்கு உரியராயினும் அவருட் தலைவன் சிறதமையின் அவன்கூற 
றெல்லாச் தொகுத்துக் சளவிற கூறியாககு முற்கூறுஇன்றழு. 

(இ-ள்.) கரணத்தின அமைந்து முடிஈத சாலை 4 அதிக்கரணமும 

So Hui args கரணமுமென்னும் இருவகைச ஈடங்கானும் ஜா கு 
றைபாடின்ருப் மூன்று இரவின் முயசகம் இன்றி ஆன்ரோககு 
அமைந்த வகையால் பள்ளிகெய்து ஒழுகு மான்காம் பகலெலலை 

முடி.$தகாலத்து: ஆன்றோ.ராவா, மதிய கட்தருவரும் அக்இியும்; 
செஞ்சு தளை அவிழ்ந்த புணர்சசிககண்ணும் = களவிற் Ly ocr ree eA 

உட போலுங் கற்பினும் மூன்றுசாளும் கூட்டமின்மையாலும் மிகழ் 
நீத மனக்குறைதீரக் கூடிய கூட்டத்தின்கண்னும்: அது மாலாம் 
காளையிரவின்சண்ணதாம். உ-ம். *8விரிஇரைப பெருங்கடல் வளை 
இய வுலகமு - மரிதுபெறு சிறப்பிற் புத்தே ணாடு - மிரண்டுர் தூக் 
BH €ீர்சா லாவே - பூப்போ லுண்கட் பொன்போன் மேனி. மா 

bo ண்வரி யல்கும் குறுமக- டோண்மாறு படேம் வைஃலோ டெ 
மக்கே2? Og நெஞ்சு தளையகிழ்ச்ச புணர்ச்சி, முகனிகுத் 
தொய்யென விறைஞ்€ யோளே? என முற்காட்டிய சரணத்தின் 
அமைந்து மூடிர்சத,



கற்பியல், ma 

எஞ்சா ம௫ழ்ச்சி இறர்துவரு பருவத்தும் அதன்பின்னர் ஒழி 
யாத மூழ்ச்சி பலவேறு வகையவாடஇய அகர்ச்சிக்சகட் புதிசா 

வர்த காலத்தினிடத்தும் : ௨-ம். ((நறிதோ றறியாமை சண்டற்ும் 
காமஞ் - செறிதோறுஞ் சேயிழை மாட்ட? என்றது பொருள்களை 

உண்மையாக உணர்£த இன்பத்தை அறியுக்தோறும் அவற்றை முன் 

இவ்வாது விளத்க உணராத ஆறிவின்மையை வேறுபடுத்துக் கண் 

டாற்போலுஞ் சேயிழைமாட்டசெ செறியுதொறுமர் தலைத்தலை சற 
பபப் பெறுஇன்ற காமத்சை முன்னர் ஆரியம் பெற்கிலேமென்று 

வெறுத்தலென்றவாறு, 

அ/ஞ்சு ௨$த உரிமைக்கண்டுயம் - தலைவலும் பிறரும் அஞ்சும் 

டடி தலைலிக்கட்டோன்றிய உரிமைகளிடத்தும்: ௮வை இல்லறம் 

நிஃழ்த்துமாறு தன் மனத்தாற பலவகையாகக காணலும் பிறர்க் 
ரூத் தான் கொடுத்தலுங் கற்பு௪ சிறத்தலுமாம், ௨ம். (உள்ளத் 

துணாவுடையா னோகிய நூலற்றல் - வள்ளன்மை பூண்டான் 

ணெணடொரு - டெள்ளிப - வாணமகன் கையி லயில்வா ளளைத்த 

பரோ - சாஜூடையாள பெதத சலம்” இதனுள் ஈலமென்றது இம் 

மூன்றினையும், தலைவி இலலறப்பகுதியை நிகழ்த் துமாறு பலவகை 

Wis சகானு5 தன்மை உணாவுடையான் ஓதிய ழூல் விரியுமாறு 

போல விரியாகின்றதெனவும், இவள் கொடை வள்ளன்மை பூண் 

டான் பொருளனைத்செனவும், இவளது கற்புச்சிறட்புப் பிறர்க்கு 

அசசஞ்செ.ப்தலின் வாளனைத்தெனயு£, தலைவன் அவளுரிமைகளை 
வி.ப$து கூறிபதுகாண்க, 

மன்னெலிப டஉரும் தொல் சலப் பொருளிலும் ௭ இல்லறத் 

இற்கு ஓஇய நெழியின்கட் தலைவி] கல்லாமற் பாகம்பட ஒழுகு$ 

தொன்னலஞ சான்ற பொருளின்கண்ணும்; பொருள்வருவாய் இல் 
லாத காலமும் இல்லறகிகழ்த்துதல் இயல்பாயிருத்தம்குத் தொன் 

னலமென்முர், உ-ம் ::குட£ரட் முண்ணு மிடுக்கட் பொழுதற்- 

கடனீ ரறவுண்ணுவ் கேளிர் வரினுவ் - கடனீர்மை சையாருக் 

கொள்ளு மடமொழி - மாதர் மனைமாட்சி யாள்.” இது ஒரு குட 

ம் நீராம் சோறமைத்து உண்ணுமாறு மிடிப்பட்ட காலத்தும் மனை 

க்கு மாட்டிமையுடையாள் கடல் கீரை வற்ற உண்ணும் கேளிர் வரி 

னும் இல்லறகிகழ்த்துதலைக் கைக்குகெறியாகக் கொள்ளுமெனச் 

தலைவன் Mus gn D sos. 

பெத்த தேஎத்றுப் பெருமையின் நகிலைஇக் குற்றஞ் சான்ற 

பொருள் எடுத்து உராப்பிலும் ௮ தலைவி அங்கனம் உரிமை சான்ற



me. Ge. பொருளதிகாரம், 

இடத்து அவளைப் பெருமையின்சண்ணே நிறுத்திக் குற்றமமைர்த 

களலொழுக்கத்தை வழுவியமைந்த பொருளாகச் கேளிர்க்காயிலும் 

பி௰ர்ச்சாமினும் உரைப்பிலும்; ௮௮ களவொழுக்கத்தையுச் தய 
ஓரையுள்ளுர் துறவாது ஒழுகிய குற்றத்தையும் உட்கொண்டும் 

தீ அதனைத் இீதென்னாமம் கூறுதலாம். ௨-ம். (நாலாறு மாறாய் கனி 

சிறிதா யெப்புறனு - மேலாநு மேலுறை சோரினு - மேலாய - வல் 

லளாய் வாழுமூர் தற்புகழ மாண்கற்பி- னில்லா எமைர்ததே யில்.” 

இதனுள் மனைவி அமைந்துநின்ற இல்கிலையே இல்லறமாவதெனவே 

யாம் முன்னரொழுயெ ஒழுக்கமும் இத் துணை நன்மையாயிழர்று என் 

கட ருனயிற்று, இத குறிப்பெச்சம், 

மக் காலத்து உண்டெனச் தோழி ஏமூறு கடவுள் ஏத் 

இய மரும்கிலும்; தோழி காமக்காலத்து ஏழுறு சடவுள் உண்டென 

ஏத்திய மருங்கினும்-கோழி இன்ன விளையமென ஆதியாது அஞ் 

சுதலையுடைய களவுக்காலச்தே யாம் வருச்தாதிருத்தற்குக் காரண 

ஈமாயதோர் கடவுள் உண்டெனக் கூறி அதனைப் பெரிது ஏத்திய 

இடத்தும்: தவன் வதுவைகாறும் ஏதமின்றாகக் காத்த தெய்வம் 

இன்னுங்க ரக்குமென்றுஏத்அதலும்; அது குனிகாயெருக்கன்*' என் 

லுங் குணசாற்பதில் ஏமுற! கடவுளைத் தலைவன் தானே ஏத்தியது 

போலாது, 0ேரிழாய் ரீயுகின் மகளும் புணர - வரையுறை தெய்வ 

% முவப்ப வுவந்து - குரவை தழமீஇயா மாடக் குரவையுட் - கொண்டு 
நிலைபாடிக் காண்?” எனத் தான் பராய தெய்வத்தினைத் தோழி கற் 

புக்காலத் துப் பரவுக்கடன் கொடுத்தம்கு ஏத்தியவழித் தலைவனும் 

ஏத்துதலாம், உ-ம், ($அஇரிசை யருவி யருவரைத் தொடுத்த - பஃ 

ஹே னிரூ௮ லல்குகர்க் குதவு - நுந்தைகன் னாட்டு வெர்இறன் முரு 

இ.கென - நின்னோய்க் யெம்மிய வெறிரின் ரோழி - யென்வயி ஜேக்க 

லிம் போலும் பன்னாள் - வருந்திய வருத்தர் தீரறின் - நிருர்திழை 

ட் பணைத்தோள் புணர்ந்துவர் ததுவே.” தேன் இரலை அல்குகர் 

“க்கு உதவும் சாடாதலின் டின் சோய்க்கு இயற்றிய வெறி நமக்குப் 

பயன்படாது எமக்குப் பயன்றருமென்னேன் என்வயின் நோக்க 
லின் என்ற, எனக்குப் பயன் கொடுக்கவேண்டுமென்று பராயத 

னிம் தோளைப் புணர்ச்து உவர்தது என்றான். இத கம்புக்காலத்துட் 

ப.ரவுக்கடன் கொடுக்கின்ற காலத்துச் தலைவன் கூறியது, 

அல்லல் தர ஆர்வமொடு ௮ளைஇச் சொல்லுறு பொருளின் 

சண்ணும் -- வரைர்சு காலத்து மூன்றுகாட் கூட்டமின்மைக்குக் 

இகதாரணமென்னென்று தலைவி மனத்துகிகழாரின்ற வருத்தர் தீரு



கற்பியல், உடு௩ 

ம்படி. மிச்ச வேட்கையோடு கூடியிருக்து வேதஞ்சொல்லுதலும்ற 
பொருளின்கண்னும் : தலைவன் விரித்து விளங்கக் கூறும், அது 

மூதனாட் தண்கதிர்ச் செல்வற்கும் இடைநாட் கந்தருவர்க்கும் பின் 

ஞள் அங்கியல்கடவுட்கும் அளித்து கான்காகாள் அ்டியங் கட 

வுள் எனக்கு நின்னை அளிப்ப யான் நுகரவேண்டிழ்று, ௮ங்கனம்இ 
வேதங்கூறுதலால் எனத் தலைவிக்கு விளங்கக்கூறுதல், உதாரணம் 
இசகாலத்தின்று, 

சொல்லென எனது சுவைப்பிலும் நீகை தொட்டது வா 
ஜோர் அமுதம் புரையுமால் எமக்சென அடி.சிலும் பூவும் தொடுதற் 
ஈண்ணும் -றுமிர்தத்திற்கு மாருிய ஈஞ்சை நுகரினும் நீ கையாற்ஷூ 
திண்டின பொருள் எமக்கு உறுதியைத் தருதலிம் தேவர்களுடைய 
அமிர்தத்தை ஒக்கும் எமக்கெனப் புனை £துரைத்து இதற்குக் கா 

சணங் கூறென்று அடி.சலும் பூவுர் தலைவி தொதெலிடத்தும்; கூம் 
௮ நிகழும், உம்மை இழிவுறப்பு. வேம்பின் பைங்காயென் CoA 
தரினே - தேம்பூம் கட்டி. யென்தீர்”” எனத் தலைவன் கூம்மின சஜ 
சோழி கொண்டுகூறியவாறு காண்க, 

அச்தணர் இறத்தும் சான்ஜோர் தேஎத்தும் அந்தமில் சிறப் 

பிற் பிறர்பிறர் திறத்தினும் ஒமுக்கங் காட்டிய குமிப்பினும்-வேட் 

பித்த ஆசிரியனும் கற்பித்த ஆரிரியனுமா௫ய பார்ப்பார்கண்ணும் 

மூற்ற உணர்ந்து ஐம்பொறியையும் அடக்கியோர்கண்ணும் மூடி.லில் ஷூ 
லாச் சிறப்பினையுடைய தேவர்கள் கண்ணும் ஒழுகும் ஒழுக்கத் 

தைத் தான் தொழுதே காட்டிய குறிப்பின்சண்ணும்; பிறர்பிறொன் 
ரூர் தேவர் மூ.-வரொன்ப௮ பற்றி. தன்னையன்றித் தெய்வச் தொழா 
தால் இத்தன்மையோரைத் தொழல்வேண்டுமென்று தொழுதுசா 

ட்டினான். சூறிக்கொளுங் கூற்றால் உரைத்தலிற் குறிப்பிலுமென் ௫ 
ரர். உதாரணம் வந்துழிக்காண்ச. 

ஒழுக்கத்துக் களவிலுள் நிகழ்க்த அருமையைப் புலம்பி அல 

மரல் உள்ளமொடு அளவிய இடத்தும் -வணக்கஞ்செய்அம் எதிர் 

மொழியாது விழயயைவழிப் பிறராழ் கூற்று நிகழ்த்தியும் a Orc 

பட்டுழி எமுக்தொடுய்டியும் தான் அக்காலத்து ஒழுகும் ஒழுச்சத் கூட 

இடத்து முன்னர்க் களவுக்காலத்து நிகழ்க்த கூட்டத்தருமையைத் 

தனித்துச் சுழலுதலையுடைய உள்ளத்தோடே உசாவிய இடத்தும்: 
தலைவற்குச் கூம்றுகிகமும். ஊதா.ரணம் வர்துழிக்காண்க, ₹0௧ள 
வுக்கடுங்குரையள்?? என்பது காட்வொரும் உளர்,



௩௫௪ பொருள இகரம், 

அந்தரத்து எழுதிய எழுத்தின் மான வந்த குற்மம் வழி கெட 

தழேகலும்) வரத குற்றம் ௮ர்தரத்து எழுதிய எழுத்தின் மான வழி 

Osu. தழுகுதலும் களவுக் காலச்.து உண்டாயெ பாவம் ஆகா 
யத்தெழுதிய எழுத்து வழிகெடுமாறுபோல வழிகெடும்படி பிரா 

யச்சித்தஞ்செய்.து ஒழுகுசற்கண்ணும்: ௮௮ முன்புடோலச் குற்றஞ் 

சான்ற பொருளை வமுவமைத்துக் கொள்ளாது கூற்றமென்றே ௧௫ 

திச் கடிதலாம். 4பொய்யற்ற கேள்வியாம் புலாயோரைப் படர் 5 

அரீ- மையற்ற படிவத்தால்'? என்றவழி மையறற டடி.வமெனத 

தலைவன் கூறியதனைத் தோழி கூறியவாறு சாணச, 

அழியல் அஞ்சல் என்று ஆ இரு டொருளிதும் -வஈதகுற்றம் 
நினக்கு உளதென்று அழியலெனவும் எனக்கு உளதெனறு அஞ்ச 

லெனவுஞ் சொல்லப்படும் அவ்விருபொருண்மைச்கண்ணும்: இவை 

இரண்டாகக் கொள்ளின் முப்பக்தரானகாமாதலின் இருவா கூற 

றமூங் கும்மமென ஒனராக்ெறு, தெய்வக்திதைலின் ஏதம் டய 
வாதென்றான். (யாயும் யாயும் யாரா மெரோ - வொரையு நுர்தை 

பு மெம்முறைக் கேளி - யானு நீயு பெட்வழி யமி௮ - செம்பு 

ஐப் பெயனீர் போல - வன்புடைகெஞ்சம் தாம்கலர் ததுவே.” இது 

ஈம்மானன்றி நெஞ்சர் தமமிற் தாங் கலத்தலிம் செய்வச்சான் 
ஐயிம்றெனத் தெருட்டியு, 

Stor ௮வட் பிழைக்க டருவததாலும் - அர்ஙனம் தெய்வத்இ 

னன் ஆயிற்ஹேனும் குற்றமேயன்றோ என உட்கொண்ட IAG 

பான் காதன்மிகுடியாம் புணாசச வேண்ட என் குறிப்பிற்சேற்ப 
ஒழுகனையாசலின் நினக்கோர் சூற்றமினறெஷ்று தான் பிழைதத 

பருவமுணர்த்தும் இடத்தும்: கூற்று நிகழும், உ-ம். (சசைநீ கே 

ளாய் தோமி தகைபெற - நன்னாட் படராத் தொன்னிலை மூயக்க 

2மாடு - நாணிழுக் கும்றமை யறிகுசர் போல ஃ நாங்கண் டனையக 

2சள்வர் - தாங்கண் டனைய சாமென் ஜனோரே.”” இதஜள் ஈன்னாள் 

£வண்டுமென்னாது கூடிய கூட்டத்துட் தங்கி சாணுச் ௬ருஙக வே 

் கை பெருயெ சம்மிலும் ஆற்ர.ராயினார்போல் காய் குறித்துழி 
உட்தொழுகய தலைவர் சாங் குறித்தனவே செய்தனமென சமச்குத் 

$வமின்மை கூமினாொனச் தோழிக்குத் தலைவி கூறியவழித் தலை 

பன் பிழைப்புக் கூறியவாறு காண்க, 

நோ ன்மையும் பெருமையும் மெய்கொள அருளிய பன்னல் 

ான்ற வாயிலொே பொருர்தித் தன்னின் அய தகுஇிச்சகண்ணும்



கற்பியல், கூடுடு 

தன்னின் ஆயெ சோன்மையும் பெருமையும் மெய்கொள -௯ தலைவ 
னன் உளதாய பொழறையையுங் கல்விமுதலிய டெரா்மயையும் 

உடைய மகவைச் தலைவி தன்வயிற்றகத்தே கொள்கையினாலே: பன் 

னல்சான்ற வாமிலொ பொருந அருளிய தகுஇக்சண்னும் வே 5 

த்தை ஆராய்தல் அமைந்த அந்தணரோடு கூடி இருத்தற்குச் செ [2 
ப்யத்தகுஞ் சடங்குகளைச் செய்த தகுஇப்பாட்டின்கண்னும்: தன் * 

னிஞகய மெய், கருப்பம், அவிப்டலிகொள்ளும் ௮ங்யெங்கடவுட் 

கும் அதுகொடுக்குக் தலைவற்கும் இடையே நின்று கொடுப்பித்தலி 

ன் அ௮ர்தணரை வாயிலென்றார். ஆற்றல் சான்ற தாமே யன்தியு - 

நோற்றோர் மன்றகங் கேளிரவர் தகைமை-வட்டிகைப் பே இட்ட ஆ 
மேய்ப்ப - வரிமயி ரொழுகுறின் னவ்வமி தருளி- மறைஈவி லொழு 

க்கஞ் செய்து மென்றனர் - துனிதீர் ெவி௦ம் தவத்இிலு - நனிவா 
ய்ம் தனவான் மூனிஉர்தஞ் சொல்லே,” இதனுள் ஈந்தலைவரேயன் 

BF சுற்றத்சாரும் நோற்று ஒர்கருபபர் தய்ய நினது வயிற்றைக் 

கண்டு உவக்செனவும் அதற்கேம்ற சடங்கு செய்துமென்றாரன Fm 

வும் மூ.ற்காலத்து நாம் கேட்ப ஈமச்குக் கூறிய மூனிகர் சொல்லும் 

உண்மையாயிற்றெனவுப் கூறியவாறு காண்டி. தலைவன்கூற்று வக் 

லுழிக் காண்க, 

புதல்வம் பயர்த புனிறு சேர் பொழுஇன் - இுங்நனஞ் சிறப் 

பெய்திய புதல்வனைப் பெற்ற ஈஎன்றனுமை சேர்ச்ச காலத்தே: கெய் இ; 

அணி மயக்கம் புரிர்தோள் கோக்செசற்றக் குழாத்துடனே வா 

லாமை வரைதலின்மி எண்ணெயாடும் மயக்கத்தை விரும்பிய தலை 

வியை முகமனாகச் ,கூறுதலைக் குறித்து : ஐயர்பாங்கனும் முனி 

வர் மாட்டும்: அமரர்ச் சுட்டியும் தேவர்கள் புதல்வனைப் பாதுகா 
த்தலைக் கருதியும்: செய்பெருஞ் சிறட்டொடு சேர்தம்கண்ணும்-௭௮க் இத 

காலத்துச் செய்யும் பெரிய இறெப்புக்களைச் கூறித்த மனத்தோடே 

சென்று சார்தற்சகண்ணும்; றெப்பாவன பிறந்த புதல்வன் மூகங்் கா 
ண்டலும் ஐம்படை பூட்டலும் பெயரிடுதலும் முசலியனவும் எல் 

லாமூனிவர்ச்கு் தேவர்க்கும் ௮ர்தணர்க்குங் கொடுத்தலும், சேர்த 

ல் கூறவே, கருப்பம் முதிர்ஈ்ச காலத்துத் தலைவன் பிரரொடு கூட் ௬௧ 

டமுண்மையும் கூறிற்ரம், ஆண்டுத் தோழி கூறுவனவும் ஒன்றென 

முடித்தலாம் சொள்ச, வாராய் பாண ஈகுகம் நேரிழை - கடும்பு 

டைக் கடுஞ்சூ னங்குடிக் குதவி-நெய்யோ டிமைச்கு மையலித் இர 

ள்காம் - விளல்குசர விளங்கக் ெர்தோட் குறுஇப் - புதல்வ னீன் 
ஹெனப் பெயர்பெயர்த் தவ்வரித் - இதலை யல்குன் முதுபெண் டாட 

தீ- அிஞ்சதி யோமெல் லஞ்” லோதியெளப் - பன்மா ணசட்டிம்



௩ ($௬ பொருளஇகாரம், 

குவளை யொற்றி - யுள்ளினெ னுறையுமெம் கண்டு மெல்ல - மூகை 

சாண் மு.ற£ங் மேன்்றித்-தகைமலர் ரெடுங்கண் கைபுதைச் ச.துவே."? 

இது நெய்யணிமயக்கம்பற்றித் தலைவன் கூறியது, ₹கெடகா வொண் 

மணி கடி.மனை யிரட்டக்-குரையிலை போய விரவுமணற் பந்தர்ப் - 
பெரும்பாண் காவல் பூண்டென வொருசார்த் - திருந்திழை மகளி£ 

விரிச்சி நிற்ப - வெதியுற விரிந்த வறுவை மெல்லணைப் - புனிறு 

சாறு செவிலியொ புதல்வன் றுஞ்ச உ வையவி யணிந்த கெய்யாட் 

(உரணிப் - பசுநெய் கூர்ந்த மெய்மை யாக்கைச் - சீர்கெழு மடக் 

தை மீரிமை பொருந்த - கள்ளென் கங்கும் கள்வன் போல - வகன் 

அறை யூரனும் வந்தனன் - றக்தோன் பெயரன் பிறந்த வாறே.” 
இ மூன்வருங் காலத்து வாராது சிறந்தோன் பெயரன் பிறத்த 
லான் வர்தானெனச் தோழி கூறினாள். “Gad மேய்ர்த குறுந்தா 

ளெருமை - குடநிறை திம்பால் படும் - புதல்வனை மீன்றிவ ணெ 

ய்யா டினவே."” இதுவும் அது. 

பயங் கெழு துணையணை புல்லிய புல்லாது உயங்குவள் இடந்த 

இழத்தியை குறு, புல்கு என முன்னிய கிறையழி பொழுதின் மெ 

ல்லென் றடி. புல்லிய இரவிலும் ௭ தலைவி தனது ஆங்முமை மிகுதி 

யாற் தழுவி ஆற்றுதற்குக் குளிர்ந்த பயன்கொடுத்தல் பொருக்திய 

பல அணைகளைம் தழுவித் தன்னைப் புல்லுசல் பெராதே வரு£இிக் இட 

நத தலைவியை அணுடுச் தான் கூடுதலைக் கருதின நிறையழிந்த கால 
த்தே அவளது மெத்தென்ற றிய அடியைத் சீண்டிய இரத்தற்கண 

ணும்: இதனானே மகப்பேற்றுக்கு மூன்னர்த் துணையாற்றாமை எய் 

இம்மிலனென்றார். இப்பிரிவு காரணத்தாழ் மலைவனும் நிறையழி 

வனென்றார்.  *6அகன்றுறை யணிபெற”” என்னும் மருதச்சலியுள் , 

₹என்னைநீ செய்யினு முணர்க்தீவா ரில்வழி - முன்னடிட் பணிர்தெம் 
மை யுணர்த்திய வருதிமன் - விரைதொடி. ஈல்லவர் துணங்கையுட 

டலைக்கொளக் 5 கரையிடைக் இழிர்தகின் காழகம்வர் துரையாக் 

aro” cor Qs சறடிப் புல்லிய இரவினைத் தலைவி கூதியவா 

றுகாண்க. தலைவன்கூற்று வச்துழிக்காண்க, 

உ.ழறலருங்கு உண்மையின் ஊடல் மிகுத்தோளைப் பிறபிற பெ 

ண்டிரிற் பெயர்த்தற்கண்ணும்௭தலைவற்குச் சாக்கழி பெருங்குறி 

பெற்றார் கூச்தம் ௮களும் உண்மையின் அவனைக் கூடுதல் அருமை 

பினாலே ஊடன் மிகுத்த தலைவியைப் பிறபிற பெண்டிர் ஏது 
வாக ஊடல் உணர்த் அதலிடத்தும் : என்றது உலகத்றுதி தலைவ 

ரொடு கூடுச் தலைவியர் மனையறத்து இவ்வாறொமுகுவரொன அவர்



கற்பியல், கூடு௪ 

ஒழுக்கம் காட்டி அறத் அறைப் படுத்தலாம். மழைவெளிப்படுத 

தலுர் தமரிழ்பெறுதலும் மலிவும் முலையே கூறிப் பின்னர்ப் 
புலவி நிகழ்ந்து ஊடலாய் மிகுதலின் ஊடல் மிகுத்தோளென்றார், 

இரத்தற்பாலிலும் பெண்பால் காட்டிப் பெயர்த்தலிற் பிறபிற 

பெண்டிரொன்ருர். ₹6புனம்வளர் பூங்கொடி?” என்னும் மருதக்கலி 

யுள் ஒருத்தி பூலவியாம் புல்லா இருந்தா எலவுற்று - வண்டின மா 

ர்ப்ப விடையிட்டுக் காசலன் - றண்டா ரகலம் புகும்?” எனக் கூறி, 
(அன்ன வகையாலயான் கண்ட கனவுத்தா  னனவாகக் கண்டை. 

கஅறுதால் பன்மானுங் - கூடிப் பணர்ச்தீர் பிரியன் மினீடிப் - பிரி 

தீர் புணர்தம்மி னென்பன போல - வரும்பவிழ் பூஞ்சினே தோறு 

மிருங்குயி - லானா தகவும் பொழுதினன் மேவர - நான்மாடக் 

கூடன் மசளிரு மைந்தரும் - தேனிமிர் காவிற் புணாந்திருக தா் 
மா - ரான விருப்போ டணியயர்பு காமற்கு - வேனில் விருந்தெ 

திர் கொண்டு, எனவே, புல்லாஇருக்தாளென்றதனான் ஜாடன் 

மிகுதி தோன்றுவித்து மகளிரும் மைந்தரும் வேனில் விழாச் செய், 

இன்றார் காமும் அது செய்யவேண்டுமென்று கூதியவாறு காண்க, 

பிரிவின் எச்சத்அப் புலம்பிய இருவரைப் பிரிவின் நீக்கிய பகு 
இக்கண்ணும்-பாத்தையிற்பிரிவினது தவிர்ச்சிக்கட் தனிமையுற்கி 

Hes தலைமகனையுர் தலைமகளையுச் தனதருளினாலே தானும் பிரிவி 

னெச்சத்துப் புலம்பி நின்றான் ஒருதலைவன் தலைவிதனைக் கண்டரு! 

ருளுதம்கு அப்பிரிவினின்று கீக்கெ கூறுபாட்டின்ஈண்னும்: பிரிந்து 

வர்துழியல்லது புலத்தல் பிறவாமையின் எச்சத்தென்றார். உதா 

ரணம் wb gps காண்க, இதுவும் ஊடம்பகுதியாம். 

இன்று நனி பிரிவின் அஞ்சிய பையுளும்-முன்னிலா தொரு? 

ஹைட் போய் நின்று நீட்டித்துப் பிரிவினாம் தலைவன் அஞ்சிய கோயி 

ன்கண்ணும் ; இஃது *(மையற விளங்கிய?” என்னும் மருதக்கலி 

யுள் **ஏதப்பா டெள்ளிப் புரிசை வியலுள்ளோர் - கள்வரைச் காணா 

த கண்டேமென் பார்பேசிலச் - சேய்கின்று செய்யாத சொல்லிச் 

சினவனின் - னாணை கடக்ற்பாரூ£யார்.”” எனச் சேய்கின்றென்ற 

த்ளுத் அணித்து நின்றவாறுஞ் சினவலென்றதனாற் பிரிவு நீட்டித் 

தவாறும் நின்னாண கடக்கிற்பார் யான அஞ்சியவாறு கூறிய 

வாறுல்காண்க, [பொய்யெல்லா மேற்றித் தவறு தலைட்பெய்து - 
கையொடு கண்டாய் பிழைத்தே னருளி'? என்பதும் ௮ச்சமாதலின் 
இதன்கண் அடங்கும்,



உடு பொருளதிகாரம், 

சென்று கை இகக்து பெயர்த்து உள்ளிய வழியும் ; சென்று 

தலைவன் ஆற்றாஞய்த தனியைத் தீர்த்தழ்கு அவளை அணுகச்சென்று; 
கையிகக்து--அவன்மெய்க்சட் இடர்த தவறுகண்டு தலைவி ஆற்றா 

ளாய் நீச்ச நிறுத்தலானே ; பெயர்த் து அவன் ஒருவாற்றான் ௮வ 

ர்ளாற்டுமையைச றிது மீடகையினாலே: உளளிய வழியும் -அவள் 
கூடக் கருஇியவிடத்தும் : தலைவன் கூற்று நிசமும்) இதுவுச் துனி 

இர்ப்பதோர் முறைமை கூறிறறு. உ-ம், முத்கூறிய பாட், **அதி 

ர்வில் படி.றெருக்் வரதெம் மகன்மேன் - முதாபூண் மூலைபொருத 

வேதிலாண் முசசி-யுதாதுக ளுக்கரின் னாடை யெறிப்ப - வெதர் 

நவெளியே சென்ருய்€ செல், எலலாயார், தீதிலே மென்று தெளி 

ப்பவுய் கைங்நீவி - யாதொன்று மெங்சண் மறுதர வில்லாயின் - 

மேதக்க வெ£சை பெயரனை யாங்கொள்வேம் - தாவா விருப்பொடு 

கன் நியாத்துளிஈ செல்லுமா - போலப படரீதகக தாம்." எனத் 

தலைவன் கூறியவாறு காண்க, 

காமத்தின் வலியும்-துவளது நீத்து யி பவழி முற்கூறிய 

வாறன்றிச் காமஞ் சிறத்தலின் ஆம்ருமைவாயிலாக௪ சென்று aol) 
தீ௮ப் புக்கு கெருட்டுக் கூடுமிடத்தும், தலைவன்கூற்று கிகழும், இது 

வு் துனி ாபபதோர் முறைமை கூறிறறு, ௨-ம், ₹யரரிவ Core 

கூந்தல் கொள்வா னிதுவுமொ - ரூராண்மைக் கொத்த படிறுடைத் 

தெம்மனை-வாரனீ வந்தாங்கே மற்று,” என வலிர்து சென்றதனைத் 

தலைவி கூறியவழி, “*என்னிவை, ஒருயிாப புள்ளி னிருதலை யுள்ளோ 

ன்று - போரொதாச் தமமுப் புலவனீ கூறியென் - ஞருமி£ கிறகுமா 

நியாது? என ஆம்றாமை மிகுதியாறசென்றமை கூதியவாறுகாணக 

கீவிடின் அச்சமும் தலைவி தான் உணர்த்தவும் உண ராம 

ற் தன்னைக் கைவிட்டுப் பிரியிற் தான அவளை நீங்குதற்கு அஞ்சிய 

அச்சதீதின்கண்ணும்: தலைவற்குக் கூற்று கிசழும், அது உணர்ப்பு 

வயின் வாராஷடலாம். (எவ்வி யிழந்த வறுமையர் பாணர் - பூவில் 

வறுஈ்சலை போலப் புல்லென்-மினைமதி yee நெஞ்சே மனைமரத்- 
தெல்லுறு மெளவ ஸாறும் - பல்லிருங் கூச்தல் யாரளோ ஈமக்கே,? 

இதனுள் அவளையின்றி வருந்துகின்ற நெஞ்சே அவன் ஈமக்கு யா 
ானப் புலத்தலன்றி ஆண்டுநின்றும் பெயர்தல் கூருமையிற் கை 

விடின் ௮ச்சமாயிழ்று, 

தரன் goa. பிழைத்த நிலையின்சண்ணும் 4 தலைவன் தலைவி 
யைப் பிழைத்த பிரிவின்கண்ணும்பிழைத்தவென்றுர் இயம்சைப்பு



கற்பியல், ௩௫௯ 

ணாச்சி தொடங்கிப் பலகாலும் பிரியேனெனத் தெளிவித்ததனைத் 

தப்பலின், ௨-ம். அன்பு மடனுஞ் சாயலு மிபல்பு-மென்பு கெ௫ழ்த் 

தன இளவியும் பிறவு-மொன்றுபடு கொள்கையொ டொராம்கு மூய 

ஐஇ - யினறே யிவண மா மாலப - புதலிவ ராடமைத் துமபி 

குயின்ற - வகலா வர்துளை கோடை மூகக்சலி - னீ£க்கியல் Bend 
ரைப் பின்றை வாகோ - லாய்ககுழம் பாணியி dor ged Bore 

குக் - தேக்கமழ சோலைய கடழோற கழுஞ்சுரத - இயாத்த தூணி 

4 தலைதிறச் சவைடோற - பூத்த விரூடபைக் குழைபொதி குவியி 

ணா - கழ்றுளை முத்துற செஃடிலம் துதிர - மமைதளி மழை£த பை 
LG LE ore ~ சேக்கூவவு கொல்லோ கெஞ்கே (pl Ly Gorey ஈபுய 

லென வொலிவருக் தாழிருப் கூந்தம் - செபிசதொடி மூன்கை நற் 

காதலி - யமிவஞா கோககமும் புலவியு ரினை நே? Qs Oe GA 

op பிரியக கருதி வருக்இக் கூறியது. 6 வயங்க மணிபொருத*? 

எனபதும் அது, அகம, 

உடன்சேற௰ல் செய்கையொடு அம்ன பிறவும் மடம்பட 

வந்த தோழிககண்ணும் ; அன்னவையும் பிற == & கள விம் தேறிய 

தெளிவகப்படுத்தலும் ராத தேமறமும் பொய்யாம்; செய்கை 

யொடு உடன்சேறல் ௬ அவை பொய்யாகாதபடி' செய்கைசகளோ 

டே இவளை உடன்கொண்டு செலக: மடம் பட வநது தோழிஃ 

லண்ணும் அதன்னறியாமை தோனறக கூமிவந்து தோழிசண்ணும்: 

கூற்றுநிகழமும. உடன்கொண்டுபோதன் முூறைமையன்றென்று அறி 

யாமம் கூறலின் மடம்படவென்ரூாா. செயகைகளாவன தலைவன் சை 

புனை வல்வில் நாண் ஊாசதவழி இவள மையில் வாண்முசம் ப௪ப 

பூரதலும் அவன புனை மாண் மரீஇய அம்பு தெரிகதவழி இவள் இணை 

கோக்குண்கணணிா நில்லாமையும் பிறவுமாம். *(பாஅலஞசெவி!! 

எனனும் பாலைக்கலியுள், ₹*ஓரிரா வைகலுட் டாமரைப் பொய்கை 

யு - ணீர்ீத்த மலாபோல நீநீபபின் வாழ்வாளோ?'” எனவும், 4621 

நாள்சகொண் டிறக்குமிவ ளரும்பெற லுயிரே!? எனவும், உடன் 
கொண்டு சென்மினெனச் தோழி கூறியது கேட்ட தலைவன் இவளை 

உடன்கொண்டு போதல் எல்லாவாற்றானும் முறைமையன்மறென்று 

தோழிக்குக் கூறுவனவும் நெஞ்டிற்குக் கூறுவனவும் பிறவுங்கொள்ச, 
வேட்டைச் செச்காய் இளைத்தாண் மிசசில் - குளவி மொய்தத 

வழுகற் என்னீர் - வளையுடைச் கைய ளெம்மொ டுணீஇ£ய - வருக 
இல் லம்ம தானே-யளியளோ வளியளென் னெஞ்சமர்ம் தோளே”? 

இ௮௫ தோழி கேட்பக் கூறியது, ரசாணகை யுடைய செஞ்சே கடு 

இறல் ௨ வேனி னீடிய வானுயர் வழிராள் - வறுமை கூறிய மன்



௬.௭௦ பொருளதிகாரம், 

னீர்ச் சறுகுளர் - தொமிகுழி மரும்சிம் நுவ்வாக் சலங்கல் - சன் 
துடை மடப்பிடி. கயந்தலை மண்ணிச் - சேறுகொண் டாடிய வேறு 
படு வயச்களிறு - செங்கோல் வாலிணர் தயங்கத் தீண்டிச் - சொறி 
புற மூரிஞ்சீய நெறியய னன்மரா௮ம் - தீல்குறு வரிகிழ லசைஇய 
நம்மொடு - தான்வரு மென்ப தடமென் ஜேளி - யுறுகணை மழவ ர 
ரள்£ண் டிட்ட - வாறுசென் மாக்கள் சோறுபொதஇ வெண்குடைக்- 
கன்மிசைக் கடுவெளி யெடுத்தலிற் றுணைசேத்து - வெருளேறு 
பயிரு மாங்கட் - கருமுக முசுகின் கானத் தானே,?' இது கெஞ்சும் 
குக் கூறியது, 

வேற்று காட்டு அகல் வயின் விழுமத்தானும்-அங்கனம் வே 
தீறுகாட்டிம் பிரியும் காலத்துத் தாஜுறும் இடும்பையிடத் து; தலை 
வற்குக் கூற்று நிகழும், விழுமமாவன பிசியச் கருதியவன் பள் 

ளியிடத்துக் சனவிற்கூறுவனவும் போவேமோ தவிர்வேமோ என 
வருர்இக் கூறுவனவும் இவள் கலன் திரியுமென்றலும் பிரியங் 

கொலென்று ஐபும்றதலைவியை ஐயக்தீரக் கூறலும் கெஞ்ற்குக் 
சொல்லி அழுஙகுதலும் பிறவுமாம், கெஞ்சுஈடுக்கு௰?” என்னும் 

பாலைக்கலியுள் கனவிற் கூறியவாறு காண்க, உணணா மெய்யி 

ஜுயங்கய மருங்கி - டாப் படிவம் தான்றோர் போல = வரைசேர் 
இறுநெறி நிரையுடன் செல்லுங் - கான யானை கவினழி குன்ற - 

'மிறச்துபொரு டருதலு மாழ்றாய் சிறந்த - சில்லையங் கூந்த னல்ல 
கம் பொருந்தி - யொழிவின் வறுமை யஞ்சதி யழிதக - வுடைமதி 
வாழிய கெஞ்சே நிலவென - கெய்கனி நெடுவே லெ.ஃலை யிமை 
க்கு - மழைமருள் பஃ்மென் மாவண் சோழர் - கமைமாய் காவி 
ரிக் கடன்மண்மி பெரு$துறை - யிறவொடு வது கோதையொரமி 
பெயரும் - பெருங்கட லோசம் போல - வென்றிம் கொள்ளாய் 

சென்றுதரு பொருட்கே”” இது போவேமோ தவிர்வேமோ என் 
pg (அருவி யார்க்கும் பெருவரை யடுக்கத் - சாளி ஈன்மான் 
வேட்டெழிற் Caren aru ல் பூம்பொதி"யுழுவை தொலைச்சிய வை 
BB - யேர்துவெண் கோமி வயக்களி நிழுக்குர் - அன்னறாவ் சான 
மென்னாய் நீயே - குவளை யுண்க னிவளீண் டொழிய - வாள்வினைக் 
சகறி யாயின் மன்னொ - போயின்று கொல்லோ தானே படப் 
பைக் - கொடுமு ளீல்கை நெடுமா வர்தளிர் - ரீர்மலி சதழ்பெய 
மலைஇய - வாய்கிறம் புரையுமிவண் மாமைக் கவினே.?? இ௫ இவள் 
கலனழியுமென்று செலவழுங்கெது, [(தேர்செல வழுங்கத் திருவிற் 
கோலி ஈ யார்சலி யெழிலி சோர்தொடம் ,€ன்றே - வேந்து விடு 
தொழி லொழிய - யான்றொடங் இனெனா ஸிற்புறச் தரலே.?? இது



கற்பியல், ௩௩௬௧ 

Quest sss ஈதலுக் துய்த்தலு மில்லோர்க் இல்லெனச் ஈ செய் 

வினை கைம்மிக வெண்ணுஇ யவ்வினைக்-கம்மா வரிவையும் வருமோ- 

வெம்மை யுய்த்தியோ வுரைத்திஏ னெஞ்சே.' இல தலைவியை 

வருன்றுளன்றே எனக் கூறிச்,செலவழுக்கியது. 

மீட்டு வரவு ஆய்ந்த வகையின்கன்ணும்௯ பிரிக்த தலைவன் இடை 

ச்சுரத்து உருவு வெளிப்பட்டுழியும் மனம் வேறுபட்டுழியும் மீண்டு 

வருதலை ஆராயந்த கூறுபாட்டின்கண்ணும்: ((உழையணிச் தண்ட 

விறைவால் குயர்சினைப - புல்லரை யிரத்இப் பசுங்காய் பொழ்பக் - 

கல்சேர் இறுநெறி மல்கத் தாவும் - பெருங்கா டி.றாறு மெய்த் வர்த 

னவா- லருஞ்செயற் பொருட்பிணி முன்னி யாமே-சேறு மடச்தை 

யென்றலிற் ன்ற - னெய்த லுஸ்சண் பைதல் கூரப் - பின்னிருங் 

கூட்தலின் மறையினள் பெரிதழிக - ததியன் மண்டிய வொலிதலை 

ஞாட்பி உ னிம்மென் பெருங்கள த் இ.பவரு துயர-மாம்பலவ் குழலி 

னேங்கெ - கலங்கஞ ருறுவோள் புலம்புகொ ணோக்கே,”” இறு உரு. 

வுவெளிப்பட்டுக் கூறியது. ₹*ஒன்றுழெரிச் துமைத்திசி னெஞ்சே 

புன்காற் - திறியிலை வேம்பின் பெரிய கொன்று - கடாஅஞ் செருச் 

இய கடுஞ்ன முன்பிழ் - களிறுகின் நிறந்த ரீர லீரத்துப் - பா 

ல்லீ தோன்முலை யகடுகிலளு சேர்த்திப் - பசியட மூடங்யெ 

பைங்கட் செச்சாய - மாயா வேட்டம் போகிப கணவன் - பொய் 

யா மரபிற் பிணவுகினைக் இரங்கும - விருஈதின் வெங்காட்டு வரு 

ந் தும் யாமே - யாள்வினைக் கசல்வா மெனினு - மீள்வா மெனினு 

நீதுணிச் ததுவே? இது வேறுபட்டு மீட்டுவரவு ஆய்ந்தது. 4*இள்வ 

ழக் கற்ற பாழ்பே நனர்தலை - வெம்முனை யருஞ்சுர நமத ஈம்மொ 

டு - மறுதரு வதுசொ ரூனே செறிதொடி. - கழிந்துகு நிலைய வாகு 

வொழிக்தோள் கொண்டவெ லுரங்கெழு செஞ்சே இது மீளலு 

றும் செஞ்சினை கொக்து தலைவன் உழையர்க்கு உராத்தது, ஈடு 

ங்கழை முளிய வேனி னீடிக் - கடும்கதிர் ஞாயிறு கல்பகத் தெறுத 

லின் - வெய்ய வாயின முன்னே யினியே - யொண்ணுத லரிவையை 

யுள்ளுதொறுக் - தண்ணிய வாயின ச.ரத்திடை யாதே.” இது 

இடைச்சுரத்துத் தலைவி குணம் இனைந்து இரங்கிய.து. இன்னும் 

இரட்டுறமொழிதலென்பதனாற் செய்வினை முத்தி மீண்வெரும்கால் 

வருக்தி கெஞ்சொடு கூறுவனவும் பிறவுவ் கொள்க, ௮௮ “என்று 

கொலெய்து ஞான்றே சென்ற - வளமலை சாடன் மட்மக - ளிளமு 

லை யாகத் இன்ஜுயிர்ப் புணர்ப்பே,” கொல்வினைப் பொலிச்த கூர் 

ல்கு௮ும் பெஃடின்-வில்லோர் தூணி லீங்கப் பெய்த-வப்பூறுனை யே, 

ய்ப்பு வரும்பிய விருப்பைச்- செப்பட சன்ன செம்குழை யகற்தோஃ 

உள



௪:௬௨ பொருளஇகாசம், 

திழுதி னன்ன இம்புழறம் றுயவா - யுழுதுகாண் டளைய வா யார் 
கழல் - பாலி வானிம் காலொ0 மாறித் - துப்பி னன்ன செங்கோட் 

மூயலி - னெய்த்தோர் மீமிசை கிணத்திற் பரிக்கு - மத்த ஈண்ணிய 
வங்குடி.ச் €நார்க் - கொறுண் ணோக்ன் மகளி ரோச்சிய - தொ 

ion னுலக்கைத் மூண்ரேம் பாணி - நெமொால வரைய குடிஞை 

யொ டி.ரட்டுல் - குன்றுபி னொழியப் போயும் துரந்து - ஞாயிறு 

wing மூர்சேய்த் தெனாது - துணைபரி துரக்கும் தஞ்சாச செலவி - 

னெம்மிலும் விரைரஈ்துவல் லெய்்இப பன்மா - னோங்யெ கல்லி லொ 
ரூமை ரிலைஇட் - பாம்கர்ப் பல்லி பததொறும் பரவிக் - கன்றுபு 

கு மாலை நின்றோ எெய்இக் - கைகவியாச சென்று கண்புதையாக் 

குதுப் - பிடிக்கை யன்ன பின்னகர் தஇீணடித் - தொடிக்கை தை 

யாத் தோயர்தன்று கொல்லோ - காணொ மிடைஈத கறபின் வா 
னுத - லந்தீங் ளெவிக் குறுமகண் - மென்றோள் பெறஈசைடச் செ 

ன்றவெ னெஞ்சே.”” எனவரும். இனனும் வேறுபட வருவனவெல 

லாம் இதன்கண் அடக்குக, 

அ/வ்வழிப் பெருயெ இறப்பின்௧ண்ணும் ௮ பிரிந்தவிடத் 

அத் தான்பெற்ற பெருக்கம் எ.ப்திய சிறபபின்கண்ணும்: மனம 

ழ்ச்து கூறும், சிறப்பாவன பகைவென்று இிறைமுதலியன கோட 

லும் பொருண்முடித்தலுர் துறைபோடிய ஓத்தும் பிறவுமாம். 

உதாரணம் (:கேள்கே னேமவும் இளைஞ ராரவும்”” எனவும, ₹₹தாமி 

து மேவியம்?” என்பதலுட் (செய்வினை முடித்த செம்ம லுள்ள 

மொடு? எனவும், மனமடழக்து கூறியவாறு காண்க. முன்னியது 

முடியா மரபின்? என்லும் ஈற்றிணையுட் பொதுப்படச இறப்புக் 

கூறியவாறு காண்க, 

பேரிசை ஊாஇிப பாகா பாங்டனும் ௨ HFA OL Sader எய் 

இய தலைவன் பெரிய புகழையுடைத்தாயெ Cgomuyew ured 

த்தும்; கூற்றுநிகழ்தீலும், அவர சிறப்பு உணர்தஅதற்குப் பாக 

ொனப் பன்மையாழ் கூறினார். இருந்த வேந்த னருநதொழின் 
முடி.த்தெனப் - புரிந்த காதலொு பெருர்தேர் யானு - மேதிய தறி 

bs goog வந்த - வாறுஈனி யறிந்தன்றோ விலனே தாவு - முயற் 

பற முகளு முல்லையம் புறவிற்- கவைச்கதிர் வரன் தூ ராங்கண்- 

மெல்லிய லரிவை யில்வயி னிநீஇ - யிழிமி னென்றகின் மொழிம 

ரண் டி.ரினே - வான்வழங் யெற்கை வளிபூட் டினையோ - மாலுரு 

வாககின் மனம்பூட் டினையோ - வுாராமதி வாழியோ வலவ வெனத் 
'ஏன் - வராமருண் மார்பி னளிப்பனன் முயங் உ மனைச்சொண்



கற்பியல், ௨௬௩ 

புக்கன னெடுத்தகை - விருந்தோ பெற்றன டிருக்திழை யோனே... 

இதனாற் பாகன் ிறப்புக் கூறியவாறு காண்க, *!மறத்தற் கரிதாற் 

பாக பன்னாள் - வறத்தொடு வரு£தி.ப வுலகுதொழிற் கொளீடுய - 
பழமழை பொழித்த புது ரவல - நாவில் பலகிளை கறக்க காவு 

டை - மணியொலி கேளாள் வாணனுத லதனா- லேகுமி னென்ற விளை 

யர் வல்லே -யில்புக் கறியு5 ராக மெல்லென - மண்ணாக் கூர்தன் 

மாசறக் கழீஇச் - சில்டோது கொண்டு பல்குர லழுத்திய - வக்கிலை 

ட் புகுதலின் மெய்வருத் துறா௮ - வவிமு முடியினள் கவைஇ - மட 

மா வரிவை மூழ்சத.பர் நிலையே.” இழ தாஜலுற்ற இன்பத்தினைப் 

பாகற்குக் கூறியது. ₹ஊர்க பாக வொருவினை கழீஇய ௦ செல்க 

தேரே கல்வலம் பெறுகன்?? எனவும்வரும். $* தயங்க களித்றின் 
மேம் றகைகாண விமிவதோ - தாள்வலம் படவென்ற தகைநன்மா 

மேலகொண்டு”” என வருவன தலைவிகூற்றாதலிற் தலைவன் மீண் 

வேருய்காம் பாகற்கே கூறுவனென்னுர். 

காமக்கிழத்தி மனையோள் என்று இவர் ஏழமுறு இளவி சொ 

ல்லிய எதிரும்; காமக்கழத்து மனையோளென்மிவர் சொல்லிய ஏமூ 

௮ இளவி எதிரும் -- இற்பரத்தை தலைவியென்று கூதிய இருவர் 

சொல்லிய வருத்தமுற்ற செவியின் எதிரிடத்தும் : கூற்றுகிகழ்த்து 

ம். அவை அருஞ்சுரத்து வருச்தம் உம்மீரோ எனவும் எம்மை மறந்த 

ரோ எனவும் கூறுவனவும் பிறவுமாம். *4எரிகவர்ச் அண்ட வென் 
ழ் நீளிடை - யரிய வாயினு மெளிய வன்றே - யவவுறு கெஞ்சங் 

கவவுஈனி விரும்பிக் - கடுமான் நிண்டேர் கடைஇ - நெடுமா னோக் 

இரின் லுள்ளியாம் வரவே.” இது வருத்தம் உழ்நீரோ என்றதற் 

குக் கூறியது. “தொடங்குவினை தவிரா வசைவி னோன்றாள் - இ 

டந்துயிர் மறுகுவ தாயினு மிடம்படில் - வீழ்களிறு மிசையாப் புலி 
யினுஞ் சிறர்த - தாவி லுள்ளர் தலைத்தலைச் சிறப்பச் - செய்வினைக் 

ககன்ற காலை யெல்குற் - இிருவே முய தெரிக்குவன் பயின்மா - 

வீன்று வடிவேல் போலக் சாண்டொறது - மேவ றண்டா மழ கோ 
க்சூங்க - ணினையாது கழிந்த வைக லெனையதூஉம் - வாழலென் யா 

னெனச் தேற்றிப் பன்மாண் - டாழச் கூறிய தகைசா னன்மொழி - 
மறக்தனிர் போறி ரெம்மெனச் சிறந்தகி - னெயிறுகசெழு அவர்வா 

யின்னகை யழுங்க - வினவ லானாப் புனையிழை கேளினீ - வெம்மை 
தண்டா வெரியுகு பறர்தலைக் - கொம்மை வாடிய வியவுள் யானை - 

நீர்மரும் கறியாது தேர்மருங் கோடி - யறுகீ ரம்பியி னெறிமுத லு 
ணங்கு * முள்ளுசர்ப் பனிக்கு மூக்கருங் கடத்திடை - யெள்ள, 

னோஞப் பொருடாரல் விருப்பொடு - கானுத் தசையாக வை மாண்



௨௨௬௪ பொருளஇகாரம், 

வினைச் - குடம்பாண் டொழிர்தமை யல்லது - மடம்கேழ் கெஞ்ச 

நின்ஜுழை யதுவே.” இ மறக்தீர்போலும் என்றதற்குக் கூறியது: 

**உள்ளினெ னல்ல?னோ யானே யுள்ளி - Siar gs Gor னல்லனோ பெ 

ரிதே கனைத்து - மருண்டனெ னல்லனோ வுலகத்துப் பண்பே-நீடிய 

மரத்த தோடு கொய்மலர் - நிழையிறைத் தஓணச்சென் றற்றா௮ம்- 

கனைட்பெரும் காம மீண்டுகடைச் கொளலே.”” பிறவுமென்றதனான் 

இத்தன்மையனவுங் கொள்க, இவை இருவர்க்கும் பொது, இவற் 
மைக் காமக்கெத்இி விரைம்துகூறுமென்றற்கு அவளை முற்கூதிஞர். 

சென்ற தேஎத்து உழப்பு ஈனி விள&க இன்றிச் சென்ற தம் 

நிலை இளப்பிலும் -- ௮ங்கனங்கூறிய இருவர்க்குச் தான் சென்ற 

தேயத்தில் வருத்தச்தை மிகவும் விளங்கக் கூறி நனவினாழ் சேற 

லின்றிக் சனவினாம் கடத்திடைச் சென்ற தம்முடைய நிலையைச் 

தலைவன் கூறினும் : உ-ம். *(ஓழித்துப் பழித்த கெஞ்சமொடு வழி 
ட்படர்ச் - துள்ளியு மறிதிரோ வெம்மென யாழகின் - முள்ளெயி 

தீறுத் அவர்வாப் முறுவ லழுங்க - நோய்முசர் துறுத்து நொது 

மலர் மொழியகின் - cue மறப்பெனோ மற்றே சேணிககச் - தொ 

லிகழை மிசைச்த ஜெலிசொரி யொண்பொறி - படுஞமல் புதை 

யப் பொத்து நெடுகிலை-முளிபுன மீமிசை வளிஈழற் அுறாஅச் - காடு 

கவர் பெருக்கு யோவெயி னோேடலி - னதர்கெடுத் தலதிய சரத் 

தொ டொராங்கு - மதர்புலி வெரீ£இய மையல் வேழத் - தினர்தலை 

மயங்யெ ஈனர்தலைப் பெருங்காட்டு - ஞான்றுதோன் றவிர்சுடர் 

மான்று.ரப் பட்டெனகச் - கட்பட ரோதி கிற்படர்ச் அள்ளி - யருஞ் 

செல லார்வற் ரூரிடை ஞொெரோனமப் - பரந்துபடு பாய னவ்வி பட் 

டென - விலங்குவளை செறியா விகுத்த சோக்கமொடு - நிலங்களை 

'நினை வினை நின்ற நிழ்கண் - டூன்னகை யினைய மாகவு மெம்வயி- 

Bree யாங்குவட தன்றென யாழநின் - கோடேந்து புருவமொடு 

குவவு நத னீவி- நறுங்கதுப் புள்ளிய நன்ன ரமயத்து - வறு 

ங்கை காட்டிய வாயல் கனவி - னேமற்றேக் கற்ற வலமரல்- போ 

boy யாகலிம் புலத்தியொ லெம்மே.”” இதனுள் வறுங்கை காட்டிய 
வாயல் கனவினென ஈனவின்றிக் சென்றவம்றைசத் தலைவன் கூறிய 

வாறு காண்க இதுவும் இருவர்க்குமாம், 

அ/ருச்தொழின் முடித்த செம்மழ் காலை விருக்தொடு கல்ல 
வை வேண்டற்கண்ணும் செயற்கு அரிதாகிய வினையை முடித்த 

தலைமையை எய்திய காலத்தே தலைவி விருந்தெதிர்கோடலோடே 

நீராடிக் கோலஞ்செய்தல் முதலியவம்றைச் காண்டல் வேண்டிய



கற்பியல், க.௬டு 

இடத்தும்: தலைவன் கூத்றுநிகழ்த்தும். உம். *மூசம்புதலை மணச்த 

நிரம்பா வியவி-னோங்டுச் தோன்று முமண்பொலி இறுகுடி.க் - கள 

ரிப் புளியிற் காய்பசி பெயர்ப்ப - வுச்சிசக் கொண்ட வோம்குகுடை 

வம்பலீர் - மூற்றையு முடையமோ மறந்தே பிற்றை - வீழ்மா மணிய 

புனைகெ0ம் கூந்த - னீர்வார் புள்ளி யாக ஈனைப்ப - விருச்தயர் விரு 

ப்பினள் வருக்.துச் - இருச்தழை யரிவை தேமொழி கிலையே””? என 

இதனுள் விரு£தயர் விருப்பிவளென விரு£தொ ஈல்லவை வேட் 

டுக்கூமியவாறு காண்க, 

மாலை ஏந்திய பெண்டிரும் மக்களும் கேளிர் ஒழுக்கத்துட் 

புகற்சிக் கண்ணும-வினை முழ்திப்புகுக்த தலைமகனை எ.இரேம்றுக் 
கொள்ளும் மங்கலமரபினர் மாலையேர்இய பெண்டிரும் புதல்வரும் 
கேளிரும் ஆகலான் அக்கேளிர் செய்யும் எதிர்கோடலொழுக்கத் gid 

கண்ணும் : கலைமகன் உள்ளமூழகதுரைக்கும். உம்மைவிரிக்க. டெ 

ண்டிரும் மக்களுமாகிய கேளிரொன்றுமாம். உ-ம். (இருந்தும் காட் 

Bu பெரும்பெயர்க் கற்பி - ணுணுடை யரிவை மாணகர் நெடுந்தே. 

ரொய்த வந்தன்றாம் பாக ஈல்வர - விளைய ரிசைத்தலிற் இளையோ 
ரெல்லாஞ் - சேயுயா கெடும்கடைத் துவன்மின சொதிர்மார் - தாய 

ரும் புதல்வருர் தம்முன் பறியாக் - கழிபே ரவகை வழிவழி Ra 

ட்ப - வறம்புரி யொழுக்கவ் காண்கம் - வருக்ன காண்ககில் 

திருச் துடை மாவே.” எனவரும். 

ஏனை வாயில் எதிரொடு தொசைஇ-௫றஈத மொழியை ஒமீ 

ந்துகின்ற வாயில்கட்கு எதிரே கூறுங் கூற்றோடே முற்கூறிய 
வற்றைச் தொகுச்சு: உ-ம். ஈகுகம் வாராய் பாண பகுவா - யா 

பெய் இண்டுணி யார்ப்பத் தெருவிற் - தேர்சடை பயிற்றும் சே 

மொழிப் புதல்வன் - பூராறு செவ்வாய் சிதைத்த சார்தமொடு 

காமர் கெஞ்சர் துரப்ப யாந்தன் - முயங்கல் விருப்பொ கு 

இனே மாகப் - பிறைவனப் புற்ற மாசி நிருநுத - னாறிருங் கதுப்டீ 
னெம் காதலி வேறுணர்ச்து- வெரூ௨ மான்பிணையி னொீஇ - யானை 

யோவென் ஒநிகந்துகின் றதுவே,!? இது ஏனைவாயிலாகிய பாண 

ற்கு உரைத்தது. 

(பண்ணமை பகுதி முப்பதினொருமூன்றும்-- ஓதப்பட்ட இலை 

யே இடமாக நல்லறிவுடையோர் ஆண்டாண்டு வேறுவேருகக 

செய்யுள் செய்துகோடம்கு அமைந்துகின்ற கூறுபாட்டை உடை 
யவாகயெ முப்பத்துமுன்று துறையும் :



௩௬௬ பொருள இகரம், 

ஏண்ணருஞ் சிறப்பிற் நழவோன் மேனகளவுபோல் இழி 
தொழிலின்றி .ஐராய்தற்கரிய றப்போகூடிய தலைவன்சண்ண, 
எ-று, சிறப்பாவன வர்தகுற்றம் வழிகெட ஒழுகலும் இல்லறம் 

நிகழ்தீதலும் பிரிவாற்றுசலும் பிமவுமாம். இன்னவிடத்தம் இன் 

னவிடத்தும் நிகழும் கூற்றுக்களை வாயிலெஇர்கூறுல் கூற்றோடே 
தொகுத்துப் பண்ணுதற்கமைந்த பகுதியுடையவாயெ முப்பத்து 

மூன்று அறையும் தலைவன்கண் நிகழ்வன என்றுமுடிக்க, எடுத் 

அரைப்பிலுச் தம்கிலைளெப்பினும் அக்கூற்றுக்களையும் வாயிலெதி 

சொ தொகைஇயென முடிக்க. இவற்றுட் பண்ணிக்கொள்ளும் 

பகுதியாவன, யாம் மறைட்துசென்று இவனைக் கண்ணைப்புதைத்தாற் 
தலைகின்றொழுகும் ப.ரத்தையர்பெயர் கூறுவனென்.ற உட்கொண்டு 
காமக்கிழத்தியாதல் தலைவியாதல் சென்று கண்புதைத்அுழித் தலை 

வன் சூறுவனவும் பள்ளியிடத்,து வக்இருஈ்து கூறுவனவும் இவள் 

ஊடற்குக் கா.ரணம் என்னென்று தோழி வினாயவழிக் கூறுவனவும் 
பிரிர்தசாலத்து இவளை மறச்தவாறென்னென்ற தோழிக்குக் கூறு 

வனவும் பிறவுமாம். உ-ம். (சிலம்புகமழ் காந்த ணறுங்குலை பன்ன- 

ரலம்பெறு கையினெங் கண்புதைத் தோயே - பாய லின்றுணை 

யாய பணைத்தோட் - டோகை மாட்சிய மடச்தை - கியல துள 

சளாவெ னெஞ்சமர்ம் தோளே.” :தாழிரு டுமிய மின்னித் தண் 

ணன - வீழ்முறை யினிய சிதறி யூழிம் - கடி.ப்பிடு முரசின் முழ 

லி யிடித் இடித்துப் - பெய்தினி வாழிபோ பெருமவான் யாமே- 

சசய்வினை முடிச்ச செம்ம லுள்ளமொ - டி.வணின் மேவல மாக் 
தவளைக் - குறுரந்தா ணாண்மலர் சாறு - கறுமென் கூர்தன் மெல் 

ஐணை யேமே.” *(இம்மைப பிறப்பிற் பிரியலே.மென்றேஸாக் - கண் 

ணிறை மீர்கொண் டனள்.”” தன்னை யுணர்த்இனும் காயும் பிறர்ச் 
கூ6 - ரிர்£ீர ராகுதி ரொன்று,”? (*எரிகவர்க் துண்ட வென்றூழ் கீளி 

டைச் - சிறிதுகண் படுப்பினுங் காண்குவென் மன்ற - கள்ளென் 

கங்கு னளிமனை நெடுநகர் - வேங்கை வென்ற சணய்டம்-றேம்பாய் 

கூந்தன் மா௮ யோனே.” எனவும்வரும். இன்னும் அதனானே ஊட 
லைவிரும்பிக் கூறுவனவுங் கொள்க. “Rol னுண்டாங்கோர் துன் 

பம் புணர்வது - நீடுவ தன்றுகொ லென்து.?? (6ஜடுக மன்னே 

சிவாளியிழை யாமிரப்ப - நீடிக மன்னோ விரா.””? எனவரும். இன் 

துங் கற்பியற்கட் தலைவன்கூற்றாய் வேறுபடவருஞ் சானஜோர்செய் 

புட்களெல்லாம் இதனான் அமைத் அக்கொள்க. (௫) 

௧௪௪, அ(வன்றி வாற்ற வநியு மாகலி 
னேற்றற் கண்ணு நிறுத்தற் சண்ணு



கத்பியல், ௩௬8 

முரிமை கொச்ச ழெவோன் பாய்கிற 
பெருமையித் திரியா வன்பின் கண்ணுங் 
கிழவனை மகடேப் புலம்புபெரி தாகலி 
னலமரல் பெருகய காமத்து மிகுஇயு 
மின்பமு மிடும்பையு மாகிய விடத்தும் @ 

கயந்தலை தோன்றிய காமர் கெய்யணி 

நயந்த கிழவனை கெஞ்சு புண்ணுநீஇ 

நளியி னிக்கெய விளிவரு நிலையும் 

புகன்ற வுள்ளமொடு புதுவோர் சாயற் 
ககன்ற கிழவனைப் புலம்புஈனி காட்டி. Ke 

யியன்ற நெஞ்சந் தலைப்பெயர்த் தருக்கி 

யெதிர்பெய்து மறுத்த வீரத்து மருங்கினுக் 

sau வொழுக்கக்துக் கிழவனை வணங்கி 

யெங்கையர்க் குரையென விரத்தம் கண்ணுஞ் 

செல்லாக் காலைச் செல்கென விடுத்தலுங் சட, 

காமக் இழத்தி தன்மகத் கழீஇ 

யேழமுறு விளையாட் டிறுஇக் கண்ணுஞ் 

Anis செய்கை யவ்வழிக் தோன்றி 

யறம்புரி யுள்ளமொடு சன்வர வறியாமைப் 

புறஞ்செய்து பெயர்த்தல் வேண்டிடத் தானு 

தந்ைதைய சொப்பர் மக்க ளென்பகனா 

லந்தமில் சிறப்பின் மகப்பழிச்து கெருங்கலுங் 

கொடியோர் கொடுமை சுடுமென வொடியாது 

கல்லிசை ஈயந்கோர் சொல்லொடு தொகைஇப் 

பகு.இயி னீங்கிய தகு.இக் கண்ணும் ee 

கொடுமை யொழுக்கங் கோடல் வேண்டி. 

யடி மேல் வீழ்ச்ச கிழவனை நெருங்கிக் 

காச லெய்கையர் காணி னன்றென 

மாதர் சான்ற வகையின் கண்ணுக் 

தாயர் கண்ணிய நல்லணிப் புதல்வனை 

மாயப் பாரத்தை யுள்ளிய வழியும் 

தன்வயிற் சிறப்பினு மவன்வயிம் பிரிப்பினு



௬௮ பொருள திகாசம், 

மின்னாச் தொல்சூ ளெடுத்தழ் கண்ணும் 
காமக் இழத்இியர் கலம்பா ராட்டிய 

இமையின் முடிக்கும் பொருளின் கண்ணுங் 

கொடுமை யொழுக்கக் தோழிக் குரியவை 

வவறு சிறப்பிற் கற்பிம் றிரியாமைக் 

காய்தலு முவத்தலும் பிரித்தலும் பெட்டலு 

மாவயின் வரூஉம் பல்வேறு நிலையினும் 

வாயிலின் வரூஉம் வகையொடு தொகைஇ& 

கஇழவோள் செப்பல் கழவ தென்ப, 

இர 51 மூறையானே தலைவிகூற்று நிகழும் இடம் கூறுகின்றது. 

(இ-ள்.) அவன் அறிவு ஆற்ற அறியும் ஆகலின் ஏழ்றற்கண்ணும் கிறு 
தீதற்கண்ணும் உரிமைகொடுத்த கிழவோன் பாங்கர் பெருமையிற் 

திரியா அன்பின்கண்ணும்; அவன் அறிவு ஆற்ற அறியும் ஆகலின் 

வேதத்தையுஈ தருமதாலையுக் தலைவன் அறிச்த அறிவைத் தலைவி மிச 

இதியுமாதலின் : ஏம்றற்கண்ணும்-௮ர்தணாமுதலிய மூவருச் தத் 
தமக்குரிய வேளவிசெய்யுங்காற் தம்.மனைவியர் பலருள்ளுச் தமக்கு 

ஓத்தாளை வேள்விக்கண் உரிமைவகையான் எனைமகளிரின் உயர்த்த 

ல்செய்யுமிடத்தும்: நிறுத்தற்கண்ணும்-தத்தங் குலத் இழ்கேற்ப நி 

௮த்துதலைச் செய்யுமிடத்தும் : உரிமை கொடுத்த இழவோன் பாய் 

இல் -அவர்குலத்திறகேற்ற உரிமைகளைக் கொடுத்த தலைவனிடத்து: 
பெருமையிற் தரியா அன்பின்கண்ணும் அத ச்தங் குலத்இிம்கேற்ற 

பெருமையினின்றும் நிள்காத அன்புசெய்து ஒழுஞ்தற்கண்ணும்: அறி 

யுமாகலின் அன்புசெய்து ஒஓழுகுமெனக் கூட்டுக, எனறது, அந்த 

ணர்க்கு கால்வரும் அரசர்க்கு மூவரும் வணிகர்க்கு இருவரு தலைவி 

'யராயெவழித் தங்குலத்திற்கொண்டவரே வேள்விககு உரியர் ஏனை 
Gyrt வேள்விக்கு உரியரன்றென்பதாஉம் அவர்க்குத் தங்குலங்க 

ட்கு ஏற்றவகையின் உரிமைகொடுப்பரான்பதூஉம் அவர்களும் இ 

கருமமேசெய்தானென்று அன்பிற் இரியாரொன்பதாஉ௰் கூறியவாறு. 

உ-ம். நின்ற சொல்லா னீடுதொ தினிய - ரென்று மென்றோள் பிரி 

பறி யலரே - தாமரைத் தண்டா தூத மீமிசைச்-சார்தஇற் கொண்ட 

தீர்சேன் போலப் - புரைய மன்ற புரையோர் கேண்மை - நீரின் 

இமையா வுலகம் போலத் - தம்மின் ஐமையா சந்கயச் தருளி- கறு 
அதல் ப௪த்த லஞ்சி௪ - சிறுமை யுறுப செய்பறி யலரே.” இதனுட் 

தாமரைத்தாதையும் ஊதிச் சந்தனத்தாதையும் ஊதி வைத்த தேன்



கதப்யல, ௩௬௯ 

போலப் புரைய என்றதனான் ஏற்றற்கட் தலைவிகூதினாள். பிரிவறி 

யலான்றதும் அன்னதோர் குணக்குறையிலாரன்றதாம். பிரிவண 

ர்ச்து புலர்துரைப்பின் சாணழிவாம். நிலத்திலும் பெரிதே வானி 

னு முயர்ச்தன்று - நீரினு மாரள வின்றே சாரம் - கரும்கோற் குறி 

ஞூிப்பூக் கொண்டு - பெருந்தே னிழமைக்கு காடனொடு கட்பே." 

இது ஜத்தற்சட் கூறியது, 

கிழவனை மகப் புலம்பு பெரிதாகலின் அலமரல் பெருகிய 

காமத்து மிகுதியும் -- அறமும் பொருளுஞ் செய்வசனாழ் புறதீலு 
ஹைதலிம் தலைவனைத் தலைவி நீங்கூங்காலம் பெரிதாகலின் அதற்குச் 

சுழற்சிமிக்க வேட்கைமிகுதி நிகழ்ச்சவிடத்தும் ; உ.ம், (காமத் 

தாங்குமதி யென்போர் தாமஃ - தறியுகர் கொல்லோ வளைமது கை 

யர்கொல்- யாமெம் காதலர்க் காணே மாயிழ் - செதிதுனி பெருய 

செஞ்சமொடு பெருகீர்க் - கல்பொரு Ag gioor போல - மெல்ல 

மெல்ல வில்லா குதுமே.” இ தெருட்டுக்தோழிக்குத் தலைவி காம 

த்துமிகுதிக்கட் கூதியது, 

இன்பமும் இடும்பையும் இய இடத்தும் -துங்கனம் அமர 

ல்பெருயெவழித் தலைவனை எஇர்ப்பட்ட ஞான்று இன்பமுச் தனிப் 

பட்டஞான்று துன்பமும் உளவாயெ இடத்தும்: உ-ம். ₹₹வாரன் 

மென்கினைப் புலவுக்குரன் மார்இிச்-சாரல் வரைய சளையுடன் குழீ£இ- 
வளியெறி வயிரிற் இளிவிளி பயிற்று - களியிருஞ் சிலம்பி னன்மலை 

காடன் - புணரிழ் புணருமா சொழிலே பிரியின் - மணிமிடை பொன் 
னின் மாமை சாயவென் - னணிகலஞ் சிதைக்குமார் பசலை யதனா- 

லசுணம் கொல்பவர் கைபோ னன்று - மின்பமுர் துனபமு முடைத் 

தே - தண்கமழ் கறுக்தார் விறலவன் மார்பே.” “ere QOL. FF 

வர் பார்வல் பிரிவஞ்சும் - புன்ச ணுடைத்தாற் புணர்வு”? எனவரும், 

கடத்தலை தோன்றிய காமர் நெய்யணி ஈயர்த இழவனை கெஞ்சு 

புண்ணுதீஇ ஈளியினீக்கெய இளிவரு நிலையும் ௭ யானைக்கன்று போ 

லும் புதல்வன் பிறத்தலான் உளதாயெ விருப்பத்தையுடைய கெய் 

யணிக்கு விரும்பிய தலைவனை கநெஞ்சைவருத்தித் தன்னைச் செறி. 

தலினின்று நீக்க இளிவர்த கிலைமைக்கண்ணும்; தன்னை Hugg 

தானென்ற இளிவருகிலையென்றார். ₹*கரும்புகடு பாத்தியிற் சலி 

தீ* வாம்பல் - சுரும்புபசி களையும் பெரும்புன ஓு.ர - புதல்வனை 

யீன்றவெம் முயல்க - லதவே தெய்யநின் மார்புசதைப் பதுவே 

இ௮ புதல்வற் பயந்தகாலத்துப் பிரிவுபற்றிக் கூறியது,



௩௭௪௦ பொருள காரம். : 

புகன்ற உள்ளமொடு புதுவோர் சாயற்கு ௮சன் ஐ இழவனை 4 

புதல்வனை விளையாட்டை விரும்பின உள்ளத்தோடே புதுவது புணர் 
நீத பரத்தையர் தன்மாட்டு மனகெ௫ழ்ச்த மென்மையின்பொருட்டு 

தவர்க்கு அருள்செய்யப் பிரிர்து வந்தோனை: புலம்பு ஈனி காட்டி 
தனத தனிமை மிசவும் அறிவித்.து: இயன்ற நெஞ்சம் தலைப்பெயர் 
த்து அருத்தி--அவன்மேற் சென்ற நெஞ்சினைச் செல்லாமல் ௮வனி 

_த்தினின்றும் மீட்டு அருகப்பண்ணி; எதிர்பெய்து மறுத்த ஈரத்து 

மருங்ஜெம்-பிறருள் ஒருத்தியைக் காணாளாமிலுங் கண்டாள்போ 

லத் தன்முன்னர்ப பெய்துகொண்டே வாயின்மறுத்ததனற் தோற் 

(Mu நயனுடைமைக்கண்ணும் : எனவே, மறுட்பாள்போல ஈயந்தா 

'ளாயிற்று. இழவனை மறுத்தவெனக் கூட்டுக. ௨-ம். ₹*கடல்கண் டன் 

ன கண்ணகன் பரபபி-னிலம்பச வீழ்ந்த வேர்முதிர் இழங்டும்-கழை 

கண் டன்ன மூம்புடைத் இரள்காற் - களிற்றுச் செவியன்ன பாச 

டை. மருங்கிற்-கழுரிவம் தன்ன கொழுமூகை யிடையிடை-முறுவன 

மூகத்திம் பன்மலர் தயங்கப - பூத்த பொய்கைப் புள்ளிமிழ் பழன 

த்து - வேப்புகனை யன்ன நெடுகக ணீரஷெண் - டிரைதேர் வெண் 

குரு கஞ்சி யயல - வொலித்த பகன்றை யிருஞ்சேழ் தள்ளம்-றிதலை 

யின் வரிப்ப வோடி. விரைபுத - னீ£மலி மண்ணளைச் செறியு eps - 
மனைகடூ வயலை மானிவர் கொழுங்கொடி. - யரிமல ராம்பலோ டார் 

தழை தைஇ - விழவாடு மகளிரொடு தமுவணிப் பொலிர்.து - மலரே 

ருண்கண் மாணிழை முன்கைக் - குறுந்தொடி. தொடக்க நெடுந் 

சொடர் விடுத்த - துடன்றனள் போலுஙின் காதலி யெம்போஜ்-புல் 

ஆளைக் குடுமிப் புதல்வற் பயந்து - நெல்லுடை கெடுககர் கின்னின் 

ஹையா - ளென்ன கடத்தளோ மற்றே தன்முகத் - தெழுதெழில் 

'சிதைய வழுதன ளேங்டு - யடித்தென வருத்த இத்இப் பல்லூழ் - 

சொடித்செனச் சிவர்த மெல்விரற் திருகுப்-கூர் நத மழுங்வயெ வெ 

யிழ்ற-ஞர்முழுத நுவலுகிற் காணிய சென்மே.”' எனவரும். எதிர் 

பெய்து மறுத்த ஈரமெனவே எதிர்பெய்யாது மறுத்த எரமுவங் 

கொள்க. கூர்முனை முள்ளிக் குவிகுலைக் கழன்ற-மீன்முள் என்ன 

வெண்கான் மாமலர் - பொய்தன் மகளிர் விழவணிச் கூட்டு - மவ 

வய னண்ணிய வளக்கெ மூரனைப் - புலத்தல் கூமோ தோழி யல் 

கற் - பெருங்கதவு பொருத யானை மருப்பி - னிரும்புசெய் தொடி. 

யினே வாட - மாக்க ணடைய மார்பகம் பொருக்தி - மூயல்கல் 

வீடா விவையென மயக்க - யானொ0 மென்னவு மொல்லார் தாமற்- 

இிவைபா சாட்டிய பருவமு முளவே - யினியே, புதல்வற் தடுத்த 

பாலொடு தடைஇச் - இதலை யணிச்த தேங்கொண் மென்மூலை-ரறு



கற்பியல், ௩௭௧ 

ஞ்சாச்து புலர்ந்த கேழ்டுள ரகலம் - வீங்க முயங்கல் யாம்வேண் 

டினமே - தீம்பால் படுத ரூமஞ் சனரோ-யாயிடைக், கவவுக்கை ஞெ 
இழ்ச்தமை கோக்க மதவுஈடைச் - செவிலி கையெனப் புதல்வனை 
கோக்க - நல்லோர்க் கொத்தனி ரிகஃ்தோர் செல்வர்க் - கொத்தனெ 
ம் யாமென மெல்லவென் மகன்வயிற் - பெயர்தந் தேனே யதுகண் 

டியாமுவ் - காதலெ மவற்கெனச் சாஇய்ச் சிறுபுறம் - கவையின' 

னாக வதற்கொண் டிகூபெயம் - மண்டுளிக் கேற்ற பலவுமு செஞ் 
செய் - மண்போன் ஜெ௫ழ்ர்தவா கலுழ்க்தெ - னெஞ்சறை போடு 

ய வறிவி னேற்கே.”” இதனுள் ஒருத்தியை வரைகதுகூரூ.து ஈல்லோ 

ரைப் பொதுவாகக் கூறியவாறும் வேண்டினமெனட் புலம்புகாட் 
ழும் சலுழ்ர்ததென ஈரரங்கூறியவாறுங் காண்க, 

தங்யெ ஒழுக்கத்துக் இழவனை வணங்க எங்கையர்க்கு உரை 

பென இரத்தற்கண்ணும்-பைரத்தையர்மாட்டுத் சங்யெ செவ்வி 

யை மறையாத ஒழுக்சத்தோடே வந்த தலைவனை நீகூறுன்ற 
பணிந்தமொழிகளை எக்கையர்ச்கு வணங்டுக்கூறென இரர்துகோ. 

டற்கண்ணும்; உ-ம். “அுகன்றுறை யணிபெத” என்னும் மருசக்கலி 
யுள் நோதக்கா யெனகின்னை நொக்தீவா ரில்வழித் - தஇிஇலேன் 

யானெனச் தேம்றிய வருஇமன் - ஞெடுழ்தொடி. யிளயவ Meo 
முலைச் தாதுசோர்ச் - திதழ்வனப் பிழர்தமின் கண்ணிவச் துரையா 

க்கால்” என்பனகூறி, *1மண்டுநீ ரார மறிகடல் போலுகநின் - றண் 

டாப் பரததை தலைக்கொள காளும் - புலத்தகைப் பெண்டிராத் 

தேற்றிமம் மியாமேம் - மேலாமோ நின்பொய் மருண்டு," எனவும் 

எங்கையரைத் தேம்றெனச் கூமியவாறுகாண் ௧, 

செல்லாக் காலைச் செல்கென விடுத்தலும் தலைவன் செல்லா 
னென்பது இடமுங் காலமும்பழ்றி அறிந்தகாலத்து ஊடலுள்ளத், 

தாம் கூடப்பெறாதாள் செல்கெனக்கூறி விடுத்து ஆற்றுதம்சண் 

ணும்; புள்ளுமி ழகல்வயல்'? என்னும் மருதக்கலியுள் ::பூங்கட் பு 

தல்வனைப் பொய்பல பாராட்டி, - நீங்கா யிகவாய் கெடுங்கடை நில் 

லாதி - யாங்கே யவர்வயிம் சென்றி யணிசிகைப்பா - யீங்கெம் புத 

ல்வனைத் தந்து.” எனவும், **சேற்று நிலைஇய செங்கட் காரா - 

லூர்மடி. கங்குலி னோன்தளை பரிந்து - கூர்முள் வேலி கோட்டி. 
னீக்இ - நீர்முது பழனத்து மீனுட னிரியவர் - தாம்பு வளளை மய 

க் ச் தாமரை - வண்தே பனிமல சாரு மூர - யாரை யோநிற் பூல 
க்கேம் வாருழ் - இுறையிறச் தொளிருச் தாழிருய் கூந்தம் - பிறமு 
மொருத்தியை யெம்மனைச் தந்து ச வதுவை யயர்ர்தனை யென்ப.



உள பொருள திசாசம், 

வஃதியாங் - கூறேம் வாழிய ரெர்தை செறுகர் - களிறுடை யருஞ் 

௪மர் ததைய நாறு-மொளிறுவாட் டானைக் கொற்கைச் செழியன்- 

பிண்ட நெல்லி னள்ளு ரன்னவெம் - மொண்டொடி. ஜெடூழிலு 

ஞெகிழ்க - சென்றி பெருமகற் றகைக்குகர் யாரே.” எனவும் வரும். 

காமக்கிழத்தி தன்மகத் தழீஇ ஏமுறு விளையாட்டு இறுஇச் 

ண்னும் -மனையறத்இற்கு உரியளாக வரைந்த காமக்ழேத்இ தலை 

வி புதல்வன் மனைப்புறத்து விளயா$ன்றவனைத் தழுவிக்கொண்டு 
தான் ஏமுறுதற்குக காரணமான விளையாட்டின்முடி.வின்கண்ணும்: 

௮வள் எம்மைப் பாறுகாப்பீரோவென விஞாயவழி அவனும் அத 

ற்கு உடன்பட்டான்போலக் கூறுவன உளவாதலின் ஏமுறுவிளையா 

ட்டென்றார். இ தியென்ஞார் விளையாட்டு முடியுகதுணையர் தான் 

மறைய கின்று பின்னர்ச்கூறுதலின். உம். காயுடை மூதுநீர்க் கலி 
த்த தாமனாைத் - தாதி னல்லி யயலிதம் புரையு - மாசி லங்கை மணி 

மருள் செவ்வாய் - நாவொ ஈவிலா ஈகைபடு $ஞ்சொல் - யாவரும் 

)விழையும் பொலச்தொடிட் புதல்வனை த்-தேர்வழங்கு தெருவிற் றமி 

யோர்க் கண்ட - கூரொயிழ் றரிவை குறுடு யாவரும் - காணுக ரின் 

மையிற் சேர்த்தனள் பேணிப் - பொலங்கலஞ் ௬மச்த பூண்டாம் 
இளமுலை - வருக மாளவெ ஜஐூயிரொனப் பெரிதவந்து - கொண்டன 

ணின்ஜோட் கண்டுகிலைஇச் செல்லென - மாசில் குறுமக ளெவன்பே 

தஇழற்றனை - நீயும் தாயை யிவற்கென யான்றமற்-கரைய வக்து விரைஇ 
னள் கவைஇக் - களவுடன் படுநரிழ் கவிழ்ஈ்து நிலங்களையா - காணி 

நின்றோ ணிலைகண் டியானும் - பேணினெ னல்லெனோ மூழ்க 
வானத் - தணங்கருங் கடவு என்னோணின் - மகன்று யாதல் புலை 

வதா லெனவே,.'' எனவரும். | 

இறந்த செய்கை அவ்வழித் தோன்றி அறம்புரி உள்ளமொடு 
தன்வ.ரவு அறியாமைப் புறஞ்செய்து பெயர்த்தல் வேண்டு இடத்தா 

லும்; சிறர்த செய்கை அவ்வழித்தோன்றி--காமக்கழத்தியது ஏழு 

௮ம் விளையாட்டு்ப்போலாது தலைவி தன்புதல்வனைத் தழீஇ விளையா 

ட்டையுடைய இல்லிடத்தே தலைவன் தோன்றி: அறம்புரி உள்ளமொ 

டு தன்வரவு அறியாமைப் புறஞ்செய்து--அவ்விளையாட்டு மகிழ்ச் 
சியாகய மனையறத்தினைச் காணவிரும்பிய நெஞ்சோடே தன்வரவி 

னைத் தலைவி அறியாமல் அவள்பின்னே கிற்றலைச்செய்து : பெயர் 

தல் வேண்டு இடத்தாலும் ௭ தலைவியது துனியைப் போக்குதல் 

வேண்டி௰' இடத்தும் : தன்வரவறியாமை என்றதற்குத் தன்னைக் 

'சண்டாம் தலைவியுழை நின்றார் தமச்குச்செய்யும் ஆசாரங்களையும்



கற்பியல், MGT. 

அவர்செய்யாமற் கைகவித்துத் தன்வரவு அதி.பாமல் கிற்டனென்று 
கொள்க, ௨-ம். மையற விளட்கய மணிமரு எவவாய்தன் - மெய் 

பெரு மழலையின் விளங்குபூ ணனைத்தரப் - பொலம்பிறையுட் டாழ் 
நீத புனைவினை யுருள்கல - னலம்பெறு கமழ்சென்னி சகையொடு 

துயல்வர - வருவெஞ்சா இடைகாடமி முடைசமழ லர். து-லரிபொலி। 

இண்டுணி யார்ப்போவா தடி.கட்பப்-பாலோ உலர்ந்த மூலைமறந்து 
முற்றத்துக - கால்வறேர் கையி ஸியக்கி நடைபயி௰்ரா - வாலமர் 

செல்வ னணிசால் பெருவிறல் - போல வருமெனுயிர்; பெரும, விருக் 

தொடு கைதாவா வெமமையு முள்ளாய் - பெருக்தெருவிற் கொண் 

டாடி. ஞாயர் பயிற்றத - இருநஅபு நீகம்உ சொறகள்யாவ் கேட்பஃ 

வருந்தோவா கெஞ்சிற் கமிழ்தமின் றஐற்ருப்-பெருந்தகாய் கூறு ல; 
எல்லிழாய், சேய்கின்று தாகுகொணாகத பாணன் சிதைந்தாங் 

கே.- வாயோடி. யேனாஇிப பாடியே மென்றற்றா - கோய்காக் தணி 

க்கு மருக்தெனப் பாராட்ட - Garar 60550455 சாவென் பவ 

ன்மாண - வேய்மென்றோள் வெய்த்திறஞ் சேர்த்தலு மரீறிவன் « 

வாயுள்ளிற் போகா னரோ; உள்ளியுழையே யொருங்கு படை 

விட& - கள்வர் படர்தந் ததுபோலத் தாமெம்மை - யெள்ளுமார் 

வந்தாரே யீங்கு; ஏதப்பா ளெளிப் புரிசை வியலுள்ளோர் * * 4 

$ %% படர்தக்க தாம்.”” எனவரும், 

தகதையர் ஒப்பர் மககள் என்பதனால் அச்.தமில் சிறப்பின் 

மகப் பழித்து கெருங்கலும் -- அஙனம விரையாின்ற கால 

ச்.து மக்கள் தந்தையரை ஒப்பொன்னும் வேதவிஇபம்றி apple 

லாத சிறப்பினையுடைய மகனைப பழித்து வெகுளுதம்கண்ணும்: ப 

கனுக்கும் இ௮அபடுமென்று ௧௬ இக் கூறலிழ் தலைவனைப் பழித்தெல் 

og மகப்பழித்தெனமுர். மைபடுசென்னி'” என்னும் மருதக்கள 

yer, *வனபபெலா நுக்தையை யொப்பினு அதை - நிலைப்பாஓ 

சொத்த குறியென்வாய்க் கேட்டொத்தி - கன்றிய தெவ்வாக் கட 

ந்து களங்கொள்ளும் - வென்றிமாட் டொத்தி பெருமமற் ஜொஃ6 

வாதி - யொன்றினேம் யாமென் அுணர்ச்தாரை நுந்தைபோன் 

மென்றோ ணெ௫ுழ விடல்.” என அவனைக் கொண்டு விளையாமு.௰ 

வழி அவன் தலைவனமேல் வீழ்தலிற் “தச்தை வியன்மார்பிற் ப 

ய்ந்தா னறனிலா - வன்பிலி பெற்ற மகன்!” எனத் தன் இறத 

அன்பிலனென கெருகடக் கூறியவாறு காண்க, 

கொடியோர் கொடுமை சடுமென ஓஒடியாது ல்லிசை நய 

தோர் சொல்லொடு தொகைஇப் பகுதியின் ீங்யெ தகுதிக்கல 

௩௨



௩௭௪ , பொருளஇகாரம், 

ணும்; கொடியோர் ஈல்லிசை சயச்தோர் சொல்லொடு தொகைஇ௮ 

கொடியோளரொன்றது பாணர் கூத்தர் விறலியர் ௮ச்தணர்முதலியோ 

ரா; கொடியோராய்த் தலைவன்புகழைக் கூறுதற்கு விரும்பினோர் 
ப.ரத்தையர்க்கு வாயிலாய் வர்துகூறிய சொலலோடே, தாலும் 

அவரிடத்தே சேர்ர்து; பகுதியினீய்ய கொடுமை-எகரவற்பாம்இழ் 
பக்கமும் ஆங்கோ/்பக்சகமுமாயெ பகுதி காத்தலினின்று நீங்யெ 

ப.ரத்தையமாக் கூடியகொமுமை; சுமென ஓடியாது தகுதிக்சண் 

னும் ௭நெஞ்சைச் சுடுமென்று கூறி அவன் அவற்றைக் கூறுதலைத் 

தவிராமம் கூறுதற்ருத் தச்ச தகுதியிடத்தும்: இன் நீக்கப்பொரு 

ட்ட; பகுதி கூறுபாடு, ஆகுபெயா ; பருஇகளைக் சாத்தற்குப் பிரிவே 

அனனசக் கூறிப் பிரிந்து பாணர்முதலியோர் புஇிஇர் கூட்டிய பாத் 

தையரிடத்தே ஒழுகிய மெய்வேறுபாட்டோடு வந்தானைக் கண்டு 

அப்பகுஇகளைப் ப.ரத்தையராகச் கூறுவாளாயிற்று, அது இணை 

பட நிவந்த”? என்னும் மருதக்கலியுள், **கண்ணிஙீ கடிகொண்டா 

ர்க் கனைதோறும் யாமழப் - பண்ணினாம் களிப்பிக்கும் பாணன் 

காட் டென்றானோ - பேணானென் நுடன்றவ ருகிர்செய்த வடுவினா 

ன் - மேனாணின் றோள்சேர்ந்தார் ஈகைசெர்ந்த விதழினை ; நாடிகின் 

நூதாடி.த் துறைசசொல்லா ரரரவ - ராடைகொண் டொலிக்குசின் 
புலத்திசாட் டென்றாளோ - கூடியார்ப புனலாடப் புனையாய மார் 

பபினி - ஜூடியா ரெதிதர வொளிலிட்ட வாக்னை; வெறிதுகின் 

புகழினை வேண்டாரி னெடுத்தேத்து - மறிவுடை யர்தண னவளைக் 

காட் டென்றானோ - களிபட்டார் சமழ்கோதை கயம்பட்ட வுருவின் 

மேற் - சூறிபெற்றார் கூரற்கூர்தற் சோடுளர்சத இுகனினை,?? என் 

பவற்றாற் பாணர்முதலியோர் வாயிலாயவாறு காண்க, ஏ] 

(தெழின் மார்ப வெறிரல்லா வென்வாய்சசொற் - டாயந்தாய்ர்த 

தானை பரிர்தானா மைர்தினை - சார்சழி வேரை சுவற்றுழ்ர்த கண் 

ணியை - யாங்குச்சென் நீங்குவர் இத்தக்காய் கேளினி; எய்தி, ௭தி 

ரிதழ் நீலம் பிணைந்தன்ன கண்ணும் - குதிரை வழங்ி வருவ திக் 
தேன் - குதிரைதான், பால்பிரியா வைங்கூச்தம் பன்மயிர்க் கொய்சு 
வன் - மேல்விரித் இயாத்த சிகழிகைச் செவ்வளை - நீல மணிச்கடிசை 

வல்லிகை யாப்பின்€ம் - ஞாலிய மென்காதிய் புல்லிசைச் சாமரை- 
மத்திகைக் கண்ணுறை யாகக் கவின்பெற்ற - வுத்தியொரு காழ்தா 

இறுத்திரியத் தண்பிடி-நேர்மணிகேர் முச்காழ பல்பல கண்டிகைத்- 

தார்மணி பூண்ட தமனிய மேகலை - தூபூுரப் புட்டி. லடியொ டமை 

த்தியாத்த - வார்பொலங் இண்டுணி யார்ப்ப வியற்றிநீ - சாதலித் 

மார்ச்தரின் காமச் குதிலாயை - யாய்சுசை மாடச் தணிரிலா



கற்பியல், Bet ® 

முற்றத்து - ளாதிக் கொளீஇது வசையிளை யாகுவை - வாதுவன் வா 

ழிய க) சேகா, கதிர்விரி வைசலிற் கைவாரூஉச் கொண்ட - மது 

ரைப் பெருமுற்றம் போலநின் மெய்க்சட் - குதரையோ வீறி யது; 

கூரு£ர்। மாண்ட குளம்பி னஜவன்றே - கோரமே வாழிகுஇலா; 
வெதிருழக்கு காழியாற் சேதிகைக் குத்திக் - குரை யுடலணி, 
போலநின் மெய்க்கட் - குதிரையோ கவ்வி யது; இத்தை,பய 
னின்றி யீங்குச் கடித்தது ஈன்றே - வியமமே வாழி குதிலா மிச 

ஈன்!- நினியறிந்தே ணின்றுநீ யூக்த குதிரை - பெருமணம் பண்ணி 
யமத்தினிற் கொண்ட. - பருமச் குதரையோ வன்று ; பெருமநின், 

னேதில் பெரும்பாணன் நாதாட வாங்சேயோர் - வாதத்தால் வந்த 

வளிக்குதிரை யாதி - யுருவழிககு மக்குதிறை யூரனீ யூரிழ் --பர se 
தை பரியாக வாதுவனா மற்றக் - கரத்திரியாய் தேறிய செல்,” இத 
னுட் பாணன் தூதாட வாதத்தால் வந்த குதிலாயென்பதனால் 

அவன் கூட்டிய புதியபரத்தையர் என்பதூஉம் ௮வன் பகுதியினி 

oo நீங்யெவாறுங் குரையோவீறியசென்ப.து முதலியவர்முற் 

கொடுமைகெஞ்சைச் சுடுஇன்றவாறும் அதனை நீச்சிய பரத்தையரை। 

ச குதினாயாகச் கூறித் தான் அதற்குத் தக்குகின்றவாறுங் காண்ச. 

கடவுட்பாட்டு அங்கோர் பக்கமும் யானைப்பாட்டுச் காவற் 

பாங்கின்பச்கமுமாம், 

கொடுமை ஒழுக்கங் கோடல் வேண்டி. ௮டி.மேல் வீழந்த, 
இழவனை நெருங்கிச் காதல் எங்கையர் காணின் ஈன்றென மாதர் சா 

ன்ற வகையின்கண்ணும் ; கொடுமை ஓழுக்சங் கோடல்வேண்டி = 

அ௩ஙனம் பகுதியினீம்குப் பா.த்தையர்மாட்டு ஒழுகிக் கொடுமை 

செய்த ஒழுச்சத்தைத் தலைவி பொறுத்தலையேண்டி ; ௮டி.மேல்வீழ் 

ந்த ழெவனை நெருங்கி -- தன் அடிமேல் வீம்ர்து வணங்கிய தலை 

வனை அ௮தனின்மீது துனிமிக்குக் கழறி : காதல் எங்கையர் காணின் 

நன்றென -- நின்மாட்டுச் சாதலையுடைய எம்கையர் சாணின் இவை 

ஈன்றெனக்சொள்வரொனச் கூறி: மாதர் சான்ற வகையின் சண்ணும் = 

சாதன அமைந்து மாறிய வேறுபாட்டின்ஈண்ணும்; பொருதானாச் 
கொள்ளாரென்பஉாகலிற் கோடல் பொறுத்தலாயிற்று, சாதலெங், 

கையர் மாதர்சான்ற என்பனவற்றாற் துனிகூறினார், எனவே, யாங் 

சண்ட சனாழ் பயணின்றென்றார். “நில்லாங்கு நில்?” என்னும் பூழ்ப் 

பாட்டினுள், * மெய்யைப் பொய்யென்று விலச்யெ கைடோன் - றறி 
கல்லாய் போறி சாணீ நல்லாய் - பொய்யெல்லா மேற்றித் தவறு 

தீலைப்பெய்.து - சையொடு சண்டாய் பிழைத்தே னருளினி - யரர:



Act ie) பொருளதிகாரம், 

கம் யாமேயா மால்லா தெருள - வளித்துநீ பண்ணீய பூழெல்லா 

மின்னும் - விளித்து நின்பாணனோ டாடி. யளித்த - விடலைநீ நீத்த 

, லி ஜேய்பெரி தேய்ச்கு - நடலைப்பட் டெல்லாகின் பூழ்,” இதலுள் 

௮ருளினியென அடி.மேல்வீழ்ந்தவாறும் அருளுசம்யாமே யாரொனச் 

சாதல் அமைந்தவாறும் விளித்தளித்தியென இப்பணிவை நின்பெ 
ண்டி. ர் கொள்வொனவுங் கூறியவாறணர்க, 

1 நினச்சே யன்றஃதெமக்குமா ரினிதே - நின்மார்பு சயந்த 
ன்னு லரிவை - வேண்டிய குறிப்பினை யாச - யீண்டுமீ யருளா 

,தாண்டுறை தல்லே.'” இதுவும் ௮து. 

Slut semen ஈல்லணிப் புதல்வனை மாயப் பரத்தை உள் 
வியவழியும் - பரத்தையர் கருதி ௮ணிந்த சன்றாயெ ௮ணிகளைய 

டைய புதல்வனை மாயப் பரத்தைமையைக் குறித்தவிடத்தும் : ௮வ 
ரட் துனியாலே வருந்திய பரத்தையர் தம்வருத்தத்தினே உணர்ச் 
தியும் தலைநின்றொழுரும் பர ததையர் டதஞ்சிறப்பு உணர்ச்தியும் 

$அணிவாரன்றற்குச் கண்ணியவென்றார். பரத்தையர்சேரி சென்று 

அ௮ணியணிச்ததற்கு வெருண்டுகூறலிற் பொய்யா பரத்தையென் 

ரூர், எனவே தலைவன்பரத்தைமை கருதினாளாயிற்று, உ - ம், ** உறு 
வளி தூக்கு முயர்சனே மாவி - னறுவடி. யாரினிற் றவைபோ லழி 

யக் - கரந்தியா மார்ச்சவுங் கைநில்லா வீங்இச் - சரந்தவென் மென் 

,மூலைப் பால்பழு தாகரீ - நல்வாயிற் போத்தந்த பொழுதின் னெ 

ல்லா - கடவுட் கடிநகர் தோறு மிவனை - வலங்கொளீஇ வாவெனச் 

சென்றாய் விலங்கே - யீர மிலாத விவன்றந்தை பெண்டிருள் -யா 
ரிற் ஐவிர்ந்தனை கூறு; நீருள், ௮அடைமறை யாயிதழ்ப் போதுபோற் 

கொண்ட - குடைநீழற் ரோன்றுநின் செம்மலைக் காணூஉ - விவன் 

'மன்ற யானோவ வுள்ளங்கொண் டுள்ளா - மகனல்லான் பெற்த மச 

னென் றசனகர்வா -யில்வரா யிறந்து போத்தந்து தாயர் - தெரு 
விற் நவிர்ப்பத் சவிர்ந்தனன் மற்றவர் - தத்தங் கலங்களுட் கை 

யுறை யென்றிவர்ச் - கொத்தவை யாராய்க் சணிக்தார் பிறன்பெண் 
ழூ. - ரீத்தவை கொள்வானா மிஃதொத்தன் சத்தை - தெறுதக் 

கான் மன்ற பெரிது; ஈிறுபட்டி,, ஏதிலார் கையெம்மை வெள்ளுபு 

நீதொட்ட - மோதிரம் யாவோயாங் காண்கு; அவற்றுள், ஈராவிதழ் 

சண்டன்ன செவ்விரற் கெழ்பச் - சுருவே றெழுதிய மோதிரச் தொ 

ட்டாள் - குறியறிர்தேன் காமன் சொடியெழுதி யென்றுஞ் - செ 

ியாப் பரத்தை யிவன்றக்தை மார்பிற் -. பொறியொற்றிக் சொண் 

ware லென்பது தன்னை - யறிஇய செய்த வினை; ௮ன்னையோ,



மூர்தைய கண்டு மெழுகல்லா தென்முன்னர் - வெர்தபுண் வேலெ 

றிர் தற்றா லிஃதொன்று - தந்ைத யிறைத்தொடி. மற்றிவன் ஐன்சை 

க்கட் - டச்தார்யா ரொல்லா விறு; இஃ்தொன்று, என்னொத்துக 

காண்க பிறரு மிவற்கென்னுக் - தன்னலம் பாடு விதட்தாளா நின் 
னை - யிதுதொடுக் இன்றவா யார்; அஆஞ்சாதி, நீயுச் சவதிலை கின்கை 

யிலுதர்த - பூவெழி லுண்க ணவளுச் தவறிலள் - வேனிழ் புனல 

ன்ன அுந்தையை நோவார்யார் - மேனின்று மெள்ளி யிதுவிவன் 

கைத்தர்தா- டான்யாரோ வென்று வினவிய கோய்ப்பாலேன் = wer 

Car gage. Cues.” எனவரும். 

தீன்வயிழம் சிறைப்பினும்-தலைவனிம௰் தான் புதல்வற்குச் இறக் 

தாளாடு அத்தலைவன்மாட்டும் அவா காதலித்ர ப ரததையர்மாட்டு 

ஞ்செல்லாமற் புதல்வனைத் தன்பாற ஏிறைசெய்தம்கண்ணும் : ௨ம், 

:புள்ளிமி ழகல்வயல்”” என்னும் மருதக்கலியுள், அணியொடு வச் 

தீம்கெம் புதல்வனைச் கொள்ளாத - மணிபுரை செவ்வாய்நின் மார் 
பகல கனைப்பவாம் - ஜொய்ந்தன ரறிகுவன் யானெனக் சமழுகின் -, 

சாச்தினாம் குறிகொண்டாள் சாய்கூவ எல்லளோ ; பல்லலெம் பூதல் 

வனைப் புகலக ஸனின்மார்பிற் - பல்காழ்முத் தணியாரம் பற்றினன் 

பரிவானான் - மாணிழை மடரசல்லார் முயக்கத்தை நின்மார்பிற் - 

பூணிஞற் குறிகொண்டாள் புலக்குவ எல்லளோ; கண்டேயெம் 

புதல்வனைக் கொள்ளாதி நின்சென்னி - வண்டி.மிர் வகையிணர் வா 

ங்ைள் பரிவாரு - ணண்ணியார்க் காட்டுவ இழுவெனக் கமழுகி 

ன் - கண்ணியாற் குறிகொண்டாள் காய்குவ எல்லளோ ;) என 
வாங்கு, பூங்கட் பூதல்வனைப் பொய்பல பாராட்டி. - நீங்கா யிச 

வாய் நெடுங்கடை நில்லாதி - யாங்கே யவர்வாயிம் சென்றிவ் வணி 

சிதைப்பா - மீங்கெம் புதல்வனைத் தந்து,” இது தலைவனிடத்தி; 

னின்றும் புதல்வனைச் சிறைத்தது, ஞாலம் வறச்தர”” என்னும் 

மருதக்கலியுள், **அவட்டுனி தாடு விடுத்தனன் டோடுத் - தலைக்கொ 

ண்டு ஈம்மோடு காயுமற் நீதோர் - புலத்தகைப் புத்தேளில் புக்கா 
னலைக்கொரு - கோளு நினககவள்யா ராம்; எல்லா, வருச்தியா 
கோய்கூர அர்தையை யென்றும் - பருச்தெறிஈ தம்றாகச் கொள் 

ஞங்கொண் டாங்கே தொடியு மு௫ரும் படையாக ந்தை - கடி. 
கமழ் மார்பிழ் றுகண்ணு முட்காள் - வடுவும் கூறித்தாக்கே செய் 

யும் விடுவினி - யன்ன பிறவும் பெருமா னவள்வயிற் - அுன்னுத 

லோம்பித் துறவஇன் முன்னினி - யையமி லாதவ ரில்லொழிய வெ 

ம்போலக் - சையா றுடையவ ரில்லல்லாற் செல்ல - லமைந்த இனி,



Hi. ST Sf Qurge Bar sib, 

தின் ஜொழில்,” இது காதற்பரத்தையர்பாற் புதல்வன் செல்லாமற் 

Hanns 5H 

அ/வன்வயிம் பிரிப்பிலும்-தன்னொடு மைந்தனிடை உ௰வு 
8க ஆவனைத் தலைவனோ சார்த்துதம்கண்ணும் : என்றது, எமக் 
வன் யாரென்று அயன்மைகூறுதலாம். (*மைபடுசென்னி”” என் 

னும் மருதககலியுள், *மமைகின்று, தாமன்ற வர்ர தனராயி னாயி 
மாய் - தாவாத வெற்குத் sages ir காவாதீம் - இத்தை யிவனை 

யாங் கோடற்குச் சீத்தையாம் - கன்றி யதனைக் சடியவும் கைக்றீ 

லிக் - குன்ற விறுவரைமேம் கோண்மா விவர்ர்தாய்குச் - தக் 
,வியன்மார்பிற் பாய்ந்தா னறனிலா - வன்பிலி பெற்ற மகன்! என் 
புழி இறனிலா வன்பிலி பெற்றமகன்'' எனவும், ₹நின்மகன் ரூயா 

தல் புாரைவதா லெனவே”? என்புழி மின்மகன்'' எனவும் பிரித்த 

வாறு காண்ச. 

இன்னாத் தொல் சூள் எடுத்தற்கண்ணும் - இன்னாக்குப் 

'பயக்குஞ் சூளூறவினைக் தலைவன் சூளுறுவலெனக் கூறுமிடத்தும் ; 
தலைவன் வர்தகுற்றம் வழிகெட ஒழுகெ, களவிற் சூளுறவான் 
வந்த ஏதம் 8க், இக்காலத்துக் கடவுளனாயும் புதல்வனையுஞ் சூளு 

அுதலின் இன்னாகசூளென்றார். அது களவுபோலச் கசூளுறுதலிற் 

தொல்ளுளென்னார். (ஒரூஉக்கொடியியனல்லார்'' என்னும் மருதக் 

)கலியுள், வேற்றுமை யென்கண்ணோ வோராதி திஇன்மை - தேம் 

றக்கண் டீவாய் தெளிகடினித் தேற்றேம்யாக் - தேர்மயய்டு வந்த 

தெரிகோகை யக்கல்லார் - தார்மயங்கி வரத தவறஞ்சுப் போர் 

மயங்இ - நீயுறும் பொய்ச்சூ ளணங்காடகின் டூற்றினி - யார்மேல் 

விளியுமோ கூறு,” எனச் தலைவி எம்மேலே இப்பொய்ச்சூளால் வரு 

ம் கேடு வருமென மறுத்தவாறு காண்க, 

காமக் இழெத்தியர் ஈலம் பாராட்டிய இமையின் முடிக்கும் 

பொருளின் கண்ணும் ௭ நலம்பாராட்டிய காமக்கிழத்தியர் தலைவி 

தன்னிற் ஈம௰ர்தாராகத் தன்னான் ஈலம்பாராட்டப்பட்ட இம்பரத் 

தையர்மேம் திமையுறுவொன முடித்துக்கூறும் பொருளின்சண் 

னும் ; உ-ம். (மடவ ளம்ம£ யினிசகொண்் டோளே - தன்னொடு 

நிகரா வென்னொடு நிகரிப் - பெருகலந் தருக்கு மென்ப விரிமல 
ர்த் - தாதுண் வண்டினும் பல/8 - யோதி யொண்ணுதல் பசப்பித் 

தோரே...” இதனுள் இப்பொழுது இடையாதது இடைத்தசாச வரை 

ந்௮கொண்ட பரத்தை தன்னொடு இளமைச்செவ்வி ஒவ்வா என்னை
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ys தன்னோடொப்பித்துச் தன் பெரியகலத்தாலே மாறுபடுமென்ப 
வென அவள் நலத்தைப் பாராட்டியவாறும், நீ பசப்பித்தோர் 

வண்டு தாது உண்டமலரிலும் பலாரனத் தீமையின் மூடி.த்தவாறும் 

காண்க, (1அணி௰்பல்லன்ன”?? என்னும் அகப்பாட்டுக் கற்பாகலின் 

இதன்பாம்படம், 

கொடுமையொழுக்கம் தோழிக்கு உரியவை வடுவறு சிறப் 

பிம் கம்பிம் திரியாமைக் காய்தலும் உவத்தலும் 'பிரித்தலும் பெ 

ட்டலும் ஆ வயின் வரு௨உம் பல் வேறு நிலையினும் ; கொடுமை ஒழுக் 

கம் தோழிக்கு உரியவை-பரத்தையிற்பிரிவும் ஏனைப்பிரிவுகளும் 

அடுத் தலைவன்சண் நிகழுங் கொடுமையொழமுக்கத்திற் தோழி கூறு 

தம்கு உரியளென மேம் கூறுடுன்றவம்றைக் கேட்டவழி : வடிவறு 
சிறப்பிற் கற்பிற் இிரியாமை-எஞ்ஞான்றுவ் கூற்றமின்றி வருன்ற 

பிறப்புழுதலி.ப சறப்பிடத்துங் கம்பிடதீதுர் இரிவபடாதபடி: காய் 
சீலும் உவத்தலும் பிரித்தலும் பெட்டலும் சிலையினும்-தோழிகூற் 

றினை வெருடலும் ம௫ூழ்தலும் அவளைப் பிரித்தலும் பின்னும் அவள் 

கூற்தினைக் கேட்டற்கு விரும்புதலுமாகிய நிலையிர்கண்ணும் ; ௮ 

வயின் வரூஉம் நிலையினும் ௭ அத்தோழியிடத்துத் தலைவனைக் காய் 

தலும் உவத்தலும் பிரிச்தலும் பெட்டலுமாய் வரும் நீலையின் 

கண்ணும் : பல வேறு நிலையினும் ௭ இக்கூறியவாழன்றிப் பியவா 

ற்ராய்ப் பலவேறுபட்டு வரும் நிலையின்கண்ணும் : அவள்வயினென் 

னாது அவபினென்னார், தோழியும் பொருளென்பதுபற்றி, “Bg 

மழ் றெவனோ தோழி துனிபிடை - யின்ன ரொன்னு மின்னாக் இளவி- 
யிருமருப் பெருமை யின்றணிக் காரா - வுழவன் யாத்த குழவியி 

னகலாது - பாற்பெய் பைம்பயி ராரு மூரன் - றிருமலைப் பல் 

கடம் பூண்ட - பெருமுது பெண்டி ராடிய ஈமக்கே,” இது தோழி 

இன்னாக்கெவி கூறியதனை இதுபொழுதுகூறிட் பயர்ததென்னெனக் 

காய்ர்து கூறினாள். ₹பார்பக வீழ்ந்த வேருடை விழுக்கோட் - 

“டுடும்படைச் தன்ன நெடும்பொரி விளவி - னாட்டொழி vee 
கோட்டுமூக் இறும்பு - சம்பலத் தன்ன பைம்பயிர்த் தாவும் - வெள் 

ளில்: வல் வேற்றுகாட் டாரிடைச் - சேறு சாமெனச் சொல்லச் 

சேயிழை - நன்டறெனப் புரிக்தோய் நன்றுசெய் தனையே - செயல் 

படு மனத்தர் சேய்பொருட் - ககல்வ ராடவ ரதுவதன் பண் பே." 

இது செய்தனையெனத் தலைவி உவந்து கூறியது. ₹வண்பெடத் த 

தைந்த கொடியிண ரிடையிடுபு - பொன்செய் புனையிழை கட்டிய 

மகளிர் - க௮ப்பிற் ரேன்றும் புதப்பூங் சொன்றைக் . கானம் கா



௮/0 பொருளஇகாரம், 

செனச் கூறினும் - யானோ தேழேனவர் பொய்வழங் சலரே.!” கான 
ங் சாரொனச் கூறவும் வாராரொன்றவழி அது கூறிலும் யானோதே 

வேனெனப் பிரிநிலை ஓகாரத்தாம் பிரிச்சு. 6யாங்கறிர் தனர்கொ 
ரோழி பாம்பி - னுரிகிமிர்ம் தன்ன வுருப்பவி ரமையத் - இரைவேட் 

ழுந்த சேவ லுள்ளிப் - பொறிமயி ரொருத்திற் குறுடைப் பே 
டை - பொரிக்காற் கள்ளி விரிகாய்ங் கவட்டுத் - தயங்க விருந்து 

புலம்பக் கூ௨ - மருஞ்சுர வைப்பிம் கானம் - பிரிர்துசே ணுறைதல் 

வல்லு வோரே.'” இது வல்லுவோர் என்னும் பெயர்கூறித் தோழி 

கொடுமை கூறியவழி அவளையே பிரிதல்வன்மை யாய்கறிஈதனொன 

த் தலைவி வினவுதலின் அது பின்னும் கேட்டற்கு அவாவியதாம். 

இனிச் தோழியிடத் துத் தலைவனைக் காய்தல் முதலியன வரு 

மாறு;-- “soos தொலைந்து நலமிகச் சா௮ * யின்னுயிர் கழியி 

னு மூரைய லவர்ஈமக் - கன்னையு மத்தரு மலரோ தோழி - புலவிய 
தெவனோ வன்பிலஙய் கடையே.” இது காய்தல், வெள்ளாம் குரு 

ன் பிள்ளை சேத்தெனச் - காணிய சென்ற மடஈடை காரை-பதைப் 
பத் ததைந்த கெய்தல் கழிய - வோதமொடு பெயருந் துறை 

வம்குப் - பைஞ்சாய்ப் பாவை மீன்றனென் யானே.” இஃது பல் 

லாற்றானும் வாயில் சேராத தலைவியை மகப்பேற்றிற்கு உரியகாலய் 
கழிய ஓழுகாகின்ராயென நெருங்யெ தோழிக்கு யான் களவின் 

கண் மசப்பெற்மேனெனக் காய்ர்து கூறியது. *6கொடிப்பூ வேழர் 

இண்டி. யயல ஃ படுக்கொண் மரத்து வண்டளிர் நங்கு - மணித் 

துறை யூரன் மார்பி - னினித்,துயில் செய்யு மின்சா யம்றே.”” இது 

உவத்தல். **புதன்மிசை நுடங்கு வேழ வெண்பூ - விசம்பாடு குரு 

இற் ஜோன்று கரன் - புதுவோர் மேவல னாகலின் - வறிதா இன்றெ 
lor மடங்கெழு நெஞ்சே. இது பிரித்தல். *₹சரமவர் திருந்தெயி 

அண்ணவு மவர்நம் - மேந்துமுலை யாகத்துச் சார்ர்துகண் படுப்ப 

வுங் - கண்சுடு பரத்தையின் வர்தோர்க் கண்டு - மூதெல் பெருக்தஇரு 
வு௮கெனப்-பெறலரு மையின் மூயங்டு யோனே.” இ௮ பெட்ட.த. 

£நீரார்செறுவின்'? என்னலும் மருதக்கலியும் ௮.து. 

இனிப் பலவேறு நிலையாவன, தோழி பிரிவுணர்த் தியவழிச் 
செலவழுங்கக் கூறுவனவழ்மின் வேபொடுகளும், பிரிர்துழி வழியரு 

மை பிழர்கூறக்கேட்டுக் கூறுவனவு5, தலைவனது செலுவுக்குறிப்பு 

அதிச்துதானே கூறுவனவுகர்,தூதுவிடக்கருஇிச் கூறுவனவும், கெஞ்சி 

னையும் பாணனையும் தூதுவிட்டுக் கூறுவனவும், வழியிடத்துப் புட்க
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ளை நேர்ர்து கூறுவனவும், பிரிவிடையா ற்ருளெனச் சவன்றதோழிக்கு 

ஆற்றுவலெனச் கூறுவனவும், அவன்வரவுதோழி கூறியவழி விரும் 
பிச் கூறுவனவுங், கூறிய பருவத்தின் வாராது பின்னர் வக்தவனோடு 

கூடியிருந்து முன்னர்த் தன்னை வருத்திய குழலை மாலையிற் கேட்டுத் 
தோழிக்குச் கூறுதலும், தலைவன் தவறிலனெனச் கூறுவனவும், புத 

ல்வனை நீங்காதொழுயெ தலைவன் நீஸ்யெவழிக் கூறுவனவுங், காம 

ஞ்சாலாவிளமையோளைக் களவின்சண் மணந்தமை அ௮றிந்தேனெனக் 

கூறுவனவும், இவற்றின் வேறுபடவருவன பிறவுமாம். £* ௮ருஞூ மன் 
பு நீச்சித் தணைதுறந்து - பொருள்வயிற் பிரிவோ ர௬ரவோ ராயி - 

னுூவோ ரூரவோ ராக - மடவ மாக மடந்தை நாமே.” இத செல 

வமுங்கக் கூறியது. * வெந்தெறற் கடுவளி பொங்கர்ப் போந்தென - 

நெற்றுவிளை யுழிஞ்சில் வற்ற லார்க்கு - மலையிடை wager Ow 
ன்பம் - மூலையிடை refer சென்ற வாறே.” :' ஏறும்பி யளை 

யிற்றிவ் வழுங்க லூரே'' இவை வழியருமை சேட்டவழிக் கூறி 

யன. *“: நுண்ணெழின் மாமைச் சுணங்கணி யாசந்தங் - கண்ணொடு 

தொடுத்தென கோக்கயு மமையாரொன் - னொெண்ணுத ஸனீவுவர் சாத 

லர் மறறவ - ரெண்ணுவ தெவன்கொ லறியே னென்லும்,' இது 

செலவுக் குறிப்பறிந்து தோழிச்குச் கூறியது கொண்டுக. நிற்று, 

£ பலர்புகழ் சறப்பினுங் குரிசி லுள்ளச் - செலவுக் நயந்தனை யா 

யின் மன்ற - வின்னா வரும்பட ரொம்வயிறத் செய்த - பொய்வ லாளர் 
போலச் - கைவல பாணவெம் மறவா தீமே.” இது தூதுவிடச் 

கருதிச் கூறியது. :' சூழ்சம் வம்மோ தோழி பாழ்பட்டுப் - பைதற 

வெந்த பாலை வெங்காட் - டருஞ்சுர மிறந்தோர் தேஎத்துச் - சென்ற 

கெஞ்ச மீட்டிய பொருளே.” இது கெஞ்சேத் தாூதுவிட்டுக் கூறி 

யது, :*மையறு :சுடர்ழுதல் விளங்கக் கறுத்தோர் - செய்யரண் 

சிதைச்ச செருமிகு தானையொடு - சதழ்பரி நெடுந்தே ரதர்படக் 

கடைஇச் - சென்றவர்த் தருகுவ லென்னு - நன்றா லம்ம பாணன 

தீறிவே.”” இத பாணனைத் தூதுவிட்டுக்கூறியத. “ புல்வீ ழிற்றிக் 

கல்லிவர் வெள்வேர் - வராயிழி யருவியிற் Geary காடன் - நீதி 
ளெஞ்சத்துக் ளெவி நம்வயின் - வந்தன்று வாழி தோழி நாழமு - 

நெய்பெய் யி னெஇிர்கொண்டு - சாமணநர் தனையமென விமிசர் 

ஆதே.” இது தாதுகண்டு கூறியது, ** ஆம்பற் பூவின் சாம்பலன் 
ன - கூம்பிய சறசர் மனையுறை குரீஇ - முன்றி ஓுணங்சன் மாந்தி 

மன்றத் - தெருவினுண் டாது குடைவன வாடி. - யில்லிறைப் பள் 
ளித்தம் பிள்ளையொடு வதியும் - புன்கண் மாலையும் புலம்பு - மிள்று 
கொ றொழியவர் சென்ற நாட்டே.” இது சென்றராட்டு இவை



௮௨. பொருளதிகாரம், 

இன்றுகொலென்றது. ** வாரா ராயினும் வரினு மவர்நமக் - யொரா 
யெரோ தோழிசீர் நிலப்பைம் - பொதளீரிப் புதல்பிலி யொண் 
பொறிச் கருவிளை - நுண்மு எீங்கைச் செவ்வரும் பூழ்த்த - வண் 
ணத் துய்ம்மல ர௬ுரத் தண்ணென் - நின்னா தெறிவரும் வாடை 
(யொ - டென்னா யினள்கொ லென்னா தோரே.” இது பருவங்கண்டு 

அழிந்து கூறிய௫, ** உதுச்சா ணதுவே மிதவென மொழிகேர - 

நேர்சனை யிருந்த விருந்தோட்டுப் புள்ளினக் - தாம்புணர்ந் தமை 

மிற் பிரிர்தோ ருள்ளா - தீங்குர ல்கவச் கேட்டு மீக்யெ - வேதி 
லாள ரிவண்வரிற் போதிற் - பொம்ம லோதியும் புனைய - லெம்முந் 

'தொடா௮ லென்குவ மன்னே.” இது காய்ந்து கூறியது. * முதைப் 

புனங் கொன்ற வார்கலி யுழவர் - விதைக்குறு வட்டி, போதொடு 

பொதுளப் - பொழுதோ தான்வந் தன்றே மெழுசான் - நூதுலைப் 

பெய்த பகுவாய்ச் தெண்மணி - மாம்பிய லிறும்பி ஞர்ப்பச் சரனி 

[திபு - மாலை ஈனிவிருந் தயரவவர் - தேர்வரு மென்னுமுன் னுனா 

வா ராதே.” இது பொழுதொடுதான் வந்தன்றெனப் பொழுது 

சண்டு மடழ்ச்த கூறினாள். “அம்ம வாழி தோழி சிறியிலை - நெல் 

லி நீடிய சஈல்காப் கடத்திடைப் - பேதை மசெஞ்சம் பின்படச் சென் 
ரோர் - சல்லினும் வலியர் மன்ற - பல்லித முண்க ணழப்பிரிர் தோ 

ர.” இது வன்புறை ஒழிந்து கூறியது. “ ௮ம்ம வாழி தோழி யா 

வதும் - வல்லர் சொல்லோ தாமே யவலாக் - கல்லுடை ஈன்னாட் 

டுப் புள்ளினப் பெருக்சோ - டி.யாவும் துணைபுணர்ந் துறைதும் - 

யாங்குப் பிரிந்துறைதி யென்னு மாநே,”” இது புள்ளை நேர்ந்து 

& Sug. :: சாதல ர௬ழைய ராசப் பெரிதுவந்து - சாறுகொ ஞூரிற் 

புகல்வேன் மன்ற - வத்த ஈண்ணிய வங்குடிச் நூர் - மக்கள் 

*போடிய வணிலாடு முன்றிற் - புலப்பில போலப் புல்லென் - றலப் 
பென் ஜரோழியவ ரசன்ற ஞான்றே.” இது ஆற்றுவலெனக் கூறியது. 

(நீசண் டனையோ கண்டார்ச்கேட் டனையோ - வென்று கேளிய 
திகையினை மொழிமோ - வெண்சோட் டி.யானை சோனை படியும் - 

பொன்வலி பாடிலி யெறிஇயர் - யார்வாய்க் கேட்டனை காதலர் 

)வசவே.”? இது தலைவன் வரவை விரும்பிக் கூறியது, ** இம்மை 

யாற் செய்ததை யிம்மை யியாம்போறு - மும்மையா மென்பவ 

சோரார்சா - ணெம்மை - யெளிய ரெனநினைந்த வின்குழலா ரேடீ - 

தெளியச் சுடப்பட்ட வாறு.” இத குழல் கேட்டுத் தோழிக்குக் 
கூறியது, 4 பெருங்கடற் ஜிரையது சீறுவெண் காக்கை - நீத்துநீ 
ஸிருங்கழி யிரைதேர்ச் துண்டு - பூக்கமழ் பொதும்பர் சேச்குந் து 
றைவ2ஜெ - டி.யாத்தேம் யாத்தன்று நட்பே - யவிழ்ச்தற் கரித முடிந்



கற்பியல், கட 

தமை தன்றே.” இது தலைவன் தவறிலனென்று கூறியது. ஊட 
லினே னல்லேன் பொய்யா துரைமோ - யாரவண் ம௫ழ்சன் தானே 
தேரொடு - தளர்கடைப் புதல்வனை புள்ளிகின் - வளமனை வருதலு 

ம் வெளவி யோனே.'' புதல்வனை நீங்ெவழிக் கூறிய. (கண்ட 
னெ மல்லெமோ ம$ழ்கநின் பெண்டே - பலராடு பெருந்துறை மல! 

சொடு வநத - தண்புனல் வண்ட லுய்த்தென - வுண்கண் சிவப்ப 

வழுதுகின் மோளே.” இ காமஞ்சாலாவிள மையோளைக் களவின் 

மணச்தமை அிசதேனென்றது. 

வரீயிலின் வரூஉம் வகையொடு தொகைடு-வாயில்தன் ஏழு 

வாகத் நலைவிக்கு வருங் கூற்றுவகையோடு கூட்டி: வாயில்களாவார் 

செய்யுளியலுட் கூறும் பாணன் முதலியோர், வகையென்றதளான் 

ஆற்றாமையும் புதல்வனும் ஆடைகழுவுவாளும் பிறவும் வாயிலாத 

ல் கொள்க. ₹*கொக்கனுக் கொழிந்த தம்பம் கொக்இன் - கூம்பு 

நிலை யன் தகைய வாம்பற் - நூங்கு£ர்க் குட்டத்துச் துடுமென 

லீமுச் - தண்டுறை யூரன் றண்டாப் பரத்தைமை - புலவா யென்றி 

தோழி புலவேன் - பழன யாமைப் பா௪றைப புறத்துக் - கழனி சாவ 
லர் சூடும் தொடைக்கும் - தொன்று முஇர்வெஇர் ஞன்றா ரன்ன - 

வென்ன மனைநஈனி விருர்தயருங் . கைமா வின்மையி னெய்தா மா 
றே. இச்டற்றிணை தஸல்வனொடு புலவாமை நினக்கு. இயல்போவெ 

ன்ற தோழிக்கு விருந்தாம் கைதூவாமையின் வனை எஇர்ப்படப் 

பெற்றிலேனல்லது புலவேனோ என்றவாறு, (அன்னு யிவனோ ரின் 

மா வல் அனல் மன்றம் தென்ன மொல்லோ - விரக்தா ணிரம் 

பா மேனியொடு- ஸ் 'ர£தி றாரும் பெருஞ்செம்ம லேனே. இறு 

பாணன் சொலவண்மைக்குத் தோற்று வாயில் கேர்ர்ச தலைவி தோ 

ழிக்கு உரைததது. *காண்மதி பாணனீ யுராைத்தம் கூரியை-துறை 

கெழு கொண்கன் பிரிர்தென - விறைகே ழெல்வளை நீங்யெ நிலை 

யே, இது பரசிதையிற் பிரிர்துழி இவன் நின்வார்ச்தையே கேட் 

பனென்பது தோன்றப் பாணற்குத் தவைவி கூறியது, (*அடியல் 

விழவி னழுங்கன் மூதா - ர௬டையோர் பன்மையிற் பெருங்கை 

தவா - வறனில் புலத்தி யெல்லித் தோய்த்த - புகாப்புகர்க் கொ, 

ண்ட புன்பூங் கலிங்கமொடு - வாடா மாலை துயல்வர வோடிப - பெ 

ருங்கயிறு நாலு மிரும்பனம் பிணையற் - பூங்க ணாய முயங்க வூங்கா- 

ளமுதனள் பெயரு மருஞ்சி லோதி - சல்கூர் பெண்டின் சில்வளைக் 

குறுமக - ஞ௪ லுறுதொழிழ் பூசழ் கூட்டா - கயனின் மாக்களொ 

டு குழீஇப் -,பயனின் ஐம்மவிவ் வேர்துடை யவையே,” இது பரம்: 

கனைச்குறித்துக் கூதியன். (*செய்யுய் குய்யு மாடி மையொ0 - omer



கூ.௮௪ பொருளதிகாரம், 

பட் டின்மே கலிம்கமுட் தோளுர் - இதலை மென்முலைத் இம்பால் 
பிலிற்ராப் - புதல்வற் புல்லிப் புனிறு காறுமெம் - வாலிழை மகளிர் 

சேரித் தோன்றும் - தேரோர்க் கொத்தனெ மல்லே மதஞம்-பொன் 

புரை கரம்பி னின்குரம் றியா - ழெழாதுல் வல்லை யாயினுச் தொ 

மூரஅல் - புராயோ ரன்ன புரையின மட்பி - னிளயோ கூம்புகை 

மருள்வோ ராய்குச் - சொண்டுசெல் பாணரின் றஐண்டுறை பூரனை 

ப் - பாமெனைப் பாடல் கூடாது நீடுநிலைப் - புரவியும் பண்ணிலை 
முனிகுவ-விரகல மொழியல்யாம் வேட்டதில் வழியே”, இது பாண 

னுக்கு வாயின்மறுத்தது. *6புல்லேன் மடுழ்ச புலத்தலு மிலனே - 

கல்லா யானைக் கடுந்தேர்ச் செழியன் - மடைமாண் பெருககுள 

மடைநீ விட்டெனக் - காலணைம் தெதிரிய கணைக்கோட்டி வாளை - 

யள்ளலம் கழனியுள்வா யோடிப் - பகடுசே நுதை3த புள்ளிவெண் 

புறத்துச் - செஞ்சா லுழவர் கேரம்புடை மதரிப்- பைங்காம் செறு 

வி னனைமுதற் புரளும் - வாணன் றுகஞூடி யன்னவென்- கோனே 

ரொல்வளை ஜெ௫ழ்த்த தும்மே”, இது ஆம்ருமை வாயிலாகச் செ 

ன்றுழித் தலைவி கூடியது. வெள்ளாம் குருடன் பிள்ளை சேத்தெ 

னச் - காணிய சென்ற மடஈடை தாரை - கால் யிருந்து மாலை சேக் 

Gb - தண்கடற் சேர்ப்பனொடு வாரான் - ரூன்வஈ தனனெங் காத 

லோனே.”? வாயில் வேண்டி ஒமுகு௫ன்றான் புதல்வன் வாயிலாக 

வருமெனக் கேட்டு அஞ்சிய தலைவி அவன் விளையாடித் தனித்து வச் 

துழிச் கூறிபறு, ₹கூர்முண் மூள்ளி"” என்னும் அகப்பாட்டு ஆம்றா 

மை வாயிலாகச் சென்றுமித் தடையின்றிக் கூறியவாறு. ₹₹மாரறுப் 

புண்போன் மாற்றச் றற - கனம்றப்?? பின்னும் புலவிகூர்ம்து 

தலைவன் கேட்ப முன்னிலைப் புமொழியாக யான் மகோமென்னவும் 

பொல்லாரொன வலிதிழ் கூறியவாறு காண்க, ₹*பூங்கட் புதல்வனைப 

பொய்பல பாராட்டி.” எனப் புதல்வனை வாயிலாகக் கொண்டு செ 
ன்றவாறுகாண்க, ₹நாடிநின் நூதாடித் துறைச்செல்லா ரூரவ - 

சாடைகொண் டொலிக்குகின் புலத்திகாட் டென்றாளே௱ஈ * & *& 
வாக்கினை,” இது அடைகமுூவுவாளை வாயிலென்றது. பிறவும் வே 

அபட வருவனவெல்லாம் இதனாற்கொள்க; 

இழவோள் செப்பல் இழவது என்ப  இப்பத்தொன்பதுங் 

இழவோளுக்கு உரிமையுடைத்தென்.று கூறுவர் ஆசிரியர், எஃ று, 

முன்னர்நின்ற ஏழனுருபுகளைத் தொகுத்து இன்னதன்சண்ணும் 

இன்னதன்கண்ணுர் தலைவி செப்புதலை வாயிலின் வகையோடே 

கூட்டிக் சழவோள் செப்பல் வாயிலின் வரும் வகையோடு தொ 
கைஇ என மாறுக, ட (ச)
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௧௪௮, புணர்ந்துடன் போய கழெவோண் மனையிரும் 
இடைச்சுரத் இறைச்சியும் வினையுஞ் சுட்டி. 
யன்புறு தக்க இளத்த ரூனே 
இழவோன் செய்வினைக் கச்ச மாகும், 

இத தலைவிகூற்றின்கட் பவெதோர் இலக்கணம் கூறுனேறத, ௫ 

(இ-ள்) புணர்ச்து உடன் போயெ ழெவோள் மனை இரு£து-களவுக் 

காலத்துப் புணர்ந்து உடன்போடிய தலைவி கம்புக்காலத்து இல்லின் 

கண் இருக்து: இடைச்சாதது இறைச்சியும் அன்புறுதக்க வினையுஞ் 

சுட்டிக் இளத்தல் தானே-தான் போடுய காலத்துக் காட்டின்கட் 
கண்ட கருப்பொருளையுர் தலைவன் தன்மேல் அன்புசெய்தம்குத்தக்கக்த 
கருப்பொருளின் தொழில்களையும் கர௬ுஇக் கூறுதல் தானே: இழவோ 

ன் செய் வினைக்கு அச்சம் ஆகும் தலைவன் எடுத்துக்கொண்ட ௧ஈ 
ரியத்திற்கு மூடித்தலாற்றான்கொலென்று அஞ்சும் அச்சமாம், எ-று. 

எனவே, அருத்தாபத்தியாம் புணர்ந்து உடன்போகாத தலைவி மனை 
க்கணிரும்து தலைவன் கூறக்கேட்டு அக்கருப்பொருளின௮ தன்மேல் கீரி 
அன்புறுதக்க வினைகளைக் கூறுதல் தலைவன் செய்வினைக்கு ௮ச்௪ , 
மாகாது வருவொனத் துணிந்து கூறுதலாமென்ரூயிற்று, கான 

யானை தோனயமச் துண்ட - பொறிதா ளோமை வளிபொரு நெடுஞ் 
சினை - யலங்க லுலவை யேறி யொய்யெனப் - புலம்புதரு குரல 

புறவுப்பெடை பயிரு - மத்த ஈண்ணிய வங்குடிச் சீறூர்ச் - சேர்ர்த 85 

னா கொல்லோ தாமே யாந்தமக்- கொல்லே மென்ற தப்பல் - 
சொல்லா தகறல் வல்லு வோரே.” புலம்புதரு கு.ரலவாய்ப் புறவி 

னைப் பெடை அழைக்கும் வருத்தங் கண்டு வினைமுடியாமல் வருவ 
சோவென அஞ்சியவாறு காண்க, ₹அரிதாய வறனெய்தி?? என 

னும் கலிப்பாட்டுத் தலைவன் அன்புறுதக்கன கூறக் கேட்ட தலைவி2௫ 
அவற்றைக் கூறிப் புனைகலம் வாட்டுசர் அல்லொன வரவுகருஇக் 
கூறியவாறு காண்க, இதனுள் ஆற்றுவிக்குர் தோழி வருவர்கொல் 

லென ஐயுற்றுக் கூறலின்மையிம் தோழிகூற்றன்மையும் உணர்க, 
*புல்லுவிட் டிறைஞ்சிய பூங்கொடி. தகைப்பன” என்ருற்போல்வ 

ன தலைவிகூம்ராய் வருவன உளவாயின் இதன்கண் அடச்குக, (௭) 

௧௪௯, தோழியுள் ஞறுத்த வாயில் புகுப்பினு 
மாவயி னிகழு மென்மஞர் புலவர், 

இத தோழி முதலிய வாயில்கட்கு எய்தாததெய்தவித்தது, 
(இ-ள்.) தோழி உள்ளுறுத்த வாயில் புகுப்பிலும்-தலைவனது செ. 

லவுச் குறிப்பு ௮றிர்.து அவனைச் செலவழுங்குவித்தற்கும் தோழி௩்கி. 
’ ௬௩ ்



௩௮/௬ பொருளஇகாசம், 

யுள்ளிட்ட வாயில்களைத் தலைவி போகவிட்ட அக்காலத்து அவர் 

மேலனபோலக் கூறும் கூற்றுக்களும்: ஆ வயின் கிகமும் என்மஞர் 
புலவர் தலைவி அஞ்சினாற்போல அவ்வச்சத்தின்கண்ணே நிசழுமெ 
ன்று கூறுவர் புலவர், எ-று. ₹₹அறனின்றி யயநூற்றும்”” என்னும் 
பாலைக்கலியள் இறைச்சியும் வினையுமாயெ பூமுதலியனகூறி அவற் 

ரூம் தலைவிக்கரங்டு மீ செலவழுங்குமெனக் கூறுவாள் :யாமிரப் 

பவுமெய் கொள்ளா யாயினை'” எனப் பிறவாயில்களையும் கூட்டி 

உனாச்சவாறு காண்க, (௮) 

௧௫௦. பெறற்கரும் பெரும்பொருண் முடிந்தபின் வக்க 

தெறற்கரு மரபிற் சிறப்பின் கண்ணு 

மற்றமழி வுரைப்பினு மற்ற மில்லாக் 

இழவோட் சுட்டிய தெய்வக் கடத்தினுஞ் 

சீருடைப் பெரும்பொருள் வைச்தவழி மறப்பினு 

மடங்கா வொழுக்கச் தவன்வயி னழிந்சோளை 
யடங்கக் காட்டுதற் பொருளின் கண்ணும் 

பிழைத்தவர் இருக கிழவனை கெரும்க 

யிழைத்தாம் காக்கக் கொடுத்தம் கண்ணும் 

வணங்கியன் மொழியான் வணங்கற் கண்ணும் 
புறம்படு விளையாட்டுப் புல்லிய புகற்சியுஞ் 

சிறந்த புதல்வனை நேராது புலம்பினு 

மாணலர் தாவென வகுத்தற் கண்ணும் 

பேணா வொழுக்க காணிய பொருளினுஞ் 

சூணயத் இறஜந்தாம் சோர்வுகண் டஉழியினும் 

பெரியோ ரொழுக்கம் பெரிதெனக் இளந்து 

பெறுசகை யில்லாப் பிழைப்பினு மவ்வயி 

னுறுதகை யில்லாப் புலவியுண் மூழ்கிய 

கிழவோள்பா னின்று கெடுத்தற் கண்ணு 

மூணர்ப்புவயின் வாரா வூடலுற் மோள்வயி 

னுணர்த்தல் வேண்டிய கிழவோன்பா“னின்று 

தான்வெகுண் டாக்கிய தகு.இக் கண்ணு 

மருமைக் காலத்துப் பெருமை காட்டிய 

வெண்மைக் காலச் இரக்கக் தாலும்
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பாணர் கூத்தர் விறலிய ரென்றிவர் 

பேணிச் சொல்லிய குறைவினை யெதிரு 
நீத்த கிழவனை நிகழுமாறு படீஇக் 

காத்த தன்மையிற் கண்ணின்று பெயர்ப்பினும் 

பிரியும் காலை யெதிர்நின்று சாற்றிய 

மரபுடை யெதிரு முளப்படப் பிறவும் 

வகைபட வந்த ளெவி யெல்லாக 

கோழிக் குரிய வென்மனார் புலவர், 

இத முறையானே தோழிக்குரிய கூற்றுக் கூறுன்றது. 

(இ-ள் ) பெதற்கு ஆரும் பெரும் பொருள் முடிந்தபின் வந்த தெ 
ற்கு அரும் மரபிற் சிறப்பின் கண்ணும் ; பெறற்கு அரும் பெரும் 

பொருள் முடிந்தபின் வர். த. தலைவனும் தலைவியும் தோழியும் பெறு 

தீம்சகரிதென நினைத்த பெரிய பொருளாகிய வதுவை வேள்விச்சட 

கான் முடிந்தபின்பு தோன்றிய: தெறம்கு அரும் மாபிம் றப 
பின் கண்ணும் -தனஅ தெறுதற்கரிய மரபுகாரணத்தாம் தலைவன் 

தன்னைச் சிமப்பித்துச் கூறுமிடத்தும் : தோழி கூற்றுநிகழும், தலை 

வியையும் தலைவனையும் வழிபாடாற்றுதலிம் தெறம்கருமரபினென் 

ரூர். தெறுதல் அழன்றுகோக்குதல், சிறப்பு இவளை € goods 

தலின் எம் உயிர் தாங்கனேம் என்றாம்போல்வன, அவை எம்பெரு 

மானே அரிதாத்.றியதல்லது யான் ஆற்றுவித்தது உண்டோவென்றாு 

னும் நின் அருளால் இவள் ஆற்தியதல்லது யான் ஆற்றுவித்தது 

உண்டோவென்றானுல் கூறுவனவாம். (₹அயிரை பரந்த வந்தண் 

பழனத் - தேச்தெழின் மலர்ந்த தூம்புடைத் இரடா - ளாம்பல் 

குற்றுகர் நீர்வேட டாம்டுவ - ளிடைமுலைக் இடர்து கடுங்க லா 
னீர் - தொழு.துகாண் பிழையிம் ரோன்றி யானுமக் - கரிய Lon Bas, 

காலைப் - பெரிய நோன்றனிர் கோகோ யானே”? இதனுண் முலை 

யிடைக்டெந்தும் பனிக்இன்ற நீர் அரியமாகெய காலத்து எங்கனம் 

ஆத்றினிரொன யான் மோவாகின்றேன், இங்கனம் அருமைசெய்தலா 
ற் தேற்றுதற்கு உரியேனாய என்னைச் சிறப்பித்துச் கூறல் ஆகாது 
என்றவாறு காண்சி, (பொகங்குதிரை பொருத வார்மண லடைக, 

ரைப் -புன்காய் era புகர்ப்புற வீர்க்கனி- ைசேச்து மொய்த்,ச 
அம்பி பழஜஞ்சேத்துப்-பலகா லலவன் கொண்டகோட் கூர்ந்துகொ 

ள்ளா கரம்பி னிமிரும் பூச - லிரைதேர் கரனை யெய்இ விடுக்கும் - 

அறைகெழு மாந்தை யன்ன விவணலம் - பண்டு மிற்றே கண்டிசிம் 

றஜெய்ய - வுழையிம் போகா தளிப்பிதுஞ் சிறிய - ஜெடூழ்ச்சத ௧௨



PD Df பொருள இகாசம், 

னலம் கொல்லோ மகிழ்ர்தோர் - கட்கழி செர்கச்கத் தன்ன- காமங் 
கொல்லிவள் சண்பசர் ததுவே.” இதனுட் தலைவி கனியாகவும் 
அம்பி தோழியாகவும் அலவன் தன்மேம் தவறிழைக்குக் தமராக 

qs தலைவன் இரைதேர் காரையாகவும் உள்ளுறையவமல் கொள் 
'வுழித் தலைவிபொருட்டு யாய்க்கு அஞியொழுகனேனை நீ காத்த 
தன்றி யான் ஆம்றுவித்தது உளதோவெனத தலைவன் இறப்பிற்கு 
எதிர் தோழி கூறியவாறு காண்க. பண்டும் இற்றே என்றது பண் 

டையின் மிகவும் வருக்இனாளென்றாள். இவள் கண் நீண்டு ust sg, 

சளவின்கண் நீல்காது அளியாகிறகவுஞ் சிறிது கெட்ட அழடூன் 

மிகுதியோ, கள்ளுண்டார்க்குக் கள் அறாஉங் காலத்துப் பிறந்த 
வேறுடாடுங் காமவேறுபாடோ, அவ்விரண்டும் அல்லவே, இது ஓர் 

அமளிக்கட் துயிலப்பெற்றும் வேதவிஇபற்றிக் கூட்டம் கிகழாமை 
யாற் பிறர்த மிக்க வேறுபாடன்றோ 1 இதனை இவளே ஆற்றுவத 

ன்றி யான் ஆற்றுவிக்குமாறென்னை என்ருளென்க, 

அற்றம் அழிவு உரைப்பிலும்-களவுக்காலத்துப் பட்ட வரு 

த்தம் கீங்கெமை கூறினும்: எக்கர் ஞாழ லிகந்துபடு பெருஞ் 

இனை - வீயினிது கமழுர் துறைவனை - நீயினிஓு முயங்குமதி காத 

லோயே.? :*எரிமருள் வேங்கை யிருச்த தோகை - யிழையணி மட 

ந்தையிற் றோன்று காட - வினிதுசெய் தனையா லுச்தை வாழியர் - 

நன்மனை வதுவை யயரவிவள் - பின்னிரும் கூர்தன் மலரணிர் தோ 

யே. எனவரும். 

அ/்றம் இல்லாச் இழவோட் சுட்டிய தெய்வக் கடத்இனும்-௭ 

களவொழுக்கம் புலப்பட ஒழுகுதல் இல்லாத தலைவியைத் தலை 
வன் வரைர்துகோடல் குறித்துப் பரவிய தெய்வம் அதனை முடித்த 

ஜின் ௮ப்ப.ரவுக்கடன் கொடுத்தல் வேண்டுமெனச் தலைவங்குக கூ 

றும் இடத்தும்: உ-ம். *நெஞ்சொு மொழிகடுத் தஞ்சுவர நோக் 

கர் - தாயவட் டெறுவது தீர்க்க வெமக்கெனச் - சிறந்த தெய்வ 
த்து நிறையுறை குன்ற - மறைந்துகின் றிறைஞ்சினம் பலவே-பெற் 

றம் யாமே மற்றதன் பயனே.” இழவோம் ஈட்டிய தெய்வக்கட 
மென்று பாடம் of, (வாழி யாதன் வாழிய வினியே - வேந்து 

பகசைதணி யாண்பெல ஈருக- வென்வேட் டோளே யாயே யாமே- 

மலரீர்த பொய்கை முகைர்த தாமரைத் - தண்டுறை பூரன் வரைாக- 

அவுற்தையும் சொடுக்க வெனவேட் டேமே.? என்பது உதாரணங் 

மாட்வொரும் உளர், 

சீருடைப் பெரும் பொருள் வைத்த வழி மறப்பினும் ௯ 

தலைழையுடைய இல்லறத்தைச் தலைவிழாட்டு வைத்த காலத்.தத்



கற்பியல், வி] on 

தலைவன் அறஞ்செயற்கும் பொருள்செயற்கும் இசையும் கூத்துமா 

இய இன்பம் அுகர்தம்கும் தலைவியை மறந்து ஒழுடனும் : ௨-ம். 

₹£கரும்பி னெர்இரங் களிற்றெதிர் பிளிறுக் - தேர்வண் கோமான் 
மேஜூ .ரன்னவிவ - ணல்லணி நயச்துநீ துறத்தலிற் - பல்லோ ரறி 
யப் பசர்தன்று நுதலே.”” இதனுட் துறத்தலினெனப் பொதுவாகக் 

கூறினாள் அறமுதலிய வற்றைக் கருதுதலின், 

அடங்கா ஒழுக்கத்து அவன்வயின் அநிந்தோளை அடங்கக் கா 
ட்டூதம் டொருளின்கண்ணும்-புறத்து ஒழுக்கத்தை உடையனா௫ய 
தலைவன்மாட்டு மனம் வேறுபட்ட தலைவியைப் புறத்து ஒழுக்கமி 

ன்றி கின்மேல் அவர் அன்புடையொரொன அவ்வேறுபாடு நீங்க கெருங் 

2 கூறுதலையுடைச்சா௫ய பொருளின்கண்ணும் : உ-ம். (செக் 

நெற் செறுவிம் கதிர்கொண்டு கள்வன் - றன்னக மண்ணச் செல் 

லு கூர் - கெல்வளை ஷஞெ௫ழச் சா௮ - யல்ல லுழப்ப தெவன்கொ 

லன்னாய்.”? இதன் உள்ளுறையாம் பொருஞூணர்க, 

பிழைத்த வந்து இருந்த இழெவனை நெருங்கி இழைத்து அங்கு 
ஆக்கிக் கொதெதற்கண்ணும் பரத்தையர் மனைச்சட் தங்கி வரது 

அகனகர் புகுதாது புறத்திருக்த தலைவனை மிகக் கழறிச், சிலமொழி 

களைக் கூறி, இதனானே தலைவிமனத்தின்கண் ஊடல்நீங்குர் தன்மை 

உளதாக்டக் கூட்டும் இடத்தும் : ௨-ம். (ரகைஈன் றம்ம தானே 
யிறைமிசை - மாரிச் சுதையி னீரீம்புறத் சன்ன - கூரம் கொக்கின் 
கூறும்பறைச் சேவல் - வெள்ளி வெண்டோ டன்ன கயல்குறித்துக்- 

கள்ளா ரவகைக் கலிம$ூ முழவர் - காஞ்சியம் குறுந்தறி குத்தித் 

தீஞ்சுவை - மென்கழைக கரும்பி னன்பல மிடை - பெருஞ்செக் 
நெல்லின் பாசமல் போற்றி - வருர்திக் கொண்ட வல்வாய்க் கொ 

டுஞ்சிஹை - யிதழி கீர் கோச்டுப் பைபயப் - பார்வ லிருக்கும் 

பயங்கெ மூர - யாமது பேணின்றோ விலமே &ீசின் - பண்ணமை 
நல்யாழ்ட் பாணணொடு வி௫பிணி - மண்ணார் முழவின் கண்ணதிர்ச் 

தியம்ப - மடிழ் துணைச் ச௪ற்மமொ மட்டு மாச்தி - யெம்மனை வாரா 
யாடு மூன்னா - ணும்மனைச் சேர்ச்ச ஞான்றை யம்மனைக் - குறும் 

தொடி. மடச்தை யுவர்தன ணெடுந்தே - ரிழையணி யானைப் பழை, 

யன் மாறன் - மாடமலி மறுஇற் கூட லாங்கண் - வெள்ளத் தானை 

யொடு வேற்றுப்புலச் இறுத்த- இள்ளி வளவ னல்லமர் சாயக் - கடு 
ம்பரிப் புரவியொடு களிறுபல வெளவி- யேதின் மன்ன ரூர்கொளக்௩ 

கோதை மார்ப னுவகையிற் பெரிதே.” *சேட்டிஏின் வாழியே ri 

ழ்ஈ வாற்றுற - மைய னெஞ்சிழ் கெவ்வம் Fr - நினக்கு மருக்தரி 
இயயா - - விவட்கு மருச்தன்மை நோமென் னெஞ்சே.” எனவரும்,



- 

௬௯௦ Quran Barrio, 

வீணங்யேன் மொழியான் வணம்கற்கண்ணும் தாழும் இய 

ல்பினையுடைய சொழ்களாற் தோழி தாழ்ந்து நிற்கும் நிலைமைக்கண் 

னும்: உ-ம். (உண்டுறைப் பொய்கை வராஅ௮ லினமிரியுர் - தண் 

மமை யூர தகுவகொ- லொண்டொடியைப் - பாராய் மனைத்துறக் 

தச் சேரிச் செலவதனை - யபூராண்மை யாகக் கொளல்.” எனவரு 

ம். “HEN dD றோன்றும் பல்கதிர்த் தீயி - னாம்பலஞ் செறுவிற் றே 

an ரன்ன - விவணலம் புலம்பப் பிரிய - வவணல மூடையளோ 
ம௫ூழ்ஈகின் பெண்டே.” இதுவும் அதன்பாம் படும். 

(/௦ம்படு விளையாட்டுப் புல்லிய புகம்சியும் ௯ பரத்தையரிடத் 

சே உண்டாம் விளையாட்டினைத் தலைவன் பொருஈ்திய மனமஇழ்ச்சி 

க்கண்ணும்: விளையாட்டாவது யாறும் குளனுவ் காவும் ஆடிப் பதியி 

கந்து நுசர்தலாம். (₹பருவாய் வராஅற் பல்வரி யிரும்போத்.ுக் - 

கொடுவா யிரும்பின் கோளிரை அந்தி - யாம்பன் மெல்லடை இழி 

யக் குவளைக் - கூம்புவிடு பன்மலர் சதையப் பாய்ந்தெழுக் - தரில் 

படு வள்ளை யாய்கொடி. மயக்டுத் - தூண்டில் வேட்டுவன் வாங்க 

வாராது - கயிறடு சதச்சேப் போல மதமிக்கு - நாட்கய முழக்கும் 

பூக்செ மூர - வருபுனல் வையை வார்மண லகன்றுறைச் - இருமரு 

தோங்கெ விரிமலர்க் சாவி - னறும்பல கூர்தம் குறுந்தொடி மட 

ந்தையொடு - வதுவை யயர்ந்தனை யென்ப வலரே - கொய்சுவற் 

புரவிக& கொடி த்தேர்ச் செழிய - cow சானத் தகன்றலை சிவப்பச்- 
சேரலன் செம்பியன் சனங்கெ முதியன் - போர்வல் லியானைப் புல 

ம்பூ ணெழினி - ஈராரி ond னெருமை பூரன்-றேங்கம ழகலத்துப் 
புலர்ச்த சாந்தி - னிருங்கோ வெண்மா னியறேர்ப் பொருகனென்- 

றெழுவர் கல்வல மடங்க வொருபகன் - மூரசமொடு வெண்குடை 

'யசப்படுத் துரைசெலச் - கொன்றுகளம் வேட்ட ஞான்றை - வென் 

றி கொள்வா எார்ப்பிலும் பெரிதே.”” இதனுள் வாளார்ப்பிலும் பெ 
ரிதெனவே சாண் நீம்டுப் புலப்படுத்தலை ம௫ழ்ச்தவாறு காண்க, 

சமந்த புதல்வனை நேராது புலம்பினும்௬யாரினுஞ் இறந்த 

புதல்வனை வாயிலாகக்கொண்டு' சென்றுழி அவற்குர் தலைவி வாயில் 

கே. ராமற் தலைவன் வருந்தினும்: ௨-ம். பொன்னொடு குயின்ற பன் 

மணிச் தாலித் - தன்மார்பு ஈனைப்பத்தன் நலையு மிஃதோ - மணித் 
தகைச் செவ்வாய் மழலையம் இளவி- புலர்த்தகைச் சார்தம் புலர் 
தொறு கனைப்பச் - காணா யாகலோ கொடிதே கடி.மனைச் - சேணி 
கர் கொதுங்கு மாணிழை யரிவை - கீயிவ ணேசா வாயிற்கு சா 
ணர் - தந்தையொடு வருவோன் போல - மைச்தனொ புகுச்த 0B 
ழ்ஈன் மார்பே,” எனவரும்,



மாண் கலம் தா என வகுத்தற்கண்ணும்--இவள் இழர்த மாட் 

சமையுடைய ஈலத்தைத் தந்து இகப்பினும் இகப்பாயெனத் தலை 

வனை வேறுபடுத்தற்கண்ணும்: ௨-ம், யாரை பயெலுவ யாமே நீயெ 

மக் - இயொரையு மல்லை நொதும லாளனை - யனைத்தாம் கொண்க 
வெம் மிடையே கினைப்பிழ் - கடும்பகட் டியானை நமெடுந்தேர்க் குட் 

புவன் - வேச்தடு களத்தின் மூரசதிர்ட் தன்ன - வோங்கற் புணரி 

பாயச் தாடு மகளீ - ரணைஈ்இடு டல்பூ ம7இ யார்ந்த - வாபுலம் புகு 

தரு பேரிசை மாலைக் - கடல்செழு மாக்தை யன்னவெம் - பெட் 
79 டனை யல்லையா னலந்தஈது செனமே.” எனவரும். °° நுண்ஞாண் 

வலையிய் பரதவர் போத்தர்த - பன்மீ னுணங்கல் சவருக் துறைவ. 

னைக் - கண்ணிஞம் காண வியையுகிகொ லென்றோழி - வண்ணம் 

தா வென்கநர் தொடுத்து." இதவும் இதன்பாற் டிம். 

பேணா ஒழுக்கம் நாணிய பொருளினும் பரத்தை தலைவியைப் 

பேணாது ஒழு௫ய ஒமுக்கத்திற்குத் தலைவி ராணிய பொருளின்கண் 

ஹம்: தலைவற்குத் தோழிகூற்று நிகழ்த்தும். உ-ம். பொய்கை 
நீர்சாய்ப் புலவுகா திரும்போத்து-வாளை நாளிரை தேரு மூ.ரஃராணி 

னென் பெரும யானே பாணன் - மல்லடு மார்பின் வலியுற வருக்இ.- 

யெதிர்தலைச் கொண்ட வாரியம் பொருக - னிறைத்திரண் முழவுதீ 

தோள் கையகத் தொழிந்த- இழன்வேறு இடக்கை நோக் நிற் 

போர்க் - கனையா னாணி யாம்கு மறையினண் ௩ மெல்ல வந்து நல்ல 

கூறி - மையீ ரோதி மடவோ யானு - நின்சேரி யேனே யயலி லா 

ட்டியே - னுங்கை யாமுவெ னினக்கெனத் தன்கைச் . தொமெணி 
மெல்விரற் றண்ணெனத் தைவர - நுதலும் கூகதலு நீவிப் - பசல் 

வரது பெயர்ந்த வாணுதம் கண்டே? இதனுள் யான் நினக்குச் 
தோழியாவேனெனபம் பரத்தை நீவிய பேணா ஒழுக்கத்திற்குச் 

தலைவி நாணியதுகண்டு தான் காணினேனென்று தலைவற்குத் தோ 

ழி கூறியவாறு காண்க, இன்னுச் தலைவனது பேணா ஓழுக்கத் 

இங்குத் தலைவி காணிய பொருளின்சண்ணுமெனவுவ் கூறுக, யாயா 
இயளோ மாது யோளே - மடைமாண் செப்பிம் ஐமியள் வை௫ய - 
பெயயாப் பூவின் மெய்சா யினளே - பாசடை நிவாத கணைக்காப 

னெய்த - லினமீ னிருங்கழி யோத மல்குதொறுவ் - கயமூழ்கு மக 
ளிர் கண்ணின் மானும் - தண்ணம் துறைவன் கொடுமை - நம்மு 

ணாணிச் காப்பா டும்மே,”? எனவரும். இவை இரண்டும் பொருள், 

Gor aug இறத்தாற் சோர்வு கண்டு அழியிலும்அகூடுதல்வேட் 

கைச் கூறுபாட்டாற் தான் சூளூறக்கருதிய சூளுறவினது பொயம்,



௩௨௯௨ பொருளதிகாரம், 

மையைக்கருஇத்தலைவிவருர்திலும்:தோழிக்குக் கூற்றுநிசமும். உம், 
£பகல்கொள விளக்கோ டி.ராசன் றறியா - வென்வேம் சோழ ராமூ 

சீன்னவிவ - ணலம்பெறு சுடாநுதற் றேம்பவெவன்பயஞ் செய்யு 
நீ தேற்றிய மொழியே.” இதலுள் இவள் அதல் தேம்பும்படி. கீ தே 

| ற்மிய சொல்லெனவே சோர்வுகண்டு அழிச்தாளென்பது உணர்ந்தும் 

இப்பொய்ச்சூள் நினக்கு என்னபயனைத் தருமெனத் தோழி தலை 

வனை நோக்டுக் கூறியவாறு .சாண்க. ((கோடுறகிவச்த'? என்னும் 

மணிமிடைபவழத்தைத் தோழிகூற்ராகக் காட்டுவாரும் உளர். 

பேரியொர் ஒழுக்கம் பெரிது எனக் இளர்து பெறு தகை இல் 

'லாப் பிழைப்பிலும்; பெரியோர் பெறுதகை இல்லாக் இளந்து-டன 

மக்கள் பெறுர்தகைமை இல்லறமாயிருக்குமென்றுஞ் சொல்லி: 

பெரியோர் ஒழுக்கம் பெரிதெனக் இளந்து பிழைப்பினும்௭ுன்மக் 

கள் ஒழுகும் ஒழுக்கம் பெரிதாயிருக்குமென்றுஞ் சொல்லித் தான் 

தலைவனை வழிபாதெபபினும்: தோழிக்குக் கூற்றுகிகமும், பெரி 

யாரையும் ளெர்தென்பதனையும் இரண்டிடத்துங் கூட்டுக, உ-ம்- 
வெள்ளி விழுத்தொடி மென்கருப் புலக்கை - வள்ளி நுண்ணிடை 

வயின்வயி னுடங்க - மீன்சினை யன்ன வெண்மணம் குவைஇக் - 

காஞ்சி நீழம் மமர்வளம் பாடி. - யூர்க்குறு மகளிர் குறுவழி யிறச் 5- 

வார லருக்திய ஈறுசிரன் மருதின் - ருழ்னை புறய்குர் தண்டுறை 

யூரஃ விழையா வுள்ளம் விழையு மாயினுப் - கேட்டவை தோட்டி 

யாக மீட்டாங் - கறனும் பொருளும் வழாஅமை காடித் - தற்றச 

வுடைமை கோக்க மற்றதன் - பின்னா கும்மே முன்னியது முடித்த. 

லனைய பெரியோ ரொழுக்க மதனா - லரிய பெரியோர்த் தேரும் 

காலை - நும்மோ ரன்ஜோர் மாட்டு மின்னன - பொய்யொடு மிடைக் 

sana தோன்றின் - மெய்யாண் டுளதோவில் வுலகத் தானே.” இத 

னுள் அறனென்றது இல்லறத்தை; தம்றகவடைமைகோக்கியென்றது 

தன்னால் அவ்வறனும் பொருளும் தகுதிப்பாடுடையவாச் தன்மை 

யைகோக்கி என்றவாரம்; முன்னியதென்றஅ புறத்தொழுக்கததை; 

பெரியோரொழுக்கமனையவென்றது பெரியோர் ஒழுக்கம் பெரிய 

வென்றவாறு. இது மூன்னர் நிசழ்ச்த பொய்ச்சூள்பத்தி நம்ம 

ஜோர் மாட்டும் இன்னபொய்ச்சூள் பிறக்குமாயின் இவ்வுலகத்து 

மெய்ச்சூள் இனி இன்றாம், அதனாம் பெரியோராக் தமது Rips 

சத்தைத் தேருங்காலை அரியவாயிருந்தனவெனத் தலைவனைநோக்இத் 

தோழிகூமலின் அவனை வழிபாடு தப்பினாளாயிற்று, உள்ளுறையு 

வமம் இச்சு or barter men ta.



கற்பியல், i. Fin 

அ/வ்வயின் உறுதகை இல்லாப் புலவியுண் ூழ்கிய இழவோள் 

பால் கின்று கெடுத்தற்கண்ணும் தலைவன் ௮ங்கனம் பிறழக்த இட 
தீது அவன் சென்று சேரும் தகைமை இல்லாமைக்குக் காரணமா 

இய புலவியின்௧கண் அமுகஇி.ப தலைவிபக்கத்தானாய் நின்று அவள்புல 

வியைத் தீர்த்தற்கண்ணும் : உ-ம். ₹மானோக்கி கீயழ நீத்தவ ஞானா 
அ - நாணில னாயி னலிதர் தவன்வயி - ஞூடுவ தெனனோ வினி 

/உப்பமைச் தற்றாம் புலவி யதுசிலிது - மிக்கற்றா on Sw.” 
காலை யெழுந்து கநதேர் பண்ணி - வாலிமை மகளிர்த் தரீஇய 

சென்ற - மல்ல லூ.ர னெலலினன் பெரிதென - மறுவருஞ் சிறுவன் 

ரூயே - தெறுவ தம்மவித இனைப்பிறத் தல்லே.' எனவரும். 

உணர்ப்புவயின் வாரா ஊாடல உற்றோள்வயின் உணர்த்தல் 

வேண்டிய இழவோன்பால் கின்று தான் வெருண்டு ஆகடய தஞஇக் 

கண்ணும் ; உணர்ட்புவயின் வா.ரா ஊடல் உறஜனோளவயின் ௮ தலை 
வன் தெளிலிக்கப்படுந்தன்மைக்கணில்லாத ஊடல் மிகுத்தோளிடத் 

அ: உணர்ப்புப் புணர்பபுட்போல் கின்றது ; உணர்த்தல் வேண்டிய 

இழவோன்பால் நின்று--ஊடல் தஇர்த்தலை விரும்பிய தலைவன்வயத் 

தாளாய்கின்று : தான் வெகுண்டு ஆக்கிய தகுதிச்கண்ணும்-தான் 

தலைவியைக் கழறி அவள் €றறம் போச்தனமை உண்டாக்க தகு. 

இக்கண்ணும்; ௨-ம். துறைமீன் வழங்கும் பெருநீர்ப் பொய்கை - 

யரிமல ராம்பன் மேய்ச்த நெறிமருப - பீர்க்த ணெருமைச் சுவல் 

படு முதுபோத்துத் - தூங்குசேம் உள்ளம் அஞ்சிப் பொழுதுபடப்- 

பைந்கிண வரால் குறையப் பெயர்தர்து - பரூ௨உக்கொடிப் பகன் 

றை சூடி. மூசார்ப் , போர்ச்செறி மள்ளரிற் புகுதரு மூரன் - தேர் 

தீர வந்த தெரியிழை ஷஜெடழ்த்தோ ஃ ளேர்கொள் கல்லர மகளிர்த் 

தீ.ரத்தரட்-ப.ரத்தைமை தாங்கலோ விலனென வறிதநீ-புலத்த லோ 

ம்புமதி மனை கெழு LOL. CONG) = LIVE GIO நுதல வல்லி யோரே 

செய்யோ ஸணீங்கச சிலபதம் கொழித்துத் - தாமட் டுண்டு தமிய 

ராடுத் - தேமொழிப புதல்வர் இரங்குமுலை சுவைப்ப - வைகு 

சாகுத லஜிச்து - மறியா ரம்மவஃ துடலு மோரே,” இது தோழி 

தலைவியை வெகுண்டு தக்கியவாறு காண்க, 

அருமைச் காலத்துப் பெருமை காட்டிய எண்மைக் காலத்து 

இரக்கத்தானும்; எண்மைக் காலத்து தாம் எளியராடிய கற்புக் 

காலத்திலே : அருமைக் காலத்துப் பெருமை காட்டிய இரக்கத்தா 

னும்கைளவுக்காலத்துச் தமதுபெருமையை உணர்த்திய வருத்த 

தீதின்கண்ணும் : உ-ம். **வேம்பின் பைல்காயென் ளோழி தரினே-



௩௯௪ டொருளஇகாரம், 

தேம்பூங் கட்டி. யென்றனி ரினியே - பாரி பறம்பிம் டனிச்சுளைத் 
தெண்ணீர் - தைஇத் இங்கட் டண்ணிய தரிலும் - வெய்ய வுவர்க்கு 

மென்றி - ரைய வற்றா லன்பின் பாலே.” எனவரும், 

பாணர் கூத்தர் விறலியர் என்று இவர்அபாணருங் கூத்தரும் 

1விமலியருமென்று சொல்லுகின்ற இம் மூவரும் : பேணிச் சொல் 

லிய குறைவினை ௭ இரும் - விரும்பிக்கூதிய குறையுறும் வினைக்கு ௪இ 

சாகவும் : கூற்றுகிகமும், எதிருமென்றஅ அவர் வாயில்வேண்டி௰ய 
வழித் தோழி அவர்க்குமறுச்தலும் மறுச்தாள்போல கேர்தலும் கூறி 

யதாம், உ-ம். “Lave slo பொயமர்ரின் வாழி - நில்லல் 

பாண செல்லினிப் பரியல் - பகலெஞ் சேரி காணி - னஃல்வய ona 

ணைவும் பெறுமே.” இது பாணாக்கு வாயின்மறுத்த௮. விளக்கி 

னன்ன சுடர்விரி தாமரை - களிற்றச் செவியன்ன பாசடை தய 
ங்க - வுண்டுமை மகளி ரிரியக் குண்டுநீர் - வாளை பிறழு மூரற்கு 

நாளை - மகட்கொடை யெதிர்ர்த மடங்கெழு பெண்டே - தொலைந்த 

ரவி guiness கு. றுமொழி - யுடம்பட் டோராயத் தாயரோ டொ 

ழிபுடன் - சொல்லலை கொல்லோ நீயே வல்லைக் - கன்றுபெறு வல் 

சிப் பாணன் கைததை - வள்ளுயிர்த் தண்ணுமை போல. வுள் 

யாறு மில்லதோர் போர்வையஞ் சொல்லே.”” இது விரலிக்கு வா 
மின்மறுத்தது. மறுப்பாள்போல் கேர்வது வந்துழிக் காண்க, 

நீத்த இழவனை நிகழுமாறு படீஇக் காத்த தன்மையிர் கண்ணி 

ன்று பெயர்ப்பினும் ; நீத்த கிழவனை பரத்தையிற்பிரிர்து தலை 

வியைக் கைவிட்ட தலைவனை : நிகழுமாறு படீஇ - தானொழுகும் 

இல்லறத்தே படுத்தல்வேண்டி : காத்த தன்மையிம்௭புறத்தொழுக் 

இற் டயனின்மைகூறிக் காசத தன்மையினாலே : கண் இன்று பெய 
ர்ப்பினும்-அக்கண்ணோட்டமின்றி நீக்கலும்: உ-ம். மனையுறை 

கோழிக் ஞூறுங்காம் பேடை - வேலி வெருின் மாலை யுற்றெனப் - 

புகுமிட னமியாஅ தொகுபுடன் சுழீஇப் - பைதம் பிள்ளைக் சைப் 

பயிர்க் தா௮ல் - இன்னா இசைக்கு மம்பலொடு - வாரல் வாழிய ரை 

யவெம் தெருவே.” இதனுள் அம்பலொடு வாரலெனவே பன்னாள் 

நீத்தமையங் கண்ணின்று பெயர்த்தமையும் கூறிற்று, கோழிபோ 

ல் தாயர் மகளிரைத் தமீஇக்கொண்டாரென்றலிம் புமம்போயும் 
பயமின்றெனக் காத்ததன்மை கூறிற்று. 

பிரியும் காலை எதிர்கின்று சாற்றிய மரபுடை எதிரும் உளப்ப 

டப் பிறவும்; பிரியுக் காலை a Aa Gong F 1D Satex FV ev ew 6 pug 

தப் பிரியுங்காம் தெய்வத்சன்மையின்றி முன்னின்று வெளிப்படக்



கற்பியல், ௩௯டு 

கூறிய: மரபுடை எதிரும் உளப்படப் பிறவும் ௭ முறையுடைத் 
தாயெ எதிர்காலமும் இறச்தகாலமும் உட்படப் பிறவற்றுக்கண் 

னும்: எதிருமென்ற உம்மை எச்சவும்மை, பிற அவன தலைவன் 

வரைவுமலிந்து கூறுவனவும், வந்தபின்னர் மூன்புகிகழ்க்சன கூறுவ 
னவும், வற்பு௮ப்பாள் பருவமன்றெனப் படைத்துமொழிவனவும், 

தூதுகண்டு கூறுவனவுஈ, தாதுவிவெனவுஞ், சேணிடைப் பிரிர் 

தோன் இடைகிலத்துத் தங்காது இரவின்வச்துழிக் கூறுவனவும், 

நிமித்தம்காட்டிக் கூறுவனவும், உடன் சே௰லை மறுத்துக்கூறுவனவும் 

பிறவுமாம், ₹₹பாஅலஞ்செவி”' என்னும் பாலைக்கலியுள் [பொய்கல் 
கல் புரிந்தனை புறர்தரல் கைவிட்- டென்னு ளோகெடும் தகாய்நீ 
செல்வ - தச்காள்கொண் டிறக்குமிவ எரும்பெற லுயிரே.?? இத 

ஓட் புரிந்தனையென இறப்பும் இறக்குமென எதிரும் மரபிற் தப் 
பாமல் வந்தவாறு காண்க, ₹6வேனிம் மிங்கள் வெஞ்௪ர மிறந்து - 

செலவயர்ந் தனையா னீயே ஈன்று - நச்ஈயர் துறைவி கடுஞ்சூற் Aw 

வன் - முறுவல் சாண்டலி னினிதோ - விறுவரை மாட விரைந்து 

செய் பொருளே.” இது எதிரது நோக்இழ்று. புறவணி காடன் 

காதன் மடமக- ளொண்ணுதல் பசப்ப செலின் றெண்ணீர்ப் - 

போதவிழ் தாமரை யன்னகின் - காதலம் புதல்வன் பூமணி முலை 

க்கே.” இதுவும் அது, 

(இனிப் பிற வருமாறு; பார்வை வேட்வென் படுவலை வெரீஇ- ' 

நெடுங்காம் கணந்துள் புலம்புகொ டெள்விளி - கதஞ்செல் கொடி, 
யர் கதுமென விசைக்குக் - கடும்பொடு கொள்க மத்தத் சாங்கட்- 

கடுங்குரற் பைம்பீக் கதராய் வடுகர் - நெடும்பெருங் குன்ற நீர்தி 
ஈம்வயின் - வந்தனர் வாழி தோழி கைதை - செம்பொற் கழமொடி. 

கோக்க மாமடற் - கவவுக்கொ ளின்குரல் கேட்டொறு - மவவுக், 

கொண் மனத்தே மாய கமக்கே,” இது தலைவிக்கு வரவுமலிச் 
தது. கற்நிணை, நீலத் தன்ன நீர்பொதி கருவின் - மாவிசும் ப 
இர முழங்கி யாலி- நிலர்தண் ணென்று சானம் குழைப்ப - வினக் 
தே ருழவ ரின்குர லியம்ப - மறியுடை மடப்பிணை சழீஇப் புறவிழ் - 

திரிமருப் பிரலை பைம்பயி ௬கள- வார்பெய லுதவிய கார்செய் 
காலை - நதானெறி நுணங்கிய கானவில் புரவி - கல்லெனக் கறங்கு 

மணி யியம்ப வல்லோன் - கவர்ச்செல வணக்க யதர்ப்பரி நெட் 
தே - ரீர்ம்பற வியக்குவழி யறுட்பத் தீர்தொடைப் - பையு ணல் 

யாழ் சேய்வழி மறப்ப - வின்னிலை வாரா ராயிம் றன்னிலை - யென் 

கொல் பாண வுணர்த்இி௫த் சிறிதெனக் - கடவுட் கற்பின் மட்வோள்



௩௯௭௬ பொருளஇகாசம், 

கூறச் - செய்வினை யழிச்த மைய னெஞ்?ம் - றுனிகொள் பருவர 

திர வர்தோ-யினிலு செய்தனையால் வாழ்கரின் கண்ணி - வேலி சற் 

நிய வால்கீ முல்லைப் - பொருந்திசழ் கமழும் விரிச்தொலி க.துப்பி- 

னின்னகை யிளையோள் சுலவ - மன்னுக பெருமகின் மலர்ச்த மார் 

பே.” இ முன்பு தலைவிக்கு நிகழ்சக்த ஆற்றாமையும் அதுகண்டு 
தான் கலங்கெவாறுர் தலைவற்குக் கூறியது. (மடவ மன்ற தடவு 
நிலைச் கொன்றை - சல்பிறங் கத்தஞ் சென்ஜோர் கூறிய - பருவம் 

வாரா வளவை நகெரிதரக் - கொம்புசேர் கொடியிண ரூழ்த்த- வம்ப 

மாரியைக் சாரென மதித்தே.” இத பருவம் அன்றெனப் படைத்து 

'மொழிர்தது. ₹என$£, தெருமரல் வாழி தோழிகவங் காதலர் - பொ 

ருமு.ரண் யானையர் போர்மலைர் தெழுந்தவர் - செருமேம் பட்ட 
வென்றியர் - வருகென வந்தன்றவர் வாய்மொழித் தூதே.”? இது 

தூதுவந்தமை தலைவிக்குக் கூறியது, *(கைவல் சறியாழ்ப் பாண 

அமரே - செய்த பருவம் வந்துநின் றதுவே- யெம்மி னுணரா 

.ராயினுர் தம்வயிம் - பொய்படு இளவி காணலு - மெய்ய ராகுத 
னோேகோ யானே,” இது குறித்த பருவத்துத் தலைவன் வாராத 

வழித் தூதாய்வந்த பாணற்குத் தோழி கூறியது, தூதவிட்டது வர் 
லுழிச் சாண்க, பதுக்கை சாய வொறுக்கரும் கவலைச் - சிறுகண் 

யானை யுறுபகை நினையா - இயாங்கு வந்தனையோ பூந்தார் மார்ப - 

வருள்புரி கெஞ்ச முயாத்தர - விருள்பொர கின்ற விரவி னானே." 

சேணிடைப்பிரிர்து இரவின்வர்துழிக் கூறியது, “gion சிலைக்கு 

மணிவரை யாரிடை - யேமாண் ிலையார்ச் னெமா விரிர்தோடுந் - 
தார்மாண்பில் வெஞ்சுரஞ் சென்றார் வரச்கூறும் - வாய்மாண்ட 

பல்லி படும்.” நிமித்தங் காட்டிக் கூறியது, இன்னும் அதனானே 

நமர் பொருள்வேண்டுமென்ருர் அதற்கு யான் அஞ்சினேனெனக் 

களவின் நிகழ்ச்ததனைக் கற்பிற் தலைவிக்குக் கூறுதலுங் கொள்ச, 
“secrete ரோளான் கடிகாள் விலக்கசூதற் - கென்னை பொருணினைம் 

தா. ரேச்திழாய் - பின்ன - ரமாரற்றுக் கொள்ளுமென் றஞ்சினே 

னஞ்சார் - சமாற்றுக் கொள்ளாத ஞான்று.” எனவரும், 

இன்னும் தோழிகூற்றாய்ப் பிறவாற்றான் வருவன வெல்லாம் 

இசனான் அமைக்க, (அன்னை வாழிவெண் டன்னை நம்ஞூர்ப் - பலர் 

மடி. பொழுதி னலமிகச் சாஅய் - கள்ளென வந்த வியறேர்ச் - செல் 

வக் கொண்கன் செல்வ லூரே? இது புதல்வற்பெற்றுழித் தலை 

வன் மனைக்கட்சென்ற செவிலிக்கு அறச்தொு நின்று வ௮ுவைகூட் 

பூய தோழி ௮வன் ஊர் காட்டிச் கூறிய,



கற்பியல், ௩௯௭ 

வகைபட வந்த இளவி எல்லாம் தோழிக்கு உரிய என்மனா 

புலவர் - தோழிகூற்ருயத் தலைவிகூற்றினுள் அடங்குவதன் நித்தே, 

ழிக்கே கூறத்தகும் வேறுபாடு உண்டாகவந்த இளவிகளெல்லாம் 

தோழிக்கு உரியவென்று கூறுவர் புலவர். எ-று. இச்சூத்திசத் 

துக் சண்ணுருபும் அவ்வுருபு தொக்குகின்று விரிர்தனவுஞ் செயி 

னென்னும் வினையெச்சமும் உரியவென்ஜும் குதிப்புவினை கொண் 

டன. அவற்றை இன்னவிடத்தும் இன்னவிடக்அம் இன்னதுசெ 

ய்யினும் உரியவென்று ஏற்பித் துமுடி.க்க, (௯) 

கடக, புல்லுதன் மயக்கும் புலவிக் கண்ணு 

மில்லோர் செய்வினை யிகழ்ச்௪க் கண்ணும் 

பல்வேறு புதல்வர்க் கண்டுகனி யுவப்பினு 

மறையின் வந்த மனையோள் செய்வினை 

பொறையின்று பெருகிய பருவரற் கண்ணுயப் 

காதற் சோர்விற் கடப்பாட் டாண்மையிம் 

முய்போற் றழீஇக் கழறியம் மனைவியைக் 

காய்வின் றவன்வயிற் பொருத்தற் கண்ணு 

மின்னகைப் புதல்வனைக் தழீஇயிழை யணிந்து 

டின்னர் வந்த வாயிற் கண்ணு 

மனையோ ளொத்தலிறழ் றன்னோே ரன்னோர் 

மிகைபடக் குறித்த கொள்கைக் கண்ணு 

மெண்ணிய பண்ணையென் நிவற்றொடு பிறவுங் 

கண்ணிய காமக் இழத்தியர் மேன, 

இத காமக்கெழத்தியர் கூற்றெல்லாச் தொகுத்துக் கூறுகின் 

றது. காமக்கிழத்தியராவார் கடனறியும் வாழ்க்கையுடையராஇக் 

காமக்இழமைபூண்டு இல்லறகிகழ்தீதும் பரத்தையர். ௮வர் பலராத 

லிற் பன்மையாற் கூறினார். அவர் தலைவன் இளமைப்பருவத்திம் 

கூடிமுஇர்க்தோரும், அவன் தலைகின்று ஒழமுகப்படும் இளமைப்பரு 

வத்தோரும், இடைகிலைப்பருவத்தோரும், காமஞ்சாலா இளமை 

யோருமெனப் பலபகுதியாம். இவராக் கண்ணிய காமக்கிழத்திய 

ரொெனவே கண்ணாத காமக்கழெத்தியரும் உளராயிற்று. அவர் கூத்தும் 

பாட்டும் உடையராடுவருஞ் சேரிப்பரத்தையருங் குலத்தின்௪சண் 

இழிச்தோரும் அடி.யரும் வினைவலபாங்கனரும் பிறறாமாம். இனிக் 

காமசழெத்தியலாப், பார்ப்பார்க்குப் பார்ப்பனியையொழிந்த மூவ 

௩௮



௩௨௯௮ பொருளதிகாரம், 

ரும், ஏனையோர்க்குத் தங்குலத்தல்லாதோரும், வரைச் துகொள்ளும் 

பரத்தையருமென்று பொருளுரைப்பாரும் உளர், அவர் அதியார்; 

என்னை 1? சிறெப்புடைத்தலைவியரொடு பரத்தையரையும் கூட்டிக் 

காமக்இழத்தியொன்று ஆரியர் சூத்திரஞ்செய்யின் மயங்கக்கூற 

1லென்னும் குழ்றக்தங்குமாதலின். அன்றியுஞ் சான்றோர் பலரும் கா 
மக்ழத்தியராப் பரத்தையராகத் தோற்றுவாய்செய்து கூறுமா 

௮ம் உணர்ர் தகொளக, 

பில்லுதன் மயக்கும் புலவிக்கண்ணும்--தலைவன் தனது முயக் 

கத்தைத் தலைவியிடத்.துர் தம்மிடத். தும் இடைவிட்டு மயக்குதலாற் 
,தலைவிகட்தோன்றிய புலவியிடத்தும்: காமக்கிழத்தியர் புலர்துகூ 

றுப. உ-ம். **மண்கணை முழவொடு மடுழ்மிகத் தூங்கத் - தண் 

டுறை யூரனெஞ் சேரி வர்தென - வின்கடல் கள்ளி னிகுதை களிழ் 

ஜொடு - நன்கல னியு கமாண்ம௫ ழிருக்கை - யவைபுகு பொருகர் ப 

ஹையி னானாது - கழறுப வென்பவவன் பெண்டி. ரந்இழ் .. கச்சினன் 

ஐழலினன் ஹேச்தார் மார்பினன் - வகையமை பொலிச்த வனப்ப 

மை தெரியற் - சுரியலம் பொருகனைக் காணி ரோவென-வாத மந்தி 

பேதுற் நினையச் - சிறைபாய்ச் தரைஇச் செங்குணக் கொழுகு - 

மந்தண் காவிரி போலக் - கொண்டுகை வலித்தல் சூழ்க்தின் யா 
னே? இதனுள் எஞ்சேரிவந்தெனக் கூறுபவென்ப அவன்பெண்டி. 

ரென முன்னைஞான்று புல்லுதன்மயக்குதலாற் தலைவிபுல£தவாறும் 

அதுகண்டு காமக்கிழத்தி கொண்டுசைவலிப்பலெனப் பெருமிதம் 
உராத்தவாறுங் காண்க, இது பெருமிதங்கூறலின் இளமைப்பரு 

வத்தாள் கூற்ராயிறறு, *ஒண்டொடி யாயத் அள்ளு நீரயந்த-சொ 

ண்டனை யென்பவோர் குறுமகள்'' எனக் காமஞ்சாலா இளமையோ 

ளைக்கூறிற்று. இரட்றெமொழிதலென்பதனாம் ப.ரத்தையரிடத்துப் 
புலப்பட ஒழுகாது அவர்புல்லுதலை மறைத்தொழுகலாம் காமக் 
தியர்க்குட் பிறசகும் புலவிக்கண்ணும் அவாக்குக் கூற்று நிசமுமெ 

னவும் பொருள் கூறுக, உதாரணம் *(6கண்டேனின் மாயம் கள 

வாதல் பொய்ச்ஈகா'? என்னும் மருதக்கலியுட்சாண்க. 

இல்லோர் செய்வினை இகழ்ச்சிக்கண்னும்--இல்லிடத் இருந்த 
தலைவலும் தலைவியும் ஊடியும் உணர்த்தியஞ் செய்த தொழிலைக்கே 
டு இகழும் இகழ்ச்சிக்கண்ணும் : ௨-ம், கழனி மர்த்து விளைர் 
தகு தீம்பழம் - பழன வாளை கதாஉ மூர - னெம்மிழ் பெருமொழி 
கூறித் தம்மிழ் - கையுய் காலுச் மூக்கத் தங்கு - மாடிப் பாவை 
2பால - மேவன செய்யுர்சன் புதல்வன் மய்க்கே.! ஈன்மரம் க



கற்பியல், ௩௯௯ 

ழீஇய நனைமுதிர் சாடிப்-பன்னா எரித்த கோதுடை வைப்பின் - மய 

ங்குமழைத் அவலையழின் மறுகுடன் பனிக்கும் - பழம்ப னெல்லின் 

வேளூர் வாயி - னறுவிரை தெளித்த காதிணர் மாலை - பொறிவரி 

யினவண் தேல் கழியு - முயர்பலி பெநூஉ௨ மூருகெழு கதவம்- புனை: 
யிருங் கதுப்பி னீகடுத் தோள்வயி - னனையே னாயி னணங்குக வெ. 

ன்னென - மனையோட் டேற்று மடுழ்க னாயின் - யார்கொல் வாழி 

தோழி கெருஈனைத் - தார்பூண் களித்திழ் மலைப்புனைத் தழீஇ - வது 

வை யீ. ரணிப் பொலிந்த ஈம்மொடு- புதுவது வந்த காவிரிக் - கொ 

டுத்தோய் மலிர்நிறை யாடி. யோரே.” எனவரும், இவையும் இளை 
யோர் கூற்று, பிறவும் அன்ன, 

பில் வேறு புதல்வர்க் சண்டு ஈனி உவப்பினும்-வெட் வேறாகிய 

புதல்வராத் தாய் கண்டு மிகமடழ்சசெய்யிலம் : வேறுபல் புதல் 
வரன்றுூர் முறையாற்கொண்ட மனைவியர் பலரும் உளராதலின். 

ஞாலம் வறந்தீ.ர'” என்னும் மருதக்கலியுள் :₹அடக்கமில் போழ் 

இின்கட் டந்தைகா முற்ற - தொடச்கத்துத் தாயுழைப் புக்காம் கவ, 

ளூ - மருப்புப்பூண் கையுறை யாக வணிந்து - பெருமான் கைமுககி 
சாட்டென்பாள் கண்ணீர் - சொரிமுத்தங் காழ்சோர்வ போன்றன 

ள்'” இது முதிர்ர்காள் உண்ணயந்து கூறியது. ₹₹மற்றும், வழிமு 

றைத் தாயுழைப் புக்கார்க் கவளு - மயங்குநோய் தாம்கி மகனெதிர் 

wig - முயங்கவெண் முத்தின Coens நினைச்தே - நினக்கு யார, 

மாகுது மென்று - வனப்புறக் கொள்வன காடி. யணிர்தனள்.”” இத 

னுள் ரோய்தாஙவ்ெளென இளைமைப்பருவத்து ம௫ழ்ச்சியும் முதிர் 

ந்த பருவத்து மறவியு் தோன்றக் கூறாமையினாலும் வழிமுறைத்தா 
யென்றமையானும் இது இடைஙிலைப்பருவத்தாள் கூறிய. :அவட் 

இனிதாக விமித்தனன் போடத் - தலைக்கொண்டு ஈம்மொடு காயுமற், 
நீதோர் - புலத்தகைப் புத்தேளில் புக்கான்.” என்றவழிப் புத்தே. 
ளென்றவுச் தலைகின்றொழுகும் இளையோனைச் கூறியது, *₹தர்தை 

யிறைத்தொடி. மற்றிவன் றங்கைகட்-டச்தாய ரொல்லா வித”? என் 

ரூற்போல அவள் கொடுப்பச்கொள்வனவுங் கொள்க, 

மறையின் வரத மனையோள் செய்வினைம் பொறையின்று பெ 

ரய பருவரற்கண்ணும்; மறையின் வர்த௭தலைவற்கு வேறோர் 

தலைவியோடுகளவொழுக்சம் நிகழ்தலின் அவன் செய்திகளின் வேறு 

பாட்டாற் தமக்குப் புலப்பட வந்த : மனையோள் செய்வினை ஊ 

மனையோளாதற்குரியாள் தமர்பணித்தலின் கீராடலும் ஆராடலும்: 
முதலிய செய்தொழில்களைச் செய்யுமிடச்௮; பொறை இன்று பெ,



#00 பொருளஇகாரம், 

ருய பறுவரற்சண்ணும் -- இவள் தோழற்றப்பொலிவாம் தலைவன் 
கடிதின்வரைவனெனச் கருதிப பொறுத்தலின்நி மிசச வருச்தச் 

தின் கண்ணும் : ௨-ம். 4வாளை வாளிழ் பிறழ காளும்-பொய்கை நீர் 
காய் வைகு௮யி லேற்குங் - கைவண் ள்ளி வெண்ணி சூழ்ர்த - வய 
ல்வெள் ளாம்ப ஓுருவ நெறித்தழை - யைதக லல்கு லணிபெயத் 

தைஇ - விழவிழ் செலியர் வேண்டு மன்னோ - யாண ரூரன் காணு 

ஞயின்- வரையா மையோ வரிதே வரையின்-வரைபோல் யானை வாய் 
மொழி முடியன் - வரைவேய் புரையு ஈற்ரோ - எளிய தோழி தொ 

லையுஈ பலவே," இசனுள் விழவிற்செல்கின்ற தலைவியைக்கண்டு 
காமக்கிழத்தி இவர் தோற்றப்பொலிவோடு புறம்போதரக் காணின் 
வரைவனெனவும் அதனான் இல்லுறைமகளிர பலருஈ தோள்கநெட 

ழ்பவெனவும் பொறாது கூறியவாறு காண்க, 

அரதற் சோர்விழ் கடப்பாட்டு அண்மையிற் தாய்போம் தழீஇக் 
கழி அம்மனைவியைக் சாய்வு இன்று அவன்வயிம் பொருத்தற்கண் 
ணும்; காதற் சோர்வில  தானுவ் காய்தற்குரிய காமக்கிழத்தி 
தலைவன் தன்மேற் காதலை மறத்தலானும்: கடபபாட்டாண்மையிற் 
சோர்வில்--அவற்கு இல்லொ பழய தொல்வரற் இழமையாஇய 

ஒட்டு ரவின்மையாலும்: தாயபோழ் தழீஇக்கழதி-தலைவியைச்செவி 
லிபோல உடன்படுத்திக்கொண்டு தலைவனைககழறி: அம்மனைவியை 
கீ காய்வின்று அஉன்வயிற் பொருத்தற்கண்ணும் அத் தலைவியைக் 
காய்தலின்றாக்இத் தலைவனிடத்தே கூட்டுமிடத்தும்; இச லுனிதிக 
ழ்ச்துழித் தலைவனது தலைவளரிளமைக்கு ஒருதுணையாகி முதா 
காமகஇழத்தி இங்கனம் கூட்டுமென்றார். உ-ம். ₹வயல்வெள் ளாம் 
பத் சூடுதெரி புதுப்பூக் - கன்றுடைப புனிற்மு இன்ற மிச்டு - லோ 
ப்வுடை சடைபபக டாரு மூரன் - ரொடர்புகீ வெஃகினை யாயி 
சனன்சொரம் - கொள்ளன் மாதோ மூள்ளெயிற் ஜோயே - நீயே பெ 
நகலத் தகையே யவனே - நெடுநீர்ப பொய்கை நந ளெய்தித் - 
ரண்கமழ் பு.துமல ரூதும் - வண்டென மொழிப மகனென் னாரே.” 
2தலுள் 6 இளமைச்செவ்வியெல்லாம் நுகர்ச்து புதல்வற்பயக்த 
ன்னர் உமு.துவிடு பகடு எச்சிலை அயின்ரு.ற்போலப் பிறர் அவனை 
ஜசர்ச்சமை கினக்கு இமுக்கன்றெனவும் அவஜேடு கூட்டம் நெடும் 
லம் நிகழ்த்தவேண்டும் கீ அவள் அவனோடு கட்டில்வரை எய்தி 
ிருக்னெருளென்று ஊரார்கூறுகன்ற சொல்லை என்னைப்போல 
£வறுபட்டுக் கொள்ளாதே கொள்வது நின் இளமைக்கும் எழிழ் 
நம் ஏலாதெனவும் அவனை வண்டென்பதன்,றி மகனென்னாராதலின் 
ருவன் கடப்பாட்டாண்டை அ.திவென்றுல் கூறினாள். இனி (என்
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சொற்சொள்ளன்மாதோ"'என்பதற்கு என்வார்த்தையைக் கேட்டல் 
நினக்கு விருட்பமோ விருட்பமாகில் யான்கூறுன்றதனைக் கொள்க, 
ஈண்டு பெருர்தெய்வத் திமாண்டபெல கழிந்தெனப் - பார்த்துறைப் 
புணரி யலைத்தலிம் புடைக்கொண்ு - மூத்துவினை போயே மூரிவா 

பம்பிசல் - லெருது கடைவளம் வாய்த்தென வுழவர் - புல்லுடைக் 

காவிற் ரொழில்விட் டாங்கு - ஈறுவிரை ஈன்புகைக் கொடாறுச் 

சிறுவிலை - ஞாழலொடு கெழீஇய புன்னையங் கொழுகிழன் - முழவு 

முதம் பிணிக்குர் துறைவ ஈன்றும் - விழுமிதிற் கொண்ட கேண்மை 
நொவ்விதிற் - றவறுநன் கறியா யாயி னென்போன் - ஜெ௫ழ்தோட் 

FHCs சண்ணர் - மலர்தீயர் தனையர் நின்னய௩் தோரே. இத 

னுள் முத்துவினை போகிய அம்பிபோலப் பருவஞ்சென்ற பிணிக்கப் 

பட்ட எம்மைப்போலா,து இவள் இப்பருவத்தே இனையளாகற்பால 

ளோ மலர்ந்தசெவ்வியான் மூறைலீயாய்க கழியாது இடையே எரி, 

து கரிவுற்ற பூவினைட்போலவெனத் தலைவனுக்குக் காமக்கிழத்தி 

கூறியவாறு காண்க, 

இன் நகைப் புதல்வனைத் தழீஇ இமை அணிந்து பின்னர் வந்த 

வாயிற்கண்ணும் ) இன்ஈகைப் புதல்வனைக் தழீஇ இழை அணிந்து 

கண்டோர்க்செல்லாம் இன்பத்தைப் பயச்கும் புதல்வனை எடுத் 

துப் பொலங்கலத்தாற் புனைர் தகொண்டு; பின்னர் வந்த வாயிற் 

சண்ணும் -பலவாயில்களையும் மறுத்தபின்னர் வாயிலாகக் கொண்டு 

புகுந்த வாயிலின்கண்னும் : ௨-ம். *'என்குறித் தனன்கொல் பாண 

நின் கேளே - வன்புறை வாயி லாகத் தர்த - பகைவரு CHOW LYS 

ல்வனை - ஈகூவத கண்டு ஈகூ௨ மோரே,” இதனுள் வன்புறை வாயி 

லாய புதல்வனைக் கண்டு ஈகுவாரைத் தனக்கு ஈகுவாரைப்போல 

நகாரின்றானெனக் காமக்டுழத்தி கூறிய வாயில்கேர்க்தவாறு காண்க, 

பகைவரும் ஈகூ௨மெனவே தான் புலக்கத்தகுர் தலைவியருடைய 

புதல்வனென்ுளாயிய்று, 

மனையோள் ஓத்தலிற் தன்னோர் அன்னோர் மிகைபடக் குறித்த 

கொள்கைக்கண்னும் ; மனையோள் ஒத்தலின் தாலும் உரிமைபூண் 

டமைபற்றி மனையோளொடு தாலும் தததாளாகச் கரு.ததலின் : 

தன்னோர் அன்னோர் மிகைபடக் குறித்த கொள்கைக்கண்ணும்௯ 

தன்னை ஓக்கும் ஏனைமகளிரிற் தன்னை விசேடமுண்டாகசக் கூறித்தக் 

கொண்ட கோட்பாட்டின்சண்ணும் : உ-ம். ₹புழற்காம் சேம்பின் 
கொழமுமட லகலிலைப் - பாப் பரப்பிற் பறமழொடு வதிந்த - வுண் 

ஹப் பிணவி ஐுயக்கஞ் சொலிய-நாளிரை தரீஇய வெழுக்த நீர்சாப்:



#02. பொருள திகாசம்.' 

வாளையொ ழேப்பச் அறைகலுழ்ச் தமையிழ் - மெண்சகட் டேறன் 
மார்திய மகளிர் - அுண்செய லங்குட ஸிரீஇப் பண்பின் - மூழ் 

கன் பரத்தை பாடிய வீழிணர்க் - காஞ்சி நீழற் குரவை யயருச் - 
இம்பெரும் பொய்கைத் துறைகெ மூரன் ஃ றேர்தர வர்த கேரினழ 
மகளி - ரேசுப வென்பவென் னலனே யதுவே- பாக ஸனெடி.துயிர் 
வாழ்தல் காய்சினக் - கொல்களிழ் றியானை நல்கா மாறே - தாமும் 
பிறரு மூளர்போழ் சென்றனர் - முழவிமிழ் துணங்கை ங்கும் 
விழவினுள் - யானவண் வாரா மாறே வரினே - சுடரொடு Bisa 
நெருஞ்சி டோல - வென்னொடு திரியே னாயின் வென்வேன் - மாரி 

யம்பின் மழைத்தோம் சோழர் - வில்லீண்டு குறும்பின் வல்லத்துக் 

குறு. மிளை - யாரியர் படையி னுடைகவென் - னேரிறை மூன்கை 
வீங்கு வளையே.'” இதஜஐள் யான் ௮வண் வா.ராமாமே எனச் தான் 

மனையோளைப்போல் இல்லுழைதல்கூறி யாண்டுச்செல்லிற் சட 

சொடுதிரியும் நெருஞ்_போல என மகளிரை யான்செல்வுழிள் 
செல்லுஞ் சேடியர்போலத் திரியும்படி பண்ணிச்கொள்வலெனக் 

கூறியவாறு காண்க. 

எண்ணிய பண்ணை-தலைவற்குத் தகுமென்று ஆய்ந்த யாறுங் 
குளனும் காவும் அடிப் பதியிசச்து நூகர்தல்போல்வனவற்றுக்கட், 

தாமும் விளையாடுதற்கண்ணும்; உ-ம். ₹*கூர்த லாம்பன் மூழுநெறி 

யடைச்சிட்-பெரும்புனல் வந்த விருந்துறை விரும்பி - யாமஃ தயர் 
கஞ் 'சேறுச் தானஃ - தஞ்சுவ துடைய எளாயின் வெம்போர் - நுகம் 

படக் கடக்கும் பலவே லெழினி - முனையான் பெருகிரை போலக் - 
இளையொடு காக்கதன் கொழுகன் மார்பே.” இதனுள் யாமஃதயா 

கஞ்சேறும் என விளையாட்டுக்கூறினாள். ் 

என்று Oa pow பிறவும்-இக்கூறியவம்நின்கண்ணும், புத 

ல்வற்கண்டு ஈனியுவப்பினுல் கூற்றுகிகழுமென்று கூறப்பட்ட இவ் 
வெட்டோடே பிறகூற்றுக்சளும் : கண்ணிய காமக்கிழத்தியர் மேன 

ஊஇக்கருதப்பட்ட காமக்ழத்தியரிடத்தன. எ-று. கூற்றென்பது 
இதிகாரத்தான் வருவிக்க; ஓ$வென்றத, உருபு; கண்ணுதல், ஒரும 

ஊனத்தெருவின்௧ண் உரிமைபூண்டு இல்லறகிகழ்த்துவொன்று இறப் 

க்தருததல். பிறவு மென்றதனால் தலைவனை என்னல் தாவெனத் 

தொடுத்அக்கூறுவனவும், நின்பரத்தைமையெல்லாம் கின் தலைவிக்கு 

உரைப்பலெனக் கூறுவனவுஞ், சேரிப்பாத்தையசொடு புலர்துரைப் 
பனவுர், தலைவிகூம்றோடொத்து வருவனவும் பிறவும் கொள்க, 
“தொடுத்தென மடுழ்ச செல்லல் கொடி.த்தேர்ட்-பொலம்பூ ணன்ன 

புனனாடு சடிச்தென-யாழிசை மறும் பாழி யால்க - ணஞ்ச ஜென்
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ற வா௮ யேயின - னிசல$ கற்பின் மிஞிலியொடு தாகத் - தன்னு 
யிர் கொடுத்தனன் சொல்லிய தமையாழு - தெறலருங் கடவுண் 
மூனனர்த் தேற்றிய - மெல்லிறை முன்கை பற்றிச் சொல்லிறக் 5 
தார்வ செஞ்சு தலைத்தலைச் சிறப்பகின் - மார்புதரு கல்லாய் பிறனா 
யினையே - யினியான் விமிகுவெ ord ,.லன் மந்தி - பனிவார் கண் 
ணன பல்புலர் துறையக்-கடுக் இற லத், ் யாடணி ஈசைஇ-நெடூகீர்க் 
காவிரி கொண்டொளித் தாங்குகின் - மனையோள் வெளவலு மஞ் 

சுவல் சனைஇ - யாரிய ரலறத் தாக்கிய பேரிசைத் - தோன்று 

முதிர் வடவரை வணங்குவிம் பொறித்௮ - வெஞ்சின வேச்தரைப் 
பிணித்தோன் - வஞ்சி யன்னவென் னலர்தந்து சென்மே,? இது 
காமக்கெத்தி என்னலர்தாவென்றது, ₹6 உள்ளுதொறு ஈகுவென் 
ளோழி வள்ளுடர் - மாரிக் கொக்கின் கூரல கன்ன - கூண்டு ராம் 
பம் றண்டுமை யூரன் - றேங்கம ழைம்பால் பற்றி யெம்வயின் - 
வான்கோ லெல்வளை வெளவிய பூசல் - சினவிய முகத்துச் ன 

வாது சென்றுகின் - மனையோட் குரைப்ப லென்றலின் முனையூர்ட்- 

பலர்கெடு நெறிகிரை வில்லி சொய்யுச் - தேர்வண் மலையன் மூச் 
தைப் பேரிசைப் - புலம்புரி வயிரியர் ஈலம்புரி முழவின் - மண் 

னார் கண்ணி னஇரு - மன்ன ராள னடுங்கஞர் நிலையே? இது 

மனையோட்கு உரைப்பலென்றலின் ஈடும்கனானென்றஅ. *₹கண்டே 
னின்மாயம் *? என்னும் மருதக்கலியுள் ₹ ஆராக் கவவி ஜொருத்தி 

வர் தல்கற்றன் . €ரார் ஞெழெஞ் சிலம்பச் சவர்துகின் - போ. 

சார் கதவ மிதித்த தமையுமோ ஈ ஈ% தேறிடீ தீயே ன்லேனென்று 

மற்றவள் - £றடி. தோயா விறுத்த தமையுமோ.”? எனச்சேரிப்பரக் 

தையராற் புலர்து தலைவனோடு கூறியவாறுகாண்க. இன்னும் இத 

னானே ((டீளிரும் பொய்கை யிரைவேட் டெழுச்த - வாளை வெண் 

போத் துணிீஇய சாரைதன் - னடியறி வுறுத லஞ்சிப் பையப்பயக்- 
கடியில போலச் சா௮ யொதுகங்குர் - துறைகெ மூரனொ டொல்கா 

தாகக் - கவினிசா லுண்டோ வருகதிலம்மவெஞ் - சேரிசேர், வரிவே 

யுண்கண் வன்பெண்டிர் காணத் - தாரும் தானையும் பற்றி யாரி 

யர் - பிடிபயிர்ந்து தரூஉம் பெருங்களிறு போலத் - தோள்கச் 

தாகக் கூர்தலிம் பிணித்தவன் - மார்பு கடிகொள்ளே ஞாயி னார்வும்- 

திரர்தோர்க் யோ இட்டியோன் பொருள்போற் - ப.ரர்து வெளிப் 
படா தாட - வருச்.து தில்லயா யோம்பிய ஈலனே? இதனுட் 

ப.ரச்,த வெளிப்படாது வருச்துக என்னலம் என்றமையிற் சேரிப் 

பரத்தையைப் புலர்து கூறுதன்முதலியனவுவ் கொள்க, இன்னும் 
வே௮பட வருவனவெல்லாம் இதன்கண் அடக்குக, (60),



ர் 4 

POF பொருளஇகாசம், 

௧௫௨, கற்புங் காமமு ஈற்பா லொழுக்கமு 

மெல்லியற் பொறையு நிறையும் வல்லிதின் 

விருக்துபுறம் சருசலுஞ் சுற்ற மோம்பலும் 
பிறவு மன்ன கிழவோண் மாண்புகண் 

முகம்புகன் முறைமையிற் இழவோற் குரைத்த 

_ லகம்புகன் மரபின் வாயில்கட் குிய. 

இ விருச்துமூதலிய வாயில்கள்போலாஅ அகரசர்க்கட் புகு 
தற்குரிய வாயில்கள்கூற்று உணர்த்துகின்றது. (இ-ள்.) கற்பும் 
கணவன் முதலியோர் கற்பித்த நிலையிம் இரியாத நல்லொழுக்கமும்: 

காமமும் அன்பும் : ஈற்பால் ஒழுக்கமும் -எவ்வாற்றானும் தத்தங் 

குலத்திற்கு ஏற்றவாற்றான் ஒழுகும் ஒழுக்கமும்: மெல் இயம் பொ 

றையும் ௭ வல்லென்ற நெஞ்சொடு பொறுக்கும் அவனைட்போலா.து 

ஒருதலையாக மெல்லென்ற நெஞ்சினராய்ப் பொறுக்கும் பொறையும்; 

நிறையும்--மழறை புலப்படாமை கிறுக்கும் நெஞ்சுடைமையும் : வல 

லிதின் விருச்சு புறக்தருதலும்-வறுமையுஞ் செல்வமும் குறியாது 

வல்லவாற்றுன் விருச்தின்னைப் பாதுகாத்.து அவர் மனமடழ்வித்த 

லம் : சுற்றம் ஓம்பலும்-கொண்டோன்புரக்கும் ஈண்புடை மாக் 

$66 சுற்றத்தாரும் குஞ்சரமுதலிய காலேசங்களும் பலபடை 

மாச்களும் உள்ளிட்ட சுற்றங்களைப் பாதுகாத்து அவை உண்டபின் 

உண்டலும் :” அன்ன பிறவுவ் இழவோள் மாண்புகள் -அவைபோல் 

வன பிறவுமாயெ தலைவியுடைய மாட்சிமைகளை : மூகம்புகன்முறை 

மையிம் இழவோற்கு உரைத்தல் -- அவன்முகம்புகலும் முறைகா 

சணத்தாம் தலைவம்குச் கூறுதல் : அகம்புகன் மரபின் வாயில்கட்சூ 

உரியஊதுகநகர்க்கட் புகுர்௮ு பழட அறிதன்முறையினையுடைய வா 

யில்களுச்குரிய, எ-று, அன்னபிறவாவன அடி.சிற்றொழிலும், குடி.கீர் 

மைக்கேழ்றவகையான் ஒழிர்த தலைமகளிமையும் மனம௫ழ்வுறுத்த 

லும், காமக்கிழத்தியர் கண்புசெய்து ஈன்குமஇிக்கப்படுதலும்போ 

ல்வன, புகலுதல், ம௫ழ்தல், செவிலி கூருமை சொள்க, அவட்கு 

முசம்புகன்முறைமையின்மையின். உ-ம். 6 கடல்பா டவிர்து தோ 

ணி நீம் - நெீ ரிருங்கழிக் கடுமீன் கலிப்பினும் - வெவ்வாய்ப் 

பெண்டிர் கெளவை மாம்மினு - மாணிழை கெடுந்தேர் பாணி கிழ் 

பப் - பகலு சம்வயி னகலா னப் - பயின்றுவரு மன்னே பனிடீர்ச் 
சேர்ப்ப - னினியே, மணப்பருக் காமர் தணப்ப நீக்ட-வாரா தோர் 
உமக் யொ ரென்னாது - மல்லன் மூழார் மறையினை சென்று - சொ 

(ல்லி னெவனோே பாண கெல்லி - மனைசேர் பென்ணை மடல்வா யன்



கற்பியல், ௪௦டு 

தி- றுணையொன்று பிரியினுர் துஞ்சா காணெனச் - கண்ணிஜை 
நீர்கொண்டு சரக்கு - மொண்ணுத லரிவையா னென்செய்கோ வெ 

னவே." இதனுட் காமமிகுதியாழ் சண் தாமே அழவும் கற்பிழ் 

காக்குமெனத் தலைவி பொறையும் நிழறையுஈ் தோழி பாணற்குக் 
கூறினாள், அவன் தலைவற்கு இவ்வாறே கூறுவனெனச் கருதி. இனி! 

என்றதனாம் கழ்புப்பெற்றாம். தலைவற்குக் கூறுவன வச்்அழிக் கா 

ars. **வரயி லுசாவே தம்முள் ஞூரிய ?? என்பதனாற் தலைவற்னா 

உரையாமம் தம்முட் தாமே உசாவுவனவும் ஈண்டேகொள்ச௫, அணி 
கிற வெருமை யாடிய வள்ளன் - மணிரிற கெய்த லாம்பலொடு 
கலிக்கும் - கழனி யூரன் மகளிவள் - பழன வூரன் பாயலின் அணை | 
Cu.” இது கற்புக்கூறிபது, ₹* முளிதயிர மிசைந்த ?? என்பது ௮! 

டி.ஈம் தொழிலின்கண் மடூழ்ச்சி வாயில்கள் தம்முட் கூறியது. 

6 இழமை பெரியோர்க்குக் கேடின்மை சொல்லோ - பழமைப் பய 

னோக்சிச் கொல்லோ - இழமை - குடிகாய்கர் தாம்பலர் பெற்றாருட் 

கேளா - யடிசாயேன் பெம்ற வருள்,? பலவாயில்களை மறுத்த 
தலைவி தனக்கு வாயில் கேர்ர்தமை தோழிக்கு விறலிகூறியது, (௧௧) 

௧௫௩, கழிவினும் வரவினு நிகழ்வினும் வழிகொள 

நல்லவை யுரைத்தலு மல்லவை கடி.தலுஞ் 

செவிலிக் குரிய வாகு மென்ப, 

இச செவிலிகூற்று உணர்த்துடுன்றஅு, (இ-ள்) கழிவினும் 
வரவினும் கிகழ்வினும் வழிகொள- மூன்றுகாலத்துர் தத்தம் குல 

திற்கு ஏற்கும்படியாக : நல்லவை உரைத்தலும்--ழாற்கூறிய கற்பு 
மூதலிய ஈல்லவற்றைக் கற்பித்தலும்: அல்லவை கடி.தலும்௭காமறு 
கர்ச்த இன்பமாயெ கற்பிற்குத் தீயவறிறைச் கடிதலும்: செவிலிக்கு 

உரிய ஆகும் என்ப 4 செவிலித்தாயக்கு உரியவாகுமென்று கூறுவர் 

புலவர். எ-று, ௨-ம். (₹கட்டுனியாள் காதலான் காதல் வகைபுனைவர- 
ளஞுட்குடையா ஞூரா ணியல்பினா - ரூட்டு - யிடனஜிகர் அடி. யினிதி 

னுணரு - மடமொழி மாதராள் பெண்,"” கட்டுனியாள், இ௮ காமம்; 

வகைபுனைவாள், இது கற்பு; உட்குடையாள், இது ஒழுக்கம்; 

ஊராண்மை, இது சுற்றமோம்பல்; ஊடியுணர்தல், அல்லவைகடு தல். 
நாலாறு மாராய் சனி௫திதா பெப்புறனு - மேலாறு மேலுறை சோ 

ரினு - மேலாய - வல்லாளாய் வாழுமூர் தற்புகழு மான்கற்பி - னில் 

லா எமர்ந்ததே யில்.? என்னும் வெண்பா விருந்துபுறச்தருதல் கூதி 

யஅமாம், இனி ஒருமெள்ரதனானே செவிலி சற்றாயக்கு உவச்அ, 

ரைப்பனவும் கொள்க, கானம் கோழிக் கவர்குரற் சேவ - லுண்



௪௦௬ பொருளஇகாரம், 

பொறி யெருத்திம் றண்சுத ர௬ுறைப்பப் - புதனீர் வாரும் பூசாறு 
புதவித்-தோ ரோளே மடச்தை வேரார் - வேந்துவிர தொழிலொடு 

செல்லினுஞ் - சேர்ர்துவர லதியாத செம்ம றே,” :மறியிடைப் 
படுத்த மான்பிணை டோலப்- புதல்வனை யிவண தானாக நின்று - மினி 

அமன் றம்மவவர் இடக்கை முனிவின்றி - நீர்சின்ற வியலகங் கவை 

இய - வீனு மும்பரும் பெறலருங் குரைத்தே.”” “arenes olla 

மகன்முலை பூட்டத் - தானவள் சிறுபுறங் கவையின னன்று - ஈறும் 

பூர் தண்புற வணிர்த - குறும்பல் பொறைய காடு$ழ வோனே,” 

இவை உவர்துகூறியன. பிரசம் கலச்த வெண்சுவைத் தீம்பால் - 
விரிகதிர்ப் பொற்கலத் தொருகை யேச்இப் - புடைப்புறத் தாற்று 

பூர்தலைச் சறுகோ - லுண்ணென் ஜொக்குபு புடைப்பத் தெண் 

ணீர்-முத்தரிப் பொற்டிலம் பொலிட்பத் தத்துற் - றரிகரைக் கூந்தற் 

செம்மு௮ செவிலியர் - பரீஇமெலிச் தொழியப் பர்த ரோடி. - யே 

வன் மறுக்குஞ் சிறுவிளை யாட்டி. - யறிவு மொழுக்கமும் யாண் 

'ணெர்ச் தனள்கொல் - கொண்ட கொழுசன் குடி.வற ஜுற்றெனச் - 

கொடுத்த தர்தை கொழுஞ்சோ றுள்ளா - ளொழுகு£ர் நுணம் 

கறல் போலப் - பொழுதுமறுத் அண்ணுஞ் சிறுமது கையளே.” 

மனையறம் கண்டு மருண்டு உவந்து கூறியது. *:அடிசம் னொியாளை 

யன்புடை யாளைப் - படுசொற் பழிகாணு வாளை - யடி.வருடி.ப் - பின் 

தூங்கு முன்னுணரும் பேதையை யான்பிரிர்தா - லென்றூங்குங் 
சண்ச ளெனக்கு.?? என்னும் பாட்டுச் செவிலிகூற்றன்றாயிலும் தலை 

வன் மனையறங்கண்டு கூறியதன்பாற் படுமெனக் கொள்க, (௧௨) 

௧௫௪, சொல்லிய களவி யறிவர்க்கு முரிய, 

இத அதிவரஅ கூற்றுக் கூறுன்றத. (இ-ள்.) முழ்கூறிய 
நல்லவையுணர்த்தலும் அல்லவைசடி சலுமாகயெ இளவி -செவிலிக்சே 

பன்றி அறிவர்க்குமுரிய, எ-று. என்ற த, அறியாத தலைலியிடத்துச் 
சசன்று ஆறிச்தார் முன்ஸள்ளோர் அறம்பொருளின்பல்களாற்கூறிய 

றப்புறச் செய்யுட்களைச் கூறிக் காட்டுவரொன்பதாம், ௨-ம், தெய் 

௨ச் தொழாஅள் கொழுகம் ஜொழுசெழு வாள் - பெய்யெனப் பெ 

Wy wen.” தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற - 
சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்.” மனைத்தக்க மாண்புடைய 

ளா௫த்தற் கொண்டான் - வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை,” 
இவை சல்லவையுணர்த்தல், **எநியென் தெதிர்ரிற்பாள் கூற்றஞ் 
சிறுசாலை - யட்டில் புகாதா எரும்பிணி -பட்டதனை - யுண்டி யுத 
வாதா ளில்வாழ்பே யிம்கூவர் - கொண்டானைச் கொல்லும் படை,”



கற்பியல், ௪௦௭ 

தலைமகனிற் நீர்ந்தொழுகல் தான்பிறரிம் சேற - னிலைமையி நீப் 
பெண்டீர்ச் சார்தல் - கலனணிர்து-வேற்றூர் புகுதல் விழாக்காண் : 

ட ஜேன்பெடுத்தல் - கோற்றொடியார் கோளழியு மாறு.” இவை 
அல்லவைகடி.தல், இவை அஆறிவர்கூற்றாதலிற் புறப்புபப் பொரு 
ளாயிற்றென உணர்ச்துகொள்க, (௧௩) 

கடுடு. இடித்துவரை நிறுத்தலு மவர தாகும் 

இழவலும் கழத்இயு மவர்வரை நிற்றலின், 

இ அறிவர்க்கு எய்தியசன்மேத் ஜெப்புவிஇி கூறுடின்றஅ. 
(இ-ள்.) இழவனுங் இழத்தியும் அவரீவரை கிற்றலின்-தலைவனுந் 
தலைவியும் நஅல்வதிவஅ ஏவலைச்செய்து நிற்பராதலின்: இடித்து 

வரை நிறுத்தலும் அவரது ஆகும்--அவரைக் கழறி ஓரொல்லையிலே 
நிறுத்தலும் அவ்வறிவரது தொழிலாம். எ-று. அது உணர்ப்புவயின் 

வாராது ஊடிய தலைவிமாட்டு ஊடினானையும் உணர்ப்புவயின் வா 
ராது ஊடிஞளையுங் கழறுப, (உடுத்தும் தொடுத்தும் பூண்டுஞ் 

செரீஇயுஈ-தழையணிப் பொலிந்த வாயமொடு துவன்றி - விழவெச 

0 வருதி நீயே யி%்தோ-வோரா வல்ச் சீரில் வாழ்க்கை-பெருகலக் 
குறுமகன் வரீதென-வினிவிழ வாயிற் ஜென்னுமிவ் வரே.” இதுத 

லைவனைக்கழதியது. *மனைமாட்டு யில்லாள்க ணில்லாயின் வாழ்க்கை- 

யெனைமாட்டத் தாயிஜு மில்.” இது தலைவியைக்சழநியது, (௧௪) 

௧௫௬, உணர்ப்புவரை யிறப்பினுஞ் செய்குறி பிழை 

புலத்தலு மூடலும் கிழவோற் குரிய, [ப்பிலும் 

இ) தலைவற்குப் புலவியும் ஊடலும் கிகழுமிடம் கூறுன் 
(இ-ள்.) உணர்ப்புவரை இறப்பினும்-கற்பிடத்.துத் தலைவி 

ஊடியவழி அவன் தேற்றத் தேறுமெல்லை இகழ்ந்தாளாயிலும்: செய் 
குதி பிழைப்பினும்--களவின்கட் தலைவிசெய்த குதியைத் தானே 

தப்பினும்: புலத்தலும் ஊடலும் இழவோற்கு உரிய - உள்ளஞ் 

சிறிது வேறுபமிதலும் அவ்வேறுபாடு மிக்கு coder தேற்றியக் 

கால் அதுகீங்குதலு6 தலைவற்குரிய, எ-று. எனவே, "கற்பிற்கும் 

புலத்தலும் ஊடலும் உரிய, களவிழ்கும் புலத்தலும் ஊடலுமுரி 
யவென்மூர். புலவியும் ஊடலும் கழ்பிற்கே பெரும்பான்மை நிகழ், 

தலிறழ் கழ்பிற்கு ௮வை உரியவென்டுன்றார், அவை களவிய்குஞ் சீறு 
பான்மை உரிமைபற்றிச் சேரச் கூறினார், சூத்திரச் சுருக்கம் சோ 

க் 4எவ்வி யிழர்த வறுமையர்” இ கற்பிழ் புலர்தத, “ER



௪0.௮] பொருளஇகாரம், 

லோ மென்று தெளிப்பவுங் கைந்நீவி - யாதொன்று மெங்கள் மறு 
தர வில்லாயின்?? என்பது ஊடல், பிற இடத்தும் ஊதல் D6 
துகொள்க. கலர்தகோய் கைமிகச் கண்படா வெம்வயிக்'- - புலந் 
தாயு மீயாடற் பொய்யானே வெல்குவை"? என்பது குறிபிழைத்துழி 

'ப்புலந்தது. கூணகடற் றிரையது பறைதபு நானா'” என்பதலுள் 

நாரை தெய்வம் காக்கும் அயிரையம்பொற்றாத௮ இரையை வேட் 
டாத்போல் கமக்கரியளாயினாளை வேட்டாயென்பதனாம் குறிபிழை 

த்துழி ஊடினமை கூறிற்று, பிறவும் இவ்வாறுவருவன உய்த்து 

CTE HGS IGT Ee IG) 

௧௫௭, புலத்தலு மூடலு மாயெ வி௨த்துஞ் 

சொலத்தகு களவி தோழிக் குரிய, 

O\s முன்னர்த் தலைவன் புலக்குமென்ரார், அவ்விடத்.த் தோ 

ழியே கூற்றுகிகழ்த்துதற்கு உரியளென்டின்றது. (இ-ள்.) புலத்த 
லும் ஊடலும் யெ இடத்தும் 4 தலைவன் தலைவியையுக் தோழி 

'யையும் அச்சுறுத்தற்குச் செய்கையாசச்செய்துகொண்டு புலச்த 

லும் அது நீட்டித்து ஊடலும் உடன் நிகழ்த்தெவழியும் ; சொல 

த் தகு ளெவி தோழிக்கு உரிய -௬சொல்லத்தகும் பணிமொழி தோ 

ழிக்கு உரிய, எ-று. எனவே, தலைவிகுறிப்பறிர்து தோழிகூறுதல 

ன்றித் தலைவி தானே கூறப்பெறாளென்றவாறு, எனவே பாடாண் 

டீணைக் கைக்ளேயாயிழ் தலைவிகூறவும் பெறுமென்றுகொள்க, உம் 
மை சிறப்பும்மை, ௨-ம். **தாயுயிர் வேண்டாக் கூருஇி ரலவ - னமி 

இன்று பரிக்கு மூ.ர யாவது - மனபுமுத ஓுறுத்த காத-லின்றெவன் 

பெற்றனை பைந்தொடி. திறத்தே.”” :அலச்தாரை யல்லனோய் செய் 

bop ஐம்மைப் - புலந்தாரைப் புல்லார் விடல்,”? எனவரும். இவை 

கற்பிற் தலைவிகுறிப்பினாம் தோழிகூம்று வர்தன. *புலந்தாயு ரீயா 

இற் பொய்யானே வெல்குவை”' என்று களவிற் தோழிகூநினாள் த 

லைவிகுறிப்பினால். *கனைபெய னகொள்வான் கண்மாழக் குதிபெழு 

ன் - புனையிழா யென்பழி நகினச்குரைச்குச் தானென்ப - துளிஈசை 

வேட்சையான் மிசைபாடும் புள்ளிற்றன் - னளிஈசை யார்வுற்ற வன் 

பினேன் யாஞாக."” எனத் தோழி சொல்லெடுப்புதற்குச் தலைவி சது 

பான்மை கூறுதலும் ஈண்டு உரியவென்றதனாற் கொள்க, “wre 

தீ தானுணர்த்த யானுணரா விட்டன் - ருலூட யாலுணர்த்தத் தா 
னுணரான் - றேலூடும் - கொய்தார் வமுதிக் குளிர்சாச் தணியகல - 
மெய்த$ இராச்கழிர்ச வாறு.” இதலுள் யாலுணர்ச்சச் 
|னுசானெனப் பாடாண்டினைச்சைச்ேயுட் தலைகி கூமியறுகரண்ச,



கற்பியல், .. ௪0௯ 

௧௫௮. பரத்தை மறுத்தல் வேண்டியும் கிழத்தி 
மடத்தகு கிழமை யுடைமை யானு 

மன்பிலை கொடியை யென்றலு முரியள், 

இ சொல்லத்தகும் இளவியேயன்றிச் சொல்லத்தகாத ளெ 

ye Cor கூறுமென எய்தியதன்மேற் சிறப்புவிதி உணர்த்து 
இன்றது. (இ-ள்.) பரத்தை மறுத்தல் வேண்டியும் -தலைவன் படி.ற் 

அள்ளத்தாற் புறத்து ஒழுகும் ஒழுக்கத்தைப் போச்குதல்கிரும்பி 

யும் : இழச்தி மடத்தகு பமழுமை உடைமையானும் தலைவி அவன் 
ப.ரத்தைமை அமிர்தேயும் அவன்சநி.பவம்றை மெய்யெனக்கொண்டு 
சீம்மங்கொள்ளாது ஒழுகும் மடனென்னும் குணத்திற்கு ஏற்றன; 

அறிச்தொழுகும் உரிமையுடையளாூப எண்மையானும்: அன்பிலை 

கொடியை என்றலும் உரியள் -தலைவனை அன்பிலையென்றலும் கொ 

டியையென்றலுமுரியள் தோழி, ௭-௮, கொடுமை கடையாயிஞர் 

குணம். களவினுட் தன்வயினுரிமையும் அவன்வயிற் பரத்தைமையு 

ஙகோடலின் இரங்குப் பரத்தைமை மறுத்தல்கொள்க, உ-ம். கண் 
டவ ரில்லென வுலகத்து ரணராதார்- தங்காத தகையின்றித் தாஞ் 
செய்யும் வினைகளு - ணெஞ்சமறிக்த கொடியவை மறைப்பினு மறிப 
வர் - நெஞ்சத்துக் குறு கரியில்லை யாகலின் ; வன்பரி சவின்ற 

வயமான செல்ல - நன்றதை யறியினு ஈயனில்லா காட்டத்தா - லன் 

பிலை யெனவந்து கழறுவ லைபகேள் ; ம௫ஏழ்செய் தேமொழித் தொ 

ய்யில்சூ ரிளமுலை - முகிழ்செய மூழ்க தொடர்பிவ ஞண்க-ணவி 

ழ்பனி யாரைபபவு ஈல்காது விசிவா - யிமிழ்தரைக் கொண்க கொடி, 

யை காணீ; யிலககே ரொல்வளை யெய்தமை யல்கு - னலஞ்செல ல் 

இய தொடாபிவல் சாய்ந்து - புலக்தழ வுலக்கமீஇப் புல்லாது விடு 

வா-யிலங்கு8£ர்ச் சேர்ப்ப வலியை காணீ; எனவாய், கனைய ளிவளெ,; 

ன் றளிமதி பெருமகின்-னறிவரை நிலலா வளைய ளிவட்குப் - பிறை 

யேர் சிறுநுதம் பசலை . மறையச் செல்லுநீ மணக்தனை விடி.னே..? 
என்னும் கெய்தற்கலி கைகோள் இரண்டிற்கும் கொள்க, (௧௭) 

௧௫௯, அவன்குறிப் பறிதல் வேண்டியும் கிழவி 

யகன்மலி யூட லகற்ிக் கண்ணும் 
வேற்றுமைக் இளெவி தோற்றவும் பெறுமே, 

து தலைவிக்கு ஆவதோர் இலக்கணம் உணர்த்துன்றது. 

(இ-ள் அவன் குறிப்பு அறிதல் வேண்டியும் தோழி அன்மி 
௩௫ ,



௪௧௦ பொருள இகர்ரம், 

கொடியையெனச் கேட்ட தலைவன் முனீர்த உள்ளத்தனாங்கொல் 

லோவென ஐயுற்று அவனதுகுறிப்பை அறிதல்வேண்டியும் ; அகன் 
மலி ஊடல் அகற்சிக்கண்ணும்--தனஅ சகெஞ்சில் கிறைச்துகின்ற 

ஊடல் கையிகந்து தனியாடயெவழி இஃது அவற்கு எவனாங்கொல் 

“லென அஞ்சியவழியும்: கழவி வேம்றுமைக்ெவி தோற்றவும் பெ 

அம் தலைவி தலைவனோடு அயன்மையுடையசொல்லைத் தோமு்றுவிச் 

கவும் பெறும், எ-று. உ-ம். 6நன்னலர் தொலை£து ஈலமிகச் சா௮- 

யின்னுயிர் கழியினு முரைய லவர்ஈமக் - கன்னையு மத்தரு மல்லரோ 
தோழி - புலவிய தெவனோ வன்பிலங் கடையே.” இதனுள் அவரை 

அன்பிலை கொடியையென்னாதி, அன்பில்வழி கின்புலவி அவரை என 

செய்யும், ௮வர்கமக்கு இன்றியமையாத எமரல்லசோவென இரூவ 

கையானும் அயன்மை கூறியவாறு காண்க, (௧௮) 

௧௬௦, காமக் கடப்பினுட் பணிந்த களவி 
காணுங் காலைக் இழவோற் குரித்தே 

வழிபடு ழெமை யவட்கிய லான, 

இத தலைவி வேற்றுமைக்கெவி தோற்றியபின்னர்த் தலைவற்கு 

உரியதோர் இலக்கணங் கூறுகின்றது, (இ-ள்.) காமக் கடப்பினுட் 

பணிச்த செவி--அ௮ங்கனச் தலைவிசண்ணும் தோழிகண்ணும் வேறு 

பாடு கண்டுழித் தனக்குக் காமங் கையிகர்துழித தாழ்ந்துகூறுங் 

கூற்று: காணுங் காலை கிழவோம்கு உரித்தே த ராயுங்காலத்.துத் 

தலைவற்கு உரித்து : வழிபடு இழமை அவட்கு இயலான--அவனை எஞ் 

ஞான்றும் வழிபட்டொமுகுதல் தலைவிக்கு இல்லறத்தோடு பட்ட 

இயல்பாகலான். எ-று, ௨-ம், © அயிழாய், நின்கண் பெறினல்லா 

லின்னுபிர் வாழ்கல்லா - வென்க ணெவனோ தவறு”? *₹சடியதமக் 

சயொர்சொலத்தக் கார்?” “மற்றுகின் னண கடக்கிற்பா ரியார்?? 

என்றாற்போல்வன கொள்க, காணுங்காலை என்றதனாற் தலைவன் 

தலைவியெதிர் புலப்பது தன்றவறு சிறிதாடெய இடத்தெனவும் இவ் 

ஊனம் பணிவது தன்றவறு பெரிதாரய இடத்தெனவுங்கொள்க, () 

௧௬௧, அருண்மும் துறுத்த வன்புபொது ளெவி 

பொருள்பட மொழிதல் கிழவோட்கு முரித்தே, 

இ_௫ தலைவன் பணிச்து மொழிர்தாங்குத் தலைவியும் பணிச்ு 
கூறுமென்ின்ற 2, (இ-ள்,) அருள்முச்துறுத்த அன்பு பொதி 
இளவி- பிறர் அவலன் சண் அவலிக்கும் ௮றுள் முன், தோத்து



கற்பியல், PEE 

வித்த அவ்வருள் பிறத்தற்கு ஏதவாட எஞ்ஞான்றும் அகத்.து நிச 
மும் அன்பினைக் கரந்துசொல்லும் ளெவி : பொருள் பட மொழிதல் 
இழெவோட்கும் உரித்தே - பணிர்தமொழி தோம்றாது வேறோர் 

பொருள் பயப்பக்கூறுதல் தலைவிக்கும் உரித்து, எ-று. வேறுபொ 

ருளாவது தலைவன் கூறியாமருத் தானும் பணிந்து கூறுவாள், 

பணியாதே தன் நெஞ்சு தன்னையுங் கைகடந்து அவன் ஏவலைச் 

செய்தசென்ருற்போலக் கூறுதலுமாம். இது (6தன்வயிம் காத்த 

அ! மவன்வயின் வேட்டலும்'” எனப்பொருளியலுள் வழுவமைக் 

தற்கு இலக்கணம். *( இணையிரண்டு?' என்னம் மருதக்கலியுள் 

மாசற மண்ணுற்ற மணியேசு மிரும்கூர்தல் - லீசேர்ந்து வண் 
டார்க்குங் கவின்பெறல் வேண்டேன்ம - ஜோய்சேர்ர்த இதம்பண் 

ணி கினபாண னெம்மனை - நீசேர்ச்த வில்லினாய் வாராமை பெறு 

இற்பின் '? எனக கூறிய தலைவி ₹₹கடைஇய நின்மார்பு தோயல 
மென்னு - மிடையு கிறையு மெளிதோ கிறகாணிற் - கடவுபுகைதீ 

தாங்கா செஞ்சென்னும் தம்மோ - டுடனவாழ் பகையுடை யார்க்கு”? 

cor நிற்காணித் கடவுபுகைக் தாம்காகெஞ்செனவே அவன் 

ஆற்றாமை சண்டருளி கெஞ்சு ஏவல்செய்ததென வேரோர் பொ 

ருள் பயப்பக் கூறித் தன் அன்பினைக கரச்தவாறு காண்க, 

'கூர்முனைமூள்ளி'? எனபதனுட் ₹₹சிறபுறங் சவையினன்?”? என 
அவள்வருந்தியது ஏதுவாகதக் தான் மண்போன் ஜெூழ்ந்தேனென 

அருண்முந்துறுத்தவாறும், இவை பாராட்டிய பருவமும் உள 

வென அன்புபொதிர்து கூறியவாறும், ஆண்டும் பணிச்தமொழி 

வெளிட்படாமல நெஞ்சறைபோடய ஆறிவினேற்செனத் தன் அதி 

வினை வேருக்கி அக*ன்மேலிட்டுக்கூறியவாறும் காண்க, (20) 

௧௬௨, களவுங் கற்பு மலர்வரை வின்றே, 

இ அவுர் தலைவிக்குக் தோழிக்கும் உரிய கூற்றுக் கூறுன்றம: 
(இ-ள்.) களவின்கண்ணுங் கற்பின்கண்ணும் அலொழுகன்றதென்று 

கூறுதல் தலைவிச்குர் தோழிக்கும் நீக்குகிலைமையின்று, எ-று, வரை 

வின்றெனப் பொதுப்படக் கூறுதலின் இருவரையுங் கொண்டாம். 

தலைவன் கூறுவனாயிழ் களவிம் கூட்டமின்மையும் கற்பிற் பிரிவின் 

மையும் பிறக்கும். ஒப்பக்கூறலென்னும் உத்திபற்றிக் களவும் உட 

ஜேதினார் சூத்இிரஞ் சுருங்குதற்கு. களவலராயினும் எனவும் அம்ப 

இமலரும் எனவும் சளவிழ் கூறியவை அலராய்கிகழ்ச்தவழி வேறு 
கிபொருண்மை பத்திச் கூறுதற்குவச் தன, அவை அலர்கூறப்பெறு 
பஎன்றத்கு வர்தனவன்றென உணர்க, உ-ம், கண்டது மன்று



௪௧௨, பொருளதிசாசம். 

மொருசா எலர்மன்னுக் - திங்களைப் பாம்புகொண் டற்று? இது 
களவு, வேதன வெரி னோதி முதுபோத் - தாறுசென் மாக்கள் 
புட்கொளப் போகுதுஞு - சரனே சென்றனர் காதல ரூரனழிச் _ 
இக்யொன் ரூங்கிெய வெவ்வம் - யாங்கறிர் தன்மிவ் வமுங்க லூரே.” 
இ௮ கற்பு. :: கரும்பி னெச்திரங் களிறறெதிர் பிளிறும் - தேர்வண் 
கோமான் றேனூ ரன்னவிவ - ணல்லணி நஈயர்துகீ துறத்தலிற் - பல் 
லோ ரறியப் பசர்தன்௮ அதலே.”” இத தோழி அலர்கூறியது.(௨௧) 

௧௬௩. yor fl Cupen oe காமத்திற் சிஈப்பே, 

் @) ss அலர்கூறியதனாம் பயன் இது என்டன்றது. (இ-ள்.) அல 

ரிம் தோன்றும் காமத்திம் சறப்பே-இருவகைக் கைகோளினும் 

பிறந்த அலராம் தலைவற்கும் தலைவிக்கு சாமத்திடத்து மிகுதிசோ 

ன்றும். எ-று. என்றது, களவு அலராஏயவழி இடையீட்டிற்கு அஞ் 

எய அச்சத்தான் இருவர்க்குங் காமஞ்சிறத்தலுங் கற்பினுட் பரத் 
தைமையான் அலர்தோன்றியவழிக் காமஞ்சிறத்தலும் அவள்வருக் 
அமென்று தலைவங்குக் காமஞசிறத்தலுக தலைவன்பிரிவின்கட் தலை 

விக்குக் காமஞ் சிறத்சலும் பிறவுமாம், ௨-ம். ஊரவர் கெள 

வை யெருவாக வன்னைசொ - னீ.ராக நீளுமிம் நோய்.” ₹*நெய்யா 

லெரிஅதப்பே மென்றற்றாற் கெளவையாம் - காம நஅுதுபபே மெ 
3 னல்.” என்னுாற போல்வன கொள்கச, (௨௨) 

௧௬௪, இழவோன் விளையாட் டாங்கு மற்றே, 

. QO) graye காமச்சிறட்பே கூறுன்றது. (இ-ள்.) ஜெவோன் வி 

ளையாட்தலைவன் பரத்தையர் சேரியுள் ஆடலும் பாடலுங்கண் 

மீம் கேட்டூ்ம் அவருடன் யாறுமுதலியன ஆடியும் இன்பம் நுகரும் 
(விளையாட்டின்கண்ணும் : ஆங்கும அற்று -௮பபரத்தையரிடததும் 

)அலராற் தோன்றும் காமசறப்பு. எ-று. அங்கும என்ற உம்மை 

யான் ஈங்கும் ௮ற்றெனச் கொள்க. தம்மோடு தலைவன் ஆடிய பல 

சதியாதவழி யென்றுமாம். பல.ரறிர்தவழி அவனது பிரிவு தமக்கு 

இழிவெனப்படுதலின் அவர் காமச௪ிறப்புடையராம். தலைவன் அவ 

சோடு விளையாடிய அலர்கேட்டொறுக் தலைவிக்கும் புலத்தலும் 

ஊடலும் பிறரது காமசசிறட்பெய்தும், ஆங்கும் ஈங்குமெனவே 

அவ்விருவரிடத். தச் தலைவன் அவை கிகழ்ச்இனானாகலின் அவற்கும் 

காமச்சிறப்பு ஒருவாம்ரம் கூறியவாறாயிற்று, De காமக்கெத்திய 

சல்லாத ப.ரத்தையசோடு விளையாடிய பகுதியாகலின் Ca ga’ 
(OT சாமக்கெத்தியர் ஊடலும் விளையாடலுர் தலைவி ஊடலும்



கற்பியல், ௪௯௧௩. 

விசாயாடலும் '*யாறுங் குளலும்”? என்புழிச் கூறுப, அஃது அல 
சொனப்படாமையின் விளையாட்டுக்கண்ணென விரித்த உருபு வினை 

செய்யிடத்து வந்தது. ௨-ம். ₹“எஃகுடை யெழினலத் தொருச் தி 

யொடு நெருனை - வைகுபுன லயர்ந்தளை யென்ப வதுவே - பொய்பு 

றம் பொதிச்தயான் கரப்பவுங் - கையிகம் தலரா இன்றாற் மூனே,” । 
எனவும், (*கொடுத்தோய் மலிர்நிறை யாடி. யோரே? எனவுற், தலை 

வியும் பரத்தையும் பிறர் அலர்கூலியவழிக் காமஞ்சிறந்து புலந்த 
வாறுகாண்க. அண்டும் பணிர்துகூறுங்காலும் விளையாடுல்காலுக் 

தலைவன் காமச்சிறப்புக் காண்க, (௨௩) 

௧௬௫, மனைவி திலைக்காட் கிழவோன் கொடுமை 

தம்முள வாதல் ் வாயில்கட் இல்லை. 

இத வாயில்கட்கு உரிய இலக்கனாங் கூறுகின்றது. (இ-ள்) 

மனைவி தாட் தலைதலைவி எத்திறத்தானும் புலர்துழி அவளிடத்து: 
இழவோன் கொடுமை -௩ தலைவன் கொகெதொழில்களை: தம் உள 
ஆதல்--தம் உரைக்கண் உளவயாக்குி உரைச்சல் : வாயில்கட்கு இல் 

லை தோழிமுதலிய லாயில்களுக்கில்லை. ௭ - று. தாட்டலையென 

மாறுக, ௮து பாதத்திடத்தென்னுர் தகுதிசசொல், அது வாயில்கள் 

கூற்றாய் வந்தது. உதாரணம் வர்துழிக் காண்க, (௨௪) 

௧௬௬. மனைவி முன்னர்க் கையறு களவி 

மனைவிக் குறுதி யுள்வழி யுண்டே, 

இத எய்தியது இகச்துபடாமற் காத்தது, இன்னுழியாயிம் 

பெறுமென்றலின். (இ-ள்,) மனைவி முன்னாக் கையது இவிக 

தலைவிமுன்னர்த் தலைவன் காமக்கடபபினாம் பணியுந்துணையன்தி 

நம்மைக் கையிகந்தானெனக் கையறறுக் கூறுங் கூற்று : மனைவிக்கு 

உறுஇ உள்வழி உண்டே-புலர்துவருர் தலைவிக்கு மருந்தாய் அவி 

ன் கூடுவதோர் ஆற்றல் உறுஇ பயககுமாயின் அவ்வாயில்கட்கு உள 
தாம். எ-று. உ-ம். (அறியா மையி னன்னை யஞ்சிக் - குழையன் 
கோதையன் குறும்பைந் தொடியன் - விழவயர் துணங்கை சமூகஞ் 

செல்ல - நெடுதிமிர் தெருவிற் கைபுகு கொடுமிடை - நொதும லா 

ளன் கதுமெனக் தாக்கலிம் - கேட்டோ ரூளர்கொ லில்லைகொல் 

போற்றென - யாண்டைய பசலை யென்றன னதனெஷிர் - சாணிலை 

யெலுவ வென்றுவர் இ௫னே - செருகரும் விழையுஞ் செம்ம லோ 

னென - கறுதுத லரிவை போழ்மென் - எறுமை பெருமையிற் கா 
௫௮ ஹணிக்தே."” இதனுள் என்னமியாமையினாலே அன்னாய் நின்: 

i I



௪௧௮ பொருளதிகாரம், 

னையஞ்சி யாங் சள்வன் ௮ணங்கையாடும் களவைக் கையகப்படுப் 

பேமாகச் செல்லாநிற்க, அவன் குழைமுதலியவற்மை உடையஞனாய்த் 

தெருவுமுடிச்ச இடத்தே எதிர்ட்பட்டானாக, அவ்வருளாமையின் 

யாண்டையதென்கட்பசலையென்னானாக, ௮வனெதிரோ என்சிறுமை 

பெரிதாகலான் ஆராயாதே goog சாணிலை எலுவ வச்தேனெ 
னத் தோழி மெய்யானும் பொய்யானும் புனைச்துரைத்தவாறு கா 

ண்ச, ஏனை வாயில்கள்கூற்று வச்துழிக் காண்க, இங்கனர் தலை 

வன் சிறைப்புறமாகக் கூறுவன * அன்புதலைப் பிரிந்த களவி 

தோன்றின்?” என்புழிச் கூறும். (௨௫) 

௧௬௭, முன்னிலப் புறமொழி யெல்லா வாயிறகும் 

பின்னிலைக் தோன்று மென்மனார் புலவர், 

இத வாயில்கட்கு உரியதோர் பகுதி கூறுகின்றது. (இ-ள்) 

மூன்னிலைட் புறமொழி-முன்னிலையாய் கிற்ின்ற தலைவனை Cons 

இப் பிறரைக் கூறுமாறுபோலச் கூறுதல்: எல்லாவாயிற்கும்- பன 

'னிரண்டு வாயில்களுக்கும் : பின்னிலைத் தோன்றும் என்மனார் புல 

வர் -ஞுூறைவேண்டி. ,மூயலுங்காற் தோன்றுமென்று கூறுவர் புல 

வர், எ-று. உ-ம், “Caeser வழிமொழிச் இரக்குங்கான் மூகஞு£ 

தாம் - கொண்டது கொடுக்குங்கான் முகனும்வே முகுதல - பண்டு 

மிவ் வுலகத் இயற்கை.பஃ இன்றும் - புதுவ தன்றே புலலுடை மாக் 

தர் - தாயுயிர் பெய்த பாவை போல - நலனுடை யார்மொழிக்கட் 

டாவார்தாம் தர்நலம் - தாதுதேர் பமவையி னருச்இறல் கொடுககுவ 
கா - லேதிலார் கூறுவ தெவஜோ நின்பொருள் ,வேட்கை”” எனச் 

தலைவனை நோக்கி முன்னிலைப்புறமொழியாகக கூறியது, (௨௬) 

& Fr Hf, தொல்லவை யுராத்தலு நுகர்ச்சி யேற்றலும் 

பல்லாற் முனு மூடலிற் றணித்தலு ் 

மூனுதி காட்டலு மறிவுமெய் நிறுத்தலு 

மேதுவி லுணர்த்தலும அணிவு காட்டலு 

மணிநிலை யுரைத்தலும் கூத்தர் மேன, 

இத கூத்தர்க்குரிய ளெலி கூறுனெற,த. (இ-ள்.) தொல்லவை 

உரைத்தலும்ணமுன் பே மிக்கார் இருவர் இன்பம் அகர்ர்தவாறு இ.து 

வெனக் கூறலும் ; அகர்ச்ச ஏற்றதும் -றும.துறுகர்ச்சி அவரிலுஞ் 

௦ச்சதெனக் கூறலும்: பல் ஆற்றலும் ஊடலிம் சணித்தலும் ௯ 

'இல்லக்ழெமைக்கு. இயல்பன்றென்றாயிலும் இது அன்மின்மையா



கற்பியல், ௪கடு 

மென்ரூயினும் கூறித் தலைவியை ஊடலினின்று மீட்டலும் : உறுஇ 

காட்டலும் - இல்வாழ்க்கைநிகழ்தீதி இன்பஅகர்தலே நினக்குப் 

பொருளென்றலும் : இனிக்கூறுவன தலைவம்குரிய ) அறிவு மெய் 

நிறுத்தலும்-புறத்தொழுக்கம் மிக்க தலைவற்கு நீ கற்றதிக்த அதிவு 
இனி மெய்யாக வேண்டுமென்று அவனை மெய்யறிவின்கண்ணே 

நிறுத்தலும் : ஏதுவின் உணர்த்தலும் இக கழிகாமத்தான் இழிவு 
தலைவருமென்றதம்குக் கா.ரணங்கூறலும் ; துணிவு காட்டலும்-- 

ஆதற்கேற்பக் கழிகாமத்தாற் கெட்டானை எடுத்துக்காட்டலும்) 

அணிகிலை உரைத்தலும் -முலையிலுக் தோளினும் முகத்தினும் எழு 

அங்காற் புணர்ச்சிதோறும் அழித்தெழுதுமாறு இதுவெனக் கூற 

லும்; கூத்தர் மேன-*இவ்வெட்டுங் கூத்தரிடத்தன. எ-று. கூத்தர், 
நாடசசாலையர், தொன்றுபட்ட சஈன்றுர் இதுங் கற்றறிர்தவம்மை 

அவைகச்செலாம் அறியக்காட்டுதற்கு உரியராகலிம் கூத்தர் இவையுங் 

கூறுபவென்றார். இலக்கியம் இக்காலத்திறச்கன 'பொருட்பொரு 

ளார் புன்னலர் தோயா ரருட்பொரு- ளாயு மறிவி னவர்,' இது 

அறிவுமெய்ச்கிறுத்தது, (௨௭) 

௧௬௯, நிலம்பெயர்ம் துறைதல் வரைநிலை யுரைத்தல் 

கூத்தர்க்கும் பாணர்க்கும் யாத்தவை யுரிய, 

இ௫ அதிகா.ரப்பட்ட கூத்தரோடு பாணர்க்கும் உரியதோர் இ 

லக்கணம் கூறுஇன்றது, (இ-ள்.) கிலம் பெயர்க்து உறைதல் வரைகி 

லை உரைத்தல் தலைவன் சேட்புலத்துப் பிரிர்துறைதலைத் தலைவி 
க்காக வரைந்து மீளும் கிலைமை கூறுதல்; கூத்தர்க்கும் பாணர்க்கும் 

யாத்தவை உரிய -௮ கூத்தர்க்கும் பாணர்க்கும் யாப்பமைந்தன 

உரிய. எ-று. யாப்பமைதலாவத, தோழியைப்போலச் செலவழுமங்கு 

வித்தல் முதலியன பெரூ.ராகலின், யாழெமீக் கடவுள்வாழ்த்தி அவ 
ள௮ஆற்ராமை தோற்றும்வகையான் எண்வகைக்குறிப்பும்பட ஈன்ன 

யப்படுத்துத் தலைவற்குக் சாட்டல்போல்வன, உ-ம், (அ. ரக்கத் தன்ன 

செர்கிலைட் பெருவழிக் - காயாஞ் செம்ம ரூ௮ய்ப் பலவுட-னீ௰ன் மூ 

தாய் பரப்பப் பவளமொ0 - மணிமிடைக் தன்ன குன்றங் கவைஇய- 
ager. டாலிடை மடப்பிணை தழீஇத் - இரிமருப் பிரலை புல்லரும் 

அகளு - முல்லை வியன்புலம் பரப்பிக் கோவலர்-குறும்பொறை மரு 

ஙி னிறும்பூ தய.ரப் - பதவுமெய லருந்து மதவுஈடை நல்லான் - 

லிங்குமாண் செருத்த நீம்பால் பிலிற்றக் - கன்றுபயில் குரல மன்று 
நிறை: புகுதரு - மாலையு முள்ளா ராயிழ் சாலை- யாங்காகு 
Gard wre வென்ற - மனையோள் சொல்லெதிர் சொல்லச் 'செல



௪௧௬ பொருள இிசாரம், 

னென் - செவ்வழி நல்லியா ழிசையினென் பைபெனக் - கடவுள் வா 

ழ்தீதஇிப் பையுண்மெய் கிறுத்த - லவர்திறஞ் செலவெனக் சண்ட 

னென் யானே -விடுவிசைப் பு£வி விலங்குபரி முடுக்கர்ச் - கல்பொரு 
இரங்கும் பல்லார் நேமிக் - கார்மழை மூழக்கிசை கடுக்கு - மூனை 

ஈல் லூரன் புனைகெடுச் தேரே.” இதனுட் தலைவி இரக்கம்தோன்றக் 

கடவுள்வாழ்த்திப் பிரிகதோர்மீள்க கினையாநின்றேனாக அவர்மீடசி 

சண்டேனெனப் பாணன் கூறியவாறு காண்க. கூதீதர்கூற்று வ£ 

அழிக்காண்க, (௨௮) 

௧௭௦, ஆற்றது பண்பும் கருமத்து விளைவு 

மேவன் முடிவும் வினாவுஞ் செப்பு 

மாற்றிடைக் கண்ட பொருளு மிறைச்சியுற் 

தோற்றஞ் சான்ற வன்னவை பிறவு 

மிளையோர்க் குரிய களவி யென்ப. 

இத உழைச்குறுக்தொழி௰்குல் காட்பிற்கும் உரியராகிய இளை 
'யோர்க்குரிய இலக்கணம் கூறுகின்றது. (இ-ள்.) ஆற்றது பண்பும்-4 

தலைவன் தலைவியுடனாயினு£ தானேயாயிலும் போக்கு ஒருப்பட்டுழி 

வழிவிடற்பாலராயெ இளையோ தண்ணித வெய்து சேய்த்து அணி 

த்தென்று ஆற்றது நிலைமை கூறுசலும் : கருமத்து விளைவும்-- 

ஒறருகச் சென்று வந்து செய்பொருண் முடிக்குமாறு அறிஈது கூறு 

தலும் : ஏவல் மூடிவும்-இன்னுழி இன்னதுசெய்க என்று ஏவியக 

காரல் அதனை முடிததுவந்தமை கூறலும்: வினாவும்- தலைவன் ஏவ 

லைத் தாங் கேட்டலும்: செட்பும் தலைவன் வினாவாதவழியுக் தலை 

விக்காகவாயினுஞ் செப்பத்தகுவன தலைவம்கு அறிவுகூறுசலும் : 

ஆற்றிடைக் கண்ட பொருளும் ௭செல்கரத்துக் கண்ட நிமித்தம் மு 

su பொருள்களைத் தலைவம்குக் தலைவிக்கும் உறுஇபயக்குமாறு 

கூறலும் : இறைச்சியும்--ஆண்டு மாவும் புள்ளும் புணர்ச்துவிளையா 

டுவனவற்றை அவ்விருவர்ச்குமாயிஞுச் தலைவற்சேயாயினுங் காட்டியு 
ம் ஊறுசெய்யுங் கோண்மாககளை அகற்றியுங் கூறுவனவும் : தோழ் 

ஞ் சான்ற அன்னவை பிறவும் ௭௮ங்ஙனம் அவற்குத் தோம்றுவித் 

தற்கமைந்த அவைபோல்வன பிறகூற்றுக்களும்: இளையோர்க்கு 

உரிய இளவி என்ப ௭ இளையோர்ச்கு உரிய கூற்றென்று கூறுவரி 

ஆரியர். எ-று. தலைவியது செய்தி அறிச்தவர்.து கூறுவனவும் பிற 
பொருளுணர்ச்து வர். துரைப்பனவும் ஒற்றர்கண் அடங்கும். ஏவன் 

முடி.லிற்கும் இ%தொக்கும், சான் றவென்மதனான் ஆ.ம்றஅபண்பு 
௬ூறும்கால் இதுபொழு.௮ இவ்வழிச்சேறல் அமையாதென் விஜக்கலு



கற்பியல், ௪௧௭ 

ங் கருமங்கூறுங்காற் சர்துசெய்தல் அமையுமெனக் கூறுதலும்போ 
ல்வன அமையாவாம், அவர் அவைகூ௰ப்பெரறா.ராகலின். பிறவாவன 
தலைவன் வருவனெனத் தலைவிமாட்டுத் தூதாய்வருதலும், அதிர்து 

சென்ற தலைவற்குத் தலைவி கிலைகூறுதலும், மீளுங்கால் விருக்துபெ 

ுகுவள்கொல்லெனத் தலைவி நிலையுரைத்தலும் போல்வன. இலக் 

கயம் வர்துழிக் காண்க, “Smeg பெறுகுகள் போலுச் இருக்இ 

மைக் - சடமென் பணைத்தோண் மடமொழி யரிவை - தளரியற் 

கள்ளை யினிதினி னெடுத்த - வளரிளம் பிளளைச் தூவி யன்ன - 

வார்பெயல் வளர்த்த டைம்பயிர்ப புழவிம் - பறைக்கண் ணன்ன 

நிறைச்சுனை தோறுச் - துளிபடு மொக்கு டுள்ளுவன சாலத் - 

தெளிபொரு பொகுட்டிற் றோன்றுவன மாய - வளிசனை யுதிர்த் 

தீலின் வெறிகொள்பு தாஅய்௪ - இரம்சிற கேய்ப்ப வறற்கண் விரி 

தச - வண்டு ணருவலீ துமிசத நேமி- தண்ணில மருங்கித் போழ் 

ந்த வழியு - நிரைசெல் பாம்பின் விரைவுகீ£ மூகெச் - செல்லு கெடு 

ந்தகை தேரே - மூலலை மாலை ஈகர்புக லாய்கதே.”” அவர்கள் $B 

சஞூக்கு வளராப்பிள்ளையென்றலுமாம். இது பெறுவளென்றது. 

ஆற்று பண்பு, ஆற்றிடைக்கண்ட பொருளும் இறைச௫யும் உடன் 

போகூலுய் கற்பிலுங் கூறுவனவாதலின் இ௪சூத்திரல் கைகோள் 

இரண்டம்கும் பொதுவிதி, (௨௯) 

௧௭௧, உழைக்குறும் தொழிலும் காப்பு முயர்நங்தோர்க்கு 

நடக்கை யெல்லா மவர்கட் பங்மே, 

இத முற்கூறியவழ்றிறகு உரியார் இங்கனஞ் சிறந்தன 

மேலதற்கோர் புறனடை. (இ-ள்.) உழைக்குறும் தொழிலும் காப் 

பும் உயர்சதோர்க்கு ஈடக்கை எ௨லாம்௭அவரிடத்து கின்று கூறிய 

தொழிலசெய்கலும போற்றீடுமுகலிய பாதுசாவலும் பிறவும் உய 

ர்ந்தோர்ககுச செய்யும் தொமிம்பகுதியெல்லாம்: gata. vbo= 

முற்கூறிய இளையோரிடத்து உண்டாம். எ-று. என இவ்விரண்டற் 

குமுூரியர் அல்லாத புறத்தணையர் முற்கூறியவை கூறபபெருரன் 

பது பொருளாயிற்று. (௩௦) 

௧௭௨, பின்முறை யாக்கயெ பெரும்பொருள் வதுவைக் 

தொன்முறை மனைவி யெகிர்ப்பா டாயினு 

மின்னிழைப் புதல்வனை வாயில்கொண்டு புகிலு 

மிறந்தது நினைஇக் கிழவோ னாம்கட் 

கலங்கலு முரிய னென்மனார் புலவர்,



| #8 6 "பொருளதிகாரம், 

.இ).௫..மேல்,அதிகாரபீப்ட்ட வாயில் ப.ரத்தையிற்பிரிவொடும் 

பட்டதாகலின் அதகூறி இனித் தலைவன் ப.ரத்தைமை நீங்குமிடல் 

கூறுகின்றது. (இ-ள்.) பின்முறை ஆக்கிய பெரும்பொருள் வத 

வைமூவகை வருணத்தாரும் முன்னர்த் தத்தம்வருணத்தெய்திய 
வதுவை மனைவியர்க்குப் பின்னர் முறையாம் செய்துகொள்ளப் 

பட்ட பெரும்பொருளாகிய வதுவைமனைவியரை : தொன்முறை 

மனைவி எதிர்ப்பாடாயினும்--பழையதாடுய முறைமையினையுடைய 
மனைவி விளக்கு முதலிய மங்கலங்களைக் கொண்டு எதிரேற்றுக் 

கோடற் ெப்பினும்: இன் இழைப் புதல்வனை வாயில்கொண்டு புக 

னும்-இனிய பூண்களையணிந்து தொன் முறை மனைவி புதல்வனைக் 

கோலங்காட்டிய செல்வாள்போலப் பின்முறை வதுவையரிடத்து 

வாயிலாகக் கொண்டு செல்லிஜம்: இழவோன் இறந்தது நீனைஇ- 
தலைவன் இங்கன ஞ் செய்கையுடைய இருவகைத்தலைவியரையுங் கை 

விட்டுப் பரத்தைமைசெய்து ஒழுயெவற்றை நினைந்து: ஆங்கட் கல 

ங்கலும் உரியன் என்மனார் புலவர் -அப்பரத்தையர்கண் கிகழ்சின் 
றகாதல் நிலைகுலைந்து மீளுதலும் உரியன் எனக் கூறுவர் புலவர், 

எ-று. உம்மை எதிர்மறையாகலான் மீளாமையும் உரித்தாயிற்று ; 

என்னை? இளமைப்பருவம் கழியாத காலத்து ௮க்காதன் மீளாதாக 

லின். பெரும்பொருளென்றார், வேதநூல் அச்தணர்க்குப் பின்முறை 

வதுவை மூன்றும் அரசர்க்பரண்டும் வணிகர்க்கொன்றும் நிகழ்த்த 

ல்வேண்டுமெனக் கூறிற்றென்பது உணர்ததுதற்கு. இனிமகப்பேறு 

காரணததாற் செய்யும் வதுவையென்றுமாம். ஆக்கெவென்றதனா 

னே வேளாளர்க்சூம் பின்முறைவதுவை கொள்க, தொன்மனைவியெ 

ன்னாது முறஜையென்றதனான் அவரும் பெருஞ்செப்புச்செய்து ஒரு 

'கோத்திரத்சராய் ஒன்றுபட்டொழுகுவரொன்பத கூறினார். இக௫௰ 

னச் தொன்முமையார் பின்முமையாரை மூழ்சசிசெய்தமைகணடு 

இத்தன்மையாரை இறச்தொழுடுச் தவறுசெய்தேமேயென்றும் பி 

ன்முழையார் அவர்புதலவரைக கண்டு ம$ூழ்சூசெய்து வாயில் நே 

ர்ர்த குணமபற்றி இவரை இறச்தொழுடூத் தவறுசெய்தேமேயென் 

ழும் ப.ரத்தைமைநீககுவனென்ரார். புினுமெனவே பிறர்மனைப் 

புதல்வொன்பது பெம்மும். தொன்முறைமனைவி எதிர்ப்பட்டதற்கு 

இலக்யெம் வர்துழிக் காண்க, இனிப் பரத்தைமையிழ் பிரிவொழி 
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|மூரலும் - போதார் புறவி ஞட$ழ வோனே.'' இன்னும் இவ்வாறு 

வருவனபிறவும் உய்ச் தணர்ர்து கொள்சு, (௬௧)
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கற்பியல், ௪௧௯ 

௧௭௩, தாய்போற் கழறிச் தழீஇக் கோட 
லாய்மனைக் கிழத்திக்கு முரித்தென மொழிப 
கவவொடு மயங்கிெய காலை யான, 

இத தலைவி புலவிகடைக்கொள்ளுங் காலம் உணர்த்துகின்ற 
௮. (இ-ள்.) தாய்போற் கழறித் தழீஇச் சோடல்-பரத்தையிழ் 
பிரிவுநீங்கெய தலைவன் தன்னினும் உயர்ர்த குணத்தினளெனக் கொ 
ள்ளுமாற்ரான் மேல் கின்று மெய்கூறும் கேளிராயே தாயரைப் 
போலச் கழறி அவன்மனக்கவலையை மாய்றிப் பண்டுபோல மனம் 
கோடல்; ஆய்மனைச் இழத்திக்கும் உரித்தென மொழிப -அராய்ர்த 
மனையறகிகழ்த்துங் இழத்இக்கும் உரித்தென்று கூறுப : கவவொடு 
மயங்கெ காலையான-அவன்முயக்கத்தாற் தலைவி மயங்டெ கால 

தீது, எ-று. என்றது, தலைவன் தவத்இற்கு உடம்பட்டுக் கலங்இ 
னமை கண்ட தலைவி அதற்கு ஆற்றாது தன்மனத்துப் புலவியெல் 
லாம்மாற்றி இதற்கொண்டும் இனையையாகலெனத் தமழீடஇக்கொ 

ண்டமை கூறிற்று, தலைவன் தன்குணத்தினும் இவள்குணம் மி, 

குதிகண்டு மகிழவே தலைவி தன்னைப்புகழ்ர்த குறிப்பு உடையளெ 
ன்பதூஉங் கொள்க, (௩௨) 

௧௭௪, அவன்சோர்பு காத்தல் கடனெனப் படுதலின் 

மகன்றா யுயர்பு தன்னுயர் பாகுஞ் 

செல்வன் பணிமொழி யியல்பாக லான, 

இழவும் தலைவிகுணச்சிறெப்புக் கூறுின்றஅ. (இ-ள்.) அவன் 
சோர்பு காத்தல் கடன் எனப் படுதலின் தான் நிகழ்த்துகன்ற இ 

ல்லறத்தாற் தலைவற்கு இழுக்கம் பிறவாமற் பாதுகாத்தல் தலைவிக் 

குக் கடப்பாடென்று கூறப்படுதலால் ; மகன் தாய் உயர்பும் தன் 

உயர்பு ஆகும் -மகன் தாயாடிய மாற்ருளைச் தன்னின் இழிசதாளா 
சுக கருதாது தன்னோடு ஒப்ப உயர்க்தகோளாகக&் கொண்டொமுகுத 

ல் தனது உயர்ச்சியாம்: செல்வன் பணிமொழி இயல்பு ஆகலான-- 
தலைவன் இவ்வாறொழுகவென்று தமக்குப் பணித்தமொழி அ£லிலக் 

கணத்தான் ஆன மொழியாகலான். எ-று. ஈண்ட மகன்ராயென்றது: 

பின்முறையாக்கெே வதுவையாளை, இன்னும் அவனசோர்பு காத்தல் 

தனக்குக் கடனென்று கூறப்பதெலாலே முன்முறையாக்கய வது 

வையாளைத் தம்மின் உயர்ர்தாளென்றும் வழிபாடாற்றுதலும் பின் 

முறைவுஅவையாளுக்கு உயர்பாஞ் செல்வன் பணித்தமொழியா லெ 

ன்தவா௮, ஈண் மகன்றாயென்றஅ உயர்ச்தாளை, உய்த்துக்சொண்



௪௨௦ பொருளஇகாசம், 

ணெர்தலென்னுமுத்தியால், இவையிரண்டும் பொருள். செல்வனெ 
ன்முர், பன்மக்களையுச் தன்னாணைவழியிலே இருத்து இருவுடைமை 

பத்தி. இவை வசதசெய்யுள்களும் உய்த்துணாக, (௩௩) 

௧௭௫, எண்ணரும் பாசறைப் பெண்ணொடு புணசார், 

இத எய்தியது விலக்டுற்று; ₹₹முககீர்வழக்கம்!” என்பதனாம் 

பசைதணிவினைக்கும காவற்குங் கமிம்டொடு சே௰லாமென்து எய்திய 
தனை விலககலின்,. (இ-ள்.) எண் அரும் பாசறை ௬ பேராசெய்து 
ிவல்லுமாற்றை எணஸணும் அரிய பாசழையிடத்து: பெண்ணொடு 

புணரா தலைவியரோடு தலைவனைக்கூட்டிப் புலனெ.றிவழக்கஞ் செ 

ய்யார். எ-று, இரவும் பகலும் போத்தொழின் மாராமை தோன்ற 

அரும்பாசறஹையெனமூர். (நள்ளென் யாமத்தும் பள்ளி கொள் 
ளான் - சலரொடுந் திரிதரும் வேசதன் - பலரொடு மூரணிய பா௪ 
ஹைச் தொழில” எனவும் **ஒருகை பள்ளி யொய்றி யொருகை-முடி. 
யொடு கட்கஞ் சோத கினைந்து”” எனவும் வருவனவறருன் அரி 

தாக உஞழ்தியவாறு காண்க. இனிக் காவற்பிரிவுககு மூறைசெயது 

மாப்பாற்றுதலை எண்ணுமெனட் பொருளுரைகக, (௩௪) 

௧௭௬. புறத்தோ சாய்கட் புரைவ தென்ப, 

இத எட்தி.பது இகந்துபடாமற் காத்தது (இ-ள்) பு௰த்தோர் 

தங்கணதடியோரும் வினவல பாங்கினோருமாய அசபபுறத் 

தலைவருடைய பாசலையிடத்தாயில், புரைவது என்ப ௭ அவரைப 

பண்ணெடுபுணாசதுட் புலனெழிவழக்கஞ்செய்தல பொருசதுவது 

என்று கூறுவா ஆசிரியா, எ-று. இப்பாசறைப்பிரிவை வரையறுபப 

2வ எனைபபிரிவுகளுக்குப புணர்த்தலும் புணராமையும் புறத்தோ 

[க்கு வரைவின்ராயிறறு. (௩௫) 

௨௭௭. கரமநிலை யுரைத்தலுக் தேர்நிலை யுரைத்தலுங் 

இழவோன் குறிப்பினை யெடுத்தனர் மொழிதலு 

மாவொடு பட்ட நிமித்தங் கூறலுஞ் 

செலவுறு கிளவியுஞ் செலவழும்கு களவியு 

|மன்னவை பிறவும் பார்ப்பார்க் குரிய, 

இ)அ௫ பார்ப்பார்க்குரிய இளவி கூறுன்றது. (இ-ள்) காமகிலை 
டரைத்தலும்௭தலைவன் காமமிகுதிகண்டு ,இதன் நிலை இக்றென்.று 
9ழித் தச் கூறுவனகும் ; தேர் நிலை உரைத்தலும் ௭ அ௮ம்நுனம் கூதி



கற்பியல், ௪௨௧ 

அவன் தேருமாறு ஏதுவும் எடுத் தக்சாட்மே கூறலும் : கழூவோன் 
குறிட்பினை எடுத்தனர் மொழிதலும் தலைவன் தாழ்ர்தொழுடியவற் 
ஹை அவன் குறிப்பான் அறிர்து வெளிப்படுத்தி அவற்கே கூறுதலும்: 
ஆவொடு பட்ட நிமித்தம் கூறலும் ௩ வேள்விக்கபிலையாம் பயங் க. 
ன்றுதலானும், குன்றாது கலகிறையப் பொழிதலானும் உளதாய நிமி( 

த்தம் பற்றித் தலைவம்குவரும் ஈன்மைதீமை கூறுதலும் : செலவுநு 

இளவியும் - அவன் பிரியுங்கால் சன்னிமித்தம்பற்றிச் செலவுகன் 
றென்று கூறுதலும்: செலவு அழுங்கு இளவியும் ௯ தீயநிமித்தம்பற் 

றிச் செலவைத் தவிர்த்துக் கூறுதலும் : அன்னபிஐவும்-அவைபோ 
ல்வன பிறவும் : பார்ப்பார்க்கு உரிய ௭ அந்தணர்க்கு உரிய, எ-று, 
தேர்டிலையென்றதனாற் தேர்ந்து பின்னுங் கலங்கனுவ் கலங்காமற் தெ 
ளிவுகிலை காட்டலுங் கொள்க, அன்னபி௰வும் என்றதனான், அவர் 
இடி.த்.துக் கூறியாங்குத் தானும் இடித்துக் கூறுவனவும், வாயிலா 

கச் சென்று கூறுவனவுக், தூதுசென்று கூறுவனவும் கொள்க, மொ 

ழிர்தபொருளோடொன்ற அவ்வயின்மொழியாததனை முட்டின்று 

முடித்தலென்பதனாம் களவியலிம் கூறாதனவும் ஈண்டேகூறிஞர். 
அ.து இப்பேரறிவு உடையையாயின் இனையையாதம்பாலையல்லையெ 

னக் காமகிலையுமைத்தலும் கற்பினுள் **இல்லிருச்து மகிழ்வோம் இல் 

லையாம் புகழே”? எனத் தலைவன் நினையுமாற்றாம் காமகிலையுமாத்த 

லும் அடங்இற்று, எனையவற்றிற்கும் இருவகைக் கைகோளிற்கும் 

ஏற்பன கொணர்ந்து ஒட்கெ, பார்ப்பான் பாங்கன்”? என உடன் 
கூறினமையி௰் பாங்கற்கும் ஏற்பனவுங் கொள்க, இவையெல்லா 

தலைச்சங்கத்தாரும் இடைச்சங்கச்தாருஞ் செய்தபாடலுட் பயின்ச 

போலும். இக்காலத்தில் இலக்யமின்று, பாங்கன் கூறுவன *(நே! 

ய்மரும் கதிகரு எடக்டச் கொண்டு? என்றாற்போல எடுத்து மொழீ 

யப்படுதலன்றிக் கூற்று அவண் இன்மை உணர்ச,. அது “Car 

டோர் திறத்து விரும்பியகின் பாகனும் - நீட்டித்தா யென்று கடா 

ங்கடுச் திண்டேர் - பூட்டு விடாது நிறுத்து.” எனவும் வரும். இன் 

னும் சான்றோர் கூறிய செய்யுட்களில் இதுபோல வருவனபிக 

அனைத்தும் உயத்துணர்ச்து கொள்க, (௩௬) 

௧௭௮. எல்லா வாயிலு மிருவர் தேத்தும் 

புல்லிய ம௫ூழ்ச்சிப் பொருள வென்ப, 

9) 5 வாயில்களின் இலக்கணங்கூறுசன்றஅ. (இஃ-ள்.) ௭௦6 
லாவாயிலும் ௯ பார்ப்பான்முதலிய வாயில்களெல்லாம்: இருவ. 

Caos gub புல்லிய தலைவன்சண்ணு£ தலைவிசண்ஜும் பொரு 

௭௫



௪௨௨ பொருளதிகாரம், 

இய : மஇழ்ச்சிட் பொருள என்பமனமடழ்ச்சிட்டொருளினை நிக 

ழ்ச்அதலைச் தமக்குப் பொருளாகவுடைய. எ-று. எனவே மகிழ்ச் 

சி கூறப் பெருராயிற்று, புல்லிய என்றதனான் விருந்தும் புதல்வ 

ரும் ஆற்றாமையும் வாயிலாகுப என்றுகொள்க. வாயில்கள் “Car 

ழி தாயே” என்பதனுட் கூறுப, உ-ம். வறீறுழிக்காண்ச, (௩௭) 

௧௪௯. அன்பு தலைப்பிரிந்த களவி தோன்றிற் 

சிழைப்புறம் குறித்கன் றென்மனார் புலவர், 

இத மஇழ்ச்சிப்பொருளன்றி வாயில்கள் இவ்வாறும் கூறப் 
பெறுப என்றலின் எய்தியஇகர்துபடாமற் காத்தது. (இ-ள்.) அன் 

பு .தலைப்பிரிச்த இளவி தோன்றில்--அன்பு இருவரிடத்தும் £ீம்யெ 

கடுஞ்சொல் அவ்வாயில்களிடத்துத் தோன்றுமாடல் ; சிழைப்புறங் 

குதித்தன்று என்மனார் புலவர் ஒருவர்க்கொருவர் சிறைப்புறத்தரா 

கக் கூறல் வேண்டுமென்று கூறுவர் புலவர், ௭-௮. தோன்றினென் 

ப படைத்துக்கொண்டு கூறுவரொன்பதாமாகலின் குறித்தன்றென் 

பது போயின்றென்பதுபோல றகரம் ஊர்ர்த குற்றியலுகரம், “9s 

யாமையின்”” என்னும் ஈற்நினைப்பாட்டும் உதாரணமாம், ௮.து சிறை 

ப்புறமாகவுங் கொள்ளக் டடெர்.தமையின், (௩௮) 

௧௮0, தற்புகழ் ெவி மெவன்முற் சளெத்த 

லெத்திறச் தானும் Gps Hs Bird 
முற்பட வகுத்த விரண்டலங் கடையே, 

இத தலைவியிலக்கணம் கூறுகின்ற. (இ-ள்.) தற்புகழ் இள 

வி இழவன்முற் செத்தல் தன்னைப் புகழ்ர்துரைத்தலைக் இழவன் 

முன்னர்ச் சொல்லுதல் : எத்திறத்சானும் இழத்இக்கு இல்லைஃ-ஃனி 

மிகு €த்றத்துனியிலும் இல்லை: மூம்பட வகுத்த இரண்டலல் கடை 

யேணமுன்பு கூறுபடுத்தோதிய தாய்போம் கழறித் தமீஇக்கோட 

அம்” அவன்சோர்புகாத்தற்கு மசன்றாயுயர்பு தன்லுயர்பாதலும் 

அல்லாதகிடத்து. ௭-௮. இெத்திக்கல்லையென முடிக்க, அவ்விர 
ண்டிடத்அச் தன௮ குணச்சிறப்பைக் குறிட்பாம் தலைவன்முன்னே 

புகழ்வாள்போல தழுகனொளென்றுணர்க, இனி மூற்படவகுத்த 
இசஸ்டென்பதற்கு “இத்தலுச்தெளித்தலும்'” என ௮கத்தினையிய 
லட் கூறியனவென்றுமாம். தலைவன்முன்னர் இல்லையெனவே அவன் 
மூனனர் அல்லாதவிடத்துப் புகழ்தல் பெற்றும், அவை காமக்கிழச் 
Sug அவர்க்குப் பாங்காயினாருல் சேட்பப் புகழ்தலாம், உசா



கற்பியல், ௪௨௨ 

சணம் (*பேனுதகு சறட்பிற் பெண்ணியல் பாயினு - மென்னொடு 
புரையு5 எல்ல - டன்னொடு புமாயுகர்த் தானறி கு௩ளே.”? எனப் 
பதிற்றுப்பத்தில் வரத. (௩௯) 

௧௮௧, கிழவி முன்னர்ச் தற்புகழ் கிளவி 
இழவோன் வினைவயி னுரிய வென்ப, 

இத தலைவன் தன்னைப் புகழ்ச்துரைக்கும் இடம் இன்னுழி 
யென்டுன் ௦3. (இ-ள்.) இழவிமுன்னர்க் இழவோன் தற் புகழ் இள 

வி.அ-தலைவிமுன்னர்த் தலைவன் தன்னைப் புகழ்ந்துகூறுங் கூற்று: 

வினைவயின் உரிய என்ப-௭காரியங்களை நிகழ்த்துங் காரணத்திடத்து 

உரியவென்று கூறுவார் ஆசிரியர். எ-று. அக்கா. ரணமாவன கல்வி 

யும் கொடையும் பொருள்செயலும் முற்றகப்பட்டோனை மாற்றுவி 

மிச்தலுமாகய காரியங்களைகிகழ்த்துவலெனக் கூறுவன, இவ் ஆள் 
வினைச்சிறட்பை யான் எய்தஅுவலெனத் தன்னைப்புகழவே அதுபத்தித் 

தலைவி பிரிவாற்றுதல் பயனாயிற்று, **இலலென விரர்தோர்ககொன் 

நியாமை யிளிவென”' என்றவழி யான் இளிவரவு எய்தேனென்றலிம் 

புகமூக்குரியேன் யானேயெனக் கூறியவாறுகாண்க, ஏனையவும் 

வர்துழிக்காண்க, (#0) 

௧௮௨. மொழியெதஇர் மொழிதல் பாங்கற் குரித்சே, 

OF, மேற் பார்ப்பார்க்குரியன பாங்கற்குமாமென எய்துவித் 

ததனை ஒருமருங்கு மறுக்கின்றது. (இ-ள்.) மொழியெதிர் மொழி 

தல்பார்ப்பானையேபோலக் காமகிலை உரைத்தல்போல்வன கூறுங் 

காற் தலைவன் கூறிய மொழிக்கு எதிர்கூறுதல் : பால்கற்கு உரித் 

து பாங்கனுக்கு உரித்து. எ-று. இது களவிற்கும் பொத ; ௮௮ 

பாங்கற்கூட்டத்துக் காண்க, கற்பிழ் புறத்தொழுக்கதச்துத் தலைவன் 
புகலாமற் கூறுவன வந்துழிக் காண்க, உரிததென்றதனாம் தலைவ 

னிடுக்கண் கண்டுழி எற்தினான் ஆயிற்மென அவன்மொழிக்கு முன் 

னே வினாதலும் கொள்க, (௪௧) 

ட ௧௮௩, குறித்தெதுர் மொழித லஃடத் தோன்றும், 

9) say பாங்கற்குரியதோரிலக்கணம் கூறுன்றது, (இ-ள்) 
குதித்து எதிர் மொழிதல் -தலைவன்குறிப்பினை அவன்கூரூமற் தான் 
குதித்துணர்ச்ததற்கு எதிர்மொழி கொடுத்தல்; ௮ஃூத் தோன்றும் 

ஊசரும்இத்தோன்றும்; எ-று, அவன்குறிப்புணர்ச்து கூறல் Ag



௪௨௪ பொருளஇிசாரம், 

வரவிற்றெனவே :காமநிலையுமைத்தல்?? என்னுஞ் சூத்திரத்தின் கட் 

கூறிய வொ பட்ட நிமித்தம்!” தயிழம் பார்ப்பான்கூறக் கேட்தே் 

சான் கூறவும்பெறுமெனவும் ஏனையவும் இழவன்கூராமற் தானே 

கூமவும் டெறுமெனவுக கூறியவாரறாயிறறு, (௪௨) 

௧௮௪, அுன்புறு பொழுஇனு மெல்லாங் கிழவன் 

வன்புறும் தல்லது சேற லில்லை, 

இ_ முன்னர்க் இழவி முன்னர் என்பதனான் குறிப்பினான் ஆற் 

று வித்துப் பிரிதல் அதிசாரப்பட்டதனை ஈண்டு விளககக்கூதி வற்பு 

அத்துமென்டுன்றது. (இ-ள்.) துன்பு உறு பொழுதினும்-உணாத் 

தாதபிரிர்து தலைவி அன்பம் மிக்கபொழுதினும், உம்மையான் உண 

ர்த்திப் பிரிந்து துன்பம் மிசாச பொழுதினும்: எல்லாம்௭௪றறமுக் 

தோழியும் ஆயமுர் தலைமகள் குணமாடூ/ப அச்சமும் சாணமும் ம... 

னுமாகயவறறையெல்லாம்: இழவன் வன்புறுத்து அல்லது சேறல் 

இல்லை-.தலைவன் வலியுறுத்து அல்லது பிரியான். எ-று. எனவே 

இவற்றை மூன்னர் கிலைபெறுத்திப் பின்னர்ப் பிரியுமாயித்று, சொ 

ல்லாது பிரியுங்காம், (போழ்திடைப படாமன் மூயகடியு மதன் 

தலைத் - தாழ்சதுப் பணிந்து முள்ளெயிற் றமுதம்- கள்ளினு மூழ் 

செய்தும்? இவை மூதலிய தலையளிசெய்து தெருடடிப்பிரிய 

அவை பற்றுக்கோடாக ஆற்றுதலின் அவள்குணங்கள் வற்புறு ச் 

வன ஆயிற்று, இனி உலகத்தார் பிரிதலும் ஆற்றியிருத்தலுமுடைய 
ரென உலடூயலாற்கூறலும் பிரிவுணர்ததிற்றேயாம். இனிப் பிரி 

வினை விளங்கக்கூறி ஆற்றியமிருவென்றலும் அவற்றை வற்புறுத்த 

லாம். *(யாந்தமக் கொலலோ மென்ற தப்பல் - சொல்லா தகறல் 

வல்லு வேரமே.”” இது சொல்லாது பிரிதல, **அரிதாயவறனெய்தி* 

இ. சொல்லிப்பிரிதல், (௪௩) 

௧௮. செலவிடை யழுங்கல் செல்லாமை யன்றே 

வன்புறை குறித்த றவிர்ச்சி யாகும், 

Qe செலவழுல்கலும் பாலையாமென்டுன்ற.த. (இ-ள்.) செல 

விடை அழுங்கல் செல்லாமை அன்றே ௮ தலைவன் கருதிய போக் 
*இனை இடையிலே தவிரச்திருச் தல் பிரிச்தபோதல் ஆற்முமைக்களன் 
௮: வன்புறை குறித்தல் தவிர்ச்சி ஒகும் - தலைவியை ஆற்றுவித் 

௮ப் பிரிதற்குத் தவிர்ந்த தவிர்ச்சியாகும், எ-று. செலவழுங்ட் ஆற் 

அவிக்க ௮வள் ஆற்தியிருத்தல் இப்பிரிவிற்கு நிமித்தமாதலிம் பாலை



கற்பியல், ௪௨டு 

யாயிற்று, ஒண்டொடி யுழை 8௩% மெனினே?? (*களங்காய்க் 
கண்ணி ஞர்மூ டிச்சொ- லிழச்த காடு தர்சனன் - வளம்பெரிது 

பெறினும் வாரலேன் யானே” இவை வன்புறைகுமறித்துச் செலவழு 

ங்குதலிற் பாலையாயிற்று, (௪௪) 

௧௮௬, இழவி நிலையே வினையிடக் துமையார் ' 

வென்றிக் காலத்து விளங்கித் தோன்றும், 

இத அகத்திணையியலுட் பாசறைப்பலம்பலுமென்றார் ஆண் 

டைப்புலம்பல் இன்னுழியாகா இன்னுழியாமென வரையறை கூறு 
இன்றது. (இ-ள்,) இழெவி நிலையே வினையிடத்து உரையார் தலைவி 
யது தன்மையை வினைசெய்யாகிற்றலாகியவிடத்து நினைர் gic Dey 

னாகச் செய்யுள்செய்யப்பெருர்: வென்றிக் காலத்து விளங்கித்தோ 
ன்றும் -- வெற்றிகிகழுமிடத்துர் தான்குறித்தபருவம் வச்.தழியுர் 

தூதுகண்டுழியும் வருத்தம்விளங்கிக் கூற்றுத்தோன்கிற்ராசச் செய் 

யுள்செய்ப எ-று, உரையாரெனவே கினைத்தலுளதென்பதாஉம் 

அதுபோர்த்திறம்புரியும் உள்ளத்தாம் கதுமென மாயுமென்ப.தூஉங் 

கொள்க, வினையிடம் வினைசெய்யிடம். காலத்துமென்லும் எச்ச 

வும்மை தொக்குகின்றது. அன்றி Hume பாடங்கூறலும் ஒன்று. 

உ-ம். *வேளாப் பார்ப்பான் வாளார் துமித்த- வளைகளைச் தொழி 
த்த கொழுர்தி னன்ன - தளைபிணி யவிழாச் சுரிமுகிழ்ப் பகன்றை 

Agios gat தூவலின் மலருச் - தைஇ நின்ற தண்பெயற் கடை 
நாள் - வயங்குகஇர் கரந்த வாடை வைகறை - விசும்புரி வதுபோ 

ல் வியலிடத் தொழூட - மம்குன் மாமழை சேண்புலம் படரும் - 

பனியிருங் கங்குலுர் தமிய ணீந்தித் - தன்னூ ரோளே நன்னு 

தல் யாமே- கடிமதிற் கதவம் பாய்தலிற் ஜொடி.பிளச்து - நத 

மூக மழுங்க மண்ணைவெண் கோட்டுச் - சிறுகண் யானை நெடு 

கா வொண்மணி - கழிபிணிக் கறைத்தோற் பொழிகணை யுதைப் 

புத் - தழங்குகுரன் மு. ரசமொடு மயங்கும் யாமத்துக் - கழித் 

அறை செறியா வாளுடை யெறுழ்த்சோ - ளிரவுத்துபின் மழிர்ச 

தானை ஃயுரவுச்சன வேர்தன் பாசறை யேமே. இதனுட் கணையு 

தைப்பு முரசொடு மயங்கும் யாமத்துத் துயின்மடிர்து வாளு 

றைசெறியாத் தானையையுடைய வேர்தனெனவே வென்றிக்கால 

ஸ் கூறியவாறும் ழெவிநிலை உரைத்தவாறும் காண்க. பருவங்க 

ண்டர் தூதுசண்டும் கூறியவை பாசறைப் புலம்பலும்”? என்பு 

ழிச சாட்டிஞம், ் (௪௫)



௪௨௭ பொருளதிகாரம், 

௧௮௪. பூப்பின் புறப்பா டீராறு நாளு 
நீத்தகன் றுறையா ரென்மனார் புலவர் 

பரத்தையிற் பிரிந்த காலை யான, 

இத ப.ரத்தையிழ் பிரிவின்கட் தலைவற்கும் தலைவிக்கும் உரிய 

(தோர் இலக்கணம் கூறுன்றது. (இ-ள்.) பரத்தையிற் பிரிந்த 
காலை யான-பரத்தையிற் பிரிர்த காலத்தின்சனுண்டான: பூப்பின் 
நீத்து - இருதுக்காலத்தின்கட் சொற்கேட்கும் அணுமைக்கண் 

நீங்கியிருர்து : புறப்பாடு ஈராறு சாளும் அகன்று உறையார் என் 

மனார் புலவர்-௮வ் இருதுக்காலத்தின் புறக்கூறுகிய பன்னிரண்டு 
சமாளும் இருவரும் பிரிர்துறையாரொன்று கூறுவர் புலவர். எ-று. 

என்றது பூப்புத்தோன்றிய மூன்றுகாளுங் கூட்டமின்.மி அணுகவிரு 
நீது அதன்பின்னர்ப் பன்னிரண்கொளுங் கூடியுறைப என்றதாம். 

தலைவியுர் தலைவலுச் துணிந்தும் இருத்தலிழ் பிரிச்துறையாரனப் 

பன்மையாற் கூறிஞர், இனிப் பூப்பின் முன்னாறுகாளும் பின்னாறு 

கசாளுமென்றும், பூப்புத்தோன்றிய நாள் முதலாகப் பன்னிரண்டு 
நாளுமென்றும், நீத்தல் தலைவன்மேல் ஏற்றியும், அசமலைச் தலைவி 

மேல் ஏற்றியும் உரைப்பாருமூளர். ப.ரத்தையிம் பிரிர்தகாலத்துண் 

டான பூப்பெனவே, தலைவிசேடியர் செய்யகோலங்கொண்டு பரச் 
தையர்மனைக்கட்சென்று தலையற்குப் பூப்புணர்த்துதலுங்சொள்ச. 

Go Os *4அரத்த மூடஇ யணிபமழுப்புப் பூசிச் - சரத்தையாம் செய் 

கழுடர் குட்டிப் - பரத்தை - நினைநோக்டுக் கூறினு நீமொழிய லெ 

ன்று- மனைமோக்டி மாண விடும்” தோழி செவ்வணியணிரஆ்து விட் 

டமை தலைவன் பாங்காயினார் கூறியது, இக்காலத்தின்கண் வேறு 

பாடாக வருவனவெல்லாம் ஈண்டு அடக்கிக் கொள்க, பூட்புட்புற 

அ௫ுட்பட்டஞான்றும் மற்றைகாளும் கருத் தங்ில் அதுவயிற்றில் அழி 

தலும் மூன்றாசாட் தங்டுல் அது சில்வாழ்க்கைத்தாகலும் பற்றி முர் 

தாளும் கூட்டமின்றென்ருர். கூட்டமின்றியும் நீங்கா திருத்தலிம் பர 

தீதையிர்பிரிந்கானெனத் தலைவி நெஞ்சத்துச்கொண்ட வருத்தம் 

அகலும். அகலவே அக்கரு மாட்சிமைப்பமொயிற்று. இது மகப்பே 

75௨ ற்றுக்காலத்திற்குரிய சிலைமை கூறிற்று, இதனாம் பரத்தையிற்பிரி 

யுமாள் ஒருதில்களிம் பதினைந்தென்று.ராயிற்று, உதாரணம் வரது 

ழிச் காண்க, குக்கூ” என்பதனைச் காட்வொருமுளர், (௪௬) 

௧௮௮, வேண்டிய கல்வி யாண்டென் நிறவாது, 

இ௫ “ஓசலுர் அதம்" என்றுஞ்: சூத்ிரத்திற்கூறிய ஒதற்பி 
RE AS Des சாலவரையறையின்றென்டதூ௨ம் ௮அவ்வோத்து இதுவென்



கற்பியல், ௪௨௭ 

பதூஉம் உணர்த்துனேறது. (இ-ள்.) கல்வி வேண்டிய யாண்டு இற 
வாது-துறவறத்தினைக்கூறும் வேதாச்தமுதலிய கல்வி வேண்டிய 

யாண்டைச் கடவாது; மூன்று இறவாது ௭-௮க்கல்வியெல்லாம் மூன் 

அபதத்தைக் கடவாது, எ-று, இறவாதென்பதை இரண்டிடத்துங் 

கூட்செ. மூன்றுபதமாவன அதுவென்றும் நீயென்றும் ஆனாயென் (௫ 

அுங் கூறும் பதங்களாம். அவை பரமூஞ் வனும் அவ்விரண்டும் 
ஒன்றாதலும் ஆதலின் இம்கான்றுபதத்தன்கண்ணே தத்துவங்களைக் 
கடந்த பொருளை உணர்த்தும் ஆகமங்களெல்லாம் விரியுமாறு உண 

ர்்துகொள்ச, இது மூன்றுவருணத்தார்ச்ஞூங் கூறிஞர். ஏனைய 

வேளாளரும் ஆகமங்களானும் அப்பொருளைக் கூறியதமிழானும் இத 

உணர்தல் 'உயர்ச்தோர்க்குரிய'” என்பதனான் உணர்க, இது இல் 

லறம் கிகழ்த்தினார் அறவறம் நிகழ்த்துங்கருத்தினராக வேண்டு 

தலின் காலவரையறை கூரு.ராயினார். முன்னர்க்காட்டிய அரம் 
போழவ்வளை'! என்னும் பாட்டினுட் பானாட் கங்குலின் முனிய 

வலைத்தி), கடவுளர் சான்ற செய்வினைமருங்கற் சென்றோர் வலவரி at 

ன் ஓடுவை என்றது இராப்பொழுது அகலாது நீட்டித்ததற்கு 

ஆற்ராளாய்க் கூறினாளென்று உணர்ச, (௪௭) 

௧௪௯. வேந்துறு தொழிலே யாண்டின தகமே, 

இ௫ வரையறையுடைமையிற் பசைவயிற்பிரிவிற்கு வரையறை 

௩றுன்றது. (இ-ள்) வேர்து உறு தொழிலே.இருபெரு Cass Go 

ர௫றும் பிரிவும் அவருள் ஒருவற்காக மற்றொரு வேர்தனுறும் பிரி 

வும்: யாண்டினது அகமே-௭ுஜர் யாண்டினுட்பட்டதாம். எ-று, வேச் 

அறுதொழிலென்பத்னை இரட்டெறமொழிதலென்பதனான் வேந்தனுக் 

கு மண்டிலமாக்களும் தண்டத்தலைவருமுதலியோர்க்கு உறும் பிரி 

வும் யாண்டினதகமெனவும் பொருளுராச்ச, தொழிலென்றது ௮தி ௨௫ 

காரத்தாற் பிரிர்துமீளும் எல்லையை. அது ₹₹ஈடுவுநிலைத் இணையே 

நண்பகல் வேனிலொடு” என்பதனாம் பிரிவிற்கோதிய இருவகைக் 

காலத்துள்ளும் முதற்கணின்ற சித்திரை தொடங்கித் தையீருகச் 

இடந்த பத்துத்திங்களுமாம். இனிப் பத்தென்னாது யாண்டென் 

ஐதனாற்) பின்பனிதாலும்'” என்பதனாற்கொண்ட றப்பில்லாச ௩௪ 

பின்பனிக்குரிய மாரிதொடம்கத் தையீராக யாண்டுமுழுவதஉ௰் 
கொள்ளக்இடர்ததேனும் அதுவும் பன்னிருஇிங்களும் கழிர்ததன் 

மையின் யாண்டினதகமாமாறுணர்க, இதற்கு இழிச்த எல்லை வனா 
அின்மையிற் கூருராயினார், ௮து “இன்றே சென்று வருவது காளைக்- 
குன்றிழி யருவியின் வெண்டேர்"மு'* எனச் சான்றோர் கூறலின், ௩



௪௨௮] பொருளதிகாரம், 

'நிலசாவிற் நிரிதரூ௨ நீண்மாடச் கூடலார்-புலகாவிழ் பிறர்தசொற் 
புஇதுண்ணும் பொழுதன்றோ - பலகா0 கெஞ்சினேம் பரிக்துகாம் 
விடுத்தக்காம் - சுடரறதா னமக்கவர் வருதுமென் அுரைத்ததை,” 
இது பின்பனியிறபிரிஈ்து £இளவேனிலுள் வருதல் குறித்தலின் இரு 

'இதிம்கள் இடையிட்டது. (கருவிக் காரிடி. யிரீஇய - பருவ மன்னவர் 
வருதுமென் றதுவே.'' இது கார்குறித்து வருவலென்றலின் அறு 

இங்கள் இடையிட்டது. (4வேளாப் பார்ப்பார்?” என்பது தைஇ 

கின்ற தண்பெயற் கடைமாட் பனியிருய் கங்குல்? என்றலின் யாண் 

டென்பதுூஉம் ௮.து கழிர்ததன்மையின் அஃது அகமெனவும் பட் 
ச டதென்பதாஉம் தலைவன வருதுமென்று காலங்குறித்தற்கொத்த 

வழக்கென்றுணர்க, காவற்பிரிவும் வேர்துறதொழிலெனவே ௮ 

டங்கிற்று, தான்கொண்ட மாட்டிற்குப் பின்னும் பகையுளதாய் 

கொலென்று உட்சொண்ு காத்தலின். (௪௮) 

௧௯௦, ஏனைப் பிரிவு மவ்வயி னிலையும், 

5a) ®) எஞ்சிய பிரிவிற்கு வரையறை கூறுகின்றது, (இ-ள்,) 
ஏனைப் பிரிவும் அவ்வயின் நிலையும் -சழிக்துகின்று தூதிற்கும் பொ 
ருளிற்கும் பிரிர்துமீளூம் எல்லையும் யாண்டினதகம். எ-று, உ-ம். 

'மண்கண் குளிர்ப்ப வீய தண்பெயல் - பாடுலச் தன்றே பறைக் 

கு. லெழிலி - புதன்மிசைத் தளவி ஸிதழ்முட் சென்னனை * நெடு 

தர ங்குலைப் பிடவோ டொருங்குபிணி யவிழக் - காடே கம்மென் 
றன்றே யலையக் - கோடுடைச் தன்ன கோடழ் பைம்பயிர்ப் - 

பதவின் பார்வை முனை௫ மதவுஈடை - யண்ண ஸனல்லேம் றமர் 
பிணை சழீஇத் - தண்ணறன் மரும்ற் ருழ்ச்துபட் டன்றே- 

யனையகொல் வாழி தோழி மனைய - தாழ்வீ கொச்சி கூழ்வன மல 
ரும் - மெளவன் மாச்சினை கட்டி. - யவ்வள வென்றே ராண்டுச் 

செய் பொருளே.” இது பொருட்பிரிவின்சட் கார்குதித்து ஆறு 

இங்கள் இடையிட்டது. :*கெஞ்சுகடுச்குற'' என்னும் பாலைக்கலி 

yer *₹நடுகின்று செய்பொருண் முற்றுமளவென்ளறார்” என்றலின் 

எத்துணையும் அளித்தாக மீள்வலென்றதாம். இவற்றிற்குப் பே 
(ல்லைவர்ச செய்யுள் வந்துழிக் சாண்க, (௪௯) 

௧௪௯, யாறும் Ge" goa காவு மாடிப் 

பதியிகந்து நுகர்தலு முரிய வென்ப, 

இத தீலைவற்குங் காமக்கத்இயர்ச்குர் தலைவியர்ச்கும் உரிய 
தோர்மரபு கூறுேறது, (இள்,) யாறும் குளலும் காவும் ஆடி.௮



கற்பியல், ௪௨௯ 

காவிரியுச் தண்பொருளையும் மான்பொரானையும் வையையும்போலும் 
யாற்றிலும் மிருகாமத்தனையேரிடோலும் குளங்களிலும் இருமருதத் 
அறைக்காவேபோலும் காக்களினும் விளையாடி ; பதி இகந்து mars 

லும் உரிய என்ப-- உறைபதியைக் கடர்துபோய் நுகர்ச்சியெய்துத 

லுக் தலைவற்கும் காமக்கெத்தியர்க்குர் தலைவியர்க்கும் உரிய, எ-று: 

ஏற்புழிக்கோடலாற் தலைவியர்க்குச் சிறுபான்மையென்றுணர்க, 

₹ கதிரிலை நெடுவேற் கதிமான் இள்ளி - மதில்கொல் யாளையிற் கத 

வுநெரி தந்த - சிறையழிப் புதுப்புன லாகே - மெம்மொடும் கொ 

ண்மோவெர் தோள்புரை புனையே.?” இது காமக்ிழத்தி நின்மனை 

வியோடன்றி எம்மொடு புனைகொள்ளின் யாமாடுதுமென்று புன கீர. 

லாட்டிற்கு இயைந்தாள்போல மறுத்தது. 4*வயன்மல ராம்பற் கய 

லமை நுடங்குதழைத் - இதலை யல்குற் நுயல்வருங் கூந்தற் - குவ 

dt wars ணேரார் மெல்லியன் - மலரார் மலிர்கிறை வந்தெனப் - 
புனலாடு புணர்துணை யாயின னெமக்கே,”? இது தலைலி புலவிநீங் 

இத் தன்னொடு புனலாடல்வேண்டி௰ தலைவன் முன் புனலாடிபதனை இ 

அவள் கேட்பத் தோழிக்குரைத்தது, (வண்ண வொண்டழை”" 

: விசுத்திமி தோகை ?? இவையும் அது, புனல்வளர் பூங்கொடி”? 

என்னும் மருதக்கலியுள் (அன்ன வகையால்யான் கண்ட கனவுத் 

தா-னனவாகக் காண்டை நறுநுதா௮ல் பன்மாணும்-கூடிப் புணர்க் 

தீர் பிரியின்மி னீடி.ப் - பிரிந்தீர் புணர்தம்மி னென்பன CuromarPe 

ரும்பவிழ். பூஞ்சினை தோறு மிருங்குமி-லானா தகவும் பொழுதினஞன் 

மேவர - நான்மாடக் கூடன் மகளிரறு மைநஈதருக் - தேனிமிர் காவிற் 

புணர்ச்இருக் தாடுமா - ரானா விருப்போ டணியயர்பு காமற்கு - 

வேனில் விருச்தெதர் கொண்டு.” என்னுஞ் சுரிதகத்துக் காவிற் 

புணர்ர்திருந்தாட நீயுங்கருதெனத் தலைவன் தலைவிக்குக் கூறிய) 

வாறு காண்ச௪, (௫௦) 

௧௯௨, காமஞ் சான்ற கடைக்கோட் காலை 

யேமஞ் சான்ற மக்களொடி துவன்றி 

யறம்புரி சுற்றமொடு pags Sips Bue 

இறந்தது பயிற்ற லிறந்தகன் பயனே, ௩.௦ 

இத மூன்னர் இல்லறநிகழ்த்திய தலைவனும் தலைவியும் பின்ன 

ர்த் துறவறரிகழ்த்இு விடுபெறுப என்டூன்றது. (இ-ள்.) மேவ 

லும் இழத்இயும்அதலைவனும் தலைவியும் : சுற்மமொடு துவன்றி ஆற 

ம்புரி மக்களொடு-உரிமைச்சுற்றத்தோடே கூடிநின்று இல்லகஞ் 

செய்தலை விரும்பிய மக்களோடே; சான்ற காமங் கடைக்கோட்



௪௩௦ பொருளதிகாசம். 

காலைவதமக்குமுன்னரமைந்த சாமத்தினையுக் ததாக உட்கொண்ட 
“காலத்திலே; சிறந்தது ஏமஞ் சான்ற பயிற்றல்-அறம்பொருளின் 

பத்திற் சிறக்க வீட்டின்பம் பெறுதற்கு ஏமஞ்சான்றவற்றை அடிப் 
படுத்தல் ; இறக்ததன் பயனே-யான் முற்கூறிய இல்லறத்தின்பய 

(றி ன். எ-று, சான்றகாமமென்ருர், அுகர்ச்சியெல்லாம் முடிச்தமை 

தோன்ற, இது கடையாயிஞார்கிற்கும் நிலையென்று உரைத்தற்குக் 

கடையென்றார். ஏமஞ்சான்றவாவன, வானப்பிரத்தமுஞ் சன்னி 
யாசமும்) எனவே, இல்லறத்தின்பின்னர் இவற்றின் கண்ணேகின்று 
பின்னர் மெய்யுணர்ர்து வீமபெறுப என்றார். இவ்வீடுபேற்தினை 

தச்இன்மியமையாது இவ்விலலறமென்பது இதன்பயன், இது காஞ்சி 
யாகாதோ வெனின், ஆகா.த; தங்குறிப்பினைன்றி நிலையாமை தா 

னே வருவது தாஞ்டிறந்து நிலைபெற்று மீற்குமெனச் சான்றோர் 

கூறுதலும் அதுதானே வதுநிற்றலுங் காஞ்சி) இது அன்னதன் 

ச் சமந்த வீட்டின்பவேடசையாற தாமே எல்லாவற்றையும் பற் 

ச தறத்தலின் அகப்பொருட் பகுதியாம். இதனானே இவ்வோ 

தீதினுட் பலவழியும கூறிய காமம் கிலையாமையின் மேல் இன்பத் 

தை விளைத்தே வருதலிற காஞ்சியாகாமையுணர்ச, உ-ம், ரும் 

பெறம் கற்பி னயிராணி யன்ன - பெரும்பெயர்ப் பெண்டி* ரெனி 
னும் - விரும்பிப் - பிறனசையாற் பின்னிற்பா ரின்மையே பேஜு- 

£சரறுநுதலா ணன்மைத் துணை.” இதனுள் அருர்ததியைப்போலுக் 

தமக்குப் பெரும்பொருள்சகளை ஈச்சுதலாலே இரப்பாரது வறுமையே 

விரும்பிப் பாதுகாத்து, அவர்க்கு வேண்டுவன கொடுக்கும் மகளிர், 

சாஞ் செல்கின்ற வானப்பிரத்தம் ரகச்சத்திற்குத் தணையாவரொ 

னத் தலைவன் கூறவே தலைவியும் பொருள்களித் பற்தற்ராளாய் யா 

2இமுர் அறவறத்இின்மேம் செல்வாமெனக் கூறியவாறு காண்க, பிற 

வும் வற்துழிக் காண்க, (௫௧) 

௧௯௩. தோழி தாயே பார்ப்பான் பாங்கன் 
பாணன் பாடினி யிளையர் விருந் இனர் 

கூத்தர் விறலிய ரறிவர் கண்டோர் 

யாத்த சிறப்பின் வாயில்க ளென்ப, 

இத வாயில்களைத் தொகுத்து ௮வருர் துறவிற்கு உரியராவா 

ன்சின்றது. (இ-ள்) தோழி -௮ன்பாற்சிமர்த தோழியும்: தாய்- 

அவளேபோலுஞ் செவிலியும்: பார்ப்பான்௯-அ௮வரின் ஓற்றலுடைய 
பாரப்பாலும் : பாங்கன்னஅவரோ போலும் பாங்கலும் ; பாணன் 

க௫பால்குபட்டொழுகும்பாணலும் : பாடினி எ தலைலிமாட்டுப் பாச



கற்பியல், ௪௩௧ 

காயொழுகும் டாடினியும் : இளையர் - என்றும்பிரியா இளையரும்: 

விருந்தினர் 4 இருவரும் அன்புசெய்யும் விருர்தினரும் : கூத்தர் 
தலைவற்கு இன்றியமையாக் கூத்தரும் ; விறலியர்௭தாமே ஆடலும் 

பாடலும் நிகழ்த்தும் விறலியரும் : அறிவர் ௭ முன்னே துறவுள் 

ளத்தராயெ ஆறிவரும்; கண்டோர் ௭௮வர்துறவுகண்டு கருணைசெ இ 

ய்யுங்கண்டோரும் ; யாத்த சிறப்பின் வாயில்கள் என்ப௭இந்தத் 

தலைவலுர் தலைவியும் பெற்ற துறவின்கண்ணே மனம் பிணிப்புண் 

ட சிறப்பினையுடைய வாயில்களென்று கூறுவர் ஆரியர், எ-று, 

எனற, இவர் அத்துறவிற்கு இடையூராகாதுமுன்செல்வர் தாமும் 

அவரைப் பிரிவாற்றாமையினென்பதாம். இதனைக் ₹₹கற்புங்காம ௧, 
மும்” என்னுஞ் சூததிரத்து முன்னாக வாயில்களைத் தொகுத்துக் 

கூறிய சூத்திரமாக வைத்தல் பொருத்தமுடைததேலும் யாத்திற 

ப்பினென்று துறவுசோக்குதலின் இதன்பின் வைத்தார். இதற்குக் 

கோப்பெருஞ் சோழன் துறந்துழிப் பிசிரார்தையாரும் பொத்தியா 

ரும்போல்வார் துறந்தாரொன்று கூறும் புறசசெய்யுட்கள் உதாரடத 

ணம் என்றவாறு, (௫௨) 

௧௬௪, வினைவயிற் பிரிந்தோன் மீண்டுவரும் காலை 

யிடைச்சுர மருங்கிற் றவிர்த லில்லை 

யுள்ளம் போல வுற்றுழி யுதவும் 

புளளியற் கலிமா வுடைமை யான, 

இத Qe gi பீளுக்காத் செய்யத்தகுவதோர் இயல்பு கூறு 

இன்று. (இ-ள்.) வினைவயின் பிரிக்தோன் மீண்டு வரு காலைஃயா 

தானுமோர் செய்வினையிட த்தப் பிரிந்தோன் அதனைமுடித்து மீண்டு 

வரும் காலத்து: இடைச் சுர மருங்கிற் தவிர்தல் இல்லை-௭-௭ த்துனைச் 

காதம் இடையிட்டதாயினும் அவ்விடையின்சனுண்டாகய வருவழி ௨௫ 

யிடத் துத் தங்வெருதலில்லை : உள்ளம் போல உற்றுழி உதவும்-- 

உள்ளஞ் சேட்புலத்தை ஒருகணத்துற் செல்லுமாறுபோலத் தலைவ 

ன்மனஞ் சென்றுற்றவிடத்தே ஒருகணத்திற்சென்று உதவிசெய் 
யும்; புள் இயல் கலிமா உடைமையான - புட்போல நிலந்திண் 

டாத செலவினையுடைய கலித்த குதரையையுடையனாதலான். எ-று. ஐடி 

தேரும் குதிரையாலல்லது செல்லாமையிற் குதிரையைக் கூறினார். 
இ௫ி இடையிம் தங்காது, இரவும்பகலுமாக வருதல் கூறிற்று, இத 

னை மீட்டுக்கெல்லைகூறிய சூத்இரங்களின்பின் வையாது, ஈண்டுத் 

அறவு கூறியதன்பின்னர் வைத்தார், இன்பறுகர்ச்சிபின்றி இருந்து



௪8௩௨ பொருளதிகாரம், 

அதன் இன்பமெய்துன்ற நிலையாமைசோக்கூயும், மேலும் இன்பப் 
பகுதியாிய பொருள்கூறுன்றதற்கு அதிகாரப்படுத்தற்குமென் 

newts, உ-ம், (6வேற்துவினை மூடித்த காலைத் தேம்பாய்ச் - இன 

வண் டார்ச்குர் தண்ணம் புறவின் - வென்வே லிளைய ரின்பும வல 

: வன் - வன்புவலித் தாரி னல்லதை முள்ளூன்றின் - முக்8ீர் மண்டில 

மாதி யாற்றா - நன்னான்கு பூண்ட கடும்பரி நெடுந்தேர் - வாம்குசி 

னைப் பொலிய வேறிப் புகல - பூங்கொடி. யவலாப் பொய்யத என 

ன - வுள்ளில வமயிம்ற வெள்ளை வெண்மறி - மாழ்ட யன்ன தாழ்பெ 

ருஞ் செவிய - புன்றலைச் ௪௫௫௮ ரொடுகளி மன்றுழைக் - கவையிலை 

யானி னிளங்குழை கறிச்குஞ் - சீநூர் பல்புறச் தொழியா மாலை - 

யினிதசெய் தனையா லெர்தை வாழிய - பனிவார் கண்ணள் பலபு 

லர் துறையு - மாய்தொடி பரிவை கூந்தம் - போதுகுர லணிய வெ 

ய்தட் தோயே.!” இதனுள் வினைமூடித்த காலைத் தேரிளாயர் செவ் 

விக்கேற்ப ஊராது கோலூன்றின் உலடறநச்தன செவ்விக்குப் பற் 

'ருச குதிரைத்தேோோறி இடைச்சு.ரத்திற் தங்காது மாலைக்காலத்த 

வது பூச்சூட்டினை இனி௫செய்தனை எந்தைவாழி.ப எனத்தோமி 

கூறியவாறு காண்க, 6இருந்த வேர்த னருந்தொழின் முடித்தெ 

ன” என்னும் அகபபாட்டிலுட் !*பெருந்தேர் யானு - மேறிய தி 

த தல்லது வந்த - வாறுஉனி யறிர்தன்றோ விலனே % ௩ ஈ இமிமி 

'ெனறஙின் மொழிமருண் டி.ஏினே - வான்வழங் இயற்கை வளிபூட் 

பூனையோ - மானுரு வாகறின் மனம்பூட் டினையேர - வாரைமதி வா 

ழிகீ வலவ'' என உள்ளமபோல உ௰றுழி உதலிற்மெனச் தலைவன் 

கூறியவாறு காண்க, (டு௩) 

கம்பியன் முற்றிற்று, 

eS en
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பொருளியல். 

—2 DRE O-— 

௧௯டு, இசைதிரிக் இசைப்பினு மியையுமன் பொருளே 

யசைதிரிர் இயலா வென்மனார் புலவர், 

இவ்வோத்துப் பொருளிலச்கணம் உணர்த்தினனமையிற் பொ 

ருளியலென்னும் பெயர்த்தாயிற்று, ஏளை ஒச்துச்களும் பொருளதில 

ச்சணமன்றே உணர்த்தியது, இதற்து பெயராயவாரென்னையெனி। 

ன்; சொல்லதிகாரத்திற் உறியசொற்களை மாபியலின் இருதணை ஐம் 

பாலியனெறிவழாமைத் திரிபில்சொல்லென்பாராகலின் அவை ஈஸ, 

டுத் தம்பொருளை வேறுபடடிசைப்பினும் பொருளாமெனஃம், இப் 

பொருளஇிகாரத்து முன்னர்க்கூறிய பொருள்களிற் பிநழ்நடுசைப்ப 

னவும் பொருளாமெனவும் அமைத்துச், சொல்ஓுணர் ததும் பொருளுந் 

தொடர்மொழியுணர்த்தும் பொருளும் ஒருங்கேகூநவிற் பொருளீய 

லென்றார். இச்சூத்திரம் இவ்வோச்தின்கண் ௮மைக்கின்ற வமுஉமை 

திசளெல்லாஞ் சொற்பொருளின் வழுவமைதியும் பொருளின் உழுவ: 
மைதியுமென இருவகசைய என்இன்றது. (இ-ள்,) இசை திரிந்து இ 

சைப்பினும் - சொற்கள் தத்சம் பொருளுணாசக்சாத வேறுபட்டிசை 

ப்பிறும் : ௮சை இரிந்து இயலா இசைப்பினும் = இங்வகொரத்தள் 

யாத்சபொருள்கள் நாடகவழச்கும் உலகியல்வழக்கமா€ய புவனெறி 

வழக்டற் இரிந்து இயன்றிசைப்பினும் : மன பொருள் இயையும் என் 

மனார் புலவர் ௮வை மிகவும் பொருளேயாய்ப் பொருர் தமென்று 

தொல்லாசிரியர் கூற்வர், எ-று, அ௮சனால் யாஜம் ௮வ்வாறு கூறுவ 

லென்ரூர். சொல்லாவது எழுத்தினான் ஆக்கப்பட்டுப் பொருளறிவறு 

க்கும் ஓசையாதலின் ௮தனை இசையென்றாூர் : இஃஅு ஆகுபெயர், ௮ 

சைக்கப்பட்டது ௮அசையென்பதும் ஆகுபெயர், 4 நோயுமின்பமும்”” 

என்பதனுள் ** இருபெயர் மூன்று முரிய வாக” என்பகனாற் திணை 

மயங்குமென்றும் ''உண்டற்ருரியவல்லாப் பொருளை” என்றும் பிரான் 

டுஞ் சொல் வேறுபட்டுப் பொருளணர்ச்துதலும், இறைசட்பொரு 

ண்முசலியன காடகவழக்கின் வழீஇயவாறுந், * தேரும் யானையும்” 

“அறக்கழிவடையன”? * தாயத்தினடையா” என் ஐஸ் குத்திரமுசலி 

யன ௨லயெல்வழச்டன் வழீஇயவாறங் கூதி, அவ்வழு song Bear 

தவாறு மேலே காண்க. புறத்தணையியலுட்' புறத்நிணே வழுச்கூறி 
அசப்பொருட்குரிய வழுவே ஈண்டுக் கூறுகன்றதென்றுணர்க, ** இ: 
யலா”. என்சகஞல் என்செய்வாமென்றவழிப் பொன்செய்வாமென்



௪௩௪ பொருளதிகாரம், 

ரூற்போல வினாவிற் பயவாது இறைபயச்தாற்போல நிற்பனவுங்கொ 
ளக, இன்னும் ௮சனானே செய்யுளிடத்துச் சொற்டொருளானன்றிச் 
தொடர்பொருளாற் பொருள்வேறுபட இசைத்தலுங்கொள்ச, ௮து 
கூத்திதீதுஞ் செய்யுளுள்ளும் பொருள்கூறுமாற்றானுணர்க. (4) 

௧௯௬, நோய மின்பமு மிருவகை நிலையிற் 

காமங் கண்ணிய மரபிடை தெரிய 

வெட்டன் பகுதியும் விளங்க வொட்டிய 

வுறுப்புடை யதுபோ லுணர்வுடை யதுபோன் 

மறுத்துரைப் பதுபோ னெஞ்சொடு புணர்த்துஞ் 

சொல்லா மரபி னவறொடு கெழீஇச் 

செம்.பா மரபிற் ஜொழிற்படுத் தடக்கியு 

மவரவ ருறுபிணி தம்போலச் சேர்த்திய 

மறிவும் புலனும் வேறுபட நிறீஇ 

யிருபெயர் மூன்று முறிய வாக 

வுவம வாயிற் படுத்தலு முவமமோ 

டொன் நிடத் திருவர்க்கு முரியபாழ் செவி. 

இத முற்கூறிய இருவகையானும் பொருள்வேறுபட்டு aga 

யமையுமாறு கூறுகின்றது. (இ-ள்.) சோயும் இன்பமும் இருவகை நிலை 
யிற் சாமம் கண்ணிய மரபிடைதெரிய - துன்பமும் இன்பமுமாகிய 

இரண்டுநிலைககளத்துங் காமங் கருதின வரலாத்றுமுறைமையிடம் வி 

எங்க : எட்டன் பகுதியும் விளங்க -- ஈகைமுதலிய மெய்ப்பாடு ௭ 
ட்டனுடைய கூறுபாடும் தோன்ற : அறிவும் புலனும் வேறுபட நிறீஇ 

இருபெயர் மூன்றும் உரியவாச ௬ மனவறிவும் பொறியறிவும் வேறு 

படகிறுத்தி ௮ஃறிணையிருபாற்கண்ணும் உயர்திணை மூன்றுடொருளு 

முரியவாக : அவரவர் ஒட்டிய உறுப்புடையதுபோல் உணர்உடைய 

துபோல் மறுத்துனாப்பதுபோல் கெஞ்சொடு புணர்த்தும் - கூறு 

ன்ற அவரவர் தமச்ருப் பொருந்திய உறுப்பெல்லாம் ௮துவுடையது 

போலவும் உணர்வுடையதுபோலவும் மறுமாற்றந்தருவதுபோலவுந் த 
ந்நெஞ்சொடு புணர்த்துச்சொல்லியும் : சொக்லாமரபினவற்றொடு கெ 
ழமூஇச் செய்யாமரபிற் தொழிற் படுத்து அடச்சியும் - வார்த்தை 
சொல்லா முறைமையுடையனவாயயெ புள்ளும் மாவும் முதலியனவ 

நீரோூடே அவை வார்த்தைகூறுவனவாசகப் பொருந்தி ௮வை செய்த 

லாற்றுதமுழைமையுடைப தொழிலினை அவற்தின்மேலே ஏற்றியும் ;



பொருளியல், ௪௩ (இ 

உறுபிணி தமபோலச் சேர்த்தியும் - ௮அச்சொல்லா மரபினை உற்ற 
பிணிகளைத் சமபிணிககு வருந்தினபோலச் சார்ச்திச்கூறியும் : உவமம் 
ஓன்றிடத்து உவமவாயிற்படுத்தலும்-- அம்ஜூவகைட்டொருளை உவம 
ஞ்செய்தற்குப் பொருந்துமிடத்து உவமத்தின்வழியிலே சார்த்திக்கூறு 
தலும்: இருவர்ச்கும் உரிய பாற் ளெவி 5 ௮த்தலைவர்க்கும் தலைவிய: 

ர்க்குமுரிய இலக்கணத்திற் பக்சச்சொல், எ-று, தெரிய விளங்க உரிய 

வாகப் புணர்த்தும் அடச்சியுஞ் சேர்த்தும் அவற்றைப் படுத்தஓம் இ 
வ்விருவர்ச்குமுரிய பாற்ளெவியென முடிச்ச, அவரவரன்டன்றார் 

அ௮கத்திணேயியலுட் பலராகக் கூறிய தலைவனாயுக் தலைவியராயு 
ம், இருவரொன்றதும் அவரென்னஞ்சுட்டு, கெஞ்சென்னும் ௮ஃறி, 

ணையொருமையைத் தெரியவிளங்கத் தலைவன்கூறும்வழி உயர்தணே 
யாண்பாலாசவுந் தலைவிகூறும்வழி உயர்தீணேப்பெண்பாலாசவும் பன் 

மையாற்கூறும்வழிப் பன்மைப்பாலாசவுங்கொள்க, என்றுஞ்சொல்லா 

மரபினவற்றையும் உயர்தணைப்பாலாக்கயும் அவற்றைக் தம்போலச் 
சேர்த்துச் கூறுபடுத்து உயர் திணைமுப்பாலாகீடியுங் கூ.றுபவென வழு 

வமைக்தார். இருவகைநிலைக்களத்து எட்டனையுஞ்சேர்க்கப் பதினா' 

ரூம், அவற்றை நெஞ்சொடுசேர்ககப் பலவாமென்றுணர்ச, 

: உண்ணாமையின்'” என்னும் அகப்பாட்டி னுள் *'இறவொவே 

ந்து கோதையொடு பெயரும் - பெருங்கட லோகம் போல - வொன்றித் 
கொள்ளாம் சென்றுதருபொருட்கே”” என்றவழி **அழிதகவுடைமதி 

வாழியநெஞ்சே'” என்றதனான் நிலையின்றாகுதியென நெஞ்சினை உறுப் 

புடையதுபோலக் கழநிரர்க்குரைத்தவாறும் ஒதத்தையும் நெஞ்சையும் 

உயர்திணையாக்கி உவமவாயிற்படுத்தவாறுங் காண்க, **சைகவியாச் 
சென்று % & * ஈஇச் சென்றவென் னெஞ்சே'' இது உறப்புடை 

யதுபோல் உவந்துளைத்தத, “*அன்றவ ணொழிந்தன்று மிலையே”? 

லும் அகப்பாட்டினுள் *வருந்தினைவாழியை நெஞ்சே % * % செலவி 
னிச் சிறக்கரின் லுள்ளம்'” என அ௮றிவுடையதுபோல் அழுகைபற்திக் 
கூறிற்று, “பூவில் வறுந்தலைபோலப் புலகெஞ்சே” என்றது உணர்வு 
டையதுபோல் வெகுளிபற்றிக் கூறிற்று. *: உள்ளம் பிணிக்கொண் 
டோள்வயி னெஞ்சஞ் செல்ல வுடம்பே'” இஃது உணர்வுடையது 
போல இளிவால்பற்றிக்கூறியது. “ஈதலும் துய்த்தலும் * ௬ % இலை 
நெஞ்சே” இது மறுத்துரைப்பதுபோல நெஞ்சினை இளிவால்பற்றிக் 
கூறிய த. (பின்னின் று அரச்கு நெஞ்சகின் வாய்போலப் பொய் 

மொழிகளையா?? என்பதும் ௮து. “விசம்புற நிவந்த” என்பதலுள் 
66 வருச வென்னுதி யாயின் - வாரா கெஞ்சம் வாய்க்சநின் வினையே”, 
என்பது மறுத்துரைப்பதுபோற் த.றுகண்மைபற்றிய பெருமிதங்கூறி



௫௩௮௯ பொருளதிசாரம், 

நீறு, ஏனை ௮ச்சமூம் மருட்கையும்பற்றியன தலைவன்கூற்று வந்து 

ழிசசாண்க, இவை மகெஞ்சை ஆண்பாலாகச் கூறியன. “மன்று 
பாடவிந்து” என்பதனுள் “நெஞ்சந் தளாட.ச் சாங்யெ சென்ற தின் 
Co” என்பது உறுப்புடையது போல் அழுகைபற்றிச் கூறியது, 

'*: குறுநிலக்குரவின்'” என்பது உறுப்புமுணர்வுமுடையதுபோல இளி 
வரல்பற்றிச் கூறியது. “அறியவும் பெற்முய்சீ பறியாயோ மடநெஞ் 
12௪.” இது உணர்வடையதுபோல் ஈகைபற்றிககூறியது. *கோடெழி 

லகலல்குற் கொடியன்னார் முலைமூழ்டு & எ செஞ்சே. இது மறுத 

அரைப்பதுபோல் உவசையற்றிக் கூறியது, **அவர்நெஞ் சவர்க்கா 

தல் சண்டு மெவனெஞ்சே - நீயெமச் சாகா தது,” இது இளிவரல் 
பதறி மறுத்துகிகூறியது, ஏனைய வர்துழிச் சாண்க, இவை கெஞ் 

சினைத் தலைவி பெண்டாலாசக் கூறியன, இவை துன்பமும் இன்ப 

மும் நிலைக்களமாகக காமங்கண்ணியமரபிடை தெரியவந்தன, 

"BM oor gyi சழருதுகழி 4௨ அலவ” இது சொல்லாமரபி 

ன சொல்லுவனவாச அழுகைபற்றிகச் கூறியது, இவை உயர்இதிணையு 

மா.பிற்று, “கொங்குதேர் வாழ்க்கை” என்பது உவசைபற்றிக் கூறி 
யது, “போர்தொலைந் திருந்தாரைப் பாடெள்ளி ஈகுவார்போ - லா 
Ie ரூற்றுரை யணங்கிய வந்தாயோ”? இது செய்சையில்லாத மா 

லைப்பொழுஇனைச் செய்யாமரபிற் சொழிறபடத்தடக்கி உவமவா 
யிற்படுத்தது, **தொல்லூழி தடுமாறி” என்பதனுள் ** பாய்திரா டா 

டோவாப் பாப்புநீர்ப் பனிக்கடல் - மன்றிரும் பெண்ணே மடல்சே 

ரன்றில் 54% பனியிருள் சூழ்தரப் பைதலஞ் ஏறுகுழல்”” எனச் கட 
லம் அன்றிலுங் குழலும் உற்ற பிணியைச் தம்பிணிககு வருந்தினவா 

சச் சேர்த்து உயர்நிணேயாச்டு உவமவாயிற்படுத்சவாறு சாண்சு, 

ஒன்றிடத்தென்றார் வேண்டியவாறு உவமங்கோடலாகாதெ 

தற்கு, பகுதியைப் :*பால்கெழு ளெவி”” என மேலும் ஆளுப, காம 
ங்சண்ணிய என்றசனாற கைக்களையும் பெருந்திணையுமாகிய காமத் 

திற்குவருவனவுங் கொள்க, “*சென்றதுகொல் போர்ததுகொல் செவ்வி 

பெறுந்துணையு - நின்றதுகொ னேர்மருங்கிம் கையூன்றி - முன்றின்- 

மூழங்குங் கடாயானை மொய்ம்மலர்த்தார் மாறற் -குழந்துபின் சென்ற 
வென் னெஞ்ச.'” இது கைகளெக்சண் உறுப்புடையதுபோல் ga) 

லம்பற்றி நெஞ்டினைக்கூறிய து, *ஓங்கெழிற் கொம்பர் ஈடுவி தெனப் 

புல்துங் - காந்தட் வெருங் கருவிளம் பூக்கொள்ளு - மாந்தவிர்க் சையிற் 
நடவரு மாமயில் - பூம்பொழி னோகூப் புகுவள்பின் செல்லும்” என் 
ருற்போல உயர்திணையாக உவமவாயிற்படுத்த பெருந்திணேயாய் வ 
நுவன்வுங்காண்க, இது அவலம், (௨)



பெர்ருளியல், ள்ள 

௪௯௭. கனவு முரித்தா லவவிடத் தான, 

இத மேற்கூறிய நிலைமைகள் கனவின்கண்ணும் நிகழுமெனப் 
பகுதிக்ளெவி கறுஇன்றது. (இ-ள்.) அவ்விடத்தான -- முன்னர்வழுவ 

மைத்த நிலைமைபின்சண்ணே வந்தன : கனவும் உரித்தால் -- கனவும் 
உரித்தாயிருந்தது முந்துநூற்கண், எ-று, எனவே, யானுங் கூறுவலெ। 

ன்ரார். *அலந்தாங்கமையலே னென்ரானைப்பற்றியென் - னலந்தாரா 
யோவெனச் கொடுட்பேன்போலவுங் - கலந்தாங்கேயென் கவின்பெற 
முயங்குப் - புலம்பலோம்பென வளிட்பான்போலவு - மூலையிடைச் துயி 

௮ மறந் தப்த்தோவென- நிலையழிகெஞ்சர்த னழியேன்போலவும்- வலை 

யுறுமயிலின் வருந்தினைபெரிதெனத் - தலையநமுன்னடி.ப் பணிவான் 
போலவும்? இவற்றுட் தன்னெஞ்சினை உறுப்பும் உணர்வும் மறுத்து! 
ராச்தலுமுடையதாகச் கூறியவாறும், ஆங்கு எதாபெய் தகொண்ட 
தலைவன் உருவும் உறுப்பும் உணர்வும் மறுத்துரைத்தலுமுடையதா 

ய்௪் செ.ப்யாமரபின செயததாகக கூறியவாறும், அவை உயாதிணையா 
கச் கூறியவாறும் பிறவுமுணர்க, “இன்னகையினையமாகவு மென்வ 
யின் வாயல்கனவினம்'” என வருவனவங் கொள்க, (௩) 

௧௯௮, தாய்க்கு முரித்தாம் போக்குடன் கிளப்பின், 

இ மூற்கஉறியசனவு களவின்கட் செவிலிக்குமுரித்சென வழு 
வமைகஇன்றது. (இ-ள்) உடன்போக்குக் ளெப்பின்- உடன்போக்இ 
ன்கட் கூறின்: தாய்க்கும் உரித்தால்: ௮ச்சனவு செவிலிக்கும் உரித் 
தாயிருந்தது முக்துநூற்கண். எ-று. தோழி உடன்படப்போககுதலா 

னும் நற்ருய் *நற்பாற்பட்டனள்”” என்று வருதலானுர் “*தாயெனப்படு 
வோள் செவிலியாரகும்'” என்பகனானுஞ் செவிலியைச் தாயென்ளார், 
தலைவிபோகாமற் காத்தற்குரியளாதலானும் ௮வளை என்றும் பிரியாத 

பயிற்சியானுஞ் செவிலிக்குக் கனவு உரித்தாயிற்று, “காய்ந் துசெல்லற் 

கனவி””என்பதனுட் 'கண்படைபெறேன்கனவ””என்றவாறு சாண்ச, 

௧௯௯. பால்கெழு கிளவி நால்வர்க்கு முரித்தே,- 

இத எய்சாததெய்துவித்து வழுவமைக்கின்ஐ௮. (இ-ள்,) பா 

ல்சகெழு களவி - இலச்சணத்திற் பச்சச்சொல்: நால்வர்க்கும் உரித் 
து ௩ தோழியுஞ் செவிலியும் நற்முயும் பாங்கனுமென்னும் சால்வர் 

க்கும் உரித்தாம். எ-று. மேல் “இருவர்க்குமுரிய பாற்ளெவி” என் 

தலிற் தலைவனையுர் தலைவியையும் ஆண்டே கூறலின் ஈண்டு இச்கால்வ 

ருமென்றே கொள்க, '*தருமணற்கெந்த பாவை *௩* யென்னள்வழு 

மே”,இது நற்ருப் மணற்பாவையைப் பெண்பாலாகச்சூறித் தழிஜ



௪௩௮௮ போருளதிகரம், 

க்சொ ண்ட்முதலிற் பால்கெழுளெவியாயிந்று, (தான் ருயாய்ச் கோ 

Hest உ ட வந்து?” என்பது செவிலி குரவை வழிகாட்டென்றலிற் 
பால்கெழுளெவியாயிற்று, ஏனையிரண்டும் மேல் விலககுப, (௫) 

200, நட்பி னடக்கை யாங்கலங் கடையே, 

இத இறந்தது காத்தது. (இ-ள். ) ஆங்கு அந்சால்வரிடத்து : 

ஈட் பின் ஈடச்கை அலங்கடை-நட்பின்கண்ணே ஒழுகுதலல்லாத 
அவ்வீரிடத்தும் பால்செழுகெவி உரித்து, எ-று. எனவே, நட்புச்செய் 

தொழுகுர் தோழிக்கும் பாங்கனுக்கும் பால்கெழுளெவி இன்றென் 
ரர், என ச்சொள்க. (௬) 

௨0௧, உ௰ிரு காணு மடனு மென்றிவை 

செயிர் £ர் இறப்பி ஞல்வர்க்கு மரிய, 

OF: தலைவிக்குத் தலைவனாற்பிறப்பதோர் வேறுபாடு தோன் 

Muar) அதனைப் பரிகரித்தற்குரியோர் இவரொன “வழுவமைக்கின்ற 
அ. (இ.ள்.) உயிரும் நாணும் மடனும் என்றிவை உயிரும் நாணும் 
மடனுமென்று கூறப்பட்ட இவைஞான்றும்; செயிர் ர் சிறப்பின் சால் 

வர்க்கும் உரிய -குற்றர்£ர்ந்த தலைமையினையுடைய நற்ராய்க்குஞ் செ 

விலிச்குர் தோழிக்குக் தலைவற்குமுறிய, எ-று, உம்மை ஐயமாதலிற் 

தலைவனையொழிர்த மூவர்க்குமுரிய என்ராராயிற்று, என்றது தலைவன் 
இவற்றைக் களவிஓங் கற்பிலுங்காத்தலும் வராவிடைவைத்துப்பிரிந் 

அம் பரத்தையிற்பிரிந்தங் காவாமையுமுடையவென்பது கூறிற்று, 

அவை எழுவகையாற் தோழி அ௮வற்றைக்காத்து அறத்தொரிற்ப, 

அதனைக் செவிலி உட்சொண்டு அவற்றைக்காத்து ஈற்முய்ச்சறத்தொ 

நிற்ப, அவளும் அவற்றை உட்கொண்கொத்தற்கு ௮அறத்தொடுநிற் 

தலும் உடன்போயது அறனென நற்முய் சோடலுஞ் செவிலி பிறனா 

,வரைசன்றானோ வெனச் தோழியைவினவலும் பிறவுமாம். உதார 
ணம் முன்னர்க்காட்டி யவற்றுட் சாண்க, இனி உம்மையை முற்றும் 

மையாக்கு உயிர் முதலிய தலைவியுறுப்பினே உறுப்புடைத்தாசவும் ம 

அத்துரைப்பதாகவுங் கூறப்பெருதென்றார். (cr) 

௨0௨. வண்ணம் பச் புலம்பு.று கர்லை 
யுணர்க்த பேல வுறப்பினைக் கிழவி 

புணர்ந்த வகையிற் புணர்ச்கவும் பெறுமே. 

இத வருத்தமிக்சவழி அமையுமாமென்சின்தத, (இ-ள்.) வண் 
ணம் பசந்து புலம்பு உறுகாலை-- மேனி பசந்து தினிப்படருறுங்காலச் 
அ: இழெவி உறுப்பினே உணர்ந்த போல தலைவி தனது உறுப்பினை



பொருளியல், ௫௩௯ 

அ௮றிந்தனபோல: புணர்ந்த வகையிற் புணர்ச்சவும் பெறுமே - பொ 
ருந்தினகூற்றாற் சொல்லவும் பெறும், எ-று. *கேளல்லன நமச்ச % % % 
நெஞ்சத்தெம்”” “நாணில மன்நவெங் சண்ணே”' *நாணேராககழலே' 

"தணந்தராள் சால வறிவிப்ப போலு - மணந்தராள் வீங்க தோள்,” 
எனவரும், காதும் ஓதியும் முதலியன கூறப்பெரறா, கண்ணுந் தோ! 
ளும் முலையும்போல்வன புணர்ச்கப்படுமென்றற்குப் புணர்ந்தவகை 

யென்றார், இதனானே இவற்றைச் தலைவன்பாற் செலவுவரவுடையன 
போலச் கூறஓங்கொள்க,. “சண்ணீ கொளச்சேறி நெஞ்சே யிவை 

யெம்மைத் - தின்னு மவர்க்காண ஒற்று!” எனக கண்ணிளைச் செல் 
வனவாகக் கூறினாள், (௮): 

௨0௩. உடம்பு முயிரும் வாடியக் காலு 
மென்னுற் நனகொலிவையெனி ளல்லது 
கிமவோம் சேர்தல் இழெத்திக் இல்லை. 

இ௫ தலைவனோடு வேறுபட்டுழிப் பிறப்பதோர் வழுவமைதி 
கூறுன்றது. (இ-ள்.) உடம்பும் உயிரும் வாடியக்காலும்- தன் ௨ 

டம்பும் உயிருந் தேய்ந்து கூட்டமின்றி இருந்தசாலத்தும்; இவை என் 
உற்றன கொல் எனின் அல்லது இவை என்னவருததமுற்றனகொ 

லென்று தனககு வருத்தமில்லதுபோலச் கூறினல்லது: இழத்திக்குச் 

கிழவோற் சேர்தல் இல்லை -- தலைவிககுத் தலைவனைத் தானேசென்று 
சேர்தல் இருவகைச் கோளினுமில்லை. எ-று. இது காதல்கூரஉங் சண 

வற்சேராது வஞ்சம்போன்றொமுசலின் வழுவாயினும் அமைக்க என்ற 
வாறு ஏற்றோ வாழி தோழி % % % சால்பின் நன்றே” என்பதனுட் 

கேண்மை தோளை மெலிவிதததாயினும் எனக்கு அ௮மைதியைத்தந்த 

து, யான் ஆற்றவுர் தாம் மெலிதல் பொருந்தாத.த எத்தன்மைத்தெனத், 
தலைவிதோழிகருக் கூறியவாறு காண்க, **கலை$ண்ட வழுச்ட வீழ் 
நத - பழத்தையருவிப் பின்னும் பயன்படுத்து காடன்'' என்றதனால் 

அலரால் ஈஞ் சுற்றத்திற்பிரிந்தேமாயினும் ௮வன் ஈம்மை வரைந்துகொ 
ண்டு இல்லறஞ்செய்வித்துப் பயன்படுத்துவனென்பதாம், “கதுமென 

ச் தானோச்ச் சானேகலுழு-மிதுகத் சச்ச துடைத்து.” இதுவும் ௮ 
கி. “ஓஓ வினிதே யெமச்ந்கோய் செய்தகண் - டா௮ மிடர்ப்பட்ட 

தி.” இதுவும் இதன்பாற்படும், இனிப் “புணர்ந்த வெழில் 44% நெஞ் 
சே.” இதஜள் யான் துனித்தல்வல்லேன் என் கெஞ்சிற்குத் Sor wer 
மையென்பதொன்நில்லை ஈதென்னென்றலின் ௮வ்வாறுகாண்க.(௯) 

௨0௪, ஒருசிறை சநெஞ்சமொ சொவும் காலை 

உரிய தாகலு முண்டென மொழிப.



௪௪0 பொருளதிகாரம். 

இதும் அது. (இ-ள்) ஒருிறை-தன் உள்ளத்து நின்ற 
தீலைவனையொழியப் போந்துநின்றது : நெஞ்சமொடு உசாவுங் கா 
லைதானுர் தன் நெஞ்சமும் வேராகநின்று கூட்டத்திற்கு உசாவுங் 
'காலம் : உரியதாகும் உண்டென மொழிப - தலைவிக்குரிததா 

கலும் உண்டென்று கூறுவர் புலவர், ௭ - று, உம்மையாற் தோழி 

யுட்ன் உசாவுங்காலமும் உண்டென்று கொள்க, உம்மை எச்சவும்மை, 
இது தலைவனை வேறுபடுத்துத் தானும் நெஞ்சமும் ஒன்றாய் நின்று உ 
சாவுதவின் வழுவாயமைந்தது. இது யாண்டு நிசழுமெனின் இவனோ 
கூடாமையின் இவன் ஆற்றானாவனென்றானும் உணர்ப்புவமின்வாரா 
)ஆடற்கட்புலக்குமென்முனும் பிறவாற்றானுமென்றானும் உசாவும், “மா 

ணமறந்துள்ளா காணிலிகடி.சேர்சலுமுண்டு.” எனவரும், “பீலே ப 
லருங்காண சாணிவிட்டு ௨4 தோழி” இது தோழியோடு உசா 

வியது, (௧௦) 

௨௦0௫, தன்வயிழ் கரத்தலு மவன்வயின் வேட்டலு 
மன்ன விடங்க எல்வழியெல்லா 

மடனொடு நிற்றல் கடனென மொழிப. 

Q) பெண்டிர்கீகயல்பாயெ மடமையழிவதோர் வழுவமை 
க்கின்றது. (இ-ள்.) தன்வயிற் கரச்தலும்-- தலைவன் தலைவியி_த்தே 

புறத்தொழுச்சமின்றென்று பொய்கூறலும்; ௮வன்வயின் டேட்டலு 

ம் ௮ங்ஙனங் கரந்துகூறிய தலைவன்கட் தலைவிவிரும்புதலும் ; ௮ 

ன்ன இடங்கள் அல்வழி எல்லாம். - ஆய அ௮அவைபோலும் இடங்க 
ளல்லாச இடத்தெல்லாம் : மடனொடு நிற்றல் கடன் என மொழிப - 

தலைவி மடமையுளளா நிற்றல் கடப்பாடென்று கூறுவா புலவர். எ-று. 

எனவே இஙவிர்_த்தும் மடனழிதஓுடையளென வழுவமைத்தார், 
'அது *குதிரைவழங்கவெருவல்'” என்று அவன்கரந்தவழி, அதனை மெய் 
யெனச்சோடலன்றே மடமை, ௮ங்ஙனஙகொள்ளாது அறிந்தேன் கு 
இரைதானெனப் பாத்தையர்கட் தவனொபயெனக கூறுதலின் இதும 
டனழி*த வழுவமைதியாயிற்று, *சவவுச்கை ஜெடழ்ந்தமைபோற்றி 

மதவுஈடைச் செவிலி பெயர்ந்தேனே” என்றவ(தி மனத்து நிகழ்ஈத 

வேட்கையைமறைத்து வன்சண்செய்து மாதினமையின் அதுவும் ம 

டனழிந்து வழுவாயெமைந்தது. ௮ன்னவிடமென்றதனால் *யாரினுங் 

கார்தல மென்2றேனா வூடி.னாள் - யாரினும் யாரினு மென்று.”' என்றாற் 
போல மடனழிய வருவனவுங்கொள்ச. (௧௧) 

௨0௬, ௮/றத்தொடு நிற்குங் காலத் தன்றி 
யறத்தியன் மரபில டோழி யென்ப,



பொருளியல், FHS 

இத தீலைவியாற் தோழிக்கு வருவதோர் வழுவமைக்கின் 
ற, (இ-ள்,,அறத்கொு நிற்குங் காலத்தன்றி-- தலைவி இக்களவி 
னைத் தமர்க்கறிவுறுத்தல் வேண்டுமென்னுங் கருச்தினளாகிய காலத் 

தன்றி : தோழி அறத்தியன் மரபிலளென்ப--தோழி அறத்தினியல் 
பாகத் தமர்க்குக்கூ. றும் முறைமையிலளென்று கூறுவர் புலவர், எ-று. 

சாலமாவன நொதுமலர்வராவும் வெறியாட்டெடுத்தலும் முதலியன, 
தலைவி களவின்கண்ணே கற்புக்கடம்பூண்டு ope Garp car Oem gi 

லர் வனாவைச்கருதினாரன்பதூஉம் இற்பிறாதார்ச்சேலாச வெறியா 

ட்டு” தம்மனைகசண்ரிகம்ச்ச தூஉர் தலைவிக்இறர் துபாடுபிறக்குமென்று 

உட்கொண்டு ௮வைபிறவாமற் போறறுதல் தோழிச்குச் சடனாதலின் 
இவை திகழ்வதற்கு முன்னே சமர்க்கறிவித்தல்வேண்டும்; அங்ஙனம் 

அ௮.றிவியாதிருத்தலின் வழுவாயமைந்தது, “ இன்றியாண்டையனோே 

கோழி” இது நொதுமலர் வரைவுகூறி உசாவி ௮றச்தொடு நின்றது, 

“தடவுட் கற்சுனை யிடையிறர் தவிழ்ர்த'”இது வெறியாட்டெடுத்தஉழி 
அறத்தொடு நின்றது. **அசவன்மகளே அ௮அகவன்மகளே”?? இது கட்கெ 

காணிய நின்றவிடத்து ௮றத்தொடுநின்றது. ௮.துவும் வெறியாட்டின் 
கண் அடங்கும், தலைவிக்குக் குறிப்பினுமிடச்தினுமல்லது வேட்கை 
நெறிப்பட வாராமையிற் சின்னாள் கழித்தும் அறத்சொடு நிறபாளர 

சலானுஞ் செவிலியும் நற்ராயுங் கேட்டபொழுதே அறத்தொடுநிற்பரா 

SOT ail ஆண்டு வழுவின்று, (௧௨) 

௨0௭. எளித்த லேத்தல் வேட்கை யுனாக்தல் 

கூறுக லுசாக லேதீடு தலைப்பா 

ண்மை செப்புங் கிளவியொடு தொசைஇ 

யவவெழு வகைய வென்மனார் புலவர், 

இதவும் இவ்வறத்தொடு நிற்நலை இனைத்தென்ிள்தது (இ-ள்.) 
எளித்தல் -- தலைவனை எளியனாகச்கூறுதல்; ஏத்தல் - அவனை ௨ 
யாத்துக்கூறல் ; வேட்கை உணாத்தல் -- அவனது வேட்கை மிகு 
தீதுரைத்துக்கூறல் ; கூறுதல் உசாதல்- தலைவியுந் தோழியும் வெறி 

யாட்டிடத்தும் பிரிவிடத்துஞ் சிலகறுதற்கண்ணே தாமும் பிறரு 
பனேயும் உசாவுதல் : ஏஜூ- ஒருவன் களிறும் புலியும் காயும்போல் 

வனகாத்து எம்மைச்கைச்கொண்டானெனவும் பூத்தந்தான் தழைத 
ந்சானெனவும் இவைமுதலிய சாரணமிட்டுணர்த்சல் ; தலைப்பாடு- 
இருவருர் சாமே எதிர்ப்பட்டார் யான் அறிந்திலேனெனச் கூறுதல் 5 

ஒண்மை செப்புங் செவியொடு தொகைஇஃஎன்று அவ்வாதீனயும்



௪௪௨ பொருளதிகாரம், 

படைத்துமொழியாது பட்டாங்குஉறுதலென்னுங் களவியோடே கூ. 
ட்டி : ௮வ் எழுவகைய என்மமூர் புலவர்: அத்தன்மைத்தாயெ ஏழு 

கூற்றையுடைய அறத்தொடுகிற்றலென்று கூறுவர் பலவர், எ-று, ௮வ் 

வெழுவசைய என்றதனால் உண்மைசெப்புங்கால் ஏனையாறுபொருளி 

னுட்லெ உடன்கூறி உண்மைசெப்பலும் ஏனைய கூறங்காலந் தனித்த 
னிகூறுது இரண்டும்மூன்றும் உடனேகூறுதலுங்கொள்க. உ-ம் “எல் 

இமெல்லின் ஐசைவுபெரி துடையன் & % % ஒருவன்'” என்பது எளித்த 

ல், 'பசன்மாய்ந்திப்புகடரமையத்தல &%% தோழியென்றனள்'” ௪ 
ன்பது ஏத்தல், “புணாசமுறச்சமீஇப் போத்தர்சான்”” என்பது வேட் 
கையுமைாத்தல். “முருகயர்ந்துவந்த பலியே” இது வேலனோடு கூறுத 

ஓசாதல், கூறுதற்சண் உசாதலென விரிச்ச, “வாடாத சான்றோர் 
வரவெதிர் கொண்டிராய் - கோடாது நீர்கொடுப்ப தல்லது சோடா - 

வெழிலுமுலையு மிரண்டற்கு முந்நீர்ப்- பொழிலும் விலையாமோ போ 

ந்து,” இதுவும் உசாதலாய் அடங்கும், 

ஐ ரவுச்சினஞ் செருச்சித் துன்னுதொறும் வெகுளு - முளை 

வா .எளெயிற்ற வள்ளூ௫ர் ஞமலி - இளையா கண்ண வளைகுபு நெரித் 

தீர - நடிங்குவன மெழுது ஈல்லடி. தளர்ந்தியா- மிடும்பைகூர் மனத்தே 

மருண்டு புலப்படா - மாறுபொரு தோட்டிய புகல்வினை - வேறு புல 

த்தர் சாண விடையி-னணிபெற வந்தே ஞமல மாலாயிடை-வெருவு,த 

லஞ்டி மெல்லிய வினிய-மேவரக் கஇளந்தெம்மை மாலாய் கவிஷேக் 

இ-யன்போ டசைவென சாய்ப வாங்குந்தி-ம_மதர் மழைக்க ணிளை 
யி-ரிறந்த கெடுதியு முடையமென் நனனே..” என சாய்காத்தவாறு 
ம், * சணவிடை புடையுக் கானங் கல்லென-மடி.வி விளையர் வெடி. 

பூத் தெடுத்தரச்-கார்ப்பெய ஓருமிற் பிளிற்றுச் சர்த்தச - விரும்பி 

னர்த் தடச்சை யிருரிலஞ் சேர்த்திச-சினர்திகம் 'சடா௮ஞ் செருச்ச 

மரங்கொல்பு-மையல் வேழ மடங்கலி னெரிதர-வுய்விட மறியே மாக 
யொய்யெனத்-தஇிருர்துகோ லெல்வளை தெளிர்ப்ப சாண்மறந்து-விதப் 

புது மனத்தேம் விரைந்தவற் பொருந்திச் - குளுறு மஞ்ஞையி னடுங்க 

வார்சோ-லுடுவுறு பகழி வாங்கச் சடுவிசை-யண்ணல் யானை யணிமு 
சத் தழுத்தலிற்- புண்ணுமிழ் குருதி முகம்பரர் திழிதரப்-புள்ளின் வரி 
தல் சதைய நில்லா - தயர்ந்து புறச்கொடுத்ச பின்னர் நெடுவே- 

எணங்குறு மகளி ராடுகளங் சூப்பத் - திண்ணிலைச் கடம்பிற் நிரள 

cor வளைஇய-துணையறை மாலையிற் கைபிணி விடா௮- துமாயுடைக் 

குழி பாய்தலி லுருவுத்திரை - யருங்கரை வாழையி ன$ங்கப் பெரு 

ந்தசை-யஞ்சி லோதி யசைய லெனைய gre. - மஞ்ச லோம்புகின் னணி 
லங் சாச்சென-மாசுறு சுடர். றத னீவி - நீட்நினைர் தென்முக நோக்கி 
ரச் சனனே.'' எனச் சளிறு சாச்சவா.றம், புனதுள் எடுத்தவா.றுங் சா



பொருளியல், ௪௪௩. 

ண்க. புலிபுலி யென்னும் பூச ரோன்ற *%* நிற்றந்தோனே.!? இது 
புலிகாத்தற்கு வந்தானென இட்ிராத்தது. அன்னாய் வாழிவெண் 

டன்னை யென்னை-சானு மலைந்தா னெமககுர் தழையாயின-பொன்வீ 
மணியரும் பினவே - யென்ன மாரங்கொலவர் சாரலவ்வே”” இது தோ 
ழி தழைதந்தானென அ௮றத்தொடுரின்றது. **சள்ளி சுனைநீலஞ் சேர் 

பா லிகைசெயலை-யள்ளி யளகத்தின் மேலாய்ந்து-தெள்ளி-யிதனாற் ௪ 

பியொடுங்கா வீர்ங்கடா யானை - யுதனாற் கடி.ர்தா னுளன். '? இதனு 
ள் ௮ளசத்தின்மேலாயர்தெனயே பூத்தந்தமை கூறினள், *பிரிதொ 

ன்றின்மையறியக் கூறிககொடுஞ்சுழிபஃ£ % ஈனின.ச்சே.” இது தலைப் 

பாடு. *நேரிறை முன்கை பற்றின் மாதர் - நாடறி ஈன்மண மயர்கஞ் 

சின்னாட்-கலங்க லோம்புமின் னிலங்கை யீரொன - வீர ஈவ்மொழி 

இரச்கூறித்- தணைபுண ரோற்றி னெம்மொடு வந்து - துஞ்சா முழவின் 

மூதூர்வாயி - லுண்டுறை நிறுத்துப் பெயர்கதன னதற்கண்- டன்ரை 
யனைய விருப்போ டென்று - மிரவின் வான்மா லையனென வருந்தொ 

அங் - காவலர் கடுகினுங் கதநாய் குரைப்பினு- நீதுயி லெழினு நிலவுவெ. 

ளிப் படினும் - வேய்புரை மென்றோ எளின்றுமி லென்றும் - பெரூ௮ன்”* 

பெயரினு முனியி-லுரா௮ னிளமையி னிசந்தன்று மிலனே.”” எனவும் 

6 வளமையிற் நன்னிலை திரிந்தன்று மிலனே”” எனவும் **சன்மழை 
பொழிந்த வசன்சணருவி - யாடுகழை படுக்கச் திழிதரு நாடன் - பெ 

ரூவரை பன்ன திருவிறல் வியன்மாபு - முயங்காது கழிந்த நாளி 
வள் - மயங்கெழ் மழைச்சண் கஓுழு மன்னாய்” எனவும் வருவன 

உண்மைசெப்பல், '*காமர் சடும்புனல்'' என்பதனுள் இரண்டு வந்தன. 
பிறவுமன்ன. (௧௩) 

௨0௮. உற்றுழி யல்ல சொல்ல லின்மையி 

னப்பொருள் வேட்கைக் கிழவியி னுணர்ப, 

இத மேலதற்கோர் புறனடை. (இ-ள்.) உற்றுழி அல்லது சொ 
ல்லல் இன்மை யின்-- தலைவியாக்கு ஏதமுற்ற இடச்சன்றிச் தோழி 
அவ்வாறு மறைபுலப்படுத்துச் கூருளாதலின்: அப்பொருள் வேட்கைக் 

இழவியின் உணர்ப-- ௮ம்மறைபலப்படுத்துதல் விருப்பத்தைத் தலைவி 
பர்காரணத்தாற் தோழியர் உணர்வர், ௭-௮, உணர்வரொன்று உயர்தி, 

ணைப்பன்மையாற் கூறவே தலைவியருர் தோழியரும் பலரன்ருர், இழ 
வியென்றாரோனலும் ஒருபாற்ளெவியென்பதனாற் பன்மையாகக் கொ 

ore, உயிரினுஞ் றந்த காணுடையாள் இதுபுலப்படுத்தற்கு உடம்படு 

தீலின் வழுவாயமைந்தது, “மற்று *%% இன்னுயிர் - கழிவ தாயி 

னின் மகளா மே” என்றாற்போல்வனவே இலக்கணமெள்பது மே 
லைச்சுச்திரக்காம் க்ஸப, டி



௪௪௪ பொருளதிகாசம், 

௨0௯. செ றிவு நிறைவுஞ் செம்மையுஞ் செப்பு 
மதிவு மருமையும் பெணபா லான, 

இ து மறைபுலப்படாமல் ஓழுகுசல் இலச்சணமென்றற்கும் ம 

றைபுலப்படுத்துதல் வழுவென்றற்ருங் கூறன்றத. (இ-ள்.) செறிவு 
ம் - அடக்கமும்; நிறைவும் -மறைபுலப்படாமல் நிறுத்தம் உள்ளமும்: 

செம்மையும் - மனககோட்டமின்மையும்: செப்பும் - களவின்கட் 

செய்யத்தகுவன கூறலும்: ௮றிவும்- நன்மைபயப்பனவுந் தீமைபய 

ப்பனவும் அறிவித்தலம்: அருமையும் உள்ளக்கருத்ததிசலருமையு 
ம்: பெண்பாலான* இயையெல்லாம் பெண்பாற்றுக் காரணங்கள், 
எ-று இவையுடையளெனவே மறைபுலப்பதெதற்கு உரியளல்லளெ 

ன்பதூஉம் அதனைப்புலப்ப$த்தலின் மூற்கூறியன வழுவமைதசனவு 

மாயிற்று. இது வருஞ்சூத்திரத்திற்கும் ஒத்தலித் சிங்கநோக்கு, (௧௫) 
oso, பொழுது மாறுங் காப்புமென் றிவற்தின் 

வழுவி னாகிய குறறங் காட்டலுக 

தன்னை யழிதலு மவனா தஞ்சலு 
மிரவினும் பகலினு கீவர வென்றலுங் 

இழவோன் றன்னை வார லென்தலு 

நன்மையுச் தீமையும் பிறிதினைக் கூறலும் 
புரைபட வரத வன்னவை பிறவும் 

வரைதல் வெட்கைப் பொருள வென்ப, 

இ)தவுக் தோழிக்குக் தலைவிககும் உரியனவாக வழுவ 

மைக்கன்றது. (இ-ள்) பொழுதும் ஆறும் காப்பும் என்றிவற்றின் 

வழுவின் ஆயெ குற்றங் காட்டலும் - இராப்பொழுதும் ௮சகாலத் 

துவழியுங் சண்ணுறும் இடத்துள்ள சாவலுமென்று கூறப்பட்ட 

வை மூன்றினது பழையமுறையிற் பிறமுதலாற் தலைவர்க்குளதாகயெ 

குந்றத்தையுணர்த்தஓம்: இவை தலைவர்ச்கு அச்சம் உளவாகக் கருது 

தீலும் அவனால் நிகழும் இன்பததைச் துன்பமாகக் கருதுதலும் உடை 

யனவாயிற்தேனும் அன்புபற்றிக்கூறலின் அமைந்தது, அப்பொழு 

திற் தலைவனது செலவுவரவு நிகழ்ச் தழியே இச்ருற்றங் காட்டுவ 
சென்றகொள்க. *'மன்றுபாடவிர்து'” என்பது பொழுதுவழுவு தலிற் 
குற்றங்காட்டியது, '*ஈர்த ணாடையை 4 % 4 வலரே'? இது சாப்பி 

ஞன் வழுவுணர்த்திய து. 

தன்னை அழிதலும்- அவன் அக்சாலத்தவ்வழியிழ் தினியே 
வருதற்கு யாள் ஏதுவாயினேன் எனச் தன்னை அழிவுபரச்தரைத்த



பொருளியல், ௬௪டு 

ஓம் ** நீதவ நடையையு மில்லை நின் & & யேனே”” அவன்வரவினை 
உவவாது அுன்பங்கூர்தல் வழுவாயினும் அதுவும் ௮வன்சண் ௮ன் 

பா,சலின் ௮மைச்தார், 

அவன் ஊறு அஞ்சலும் - அவ்வழியிடத்துச் தலைவற்கு வரும் 
ஏசமஞ்சதலும்: **அஞ்சுவல் வாழி யைய வாரிருட் - சொங்கிய ரீன்ற 
மைந்தின் - வெஞ்டின வுழுவை இரிதருங் சாடே'” இது அவளைப் பலி 

ஈலிபுமென்றஞ்சியது. “*ஒருகாள் விழும முறினும்- வஜிகாள் வாழ வல் 
லளென் ரோழி '' என்பதும் ௮து. அறின்னாமையாவது விலங்குமு 5 

லியவற்றுன் வரவிற்கு இடையீடு நிகழுமென்றஞ்சுதல், ஏத்தல் எளி 
திதலின் வேளுயிற்று, இது ஈன்ருமதியாமையின் வழுவாயினும் ௮ன் 
புமிகுதியான் அமைத்தார். 

இரவினும் பகலினும் நீ வர் என்றலும் - இராப்பொழுதின் ௪ 

ண்ணும் பசற்பொழுதின்கண்ணுகம் தலைவனைக் குதியிடத்து வருகவெ 

னத் தோழிகஉறலும்: *வல்வ் லிளயரொ டெல்லிச் செல்லாது % * % 

சேய நாட்டே” எனும் * பூவே புன்னையக் தண்பொழில் - வாவே 

தெய்ய மணந்தனை செலற்கே?' எனவும் வரம். களவு அறிவுறமெ 
ன்று அஞ்சாது வருசவென்றலின் வழுவேனுர் தலைவி வருத்தம் பற் 
At கூறலின் அமைத்தார். 

கிழவோன்றன்னை வாரல் என்றலும் -- தோழியுந் தலைவியும் 

தலைமைசெய்துகொண்டு தலைவனை வாரற்க என்றுகூறுசலும் : தலை 

மை வழுவேனும் அன்பான் அமைத்தார், ** இரவு வாரா நிலையையெ 

ன் மோளே ”” இது இரவுவாரலென்றது. **பகல்வரிற் கவ்வையஞ்சு.த 

ம்” என்றது பசல்வாரலென்றது. * நல்வரை நாட நீவரின் - மெல்லி 
யாளொரு காள்வா ழலளே'' இது இரவும்பகலும் வாரலென்றது, 

தன்மையும் தமையும் பிநிதனைக் கூறலும் - பிறிதோர் பொ 

ருண்மேல்வைத்து ஈன்மையுக் தீமையும் தலைவற்கேற்பச்கூறலும்: 
“கழியாத காதல ராயினுஞ் சான்றோர் - பழியொடு வரூஉ மின்டம் 

வெல்கார் ?” எனப் பிறர்மேல்வைக்துத் தலை௨னை ௮றிவுகொழுத்தின 
மைபின் வழுவாயமைத்தது. “* பழியொடு வஞ்௨ மின்பம் வெஃசார் ?” 
என்வே புகழொடு வரும் இன்பம் வெஃகுவொனச்கொள்ளவைக் 
தலின் ஈன்மையுக் இமையும் பிதிதின்மெல்வைந்துச் கூறிற்றாம், 

புனாபட வந்த ௮ன்னவை பிறவும் -: வழுப்படவந்த இவை 

போல்வன பிறவும் : அவை ஊடற்கணின்றியுக் தலைவனைச் கொடிய 

னென்றலும் நொதமலர்வரைகன்றாரொன்றதும் அன்னை பவதி 
் ௫



சச் பொருளதிகாரம், 

சன்ராளெொன்றறும் பிறவுமாம். * பகையிஷோய்செய்தான்'” என்பத 
'ஊடற்கணின்றிச் சொடியனென்றது. 4 இனையுண் கேழவிரிய'? என் 
னும் நற்றிணேபுள் யாவது முயங்கல் பெறுகுவ னல்லன் - புலவி 

கொளியர்சன் மலையினும் பெரிதே.” இது நொதுமலர்வரைவு இ 
றைப்புறமாசக் கூறியது, தடம்புங் சளிறும் பாடித் தொடங்குபு- 

தோடுந் தொடலையுங் சைச்சொண் டல்கலு - மாடிப் பாடினா ளாச 
நன்றே”? என்பது தலைவர்ககு வெறியாட்டுணர்த்தியது , 

வரைதல் வேட்கைப் பொருள என்ப - தலைவன் வலாந்து 

சோடற்கண் நிகழும் விருப்பச்தைக் தமக்குப் பொருளாகஉடைய. 
எ-று. என்றது வழுப்படக்கூறினும் வரைவுகாரணத்தாற்கூ றலின் 

HODES OMT DAT UPD. (௧௯) 

௨௧௪. வேட்கை மறுத்துக் சந்தாங் குரைத்தன் 
மரீஇய மருங்கி னுரித்தென மொழிப, 

ஷி 

இ து கடுவணைர்தணையல்லாத சைக்இளைபெருந்திணைக்சட் படு 
தோர் வழுவமைக்கின்றது (இ-ள்.) வேட்கை மறுத்து- தம்மனத்து 

வேட்கையை மாத்றி ; ஆங்குக Goris உரைத்தல்: இருவரும் எதிர் 
ட்பட்டவிடத்துத் தாம் ஆற்நினசன்மையைப் புலப்படக்கறி ஒருவர் 

ஒருவர்க்கு அறிவித்தல் : மரீஇய மருங்கன் உரித்தென மொழிப: பு 
லனெறிவழக்கஞ்செய்து மருவிப்போர்த சை கீளைபெருந்திணேக்கண் 

உரித்தென்று கூறுவர் ஆசிரியர். எ-று, 1 கைக்ளைமுதலாப் பெருந் 
இணைபிறுவாய்”” என அவை இருமருங்கும் நிற்றலின் ஈண்டு மருங்கெ 
crept. * தமக்கினி தென்று வலிதிற் பிறர்க்கின்னா - செய்வது ஈன்றா 
மோ மற்று.” அடியோர் தலைவராயவழித் தலைவி வேட்கை மறுத்து 
ணாத்தியது. “எறித்தசபடைபோ $%% லுண்டெனுயி£ 8 உழுந்தி 
னு$ *%% பிறப்பு” இலவ அடியோர் தலைவராக வேட்கை மறுத்துண 
ர்த்தியது. பெருந்சிணே. ஏனை வினைவலபாங்களோர்க்கு வந்துழிச் சா 
cits. இவை கைகோளீரண்டன்சண்னும் வழங்குதல் சிறுபான்மை 
வுரித்சென்று ௮கத்சிணைககட் கூறலின் வழுவமைச்தார். ஒன்றென 
முடித்தலான் மரீஇியவாறு ஏனையவற்றிற்குங்கொள்ச. “பள்ளிக்சள் 
துன் புனல்சேர் * * * தவறுதல் சாலாவோ கூறு ?? எனவும் ** குதி 
னாயோ வீறியது”' எனவும் வருவனவும் பிறவும் இழிந்தோர்கற்றை 
உயர்ச்தோர்கூறுவனவும் அமைத்துச்சொள்ச, (௪௭) 

௨௪௨, தேரும் யானையும் குஇினாயும் பிறவு 
தூர்க்தன ரியக்கலு முரி ரென்ப,



் பொருளியல்: ௪௪௭ 

இத களவொழுக்கத்துக்கு மறுதலையாயதோர் வழு௨மைகட 
ன்றது. (இ-ள் ) தோமுதலியவற்றையும் பிறவூர்திகளையும் ஏதிசசெ 
ர்று கூடிதலை.பும் உரியர் தலைவொன்று கூறுவர் புலவர், எ-று, பிற 

வாவன கோவேறுகழுதையுஞ் சிவிசையும் முதலியனவாம், இது செ 
ல்வச்குறைபாடன்மை கூறுதலான் அமைநதது. “குறியின்றிப் பன்னு, 

ணின் கடிந்திண்டேர் வருபதங்கண் - டெறிதிலா மிமிழகான லெதா 
கொண்டா ளென்பதோ-வறி & & %உ வஞருறத் துறந்ததை”” “நிலம 

ணம் கொட்குமோ தேருண்டெனவே,”” எனவங் “*கமோன் பரிகதம் 

&* 44% கடைஇ நொள் வரும்!” எனவுங் “கழிச்சா வெறிந்த புட்டா 
ளத்திரி - நெடு ரிருங்கரிப் பரிமெலிர் தசைஇ'? எனஃம் வரும், ஏனைய 

வந்துழிக்காண்கச, உம்மையான் இளையரோவெந்து தனிததுக்கூடுதது' 
ங்கொள்க. “வல்வி விளயரோ டெல்லிச் செல்லாது-சோந தனை செலி 
னே சழைகுவ துண்டே '” என்ருற்போல்வனகொள்க, இதஞனே 
உடன்போக்கிலுங் “கடுங்கட் காளையொடு நெடுர்தே ரோறதி%%% யாய் 

க்கே” எனத தேர்முதலிய ஏறிப்போதஓங் கொள்க, (௧௮) 

௨௧௩. உண்டம் குரிய வல்லாப் பொருளை 

யுண்டன போலக் கூ.றலு மரபே, 

இ து சொல்வேறுபட்டுப் டொருளுணர்த்தும் உழுவளமசகின் 

றது, (இ-ள்.) உண்டற்கு உரிய ௮ல்லாப் பொரு&£ - உணடற்றொ 

மிலை நிகழ்த்துதற்குரியவல்லாத பொருளை; உண்டன டோலக கூற 

ஓம் மாபே 5 அத்தொழிலை கிகழ்த்தினவாகப் புனெறீவழச்களு 
செய்தலும் மரபு, எ .று, அது :: பசலையா ஐுணப்பட்டுப் பண்டைக 

ரொழிநர்தச்சால்'” எனவரும். இசன்கட் சொல்வழுவன்றிச் செய்யா 

மரபிறரொழிற்படுத்து அடக்கலும் அமைத்தார் இன்னும் ews ge 
கொண்டிணர்தலென்பதனான் உண்ணப்புதற்குரியவல்லாத பொரு 

தனைப் பிறர் உண்ணப்பட்டதுபோலக் கூறலும் மரபாமென்பது டொ 

ருளாகச் கொள்க, அவை (தோணல முண்டு தறக்கப் பட்டோ- 

வேணீ ருண்ட குடையோ ரன்னர் %%% கூடினர் புறிந்து ருண 
லுண்ணப் பட்டோ - சூடெரிட்ட பூவோ ரன்னா,” எனவரும். பிற 

வுங்கொள்க. உம்மையாற் பிறதொழில் பற்றி வருவனவுங் கொள்க, 

“கண்ணுங் கொளச்சேறி நெஞ்சே யிவையெம்மைத் - தின்னு மவர்க் 

சாண அற்று.” “புல்லிச் டெர்தெள் புடைபெயர்ந்தெ வாவ்வளவி - 
லள்விச்கொள் வற்றே பசப்பு.” வருந்தின வான்றோய் வற்றே கா 
மம்? என்றாழ் போல்வனவங்கொள்க, (an)



௪௪௮ பொருள திசாரம், 

௨௧௪, பொருளென மொழிதலும் வரைநிலை யின் 
காப்புக் கைம்மிகுக லுண்மை யான, 

இ சளவின்கட் தோழிக்குரியதோர் வழுவமைக்இன்றது. 

(இ-ள்) பொருள் என மொழிதலும் வரைநிலை இன்றே-எமா வ 

ஸாவு ரநேராமைககுக் காரணம் பொருள் வேண்டியெனத் சோழி கூ 

லும் நீகருநிலைமையின் று : காப்புச் கைமிகுதல் உண்மையான--கா 
வன் மிகுதியாற் தலைவிக்கு வருத்தங் கசைசடத்தஓண்டாகையால் 

௭ - ௮, உமமைபாற் பொருளேயன்றி ஊருங் காடும் மூலயும் மு 
தலியன வேண்டுவான்றஓுங் கொள்ச, : சான்றோ வருந்திய வரு 

5 அமது - வான்ளோய் வன்ன குடிலமயு நோக$த் - திருமணி 

வரன்றுங் குன்றங் கொண்டிவள் - வருமுலை யாகம் வழங்க னனறே- 
யஃதான், நடைபொருள் கருதுவி ராயிற் குடையொடு - சமுமலஈ 

தநத ஈற்தேர்ச் செம்பியன் - பங்குனி விழவின் வஞ்சியொ . டுளளி 
விழவி னுறர்தைபுஞ் சிறிதே” இதனுட் பொருள்விரும்பியவாறங 

ருன்றம்விரும்மியவாறுங் காண்க, ௮அடைபொருள், இவன் ரும்பால் 

அடைதற்குக் சாரணமா௫யெ பொருளென்ச. (௨௦) 

௨௧௫, அன்பே யதனே யிீன்ப கரணொடு 

றாத வொழுச்கம் பழித்தன் மூகலி 

ஜென்றும் வேண்டா காப்பி னுளளே; 

OF, தோழி பொருளென மொழிதற்ருத் த௲வியும் உடன் 
படு நிற்றற்குரியளென்றலின் மேலதறகோர்புமனடை,. (இ-ள்) கா 

ப்பினுள்-காவன்மிகுதியாற் தலைவிக்கு வருததம் நிகழ்ந்தவிடத்து? 
அன்பே அறனே இன்பம் நாணொடு துறந்த ஓழுக்சம்- தலைவன்க 

ண நிகழும் அன்புங் குடி.ப்பிறந்தோர ஒழுகும் ௮றனுக் தமாஇன்றிய 
மையா இன்பமும் நாணும் ௮சன்ற ஓழகலாறு; பழித்தன்று ஆகலி 

ச் ஒன்றாம் - பழியுடைத்தன்று ஆகையினாலே புலனெறிவழக்இற் 
குப் பொருந்தும் ; வேண்டா :- அவற்றை வழுவென்று களையல்வே 

ண்டா. எ-று, எனவே பொருளெனமொழிதல் தலைவிக்கும் உடன 

பாடென்று ௮மததாரா.பிற்று, (௨8) 

௨௧௭, சரமென மொழிதலும் வரைநிலை யின்றே, 

இத தோழிக்குந் தலைவிக்குமுரியதார் உழுவமைச்ெ்றத 

(இ-ள்.) தலைவன் பிரியச்சருதியவழிச் தோழியுந்தலைவியும் நீபோன் 
விடம் ஏல்லாவாதற்றாலும் போதற்சரிய நிலமெனக்கூறி விலக்ம.த௫!



பொருளிபல் ம் ௪௯ 

ம் நீக்குரிலைமையின்று, ௭-௮, உ.ம், 4 இடுமூ ணெடுவேலி போலக் 
சொலைவர் - கொமெரர் தேய்த்தார் பதுக்சை நிரைத்த- கரவை யா 

TD ஐறுசனை (pop - யுடங்முநீர வேட்ட உடம்புயங் கஇயானை-கடுந் 

சாம் படபாங்குச் கைதெறப் பட்டு - வெறிரினா வேரூடச் சாரச்சார 

லோடி. - நெறிமயக் குற்ற நிரம்பா நீடத்தஞ் - ஜொனி நீ.துஞ்சி யேநபி। 

னு மஞ்சு - நறுநுத னீத்து 49% பொருள்வயிற் செல்வோ யுரனுலட. 
யள்ளத்தை”” எனச் சுரமெனச் கூறிஞள். தலைவியுர் தோழியாற் கூ. 

ந்றுநிகழ்த் தும். சூத்திரம் பொதப்படக்டெத்தலிற் தலைவி உடன்போ 

௧௧ கருியவழிக தலைவனுஞ் கரமெனக்கூறுதல் கொள்க, * எல்வ 

ஊளை யெம்மொடு நீவரின் & & % வல்லவோ”? எனவரும். (௨௨) . 

உக. உயர்ந்தோர் கிளவியும் வழககொடு புணர்தலின் 
வழக்குவழிப் படுத்தல் செய்யட்குக் கடனே, 

OF மூன்னர் உலயெல் வழச்சென்றது செய்யுட்காமென்று 

அமைக்கின்றது. (இ-ள்,) உயர்நதோர் இளெவியும் வழக்கொடு பு 

ணாசலின் ௫ உயர்ர்தமச்கள் கூறங்கற்றம் வேதரெறியோடு கூடு 

தலின்: வழக்கு வழிப் படுத்தல் செய்யட்குச் உடனே - ௮வ்வழக்கி 
னது நெறியிலோடத்தல் செய்யட்கு முறைமை. எ-று, “*வழச்கெ 

னப் பவது” என்னும் மரபியற் குத்திரத் நான் வழக்கு உயர்ந்தோர் 

சண்ணதாயிற்று, ௮வா அகத்தியன் முதலியோரொன்பது பாயிரத் 
துட் கூறினாம், ௮வை சான்றோர்செய்யளூட் சாண்க, இதனை மே 
லைச் ரூத்தரத்திற்கும் எய் துவிக௪, (௨௩) 

௨௧௮. அ/றக்கழி வுடையன பொருட்பயம் படவரிள் 
வழக்சென் வழங்கலும் பழித்தன் ஜென்ப, 

இத உலயெ௭*ழச்கன்றிப் பொருள்கூறிஷம் ௮அமைகவெ 
ன்றது. (இ-ள்.) அறக்கழிவ உடையன--உலகவழககத்திற்குப் பொ 

ருத்தமில்லாத கூற்றுச்கள் : பொருட்பயம் படவரின்-- ௮கப்பொரு 
ட்குப் பயமுடைத்தாக வருமாயின் : வழக்கென வழங்கலும்-- அவ 

ற்றைவழகசென்றே புலனெறிவழக்சஞ் செப்தம்: பழித்சன்று என் 

ப பழிபுடைத்தன்றென்று கூறுவாராசிரியர். எ-று. தலைவன் ௫ 

றையுறறு நிற்சின்றவாற்றைத் தோழி தலைவிக்குக் கூறுங்காழ் தன் 
னை ௮வன் துறந்தான்போலச் தலைவிக்குக் கூறுவனடம், (பொய்யா 

௪ விழ்க்தே னவன்மார்பின்'” எனப் படைத்த;மொழிவனவுர், தலைவி 
“ தாமக் இழவ லுள்வழிப் படுதலும்” * தாவி னன்மொழி இழெவி இ 
சாத்தும்?! , போல்வனபிற்வும் ௮றச்கழிவுடையனவாம், தலைவிதனள்



#Ba பொருளதிகாரம். 

க்கு மறைபுலப்படுத்தாது வருர்.தன்றகாலத்து அதத் தனக்குப்" 
புலப்படுவிச் துசிகொண்டே. ௮வளை அற்றுவித்தற்பொருட்டு ௮றச்ச 
ழிவுடையன கூறலின் அவை பொருட்குப்பயன்றர்தனவாம், “கெ 

ரஈ லெல்லை யேனற் ரோன்றி'” என்பதஜுட் சிறுபுறங் கவையினஞச 

ye உ சைபிணி விடா!” எனத் தலைவன் தன்ளை ஈயந் தானென இவள் 
சொண்டாள்கொல்லென ச் தலைவிகருதுமாற்றுற் தோழிகூறவே தலை 

விமறைபலப்படுத் துவளென்பது பயஞனாயிற்று, *“சகயமலருண்கண்ஃ**% 
சணுடையனவன்”” என்பதனுள் “மெய்யதியாதேன்போற்டெந்தே 
ன்” என்புழி முன்னர் மெய்கூறி வழிநிலை பிழையாமனின்று பின்ன 

ர்ப் பொய்யாக வழிநிலை பிழைத்துச் கூறியது வழுவேனும் இவளுர் 
தலைவனும் இவ்வாறே செறிந்தமையுணர்த்தலின் மறைபுலப்படுத்துங் 

கருத்தினளார் தலைவியென்பது பயனாம், “* மள்ளர்குழீஇய விழவினா 
னும்” *அருங்கடியன்னை”  பாம்புமதனழியும்” *பானகுளை'' என் 

பனவற்றுட் சலைவி தேடி.ச்சென்றதுஞ் செல்வாமென்றதுஞ் சிறைப்பு 
ஐமாச வரைவுகடாயது, அறப்பயன்றருதலின் ௮றச்கழிவடையவே 

னும் அமைர்சன, இது :*பல்வேறுசகவர்பொருணாட்டததான்'” ௮ற 

ச்சழிவடையனவங் கூறப்பெறுமென்றமைப்பது பெரும்பான்மை. 

இத ௮ூகொரத்தாற் சதோழிக்குர் தலைவிக்குங்கொள்க. (௨௪) 

௨௪௯, மிக்க பொருளிலுட் பொருள்வகை புணர்க்க 

காணுக் தலைப்பிரியா ஈல்வமிப் படுத்தே, 

இத மேல் அறக்கழிவுடைத்தாமிலும் ௮து பொருட்பயம்படு 
மென்ரூர், அ௮ப்பொருளினை இதுவென்றலின் மேலதற்கோர் புறன 

டை. (இ-ள்,) மிச்ச பொருளினுள் - முன்னர் ஆகப்பொருட்குப் பய 
ம்படவரினென்று வழுவமைத்த பொருளின்கண்ணே ; சானுச்தலைப் 

'பிரியா ஈல்வழிப் பொருள்வகை படுத்துப் ர்ச்க- தலைவியது நா 

ண் அவ.ரீடத்துநின்று நீங்காமைக்குச் சாரணமாடிய ஈன்னெறியாடு 
ய பொருட்கறுபாரசளை உள்ளட்க்இப் படுத்துக்கூறுக. எ-று, நெ 
ருகலெல்லை'' என்பதனுள், நெருகல் யான் காச்இன்ற புனத்துவர்து 

ஒருதலைவன் தன்பெருமைக்சேலாச் சிறுசொற்சொல்லித் தன்னை யா 

ன் வருத்தினேஞகக் கூறி என்னை முயங்கினான், யான் அதற்கு முள் 

ஜெ௫ழ்க்தே மனரெஇழ்ச்சி அவனறியாமன்மறைத்து வன்சொற்சொ 

ல்லி நீங்கனேன், ௮ட்வழி என்வன்சண்மையாற் பிறிதொன்றுகூற 

வல்லனாபித்றிலன், அவ்வாறு போனவன் இன்று ஈமர்குத் தோலாத்்த 

ன்மைமின்மையினின்றும் இளிவர்சொழுகுவன், தனக்சே ஈந்சோ 

ள் உரியவாசலும் ௮றியானாய் என்னைப் பிறரிலையுயலுங் சண்ணோட்



பொருளியல், ERS 

ட.மூழூடையவனை நின் அயமும் யானும் நீயுங்கண்டு ஈரகுவோமாக, நீ 
அவன் வருமிடத்தேரெல்வாயாச, எனக்-ூறியவழி; எம்பெருமானை 
இவள் புறத்தாற்றிந்கொண்டாள் கொல்லோவெனவும், ௮வன் சன 

க்கு இனியசெய்தனவெ6லாம் என்பொருட்டென்று கொள்ளாது பி 
றஐழக்கொண்டாள் கொல்லோயெனவும் தலைவி கருதுமாற்றானே கூறி 
ஞளெனினும் அதனுள்ளே இவளெனக்குச் சிறந்தாளென்பதுணர்த 
லின் என்வருத்தம் தர்செறில்லையென்றான் எனவும், ஆதற்கு முகம 
னாச இவளக்சழீஇக்கொண்டதன்றி இவள்பிறழக்கொண்டதன்் எம 

அவன்சணுளதாயின் இவளைக் குறிப்பறியாது புல்லானெனவும், இவ் 
வொழுசலாறு இிறிதுணர்தலில் இக்குறைமுடித்தற்கு மனஜெுழக் 

சாளெனவும், அவனை என்னோ? கூட்டுதற்கு என்னை வேறு நிறுத்தி 
தீ தானும் ஆயமும் வேறுநின்று ஈகுவேனெனக்கூநிஞளெனவுந், த 

லைவி நாண் நீங்காமைகரகுக காரணமா௫ய பொருளை உள்ளடச்இப் பு 
ணர்த்துக் கூறியவாறுகாண்க, இதனுள் அறக்கழிவான பொருள் பு. 

லப்படவும் ஏனைப்பொருள் புலப்படாமஓங் கூறாக்காற் தலைவியது ம 

றையைவெளிப்படுக்சகனொளாமாதலின் அதனை மிசகபொருளென்ளார். 
ஏனையவற்றிற்ரும் உட்பொருள் புணர்ததவாறுணர்ர்து பொருளுரை, 
தீ. அக்கொள்க, (௨௫) 

௨௨0, மூறைப்பெயர் மருங்கிழ் கெமுதகைப் பொதுச் 

னிலைக்குரி மரபி னிருவீற்று முரித்தே, [சொ 

இ௫ இழெவன் இழத்தி பாங்கன் பாங்கியென்னு முறைட்பெ 
யராயெ சொற்பற்றிப் பிறந்ததோர் வழுவமைக்கன்றது, (இ-ள்.) மு 

றைட்பெயர் மருங்கிற் கெழுதகைப் பொதுச் சொல் - முறைப்பெயரிட 

தீது இருபாற்கும் பொருந்தின தகுதியையுடைய எல்லாவென்ஓ ஞ் 

சொல் : நிலைக்கு உரி மரபின் இருவீற்றும் உரித்தே - புலனெறிவழக்கி 
Panu முறைமையினாலே வழுவாகாது ஆண்பாற்கும் பெண்பாத்கும் 

ஓட்ப உரியதாப் வழங்கும். எ-று. கெழுதகையென்றதனானே த 
லைவியுந் தோழியும் தலைவனைச் கூறியதே பெரும்பான்மையென்று 

fe தலைவன் தலைவியையும் பாங்கானயுங் கூறுதல் சிறுபான்மை வழு 

வமைதியென்றுங்கொள்ச. உ-ம், ** அதிர்வில் படிறெருக்கி உ 4 

நீசெல்; இணி யெல்லா”? எனச் தலைவியைத் தலைவன் விளிததுக்கூற 
லின் வழுவாயமைக்த.து, (எல்லாநீ, முன்னர்த்தா ஞென்று குறித்தா 

ப்போற் காட்டினை -நின்னின் விடா௮ நிழற்போ ஜிரிதருவா - யெ 

ன்னி பெருச திதென்'' எனத் தோழி தலைவனை விளித்துக்கூ. லின் 

வழுவாயமைந்தது, **எல்லாவில்சொத்தன் ?” என்பது பெண்பால்



௪௫௨, பொருள்இசொசம், 

மேல் வாதது. ஏளைய வம்.அழிக்காண்ச, பொதுச்சொல்லென்ற தஞ் 
னே எல்லா எலா எல்ல எஓவ எனஃ௨ங்கொள்க, **எஓவசிரூ௮ர் ? 
என வந்தது, யாரை யெஓவ யாமே” எனத தலைவனைத் தோழி 
கூறினாள். எலுவியென்பது பாலுணர்த்தலின் ஆராயப்படா, (௨௬) 

௨௨௪, தாயத்தி னடையா வீயச் செல்லா 

வினைவயிற் றங்கா வீழ்றுக் கொளப்படா 

வெமமென வரூஉங் கிழமைத் தோற்ற 

மல்லா வாயினும் பூல் லுவ ayer Gov, 

9) s தோழி தலைவியுறுப்பினைச் சன்னுறுப்பாகக் கூறப் 
பெஜமென வழுவமைஇன்றது, (இ-ள்.) காயத்தின் அடையா- தந் 
தையுடைய பொருள்களாய் மச்களெய்துதற்குரிய பொருள்களிற் சே 

ராசனஃ3மாய் : ஈயச் செல்லா அறமும் புகழுங் கருதிக் சொடுப்பப் 

பிறர்பாற்செல்லாதனவுமாய் : வினைவயிற் தங்கா னமந்தரில்லாதார் 
*கீரு மைர்தர்செய்வன செய்து பெறும்பொருளிற் தங்காதனவுமாய் : 

வீற்றுச் கொளப்படா - வேறுபட்டாஜொருவன் வலிதஅச்சொள்ள 

ப்படாதன$5மாய் : எம்மென வரூஉங் இழமைத் தோற்நம்- எம்மு 
டையனவென்று தோழிகூறப் புலனெறிவழகூற்குப் பொருக்திவரு 

ம் உரிமையையுடைய உறுப்புச்கள் : ௮ல்லாவாயிஞம் பு ஓவ உள 

வே-வழுவாயினும் பொருக்துவனவுள. எ-று, உறுப்புக கட்புலஞு 

தீலிற் தோற்றமென்றூர், என்வே, உறுப்பொழிய இந்கான்கும் எம் 
மெனச் கூறலாகாவென்றார். :“ஒருசாளெந்தோ ணெ௫ூம்பற்ற துயரா 

தீறுணிதந்து”” எனவும். * என்றோ ளெழுதிய தொயப்யிஓம்'” எனவும் 
தலைவிதோளினை எந்தோளிணையென்றுள், **என்கா லரீயமை சிலம் 

பு சழீஇ - யென்றோள் தோழி” “செய்ச லிதமுண்க - ணின்கண்ணா 

'தென்சகண் மன ”' என்பதும் இதன்சணடங்ரும். உளவென்றதனாற் 
சிறுபான்மை தலைவிகூறுவன௨ங்கொள்க, ௮வை “என்னொடு சின் 

ஜனொஞ் குழாது'” எனவும் “நின்சண்ணாம் காண்பென்மன்யான்''என 

வும் வரும், (௨௪) 

௨௨௨, ஒருபாற் ளெவி யெனைப்பாம் கண்ணும் 

வருவகசை தானே வழக்கென மொழிம, 

இத “ஒன்றேவேறே”' என்னுஞ் குத்திரத்து ஒத்த ழெவலு 

ங்கிழத்தியும்'” என்ற ஒருமைப்பன்மைப்பாலாப் உணர்த்துகென் 

மூவமைத்தது. (இ-ள்.) ஒருபாற் ளெவி- 'ஐத்தடிழவலுங் இத்தி 
என்றவழி ஆணொருமையும் பெண்ணொருமை:பும் உணர்த்திரின்   



பொருளியல், ௪டூ௩ 

ற சொற்களை ஆசிரியரும் அவ்வாறு ஆண்டாரோனும் ௮ல்வொருமைச் 

சொற்கள் : எனைப்பாற்கண்ணும் வருவகை தானே நால்வகைக்னால 
த்துத் தலைவராய் தலைவியமாயும் உணர்த்தும் பன்மைசசொற்கண 

ணேநின்று பன்மைப்பொருள் உணர்த்கிவருங் கூறுபாதொனே;: வழ 

சசென மொழிப உலகவழக்சென்று சொல் ஓவர் ஆரியர், எ-பு 

இதனாற் பயன் உலகத்து ஒரூர்க்கண்ணம் ஓரோவொரோ காலத் 
இன்சண்ணும் தலைவருந் தலைவியரும் பலரோஜம் அவர்களையெல்லாங் 

கூறுங்காற் இழவனுங்கிழத்தியமென்று ஒருமையாற் கூறுவதன்றி 

வேரோர்வழச்கின்றென்பதுபற்றி முதனூலாசிரியர் அங்ஙனஞ்் குச் 

Sire செய்தலின், யானும் ௮வ்வாறே குத்திரஞ்செய்சேனாயினும், ௮4 
ச்சொற் பலலாயும் உணர்த்துமென வழுவமைத்தாராயிற்று, ஒருவ 
னோ பலர்கூட்டமுங்கோடற்கு ஏனைப்பாலென்று ஒருமையாற் கூ 

Ps எனைப்பாலெனப் பன்மையாற்கூறிஞர். இது சொல்வழுயும் 

பொருள்வழுவும் அமைத்தார். **ஓத்தகிழவஜங் இழத்தியும்'” என்ற 

ஒருமையேசகொள்ளின் அன்னாரிறுவர் இவ்வலகத்துள்ளாரன்றி வேரு 

ச நாட்டிக்கொள்ளப்பட்டாரொன்பதுபட்டு இது உலகவழக்கல்லாத 

தோர் நூலுமாய் “வழக்குஞ்செய்பளும்'” என்பதனே மாறுகோட 
Cour su “urges art) னால்வாச்கு மூரிததே”” என்ருற் போல் 

வன பிறகூத்திரங்களும் வேண்டாடாமென்றுணாச, (௨௮) 

௨௨௩, எல்லா வுயிர்க்கு மின்ப மென்பது 

தானமர்ச்து வரூ௨ மேவம் ராகும். 

இத மேலதற்கோர் புறனடை, (இ-ள்.) இன்பம் என்பது 

தான் அறனும் பொருளும் ஒழிய இன்பமென்று கூறப்பவெதுதா 
ன்; எல்லா உயிர்ககும் அமர்ந்து வரூஉம் மக்களுர் தேவம் ஈரகரு 

ம் மாவும் புள்ளும் முதலிய எல்லாயூயிர்களுக்கும் மனதீதின்கண்ணே! 
பொருந்திச் தொழிற்பட வருமாயிஞம் : ஏவற்றாரும்-- அணும்பெண் 

ணுமென அடுச்டுிக்கூ றலுடைததாய் நுகர்ச்சிநிகழும். எ-று, ஏவறருர 
குறென்ரார். என்பது அணும்பெண்ணுமாய்ப் Cures perk gag 

ன் ஒருவனும் ஒருத்தியமே இன்பறுகர்ர்தாரனப்படாது அவவின் 

பம் எல்லாவுயிர்க்கும் பொதுவென்பதூஉம் அவை இருபாலாய்ப்/ 
புணர்ச்சிரிகழுமென்பதூஉங் கூறியதாயிற்று, அறனும் பொருளும் 

எல்லா உயிர்க்கும் நிகழா, மக்கட்சே சிறர்துவருமென்றாராயிற்று, 

௨௨௪. பரத்தை வாயி னால்வர்க்கு முரித்தே 

நிலத்திரி பின்நஃ் தென்மஞார் புலவர்,



௪டு௪ பொருளதிகாரம், 

9) sr தலைவர்கீகுரிய தலைவியர்பலரு$் தலைவன் பரத்தமை 

சாரணமாக ஊடற்குரியரொன்பதுஉம் அவரிடத்து வாயில்சேதற்குரி 
யரொன்பதூஉங் கூறி வழுவமைக்கின்றது, (இ-ள்,) பரத்தை வாயில் 
சால்வர்க்கும் உரித்து தலைவன்: பரத்ைதமையாற் தலைவிக்குத் தோ 
-ன்நிய ஊடல் இர்த்தற்குரியவாயிலை அவர்பாற்செலுத்தல் ரான்கு வ 
ரநுணத்தாருக்கும் உரித்து : ௮து நிலத்்திரிபு இன்று எனமஞர் பல 

வர் அ ௮வ்வொழுக்கம் பெரும்பான்மை மருதநிலத்தினின்றுந் திரிக் 
அவருதுல் இன்றென்று கூறுவர் புலவர். எ-று, பரத்தைவாயிலென்ற 

அ குகினாத்தேர்போல நின்றது, இதனாற் பயன் அர்தணர்க்கு சாஸ், 

வரும் ௮ரசர்ச்கு மூவரும் வணிகர்க்கு இருவருமாகய தலைவியர் ஊழ் 
திகுரியொன்பதூஉம் அவர்பாற் தத்தர் தலைவர் ஊடறீர்த்தற்குரிய 
வாயில் விவொொன்பதூஉம் அவர் வாயின்மறுத்தலும் சேர்தலும் உ 
டையமான்பதுஉம் ஏனைப்பாத்தையர்க்கு வாயில்விடுதல் இன்றென்ட 

தூஉங் கூறியவாரூயிற்று, *ஒருபாற் செவி ?? என்பதனால் ஓேோ 

வோர்குலத்துச் தலைவருர் தலைவியரும் அடங்குமாறுணர்க, உத ர 

ணம் முற்காட்டியவற்றுட் காண்க, ஒருவனும் ஒருத்தியமாி இனப 
அசர்ந்து இல்லறநிகழ்த் துதலே சிறக்ததென்றற்கு இங்ஙனம் பலரா 

தல் வழுவென்று அதனை அமைத்தார். (mo) 
௨௨௫, ஒருதலை யுரிமை வேண்டிய மகடூஉப் ர 

As லச்ச முண்மை யானு 

மம்பலு மலருங் களவுவெளிப் படுக்குமென் 

றஐஞ்ச வர்த வரங்கிரு வகையினு 

கோக்கொடு வந்த விடையூறு பொருளினும் 

போக்கும் வரைவு மனைவிக்கட் டோன்.றும், 

இத சளவின்சட் தலைவியின்சண் நிகழ்வதோர் வழுவமை 
க்்றது, (இ-ள். உரிமை ஒருதலை வேண்டியும் -- இடை 
விடாது இன்பதுசர்தலோடு இல்லறகிகம்த் தும் உரிமையை உறுதி 

யாசப்பெறுதலை விரும்புதலானும் : பிரிதல் ௮ச்சம் மக6௨ே உண்மை 

யாலும் = ஆள்வினைக்குறிப்புடைமையின். ஆண்மக்கள் பிரிவொன் 
௮ அஞ்சும் ௮ச்சம் மகளிர்க்குண்டாகையினாஓம் : ஆங்கு ௮ம்பலும் 

அலரும் களவு வெளிப்படுக்கும் என்று ௮ஞ்ச வர்த இருவகையினு 

ம் 1 அக்களவொழுச்சுத்திடத்தே அ௮ம்பலும் அலரும் இக்கள 

வைப்புலப்படுச்குமென்று அஞ்சும்படி. தோன்றிய இருவசைக்குறிப் 
பானும் : நோக்கொடு வர்ச இடையூறு பொருளினும் 4 பிறர் த 

ன்னை அயிர்த்துநோக்கும் சோச்சங்கரரணமாச வர்தகூட்டம் இ,



பொருளியல், ௪டுடு 

டையூறுற்ற காரியத்தினனும்: மனைவிக்சட் போர்ரும் வரைவும் தோ 
ன்றும் - தலைவியிடத்தே உடன்போக்கும் உரையச்கருதுதலுந் தோ 
ன்றும். எ-று, “பழைய மலாடுக்கத்து *? என்பதனுண் “முன்னது 
சொண்டடக்குவம் *? என இடைவிடாது இன்பறுகர விரும்பியவா 

௮ம் உள்ளுறையான் இல்லறநிகம்த்த விரும்பியவாறுங்காண்க. **உள் | 
ளீங் கொள்கையொ” என்பது அ௮ம்பலும் அலரும் ௮ஞ்டுப் போக்குட 

ன்பட்டது, 'அனாதலைக்கு மறனிலன்னை : தானே யிருச்சத் தன் 
மனையே'” இது இடையபூறுபொருளின்சட் போககுடன்பட்டது, ௭ 

Cru முன்னர்ச்சாட்டியவற்றுட் காண்க, ஒன்றித்தோன்றுர் + 

தோழிமேன *: என்பதஞாற் தோழிச்கும் இவையுரியகவென்றுசொ 
Oe, உடன்போக்கு கருதுதலுஈ தலைவன் தான் வமாயாமற் தலைவி 

விரும்புதலும் வழுவாயிறறு, (௩௧) 

௨௨௬, வருத்த மிகுதி சுட்டுங் காலை 

யுரித்தென மொழிப வாழ்ச்கையு எளிரக்கம், 

இத கற்புச்சாலத்துச் தோழிகரும் ௮றிவர்ச்ரும் உரியதோர் 

வழுவமைகடன்நது. (இ-ள்.) வருத்தமிகுதி சட்டுங்கா௯ - தோழியு 
ம் அறிவரும் பரத்தையிற்பிரிவாற் தலைவாகரும் த வியாககுந் தோ 

ன்றியவருத்தமிகுதியைத் இாக்கக்கருதிச் கூற்றுரிகழ்த்துங்காலத்து : 
வாம்க்கையுள் இரக்கம் உரிததென மொழிப--௮வரது இல்வாழ்க 

கைரிகழ்ச்சிசசண்ணே தமககு வருத்தததோன்றிற்ருகக் கூறுதலும் 

உரிததென்று கூறுவராடிரியர். எ-று. *நீரநீ டாடிற் கண்ணுஞ் Fa 

க்கு - மார்ந்தோர் வாயிற் றேனும் புளிசகுர்- தணந்தனை யாயினெம் 
மில்லுயித்துச் சொடுமோ - வந்தண் பொய்கை யெர்தை யெம்ஞூர்க- 

சகடும்பாம்பு வழங்குர் தெருவி - னடுங்கனணா ரொெவ்வங் களைந்த வெம் 

Gi” இதனுள் இல்லற,தஇனை நீ துறக்தாயாயின் எம்மை எம்ஞூர்கச 
ண்ணேவிடுகவெனத் தனக்கு வருத்தர்தோன்றிற்றாகச் தோழி கூறி 

யவாறுகாண்க. “உடுத்துர் தொடுத்தும் பூண்டு நெஞ்சே” இதனுள் ஒ 
சாவல்சியொட முன்னர்நிகழ்த்திய வாழ்ககை இவள் வந்தாளாகப் 

புறத்து விளையாடும் விழவுளதாயிற்றென்று இவ்வூர் கூராநிற்குஞ் செ 
க&்வம் இவளைஞெடழ்ச்தாற் பழையதன்மையாமென்னு அறிவர் இசங் 

இக்கூறியவாறு சாண்க, '(துறைமீன் வழங்கும்” என்பதனுள் “9 

அபுலர் துறைதல் வல்லியோ ரெமரே'” எனப் புலவியால் சின் இல் 

வாழ்ச்சை குறைபமமெனச் தோழி கூறியவாறு காண்க. இன்னும் 
உப்த்துக்சொண்ணெர்தலென்பதனால் ஏனைப்பிரிவான் நிகழும் வருத்



௪௬ பொருளதிகாரம், 

னமொழிப என்றும் பொருள் கூறிக் “செல்லாமை புண்டே லெமக்கு 
ரை மற்றுரின்-வல்வரவு வாழ்வார்க் குரை ?? எனவும், '*௮ன்பற மாறி 

யர முள்ளத் துறர்தவள் - பண்பு மதிதிரோ வென்று வருவாரை -யெ 
ன்றிறம் யாதும் வினவல் வினவிற் - பகலின் விளங்குரின் செம்மல் 
சிதையத் - தவல. நஞ் செப்வினை முூற்ராம லாண்டோ - ரவலம் படு 
SQ) மூண்டு '? எனவும் வருவன பிறவங்கொள்க, (௩௨3 

௨௨௭, மானைவி புயர்வுங் கிழவோன் பணிவு 

நினையுங் காலைப் புலவியு ஞரிய, 

இத சத்பினுட் தலைவற்குக் தலைவிக்கும் எய்தியதோர் வழு 
வமைக்கன்றது, (இ-ள்.) புலவியுள் மனைவி உயர்வும் - புலவிககால 
த்துத் தலைவன்பணிக்துழி உட்கும் சாணுமின்றித் தலைவி அதனை ஏற் 
றுச்கோடலும் ;: மெவோன் பணிவும் தலைவன் தலைமைககு மாருக 

த் தலைவியைப் பணிதலும் : நினையுங் காலை உரிய = ஆராயுங்காலை 

இருவர்க்குமூரிய எ-று, உ-ம், *வலையுறு மயிலின் வருந்தினை 

*4 பான் போலவும் - கோதை தோலா விறைஞ்சி நின்ற - வதைய 
ஞீ சேர்ப்பனை யலைப்பேன் போலவும்” இது முன்னே தலைவிமனத் 

அ நிகழ்தலுண்மையிற் கனவிஓங் சண்டாளென்றணர்க, *'தம்மி 

னென்றடி. சேர் சலுமுண்டு '”? என்பதும் ௮.து. நினையங்காலையென்ற 

தனாற் தோழியுயர்வங் கிழவோன் பணிமொழிபயிற்றஓங் கொள்க, 
"ஒன்றிரப்பான் போலப் $ % & பன்மானும் ?? இதனுட் தலைவன் இ 
ரந்துரைத்தவாறு* தான் அதனை ஏற்றுக்கொண்டவாறுங் காண்க, 

இச்சூத்கிரம் புலவிக்சே கூறிஞர். ஊடற்குர் துணிக்குங் “காமக்க 

டப்பின் ” என்பதனுட் கூறினாரானவுணர்க,. (௩௩) 

௨௨௮, ,நிகழ்தகை மருங்கின் Carine He Buds 

புகழ்தகை வரையார் கற்பி லுள்ளே, 

இ௫ கற்புக்காலத்தத் தலைவற்குர் தலைவிக்கும் உரியதோர் 
வழுவமைக்கன்றது, (இ-ள்,) கற்பினுள்-சற்புச்சாலத்து : தகை 

நிசழ் மருங்கின் ஓறவர்க்கொருவர் மனத்து நிசழுமிடத்து : வே. 
சை மிகுகியிற் புகழ் தகை வரையார் வேட்கைமிருதியாலே ௮௪ 
னைப் புசழ்ந்துமாச்ரும் தகைமையினை .தூரியர் இருவருக்கும் நீக்சார் 
கொள்வர். எ-று, ஆக வனமுலை யரும்பிய சுணங்டுன் - மாடில்கற் 
பிற் பூசல்வன் ருயென-மாயப் பொய்மொழி சாயினை பபிற்றி ? இது 
wade. தஜையன்புசழ்ர்தது. 1 அணேமருளின்றுயில் ஏ9ஈ 6 இனி 
ய.றிச்சேன்து தனியார சலே," Oa பேர்ச்்சட் தலைவள்பசம்



, பொருளியல், ௪டு௭ 

ந்தது. “அரிபெய் சலம்பின்'” என்பதனுள் ''ஏச்தெழின் மார்பிற் பூ 
தார் குழைய” என்பது தலைவி புலவிச்கட் புகழ்ந்தது, ** நிரைதா£ 

மார்ப நெரு லொருத்தியொடு'” என்பதும் ௮து. தகை எனப் பொ 

வாகக் கூறலிற் குணத்தைக் கூ.றஓங் கொள்க. * சாலாறுமாருய் '? 

எனவும் *நிறைசொல்லா *” எனவும் வரும். குற்றறேவனிலையளாயெ! 
தலைவியைச் தலைவன்புகம்சலானும் பெருராணினளாகிய தலைவி « 
ணவனைப் பிறாரொ௫ிர் புகழ்கலானும் வழுவாயி ற்று, (௩௪) 

௨௨௯. இறை a-G) தானே பொருட் புறச் ததுவே, 

இத தலைவிகருர் தோழிகருமுரியதோர் வழுவமைச்இன்றது. 

இறைச்சியாவது உள்ளபொருள் ஒன்றனுள்ளே கொள்வதோர் பொ. 
ருளாகலானுஞ் செவ்வன் கூறப்படாமையானுந் தலைவன் கொடு 

மை-றும்வழிப் பெரும்பான்மை பிறத்தலானும் வழுவாயிற்று, 
(இ-ள்.) இறைச்சிதானே- கருப்பொருட்ரு கேயந்தான் : பொரு 

ட் புறத்ததுவே- கூறவேண்வெதோர் பொருளின்பறத்தே புல 

ப்பட்டு அதற்கு உபகாரப்படும் பொருட்தன் மையுடையதாம். எ-று, 
“இலங்கு மருவித் இலங்கு மருவித்து - வானி னிலங்கு மருவித்தே 

தானுற்ற - குள்பேணான் பொய்த்தான் மலை” குளைப்பொய்த்தானெ 

ன்பதே கூறவேண்டும்பொருள். அதன்புறத்தே இங்ஙனம் பொய் 
ததான்மலையகத்தி நீர்திசம் வானென இறைச்சிப்பொருள் கோன் 

நியவாறுகாண்க. பிறவமன்ன. (௩௫) 

௨௩0. இறைச£யிம் பிறக்கும் பொருளுமா ருளவே 
இற த்தயன் மருங்கெ தெரியு மோர்ச்கே, 

இத எய்தியது இகர்துபடாமற் காத்தது, (Q - er.) இறைச் 

சியிற் பிறக்கும் பொருளூமார் உளவே கருட்பொருள் பிறிதோர் பொ 
ருட்கு உபகாரப்பரிம் பொருளாதலேயன்றி அக்கருப்பொருடன்னுள், 

ளே சோன்றும் பொருளும் உள; இறத்து இயல் மருங்கில் -௮து உ 

ள்ளுறையவமத்கின் கூற்றிலே அடங்குமாறுபோல நடக்குமிடத்து: 
செரியுமோர்ச்சே- அவவுள்ளாறையுவமமன்அ இஃது இறைச்சியென் 

று ஆராய்ந்துணரும் ஈல்லறிவுடையோர்ச்கு எ-று, “சன்றுதன் பயமு 

ல மாந்த முன்றிற்-றினைபிடி. புண்ணும் பெருங்கன் ஞட-கெட்டிடச 
வவந்த வுதவி கட்டில்- வீறுபெற்று மறந்த மன்னன் போல - நன்றி 

றக் தனை யாயின் மென்சீர்ச்- கலிமமிற் கலாவச் தன்னவிவ-ளொலி 
ன் கூர்த லுரியவா நினக்கே ?' இதனுட் தான் கெட்டவிடத்து 
வின உதவியை அரசவுரிமையெய்தியமன்னன் மறந்தாற்போல 8 

அ துயருற்றகாலத்து யான் தலைவியை நின்னோகூட்டிய செய்ந் 

ரீயை மறவர்து இன்று ரீ வனார்துகொள்வையாயின் இவள் கூர்ச



௪௫௮ பெ்ருளதிகாரம். 

ல் நினக்குரியவென்றவழி உவமையும் பொருளும் ஒத்.து முடி.ந்தபி 

ன் முன்னின்ற சாடவென்பது உள்ளுறையவமமன்ராய் இறைச்சியாம். 

என்னை? தன்சன்றிற்குப் பயன்பட்டுப் பிறர்க்கு உயிரைச்கொடுச்சன் 

ற இனையைத் தான் உண்டு அழிவுசெய்கன்றாற்போல, நீ நின்கருமஞ் 

இதையாமற் பார்த்து எமக்குயிராடிய இவளைத் அுயருறுத்தி எம்மை இ 

றந்துபரிவித்தல் ஆகாதென்று உவமையெய்திற்றேனும், பின்னர் நின் 

ஐபொருளோடியையாது இவ்வுவமம் உள்ளுறையுற்றுப் பொருள்பய 

வாது இறைச்சியாயயெ சாடனென்பதனுள்ளே வேறோர் பொருள் தோ 

ன்றுவித்து ரின்றசேயாமாதலின். முலைமாச்ச என்றது தன்கருமஞ் 

இதையாமற் பார்த்தென்னும் இணையன்றி உள்ளுறையவமப்பொருளை 

கூற்ற உணர்த்தாமையுணர்க. “வேங்கை 4 %% சோலை - தையலாய் 

பாடுவா காம்?” இதனுட் புலவுகாறியும் பூாதியுக் இதும் ஈன்றுமாகெய 

இறைச்சியாயெ உலச்கைகளாற் தலைவனைப்பாடும் பாட்டோடேகலர் 

து கூறத்தகாத தெய்வத்தையும் பாடுவாமென்னும் பொருள்பயப்பச் 

செய்த இறைச்சியிந்பொருளே பயர்தவாறும் இரண்டுலக்கையாஞலும் 

பயன்கொண்டாற்போல் ௮வை அன்பே பாகெலாற் பயன்கொள்ளா 

மையின் உள்ளுறையுவமமன்மையுங் காண்க. உள்ளுறையவமமாயிற் 

தன்பார்ப்புதி தின்னு மன்பின் முதலையொடு-வெண்பூம் பொய்கைத் 

தவரூரே ”” என்றாற்போலச் தலைவன்கொடுமை.புந் தலைவிபேதைமை 

யும் உடனுவமங்கொள்ளநிற்கும். இதுபற்றித் தெரியுமோர்ச்கேயென் 

ரூர். உம்மை இறக்ததுதழிஇ.ிற்று, (௩௬) 

௨௩௪, அன்புறு தகு விழைச்சியுட் சுட்டலும் 

வன்புறை யாகும் வருந்திய பொழுதே, 

இ து இறைச? முற்கூறியவற்றின் வேறுபட வருமென்சின்ற 

து. (இ-ள்,) வருந்திய பொழு2த- பிரிவாற்றாதசாலத்து: இறைச்சியுள் 
அன்புறு தரு சுட்டலும்-தோழி கருப்பொருள்களுட் தலைவன் 

௮ன்பு செய்தற்குத் தகுவனவற்றைச் கருதிக் கூறலும் ; வன்புறை 
ஆகும் -வன்புறுத்தலாகும், எ-று, *நசைபெரி துடையர் *%&% தோ 

ழுியவர் சென்ற வாறே ”” இதனுண் முன்பே செஞ்சசத்தன் படை 

யார் அதன்மேலே களிறு தன்பிடியின் பெரும்பசிகளை தற்கு மென்றோ 

லையுடைய ஆச்சாவைப்பிளந்து ௮க்சாலாப் பொளித்தூட்டும் ௮ன்பி 

ஊனையுடைய அ௮வர்சென்ற ஆறதனைக் காண்பர்காண் என்று அன்புறு 

தகு கூறிப் பிரிவாத்றாதவளை வற்புறுத்தவாறுகாண்க, ஈம்மேல் இய 

ந்சையாக ௮ன்பிலனென்று ஆற்றாளாவளென்று கருதாது இவ 
ஜா ஆற்றுவித்தற்பொருட்டு இவ்வாறுகூறலின் வழுவாயமைர்த து, 

அரிதாயவ்றன்'” என்பது தோழிகூற்றன்மை உணர்க, (௩௭)



பொருளியல், ௪டு௯ 

௨௩௨, செய்பொரு எச்சமும் வினைவயிற் பிரிவு 

மெய்பெற வுணர்த்துங் கிழவி பாராட்டே. 

இ).த தலைவன் தலைவியைப் பாராட்டியவழி வருவதோர் வ 

முவமைக்இன்றது. (இ-ள்.) கழவி பாராட்டே-- தலைவன் தலைவியை 

ப் பாராட்டிய பாராட்டு; செய்பொருள் அச்சமும் யாஞ்செய்யக் ௪ 
ருதியபொருட்கு இவள் இடையூருவள்கொலென்று தலைவன் அஞ்சி 

ய அச்சத்தையும்: வினைவயிற் பிரிவும் தான் பொருள்செய்தற்குப் பி 

ரின்றதனையும் : மெய்பெற உணர்ச்தும்- ஒருதலையாகசத் தலைவிக்கு 

உணர்த்தும், எ-று. அப்பாராட்டுக் கிழவியதாகலிற் ஜெவிடாராட் 

டென்ரூர். “நுண்ணெழின் மாமை” என்பதனுட் கழிபெருகல்கலாற் 
தலைவன் செய்பொருட்கஞ்சியவாறும் அவன்பிரியக்கருதிய தூஉர் தலை 
வியுணர்க்தாள் ௮ப்பாராட்டினாலென்றுணர்ஈ. அன்பானன்றிப் பொ 

ருள்சாரணத்தாஜற் பாராட்டினமையானும் அதனைச் செவ்வணங்கொள் 
ளாது பிறழக்கோடலானும் இருவர்க்கும் வழுவாமென்றமைத்தார். 

௨௩௩. கற்புவழிப் பட்டவள் பரத்தை யேத்தினு 

முள்ளச் தாட லுண்டென மொழிப, 

இஃ ௮ தலைவிச்சட் தோன்றியதோர் வழுவமைக்கனெ றத 

(இ-ள்.) கற்புவழிப் பட்டவள் - கற்பின்வழி நின்ற தலைவி : பரத்தை 

ஏத்தினும்-- பரத்தையைப் புசழ்ந் துக.றிஞளாயினும் : உள்ளத்து ஊட 

ல் உண்டென மொழிப உள்ளத்துள்ளே ஊடினதன்மை உண்டென் 

அ கூறுவர்புலவர். எ-று. பரத்தையை ஏத்தவே தலைவன்சட்காதலி 

ன்மைகாட்டி. வழுவரபிற்றேனும் உள்ளத்தூட லுண்மையின் அமைக் 

சவென்றார், “நாணி & &% லெனவே ” எனவரும். ஏத்தினுமென்ற 

உம்மையால் ஏத்தாமற் கூறும்பொழுதெல்லாம் மாறுபடக்கூறஓுளதெ 

ன்பது பெற்ரும். “என்னொடு புரையுக எல்ல - டன்னொடு புரையு 
நர்த் தானறி யுளே '? எனவரும். (௩௯) 

௨௩௪, கியவோள் பிறள்குண மிவையெனச் கூறிக் 
கிழவோன குறிப்பினை புணர்தற்கு முரியள். 

இத எய்தியது ஒராமரங்கு மறுக்கின்றது; உள்ளத் தூட்வீ 
ன்றிடிம் பிறளொருத்தியைத் தலைவி புகழுமென்றலின். (இ- ள்.) 

சழெவோள் பிறள் குணம் இவையெனச் கூறி - தலைவி வேஜொரு த 
லைவியுடைய குணங்கள் இத்தன்மையவென்று தலைவற்குக்கூறி ; € 

ழிவோன் குறிப்பினை அநிதற்ரும் உரியள் - ௮வள்மாட்டு இவன்



௪௬௦ பொருளதிகாரம். 

எச்சன்மையனாயிருக்னெரானென்று தலைவன்குறிப்பினை உணர்தற் 
குமுரியள். எ-று. பரத்தையென்ஞது பிறளென்றதனாற் தலைவியே 
யாயிற்று ; அன்றிப் பரத்தையாயின் ஊடலின்மை அறனன்றாகலின் 
உள்ளத்தூடல் நிசழ்பவை வேண்டும், தோழிகூறங்சாற் தலைவிய 

'ராச் கூறப்பெருளென்பதூஉம் பரத்தையரைக் கூறின் அவர்க்கு மூ 

துக்குறைமைகூறிக் கூறுவளென்பதூஉங் கொள்க. “*கண்டிகு மல்ல 
மோஃஈ* வோளே” இது தலைவன் வரையச்கருதினாளோர் தலைவி 
யை இனையளசெனக்கூறி அவள்மாட்டு இவன் எத்தன்மையனென்று 
விதுப்புந்றுக்கூறியது. இது தலைவன்கூ.ற உணராது தான் வேரொன் 
அகூறி அவன்குறிப்பு ௮றியச் கருதுதலின் வழுவாயமைகஃத.து. இது 
கைச்களைப்பொருட்சண் வழுவமைக்கஇன்றது. (௪௦) 

௨௩௫. தம்முறு விழுமம் பரத்தையர் கூறினு 
மெய்ம்மை யாக வவர்வயி னுணர்நது 

_ தலைத்தாட் கழறற மெதிர்ப்பொழு தின்றே 

மலித,லு மூடலு மவையலங் கடையே, 

இத பரத்தையர்ச்குர் தலைவிக்குர் தலைவற்கும் uUGaC srt 
வழுவமைச்கின்றது. (இ-ள்.) தம்முறு விழுமம் பரத்தையர் கூறி 

னும்-- தலைவனாற் தாம் உற்ற வருத்தத்தைத் தலைவிக்குப் பாத்தையர் 

கூறினும் ஏனைத்தலைவியர் கூறினும் : அவர்வயின் மெய்ம்மையாக 
உணர்ந்து அவர் கூதியவாற்றானே அவ்வருத்தத்தை HUM FH 

உண்மையாக உணர்ந்து : தலைத்தாட் கழறல் - தலைவன்முன் நி 

ன்று சழறுங் சழற்றுனா ; தம் எதிர்ப்பொழுது இன்று - தம்மைப் 

பரத்தையர் எதிர்ப்பட்ட பொழுதின்சண் இல்லை : மலிதஓம்- ௮வர் 

அயருறநின்றுழிச் சவலாது நீங்கஞெனென மடூழ்தஒம் : ஊடலும் 

1அவன்பிரிவிற்கு இவர் இரங்கனொரென்ற காரணத்தான் ஊடுதஓம்: 

JOU அ௮லங்கடை - அவ்விரண்டும் நிகழாவிடத்து. எ-று. என்பது 

வெறுத்த உள்ளத்தளாமென்பது கருத்து. எனவே, மலிதலும் ஊட 

டம் நிசழுமிடத்தாயிற் தலைத்தாட்கழறுமென்பது பெறுதும். தலை 
த்தாள், தகுதிபற்றியவழக்கு. “பொன்னெனப் பசர்தசண் & & ¥ 

ந்துகொச் துரையாமை பெறுகற்பின்'? இது பரத்தையர் முன்னரன் 
மையின் மலிதலும் ஊடலும் நிசழ்க்து சலைசத்சாட்கழநிய து. சழருது 

கூறியது வந்துழிச்சாண்க, தம்முறுவிழுமத்மைப் பரத்தை தலைவிக் 

தக்கூறுதலாற் பரத்தைக்கும், Yat கூறத் சான் எளிவர்தமை 

பிற் தலைவிச்கும், இவரிங்கனமொழுசலிற் தலைவற்கும் வழுவஜமர் 

bs. உம்மை இறர்ச.துதழிஇயிற்று. (#6



பொருளியல், ௫௬௧ 

௨௩௬, பொழுது தலைவைத்த கையறு காலை 
யிறந்த போலக் கிளக்குங் கிளவி 

மடனே வருத்த மருட்கை மிகுதியோ 

டவைகாம் பொருட்க ணிகமு மென்ப. 

இத “பின்னர்சான்கும் பெருக்த்ணேபெறுமே."” என்ற சிறப் 
புடைப்பெருந்திணேபன்றிப் பெருர்தணைக்குறிப்பாப்ச் கந்தருவத் 

துட்பட்டு வழுவிவரும் *ஏறியமடற்றிநம்'” முதலிய ரான்ஜெள் ஒன் 

ராப் முன்னர்நிகழ்ர்த கந்தருவம் பின்னர் வழீஇவர்த *தே.ற.௪லொ 

ழிந்தசாமத்து மிகுதிறம்” ஆய பெருந்திணே வழுவமைக்சன்றது. 
ஒதலுக்தூதும் ஒழிக்த பசைவயிற்பிரிவாயெ வாளாணெதிரும்பிரிவும் 
முடியுடையேந்தர்கரும் ௮வரேவலிற் பிரியும் அரசர்க்கும் இன்றிய 

மையாமையின், அப்பிரிவிற் பிரிகின்றான் “வன்புறை குறித்த றவிர் 

சச யாகும்'” என்பதனாற் கற்புப்போல நீ இவ்வாறொழு யான்வருந் 

துணையும் ஆற்றியிருவென ஆற்றுவித்துப்பிரிதல் இலக்கணமன்மையி 

ன் வாளாபிரியுமன்றே; அங்ஙனம் பிரிந்துழி அவன் கூறியகூற்றினை 

யேசொண்டு ஆற்றுவிக்குந் தோழிக்கும் ஆற்றுவித்தலரிசாகலின், ௮ 
வட்கு அன்பின்றி நீங்கனானென்று ஆற்ராமைமிக்கு ஆண்டுப் பெருந் 

இணைப்பகுதி நிசழுமென்றுணர்க. (இ-ள்.) பொழுது அந்தக்கால 
த்தே: கையறுகாலை - “*பதஞ்செயச்சிதைத்தல்”” என்னுஞ் சூத்திரத் 
தில் அதனினூங்கன்று”? எனக் கூறிய கையறவுரைத்தலென்னும் 

மெப்ப்பாடெய்கியசாலத்தே : தலைவைத்து அந்தவாற்றாமையின் இ 
சர்சவாச முடி.விலேவைச்சப்பட்ட மெய்ப்பாசெள்: மிகுதியோடு மட 
னே வருத்தம் மருட்கை சாற்பொருட்கண் சிகழும்- தன்வனப்புமி 

குியடனே மடப்பமும் ஆற்றாமையும் வியப்புமாயெ நான்குபொருட் 

கண்ணே ஈடக்கும் : அவை இறர்தபோலச் இளக்குங் களவி என்ப: 
௮ங்ஙனம் ௮வைஈடக்கஇன்ற கான்குபொ௱ஈராங் கூற்றுநிசழுங்காற் தன் 

னைக் சைசடந்தனபோலக் கூறங்கூநீருய் நிசமுமென்று கூறுவர்டல 
வர். எ-று, தலைவைத்த மெய்ப்டாடாவன அருமவதியினும் ஒப்பத் 

தோன்றுதற்குரிய மெய்ப்பாடுகளாடி மன்றத்திருச்சசான்றோரறியத் ௧4 

ன்றுணைவன்பெயரும் பெற்றியும் அவனோடுபுணர்க் தமையு் தோன்ற | 
கீகூறியும் ௮ழுதும் ஆற்றியும் பொழுதொடூபுலம்பியும் ஞாமிறுமுதலிய 

வற்றோடு கூறத்தகாதன கூறலும் பிறவுமாம். உம். *புரிவண்ட புண 

ர்ச்சி? யுண் “மல்சவழும்; ஒஓ, அழிதசப் பாராதே யல்லல் குறு 
னங் - சாண்பாங் சனங்குனழ பண்பு ) என்று, எல்லீரு மெனசெய் இ 

Grate Baur ஈகுதிரோ - BRGY CHT HOT மம்கொலோ யானுற்ற - வல்ல 

ஓதிஇயான் மாய மலர்மார்பு - புல்லிப் புணரப் பெறின்; எல்லா 6,



௫௬௨ பொருளதிகாரம் 

பற்ற தெவேமற் நென்றிரே லெற்சிதை - செய்தா னிவனென வுற்ற 
இதுவென - வெய்த வுராச்கு முரனசச் துண்டாயிற் - பைதல ara 

பசக்குவ மன்னோவென் -னெய்தன் மலரன்ன சண்; கோவொய் ௯. 
டாப் பிறையைப் பிறிதொன்று- நாடுவென் சண்டனென் % & &கொ 

(ன்றை யவன் ; செள்ளியே மென்றுரைத்தத தேரா தொருநிலை - வள் 
ளியைப் பற்றிய & 4 % கையுளே மாய்ர்தான் கரந்து ; கதிர்பகர் ஞா 
யிஜே சல்சேர்தி % % % செனாசத் - துயிர்திரியா மாட்டிய இமையில் சுட 

மோ - மலைசேர் 4% * தொய்யில் சிதைத்சானைச் தேர்கு ; தைத்தா 

ளைச் செய்வ செவன்கொலோ வெம்மை - நயந்து ஈலஞ்சிதைத்தா 

௪௨ ன் மன்றப் பணைமேன் - மலைமாக் தளிரோ நீ&% % யான்காணே - 

னன்று£ சென்று பிற ; நோயெரி யாசச் சுடினுஞ் சுழற்றியென் - ளூ 

யித முள்ளே சரப்பேன் சரந்தாங்கே * % & கொண்டு- வேறு தனித் 
இவ் வுலகு; மெலியப் பொறுத்தேன் %& * விழும மிரண்டு; எனப் 

பாடி, இனைச் தொம் தழுதன ணினைந்துநீ டுயீர்த்தன - ளெல்லையு மி 
கரவுங் சழிர்தன வென்றெண்ணி- யெல்லீரா ஈல்யெ கேள்வ னிவன்ம 

ன்ற - மெல்ல மாணி.பிற் பிறக் தநீர் போலத் - துணிவாங், சலஞ்சிதை பில் 

லத்துச் சாழ்சொண்டு தேற்றச் - கலங்கிய நீர்போற் றெளிர்து ஈலம்பெ 

ந்ரு- ணல்லெழின் மார்பனைச் சார்ந்து,” இதனுள் ௮ந்திச்காலத்தே 

கையறவெய்டுப் பின்னர்ச் சான்றோரைநோக$க் கூறுஇன்றவள் புல் 

ஓ லார் மாத்திரையென அவனோ? புணர்ச்சிரிகழ்க் தமையும் யாவருங் 

கேட்பரஈச்சழுது அல்லலுறீஇயானெனப் பெயரும்பெற்றியுங் கூறிப், 

புல்லிப் புணரப்பெறின் ஈதிகழ்ச்சியன்றாமெனச் கூறத்தசாதன கூற 

லான் மடன் ரன்னை இறச்தவாறுக், தெள்ளியெமென்ததனாலும் எள்ளி 
யிருக்குவனென்ற தனானும் வருத்தமிறர்தவாறுங், '*சோவொய்கூடா'? 

ஒ௫ என்பது முதலாகக் *“சகொன்றையவன்” என்னுக் துணையும் தான்செய் 

ssc வியவாமையின் மருட்கையிறந்தவாறும், நெய்தன்மலரான்ன 

சண்ணெனத் சன்வனப்புமிகுகிகூறவின் மிகுதியிறர்தவாறுங்காண்க. 

எல்லிரா ஈல்கிய கேள்வனிவனெனவே சந்தருவத்தின் வழுவிப் பெ 
Geter நிசம்ர்சவாறும் பின்னர் வளாவுநிசழ்ச்தவாறுங்காண்ச. 

9 இதற்குப் பொருளுரைக்குங்காற், கேட்பீராக இவள் ஈக்கு, ஈச்ச gL 

பொழுதேயமும், இங்ஙனம் ௮ழுமாறு காமத்தை ஊழானது அகற்றலி 
ன் ௮ஃதறுதியாக ஈரம்பிலும் பயனின்றாயிருர் சது. ஓ ஓ, இதனையுற் 

2 இவள் அ௮ல்லற்பண்பைப் பாராதே அழிதக யாங் குறும், 

குறுகி யாம் இதனை முடிவுபோகச் காண்பேமென்றுவந்து எல்லீரும் 

க௭ன் செய்தீர்? என்னையிகழ்சின்றீரோ 1 இவ்வருத்சத்தை எனக்கு 
._.. துத்தினவனது மாயஞ்செப்த மலர்ந்த மார்பை யான்முயங்கிக் கூட 

லும் இசம்ச்சியன்றாம் என்றற்றொடச்சமாப் வரும், (௪௨)



பொருளியல், ௪௬௨௩ 

௨௩௭. இரந்து குறையுற்ற கழெவனைத் தோழி 

நிரம்ப நீக்கி நிறுத்த லன்றியும் 

வாய்மை கூறலும் பொய்தலைப் பெய்சலு 

நல்வகை யுடைய நயத்திழ் கூறியும் 

பல்வகை, யானும் படைக்கவும் பெறுமே. 

இத கோழி தலைவனைக் கூறுவனவற்றுள் வழுவமைவ 

னகூறுகன்றது. (இ-ள்.) இரர்து குறையற்ற இழவனை-- இரந்து 

கொண்டு தன்காரியத்தினைக் கூறுதலுற்ற தலை௨னை : தோழி நிரம்ப 

மிக நிறுத்தலன்றியும் - தோழி அகற்றுற ஏத்துமுறைமையிந் தா 
ழ்வின்றாச அகற்றி நிறுததலேயன்றியும் : வாய்மைகூறலும் - று 
மது கூட்டத்தினை யான்முன்னே அறிவலென மெய்யாகக்கூற 

லையும் : பொய்தலைப்பெய்தலும்-- அப்புணர்ச்சியில்லையென்று பொய் 

த்ததுணேச் தலைவன்மேற் பொய்யரைபெய் துரைத்தலையம் அவன்வ 
ரைந்துசோடற்பொருட்ச் சிலபொய்களைச் கூறவேண்டுமிடங்களி 

லேபெய்துரைத்தலையும் : நல்வகையுடைய ரஈலத்திற் கூறியும் நல் 

லகூறுபாடைய சொற்களை அசதியாடிக் கூறியும் : பல்வசையானு 
ம் படைச்சவும் பெறுமே - இக்கூறியவாறன்றி வேறுபடப் புனை 

$துரைச்சவும்பெறும். எ-று. தோழி நீச்சலன்றியங் கூறலையுக் த 

லைப்பெய்தலையும் படைச்சவும்பெறும் பல்வசையானும் படைச்சவும் 

பெறுமென வினைமுடிக்க, தோழி தலைவனோடு ஈயங்கருதுமாற்று 
ல் ௮வனை நீச்குதல் ஏனையவற்றோடெண்ணாது அன்றியுமெனப் பகு 

தீதுரைத்தார். ஏனைச்குறைமுடி.த்தற்கு இடையூறின்மைகூறியனம் 

வரைவுகடாய்க்கூறியனவுமாம். “*நெருகலு முன்னாளெல்லைய%% * மக 

ளே” இத சேட்படுத்தது. “எமக்கிவை யுாரையன் மாதோ நுமக்கியா 

ன்-யாரா கஇயரோ பெரும வாருயி-ரொருவி ரொருவிர்ச் கா முன்ஞு- 

ஸிருவீர் மன்னு மிசைக்கனி ரசனா - லயலே னாயெ யான்-முயலேன் 

போல்வனீ மொழிபொரட் டி.றத்தே. ”” இது வாய்மைகூறியது. யர 

ந்தன்னைமறைத்தலிற்போலும் இவள்குதைமுடியாளாயதென அவன் 

கருதக்கூறினள். *அறியே மல்லே மறிர்சன மாதோ - பொறிவரிச் ச 

றைய வண்டின மொய்ப்பச் - சாந்த நாறு நறியோள் - கூந்தனாறுநின் 

மார்பே தெய்யோ”. இதுவும் ௮.த. “நீயே, பொய்வன்மையிற் செய் 

பொருண் மறைத்து- வர்து வழிப்ப டுகுவை யகனா - லெம்மை யெம 

ச்சே வில்வலனே - தகா.து சொல்லப் பலவும் பற்றி - யொருநீ வரு 

தீ னாடொறு முள்ளுடைர் - ரமா மழைக்கண் கஓழ்க மதனா - னல் 
லோர் கண்ணு மல்தல்ல - இல்லை போலுமிவ் வுலகத் தானே." இது 

பொய்தலைப்பெய்தது, '*இருந்திழைகேளாய் ? என்னுங் குறிஞ்சிக்



௪௬௪ பொருளதிகாரம், 

சலியுள் வலாந்து கோடற்குப் பொய்யுரை படைத்தது. “அன்னையு 

மறிரந்தன எலரு மாயின்று - நும்ஜூர்ச் செல்ச மெழுமோ தெய்யோ” , 

இது நல்வளைபுடைய ஈயத்திற்கூறியது. “விகமம் திலம்பின் வேட் 

டம் போந்து - நீயே கூறினு மமையுநின் குறையே” இதுவும் அது, 

அதன்றியும் நீயேசென்று கூறென்றலும் அறியாள்போறஓங் கு 

நியாள்கூறலுங் ஞறிப்புவேறுகூறலும் பிறவும் நயத்திற்கூறும் UG 

தியாற்படைத்தது பலவகையாற்படைத்துத் துறைவசையாம். இன் 

லும் வேறுபடவருவனவெல்லாம் இதனானமைகக, இவை நாடகவழ 

க்சாசவும் உலயெல்வழக்காசவும் புனர் துனைத்தமையானு* தோழி 

,தலைங்ற்குச் கறத்தகாதன கூறலானும் வழுவாயமைரததி: (௪௩) 

௨௩௮: உயர்மொழிக் குரிய வுறழுங் இளவி 

யையக் ளெவி யாடேவிற் குரித்தே. 

இத தோழிக்குச் தலைவிச்குழமுரியதோர் வழுவமைக்கன்றது: 

(இ-ள்.) உயர்மொழிக்கு உறழுங் இளெவியும் உரிய இன்பம் உயா 

துற்குக்காரணமான கூ ற்றுகிகழுமிடத்கிற்கு எதிர்மொழியாக மாறுப 

டக்கூறுங் ளெவி நிகழ்தலுமுரிய: sous Gara’ ACoA pg als 

தே௪ கூறுவேமோ கூறேமோ என்று ஐயப்பட்டுக் க. ஷுசொ 

றி தலைவற்குரித்.து. எ-று. உறழுங்ளெவினயைப் பொதுப்படச் கூறி 

னார் தோழி உயர்மொழி கூறியவழித் தலைவி உறழ்ந்து கூறலுந் தலைவ 

ன் உயர்மொழிக. நிபவழித் தோழி உறழ்ந்துகூ. ற்லுந் தலைவன் உயா 

மொழிகூதியவழித் தலைவி உறழ்ந்துக. றலுக் தலைவி உயர்மொழிகூறி 

யவழிச் தோழி உறழ்க்துகறலுங் கோடற்கு. “சுணங்கணி வனமு 

ல? என்னுங் குறிஞ்சிக்கலியுள் “என்செய்தான் கொல்லொ வில் 

தொத்தன் நன்சட் - பெருங்களிற் றன்ன தசைசாம்பி யள்ளு - ஞருகு 

வான் போலு முடைர்து?” எனத் தோழிகூறியவழித் “நெருவின்கட் 

ee SATA? எனவும் **அலர்முலை யாயிழை நல்லாய் ௨4% பொ 

ன்செய்வா நரம்” எனவுந் தலைவி ௨ றழ்க் துக.நியவாறுகாண்க. இ 

து தலைவன்வருத்தங்கூற அதன ஏற்றுக்கொள்ளாது உறழ்தலின் 

வழுவாய் நாண்மிகுதியாற் கடி௫ன் உடம்படாமையின் அமைர்தது. 

“எல்லாவிஃதொச்தன்'” என்னுங் குறிஞ்சிச்சலியுள் *£ தலிரந்தார்ச் 

கொன்நீயானும் ” எனத் தலைவன்கூறியவழி “Bact ee * wg” 

எனவும், “weir. *¥ * மாலோ ?? எனவுர் தோழியுதழ்ந்துகூ.நியவா 

றுகாண்க, இதுவும் அவன்வருத்தத்திற்கு எதிர்க நத்தசாதன கூறலி 
ன்வழுவாப்த் தலைவிசருத்தறிர்.து உடம்பட வேண்மேென்று கருதுத 

லின் ௮மைந்தது, *௮ணிமுக மதியேய்ப்ப* ** பெரும்பொன் படிரு



பொருளியல், ௪௬டு 

வைபண்டு.” “மொழிவதுசண்டை 44% உடையேமோயாம்?? (உ 
தாய் சரும்பிமிர் 4 % மற்றினி”? “எல்லா நற்றோ ளிழைஈ *% யிண்!' 
“ஈல்லா பிகுளைகேள் ரங்கே 54% பல,” **அங்காக; அத்திறமல்லா 

* 23% விடறரு?' இது தலைவன் உயர்மொழிக்குத்தலைவி உறழ்ந் துகூறி 
யது. இது ஈகையாடிச் கூட்டச்ரைவிரும்பிச்கூறிய மாழிக்கு உறழம். 

துகூறலின் வழுவாய் அவஈரம் ஈசையாடிச்கூறலின் அமைந்தது. 

“மதங்சொளிரம்புலி'' என்னுங் ரூறிஞ்சிககவியுள், **ஆர்வுற்றர் செஞ் 

ச மழிய விவெனோ4%% தவன்?” எனச் தலைவிகூறலுக் *தண்ணதுங் 

சோஙக *%4 மலை” எனக்தோழி உறம்ர்துகூரியவாறு காண்௪, 

இதுவும் தலைவிகூற்றிற்கு மாருதலின் வழுவாய்ச் இறைப்புறமாகக் 

கேட்டு வரைதல் பயனாதலின் அமைந்தது. “சொல்லின் மராதவாண் 

மன்னே விவள்”” எனவுங் *கூறுவங் சொல்லோ கூறலங் கொல்லெ 

னகீ- கரந்த சாமங் கைநிறு” எனவும், ஐயச்செவி தலைவற்குரியவாய் 

வந்தன, இணி ஐயப்பாடு தலைவிக்குமுரித்தென்ருற் “சிறந் துழியை 

யம்” என்பதற்குமாளூம். அவன்மறை தேஎரோச்இ மற்றிவன் மக 

னே தோழி யென்றனள்” என்பதனை ஐயத்துச்சட் தெய்வமென்று 

அணிந்தாளெணின் ௮தனைப் பேராசிரியர் தாமே மறுச்தவாறுகாண்ச. 

௨௩௯, உறுக ணோம்ப றன்னியல் பாகலி 

னுசிய தாகுட் தோழிகண் ணு£னே. 

து சோழி அறிவுடையளாகக் கூறலும் அமைகவென்டு 

ன்றது. (இ-ள்.) உறுகண் ஒம்பல் தன் இயல்பு ஆசலின் - தலை 

விக்குவந்த வருத்தச்தைப் பரிகரித்தல் தனக்குக் சடனாதலின் : 
தோழிசகண் உரன் உரியதாகும் -- தோழிமாட்டு அறிஊதாசச் கூ 

றல் உரித்தாகும். எ-று. உம். *பான்மருண் மருப்பின்”? என்ஞம் 

பாலைச்கலியுட் *பொருடான்-பழவிளை மருங்கிற் பெயர்பு பெயர்புறை 

யு-மன்ன பொருள்வயிற் பிரிவோய்”” என் தோழி அறிவடையாளா 

சக் கூரியவாறுகாண்க, “பிண்டமெல்லி னள்ஞான்ன %%% யாரோ”? 
என்பது உறுசண் சாச்கற்பொரட்டாசத் தலைவி வருந்தினும் நீ 

செல்லென்றாள் தலைவன் செல்லாமை அறிதலின். ஒன்தெனமுடித் 
தலாற் தலைவி உரனுடையளெனச் கூ. றறங்சொள்க. (சட) 

௨௪0. உயாமொழிக கிளவியு முரியவா லவட்கே. 

Q) sab ConpéefuGsrt வேறுபாடு கூறுகின்றது. 

(இ-ள்,) அ௮வட்கு- தோழிக்கு : உயர் மொழிச் இளெவியும் உரிய 

தலைவியையும் தலைவனையும் உயர்த்துச்கூறுங் கூற்றுமுரியவாம் ஒரோ 
வோரிடத்து, ௭ - ற. மடுழ்மிகச் ஏிறப்ப மயங்கனள் கொல்லோ:



௪௬௭௬ பொருளதிகாரம், 

யாண ரூரநின் மாணிழை யரிவை - காவிரி மலிர்ரிறை யன்னரின்- 

மார்புனி விலத்ச ரொடங்கி யோளே. *” இதனுட். காவிரிப் பெருக் 

குப்போலத் ” தலைவியைகோச்சி வருகின்ற மார்பீனைச் தான் வில 
க்குமாறென்னையெனத் த௲ைவியை உயர்த்துச்கூறியவாறு காண்ச. 

:*சாலையெழுஈது”” என்பதும் ௮து. “*உலகம்புரப்பான்போல்வதோர் 

ம.துசையுமுடையன்” எனவுர் “சாமரைக்சண்ணியை %% ஃஉயோரோ” 

எனவுர் தலைவனை உயர்த்து கூறியவாறுகாண்க. (par) 

௨௪௧. வீரயிற் கிளவி வெளிப்படக் கிளத்த 

மூவின் நுரிய தத்தங் கூற்றே, 

இத தலைவியும் தோழியும் வாயிலாகச் சென்றாருடன் கூறு 

வனவற்றுட் பகிவதோர் வழுவமைக்இின்றது. (இ-ள்.) தத்தங் க. 

றற - தோழிக்குக் தலைவிக்குமுரிய கூற்றின்கண் : வாயித்ளெ 

வி வாயிலாய்வரதார்க்கு மறுத்துத் தலைவனது பழிகளைக்கூறங் 

ளெவிகளை : வெளிப்படச் ளெத்தல் - மறையாது வெளியாகக் கூ. 

அதல் : தாவின்று உரிய - இங்ஙனங் கூறுஇன்றேமே என்னும் 
வருதீதம் மனச்துநிகழ்தலின்றியே உரியவாம். எ-று. அவை 

தலைவிக்கு தோழிக்குழுரியனவும் தோழிச்சேயுரியனவுர் தலைவிக் 

கேயுறியனவுமாம். வாயில்சளாவார் ஆற்முமையுக் தோழிமுதலியோ 
ரமாம். ““கெஞ்சத்த பிறவாச நிறைவில ளிவளென - வஞ்சத்தான் வ 
ர் $ீண்டு வலிதொலைச் வாயோ.” இது ஆற்றாமைவாயிலாகத் தலைவ 
ன்வந்துழித் தலைவி வெளிப்படக் கூறியது. இது தோழிக்கும் 
உரித்து. “எரியகைச் தன்ன தாமரா யிடையிடை*%%யார்ப்பினும் 

பெரிதே” இதனுள் ஈரணிலைமன்ற'? எனத் தோழிகூ ஜி அ௮லராஇ 

ன்ராலென வெளிப்படகளெத்தலின் வழுவாயமைந்சது, “அகலநீ து 

றததலி னழுதோவா %&%% தெடுப்புமே.”” இது தலைவிகூற்று, உரிய 

வென்றசணாற் தோழிவாயிலாகச் சென்றுபித் தலைவி வெளிப்படக்கூ 

அதலுங் கொள்ச. ஆது “இம்மை யுலகு'” என்னும் அசப்பாட்டி. 

gi சாண்க. இவை இங்கனம் வெளிப்படக்செச்தலின் வழுவாய் 

அமைக்தன. (௪௭) 
௨௪௨. உடனுறை யுவமஞ் சுட்டுககை சறப்பெனக் 

கெடலரு மரபி னுள்ளுாறை யைச்சே, 

இத மேல் வெளிப்படக்ளெப்பனகூறிப் பின்வெளிப்படா 
மற் செச்கும் உள்ஞுறை இனைச்சென்்றது. (இ-ள்.) உட 
துறை 5 நான்ரு நிலத்தும் உளவாய் அந்நிலத்துடனுறையுங் ௧௫௬



பொருளி.பல். ௫௬௭ 

ப்பொருளாற் பிறிதொன்று பயப்ப மறைத்துக்கூறும் இறைச்டி 

யம்: உவமம் - அக்கருவாற் கொள்ளும் உள்ளுறையு௨ மமும் ஏ 

ஊனைபுவமழும்: சுட்டு - உடனுறையுவமமும் அன்றி ஈசையுஞ்ிறப்பும் 

பற்றாது வாளாது ஒன்றுநினைந்து ஒன்று சொல்வனவும் அன்புறு 

க௫௩ இறைச்சியட் சட்டிவருவனவும் ; நகை - ஈகையாடி. ஒன் 

று நினைத்து por pn msgid: சிறப்பென  ஏனையுவமம் நின்று 

உள்ளாறையுவமத்தைத் தத்தங் சருப்பொருட்குச் ஜெப்புச் சொடுத் 

அ நிற்றலும் என்று : செடலரும் மரபின் உள்ளுறை ஐந்தே கெடுத 

லரிதாகிய முறைமையிளையடைய உள்ளுறை ஐக். துவகையாம், எ-று. 

ஒன்றனை உள்ளுறுக்து அதனை வெளிப்படாமற் கூறலின் அவற் 
றை உள்ளுறையாமென்னாூர். **இறைச்சிசானே”” *இறைச்ியிற்பிற, 

கீரும்'”? என்பனவற்றுள் இறைச்சிசருக்காரணங் காட்டி.ஞம். உவ 
மம் உவமவியலுமட் காட்டுதும். “பெருங்கடன் முகந்த பல்இளைக் 

கொண்மூ - விருண்டுயர் விசும்பின் வலனேர்பு வளைஇப் - பொற்பு 

அ மூரி னிரங்கி முறைபரிர் - தறநெறி பிழையாத் திறனறி மன்ன- 

ரருஞ்சமகந் தெதந்ச பெருஞ்செய லாடவர் - கழிததெறி வாளி ன 
ழிப்பன விளங்கு - மின்னுடைக் கருவியை யாடி மாளாங் - கொண், 

னே செய்தியோ வரவம் பொன்னென - மலர்க்த வேங்கை மலி 
கோ டடைச்சிப் - பொலிர் உ வாயமொடு தொண்டக மியலித்- தழலை 

வாங்கஇியுந் தட்டை யோப்பியு - மழசலாடு செயலை யந்தளிர் சதையு . 

ங் - குறமகள் காககு மேனதற் - புறமும் தருகியோ வாழிய ம 

மையே,” இசனுட் கொன்னே செய்தியோ ௮ரவமென்பசனாற் பய 

னின்றி அலாவிளைந்தியோவெனவுங்கூறி எனற்புறழுந்தருதியோ , 

என்பதனால் வரைந்து கொள்வையோவெனவுங் கூறித் தலைவனை ம 

மைமேல்வைத்துக்கூறலிற் சுட்டாயிற்று. கொன்னே செய்தியோ 

என்றதனால் வழுவாயிஞம் வரைதல்வேட்கையாற் கூறினமையின் ௮ 

மைக்தது. “அன்புறு?” என்பதனுள் ஏனையதர்கு£ காரணங் 

காட்டினாம். “விளையாட்டாயமொடு ”” இகனுட் புன்னையை அன்னை 

நுவ்வையாகுமென்ற நனான் இவளெதிர் நும்மை ஈகையாடிதலஞ்சுது 

மென ஈசையாடிப் பசற்ருறியெதிரேோசொள்ளாமைக் குறிப்பினுன் ம7 

றைத்துச்கூறி மறுக்தவாறுகாண்க. இதனைச் செவ்வணங்கூ முமையி 

ன் அமைத்தார், “உள்ளுறை யுவம மேளை யுவமம் ”' என்னுஞ் சூத்தி 

ரத்து “*விரிசஇர்மண்டிலம் ?” என்னும் மருதக்கலியுட் சிறப்புக் சொ 

டுத்து நின்றது காட்டிஞாம். அறத்தொடுரிலையும் பொழுதும் ஆறும் மூ 
தீலியனவுஞ் செவ்வணங்கூறப்பதெலின் இவை கரந்தேகூறப்பதெ 

லிழ் “செடலரு மரபின் ?” என்றார். இவை தோழிக்கும் தலைவிக்கும் 

உரியவாறு செய்யுட்களை கோக்கியுணர்க, (௪௮)



௪௬௮) பொருளதிகாசம், 

௨௪௩. அர்தமில் ஜெப்பி ளக்கெய Boru 

தீன்வயின் வருகலும வகுத்த பண்பே, 

இத முற்கூறிய உள்ளுறை பற்றித் தலைவற்கு வருவதோர் வ 

மூவமைக்கின்றது. (இ-ள்.) ஆக்கிய அந்தமில் சிறப்பின் இன்பமும் 
(pia Mu உள்ளுறை ஐட்.தானும் அவர்களுண்டாக்யெ முடிவிலாத 

இிறப்பினையுடைய இன்பம் ; தன்வயின் வருதலும் வகுத்த பண்பு 

தலைவன் சண்ணும் நிகழ்ந்து இன்பஞ்செய் ஓங் காமத்துக்கு முதலா 
இரியன் வருத்த இலக்கணம், எ-று. சஈலைவன்சன்மை என்பதொ 
ன்றின்றி ரந்கன்மையெனக் கருதுதலின் யாம் ஒன்றை நினைந்து 
ஒன்றுகூறினும் ௮அவன்முனியாத இன்பமெனக் கொள்வனெனச் 

கூறியவற்றை அவன் இவை இன்பந் தருமென்றேகொடலின் வழு 

வாயமைந்தன. உதாரணம் முற்சாட்டியவறறுட் காண் ௪, (௪௯) 

| ௨௪௪, மங்கல மொழியும் வைஇய மொறியு 

மாறி லாண்மையிற சொல்லிய மொழியுங் 

கூறியன் மருங்கிற் கொள்ளு மென்ப, 

இஃ அ மேன் மூன்றுபொ௱ளும் வழுவாயமைச என்றலின் 

எய்தாததெய்துவிச்சது. (இ-ள்.) மங்கலமொழி.பம்- தலைவ ற்கு 
த் இங்கு வருமென்றுட்கொண்டு தோஜி.புச் தலைவி.பும் அ.தற்கஞ்சி 

அவனை வழுத்துதலும் : வைஇயமொழி.பும் - தலைவன் தம்மை வஞ் 
| சித்தானாகச் தலைவியுந் தோழிபுங் கூறலும்: வைஇயமொழி, இங்கை 
வைத்த மொழியுமாம் ; மாறில் ஆண்மையிற் சொல்லிய மொழியு 

ம் -மாறுபாடில்லாத அளுந்தன்மைபிடத்2 பழிபச்கூறிய மொழி 

யும் : கூறியன் மருங்கிற் கொள்ளும் என்ப-வழுவமைதியாகச் கூ 

றிய இலககணத்திடத்தே கொள்ளுமொழியென்.று கூறுவர் ஆரி 

யர், எ-று. “நோயிலாராங்காதலர் '? எனவங் “கார்தளுஞ்செய்வி 

ளேமுடிச்சசதோழி '” எனஃங் கூறுவன ஈம்மை அறனன்றித்துற 

த்தலிற் இங்குவருமென்றஞ்சி வாழ்த்தியத.," ஈம்பொருட்டுத் இங்கு 

(வருமென நினைத்தலின் வழுவாயமைர்தது. | “வையினர் நலனுண் 

டார் வாராமை நினைத்தல் '? என்பது வஞ்சித்தமை கூறிற்று, “இது 

வுமோ ரூராண்மைக் கொத்த படிறுடைத்து'” என்பது ஆண்மை 

யி2ல பழி.புண்டு என்றது. இதுவும் வழீஇ அமைந்தன, (௫௦) 

௨௪௫, சினனே பேதைமை நிம்பிரி 6a கூர 

வனைகால் வகையுஞ் சிறப்பொடு வருமே,



பொருளியல், ௬௯ 

இ௫ மெய்ப்பாட்டியலுள் ஆசாதென்பவற்றுட் சில அமைக 
வென வழுவமைக்கின்றது. இது பொதுவாகச் கூறலிற் தலைவிக்கு 

தோழிக்குங்கொள்க. (இ-ள்.) சனனே- கோபம் நீட்டித்தலும் : பே 
தைமை:-- ஏழைமையும் : சிம்பிரி- பொருமைதோன்றுங் குறிப்பும்: 
ஈல்குரவு - செல்வமின்மை.பும் : அனைகால்வகையும் = THD AF 

தின்மையனவா௫ய ரசாக்கூறும் : சிறப்பொடு வருமே: ஒருபொருளை 
ச் சிறப்பித்துக் கூறுதல் காரனாத்தான் வரும், ௭-௮. சனத்தை ௮ 
ண்டிக் கொசிமையினடச்இஞர், “ராணு நிறைய ஈயப்பில பிறப்பிலி”? 

caren, “சொழய வெமச்குநீ யாரை '? எனவுஞ் சினம்பற்றிவரி 
னும் ௮வை தன்சாதலைச் சிறப்பித்தலின் ௮மைந்தன. செவ்விய 

இவிய% % %* மகனல்லை மன்ற வினி” எனச் கழிபெருங் சாதலான் 
நின்னை உள்ளவாறறிர்தலேனெனச் தன்பேதைமையைச் காதலாற்டு 
றப்பித்தலின் அமைந்தது. *'உறலியாமொளிவாட % & * என்றறையி 

னருளராயின்”” இது நிம்பிரி; அவரோடும் விளையாவொனெனப் 
பொழுமைகூறியும் அவன் ஈண்டையானாகவேண்டுமெனக் சாதலைச் 

சிறப்பித்தலின் ௮மைர்தது. “*பிரசங் கலந்த வெண்சுவைத் இம்பால் - 
விரிசதிர்ப் பொற்சலத் தொருகை யேர்திப் - புடைப்புறச் சற்றும் பூ 

ச்தலைச் சிறுகோ - லுண்ணென் றோக்குபு புடைப்பத்தெண்ணீர் - முதி 
தரிப் பொற்கிலம் பொலிப்பச் சத்துற் - நரிரரைக் கூந்தற் செம்முது 

செவிலியர் - பரீஇமெலிர் தொழியப் பந்த ரோடி. - யேவன் மறுக்குஞ் 

சிறுவிளை யாட்டி -யறிவு மொழுக்கமும் யாண்ணெர்ர் தனள்கொல் - 

சொண்ட கொழுசன் குழவற னுற்றெனக் - கொடுத்த தந்ைத கொ 

முஞ்சோ அுள்ளா - ளொழுருநீர் நணங்கறல் போலப் - பொழுது 

மறுத்துண்ணுனு சிறமது சையளே. ”” இது குடிவறனுந்றென ஈல்கு 
ரவு கூறியுங் காதலைச்சிறப்பிச்சலின் அமைந்தது. இது மெப்ப்பா 

ட்டியலுள் விளச்காமைமின் அதனைச்சார ஈற்றிலே வைத்தார். () 

௨௪௬, அன்னை யென்னை யெனறலு முளவே 

தொன்னெறி முறைமை சொல்லினு மெழுத்இனுக் 

தோன்றா மரபின வென்மனார் புலவர். 

இ அத மூறைப்பெயர்பற்றி வருவதோர் வழுவமைக்இன்த து: 

(இ-ள்.) சொல்லினும் எழுத்தினும் தோன்றா மரபின-சொல்லோகத் 

தினும் எழுத்தோத்தினுஞ் சொல்லப்படாத இலச்கணத்தனவாய : 

தொல் நெறி முறைமை புலநெறிவழர்கிற்குப் பொருந்திய பழைய 

நெறிமுறைமையானே : அன்னை என்னை என்றலும் உள என்மஞர் 

புலவர் ௩ தோழி தலைவியை அன்னையென்ததர் steel தோழி



௫௭0 பொருளதிகாசம், 

யை அன்னையென்றலும் இருவருர் தலைவனை என்னையென்றலும் உ 

ளவென்று கூறுவர்புலவர், எ-று. “அன்னா யிவனோ ரிளமா ணா 
க்சன்” புல்லின் மாய்வ தெவன்சொ லன்னாப்” இவை தோழியை 
தீ தலைவி ௮ன்னாயென்றன. “*அன்ஞப் வாழிவெண் டன்னை ஈ 
ம்ஞூர் - பார்ப்பனக் குறுமசப் போலச் தாமுங் - குடுமித் தலைய 

மன்ற - நெடுமலை sri sorties wba.” “erent arya 

ண் டன்னை யுவச்சாண் - மாரி குன்றச்துச் சாப்பா என்ன - தூவ 
லி னனைர்த தொடலை யொள்வாட் - பாசி தூர்ந்த பெருங்கழற் - ற 

ண்பணி வைய வரிக்சச் சினனே, ?? இவை சோழி தலைவியை அன் 
ஞரூயென்றன. “எனக்கு மாகா தென்னைக்கு முதவாது.”” “ஓரீஇயின 
'னொழுகு மென்னைக்குப் - பரியன் மன்யான் பண்டொரு காலே ?? இ 

வை தலைவி தலைவனை என்னையென்றன. தோழிகூறியது வந்துழி 

சக்காண்க, தலைவன் தலைவியை ௮ன்னையெனக் கூறலும் உள 

தென்பாருமுளர். எழுச்சிறுஞ் சொல்லிறுமென்னாச முறையன்றி 
ீகூற்றானே புறத்திற்டும் இவைகொள்க. “என்னை மார்பிற் புண்ணு 
ae? என்னைச் கூரீ சன்மையானு மென்னைக்கு நாடீ தன்மையானும்”” 

*என்னைமான் ஸில்லன்மின் நெவ்விர் பலரொன்னை - முன்னின்று 

சன்னின்றவர்”” “என்னை மார்பிற் புண்ணுமவெய்ய'” என்பனகொ 

ள்க. ஏனைய வந்துழிச்சாண்க, இணி உம்மையாற் பிறவுமுளவென் 
பது பெறுதலின் “ எந்தைகன் னுள்ளங் குறைபடா மாறும்'” என் 

ரூற்போல் வருவன பிறவுங்சொள்க, (௫௨) 

௨௪௭. ஒப்பு மருவும் வெறப்பு மென்றா 

கற்பு மேரு மெழிலு மென்று 

சாயலு நாணு மடனு மென்ரு , 

நோயும் வேட்கையு நுகர்வு மென்றாங் 

காவயின் வரூ௨ங் கிளவி யெல்லா 

நரட்டிய மரபி னெஞ்சுகொளி னல்ல 

காட்ட லாகாப் பொருள வென்ப, 

இ அ சட்புலனாகக் காணப்படாத பொருண்மேலுங் சட் 

புலனாசக் காணப்பட்டாறபோலப் பொருள்சோடல் வழுவமைக் 

ன்றது. (இ-ள்.) ஒப்பாவது, ஒத்தசெெவலுங் இழத்தியு மென்றவ 

ழி அவரொப்புமை மெய்வேறுபாபெற்றி மனனுணர்வானுணர்வதன் 
றிப் பொறியானுணரலாகாதென்றது ; தம்தையரொப்பர் மக்களென் 

பதும் ௮து: உருவாவது, உட்கு; அதுவும் பொறிறுதல் வியர்த்தல் 

(போல்வனவற்றானன்றிப் பிழம்புபற்நி உணரலாகாது ; வெறுப்பா
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வது, செறிவு; அதுவும் மச்சட்குணமாய் இசையாததோர் மனரிசம்ச் 
சியாதலிற் பொறியான் உணரலாகாது : கற்பாவது, சன்சணவனைசக் 
தெய்வமென்று உணர்வமிதார் மேற்கோள். ஏராவது, எழுச்சி; ௮து 
எழுகின்ற நிலைமையென நிகழ்சாலமே சூறித்து நிற்கும், எழிலாவது 

அங்ஙனம் வளர்ந்தமைர்த பருவததம் இது வளர்ந்துமாறியதன்றி 
இன்னும் வளருமென்பதுபோன்றுகாட்டுதல் : சாயலாவது, ஐம்பொ 

இியால் அகரும்மென்மை : மாணாவது, செயத்தசாதனவற்றின்சண் 
உள்ளமொடூங்குதல் : மடனாவது, கொளுத்தச்கொண்டு கொண்ட்து 

விடாமை : கோயாவது, நோதல் : வேட்கையாவது, பொருள்சண் 
மேற் தோன்றும் பற்றுள்ளம் ;1'*செய்யுண்மருங்கெவேட்கை'” என்பு 

ழி அவாவிற்கு வேறுடாடு கூறிஞம் ; அகர்வாவது, இன்பத்துன்பங் 

களை அகருநுகர்ச்சி : என்ருவென்பன எண்ணிடைச்சொல் : என்று 
வருங் களவி 3 ஐப்புமுதல் நுகர்வு ஈராகப் பன்னிரண்டென்று 

அ௮சப்பொருட்கண் வருங் ளெவிகளும் : அவயின் வருங் எளவி- 
அ௮ப்பன்னிரண்டின்சண்ணே புறப்பொருட்குரியவாய் அவ்வாசசத 

தான் வருங்கெளவிகளும் ; ௮ங்கு ஈண்வெமவுருபு, அவைபோல்வன 

கிளவி என்பதாம் ; எல்லாம் நாட்டிய மாபின் ரெஞ்சுகொளின் ௮ 
ல்லது--ஏனையவும் காடசவழச்சத்தாற் புஸனெறிவழக்கஞ்செய்ச மூ 

நமையானே மெஞ்சுணாந்துகொள்ளினன்றி : காட்டலாகாப் பொ 

ரள என்ப உல௫ூயல்வழச்சகான் ஒருவர்கீசொருவர் கட்புலனாகக் ௧௩ 

ட்ட்ப்படாதபொருளைப் பொருளாககடைய என்று கூறுவர் புலவர், 

எஃறு. இவை மேல்வரும் மெய்ப்பாடுபற்றி உணர்தலிற் கட்புலனா 

காவோவெனின், மெய்ப்பாடாவது மனசக்குறிப்பாதலின் அதன் 
குறிப்பிற்குப் பற்றுச்கோடாசிய பொருளினவை யென்றுணர்ச, 

இணி இவை புறப்பொருட்சண்வருமாறு ; 4 வரைபுரையமழகளிந் 

றின்மிசை ”? எனும் “உருகெழு முரசம்”? எனவும் “வெறுத்த கேள் 

வி விளங்குபுகழ்க் கபிலன்” எனும் **நிலைகெழு கூட் ef Geri பூட் 
பூய - பலர்புசழ் பத்தினி!” எனவும் இவ்வாறே ஏனையவற்றிற்கும் 

ஒட்டிக்கொள்க. இணி எல்லாமாஉன, ஒளியும் ௮ளியங் காய்தலும் 
அன்பும் அழுக்காறம் பொறைய௰ம் நிறையும் அறியும் முதலியனவும் 
பிறவமாம், ஒளியாவது வெள்ளமையின்மை ; ௮ளியாவது அன்பு 
காரணத்தாற் தோன்றும் ௮ரள் ; காய்தலாவது வெகுளி ; அன்பா 
வது மனைவியர் சண்ணுர் தாய்தந்தை புதல்வர் முதலிய சுற்றத் 

தின்சண்ணும் மனம௫ம்ச்சிநிகழ்த்திப் பிணிப்பித்துநிற்கும் நேயம் ; 
அழுக்காருவது பிறர்செல்வமுதலியவற்றைப் பொறாமை; பொசை 

பாவது பிறர்செய்த இங்கைப் பொறுத்தல் ழ; கிறையாவது .மரை 

பிறாறியாமலொழுகுதல் ) ௮றிவாவது ௩ல்லதனலலுந் இயதன்றீ



ஏஎ பொருள இகாரம், 

மையும் உள்ளவாறுணர்தல். இவைகண்டிலமென்று கடியப்படா 
கொள்ளும் பொருளென்மூர். இவை ஆசிரியனாணையன்றென்பது 

மற் குத்திரத்தாற் கூறுகின்றான். (௫௩) 

௨௪௮, இமையோர் தேஎத்து மெறிகடல் வரைப்பீனு 
மவையில் கால மின்மை யான, 

இத இவையுங்சாட்டலாகாப் பொருள்கள் ஆசிரியனாணையா 

ற்சொண்டன அல்லவற்றைப் பொருளெனக்கொள்ச என்கின்றது. 

(இ-ள்.) இமையோர் தேளத்தும் எறி கடல் வரைப்பினும் -- தேவரு 
லகத்தின்கண்ணுந் திரையெறியங் கடல்குழ்த உல$ூன்கண்ணும்; 

அவை இல் காலம் இன்மையான- அறம்பொருளின்பறுகர்ச்சி இல் 

லாததோர்சாலம் இன்றாசையால் அவற்றைப் பொருளென்றே சொ 
ள்க. எ-று, தமிழ்நடக்கும் எல்லைகூருது தேவருலகையும் மண்ணு 

லசையுங் கூறினமையின் இவையாண்டும் ஓப்ப முடிர்தனவெனவும் 

அவை உள்ள அளவும் இவை நிகழ்வனவெனவுங் கூறலின் வழுவமை 
1இயாயிற்று, இமையாக் சண்ணராகலின் இமையோரொன்றா. இடை 

யூறில்லா இன்பச்சிறப்பான் இமையோளா முற்கூறினான். (௫௪) 
ச் 

பொருளிபன் முற்றிற்று, 

௭90646



ஆழுவது 
மெய்ப்பாட்டியல், 

9 QUEoo— 

௨௪௯: பண்ணைத் தோன்றிய வெண்ணான்கு பொரு 
கண்ணி.ப புமனே கானான் கென்ப, [ஞூன் 

என்பத சூத்திரம், இவ்வோத்து என்னபெயர்த்தோவெனி 

ன், மெய்ப்பாட்டியலென்னும் பெயர்த்து, மெட்ப்பாடென்பன ஏல 

பொருள் உணர்த்தினமையின் அ௮ப்பெயர்த்தாயிற்ற, இசனானே ஒக் 

தறதலியதூஉம் மெப்ப்பாடு உணர்த்துதலென்பது பெற்மும். மெய்ப் 

பாடென்பது பொருட்பாடு. ௮ஃதாவது, உலகத்தார் உள்ளநிகழ்ச்சி ஆ 
ண்டுநிகழ்ச்தவாறே புறத்தார்க்குப் புலப்புவதோர் ஆற்றான் வெளிப்ப 
தல், ௮அசனது இலக்சணங்கூறியஒத்தும் ஆகுபெயரான் மெய்ப்டாட் 

ட.யலென்றாயிற்று, மேலோத்தினேரி இவ்வோச்சினிடை இயைபெ 

ன்னையோவெனின், மேலை ஒத்துக்களுட் கூறப்படும் ஒழுகலாற் 

Hoga arora பொருள் என்றவற்றிற்மும் எல்லாம் பொதுவா 

இய மனச்குறிப்பு இவையாகலின் இவற்றை வேறுகொண்டு ஒரின் 

மாக்டி மெய்ப்பாட்டியலென வேறோர் ஒத்தாக வைத்தமையான் ௭ 

ல்லாவற்றோடும் இயைபுடைச்சென்பது, இதன் தலைச்சூத்திரம் என் 
னுதவிந்ரோவெனின், அம்மெய்ப்பாடு பிறர் வேண்டுமாந்ரான் இத் 

துணைப் பகுதிப்படுமென்றுணர்தீதுதனுதலிந்று, (இ-ள்,) பண்ணைத் 

தோன்றிய எண்ணானகு பொருளும் - முடியுடைவேர்சருங் குறுநிலம 

ன்னருமுதலாயினோர் நாடகமகளிர் ஆடலஓும்பாடலுங் கண்டுங்கே 

ட்டுங் சாமநுகரும் இன்பவிளையாட்டிலுட் தோன் நிய முப்பத்திரண்டு 

பொருளும் : சண்ணிய புறனே நானான்கு என்ப அவை கருதிய 
பொருட்பகுஇி பரினொாராடு அடங்கும் காடகநாலாடிரியர்க்கு. எ. று, 

௮ முதனூலைநோக்இச் கூறியவாறுபோலும், 

மீப்பத்திரண்டாவன யாவையெனின் :-- ஓன்பதுசுவையெ 

னப்பட்டவற்றுள் உருத்திரமொழிர்த எட்டனையுங் கூறுங்காற், சுவை 

ச்கப்படும்பொருளும், ௮தனை நுகர்ர்ச பொறியுணர்வும், ௮து மனத் 

துப்பட்டவழி உள்ளத் துநிகழுங் குறிப்புங், குறிப்புக்கள் பிறந்த உள் 

ளத்தாற சண்ணீரரும்பலும் மெப்ம்மயிர்சிலிர்த்தலுமுதலாக உடம்பி 

ன்கண்வரும் வேறுபாடாயெ சத் துவங்களுமென சான்காக்$, ௮ச்௪ 

வையெட்டோடுங்கூட்டி, ஒன்று நான்குசெப்து உறழ, முப்பத்தரண் 
டாமென்பது, எனவே, சுவைப்பொருளுஞ் சுவையுணர்வுங் குறிப்பும் 
விமஓுமென சான்சாயின. விறலெனிலுஞ் சத்துவமெனிலும் ஒக்கும்,



2274] பொருளதிக ரம், 

*வைப்பொருளென்பன, அறுசுவைக்கு மூதலாஏயெ வேம்புங் க 
பவம் உப்பும் புளியுங் கரும்பும்போல்வன, அ௮வையாமாறு, ஈகைச்சு 

வைக்குப் பொருளாவன ஆரியர்கூறுந் தமிழுங், குருடரும் மூடவருஞ் 

செல்லுஞ் செலவும், பித்தருங் சளீயருஞ் சுற்றத்தாரை இகழ்ந்தாருங் 
குழவிகூறும் மழலையும்போல்வன, ௮ச்சப்பொருளாவன, “வள்ளெ 
யிற் றரிமா வாள்வறி வேங்கை - மாள்ளெயிற் றரவே முழங்கழற் செ 

5- யீற்ரா மதமா வேச பாதங் - கூற்றங் கோண்மா குன்றுநை யச 

ணம்”” என்றுசொல்லப்பட்டனபோல்வன., இவற்றைச் சுவைகோ 

டலென்பசென்னையெனின், ஈகையும் ௮ச்சமூழுூதலாகய உணர்வு 

மூற்சாலத்து உலகியலான் அறிவாஞெ௱வன் அவற்றுக்கு ஏதுவாகிய 

பொருள்பிற சண்டவழித் தோன்றிய பொறியுணர்வுசள் அவ்வச்சுவை 

யெனப்படும், வேம்பென்னும் பொருளும் நாவென்பொறியும் தலை 

ப்பெய்தவழியல்லது கைப்புச்சுவை பிறவாசதுபோல, அப்பொருள் 

கண்டவழியல்ல.து ஈசையும் ௮ச்சமுக் தோன்றா. ஒழிந்த காமமுதலிய 
வம் அன்ன, இச்கருத்சேபற்றிப் பிற்காலத்து காடசநூல் செய்த 

ஆூறியரும் £ இருவகை நிலச்சி னியல்வ.து சுவையே!” என்ரான் 

பது, இனி இருவகைநிலனென்பன உய்ப்போன்செப்சது காண்போ 
ர்க்கெய்துதலன்றோவெனின் சவையென்பது ஒப்பிஞனாய பெயராக 

லான் வேம்புசுவைச்சவன் ௮றிர்ச சைப்பறிவீனை நாவுணர்வீஞற் பி 
றனுணரான், இவன் சைப்புச்சுவைச்சானெனச் கண்ணுணர்வினன் 

௮றிவசன்றி; அதுபோல ௮ச்சச்துச்கு ஏதுவாகிய ஒரு பொருள்ச 

ண்டு௮ஞ்சி ஒடிவருன்றாஜனெருவனை மற்றொருவன் சண்டவழி இவ 

ன் வள்ளெயிற்தரிமாமுதலாயினசண்டு ௮ஞ்சினானென் நறிவதல்ல.து 

வள்ளெயிற்நரிமாவீனைத் தான்சாண்டல் வேண்டுவதன்று; சான் ௧ 

|ண்டாஞயின், ௮௮வுஞ் சுவையெனவேபடும். ஆகவே அஞ்சிஞனைச் 
ஈண்டு ஈகுதலுங் கருணைசெப்சஓுங் சண்டோர்ச்குப் பிநப்பசன்றி ௮ 

ச்சம்பிறவாதாசலான் உய்ப்போன்செப்தது காண்போனுய்த்ச ௮றி 

வின்பெற்றியாற் செல்லாதாசலின் இருவகை நிலமெனப்பேன சு 

வைப்பொருளுஞ் சுவைத்தோறுமென இருநிலத்தும் நிகமுமென்பதே 

பொருளாதல்வேண்டுமென்பத, 

கு.றிப்பென்ப௫, கைப்பின் சுவையுணர்வு பிறந்தவழி வெறுப் 

ுமூதலாயின உள்ளநிகழ்ச்சிபோல ௮ஞ்சுதக்கனசண்டவழி அதனை 
நோக்சாது வெறுச்கும் உள்ளநிகழ்சசி. விறலென்பன, ௮வ்வுள்ளநி 

கழ்ச்சி பிறர்தவழி வேம்புதின்றார்க்குத் தலைநடுங்குவதுபோலச் ரா 

மே தோன்றும் ஈடுக்கமுதலாயின, இவ்வகையால் இர்ரான்கனையு 
ம் எட்டோடும் உறழவே முப்பச்தாண்டாயின,



மெய்ப்பாட்டியல், ௪எடு 

இனி அவை பதினாராயினவாறென்னையெனின்:--வேம்புமு 
தலாயின பொருளும் அதே? நாமுசலாயினபொறியும் வேறுவேறு 
நின்தவழிச் சுவைபிறவாமையானும் அவ்விரண்டுங்கூடி யவழிக் சுவை 

பிறதீசலானும் ௮அவைபதினாறும் எட்டெனப்படும்; இனிக் குறிப்புஞ் 
சதீதுவமுமென்பனவும் உள்ளநிகழ்ச்சியும் உடம்பின்வேறுபாடுமென்ப 

ராசலின் அவ்வுள்ளநிகழ்ச்சியை வெளிப்படுப்பது சச் துவமாகலின் ௮ 

வை பதினாறும் எட்டாயடங்குமாசலின் அவை ஈரெட்டுப் பஇனாராரு 

மென்பது, மற்திவை பண்ணைத்தோன்றுவனவாயின், இது பொரு 

ளோத்தினுள் ஆராய்வதென்னை? காடசவழர்சத்தானே, ஒருவன்செ 
ய்சதனை ஒருவன் வழக் இனின்றம் வாங்கிக்கொண்டு பின்னர்ச்செ, 
ய்ன்றதாதலாலும் வழக்செனப்படாதாசலானும் ஈண்டு ஆராய்வது 

பிநிதெடுத்துரைத்தலென்றுங் குற்றமாமென்பது கடா. அதுவன்றே 
இகுத்சிரம் பிறன்காள் உறலென்னும் உத்திவகையாற் கூறி, ௮து 
தானே மரபாயிற்றென்பது, - (௧) 

௨௫௦, நாலிீரண் டாகும் பாலுமா ர௬ண்டே, 

இத மெய்ப்பாட்டின் அடச்சங் கூறுகின்றது, (இ-ள்,) மூ 
ட்பத்திரண்டுமெ.ப்ப்பாடும் பகினாராதலேயன் றி எட்டாதலும் உண்டு, 

௭-௮, அ௮வைவீரம் அச்சம் வயப்பு இழிபு காமம் அவலம் ஈசை 

நடுவுநிலையென்பன. இவற்றின்விகாரமாகிய சச் துவங்களெட்டனை 

யும் இவற்றுளடக்கி எட்டாக்டுக் கூறியவாறிதுவென்பது, காலிர 

ண்டாதலுமுண்டென்னாது பாலென்றதஞன் எட்டாகலேயன்றி ௮ 

வை ஒன்பதாதற்குப் பகுதியுமுடையவென்பது; என்னை ? “உருத்த 
ரந் தன்னோ டொன்ப தாகும் ”” என்பவாகலின், உம்மை இதந்தது 
தழீஇயிற்டுசலான் இவையும் பண்ணைக் தோன்றிய எண்ணான்செ 

னப்பட்டனவற்றுப் பகுதியென இதுவும் பிறன்கோாட்கூ நியவாரு 

யிற்று, மற்றிவற்றது பயனென்னை3யெனின்; பொருளதிகாரத்துச்கூ. 

DAA வழக்கிலே ௮வையுமென்பதுகூறி, ௮ச்சுவைச்கு ஏதுவாய் 
பொருளிளை அ௮ரங்இனொள் நிறீஇ, அதுகண்டு குறிப்புஞ்சத் துவமும் சிச 

ழ்த்துன்ற கூச்சனையும் அரங்இற்றது, பின்னர் அவையரங்கினோர் 

அவன்செப்இன்ற மெப்ப்பாட்டினை உணர்வராச வருகின்ற முறைழை 

யெல்லாம் காடகவழகூற்சே உரியபகுதியெனவும், அப்பர் 

ல்லாம் ஈண்டணர்த்தல்வேண்வெதன்றெனவும் கூறியவாறு, Suit 

ஙனம் ௮டங்குமென்பது சாடகதூஓள்ளுஞ் சொல்ஓபவோவெனின், 

சொல்லுபவாகலினன்றே ௮தன்வழிதநூல்செப்த அரிரியர்செயிற்திய 

ஞர் சுவையுணர்வும்பொருளும் ஒன்றாகவடச்இச் சுவையுங்குறிப்புஞ்



SST Se பொருளதிசாரம், 

சச். துவமுமென மூன்ருகீஇ வேறுவேறிலகச்சணங் கூறி அவற்றை ler 

ண்ணிய மூன்று மொருங்கு பெறுமென - நுண்ணிதி இணர்ந்தோர் 

அவன்றன ரென்ப”? என்றொதிஞராயிற்றென்பது, (௨) 

௨௫௪. கையே யமுூகை பிளிவரன் மருட்கை 

யச்சம பெரு.நிதம வெகுளி யுவகையென் 

றப்பா லெட்டே மெயப்பா டென்ப. 

இ பிறர்வேண்டுமாற்றானன்றி இர் நூலுள் இவ்வாறு வே 
ண்டப்படும் மெப்ப்பாடென்பதுணர் - ற்று, (இ-ள்.) இச்சொல்லப் 
பட்ட எட்டும் மெப்ப்பாடென்று சொல்லுவர்புலவர், எ-று, 

நீகையென்பது இரிப்பு; ௮து முறுவலித்துநககுசலும் அளவே 
சிரித்தலும் பெருசச்சிரித,சஓுமென மூன்றென்ப, ௮ழுகையென்ப 
அ அவலம்; ௮ஃது இருவகைப்படும், தான அவலித்கலும் பிறரவல 

ங்கண்டு ௮வலித்தஓுமென; இவற்றுள ஒன்று கருணையெனஃம் ஓன் 

௮ அவலமெனவும்பட்டுச் சுவை ஓன்பசாகலுமுடைய என்பது, இ 

'ளிவரலென்பது இழிபு, மருட்கையென்பது வியப்பு) ௮ற்புதமெனி 

னும் அமையும். அசசமென்பது பயம், பெருமிதமென்பது வீரம். 

வெகுளீயென்பது உருழ்சிரம், உவசையென்பது காமமுதலியமகி 
pe இவை அவ்வெட்மொவன, இஙறறைச் சுவையெனவங குரி 

ப்பெனவும் வழங்கினும் அமையும், 

மறறு ஈகை முன்வைத்தசென்னையெனின், பண்ணைச்தோன் 

ஜிய எண்ணான்குபொருட்ரும் இவையென்னும் இயல்பில்லனவல்ல 
என்றதற்கு விளையாட்டுப் பொருட்டாகிய ஈகை ஞுன்வைத்தானென் 
பது, ௮தறகு மறுதலையாகிய அழுகையை அதன்பின் வைத்தான். 
இளிவரவு அதன்பின் வைத்தான், அழுகையும் இளிவரவோடு இயை 
'புடைமையின், தானிளிவர்து பிரிசோபொருளைவியககுமாதலின் இ 

ளிவரலின்பின் வியப்புவைச்தான். வியப்புப்பற்றியும் ௮ச்சம்பிறத் தலி 

ன் அச்சத்தை அதன்பின் வைச்தான். ௮ச்சததிற்கு மறுதலையாகிய 

வீரத்தை அதன்பின் வைத்தான். அவ்வீரத்தின்பயனாடுப் பிநர்க்கு 

வரும் வெருளியை அசன்பின்னே வைத்தான். வெகுளிக்கு மறுதலை 

யாகலானும் எல்லாவறறிலும் ஈண்டு ஒதுதற்குச் சிறந்ததாகலானும் 
மூதற்சணோதிய ஈகைக்கு இயைபுடைத்தாகலானும் உவகையை ௮ 

வ்வீற்றுச்சண் வைச்சானென்பது, இவ்வெட்டனுண் முதனின்ற wir 

ன்கும் முற்கூறுதற்கும் இறுதிரின்ற நான்கும் பிற்கூறுதற்குங் சார 
ணம் வருன்ற சூத்திரங்களாலும் பெறுதும்:



மெய்ப்பாட்டியல், ௪௭௭ 

மற்திவவெட்டஜேடுஞ் சமநிலைகூட்டி ஓன்பசென்னாமோ சா 

டச.நூலுட்போலவெனின், அதற்கு ஒர்விசாரமின்மையின் ஈண்டுக்கூ. 
ஜியதிலனென்பது; ௮தற்ரு விசாரமுண்டெனின் முன்னையெட்டனு 
ள்ளுஞசார்த்திக்கொள்ளப்படும், ௮ஃதல்ல தூஉம் ௮ஃதுலஇயல் நீ 
ங்கினார் பெற்றியாகலின், ஈண்டு உலசவழக்இலுட் சொல்லிய இலனெ: 

ன்பு. ஓழிர்்த எட்டும் உலகயலாகவிற் கூறிஞன், “வழச்குஞ் செய்யு 
ளு மாயிரு முதலின்”? என்று புகுக்கமையினென்பது, அவை எட்டு 

மாமாறு இிக்கூறுதும், (௩) 

௨டு௨. எளள லிளமை பேசைமை மடனென் 

வுள்ளப் பட்டஈகைகான் கென்ப, 

இத நிறுத்தமுறையானே ஈகைச்குறிப்பு ரான்கென்பதுணர்-ற்று, 

(இ-ள்.) எள்ளுசலும் இளமையும் பேசைமையும் மடனுமெனச் கருத 

ப்பட்ட ஈசை சான்கு. எ-று, இவை நான்கும் பொருளா௫ச் சத்துவ 
மங் குறிப்புஞ் சுவையுமென்னும் மூன்றற்கும் முதற்கண்ணவாகலா 

ன் மூன்றனையும் அடக்கிப் பொருட்பகுதியான் அவற்றைக் கூறுகின் 

carn இதுவென்பது, இவைகான்கும் ஒன்று இரண்டா) எட்டா 
தலும் உடைய, 

எள்ளலென்ப.து சான் பிறரை எள்ளிஈகுதலும் பிறரால் எள்ள 

ப்பட்டவழித் தான் ஈகுதலஓுமென இரண்டாம். இளமையென்பது 
தான் இளமையாற் பிறரை நகுதலும் பிநரிளமைகண்டு தான் ஈகுதலு 
மென இரண்டு, பேதைமையென்பது அறிவின்மை. மடமையென்ப 

து பெரும்பான்மையுங் கொளுத்தக்கொண்டு சொண்டதுவிடாமை. 
இவையுக் தன்பேதைமையான் நஈகுசலும் பிறன்பேடைமையான் 54 

தலுந் தன்மடமையான் ஈகுதலும் பிறன்மடமையான் ஈகுதஓுமென 

இரண்டாம், 

மாள்ளலென்பது இகழ்ச்சி. எள்ளி ஈகினும்வருஉம்'” என்பது 
தன்சண் நிகழ்ர்த எள்ளல்பொருளாக ஈகைபிறர்தது, “sera மன்' 

னென ஈகூஉப்பெயர்ந் சோளே” என்பது பிநொள்ளியது பொருளா 

கத் தன்கண் ஈகைபிறக்தது; என்னை? தன்மகள் தன்னை மதியாது இ 

கழ்ர்சாளென நக்கவாற. இது வெருளிப்பொருளாச ஈச்சன்றோவெ/ 

னின், அது வீரர்ச்கே உரித்தாசல்வேண்டும் ; இவள் அவளை வெகு 

ண்டு சண்டஞ்செப்வாளல்லள் அதற்கே உவப்பினல்லதென்பது, 
௮ல்லதூஉம், *ஈகுதக் சன மாடுமிசக் கூறுரர்'” என்றாற்போல வீர 

தீதெழுந்த வெருளிஈசையும் எள்ளல் ஈகையென்றே ௮டக்கவேண் 
ரிம் ஈண்டென்பது,



PTH பொருள காரம், 

* நடுங்குதல் காண்மார் ஈசைகுறித் சன” என்புழித் தன் 
இளமைபொருளாக ஈகைபிறந்தது. **திறனல்ல யாங்கழற யாரை ௩ 
ருமிம்- மசனல்லான் பெற்ற மசள்'” என்பதும் ௮த, ௮ங்ஙகனம் மக 
ன்சிரித்தவழிச் தாய்க்கு ரகைசோன்றிற்றேல் ௮து பிறரிளமை பொ 
ருளாக ஈகைதோன்றிற்றாம். *சாவொடு ஈவிலா நகைபடு தஞ்சொல்”” 

என்பது பிறரிளமைபொருளாக ஈகைபிறக்த து. 

“ இீகைநீ கேளாய் தோழி” என்பது தன்பேதைமைபொருளா 
க ஈகைபிறந்தது ; என்னை! சான் செய்ச தவற்றிற்குத் தாய் தன்னை 

வலெகுண்டது தனக்கு மசையாசச்சொண்டமையின், :*கசையா இன் 
| மே சோழி- மம்மர் நெஞ்டினன் மொழுதநின் றதுவே'” என்பது பி 
றன்பேசைமைபொருளாச ஈச்கது, 

“அம்மொடு ஈக்ச வால்வெள் ளெயிறே'? என்பது தன்மடத் 

தான் ஈகைதோன்நிற்று ; என்னை? நீயிர் கறிய அதனையே மெய் 
யெனச்கொண்டு மஇழ்ந்து ஈச்சனென் என்றமையின், “குறிக் 

கொண்டு கோச்காமை பல்லா லொருகண் - சறச்சணித்தாள் போல 
நகும்.” என்பதும் ௮௮, “நாகை யுடைய நெஞ்சே ஈம்மழொடு - 

தான்வரு மென்ப தடமென் ளோளி” எனப் பிநர்மடம் பொருளாக 

ரகைதோன்றிற்று, பிறவும் ௮ன்ன, 

இவ்வோதப்பட்டவற்றுக்கெல்லாம் உவகை உரித்து, உள்ள 
ப்பட்ட ஈகைரநான்கு என்றதனான் உள்ளத்தோடு பிறவாத ஈசையுமு 
ot, அவை “வறிதகத் தெழுந்த வாயின் முறுவல்” என்ருற்போல 
வருவனவெனச் கொள்க, (௪) 

௨௫௩, இளிவே யிழவே யசைவே வறுமையென 

விளிவில் கொள்கை யழுகை கான்கே, 

இ.த மூறையானே ௮ழுகையென்னுஞ் சுவையினைப் பொருள் 

பற்றி உணர்.ற்று. (இ-ள்.) இளிவும் இழச் தலும் ௮சைதலும் வறு 
மையுமென இக்கான்குபொருள்பற்றித் தோன்றும் ௮௨லம். எ-று, 

இளிவென்ப.து பிறரான் இகழப்பட்டு எளியனாதல். இழவென்பது 

sto guys தாயுமுதலாகிய சுறறத்சானாயும் இன்பம்பயக்கும் அுசர்ச்சி 
)மூதலாயவற்றையும் இழத்தல். அசைவென்பது பண்டைநிலைமை 
செட்டு வேளொருவாருட வருந்துதல், வறுமையென்பது போசந்தும் 

ப்பப்பெருத பற்றுள்ளம், இவை சான்குச் தன்கட் தோன்றினும் பி 
தன்சட் தோன்றிலும் அவலமாமென்பது, எனவே, இலையும் எட் 
டாயின, விளிவில்கொள்சை, சேடில்கொள்சை, ௮ங்கனங் கூறி
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ய மிகையானே ௮ழுகைச்சண்ணீர்போல உவசைச்கண்ணீர்வீழ்த 
ஓம் உண்டு, அதனையும் ௮ழுகைப்பாற்சார்த்தி உணரப்படும், 

“ எழுதெழில் சதைய வழுதன ளேங்ூ- யடிக்சென வருத்த 

இத்திப் பல்லும் - கொடித்தெனச் சிவந்த மெல்விரற் நிருகுபு - கூர்று 

தி மழுங்கயெ வெயிற்ற - ஞர்முழுது அவலுதிற் காணிய சசென்மே” என் 
பத, பரத்தையை நீயெள்ளினையென்று ௮ழுதுவருகின்றாளென்று த 

லைமகற்குச் சொல்லியதாசலின் இது தன்சட் சோன்றிய இளிவரல் 
பொருளாக அவலச்சுவை பிநர்தது. **சயமல ருண்கண்ணாயொருவ 

ar” என்னும் பாட்டிலுட் **தானுற்ற - கோயரைக் கல்லான் பெயரு 
மற் பன்னாளும்'? எனக் தலைமகன் இளிவந்தொழுகுவதுகாரண 

மாகச் **செ.ப்யேன்மன் யானுச் துயரிழப்பென்,””? என்றமையின் இ 

அ பிறன்கட் தோன்றிய இளிவரல்பொருளாக ௮வலச்சுவை பிறந் 

தது, இது கருணையெனவும்படும். 

“ிமழுகு மாப்பிதன் கண்கலுழ்நீ ரானே”” என்பழிக் கணவனை 

யிழந்தாள் ௮வற்குப் பலிக்கொடைகொடுத்தற்கு மெழுகுகஇன்றாளைச் 

சண்ணீமா நீராக மெழுகன்ருளென்றமையின் இது சன்கட் தோன் 

நிய இழவுபற்றிப் பிறந்த ௮டலச்சுவையாயிற்று. (ஐயோ யெனின் 
யான் புலியஞ்சுவல்”” என்பதும் ௮து. “பின்னொடு முடிக்க மண்ணா மு 

ச்சி” என்னும் பாட்டினுள் “*அ௮அணங்குறு கநறபொடி ம_ங்கொளச் 
சா௮ய் - நின்னோப்த் தலையைய மல்லை தெறுவர - வென்னா குவள்கொ 

லளிய டானென - வென்னழி பிரங்கு நின்னொ டி.யானும்'? என்றவழித் 

தலைமசன்பிரிவிற்குத் தோழி படர்கூர்ந்சாளெனச் சொல்லினமை 
யின் ௮து பிறன்சட் தோன்றிய இழவுபற்றி அவலம்பிறந்தசாம். 

: அீளியிடை மின்னுப்போற் ரோன்றி யொருத்தி- யொளி 

யோ டுருவென்னைக் காட்டி. யளியளென் -னெஞ்சாறு கொண்டா 
எதற்கொண்டு துஞ்சென்'' எனத் தன்கட் தோன்றிய ௮சைவுபற்றி 

அவலம் பிறந்தது, **இல்வழங்கு மடமயில் பிணிக்குஞ் - சொல்வ 

லை வேட்வெளுயினள் முன்னே.” என்பது பிறன்கட் தோன்றிய ௮ 
சைவுபற்றிய அவலம்; என்னை? அள்ளிலைத்சாளி கொய்யாநின்றாள் 

இதுபொழுது என அவலித்துச்சொல்லினமையின், 

0 இல்லி தூர்ந்த பொல்லா வறுமுலை - சுவைத்தொ நமூஉந்த 

ன் மகத்துமுச னோச்- நீரொடு நிறைந்த வீரிதழ் மழைச்கண்ணெ 
ம் -மனேயோ ளெவ்வ நோக்கு நினைஇ - நிற்படர்ர் திரினே ஈற்போ 
ர்ச் குமண'” என்புழி, முலைப்பசை சாணாது அழுகன்றது குழவியெ



௪௮0 பொருள கொரம், 

ன்பது தன்கட் சோன்றிய வறுமைபத்தி அவலம்பிறர்தத. மசமு௫௪ 
னோக்கி ௮ழு?ன்றாள் என்மனைவியென்பது பிறன்கட் தோன்றிய வ 
அமையவலம். 

6 இன்ன விறலு மூளகொ ஸனமக்கென- மூதூர்ப் பெண்டிர் 

க9ந்தழ மாணிக் - கூற்றுக்கண் ணோடிய வெருவரு பறந்தலை!” என் 
புழி மூதார்ப்பெண்டிர் இழவுபற்றி ௮ழுதாராயிற் கூற்றுச்கண்ணோ 

_ாசாகலின் அவர் உவந்தனரொன்பது பெற்றாம்; அதனானே ௮ஃது 

உவகைக்கலும்சசியாமென்பது. (௫) 

உ௫௪. மூப்பே பிணியே வருத்த மென்மையோ 

டியாப்புற வந்த விளிவர னான்கே. 

இ து மூன்றாம் எண்ணுமுறைமைக்சணின்ற இளிவரல் கூ.றுஇ 

ன்றது, (இ-ள்.) மூப்பும் பிணியம் வருத்தமும் மென்மையுமென 

நான்கு பொருள்பற்றிப் பிறக்கும் இளிவரல். எ-று. வருத்சமெனினு 

ஸமுயற்சியெனிலும் ஓக்கும். யாப்புறவந்த என்பது திட்பமுறவந்த 

என்றவாறு. அ௮ங்ஙனங் கூறிய மிசையானே வீரமுதலாயினபற்றியும் 
இஸிவரல்பிறஃமும் என்றவாறு, இவை முன்னையபோலச் தன்கட் 

-தோன்றுவனவும் பிறன்சட் தோன் றவனவும்பற்றி எட்டாதலுடைய 

வென்பது கொள்க, 

மதொடித்தலை விழுத்சண் டன்றி ஈடுக்குற் - நிருமிடை மிடை 
ந்த சிலசொற் - பெருமூ சாளரோ மா௫ய வெமக்கே” என்பது தன் 

சட் தோன்றிய மூப்புப்பொருளாக இளிவரல் பிறந்தது; என்னை? 
இளமைகசாலத்துச் செய்தன செய்யமாட்டாது இளியந் தனம் இச்சா 

லத்து என்றமை.பின். மாயப் பொ.ப்ம்மொ.தி சா.பினை பயிற்றியெம்- 

'மூ.துமை யெள்ளலஃ தமைகுந தில்ல” என்பதும் அது. “மூத்துத்த 
லை யிறைஞ்டெய நின்னொ டியானே. போர்க்தொழி முடங்க நாணுவ 
.லதனான்!” என்பது பிறன்சட் தோன்றிய மூப்புப் பொருளாக இளிவ 

ரல் பிறந்தது. 

6 இமயலுச் துளக்கும் பண்பினை - தணையி லாளர் பெண்டிரி 
6 தெவனோ' என்பது தன்சட் தோன்றிய பிணிபற்றி இளிவரவுபிறக் 

தது; என்னை? மலையைத்துளச்கும் ஆற்றலையுடையாய் காமப்பிணிகூ 

ர்ந்தோரை ௮லைப்பது நினக்குத் தகுவதன்றென இளிவர்து வாடை 

க்குச் கஉறினமையின். *'குணகடற் நிறையது பறைதபு சாரை %%% 

நோயை கெஞ்சே சோய்ப்பா லோயே” [என்பது செஞ்சனே வேறு 
நிறீஇச் கூமினமையிற் பிறழன்சட் தோன்றிய பிணியெனப்படும்,
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இ)னுட் சேய எரியோட் படர்தி'? என்றமையின் இது பிற 
ன்கட் தோன்றிய வருத்தமும் வந்ததாயிற்று, *(யான்ற னறிவ ரான 
தி யலளே”' என்பது சன்சட் சோன்றிய வருத்தம்பற்றி வந்த இளி 
வரல் ; என்னை! ௮து பின்னின்ற கலைமகன் கூறியதாசலின். :*ஓன் 
நிரப்பான்போ லிளிவந் அஞ் சொல்லும்” என்பது பிறன்கட் தோல் 
றிய வருத்தம்பற்றி வந்தது; என்னை ? ௮வன் இவ்வாறொமுகு ௧6 
ஈமககு இளிவரலாமென்னுங் குறிப்பிஞற் கூறிக் குறையப்பித் g 

மையின். 

“ விலியரொன்று வழிமொழியலன் - மெலியரன்று மீச்கூர 
லன்'” எனச் தன்சண்ணும் பிறன்சண்ணும் தோன்றிய மென்மை 
பற்றி இளிவால் Ins ser; என்னை 2? மெலியார் இளிவர்சன கூறுவ 

ராயினும் வலியார் மீக்கூறுவராயினும் இவன் அ௮யைசெய்யானென் 

மையின். ் 

ஒருகை யுடைய தெறிவலோ யானு - மிருகை சுமக்துவா 

ம் வேன்”? என்பது வீரம்பற்றிய இளிவரல்பிறந்தது, இது சன்கண் 
ணும் பிறன்கண்ணுந் தோன்றாமையின் இலேன் கொண்டாமெ 

ன்பது. (௯) 

உ௫டு, புதுமை பெருமை இறுமை யாக்கமொடு 

மதிமை சாலா மருட்கை நான்கே. 

இத வியப்புணர்-ற்று, (இ-ள்.) புதிதாகக் சண்டனவுங், 

கழியப் பெரியவாயினவும், இறப்பச் சிறியனவும், ஒன்று ஒன்றாய்த் 

இரிச்தனவுமென மான்கும்பதறி வியப்புத் தோன்றும், எ-று, மதி 

மைசாலாமருட்கையென்பது ௮றிவினை உலகவழகஇலுள் நின்றவாறு 

நில்லாமற் இரிதது வேறுபடுத்து வருவதென்றவாறு, இவையுமெல்லா 

ம் மேலனபோலத் தன்கட் தோன்றினவும் பிறன்கட் சகோன்றினவு 

மென எட்டாதலுடைய, 

*மலர்தார் மார்ப னின்றோற் கண்டோர் - பலர்தில் வாழி 

தோழி யவரு - ளாறிருட் கங்கு லணையொடு பொருந்தி - யோர்யா ஞா 

குவ தெவன்கொ - னீர்வார் கண்ணொடு நெகிழ்தோ ளேனே?” என்ப 
அ தன்கட் தோன்றிய புதுமைபற்றிய வியப்புப்பிறக்தது ; என்னை? 

கின்கருத்து வெளிப்படாது தன்மெப்ச்கட் தோன்றிய புதுமையைச் 

தலைவி வியச்தாள்போலத் தோழிககு அறத்தொடு நின்றமையின், 
“மந்தி ஈல்லவை மருள்வன நோச்கக் - சழைவள ருச்கச் தியலி யா 

மெயில் - விழவுக்கள விறலியிற் றோன்று காடன்'? என்றவழிப் பண் 

41,



PM Quagper Barr, 

0 ஒருகாஓங் சண்ட்தியாதபடி. ஆடி.ற்று மயிலென்றமையிற் பிறபொ 

ருட்கட் தோன்றிய புதுமையாயிற்று, 

நிலத்திலும் பெரிசே வானினு மூயர்ந்தன்று - நீரினு மாரள 

வின்றே சாரற் - கருங்கோற் குறிஞ்டுப்பூக் கொண்டு - பெருந்தே னி 

ழைச்கு சாடனொ? நட்பே” என்பது பெருமைவியப்பு; என்னை? 
கருங்கோற் குதிஞ்டிப்பூக்சொண்டு பெருந்தேன் இழைத்தாற்போல 
வழிமுறை முறையாற் பெருகற்பாலகசாகயெ நட்பு மதற்றவனைச் கண் 

ணுற்றஞான்றே நிலத்தினதகலம்போல௨ம் விசும்பினோக்ச ம்போலவு 

ங் கடலினாழம்போலவும் ஒருகாலே பெருஇற்றென்றமையின்; இது 

. தன்சட் தோன்றிய பெருமைவியப்பு. இ௫ தலைமகன் கருத்தினுள் 

நட்பிற்ருங் கொள்ளுங்காற் பிறன்சட் தோன்றிய பெருமைவியப்பா 

மென்பது சொள்க, 

மைம்மல சோதி மணிககைப் பேதைசன்-கொம்மை வரிழமு 

லை யேச்இனு - மம்ம- கடையிற திறந்த கருநெடுங்கட் பேதை - 
பிடையிற் சிறியதொன் நில்,” என்பத பிறன்சட் தோன்றிய சிறுமை 

வியப்பு, தன்கட் தோன்றினவுங் சண்டுகொள்ச, 

ருமை யன்ன கருங்கல் லடைதொ - மூனிற் பரக்கும் யா 

னைய மூன்பிற் - கானக காடனை நீயோ பெரும” என்பது ஈரிவெரூ௨ 
த்தலையார் தம்முடம்பு பெற்று வியந்துகூறிய பாட்டாகலின் இது த 

ன்சட் தோன்றிய ஆச்கம்பற்றிய வியப்புப் பிறர் ததாயிற்று, “ome 

கு துணையதோ ராலம்வித் இண்டி. - யிறப்ப நிழற்பயந் தா௮ங்கு'” 
என்பது பிறபொருளாக்கம்பற்றிய வியப்பு, 

இனி ம௫ிமைசாலாமருகையானே சிறுமைப்பொருள் பெரு 

ர்தொழில்செய்தலும் பெருமைப்பொருள் சிறுதொழில் செய்தஓம் வி 

யப்பாமெனச்கொள்க. **இண்டுணி களைந்தகா லொண்கழல் கட்டி.” 

என்னும் பாட்டுச் சிறியோர் பெருந்கொழிலைச் செய்தது. **அன்னா 

னொருவன்றன் னாண்டகை விட்டென்னைச் - சொல்லுஞ்சொற் கேட்டி. 
சுடரிழாய்” என்பது பெரியோன் சிறுதொழில் கூறலின் வியப்பா 
யிற்று, 

பதுமையை ஆக்சத்துளடச்டு முதுமையென்பது பாடமாகவு 

ம் உலாப்ப, ௮ன்னதோர்வழச்னெமையாலும் புதுமை ஒன்று ஒன் 

மூய்த் திரியுமெனப்பட்டு அவ்வாச்சத்துள் ௮டங்காமையாலும் ௮ 
9தமையாசென்பது,



Quito. we, ௪௮௩. 

இட்கனம் இவை நான்கு சூத்திரப்பொருளும் கானான்கு பதி 

ளாமுடுயும் முப்பத்திரண்டாடுயும் விரியுமாசலின் இவற்றை ஒரின் 

மாச்சி முதற்குத்திரத்து முன்வைத்தானென்பது, இனிவருஞ் சேத்தி 

ரரான்னும் எண்ணப்படும் பொருள் ஓன்று இரண்டாகாமையின் ௮ 
வை பதிஞறேயாமென்பது, ௮ஃதேயெனின் இத்துணையுங் கூதிவ 

ந்த முப்பத்திரண்டனையும் இனிக்கூறும் பதினாறனையும் நோக் முத 

நிகுத்தரத்துட் “பண்ணைத் தோன்றிய வெண்ணான்கு பொருளுங் - 

கண்ணிய புறனே நானான் சென்ப” என்ரானென்னாமோவெனின், எ 

ன்னாமன்றே, பதினாறுபொருளும் மேற்கூறிய முப்பத்திரண்டுமென் 

௮ படாமையினென்பது; என்றார்க்கு் தன்கட் தோன்றுதல் பிறன் 
சட் சோன்றுகலெனப் பகுத்துப் பொருளுணாயாது மேலனவும் இனி 
வருசன்றனவும் சானான்கேயாகலாற் பண்ணைசக்தோன்றிய எண் 
ளான்குபொருளென்றானாமெனின், ௮ங்ஙகனங் கூறின் ௮வை “seca 

ணிய புறனே மானான் கென்ப”” என்றும், ₹நாலிரண் டாகும் பாலு 

மா ருண்டே” என்றும், மடங்கக்கூறல்வேண்டாவாம், வேண்டவே 

இச்சூத்திரம் எட்டுிவகையாகியே செல்லுமென மறுக்க. ௮ல்ல தூஉம் 

இஃது உலகவழக்காதலிற் பண்ணைத்தோன்றிய பொருள் ஈண்டு ஆ 

ராயானென்பது, அற்றன நியும் இவற்றைப் பண்ணை ச்தோன்றிய 

பொருளெனின் ஓன்னொன்றாக்இக் கூருது கூத்தன் அரங்கினுள் இ 

பற்றும் வசையானே சுயையுங் குறிப்புஞ் சத்துவமுமென வேறு 
வேறுசெய்வான் ஆரிரியனென்பது, (er) 

௨௫௬. அணங்கே விலங்கே கள்வர்ச மிறையெனப் 

பிணங்கல் சாலா வச்ச நான்கே, 

இத மூறையானே அ௮ச்சமுணர்-ற்று, (இ-ள்.) தெய்வமும் 
விலங்குங் கள்வருர் தமச்கு இறைவராயினாருமென சான்குபகுதியா 
ன் அச்சம் பிறக்கும், எ-று. ௮ணங்கென்பன பேயும் பூதமும் பாம்பும் 
ஈரா,ப பதினெண்கணனும் நிரயப்பாலரும் பிறரும் ௮ணங்குதற்ரொ 

Porrau சவந்தின் பெண்டிர் முதலாயிஞரும் உருமிசைச்சொட்கி 

சத்சனவுமெனப்படும், விலங்கென்பன ௮ரிமாமுதலாகயெ அஞ்சு 
தச்சன, சள்வரன்பார் தீத்தொழில்புரிவார். இறையெனப்பவோர் 
தந்தையரும் ஆரிரியரும் அரசரும் முதலாயினார். பிணங்கல்சாலா ௮, 
ச்சமென்றதனான் முன்னையபோல இவை தன்கட் தோன்றலும் பிறன் 

கட் சோன்றலுமென்னுச் தடுமாற்ஹின்றிப் பிநிதுபொருள்பற்தியே 

வருமென்பது,



௪௮௪ பொருளதிகாரம், 

௨..ம், யானை தாக்ினு மரவுமேற் செலினு - நீனித விசம்பி 
ன் வல்லேறு சலைப்பினுஞ் - சூர்மசண் மாரா மறப்பூண் வாழ்ச்கை” 

என்பதனுள் அணங்கும் விலங்கும் பொருளாக அச்சம் பிறத்தல் இ 

யல்பென்பது கூறியவாருயிற்று, “*ஒரூஉநீ யெங்கூந்தற் கொள்ள 

ல்யா நின்னை -வெறாஉதுங் சாணுங் சடை” இது கள்வர் பொரு 

ளாக அச்சம்பிறந்தது ;) என்னை? அவனைக் கள்வாபாற் சரர்த்தி 

உரைத்தமையின், “எடுத்துமே ஞெக்குரின் வாழலே மென்ஜஐங் - ௪ 

௬ுத்திஞற்சை கூப்பிப் பழகி - யெருத்திறைஞ்டிச் - கால்வண்ண மல் 

லாற் சடுமான்றேர்ச் கோதையை- மேல்வண்ணங் கண்டறியா வே 

bg இது இறைபொருளாக அச்சம் பிறந்தது, 

பிணங்காத ௮ச்சமென்னாது சாலா ௮ச்சமென்ற மிகையான் 

இர்சான்குமேயன்றி ஊடன்முதவியனவும் அச்சத்திற்குப் பொருளா 
மென்று கொள்க. :*சேய்நின்று செய்யாத சொல்லிச் சனவனி - னா 

ணை கடக்இற்பா ரியார்”” என்பது புலவிப்பொருளாக அச்சம் பிறந் 
தது, **அணிசளெர் சாநதி னம்பட் டிமைப்பக் - கொடுங்குழை மக 

சீறி ஞெடுங்கெ விருக்கை” எனும் அச்சா ரூக வுணரிய வருப 

வன் - பொய்ச்சு எஞ்சிப் புலவே னாருவல்”” எனவும் வருவனவும் 

அவை, பிறவும் ௮ன்ன, (௮) 

உட௭, கல்வி தறுகண் ணிசைமை சொடையெனச் 
சொல்லப் பட்ட பெருமித நான்கே, 

இ து ஆறாம் எண்ணுமுறைமைக்சண் நின்ற வீரம் உணர்-ற்று, 

(இ- ள்.) கல்வியு் தறுகணமையும் புகழுங் கொடையுமென்னும் கர 

ன்கும்பற்றி வீரம்பிறக்ரும், எ-று, இச்சூத்திச்துள் வீரத்தினைப் 

பெருமிதமென்றெண்ணிஞன் ; என்னை! எல்லாரொடும் ஓப்பரில்லாது 

'பேரெல்லையாகநிற்றல் பெருமிதமெனப்படும் என்றற்சென்பது, சகல் 

'வியென்பது தவமுதலாயெ விச்சை, தறுகணென்பது ௮ஞ்சுதச்கன 
கண்ட இடத்து ௮ஞ்சாமை, இசைமையென்பது இன்பமும் பொரு 

ஞூம் இறப்பப் பயப்பினும் பழியொவெருவன செய்யாமை, கொடை 

யென்பது உயிரும் உடம்பும் உறுப்பும் முதலாகிய எல்லாப்பொருளுங் 
'கொடுத்தல், 

உ-ம், **வல்லார்முற் சொல்வல்ல னென்னைப் பிறர்முன் 

னர்கீ- கல்லாமை காட்டி. யவள்'” என்பது சகல்விபற்றிய பெரு 

மிதம்; என்னையங் கல்லாமைசாட்டிஞாளெனச் தன்பெருமிதங் க. 

ஜினமையின், **௮அடன்மாமே லஹ்றுவெனென்னை மடன்மாமேன்- 
மன்றம் படர்வித் தவள்'! என்பது தறுசண், “சழியாச் காதல ராபி



மெப்ப்பாட்டியல், ௫௮௦௫ 

னுஞ் சான்றோர் - பழியொடு வரூ௨ மின்பம் வெஃகார்'” என்பது 
புகழ். வையம் - புரவூககு முள்ளத்தே னென்சச யிரஷூக்கு - மின் 
னா விரம்பைசெப் தாள்'? என்பது கொடை. “*தன்னகம் புக்க குறு 

நடைப் புறவின் - றபுதிசண் டஞ்சிச் னோ புக்க- வரையா விகை 
யுரவோன் மருக?” என்பதும் அத, 

சொல்லப்பட்ட பெருமிதமென்ற,சஞாற் காமம்பற்றியும் பெரு 

மிதம்பிற கருமென்றுகொள்க, “பல்லிருங் கூர்தன் மகளி - ரொஷ்லா 
மூயச்டைக குழைகவென் ரூ” என்பது சாமம்பற்றியபெருமிச 
ம், பிறவும் வருவன உளவேற்கொள்க, இது தன்கட் தோன்றிய 
பொருள்பத்திவரும்; என்னை? கல்வியுஈ தறுசகண்மையும் இசைமையும் 
வேட்கையுங் கொடைத்தொழிலுர் தன்கண்ணவாசலின். (a) 

௨௫௮. உறுப்பறை குடிகோ ளஎலைகொலை யென்ற 

வெறுப்ப வரத வெகுளி நான்கே, 

இஃத ஏழாம் எண்ணுமுறைமைச்கண் நின்ற வெருளி உணர்- 

நீறு. (இ-ள்) உறுப்பறையென்பது, கைகுறைத்தலுங் கண்குறை 

தீதலும் முசலாயின: குடிகோளென்பது, தாரமுஞ் சுற்றமுங் குடிப்பி 
றப்பும் முதலாயவற்றுக்கட் கே௦கெழ் சல்: ௮அவையென்பது, கோல்கொ 

ண்டலைச்சன் முதலாயின : கொலையென்பது, அறியும் புகழும் மூதலா 

யினவற்றைச் கொன்றுரைத்தல்: இவைமான்கும் பொருளாகவெகுளி 

பிறக்மும், ௭ - று, வெறுப்பவென்றதனான் ஊடற்கண்ணுக் தோன் 
றும் வெகுளிமுதலாயினவுங் கொள்க, 

“முறஞ்செவி மறைப்பாய்பு முரண்செய்த புலிசெற்று'' என்ப 

அ உறுப்பறையான்வந்த வெகுளி, நின்மசன் படையழிர்துமாறின 

னென்றுபலர்கூற, “மண்டமர்ச் குடைந்தன னாயி னுண்ட* வென்மு 

லை யறுத்திடுவன் யானெனச் ஏனைஇ'? என்பது குழடிகோள்பற்றிவம் 

தீவெருளி; என்னை? தன்மகன் மறக்குடிக்குக் கேடுகுழ்ந்தானென்று 
சனங்கொண்டாளாகலின். 4: நெரு லெல்லைகீ யெறிந்தோரீன் றம்பி- 

யகற்பெய் குன்றியிற் சுழலுங் கண்ணன்” என்பதும் அது, '*வரிவய 
ம் பொருத வயக்களிறு போல - வின்னு மாருது சினனே”' என்பத 

னுள் ௮லைபற்றிச் சினம்பிறந்தது ; என்னை? புலியான் ௮லைச்சப்ப 

ட்ட யானை பொருது போர்தும் ௮வ்வலைப்புண்டலைநினைந்து சினங் 

கொள்ளாநின்றதென்றமையின். *உறுப்பஞ்சா துடல்சினஞ் செருகி 

இச்- ிறுசொற் சொல்லிய சிெனங்கெழு வேந்தா” என்பது கொலை 

பொருளாச வெகுளிச்சுவை பிறர்தவாறு ; என்னை! சிறுசொற்சொல்லு 
தலென்பது புகம்சொன்றுமைத்தலாகலின். “செய்தவ நில்வழி பாங்



௪௮௬ பொருள காரம், 

குச் சினபுவாம்'” என்பது ஊடற்கட் தலைமகள் வெருட்ச கூறிய. 
பிறவமன்ன, 

இன்னும் ௮வ்விலேசானே *ரெருப்புச்னெர் தணிந்த நிணந்த 
யங்கு கொழுங்குறை” என்றாற்போலச் சினமில்லதனை உள்ளதுபோ 
லச் கூறுவனவுங் கொள்ளாமோவெனின், உணர்வுடையனவற்றுக் 

கல்லது சுவைதோன்றாமையின் வெகுளியென்று ஈண்டுக் கூறப்படா 

வென்பது. இது பிறன்கட் தோன்றிய பொருள்பற்றிவரும். (#0) 

உடு. செல்வம் புலனே புணர்வு விளையாட்டென் 
றல்ல னீத்த வுவகை கான்கே- 

இத ஈற்றுக்கண்ணின்ற உவகை உணர் - ற்று, (Q - ள்.) 
செல்வமென்பது, அசர்49: புலனென்பது, சல்விப்பயளூ£யே அறிவு 
டைமை : புணர்வென்பது, காமப்புணர்ச்சி முதலாயின: விளையாட் 
டென்பது, யாறுங் குளலுங் காவுமாடி.ப் பதியிகர் தவருதன்முதலா 
பின, இவைசான்கும் பொருளாக உவகைச்சுவை தோன்றும், எ-று. 

"உவகையெனினும் ம௫ழ்ச்சியெனினும் ஓக்கும், 

“உரனுடை யுளத்தைச் செய்பொருண் முற்றி- வளமைய 
னாகும் பொருளிது வென்பாய்'” என்புழி வளமையனாகும் மனமஒழ் 

ச்சி இதவெனச்கூறினமையின் இது செல்வம்பொருளாகப்பிறந்த உ 
வகையாம். * ஈன்கலம் பெற்ற வுவகையர்”” என்பதும் ௮து. 4 பெ 
ண்டிர் ஈலம்வெளவித் சன்சாரற் ரூதுண்ணும் - வண்டிற் நுறப்பா 

ன் மலை ”” என்பது அறிவுபொருளாக awe ns ss; என்னை, மூ 
கைப்பதம்டார்க்கும் வண்டுபோலச் தலைவியரை நசைப்பதம்பார்க்கு 
ம் அதிவுஓடமை சாமத்திற்கு ஏ.துவாமாகலின். '*இகவில ரெல்குடை 
பார் தம்முட் குழிஇ- ஈசலி ணினிதாயிற் காண்பாம்'” என்பதும் 

௮. “இலமல ரன்ன வஞ்செச் ஈாவின்'” என்னும் மண்மிடைபவ 
கத்துட் 'தொடிக்சண் விக்கொள முயங்கெள் - வடிப்புறு ஈரம் 

பித் ஜிவ்விய மொழிந்தே”” என்பது புணர்ச்செபற்நிய உவகை; என் 
னை? அவள் இவ்வாறு முயங்னெமையான் “உவவினி வாழியென் 
னெஞ்சே” என்றமையின். துயிலின்றி யானீர்தத் தொழுனையம் 
புனலாடி. -:மயிலியலார் மருவுண்டு மறந்தமைகு வான்மன்னோ”” என் 
புழி ஆறடி. விளையாடி. மயிலியலார் மருவுண்டு மறைந்தமைகுவான் 
மன் என்றமையின் இது விளையாட்ட்ப்பொரளாக உவகைபிறந்தது, 

வி/ல்லல் நீத்தவுவகையென்றதனாழ் பிதர் துன்டங்கண்வெரும் 
உவசையும் உவசையெனப்படாதென்பது, இதுவுர் சன்கட் தோன்



மெய்ப்பாட்டியல் ௪௮ள 

திய பொருள்பற்றிவருமென்றார்க்குப் பிறன்சகட் தோன்றிய இன்பம் 

பற்றியும் உவகை பிறக்குமன்றே, அதுவும் அல்லல் நீத்தவுவகையெ 

ன்றதனான் உவகையெனப்படுமெனமறுக்க, இனித் தன்கட் தோ 
ன்றிய பெருமிதமும் உவகையும் முற்கூறாது பிறன்கட் சோன்றிய 

அச்சம் முற்கூறி இதனை ஈற்றுக்சண்வைத்சமையான் எடுத்தோதிய 

நான்கும்போலாது இது பிறன்கட் தோன்றிய இன்பம்பொருளாக 

வருமென்பதுசொள்க, (௧௧) 

௨௬௦. ஆங்கவை யொருபா லாக வொருபா 

டைமை யின்புற னடுவுலை யருள ் 

DOD WL FE வராத லன்பெனா௮க் 

கைம்மிக னலிதல் சூழ்ச்சி வாழ்த்த 

னாணுத ௮ஞ்ச லரம்றுக் கனவெனா௮ 
(pols னினைதல் வெரஉதன் மடிமை 

கருத லாராய்ச்சி விரைவுயிர்ப் பெனா௮க் 

கையா நிடுக்கண் பொச்சாப்புப் பொருமை 
வியர்த்த லைய மிகைஈடுக் கெனா௮ 

விவையு மூளவே யவையலங் கடையே. 

OQ) igs Aoi மேற்கஉூறிவந்த எண்ணானகுமன்றி இவைழுப் 

பத்நதிசண்டும் அவைபோல மெய்ப்பாடெனப்படுமென்பதுணார்- நறு. 
(இ-ள்.) அங்கவை ஒருபாலாக- எள்ளன்முதலாக விஎையாட்டிறு 

தியாகச் சொல்லப்பட்ட முப்பத் ரெண்டும் ஒருகூரக:! ஒருபாலென் 

பது இனிச்சொல்லுகின்ற ஒருகூறு, பின்னர் அவற்றையெல்லாம் ௭ 

ண்ணி ““இவையுமுளவே ௮அவையலங்கடையே” யென்றார். ஈண்டெண் 

ணப்பட்டவையே அண்டடங்குவனவும் உள, ௮ப்பொருண்மையவ 

ல்லாதவிடத்து இவை முப்பத்தரண்டும் ஈண்டு மெப்ப்பாடெனப் 

படும். எ-று, ™ 

இவை மூப்பத்திண்டெனத் தொகை கூறியதிலஞலெனின், 
ஆங்கவை ஒருபாலாச ஒருபாலென்றானாகலின் இருகூறெனப்படு 
வன தம்மூளொத்த எண்ணாதல்வேண்டுமாகலின் அவைமுப்பத்தி 

ரண்டெனவே இவையும் முப்பத்திரண்டென்பது எண்ணி உணர: 

வைத்தானென்பது, 

உடைமையென்பது, செல்வம்; செல்வறுகர்ச்சியாயின் உவ 
சைப்பொருளாம், இஃது அ௮ன்னதன்றி அகராதே அ௮ச்செல்வந்



சலன பொருளதிகாரம், 

தன்னை நினைர்தின்புறுதற்கு ஏதவாயெ பற்றுள்ளம்; ௮ஃதாவது 
நிதிமேணின்ற மரம்போலக் செல்வமுடைமையான்வரும் மெப்வேறு 
பாடு, இன்புறலென்பது, அவ்வுடைமையை நினையுந்தோறும் இ 
டையிட்டுப்பிறச்கும் மனம$ழ்ச்சி, ஈடு௨நரிலையென்பது, ஒன்பது 

சதிசவையுள் ஒன்றென மாடகநிலையுள் வேண்டப்படுஞ் சமநிலை; ௮ஃ 
.. தாவது “செஞ்சார் தெறியினுஞ் செத்தினும் போழினு கெஞ்சோர்க் 

கோடா நிலைமை.” அது காமவெகுளிமயச்சநீஙகோர்கண்ணே நிக 
வது; இது சிறுவரவிற்றாகலான் அவத்ஜொடு கூறிஞன், ௮ருளலெ 
ன்பது, மச்சண்ருதலிப சுற்றத்தாரையருஞூசல்; அது “அரிதாய வற சசனெய்தி யருளியோர்ச் களித்தலும்'”? என்றாற்போல வருவது, ஆண் 
டைக் சருணேயினை அழுகையென்றமையின் இஃது அ௮அதனோடட 
ங்காது, தன்மையென்பது, சாதித்தன்மை; 3௦5: வயாவன பார்ப்பா 
சாயிற் ரந்த மிதிததுச் குறுசடைக்கொண்டுவர் து தோன்றலும், ௮7 
சராயின் எடுத்தகமுத்தொடும் அடுத்தமார்பொடும் நடச்துசேறலும், 

BB 0 wor 19 கோற்கையுங் கொமெடியுடையும் விளித்தவிளையும் 
வெண்பல் ஓமாஓத் தோன்றலுமென்று இன்ஞோரன்ன வழக்குநோச் 
இச்கொள்க,. அடச்சமென்ப து, உயர்ச்தோர்முன் அடங்இியொழுகு 
ம் ஒழுச்சம்; அவை பணிக் தமொழியுஈ தணிச் சடையும் தானைமடக்க 
இம் வாய்புதைத்தலும் முதலாயின. வராைதலென்பது, காப்பனகா 

4௮ த்துக் கழிவனஈகடிர்தொழுகும் ஒழுக்கம்; அவை பார்ப்பாராயின் முத் 
திவேட்டலும் புலவுங் கள்ளும் முதலாயின கடி தலுமென்று இன்னோ 
ரன்னகொள்ச 7 வரைதலென்பது தொழிலாசலான் இது தன்மையெ 
னப்படாது, அ௮ன்பென்பது, அருட்குமுதலாக மனச்தினிகழுநேய 
ம்; அஃதுடையார்ச்குப்பிநர்கட் துன்பங்கண்ட வழிச் சண்ணீர் விழு 

Mor salar அவ்வருளானே அன்புடைமை விளங்குமென்பது, இவை 
யெல்லார் சத்சமனத்தினிகழ்செயை வெளிப்படுப்பனவாசலவின் மெ 
யப்பாடெனப்பட்டன. இனி வருஇின்றவற்றிற்கும் இஃசொரக்கும், 
சைம்மிசலென்பத, ஒழுச்சக்கேடு; ௮து சாதித்தருமத்தினை நீங்கெ 
மை தன்னுள்ள நிகழ்ச்யொனே பிறர் ௮றியுமாற்றால் ஒழுகுதல். well 

78௦ தலென்பது, பிநர்க்செ்னாசெய்து நெருங்குதல்; ௮து தவினைமாச்கள் 
சண் நிகழும். அவளரைச்சண்டு ௮ச்சம் எழுந்ததாயின் Hog wees 
சினுள் அடங்குமாசவின் ௮ஃதன்று இஃதென்பது, குழ்ச்சியென்பது 
சுழற்சி, குழ்வருவானை ச சுழல்வருமென்பவாகலின்; ௮ வெளிப்படு 
வதோர்குறிப்பின் அவன்கட் தோன்றின் ௮.துவும் மெய்ப்பாடு; ௮ஃ 

கரிதாவது மனத்தடுமோற்றம். வாழ்த்தலென்பது, பிறரால் வாழ்த்தப்படு 
தலின் பிறவினையன்ரோவெனின், ஒருவனை நீரவொழ்க என்றுவாழ் 

த்தல் பிறவினையாயிலும் அவன் வாழ்விச்சப்படுதலின் அவன் அவ் 

   

 



மெய்ப்பா ட்டியல், ௪௮௯ 

வாறுக_றல் ௮மையுமென்பது, காணுசலென்பது, கானுள்ளம் பிறர்க் 
கு வெளிப்பட நிகழும் நிகழ்ச்சி, துஞ்சலென்பது, உறச்சம்; அது 
ஈடச்துவருகின்றான்சண்ணும் விளங்கத்சோன்றுதலின் ௮தவும் மெ 

ய்ப்பாடெனப்பட்டது. அரற்றென்பது, அழுகையன்றிப் பலவுஞ் 
சொல்லித் தன்குறைகூறுதல்; ௮து காடுகெழுசெல்விக்குப் பேஇ 

ய்கூறும் அல்லல்போல வழக்கிலுள்ளார் கூறுவன. சனவென்ப 

அ, வாய்வெருவுதல்; அதனானும் அவனுள்ளத்துக்கண் நிகழ்ின்ற 

தொன்று உண்டென்றறியப்படும், முனிதலென்பது, வெறுத்தல்; 

௮௨து அருளுஞ்சினமுமின்றி இடைரிகர்த்தாதல் ) வாழ்ச்கை முனி 

நீ தானெனவும் £“முறையுண் முனியுமவன் செல்லு மூோ”” எனவுஞ்தீசி 
சொல்லுபவாகலின்,. நிளைதலென்பது, விருப்புற்று நினைத்தல்; நின் * 

ஊனை மிகவும் நினைத்தேனென்பது வழக்காதலின்; அச்நினைவுள்ளம் பிற 
ர்க்குப் புலஸனாதலின் மெப்ப்பாடாயிற்று, வெரூஉதலென்பது, விலங் 

கும்புள்ளும்போல வெருவிநிகழும் உள்ளநிகழ்ச்சி; ௮து அஞ்சுவே 

ண்டாதன கண்டவழியுங் கடி.திற்பிறந்து மாறுவதோர் வெறி. மழகக 

மையென்பது, சோம்பு. கருதலென்பது, மறந்ததனை நினைத்தல், ஆ / 
ராய்ச்சியென்பது, ஒருபொருளை ஈன்று$சென்ராராய்தல், Senora # 

ன்பது, இயற்சைவகையானன்றி ஒருபொருட்கண் வினாவுதொழில் 
பட உள்ளநிகழுங்கருத்து; உயிர்ப்பென்பது, வேண்டிய பொருளை 

ப் பெருசவழிக் கையறவெய்தியகருத்து; அது செட்டுயிர்ப்பிற்கு 2 

மூதலாகலின் அதனையும் உயிர்ப்பென்றாரன்பது, கையாநென்ப 7 

து, அவ்வுயிர்ப்புமின்றி வீனையொழிக்தயர்தல், இடுச்கணென்பது, / 

மலர்ந்தசோக்கமின்றி மையஜெச்கம்படவரும் இரக்கம். பொச்சா 

ப்பென்பது, அற்றப்பதெல்; அஃதாவது பாதுகாத்துச்செல்்ற 
பொருட்கண் யாதானும் ஒரிகழ்ச்சியான் இடையறவுபடுதல், பொரு 20 

மையென்பது, அழுச்சாறு; அதோவது பிறர்செல்வங்சகண்டவழி வே 

ண்டாதிருத்தல், வியர்த்தலென்பது, பொராமைமுதலாயினபற்றில 
னம்புழுங்குதல், ஐயமென்பது, ஒருபொருண்மேல் இருபொருட்தன் 
மைகருதி வரும் மனத்தடுமாற்றம், மிகையென்பது, கல்லாமையுஞ்* 

செல்வமும் இளமையும் மூதலாசவரும் உள்ளமிகுதி, ஈடுக்கமென்பது௧௪ 
அன்பும் அச்சமும் முதலாக உடம்பிற் புலப்படமாற்றான் உள்ளநடுங்கு 

தல்) புதல்வர்க்குப் பிணி இல்வழியும் எவனாங்கொலென்று நடுங்குத 
ல் ௮ன்பான் நடுங்குதலாம், ௮ச்சமென்னுஞ்சுவை பிறர்ததன்பின் 

னர் அதன்வழித்தோன்றியாடுக்கம் ௮ச்சத்சாம் தோன்றிய நடுக்கமா 
மென்பது, ஜம



௪௯௬௦ Qua thor Bar rib. 

இவை முப்பத்திரண்டும் மேற்கூறிய முப்பத்திரண்டும்போல 
௮கத்திற்கும் புறத்திற்கும் பொதுவா? நிகழும் மெப்ப்பாடெனச்கொ 
ore, இவையெல்லாம் உலசவழக்சாகலான் இவ்வழக்சே பற்றிகாட 
கவழக்குள்ளுங் கடியப்படா என்றவாறு, மற்றிவற்றை எண்ணிய 
|மாத்திரையல்லது இலக்சணங் கூ.றுன்றநிலனாலெனின், சொல்லின் 

மூடியும் இலக்கணத்தவாகலின் சொல்லானாபினானென்பது, உதார 

ணம் இக்கூநியவாற்றுன் வழக்குகோக்இியுஞ் செய்யுணோக்கியங் சா 
ணப்படும், (௧௨) 

௨௬௧, புகுமூகம் புரிதல் பொறிநுதல் வியர்த்த 

னகுகய மறைத்தல் சிதைவுபிறர்க் கன்மையொடு 

தகுமுறை கான்கே யொன்றென மொழிப, 

இ)ன்மேலெல்லாம் அகத்திணைச்கும் புறத்திணேக்கும் பொது 

"வாவெரும் மெய்ப்பாகெறினான். இணி ௮கத்திணையுட் பெரும்பான் 
மையவாடவரும் மெய்ப்பாகூறுவான் தொடங்கி, ௮வற்றுள்ளுங் ௪ 
ஈவிற்குச் சறந்துவரும் மெய்ப்பாடு கூறுவான், ஒருவனும் ஒருத்தியும் 
£திர்ப்பட்டவழி ௮வ்வெதிர்ப்பாடுதொடங்குப் புணர்ச்சியளவும் மூன் 

அபருதியவாம் மெப்ப்பாடெனவும், புணர்சிசிப்பின்னர்ச் களவுவெ 

ளிப்படுந்துணையும் மூன்றுபகுதியவாம் ௮வையெனவும், அவையாறு 
ம் ஓரோவொன்று நன்னான்கு பருதியான் ஒன்றன்பிஞனென்று பிறக் 

குமெனவுங் கூறுஇன்ரான். ௮வற்றுண் முதலனமூன்றினும் முன்ன 
ர்நின்த ஒருகூற்றினை இர்நாற்பகுதித்தென்டுன்றது இச்குச்தமென 

உணர்க, ஒருவனும் ஒருத்தியும் எதிர்ப்பட்டவழிக் கரந்தொழுகும் 

உள்ள நிகழ்ச்சி பெண்பாலதாசலாற் பெரும்பான்மையும் அவள்சண் 
ணே ஈண்டுக் கூறுகின்ற மெப்ப்பாடுசிறந்ததென்பது, (இ-ள்,) 
பூருமூகம்புரிதல்- ஒருவனும் ஒருத்தியும் எதிர்ப்பட்டவழித் தன்னை 

அவன் நோக்குதற்சண் விரும்பும் உள்ளநிகழ்ச்ியும் : புகு தலென்பது 
தலைமகன் கோக்கிய மோக்கெதிர் தான்சென்று புகுதல் ; மூகமென் 

பது ௮ங்கனர் சான்புகுதற்ிடமாகய நோக்கு, **கோக்கெதிர் நோக் 
குத லலைமுக நோக்குதல்”? என்பவாசலின் இர்நோச்சனே முகமென் 

ருனென்பது, புரிசலென்பது மேவுதல்; அஃதாவது தலைமசன்காண் 
டலைச் தலைமகள் வேட்டல் என்பது. மற்றிது தலைமகற்கு உரித்தன் 

ஜோவெனின் ௮வன் தான்காண்பினல்லது தற்காண்டலை ஈயவான் 
அது தலைமையன்றாகலினென்பது, அது 1 யானோக்குங் சாலை நில 
ஜோக்கு நோக்காச்சாற் - முனோக்கி மெல்ல ஈகும்,”” எனவரும்,
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பொ ிததல்வியர்த்தல் - தலைமகன் தீன்னைகோச்யெவழி 

உட்கும் காணும் ஒருங்குவந்சடைதலின் வியர்ப்பொறித்த நுதலா. 

ளாததும்: ௮து * பெரும்புமுக் குற்நநின் பிறைநுதற் பொறிவியர் - 

வுறுவளி யாற்றச் சிறுவரை இித'”? எனவரும். இம்மெய்ப்பாடுந் தலை 
மகற்குரித்தன்று; உட்ரும் நாணும் ௮வற்கின்மையின், 

நகுரயமறைத்தல்-௮தன் பின்னர்த் தலைமசன்கட் தோ 

ன்றியகுறிப்புச்களான் அதற்சேதுவாகிய உபனுடைமை மனத்திற் 
பிறந்தவழியும் ஈகாதுநிற்றலும் ; ௮து 4 முகைமொக்கு ஸள்ளது 

நாற்றம்போற் பேதை - ஈகைமொக்கு ஞள்ளதொன் ஐண்டு.”” எனவ 

ரம். இது மடமையாற் தோன்றிய ஈசையாகலான் இது மறைத். 

சந் தலைமகற்குரித்தன்று ; எனவே அவற்காயின் ஈகைதோன்றப் 

பெறுமென்பது, மற்றுச் “சரஞ்செல் பானைச் சல்ஓுறு கோட்டின்”? 

என்னும்பாட்டினுள் நம்மொடு ௩கீக வால்வெள் ளெயிறு”” என 

௩சைகூறிற்றுலெனின், ௮ங்ஙனம் மறைக்சப்பட்டாகை தலைமசன் 

அறிந்து ௮து மெப்ப்பாடாமாகலான் அவ்வாறுகூறிஞாரொன்பது, 

இதைவுபிதர்க்னெமை-- அங்ஙனம் ஈகுஈயமறைத்ச வழியும் 

உள்ளஞ்சிதைந்து நிறையழியுமாசலின் அச்சிதைவு புறத்தார்க்குப் 

புலனாகசாமை கெஞ்சினைநிறுத்தலும் : அது * அ௮சமலி புவகைய 

ளாஇ - முகனிருச் தொய்யென விறைஞ்சி யோளே ” எனத் தலை 

மகன் அறிய மெய்ப்பட்டதென்பது, இதுவுர் தலைமகற்குரித்தன்.,' 

தன்சிதைவுணர்த்தினல்லது மறைச்குந்துணைச் சிதைவின்மையின்; 
என்னை? 4: பெருமையு முரனு மாடே மேன :' என்பதாகவின், 

ககுமுறைரான்கு- இங்ஙனம் ஒன்றன்பின் ஓன்று தோன்று 

தற்குத் தகுமெனப்பட்டமுறையானே அர்கான்கும்: ஒன்றென மொ 

மிப சளவிற்கு முதற்கூறென்ப. ௭ - று. இவைகளவிற் இறந்தன 
வாவதல்லது கற்பினுள் வருவனவல்ல என்றுணர்க, சைவுபிறர் 
ச்ின்மையெனவே Benga தலைமகனுணருமென்னாஞம், 

இனி இவைகான்கும் முறையானே ஒருங்குவச்ச செய்யுள்வ 

ருமாறு :--யான்றற் சாண்டொறுர் தான்பெரிது ம௫ழாள்- வானுத 

ல் வியர்ப்ப மாணின எளிறைஞ்ச - மிகைவெளிப் படாது ஈகைமுகங் கர 

ந்த - நன்னுத லரிவை தன்மனஞ் சிதைர்ததை - ீயறிர் தலையா 
னெஞ்சே - யானநிந் தேனது வாயா குதலே.” இது இயற்கைப்பு 
ணர்ச்சி புணர்ந்து நீங்க Us தலைமகன் தன்னெஞ்சற்குச் சொல்லியது, 

இசனுட் ''சான்பெரிது மழொள்”” என்புழிச் சிறிதுமகழுமென்றலபு



௪௯௦. பொருளதிகாரம். 

யான் இத புகுமுசம்புரிதலாயிற்று, ** வாணுதல் வியர்ப்ப சாணின 
ளிழைஞ்ச'” என்பது பொதிறுதல் வியர்த்தல், “நகைமுசங் சரத” 
என்பது ஈரகுஈயமறைத்தல். “மிகைவெளிப்படாது”” என்புழி மேல் 

“அன்ன பிறவு மவற்றொடு சிவணி” என்னும் புறனடையாற்றழீஇயி 
ன நசைமொக்குராம் பெற்மும், 4 தன்மனஞ் சிசைந்ததை நீயறிர் 

தலையால்” என்பது ஏிசைவுபிதர்ச்னெமை, பிறவும் அன்ன. (௧௩) 

௨௬௨. கூழை விரித்தல் காதொன்று களைத 

arp கதைவச லுடைபெயர்த் தடுத்தலோ 

டூமி நான்கே யிரண்டென மொழிப, 

இஃத இரண்டாம் மெய்ப்பரளர்-ற்று, என்னை? உள்ளத்து 

ச் சிதைவறிர்தவழியன்றித தலைமகளினாத் தலைமகன்சென்று சையு 
ங்சாலும் மெய்புறச்ண்டிக் சகண்ணுரானாகலின், ௮ங்ஙனஞ் Hensal) 

றந்தது எழுவாயாகப், பின்னர்த் தலைமசன் மெய்யுற்தவழிநிகழ்ர் த 

உள்ளநிகழ்ச்சியை இரண்டாவசென்ரானென்பது. (இ-ள்.) கூழை 
'விரிச்சன் மூதலா௫ிய சான்கும் முறையானே இரண்டாவசெனப்படும், 
எ-று. இவற்றுககுத் தலைமகன் ஏதுவாவதல்லது இவைதாம் அவட்கு 

நிசழாவென்பது, 

கூழைவிரித்தலென்பது, மெட்யுமெப்யுர் இண்டியவ(நி மெல் 

லியன்மகளிர்க்குவரும் வேறுபாடு கான்சனுண் முதற்சண்ணதெனப்ப 
டும்; என்னை? தன்னுள்ளத்தில் நிகழ்ந்த வேறுபாட்டினை அக்காலத்து 

த் தலைமகள் நிறையுடையளாகலாற் கரந்சொழுகு சற்பாலளல்லளே, 
அங்ஙனங் கரக்குங்காற் தன்வயத்ததாகிெய உடம்புபற்றிவரும் வேறு 
பாட்டினைச் தாங்கும், அங்ஙனம் சாங்குங்கால் உடம்பொடு தொடர்பு 

டையவாூ வேறுபட்ட தலைமயிரினது முடி. உள்ளகெடழ்ச்டியானே 
*தன்வயத்ததன்றி ஜெகிழும்; ஆகலின் இது முற்கூறப்பட்டது, பிறசு 
வைபற்றியும் உலகனுண் மயிர்ச்கு வந்த வேறுபாட்டினைச் கூறுப; 
என்னை? ஒன்றன்மதுரச் சுவைக்கு அதிசயங் கூறுவார் மயிரினை* செ 

வ்வனின்தனவென்பதுபோலக் கொள்க, அ௮ச்கூழை விரித்தற்கு ஏ 

துவாயினாள் இவளாகலின் அதனைச்சினைவினையானன்றி முதல்வினை 
யாற் கூறினானென்பது. 

கா.கொன்று சளைதலென்பது, உறுப்பிடைப் பூட்டுறப்புனையா 
அ பெய்துவைத்தனவாசலாற் தோடு முதலாயின எளிதின் வீழ்வன 
வாயின, மற்றவை வீழ்தற்கு ஏதுவாய செ௫ழ்ச்சி நிரம்பத்தோன்றாு 

இடைகிசர்த்ததாகலின் ஒன்.றுரிற்ப ஒன்று வீழ்சலென்னுனென்பது. 
இது கூழையபோலாது ஊறுணர்வுடைய உறுப்பாகவிம் சாதின் வேறு
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பாட்டினேச் உழைவேறுபாட்டின்பின் வைத்தான் ; என்னை? கூழை 
யிற் காதுதனக்கு உறவுடைமையின், 

ஊழணிதைவரலென்பது, ௮க்கழையுந்தோடும்போலப் பெய் 

யப்படுமுறைமையவாகயே வளைகளை முன்சைமேல் இறுசச்செறித்தலு 

ம் விரற்செறியினைசத் திருத்தலும் முதலாயின, இவை தோடுபோலச் 
செறிவில்லன அன்மையின் அவற்றுப்பின் வைத்தான். 

உடைபெயர்த்தடுத்தலென்பது, உடுத்த உடையினைப் பலகாலு 
ம் அழித்துடுத்தல்; ௮.து சழறொடிபோலாது செறிவுடைமையின் அவ் 

வுடையெடழ்ச்சியைத் தொடி.நெடம்ச்சிச்குப்பின் வைத்தானென்ப 

அ, மற்றுத், “தொடிஜஞொ௫ழ்்ஈ தனவே தோள்சா யினவே” எனப் பி 

ரிவின்கண்வந்த வேறுபாட்டினை ஈண்டுக் கூருரோவெனின், ௮வை 
இன்னதன்பின்னர் இன்னதுதோன்றுமென்னும் முறைமைய ௮ல் 

லவாகலின் ஈண்டுச்கூருர், அவை **வினையுயிர் மெலிவிடக் தின்மையு 

மரித்து” என்புழிச் சொல்லப்படுமென்பது. இவற்றுக்குச் செய்யுஷ் 

“விண்ணுயர் விறல்வரைக் கவா௮ ஹொருஉன் - கண்ணி னோகயே த 

dag தண்ணென - வுரைத்தலு மில்லை மாதோ வவனே - வரைப் 

பாற் கடவுளு மல்ல னதற்கே - யோதி முந்துறச் காதொன்று ஜெ 

ழ - நிழலவிர் மணிப்பூ ணெஞ்சொடு கழலச் - துகிலும் பன்முறை 
ரெடி.துநிமிர்க் தனவே - நீயறி குவையதன் முதலே - யாதோ தோ 

ழியது கூறுமா ஜெமச்சே.”” என்றது, தோழிக்குத் தலைமசள் அறத் 

தொடுநின்றது, இதனுள் “* ஒதி முந்துற ஜெடிழ”' என்பது கூழை 
விரித்தல்; “காதொன்றுஞெகிழ”? என்பது சாதொன்று களைதல் - 
நிழலவிர் மணிப்பூ ணெஞ்சொசெழல” என்பது ஊழணிதைவயரல் ; 
“நெடிது நிமிர்ந்தன தலும் பன்முறை” என்பது உடைபெயர்த்து 
டுத்தலாயிற்று: இவை பாடாண்கைககிளையுள் இக்காலத்துப் பயின் 

oor. பிறவும் அன்ன. (௪௪). 

௨௬௩. அல்கு றைவர லணிந்தவை திருத்த 

லில்வலி யு.௮த்த லிருகையு மெடுத்தலொடு 
சொல்லிய கான்கே மூன்றென மொழிப. 

இ முறையானே மூன்றாவது உணர் -த்து, (இ-ள்,) அல் 
குறைவரல் மூதலாகச் கூறப்பட்டன கான்கும் மூன்றாவதெனப்படும், 

எ-று. மேலது உடைபெயர்த்துதெதலாகலான் அதன்வழித்தோன் 

அவது உடை பெரிதும் ஞெ௫ழ்ச் துகாட்டுதலாயிற்ற, ௮தளைப் பாது 
காத்தலான் ௮வ்வற்றம் மறைக்குங் கையினை அல்குறைவரமென் 

Cire LSI. 
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௪௬௪ பொருள Harr, 

அ/ணிச்தவைதிருத்தலென்பது, கடிசூத்திரமுதலாயின திருத் 
தல்; ௮ல்து உடைஜெடுழ்ச்சிபோலப் போற்றிச்செய்வதாசலான் ௮ 

தனை அல்குறைவரலின்பின்வைத்தான். 

, இல்வலிபுறுத்தலென்ப௫, புணர்ச்சியை வேண்டாதாள்போல் 

(இவதோர் வன்மைபடைத்துச்கொண்டு செய்தல் ; என்னை? இல்லாத 

வலியை மிகுத்தலென்றமையின் அப்பொருட்டாயிற்று, அல்குறைவ 
ரலும் ௮ணிர்தவைதிருத்தலும் தன்வலியின்மைகாட்டவும் வலிதோற் 
ஜிச்சொண்டுசெய்வதாசலின் அதனை இல்வலியுறுத்சலென்று மூன்றா 
முறைமைக்சண் வைத்தானென்பது. இனி இற்பிறத்தலான் அதன் 

கீதவலிதோன்றுதலெனவுஞ் சொல்லுப;) அதோவது முற்பிறக் தவற்றிற் 
கு முன்னே கூறினென்பது, 

இருகையுமெடுத்தலென்ப௮, அங்ஙனம் படைச்துக்கொண்ட் 

வலியானுச் தடுக்கப்படாது நிறையழிதலிற கைகள் தாமே முயங்கல் 
விருப்பத்தான் எழுவன போல்வதோர் குறிப்பு. இந்ரான்கும் மேல 

த௫னபுமெனப் பன்னிரண்டு பகுதியும் புணர்ச்சிச்குமுன் நிகழ்வன 
வாம். சொல்லியவென்றசனான் இவையெல்லாஞ் சொல்லப்படுவதல் 
லது ஈண்டுச் சொல் நிகழ்தல் வேண்டிலவென்பது, எண்ணு நிலைவ 

சையாற் தொகைபெற்ற நான்சென்னும் எழுவாய்க்கு மூன்றென்பது 

பெயர்ப்பயனிலையாய் வந்தது, இவைரான்கும் தலைமகற்குரியதல்ல 
ஓ,தான் அவற்றுக்கு ஏதுவாவதல்லதென உணர்க, இவற்றுக்குச் செய் 

புள், *ஒதியு நதலு நீவி யாடன் - மாதர் மென்முலை வருடலிற் சலப் 
இ -யுள்ளத் துகுகள் போல வல்குலின் - ஜஞெ௫ழ்நூற் கலிங்சமொடு 

புகுமிட னறியாது -மெலிர்தில ளா வலிஈதுபொய்த் தொடுங்கவு 
டம் - யாமெடுத தணைத்தொறுசர் தாமியைர் தெழுதலி - ஸிம்மை யுலக 

இ) தன்றியு நம்மை - கீளரி நெடுங்கட் பேதையொட - கேளறிர் தன 

கொலிவள் வேய்மென் ரறோளே.” இஃது இயற்கைப்புணர்ச்சிச்கட் 

தலைவன் தன்னிலைபுரைத்தஅ. இசனுள் உடம்பும் உள்ளத்துகுவன 

போன்றனளென்பது ௮ல்குறையரல் ;) என்னை? ௮வ்வேறுபாட்டா 
னே அற்றப்பதெலின், “௮ல்குவின் ஜெ௫ழ்நூற் சலிங்கம்” என்பது 

நடி௮ணிர்தவைதிருத்தல்) அல்குவின்யாத்த நூலிற்கு ஜெடழ்ச்சூறின 
மையின்,  “'மெலிர்திலளாடுி வலிந்துபொய்த்தொடுங்கவும்” என்பது 

இல்வலியுறுத்தல் ; “*யாமெடுத்தணைத்தொறுர் தாமியைர்செழுதல்” 

என்பது இருகையெடுத்தல் ; ௮ங்கனம் ஒடுங்கெவழியும் உயிர்ப்பி 
னல்லள்போலத் தோள்சளைத் தன்வயத்தவாயின என்றமையின், 

இம்மையுலகத்தன்றியு ஈம்மைக்கேளதிர்சன?” என்றமைபின் இரு



மெய்ப்பாட்டியல், ௪௯௬டு 

வர் அன்பும் எழுமையு் தொடர்ச்த உழுவலன்பெனச் சொஞ்வித் 

தன்னிலையுமைத்ததாம். பிறவும் ௮ன்ன: (s@) 
௨௬௪. பாராட் டெடுத்தன் மடந்தப வுரைத்த 

வீரமில் கூற்ற மேற்றலர் காணல் 

கொடுப்பவை கோட ஓளப்படத் தொகைஇ 

யெடுதத கான்கே கான்சென மொழிப, 

இச சான்சாம்பகுதி கூறுன்றது. (இ-ள்.) பாராட்டெடுத் 

தல் - புணர்ச்சிரிசழ்ந்தபின்னர்த் தலைமசனை இயற்பட நினையுங் 
ருறிப்பும்: இது பாராட்டென்னாது எடுத்தலென்றதஞால் அதனை 

உள்ளமெடுத்தன் மேறகொள்க, இது தலைமகறகும் ஓககும். 

மடந்தபவுரைத்தல் - விளையாடும்பருவத்து நிகழ்ர்த ௮.நிமட 

நீங்கச் காமப்பொருட்சண்ணே றிதறிவு தோன்றுதலும்: உரை 

த்தலென்றதனான் அக்காலத்துப் பாங்கெகுச் சிலகூ ற்றுமொழி கூற 

வும்பெறுமென்பதுகொள்க. அவை மேலையோத்துக்சளுட் கூறப்ப 

ட்டன. மடந்தபவுரைத்தற்கு ஏதுவாயெ கருத்து ஈண்டு மெய்ப் 

பாடெனப்படும். 

ஈரமில்கூற்றமேற்றலர்சாணல் -- அங்ஙனம் அதிமடங்கெட்ச் 

சொற்பிறக்தவழி இன்றளவும் தமராற் கூறப்படாத கடுஞ்சொல் 

உளவாமன்றே, அவற்றை முனியாது ஏற்றுக்கொண்டு புறத்தார்க்கு 

இது புலஞங்கொலென்று காணுதஓம் : 

தகொடுப்பவைசோடல் - தலைமகனாற் கொடுக்கப்பட்ட தழை 

யங் கோதையுக் தாருங் சண்ணியுர் 6ே தாண்மாலையுமு தலாயினகொ 

ண்டு கையுறைபாசாட்டுதலும் : உளப்பட த்தொசைஇ எடுத்த நான் 

கே நான்சென மொழிப கொடுப்பவைசோடலசப்படத் தொகுதி 

தோதிய நான்கும் கான்காவது, எ-று. எடுத்தவென்றதனாற் சொடு 

ப்பவைகொள்ளாது மறுத்தன்முதலியனவுங் சொள்க. 

புணர்ச்சிப்பின்னரல்லது பரராட்டுள்ளம் பிறவாமையானும் ௮ 

தன்பின்னரல்ல.து பிறரொ கூற்றுநிகழாமையானும் ௮ச்கூற்றுக் 

கேட்டல்லது தமரான் ஈரமில்கூ ற்றங் சோடலின்மையானும் அவை 

யெல்லாம் முடிந்தவழித் தலைவன்மேற் சென்ற உள்ளத்தாற் கொடு 

ப்பவைகோடற் குறிப்பினளாமாசலானும் அ௮ம்முறையான் வைத்தா 

னென்ப.து. இவற்றுககுச்செய்யுள், '*ஒருநாள் வர்து பலராள் வருதி 

து -கின்னே போலுகின் தழையே யென்வயி - னிற்பா ராட்டிபுஞ்



2௬௬ பொருளதிகாரம், 

சொற்கொள வின்றியும் - யாயெதிர் கழதலிற் போலா காணிய - மய 

ல்கூர் மாதர்க்குத் துயர்மருந் தாயினு - நோய்செய் தன்றாற் ரூனே - 

நீதொடகச் கருதலி ஜோரிடத் தானே.” இது கையுறைமறுத்தது. 

இதனுள் “*நிற்பாராட்டி.”? என்பது பாராட்டெடுத்தல்; “Cer pder 

எலின்தி?” என்பது மடந்தபவுரைத்தல் ; என்னை? கொளுச்சச்சொ 

ள்ளா.தவிடின் ௮து மடனாகாமையின், **யாயெதிர்கழறலிற் போலா 
சாணி” என்பது ஈரமில்கூற்றமேற்றலர்சாணல், **துயர்மருர் தாயினு 

ம” என்பது சொடுப்பவைகோடல். இத்தழை நின்கைப்பட்டவழிக் 

அரிந்துகாட்டி. நின்மெய்வெப்பங்கூறுதலின் இதனை அவள் காணின் 

ஆற்றாளாமெனப் பின்னொருகாலத்து மறுத்தாளென்பது. (௧௬) 

- உ௬டு, தெரிந் அடம் படுத நிளைப்புவினை மறுத்தல் 
கரஈதிடச் தொழிதல் கண்டவழி யுவத்தலொடு 
பொருந்திய நான்கே யைந்தென மொழிப, 

இஃது ஜந்தாங்காலத்து மெய்ப்பாணெர்த்துன்றது. (இ-ள்.) 

மற்கூ.றிய கொடுப்பவை கோடல் நிகழ்ந்தவறி அவ்வொழுகலாறு 

புறத்தார்க்கெல்லாம் ஐயமாகலின் அதன்வழித்தோன்றுவது தெரி 
நதுடம்படுரலென்றாரொன்பது, தெரிச்.துடம்படுதல் -- தலைமகனைத் 

தலைமகள் இவ்வொழுகலாறு நிகழ்ந் சவாற்றைப் பட்டாங்குணராதார் 
தலைமைசெய்சனளிவளெனவுக் தகாத ஒழுக்னெளிவளெனவும் பல் 

'லாற்றானும் இவள் கண்ணே ஏசமிட்டுத் துணிச்துந் துணியாதும் ௨, 

னாப்பாராசலான், ௮,சற்குகாணி, இனி யாதுகொல்லோ செயற்பால 

தென்று அராய்ந்து, இவ்வொழுகலாற்றினை அறிவிப்பேங்கொல் அறி 

வியேங்கொலெனத் தடுமாறிப், பின்னொாருவகையான் ஆராய்ச் து,முழு 

வதூஉஞ்சொல்லாது குலத்திற்கும் ஒழுக்கத்திற்கும் பெண்டன்மைக் 

கும் ஏற்றவசையான் வேண்டுவனதெரிந்துகொண்டு, இன்னவாறு பட் 

தென்று தோழிக்கு உடம்படுதலுர் தோழியாற் செவிலிக்கு உடம்ப 

டுதஓமென இன்னோரன்ன குறிப்பினைத் தெரிந்து உடன்பதெலும் : 

,இராப்புவினைமறுச்சல் 5 அஙற்ஙனச் தமர்க்குத் தானுட்ம் 

பட்டதன் பின்னர்த் தலைமகனோடு பகலுமிரவும் பண்டு திளைத்தவாறு 

இளைத்தலை ௮ச்சமு காணு மடலுங் காரணமாக மறுத்தலும் : உடம் 

பாட்டின் பின்னர் மறுச்குமாதலின் அதனைத் இளைப்புவினைமறுச் ச 

லென்று இரண்டாவது வைத்தானென்பது, 

கரந்திடத்தொழிதல் -- ௮ச்சாலத்து இற்செறிச்சப்பெதலாறி 

ரான் அவனை மறுத்த ஏதத்திற்கு ராணியும் அஞ்சியும் அவற்கு



மெப்ப்பாட்டியல், ௪௯௭ 

வெளிப்படாதொழுகுதலை உடையளாதம் : தீன்னிடத்தேதங்குதலை 
இடத்தொழிதலென்றான். 

கண்டவழியுவத்தல்-- அங்ஙனங் கரந்தொழுகுங்காலத்து ௮ 

வனை ஒருஞான்று கண்டவழிக் கழியுவகை மீதார்தலும் : இது 

தலைமசற்கும் உரித்து, பொருந்திய நான்கே ஐந்தென மொழிப 
இவை நான்கும் ஐர்தாங்கூறெனப்படும். எ-று, பொருந்திய கான் 
கென்றது இவை இடையறவின்றி ஒறங்கு தொடர்தலுமுடைய 
என்பது. இதனானே இவை ஈன்ஞன்ஏனளேடு வருஇன்றதற்குச் 
சிறிது இடையறவும்படுமென்பதசொள்க, 

புகுமுகம்புரிதன் முதலாயினசான்குர் தலைமகளனவேயா) ஓ, 
ரினத்தவாயின., அவற்றுப்பின்னர்த் தலைமகன் அவளைப் பொருக் 
Sua js கூழைவிரித்தன் முதலாயின நான்கும் நிகழ்ந்தமையின் ௮ 
வையும் அவற்றோடு சிறிது இடையறவுபட்டன, அல்குறைவரன் 
முதலாயின நான்கும் புணர்ச்சிக்கு மிசவும் இயைபுடைமையின் மே 

லவற்றோடொன்றாது வேராயின. பாராட்டெடுத்சன்முதலாயின பு 
ணர்ந்துநீங்பெபின் நிகழ்ந் தமையின் அடையும் அவற்றிற் றிது வே 
ற்றுமையுடைய. தெரிர்துடம்படுதன் முதலாயின களவுவெளிப்படுத் 
தற் குறிப்பினவாசலின் மேலனவற்றோடு தழுவாது வேராயினவென் 
பது, இவற்றொடும் வருஇன்ற கான்கன் வேறுபாடும் ஆண்டுச் சொல் 
இதும், அவ்வாறுசோக்யென்றே இவ்வாறுகுத்திப்பொருளினையும் 
இருபத்துகான்சகாக உடனோசாது வேறுபடுத்தோதிய கருத்தென்ப 
அ. இங்கனம் பொருத்தமின்றி வருவனவல்ல ஈன்ஞான்கு பகுதியா 
ற் கூறியவை தமமுட் தாமென்பான் பொருந்தியகான்சென்றானென் 

பது. இவற்றுகீருச்செப்யுள், அறியாய் கொல்லோ நீயே தெறுவர- 

கோக்குதொறும் பனிக்கு நெஞ்சமோ டியளே - யாய்ச்சறி வருலி! 
னின்னெதிர் நாணி - மனைவயிற் பிரியலண் மன்னே யதற்சே - நீனை 
வில ஸிவளென வுரைத்தி - புனைதார் மார்ப சாண்டியோ வதுவே,” 
என்பது பகற்குறிச்சட் தலைமகளை இடத்துய்த்துவர்.து தலைமகளை எ 
இர்ப்பட்டு நின்று தோழி வரைவுகடாயது, இதனுள் *யாய்க்கறிவுரு 

லின்?” என்பது தெரிந்துடம்படுதலென்பது ; என்னை ? அவள் கோ, 

க்குந்தொறும் பணித்தலென்றறிவுறுத்தாளென்றமையின். “நின்னெ 
திர்காணி” என்பது தஇளைப்புவினைமறுத்தல் ; என்னை? தமர்க்கு 

றைத்தாள் இம்மறையினையென்று தலைமகன்குறிச்குமென காணி 
எதர்ப்படாமையின், 'மனைவயிற்பிரியலள்'” என்பது கரந்திடத்தொ 
ழிதல் ) “புனைதார்மார்ப சாண்டியோவதுவே'' என்பது கண்டவழி 
உவத்தல் ; என்னை 1 நிற்சண்டலழி ௮.தஓும்தோளும் பசலைநீங்யெவர



௪௯.௮) பொருளதிகாரம், 

ற கண்டிலையோவென்லுங் குறிப்பினாற் கூறினமையின், பிறவும் 
வின்ன; (2௭) 

௨௬௬. புமஞ்செயச் சிதைத்தல் புலம்பித் தோன்றல் 

சலங்கி மொழிதல் கையற வுரைத்தலொடு 
புலம்பிய நான்கே யாமென மொழிப, 

இஃ ஆறுவது கூறுனெ்றது, (இ-ள்.) புறஞ்செயச்சிதைத் 

JU = பூவுஞ்சாந்தும் பூணுந்துலெம் முதலாயின கொண்டு புறத்தே 
கோலஞ்செய்ய அகத்தே சிதைவுண்டாதலும் : மேல் நின்றது கண்ட 

வழி உவச்தலாகலாலும் இது சாணாதவழிகிசழ்னெறதாசலானும் ௮2 
' நினெபின் Pluto, ௮சன் வழிச்தோன்றியசெனப்பமொசகலான் இதனை 

இச்சூத்திரத்தின் மூன்வைத்தானென்பது. 

/ிலம்பித்தோன்றல் - அங்ஙனம் புனைந்தகோலம் துணை 
யொடிகழிபப் பெருமையி ற் புல்லென்றழிஈ் த நெஞ்சினளாகலான் 

எல்லாக் சுற்றத்தார்ச்கும் இடைநின்றேயும் தனியளென்பது அறிவி 
பாநிற்றலும் ; 

கலங்கமொழிதல் - கையொடெட்ட கள்வரைப்போலச் சொ 

ல்லுவனவற்றைச் தடுமாற்றந்தோன்றச் சொல்லுதலும்: அஃதாவது 
சன்மனத்துநிசழாரின்றன தன்னையறியாமற் சிலபுலப்படச் சொல்லு 
sours D று, 

கையறவுராச்தல் 5 கலங்காது சொல் ஓங்காற் செயலறவு 

சோன்றச் சொல்லுதலும்: அல்தாவது வன்புமையெதிரழிந்து சொ 

ல்லுவனபோல்வன, புலம்பியமான்கே அறெனமொழிப = Qeoasr 

ன்கும் தனிமைவிகற்பமா௫ிய ஆருங்கூற்று, எ-று. 

தையறவாச்சலென்பதனை ஈந்றுக்கண்வைத்தான் களவொ 

முச்சத்தினுள் இதனினூங்கு மெய்ப்பாடு கூறப்பெறாதென்றற்கு; ௭ 

ன்னைகாரணமெனின், சையறவுரை தோன்றியதற்பின்னர் நிகழ்வ 
ன சைகீடளைக்கும் பெருந்திணைக்கும் மெய்ப்பாடாவதன்றி நற்காமச் 
தச்சாசாவென்பது கருத்து; என்னை! கையறவுமாத்தலென்பது 
சொல்லாமரபினவற்மொடு கெழீஇச் செப்யாமரபிற் ரொழித்படுத்தட 
க்குதலை எல்லையாசவுடைமையின், அதனினும் இறப்பததோன்றுவன 
மன்றத்திரும் சசான்றவரறியத் தன் துணைவன்பெயரும்பெற்றியங்க... 

றி அழுதும் ஆற்றியும் பொழுதொடுபுலம்பியும் புள்ளொடுசொல்லியும் 
நிகமும் மெய்ப்பாடாகலான், ௮வை ஈவெணைர்திணையெனப்பட்ட நற் 

காமத்திற்கு இலக்கணவகையான் ஏலாவாசலினென்பது, சையறவு



மெய்ப்பாட்டியல், சக் 

னாத்தலென்றதகனான் இம்மெய்ப்பாடு மனத்தவேயன்றி மாத்றத்தானு 
ம் பிறர்க்குப் புலஸனாக வெளிப்படுமென்பதுகொள்க, இவை எல்லாம் 
முறையானே நிசழ்ந்தமைகோக்கி யாழோர்கூட்டத் தொன்மையுச் 
தோலும்போலப் பொருட்டொடர்நிலையாக் உரைப்பாருமுளர், ௮ 
%து ஆகாமைக்குச் காரணங் சளவியலுட் கூறினானென்பது. இவற்றுதி 
க்குச்செய்யுள், “இவளே, ௮ணியினும் பூசினும் பிணியுழர் சசைஇப் - ப 

ல்ளெ காப்ப ணில்ளை போல - மொழிவகை யறியாள் பொழிகண் 

ணீர்துடைச் - தியானே கையற வலம்வருங் - கூறாப் பெருமகிற் றே 

௮ மாதே.” என்பது வரைஏசடாயது, இதலுள் அணியிலும் பூசினும் 
பிணிபுழர் தசைஇ? என்பது புறஞ்செயச்சதைத்சல் : பல்்ளெராப் சம 

பணில்களைபோல” என்பது புலம்பித்தோன்றல் ; *மொழிவகையறி 

யாள்” என்பது கலங்கமொழிதல்; யானே கையற வலம்வரும்” என் 
பது கையறவுரைத்தல்; என்னை ? தன் சண்ணீர்துடைத்தலும் ஆற் 

ரூளென்றமையின். பிறவும் ௮ன்ன. (௧௮) 

௨௬௭. அன்ன பிறவு மவற்ரொடு வணி &௫ 

மன்னிய வினைய நிமித்த மென்ப, 

இத மேலனவற்றுக்கு ஒர்புறனடை. (இ-ள்,) ௮ன்னபிற 

வும் 5 மேற்சொல்லப்பட்ட இருபத்துசான்கு மெய்ப்பாடுபோல்வன 

பிறவும் : அவற்றொடு சவணி - அவத்றின்வேறன்றி அவைதம்முட் 
புகுதியாவெருவன பிறவும் : மன்னிய வினைய நிமித்தம் என்ப ௨ ௨௦ 

நிலைபெறததோன்றுங் சாமவொழுக்கத்து ரிமித்தமென்றுசொல்லுவர் 

புலவர். ௭ -று, மன்னியவினையவென்பத நடுவணைம்திணைக்கேயுரிய 

மெய்ப்பாட்டினவை என்றவாறு ; என்னை ? சந்தருவ வழச்சமல்லன 

வற்றை மன்னியகீரமமென்னான்றே soos! இடையறவுபடாதாக 

வின், எனவே, கைக்ளெக்கும் பெருந்நிணேக்கும் வரையறையின்றி ௨௫ 
வேண்டியவாறு வரப்பெறுமென்பதாம், அவை மன்னியவினையல்லா 

மையின்;என்னை? காமஞ்சாலாவிளமையோள்வயிே னமஞ்சாலாவிடும் 

பையெய்துதலும் காற்பத்தெட்டியாண்டையானோ0 பன்னீராட்டை 
யாள் கூட்டஞ்சொல்லு தலும் ஒத்தசாமமெனப்படாவாகலினென்பது, 
இவ்வாறு கூறவே கைகளொக்கும் பெருந்திணைச்கும் இவை வைதத 

முறையான் வரையறுத்துக்கூறப்படாவெனவும், அவைவருவன வந்து 
ழிச் கொளப்பூஉமென்பதும் பெற்றாம், இது புலனெறிவழக்சகமல் 

லாத கந்தருவமணத்திற்கும் ஓக்கும், 

அன்னபிறவுமவற்றொடவணிவருவன யாவையெனின், புகு 
முசம்புரிதத்சட் தலைமகன் சோக்யெவழி ஒருவல்லிப்பொதும்பராலும் 18



Goo பொருளதிகாரம், 

மற்னொன்றாலுஞ் சார்புபெந்றுமறைததும் அவையில்லாதவழி இட 
ர்ப்பசஓுமென்றாற்போல்வன புகுமுகம்புரிதலாயடங்கும், ஈகுமயம 
றைக்குங்காற் தலைமகன்கட் தோன்றிய ஈகைமுதலாயெ குறிப்பேது 

வாச ஈகைதோன்றியதளை மறைக்குங்கால் இதழ்மொ க்குஞட் தோ 

'இன்றுவது ஈகையெனப்படாது நகு£யமறைத்தலின்பாற் படுமென் 

us, Hohe இிசைவுபிறர்கன்மையின்கண்ணும் (நாட்ட மிரண்டு 

மறிவுடன் படுத்தற்குக் - கூட்டி யுரைக்குங் குறிப்புரை யாகும்!” என் 

றமையாற் சண்ணின் வேறுபாடுளவாமன்றே, ௮வை Aen ga lors 

கறிவிக்குமாயினும் ஆண்டுத் தானதுமறைத்தாளென்னுங் கருத்தின 

தீடளாசலின் ௮துவுஞ் சிதைவுபிநர் ச்ன்மையாமென்பது. send wit 

வையெனின், அமர்த்துநோககா.து அலமரரோரக்குதலும் சிலங்களச் 
தலும் பேரல்வன. மற்றுப் பொறிறுதல்வியர்த்தற்குப் புறனடையா 

ற்கொள்வன யாவையெனின், புறனடையாற்கோடல் ஆணையன்முக 

லான் உள்ளனவற்றிற்குச் கொண்டொழிகவென்றவாறு, ஓழிஈதன 

&டவற்றிற்கும் இவ்வாறேவருவன அறிந்து அ௮டக்கங்கூறுக, 

மத்றும் பிறவும் அவற்றொடு வெணியெனவே, மேற்கூதியவ 

ந்ஜொடு பொருர்தவருவன கோமென்றே, அன்ன என்றதென்னையெ 

னின்; அதனானே தலைமகட்குரிய மெய்ப்பாடு வேறுளவாயினுங்கொ 

ள்ச, அவை ஐயப்படுதலும் ஆராய் தலும் துணிசஓமுதலாயின. மற்று 

82 ச தலைமகட்குரிய மெய்ப்பாடுபோலத் தலைமகற்குரியனவும் இன்ன 

முறையனவென்று வரையறுத்துககூறாரோவெனின்; அத்தன்று, த 

லைமகன்குறிப்புச் பற்றித் தலைமகள்ருறிப்புப் பலபிறக்குமாகலானு 

ம் ஐயமுசலாயினமெய்ப்பாடு காமப்புணர்ச்சிக்கு இன்றியமையாதன 

இன்மையானுந் தலைமகட்குரிய மெய்ப்பாடே இற் தனயென்று ௮ 

ச4இிவற்றை வரையறுச்துக் கூறினாரொன்பது. மற்று இவற்றை நிமித்தமெ 

ன்றதென்னையெனின், இவை முறையானே நிகழ்ந்து புணர்ச்சி நிக 

முறாகலினென்பது, வினைய என்பது ஆரும் வேற்றுமைப்பன்மையு 

ருபு. இம்மெய்ப்பாட்டினுட் சைக்களைபெருந்திணைக்கு வருவன வரு 

மாறு; 4 ஒருச்குமா மாடுங் குரவையு ணம்மை - யருச்னொன் போ 

[ந0னோக்க யல்லனோப் செய்தல் - குருக்கட் கொலையேறு கொண்டேன் 

யா ளென்னும்- தருச்சன்றோ வாயர் மகன் எனப் புகுமுகம்புரிதல் 

கைச்ளொச்கண் வந்தது, “முன்னையமூன்றுங் சைச்ளெக்குறிப்பே” 

என்பதனான் இது கைச்சளையெனப்பட்டது, மற்றிது மூல்லைத்தி 

ஊப்பாட்டன்றோவெனின், ௮து நிலத்தான் முல்லையாயிற்றென்ப.து 

Basser Sugi- a Send, Qos தொன்மையுர் தோம் முத 

காமின வனப்புக்களுட் புகுமுகம்புரிசன் முதலாயின பெருந்தணைப்



மெய்ப்பாட்டியல், @os 

பொருள்பற்றிவருவன வருமாறு அறிந்துகொள்ச. மற்றிவ்விருபத்து 
தான்கு மெய்ப்பாடுங் கற்பினுள் இம்முறையானே வரப்பெறாவோ 
வெனின், அதற்கு இம்முறையான் இவையனைத்தும் வரல்வேண்டுவ 

இன்மையிற் சளவிற்கே விசர்துகூறினாரான்பது. அ௮ல்தென்னை 
பெறுமாறெனின், பலபொருட்கேற்பின் ஈல்லதுசோடல் என்னும் 

உத்திவகை. இணிக் கற்பினுள்வருவன வருமாறு, **இனிசெனக் 

கணவ ஸவுண்டலி- னுண்ணிசின் மூழ்ச்தன் ரொண்ணுதன் முச 

னே. என்பதனுள் நகு௩யமறைத்தல் வந்தது, **மாண மறந்துள்ளர 
நாணிலிச் இப்போர் - புறஞ்சாய்ந்து சண்டைப்பாய் நெஞ்சே யுதழ்ந்தி 

வனைப் - பொய்ப்ப விடே௭ னெனகெரங்டுத் தப்பினே - னென்றடி. 

சேர்தல முண்டு,” இதனுட் சிரைவுபிறர்கீன்ெமை வந்தவாறு, ஒழிக் 
தனவும் அன்ன. “*கோய்சேர்ந்த திறம்பண்ணி நின்பாண னெம்மனை - 

நீசேர்ந்த வில்வினாய் வாராமற் பெறுசற்பின்”” என்பது மடந்தபவு 
ரைத்தல். இவையெல்லாங் சற்பின்கண்வந்தன. :*௮ன்னை சொல்லு 

முப்ச மென்ன தூஉ - மீரஞ் சேரா வியல்பில் பொய்ம்மொழிச் - சேரி 

யம் பெண்டிர் கெளவைய மொழிகம்” என்பசோவெனின் அது பா 
சாட்டெடுத்தல் மடந்தபவுராத்தலென்புழி அ௮டங்குமென்பது, (௧௯) 

௨௬௮. வினையுயிர் மெலிவிடத் தன்மைய முரித்தே, 

இத மேலனவற்றுக்சே அவதோர் விதிகூறுன்றது, (இ-ள்) 

மன்னியவினையவெனப்பட்டபுணர்சட மேல் ௮றுவகையான் இருபத் 

அமான்கெனச் கூறப்பட்ட மெய்ப்பாட்டினை அ௮ம்முறையானே நிமித் 

தீமாசச்கொண்டு வருதலின்மையும் உரித்தெனப்படும், ஆற்றாமைவந்த 

விடத்து, எ-று, மேற்கூறிய இருபத்துமான்ளையின்மை உரித்தெ 

ன்பது ௮திசாரத்தாற்கொள்க. **தன்னசை யுள்ளத்து ஈகன்னசை வா 

ய்ப்ப - வின்னுயிர் குழைய முயங்குதொறு மெய்ம்மலிர்து - நச்சனெ' 

னல்லனோ யானேயெய்த்த- கோய்தணி காசலர் வரவீண் - டேதில் 
வேலற் குவர்சமை சண்டே”? எனவும், “*வளைந்துவா லிளமுலை ஞெழு 

ங்கப் பல்லூழ் - விளங்குதொடி. முன்கை வளைந்துபுறஞ் கற்றலி- னி 
ன்மார் படைதலி ணினிதா இன்றே” எனவும் இவை களவியலுள் 
உயிர்மெலிர் சவிடத்துப் புணர்ச்சிரிமித்தமெனச் கூறப்பட்டவையின் 

ஜியும் புணர்ச்சிநிகழ்க்சவாறு; என்னை? முயங்குதொறு ஈகைதோனறி 
ந்றெனவே, பாராட்டெடுத்தன் முதலாயினவின்றியும் புணர்ச்சிரிகழ் 

ந்ததாம். ஓழிர்தனவும் ௮வ்வாறேகொள்க. இவை சண்டவழி யு 

வத்தலாசாவோவெனின், ஆண்டுத் தன்னுவகைகூமுளன்றே கரந்தி 

ட ச்தொழிந்தாளாகலினென்பது. **தண்டுளிச் கேற்ற பலவுழு செழுஞ் 

செய் -மண்பொன் ஜெடுழ்ந்தவற் சஓழ்ர்தவென் - னெஞ்சறை போ



டு0௨ பொருளதிகாரம், 

Gu a Pal Cor pCa.” என்புழிப் பாராட்டெடுத்சன்முதலாய பன் 
னிரண்டு நிமித்தமுமின்றி ஆத்ராமைநிமித்சமாகக் கற்பினுட் புணர் 
ச்சி நிகழ்ச், த.து. உம்மை, எதிர்மறை; உயிர்மெலிவிடத் ௫ உடைமையு 
டைத்துமாம் அவ்வினையென்பது, “தொடிஜெூழ்ந்தனவேதோள்சா 
யினவே” என்பதனுள் ஊழணிதைவரலென்னும் மெய்ப்பாவெந்த து, 
பிறவும் அன்ன, இனி மேற்கூறிய ஆறுமேயன்றி இன்னும் இவத 
ஜொ நான்குகூட்டி.ப் பத்தென்பாருமுளர், அவை இன்பமாதற்குரி 
யனவன்மையின் வரையதை கூறாதொழிர்தானென்பது. (2.0) 

௨௬௯. Donan மூளவே யவையலங் கடையே, 

இஃ க எதிரதுபோத்தி இறந்தது காத்தது. (இ-ள்.] அவையு 
மூளவே - இணி எதிர்வருகன்றனஉம் உளவாவத : அவையலங் 
சடையே- இநநர்சனவற்றுசகு இடனல்லாதவீடத்தே எ-று, இ 
சனது கருத்து, மேற்கூறிய இருபத்துமான்குமல்லாதவழி இன்பத் 
தை வெறுச்சன் முதலாச இனிக் கூறுகன்ற மெய்ப்பாடும் உளவாம் 
என்றவாறு. அவையல்லாதவிடத்து இவையும் உளவாமெனவே, 

வருஇன்றமெய்ப்பாடுங் களவிற்ருங் கற்பிந்குமுரியவெனவுங், களவிற் 
குவருங்கான் முதற்கறிய இருபத்துகான்சன்பின்னுமே இவை பெரு 
ம்பான்மையான் வருமெனவுங், கற்பிற்சாயிந் பயின்றுவருமெனவங் 

கூறியவாறு, அவை இனிக் கூறுனெறும். (௨௧) 

௨௭௦. (இன்பத்தை வெறுச்ச ுன்பத்அப் புலம்ப 
லெதீர்பெய்து பரித லேத மாய்தல் 

ப௫யட நிற்றல் பசலை பாய்த' °° 

லுண்டியிம் குறைக லுடம்புஈனி சுருங்கல் 

கண்டுயின் மறுத்தல் கனவொடு மயங்கல் 
பொய்யாக் கோடன் மெயயே யென்ற 

லையஞ் செய்த லவன்றம ருவத்த 

லறனளித் gargs ore dee, els 

லெம்மெய் யாயினு மொப்புமை கோட 

லொப்புவழி யுவத்த லுறுபெயர் கேட்ட 
னலத்தக நாடிர் கலக்கமு மதுவே. 

இத மேல் இவையுமுளவெனப்பட்ட மெய்ப்பாடு கூறுன் 

த. (இ.ள்.) எண்ணப்பட்ட. இருபதும் மன்னியவினையநிமித் தமென் 
டான் ஈலத்தசராடின் ௮தவேயாமென்றானென்பது, இவை புணர்ச்



மெய்ப்பாட்டியல், Gon. 

Geg நிமித்தமாகாதனபோன்று காட்டினும் அவற்றை மிகவும் ஆரா 
ய்ந்துணரிற் புணர்ச்சிநிமித்தமேயாம், எ-று. 

இன்பத்தை வெறுத்தலென்பது, யாழுங்குழலும் பூவுஞ்சாந் 
அம் முதலாக இன்பத்திற்கேதுவாகயெ பொருள்கண்டவழி ௮வற்றி 

ன்மேல் வெறுப்புத்தோன்றுதல், அவை காமத்திற்கு ஒருவகையா। 
ன் ஏதுவாமாசலின் மன்னியவினைய நிமித்தமெனப்படுமாகலான் 
அவற்றை வெறுத்தல் புணர்ச்சிக்கேதுவாசாதன்தேயாயினும் ௮தனை 
ஆராய்க்துணரின் நிமித்தமெனவேண்டூமென்பான் நஈலத்தகராடின் 
அதுவேயென்றானென்பது, கலக்கமுமெனநின்ற உம்மை மேற்கூறிய 
பத்தொன்பானையுர் தழுவலின் இறந்ததுதழீஇயிற்றாம், “கல்லாக் கோ 
வல ரூதும் - வல்வாய்ச் இறுகுழல் வருத்சாக் காலே,” என்புழி இன் 
பக்தை வெறுக்தனளாயினும் புணர்ச்சிச்கேதுமாமென்பது கருத்து, 

ஈல்லி- மனைசேர் பெண்ணை மடிவா யன்றி - நணையொன்நது 
பிரியினும் துஞ்சா காணெனச் - கண்ணிறை நீர்கொண்டு சாக்கு - 
மொண்ணுத லரிவையா னென்செய்கோ வெனவே ” என்பது துன் 

பத்துப்புலம்பல்; என்பது, பிரிவாற்றாது துன்புறுங் காலை அவ்வாற்றா 

மை தலைமகத்செறித் தானே துன்புறுகன்றாளாசச் சொல்லுதல், 
அவை கூட்டத்தை வெறுத்த குறிப்பாயிலும் ௮க்கூட்டத்திற்சே நிமி 

தீதமாகும் ஆராயந்துணரினென்றவாறு. அவை *நின்னுறு விழுமங் 
களைந்தோ - டன்னுறு விழும நீர்துமோ வெனவே.” எனவரும். 

௦1 திர்பெய்து பரிதலென்பது, உருவுவெளிப்பாடு, ௮.து தலைம 
கனையும் அவன் தேர்மூதலாயினவற்றையும் சன்னெ௫ிர் பெய்துகொ 
ண்டு பரிந்து சையறுதல். அது “வாரா தாயினும் வருவது போலச் - 
செவிமுத விசைக்கு மரவமொடு - துயின்மறம் தனவாத் ளோழியென் 
கண்ணே,” என்புழி வாராதென்றுணர்ந்தது இச்சகாலத்சாசலான் ௮ 
தீற்குமூன் இன்னவாறு பட்டதன்று அன்மையின் எதிர்பெய்து பரித 
லாயிற்று, 

ஏ தமாய்தலென்பது, கூட்டத்திற்குவரும் இடையூறுண்டென் 
அ பலவும் ஆராய்தல். ௮து நொதுமலர் வரையச் கருதுவர்கொல்லெ 

னவும் பிரிந்தோர் மறர்து இனிவா ரார்கொல்லெனவுர் சோன்றும் உள். 

ள நிகழ்ச்சி. ௮து “வாரார் கொல்லெனப் பருவருந் - தாரார் மார்பமீ 

ஜணந்த ஞான்றே” எனவரும், 

பயடநித்றலென்பது, பசிவருத்தவும் அதற்குத் தளராது 
உணவு மறுத்தல், “அன்னாப் வாழிவெண் டன்னை நின்மகள் - பாறு



௫௦௫ பொருளதிகாரம். 

முண்ணாள் பழங்கண் சொண்டு - ஈனிபசந் தனளென வினவுதி'! 

எனவும் *6 இனியா, னுண்ணலு முண்ணேன் வாழலும் வாழேன்,” 
எனவும் வரும், 

ப/சலைபாப்தலென்ப.து, பசலைபரத்தல், அது “கன்று முண் 

ணாது கலத்தினும் படாது - நல்லான் றீம்பா ஸிலத்துக் கா௮ங் - கெ 

னச்கு மாகா தென்னைச்கு முதவாது - பசலை யுணீஇய வேண்டுந் - 

இதலை யல்குலெம் மாமைக் கவினே,” எனவரும், 

உண்டி.யிற்குறைதலென்பது, படியடகிற்றலேயன்தி௪ இறிது 

உண்டி பூட்டியவழிப் பண்டுபோலாது கழியவுஞ்சிறிதுண்டல், அது 

** தம்பா லூட்டினும் வேம்பினுங் கைக்கும் - வாரா யெனினு மார்வ 

மொடு நோச்கு - நின்னிற் சிறர்தரொன் நிலளே - யென்னினும் 

படா௮ ளென்னிதற் படலே.? எனவரும். 

உடம்புஈனிசுருங்கலென்பது, அவ்வுண்ணாமை உயிரிற்செல் 

லாது உடம்பிற்காட்டுதல். ௮து “தொடிநிலை நெகிழச் சா௮ய்த் தோ 
ளவர் - கொடுமை கூறிய வாயினுங் கொடுமை - நல்வரை நாடற் இல் 

லை தோழி- நெஞ்சிற் பிரிந்தது மில -குன்ற நோக்கங் கடிந்து மில 
போ? எனவரும், 

கண்டுயின்மறுத்தலென்பது, இரவும்பகலுந் அஞ்சாமை, 

அது *புலர்குர லேனற் புழையடை. யொருசிறை - மலர்சார் மார்ப 

னின்றோற் சண்டோர் - பலர்இில் வாழி சோழி யவரு - ளாரிருட் கங் 

கு லணையொடு பொருந்தி - யோர்யா ஞுவ செவன்கொ- னீர்வார் 

கண்ணொடு மநெடழ்சோ ளேனே”” எனவரும், 

கனவொடுெெயங்கலென்பது, ௮ரிதனிற் திபிலெய்தியவழித் 

தலைமகனைக் சனவிற்சண்டு பின்னர் அவனன்மையின் மயங்கும் 

மயக்கம். “அலந்தாங் சமையலே னெ ன்றானைப் பற்றியென் - னலம் 

தாரா யோவெனத் தொடுப்பேன் போலுங் - கலந்தாங் கேயென் ௪ 

வின்பெற முயங்டுப்- புலம்ப லோம்பென வளிப்பான் போலவும்”? 

என்பது சனவொடு மயங்கற்று, 

பொய்யாக்சோடலென்பத, மெய்யைப் பொய்யாக் சோ 

டல், அது * சனவினா னெய்திய செல்வத் சனையதே-யைய வெ 

மச்குநின் மார்பு.” எனவும், “வானி விலங்கு மருவித்தே தானு 

தீற குள்பேணான் பொய்த்தான் மலை.” எனவும், *வருவே னெ 

ன்ற நாளும் பொய்த்த- வரிவே யுண்க ஸணீரு நில்லா? எனவும் 

வரும்,



மெய்ப்பாட்டி பல். டு௦டு 

மெய்யேயென்றலென்பது, பொய்யை மெய்யென்று துணி 
தல், அது **கழங்கா டாயத் தன்றுஈய மருவிய - பழங்க ணேட்டமுன் 

னலிய - வழுங்கெ னல்லனோ வயர்ந்தனன் மன்னே.” என்பது, 

தானே தன்மகனை வாயில்கொண்டு புச்கானாயினும் அதனைப் பழங் 
சண்ணோட்டம் முன் ஈலிதரப் பொய்யேபுகுந்தானென்று மெய்யாசதச் 
துணிநர்துகோடலின் ௮ப்பெயர்த்தாயித்று, 

ஜயஞ்செய்தலென்பது, **தூதவர் விடுத்தரார் துறப்பார்சொ 
னோதக - விருங்குயி லாலு மரோ?? என்புழி ஈம்மை இம்மைப்பிறப் 
பினுட் துறப்பார்கொல்லென வாளாதே ஐயஞ்செய்தமையின் ஐய 
மாயிந்று, 

அ/வன்தமருவச்சலென்ப, ஊர ஞாரன் போதந் .- தே 
ரம் பாணன் நெருவி னானே.” என்பது, அவன்றமமைச்கண்டு உவ 
₹தது. இது முனிவெனப்படாசோவெனின், ௮து தலைமகனைப் புல 
ஈசாற்போல்வதோர் முூனிவாயினல்லது பகைபடசிகழாக்குறிப்பென 
ப்படும் ; அல்லாச்கால் ௮து பெண்டன்மையன்ருமாசலின்,. அவர் கா 
ட்டு மாலைப் பெய்ச மணங்கம முக்தியொடு - காலை வந்த காந்தண் மூ 

முழுதன் -மெல்லிலை குழைய முயங்கவு - மில்லுய்த்து ஈடவுங் கடி.யா 

தோளே.” என்பதும் ௮து. 

அ நனளித்துரைத்தலென்பஅ௫, ADEA parer yor Geils 

ல். அது 4: பாங்கர்ப் பல்லி படுதொறும் பரவிச் - கன்றுபுகு மாலை! 

நின்றோ ளெய்தி,”? எனவரும். 

ஆங்குநெஞ்சழிதலென்பது, அங்ஙனம் உரைக்குங்கால் நெ 

ஞ்சழிர்துரைத் தல். எனவே, அறனளித்துரைத்தல் அறிவின்றொன் 
ரூமென்பது சொல்லினனாம். ௮து *: பழிதபு ஞாயிறே பாடறி 

யா தார்கட் - கழியச சதழ்வை யெனககசேட்டு நின்னை - வழிபட் ஷர, 
ககுவென் வந்தன னென்னெஞ் - சழியத் துறந்தானைச் துங்கா லெ 
ன்னை - யொழிய விடாதமோ வென்று.” எனவரும். . 

எ.ம்மெய்யாயினுமொப்புமைகோடலென்பது, யாதானும் ஒரு 

பொருள் சண்டவிடத்துத் தலைமகனோேடொப்புமைகோடல். அது. 

₹ தணேகழி கல்லாக் கல்பிறங் சாரிடைப்- பணையெருத் தெழிலேற்/ 

றின் பின்னர்ப் - பிணையுங் சாணிரோ பிரியுமோ வவையே,”” என 

எம்மெய்யாயினும் ஒப்புமைகொண்டவாறு, எம்மெய்யாயினுமென்த 

மையாற் சண்டபொருளுங் கேட்டபொருளும் ஒப்புமைகொள்ளட்பெ 

அமென்றவாறு, டி



Gow போருளதிசாரம், 

ஓப்புவழி.புவச்தலென்பது, ஒப்புமையுண்டாகெவழியே உய 
மைசொண்டு அதனானே உவகை தோன்றுவத. எனவே, முன்னது 
ஓப்பின்றி ஒப்புமைகொண்டதாயித்து ; என்னை? எம்மெப்யாயினுமெ 
ன்றமை.பின். **சாம ந நோக்கினை யததத்தா வென்றுநின் - தேமொ 
ழி கேட்ட லினிதுமற் நின்னாதே” என்பது ஒப்புவழியுவந்தது ; 
என்னை ? சாமரு நோகனையென்றமையின், *பால்கொள வின்றிப் 
பகல்போன் முறைகோடாச் - கோல்செம்மை யொத்தி பெருமம ற் 
ஜொவ்வாதி”” எனவருவதூஉஞ் சொல்லுப, 

உறுபெயர்கேட்டலென்பது, தலைமகன் பெரும்புகழ்சேட்டு 
ம௫ிழ்தல். அவை “பலவின் பழத்துட் டங்கு மலைகெழு வெறப 
னேப் - பாடுகம்வா”? எனவும், “மென்றோ சொடழ்ததான் இிறமல்லா 
ல்யான்காணே - னன்ற£ தென்று பிற” எனவும் வரும், 

கலச்சமென்பது, சொல்லத்தகாதன சொல்லுதல், அவை 
“பையெனச் காண்கு விழிப்பயான் பற்றிய - கையுளே மாய்ர்தான் 
கரந்து” எனவும், *பிறங்இரு முர்ரா வெறுமண லாப் - புறங்கா 
வலித் போக விறைப்பேன் முயலி- னறம்புணே யாசலு முணடு?? என 
வும் வரும். **தலக்கமு ஈலத்தச நாடி. னதுவே”? என்னாது EVES 
மென்பதனை வேறுபெயாத்து வைதததென்னையெனின், இகசாலத 
அ அதனினூங்கு நிகழும் மெய்ப்பாட்டுச்கு இிப்புளவல்ல சலைமச 
ட்சென்பது ௮றிவித்தற்கென்பது, இன்னும் அதனானே தலைமகற 
காயின் அதனி ஞூஙகு வருவதோ கலககமும் உளதாமென்றது; ௮ 
வை, மடலூர்தலே வரைபாய்தலே என்றற்மொடககதசன. ௮2 
“மாவென மடலு மூர்ப பூவெனக் குவிமுகி ழெருக்கங சணணீயுஞ் 
சூடிப- மறு ஞர்ச்சவும் பபெ- பிறித மாகுப காமஙகாழ்ச் கொளி 
னே.” இதனுட் சாதல் எல்லையாகக கூறியவாறு கண்டுகொள்ச, 

் இவ்வாறு கூறவே இச்சுத்திரத்துளோதிய இருபது மெய்ப் 
பாடுக் தலைமகற்கும் ஏறறவகையானே கொள்ளப்படுமென்ப து. ௮ 
வை, “எவ்வி யிழக்த வறுமையாழப் பாணா - பூவில் வறுக்தலை போ 
லப் புல்லென் - நினைமதி வாழிய நெஞ்சே மணமாசத - செல்லுறு 
மெளவ ஸாறும் - பல்லிருங் கூந்தல் யாளோ ஈமச்தே.?? என்பது 
அன்பத்துப் புலம்பலாம்) என்னை? தானே அன்புறுனெ்ருனாகச் தலை 
மசன் உரைச்தமையின் : “*அந்்தீங் ளெவி யாயிழை மடர்தை- கொ 
டுங்குழைக் சமர்த்த கோக்க - நெடுஞ்சே ளுரிடை பிலங்கு ஞான்ே ந.” 
என்பது எதிர்பெய்துபரிதல்; என்னை? முற்காலத்து எதிர்ப்பட்டமை" 
பிற்சாலத்தர் சொல்லினமையின், ஓழிர்சனவும் 5கமச ந்குரியனவா
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இவருவன வக்தவழிக்கண்டுகொள்க. இவையெல்லாம் அறனும்பொ 
ருளுமன்றி இன்பப்பொருள் நிகழ்ந்தவிடத்து அவரவருள்ளத்து நிகம் 
வனவாதல் வழகச்குகோசடு உணரப்படுமென்பது. மேற்கூறிய நகை 

மூ 7லாயவற்றுககும் இஃ்து ஓக்கும், இவ்வெண்ணப்பட்டனவெல் 
லாம் உளளத்துநிசழ்க்கனவற்றை வெளிப்படுப்பனவாசலான் மெய்ப் 
பாடெனப்பட்டன. மெல்வருவனவற்றுச்கும் இது ஓக்கும், (௨௨) 

௨௭௧. முட்டுவயிழ் கழறன் முனிவுமெய்ச் நிறுத்த 
லசசததி னகற லவன்புணர்வு மறுச்ச 

ாதமுனி வின்மை துஞ்ச சேர்தல் 

காதல் கைம்மிகல் கட்டிரை யின்மையென் 

(pda நான்கே யழிவில் கூட்டம், 

) ws வரைந்செய்துங் கூட்டத்திற்கு ஏதுவாகிய மெய்ப்பாடு 

இவை எட்மென்பதுணர் - ற்று, (இ-ள்.) முட்டுவயிற்கழறல்- 

தலைச்கூட்டததிற்கு முட்டுப்பாடாகியவழிக் கழறியுமாத்தலும் : ௮ 
நொச்சி வேலித் இத்த னுறந்தைக்- சன்முது புறங்காட் டன்ன - 

பன்முட் டின்ருற் ரோழிரங் களவே”” என்பது, இது தலைமகன் 

கேட்பக் கழறியுரைத்தது. 

ழூனிவுமெய்ர்நிறுத்தல்- தலைமகஞுள்ளத்து வெறுப்பு வெளி 

ட்படநிற்குநிலைமையும் : அது **இன்னுயிர் கழிவ தாயினு நின்மக - 

ளாய்மல ரண்கட் பசலை - காம கோயெனச் செப்பா தீமே” என்பு 

மி வாழ்சசைமுனிஈது தலைமகன் சொல்லியது. 

இச்சச்இனீகறல்:- தலைமசன்கண்வரும் ஏதமஞ்சி அவனை 

நீங்குங்குறிப்பும் : “இன்ன மாசவு ஈன்னர் கெஞ்ச - மென்னொடு நின் 
ஜொடுஞ் சூழாது கைமிக் * * ஈ னிருளிடை மிதிப்புழி நோக்கியவா - 

களரடி.த் தாங்கயெ சென்ற தின்றே” எனனும்பாட்டினை முழுதங் 
கொள்க, அதன் கருத்தாவது, நாம் ௮வர் இருளிடைவருதலேதம 
ஞ்சி ௮சன்றுவலித்திருப்பவும் என்னையும் நின்னையுங் கேளாது என் 

னெஞ்சு போவானேனென்றவாளுயிற்று, 

அ/வன்புணர்வுமறுத்தல்- இரவுக்குறியும் பகற்குறியும் விலக் 

குதற்கெழுக்த உள்ளநிகழ்ச்சியும் : ௮௫ தமரையஞ்சி மறுத்தமையா 

னும் இது வரைவுசடாவுதற்குக் கருத்தாசலாலுக் திளைப்புவினைமறுதீ 

தலோடு இது வேற்றுமையுடைத்து. **ஈல்வரை சாட நீவரின்- மெ 
ரது யாளொரு காள்வா ழலளே” என்பது தலைமகள் குறிப்பினைத் 
சோழி கூறியசாகலான் ௮ஃது ௮வன்புணர்வுமறுத்தலெனப்படு*



ட04 பொருளதிகாரம், 

இஃது *'ஓன்றித்தோன்று் தோழிமேன”” என்னும் இலச்சணத் 

தாற் தோழிகுறிப்பாயினுந் தலைமசள்குறிப்பெனவே படுமென்பது 
கொள்க, 

துரதமுனிவின்மை - புள்ளும் மேகமும்போல்வன கண்டு 

சொல்லுமின் அவர்ச்சென்று தூதிரந்து பன்முறையாலுஞ் சொல்லு,௪ 
அம்: அவை **சானலுங் சழராது கழியங் கூர அ . தேனிமிர் ஈறுமல 

ர்ப் புன்னைய மொழியா - தொருநீ யல்லது பிறிதியாது மிலனே - 
யிருங்கழி மலர்ந்த கண்போ னெய்தல் - கமழிதழ் சாற்ற மமிழ்தென 
ஈசைஇத் - தண்டா தூதிய வண்டினங் களிசிறந்து - பறவை இளருச் 

இறைவனை நீயே - சொல்ல வேண்டுமா reve” என்புழிச் கறப்பட் 

டனவெல்லாச் தூ.தாகலிற் தூதுவிடுதலை வெருததன்மை கூறியதாம் 

இப்பாட்டென்பது. | “புல்வீ ழிற்றிச் கல்லிவர் வெள்வேர் - வனா 
யிழி யருவியிற் ரோன்று சாடன் - நீதி ளனெஞ்சத்துச் ளெவி ஈம்வ 
யின் - வந்தன்று வாழி தோழி காமு - நெய்பெய் தீபி னெதிர்கொ 

ண்டு - தாமணம் தனையமென விடுகந் தூதே.””? என்பதோவெனின், 
௮௮ கற்பிற்கல்லது ஏலாது, என்னை? களவினுள் நெய்பெய் யின் 

வந்து எதிர்கொளலாகாமையின். 

துஞ்சிச்சேர்தல் - மனையகத்துப் பொய்த்துமிலோமேடிக்து 
வைகுதலும் : துஞ்சதலெனினும் மடியெனினும் ஓக்கும். வேண் 

டியவாறு கூட்டம் நிகழப்பெறாமையிற் தலைமகஜஞொடு புலந்தாள் 

போல மடிந்தொன்றுமாதலின் அதனைத் துஞ்சிச்சேர் தலென்றானெ 

ன்பது. எங்ஙனமோவெனின்) ''என்மலைம் சனன்கொ ரூனே தன்ம 
லை - யார நாறு மார்பினன் - மாரி யானையின் வந்து நின்றனனே.” 

என்புழி, என்னகாரியம் மேற்கொண்வெர்தானென்றமையின் இது 

அஞ்சிச்சேர்தலாயிற்று. ௮ல்லாக்கால் ௮அங்ஙனஞ் சொல்லுதல் ௮ன்ப 

ழிவெனப்படும். *ஆமிழி யணிவனா”” என்னுங் குறிஞ்சிப்பாட்டி.லுட் 
*பின்னீதல் வேண்டுநீ பிரிர்தோணட் பெனநறீவிப் - பூங்கண் படுத 

லு மஞ்சுவ ரூங்யெ - வருந்துய ரவலந் தூக்கின் - மருங்கறி வாரா 

மலையினும் பெரிதே” என்னுஞ் சுரிதகமும் ௮.த., 

காதல்சைம்மிசல்- சாமங்கையிகந்தவழி நிகழும் உள்ளநிகழ் 
ச்சியும் : ௮த/ “உள்ளி னுள்ளம் வேமே யுள்ளா - திருப்பினெம் ம 
வைத் தன்றே வருத்தி- வான்றோய் வற்ஜே காமஞ் - சான்றோ 

ரல்லர் யாமரீஇ யோ”? எனவரும், 

கட்னொயின்மை உரைமறுத்திருத்தலும் : அதனானே அதற் 

குத் தோழிசண்ணாயினுர் தலைமசன்சண்ணாயினும் உரைநிசழ்வுதல்
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லது தலைமகள் உரையாளென்பது பெற்மூம், அது (யான்த ன.றிவ 

ருனறி யலளே-யாங்கா குவள்சகொ மூனே - பெருமூது செல்வ 

சொருமட மகளே”' என்பது தலைமகள் சட்ணொயாதிருத்தலிற் தலை 

மகன் தமரினெய்தல்வேண்டினமையிற் கட்டுஸாயின்மையின் வரை 
வுகடாவுகலாயிற்நென்பது, ஓழிந்தனவும் அவ்வாறே வரைவுகடாவு 

தற்கு ஏற்றவாறு உரையிற்கொள்க, 

என்று ஆயிரு நான்கே அழிவில்கூட்டம் = என்தெண்ண 

ப்பட்ட மெ.ப்ப்பாடெட்டும் பின் அழியாத கூட்டத்திற்கு ஏ.துவாம், 

எ-று, அஃதாவது வரைர்தெய்துங் கூட்டமென உணர்க, (௨௩) 

௨௭௨.தெய்வ மஞ்சல் புணாயறர் தெளித 

லில்லது காய்த லுள்ள அவர்த்தல் 

புணர்ஈ்துமி யுண்மை பொழுதுமறுப் பாக்க 

மருண்மிக வுடைமை யன்புதொக நிற்றல் 

பிரிவாற் ரூமை மறைந்தவை யுரைத்தல் 

புமஞ்சொன் மாணாக் கிளவியொடு தொகைஇச் 

Anes பத்துஞ் செப்பிய பொருளே, 

இஃ அழிவில்கூட்டம் நிகழ்ச்தபின்னர் வருதற்குரிய மெய் 
ப்பாடு இவையென்கின்றது, (இ-ள்.) இவ்வெண்ணப்பட்ட் பதி 

ஜொன்றும் மேற்கூறிய அழிவில்கூட்டமெனப்படும், எ-று, செப் 

பியபொருளென்பது ௮ழிவில்கூட்டமன்றே, முற்படும் மெய்ப்பாடெ 
ட்டனையும் அழிவில்கூட்டமென்றதுபோலப் பிற்படும் மெப்ப்பாட்டி. 

னையும் அழிவில்கூட்டமென்பான் மேற்கூறிய அழிவில்கூட்டமே 

இவையுமெனச் கூறியவாறு, எனவே, வராந்தெய்திய பின்னர்த் 

தலைமசன்மனத்து நிகழ்வன இவையென்பது கூறினானாம். 

டி தப்வமஞ்சலென்பது, தலைமகற்குத் தொமுகுலமாகய தெய் 

வமும் அவற்கு ஆரிரியராகய தாபதரும் இன்னோன்பது அவனா 

லுணர்த்தப்பட்டு உணர்ச் ததலைமகள் ௮த்தெப்வத்தினையஞ்சி ஒழுகு 

மொழுச்சம் அவள்கட்டோன்றும், ௮ங்கனம்பிறக்த உள்ளநிகழ்ச்சி 

யைத் தெய்வமஞ்சலென்றானென்பது, மற்றுத் தனக்குத் தெய்வம் 

தூன்கணவனாதலான் அத்தெய்வத்தினைத் தலைமகளஞ்சுதல் எற்றுக் 

கசெனின், ௮வனிற் சான் வேறல்லளாக மந்திரவிதியிற் கூட்டினமை 
யில் ௮வனான் அஞ்சப்படும் தெய்வந் தினக்கும் அஞ்சப்படுமென் 

பது, அல்ல தூஉர் தலைவற்கு ஏதம் வருமெனவும் ௮ஞ்சவளென்புது,



டூ௧௦ பொருளதிகாசம், 

“தனைவாடச் இறெக்குரின் சனர்சணிர் இசெனக் - தனைகதிர்க் 
கனலியைச் சாமுற வியையதோ'”” என்பது, தெய்வத்திறகோசடுச் 
தெருமர்தசாம் ; என்னை ? அவற்லெவெனவும் அன்னவெனவுர் தாம் 

வேண்டிய குறைமூடியா.து பிரிர்தார்மாட்டு ஏகஞ்செய்யுங்கொலென் 
றஞ்சி உரைத்தவாறு, “அச்சா மூக வுணரிய வருபவன்-பொய்ச்சு எ 

சூப் புலவே னகுவல்.” என்பதும் ௮து, இவை 4 ஐயர்பாங்கினு 
மமரர்ச்சட்டியுஞ் செப்பெருஞ்சிறப்பொட சேர்தற்சண்'” தலைமகள்க 

ருத்தின்கண் நிகழுங் குறிப்பென்பது, 

புரையறகர்தெளிகலென்பது, தனச்கொத்த இல்லறம் இன்ன 
)தென்து தலைமகள்மனத்துப் படிதல். அது *விரியுளேச் சலிமான் 
,றேரொடும் வர்.ச - விருந்தெ௫ர் கோடலை மறப்ப லென்றும்”” எனவ 

ரும், இஃது அவனொடு சொல்லாடாது ஊடியிருப்பேனாயின், விருந்து 
கொண்டு புகுதரும், அதனான் ஊடலைமறப்பேனென்றமையிற் புரைய 
றந்தெளிதலாயித்று, 

இல்லஅகாய்தலென்பது, சளவின்கட்போலாது தலைமகற்கு 

இல்லாத.தனை உண்டாக்இக்சொண்டு காய்தல், ws *நற்றா சகல 
் ததுச் கோர்சார் மேவிய - நெட்டி.ருங் கூந்தற் கடவுள ரெல்லார்க்கு- 

மூட்டுப்பா டாகலு மூண்டு”? எனவரும், இது கடவுளரையேகண்டு 

தங்கினானாயினும் நெட்டிருங்கூர்த.ற் சடவுளனாயேசண்டாயென்று 

இல்லது சொல்லிக் சாயுமாகலின் அப்பெயர்த்தாயிற்று. 

உள்ளதுவர்ச்தலென்பது, தலைமகனாற் பெற்றதலையளி உள் 

ளதேயாயினும், அதனை உண்மையென்றேதெளியாது அருவருத்துநி 

"ற்கும் உள்ளநிகம்ச்சி, ௮து 4 கடல்கண் டன்ன சண்ணகன் பரப் 

பின்'” என்னும்பாட்டினுள், ** வேப்புகனே யன்ன நெடுங்கண் ணீர் 

;ஷஞெண் - மூரைதேர் வெண்குரு கஞ்சி யயல - வொலித்த பகன்றை 

யிருஞ்செற் ஐள்ளற் - நிதலையின் வரிப்ப வோடி. விரைபுத -னீர்மலி 

waren borg Os Bu மூர” என்புழித் தலைமகன் வாயில்வேண்டச்செ 

rupert பிறர்கூறும் பழிககு வாதாயென்றமையின் இஃது உள்ள 

அவர்த்தலாயிற்று. *பட்டுழி யறியாது பாகனைத் தேரொடும் - விட் 

டவள்பர னோச்ெ விருக்தேற்றுக கொளநின்ராய்."” என்பதும் ௮.து. 

புணர்ச்துழியுண்மையென்பது, முன்கூறிய இல்லதுகாய்த 

ஓம் உள்ள துவர்ச்தலுமாயெ விகாரமின்றிப் புணர்சசிச்சாலத்துச் செ 
ய்வனசென்ற உள்ளநிகம்ச்சி, ௮.து (குளிரும் பருவச்சே யாயிலுச் 

தென்றல் . வளியெறியின் மெய்யிற் இனிதா - மொளியிழா - யூடி. மிரு 
(ப்பினு மூர ன.றுமேனி - கூட லினிதா மெனக்கு." என்பத, என் 
Rok? Lert tg Auction கூறினாள் விகாரமின்றியாதலின்,



மெய்ப்பாட்டியல், டுகக 

பொ முதுமறுப்பாக்கமென்பது, களவின்கட் பகற்குறியும் இர 

வுக்குநியமென வரையறுத்சாற்போல்வதோர் வரையறையின்மையி 

ன் ௮ப்பொழுதினை மறுத்தலாயெ ஆச்கமென்றவாறு. எனவே, கள 
வுக்காலத்துப் பொழுது வரைந்துபட்ட இடர்ப்பாட்டினீங்கெ மன் 
மஇழ்ச்சி ஆக்கமெனப்படும். அது “அயிரை பரச்த வர்தண் பழனத்- 
தேந்தெழறின் மலர்ஈத தூம்புடைத் இரள்கா - லாம்பல் குற்றுநர் 

நீர்வேட் டாங்வெ - ளிடைமுலைச் டெர்து நடுங்க லானீர் - தொழுது 
காண் பிறையிற் ரோன்றி யானுமக் - கரிய மாயெ காலைப் - பெரிய 
கோன்றனிர் கோகோ யானே.”” என்பசனுட், தொழுதுகாண் பிறை 
யிற் தோன்றினமென்பது களவுச்சாலத்து இடையீடுபெருகிற்றெனச் 

கூறி அங்கனம் வரைந்தபொழுதினை மறுத்தகாலத்து ஈடுங்கலானீ 

சொன்றமையின் இஃது அ௮ப்பொருட்டாயிற்று, 

அருண்மிசகவுடைமையென்பது, சளவுச்காலத்துப்போலத் து 

ன்பமிகுதலின்றி அருண்மிகத் .தோன்றியநெஞ்சினளாதல். 9S! 

“நின்ற சொல்லி னீடுதொ றநினிய- ரென்று மென்றோள் பிரிபறி 

யல்” எனவரும், 

அன்புதொககிற்றலென்பது, களவுக்காலத்துப்போலத்துன்பம் 

மிகுதலாற் பிரிந்த ௮ன்பெல்லாம் இல்லறத்தின்மேற் பெருக விருப் 

பினானே ஒருங்குதொக நிற்றல். “ எம்போற், புல் ஓளைச் குடுமிப்பு தல் 

வற் பயக்து- நெல்லுடை மநெடுங்கா னின்னின்-றுறைவா ளென்ன ௪ 

டத்களோ மற்றே” என்புழிப் புதல்வர்ப்பயந்து நின்னின்றுறையுங்க 

டத்தினம் யாமென்றமையின் இஃது ௮ன்புதொகநிற்றலாயிற்று, 

பிரிவாற்றாமையென்பத, களவிற் பிரிவாற்றுகல் வேண்டமா 

போலக் கற்பினுட் பிரிவாற்றுகல் வேண்டப்படாது; என்னை? புறத் 
தார்க்குப் புலஸனாகாமைமறைத்தல் கறபிற்கு வேண்டுவதன்றாகலினெ 

ன்யது. “*இடனின்றி யிரக்தோர்ச்கொன் நீயாமை யிளிவெனக - சட 

னிறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள்பொரு ளாகுமோ - வடமீன்போ 
ஜெழுதேத்த வயங்கெ கற்பி - டடமென்றோள் பிரியாமை பொரு 

ளாயி னல்லதை ”” என்புழி இனையகற்பினாளைப் பிரியாமைபொரு 

ளாயினன்றி அம்மாற் தரப்படும்பொருள் பொருளாகுமோ என்றதன், 

கருத்தாவது, பிரிவாற்றாமையின் இவள் இறர்துபவெள், பின்னை ௮ப் 

பொருள்கொண்டு ஆற்றும் இல்லறம் யாண்டையதெனத் தலைமகள் 

பிரிவாற்றாமை கூ.றியவாருயிற்று. 

மறைர்சவையுராச்சலென்பது, களவுச்சாலத்து நிகழ்ந்தன 
வற்றைக் சற்புக்காலத்துச்கூறுதல். ௮வை **களவினு ணிகழ்ந்த வரு



டு௧௨ பொருளதிகாரம், 

மையைப் புலம்பி - யலமா ஓுள்ளமொ டளவிய விட்த்தும்”” என்புழித் 

தோன்றிய மனக்குறிப்பு, ௮து “முயங்கல் விடா௮ விவையென ம 

யங்க-யானோ மென்னவு மொல்லார் தாம் - நிவைபா ராட்டிய பருவ 

மே மூளவே- யிணியே, புதல்வற் நடுத்த பாலொடு தடைஇத் - திதலை 
பணிந்த தேங்கொண் மென்முலை-ஈறுஞ்சாந் தணிந்த கேழ்செ ரச 
லம் - வீங்க முயங்கல் யாம்வேண் டினமே- இம்பால் பதே ராமஞ் 

சினரே'” என்பத, மூன்னிலைப்புறமொழியாகலான் மறைந்த ஒழுக 
கததுச்சண் நிகழ்ந்தபொருளைச் கற்பினுள் உரைத்தவாருபிற்று, 

ப/சஞ்சொன்மாணாக்ளெவியென்பத, தலைமகற்கு வந்த புறஞ் 

சொல்லின் பொல்லாங்கு குறித்து எழுந்த களவி, அவற்கு வரும் பழி 

காத்தலும் சனக்கு ௮றமாதலின் அதுவுங் சற்பின்சண்ணே நிசமுமெ 
ன்பது, அது *: களிறுகவர் கம்பலை போல - வலரா இன்றது பலர்வா 

யப் பட்டே” என்றாற்போல்வன. 

இளவியொடுதொகசைஇயென்பத, இதஜனோடுர் தொகுத்தென் 

தீவாறு, சறந்தபத்தும் என்பது, விதந்தோதிய பத்தும் செப்பிய 

பொருள் என்பத, அழிவில்உட்டமெனச் செப்பிய கற்பின்கண்வரும் 
மெப்ப்பாடெனப்படும் இவையும் என்பத, 

[மற்றுப் பநினென்றனையெண்ணிச் சிறந் தபத்து இவையென்ற 

தென்னையெனின், அதனை  ஒன்பதுங் குழவியோ டி.எமைப் பெ 
Cr”? என்ற மரபியற் குத்திரம்போல மொழிமாத்றியுரைக்கப்படுமெ 

TE, ௮ங்ஙனஞ்சிநந்தபத்தும் புறஞ்சொன்மாணாக்ளெவியொடு தொ 
கைஇயெனசக் கூட்டியுனாச்ச, சறந்தபத்தென்றதனான் இவையன் 

றிக் கற்பினுள்வரும் மெய்ப்பாடு பிறவுமுளவேற்கொள்ச, (௨௪.) 

௨௭௩: பிறப்பே குடிமை யாண்மை யாண்டோ 
டுருவு நிறுத்த காம வாயி 

னிதையே யருளே யுணர்வொடு திருவென 

மூழறையுறக் களர்ச வொப்பின து வகையே. 

இ.வும் மெப்ப்பாட்டுப்பகுதியே கூற ன்றது ; மேற்களவிய 

ஓள் “ஓத்த ழெவலுங் ழெத்தியுங் காண்ப'” என்றான், ௮வ்வொப்பி 

னஅபகுதி இத்துணைக்குறிப்பு உடைத்தென்பதுணர்த்தினமையின், 

(இ-ள்.) ஓச்,ச பிறப்பும் ஒத்த ஒழுக்கமும் ஒத்த ஆண்மையும் ஓத்த 

பிராயமும் ஒத்த உருவும் ஒத்த அன்பும் ஒத்த நிறையும் ஒத்த ௮ருளும் 
ஓச்த அறிவும் ஒத்த செல்வமுமெனப் பத் துவகைய தலைமகளொப்பின 
BUSH. cog, இவை தலைமகற்கு மெய்ப்பாடெனப்படாவோவெனி



மெய்ப்பாட்டியல், Gan. 

ன், பமொயினும் ௮ஃது ஒப்பினதுவகையென்றதஞ னே தலைமகட்சே 
உரிமை கொளப்படும், குடிமையொடு பிதப்பிடை வேற்றுமை என்னை 
யெனின், பிறப்பென்பது குடிப்பிறதீதல்; அ௮க்குதசக்க HOPE 

கங்குடி.மை ; குடி.ப்பிறக்தாரதுசன்மையைச் கூமஎமயென்றாரன் 
பது) அதனை ஊராண்மையெனவுஞ் சொல்லுப, அண்மை புரு। 

டர்ச்காம், ௮ஃது ஆள்வினையெனப்படிம், இது ஈைமகட்சொப்ப 

தன்றாலெனின்; குடியாண்மையென் புழி உண்மையேன்பது இருபாற் 

Gd PF slot sos அமையுமென்பது, யானடென்பகு ஓத்தவா 

ஹஜென்னையெனின், பன்னீர்யாண்டும் ப௫ஞரியா. ஈடும் பெண்மை 
யும் ஆண்மையும் பிறக்ரும் பரூுவமென்பது வேதச் ஒப்பமுடிக்த 

மையின் ௮தவும் ஒப்பெனவேபடும், உருவுநிறுத்தசாமவாயிலென்ப 

௮, பெண்மைவடிவும் ஆண்மைவடிவும் பிறழ்ச்சியின்றி அமைக் தவழி 

அதன்மேல் நிகழும் இன்பர்திற்கு வாயிலாகய ௮ன்பென் நவாறு, 

இங்கனம் ஒதியவகையான் இவை ஒன்பதாகலிற் பத்தாமா 
நென்னையெனின், சாமலாயிலெனப்பட்ட இயற்கையன்பு வடிவுபற் 

றியல்லது தோன்றாவாகலானுங், குணம்பற்றித்தோன்றுவன செயற் 
கையன்பாகலானும், உருவினை அன்பிற்கு அடையாகக் கூறினானாயி 

னும் உருவு சறப்புடைமையின் அதனை நாம்பகுத்தெண்ணிச்சகொண் 

டாமென்பது, என்னை? வன்சண் கூடிசாத்தல் கற்தறித லாள்வி 

னையோ -டைந்துடன் மாண்ட நமைச்ச.” என்பழிக் சற்றறிதலெ 

ன்பதனை இரண்டாக்இ ஐர்சென்பவாகலின். 

அ/ஃதேல், உருவென்பது குறிப்பின்றாகலின் மெய்ப்பாடாமா 
ஜென்னையெனின், அவ்வுருவபற்றி மனத்தின் கட்பிறப்பதோர் தருக்கு 

ண்டன்றே ௮தனான் அது மெப்ப்பாடெனப்படும், நிறையென்பது ம 

றைபிறரறியாமை நெஞ்சினைநிறுத்சல், ௮அருளென்பது, எல்லாவுமிர் 
க்கும் இடுக்கண்செய்யாத ௮அருளுடையாரயிருத்தல், அதுவுங் CMOS 

திற்கு இன்றியமையாததோர் குறிப்பு, உணர்வென்பது, அறிவுடை 

மை; ௮ஃதாவது உல$ூயலாற் செய்யத்தகுவது அறிதல், திருவென் 

பத, பொருளுடைமையும் பொருள்கொனாரந்துதுயத்தலுமின்றி எ 
ஞ்ஞான்றும் திருத்தசவிற்றாயெதோர் உள்ளநிகழ்ச்சி, ௮௮ வினை 

யுள்ளுடைமையெனவும்படும். இவையெல்லாம் இருவர்க்கும் தம்றி 

ன் ஓச்கும்பகுதியெனவும் ௮வைபற்றி மெய்ப்பாடு பிறக்குமெனவுங் 

கூறியவாறு. 

வகையென்றதனான் ஆண்மைவகை பெண்மைவகையென 

வம், குடிமைவகையென்பது இருவர்க்கும் இளமைப்பருவத்தே ரங்



Gar Qua chor Bar rib, 

யெ ஒழுக்கமெனவும், பிறப்பினதுவசை அர்தனார்க்கு நான் 
கும் ௮ரசாச்கு மூன்றும் வணிகர்க்கு இரண்டும் வேளாளர்க்கு ஒன் 

௮ம் பிறப்புவகையெனப்படுமெனவுங் கூறுக. இனி ஏவன்மரபின் 

ஏஜோர்பாங்கும் அடியோர்பாங்கனும் வினைவலபாங்இனுக் தம்மி 

ன் ஓத்த பிறப்புச்சாரணமாக உள்ளத்துவருங் காமக்குறிப்புமுதலா 

யினவுங் கொள்க, இவ்வெண்ணப்பட்டன ஒத்துவரினன்றி அறி 
வுடையார்கட் காமக்குறிப்பு நிசமாமையின் இவற்றையும் ஈண்டு 
மெப்ப்பாடென்றொதினைைன்பது. அடியோரபாய்இனும் வினைவல 
பாங்கறும் வரும் இக்குறிப்புமுசலாயவ ற்றை இலே௫ினாற் கொண 
டான் அவை பிநம்ர் துவருமாகவினென்பது, 

உ-ம். *அவனுக்தா, னேன விதணத் தூற்புகை யுண்டியங் 
கும்- வானூர் மதியம் வரைசேரி னவ்வனாத் - சேனி னிராலென 
வேணி யிழைச்டருக்குங் - கானக சாடன் மகன்,?? என்பது பிற 
ப்பொப்புமை *உள்ளினெ னல்லன் யானே யுளளிய - வீனைமுடி. 

'ச் கன்ன வினியோண் - மனைமாண் சடரொடு படர்பொழு தெ 
னவே.” என்பது தலைமசன் தனது இல்லறத்தைசத் தலைமகள்மேல் 
வைத்துச் சொல்லினமை.பிந குடிமையாயிற்று, “*கேள்கே 6ன்ற 
வங் இளைஞ ராரவங் - கேடில் கேளிர் கெழீஇயின ரொழுகவு - 
மாள்வினைச் கெதிரிய வக்சமொடு புகல்கிறக்து?? என்புழி இ 
னனகாரணத்திற் பிரிந்தபோர்து வினைமுடிச்சனமாயினும் அவளை 
“ தேயங்குகஞ் சென்மோ” என்றமையிற தன் .தள்வினைக்குத்தக்க 
பெண்மையான் அவள் ஆற்தியிருர் சாளென்ப தூஉங் கருதியகருத்தி 
ஞற் காமச்குறிப்புப் பிறந்சமையின், அஃது ஆண்மையாயித்று. 
“என்னோ ளெழுதிய தொய்யிலும் யாழின் - மைந்துடை மார்பிந் 
சுணங்கு நினைததுக்காண்” என்பத யாண்டு, “முல்லை (pen sy 
மூருந்து ரிரைத் தன்ன - பல்லும் பணைத்தோளும் பேரம Chet eater 
னு .“டல்லேன் யானென்று ஈலதீதச நம்பிய- சொல்லாட்டி. நின் 
னொ? சொல்லாற்ற இற்பாரியார்'? என்பது உருவு. “நின்மக ளுண் 
கண் பன்மா ளோச்டச் - சென்மோன் மன்றவச் குன்றுழெ வோனே - 
பகன்மா யந்இப் படுசட *மையத் - தவன்மறை sc Corea மற் 
திவன் - மகனே தோழி யென்றனள்'” என்பது உருவுநிறுத்த சாம 
வாயில். “சண்ணியன் வில்லன் வருமெள்னை நமோக்குபு - மூன்னத் 
திற் காட்டுத லல்லது தானுற்ற . கோயுனாச் கல்லான் பெயருமத் ப 
ன்னாளூம் - பாயல் பெறேன்படர் கூர்ந்து? என்புழி முன்ன*த்திற் சா 
ட்டிதலல்லது சானுரையானென்பது தலைமசனிறையுடைமை கூறிய 
வாறு. *அவன்வமிழ் - சேயேன்மன் யாலுர் அயருழப்பேன்'! எனச்



மெய்ப்பாட்டியல், இகடு 

சன்னிறையுடைமைகாரணத்சாற் காமக்குறிப்பு நிகழ்ந்தவாறு, “பெ 
ண்ணென் நுரைத்த னமக்காயின்'' என்பதும் ௮து. இது தோழி கூற் 

றன்னறோவெனின், அதுவும் தலைமகள்குறிப்பெெவே படுமென்பது 

முன்னர்ச் கூறினாமென்பது, **சாதுண் பறவை பேதுற லச . ம 
ணிசா வார்த்த மாண்வினைத் சோள” என்பது அருள்பற்றிப் பிறந்த 
சாமச்குறிப்பு, “அணங்குடை நெடுவரை யுச்சியி னியிதரும்” எனும் 
பாட்டினுட் 'தன்னசை யுள்ளத்து ஈன்னசை வாய்ப்ப!” என்பது இ 

ருவருணர்வும் ஓத்தவாறு; தலைமள்குறிப்பு உணார்துவாதன்னென்ற 

மையின். இது '“செல்வம்புலன்” என்புழிப் புஸனெனப்படாது காம 
தீதிற்கே உரித்தாயெ உணர்வாகி வேறு கூறப்பட்டது, நெய்த 
னெறிக்சம் வல்ல னெடுமென்ஜோட் - பெப்கரும் பீர்க்கவும் வல்ல 

னிளமுலைமேற் - ஜொய்யி லெழுதவும் வல்லன்றன் கையிற் - சலைவல் 
லான் போலுஞ் செறிவினஞ னல்ல - பலவல்லன் ஜரோளாள் பவன்” என் 
பது திருவினாற் சாமக்குறிப்புப்பிதந்தவாறு, என்னை? இனையன வல் 

லனாதல் செல்வக்குடி.ப்பிறக்தாரை அறிவிக்குமாசலின் ௮.து காமக்கு 

நிப்பினை நிகழ்ச் துமென்பது, இது தலைமகட்கும் ஓக்கும், “உழுந்தினு 

ந் துவ்வாக் குறவட்டா நின்னி- னிழிர்சசோ கூனின் பிறப்பு”? என் 

பதம் பிறப்புவகையின்பாற்படும், பிறவும் இவ்வாறேகொள்க, (௨௫) 

௨௪௪. நிம்பிரி கொடுமை வியப்பொடு புறமொழி 

வன்சொற பொச்சாப்பு மடி மையொடு குடிமை 
யின்புற லேமைமை மறப்போ டொப்புமை 

யென்றிவை யின்மை யெனமனார் புலவர், 

இ து காமக்குறிப்பாகாசன கூறுகின்றது. (இ-ள்.) நிம்பிரி-- 
பொறாமைதோன்றங் குறிப்பும் : அவை இச்காட் சிறிதபொறுத்தா 
யென்னுற் போல்வன; கொடுமை-கேடுகுழ நினையுக் தீவினையள்ள 

மும்: வீயப்பு-- தலைமகள்பாற் தெய்வதீதன்மைகண்டான்போல் வி 

யந்தொழுகுதலும் : இனிக் குணத்தின்மேற் கொண்டு தன்னைவியச் 

தலெனினும் அமையும் ; புறமொழி- புறங்கூற்றும் ; வன்சொல்--௧ 

ண்ணொட்டமின் நிச சொல்லுஞ்சொற்களும்; பொய்ச்சாப்பு- கடைப் 

பிடியின்றி ஜெடழ்ச்திருத்தலும் : மடிமை--சோம்புள்ளமும் : குடி. 

மை: இவள் இழிகந்தபிறப்பினளெனச் தன்னை நன்குமதித்தொழுகு 

தலும் : இன்புறல்- ஒருவரொருவரிற் சாமே இன்புறுகின்றாராகநினை 
தீதுலும் : ஏழைமை: தழைச்தவுணர்வினரன்றிவரும் வெண்மையும் 5 

மறப்பு 5 மறவியும் : ஒப்புமை இன்னாளையொக்கும் இவளென்று 

அன்புசெய்தலும் : என்று இவை இன்றை எீன்னாமர் புலவர்“. இவை



Glace பொருளதிகாரம், 

யெல்லாம் இன்றிவருர் லைமசன்சண் நிகழும் மெப்ப்பாடென்று 
சொல்ஓவர்பஏவர் Be எனதே, அவைதம்மை வராயறுத்துச் 
கூறாது அவரதக்சாகாதன வரையறுத்துச் க.ரினானென்பத. தலை 
மகட்குரிய மெப்ப்பாடாயி ன் வரையறுத்துக் கூறினமையின் ௮வற் 
அக்காகாதன கூறல்வேண்ுிவதன்றென்பது. ஆகாதவற்றுக்கு உதா 
ரணங்காட்டலாவதில்லை. (௨௬) 

௨௭எடு, கண்ணினுஞ் செவியினுங் திண்ணித னுணரு 
மூணர்வுடை மாந்தர்க் கல்லது தெரியி 
னனனயப் பொருள்கோ ளெண்ணரூங் குரைத்தே, 

இத மேற்கூறிய மெய்டாட்டி ற்கெல்லாம் புறனடை. “எள்ள 

லிளமை பேைமை மடனென் - றுள்ளப்பட்ட கைகான்கு”” என் 
புழி சசைச்கேதுவாயெ பொருள்கூறியதல்லது அப்பொருள் பற்றிப்பி 
றந்த நஈகையுணர்வு புலப்பமொறு இன்னவாறென்றிலன், இனி ₹₹உ௨ 
டைமையின்புறல்'” என்நற்ரொடககத்தனவினும் அவ்வாறு எண்ணிய 
நல்லது அவை உணருமாத்றுக்குக் கருவ் கூறியதிலன். அங்ஙனமே 

பிதவுங் கூறியதிலனாகலான் அதனை ஒருவாற்றாற் கூறுின்றான். 
(இ-ள்.) கண்ணாள் செவியானும் யாப்புற அறியும் ௮றிவுடையார்க்ச 
ல்லது மெய்ப்பாட்டுப்பொருள்கோடல் ஆராய் தற்கு அருமையடைத 
த. எ-று, மற்று மனத்துநிசழ்ந்த மெப்ப்பாட்டினைக் கண்ணானுஞ் 

செவியானுமுணர் தலென்பரென்னையெனின், மெப்ப்பாடுபிறம் சவழி 

உள்ளம்பற்றி முகம் வேறுபடுதலும் உரா வேறுபடுதலுமுடைமையி 
ன் ௮யை கண்ணானுஞ் செவியானுமுணர்ந்து கோடல் அவ்வ தீ துறை 
போயிஞாது ஆற்றலென்பதுகருத்து, 4 இரண்டறி இளவிநங் காத 
லோளே - முரண்கொ டுப்பிற் செவ்வேன் மலையன் - முள்ஞர்க் கான 
Lew வந்து-ஈள்ளென் கங்கு னம்மோ ரன்னள் - கூர் தீல் வேய்ந்த வி 

ரடிமல ருதிர்த்துச்- சார்துளர் ஈறுங்கதுப் பெண்ணெய் நீவி - யமரா 
முகத்த ளாூச் - தமரோ ரன்னள் வைகறை யானே,” என்பதனுள் 
அமராமுகத்தளாகுதலுச் தமரோரன்னளாகுதலுக் திலைமகற்குப் புல 
னஞாகலின் அவை கண்ணுணாவெனப்படும், 6 ஒழிகோ யானென 
'வழிதகக் கூறி” என்புழித் தலைமசன்மனத்து நிகழ்ந் திவழியெல்லாம் 
மொழிகோ யானென்ற உரையானே உணர்ந்தமையிற் செவீயுணர் 
வெனப்படும். இங்ஙனம் உணர்தலும் உணர்வுடையார்க்சன்றிப் பெ 
சிதும் ௮ரிதென்பான் எண்ணருங்குனாத்சென்றுனென்பது, (௨௭௪) 

மெய்ப்பாட்டியன் முந்நறிற்று, 

pen Bes Mere ee de 4
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ஏழாவது 

உவமவியல், 

-_-ஆ05௨-௨- 

௨௭௪௬, வினைபயன் மெய்யுரு வென்ற நான்கே 

வகைபெற வந்த வுவமத் தோற்றம், 

இவ்வோத்த என்ன பெயர்த்சோவெனின் உவமவியல் என் 

னும் பெயர்த்து. உவமம் என்பது ஒருபொருளோடு ஒருபொருளினை 

ஓப்புமைகூ.றுதல். இசனானே இவ்யோத்து நதலியதூஉம் உவமப் - 

பொருளே கூறுதலாயிற்று, மற்று அகம்புறம் என்பனவற்றுள் இஃது 

என்ன பொருள் எனப்படுமோவெனின், அ௮வ்விரண்டுமெனப்படும் ; 

மெய்ப்பாடுபோல என்பது. என்னை? **உவமப் பொருளினுற்ற துண 
ருக் - கெளிமருங் குளவே திறத்திய லான”? என மேல்வருஇன்றதாக 

லின். மற்றிவ்விருதிணைப்பொருளும் உவமம்பற்றி வழக்னொள் ௮றி 
யப்படுதலானும் உவமம்பற்றியும் பொருள் கூறுகிென்றானென்பது, 

மேல் அ௮கத்திணை.பியலுள் உவமத்தினை இரண்டாக்க ஓதினான், 
உள்ளுறையுவமம் ஏனையுவமமென; அவ்விரண்டனையும் ஈண்டு விரித் 

துக் கூறுசன்றவாறு. அவற்றுள் ஈண்டு ஏளையவமத்தினை ரூற்கூறி 

னான், ௮%து அகததிணைச்கே சறமததின்ராயினும் யாப்புடைமை 

கோக்டு; உலகவழ$ெஞ் செப்யுள்வழக்கினும் வருமாசலானுமென் 
பது, ௮ல்தேல் உள்ளுறையுவமஞ செய்யுட்கே உரிமையின் அதனைச் 
செய்யுளியலுட் கூ றுகவெனின், உவம அபகுசியாதலொப்புமை நோகச் 

இ ஒரினப்பொருளாக்க ஈண்டுக் கூறினாஞயிலும் வருகின்ற செய்யுளி 

யறகும் இயையுமாற்றான் அதனை ஈற்றுகசண் வைத்தான் ௮ செய் 

யுட்குரித்ெ தன்னுங் கருத்தானென்பது. எனவே, எழுத்திஒஞ் சொல் 

லினும் போலச் செய்யுட் குரியன செப்யுட்சென்றே ஓதலும் ஓரவ 

கையாற் பெற்மும், மற்றுப் பாடல்சான்ற புலனெறிவமச்கம் ௮ல் 

லாத வழக்கு ஆராயப் பயந்ததென்னையெனின், அப்புலனெறிவ 

pte og உறுப்பாகிய வழக்கே ஆராய்தலும் அதற்கு DUSTIN: 

டைத்தாதலானென்றவாறு, மற்றிது மேல் எவ்வோத்தினெடு இயை 

புடைத்தோவெனின், மேற் பொருள்பலப்பாடு கூறிய மெய்ப்பாட்டிய 

லோடு இயைபுடைத்து ; என்னை ; உவமத்தாலும் பொருள்புலப்பா 

டே கூறுன்றானாகலின். எங்மனமோவெனின், ஆபோஜலும் ஆமா 

என்றச்கால் ஆமா சண்டறியாதான் காட்டுட் சென்றஙழி அதனேக் 
'க்ண்டால் போதும் என்றும் உவமையே புற்தி ஆமா இதுவென்று 

ஓநிடிமாகன்னென்றது; , இவ்வோத்தின் சிலச்சுச்திரம்என்கிநலி



Gs பொருளதிசாரம், 

ந்றோவெளின், உவமத்திற் செல்லாம் போதுவிலச்சணங் கூறி அவற் 
றது பெயரும் முறையுர் தொகையும் உணர்-ற்று, (இ-ள்) தொழி 

௮ம் பயனும் வடிவும் வண்ணமும் என்னும் நான்செனப்படுங் கூறு 
பட வரும் உவமத்தோற்றம். எ-று, உவமமென்பசனை வீளை 
முதலாயே நான் னொடுங் கூட்டி. விளையவமல் பயனுவமம் மெய்யுவ 
மம் உருவமமெனப் பெயர்கூறப்படும். 

வினையாற் பயப்பது பயனாதலின் பயத்திற்கு மூன் வீளை 

கூறப்பட்டது; அதுபோலப் பிழம்பினாற் தோன்றும் நிறத்தினை 950 

குப் பின் வைத்தான், பயலும் பொருளாக நோக்ட மெய்யினையும் ௮ 

னுடன்வைத்தானென்பது, மற்று மெ.ப்யெனப்படுவது பொருளா 
தலின் அதன் புடைபெயர்ச்சியாகியவினை பிற்கூறுசவெனின், வீனை 

வுவமந் தன்னுருபு தொக்குநில்லாது விரிக்தேநிற்றற் சிறப்புடையன 
வும் உளவாகநகோக்இ ௮து முற்கூறினானென்பது, ௮து புலிமறவ 

னெனச் தொகாது புலியன்ன மறவனென விரிந்தே நிற்றலும், பு 

லிப்பாய்த்தளெனத் தொக்கு வருதலும் உடைததென்பது. தொ 
கை நான்கென எண்ணிக்கொடுத்தான், 

வரலாறு:--புலியன்னமறவனென்பது வீளையவமம், 9 su" 

மாறே பாப்வனென்னுந் தொறில்பந்றி ஓப்பித்சமையின் ; அற்றன் 

தித் தோலும் வாலுங் காலும் முதலாகிய வடி.வும் ஏனைவண்ணமும் பய 
னும் ஒவ்வாவென்பது; ஓழிக்தவற்றிற்கும் இஃதொக்கும். “மாறி ய 

ன்ன வண்கைத்-தேர்வேளாயைச் காணிய சென்மே” என்பது பயவு 

வமம் ; என்னை ? மாரியான் விளைக்கப்படும் பொருளம் வண்கையாற் 
பெறும் பொருளும் ஓக்குமென்றவாறு, துடியிடையென்பது மெப் 

வுவமம் ; அல்குலும் ஆகமும் அசன்றுகாட்ட ௮ஃடத் தோன்றும் ம 
ருங்குலாற் துடி அதனொடு ஓச்தது. பொன்மேணியென்பது உருவுவ 

மம்; பொன்னின்சண்ணும் மேனியின்கண்ணுங் படெர் த நிறமே 

ஒத்தன, பிற ஓத்திலவென்பது, இந்நான்கும்பற்றி உவமந் தோ 
ன்றுமென்பது கருழ்.து, உவமத்தோற்றமென்பது ஞூன்ருவதன் 

தொகை; உவமத்தாற் பொருள் தோன்றும் தோற்றமென்றவாற, 

மந்து அடைனைமுதல் ?” என்றாற்போல ௮அடையெனவே 

இந்நாற்பகுதியும் அடங்கச்கூறிப் பண்புத்தொகையென்புழி வண்ண 
ம் வடிவுமுதலாயின ௮டங்யெவாறுபோலப் பண்பென்று அடக்கு 

தல்செய்யாது ஈண்டு சான்செனப் பகுத்ததென்ளையெனின், இது 
பொருளாராப்ச்சியாகலரற் கட்புலனாம் பண்பும் உற்றுணரும் பண்பும் 
wags சோச்டி வடி.வினையும் உருவினையும் வேறுபடித்தான் ச என்
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ன 1 வடிவுபத்றிய பண்பினை இரவின்கண் உற்றுணரப்படும். வண் 
ணமாயின் அவ்வாறு உற்றுணரப்படாசென்பது. அல்லாக்காத் ப௫ 

ற்குறிச்கட் கூறப்படும் வண்ணம் முதலாயினவும் இரவுக்குறிக்கண் 

எய்துவான் சொல்லும் வடிவும் பண்பும் ஒன்ருகக்கூ. றினனென்பது. 

அல்லதூஉம், உணர்த்துதன்ற தஇணைப்பொருளினை எளிதிற் புலப்ப 
டித்தலஓுபசாரம் சோக்யெம் அவ்வாறுபருத்சானென்பது, 

களிற்நிரை தெரீஇய பார்வ லொதுக்க - னொளித்தியங்கு 

மரபின் வயப்புலி போல ”? என்புழிப் பார்வலொதுக்சகமாகய வீனை 
பண்பெனப்படாது, என்னை ? பண்பென்பது குறிப்பின்றிநிகழுங் 

குணமாகலினென்பஅ௫. அடையெனினும் அதுவேயெனக் கூறிம 

றுச்சு, எனவே, பார்வலொதுக்கமெனப்பட்ட வினைப்பகுதியாற் பி 

ழையாமற் கோடற்குப் பார்வலொதுங்கென்றானென்பதும் பிநர்க் 

கஞ்சிப் பார்வலொதுங்குன்றானல்லனென்பதுஞ் சொல்லியவன் 

தலைமைக்கேற்த உவமையாதலின், ௮து பொருட்தோற்றமாயிற்று, 
* மாரியன்ன வண்மை: என்பதூஉம் பண்பாயின், அதன் நிறத்த 

மேற்கொண்டு வண்மையுங் கரிதெனல்வேண்டமோசகலின் ௮து பண் 
பென அடங்காது, *6 அணைத்தோள்'' என்பதும் ௮து. ** உருவு 

சோவினைப் பொலிந்த - பாவை யியல்கற் தன்ன வொதுக்கனெள்”” எ 

ன்றக்கால், வடிவுபற்றி உவமங்கொள்ளவே, உயிரில்லாதாள்போல, 
அச்சமின்றி, இரவிடை வந்தாளென்னும் பொருள்தோன்றும். வடி.வ 

பண்பெனப்படாது; பண்பு இழிபாசகலின், :*மாறிப் பீரத் தலர்சில 

கொண்டே” காட்டி. “இன்ன ளாயின ணன்னுதல்”” என்றவழிக், கு.தி' 
தீ.5 பருவங் கழிந்ததென்னும் பொருண்மை விளங்கிற்று. உருவுவமம் 
இவ்வாறு பொருஞ்ணர்த்து தற் பகுதி கோச்இ உவமப்பகுதியென்றா; 
ன் என்பது, என்றாற்கு, இக்கான்கு பகுதியேயன்றி அளவுஞ் சுவை 

யர் தண்மையும் வெம்மையும் ஈன்மையும் இமையுஞ் சிறுமையும் பெ 
ருமையும் முசலாயின பற்றியும் உவமப்பகுதி கூருரோவெனின்; 

அவையெல்லாம் இச்கான்சனுள் ௮டங்குமென்றற்கும் அக்ரான்கும் 

இன்னபொருட்பகுதி உடையவென்தற்குமன்றே அவற்றை வகை 
பெற வரும் என்பானாயிற்றென்பது. 'பறைக்குரலெழிலி”” என்றச்காற் 

பறையும் எழிலியும் ஓத்தல் வீனைபற்றி உவமைகொள்வரன் gerne 
க் குரல் கூறி ஒன்றனை வாளாது கூறினாளாயிலும் வினையுவமத்தின் 
வகையெனப்படும், 'சடைச்சண்ணாற் கொல்வான்போ னோக்கி” என் 

ப்லூஉம் விதன்வகை, 

வச்ச என்றதனான் இல்லாத வினை வருவித் தஞ் சொல்லப்ப 

ம். அவை. விசம்புரிவதுபோல்'' எனவும், ('மணிவாழ் பாலை ௪



6௨0 பொருள தகொரம், 

டைகீற் றன்ன'” எனவும், * வான்றோய் வன்னருடி.மைபும்'? எனவும் 

வரும், இவை உவமையும் பொருளும் ஆ௫ய வினைபற்றி வந்திலவா 

adler அதன் வகையெனப்பட்டன. ௮ன்ன ஆஙக என்பன இ 
டைச்சொல்லாகலின் வீனைப்பின்னும்வந்தன. ஈடைசத்றன்ன என் 

Qué spp என்னும் வினையெச்சம் தன்னெச்சவீனை இகந்ததாயி 
னும் ௮ஃது உமவப்பகுதியாகலான் ௮ங்கனம்வருதலும் வசையென்ற 

தீனானே கொள்ளப்படும், *கொன்றன்ன வீனனா செயினும் ? என்ப 
தும் ௮த, இணாரொரி தோ.ப்வன்ன வின்னா செயிலும்'” என்பது 

வினைப்பெயாபற்றி உவமஞ சென்றது, பொன்மரம் போலக கொடு 

இரக்குமென்பது பயவுவமத்தின்பகுதியாப் அடஙகும் ; என்னை 1 மழை 
் த்தொழிலாயெ பெயலாற பயநத வீளையளுடன் இடையிட்டுப்போய் 

உவமங் கொள்ளாது கொடைப்பொருள இரணடும் ஓததமைபின் 

மெப்யுவமம் எனப்படாது, கொள்வாககுப் பயம்ஓத்தலாற் பய௨வம 
ததின்வகையாயிற்று, நிலம்போலங்கொடை என்பதும் ௮து. தெ 

சஇம்முனையிடத் துச்சேயர்கொல்'” என்னும் எல்லைப்பொருண்மை மெப் 
யுவமத்திற்கு வசையெனப்படும், ௮ஃது அன்னவாகலினென்பது, 
இடை$டந்த நிலம் இரணடினை,பம் வடிவுபற்றி உவமஷ்செப்தானெ 

ன்பது, மற்றுச் செய்மை ௮றுமைச் குணமாம் பிறவெனின், அற்ற 
ன்று; துடியிடை என்றவழி ௮தன் இடைநுணுச்கமுங் குணனாகும் ௮! 

வ்வாறு கொள்வாரசககு என்பது ; எனவே நிறப்பணபு ௮ல்லனவெல் 

லாம் மெய்யுவமத்தின் வகையெனப்படுவனவாயின, குணமாதலொப் 
புமையான் ௮வை நிறப்பண்பிற்கு இனமெனவும்படும், அவ்வாறு இ 
ரிபுடைமைபின் ௮வறறை விதந்தோதாது வகையென்றதனாற் சொ 
ண்டானென்பது, தளி£சிவச்தாங்குச் சிவச மேஜியென்பத உருவு 

இஇிவமத்தின் வகையெனப்படும்; என்னை? உவமத்தாற் கொள்ளப்பட்டுப் 
பொரள் நிறமாயினும் ௮தனை வினைவிரித்தாங்கு விரிக்சமையின் ௮வ் 

' வேறுபாடுகோர்ு வகையெனப்பட்டது. பிறவும் அவ்வாறேகொள்க, 

இப்பகுதியுடைமைகோகடி வகைபெறவர்த என்னானென்பது. (௪) 

௨௭௭. விரவியும் வர௨ மரபின வென்ப, 
Fo Oe gi எய்தியது இகந் துபடாமற் காத்தது; நான்கென 

மேற் தொகைகொடுச்சமைபின் அவை வேறு வருதலெய்தியதனை ௮ 

வ்வாதேயன்றி விரவியும் வரும் என்றமையின். (இ-ள்.) ௮ச்கான்கும் 

ஒருபொருளோடு ஒருபொருள் உவமஞ்செய்யும் வழி ஒன்றேயன்றி 

இரண்டும் மூன்றும் விரலியும் வரும் ௮தன் மரபு, எ-று. **செவ்வர் 
னன்னமேனி'” என வண்ணம் ஒன்றுமேபற்றி உவமஞ்சென்றது. 

* அவ்வானி - னிலங்கு பிறையன்ன வீளங்குவால் வையெயித்.ஐ!!
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என்தவறி வண்ணச்தோடு வடி.௮ுபத்றி உவமஞ்சென்றது, *கரியா மெ 
ன்சனை சோய நீடிய - பஃறுடிப் பெடுத்த வலங்குருலைச் காந்த = or 

ணிமலர் ஈறுக்தா தூதுக் தும்பி- கையாடு வட்டி.ற் ஜோன்று - மை! 

யாடி சென்னி மலைெ வோனே” என்புழி ஆற் தொழில்பற்றியு , 
ம் வடிவுபற்றியும் வண்ணம்பற்றியும் வர்ச.து, பிறவுமன்ன, மரபி 

னவென்றசஞன் ௮வை அவ்வாறு விராய்வருதலும் மரபே, வேறு 
வேது வருதலே மாபெனப்படாசெனச கொள்க, (&) 

௨௭௮. உயர்ந்கதன் மேற்றே யுள்ளுங் காலை, 

இஃது எய்தாதது எய்துவித்தது, (இ-ள். உவமையெனப்பி 
ட்டது உயரச் சபொருளாசல்வேண்டும், எ-று, எனவே, உவமிக்கப்ப ௫௪ 

டும் பொருள் இழிச்துவரல் வேண்டுமென்பது ₹*அரிமா வன்ன வண 

ங்குடைத் துப்பின்,” எனவும், “மாரி மீகை மழைத்தோட் சோழர்" 

எனவுங், *£ கடல்கண்டன்ன கண்ணகன் பாப்பின்”” எனலும், “டொ 

ன்மீமணி”? என்வும் வராம், இஙறறுள் உவமைபுயாச்சியானே உலமி 
கீகப்படும் பொருட்குச் சிறப்பெய்துவித்தவாறு சண்டுகொள்கு. தர் 

உள்ளுங்காலை என்றதனான் முன்னத்தினுணருங்கெவியான் 

உவமங்கோடலும், இழி: தபொருள் உவமிப்பினும் உயர்ர்த குறிப்புப்ப 

டச் செயல்வேண்டுமெனவுங் கொள்க. ௮வை என்யானை என்பா 

வை என்றவழி ௮வைபோலும் என்னுங் குறிப்புடையான் பொருள் 

கூறிற்றிலஞாயினும் அவன் குறிப்பினான் ௮வை வினையுவமையென! 84 
வும் மெ.ப்யுவமையெனவும் படும், இவற்றுச்கு நிலைச்களங் காதலும் 

ஈலனும் வலியுமென்பது சொல்லுதும், அவை பற்ரு£து சொல்லுதல் 
குற்றமாகலின், * ௮ணங்குசொல் * % * மரலுமென்னெஞ்சு”” என் 

பது ஐயுற்று முன்னத்சான் உவமஞ்செய்தது. தாமராயன்று முக 

மேயெனத் துணிர்தவழி.பும், மழையன்று வண்டிருத்தலிற் குழலே 
யெனப் பொருட்ருக் காரணங்கொடுத்தவழியும், மதியங்கொல்லோ 

மறுவில்லையென்று உவமைக்குறைபாடு கூறுதலும், *நுதஓ முசு 
னுர் தோளாங் சண்ணு- மியலுஞ் சொல்லு நோக்குபு நினைஇ.ஃ பை 

சேய்ர் தன்று பிறையு மன்று - மை$ீர்ர் தன்று மதியு மன்று - வேய 
மன் றன்று மலையு மன்று - பூவமன் றன்று சனையு மன்று - மெல்ல 84 

வியலு மயிலு மன்று - சொல்லச் தளருங் இளியு மன்று” என்பனவு 

மெல்லாம் அவை, இவற்றுண் மலையுஞ் சுனையும் உவமையின்மையின் 

வற்றைப் பிறையோடும் மதியோடும் உடன்வைத்து உவமைபோல 

க்கூறி எதிர்மறுத்தது என்னையெனின், அவையாமாறு 4 முதன் 
சினையும்'* என்புழிச் சொல்லும், சக



G22, பெசருளஇகரரம், 

* என்ற வியப்ப வென்றவை யெனா௮'? என மேல்வருஞ்ரு 
தீதிரச்தள் என்றவென்பதோர் உவமவுருபு கூறினமையின், “வாயெ 
ன்ர்பவளம்!? எனவும் *ஊய்பவளமாக'? எனவும் *வாய்பவளம்'” என 

வம் வருவனவும் அச்குறிப்புவமையின் பகுதியெனவேபடும், இவற் 
ற வேறுவேறு பெயர்கொடுத்த விரிதி தச்கூறாது முன்னத்தினுண 

ரீவனவே இையெல்லாமென்லுர் துணையே இலேஏனாற் கூறி ஓழிக் 

ததென்னையெனின், இவற்றூற் செய்யுள் செய்வார் செய்யும் பொ 
ருட்படைப்பகுதி எண்ணிறர்தனவாகலின், ௮ப்பகுதியெல்லாங் க. 

௫௮ பொதுவகையான் வனாயறைப்படும் இலச்சணமே கூறியொ 
கீரழிர்சானென்பத. வாயென்றபவளமெனவும் வாய்பவளமாகவெனவு 

ம் வாப்பவளமெனமயும் வர்௪ பவளக்குறிப்புவமைகளை இக்காலத்தார் 

உருவசமென்றே வழங்குப, இனி வாய் பவளமெனவுங் சண் கருவிளை 

யெனவும் பெயர்ப்பயனிலைவரின் அவற்றை ஒத்றுமைசாட்டி, உருவ 
கம் என்றாராகலின் அதவும் உவமையெனவேபடுமென்பது, (௯) 

க்சி ௭௯, சிறப்பே ஈலனே காதல் வலியோ 
டர்காம் பண்பு நிலைக்கள மென்ப, 

இ தம் எய்சாதது எய்.துவித்தத. (இ-ள்.) வினை பயன் மெப் 
௨௫ என்பனபற்றி உவமை கூறுங்கால் இவைகான்கும் இடனாகப் பி 
றக்கும் உவமை, எ-று, நிலைக்களமென்பது ௮வை அவ்வாறு உவமை 

2p செய்தற்கு முதலாயெ நிலைக்களனென்றவாறு, 4: மோசுமுழங்கு தா 
னை மூவருங் கூடி. - யரசவை மிருந்த தோற்றம் போலப் - பாடல் பற் 
நிய பயலுடை யெழாஅந் - கோடியர் தலைவருங் கொண்ட Se” 
என்பது சிறப்பின் பெற்ற உவமமாகலித் சிறப்புநிலைக்களஞாசப் பிறந் 
நீதி. “ஓவச் சன்ன விடனுடை வளாப்பின்!! என்புழி அந்ஈகரினது 

இ௫செயற்கைகலம் தோன்றச் கூறினமையின் ௮ தீற்குநிலைக்களன் ஈலனஞு 
யிற்று, பாவை யன்ன பலராய் மாண்சவின்'? என்புழி மகள்கட் 
சாதல் காரணமாக உவமைபிதந்த த. என்யானையென்பதும் ௮த. 

'* அரிமா வன்ன வணங்குடைத் துப்பின்”? என ஒருவன் வலிசாச 
ணமாக உவமம்பிறர்தமையின் அதற்கு நிலைக்களம் அவன்வலியா 

சீ மிற்று, இவ்வாறு உறவே உயர்க்தபொருளின் இழிர்ததெனப்பட்ட 
பொருள் யாதானும் இயைபில்லதொன்.று கூறலாகாதெனவும், உவ 
மையோடு முழுதும் ஓவ்வாமைமாத்தனொயாடு அதனோடொக்கும் 
பொருண்மை உவமிச்சப்படும்பொருட்சண்ணும் உளவாகல்வேண்டு 
மெனவுங் கூறி, விவைதாமும் பிறர் கொடுப்பப் பெறுவனவும் ஒருபொ 

ட்சட் தோன்றிய ஈன்மைபத்றியவுங் சாதன்மிகுயொல் உளவாகக்



உவமவியல், Gor 

கொண்டு உளாப்பனவு£ தன்றன்மையால் உளவாயின' வலிபற்றின 
வுமென கான்காமென்றவாறு. இவற்றுச்செல்லாம் வீனை பயன் மெய் 
௭௬ என்னும் சான்கும் தலைப்பெய்யுமென்பது, 

சிறப்பென்பது, உலக$்துள் இயல்புவகையானன்றி விகாரவ 

கையாற் பெறுஞ் சிறப்பு, ஈலனென்றது அழகு. சாதலென்பது 

௮ச்ஈலனும் வலியும் இல்வழியும் உண்டாக் யெரைப்பது, வலவியென் 
பது தன்றன்மையானே உள்ளதோர் வலியெனச்கொள்க, இவற் 
றை மிலைக்களமெனவே இவைபற்றாது உவமம் பிறவாதென்பதாம். 
தன்மேல் வருன்ற பசைவனைப் பகைவன் புலிபோலுமென்று வீரச் 
குறிப்பு அழியாமற் கூறுங் குறிப்பு இன்மையின் ௮வ்வுவமைக் 

குத் தோற்றம் ஆண்டில்லைக் தன்வினையுவமமாகலிற் இரியாசாயி 
னுமென்பது. (௪) 

௨௮0, கஇழக்கிடு பொருளோ டைசக்து மாகும், 

இத மேற்கூறிய நிலைக்களத்திற்கு ஒர் புறனடை. (இ-ள்,) ௮ 

Bangsar நான்கேயன்றிக் இழக்கிடுபொருளோடு ஐந்தெனவும்ப 
டும். எஃ று. இழக்டெபொருளென்பது தழ்ப்படுக்சப்படும்டொருள்; 

ஈஇஊஇய குரல மெக்குவீம்ம் சனவே” என்புழிச் தழ்வீழ்ந்தன st 
ன்பதனைக் இழக்குவீழ்ந்தன என்பவாகலின். ஒருபொருளின் இழிபு 

கூறுவான் உவமத்தான் இழிபு சோன்றுவித்தலின் அதுவும் நிலைக்கள 

மாமென்றவாறு. அவை **உள்ளு தரவியற் பைபயய நளுக” எனவும், 

₹ அரவுநுங்கு மதியி னுதலொளி கரப்ப'? எனவும் வரும், இவை பொ 

ருளன்றி உவமையுங் இழர்டப்பட்டனவாலொெனின், அங்ஙனமா.பினு 
ம் வை பொருளோடு சார்த்தி கோக்க உயர்ச்தனவெனப்படும். (௫) 

௨௮௧. முதலுஞ் சினையுமென் ஐயிரு பொருட்கு: 

அதலிய மரபி னுரியவை யுரிய, 

இத மேற் கூ.றிவருகின்ற உவமை முதல் சினை பற்றி வருங் 
சால் இன்னவாருசவென்இன்றது. (இ-ள்.) முதற்பொருஞஞ் சனைப் 
பொருளும் என்னும் ௮வ்விரண்டுபொருட்ருங் குறித்தவகையான் மர 

புபடவரின் உரியவை உரியவாம். ௭ - று. இதன்கருத்து, முதலொ! 

மமு.தஓஞ் சனையொசெனையும் முதலொடுசனையுஞ் சனையொடுமுத 
ஓம் வேண்டியவாற்றான் உவமஞ்செய்தற்கு உரியவெனவும், ௮ங்ஙன 

ஞ்செய்யுங்கால் மரபு பிறழாமைச் செய்யப்படுமெனவுங் கூ.றியவா நட 
** வனாபுரையு மழகளிற்நின்மிசை'” என்பது முதற்கு முதலே வந்து 
உவமையாயித்று, !' தாமலா புராயுங் சாமர் சேவடி.” என்பது சனை:



a8 பெர்ர௫ுளதிகாசம், 

ச்கூச் னையே வந்து உவமையாயிற் று, 4 கெருப்பி னன்ன இறெக்ட் 
பன்றி” என்பது மு,சல் உவமமாகப் பொருள் சனையாச வந்தது; 
“ அடைமனா யாயிசழ்ப் போதுபோற் கொண்ட -குடைநிழழ் ரோன் 
௮ரின் செம்மலைச் சாணாஉ”” என்பது. இனையுவமமாக உவமிக்சப்ப 
மிம்பொருண் முதலாயிற்.ற. ூதலிய மரபென்றசனால் **விசம்மி 
னன்ன குழ்ச்சி'” என்றச்சால் விசும்பென்பது முதலாதல் கீருதியுணர் 
தில் வேண்டும், மு£ற்சனைப்பகுதி அதற்கு இன்மையினென்பது, 
இனி “*வேயமன் றன்.று மலையு மன்று!” என்றவழியும், மலைநோக்கா 
அ மலையுள் வேயெழும் இடங்கருஇி ௮வ்விடமன்றென் ரவாதெனக் 
கொள்க. “பூவமன் றன்று சனையு மன்று? என்பதற்கும் ஓக்கும், 

உரிய என்னாது உரியவை என்றதனாற் திணையும் பாலும் மய 
ரிவெரும் உவமையங் கொள்ளப்படும். அவை:--॥ மாரி யானையின் 
வர்.துநின் றரனனே”” என்பது திணைமயங்இற்று, “கூவற் - குராலான் 
படுதுய ரிரவிற் சண்ட - வுயர்இணேை பூமன் போலத் - துயர்பொறுச் 
சல்லேன் ரோழி நோய்ச்சே'? என்பது உயர் தணைப்பான் மயங்க 
த.ஐ. *கடம்பமர் ரநெடுவே என்ன மீளி - யுடம்பிடி.த் தடச்கை 
யோடா வம்பலர்!” என்பது ஒருமைப்பன்மைமயங்இற்று, **இலங்கு 
பிறை யன்ன விளங்குவால் வையெயிற்று?” என்பது ௮ஃ நிணைப் 
பால் மயங்கிற்று. பிறவுமன்ன, இக்கருத்து அறியார் இவ ற்றைபுஞ் 
*செப்பினும் வினஞாவினுஞ் சனைமுதற் இளவிக்கு'” என்புழி Deve 
சொண்டு உரைப்ப, (௬) 

௨௮௨. சுட்டிக் கூறு வுவம மாயிற் 

பொருளெஜிர் புணர்த்துப் புண்ந்தன கொளலே. 

இஃத எய்தாதது எய்துவித்தது. (இ.ஸ்.) உவமத்திற்கும் 
பொருட்கும் பொதுவாக ஒப்புமை£குணம் கான்இனையும் விதந்து 
சொல்லி உரையாதவழி அவ்விரண்டினையும் எதிர்ப்பெய்து கூட்டி, 
ஆண்டுப் பொருந்தியதொன்று பொருக்தியதுபற்றி வினைபயன்மெ.ப் 
யுருவென்லும் சான்ஜெள் இன்னதென்று சொல்லப்படும், எ ஃ ற, 
பவளம்போழ் செக்துவர்வாயென்பது சட்டிச்கூ. நியவுவமம் ; என்னை ? 
இரண்டிற்கும் பொதுவாயெ செம்மைக்குணத்தினைச் சொல்லியே 

உவமஞ்சொல்லினமையின், ௮து பவளவாயென்ூன்றவழிச் சுட்டி 

கீகூராவுவமமாம், ஆண்டுப் பவளத்தினையும் வாயினையுங் கூட்டிப்பா 

ச்த்துச் செம்மைக்குணம்பற்தி உவமஞ் செப்ததென்று அறியப்படும் ) 

அல்லாக்கால், வல்லென்ற சல்லிற்கும் மெல்லென்ற இதழிற்கும் 
உள்ளதோர். ஒப்புமை ஆண்டில்லையென்பது, பிறவுமன்ன, (er)



உவமவியல், டுஉடு 

௨௮௩, உவமையும் பொருளு ழொத்தல் வேண்டும், 

இ தகும் ௮௪, (இ.ள்.) உவமானமும் உவமையும் தம்மின் 
ஒச்தனவென்று உலசத்தார் ம௫ூழ்ச்சி செய்யல் வேண்டும், எ நு 

மமிற்றோகைபோலுங் கூர்தல் என்பதன்றிச் சாச்கைச்ிெறசன்ன ௧௬. 

ம.பிர் என்றுசொல்லின், அஃதொக்கதசெனப்படாசென்றவாறு, புவி 

போலப் பாய்ச்சான் என்பசன்றிப் பிழையாமற் பாயும் என்பசேபற் 

இிப் பூசைபொலப் பாய்ந்சான் எனின், ௮துவும் ஒப்பென், ற கொள்ளா 

அ! உலகமென்றவாறு, ஈண்டு ஓத்தவென்பசதனை ** ஓச்சதறிவான்"! 

என்பதுபோலக் கொள்க, (௮) 

௨௮௪. பொருளே யுவமஞ் செய்தனர் மொழியினு 
மருளறு சிறப்பினஃ தவம மாகும், 

இத மேற்கூநியவாறன்றி வருவதோர் உவமைவிகற்ட நு 

கூறுஇன்றது. (இ-ள்) “உயர்க்ததன் மேற்றே புள்ளுங் காலை” என், 

புழி உவமம் உயர்ந்துவரல்வேண்டுமென்ருன், இனிப் பொருளினை. 

உவமமாக்கி உவமையை உவமிக்கப்படும்பொருளாக மயங்கக்கூறங் 

காலும் ௮ஃது உவமம்போலு உயர்ந்த தாச்சிவைக்கப்படும், ௭ - று, 

* வருமூலை யன்ன வண்முசை யுடைந்து - திருமுகம் ஜீழ்ச்த தெய் 
வத் தாமரை” என்றவழி, வருநுலையுச் திருமுகமும் ஈண்டு உவமையா 
இ முகையும் பூவும் பொருளாயின, ஆண்டு முலையும் முகமும் உயர்ந்த 

வாகச் செ.ப்சமை.பின் ௮வையே உவமமாயின, இவை உவமத்செர் 

கையாங்கால் முலைச்கோங்கம் முசத்தாமரை எனப்படும், இவற்றை 

வேறு உருவகமென்றும் பிறர்மயங்குப, சறப்பென்நதனான் ஒப்புமை 

மாத்திரையன்றித் தான் புனைந்துரைச்கம் கருதிய முலையினையம் 

முகத்தனையும் உயர்க்சபொருளாயெ உவமத்தினும் உயர்ந்ததாகச் 
சிறப்பித்துனாத்தானென்ப.து, மருளறு சிறப்பின் என்றதனான் ௮க்ங 

னஞ் சிறப்பிக்குங்கால் மயம்கர் ரக் சிறப்பித்தல் வேண்டும், ௮ஃது 

உலடூனுள் உயர்ர்ததென்று ஒப்பமுடி.த்த பொருளினையுஞ் சறப்பித் 

தற்கு உவமஞசெய்பவோவெனி ற் செய்யாரென்பது ; என்சை ? 

மொக்குர் தாமரை என்றால் முகத்திற்கும் சாமரைக்குஞ் சறப்புமை 
மை மயங்கவொராது, பின்னும் முகத்திற்சே சிறப்பாமென்ப துகருத்து; 
அஃ்தெனப்பட்டது பொருளாசலான் “*உயர்ச் சதன்மேற்று'” என்னும் 

விதி அப்பொருட்கு எப்.துவிக்க. (௯) 

௨௮. டபெருமையுஞ் சிறுமையுஞ் சிறப்பிற் நீராக 
குறிப்பின் வரூக. நெறிப்பா டுடைய,



௫௨௬ பொருளதிகாரம், 

இஃ இ உவடித்திற்கு வதோர் இலக்கணமுணர்-ற்று. (இ-ள்) 

இறப்ப உயர்வும் இறப்ப இதிவும் உவமிக்குங்கால் இன்னாவாகச் செய்யா 

௮ சிறப்புடைமையிற் ரோவாஇக் கேட்டார் மனங்கொள்ளுமாற்றுன் 

வருதலை வழக்குவலியாகவுடைய, ௪ - று. !“அவரப்போ லசன்றத னல் 

குன்மேற் சான்றோ - ௬சா௮ப் போல வுண்டே சுப்பு” என்றவழி, 

உலசத்தார் ௮வாப்போலப் பெரிதாகய அல்குலெனக் சழிபெரும் பர 
ப்பிற்றாகச் கூறினும் ௮து சிறப்பிற் இராச் குறிப்பிற்றாதல் வழக்கு 

ண்டாகவின் உட ம்படப்படும் என்றவாறு, “*மாக்சட னடுவ ணெண்் 
ட் பக்கத்துப் - பகுவெண் டிங்க டோன்றி யாங்குக் - கதுப்பயல் 

)விளங்குஞ் சி.று.நுதல்”” என்றவழிர், கடல்போன்றது கூர் தலெனவங், 
, கடனடு எழுந்த எண்ணாட் பக்கத்து மநிபோன்றது றதலெனவங் கூ 

Dens, அதனாற் உடல்போலும் மயிரொன்றதும் பலகாவதப் பரப்பு 

டைய மதிபோன்றது நுதலென்றதங கழியப்பெரியவாயிலும், ௮து 
வழச்சாதலிற சிறப்பிற் சோ.து மனங்கொள வந்ததெனவே படும். 

“சுரும்பு மூசாச சுடர்ப்பூங் காந்தள்” என்பதம் அது. *'சான்றோ 

ருசா௮ப்போல வுண்டே நுசுப்பு” என்றவழியும், நண்ணுணர்வின் 

ஆராய்ச்சி ஒருவர்க்கும் புஸனாகாசசனை ஓக்கும் இடையென் நதமையின் 
அதுிவுங் கழியச் இறிதாக உவமித்தார். *யாளை யனையயர் ஈட்பொரீஇ 

நாயனையார் - கேண்மை கெழீஇக் கொளல்வேண்டும்'” என்பதும் 

விது, இவையுனு சறுமையுஞ் இறப்பிற் இராக்குறிப்பின் வரத வழச் 

சாதல் அமைச் தனவென்பது. பிறவுமன்ன. 

இவ்வாதன்றி மேருமால்வரை காம்பொத்.து விண்முசடு குடை, 

யொத்து விண்மீன்கணம் முத்துப்போன்றனவெள வடி.௮ுபற்றி உவ 
மங்கூறுதல் சமிழ்வழக்கான்நதென்பது, இனி “*வள்ளத்தி னீர் 

கொண் டுமிழ்ந்த முலைச்சார்.து மறுஇற்பரர் - தள்ளல் யானை யெல்லா 
மழவமுச் இனவே'? என்பதோவெனின், அவ்வாற்றாலும் இன்பங் 
கொள்வார்க்கு அவையும் இழுச்லெ என்பது. “சோறு வாக்யெ கொ 

மூங்கஞ்சி - யாறு போலப் பரந்தோடிய” என்பதோவெனின், யாறெ 
ன்ற தணையானே பேர்யாறெனக் கொண்டு உலறெந்தனவாகாமை 
|ச்கன்றே ஏறு பொரச் சேரத் தோரோடத் து.கள்கெழுமி”? என் 

பதாயிற்றென்பது, (௧௦) 

௨௮௬- அவைதாம், ௮ன்ன வேய்ப்ப வழ வெரப்ப 
வென்ன மரன வென்றவை யெனா௮ 

வொன்ற வொடுங்க வொட்ட வாக்க 

வென்ற வியப்ப வென்றவை யெனா௮



உவம்வியள், ௨௭ 

வெள்ள விமைய விறப்ப நிகா்ப்பக் 
களளச் கடுப்ப வால்கவை பெனாறுக் 

சாய்ப்ப மதீட்பத் தகைய மருள 
மாத்த மறப்ப வாங்கவை யெனாறுப் 
புலலப் பொருவப் பொற்பப் போல 

வெல்ல வீழ வாங்சுவை யெனா௮ 

நாட ஈளிய நடுங்க ஈந்த 

வோடப் புரைய வென்றவை யெனா௮ 
வாரா றவைபு மன்ன பிறவுங் 

கூறுங் காலைப் பல்குறிப் பினவே. 

On உவம்தினையம் பொருளினையும் ஒப்பிக்குங்கால் இடை 
வருஞ்சொல் இனைத்தென்னெறது, அவைகதாமென்பது, வினைபய 
ன்மெப்யுருவென்னுகான் குவமையுமென்றவாறு, (இ-ள்.) இவை எண் 
ணப்பட்ட முப்பத்தாறுசொல்லும் இவையே போல்வன பிறவும் வழக் 
இடெத்துஞ் செய்புளிடத்தும் வேறுபடு குறிப்பினவவாஇ வரும், எ- று, 
ஆருறவையுமென்பது அவை முப்பத்தாறுமென்றவாறு ) பல்குறிப்பின 
வென்பது, அவை இடைச்சொல்லாஇ ச் தொகு த்து வருவனவுக் சொ 
காதே நிற்பனவும் வீனைச்சொல்லாடு வேறுபட நிற்பனவுமெனப் பல 
வாமென்றவாறு, 

இவ் ஐதஇிய வாய்பாடெல்லாம் மான்கு உவமத்திற்கும் பொ 
திவென்பது ஈண்டுக் கூறி, இணி ௮வை சிப்புவகசையான் உரியவா 
ஜிதுவென்பது மேற்கூறுனெமுன். பிறவும் என்பதனான் எடுத்தோ 
இனவேயன்றி, Got நோச்ச துணைப்ப மலைய ஆர ௮மர அனைய 
ஏர ஏர்ப்ப செத்து அற்று கெழுவ எனறற்தொடச்சத்தன பலவும் a 
தாம் வேற்றுமைப் பொருள்ப ற்றி வருவனவும் எனவென் எச்சங்கள் 
பற்றி வருவனவும் பிறவுமெல்லாங் கொள்க, ஈண்டு எடுத்தோதிய 
வற்றுள் வரையறை வகையவென மேற் கூறப்பவன பொதுவகை 
யான் வருமாற்றுக்கும் உதாரணம் Hey திறை உரிமைவகையான் உதர! 
சணங்காட்டும் வழிச்சாட்டுதும். ஆண்டு எடுச்சோசா2ன YO Menus 
படும். ௮வை ஒன்ற என்ற மாற்ற பொற்ப ராட நடுங்க என்பன, 
இன்தேல் ஆண்டு வரையறை கூறப்பட்டன எண்ணான்கு முப்பத்திர 
ண்டாயினவாழென்னை £ முப்பசேயாகல் வேண்டுமால் அ௮வையெ 
னின், அவற்றோடு புறனடையாத் கொண்டவற்றுள்ளும் நேர Cord a, 

என்லும் இரண்டு கூட்டி. oGe@er ganGcrugi,



௫௨௮ பொருளதிகாரம், 

/வை பொ.துவசையான் வருமாறு; *வேலொன்று சண்ணார் 
மேல் வேட்கைசோய் ராமோ - கோலொன்று கண்ணென்று கொ 
ண்டு? என்பது வினையுவமம். “மழையொன்று வண்டடகச்கை வள 

ளிபோற் பாடி” என்பது பயவுவமம், *வேயொன்று சோளொருபால் 

1வெற்பொன்றுதோசொருபால்” என்பது மெய்யுவமம், ** குன்றியுங் 

கோபமு மொன்றிய வுககை'” என்பது உருவவமம், ஓழிச்சன 6ம் 
இவ்வாறே ரான் ஒபகுஇியம் பற்றி வருமாறு சண்டுகொளக, “வா 

யென்றபவளம்'” என்றது பணபுவமைபற்றி வக் சீத, இது “* வாயாடி 

யபவளம்'” என்று ௮க்சச் சொல்லாலும் வரும், ்மணிரிற மாற்றிய 

மாமேனி” என்பது உருவுவமம். “மத்யம் பொர்ப மலார் 7 வாண்மு 
கம்” என்பது மெய்யுவமம். '*வேயொடு சாடிய சோள்” என்பது கா 
டவென்பது வந்த மெப்புவமம். “*படஙகெழு நாக ஈடுஙகு மல்குல்”' 

என்புழி நடுங்கவென்பது மெப்யுவமம்பறறி வந்தவாறு, இவ் ஒதிய 

வாய்பாட்டோடி பொருக்த வரஞ் சொல்லெல்லாம் பல்குறிப்பினவவெ 
ன்பதனாற் கொள்ளப்பரிம் இப்பகுதியெல்லாம் புறனடையாற் கொள் 

வனவற்றிற்கும் ஓக்கும் இச்சொற் பரப்பெல்லாம் ரோச்ட 4 உவஉமச் 

சொல்லே வரம்பிகந் தனவே”? என்று ௨தஇ உரைப்ப; அவை அவ்வச் 

சொல்லுள் ௮டங்குமாற்ரான் வரம்பிகந்சனவாகாயென்பது, 

இனிப் பிறவுமென்றதனான் ஓகப்பட்டன வருமாறு; Gi mis 

| srrQuggenn #* * corefisQsrox Lop” என்பதஞட் தணைப்ப 

வென்பதூஉம் அற்றென்பதூஉம் வக்சன. குன்றி னனையாருங் குன் 
அவர் குன்றுவ - குன்றி யனைய செயின்.” என்று அனையவென்பது 

வராதது. பிறவுமன்ன. **கயமூழ்கு மகளிர் சணணின் மானும்” என 

இன் வேற்.றுமையும் உவமவுருபோடு வாதது. **குளிததுப் பெயலிற் 

! சண்பணி மலக” என்பது உயமவுருபின்றி இன்னுருபு தன்பொருட்ச 
ண்ஹும் வர்தது. “gt gern புறவெனத் துதை் ரின் னெழினலம்'” 

என்பது எனவெனெசசத்சால் உ௨உமம் வந்தது. பிறவுமன்ன, இவை 

எல்லாம் வரைவின்றி மான்குவமமூம்பற்றி வருமாறு கண்டுகொள்ச, 
ஐந் தாம்வேற்றுமைப்பொருள் வர்த உவமங்களும் பிறவும் உவமத்தொ 

கையெனப்படா, தொகைப்படாமையினென்பது, ௮ங்ஙனர் சொகசை 

ப்பட்டவறியும் மற்று மேலுரிமை கூற ன்றதாமென்பது. ““மதியொ 

த் சதா மாசற்றதிருமூகம்'” என்றவழி உவமமாயினலும் உவமத்தொசை 

யெனப்படாது, தொகைப்பாடின்மையினென்பது, (௧௧) 

௨௮௭, அனன வாங்க மான விழப்ப 

் வென்ன ay mips தகைய நரோக்கொடுி 

கண்ணிய வெட்டும் வினைப்பா லுவமம்,



உவமவியல், டு ௨௯ 

இத மேற் பொதுவகையாற் கூறியவாறன்றி விளையுவமைக் 
கட் சிறர்.து வருவன இவையென வள௭ாந்துகூறுகன்றது. (இ-ள்.) 

இவ்வெட்டும் வினையவமம், எ-று, £*எரியசைர் சன்ன தாமரை பழ 
னச்து”” எனவுங் “sus டியானையின் முசனமர்ந் தாங்கு” எனவும் 

*கயகூமழ்கு மகளிர் கண்ணின் மாலும்” எனவும் “புலி விறப்ப வொலி 
கோற்றீ”” எனவும் :'புலியென்னக் சலிஏறந் garry’ எனவும் 
'“மின்னுற ழிமைப்பிற் சென்னி பொற்ப” எனவும் '* பொருகளிறி 

நெருத்திற் புலித்தகைப் பாய்த்துள்'” எனவும் “*மானோக்கு கோக்கு 

மடாடை யாயத்தார்'? எனவும் வரும். Qed, ** கார்மழை மூழக் 

இசை கடுக்கும்!” எனவும் *: யாழ்கெழு மணிமிடற் தந்தணன்'” என 
வம் *ஒளித்தியங்கு மரபின் வயப்புலி போல”? எனவும் “gape Cor 
ன்பக டொப்பக் முழீஇ'”? எனவுங் “ர.றந்தொடி. யெய்ச்கு மெலிந்து 
வீஙகு இவவின்”” எனவும் பிறவாய்பாட்டாற் சிறுபான்மை வரும் வி 

னையு௨மம் பொதுவிதியாற் கொள்ளபீபடும். பிறவுமன்ன, (௧௨) 

௨௮௮. அன்னவென் களவி பிறவொடுஞ் சிவணும், 

இஃத எ.ப்தியது இகந்துபடாமற் சாத்தது. (இ-ள்.) வீனை 

aCe உரிமையெய்தியதாகக்கூறிய ௮ன்னவென்பது கான்குவமைக் 

கும் உரிமையொக்ச வரும், எ-று, ௮வை *:மாரி யன்ன வண்மை”? எ 

னவும் * இலங்கு பிறையன்ன விளங்குவால் வையெயிழ்று'” எனவுஞ் 

“செங்வானன்ன மேனி” எனவும் ஒழிந்த மூன்மற்கும் பெருவரவி 
ஞன் வந்தவாறு வழக்குநோக்ச உணர்க, (௧௯) 

௨௮௯. எளள விழையப் புல்லப் பொருவக் 

கள்ள மதிப்ப வெல்ல வீழ 

வென்ருங் கெட்டே பயனிலை யுவமம், 

இத முறையானே பயணிலையுவமைக்குச் சிறக்த வாய்றாடு 

இவையென்பதுணர்-ற்று. (இ-ள்,) இவை எட்டும் பயனிலையுவமம்.. 

எ-று. எழிலி வான மெள்ளினன் றரூ௨ங்-கவிகை வண்கைச் கடு 
மான் னோன்றல்'” எனவும், மழைவிழை தடச்கை வயவா ளெழிலி'* 
எனவும், புத்தே ஞூலூற் பொன்மசம் புல்ல'” எனவும், ** விண்பொரு 
புகழ்விறல் வஞ்ட'” எனவுங், * கார்கள்ள வற்ற பேரிசை யுதவி” 

எனவும், ** இருநிதி மதிக்கும் பெருவள் ளீகை”” எனவும், ** வீங்கு 

சுரை நல்லான் வென்ற வீகை'” எனவும், * விரிபுனற் பேர்யாறு 

வீழ யாவதும் - வரையாது சரக்கு முரைசா ஜோன்றல்!? எனவும் இ 

வை ஓதியமுமையானே பயவுவமையற்தி எந்தன்,



Gao Quit qen Ber rb. 

இலை எட்டும் பெருவரவினவெனவே, சிறுவரவினான் *௮ 
ழல்போல் வெங்கதிர் பைதறத் தெறுதலின்'' எனும், 4 மகன்றா யா 

தல் புலாவதா லெனவே” எனவும், “*ஊறுமீ ரமிழ்தேய்க்கு மெயிற் 

ரூய்?? எனவும், '£பல்லேர் நிகர்ப்ப வர்த வுவசை -.யெல்லா மென்னு 
|. பெய்தர் சற்றே” எனவும், 'யாம்கொண் டன்ன விமிழிசை வியன் 

மாலை”? எனவும், **உருமெனச் சிலைக்கு மூச்சமொடு”” எனவும், “யாழ் 

செச் - இருங்கல் விடாளை யசுண மோர்க்கும்'” எனவுஞ், “*செறுநர்த் 

தெய்ச்,ச செல்லுறம் ரடச்கை'” எனவும், *விண்ணதி ரிமிழிசை கூப் 

LL) = பண்ணமைத்தது”? எனவும் வரும். பிறவுமன்ன, மேலைச்சூத்திரத் 

)திற் சொல்லியவாறே இசற்கும் வேண்டுவன உனாத்துக்கொள்க. () 

௨௯0. கடுப்ப வேய்பப மருளப் புரைய 

வொட்ட வொடுங்க வோட நிகாப்பவென் 

றப்பா லெட்டே மெய்ப்பா லுவமம், 

OF: முறையானே மெப்யுவமத்திற்குரிய வாய்பாடு கறுன் 
‘pg (இ-ள்.) இவ்வெட்டும் மெப்யுவமம், எ-று, **ரீர வார நிகழ்மலா 

சடுப்ப'? எனவும், (மோட்டிரும் பாறை யீட்டுவட் டேய்ப்ப'” எனவும், 

1 வய்மருள் பணைத்கோண் ஜஞெடழ” எனவும், *'உரல்புரை பாவழ.”” 

எனவும், '[மூத்துடை வான்கா டொட்டிய மூலைமிசை'? எனவும், பா 

ம்புரு வொடுங்க வாங்கிய நுசுப்பின்” எனவும், '*செர்€ யோட்டிய வெ 

ஞ்சடர்ப் பரிதி? எனவுங், * கண்ணொடு நிகர்க்குங் கழிப்பூங் குவளை” 

எனவும் இவை ஒதிய முறையானே மெப்யுவமத்துக்கண் வந் தவாறு, 

இவற்றை உரிமைகூறிப் பெருவ£வினவெனவே gif ser 

வுஞ் சிறுபான்மை வருமென்பதூஉம் அவை பொதுச்சூத்திரத்தான் 

அடங்குமென்பதூஉங்கொள்க, அவை, *:கடல்போ ரோன்தல் காடி 

றச் தோ? எனவும், “௮ஞ்சடர் நெடுங்கொடி பொழ்பத் தோன்தி?? 
எனவும் !'புலிசெத்து வெரிஇய புகர்முக வேழம்!” எனவுஞ், “சேயித 

ழனைய வாச” எனவும், “மாணெழில் வேய்வென்ற சோளாய்நீ வரிற் 
மங்கும்!” எனவும், * கண்போன் மலர்ந்த சுனையும்!” எனவும், 8.று 

முல்லை நேர்முசை யொப்ப நிரைத்த” எனவும், *முழவறம் சடச்கை 

யி னியல வேர்தி'” எனவும் வரும். இவை புறனடையாற் சொண்ட 
gras எடுத்தோதியனவும் பொதுவிதியான் வந்தவாறு, (௧௫) 

௨௭௪, போல மறுப்ப வொப்பச் காய்த்த 

நே வியப்ப ஈளிய ஈர்சவென் 

Omega செவி யுருவி னுவமம், |



உவமவி.ல். இச் 

இ)௫ சான்காம் “எண்ணுமுறைமைக்கண் நின்ற உருவுவமத்தி 
ற்குரிய வாய்பாடு கூறுன்றது, (இ-ள்,) இவ்வெட்டும் உருவுவமம், 

௭-௮, அவை, **தன்சொல் ஓணர்ச்தோர் மேனி - பொன்போலச 
செய்யு கூர்ழெ வோனே”? எனவும், (மணிநிற மறுத்த மலர்ப்பூங் சர 
யா” எனவும், **ஒண்செங் காக்.ச ளொச்கு நின்னிறம்'” எனவும், *வெ 
யிலொளி காய்த்த விளங்குமணி யழுத்தன”” எனவுங், *கார்விரி கொ 
ன்றைப் பொன்னேர் புதுமலர்'' எனவும், ''தண்டனிர் வியப்பத் தகை 
பெறு மேணி”” எனவும் வரும். ஈளிய நந்த என்பன இக்காலத்து ௮ 
ரியபோலும், ௮வை வந்தவழிக் கண்டுகொள்க, 

இனி இவைபோல உரியவன் றி உருவுவமத்தற்சண்ணும் பொ 
அச்சூத்திரத்தான் வருமெனப்பட்ட வாப்பாடு சிறுவரவின வருமாறு, 

1: துளிதலைத் தலைஇய மழையே ரைம்பால்'” எனவும், ““நெருப்பெனச் 
சிவக்த வுருப்பவிர் மண்டிலம்” எனவுஞ், “*செயலையம் தளிரேய்ச்கு 

Quieres wissen” எனவும், 'ஆயிதழ் புரையு மலர்கொ ளீரிமை'” எ 
னவும், பான்மருண் மருப்பி லுரல்புரை பாவடி.” எனவும், “எரியூரு வு 

தழ விலவ மலர”' எனவும், “பலர்புகழ் ஞாயிறு கட்ற்கண் டா௮ங்கு'? 
எனவும், “பொன்னுளை கடுக்குர் திதலையர்'? எனவுந், *ஜயி னன்ன 

வொண்செங் காந்தட் - வேற் கலித்த புதுமுகை செத்து'” எனவும் 
வரும், பிறவுமன்ன, (௧௬) 

௨௯௨. தத்த மரபிம் றோன்.றுமன் பொருளே, 

9) s நான்கு உவமைக்கும் ஓரோவொன்று எட்டாகக் கூறிய 
வாய்டாட்டி ந்கெலீலாம் ப்றனடை. (இ-ள்.) இன்னதற்கு இன்னவாய் 
பாடு உரியவென்றற்குக் காரணம் என்னையென்மார்க்கு, அவை தத்தம் 

வரலாற்று முறைமையானே ௮வ்வவ பொருடோன்ற நிற்கும், எ-று, 

புலிபாப்ந்தாங்குப் பாய்ந்தானென வீனையுவமத்திற்கு வந்த ங் 
கென்ளெவி தளிராங்குச் சவெர்தமேணியெனிற் பொருந்தாது, இ 
னி எள்ளவென்பது பயவுவமைக்கு ஏற்குமென்றான், ௮து புலியெ 
ள்ளும்பாய்த்துளெனலா காது ; என்னை 1 புலிக்கு வலிகூறினன்றி 
அதனோடு உவமிக்கப்பட்ட சாத்தற்குப் புகமாசாதாகலானென்பகு, 

ஒருவனை வென்றிகூறுங்கால் அவனோ? ஒப்பிக்சன்ற புலியேற்தினை, 

அவனைகச்சண்டு எதிர்நிற்சலாற்றாது புறக்சொடுத்ததெனலும், «Owe 
ற்றெனலுங், கண்டிம்புளித்ததெனலும் அவற்குப்புகழாமென்பதே 4 
ருஇிக்கூறின் கூறின உவமைவெளிப்டாடுமின்றி அவற்கு புசமுமாகா 

தென்பது கருத்து, இனி மழையினைச் கொடைக்கு இழித்திச்சொ.ல்,



௨ பொருளதிகாரம், 

லவும் பெறுபவன்றே, அவ்வாறு சொல்லிலும் அதனை அவனின் இழி 

த்து நோக்காது உலசமாதலவின், விழைய வீழ புல்ல மதிப்ப வெல்ல 
என்பனவும் உவமை தான் பொரளையொத்தற்சகவாவினவென்று பொ 
ருள்தோன்ற நிற்குமென்றவாறு, கள்ளவென்பதூஉம் அதன்குணம் 

தன்சண் இல்லாமற் கதுவிற்றென்னும் பொருட்டு, பொருவவெ 

*ர்பதூஉம் மழையினையும் ஒருவனையும் உறழுந்துணேச் சிறர்தானெ 

தச் சொல்லுதல், இவ்வாற்றான் இவை உரிமைக. நப்பட்டன. 

இனி மெய்யுவமத்திற்கு உரியவெனப்பட்டனஉம் ௮௨்வா 

ழே ஒரு சாரணமூடைய போலும். கடுப்ப என்றக்கால் வினைச் 
ரும் பயச்திற்ரும் ஏலாது ;) என்னை ? கடுத்தலென்பது Guy geo. 
4/லியோடு மறவனை ஐயுறவேண்டுவதோர் காரணமின்மையாஜம், ம 

ழையின் விளைத்த பயத்தோடு உவமித்தலின் மழையோடு ஒருவனை 

ஐ யஞ்செய்தல் வெண்வெதின்மையானும், வடி.வுகண்டவழி ஐயம்பிற 
'ஸ்குமாகலாலும், உருவென்பது குணமாசலாற் பொருள்வேற்றுமை 

விநிர்தவழி ஐயஞ்செல்லாதாகலானும், மெய்க்குரிமைகூறினானென் 

பது, ஏய்த்தலென்பதூஉம் பொருர் து தலாகலின் வடி.விற்கேற்கும், 

மருள புரைய ஓட்ட ஓடுங்க என்பனவுங் கூத்தல்போலும் பொரு 

ண்மைய ; என்னை ? மருட்டியும் புரையுணர்வுங் கவர்த்தலைக் காட்டு 

லானும், ஓட்ட ஓடுங்க என்பனவும் இரண்டனை ஒன்றென்னும் 
'பொருண்மையவாகலானுமென்பது, நிகர்த்தலும் ௮வ்வினப்பொரு 

ளென்பதனைச் சாட்டுதலின் வடி.விற்சேற்றது. ஒடவென்பதும் ஒடு 

தற்றொழில் வடி.விற்சல்லதின்மையின் ௮வ்வடி.விற்கேற்றது. ப்பா 
பிற் பண்பு நிதப்பண்பு ஒடி.ற்நெனலாகாமையின். 

இனி உருவுவமவாய்பாட்டி.ற்குங் சாரணங் கூறங்காற் போ 

'இமென்ப.து இடைச்சொல்லாசலாலும், மரீஇவர்த வீனைப்டாற் பட்ட 

ஜாச்லானும், அதற்குக் சாணங்கூறப்படாதென்பது. ௮ஃதேல் அத 

னை இவ்வெட்டற்கும் முன்பு கூறியதென்னை ? பொருளுறடை யவற்றை 
ப் பிற்கூறியெனின், அதுவும் ௮ன்னவென்பதுபோல மற்றை மூன்று 

உவமத்தும் பமின்றுவருமென்பது எய்துவிச்தற்கென்பது. மறுப்ப ஓ 

ப்ப என்பன முதலாயினவும் ஒருகாரணமுடையவென்பது அரியன் 

பெருவாவினவாக உரிமைப்படுத்துக் கூறினமையின் அறிர்தாம், 

அல்லதூஉம் மரபிற் தோன்றும் என்றதனான் இவையெல்லாம் மரபு 

பற்றி ௮றியல்வேண்டும் எனவே தலைச்சங்கத்சார் முசலாயினார் செய் 

பூட்களுள் ௮வ்வாறு பயின்று வருமென்பது அ.றிச்சாமன்றே இவ் 

பாறு குத்தரஞ் செய்தலானென்பது, (௧௨)



உவமவியல், a.m. 

௨௯௩. நீரீலிரண டாகும் பாலுமா ரூண்டே, 

இம் மேலனவற்றையே பகுச்சின்றது. (இ- ள்) வினை பய 

ன் மெய் உரு என்னப்பட்ட நான்கும் எட்டாம் பருதியும் உண்டு, 
எ-று, அவை உவமத்தொகை நான்கும் உவமவிறி சான்குமென 

எட்டாதலும் உடையயவென்றவாறு, அவை புலியன்னபாய்த்துள் 
புலிப்பாய்த்துள் எனவும், மழையன்னவண்கை மழைவண்கை என 
உம், வேயன்னதசோள் வேய்த்தோள் எனவும், பவளத்தன்னவாப் 

பவளவாய் எனவுர், சொகைவிரிபற்றி நான்கும் எட்டாயினவாறு,; 

சொல்லோத்தினுள் இவ்வாய்பாடு விரிச்துவருமாறு கூறாது ஆண்டுத் 

தொகையாராய்ச்சிப்பட்ட மாத்திரையானே கூறிஞன், ௮வ்வுவமத் 

தான் ஈண்டுக் கூறப்படுசல் பொருளினவாசலானும், இடைச்சொல் 

லேயன்றிப் பொருள்பயப்பனவும் அவ்வுருபாகலானும், ௮ ன் விரி 
வீனை ஈண்டுப் பெயர்தந்து கூறி ௮சன் கொகையொடு படுப்ப இத் 

துணைப்பகுதியவாம் ௮ர்நால்வகையுவமமும் என்றானென்ப.து, 

இ தமொருகரு SE! முன்னர் எவ்வெட்டாசக் கூ நியவை ஓவ் 

வொன்றும் இரண்டு கூருடு எட்டாம் பகுதியுடைய என்றவாறு, யாங் 

கனமெனின் ௮ன்ன என்னுஞ் சொன்முதலாடிய எட்டனுள் Go oor 

ஆங்க மான என்ன எனப்பட்ட நான்கும் வேரொரு பொருளை உணர்தி 

தாமையின் ஒரினமாட ஒன்றாகவும், விறப்ப உறழ சகைய மோச்ச௭ 
ன்னும் நான்கும் ஒரபொருளஞுடைமையின் ஒருபொருளாகவும் இவ்வா: 
Co இனகோக்குதற் குறிப்பினவாயிற்று, இட்வாற்றான் இரண்டென் 

வும் படும் எட்டுமென்றவாறு, இதனது பயன் இவ்விரண்டு கூற்ரூன் 

அடக்கப்படும் வினையுவழச்சொல்லெட்டும் என்றவாறு, விறத்தல் இ 

னமாகச் செறியுமென்னும் பொருட்டு, உறம்ச்சியும் சன் இனமாகக் 

கொண்டுமா.ற தற்பொருட்டேயாம், தகுதி அதுவெனப்படிவது என் 

னும் பொருண்மைத்தாசலின் அவற்றோடொக்கும். கோச்சென்பதூஉ 
ம் அவ்வாறே இனமாச் ரோக்குதற்பொருட்டு, இவ்வாற்றான் இர 
ண்டெனவம்படும் எட்டுமென்றவாறு. இதனது பயன் ஓதிய வாப் 

டாடு எண்ணான்கறகும் இன்னவாய்பாடும் இன்னவாப்பாடும் ஒருபொ 

Grady sls தத்தம் மாபிற் பொருள்தோன்றவருமென்ப 

அம் இடைச்சொல்லென்றலும் ஓப்பில்வழியாற் பொருள்செய்யிலும் 

இசைச்சொல்லரசா செரிரிலைவீனை உருபாயினும் என்பசறிவித்தலுமெ 

னச்கொள்ச, மேல்வருகன்தனவற்றிற்கும் இஃகசொச்குமென்பது, 

இனிப் பயவுவமைவாய்பா? எட்டலுள்ளும் எள்ள பொருவ ௧ 

ள்ள வெல்ல என்னும் நான்கும் உவமத்தினையிழித்தற் பொருளவாடி ஓ



௪ பொருளதிகாரம், 

ன்ருயட்ங்கும், என்னை? மழையைப் பொரீஇச் சொல்லுதலும் அதன 

அ தன்மைக்குணங் சொள்ளப்பரதலம் வெல்கையும் அதனை எள்ள 

தல்போல்வான் இழித்து வினையே காட்டுதலின், இனி விழைய புல்ல 

மதிப்ப வீழ என்னும் நான்கும் உவமிக்சப்படும்பொருளினை உயர்த்தா 

(மையாலும் உவமத் இனை இழிச்துச்கூராமையானும் ௮வை ரான்கும் 

ஒருபொருளெனப்பட்டன. இவ்வாற்றாற் பயவுவமையெட்டும் இர 

ண்டாயினவென்பது. 

மெட்யுவமை இரண்டாங்கால் ஐயப்பொருட்சண் நானகுக் து 

ணிபொருட்கண் நான்குமென இரண்டாம். சடுப்ப மருள புரைய ஓட 

என்னும் ரான்கும் ஐயப்பொருளவாட ஒன்றாம், ஓட்வென்பது உவ 

மத்தின்சண்ணும் பொருளின்கண்ணும் உணர்வுகவர்ர்தோடி.ற்றென் 

னும் பொருள்தோன்றவுஞ் சொல்லின் அதுவும் ஐயமெனப்பட்டது 

போலும், இணி ஏய்ப்ப ஒட்ட ஒடுங்க நிகர்ப்ப என்னும் கான்கும் 
ஐயமின்தி உவமையும் பொருளும் ஒன்றென உணர்வுதோன்றும் வா 

$ப்பாடாகலின் இவைசான்கும் ஒன்றெனப்பட்டு இவையெட்டும் இர 
ண்டாயின, 

இனி உருவின்சண்ணும் போல ஒப்ப நேர நளிய என்னும் 

ரான்கும் மற தலையின்றிச் சேர்ந்தனவென்று கோடற்கரு வாய்பா 
டாடி வருதலின் அவையும் ஒன்றெனப்பட்டன, “ஈளியென் செவி 

செறிவு மாகும்? என்றதனால் அதனொடு சேர்ந்ததென்னும் பொரு. 

டேயாயிற்று, இனி மறுப்ப காய்த்த வியப்ப ஈந்தஎன்னும் சான்கும் ௨ 
வ்மையோடு மறுதலை தோன்றி நிற்கும் பொருளவாகலின் நான்கும் 

ஒன்றெனப்பட்டு இயையும் இரண்டாயின. நர்துகலென்பது கேடு, 
வியத்தலென்பது உவமையான் வியச்சதசக்கது பொருளெனவே ௮ 

னள்சண் ௮க்குணாமின்றென மறுத்தவாராம். காய்த்சலென்பதூஉம் 
உவமையைச் காயப்பிக்தலாகலின் அதவும் மறுத்சலென்பதன் 

பொருளெனப்பட்டது. 

இவ்வாறு இவையெல்லார் தொகுப்ப எட்டாதலும் உண்டெ் 

ன்பது இதன்கருத்து, இவற்றுட் பலவற்றையுஞ் செயவெனெச்சவா 
ய்பாட்டால் ஓதியது என்னையெனின் ௮ஃது உடம்பொடு புணர்த் 
தீலென்பதனான் இடைச்சொல்லும் உரிச்சொல்லும் வினைச்சொற்போ 
லநிற்குமெனவும் ௮தனானே பெயரெச்சமும் வினையெச்சமும் முற்றுமா 
இரிற்குமெனவும் ௮வையுர் தெரிநிலைவினையுவமையாய் வருமெனவும் 
திறிவித்சற்சென்ச. இவற்றை இவ்வாறு எட்டாகச் சொல்லுதல் பெ 
ரிதம் அண்ணுனர்விற்றெனவணர்க, (க்:



உவமவியல், டுகடு 

௨௯௪. பெருமையுஞ் றுமையு மெய்ப்பா டெட்டன் 
வழிமருங் கறியத் தோன்று மென்ப, 

இத மேற்கூறிய உவமை இன்னுமொருவாற்றான் எட்டென 
ப்படுமென்பது உணர்ற்று. (இ-ள்.) பெருமைபற்றியுஞ் சிறுமைபற்றி 
பம் ஒப்புமைகொள்ளப்படும் உவமை மேற்கூறிய மெப்ப்டாடெட்டன் 

வழிச் தோன்றுமென்று சொல்ஒவர் புலவர். எடது, மெய்ப்பாடு எட் 

டென்பன **ரசையே யழுகை யிளிவரன் மருட்கை - யச்சம் பெரு 

மிதம் வெகுளி யுவகை'”* என மெப்ப்பாட்டியலுண் மேற்கூறப்பட் 

Ler, “sara படு5ரிற் கவிழ்ச் து நிலங்களேயா'” என்பது ஈசையு 

வமம்; என்னை? தலைமகனைச் சண்டறியா தாள்போலக் சரர்தொழுகுடி 

ன்ற பரத்தை ௮வஜோடு ஒப்புமைகண்டு தனிநின்று விளையாடும் பு.தல் 

வனைக்கொண்டு மடழ்டகின்றாளை, வாயிற்கதவம் மறைம்து நின்ற தலைம 
சள் நீயும் ௮ம்மகவிற்குத் தாயேகாண் என்றவழிக், களவுசண்டபொரு 

ளோடு கையகப்பட்ட கள்வர்போலச் செய்வதறியாது தடுமாறி முசம் 

வேறுபட்ட நிலைமையை உவமித்துச் சிரிர்சமையின் ஈகையுவமமாயி 

ற்று. “*கலங்கவிழ்ச்த சாயகன்போற் சனைதுணை பிழிதின்றிப் - புலம் 

புமென் னிலைசண்டும் போகலனளே யென்றியால்”” என்பது ௮அவலவுவ 

மை ; கலங்கவிழ்ச்த நீசாமன்போலப் புலம்பினாளென்றமையின் ௮ப் 

பெயர்ச்சாயிற்று, “பெருஞ்செல்வ ரில்லத்து நல்கூர்ந்தார் போல - 
வருஞ்செல்லும் பேருமெ னெஞ்சு” என்பது இளிவரலுவமம்; என்னை? 

தலைமகன்மாட்டு இன்பவிளையாட்டெய் துவார் பலரையுங்கண்டு நெஞ்சு 
இரப்புன்சணெய்தித் தனிரின்றும் புகப்பெராது இளிவக்தமையின் 

அப்பெயர்ச்தாயிற்று, ஈரதது ளின்னவை தோன்றி னிழற்சயத்.தி- 
ணீருட் குவளைகெந் தற்று.” என்பது மருட்சையுவமம்; என்னை 1 நிழ 

றசயத்தின் குவளை வேவன வின்மையின் இஃது அற்புதமாயிற்று, 

“'சார்தகத் துண்டென்று செப்புத் இறர்தொருவன் - பாம்பகத்துச் 

சண்ட துடைத்து” என்பது ௮ச்சமாசலின் ௮ச்சவுவமை. **மல்கரை 

மறஞ்சாப்த்த மால்போற்றன் சளகாப்பட்-சல்லுயர் மனஞ்சாசற கல 

நீதியலு நாட்கேள்”” என்பது பெருமிசவுவமை, கூற்று வெகுண்ட 

ன்ன முன்பொடு - மாற்றிரு வேந்தர் மண்ணோக் னையே'' என்பது 

வெகுளிபுவமம். “பாடிச் சென்ற பரிசிலர் போல வுவவினி வாழியெ 
னெஞ்சே” என்பது உவகையுவமை. பிறஉமன்ன, இவற்றான் எண்: 
வசை மெய்ப்பாடும்பற்றி உவமை எட்டெனப்படுமென்று ௮றிட்்து ௯. 

திஞன். “பெருமையுஞ் சிறுமையுஞ் சிறப்பிற் நீரா? என்டுழிப் பெற் 
ரூமாசலின் மெய்ப்பாடெட்டன்வழிச் தோன்.2.மென்னாது மருங்கறிய: 

வென்றதனாழ் பெருமையுஞ் ஏறுமையும் பற்றி வருதல் வழிமருங்கெ



ஷ் 

௩௬ பொருளதிகாரம், 

னவும் ௮வை பற்றாது மெய்ப்பாடு எட்டும்பற்றி வாளாதே உவமைவ 

குதல் செவ்விதெனவுங் சொள்ளப்படும். “நீருட் குவளைவெர் தற்.நு'” 

என்பது பெருமைபற்றியது. என்னை ? உலகரடையிறந்ததோர் உவ 
மை கூறி ௮சஜேடு தலைமான் ஈரத்தினை ஓப்பிர்சமையின். **களவு 

டம் படரரிற் சவிழ்ச் துநிலங் இளையா”? என்பது தீனக்குநிசராமல் இழி 

தீதுரைத்சமையிற் சிறுமைபற்றிவக்ததாம். உவமையும் மெப்ப்பாடும் 
பொருள்களை ௮திவிப்பனவா௫ அவைவேறுவே.றுபொருள் அறிவித்த 

Ser 54.51 C வறுடையனவாயினுஞ் சிறுபான்மை மயஙஇயும் வருமெ 
ன்தற்கு இது கூற வேண்டி யசென்பது, (௧௯) 

266. உவமப் பொருளி லுற்ற துணருர் 
தெளிமருங் குளவே Sins Bw ores, 

இஃத எய்சாததெய்துவிசதனுதவிற்று; உவமையோடு பொ 
ருள் ஓவ்வாசெனவும் ஒப்புமை சாத்திக் கொள்ளுமாறுணர்த் தின 
மையின். (இ-ள்,) உவமப்பொருளின் : உவமையெனப்பட்ட 
பொருளான்: இன் உருபு ஆன் உருபின்கண் வந்தது; உற்ற துணருக் 

செளிமருங்குள:- உவமிக்கவரும் பொருட்குற்நதெல்லாம் ௮றிந்து து 

ணியும் பகுஇியுமூள : தறசதியலான--௮௩்நனம் துணியப்படும் பொரு 
ட்டூ.றம் பலவாஇவரும் இலச்கணவகையான். எ-று. அப்பகுதி டலவம் 
உற்றுணராமற் சொல்லியவழியும், ௮ஃது உணாரவருமென்பது #5 

கீது. இறத்தியல எனப்பட்ட பகுதியாவன, மேறகூறப்பட்ட மெய்ப் 
பாடெட்டும்பறறி உவமஙகொள்ளுங்கால், உற்ற துணருந் தெளிமருங் 
சென உவமானவடைக்கு உவமேயவடை குறைந்துவருவனமும் யாது 

ம் ௮டையின்தி வருவனவுமென்று இவ்விரண்டும் உற்றுணராமற் 
'சொல்லியவழி, அவற்றுக்கும் உவமைப்பொருளே தெளிமருங்காமெ 

னவும் வாளாதே உவமஞ்செய்து உற்றதுணர்த்தாசவழியும் அதுவே 

தெளிமருங்காமெனவும் இன்னோன்ன கொள்ச. உதாரணம். *சளவு 
டம் படுகரிற் சவிழ்ர் து நிலங ையா'? என்றவழிச் சண்டோர்க்செல் 

லாம் பெருஈகையாகச் களவுண்டாகப்படுநரிற சவிழ்ர்.து நிலங்கையா 
வென உற்றதுணரச் கூறிய தலனாயினுங் கையொடுபட்ட கள௨டை 

பார் போல நின்றாளென்லும் உவமைப்பொருளாளே எள்ளுதற்பொரு 

ள் சோன்றி ஈகை புலப்படுவராயிற்று. **சாறுதலைச் கொண்டென்னு 
மப்பெண்ணீற் றுற்றென” என்னும் பாட்டினுள் உவமப்பொருளாகய 

போழ்தூண்டூ9ிச்குப் பல அடை கூறி ௮சனோடு உவமிக்கப்படிம் போர் 
தீதொழிலினை யாதுமோர் ௮டையின்தி வாளாது கூறினாளாயினும் உ 
வமப்பொருளானே போர்த்தொழிழ் குற்றதும் உணரக்கூறினாஞம். ௭ 

ன்னை! உண்டாட்டுங் சொடையும் உணடு Caré@ wots oud 025



உவமவியல், டு௩௭ 

லாயெ உள்ளக்கருத்தனொன் ஒருகணத்துள்ளே பலவேர்சரை ஒருங்கு 
வென்றற்கு விரைஏன்றது போர்த்சொழிலென்பது தெளியப்பட்ட. 

மையின். “உழு நோன்பச டழிூன் மாங்கு” எனவும் மருக்துகொ 
ண் மரத்தின் வாள்உடு மய௩இ'' என்றாற்போல்வனவும் ௮வை, இனி 
வாளா?த உவமஞ்செய்து உற்றதுணர்த்தாதவழிக் செளியுமாறு 

“உருவுகண் டெள்ளாமை வேணடு மூருள்பெருந்தேர்ச் - கச்சாணி ய 

ன்னா Fon. $ 9.” என்பஈனுள் ௮வன் செ.ப்சைவன்மை கூழுராயினு 

ம் அச்சாணியென்று உவமப்பொருள் தானே ௮ச்செ.ப்சையன்மை கூறி 

ற்று, “வேனிற் புல்லன்ன நுர்சையை நேர்வா£ யார்'” என்பதும் 

அது, ஒழிர்கனவுமன்ன. இனி உவமச்தின் உற்றதுணர்கயென்னாது 

பொருளென்றதனாற் பொருட்கு அ௮டுச் உ ஆடையும் manawa 

ற்றது உணரப்படாதன களையப்படுமென்ப.த. ௮து “ure. Maks 
சணைக்சா னெய்த - லினமீ னிருங்கழி யோத மல்குதொறங் - கய 

மூழ்கு மகளிர் கண்ணின் மானும்” என்றவழிப் பாசடைநிவந் த கணை& 

சாலென மெய்தலாடிய பொருட்கு வரத அ௮டையிரண்டுங் சண்ணெ 

னப்பட்ட உவமத்திற்கேறப வாராமையான் ௮வை தெளிமருங்கெ 

வென்று சளைந்துகொள்க, ஓழிர்சனஉமன்ன. மற்றுப் 'புறமதி யன் 

ன திருமுக மிறைஞ்சி'” என்றவழி அகத்துத் தோன்றும் மறுப்போல 

ப் புறத்துமறு மஇிக்கில்லையென்பதூஉம் புறமதிபோலச் கறைரர்ந்த 

மூகமென்பதூஉம் உவமப்பொருளின் உற்றதுணரும் செளிமருங்கெ 

ன்நசனாற் கோடுமோவெனின், ௮ங்ஙனங் கொள்ளாமைக்சன்றே வ 

ரூசன்ற சூத்த மென்பது, (௨0) 

௨௯௬. உவமப் பொருளை யுணருங் காலை 
மரீதிய மரபின் வழக்கொடு படுமே, 

OF: மேலதற்சோர் புறனடை; மேல் உவமப்பொராளானே 

உற்றதுணரச் செயல்வேண்டுமென்றான் இனி அங்ஙனம் உண௱மழா று 

இது கூநினாஞதலின். (இ-ள்.) உவமப்பொருளான் உற்றதணருஙசா 

லை மரீஇவந்த வழக்கொடுபடுத்து அறியப்படும். எ-று, ௮ வருமாறு; 

கள புடம் பூரரிற் சவிழ்ந்து நிலங் இளையா” என்பது களவுடம்படுச 

ர்ச்குள்ள வேறுபா உலகத்து அடிப்படவர்த வழக்காரலான் அஃது 

ஏதுவாக அத'னயம் அறிந்துகொள்ளப்படுமென்றவாறு, எனவே, 

உலகத்துவழச்சனுள் அடிப்படத்சோன்றும் உவமையாயிற்ருயினும் 

உவமப்பொருள் புலப்பாடு செய்யாது “புறமதிபோறுமுகம்'” என்றது 
போலவென்பது இதன்கருத்த. (2.4) 

௨௯௭, இரட்டைக் செவி யிரட்டை வழித்தே,



Ons பொருளதிகாரம், 

இஃத எய்தாததெய்துவித்தது ; அடையொடு வந்த பொரு 
ளொடு புணர்ச்குமாறு கூறினமையின், (இ-ள்.) இரட்டைக்ளெவிஃ 
அடையும் அடையடுத்தபொருளுமென இரண்டாசச் சொல்லப்படுங் 
Gare): இரட்டைவழிச்தே ௪ அடையும் அடையடுத்த பொருளுமெ 
ன இரண்டாக்க நிறுத்தப்படும் உவமையின் வழித்து. எ-று. அது 
*பொன்காண் கட்டளை கடுப்பத் சன்ன - பைம்பூண் சுண்ணம் புடை. 
தீச மார்பினன்” எனவரும். தன் பைம்பூண் புடைத்த செஞ்சுவட் 
டி.னையும் மார்பினயும் பொன்னுரையோடுங் கல்லோடும் உவமித்த 
மையின் இரட்டைக்கிளவி இரட்டைவழித்தாயிற்று, இரட்டைக்இ 
'சாவியெனப் பொருளினை முற்கூறியகனான் இரண்டுபொருளினை 
ஒன்றாகச் கூட்டி உவமிக்கக் கருதினான் உவமையினையும் இரண்டு 
ஒன்ராக்ியே உவமிக்குமென்பது கருத்து, உம்மையான் ஒற்றைச் 
ளவியும் இரட்டைவழித்சாட வருவனகொள்க, ௮.து “கருங்கால் வே 
mons Sue துறுக - லிரும்புலிக் குருளையிற் ரோன்றுங் காட்டி 
டை”? என வரும், இரும்புலிக்குருளையென்றதனையே துறுகல்லோ 
ரம் வேங்சையீயோடும் ஓப்பித் தமையின் இப்பெயர்த்தாயிற்று.(௨௨) 

௨௯௮. பிறிதொடு படாது பிறப்பொூ கோக்கி 

மூன்னை நரபிற் கூறுங் காலைச் 
அணிவொடு வரூஉம் துணிவினோர் கொளினே, 

இ. மேலெல்லாம் ஏனையுவமங் கூறி உள்ளுறையுவமம் உண 
ர்-ற்று, மேல் இசைதிரிர்திசைக்குமெனப்பட்டவ ற்றின் பகுதியாயி 
னும் இதனை ஆண்செகூறாது ஈண்டுச் கூறினான் உள்ளுறையுவம 
மாகலாலும் இவ்வோத்து உவமவியலாகலர்லுமென்பது, (இ-ள்.) 
பிறிதொ? படாது-- உவமையோடு உவமிகச்சப்படும்பொருள் பிறிசொ 
ன்றுதாரா.து : பிறப்பொடுநோக்ட = உவமகிலங்களுட் பிறச்த பிற 
விகளோடு சார்த்தி ரோக்9 : முன்னை மாபிற் கூறுங்காலை - சருத் 
தினன் இதற்கு இஃது உவமையென்று சொன்னமசபிஞற் கூறுங் 
காலை: துணிவொடு வரூஉம் தணிவிஜேர் கொளினே ௨ இன்னபொ 
ருட்கு இஃது உவமமாயிற்தென்பது துணிர்து கொள்ளத் தோன்றும் 
அவ்வாறு அணிர்துகொள்ளும் உணர்வுடையோர்கொள்ளின், எ-று, 
எனவே, ௮ஃது எல்லார்ச்கும் புலனன்று நல்லுணர்வுடையோர்ச்கே 
புலனென்பதூஉம் அவர்கொள்ளச்செய்யவேண்டுமென்பதூஉங் கூறி 
யவாறு. இசனானே செய்யுளுட் பயின்றுவருமென்பது கூறினானாம், 
அவற்றிற்கு உசாரணம் மேற்காட்டுதும். மற்றிதனை உவமையென்ற 
தென்னை ? உவமையும் உவமிக்சப்பரிம்பொருளுமாகநிதிஇச் கூறுனா



உவமவியல், ௫௨.௯௬ 

வினெனின் ௮க்கனங் கூறானாயினும் உவமம்போன். று பொருள்கொ 
ள்ளப்படுதலின் ௮தனை உவமையென்றான். ௮ஃது ஒப்பினாயெ பெ 

யரொன்பது) என்னை 1 இவற்றை உவமப்போலியென்பது கூ.றுமா 
சலின். (௨௩) 

௨௯௯, உவமப் போலி யைகதென மொழிப, 

இத மேற்கூறிய உள்ளுறையுவமை ஐ௨கைப்படுமென்இன் 
தது. (இ-ள்) உள்ளுறையுவமை ஐஈதுவகையெனச், கூறுவர் புலவர், 

எ-று. அவையைந்துமாமாறு முன்னாச்.சால்லுதும், இதனதுபயம் 

ஏனையுவமத்கிற்கு ரிலைசகளம் ஐந்து ஒதினான், அவ்வாறே இதற்கு 
நிலைக்களம் ஒசாது அவைபோறலின் ௮வையே நிலைக்களமாமென்ற 
௮ம் ஏனையுவமததுள் ஒருசாதியோடு ஒரசாதியினை உவமிச்தல் வழச் 
சன்றாயிலும் உள்ளுறையுவமத்திற்கு அமையுமென்தஒமென்பது, () 

௩௦௦. தவலருஞ் சிறப்பீனத் தனமை மாடின் 

வினையினும் பயத்தினு முறுப்பினு முருவினும் 
பிறப்பினும வரூ௨௩ திறததிய லென்ப, 

இத மேற்கூறிய ஐர்தும் இவையென்டன்றது. (இ-ள்.) வினை 
பயன் மெய் உருவென்றத நான்கினாலும் பிறப்பினும் வரும் மேற்கூ. 

ஜிய ஐந்தும், எ-று, உறுப்பென்றது மெப்யினை; உடம்பினை உறுப்பெ 
ன்பவாசலானும் மெய்யுவமமெல்லாம் உறுப்பினையேபற்றிவருதல் பெ 
ரும்பான்மையவென் நற்கும் அவ்வாறு கூறினானென்பது. தவலருஞ்சி 

றப்பினத்தன்மை நாடின் என்றசனான் ஏனையுவமத்திலும் உள்ளுறை 
யுவமமே செய்யுட்கும் பொருளிலக்கணத்திற்குஞ் சறந்ததென்பது. 
௮வை வருமாறு; * “கரும்புநடு பாத்திரம் கலித்ச சாமரை - சுரும்புபசி 

களையும் பெரும்புன லூர - புதல்வ னீன்றவெம் முயங்க - லதுவே 

தெய்யநின் மார்புசிதைப் பதுவே.” என்பது வினையுவமப்போலி); 
என்னை? சாமராயினை விளைப்பதறகன்றிச் கரும்புஈடுதற்குச் சப்த 
பாத்தியுட் தானேவிளைந்த தாமரை சுரும்பின்பட நர்ச்கு மூரனென் 
ருள். இதன்கருச்து, ௮துகாதற்பரத்தையர்க்கும் இற்பாத்தையர்ச்கும் 
என்றமைசகப்பட்ட கோயிலுள் யாமுமுளமாகி இல்லறம் பூண்டு விரு 

ந்தோம்புசென்றனம் அதுபோலவென்பதாசலான் உவமைக்குப் பிதி 
தொருபொருள் எதிர்ர்து உவமஞ்செய்யாது ஆண்டுப் பிறந்தனவற் 
ஜொடு நோக்இக் கருத்தினாற் கொள்ளவைத்தலின் இஃது உள்ளுறை 
யுவமமாயிற்று, அவற்றுள்ளும் இது சுரும்புபசிகளையுர் தொழிலே 

9 விருர்தோம்புதற்றொழில் உவமங்கொள்ள நின்றமையின் வினையி 
_வப்பேர்லியாயிற்று, இங்ஙனங் கூறவே இதனை இப்பொருண்மை



Gro பொருள தீசாசம், 

தீசென்பதெல்லாம்-உணருமாறென்னையெனின் முன்னர்த் “துணி 

வொ?,வர௨ம்;திலிவி ஜோர் சொஜினே”' எனல் வேண்டியது இதன் 

அருமை சேரீசிகயன்ேறயென்பது. அல்லாச்சாற் கரும்புஈடுபாத்திச் 

சலித்ததாமனா சுரும்புபசிகளையும் பெரும்புனலூர என்பது பயமில 
'வென்ப.து கூறலாமென்பது, 'சமைசேர் வேழங் கரும்பிற் பூக்கும் - து 

றைசெ மூரன் சொடிமை காணி- ஈல்ல னென்றம் யாமே - யல்லனெ 

ன்ஜுமென் றநடமென் ஜோளே,” என்பது பயவவமப்போலி. இதனு 
ட் சலைமகன் சொரிமை-ூறியதல்லது ௮ச்கொடுமைச்சே தவாகியதொ 
ன்றுவிளங்கச் கூறியதிலளாயிலும் இழிஈ சவேழம் உயர்ந் தகரும்பிற்பூச் 

ருமெனயே அவற்றிற்கும் இழிபுயரவாமென்பசொன்் றில்லை எல்லாரு 

ம் இன்பங்கோடற்றாரியர் தலைமகற்கென்றமையின் யாமும் பரத்தை 
யரும் அவற்கு ஓச்தனமென்றமையின் அவை கூ.றினாளென்பது, “நீரு 

றை கோழி நீலச சேவல்- கூ௬இர்ப் பேடை வயாவு ஞூ - புளிங்காய் 

வேட்கைக் கன்றுநின் - மலர்ச்க மார்பிவள் வயவு கோய்க்சே,”? என் 

பதும் ௮து. நிருறைகோழிரீலச் சேவலை அதன் கூருசர்ப்பெடை நினை 

bg கடுஞ்ரூலான்வர்த வயாச் நர்தற்பயகசவாகும், அதுபோல நின் 

மார்பு நினைந்து சன்வயவு நோய்$ரும் இவளுமென்றவாறு, புளிங் 
காய் வேட்கைத்சென்பது, நின்மார்புசான் இவளை ஈயவாதாயினும் 

இவடானே நின்மார்பை நயச்து பயம்பெற்றாள்போலச் சுவைச்சொ 

ண்டு சிறிது வேட்கைதணிசற்பயகத்சளாகும்; புளியங்காய்நினேய வாய் 

நீர் ஊறுமாறுபோல என்பது, “ஒன்றே னல்லெ ஞென்றுவென் குன் 

றத்துப் - பொருகளிறு மிதித்ச கெரிதாள் டேங்கை - குறவர் மகளிர் 
கூந்சற் பெயம்மார் - நின்றுசொய மலரு காடனோ - டொன்றேன் 

ளோழி யொன்ற னானே” என்பது மெய்புவமரிபோலி; என்னை? 
மிதியுண்? வீழ்ந்த வேங்கை குறையுயிரோூ மலர்ந்தாற்போல யானு 

ம் உளேனாயினேனென்றமையின். “வண்ண வாண்டமை துளங் 

குவா லிழையே - யொண்ணுத லரிவை பண்ணை பாய்ச்தெனக் - கண் 
ணுறங் குவளை சாறித் - தண்ணென் நிசினே பெருந்துறைப் புன 

லே.” இது உருவுவமம். நீ புனலாடிய ஞான்று பரத்தை பாய்ந்தா 

ழ.ய புனலெல்லார் தண்ணென்றதெனக் கூறியவழி, ௮த்தடம்போல 

இவள் உறக்சலங்குத் தெளிந்து தண்ணென்றாளென்பது கருதியுணர 
ப்பட்டது; அவளொ? புனல்பாயந்தாடிய இன்பச் சிறப்புக்கேட்டு 
ரிலையாற்றுளென்பது கருத்து. இது கிறமன்றாலெனின் நிநமும்பண் 

பாகலின் அர்நிறத்தோடு நிதமல்லாதபண்புங் கொள்ளப்படுமென்பது 
**வகைபெறவந்த உவமத்தோற்றம்” என்புழிக் கூறினானென்பது 

பொய்கைப் பள்ளிப் புலவுகாறு நீர்ராய் - வாளை ராளினா பெறதாஉ



இ ௮, டா அட்ரா அ துட ௯, கூ 

பத கப ய்ய 
ANMIVUR, MADRAS-—44.



உவமவியல், Gee 

தூர் - வெக்ஈலர் தொலைவ தாயிலுர் - துன்னலம் பெருமமபிறர் சோ 

ய்்த மார்பே'” என்பது பிறப்புவமப்போலி. ஈல்லகுலத்திற்பிறந்தும் 

இழிர்சாரைத் சோய்ந்தமையான் அவர்கார்நதமே நாறியது, அவரை 

யே பாதுகாவாய், மேற்ருலத்துட்பிறர் 5 எம்மைக் ரண்டலென்பாள் 
௮ஃதெல்லாம் விளங்சக் கூறாது பொட்கைப் பள்ளீப் பிறந்த நீர்நாய் 

முன்னாட் இன்ற வாளைமீன்புலஉராற்றத்தோ$ம் பின்னாளாம் அதனை 
யே வேண்டும் ஊரன் என்றமையித் பரத்தையர்பிறப்பு இழித்தமை 

யூச் தலைவிபிநப்பு உயர்ந்தமையுங் கூறி அயன் பிறப்பின் உயர்வுங் கூ, 

இினமையின் இது பிறப்புவமப்போலியாயிற்று, இவையெல்லாங் 
கருதிக கூறிற் செப்யுட்குச் சிறப்பின்றெனவம், வாளாது நீர்காய்வா। 

ஊளை பெறுஉமூரனென்றசகனான் ஒருபயமின்றெனவுங்கொள்க, பிதப் 
பொடுவரூஉர் திறத்தவென்றது சலைமகனால் இலட்வாறு இறப்பாடு வே 

றுமூுளவென்பதுஉங்கொள்க. அவை “த ன்பாப்புச் தின்னு மன் 
பின் மூதலையொடு - வெண்பூம் பொய்கைத்தவ னூரே யதஞூற் - 

தன்சொ லுணர்ந்தோர் மேனி - பொன் போலச் செய்யு esp @ ip வேச 
Cor” என்றவழிச் தன்பார்ப்புச்தின்ஸும் ௮ன்பில் முதலையென்ப 

து இன்னுர் தலைமகனது கொடுமைக்கு உவமையாயிற்று, வெண்பூ 

ம்பொய்கைத்து அவனூரொன்பகு தலைமகள்பசப்புகிறம்பற்றி உவமை 

யாயிற்று. ஆதலான் வினை.புவமமும் உருவுவமும் ஒருசெய்யுளுள்ளே 
தொடர்ந்து ஒருங்குவருதலும் உடையவென்பது. Sena “serum 

ப்புச் தின்னு யன்பின் முதலையொடு ௩4 *% பொன்போலச் செய்யு 

மூழெடோன்” என்றவழி, இன்ன நிறததனென்றசனானே இத்தன் 
மைத்தாலய ஊரனையானெனச் சொல்லுசலும், சலைவனூரின்கனுள் 

ளன சொல்லத் தலைவற்கேயன்றித் தலைவிககேர்ற உவமைதோன்றச 

செய்தலுமென உவமங்கூறியவழி உள்ளுறையுவமங்கோடலும், பிற 

வாறு வருவனவுளவாயினும் எல்லாங்கொள்க. :*தேர்வண் கோமான் 

றேனூ ரன்னவீவள்”' என்பது அவனூரனையாளென வந்தது. வெ 

ண்பூம்பொய்சைத்து அவரூரோ எளத் தலைவஞாரின் உள்ளசொன் 

ஐனாற் தலைவிக்குவமையே பிறப்பித்தவாராயிறறு, அல்லாக்கால், 

வெள்ளையாம்பலடைசரை” என்றதனற் பயமின்றென்பது, (௨௫) 

௩௦௪, இழவி சொல்லி னவளறி களவி 

தோழிக் காயி னிலம்பெயர்ந் துரையா. 
॥ 

f 

இத மேற்கூறிய உள்ளுறையுவமைச்காவதோர் இலச்சண 

ம். (இ-ள்,) ஐர்்துவகைப்பட்ட உவமப்போலியும் பிறிதொபெடா 

தி பிறப்புசோக்  உணரச்கூறியவழி, ASR BOS smucegs Cag



௪௨ பொருள இிகாரம், 

ழிச்கும் உரித்தாங்காற், தலைவிக்காமின் அவளறியுங் சருப்பொருளா 
ளே செய்யல்வேண்டுர்; தோழிக்காயின் ௮ந்நிலத் தள்ளன வெல்லாஞ் 
சொல்லவும்பெறும் பிறநிலச்துள்ளன ௮றிந்துசொல்லினளாசச் செய் 

யுள் செய்யப்பெராரொன்றவாறு, இதனது பயர், தலைமகள் இநஈ்நி 
லத் துள்ளனவெல்லாம் அறியுர் துணைப் பயிற்சியிலளெனவும் அவளா 

பத்சாராயின் இர்நிலர் துள்ளன அறியச் சிதைந்ததின்றெனவுங் கூறிய 

வாறு, ““ஒன்றேனல்லெ ஞென்றுவென்” என்னும் பாட்டிலுட், பொ 
ருகளிறுமிதிக்ச கெரிசாள்வேங்கைமரம் படப்பையிஓள்ள தாகலானு 
ந் தன்னாற் பூக்கொய்யப்படுமாசலானும் ௮ஃது ௮வளறிகளவியென 

ப்பட்டது, ''தன்பார்ப்புத்தின்னு மன்பின்முசலை'” என்பது தோழி 
கூற்று, என்னை? ௮வற்றின் செப்கையெல்லாம் ௮றியாஎன்றே த 
லைமகள் பெரும் பேழையாதலினென்பது. ௮திகாரத்தானின்ற உள் 

ஞுறையுவமையென்பதனை ௮வளதிகளவியென்றசற்குப் பெயர்ப்பய 

னிலையாசவும் நிலம்பெயர்ந்துரையாசென்னும் முற்றுவினைக்குப் பெ 
'யராசவும் வேறுவேறு சொல்லிக்கொள்க. (௨௬) 

௩௦௨, கிழவோற் காயி னுரனொடு சளக்கு 

மேனோர்க் செல்லா மிடம்வனா வின்றே. 

இ வும் ௮து. (இ-ள்.) இழவோன் சொல்லும் உள்ளுறையுவ 

மர் தன்னுடைமைதோன்றச் சொல்லப்படும், எனேோரெனப்பட்ட பா 
ங்கனும் பாணனுமுதலாயினார் சொல்ஓங்காலை மேற்கூரிய வகையா 

னே இடம்வரையப்படாது தார்தாம் ௮றிச்த இளவியாலும் நிலம்பெ 
பர்ந்துரையாதபொருளானும் ௮ச்நிலத் அள்ள பொருளானும் உள்ளு 
றையுவமை சொல்லட்பெறுப, எ-று, *கருப்கோட் டெருமைச் செங் 
கட் புனிற்றாச் - காதற் குழவிக் கூறுமுலை மடிக்கு - நுந்தை தும்ூார் 

'வரு௮ - மொண்டொடி. மடந்தை நின்னையாம் பெறினே.” என்ற 

வழித் தாய்போன்று நும்மைத் தலையளிப்பலெனத் திலைமகன் தலை 

மைதோன்ற உரஷ0னொ ளெந்தவாறு சாண்க, ஒழிர்தோராயின வரை 

வறையின்மையிற் காட்டாமாயினாம், ௮வைவர்துழிச் சாண்க, (௨௭) 

௩௦0௩. இனி.துறு கஇளவியுர் அனியுறு கிளவியு 

மூவம மருங்கத் ரோன்று மென்ப, 

இ அவும் மேலதற்கேயாவதோர் வேறுபாடுணர்-ற்று, (இ-ள்.) 

மேற்கூறப்பட்ட உள்ளுறையுவமம் இன்ப அன்பங்கள் சோன்றச் 

சொல்லவும்படும். எ-று. **கழனி மாத்து விளைந்துகு நீம்பழம் - பழ 
ன வாளை க.தாஉ மூரன்'” என்பது பலவசையின்பமும் வருந்தாது



உவமவியல், ௫௪௩, 

பெறுவரன்பதற்கு உவமையாூவெருதலின் இனி து.றுளெவியென்ப் 

பட்டது. ₹தாய்சாப் பிறக்கும் புள்ளிக் கள்வனொடு - பிள்ளை இன்னு 

sass என்பது தலைமகன் சொடுமைகூறினமையின் துனியுறு 

இளவியாயிற்று, இவ்விருபகுடியும்படச் செய்யப்படும் மேற்கூறிய 

உள்ளுறையவமமென்பது இதன்சருத்து, மருங்கென்னும் மீகையா 
னே ஏனையுவமத்தின்சண்ணும் இப்பகுதிகொள்ளப்படும், ௮வை * ம 

ரூர்தெனின் மருந்தே வைப்பெனின் வைப்பே” என்பது இனிதுறு 

ளெவி; **சுராத்தின் வெய்யலோ சோள்”” என்பது துணியுறுளெவி, 

௩௦௪. இழவோட் குவம மீரிடத் அரித்தே. 

இஃத அவ்வுள்ளுறையுவமையை வராயறுத்துணர்- ற்று 

(இ-ள்.) தலைமகள் இரண்டிடத்தல்லது உள்ளுறையுவமை சொல்லப் 

பெருள், எ-று, இரண்டி.டமென்பன மருதமும் நெய்தலும்; ௮ந்நில 

த்துப்பிறந்த பொருள்பற்றியல்ல த உள்ளுறையுவமஞ்சொல்லுதல் இழ 
த்இிக்குரிச்தன்றென்பது கருத்து, இவ்விடத்.த உரிமையுடைத்தென 

வே ரறிஞ்சிக்கண் ௮த்துணையுரிச்சன்றென்றவாறு. “தாமரை - வண் 

$து பனிமல ராரு மூ- யாரையோ நிற்புலக்கேம்,”” என்றவழி வண்ட 
துபனிமலாரனப் பிநர்ச்குரிய மசளிரனவும் ௮வனா ஈயப்பாயென 

வும் உள்ளுறையுவமம் மருதத்துக்கண்வர்தது, **அன்னை வாழிவெ 

ண் டன்னை கழிய - முண்டக மலரும் தண்கடற் சேர்ப்ப - னென் 

ரோ டுறந்தன ஞயி - னென்னாங் கொல்லவ னயந்தோ டோளே. 
என்பது நெய்தல். இதனுட் கழியமுண்டகமலருமென மூள்ளுடைய 

தனைப் பமலருமென்று உள்ளுறுத்ததனான் இருவர்காமத்துறைக்கண் 
ணும் ஒருசலை இன்னா ஒருதலை இனிதென்ராளென்பது, என்றோ 

டுறர்தனனென்பத மூள்ளூடைமை௦ யோடொக்க, என்னாங்சொல்லவ 

னயச்தோடோளென்றவழி ௮வன் அன்பிற் திரியாமைகூறினமையி 
ன் முண்டகமலர்ச்சியோடொப்பிச்சப்படும், பிறவும் ௮ன்ன, குன்ற 

க் குறவர் புல்வேப் குரம்பை - மன்றா டி.னமழை மறைக்கு நாடன் ஃ 
புராவன வாழி தோழி விரைய - லரும்பணி யசைஇய கூ.திர்ப் - பெ 
ருந்தண் வாடையின் முந்துவந் தனனே”? என்ளஸுங் குறிஞ்சிப்பாஃ 

டூனுள் வறுமைகூர்ந்த புல்வேய்குரம்பையை மழை புறமறைத்தாற் 

போல வாடைசெய்யும் கோய்தர்ச்சவர்சானென்று உள்ளுறையவமஞ் 

செய்தவாறு சண்டுகொள்க, இணிச் தெவோட்குவமம் பிரிவிடத் துரி 

த்தென்பது பாடமாக உரைப்பாருமுளர், யாதாலுமொருநிலத்தாயி 
லும் பிரிந்திருக்தவிடத்து உள்ளஞுறையுவமங் கறப்பெறங் இெத்தியெ 

ன்பது இசன்கருத்து. பெருர்தண்வாடையின் முர் தவர்தோனென்ப 

த பிரிவன்றாகலின் ஈரிடமென்ற?ல வலிதென்பது, (௨௧)



Cee பொருளதிகாரம், 

௪.௦௫, கிழவோற் காமி னிடம்வரை வின்றே, 
மேல் “உரனொடு எெக்கும்'” என்றசல்லது இன்னவழிச் சொ 

ல்லட்பெறும் தீலைமகனென்றிலன், அதனான் அவற்கு எல்லா நிலனும் உரியலாமென்ன்முனென்ப து, (இ.ள்.) தலைமகற்கு இடவரையறை 
ல்லை. எ-று, வரையறையில்லனவத்றுக்கு வரையநைகூரூமே 

மேடியாவோவெனின் அ௮ங்ஙகனமாயினுங் கிழத்திக்குர் தோழிச்கும் 
இடம்வரையறுதச்சசனைச் சண்ட மாணாச்சன் இவ்வாறே தீலைமகற்ரும் 
$ெம்வரையறையுண்டுகொலென் று கருதிற் கருதற்கவென்றற்கு இது கூறினானென்பது. , (௬௦) 

௬௦௬. தோழியஞ் செவிலியும் பொருச்துவழி நோக்கிக் 
கூறு தம குரியர் கொள்வழி யான, 

இச தோழியஞ் செவிலியும் உள்ளுறையுவமங் கூறுமிடமு 
erie bp. (இஃ) SIO SH HEGEL Qi_sD oe@o Qurgs gion paper 

, உள்ளுறையுவமங் கூறட்பெறப தோழிபஞ் செவிலியும், எ-று, சால 
$முமிடலும் பொருந்து சலென்பது வெளிட்படச்ளவாது முன்னச்தா 
ன்மகைத்துச் சொல்லவேண்டி யவழி அவ்வாறு சொல்லப்பெறுப அவ 
ருமென்றவாறு, இங்களங் கூறவே, “ஏஜோர்ச் செல்லா மிடம்வனை 
வின்று' என்றவழி எல்லாரும் உள்ளுறையுவமஞ் சொல்லப்பெறுவொ 
ள் தி! பட்டது. ௮தனை ஈற்ருயும் ஆயச்தாருக் தர்தையுர் தன்னையரும் 
SMSO Dua கூறப்பெருரொனவுர் தோழிக. நின் நிலம்பெயர்க்து 
சையாத டொருளான் ஒருவழிக் கூறுமெனவுஞ்செவிலிக்காயின் இட 
மவரைவின்றெனப்பட்டவசையா நீ பொருந்தும்வழிச் கூறுதற்குரிய 
ளெனவும் கூறினானாம் இச்சூத்திரச்சானென்பது, கொள்வழியென்ற 

| கீனாத் தோழிச்குப்போல நிலம்பெயர்ச் தரையாதபொருளான் உள்ளு 
FeO Dao eo «Sey செவிலிக்குமுரித்தென்பது கொள்க. மற்திவை 
யெல்லாம் அசப்பொருட்சேயுரியவாச விதந்தோதியசென்னை ? புறப் 
பொருட்கு வாராதனமீபாலவெனின் ஆண்வெருதல் ௮ரிசாசலின் 
இவ்வாறு அசச்திற்கே கூறினானென்பது, “வன்புலகச் கேளிர்க்கு வ 
GAGE suc - மென்புல வைப்பி னர்காட்டுப் பொருள்”? என்றக் 
TD, பசைவேர்தரை வென்றிகொள்ளுங்கால் ௮வர்தரமே த்தி 
தம்பொருள் பிறர்ச்சரீப்பாரன்னும் பொருள் தோன்தினுர் சோன் 
அமென்பதல்லது ஒருதலையாக உள்ளுறையுவமங் கோடல்வேண்டு 
வதன்று, என்னை? “*தாய்சாப் பிறக்கும் புள்ளிக் கள்வனொடு - பிள்ளை 
இன்னு மு.தலைச் தவரூர்'” என்றாற்போலக் கூறாது அச்காட்டுச் ௧௫ 
ங்களமர் முசலாமினார் வருந்தாமற் பெறும் பொருள் பிநசாட்டார்க்கு



உவமவியல், GeG 

விருக். தசெய்யத்சகுமென் று ௮க்காட்டினது வளமைகூறினமையிணெ 
ன்பது, சோழி பொருந்தியவழிக் கூறுமாறு முன்சாட்டப்பட்டன. 
செவிலிபொருக்துவழிக் கூறுவனவுவ் சண்டுகொள்க, இலக்கணமு 

ண்மைமின் அவையும் உளவென்பது கருத்து. (me) 

6.07, Carpi ats qans Car omar 

கூறிய மருங்கிற் கொள்வழிக் கொளாவுல், 

இத மேலெல்லாம் இருவகையுவமமுங் கூறி இன்லும் எனை 
யுவமப்பகுகியே கூறுவான் எய்தாதசெய்துவிர்தது, (இ-ள்) வே 
௮படவ*த உயமத்தோற்றம்- வேறுபாடுசோன்ற வர்.த உவமைச்சா 

சி: தோற்றமெனிலும் பிறப்பெனினுஞ் சாதியெனினும் ஒக்கும்; கூறி 
ய மருஙகித கொள்வழிச் கொளால்-- அங்கனம் வேறுபடவச் சனவா 
யினும் மேற்கூறியபகுதியானே சொள்ளுமிடனறிந்து கொளுத்துச, 
எ-று. கொளுவுதலென்பது கொளாஅலென்பசாயிற்று, 

வேறுபடவருதலென்பது :--உவமைகசும் பொருட்கும் ஓப் 

புமையாமாறுபடக் கூறுதலும், ஓப்புமைகூ.ரூது பெயர்போல்வன 

வற்று மாத்திரையானே மறுரதுச்கூறுதலும், ஓப்புமைமறுச்.துப் பொ 

ருளைராட்டிச்கூறுஈலும், ஓப்புமைமறுத்சவழிப் பிநிதோருவமை கா 
ட்டெதலும், உவமையும்இிபாருளும் முற்கூறி நிரிஇப் பின்னர் மற்ரை 
ய ஓவ்வாவென்றலும், உவமைக்கு இருரூணங்சொதெதுப் பொருளீ 

னை வாளாதுகறங்கால் உஉமையினை இரண்டாக்கி ஒன்றற்குக் 

கூறிய அடை ஒன்றற்குக் கூறாதுகூறு லும், ஒப்புமை குறைவுபட 

உவமித்து மற்றொரு குணங்கொடுத்து நிரப்புதலும், ஓவ்வாச்கருத்தி 

ஞான் ஒஓப்புமைகோடலும், உவமழ்திற்கன்தி உவமச்திற்கு ஏ.துவாச 

ய பொருட்குச் சில அடை கூறி ௮வ் ௮அடையானே உவமிச்கப்படும் 
பொருளினைச் சிறப்பித்தலும், உவமானத்தினை உவமேயமாச்கியும் 

அதுவிலச்யெங் கூறுதலும், இரண்டுபொருளானே வெவ்வேறுகூஜிய 

வழி ஒன்று ஒன்றற்கு உவமையென்பது கொள்ளவைத்தலும், இன் 
ஜோரன்னவெல்லாம் வேறுபடவர்ச உவமத்தோற்நமெனப்படும். 

இவற்றைச் கூறியமருங்கிற் கொளுத் ததலென்பது, முற்கூ 

திய ஏளையுவமத்தின்பாலும் பிற்கூறிய உள்ளுறையுவமத்தின்பாலுமி 

பூத.து உணரப்படிமென்பது. ஏனையுவமச்தின்பாற்படுச் சலென்பது 
வினை பயன் மெய் உரு என்ற நான்கும்பற்றி வருதஓ.ம் அவற்றுகீ 
கு ஓதிய ஐவகைநிலைச்களனும்பற்றி வருதலுமெனச்கொள்ச. உள்ளு 

ஹையுவமத்தின்பாற்படுத்தலென்பது, இவ்வேனையவமம்போல் உவு 

மையும்பொருளுமாடி வேறுவேறு விளங்க வாராது குறிப்பினாதி



Gra பொருள$ிகாரம், 

சொள்ளவருதலின் இச்சருத்தனானே இதனை ஈண்டு வைப்பானாயி 
நீறு, வரலாறு;--* வையங்காவலர் வழிமொழிந்தொழுக'? என்னும் 
பாட்டிலுட் * கடந்ததொனைச் சோலாதானை”” என்னுர்துணை உஉமத் 
இற்குவர்த ௮டையினைப் பொருட்கு மறுத்துச்கசொள்ள வைத்தானெ 

:ன்பது, என்னை? “வெஞ்சுடர் வழி” என்னுந் துணை உவமத்திற்குரிய 

அடையினைப் பொருட்கு மறுத்துக் கொள்ளவைத்தானென்பது, இ 
னிப் 'பொழுதென வரைதி என்பது தொடங்£ப் பாட்டுமுடி. காறும் 
பொருட்குரிய அடையினை உவமத்திற்கு மறுத்துச்கொள்ளவைச்தா 

னென்பது. என்னை? வெஞ்சுடர்வழிச் தோன்றிய ௮ரசனைசத் தண்சு 

Cre பழிப்பான்பொருளே உயமஞ்செய்தானென்பது. மொழியி 

- இமென்றதனாற் பொருளினை உவமையாகக் கூருது உள்ளுறையுவமம் 

போலச்கொள்ளவைத்துப் பின்னர் உவமத்திற்கு அடையாயவற்றுள், 

“* வையங்காவலர் வழிமொழிச்தொழுக'' என்முன் வழிமொழிதலென் 

பது வேற்நரசர்ச்குத் சன்றன்மையென வேறின்றிச் சன்னசப் 

' படுத்துவார் தம்மொழியொடுபடுச்தது. ஒழிந்த கோளுஞ் செல்லத் 

; தீரீனுஞ் செல்லும் மதியமென்று எதிர்மறுத்துக் குற்றங்கூறிக் குறிப் 
பூப்பட வைத்தானென்பத. *போகம்வேண்டிப் பொதுச்சொற் 

போற்றாது” எனவே இன்பறுசர்வு முற்றுச்சிறப்பில்லாச் கட்டுனா 

பெய்கானெனவும் அவனோடு உவமிக்கன்ற மதியமாயின் இருப 
, தீதெழுவர் மகளீரொடு போகர்துய்த்துச் சிறப்பில்லாத கட்னொபு 

ரையமென்று எதிர்மறுத்துக்கொள்ளவைத்தான். சறப்பின்மையெ 

ன்பது, எல்லார்க்கும் ஓத்தவாற்றான் ஆறஞ்செய்யாது உரோசணி 
மேற் கழிபெருங்காதலனெனப்படுதல்போல்வன. 1: இடஞ்சிறிதெ 

ன்னு மூச்கந்துரப்ப'? எனவே, எஞ்ஞான்றும் சன்னெல்லைச்சண் 
$ணே வரும் மதிமண்டி.லமென்று எதிர்மறுத்துக்கொள்ளப்படும், ஓ 

டுங்சாவுள்ளம்'” எனவே, ௮ம்மதியம் தேய்ர்சொடுங்குமென்பது கொ 

ள்ளப்படும், “*ஒம்பாவிகை'” எனவே, காடோறும் ஒரோவோர் கலை 

பாசப் பல்லுயிர்கீகும் இன்பம் பயக்குமாற்றாற் தருவதல்லாது தானு 

ட்யசெல்லாம் ஒருகாலேகொடாத மதியமெனப்படும், “கடந்தடுதா 

னை: எனவே, மதிக்குத் தானையாகிய தாரகையெல்லாம் பகைக்கதிரா 

, இய பரிதிமண்டிலத்துக்குத் சோற்குமென்றானாம். இவ்வாற்றான் உ 
வமான ௮டையெல்லாம் எதிர்மறுத்துக்கொள்ளப்பட்டன. 

இனிப் பொருட்குரிய அடையும் அவ்வாறே எதிர்மறுத்துக் 

சொள்ளப்படுமென்றவாறு, வீங்குசெலன்மண்டிலமெனவே, கடை 
இயாயினார் கதியிற்செல்ஓுமதியமென்று பாட்டுடைத்தலைவன் தலையாயி 

ஞர்சதியிற் செல்ஓமென்றான். பொழுதெனவருதியெனவே, சா



உவம்வியல், டு௪௪ 

டோறும் நாழிசைவேறுபட்டு எறித்தியென்றசனான் ௮வன்பொழுது 

செய்யானெனவும், புறந்கொடுத்திறத்தியெனவே, தோற்றோர்போ 

ன்று ஒளிமழுஙடஇச் செறி௫னெறாயெனவும், விளங்கத்தோன்நவென்ப 
தீனாற் தொடர்சன்ற சடர்போல விளங்டுப் பிறர்தோற்றோடக் காயு 
ம் இவனெனவும், மாறிவருரியெனவே, திங்கடோறும் மாறிப்பிறத்தி। 

யென்பகஷன் இவனிலைபெற்றானெனவும், மலைமறைக்சொளித்தியெ 
னவே, மலைசார்க்தவழித் தோன்ருயென்பசனான் இவன் சன்ஞாட்டும 

லைமீக்கூறுமெனவும், அகல்விசும்பினுஸமெனவே, இவன் இவ்வுலகத் 

அ நிலைபேறுடையனெனவும், பகல்விளங்காயெனவே, இவன் இரு 

பொழுதும் விளங் தமெனவங்கொள்ளப்படும். முற்பகுதியும் பிற்பகு* 
தியம் வேறுபடு தலின் வேறுபடவந்ததா.பிற்று, மற்றையவும் ௮ன்ன; 

இச்கூறிய அ௮டையெல்லாம், வினை பயன் மெப் உருவெனக் 

oe Ou one Cerna ge” கொளுவுவதாசச் சாட்டுவனவற்றிற் 

கும் இஃதொக்கும். * கண்ண னவனிவன் மாறன் கமழ்துழாய்ச் ,, 

கண்ணி யவற்இவற்கு வேம்புதார் - வண்ணமு - மாய னவணியன் 
சேயன் மரபொன்றே - யாய னவனிவன் கோ,” என்பது, பெயருக் 

தாருமுதலாயினபற்றி மாயனோடு உவமங்கருடி மறுத்துரைத்தவாறு, 

பெயரொன்பது பொருளுணர்த்துதலின் ௮தனை வடி.வின்பாற் படுத் 

அணர்க, அடிநோக் னாழ்கடல் வண்ணன்றன் மேனிப் - படி. 

சோக்ற் பைங்கொன்றைம் தாரோன் - முடிநோச்இத் - தேர்வளவ , 
ஞ்ச நெளிந்தேன் நன்சென்னிமே - லாரலங்க ஜோன்றிற்றுச் கண் 

டு.” என்பதனுள் ஆம்கடல்வண்ணனையுங் கொன்றைத். தாரோனையும் 
உவமைகூறியவற்றை மறுத்துத் தேர்வளவனெனத் தெளிர்தேனெ 

னப் பொருளையே காடதலின் ௮து உவமம் வேறுபட வந்ததாயிற் 
௮. இந்திர னென்னி னிரண்டேசண் ணேறார்ர்த - வந்தரத்தா 

னென்னிற் பிறையில்லை - யந்தரத்துச் - கோழியா ளென்னின் 

மூகமொன்றே கோதையை - யாழியா னென்றுணாற் பாற்று.” என் 

பதனுள் இந் தரனையம் இறையோனையும் முருகனையும் ஓப்புமறுத்து 

நெடியோனை உவமங்கூறலின் ஒப்புமைமறுத்துப் பிநிதுகாட்டிய 
து. **சுற்றுவிற் சாமனுஞ் சோழர் பெருமசஞனாங் - கொற்றப்போ 

ர்கீ கள்ளியுங் கேழொவ்வார் - பொற்றொடி. - யாழி யுடையான் ம 

சன்மாயன் சேயனே - கோழி யடையான் மசன்.”” என்பதஞ்ன் 

உவமையும் பொருளும் முன் ஒருங்குநிறீஇப் பின்னர் ஒவ்வாமைகூ.. 
அதலின் இதுவும் பின்னும் வேறுபட வர்ததாமிற்று. “* புனனாடர், 

கோமாலும் பூத்துழாய் மாலும் - வீனைவகையான் வேறு படுப - புன) 

ஞட - னேற்தெறிந்து மாற்றலர்பா லெய்தியபார் மாயவ - னேற்றி



Crs பொருளதிகாரம், 

ர்்து சொண்டமையர் னின்று.” என்பதும் ௮து. **ஊர்ச்குறு மாக் 
கள் பெண்கோடு சழா௮லி . ஸீர்த்துறை படியும் பெருங்களிறு 
போல் - வினியை பெரும வெமக்கே” என்னும் பாட்டினுள் ௨வமை 
யாயெபொருனினை யானையுங் கடலுமென இரண்டாக்க யானைக்சே 
நளர்க்குறுமாச்கள் வெண்கோடுகழாலின் நீர்த் துறைபடியுமென்னும் 
அடைகூறி ஊர்ச்குறுமாக்கள்போல் அவனாத் துன்னருங் கூட்ட 
தீதிற்குச் சொல்லாமையின் இதுவும் வேறுபடவர் த உவமைத்தோற்ற 
மெனப் பட்டத. “மு௫ிர்கோங்க மசையென முகஞ்செய்த குரும்பை 
யெனப் - பெயறுளி முடழெனப் பெருச்தநின் னிளமுலை”' என்றவழி 
உழுதிர்கோங்கும் முற்றியகுரும்பையும் பெரியவாகலின ௮அவைபோலப் 
பெருத்த நின் இளமுலையென்றல் ஓத்தது, பெயறுளிமுகுளஞ் றி 
சாச இவற்றோரி ௮தனை உடன்கூறி ௮ப்பெயறுளி முகுளத்திறகில் 
லாச பெருமைக்குணம் பொருட்ருப் பின்னர் விதந்துகூறுசலின் 
அதுவும் வேறுபடவந்த உவமையாயிற்று. **மச்சளே போல்வர் 

இடயவ ரவரன்ன - வொப்பா ரியாங்கண்ட He.” என்பது ஓவ்வாப் 
பொருளை ஓப்புமைகொண்டது ; என்னை? மக்களைக் கயவர் ஓவ்வா 
Oren கருத்தினான் மக்கள்போல்வர் சகயவரென்றமையின் ௮து 

வும் வேறபடவர்த உவமையாயிறறு.  மெடுந்தோட் டிரும்பனை 
கீர்நிழல் புரையக் - குறும்பல முரிந்த குன்றுசே௩் சிறுநெறி” என்பத 

ளை உவமையாயெ நிழற்பொருட்கெ.ப்தியது உவமவனையன்றே, 

அதற்கு நெடுர்தோடும் பெருமையும் அடையாசக் கூறினான்; கூறவே, 
பனைநிழலோடொக்குங் குன்நஞ்சேர் சிறுநெறி மடிந்தவழிச் சென் 

௮புகும் ஊர்ககுவமை நெடிந்தோடென்று சொள்ளவைத்்சமையின் 
அதுவும் வேறுபடவந் ச உவமையாயிற்று. **மண்படு தோட் கள்ளி 
மதவேழ மாற்றாசர் - வெண்குடையைச் ,தேய்ச்த வெகுளியால் - 
விண்படர்ந்து - பாயுங்கொ லென்று veto Guys சன்னுருவர் - தே 

யுர் தெளிவிசும்பி ணின்று'” என்பதனுள் உவமானத்தினை உவமேய 
மாச்சு ௮தனையெ விலகஇஞர் ; என்னை ? வெண்குடையென்று யா 
னை குததுமென்று மதியினைக் குடையுடஜெப்பிப்பான் மதியினைச் 

சருடையாகவே கூறித், தேயுர்செளிவிசும்பினின்று என்பதளாற் க. 

டையோடு உவமைகூறியசை விலக்னெமையின் அதுவும் வேறுபட 

aig உவமைத்தோற்றமாயிற்று, *௮௧ர முதல வெழுத்தெல்லாம்'' 

என்றவழி இரண்டுிபொருள் வேறுவேறு கூறியதன்றி, அகரமுதல 

எழுச்செல்லாம் அதுபோல என்றானும் ஆதிபகவன்முதற்று உலசம் 
இ௮,துபோல என்றாலும் ஒன்றாகத் அணியுமாற்றான் உவமையும் பொ 

| ருஞுங் கூராமையின் அதுவும் வேறுபடவக்த உவமமாயிற்று, பிறவும் 

ஒன்ன, இவை ஏனையுவமத்தஇற்செல்லாம் பொதுவிலச்சணம், ()



உவமவியல், Gera 

£05. ஓரீஇக் கூறலு மரீஇய பண்பே, 

இழவும் ஏனையுவமத்இிற்காவதோர் இலக்கணமுணர் - ற்று, 
(இ-ள்.) ஒரீஇக்கூறலும் - ஓக்குமெனக் கூறாது ஓவ்வாதெனக் 

கூறுதலும் ; உம்மை இறந்தது தழிஇயிற்று ;) மரீஇய பண்பு = HH 

வும் உவமையாதற்கு அடி.ப்படவக்த வழச்கு. எ- று, உதாரணம், ( 
் யாங்ஙன மொத்தியோ வீங்குசெலன் மண்டிலம்” எனவும் “மாதர் 

மூசம்போ லொளிவீட வல்லையேற் - காதலை வாழி மதி'” எனவும் வ 

ரும், *'நின்னோரனையைர'? என்பதும் ௮. இவற்றுள் யாங்நனம் 

ஓ.ர்தியோவென்பது ஒவ்வாபென்னும்பொருட்டு, காதலைவாழிமதி | 

யென் தவழியும் யான்காதலியாமையான் மதியமே அவள் வாண்முசு ॥ 

மொவ்வாயென்றலின் ஓரீஇக்கூறிற்று. இதுவும் மரீஇயபண்டாச 

லானும் உள்ளுறையவமம்போலச் சூறிப்பினுன் உவமங்கோடலொ 

ப்புமையானும் ஈண்டு வைத்தானென்ப.து, பண்பென்றதனான் ௮௮ 

உம் இலக்கணக்தோடொக்ராம் என்றடாறு, இவற்றையும் வேறு, 

படவர்த உவமமென்னாமோவெனின், உவமையும் அவ்வழி மாறு 

படவருமாற உவமத்துக் கூறினான், உவமையின்மை ௧. றுதஓ.ம் உவ 

மையெனப்படுமென்றற்கு இது கூறிஞனென்ப்து, இவற்றுள்ளும் 

வேறுபடவந்த இலச்சணம் மேலைச்சூத்திரத்துள் அடங்கும். (௯௩.) 

௩௦௯. உவமக் தன்மையு முரித்தென மொழிப 

பயனிலை புரிந்த வழக்கத் தான, 

இஃ த எய்தாதது எய் துவித் த.து; மேல் ஏனையுவமங் கூறுங்கா 

ல் உவமிச்சப்படும் பொருட்குப் பெருமையுஞ் இறுமையுஞ் சறப்பக் 

கூறல்வேண்டுபென்றான் அவ்வாறன்றி உவமமூங் கொள்ளப்படுமெ 

ன்றமையின். (இ-ள்.) உவமத்தன்மையும் உரித்தென மொழிப 3: 

விகாரவகையாற் பெருமையுஞ் சிறுமையும் ஒருபொருட்குச் கூறாது 

பட்டாங்கு உவமங்கூறுதலும் உரித்தென்று சொல்லுவர் ஆசிரியர் : 
பயனிலை புரிர்த வழச்சத்தான  ௮தனானும் ஒருபயன் தோன்றச் 

சொல்லுதனெறிப்பாட்டின்சண். எ- று, அது “பாரி பாரி யென்று 

பல வேத்தி - யொருஃஉர்ப் புகழ்வர் செர்காப் புலவர்!” என்லும்பாட, 

டினுள் உலகளித்தற்கு மாரியும் உண்டென மாரியை உவமித்துச் சிற 

ப்பித்துச்கூ.றுவான் மாரியைச் சிறப்பித்துப் பாட்டுடைத் தலைவனாகய 

பாரியை உயர்த்துச் கூறுசான்போல இயல்பினான் உவழைகூறினா 

னம்; .இது மாரிக்கும் பாரிக்கும் ரிழிவில்லையென்னும் தீன்மைபடச் 

கூறவே அவனுயர்வுகூறுதலிற் பயனிலைபுரிர்த வழக்கெனப்படமென் 

ugn 'சொல்வீனைப் பொலிந்த கூர்ங்குறும் பெஃ்கின் - வில்லோர்



டுடு௦ பொருள தகரம், 

தூணி வீங்கப் பெய்த - வப்புநனை யேய்ப்ப வரும்பிய விருப்பைச் - 
செப்பட ரன்ன செங்குழை யகர்தோ - நிழுதி னன்ன ம்புழற் 

றுயவா - யுழுதுசாண் டுளைய வாச யார்கழல் - பாலி வானிற் காலொடு 

பாறிச் - துப்பி னன்ன செங்கோட். டி.யவி- னெய்த்தோர் மீமிசை 

சணத்திற் பரிக்கும்'” எனவும் “நீளரை யிலவத் தலங்குனே பயந்த - 

பூளையம் பசுங்காப் புடைவிரிந் தன்ன - வரிப்புற வணிலொடு கருப் 

பை யாடா - கியாற்றறல் புரையும் வெரினுடைக் கொழுமடல் - வே 
நீறலை யன்ன வைந்நுதி நெடுந்சோட் - டீத்தலை வேட்ந்த யெய்ப்பு 

றக குரம்பை!” என்ராற்போல்வனவும் அது * கொல்வீனைப்பொ 

லிந்த? என்பதனுள இரநிலத்தின் மச்கள் அம்பினை உவமையாச்இ 
Yor war இருப்பையின் பங்கொதை உவமீசசப்படும் பொ 
ருளாகடியும் உவமநிலத்தித்கேற்ற வெண்ணெய்த்திளொடு சழன்ற 

பூவினை உவமஞ்செயதும் ௮ர்நிலத்தியல்பு க.றினமையின் அது பய 

னிலைபுரிர்த வழக்கெனப்பட்டது, பிறவும் அன்ன. 

உவமச்தன்மையுமென்ற உம்மையான் உவமத்தன்மையேய 
ன்றி வாளாது தன்மைகூறுஜலும் ௮ர்நிலத்திற்கே பயனிலையெனப்ப 

வெனவங் கொள்க. ௮வை “மான்றோற் பள்ளி மகவொடு முடங்இ - 
யின்பிணை யொழியப் போடு நோன்கா - ழிரும்பு தலையார் திருந்துக 

ணை விழுச்கோ - ஓுளிவாய்ச் சுரையின் மிளிர மிண்டி. - விழுரிலங் கர 
ம்பைப் படுநீ ரூடி. - நுணபுல் லடகூய டெண்பல் மெயிந்றியர் - பார் 

வை யார்த்த பறைதாம் விழவி - னீழன் முன்றி னிலவுரத் பெய்து” 

என்றவழி உவமரசெய்யாது அக்நிலசயலபு கூறப்பட்டசாயினும் 

உவமத்தாற் பொருட்பெற்றி தோன்றக் செய்சாபோல ௮௱ரிலத்திற் 

குப் பயம்பாடு வெளிப்படச செய்யாமையின் உ௨.2வீலச்கணத்துள் 

இதனையும் இலேசினாற் கொண்டாமென்பது. அற்றன்று. **மரபேதா 
இம்” என்புழி காற்சொல்லியலெனச் சொற்றன்மையுங் கூறப்பட்ட 

மையின் உவமையாராய்ச்சியுள் ௮௬௯ ருனென்பது. உம்மை இற 

ந்தது சழிடுமிற்று; என்னை ? உயார்ததன்மேறறன்றி உயர்பிழிபு 
டைத்தல்லாத தன்மையவமையுங் கொள்கவென்றமையின், (௯௪.) 

௩௧0. தடுமா அுவமங் கடி.வரை யின்றே, 

இ)தவும் உவமத்திற்கேயாவதோர் இலச்கணமுணர் - ற்று 
(இ-ள்.) தடுமாறுவமம் - உவமையும் பொருளும் வேறு நிறீஇ 
இதுபோலும் இதுவென்ளுத அவ்விரண்டினையம் உவமையுறச் சொ 
ல்லுச் தமொறுவமம் : இனி அவ்வாறன்றி உவமையைப் படொருளாச் 
'8யம் பொருளை உவழையாச்டூயுர் தடுமாறச் சொல்லுதலுந் தமோறு
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வமமெனப்படும்; கடிவரை இன்று - ௮வ்விசண்டும் உவமமென்று 

சொல்லற்பாட்டி.ற் சடியப்படா. எற. “அரிமலர்ர் தன்னக ணம்மா 

கடைடி - திருமுகமுந் தங்களுஞ் சேத்துத் - தெருமந்து- வையத்தும் 

வானத்துஞ் செஃ்லா தணங்காடு -யையத்து நின்ற சரா” என்பத 
னுள் உவமை.பினையும் பொருளினையும் வேறுவெறு துணியாது ஐயும் 

று வையத்தும் வானத்துஞ் செல்லாது ௮ராவென்றமையின் இதுதடு 

மாறுவமமாயிற்று, 4 தளி£பெற்று வைஇய தண்சுனை நீல - மளிபெ 

ந்ரூர் கண்போன் மலரு - மரிபெற்ற - நல்லார் திருமுகத் தோற்றச் 

தளிபெற்ற - கல்லாரம் போன்மலரங் கண்,'' என்புழி நீலச்சோடு க 

ண்ணினையும் சண்ணினோடு நீலக் இனையும் ஒன்றற்கொன்று உ௨மை 
யாகடியம் பொருளாகஇபும் ஒருங்கே தடுமாறச் கூறினமையின் இது, 
வுந் தமமொறுவமமெனப்பட்ட௫. பிறவும் அன்ன, (டு) 

௩௧௧, கதய கோறு்றம் விடுத்தல் பண்பே, 

இஃது எய்தியது மறுத்தது ; என்னை! வேறு ஒருபொருளோ 

டு ஒருபொருளை உவமித்து நிரீஇ ௮ப்பொருளோடு பிதிதொருபொரு 

ளையுவமித்தலும் உவமையென்று கொள்ளுவாஷயினும் ௮து கொ 

ள்ளப்படாது பொருள்விளவகாமையினெனச் ௧௯. நிவீலச்சியமையின் 

(இ-ள்.) அடுக்யெ தோந்றம் -- உவமையும் பொருளும் நிறுத்தி ௮04 

இய தோற்றம் : வீடுச்சல் பண்பு-சிறப்பினவாகம் கொள்ளப்படா, 
எ-று. *மடயத் சன்ன வாண்முகம் போலும் - பொதியவிழ் சாமனை 

ப் புதுப்பூம் பொய்கை” என்றச்கான் மதியந்தன்ன வாண்முகத்தினை. 

தீ தாமரையென்றமையின் அவை ஓன்று ஓன்றஷனோூி பொருநர் தாவெ 
ன்பது கருத்து, **இலஙடு வளையன்ன ஈலங்கே மாம்பற் - போதி 
னன்ன தாதவிழ் கைதை” என்றககால், arn gor pC CO ஒருவண் 

ணத்ததா.ப் உவமைக்கேற்பினும் ஒன்றறகொன்று உவமையாய் நின், 
றது. நின்றுற மற்றும் அதனோடு உவமங்கொள்ளப்படாது, இது வ் 

மாயறையுடைமையின் விலக்கப்பட்டது. மற்று ஈர்ந்து நிலநங்தோ 

யு மிரும்பிடித் தடக்கையிற் - சேர்ந்துடன் செறிர்த குறங்கெள் 
குறங்கென - மால்வரை யொழுகிய வாமை வாழைப் - பூவெனப் பொ 
லிந்த வோதி யோதி - நெறிச்சினை வேங்கை மாண்மலர் ஈச்ச” என்ப 
தூஉம் ௮கெயயெதோற்றமெனப்படாதோவெனின், படாதன்றே; யா. 

னைக்கைபோலுங் குறங்கு குறங்குபோலும் வாழையென வடுக்இச்சொ 
ல்லாது குறங்கனையுடையாளென்று துணித்துக்கதியபின்னர்க் கு 

ற்ங்சென மால்வரை ஓழுயெ வாழையென்ரானாதலினென்பது, தோ 
தீறமென்றதனான் உவமையும் பொருளுமாக நிறீஇ உவமவுருபுசோன் 
றசீ கூற்ங்கால் ௮டுக்கப்பவெசென்பது, (mar)



டுடு௨ பொருளதிகாரம், 

௩௧௨.  நிரனிறுத் தமைத்த சிரனிமை சுண்ணம் 
வரைகிலை வைத்த மூன்றலற் கடையே, 

இ துவும் எப்தாசனவமரையறையுடைமையிழ் கூறியவத்ஜோடு 
இனமாகலின் உவமத்திற்காவதொன்றுணர் - ற்று, (இ-ஸ்.) நிரனி 
றுத்து அமைத்த நிரனிறை - உ௨மையையும் நிரலே நிறுத்துப் பொ 
ருளினையும் நிரலே நிறுத்து ஓப்புமைகூறின் ௮து நிரனிறையெனப்ப 
டும்: சுண்ணம் வரைநிலை வைத்த மூன்றலங்கடையே 5 சுண்ணத்தி 
னைவரைந்த நிலைமையான்வந்த சுண்ணமும் அடி.மறியம் மொழிமாற்று 

மென்னும் மூன்றுமல்லாத இடத்து, ௪- ஐ. சுண்ணத்தினை வரைந்த 
ரிலைமையான் வர$சனவெனவே சுண்ணந்தவிர மூன்றளவோவெளி 
ன் ௮தனை ஒருவரைவிலக்க மூவரம்வர்கிலொன்ரூற்போலக்கொள் 

௧. உதாரணம், “கொடிகுவளை கொட்டை நுசுப்புண்கண் மேனி- மதி 
பவள முத்த முகம்வாய் முறுவல் .- பிடிபிணை மஞ்ஞை நடைநோக் 
குச் சாயல் - வடி.வினளே வஞ்சி மகள்,” எனவரும், நிரனிறுத் 
சலென்னாது அமைச்தவென்றதனான் நிரனிறையன்றி அமைத்துக் 
கொள்வதும் உண்?) அது ** களிறங் கந்தும் போல ஈளி£டற் - கூம் 
புங் கலனுக் தோன்றுர் - தோன்றன் மறந்தோர் துறைசெழு நாட் 

டே.” எனவரும், பிறவும் ௮ன்ன; என்றார்க்கு நிரனிறுச்சமைத்த 
நிரனிறை ஏனைவரைநிலைவைத்த மூன்றலங்கடையே என்னாது சண் 
)ணத்தினை வரைக்தோதியது என்னையெனின், அவைமூன்றுஞ் 

சுண்ணம்போலச் சுண்ணஞ் கெ.ப்யப்படுதலின் அவ்வாற்றா ற் சிதர் 
ந் துடப்ப உவமைபுங் கூறின் அதுபொருள்விளக்சாதென்பது அறி 
வித் தற்கென்பது, என்னை? அடிமறியுள் ஒரடியுள் உவமங்கூறி ஓர 

டியுட் பொருள்வைந்தால் இனிதுபொருள்கொள்ளாது அடி.மறிக்குங் 
காலைப் பிறிதுபிரிதாகலுடைத்து. இனி இரடியுள் உவமங்கூறிப் 
பின்னர் எத். துணையுஞ்சென்று பொருள்கூறி மொழிமாற்றிககொள் 
சாவைப்பின் அதுவும் உவமத்தாற் பொருள் கோன்ரறுது. சுண்ணச் 

திற்கும் ௮ஃ்தொக்கும், 

இனி இவவோச்தினிற் கூறுகின்ற உவமங்களுட் லெவற் 
கறையுஞ் சொல்லதிகாரத்திறுள்ளுஞ் செய்யுளியலுள்ளுஞ் சொல்ஓஇ 

ன்றன சிலபொருள்களையும் வால்சக்கொண்டு மந்றவை செய்யுட்ச 
ண்ணே அணியாமென இக்காலத்தாரிரியர் நூல்செய்தாருமுளர், 

அவை ஒருதலையாசச் செப்யுட்கு ௮ணியென்று இலக்கணங் கூறப் 
படா. என்னை? வல்லார் செய்யின் ௮ணியாடயும் அல்லார் செய்யின் 

கத்அணியன்றாயெம் வருர் சாங்காட்டிய இலச்சணத்திற் சிதை யாவழி
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புமென்பது. என்னை? **ாயசர்க்கு மாய்கள்போ னட்பிழ் பிறழாது - 

கூஉய்ச் குழா௮ மூடன்கொட்கு - மாய்படை - பன்றி யனையர் பகை 

வேக்ச ராங்கவர் - சென்றெவன் செப்வர் செரு.” என்றவழி, நாய் 

போலும் நட்புடையர் படையாளரோன்பது வினையுவமம்; பன்றியனை 

யர் பகைவேர்தரென்பது நா.ப்க்குப் பகையாகிய பன் ரிபோலவென் | 

பது. வேற்றுவேந்தர் பசைவராதலால் ௮வ்வுவமை விலக்கரிது, ௮ன் 

ரூமாயிலும் ௮ஃ தணியெனப்படா.து; உவமைதான் உயர்க்ததன்மை 

பின். ௮து குற்றமன்றோவெளனின் “பேரூ ரட்ட கள்ளிற் - கோரிழ் 

கோயிழ் நேராமா னின்னே”” என்பது குற்றமன்றாசலின் ௮தவுங் 

குற்றமன்றெனப்படும், இனிப் பொன்மாலையும் பூமாலையம்போலப் 

பொலிவுசெப்தலின் இதுவுங் குற்றமாகாது மேலதே குற்றமென்ப_த, 

அற்றன்று, இன்னசொல்ஓம் இன்னபொருளுமுடையன பொன்மா 

ஊையெனவும் பூமாலையெனவும் வரையறுத்துக் கூ.றலன்மையின் ௮த 
னானும் அதனைச் குற்றமென்று இலக்சணத்சார் கூறின் நிரம்பாத. ௮ 

ல்லதூஉம் பொருளஇிகாரதந்துட் பொருட்பருதிகளெல்லாஞ் செய்யுட் 

கு ௮ணியாசலான் அவை பாடலுட் பயின்றவையெனப்பட்டன. ௭ 

ன்ற தனான் ௮வையெல்லார்சொருத்து ௮ணியெனக் கூறாது வேறுடி 

லவற்றை வரைந்து ௮ணியெனக் கூறுதல் பயமில்கூ ற்ராமென்பது, 

இனி இரண்டுபொருளெண்ணியவற்றை வினைப்படுச்குங்கால் 

ஒருங்கென்பதோர் சொற்பெய்தல் செய்யுட்கு ௮ணியென்ப, பிறவும் 

இன்னோரன்ன பலவுஞ் செப்யுட்சகணியாமென்ப.து அவர் கருத்து, 

ஒருங்கேயென்பதேயன்றி மூன்றுதாழிசையுண் மூன்றுபொருள்கூறி 

எனவாங்கு என்பதொருசொல்லான் முடிந்தவழியும் எனவாங்கு என் 
பதோர்மொழி ஹவென்பது ஓரலங்காரமெனல்வேண்டுமாகலான் 
அவ்வாறு வரையறுக்துக்க.றலமையாசென்பது, பிறவும் அன்ன. 

இனி அவற்றைப் பொருளுறுப்பென்பதல்லது ௮ணியென்பவாயி தீ 

சாத்தனையுஞ் சாத்தனைணியப்பட்ட முடியும் தொடியும் முதலாயவ 

ற்றையும் வேறுகண்டாற்போல அவவணியுஞ் செய்யுளின் Cape 

ல்வேண்டுமென்பது. 

இனிச் செய்யுட்சணிசெய்யும் பொருட்படை எல்லாங் கூர 

து ெவேகூறி ஒழியின் அது குன்றக்கூறலாமென்பது, அவை 

யாவையெளின், :: அகன்மர் கேள்வ னகற்?ி இர்த்த ற்கு. மசனொடு 

புகுந்த மகவுநிலை யெனா௮ - மறுக்குங் காலை மறுத்துலா மொழியா 
து - குறிப்பு வேறு கொளீஇய குறிப்புநிலை யெனா௮ப் - புலவிச் கண் 

ணும் போக்கின் சண்ணு - மழுதலு மழா௮ 5 SY முயங்கஓ மென்றாவ் 
ed



டுடு௪ பொருளதிசாரம், 

இருவகைப் பட்ட மங்கல மெனாஅப் - புலம்புறு காலை யறிவொடு 

படாது - புலம்புசொள வந்த செ.ப்வினை யெனா௮ - வின்னே ரன்ன 

பலபொருட் பகுதி - ஈன்னெறிப் புலவர் நாட்டல்வகை யுடைய” என் 

ரோர் குத்திரஞ்செய்யின் ௮வையும் ௮லங்காரமெனப்படுமென்பது, 
வற்றுக்கு உதாரணம் ; '* ஆகத தொக்கயெ புதல்வன் புன்றலைத் - 

தூநீர் பயந்த தணையமை பிணையல்'' என்பது மகவுநிலை; '*ஓவச் செ 

ப்தியி னொன்றுநினைந் தொற்றி” என்பது, குறிப்புநிலை ; என்னை? 

தலைமசன்போக்கினை உவச்குங் குறிப்பல்லாத குறிப்பாசலின் ௮ஃத 

ணியெனப்படும், “தும்முச் செறுப்ப வழுதனள்'” என்பது புலவியுள 

முத மங்கலம்; “பாவைமாயத்த பன்னீர்சோக்கமொடு - மோயின லுயி 
ர்த்த சாலை” என்பது போக்கின்கண் அழாத மங்கலநிலை; 'விளிநிலை 

கொளா௮ டமியண் மென்மெல - நலமிகு சேவடி. நிலமிசை வடுக் 

கொளாக்- குறுக வந்து கரெயிறு தோன்ற'' என்பது ௮றியொடு ப 
டாது புலம்பு கொளவந்த செய்வனை; என்னை? கேளாது கேட்டான் 

பால் வர் சமையின். ௮அவும் ௮லங்காரமெனப்படுமென்று குத்திரஞ் 

செப்துகொள்ளல்வேண்டுஞ் செய்யுட்கு அணி3வேறுகூறினென்பது. 

இனி இங்ஙனங் கூறினவெல்லாங் குற்றமென்று கொள்ளப்படா ; 

என்னை 1 வேறு காரணமுணரப்பெருூது பிறழ்க்து இடையறவு பட்ட 

காலை இடர்ப்பட்டுச்செய்தனவாதலான் ௮வையும் ௮வ்வாற்ரானமையு 

மென்பது, இனி ஆனந்தவுவமையென்பனசில குற்றம் ௮சத்தியனார் 

செய்தாரொனக் கூறுபவாகலின் அவையிற்றை எவ்வாறுகோடுமெனி 

ன், அவைகள் தாம் ௮சத்துள்ளும் பிறசான்றோர்செய்யுளுள்ளும் வ 

ருதலிற் குற்றமாசா; ௮கத்தியனாராற் செய்யப்பட்ட மூன்று £மிழினு 

ம் அடங்காமை வேறுஆனந்தவோச்தென்பது ஒன்றுசெய்தாராயின் 
ஸகத்தியமுட் தொல்காபியமும் நூலாகவந்த சான்றோர்செய்யுங் குற் 

றம் வேறுபடாவென்பது, ௮ஃதேற, செய்யுட்கு இவையணியென் 
பதூஉம் இவை குற்றமென்பதூஉம் மூன்றதிகாரத்துள்ளும் இவ் 

வாரியர் யாண்டுங் கூ ருரோவெனின், செய்யுளியல் முப்பத்துகான் 
குறுப்புக்கூ.றி அவற்றதியைபு நல்லிசைப்புலவர் செப்யுளுறுப்பென 

)வும் அவை தொடர்ர்த தொடர்நிலை எண்வகையாற் தொடர்நிலைச்செ 

'ய்யுட்கு வனப்பெனவும் பருத்தோதிய இலக்சணத்திற் பிறழ்ர்தவை 

எல்லாற் குற்றமென்பதுங் கொள்ளவைத்தானென்பது. (mer) 

உவமவியன் முற்றிற்று, 

௧-0: 06-௯௮



எட்டாவது 

செய்யுளியல். 
—Io DEG O4 

௩௧௩, மாத்திரை யெழுத்திய லசைவகை Owes 
யாத்த €ரே யடியாப் பெனா௮ 
மரபே தூச்கே தொடைவகை யெனாழு 

கோக்கே பாவே யளவிய லெனா௮த் 

தணையே கைகோள் கூற்றுவகை யெனா௮க் 

கேட்போர் களனே காலவகை யெஞருப் 

பயனே மெய்ப்பா டெச்ச வகையெனா௮ 

முன்னம் பொருளே துறைவகை யெனா௮ 

மாட்டே வண்ணமோ டியாப்பியல் வகையி 

னாறு தலையிட்ட வாரா லைந்து 

மம்மை யழகு தொன்மை தோலே 
விருந்தே யியைபே புலனே யிழைபெனா௮ப் 

பொருந்தக் கூறிய வெட்டொடுந தொகைஇ 

நல்லிசைப் புலவர் செய்யு ஞளூறுப்பென 

வல்லிதிம் கூறி வகுத்துரைத் தனரே, 

என்பது சூத்திரம். இவ்வோத்து என்ன பெயர்த்தோவெனி 

ள், செய்யுளியலென்லும் பெயர்த்து; செய்யுளிலக்கணம் உணர்த்தின 

மையான் ௮ப்பெயர்த்தாழிற்று. எனவே, ஒத்து நுதலிய தூ௨உஞ் செய்யு 

ளிலக்கணமுணர் த்தலென்பது பெற்றாம். மேற் பாயிரத்துள் “aps 

குஞ் செப்புளு மாயிரு முதலி - னெழுத்துஞ் சொல்லும் பொருளும்” 
ஆராய்வலென்று புகுர் தமையால், எழுத்தினுஞ் சொல்லிலும் வழக்கர் 
குஞ் செய்யுட்கும் வேண்டுவன விராய்சகூறிப், பொருளதிசாரத்துள் 
ஞூம் இதுகாறும் பெரும்பான்மையும் வழக்இற்கு வேண்பெனவே 

கூறிவர்தான், ௮ப்பொருள்பற்றிச் செய்யுள் கூறுமாசலின் இவ்வதி 

சாரத்துட் செய்யுளிலச்சணமெல்லாம் தொகுத்துச் கூறுகன்றது இவ் 
வோத்தென்பது. எனவே, முற்கூறிய எழுவகையோத்தும் வழக்க 
ந்குஞ் செய்யுட்கும் பொதுவென்பதூஉம் இத செய்யுட்சே உரித்தெ 

ன்பதூஉம் பெற்றாம், மற்றிதனை யாப்பதிகாரமென வேரோரதிகா 

ரமாச் உளாப்பாருமுளர் ; ௮ங்ஙனங் கூறின் வழக்கதிகாரமெனவும் 
வேறுவேண்டுமென மறுக்க, ௮ல்லதூஉம் எழுத்துஞ் சொல்லும்பிட.



௫௫௬ பொருளதசாசம். 

ருளுமென மூன்றும் மூன்றதிகொாரமாக் ௮திகாரமொன்றற்கு ஒன்ப 
தோத்தாகத் தந்திஞ்செய்சசஜேடு மாறுகோளாம் இதனை வேறதி 

சாரமென்பார்ச்கசென்பது,, மற்று, ஒத்து அதிகாரம் நுதலியதெல்லா 

ம் அதலுவதன்றே ஓததிதனுளவைத்த சூத்திரம்; அதனான், இதன் 
;முதீற்குத்திம் என்னுதலிற்றோவெனின், இவ்வோத்தினளுணர்த்த 
ப்படின்ற செய்யுட்குறுப்பாவன இவையெனவே, ௮வற்ற்து பெய 

ரூம் முறையுர் தொசையும் உணர் - ற்று, (இ.ஸ்.) இக்கூறப்பட்ட 

மூப்பத்துரான்கும் பெயரிசைப்புலவர் செய்யப்படுஞ் செய்யுட்கு உறு 
ப்பாமென அவ்வாறு செய்தல்வன்மையாற் கூறினார் புலவர். எ-று, 

அப்பெயர், பெயர்; அம்முறை, முறை; அத்தொகை, சொகை, தொகை 

ஆறுதலையிட்ட அர்சாலைந்துமெனவும், எட்டெனவும் இருவசையாற் 

சோன்றச் கூறியது ஏனையபோலாமல் எட்டுறுப்பும் ஓரோசெய்யுட்கு 

ஒரொவொன்றேயும் வருமென்பதறிவித்தற்கும் அவைதாம் ௮ச்செ 
ய்யுள் பலதொடர்ந்தவழியே பெரும்பான்மையும் உறுப்பாமென்பத 

'திவிச்தற்கும் என்க. எனவே, ஒழிந்த உறுப்பிருபத்தாறும் ஒன் 

ஜொன்றனை இன்றியமையாவென்பது பெற்றாம், 

இனி மாத்திராயென்பத, எழுத்திற்கோதிய மாத்திரைகளைச் 
செய்யுள் விராய்க்டெச்கும் அளவையென்றவாறு, மாத்திரையது மா 
தீதிரையினை ஈண்டு மாத்திரையென்றான். அது **மாத்திலாயளவும்'? 

என்றதனாற் பெற்ரும், எழுத்தில்வகையென்பது, மேற்கூறிய எழு 
தீதுக்களை இயறறிச்கொள்ளுங் கூறுபாடு, அசைவகையென்பது, ௮ 

சைக்கூறுபாடு) ௮வை இயலசையும் உரியசையுமென இரண்டாம். 

யாத்தசொன்பது, பொருள்பெறத தொடர்க்து நிற்குஞ் சொென்றவாறு; 

எனவே, ௮அசைபலசொடர்ந்து சராங்கால் ௮அவ்வசையுர் தத் சம்வசை 
யாற் பொருள்பெறறு நிற்றலும் ௮வ்வாறன்றிச் சீர்முழுதும் ஒரு சொல் 

லரீங்கால் ௮சை பொருள்பெருது நிற்றலும் அடங்க. தேமாவென் 

௮ ௮சை பொருள்வேறு பெற்றன ; சாத்தன் எனப் பொருள் வேறு 

பெருது நின்ற ௮சையாற் £ர்யாத்து நின்றது. பொருள்பெதறின்ற எ 

முத்தும் ௮சையுஞ் சிநப்புடையவென்பாருமுளர், ௮ற்றன்று, பொரு 

ள்படநிற்பன எழுத்து யாண்டுமின்மையாலும் பொருள்பெறநின்ற ௮ 

சையாளாயெ தேமாவென்னுஞ் ரும் ௮வ்வசைச்சிறப்பினாற் சிறப்பு 

டைச்சொனப்படாமையானுஞ் சாத்தனெனச் தன்பொருளொடு தா 

ன் அணிந்து நின்றவழி ௮துவுஞ் ஈறப்புடைச் சொனவும்படுமாதலா 

னுமென்பது. அடி.யென்பது, அசர் இரண்டும்பலவுர் தொடர்ந்தாவ 
தோர் உறுப்பு, யாப்பென்பது, ,௮வ்வழ,சொறும் பொருள்பெறச்
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செப்வதோர் செய்கை. மரபென்பது, காலமுமிடனும்பற்றி வழக்கு 
த் இரிர்தக்காஓக் திரி$்தவற்றுச்கேற்ப வழுப்படாமைச் செய்வதோர் 

முறைமை, மற்றுச் சொல்லோத்இறுட் கூறிய மாபிற்கும் மாபியலு 
ள் உலைப்பனவற்றுக்கும் இதற்கும் வேற்றுமையென்னையெனின் , 

இ.ச செப்யுட்சே உரித்து, அவை வழாூத்குஞ் செய்யுட்கும் பொது 
வென்பது, தாூக்கெள்பத, பார்களைச் துணித்து நிறுத்தல். தொ 
டைவகையென்ப௫, சொடைப்பருதிபலவுமென்றவாறு), அவை ௨ 

ரையறையுடையனவும் வரைய ரையில்லனஃமென இருவகைய, இட் 

பகுடுயெல்லாம் ௮டி.யாற்கோடலின் அடிக்கும் இஃ்சொக்கும், Cri 
க்சென்பது, மாததிராமு ஈலாசிய உறுப்புக்களைக் சேட்டோர்க்கு மே 

ச்குப்படச்செ.ப்தல். பாயென்பது, சேட்புலத்திருர் ௨ காலத்தும் ஒர 

வன் எழுத்துஞ்சொல்ஓுக் தெரியாமற் பாடமோதுஙகால், அவன்செொ 
ல்லுகின்ற செய்யுளை விசற்பித்து இன்னசெய்யுளென்று உணர்தர் 

கேதுவாடுப் பரம் நுபட்டுச்செல்வசேோர ஒசை. அ௮ளவியலென்பது 

௮ப்பாவரையறை, தணையென்பது, அ௮சகம்புறமென்று அறியச்செய்ச 
ல். கைகோளென்பது, அவ்வர்கிணையொழுக்கவிசந்பம் ௮றியச்செ 

ய் சல்; ௮து களலங் கற்பும் கூற்றுவசையென்பஅு, அச்செப்யுள் கே 

ட்டாரை இது சொல்லஓன்ரா இன்ஞுாொன உணர்விழத்சல். இலை 

யென்பது, பாடமாயின் எணணிய eps marys தொருத்ததாம் 
கேட்போரென்பது இன்ஞனார்ச்ருச் சொல்லஓுன்றதிதுவென ச் செரி, 

தீல், சளமினன்பது, முல்லை குறிஞ்சி முதலாயினவும் இரவுக்கு 
பகற்குறி முசலாயினவும் உணரச்செய்சல். மற்றுத் தன்மை முன் 

னிலை படர்க்சையுமாம் காலவகையென்பது, சிறுபொழுது பெருட 

பொழுதென்னுங் காலட்பகுதி முதலாயின, பயனென்பது, சொல்ல 
யபொருளாற் பிறிசொன்று பயப்பச்செய்ரல், மெப்ப்பாடென்ப. 

சொத்கேட்டோர்க்குப் பொருள்சண்கூடாகல், எச்சவகையென்பது 
சொல்லப்படாத மொழிசளைச் குறித்துக்கொள்ளச்செய்தல், 772 

கூற்றினுங் குறிப்பினும் வருதலின் வகையென்றான், மூன்னமெ 
பது, உயர்க்தோரும் இழிந்தோரும் ஒத்தோருந் தத்தம்வசையால் 

ஓப்பச் கொல்லுதற்குச் கருத்துப்படச்செய்தல், பொருளென்பது, பு 

வன் தான்தோற்றிச்சொண்டு செய்வதோர் பொருண்மை, துறை௦ 
சையென்பது, முதலுங்கருவும் முறைபிறழவர் ராலும் இஃ து இதல 
பாற்பரிமென்று ஒருதுறைட்படுத்சற்சேதுவாயெதோர்சருவி ௮ச்செய 

யுட்குள தாசச்செய்தல்) அவையும் பலவாதலின் வகையென்றானென் 

பது. மாட்டென்பது, பல்வேறு பொருட்பரப்பிற்றாயிலும் அன்றாயி। 
ஜும்நின்ற தனொடுவர்ததனை ஒருதொடர்கொளீஇ முடி.த்துச்கொள்ளக்
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செய்தல். வண்ணமென்பது, ஒருபாவின்கண் நிகழும் ஒசைவிகற்பம். 
எனாவென்பதெண்ணிடைச்சொல். யாப்பியல்வகையின் ஆறுதலையிட் 
ட ௮ம்சாலைந்துமென்பது, யாப்பிலக்கணப்பகுதியாயெ இருபத்தாறு 

மென்றவாறு, இவை யாப்பி ற்கு இன்நியமையாத இலச்சணப்பகுஇ 

gu Gav eer விதர்தோதவே, இனிக் கூறும் உறுப்பெட்டும் இன் நியமை 
யாமை இல்லையென்றவாறு, ௮ம்மை யழகு தொன்மை தோலே - 

விருந்தே யியைபே புலனே யிழைபெனப் - பொருந்தச் கூதிய வெ 
ட்டொடுர் தொகைஇயென்பது இக்கூறப்பட்ட எண்வகைவனப்பொ 
டு முன்னர்ச்கூறிய இருபத்தாறுக் தொகுப்ப முப்பத்துசான்குறுப்பா 
மென்றவாறு, 

[மற்றிவற்றை வனப்பென்று கூறற்குக் சாரணம் அவற்றைக் 

கூறும் வயிச்சொல்லுதும், ஈல்லிசைப்புலவர் செய்யுளென்பது, இவ் 
வுறுப்பனைத்துங் குறையாமற் செய்யப்பயவன நல்லிசைப்புலவர் செ 
ய்.புஞ் செய்யளெனப்படுமென்றவாறு, நல்லிசைப்புலவர் செய்யுளெ 

அவே, எழுநிலத்தெழுர்த செய்யுளுள்ளும் அவ்வரையறையுடையவற் 

அச்சே இவ்விலச்சணமென்பதூஉர் தணையேகைகசோளெனக் கூறு 

ம் உறுப்பு மூதலாயினவெல்லாம் ஏனை ௮றுவகைச்செய்டட்கும் உறு 

ப்பாசாவென்பதூஉம் ௮அவையொழிர்க உறுப்பினுள் ஏற்பன பெறு 
மாயினும் ஆண்டு வராயறையின்மையிற் கூருனென்பதூஉம் அவற் 

அனே நல்லிசைப்புலவரொனப்படாரொன்பதூஉம் பெற்றாம், இனி நா 

லும் உராயுஞ்செய்தார் ஈல்லிசையுடையாரன்பது அவற்றை நூலினா 

ன் உளாயினானென இதற்கு இடையின்றிவைத்சமையிற் பெறுதுமெ 

aug வல்லிதிற் கூறி வகுத்துரைத்தனரொன்பத, இங்ஙனங்கூ நிய 
நல்லாசிரியரிலச்சணமே கூறியொழிரச்தார்; எல்லாவற்றான் எல்லா 

மமையச்செய்யுஞ் சுவடுடையராடு ௮வ்வத்துறை போயினார் தாமுமெ 

ன்றவாறு. எனவே, இவ்வுறுப்பமையச்செய்தனவே செப்யுளென 

ப்பருவனவென்று சறப்பித்தவாறு. மற்றுக் கூறியெனவும் உரைத்த 

னானளவும் இருகாற் சொல்வியதென்னையெனின், ௮ச்செய்யுளானே 
கூறி அவற்றுப் பொருளுரைத்தாமான்றவாறு, என்ளுர்க்குச் செப்யு 

ட்குற்றம் ஈண்டோதாரோவெனிீன், ஒசதல்வேண்டுமே? இவ்விலக்கண 
த்துப் பிறழ்க்துங் குன்றியும் வருவனவெல்லாம் வழுவென்பசறியவை 

த்தானல்லனே? ஆரியனென்பது. மற்றுச் செய்யுளுறுப்பு ஈண்டோ 

Gent செய்யுள் யாண்டோதுபவெனின், அறியாது கடாயிஞனம், ௨ 

நுப்பென்பன உறுப்புடைப்பொருளின் வேறெனப்படா) பொருளெ 

..ப்படுவன உறுப்பே அவற்றதீஃடத்தினை முதலென வழங்குபவாக 
லான் உறுப்பினையே சொல்லியொழிர்தார்; மு.தற்பொருள இலச்சண
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மென உறுப்பிலக்கணத்தினையே வேறுபடுத்துக் கூ றலாவஇன்மையா 
லும் உறுப்புரைப்பவே ௮வ்வுறுப்புடையபொருள் வழக்கியலாற் பெ 

தலாமாசலானுமென்பது. 

மற்று யாத்த€மாயடியாட்பென்நசென்னை 1 தளையென்பதோர் 

உறுப்புப் பிறர் வேண்டுபவாலெனின், இவருஞ் சரதுதொழிலே 
தளையென வேண்பெ, சளைக்தலிற் தளையாதலானும் வேறுபொரு 

ளென வேண்டாரொன்பது ; என்றார்க்கு ௮சையின்றிச் சருமில்லை 
சீரின்றி அடியுமில்லையாம் பிநவெனின், அற்றன்று, உறுப்பும் ௨ 
றுப்புடைச்செப்யுளும்போல அவை கொள்ளப்படுர், தளையெனவே 
ரொன்றின்மையான் ; என்னை? ௮௫ ருறளடியென வே.றுறுப்பாயி, 

னமையின் என்பது); தளையென்றிதனைச் கோடுமெல் அதனைக் குற 
எடியெனலாகாதென்பது, அல்லதூஉம், ஈரசைகூடி. ஒர£ராயினவா 

றுபோல இரு£ர்கூடியவழி அவ்விரண்டனையும் ஒன்றென்று கோடல் 

வேண்டும்; கொள்ளவே நாற்சோரடியினை இடை துணித்துச் சொல்லுவத 

ன்றி நான்குபகுதியானெய்தச் கண்டம்படச் சொல்லுமாறில்லையெ 
os. யாத்தசரென்றகனானே அ௮சைதொறும் துணித்துச் சொல்லப்ப 

டா €ரன்பதூஉம் ௮ச்€ரான் அடியானவழிச் சரியைந்திற்றது ச் 
னவே படுமென்றதனாற் சொல்லார் துணித்துச் சொல்லப்படுமென்ப 

தூஉங் கூறினான் இவ்வாசிரியனென்பது, அற்றன்றியும், ௮அவ்வாறுத 
சை கொள்வார் சரானடிவகுப்பதூஉங் குற்றமென மறுக்க. மற்றுத் 
தொடை கூறியதென்னை, அடியிரண்டு தொடுத்தற்றொழிலல்லதின் 
மையினெனின், அ௮ற்றன்று, சொடித்தற்ளொழின்மாத்தினாயானே 
தொடையென்றானல்லன், அவ்வடிக்கணின்று எழுத்துஞ்சொல்லும் 

பிறபொருளாகலான் அவற்ரானே தொடைகொண்டமையின் வே.நுறு 
ப்பென்முனென்பது, ௮ஃதேற், £ருஞ் €ரும் இயைந்தவழி ௮வையி 

டமாக நின்ற ௮சையாற் தளைகொள்ளாமோவெனின், கோமென்றே, 

அதனை அ௮டியென்னாமாயினென முற்கூறியவாறே கூறி மறுக்க, 
HUN ZIAD அவ்விரண்டசையுங் கூடிச் ராமன்றோவெனின் என் 
பத, மற்று நாற்ரேடியுள் இரு சீரியைந்தவழிசக் குறளழ.யென்னாமா 

கலின் அதனைச் சளையென்னாமோவெனின், ௮ங்ஙகனங்கொள்ளின். 

இருசேடி.க்சட் தளைவேண்டாதானாம்; ஆகவே, ஒருவழிக்சிகொண்டு 

ஒருவழிக்கொள்ளாமை மயங்கச்கூறலென்னுங் குற்றமாமென்பத, 
அல்ல தூஉம், ௮ங்ஙனமன்றி வருமாயின் அழிச்செல்லாம் பொதுவ 

சையாற் தளையுறுப்பெனப்படாது எழுத்தும் ௮சையும்போல யாண் 
டும் வருவனவெல்லாம் உறுப்பெனப்பவெனவென்றற்கு **இணை.ரான் 

ஷேபு தன்னூன் மேற்றே'” என்பதனாற் காக்கைபாடினியார் ஒத



Gao பொருளதிகாரம், 

ப தளையிலச்சணம் ஈண்டுங்கோடல் வேண்டுமெனின், அஃதே ௧௫ 
தீதாமின் இவர்க்கும் அவர் முடிவேபற்றித் தளைதளையல்வேண்டும், 
அல்ல தஉம், அவர்க்கு இளையரான சாச்சைபாடினியார் தளைகொண் 
டிலொன்பத இசஞாற் பெற்மும், தளைவேண்டிஞார் பிற்காலத்சோராசி 
ரியொன்பத. என்னை? “வடக்குச் தெற்குங் குணக்குங் ருடச்கும்-வே 
ங்கடங் குமரி தீம்புனற் பெளவமென்-றிந்நான் கெல்லை யகவயிற் டெ 
65° 0D) னுண்மை வாலிதின் விரிப்பின்'” எனச்கூறி வடவேங்கட 
ரீதென்குமரியெனப் பனம்டாரனார் கூதியவாம்முனே எல்லைகொண் 
டார் காக்கைபாடினியார். ஒழிர்த காக்கைபாடினியச்து, “வடஇ 
சை மருங்கின் வடுகு வரம்பாகச் - சென்றிசை யுள்ளிட் டெஞ்சிய மூ 
ன்றும்” எனச் தன்றிசையுங் கடலெல்லையாகச் கூறப்பட்டசாகலா 
ன் அவர் குமரியாறள்ள காலத சாரல்லொன்பதுஉங், குறும்பணை ரா 
டு Yar gg மீச்சகல்வேண்டுவதன்றென்ப தூஉம் பெறரும். பெறவே, 
Har Qasr ஒருசாலைமாணாச்கரல்லொன்பது எல்லார் ச்கும் ௨ 
ணாரல்வேண்டுமென்ப.௪. 

(0ற்றித மேறையாயவாறென்னையெனின், மாத்திரை எழுத் 
தினது குணமாதலானும் ௮சையுஞ் இரும் அடியுக்தூக்கும் பாவும் 
வண்ணங்களுமென்று இன்னோரன்னவெல்லாம் மாத்திரை நிமித்த 
மாகச் சோன்றவனவா சிலானும் ௮து முன்வைத்தான். ௮ச்குணத் 
'திம்குரிய எழுச்சனே அதன்பின் வைத்தான். அவ்வெழுத்தான் 
அசையும், ௮சையாற் தேஞ், ரோன் அடியும், அவ்வடிபெற்றவழி 
தனை ஆச்குமாதறியக்கூறும் யாப்பும் ௮வ்வடியசத்தன சொல் 

அம்பொருளுமாகலான் அசன்பின் மரபும் வைச்தான், அவ்வடி. 
பிரண்டினை த் தொடுக்குங்கால் அவற்றை Prieur oc சொடர்ப் 
படாமைச் துணிப்பது தூச்சாகலான் அசைச் தொடைக்காமூன் வை 
தீசான். அவ்வடியிரண்டு 0 தாத ரவழியுங் கொள்ளப்படும் நோக் 
சென்பதறிவிரத ற்கு அதனைத் தொடைப்பின் வைத்சான். deny. 
இரண்டும்பலவுக் தொடர்ச்தவழி முமுவதங் இடப்பது பாவாகலான் 
அதனை அதன்பின் வைத்தான். அப்பாத் துணிர்த துணிவினை எண் 
ஈணுதலான் அளவினை அதன்பின்வைசத்தான். இணையும் இணைக்குறு 
ப்பாயெ ஒழுகலாறும் அ௮வ்வொழுக்கத்தவாய கூற்றும் அதன்பின் 
வை சான். கேட்போருங் கேட்கும் இடனும் அதுபோலப் புலப்படா 
ச காலமும் இவற்ரூற் பயனும் பயனது பரத்துவரும் மெய்ப்பாடும் இ 
வற்ரினெல்லாம் ஒழிர்துகின்ற எச்சமும் ௮வ்வெச்சத்தோடுங் கூட்டி 
புணரட்படும் முன்னமும் அம்முறையான் அ.தன்பின்வைத்தான், ௮ப் 
பொருட் பிதழ்ச்சியை ஒருதுதறைப்படுச்குர்துறையை அதன்பின் வை



செய்புளிபல். டு௬௪ 

தீதான், மேல் எச்சமூம் மாட்டு மின்றியும் வரூ௨மென்பவாசலான் 
மாட்டினைச் துறைவகையின்பின்வைத்தான். அவற்றுள் எச்சச்தனே 

மூன் ஒநினான் அது செய்யுட்கணின்றி வருஞ் சறுபான்மையாதலா 

னென்பது. வண்ணம் பாவினத பகுதியுறுப்பாசலான் ௮தனை ௮வ 

திறுப்பின்வைத்தான், வனப்பினை எல்லாவற்றுக்கும்பின் வைத்தி 

ன், அவற்றை ஒன்றொன்றாக நோக்குங்கால் ௮வ்வெட்டுமின்றியுஞ் 

செய்யள் செய்பவாசலினென்பது, மற்றிவ்வுறுப்பீனையெல்லாம் ஆசி 

ரியன்குறியென்றுமோ உலகுகுறியென்றுமோவெனின், ௮வ்விருதி 

இத்தானும் ஏற்பனவறிர்து கொள்ளப்படுமென்றொழிக, இவற்றை 
உயிருடையதலுறுப்புப்போலச்கொளின் உயிர் வேறுகூ நல்வேண்டு, 

வசாம், அவ்வாறு கூராமையிற் கலவையுறுப்புப்போலக் கொள்க. (௧) 

௩௪௪. அவற்றுண், மாத்திரை யளவு மெழுத்தியல் 
மேற்ளெக் தன்ன வென்மனார் புலவர், [வகையு 

இ௫ சிறுத்தமுறையானே முதற்கணின்ற மாத்தினாயும் எ 
மூத்தியலுமுணர் - ற்று, (இ-ள்.) மாத்தினாகள் பலதொடர்ந்து செ 

ய்யுட்சண் விராய் நிற்கும் அளவையும் எழுத்துச்சளியற்றப்பட்டு ௭ 

முத் ததிகாரத்தின் வேறுபட்டதொசையுமென இரண்டினமும் மே 
ல் எழுத்சோத்தினுட் கூறப்படாதனவல்ல ; அவையே : அவற்றை 
ஈண்டு வேண்டுமாற்றான் மேற்ளெந்தவசையிற் பிறழாமற்கொள் 

௪, எ.ஃறு, ௮ன்னவெனவே, இம்மாத்திரையளவும் எழுத்தியல் 

வகையும் வேறென்பதுஉம் வேருயினும் ஆண்டுக் கூறியவற்றொடு 

வேறுபடாமைச்சொள்ச வென்பதூஉம் உரைத்சானாம். எனவே, 

எல்லாவழிபும் வீரையா௫ எய்தற்பாலவா௫யெ மாத்திரைகள் ஒரோ 

வழிவரையப்படுமாயினும் ௮வை முற்கூராத வேறுில மாத்திரையும் 

ல்ல, ஈண்டு உரைப்பநினைர்து எழுச்தென்றுகூ ஜிப் பயங்சோடுமாயினு 
ம் ஆண்டை முப்பத்துமூன்றெழுத்தின் வேறுப்டப் பிறக் தன லெவெ 

முகிதுமல்லவென்பான் மேற்ளெந்சன்னவென்றானென்பது. மா 
தீதிறாயென்னொழியாது மாத்திரையளவென்றதனான் ௮ம்மாத்தினா 
யை விராய்ச்செய்யும் அளவை ஈண்டுக் கூறினானென்பது கருத்து. மக 
நீறு, எழுத்தியல் வகையினை மாட்டேற்றான் முப்பத்துமூன்றெனக் | 
கொள்வதன்,றிப் பதினைக்தென்று சொள்ளுமாறென்னையெனின், எழு 
தீதோத்தினுட் குறிலுநெடி.ஓ லும் உயிருமெய்யும் இனமூன்றுஞ் சார் 
பெழுத்துமூன்றுமெனப் பத்தும் இயல்புவகையான் ஆண்டுப்படுத் 

தோதிஞன், உயிர்மெய்யும் உயிரளபெடையும் கத்தம்வகையாற் ௩௫ 
மாறும் ஐசாரம் ஓளகாரம் போலிவகையாற் கூமோறும் யாழ்நூலச தீ



டு௬௨ Qur agen Barr, 
சீ 

த ஒற்றிசை நீளுமாறும் ஆண்டுத்சோற்றுவாப் செய்தான், செய்யவ 

அவை ஈண்டுக்கூறும் எழுத்தியல்வசையோடொச்குமென்று உய்த்து 

ணர்ர்துகொள்ளவைத்தானென்பது, இவற்றோ0 மகரக்குறுக்கமுங் 

கூட்டிப் பதினாறெழுத்து என்பாருமுளர். ௮தஞாற் பயனென்னையெ 

னின் பாட்டுடைத்தலைவன் கேட்டுக்குக் சாரணமாமென்பர். மத்.று 
யிர்மெப்த்தொடக்கத்து ஐர்தனையம் மேல் எழுத்தென்றிலனுகலான் 

ஈண்டு எழுத்தியல்வகையுள் எழுத்தாக்க ௮டச்குமாறென்னையெனின் 

ஈண்டு ௮ன்னவெனவே, ஆண்டு இரண்டெழுச்தின்கூட்டமென உம் 

மொழியெனவும் போலியெனங் கூறினாஞயிலும் அவற்றை எழுத் 

தியல்வகையெனப் பெயர்கொடுப்பவே ஆண்டுநின்ஐ உசையானே ஈ 
ண்டு எழுச்தெனப்பமென்பதாயிற்று, இசன்கருத்து இயலென்றத 

ன் இயற்றிக்கொள்ளும்வகையான் எழுத்து இனையசென்றானாம். வ 

கையென்பதனான் முப்பத்துமூன்றினைக் குறிலும் ரெடிலுமென்றற் 

தொடச்கத்துப் பெயர்வேற பாட்டாற் பத் துவகைப்பட இயத்றுதலுங் 

கூட்டவகையானிரண்டும் போலிவகையானீரண்டும் யாழ்நூல்வேண் 

டுிம்வகையானொன்றுமென ஐர்துவகையானியந்றுசலுமென இருவ 

கையுங்கொள்ளப்படும். அ௮ல்லதூவுஞ் செய்யுட்கள் ௮வ்வெழுத்துவ 

கையான் ஓஒசையாசவிராய்ச்செய்தலுங்கொள்க. மற்றளபெடையை 
மேல் மொழியென்றான் ஈண்டெழுத்சென்றானாசலின் இதனை ஒரெ 

மச்தென்றும் ஒரிரண்டெழுததென்றுங கோடுமோவெனின், நெட் 

டெழுத் தம்ப ரொத்த குற்றெழுத்து'” என்று கூறியவாற்றான் ஆண்டி 

ண்டெழுத்தெனச் கொள்ளக்டெர்ததாயிலும் முன்னர்ப்போக்க*௮ள 
பெடை யசைநிலை யாகறு முரித்து'” என்றவழி எழுத்து நிலைமையும் ௭ 

ய்துவிச்குமாகலான் எதிரதுகோக்கி ஈண்டு . தரெழுழ் தன்று கோடு 

மென்பது. இனி அவற்றுட் குறிலும் நெடி.லுங் குற்றுகரமும் ௮சைக் 

குறுப்பாம், மற்று **ஓற்ொடு வரு தலொடு மெய்ப்பட காடி.” என்பத 

னான் ஒற்றும் ௮சைச்குறுப்பாசகாவோவெனின், அ௮ச்குத்திரத்தானன் 

மே அவைகுறிலும்: ரெடிலும் அடுத்துவந்தும் வேறுபடாது Card 

ராயாதலெய் தியது கோக்க ௮வை ௮சைச்குறுப்பாகாவென்ததென்ச. 

மற்றிடைகின்று கிரையாசலை விலக்காவோலஷெனின். அன்னதோர் 
வி௫யுண்டாயினன்றே இவை இடைபுகுந்து விலச்சவேண்டுவதென 
மறுக்க. நெடிலும் அளபெடையிரண்டும் உயிரும் மெய்யும் வல்லினமு 

ம் மெல்லினமூம் இடையினமும் ஐசாரக்குறுக்சமும் ஒளகாரக்குறு 

க்சமமெனப் பத்துந் தொடைச்கு உறுப்பாம், குறிலும் நெடிலும் 

அளபெடையிரண்டும் இனம் மூன்றும் ஆய்தமும் வண்ணத்திற்கு உ 

தப்பாம். இங்வனமே வேறுபடவந்தபயனோக்கி எழுத்தினை இயற்றி
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ககோடலின் எழுத்தெல்வகையென்றானென்பது, ௮ஃதேல் ஒற்றுங் 

குற்றுகரமும் ஈண்டோதியதென்னையெனின் ஒற்றளபெடையான் ௮ 
சைகிலையுஞ் சர்கிலையுங் கோடலின் ஈண்டொற்றுக்கூ நினான். 

குற்றுகரம் உயிராயினும் ஒற்றுப்போல எழுத்கெண்ணி அ௮டி.வ 

ரூச்குங் கால் எண்ணப்படாதென்றற்ருச் கூறினனென்பது, ௮ஃ 

தேல் ** ஒற்றெழுத் தியற்றே குற்றிய லுகரம்'” என்பவாகலின் ௮2 
னை ஈண்டுத்தழா௮ற்கவெனின் ௮ச்கருத்தினால் ௮வ்வாறும் ௮மையு 
மென்பது, அ௮ற்றன்று இதனை மேற் புள்ளிபெறுமென்றிலாசான் 

புள்ளிபெறுமென்நற்கும் *'ஒற்நெழுத் தியற்றே குற்றிய லுசரம்'” 

ன்ரானென்பது, இனி ஒருசாரார் மாத்திரையென்றது எடுத்தலே! 

சையாகய குறிப்பிசைசொண்டானென்பர். ௮ககருறிப்பீசை உறுப்பா 

கவருஞ் சான்றோர்செய்யுள் யாண்டுங்காணாமையின் காம் ௮துவே 

ண்டாமாயினம். சிறுபான்மை ஒரோவழிவரினும் ௮த்தணையானே 
௮ஃது இன்றியமையாத உறுப்போடு எண்ணப்படாதெனமறுகச௪. 

என்றார்க்குக் கு.றிப்பிசை யாண்டுப்பெறுதுமெனின், *௮சையுஞ் € 

ருமிசையோடு சேர்த்தி” என்புழிப் பெறுதமென்பது, இனி எழுத் 

தியல்வசையும் மேற்ளெந்சன்னவென்பழனையும் எழுசத்திலச்சணத் 

திற் திரியாமற் செய்யுள்செய்கவென்றயாறென்டவெனின், ௮ஃதே 
கருத்தாயிற் சொல்லோத்திலுள்ளும் எழுத்திலக்கணமா௫ய மயக்க 

மூம் நிலையும் முதலாகிய இலகச்சணந் இரியாமற் சொல்லாராய்தல் வே 
ண்டுமெனவும் இவ்வதிகாரத்துள்ளாம் எழுத்தியல்வகையுஞ் சொல்லி 

யல்வகையும் மேற்ளெந்தன்னவெனவுஞ் சூத்தாஞ் செப்வான்மன் 

ஆ௫ிரியனெனமறுக்ச. மற்று மாத்திரையளவைசகு இலக்கணங்கூ 

௮மினெனின் அதவும் *௮சையஞ் €ரு மிசையொடு சேர்ரச்தி?” என் 

புழி வல்லோராறெனப் பாவொடிபொருந்தச்கொளச் கூறுதுமமென்ப 

து, அல்லதூஉம் மாத்திரையினை ௮அளவைப்பட நிறுத்துக என்ப 

தோரிலச்சணமாதலின். இங்ஙனம் வரையறையுடைத்தாசரோக்கசெ 

செய்யுளுறுப்பென்றானாமென்பது. மற்று மாத்திரையினை அளவைப் 
பட நிறுத்தாக்காற் படுங்குற்றம் என்னையெனின், அறறன்று; வரகு 
வரகு வரகு வரம். என்னும் ௮டி.யினைப் பனாட்டுப் பஞட்டுப் பனு 

ட்டுப் பனட்டு என நிறுத்தின் ௮து மாத்திரைவகையாற் சிதைவு 

பட்டதாம். (4 ௮ம்ம வாழி கேளாய் தோழி” என்ருற் பின்னர்நின் 
ஐ இருரரும் நெடிலாதல் இன்னாதென்றுர் தோழியெனப் பின்னர்நி 

ன்ற ரைக் குறுக்ெவழி இன்னோசைத்தாமென்றும் அவ்வாறே 
செப்யுள்செப்ப. பிறவுங் கொச்சசச்சலியுள்ளும் ஒழிர்தனவற்றளும் 
இவ்வாறே சண்டுசொள்ச, (2)



டு௬௪ பொருளதிகாரம், 

ககடு, குறிலே நெடிலே குறிலிணை குறினெடி 
லொம்ஜொடு வருதலொடு மெய்ப்பட காடி. 

கேரு நிரையு மென்றிதம் பெயசே, 

இத நிறுத்தமுறையானே ௮சைவகையுணர்ற்று, (இ.ஸ்,) 

'குறிலும் நெடிலுந் தணித்துவர்துங் குறிலிரண்டு இணைச் அவந்துங் க. 

றிற்பின்னர் நெடில் இணைந்துவந்தும் ௮வை ஓற்றடுத்தும் முறையா 

னே நிரனிறைவகையானே மகேரசையும் நிரையசையுமென்றும், எ-று. 
குறிலே நெடிலே ஒற்றொவெருதலொடு எனவுங் குறிலிணை குறினெ 
டில் ஒற்றொவெருதலொடு எனவும் வேறு நிரணிறிஇப் பொருளுரைக்க, 
டமெப்ப்படசாடியென்பது பொருள்பெற ஆரா.ப்ந்து எனயே, இப்பெ 
யர் ஆட்சிகாரணமேயன்றிக குணங்காரணமாகலுமுடையடென்ற 

வாறு, உயிமெழுத்தல்லாதன சனித்துநிற்றலின் இயலசையென்னு 
ம்பொருள்பட நேரசையென்ளுயிற்று, அவை இரண்டு நிரை தலின் 
இணையசையென்னும் பொருள்பட நிரையசையென்டுயிற்று, ௮ல் 

லகாஉம் மெப்ப்படமாடி. என்றகனான் அ௮வ்வாய்பாடே அவற்றுக்குக் 

சாரணமென்பதூஉங்கொள்க. உடம்பொடு புணர்த்தலென்பசனா 
ல் உதாரணமுங் கூறியவாறு, அவை நேர் நிரையெனச் சொல்லி 

கண்டுகொள்க. ௮ ஆ எனவும், ௮ல் ஆல் எனவும், பல பலா எனவும், 
புகர் புகார் எனவும், பிறவும் இவ்வாறுவருவனவெல்லாங் கெரள் 

௫. மற்றுச் குறினெடிலென எழுத்தாக ஒநஇயதென்னை ? சொட்லா 
wad அசையாகாவோவெணின், ௮வை ஓறமஜொடுவருகலென்றதனா 
னே, சொல்லாதலும் நேர்ந்தானாகவே ௮வை இருவாற்றுனும் ௮சை 
யாமென்பது ீரின்றன்மைச்சண் வந்தது, “'உள்ளார்சோழி” என 

நேரசை நான்கும் வந்தன, வரிவரால்கலாகலின் என நிரையசை நா 

ன்கும் வந்தன. (௩) 

௩௧௬, இருவகை யுகரமோ டியைந்தவை வரினே 
கேர்பு நிரைபு மாகு மென்ப, 

இ௫ சொல்லாத அ௮சைக்கூறுஞ் சொல்லுன்றது. (இ-ஸ்.) 
்இருவகையுகாமென்பன, குற்றுகர முற்றுகரங்கள், அவற்றோடு மே 
ற்கூ.றிய மேசையும் நிமையசையும் ஒரு சொல்விழுச்காபபட இயைக் 
துவரின் நிறுத்தமுறையானே நேர்பசை நிரைபசையெனப்படும். 
எ-று. இயைர்சென்றான் இருவகை உசரமும் இருபிளவுபடாது ஒன் 
ருவெரல்வேண்டும் அங்ஙனம் அசையாங்காலென்றற்கு, இருவகை 
உகாமும் ஒருசாலத்து ஒன்றன்பின் வாரா, வேறு வேறு வருமென்
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பத. இருவகை உகரமூம் இறுதிக்கண் நின்று அசையாச்ருமென்ப 
சென்னைபெறுமாறெனின், குற்றுகரம் ஈற்றுக்கணல்லது வாராமை 
யானும் *நிற்ற'லின்றே யீற்றடி மருங்கும்” என்பதனாலும் பெறு த 
மென்பது. ௮ல்லதுஉம் ந5தையென்லும் முதற்கட் குற்றுகாம் இ 

றுதிச்சகண் நேரசையல்லது நிரையசை அடுத் துவரு தலின்மையாலும்। 

௮.து பெறுதுமென்பது. முன்னர் நேரசை ரான்கும் நிரையசை நான் 
குமென எண்வசையான் ௮சைகூறி அவற்றுப்பின் இருவகையுக 

ரமூம் வருமெனவே அவை குற்றுகரத்தோடு எட்டும் முற்றுகரச் 
தோடு எட்டுமாகப் பதினாறு உ சாரணப்பகுதியவாய்ச் சென்றமேலும், 
அவற்றுட் குற்தெழுத்துப்பின்வரும் உகாரம் நேர்பசையாகாதென்ப' 

து **குறிலிணையுகர மல்வதியான”” என்புழிச் சொல்லுதும், ஒழிச் 

தன குற்றுகரகேர்பசை மூன்றும் நிரைபசை நகான்குமாயின. உதார 

ணம்; வண்டு, காகு, காம்பு, வரகு, குரங்கு, மலாடு, மலாட்டு ; இ 
வை குற்றுகரம் அடுத்து ரேர்பும் ரிரைபும் வந்தயாறு. இனி முற்று 

கரம் இரண்டசைப்பின்னும் வருங்காற் குறிலொற்றிள்பின்னும் டெடி. 
ற்பின்னுமென கோசைச்கு இரண்டல்லதாசாது, நிராயசைச்சண் 

ங் குறிலிணைப்பின்னுங் குறினெடி.ற்பின்றுமல்லகாகாது. உசா 

ரணம்) மின்னு நாணு எனவும், உருமு ருலாவு எனவும் வரும். காழ் 

வ தாழ்வு, என நெடிலொற்றின் பின்னும் முற்றுகரம் வர்ததாலெ 
னின் அவை ஆகாவென்பதூஉம் இக்காட்டியரான்குமே ஆய 

னவென்பதூஉம் முன்னர் “நிற்ற லின்றே யீற்றடி மருங்கும்” என் 
புழிச் சொல்லுதம். இணி, ஒருசாரார் நேர்பசை நிரைபசையெ 

ன்பன வேண்டரவென்ப. என்னை? குற்றுகரங்கள் முற்றுகரங் 
களை வேறூக்கி அலடட அமையாதே? ஞாயிதெனச் குற்றுசரங் ௫ 

நிலிணையாய் அலருபெற்ீமாதெனச்கூறுப, முற்றுகரமுக் தேட 

வென நேரசையாயிற்றுப்போல மின்னு என்றவழியும் வேறல 

GOup அமையுமென்பது, அற்றன்று, குற்றுசரத்தினேச் ரற்றெ 
முச்சென்ப வேறு குற்றுகரம் வேண்டாதாரும் என்றார்சக்கு வேண் 
Yee குற்றங்கூறுவரவர்; என்னை 1 குற்றியலுகரம் ௮ரை 

மாத்தினைத்தாகலின் ஒற்றுப்போல ஓரசையுள் ஓடுச்சு ௮லூடப் 

படும். அற்றன்றேற் குற்றெழுத்தாச்சி அலகுவைச்கவே ௮மையு 

மென்பதாம், அவர்கருத்து. அதற்கு விடை, குற்றுகரம் ஒற்றுப் 
போன்று ஓங்இநில்லாது. என்னை 1 தன்ஞன் ஊரப்பட்ட ஒற்று 

ந் தானுமாகி ௮ரைமாத்திரைத்தாடியும் ஒடுங்கு இசையாது HTH wy 

இசைச்கும், அசனால் ஓற்றென்றதுமாகாது; பின்னும் ஒருமாத்தி। 

ரைத்தாகாமையிற் குற்தெழுத்தெனஓமாகாத) Be HIQM HS



டு௬௬ பொருள இசாரம், 

னை ஓற்றென அ௮டச்சார் குற்றெழுத்சென ஏற்று அலகுகொள்ளார் இ 
னி ௮தனைச் செயற்பாலதோர் ௮சையாச்குதலென்பது கோச்இ கேர்ப 

சைநிரைபசையென வேண்டினானென்பது. அவை வண்டு தொண்டி. 
என ஓசையொவ்வாமை செவிகருவியாக உணர்ந்துகொள்க, ௮ஃதே 

ன் ஞாயிறு வலியது என்றவழிச் குறிலீணையுகாமெனச் குற்தெழு 
த்தாக்குவது எற்றுக்கெனின், ௮ளபெடையை ஐசையித்சிதையாது 

நிலப்படையுள் அலருடிதைத்தாற்போலக் குற்றுகரக்தைச் குற்றெழு 
த்துப்போல ௮லகுபெறுமென்பது இலச்கணமில்லதோர் வழுவமைதி 

தானாயதனை இலக்கணமாக ஓத்துக்கொண்டு இலஃகணவகையாற் 

குற்றுகாமாதலை விலக்குவாராம் உளரோவெனமறுக்க. அ௮ஃதாக, 
மூற்றுகரம் ஒருமாத்திரையாதலிற் குற்றெழுத்தாக்கி நேரும் நிரை 

யுமாகப் பெராுவோவெனிற் பெரா, என்னை 1 வண்டு வண்டு வண்டு 
வண்டு என நின்ற வழிப் பிறந்த அகவலோசை மின்னு மின்னு 

மின்னு மின்னு என்றவழியும் பெறப்படுமாதலின், அதுவும் ௮துப 
ட்டதே பட்டு அவ்வசையே பெறுமென்னுனென்பது. அல்லதூஉம் 

வெண்பாட்டீற்றடி. வண்டு எனச் குற்றுகரவீற்றான் இறறவழிக் கொ 
ல்லு என முற்றுகரவீறரான் இறுமாயினும் ஒச்,வோசையாம். இ 
னி உகரவீறல்லாத தேமாவென்பதனான் மூடியாவென்பர், அதனாலு 
ங் குற்றுகரத்தின் செய்கை முற்றுகரத்திற்கும் வேண்டி. நேர்பு ரிரை 
புகொண்டானென்பது, அற்நன்றியுங் குற்றுகாஞ் சார்ந்து சோன்று 
மாறுபோல இம்முற்றுகரமும் வருமொழிசாரணமாக நிலைமொழிசார்6 

து சோன்றுகலொப்புமைநோக்இயும் அதனைக் குறறுகரம்போல ஓர 
சைக்கு உறுப்பாம் என்றானென்பது. ““எழுச்சள வெஞ்சினுஞ் ர்கி 

லைரானே - குன்றலு மிகு5௮ மில்லென மொழிப.” 
வை அவவாருூகல் அறிந்துகொள்க. இயையும் ஆட்சியுங் குணமுங் 

காரண்மாகப் பெற்றபெயர், ஆட்சி, * நிரையவ ணிற்பி னேரு நேர்பு 

ம்” எனவும், *நேரீற் றியற்சர் நிறையு நிராடம்'” எனவும் வருமென் 

பது. இருவசையுகரமும் அடைநக்துவக்த இயலசையிரண்டும் நேர்பும் 

நிரைபுமென்றாஇ.ம் நேரும் நிரையுமென்னும் பொருண்மையவேயா 
சலான் ௮அவற்றதுபெயரான் இவற்றையும் பெயர்கொடுத்தான் ஆருபெ 

பராக்கியென்பது, எனவே நேர்நிரையின்பின் உகரம்வருதலின் 
நேர் புகிறாபெனகச் குணங்காரணமாசமஃம் பெற்றும், (௯௪) 

என ப்சனான் Hf 

௩௧௭, குறிலிணையுகர மல்வமி யான, 

இஃதெய்தியதொருமங்கு மறுத்ச தூஉம் எய்தாதசெய்தவி 

(சததஉமாம் ) ௨ழுவமைச்சசெனினும் அமையும், தணிக்குறிலானா



செய்யுளியல், ௫௬ள 

இய கேரசைப்பின்னும் இருவகையுகரம்வர்து நேர்பசையாதலை வில 
சீனெமையின் எய்தியதொருமருங்குமறுச்தசாம். குற்றுசரங் கூற்றெ 

முத்துப் போன்று அலகுபெழுமென்நமையின் எய் காசசெய்துவித்து 

வமுவமைத்ததாம். (இ-ள்.) இருவகை உகாமும் இருகுறிலா? இ 

ணைந்தவழி நேர்பசையாகாது. ஏ-று, கரு முழு என முற்றுகரம் 
நேர்பசையாசாது நிறையசையாயிற்று, என்முூர்சகுக், குற்றுகரம் வீல 

கீயெதென்னை? குறிலிணேர்தவழிக் குற்றுகரமாகாசென்பது 4! 

ட்டெழுத் திம்பரும சொடாமொறி மீற்றுங் - குற்றிய லுகரம் வல்லா 
mises” என்றதனாற் பெறுதும் பிற வெனின, அதுநோச்டுக் கூற் 

னானல்லன்; ஏற்பு,நிககோடலென்பசனான், ஞாயிறுவலியது என ஒர 
சைப்பின்னர் வந்தவழி இதுகுற்று- ரமேயாமன்றே ஆண்டும் ௮துரூ 

றிலிணையுகரமெனவே படுமென்பது. பட்டக்கண்ணுங் ரூற்றுகரமே 

யென வழுவமைத்தவாறு, குறிலிீணையெனக் ருற்றுகர த்தையும் உடம் 
பொடுபணர்த்சலென்பதனாற் குற்தெழுச்சென வேண்டினனென்பத 

பெற்றாம், இங்ஙனங் ருறறுகரங் குறிலிணேயாடியுங் குற்றுகரமா€ 

எழுத் தளவெஞ்சினும் அமையுமெனவே துர்தையென்னும் முதற்கட் 

குற்றுகரமுங் குற்றெழுத்துப்போன்று ௮லருபெறும் எழுதகளவெள் 
சிதுமென்பது சொள்க. த (ரி 

௩௧௮, இயலசை மூதலிரண் டேனைய வுரியசை. 

இத மேற்கூறிய அசைரான்் இனையும் இருகூறுசெய்து அவர் 

றுககெய்தாததெய்துவிக்சின்றது. இணி, ஆட்டியுங்குண்ணுஙகாரண 

மாக வேறு வேறு பெயர்கொடுக்கன்றது இச்ருத்திமெனவம் அமை 

யும். (இ-ள.) முதற்கணின்ற நேரும் நிரையும் இயற்றிக்கொள்ளப்ட 

டாது ; இய ற்சைவசையான் நின்ராங்குரின்று தளைப்பனவாம், ஓழி: 

சன விரண்டும் இயற்றிக்கொள்ளப்பட்டு இயலசையாச ற்கு உரியவா 

ம். எ-று. எனவே எய்தாதசெய்துவித்தான். இயலசை உரியசையெ 
ன்று ஆளுமாகலானும் இயற்கையால் இயறலின் இயலசையெனவும் 

அ௮வைசெய்யுந்கொழில் செய்தற்கு உரியவாசலான் உரியசையெனவும் 
4 Aum குணனுங் காரணமாகப்பெயரைய்துவித்ததுமாபிற்று, ௮௩ 

ஙனம் இயற்றிச்கொள்ளுமாறு சர்கூறும்வழிக் கூறுதும், (௬, 

௩௧௯. தனிக்குறின் முச௫லசை மொழிூதைத் தாகாது, 

இஃத எய்தியதவிலக்ப் பிதிதுவிதகுச்தனுதலித்று ; உ€ 
ரி மயிரி என நின்றவழிக் குறிலிணையேயன்றி மூன்றெழுத்து நிரை 
ர்தமையின் நினாயசையாசா, சனித்தனி நேரசையாகலும் மூன் 

௮ குற்றெழுத்தினுள் இரண்டு குறிலிணையாக ஒன்று நேரசையாவத



டு௬௮ பொருளதிகாரம், 

ம் மூதற்கண்ணே கொல்லோவெனவும் எய்தியதனைவிலகக விட்டி. 

சைத்தவழித் தணிச்குறில் நேரசையாமென்பது எய்துவித்தமையின். 
(இ-ள்.) தணிக்குறிலானாயெ நேரசை முதற்கண் மொழிசிதைத்துச் 

செய்யப்படாது, எ-று. இங்ஙனம் முதற்கண் வளாயறுப்பவே இ 
டையும் இறுதியும் மேலோதியவாற்றான் நேோரசையாமென்பது. மொ 

ழிதைத்தலென்பது விட்டிசையாத மொழியை விட்டிசைத்து மொ 

ழி.தல் ; எனவே விட்சைத்தமொழியாயின் ௮து மொழிசிதைத்ததெ 
னப்படாது இயல்பாமென்பது பெற்றாம், கரு மழு என முதற்ச 

ண் மொழிசிசைத்து ரேரசையாகாமையங் குறிலிணையெனப்பட் 
9 நிரையசையாயினவாறங் கண்டுகொள்க, “௮ ஆ விழச்சான்'” என 

வும் “௮ உமறியா வறிவி விடைமசனே- கொ அலைய னின்னாட்டை 

2.” எனவும் இவைவிட்டிசைத்தலின் மொழிசிதையாது தனிக்குறில் 
முதற்கண் மேரசையாயினவாறம் ௮வைஞுதினெடி.லுங் குகிலிணை 
புமெனப்பட்டு நிறையசையாகாதவாறங் கண்டுசொள்க. இனி வி 

ட்டிசைக்கும் இடந்தான் மூன்றென்பது உரையிற்கொள்க,. ௮ 

வை அறுவிழர்தான்'” எனச் குறிப்பின்சண்வருதலும் ௮ உமறி 

யா”? எனக் சுட்டின்௧ண் வருதலும் **கொழலையல்'” என ஏவற்க 

ண்வருதலுமென விட்டிசைச்குமிடர்தான் மூன்றெனப்பட்டது. மூ 

தலசையென்பது நேரசையென்பாருமுளர், அது விசக்சோதல் வே 
ண்டா தனிக்குறிலான் ௮சையாமெனப்பட்டது நேரசையேயென்ப 

தி பெறுமாகலான். மற்றும் 4*இஉககுறுச்சம்'” என்றவழி விட்டிசை 
த்துமொழிசிதையாநாசலான் ௮வ்விரண்டெழுத்தங் கூட்டி கேர்ப 

சையென்னாமோவெனின் அவை மிளவுபடநிற்றலின் இயைக்தில 

வெனமறுக்க. (௭) 

௩.௨௦, ஒய்ழெழுக் தியற்றே குற்றிய லிகரம், 

இஃது எய்தாததெய்துவித்து ஐயம் அறுத்தது, (இ-ள்.) 
மேற்கூறிய எழுத்திலக்கணவகையானும் ஈண்டோதும் ௮சைக்கு 

றுப்பாமாற்றாலும் எல்லாங் குற்றியலிகரம் ஓற்றெழுத்தியற்றேயாம். 

t- gy. சேற்றேகாரம் அடுத்துச் கூறியவாறு, எனவே எழுத்சோ 
த்தினுண் மெய்யி னியற்கை புள்ளியொடு நிலையல்'” எனக்கூறிக் 
“குற்றிய லுகாமு மற்றென மொழிப”? எனக் குற்றுகரத்திற்குப் புள் 

ஜிபெறுதஓங்கூறினான் ௮து போலச் குற்றிகாமும் புள்ளிபெற்றுநிற் 

றல் உடைத்தெனவும் ஈண்டுச் குற்றுகாம் நேர்பும் நிரைபுமாயெவாறு 
2பாலத் தானும் ஒர் ௮சையாகுங்கொல்லென்று ஐயுறுவது வேண்டா 

ஓற்றுநின்றாங்கு நின்று இயலசை உரியசைகளைச் சார்ச் துவருதலும் ஒற்



செய்புளியல், டு ௬௯ 

ப்போல எழுமச்செண்ணப்படாமையுமுடைச்து என்றவாறுமாயிற்று, 

எனவே, ஒற்றெழுத்தியத்ரூயிலுங் குற்றுகரம் இகரக்குறுக்கம்போலா 

அ செய்யுட்கு உபகாரப்பட்டதோர் அ௮சைவேறுபாடு தோன்ற நிற்கு 

மென்தவாரூயிறறு, மற்று எண்ணப்படாசென்றது ஈண்டுக்கூறல்வே 
ண்டுமே ? ** உயிரில்லெழுச்துமெண்ணப்படா”' என்புழிப் பெறுதுமா 

லெனின் ௮து ருற்றுகாத்திற்கேகூறியதென்பதுஆண்டுச்சொல்லு தும, 

உதாரணம் *மியாயிக மோமதி யிருஞ்டின னென்கும்.” 

எனவும், “அருளல்ல தியாதெனிழ் சொல்லாமை” எனவும், இவை 

இயலசைசார்ந்து ஓற்றியற்மாடுக் குற்றிசரம்வந்சவாறு. நாயொது 

வரடகியொது எனச் குற்றிகரம் உரியசைசார்க்து ஓற்றியற்னுடுவர் gai gy. 
அது நிரையும் நிரைபுஞ்சார்ந்து ஓறறியற்றாமாறு இல்லைபோலும். இ 

வறறைபயல்லாம் ஒற்றெழுத்தியற£றேயென்பதனாற் புள்ளியிட்டெழு 

அ௧. இது சொல்லியகாரணங், குற்றுகரம் ௮ரைமாத்திரைத்தாஇயும் 

ஓந்றியற்றாகாது மேர்பும் நிரைபும் ஆயெவாறுபோல அதற்கு இன 

மாகிய குற்றிகரமும் ௮அரைமாத்திரைத்தாடு வேரோரசையாகுங்கொல் 

லென்று ஐயராமற்காத்தவாறு. மற்று ஆப்தத்திளையும் ஒற்றியற் 

தென்னாமோவெனின் ௮ஃது எழுத்தோத்தினுள் ''எமுத்தோரன்ன”' 

என்பதனாற் பெற்றாமென் பது. 

மற்று முந்தியாய் பெய்த வளைகழலும்”” எனும் ''நினகஇ 

மான்சொன்னதின்னதின்று'” எனவும் இவை ஓற்றியற்ரமாசாது ௭ 

முதிதியற்ராயினவென்று காட்டுவாருமூளர், முர்தியாய் என்பது இக 
ரவீறுமாமாசலின் அது சாட்டநிரம்பாது, ௮ல்லதாஉம் அவை சான் 

Cert செய்யுளல்லவெண மறுகக, இனி, ஒற்றும் எழுத்துமென 

உம்மையோடெண்ண ஓமாகாது; இங்வோசத்தினுள் *உயிரில்லெழு 

த்துமெண்ணப்படா” என ஓற்றினையும் எழுத்சென்றானாகலின். (௮) 

௩௨௧. முத்றதியலுசரமு மொழிசிதைத்துக் கொளானு 

Aim லின்றே யீற்றடி. மருங்கும்: 

இதும் ஐயம் அறுத்தது ; இருவகையகரமொடு நேரும் நிரை 
யும் இயையின் அவை ரேர்பும் நிரைபுமாமென்றான், ௮வற்றுண் முற் 

றுகரம் ஈரா நிற்குஞ் சொல் உலகச்து அ௮ரியவாயினவா தலிழ் புண 

ர்ச்சிச்சண் வரச உகரமே ஈண்டு நேர்பும் நிரைபுமாவனவெனவும் பு 

ணர்ச்சிச்சண்ணும் நிலைமொழித்தொழிலாயெ உகரமும் நிலைமொழி 

மீ௮கெட்டு நின்ற உகரமுமே கொள்ளப்படுவனவெனவும் வருமொ 
ழித்சொழிலாகிய ஒற்றுநிலமொழியாகெ ரேர்புநிரைபிற்கு உறுப்பா



டு௪௦ பொருளதிகாரம். 

வன ண்டு வருமொழியுசரம் ஈண்டும் அதுபோல அ௮வற்றிற்குறுப் 
பாங்கொல்லென்று ஐயற்றானை ஐயுறற்சவெனவுங் கூறினமையின். 

(இ-௭.) முற்றியலுகரம் மொழிசிசைத்துக்கொளா௮-- இருவகையு 

அரமுமியைர்தவை வருங்கால் வருமொழியைச் சிசைத்துப்பிரித்து ௮ 

'வற்றினின்று வாங்ச்சொடுக்கப்படா : நிற்றலின்றேயி ற்றடி. மருங்கு 
Qn = ௮ங்கனம் வாங்இச்கொடுச்கப்படாவாயின், நேரசைநிரைய 
சைப்பின்னர் முற்றுகரம் ஈருடு வருஞ்சொல்லும் உலசத்தரியவாயி 

ன் முற்றுகரத்தால் ரேர்பும் நிரைபும் ஆமாறென்னையென்றார்க்கு அடி. 

யிறுதிகசணல்லது , முற்றுகரம் புணர்ச்சவெகையான் இடைநில்லாத 
னவல்ல. எ-று, இன்றென ஒருமைகூறினமையின் எடுத்தோதிய 

'முற்றுகாமேகொண்டு இலே௫னாற் தழீஇய குற்றுகரங்சொள்ளற்ச. 
மந்றிதனை இலேரினாற் கொண்டதென்னையெனின் ஐுந்தையென்னு 

ம் ஒருமொழிச்சணன்றி வாராமையின் அதன்சிறுவரவு நோக்கி உம் 
மையாற் சொண்டானென்பது. முற்றுகாம் மொழிசிதைத்துச்கொளா 

வெனவே ஓற்றூர்ர் துவரினுந் தனித் துவரினும் உடன்விலக்குண்ணு 
மென்பது, நாணுடையரிவை என்றவறி நாணென்னும் Coren eles 

னர் உடையரிவையெனச் தணித்துவர்த உகரம்மேர்பசையாகாது. 

வார்முரசு என்றவழி வாரான்னும் கேரசைப்பின்னர் முரசென ம 
கரமஊர்ந்துவர்த உகரமும் நேர்பசையாகாது. வற்றுறுசெய்தி என 

வும் பரன்முரம்பு எனவும் வந்தவழி வற்றெனவும் பரலெனவும் நின் 

ப நோசை  நிரையசைப்பின்னர் உறுசெப்தியெனஷும் முரம்பெ 
னவும் வர்த உகரங்களும் நேர்பசை நிரைபசையாகா. சின்னுர்தை 
இசாஅர்தை எனக் குற்றுகரம் வர்தவழியம் கெர்பசை கிரைபசையா 

சாவென்றவாறு, (நாணுத் தளையாசக வை” என்றவழி ணகார 

(வீறு புணர்ச்சிவசையாற்பெற்ற உகரம் நிலைமொழித்தொழிலாகலான் 

அது நாகு என்னுங் குற்றுகரம்போல் ஒற்றுமைப்பட்டு நேர்பசை 

யாயிற்று, “விழவுச்சலைக்கொண்ட” என்றக்காலும் ௮வ்வாதே ௮கா 

ரவீறும் உகாரம்பெற்று நிரைபசையாயிற்று, “மின்னுமிளிர்ந்தன் 
ன கனங்குழை” எனவும் “(முழவு முகம்புலரா'”? எனவும் வருவன 

வும் அவை, நாணுத்தளை என்றாற்போல வரும் ஒற்றுப்பேறு மு 

ன்னர்ச்சொல்லுதும். நீர்க்கு நிழற்கு என்ற உருபும் நிலைமொழித்தொ 

ழிலாதலான் அவையும் நேர்பசைநிரைபசையாமென்பது இதனாற் 

பெற்மும், நிற்றலின்றென ஒருமைகூறி முற்றுகமே கொண்டமை 

யிற் குற்றுகரமாயின் இடையும் இறுதியும் நின்று நேர்பும் நிரைபு 

(மாம் என்றவாமும், ௮வை ஆட்டுத்தாள் சேற்றுச்கால் எனவும் “ er 

ப்போற் டெர்சானென் னேறு” எனவும் இடையும் இறுதியுங் குறி



செய்யுளியல், @ers 

அகரம் நேர்பசையாயிற்று. களிற்றுத்தாள் எனவும் “Carer ap 

கத்த சளிறு” எனவும் இடையும் இறுதியுங் குற்றுகரம் நினாபசையா 
யினவாறு, மருங்கினுமென் ஐ உம்மையான் அடி.யீ றறேயன்றி மொழி 

யிற்றும் அவற்றிறுதிகெடரின்ற மொழிக்கண் இடைநின்ற உகரம் இ 

அதியாதி உரியசையாகுவனடஈம் உளவென்பதகொள்க. அவை மேவூ 

சானவுங் கோலுகடலெனவும் உலவுகடலெனவும் விரவுகொடியென' 
வுங் சலனளவு ஈலனளவு எனவுஞ் *“கரும்புலவு கறுந்தொடையலள்”' 

எனவும் வரும், இவை ஈற்றுநின்ற மகரங்கெட்டு உசரவீருயின. இ 
வற்றுள் நிரைபசையுகரங்களை ஆகாரவீற்றுப் புணர்த்சியுசரமென்னா 

மோவெனின், என்னாமன்றே; வருமொழி3யொர்று மிகாமையினென், 

பது, உலவுக்கடல் விரவுர்சளையெனின் ஆவ்வாே றேயமையுமென்பது,. 

மருங்கென்ற னான் ஈற்றடிச்சண்றாம் இறுஇச்சண்ணோ முற்றுகாம் 

விலக்குண்டசெனச்கொள்க. என்ராச்ருப் “புனோமலர்த் தாரகலம் 

புல்?” எனவுங் கண்ணாரக் சாணச் கதவு!” எனவும் வருமாலெனி 

ன் ௮வை மருஉ வழக்கென்க. (௯). 

௩௨௨, சூற்றிய லுகரமு முற்றிய லுகரமா 

மொழற்ஜொடு&் தோன்றி நிழ்கவும் பெறுமே, 

இஃது எய்தாதது எப்துவிகத்தது ; இயலசைகளை “: ஒற்மொடு 

வருகலொடு மெய்ப்பட சாடி” என்றான், உரியசைக்கு அதுகூரூதா 

ன் ஈண்டுக் கூறுகின்றமையின். (இ-ள்.) மேற்கூறிவருகின்ற குற் 

அகரமுற்றுகாங்கள் ஓற்ரொடுநிற்கவும் பெறும் அவ்வொற்றுத் தோ 

ன்றிய ஒற்ராயின். எ-று, எனவே, அவை “வாழி ஒற்.றுடை 

யவாயின் நேரும் நிரைபுமாசா, வருமொழி வல்லெழு த்துமிினே 

யாவதென்றவாறு, ௮ஃதென்னைபெறுமாதெனின், (வல்லொற்று 
தீதொடர்மொழி வல்லெழுத்து வருவழி” என்றகனான் முன்னர் நி 

லைமொழித்தொழிலாகிய முற்றுகரம்வருமெனகச்கூ.திப் ௮திகாரத்தா 
னே ஒற்றுத்தோன்றினென்ரானாகலாஜம்பெறுதும் ; நிலைமொழியுக 

சம்பெற்று வருமொழி ஒற்றெய்துவது சண்டாகலானென்பது. உ-ம். 
“செற்றுச்சா னீலஞ் செருவென்ற வேந்தன்வேல்'? எனஃம் “நாணுத், 

தளையாக வை௫”” எனவும் ''நெருப்புச்சினர்சணிர்த கிணந்தயங்கு கொ 

முங்குறை'” எனவும் *கனவுக்கொனீசண்டது”' எனவும் இவை இரு 

வசையுகாமும் ஒற்றடுத்துரியசையாயினவாற, உம்மை எதிர்மறை 

பாகலான் ஒற்றின்றிவருதலே பெரும்பான்மை, இங்ங்னம் வருமொ 
ழியொற்றுமினன் அவைசொண்டு நேர்பும் நிரைபுமாமெனவே உண்: 

ணும் எனவும் நடக்கும் எனவும் நிலைமொழியொற்றுநின் றவழித் தே



டு௪௨ .... பொருளதகாரம், 

மாவும் புளிமாவுமாவதல்லது கேர்பசையும் நிரைபசையுமாகாதென்ப 
தாம். விச்குள் கடவுள் என்பனவும் ௮வை, (௧௦) 

௩௨௩. அ/சையுஞ் ரு மிசையொடு சேர்த்தி 

வகுத்தன ர௬ணர்த்தலும் வல்லோ ராறே, 

இத மேற்கூறப்பட்டனவற்றுக்கும் இனிவருஞ் சர்க்குமெல் 
லாம் புறனடை, (இ.-ள்.) ௮சைகளையுஞ் சீர்களையும் ஒசையொடு 
சேர்த்தி வேறுபடுத்து உணர்த்துவித்தலும் ௮ச்செய்யுளிலக்கணத்து 

ஹைபோயிஞனரது நெறி. எ-று, மேன் மாத்திராயென்பதோர் உறப் 
புனாத்தான் அதனான் ௮சை?ர்களது ஒசையை அளந்து கூறுபடுத்து 
இன்ஜேசையும் இன்னாவோசையுமுணர்த்துக. எழுத்தியல்வகைககு 
ம் இஃதொக்கும். குருத்துக் குறைத்துச் கொணர்ந்து ஈமது - கருப் 

புச் செறுப்புப் பராப்பு எனின் வெண்டாவீற்றடி. இன்னோசைகத்தன் 

ராம்) கருப்புக் கொழுந்து கவர்ந்து என முடிக்கின் இன்னோசைத்தா 

ய் வெறுத்திசையின்றாமென்பது. ** நிலமிசை நீடியொழ் வார்?” Qs ei 

ள் வாழ்வார் என்னும் மொழியை வகுச்,.து வாரொன நேரசைச்சரோசஇ 
வகுப்பவே ௮சையினை இசையொடுசேரர்த்கிற்றாம், இனி நீரிகொடி. ௭ 

ன்பதனை மாவருவாய் என்று ௮சை.ுஞ்சீரும் இசையிற் சேர்த்துகவெ 

ன்பாருமூளர். இவற்றைப் பிறநூலார் வசையுளியென்ப. 

் 

இச்குச்தரத் து வகுச்தனருணர்த்தலென்றமையின் இனி வெ 
ண்பாவிலுள் வெண்€ரொன்றி வந்தவழியும் வேற்றுத்தளைவிரவும் இ 

டனுடைய அவையும் இசையொடுசேர்த்தி வேறுபாடுணர்த்துக. மா 
சேர்வாப் மாசேர்வாய் மாசேர்வாய் மாசேர்வாய் என்பது பன்னிர 

ண்டெமழுத்தடி ; மாசேர்வாய் மாசேர்வாய் மாசேர்வாய் மாவருவாய் 

என்பது பதின்மூன்றெழுததடி. ; மாசேர்வாம் மாசேர்வாய் மாவருவா 

ப் மாவருவாப் என்பது பதஇிஞன மெழுத்தடி ; இவை மூன்றும், “Hor 

qe சிந்தும் வெள்ளைச்குரிய'” என வெண்பாவிற்கு ஓதிய அளவடி 
யேயாயிலும் இச்சாட்டிய அலூடுகையாந் சீலித்தளைதட்டுத் துள்ள 
லோசையும் பிறக்கும், மாசேர்வாய் மாசேர்வாய் பாஇரி பாதிரி என 
வும், மாசேர்வாய் பாதிரி பாதிரி காருரூமு எனும், மாசேர்வாய் 
பாதிரி காருருமு காருருமூ எனவும், முன்காட்டிய மூன்றனையுமே 
இவ்வாறு ௮லூட்டு ஓசையூட்டக் கலித்தளைதட்டாது வெண்பாவ 
டியேயாம். இவ்விருகூறும் ஓசையொடுசேர்த்துணர்த்துக, பதினா 
ன்கெழுத்தின் இறந்த பதினைந்துநிலலும் பதினாறுநிலனும் பதினே 
முரிலலுமென இம்மூன்றும் வெண்ட£ர்வந்தொன்றியச்காலும் இய 
'நீசர்வர்தொன்றாச்சாலும் ஒருஞான்றுஞ் செப்பலோணுபிறவா; ௮ 
வையும் ஓசையோடுசேர்த்தி வகுத்துணர்த்துக, அவை வருமாறு ;-



செய்யுளியல், டு௭௨௩. 

புலிவருவாய் மாசேர்யா.ப் மாசேர்வாய் மாவருயாய் எனவும், மாவ 
ருவாய் மாவருவாய் மாவருவாய் மாவருவாய் எனவும், புலிவருவாய் 

மாவருவாய் மாவருவாப் மாவருவாய் எனவும் இவைவெண்டரொன் 

ஜி.புங் கலித்தளைதட்டின. இணி இவற்றை இயற்?ர்கொடுத்தச் சொ 

ல்லுங்காலுஞ் செப்பலோசைசிதையும், என்னை 1 காருருமு காருருமு: 

காருருமு பாதிரி எனவும், காருருமு காருருமு காருருமு காருருமு ௭ 
னவும், கரையொருமு காரரும் காருருழு காருருமு எனவும் இவை 
இயற்€ரோன்வந்தும் வேரோர்சர் தப்பட்டுச் செப்பலோசை சழையநிழ் 

குமென்பது ௮சையுஞ்ரும் இசையொடுசேர்த்தி வகுத்துணர்த்.துக, 
இன்ஜஞெேரன்னபிறவும் பெரிதும் எஃகுசெவியும் முண்ணுணர்வும்। 

உடையார்க்கன்றி உணரலாகா. ஞாயிறு புலிவருவாய் புலிவருவாய் 
மாசேர்வாய் என்றச்சால் ஞாயிறு புலிவருவாயென இயற்சரின்பின் 
னர் நிரையசைவந்து “திரியை மருங்கு னோசை யொப்பி - னாசிரியத் 

சளையென் றறியல் யேண்டும்.'? 

௮ஃது ஆண்டுக் கலித் ரளைப்பாற் படுமென்ப.து அசையுஞ்சரு மிசை 

யொடுசேர்த்தி என்ப னான் உணரப்படும். இனி ஞாயிறு புலிசேர் 

என்பசனான் ஆரிய ந்தளையாயிலும் 

வா.ப் புவிசேர்வாப் மாசெர்வர்ப் எனபுமிப் புலிசேர்வாய் மாசேர்வா 
மென நேரொன்றியசேறும் அது கலிசசசையென்பது ௮சையுஞ் 

ரு மிசையொடுசெர்த்தி என்பதனான் உணரப்படும், இன்னோன் 
ன பலவுமுள, அவையெல்லாம் வரையறுத்து இலச்சணங்கூறப்படா)! 

அவற்றை அவ்வாறு வேறுபடுத் துணர்த்துதல் வலக் துறைபோயினார் 

சடனென அ௮டங்சச்கூறல்வேண்டி :அசையுஞ்ரு மிசையொடுசேர் த் 

தி வருத்தனருணர்க்தலும் வல்லோராறே” என்றானென்பது, 

உம்மையான் அழயபினை வகுச்துணர்த்துதலுங்கொள்க, அது 

“நுதல திமையா நாட்ட - மிகலட்டுக் கையது சணிச்சியொடு மழு 

வே”என்புழி இசலட்டென்னுஞ்டர் குறித்சபொருளை முடியகாட்டியு 

ம் யாப்பென்னும் உறுப்பினுள் அடங்காது இகலட்டுச்சையதென 

மேலடி. யோடு பொருள் கூடியும், இசையொ?சேர்ச்தி வகுத்துணர்த் 

தியசேயாம். இன்னும் இங்விலேசானே எழுத்தலோசையும் ௮சை 
யொடுஞ் சீரொடுஞ் சேர்த்தி வகுத்துணர்த்தஜங்சகொள்க. அவை 
சுஃறென்னுர் ஏண்டினொடு'? என்றாற்பொல்வன. இணி அசுவலோ: 

சை மூன்றெனவுஞ் செப்பலோசை மூன்தெனவும் அசையுஞ்சீரும் இ 

சையொடுசேர்த்தியென வசுத்துணர்த்துவாருமுளர் அவை இயல 

சைமயங்கயெ இயற்சரம் உரியசைமயங்கெ இயற்சரும் வெண்டூரும் 
பற்தி ஓசைவேறுபட்டுத் தோன்றுமென்க. ௮வை மூம்மூன்றாக்டு ay 
ரையறுச்சகப்படாமையின் ஈண்டவைகூ ருனென்பது.



Gere பொருளதிகாரம், 

இனி ஒருசாரார் ௮சையுஞ்€ரு மிசையொடுசேர்த்தி வகுத்து 
ணர்த்சலென்பதனை இவ்வாறுமுரைப்ப; என்னை ? ஒருசெய்யுளுட் 
இடந்த ௮சை?ர் களை ஈண்டுக் காட்டிய தேமா புளிமாவென்பன முத 

லாகிய உதாரணங்களோ சேர்த்தி அவ்விரண்டனையும் ஓக்கும்வகை 

யான் ஒசையுட்டிக்சாட்டுப, ௮ந்றன்று, இவ்வுதாரணஞ் €ரென்றவ 
விர்சார்க்காம் ௮.து செப்துகாட்டல்வேண்டூவது, எல்லாச்சொல்லிற் 

கும் ஏற்றவாற்முன் ௮சையுஞ்சீரும் இசையொடெனப் பொதுவகை 

யாற் கூறினமையின் அ௮துசாட்ட நிரம்பாதென்பது, இனிச் சடியா 

யாறு சடியாறு கடியாறு கடியாறு என்பதனைச் துள்ளலாகச் சொல் 

விச் சலியடியெனவுங் சடியாறென்பது கேரீராமென்பதாயினும் ௮து 

வெண்ட£ீரோ ஈற்றசை நிரையியற்ராய் நின்றசெனச்சொல்லி அததந்கு 
இலச்சணம் *'வெண்டூ ரீற்றசை ரிரையசை யியற்றே'” எனப் பொருளு 

னாத்து, மற்று அரனைக் கலித்தளையெனவுங் காட்டுப, ௮ற்றன்று ; 

கடி யாறென்னுஞ்சீரின் உறழ்ச்த ஆரிரியவடியும் அதுவேவாய்பர்டாக 
வருமாசலின். மற்று அதன்கட் துள்ளலோசை பிறர் சதாலெனின் 

அவற்றுக்கண் ஒரோமாச்திரை கொடுப்பத் துள்ளலோசை பிறக்சதா 

யினும் ௮சையஞ்சீரு மிசையொடுசேர்த்திச் சொல்லுகவெனவே ௮ங் 
ஙனம் மாத்திரைநீட்டிச்சொல்லாது. ௮அகவலோசைப்படச்சொல்ஓ ௧ 

வென்பது இதனாற் பெற்றாமாகலின் ௮து பொருளன்றென்பது,(௧௪ஈ) 

௩௨௪, ஈரசை சொண்டு மூவசை புணர்சதுஞ் 

இரியைந் இற்றது மானப் படுமே, 

OF முறையானே அசையுணர்த்திச் சரோாமாறுணர்த்துவான் 

தொடங்கி ௮வை இத்துணைப்பகுதியவென்யதாஉம் அவற்அுப்பொது 
விலச்கணமும் உணர்-ற்று, (இ-்.) இரண்டசையானும் மூன்ற 

'%சயானும் ஒரோர்சொற்கள் சீரியைந்திறவன சான்று சொல்லப்ப 

டும். எ- று. €ரியைந்திறுதலென்பது வழக்கயல் செய்யுளாமாற்றால் 
யாப்பினும் பொரள்பெறப் பகுத்துப் பசமாயெவற்றுச்சேறல். உ-ம். 

சாத்தன் கொற்றன் எனவும் உண்டான் இன்றான் எனவும் இரண்ட 

'சைகொண்டு சீராயின. சாணப்போ சாய்ச்சாணம் கூதாளி எனவும் 
"உண்ணாத எனவும் இவைமூவசைபுணர்ந்து ரோயின. இவை செய்யு 

ர்ளள் வருமாறு **உலச முவப்ப வலனேர்பு திரிதரு - பலர்புகழ் ஞி£யி 
௮ கடற்சண் டா௮ங்கு”” என ஈரசைசீடூர் வர்சன. யா ஞாடச் தானு 

ணர்த்த யானுணரா விட்டபின் - ரூனூட யானுணர்த்தத் தானுணர் 

(ந்தான்? எனவும் வசையில்புகழ் வயங்குவெண்மீன் நிசைஇரிந்து 
மிதற்கேடுலும்'' எனவும் இவை மவசைச்சீர் வந்தன, பிறவுமன்ன,



செய்யுளியல், 

  

மற்றுச் ரென்றசென்னையெனின் பாணிபோன்று இலயம்படகிற்ற 
லான் ௮து €ரெனத்தொழிற்பெயசாம். என்னை? சொதற்சர்த்திறுத 

லெனபுழித் கொழிற்படுரசோதினமையின். இனி இயைசலென்பது 

அசைவகை ஒன்மொன்றனெடு கொடர்*வழியல்லாற் சீர்ச்கு ௮லகு 

பெதலாகாதென்றவாறு, எனவே, அவ்வாறு இலயம்படநின் றனவா 

யினும் புணர்ச்சியெய் தமென்பசாம், மற்று இற்றசென்றசென்னை ? 
சீரென்பது தொழிழ்டெயராசலால் அதுரியைசெனவே பெறுது 

மெனின், அ௮அகஙனங் சொள்்.ரிற் சிரியைர்ச தொடரெல்லாங் கூடி 

ஒருசீராவான் செல்லஓமாகலின் இடையிஷட இறறு வரல்வேண்டு 

மென்தற்கு அங்நனங் கூறினானென்ப;. இுஞனே ஓரோவழிப் 
புணாச்சிவிகசாரம் எய் சாமையுங் கூறினாழாம், “wor gs songs 

த கண்ணி” என்புழிவல்லெழு£.து மி£க புணாச்சிவசையானே ரி 

யைநர்தன. போட்து போந்து சாராது சார்க்து என்றவழி ஓன்ரரடொ 

ன்று மொடர்* ரசேறும் இற்றரென்பதனான் இறுதிப நின்றமையின் 

எல்லாலிறுதியும் உகரநிறையுமென்றகமம் ருற்றுகாமுற்றுகரமாகாது 

நாலைழுக்ஈடியாயிற்று இரசனை எழுச் சடியென்றலே வலியுடைச்து) 
வல்லொற்றுக்ரொடர்மொழிக் குற்றுகரம் ரால் மாலெழுத் சடிவேறுண் 

மையின். ஈரசைசொண்டெனயும் மூவரைபு ஈரர்ெனவுங் உறின 

மையான் ஒரு€4் பலசொற் சொடார்துவரிறும் அவை ஓன் றுபட நி 
நறல்வேண்டுமென்றயாரூம். எனவே, உலக தர்சொல்லெஃலாம் 
ஈரசையானும் மூவசையாறுமன்றி வாராவென்பதுபெற்றாம். இசனா 

னே ஒருசொல்லைப் பகுத்துச் சர்ச்ரு வேண்டுமாரரூன் கேறு ராக் 

இயெவ.ி.பும் ௮ச்சீவகையானே வேறுசொல்லிலக கணம் பெறுமென் 

பதுங் கொள்க, ௮து “மம்மர் செஞ்செனென் மஜொழுது நின்றநதுவே”” ௭ 

ன்புழி நின்றது என்றுஞ்சோ குற்றுகரமீற்றுச்சொல்லன்றே, அதனை 

ப் பிரித்து அதுவேயென வேறுசீராகசகவே அது முற்றுகரமாகி வே 

றுபடுதல் கண்கூடாகக் கண்டுகொள்க; என்முர்ச்கு, எனப்படுமென்ற 

சென்னையெனின், ஒரசையே ர்கிலை பெறுமென்துமாயிலும் அவை 
சீரென முன்னோசதப்படாவென்றற்கசென்பது, மற்று காலசையாலும் 

ஐந் தசையானும் உண்ணாநின்நன ௮லங்கரியாநின்ரானென ச சொல்வ 

ருவன உளவாலெனின், ௮ம்ஙனம் வருஞ் சொற்கள் சிலவாசலானும் 

அவைசாமும் இரண்டுசொல்விழுச்காடு பிளவபட்டநிற்றலின் ஒரு 

ரசெனப்படாமையாலும் ௮வை சீராக வருஞ் செய்யுளின்மையாலும் 

இணி வஞ்டிப்பாவினுள் வந்த ஆ௫ரிய அடியினை ராலசைச்ர் காட் 
டல் வேண்டுவார் இருசீரடியாக உரைப்பினும் அவை தூங்கலோசை, 
யிலவாகலானும் ௮வை சீரியைச்திறுதலின்மையாலுங் கொள்ளானெ



பொருள திகாரம், 

ள்பது. ஈண்டு எனப்படுமென்பதேபற்றி சாலசைசர் கொண்டாரும் 
ort. ஐஜயசைச?ர் கொண்டாகாச்கண்டி.லமென்க, (௧௨) 

௩௨௫, இயலசை மயக்க மியத ரோனை 
யுரியசை மயக்க மாடரிய வுரிச்சர், 

இத நிறுத்தழூுறையானே இயலசையும் உரியசையும் வேறு 

வேறு தம்முண் மயங்வெரும் ஈரசைச்€ருணர்ச் தூன்றது, (இ-ள்.) 

கேர்நேர் நிரைநேர் நிரைநிரை நேர்நிரறை என்பன நான்கும் இயற்டர், 

நேர்புரேர்பு நிறைபுரேர்பு நிலாபுநினாபு நேர்புநிரைபு என்பனகான் 

கும் ஆரிரியவுரிச்சா. எ-று. இவற்றுள் இயற்€ோாத் தேமா புளிமா 
சணவிரி பாதிரி எனவும் வாய்க்கால் வாய்த்தலை துலைவாய் துலைமுக 

ம் எனவும் பிறவும் இன்னோன்ன வேறுவேறுகாட்டுப. இனிவருவ 
னவற்றிற்கும் இஃதொக்கும். ஆசிரியவுரிசசீரை வீடுபேறு வரருசோ 
று புடவுமருது மாறுகுருது எனவுங் காட்டு, அவற்றுக்குச் செய் 

யள் அவரே, கேடில் விழுப்பொரு டருமார் பாசிலை - வாடா வள் 

ளியங் காடிறர் தோே'' எனபுழிக் கேடில் விழுப்பொரு டருமா£ பா 
சிலை என நான்கியற்£ரும் வந்தன. **வெளிற்றுப் பனந் துணியின் வீ 
ற்றுவீற்றுக் டெப்ப'” எனவும் “வண்புகழ் நிறைந்து வம் துவாங்கு 

சிமிர்தோளா”” எனவும் **பூண்டுகெடக்து வளரும் பூங்கட் புதல்வன்”? 
எனவும் **ஈறவுண் மண்டை நுடக்கவி ஸிறவுச்களித்து”” எனவும் இ 
வற்றுள் வீற்றுவீற்று எனவும் வ௫ந்துவாங்கு எனடம் பூண்டுஇடந்து 

எனவும் இறவுசகளிதது எனவும் கான்காசிரியவுரிச்€ரும் வந்தவாறு 
சண்டுசொள்க பிறவுமன்ன, இஃது ஆட்சியுங் குணனுங் சாரண 
மாகப்பெற்ற பெயர், ஆட்சி, *இயற்ச ரிறுடுமு வோரவ ஸீற்பின்'? 

எனவும் பிரண்டும் ஆறாப. குணம், இயற்€ராசலாலும் நான்குபாவி 
ற்கும் இயன்று வருதலானுங் குணங் காரணமாயிற்று, இயல்புவகை 

யான் ஒரோ ஒன்ளாஇரின்ற சொற்கள் வருதல் பெரும்பான்மையாக 
லானும் கான்கு பாவிற்கும் பொதுவாடு இயன்றுருதலானும் இப 

லசையான்வரும் ஈரசைச்€ரோகலானும் இவற்றை ஒருபாவீற்குரிமை 
கூறுதல் ௮ரிதாசலானும் இவற்றை இயற்சரொன்றான். எனவே, 

சொல்லின்முடி.புமிலக்கணத்தால் மான்குபாவிற்கும் உரியவென்ப 
தூஉம் ஈண்டுப்பெர்றாம், ௮ல்லதூஉம் அவற்றைத் சளைகூறும்வழி 

மூன்றுபாவிற்கும் உரிமைகூறிச் கலிப்பாவிற்கும் வஞ்சிப்பாவிற்கும் 

கேரீற்தியற்சீர் வாராவென ஒழிக்த£ர் வருமெனப்பட்டமையானும் 

நான்குபாவிற்கும் இயன்றுவருமென்பதுபெற்றாம். ஆூரியவுரிசச்ொ 

ன்றதூஉம் அவ்வாறே ஆட்சிடங்குணலும் கோக்பெபெயர், ஆட்டி



ஞ்ச வகுத்து கா கூ 

உ. 1, $ அபரம் 

செய்புவிழுஓருமா பாட வரைபட இளி 

வெண்பாவூரிச்சர் ஆடிரியவரிச்சீர் எனும் பிறாண்டும் அளூப, உரி 
யசைமயச்சமாகலாறும் அசிரியத்திற்குரிமையானும் இச்குறி குண 
ங் காரணமாயிறறு, மறறிவை இயற்சீர்போல ஒரோர் சொல்லாம் 

யாண்டும் நிர்றலில்லை பிறவெனின், ௮ற்றன்று, தோன்றுவாக்கு 

இரங்குவாக்கு என்றாற்போக்வன உளவென்பது, இணி இவ்வி! 

யற்சர்தாமும் இரண்டுசொற் கூடியும் ஒன்முெவழியே சரொனப்ப 

டம், அதுபோல இவையும் '*எல்லாச்தொகையு மொருசொன்ன 

டைய? என்பதனான் ஒருசொல்லாயினவெணிறும் ஆமையும். மற் 

று ஓரரிழ்த இயறசருங் கூரூது HA Aus Ast ஈன்டிவைத்சதென் 

னயெனின், இவ்விருபகுதியவற்றை இயற்ேயான்றும் BA Mua hee 

ரான்றும் ஆளுமாகலின் என்றவாறு. (௧௩) 

௩௨௭. மூன்னிரை புறினு மன்ன வாகும், 

(இஃ. இயலசை.பும் உரியசையும் மயங்சியாவன omer Br 

ணர் கூறுகின்றது. (இ-ள்.) உரியசைமயக்கம் ஆிரியரரிச்சர்”” 

என மேனின்ற அஇிகாரத்தான் அஃவுரியரைப்பின்னர் நிரையசையு 

ஜினும் அவ்வுரியசைமயர்கமாகிய ஆிரியவரிச்£ராம், ௭-௮. அவை 

கேர்புநிரை நிரைபுநிரை எனவரும். இவற்றை நீரிசொழி. சாணுத்தளை 

குளிறபுலி விரவுர்கொடி எனவும் பிற வாற்ருனுங் காட்டு. ௮அவையெ 

ல்லாம் ௮றிர்துகொள்க மற்று இயலசைஃயும் உரியசையும் விரவி இ 

யற்ராவன இலவோவெனின் உள ; அவையன்றே மெற்சொல்இன் 

உனவென்பது. ௮ஃதேல் இவ்விரண்டும் இய5ராசாவோவெனின், 

அன்னவென்.று மாட்டெறிர்த கருத்தினான் அதுவும் ஆமையுமென்ப 

இ. என்ருர்ச்கு இவற்றை ஆ௫ரியவுரிச்சொன்றல் குற்றமாம்பிநவெ 

னின், பெரும்பாள்மையும் ஆூரியத்திற்கும் ௮ஈற்னெமாகய வஞ்சிக் 

கும் உரியவாசலானும், ஒழிச் ௪ இரண்டு பாவின்சண்ணுஞ் சிறுவர 

வினவாகலானும், வெண்பாவினுட் சட்டளையட.ச்சண் வாராவென்பது 

கலித்தளை மருங்இற் கடியவும் படா” என வரைச் ரமையாத்பெறு 

துமாகலாலும், இவற்றை ஆிரியவுரிச்சரென்றரலே வவிபுடைத்தெ 

ன்பத, ௮ன்னவென்பதனை இயற்சீரொடு மாட்டுங்கால் இற்றது ௮ 

இகொரம்பட இறுகிரின்ற நிரையிற்றியற்சரிரண்டனோடுங் கொள்ள 

ப்படும், கொள்ளவே, அம்முறையானே நீடுகொடி. என்பதனைப் பாதி 

ரிபோலவுங் களிறபுலி என்பதனைச் சணவிரிபோலவும் தளைகொள்ள 

ப்படுமென் பதாம். அவை செய்யளுள்வருமாறு ;- “ஒங்குமலைப் பெரு 

விற் பாம்புசாண் கொளீஇ” எனவும், *'உவவுமதி யுருவி னோங்கல் வெ 

ண்குடை'" எனவும் “ஒங்குரா வியன்பரப்பின்'” எனவும் நிலவும, 

ணல் வியன்கானல்”” எனவும் இவை Bene Ber ரூம் வஞ்சியுள்ளு



Weta பொருளதிகாரம், 

ம் வர்தவாறு, தூங்குதரை யன்னர் துயில்வதியு&் சோளுட்டே'” 

எனீவும் 'ஏ்கொடி. யாக வெழுதுகோ”? எனவும் இவை வெண்பாவிலு 
ட் கட்டளையடியல்லா ௪6 ழிச் சிறுபான்மையான் வந்தன. மற்றிவை 

பங் சகட்டளையட.யெர்னாமோவெனின், அற்றன்று ; அது தைவ 
கைகொள்ளுநர்துணை இன்னோசைச்தன்றென்பது :அசையுஞ் €ரு மி 

சையொி சேர்த்தி” என்பசனாணணர்௪.  இப்பகுதியறியாதார் அடி 

பூறழ்ந்சசனாற் பபனெய்னையென் நிசம்ப, (௧௪) 

௩௨௭. Ctra mod supra ure, 

இயலசை உரியசை மயக்சத்துப் பிறப்பன இரண்டியற்£ர் ௨ 

ணர்ச்துன்றத, (இ-ள்.) முன்னர் உரியசைப்பின்னர் நிரைய 
சைவரின் ஆடுரியவுரிச்€ராமென்முன். ௮வ்வஇிகாரச்தால் உரியசையி 

ரண்டன்பின்றும் நேரசைவரின் அவையிரண்டும் ஆ௫ிரியப்பாலவாம். 

ate. soo ரோபுரேர் நிரைபுயேர் எனவரும், உ-ம், செற்றுக்கா 
ல் வேணுச்கோல் களிற்றுர்சாள் முழவுச்தோள் எனவரும். நீத்.துநீர் 

குளத்துநீர் போதுபூ விறகுதீ எனவ காட்டுப, பிறவமன்ன, இவை 

இயற்£ர் கான்றொள்ளும் எப்பாறபடுமெனின் அ௮திசாரத்சால் நீடுகொ 
டி. குரிறுபுலி என்பன போல இறுதியினின்ற பாதிரி கணவிரிப்டார்ப 

டும் மூறையானென்பது, எனவெ, போதுபூ பாதிரியாகமும் வி 

ogg கணவிரியாக௨ம் இயற்றப்படுமென்பது, இவ்வாழுகூறவே, 

இவை பாதிரி gor Cure ௮சைகிரிர்து நிரையாமென்பது கொ 
ள்ளற்க, நேர்பு நிரைபுமுகலாக நிரைமீமுகிய €ர் தளைகொண் 

டாங்குச் கொள்ளப்படம் இவை.புமென்பதாம். தளைகோளொரச்குமெ 

னவே ஏழுதளையுள்ளம் இவறறை ஒன்மொன்றலுள் அடங்கு 

மென்று அடக்கற்க. என்னை 1? இவை வேறுவேறு பட்ட ௮சை 

யான் வேறுவேறு சோ.பினமைபினென்பது, ௮சைச்சர்ச்கு o Agen 

லச்கணமின்மையின் இதற்கு இஃதொப்பவாராதென்றுணர்க, :*நீ 

த்.துநீர்ப் பரப்பி ஸிவர்துசென் மான்றேர்” என்புழிப் போதுபூவும் வி 
றகுஇயும் வந்தவாறு கண்டுகொள்க : இவற்றை ஆரியவரிச்சர்ப்பின் 

வைத்ததென்ளையெனின் இவையும் ௮அவைபோல ஈண்டொருங்கியை 

தல் பெரும்பான்மையென்பது அ௮றிவித்தற்கெனவுணர்க, (கடு) 

௩௨௮. இயலகை மிற்றுமு னுரியசை வரிழன 
நிரையசை யியல வாகு மென்ப, 

இ து மேனின்ற இயற் ரதகொரத்தான் ஈரசைச£ரூள் இயல 
சை உரியசை மபயச்சுச்துள் ஒழிர்தரின்ற நான்கு இயற்சருமுணர்-



செய்யுளியல், ௫௪௯ 

ற்று... (இ-ள்.) இயலசை இரண்டின்பின்னும் உரியசை இரண்டும் 

ஒன்று இரண்டிசெய்து மயக்கி கான்காருட்சால் ௮வ்விரண்டுரியசையு 
ம் இயலசை மயக்கமாஇய இயற்ட$ர்நான்கனுள் ரிரையிற்ற பாதிரிடய 

சணவிரியும்போல வருஞ்€ீரொடு தட்கும். ௭- று, அவை நேர்கேர்பு 
நெர்நிரைபு நிலாரேர்பு நிரைநிரைபு என௨ரும் வருங்கால் மேர்முதத் 

ர் இரண்மிம் பாகிரி2பாலவும் கிரைமுதற்மா இசண்டுங் சணவிரிபோ 

லங் கொள்ளப்பமென்றவாறு, எனவே இச்குத்திரமுஞ் ரோமாதே 
யன்றிச் சாதளைச்குமாறுங் கூறியபாமுயிம ற, இவற்றைப் போரேறு 
பூமருது கடியாறு மழகளிறு எனினும் இழுக்காது. (௪௬) 

௩௨௬. அளபெடை யசைநிலை யாகலு முரித்தே. 

இஃ செய்தியதன்மேற் ரெப்புவிரி ; மேல் எழுக்ச௫காரத்ரில் 
ஓதப்பட்ட அளபெடையை அணசி மொழியென க்கூறிஞன் ௮வ்வாற் 

பரனே அவை பெரும்பான்மையும் ஈண்டும் ஈரசைச்சிராகலின் ஈண்டு 

ச்சிர்கூ.றியவாற்றான் எய்திரின் றனவற்றை எழும் துரிலைமைப்படுத்து 
அசைநிலையும் வேண்டினமையின். (இ-ள்.) அளபெடை மேற்கூறிய 

இய த்சீரரிலைமையேயன் றி ஒரசையாய்நிற்றஓம் உரிச்து. எ-று. உம் 

மையாற் சீர்நிலையெய்தலே வலியுடைத்து, நிலையென்றதனான் எழுத் 

துநிலைமையும் நேர்ர்தானாம். என்னை ? ௮சையத நிலையைச் குறிஓம் 

நெழடி.ஓங் குறிலிணையுமென எழு, சான் வகுச்ரமையின் ௮வை மேற் 
கூறிய ஈரசைச்சர் பதினாறனுள்ளும் என்னை உ£ப்பட்டனவெனின் ௮ 

சிரியவுரிச்சீராறும் போதுபூ விறகு€ என்றும் இரண்ட woF ai ஒழிர் 

அ ஓழிரந்தவியற்£ர் எட்டுமாம். ௮ங்ஙனமாரல் ஒருமொழியகந்தே ௨ 

டையவென்பது..௮ எனச் தேமாவாயிற்ற, கடாஅ எனப் புளிமா 
வாயிற்று, யா௮து என ஈரெழுத்து ஞாயிரும், என்னை? கடாஅ ௭ 

ன்புழி அளபெடையதாகாரம்பிரித்துச் குநினெடிலாயினாற்போல ௮ 

சாரத்துப்பின்னின்ற ௮கரமுங் குற்றுசரமுங் குறிலீணையெனப்பட்ட. 
மையின். ஒழிந்தனவற்றிற்கும் இஃ்தொக்ராம். அ௮ழி என்பது ரூவெ 

முத்துப் பாதிரியாம். வடா௮து என மூமெழுத்துப் புளிமாவாம். ப 
டாஅ௮கை என காலெழுத்துக் சகணவிரியாம், ஆ௮ங்கு என ஈமெழுத் 

அப் போரோமும். ஆ௮வது ூவெழுத்துப் பூமருது. புகாஅர்தது 

என்பது கடி.யாறு. விரா௮அயது என்பது மழகளிறு, இவைஓரோசொல் 

லாஇகின்று எட்டி.யற்€ரானும் அளபெடைவந்தவாறு,. “எந் தேரு 

ம் பூடம் புறவிற்-போஜரி துள்ளுஞ் சோரி ௩ண்ணிக்-குரா௮ம் பிணே 

யல் விரா௮ங் குறிஞ்சி-குடா௮ரிச் கோவல ரடா௮ வைத்த - கானெ 

றிச் சென்றனர் கொல்லோ - மேனெறிச் சென்று பொருள்டடைட் 
போரே.” என இதனுள் இயலசை மயக்கமா$ய இயற்சீர் நரன்குமா



டு௮0 பொருள இகாரம், 

அளபெடைவந்தன, ஒழிந்த இயற்€ரும் மேல் நான்கனுள் அடங்குமா 

கலின் அளபெடை மான்கென்பாருமூளர். ௮வை தனிகிலை முதனிலை 
இடைநிலை இறுதிநிலை எனப்பரிமென்ப, ஒழிர்த இயத்சீரான் ௮ள 
பெடைவந்த செய்யுளுங் கண்டகொள்ச. 

வாழ்க என மூவசைச்ரீரான் வரும் அளபெடைமொழியு 

மூள, மற்றுப் படா௮கையெனடம் ஆஅழியெனவும் இவை மூ௨சைச 
ச€ீராசாவோவெனின் ஆசா. “தனிக்குறின் முதலசை மொ.திசிதை 

தீ தாகசாது”” என்புழி முதற்கணல்ல.து விட்டிசைத்தல் கேர்ர்திலனக 

லானலுங் குறிலிணைந்சனவும் குறினெடிலிணைக்தனஉம் நிரையாமென் 

। ரூீனாகலானுமென்ப.து. என்றூர்க்குத், தூஉமணி கெழூஉமணி என 

நேர்ரநிரைப்பின் முற்றுகரம்வந்து நேர்பும் நிரைபுமாமாசலின் அவற் 

றையும் ஆரரியவுரிச்சரென்னாமோவெனின் என்னாசவாறு. அங்ஙனம் 

அளபெடையான் நேர்பசை நிரைபசை கொள்வாரும் அளபெழுந்த கு 

ற்றெழுத்து வருமெழுத்தொடு கூட்டி. *முசனிலை யளபெடை கேர் 
ரே நியற்றே - பிடைநிலை யளபெடை நிரைநே ரியற்றே'” என்பவாக 

வின் ௮ளபெழுர்ச மொழி நேர்பும் நிறைபுமாகாவென்பது, அவ்வா 
ரூயினும் ஒரோர்கால் ௮ளபெடையுகரத்தைக்கூட்டி. நேர்பு நிரைபு 

மென்றுமோ காச பிறப்பென்பன தேமா புளிமாவாயினவாறு போ 

லெனின், அவை தேமா புளிமாவாகாமையுக் தளைவகையொக்கு 

மத்துணேயென்பதூஉம் மேற்கூறப்பட்டசாசலின் அவைபோல இ 

வையும் நேர்பசை நிரைபசையாகாவென்பது, ௮ல்லதூஉம், “நீட் 

டம் வேண்டி. னவ்வள புடைய” எனப்பட்டது ௮ளபெடையாகலானு 

ம் நாணுச்சளையென்பதுபோலாது இயல்பாதவந்து இயைச்த எழுத் 

தாகலானும் ௮அவைபோல அளபெடை இருவகை யுகரமொ டியைந்த 
வை வந்தன 3வெனப்படாமையாலும் நேர்பசை நிரைபசையாகாவென் 

பது. அத்றன்றியும் அவை கேர்பசை நிரைபகையாசல் ஓரவகசையா 

ன் நேர்ந்தானெனினும் அவை நாணுத்தளை விரவுக்கொடியென்னுஞ் 
சீராதற்கு இழுக்கென்னையெனஃம் ரிரையிறு காலையும் அரியவுரி 

ச்சொன ஒதி ஆூரியவுரிச்சரெட்டென்பான் போல விரந்தோதிப் ப 
யந்ததென்னையெனவுங் கூறிமறுச்சு, 

இனி ஒருமை; - தூஉமணி கெழூ௨மணி என்பன அளபெடை 
அசைநிலையாகியும் ஆகாதும் வருதலின் வெண்டர்க்கும் இருகிலைமை 
கோடற்சென்ப. அது நீடுசொடி. குளிறுபுலி என்பனவற்றிற்கும் ஓக்கு 

மாதலானும் ௮சையுஞ் ரும் இசையொடு சேர்த்தங்கால் அங்ஙனம் 
'அசையாகாமையாலும் ௮து பொருர்தாதென்பது, இங்ங்னஞ் சர் 

நிலையெயப்திரின்ற அளபெடைகளெல்லாம் வழச்இற்குஞ் செய்யுட்கும்



செய்யுளியல், டு௮௧ 

பொதுவாயின௨ஞ் செய்யுட்கே உரியவாகிச் செய்யுள்செய்யும் புல 

வராற் செப்துகொள்ளப்படுவனவுமென இருவசை. ௮வ்விருஇறச் வு 
ம “நீட்டம் வேண்டி. னவ்வள புடைய” என்னும் இலச்சணத்துட்ப 

ட்டு ௮டங்கெ. இனி ௮வறறுள் வழக்குச்குஞ் செய்யுட்கும் பொ 

அவாகியசளை இயற்கையளபெடையென்றுஞ் செய்யுட்குப் புல 

வர் செய்தகொண்டதனைச் செயர்கையளபெடையென்றும் பெய 

ரிட்டு வழங்கப்படிம், ௮வ்விரண்டலுள்ளும் ஈண்டு அளபெடை ௮ 
சைநிலையாகலும் உரிச்தெ௫ப்பட்டது இயற்சையளடெடையென்று 

பெயரிட்டுவழங்கப்படும். செயற்சையளபெடை. சீர்நிலையாதல் செய் 

யுட்சேயரியயாறுபோல இயற்கையளபெடை அசைகிலையாகஓஞ் 

செப்யுட்சகேயுரியசென்பது. ஆகலுமுரித்தென்ற உம்மையான் ௮ 
யையிரண்டானும் ௮வவாற்றாறும் ௮சைநிலையாகப்படாது புணர் 
ச்சிவசையான்வர்த அ௮அளபெடைக்சண்ணும் பொருள்புலப்பாட்டிற் 

கு உரியவாகச் செய்யுள் செப்யுமிடத்தும் ௮வ்வாநசைநிலையா 
கப்படுவசென்றவாறு. உதாரணம். ::பலா௮ச்கோட்டுத் தீங்கனி 

மேற் பாய்ந்தாடு கடுவன்” எனப் பலா௮க்கோடென்புழிச் “G 

இஜியசன் முன்னரு மோளாழுந்து மொழிக்கு - மறியத் தொன்று மக 

ரக் செவி” எனட்பெற்ற அ௮கரமுண்டன்றே! அ௮துவும் அளபெடை 

யெனப்படும். அதனைப் பலா௮வென்புழிப் புளிமாவென்னுஞ் € 

ராக அலகுவையாது நிரையசை நிலைமைத்தேயாக வைக்கப்படு 

மென்பது, **நிலம்பாயப் பட்டன்று நீணிலவா மென்றோட் - குலம் 

போப்ப்போஓய்க் கோவை செய” என்புழிப் போஒப்ப்போஒயெ 
னச் சே.ப்மைக்ருறிப்புப்படச் செய்யுள் செய் வழியும் அளபெடை ௮ 

சைநிலையாயிற்று. இனி இவற்றை விளியும் பண்டமாற்றும் சாவல் 
கூற்றும் மூதலாயவற்றுள் வருமென்பாருமூளர், ௮ங்ஙனம் வந்தது 

பிற்காலத்துச் செப்யுளென்ப. ௮ல்லதூஉம் அங்ஙனம் வரையறைப்ப 
டாமையானும் நாம் முன்காட்டினவை ஆண்டு அவற்றுள் அடங்கா 
மையானும் அவ்வாறும் இகர்துகருனென்பதூஉம்படும், *உப்போஓ 

வெனவுரைச்தி மீள்வா ளொளிமுறுவல் ?” எனப் ,பண்டமாற்றின் 
சண் வர்ததெனச்காட்பெ. பிறவும் இவ்வாறு வருவன அறிந்து ௮சை 

நிலைப்பாற்படுக்ச. என்றார்ச்கு இவை செய்யுளுட் தம்மோசை Fens 

யாவாயின் அலூருக்கையுள் ௮ழித்துப்பயர்ததென்ளையேனின் ௮ஃ 
தன்றே இதனை எழுத்து நிலைப்படுமென்றற்கு உதாரணமென்பது, 

௮ஃதேற் செய்யுளின் ஓசையை அ௮ழிச்சவமையும் பிதவெனின், ௮7 

றன்று, அவ்வோசையைச் செப்யுட்கண்ணே அழிப்பது சந்தியிலச்ச 

ணத்தின் வழீஇயிற்ரும், இனிப் பிறவற்றுச்சண்ணும் அளபெடை



Gs. பொருளதிகாரம். 

யைச் சிதைத்துச் சொல்லின் அ௮ச்செய்யுளுட்கருதிய பொருண்மை வ் 

எங்காதாம், #5 நோக்ட இச்செய்யுளின்பத்தைச் சிதையாது ஈண் 
டு நாம் வேண்டப்பட்ட ௮லூருக்சைச்சட் சதைத்துச்கொள்க என் 

மென்பது, (sa) 

௩௨0. ஓற்றள பெடுப்பினு மற்றென மொழிப, 

இஃத ஓற்றளபெடையும் உயிரளபெடைபோலச் சநிலையாத 

லேயன்றி ௮சைகிலையாகலும் உரிக்சென மாட்டெறிர்தமையின் எய் 

தரததெய்துவித்தது. இரை அமசைப்படுத்து எழுத்துநிலையம் வேண் 
டிின்றமைமின் வழுவமைச்சதாஉமாம் (இ-ள்,) ஓற்நளபெடுத் 

மாலும் உயிரளபெடைபோலகச் சீர்நிலையெ.ப்தலும் ஒரசையாய்நிற்றலும் 

உரித்து, T- 0. ஒற்றளபெடுப்பிதுமெனவே, ஒற்றுச்கள் ௮ள 

பெடுத்து நிற்றற்கு உரியன; உரியவழி, எல்லாம் வரையாது கொள்ள 
ப்படும், அவை வழக்றள்ளுஞ் செய்யுளுள்ளும் இருவாற்றான் ஒரு 
சொற்ரு உறுப்பாப்நின்ற ஒற்றே அளபெழிலும் பின்சோன் திச்கொள் 
ஈப்பட்ட ஓர்றளபெழிறுமென இருவகைப்படும். * அஃ திவ ணவ 

லா தெழுர்துபுறத் இசைக்கும்?” என்பது சொற்குறுப்பாப்நின்ற த. 

“ அனா கோயொடு கான லஃதே'' என்பது பின்றோன்றிக்கொண் 
ட புள்ளியெனப்படும். ௮ற்றெனமொழிப என்றதனான் ஐற்தள 

ஸிபடையும் உயிரசபெடைபோலத் தானுக் தன்னையொற்றிய ௭ 

முத்துங்கூடி அளபெடை மொழியாடுச் சீர்நிலையெய்தல் பெரும்பான் 
மையாகலாலும் ௮வை இயற்கையளபெடையாயெவழி அசையாதல் 

சிறுபான்மையென்பது[உம் உயிரளபெடை முதற்சணின்ற நெட்டெழு 
தீதுப்போல ஒற்றளபெடைமுதற்கணின்ற குற்நெழுத்துத் ** தனிக் 

பருநின் முதலசை மொழிசிசைச் சாகாது” என்பசனான் விலச்குண்ணா 

இ விட்டிசையாது முரற்சணின்று நேோரசையாமென்பதூஉங் கூறிய 

வர்று, வல்லெழுத்தாறும் ரசாரழகாரமும் ஓழித்தொழிர் உ பதினோரொ 

ற்றுங் குறிற்டீழுங் குறிலிணைக்கீழும் அளபெய்நிகிற்கும்வழிச் சீர்நிலை 
யாதலேயன்றி அ௮சைரிலையாகலுமுரித்துச் சிறுபான்மையென்றவாறு, 
அவை *சண்ண் டண்ண்ணெனச் சண்டுங் கேட்டும்!” என்றவழிக் 

'சண்ணென்பது £/நிலையாகிம் சேமாவாயிந்று, 

தீண்ணென என்றவழித் தட்பத்துச்சிறப்பு உரைத்சற்கு ணச 

சவொற்றினை ௮ளபேற்றிச் செ.ப்யுள்செய்தான். ஆண்டு ௮.து மாசெல் 

சுரமென்னும் வஞ்சியுரிச்£ராவதனைப் பாதிரியென்னுஞ் சரோயாமெ 

ன-வழுவமைத்தவாறு, குற்றுகாம் குறிலோகூடி. கிரையாவதசனைச் 

குநிலிணேயெனச் குழ்றெழுத்தாச்டு ஒதிஞன், அதுபோல ஒற்நள



செய்யுளியல். ௫௮௩ 

பெடையும் ஒருமாத்திரையாவதனைக் குற்றெழுத்சென்றோதானே 
வெனின், அங்ஙனம் ஒதின் ௮வ்வளபெடை குறிலாக3 சன்முன்வ 
த குறிலோடும் பின்வர்சகுறிலோடும் நெடிலோடுங் கூடி. ரிறையசை 
யாக்குவதாவான் செல்ஓமென மறுகச௪, மற்றும் ௮ரங்ங்சம் என்புபூர 
ப் புலிசெல்வாயென மூவசைச்சீருமாமாகலின் இதனை மூவசைச்டரின்। 
பின் வைக்கவெனின், அ௮ற்றன்று அவ்விரண்டறகும் பொதுவகையா 
ச இடைவைச்தானென்பது, ௮ல்லதூஉம் ஈரசைச்சராதலே பெரும் 
பான்மையாசலின் ஈண்டு ரசைசசீர்ப்பின் வைசதான் இவ்விரண்டள 
பெடையினையுமென்பத, மற்றம் வழக்கறுள் வறாம் இயற்கையள 

பெடையன்றே அசைநிலையாவன, ஒற்றளபெடை வழச்இனுள் வரு 
மோவெனின், அவையுஞ் சிறுபால் ம வழக&இனுள் வருமென்பது, 
சுள்ள்ளென்றது புள்ள்ளென்றது கள்ள்ளென்றது துண்ண்ணென்றது 
திண்ண்ணென்றது எனவரும் பிறவுமன்ன, இயை, செய்யுளகத்தல்ல 
தி பரவைவழககினுள் வாராவென்பாருமுளர். அ௮வரறியார், செய்யுட் 

குப் புலவர்செய் நகொணட அளபெடை, பின்னர் அசைகிலையாசற்கு 
என்னைகாரணமென மறக்க. மற்று * அளபெடை யசைநிலை யாகஜு: 

மரித்து” எனவரையாநு௩உறவே இசசூர்திரமும் ௮டஙருமாகலின் இ 
அ மிகையாம்பிறவெளின், ௮றறன்று; எழமுததோத்தினுள் ஓற்றளபெ 
டிக்குமென்பகு கூராமையின் வேறுகூறிஞன். அல்லதாஉம் உயிரள 
பெடையின் வேறுபட்டசோரர இலக்களாமுடைமையின் இதனை வே' 
D& Sender mg. என்னை 1? பஞ௮ட்டு என், வழி உயிரளபெடை 
கடியாறு என்னுஞ்சீராயவாறபோலாது கொங்ங்கு ருரட்ங்கு எஃகு 
மின்ன்னு என அளபெழுஈ ந இருவகையுகரவீற்றுச்சொற்கள் போ 
சோறு கடியாறுனன்னுஞ் சீரானும் ஞாயிறு வலியது என்னுஞ் சரானு 
மாகாது இருவகை உகரமொடு இயைபின்றி வருசலாலும் ௮வை, 
வண்டு வரகு எனவும் உரீயசைச்சீர்ப்பாறபட்டு அசையாருமாதலானும் 
இருவகை யுகரமொடியையா தவழிச ் கண்ண் டண்ண்ணெனக் கண் 
டுங் கேட்டும்” என௨ங் “582% நென்னுங் சல்லரர்”' எனவஞ் ச 
நிலைபெறுதலானுமென்பத, எனவே, இயற்சையயிரளபெடைபோல 
ச் செய்ற்சையொற்றளபெடையும் ஒரோவழி ஒசை சிசைச்சப்படா 
தாயிறறு. இதனானே உயிரளபெடைபோல ஒற்றளபெடை வரு 
இன்ற எழுத்தோடுகூடி. அசையாகாசென்பதாம். ரர்க்கு Site 
என ஈரொற்றுநின்றவ.ரி வேரோரசையாகாசவாறுபோல @ mer 
பெடையும் ஓரோவயூரி ௮சைநிலைபெருசென்பதுஉங் கூ. நினானாம், 
இணி இயற்சையோந்தளபெடை ஏற பான்மை வருமாதலின் இத 
அசைநிலையாதலே பெரும்டான்மையாதனோச்இ மாட்டெறிர்தானெ 
வும் அமையுமெனச்கொள்ச. (௧௮)



௫௮௪ பொருளதிகாரம். 

௩௩௪, இயற்? ரிறுதிமு ளேரவ ஸணிற்பி 
ஜூரிச்சர் வெண்பா வாகு மென்ப, 

இத நிறு ர்தமுறையானே ஈரசைகொண்டு சரியைஈதிறுவன 

உணர்த்தி இனி மூவசைசொண்டு முடிவன உணர்த்துவானெழு* 
தான் அவற்றுள் இது வெண்பாவரிச்சரோணர்ச்தின்றது. (இ-ள்) 
மேனின்ற அதிகாரத்து இயலசையானாகய இயற்ரிறுஇக்கண் நேர 
சைபெறுவன நான்கும் வெண்பாவுரிச்சராமென்று சொல்லுவர் புல 
வர். ௭-௮, உரிச்சாவெணபா வெண்டாவரிச்€ராமென மொழிமாற் 

நியூரைக்க, உதாரணம், நேர்நேர்நேர் நிரைநேர்கேர் நேர்நிரைநேர் 

நிரைநிரைகேர் எனவரும். இவற்றை மாசெல்வாய் புலிசெல்வாய் மா 
வருவாய் புலிவருவாப் எனவுர், தேமாங்காய் புளிமாங்காய் கூவிள 

ங்காப் கருவிளங்சாப் எனவும் வேறுவேறுசாரணங்காட்டுப. பிற 

வும் அவ்வாறு வருவன அறிந்துகொள்க, அவற்றுக்குச் செய்யுள். 

“£ சாமன்கா ணென்று கருவூரார் பாராட்டத் - தாமர்சாழ் கோதை 

சருவானை - யாமு-மிருகுடங்கை யானெதிரே கூப்பித் தொழக்கண்ச 
டொருகுடங்கை யாயின சண்,'? இரனுட் சாமன்சாண் எனவும் கர 

வூரார் எனவும் இருகுடங்கை எனவும் யானெதிரே எனவும் கான்கு 
வெண்டீரும் வந்தன இதுவும் ஆட்சியுங் குணனுங் காரணமாகப் பெற் 
பெயர். வெண்பாவிற்கும் ௮அதன்பகுதியாகய சலிப்பாவிற்கும் உரி 
மையாதலிற் குணங்காரணமாயிற்று, ஆட்டி * வெண்பா வுரிச்சீ ரா 
சிரிய வரிச்? - ரின்பா நேரடிச் கொருங்குரிலை யிலவே!? எனவும் பிரா? 

ண்டும் ஆளுமென்பது, மற்று இயற்€ரென்றவழிப் பத்து இயற 
€ருங் கொள்ளாமோவெனின் அசற்குவிடை முன்னர் £ இயலசைம 

யச்சம்'” என்புழிச் சொல்லிப்போர்தாம். இயற்சொனப் பொதுவகை 
யான் ஓதியவழி இயற்?ர்பத்துங்கொள்ளாது இயலசைமயச்சமாகய 
கான்கனையுங் கோடலும் ஆிரியவுரிச்சொன்று பொதுவகையான் ஒதி 

பவழி ஆறனையுங் கொள்ளாது உரியசைமயக்சமாகயெ கான்கனையுமே 
கோடலும் வேண்டினாமென்பது, அஃது இச்சு த்திரத்சானும் * வெ 

ண்பாவுரிச்சீ ராசிரியவுரிச்சீர்”” என்பதனாலும் பெறுதும், (௪௧) 

௩.௩௨. வஞ்சிச் சமான வகைபெற் றனவே 

வெண்டூ ரல்லா மூவசை யான, 

இஃது ஒழிந்த மூவசைச்ருணர்த்துன்றது. (இ-ள்.) வ 
ஞச்சீரெனக் கூறுபடுச்சப்பட்டள மேற்கூறிய வெண்டரல்லா மூவ 
சைச்சீரொல்லாம். ௭ - ge நேர் நிரை சேர்பு நிரைபு என்னும் கான்ச 

னையும் மூன்றுபடியான் இழியலைத்து, முதற்சணின்ற மான்சசையும்



செய்யுளியல், டு௮டூ 

இடைநின்ற சான்சனோடும் ஓரோவொன்று சான்சாகச் கூட்டி, இறுதி 

நின்ற நான்சசையோடிம் ஓரோவொன்றற்குப் பதிலுமுக மாற்காறு 

ழை அ௮றுபத்துசான்கு மூங்சைச்சிர் பிறக்கும். அவற்றுள், இயலசை 

மருங்கின் கேரிறுவன நான்கு€ருள, ௮வை முன்னர் வெண்சீர்கான் 
செனக் கூறப்பட்டன. ஒழிர்க மூவ்சைச்சர்சளெ ல்லாம் வஞ்சியுரி. 

ச்சிரெனப்படும். ௭ - M அவை அறுபதுவகைப்படும். உதாரணம், 

நேர்நேர்கேர் நேர்நிரைரேர் சோர் சேர்புகேர் கேர்நிரைபுகேர் எனும் 

ரிரைநேர்கேர் நிரைநிரைகேர் நிரைசேர்புகேர் நிலாரிரைபுகேர் எனடிம் 

சேர்புகேர்நேர் கேர்புகிரையேர் நேர்புமபுமேர் செர்புரினாபுநேர் என 
பம், சிரைபுசேர்மேர் கிலாபுரிரைகேர் நிரைபுமர்பு'டபர் நிரைபுசிரைபு 

கேர் எனவும் இவை ே.ரீற்று மூவசைகஎர் பதினாறு; இவற்றுள் வெண் 

ரொன மேகர்காட்டிய கான்கும் ஒழித்து ஒறிர்த பன்னிரண்டும் வஞ்சி 
யுரிச்சர்; இனி நிரை.பீற்.று மூவசைச்சர் பதிஞறும் வருமாறு; -நேர்சேர் 
நிரை நேர்ரிரைரிரை சேர்மெர்புநிரை கேர்நிரைபுநிறை எனும் நிரைகேர் 

கிரை நிரைகிரைநிரை, நிரைநேர்புநிரை நிரைநிரைபுகிரை எனலும் தேர்பூ 
நேர்கிரை, நேர்புகிரைநிராை சேர்புரேர்புகிரா சேர்புநிறை நிரை எனவும் 
நிரைபுநேர்நிரை நிரைபுகிறாநிரை நிரைபுரேர்புகிலா, நிரைபுகிரைபுரிரை 
எனவும் நிரையிற்றுச்சர் பதிஞறும் வந்தன. மேர்கேர்கேர்பு நேர்நி' 
ஸா௫கேர்பு நேர்கேர்புகேர்பு. நேர்நிரைபுநேர்பு எனவும் நிரைரேர்கேர் 

பு நிரைநிமாநேர்பு நிரைசேர்புநேர்பு நிராரிரைபுகேர்பு எனவும் நே) 
ர்புநேர்நேர்பு நேர்புநிறைநேர்பு கேர்பமேர்புகேர்பு நேர்புநிஸலாபுதேர் 

பு எனவும் நிரைபுரேர்நேர்பு நிரைபுகிரைரேர்பு நிரைபுசேர்புகேர்பு மி 
ரைபுரிரைபு2நர்பு எனவும் இவை நேர்மீற்றுச்சீர்பதினாறும் வந்தன, நே 

ர்நேர்நிரைபு நேர்நிரைகிரைபு நேர்கேர்புநிரைபு கேர்நிரைபுகிரைபு எ 

னவும் நிரைகேர்நிரைபு நிரைநிரைரிரைபு நிரைரநேர்புநினாபு நிரைரினாபு. 
நிரைபு எனவும் நேர்புகேர்நிராபு கேர்புநிரைநிராபு நேர்பு கேர்புகிறை. 

பு நேர்புரிரைபுநிரைபு எனவும் நிரைபுமேர்நிரைபு நிஸாபுநிரைரிரைபு நி 
ரைபுரேர்புகிறைபு நிரைபுரிரைபுநிரைபு எனவும் இவை நிரைமீத்த சர் 

பதிஞறும் வந்தன. நேரீற்றுவஞ்சியுரிச்£ர் பன்னிரண்டும் நிராமீற் 

அவள் சியுரிச்சீர் பதினாறும் நேர்பீற்றவஞ்சியுரிச்சீர் பதினாறு ம் நிரைமீர 

ற்றுஞ்சியுரிச்சர் பதினாறுமாச வஞ்சியுரிச்சீர் அறுபதும் வர் சன, ௮௩ 

வற்றுச்குச்செப்யுள்; - மேற்சோட்டுகீர் சீழ்ப்பரச்துசன் ௦'முக்கோட்டு 
மெய் வியல்விசும்புசோய்ச் தோங்குமுன்னர்ச் சாம்புசழியப் பாய்ந்து 

சென்றுசென்ருங்குகலிபுநின் றெதிர்த் துமீண்டாங் கதிர்த் துச்கரைகொ 
ன் றலங்குகோட்டுமுச் திலங்குகிலவுச்செய் தூர்திரைக்காவீரி பரச்குர்த.. 

ண்டலை மூ.தாரோனே பேரிசைவளவன் சுரம்படர்ந்து வருர்துதலெ 
வே நிஎம்பாவாழ்க்கைப் பாணர்சடும்பே'” இசனுள், சேரீத்றுமூவி!



Ba பொருள காரம், ' 

௯சச்சீர் பதினாறுள்ளும் வெண்பாவரிச்சர் சான்குமொழித்து ஒழிந்த 

பன்ணிரண்டுவஞ்சியுரிச்சீரும் முறையானேவர்தன. *: தண்டண்டலை 
தீ தாதுறைத்தலின் வண்டோடுவயல் வாய்புகைபுகரச் தயலாலையி ன 
ஹைஃ்கழ கையின் வழிபோகுவர மறித்துருபுசளர்ந் தோகருசென்னி 
லை வாங்குககிர்தரம் போது தூங்குிலை மீதுபுகுந்துபுகுந் 0 தொடுங்கு 

செ.ப்தொழில் வழங்குகளொிக்குழாச் இருர்துகோட்டுமிசைக குரங்குவி 

ருர்துகொளு ஈன்னர்ஈன்னாட் டென்னகுவகொல் பொன்னிஈள்ளனுட் 
டுப் பொருகனெஙகான் ரூடோய் சகையுமல்லவ னாடுகெழுதிருவிற் மீ 
புகெழுவேந்தே.” இதனுள் நிரையிற்றுவஞ்சியுரிச்சீர் பதினாறும் வந்த 

ன. “வான் பபொப்யாது இம்பெயல்பெய்து மால்யாறுபோந்து கால்சுர 

ந்துபாப்ந்து சரைபொய்யாது நிறைவளஞ்சான்று வளாயாதுவந்து ப 

லாப்பமுத்துவீழ்ச்து பாம்புகொள்ளாது வீங்குசுடர்நீண்டு வித்துகாறு 
வாய்த்து முத்துக்கரும்புபூச்து வரம்புசொள்ளாது நிரம்புபெருங்கூட் 

டு விசும்புநீங்குமஞ்சு துயின்றுபெயா்ச்துபோர். து வாழையோங்கய 

கோழிலைபரச்குர் கண்டாயாணர்த்தென்பவென்றம் பவெது கூட்டு 
ண்டு சகடவதுநோகஇச் குடிபுறக்சரூஉம் வேர்ச னெடுநிலைத் தண்கு 

டைரிழற்றுசாடே.”” இதனுள் கேர்பசையி௮ுதியாயெவஞ்டியரிச்சீர் பதி 

றும் முறையானே வந்தன, **$றறமிருபு செல்ரினஞ்டிறந்து கூற் 

ஜொத்துவிரைபு கோள்குறித்துமுயன்று புலிப்போத்துலவு பொலங் 
கொடியெடுத்துப் புகவேற்றுமலைந்து பகையரசுதொலைத்து வேந்துமி 

தணிபு போந்துபடந்தொடுத்து வீற்றுவீற்றுப்புனார்க்து வேற்றுச்சரும் 

புளெர்ந்து சளிறுகால்களெர்ந்து குளிறுகுரல்படைத்துச் சொரிந்து 

தூங்குகடாத்து விரவுப்பலவுகொலைத்து மணங்கமழாரமொடு தய 

ங்கச்சூடிய வென்வேந்சென்னி பொன்னியற்புனைகழல் பாடுபெறு 

பாணினும் பலவே பாடாதகோடிய நாசசெழுவேர்தே'” இதனுள் நிரை 

மீற்று வஞ்சியுரிச்£ர் பதினாறும் முறையானேவர்தன, (௨௦) 

௩௩௩. தன்பா வல்வழித் தானடை யின்றே, 

இஃது அவறறைப் பாவிதகுரிமைகூறுகின்றது. இவ்வறுப.து 
வஞ்ியுரிசருந் தன்பாவினுளல்லாத ஆரியம் வெண்பாக் சலியினுள் 

வாரா... எறு. சிறுபான்மையானாவன முன்னர்ச்சொல்லுதும். இவை 

ஆடரியவுரிச்சீர் தூங்கலோசையானாகுமாறுபோல ஆூரியவோசையும் 

ஆக்குங்சொல்லெனின் ஆக்காவென்டது இதனது பயன். (2.6) 

௩௩௪, வஞ்சி மருங்கி னெஞ்சய வுரிய, ் 

O) s மற்றைசர் மயங்குமாறு உணர்-ற்று, (இ-ள்.) வஞ்ிய 

'ரிச்சர் பிறபாச்களை ஆச்சாசவாறுபோலா.து ஒழிந்த ஆடரியவுரிச்சீரும்



செய்யுளியல், ௮௭ 

வெண்பாஉரிச்சீரும் இங்வஞ்சிப்பாவினையாக்கும். ௭ று, உரிச்சர் 
மேலதிசாரமாசலான் எஞ்சியவென இவ்வீரண்டனையுமே கொண்டா 

மென்பது. வஞ்சியதபாவீனை வஞ்சியென்றான் ஆருபெயரான், 
wipe Pre goa $s பாச்கறுவசென்னையெனின் அப்பாவினே 

யாச்குவன 6ராகலிற் சரிலச்கணம் எய்துமென்பது. ௮அவையாமா.று( 

வசையில்புகழ் வயங்குவெண்மீன் நிசைதரிர்து செற்கேடுனுச் - தற்/ 
பாடிய தளியுணவின்” எனத் ஈன்சிர்வரத் தூங்கலோசைபிறர் 

சது, *தாழசாழைத் தண்டலை என்பதுவும் “புட்டேம்பப் புயன்। 
மாதி” என்பதுவும் வெண்பாவுரிச்சீராற் துங்கலோசைபிறடந.து, “பூட் 

டேம்பப் புயன்மாறி” என்புநி “வகையில்புகம் வயங்குவெண்மீன்””) 
எனத் தனது ரானே தூங்கலோகைபிறர் தாங்குப்பிறர் சது இசைகிரி' 
ந்து தெந்கேஇனும் என இயற்காநிற்பத் தன்€ரானே தூங்கலோசைபி 

தந்தது. புள்ளு] துயின்.று புலம்புகர்ர்தென ஆடிரியவரிகரீரான் வ 

ஞ்டித்தூச்காயிற்று, பிறவம்அன்ன. ௨௨) 

௩௩௫, வெண்பா வுரிசச ராசிரிய வூரிச்ச 

ரின்பா கோடிக் கொருங்குறிலை யிலவே, 

இத சட்டசளையாசிரியப்பாவிறுள் அடி.புறழப்பட சீர் இவை 

யென்இன்றது, (இ-ள்.) வெண்டீரும் .நூரியஃரிச்..'" ௬ம் ஆ௫ிரியப்பாவி 

ற்கு ஒப்பவரும் நிலை இல. எ-று, இன்பாநேோரடி.யென்பது அதிரியவ 

ழ.யென்றவாறு, ஒருங்கென்றகறுன் இயற் ராய தன் €ரேோபோல 
வெண்£ரும் வாராதென்பராம். இயலசை மயங்கெவே இயற்சொன 
ப்படுவன எனவும் உரியசைமயங்னெவே .அிரியவுரிச்சரெனப்படுவன 

எனவும் முன்னாச்சொல்லிப்போக்தானாசலின் ஈண்டு உரியசை மயக் 

கத்தினையே ஆரியவுரி்சரொன்றான். எனவே நீடுகொடி. குளிறுபுலி 

என்னும் இரண்டாிரியவுரிச்சரும் ,நசிரியச் துவந்து ௮டியுறழுமென் 
பது ஈண்டுக்கொள்ளப்படும், அல்லது “முூன்னிரை யுறினு மன்ன 

வாகும்” என்ற மாட்டேற்றான் இயற்£ர்ச்சன்மை சிறுபான்௯ம 
வகையான் எய்துவித்ததூஉம் இப்பயனோர்ஏயொயிற்று, இச்சகரூத்து 
நோக்டுப் போஓங் “சலித்தளை மருங்இற் சடியவும் படா!” என்ற உம் 
மை இறந்தது தழீஇயிற்றுமாமென்பது, இனி ஒருசாரார் வெண்டூரம் 

ஆசிரியப்பாவினுள் வருங்கால் இயற்€ரிடையிட்டன்றி உடனியையம் 
துவாரா என்ப, அங்கனங்கொள்ளிற் கட்டளையடிம்சண்ணும் ஆசிரிய 

வடியுள் வெண்€ரும்வர்.து உறழப்பெறுமென்றானாம். ௮ல்லாதவடி.4் 

காயின் ௮து போக்கு 4 இன்€ ரியைய வருவ தாயின்-வெண்டர் வரை 

யார் ஆசிரிய வடிக்கே'” என்புதிச் கூறப்படுமென்பது, ஈண்டுநோடிச 

சென்பது கட்டளையடி.க்கென்றவாறு. (en)



டு௮௮ Our chon Bar rub. 

௩௩௭. கலித்தளை மருங்கிற் கடியவும் படா௮, 

இத கலிப்பாவிற் சீர்மயங்குமாறுணர்ற்-று. (இ-ள்.) மேல் 

ஆசிரியயடியுறழ்தற்கண் விலச்கப்படாத கிரையீற்முிரியவுரிச்சீர் இ 

பீண்டுங் கலிப்பாவின் அடங்குங்காற் கடி தலுமுடையகசொல்லெனின் 

ஈண்டும் அவை விலககப்படா. ௭ - று. எனவே, நிரையீ ற்ருசிறியவரி 

ச்சீர் இரண்டுங் சவலியடியுறழ்வனவாயின, சடியஷம்படாவென்பது 
இறந்தது சழீஇய எச்சவம்மை. ஆசிரியத்திற் கடியப்படாவாகலேயன் 

றி ஈண்டுக் சடிதலும்படாவென்றமையின் கலித்தளைமருங்கனென்ப 
தி வினைசெய்யிடச்துச்சண் ஏழாவது வர்௪து ; சளைத்தலென்ப.து Fi 

தீதொழிலாசலின். ௮ல்லாச்கால் இருசீரானாகயதோர் தளையிடனாகப் 

பிறிதொரு£ர் ஆண்டுவரல்வேண்டுமெனமறுக்க. மற்றுக் சவித்சளை ம 

ரங்கன் வெண்சீர்வருகவென்ஞுரோவெனின் ௮.து சொல்லவேண்டு 
மோ? ஆிரியத்துத் தன்சீர் வாராநன கூறுவசன்றி வ௱மென்பது 

,கூருான், வெண்பாவிற்கும் ௮வ்வாறே வெண்டர்வருமென விதந்தோ 

தான், அதுபோல அ௮தனியற்முதிய கலிப்பாவிற்ரூம் வெண்”ர் வரு 

மென விசந்தோுல்வேண்டுவதன்று; வஞ்சிப்பாவிற்குப்போல வேறு 

சீரின்மைபினென்பது. அஃதேல் *வுஞ்டி மங்க னெஞ்சிய வரிய'' 
என வுஞ்சிப்பாவினுள் .ஆ௫ரியவுரிச்சீர் வருமென்று கூறல்வேண்டா 
வெனின் வேண்டுமன்றே வெணசீர்வருமென் விதர்தோதுவான் ஆரி 
ரியவுரிச்£ர் ஆண்டு விலக்குண்ணுமாகலினென்பது, ௮வற்றுச்குச் 
செப்யுள் ) * ஒங்குவரை ய$க்சததுப்பா.ப்ட் துயிர்செருககுக் துறை 

aaa,” எனவும் 'விளங்குமணிப் பசும்பொன்னின் வியலறைமேல் 
விளையாடி.” எனவும் நிரைபீ ற்முடிரியவரிச்சீர் சலிப்பாவினுள் வந்தன. 
! துஞ்சியே னென்றதவன்ற தூருரைத்தான். யானவுனை”' எனும் 

!: அறிகாய வறனெய்தி யருளியோர்ச் சளித்தலும்'” எனவும் இவையி 

ரண்டும் வெண்டொனத் தொருச்சப்படுதலின் வெண்ரன்னுஞ்சொ 
ல்லின்முடியுமிலக்கணத்தான் விதந்தோ சாமேயும் அவ்விருபாவிறக 
ம் உரியவாயின, மற்றுக் கலிமரங்இனென்னாது தளைமருங்கனெ ன்த 

தென்னையெனின் இவ்வாராய்ச்சிபுடையன சட்டளையடியென்றதெ 
!ன்பது. எனவே, தளையென்று ஒதுவனவெல்லாங் சட்டளையடியே 
Garé Qu aru su dept. இங்ஙனம் வரைாயறையுடையன சட்ட 
ளையடியெனவே, அல்லாத அடிக்கண் ஓழி*த அரிரியவுரிச்சிரும் வரு 
மென்பது பெறுதுமென்பது, மற்றுக் கட்டளையடியல்லாச ஆசிரி 
யவடி.யுள் உரியசைமயங்கெய ஆடூரிய௨ரிச்ரோம் வருமென்பதூஉங் ௧. 
[றுகவெனின், அவை விலககுண்டது கட்டளையடி.ச்சாதலின் விலக் 

சாதவழிச் சன்₹€ர் வருதல் விசச்கோதவேண்டாவென்பது முற்கூறி 
பவாறேகொள்க. (௨௪)



செய்யுளியல், டு௮௬ 

௧௩௭, கலித்தளை யடிவயி னேரிழ் நிய 
நிலைக்குரித் தன்றே தெரியு மோர்க்கே, 

இவ் கட்டளையடிச்கு எண்ணப்பட்டதோர் சீர்வரையறை, 
(இ-ள்.) கலித்தளை ௮டிவயின் - சலிப்பாவினது சட்டளையடிக் 
கண் ; நேரீற்றியற?ர் நிலைக்கு உரித்தன்று - தேமா பிளிமா என்! 
னும் இரண்டியற்சரும் வரப்பெரா ; செரியுமோர்ச்சே - துள்ளலோ 
சையைத் தெரிவார்க்ர௬ு, எ- று, ஆகாவென்றவற்றைச் காட்டலா 
வதில்லை, ஆகாவென்பதல்லது, கட்டகயடிக்கண் verse srg 
Ca, அல்லனவற்றுக்சண் வருமென்பசாம், வை 4 பா லஞ்செ 
விப் பணைத்தாண் மானினா'” எனவும் 4: உறுபூலி யுருவேய்ப்பப் பூள்! 
தீ வேங்கை!” எனவுங் காமர் கடும்புனல் கலந்தெம்மோ டாடுவா 
ள்” எனவுங் கலியடியுள் வக்தன. இயற்சீர் பத்துள்ளும் இவையிரண் 
டனையுங் சலிககண் வாராவெனவே ஒழிந்த ,ஐூரியத் தள்ளும் வெண் 
பாவுள்ளும் பத்தியற்?ரும் வேறுவேறு வந்து ௮டியுதழுமென்பதுஉ 
ம், இதற்காயின் எட்டியற்£ர் அடியுறழுமென்பதூஉங் கூ நினானாம். an 
னவே ஆரியம் இயற்சாபத்தும் ஆரிரியஉரிச்சரிரண்டுமெனப் பன் 

னிரண்டு?ர் பெறுவதாயிற்று, வெண்பாவும் இயற்சீர்பத்தும் வெண் 
சர்சான்குமெனப் டதினான்கு£ர் பெறுவதாயிற்று. கலிப்பாவடி.யின் 

இயற்சரொட்டும் வெண்டர்சான்கும் ஆ௫ரியவுரிச்சீரிரண்டுமெனப் பதி 
ஞான்கு?ர் பெறுவதாயிற்று, அசைச்ருளாவன முன்னர்ச்சொல்று! 
தம். இணி, வஞ்டிப்பாவிற்காம் * வஞ்சி மருஙஇி னெஞ்சிய வுறிய 7? 

என முற்கூறியவாற்றான் ஈரசைச்சர் பதினாறும் மூவசைச்சர் அறுபத் 
அரான்குமென எீண்பது£ருங் கட்டளையடி.யல்வழி உரியவென எய் 

துவித்ததாம. அவற்றுட் தேமா புளிமாவென்னும் இரண்டுசரும் ஆ 
சாத இடம் இணிச்சொல்லுகின்றான், (௨௫) 

௩௩௮, வஞ்சி மருங்கினு மிறுதி நில்லா, 

9) s வஞ்சிப்பாவினுள் வாரா இயற்£ர் கூறுகின்றது, (இ-ள்) 

-59 மருங்கும் -மேற்கூ நிய இயற்சீரிரண்டும் வஞ்சிட்பாவினும் : 

இறுதி நில்லா - ஈற்றில் நிலைமைப்படா, எ-று, வஞசித்தளைமருங்த 

"என்னாது வஞ்சிமருங்கனென வாளாதுகூறினான் ௮து கட்டளைய/ 

2 க்சவ்லாமையின், வஞ்சிப்பாவிலுட் சீர்வருங்கால் ஓழிர்த பாவிற் 

முப்போலச் சீரியைந்திறுசன்மாத்திரையன்றிச் சீர்தோறும் தம்முள் 
வேறுபாடு தோன்றத் அங்சப்படும். ௮வ்வாறு தூங்கலோசைப்பட 

நில்லா தேமா புளிமாவென்லும் இரண்செருமென்றலாரும், உம்மை;



நி பொருளதிகாரம், 

இறர்ச.த.தழீஇயிற்று, இறுதிரில்லாவென்பத இத" வாடுகில்லாவெ 
ள்றவாறு, எனவே, நூங்கலோசைப்பட முதற்கண் வாராவென்ற 
பாரும், என்னை? இருசரிலுள் வருஞ்சீரோடு தொடறருங்கால் இறு 

ரற்றொழில்பெறுவறு நின்ற£ராசலினென்பத. இதனானே ஒழிந்த இ 

பத்சீரிற் தூங்கலோசைப்பட நிற்குமென்றவாரும். “கொற்றம் கொ 

உயுயரிய'? எனவுங் “களிறுங் கதவெறிர்தன'' எனவும் நேரீற்றியற்சர் 
மதீற்சண் தூங்காவாயின. அ௮கல்வயன் மலைவேலி நிலவமணல் விய 

ள்சானல்”? என ஓழிர்த இயற்சீர் துங்ெவென்பது, இவையுங் « 

ஃடளையல்லவென்பது ௮சையுஞ் €ரும்'” என்பதனான் ௮றிக. இறு 

9க்சண் விலச்சாமையின் ('மண்டிணிரத நிலனு நிலனேந்திய விசு 

பும்? என நேரிற்றியற்சர்வர்சன, 

இனி ஈற்றுக்கண் வருதல் ஏிறுபான்மையென்பாரம் யாண் 

ரிம் இறுஇச்சண் வாராவென்பாரும் இச்சூத்திரத்சையுரைக்குமாறு) 

வஞ்சியடி.யிறுதிச்கண் இவை வாராவெனப் பெரும்பான்மைபந்றி 

ஓஇஞெனெனவும் ; இஃசொருதலையாக வீலச்னொனெனவுஞ் சொல் 
லப. அவ்வாறு கூறின் முதற்கண் ௮வ்விருசீரும் வருதல் பெரும்பா 

ன்மையாதல் வேண்டுமென மறுச்க, என்முர்க்குத் *தன்பால் வெ 
ங்கள்ளி னொலிவேலிலங்கு தடககை'” எனவும் “Yor path yom 
மருதின் போதப்பிய புளற்றாமனா”” எனவுட் *(தேன்ரூட் ஈ* ் 

பின்!” எனவும் வர்தனவாலெனின் ௮ங்ஙனம் ஈலிந்து சரட் 

அளபெடை வெண்ரோம்; அது செவிகருவியாக உண '' 

"கொற்றக் கொடியுயரிய'? என அளபெழாதவழித் | 
அல்லதூஉம் நேரிற்நியற்சீர் இறுஇக்கண் நிற்றல் ட 

பெனப்படும், ''மண்டிணிந்த நிலனு-நிலனேர்திய விசம்பும - வலய 
தைவரு வளியும் - வளிதலைஇய இயுர் . தீமுரணிய நீரும்.” எனவும் 

pb SL டெங்க னுயர்ந்தோங்கிய வாயில்”' எனவும், ஓரோ 

செய்யுட்சண்னே பலவந்தமையினென்பது. மருங்கென்றதனானே 

2ஈர்கிலைவஞ்சிப்பகுதிச்கே இவ்வரையறைகொள்ளப்படும், கொள் 

ளவே, வியனிலைவஞ்சிச்கு இவ்வனாயறையின்றென்பது, மற்று ம 
ண்டிணிர்த நிலலுமென்பது நேர்நிலை வஞ்சியாசலின் அடி.கிலையோடு 
அடிக்கூட்டத்துக்கண் அதற்குச் தூாங்சலோசை கொள்ளுமாறென் 
னையெனின், HLS இலக்கண அடியன்மையின் ஈண்டாராய்ச்ரியின் 
தென்பது, சேர்கிலைவஞ்சியுள் இலச்சண அ௮டிக்சண் இயற்சோல் 
லாம் வரர வென்பது “குறளடி. மசலா வளவடி. சாறும்!” என்புழிச் 
சிசால்லு அம், (௨௬1



செய்யுளியல், Gas 

௩௩௯, இசைகிலை சிறைய நிற்குவ வாயி 
னசைஙிலை வரையா சரகிலை பெறலே, 

இத மான்சசையுஞ் €ரோகும் இடலுமுடைய என்கின்றது. 
(இ-ள்,) gash நிறையாமையாற் ரத் சன்மைபட நிறைந்த நி 
நிகுமாயின் ௮சைநிலைமைப்பட்டசொற்களையெல்லாஞ் €ர்நிலைபெறுத' 
தசண் வரையார். எ-று. *கழரொழா மன்னர்தங் கை,” என்று நோ 
சைச?€ராயிற்று, *புனனாடன் பேரே வரும்” என நிரையசைச்சீராயி 

தற, *எய்போற் பெர்தானெனள் னேற/*” என நேர்பசைச் சராயிற் 
௮. **மேவானா மட்ட களத்து”? என நினாபசைச்சீராயிற்று, பிறவு 
மன்ன. இவற்றை உண்மைவசையாற் சீராமென்றான் ௮ல்லன், 
“தொடர்மொழி யெல்லா நெட்டெழுத் இயல” என்றாற்போலக் கூறி 

னானென்பது, இவை இன்னபாவிலுள் வருமென்பது மூன்னர்ச் 

சொல்லுதும், இங்கனங் கூமுச்கால் வெண்பாவின் ஈற்றடியை மூச் 
சீரடியென்னுமாறு இல்லையென்பது, (௨௭.) 

௩௪0. இயற்சர்ப் பாற்படுத் தியம் பினர் கொளலே 
தளைவகை சிதையாத் தன்மை யான, 

இஃ த எய்தியதொருமருங்குமறுத்தல் அதலித்று; இயலசை 
யிரண்டுஞ் சீர்கிலைவெறினும் தளைகொள்ளப்படாவென்றமையின். இ 

னி, எய்தாததெங் அவிச்ச தஉமாம், என்னை ? உரியசையாம் தளை 

கொள்ளுமாறுணர்த்தினமையின். (இ.ள்) இயற்€ர்க்சண்ணே கூறுப 
டுத்து இயற்றப்படும், அவை .தளைவகை சதையாத்தன்மைச்சண். 
எது. பாத்படுத்தெனவே அதிகாரத்தான் இறுதிரின்ற உரியசையிர 

ண்டும் பகுத். துக்கொள்ளப்படும், 

நான்பயெற்சீருள் இன்ன இயற்£ர்ப்பாற்படிமென்ரானோவெ 
னின், “கலித்தளை யடிவமி னேரீற் நியற்£ர்'? என அதிகாரம் வரு 

இன்றமையிற் தேமா புளிமாவென்லுஞ் €ர்போல இரண்டசைய்ச் 
தளைகொள்ளுமென்றமையின் இயற்றுகவென்றானென்பஅி, தானாக 
இயல்வதன்மையின் இயற்றுகவெனப்பட்ட, தளைவகைரிதையாச் 

தன்மையானவென்று இடம் நியமித்தசதென்னைபெனின், €ர்வசை 

யான் ௮சைச்சொன வேரும் நிற்றலுடைய சளைவசை சிதையாத் i 

தன்மைநோச்இயே இயற்ர்ப்பாற்படுத்து இயற்றுகவென அடச்சங் 
930 moor அறிவித்தற்கெனவுணர்ச, 

இவ்வுரியசையிரண்டுஞ் சீர்வசையான் வேறுவேறு எண்ணி 
த்தொகைபெற்றுத் தமக்கு ஓதிய அடி.யுறழுமெனவும், அஃ்செண்ண:



Gar. பொருளதிகாரம். 

ப்பட்ட தளைவகைநோகச்குங்சால் வேறுவேறெண்ணுச்சொகைபெற்று 
இயற்சரெனவேயடங்குமெனவங் கூறப்பட்டதாம். இன்னுர் சளைவ 

கைச்சண்ணெனவே, சட்டளையடி.ச்சகண்ணதே இவ்வரையறையென் 

பதம் அல்லாதவழி இச்சான்சசையும் வரையறையின்மையிற் 
சளைகொள்ளப்படாதென்பதூஉங் கூறப்பட்டதாம். ௮ஃது ஓரசைச் 
சிரல்லாத 2£ராயிற் கட்டளையடி.யல்வழியும் சளைசொள்பவோவெளனி 
த், தளைகொள்ளிழ் கட்டளையடியெனப்பமோசலின் அ௮ல்லாதவழி வ 

ந்தர் தளைசொண்டனவென்றல் பயனில்கூற்ருமென மறுகக, “p. 
லச முவப்ப வலனேர்பு தஇரிதரு'” என்றவழி ஆ9ரியத்துட் பிறத 

ளை வர்தசென்று இலசகணங்கூறி வழுவமைச்சல் வேண்டா, என் 
னை]? ௮து பெருவரவிற்றாகலின்; ௮தனான் வருஞ்சாவசையான் வ 

ந்ததென்று ஒழிதலே ௮மையும், வரையறை இல்லனவற்றுச்கு வரை 

யறைகூறல் குற்றமாகலினென்பது. மற்று இவ்வுரியசைச்சீரிரண்டம் 

வரையாது கூறினமையின் ஞூன்றுபாவிற்குஞ் செல்லும்பிறவெனின் 

Cele ster யடி.வயி னேரீற் றியற்சோ - நிலைச்குரித் தன்று?” எனச் 
கூறி ஈண்டு இவற்றை இயற்சர்ப்பாற்படுமென்றமையின் இவை 

யுங் சலிப்பாவிற்கு விலகீகுண்டனவென்பது. எனவே, அரிய 
தீதிற்கும் வெண்பாவிற்கும் உரியசைச்சீரிரண்டும் உரியவாயின, ஆ 
சிரியத்இிற்கு மேற்கூறிய பன்னிரண்டும் இவையிரண்டுமென அடியு 
நழுஞ்சீர் பதினன்.சாமின. வெண்பாவிற்கு மூன்னரெய்தஇிய £ர் பதி 

ளான்கும் இவையிரண்டுமாக அடி.யுறழுஞ்சீர் பதினாராயின. கலிப்பா 

விற்கு மேற்கூறிய£ர் பதினான்குமேயாயின, இஙஙனம் வகுச்கப்ப 

ட சர் நாற்பத்துசான்னையும் சீர்வகையான் உண்மை நோக்கத் 
தொகுப்ப இயற்?ர்பத்தும் ஆடிரியவுரிச்சரீரண்டமே வெண்டூர்நான் 

ரும் ௮சைச€ரிரண்டுமெனப் பதினெட்டாம், 

மேல் ஐவகை அடியெனப்பட்ட அறுதூந்றிருபத்தைந்தடியும் 
இசசர்பதினெட்டாலும் தோற்றிச்கொள்ளப்படும். இப்பதினெட்டு 

ச்சரும் இருநிலைமையெய்தவனவும் எய்தாதனவுமாச முப்பததெ 
ன்றி விரியுமாறு மூன்னர் *எழுத்தள வெஞ்சிலும்'! என்பூழிச் 
சொல்லுதும். (உ௮.) 

௩௪௪. வெண்? ரீற்றசை நிரையசை யியற்றே. 

இ_௫ வெண்€ரோற் கலித்தளையாமாறுணர்-ந்று, “கலித்தளை 

மருங்கிற் கடியவும் படா”? என்புழி அவ்வாசிரியவுரிச்சீராற் சலித்த 

ளையாமென்றான் ௮வ்வதிகொாரம் இடையறு அநின்தல்மயின் இதவுங் 
சலித்தளைச்கே'இலக்சணமாமிற்று என்றார்க்கு 'வஞ்சி மருங்லொம்"



செய்யுவியல், டு௬௨ 

எனவும், (இனை திறைய எனவும், “'இயற்ர்ப்பாத்பட2.த?? ௭ 
னவும் இம்மூன்றுகுத்திரம் இடையிட்டனவாலெனி ன், ௮ற்றதன்று, க 
வீப்பா விற்கு விலச்சப்பட்ட Cofp super ௮கொரம்பற்றி இடைபு 
கு$ததல்லது கலித்தளையநிகாரம் விலக்னெவல்லவென்பது, (@ - er.) lau err Sf பலசொடர்ந்து ஒருகலியடியுள் நின்றவழி ௮வ்வெண்டருள் 
*கீறுகின்ற சீரின் மேதல்மந்த நேரசை மற்றநிரைமுதல் வெண்டர்வர் 
அ முன்னைய இரண்டுங் சலித்தளையாயவாறுபோலக& கலிச்சளையாம். 
௭-௮, மேனின்ந அதிசாரத்சாழ் சளைவகை சிசையாத் சன்மைக் சணென்பது கூட்டியுரைக், எனவே வெண்டுர்ப்பின்னர் நிரைவம் 
அ தட்டலே Di sO sara கேர்வக்து சோன்றினும் ௮வ்வோகை. 
யே Li ay ஒருநிகர்த்சாமென்பதாஉங் க றி ௮வ்வாறுங்காலும் இ 
௮திர்சிரீன் முசலசையே நிரையபிய தீருவசெனவுங் கூறிஞஞம், இது 
மொழிர்சபொருளோடொன் நவவ்வயின் மொழியாததனை முட்டின் 
அ முழித்தலென்னும் உர்திவகை, வெண்டரிறுதியென்பது ஏழாவத 
ன்சொகை; என்னை ? ஈறெனப்பட்டது €ராகலின், வெண்டருள் ஈற், 
அச்சரெனவே வெண்ரே் பலவும் சொடர்ச்து நினாமுதல்வர் வழிய 
ன்றி இறுதிச்சீரோன்றியத ரிரையசையியற்றாசாதென்பதாம், இசனா 
ன் நிறைமுதல்வெண்ரேோவற் அ நிரைதட்டுங்கால் Bus pF T HPCs ps 
ண்வருமென்ப தூஉங் கூறப்பட்டசாம், மற்று ஈறென்றது ஈற்றுச்சரி னையாயின் ௮ச்சீரினிடையும் இறுதியும் நின்ற ௮சையினை நினாயசை 
பியம்றென்று கொள்வவெனின், ரின்ற£ரின் ஈற்றசை வருஞ்சரின் முகலசையோடி தட்டிற் தளையாவசன்றி ஒன்றிடையிட்ட ௮சையுஞ் 
சீரும்பற்றித தளைகொள்வாரின்மையின் அது கடாவன்றென்பது, 
இனி வெண்சிசென்பத. அஃ றிணையியற்பெயராசலாறும் பன்மைவி 
னைசொண்டு பால் அறிய வந்ததன்ரூயிலும் அதனை யானைச்கோடெ. , 
ன்ராற்போல இறுதியென்றமையாலும் பன்மைப்பாற்பட உணர்க. 
எனனை]! பின்னோன் மூன்ஜேன் என்றவழி அவர்க்கு முன்லும் பின் 
லும் வேறுசிலரளன்பது உணர்த்துமாகலின், என்றார்ச்கு வெண் 
சீரிறுதி நீடுகொடி. குளிறபுலி வந்தவழி அவற்று முன்னின்ற ரேர் 
பசை நிரைபசைகளைச் சலிப்பாவிலுட் கலித்தளையாச்குதற்கு நிரைய | 
சையியற்றென்றானென்னாமோவெனின், ௮ற்றன்று; வெண்டூர்களின் 
இறுதியெனவே ஞூன்முஞ்சரும் கான்சாஞ்சீரும் வெண்டரோசல்கூறி நி 
ராமுதல்வெண்சீர்வர்து நிராதட்டலெனவே இரண்டாஞ்£ரும் வெண் 
சீரவாகல்வேண்டுமெனக்க..நி நிரைதட்ட்மெனவே இயற்சீரானும் ஆ 
சிரியவுரிச்சராலும் நினாயிராயினவெல்லாம் முதற்கண் நிழ்குமெனவங்। 
கூறினன், க.றவே ஆடரியவுரிச்சர் இடைகில்லாவெனவும் அங்றனம்



Geax பொருளதிகாரம், 

நிற்பிற் சநியோசையழி.புமென்பதஉமாம் இவர்கருத்தென்பத. yee 

உம் வெண்டர்க்கு உரியசையின்மையானும் அற்றன்றென்பது. என 
வே, ஈற்றுச்சீர் நிரைமுதலியற்சர்வரினும் ஆண்டுத் துள்ளலோசை ஓர 

ங்குமென்பதாம், ௮ரிசாய வறனெய்இ யருளியோர்ச் களித்,தம்” 
என்பது வெண்டரிறுதிகிறாயொடுசட்ட கலித்தளை. *௮டி.தாங்கு மள 

வின்றி யழலன்ன வெம்மையான்”” என்பது வெண்டர்கள் பகைத்துவக் 

தி ஈற்றுச்சிறின் முதற்கணிள்ற நேரசைநிரையசைபோலச் கலியோ 
௪ கொண்டமையின் ௮து சலித்தளையெனப்பட்டது. இனி, வெண் 
சீர் நான்கும் ஒன்றிவரினுங் கலித்தளையாகுமேலும், ௮து வெ 

ண்பாவடியெனவும்பட்டுத் இரிவுபடுிதலின் ௮தனைக் சட்டளையடியெ 

ன்னாது இறுதிச்சண் ஒரோவழி ஒரு£ர் ஒன்றிவரினும் ௮தன் முதற் 

கட் பல வெண்ரர்வந்து பகைத்தலிற் உலியோசையே சாட்டுமென்றா 

னென்பது, ௮ஃதேற், : பண்டாங்க மாடுங்காற் பணையெழி லணை 

மென்றோள்'” என்றவழி இடைநின்ற சீரின் ரோரசை நிறையசையியற 
'றென்னாமோவெனின், ௮.3 கட்டளையடியென்பது **அசையுஞ் ரு 
மிசையொடு சேர்த்தி” என்பதனான் அறியப்படும், அல்லாதாரும் இ 
வை செவிகருவியாக உணர்தற்கருமைரோச்ட அடியறியு் தன்மை 

௮ரிதென்றுசொல்லுப, இணி, இயற் €ரானன்றித் தசாகொள்ளாமோ 

வென்பார் “தன்? ருள்வழிச் தளைவகை வேண்டா”? என்பதனான் வெ 
அசர்க்குத் தளைவிலக்சல்வேண்டி. ௮வ்வெண்டுரினையும் இயற்சீராக 

இயந்றிக்கொள்ளப்படுமென்றற்கு ஒருவெண்டசீரின் ஈற்றசை நிரைய 

சையியற்றென்றானெனச் கூறி, ஞாயிறென்னும் இயற்சீரினை wre ov 

உாயெனப் பின்னுமொருகாற் திரிந்ததனையே திரியாமல் நிறுத்தி 

நிரைமுதல்வெண்ட£ர்வர்து நிரைதட்பிலுங் சீலியாமேனச் சாட்டு. 
2௮ ஞாயிறு புலிசெல்வாய் மாசெல்வாய் எனவரும். இவ்வாறே “aad 

இிசளமருங்கற் சடியவும்படா'? என்று ஆூரியவுரிச்சீர்க்குர் தரிபூகூ. ரா 

சோவெனின் ௮து நினைந்திலர்போலுமென்று இகம்ட் துரைப்பாசாவர். 
மற்று வெண்டரிறுஇி நிரைவரச்தாற் சலித்தளையாமென்பதற்கு ஒத்து 

வேறுண்டாமினன்றே தேரும் நிரையும் தட்டதனை நேரும் நிரையும் 
'பசைத்ததெனவும் வேண்வெதெனவும் அங்ஙனம் பொருளுளாப்பார் 
ச்கு எவ்வாற்றுலும் இச்சூத்திரம் ஏலாதெனவும் *தன்€ர்வகையினு 
ந் தளைநிலைவசையிலும்'” என்றவழித் தன்€ரானுந் தசாகோமொகலா 

னும் ௮துபொருர்தாசெனமறுச்ச, இணி, வெண்€ரின் ஈற்றசையொ 

ன்றேயாகலான் இயற்றென்று ஒருமைக. நிஞஷன். இடைகின்றநேரும் 
'ரிலாயுங் கோ?மென்னாமையின் இங்ஙன் இரிச் தநிலமை வஞ்சிய 
ரிச்சொனப்படும். இனி, வெண்டோன்பது எழுவாயாயின் ஈற்றசை



செய்யுளியல், டகடூ 

கிலாயென்பது இயற்ரின்பெயராசதல்வேண்டும், ஓக்ஙனங் கருதி 
னும் அசையென்பதனை ஒருகாற்சொல்லி ஈற்றசை நிலாயசையென 
லாகாதென்பது. ௮ல்லதூஉம் வெண்டுரினை இயற்சராக்கி அவ்வியற் 
சீரினை வெண்டரோக்குதல் வீனையிலுழப்பாடு வரம்மின்ராமெனமறு 
௧௪, என்றார்க்ருத் தன்சீருள்வழித் திளைவகைவேண்டானெனல் ௮ 

ரிசாய வறனேய்தி யருளியோர்க் களித்சலும்'” என்பதுஉங் சலித்த 
ளையன்றாயெ செல்லஓமென்பது, சலிப்பாவிற்ரு ஒன்றாது வருதலு 
ரிமையடைய வெண்டொனவே வெண்பாவிற்கு ஒன்றாது வருதல் 
யாண்டுமில்லை, ஒன். றிவரினல்லதென்பது உடம்படப்பட்டது. (௨௯) 

௩௪௨, இன்€ ரியைய வருகுவ தாயின் 
வெண்டா வராயா ராஜரிய வடி.ச்கே, 

இத சட்டளையடியல்லாதவழிச் ர்மயங்குமா நுணர்-ற்று : 
(இ-ள்.) இன்னோசைச்சாயெ துணிவித்ர வரின் ஆசிரியவடிக்ச 
ண்வெண்டரும் வரப்பெறும், ௭ - ற, *இமிழ்கடல் வகாஇய வீண்டக : 

ன் இடச்சைச் - தீமிழ்தலை மயங்கிய தலையாலங் கானத்து” எனத் த, 
லையாலமென்றவழி அசிரியவடியுள் இன்சீரியைய வெண்டர்வந்தது, 
முன்னர் வெண்டீரினை “இன்பா நேரடிக் கொருங்கு நிலையில” என 
விலகி ஈண்டு வரையாரென் றமையின் ௮.து கட்டளையடி.க்கென் 

பதூஉம் இது கட்டளையடி ச்கன்றென்பதூஉம் பெற்றாம், வருகுவ 
தாயினென்று ஒருமைகூதினமையானும் இயையயென்றதனானும் 
ஓரடி.க்கண் ஒன்றே யாண்டும் வருவசெனச்கொள்க. (௩௦) 

௩௪௩, அந்நிலை மருங்கன் வஞ்சி யுரிசச 
சொன்றுத *லுடைய வோரோர் வழியே, 

இ௫ வஞ்சியுரிச்சீர் ஆரிய அடியுண் மயங்குமாறுணர்-ற்று, 
(இடள் ] சட்டளையடியல்லாதவழி இன்சீரியையவருகுவதாயின்.வ , 
ஞ்சியுரிச்சீர்களும் ஒரோர்வழி ஆிரியத்துள் வரப்பெறும், எஃ.று, 
ஒருவழியென்னாது ஓரோர்வழியென்நதென்னையெனின் அறுபது 
வஞ்சியுரிசசீருள்ளும் பத்துச்ோ வருமென்ப.தாஉம் அவைவருங்காலு 
ம் பபின்றுவாராவென்பதாஉம் ௮றிவித்சற்கென்பத, அவை மாசேர் 
சுரம் புலிசேர்கரம் மாசெல்காடு புலிசெல்சாடு மாசெல்சடறு புவி. 
செல்கடறு பாம்புசேர்வாய் பாம்புவருவாப் களிறுசேர்வாய் சளிறு 
வருவாய் என்பன. அவற்றுச்குச்செய்யுள்; - **மாரியொடு மலர்ர்சமா 
தீசாட் கொன்றை . குறிஞ்டெயொடு சமழுங் குன்ற நாடன் "என 
மாசேர்சரம் புலிசேர்ச£ம் என்பன அடி.முதற்கண் வர்தன, “முன்



டு௬்க்' பொருளதிகாரம்; 

Berd nese; மூலை கொறிக்கும்'” என்பது மாசெல்சாடு வச் 
தீதி, *அல்ரிசாறு துவர்வாய் மாத்தா ணோச்கன்”” எனப் புலிசெல்கா 
வெந்தது '*சண்போன்மலர்ந்து வண்டுமயங்குதாமனா'? என மாசெ 
ல்கடறு வக்தது, 'கரழிவழங்கு குன்று சண்போடு”” எனப் புலிசெ 

ல்சடறு வந்தது, “சாடுதேரா வழிதருகண்யானை'” எனப் பாம்புசெ 
ல்வாப் வந்தது, “சேர் துசிழையா செங்குரற் சிறுதினை!” எனப் பா 

ம்புவருவாய் வர்த.து. மருந் துசாடாத் தருக்.து ெம்பிற் கைக்கும்!” ௭ 
னக களிநசெல்லாய்வர் த. * கடறுசவரா விஸ்ரீ் து கண்யாறு வரி 
ப்ப” எனச் சளிழுவருவாய்வச்தது, பிறவுமன்ன. கேர்நிரையாயம் 
Cory Rear Buys ஈறுமுதல்பெறச் சிர்வர்த.து. (௩௪) 

௩௨௪௪, pipet Ceram தடியெனப் படுமே, 

இத மூதற்குழ்திரந் துள் “யாத்த சோ யடி.யாப் பெனா௮” er 

ன நிறுத்தமுறையானே Poncat sD ௮டியுணர்த்தவெழுர்தான் Ha! 
திறுள் இது நாதற்சரடியுணர்-ற்ற. (இ-ள்) அடியென்று சிறப்பித் ஐச் 
சொல்லப்பிவன நாற்சிரடி., ௭ .- று. எனவே, இரு£ரானும் முச்சீரா 
லும் ஐஞ்ரோனும் அறுசீர்முசலியவற்றானும் வருமாயினும் அவை சி 

இிப்பிலவென்றவாமும். இருசீரான் வருவதனை என்ன அடியென்னு 

மோவெனின் அழுக்கெல்லாம் எழுச் துவகையானே” மேற்பெயர்கூ 

அம், அவ்வாரே ற சர்வகையானுங் கொள்ளப்படுமென்பது, சுருங்கி 

i எழுச் சான்வருவன குறளடியென்றும் அவற்றின் ஏறிய எழுச் 
தான் வருவன சிந்சடியென்றும் இடைநின்றன அ௮ளவடி.யென்றும் 
அவற்றின் கெடியன மெடிலழி.யென்றும் அவற்றினும் நெடியன ௧ 

ஜி 4டி.லடியென்றுங் கூறுமாசகலான் அவ்வாறே இரு£ரடி. குறளடி. 
யென்றும் மேச்சீரடி. Aigo. யென்றும் cra rip அளவடியென்று 

ம ஐஞ்சிரடி, கெடிலடியென்றம் அறுசர்முசலியன கழிமெடி.லடி. 
யென்றுங் சோடுமென்பது, இவற்தினெல்லாம் நாற்£ரடி. சிறந்சதெ 

ண்ம்சதென்னையெனின், அ௮ளவிற்ப.ட்டமைர்சமையானும் அதுபயின் 

அவரு தலாலுமென்பது. உதாரணம் ₹ இருமழை தலைஇய விருணிற 

விசும்பின் ?? எனவும் “* அறுசுவை யுண்டி யமர்ந்தில்லா ஞூட்ட!” என 

வும் “அரிதாய வறனெய்இ யருளியோர்ச் சளித்தலும்'” எனவும் இ 
வை மூன்றுபாவினும் அளவடி வந்தவாறு, இவற்றது விகற்பமெல் 
லாம் முன்னர்ச் சொல்லு தும், (௩௨)' 

௩௨௫, அடியுள் எனவே தளையொடு தொடையே, 

இ தவம. நாற்€ரடியது இறப்புணர்ற்-று, எதிரதுகோக், 

பெதோர் சருவியெனிலும் அமையும், (இ-ள்.) முன்னர்ச்கறிய நா



செய்யுளியல், டு௬௭ 

த்ரடியுள் உள்ளனவே தளையும் தொடையும். எ-று, மற்று மாத்தினா 
யும் எழு$தும் ௮சைபுஞ் ரும் ௮ல்வடியுள்ளன ௮ல்லவோவெளின் 

அற்றன்று) அவ்வடிசசணுள்ளனவெல்லாங் க.றுஇன்றானல்லன் இ 
அவென்பது. என்னை £ ரா$ மளைப்பகுதியாற் கட்டலாயடியென உற 

ழ்வதூஉம் அறுநாறறிருபத்தை*கடியென வரையரைகூறுவதூஉம் ௮ 
வவளவடியே என்றற்கு சாற்சர்ச்கண்ணது சளையென்றானென்பது. 

முன்னுஞ் €ர்வசையான் வகுச்சூம் ௮அடியன்றிச் சட்டளையடி.யெல் 

லாக் தகாவகையுடையவென விதர்சோதி வர்சசனானே கார் தளை 
கொள்வது காற்சிரடிக்கணென்பான் அடியுள்ளது தளையென்றானெ 

ன்பது. மற்றையடிசகட்டளை கொள்ளின் ௮து வரையரையின்சென் 
லஓுமாகலின் ஈண்ிஉராக்தோதினனென்பது, ௮௫ தக்கது, மற்றுப் 

பொழிப்பும் ஒரஉஉம்போலாக மோனை eps தொடையெல்லாம் 

அடி.பிரண்டியையத தொடுக்கல்வேணடுமன்றே ? ௮வற்றை அடியுள 
எனவே தொடையுமென்றதென்னையெனின், அற்றன்று சார் தொ 

டையுறழச் சர்சொள்வதூஉம் இவ்வளவடி.ச்சணென்பது கூறினன். 

ஆண்டுததொடைகூறும்வழி வரையாது கூறுமாசலினென்பது, என 
வே, கட்டளைப்படுப்பதூஉர் சொடையுறம் ஈற்கு இடனாவதுஉம் நே 

ரடியேயெனச் சிறப்பிச்சவாறு, ௫ (௩௩) 

௩௪௬, டியிறம்து வருக லில்லென மொழிப, 

இதுப் கட்டசைப்பாட்டிற்கு் தொடைச்கும் ஆவதோர் கரு' 
வலி, (இ.ஸ்.) ௮றுநூந்திருபத்தைர்து அடியுள்ளும் ஓரடியின் இ 
றக்துவாரா மேற்கூறிய தளையுக் தொடையும். ௭ - று, இதன்பொழு 
ள் மேற்கூறிய தளைவகையேயன்றி அடியோடு அடிச்கூட்டத்துத த 

ஜகொள்ளுங்காலும் ஹ்டிச்சண்ணே வழுவாமற் கோடல்வேணடுமெ 

னவும் அங்ஙனமே தொடைகொள்ளுங்காஓம் வர்.தவந்த Hy. VI 

பெறுவதெனவுங் கூறியவாறு, எனவே, சேமா தேமா தேமா தே 

மா வென்லும் அடிச்கட் தொடைசொள்ளுங்கால் வாமா னேறி ஒர் 
சான் மன்ற என முன் வர்.த அடியே வரல்வேண்டு மென்பதூஉம் 

அன்றித் தேமாஞ் சோலைத் ந்தே னுண்ட - காமர் தும்பி யாதல் 

சண்டது எனவரிற் தளைவழுவாடுப் பதின்மூவாயிரததெழுதூநி 

றெட்டெனப்பட்ட தொடைப்பகுதியுட்படாவென்பதூஉம் பெற்றும், 

இணி வெண்பாவினுள் ௮வைவருமாறு ; 4: சென்றே யறைப வொரு 
சால் இறுவரை - நின்றே யறைப பறையினை - ஈன்றேசாண்'' எனப் 
பன்னிரண்டெழுத்தடி. ஒன்றினைடம் இருகாற் சொல்லிக் கூட்டி, 
எதுகைத்தொடை கொள்ஞங்கால் அடியோடு அடிசக்கூட்ட த்துத் 
திளைவகை சிதையாது வர்சஎமயின் அச்தொடை பதின்மூவர்



Gas பொருளதிகாரம். 

யிரத் தெழுநூற்றெட்டென வரையமைப்பட்ட சொடையுட்பட்டது. 
யானூடத் தானுணர்த்த யானுணரா விட்டபின் ரூனூட - யாலு 

னர்த்தச் காலுணர்க்தான் - நேனூட"' என்றவழிப் பதினான்கெழுத்த 
பூயே சொடுத்தமையின் அடியிறர்து வந்ததன்ராயிலும் சளைவசை 

ஒன்றாமையான் இது பஇின்மூவாயிரத்தெழுதாற்றெட்டிலுட்படா 

தாயிற்று, வண்டு வரகு வரகு வரகு என்€ற அடியை மீட்டும் தந்து 
சொடைகொள்ளுங்கால் வணடு வாகு வரகு வாகு என்றது நேரொ 

ன்ருசிரியத்சளை தட்மொதலான் இது வழுவெனப்படுமென்பது. கலி 

ப்பாவிந்கு அன்னதோர் உனாயறை இல்லை, இருவாநரானும் வரு 
மென்பது. என்னை?  வெணசி ரீற்றசை நகிமையசை யியற்றே'' ௭ 
ன்ரு.ராகலின். மேலைச்சூத்திரத்தானே தளைவகை இதையாமல் அறு 
தூற்றிருபக்தைந்து வகைப்படுவது நாற் ரடியே என்பதூஉங் கூறி 
அக்நாற்€ரடியே நாம் முன்னா வேண்டு தொடைவிகற்பத்திற 
குரியவென்பதாஉங் கூறினான். இச்குத்தாச்சானே ௮ச்தொடை 

கொள்வது தம்மின் வேரூசாத இரண்டடிச்சண்ணென்பதூஉம் 

அறுநூற்றிருபத்தைர் சடியுள் ஒன்றனை இருகாற்சொல்லித் தொடை 
சொள்ளப்படுமென்பதூஉம் அங்ஙனம் தொகுக்குங் காஓம் அடி. 

யாடு அ௮டி.க்கூட்டத்தின்சண்ணுர் தளைவகை சதையாமல் வேண 

$மென்பதூஉங் கூறியவாரூயிற்று, இவற்றானெல்லாம் காற்பேடியே 

ஈறப்புடைத்தென்பது பெற்றாம், இன்னும் ௮தன் செறெப்புடைமை 
யே கூறுஇன்றான், (௩௪) 

௩௪௭, அடியின் றப்பே பாட்டெனப் படுமே, 

இ௫ சாத்ரேடியே விசேடித்துக்கூறி ௮தனத இடத்தானே 
பாட்டென்பதோர் முதற்பொருள்சோன்றுமென்பதுணர்த்தியவாறு, 
எனப்படுமென்றதனான் இவ்வடி.களான் வரத செய்யுளே சிறப்புடை 

யபீனவென்பதூஉஞ் சொல்லியவாறு. மாத்திரை முதலியவற்றை 

உறுப்புச்களான் இத்துணை மாத்திரை கொண்டது செயப்யுளென்றா 
னும், இத்துணை ௮சையுஞ் €ருந் தொடையுங் சொண்டது செயயு 

ளென்றாலும் அளவியல் கூறிய உறுப்புக்களான் வரையறுச்சகப்படா. 

அ௮டியளவே கூறிச்செய்.புட்புலப்பாடாமென்பது எனப்படும் என்ற 

தீனன் ஒழிந்த அடி.களானும் அவ்வாறு வருமாமிலும் ௮வை சிறப் 
பிலவென்பது, (இ-ள்.) ௮டி. இரண்டும் பலவும் அடுத்துவந்த தொ 

டையே பாட்டு, எ-று. தலையிடைகடைச்சங்சத்தாரும் பிறசான் 

ஜோரும் காற்ரேடியான் வரும் அரிரியமும் வெண்பாவும் கலியுமே 
பெரும்பான்மையுஞ் செய்தார் ; வஞ்சிப்பாச் சிறுவரவிற்றெனச்



செய்யுளியல், Boos 

கொள்க, மாயோன் மார்பி லாரம் போல - மணிவரை மிழிதரு மணி 
ளெ ரருவி - ஈன்பொன் வரன்று காட - னன்புபெரி துடைய னின் 
னே செலினே" என சார் ரடியான் அரியம் வர்தவாறு, “lw 
சைத் தோன்று மதியம்போல் யானைச் - தலைமிசைக் கொண் 

குடையா”” என அளவடியானே வெண்பாவர்தவாறு, அரிதாய 
வறனெய்இ ௨ருளீயே! “ச் களீ32ஓம்'' எனச் கலிப்பா அளவடியான் 

வர்தது. பிறவமன்ன, (௩௫) 

௩௪௮, நாலெழுத் தாதி யாக வாமெழுத் 

மறிய நிலத்தே குறளடி. யென்ப, (௩௬) 

௩௪௯, 6ரமெழுத் தென்ப சிந்தடிக் களவே 

பிாழுத் தேற்ற மவ்வழி யான, (௩௭) 

௩௫௦. பத்செழுத் தென்ப நேரடிக் களவே 
யொத்த நாலெழுத் தொற்றலல் கடையே, (௩௮) 

௩டுச௪, மேூவைகதெழுத்தே கெடிலடிக் களவே 
மிொழுத்து மிருகலு மியல்பென மொழிப, (௩௯) 

௩௫௨. மூவா நெழுத்தே கழிகெடி.ற் களவே 
ய் ep sg Aes மிவட்பெறு மென்ப, (#0) 

இவை மர்து சூத்திரமும் உனாயியைபுசோக்கு உடனெழுசப் 

பட்டன. ராற்கரடி, இத் நணைட்பருஇிப்பபுமென அவற்றது பெயரும் 

மூறையுர் தொகையுமுனர் - நீறு. (இ.ஃர்.) நாலெழுத்து முதலாக 

அறெழுத்தளவுமி வந்த சிலம் மூன்றுங் குறளடியெனவும் ஏழெழுத்து 

மூதன் மூன்றுநிலலுஞ் சிர்தடியேனவும் பததெழுச்துமுதல் ஐந்்.துநி 

லலும் அளவடியெனவும் பதினைர்செழுத்துமுகன் மூன்றுநிலனும் நெ 

டிலடியெனஃம் பதினெட்டெழுத்துமுதல் இருபதெழுத்துவளா ap 
ன்றுநிலறுங் கழிநெடிலடியென௨ஞ் சொல்றுப ஆசிரியர், ௭ - று, குற 
ளழ.நிலங்களை வருததுனாயாது ஒழிர்தன வருத்துனாத்தான் ௮வை 

முதலிடைசடையென மூன்றுகூற்றான் ஒன்றொன்றனிற் சிறப்பிழி 
வுடையனவென்று கொள்ளிலுங் சொள்ளாமலென்பது. அவற்றுக்குக் 
செய்யுள்; போந்து போந்து சார்ந்து சார்ந்து - நேர்ந்து செர்ந்து 

மூசிநொந்து - வண்டு சூழ விண்டு நீங்கி - நீர்வாய்க் கொண்டு நீண்ட 

நீல - மர்வா யூதை வீச நீர்வாய் - மணியேர் நுண்டோ டொல்? மாலை. 
ஈன்மணங் சமழும் பன்னெல் லூர - வமையேர் மென்னோ ளாயரி செ 

டங்க . ணிணைபீ ரோதி பேச்ச வனமுலை - மிறும்பமன் மலரிடை



௬௦௦ பொருளதிகாரம், 

யெழுர்த மாவி - னறும்சழை துயல்வருஉ௭ஞ் செறிச்தேம் தல்கு-லணி 
ஈடை யசைஇய வரியமை சிலம்பின் - மணிமருள் வணர்குரல் வளரி 
ளம் பிறை.நு,௪ - லொளிநிலவு வயங்கிழை யுருவுடை மகளிரொடு - களி 

மூழவு முழங்க வணிடலவு தயங்குகக - ரிருர்தளவு மலரளவு சுரம் 
/பூலவு ஈறும் தொடை - கலனளவு சலனளவு கலனளவு கலனளவு - 
பெருமணம் புணர்ர் தனை யென்பவல் 2 சொருகி மறைப்ப வொழுி 

குய தன்தே" என இரனுட் பதினேழுகிலம் து ஜவஎ சயடியும் முறை 
பானே வர்தயாநகண்டுிசொள்க, குறளழ. சர்தடி அளவடி. செழி.லடி. 

கழிரெழிலடியென காந்ேடி தானே ஐவகைப்பமெமன்று அவற்றது 
பெயரும் முறையும் தொகையுங் கூறிஞன், சோகை பதினேம்கிலச்.து 
ஐவகையடியெல்பது. எண்ணிப்பார்க்ச. இப்பேயரெல்லாய் தாரகா 
ப்பெயர். மக்கறாட் FIs ரூறியாபேக் முறளனென்றும் அயனினெடி. 

யானைச் சர்ரனென்.றம் ஒப்பமை$உானை அளல்ற்பட்டானேன்றம் 

அவணினெடியானை ரெடியானென்றம் அவணினெழ.யானைக் சழிய 

ெடியானென் ற; சொல்ஓுப, ௮வைபோற் கொள்க இப்பெயஸா 

ன்பறு, (சாட) 

௩௪௯. இர்சிலை தானே யைந்கெழுத் இறவாது. 

இ 5 மேகெழு? சாணி அடியவருக்சப்பட்ட ஐவகசையடமும்௬ 7 

இரும் எழுததெண்ண் பரும்னெறது (Q- or) Fog நீலைமைதாவ் 

ஐந்தெழுத்து இறந்துவாராலு. எ-று, பெருமைகெல்லைகூறி wer i 

யறுக்சவே சிறுமைக்மெல்லை வனாயறைப்படாது ஓன்றுமுதலாக வ 

ருமென்பசதாம். சோநிலைசாளேயென்பத பிரிநிலையேசா.ரம். அதனை ௮ 
சைநிலையிற் பிரித் துச்கூரியவாற, அதனை அவ்வா,று பிரித்து்கூநலே 

௮சைச்ரோயவமழி ஐர்செழுத்திறயாமை ஆவற்றுச்ல்லையென்பது 

ரீிகொள்ளப்படும், ௮ஃசேல் ௮வற்றுகசெல்லைகூ.றிறாளனேவெளின் 
அவை மூன்மெழுச்தினி3வாசென்பது உராயிற்கொள்க, தானென 

பூதனை இலேசப்படுச் ந க்சொள்ளிலும் ௮மையும், மற்றிவற்றையுஞு 
சீர்நிலபெறுமென்பவா சலாற் சொன அடச்சானோவெளின்,௮டச்கா 
னன்றே,௮வை சர்கிலையெய்தியவழியும் அசையிரண்டாசாமையினெ 

)ன்பது. * த௲ளைவகை சிசையாச் தன்மை யாள?” என்று ஆண்டுவனா 

ந்தமையின் அதனைச் €ர்நிலையேன வாளாது பொதுவகையானோசான். 

அதுவேகருத்தாயின் அவற்றை நேர்பசை கிரைபசையெனச் கூறிய 

தளானும் ஈரசை கொண்டு மூவசை புரர்ந்துஞ் €ீரியை௩ இற்றது 

ரனப்படும்” என்றசனாலும் பயர் ததென்னையெனமறுச்ச. ௮ல்ல 

தூஉம் இயத்சர்ப்பாற்படுத்தியற்றுகவெனவே இவைதாமியற்ேல்ல, 
௮வற்றதுசெய்கை “இவற்ராஓங் சொள்கவென்றதணையே ஆண்டுக்



செய்யுளியல், ௬௦௧ 

கூறியதென்பது, அல்லதூஉக் சேவரும் ஈரகரம் மக்சட்பாம் ப 
டுத்து த் இணைகொள்ளப்படுமென் 2 துணையானே பிறப்பாலும் பெழ் 
தியாலும் மககொன வழங்கா. அதபோல ௮சைநிலைத்தளையஞ் 

சர்கிலைத தளையும் எாகுமென்றதுணையானே ௮வை ௮சைச்€ோனயே 
அடையடுத2த சகொலலபேணடுவனவாறையும் வாளாசே சொனப்ப 

ெனவறறையும் ஒரவசையா.ன சரரிகூயென மயங்கக்கூறல் கூற்ற 
மாமென்பது. மட௩காக ரல க மமன்ென்பரா உளராயின் அவர்க 

GEM, FG iO Sou மனப. ஓரசாதியல்லன௨உற்றைச் சாதி 

யொன்.றனவம் புலா. ௮ படம் 2ரிலககணமுடைய இய 97 

Rhee core lori Pos ன வல்லா மசைம்னோ இலே 

சினாற் கொண்டாென்பட ஒப த்பையேன ஒன்றே 
யாம். இரேசி word. ுராரசிரகூப்ட இரண்டாம், ஈர 

Ops Hed rrr ge, Heng. மா ராயிறு பொழுபூ போமாறு என 

Go. Borg as oc? gl note -flram Cond கூட்ட அரும் 

மூவெழு அச பசற், புளிமா பாதிரி வலியது மேயும் ஈன்ணாறு பூ 
மருது சடியாநு ob nag Wid Var நீடுகொடி எனவிவை, ரவு 

என்னும் உரியசைச்ச்ரோசங கட்டப் பதினொன்மும், சாலெழுச் துச்சோ 

ஒன்பது ; ௮வை கவ ரி காருரமு பெருகானு ¢ ose wpsol py 
மாவருவாய் புலிசெல்வாய் நாறா௨லா உரறுபுலி எனல்யை, ஐர்தெ 
முததுச்சோ மூன்று , அவை ஈரையுருமு புலிவருவாய் விரசசொடி. என 
வரும், இச்கறுபட்டனவெல்லாம் ஈணசெசாட்டுமாமாயிற்று, 4 எழுத் 

தள வெஞ்9னஞ் சீநிலை தானே குண்றலு மிகுசலு மில்லென மொழி 
ப” என வருஇன்ற சூத்தெத்தினை கோகடயேன்பது. முடவமருது என் 
பதனைக் குறறுகரங களது ஐக்செழுததென்று காட்வொருமுளர், 

அஃது உரியசை மயக்கமாக ஆரிரியவுரிச்சீராகலின் இன்பா நேரடி.ச் 
கொருங்குநிலை யிலவே”' என்பதனான் விலச்சப்பட்டசென்பது, இனி 

௮க்தையென்பதனை ஈமெழுத்துச்சிரொன்பாருமூளா. ௮ங்ஙனங் கூதின் | 

“Brar® sodr wsar@gueg” என்னும் எழுத்சோத்தினோடு 
மாறுகொள்ளுமென்பது. ௮து வழக்கிற்குக் கூறியது செய்யுட்சாயி 
னவாறுகொளளாமோவெனின்.சொள்ளாம்; செய்யுட் சண்ணுமதனை 

வேழெழுத்சென்று வேண்டுமாகலின். என்னை! முற்றிய ஓசர மொழி 

சிதைச்துக் கொளா௮” எனக் குற்றியலுகரமும் வருமொழியைச் 

சசைததுச்சொள்ளப்படாதென்பது கூறிஞனாகலினென்பது, (௪௨) 

௩.௫௦. தேதர்நிலை வஞ்சிக் காறு மாகும், 

இஃ ௪ ஒழிந்த வஞ்டிப்பாவிலுள் வருஞ்சீர் இத்தணையெழு5 
சிதிறவாதென்டன் றது. கேர்கிலை வஞ்சியென்பது சமனிலை வஞ்சி 2.



௬௦௨ பொருளதிகாரம், 

வஸ்து இருரோன் வரசலிற் சமனிலை வஞ்சியெனப்பட்ட து, மச் 
ரான் வருவதனை வியனிலைவஞ்சயென்பவா கவின், (இ-ள்.) இர? 

டிவஞ்சியுள் ஒரு?ர் ஆதெழுத் துமாகப்பெறம், எ - று. இச த்குமேனி 
ன்ற அதிகாரத்தாற் பெருச்சுத்திற்கெல்லைக..நிஞன் சுருச்சத்திற்கு 
வரையறையுடைமையின். ௮து முன்ஞகச்சொல்ஓம். எனவே, ௮து 
பது வஞ்சியுரிச்சருள்ரூம் அநெழுச்சான் வருஞ் ரங் கட்டளை 
டியாய் வரப்பெறுமென்றவாறு, உம்மை இற் தது சழீஇ.ிம்.நு, தன்ட 
செழுத்தின் சன்மை மூன்றே என்றான் ஒன்றும் Dror Ov 

எழுத்தாய் வருசலொழித்து ஒழிக்ச எழுத்தான ஆழத் எளவும் 
/வஞ்சியுரிச்சீர்வருமென்பதுகொள்ளப்படும், இரனே எசசயம்மயென் 
யார் ஏழெழுச்தானும் வஞ்சியுரிச்சிர்வருமென்ப, ௮ங்கனங்கொள்ளின் 
இரண்டு €ராந் பதிஞன்கெழுச்.தளவாகஇய செல்லும். சேேல்லவே 8 

தளடி. முதலா வளவழ. காறு - முறழ்நிலை யிலவே வன்சிர் சென்ப,!' 
என்பதனே மாறுகொள்ளுமென்பது, “sare ரெழுத்தின் ॥ன்மை 
warn.” என்புழி இவற்றிற்கு உகாரணங் காட்டுதம். (௪௨) 

கடுக, எழமுத்தள வெஞ்சலுஞ் சீர்நிலை தானே 
குன்றலு மிருதலு மில்லென மொழிப, 

இ௫ மேற்கூறிய €ரெல்லாவற்றிற்கும் பொதுவீஇி, (Q - or.) 
ஒருசீர் இரண்டுமுரற் பதினெட்டீருசப் பலகிலைமைப்பட்டுப் பல 
ராடுச் செய்யுளுள் வருமாற்றாற் தத்தமெழுத்தக் குறைந்தும் 
மிருந்தும் ௮ளவிறப்பிலும் ௮வ்வச்சொனப்பட்டுச் செய்யுளுள் ஒத்த 
ஒசை இருவகையும் ஒருதன்மையவேயாகச் சுருங்இ ற்றும் பெருகி 
ற்றுமில்லை. எ-று. எனவே, ௮வை எழுத் சண்ணி அழ.வகுச்கு 
மாற்ருன் இருநிலைமையும் இரண்டிறக்த பலரிலைமையும் படுவன 
படும், அவ்விடத்து எழுத்திற்கல்லது சுருக்சப்பெரச்சமில்லயென்ப 
உங் கூறியயாருமிற்று. சானென மிகுச்துச்சொல்லியவசனான் 
அிசைச்சர்க்ரும் அவ்வாறே சொள்ளப்படும். தளைவகைச்குரியவென 
மேலோதிவந்த €ர்பநிஞறும் ௮சைச்சிரிரண்டுமெனப் பதினெட்டி. 
ஓுள்ளும் இயற்சர்பத்தினுட் புளிமாவும் வெண்சீர்சான்குமென ஜம் 

பிக் ஒருரிலைமையவேயாம். ஒழிந்த£ர் பதின்மூன்றும் இருகிலைமை 
யெய்தி இருபத்தாராம். ஆசச்£ர்முப்பத்தொன்றாமென்பத, அவற்று 
க்குதாரணம்) அும்தை தேமா ஞாயிறு பாதிரி வலியது கணவீரி 
போதுபூ மேவு£ீர் போோறு ஈன்னானு பூமருது காருருமூ சடியாறு 
பெருகாணு விதகுதீ உருமுத்$ி மழகளிறு ஈலாயுருமூ என ஒன்பதிய 
ழ்€ரும் இருநிலைமையாற் பதினெட்டாயின., புளிமாவென்னும் இய



செய்.புளியல், ௬௦௩ 

pF? ஒருசிலைமைத்தேயாம். அல்லாதார். வரரு Causey. Coes 

ங்களைர்து புளிமாவிற்ரு இருரிலைமை கடிட்பெ; அம்கனங் சாட்டின் 

வரகென்பதுபோலப் புளிமாவும் ஓரசையாகமானலும் புளிமாவென்பது 
போல யரகு என்பது இரண்ட சசயாசவாலுங் சோடல்வேண்டும். சொ 

ள்ளவே இச்சூச்திர தனெடு மாறகோளாமென்பது, என்னை? ''எழுத் 
fora ch en en Gi Pla stCar ot pg Sage மில்லெனமொஜழி 

ப” என்றாஞசலின் என்ப $, கீடுசொடி காணுர்தளேை எனவும் உரறுபுலி 
விரவகொடி. எனவும் நி re ரரரியவரிசரிசராடும் இவ்வீரண்டாகி 
இருகிலைமையெய்தியவாறு. இர வெண்சிீர ரன்கும் ஒருரிலைமையவே 

யாம். வண்சி மின்னு வாகு ௮ரவு என ௮சைரசிரிரணடும். ரான்சாய் 
இருநிலைமையவாம். இவ்வாறர்றான் இவையெல்லார் தொகுப்ப இயற்ர் 
பத்தொன்பதும் ரிய ரிசசா நான்ரூம் Hor ae நானரும் வெண் 
ரர் கானகும் என முப்பத்தொன்றாயின. என்றுர்க்கு மாவரவாய் புலி 
வருவாய் என்பவற்றையும் ஞாயிறுகொல் வலியதுகொல் எனக் 
குற்றுகரம்பெய்து இ௱ரிலைமைகொள்ளாமொவெணிழ் சொள்ளாம், 
அவை “எல்லா விறுதயு முகர நிறையும்! என்பதனான் முற்று 
கரமேயாமென்பது, இணி முதற்சணின்ற குற்றுசாமுங் கொண்டு 
இருநிலைமை கொள்ளாம். என்னை? நார்தையென்பது ஈரசையாக 

லானும் அதனை நீ.ரர்பைையென வேரோர்சொறபெப்.து வெண்€ீரெனச் 

சாட்டின் ௮து வர். துநின்றது என்றதுபோலச் சாவசையான் வேறோர் 
சொல்லாமாகமே அது முற்றுகரமாகலாறுமென வீடுர்சக, என்முர்க் 

குப்போதுபூ என்பதூஉம் இருரிலைமைத்தாகாவாம் பிறவெனின், அற் 

நன்று; சேற்றும்சால் யாட்டுத்தாள் வட்டுப்போர் எனப் பலவும் வரு 

மாகலின் ௮ஃதிருநிஷேைமைத்தேயாமென்பது, இனி, வஞ்சியரிசர்க் 
கும் இடைகின்ற குற்.றுகரஙகளை வன்ரொடராக வருவித்துக்சொள்க, 
இனிக், €ரிறுதிச் குற்றுகரங்கள் நிறையாது நிற்றலும் உடையவென்ப 
அ “சிறியர் இற்றது ொனப் படிமே'' என்றவழிக் கூறியமாத்ருன 
றி.ச. இனிச் சூத்திரம் வரையாது கூறினமையின் அறுபது வஞ்சியுரி 
ச்சிருள்ளும் இருபத் துநான்குர் இஈகிலைமையாகவும் இருபத்தெட்டுச் 
சர் கான்குகிலைமையா கயம் எட்டுச்சீர் எட்டுநிலைமையாகவங் சொள்ள 
ப்படும் அவற்றுள் இருகி மைப்படுவன கேரீந்றுச் சீரெட்டு நிரையீற் 
அச்சீரொட்டு நேர்பீற்றுச்சீர்சான்கு நிரைபீற்றுச்சீர்சான்கு என இருபத் 

துகான்கு வஞ்சியுரிச€ராம். அவை மாபோகுவாய் மாவழங்குவாய் பா 

ம்புசேர்வாய் பாம்புவருவாய் புலிபோகுவாய் புலிவருவாய் சளிநுசேர் 
வாய் சளிறுவருவாய் எனயம் மாசேர்சுரம் மாவருச.ரம் மாபோகுசகரம் « 

மாவழங்குசுரம் புலிசேர்சரம் புலிவருசுரம் புலிபோகுசரம் புலிவ



௬௦௪ பொருளதிகாரம். 

ழங்குசுரம் எனவும் மாசேர்கா மாவருசாட புலிசேர்காடு புலிவரு சாடு 
எனவும் மாசேர்சடறு மாவா சட,று புலிசேர்சடறு புலிவராகடறு 

எனவும் வரும். இவ்.பிரூபத் நுகான்கும் இரநிகூஎமயால் காந்பத்தெட் 
டாமென்பது. இணி நான்ரு*வேமைப்படும்£ர் இ௱பத்செட்டு வரு 

மாறு ; பாம்புபோருவாய் பாம்புவழட்குவாய் களீறுபோருவாய் களி 

துவழங்குவாய் எனவும் பாம்புசோசூரம் பாம்புவரசரம் பாம்புபோ 

Gal பாம்புவழங்குசரம் எளனவம் சளிரசோசுரம் சளிறவருசுரம் 

சளிறபோருசரம் களிறவழங்குசரம் என௨ம் மாபோருகரடு மாவழ 
ங்குசா9ி புலிபோருசாடு புலிவழங்முசாடு எனமம் பாம்புசேர்சாடு 

பாம்புவருகாடு சளிறுசேர்காடு களி, றவருகாடு எனஉ௨ம் மாபோகு 

கடறு மாவழங்குகடறு புலிபோருகடறு புலிவழங்குகடறு என 

வும் பாம்புசேர்கடறு பாம்புவருகடறு சளிறுசேர்கடறு சளிறுவரு 
சடறு எனவும் வரும், இவற்றைப் பாம்புபோருவாப் பாம்புமன் 

லுவாய் மின்னுப்போருவாய் மின்னுர்சோலுவாய் என ஒன்று நா 

ன்காச வாய்பாகொடுக்து ஓட்டியணாச, இவற்றுள் உரியசைமுதற்க 
ணின்ற நிலாயீற்றுநான்னையும ஒன்று நான்ருசெய்யுங்கால் பாம் 

புசேர்சரம் பாம்புசேர்வது மின்னுச்சேர்சுரம் மின்னுச்சர்வது 
என்றாற்போல வெவ்வேறு வாப்பாடுகொடுச் நுரைக்க. இயையிருபச் 
தெட்டும் விரிப்ப நூற்றொருபச்தரண்டு வஞ்சியுரிச€ராம். இணி 

எட்டுகிலைமைப்படுஞ் சீர் எட்மொவன, பாம்புபோருகாடு பாம்புவழங் 

கூசாடு சளிறுபோருகாடு சளிறுவ ழங்றாசாடு எனவும் பாம்புபோகு 

கடறு பாம்புவழங்குகடறு களிறுபோருசடறு கள் றுவழஙகுகடறு என 

வும் வரும், இமை மும்மூன்று உரியசை புடைமையின் மூதற்கணின்ற 

உரியசையிரண்டிம் சான்குரிலமை எய்தும். பின்னாின்ற உரியசை 
'யொன்றனை இருரிலைமையாசகி அவற(முடு முன்னர்ரின்ற நான்கு 

னையும் வேறுவேறகூட்ட எட்டாமென்பலி. உதாரணம்; பாம்பு 

போகுசாடு மின்லுப்போருசாமி பாம்புமன்ற சாடு மின்னுமன்னு 

கரடு பாம்புபோகுகாவு மின்னுப்போருசாவு பாம்புமன்னுசாவு மின் 

னுமன்னுசாவு எனவரும். இம்வா( ந ஒழி: ,26ர்ஏபூனையும் வெவ்வேறு 
வாய்பாடுகொடுத்துரைச்க அறுபத்துசான்கு வஞ்சியுரிச்சராம், இவ் 
வாற்றான் இருரிலைமையும் சகான்குரிலைமையம் எட்டுநிலைமையும் 
பட்ட சொல்லார் சொகுப்ப வள்செரிச்சர் இருநூற்றிருபத்துரான் 

காமெனப்படும். Danger ஏழெழுச்சம் எட்டெ முச் தம் ஒன்பசெழு 

தீதும் பெற்றர் இருபத்து மூல் றள. அளவ நேர்கிலைவஞ்சிக்காகா 

வென்பது “(உறழ்நிலையிலவே வஞ்டச்கு'' என்புழிச் சொல்லு தும், 
இனி ஆூரியவுரிச்சீர் கான்கும் ஒன்று மான் குரீடீமைட்பட$மேன்
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பதூஉம் ஈண்டடங்கும். நீரிகொடி. குஸிறுபுலி என்பன இருநிலை 
மைப்படும். ௮து மேற்கூதினாம். என்முர்க்கு அவற்றை இருகிலை 

* க (ம் * 4 wh மையென்றதென்னை 1 கீ9ிகொழி. நீரிவது எனவும் tT gM Ages ௩ 

PUG coma ஒன்று கான்சாம். பிரவெனின், அற்றன ற) நீடூ 
௩ ச b 

வது என்பதனை அலருறைம்கஙகால். “அசைய ௭௬ மிசையொடு 

சேர்ச்" என்பகனுண் ௮ட்வரராம் இசையாவாசவிற் பூமருது எல 
~ ; ன் 

னுஞ் சோக வைகப்படிமாகலாளொன்பது, (௪ ன் 

௪௫௨, உயிரி லெமு£் து மெண்ணப் படா 

வுயிர்த்திற மிய/க மின்மை யான, 

இத Cov cy toate Choe மத நூரையாணே of 
றும் ஆய் ஈழ ங ய் த் டமி த் ர vi பில சண்ணாப்பே Oa Poor Hews 

விலக்கினவாற, (இ.-.*.) ஈ௰ரிம் எபுபதும் எண்ணப்படி தத 

சம் gms Rete பிளப் ர் ts FONT GLOWS TOT ஓலிர்சற்மொழில 

aors ay de, ier ஈடா பெட் ராட்படா;. கயிர்ச்திறம். இயககம 

இன்மையான -- அங்ஙனம் எண்ணப்படா ௨ம் எழும்ெனப்படுர 

லிற் சிறிது காப்புடை பெயர துணேயான் ஓலம் ரும் மொழிசார்ர்த 

ஒலிச் சலும் உடையயன்றே ? ங்ஙனம் ஒருமாற்றான் உயிர்க்கு! 

இறமுடையவாயிறும் அ.பவுயிம்ர்கு! இதம் ஈண்டுச். செய்யுட்பார 

படுங்கால் உபகாரப்பட. இபஙரகுமாமிலவா£லின். எண்ணப்படா, 
எ-று, மேற் ரதளை இருகிலைமைப்பரிச்த அதிகொரச்தான் ஒற்றுக் 

குற்றுகரமுமே ஈண்டு ॥ல4 ொெனென்பது, இச்குத்திரம் வலித்ததா 

யிற்று, '“ஒற்றெழுச்தியற்றே குற்றியலிகரம்" என மேற்கூறினானாத 

லினென்பது, _ஒ போந்து சென்று சார்ந்து சார்ந்து என ஓற்றுங் குற் 

அசரமும் ஒழி$) ரண்ணப்பட்டமையினால் எழுச்தடியாயிற்று, We 

வும் ௮ன்ன. (௪௪) 

௩௫௩, வஞ்சி யடியேயிழு£ர்த் தாகும், ட 

இத “Cathe agar காறு wired” cera “gore 

மெழுத்தின் ,சின்மை மூன்றே எனவும் எழுத்தெண்ணி வரையறுக் 
சப்பட்ட சீரி ரண்டு கொண்டது வஞ்சியடி.யென்ப துணர்ற்று, (இ-ள்) 

குறளடியே வமாயறையுடைய வஞ்சியடியெனப்படுவது. எ-று, ஏகா 

ரம் பிரிநிலை. என்னை 1 சிறப்புடை வஞ்சியடியைப் பிரித்து வாங்கக் 

கொண்டமையின். எனவே, முச்சீரான் வரும் வஞ்சியழி.யும் உள, 
அவை சட்டளையடி.யல்லவென்றானயிற்று, இங்ஙனங் கூறவே வஞ் 

செடியும் ஒருவாற்றுன் உறழ்ந்துகொள்ள வழிசாட்டியவாறு, இது



௬௦௬ பொருளதிகாரம். 

வாறு கூருச்சால் மூன்றுபாவிற்குங் கூறிஞன் இதற்குக் கூறியநி 
லனெனச் குன்றச்கூறலென் ஐங் ருற்றமாமென்பது. இதனை மேற் 
*'குறளடி, மூதலா வளவடி. காறு . மூறழ்நிலை யிலவே வஞ்டச் 

Geer” என உரழ்நீலை ஒருவார்ரானே கூறுமேன்பத. ௮ச்சூ 
ரச்சிரச்தான் முசராம் உறம்பவென்று சொள்பவெளின் ௮ஃதே 
கருத்சாயின் இரு?ிரும் முச்£ரம் வஞ்சிச்சென்பவேள்று உடனே 

அவான்மன் அிரியனென மறுச்சு, (௪௫) 

௩டு௪, தன் £ரெழுத்தின் சின்மை மூன்றே, 

இத மேத்கூறிய வஞ்செடிச்சண்வரும் இருசர்ச்கும் பெரு 
மக்செல்லை “நேர்நிலை வஞ்சிச் கா.று மாகும்'' என்று கூறி, ஈண்டு 

அவை மூன்றேமுர்திற் சுருங்காவெனச் சுருக்கத்திற்கெல்லையுணர் 
நீறு. (இ-ள்,) வஞ்சியடிச்சீர் மூன்றெழுத்துச் சறமைபெறும், எ.று, 

சிறுமைக்கெல்லை வஞ்சிச£ர்ச்கணல்லது இன்மையின் இதனை 'வஞ் 

சி யடியே யிரு£ர்த் தாரும்'" என்றதன்பின் வைச்தானென்பது, 

இது முசச்சர்க்ருரித்தன்மையாலும் மூன்மெமுச் இனிழிக் துவரும் வஞ் 
சியுரிசசீர் பெரும்பான்மையும் முச்சீரடி.ச்கு உரிமையானும் இதன் 
பின் முச்சரோாலும் வரும் இடலுடைத்தெள்றானெள்பது. **கொன் 

அகோடுநீடு கொலைச்களிறுகடாம்'” என்புழி இருரேடி.மூதற்கண் 
மூவெழுத்தான் வஞ்சியுரிச்சிர்வர்த.ஐ, பிறவும் அன்ன. நுக்தைகாடு 
'என ஈரெழுத்தாலும் உஞ்ியுரிச்சர்வருமென க்கொள்க. (௪௬) 

உடு, மாச் ராலும் வருமிட னுடைத்தே, 

இத ஒழிர்ச வியனிலைவஞ்சுிக.றுளொறது, .(இ-ள்.) வஞ் 
சியடி. மூச்ரோலும் வரப்பெறும். ௭ - று. இடலுடைச்சென்றதஞன் 
Bop உறழும் அடிச்சண்ணசன்றென்றவாறு, மற்று இரு£ரழ.வ 

'ஞீரிக்கும் இத்தணையென அடி. விரியுமாறுகறியதிலனாகலின் இதற் 

சேவரையையின்றென்றஅ., என்னையெனின், இரு?ரடி.க்சாயின் ஒரு 

வாத்றான் உறழ்ச்சிகூறி வரையறுப்பதோராறுகூறினான், இதற்கு 
அன்னதூஉம் இன்றென்பது, மற்று உறழுமடி. இல்வழி வஞ்சியடி. 

இரு?ர்த்தாசப்பெராதோவெனின், அதற்கன்றே, முச்சராலும் வரு 
மென்று உம்மைகூறி இருேடி.யு் தழீஇக்கொண்டு இடனலுடைச் 

சென வேறுபடுப்பானாயிற்றழென்பது. இவ்விரண்டனையும் வஞ்சியடி. 

வென வளாயாதுகூறவே அவற்ருன் வேறுவேறு வருதலும் அவை 
மயங்வெருததுமூடைத்து வஞ்சிப்பாட்டென்பது பெறுதும். இச்சு 

ருத்தானே அவற்றைக் குறளடிவஞ்சியெனவுஞ் சிச்தடி.வஞ்சியென
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உம் மயக்கடிவஞ்சியெனடஞ் சொல்றுப, ஏிர்சடியான் வருதல் சிறு 
பான்மையெனக்கொள்க, (௪௪) 

௩௫௬, அ/சைகூனாகு மவ்வயி னான, 

இதம் ௮சற்செய்தியதோர்விதி, (இ-ள். மெற்கூ நிய வஞ்ச 
யடி. இரண்டன்கண்ணாம் கான்கசையங் கூனாவொப்றெற id, எ iO 

எனவே அடியெனப்பட்ட இரர்க்கும் முச்சிர்ச்கும் ௮சைகூட்டிக் 

கொண்டு சொல்லப்படாலவெள்ரவாறு, அவை “வாள், வலந்த மறு 

ட்பட்டன - செட்வானழ்மு வனப்புப்மீபரன் ஈன'' எனவும், ஒடி, வி 

தர்சேறலின் சண்சிவ/சன'' எனவும், “வண்டு, மலாசோர்து alum, 

பூன” எனஃங், களிறு, சதவெறியாச் பெர்துரைந - நுதிமழுங் 
கிய வெண்கோட்டா -ஜுயிருண்னுங் கூற்.றுப்போன்றன'”” எனவும் 

மூறையே நான்கசையுங் கூழுயின. இணி இடையும் இறுதியுங் கூளு 

மென்பாருமூளர். ௮.து வஞ்சித்தூக்கு இரண்டுகொள்ள வருமாயின் 

அமையுமென்பது, என்றாூர்க்கு, வாள், வலர்2ர என்பகனை ஒர. 
கக் கோடுமெனின் யாத்தமோன்ற, னான் வலந்தருதல் வாண்மேற் , 

சென்று வருகின்ற பயனிலைகின்.று வற்றுமென்பது, (௪௮) 

௩டு௭, சீர்கூ னாத ளேரடிக் குரித்தே, 

இஃதெய்தாதெய் தவித்த. (இ-ள்.) தளைவசையாலுஞ்: 
சீர்வகையானும் கின்ற நோடிக்காயின் ௮சைகூனாகாது சர்கூ௭கும், 

எ-று, “அவரே, கேடில்விழுப்பொரு டர மார்பாடலை - வாடாவள் 

ளியங் காடிறந்சோர”” எனமும் “'உதுக்காண், சுரர்சானா வண் 

கைச் சுவர்ணமாப்பூசன்'' எனவும் ''அவனுர்தா, சேன விதணத் த9 

நீபுகை யுண்டியங்கும்'” எனவும் இவை மூன்றுபாவீனும் ௮ளவழ.க் 

கட் ர் கூணாயினவா.று, என்ருர்ச்ர, சேர்பசை நிரைபசை தனையுஞ் 

சீர்நிலைபெறுமென்றானாகலின் ௮வற்றையுஞ் “சர்கூனாத னேரம்ச் 

குரித்தே'' என்றதனானே கொள்வலெனின், அ௮சைச்£ரினை வாளாது 

சரொன்னானென்பது “(சரநிலை சானே யைர்தெழுத் இறவாது! 

என்றவழிச் கூறியவதனான் ௮றிக, ௮சைச்சரினை வாளா.து €ீரெ 

ன்னாமைக்கு மேலைச்சூத்திரமும் இச்சூத்திரமுந்தாமே கரியாயின 
வென்பது. என்றார்க்கு இவற்றையும் முதற்கண்ணே சாட்டியதென் 

னை? சூத்தத்துள் அவ்வாறு வைத்துரைத்ததில்லையாலெனின் ஏற்பு 
ழிக் சோடலென்பதனான் மு.தற்கணின்றென்பது கொள்ளப்படும், இச் 
சீருத்தானே வஞ்டிப்பாவிற்கும் அவ்வாறே சொள்க, (௪௬)



௬0.௮ பொருளதிகாரம். 

௩௮, ஐவகை யடியும் விரிச்குங் காலை 
மெய்வகை யமைந்த பதினெழ் நிலத்த 

வெழுப.து வகைமையின் வழுவில வாகி 

யறு.நாற் மீருபச் தைந்தா கும்மே, 

இத முன்னர்ச் சிறப்புடைத்தென வேண்டிய நாற்சீரடிமி 

னேக் குறளடி, ரம் ரடி. அளவடி. நெடிலடி. சழிகெடிலடியென வகுத்த 

மையாமாறு கூறினன், இணி அறுநூற்றிருபத்தைந்தென வசைப் 

பட்ட விகற்பமுங் கூறியவாறு, (இ. ள்.) மேற்கூறிய ஐவகையடி 

யினேயும் விரிச்குங்காலைப் பொராள்வகையமைர்த பதினேழ்நிலத்து 

)எழுபதுவகைக் குற்றநீங்சிய அறுநூற்றிருபச்தைந்தாம். எ - று. என 

வே பதினேம்கிலச்தேறினும் எழுப.துவசைககுற்றம் வீரவச் செயினும் 

அ.றுநூற்றிருபத்தைந்தெனப்படாதென்பசாம். பதினேம்கிலனும் YF 

ரியம்பெறுமென்பதாஉம் வெண்பாவுங் சலிப்பாவும் ஏரோயொன்று ௭ 

ட்டுநிலம்பெறுமென்பதநூஉம் மூன்னர்ச்சொல்லுதும். அவை மூன்றுந் 

$தொகுப்ப முப்பத்து மூன்றுகிலனாயின. வெள்ளைநிலம் பத்தென்பார் 

கீரு முப்பத்தைந்துநிலனாம். எழுபதுகூற்று வழுவெனப்பட்டன சளை 

வழு. தளைவழுவாவன, அூரியரிலம் பதினேழலுள் வெண்டஸையுங் 

கலித்தளையுமாகி வேற்றுத்தளை தட்ப முப்பச்துமான்குசளை வழுவாம். 
வெள்ளைகிலம் பத்தும் அசிரியத்தளை பத்துங் கலித்சளை பத்துச் தட்ப 

'இருபது தளைவமுவாம், இணிச் கலிரிலமெட்டனுள் ஆசிரியத்தளை எ 

ட்டுங் கலித்தளை எட்டுக் தட்பப் பதினாறு தளை வழுவாம். இவையெல் 
லார் தொகுப்ப முப்பத்ழைந்து நிலத்தும் ஒன்நிரண்டுசெய்து எழுப 

அதளை வழுவாயினடாறு, இது வெள்சைநிலம் பத்தென்பாருரை, 

அ.தி பொருந்தாது, என்னை? ஆூரியத்து சாலெழுச்தடியுள் இரண்டு 

|தளை வழுவுங் காட்டுகவெளின் அவர்ச்கு ௮வை சாட்டலரிது. குறிப் 

பசைபெய்து காட்டின் ௮றுகறப்பட்ட உறுப்பினுளின்றென்றவாறு, 

எடுத்தோதிய எழுதக்துமுதல் உறுப்பினன் வரத அடிக்கண்ணே கா 

ஃபாதொழிசலின் ௮௮ நூன்மாறுகோளாம், அல்லதூஉம் அவ்வாறு 

தீளைகொள்ளின் முழுவதுங் குறிப்பசையானே வரும் அடியும் ஓ 

மூத்தழிமூகன் மூன் றுகிலனுங் கொள்ளல்வேண்டும். கொள்ளவே 

நிலம் இருபத்தொன்ருகஓங் காட்டும் தளைவழுத் சொண்ணூற்று 
சான்காகலும்பெற்று ஞாயிறுவரகு வண்டு வண்டு வண்டு என்பது கலி 

தசளைதட்ப ஆரிரியவடி. ௮ன்றாவான் செல்லுமெனவங் கூறிமறும்க. 
இனி, ஆூரி.பத்துட் கலித்தளை தட்குங்கால் அவர்தார் தளைவேண் 

'டுமாற்றான் வெண்டர்சிற்ப இறுதி நிரைவரவேண்டமாசலாலுங் சட்



செய்யுளியல், ௬௦௯ 

டளையடி.ச்சண் வெண்டர்வருமென்றில சையானும் £* வெண்ச ரீற் 

சை கிராயசை யியற்றே'' என்பானான் இயற்ீளோ வெண்டுராக்இக் 

கொள்ளினும் அச்சூத்திரத்துக்கு அவ்வாறு பொரளுளாப்பிற் படுங் 

குற்றம் ஆண்டுக் கூறினமாகலானும் அதுரிரம்பாதென்பது, அற்ற, 
ன்றியும் ஒமெழுச்துமுகவியகிலங்கள் ஒரோரிலச் து; இரண்டும் apa pi 

தீளைவழுச் சாட்ட லாமாசலின் எழுபழுவகையின ப. முலெ னலுமாகாது 

என்பது, இணி '௮ளவுஷ் சிந்தும் வெள்ளைக் ரூரிய'' என்னும் எடுழ் 

தோத்துக்கெப்ப இலேன் இரண்டரிலனேற்றி வெள்ளைநிலம் பத் 

தெனலுமாகாது, என்னை! “அளவடி. மிகுதி யுளப்படத் தோன் Bau 

கெடி. லடி.யுங் கவியிற் குரிய! creo Aes ctr, i soh pe ரிறக் ச Qa 
ண்பாவிற்கும் ௮ட்ஙனமோதுவான்மன் ஆசிரியன் அதுவே சருத்தாயி 

னென்பது. ௮ல்லநூஉங் கலிப்பாவிலுள் வெண்ட்ரொன்றிறுங் கலி 
யோசை பிறக்குமென்று பதினேழெழுத்சடியான் வந்த வெண்பா 

வடியினைத் தாமுங் களைபவாகலாலும் ௮துகூறி கிரம்பாதென்பது,, 

மற்றென்னை தளைகொள்ளுமாறெனின், அிரியத்துள் இயற்£ர் பத் 
தொன்பதும் ,நசிரியவுரிச்சீர் சான்கும் ௮சைச்சர் சான்ருமென இருப 
திதேழாகி “எழுத்சள வெஞ்சினுஞ் சோரிலை தானே - ருன்றறு மிகுத 

௮ம்” இன்றிவரும் வெண்பாயீனுள் ஆசிரியவுரிக்சீர் நான்கும் ௮சைச் 
சீர் நான்கும் ஒழித்து ஒழிந்தரர் இருபத் துமூன்றும் வெண்டூர்நான் இ, 

னோடும் தலைப்பெய்ய அவையும் ௮வ்வாறே இருபத்சேழாம். கலிப்பாவி 

ற்கு நேற் கிய நர் மூன்றொழித்து ஒழிந்த Bw oF i பதினா.றம் ஆசிரிய 

வுரிச்சிர் நான்கும் வெண்டுர் நான்கும் என இருபத்துநான்காம். இவை 

மூன்று பகுதியும் தொருப்ப எழுபத்தெட்டாயின. ௮வற்றுள் ஆசிரிய 

தீதுள்வர்த அசைசசர் கான்€னையும் வெண்பாவினுள் வந்த அசை 

ச்சர் கான்னேயும் ஈண்டுத் தளைகொள்ளுங்கால் இயற்சர்ப்பாத்ப 

டுத்து அடச்குகவென்று அண்டுச் கூறினமையின் ஈண்டு அவற்றை 

இயற்சர்ப்பாற்படுத்தடக்சன் எழுபதாகச் செள்ளப்படும், ௮ங்6 
னங் கொள்ளப்பட்ட ர் ஓஒன்றொன்றஷஜேடு தட்குங்கால் ௮வ்வெ 
முபதுவசையானுமன்றிச் தட்குமாறில்லை. அ௮துநோக்டு எழுபது, 

வகையின் ” வழுவில வா௫ஏயென்றானென்பது, அவை தட்குமாறு 

மூன்னர்ச்சொல்லுதும், ௮அங்ஙனர் தளைசிசையா ௮டி. ௮றுநூற்றிருபத் 

தைந்தும் மூன்றயாவிற்கும் உரியபகு தியவாம். யாங்ஙனம் 1 ஆரிய 
வடி. முன்னூற்றிருபத் துசாள்கும் வெண்பாவடி. நூற்தெண்பத்தொன் 

௮ங் சலியடி. நூற்றிருபதுமென ௮றுதாற்றிருபத்தைந்தாம். மெய்வகை 

யமைச்த என்றதனான் நான்குரிச€ருள்ளும் உறழ்கின்ற ீரினை ௮டி.மு 

தீற்கண்ணே வெளிப்படவைத்து ௮ச்சீரின் அடியாச்சு உறழப்படுமே



௬௪௦ பொருளதிகாரம். 

ன்பதுசொள்க. அல்லாக்கால் இடையும் இறுதியும் வைத்துறழ்தன் 
முததற்கணின்றதோர் சர் இரண்டான அடி.யா$ியும் அவ்வடி.மயங்குமர் 
CONT அதுமயங்கச்கூறலென்னுங் கூற்றமமாமெனமறுக்க. எள்ள 
ற்ற முன்னூற நிருபத்து நான்கசவல் - வெள்ளைக்கு தூற்றெண்பத் 
தொன்றாகுந் - துள்ள - ணவையறு நூற்றிருப தாமடி. காடி - னவை 

ie நூற்றிருபத் sis.” ,நரிரியத்துள் வருமெனப்பட்ட?ர் இருப 
தீதேழும் ஓரோவொன்று பன்னிரண்டாயுறழ ௮கவலழ. முன்.ஞா 
த்நிருபத்துநான்காம், இது பயனில் வெளி, :*நால்வே றுரியசைச் 

சீர் நால்வே றகயற்£ர் - பால்வேறு பட்டியற்2ர் பத்தொன்ப தாக- 
quo sp £ரகவழற் ரரிரண்டாசி-யிருப தெழுத்தளவு மேற்று,"' “ஆ 

சிரியப் பாவினான் சைர்சாறே ழெட்டொன்ப-தாஇி நிலமாரு மைஞ் 

சீரா னீறு - நிரையாஞ்சர் கோசைச் சர்சக்கொன்றொன் நேற்ற - 
வரையாதொன் நேதி௰்றே வந்து." ஓசேழுத்துரிச்சரும் ஒரேழுத்தசை 

ச்ச்ருஞ் சுருச்கச்திற்கெல்லையாயெ சோசலான் ௮வை சருக்கத்துக் 

Pacino Gu காலெழுச்தடி. முதற் பதினைர்செழுத்தடியளவும் உறும். 

விவை அரை வண்டு வண்டு வண்டு எனவும் நுந்தை காருருமு 
ஈணிமுழவு ஈணிமுழவு எனவும் தரொழுத்துத் தேமாவடி. பன்னிர 
ண்டற்கும் மு.தலடியும் முடிச் சவடியுங் கண்டுகொள்க, வண்டு வண்டு 

வண்டு வண்டு எனவும், வண்டு காருருமு ஈணிமுளவு ஈணிமுளவு என 

வும் இவை வண்டு முதலும் முடிவுங்காட்டிய அடியிணில் சேரீற்றடி. ௭ 

முத்துச்சீர் என்றும் IO sips sy முதலாகவும் பதினாதெழுத்தடி. யிறு 
தியாசவும் வரும். அது சேமா வண்டு வண்டு வண்டு எனவுர் தேமா 
சாருருமு ஈணிமுழவு கணிருழவு எனவும் வரும், மின்னு வரகு 

என்னும் ஈரொழுத்தசைச்சரிரண்டும் ௮வ்வாறேயுறமும் கிரையிற்றி 

இாழுத்துச்சீர் மூன்றும் ஆறெழுத்தடி முதற் பதினெழெழுச்தடிய 
ளவும் உறழும். அவை ஞாயிறு போதுபூ போோறு என்பனவற்றை 
மூ.தணிறீஇ வரகு வண்டு வண்டு எனவும்” கணிமுழவு ஈணிமுழவு ஈனி 

மூழவு எனவும் தர்.௪ இங்ஙனமாயினவாறு சண்டுகொள்க. இனி மூன் 

செழுச்சான் வருவன ஒன்பதரும் ௮அசைச்சருமெனப் பத்து. அவை 

புளிமா பாதிரி வலியது மேவு£ர் ஈன்னாணு பூமருது கடியாறு விற 

குத நீரகொடி. ௮.ரவு என்பன. இவற்றுட் புளிமாவும் அறெழுத்தடி. 
மூதலாகப் பதினேழெழுச்தடியளவும் உறம்க்து ஓசொன்று பன்னி 

ஈண்டு கிலம்பெறும். ஒழிந்த£ர் எட்டும் நிரையீறாகலின் ஏழெழுத் 

தாதி பதினெட்டெழுத்தடியளவும் உறழும். ௮வை புளிமா வண்டு 

வண்டு வண்டு எனவும் புளிமா காருருமூ ஈனிமுழவு ஈனிமுழவு எனவும் 
பரதிரி வரகு வண்டு வண்டு எனவும் பாதிரி ஈனிமுழவு ஈணிமுழவு 
ஈனிமுழவு எனவும் உறழ்ந்தவழிப் புளீமா ஆசெழுத்துமுதற் பதி
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னேழன்காறும் உறழ்ர்தவாறும் பாதிரி ஏழெழுத்தமுதற் பநினெட் 

டன்காறும் உறழ்க்தயாறங் நஈண்டுகொள்க. ஒழி*$தனவும் அன்ன, 

இனி நாலெழுத்தச்சீர் ஏழு வகைய, வை சணமீரி காரு 

ருமு பெருகாணு உருமுத்சி மமசளிறு காணுத்தளை. உரறுபுலி 

என்பன. இவையெல்லாம் எட்டெழுச்சழூமுதற் பக்மிதொன்பதளவும்। 
உயர்ந்தே ஒஃராவொனறு பன்னணரண்டமபபெறும். ௮வை கண 

விரி வரகு வண்டி வண்சி எனவுங் சணவரி ஈரையு மு ஈனாயுருமு 

ஈரையுருமு ஏனவும் வரும். ஒறிராஈனவும் இஃ்வாறே ஒட்டிச்பகொ 
ள்ச. ஐ:தெழுத்துச்சா, ஈரையு ழு வீரவுிகாடி என இரண்டு, அவை 

ஒன்பதமுதல் இருபதின்சாறம் உயரும். ௮வை நஸாயா£மு வரகு வ 
ண்டு வண்டு எனவுங கலன்ளவு சலனளவு கலனளவு FLT CN GY எனவு 

ம் வரும். விரவுகொடிசஈகும் இஃமிதொகரும். இவவாறமுன் ஓரொமுத்துச் 

சீரிரண்மிம் ஈசாமுததுச2ர ஆலும் மூ.அவழுத்துச்ள் பத்தும் காலெழுச் 
அச்7ர் ஏழும் ஜயெழுத்துச்சோ இரண்சிமாகச் சோ இருபத்து. நினேயும் 

பன்னிரணடிற் பெருச்சுப பெற்ற ஆடிரியவடி. முர்நூற்றிருபத்துரான் 
கும் பரட்டினுந் தொகையிஓம் வருமாறு கண்டுசொள்க, 

இணி வெண்டாவடி நூற்றறண்பத்தொன்றம் உ௰ழுங்கால் 

ஏழெழுததடியும் எட்டெழுத்தடியும் ஒன்பதெழுத்தடியும் பத்தெழுத் 
தீடியும் மு. ரலரய்ரிற்பப் பதினான்கெழுத்தடியளவம் ஏறி ஓரோர் 

எட்டடி.ப் பெறுவனவும் ஏழடி.ப் பெறுவனவும் ஆறடிப் பெறுவன 
வும் ஐஈ்தடி.ப் பெறுவனவுமாடு முறையானே வருமென்பது, இயற் 

சி ரசைச்ச ரிருபத்து மூன்றோ டுரிச்சீர்மான் சேற்றிச்ரி ரொன்பஇ 

ற்று மூன்று - மயக்க வெள்ளைச்ச ணேழ்தொடங்கி மாதே - யுயர் 

ச் பதினன்கென் OO.” *:மூவெழுத்துச் சோல்லா மேழெழு 
த்தா னாரியத் - தாதிபெரு சொன்றேறிற் முங்கதுபோ னாலெழுச் 

தான் - வக்த£ர் வெண்டாவிற் பத் தழுத்தான் வாராவா யைஞ்சர்க்க 

நான்கா முதல்”! நுந்தை வண்டு ஞாமிறு போதுபூ போரோறு என 

ஐந்தும் ஏழெழுத்தடிமுதற் பதினான்கெழுத்தடியளவும் உயர்ந்து ஒ 
ரோவொன்று எட்டடியுறழப் பெற்ற அழி. சகாற்பதாம். “ஞாயிறு 
போதுபூ போரேறு அும்தைவண் டேழாதி Quem top.” தேமா 

மின்னு வரகு பாதிரி வலியது மேவுசீர் ஈன்னாணு பூமருது கடியா 
௮ விறகு£ மாசெல்வாய் எனப் பதினொன்றும் எட்டெழுச்தடி.மு 

தற் பதினான்கெழுச்தடியளவும் ஒரொன்று ஏழடிபுறழப் பெற்ற அடி. 
எழுபத்தேழாம், “மின்னு வரகு வலியது மேவ£ர் - ஈன்னாணு பா 

திரிப் பூமருதே யாறு - மன்னாத மாசெல்வாப் தேமா வெளப்பதி



௬௧௨. பொருளதிகாரம். 

னோ - ரெண்ணாகு மெட்டாதி யேழ்.” புளிமா அரவு கணயிரி கா 
ருருமு பெருவேணு உ௱முத் மழகளிற மாவருவாய் புலிசெல்வாப் 

என இவை தன்ப.து£ரும் ஒன்பதெழுத்தடி. முதற் பதினான்கெழுத் 
தீடியளவும் உயர்ந்து ஒரொஸவொன்று அறடியுறழப்பெற்ற அடி ஐம் 

பத்துமான்சாம். “அரவு புளிமா கணவிரி வேணு - புலிசெல்வாய் 

காருருமுப் பேருருமுச் தீ2ய - மழகளிறு மாவருவா யொன்பது 

மென்ப-செழுவா மிராமூன் ஜேனல்,"' ஈணிமுழவு புலிவயரவாய் என் 
னும் இரணடரரம் பத்தெழுக்தடி. முதற் பதிஷன்செழுச்தடியளவும் 

உயர்ந்து ஒரோவொன்று ஐ தடி.யறழப்பெற்ற sp பததாம் “புலி 
வரு வாயு நனிமுழவு மென்னு மிவை-யீரைஈ£ Cry DD come 
தி." இவையெல்லாம் சொழுப்ப வெண்பாவடி நூந்றெணபததெொ 

ன்ராயின. அவற்றுட் சிலவருமாறு; gins வாரு வரரு வரகு 
எனவும் நுழை ௩ஈணிமூழவு காரு௱மு சாமு எனவும் இவை 
ஏழெழுச்தடி.மூதற் பதிஞானிசெழுத்தளவம் ரஸ, வந்த வாறு, 
வண்டென்பச ற்கும் இஃமொககும். ஞாயிறு வடு வரகு யமகு என 

வும் ஞாமிறு காரு௱மு மாவருவாய் கா௱ருமூ எனவும் இவை 

ஏழெழுத்தடி.யும் பதினான்செழுக்சடியமாயினயாறு போதுபூ போ 

Cro என்பனவற்றிற்கும் இஃதொச்கும். தேமா வரகு வரகு வரகு 
எனவும் தேமா மனிமுழவு காருருமு பாதிரி எனவும் எட்டெழுத்த 
;ழிழுதலாகப் பதினானகெழுத்தடியளவும் உயர்ந்து தேமா ஏழ 

ழ.ப்பெற்றது. ஒழித பத்துச்சாக்கும் இஃ்தொச்சும், புளிமா வரகு 
வரகு வாகு எனவும் புளீமா புலிவராவாய் காருராமு தேமா என 

வும் இவை ஒன்பசெழுத்தடி.முதலாகப் பதினான்கெழுத்தடியளவும் 

உயர்ந்து ஆறடிப்பெற்றது, ஓழிர்த எட்செ2ிச்கும் இஃ்தொக்கும், 
$ஈனிமுழவு வண்டு வரகு வரகு எனவும் ஈணிழுழவு காருறாமு பா 

(திரி தேமா எனவும் இவை பத்செமழுத்தடிமூகற் பதினன்கெழு 

துசளவும் ஏறி ஐயெழுத்து ஈணிமுழவு ஐர்தடிப்பெற்றது, புலிவ 
ரூவாய்ச்கும் இஃ்தொக்கும். இவறறுக்கெல்லாம் பதினான்கெழுத் 

தின் ஏறியச்சாற் செப்பலோசை தெரிபுடையவென்பது வல்லார் 

உவாய்ச் கேட்டு உணர்க. என்னை? *(அசையஞ் Faq மிசையோடு 

( சேர்த்தி- வகுத்தன ரணர்த்தலும் வல்லோ ராதே” என்றமையின், 
Fp னுட்ப மறிவருங் குரைத்தே"” எனப் பிறருஞ் சொல்லுப, 

இனிக் சலியடிச்ருரியசீர் இருபத்தினான்ரும் ஓரோவொன்று ஐந்த 

ழூயுறற அதன் அடித்தொகை தூற்றிருடதாம், “அளவ. மிகுதியு 
ளப்பட்த் தோன்றி. யிருநெடி. லடியுங சலியிற் குரிய” என்ப 

தளன் பதின்மூன்றெழுத்தும் பதினான்கெழுத்தும் பதினைர்தெழுத்
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தும் பதினாறெழுத்தும் முதலாக ஓரோவொன்று ஐந்தடி. உற 
ழ்ந்து கலியடியளவு பஇனமெழுத்துமுதல் இருபதின்காறும் 
உயருமென்றது. “ரிரையிற் நியற்சர் பதினாறு மேனை - நிரையீற் pe 
வத்சீர் சான்கு - மொருகான்கு - வெண்டரம். துள்ளற்கு. வெவ் 
வே ஜொரு£ரா - னேந்மா முறம் 2 வழி." 'ஈொமுத்துக் ரொபஇின் 
மேன் மூகி யிரபதின்சா - ஜொதியசா ரான்கற் குயர்வ."” மூரயிறு 
போதபூ போயாறு என்றும் ROP swat மூன்றும் LBeirep esr 

மெழுச்து முதற் UBserdyied auc ஓரொயொன்து ஐ* திழடயுற 
மும். பாதிரி வலியது மே3- ன்பு புமருது கடியாறு விரகு2 
மாசெல்லா.ப் நீடுசொடி. என 6. i pee ஓன்பநும் பதினா 
ன்கெழுத்துமுதல் ஓரபிடான்டு 1 படியுறயூம்.. காவிரி காரு 
Geo Cuatro உருமுர்டி மகளி மாஉபலாப் புலிமெல்வாய் 
சாணுவளை உரறுபுலி என காவேழு aden Oo LISI பஇுனைந் 
தெழுத்துமுதழ் பச்சொல பாளம் ஒரோயொன்று ஐர் ஈடியு நழும். 
Beary kp புலிவாவாப். விரவுகொடி. என்றும் ஐர்தெழுச் துச்சோ 
மேன்றம் பதினாறெழுர் தடிமூல் இ! பெழுச்சடியளவும் உயர்ந்து 
ஒரோவொன்று ஐ தடிப்பெறும், இல்வாற்றுற் கட்டளைச் சலியம. 

லூற்றிருபசாமென்பது, 

/வற்றுட்சில வருமாறு ;--ஞாயிறு புலிசெல்வாய் மாசெல் 
வாய் புலிசெல்வாய் எனவும் ஞாயிறு புலிவராவாய் புலிவராவரய் புவி 
வருவாய் எனவும் முதலும் முடியம் பஇன்மூன் ழம் பதினேழுமாடு 
ஈரொழுத்.துப்பாதிரி ஜர் தடியுறழர் யாறு, ஞாயிறு புலிவருவாய் எண 

முதற்கண் அசிரியத்தளைதட்பசென்னாமோ வெனின் என்னாம், நிஜா 
முதல் வெண்ட£ர் வந்து நிரைநட்டல் - வரைநிலை யின்றே யவ்வழ. 

ச் சென்ப” என்புழி அதனைக் கலித்தளையென்றுமாசலின், புலி 
செல்வாய் மாசெல்வாய் என ஈந்றுக்சண் வெண்டளைவந்தசென்னா 
மோவெனின் என்னாம், “*வெண்டீ ரீற்நசை நிரையசை யியற்.நு"" 
என்றாஞாகலின். ஒழிர்த மூவெழுத்துச்£ரம் காலெழுத்துசரம் 
ஐயெழுத்துச்சீரும் அவ்வாறே உறழ்ச் துகொள்க, (௫௦) 

௩௫௯. ஆங்ஙனம் விரிப்பி னளவிறர் தனவே 

பாங்குற வுணர்ந்தோர் பனனுங் தாலை, 

இஃது PHS ௮டி. இம்காற்சரடிபோல உறம்சவென்ருர் 
ச்கு அவையுறழாவென உறழாமைசமுக் காரணங் கூறுன்ற து, 

(Q- or.) அச்காற்ரேடிபோல் மற்றையடிசளையும் விரிப்பின் ௮ஃது 
இலச்சணக்கட்டளையின் இகந் துபட்டதாம் அப்பகுதியெல்லாம் ௮றிற்



௬௧௪ பொருளதிகாரம். 

தோர் விரிக்குங்கால்த்து, ௭ - ற, அ௮ளவிறர்தன, எண்ணிறச் சன. 

Hog இலச்சணங்கூறுமாறன்றென்றவாறு, அஃதெற்றாற்பெறுது 

மெனின் இதன்மு,த.ஜூல்செப்ச ஆசரியன் அகத்தியனார் சொல்லுமா 
ற்ராற் பெறு துமென்றவாறு. 

Hane வனாயா.து சிறப்புடையனவற்றுச்குஞ் சிறப்பில் 

ல்னவற்.றுக்கும் ஒருங்கு இலகச்சணங்கூறின் ஆவையேல்லாம் எடுத் 

தோதப்பெறாத இலக்கணத்தவாம். அதனால் உரையசையுடையன : 

வற்றுக்கன்றி வாளாதே பார் தபட்டவசையான் இலச்சணங்கூற 

ல் பயனில்கூற்றாமெனவும் அதுகருதி இசன்முத மூல்செய்த ஆரி 

ரியருங் கூறிற்றிலொனவுங் கூறியவாறு, வடதநூலாிரியர் ஆறுவகைப் 

பிரத்தியங்களான் 'எழுத்துக்களைக் ஞராவும் இலருவுமென இருக. 

றுசெய்து pipes பெருச்இக்காட்வெதோரா.றுமுண்டு, அவரும் 

இருபத்தாறெழுத்தளவும் உறழ்ந்துகாட்டி. எழிர்சன ஜெூழ்$து 
போவர், அவ்வாறே ர்சளையுங் ருருவும் இலருவும்போல இரு? 

rip. இத் துணையெனப் பெருக்கவும் ஓழிர்தன௨ம் இவ்வாறே பெரு 

ச்சவுஞ் இதைம் த இல்லை. அங்ஙனம் பெருக்குங்காலும் ஒரடி.ச்குரியசா 

பத்தும் நூறும் ஆயிரமுமாச வைத்து உறழ்ட்சக்காதும் வருவதொ 

ன்றில்லை, அங்ஙனம் உறழினும் இத்துணைர்?ரான் வந்.க அடிக்கே 

உறழ்ச்சி கூறுவதென்று ஒரொல்லை கூறிச்கொள்ளல்வேண்டும். கொ 

ள்ளவே, எத் துணையிடஞ்சென்றக்காலும் இச் தணையென வரையறை 

ப்பாரு உடையனவல்ல. அவ்வரையறை இன்மையின் அதனை அளவில 

வென்பதற்கோர் சாரணங்கூறல்வேண்டுமாதலான் ௮.துநோக்கி நாற்ச 

ரடிறப்புடைத்தென வேறுபல காரணங்கூறி அவற்றுக்சே வரை 

யறைகூறி ௮ல்லனவற்றுர்கட் சொல்லப்படாதெலவ்றான் இச்குத்திரத் 

,சானென்பது. ௮ஃ தேல் ௮வை தெப்புடையவற்றுச்குசகாரணங்க. நி 

யவா Dope, சான்றோர்செப்யுளுட் பயின்றுவரல்வேண்டும் பிறவெணி 

பன், இந்நூல் செய் தகாலச் தத் தலைச்சங்கத்தாரும் இடைச்சங்க த்தாரும் 

avery சட்டளையடியாற் பயின்றுவரச் செய்யுள்செய்தகாரொன்பது 

இச்சூத்தங்களாற் பெறுதுமென்பது. இதன்முதூல் செய்த ஆசிரி 

 யனாற் செய்யப்பட்ட யாழ்நூலுள்ளுஞ் சாதியம் உவமததுருவுர் திருவி 

ரியிசையுமெனச் கூறப்பட்டவற்றுட் கட்டளைப்பாட்டச் சிறப்புடை. 

யன சாஇப்பாட்டுச்சளே, அவை இக்காலத்துப் பயின்றிலவென்று 

ற ற்நையவற்றோ0 ஓக்குமெனப்படாவென்பது, 

* அ/ல்லதூஉம் உல்கத்து மச்கட்பிறவி பலவாயினும் கால்வ 

கைவருணமென்ப, அவர் வரையறையிலக்சணத்தாராகலினென்பது.



செய்யுளியல், ௬கடூ 

இனி, அவருள்ளும் ௮ந்தணரும் வேளாளரும் போல இடையிருவ 
சையோரும் பமின்றிலரொன்று ரறப்பிலராகாரென்பது. 

இனிச் கடைச்சங்கத்தார் அறுதாற்றிருபத்தைர்சடியும் பயின் 
றுவரச் செய்யுள்செய்திலாரனின் கட்டளையடி.யாழ் செய்தவல்லன 

பேண்டாவென்டதோர் ஆணையுடைமையினரல்ல, உடையவரும் இவ் 
வாசிரியனாற் சிறப்புடைத்தென்று சொல்லப்பட்ட அ௮ளவடியாற் 

செய்யுள் செய்தாரென்பது, இனிப் பிற்காலத்தார் ௮ளவடியாற் ப 

யின்றுவரச் செப்புள் செய்திலரென்று கடைச்சங்கத்தார் செய்யுள் 
செய்த அடியஞ் சிறப்பிலவவாமோவென்பது, வஞ்டியடிக்கும் வரா 

யறையின்மையதொக்கும். ௮து மூன்னர்ச்சொல்லுதும், (௫௧) 

௩௬௦, ஐவகை யடியு மாஜரியக் குரிய, 

இஃ அ எய்தாதசெய்துவித்தது; மேல்வகுக்கப்பட்ட அடியினை 

இன்னபாவிற்குரிய ௮டி. இவையென்று கூராதான் ௮துகூறினபை 
யின், (இ-ள்) நாலெழுச்துமுதலாக இருபசெழுத்தின்காறும் உயர்க்த 

பதினேழ்நிலனும் ஆரியத் இற்குரிய. எறு, **மெய்வகை யமைக்த ப 

னேம் நிலத்த %%% அறுநாற நிருபத் தைந்தாகும்'” என்றான் அதனை 

சண்டுப்போதக்து ஆ௫ரியத்திற்கு எய்துவித்தவாறு. அவற்றுக்குச்செய் 

யுள் ஐந்தடியங் கூறியவழிச் காட்டப்பட்டது, மற்று மெய்வசைய 

மைச்த பதினேழ்சிலத்தும் எனவே இதுவும் அடங்காதோவெனின் ௮ 
டங்காது, பாத்தோன்றும் அர்நிலங்கள் பகுத்துக்கொள்ளப் பொது 

வசையான் ஆண்டோதினானென்பது, மற்று ஐவசையடியும் ஒரா?ரி 

யத்துக்கண் வரல்வேண்டுமோவெனின், அ௮ன்னசோ வரையறையுண் 

டே? வரையாது கூறினமையின் அவையெல்லாவர் ற்றானும் வருச. 

வருங்கால் ஐந்தும் அசிரியச்துச்கு உரியவென்பதே கருத்து. ஒழிந்த 

பாவிற்கு நிலங்கருரோவெனின் ஆரியம் பதினேழ்நிலலுமுடைமை 

யின் ௮ச்கூறிய பதினேழநிலனுர் தளைவிரவுகலின் ௪ளை அதற்கும் 
பின் கூறித் தளையதிகாரம்பட்டமையின் அவற்றுப்பின் ஒழிர்த பா 
விற்கு நிலங் கூறுமென்பது. 

மற்று ஆரிரியமென்பது மகரவீரூதவின் மஃசான் புள்ஸி 

மூ னத்தே சாரியை” என்பதனான் அத்துச்சாரியை பெறல்வேண்டு 

மெனின் அது செய்யுள்விகாரமென்பாருமுளர், DTM, அண்டு 

பின்றது நான்காமுருபாயினன்றே அதுகடாவாவது, அதனை ஏழாவ 
தீன்பொருண்மைக்சண் ௮ச்குச்சாரியை ஈறுதிரியாது வர்ததென்று 

கொள்ளப்படும், @e2-)



௬௧௭ பொருளதிகாரம். 
ங் 

௩௬௪, விராஅய் வரினு மொளுஉறிலை யிலவே, 
இஃ 51 எய்தியதிகர்துபடாமைச்காக்டின்றது; மெய்வகைய 

மைந்த பதினேழ் நிலமெனவும் எழுபதுவகையின வழுவெனவும் 

மேணிறுச்சமுறையானே ஆூரியத்திற்கும் பதினேழ்ரிலமாமாறு 

Mea இனி எழுபதுவகைமின வழுவாயின அப்பதினேழ்நில 

தீது யாண்டுமாகாதென்பது பட்டதனை இகர்துபடாமைக் கூறினமை 

யின், (இ-ள்.) தளைவிரவிவரினும் ஒருவப்படா. கறு, மற்று இத 

ளைச் தளை விரவிவரிலுங் கட்டளையடியாமெனப் புறனுத்கானென்று 

கோடுமோ தளைவிரவிற் கட்டளையடியாகாதென்று கோடுமோவெனி 
ரன், தளைமயங்காதனவே தளைவகையடி.யெனவும் ௮ல்லன கட்டளை 

ய.யாகரவெனவுங் கோடுமென்பது. ௮ஃதேற் தளைமயங்கெ அழி. 

ச்கும் பதினேழ் நிலலுங் கோடுமோவெனின், கோடுமன்றே? விரரய் 

வரினுமென்ற உம்மை இறந்ததுதழீஇயிற்ராகலினென்பது, (௫௩) 

௩௬௨, தன்சர் வகையினுக் தளைரிலை வகையினு 

மின்சீர் வகையி னைர்தடிக்கு மரிய, 

இஃது எய்தாததெய்துவித்தது; என்னை ? இயற்ரோற் சட்ட 

ஊாயடியாமாறெல்லாம் “ஐவகை யடியு மாசிரியச் குரிய” என்னுங் 

அதணையுங் கூறிப் பின்னும் “*விரா.ப் வரினும் ஒரூஉ நிலையில” எனக் 

சட்டளையடி யன்தியும் அளவடி. வருமெனவும் ௮வை பதினேம் நிலத்த 

) வெனவுங்கூறி இணி உரிச்ரோனுஞ் சீர்வரைாயறையடி. உளவென்ப 

தூஉம் அவ்வுரிச்€ராற் தளைவகையம. உளவென்பதூஉம் அவை பதி 

னேழ்நிலத்தின் இகர்துவாராவென்பதூஉங் கூவின்றமையின், 

(இ-ள்.) தன்2ரவகையினும்- ஆ9ரியவுரிச்ரோனும் : அதனை அதி 

காரதீதாற் கொள்ளப்படும்; தளைநிலைவகையினும்- அவ்வரசிரியவரிச்ே 

'ரானாயெ தளைகிலைமைப்பகுஇியானும்: இன்சீர்வசையினும் - இதன் 

சீர்ப்பகுயொலும் : ஐக்தடி.க்குமுரிய-- அவையும் மேற்கூறிய ஐவகை 

யடிச்கும் உரியவாம். எ-று, ஐவகையடி.ச்குமுரியவெனவே பதி 

னேழ்நரிலத்தின் இகச்துவாராவென்பதாம். சன்சொண்ணுது வசை 

யென்றது அவற்றை இருபகுதியானே “'முன்னினா யுறினு மன்ன 

வாகும்'' என்றதும் வெண்டாவுரிச்€ர் ஆ9ரியவுரிச்சீிரென்புழி உடன் 

கூருது கூறிய வேறுபாடும் நோச்சியென்பது. ௮தகது பயம் வருஇ 

ன்ற தளைவசைச்காமின் ஆசிரியவுரிச்£ராறு் தளைகொள்ளப்படா, 
மூன்னினாயீற்ற இரண்டுமல்லதென்ஐவாறு, தளைநிலைவசை இறப்பு 

டைமையின் ௮துமுற்கறுகவெனின், ௮ங்ஙனமாயிலும் ௮றவசைச்



செய்யுளியல், ௬௧௭ 

சீரானுஞ் €ர்வசையடி வருதல் பெரும்பான்மையாகலாறும் அவற்றுள் 
ரூம் நீடிகொடி. குளிறுபுலி என்னும் இரண்டுமே பற்றித் தளாயேகோ 

டல் சிறுபான்மை நோக்இயுந் தன்சீர்வகை மூற்கூறப்பட்டது. 
அல்லதூஉர், தளைநிலைவகை முற்கூறின் ௮வ்வியற்சிர் த்தளைமேற் செ 

ல்லும் ) ௮வ்வாறன்றிச் தன்ிரீத்தளையே கோடற்கும் ௮து Dia wg 

னானென்பது, மற்றுத் தன்சீரானாவதனை இன்€ர்வகையோடு ஐந்தடி. 

க்கு மூரியதென்றதென்னையெனின் அூரியவுரிச்சீர் சான்கும் நிர 

லேரின்று..நி அகவலோசை பிறவாதென்பது அறிவித்தற்கென்பது. 
எனவே, ஓன்றிடையிட்டும் இரண்டிடையிட்டும் இன்€ர் வரல்வேண் 

வெதாம், இனிச் சர்வகையினென இயற்ிர்களான் உரிச்சீர்களை, 

வகுத்து கிறிஇஃ்கொள்ளப்படும். உகாரணம்; *ஒங்குகோட்டுத் தொ) 
டுத்த பாம்புபுரை யருவி'' எனவும் '*நிவக்துதோன்று களிற்றி னில 

ங்குகோடு புரைய” எனவும் இவை இயற்€ரொன்று இடையிட்ட் 

ஆூரியவுரிச€ரான்வச்த நேரடி, “பாம்புமணி யுமிமும் பானா ஸீங்கு, 
வரல்” என்பது இயற்ி£ண்டு இடையிட்டுவர்தது, இதுவும் “அசை 

யுஞ் €ரு மிசையொடு சேர்த்தி” என்பதனான் ௮அசவலோசை வழுவின 

வாறறிர்துகொள்ச. இனிச் தன்சராற் தளைகிலையடி வருமாறு ; “ஓங் 

குமலைப் பெருவிற் பாம்பு சாண்கொளீஇ': எனவும் **உவவுமதி 4G 

வி னோங்கல் வெண்குடை” எனவும் வரும், 

தளைவகையென்னாது நிலையென்றதனான் அவற்று இரண்டா 

இரியவுரிச்€ரும் அடி.மூகற்சணின்று ரோவதன்றி இடைவாராவென் 

பது கொள்க, தளைநிலையென்னாது வகையென்றதென்னையெனின், 

உரிச்சீராற் சளைவழங்கின் ஒரடிக்சண் இரண்வெரின் ஒசையுண்ணா 

சென்பதுணர்விச்தற்கென்பது, இவையும் இன்£ீர்வகையொடு வரு 

மெனவே தன்சீர் இயற்€ரொடு தட்குமென்பதாம், ௮ஃதேற் *: தன் 
EC ருள்வழித் சளைவகை வேண்டா'' என வருகின்ற குத்திச்சானே! 

தன்்£ர் பெறுதுமாகலின் ஈண்டுத் தளைநிலைவகையே கூறுகவெனின், 

இஃது அூறியத்திற்குச் கூறினான். ௮து வெண்பாவிற்குக்கூ.றினான். 

௮ல்லாச்கால் ௮.து மிகையாமென்பது, எனவே, தன்ச€ர்வகை காலெ 

முத்தற்குரித்தன்றென்பதூஉர் தளேவகையடி.க்குறளந.மு.சன் மூன்று 
நிலத்திற்கும் உரிச்தென்பதூஉம் உராயிற்கொள்க, **ஒங்குசோட்டுமீ 

து பாப்ரீதுபாப்ந்து - முசுக்கலை யாடு நாடற்- குலாப்பசை யென்கொ 
னர் தோளே தோழீஇ'' என்பது ஐந்தெழுத்தாற் தன்€ரடிவர்.த.து. 

ஆடிசொடி. அடங்கு காடு போந்து - விளங்கிழை கோயிற் சேர்ந்



௬௧௮ பொருளதிகாரம், 

BGR முழங்குக வ வாளர் தழங்குகுரல் சிறந்தே.''என்பது ஏழெழுத்தாற் 

தளைரிலையடிவர்.த.து, பிறவும் ௮ன்ன. இன்சொன்னாது வகையென் 
இனால் இயற்சீர்ப்பாற்படுத் து இயற்றிக்கொள்ளட்பட்ட ௮சைச்சரும் 

இன்சரோயார் சன்சர்வகையினுர் தளைநிலைவகையினும் இடையிட்டே 

ரீ சதென்பது, இவை மேற்காட்டியவ்றறுட் காணப்படும். (௫௪) 

௩௬௩, தன்்€ ருள்வழித் தளைவகை வேண்டா, 

இ௫ மேலாூரியத்திற்குத் தன்சர்வசையுந் தன்றளைவகை 

பூங் கூறியவழியானே வெண்பாவிற்குச் €ர்வகையுக் தளைவகையுங் 
கூறுகின்றது. (இ.-ள்,) தன்£ர்-வெண்ர் ; உள்வழி--வெண்ச 

மொ வருஞ்ரோடுயும் வந்தவழி; என்னை ? தளைவகைக்கு இரண்டூ€ர் 
வேண்செலானுந் தளைவகைவேண்டாதரிலம் இதவென்ூன்றானாக 

லானுமென்பது; தளைவகைவேண்டா: தளைவகைநிஷமைகொள்ள 
ப்படா மற்றுகவ்வடிச்சண், எ-று, எனவே, வெண்டூர்நிற்ப 

இயற்சர்வர்சொன்றின் வெண்டளையாமென்பசேகருத்தாயிந்று, இஃ 

து உப்ச்துச்சொண்ணெர்சலென்னும் உத்திவசை, இதனானே வெண்? 

ர்ச்கு வெண்ட£ர்வர்தொன்றுவது சட்டளையடிபெனப்படா.த சீர்வகை 

யடி.யாமென்பது பெற்றாம். வெண்£ ரொன்றின் வெண்டளை கொ 

ளாஅல்'” வெண்டூ ரொன்றினும் வெண்டளை யாகு - மின்£ர் வீர 
விய காலை யான” என்றார் காச்கைபாடினியாறாம், வெண்ீரொன் 

தியது 'வெண்டளையாகாசென்றற்குக் காரணமென்னையெனின், 

''அளவுஞ் இந்தும் வெள்ளைக் குரிய - தளை௨கை யொன்றாச் தன் 
மை யான” என்புழி அளவுஞ் சிந்தும் அல்லாத வெறியநிலமெல் 

லாம் வெண்பாவுங் கலிப்பாவும் தம்மிற் தளைவகையொக்குமென் 

ரானாகலினென்பது, எனவே, வெண்டூர் சான்கும் ஒன்றிவரின் 

௮ துசலிப்பாவிற்குஞ் €ீர்வகையடியாவ.ாயிற்று, மற்றும் வஞ்சியுரி4 

£ீரு் தன்€ராசலின் இன்னவாறு தளைசொள்ளுமென்ரானோவெனி 

ன், அவவை தன்?ருள்வழி ஒன்றினும் ஒன்றாவாயினு ௦ பிற£ர்வர் 
அழி ஓன்றினும் ஒன்றாவாயினும் வஞ்சித்தளேயாகி வரையறையின் 

மையானும் வஞ்டியடி. ௮.தற்றிருபத்தைச்தடியுட்படாமையாளும் 

OU KP COU Cer ஆரிரியனென்பது, (GIG) 
௩௬௪:  ரீரியை மருங்க னோசை யொப்பி 

னாரிமியத் தளையென் றறியல் வேண்டும், 

இச கட்டளையடி.க்கண் இயற்$ர் தட்குமாறுணர்-ற்று, (இ-ள், 

இயந்£ர்பத்தும் பிறிதொன்றனோி இயையுங்கால் ௮வை தத்தம் ₹/ 

(௫றசை ஒன்றி வருஞ்ீரின் முதலசையோடொப்பறிற்பின் ஆசிரீயவ..



செய்யுளியல, ௬௧௯ 

குர் தட்கும் மூறைமையென்றறியப்படும். ௭ - று, ஒப்பின் ஆரிய 
தீதளையெனவே ஒவ்வாதொழியின் வெண்டனளையென்று எதிர்மறுத் 
அச்சொள்ளப்படும், என்னை? **எடுத்த மொழியினஞ் செப்பது மு 

ரித்தே'' என்றமையின். *'அசலிரு விசும்பிற் பாயிருள் பருக” என் 

pais நேரும் நிறாயுமொன்றி ஆசிரியத்தளையாயின. “மல்லர் கட் 
ந்த நிறம்போ லிருண்டெழுர்.த'” என்புழி முதலடி. Quiet ஒன்றாது 

வெண்ட எையாயிற்று. மற்றுச் சரியைமருங்கன் ஜரசையே வரினென் 

னாது ஒப்பினென்றதென்னையெனின், உரியசை முதலும் ஈறுமாக 
way) ௮வை இயலசையோடு ஓப்புமைகோச்இத் தளைகொள்ளின 

ல்ல்து தம்மோதொம் ஒன்றுதல் கொள்ளாளொன்றற்சென்பது இத 
னானும்பெற்றாம். போதபூ என்பது வருஞ்ராயவழிப் போரோறு 

என்பதோர் அ௮சையொன்றிந்றென்று ஆசிரியத்தளையென்னாமையெ 

ன்பது. இணி ௮வைரின்று €ராயவழி நிராயீரூசல் அறியல்வே 

ண்மமென்னும் மிகையானுங் கொள்க. இனி ஈரசையொப்பினென் 

பது பாடமாக உரைப்பின் சேரும் நிராயும் ஒன்றினென்றவாறு 
மாமெனச்கொள்க, (௫௬௬) 

௩௬௫: குகள்டி. (ேதலா வளவடி காறு 

மூறழ்நிலை யிலவே வஞ்டக் கென்ப, 

OF: வஞ்டுயடி.யுறழுமாறும் ௮துபெறும் நிலனும் உணர்ந்று, 
(இ-ள்.) நாலெழுத்துமுதலாகப் பநினான்கெழுத்தளவும் உறழுமி' 

நிலைமையில வஞ்யெடிக்கு, எ-று, இணி முதலும் ஈறும் யாதெ 

னப்படமோவெனின் :தன்சி மாழுத்தின் சன்மை ஞான்றே?” 

என்றதனான் .நறெழுத்சடிமுதலாகவும் ((ேர்நிலை வஞ்சிக் காறம்” 

என்றதனாற் பன்னிரண்டெழுத்தடியிருகவம் உநமுமென்றவாறு, 

எனவெ, வஞ்டியடி.க்கு நிலன் ஏழென்பது சொல்லியவாறு, ௮. 
வே கருத்தெனின் இச்குத்திம் மிசையாம் பிறவெனின், அற்றன்று; 

வஞ்சியுரிச்£ர் மூன்றெழுத்திற் சருங்கா ஆதெழுத்தின் ஏராவென் 
வே கேர்நிலைவஞ்சிக்கு மூவெழுத்துச்சீர் இரண்மிவந்த இருசோடிச் 

கு அமெழுத்துமுதலாமென்பதூஉம் ஆதெழுத்துச்£ர் இரண்பெரிற் 
பன்னிரண்டெழுத்தடி. ஈராமென்பதூஉம் பெறுதுமால் அவ்வச்சூதீதிரி 

ங்சளானேயெனின், ஆண்டு வஞ்டியரிச்சீர்ச்கு எழுத் துவரையறை 

கூறினன் அ௮வ்வடி. இத்துணேறிலம்பெறுமென்றற்கு இதுகூதல்வேண் 

மென்பது. அல்ல தூஉம் ௮அங்ஙனங்கசொள்ளின் உய்த் துணர்ச்சியாம், 
இஃதெடுத்தோத்தாகலின் எடுத்தோத்துக்களைந்து உய்த்துணராரென் 

பத. இணி இதுகூருக்காற் கட்டளையடிச்சண் இயற்£ீர்வாராதென்பது



௬௨௦ பொருளதிகாரம். 

பெற்லாகாதாம், ஆசவே, ஞாயிறு பூலிசெல்சரம் என்பது சட்டளை 

யழ.யாபெசெல்லும், வஞ்டிச்தூக்ன் அதுசொள்ளாமையின் ௮.துவி 

லக்சவேண்டி. இதகூறிஞன். என்னை? இயற்சர்கொள்ளின் ஓரெழுச் 

தானாயெ இயற்€ரும்ஆண்டேகோடல்வேண்டும், ௮துகொள்ளின் இச் 

சூத்திரத்திற்கு ஏலாமையினென்பத. இணி வஞ்டூயுரிச்சீர் ௮றுபதும் 

இருநிலைமைப்பயவன இருபத்துநான்கும் சான்குரிலைமைப்படுவன 

இருபச்செட்டும் எட்டுரிலைமைப்பவென எட்டுச்சிருமா௫ இருநாற்றிருப 
த்துநான்சாய் விரியும். *இரண்டுரான் செட்டு நிலைமைய வா௫த் - திர 

ண்ட நிலைவஞ்ச் ர்க - ளொருங்கே - யிருபத்து நாள்றபத் தெட் 

டட னெட்டா - யிருழூற் றிருபத்து நான்கு” அவ்வஞ்சியுரிச்சீர் 

இருநாற் திருபத்துரான்ஜனெள்ளும் ஒன்பதெழுத்துச்சரொன்றும் ௭ 

ட்டெழுத்துச்ரொன்பதும் ஏழெழுத்துச்சர் முப்பத்துமூன்றுமாக 
நாற்பத்து மூன்றுவகையானுறமும் நிலம் இல இச்சூத்திரத்தான் ஒதி 

யவாற்றானென்பது, *நாலாதி யிற்றன சான்கு பதினாற - னாதிய 

வெண்டி ரகப்பட்ட மூவைந்து - பொய்ப்பினவ் வஞ்சி யடியுற ழா 

மோனை - மூயைந்து மூன்றுமூன் ஜொன்று”' *இரண்டெட்டு மூவெ 
ட்டு நாலேழா றைக்தொன் - றகன்றகாற் பஃதுமான் காறேழைம் 

பத்திரண்டு - நான்சைந்தெட் டொன்பா னறுபஃ தொன்றுகான் - கா 

தேழு பெற்றனமூ வைந்த”' *நாலெட்டே யேழெட் டறுபத் தரண்டி. 
வற்றா - னேழெழுத்தா நெட்டெழு பத்துமூன் றேழா - மேழெழு 

மூம்மூன்றா யெட்டெழுத்தா னோரொன்றா - மாறெட் டறுபஃது 

மூன்று” **எழுத்தள வெஞ்சினுஞ் சர்நிலே யொச்கு - மசைக்கு 

வரையறை யின்மையான” **வஞ்டு யுரிச்சிர் நிஸாயுரிபபுறழச் து-மெல் 

லாங் குறைத்து மிகுத்துக் கொளா௮ல்'” எனவே இவ்வாற்றான் 

வஞ்சியுரிச்சர் ஏழெழுத்தம் எட்டெழுத்தும் ஒன்பதெழுத்துமாவெ 

ரும், அவையறிந்து மாற்றுக. அவையாவன; களிறுபோகுஉரய் களிறு 

வழங்குவாப் புலிவுழங்குசரம் மாவழங்குசுரம் களிறுவருசுரம் களிறு 

போகுசுரம் புலிவழங்குசாடு பாம்புவழங்குகாடு களிறுவருசாடு களிறு 

போகுகாடு மாவழங்குகடறு புலிபோகுகடறு பாம்புவரு£டறு பாம்பு 

'போகுகடறு சளிறசெல்கடறு என இவை பதினைந்தும் ஏமெ 

முத்தாங்கால் உறழ்ரிலை இலையெனப்படும், சளிறுவழங்குவாயென்ப 

தீனை அரவுவிரவுவாயென ஏழெழுத்துச்சீராம். ஒழிர்சனவும் அவ்வா 

றேகொள்க, இவை பதினைந்தும் ஏழெழுத்தின் இகவாதன,, இணி 

ஏழெழுத்துச்£ரின் இவ்விரண்டும் எட்டெழுத்துச்சர் ஓரோவொ 

ரன்றுமா9 வருவன மூன்று 2ர் உள. ௮வை சளிறுவழங்குசாம்



செய்யுளியல். ௬௨௪ 

புலிவழங்குகடறு சளிறுவருகடறு என்பன. இவற்றைக் களிறுவிரவு 
சுரம் ௮ரவுவழங்குசுரம் அரவுவிரவுசுரம் என்றாற்போல வாய்பாடு 
பரித்தொட்டிச்காணவே ஏழெழுத்துச்சீராறும் எட்டெழுத் துச்சிர்கூன் 

௮மென ஒன்பதாம். சளிறுவழங்குகாடு பாம்புவழங்குகடறு களிறு 
போகுசடறு என இவைமூன்று£ரும் ஒசோவொன்று ஏழெழுத்து 

ச்சர்மூன்றும் எட்டெழுத்துச்சரொன்றுமாக முக்கான்கு பன்னிச 
ண்டும் உறழ்கிலைமையில எனப்படும். அவை களிறுவிரவுகாவு களிறு 

வழங்குகுரவு அரவுவிரவுகாடு அரவுவிரவுகுரவு என ஏழெழுத்துச் 

சர்சூன்றும் எட்டெழுத்துச்சரொன்றுமாயினவாறு சண்டுகொள்ச, 

ஒழிந்தனவும் ௮வ்வாறேகொள்க, இனிக் களிறுவழங்குகடறு என் 

பது ௮ழெழுத்துச்£ர் ஒன்றும் ஏழெழுச்த.ச்ர் மூன்றும் எட்டெழுத் 

அச்சிர் மூன்றும் ஓன்பதெழுத்துச்ரொன்றுமென அதுவும் எட்டுநி 
லைமைத்தாம், அ௮வற்றிள் அதெழுத்துச்சீிரொன்றும் ஒழித்து ஒழிந்த 

வஞ்சியுரிச்சோழும் உறம்நிலையில வஞ்சிக்கெனப்பட்டன. அவை 

களிறுவழங்குகூரவு சளிறுவிரவுகட்று அரவுவழங்குகட்று என மூன் 

றும் ஏழெழுத்துச்9ர், களிறுவிரவுகுரவு அரவுவழங்குகுரவு ௮ரவுவிரவு 

சடறு என மூன்றும் எட்டெழுத்துச்சீர், அரவுவிரவுகுரவு என்பது 

ஒன்பதெழுத்தச்£ர் ; இனவயெல்லாந்தொகுப்ப எழெழுத்துச்சர் முப் 

பத் தமூன்றும் எட்டெழுத்தச்ரொன்பதும் ஒன்பதெழுத்துச்சிரொ 

ன்றும் ஒழித்து ஒழிஈ்த வஞ்சியுரிச்சர் நூற்றெண்பத்சொன்றும் உறழ் 

நிலையுடையவெனக்சொள்க. ஏழெழுத்துச் ரும் எட்டெழுத்துச்சரும் 

ஒன்பசெழுத்துச் ரும் அடியுறழ்வனவாக்க மேன்மூன்று£€ரானும் 
மூன்றுநிலனேற்றிப் பதினைந்தெழுத்தடி.யளவும் உறமும் வஞ்சியடி. 

என்பாருமுளர். அங்ஙனம் ஒன்பதெழுத்துச்€ர் இரண்டுவந்த குறளடி. 

பதினெட்டெனப்படுதலின், வஞ்சிநிலம் பதின்மான்றாதல் வேண்டும் 

ஒசை நோக்காது €ர்நோக்டு உறழ்ச்சிகொளீளினென மறுச்சு, அவை 
அளவழ.யோடு ஒத்த சிறப்பினவவன்மையானும் அவற்றுக்குத் தளைவகை 

யின்மையானும் எடுத்தோதிச் தொகைகூறிற்றிலனாயினும் நாம் ௮வற் 

ஹை எண்ணி உணர்ந்து கூறுங்கால் ஒரு£ர்க்கு ௮அடிரான்காச வஞ்சியடி. 
எழுநூற்றிருபத் துரான்சாமெனக்கொள்க,. அ௮வையுநழுங்கான் மூன் 

நெழுத்துச்சீர் அறுதி ஒன்பதுயர்வும் காலெழுத்துச்சீர் ஏழாதி பத்தெ 

முத்துயர்வும் ஐயெழுத் தச்சர் எட்டாதி பதிஞென்றுயர்வும் ஆதெழுத் 

அ:ச்சீர் ஒன்பதுமுசல் பன்னிரண்டர்வும் பெற்று நின்ற ரோடு ஞூன் 
தெழுத்துச்சரும் காலெழுத்துச்சரும் ஐயெழுத்துச்சரும் ஆறெழுத்துச் 

சீருந் தந்துறழ்சவென்பது, அவை “கால்சாய்ந்தது சாம்புநீடி. என்பது. 

அழெழுத்தடி.,. 4 நல்கூர்ந்தது வில்லோர்சுரம்'” என்பது ஏழெழுத்தடி ,



௬௨௨ பொருளதிகாரம். 

(வான் பெய்தது மணக்குளிர்ப்புற'” என்பது எட்டெழுத்தடி. “தேன் 
பெய்தது செழுந்தரைதொறும்,”” என்பது ஒன்பதெழுத்தடி, இவை 

மூவெழுத்து மாசெல்காடு நின்றுறழ்ந்த ரான்சடியும் வந்தவாறு, ஒழி 
நனவும் அன்ன, ':மண்மாய்ந்தென வள்வீழ்ச்தது?” என்பது 

எழெழுச்சடி. “விண்பாய்ந்தென மேற்றொடுத்தது” என்பது எட்டெ 

முத்தடி. 4 சாடோய்யெ கல்கெழுசரம்'” என்பது ஒன்பதெழுத்தடி. 

*சோடோங்யெ குறும்பொறைமருங்கு” என்பது பசத்செழுச்தடி, 
இவை நான்கடியும் சாலெழுச்து மாசெல்சரம் நின்றுறழ்ந்த ௮டி.. 

“மழைபெய்தென வான்வெள்ளென்று!' என்பது எட்டெழுத்தட. 
| -திழைபச்செனும் தண்ணென்காவு” என்பது ஒன்பதெழுத்தழி, “கமழ் 
பூந்துணர் கள்ளவிழ்தொறும்” இது பத்தெழுத்தடி. **இமிழ் தூட்கசை 
யிசைசரும்புகள்'' என்பது பநினோொழுத்தடி. இவை கான்கும் ஐயெ 

முச்துப்புலிசெல்சரம் நின்றுறழ்ந்த ௮டி. இனி ஒன்பதெழுச்துமுதற் 
பன்னி. ரண்டளவும் உயர மற்றையனபோல சான்கடிபெறும். “௮மை 

'விடுகொடி. வஞ்சியோர்ந்து” என்பது ஒன்பதெழுத்தடி, *கணைகுர 

லன கானக்சோழி” என்பது பத்தெழுச்சடி, “இனைப்புனத்தித ளு 

மறப்பெயர்'” என்பது பதினோரெழுத்தடி, **மனைக்குறமகள் சடைப் 

புறந்தரும்” என்பத பன்னிரண்டெழுத்தடி. இவ்வாறே ஒழிந்தன 

வும் உறழ்ர்துகொள்ச, மூன்றுபாவின் ணச் சிறப்பின்மையின் வஞ்சி 
யடி. ஈண்டுப்போதந்து கூறினானென்பது. ஒழிர்சமூன்றுேடி. சிறு 

வரவிற்முகலின் அசற்குக்கறியகிலனென்பது. (௫௭) 

௩௬௬: அளவுஞ் இரந்தும் வெள்ளைச் குரிய 
தளைவகை யொன்ராக் சன்மை;யான? 

| இஃ து ஆ9ரியவ௫க்கும் அதன் ஈடைத்தாயெ வஞ்சியடிச் 

கும் உரிய நிலங்கூறி வெண்பாவிற்குரிய நிலங் கூறுகின்றது, (இ-ள்.) 

அளவடி. ஜந்துஞ் சந்தடி. மூன்றுமென எட்டுரிலம்பெறுந் தளைவி 

ரவாதவாற்றான் வெண்பாவடி, எ-று, அளவடி. முதற்கூறியதென் 

னையெனின் மேல் நிறுத்தமுறையாற் கொள்ளாது ஈண்டுச் சொல் 

லும் முறைமையாற்கூறினானென்பது, “நின்று நினைந்து நெடிது 

'பெயர்ர்து” என்பது ஏழெழுத்தடி, *:அறிவறிந்தார்த் தேறுங்கா ல 
ஞசுவதோன் றில்லை.” என்பது பதினான்கெழுத்தடி, இதனும்பர் செ 

டில்ட.யானும் வெண்டாவடி. வருவன உள, ௮வைகஈட்டசையடியெனப் 

படா, செப்பிச்கூறும் பாவாசாது செய்கைதோன்றியே நிற்குமாகலி 
னென்பத, பிறிதுசாரணம் உண்டாயினும் ௮றிர்துகொள்ச, தளை



செய்யுளியல். ௬௨௨௩ 

வகை ஒன்ராமையென்பது வெண்பாவும் வெண்பாஈடைத்தாயெ 

சலிப்பாவும் மயங்காமைகாரணத்தானென்றவாறு, சலியோசைமய 
க் வெருவனவும் வெண்பாவடியுளுள., அவை நெடிலடி. மூன்றாலும் 

வருமெனக்கொள்ச, ஓரோவடியே வெண்டாவடியுமாய்ச் துள்ளிக் 

கலியடியுமா௫ுத் தளைவகை ஒன்றுமாசலான் அம்மயச் ஈம் தீராசென: 

அளவுஞ் சிந்தும் வெள்ளைக் குரிய'” என்ருனென்பது, மாவருவாய் 
மாவருவாய் மாவருவாய் மாவருவாய் என்றக்கால் இதளை EDEL GF 

ரு மிசையொடு சேர்த்தி” என்றசனார் கவியோசை பிறப்பவுஞ் சொ 

ல்லிக் கண்டுசொள்ச, மாவருவாய் மாவருவாய் மாவருவாய் சீரவரு 
வாய் - மாவருவாய் தேமா வரரு, என்றிதனையே ஓசையூட்ட வெண் 

பாவாயிற்று, இது மாவருவாய் மாவரவாய் மாவருவாய் மாற்றி 

னரே எனக் கலியோசையாயினவாநறிக, (௫௮) 

௩௬௭: அளவடி. மிஞூடி யுளப்படத் சோன்றி 

யிருநெடி. லடியுங் «oud குரிய: 

இத முறையானே கலிச்குரிய நிலமுணர்த்று, (இ-ஸ்,) 
ஐவகையடி யினும் ௮ளவடிமிகுதியாயே பதின்ூன்றெழுக்தும் பனா 

ன்கெழுத்தும் நெடிலஃஒயுங் சழிரெடிலடியுங் சலியடி.ச்குரிய, எ - று, 

எனவே, அதுவும் சன் முதற்கட்பாவாயெ ளெண்டபாப்போல எட்ட 

நிலம் பெறுவதாயிற்று, ஒழிந்த 99 மூன்றனோடும் ஒவ்வாத 
மிச்கரிலம் இரண்டளையும் மிகுதியென்ருனென்பது. இனி ஓத்த 
சாலெழுத் தொற்றலங் கடையெ” எள்பதே கொண்டு பதினளே 

செழுத்துமுதல் நான்குகிலனும் ௮ளவடி மிகுதியெனப்படும் எனவும் 
௮வை கலிச்குரிய எனவுங் arranger. ௮ங்ஙனங் கொள்வா 

ர்ச்கு ஞாயிறுரகடியஹுூ சடியாறு கடியாறு என்றதனைப் பஜே 

செழுத்தடியென்று சாட்டல்வேண்டம,. அஃது அூரியவடியாம், YS 

லான் அ௮ற்றன்றென்பது. இனி ஞாயிறு மாசேர்வாய் மாசேர்வாம் 
மாசேர்வாய் என்பசோவெனின், ௮து கலிப்பாவோடு தளைவழை 
ஒன்றிய வெண்பாவடியாசலானும் நிரைமுதல் வெண்டூர் வந்து நிஸா 

தட்பினன்றி ஞாயிறு எனநின்ற நிரையீற்றியற்ூர்ப்பின்னர் கேர்வ 
ந்தாற் கலித்தளயாகாது வெண்டனளையாமாகலாஜங் கட்டளையடி.க்ரு 

அவ்வாறுசோடல் குற்றமென்பது, அல்ல தூஉங் கலிப்பாவிற்குப் ப 

துகிலங் கொள்ளிற் சட்டளையடி. அறுநூற்றிருபச்தைர்சன்றிப் பல் 

மென்டிது. (GES 

௩௬௮:  நிரைமுதல் வெண்சீர் வந்துிரை தட்பிலும் 

வரைநிலை யின்றே யவ்வடிக் கென்ப,



௬௨௪ பொருளதிகாரம், 

இதும் சலித்தளைவிகற்பங் கறுனெதது. (இ - ள்.) நிராயிற் 
றியற்சரும் நிரையிற்றாசிரியவுரிச்சிரும் நிற்ப நிறாமுதல் வெண்டுர் 
வந்து நிரறையொன்றியச்காஓங் கலித்தளையாம். ௭ - று. '(மணிடரை 

திருமார்பின் மறுத்தயங்கத் தோன்றுங்கால் '” என்புழித் திருமார் 

பினென நினாமுதல்வெண்சீர்வர்து மணிபுரையென்னுஞ்£ர் இறுதி 

நிரையொடு தட்டுக் கலித்தளையாயிற்று, எனவே நிரைமுதலியற்சர் 
aig forse நேர்முதல்வெண்€ீர் வந்து ஒன்ருதொழியி 
னும், ௮து கட்டளைவகையாழ் சகலியடி.யாகாசென்றவாறு, என்னை? 

துள்ளாத இயற்£ர்ப்பின் நிறைமுதல்வெண்ட£ வந்து துள்ளுவிக்சல் 

'வேண்மோதலானும் ஞாயிறு மாசேர்வாயென்பது வெண்பாவடியு 

மாம் அசலானுமென்பது. அ௮டி.ச்கென்ப என்றதனான் இதவுங் கட் 
டளையடி.க்கேயென்பதுகொள்ச. மறறு நிரைாமுசல்வெண்டர் வருவது 

மூதனின்ற இயற்€ர்ப்பிள்னர் இடைரின்ற இயற்சர்ப்பின்னொன் 
பதறியமாநெள்னையெனின், அங்ஙனம் வரையாதுகூறினமையின் 

'மூ.தற்கண்ணதே இவ்விதியென்பதாம், அல்ல தூஉம் அவ்வாறு இயற் 

சீரினை இடையும் வருமென்றகொள்ளிற் பதின்மூன்றெழுத்திற் ௪௬ 

ங்கெ நிலனும் அதுபெறுவான் செல்லும், செல்லவே கலியோசை 

இணனிதுபெறலாகாவென மறுச்ச. என்றார்க்குப் பின்வருஞ்சர் மூன்று 

நிரைமுதல்வெண்ட£ர் வருவதென் நிலனாதலின் மூன்றாஞ்சர் நேர்முத 

ல் வெண்டர்வந்தும் £வெண்ட£ரீற்றசை நிரையசையியற்று”” corms 
னானும் இடைரநிந்பன வெண்டாரன்பது பெறுதுமாகலானும் அது 

கட்டளையன்றென்பது, இணி முதனின்றத நிராயீற்றியற்€ராகலாற் 

துள்ளலோசை பிறவாமையின் ௮வற்றோசைகுறைதரக் கலித்தளை 

பலவா வரல்வேண்டுமென்பது. இவ்வாற்னுன், ஒகைசர்சுருக்கம்பெரு 

நீக்கம் உணர்தற்கு அருமைநோக்டி :*அசையுஞ் €ரு மிசையொ? 
சேர்த்தி - வகுத்தன ரணர்த்தலும் வல்லோ ராறே'' என்பாளாயி 

ற்றெனவுணர்க, இக்கருத்தினானன்றே நிரைமுதல்வெண்சீர் வரு 

சவெனவும் நிராயீற்றியற்£ர்ப்பின்னர் மாசெல்வாய் மூன்றுவரினுஞ் 

சிறிதுகலியோசை பிறச்குமாயினும் ௮தனைக் சட்டளையடியென Ca 
சானாயிற்றுமென்பது. (௬௦) 

௩௬௯: விராஅய தளையு மொருஉ நிலை யின்றே, 

9)» சீர்வசையான்வருங் சலியடித்தளை விரவினுங் sin we 

படாதென்டுன்ற.து; யாதனொடு விரவியோவெனின் வெண்பாவி 

னோட விராய்த் தட்பிறுமென்றவாறு, என்னை? :*தளைவகை யொன் 
(ரச் சன்மை யான” என வெண்பாவிற்குங் கூநினமையின், (இ-ள்)



ச்ம் 

செய்யுளியல், ௬டேடு 

வெண்சர் ஒன்றிவருசஓங் கடியப்படா கலிச்கு, எ-று, $ர்வசை 

யடி.ககணென்பது என்னைபெறுமாறெனின், விராயதளையென்றமை 
யிற் பெறுதுமென்பது, உதாரணம் :*;தளைவகையொன்ருத் தன்மை 
யான” என்புழிக் காட்டப்பட்டது. (௬௧) 

௩௭௦, இயற்சீர் வெள்ளடி. யாசிரிய மருங்க 

னிலைக்குரி மரபி னிம்கவும் பெறுமே, 

இ ௮ வெண்்£ரொன்றிவரும் அடி. சலிப்பாவிற்கும் உரிச்தெல, 

ந முறையானே இயற்சீர்வெள்ளடியான்வரும் ஆசிரியத்திற்கு மயங்கி 
யல்வகையான் நிலைககுரித்தாகி நிற்கவும் பெறுமென்கின்றது. (இ-ள்.) 

௮ம்மயங்கியல்வகைசான் அப்பாவிற்கு உரிமைபூண்டுநிற்கும், ஆசிரிய 
“அடியோடு கூடி.பகூட்டத்துச்சண், எ-று, வெண்பாவினுளாயின் 

ஆூரியவடி. மூழுவதுர் தன்றளையோடு வாராது, erento? “sre gs 

ஜம்புகை தொல்விசும்பு போர்த்ததுகொல் - பா௮ய்ப் பகல்செய் 

வான் பாம்பின்வாப்ப் பட்டான்கொன் - மா௮ மிசையான்்கொள் 

னன்று நுதலார- மா௮மை யெல்லாம் பசப்பு. என்பதன் மேதலடியு 

ள்ளே தாஉத்தம்புகையென ஒர் ஆ௫ிரியத்சளை வர மற்றையன வெண் 

டளையாட வர்சமையின். அ௮ற்றன்றி முழுவதாஉம் ஆரரியத்தளைவரி 
ன் வெண்பா சிசையுமாகலின் இதனையே சொல்லின்முடிவிலச்சணத் 
தான் வெண்டாவென்றான். எனவே, வேற்றோசை வீராயவழித் தன் 
னோசை அழிதல் இதற்குப் பெரும்பான்மையாயி ற்று, அடிரியமாயி. 

ன் அவ்வாறு அழியாதென்பது கருத்து, என்போலவோவெனின் 

பளிங்குடன் அடுத்த பஞ்சிவேற்றுமையாற் பளிங்கு வேறுபடினல் 

லது பஞ்சிவேறுபடாததுபோலவென்பது, இதனானே வெள்ளையென் 
பது ஓப்பினான் கய பெயரொன்பதுஉம் பெற்ரும், *: ஏறும்பி யளை 

யிற் குறும்பல் சுனைய'* இவ்வாசிரிய 9.துள் எல்லாவடியும் பாவேறுப, 

LG இசையாமையின் முூதற்கணின்ற இயற்சீர் வெள்ளடி. நிலைக், 

குரிமாபின் நின்றதாயிற்று. “கொலைஈவில் வேட்டுவன் சோள்வே 

ட் டெழுந்த- புகர்றுதல் யானை அுதன்மீ தழுத்திய- செங்கோற் கடுங் 
சணை போலு மெனாது - நெஞ்சங் சவர்ர்தோ ணினாயி சீழ்ச் சண்ணெ.!” 
என்பது செய்யுண்முழுவதும் இயற்சீர் வெள்ளடியான் வந்தது, , மற் 

௮ இயற்ச€ர்வெள்ளடியல்லது பிறவடி. ஆசிரியத்துண் ம.பங்கப்பெரு 

சோவெளின், அது நிலைச்குரிமாபின் நில்லாமையின் உம்மையாற் 
தழீஇக்கொள்ளப்படுஞ் சிறுபான்மையென்பது, “பா௮ல் புளிப்பிலும் 

பகலிருளினும்'' என்றுற்போல்வன, “மாவழங்கு பெருங்காட்டு மழச 
ளிறு சாணாது" என்னும் ஆரிரியவடி.யினைச் cared மயங்கிற்றெல் 
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௬௨௬ பொருளதீகாரம், 

பாரும் உளர். ௮து துள்ளச்செல்லுங்கால் ௮ளபெடுச்சவேண்டுமெ 
னச்கூறி மறுச்ச, (௬௨) 

௩௭௧: வெண்டளை விரவியு மாசிரியம் விரவியு 

மைஞ்சீ ரடியு முளவென மொழிப, 

இ௫ ஐஞ்சேடியும் வருமாறு கூறுஇன்றது, (இ-ள்.) மேணி 
ன்ற ௮திசாரத்தாற் சலிப்பாவிற்கு ஐஞ்ச€ரடியும் உள. எ-று, வெ 
ண்டளைவிரவியும் ஆிரியம்விரவியுமென்றது என்னையெனின் ௮வ் 
ஐஞ்சீரடி. வெண்பாவோடுவிராயும் ஆசிரியப்பாவோடு வீராயும் வரு 
மென்றவாறு, ஈண்டுத் தளையென்றது அ௮ப்பாச்களையாதலான் அப்பா 
ச்சளோடு விரவுகெனவே அப்பாச்களை உறுப்பாசவரும் பிறசெய்யுட் 
ஈண்ணும் அவ்வைஞ்சரடி. வருமென்பது பெற்ராம். வெண்டளையொ 
டி விரவுமெனவே ஐஞ்£€ரழ. அவற்றுக்கு உரியவல்லவென்பதாம். 
எனவே, கலிப்பாவின்சண்வரும் ஐஞ்£€ரடியாயின் ௮ச்சவியோசைக் 
கு உரிமையடைத்தென்பதாம். உளவெனவே, ஐஞ்சரடி. கலியிலுட் ப 
பின்றுவருமென்பதீஉம் அல்லனவற்றுட் பயிலாவெனவுங் கொள்க. 
“Sor தளைய மொரூஉநிலை யின்று” எனப்பட்ட கலிப்பாவிஜேடு 
இயைபுபட்ட வெண்பாவடியம் ௮சனோடு இயைபுபட்ட Away. 
யங்கூறி, ௮ம்மூன்றனையும் உடன்கூ.நினானாயினும், ஆண்டுச் இறந்த 
வாறே ஈண்டும் ௮வ்வதஇிகாரத்ததாச மாட்டி, ஐஞ்ச€ேடியும் உளவென்று 
ஆண்டு நின்ற கலிக்குச்கூறிய அவ்வழி. வெண்டளை விரவியும் ஆரியம் 

விரவியும் வருமெனப் பிறவற்றுக்குங் கூ.றினானென்பது. ஐஞ்ரேடியெ 
ன்பதனை அளவடி. மூன்றுபாவிற்கு உரித்தென்றால் அவ்வப்பாவிழ் 
கு வேறுவேறு கொண்டாற்போல ஐஞ்ரேடியும் பாத்தோறும்வேறு 

படுத்துக்சொள்க. உதாரணம் ; ** தசைமிகு சொசைவகை யறியுஞ் 

சான்றவ ரினமாக” என்லுங் கலிப்பாவிலுள் ஐஞ்சரடிவந்தது. “அரவ 

ணிர்த கொடிவெய்யோ ஸனசம்புக்சா னரவையகன் நசற்றியே”' 

எனச் சலியடி. வெண்€£ரான் வந்தது. **சண்டகம் பற்றிச் கடச மணி 

சுளங்க - வொண்செய் குருதியி னோடு டெப்பதே - செண்டிச் - கெழு 
ழகை யில்லேன் இடெர்தூடப் பன்னா - ளமுதசண் ணீர்துடைத்ச 
கை,” என்னலும் வெண்பாவினுள் இரண்டாமடி. ஐஞ்€ரான் வர்க, 

:இறுசோற் மானு ஈனிபல கலத்தன் மன்னே - பெருஞ்சோற் முனு 
நனிபல sassar மன்னே” என்பன ஐஞ்£€ரான்வர் த ஆ௫ரியவடி., 
ஆூரியத்துள் இவ்வாறு இரண்டடி. ஒருங்குரிந்குமென்பது ௮றி 
வித்தற்கு ஐஞேடிச்குச் றெர்த கலிப்பாவோடு வைத்தான் ௮2 
னை முறைபிழழவென்பது, எனவே, வெண்பாவிற்கு ஐஞ்ேடி. ஒன்



செய்யுளியல், ௬௨௭ 

றல்லது வாராதாயிற்று, இக்கருச்தேபற்றி “*ஐஞ்ச ரடுக்கலு மண்டி. 

ல மாகலும் - வெண்பா யாப்பிற் குரிய வல்ல'' என்றார் பிறருமென்ச, 

உம்மையான் இருசோடியுங் கலியடியாம், “*மன்று பார்த்து - நின்று 

தாயைக் - கன்று பார்ச்கு-மின்றும் வாரா” எனக் கொச்சசக்சலியுள் 

இருசர் வந்தது. மூன்றுபாவிற்கும் முச்£ரடி. உரித்சென்பது முன் 
னர்ச் சொல்லும், வரையாது கூறினமையின் கலிப்பாவிற்காயின் 

ஐஞ்சரடி. வருங்காற் தளைவீரவியம் விரவாதும் வேண்டியவாறு 

வரப்பெறுமென்பது, (௬௩) 

௩௭௨, அறு ரடியே யாரரியத் தளையொடு 

நெறிபெற்று வரு௨ நேரடி முன்னே. 

இத மூறையானே அ௮று£ரடியங் கலிப்பாவிற்கு உரித்தென் 

இன்றது. (இ-ள்.) நாற்சோடியும் முன்னும் பின்னும் ௮றுரேடியும் 

வருதலுமுண்டு, அன்னது வருங்காற் தனக்குரிய வெண்டளையேயன்றி 
ஆிரியத்த ளையொடும்வழக்குப்பெற்றுநடக்குங் கலிப்பாவினுள், ௭-ு. 

நெறிபெற்றுவரும் என்றதனாற் சிறுபான்மை நகோரி. இடையிட்டன்றி 
ஒருசெய்யுள் முழுவதாஉர் தானேவருதஓங்கொள்ச, ஆ௫ரியத்தளை 

யொடுமென்றஉம்மையாற் கலி தனச்குரியவெண்டளையான் வருதலும் 
மயங்வெருதலும் உரியவாம். ““முன்னைத்தஞ் சிற்றின் முழங்கு கட் 

லோத மூழ்கப் பெயர-வன்னைக் குரைப்ப னறிவாப் கடலேயென் 
றலறிப் பெயரும் - தன்மை மடவார் தணச்துகுச்த வெண்முத்தம் - 
புன்னையரும் பேயென்னப் போவாரைப் பேதுறுச்கும் புகாரே 

Quer.” என்பது மூன்றாம் அடி. கோடியாக முன்னும் பின்னும்/ 

௮.ற௫ர் வந்தது. பிறவுமன்ன. “கரைபொரு கான்யாற்றங் கல்லத 
செம்முள்ளி வரு£தி ராமின்” என்பதன் முதலடியுள் வருதராயின் ௭ 
ன்பது ஆ௫ரியத்தளை, ஓழிர்தன வெண்டளை. முன்னென்றதனான் இ. 

டம் முன்னுங்கால் முன்னுங்கொள்ளப்படும், **தொக்குச் துறைபடி. 

we G) தாண்டையஞ்செவ் வாய்மசளிர் தோண்மேற் பெய்வான் - கைச் | 

கொண்ட நீருட் சருங்கண் பிறழ்வ சகயலென் றெண்ணி - மெய்ச்கெ 
ன்னும் மெய்கல்லார் மீண்டுசனாச் கேசொரிந்து மீள்வார் காணா - 
சொக்கர் மணற்ளெச்கு மேழை மகளிர்ச்சே யெறிநீர்க் கொற்கை,!' : 

எனச் செய்யுண்முழுவதும் ௮று£ரடியே வந்தது, *வளாபுமா நிறை 

போத்து மணகாறு ஈறுறுதல் பொருட்டு வந்தோய்'” என ஆரியத்த 

ளையாலுழ் ௮றுசோடி. வந்தது. மற்றுச் தளையென்றோதுவது கட்டளை 

யடிக்சென்றீரால், ஈண்டுத் தளையென்றதென்னையெனின், ௮வ்வனா 
பறை ஒருவன் சொல்லுவது, ௮.றசீரடி. வருங்கான் முதற்கண். 
கேடி. தூங்கப் பின் இரு€ரொடு தொடுத்தல் வேண்டுமென்ஜும்,



௬௨௮ பொருளதிகாரம், 

அஃது இச்சூத்திரத்திற்கேலாது. கேரடிமுன் ௮று£ர் வரினென்பது 
பதின்ரடி.யாமாசலின். அல்லதூஉங் குறளடி. தூ! (ஞ் சிந்தடி. த 
ங்சியும் ௮றுேடி. வருதலின் ௮ஃ த ௮மையாதெஃ். . என்னை? வா 

ராது நீத்தகன்றார் வருமாறு பார்த்திருக்தார் வடிச்கண் போல''என் 
pai) இருரோான் யாத்சமையின் ௮து தூக்செனப்படாது, :: செங் 
கார்தள் கைகாட்டுங் காலஞ் - சேட்சென்றார் வாரார்கொல் பாவம்”! 

என முச்£ரான் யாத் சமையின் ௮தவுர் தூக்செனப்படாது. ௮௮ 
மூயே தாூக்சாகச் சொண்டமையின், நேரடி மூன் இர €ரடி. வர்ததெ 

ன்றதூஉம் பிழைச்குமென்பது, (௬௪) 

௩.௭௩. எழு?ரரடியே முடுகிய னடக்கும், 

இ து எழுரான்வரும் அழ.கூறுன்றது. (இ-ள்.) எழுரான் 

வருமளவும் ௮டியுள; அவை பயின்று நடப்பது முடுகியற்கண், எ-று, 

எனவே, முகொதவழி ௮த்துணே ஈடையாட்டம் இல எழு£ரடி. என்ட 

தாம். பாவென்னும் உறுப்பு இடனாகும். ஏகாரம் பிரிநிலை, ** சாது,று 

மூறிசெறி தடமல ரிடையிடை தழலென விரிவன பொழில்" என 

வங் :: சவிரிதழ் கதுவிய தவரிக மரிவையர் கலிமயிற் கணமொடு 
விளையாட” எனவும் எழுேழ. முடுவெர்.த.து, இவை பரிபாடலுள்ளுங் 

சலியுள்ளுங் காணப்படும், ரூடுகாது வரும் எழு£ரடி. வந்தவழிக் 

கண்டுசொள்௫, (௬டு) 

௩௭௪. முடுகயெல் வராயார் மூதலீ டிக்கும், 

இஃதெப்தாசதெய்வித்தது, எழு€ரடியேயன்றி ஐஞ்சேடியும் 

அறுேடியும் அராகம் தொடுக்சமென்றமையின், ((இ-ள்,) எழு? 

டி.ச்கு முன்னர் இடைநின்ற ஐஞ்ீரடியும் ௮று ரேடியம் முடுயல் 

நீச்கார். எ-று. அவற்றுக்குச் செய்யுள்; :காரெதிர் சலியொலி 

கடியிழ, யூருமிணியங் கறங்க .. நேரிதழ் நிரைகிரை நெறிவெறிக் கோ 

தையா ஸணிற்ப” என ஐஞ்சரடி. முடுகவந்த.து. “*மலர்மலி புகலெப 

வலர்மலிர் மணிபுரை நிரைதோள் பணேஇ” என்பது ௮று£ரடி. மூட 

இற்று. முதல் ஈரடிச்கும் என்ற உம்மை எச்சவும்மை, அவ்வும் 
மையால் ராற்€ரடியும் இத்தணேப் பயிலாது முடுகுமென்பது, “:புரிட 

பரிபு புக்க பொதுவரைச் - தெரிபு தெரிபு ரத்தின வேறு” என 
ரும், “*இரிபெழு பதிர்பதிர் பிகழ்ர் துடன் பலர்ரீங்க - வரிபரி பிறுபிறுபு 

குடர்சோரக் குத்தித்தன் - சோடழியச் கொண்டானை யாட்டித் இர் 

புழக்கும்- வாடா வெருளி யெழிலேறு கண்டை யிஃதொன்று”” என்ட 

தீனுண் முகெயலடி. இரண்டும் வந்தன. மற்று இவற்றை ௮ராகமென்



செய்யுளியல், ௬௨௯ 

னாமோவெனின், அதனைப் பரிபாடற்கு உறுப்பென்றமையாற் பிற 
வடியொட தொடராூற்று வரவேண்டும், நிஃது அ௮ன்னதன்றென் 

பது. எழுசரடியிற் சிறுவரவினவாசலான் ஐஞ்சோரடியினையும் ௮று 
உரடழ.யினையும் வரையாரென்னான், அவற்றினுஞ் சிறுவரவித்ராகலின் 
இதனை உம்மையாற்கொண்டான், முற்றும்மையாசகாதோவெனின்( 
அதுவும் எச்சப்பதெலின் அமையுமென்பது. ௮ல்லதூஉம் முதல 
ஓூபிரண்டே அன்மையின் முற்றாகாசென்பது. (௬௬) 

௩௭௫: ரிய மருங்கினும் வெண்பா மருங்கினு 
மேவகை யடிய முன்னுத லிலவே, 

இ௫ முயல் இன்ன பாவிந்கு உரித்தென்னெறது ; எய்திய 
தகர் துபடாமற் காக் றதூஉமாம், என்னை? சாத்ரேடி. முதன் மூன் 
௮ அசவலோசைக்குஞ் செப்பலோசைக்கும் உரியவெனவே ௮வை 
மூடு ஆண்டுஞ் சேறலெய்தியதனைக் கலிப்பாவிற்சல்லது ஆகாதெள் 
இிமைபின், (இ-ள்.) ஆசிரியம் வெண்பாவென்னும் இரண்ட்ோவிலும் 
ழூடுகயலடி. மூன்றும் புசா. எ... உம்மை முற்றும்மை. மற்றை 
முச்சிடியோடு மான்சென்னா?னோவெனின் அஃது இவற்றுக்கு ஈண்டு 
ஒவ்வாது, முடுவெருதல் பெரும்பான்மைத்தா*கலின் மூவகையடி. 
யென அ௮டையெடுத்துச் கூ.றிஞனென்பது, அல்லதூஉம் எழுரேடி. 
விலச்சானன்றே அதனை அரியமருங்கறும் வெண்பாமருங்கனும் மய 
ங்கு என்றதுண்மையினென்பது, 

இனி அறுசோடி. அசிரியத்சளையோடும் வருமென்றது அகவ 
லோசைக்கு உரிகதென்றமையாலும் வெண்டளை வி.ரவியும் ஆசி 

ரியம் விரவியும் ஐஞ்சரடியும் வருமென்றமையானும் அவற்றை அள 
வடியடன் எடுத்தோதி விலக்கினான். மூவகை அடி.யமென்றது ஐஞ் 

fry. முசன் மூன்றுமெனப்படுமென்பார் அளவடி. முடுகுதல் ஆரி 

ரியத்திற்கும் உரிமையின் அதுவனமாயறையின்றென்றதும் ஒன்று. 

அது இருமழை' தலைஇய விருணிற விசும்பின்!” எனவரும், அத 
ற்கு மூடுசயூற்றன்மை இன்றென்றது கருத்து, வஞ்சிப்பாவிற்குக் 

குற்ஞஞ் சர்தும் அல்லது இன்மையின் இவ்வாராய்ச்சி இன்றென் 

பது, எனவே, ஆூரியத்தளையோடு முயலடி.யினைச் சலியடியெ 

ன்றும் முடுகாத ௮.றுசோடி. ஆடுரியத்தளையோடு நெறிபெற்று வருதற் 

குங் கலிப்பாவிற்குச் சிறுமையான் வருமென்பதூஉஞ் சொல்லப்ப 
ஃடது. அல்லாசார் ஐஞ்சோடி. முதலிய மூன்றுங் கலிக்குரிய, பிற 

பாவிற்கு உரியவல்ல என்றற்கு வந்தது இச்சூத்தரமென்ப, அற்ற 
௭௮) அங்கனங் கூறிற் தாம்வேண்டும் ஐஞ்ேரடி. அசிரியத் துள்ளும்



௬1௨0 பொருளதிகாரம்; 

புசாதென்று மறுச்ச, மூன்னுதலிலவென்றது யாண்டுமாகாதென்ற 
வாறு, இவ்விலக்கணமெல்லாம் மேற்காட்டிய செய்யுளுள்ளே கண் 
ட்றிர் துசொள்ச. (௬௭) 

௩௭௬: ஈழ்மய லடியே யாஇரிய மருங்கில் 

ரோற்ற முச்சீர்த் தாகு மென்ப, (௬௮) 

௩௭௭. இடையும் வரையார் தொடையுணர் வோரே, 

இவை இரண்டுசூத்திரமும் முறையியைபுசோச்சி உடனெழு 
தீப்பட்டன, இவை.ஆூரியத்துட் சர் தடிவருமென்றமையின் எய்சாத 

செய்துவித்தனவாம், (இ-ள்.) ஆூரியத்துள் எருத்தடியொன் 

௮ம் இடையடி.யிரண்மொ௫ முச்ரேடி. வரும். ௭ - று, முச்சீர்த்செ 
ன்று ஒருமைகூறினமையின் ௮ஃதொன்ருகலுக் தொடையுணர் 
வோரென்றமையின் இடைவருவன இரண்டாதலுங் கூறினானென் 

பது, இடையும் வரையார் என்றமையான் ஈற்றயன் முச்சீர்த்தா 
குல் பெரும்பான்மை, உதாரணம்; *நீர்வா£ வறியாக் கரகத்துத் - 

தாழ்ச்டைப் பொலிந்த வருந்தவச் தோற்கே'' என அப்பாட்டினை 
மூழுவதாஉங் கொள்ள ஈற்றபலழ. முச்சீர்த்தாயிற்று. “நீரின் றண் 

மையும் தீயின் வெம்மையுஞ் - சாரச் சார்ந்து இரத் இருஞ் - சார னா 

டன் கேண்மை - சாரச் சாரச் சார்க்து - தரத் தரத் ீர்பொல் லாதே." 
என்பதனுட் சார ஞடன் சேண்மை'” எனவுஞ் '*சாரச் சா.ரச் சார் 

ந்து” எனவும் முச்சேடி இரண்டு வந்தன, ஏகாரம்பிரிநிலை, மற்று 

“tris காறுங் சையாற் - புலவுகாறு மென்றலை தைவர மன்னே” 

என முச்€ோடி. இடையும் ஓன்று வந்ததாலெனின், தோற்றமென்ற 

soar எருச்தடி. முச்ரோய காலத்துக் குட்டம்பட்டும் இனிது விள 

ங்கும், இடையிடை ஓன்று வருதலும் உண்டாயினும் அத்துணை 

;இனிதன்று ௮துவென்பதுகொள்க, பெரியகட் பெறினே” என 

இரு€ரழ. வர்தசாலெனின் அதனைச் சொற்£€£ரடியென்று களைக, 

உப்பிலா௮௮ விப்புழுக்சல் சைக்கொண்டு பிறக்குநோக்காது” என 

வுங் சாட்பபெ, இவை வஞ்டியடியெனப்படுமென்பது, வெண்ட£ரோன் 

வஞ்சியட.வருமோவெனின், வாரா வஞ்சிச்சர் விரவினல்லதென்பது, 
*: உப்பிலா௮௮ விப்புழுச்சல்'” என்பதோவெனின் ௮.து மற்றைஇரு 

சரடியொடு கூட்டத்துச் சாட்டலாலும் வஞ்சியடிபோன்றது (௬௯) 

௩௭௮, முரச்சர் முரற்கையு ணிறையவு நிற்கும், 

இத சலிப்பாவிற்கு அளவடியும் நெடிலடியும் அதனினிறக்த 

விழியும் உரிமைகூறி இனிச் இந்தடியும் உரித்தென்சன்றது,-(இ-ள்.)



செய்யுளியல், ௬௩௪ 

கலிப்பாவினுண் முச்ரேடி, நிரம்பவும் நிற்கும், எ-று, நிறையநிற்த 
லென்பது அச்செய்யுண்மூழுவதும் அவ்வடியே வருதலாம். உம்மை 
யான் ஒருசெய்யுணிழையவாராது ஒன்றும் இரண்டும் பலவுமாகி ௮ம் 

மூச்சோடி. வருரல் பெருவரவிற்றென்பது. சாங் குறைந்த அடியாத 

லிற் சலிப்பாவிற்கு உறுப்பாகிய சன்னத்துச் குறையநிற்கும் இயல் 
பினவாயினும் நிறைய நிற்றலுடைய கொச்சசத்துளென்றவா.று, 

செய்தானக் கள்வன் மசன்'' எனவே வெண்கலியுள் இறுதிக்கணல் 

லது வாராது. “நின்கண்ணாற் காண்பென்மன் யான்'' என்பது இ 

டைவர்தது. எண உறுப்பின்கண் இரண்டும் சான்கும் வருமாறு கண் 

டுகொள்க, “நீர்வசக் கண்கலுழ்ர் சாங்குக் - கார்வரக் சண்டனங் சா, 

தீலர் - தேர்வரக் கண்டில மன்னோ - பீர்வரக் சண்டனந் தோளே."' 

என மூ£ச்சேடி. ஒருசெய்யுள் நிறையவும் வந்தவாறு, (௭௦.) 

௩௭௯: வஞ்ித் தாக்கே செந்தூக் பெற்றே, 

Os முறையானே அடியுரிமை கூதியவாற்றான் வஞ்சிப்பா 
விற்குச் கூறியதிலன். எற்றுக்கு? ௮து வஞ்சி யடியே யிருசர்ச் தா 

கும்” எனவும் “ முச்்€ ரானும் வருமிடனுடைத்து"' எனவும் மேற் 
கூறப்பட்டமையின், ௮துகோச்சி அடியுரிமைகூறப்படாத வஞ்டப்பா 

விற்கு வஞ்சியினது ஈற்றடியும் அவ்விருசீரடியும் முச்சரடியுமாவன 

சென்றதனை விலக இன்ன அடியான் முடியுமென்டின்றது, (இ-ள்.) 
வஞ்சிப்பாவினது இறுஇயடி. ஆரிரியவம. இறுதிபோன்று இறுக. எ-று. 

எனவே, ஆூரியத்திற்கு ஒதிய €ரானுக் தளையானும் இறுமென்ற 

வாறு. உதாரணம்; “மாக்கட னிவர்தெழுக்த - செஞ்ஞாயிற்றுக் சவி 

னைமாதோ - வனையை யாகன் மாறே - தாயி றுவ்வாக் குழவி போல - 

வோவாது கூஉய்நின் னுடற்றியோர் நாடே.” என மண்டிலவாடிரிய 

தீதானிற்றது. செந்தூச்செற்றேயென்ற மாட்டேற்றானே “ஈற்றய 
லடியே யா௫ிரிய மருங்கிற் - ரோற்ற முச்சீர்ச் தாகு மென்ப. ''எனம் 

இடையும் வரையார் தொடையுணர் வோரே.'” எனவும் எய்தியவிஇ 

ஈண்டும் ஏய்துவிக்க, *(அனையை யாசன் மாறே'' என: முச்சரடி 
இடைவந்தது. *இழைபெற்றபாடி. நீச்இக்குரல்புணர்ச் - €ீர்க்கொ 
ளஊைவல பாண்மகனும்மே - யெனவாங், கொள்ளழற் புணர்ர்த தாம. 

ரை - வெள்ளி நாராந் பூப்பெற் நிசினே."' இஃது ஈற்றயலடி. முச்சர்த் 

தாச வீர்த செந்தூக்யெற்றாடு இற்ற வஞ்சிப்பா. பிறவும் அன்ன. ஈண் 

டுத் தனிச்சொல்வேண்டுமென்று பிற்காலத்து நூல்செய்தாரும் உளர். 
௮து சான்ஜோர்செய்யுள் எல்லாவற்றோடும் பொருக்தாமையாலும் 

பிற்சர்லத்திற்செய்த நூல்பற்றி முற்காலத்துச் செய்யுட்செல்லாம்;



௬௩௨ பொருள$கசாரம், 

இலக்சணஞ்சேர்த்துதல் பயமின்றாதலானும் ௮ஃ தமையாதென்பது. 
வஞ்சிப்பாவின் ஈற்றடி வரார்தோதவே இடையாயின எல்லா அடி. 

யும் வரப்பெறுமென்பதாம். “நேரிழை மகளி ருணங்குளுச் கவருங் - 
கோழி யெறிர்த சொடுங்காற் சனங்குழை'” என ஆூரியவடியும் 
வெண்பாவடியும் இடைவர் ரன. (௪௧.) 

௩௮0. வெண்டாட் டீற்றடி முச்£ர்த் தாகும். 

இத வெண்பாவிற்கு ஈறு உணர்த்துச்ெறது, ஆடிரியத்தூச் 
சோவெனின் சதனச்கோதிய ௮ளவடியானே இறுதலின் வேறுபாடு 
கூறவேண்டா, எருத்தடியும் இடையும் முச்€சரான்வருமென வேறு 

பட்டவழிச் கூறி ௮ல்லாதன அளவடியாதல் கொள்ளவைக் சானெ 

ன்பது. (இள்.) வெண்பாவின் இறுதியடி. ஒன்றும் மூச்சரான 

ன்றி வாராது, எ-று, அவை மூன்னர்க்காட்டுதும், ௮&தேல் “wt 
டாலும் பால்சுவையிற் குன்றா தளவளாய்- நட்டாலு ஈண்பல்லார் ஈண் 
பல்லர்'” என முச்சீரடி. இடையும் வந்ததால் வெண்பாவிலுளெனின் 

மைச்சீர்த்தென்னாது ஆகுமென்று ஆக்கங்கறச் கொடுத்தமையான் ௮ 
ச்துணை அச்சமின்றி இடையுஞ் சிறுபான்மை வருமெனகச்சொள்க, 
அல்லாதார் ௮தனை வெண்பாவன்றென்ப, (௭௨.) 

௩௮௪, அசைசர்த் தாகு மவ்வயி னான. 

இ.௫ மேலதத்கெய்தியதோர்விதி. (இ.ள்,) வெண்பாவின் இ 
றுஇிவரும் மூச்ரடி. ஈற்றுச்ளோ வரப்பெறாது அசைச்சீரல்லாது, ஊறு: 
2மல் “அசைநிலை வரையார் €ர்நிலை பெறல்'” என்றான், அவற்றுள் 

உரியசைச்சர் ரு,தலும் இடையும் இறுதியும் வருமென்பான் :*இயற்ச 
ரப் பாற்படுத் இயெற்றுக'' என்றான். ௮வ்வாறே இயலசைச்சீரும் முச் 

சரடு. இறுதிவருமென்பது ஈண்டுக் கூ.நியவாறு. (௭௩) 

௩௮௨, தேநரீற் Du pei dor நிரைபுஞ் 

சாம் றிறாஉ மியற்கைய வென்ப, 

இத மேற்கூறப்பட்ட இயற்£ர் நான்கும் வருங்கால் இன் 
வுழி நின்று இன்னவாறு கொள்ளப்படுமென்பதுணர்ற்று, (இ.- ள்.) 

2ஈரிறுதி வந்த நிரையும் நிரைபுமே இறுதிச்ேராப் நிற்பன, ௭ - று, 

எனவே, தனிவந்த நிரையும் நிரைபும் நிரைமுதற்சீர்போலக் தளை 
சசாள்ளப்படுமென்பதாம். ஏற்றிநூ௨மென்ற இலேரனான் இடை 

பந்த நிரைபசையும் ௮வ்வாறுகொள்க, அஃது “இயற்சீர்ப் பாற் 

படித் இயற்றினர் கொளின்” என்பசனான் ௮டங்காதோவெனீன் 
அடங்காது, என்னை? அசைச்சாதான் அடங்குமாற்றுக்கு ஆண்டுக் 

உறினன், ௮து பிறிது£ர் ௮சைச்சிரொ தட்குமாத்றுச்ருங் கூற



செய்யுளியல், ௬௩௩ 

ஸ்வேண்டுமென்பது, அல்லதாஉம் ஆண்டு ௮ளவடிக்குச் கூறினான் 

இது சிந்தடிச்கென்பது, வரலாறு); வாரிய பெண்ணை வருகுரும்பை 
வாய்நக்தனபோ - லேரிய வாயினு மென்செப்ய - கூரியவேம் - சோட் 

டியானைத் தென்னன் குளிர்சா$ தணியகலங்- கோட்டு மணங் சொள் 

ளா மூலை.” எனவும், :'அயிற்கதவம் பாய்ச்துழசக்ி யாழித்தேர் குதி 

தி - யெயிற்கதவங் கோத்தெடதத கோட்டாழ் பனிச்சடஓட் - பாய் 
செய்த சாவாய்போற் றோன்றிற்றே யெங்கோமான் - காய்சினவேற் 
கோசை களிறு.” எனவும் இவற்றினுட் கொள்ளா என௨ங் கோ 
தை எனலும் நின்ற நேரிற்றியற்சர் முன்னர் முலையெனவங் களி 

றெனவும் நிரையும் நிரைபுஞ் சிரேற்றவாறும் வெண்பாட்டீற்றடி 

முச்சீத்தாயவாறம் அண்டு அ௮சைச்ரா.ப் வந்தவாறுங் கண்டுகொ 
ae, என்றார்க்கு முச்சரடியின் முதற்சர்ச்குத் தளைகஉராரோவெ 

னின், ஆண்டும் தளைவகையின்றியும் வருதலின் அதனை வனாந்து 

கூருன்பது. என்னை? '*கோட்டுமணங் கொள்ளா முலை” எனவுங் 

*காய்சினவேற் கோதை களி” எனவும் தளைவகையான் வந்தன. 
“'உருஅர்ச் குறுகோ யுரைப்பாப் கடலைச் - செரு௮௮ய் வாழியென் 
னெஞ்சு.” எனவுங் *சலா௮ற் இளிகடியுங் சானக காட- விலா௮௮ 

ர்க் கல்லை தமர்'” எனவும் தளைவசையின்றிவர் சன, (௭௪) 

௩௮௩, நிரையவ ஸணிற்பி னேரு நேர்பும் 
வரைவின் மென்ப வாய்மொழிப் புலவர், 

இஃது ஒழிர்த ௮சைச்?ர் நிராயீற்றுப்பின்னன்றி வாராவெ 

ன்சின்றது. (இ-ள்.) நேரீற்றியற்சர் நின்றவழி கிரையீ ந்றியற்சர் 

நிற்பினென்பான் நிாயவண் நிற்பின் என்றான், ஆண்டு நிரையும் 

நிரைபும்வரிற் தளைவழுவாமாதலான் நேரும் நேர்புமேவந்து ீரேறறு 

மூடிதல் வளாவின்று, எ-று. “4 கொழுகனை மைந்தன் கொணர்ந்ததற் 

கரச - முழுமூலை பாய்ந்தன பால்'' எனவும் வண்டொன்று வர் 

து வாரறந் பனிவாடாய் - பண்டன்று பட்டினங் சாப்பு” எனவும் 

இவற்றுட் பாய்ந்சனவெனவும் பட்டினமெனவும் வச்ச நிரையிற் 
நியற்£ர்ப்பின்னர் நேரும் கேர்பும் வந்தன. முன்னர் **நேரீற் நிய 

ற்சீர் நிரையு நிரைபும்'' எனச் கூறி ஈண்டு நிரையவண் நிற்பினெ 

னச் சுட்டி.க்கூறியவ தஞனே அதுவும் நிரையி தீதியத்சொன்பதூஉம் 

அஃ திரண்டாஞ் சரொன்பதூஉங் கொள்க, அல்லாதார் அதனை யெ 

ண்ர்ச்கும் பொதுவெனச் கூறி **வெண்சி ரீற்றசை நிரையசை யி 
யற்தே'' என்றதனான் வெண்டூரிறுதி ரிரையாக இயற்றி ௮தன் ௮ழி. 
ப்பின் நேர்பசை கொடுப்ப; 'எய்போற் உடெந்தானென் னேழு'' என்



௬௩௪ பொருளதிகாசம். 

புழிச் டெர்சானென்னென நின்ற புலிசெல்வாயினைச் சணவீரியாகு 

இயற்றி, கிரையவணிற்பின் நேரும் நேர்புமென்றதனான் oO par 
லும் நேர்பசை கொடுப்பர். ௮ஃது ஈண்டு ஆராய்ச்சியின்றென் 

பது. என்னை? இது சட்டளையடி.யன்மையின். (௭௫) 

௩௮௪, எழுசீ ரிறுதி யாறிரியங் கலியே. (௭௬) 

௩௮௫, வெண்பா வியலினும் பண்புற முடியும்.(௭௭ ) 

இவை இரண்டுகுத்திரமும் முறையானே கலிப்பாவிற்கு 
அன்னதோர் அடி. அதற்கு வகுத்தில்லாமையின் வகுக்கின்றது, என் 

. மூர்க்கு மூதலது நேரடியும் ஈற்றது இந்தடியுமாசக் கொள்ளல் அவ்வெ 

ழுரிலையுமெனின் ௮ங்ஙனங் கொள்ளாமைச்கன்றே “ஈறறய லடியே 
யாசிரிய மருங்கிற்- ரோற்ற மூசசீர்த் சாகுமென்ப”” எனவும் ** இடை 
யும் வரையார் சொடையுணர் வோ!ரே'' எனவுங் கூறிற்றென்பது, 

எழுசீர் இறுதி ஆரிரியமெனவே ஆசிரியவடி. பலவும்வர்து எருத்தடி. 
முச்ரோச வருமென்பதுகொள்க. ₹*அரிதாயவறன்” என்னுங் சலிப்பா 

Weyer 'இனைகல முடைய சானஞ் சென்னோர்”” என்பது ஈற்றயன் 

மூச்ரரிறுதி ஆிரியத்தாற் சலிப்பாவாயிற்று, *: மணிநிற மலர்ப் 
பொய்கை" என்னுங் கலிப்பாவினுண் ''மெல்லியான் செவிமுதல் 
மேல்வந்தான் காலைபோ - லெல்லாத் துயிலோ வெடுப்புக நின்பெண் 

ழ. - ரில்லி னெழீஇி யாழ்தழீக் கல்லாவாய்ப் - பாணன் புகுதராச் 

கால்” என வெண்பாவியலினானும் பண்புறவந்தவாறு. பண்புற 

வென்பது விசேடம், மிகமுடியு மென்றவாறு, எனவே ஈண்டுக் 

ays இருசீரடியாலும் காற்சோன் வர்த கலிப்பாவடியானும் 

ஐஞ்சீரடியானும் முடிவன கொச்சகக் soya அவ்வ இத்துணே 

விசேடமிலவென்றவாறு, ஈண்டு விதச்.து ஒதயதெல்லாம் பெரும்பா 
1ன்மையும் ஒத்தாழிசைச்கலிச்கெனவுணர்க, இயலென்றதனாற் சட் 

டளைவெண்பாவே வரல்வெண்டுவகில்லை எனக்கொள்க, பண்புற 

என்றதனான் மூன்றடியின் இழியிற் பண்புபட வாரா வெள்ளைச் 
சரிசசமெனவுங் சொள்க, (௪௭) 

(B.D ir. எழுத்து முதலா வீண்டிய வடியிற் 

குறித்த பொருளை முடிய நாட்டல் 
யாப்பென மொழிப யாப்பறி புலவர், 

இஃ து யாத்த €ரே யடியாப் பெனா௮'' என நிறுத்தமுறையா 

னே அடியுணர்த்தி யாப்புணர்த்துசன்றது. (இ-ள்.) எழுச்துமுதலா 
ஈண்டிய அடியிற் குறித்த பொருள்களை முடி.யயாத்தல் யாப்பாவசெ



செய்யுளியல், SBA 

ன்று சொல்லுவர் புலவர். எ-று. அடித்கண்ணே முடியுமெனவே 
இரு£ரும் முச்சருங் டெப்ப முடியகாட்டிலும் சாற்சோாகொண்ூ முடி 

யாாட்டிலும் ௮மையுமென்பது. மாத்திரைமுதலாசவென்னாது எழுத் 
தென்றதென்னையெனின், எழுத்தும் ௮சையஞ் சீருங்கொண்டியன் 
ற ஓரோவடி.க்கண்ணே இன்பஞ்செய்யும் ௮து பொருட்காய் இன்றி 

யமையாமையின் எழுத்து மூகலாகவென்ரானென்ப. ஈண்டியவடி. 

யென்பது ௮வை மூன்றும் ஒன்றாசத்தொடர்ந்து ஈண்டிய ௮டியெ 

ன்றவாறு, எனவே, இவற்றைப் பொருளன்றி வேறுவேறுசெய்யாது 

பொருட்டொடர்படச் செப்யவேண்டுமென்பதுஉங் கூறி ாடி௰ம்கட் 

பொருளாற் செய்யாது ஓழி*த அடி.க்கண் ஒருசொல்லிளைப் பகுத்து 

வாங்கிக் கொண்டுபோய் வைச்சலாமென்பதூஉங் கூறியவாருயித்று. 

குறித்தபொருளென்றது அவ்வடி.யிற் தான்வைக்கச் கருதிய பொருளை 
ப் பிறிசோர் அடியுங் சொண்கெட்டாது அமைந்து மாறச்செய்தல், 

யாப்பறிபுலவொன்பது அவ்வாறு செய்தல்வல்ல புலவர் ௮துகூறி 

oor puro. ௮து இது போலச் சீரும் பொருண்முடிய நிற்றலின்: 

யாத்தசொன்ரானென்பது, மாயோன் மார்பி லாரம் போல - மணி 

வரை யிழிதரு மணிகளெரருவி - ஈன்பொன் வரன்று நாட- னன்பு 
பெரிதுடைய னின்சொல் லினளனே.'' என இது குறித்சபொருளை 

காற்ரோடிதோறும் முடிய நாட்டினவாறு. “மண்டில மழுங்க மறுநிறங் 
ளெ - வண்டின மலாபரச் தூது மீமிசைச் - சண்டற் சானற் கர௫ 

ன மொலிப்ப” என்றவழி இருசீரானும் முச்சீரானும் சாற்€£ராலுங் கு 

நித்தபொருளை முடிய நாட்டினவாறுகண்டுகொள்க. முச்சீரான் முடி. 

யநாட்டுெவன ஒருசார் வெண்டாட்டினுட் பயின்றுவருமெனவுணர்ச, 

முயற்கோடு வி மூஅவிசும்பு போழ்ந்தான்'' என்றவழி எழுத்தும் 

அசையுஞ் சீரும் பொருளிலவாடு வந்தமையின் ௮ஃதமையாது யாப் 

பெனப்படாது, சொல்லிலக்கணத்சாற் சொற்றொறும் பொருஞ்டைய 

வாயினுமென்பது. “மணிவெண் ணகைவன முலைமதி முகமலர் - விழி 
யிணைச் செவ்வா.ப் மென்னடைப் பேதை'' என்றவழியம் முசலடி.க்ச 

ட் பொருட்டொடர்பினை அறுத்துக் குறைத்துச் செய்தசன்மையின் 
அதுவும் யாப்பறிபுலவ.ரான் யாப்பெனப்படாதென்றவாறு, (ers 

௩௮௭.  பாட்டறெ நாலே வாய் மொழி பிசியே 

| யங்கத முதுசொல்லோ டவ்வேம் நிலத்தும் 

வண்புகழ் மூவர் தண்பொழில் வனாப்பி 

னாற்பெய ரெல்லை யகத்தவர் வழங்கும் 
யாப்பின் வழி.ப தென்மனார் புலவர்.



௭௩௬ பொருளதிகாரம். 

இசசூத்திரம் அரிம-ரோக்கு. மேற்கூறிய யாப்பிற்கும் வரு 

ன்ற மரபிற்கும் அ௮ப்பகுதியுரிமை கூறினமையின். (இ-ள்.) பா 

“டிம் உரையும் நூறும் வாய்மொழியும் பிரியும் அங்கதமும் முது 

சொல்லுமென்று சொல்லப்பட்ட ௮வ்வேழுநிலத்தும் ''வடவேங்கட 

| தென்குமரியாயிடை'” நாட்டார் நடாத்துன்ற செய்யுளின் பெ 

பரா தனக்குப் பெயராகவுமுடைத்தி மேற்கூறிய யாப்பு. எ-று. 

எனவே, மேற்குறித்தபொருளை அடிக் ஈண் முடிய நாட்டல் யாப் 

பென்ரான், ௮.துவேயன்றி இப்பகுதிப்படச்செய்தலும் யாப்புறுப்பே 

யென்ரானாம். இவ்வேழுவகையானுஞ் செய்தன் மாபென எதிர.து 

கோச்டற்று, பாட்டு உரை நூல் என்பவற்றிலக்கணம் முன்னர் 

ச்சொல்லுதும். யாப்பின் வழியதென்பது இவ்வேழு வகைப்பட் 

ட யாப்பின் பெயரது மரபாகும் யாப்பாிய உறுப்பென்றவாறு. 

இதனை நூஃ்யாப்புப் போற்கொள்க, இப்பகுஇிதாம் தமிழ்ராட்டு 

மரபாகலின் மாபென்னும்* உ.றப்பு மாபென எதிரதுநோக்ிற்று, 

வண்புகழ்மூவரென்பது வளனுடைமையாற் புசழ்பெற்ராரன்றவா 

று, அஃதாவது சொடுச்துப் பெறும் புகழெனச்கொள்க. மூவ 

னஸப்பவொர் தமிழ்நாட்டு மூவேகச்சருமாயிஞர். தண்பொழில் வரை 

ப்பென்பது நிலத்துக்கு கிழல்செய்யும் நாவலம்பொழிலுள் ‘wert 

துகொள்ளப்டடும் வரைப்பினையுடையவென்றவாறு. தண்பொழில் 

உடைமையின் நாவலர் தண்பொழிலெனப்பட்டது. நாற்பெயரொல்லை 

யசமென்பது தமிழ்காடென்றவாறு. வடவேங்கடச் தென்குமரியன் 

றிக் இழக்கும் மேற்குங் கடலெல்லை கூறிஞனோவெனின், அறியாது 

சடாயினாய். வரையறையிலவென்று கூர. தனயெல்லாங் களைந்து 

கொள்ளப்படுவனவல்ல. வசைகூருமையுக் தமிழ்கொள்ளப்படுங் கண் 

டாய், ௮வர்வழங்கும் யாப்பின்வழியதென்பது அந்ராட்டார் வழங் 

கும் யாப்புப்பகுதி அவையென்றவாறு. தமிழ்காட்டார் வழங்கும் 

மரபுப்பகுதி ௮வையெனவே யாப்பும் மரபுங் கருதியதாயிற்று இச்சூத் 

இரமென்பது இசஞழற்பெற்றும். வடவேங்கடச் தென்குமரியாயிடை 

யென்புழி நாரன்கெல்லையுங் கூறினானென்பது. 
(௪௯) 

௩௮௮. மரபேதானு, 

நாற்சொல் லியலான் யாப்புவழிப் பட்டன. 

ற் நிறுத்தமுறையானே மரபினை erties om Geir 

pg (இ-ள்.) மரபேதாலும்-௮ங்ஙனங் கூறப்பட்ட மாபுதாலும்: 

சாரம் பிரிநிலை ) உம்மை இறச்ததுதழீஇயித்று ; மேல் எழுவகையான் 

யாச்சப்படுதன் மரபென்றமையின், மாபேதாலுமென்றானென்பது;
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நாற்சொல்- பெயர்ச்சொல் வினைச்சொல் இடைச்சொல் உரிச்சொல் : 

இயற்சொல் திரிசொல் திசைச்சொல் வடசொல்லெனீனும் ௮மை 
பும்; இயலான்--ாற்சொல்லினையும் உலகத்தார் வழங்குகின்ற வழ 

க்குவடி.வினான் : யாப்புவழிப் பட்டன: -மேற்பகுத்த யாப்புவழிப் 
பொருத்தமுடைத்தாகெ படெப்பது, எ-று. அஃதாவது வழக்கென 

வுஞ் செய்யுளெனவும் இடைதெரியாமல் ஒருவாய்பாட்டான் வழச் 
குஞ் செய்யுளுமாகி ஒருசொற் தொடரினைச் சொல்லியதுபோலச் 
செய்யுள்செய்தலென்றவாறு. சாத்தனுண்டான் சொற்றலுண்டான் 
எனவுஞ், சாத்தனுறங்கனொன் கொற்றனுறங்கினொன் எனவுஞ், சாத்தனை 

யறியாதார் ஒறாவரையுமறியாதார் எனவுளு, சாத்தனிற்கொற்றன்போ 
மே எனவும் நின்ற வழக்யெலை முறையானே ஆசிரியமும் வெண்பா 
வுங் கலியும் வஞ்சியுமாகப் பரப்பப்பட்ட யாப்புவழிப்படுத்துக் கண்டு 
கொள்க. **ஓதியு மோதா ருணர்விலார்'' என்னுஞ் செய்யுள் வழக் 

இற்றாசவுஞ் சொல்லப்படும். வழக்குவடி.வினுனெனவே சொன்மஏ 
பும் பொருண்மரபும் அடங்கக் கூறினான். என்னை 1 பொருளின்றி 

சாற்சொல்லையும் வழங்காராகலின், எனவே, சொல்இம்பொருளும் 

அவ்வக்காலத்தார் வழங்குமாற்மூுனே செய்யுள்செய்க என்பதா 
யிற்று, இசனதுபயன், ஒருகாலத்து வழங்கப்பட்ட சொல் ஒருகா 
லத்து வாராதாகலும் பொருள்வேறுபசெலும் உடைய, ௮தொளி 

இதொளி உதொளி எனவுங் குயின் எனவும் நின்ற இவை ஒருகா 
லத்துளவாகி இக்காலத்திலவாயின, இவை முற்காலத்துளவென்ப 

சேசொண்டு வீழ்த்த காலத்துஞ் செய்யுள்செப்யப்படா. ௮வை ஆட 
ரியர் நூல்செய்த காலத்துளவாயினுங் கடைச்சங்கத்தார்காலத்து வீழ் 

ந்தமையிற் பாடிடினுக் தொகையினும் அவற்றை நாட்டிக்கொண்டு 

செய்யுள்செய்திலர்; அவற்றுக்கு இது மரபிலக்கணமாசலினென்பது, 
இனிப், பாட்டினுர் தொகையிலும் உள்ள சொல்லே மீட்டொருகாலத் 

துக்கு உரித்தன்றிப் போயின முற்காலத்துளவென்பதே கொண்டு பிற் 

காலத்து நாட்டிச் செய்யுள்செய்யப்பெரு. இனிப் பொருளும் இவ்வா 
தே காலத்தாலும் இடத்தானும் வேறபசெலுடைய, ஒருசாலத்து 
௮ணியுங் ஜோலமும் ஒருகாலத்து வழங்காதனவுள. ஐரிடத்து he 

மும் பொருண் மற்றோரிடத்து நிசமாதனவுமுள, ௮வ்வக்காலமும் இ 
டனும்பற்றி ஏற்றவாற்றுற் செய்யுள்செய்யவேண்டுமென்பது, ஒருகா 
லத்துச் குழைபெய்தாரன்றும் ஒருகாலத்துச் குழல்படருடிச்தா 

ன்றும் ஆண்மச்களை ஓழிர்தசாலத்தும் ௮துகூரூர், பதினெண்பா 

டைச் தே௫ிசமாக்கள் ௮ணியினையுங் சோலத்தினையும் விரவிக்கூரூ Hh 

அவ்வந்ராட்டார் பூணுமாற்றாலும் Par rea e ஏற்பச்சொல்று



௬௩௮] பொருளதிகாரம். 

தீல் மரபு, இனி கான்கு (லத்திலும் ஒரிடத்துப் பொருளை pigs 
வாசசி சொல்லுதலும் உலகொடுமலை தஓுஞ் சமயங்களொடுமலை த 
லுங் சலையொமெலைதலும் பிறவும் இன்னோரன்னவும் பொருண்மர 

பின்பாழ்பட்டடங்கும். இவை நாடகவழக்கன் அமென்பது முன்னர் 
விகத்திணையியலுட் கூறினாம். *புலிப்பற் கொத்த புலம்புமணத் 

தாலி - யொலிச்குழைச் செயலை யுடையமா ணல்குல்'” என்பது பரு 
வத்துச்சேற்ற ௮ணிகூறியது. *கொல்வினைப் பொலிர்த கூர்ங்கு 
றும் பெஃடன் - வில்லோர் தூணி வீங்கப் பெய்த - வப்புநுனை யேய்ப் 
ப வரும்பிய விருப்பைச்-செப்படரன்ன செங்குழை யகந்தோ-றிழுதி 
னன்ன இம்புழற் றுயவா -யுழுதுகாண் டளைய வாட யார்கழல் - பாலி 
வாணிற் காலொடு பாறித்- துப்பி என்ன செங்கோட் டி.யவி- னெய்த் 
தோர் மீமிசை நிணத்திற் பரிக்கு - மத்த ஈண்ணிய வங்குடிச் 2நூர்ச்- 
சொடுநுண் ணோக்ன் மகளி ரோச்சிய - தொடிமா ணுலக்கைச் தூண் 
டூரற் பாணி- நெடுமால் வரைய குடிஞையொ டிரட்டுங்- குன்றுபி னொ 
ழியப் போடு யுரந்துரர்து - ஞாயிறு படினு மூர்சேப்த் தெனாது - து 
ணைபரி துரச்குர் துஞ்சாச் செலவி-ஸளெம்மிறும் விரைந் துவல் லெய் இப் 
பன்மா - ஸோேங்குயர் நல்லி லொருசிறை நிலைஇப்-பாங்கர்ப் பல்லி படு 

தொறும் பரவிக் - கன்றுபுகு மாலை நின்றோ எளெய்திக் - கைசவியாச் 

சென்று கண்புதைய்க் குறுடுப் - பிடிச்கை யன்ன பின்னகசர் ண்டி. ச்- 
தொடி.க்கை தைவாத் தோய்ர்தன்று கொல்லோ - நாணுடை Deo 

த சற்பின் வாணுத - லர்ங் ளெவிக் குறுமகண் - மென்றோள் பெற 
ஈசைஇச் சென்றவெ னெஞ்சே.” என்றவழிக் குறிஞ்சிக்கும் முல்லைக் 

கும் ஏற்றபொருள் தத்தம் மாபிற்றாப் வர்தனபலவுங் கண்டுகொள்க, 

மற்றும் நாற்சொல்லியலென்பது வழக்காயின் அது செப்யுட்குரிய 

இரிசொற்கும் ஏற்றவாறென்னையெனின், அவையுஞ் சான்ஜோர் 
வழங்லெவாறன்றி வேறுபட சாட்டப்படாவெனவும் அவற்றுள்ளுங் 

காலம்பற்றித் இரிர்தன உளவாயினும் அவை தவிர்த்துச் செய்யுள் 

செய்யப்படிமென்ற ற்கும் நாற்சொல்லியலானென ௮டங்சச்கூ தினா 

னென்பது, மலையென்றதளைப் மிறங்கலென்றாரென்று இக்காலச் 
தச் செய்யுள்செய்யங்கால் அப்பொருண்மையானே உயரொன்று 

செப்பவோவெனின் அது மரபன்று, 
இனிக் குடவாயிலென்பதனைக் *கொற்றச் சோழர் குடர் 

தை வைத்த எனவும் உறையூரென்பதனைப் '“பிறங்குநிலை வாயி Sip 

ந்தை போக்க? எனவும் மேலையார் திரித்சவசையானே இக்சாலத் 

துர் இிரித்துச்கொள்ளப்படுவன உள. அவை களந்தை!” என்றர் 

தொடகச்கத்தன, பிறவும் இவ்வாறு வருவனவும் அறிந்துசொள்க'
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டையாயார் நட்புக் கமூசனையர்'' என நிதனுள் ஒரினத்தவாகிய 

புல்லே கூறி ஓழி*ச மரங்களொப்பன உளவாயிலும் உடன்கூராரா 
யிஞா. இன்ஜஞோன்னவுஞ் செய்யுட்கு மரபெனப்படுமென்பது. 

(மற்றுப் பாட்னொநூலேயென ஏழுவகை வகுத்த பகுதியையஞ் 
செப்யுட்கு மாபென மேற்கூறினன் அதனானே இவ்வேழுவகையா। 
னன்றி ஆூரியா வேண்டுமாற்றானும் பிறபாடைமாச்கள் வேண்பே 

கட்டளையானும் தமிழ்சசெய்யுள் செய்தல் மரபன்றென்றவாறு. (௮0) 

௩௮௯. அகவ லென்ப தாசிரி யம்மே, 

இ௫ நிறுத்த முறையானே தூச்கு உணர்த்துவானெழுர் 
தான் அஃதாவது பாவினைச் துணிக்கப்பயவதாகலான் அ௮ப்பாவினை 

உணர்த்து்ருனென்பது. நிறுக்சப்படுபொருள் பொன்னானும் 

வெள்ளியானும் ஒன்று பெற்றவழியன்றிக் கழஞ்சுர் நொடியும் துலா 

மூமெனத் துலைச்கோலாற் தாச்சி ௮ளக்குமாறில்லை. அதுபோலப் 

பாவின்றித் தூச்சப்படுபொருள் இன்மையானும் பாவினை எழுரிலத் 

தெழுந்த செய்யுளடி. வரையறையுடைய பாட்டிற்கு இன்னவாறு வந்த 

தென்றறிவிப்பது தூக்காகலாலும் எல்லாப்பாவினுச்குர் தூச்குப்பொ 

துவாசலானும் பாவொடுபுணர்ச்தே தூக்குணர்த்தப்பட்டது. (இ-ள்) 

அகவல் என்பது ஆடிரியம்மே-வழச்சினுள் அகவலென்று வழங்சப் 

படும் பாவினை ஆரியத் இற்குரிய பாவென்ப. எ- ௮, அ௮கவிச் கூறுத 

லான் அசவலெனச் கூறப்பட்டது. ௮ஃதாவது கூற்றும் மாற்றமு 
மாக ஒருவன்சேட்ப ௮வற்கு ஒன்று செப்பிக்கூரூது தாங் கருதிய 

வாறெல்லாம் வரையாது சொல்லுவதோராறும் உண்டு, அதனை வழக் 

சனுள்ளார் ௮ல்ழத்தடிலன்றுஞ் சொல்லுப, அங்ஙகனஞ் சொல்லு 
வார் சொல்லின்சண் எல்லாந் தொடாச்துடர்ச ஒசை ௮கவலெனப் 

படும், ௮வை தச்சுவினைமாச்சள்கண்ணுங் களம்பாடும்வினைரர்சண் 

ணுங் கட்டுங் கழங்குமிட்டு உரைப்பார்கண்ணுர் தம்மில் உறழ்ந்து 

உரைப்பார்சண்ணும் பூசலிசைட்பார்சண்ணாங் கேட்சப்படும். கழஙி 
சமிட்டொப்பார் ௮ங்பனமே வழக்கனுள்ளதாய்ச் கூறும் ஒசை ஆ 

ரியப்பாவென்ப்படுமென்றவாறு, (௮௧) 

௩௯௦. அஃதான் றென்ப வெண்பா யாப்பே, 

Os வெண்பாவாமாறு உணர்ற்று, (இ-ள்.) மேற் கூறி 

ய அகவலோசையன்றிச் செப்பிக்கூறும் ஒசையெல்லாம் வெண் 

பாவெனப்படும், ௭- று, யாப்பென்றதனான் ௮ப்பாச்சள் செய்யுன் 
முழுதும் ஒருங்குதழீஇச் டெச்குமென்பதுசொள்க, அ௮கயிக்கூருத



& 20 பொருளதிகாரம். 

ஒருவற்சொருவன் இயல் வசையானே ஒருபொருண்மைச் கட்டுரை 
கீருங்கால் எழும் ஒசை செப்பலோசையெனப்படும். இவ்விரண்டுமல் 

லது வழக்னுள் இன்மையான் ௮ஃ தான்றெனவே அதனிலக்கணம் 
போல்வதாயிற்று, (௮௨) 

௩௨௯௧, துள்ள லோசை கலியென மொழிப, 

இனிச் அள்ளலுந் தூங்கலும் செய்யுட்கணன்றி வழக்கிலுஞ் 
செய்யுளிலும் ஒப்பவருவனவல்ல. அவற்றுட், தள்ளலோசை உண 
ர்த்துெ்றது. (இ-ள்.) தள்ளலோசையென்பது வழக்கெயெலாற் சொல் 
லாத மூ.ரற்கைப்பமொற்றாற் துள்ளச்சொல்லும் ஒசை ; அது கலிப் 
பாவெனப்படும், எ-று, (௮௩) 

௩௯௨. துங்க லோசை வஞ்ச யாகும், 

இத தூங்கலோசையுணர்ற்று, (இ-ள்.) அடி.யிற்றூங்காது ர் 
தொறுக் தூங்குமோசை தூங்கலோசையெனப்படும், ௮துபோலும் 
வஞ்சியெனப்படுவ.து, எ-று, (௮௪) 

7 
GC ௩௯௬௩. மருட்பா வேனை யிருசா ரல்லது 

தானிது*வென்னுர் தனிரிலை யின்றே, 

இ௫ மருட்பாவிற்கு வேறுபாடு இல்லை என்பது உணர்-ற்று, 
(இ-ள்.) மருட்பாவிற்ரு உறுப்பா அவது ஓழிர்த இரு கூறுமல்லது 
தானாக வேறுபடுத்து இதவெனக் காட்டுந் தினிநிலையின்று, எ-று. 
ஊனவே, இரண்டன் கூட்டத்துச்சண்ணது மருட்பாவாவதென்ற 
'வாறு, பரிபாடற்கு இருசார் அன்மையின் Fare a Soden gs 
மேற்கூறுப. , ஏனை இருசாரொன் நதென்னையெனின் இச்சுத்திரச்து 

முன்னர் அதிசாரப்பட்டு நின்ற துள்ளலோசையுக் தூங்கலோசையு 
மல்லது ௮ங்ஙனஞ் செய்யுட்கு உரியவன்றி வழக்கிற்கு வருவனவாஇ 

ஞ்ழிச்துநின்ற செப்பலும் அகவஓுமேயென்றற்கு அவ்வாறு கூறினா 
னென்பது, அவை இரண்டுங்் சாள்ளுங்கால் கிறுத்தமுறையாற்கொள் 
org எதிர்சென்றுகொள்ளப்படும். கொள்ளவே, செப்பன்முன்னா 
கவும் ௮சவல்பின்னாகவும் வருவதாயிற்று மருட்பா, இணி நிறுத்த 

் முறையானே கொள்வார் வெண்பாமுதல் ௮.கவல்பின்னாச வருவது 
'அமருட்பாவன்றெனவும் வெண்பாவொழித்து ஒழிர் தபாத் , தீம்மூண் 
மயங்குவனவே மருட்பாவெனவுங் கறப. சலிட்பாவும் வஞ்சிட்பாவும் 
ஆரிரியத்தோடும் வெண்பாவோடும் மயங்கயிதிலும் அவை மருட்பா 
வெனப்படாமையின் அது பிழைக்குமென்பது, . (௮௫)



செய்யுளியல, ௬௫௧ 

௩௯௪, அவ்விய லல்லது பாடடாங்குக் இளவார், 

இத மேலவற்றிற்கு ஒர் வரையறை கூறுகின்றது. (இ-ள். ) மே 

தீகூறிய நான்குபாவிலக்கணச்தானல்லது பாட்டின்சண் வேறுபாக் 

கூறப்படாது. எ-று, இத கூறிப் பயர்ததென்னையெனின் மேற்க. 
றிய பாச்சளாற் பெயர்கூறாக செய்யுட்களும் அவை பாவாக வரினல் 

லது வேறு தமச்குப்பாவிலவென்பதூஉம், மருட்பா ஏனை இருசாரல் 

ag சானிகவென்னுச் சனிரிலையின்றெனவே அவ்விரண்டன்கூட் 

டத்தின்சண்ணும் வேறோர் பாப் பிறச்குமென்றுகொள்ளிலுங் கொள் 
எற்கவெனவும், பிற்காலச்.துநூல்செய்யும் ஆசிரியர் பிறவசையாற் பா 

வுறுப்பினே மயக்சட்படவேண்டுவாருளராயின் அவரை விலக்குப் 
கூறினவாறு. ௮ல்லதூஉம் மாணாக்கன் இசன் முதனூல்செய்த ஆர 

ரியன் பண்ணும் இறனும் பகுத்தானைச்கண்டு இவற்றையும் பாவும் 

இன மாகப் பகுத்தான்கொலென்று ஐயருமை விலக Qu gor 

gor அவ்வாறு கூறிந்நிலனெனச் சொல்லினானென்பது, சான்கு 

பாவினையும் நோக் அங்கென்றான். ஐந்து செய்யுளைநோச்கி wa 
வியலென்றானென்பது, (௮௬) 

* 

௩௯௫, தாக்கியல் வகையே யாங்கென மொழிப, 

இத தூக்சாமாறுணர்ச்துின்றது (இ-ள்.) தாூச்சென்ப் 

பட்ட உறுப்பு ஈடக்கும் இடவகை அ௮ச்சொல்லப்பட்ட சான்சடமு 
மாம். ௭-௮, அங்கென்றது அப்பெற்றித்து என்றவாருகச்கொள்க, 
அவ்விடச் தூச்கு இயலும் இடப்பகுதியென்றவாறு, என்றுர்க்குதீ 

தூக்கெது இலக்கணம் ஈண்டுச் கூறியதிலனாலெனின், தூக்கென்ப 

அ சொல்லின்ஞாடியுமிலக்கணத்திற்றது. தூக்சென்பது நிறுத்தலும் 
அறுத்தலஓும் பாடஓமென்று இன்ஜனோன்னவற்றுமேல் நிற்கும்; 

ஈண்டும் அவ்வாறே பாவீனை இச்தணையடியென நிறுத்துச் கூறு 

பாடதிதலும் அவ்வத்தூச்குள்வழிச் சொல்லுவாரது உறுப்பு விகர 

ரப்பட்டு ஒடுவது* போன்று அசையுமாறுங் சண்ிகொள்க, இணி 
அதுதான் இன்னபொருளை அ௮றுத்துநிற்குமென்பான் பாச்கூறி ௮ப் 
பாவின்சண்ணது இவ்விறுதியென்றான். எனவே இனிக் கூறுது 
நின்றதில்லை தூச்கிற்குவேண்டும் இலக்கணமென்பது, இச்கருச்தி 
னானே தாூச்ளைப் பாவெனிலும் அமையும். “பரவென மொழிப் 

னுச் தூச்னெது பெயரே” எனப் பிறருஞ் சொல்லுப, ௮சவலோ 
“சைக்கட் தூக்குவருங்கால் இரு£ீர்முதலா எண்ட£ர்காறும் பரந்து 

ட்ட அசவலோசையை நாற்சீர்க்சண்ணே துணித்துச்சொள்ள ௮ஃ.து 

(அசிரியத்தூத்சாமென்றவாறு. இருராற் துணிப்ப ஆ9ிரியவோ'



௬௪௨ பொருளதிகாரம். 

ஊசயாசாது, முச்சி ராற் தணிப்பிறும் ஆசரியவோசையாம், என்னை ? 
ஈற்தயலழ.. முச்சீர்த்தாமெனஏம் இடையும் வளாயாரொனவவ் கூறி 

மையின், ௮ஃதேல் அடிவசையானே அறுதியுணர்த்துமாகலிற் 

அரச்கு எவன் செய்யுமெனின் ௮வ்வடியினையுக் தூச்சானன்றி உண 
ர்த்தலாகாது; என்னை! இரு£ர் முதலாப் பல£ர் தொடர்ந்தவழித் 

MES அறுப்புக்சொண்டன்றி இத்துணைச்£ர் கொண்ட ௮டி. இஃ 
தென்பது ௮றிபயலாசாமையின். அல்லதூஉம் ஆ௫ரியத்துள் எண் 
சீர் தொடர்ந்து பாச்சென்றவழி அதற்கு வருமெனப்பட்ட முச்சர 
யம் ஐஞ்சேடியுமாகாது ராற்ோடி. இரண்டென்று அறிதற்குக் 
கருவி தூக்சென்பதுகொள்க. ௮ல்லாக்கால் : உள்ளார் சொல்லோ 

சோழி முள்ளுடை - யலங்குகாலை யீந்தின் சிலம்பிபொதி செங்காய்”” 

என்றவழி ** உள்ளார்? “முள்ளுடை” என்பன அ௮டியெதுகை 
யாக முச்சிரடியும் ஐஞ்சோடியுமெனச் கொண்டு மயக்கமா 

மென்பது. *: நாந்த நாறுந்தன் கையாற் - புலவுமாறு மென்றலை தை 

வரு மன்னே” என்றவழி எண்்€ரான் இரண்டு நாற்சோடி wes 

வென்று கோடுமன்றே தாூச்சன்றாயினென்பது, 

துூஙற்கலோனை அ௮வைபோல நாற்சரடிக்சகணன்றி இருசர்க் 
சண்னுஞ் சிறுபான்மை முச்சீர்ச்சண்ணு் தூக்குக்கொள்ளப்படும்: 

௮௩்ங்னங் கொள்ளாச்சால் இருசரெனவும் முச்சரொனவுட் தூச்இ 
ன்றி இடைதெரியப்படாவென்பது, (௮௪) 

௩௯௬. மோனை யெதுகை முரணே யியைபென 

நானெறி மரபின தொடைவகை யென்ப, 

இ து “மரபே தூச்கே தொடைவகையெனா௮'' என நிறுத்தமு 

ஹையானே தூக்குணர்த்தித் தொடைவகை உணர்ச்துவானெழுர்தான் 
)இவையெனப் பெயரும் முறையும் தொகையுமுணர் - ந்து, (இ.ஸ்,) 

அவைதான் மோனைததொடையும் எதுகைத்தொடையும் மூண்டொ 

டையும் இயைபுச்சொடையுமென நான்குவகைப்படுந் தொடை, எ-று. 

நெறிமாபென்பது மநெறிப்பட்ட தொடையிலச்சணம் இதுவென்ற 
வாறு, எனவே “அளபெடை தலைப்பெய வைந்து மாகும்'' என் 

,தவழி இதுபோலச் சிறந்ததன்று அளபெடைத்தொடைவென்பதாம். 

என்னை? அதுவும் வழுவமைச்துக்கொண்ட எழுத்தாகலானென்பத. 

தகொடைவகையென்பது தொடைப்பகுதிபலவுமென்றவாறு ௮வை 
மேற்கூறுமாற்றான் மோனைரான்கும் எதுகைபதினைந்தும் மூரண் 
ஐதும் இயைபு இரண்டுமென்று இவ்வசைப்படுத்தலும் இனி ஈண் 

ட எண்ணப்பட்ட சொடைப்பகுதிகளும் ௮றுதாற்றிருபத்தைந்தமி.



செய்யுளியல், ௬௪௩. 

யினையும் ஓரோவொன்றாகத் சம்மொ தம்மைத் தொடுப்பனவும் 

அவை தம்மொடு பிறவக்சது தொடுப்பனவும் ஒரடி.ச்சண்ணே 
கொடுப்பனவும் அவற்றைக் கட்டளையழி.யல்லனவற்றும் ஈமுய் விராய் 

ததொடுப்பனலம் கட்டளையடியல்லனவற்றைத் தம்மொடு தம்மைத் 
தொடுப்பனவுந் தம்மொடு பிறவர் சது சொடுப்பனவுமென இன் 

ஷஞோன்ன பலவுமாள. ௮ப்பகுதயெல்லாம் அறிவித்த ;குத் தொடை 

வகையென்றானென்ப த, (௮௮) 
an r e ந் 

௩௯௭. அளபெடை தலைப்பெய வைந்து மாகும், 

இஃ எய்தியதன்மேற் இறப்புவிதி, (இ-ள்.) wearer 

சேயன்றிச் தொடைவகை ஐந்தெனவும்படும் அளபெடைத்தொடை. 
யோடு தலைப்பெய்ய எ-று, அளபெடை எமுத்தோத்தினுள் வே 

௮ எழுத்செனப்படாமைச் இறப்பின்மைரோச்டு ஈண்டுப் போ 
தீந்து கூறினானென்பது. என்றார்ச்கு மேலைச் குத்திரத்து சானெ 

றிமரபாவனவெனத் தொசைகூறினமையின் ஈண்டு அளபெடையும் 

தொடையாமென அமையும். நான்கென்மேல் ஓன்றேறியக்கால் ஜம் 

தாமென்பது ஈண்டுச் சொல்லவேண்வெதன்று பிறவெனின், ௮ற்ற 

ன்று, நான்னோட ஒன்றினையே சொல்லுகிள்ரானாயின் ௮து கடா 

வாவ.து. ஐர்தெனவம் அறெனவும்படுமென்றற்கு இது கூறிஞன். 
என்னை? உயிரளபெடையும் ஓற்றளபெடையுமென அளபெடை 

இரண்டாதலினென்பது, ௮ஃதே கருத்தாயின் ஆறுமாகுமென் 
மினெனின் அ௮ங்ஙகனங் கூறின் உயிரளபெடையோடு ஓத்தறப்பி 

ற்றுவான் செல்லும் ஒற்றளபெடையெனமறுக்க, உயிரின்பின்ன 

து தற்ராகணன் ஏடுத்தோச்சுப்பெறுவது உயிரளபெடையெனவும் 

உம்மையாற் பெறுவது ஒற்றளபெடையெனடங்கொள்க, உம்மை 

எச்சவும்மை, ஒற்றளபெடை மூன்றுபாவினுஞ் செல்லாது கலிப் 

பாவிலுட் துள்ளலோசையான் நில்லாமையினென்ப,.து. (௮௯) 

௩௯௮. ' பொழிப்பு மொரூ௨வுஞ் செந்தொடை மரபு 
மமைத்தனர் தெரியி னவையுமா ரூளவே. 

இத மத. (இ-ள்.) மேற்கூறிய ஐர்.துமேயன்றிப் பொழிப் 
புஇத்தொடையும் ஒரூஉத்தொடை௰மஞ் செக்தொடையுமென இவையு 

மூள. எ-று, செர்தொடைமரபென்பது செர்சொடையிலகச்சண 

மென்றவாறு, அமைத்தனர் தெரிமினென்றதனான் ௮மையுமாத்ர 

ன் ௮மைத்துக்கொள்ளப்படும். யாங்ஙனம் ? பொழிப்பும் ஒருஉவும். 
இசடியுள்ளே வருமெனவுஞ் செந்தொடை தாடியுள் வரினும் இரண்,



௬௪௪ பொருளதிகாரம், 

டடி.யானன்றி அறியவாராதேனவுங்கொள்க. இக்கருத்துநோக்ட இ 
வை ஈண்டுப் போந்து கூறினானென்பது. அவையுமாருளவேயென் 
ற உம்மையான் இவைபோல ஒரடி.ச்சண்ணே வரும் முற்றெதுகை 

யுங் ளசெொமுற்றெதுகையும் இரண்டர்தாதியும் இருவசைவீட்டிசைத் 

;தொடையுங் கொள்ளப்டடும், (௯௦) 

௩௨௯௯, நிரனிறுச் சமைத்தலு மிரட்டை யாப்பு 

மொழிந்தவற் நியலான் மாற்று மென்ப, 

இத நிரனிறைத்தொடையும் இரட்டைத்தொடையுமென இர 

ண்டுசொடை கூறி ௮வை முற்கூறிய தொடைப்பாற் படுமென்று 

அடங்கச்கூறுசன்றது. (இ-ள்) நிரனிறைப் பொருள்வகையாற் 

தொடுச்குர் தொடையும் வந்த சரோ ராற்காற் தொடுக்கும் தொடையும் 

முன்னைத் சொடைப்பாற்பட்டு அடங்கும். எ-று, யாத்தவெளிலுந் 
தொடுச்தவெனிலும் ஒன்று: “: அடலமர் வேனோக்கி நின்முகங் 

சண்டே - யுடறு மிரிந்தோடு மூழ்மலரும் பார்க்குங் - கடலுங் கனையி 

ருளு மாம்பலும் பாம்புர் - தடமதிய மாமென்று தாம்.” என்றவழி 
உடலுங் கடலுமென நிரனிறைசத்தொடைமேற் கூறுமாற்றான் எது 

சைத்தொடையாய் அடங்கும். (பரவை மாக்கடற் ரொகுதியைப் 

பரவும் - பண்டைச் செய்தி யின்றிவள் வரவும்” என இவ்வாறு 

நிரனிறுத்தலும் ஒன்று, ௮ஃது இயைபின்பாற்படுமென்க, ஒழிந்தன 

வும் ௮ன்ன., 

இரட்டைத்தொடையென்பது ஒருசொல்லே நான்கு சீருமா 
இ வருமென்பது. அது *: ஒக்குமே யொக்குமே யொக்குமே யொக் 

கும்” எனவரும், இது குறையிற்றிரட்டையியைபுத்தொடையாய் 

அடங்கும், “: பாடுகொ பாடுகோ பாடுகோ பாடுகோ - நாவீற்றிருந்த 

புலவீர்காள் பாடுகோ'” என்பது நிறையீற்றிரட்டை, இதுவும் இ 

யைபாய் ௮டங்கிற்று, செர்கொலடயாயப் அடங்குவன உளவேற் 
கண்டுகொள்க. மற்று இவை இவ்வாறு அ௮டங்குவனவற்றை விதக் 

தோதுவதென்னையெனின் இவையுக் தொடைப்பாடுகண்டு ஐயுற் 

மூனை ஜயமறுத்தானென்பது. எனவே, ஒழிந்த பொருள்கோள் தா 
மேரின்று தொடைட்பாசொட்டி. ஐயஞ்செய்யாமையின் ௮வை கூறா 

ஞயிஞனென்பது. நிரனிறையாயின் இனைத்சென நிறுத்தபொருட் 

கேற்ப எதிர்பொருளும் எண்ணி நிற த்துச் செய்யப்பதெலின் அதுவே 

அதொடையாங்கொலென்று ஐயஞ்செல்லுமென்பது, மொஜழிக்தவற் 
நியலானெனவே தனக்கு வேறியல்பில்லாத செந்தொடை நீச்சப்ப 
ட்டது. பொழிப்பும் ஒரூஉவும்போல ாடியுள் நின்று தொடைமை



செய்யுளியல், ௬௪௫ 

செய்யினும் ௮வை முற்மூய் அடங்கும். 'ஈரடிச்கூட்டத்துத் தத்தம் 

வகையாற் தொடைமைசெய்யாவென்பது, (௬௧) 

௪௦0. அடிதொறுந் தலையெழுக் தொப்பது மோனை, 

இத நிறுத்தமுறையானே மோனைச்தொடையாமாறுணர் - ந 
று, (இ-ள்.) அடிதொறும் முதற்கண் ஓரொழுத்சே வரத்தொடுப்பது 

மோனைத்தொடையாம். எ-று. ** சண்டற் கானற் குருனெ மொலிப் 
பச் . கானாயா டலவ னனைவயிற் செறிய'' என்பது ௮டிசொறம் மூ 

தலெழுத்சொன்றி மோனைச்தொடை வந்தவாறு, * கோதை மார் 

பிற் சோதை யாலுங் - கோதையைப் புணர்ந்தோர் கோதை யாலும்." 
என்பதும் ௮, இணிவருந்தொடையும் இதுவுமெல்லாம் அ௮றுநூற்றி 

ருபத்தைர்் தடிக்கு உரியவாகியும் பிறவடி.க்கு உரியவாடயுங் குறளழ. 

சிந்தடி. நெடிலடி. கழிநெடிலடியெலும் கால்வசையடிக்கு உரியவாடு 

யும் வருமெனக்சொள்க, 

அ/ற்றன்று, ௮றுநாற்றிருபத்தைர் தடி.க்கும் மோனைத்தொடை 
ஒன்றொன்றாகச்சென்று பெருகி ௮றுநூந்றிருபத்சைர் து தொடையா 

மென்பது. மற்று அடியிரண்டியைர்தவழியன்றே தொடையாவ து 1 

இவை அறுதூற்றிருபத்தைர்து தொடையாங்கால் இஃது இடிக்க 

ண்ணே வரல்வேண்டும், வேண்டவே ௮டி.தொறுர் தலையெழுத் தொப் 
பது மோனையென்றதனோடு மாறுகொள்ளும் பிறவெனின், இதுகோ 
ச்யென்றே **அடியுள் எனவே தளையொடு தொடையே” எனக் 

கூறி *அடியிறந்துவருதலில்'' என்பானாயிற்று, எனவே, அறு 

தற்றிருபத்தைர்கடியுள் ஒன்றனையே இரட்டித்துச் தொடைகொள் 

கவென்பதுபெற்றுமன்றே, ஈண்டு ௮அடிதோறுமெனப் பன்மைகூந 

வே அவற்றையே இரட்டித்தலும் பிற ௮டிவந்து தொடுத்தலும் எல் 

லாம் அடங்கக்கூறினான் ஈண்டென்பது, 

““மெப்பெறு மாபிற் ரொடைவகை'"' ஏன மேல் வரையறுக்க 
ப்படுர் தொகை பநதின்மூவாயிரத்சதெழுநாற்றெட்டலுள்ளும் மோனைச் 
தொடை/வருங்கான் மூன்றுபாவிற்கும் ஒதிய எழுபத்தெட்டுச் EA 

னும் வரப்பெறும், அவ்வாறு வருங்கால் ** அடியுள்ளனவே தளையொ 

டுதொடையே”” என்றதனை, இலக்கணமும் £₹* அடி.யிறர்து வருதலில்" 

எனட்பமொசலான், ௮வ்வடி. இரண்டன்கூட்டத்துத் தளைவழுச் களை 

யல் வேண்டும். களையுங்லால் அ௫ரியத்துமாற்பத்தொன்றும் வெள்ளை 

யடி.யுட் பதினெட்டும் ஆச ஐம்பச்சொன்பது நிலங் களையப்படும், சலி 
ப்பாவிற்கு அவ்வாறு களையவேண்வெதில்லையென்பது. ூரியத்த



௬௪௬ பொருளதிகாரம். 

நாற்பச்தொரு நிலமாவன, தனக்கு ஒதிய இருபத்தேழு€ரும் பதினா 

ன்கு மேராதியும் பதின்மூன்று நிரையாதியுமாதலான் Hamper 
கேராதி பதினான்கும் ஒரோவொன்று பன்னிரண்டட். உறழுங்காற் 

பெருகிய நிலத்தின் இவ்விரண்டடியாச இரபத்தெட்டடியும் இணி 

நிரையாதி பதின்மூன்றற்குஞ் சுருங்யெ நிலத்தின் ஒரோவொன்றா 

சப் பதின்மூன்றடியமென நாற்பத்தோரடியுந் தம்மொடராம் வந்தி 

ரட்டிச்குங்காற் தளைவழுப்படுதலின் ௮வை தொடுக்சட்படாவென் 

பது. இணி வெண்பாவழடி. உறமுஞ்சர் இருபத்தேமுள்ளும் நேரா 

திச்£ீர் பநினான்குஞ் சுருங்யெநிலத்துள் ஒரோன்றாகப் பதினான்௧௪ 
ud நிறையாதிசசீர் பதின்மூன்றனுள் தன்பதொழித்து ஒழிந்த 

நான்குசரும் நின்றுறழ்ர்ச அடியுட் பதினான்கெழுச்தடி. சான்குமா 
சப் பதினெட்டடியுர் தம்மொடு தம்மை இரட்டி.த்துத் தொடுப்பத் 

தளைவழுவுமாகலிற் களையப்படுமென்பது, நினாயாதிச்சீர் சான்குமா 
வன; வரகு வலியது கடியாறு விறகு என்பன. ஒழிந்த நிரை 

'யாதி ஒன்பது இரும் நின்று உறழ்ந்த ௮டி. எஞ்ஞான்றுங் களைய 
ப்படாது தொடைப்படுமென்பது. Moa ஒன்பதுமாவன, அரவு 

புளிமா சணவிரி பெருசாணு உருமுத் மழகளிறு ஈராயுருமு 

புலிசெல்வாய் குளிறுபுலி எனவிவை, வரகு ஈரையுருமு£ காருருமூ 

பாதிரி எனவும் வலியது கடியாறு காருருமு பாதிரி எனவும் கடி.யாறு 

தேமா ஈரையுருமு காருருமு எனவும் விறகு தேமா புலிவருவாய் 

காருருமு எனவும் இப்பதினான்கெழுத்தடி. நான்கும் தொடிக்குமாறி 

ல்லை, ஒழிந்த நேராதியும் இவ்வாறே சுருங்கெடிலத்து உறழ்ர் தவடி. 

தொடுக்குமாநில்லையென்பதூஉங் கண்டுகொள்க. இனித் தளையப் 

படாத நினமாமுதற்சீர் ஒன்பானுள்ளுஞ் சுருங்க எழுத்துச்சீர் ஓன் 

பது, பெருபெ எழுத்துச்சிர் நரையுருமு புலிவருவாயென்பன. ௮ 

வு வரகு எனவும் ௮ரவு புலிவருவாப் காருருமு தேமா எனவும் இவை 
முதலும் மடிவுங் காட்டிய அடிக்கண் அவை தம்மோடு தம்மைத் 

தொடுச்சப்படுதலிற் சளையுகிலமிலவாமின, ஈராயுருமு வண்டு வரகு 
ஈமாயருமுச் காருருமு பாதிரி தேமா எனவும் ஐயெழமுத்துச்சிர் ops 

அம் மூடிவுங் காட்டிய அடியுங் களையப்படா.து சொடைப்படுமென் 

பது. புலிவருவாய்க்கும் இஃதொச்கும். ஒழிந்தனவும் இவ்வாறே ஓட் 

மக்கொள்க. இவ்வாற்றான் அறுதூற்திருபத்தைர்தடியுள் ஐம்பத் 
தொன்பதுகிலங் களைந்து ஒழிர்த ௮டி. ஐஞ்னூதறறபத்தாறுலும், 
பெற்ற மோனைச்தொடை ஐஞ்ஞூற்றறுபத்தாறெனப்படும், 

இவ்வாறே தலையாகெதுசை ௮டியெதுசை எழுச்சோடியைபு 

சொல்லோடியைபு என்றும் சான்குதொடைக்குங் களைவனசளந்து



செய்யுளியல், ௬௪௭ 

தொகைகூட்டிக்சொள்ச, இவற்றுள் ஆரிரியப்பாவிஓ்வரும் அழ. 
மோனைத்தகொடை இருநாற்றெண்பத்து மூன்றும் வெண்டொடை, 

தூற்றறுபத்து மூன்றங் கலிப்பாவிற்குரிய தொடை அற்றிருபதுமா? 
மூன்றுபாவிற்குர் தொகுப்பத் தொடை ஐஞ்ஞூற்நறுபத்தாரும். 

ஒழிர்ச நான்கற்கும் இவ்வாறே கொள்க, கொள்ளவே இத் 

தொடை ஐச்தனானும்பெற்ற தொடை இரண்டாயிரத்சதெண்ணூற்று 
மூப்பத்தாறாம். இவற்றுள் அகவற்றொடை ஆயிரத்து மானூற்றொஈப 

ச்தைந்து, வெண்டொடை எண்ணாூற்றொருபத்சைர்து, சகலித்தொடை, 

அறுநூறெனக்கொள்க. ““அடியெதுசை மோனை தலையாகெதுகை- 

யடி.யியைபு தாமிரண்டென் றைச்துங் - கழயப் - படுநில மைம்பது 
மொன்பது மென்ப - வெழுபத்செண் சேடிக்கு மேற்று,” எனவும், 

“apis நிலத்து நிரைபதின்மீன் றெல்லா - மொஜிந்த வுயர்ந்து 

ழி யொன்முக் - கழிந்த - நிரையொன்முய் கேரிரண்டாய் காற்பத்சொ 

ன் ரூரு- மவையகவற் காகா தன.” எனவும், * வரகுவலியது வான் 
ட. யாறு - விறகு£ வெள்ளைக்கு மேனிலத்து ளொன்றா - வழிவழி சேர் 
முதற் ரோழிரண்டு மாக - வவையைம்பத் சொன்பா னகற்று,”” என 

வும், *ஐம்பக்சொன் பானன்றி யைஞஞலூற் நறபத்சா - ஜொன்றற் 

கூரியவா Ap.” எனவும், ஐந்து தொடையா னசவற் ரொ 

டையிருநூற் - றெண்பத்து மூன்று மெனமொழிப - வொன்றொன் 
ரூ வெள்ளைத் தொடைநூற் நறுபத்து மூன்முகுர் - துள்ளற்கு 
நூற்றிருப தாம்.” எனவுஞ், 4 சொல்லி னவைதன் ஜொடையிரண் 

டாயிரத் - தெண்ணாற்று முப்ப தெனல்”” எனவும் இவ்வாறே விரித் 

தராத்துக்கொள்க, (௯௨) 

௪௦௧, “அஃதொழித் தொன்றி னெதுகை யாகும். 

இஃ.த இரண்டாமெண்ணுமுறைமைச்சணின்ற எதுசைத்சொ 

டையுணர்-ற்று, (இ-ள், இரண்டடி.பினும் முதனின்ற சர் மூதலெ 

முத்திரண்டும் ஒழிய ௮ல்லனவெல்லாம் ஒன். றிவரு,ஓ.ம் ஓரோவெழு 

தீதே ஓன்றிவருதலுமென இங்கனங் கூறியவற்றுள் ௮ஃதொழித்து 

அச்சர் முழூதொன்றிற் தலையாகெதுகையென்றம் இரண்டாமெழுச் 
தொன்றின் அடியாகெதுகையென்றும் வழங்கப்படும். ௮யலெழு 

த்தொன்றினென்னாது முதலெழுத்தினைச் சட்டிச்கூறுதலென்னை 
யெனின், இவ்வாறு எ.துகையாங்கான் முதலெழுச்துக்களின் மாத் 
இரை தம்மின் ஓத்துவரல்வேண்டுமென்றற்குக் கூ.றிஞனென்ப௮. 

உதாரணம் ;--!*மாயோன் மேய காடுறையுலகமுஞ்- சேயோன் மேய 
மைவரை யுலகமும்'” என்பது தலையாகெதுகை, ௮கலிரு விசம்



௬௪௮ - பொருளதிகாரம், 

பித் பாயிருள் பருப் - பசல்கான் தெழுதரு பல்கதிர்ப் பரிதி!” என் 
பது ௮டியெதுகை, இதனை அடியாகெதுகையெனவும் அமையும். 

ஒழிர்தன சடையாகெதுகையெனப்படும். பிறவும் ௮ன்ன, அஃதேற் 

தீலையாகெதுகையென்றதுபோலச் தலையாகுமோனையுங் கொள்ளா 

மோவெனின், அ௮ற்றன்று; ஆரியன் “ 92 Ost ps தலையெழுத் 
தொப்பது மோனை'” என்றானாகலின் ௮அடிமோனையே கொண்டாமெ 

ன்பது. என்றூர்க்கு, ** வைகலும் வைசல் வரக்கண்டு மஃ துணரார்”? 
என்றவழி ௮டி.தோறும் ஒருசொல்லே வந்து தொடையாயிற்றன்றோ 
வெனின், ௮ஃது இரண்டடிச்சண்ணே வந்ததன்று, செய்யுண்முமுவ 

தும் பயின்றுவந்து சுவைமைப்படா தாசலின் வழிமோனைப்டாற் பட்ட 

டங்கும் என்க. இச்சூத்திரத் துச் காட்டப்பட்ட தொடை இரண்டும் மூன் 
௮ பாவிற்கும் ஒதி ௮றுநூற்றிருபத்தைர்து அடி.யோடுங்கூட்டித் தொ 

கைசொல்லுமாறு மேலைச்சூத்திரத்துரைக்கப்பட்டது. (௯௩) 

௪௦௨. ஆயிரு தொடைக்குங் கையெழுத் துரிய, 

இத மேற்கூறிய தொடைப்பாற்பட்டு வருவன வேறுபல 
.தாடைசண்டு ௮அவைகூறுகின்றத. (இ-ள். ஆயிருதொடையென் 

பன மோனையும் எதுகையும். இவை இரண்டற்குங் கிளையெழுத்துக்க 
ளும் ஒன்றிவரப்பெறும். எ-று, இதன்கருத்து ௮ங்நனங் களையாக 

வந்த வேறுபாட்டான் எல்லாத் கொடையும் வேறுபலவாமென்றவா 

௮ு. இளையெழுத்தென்பன வருக்சமும் நெடிலும் அனுவும் வல்லின 

மூம் மெல்லினமும் இடையினமும் உயிருமெனவிவை. இவையெல் 

லாம் ஏரோளசொமையுடைமையிற சளையெனப்பட்டன. இனி, ஆசெ 
துசையும் மூன்ராமெழுதசொன்றெதுகையும் அடியெதுகைக்குரித்தா 

இய இரண்டாமெழுத்தின் முன்னும்பின்னுந் தொடர்ச் துநிற்றலின் ௮ 

£வையுங் இளையெனிஜும் அமையும், ௮ற்றன்று, அடிமோனையுக் தலை 

யாகெதுகையும் அடியெதுகையும் வந்தது. நுந்தையென்னுஞ் சர் 

ச்கண் மூன்றாமெழுத்தொன்றிவருதன் :: மெய்பெறு மரபிற் ரொடை”' 

எனப்பட்டமையின் ஆண்டு ௮து கிளையாகாது, மெய்த்தல் ஓத்தலென் 
றவழியன்றி ஈதல் காய்தலென்றவழி மெடின்மோனையாய்ச் திரிபுபடத 

லின் அடையெதுகையுங் ளொயாகாது. உரியவென்றகனானே இவை 

அத்துணையுரியவன்றாமெனக்கொள்க, மற்று ந்தை தந்தையென்ற 
வழி ஆண்டு முசனின்றமோனை அிறச்சதென்னாமோவெனின் என்னா 

மன்தே! இரண்டாயவழி ஈரொழுத்துத்தேமாவாகலே பெரும்பான்மை 

யாசலின், இசனானே இது தலையாகுமோனையெனச் தலைமைகூறப் 
'படாததூஉமாயிற்று, என்னை ? தொடையென்பன பூச்சொடைபோ 

ஐச் செய்யுட்குப் பொலிவசெப்யவேண்மொகலின் இச்சருத்தினானன்
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றே சொல்லடி.யியைபினைத் தலையாயைபெனத் தலைமைக. ரூராயிற் 

றென்பது, அடியெதுகையாயிற் தலையாசெதுகைபோலச் இறக்து 

காட்டுமென்பது. செந்தொடையுஞ் செய்யுட்பொலிவுசெய்யுங்காற் 
கொன்றையுங் கடம்பும்போல நின்றவாதேரின்று தொடைப்பொலிவு 
செய்யுமென்பதாம். ௮துவங் சளையெனப்படுமோவெனின், ௮. 

ati Prous Dudas ௮னுவாகாதென்றற்கு இவற்ஜோடுங் கூரி 

ஞனென்பத. ஈண்டு ஒதிய௫ளை உயிரும் ஒத்றமென இரண்டாகலின் 

அவ்விருவாற்றுனுங் இளைமைபற்றி அனுக்கொள்ளப்படும். என்னை * 

அ வாயிரண் டங்கார் தியலும்” என ௮௧ ஆகாரங் &ளையாயின. 

ஐகார ஓளகாரம் போலிவகையான் ௮அவையெனப்படும், இர ௭ 4 

என்பனவும் ௨ ஊ. ஓ ஓ என்பனவும் உடன்பிறப்பினவாகலான் அவை 

யங் ளெயெனப்படும். ஒற்றுக்களையென்பன சம்முன்னாக் தாம்வ 

ரூதலும் பிறவருகலுமென இரண்டு, அவற்றுட் தம்முன்னர்த் நாம் 

வருங்கால் வந்த உயிரேவாரா. ௮றுவிற்கு ஒதிய உயிரோ வேறுபட்ட 

ருமென்பது. இனி ஜாடி.ச்சண்ளுயின் ஐஞ்சோராறும் ௮றுரோனும் வ! 

தவழியினும் அனுவெனப்ப௫மென்பது, இனிச் சம்முன்னாகட் பிறவ 

ருங்கால் வந்த உயிரே வாவும்பெறமெனக்கொள்க, பிறவருங்கால் ௩௧4 

ரஞகரங்களும் மசரவகரங்கஞஞ் சகரதகரங்களும் இனம்பத்றிக் களை 

யாமென்பது. அவற்றுள் மக.ரவகரங்கள் இதழ்பற்றிப்பிறத்தலிற் & 

ஜாயாயின. இவ்வாறே இ£ ௭ ஏ என்பனவும் யகரமும் மிடற்றுவ 

ளியாற் பிறத்தலானும் இயல்போப்புமையானுங் இளையாமென்பது, 

ஒத்றும், உயிரும் உமிர்மெப்யும் மெய்யுமென மூன்றுவசை 

யாற் ளெொமைகூறி மெய்ம்மோனை உயிர்மோனை உயிர்மெய்ம்மோ$ை 

யெனவுங் கெரீள்ளாமோவெனின், அவை ''மெய்பெறுவகையிற் ரெ 
டைவகை'' ௮ன்மையிற் கொள்ளாமென்பது, ௮அல்லதூஉம் ௮வைமெ 

ல்லாங் கொள்ளிற் செந்தொடை இழவுபடுமென மறுக்க, o Hesse 
ம் இஃதொக்குமாறு சண்டுகொள்க, 

ris cor ஈண்டுக் இளையெனக்கூறியவற்றுள், ஏற்புழிச்சே 

டலென்பகனான் வருக்கமென்பது மோனைக்கும் எதுசைக்கும் வரி 

மையான், வருக்கமோனை வருச்சவெதுகையென்று இருவகைப்படுழி 

நெட.ஓம் அனுமோனைக்குரிய உயிரும் வல்லினமும் மெல்வினமும், த 

டையினமும் அ9டையிடுததும் மூன்றாமெழுத்தொன்று,ஓழென், 

வாறும் எதுகைக்கே உரியவாம். இவை புத்துத்சொடையுள்ளுமீட ம் 

னைமூன்றும் வருமாது;--**வயங்கு கதிர்கரர் த வாடைவைகலை 0 «6M 

ம்புரிவதுபோல் வியலிடத் தொழுக” என்பது வகரவருக்கம் முதற். 

   

   

  

    



௬௫0 பொருளதிகாரம், 

ண்வர் சமையின் வருச்சமோனையாயிற்று. 4 கலச்கொண்டன் சகளனெ 

ன்கோ சாழ்ச்கொத்தன் சூட்டென்கோ'' என்பதும் 9g. இவை 

ஒருமெய்மின் வருக்சமாகலான் வருச்சமெனப்பட்டன., 

அஃதேல் உயிர்வருச்கமும் வருக்சமெனப்படாசதோவெனின் 
அங்நகனங்கொள்ளின் கெடிலும் அனுவும் விரவும் வருக்கமும் வருக்க 
மெனப்படுமென மறுக்க, ௮ல்லதூஉம் நெடிஓங் குறிலும் ஊர்ந்த 

மெய்யிரண்டு இயைச்சவழிச் தொடையர்கல்வேண்டுமன்ரோ வென் 
/தி. என்றார்ச்கு முதற்கண் உயிர்வர்சசனையய இன்னசொடையெ 
ன்றுமோவெனின், ௮வை ௮னுவாய்வருவன வழிமோனையெனவும் 

பஅல்லாச்காற் செர்சொடையெனவுங் கூறுபவென்பது, இஃது, ஒர 
டி.ச்சண்வரினும் ஓ£ஈ்குமென்பதுய்ச் துணர்க, 

“மடவான் மகளிர் பிடகைப் பெய்த - செவ்வி பரும்பின் பை 
ங்காற் பித்திகத்து'” என்றவழிச் செர்தொடையாவசன்றி மோனை த் 
தொடைப்பாடின்றென்பது, இவ்வாறே குறிலும் நெடிஓும் எதை 

இபாசாமையின் அவையும் வேண்டியதிலரொன்பது, :: வள்ளி வெள்ளி 
விளங்கிறைப் பணைத்சோண்-மெத்தென் சாயன் முத்துறம் முறுவல்”? 
என்பது வழிமோனை. **ஒங்குதிலா வீயன்பரப்பி - னொலிமுக்சீ£ வரம் 
wre” என்பதும் ௮து. இவற்றை ௮னுமோனையெனினும் அமையும், 
அவை விசந்பங்கொள்ளாமோவெனிற் கொள்ளாம், முன்னைச்சஞ் 
'சிற்றின் முழங்கு கடலோத மூழ்கிப் பெயர-வன்னைச் குரைப்ப னறிவா 

ய் சகடலேயென் றலறிப் பேரும்'' என்னும் ௮றடி.யினும் எழுசிரடி. 
பினும் எண்ரேடியினும் காற்£ரடியினும் ஒப்பவருதலானும், crete Err ip. 
புள் ஒருநான்கு£ர் ௮ற்றவழி ஓழிர்தநான்கலனுண் முதர்சண்ணும் இ 
டைக்கண்ணும் இனம் வந்தால் அவைவக்தவழியெல்லார் சொடையா 
'சாமையானுமென்பது. பிறவும் ௮ன்ன. எதுசைச்குப்போல இன 
மேனைகொள்ளா தனிமெய் மொழிக்கு மூதலாகாமையினென்ப து, 
**சேடில் விமுப்பொரு டருமார் பாசிலை - வாடா வள்ளியங் சாடி.றச் 
இதா” என்பது வருச்சவெதுகை, அதத் கள்வ மாதொழு வ த் 
ட தனப் - பிற்படு பூசலின் வழிவழி யோடி.” என்பது வற்லினவெ 
கை. *அம்மில் புலம்பினு முள்ளுதொறு ஈலியுக் - சண்வா லசைஇ 

ய ங்ண்பில் வாடை" என்பது மெல்லினவெதுகை, “மள்ளர் மள் 
ஈவர் மறவ - செல்வா செல்வ செருமேம் பட”! என்பது இடை 
யினவெதுசை, “! புள்ளி மிறுதியு முமிரிறு ளெலியுஞ் - சொல்லி 
ய வல்ல Cater வெல்லாம்!” என்பதும் ௮2, 4 இமிழ்சண் 
முழவி னின்£ர் வாமனைப் - பபிரவன் போலவர் தசைப்பனவுர் சவி 
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ரான் '? என்பது உயிரொதுகை, இஷ்து ஒற்றார்ந்த உயிர் ஒன்றி 

னமையின் உயிரெதுகையாயிற்று, “*நெய்த்தோர் மீமிசை நிணத் 

இற் பரிக்கு - மத்த கண்ணிய வங்குடிச் சீறூர்”? என்பது யகரவொ 
ந்நிடையிட்வெர்த ஆரிடையெதுகை. பிற ஒற்றிடையிடிலும் மெய் 
பெறுமரபிற்றொடையாவனகொள்க, :'உவவுமதி யுருவி ஜோங்கல் 
வெண்ருடை - நிலவுச்சடல் வரைப்பின் மண்ணக நிழற்ற” என்பது மூ 

ன்ராமெழுத்தொன்றெதுகை, இவையும் மேற்கூறப்பட்டனவும் இ 

னிச்கறுவனவுமெல்லாம் கான்குபாவினும் வருமாறுசண்டுகொள்ச, 

இனி மூன்றுபாவினும் அறுநூற்றிருபத்சைர்சடியோடும் இவ 

நீறைப் பெருக்கி உணருங்கால் இவை பத்துத்தொடையானும் பெ 

நற தொடை மூவாயிரத்தெண்ணூற்றறுபத்தேழு, இவற்றுள் வருக்க 
மோனையும் வழிமோனையும் உயிரொதுகையுமென இவைமூன்றும் Li 

ந்தையென்னஞ் £ர்க்கு ஏலாமையின் ௮ச்்£ர் முதற்பா இரண்டிலும் 
உறழ்ந்த ௮டி. இருபதும் ஒழித்து ஓழிந்தசர் எல்லாவற்றாறும் உற 

மந்த ௮டி. அறுநூற்றைக்தனுள் ஐம்பத்தா.றுநிலங் களைய ஓரோவொன் 
ஐற்குப் பெற்றதொடை ஐஞ்.ஜாற்றுசாற்பச்தொன்பதாம். இவ்விலக் 

ஈணமெல்லாம் இணிக்கூறும் முரணைந்தற்கும் ஓக்கும். அவற்றை ௮௧ 

பந்றொடை இருநூற்றெழுபத்துமூன்றெனவும்'வெண்டொடை நூழி 

றைம்பத்தாறெனவங் கலியிற் களைவன இன்மையின் ௮வை நூற்றிரு 

பஃதெனவும் பகுத்துக் சாணப்படும், இம்மூன்று தொடையும் மு. 

ண் ஐந்தும் தொகுப்பப் பெற்ற தொடை நாலாயிரத்து ig pps 
தொண்ணாற்றிரண்டு, இவை பிற ௮டி.ச்சண்வருங்கால் ௮வ்வராய 
ஹையாற் பயிலாவென உணர்க. பிறவும் ௮ன்ன. 

வழிவருக்க மோனை யபுயிர்முரணைர் தெட்டு - மொழினெற 

sos யொழிய - வழுகில - மைம்பதின்மே லாறகற்ற வைஞ்_.லாற்று; 
காற்பதின்மே - லொன்பதென் ரோதப் படும்” எனவும், **இருநூற்றெ 

uss மூன்றகீவல் வெள்ளைக்- கொருநாற்றைம் பத்தா றுரிய- வொ 
ருநூற் - நிருபதார் துள்ளற் கெனல்”' எனவும் **நாலா யி.ரத்துமுச் 

நூற்றுச்சொண் ஹூற்றிரண்டி-னாலீ ரிடத்து ஈவிந்று” எனவும் பதி 
ன்மூன்று பாற்றொடை யேழாயிரத்தோ - ழ.ருநூற் றிருபத் இரண்டு?” | 

எனவும் இவற்றை விரித்துரைத்துச்சொள்ச, 

இனி மூன்றாமெழு க்தொள்தெ.துகைச்கு வண்டு மின்னு 

ற்ந்தை சேற்றுச்சால் நீடுகொடி. என்னும் ஐந்து ரோனும் உறழ்ந்த 

அழி. அறுபஃதொழித்து ஒழிக்தரர் ' இருபத்திண்டாலும் Oui”



ஸ்ட. பொருளதிகாரம், 

அழ. இருநாற்றறுபச் துசரானகனுள்ளும் ஒன்பது நேர்முதற்2ராற் பதி 

னெட்டும் பதின்மூன்று நிரைமுதற்ராற் பதின்மூன்றுமாக முப்ப 

தீதொரு நிலங் களைந்து கொள்ளப்பெற்ற ஆசிரியச்தொடை இரா 

ற்றுமுப்பத்துமூன்று, 

இனி, வெண்பாவினுள் நீடுசொடி. வாராமையின், வண்டு 
மின்னு நுந்தை சேற்றுகால் என்னும் நான்கு£ரும் உறழ்ந்த ௮டி. 

முப்பத்தொன்றொழித்து ஒழிர்த£ர் இருபத்துமூன்றாலும் பெற்ற 
௮டி. நூற்றைம்பதாகலின், அவற்றுள்ளம் நகேர்முதற்£ர் பத்தும் வரக 
வலியது கடி.யாறு விறகு£ என்னும் கான்குமாகப் பதிஞன்கு£ரா 

னும் பஇனாலுநிலங் களைந்து பெற்ற வெண்டொடை நூற்றுமுப்பத்தா 
ராம், இவ்வாற்றுன் இரண்டுபாவிற்குங் களையும் நிலம் காற்பத்தைக் 

தி. கலிப்பாவினுள்ளுஞ் சேற்றுக்கால் நீடுகொடி. என்னும் இரண் 

டும் மூன்றாமெமுத்தொன்றெதுசைக்கு ஏலாமையின் ஒழித்த Er 

இரபத்தாண்டனானும் பெற்ற தொடை நூற்றொருபதாம். இவ்வாற்ரு 

ன் இவை மூன்றுபாவின் தொடையுர் தொகுப்ப கானூற்றெழுபத்தொ 

ன்பதாம். இம் மூன்றாமெழுத்து ஒன்றுங்கால் இரண்டாமெழுத்து 6 

ன்ராது வரல்வேண்டும், அ௮ல்லாச்சாற் தலையாசெதுசையாமாகலினெ 

GT LI Gl. 

CMearOderat ranOgtos Cenméar of QQanry. - யெ 

ன்றிரண்டு மூன்றா மெமசதியையா - நின்ற- வறுபத்தேழ் €ரா னடி. 

ச்தொடை மானூற் - நெழுபத்சொன் பானு மியற்று,” எனவும் “வந் 

ச பதினான்கு மேழா யிரத்தெழுநூற் - ஜொன்றென் நுரைக்சப்ப 

டும்” எனவும் ''நேர்டுத லொன்பா ஸிரட்டி. நிஜாபதின்மூன் - ரூட 
ரியப் பாமுப்பத் தொன்றகற்றி- சேர்முதத£ர் - பச்தொடு சான்குவெ 

ண் பாவகற்ற வாங்கதற் - கற்றன நாற்பச்தைர் தாம்.” எனவும் 9) 
ருதாற்று முப்பத்து மூன்றசவல் வெள்ளைக் - கொருநூற்று முப்பத்தா 

ரகு - மொருநூற் - ஜொருபதார் துள்ள லொருங்வெை மூன்ரூ - மெ 

துசையாற் பெற்றனவா மீண்டு” எனவும் இவற்றை வீரித்துராத் 

துக்கொள்க, 

இனி வருச்சவெதுகை அடரியத்துள் எழு£ர்ச்கும் வெண்பா 
வினுள் ஜந்தூர்ச்குங்' சலிப்பாவினுள் நான்குசீர்க்கும் ஏலாது. 

அவை வண்டு மின்னு போதும் மேவு£ர் நீடுகொடி. ரானுச்சளை 

கர்தை என இவையேமும் ஆ௫ிரியத்துள் .நகாதன. இவற்றுள் நீடு 
சோடி நாணுத்சளை இரண்டும் ஒழித்து ஓழிந்தசீர் ஐந்தும் வெண்



செய்யுளியல், Se Qt. 

பாவிற்கேலா. அவற்றுள்ளும் வண்டு மின்னு நுந்தை ஒழித்து ஒழி 
bS சகான்குங் கலிப்பாவிற்காசாவெனவுணர்க. இனி ஆ௫ரியத்துள் 
கேர்முதற்ர் ஏழும் பதின்மூன்று நிரைமுதற்€ரும் உறழ்ந்த அழ. 

இருதூற்றுசாற்பதாம், இவற்றுட் களையும் நிலம் இருபத்தேழாம். ௮௧ 
வே ௮சவற்ரொடை இருநூற்றொருபத்துமூன்றாயின. வெண்பாவி! 

ன் ஐர்து€ரானும் முப்பத்தெட்டடியொழித்து ஓழித அடி.தூற்றார 

நிபத்துமன்றானும் நேர்முகற்சீரொன்பதும் நினாமுதற்£ர் நான்கு 
மெனப் பதின்மூன்றானுங் களையும் நிலம் பதின்மூன்றகற்றிப் பெற்ற 
வெண்டொடை நூற்றுமுப்பதாம். கலிப்பாவிற் களைந்த ர் நான் 

சொழித்து ஒழிர்தசீரான் ௮டி. நூறெனப்படும், ௮ம்மூன்றும் தொ 
குட்ப வருச்கவெதுகை Cf OM Der Dus Helo gus oor, 

“GC Bi Srcn@ கேர்பு மூசனான்கு நும்சையுமென் - ரூகாச் 

மாழைந்து நான்காக - வாகாத - காற்பதும்போய் ரா கூற்று நாற்ப 

தீது மன்றாடும் - தோற்றும் வருக்கத் சொடை” எனவும் “முறை 

யா ணிருநூற் ஜொருபத்து மூன்மோ - டொருழூற்று முப்பதுநா 
Ome” எனவும் இவற்றை விரித்துஸாச்துக்கொள்க, 

இனி கெடின்மோனையும் மெல்லினவெதுசையும் இடையின 
வெதுகையும் ஆரடையெதுகையமென ரான்கற்கும் நினாமுதற்2 

ரும் நுந்தையுமெனப் பதிஞற்சீர் ஏலாமையின் ஒழிந்த நேராதி£் 

சர் பதின்மூன்றனான் ஆ௫ரியத்து ஒரோசீர்க்கு இரண்டுநிலங் களைந்து 

பெற்றதொடை நூற்றுமுப்பதாம். வெண்பாவினுள் நேர்முதற்சீர்பதி 

ன்மூன்றும் உறழ்ந்த அடி. தொண்ணு ந்.றுமூன்றனுள் ஒருரர்க்கு ஒரு 
நிலமாகட் பதின்மூன்று நிலங்களைந்து பெற்ற வெண்டொடை எண்பதா 

ம். சலிப்பாவிற்கு நேர்முதற்சீர் பன்னிரண்டனாற் பெற்றதொடை ௮று 
பதாம். ஆச மூன்றுபாவிற்குந் தொடை ஒரோவொன்றற்கு இரு.நூ 

ந்றெழுபதாச சான்சனானும் பெற்நதொடை ஆயிரத்தெண்பசாம். 

“f இடையின மெல்லின மாசெதுகை பேனை - நெடின்மோனை 

ரான்சாஇ நின்ற - தொடைதா - மிருநூற் றெழுபஃ் தொரொவொன் 
ற்ற் கெய்து - நிறாமுதலு நுந்தையு நீத்.த”? எனவும் *'பதின்மூன் திர 

டித் தகவலினே ராதி - பதின்மூன்றே வெண்பாவிற் பாற்றி பவை 

தொகுப்ப - மூவசை மூன்று தலையிட்ட முப்பஃது - நால்வசையா 

னிற்க விந்து” எனவும் (மூவகைப் பாவின் மொழிர்த தொடைச் 
ெ தாகை - யாயிரத்து மேலெண்ப இாகுமாம் - பாவின - - மூர்தாத்று 

முப்பதா மெண்பதாம் வெண்பாக் - கிஜடய கலிச்சறுபஃ தாம்” என 
வும் இவற்றை விரித்துரைத்துச்சொள்க,



ar Gar .... பொருளதிகாரம், . 
{ 

இனி வல்லினவெதுசைக்கு நினாநூதற்சீர் பதின்மூன்றும் 
மின்னு த்தை மேவுசர் நாணுத்தளையென நான்குமாசப் பதினேழு 
சீர் தொடைகொள்ளாமையின் opis சோராதிச்சர் பத்தனானுய் 
சளைவன களைந்து பெற்ற அகவற்றொடை நூறுகவும், வெண்பாவிற்கு 

ர்ராணுச்தளை வாராமையின் ௮ஃதொழிக்கல் வேண்வெதன்ருயிற்று 
சவே மின்னு நுந்தை மேவ£ர் என்னும் மூன்றொழிச்து ஒழிர்த 
சோதிச்சர் பதின்மூன்றனாலுங் களைவன களைந்து கொண்டவெண் 

டொடை. அறுபத்தெட்டாசவுங், கலிப்பாவின் சேர்முதற்சர் பன்னிச 

ண்டலுள் மேவடர் சாணுத்தளை ஒழித்து ஒழிர்த பத்தனாலுக் 
)சொடையைம்பதாகவும் மூன்றுபாவினனும் வல்லினவெதுகை இரு 

நூற்றொருபத்செட்டாமென்ப, 

மு£ற்றுகர நேர்புகேர் முன்னாகுஞ் £ரிரண்டுங் - குற்றுகரத் 
தேமாவுங் கொள்ளாது - மற்றை - நினாமுதலுங் கூட்டாது ரேர்முத 
லான் வல்லொற்-றெ.துசைமிரு நூற்றொருபத் தெட்டு” எனவும் “BG 
'ப,தசவல்பதி னொன்றுவெள்ளைச் சாகா- நிலமுப்பச் தொன்றாக நீக்2- 
வலியெதுசைச் - ராம்ப சாமசவல் வெள்ளைச் கறுபத்தெட் - டொ 

மாம் பதுதுள்ளற் கொட்டு” எனவும் இவற்றை விரித்துளாச்சு, 

இவையெல்லாங் இளைமைபற்றிவந்தமையின் அயிருதொடைக் 

குங் சளெயெழுத்துரிய என்றானென்பது, இப்பத்துத் தொடையா 
னும் முரணைந்தானும் பெற்றதொடை ஆருயிரத்தறுநூற்றொருபத்திர 
ண்டெனப்படும். அருயிரத்தறுநுற்றொருபத் தண்டும் பெறுங் ௭ 
மூரண் ஐர்தும். மேற்கூறிய மோனை ௭ துகைமிரண்டனோடம் இனி 
க்கூறும் மூரணைர்து.ம் இயைபு இரண்டும் உடன்கூட்டுடத் தொடை 
கூறினாம் இவற்றோடு இயைர்தமையினென்பதுி, இத்தொகையெல் 
லார்தொருப்ப ஒன்பதினாயிரத்து நரனூற்று நாற்பத்தரண்டாயின 
வாறு கண்டுகொள்க, 

மோ யெதுகை முரணியைபு ரான்கீற்கு - மானவை 

யொன்பதி னாயிரத்து- கானூற்று - நாற்பத் திரண்டாகு மோரடி.யே 
யாமிலுங் - கூட்டத்துச் கொண்ட குழாம்.” (௯௪) 

௪0௪, மொழியிலும் பொருளினும் முரணுகன் முரணே, 

Os முறையானே முரண் தொடை உணர்ற்று, (இ-ள்.) 
சொல்லும் பொருஞம் பகை,;தல் காரணமாக முரண்டொடைவ 
௫ம். எ-று, அவை ஐவகைய சொல்றுஞ் சொல்ஓம் முரனுததும்,



செய்யுளியல், ௬டநி 

பொருளும் பொருளும் முசனுதஓுஞ், சொல்லும் பொருளுஞ் சொ 
ல்லொடு முரணுதலுஞ், சொல்லும் பொருளும் பொருளொடு முரனுத 

ஞ், சொல்லும் பொருளுஞ் சொல்லொடும் பொருளொடும் முர 

ததும் என, (செவ்வி வாய்த்த செம்பாட் டீரத்து - வெள்ளை வெ 
ண்மதி மெய்புலத் தொழிய' என்புழிச் செவ்வி வெள்ளையென்பன 

பொருளின்றிச் சொல்லுஞ் சொல்லும் மூரணியன. வெள்ளையென் 

பது சாதிப்பெயர். **செர்தொடைப் பகழி வாங்கிச் சனஞ்சிறந்து - 

கருங்சைக் கானவன் களிற்றுகிறத் தழுத்தலின்” என்பதும் #9). 

நீரோ ரன்ன சாய - நீயோ ரன்னவென் ஜூனவித் தன்றே,” 

என்பது பொருளும் பொருளும் மூரணியது, ₹* தண்ணி யலற்ற தயங் 

EDD கானத்து - வெர்நீர்ப் பொருணசைஇ முன்னிச் சென்றோர்'' 
என்பது சொல்லும் பொருஞஞ் சொல்லொடு முரணியது, **தநீர் ஈஞ் 

சம் திருமிடற் ரொடுகயெ - வுவரி யன்ன வுடைப்பெருஞ் செல்வர்”! 

என்பது சொல்லும் பொருளும் பொருளொடு முரணியது. இதனைச் 

சொல்லும் பொருளுஞ் சொல்லொடு மூரணியதுபோலப் பொய்ப்பொ 

ரூளோட முரணுதல் வேண்டுமென்று கொள்ளந்க. * செவ்வேற் 

Cra திருமண மறுத்த - கருவிற் கானவன் வரிலவ ரிலரே, யது 

போல” என்புழிச் சொல்லும் பொருளுஞ் சொல்லொடும் பொருளொ 

டும் ர.ரணியது, பிறவும் ௮ன்ன, இவை ஜஐந்திதொடையும் தளைவ 

கையடி.கச்சண் வருங்கால் இன்னவாறுவருமென்பது மேற்கூறியவாற 

ரூனே கொள்ளப்படும். இவை விரித்துரோச்சப் பலவாமாறும் விரி 

த்துறழ்ந் து கண்டுசொள்க, (௯௫) 

௪௦௮, இறுவா யொன்ற லியைபின் யாப்பே, 

OF “முறையானே இயைபிரண்டும் உணாத்துன்றது: 

(இ-ள்,) இரண்டடியும் ஈரொத்தல் இயைபு த்தொடைக்லெச்சணம். 

எ-று, வாளாதே இறுவாயொன்றலென்னானாயினும் ஆண்டு தன்று 

வது பொருளியைபின்றி எழுத்துஞ்சொல்லும் ஒன்றியடையின் இ 

யைபாமென்பது, எனவே, எழுத்தடி.யியைபுஞ் சொல்லடி.யியைபுமெ 
ன இச்தொடை இரண்டாயின. *:அவசோ வாரார் சார்வச் தன்றே- 

கொடிக்கு முல்லையுங் கடிச்கரும் பின்றே.”” என்பது எழுத்தடியி 

யைபு. *: பரவை மாக்கடற் ஜரொகுதிரை வரவும் - பண்டைச் செய்த 
யின்றிவன் வரவும்” என்பது சொல்லடி.யியைபு, இவையும் அடி. 

மோனைபோல எல்லா அடியோடும் இ தாடுக்சப்படுமென்பதூஉம் ௮வ 
தீறதுவிரியம் எல்லாம் ** அடிதொறிச் சலையெழுத் தொப்பது மோ 
னை” என்புழிக் சொல்லியவாற்றாணே கொள்ளப்படும், (௯௬)



௬௫௬ பொருள இகாசம். 

20௯, அளபெழி னவையே யளபெடைத் தொடையே, 

இச முறையே அளபெடைத்தொடை உணர்-ற்று, (இ-ள்.) 
அழிமுதற்கண் எழுத்துக்கள் ௮ளபெழுந்தனவாயின் அவை Hors 

டைச்தொடையெனப்படும், எ-று. அவையென்றது உயிரளபெடை 

பூம் ஒற்றளபெடையுமென்றிரண்டென்பது Canoe. “urs ல 
ஞ்செவிப் பணைச்சாண் மானிரை - மா௮ல் யாளையொடு மறவர் மய 

ங்? என்பது உயிரளபெடை. :சஃஃ றென்னுங் சல்லதர்ச் சானி 
டைச் - சுஃல்றென்னுர் தண்டோட்டுப் பெண்ணை” என்பது ஓற்றள 

பெடை, இவை கட்டகசாயடியொடு தொருக்குங்கால் உயிரளபெடை 

முர்நூற்றுமுப்பத் துமூன்றாம். jou மூன்றுபாவினும் வருங்கால் 

உரியசைச்சீர் மான்கும் உரிமூதற்சர் எட்டும் நிறையசையுமெனப் 

பதின்மூன்றும் ஒழித்து ஓழிர்தவற்றுள் வரும், ௮வை ஆூரியக்.துள் 
கேர்முதற்€ோோழும் நிரைமுதற்ோோழும், வெண்பாவினுள் கேர்முதற்சீ 

'ரொன்பதும் நிறை ழதற்ரொன்பதங், கலிப்பாவினுள்ளும் உரி s 

$ற்ரொட்டொழித்து கேர்முதற்சரொட்டும் நிரைமுதற்ோட்டுமென 

ப் பதினாற.மாக, காத்பத்தெட்டுச்சர்க்கண்ணும் வருமென்பது, ௮ 
ங்கனம் வருங்கால் ஆரரியத்து நூற்றுநாற்பத்தேழும் வெண்பாவினு 

ள் ழாற்ருறுங் கலிப்டாவினுள் எண்பதுமாடு முந்நூற்று முப்பத்து 

ஹேன்றாம், அவை ஆூரியத்துள் இருபத்சொன்றும் வெண்பாவினு 

ட் பதினொன்றுமாக முப்பத் திரண்டுகிலங் களைக்து பெறப்பட்டன. 
“உரியசைச்சர் நான்கு முரிமுதற்£ ரெட்டு - மளபெடைக்கு நுர்தை 
யோ டாக - யொருராற்பத் - தெண்்€ரோன் முர்நூற்று முப்பத்து மூ 

ன்றென்ப - தொண்டீர் பெறுமுறையா ஜுய்த்து” எனவும் :: நேரம் 

நிரையேழ் முதற்£ர் முதற்பாவிற் - சோரோழான் மூவேழ் நிலமில 

வா - னேராதி - யொன்ப திரண்டு நிரையாதி வெண்டாவிற் - கென் 
இவை முப்பத் திரண்டு.” எனவும் *'நூஜொடு சாற்பத்தே ழாமகவ 

ூற்றின்மே - லாறு கொடைவெள்ளைக் காருமா - லேறுதுள்ளற்- 
கெண்பதா மீரோழீ ரொன்பஃ செண்ணிரண் - டென்றுமாம் பாமூ 

ன் நிடத்து.”” எனவும் இவற்றை விரித்துக்கொள்க. 

ஈ*ரொற்றளபெடை கலிப்பாவினுள் வாராது, என்னை! ௮து 

துள்ளலோசை சள்ளிநிற்றலின், ௮ங்ஙனமாதல் *௮சையுஞ் சர 

மிசையொடு செர்த்தி” அறிக. , இணி ஆரியத்துட் தேமா புளி 

மாவென்னும் இரண்டும் வெண்தீபாவினுட் தேமா புளிமா மாசெல் 

வாய் புலிசெல்வாயென்றும் ரீ நான்குமாசச் சீராறன்சண்ணும் 
பெற்றதொடை சாற்பத்தைர்ர இவை ஆரிரியத்திருபத்தொன்றும்,



செய்யுளியல். ௬௫௭ 

வெண்பாவினுளிருபத்து நான்குமெனப்படும். இவை ஆூரியத்துண் 
மூன்றும் வெண்பாவினுள் இரண்மொக ஐக்துநிலங் சகளைர்து பெறப் 

பட்டன. களையுநிலம் ௮.சனிற் சுருங்குவதில்லை. ** தேமா புளிமாவே 
மாபுலிசெல் வாயென்றா - னானார்பத் தை5தொற் றளபாகும் - வேறு - 

தீனித்தொலி யொன்றா சளையுரில மூன்றா - முசற்பாவின் வெள்ளைக் 

கரண்டு.” எனவும் “*எழுமூன்றா மாசிரியத் தெண்மூன்றாம் வெள்ளை 

கீ - கழியாத வீரொற் றளபு.? எனவும் இவற்றை விரித்துளாத்துக் 
கொள்க. ஆக ௮ளபெடைத்தொடை இரண்டுங் கூட்டிப் பெற்றதொ 
டை முர்நூற்றெழுபத்செட்டு, ஆக மூ ஈற்றொடை இருபத்திரண் 

டனானும் பெற்ற சொடை ஒன்பதினாயிரச்தெண்ணூரற்றிருபஃது. 
““ஓன்பதினாயிரச் செண்ணூற் நிருபஃதா - மந்தமில் சாட்டு யளபெ 

டைத்தே - வந்த விருபத்தி ரண்டு,” (ac) 

௪௧௦. ஒருசீ ரிடையிட் டெதுகை யாயிற் 

பொழிப்பென மொழிப புலவ ராறே, 

இ த பொழிப்பெதுகையாமாறுணர்ற்று. (இ- ள்.) ஒரு? 

ரிடையிட்டு எ.துகையாயிற் பொழிப்பாம். ௭ - று, இடையிடினென 

வே முதற்£ர் நிற்பதாயிற்று, எதுகையாயினெனவே மூன்ருஞ்சீ 

ரோடு தொடுப்பதாயித்று, இவற்றுள் ஆ௫ிரியங்களைவன க௭ையப்பெ 

ற்ற தொடை நூற்றுமாற்பதெனவும், வெண்பா களைவன ' களையப் 

பெற்றதொடை. நூற்றுமூன்றெனவுங் கொள்க, 

பநிரைமுதற்ரோ பன்னிரண்டு இழ்நிலத்துள் ஒன்ற- வருகலி 

மூர்நூற்றெட் டாம்?” எனவும், £*மேவு£ர் வெள்ளைக்கொன் றேற்ளொ 

முற்றே- லோரிரு நூறிறுமுப்பத் தெட்டாகு மாக: விருநூறு நானூரொ 

டேழ்பத்தைச் தாக - வருமுற்று மொன்றாம் வகை'” எனவும் இவை 

முற்றெதுகைக்கு உரைச்சூத்திரம், இன்னும் புலவராறென்று மிகுத் 

துச்சொல்லியவயசனானே ௮மைவன வேறுளவெனச் தழீஇப் புகும் 

தவற்றுள் ஈண்டுக் கூரூத ௮ர்சாதிதசொடையும் மற்றை விகற்பத் 

தொடையாஇய ஒரூ உத்சொடையுங் கூறிக்கொள்க, (௯௮) 

FEE, NGS ரிடையிடி. னொருஉவென மொழிப, 

இத நிறுத்தமுறையானே ஓருஉச்சொடை உணர்த்துகன் . 

றத, (இ-ள்.)காற்€ரள்ளாம் இடையிநசரொழித்து ஓழிர்த முதற்ரு 

ம் மான்காஞ்சரும் இரண்டாமெழுத்தொன்றி வரத் தொடுப்பின் ௮5 
னை ஒருஉவென்ப, எ-று, அ௮திகாநீச்து ஒருஉ௨வெதுகையெனப்ப



சுடு௮ பொருளதிகாரம். 

ட்டது, அதவும் பொழிப்புப்போல வந்த எழுத்தே வருதஓங் ளெ 
யெழுச்து வர்து சேயொருஉ என்னப்பட்டு இரண்டாதஓுமுடை 
த்து.” * உள்ளார் கொல்லோ தோழி முள்ஞடை"" என்பது ஒரூ௨ 
வெதுகைத்தொபை, “ சூரலங் கடுவழி பெடுப்ப வாருற்று"? என்பது 
"9 யொருஉவெதுகை. இனவ இரண்டுதொடையுங் கட்டளையடிக் 
கண் வருங்கால் ஒரூ௨வெதுகை ஐஞ்ஞா ந்திருபத்தெட்டாம். 

அவை ஆசிரியத்இற்கு உரியர் இருபத்தேழனுள் நேர்மு 
தீற்£ர் பதினன்கும் ஒரோவொன்று உறழர்த௮டி. பன்னிரண்டலுட் 
சுருங்கெ நிலக்சொறும் ஒன்பகொன்பதாக நூந்திருபத்தாறும், நிரை 
முத்தர் பதின்மூன்றும் பெருயெநிலத்து ஒரோவொன்று பத்தாக 
தூற்றுமுப்ப& தமாக அசவற்றொடை இருநூற்றைம்பத்தாறு. அவ ற்றுண் மின்னு மேவு£ர் சானுத்தளை என்னும் மூன்று€ரானும் 
மூன்றுநிலம் முதனிலத்தகற்றிப் பெற்றதொடை இருநூற்றைம்பத் 
அமூன்று, வெண்டொடை இருபத்தேழுரோறழ்ந்த அடி. அனைத்த 

$னும் பெற்ற தொடைகிலை அற்றெண்பத்தொன்ற, இவற்றுண் மி 
ன்னு மேவு€ரென்னும் இரண்டனானாலும் மூதனிலத்து இரண்டுநிலங் 
சளைந்து பெற்றசொடை நூற்றெழுபத்சொன்பதாம். இணிச், கலிப் 
பாவிலுள் சேர்முதற்£ர் பன்னிரண்டாகப் பெருயெரிலத் து ஒரோ 
வொன்று களையப்பெற்தசொடை நாறபத்தெட்டும் நிரைமூதற்சர் 
பன்னிரண்டுஞ் சுருங்யெ நிலத்து ஓரோவொன்று களையப் பெற் 
றதொடை ரஈாற்பத்தெட்டுமாகக் கலிப்பாலிற் குரியிதொடை தொ 
ண்ணூற்றாரும். அக மூன்றுபாவினும் பெற்ற ஒரூஉச்தொடை ஐஞ் 
ஆரத்றிருபத்தெட்டாம், 

கிதாயொருஉவும் இவ்வாறே ஐஞ்.ஜாற்றிருபத்தெட்டாசவும், 
'அவற்றுமேல் மின்னு மேவ£ரென்லும் இரண்டும் வெண்பாவிலள் 
pps முதனிலையிரண்டுங் சளையாதுகொள்ளச் சளையொரூஉச் 
தொடை ஜஐஜஞ்.ஜாற்றுமுப்பதாம், அகவொருஉத்தொடை இரண்ட 
ஞானும் ஆயிரத்தைம்பச்செட்டாம். ் 

“கேராதி யாதி நிலத்தொன்ப சொன்பசா - மீரைரந்தா மாசரி 
யச் இற்று சிரையாஇி - யாக விருநூற்றைம் பத்துமூன் ரூமாதி - நேர் 
புரா மூன்றளையு நீத்து,” எனவும் “Coa ei மின்னுச்குண் முன்னே 
நிலச் தோரோவொன் - ரசா ரரூ௨வெள்ளைச் காசலா - னாவன - 
சாற்தெழுபத் தொன்பதா நோக்க” எனவும் “முன்பினின்ற நேரா 

சான்றொழியச் தொண்ணூற்று ope 4 

(ண்டா. ஜெரூஉவிரண்டு மாழிரச் - ௩ 

    
   

  



செய்யுளியல், ௬௫௯ 

தைம்பான்மே லெட்டா wena.” எனவும் இவற்றை விரித்துத் 

திக்கொள்க,. 

மேப் பொழிப்பிரண்டு முத்றிரண்டு இயைபிரண்டுமென 
விகற்பததொடை ஆறனாலும் பெறறதொடை இரண்டாயிரத்தைஞ் 

தாற்றிருபத்தொன்று, இவை ஆறுதொடையும் தரடி.க்சண்ணே வரு 

தலிழ் தளை வழுவப்பட்டனவென்று களையும் நிலமிலவென்பது. 

இன்னும் புலவராறென்நதனாற் தொடையர்தாஇயும் விட்டி, 
சையும் ஓரோவொன்று இரண்டாடு அ௮சையரந்தாதியுஞ் சீரந்தாதியும் 

விட்டிசைச்தொடையுங் குறிப்புவிட்டிசையமென நான்காம். ஓர 

டியுள் இறுதிச்சரள் ஈறறசையும் வீட்டி சைடும் மற்றையடியின் முத 
ற்ீரின் மூதலசையும் ஒன்றத் தொடுப்பது இசையந்சாதி, அவை 

தொடுக்குங்காற் கட்டளையடி.க்கண் உரியசைச்சீரிளே ௮சையெனக் 

கொள்ளற்க, இவை பித£ £ப்பாற்படுத்துத் சளைகோடலின் அடியிறு 
இக்கட் கடியாறு மழசளிறென வச்கவழி, ஆறு களிறு என்னலும் 

இரணடுரியசையும் நிரையசையாக இயற்றப்பட்டன. ஆயினும் இய 

ற்கை நிரையசையோடு தொடுச்சகப்ப..... ; இரண்டசையம ஒருசொல் 

'லாயினன்றே அ௮ந்சாதியாகாமையினென்பது, இறுகச்சீர் முதற் 

சீரொடு சேரிற் சரேர்தாதியாம், உதாரணம், “குன்றச் சராற் 

குதித்தன கோண்மா - மாவென மசர்த்தன கொடி.ச்டி வான்சண்'' 
என்பது அசையக்தாதி. **தரைபூஞ் சாரற் றழுச்த முல்லை - மூல்லை 

சான்ற கற்பி னல்லோ”” என்பது €ீரந்சாதி. இத சட்டளையடிக்கண் 
வருங்கால் ௮சையந்தாதி முந்நூற்றிருபத்தைர்தாம். 

Hora, ஆசிரியத்துள் இரண்டு நேர்பசைச்சீர்ச்கும் ஒரெ 

முத்துத் தேமா விறகுதி எண்மையின் ஒழிர்ச நேர்முதற்சர் பதி 
ஜென்றும் உறழக்த ௮டி. நூற்றுமுப்பத்திரண்டனுள் ஒருசர்க்கு Ips 

னிலத்தொன்றும் இறுதிரிலச்சொன்றுமென இவ்விரண்டாலும் ap 
தனிலமிரண்டும் இறுதிரிலமொன்றுமென முூம்மூன்ரூக முப்பத்து 

மூன்றகத்றி ஓரோர்க்கு ஒன்பதொன்பதாகப் பெந்நதொடை சொ 
ண்ணூற்னறொன்பது. இனி நிரைமுதற்£ருள் நிரையசைச்சரிரண்டும் 

ஒழித்து ஓழிர்த பதின்மூன்றும் உறழ்ச்த ௮டி. நூற்றுமுப்பத்திரண்ட் 
னுள் முதணிலத்தொன்றுவன இவ்விரண்டாக இருபத்இிரண்டுநிலங் 

கசாய ஒவ்வொன்று பச்தாகப் நெற்ற தொடை நூற்ரொருபதாக 

அியத்துள் ௮சையந்தாதி இருநாந்ரொன்பதசாயின, 

4 'வெண்டாவிலுள் அசையந்தரதி வருங்கால் நேர்பசைச்€ 

மிரண்டும் ஐரெழுத்துச் தேமாவும் நிலரமுதற்ர் பதின்மீன்ுமெ



௬௬௦ பொருளதிகா ரம், 

னப் பதினாரொழித்து ஒழிர்த நேர்முதற்சீர் பதினொன்றும் உற 
ழ்ர்த அடி... எமுபத்தெட்டனுள் ஒரோவோர்சர்க்கு இரண்டாக 

மூதனிலந்தோறங் களைந்தவறி இருபத்திரண்டொழித்துப் பெற்ற 

வெண்டொடை ம்பத்தாரும். 

கலிட்பாவினுள் நிரைமுதற்சர் ஓுநித்து ஒழிக்த நேர்மூதற்சோ 

பன்னிரண்டனாலுந் தொடை அறுபதாம், ஆக மூன்றுபாவிற் 

கும் ௮சையந்தாதி முக்நூற்றிருபத்தைர்தாயினவாற௮ு serge sr 

ors, “: நேர்பசைச்சீர் நு்தையொழித் தேனைப் பதினொரு - நேரா 

இ முன்பினிரண் டொன்றகற்றிச் - £ராக- நீங்கயெ வாராக நிரைமுதல் 

' பத்தாக - வீங்கர நூற்றொருப தென்'” எனவும் '*நேர்முத லொன்ப 

Suse ருரிவெண்ச - ராகியினி யிவ்விரண் டாங்கொழிப்ப - கோ 

பொடு - வெண்பாநீ நுந்தை நிரைமுதல் வீழ்த்சசை - யர்தாதி யை 

ம்பத்தா மூம்'? எனவும் “நேரசை யர்தாதி யன்றிக கலிகீரியையா 

வாசலி னாங்கறுப தாம்.” எனவும் “அவ்வகை யந்தாதி முர்நூற் 

' நிருபத்தைம் - திவ்வசை முப்பாற் பெற்று,” எனவும் இவ்வுரைச்சூத்தி 

ரந்களான் அ௮சையர்தாதி முந்தூற்றிருபத்தைர் தும் ஆயினவாறு ௮றி 

ந்துகொள்க, 

இனிசசரந்தாதி நூற்றறுபத்துநான்கு, அவை அூரியத்து 

வருங்கால் நேர்பசைச்சீரிரண்டும் சேமாவிரண்டுமென நான்கனானுந் 

தீத்தம முதணிலந்தொடங்கி ஒரோவொன்று ௮வ்வாருச காலா 
நிருபத்து நான்காம். இனி நிரைமுதற் £ருள் நிரைபசைச்சீ ரிர 

ண்டும் புளிமாவு மென மூன்றொழித்து ஒழிந்த பத்துச்சராலும் வரு 

ங்சால் அவை உறழந்த அடி. பன்னிரண்டனுண் முதனிலமன்றும் 

பெருகிய நிலத்திரண்டுமாக வைத்தது ஒழித்து ஏரோவொன்று எவ் 

'வேழாச எழுபதாம். அ௮கவற்றொடை தொண்ணூற்று நான்காம், 

இனி வெண்பாவினுள் வருங்கால் நேர்பசைச்சிரண்டுக் தே 
மாவிரண்டும் நிறைமூதல் வெண்ட€ரிரண்டும் நிரைமுதல் நிரையீமூச 

லிற் சணவிரி எட்மொகச் ர் பதினான்கும் ஒழித்து ஓழிர்த €ர் பதி 

ன்மூன்றனானும் பெற்ற அடி. தொண்ணூரும், அவற்றுள் வரகும் 
அரவும் புளிமாவும் என்னும் மூன்றும் பெற்ற ௮டி. பத்தொன்பதாக 
லின் அவற்றுள் வர௫ற்குப் பெரூயெநிலத்து மூன்றும், அரவும் புளி 
மாவுஞ் சுருங்கெய நிலத்தும்! பெருயெரிலத்தும் ஒரோவொன்றாக 
நான்குமாக ஏழுமொழித்து 6 ரோவொன்று சான்சாசப்பெற்ற அடி.ப 

ன்னிரண்டாம், சாருரும/, மாவருவாப் என்னும் இரண்டனானும்
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செய்யுளியல், ௬௭௮ 

பெற்ற அடி பன்னிரண்டலுள் முதனிலத்து மும்மூன்றாக ஆஜொ 
ழிசதுப்பெற்றசொடை இருழூன்றாம். பாதிரியேழும் மாசெல்வாயு 
மென எட்டனாலும் பெற்ற அழி. ஐம்பத்தொன்பதாகலின் அவற்றுள் 

ஈரொழுததுப்பாதிரி கூன்றுஞ் சுருங்க நிலத்து ஒரோவொன்றம் 
பெருபநிலத்து இவ்வீரன்டுமாக மும்தூன்றொன்பதும், ஒழிந்த மூ. 
வெழுத்துப்பாஇரி நான்கும் மாசெல்வாயுமென ஐந்துஞ் சுருங்கெகில 
த்து இவ்விரண்டாகப் பததுமெனப், பத்தொன்பதுங் களைந்து பெற்) 

கொடை காற்பமாமெனக் கொள்க. சககளையும் நிலம் முப்பதி 

ண்டு ஒழித்து ஓ.ரிர;தொடை வெண்பாவீற்கு ஐம்பந்தெட்டாயின , 

இனிச் கலிப்பாவிலுள் வெண்ட£ர் ஈான்கனாறும் பெற்த அடி. 

இரபஃ ராசலின் ௮அவற்றுண் மா செல்வாய் உறழர்ஈ ௮. ஜர்இரூம் 
ஏறியகிலத்தரணடும் புலிவருயாய் உறழ்ந்த ௩ Mp, aru 
நிலத்திரன்டும் ஓறிர் த மாவருவாய் புலிசெல்வாய்கள் இரண்டு 

முன்னம் பின்றும் ஒரொவொன்றாக சான்காகும்; ஆக எட்டுக்களைய 

ஒசோமொன்று மும்மன்றாகப் பெற்றசொடை பன்னிரண்டாம், 
ஆச மூன்றுபாவிற்குஞ் இரந்தாதி நூற்றறுபத் நான்காம். 

“வண்டொன்று மதமா விரண்டு வலியதுபம் - னொென்றெ 

டச2 ரர்தாஇம் சராழாம் - கேராதி - பதழும் புளிமா வரரெணடும் 

வெள்ளைசசா - மொத்த சலிக்ருரிச்சிர் நான்கு" எனகம், eng dent 

பத் தெவ்வேழா மூன்று மிரண்டு - மு.சனில னீஃகிமூன் மூக - வக 

வலி - னேராதி நான்கு மெழுவாப் நில$சொடங்கி - யாராகு மந்தா 

He Er” எனவும் * ஐ௪ வசவற்ச ரந்தாதி - ரால்வகை யாக நவிந.று,"' 

என்வும், “வரகு பெருகிலத்து மூன்றகற்றி மற்றை - யரவு புளிமா 

பவரஇரண்டு மாற்றி - மூதனிலத்துச் காருருமு மாவருவாய் மும்ஜூன் - 

றெனவுரை யந்தாதிச் Gawd.” cory. “rors su பாதிரி. 

மூன் நீரருகு மோரிரண்டாய - மூவெழுத்துப் பாதிரிச்கு மூன்னிர 

ண்டாய் - மாசெல்வா - யொன்றற்கு மவ்வா ரொழித்துலாப்ப BoD 

பஃதாம் - - வெண்டொடைச்2 ரந்தாதி வேறு.” எனவும் '* விரித்த 
ரந்தாது வெண்டொடை மைம்ப - தெனப்படு மெட்டுமே லிட்டு'! 

எனவும் £மாசெல்வா மீற்றும் புலிவருவாய் மற்றிடத்து - மே, 

னை யிரண்டு மிரண்டிடத்து - மாக - விரண்டிரண்டு நீக௫ிச்€ ரந்தாதி 
அள்ளஜ் - சமைந்த தொடைசான்ஸூன் மும்!” எனவும் 4! பாத்தோறும் 

வந்த? ரீந்தாதி பாற்படுப்ப- தூற்றோடறுபத்து நான்கு" எனவும் இவ் 

வாற்றானே சீரந்தாதியா மாறுராத்து'ச் கொள்க, *: ௮ந்தாதி யோரி 

சண்டுமாசச் தொடைகா னூ.ற் றெண்பான்மே Serer Qantenrey.” j 
ஸ்



௬௨ பொருளதிகாரம், 

இனி விட்டிசைத்தொடை கூறங்கால் எழுத்தினாலும் எழுத் 

9ல் ஐசையாலும் விட்டிசைத்தல் இருவகைப்படும். ௮ உ மறியா 

பறிவி விடைமகனே- கொ௮லைய னின்னாட்டை, நீ.” என்பதெழுத்தி 
ஐளுயெது, விட்டிசையின் இறுதியடி. வல்லொற்றடுப்பின் விட்டிசை 

பல்லொழ்றெதுகையென்பாரும் உளர். அண்டு வல்லொற்றெதுகை 

ராமாறாசாமையின் ௮.து வேண்டுவசன்று, வேண்டினும் விட்டிசை 

)யனவே ௮டங்குமென்பது. **தஎன்று தாமிசைப்ப தாயே தண் 

ஹுமைகேட் - டெஎன் மெழுர்தார் பலர்,” என்பது குறிப்புவிட் 

டசை, இவை சட்டளையடிச்கண் வருங்கால் ஓரோவொன்று நூற்ற 
நபத்து நான்காக முர்நூற்றிருபத்தெட்டாம். ௮வை வருங்சால் கே 

'பசைச் சீரிரண்டும் ஒரெழுத்துத் சேமாவும் போதுபூவிரண்டும் ஒழித் 
) சாழிக்த தேமாவும் பாதிரியிரண்டும் ஒன்றிச் கலிப்பாவிற்குத் 

தாடை நாற்பஃ்தாசவும் இரண்டு விட்டிசையுக் தொகுப்பப் பூம 
நஇிரண்டும் நேர்முதல் வெண்£€ரிரண்டுமாக ஒன்பது£ரும் பற்றி 

பிட்டி சைச்குமெனவுங் கொள்க, ௮வற்றை ௮கவற்றொடை ஒரோ 

9வான்றெழுபதாசவும் வெண்டொடை ஓரோவொன்றைம்பத்து 
ஈன்சாகவுங் சலிப்பாவிற்குச் சொடை காற்பஃதாசவும் இரண்டு 

பிட்டி சையும் தொகுப்பத் தொடை முந்தூற்றிருபத் தெட்டாயின 

யாறு கண்டுகொள்க. இவை ஆூரியத்துப் பதினான்கும் வெண் 

ராவினுளொன்பதுமாக இருபத்துமூன்று நிலங்களைந்து பெற்றன. 

நேர்பிரண்டு நேர்பு முதலிய €ர்சான்கு- மோரொழுத்துத் தே 

மாவும் விட்டிசைச் கொன்றாவா - மேனை நிரமாமுதற் சீர்களு மிவ்வா 

2ற-யாகா sordacr pH.” எனவும், 4 அகவற்கே கம் சோராதி யொ 

ன்பதும்வெண் பாவிற் - குள்வென் நரைக்கப் “படும்.” எனவும் “வெ 

ள்ளையு ளொன்ப தகவலி னீரோழாய்க் - கொள்ள விருபத்து மூன்றா 
குர் - துள்ளலுட்- போரோறு பாதிரி பூமருது மாசெல்ஷாய் -.மாவருவா 

Quien age” எனவும் ** அகவற் கெழுபதா மைம்பச்து நான் 

கா - நிகரற்ற வெள்ளைச்குத் துள்ளல் - புகரற்ற - நாற்பதாய் விட்டி. 

சை நூற்றறு பத்துசான் - கேற்பதா மோரொன் றெளல்)' எனவும், 

“* இருவிட் ஈசைமுர்றூற் ரோரொருபத் தெட்டா - வருவித்துக் கோ 
டல் வழக்கு.” எனவும் இவற்றைப் பதகெடிழ்த்துனாக்க. “ Seb 

பமா றந்தாதி விட்டிசைரான் கேத்றி - யிசைத்தவீ ராந்து தொடை 
யாற் - ரொடைத்சொகை - மூறீ£ யிரத்தோடு முந்தாந்று முப்பத்தா - 

ரூமா றிந்து கொளல்.” “இருபத் திரண்டு மிவைபத்து மாக - வருவி 
த்தமுப்பத் இரண்டா - னொ viper - மூவா யிரத்தொரு நூற்றை



செய்யுளியல், ௬௬௩. 

ம்பத் தரறைந்தூற் - ரோடோலாம் பத்திரண மடற்று"' எனவிவை ௨ 

ராச் சூத்திரம். ஆகத்தொடை மூப்பத்திரண்டனுத்பெற்றன பதின் 
மூவாயிரத் தெழுதாற்றெட்டு, (௬௯) 

௪௧௨. சொல்லிய தொடையோடு வேறுபட் டி.யலிற் 
சொல்லியற் புலவரது செந்தொடை யென்ப, 

இத மேற் செந்தொடையாமெனச் கூறியதுணர்த்துசன்ற 

து. எய்தாததெய்துலித்ததூஉமாம், (இ-ள்.) மேற்கூறப்பட்ட 

தொடை எல்லாவற்றோடும் ஒவ்வாது வரின் ௮தனை இயற்கைச் 

சொல்லாற் செய்யுள் செய்யும் புலவ.ரது செக்தொடையென்று சொ 

ல்லுப அசிரியர். ௭ - று, எனவே, விகாரப்படச் செய்.புள் செய்யுஞ் 
செந்தொடை இன்னாதென்றானாம். ௮து  இருங்கழி மலர்ந்த வள் 

ளிதம் நீலம் - புலா௮னாறு ம.றுகற் சிறுகுடிப் பாக்கத்தன் - மீன்வே 

ட்டுவர் ஞாழலொடு மலையு - மெல்லம் புலம்ப நெடழர்சன தோளே.'” 
எனவும் '*செயிரரா முகந்துனா பிதிரப் படுதிலாப் - பராரைப் புன்னை 
வாங்குனை தேம்ப.!” எனவும் வரும். “பூத்த வேங்கை வியன் 

சனை யேறி - மயிலின மசவு காட - னன்னுதற் கொடிச்சி மனத்த 

சத் தோனே”? என்பதும் ௮.தி. இயலினென்றசனான் இரண்டடி. 
யாற் தொடை பெற்று நின்று இரண்டடியெதுகையாகயெவை தம் 

முட் தொடுக்குங்காற் செவ்வனதொடுப்பிலும அதனைச் செந்தொடை 

யென்னாது இரண்டடியெதுகையென்றும் இனி ஓரடி. இடையிட் 
்தொடுத்தவழியுக் தொடர்ர்த wp இரண்டுஞ் செந்தொஸ _ 

யாமாயிலும் மூன்றாமடி எதுகைபடத் தொடித்தன் மாச்திரை 

யானே அதனை இடையிட்டெதுசையென்றங் கொள்ளப்படும், 

என்னை ? அ௮வ்வெதுசை ஆண்டுச் சிறந்தமையினென்பது, ௮வை 

முன்னர்ச்காட்டுதும், 

“முன்பொழுது மூன்சொல்லுச் தூரியமா மச்கிலையே - பின் 

பொழுது பின்செல்லு நெய்தலா - னன்பிலவே - கொல்யானை வேகப் 

போர்க் கோற்கோதை மாறேற்ற - பல்யானை மன்னர் பறை'' என 

வரும், இஃது இவ்விரண்டடிகளது கூட்டத்துக் கண்ணன்றி வாரா 

வாயிலுங் கட்டளையடி.ச்கு ௮ சப்பட்ட் தொடையோடுங் கூறினார். கட் 
டளையடாச்சண் வருந் சொடையே "ஏிறந்தனவென்று கொள்ளிலுங் 

கொள்ளற்கவென்டான் ஓழி$த தொடையுள்ளுமென்று கூட்டி ச்தொ 
டைகூறினானென்பது, இணிச்செந்தொடை சட்டளையடிக்சட் தொ 
டையாங்கரல் ஒரெழுத்துத்தேமா ஒழிந்து ஒமிர்க சரெல்வாவ ௫௯



ள்ள பெர்ருளதிகாரம், 

ம் வருமென்பது, இம்மூவசை அடி.யினாலும் பெற்ற சொடையெல்லா 
ர் தொகுப்பத் தொடை ஐஜஞ்.ஞூற்றுநாற்பத்தொன்பதாம். அவற்றொ 
டும் இரண்டடி.யொெதுகை இரண்டும் இடையீடுங் கூட்டத் தொடை 

ஐஞ்னூ ற்றைம்பத்திண்டாம், “நுந்தையில் செந்தொடை யைஞ் 
1ஜர்ற்று ராற்பான்மே- லொன்பானை யோரிடையிட் டோரிரட்டி. - வ 

ரத வெதுகை மிரண்டென வைத்தைஞ் வூ ற் - றைம்பத் திரண்டென் 
DD.” என்பதுரைச்சூத்இரம். ஆக முப்பத்துமூன்று தொடையும் ௮ 
அழூற்றிருபத்தைந்து ௮டியுட் சளைவன களைந்து பெற்றசொடைவீரி 
யெல்லார் கொகுப்பப் பெற்ற சொடை பதின்மூவாயிரச்செழுநூற் 
றைச்துடன் இரண்ட டியெதுகை யிரண்டும் இடையீடொன்றுங் கூட் 

டத் தொடை பஇன்மூவாயிரத் தெழுநூற் றெட்டாயினவாறு சண்டு 
சொள்க. “சொடையின் பருதி முழுவதூஉஞ் சொன்மற் - நடி.யி 

னறுதூற் நிருபத்தைந் தாயி - னடி.ய திலக்கண மாமதுவென் றநஞ்ூப் 
பிறதொடைமூன் நேற்றினார் பின்” இவ்வாறு தொடை கூறப்பட் 
ட தொடைப்பகுதியெல்லாம் அவ்வச்சூச்திரங்கடோறும் எடுத்தோ 
தீர்து சட்டளையடி.ச்கும் அல்லாவடிக்கும் பொதுவகையாற் கூறி வர் 
சானாசிரியஞயினும் **மெய்பெறு மரபிற் ளொடைவகை” என்னுர் தொ 

டைச் சூத்திரத்திற்,கேற்பதாம். அவற்றை அவ்வச்சூச்சரங்களுட் 
போலக் கூறிவர் சசாமென்றது. முறகூறிய முப்பத்து மூன்று தொ 
டையினையும் அறுநூற்றிருபத்தைந்தடியோடு மாறியக்கால் இருபதி 

ளாயிரத் சறுநூற்றிருபக்தைர்து கொடையாகற்பாலனவாம். ௮ன்ன 
வை தொடைக்கும் தளைசக்குமாகாரன களைந்து கொள்ளப் பதின்ஞூ 
வாமிரச் தெழுநூற்றைச்காயினவென்பத, அருயிரத்துத் தொள்ளா 

யி.ரச் இருபது நிலங்களையப்பட்டன. இங்கனம் இவைகளைந்து பெந்த 
தாடையோடும் நரண்டடியெதுகை இரண்டும் இடையீடொன்றுங் 

கூட்டச் தொடை பதின் மவாயிீரச் சீழூநாநறெட்டாமின. (௪௦௦) 

௪௬௧௩, மெய்பெறு மரபிற் ரொடைவகை தாமே 
யையீ ராயிரத் தாறைஞ் ஜாற்ரொடு 

கொண்டெலை யிட்ட பத்துக்குறை யெழுநூற் 

ஜொன் பஃதென்ப வுணர்க்தி சினோரே, 

இத மேற்கூறிய தெற்டையுள் ஒரு£ரான்வனாயைறையுடை 

மையின் ௮வற்தை அடி.க்கட்போலசத் தொகுத்தோதன்றது. வீரி 

ச்சதூஉர் தொகுச்சதூஉமரீம், என்னை 1 சட்டளையடியோபெட்ட 
சொடைவிசற்பம் முற்கூறிறி சூச்தரங்களாட் பெற்தமையாலும் ௮



செய்யுளியல் HO 

விற்றைபும் ஈண்டுச் தொகுத்துக்கசினமையாலுமென்பது, (இ- எ.) 
மெப்பெறு மரபிற் தொடைவகை*சேட்டார்ச்குத் தொடைட்பாடு 

வெளிப்படும் இலச்சணதக்சவாய தொடைச்கூ..றுபாடு; சாமே எல்ப 

தி பிரித்துச்கறியவாறு ; ஐ.பிராயிரத்தாறைஞ் ஞாற்னொடுஃ பசில் 

மூவாமிர்த்தோடி: தொண்டுசலையிட்ட பத்துச்ருறை og Bt DO Ups Lo 

ஃது அ எழுதாற்றெட்டு, எ-று, தொடைப்பகுதி பதின்மூவாயிரத 

தெழுநூற்றெட்டென்று சொல்ஓுப ஆரிரியரென்பது இழன்பொழி 
ப்பு, மெ.ப்பெறுமரபினிவையெனவே, விளங்கந்சோன்றாதனவு* 
சொடையுளவென்பதாம். ௮வை இணை கழை மேற்கதுவாய் Guys 

கதுவாப் சடைமிணை கடைச்கூழை இடைப்புளனார்ப்பின என ச்சொல் ௯௯ 

இப, பிறவும் வேறுபடிந்துர் கூறுவார் கறுவனவெல்லாம் இகனானே 

சீழீஇச்சொள்ளப்படுமென்பது, சொடைவகையென்பது கட்டளையடி. 

யோடு வருமெனப்பட்ட முப்பத் துமூன்று தொடையும் பிறவாற்றான் 

வருமெனப்பட்ட இரண்டடியெதுசையென இருகூற்றனவுமென்ற 
வாறு, ஐயீராமிரத்தாறைந்நூற்றொடு என்பது உம்மைத்ரொகை, துத் 

தொண்டு தலையிட்ட என்பது ஒன்பானையசப்படம் மொழியாகவுடை 

யவென்றவாறு, அத செய்தவென்னும் பெயரெச்சமாகலின் எழு 

நூற்றொன்பதென்னும் பெயர்கொண்டு முடியும், எனவே எழுநூ 

நரெருபத்தெட்டாமென் நஞ்டப் பத் துக்குறை' எழுநத்ரொன்பது 
என்றானென்பது. எனவே, ஆண்டு நின்ற ஒன்பானோடர் மொத 

ணதெலையிட்ட ஒன்பானையங் கூட்ட எழுநூற்றெட்டாயிளவென் 
பது, ௮ல்தே கருத்தெனின், பதின்மூ வாயிரத் செழுநூற் நறெட்டெ 
ன-மொழியப் பட்டன தொடைநெரி ௨சையே என ௮மையும் ; இவ் 

வாறு அரிதும் பெரிதுமாசச் சூத்திரஞ்செய்ததென்னையெனின், 

அங்ஙனமே அதனை ஞாபகப்படச் செய்தான் ஆரியன் ஒருசார இந்தி 

ணம் நோக்க, என்னை! இச்தொடைகளை அடியொடுமாறங்சாற் க 

றைக்கப்பபுவன உளவென்பதூஉம் அவை தொண்டு தலையிட்ட ஐ 
ந்துபத்தளவும் ஆறுமுதலாகச் களையப்படுமென்பதுஉங் கோடற்கென் 
பது, ஒன்பதென்று இருகாற்சொல்லிய வதனான் ௮ந்௩னங் குறைக் 

சப்படு நிலவ்கள் ஒன்பது பகுதியவாமெனக் கொள்ச, ௮வையா ௬௨9 

வன, ஐம்பத்தொன்பது ஐம்பத்தாறு காற்பக்தைந்து காற்பது முப்பத் 

தொன்பது முப்பத்திரண்டு முப்பத்தொன்று இருபத்துமூன்று ஆறு 

என ஒன்பதுபகுதியாத் குறைவனவடியின. இங்ஙனம் ஜம்பத்தொன் 

பது சிலதனெவாகலாற் தொண்டுதலையிட்ட பத்சென்னுனெனவும் ஓ 

ன்பழுந் தொண்டுமென Doar கூறியவசனான் ௮௩்கினங் சளையுரில ஜஜ 
ள் 

ம்! ஒன்பஃதெளவங் கொள்ளப்பட்ட, “பாயபதினா மிரழென் திலு



௬௪௬௪ பொருளதிகாரம். 

னையீ-ராயிர மென்றா னதனாளுர் - தூயதன்றிப்- பத்துங் குறைத்த ப 
யத்தாலும் ஒன்பதென்- றுப்த்துச் கொளற்பாற் ஜொருங்கு” என 
வும் *ஓரொன்ப தேற்றியு மோரொன்ப இட்டுமாத்து - மீரொன் 
பதுமிகுத்தா னீங்வெற்று - ளோரொன்ப - தைம்பான்மே லேறவு 

மந்தந்த மாப்க்குறைத - லொன்பான் வகைத்தென்று மோர் 
ந்து” எனவும் *'அறென்றான் மூவா யிரமென்னா தாங்கதனா -லாறக் 

தீ மாங்குறைய மாறு!” எனவும் “ஐம்பத்தொன் பானேழெட் டை 
யொன் பதுராற்பஃ - சொன்பா னுடை.முப்பஃ தெண்ணான்கு முப்பத் 

தொன் - நென்பா னிருபத்து மூன்றா றெனச்குறைப்ப:- வொள்டான் 

நீடிபகுதி பள” எனவும் இவ்வுரைச் சூத்திரங்களான் ௮யை குறைச்சப்படு 
மாறறிந்து குறைச்சு, இவற்றுள் ஒன்பது நிலங் களையப்படும் மோனை 

முதலாயின தொடை. ஐந்தற்கும் ஒரெழுத்துத்சேமா உரித்தென்றிரா 

பின், அதனை நுந்தை நுந்தையென்று இருகாற் தொடுச்சவேண்டும், 
தொடுத்தவழி அடிமோனையுர் தலையாகெதுகையும் அடியெதுகையும் 

டு மூன்றாமெமுத்தொன்றெதுகையுமென நான்கு தொடை பெதப்படு 

மாசலின், ௮வற்றுள் அதனை என்ன தொடையென்றுமோவெனின், 
செய்யுள் செய்த ஆரியன் பலதொடைப்படச்செய்து வைத்தவழி, 

அவற்றுட் சிலகளைர்து ஒன்று கோடற்குச் கா.ரணமின்மை 

யின் அவையனைத் தங் கோடுமென்பது. அல்லாதார் முதனின்ற 

|சொடையேசொண்டொழிகவென்ப. அதுகுற்றம், என்னை ? (௪ 
ங்சாற் பைந்தினை யிதண மேறிப் - பைங்காற் ஈறு கடியோ 

Lions” capa எதுகையும் முரணும் வர்சவழி இவற்றுண் 

முதற்கண் இன்னதொடை இறுதிச்சண் இன்னசொடையென்று 

துணியலாகாமையின் ௮து ரிரம்பாதாகலான் அது _ வந்ததொடை 

இ யெல்லாவாற்றாலும் விரித்துச் தொடைகூறுதீல் அமையுமென்பத. 
என்போலவோவெனின் எழுத்தும் ௮சையுஞ் €ரும் அடியும் ௮ 
ங்ஙனம் முதல் வந்ததன் எண்ணுர் தொகையும் பெயருங்கொடு 

த்து வழங்காசவாறு போலவென்பது. அ௮ல்லதூஉந் தொடைகளெ 

ல்லாந் தம்மையுணரும் மாத்திறாயானே தனிச்தனிவருதல் Beas 

6 சணமென்பதூஉம் இல்லையென உணர்ச, என்னை ? புல உறுப்பு 
க்கொண்டதோர் செய்யளென்றமையின், இனி, இழுத்துத் 

தேமா முதற்சணிற்ப அடி.யிறுதிச்சண்ணும் இயைபு வருதலின் 
அச்சர் நின்றுறழ்ச்த அடி.ச்சண்ரி இயைபுவருதற்கு ஆராய்ச்சியின்றெ 
ன்பது, ஒழிர்த ன ொடச்கமய்சவெனப்பட்டரு் J விவை வா 

ராமையும், உரியவெளப்பட்ட அவற்றுள் ௮வைவருமாறும் முறையிற் 

சொண்டு உதாரணங் கண்சொள்க. இனி, இச்சாலத்துள்ள் ஆசிரிய



செய்யுளியல். ௬௬௭ 

Gr ஒருசாரார் தொண்டுதலையிட்ட பத்துச்குறை யெழுநூற்றொன் 

அமெனப் பாடந்திரிப்பாரும் இன்னொருசாரார் எழுதூத்ளொன்.றுமெ 

ன்ப பாடந்திரிப்பாரும் உளர், ஒருபகுஇியார் ஒன் றுமென்பன முற் 

அவினையென்ப, மெப்பெறுமரபிற் ரொடைவகை பத்துக்குறை யெ 
முநூறென்னும் எண்ணினோடு ஒன்றுமெனக்கூட்பெ. பதின்மூவாமிர௫, 

த்தறுதூற்றுத்சொண்ணூற்றொன்பது என்பது அவர்கருத்து, ஒன்று 
மென்பதனை எண்ணுப்பெயர் முற்றுமைப்படுத்ததென்பாரும் ௮துவே 

கூறுப, அ௮வரறியார். அவ்வாறு சூத்திரஞ் செய்வது ஆரியர் கருத்த 

ன்று, ௮ல்லதூஉம் ஒன்பசென்ப வுணர்ந்திரினோரே என்பது பழம்பா 
டமாகலானும் ௮ஃதமையாதென்பது, ௮லட்வாறுகொள்வார்ச்சுத் ஷூ 

சொடை பதின்மூவாயிரத்தறுநாற்றுத்தொண்ணூற்ொன்பதாகஓம்' 

பிழைச்குமெனமறுச்க. என்னை? ௮றுதூற்றிருபதலை தகதடி.யினையுச் 

தமக்குப்பொருர் துமாற்றான் இருபத்திரண்டு தொடையோமம் பெருக் 

ரூங்கால் அவர்க்கும் ஒரடிக்கண்ணே சொடைகோடல்வேண்மோச 

லானும் ௮ங்ஙனங் சொள்ள இரட்டைத்தொடை முதலாயின Sp | 

நூற்றிருபத்தைக்சாசாமையாலுமென்பத, (௧0௧) 

௪௧௪, தெரிஈதனர் விரிப்பின் வரம்பில பல்கும், 

இத மேற்கூறிய தொடைக்சாவதோர் புறனடை, (இ.ள்.) 

அறுநூற்றிருபததைர் து ௮டி.யோடு மாறிப்பெற்ற சொடை பதின்ம 

வாயிரத்தெழுநாற்றெட்டெனப்பட்டன. மேலினி அ௮வ்வடி ஒன்ற ஐ, 

ன்கண்ணேயன்றி ஒன்றிரிற்ப நின்றவடி. ௮றுநூற்றிருபத்துகான் 

கனையுர் தந்து தந்.து தொற வந்து தோன்றும் தொடைவிகற்பமும் 
இருசீரடிமுதிலாச எண்ேடியிறாகச் இடந்த அடிவேறபாட்டின்க 

ணெல்லாம் இத்தொடைசளைச்கூட்டவும் பிறவிகற்பத்தொடைகளைச் 

கூட்டவும் வரும் தொடைப்பகுதி வரையறையின்றிப் பலவாம். ௭-று, ௬௫ 
வரையறை உடையனவற்றுக்சன்றி வரையறைகூறுதல் பயமின்ரா 

சலின் ஒழிர்த் விசற்பமெல்லாங் கூறியநிலங் கூ றிற்நிலனென்ப 

உம் *'மெய்பெறு மரபிற் மரொடைவகை'' எனப்பட்டன வனாய 

றையடைமையின் ௮துகூறினானென்பதூஉஞ் சொல்லினான் இச்சூத் 

திரத்சானென்பது, im 

இனி ஐர்.துதொடை விசற்பத்தொடை பலவற்றோடுங் கூட் 
டவும் பிறவா ற்ரான் விரிப்பவும் வர்ம்பிலவாமென்பாருமுளர். அவை 
எவ்வாறு விரிப்பினும் வ.ரம்பிலவல்லவெனமறுக்ச, வரம்பிலவென்ப 

அ வரையறை கூறப்படாவென மேறுளாத்ததே உனா, (௪0௨)



Sitar Hy பொருளதிகாரம், 

PEG), தொடைவகை நிலையே யாங்கென மொழிப, 

இ அிவுமது, மேல் ஒருசாரான் வரையறையுடைமையிற் கூற 
ட்பட்டனவென்புழி ஒழி*தன வரையறையின்மையிற் கூறப்படா 
செனவுங் கூறிஞனைச் சண்ட மாளுக்கன் வரம்பிஷ்லள தொடுக்கப்ப 

இடாகொக்லென Quy Hepes ௮வையுர் தொடுக்கப்பரிங் கண்டாயெ 

ரர் 

னச் கூறினமையின் ஐயம் ௮றுத்தசெனவும் அமையும். (இ-ள்.) 

தொடையது பருதி apes ௮வ்வீரண்டுமென்ப, எ-று, என 

வே, ௮ப்பகுதியுளொன்ற தெரித்திலமெல்பது இதன்கருத்து, ஐய 

சென்றதனன் மே2பகுக் ச இரண்டிடமுங் சொள்ச. (som) 

௪௧௬, மாதரை முதலா வடிநிலை காறு 

கோக்குத ற் காரண சோக்கெனப் படு$ம, 

நிறத்தமுறையானே கோச்குணர்த்துசெதது, நாற்சொல் 
வழக்கப் பாவிற்படுப்பது மரபென்றான். எனவே, ஆண்டு நேக்கி 

யுணரப்பவெதொன்றின்றிச் செய்யுளுள்ளும் யழச்சியல்பினவாகி 

வெள்காமையுமாய்ச் காட்டுவனவாயின. அவ்வாறன்றி கோக்சென்ப 

தோர் உறப்புப்பெறினே ௮து செய்யுளாவதாகலான் ௮துகூறு€ன் 

ரூனென்பது, (இ-ள். மாத்தினாயும் எழுத்தும் ௮சைநிலையுஞ் 
சீரும் மூதலாச அடிநிரம்புந்தொடையும் கோச்ருடையவாகச் செய்ழ 

ல் வன்மையாற் பெறப்படுவது நோகச்கென்னும் உறுப்பாவது, உறு, 

ந்சிகேட்டார் மறித்துரோச்டுப் பயன்கொள்ளுங் கருவியை ரோக்குதற் 

   
   

் 
டு 
பயத்த. 

Ped ச பாட்டின் ஒசைமூதலியனவெல்லாங் கேட்டாளா மீட்டுந்தன்னை0ா! 

சாரணமென்ரானென்பது. அடிநிலைகாறுமென்பது ஒரடிக்கஸ் ணே 

யன்றியுஞ் செய்யுள் வந்த HY. எத்துணையாயினும் ௮வைழுடி.காறு 
மென்றவாறு. வரலாறு ;-* முல்லை வைந்நுதி சோன்ற வில்லமொடு 

கபைங்காற் கொன்றை மென்பிணி %& % % படர்ர்சே.” எனவரும், இப் 

#@ நோச்சப் பயன்கொள்ள நிற்கும் நிலைலம செரிர்துகொள்க, இ 
னி, 'அழுகிலைகாறுமென்றதனாத் செய்யுண்முழுவதும் எவ்வசை 

பூறுப்புங் கூட்டி நோக்தியுணருமாறுங் கூறுதும். முல்லையெ 

ன்பது முதலாகச் கானமென்பரீரூக நாற்சொல்லியலான் யாப்பு வ 

WB ஜிப்பட்டதாயிலும் பருஉங்காட்டி. வற்புறுக்குர் தோழி பரவச் தொ 
டங்யெதணையேசாணென்று வச்புறுத்தினளென்பது Carey 

ணரவைக்தானென்பது, “உதுச்காண் டோன்றங் குற. ம்பொதைகா 

் டன்! என்னுக் துணையும் தலைமகனது காதன்மிகுதிகறி வற்பறுச்தி 

th 
QMercrug சோக்கபுணரவைத்சான். ஓழிர்ச அழு.நிலைகாழம் பிரி



செய்யுளியல், ௬௬௯ 

ந்தகாலம் அணித்சதெனச் கூறி வற்புற.ச்தனாளென்பது நோச்கி 
யுணரவைத்தானெனப்படும். என்னை 1? முல்லையென்னாது வைக்று 

இியென்ததனான் அவை அரும்பியது ௮ணித்தென்பது பெறப்பட் 

டது. ன்னாள் கழியின் வைஈநுஇயாசாது மெல்லென்னுமாசலின் 

இல்லமுங் கொன்றையும் மெல்லென்ற பிணியவிழ்க்சனவென்றுள்* 

முல்லைக்கொடி. சரிர்ததுணே ஆவை முதல் கெடாது முல்லையரூம்பிய 

காலத்து மலஈதமையின், இரலை மறப்பினை இரும்பு இரித்தன்ன 

மருப்பென்றதூஉம் நீர்கோய்ந்தும் வெயிலுழர்ச வெப்பச் தணிந்தில 

இரும். மூறுச்சிமிட்டவழி வெப்பம் மாராவிட்டவாறுபோல வெம்பா 

நின்றன பின்னுமென்தவாறு. *பரலவலடைய வீரலை தெறிப்ப? என iy 

வே பரல்படுருழி2சா.று் தெளிர்துநின்ற நீர்ச்கு விருந்தினமாகலாற் 

பலகாலும் நீர்பருஇியும் ௮ப்பரல் அவலினது ௮அடைகனாவிடாது தள் 

ஞுன்றனவென அதுவும்பருவந் தொடங்கெமை கூறியவாருயிற்று, 

கருவி வானங் சரமுறை சிதறி” என்பதூஉம் பலவுறுப்புங் குறை 

படாது தொக்குநின்ற மேசச் தனத வீச்கத்திடைக் காற்றெறியப்படு இதி 
தலின் விரார்து துளிசிதறினவென அவற்றையும் புதுமைகூநினள், 

எனவே, இவையெல்லாம் பரவந் தொடங்வயெதென்றமையின் வற் 

புறுத்துதற்கு இனமாயிற்று, ''குரங்குளைப் பொலிந்த கொயப்சுவற்புர 
வீ” என்பது கொய்யாத உளை பல்௫யுங் கொய்த உளை பலகாலுங் கொ 

ய்யவேண்டுதலுமுடைய குதினாயென்ரவாறு, எனவே, தனதுமனப் ஆ 

புகழ்ச்சி, கூறியவாறு, அத்துணை மிகுஇபுடைய குரை பட்டின 

வாரொலி விலர்சாது மணியொலி விலச்சி வாராகின்றான் ௮ங்ஙன 

ம் மாஃ்சிமைய்பட்ட மான்றேர ஷைைலானென்றவாறு, அதற்சென்னை 
சாரனாமெனின் '(தணையொடு வதியுர் தாதுண் பறவை” எனவே 

பிரிவஞ்சியென்றவாறு, மணிாவொலி கேட்பின் வண்டு வெருவுமாசஇத் 

லின் ௮.துசேளாமை மணிசாவிளை இயங்காமையாப்பித்த மாண்வினை 
தீதேரனாடு விரராரின்ரானென இவையெல்லாம் தலைமகள் வன்பு: 

றைக்கேதுவாயின, *:சறங்கை' விழவி னுறர்தைக் குணாது - நெடும் 

பெருங் சூன்றத்த மன்ற காந்தள்'' தெய்வ மலை ஆகலான் அதலுண் 
மன்ற சார்தளைத் தெப்வப்பூவேனச் கூறி அவை போதவிழ்ர்தாற்ஷூ 

போல அவர் புணர்க்தகாலத்துப் புதுமணங் கமழ்ந்த நின்கைத்தொ 

ஓகஸ் அவை அரியவாூப் பிரிந்தள்லச்தப் பொன்றவடிவொத்த ம 
ணங் குறைபட்டதுணையேயால் அவர் பிரிர்துசெய்த தன்மையினென 

இதுவும் 'வன்புறைக்கே உறுப்பாயிற்று, இவ்வாறே பலவும் ரோச்டி 

புணர்தற்குச் கருவியாயெ சொல்லும் பொருளும் எல்லாம் மாத்திலாக்ஜ்



௬௭௦ பொருளதிகாரம்; 

தூதலா அடிரிலைசாறுமென அடங்சச்கூறி நோக்குதற்காரணம் சோ 
ச்கென்றானென்பது. மாத்திராமுதலாயினவும் சத்தம் இலக்கணத்நி 
ற் திரியாது வந்தமையின் அவையும் ௮வ்விலக்கணம் அறிவார்ச்கு 
கோக்இப் பயன் கொள்ளுதற்கு உரியவாயினவாறு சண்டுகொள்க, 

(ச எனப்பமென்தசஞன் இவ்வாறு முழுவதும் நோச்குதற்குச் சிறப் 
புடையவெனவும் இவையிடையிட்டு வந்தன கிறப்பிலவெனவங் 

கொள்ளப்படும், பிறவும் ௮ன்ன. (௧௦௪) 

௪௧௭, ஆசிரியம் வஞ்சி வெண்பாக் கலியென 

நாலியற் றென்ப பாவகை விரியே, 

ஷ் தோ க்சே பாலேயென நிறுத்தமுறையானே ரோக்குணர்த் 

இப் பாவுணர்த்தியவெழுக்சான் அதனை இத்துணைப் பெயர்வேறுபா 
ட்டசெனவும் பொருட்குரிமையவும் அடி.ச்குரிமையவுமாமாறஞ் 

செய்யுட்கு வரையறைவகையான் உரியவாறும் ஒரோசெய்யுட்கண் 

ஓரோவுறுப்புப்பற்றி வருங்கால் அவ்வுறுப்புக்கள் இத்துணையடிய 

வாகுமெனவும் எல்லாங் கறுவான் தொடங்னெமையின் அவற்றுள் 

இத பெயர்வேறபாடும் ௮ஃது இனைத்சென விரியும் உணர்த்துகின் 
og. இவ்வுறுப்பு வேறுபாட்டானே, உறுப்பியலாயெ செய்யுளும் 

இவ்வாறு பெயர்கொள்ள வைத்தானென்பது, (இ-ள்.) ஆரியப் 

பாவும் வஞ்டுப்பாவும் வெண்டாவுங் கலிப்பாவுமென சாற்கூற்றது பா 
கிரி ச்சளவற்றுவிரி, ௭-.ற. வகையென்றதனான் உறுப்பாயெ செய்யு 

ளின் வேறுபட நோக்டி உணரப்படும் இவ்வுறுப்பெனவும் இவற்று 
ள் வழக்இற்குரியன செய்யுட்கு வச் தனவும் வழக்இற்கேயுரியவாகக் 

கூறுபவவெனவும் ஒன்றொன்றனோட விராய்ப் பிறச்கும்பகுதியுமெல் 
லாங் கொள்ளப்படும். பாக்கூற்றுவிரி ரான்செனவே, பாவனை உறு 

'இ௫ட்பாகவுடைய செய்புட்கு வரையறைகூறிர்றிலனென்பது பெற்றாம், 

என்னை? ௮வற்றுப் போதங்கால் அவற்றது பெயர்வேறுபாடும் ௮ச் 

் சூத்திரங்களான் ௮றி.துமென்பது. என்ரார்க்கு இவை சான்கேயன்றி 
ப் பாவாமாறு கூருனோவெனின் இவையின்றித் தூக்குப் பிறவாமை 

யின் இப்பாவிலச்சணமும் சோச்கோத்திலுட் கூறினானாசலான் ஆண் 

௪ டோதியவாறே அ௮அமையுமென்பத, இச்கருத்தேபற்றிப் *பாவென 
மொழியிலுந் தூக்கெது பெயரே” என்றார் இர்நாலின் வழிநூல் 

செய்ச அரிரியருமென்பது. உழாரணம்; * உள்ளார் சொல்லோ 

தோழி முள்ளுட - யலங்குகுலை யிந்தின் லம்பிபொதி செங்காய் - 
இல்பொதி பவள மேய்ச்கு - மடில்படு கள்ளீயங் காடி.தர் தோ? 
ன்பது ஆரிரியப்பா உறுப்பாடு வந்த செய்யுள். **வனையில்புகழ்



செய்யுளியல், , ௬௭௧௮ 

வயங்குவெண்மீன் - நிசைதிரிர்து தெற்கெய்திலும்'' என்பது வஞ் 
Sours. gure வந்த செய்யுள். **வாரிய பெண்ணை வருகுரும் 

பை வாய்த்தனபோ -லேரிய வாயிலு மென்செய்ய - கூரியவேற் - 

கோட்டியானைத் தென்னன் குளிர்சாம் தணியகலங் - கோட்டும 
ணங் கொள்ளா மூலை.” என்பது வெண்பாவுறுப்பு வந்த செய்யுள், 

£ அரிதாயவறனெய்தி'' என்பது சலிப்டாவுறுப்பு வந்தது. பிறவும் 
அன்ன. இவை இன்ன அடியான் வந்தனவென்பது எனனையறியுமா 
நெனின், அதுவன்றே தூக்குப் பயம்படிசன்ற இடமென்பது, மூன் 

அுபாவினை நாற்€£ராலும் வஞ்சிப்பாவீனை இருரானும் முச்ரோனுக் 
தூச்குக்கொண்டு இத்தூக்காமாறு உணர்ந்துகொள்க, ஆசிரியம் 

வெண்பாச் சலி வஞ்சியெனச் இறப்புமுறையாற் கூருததென்னையெ 
னின், அது (முந்து மொழி ததன் நலைதடு மாற்றே'” என்பாருமுளர், 

வஞ்சிப்பா மு, சற்கூராமையின் அற்றன்றென்பது, மற்டுறன்னை ௧௬ 
தியதெனின் ஆூரியம் வெண்பாவென்று ஒதினவை வழிக$ற்குஞ் செ 

ய்யுட்கும் உரிமையின் அவையேபோறஓஞ் ஏிறப்புடையவென்றுகொ 

ள்வானாயிலும் ௮ற்றன்று, இவை செய்யுளிலக்கணமாகலான் ௮வை 

நான்கும் ஓத்த இலக்கணச்ச செய்யுளென்றற்கு இம்முறையான் 

ஓதினொானென்பது, இனி ஒருசாரார் இச்சான்கனையும் ஒன்று மூன் 

ரக விகற்பித்துச் கூறுப, என்னை? ஏந்திசை தரங்கிசை ஒழுசை ௭ 

ன்ருற்போல. அ௮ற்றன்று ; ஒரெழுத்துமுதல் ஐயெழுத்துச் சீரளவும் 
உயர்ந்த €ரான்வருஞ் செய்யுட்கு ஒன்று ஒன்றனின் வேறுபட்டொ 
லிக்கும். ௮வ்வேறுபாடுதோறும் பாவேறுபடா. என்னை ?₹ “'எழுத்தள 

வெஞ்சினுஞ் சீர்நிலைதானே - குன்றலு மிகுதலு மில்லென மொ 

ழிப” என்றமையினென மறுக்க. ௮ல்லதூஉம் ௮ங்கனம் வேறு பா 

டுகொள்ளின் ஒரோவொன்று ஐர்தாகலுக் தூங்கலோசை ஆறும் 
ஏழுமாகலுமுடைய வென்பது, (௧௦௫) 

PEN, அங்நிலை மருங்கி னறமுத லாகிய 

மும்௫தற் பொருட்கு முரிய வென்ப, 

இதத பாவினைப் பொருட்குரியவாற்றான் வரையறை கூறுவா 

ன் தாடங்கிப் பொருட்குரிமை பொதுவகையான் உணர்த்துகின் 

றது, இதி பொருளதிகாரமாசலின் இங்ஙனங் கூறுகின்றான். (இ-ள்.) 

அந்நிலைமருங்கன்-- ௮ம் மேலைச்சுதிதிர,த்.து.த தோற்றுவாய் செய்யட் 

பட்ட செய்யுளினிடத் ௪: அ௮.றமுதலாகய மும்முதல்-- அறம்பொருள் 

ன்பமென்பன ; அறமுதற்பொருளெனவே அவையும் அவற்றது நிலை 

யின்மையும் அடங்கும் ) பொருட்கும் உரியவென்ப- அப்பொருட்செ



௬௭௨ பொருளதிகாரம், 

ல்லாம் உரிய நான் குபாவும். எ-று. ௮ற்நிகைமருங்கவேனவலே, அவை 
மூம்முதற்பொருட்கு உரியவாங்காத் செய்யுளிடத்தன்றித் சாமாச ௨ 
ரிமை பூணூவென்பது. வீடென்பது செய்யுளுள் வாராதோவெளின் 
விற்ப தலென்பது புறப்பாட்டெல்லையாகக் கூறினானென்பார் சான் 
(ரபொருளுர் தழீஇயுரைப்ப. இணியொருசாரார் மும்முதற் பொருட் 

கும் உரியவென்பதனை எச்சப்ப௦ த்தககொள்ப. அ௮ற்றன்று, உலஇற 
பொருண்மூன்றனையுங் கூறுவான் அவற்றை மும்முதற் பொருளென் 
ரன், அவையின்றி வீடுபெறுமாறுவேறின்மையின் வீடும் ஆண்டுக் 
கூறினானென்பது. அல்லாதார் வீடென்னும் பொருண்மை செய்யுட் 

சண் வாராமையின் ௮துகூருனென்ப, ௮ங்நனங கருதின் map 
தீற்பொருளுஞ் செய்யுட்கண் வாராவெனமறுக்க, (௧0௬) 

௪௧௯, பாவிரி பருக்களைப் பண்புறத் தொகுப்பி 

பிழி யப்பா வெண்பா வென்றாுங் 

காயிரு பாவினு ளடங்கு மென்ப, (௧௦௭) 

௪௨0, ஆரிய நடைதீதே வஞ்சி யேனை 

வெண்பா ஈடைத்தே கலியென மொழிப, (௧௦௮) 

(இவை இரண்டுசூத்திரமும் உரையியைபுரோக்டி உடனெழுச 
ப்பட்டன. மேற் பாவினது விரி மான்சென்றமையின் தொகையுமு 

ண்டென்பது பெற்றாம், அவை தொகுக்குங்கால் இரண்டாடத் 
 தொகுமென்பதூ௨உம், ௮ங்ஙகனம் இரண்டாமிடத்தும், யாதானும 

ஒன்றடக்கி இரண்டாகா முதற்பாவென சாட்டப்படுவன இவை 

யெனவும், அவைமுதலாகச் தோன்றி, ஆண்டடங்குவன இவை 
யெனவும் உணர்த்து்றது. (இ-௬்.) மேற் பாச்சண் விரிர்த 
பகுதியை உண்மைத்தன்மை நேோரக்சித் தொகுப்பின் ஆசிரியமும் 

வெண்பாவுமேயாம். அவற்றுள் ஆரிரியத்து விகற்பமாடுத் gue 
சலோசை விறிந்தடங்கும், வெண்பாவின் விதற்பமாடுக் கலிப்பா வி 
ரிந்தடங்கும், அங்ஙனம் அடங்கு இரண்டாகும் பாவின்வகை, ௭ - று, 
£ வீடிபேறு விழைர்துநெழி.திருந்து” என ௮சவற்$ரான் வஞ்சித்துக் 
குப் பிறந்தது. மாசேர்வாய் மாசேர்வாய் மாசேர்வாய் மாசேர்வாய் 

என வெண்பாவிலுட் கலிப்பாபிழந்தது, பிறவும் ௮ன்ன. இணி, ஒரு 

சாரார் வஞ்ிப்பாவிலுங் கலிப்பரி பிறக்குமாதலின் அதிகூறி நிரம்பா 

தென்ப, என்னை ? “விளங்குமணிப் பசம்பொன்னின் - விரித்தமை 
தீதுச் சநிர்சான்ற'” என்னும் இரண்டு வஞ்சியெடியும் ஒரு சலியடி. 
பாசக் சொல்லப்படிமென்பது அவர்கருத்து, அற்றன்று, அனவ்ழிர



செய்யுளியல், ௬௪௭௩, 

ண்$மொதற்சோர் சட்டளையிலவாம். அன்னது கட்ட்ளையழிக்த கலிப் 
பாவேயெணினும் வஞ்சியடியாதற்கு ஒருசாரணம் இல்லை, தலைகுலு. 

ச் வலிய சொல்லிலுர் சன்£ீரின்மையினென மறுக்க, ௮ல்லதூஉம் 

ஒன்று ஒன்றனோட ஓக்குங்காத் பிறப்பித்சதனோடு பிதந்ததொப்ப 
வேண்டுமென மறுக்க, “Kanwar யிழுக்குண்டும் வரண்டும்பின்! 
மலர்மலைந்தும்'* என்றக்சாற் கலிப்பாவாகச் சொல்லியவழியும் ௮௪ 

தூங்கலோசையோடு ஓச்சல்வேண்டும் அதனின் ௮து பிறந்ததாயி 

னென மறுச்ச. அ௮ல்லதூஉம் அவ்விரண்டடியுங் கூட்டியவி அகவ 

லோசையாசலே வலிது, என்னை? சன்றலா விராய் வர்சமையி 

ன். பண்புறவென்றதனன் ஆ௫ிரியப்பாவும் வெண்பாவும் இயல்பென' 
வும் ஓழி$சன விகாரமெனவுங் சொள்க. எனவே, வெண்டாவெ 

ன். றதனான் மூன்றுபாவிறும் துள்ளியசலியோசையும் ஒருவகையான் 

வெண்பாரெறித்தேயாம் இலககணக சலியோசையன்றுயிறுமென்பது 

சொள்க. (௧௦௮) 

௪௨௧, பவோழ்த்திபல வகையே காற்பாற்கா முரித்தே, 

இத மேற்கூரிய மூம்மாதற் பொருட்கண் ஒருசா.ரானவற் 

ற் வாழ்த்துதல் என்பதோராறும் உண்மையின் அப்பகுதி நான்கு 
பாவிற்கும் உரித்தென்இன்றது. நால்வகைப்பட்டது பாவாசலின் 

அ௮ப்பாவீனை நான்கென்றான். வாழ்த்தியலென்னாது வகையென்ற,த 

னான் மேற்கூறிய மும்முநற்பொருளீன் ௮றுவகையும் பெரும்பான் 

மையெனப்படுமென்பதாஉம் ௮ங்ஙனம் வாழ்த்துங்காற் தனக்குப்பய 

ara gs gb படர்க்சைப்பொருட்குப் பயன்படுதலுமென இருவகையா 

ன் வாழ்த்துலென்பதூஉம் முன்னிலையாக வாழ்த்துதலும் படர்க்சை 
யாச வாழ்த்துதலும் என இருவகைப்படுமென்பதூஉம் எல்லாங்கொ 

ore, அங்ஙனம் வாழ்த்தப்படும் பொருளாவன;--கடவுளும் முனிவ 

ரம் பசுவும் பார்ப்பாரும் ௮ளாசரும் மழையும் சாடுமென்பன, Maw 
அட் கடவுளை ஷ்த்துஞ் செ.ப்யுள் உடவுள்வாழ்த்செனப்படும், ஓழி 

ந்தபொருள்சுளை வாழ்த்திய செப்யுள் ௮றுவசை வாழ்ச்செனப்படுமெ 

ன்பது. *மீரனிலஞ் சேவடி. யாகச் தூய்கீர் - வளைஞரல் பெளவ முடுச் 

சையாச விசும்பு மெய்யாகத் திசைகை யாகப் - பசங்கதஇிர் மதியமொ 
ட சடர்கண்ணா௫ - வியன்றன வெல்லாம் பயின்றகச் தடச்ியெ . வேத 

மு தல்ஷனென்ப-தீதற விளங்கெ திகிரி யோனே.” என்பது தெய்வவா 

ழ்த்த. யாழ்கெழு மணிமிடற் றர்சணன் - மூவிரு ணீழற்ற கீர்ர்சன் 

ரூலுலகே.”” என்பதும் ௮. முன்னையது சனச்குப் பயன்பட 
வாழ்த்தியது, பின்னரது உலழ்குப் பயன்பட enone பித



௬௭௪ பொருளதிகாரம். 

பாவினும் மருட்பாவிலும் பிறபொருட்கண்வந்த வாழ்த்து ws Hie 
எண்டுகொள்க, வாழ்த்தென்பது அதமாகலின் அறமுதலாயெ மும் 
மூதற் பொருள்களென்புழி அடங்கும்பிற, இச்சூத்தம் மிகையாலெ 
னின், ௮ற்றன்று, புறநிலை வாழ்த்து முதலியன உள; அவைரீக்குத 
“ற்கு இது விதந்தோதினானென்பது. வாழ்த்தியலென்றதனான், இயற் 
கைவாழ்த்தெனப்பருவன இவையெனளலும் இனிவரும் பு.றநிலைவாழ்ச் த 
மூ சலியன இயற்கைவாழ்த்செனப்படா ஒருவசையான் வாழ்த்சென் 
டான் சார்த்தியுணரப்பவெகல்லதெனவுங் கொள்க, (௧௦௬) 

௪௨௨, வழிப தெய்வ ிற்புறங் காப்பப் 

பழிதீர் செல்வமொடு வழிவழி இறக.து 

பொலிமி னென்னும் (|றகிலை வாழ்த்தே 

கலிரிலை வகையும் வஞ்சியும் பெரு௮, 

இத நாற்பாற்கும் உரிக்கன்றி வரையறைப்படும் வாழ்க் தவே 

gu ents Goong. (இ-ள்) நினக்குத் தொழுகுலமா€ய 

தெய்வம் நின்னைப் புறங்காப்ப, இல்லறம் மூதலிய செல்வசதாற் பழி 

யின்றிப் பூத்த செல்வமொடு புதல்வர்ப்பபர்து; புதல்வரும் இப்பெற்றி 
wore எல்லீரும் நீடவொழ்வீராமினென்.று தெய்வத்தைப் புறநிறுத்இவா 

ழ்த் துவது புறரிலைவாழ்தீது, அங்ஙனம் வாழ்த்திய ௮ச்செய்யுள் சலி 

ப்பா உறுப்பாகவும் வஞ்டிப்பாவினும் வருதலில்லை. எ- று. தெய் 

வத்தைப் புறநிறுத்தி வாழ்த்துதலிற் புறநிலைவாழ்த்தாயிற்று, வ 
ழிபடுதெய்வம் நிற்புறங்காப்ப என்றோதினமையின் வழிபடுசெ 
ய்வம் உள்வழியே புறநிலைவாழ்த்கெனப்பயவெசென்பது, எடுத்துக் 

கொண்ட காரியத்துக்கு ஏதுவாகிய கடவுள் நிற்ப ,அ௮க்சடவுளாற் 
பயன்பெற நின்ரானோர். சாத்தனை முன்னிலையாக அவற்குக் 

காரியங் கூறுதலின் இது புறநிலையாயிற்று. சலிநிலை வகையென் 

றதனாற் கலிவகைத்தாகய பரிபாடற்கும் இஃதொக்கும். இனிக் 

கடவுளாற் காக்கப்பட்ட சாத்தனை வாழ்த்தப்படானெனவுஞ் சொ 

ல்லுப. அற்றன்று; கடவுள்வாழ்த்தென்றால் அவ்வாறு பொருள் 

படாமையினென்பது. இவற்றுக்குச் செய்யுள், * இமையா முக்க 

ணிலங்குசுடர் வாய்ர்த- வுமையொரு பாகம் தொருவன் காப்ப 

நின் - பல்ளேச் சுற்றமொடு ஈல்லிதி னம்.இ - நீடுபல் வாழிய வாய்வா 

், சென்னிநின் - னொருகுடை வரைப்பி னீழல் பெற்றுச் -,டெர்ச 

வெழுகட ஸாப்ப - ணகலிரு விசும்பின் மின்னிலும் பலவே” எனவும் 

இங்க ளிளங்கதிர்போற் றேக்திங்க ஞர்த்தேவன்-மைக்தர் சிறப்ப மக 

ழ்சிறந்து -, இங்கட் - கலைபெற்ற கற்றைச் சடைச்சடவுள் காப்ப - நிலை,
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பெத்று வாழியரோ நீ? எனவும் வரும். இணிச் சலிப்பாவிலுள் வருங் 

காற் கடவுண் முன்னிலையாசவரும், என்னை?  தேவர்ப் பராஅய 

meeting சண்ணே'” என்றமையின், ௮ஃது வாழ்ச்தியல்வகை 
யென மேலேயடங்கிற்று, வஞ்சிப்பாவிற்கும் அவ்வாறு கொள்ளப் 

படும், இச்சூத்திரம் பாவென்னும் உறுப்பிற்குப் பொருள்வனாையறுத்| 

தீது, மற்று நிற்புறங்காப்பவென ஒருமைகூறிப் பொலிமின் ல 

னப் பன்மைகறியசென்னையெனின், வழிபடு தெய்வ நிற்புறங்காப்ப 
வென்றமையிற் புதல்வரோடுங்கூட்டிப் பாட ௮மையுமென்றற்கு Has 

வாறு கூறிஞனென்பது, (௧50) 

௪௨௩, வரயுறை வாழ்த்தே யவையடக் கியலே 

செவியறி வுழாஉவென வவையு மன்ன, 

இ வும் பாக்களை மூன்றாக வரையறுக்கின்றது. வாயுறை 

வாழ்த்.தும் அவையடச்கியலுஞ் செவியறிவுநாஉ௨ம் என மூன்றும் 

மேலைப் புறநிலைவாம்த்துப்போல் வாழ்த் தும்பகுநியவாயினுங் கலிநிலை 
வகையும் வஞ்சியும் பெராமையுமுடையவென மாட்டெறிந்தவாறு, ௮ 

வையாமாறு முன்னர்ச்சொல்லுதும், (இ-ள்.) வாய்- வாய்மொழி : 

உறை-மருந்து: வாயுறையென்பது சொன்மருந்தெனப் பண்புத்தொ 

சையாம்; இனி வாய்ச்சட்டோன்றிய மருந்தென வேற்றுமைத்தொ 

கையுமாம் $) மருக்துபோறலின் மருந்தாயிற்.ற, அவன்டிநப்புக்கூ நி 

வழுத்தி ஒருசாத்தற்குப் பயன்படச் சொல்லினமையின் வாயுறைவா 
ம்த்தெனப்படுமென்பு, மற்று நிற்புறங்காப்பவெனப் புறநிலைவாழ் 

த்திற்கு இடம் நியமித்தாங்கு இதற்கும் இடநியமங் கூருரோவெ 

னின், அது,மாட்டேற்றுனே அடங்குமென்பது, 

அ வைபடச்சியல்-- அவையைவாம்ச்துதல் : அவையடக்குத 

லென்பது இரண்டாம்வேற்றுமைத்தொசை ; ௮டக்ியலென்பது, வி 

னைத்தொசை ;. தானடங்குதலாயின் ௮டங்கெலெனவேண்டும், ௮ஃ 

Sra gi, அவைஞத்தாரடங்குமாற்றால் இனியவாசச்சொல்வி அவரை 

ப்புகழ்தல், 

செவியறிவு INP = PGES E PGF செவியதிவுபடுத்து அவனை 

வாழ்த்துதல்: என அவையும் அன்ன என்ற இம்மூன்றும் அத்தன். 

மையவேயாம். எ-று, 

தெ ய்வத்சொபெட்டமையிற் புறநிலைவாழ்த்து முற்கூறி இவை 
பிற்கூறினன். இவற்றுள் வாயுறைவாழ்சத்து முன்னிலைக்குரிமையின் 

அதன்பின்வைத்தான். முன்னிலைக்கே உரித்தாயிலுஞ் செவியறிவு
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Masten ஈற்றுச்சண்வைத்தான், பயம்பெறுவானையே நீ இன்ன 
வருணத்தையாவாயென்று புகழ்படவாழ்த்திச் சொல்லப்படுதல் வேறு 
பரடுடைமையினென்பது. இங்ஙனம் வரையறுக்ன்றது நால் 

வகைப் பாவாடய உறுப்பின நோச்யொகலின், suber Scag 
'புடைய ரால்வகைரசெய்பட்கும் இவ்வுறுப்பினஇலக்சணம் எய் துவித் 

அுக்சொள்ளப்படும், சொள்ளவே ஆிரியப்பாட்டும் வெண்பாட்டும் 

மருட்பாவும் எல்லாயாழ்த் திற்கும் உரியவென்பதாஉங் சவிட்பாட்டும் 
வஞ்சிப்பாட்டும் புறநிலைமுதவிய மால்வசைப்பொருட்டும் உரியவல்ல 
வென்பதூஉம் பெறரூம். என்னை? “மருட்பா வேனை யிருசா ரல் 
லது - தானிது வென்னும் தணிநிலை யின்றே'' என்றமையின். (௧௧௧) 

௪௨௪. வாயுறை வாழ்த்தே வயங்க காடின் 

வேம்புங் கவும் போல வெஞ்சொற்் 
ரூங்குத லின்றி வழிஈனி பயக்குமென் 
றோம்படைக் கிளவியின் வாயுறுத் தற்றே, 

இ* முறையானே வாயுறைவாம்த்துணர் ற்று, (Q - e7.) 
மூற்பருவத்துக் கைத்தும் பிற்பருவத்து உறுஇபயச்கும் வேம்புங் கடு 
வும்போல வெய்யவாய் இன்சொல்லினைச் தடையின்றிப் பி ந்பயச்கு 
மெனச் கருதிப் பாதுகாத்துக் ளெக்குங் ளெப்பிஞன் மெய்யாக ௮தி 
வு௮,த்துவது வாயுறைவாழ்த்செனப்படும். எ- று, வாயுறையென் 
பது மருக்தாசலான் வேம்புங் கடுவும்போல என்றானென்பது. 
அதற்குச் செய்யுள்; * இருங்கட அடுச்ச பெறுங்கண் மானில- முடை 
யிலை ஈடுவணச் திடைபிநர்ச் இன்றிச் - சாமே யாண்ட வேமங் சாவல- 
றிடுதிரை மணவினும் பலரே சுடுபிணக் - காடு பதியாகப்போடுத் தீத்த- 
நாடு பிறர்கொள்ளச் சென்று மாய்ச்தனரே - யதனால், நீயுங் கேண் 
மதி யத்தை வீயா - துடம்பொடு நின்ற வயிரு மில்லை - மடங்க ஓண் 
மை மாயமோ வன்றே - முள்ளி வேய்ச்த கள்ளியம் புறங்காட்டு - 
வெள்ளி போயெ வியலு எரங்க - ப்பி லாஅ௮வி 3” புமுச்சல் சைச் 
சொண்டு . பிறக்கு கோச்காதிழி பிறப்பினோ ஸீயப் - பெற்றுகிலங் 

கலனாக விலங்குபலி மிசையு - மின்னா வைகல் வாரா முன்னே - செ 
ய்ரீ முன்னிய வீனையே - முந்நீர் வராப்பக முழுதுடன் நுறர்தே."? 
பிறவும் ௮ன்ன, (௧௧௨) 

௪௨௫, அவை யடக்கெயலே யரிறபத் தெரியின்" 

வல்லா கூறினும் வகுத்தனர் கொண்மினென் 

றெல்லா மாந்தர்க்கும் வழிமொழிக் தன்றே,
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இத முறையானே ௮னவையடச்சியலுணர்ச் துன்று. (இ-ள். 
வல்லாசன சொல்லினும் அவற்றை ஆராய்ச் தசொண்மினென Hea 

யகத்தாரொல்லார்ச்கும் வழீபடுகளவி சொல்லுதல் ௮வையடச்கு; 
எ-று. வல்லுதலென்பது ஒன்றுவல்லனாதல், ஒருவன் வல்லவற்றை 

வல்லவென்பவாகலான் வல்லாதனவற்றை பல்லாவென்றானென் 

பத, அதற்குச்செய்யுள், ““இலாத்த விரிச்சுத் ரிரைப்பினா வாய்போ - 

இரைத்த வரையரனேம் சேட்டு - முனாத்த - பயன்தவா செய்வார் 

திலசேதந் கெஞ்சத் - இயன்றவா செய்வார் பலர்.” இது பூத்தாரவை 
யடக்கு, ௮ரிறபத்தெரியினென் றரஞ்னே யாப்பினும் பொருளினும் 
வேற்றுமை.புடைய சொ?சசவொருபோரிலும் அவையடக்கயெல் சிறு 

பான்மை தொடர்நிலைக்கண் வருமெனக்கொள்க, (௧௪௩) 

௪௨௬, செவியுறை தானே, 

பொங்குத லின்திப புரையோர் காப்ப 

ணவிலுதல கடனெனச் செவியுறுக் தன்றே, 

இஃத இறதரின்ந ரெலியுறையுணர்க்நனெ்றது. (இ-ள்.) செ 
வியுறை-செவிமரர் த: அதுவும் ஓப்பிஞயெபெயர் ) சானேயெனறி 

ன்ற ஏகாரம் பிரிநில. பொங்குரலின்ரி-பெருக்கமின்றி; புரை 

யோர் சாப்பண் நவிலுசல் சடன் எனச் செவியுற ச்தன்றே.- பெரி 

யோர்நடுவ ன் நங்கபொழ்தல் கடப்பாடெனச் சொல்லிச் செவிச்சணி 

ற்க உறுத்துவது செவியறிவுநாஉ௨, எ-று, அஃது அடங்கி வாழ்வா 

ர்க்குப் புசழாசலான் வாழ்த்தின்பாறபட்டது. அதற்குச்செய்யுள்) 

வடா பனிபடு நெடுவளா வடச்கும்!'” என்பதனுட் “* பணிய ர 

த்தைரின் கொடை$ய முனிவர் - முக்கட் செல்வர் ஈகர்வலஞ் செய் 

தே - யிறைஞ்சுக பெருமரின் சென்னி சிறந்த - சான்மறை முதல்வ 

சோர்துசை யெதிே”” எனவும் * என்று மின்சொல் லெண்பதத்தை 

யாகுமதி பெரும” எனவும் “:பணிவுடைய னின்சொல்ல னாதலொ 

ரூவற் - கணியல்ல மத்றும் பிற'' எனவும் வரும். இத்துணையும் பாவி 

னது பெயரும் முறையும் எண்ணும் பொருட்கு உரியவற்றுக்சண் 

வரையறையுங் கூறியவாறு, (௧௪௪) 

௪௨௭. ' ஓக்கா ழிசையு மண்டில யாப்புங் 

, குட்டமு கோடிக் கொட்டின Gaver. 

QB) வும் மேனின்ற அதிகாரத்தரற் பாவிலக்சணமே கூறுகின் 

தத. (இள்.) ஓத்சாழிசைச்சலியின்கண்ணும் மண்டி௰யாப்பின்சண் 

னும் குட்டம் வருங்கால் அளவழிக்குப் பொருந்தி வருர் தத்தம பாக்க



௬௭௮ பொருளதிகாரம், 

ள். எ-று, பாவென்பது அதிகாரத்தாற் கொள்ளப்படும், ஓத்தாழிசை 
கீசலி ௮ளவடியுஞ் இந்தடி. குறளடியும் விராய்நிற்குமாயினும் ௮ளவல் 
லாவடியேலும் ௮ளவடிக்குப் பொருந்து மாற்முற் பாச்கொளுத்தப்படு 
மென்பது, '“௮ரிதாய வறனெய்தி யருளியோர்ச் களித்தலும்” என ௮ 

'ளவடிச்சட் தள்ளலோசை வந்தது, “போ.ரவுணர்ச் கடந்தோய்நீ புண 

'ர்மருதம் பிளந்தோப் நீ” எனக் குறளடி.க்கண்ணும் அவ்வாறே துள்ள 

லோசை வந்தவாறு சண்கொள்க, :** நீரின் றண்மையுந் தியின் வெ 
ம்மையுஞ் - சாரச் சார்ந்து இரத் இருஞ் - சார ஞடன் கேண்மை - சாரச் 

சா.ரச் சார்ந்து - ரத் ரச் தர்பொல் லாதே” என இஃது இடையடி. 

' குறைந்தமையிற் குட்டமென்னப்பட்டத. நாற்சீரடி, யாத் துவருவன 
மண்டிலயாப்பெனப்படும், ௮அவைபோலக் குட்டமும் கேரடிக்குப் 

பாப்பொருந்தின என்றவாறு, ஈற்றின் மண்டிலமோதியதென்னை 

யெனின், ௮து சொல்லாச்சாற் குட்டமே நேரடிக்கு ஓட்டுவதா 
வான் செல்லுமாகலினென்பது. மண்டிலமென்பன :*மாராக் காதலர் 

‘wanes தனரே - யாறுூச் சட்பனி வரலா னாவே - வேரு மென் 

ஜோள் வளைநெ௫ மும்மே - கூருஃப் சோழியான் வாழு மாதே'' என்றற் 

ரொடக்கச் சன. ஓத்தாழிசை முப்வைத்ததென்னையெனின், மண்டி. 

லம்போல்வனவுங் குட்டம்போல்வனவுங் சலிப்பாவினுட் கறபான் 

மையென்றந்சென்பது. அவை அளவடிச்குரிமை யாண்டுப்பெறு 

'அமெனின், அவை தம்மை உறழுங்கால் ஒதிய நிலவகையாலும் “: இ 

ன்€ர் வகையி னைந்தடிக்கு மூரிய”” என்னுஞ் £ீர்வசையாலும் பெ 

தூது மென்பது, இதனது பயங் குறளடி வஞ்சிப்பாப்போலப் பாவேறு 

படாவென்பது, ஒட்டியென்றதகனான் இத்துணேபோகாது சிறுவர 
விற்றாய் வரும் வெண்பாச்கண்ணுமென்பது கொள்க, (௧௪௫) 

௪௨௮, குட்ட மெருத்தடி யுடைத்து மாகும், 

இத குட்டத்தித்சோர் நெப்புவிதி. (இ-ள்.) குட்டம் ௭௫ 
ததடியின்சண்ணும் வரும். எ-று, மெல் ஆராய்ிப்பட்ட குட்ட 

ம் இடைவருதலன்றி ஒருபாட்டின் ஈற்றபலடிக்கண்ணே வந்தொழி 

தலும் உண்டன்றே? அதுவும் பாவிற்கேற்பச் குறைச்சப்படுமென் 

பான் குட்டம் எருத்தடி. யுடைத்துமாகும் என்முன். குறைத்தற்குக் 
கூறினனல்லனென்பது, இதனை இவ்வாறு கூறவே மேற்கூறிய 
குட்டம் ஒத்தாழிசைக்சகட்போல இடையிடை வருமென்பது பெற் 

ரூம், *'உடைதிராப் பிதர்விற் பொங்கமுன் - கடல்போ Capa gw 

காடி.றர் தோரே” என ஈறந்தயலழ. முச்சீரான் வந்தது, பிறவும் 
அன்ன, (௪௧௪)



செய்யுளியல், ௬௭௬ 

௪௨௬, மண்டிலங் குட்ட மென்றிவை யிரண்டுஞ் 

செந்தூக் யல வென்மனார் புலவர், 

இ மண்டிலமுல் குட்ட்மும் வருமிடனுணர்ந்று, (௫-ள்.) 
மேற்கூறிய மஒூன்றனையும் இன்ன பாவென்பது உணர்த்தினன் 

அவற்றுள் இறுதிரநின்ற மண்டிலமுங் குட்டமும் ஆூரியப்பாவி 

னை உறுப்பாசவுடைய, எ-று, எனவெ, ஒச்சாழிசையாடற் க 
லிப்பாவினை உறுப்பாகவுடைத்தென்பது பெறுதும், என்னை 1 ஓ 

தீதா ழிசைக்சலி கலிவெண் பாட்டே - கொச்சக முறழொடு சலிகால் 

வகைச்தே'' என்பவாதலான், 

மேத்கூறிய மண்டிலவாடிரியச்தனை நிலமணடிலமெனிம் 

அடி.மறிமண்டிலமெனவும் பெயரிட்வெழங்குவாரும் உளா. நின்ற 
வாறு நிற்றலும் அடிமறித்துச்கொள்ளினும் பொருள் திரியாது நி 

நறலுமுடையவென்பது போலும் அவர்கருத்து, அடிமறித்தல் 
பொருள்கோட்பகுதியாகலான் அஃ தமையும் ; அஙஙனங் கொள் 

ளின் நிரனிறைமுதலிய பொருள்கோட்பகுதியாலுஞ் செய்யுள் 

வேறுபடுமென மறுக்க, இனிக் குட்டமும் இருவசைத்தென்ப. இ 

ணைக்குறளாசிரியப்பா கேரிசையாசிரியப்பாவென. அவை அவ்வாறு 

கொள்ளின் இழுச்கே. குட்ட மெருத்தடி. யுடைத்து மாகும்” என்று 
இருவகையாற் கூறினமையினென்றலுமொன்று, இணி ஒன்மூக 

வழங்குதலே வலியுடைத்து, :* குட்ட மெருத்தடி புடைத்து மா 

கும்? என ஒருமைகூறியவானான் ஒழிர்தவழி இரட்டித்துக் க 
நையவேண்டுமென்பது கொள்க மற்று ஓத்சாழிசைக்கலியும் மண் 

ழூலயாப்புமென் றவீழிச் கலிப்பா முந்கூறியதென்னையெனின், குட்ட. 

ம் ஆண்டுப் பயின்றுவரு தலின் ஆடிரியத்திற்கும் அதனை மாற்கூறினா 

ன், இனி முறையானே வெண்டாச் கூறுமென்பது, 

ஞுட்ட்ென்பது வழக்குச்சொல்லாற் செய்யுளென்பாருமுளர், 

நாற்சொல்லானுமன்றிச் செய்யுள் செய்யப்படாமையின் ௮ முட்ட 

மென்றல் நிரம்பாது, ஓத்சா,நிசையென்ப தும் எல்லாச் செய்யுண்மே 

அஞ் செல்லுமெனவும் உரைப்ப, பாவும் இனமுமெனப் பகுத்துரை 

ப்பார்ச்காம் அதுபொருளாவதெர” மறுக்ச, yoo grew ஓரோவொ 

ன்தே வருவது ஒத்சாழிசையெனப்படாவென்பது, செந்தூச்கென் 

பது ஆ௫ரியப்பாவென்றவாறு, பாவினைச் தூச்செனவுஞ் சொல்லுப, 

இயலவென்பது ௮ப்பாவானே நடக்குமென்றவாறு, இதுவும் ;இன் 

னசெயுட்கு உரித்தெனப் பாவினை வரையறுத்தசேயாம். (௪௧௭௪)



Fr AO பொருளதிகாரம். 

௪௩.0, தெடுவெண் பாட்டே குறுவெண் பாட்டே. 
கைக்ளே பரிபாட் டங்ககச் செய்யுளோ 

டொசத்தவை யெல்லாம் வெண்பா யாப்பின, 

இத வெண்பாவென்னும் உறுப்பினை இன்னுழிப் பாவாமெ 

னப் பொருளுஞ் செய்யுளும் பற்றி வமாயறுச்சன்றது. (இ-ள்.) 
மெடுவெண்டாட்டுங் குறவெண்பாட்டுங் சைக்களையும் பரிபாடலம் 
அங்கத ச்செய்யுருமென ஐந்துந் தம்மின் ஒத்து வெண்பாவென் 

னும் உறுப்பினானே கூறப்படும். ௭- று. நெடுவெண்பாட்டென்பன 

சாழமூடைய பன்னீரடி. உயர்பு இழிபு ஏழடியாக வருவனவென்ப த- 
' எனவே கூ.றவெண்பாட்டென்பன இரண்டடி.யான் மூன்றடியான் வ 

் ௫ வன, குறள்வெண்பா டிர்தியல்வெண்பாவெனப்படலும் ஒன்று. ௭ 

னவே சான்சடியான் வருவன அளவியலவெனப்படும். கைகளைப் 
பொருண்மைத்தாகலின் மரட்பாவினையுங் சைக்கிளையென்றூர். பறி 

பாடலென்பது பரிந்துவருவ 2. ஃதாவது கலியுறப்புப்போலாது 

பலவடியம் ஏற்றுவறாவது, அங்கதமென்பது முசவிலக்கு முதலாகி 
(ப விலக்குறுப்பாஇுயும் பிறவாற்றானும் ௮வை பொருளாக வருவன. 

ஒச்சென்பது இலக்கணர்திற் இரியாதென்றவாறு. இசனதுபயம் 
தைத்திளை வெண்பாவின் வரினுங் கலிப்பாவின்பாற் படுமென்பது. 
பரிபாடலுஞ் இற்றுறுப்புவசையான் ஓப்புமையுடையவென்பது கொ 

es. அல்லதூஉங் ரூறுவெண்பாட்டும் பலவா௫யும் ஒன்று.ப் அடங் 

குமென்பதூஉமாம். Qos அ௮ல்லாசார் வெண்பாவினை ஐர்தெனவுஞ் 

சொல்ஓுப, ௮வை தனிச்சொழ் பெற்றும் பெருதும் வருமெனவும் 

அவ்வாறு வருங்கால் ஈற்றடி. ஓழிர்து எல்லாம் தனிச்சொற்பெ 
அதலும் அவற்றை ஒன்மருன்றனோ௫ பரிமாற்றித் சணிச்சொற் 

$சொடுத்து உறழ்வனவுமா௫ப் பலவாமென்பத. அங்கதச்செய்யுளெ 
"ன்பது பண்புச்தொகை, அங்கதமுங் சைக்ளொயும் மற்றைப்பாக்க 

ளூம் உறுப்பாக வருமெனப்படும், (௧௪௮) 

௪௩௧. கைக்கமா சானே வெண்பா வாகி 

யாிரிய வியலான் முடியவும் பெறுமே, 

இஃத எய்தியசன்மேற் ரறப்புவிதியுணர்ற்று, (இ-ள்) 
வெண்பா உறுப்பாடி வருமென்றானள் ௮ற்றன்றி வெண்பாவீனோடு 

ஆசிரியப்பாவும் உறுப்பாகக் கைக்கிளை வரும், எஃறு, அங்கனம் 

வருவது மருட்பாவாசலாற் கைக்ளைப்பொருளே மருட்பாலால் வரு 
வதுடைச்தென்பது பெற்றாம், பெறவே, “'சவிநிலை வசையம் வஞ்சி
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யும் பெரு"' என்புழி விலச்சப்படர்த ஆூரியப்பாவும் வெண்பாவும் 
உதுப்பாகவருதலின் வாழ்த்தியல்வகையும் புறகிலைவாழ்த்து முரலா 

யினவாழ்ச்தங் கைக்ளைப்பொருளாக வரும் மருட்பாவென்பதுபெ 

திரம், கைச்சையஇசாரப்பட்டது கண்டு ௮தனை ஈண்டுக் கூறினன், 

ஓழிர்த புறநிலை வாயுறை செவியறிவு நூஉகச்சளும் பொருளாக மருட்! 

பாவருமென்பது முன்னர்ச் சொல்லும், இவற்றுக்செல்லாஞ் செய்யு 

CF Hares Ogi. (௧௪௯) 

௪௩௨, பரிபா டல்லே கொகைரிலை விரியி 

னிதுபா வென்னு மியனெதி யின்றிப் 

பொதுவாய் நிற்றற்கு முரித்ென மொழிப, 

இ௫ பரிபாடற் காவதோர் புறனடையுணர் ற்று (இ-ள்.) பரீபா 

டல் வெண்பாவுறுப்பாசக இன்னபாவென்பதுணராமைப் பொதுப்பட 

நிற்றற்கும் உரித்து, எ-று. “மண்ணார்ச் திசைத்த முழவொடு கொ. 

ண்ட்தோள் - கண்ணோ டெனவிழூ௨உங் காரிகை சண்டார்க்குத் - தம். 

மோடு நிற்குமோ கெஞ்சு."” எனப் பரிபாடலுறுப்பாகவந்த.து, அயிர 
ம் விரித்த வணங்குடை யருந்தலைத் - தீயுமிழ் திறலொடு முடிமிசை 

யான்வா”” என்பது வெண்டஎையும் ஆசிரியத் நளையும் விராய் வந்து 

துள்ளலோசைபடச் சொல்லவும்படுகலின் இதுவென்னும் இயனெரி 

யின்றிப் பொதுவாய்நின்றதெனப்படும், உம்மை இறர்ததுதழீஇயிற் 

௮. மற்று இது கலிப்பாட்டி.ற்கும் ஒக்கும் பிறவெனின், ஓவ்வாதா 

காதே *? ஆூரியன் இவ்வாறு கூறினமையினென்பது, அல்ல தூஉங் 

கலிச்கு ஓதிய இலக்கணமின்மையாலும் பரிபாடலெனவேபடூம் பெ 

ரும்பான்மைய்மென்பது, தொகுத்து விரித்த பாமான்சலுள் ரம் வே. 

மூங்கால் ௮து வெண்பாவிஷன் யாச்கப்படாது பொதுவகையான்' 

யாச்சப்படுமென்றவாறு, (#2.0) 

PRES கொச்சக மராகஞு சுரிசக மெருத்தொடு 

செப்பிய கான்குர் தனக்குறுப் பாகக் 

"சாமங் கண்ணிய கிலைமைத் தாகும், 

இ தி மேற்கூறியவை கயாற் பரிபாடற்கேற்ற பாவுறுப்பினையெ 

டுத்து, விரிகூறி இச்துணை உள்நநறப்புடைத்தென்சன்றது, உள் 

ஞூறுப்பெனக் கூறவேண்டுவதென்னை ? பண்புபற்றி கான்கு.றப் 
பான் எண்ணப்படாவோவெனின், ௮வை எல்லாச்செய்யுட்கும் பொ. 

CUTE CT ௮வந்றோடெண்ணாது இவற்றை இப்பாவிற்குறுப்பா



௬௮௨ பொருளதிகாரம், 

சக் கூறினானென்பது, மேல்வருஇன்ற கலியுறப்பிற்கும் இஃதொ 
க்கும், (இ-ள்.) செப்பிய நான்குறுப்புங் கலிக்குறுப்பாகச் சொ 

ல்லப்பட்ட வசையானே வரும் ௮வை ஈண்டும். எ-று, தன்ககெ 
ன்றதனான் அவையல்ல உறுப்புளவென்பது முன்னர்ச்சொல்லுதும். 

** சொற்சேடியும்” என்புழிச்சாண்க, கொச்சசமென்பது ஓப்பினாஇி 

யபெயர், ஓராடையுள் ஒருவழியடுக்யேது கொச்சகமெனப்படும், 

அதுபோல ஒருசெய்யுளுட் பலகுறள் அடுக்சப்படுவது சொச்சசமெ 

னப்பட்டது, குறிலிணை பயின்ற ௮டி. அராசமெனப்படும், shee 

மென்பது ௮டக்யெலெனப்படும், எருத்சென்பது தரவு, இவை சான் 

)குறுப்பாசகவருவது பரிபாடலென்றவாறு, பெரும்பான்மையுங் கொ 

ச்சசவுறுப்புப் பயின்றவருதலின் அதனை முன்வைத்தான். அரா 
சம் எழுவாயாசாமையின் ௮தனை இடைவைத்தான். சுரிதகமென் 

பது எஞ்ஞான்றும் ஈற்றசாகலான் அதனை அதன்பின் வைச்தான். 
எருத்தினை ஈற்றுச்கண் வைத்தான் ௮தனையின்றியும் வரும் பரிபாட. 

லென்றற்கும் இஃது இடைவருமென்றற்குமென்பது, உதாரணம், 

: வானா ரெழிலி மழைவள ஈந்தத் - தேஞர் சமய மலையி ஸனிழித 

ந்து - ரான்மாடக் க... லெதாகொள்ள வானா - மருந்தா குக்த நீர்மலி 

துறையெம் - விருர்தையூ ரமர்க்த செல்வநின் - நிருந்தடி. தலையுறப் 

பாவு.தும் தொழுதே,” இது தரவு! ஒருசார், அணிமலர் வேங்கை 

மார௮ ம$ூழம் - பிணிரெடம் பிண்டி. நிவர்.துசேர் போங்க - மணிநிற 
ங் கொண்ட மலை; ஒருசார், தண்ணறுர் தாமரைப் பூவி னிடையி 
டை - வண்ண மனாயிதழ்ப் பேர்தின்வாப் வண்டார்ப்பக் ௨ சண்வீற் 

றிருகீருங் கயல்; ஒருசார், சாறுகோ ளேச்தத் தரையென மாறுற - 

விளியோதை பற்றி வீழ வாரர் - தஇரிஈரு மார்த்து நடுகரு மீண்டித் - தி 
நாயத் தக்க வயல்) ஒருசார், அறத்தொடு வேதம் புணர்தவ முற் 

றி- விறற்புசம் நிற்ப விளங்யெ கேள்வித் - திறத்திரி வில்லா வந்த 
ண ரீண்டி. - யறத்திற் றிரியாப் பதி.'”? இவை ரசான்குங் சொச்சகம், 

* அங்கு, அனையவை நல்ல ஈணிகூடு மின்ப- மியலகொள ஈண் 

ணி wena.” இது கொண்டுநிலை. ** ஊர்களிற் நன்ன, மொளியிழை 

யொல்ூய வோர்ரு நுத லரும் - புலத்தோ டளவிய புகழணிட் தோரு - 
ஈலத்தோ டளவிய காண்ணிர் தோரு - மடையச் குடையர் புடைய 
ர் பூவேர்தி-பிடைவொழி வின்றி படி.யுறை யாகத்..துளங்கா விழுச்சீர்ச் 
துறக்கம் புரையு-மிருகே முக்தி யணிர்த வெருத்தி.னனைகெழு செல்வ 
ஈசர் ;) வண்டொடு வண்டியா மோர்ப்பத்-தண்டா வருவியோ டீர முழ 
லார்ப்பட்-புரீஇ, யண்டர் பாடலோ டாட லொலிக்கூடு.ஈறவொடு காம 

ஐ விரியாப் பிறவு- மனையவை யெல்லா ம்மையும் புனேயிழை- பூஉ முடி.



செய்யுளியல.. ௬௮௩ 

acer.” இவையுமெல்லாங் கொச்சகம். * மணிமரு டகைவசை கெ 
றிசெறி யொலிவிரி கிமிர்கூக்தற் - நணைதெளி யொளிதிசம் செரிய 

லர் மகிழுண்சண் வாணுதலார் - மணிமயிற் ஜொழிலெழில் கலுழ்மலி 

சதழ்கடுங் கடாச்களிற் றண்ணலவரோ - டணிமிச வல்ல விகப்பப் 

பிணிரீங்க - வல்லவை யெல்லா மியைதருந் தொல்சீர் - வளாவாய் தழு 

விய கல்சேர் டெக்கைக்-குளவா யமர்ந்தா னசர்."' என்பன முடுயலடி. 

“*இகழொளி, முந்நீர் கடைந்த வக்கால் வெய்திறம் - புகழ்சால் ஏற 
ப்பி ஸிருநிறத் தார்க்கு - மமிழ்து கடைய வருவலி நாணா - மிகர,வரு 

வட மாழியான வாங்க - வரைவரை சாட்டா வளவினான் வையம்- புர 

வெதிர் -கொண்டாருக் தாம்; மணிபுரை மாமலை ஞாறிய ஞால - மணி 

போற் பொறுத்தாருக் தாம், பணியுறுசர்ச், கல்லுறு யாசென்னி யிமய 
வினாணாசத் - தொல்புகழ் தந்தாருக் தாம்,” இவையுங் கொச்சகம் ** 
ராங்குடை யருக்தலை யாயிரம் விரி;த - கணங்கொள் சுற்றத் தண்ண 

லைவணங்9 - ஈல்லடி, யெத்திநிற் பரவுது - மெல்லாம் பிரியற்கவெஞ் ௬ 
ற்றமொ டொருங்கே'” என்பது ஆரியச் சுரிதகம். ''அறவயோ ருள்ளா 

௫ மறைகாப்ப” என்னும் பரிபாடஓட் “*செறுகர் விழைபாச் செறிந்த 

நங் கேண்மை - மறுமுறை யானு மியைக நெறிமாண்ட - தண்வர 

ல் வையையெமக்கு'' இது வெள்ளைச்சுரிதகத்தான் இற்றது, காமங் 

கண்ணி.ப நிலைமைகத்காகுமென்பது, காமப்பொருள் குறிச்து வருமெ 
ன்றவாறு. சண்ணியவென்ற அகனானே முப்பொருளுமன்றிச் கட 

வுள்வாழ்த்தினும் மலைவிளையாட்டினும் புனல்லீளையாட்டினும் பிறவு 

மெல்லாங் காமங்கண்ணி2ய வருமென்பது. என்னை ? ' எல்லாம் 

பிரியற்சவெஞ் சுற்றமொ டொருங்கே”' எனத் துணைபிரியாமை கார 

ணமாகத் தொழுதேமென் றலின், “ering, சுற்மோ டொருங்குகின் 
னடியுறை - மாமியைம் தின்று பொலிசென வைசலு - மேமுறு நெ 

ஞ்சத்தேம் பரவுதும் - வாய்மொழி முதல்வரின் முணிழ Owes” 

என்பதும் ௮து. இணிச் செப்பிய கான்கென்றெண்ணப்பட்ட நான்ச௪ 
ஊனையுமன்று, ஒஅன்னவற்றோடு மேற்கூறிய மான்கு பாவும் இடை 

வந்து விரவுமெனிக, அது நோக்இப் போலும் பரிபாடலென்றது, 

*-அரிமலர்சினைஇய சண்ணை பூவை - விரிமலர் புரையு மேனியை மே 

னிழ்- திருஞெ மிர்க்த மார்பினை மரர்பிழ் - றெரிமணி விளங்கும் பூணை 

மால்வரை - யொரிதிரிந் தன்ன பொன்புனை யுடச்சையை” என ஆசிரி 

யம் வந்தது. “ நின்னொக்குநின் புகழ்நிழலவை.'' என்பது வஞ்சித்தூ 

க்கு, பிறவும் ௮ன்ன காட்டு, ௮து பொதுவாய், நிற்றலும் உரித்தெ 
ன்றதனான் அடங்கும். இனிச் செப்பிடி சான்சென்றதனான் ௮ராசமி. 

ன்தி வருதலுங் கொச்சகம் ஈற்றடி, குறைந்து வருதலும் அவ்வழி



௬௮௪ பொருளதிகாரம். 

அ௮சைச்சரோகி இறுதலும் மேற்கலிப்பாவிற்குச் செப்பிய சுரிதகமாத 
லுங் சொள்௪. (௪௨௧) 

௪௩௪. சொற்சி ரடியு முய லடியு 
மப்பா நிலைமைக் குரிய வாகும், 

இ) தகும் பரிபாடலுறுப்பு உணர்த்துகின்நத, (இ-ள்.) எண் 

ப்பட்ட இரண்டும் பரிபாடற்குள்ள உறுப்பாய்வரும், எ-று, சொ 
தீரும் முடுயெலுமென்னாது அடியென்றதனான் மேற்கூறிய ௮டியொ 

டிதொடர்ந்தல்லது வாரா3வென்பதாம். சொற்£ரடியாமாறு முன்ன 
ர்ச் சொல்லுதும், மூ.பலடியென்பது மூ$ிஇியலோடு விராய்த் தொ 

_ர்ந்ததொன்றாயெ வெண்பாவடி., அராகமென்பது தாமே வேறுசில 
அடி.பாச வருவன, இவையன்றிச் குறிலிணை பயில்வன மூடுயெலெ 

னவுங் குறிலிணை விரவிவருவன அ௮ராகமெனவுஞ் சொல்ஓவாரும் 

உளர், ** முடுகுவண்ண - மடியிறக் தோடி யதனோ ரற்றே'” என்ப 
வாகலின் மேலதேயுரா, உரியவெண்றநனான் இத்துணை பயின்று 

வாரா இவ்விரண்டுங் சலிப்பாவினுளென்பதுசொள்க. எனவே, ௮ 

சாசவுறுப்புச் தேவபாணியல்லது ௮க்சலிக்கண் யாண்டும் வாராசா 

யிற்று, (௧௨2) 
௪௩௫, கட்மிரை வகையா னெண்ணொடு புணரக்து 

முட்டடி யின்றிக் முறைவுசர்த் தாகிய 

மொழியசை யாகியும் வழியசை புணாந்துஞ் 

சொற்சர்த் இறுதல் சொற்சீர்க் கியல்பே 

ம.மமெண்ணப்பட்ட சொற்சேடியாமாறுணர்நற்ரா, (இ-ள்) 

Cer oro. Dé Dw நான்கு வகை.பாலும் வர்து பயிலும், எ. று, 
கட்டுாரைவகையான் எண்ணெொடுபணர்ந$த௮ ; an Caters சென் 

குமரி, யாயிடை”” எனவும் :*௮இஉ, ௭ஐ என்னு மப்பா லைந்தும்.?? 

எனும் இவை கட்ணொக்சட் சொல்லுமாறுபோல எண்ணினமையிற் 

சட்னொவசையான் எண்ணொடுபணர்க்தன, இனி, மு.ட்டடியின்றிக் 

குறைவு£ர்த்தாகும் இயல்பாய்வருமாறு ; நின்ஜெக்கும் புகழ் ரிழல 

வை” எனவுங் “' கறையணி மிடத்தி னவை.” *(கண்ணணி அதலின 
வை” ** பிறையணி சடையினவை” எனவும் வரும், மூட்டடியின்றி 

என்றவிவை தூச்குப்பட்டு முடியும்டியல்ல என்றவாறு, மேற்காட்டிய 
பரிபாடற்செய்யுளுள் * ஒருசார்'” என்பது ஒதியசை, என்னை ? ௮௪ 

தரரசலின் ௮அதனோ? ல ௮சை கூடியன்றி ௮அசையெனப்படாமை 

யன், “அங்கு? என வருர் சனிச்சொல் வழியசையெனப்பட்ட ௮,



செய்யுளியல்... & NA 

என்னை 1? அஃது அசையாயகின்று சொற்?ரடியாசவின், bape 
er oF 719. ul oor அசையென்றதென்னையெனின், இயலசை சானே 

யும் ஓழியசையாய் நிற்குமென்றற்கென்பது. * ஒரூஉச், கொடியிய 
னல்லார் குரனாற்றத் தந்த “மேடி.யுதிர் பூர்சாது மொப்ம்பின வாகத் - 
சொடிஇய வெமச்குரீ யாரை பெரியார்ச் - கழ.யரோ வாற்று sar” 
என்புழி ஒரஉவெனநின்ற இயலசைசானே ஒழியசையாய்கின்ற ௪, “உகுவது போலுமென் னெஞ்சு - எள்ளித், தொகுப்ட னாவ போலு 
மயில்”' என்பது வழியசைபுணர்ச்ச சொற்ிரடி ; என்னை 9 எள்ளிியெ 
னநின்ற?ரின்வழித் தொகுபென வச்சவசை உகுவதுபோலுமென் 
னும் சொடையொடு பொருந்தி, உ௫ுவது போலு மென்னெஞ் செள் 
ளிச் சொகுபுடனெனப் புணர்ந்து நின்ராற்போல்வகோர். சுவைஎம 
செய்து நின்றமையின். கொச்சகம் இடைசிலைப்பாட்டெனப்படா 
மையின் '(நூவது போலு மயில்?” எனகாலடியாலும் வருவதாயிழ் ந ; 
வரையமையின்மையின், இங்ஙனம் வர் ரமையின் சொற ரடிமேல் 
எண்ணயும்படும். இவை சலிச்சண் வருங்கால் ஒத சாழிசைக்சண் , மு௫யெலட். வாராதென்பதூஉஞ் Ger nF a 19. வருஞான்றுச் ரணி 
ச்சொல்லாயென்றி வாராசென்பதூஉம் உறம்சலிச்சண்ரணூம் mae 
யலடி. உரித்தன்றென்பது௨ங் கொள்ச, 

சொத்சர்த்திதுதலென்பத --ஒளழுச்தொருமொழிமுதலிய சொற்களெல்லாம் அடியிறுஇிச்சண் அடிப்பட முடிந்து அடியாதலி 
லச்சணத்த அவையென்றவாறு, இனி, ஒழியசையினையும் வழிய 
சையினையுங் கூ நிஞனென்னாமோயெனின், ர கூச னோட 
க் குரித்து'' என்றமையின் ஈண்டு அசைகூனாகாது, அல்லதூம் ௮ 
ண்டும் கஉனெனப்பட்டதும் ஈன்டுச் சொற்ோடியெனட்பட்டு அடங்கு. 
மென்பதனானுமுடைச்சென்பஅு, இவையெல்லாம் பரிபாட ற்சண்ண 
தே கூறிஞஞழினும் ஒழிந்த பாவிஷட் சொற்சரழ வருமென வித்ர் say) அதுவே இலக்கணமாக வரும் ஆண்டுமென்ப த, இயல்பெ 
ன்நதனானே யாண்டும் வரினும் அஃதிலக்கணமெள்பது பெற்ரும், 
அல்ல. தூஉர் 'சொகைநிலை விரி?! என்ந மிசையாற் பரிபாட ற்கு உரிய வாசச் சண்டுசொள்ச, அவை யாவையோவெனின், மூகியலடி.. மே ஜிசாட்டிய பரிபாடலுண் **மணிமருஉகை'' என்பது முதலாகக் ட்ட 
வா யமர்கதானகர்'' என்பதீரூகச் சண்டுசொள் ௪, (௪௨௩) 

.. ௪௩௭௬, அங்கத் தானே யரிறபச் தெரியிந் 
செம்பொருள் கரந்த செளவிரு வகைச்ே 5, 
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௬௮௬ பொருளதிகாரம். 

இத முறையானே அங்கதச்செய்யுளூணர்ந்து, (இ-ள்.) 

அது செம்பொருள் கரந்து நின்று இருவகைத்தாம், எ-று. அங்க 

தமென்பது வசை ௮தீனை இருவாற்றாற் கூறகவெள்பான் இது 

கூறினான். ௮வையாமாறு மூன்னர்ச்சொல்லு தும். ௮ரிறபவென்ற 

தென்னையெனின், அவை புசழ்போன்று வசையாதஓம்பட்டுத் தோ 

ன்றும் மயக்கமுடையவாதலின் மயக்கமறத் தெரியினென்றவாறு 

£ நூற்றுவர் தலைவனைக் குறங்கறுத்திட்டான்” என்பது புகழ்போ 

ன்று வசையாயிற்று, என்னை * கொன்றானாயினுங் குறங்கனைக் சசச் 

தண்டுகொண்டு எறந்றுதல் முத்றமாதலின் என்பதறித கொடை 

மடங்கூறுதல் வசைபோன்று புகழெனப்படும், ௮ஃது அகிகதமா 

காதென்பான் அரிறபவென்றானென்பது, பிறவும் ௮ன்ன, (௧௨௪) 

௪௩௭. செம்பொரு எாயின் வசையெனப் படுமே. 

. இத முறையானே செம்பொருளங்கதமுணர்ற்று, (இ- ள்.) 

வாய்கரவாது சொல்லப்பட்ட வசையைச் செம்பொருளங்கதமெனப் 

படும், ot + ௮ஃது[” இருடீர் விளச்சத் இமிழிசையார் சோவே - 

குருடேயு மன்றுநின் குற்ற - மருடீர்ந்த - பாட்டு மூரையும் பயிலா த 

னவிரண் - டோட்டைச் செவீயு முள'' என்பது எழீஇயக்கோயை, 

அவ்வை முறிக்துபாடியது. *எம்மிகழ் வோரவர் தம்மிகழ் வோரே- 

யெம்மிக மாதவர் தம்மிக ழாரே- தம்பு மிகழ்வோ ரெம்புச ழிக 

ழ்வோர் - பாரி யோரி ஈள்ளி யெழினி - யாயே பேசன் பெருந்தோண் 

மலையனென் - றெழுவரு ளொருவனு மல்லை யதனா - ணின்னை நோவ 

தெவனோ - முட்டார்க் குறவாச் கட்டி. போல - நீயு மூளையே நின் 

னன் ஜேோர்க்கெ - யானு முூளனே யெம்பா லோர்க்கே - குருஇனும் 

வெள்ளிய தேய்த்துப் - பருகுபா லனவெனச் சொல்லுகுத் தேனே” 

எனஃம் வரும், கலிப்பாட்டினன் வருவன வசைக்கடத்தினுட் சண்ட 

கொள்க,  : ௮அறச்சுவையினன் வையெயிற்றினன் மயிர்மெய்யீ 

னன் மாசுடையினன் - பொய்வாயாற் புசழ்மேவலன்- கமகூர்ர்த மய 

லறிவினன் - மேவருஞ் றப்பி னஞ்சி - யாவரும் வெரூ௨ மாலிச 

சோவே..” என்பது வஞ்டிப்பாட்டு, இது வெண்பாவினான் வரு; 

லே பெரும்பான்மை. (க௨டு 

PEA மொழிகரச்து சொலலினது பழிகாப் பாகும் 

இத பழிகாப்டங்கதம் உணர்த்துக்றது (இ- ள்.) வதி 

பெருளினைச் செம்பொருள்படாமை இசைப்பது பழிகாப்பங்கதம், 

று, மாற்றரசனையும் அவனிளங்கோவினையும் வசைகூறுமாறு போ



செய்யுளியல். ௬௮௭ 

லாது தங்கோனையும் ௮அவனிளங் கோனையும் வசைகூறங்காற் தாங்கி 

யுஸாப்பர், அவைபோலப் பழிப்பனவென்றமாறு, ௮து “ஈன்றுய்ர் த 

செங்கோலாய் சாடிய நின்னிளங்கோச் - குன்றெறிரந்த Crt» னென 

மஇயா -வன்றிறத்து - நின்றொலிச்கும் தானையோ டெல்லா நிகர்த்தா 

ர்மேல் - வென்றெறியும் வேலே வீடும்” எனவர்த வெண்டொடைச்| 

செய்யுரட் கண்டுகொள்க, இதனுள் * வென்றெறியும் வேலே விடும்"! 

என்பது முனையகத்துப் படையோடுமெகணா வசைகூறுவான் குன்றெ 
றிந்த சேர்தனைப்போல எறிர்சானெனப் புகழந்சான்போலச் கூறினா 

னென்பது. **இன்றுள னாயி னன்றும னின்ற- நின்னொடு கொள் 
வா ரிசைச்கேற்பப் - பாரவன் மன்னாற் பகைவலாக் கடப்பே'” 
என்பதும் அது. (௧௨௪) 

௪௩௯: செய்யுட் டாமே யிரண்டென மொழிப, 

மேந்கூகிய இரண்டனையுமே இவ்வகையானும் வருக்கட்படு 

மென்கன்றது. (இ-ள்.) செம்மிபாருட்செவியறை செம்பொருள 

ங்கதம் பழிகாப்புச்செவியுறை பழிகாப்பங்கரமென ரான்கு கூறுப 

டும் மேற்கூ..நிய அங்கதமிரண்டும், எ-று. பாய்த்துள் விக்குள் என் 
ரற்போலச் செய்யுள் என்பதாஉர் தொழிற்பெயர், அவையாமாறும் 

அவற்றது வேறுபாடும் முன்னர்ச்சொல்லுதம். 

இனி ஒருவனுரை இவற்றுட் தொசைச்ருத்திரத்துட் “ens 

களை பரிபாட்டங்கதஞ்செய்யுள்'” என்று ஓதி அங்கதமுஞ் செய்யுளு 

மென இரண்டாக நிறுத்தான் நிறுத்தமுறையானே அ௮ங்கதமுணர் 

த்திச் செய்யுஞணர்தீதிய விதக்தானென்பது, ௮ற்றன்று, எல்லாப்பா 

ட்டஞ் செய்யுளெனப்படுதலின் ஒன்றனையே செய்யுளெனலாகாது, 
அல்லதூஉம் ': ௮ங்கதச் செய்யு ளென்மனஞார் புலவர்” எனவருகன்ற 

ஆத்திரத்து ஒஓதுமாதலான் இவையும் அங்கதச்செப்யுளே. மேலைச் 

GE OIE HIST Mtb அங்கதச்செய்யுளென்பதே பாடமென்பதூஉம் அத 
ஞற் பெறுதுமென்பது, அல்லாதபாடம் ஒதினும் அ௮ங்கதச்செய்யுள் 

செப்கைமேலென அதனைச் தாய்க்கொலையென்றது போல இரண் 

டாவதன் பொருண்மைப் படுத் துக்கொள்க. (௧௨௭) 

௪௪௦: அிகளொடும் பெரூளொடும் புணர்ந்தன் ராயிற் 

செவியுறைச் செய்யு எதுவென மொழிப, 

இத மேற்கூறிய ௮ங்கதச்செய்யுட்பகுதி இரண்டனுள் ஒன்று 

கூறுகின்றது. (இ-ள்,) மேற் செம்பொருளும் பழிசாப்புமெனப் 
பட்ட இரண்டும் ௮ங்கசச்செய்யுளெனப்பதேலேயுன்றி அதனானே



௬௮/௮ பொருளதிகாரம். 

அரைசர்ச்குப் பொருள்வருவாயாகச் செய்தானேயெனிலும் ௮துசெ 
வியுறையங்கதமெனவும் படும், எ-று, துகளாவது படைகுடி.கூ மமை 

ச்சாட்பாணென்லும் இவற்றைப் பாதுசாவாஇருத்தல், அரசியலென்ப 

னவற்ரானே தங்சோன் அறியாமல் வருத்த அவை வருமாயின் அவற் 
றை உள்ளவாறுரைத்தலுமாம் ஒன்று, மாற்றரைசன் ஈமரது ஊ.ரடுகி 

ன்ற நாட்டவர் யாதிவை நுதலியனவேதுவாகப் போய்ச் சாரந்தவ 

ர்ச்கு நாட்டழியு கூறுதலுமொன்று, அன்ன பிறவும் அவற்கு உறு 

வசையாலானவற்றை உள்ளவாறு உணர்ச்திப் பொருள்செய அ௮வர்ச் 

ருப் பொருள்செயல்வகை கூறினமையின் ௮து செவியுறைப்பாற்ப 

டி மென்பது, அது : அறவை யாயி னித்றெனத் இறவை தன்-மறவை 

யாயிற் போரொடு இறத - லறவையு மறவையு மல்லை யாயிற் - Moat 

தடைத்த இண்ணிலைக் கதவி- னீணமடு லொருசிறை யொடுங்குத - 

னுணுத்தச வுடைத்5.திு காணுங் காலே''என இது செம்பொருட்செவி 

யுறை, பிறவும் ௮ன்ன, இவை முகவிலக்னுட் பயின்று வருமெ 

ன்பது, இனி, மொழிகரந்து சொல்லினும் இஃதொக்கும், இனிப், 

புகழொடும் பொருளொடுமென்பதூஉம் பாடமாக உலாப்ப, புகழும் 

பொருளும் புணர்ப்பது ௮அங்கதமாமின் அஃதமையும், மற்று அன்று 

யின் ஈண்டாராய்ச்ரியின்றென்பது, என்னை? (வசையொடு "ஈசை 

யொடும் புணர்ச்தன் மயி னங்கதச் செய்யுள்" என மேலோதுமாத 
லின் இவனென்பது, (௧௨௮) 

௪௪௧௪, வசையொடு ஈசையொடும் புணர்ந்தன ரயி 

னங்கதச் செய்யு ளென்மனூ புலவர், 

இஃ௫ ஒழிந்த அங்கதச் செய்யுஞணர்தீது, (இ-ள்.) மேற் 
கூறிய அ௮ங்சதச்செய்யுள் வசையேயன்றி ௮வ்வசையானே tone 

ade செவியறியுறையெனப்படாது ௮ங்கதச்செய்யு 

ளெனவே படும், எ-று, எனவே, இல்லாதனகொல்லி ஈகைபி 

பொருட்டாகச் ன செய்யினும் ௮ங்கதச்செ.ப்யுளெனப்படும் என்றவாறு. 

அவை விலக்யெற்செய்யுளுட் சண்டுகொள்க. இதவுஞ் செம்பொரு 

ளாடியும் பழிகாப்பாடுயும் வருமெனவுணர்க. எனவே, கூறப்பட்டன 

வெல்லாம் வெருளியும் பொருளும் நகையும் பயப்பனவ்£யின. (௪௨௧) 
¢ 

௪௪௨, ஒத்தா ழிசைக்கலி கலிவெண் பாட்டே 

கொச்சக முறழொடு கலிகால வகைத்தே, 

இ சலிப்பாவெனப்பட்ட உறுப்பின இத் தணைப்பகுதியா 
ன்வருமென்ப., வருஞ்செப்புள்பற்றி விரிகூ.றுகன்றத. (இள்,)



செய்யுளியல்." ௬௮௯ 

ஒத்தாழிசை - ஓத்தாழிசையென்லும் உறுப்புடைச்செய்யுள் : ஓ 

தீது ௮2 இசையை ஒத்தாழிசையென்ரான் அதுவீளைத்தொகையா 

சலின் மருவியவகையான் முடியுமென்பத. தாழிசையென்பது, 
தானுடைய தள்ளலோசைக்தாம், இது முறைமையிற் பெற்தபெயா. 

எனவே, தரவுவேறுபடி.னும் வேறுபடாசென்பதூஉங், கொச்சகக 

கலிபோல்வனவற்றுள்வரும் இடைநீலைப்பாட்டுக்கள் அவ்வாறு தா 
ழழூடையவன்றியும் வருமென்பதூஉங்கொள்க, இது பன்மைபற்றிப் 

பெற்ற பெயர், தாழிசையின்றியும் ஒத்தாஜிசை ஏிறுபான்ழை வ 

ருலின். இனி eis உறுப்புநோச்கத் தாழிரை Ani semis 

ந தலைமைபாற் பெற்றபெயரனவும் அமையும், :**வலிமுன்பின் 
வல்லைன்ற யாச்சைப் புலி3ொக்கற் - சற்றமை வில்லர். சுரிவளா” 

பிச்தைய - ரற்நம்பார்த் நல்குங் கமிங்கண் மறவர்தாங் - கொள்ளும் 
பொருளில ராயிறும் வம்பலா - துள்ளூகர்க் காண்மார் தொடர்ந்து 

யிர் வவ்வலிற் - புள்ளும் வழங்காப் புலம்புகொ ளாரிடை - வெள் 
வேல் வலக்ர் பொருடால் வேட்சையி- லுள்ளினி ரென்ப தறிட்தன 
ளென்றோழி."" என்பது தாழ்ந்த ஐஓகைத்ரன்றி ஓந்தாழிசைக் 
சலியுட் தரவுவக் ஈ௮, எனவே, இங்யேறுபாடு சட்டளை£சவி வில் 

லாதவ்தியென்பது பெத்மூம், அதுவன்றே !/ இசன்றா ழிசையுள்ளும் 

சொீற்றியற்2ரம் வந்ததென்பது. என்னை ? 4 காழவிரி கவையாச 
மீவரு மிள முலை - போழ்திடைப் படாமை மூயங்கியு மமையாசொ 

ன் - மூழ்கதுப் பணிகுவர் கீரலர் மற்றவா - கூழ்வதை யெவன்கொ 

லறியே னென்ஞனும்.” என்புழி அறியேனென்னுமென ஆண்டைதீ 

தாழிசைசோறும் இரண்டு நேரீற்றியத்சீரும் வந்தன. பிறவும் ௮ன்ன, 

“நீயே, சோமாஷண் சாழகம் வீங்கக் கட்டிப் - புனைமாண் வரீஇய 

வம்பு தெரிதியே ) யிவட்கே, சுனைமா ணீலங் சாரெதிர் பவைபோ - 

லினைகோச் கண்க ஸீர்கில் லாவே.” எனச் சொச்சசச் சலியுள் இ 

டைசிலைப்பாட்டுத் தாழிசையின்றி வந்தது. பிறவும் ௮ன்ன. இனிச், 

கலிவெண்டாட்டு- கலிட்பாவாயய வெண்மபாட்டு: இது பண் 

புத்தொசையாகயெ முன்மொழிப்பொருட்டாயிற்று, சொச்சகமென் 

பதும் உறுப்பினாற்பெற்றபெயர். உறழ்சலியென்பது பொருள்புற்றி 
வந்தபெயர், ஐத்தாழிசையென்பது தம்மினொத்துவருதற் கட்டளை 

யுடைமையானுங் சலிப்பாவிற்குச் இறந்து வருமாகலானும் முன்வைத் 

தான், "என்னை இதசலிப்பாவிழ்குச் சறந்சவாதெனின், _நாத்றைம் 

ப.து சலியுள்ளும் ஓத்சாழிசை அறுபத்தெட்டு வர்கனவாகலின் ௮.து 

பெருவரவின எனப்பட்டுச் சிறப்புடைத்தாயிற்று. ௮து ரோக முன் 
வைத்தான், இது பாவென்னும் உறுப்பிலக்சணங் கூற்ற இட,



௬:௬0 பொருளதிகாரம். 

மாசலின், சலிவெண்பாட்டினை ஓத்தாழிசைச்குங் கொச்சகத்இற்கும் 
இடைவைத்தான் அதுபோல உறுப்புடைத்தாடுயும் வருமென்றற்கு. 
அதன்பின் கொச்சகப்பாவைத்தான், அத்தரவும் போக்குஞ் றுபா 

ன்மையின்றியும் வருதலின். எல்லாவற்றுப்பின்னும் உறழ்கலிவை 

தீதான் ௮அவைபோலாது சரிசசமின்றி வருதலே பெரும்பான்மையாக 

லானென்ப.து. ௮ஃதேல் உறழ்கலியும் கொச்சசக்கலியுள் ௮டங்கா 

சே அதுவும் அடக்யெலின்றியம் யாப்பினும் பொருளினும் வேற்று 
மை “உடைச்தாய் வருமாலெனின், ௮ற்றன்று, அடக்கயெலின்றி 

வரின் அடி.நிமிர்தலும் ஓழுசைத்தாகலும் வேண்டும். உறழ்கலியா 

பின் அடி.நிமிராதும் ஒழுசசையின்றியும் வருமென்பது. அத்துணே.பா 

sr இதனை வேறென்பதென்னை ? ஒன்ரூக ஒதுகவெனின், மேற்கூறி 

வருகின்ற செய்யுளெல்லாஞ் இரும் அடியும் பாவும் பொருளுமெனச் 

சில்வுறுப்புவசையான் வேறுபடன்றசன்றிப் பிறிகின்மையின் அவ் 

வேறுபாடுஞ் சிலவாக நோச்இ ஒன்றென்னாமாகலின் அதுகடாவன் 

தென்பது, அல்லதூஉம் நூல்செய்யங்கான் மரபென்பது வேண்டும். 

என்னை ? :: மரபுறிலை திரியா மாட்சிய வாடயுரைபடு நாரா மிருவகை 

fou” என்பதனான் முதனாற்சாயிறும் மரபுவேண்டுதலிள். “அத 

வன்றே நிலம் நிர் £ வளி விசம்பென்னும் ஐம்பெரும் பூதங்களும் அவ 

நீறதியைபாய பொருள்களும் ௮ஃறிணையான் வழங்கினும் பொரு 

ளின் இயைபாடுய மக்களுர் தேவரும் முதலாயினாரை உயர்திணை 

வாய்பாட்டான் வேறுபடுத்து வழங்குகின்றதென்பத., மற்று உற 

ம்சலியென்னும் வழச்குண்டாமயினன்றே மரபொடு மாறுபசிவதெ 

ணின், மாபென ஆரியர் வழக்கும் அடங்குமாகலின் “௮.துகூநினான் 
அல்லாகீகால் ஓழிட்த செய்யுறாம் வேறுபாடி.லவாமன்றோவென்ப௮. 

இனிப் பரிபாடலும் கலிப்பாவிலுள் ௮டங்குமென்பாரும் உளர். கவி 
யும் பரிபாடஓுமெனத் சொகையுள் இண்டிகொகை தம்மின் Caps 

லின் aarp கூறுவார் செய்யுள் அறியாதாரொன்பது, ௮ல்ல தூஉம் 

௮ராகவுறுப்பில்லாச முடுகெயலடியுங் கொச்சசக்சலியல்லாச கலிப் 

பாவினுள் உண்டாவதாகலுங் சொச்சகக்கலியுதழ்ந்து வருதலும் 

உடையவாம், (௧௯௦) 

௪௪௩, அவற்றுள், 

ஓத்தா ழிசைக்கலி பிருவகைத் தாகும், 

இ மூறையானே ஓத்சாழிசைச்சலியுணர்ற்று, (இ-ள்.) 
ஓத்தாழிசைக்கலி இரண்டு கூற்றதாம், ௭-௮, இதனது பயம் 4
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வ இரண்டும் தம்முட் பகுதியுடையவென்பத. ௮வையாமாறு மூன் 
னர்ச் சொல்லுதும், (௧௩௪) 

௪௪௪. இடைநிலைப் பாட்டுத் தரவுபோக் கடையென 

௩டைபயின் ஜரொழுகு மொன்றென மொழிப, 

(Q)- 6.) மேற்கூறிய ஓத்தாழிசை இரண்டனுள் ஓன்று 
தாழிசையுந் தரவுஞ் சுரிதகமுர் சனிச்சொல்லுமென சான்கு உறுப் 

பாசப் பயின்றுவரும். ௭ - று. பயின்றுவருமெனவே இவ்வாறன்றிட் 

பயிலா துவருவனவும் ௮தன்பகுதியாயடங்குவனவும் உளவென்பத 
அவை தாழிசைப்பின்னர் எண்ணுறுப்புவருங்கால் ஐர்துறுப்புப் டெ 

அ௮.தலும் ௮வற்றிடை ௮ராகம்பெறின் ஆறுறுப்புவருகலுமென இவை 

யென்ப. ௮ற்றன்று; நூற்றைம்பது கலியுள்ளும் ஓ.ச்தாழிசைச்சலியின் 

அராசவுறுப்பும் அம்போ தரங்கவுறுப்பும் பெற்றுவருவன இன்மையின் 
அ௮வைபொருளன்றென்பது. மற்று நடைஈவின்றொழுகுமென்றதெல 

னையெனின் இத்துணை பயின்றுவாராது ஏனையொன்றும் aes mms 

ன்பது. சாழிசையினை இடைரிலைப்பாட்டென்பவோவெனின் ௮வ்வ! 

௮ சொல்லுப, அ௮ச்செய்யுள் இடைநிற்றலானென்ப௮ு. இணி இடை 

சிலைப்பாட்டென்ப த;சாழிசையினை நோச்சாது, என்னை? தாழம்பட்ட 
வோசையல்லாகனவும் இடைநிலைப்பாட்டாய் வருமாதலினென்பது 

அது காணாமை யிருள்பரப்பிச் கையற்ற கங்குலான்-மாணாரோய் செ 

ய் தான்கட் சென்ருய்மற் றவளைநீ- காணவும் பெற்றாுயோ காணாயே 
மடகெஞ்சே.”” என்பது தாழிசையெனவும் இடைநிலைப்பாட்டென௦ 

ம் படும்  இன்னொலிச் லெம்பினிற் சன்மொழி யைம்பா - றழிஇய 
தடவ.ர லல்குறுண் வரிவாட -வாராது விவொய் தண்ணந் துறைய 

திசாப்சாணீஃ.. என்ராற்போலவன தாழிசையில்லாத இடைநிலை; 

பாட்டு, இவ்விருபகுடியுங்கூட்டி க் தாஜிசையென்னாது இடைநிலை 

பாட்டென்பது இங்ஙனக் தம்முட் பகுதியுடைமையானு மாயிந்று 

ஒத்தாழிசைக்கலி இருவகைச்தென்றற்குப் பயனாம் தோற்றுவாம் 
செய்து, போச்ததென்பது. தரவு என்ற பொருண்மை என்னையெ 

னின் முகத்தச் தரப்பவெதென்ப. அதனை எருத்தெனவுஞ் சொல் 

ஓப. என்னை ? உடம்பும் தலையுமென வேறுபடுத்த வழங்கும் வழச்ரு 

வகையான் உடம்பிற்குமூ.தல் *எருத்சென்பதாகலின், இசை நூலா 

ரும் 'இத்த.ரவுறேதலாயினவற்றை முகம் நிலை கொச்சகம் முரியென 
வேண்டுப. கூச்சநாலார் கொச்சகமுள்வழி ௮தனை நிலையென ot. 56 

மூகம் நிலை மேரியென மூன்றாக வேண்டுப, அவரும் இச்சருத்திற்சே 

ற்பமுகத்திற்படர் தரவினை முகமெனவும் இடைகிற்பனவற்றை இடை



௬௯௨ | பொருள காரம், 

சிலையெனவும் இறுஇச்கண் முரிச்து மாறுஞ் சுரிதகச்தினை முரியெல 

வுங் கூறிஞுொன்பத, செந்துறைச் செய்யுள் அடைஙிலை பயப்பதின் 

மையின் ௮து இறக் சசன்றென்று அடக்மொழிப, உள்ளுறுப்பின் 

பொருளெல்லாம் ஒருவகையான் அடக்குமியல்பிற்றான் ௮டக்பெலெ 

ஈவுங் குறித்த பொருளை முடித்துப்போச்குசலிற் போச்கெனவும் ௮ 
வையெல்லாம் போதந்து வைத்தவின் வைப்பெனவுங் கூறிய பகுதி 

யைப்பின்னும் பற்றிக் கூறுதலின் வாரமெனவும் எல்லாம் ஒன்மொன் 

நனை ஓழ்சே பெயராயின. அ௮டைநிலையென்பது முன்னும் பின் 

லும் பிறவுறுப்புச்களை ௮டைர்தன்றி வாராது, அது தனிநின்று சரா 

,தீலிற் சணிச்சொல்லெனவும்படும், இவை நிலையறுப்பென்னாது பா 

ட்டென்றதென்னையெனின், ௮வை தாமே பாட்டாயும் வருமிடலு 
டைய, வருங்கால் ௮வை ஒன்றும் இரண்டுமே பலவாய் வருமென்ப.து. 

இடைஙிலைப்பாட்டினேச் தரவிற்கு முற்கூறினான் அதுபெயர் பெறு 

லின். எனவே தரவு மூன்வைச்சலே மரபாயின. ஒர்தாழிரை கூறிய 
முறையானே தரவு தாழிசை போச்கென்றும் மூன்றுறுப்பான ஞ் சிறு 

பான்மை வந்து ஏனிச்சொலின் றி வருதலிற் தனிச்சொல்லினை இறு 
இிசண் வைச்தானென்பது, இவை போகக் சொல்லுதும். (௧௩௨) 

௪ 

௪௪௫. தரவே தானு காலடி யிழிபா 

யாதி ரண்யோ் பேறவும் பெறுமே, 

இ. தரவின் அடியளவுணர்ற்று, இஸ், மேற்கூறப்பட்ட 
சரவுசானும் சான்கடிமுகலாய்ப் பன்னிரண்டடிகாறும் வரப்பெறும். 

T- 2 எனவே, ஒன்பதுநிலம் பெறுந் தரவென்றவாருயிற்று, உயர் 
பேறவும்பெறும் என்ற நஞற் பன்னிரண்டடியின் இகந் துலரவும்பெறு 

மெனக்கொள்ச, இரனை எடுத்தோதாது இலேகினாற் கொண்டான் 

'பன்னிரண்டடியின் இகந்தன துள்ளலோசையான் வாராமைபின், 

அது “நீரார் செறுவி னெய்சலொடு நீடிய - கேரித மாம்ப னிரையிதழ் 
கொண்மார்'” என்னும் மருதச் கலிப்பாட்டானுமூணர்க, “ (௧௩௩) 

/ 
௪௪௬, இடைரில்ப் பாட்டே, 

தீரவகப் பட்ட மரபின வென்ப, 

திரவிற்குச் சுருங்கயென்றித் தாழிசை வாராசென்பதணர் ற.று, 
(இ-ள்,) தரவின் அகப்பட்டது தாழிசை. எ. று, அசப்படுதலெ 

UM, அ௮கம்புறமென்றிருகூறுசெய் தவழி முற்கூற்றினுட் புதல், 
முன்னென இ.வகையுங் காலவசையும் பற்திய இருகூற்றினுள் யாதா 
னுமொன்று கொள்ச, எனவே, பதினேோடிமுதல் இரண்டடி.சாறும்
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இழிர்துவரப்பெறும் என்றவாருயிற்று, அது ''சருங்கோட்டு ஈறும்பு 

ன்னை மலர்ச்சனை மீமிசைச் - சுரும்பார்க்குங் குழலினோ டி.ருட் தம்பி 
யிசையூச - வொருங்குட ஸணிம்மென விமிர்தலிற் பாடலோ - டரும் 

பொருண் மரபின்மால் யாழ்கொளக் இடெக்தான்போற்- பெருங்கட ல், 

யில்கொள்ளும் வண்டி.மிர் நறங்கானல்; சாணாமை யிருள்பரப்பிகி 

கையற்ற கங்குல்வாய் - மாணாமோய் கெய்தான்கட் சென்றாய்மற் றவ 

னைநீ-காணவும் பெற்றாயோ சாணாயோ மடகெஞ்சே; பொறிசொண்ட 
புள்ளினம் பதிசேரும் போழ்இினாற் - செறிவளை நெதிழ்த்ரான் 

சட் சென்றாய்மற் றவனைநீ - யபறியவும் பெற்றாுயோ வறியா 

யோ மடகெஞ்சே ; கொல்லேற்றுச் சறவினங் சடிசொண்ட மரு! 
ண்மாலை . யல்லஷஜேய் செய்சான்கட் சென்றாய்மற்றவளைறி - பு 

ல்லவும் பெற்றுயோ புல்லாயோ மடகெழ்சே; அங்க, எல்லையு 

மிரவுர் தயிறுறந்து பல்லூ - ழரும்பட ரவலமோய் செய்தான்சட் 

பெறனசைஇ -யிருங்கழறி யோதம்போற் றமொறி - வருந்தினை ய 

ரியையென் மடங்கெழு நெஞ்சே.” என இது தரவகப்பட்ட மரபி 
த்ராகிக் சாழிசைவந் சத. தரவிற் சுருங்குமென்னாது அகப்படுமென் 

ரன், தரவோடு ஓத்றுவருந் தாஜிசையென்பதூஉங் கோடற்கு. என் 
ணை! மக்களகத்துப் பிறக் தானென்றவழி அச்சாகியோடொச்சப் பிறக் 

சானென்பது படிமாகலின், ** ஞாலமூன் றடி.தீதாய முதல்வற்கு மு 

துமுறைப். பாலன்ன மேனியா எணிபெறத் ததைஇய- நீலரீ men. 

யேபோற் றசைபெற்ற வெண்டிரை - வாலெச்கர் வாய்சூழும் வயங் 

கு£ீர்த் தண்சேர்ப்ப ; ஊரல மொடுத்தார்ப்ப வுள்ளாய்நீ துறத்தலிற் - 
கூருந்தன் னெவ்வகோ யென்னையு மறைத்தாண்மற் - காரிகை பெற் 

ஐதன் சவின்வாடச் கலழ்பாங்கே - பீரல ரணிகொண்ட பிறைநுத 
லல்லாக்கால் ; இணையிவ்வ ரலர்தூற்ற வெய்யாய்நீ துறத்தலிற் - பு 

ணையில்லா வெவ்வகோ யென்னையு மறைக்தாண்மற்- றுணையாருட் 

டகைபெறக் தொன்னல மிழர் தினி - யணிஉனப் பிழந்தன்ன ௨ணை 
மென்றோ எல்லரக்கால் ; இன்றிவ்வூ ரலர்தூற்ற வெய்யாய்நீ துறத் 

தலி - ஸின்றத னெவ்வகோ யென்னைய மறைச்தாண்மன் - வென்ற 

வேனுதியேய்க்கும் விறனல மிழச்இிணி . நின்றுகீ ௬கக்கலுழு நெடும் 

பெருங்க ஸால்லாக்கால்; / அதனால், பிரிவில்லாய் ே பால செய்வத்திற் 

தெளித்தச்கா - லரிதென்னா டுனி$தவ ளாய்கலம் பெயர்தரப்- புரியுளை 

வயமான்றேர் சடவுபு - விரிதண்டார் வியன்மரர்ப விரைசரின் செல 

வே.” எனவரும், பன்னிரண்டடியின் இகர்த தரவிற்கும் இவ்வர் 
மே தாழிசை சொள்ளப்படும். . டற்று மேற்கூறிய வலமாயறையிற், 
தீரீழிசை கூ றுகவெனின், ஆண்டு முறைபிறழவைத்தற்குக் சா.ரணங்



௬௬௪ பொருளதிகாரம். 

கூறிப் போர்சாமென விச்சு, இணிவருஞ் சூத்திரத்திற்கும் இது 
வே விடை. மரபினவென்றதனான் மேலைக்கொண்டும் அடி.ப்படவந்த 

மரமினாற் சுருஙகுமென்பது, எனவே ரான்கடியின் உயர வாராவெ 

ன்பதுசொள்க. இன்னும், மரபினென்றதனாற் சிறுபான்மை ஐர்த 
ஓ.யானும் வருவனவும் உள. ** ௮ரி?த தோழிகாணி றுப்பாமென் ௮ 

ணர்தல்”” என்னும் செய் சற்றீணைக்சலிட்பாட்டினுள் *ககைமுத லா 

ச நட்பினு ளெழுந்த - தகைமையி னலிவ தல்லதவர் ஈமமை - வகை 

மையி னெழுந்த தோண்முத லாகப் - பகைமையி னலிசலோ விலனா 

மாயிழை - பகைமையிற் கடி.தவர் தகையி னவியுசோய்."” என ஐம் 

தடியாற் சாழிசை வந்தது. ஆறடியின் வரு௨ன வந்தவழிக்கண்டு 

கொள்ச. மற்று நான்கடியின் இழி$ ததோ அடியானுக் தாழிசைவரு 

மாலெனின் வாராதன்றே ? இடைநிஃ&ைப்டாட்டே என்முராசலின். 

என்னை ? பாட்டெனப்பரெவன ஜாடியான் வாராமையின். (௧௩௪) 

௪௪௭, அடைகிலைக் Dora தாழிசைப் பின்னா 

ஈடைகவின் றஜொழுகு மாங்கென் கிளவி, 

இத அங்கென்னுஞ் சொற் தணிச்சொல்லெனப்படமென்பதி 

ணர்ற்று, (Q- or.) காழிசைப்பின்னர் அங்கு தனிச்சொல்லாய் நி 

ன்று பயிலும். ௭ - று, அங்கென்னுஞ் சொல்லினை எடுத்தோதிஞன் 

௮.து சஈடைவின்றொழுகுமாசகலின். ஆங்சென்னுஞ் சொற் பயின்று 

வருமெனவே அல்லாதனவும் உள இத்துணைப்பயிலாதனவென்பது 

கொள்க, அங்கு என்பது ஏழாம்வேற்றுமை இடப்பொருள் தோன்ற 

நின்ற சொல்லாகலின் ௮ஃதெல்லாச்செய்யுட்கண்ணும் தன்பொருண் 

மைக் கேற்ப நிற்றல் வேண்டும் பிறவெனின், ௮ற்றன்று; அதனை ௮ 

சைநிலையாசக்சொள்க, அல்லதூஉம், எல்லாச்செய்யுளும் இதன்பொ 

ருண்மைக்கேற்பச் செய்யல்வேண்டுமென்றாள் மீகைகூறிப்பயச்ததி 

ன்மையானென்பது ௮சைரீலைபெய்து செய்யுள் செய்தன் மாபாகவி 

ன் ௮ஃ& சமையுமென்பது, ஈடைஈவிலாதன பொருள்பெறவருமென் 

பது, ௮வை முன்னர்க்காட்டுதும், (௧௩௫) 

௪௪௮,  போக்கியல் வகையே வைப்பெனப் படுமே, 

இஃது ஒதிரத சுரிதகம் உணர்த்து, (இ-ள்,.) போக்லெக் 
சணப்பகுதி வைப்பென்று சொல்லப்படும். ௭ - ௮, இங்ஙனங், கூற 

ப்பட்ட உறுப்பினை அடச்சியலெனவும் வாரமெனவஞ் சொல்றுப, 
அடக்யெல் வார் தரவோடு ஓக்கச் சொல்லப்படுமென்றவாறு, எ 
ன்றதென்னோக்யெனின், 'போக்குதலும் வைத்தஅமென்லும் இர



செய்யுளியல், ௬ கடு 

ண்ழலக்கணமுடை தீ.து வாரமெனச் சொல்லின்முடியுமிலச்சணமே 
கூறுவான்போலப் போக்கினிலக்சணப் பகுதி வைப்பென் ற்தனைச் 
சுட்டிச்உறப்படமாகலின், (௧௩௬) 

௪௪௯, தரவி.ப லொத்து மதன கப்படும் 
புரைதீ ரிறுதி கிலையுரைக் தன்றே, 

இதவுஞ் சரிசகமுணர்ச் ன்றது, (இ-ள்.) சரவியலொத் தும் அதனகப்படும்-டிறுபான்மை கரவும் அதனோொடொத்துத் தா 
வின்பாகம் பெறுதலை இல£சணமாசவுடை ச்து மேறகூறிய சுரிதகம் ; 
புரை8ர் இறுதி நிலை உரைத்தன்றே- இடைநிஐூப்பர WL Guna Cor ன முடிபுகாட்டி. நிற்ரும் ௮ ரான், எ-று. அகப்படுமென்று அதற்கும்' 
உம்மைகொடுத்தமையின் ௮ஃ திலக்சணமாயிழ்று, ஆகமயே, அவ்வில 
கீசணத்திற்கேற்ற தரயின்கண்ணெ ஓதிதஓம் உயர் தலங் கொள் ௪. 
சுருங்கியவெல்லை ஆசிரியத்திற்கு இழிர் சவெல்லையாயெ மூன் நடிச்சி 
௮மையிற் கூருமைபிற் சுநங்காது வருவதாயிற்று, ஈண்டும் அகப் படுமெனவே பன்னீரடி.ச்ரவின் பாசமாயெ ஆடியே சுரிஈக்இற் 
கு எல்லையென்ப தூஉம், இழிச் தவெல்லை கூருமையிற் பனனீரடி.த் 
கீரவிற்காய் ஈற்று மூன்றடிச்சுரிசசம் வருதலும் figs கலிராலி 
நிகும் ௮வ்வாறேவருதலுங் கூறினானென்பது,, இனி வெள்ளச்சி 
த்கத்துகளும் இஃ தெல்லாமொக்கும், 

இனிச் தீரவியலொத்தல் ஈற்றயலட. முச்ரோடு வாராது மண் 
ழூ.லமாகி வருதஓஞ் சறபான்மையெனக் கொள்க. இறுதிரநிலையென் 
பதனை அனிவிரலென்றாற்போலச் கொள்ச, நிலையெனப்பட்டது 
இடைநிலைப்டாட்டு, அதனிறுஇியைச் கூறமெனவே அவற்றுப்பொரு 
ஸினை முடித்துவிடுக்குமென்பதாம். போச்யெல்வகையே ஒவப் 
பெனப்படுமென்றவழி உள்ளுறுப்பின் பொருளீனைத் தன்சண்வை 
கீசப்படுவது சுரிதசமென்றசன்றி, இன்ன உறுப்பின்பொருள் வை 
ச்சப்படுமென்றிலாதான் முற்கூறியது பொதுவிதிமாத்திரையேயன்றி 
இடைஙிலைப்பாட்டீன் பொருளே பெரும்பான்மையும் வைச்சப்படு 
மென்பதூஉம் பொதுவிதியாற் சிறுபான்மை தீரவின்டொருண்மை 
வைத்தலுமுடைத்தென்பதூஉங் கூறினான். தீரவியலென்றதனாந், 
தாரவோடொச்த பொருட்கேற்தஒஙுங் Aeros, “gags கூடாது 
பெரும் - விச்செல வொழிதல் வேண்டல்”? என்பது தாழிசைப்டொ 
ருண்முடிவு தன்பால்வைச்கப்படுதலின் Do Buycor és gs. புலாஜரிறு 
தியென்றதனான் அத்தாழிசைப்பொருளையன்றி அவற்றோடு போக் 
ய் பொருள்வர்தச்கால் அவ்விரண்டினையும் புரைபடாமற் பொருந்



௬௬௬ பொருளதிகாரம், 

தீச்செப்கவென்பத. ௮ 4 தன்னகா விழையச்கூடுதல் ''" எனப் 
போக்கேற்பொருளோடு புரை இர்ந்இிற்றத. பிறவும் அன்ன. 

இமயவில் வாங்கிய வீர்ஞ்ச்டை யர்.சணன் '' என்னுங் 

குறிஞ்சித்தணைப்பாட்டி.ஐுட் **கோடுபுய்க் சல்லா தழக்கு Gren’ 
என்று? உள்ளுறையுவமத்தாற் தலைவியது விழுமங்கூறக் கொழு 

ஈன் மலைசகாடனென வைச்சமையின் ௮து சரவியலொத்தகாயிற்று 
இனி, “ஞாலமூன் நடித்தாய'' என்னும் நெய்தற்றிணைக் சலிப்பாட்டு 

௮ளவியலாற் சுரிதசமொச்தது. “கருங்கோட்டு நறும்புன்னை”” என் 

பது தரவிற்கு ௮அடியைந்தாசச் சுரிதகம் நான்கழ.யாயப்ச் சுருங்கற்று, 

அஃதேற் தரவசப்பட்டதெனச் சுருய்குதவஉன்றி ஓச்தற்பொருளும்படு 
மாயிற் தரவகப்படும் போக்கென்னாது த.ரவியலொத்தும் என்றதென் 

னையெனின், தரவுமென்ற உம்மையாற் சிறபான்மை மிக்குவரவும் 
பெறும் போச்கென்பது கொள்க, ::பாடின்றிப் பசர்தசண் பைதல் 

பணிமல்ச- வாடுபு வனப்போடி. வணங்கறை வளையூச - வாடெழி லழி 

வஞ்சா தகன்றவர் திறத்தினி- ராடுங்கா னினைப்பசொன் நுடையே 

னமன் ஸனதுவுந்தான்””. என்னும் பாலைப்பாட்டுத் தரவும் தாழிசை 
பும் கான்கடியாகி ஓச்சவழிச் * செய்பொருட் சறப்பெண்ணிச் செ 

ல்வர்மாட் ழனையன- செய்வர்துத் இறநோச்கித் தெருமர தேமெர்ழி- 
வறஜனோடி.ன் வையத்து வான்றராங கற்பினா - ணிறனோடிப் ye 

ஓுண்டென - வறஸோடி. விலங்கின் றவ ராள்வீனைத இறத்தே.” 

ச சரிதகம் ஐர்தடியாயித்று, (eno) 
eGo. ஏனையொன்றே, 

தேவர்ப் பராஅ௮ய முன்னிலைக் கண்ணே த 

இஃ ௫ ஓழிக்த ஒத்தாழிசையுணர்ற்று, (இ-ள்) ௮ முன் 
னிலையிடமாகத் தேவளைப்பராவும் பொருண்மைத்து. எ-று, என 

வே இஃது அகிலைச்செய்யுளாகாதென்றான். இதனானே முன்னைய 

து அகநிலை யொத்தாழிசையெனப்பம், மற்றிது *வாழ்த்தியல் வ 
கையே நாற்பாற்கு முரித்து” என்றவ[நிச் சொல்லப்பட்டதாமெனின், 

௮ஃ.து உறழ்சலிக்கும் வெண்கலிக்குங் கொச்சகக்கலிச்கும் பொதுவா 

சலின் அவற்றுக்ருத் தேவபாணி விலச்ினொானென்பது, மற்று மூன் 

னிலைக்கணென் நசென்னையெனின். தெய்வத்தினை முன்னிலையாகச் 
சொல்லப்பட்டனவன்றி அல்லன தேவடாணியெனல் தகாவென்பது. 

என்னை? யான் இன்ன பெருஞ்சறப்பின் இன்ன தெய்வமென்று தன் 

ளைத்தான் புகழ்ர்.து கூறி நின்னைக் காப்பேன் நீவாழியவெசாத் தெய் 
வஞ்சொல்லிற்றாசச் செய்யுள்செய்தலும் ஆகாது வாழ்ச்திறுள் அவ்வா



செய்யுளியல், _ oie? 

அண்டாயினென்பது. இதனானே படர்ச்கையும் விலக்னொனாம், gs 
வே, தெய்வம் படர்க்கையாயவழிப் புறநிலைவாழ்த்சாவதன்றித் தேவர் 

ப்பராயிற்றாகாது பாட்டிடைத்தலைவனோடு கூட்டிச்சொல்லுமென்றரா 

னாம். இங்கனங் ௯. றவே, பாட்டுடைத்தலைவனைக் கூ.ட்டிலுங் கூட் 

டாக்காலுக் தேவர்ப்பராமிற்றேயாம் முன்னிலையாயினென்பது பெற் 
ரூம். மற்றிவை பாடல்சான்ற புலனெறிவழக்ூற்கன்றித் தேவர்ப்ப 

ராயதற்கும் உரியவோவெனின் ஆண்டு ௮சப்பொருட்குரிமையுடைமை 

யிற் கலியும் பரிபாடலுமென்றதனானே அத்துணையன்றிக் கடவுள்வா 
ழ்த்துப்பொருள்படவும் வருமென்பது ஈண்டுக் கூறினாணாம். ௮தவன் 

தே ஏனையசெனச் சிறுமைதோன்றப் பிற்கூநியதென்பது, (௧௩௮), 

௪டுக. அதுவே, 

வண்ணக மொருபோ கெனவிரு வகைக்கே, 

இஃது அதன்வகைபுணர்ற்று, (இ-ள். ஏனையொன்றெனப் 
பட்ட ஓத்சாழிசை வண்ணகவொத்காழிசையெனவும் ஒருபோகென 

வம் இரண்டாம். ௭- று, இதன் பயன் ஓத்நாழிசையெனப்படாது 

இவற்றுளொன்றென்பது அறிவித்தவாராயிற்று, ௮ஃ்தென்னைபெறு 

மாறெனின், மேல் ஓத்தாழிசைக்சலி இருவசைச்தாகுமென்ருன் 

பின்னர் ௮வ்விரண்டனுள் ஓன்றென்றற்கு வண்ணகம் ஒருபோகெ 

ன வேறுபெயர் கூறவெ முன்னரதே ஒருதலையாக ஓச்தாழிசைச்ச 
லியெனப்படுவசென உய்த்துணரவைச் மையானும் ஏளையொன்றெ 

ன வேறுபடுத்தமையானும் பெயரும் உடன்கூரூது போத்தந்து வை 

ததமையானும் அதனோடு ஒரினத்தவல்லவென்பது பலவாற்றாலுங் 

கொள்ளவைத்தானென்பது. அஃதேல் வண்ணகமும் ஓத்தாழிகை 

யெனப் படாதாம்பிறவெனின் ௮து மாற்றுதற்கன்றே வண்ணகசம் 
மூற்கூறி ௮திகாசம்பட வைப்பானாயிற்றென்பது. இச்சாலத்தார் ஒரு 

போனையும்-ஒத்தாறிசையென்று சாழிசைபெய்து காட்டுப, “எருத் 

தே கொச்ச௯ மராகஞ் சிற்றெண் - ணடச்இயல் வாரமோ டந்நிலைக் 

குரித்தே"என்புழித்,தாழிசையுறுப்பு ஓதாமையின் ௮து பொருந்தாது, 

௪௫௨, வண்ணகம் தானே, 

தரவே தாழிசை யெண்ணே வாரமென் 

,றக்நால் வகையிற் ஜோன்று மென்ப, 

Os முறையானே வண்ணசவொத்தாழிசையுணர்த் தினெ் 

நீது. (இ-ள்.) தரவுர் தாழிசையும் எண்ணும் வாரமுமென்னும் 

உறிப்பு முறையானே வருவது வண்ணகவொத்தாழிசையாம், எ - ௮,



௬௯௮] பொருளதிகாரம், 

அது *முதற்ரொடை பெருகச் சுருங்குமன் னெண்” என்ற வழிக் சாட் 
தம். வண்ணித்துப் புகழ்தவின் வண்ணகமெனப்படும், என்னை? த 

ரவினானே தெய்வத்தினை மூன்னிலையாகத்தந்து நிறீஇப் பின்னர்த் 

தெய்வத்தினேத் தாழிசையானே வண்ணித்துப் புகழ்தலின் ௮ப்பெ 
யர் பெற்றதாகலின் ஓழிர்த உறுப்பான் வண்ணிப்பினுஞ் சிறக்த உறு 

ப்பு ௮துவென்ச. எனவே, அ௮கநிலைச் செய்புட்டா(நிசை வண்ணித்து 
வாராவென்பதாம். எண்ணுறுப்பாமாறு முன்னர்ச சொல்லுதும். ௮ 

வ்வெண்ணுறப்புத்தான் நீர்த்திராபோல வரவரச்சுருங்வெருதலின் 
அம்போசரங்கமெனவம் அமையுமாகலின் அதனை அம்போதரங்க 

வொத்தாழிசைசக்கலிப்பாவெனவுஞ் சொல்லுப, இனி வண்ணகமெ 

TUS ௮ராகமென உனாத்து அவ்வுறுப்புடையன வண்ணகவொத் 

சாறிசையெனவுஞ் சொல்லுவாரும் உளர், எல்லா ஆ௫ரியருஞ் செய் 
சீ வழிநூற்கு இது மூதனூலாதலின் இவரொடமொறுபரிசன் மரபன் 

றெனமறுச்சு, இசை நூலள்ளும் மாறுபடின் ௮ஃ.து அவர்க்கும் மாப 

':ன்றென்பது. மற்று இசற்குக் தனிச்சொல்லோதியதில்லையாலெனின் 

அதனையும் ௮இிகாரத்தாற் கொள்க, (௧௪௧) 

௪௫௩. தரவே தானு, 

நான்கு மாறு மெட்டு மென்ற 

நேரடி. பற்றிய நிலைமைத் தாகும், 

இஃசொத்தாழிசையுள் ஏனையொன்றற்குச் த.ரவு வேறுபட்ட 

இலக்கணத்திற்டுசலான் ௮துகூறுகின்றது. (இ-ள். இது கான்குமூ 

தற் பன்னிரண்டடியீருக வாராது. தேவபாணிக்காயின் எட்டும் ஆறு 

ம் ரான்குந் தரவடியாம். எ-று. இதனானே தலையளவுங் சடையளவும் 

இடையளவுமென்பன கூறினானாம். இங்ஙனங் கூறவே ஒழிகர்தவுறுப் 
பிற்குர் தலையிடைகடையென்பது கொள்ளப்படும், நேரடி. பற்றிய நி 

லைமைத்தாகும் நான்குமென்பதனை அளவடியான் வருமென்றற்குச் 
சறினஞமென்பாருமுளர், அற்றன்று ; பிற ௮டி. மய௩்குவனவும் ௮ 

ளவடியுரியவென்பது முன்னர்க் கூறப்பட்டமையின், மற்றென்னை 
சருதியதெனின், சமகிலையின்றி வியனிலை வாராவென்பத., இனிப், 

பற்றியவென்ற மிகையானே முற்கூறிய தரவுர் தாழிசையம் அளவடி. 

மான் வருதலில்லையென்பதுகொள்க, வருகின்ற ஓத்சாழிசைக்கும் 
பேரெண்ணீற்குஞ் சிற்றெண்ணிற்கும் இஃ்தொக்கும். (௧௪௧) 

௪௫௪, ஓத்து மூன்றாகு மொத்தா மிசையே, 
. . ச 1 

... இத முறையானே ஒத்தாழிசை உணர்த்துனெறது. (இ-ள்) 
'சம்மின் ஒத்த அளவினவாகதும் ஒத்தபொருளவாசலுமுடையு தேவ



பாணிர்சண் மூன்றாக வரும் ஒத்தாழிசை, எ-று, இவைபொ 
ருள் ஒக்குமெனவே முன்னை அகநிலையொத்தாழிசைக்கண் வரும் 
இடைகில்ப்பாட்டி.ற் பொருள் ஒவ்வாது வருதலுஞ் சிறுபான்மை 
age, gaa கல்லெனக் சவின்பெற்ற விழவாற்றுப் படுத்தபின்- 
புல்லென்ற களம்போலப் புலம்புசொண் டீமைவாளோ'? என இ. 

டத்தியல்பொருளொழிய இடப்பொருளோடு உவமங் கூறினான்," 
“eller வைகஓட் டாமனாப் பொய்கையு - ணீர்நீத்த மலர்போல £ 
நீப்பின் வாழ்வாளோ'? என இடப்பொருளொழிய இடத்தியல்பொரு 
ளோடு உவமங் கூறினமையின் வேறுபட்டன, ஒத்துவருவன முன் 
னர்ச்சாட்டினாம், (௧௪௨) , 

௪௫டு, Srey சுருங்கித் தோன்று மென்ப, 

இஃது ஐயம் ௮றுத்தது, அகநிலையொத்தாழிசைகட்கு இவை 

போல்த் தரவோடொத்துவருங்கொலென்தையுருமைத் தரவிழ்சுருங் 
செத்ேதோன்றுமென்றமையின், (இ- ள்.) மூவகைவண்ணத்தின் தா. 

ழிசையுஞ் சமநிலைத்தரவிற் சுருங்கத்தோன்றும், ௭-ு, வாளாதே 

தீரவென்றமையின் இடையளவின்மிமற் செல்லும், ௮டி.யென்றவழி 

அளவடிமேற்ருயபோலவெனள்பத. தோன்றுமென்பதனான் இடைஙி 

லையாகிய நான்கடியானும் மூன்றடி யானுமன்றி ஐந்தடியானாகாதெத 

ன்பதுகொள்க, எண்ணோடு தொடர்தலின் இரண்டடியானாகாதெ. 

ன்பது பெற்றாம். இடையளவு தரவிற்சுருங்குமெனவே கடையளவு 

தரவினுந் தாழிசை சுருங்குமென்பது உய்த் துணரப்படும். இங்ஙனங் 
RPE ETE ஓரீடி.முதலாகத் தாழிசைகோடல் வேண்டுமஃதன்ரோ 

வென்பது. தோன்றுமென்றதனாற் கடையளவினை ஒழித்து மற் 

றைந் தரவிரண்டளவாகச் கொள்வாமெனக்கொள்ச, (௧௪௩)6 

௪டுகூட அடக்கியல் வாரச் தரவோ டொக்கும், 

இத சுரித%விலக்கணங் கூறுன்றது, (இ- ள்.) தரவோடு 

ஓத். தவரும் அடக்சயெல்வாரம். ௭ - று, அடக்கெல்வாரமென்பது ௮ட் 

க்கும் இயல்பிற்னுிய வாரமென்றவாறு, கிறு. த்தமுறையானே எண்: 

ணுறுப்புணர்த்தாது மயங்கச்கறிரசீனானே தனிச்சொல்வருஞான்று 

எண்ணீழ்திலுஞ் சரிதகத்துமுன்னும் புணர்ச்ச, அடக்பயெலென்றா 
ன் .மூன்னர்ப் பலவகையாற்புகழப்பட்ட தெய்வத்தினை ஒருபெயர் 
சொடுத்தடசச நிற்றலின். வாரமென்றான் தெய்வக்கூற்றின் மக்க 

ளைப் புகழ்ந்த அடி. மிகுமாசலினென்பது, (௪௪௪



STOO. பொருளதிகாரம், 

௪௫௭, முதற்றொடை பெருச சுருங்குமன் ளெண்ணே, 

இஃத எண்ணுறுப்பாமாறுணர்த்துகின்றது. (இ-ள்.) மூசல் 
பெருவழி மூதலெண். ௭- று, தொடையென்றதனாற் தலையெ 

ஆ ண் இரண்டு ௮ளவடியான் ஒருதொடையா9 வருமெனவும் பெரு 
டூ யென்றதனைன் இரண்டடியான் இரண்டனைமாட்டி. ௮துவே பற்றி 

முதல்பெருபெவென்றசனான் ஒழிர் த எண்ணுத்தொடை பெறுதலு 

ம் நேர்ந்தானாம், இதனை முதலெனவே வழிமுறை வருவனவும் எண் 
ணளவென்பது பெற்றாம், அவை இத்துணையென்பது அறியுமாஹெ 

, ன்பதென்னை! முதற்றொடை பெருபென்றதனான் இரண்டடி யான் 

க௦இரண்டனையும் நாட்டி. ௮துவேபற்றிச் சுருங்குமென்றமையின் ஈரடி 

யிற் சருங்டு ஒரடி.யாதலும் ஓரடி.யிற்சரும் இரு€ராதலும் இரு£ரிழ் 
சுருங்ெ ஒருரோகவும் படம், முதலடி. இன்னசென்றிலஞாயினும் ௮ 

ளவடி.யே கொள்ளப்படும், :: நாற்£ர்சொண்ட சடியெனப்படும்'” என் 
ரானாகலின். ஆசாவே இரு£செனப்பட்டத குறளடி யாயினும் இவை 

தடுடுரண்டிசொடர்ந்தள்றி எதுசையாப் அமையாமையிற் குறளடியென் 

ஒக னுனாபினானென்பத, ஒருசீர்க்கும் அளவடிப்படுத்துச் தொடைகோட் 

லொக்கும், என்னை? ''போரவுணர்ச் சடந்தோய்நீ புணர்மருதம் பிளர் 

சோய்டீ- நரகல் மளந்தோய்நீ நிழறிசழைம் படையோய்ம”” எனவும், 

( ஹரழிநி யுலருசீ யுருவுநி யருவுரி - யாழி? யருளுகீ யறமுரீ மஜமுரீ" 
௪௦ எனவும் ௮ளவடி.ப்படுத்தே தொடைகொள்பவாசலின், ௮ஃதேல் ஒரு 

ிரினுஞ் சுருங்கப்பெராதோவெனின் சச்தருவநூலின்கண்னும் ஒரு 

£ரீழ் சருங்னெ வாராவாசலின் இவரும் பிறநூன் முடிந்தது தாலுட 
ம்படுதெலென்லும் உத்திவகையான் ஒருசீரிற் சருங்குசல் நேராரொன் 
பது, மற்று வழிமூறையாற் பாகஞ் சுருங்குழல் பெறுமாறெள்னை 

எட ெனின், *வகார மிசையு மசாசங் குறுகும்” என்றாற்போல மே 
லைக் கொண்டுவருசன்றவாற்றாற் பாகமே சுருங்குதல் பெறலாமென் 

88 ௪. மன்னென்பது ஆக்கத்தின் கண்ணும் வந்ததாகவீத் சருங்க்ப 

ல்வாமென்பதுகொள்ச, எனவே, இரண்டடமமிரண்டும் ஓரடி.ரான் 
கும் இரு€ரொட்டும் ஒருசர் பதினாறுமாகி எண்பல்குமென்பது. இரு$ர் 

சகசகுறளடியுமாகலின் ஒருரோன் வருவன சிற்றெண்ணென்வேபடும், 

ஆசவே, ஒழிர்த முதனிலையெண்ணுங் சடையெண்ணும் இடையெண் 
| அமென மூன்றுங் கூட்டி. எண்ணி நிற்றற்குரீயவாயின. இது கோச் 

‘QU போறும் எண்ணென்று அ௮டச்காது சின்ன மல்லாச் காலை” 
என ஒருசீரினை வெறுபடுத்து மேற்கூறுனெறசென்பத, இனி ௮ 

ஈச எவடிபினை காட்டியே முதற்றொடை பெருச சருக்குமென்றமை 
யின் அளவடியிழ்்சருங்னெ இரு9ரும் ஒரோவழிச் ரின்ள்மெனப்'



    

   

பரம், இனி அல்லாதார் ஈரடியிரன்மிற்க்கி 
டி. நான்னேச் சிற்றெண்ணெனயுங் வி IA Sout “ இடையெ 

ண்ணெனஃம் ஒரு சரோான் வருவனவற்றை ௮ளவெண்ணெனவுஞ் 
சொல்லுப, அளவடியாக நோக்ப் பேரெண் சற்றெண்ணென்றலு 
ஞ் சின்னம்பட்டவழி இடைரின்றது இடையெண்ணாதலும் எல்லை 

யளவைத்தாகிய சின்னம் ௮ளவெண்ணாதலும் அமையும். அவற்றுள் 

இருசரினை முன்னின்ற ராகவும் ஒரு£ரினை இருசோசவும் ௮லகு 

வைப்பினும் ௮தனை “௮சையுஞ் €ரு மிசையொடு சேர்த்தி'' என்பத 
ஞான் மறுக்க, இதற்குச் செய்யுண் முன்னர்ச் காட்டுதம். (௪௪௫) 

௪௫௮. எண்ணிடை யொழித லேத மின்றே 

சின்ன மல்லாக் காலை யான, 

இத மேல்தற்சோர் புறனடை. (இ-ள். முற்கூறிய எண்க 
ஸின்றிவருதல் செய்யுட்கு ஏதமின்று சன்னவெண்ணென்றுமொழிர் 

அரில்லாவிடக்து, எ-று. எனவே, சின்னவெண்ணொழியாது மூ 
வகையெண்ணும் ஓழிதலுஞ் சின்னவெண்ணொழியுமிடத்து மூவகை 

யெண்ணும் ஒழியா துவருதலுஞ் சுவையுடைத்தாயிற்று. இடையென் 

ற, FOS தலையெண்ணும் இடையெண்ணுமல்லள எட்டு கான்காஇயும் 

பதினா ற எட்டாடியுங் குறைந்துவருதலுங் கொள்ச. மூவகசையேண்ணு 

ஞ் சின்னமும் பெற்றுவருதல் சிறப்புடைமை ஏதமின்றென்றதனாற்டெ 
அதும். உம், * மணிவிளங்கு திருமார்பின் மாமல் ரான் வீற்றிருப்பப் - 

பணிதயங்கு சேமியும் பானிறத்த சுரிசங்கு - மிருசுடர்போ லிருகரச் 

இ லேர்தியமர் மாயோனும்- பங்கயத்தி ஓுறைவோஜனும் பாகத்தோர் ட 

சுங்கொடிசோ£. செர்தழற்சண் ணு சலோனுங் தேருங்கா னீயென்பா! 

4-சவரவர்த முள்ளத்து ளவ்வுருவா யல்லாத - பிறவுருவு நீயென்னிர் 

வருவ நீயேயா - யளப்பரிய ரசான்மறையா ஸனுணர்தீதுதற் சரியே, 

னே." இது ஏட்ட்டித்தரவு, ' எவ்வுயிர்க்கா முயிரோயா மியங்குதனில் 

ஜொழிலா) - ward és ணடங்டுயே யருளாத நிற்றலினால் - வெவ்வீ 

னைசெய் தவையிழந்து வெம்பிறவிச் கடல்குழ்ந்த - வவ்வினாயை ய4 

தராம னிழ்பதுகின் னருளன்தே ; பல்லுயிரும் படைப்பதுின் பண்ட 

ன்றே பகலினால்-வல்வினையின் வலைட்பட்டு வருத்தங்க. ருயிர்ச ம்மை: 

ஈல்வினையே பயில்வித்து த ஈடுச்சஞ்செய் பவைகீக்சி - யல்லல்வா யழுர் 
தாம லகத்றுவது மருளன்றே ; ௮ழிப்பதுகின் மொழிலன்றே யறை/ 
தாறு முயிரொல்லா - மொழிச்தவற்றுள் ரணர்வுகளை யொருவாம த 

டனி.துத்இப் - பழிப்பின்றிப் பல்சாலு மிப்பரிசே பயிற்று தலி - னழிட 

பதுவு மில்லையா லாற்கதுவு மருளன்றே'' தீரவின்பாசம்பற்றிய ரால்



      சீழ்க்கை 

ணர் சம்வினை யாயினை* எண்யி னீங்டு விழுத்தவஞ் செய்யு - முனை 

வா் 5056 முத்தி யாயினை” ஈரடியிரண்டு, *இலனென as 5% 

தோர்க் இல்லையு மாயினை - யுளனென வுணர்ந்தோர்ச் குளையு மாயி 

னை - யருவரு வென்போர்க் சவையு மாயினை - பொருவற விளங்யெ 

பொத மாயினை'” ஓரடி.ரான்கு. 'பானிற வண்ணநீ பனிமஇக் கடவு 
ணீ - நீனிஐ வருவு£ மிநமிகு சனலிநீ - யறுமுக வொருவனீ யானிழர் 
சடவுணீ - பெறுதிரு வருவ பெட்பன வுருவுக” இருசராட்டு. 

“werent விண்ணுநீ மலையு6$ சடலுநீ - யெண்ணுரீ யெழுத்துநி யிரவு 
நீ பகஓநீ - பணணுநி பாவுநீ பரட்டுநீ தொடருமீ - யண்ணனீ யமலநீ 

யருளுநீ பொருஞடீ'” ஒருசர்பதினாறு, ** gaa” தனிச்சொல். இனி 

யை யாய விறைவனின் னடி.யிணை - சென்னியின் வாங்ப் பன் 

ஞாள பரவு3- மலர்தலை யுலன் மன்னுயிர்க் செல்லா - நிலவிய பிறவி 

யை நீத்தல் வேண்டி, - முற்றிய பற்மொடு செற்ற நீச - மூனிமை 

யாம்கிய மூவர் முத்தியை - மயலற விளித்தநின் மலரடி. - யரி.ப வன் 

னா யுரிதினிற் பெறவே'' இது எட்டடி.த்தரவும் தாவின்பாசம்பற்றிய 
நான்சடித்தாழிசைமூன்றும் ஈரடியிரண்டும் ஓரடிமான்கும் இரு 
ட்மெ ஒருசோ பதினுறமாஇ.ப நால்வகையெண்ணுக் தணிச்சொல்லும் 

எட்டமச்சுரிதகமும் பெற்ற தலையளவுவண்ணகப்பெருந்தேவபாணி, 

* புலியுருவிழ் சேலாத படைமழுவாள் வலனேர்திப் - புலியுரி 

மேற் பைத்தலைதாள் பூங்கச்சை விரித்தமைத்துக் - சண்கவருக் தருமே 

னி வெண்ணாலின் கவின்பகைப்பத்- தண்கமழ்பூந் தாரிதழித் தலைமலை 
ந்து பிறை தயங்க. மொழிவலத்தான் மயங்காதே முறுவலாற் ரோலாதே- 

விழிவலத்தா னுருவழிர்தோன் வேடங்கண் ண ர்வழியாக்-கலிகெழு 
க_ற்கச்சிக் சமழிளச் தேமாவி-னொலிதளி ந மூலைச்சுவட் டுடன்பிறப் 

ப வுலவுங்கால்'' இவை எட்ட்டித்தரவு, **நீறேறுந் திருமேனி நெடும்ப 
கலே நிலவெறிக்க-வேறேறிச் சடைதோறு மிரபலிக்கு வருஇிரால் - ஏ 

றேறி யிபெலிக்கு வரும்பொழுது மிடைபிரியாக்-கூறேறு2 பசும்பாக 

ங் கொள்ளுமோ கொள்ளாதோ; பல்லேற்ற பரிகலத்துப் பவியேற்றன் 

மேலிட்டு - வல்லேற்ற முலைமகளிர் மனமேற்ப வருதிரால்-வல்லேற்ற 

மூலைமசளிர் மனமேற்ப நீர்வருங்காற் - சொல்லேற்றுக் கறுடெனுங் 
கொள்ளுமோ கொள்ளாதோ; காளுக மடர்தையர்பாற் பலிச்சகென்று 
நடந்தச்சாற்-பூணாகம் சழீஇக்கொளினும் பொங்கா.த போறுமாற்-பூணா 

கம் தழீூஇச்கொளினும் புகையுயிர்த் தப் பொங்காத-கோளுகசம் யாரந்த 

ருபால் குடி.ச்குமோ குடியாதோ."” இது தரலின்பாசம்பற்றிய ரான்கடி. 
த்தாறிசை மூன்று, :! எரிவளை தரிச்கு மிடவமிற் றொடிச்கை - பரி
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௩௫ சொகமா யம் பவ 
CEPA பா, MADURA 4 

 



செய். parry . ௭௦௩ 

கல் மேந்தும் பசுரிறர் ததகொல் - உமையவள் விலச்சவு மொலிசட 
னஞ்ச- மிமையவர் தம்மை யிரகுதுசொண் டனைகொல்'' இவை ஈ 
THe இரண்டு, “இடையெழு பொழில்கட்கு மிமைப்பளவிற் சொ 
ல்லேறே - கடைதொறு மவைரிற்பக் கற்பித்த வாறெள்கொல் - 

இசப்புநீர் வேட்டதசேட் டிமையயரென் பட்டனரே . பாப்பு 
நீர்ச் கங்சையோர் படர்சடையிற் சரந்ததே.” ஒரடிகான்கு. பூ 
ண்டன வென்பு டனைந்தது தும்பை . யாண்டன பூச மறைவது 
Gas - மிசைப்பன பல்வே யெழிஇயது வீணை - யசைப்பன வேணி 
யதிர்வன பொற்கழல்” இருட்டு, 4 எனவாங்கு”” தனிச்சொல், 
“எல்வளை மகளி ரிடுபலி நசைஇப் - பல்கடை இரிதருஞ் செல்வரிழ், 
பரவுகங் - சொடியணி யேனம் பொடியணிக்து டெப்ப - வடதிசை 
வாகை சூடித் சென்றிசை - வென்றி வாய்த்த வன்றாள் விடலை - 
Sacra, ளிமிழிசை வேங்கடம் போலத் தமிழ்த்து - காவலொடு 
பெயரிய ஞாலங் - காவல போற்றி வாழிய நெழிதே” சுரிதகம், 
இஃது எட்டடித் தரவும் தரவிற்சுருங்யெ ஒக்சாழிசை மூன்றுஞ் 
சின்னமல்லா மூவகை எண்ணும் தனிச்சொல்லுக் சரவோடொத்த 
அடக்கயெல் வாரமும் பெற்று வந்தது. 

““ஜ்யிரங் கதிராழி யொருபுறக்தோன் நகலத்தான் -மாயிருக் 
இசைகுழ வருன்ற வரவுணர்த்த - மனச்சமல மலரினையு மலர்த்து 
வான் மூ - லினச்சமல முணர்த்துவபோன் @ நவ்வாயும் வா 
ய்திறப்பச் - குட இசையின் மறைவ தாஉ மறையென்று கொள்ளா 
மைக் - கடவுளர்த முறங்காத கண்மலரே சரிபோக - வாரிருளும் பு 
லப்படுப்பா னவனேயென் அுலுலகறியப் - பாருலகழ் திருள்பருகும் 
பருதியஞ் *செல்வகேள்”” இது தரவு. “மண்டலத்தி னிடை ரசின்று 
வாங்குவரர் வைப்பாராய் - விண்ட லத்திற் கடவுளரை வெவ்வேறு. 
வழிபடுவா - ரோங்குலக முழுதுபொரத் திருவுருவி ஜஞொன்ருாட - யாங் 
கவரை வேறுவே நளித்தியென் நறியாரால் ; மின்னருவத் தார 
கைநீ வெளிப்பட்ட விடியல்வாய் - நின்னுருவத் தொடுங்குதலா 
னெடுவிசம்பிதி சாணாதா - ரெம்மீனுங் காலைவா யிடைகரர்து மா 
ஸைவா - யம்மீனை வெளிப்படுப்பாய் நீயேயென் றறியாரால் ; தவா, 

மஇயக் தெறுநிறையத் தண்கலை யக்கலைதேய்ட் - துவாமதிய நின்னொ 
டவர் தொன்றாகு மென்.றுஸிரார் - தன்மதியின் னொளிபுச்சங் இ 
ருளீகற்றாத் சவற்றாற்கொ- லம்மதியம் படைத்தாயு ரீயேயென் றறியா 
சால்” இவை தாழிசை, “: நீராடு நிலம்படைத்தனை - நெருப்பா நீர்ப 

யர்தனை - ஊரொழிவிற் காற்றெழுவீனை ஒளிசாட்டி. வெளிசாட்டினை” 
இவை ஒருரீர் நான்கு, **கருவாயினை விடராயினை கதியாயினை விஇ 

~~
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யாயினை-யுருவாயினை ௮ருவாயினை ஒன்றாயினை ப்ல்வாமினை'” இவை 
இருசீரெட்டு, 4எனவாங்கு” தனிச்சொல் “! வீரிதிராப் பெரும்கட 
லமிழ்தத் சன்ன-வொருமுதற் கடவுணிற் பரவுது இருவொடு - சுற்றக் 

தீழீஇச் குற்ற b4Os - துன்பம் தொடரா வின்ப மெய்இிக் - கூற்றுத்த 

இலை பனிக்கு மாற்றல சான்று - கழிபெருஞ் சிறப்பின் வழிவழி பெரு 
இ - நன்றறி புலவர் சாப்பண் - வென்றியொடு விளங்கி மிகுகம்யா மெ 

னவே”'' என்பது எட்டடி.த்தாவும் சாழிசையும் இருவசைச் சின்னமுந் 

தீணிச்சொல்லுர் சரவோடொத்ச சுரிதசமும் பெற்றுவந்த தலையளவு 
வண்ணகப் பெருந்தேவபாணி, சன்னமெனவே இருசமாட்டும ஒரு 

MF பதினாறும் ௮டங்குமென்றாராசலின். இது சின்னமல்லாக்சால் எ 
ட. ண்ணிடையிட்பெர்த வண்ணகவொச்சாழிசையாயிற்று. 

இனி இரு£ருமன்றி ஒரு£ர் பதினாராயெ சின்னவெண்பெழ்' 
அம் வரும், அதுவருமாறு;--உறைபதியி னுடனயனை யுந்தியாற் ப 

டடதீதொயு - மறைகடல்குழ் நிலருதலா யனைத்துலரும் புரப்போயும* - 

அடு திருரிறமே சரிபோசச் இருமேகம் பயஈதோயு - மொருநிறமே நிறமாக 
... வொள்ளெரியை யுயிர்த்தோயு - மறுவித்து மார்பென்ன மலர்மகளை 

வைத்தோயு - நிறத்தோரி செஞ்சொத்த நிலம.ர்ை கணவனு$” 

இது தரவ. “*பின்னமா யொன்றாகும் பெருமாயை யியற்று௨ா - யின் 

ட, னமா யந்தெளிய வெடக்கருளி யிமையயர்ச்கு - மன்னமாய் முன் 

ஐ ஜொருசா லறம்பயந்த வறனுநீ; குறியாதும் பிழையாத குறிமறைப 

மூசன்மயச் - வெறியாதி மலரோற்கு வெளிப்படுத்து வேறுபடுத் - 

தீறியாத மறையெமச்கு மறிவித்த வறி௨னீ ; மாணுத ம௫ிகொடுத்து 

வானவரை மயக்டியுங் - கோணாத மஇிவாங்டுக் கொடுத்தருளி யிமை 
om யவர்ச்குக் - காணத மதிசாட்டங் கருணைகூர் காட்சியை? இவை 

இத்மூன்றும் தாழிசை, '*வானுநீ நிலனுநி மதிய? விதியுரீ - சேஜகீ 
யமிர்துகீ இருவுரி யரவுநீ - யன்பு$ யருளுமீ யாதி wigst - uf 

ன்பமீ துன்ப யின்மைம் யுண்மைரீ” இவை ஒருரர்ச்சின்னம். 

“எனவாங்கு, சால்வசை யுருவிற் பால்வே ரய - சோல' முதல்வகிற் 

ப்ரவுத ஞாலத்து - நல்லவை யாவை யெனாது நினாது - செல்வ 

5: நோக்யெ ஜெய்தினி வல்லிதிற் - றுயரொடு தொல்வினை நீங்இப் - 
பெயராச் சுற்றம் பெறுகம் யாமெனவே'” எனவரும். இதனுட் தரவு 

ந் தாழிசையும் ஒருர்ச்சின்னமும் தனிச்சொல் இஞ் சுரிதகமும் வ 

ந்தவாறு சண்சொள்க. 

  

' “கெடலரு மாமுனிவர் எெர்ந்துடன் ஜொழுசேத்தச் - சட 

கடில்கெழு சனைசுடரிற் சலந்தொளீரும் வாதுளை - யழல்விழிச் சழல்செ



செய்யுளியல், ௭௦௫ 

ங்சண் ணரிமாவாய் மலைந்தானைத் - தாரொடு முடிபிதாத் சமனியப் 

படொடிபொக்க - வார்புன லிழிகுருதி யகலிட முடனனைப்பச் - கூர 
ரான் மார்பிடந்த கொலைமலி தடச்கையோய்'' தரவு, “*முரசஇர் 
வியன்மதுரை முழுவதூஉம் சலைபனிப்பப் - புரைதொடித் இரடிண் 

டோட் போர்மலைந்த மறமல்ல - ரடியொடு முடி.யறுப்புண் டயர்ந்த 
வர் நிலஞ்சேரப் - பொடியெழ வெங்களத்துப் புடைத்ததுநின் புக 

ழாமோ ; சலியொலி வியனுலகங் கலந்துட னனிநடுங்க - மலியிய 
ல்விராழி மாறெதிர்க்த மருட்சோர்வு - மாளுதா ருடம்போடு மறம் 

பிதிர வெதிர்கலங்கிச் - சேணுய ரிருவிசும்பிழ் செகுத்த.துநின் சினமா 

மோ ; படுமணி யினரிரா பரச்துட னிரிர்தோடக் - கடுமூர ணெதிர் 
மலைந்த சாரொலி யெழிலேறு - வெரிஞனெடு மருப்பொ௫ிய வீழ்க 
த.து நிறம்வேறா - வெருமலி பெருக்தொழுவி னிறுத்ததுநின் னிகலா 

மோ.” மூன்றுக்சாழிசை. ** இலங்கொளிமாசத மெழின்மிகரு வியன் 

சடல் - வலம்டரித் தடக்கை மாஅ ஸின்ணிறம் - விரியிணார்க 

கோங்கம் யெர்தெரி பசும்பொஞும் - பொருகளி றட்டோய் புரை 
யுரின்னுடை,” ஈரடி.யிரண்டு, ** கண்சவர் கதிர்முடி. சன ஓஞ் சென் 

னியை - சண்சுட ருறுபகை தவிர்த்த வாழியை - யொலியிய லஓுவண் 

மோங்கயெ கொடி யினை - வலிமிகு சகட மாற்றிய வடிபினை”' ஒரடிநா 

ன்ரு. ““போரவுணர்ச் கடந்தோய்நீ புணர்மருதம் பிளந்தோய்நீ - நீரக 
ல மளந்தோய்நீ நிழறிகழைம் படையோய்மீ”' இரு€ர்நான்கு. “ஊழி 

நீயுலகுச யுருவுநீ யருவுநீ - யாழிம் யருராமீ பறழுநீ மறமுநீ.” ஒரு 

ட்டு, ** எனவாங்கு”' தனிச்சொல்; “4 அடுநிம லொருவனிழ் பரவுது 

மெங்கோன் - ரொிகழற் கொடும்பூட் பகட்டெழின் மார்பிற் - சய 
லொடு கலந்த சிலையுடைச் கொவெரிப்- புயலுறம் தடக்கைச் செவ்வே 

லச்சுதன் - ரென்று மூதிர்கட ஓலக முழுதுட - ளென்றுபு இ௫ரி யு 
ருட்ட்வோ னெனவே.”' சுரிதசம். இது ரால்வசை எண்ணிலுள் இறு 

இ௫ின்ற எண்ணிரண்டுஞ் சுருங்வெர்தது, பிறவும் ௮ன்ன, (௪௫௬) 

௪௫௯, _ ஒருபோ இியற்கையு மிருவகைச் தாகும், 

இஃது ஒதிதாழிசை இரண்டனுள் ஏனையொன்தனை வண்ண 

கவொத்தரநிசை ஒருபோசென இருவகைத்தென்றான் அவற்று 

ள் ஒருபோகன் வகையுணர்ற்ற. (இ-ள்,) ஒருபோகும் இருவசைத் 
தாகும். எ-று, உம்மை இறந்ததுசழீஇய எச்சவம்மை, இசனது 

பயம் ஒருறுப்பு இழத்தலின் ஒருபோகாதல் ஓச்குமாயினும் நிகழ் 

இன்ற உறுப்புச் தம்மின் வேறாதல் அறிவித்தலென்பது, ௮து மு 

ன்னர்ச் சொல்லுதும், (௧௪௭)



௭௦௬ பொருளதிகாரம். 

௪௬0, கொச்சக வொருபோ கம்போ தரங்கமென் 

ரொப்ப காடி யுணர்தல் வேண்டும், 

மேல்வகுச்சப்பட்ட இரண்டர்கும் பெயரும் முறையும் உணர் த் 
துன்றது. (இ-ள்.) கொச்சசவொருபோகும் அம்போதரங்கவொ 
'ருபோகுமென இசண்டாக உணரப்படும் ௮வை. ௭- நு, கொச்சக 

ம் இழத்தலிற் சொச்சகவொருபோகாயிற்று, வண்ணகவொருபோ 
கென்றவழி ஒன்றேயாடு நின்ற கொச்சசம் ஒருவழி வாராமையின் 
அது கொச்சகவொருபோசாம், இனி ஏனையொன்றெனப்பட்ட 
ஒன்றனுள் வண்ணகப்பகுதிக்குரிய எண்ணுறுப்பு ஒருவழியின் மியெ 

er பிறர்த அன்மொழித்தொகை, ௮ம்போதரங்சவொருபோசெ 
ன்பது பண்புத்தொகை. இடையீடில்லாத நிலத்தனே ஒருபோகெ 
ன்பவாகலின் ௮ஃது ஒப்பினாயெபெயர். ஒரபொசென்பதனைத் 
நிரிசோட்டவேணியென்றதுபோலக கொள்க. (௪௪௮) 

௪௬௧. தரவின் முகத் தாழிசை பெற்றுக் 

தாழிசை யின்றித் தரவுடைச் தாதியு 

மெண்ணிடை யிட்டுச் சின்னங் குன்றிய 

மடக்கெய லின்றி யடிரிமாந் தொழுஇியும் 

யாப்பினும் பொருளினும் வேற்றுமை யுடைய து 

கொச்சக வொருபோ காகு மென்ப, 

மூயையானே சொச்சகவொருபோகுணர்ற்று. (இ-ள்.) இக்நாற் 

பகுதயொான்வந்தும் அமையாது பின்னரும் யாப்பினும் பொருளிலும் 

வேற்றுமையுடைத்தாவெருவது கொச்சசவொருபோகாம். எ- று, 

தீரவின்றாடுத் தாழிசைபெற்றுமென்பது தனச்கு இனமாகிய 

வண்ணகத்திற்கு ஒதிய தரவின்றித் தாழிரைபெற்றுமென்றவாறு, 
௮வை பாணிப்பாட்டாகிய தேவபாணி முதலாயின எனக்கொள்ச, 
என்றார்க்கு அவை தாழிசையாயன்றி வாராமையிற் தாழிசையாயுமெ 

ன்றெழுஞ் சூத்திமெனின் ௮ங்ஙனங் கூறிழ் தரவொடு வருந் தாழி 

சையிலக்கணத்தவாம் இவையுமென்றஞ்டுத் தரவொடுபட்.... தாழிசை 

யன்றிப் புறத் துள்ளன என்றற்கு அதுவிலக்ொனென்ப.து, எனவே 

இவை ஓத்துமூன்றுதலும் ஒருபொருண்மேல் வருதஓந் தாழம்பட்ட 
ஓசையவேயாதலும் பயிலுமென்பதூஉஞ் சொல்வினானாயி த்று. ௮ங்ங 

னஞ் சொல்லியவசஹனே பாணியுளெல்லாம் இரண்டடியானே தாழ 

ம்பட்ட ஓசைவிராய்வருதலும் முிவருதஓும் பெறுதும், இனித் தாழி



செய்யுளியல், ௭௦௭ 

சை மூன்றாபெவழி மூன்றடியானும் நான்சடியாலும் வரும், இனிப் 

பத்தும் பன்னிரண்மொ௫ ஒருபொருண்மேல்வரும் பதிஞென்றும் ௮௪ 
ப்பட்டு நான்கழியின் ஒனரூது வருரலும் அங்ஙனம் வருங்காற் தாழ்ந் 

த ஒசை பெற்றும் பெறாதும் வருதலும் ௮வையும் இருசர்முதலாக ௭ 

ண்சிரளவும் வருதலுமென் ரின்னோன்னபகுதியெல்லாம் ௮வ்வனாய 

றையின்றித் தழுவப்பட்டன, அ௮ஃ்தேல் ௮வற்றைத் தாழிசையெ 

ன். ௰தென்னையெனின் பெரும்பாலும் தாழம்பட்ட ஒசையுற்றவாசலி 
னென்பது, என்றாகும் தரவுவில$யெதனான் எண்ணுஞ் சுரிதச 

மம் வீலக்குண்ணாவாம் பிறவெனின், அறறன்று) தாழிசைப்பேறு 

விதந்தோதவே ஒழிர்சன வீலகருண்ணுமென்பது, மற்றுத் தாழிசை 

பெறுவதியாதோவெனின், சகொச்சசவொருபோகெனப் பொதவசை 

யாற்செய்யுளெனக்கொள்க, அது நோச்இப்போலும் பலவுமெண்ணி 
யாப்பினம் பொருளினும் வேற்றுமையுடையதென்று ஒருமை 

கூறுமானாயிற்றென்றுணர் ௪, அஃ்தேல் இசரண்டடயான் age 

தாழிசை போேரொண்ணாகாவோவெனின், அதுவன்நே முதற்றொ 

டை பெருனென்றி எண்ணெனலாகாமையினென்பது, இவை 

வருமாறு;--* உளையாழி யோரோழு மொருசெலுவி னடங்குதலான். 

விளையாட நீர்பெரு மின்னுருவம் ப.ராவுதுமே,” என்றாற்போ 

லப் பாணிச்செய்யுளுட் பயின்றுவருமென்பறு. இவ்வாறு ues gir 

சை தொடர்பொருளவாகலின் அவற்றைப் பல அடுக்கிவரினுந் தா 
மிசையாமெனவே இதற்குவாராகெனப்பட்ட கொச்சகட் தாழிசையி 

ன்.றி வெண்பாவாகி வருமென்பது உய்த்துணரப்படும், என்னை ] 

வெண்பாவினான் வஞ்சி பரிபாடலஓுட் கொச்சசம்வருமென்றமையின், 

பஃரு£ழிசைசக்சொச்சகமெனவும் அமையும், அவைசிலவருவன சிஃரா 

மிசைக் சொச்சகமெனப்படும். பிறவும் ௮ன்ன, மற்றுப் பாணியுட் 

புறத்தணேபலவும் விராய்வருதலின் ௮து சேவபாணியாமென்றெ 
ன்னையெனின், அவையெல்லாங் காடகெழு செல்விக்கு பாணிராட் 

கூழுர் துணங்கையுங் கொடுத்து வழிபடுவதோர் வழகருப்பற்றி ௮த 

னுட் பாட்டுடைத்தலைவனைப் பெய்துசொல்லப்படுவனவாதலான் ௮ 

வையெல்லாவாற்றானுர் தேவபாணியேயாமென்பது. என்றார்க்கு ஒரு 

தாஜிசையோ பலதொடர்ந்தவழியோ கொச்சசவொருபோசாவதென் 

ன் வரையறையின்மையின் இருவா்ற்ரூனுமாமென்பத, இனித் தாழ் 

சை மூன்றடுக்யெவழி மூன்றடி.யான் வருமாறு ;--'சன்று குணிலாக் 
சனியுதிர்த்த மாஅயவ - ணின்றுாம் மானுள் வருமே லவன்வாயிழ் - 
கொன்றையர் தீங்குழல் சேளாமோ தோழி) பாம்பு சயிராக் கடல் 
கடைந்த மாயவ - வீங்குஈம் மானுள் வருமே லவன்வாயி - லாம்



௭0௮ பொருளதிகாரம். 

ப்லீம் தீங்குழல் சகேளாமோ தோழி; கொல்லையஞ் சாரற் குருந்தசொித்த 
மா௮யவ - னெல்லிஈம் மானுள் வருமே லவன்வாயின்-முல்லையக் தங் 

குழல் கேளாமோ தோழி” எனவரும். இ / நான்சடி.யான் வருதல் 
சிறுபான்மை அவை வந்தவழிக் கண்டுகொள்க, 

தாழிசையின் றித் தரவுடைத்தாயுமென்பது மேற்கூறிய தா 

ழிசையின்றித் தர வேபெற்றுவருதலுமென்றவாற௮ு. பொதுவகையா 

னின்ற சொச்சசவொருபோகு இரண்டு தரவுடைத்தெனப்பட்டது, 

மேற் தரவின்ரடுயென்றல்போல ஈண்டுந் தாழிசையின்றியென்றத 
னாற் சாறிசையொடபெட்ட தரவிலக்கணத்திற் இரிர்தவரும் இத்தா வெ 

னகச்கொள்ச, As தரவுகொச்சகரமுர் தரவிணைக்கொச்சசமுமென இ 

சண்டாய்வருசலும் சான்கும் ஆறும் எட்மொய் வருதல் கடப்பாடின் 

நென்பதூஉங்கொள்ச. உடைதச்தெனப்பட்டது தா£வெனவே ஓழிந்த 

உறுப்பு விலக்குண்டன. ஆடூயமென்ற மிகையான் இரண்டுவருதலே 

பெரும்பான்மையெனவுந் தரவோடொக்குமெனப்பட்ட சரிதகம் பெ 

'ரும்பான்மையும் பெறுஞான்று பெறுவது ௮துவேயெனவுங்கொள்க, 
சுரிதசம்பெறுவன சுரிதகத்தரவிணையென்று வழங்குப. மேற் தனிச் 

சொற்கு வரையறையின்மையின் ௮து பெற்றும் பெருதும் வருமென் 

பது, மற்றுச் கரவிலச்சகணம் இழர்ததாயின் ௮தனைதி தரவெவ்று 

பயர்சதென்னையெனின், தாழம்பட்ட ஓசையின்றி அதுவருதல் 

பெரும்பான்மையென்றற்சென்பத. எனவே, யாண்டு தரவென்ப 
அ தாழம்பட்ட ஓசைக்கு ஒருதலைமையின்றி வருமென்பது நேர் 

ர்தவாருயிற்று, ௮து “நீறணிந்த இருமேனி நெருப்புருவங் களைத் தத 
போற்-கூறணிட்ச குங்குமம்கொண் டொருமுலையேர் குறிசெய்ய-வே 

றணி*த குவடெறிப்ப வேனிலாற் கெரிவிழித்த - வேறவிச்த வெல் 

கொடியா யெவ்வுயிர்நிற் றவிர்ந்தனவே.'” என்பது தாவுகொச்சகம், 

“£பூணாச வென்பணிநர்தான் பூதத்தான் வேதத்தான் - கோணாகக் சச் 

சையான் சோடேச்து கொல்லேற்றான் - மாணாக வெண்ணாலான் வா 

ணுதலாள் பாகங்சொண் - ஷனோரும் பிச்சையா னுண்ணாத நஞ்சுண்டா 

ன் - வானாறு தோய்ந்த சடையான்வண் மாகத்தான் - யாஜேர்வஞ் 

செய்த விறை; எனவாங்குப் பாடி. யிறைஞ்சுயோர்ச் கெல்லாம்- வினை 

மாசு இர விளக்காகுர் தோற்றத் - தனையோய் மறலிக்கு மச்சம் பயக் 

கும் - புனைபூங் கழற்ருண்மேற் பூவொடு நீர்தூவி - மனைமாண்ட 

பாச முளப்பட வாழ்த்தி - யெனைகாளு மேத்துது மெந்தையை நின் 

னை - நினையா தொழியறச் நெஞ்சு,” என்பது சரவிணைச்சொச்சசம். 

இது சரிதசம் பெற்று வருவனவுடந் சனிச்சொற் பெற்று வருவனவும் 

வர்தவழிச் கண்டுகொள்க, மற்றுத் தேவபாணியல்லாத தொடர்பொ



செப்புளியல், ௭௦௯ 

ருட்செய்யுட்சண் தீசலின்றித் தாழிசை வர்ததென்னுமோ தாழிசை 
யின்றித் தாவுடைத் சாயசென்னுமோவெனின், ௮வை யாப்பிலும் 

பொருளிலும் வேற்றுமையுடையசென்றதனானே ஒன்தமசொன்று தர 
வெனப்பட்டுத் தரவுசொச்சசமாமென்ப.து, என்னை? ஆறும் எட்டுமெ 

னட்பட்டு வாராமையானும் மூன்றடி.த்தாழிசையாய் வாராமையானுக்! 

தாழிசையெனப்படாமையின், ௮வை தம்பொருளொடு தாம் முடியா 
மையிற் தரவுகொச்சசமாயின, இனி அ௮த்தொடர்நிலையின் முதற்கண் 

நின்ற தேவபாணி தன்பொருளொடு தான்முடி.தலின் ௮து விதந்தோ 
இய தரவுசொச்சகமாம், என்னை? எருத்தென்பது உடம்பிற்கு முத 

லாகலினென்பது. 

எண் இடையிட்டுச் சன்னங் குன்றியுமென்பது வண்ணகச்டு 

த௫ு ஒதிய எண்ணுஞ் ஏென்னமு.பின்றி ஓழிந்ததாம், தரவு தாழிசை 

நினிச்சொற் சுரிதககமென்னும் நான்கு உறுப்புடையதங் சொச்சசவொ 
ருபோகாமென்றவாறு. இதற்கு இல்லாத உறுப்பே கூறி, உள்ளது. 

கூறிலன், அல்லாத உறுப்பினையெல்லாம் ௮வற்றானே நிற்றலைவே. 

ணடியென்பது, உதாரணம், ** ஆறறி யந்தணர்” **படுபறை பலவி 
wi”  **மண்டமர்' “கொலையுமுவை '' *:எனவாங்கு, பா 
ணிபுச் தூக்கும்” எனவரும், எனையொன்றெனப்பட்ட தேவபாணி 

ஓத்தாழிசையாசலான் உறுப்பொன்றியும் முத்னிலையொச்சாழிசையா 
கா. ஏனை ஒத்தாழிசையில் உறுப்பிழத்தல் பற்றி “ ஓப்ப நாடி. யுண : 
£தல் வேண்டும்” என்பதனாற், சின்ன எண் நிற்பவும் எண் இழந்ததெ 

னப்பட்ட ௮ம்போசரங்கவொருபோருபோலக், கொச்சசமேயன்றி er 
ண்ணுறுப்பு இழந்ததூஉங் கொச்சசவொருபோகெனப்பட்ட ஒருபோ 

காமென்றானென்பது, 

அடக்வயெல் இன்றி அடிநிமிர்ந்து ஒழுுமென்பது அடு 

கும் இயல்பிற்றல்லாத ஈ.ற்ற தாச ஒருகொடையான் அடிசிமிர்ந்தொழு 
இயுமென்தவாறு. ஓழுகுமெனவே அற்றுவாராது ஒன்றேயாட வரு 
மென்ப தி, அடி.ரிமிருமென்றதனான் மேல் ௮ர.வரையறுச்துச்சொல் 

லப்பட்௨ தரவு தாழிசை முதலிய உறுப்பு இதற்கல்லையென்றவாரும். 

௮டக்ியல் வாரத்தினை அடக்கும் இயல்பின்றியெனவே இதற்கு வா 

ரம் நேர்ர்தானாமாகலின், ஒழுகுமென்றதனோடு மாறுசொள்ளும் பிற 

வெணின், ௮ங்கனம் படமாயினும் ஒருகாரணம் நோக்டு அவ்வாறு நே 

ர்்தானென்பது. என்னை * அடி. நிமிர்ச்தொழுகுங்கால் “Tepe how 
யாடிரியங் கலியே”' எனவும் ''வெண்பா வியலிலும் பண்பூற Geigy”? 

எனவும் ஓதியவாற்றானே இறுதிகிற்ப ஏவி பெல்காம் சுலியடி யா,



௭௧௦ பொருளதிகாரம். 

இ ஒழு வாரம்பட்டு நீற்குமென்று கோடற்கென்பத, rg fuer smi 
வெண்பா வியலாற் பண்புற முடியும்'” சவியடி யுடையதனை Ga core 

லியென்ப. வெண்கலியாமாறு முன்னர்ச் சொல்லுதும். உதார ணம்,- 

** மழைதுழைத்தப் புறப்பட்ட மதியமு ஞாயிறும்போ - ஓுழைமுழ 
"ங்கு வலம்புரியும் இஇரியு மொளிசிறப்ப- வானிட்ட வில்லேடோற் பசு 

நீதுழாய் பச்சென்னக - சானின்று சனல்இன்ற க திர்முலைமேற் கவீன் 

செய்ய - வம்மேசத் இடைப்பிறந்த ஈசையுகுமே றதஇசயிப்ப - மைமே 

னி மருங்கதிர நசச்தரியே வால்புடைப்ப- விண்டோயு மதிணீல வெ 
ந்பிடை வேய்மிடைர்சாங்- கெண்டோனு மிெநீழ லிளங்கதர் சளகூ 
ச் கொதியாறு கொதித்தெறிந்த கோடெறாமைச் தலைமிசை - மிதி 

யாத றடி மிதிச்தன போற்றோன்றர் - தாங்கே புசாவாளூங் சேடக 

மூர் சனிச்தணி - வாங்சிய கோளாவு மதியமும் போன்ரதிலங்க - எம 
தொடுச்த கடற்புறற்சுழ் மலேயென்ன மணியல்குல் - VE goss 

பொற்றுஇலின் சொழுஞ்சோதி சொழுர்தோட்ட- நீனின்ற படிவச்சா 
;னெடியோனை முசற்பயந்த- தாயென்று முதுமறை பரபிஜஐம் - யா 

யென் றல்ல இயாச். துணி யலமே,"' எனவரும், வெண்பாவினான் முடி. 
யங் சொச்சசவொருபோரு தேவபாணியாய் வந்தன கண்டுகொள்க, 

1 ]ரப்பினும் பொருளினும் வேற்றுமையுடையசெனவே யாப் 

பின் வேறு.ரிவனவம் பொருளின்வேறுபவவெனவமென இரண்டாம். 

அ/வற்றுள் யாப்பின் வேறுபெலென்பது மேற்சொல்லின 

வாறும் இணிவருகனெறவாறுமின்றி யாப்பிலக்கணத்தின் வேறுபததல். 
அவை இருசர்முதலாச எண்சீர்சாறும் வந்த அடி. மேற்கூறியவாறன் 

றி நக்சான்சே பெற்றுவருசலும் அவற்றுட் பிற அடி. விராய்வருசலும் 

பாமயங்வெருதலும் இரண்டும் மூன்றும் நான்கும் அடியுள் ஈற்றடிகு 

'றைதஓங், குறையாசவழி இயலசைச்சீர்வருசஓம், மூன்றடியாயிற் கு 

றையாது வருதலும், நாவைைடச்செய்யுண் முடியவும் அடி.யிரண்டு மிகு 

தலும், இனவியலின் வேறுபடுதலும், கடவுட்டொடர்நிலை கள் பலசர 

வும் தாழிசையுமாகி இடை பிடைச்செய்வனவும், அடச்சயலன்றி அடி. 

ப்ப நிமிர்ர்தொழுகுமெனப்பட்ட அடகச்யெலுடைத்தாகலுமென்று 
) இன்னோன்ன பலபகுஇயுங்கொள்ளப்படும். இப்பகுதியெல்லாம் பொ 

ருள்வேறுபட்டவழியும் நிகழுமென்பது இரண்டனையும் உடன்வை 

த்தோதியதனாற் கொள்ளப்படும், என்றூர்க்கு வரையதையின்மையிற் 

சளம்பாடுபொருரர்கட்மொயும் தச்சுவினைமாச் கள்சொந்ரொடரும் ஏற் 

அ இச்சாலத்து உரைநிகழக்சனவும் ஓலைப்டாயிரமும் முசலாயினவெல் 

லாங் சொச்சச மாகர்கு இழுச்சென்னையெனின், அவையே ௮டி.வரை



செய்ய jared ௭௪௪ 

யழை.பில்லன ஆரென்வழி உரையெனப்பகுந்தோர்ச்சன்றே அது 
டாவாவதெனமறுக்க, இவ்வாறுவர்த சொச்சகங்களை ஒருவரையறைப் 

பித்துப் பாந்ரோறம் இனஞ்செர்ச்தலும் பண்ணிற்குத்திரம்போலப் 
பன்னி நபகுதியவா மன்பார் உரை£குமாறு; விருத்தர்துறைகாழிகை 

பென மூன்தனையும் சான்குசெய்யுளோடும் உறமழ்ச்துரைப்பப் பன் 

னிரண்டாமென்ப௫, மருட்பரவும் பரிபாடலுமோவெனின், அவற்றுக் 

கு அஃதாராச்சியன்ரெனவும் அவற்றை ஓட்பனவெல்லா.ம். ஒப்பெ 

னமொழிய அடஙழுமென்பதாகம் அவர்கருக்து, இனி நூற்றைம்பது 

கலியும் எழுபதுபரிபாடலுமெனச் சங்கக்ரரம் சொடுத்தவற்றுள் ஒன் 

ணையில்லையெனறார். ௮ஃ இக்சாலர்இறும் வீழ்ச் சதின்மையின் Haul 

லச்கணத்இனை வழுப்படுத்ததென்பற, இணி விருத்கமுக் துறையுக் சா 
மிசையுமன்றி ஓப்புந் இிறறுமென்முற்போல்வன சிலக.ட்டி. H plat 

க கச்செய்யுளோறப முப்பதாம், இணி அவற்றை விகத்பித்துநோ 
கீக எண்ணிறந் 5 பகுதியவாம். என்னை? ரும் அ௮டி.புந் தொடையும் 

பாவும் do கலாயவற்ஜோடு குறளடிமு$லாயவற்றை வைத்துநழவும் ௮ 
வ்வடி. தம்மொடுரம்மைப் பரிமாற்றவு் தம்மொடுபிறவற்றை மயச்சவும் 

பல்குமாகலின். *கொன்றை வேய்ந்த செல்வ னடியிணை - யென்று 

மேந்தித் தொழுவா மாமே” என்பது இரண்டடியாகலின் வெண்பாவி 

னுள் ஒருசாரனவற்றுக்குங் கலியுள் ஒருசாரனவற்றுச்கும் இனமென 

பதுபடும். இணிச் ௪ீருந்தகாயும் நோக்க அூரியத்திற்னெமெனப்படும். 

இங்கனம் பலவற்றுக்ளெமாயினும் இரண்டடியானே ஒரு செ 
ய்யுள் வருவது வெண்பாவென்பதுகோக்கி ௮தற்னெமாக்கி வெண்செ 

ந். துறநையென்ப, இரண்டடியும் ஓத்துவருதலானும் ஓழிந்த காரணங்க 

ளான் நேர்ந்த பாக்சகட்னெமாகலை விலக்குதல் ௮ரிதாகலானும் ௮ங்ங 
னம் இனஞ்சேெர்த்துதற்கு வரையறையின்றென்பது, இனிச் சந்தஞ் 

கிதைந்தனவும் புன்பொருளவாப் வருவனவஞ் செய்யுளென்பார் அவற் 
றைச் தாஜிசையென்ப. அதற்குக் சரரணமின்றென்பது, ௮ல்ல.தூஉர் 

தாழ்ந்த ஓசையல்லா ஒன்றைச் தாழிசையெனிற் தாவுதாழிசைசளுட் 
தாழிசையுஞ் சந்தீம் ௮ழியல்வேண்டுமென்பது, இனி விழுமியபொரு 

ளல்லாசனவற்றைத் தாழிசையென்றற்கு என்னைசாரணமெனவும் மது 
க்ச, அல்ல தூஉங் **கன்று குணிலாச் கணியுதர்த்த மா௮யவ- னின்று 

ம் மானுள் வருமே லவன்வாயிற்? கொன்றையந் இங்குழல் கேளாமேர 
தோழி” என மூன்றும் மூன்றடியான் முடிந்ததனை ஆசிரியத்தாழி 

சையெனின் அதனுட்டெந்த வெண்டளை அதற்சொன்றாதென்னு 

மென்பது, இதுவே கான்காஇவெரிற் சலிவிருச்தமென்ப, இனி ௮.து? 
“நெருப்புச் கிழித்து விழித்த நெற்றி - புருப்பிற் பொடி.பட் டுருவிழ



௭:௧3 பொருளதிகாரம். 

நீத மார - னருப்புக் கணையா னடப்பட்டார் மாதர் - விருப்புச்செய 
நின்னை விரும்புடன் ரூரே'' என்றவழி, இது நான்கடியாஇிரியத்திற் 

குத் தாழிசையாங்கால் இமுச்கென்னையெனவும், வெண்டஎசைதட்டு 
வெண்டாழிசையாதற்கு இழுக்கென்னயெனஃங், கலித்தளையில்லது 

'-ிப்பாவிற்னெமாயவாறென்னையெனவுங் கூறிமறுச்க, இணிக் குற 
எடியானுஞ் சிந்தடியானும் வருவனவற்றை வஞ்டூப்பாவிற்கு இன 
மென்ப, சேோளவொப்பினும் அடி. நான்காதலாளும் வருஞ்சர் இயற்சரா 

தலானும் பாவேறுபதெலானும் ௮அதற்வை இனமாகாவெள்பது. இ 

ணிச்குறளடி.ச்செய்யுண் மூன்றுவரிற் சாழிசையெனவஞ் ிந்தடிச் 

செய்யுண்மூன்று வாராவெனவுங் கூறினதற்கும் ஒர்காரணங் கூறல் 

அரிதென்க, ஓழிந்தனவும் இவ்வாறே இனஞ்சேர்த்திற் பிறிதொருகா 
ரணத்தாற் பிறபாவிற்கும் அவையே இனமாதல்கூட்டி மறுக்க. என் 

ரர்க்கு இங்ஙனம் ஒன்றற்கு இனஞ்சேர்த்தல் ௮ரியனவற்றைக் கலிப் 

பாவென்றதென்னையெனின், பெரும்பான்மையுங் கலிப்பாவிற்கேற்ற 
அசையவாசலின் ௮அவையெல்லாவற்றுக்கும் ஒருபரிசாரங் கொடுத்துச் 

ருதீதிரத்தினுள் ௮டகீடுனார் இவ்வாசிரியர் ** முந்துநூல் கண்டு மு 

ஹைப்பட்வெண்ணி” என்பது, இது மேலைக்கொண்டு அடிப்படவந்த 

மரபு. இவையெல்லாம் கான்கடியுள வருதலே பெரும்பான்மையெ 
னக்கொள்க, எனவே, சிறுபான்மை பரவைப்பாட்டும் ௮ம்மனைப்பா 

ம் முதலாயின நான்சடியின் இகர்து வருவனவாயின, 

இனி அடக்பெலின்றி அழி.நிமிர்்த்தொாழுகயெ து ஒழித்த, ஒழி 
த கொச்சகவொருபோகு முப்பகுதியுக் தம்முறுப்புவசையானே ௮ 

ளவைசெொரள்ளப்படும். இப்பகுதி பலவாயினும் மரபுபட்டுவர்சவ 
கையானே செய்யுள்செய்யப்படும், இணியவற்றுட்டில வருமாறு ; 
** நெய்யொடு திரியொக்சச் - செய்யாளைச் சேர்வார்ச்குப் - பொய் 

யாத வுள்ளமே - பொய்யாசல் வேண்டுமே.” எனக் குறளடி. கான் 
காசவர்தது. இது குட்டம்பட்டு வாராதென்பதன் மேற்பட்டது, 

 மையணி சண்டனை வாலனோர்த - மமையனை யாயிரம் பேர்வாய்ப் - 
பையர வம்பல் பூணு - மெய்யனை மேயது வீடே, ' என்பது முச்சர 

இயான் வந்த கொச்சகம், இஃது இயலசைச் சாக வட்.தீவழியுங் சண் 
கொள்க. :: பூண்டபறை யறையப் பூச மருள - நீண் சடை யானா 

டு மென்ப - மாண்ட்சாயன் மலைமகள சாணவே சாணவே,” என்பது 

சிறுபான்மை மூன்றடியான் வந்து இடையடி. குட்டம்பட்டது, இது 
சந்தருவழார்க்கத்தான் இடைமடக்க நான்கடியாதலும் ஈற்றடி. ஒரு 
2ர்மிகுதலுமுடைத்தென்பது, ** ஒருவான்யா ரொ டாடவிப் - பெ 

ருராசமே பூனும் பெருமா - னருவாயினா ஞ.ினு மன்பர்ச் - குருவ



செயயுளிபள், ௭௧௩. 

Wey னுள்ளத்ி னுள்ளே,” என்பது நிராயசைச்ர் மு.தற்கண்வந் 
த அளவ; சான்கான்வந்தது. அசைச்சரின்றி ௮ளவடிகான்கான் 

வருவதும் தாழிசையின்றித் தரவுடைத்தாடுயுமென்றவழித் தரவுகொ 
ச்சசமாயடங்குமென்பது, *மண்டிணி கொண்ட மலர்க்கொன்றை 

மென்மாலை - கொண்டணி செஞ்சடைக் சோட்டிஎர் இங்கள் போல 

ப்- பண்டணி யாகப் பலர்தொழுங் கங்கைநீர் வைத்தா - னுண்ட்ணி 
கொண்ட நஞ்சுண்பார்க் சழிர்தாமே,” என நாற்ேடி.யிரண்டும் 
ஐஞ்டோடியிரண்டுமாய் வந்தத. 

இனி * அறு ரடியே யா௫ரியத் தளையொடு . நெறிபெற்று வ 
௫௨ கோரி. முன்னே” என்றதுபோல இலச்சணங் கொச்சகவொரு 

போகிற்கே உரித்தாகவும் இன்னும் வேறுபட்டதாகவும் வரும், ௮௮ 
்* கல்லால் தண்ணிழற்£ம்க் கலித்துறை யதுபயந்த காமர் காட்டி - 

சல்லானை நல்லா ளொருபாக மாய ஞானத் தானை - யெல்லாரு 

மேத்தத் தகுவானை யெஞ்ஞான்றுஞ் சொல்லா டாருச் - செல்லாக் 
தியரல்ல இல்லை தொழுமின் கண்டீர்,” எனவரும், இவ்வாறே ஒழி 

ந்தனவெல்லாம் பரிமாற்றுப்படுப்பப் பலவாவெரும், வை வட் 
தீவமிச் சண்டுசொள்க, . 

° இனி நான்கடியும் ஒத்தவழி ம்யங்கெருமாறு ;--” தடர்தாட் 

கொத்த தமனிய௰ச் இலம்பு - படந்தாழ் கச்சைப் பாம்பொடு தழீஇ - 
வென்றாதி ஈந்தாதை வியந்துகை தழி.சொட்ட - நின்றாடு மழகளிற் 

றை நினைவாசே வீனையிலசே'” எனவரும், “ புணைமலர்க் கடம்பின் 

ப்ந்தார்ச் சேர்ச- னிணையடி. பரவுதும் யாம்” என்பது இரண்ட. 

யான் ஈற்றடிகுறைந்து வந்தது, (கொன்றை வேய்ந்த செல்வ னழ. 
யிணை - யென்று ,மேத்தித் தொழுவாம் யாமே” என்பது இரண்ட 

wor Foo. குறையாது அடிதோறும் மயங்கச் €ர் இயலசையான். 
வந்தது, ஒழிந்த மூள்றடியும் நான்கடியும் ஈற்றடியங் குறைதலுங் 

குறையாதவழி இயலசைச்£ராதஓங் சண்டுகொள்க, “* வானுற நிமிர் 
ந்தனை வையக மளந்தனை - பான்மதி விடுத்தனை பல்லுயி சோம்பினை- 
நீனிற வண்ணாரின் னிறைகழ ஜொழுதனம்,” என்பது மூன்றழ. 

யாற் தரவு வாராமையின் யாப்புவேறுபட்ட கொச்சகமாயிற்று. * 

டாறுங் குருதியுங் கால்வீழ்ந்த பச்சைப் - படாமும் புலித்சோலுஞ் 
சாத்தும் பாம - னிடாமுண்ட றேற்றியா னெஞ்ஞான்றுங் சங்சை- 

விடாமுண்ட வார்சடையான் வெண்ணீ றணிந்தென - மெய்யுறு 

கோயில்லை வேர் பிறப்பில்லை - யையுறு கநெஞ்ில்லை யாவதொ 
ன் நில்லை.'? என சான்கடியும் முடிந்தவழி இரண்டடி. வேறுவு! 

ச்ச கொச்சகம். ஒழிர்சனவும் பிறவேறுபாட்டான் வருவனவுமெல்



wre ... பொருளதிகாரம். 

லாம் வந்தவழிச் கண்டுகொள்ச, இச்சொல்லப்பட்டனவெல்லாம் 
கரவிகொச்ச சத்தின்பாற் சார்த்திச்சொள்ளப்படுஉனவென்ப. வேறு 

ம உள, அவையும் அவ்வாருதல்றிர்துகொள்ச, மற்று ௮ங்கனங் கூறி 
ன் இரண்டடியான் வருவன தாழிசையாசலின் “கொன்றை வே 
பந்த செல்வன % %% நாமே,” 4 ஆர்கலி &%% மை," எனவும்வ 
ரவன தாழிசையாம் பிறவெனின், தாழிசை இலச்சணஞ் சதை 

யவரினுர் தாழிசைச் கொச்சசமெனவேபமமன்றே ? தரவிலக்கணம் 

அழிர்து தாவிரட்டி. தத் சுரிதகம்பெற்றது உர் சரவகோச்சசமாயீ நறு 
பபோலவென்பது, அல்லதுஉம் ('ஓரலிற் இறந்தன் மொழுக்க மு 

டைமை” என்பத இரண்டடியின்றி முதுமொழியாகலானும் * ஆர் 
கலி யுலகத்து மச்சட் கெல்லாம்” என்பது பலவற்றுக்கும் பொது 

வாசலானும் அஃது இரண்டடி. வராயறையுடைய பாட்டெனப் 

படாது. “கொன்றை வேய்ந்த செல்வனடி.” என்பது கந்தருவ 
மார்க்சமாசலின் எண்டையிலக்சணமெல்லாம் பெறுதல் சறபான் 

மையெனச் கொள்ச, 

இனிப் பொருளினும் வேற்றுமையென்ப.து முற்கூறியவகை 
யானும் மரபுவேற்றுமையாலும் ஏற்றவகையான்வர்து பொருள்வேறு 

படுதல். அஃதாவது, தேவரை முன்னிலையாககச் சொல்காது 
படர்க்சையாகச் சொல்லுதலும், மச்களைநாட்டி. வெட்டு முசற் பாடா 

ண்டிணை இறுதியாயெ புறப்பொருளான் வந்து அதனுக்குரித்சென்று 
கூறப்பட்டநதூஉம் அப்பொருளின் வேறுபடுதலமெனகச்கொள்ச. 

ஏற்றவகையாற் பொருள்வேறுபாடு கொள்சவெனயே முன்னிலை 

ப்டர்க்சையான் வரும் பொருள்வேறுபாடே இஃது ஒதியரான்கு 

மாமாறு, வேறுபட்டவற்றுக்குமெல்லாம் பொதுவொழிந்த வெட் 
முதற் பாடாண்டிணை இறுயொாயபெ பொருள்வேறுபாடு வராய 

நையுடையவென்பது. என்னை? எடுத்தோதிய நான்கனுள் எண் 
ணிடையிட்டை சன்னங்குன் றியும் அடக்கெயலின்.றி அழி.நிமிர்ந் தொ 

முடியும் வரும் பகுசிபொழிந்து வருமாகலின் இப்பொருள்வேறுபா 

டு பாணிச்செய்யுள் இடையிடைவிரவிவரினல்லு வேறுவாராசெ 

னக்கொள்க., இவ்வாற்றாற் சொச்சகச்சலிப்பாவினை வரைந்தோத 
வே ஆடரியப்பாவும் வெண்பாவும் ஒருபொருண்மேற் பலதொடர் 

நதவழி மூன்றும் ஐந்தும் ஏழும் ஓஒன்பதுமாவெருதலும் பிற 
வாற்ருன்வருதலும் வரையறையிலவாயின,. தேவபாணியல்லாடி தொ 

டர்கிலைச்செய்யுளெல்லாம் யாப்புவேறுபாட்டோடு பொருள்வேறுபாடு 

மூடைய எனக்கொள்க. அவையெல்லாம் அவ்வச்செய்யுஞட் கா 
ணப்படும், :: புகலிரும் பனிச்சோலைப் பொன்மலைபோற் பொலிந்த
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ல்ங்டு - யகல்விசும்பிற் சுடர்மாட்டி. யைம்பூத மகந்தடச்டி - மண் 

ணச மிருணீங்க மன்னுயிர் படைத்தக்கா - எண்ணலேர் நெழிதூ 

ர்தி யருமறை தேதல்வனு* - தண்ணறுங் கமழ்துழாய்த் தாமரைச் 

கண்ணனும் - வண்ணம்வே நடம்பொன்றாய் வானவில் லன 

யரே,”” எனப் படர்ச்சையவாய்த் தெய்வம்பரா௮ு.ரலிற் பொருள்! 

வேறுபட்டது. '*' வெணபலிச் சாந்த மூழுமெய்யு மேற்பூசி -யு 

ண்பலிக் கேதிரியு மூர்தி மெலிட்டுச் - கண்பலிக் சென்று புகுக்ச 
சபாலிமுன் - னெண்பலித் croton weg. என்பது ''காமப்பகுதி 
கடவுளும் வராயரா”? எனப்பட்ட பாடாண்டிணையாகலிற் பொருள் 
வேறுபட்டது, “கன்று குணிலாக் சனியஇர்ர் த மாறுயவன்” என்ப 

தோவெனின், அது முல்லைநிலத்துக்குத் தெய்வமாகலானும் முல்லை 

நிலத்சார் தந்தெய்வத்தனை அவ்வாறு அன்புசெய்து முன்னிலப்புற 

மொழியாசச் கூறுதலானும் ௮2 சைச்செயெனப்படாதென்பது. 

ஓழிந்தனவும் இவ்வாறுவருவன வர்தவழிச்சகண்ககொள்ச. மற்று 
அவற்றையெல்லாங் சொச்சசவொருபோசென்றதென்னை ? மற்றை, 

யுறப்புப் பலவிழர்தனவாலெனின், ௮ங்ஙனமாயிறங் கொச்சசவொ 
ருபோசென்னும் பொதுவிதி விலக்குண்ணாமையின் இது பொது 

வகையானெய்திய பெயரோல்லாம் அவற்றுக்குமாழுமென்று எப்து 

வீத்சானென்பத. இனிச் சொச்சசவொருபேன்கானொது அகுமென் 

ததஞன் ஒருபோசென்னாது சொச்சகமென்றே வழங்கும் ௮மை 

யுஞ் சிறுகான்மையென்பது கொள்க, (௧௫௦) 

௪௬௩,  ஒருபான் சிறுமை யிரட்டியக னுயாபே, 

இச அதிகாரத்தான் மேல் நின்ற நான்கனுள் இறுதிரின்ற 

கொச்சசவொருபோடத்கு அளவுணர்த்தடன்றது. ஒழிந்தவற்றுக் 
செல்லாம் உள்ளுறுப்புப்பற்றி இண்டளவைக. நி ௮அங்நனங் கூறப் 

படாததற்கும் அவந்ரோடு இனம்பற்றி ரண்டை அ௮ளவுகூ Her enw 
யின், (இ-ள்.) பத்தடியிற்சருங்காது இருபதடி.யினேறாது வரும் ௮ 

டக்யெலின்றி அநிமிர்ந்தொழுகுமெனப்பட்ட கொச்சசவொருபோ 

க. எ-று, முன்னர் நால்வசையாற் பகுத்து நிறீஇ ௮தற்டை 

யின்றி அதுவென்று ஒருமையாற் சுட்டிக்கூ மினமையானும் மேல் நி 

மிர்ச்தொழுகுமென்றக்கால் ௮& எத்துணையும் பலவாமென்று ஐயுறு 

தலை £விலச்கல்வேண்வெதாகலானும் ஏற்புழிச்கோடலென்பதனானு 

மெல்லாம் அதுவேகொள்ளப்பட்டது, அவற்றுக்குச் செய்யுள் ; - 

* சடங்கடற் பூத்த சாமரை மலரா - யடங்காச முரற்டியா னரும் 

மை வண்டுசைப்ப - வாயி.ரம் பேராழி யவிரிதழின் வெளிப்பட்ட -



௭௧௭ பொருளதிகாரம், 

சேயிழை" யெனத்சோன்றஞ் செழும்பகலி னிரவசந்திப்- பவே 
சைப் பனிப்பகை நீங்கப் பருவத்து - விடுமழை மறுத்திடினு 

மென்மீலரின் மதுமழையா - னெடுநிலங் குளிர்கூர நீர்மைசா னி 
திஞூறி - யண்டங்கள் பலபயநர்த வயன்முதலா மிமையோலாச் - கொ 
rig வெளிப்படுத்த கொள்கையை யாகலின் - ஓங்குயர்பரு 

தச் செல்வரின் - னீங்கா வுள்ள நீங்கன்மா ரெமர்க்சே.”” என்பது 
பத்தடி.யிழ் சுருங்காது இருபசடி யினேரூது வரும் ௮டக்யெலின்றி 
யடி.நிமிர்ர்சொழுகு மெனப்பட்ட கொச்ச கவொருபோசென்றவாறு. 

இருபதடியான் வருவது வர் தவழிச்சண்டுகொள்ச, (௧௫௧) 

௪௬௪. அம்போ தரங்க மறுபஇற் நடித்தே 

செம்பால் வாரஞ் சிறுமைக் கெல்லை, 

மேனின்ற அதிகாரத்தான் இதுவுங் கடவுள்வாழ்த் தப்பொ 
ருடாயே அம்போதரங்கவொருபோஇற்கு அடிவரையறை கறு 

ன்றது. (இ-ள்,) அம்போதரங்கவொருபோகுக் தன் உறுப்பெ 
'ல்லாங் கூடி. அறுபதடி.த்தாடுயும் அதன்செம்பாலாகயெ முப்பதடித் 
தாடுயும் ௮தன்வாரமாயெ ப.தினைந்தடியாடியுஞ் சற்றெல்லைபெறும். 
௭-௮. எனவே, இது தலையளவம்போதரங்கவொருபோகும், இ 
டையளவம்போதரங்கவொருபோகும் கடையளவம்போ தரங்கவொரு 
,போகுமென மூன்றற்குஞ் சிற்றெல்லைகூறியவாருயிற்று, அவத்துக் 
குப் பெரெல்லைகூறுமாறென்னையெனின் ௮றுபதிற்றடித்டுசனச் த 
லையளவிற்கு வேறுகூறி அவ்வளவைப்பற்றி அதன்செம்பாலும் அதன் 
வாரழூமெனப் பாகஞ்செய்து வந்தானாகலாற் கடையளவம்போதச 
ஙகத்திற்குச் ஏற்றெல்லை பதினைந்தாம். சகடையளவம்போதரங்சத்டு 

ற்குச் சிம்றெல்லை பதினைந்தா௫ெயவழிப் பேரெல்லை முப்பதின்காறும் ௨ 
।பருமெனவும் இடையளவிற்குச் சிற்றெல்லை முப்பதாயெவழிப் பேரெ 
"ல்லை அறுபதின்காறும் உயருமெனவுக் தலையளவிற்குச் சற்றெல்லை 

அறுபதாயெவழி அதனையும் இவ்வாறே இரட்டிப்ப அரன்பேரெ 
ல்லை நூற்றிருபதசாமெனவுங் கொள்ளவைத்சானென்பது, ௮ங்கனம் 
தூற்றிருபதாங்கான் மேனின்ற அ௮திகாரத்தாற் த.ர£வித்கெல்லை இரு 

பலஃதாசவும் அதனோடொப்பவருதலிலக்சகணத்ததாயெ அடச்சயல் 
- இருபதடி.யாகவும் காற்பதடி. பெறப்படும், 

இனிச், சிற்றெண்பதினாறும் ௮ராசவடி சரான்குமாக இருப 

தீடிபெறப்படுங் கொச்சசம் இருமூன்றாகிய பத்தடியின் இசவாது 
அறுபது அடி. பெறுமென்றவாருயிற்று, இனிப், பதினைர் தாங்காற் ௪7௪ 

'வு இரண்டடியுங் சொச்சசம் மூன்றாக ஆறடியும் ௮ராசவழ. ஒன்று
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ஞ் சிற்றெண் நான்கும் அடக்கயெல் இரண்டுமெனப் பதினைந்தடியாம், 
ஒழிந்த இடையளவிந்கு$ தலையளவிற்ரும் இவ்வாழே வருமாறறிந் 
துகொள்க, இவ்வறுப்புக்கண் மேற்கூறுகின்றானாகவின் ஈண்டு 
அ௱வைகூறினானென்பக. கலிப்பாவினுள் உறப்பிற்செல்லாம் ஈண் 
டே வேறுவேறளவைகூறி வருன்ழுனாகலின் இவற்றுச்கும் ௮வ் 
வாறே ஈண்டளவைகூறி அளவீயஓட் கூரானென்பது, ''கூத்திரத் 
துட்பொரு ஸின்றியும் யாப்புற-வின்றி பமையா தியைபவை யெல்லா- 

மொன்ற வுராப்ப தணாையெனப் படும்'' என்பசனான் இகனள்ளூறுப் 

பிற்கு அடி வனாயறை உய்ததுணர்ந்து சாட்டினானாமென்பது. (௪௫௨) 

௪௬௫: எருத்ித கொச்சக மராகஞ் சிற்றெ 

ணடக்கியல் வாரமோ டககிலைக் குரித்தே, 

இத முன்னர்க்கூரிய அம்போதரங்கவுறுப்பு இவை ஐந்து 
மெனச்கூறியவாறு. (இ ்.) தரவுங் கொச்சகமும் ௮ராசமுஞ் சிழ் 
நெண்ணும் ௮டக்பெல்வாரமுமென ஐந்துறுப்புடையது அம்போதரங். 
கவொருபோகு, எ-று, தரவெனினும் எருத்தெனினுமொக்கும்., 

இனிச்கொச்சசமென்பது ஓப்பினாயெபெயர், என்னை? பல் 
கோடுபட் அடுக்இயுடுக்கும் உடையினைக் சொச்சகமென்ப, அது 
போலச் சறிழவும் பெறியவும் விராய0ூயும்” தம்முளொப்ப ௮டுக் 

Ques செய்யப்படும் பாட்டதனைக் சொச்சகமென்றாராகலினென்ப। 

௮. இக்காலத்தார் அதனைப் பெண்டிர்க்குரிய உடையுறுப்பாக்குயுங் , 
கொச்சகமென்றுதைத்தம் வழங்கு இவை வெண்பாவாகல் பெ 
ரும்பான்மை, வழிமுறைசருங்கியும் வரையறையெண்ணுப்பெறும் ௭ 

ண்போலாது பாவிஞந் தளையினும் வேறுபட்டுப் பலவா௫யும் வருங் 

கொச்சகமென்பச. அராகமென்பது ௮ருது கடுசச்சேறல், பிறிதொ, 

ன்றுபெய்து ஆந்றவேண்டுர் துணைச் செய்வதாக பொன்னினை gon 
இச்ததென்பவாகலின். அதவும் ஓப்பினாயெபெயராயிற்று, என்னை 7 

மா த்திராநீண்டுந் அணிந்தும் வாராது குற்றெழுத்துப் பயின்று வந்து 
ஈடைபெறுதலிஸ் சற்றெண் என்பது நமால்வசையெண்ணினும் இறு 
இியெண்ணானமையின் அப்பெயர்த்தாயிற்று, அவ்வுறுப்புச்களீற் கூ. 

நியபொருளை, அடக்ருமியல்பிற்று வாரமாகலின் அதனை௮டக்கயெல். 
வாரமென்ரான், 

அ தற்குச்செய்யுள் செஞ்சுடர் வடமேரு விருமருங்கின் றி 
ரினெற - வெஞ்சுடரு மதியமும்போல் வேலொடுசே டகஞ்சுழல் - மா 
யிரு மணிப்பீலி மணியெருத்திற் ரோன்றங்காற் - சேயொளி சடற் 

பிற$்த செர்தீயிற் சிறந்தெறிப்ப - உழவருர்தம் மனச் தவகைத் தீழை.



௭௧௪௮ பொருளதிகாரம், 

ச்சியான் வளர்த்தெடுச்த - வறுவருந்தம் முூலைசரக் தகடருந்தூ ற 

மூ.தூட்ட - வாருருவச் தெரிமூன்று மொருங்கவித்தோன் வியப்பெ 

ய். த- வீருருவத் தொருபெருஞ்சூர் மருங்கறுத்த விகல்வெய்யோம்; 
ஆங்கு, வினையொழி காலத்து வெவ்வெயிற் சோலத்- ரனைவருக் தத 

'மறம்புரிந் தாங்கு - மூனையடு தோற்றத்து முந்நான் ருருவிற் - கனைக 

டல் சுட்டது சண்); தேவரு மக்களுஞ் 6ழ்றச்தா னஞ்சாமைச் - கா 
வல் புரியுங் கதிர்மதி போலு - மூவிருச் தோன்றன் முகம்; மடம 

கள் வள்ளி மணிக்கம் பலம்போல - விடையிடை சுற்றுத லின்று 

தீவிரா - தொடையமை தார்க்சடம்பன் ஜோள்; அவ்வழி, அடி யிணே 

சேரா தவுணர் நுடங்குப் - பொடிபொடி. யாயெ போர்ப்பொடு மாய- 

விடியுமிழ் வானத் இடைநின்றுங் 2.0 - கொடியணி கோழிக் 

குரல்) விழுச் ரமரர் விசும்பிடைத் தோன்றிப் - பழிச்சிநின் மூர் 

தீதார். பலர்; உருகெழு மூருயெ முருமென வதிர்சொறு - மெரிகிற 
கொடுமினை தபவரு மணிமயில்; பெருகள வருமறை பெறுநெடு மொ 

ப நியொடு - பொருகள வொளியிசை புகல்வன சலகுதள்; சிவந்தன 

இசை இலம்பினமலை - நிவக்தனதீலை நிரம்பினகுறை ; அர்த்சனம 

றை அ௮உனர்பலர் - போர்த்தன.துகள் பொழிந்தனமலர் ; ஆங்கனம் 

தோற்றிய வடுபோர் வென்றியின் - வீங்கிருந் தொடித்தோள் விட 

லை நினச்கே - யாமறி பளவையிற் றமிழ்டனைப் தேத்து௪ - நின்னி த 

க்க மாயினு நின்னெதிர் - நாணில மாகல் வேண்டும் யாணர்கச் - ௧௨ம் 
புங் களிம௰ிழ் பிலியுட் தட்ஞ்சுனை - நீரோடு நினவயின் மாந்த- வா 

ராப் புலமை வருகமா ரொமக்கே” என்பது இடையளவம்போதரங்க 

வொருபோகு, 

(இவ்வுறுப்புச்களின் அளவு வேறு வேறு கூரூராிபினும் அவற் 

இக்கு ஏற்றவாறறிந்துசெய்யப்படும். இது நாற்பத்து ரான்சடியான்வந் 

தீ.து, ஒழிர்தனவம் இவ்வாறே வரும். இவையெல்லாம் இக்சாலத் 

அ வீழ்ச்தனபொலும். மறறுக் கொச்சசகடொருபோ€னை முற்கூறி 

அத்ற்கு அளவை பிற்கூறினான் இசற்காயின் sora pra Suds 
ன்னையெனின், அங்ஙனம் அளவைபெற்ற அம்போதரங்கவொருபோ 
இன் அளவை இனிக்கூருத கின்றகலிப்பாமூன்றற்கும் ௮ளவென்ப 

தறிவித்தற்கென்பது, ௮ஃதேல் இதனையும் அம்போதரங்கத்திந்கள 

வென வரைக்தோதியதென்னையெனின், ௮த தலையிடைகடையென 

மூன்றளவு9 பறுமென் ஐற்கென்பது, இவ்வஇிகாரத்தான் ag@aria 

நீரோடி இதற்கு வேற்றுமையிலக்.சணம் ஒப்பன ௮றிந்துகொள்ச, a 

ருன்ற சலிவெண்பாட்டிற்கு ''வெள்ளடியியலாற் நிரிவின் றி வரும்” 

என்றமையின் அதற்கு இவ்வளவை ஓவ்வாதென்பது, (௧௫௩)



செய்.புவியல், ௬௯ 

ச௬௬, ஒருபொரு ணுதலிய வெள்ளடி பீயலாப் 

இிரிபின்றி வருவது கலிவெண பாட்ட 

(இத சிறுத்தழறைபானே கலி3வெண்பாவாமாறுணர் - நறு. 

(இ-ள்.) ஒருபொருளைகசரஇ மற்மொருபொருள்பட வுஞ் சொதற்றொ 

ட்ர்துடெப்பச் சொடுச்கப்பட்ட வெள்ளையடியாற் திரிபின்்றி வருவ 

து சலி3வெண்பாட்டாம். எ- நு, இபயலெைன்றதனான் வெண்பாவிலச் 
ச்கணஞ்ு சதையாதவற்றுக்கே ஒருபொருள அதலவேண்வேதெனவும் 

அவ்வாறன்றித் இரிர் துவருவனவெல்லாம் உரபொருள நுதலாவென் 

னுங கலிவெண்பாவாமெனவுங் கூறியவாறு, வெண்பாவிலச் கணமெ 

ன்பது கட்டளையா? வருதலும் தைவகையொல்ரிவருசஓம் பன்னி, 
ரண்டடியும் இர் துவாராமையமென இவையென்பு மேற்ஈ ரிம், 

அல்வாறன் றித் இரிந் துவருங்கால வாளாதே ௮சையுஞ் சர மிசை 

யொடு சேோராதன பாவகை சிழைந்து கலித் தசயோசை எனப்படிம், 

ற்றன்றியுக் தனக்கோதிய ரு களையுஞ் சிதைந்தவழியும் பன்னி 

ஈணடமடியின் இகந்தவழியுப் கவிவெண்பாலாகற்கு ௨வரபைந்துகூறல் 

வேண்வெதன்றென்பதூஉம் ஆவை ஓருபொருள் நுநலா துவரினுங் 

சலிவெண்டாட்டாமெனவுங் கூறிஞனாம். எல்னை ? ஒருபொருள் நு 

தலியதனைக் இரிபின் நிமுடிந்த சலிவெண்பாட்டெனயே ஒருபொ 

ரூணுதலிடம் நுதலாதம் ரணட(ச் கூறிய வேறுபாட்டான் வருவனவெ 

ல்லாம் திரிபின்றி முடியாசாகலின் வெண்பாட்டென்பது கொள்ள 
வைத்தமையினென்பது, இன்னுக இரிபின்றி முடியுமென் நதனானே 

ஒருபொருட்டின்றிப் பலவுறுப்புடைச்தா இத்திரிபுடைய நூஉங் சலியெ 

ன்பாட்ளெஜென்று சொள்எ௰வச்தானாம். ௮துமுன்னர்ச்சொல்ஓுது 

ம் உதாரணம், அரும்பொருள் வேட்கையி ருள்ளந் தரப்ப 49 

சென்ற விளமை தரற்ரு'' என்பத பன்னிரண்டடியான் வந்து பலபொ 
ருணுதலி ௮மைசலிற் கலிவெண்பாட்டாயிற்.று, ஒருபொருள் நுதலி 

பவெனவே் சொல்லப்படும் பொருளின் வேராடுச் கருதியணாப்படும் 

பொருளுடையென்பதூஉம் பெற்றும். என்னை! இப்பாட்டி.னுட் பெ 

ண்டன்மைக்கேலாத நுண்பொருளினைச் தலைமசனெகஷிர்ரின்று உணர்த் 

அவாள் செவ்வனஞ் சொல்லாது தலைமகன் பண்டு கூறியன லவ 

நிறை வாங்கிச்சொண்டு சொல்லி “*வன்மறைத்தானென்பது உணர்த் 
அூண்) பொருண்மை கருதி உணரவைத்தமையின் அவ்வாளுயிற்று, 

ஓழிர்சபாச்சளாம் அவ்வாறு ஒருபொருணுதலுமாயிலும் ௮ங்கனம் நு 
திலியபொருள்பற்றிச் செய்யுள்வேறபடாமையின் அண்டாராய்ச்சயி. 

ன்றென்பது, வெண்பாவிற் குறித்தபொருளினை மறைச் தச்சொல்லா



௭௨0 பொருளதிகாரம், 

அ செப்பிக்றல்வேண்டமமோகலாலும் இஃது அன்னதன் றி ஐருபொரு 
ணுதலித் துள்ளின்மையாலுங் சலிவெண்பாட்டெனப்பட்டதென்பத. 

“ மரையா மரல்கவ.ர மாரி வறப்ப'” என்பது பதிஜேரடியான் ஒரு 

பொருணுதலிவந்த கலிவெண்பாட்டு, நூற்றைம்பது கலியுள்ளுங் 

சலிவெண்டாட்டு எட்டாகலின் அவற்றுள் ஒருபொருனுதலிவருவன 
பிறவும் உள. அ௮வை வல்லார்வாய்க் கேட்டுணர்க, 

இனிப், பன்னிரண்டடியின்இசக்து ஒருபொருணாதலாது வரு 
மாறு ;--** தீம்பால் கறந்த கலமாற்றிக் கன்றெல்லாந் - தாம்பிழ் பிணி 

த்து மனைநிறீஇ %4 ௩௩ நோயுங் களைகுவை மன்.' என வரும், பிற 
வும் அன்ன, இனிப், பாவகை சிதைந்தனவு் சளைவசை சரைச் 

தினவும் வந்தவழிக் கண்டுகொள்ச, இவையெல்லாங் காமப்பொ 
ருண மேனவாம், எனவே, கட்டளைவசையானும் தளை௨கையொ 
ன்றியும் வரும் வெண்பாவாயிற் காமத்திந்கே உரியவெனப்படா 

வாயின, பிறவும் அன்ன. இனி, அம்போதரங்கவொருபோடத்கு 

'இடையின்றிக் கலிவெண்பாட்டு வைத்தமைமான் ** வானூர்மதி 

யம்” போலும் ஒருசாச் சேவபாணியும் கலிவெண்டாட்டேயாம் 
ஒருபொருணுதலிவரினென்பது. இதனுள் “: ஆட்டியனாகவென்கோ”' 

என்பது வியங்கோளாயிஞம் ௮ரசன் வாழ்க்கையும் அரங்&ழ்கும் 
ஆடற்கும் இடையூறின்மையுஞ் சொல்லுவாயாசவென்று தெய்வத் 

இனை வினய் வாய்ப்புள்வேண்டி. நின்றமையின் ௮து குறித்துணர 

ப்பட்டு ஒருபொருணுதலியதாயிற்று, கந்தருவ மார்ச்சத்து வரீ 

யுஞ் சித்றிசையும் பேரிசையும் முதலாயினபோலச் செந்துறைப்ப 
குதிச்சே உரியவாக வருவனவும் கூத்தநூலுள் வெண்டுறையும் ௮ரா 
கத்திற்கேயுரியகாடி வருவனவும் ஈண்டுக்கூறிய செய்யுள்போல வே 

|) ஐபாடப்பெறும் வழச்சின என்பது கருத்து, இச்சருத்தானே ௮வ 
ந்றை இப்பொழுதும் இசைப்பாவென வேறுபெயர்கொடுத்து வழங 

கய, இனி, யாப்பிலக்கணத்திற்கொப்பவே இசைநூலுட் சொல்லப்ப 

ட்ட செய்யுளும் உள, என்னை? வெண்பா வியலான் விரவுறுப் பின் 

றித் - தன்பா வகையொடு பொருந்திய பொருளே - வினைவிளைர் இற்ற 
விறுதித் தாகும்” என்றவழி விரவுறுப்பின் ரியென வேண்டாக. றி விர 

வறுப்புடையது பொருளொன்று விளையாதென விரவுறுப்பில்லது பொ 

ருளொன்று விளைந்திற்ற இறுஇத்தாகுமெனவுங் கூறினமையின், என 

வே, ஈண்டு ஒரு பொருனுதலி வருமெனப்பட்ட கலிவெண்டாட்டுப் 
பொருள் வெளிப்படாதெனவும் விரவுறுப்புடையது வெண்பாவியலா 

ன் வெளிப்படத்தோன்றும் பொருட்டெனவும் நேர்ந்தானாம், அது 
ரோக்ிெபன்றே வருனெற குத்திரத்து வெண்டாவியலாள் வெளிப்படத்



செய்யுளியல், ௭௨௧ 

தோன்றுமெனச் சலிவெண்பாட்டினையே கருதி ஒதவானாயிற்றுமெ 

ன்ப.து, (௪ ௫௪) 

௪௬௭, தரவும் போறும் பாட்டிடை மிடைந்து 

மைஞ்சீ ரடுக்கிபு மாநுமெய் பெற்றும் 
ச் ‘ oe ச on ட a 

வெண்பா வியலான வெளிபபடம் தோன்றும், 

இ மேல் வெளிட்படொருட்டெனப்பட்ட வெண்சலி விர 

வுறப்புடைமையின் அதனை வேறுக நின்றது, (இ-ள்.) சாவும் 

போர்கும் பாட்டிடை மிடைந்தும் ராலி2பூம் போ.டரரும் இடை 

யின்றிப் பாட்டாடுப் பயின்றுவரு ஈறும்: எனவே, நரவும் போ 

ச்கும் முன்னர் ஒயெவசையானே முன்றாம் பின்றாம் நிற்ருமென்ப, 

தூஉஞ் சரிசகமாயின் வெள் லாயும் ௮கவுமாய்ப் பாவோடு வற்றுழிப் 

போலத் தஹிச்சொற்பெற்றம் பெறாதும் வருமென்பதாஉங் கொள்க. 

தரவும் போக்குமெனப் பாட்டி மதிரினற போச்கொ முல் வைச்சான் 
௮வை ஓரினத்தவாகலின். என்னை / சரவிறதி Pouch Oguorgs 
போல வெள்ளைச்சுரிதகவிநஇயும் ரோவஜிச் ரோமா இிறுதலி,௪... 
௮.35 “ நாதுசேர் வண்டின் ரகைபெறத் சரைஇய 4௩% ரோக 

வரிடாடச் காண்கும்'” ஏன நான்கசையா அமின்றிர் சேமாவாயிற்ற ௮, 

இணிப் பாட்டினைப் போக்கன்பின் வைந்ரகஞற் போச்ருப்போல 
நாற்சீரான் இறுவனவும் அப்பாட்டெர் அமையுமென்பறு, அது © ஒர 
ர் ராங்கே பின்னாநோய் செய்யுமற் நிஃ்கோ - பரத சணங்கிந் பண. 

த்தோளாள் பண்பு.” என்றாற்போல வரும். இட்ஈனம் வைவப்பவெ வு 

ருன்ற ஐஞ்ேடுக்கலும் ஆறுமெய்பெறுசஓம் அலர்றும்சள் ரி ஏ 
லாவாயின. ௮ல்லநூஉம் இதனை இறுநிவைத்சான் இதஜஞேடோக்கு- 

மென முற்கூறப்படுங் கொச்சாத்தரவும் போச்ரமின்றிப் பாட்டு ர 

டைந்தே வருமென்பது இவ்வஇிசொரத்தார் கொடத்சென்பது, அத 
முன்னர்க்காட்டுதும், 

ஜ்ஞ்ேடுக்கியும் - வேறுநின்றதொரு சரினை ௮ளவ௨உியுடன் 

அடுச்செசொல்ல ஜஞ்சரோகியும்: ஆறிமெய்பெற்றும-அவ்வாநே இரு 

£ரடுச்ச ஆறு2ர்பெற்றம் : மெய்யேன்றசனான் அடுக்குஞ்சர் முலம் 
இநுதிரும் வருமென்பது கொள்க, வெண்பா இயலான் வெளிப்படத் 
தோன்றும்- வெண்பாவென்லும் உறுப்பினியற்சை சிதையாமற் பொ 

ருள்புலப்படத் தோன்றும், எ-று. இபற்கை சிசையாம்ற் தோன்றுமெ 
னவே சட்டசாயல்லதும் எனப்பட்ட வெண்பாவிலக்சணம் இரண்டு. 

ஞ் ஏதையாமை வருமென்றாஞம், தீர்வும் பொர்குமெனமின்ற உம்



௭௨௨, பொருளதிகாரம், 

மை எண்ணும்மை, பாட்டிடைமிடைந்தென்பது முதலாக வந்த உம் 

மை மூன்றும் இறந்தது சநிஇய எச்சவும்மை, என்னை ? மேற்கூறிய 

தனிநிலைவெண்டாட்டேயன்றித் தரவுறுப்பாகவும் என்றமையின், இவ் 

வாறன்றி அவ்வனைத்தும் எண்ணும்மைகொள்ளின் உறுப்பினையே ௭ 

இண்ணல்வேண்டும். அல்லாச்கால் வினையோடு பெயரொண்ணின் AG 
ன் உறுப்பினையே எண்ணினானாகலானென்பது, அல்லதூஉந் தர 

வும் போக்கும் முதல்வ$தும் இறுதிவர்துமென அவையும் சம்வினேயா 
ன் எண்ணவும்படுமன்றோவென மறகக, அவற்று/ருச் செய்யுள் சட 

அங்சாற் தரவும் போக்கும் பாட்டிடைமிடைந்துதோன்றும். அதவே 

கசஐஞ்ரடுக்குப் பெற்றதென்றும் ௮று?ரடுச்குப் பெர்நதென்றும் ௮ 

வையிரண்டும் உடன்பெற்றுத் தோன்றுவதென்றும் இம்நனம் விகற் 
' பித்துக் கூறப்படுமென்பது. அவை கட்டளைவெண்பாவான் வருதலு 

ம் ஒழிந்த வெண்பாவான் வருதலுமென விகற்பிச்கப்படாவோவெளனி 

ன், அவ்விகற்பம் ௮டிக்கல்லது பாவிற்கின்மையானும் ஈண்டுப் பா 

தி வே.றபடாமையானும் அங்ஙனம் பகுத் ரகனாம் பயந்தசென்னையென 
மறுசச, வரலாறு; சான்றவிர் வாழியோ சான்றவி ரென்றும் - 

பிறர்கோயுர் தநத்சோப்போற் போற்றி யறனறிதல் 43% என்- மாநி 

லை தீர்த்த லுன்றலைச் உடனே.” என்பது ஈரவும் போச்கும் பாட்டிடை 
மிடைந்த கலிவெண்பாட்டு அ9ிரியச்சரிரகச்தான் வரச, இணி வெ 

ட ள்ளைசசுரிதசத்தான் வந்தனவுங் கண்டுகொள்க, ''கணடவி ரெல்லாங ௧ 

துமென வந்தாங்கே - பண்டறியா தீர்போல நோக்குவிர் &%% wy 

௬ளூறச் செயினுமச் கறனுமா ரதுவே” என்பது தரவும் போச்கும் பா 

ட்டிடைமிடைந்த சலிவெண்பாட்டு ஆசிரியச்சுரிதகத் சாலிற்றதாசலி 
ன், இதனுள் “'என்னானும் பாடெனிற் பாடவும் வல்லேன் QM sind 

Cs” என்னும் ௮டி. ஐஞ்சர05கினுள்வர்ச.௮. என்னை? *பாடெனிற் 
பாடவும் வல்லேன் கிறிதாங்கசே - யாடெனி லாடலு மாற்றுகள் 

பாடுகோ'' என்னும் அளவடி.யிரண்டும் எதுகையாய் ஆமைந்தவழி 
என்னானுமென வெறு நின்ற சரொடிங்கூடி. ஜஞ்€ரடுக்னெமையின். 

இசனுள் அங்கவெனத் தனிச்சொல்வந்தது. *: காராரப்' பெய்த'' 
௩௪ என்னும் முல்லைப்பாட்டு ஐஞ்£ரடுக்டு வெள்ளைச்சரிதக ச்தானித்ற த. 

**அரிதினிற ளோன்றிய யாக்கை ப %% பொருந்தாசார் போர்வேல் 

வழுஇச் கருந்திறை - போலச் கொடுத்தார் தமர்'” என்பதனுஸ் வாழி 

சான்றிர்'” அம்ம சான்றீர்” என ஐஞ்சோரடுக்கியாங்கு ௮04௪ சொ 

ல்ல ௮று€ராயின, இதற்கும் ஐஞ்சீர் அடுக்யுமென்றதுபோல ௮ 

ஸீ று ரேடக்கியுமென்று அடுக்குதற்குச் தொழில்கொள்ளப்படும், ஈண்டு 

இரண்டளவடி. தொடைப்பட்ச் செப்சமையினென் 5, இதனுள்ளும்



செய்.புளியல்,' ௭௨௩. 

என்றாங்கே என்பது தனிச்சொல், *புரிவுண்ட புணர்ச்சயுட் புல் 
லாரா மாத்தினா - யருகுவித் சொருவரை யகற்றலிற் தெரிவா 1கட் - 
செயனின்ற பண்ணிறுட் செவிசுவை கொள்ளாது'' என்பதனுள் 

“இனைந்துகொக் த்தன ஸணினைந்துநீ டியிர்த்தனள்”' என டூயற் 

ர சிரையொன்றி.பும் பாவேறுபடாமையின் ௮௫ சலிவெண்டாட்டா 
யிற்றென்பது சொள்ச, 

(ங்கனம் பாவேறுபடாமையினன்றே “உச்சி குறசோ 
யுணாப்பாய் கடலைச் - செரா௮ய் வாழியென் னெஞ்சு” என்பதனை 

வெண்பா என்பாமாயிற்றென்பது, இணி *(ஒல்லிரோ வொல்யே 

கேள்வ ஹிவன்மன்ற மெல்ல'' என வெள்ளைச்சுரிதகச் துள் ஐஞ்சர 

டியும் வந்தது, வெண்பாவிற்கு முன்னா (வெண்டளை விரவியு மாடி 

ரியம் விரவிபு மைஞ்€ ரடியு முள'' என்றாறாகலின். மேற் உனென 
வஞ் சொற்ொனவுங் கூறப்பட்டனவே ஈண்டு ஐஞ்ேடுக்இியும் ௮) 

றுமெய்பெற்றங் கூறுபட்டன எனவுணர்க, இதற்கு ஐஞ்ச£ரும் ௮.று 

ரும் விதந்தோதவே மேற் ரறுபான்மை பொதவகையாற் கலிசகு 

சேரப்பட்ட சொற்ேடி ஓசத்சாழிசைச்கும் முூறகூறிய சலிவெண 

பாட்டிற்குமாயின் எஞ்ஞான்றும் வாராதென்பதூஉம் ௮துதான! 

ம் இதற்கு வருங்கால் இரு£ீரின் இகந்துவாராசென்பதூஉங் கூறி 

னாஞம். இங்கனஞ் சொற்ரேடி. விலச்கவே ௮தற்னெமாகய மு$சய 

லும் ஓத்தாழிசைக்கு வாராதென்பநாம், ௮5 வெண்கலிக்சோவெ. 
னின் வெண்பா வியலான் வெளிப்படத் தோன்றுமெனவே வில&ஃ 

குண்டதன்றோவென்க. இனித் தரவிற்கும் போக்கிற்கும் பாட்டிற் 

கும் இவ்வளவைச்தென்பத। அம்போதரங்க ர்டிற்கு ஒதிய வகையாற் 

கோடுமென்றமையின் அதற்கேற்றவசையான் வருவதன்றி வேறு 

வேறு வரையறையிலவென்க. பாட்டிடைமிடையின் என்றமையின் 

ஈண்டுப் பாட்டென்ற கொச்சகத்திந்கேயுரித்சென்பத. மற்று (வெ 
ண்டளை கன்றளை யி.பற்றளை விரவியும் - வெண்பா வுடையது வெ 
ண்கலி யாகும்' எனத் தளைவிரவியும் வெண்பாச் இதையாதவறிக் 

கலிவென்பாட்டாமென்று ஓர் உச்சரஞ் செய்யாரே பலவுறுப்பு வந்த 
வழியும் இது புறனடையாகவெனின், அற்றன்று ; வெண்பா வி. 

யபலான் வெளிப்படத் தோன்றுதிமனவே இவையெல்லாம் அடங் 

குதலின் ௮து வேறு கருனென்பத, இனிப் பலவுறுப்பின்றி ௮வ் 

வாறு ஒருபாட்டே வரின் அதனை வெண்கலியென்பாரும் உளர். நூற் 

ஐம்பது கலியுள்ளம் ௮ *னதோர்சலிவெண்பாட்டின்மையின் ௮து 

சான்றோர்செய்யுளோடு.மாறுகோளாமெனமறுக்க. மற்றுப் பாட்டி 

டைமிடைந்தென்றவழிப் பாட்டெனப்பட்டது இடைஙிலைப்பாட்



௭௨௪ பொருள Bars, 

டென்றுமோ தொச்சகமென்றுமோவெனின், எஞ்ஞான்றுர் தாழ 
பட் வாராமையின் இடைநிலைப்பாட்டென்னாம், தள்ளலுஞ செப 

பலுமென்னும் இருவசைக மொச்சகமும் ஒருங்குவாசாமையிற் கொச் 

சகமென்னாம். கொச்சகமென்னும் பொதப்பெயரான் அது கூறு 

ராயினும் வெண்பா வியலான் வெளிப்டடத் தோன்றுமென்றதஞன் 
வெள்ளைக்கொச்சசமெனப்படும் அவையென்பது, ௮ஃதேற் சொச் 

ஈகமென்று ஒதகவெனின் அ௮ங்கனம் ஓதின் இது கொச்சகச்கலி.பா 
மன்று கருதிலுங் கருதற்கவென்பான் வாளாதே uti wer. 

இதனாலும் பெற்றாம் இது கொச்சசகசலியல்லாமை, (௧௫௫) 

௪௬௮, பரகிலை வகையே கொச்சகக் கலியென 

/ நானவில் ப/வவா நுவன்றறைஈ தனரே, 

இத நிறுத்தநூறையானே அகநிலைச்சொச்சகக்கலியுணர்த்தக 

ன்றது. பாநிலைவகையென்பது உம்மைத்தொகை, பாநிலையும் வகையு 
மென விரியும். பாரிலையென்பது அரும்வேற்றுமைத்தொகை, (இ-ள்.) 

மெற்பாவிணின்ற வகையானே கொச்சசக்கலியாமென்று நூலாசிரி 
யர் கூறித் துணிந்தனர். ௭ - று, அ௮றைதலெனினுச் துணிதலெனி 

னும் ஓக்கும். என்னை? துணித்த கரும்பினை ௮றைக்கரும்பென்ப 
வாகலின், பாரிலையென்றது யாதனை சோக்கியெனின் இது கொ 

ச்சசமாசலான் ௮.துவும் மேலே ஒருபோகெனக கூறப்பட்ட கொக் 

சசப்பாநிலையெனக்கொள்க, ௮தனைத் துணிர் தனரென்றதனாற் !*தர 

வின்றாடுச் தாழிசைபெற்று” வருமென்ற கொசசசத்தினை இதற்கு 
இயைபின்றாச முன்வைத்தமையான் அஃதொன்றனையுக் துணித்து 

மாற்றி அல்லாத சொச்சசப்பாவிணின்ற வகையான் இவவசநிலைப்பா 
ட்டெப்போல அக$£லைச்கொச்சகம் வாராவென்றானாம், வகையென்றதனா 

or ௮அஇசொரத்தானின்ற வெண்சலிப்பாவினது பாநிலையுங் கொள்ளப் 
படும். ௮ஃதேல் அதனைப் பாநிலைபென்னாது வகையென்பகெற்றுக்கெ 

னின் வெண்கலிப்பாத் **தரவும் போக்கும் பாட்டிடைமிடைர்த-வெ 

ண்பா வியலான் வெளிப்படச் தோன்றும்'' என்றதனான் வெண்டாவிற் 

சிசையாது வருமென்று உறுத்துக்கறினானென்பது. எனவே, பாவொ 
Bis உறுப்பெல்லாம் பொருணுதலா து வெளிப்படத்தோன்ற்ங் சலி 

வெண்பாட்டின் உறுப்புவசையான் வருசஓம் உடைத்தென்றவாறு, 
௮ங்கனம் வருங்கால் இடைநின்ற கொச்சசங்களை !* ஐஞ்சீரடுச்ச 

go” என்ற கலிவெண்பாவிற்கு ஒதியவாறேகொள்க, மற்று நூ, 

அிபுலலரொன வேண்டியதசென்னையெனின், தரவு இணைந்து வாசாத 

'யாப்பின் வேறுபட்டு ஒருகாவே கொச்சகமாதஓர், தரவிணைந்தவு



6)
 

செய்யுளியல், ௭௨ 

ழிச் சுரிதசம்பெறுசலும், அவை தனிச்சொல் ஓஞ் சுரிதகமும் உடன் 

பெறு தலுமெஃலாம், யாப்பின் வெறுபட்டனவென்றலும், ஓத்தாழி 
சை மூன்றரிக்னும் இவற்றின் வேறுபாடறிந்து கொச்சகமெனக் 

கோடலஓர், தே௮ப எரிய காதவடி"க் சாமப்பொருளே பற்றி வாராது, 

௮றம்பொருளின் பம்விடெ ன்னும். நான்கும் பற்றிப் பொருள்வே 

றுபடவரு சலம் பாவேறுபட௦ ராலும் பற்றிக், சொச்சசச்2லியென் 

று உணா வோர். vaya nto rb அல்லாதது. புலனாசாதெள 

வம் எல்லாம் அரிவி$ரற் Mod vat MUNG DOLE GENT ELT Ep 

னென்பது. எனமயே, சொ -,ந்தளியுள் ஒரு roompop இனமெ 
ன்று வேண்வெொ பிட் நறாங. ஆங்வப்பானின். இனங்கட்கு இவ்வ 

கையே சொசீரஈமெேன பே பமென்றவாமுயிற்று, உதாரணம்) 

செவ்விய இய யிய்சொங்லியடற், பூடு %% %மகனல்லை மன்ற வி 

ஸ்ரி'' எனவும் “செல்லி: செற்றுக் 4௩% அவலம் பதலு மூண்டு! 

எனவ தரவிஉ௱ அமிர்கு ரலிற ரரவிஉ௱ம் சொசாகமேயெனய்படும், 
இத நூர்றைம்பற சலியுளொன்ரகலின் வென்பாமாயெ* தணித்து 

வரும வருங்சாற் கலிவெள்பாட்டென்புரயிற்று.. ஒருபொருணுதவி 

இலவாறுவரி௫ம் இ$சொர்கும். இது ராறிவகசயோடுகோடார் தரவா 

கலி வெண்பாவாடுயும் உர்ஈ. “மாமலர். முண்டசம் இல்லையோ 

டொருங்குடன்"' என் 5 , எரிச்சொல்லின்றி ஆரிரியச்சரிதகம்பெற்ற 

தரவிணை 7சொச்சசம், “*மிரஜெளி ரவிரற விடைபோழும் பெயலே 

Curd” Qa satlidet Vyd ஆடரியச்சுரிநகமமம் பெற்ற தரவீணைக் 

கொச்சகம், இனிப் ற ௮0௧௫ | பொருட்டொடராய்வருக் உரவுகொ 

சசகங்களும் பொருட்டொடர்நிலையுள் அறம்பொருளின்பம் விராய்வரு 

ந் சரவுகொசசாங்களும் வார வழிக் கண(ூசொள்ச. “வெல்புசழ் மீன 

வன் விளங்யெ கொழுக்கத்சான்” இது சரவுக் தாழிசையும் போக்கும் 

முறையானே வந்ததாயிறும்*இடைநிலைக் இளெவி தாழிசைப் பின்னர் 

ஈடைஈவின் ஜொழுரு மாங்கென் ளெைவி”' என்றும் இலச்சணஞ் சை 

யாத தர a pS aye த ழிரையிறுதகடோறுரு சொற்ற பல்வரு 

தலான் ஒத்தாழிசையெனப்படாது' ௮அதன்வகைத்தாய் எண்ணிடை 

யிட்டுச் சன்னங்குன்றியசென்பதூஉமாயிற்று, *அருடீர்ர்ச சாட் 
சியா னறநோக்கான் பயஞ் செய்யான்'' எனவும் “swept வாய் 

மைய கன்னர் நடுவும்” எனவும் அடச்பெலின்றி அழி.ரிமிர்ந்தொழு 

இெதுபோஓங் கொச்சசம் வருங்கால் ஓத்தாழிசையும் வண்ணகமும் 

போலத் தனிச்சொற் பெற்றும் பெறுதும் வரும், நெய்தற்றணைப் 

பாட்டுக்கும் இஃதொக்கும், ௮து வருமாற;--**கொடியவுங் கோட்ட 

9 சீரின்.றி சிறம்பெழல் - பொடியழற் புறந்தர்த பூவற்பூம் பொலங்



௭௨௬ பொருளதிகாரம், 

சோதை" என்னுங் கலியுள் அதனானெனத் தனிச்சொற் பெற்று ௮ 
டக்கயெலில்லாச் சுரிதகத்தோடு அடி.ரிமிர்ந்தோடிற்று. பான்மருண் 
மருப்பி னுரல்புரா பாவடி.” என்றுங் சலிப்பாட்டுத் தனிச்சொல்லும் 
அ௮டச்யெலுமின்றி அடிநிமிர்க்தொழுசத்று, “ariGog தொட்ட 
'சாச் சவின்பெற்ற வைம்பால்போல்'' என்னும் பாலைட்பாட்டும் ௮௧ 

ன்ஞாலம் விளைக்குந்தன் பல்கதிர் வாயாக!” என்னும் கெய்தத்றிணை 

ப்பாட்டும் அங்ஙனமாமாறு சண்கொள்க, 
ச் 

இனி யாப்பின் வேறுபட்ட கொச்சகவொருபோகோடாப் 
ப்னவற்றுட் இலவருமாறு; - ** மன்றுபார்த்து - நின்றுசாயைக் - கன் 

அபார்ச்கு - மின்றும்வாரா”” என்பது இரு£ர் நான்கடிச் சொச்சக,க் 
தரவு. “* தஞ்சொல் வாய்மை தேற்றி- யஞ்ச லோம்பென் நளிந்த - 

வஞ்சமற் றவர்வாரா ராயி - னெஞ்ச நில்லாதே தானே.” என்பது 

முசசீர்நான்சடி.த் தரவுகொச்சசம். “* நீரலர் நூற்றத் துயிலா நெடுங்கங் 

குல்-வார லராயெவ ரோவலிம் ததைந்தா-ராரலா£ நாரைசா என்றில் 
கா ளன்னங்கா - ஞாலர் தூற்றயானுள்ள முகுவேனோ” என்பத சாற் 

ீரடி.த்தரவுகொச்சசம். “'சன்னிகீர் ஞாழற் சமழ்பூங் கானல் யான்கண் 

ட - பொன்னங் கொடியை யின்றோ னில்லை போலுமான - மன்னன். 
காக்கு மண்மேற் கூடற்நம் வரவஞ்ி - பின்ன தொன்று படைத்த தா 

யி னெவன்செய்கொல்””, இஃது ஐ்ரர்சான்கடி.த்தரவுகொச்சசம், 

இனிச் கோவையாக்க எழுச்செண்ணி அ௮ளவிற்படுத்துச் செப் 
பினும் ௮அவையேயாம், “காண்பான் வரவினாற் காசலன்றன் காதலி 

மூன் னடவா நிற்ப- நாண்பாலா ளாகுதலா னன்னுதலுங் கேள்வன் 

பின் னடவா கிற்ப - வாண்பான்மை குன்றா வடிவே லவன்றனக்கு ம 
ஞ்சொ லாட்கும் -பாண்பால் வரிவண்டி பாரி மருஞ்சாமூம் பதிடோன் 

றன்றே,” என்ப்து அறுசர்நாலடி.த்தரவுகொச்சகம். பிறவும் ௮ன்ன. 

*: இலங்கொளி வெண்மருப்பி னிடைக்கரர் தூங்கவோ சேந்தல் யா 

னை . கலங்கருஞ் ரெய்திச் கைஞுலையச் கலுழி£ர் கடைவாய்ச் சோர&- 

சிலம்பொழி குன்றென நின்றது செய்வ தெவன்கொ லன்ஞய்” இஃ 

து ௮று€ர் மூன்றடி. த் தரவுகொச்சகம், “தண்ணம்” துறைவன் ரூர் 
மேற் போன - வண்ண வண்டு வாரா தற்றே - வண்ண வண்டு வாரா 
தாயிற் - சண்ணிர் நிலனே காண” என்பது மான்காடிரியவடியுள் இறு 

இியழ. மேச்£ரான் வந்து யாப்பு வேர பட்டன, ''நிணங்கொள் படுபு 

லா லுணங்கிகின்று புள்ளோப்ப நலைச்டோகச் - கணங்கொள் வண் 

டார்ச் துலாங்சன்னி ஈறுஞாழல் கையினேம்தி - மணங்கமழ் பூங்கா 
னன் மன்னிமற் ரூண்டொ - ரணங்குறையு மென்ப தறியேனறிவ



செய்யுளியல், ௭௨௭ 

னே லடையேன் மன்னோ” என்பது இடையடி. குறைந்துவந்தது: 
இஃது :: ௮று€ ரடிபே யாரிரீயத் தளையொடு - ரநெறிபெற்று ௨௫௨ 

கோடி முன்னே'' என்மோதப்பட்டசாயினும் பாமயங்கு வரும் பகு 
இபற்றி வேறுகாட்டப்பட்டது. புன்னை நீழ னின்றார் யார்கொ - 

லன்னை சாணின் வாழாள் தோழி." எனவும் “naw our Saad CH 

ந்ரா - பல்பூப் கோதை யில” எனவும் இவை இரண்டடியான் ஈற்றடி. 

குறையாதுங் குறைந்தும் வ௫.ன, இன்னும் மேற்கூறிய கொச்சக 

வொருபோடன் பகுதியுள் ஓிக்தனவும் இவ்வார்ரான் வருவனயெல் 

லாம் வந்தவழிச் கண்சிகொள்க, 

இனி வகையென்ற சனான் வெண்கலியுறுப்புநிலை ஒத்துப். 

பாவேறுபரிங் சொச்சகம்வருமாறு, ஓன்று, இரப்பான்போ விளிவர் 

அஞ் சொல்லு முலகம் - புரப்பான் போல்வதோர் மதுகையு முடைய 

ன்.” என்பது தாவுகொச்சசமூஞ் சுரிதகமும் முறையானே வந்த 

ஆூரியச்சரிதகத்சான் இத்றது. இதனுள் ஒன்றெனவும் அவனெளவுஞ் 
சொற்ோக் தனிச்சொல்லும் வதன. இப்பாட்டு மூன்றனுளொன்று ஓ 

ரடிமி*்கு மற்றைய சான்கடியாயேவருதலின் மூன்றும் ஒருபொருண் 

மேல்வரினும் நூலறிபுலவரான் ஒத்தாறிசையெனப்படாச் கொச்சசமா 

யிற்று, பிறவும் இன்னோரன்னவாற்றாற் கலியோடு இதனிடை வேறுபா 

டுதெரி$த உணரப்படும் அஃ தறியாதார்க்கு ஒன்றுபோலக் காட்டினு 

மென்பது. ''வேனிலுழர்த வறிதுயம் சோய்களிற?' என்னும் பாட்டுத் 

சரவும் போக்கும் பாட்டிடைமிடைந்து ஐஞ்ோடுக்வெர்தது, இத 

னுட் தரவடி. நான்கும் வெண்பாவாயினும் ௮ச்செய்யுண் முழுதும் 

'வெண்பாவன்மையிற் கொச்சகமாயிற்று, இணி அறு£ரான்வருவன' 

வும் வந்தவீழிக் கண்சிகொள்க, “* காமர் கடும்புனல் கலக்செம்மோ 

டாவொள்'” என்னுங் கொச்சசச்சலியுள் ஏன விதணத் தூஜ். 

புகை யுண்டியங்கும் - வானூர் மதியம் வரைசேரி னவ்வனாச் - தே 

னி னிருலென வேணி யிழைத்திருக்குங் - கானக காடன் மசன்," 

என இடைநின்ற கொச்சசம் ஈற்றடிகுறைந்தது. “4 புனவவேங்கை 

சாதுரைச்கும் பொன்னறை முன்றி - னனவிற் புணர்ச் ஈடக்குமா 

மன்றோ-ஈனவிற் புணர்ச்சி நட்ச்சலு மாங்கே-சனவிற் புணர்ச்சி கடி 

அமா மன்றோ." எனக் சொச்சம் ரற்றடி. குறையாது வந்தது. இவை 

இரண்டும் வெண்பா, இதனுள் 'ஒழிந்தபா மயங்பெவா௮ு கண்டுகொ 

are. கொடுமிடை நாஞ்சிலான் ரூர்போன் மராத்து” என்னும் 

பாட்டினுட் *பாஅய்ப் பா௮ய்ப் பசர்தன்று அதல் - சா௮ய்ச் சாஅய் 

கெ௫ழ்ர்தன Cara.) என முட்டடியின்றிக் குறைவரர் த்தாயெ. 

சொற்ரடி வந்தது, “மலிதிரை யூர்ந்து மண்கடல் வவ்வலின்”'



மயாருளதுகாரம, 

என்னும் முல்லைப்பாட்டிறுள், ** இரிபெழு பதிர்பதிர் பிகந்துடன் 

பலாநில்ச - வரிபறு பிறுபிறப குடர்சோரக் குத்தித்சன் - கொடழி 

யச சொண்டானை யாட்டித் இரிபழக்கும் - வாடா வெருளி யெழி 

Cap சண்டை.” cara “ தானெழு துணிபிணி விசைதவிர் 

வின்றித் தலைச்சென்று”' எனவும் முரியலடி.வ% சத, இவற்றுளெல் 

லாஞ் சொற்ரேடி வதன. ஒ.நிர்தகெச்சகப்பகுதியும் இ௮்வாறே 

வந்தவழி கண்டுகொள்க, 

இனித் தீரவும் பபோக்குமின் நிச் கொச்சகம் பல தொடர்ந்திற் 
றது வருமாறு ;--* காலவை, சடுபொன் வளைஇய வீரமை சுற்ஜெடு'' 

என்னும் மருதக்சலி உறழ்பொருட்டானமையிற் சொச்சகச்கலியா 

யிற்று, இவையெல்லாம் பாநிலையெனப்பட்ட சொச்சகமாமெனின், 

அற்றனறு) அம்போதரங்கம் அறுபதிற்றடி த்நென்றவழி அளவை மூ 

ற்கூறிய மயக்கினான் இனியெல்லார் தன்னளவெனப்படுமென்று புகு 

ரீமமையின். இதற்கும் கொச்சகவொருபோடஇன் ௮ளவை கொள்ளப் 

படா, பாகிலைவகைச்ச்சவ்யாமையின். பிறவும் ஏன்ன, இனிக்க 

விவைண்பாட்டெனக் ௧. ரிய உறுப்புடைச்கலிவெணபாட்டும் ஈண்டுப் 

பாநிலை3யெனப்பட்ட கொச்சகப்பகுடுயமென இரண்டுப் Osré esa, 

அப்புடமை.பிற் கொச்ஈசச்கலியென ஓன்மிறயாமென மேலைச்சூத்திர 

தீதோடு இரனை ஒன்றா சவகுப்ப. அற்நன்று, மேல் ர பொருள் கர 

ந் அ வெளிப்படச் தோன்றின் ஒருபொ ணு லியதுபோலச் கலிவெ 

ண்பாட்டாகாமைக்கும் வாளாது கலிப்பாவாதற் ரங் சாரணமென்னை 

யெனின், பிரிசொருகூ ற்ருற் பொருள்கூறுவது சலிவெண்பாட்டென் 

தற்கு இடைமின்றியே *வெணபா வியலான் வெளிப்படத் தோன் 

௮ங்'' கரந்த பொருட்டன்று இது என்றமையின் இதுவும் வெண்க 

லியாம், serge “ வெண்பா வியலான் வெளிப்படத் தோன் 

றும்” என வேறொரு பாயானை உறுப்பாகக கூறுரன் மற்ரொருபா 

விற்சேதவாசக் ௩உறசலாமோவென மறுக்க, ஒருபொருணுதலிய 

வெண்பாட்டாயின் ஓத ராறிசைச்சலிவெண் பாட்டென மற்றையவற் 

Cyan ss யாப்புடையநுபோல உடனோதானாகலின் இதுவும் அவ 

வாறு யாப்புடைத்தாசல்வேண்டிமொசலானும் ௮ஃதமையாதென்பது, 

இங்ஙனம் மபங்குவாரை கோக்கியன்றே நூனவின்றோர்க்சே இவ் 
வேறுபாடணரலாவதென்று நூரியன் ஒதுவாளாயிற்டென்ப. (ற்று 

Droge அளவைகொள்ளுமாறென்னை 1 மேற் கொச்சகவொருபோகி 

ன் அளவு இன்னதென்றிலனாலெஸின், அ௮ற்றன்று; வண்ணகத்திற்கு 

ஒதிய உறுப்பு அமையவராமையின் அது மொச்சகமேயா மெனவும் 

எண்ணுஞ் சின்னமும் இழந்ததேபற்றி ௮அிவும் ஒருபோசெயாமென
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வும் 4. கியலின்றி அடிரிமிர்ந்தோடியது வெண்பாவும் ஆடரியமூ 

மாகி இறுதலின் அடக்டியலில்லாச் சுரிசசம்பெற்௮ுச் சாவபொல 

வருமெனவும் இவ்வாறன்மி ஒப்பறிபவருமெனஃம் மேர்கூரினுனள் 

ஜே? அங்ஙனங் கூறவே அவ்வுறுப்புச்சள் அவ்வவ்வளவினவென்ப 

தூஉம் அவற்றிற் கிறி.ப யேறுபட்டு வருமென்ப தூஉம் அங்ஙனம் 

வெறுபடுங்கால் அடி.ரிமிர்ந்தோடியான் நஇிழிஈசடெல்லையின் ஒன்றிற் 

றென்பதூஉக் தெரிர்தானும்.. என்னை? அழு.ரிமிர்சோ உயதற்கு 
இழிந்த எல்லைத்து அடியெ.ன்றமைபின், இணி அடிரிமிர்ந்தோடிய 

தொ “மையின் அதற்சளவை இச் நடையென்று ** ஓருபான்கிறு 

“மை பிரட்டி. யரறுயாபு” என விர் ரோதினான். இங்ஙனம் பல் 

வேறுவகைப்பட்ட அளவின் வேறுபட்டவரற்றையும் யாப்பின்வே 
அபட்வெ௱ுமென்ருன். எனவே, ராடியானே தாழிசைக்கொச்சகம் 

வருமெனவும் அடழிநிமிர்ந்சோடியசன் சிற்றெல்லையாகய பந்தடியள 

வும் பர்வைப்பாடலும் அம்மனைப்பாடலும் போலும் தரவுசொச்சகம் 

வருமெனவும் அமையும் இரண்டடியின் இழியாவெனவும் எண்ணி 
‘ow OF Dore ger Sug வேறபட்டு ஏழடியும் ஐர்தடியுமாக 

த் தரவுவரிறுகீ வருமெனவும் எட்டடி.ப்பாசமாலயெ நான்கடியின் உய 

ரா தாழிசையெனயும் எல்லாம் அண்டேகொள்ளப்படமோகலின் ya 

ற்றுக்கு அளவைகூறியதிலனென்று சடாவருவதென்னையென மற 

க்க. ௮2 தற் தாழிசைக்கொச்சசமாயெ பாணிச்செய்யுளுந் தரவுகொ 
ச்சசமாசிய கொடரநிலைச்செய்யளூம் முழுவதும் ஒன்றாக கோக்சியச் 

கால் உயர்ந்த எல்லை கூராரோவெனின், goog) அழ.வராயறையின் 

ஓர்செய்யுளாச்சியே ௮ளவைகூறிஞர் அவை சொச்சகமாயினும் த 

வகொச்சசமெனம் பெயர்பெறுதலானென்பது. ௮ஃதேல் அகநிலைக 
கொச்சகத்திற்கும் அவையே அளவாம் பிறவெனின், அற்றன்று, ௮ம் 

போதரங்கம் அறுபடுற்றடித்தென்றவழி அளவை முற்கூறிய ww 

இனான் .இனிக்கூறும் உறுப்புடைக்கலிப்பாவிற்செல்லாம் ௮தனள 

வெனப்பீமென்.று புகுந்தமையின் இதற்குக் கொச்சசவொருபோ 
தின் அளவை “கொள்ளப்படாத. பாகிலைவகைத்தென்னாமையின் 
இவற்றைச் தொகைநீலையளவின் அடியுடையவென்பது “Ogre 

நிலை யஏவி னடி.யில'' என்டஹிச்சொல்லு தும், அல்தேழ் பாநிலை 

வசையே கொச்சகக்கலியென்றவழிச் கொச்சசவொருபோகோடு ஒட் 

பது ௮அளவொழித்தென்பதும் வரைச்தோதுகவெனின், இருவழி 

யொப்பனவும் உளவாசலின் ௮ங்ஙனங் கூறினானென்பது, ௮வை 

இரண்டடி முதலாகப் நீத்தடியளவும் வருவன தரரவுசொச்சசச்சலியெ 
ன மெற்காட்டிய செய்யுளுட் சாணப்பம், (கடுசு'



௭௩.௦ பொருளதிகாரம். 

௪௭௯, கூற்று மாற்றம் மிடையிடை மீடைஈ தம 

போக்கின் pa gioy aa Bua le, 

௪ முறையானே உறம்கலீயணா-ற்று. (இ-ள்) ஒருவர் 

ஓன்று கூறுதற்கு மறமாற்றம் மற்றொருவர் கூறிச் சென்று பின்னா 

Qiang உறழ்களி, எ-று போக்சன்றெனவே சாவுபெறுதஓம் 

பூட்டிடைமிடைதஓம் ஐஞ்ர௨சலும் ஆறமெ.ப்பெறுசஓம் ஒழி 
ந்த சொற்ரேடிபெறுதலும் பாமயஙசவருதடிம் அம்போதர௩கதரிற் 

சோதிய அளவை பெறுதறுமெல்லாம் வெண்சவிப்பாட்டிற்க்ட்ட்பா 

பல் மேனின்ற அதிசார ழ்தாற் பெறப்பரிவதாயிதறு, போகடன்ற்ரதல் 
௬ இயல்பெனவே இயல்பின்றி விகாரவகையாற் ஏல போச்குடையகமா 

மென்ரானாம். ௮.துவும் பலபொருட்கெற்பினல்லத கோடலென்பத 

னான் வெள்ளைச்சுரிதகம் ஒழித்து அரிரியச்சரிசகமே கொள்ளப்படும். 

என்னை? வெள்ளைகசொச்சசம் பலவந்தவழி ஓன்றனைச் சரிதகமென 

, ஒலாகாமையானும் ௮ச்சுரிதகம் இரண்டும் 'போக்கியல்வகையே வப் 
சீபனப்படும்'” எனச்கூறப்பட்ட இலக்சணத்த ௮ல்லுவாயிஜும் 'எழு 

சி ரிறுஇி யாசிரியங் சலியென'' நின்றவழி அ௮ப்பாட்டு முமூந்து காட்டி 
நிழ்றலானும் அதுவே கொண்டாஞ் சிறுபான்மையென்பத, மத்றுத் 

தீரவின்றி வருவனவும் உளவாலெனின், இதற்குத் சரவுமு£லாயின 
. ௩ உறுப்பு விதர் தோதியஇலஞாகலின் ௮ஃ து ஆராய்ச்சியின்றென்பது. 

96 அற்றன்று. கரஉம் போகரும் உடன்கூறியதனாற போக்கும் பாட்டி. 

டைபிடைந்தும் என்னும் அஇகாரம்பற்றி ஈண்டெ போச்கு விலச்சி 

னமையின் அதுபொருக்தாது. மற்றென்னை கருதியதெனின், இதற்கு 

௮திசாரம்பட நிறீஇய கலிவெண்பாட்டு ஒதிய சூத்இஈத்இம் பாட்டினை 

... இடைகூறுது தரவும் போக்கும் உடன்கூ றியசனாற் போக்கின் இலச் 

அத்தனவும் பெறுமென்றானாம். ௮தஞனே ஈணடு விலச்குண்ட 

“ பபாச்குபபோலச் சிறுபான்மை தரவின்றியும் வருமென்பரு, இக் 

சருந்தினனன்றே இதனைப் பாரிலையோடு கூருது தரவுயசைப்ப 

டுங் கொச்சசத்தின்பின்னர் வைப்பாளாயிற்றென்பது. இணிப் லிபாக் 

ஈ௫ுடையன தரவின்றி வாரா, அவை தரினமென்ன ஓதப்பட்டமை 

&மயினென்பது, மற்று இதற்குப் போக்னெமையும் இலக்சகணமாகலின் 

அதுபற்றியும் பெயர்கொள்ளாமோவெனின், போக்இன்மை சிறு 

பான்மை கொச்சகத்திற்கும் உரிமையின் அவ்வுகையுரியதோர் 

இலக்கணம்பற்றிப் பெயர்கருனென்பது, மற்றிதனையும் கொச் 

சகமென்றக்சால் இழுச்சகென்னையெனின், மாடகச்செய்யுட்போல 

/ததிவறுவேறு துணிபொருளவாடுப் பலதொடர்க்சழையிற் பெரிதம்
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வேறுபாடுடைமை Caré@uin Dy Qurae Sarr: sorp பொருட் 

பாடுபத்றியும் வரலாற்றுமுறைமைபற்றியும் வேறுசெப்யுளென் மானெ 

ன்ப, என்னை? -மரபுரலை இரிரல் செய்யுட் இல்லை - மாபுவழிப் பட் 

ட சொல்லி னான'” எனஃ௨ம் மரபியலுள் உ. இுூன்றமையிளென்ப.து, 

அல்லாச்சாற் சைச்ளையஞ் செவியறிவுறையம் வாயுரையும் புதநிலை! 

யுமென்னும் சான் கம் மருட்பாவும் ஒன்ரேயாகிய செல்லுமன்றோவெ 

னமறுக்க, அவற்றுக்கு ?செப்புள் ; “*அறிரீ ரவிழ்நீல மல்லி யனிஈ 

சம்” என்னும் பா.டடினுட் ராலும் பாட்டும் உடை ்தாயெ பாட்டுத் 

சீரம் ஐஞ்செடுக்கியும் ஆலுமெ.ப்பெற்றும் Qi? g Curae ar DP sir gy 

முடிந்தது, என்றார் (௫.3 ் காணி னெகிழும னெ wae rus னென், 

னுற்ருய் - பெளுப்? பெட்பச் செயல்”? என்பது வெள்ளைச்சரித்கமா 

சாதாவெனின், ஆசாகண்றே! ((போக்யெல் வகையே வைப்பெ 

னப் படம்”? என்ற இலக்ஈணக்கான் முற் உறிபவற்றையெல்வார் 

தொகுத்து இதன்சண் வைம்இில்லாமையினென்பக. அல்லதூஉம் 

அவ்வாறு மூடிதலேயன்றி (ண்ணும் ஒர்சொச்சகம் பெய்க சொல்லி 

pied ga yl yb HOC RDU GH ரன் ௮ஃது ஒரு ரலையாக அமைர் த 

தெனப்படாழு, என்” £ “அன்ன யாயினு மாகமற் மூமிழாய்- 

நிற்னசை யு க முயங்குவாய் நின்பெனஞ்ச - மென்ெடு நின்ற 

தெனின்,” என்றாற்போலப் பின்னுமொன்ற ரலைமகன் உளாழ்த 

ற்கு இடட்பட்டு நின்றமையின் இத போக்கியல்வகைம்ராகிய வை 

ப்பெனப்படாதென்ச. இணி அவ்டாநன்றி அகிரியச்சுரிசம் வந்த 
வதி ௮ர்கலிப்பாட்டு முடிந்துசாட்டு லின் அதுவும் அடக்யெலன் ரா 

பினும் அதனைச் "சிறபான்மை நேர்ச்சான் ௮து வழிநூலாகலின் மூ 

தனூல்பற் யென்பது, **ஈலமிக நந்திய ஈயவரு இ...மெவ் ஜோன்.” 

என்னும் முல்லைச்கலி போக்கலெச்கணமில்லாத ,ஆடுரியச் சுரிதசம் 
பெற்றுஉறம்சலியாயிற்று, “ard நெறிப்பட் மு.ரும்புறம் தாழ்ச் தூ? 

$ ட உருட்டி க » ணும் றற Gas 3 வன முலைச் கொண்ட? என்னும் முல்லைப்பாட்5ஞ : சுணங்கணி வன முலைச் Flu ol Sif S60 

என்னும் குறிஞ்சிப்பாட்டும் ௮.து, 4 ஒரூஉர், எங்கூந்தற் கொள் 
ளல்யா நின்னை - வெரூஉதுங் காணுங் கடை; நதெரியிழாய், 

பரியானாப் - பாடில்சண் பாயல், கோள” என்பது தரவும் போகு 
க ° * ௭ உ 7 ச ‘ * 

மிஷ்றி வந்த உறம்கலி, இவற்று ஜஐஞ்சரும் ௮றுசீரும் வந்தன. 
ஒழிர்த சொற்ச£ரடி. வந்தன பிறவுங் சண்டுகொள் ௪. (௪௫௭) 

௪௭௭௦, ஆசியப் பாட்டி. னளவிற் கெல்லை 
யாயிர மாகு மிழிபுசமன் றடியே, '



௭௩௨ பொருள்திகாரம, 

இச் தணையும் பாவுறுப்புக் கூறி இனி அப்பாவினுள் உள் 
ஞறுப்பாயய அடியளவை கூ றுவானெழுந்சான் மேறையானே ஆரி 
யப்பாவிற்கு ௮ளவுகஉறனெரானென்பது, (இ-ள்.) ஆடரியப்பாவின் 
பெருக்சுத்திற்கெல்லை ஆயிரம அம. சுருக்கத்நிறகெல்லை மூன்று அழ 
எ-று. “நிலம்” என்னும் நூரியப்பா மூன்றடியான் வந்தத, 
“மாயோன் மார்பி ஞூரம் போல" என்பது மான்கடியான் வர்ரது, 
வேரல் வேலி” என்பது ஐு௩சடியான் வந்தது. தாமரை புரையும்" 
என்பது ஆறடியான் வந்.2த. *'மானிலஞ் சே௨ஃடியாக"' என்ப து எழ 
டூயான்வர்தது, பிறவும் அன்ன, ஆயிரம் அடியான் வரு வனம் உள 

(வேற் சண்டுசொள்க. அரியப்பாட்டி னெல்லையென்னாது ato. cr 
ஐதனான் அதனியற்முயெ வஞ்சிப்பாவித்கும் இவவாறேே சொள்ளப்ப 
டும், இனிவெண்பா ரெறித்தா௫ய ஈலியளவை அ௮சனின் வேறுப 
டுதலின் அதற்கு வேறு விதஈதுகூ நமென்பது, (௪௫௮ ) 

௪௭௪, தெவன் பாட்டே (Prat 1 G25 
குறுவெண் பாட்டி. னளவெழு சீமா, 

இ அ முறையானே வெண்பாவின் அடியளவு கூறுகின்றது. 
வெண்பாவிறகு இரண்டும் பன்னிரண்டும் இழிபும் ஏறறமுமாம். 
௭-௮. மற்று இவற்றையும் ': ூரியப் பாட்டி, னளவிற் கெல்லை'” 
என்ராற்போலக் கருது குறவெண்பாட்டும் ரெடுவெண்பாட்டுமெஸப் 
பெயர்கொடுத்ததனற் பயர் ததென்னையெனின், குறுஎமயும் நெடு 
மையும் அளவியலோி படும்துக் கொள்ளப்படுதலின் அளவியல் 

வெண்டாட்டும் உளவென்பகற்கும் அதுவே சிறப்புடையசென்றற் 
கும் ௮ங்கனய் கூறிஞென்பத. இணி அவற்றை கக்கம் வகை 

யாசச் சுருக்கப்பெருக்சம் உணருங்கால் உய்த்துச்சொண்டுணர்த 
$லெள்பசனறான் உணரப்படும், என்னை? கெடு3வண்டாட்டிற்கு உ 
யர்ந்த ௮ளவை பன்னிரண்டடியெனவே அசன் பாசமா.ப ஆறு 
அளவியல் வெண்பாவிற்கு உயர்ர்த எல்லையெனவும் நெடுவெண் 
பாட்டி ற்கு இழிர்தவெல்லை எழடி.யெனவும் அளவியல் வெண்டடவி ற்கு 
இதிர்தவெல்லை நான்ஈடியெனவுங் கொள்ளவைத்சமையினென்ப, 
”இங்கனம் அளவியல்வெண்டாச் சிறட்புடைத்தாதஜோச்டுப், பதனெ 
ண்£ழ்க்கணக்ஜனொள்ளும் முத்தொள்ளாயிரத்தும் ஆறடி.யினேருமற் 
செய்யுள்செய்தார் பிறசான்றோருமெனக்கொள்க, இக்கருத்தனொனே 
: அம்மை தானே யடிமிமிர் பின்று” எனக்கூறிய நெடுவெண்பா 
ட்டு நேர்ந்திலர் அ9ிரியர் ௮அசற்கெள்பது, ௮ஃதேல் அவ்வளவியல் 
பவெண்பாஉள்ளும் அதடியாலும் ுக்தடியானும்வருதல் சிறுபான்மை



செய்ப ளி யல், ௭௩௩. 

யவாலெனின், ௮ங்கனமே செப்பீக்கூறிய மரபிரமுயெ வெண் 

பாவினைப் பரக்துபடக்கூறல் இயல்பன்றாகலின் ௮வற்றுள்ளுஞ் 

சுருங்யெ கான்கடியெ சறர்ததென்று அமனையேபற்றிப் பெரும்பா 

ன்மையுஞ் செப்யுள்செய்தாராவசான்பது, அஃதேற் குறளடிவெ 
ண்பா groaned சிறக்கமாம் பிழவெளின், ௮ற்றன்று, செப்பிச்। 

கூநங்காற் பெரியக்கூறல்வேண்மொகலின் அளவியல்வெண்பாவே 
பமின்றவென்ப௫, கெம்வெண்பாட்டுப்போலச் சறப்பின்றாங் கு.று 

பெண்பாட்டுமெனின் 4 இறப்புடைப் பொருளைப் பிற்படக் Berg 
தல்” எண்பசலன் அவ்விரணடி நுள்றாம். அதனைப் பிற்கூறியது 

அ *றப்புகோச்சியன் ரோென்ப ற, உரரரணம்)..” அவ் சொரிர் தா், 
்? எனடிம், “அரிந்நாளை யேத்தி யறிவா 

ங கறிந்து - ெழிர் ராடார் செய அரைப்பச் இிரர்தார் - செறிந்த 

யிரம் உண்ணாமை ந ற 

மையாராய்ர் த கொணமு,”' எனவம் இவை குறுபி௨ண்பாட்டு, (தக 

மா பெரும்செல்வர் தோன்றியாகாற் ரொட்டுப் - பகடு ஈடந்தகூம் 

பல்லாரோ ண்க - வகூற யாரமாட்டுி நில்லாநு செல்வஞ் - சசடக் 

சால் போல வரும்,” எனவும் **நாண்ணூாயிற் முழ்ற செருவிற்கு வீழ்ச் 

தவ - ராண்மாய் முரடு சளிறுழகாாத். தாண்மாயிந்து - முன்பக லெ. 

ல்ஷாங் pb GO -பின்பயற்- றுப்பிற் ௮சளீற் கழூஉம்புன ஞூடன்- 

நப்பியா ரட்ட களக்து ?' எனவும். நாகு“ ரிசையும் பிணம்பிறங்க 
யானை . யடுக்குபு பெற்றிக டெர்நவீ ம; தேறி - மங்கண் விசம்பி னு 
(நெறிக் தெஙரும் - பெருமலை நூவெறிர் தற்ற யெரிமணிப்பூ - 

ணேந்தெழின் மாபச் தியா ணடோச் செம்பீயன் - வேந்சனாயட் 

ட சளத்து.” எனவ ம இவை அ௮ளவியல்வெண்பாட்டு, *பன்மாடக் 

கூ டன் பூலா பெர்ரெருவின்” என்பதம் sg, நெடவெண்பா 
ட்டி வந்தவழ்க கண்டுகொள்க. (௧௫௯) 

௪௭௨, அங்கப் பாட்டவற றளவோ டொக்கும், 

/ங்கதப்பாட்டிற்கும் வெண்பா வ உறுப்பாகலான் ஈண்டும் 

wa gsrcr ௮.திவும் மேற்கூ மிய இரண்டெல்லையும் பெறுமென்ற 

aro. இருமா விளக்கத்" இயிழிசையார் கோவே - குருடேயு 

மன்தநின் கூற்ற - wget க டபாட்டு முரைபும் பயிலா தலாவிரண் - 

டேடட்டைச் OeSy qoor.” என்பத! நான்கடி. யான்வந்த HOE SD, 
பிறவும் ௮ன்ன. இது மக் இரத்தின் வேறுபட்டு அடி வரா த். சாயினமை 

யின் இதவும் வெண்பாட்டுப்போன்று அமைட்து ௨ரல்வேண்டுமென்ற 

த்கும் இது வேறுபாபீடெனப்படாமையின் அடிவனாயின்றசொலெ. 

ன்னும் ஐயந்தீர்த்தற்கும் இதற்கே ரண்டு அளவைகூறி, ௮ தஜெடும்!



௭௩௪ பொருளதிகாரம், 

கைக்கே பரிபாட்டு ௮ங்சதச்செய்யிளென்று ஒதப்பட்ட கைக்ளெச் 

செய்யுள் முத்தொள்ளாயிரத்துட்போலப் பலவாயினும் அவற்றுச்கு 

அளவையும் வெண்பாவின் ௮ளவேயென்று ௮டச்றொளென்பது. 

சாத்பாவாச அ௮டிவரைப்பவென உளவாயினவற்றக்கும் இஃ்தொச் 

தமென்பது மேற்கூ௮தும், (௪௬௦) 

௪௭௩, கலிவெண் பாட்டே. கைக்கைச் செய்.புள் 

செவியறி வாபுறை புறநிலை யென்றிவை 

தொருகிலை யளவி னடி..பில வென்ப, 

இஃது எய்காததெய்துவிச்சத; அளவைகூ ரூதவற் றச்கு ௮ 

எ வைகூறினமையின். (இ- ள்.) இவைஜர் சம் பெருமைக் செல்லை 

இத்தணைழ்தெனம் Dare? ss கூறர் தன்மையுடைய அளமால் 
வரும் அழடியையுடைய அல்ல எ-று, கலிவெண்பாட்டென்பது ஒரு 

ிபாருணுதஓதலாத் திரிபின் ரி நடப்பதன்றிப் பன்னிரண்டடியின் 
இகத்துவந்து 5 ரவும் போக்கும் பாட்டிடைமிடைந்து வாராது ஒன்றே 

யாகி வருவதெனச்சொள்க சைர்டிளாகைய்யுளென்பறு, கைசஇரை 

ப்பொருட்மு உரித்சாப்வரும் மருட்பாவென்றவாறு, அஃதேல் ஈண் 

டெய்திய கலிவெண்பாட்டு மொழிர்த கைககளைப்பொருண் மேல் வா 

ராவோவெனின், வருமென்பது “* நாடசவழச்கரும் உஉ£யல்உழச் 

Bey”? என்புழிக கொண்டாமைன்பது, எனவே, வெண்டாட்டல்லா 

சன கலிப்பாட்டுக்கள் கைக்ளெப்பொருண்மேல் வந்தவழியும் அவ 

ந்றுக்கு அளவை மேற்கூறியவாற்ரானே அடங்குமென்பதாயிழ்ற, 

செவியறி வாயுறை புறநிலையென்பன மேத் '*சலிநீலை வசையும் aA 

பும் பெரு” என ஒழிர் தபாவான் வருமெனப்பட்ட பொருண்மேல் 

வருஞ்செய்யுள். ஆண்டோதியவற்றிற்கு ஈண்டு அளவைகூரூசோ 

வனின் அஸ்து ஆரியமும் வெண்பாவுமாகி வேறுவருதிலின் முற் 

உறிய வகையானே அடங்குமென்பது, மற்றுகீ “கொச்சசவொரு 

2பாகாியுச் தொடர்நிலைச்செய்யுட்சண்வருமால் அவையடக்செனின், 

அஃது “யாப்பினும் பொருளினும் வேற்றுமையுடைய” கொச்சசவொ 

ருபோசென்றொழிச, தொகுரிலையளவின் அடியில என்பது, வீர 

,அறுப்புடைய வெண்கலியுங் சொச்சகச்சலியும் உறழ்கலியுமென்றிவ 

ந்றிற்கு மேல் ௮ம்போதரங்கம்பெற்ற அளவ்னை முதலாசமாட்டிக் 

Glen cir. தொகைகிலையளவெனப்பட்ட அடிமேல் அடியிகந்தோ 

டாவென்றவாறு. தொருநிலையளவென்பது, சலையளவு இடையளவு 

எடையள9வெனப்பட்ட அம்போதரங்கம் மூன்றற்கும் பெருயெ வெ 

ஐல்லையா அளவின்விரியாது அவற்றுக்குச் சுருங்யெ வெல்லையாகி



GC சய்யு ரியல, THe 

அறுபதும் முப்பதும் பனைர் தமெனத் தொச்குநிந்கும் அளவினவாஇ 
ய ௮டிமேலேருவென்றவாது சொருமளவென்னுது தொருகிலையென் 

மரூன் மூன்றுதொகையிஜம் முப்பஃ நாய இடைஙிலைத்சொகையே 
கோடறசென்பத, இனென்னும் ஐர்தாமுருபு நீச்சத்தின்சண், 

வந்தமையின் முப்பஃதடியின் இகர்துவரும் அடி. இல9வென்றவாறு,( 
இனி, அம்மூப்ப % நா சொருநிலை இட்வைந்தற்கும் கீண்டவடிச்செ 

ல்லையாதலிழ் தொருகிலையென் ஐ ௮ளவென்றானென்பது, சீண்ட 

தனை அளவுடைத்பென்டவகலிடா.. மற்றிங்நனம் இவை முட்ட 

சீடியின்மேல் வாராென்று பெருர்கழ்திற்கெல்லைகூறவே சுருக்கக் 

திறகெல்லை வரைய றபிலவென்றாஞாம். ஆசவே, இரண்டடியாலனும், 

வருமென்னானாம் பிறவெனின், ஆற்றன்று; ஒருபொருணுதலிவருங் 
சலிவெண்டாட்டாயிற பன்னீரடி இகவாதென்பது “'இரிபின்றி மூ 
டிவது கலிவெண் டாட்டு'' என்றவழிப் பெற துமாசலின், ஈண்டு ஓதிய 
கலிவெண்பாட்டுப் படின்மூன்றடியிற் சுருங்காதென்பத பெற்றும். 
இது கைக்ளேப் பொருண்மேல் வந்தராயினும் ஒக்கும், ஒழிக்தி' 

நான்கும் மருட்பாலாதலான் (வெண்பா வாடி யாசிரிய வியலான் முடி. 

யும் பெறும்” என்றானாகலானம் : வெண்பா வியலினு மாசிரிய வி 

பினும் பண்புற முடியும்?” என வருஇன்ற குத்திரத்சானும் அவ்வி 

சண்டு பாவின்கூட்டம் இரண்டடியாக வாராவாசலானும் அவையும் 

நான்கடியிற் சுருங்காவென்பது உய்த் தர்கொண்ரிணரவைத்தானெ. 

ன்பது. என்னை ? சைச்சளெப்படலச்கட் £போறறிவெண்பா உாட 

மற்றச- னிறுதி யைஞ்€ ராடிரி யம்மே” என்முசாகலின், மற்று 

மூன்றடி.யிழ் சுருங்காது ஆரிரீயமாதலாஜம் இரண்டடியிற் சருங்கா.து 

வெண்பாகாதலரனும் இவ்வை4ரடி.யிற் சருங்காவென்று கொள்க, 

இது “பண்புற முடியும் பாவின'' என மேறசொல்லும், 

அவற்றுக்குச் செய்யுள், நெஞ்சு நடக்குறக் கேட்டு?” என்பது 
பதினேழடியான் வந்த சலி3ெண்பாட்டு, “: சுடர்த்தொடீ கேளாய்” 

என்பது* ஒருபொருணுதலிப் பதிஞறடியான் வந்தது. 4 இருந்தி 
மாய் கேளாய்'” என்பது இருப ந்தொன்பதடியான் வந்த கலிவெ 

ண்பாட்டு, ஓழிர்தனவும் அன்ன, நூற்றைம்பது கலியுள்ளுங் கை , 
க்இளைபற்றி' இவ்வாறு வருங்டு கலிவெண்பாட்டுக் கானுமாயினமை 

யிற்ட சாட்டாமாயினாம், இலச்சனமுண்மையின் இலக்£யம் பெற் 

தவழிக் சண்டுகொள்க. *'சனவினிற் காண்கோடா சண்ணும் சலர் 
தீ - ஈனவினுண் முன்விலக்கு சாணுமின் வங்கம் - பொங்கோதம் 

போம் புகா௮ர்ப் பெநமாஞர் - செங்கோல் வடுப்படுப்பச் சென்ற? 
இது கைச்ளெபத்தி வர்த சலிவேண்பாட்டென்னாமோவெனின்



௭௩௬ பொருளதிகாரம். 
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என்னாமன்றே! ௮.2 பாடாண்டி£ணம் புறட்பொருளாசகாலும் ஒரு 

பொருணுதலுசல் ஜர் தணைச்சண்ணாதேயாசலாஞம் பன்னிரண்டடி 

யின் இசர்சதன்றாசலானும் வெண்பாவேயாமென்பது இப்பொருட் 
பகுதியுணராதாரும் இதுமரபென்பதறியாதாரும் நூற்றைம்பதகலியு 
(எ்ளூம் இவை கோப்பு. _னவென்பது நினையாதாரும் இவற்றுள் 

இருபொருணுதலியன ஓழிர்ரனமெல்லாம் வெண்பாடென்று அடி. 

வரை கூருதொழிப. ஙஙலாம் மரபழீயச் கூறின் ஒருசாத்தனை 
காட்டி, ௮அவனைக்காமுற்று இவன் இன்னவாரூயினானென ஆசிரிய 

த்சாலும் வஞ்சியானும் பொருள்மேவேற்றுமையுடைய ஒருசார்க் சொச் 

)சசமல்லாத கலிப்பாவிஞனுஞ் செய்யுள்செய்தஓும் இணி அதனிலை 

யாயெ ஆண்பாற்கைச்சளையாரியச்சானும் வஞ்சியானும் வருகஓம் 

பிறவும் இன்னேரன்னவெல்லாம் புலனெறிவழசூஜெட் காட்டல் 
வேண்டுமென மறுச்சு, என்முர்ச்கு வளாவுகடாதற்சண்ணுச் தலைவனை 

அன்பிலகச் சொல்லுவன பாடாண்டிணேம் சைக்மொயாகாயோ 

Kaci cr, அவை சுட்டியொருவர்ப்பெயர்சொள்ளாமையின் ஆ,சாவெ 

ன்பது, ௮ஃதெல் ** விடியல்வெங் சதிர்சாயும் வேயம லகலறை' 

என்னுங் குறிஞ்டிப்பாட்டினுட் *சால்பொர நுடங்கலிற் சறங்கிசை ய 
ரவிரின் - மால்வரை மலிசனை மலரேய்ச்ரு மென்பதோ- புல்லாராப் 

புணர்ச்சியாற் புலம்பிய வென்றோழி - பல்லிசழ் மலருண்சண் பசப்ப 
நீ சசைத்ததை'' எனவும் :'ஈறவினை வளாந்தார்க்கும் வரையார்க்ரும்” 

என்னும் மருதப்பாட்டினுள் ''அறனிம லெனக்கொண்டா யாய்கு 

டை யக்ருடைப் - புறநிழற் பட்டாளோ விவளீவட் காண்டிகா - பி 

ஹறைநுதல் பசப்பூரப் பெரவிதுப் புர்ருளை'' எனவும் .இவை சுட்டி. 

யொருவர்ப் பெயர்சொள்ளாச் சைக்ளை வர்தீனவாலெனின், அ௮ற்றள் 

அ; தலைமசனன்பின்மையே மெய்.பானென்றே அன்னதாவது; இவை 

அ௮ன்னவின்றி வரைவுகடாவலும் ஊடஓங் காரணமாக அன்பில 

னென்று இல்லதுசொல்லினமையின் அவை ஒருதலையன்பாசாவெ 

Crug மற்று என்னை? *(புற்லகக யுண்ுிம் பெருங்தோ என்னே”! 
என்னும் புறரானூற்றுப் பாட்டும் பெண்பாற் சைக்களையாத 

லின் அதனை ஆூரியச்சான் வாராசென்றதென்னையெனின், “ஓஒ 
த்தவை யெல்லாம் வெண்பா யாப்பின'' என்புழிச் சிறுபான்மை 
தலைவிகூற்றாளயெ வருவன அ௮மையுமென்று போதக்தாமா ஈலின் 

௮,அவே பெருவிதியாகாதென்பது, 

இனிச் கைச்ளேவருமாறு; '*இருநுதல் வேரரும்புக் * * * 
சணங்கே” இது கெஞ்சிற்கு உரைத்தது எனத் பலைமகள் சொல்லின 

த; ௩ற்சாமமன்ராமாசலின், இக்ருருத்தினனே இதனைப் புறத்திணே
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யுட்கொண்டாருங் சைக்ளெப்படலத்து '' செஞ்சற் குரைத்தலும் கே 
ட்போ ரின்றி .. யர்தர மருங்கிற் கூற்று மல்லது - சொல்லலுவ் 
கேட்டது மில்லை யாக - வகத்தினோ மருங்கு னைவகை யானு- மி 
சத்த லென்ப விவ்வயி னான” என்ராரொனக்சொள்க, பாடாண் 

சைகளெொச்கும் ஈனடே அளஉிகூறுசவெனின், கலிவெண்பாப் 

முனைக் கை/கிளைபென்றாமாயினன்றே அது கடாவாவது, மரு 

ட்பாவிற்குக் மைகிளைப்பகுடு வரைந்கோசல் வேண்வெஇன்மை 

யின் அதற்கும் ௮தவே அ௮ளவாமென்பது, ஒழிந்த மருட்பாமூன் 
தற்கும் உகாரணம் மேற்காட்டுரம். இக்காலத்தார் ஏறியமடற்றிற 
மென்னும் பெரு$தஇணைப்பொருண்மேறும் காமஞ்சாலாவிளமையோ, 

வா ஓ.நித மகளி?ராசிய் கடட்டியுமார்குங் கைகளைப்பொருண்மே 

ஒய் சகலிவெண்பாட்டெனர் பெயாகொிழ் துச் செய்யுள் செய்பவால், 
அவை அவ்வாறுசெய்தற்கும் ஆவை முப்பதிற்றடியின் இகந்து எத் 

துணையடி.யிஞம் ஏறகுமென்றறபரம் என்னை ஒத்செனின், அவ் 
வா வருமென்பது இந்நூலட் பெற்றிலமாயினும் இருபதின்ி 

சச ரிநெடிலடியானும் இதபடொழுது செய்யுள் செய்யுமாறுபோலக் 

காட்..லான் அமையும். ௮வை புலனெதிவழச்கிற்ருச் சிறந்நிலவாக 

லிர் சிறவாவின 4வன்றொ நீக, (௧௬௪) 
6 * 

௪௭௪, புறநிலை வாயுறை செவியறி வு.றாஉவெனத் 

Gover oust நி ற் நெரிபின் 
€ 

இ ட இறசிலை மூன்றுரு 

வெணபா விபலினு மாிரிய வியலினும் 

பணபுற முடி பும பாவின மென்ப, 

இழ கசைகளெமருட்பாவல்லாத மருட்பாவும் அதுவேபோல 
வெணபா முதலாக ஆரியம் பின்வந்து முடியுமென்று ஈண்டு அவற் 

௮ ச் தடம்பட்டது கண்டுகூறியவாறு, என்னை? :மாட்பா வேனை யிரு 

சா ரல்லது- தானி.த வென்னும் சணிரிலை யின்றே” என்றவழி ஆரி 

யம மன்னர் நிநீஇப் பின்னர் வெண்பாவினைக் கூறி பவெண்பாவிய 

Vay மாசிரிய ,வியலினம் பண்புற முடி.பும் பாவினமென்மமையின். 

இங்கனம் எண்ணப்பட்ட குரின்றுபொருட் கம் இலக்சணம் முன்னர்ப் 
பாவிரியயரத்தினுட் கூறினவற்றுக்கு இன்னவாறு செய்யுள் செய்க 

வெண்றற்கு இதுகமினனெனீபது, (இ-ள்.) இம்முன்.றம் வெண்பா 
முன்னும் ஆரியம் பின்னுமாய் வரும், ௭-.று. இறநிலைமூன்றென்றான், 
மூற்கூரியனவெல்லாம் அகததிணையாகலின், இவை புறத்திணையுளல் 

லது வாராவென்றற்தென்பது. திண்ணிதிற் தெரியினென்பது இவை 
மூன் உங் சைச்ளெமரூட்பாப்போல ஆண்பாற்கசைக்ளெயும் பெண்



௭௩௮ பொருளதிகாரம், . 

பாற்சைச்ளெயுமாடு அகலும் புறனும்பற்றி வாராது ஒருதலையாகவே 
புறத்திணையென்று தெரியப்பவெனவென்றவாறு, இதன்பயங், கைக் 

Bogus புறத்திணையானும் வருமென்பது, இயலென இரு 
சாற் சொல்லியவசனான் இபற்சர்வெள்ளடி.யான் வெண்பாவருதல் 

94ஐ$தசெனவும் ௮தற்கேற்றவகையான் ஆரியம் இயற்? ரான்வருதல் 

கிறதந்சசெனவுங்கொள்ச, பண்புறமூடிதலென்பது மேற் சிறுமைச் 

செல்லைகூ.ரமையின் வெண்பாவிற்ழிபாயெ எழுசீரின்றி எண்டீ 

சான்வரினும் அூரியத்திற்கிழிபொாயெ மூன்றம. வரினும் எருத்தமி. 
குட்டமாடி வரினும் அங்ஙனம் மூன்றடி. வந்தவஹி வெணபாகா 
ரன்குமுதற் பன்னிரண்டளவும் உயரினும் அவையெல்லாம் பண்பெ 

னப்பவெனவெனவும் அல்லன கிறப்பிலவென ஞ் சசொல்லினவாறு, 
இச்சருத்தினான் வெண்பாவடி. வரைவிலவாயினும் ஆ௫ிரியவடி. மூன் 

நிகவாவென்பது கைக்கிளைப்படலம் துள் ஞ் சொல்லப்பட்டத: 

என்னை 1 முச்£ ரெருத்கின தா9 முட்டின்றி- யெச்சீ ரானு மே 
சாரம் திறுமே” என்றாராகலின். பாவினவென்ற னான் ௮ல்விந 

பகுதியும் தத்தம் பார்கள் வேறு வே. பெறமிகழுமென்பது, எனல, 

இயற்சரவெள்ளடி.யாசிரி.பந் தொடுக்குங்கால் “எறும்பி யளையிற் குறு 
ம்பல் சுனைய- வுலக்கல் லன்ன பாறை யெறி'' எனப் பாவினை 

ஒன்ராகத்தொடுத்தாற்போலச் தொதல் ஈண்டமையாதென்றானாம், 

இவை ஜூன்றற்கும் உதாரணங் காட்டுங்கால் மேற் காட்டாதுநின்்ற 

'பாடாண்டிணைச் சைக்ளெமருட்பாலீற்கு உசாரணங் சாட்டியே 
கட்டப்படும். . (௧௬௨) 

எட, பரிபாட்டெல்லை 

நாலி ரைம்ப துயர்படி யாக , 

வையைஙட் தாகு மிழிபடிக் கெல்லை, 

இத பரிபாட்டின்கண்வராம் வெண்பாவிற்கு Horan mF or 

OS. (Q-o.) பரிபாடற்கு உறுப்பாக வெண்டாவுக்கு கானூறடி 
பெருக்சத்திற்செல்லையாகஷூம் இருபத்தைந்தடி. சுருக்கத்திட்கெல்லை 

யாகவும் பெறும். எ-று, அவை பரிபாடலுட்சண்டுகொள்ச. (௪௬௩) 

௪௭௬, அளவியல் வகையே யனைவகைப் படுமே, 

இத மேற்கூறிய அளவினை வராயறுச்ன்றத. (இ.-ள்.) 

இத்துணையும் அளவியலான் ஒருகூறழே சொல்லப்பட்டது. ௭ 5 ௮, 
எழுகிலத்தெழுக்த செய்யுள்களுள் ௮டிவரையறையுடையனவற்றுச் 

ருக் கூறினான் ஆண்டில்லாதன ஆடி.வலாயிள்றிவரும் இலச்சணத் 

சவென்பதூஉம் இனிக்கூறுதுமென்பதாம் இதனதபயம். (௪௬௪)



செய்யுளியல, ௭௩௯ 

௪௭௭, எழுகிலச் தெழுந்த செய்புட் டெரிபி 

னடிவலா யில்லன வாறென மொழிப, 

மேலைச்குத்த த்தான் அளவியல் வசையை வரையைப்பரிழ் 

ஈன் அழிவரையறையின்மையும் அளவியசலென்பதும் சூறிப்புகக௬ு, 

தீர இலகச்கணமாகிய செய்யள் கூ அஞ் இகச்சூத்திரச்கானென்பத, 
(இ-ள்) அகமும் புறமுமா௫ிய எழுரிலத்த$ தோன்றிய செய்யும 

ஆராயின் ௮டிவரைாபின்றிவரும் இலச்சளா ரதளவு அறும்... எஃறு. 

இதனானே ஆெிறென்பராஉம் rove sana yy, (சுடு) 

௪௭௮, அவைதாம், நாளிளூன வுலாயி ளான 
ர . ( 2ராடிபொடு புண/சச பிரிபி னன Bo 
- 
வேறு நுதலிப மநுமொழி பான 

a ~ Ns are ௪ . 

LOD DN SUTIE BACB UNL A தானா 

கூறிநிடை வைரச் ச குறிபபினான. 

இ௫ மேத்கூறிகிறுதத ஆறற்கும் பெயரும் முறையுமுணர்ற் நு. 
(இள்.) அஜவராயில்லன ஆ.றனப்பட்ட அவைதாம் நூலின் இ 

கண்ணவும் உரையின்கண்ணவும் கொடி ர் ூள்மாத்திரையாயெ பிசி.பி 

ன்சண்ணவும் ஒருமொழிச்கேலவாவெரும் முதமொ நிக்சண்ணவும் 

மறைச்துச்சொல்லுஞ் சொல்லாற இளந்த௪ மர்நிரததின்ஈண்ணவுஞ் 

சொல்றுகன்ற பொருளை இடைகாந்து சொல்லுங் குறிப்பின் சண் று 

ணவுமென அறுவகைட்படிம். ௭-3. அவற்.றுச்லெச்கணம் போச்டச் &ர 

சொல்லுதும். நூலின்கண்ணவுமென்றது குத்தரச்செய்யுளைநோக்கிக் 

கூறியவாறு. அதனுள்ளும் அடிவலாயடைய அடரியம்போல் 

அளவைபெற்று மேலை அடங்குமென்பத. இனி அச்சுத்திரப் 

பொருளும் உரையின்கண்ணதாகி யருவதூஉம் ஒருசெய்யுளாம். 

தனது விகற்பம் முன்னர்ர்கூறுதும், கொடி.யொடுபுணர்ர்த பிரியும் சனி 
ஏது நுதலிய முதுமொழியும் மறைமொழிளெந்த மந்திரமுங் க. ந்.றி 

டைவைத்த குறிப்புமென நானகும் வ.ழ*்குமொழியாகியுஞ் செய்யு 

ராசியும் வருதலின் அவற்றுட் செய்யுளையே கோடற்கு அ௮வற்றுக் 

கு ௮ளவிலவென்ரானென்பத. இலை இத்தணையெனவே மேலைச் 

கு.த்தரமும் அளவியலே கூறியவாராயிழ்று. இனி ௮வைபடும் பருதி5.0 

யாவையுங் கூறுகின்றான். நொடியொடுபுணர்ந்தவென்ற மிசையான் 
இதவன்றி இதபோல்ந்து பண்ணத்தியென்பதும் ஒன்று உண்டெ 
ன்பதுசொள்ச. அது முன்னரிச்சொல்லுதம், (௧௬௬)



௭௪0 பொருளதிகாரம், 

௪௭௯, அவற்று, ஹூலெனப் பவது நுவலுங் காலை 

(தலு முடிவு மாறுகோ ளின்தித் 
தொகையினும வகையினும் பொருண்மை காட்டி. 

யுண்ணின் றகன்ற வுரையொடு பொருந்தி 

இ நுணணிதின் விளக்க லதுவதன் பண் ப, 

இத நாலினது பொதுவிலச்கணமுணாற்று, (இ- ள்,) நூலெ 

ன்.றுசொல்லப்பட்ட வற்று முன்னாம் பின்னும் மாறுபடாது தொகுக் 
தம் வகுத்தும் பொருள்சாட்டி. அடட்இரின்நபொருள் விரித்தச் சொ 

ல்லப்பட்டுப் பருப்பொருட்டாகாது நுண்பொருட்டாகப் பொருள் 

த விளக்சல் ௮தற்கலாகனாம் ௮ எ-று, இதன் அகலம் உலாயி 

'“*றசொள்ச, (௧௬௭) 

௪௮0. அருவே தானு மீரிரு வகைத். 

ரன் வசை உணர்த்துரின்றது, (இ-ள்) அந்நூற்குப் 
பருதி நான்குவகையாம். எ-று, அவை முவ்னர்ச்சொல் ஓ. ம், 

க௫இிதனதுபயம், மேப் தொகையினும் வசையினுமென்றசஞனே சொ 
குத்தல் விரித்தல் தொசைவிரி மொழிபெயர்ப்பு எல்றஐும் மால்உசை 

யாப்பிற்குந் தொசையினாம் ௨கையினம் டொருண்மை காட்செல் ஓக 
ருமென ௮வையிரனடும் நான்காசலுமுடையகஷென்பத, அவை எழு 

தீது முப்பத்துமூன்றெனர் தொகுத்தவழ்க் சுறிலம் செடிலும் இன 
இஞ் சார்ந்தவரம் மூன்றுமென வகுத்தஐம் இரஃ்டு தலையிட்ட 

மூதலா இருபஃ தறுகான் ற” என வகுத்தறுமென்றாற்2டால்௨ன. 

உயர்தினை அஃறிணையெனத் தொகுத்து ஐம்பாசலன வருத்தம் 

அஃது ஒழிந்த மூவகைநூலிற்ரும் இவ்வாறே ஒருவழித் தொகுத்த 

ஓம் வருத்சஒங் சொள்க, (௧௬௮) 

eG ௪௮, ஒருபொரு ஸுதலிய சூத்திரத் தானு: 

மீனமொழி கிளர வோத்தி னானும் 

பொதுமொழி சிளர்ச படலச் சானு 

மூன்றுறுப் படக்யெ பிண்டத் கானுமென் 

ரங்கனை மரபி னியலு மென்ப, 

டட இஃ த ௮க்கான்னையும் பெயரும் முறையுமுணர் - நறு, 

(இ-ள்.) நூலுள் ஒருபொருளையே அுலிவருவது சூத்தாமெ 

னவும் இனமாபெ பொருளிளையே*தொருப்பது ஒத்தென்வும் பல



நடி - 

-செய்யுளியல், ௭௪௧ 

பொருட்கும் பொதுவாகய இலச்சணங் கூறு படல3மெனவும் 

மூன் றறுப்பனையுடையத பிண்டமெனவுக் கூறிய மரபிஸன் இயலு 
ம் நூல. எ.ஃறு, (௧௬௯) 

௩ a ந loon ௩ 

F HOW, அ/வறறுட சூத ரந ஐ Tar 

wy Bip onvus தோன்றி @ 

aro 5 Boss பொருணனி aan by 
eo . . க ச ரூ 

யாப்பீனுட் பெடொன்ற யாசத்தமைப் பது, 

இத மூதையானே சூத்திர டுலக்கணமுணர்ற்று, மெல் நடூய 

உற்றுள் ஒருபொருளு ரலிய எனபபட்ட சூத்திரப்பபொருள் நுதலுங். 
சால் அரிரிதாயினும் அகன்றுபட்ட பொரும் ஆரிவித் சாநபோலத் கச 

தேர்தல்வெண்டாமை ௮லவான்றபொருள் அடங்குமாற்றான் ௮சீசெ 
யயுஞட் தோன்றச் செய்து முடிச்கப்பவெது, எஃறு, (80) 

௪௮௩. தேரின மணியை நிரல்பட வைரச்தாங் 

கோரினப பொருளை யொருவறி வைப்ப 

தோத்சென பொழி மிப வுயாமொழிப் புலவா, சட 

இஃத ஒச்தலெக்கணமுணர்ற்று, (இ-ள்.) மேல் இனமொ 
ழிகிளக்கத ஒத்சென்றான். அங்ஙனம் இனமொழி எெகீருக்காற் ௪ 
தைந்தடப்பப் பல ஒத்சாசச் செய்யாது நேரினமணியை நிரலவை 

capone! ஓரின பொருளையெல்லாம் ஒருவழீயே சொருப்பது ஒத் 

சாவது, -று, நேரினமணீயெனவே ஒருசாதியாபிள cal தம்மின் இச 

ப்ணவே, கூதல்டெண்டுமெள் பராம், வேற்றுமையோ 4 to Ca 
ற்றுமைமயங்யெலும் விளிமரபும் என மூன்றன்பொரளும் வெற் 

அுமையென ஒரினமென்று ஒசோச்சாகமையாது வேறு வேறு வை 

ச்சப்பிமென்பது, உயாமொழிப் புலவரொன்பது, அங்ஙனம் நூல்செ 

ய்தல் விபர்ர்தோர்கடனென்றவாறு, (௧௭௧) 

ag 

௪௮௪. ஒருநெறியின்றி விரவிய ௦ பொருளாற. 

Our gun [நி தொடரினது படல மா கும, 

Ds மேற் பொதுமொழிசெந்ச படலமெனப்பட்ட தர்ர இலக் 

கணமுணர்ற்று, (இ- ள்.) ஓநகெழியவன்றிட் பல்வேறுவசைப்பட் 

ட பொருளெல்லாவற்றிற்கும் வேறுவேறு இலக்கணங்கூற நுதலின் Kp 
அவத்றுக்குப் பொதுவாகி வருவத படலம். ௭ . ௮, பொதுமொழி 

இளந்த படலமென்றவழி ஒருரெறிட்டிபாருட்டுப் பொதுவாசப்டட்ட



௭௪௨ போருளதிகாரர், 

தனை விலச்ெண்டு விரவிய பொருட்குப் பொதுவாகமொழிவதே ப 
டலமென்றாரான்ப. ௮மை அ௮நி.யரங்களாமெனச்கொள்க, (௪௭௨) 

௪௮௫. மூன்றுறுப் படக்கிய தன்பைத் தாயிற் 

ளொன்றுமொழிப் புலவரது பிண்ட மென்ப, 

ச இத பிண்டங்கூ நுன்நது வாளாசே மான்றுறப்படகப 
பிண்டமென்ரன் மேல் ஈண்டுச் சூத்திரமும் ஒத்தும் படலமுங் உரிய 

அதிகாரத்தானே அம்மூன்றனையும் அடக்கிரிற்பதுகூ றடன்றானென் 

ப.த. (இ-ள்) இம்மூன்று உறப்பினையும் அடகரி வ௱வத பிபஈ 

டம். எ-று, மம்ூன்றனையும் உறுப்பென்னவே, பிண்டமென் 

௧௨ பனதாம் உறப்பினவென்பது பெற்றாம். தொல்காப்பியமென்பத, 

பிண்டம் ) அதனுள், எழுத்ததிசாரஞ் சொல்லதிகாரம் பொருள 
திகாரமென்பன படலமெனப்படும் ; அ௨ற்றுள் உத்தஞ் குத்நிர 

மேம் ஒழிந்த இரகூறுமெனப்ப?ம். தோன்றுமொழிப் புலயட் ௮நு 
பிண்_மென்ப, என்றதனாழ் பிண்டத்தினையும் அடக்கி நிற்பது வே 

கறு பிண்டமுளதெனக்கொள்க. அது முசனூலாயெ அகத்தியம்போ 

ஓம். என்னை? அஃது இயற்றமிழ் இசைத்தமிழ் நாடச த்தமிழென்.று 

மன்று பிண்டத்தனேயும் அடச் நிற்றலின், (௪௭௩) 

PA பாட்டிடை வைத்த குறிப்பி னானும் 
பாவின் நெழுந்த கிளவி யானும் 

8௦ பொருளொடு புணராப் பொய்ம்மொதி யானும 

பொருளொடு புணாஈக நகைமொழி யானுமென் 

இரை வகை ஈடையே கான்கென மொழிப, 

இஃது உரையாமாறுணர்ற்று (இ-ள்,) உரைப்பருதவழச்கு 

இந்நான்சாருமென்று சொல்லுவார் புலவர், எ-று, பாட்டிடை 

ஐ வைத்தகுறிப்ினானுமென்பது, ஒரு பாட்டு இடையிடை கொண்டு 
ரிற்குங்கருத்தனான் வரு௨னவெனப்படும், என்னை? பாப்டுவருவ து 

சிறுபான்மையாகலின், அவை தகோயாத்தினாபோல்உன. மற்றுப் 

பிறபாடைவிரவியும் வருவன வோவெனின், garmerest தமி 
முரையாயின எல்லாம் பாட்டிடைலவத்த குறிப்பென் ஈண்டட 

௬௭ங்கும், பிறபாடைச்சாயின் ஈண்டு அராய்சசியின்றென்பது, பாவின் 
தெழுந்த ளெவியானுமென்பது பாட்டின்றிச் குத்திரத்திற்குப் பொ 

"ருளெழுதவன போல்வன, சூத்திரம் பாட்டெனப்படாபவோவே 

னின், படா. பாட்டும் உராயும் தூதுமெனவேஜோதினமையின். 
அல்லாத சூத்திரத்தாற் சொல்லாத பொருளினை உமையாழ் சொ



செய்யுளியல், ௭௪௩ 

ல்லித் தொடர்பு படுப்பது பாட்டிடை வைத்த கு்ப்பாவது, இ 

og ௮ன்னதன்று, வேறொருவன் சூததிரத்திற்கூறிய பொருளை 

யே மற்றொருவன் கூறன்ரானாகலானென்பது. pipes பாட்டி. 

ற்ரும் இவ்வாறே பொருளெழுதின் ௮ஃதொச்கும். ௮வை பாரதம் 

பருப்பதம் முதலாயின, டொருளொடு புணராப் பொய்ம்மொழிடு 

யானுமென்பத ஒருபொருளின்றிப் பொய்படத் தொடர்ந்து சொல் 
இவன. ௮வை ஒர் யானையுங் குரீஇயும் சம்முட்பாடி. இனனுழிச் 
சென்று இன்னவாறு செய்தள வென்று அவம்றுச்ெயயப் பொரு 
ள்படத் தொடர்நிகூயான் ஒருஉறுழை ஒருவன் சற்றுவரலாற்று 
முறையான் வருன்றன, பொருளொடுபுஈர்ந்த ஈகைமொழியானு ௯ 
மென்பது, பொய்யெளப்படாற மெய்யெனட்பட்டும் ஈடு தற்சேது 

வாரு$ தொடர்நீலை, அதவும் உரையெனப்படும், அவையாவன 
சிறுருரீஇயுலாயுர் தந்இரவாக்யெமும் போல்வனவெனச்சொள்ச, 

இவற்றுட் சொல்லப்பமிம்பொருள் பொய்யெனப்படா.த உலூயெலாயெ 
ஈகைதோந்றுமென்பத, இவ்வசையான் உரை நான்செனப்படுமென் கட 
றவாறு. உராடையென்னாது வசையேன்ர சலன் இவ்வுளைப்பகுதி 
பிறிதம் ஒன்றுண்டு, ௮௮ மரபியலுட் பகுச்துச்சோல்லுதம், (௧௭௯) 

ஆ , 

PHD, அதுவவ தானு மிருவகைக் சாரும், 

இஃது அவட்டின் சொகை கூறடின்றத. (இ-ள்.) ஓக்நான் 

சனுண் முதலன பிரண்டும் ஒன்றாகவும் ஏரனேய இரண்$ம் ஒன்றாக ஐடி 
௨ந் தொகுச்சப்பமம் அவ்வாற்றாற் பயங் கொள்ளுங்கால், எ-று, 

அவையாவன கூறுனெமுன், (௪௭௫) 

சி], ஒன்றே மற்றுஞ் செவிலிக் குரித்தே 

யொன்றே யார்க்கும் வரைநிலை யின்றே, 

இத அவற்றது இயல்புணர்தறு. (இ-ள்.) மேனின்ற ௮/இசா ag 

சத்தான் இறுதிரின்ற இரண்டன்தொகுதீயாயெ ஒன்று செவிலிச்சே 

உரித்து, ஓழிச்த இரண்டஞஞயெ ஒன்று வரைவிஎறி எல்லார்க்கும் 

உரித்து, எ-று, தலைமகளை வ்ற்புறு *துஞ் செவிலியர் புனைர் துலா 

த்து ஈகுவித்துப் போக்குதற்குரியரன்பது இரன்கருதது, இச்கரு 

த்தேபற்றிப் பிறசான்றேருஞ் “செம்முத செவீலியர் பொய்க்கொ 

puss” என்றாரென்பது. பிறவும் அன்ன, மற்றுமென்றசீனான் H 

வையன்றிவரு்ற பிசியுஞ் செவிலியர்ச்கு உரித்சென்பதுகொள்க, 

இனிப் பாட்டிடைவைதந் குறிப்பும் பாவென்றெழுந்தளெவியும் யா 

ருக்கும்வரைவின்றி வருமாறு அவ்வச்செய்யுளுட் காண்க, (௧௭௬)



ergy பொருளதிகாரம், 

௪௮/௯. ஓப்பொடு புணாக்த வுவமத் தானுர் 

தோன்றுவது சளர்த துணிவி னுனு 

மென்றிரு வகைத்தே பிரிவகை நிலையே. 

9) 5 முறையானே பிரி இரண்டெனப்படுமென்ன்ற த, 
இ௫(9- or.) தன்கட் டெந்த ஒப்புமைக்குணத்சோடு பொருர்இவரும் 

உமப்போருளாறும் மற்று இண் ஒன்றுசொல்வ ஒன்று சோன்றுந் 

 தணிவிற்றாசச் சொல்ஓுஞ் சொல்லானுமென்று இவ்விருகூறததாகும் 

பிசிகூ.றபடும் நிலை. எ-று, ௮யை “பிளறாய்வி மலாடக்கும்” என் 

பத ஒப்பொ? புணர்ந்த உவமம். ௮ஃதநு யானையென்ருவது, '* முத் 

குதுப்போற் பூத்து முதிரிற களாவடாணன் - நெப்த்தோர் குருதி நிநங் 

சொண்டு வித்த திர்ர்து' என்பது சமுன்மேற்று, *நீராடான் பா 

ர்ப்பா ஸிறஞ்செ.ப்யா ஸீராடி. - தூராடு நீரீற்சாக் கை” என்பது 

2சான்றுவது சந்த தணிவிஞன் வாதத, இது நெருப்பென்றா 

௨. வகை நிலையெ.ர்.ற மிகையான் இவையுஞ் செயிலிசகுரித்தெ 
இடுன்பது கொளக, (௧௭௭) 

௪௯௦, ,நுணமடை .புஞ்சுருக் கமுமொளி யுடைமையு 

மெனமையு மென்றிவை விளஙகத் தோனறிக் 
குறிக பொருளை முடி $மற்கு வரஉ 

மேது நுதலிய முதுமொழி யென்ப. 

௨௦ இத மூதுமொழியுளார்றறு, (இ-ள் ) கூரிதாய்ச்சார௩ட வி 

முமிதாபெளிதாகி இயறறப்பட்செ ருறித்த பொருளொன்தனை முடி 
த்தற்கு வருமாயின் அங்ஙனம் வக் ததனைப் பொருணாழ்டி த்தற்குக் 

சாரணமாயெ பொருளீனைக் கருதுவத முதுமொழியெள்ப புலவர், 
எ-று, உழுத வுமுதிதஞ்செப் மூககன்று மெ.பக் - கமுசை செவி 

BB us தீற்முல் - வழுதியைக் - கண்டன சண்ணி ருகுப்பப் 'பெரும்ப 

ணைத்தோள் - கொண்டன மன்னோ பசப்பு.” என்றவழி மற்று வழுதி 

யைக் கண்ட சண் நீருகுப்பத் தோள் பசந்தன' என்றக்கால் ஒன் 

நன் வினைப்பயன் ஒன்ற gare ததென்புழிக் குறித்த பொருளியை 

பின்மை கூறியசாயிற்று, அதனைச் 9சொாறரொடர் இனிது விளச்சன் 
நீத ராயினும் முற்கூறிய மு.துமொழி முடி.த்ததென்பது. என்னை? அதன்௪ 

ண்ணே அத முடி.த்ழற்சேதுவாயெ இயைபின்மை டெட் தமையினெ 
aug இது பருப்பொருட்டன்றி நுண்ணிதாகிச் சொற்சருக்கமு 

டைத்தாம் விழுமிதாகி எளிதிற் பொருடோன்றிய௨ாறு கண்டு 

கொள்க, எனவே, இதுவும் இச்சாற்பகுதித்ென்றவாறு, (௪௭௮)
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செய்யுளியல், ௭௪௫ 

௪௯௧. நிறைமொழி பூத நாணபபற களாத 
மறைமொழி தாணேமவ்தமயமமன ப 

இ மந்திரச்செய்யுளுணர்தறு. (இ-ள்.) சொல்லியசொல்லின் 
பொருண்மை யாண்டுங் குறைவின்றிப்பயக்கச் சொல்லும் ஆற்று) 
டையசாவார். ௮ணையாறழ் எக்கப்பட்டுப் புமத்தார்க்குப் புலஸறாசா௫) 

மன் மறைத்துச்சொல்ஓஞ் சொற்றொடாொல்லாம் மந்திரமெனப்படும், 
எ-று. அவை வல்லார்வாய்க் சேட்ணெர்க, தானேயென்று பிரித் 
“தான் இவை தமிழ்மக்நிரமென்றற்கும் பாட்டாக ௮ங்கதமெளப்பவெ 
னவும் உள ௮வை நீக்குதற்குமென உணர் தவை, fi Btu 2 oor gis 

தீமிழ்ீ தெனவுனாதத - காரியத்தாற் காலக்கோட் பட்டானைச் - ஈரிகத 
ய - aus Bet பொதியி சவததியனு ராணையாற் - செந்தமிழே Stee 

சுவா கா'' எனவும் “முரணில் போ தியின் முதற்புத்தேள் way) tins 

ணர் Be ம் யதி. யரணிய - “வோரினந்த வேட்சையான் வேய்கோக் 
குயச்தே ர்க்க சேர்க்சுவா கா்” எனவும் இவை தெற்கண் வாரக் 

பில்திறவாசப் பட்டி. மண்டபத்தார் பொருட்டு ஈச்€ரர் ஒருவன் வாக 
ழவும் ஒருவன சாவவும் பாடிய மந்திரம் அங்க சப்பாட்டாயின. மேற் 
பாட்டுனாநூலென்புறி அங்கதமென்றோ தினான் இன்ன மந்திரத்தை, 
இலது ஒருவனை இன்னவாழ்ருற் பெரும்பான்மையுஞ் சபித்தற் பொ 
ருட்டாகலின் அப்பெயாத்தாயிற்று, இககருத்தே பற்றிப் பிறரும் :* நி 
றைமொழி மார்தர் பெருமை நிலத்து - மதைமொழி காட்டி. விடும்" ஹூ 
என்முரொன்க, ௮ங்கதப்பாட்டாயவழி அவற்றுக்கு அளவை அங்க த 
ப்பாட்டளவோடு ஓக்குமென மேர்கூறிஞனென்பது, (௪௭௧) , 

௪௧௨, எழுத்தொடுஞ் சொல்லொடும் புணரா தா௫ப் 

பொருட்புறத் ததுவே குறிப்புமொழி யென்ப, 

இத முறையானே கூத்றிடைவைத்த குறிப்புணர் - நறு.ஜஇ 

(இ - ary) எழுத்து முழிர்தவாற்றானுஞ் சொல் தொடர்ந்தலாத்ரா 
னும் அ௮ச்சொற்படு பொருளானுஞ் செய்வன பொருளறியலாகாமையி 

ன், எழுத்தொடுஞ் சொல்லொடும் புணராது பொருட்குப்புறத்தே 
பொருளுடைத்தாய் நிற்பது குறிப்பாவத, ௭- று. இதனைப்பாட்டு 
னாழாலென்றவழி வாய்மோொழிமென்றோதினான், சவியாழ் பொருள் நீர 
தோன்றாது பின்னர் இன்னதிதுவெனச் சொல்லி உணரப்புதெலி 

ன், இனி, அதனை இதன் தொசசைச்சுத்திரத்துக் கூற்றிடைவை . 
த்த 'குதிப்பென்று' இதினான் பாட்டிடைப் படபொருள் பெரிதா 
இ அதனிடையே குறித்துக் Gar bir een won மெய்ப்படாதே



௪௪௪ பொருளதிகாரம். 

EN 

  

    

  

rr 

துட கூடமே தலையாகப் பிறந்தாொள 

வங் கொம்பெழுந்த வாயினரொனவுங் கையுட்கொண்ட மூக்னெெ 

(இனவுங் கூறியக்கால் எழுத்துஞ் சொல்லும் பொருளும் இயல்பில 

வாதறுங் குறிப்பினன் ௮தனைக் குஞ்சரமென்று சொண்டவாறுங் 

சண்டுசொள்ச, பிறவும் ௮ன்ன, மற்றிது பிசியெனப்படாதோவெ 

றின், இது பாட்வெடிவிற்ராகலின் ௮ற்றன்ழென்பது, ௮ஃதேற 
பாட்டெனப்படாதோவெனின், குறித்த பொருண் முடிய நாட்டா 

*மையின் யர்ப்பழிந்த, . ராற்சொல்லியலான் யாப்புவழிப்படாமை 

யின் மரபும அழிந்து, பிறவுறுப்புப் பலவுங்கொண்டமையிற் பாட் 
டெனவும் படாதென்பது. இஃது எழுததுமுதலாக ஈண்டிய ௮டி. 
யெனப்படாமையின் அதனையும் அடி வரையில்லனவற்றொடு ஒதின 

னென்பத, அ௮ல்லாதா குறிப்பிசைவர் த செய்யுளெஜ்லாவ் சூறிட்பெ 
கடனப்படமென்ப, அ௮ங்ஙகனஙகூறிற் குறிப்பிசையடைய _பாட்டி. 

னுள் வாராவாயெ செல்லுமென மறுகக, (௧௮௦) 

௪௯௩, பாட்டிடைக் கலாத பொருள வாகிப 

பாட்டி னியல பணணத்தி யியலபே, 

OF பண்ணத்தி கூறுகின்றது, (9)- or.) பழம்பாட்டி ஞூடு 

௫௦ கல்ச்த பொருளே தனக்குப்பொருளாகப் பாட்டும் உராயும் போலச 

செய்யப்பவேன பண்ணத்தி, எ-று, மெய்வழக்கல்லாத புறவழச் 

இனைப் பண்ணத்ியென்ப. இது எழுதும் பயிறரியில்லாத புறவுறப் 
புப் பொருள்களைப் பணணத்தியென்பவென்பது. அவையாவன நாட 

சச்செய்யுளாயெ பாட்டும் ௮டையும வஞ்டப்பாட்டும் மோதிரப்பபாட் 

*ட டுங் கடகண்டும் முதலாயின, ௮வற்றை மேலதேபோலட்டாட்டென் 

ஞராயினர் கோக்கு முதலாயின உறுப்பின்மையினென்பது, ௮வை 

வல்லார்வாப்ககொண்ணெர்க, (௧௮௧) 

௬௯௪, அதுவே தானும் பிசியொடு மானும், 

இதும் ௮௫. (இ-ள்.) மேற்கூறப்பட்ட பண்ணத்தி பி 
௬௪ சியோடொக்கும், எ-று, அதனை ஒத்தலென்பத அதுவும் செவி 

லிக்குரித்சென்றவாறு. பிரியொடுமென்த உம்மையாற் பொருளொ 

@ புணராப் பொய்ம்மொழியோடும் பொருளொடு புணர்ந்த ஈகையோ 
டும் ஒக்ருமென்றுணர்க, சானுமென்ற மிவ்கயாற பாட்டுடை a 

சக் கூத்திழ்சே உரித்சென்பருசொள்க, (௪௮௨)
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செய்யுளியல், ௭௪௭ 

௪௯௫. அடிஙிமிர் ளெவியீரா ரகும், 

இதவும் ௮ஐ. (இ-ள்.) ௮ப்பண்ணத்தியின்' அடு ட்பெருக்கங் 
இளச்ருங்காற் பன்னிரண்டாம், ௭-௮, ஆகுமெள்றதனாற் சிறுடா 
ன்மை அப்பன்னீரண்ட்டியின் ஏறியும்வரப்பெறுமென்பது, ஈராறு 
குமென்றதனான் இது கெடுவெண்பாட்டாகி வருமெனடும் ௮திபோல ௫ 

அரழியின் இழிர்துவாரசெனவுங் சொள்ச, (௪௮௩) 

௪௯௬, அடியிகக்து வரினுங் கடி.வரை யின்றே, 

இதவும் அத. (இ-ள்.) அத மூழுதம் அடியாவொராது இ 
டையிடை ஒரோவடிப் பெற்று அல் ஓழியெல்லாம் பரர்துபட்டு வரவு 

ம் பெறும். எ-று. அவை முற்காலத்தள்ளார் காணாமையிற் காட் ஆ 
டாமாயினாம். இக்காலத்தள்ளனவேற் கண்டசொள்க, இலச்கணம் 

உண்மையின் இலக்யெங் சாணாமாயிஜ.ம் ௮மையுமென்பது, (௪௮௪), 

eae, தஇளரிய வகையிற் ளெர்தன தெரியி 

னளவியல் வகையே யனைவகைப் படுமே, 

இத மேலவற்றுச்செல்லாம் புறனடை. (இ-ள்.) எடுத்தோதி ஐ 

யவசையாற் சொல்லியன ஆராயின் அளவியற்பகுஇி ௮க்கூற்றதாம். 

௭-.று, எடுத்தோதியவகையென்பது நாலும் உரையும் ஈர்மான்செனவு 
ம் பிர இரண்டெனவும் முதுமொழியும் மந்திரமுங் கூற்றிடைவைத்த 
குறிப்பும் ஒரோவொன்றெனவும் கூறிவர்தவசையாம். அவற்றை இ 

னைத்தென்றெண்ணி அளந்தபகுதியும் அளவியலேயாமாசலின் ௮வ்வ ௫ 

ளவியலடியனாயுறை கூறியவாற்றானும் ௮டி.வராயில்ல்னவற்றுக்குசி 
கூறியவாற்றானும் இருவகைப்படும் ௮ளவியலென்றவாறு, (௧௮௫) : 

௪௬௮, கைக்களை முதலா வெழுபெருக் தணையு 

முற்ளெர் தனவே முறைகநெறி வகையின, 

OF பதின் ன்றாம் முறைமைச்சணின்ற தஇணையு௮ப்புணர்தி ௬௫ 

துன்றத. (இ-ள்.) கைக்ளெமுதற் பெருந்தணையிறுவாய் ஏழும் 

முன்னர்ச் கிளச்சப்பட்டன. ௭ - று. முறைகெறிவசையினவென்ப 
அ அவற்றுக்குமுறைமையாற் புறமெனப்பட்ட வெட்சிமுதற் பாடாண் 

பகுதியீராயெ ஏழுபகுதியோடுமென்றவாறு, எனவே, அவற்றுச்குப் 

பொதுவாக முறையாற் சரர்தையுள்ளிட்டுப் பதினைச்துதிணேயுள் ay, 
ன்று செய்யுட்குறுப்பா வரல்வேண்டுமெனவும் முன்னோ தியவாறே 
சொள்ளப்படுமெனவுஞ் சொல்லினாரம். இதசொல்லாச்சால் அவை



௭௪௮ பொருளதிகாரம். 

வரிலும் வரும் யரரரதொழியவும் பெறுமென்பது படுமென்பது, இது 
மேல்வருடன்ற கைசோண் முதலியனவற்றக்கும் ஒக்கும், (௧௮௬) 

௪௯௬, காமப் புணர்ச்சியு மிடந்தலைப் படலும் 

பாங்கொடு தழா.லும் தோழிபிற் புணர்வுமென் 

சீ ரூங்ககால் வகையினு மடைந்த சார்பொடு 

மறையென மொழிதன் மறையோ ராறே, 

களவுகற்பெனக் காமத்திணேயின் ஒமுகலான் ஆண்டுப் பச 

நீதுபட்டனவெல்லார் தொகுத்.துச்உறுனெருன் அவையுஞ் செய்யுட் 
குற்ப்பாகலின், அவற்றுள் இது களவென்னுங் கைகோளுணர்ற்று, 

க (இ-ள்.) காமப்புணர்ச்சியும் ௮து நிகம்ந்தபின்னா இடர் தலைப்பாடும் 

அதன்பின்னர்ப் பாங்கற்குச் சொல்லி ௮வனாற் கூடுதஓம் ௮தன்பின் 

னர்த் தோழியைப் பின்னிள்று குறைமுடித்துச்சோட்லுமென 9% 
நாற்பகுதிச்சண்ணும் பொருந்திய சார்பிறை களவொழுச்சம் இதுவெ 

ன்று கருதுமாற்றாற் செய்யுள்செய்தல் கர்தருவவழச்கம். ௭ - று, சந் 

கடு, சருவவழச்சம் மறையோரொழுகயெ நெறியாகலான் மறையோராறெ 

ன்ருனென்பது. எனவென்பது வினையெச்சம், எனவே, பாங்கனுக் 
ட£தாழியும் உணர்ச் தவழியும் ௮.துமறையோர் வழித்தென்றவாறு, கா 
மப்புணர்ச்டி நிகழ்ந்தன் றி இடர் தலைப்பாடு நிசழாதெளஷூம் ௮வ்விடந் 

நிலைப்பாடு பிநர்பயத்தலரிதென்பது ௮அவளாயத்தோடும் கூடிய கூட்ட 

ஜே த்சான் அறிந்த தலைமசன் பாங்கனை உணர்த்தி அவனாற் குறைமுடி.த் 

அச்கொடறும் தன்வயிற் பாங்கன் ௮வள்வயிற் பாங்குசெய்யானாகலி 
ன் ௮தன்பின்னர்த் தோழியாற் குறைமூடித்திச் கோடலுமென இக் 
கான்கும் முறையான் நிசழுங்களவொழுக்கமென்றவாறு. வேட்கை 

யொருதலை யுள்ளுதன் மெலித - லாச்கஞ் செப்ப னாணுவரை யிறத்த- 

சட CO @éga வெல்லா மவையே போதன் - மறத்தன் மயக்சஞ் சாக்சா 

டென்றச் - சிறப்புடை மரபினவை'' என்பனவும் கைகோளாகாவோ 
வெனின், ஆகா;' கைசோளென்பது ஒழுகலாராகலான் அவை ௮வ 

் தீறுட் பிறந்த உள்ளநிகழ்ச்சி ஒன்றொல் றனித் சிறந்து பெருயெக்சா 
ல் அவ்வப்பகுதியாகுமெனக் சொள்க, 

த மிற்றுச் சளவியஓள் * ஆங்கனம் புணர்ந்த ழெவோன் ,ஈன் 

வமிற் - மாங்தி ஜோரித் குறிதலைப் பெயலும் - பாக்லென் றமியோ 
ிபச்தலைப்: பட்றும்'" எனப் பாங்கற்கூட்டம் ருத்கூறியசாலெனின், 

இது கைசோள்கூறிய இடமள்மையின் முற்கூறிலும் song tog 
து. பற்று, இவற்சைப்பணர்ச்சி புணர்ச்த :தலைமகனைப் பாங்கள்ஈஸ் 

 



செய்யுளிய ல, ra 

சி இவ்வே.றபாடு ஏற்றினானாயிற்ழென்று வினவுமன்றே? அதனாத் 

பாங்கத்கூட்டம் கிகழ்ந்தபின்னரன்றி இடந்தலைட்பாடு நிகழாதாம் பிற 
வெணின், அ௮ற்றன்று ; யாழோர்கூட்டம் உலூயெலாதலான் இல் 

லதின்ருமாசவே உலசத்தார் நிறையுடையாராடு மறைவெளிப்பட்ரம 
ல் ஒழுகுவாரும் மறைவெளிப்படுத்து விளம்பும் பாங்கனையுடையா 
ரும் இல்லாசாருமெனப் பலவசையராதலின் வினாதல் தலையன்றெ 

ன்பது, அல்லதூலீ5$ தன் இட$தலைப்பாடு நிகழ்வதாயினே துணை 
வேணடுமென்பது, என்னை ? துணையின்றி நிகழுங் களவு சிறப்பு 

டைத்தாகலானும் பாங்கன் கழறுமென்று அஞ்சி ௮வனை முந்துற 
மறைத்தொழுகுமாகலானுமென்பது. களவொழுச்சமெல்லாம் இச்கா 

ன்கு வகையானும் அடக்கும். அவற்.றுக்குச்செய்யுள் '' கொக்குதேர் 
வாழக்கை" என்னும்பாட்டு இபற்கைப்புணர்ச்சிக்கண் நிசழ்ந்தசெய் 
wer, “ சொல்லிச சொல்லெஜர் கொள்ளாய்” என்பது இடந்தலைப் 

பாடு “இடிச்குங் கேளா நுஙகுறை யாக'' என்பது புரங்கற்கூட்ட 

கீதுகசண் வக்கு, ** தலைப்புணேச் கொளினே தலைப்புணேச் சொள் 
ஞம்” என்பது தோழியிறகூட்டம், பிறவம் அன்ன, (௪௮௭) 

௫௦௦. மாறைவெளிப படுதலுர் தமரிற் பெறுதலு 

மிவைமுத லாகிய விபனெதி திரியாது 

மலிவம புலவியு மூடலு முணாவும 

பிரிவொட புணாகத.து கற்பெனப் படுமே, 

இத கற்பென்னங் சைசோளுணர்த்ததனுதலிற்று. (இ-ள்.) 
மறைந்தொழுகும் ஒழுகலாறு வெளிப்படுத்தஓம் அதன்பின் தமர் 
கொடுப்பத தான் அவர் கையாற் பெறுதலுமென்னும் இவ்விரண்டும் 
மூதலாயெ வழக்கு நெறி தரியாது மகிழ்ச்சியும் புலத்தலும் ஊடலும் உ 
ணர்த்தமென்னும் கான்குடன் பிரிவளப்பட ஐந்தும் புணர்ர்சது சம் 
பெண்னுங் கைகோளாம். எ -று, இவைமுதலாகயெவென்றதனாற் 
“கொடுப்போ ரின்றியுங் சாண முண்டே - புணர்ர் துடன் போகிய சா 

லையான” என்.றவழிக் கூடிய வதுவைடோல்வனகொள்க, அவைதாய் 
கற்பெனப்பவெதல்லது ஒழுகலாறெனப்படா. என்னை! இவசொழுக் 
கழுமன்றி "வேள்வியாசான் தெெலாமினருஞ் செய்விக்கும் ஒழுக்சமாக் 

லான். ௮ங்ஏனமாயிலும் அவழ்றையுங் சைகோளின்பாற் ent am 
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எட பொருளதிகாரம், 

வில்லவென்பது. மலிதலென்பது இல்லொழுச்கமும் புணர்ச்சியும் 

GP SON tas Dep oor மகழ்தல். புலலியென்பது புணர்ச்சியொன் வந்த ம 
இழ்ச்சி குறைபடாமற் சாலங்கருதிக்கொண்டு பயப்பதோர் உள்ளகிகழ் 

6A, ஊடலென்பது உள்ளத்துநிகழ்ந்ததனைச் குறிப்புமொழியானன் 

றிச் கூற்றுமொழியானுனாப்பது. ௮ங்ஙகனம் ஊடனிகம்ந்தவழி அத 

ற்சேதுவாயே பொருளின்மையுணர்வித்தல் உணர்வெனப்படும். இல் 
Of கடுத்த wuts ET உணர்த்து சலால் உணர் சதுதலெனவும் அதீ 

னை உணர்தலால் உணர்வெனவும்படும். புலவிக்காயின் உணர்த்தல் 
வேண்டா, அதுகுளிர்ப்பச்கூடலுந் தளிர்ப்பமுயங்கலும் முசதலாயவ 

ஈற்ரான் நீங்குதலின், ௮ம்முறையானே கூ.றியவற்றுப்பின் பிரிதல்கூறி 
ஞன் ௮ஃ து இனவவைகான்கனோடும் வேறபடுதவின். ௮தனை ஊடலோ 
டு வைக்கவே அ௮வ்வூடலிற் பிறச்த தணியும் பிரிவின்பாற்படுமென்ப 

உங் கொள்க. என்னை ? சாட்டக்காணாது கரந்துமாறுதலின். இ 
வற்றுக்குச் செய்யுள் ** எம்மனை முந்துறச் தருமோ - தம்மனை யுய்க் 

ஈரமோ யாதவன் குறிப்பே” என்பது மறைவெளிப்பாடு, ** தமர்தர- 
வோரிழ் கூடி புடன்புணர் சங்குல்'” என்பது தமரிற்பெறுதல். “(சே 
ள்கேன்ற'' என்னும் அகப்பாட்டினுள் *'ஈலங்கே மாசம் பூண்வடு 

ப் - பொறிப்ப மூயங்குசஞ் சென்மோ கெஞ்சே'' என்பது மலிதல், 
* நாணுச் சடுழ்குரைய ளாடப் - புலவி வெய்யள்யா முயங்குங் சாலே” 

) என்பது புலவி, ('கோய்சேர்ந்த திறம்பண்ணி நின்பாண னெம்மனை- 

நீசேர்ச்த வில்வினாப் வாராமழ் பெறுசற்பின்” என்பது ஊடல், “al 

ருந்தேரீர் கொள்ளவும் பொய்ச்ரு எஞ்சவு - மரும்பெறற் புதல்வனை மு 
யச்கங் சாணவு - மாங்குவர் தொழியுமென் புலவி” என்பது உணர்தல் 

இதனல்ல யாங்கழறயானா ஈருமிம் - மசனல்லாள் பெற்ற ம 

'சன்'' என்பது துனி. துனித்தலென்பது வெறுத்தல். ௮றிவகைப் பி 

ரிவும் பிரிவெனவே அடங்கும். அவை மேற்காட்டப்பட்டன. (௧௮௮) 

௫௦௧. மெய்பெறு வகையே கைகோள் வகையே, 

Ds பறத்தணைச் சைசோளுணர்த்துனெறது. (இ-ள்.) பொ 
ருள்கள்பெற்ற கைகோட்பகுதி ௮கத்ணைச் கசைகோளே, எ.௨று. 

கைகோளென்பது ஒழுக்கங்கோடல், எனவே, அகத்இற்குப் புறனா 
யிறும்' புறத்திணைக்குச் கைகோள் அவ்வாறு வேறுவகைப்படச் க. 
றப்படாத பொதுவகையானே மரைந்த ஒழுக்கமும் வெளிப்பாடு 

ன இரண்டாடு அடங்கும் மறையென்றவாறு, அவை Cai” Guyer 

ed ஓழிர்த இணையுள்ளும் காட்டப்பட்டன. (௧௮)



செய்யுளியல், எக 

௫0௨, பார்ப்பான் பாங்கன் ரோழி செவிலி 

சர்.த,௧௫ சிறப்பிற் ழவன் கிடத்தியோ 

டளவியன் மரபி னநுவகை யோருங் 

கள்வினிழ் செவிக் குரிய ரென்ப, 

இத கூற்றென்லும் உறுப்புணர்த்த்தது. (இ-ள்) ௭ 
ண்ணப்பட்ட அ௮றிவருவ் சளவொழுக்இனுள் நிகழ்ந்த சிலைகூறினா 
சாகவல்லத ஒழிக்தோர் கூறினாராக்ச் செய்யுள் செய்யப்படார். எ. 
பார்ப்பானென்பான் serge Sob ஆராய்ந்து உறுதிக.றுவானென 
ப்படும், பாங்கனென்டான் ௮வவாறன் றித் தலைமசன் வழிநின்னொகக 
மு வருமாகலின் ௮வனை அவன்பின் வைத்தான். தோழி அவன் ௧௦ 

போன்றும் பெண்பாலாகலின் அவளைப் பின்வைத்சாள், செவிலி 
மாற்றஞ் சிறுவரவிற்றாதலின் ௮வளை அவளின்பின் வைத்தான். ௮வ 

ரிற் றர்சமையிற் சர்த்தகு றப்பிற் இழவனையுங் ழெத்தியையும் ௮ 
adler வைத்தான், அவ்விருவருள்ளுர் தலைமசனத கூற்றே Quite 

ருவரவினதாசலின் ௮வளை ஈற்றுச்சண் வைத்தானென்பது, உதர eG 

ணம். **சீர்கெழு வெண்முத்த மணிபவர்க் கல்லதை'” என்பது பார்ப் 
பரன்கூற்று, “ காமங் காம மென்ப காம - மணங்கும் பிணியு மன் 
நே நினைப்பின் - முதைச்சுவற் கலித்த மூ£ற்றா விளம். ன - மூதா 

தைவர் சாங்கு - விருந்தே சா.மம் பெருந்தோ ளோயே'' என்பது பா் 

ங்கன்கூற்று, * ஏனல் சாவ விவளு மல்லள்'” என்பது தோழிகூற்று, 

“' பெயர்த்தனண் முயங்கயான் வியர்த்தன னென்றனள்'” என்பது 
செவிலிகூற்று, * பாலு முண்ணாள் பழங்கண் சொண்டே - னனிபசம௩் 

தனளே வினவுஇ” என்பதம் ௮2, கேளிர் வாழியோ சேளீர்'' 
என்பது paws pp. '*விளங்குதொடி. முன்கை விளைர்தபுறஞ் 
சுற்றி - நின்மார் படைசலி னினிதா இன்றே” என்பது @ps hou 

நீறு, பிறவும் ௮ன்ன, (௪௬) 

௫௦௩, பாணன் கூத்தன் விறலி பரத்தை 
யாணஞ் சான்ற ஓ.திவர் கண்டோர் 

பேணுதகு சிறப்பிற் பார்ப்பான் முதலா 

முன்னுறக் சளர்தி ளவியொடு தொகைஇத் 

தொன்னெஜி மரபிற் கற்பிற் குரியா, 

(இ -ள்.) இவ்வெண்ணப்பட்ட எல்லாருஞ் சொல்லிய சொ 
ல்லாகச் செய்யுள் செய்யப்பெறுங் சத்பிஐூள். ௭ -று, முன்னுறச்ெ 
எர்த ளெவியென்பத பொருணோக$ற்று, இசையின்பின்னரது சாட



w@e. - பொருளதிகாரம். 

சமாகலிற் பரண்ன்பின் கூத்தனைவைத்தும் பெண்பாலாசலான் விறல் 
பட ஆம் விறலியைக் கூத்தன்பின் வைத்தும் அவ்வினத்துப் பரதி 
ையனா அதன்பின் வைத்தும் பொருட்ருஞ் சிறந்தாராகலின் நற் 

பொருள் உணரும் ௮றிவரை அவர்பின்வைத்தும் ஏதிலராகய சண் 
டாரை அவர்க்குப்பின்வைத் தங் கூறிஞனென்பது, இவ்வாற்றான் 

இவரோடு முன்னர்க் களவொழுச்சத்திற் கூறிய ௮றுவருங் கூறப் 

பெறுவாொன்றவாறு, தொன்னெறிமரபின் என்றதனாற் பாகனுச் 

HEME கூறவும் அமையும். அவை புறப்பொருட்டூச் சிறந்துவரும். 
அவற்றுக்குச் செய்யுள், செவ்வழி ஈல்யா ழிசையி னென்பையெ 

இசனக் - கடவுள் வாழத்திப் பையுண் மெம்நிறுத் - தவர்திறஞ் செல்க 

வெனச் கண்டனென் யானே”” என்பது பாணன்கூற்று. 'ஆடலிற் ப 

யின்றனை யென்னா - சென்னுளா யுண்டலிற் றெளிதல் வேண்டும்" 

என்பது கூத்தன் கூற்று, :*மரந்தலை மணந்த ஈனர்தலைக் சானச் 

து” என்னும் ஈற்றிணைப்பாட்டுச் சண்டோர்கூற்று, விதையாகொ 

Seen gn suo wi)” என்னும் நற்றிணைப்டாட்டுப் LINE HD De 

௫௩ ஒழிந்தனவுங் கற்பியஓட் கூறியவாற்றான் ௮.றிக, (௧௬௧) 

டு௦௪. ஊரு மயலுஞ் சேரி யோரு 

கோய்மருங் கதிரும் த௲தையுர் தன்னையுங் 

கொண்டெடுத்து மொழியப் பதெ லலலது 

கூற்றவ ணின்மை யாபபுறத் தோன்றும, 

(இ-ள்) இவ்வெண்ணப்பட்ட அறுவகையோருஞ் சொல்லிய 
சொல்லாகக் செய்யுள்செய்யப்பெருா, எ - று, இவை களவிற்கும் கற் 

பிற்கும் பொது. கொண்டெடுத் தமொழியப்புதலல்லெ தன்பது இவர் 

கூற்றுகப் பிழர்சொல்லினல்லது இவர்தாங் கூருசென்றவாறு. அவை 

*:ஊஉ ரலாழச் சேரி கல்லென” carat *: தெரிசகணை கோச்டுச் 
சாய்த்தார் தலை” எனவும் வருவன போல்வன, யாப்புறத்தோன்று 
மென்றசனான் அகத்திணைக்சண் இவ்வாறு நிலைபெற்றதென்ப்து, ௭ 

னவே, புறத்தணைக்சண் கூறவும்பெறமென்பது, இது நோச்கிப்போ 

இங் கூருசாரையும் கூறுவாராயிற்றென்பது. மோய்மருங்கறிஈகனை 
)இடைவைத்தான் முன்னைய மூன்றும் பெண்பாலெனவும்', ஒழிந்தன 

ஆண்பாலெனவும் அறிவித்தழ்சென்புது. எனவே சொப்மருங்கதிரர் 
பெண்பாலும் ஆண்பாலுமாயினாரன்பது, (௧௯௨) 

இஷஇி.  ிழவன் றன்னொடுங் இத்தி தனனொபி 
குத்ரூய் கூறண், முற்றத். சோஸ்டுசூ



செய்யுளியல், ௭௫. 

இஃசெய்தாததேய்வித்தது. விலச்யெல்கசையாதல் விதித்த 
செனவும் அமையும். (இ-ள்.] இெவனோ?ங் ெத்தயோடும் இ 
டையிட்டு சற்றாய்கூறுதல் நீரம்பச்தோன்னாது. ௭ - ற. ஈற்ராயென் 
செருமைகூறியவதனாற் தலைமகள்சாயையே சொள்ளப்படம், இர 

னானே தந்ைத தன்னையென்பன போல்வனவற்றும் இஃதொக்கும், 

முத்தவென்றதஞம் _சானே தலைவஞதகாற் தலைவன்தமர் யாவருங் 
He. PT மூற்கூறப்பட்டார் அல்லரொன்பதகொள்க, முற்றாதென்னாது 
தோன்ருசெள்றதனாற் புறத்ிணைச்சண் இகை வரைவின்றி வழக்க 

ஜே பொருந்துமாற்றுற் கொள்ளப்படுமென்பது. இழவன்றன்னொ 
டங் கழத்திசன்னொ?ங் கூருரெனவே ுல்ஓழிச் சொல்லப்படும் 

நற்ருயென்பதாம், அது **ஏமவெங் காம மியைவ தாயின் % 4 % 
அறிந்த மாச்கட் டாகுக இல்ல ௩ மென்றோண் மஞ்ஜை செ 

ன்ற வா” எனவரும், (௪௯௩) 

Gos. ஒண்டொடி மாதர் கிழவன் கழெக்தியொடு 

கண்டோ மொழிமல கண்ட சென்ப, 

(இஸ் எள்.) தலைமகனோடுர் தலைமகளோமிம் இடைச்சரத்துக்ச 

ண்டோர் மொழிசல் அறியப்பட்டது. ௭-றஈ ஓண்டொடிமாதர் ழெ 

வைனவே அவ்விருவர் கூட்டத்துக்கண்ணுமன்றி ௮வ்விருவரோடுந் 

தனித்துழிச் கூற்றில்லையென்றவா.று, கண்டதென்ற மிசையான் இ 
டைச்சுரத்துச்கண்டோர் செவிலிக்குரைப்பனவுங் கொள்க, ௮வை 

“* இளையண் மெல்லியண் மடர்தை - யரிய சேய பெருங்கான் யாறே” 
எனவும் 6 உ ௮ணித்தாய்த் தோன்றுவ தெம்மூர் - மணித்தார் மார்ப 

செர்ந்தன. சென்மே” எனவும் வரும், இதலுள் ஒண்டொடி மாதர் 
மழவன் எனச் செவ்வனந்தோன்றம் கூறியது தலைமகனையாதலின் 
“வில்லோன் காலன கழலே . சொடியோண் மெல்லழ். மேலவஞ் சில 
ம்பே'* என்பது செவிலிககுச் சண்டோர் கூறிய. (௪௬௪) 

௫௦௪. இடைச்சுர மருங்கிற் கிழவன் கிழத்தியொடு 

வழக்கெய லாணையிற் கிளக்சற்கு முரியன், 

இவுங் கூத்றுவிகற்பமமீ கூறனெ.றத, (இ-ள்.) இடை 
ச்சாத்து உடன்டோஇய இழச்நியோடும் இவன் நீதி நூல்வசையாற் 

சளத்தற்குமுரியன், எ-று. நீதிதூல்வகையாழ் ளெத்தலென்பது! 
இழத்திசள் தமர் இடைச்சரத் தச் சண்ணுறின் அ௭ர்சேட்பத் தளைவி 

த்குக் சொல்துவ்னாய் வழச்டெல் உறு தலுமுரிபனென்ப௫, வழக்



௭௫௪ பொருளதிகாரம். 

பெலாணையென்றதனான் ரீதிதால் விதிபிறழக கூறின் ௮ஃ தி இராச 
சதம்பொன்,று காட்டுமென்பது, உம்மையாற் ழெத்தியோடு வழக்க 
யலாணையானன்றி மருட்டிக் கூறஒம் பெறுமென்பது, :£ அழிவிலர் 

மேயது மார்வ மாச்கள் - வழிபடு தெய்வங் சட்கண் டாங் - கலமர 

ல் வருத்தந் 8ீர யாழகின் - னலமென் பணை த்தோ ளெய்தின மாயிழ்- 

பொரிப்பூம் புன்ட னெழிற்றகை யொண்முறி - சணங்கணி வனமுலை 

ய்ணங்குபடச் இமிரி - நிழலகாண் டோறு நெடிய வைட - மணல்கா 

ண் டோறம் வண்ட ஹைஇ- வருந்தா சேகுமதி வாலெயிழ் ரொ 
யே. நறுநதண் பொழில கானங் - குறும்பல் தூரயாஞ் செல்று மா 
Gp.” என்பதனுள் வருந்தாதேருமதியெனவே வழீபடு செய்வங 
சட்சண்டால் விடுவார் இலலாததுபோல நின்னை விதெல் எனச்கு 

அறனன்றெனக் கூறி மெல்லெனச் செல்கவென மருட்டிக் கூறி 
யவாறு சாண்க, (௪௯௫) 

௫௦௮, ஓழிஈதோ கிளவி இழெவன் கிழததியோடு 

மொழிநதாங்கு முரி.ப முன்னத்தி னெடுத்சே, 

இ தவுங்கண்டோகூற்று, (இ-ள்) மேலைச்சூத்திரதீதுக் கூ 
றிய தலைமகனையுந் தலைமகளையும் ஒழித்து ஒழிந்தோரொனப்பவொர் 
சண்டோரொனப்பபெ, ௮வர்கூறுங கூற்றுங் இழெவன் இழெதீதியொடு 

மொழிக்தாங்கு வழக௫யலாணையிற் சளத்தற்கும் உரியராக முன்னத் 

'தினெடுத்துக் கூறுப. எ-று, முன்னத்தினெடுத்தென்பது அதிகா 

சத்தான் அறநூறகுத்தச ஒத்தினானெடுத்துமாப்பவென்றவாறு, ௮ 

வை :! மலையுளே பிறப்பினு மலைச்சகவைதா மென்செய்யு - கினையுல்கா 
னும்மக ணுமச்குமாம் சனையளே”' என் ருற்போல்வன, இவ்வாறு வ 
ழக்கயெலாணையாற் இளவாது வாளாதே அவனாச் கண்டனமெனவும் 
'அவரின்னுழிப் புகுவொனவுஞ் சொல்லுவன *:கண்டோர் மொழிதல் 

சண்டதென்ப”” என்புழிச் கூறினாம். (௧௬௬) 

௫௦௯, மனையோள் இளவியுங் கிழவன் களவியு 

நினையுங் காலைக் கேட்குஈ , வரே. 

கேட்போ௱ென்னும் உறுப்புணாத்தனெற.த. (இ-ள்,) முன்ன 
ர்ச் கூற்றிற்குரியொனப்பட்ட பன்னிருவருட் கேட்டற்குரியார் நலை 

மகனுர் தலைமகளும் ஒழிந்து ஒழிந்த பதின்மரும், எ-று, அவர்கேட்ப 

னவும் அவ்விருவர் ளெவியுமேயெனவுக் தத்தங்ளெவி கேளாரொெளவுங் 
கூறியவாறு, மனையோள்ளெொவியுங் கிழவன்கிளவியுமென்பதனை மேற் 
போயின கூற்றிற்கும் கூட்டியுமாச்ச, உரைச்சவே கூறுவனவங்



செய்யுளியல், ௭௫௫ 

சேட்பனவுமெல்லாம் ௮கிவிருவர் ளெவியுமேயெனவுர் தத்தங்ளெவி 
கூதவுங் கேட்கவும் பெறரானவுங் கூறியவாராயிற்று, இங்கனம் 

விலச்குப்பட்டனவற்றுள் வேறுபடவருவனவும் மேற்கூறுகன்றும், 

மற்றுச் கூத்றுக்கு உரியொனப்பவொர் Sead i தலைவியும் தலைவ 

னுங் கூறச் சேளாரோவெனின் அவை தங்கெவியாசலிற் தாங்கேட் 
டல் விதந்தோதமீவண்டுவதன்மென்பது, நினையுங்காலையென்றத ற 

தலைமசள் சொல்லச்கேட்போரும் தலைமகன் சொல்லக்கேட்பொருக் 
தலைவனுக் தலைவியும் தம்முட்கேட்டனவற்றுக்குரியனவும் ஆராய்ந்து 
சொள்ளப்படும் மேற்கூ நீயவகையானென்பது. எனவெ, தலைமசன் 

கூறப் பரத்தைகேட்டலுந் தலைமகள் கூறப் பரத்தைகேட்டலும் முத 

லாயின புலனெறிவழக்கிற்கெய்தாஈன விலக்சப்பட்டன. ஒழிந்த 

னவற்றுட் சிலவருமாறு;-* விளங்குதொடி. முன்கை வளைந்துபுநஞ் 
சுற்ற - நின்மார் படைதலி னினிதா இன்றே” என்னும் தலைமகள் 
கூற்றம் தலைமகன்கேட்டது. ::வருந்தா தேகுமடி வாலெயிம் ரோ 

யே” என்பது தலைமகன் கற்றுத் ரலைமகள்கேட்டத, **நீன்கேள் 

புதுவது பன்றாளும் பாராட்ட - யானு மிதுவொன் நுடைத்தென 

வெண்ணி” எனவும் “'மாலையு முள்ளா சாயிற் ழலைவர் - பாங்கா குவங 

கொல் பாண” எனவும் * முயங்னென் றன்னையோர் மொய்யென் ற 
wEQ’? THES “: தண்டா ரகலமு முண்ணுமோ பலியே,” எனவு 

ம் 1! எல்லீரு மென்செய்$ீ சென்னை ஈகுதிரோ” எனவும் இன்னோ 

சன்னவெல்லார் தோழியும் பாணனுஞ் செவிலியங் கண்டோரும் ௮ 

ிவருங் மீகட்பத் லைமகள் கூற்றுவந்தன. பிறவும்ன்ன, இடி. 

ச௫ுங் சேளிர் நங்குறை யாக” எனவும் :: எலுவ சிரா௮ ரேமமுறு ந 

ணப” எனவும் “வளர்க பாக வொருவிண் இழிய” எனவும் “பேர 

மர் மழைக்கணின் ரழி யறியே - லாசஞ் செவ்வன் களையா யோ 
வென” எனவுஞ் :*சான்றவிர் வாழியோ சான்றவி ரொன்னும்'' 

எனவும் இவை பார்ப்பாளும் பாங்கனுந் தோழியுங் சண்டோருக் 
சேட்போராகத் தலைமசன் கூற்று நிசழ்ந்தன. பிறவும் ௮ன்ன, இனி 

“ஒன், றித்தோன்றுந் தோழி” என்றமையிம் தோழிகூ.ற்றுர் தலைமகள் 
கூற்றேயாமென்பது, (௧௯௭) 

௫௧0, பார்ப்பா ரறிவ ரென்றிவர் களவி 

யார்க்கும் வரையார் யாப்பொடு புணர்ந்தே, 

இ தவுமத. (இ-ள்.) இ௫ மேற்கூறிய பார்ப்பாரும் ௮. ரிவருக் 
கட்றியகூற்றுச் கேட்தோரை இன்னாரன்று வரையப்படாது, எ-று, 
சபார்ச்குமென்றது அகத்தணையோர்க்கும் புறத்தணையோர்ச்குமென்ற



சிறிசு பொருளதிகாரம். 

வாறு. மார்க்கும்வசையாரொன்றதனை எச்சப்படுத் தச் சர்க் கு 
ஜாயுப்படிமென்பது கொள்க. என்னை £ பார்ப்பார்கூற்றுத் தலைமக 
னுஞ் செவிலியும் ஈற்றயுங் கேட்பினல்லது பிறர்க்கேலா. ௮றிவர்கூ 
த்றுச் தலமகளுந் தோழிரிஜ் செயிலியும் நற்றாயுங் கேட்டற்குரியா. 

(ரத்திணைக்கண்ணும் பொதுவியற்ச.ரர்தையோர்க்கும் பாப் 

பார்ளெவி இபலாவெனவும் ௮றிவாஇளவி ஏற்குமெனவும் பிறவுமின் 
.ஜேரன்ன கொள்க, யாப்பொடுபுணர்ச்தென்பது அகப்போருளும் பு 
றப்பொருளுமாக யாச்சப்படுஞ் செய்யுளெல்லாவற்றோடும் டொருந்து 

மென்றவாறு இவாசளெவி வரையப்படாதெனவே அவர்வாயிலாயெ 

வழித் தலைமகள் வாயின்மறுத்தலிலளென்பதூஉம் புறத்தணேத்தலை 

வாக்கும் அவ்வாறே வழிரிற்றல் வேணடுமென்பதூஉங கூறியவாறு 
யிற்று, என்னை 17 அறிவரொனப்பசிவார் மூன்றுகாலமுந் தோன்ற 

நன்ருணாக்சோரும் புலனன்குணாந்த புலமையோருமாசலாலனும் இ 

னிப் பாரப்பாரும் அவ்வாறே சிறப்புடையராகலானும் ௮வர்வழிரிற 

yay அயாம்குக கடனாகலானுமென்பது. (௧௯௮) 

Gas. ஒருகெறிப பட்டாங் கோரியன் முடியுங் 

கரும கிகழ்சீசி பிடமென மொழிப, 

“இதன் இடமெனப்பட்ட உறட்புணாத்துனெறது, (இ-௭்,) 

பலவும்"ஒருவழிப்பட்டு ஒரிலக்கணததான் முடியுங் சருமநிகழ்ச்சியை 

)இ.மென்று க௩றுப, எ-று, இடமெணனிளங களமெனினம் pe 

கும், ஒருசெய்யபுட்கேட்டால் இஃது இன்னவிடத்து நிகழ்ர்தஅதன்று 

அ.றிதற்சேதுவாயெசோர் உறுப்பினை இடமென்றானேன்பது, ஒரு 

நெறிப்பதெலென்ப.து ஒருவழிப் பலவுர்சொகுத்தல், ஒரின்யலெபது 

அவறறுிச்கெல்லாம் இலககனாமொன்றாதல், அஃதாவது, காட்டியும் 

(ஐயமும்) துணிவும் புணாச்சியும் பிரிவச்சமும் வன்புறையுமென்று இன் 
ஜஷேரன்ன எல்லாம் ஒருகெமிப்பட்டு இயந்கைப்புணர்ச்சியென்னும் 

ஓரிலக்கணச்தான் முடியுமென்பது, கருமரிகழ்சசியென்பது eral 
ணாச்சியென்னுஞ் செயப்படுபொருணி£2ழ்ச்சி, அஃது இடமெனப்பட் 
டது. இது வீனைசெய்பிடம் நிலமாயின முன்னர்ச் இணையெனப்பட் 
டன காலம் முன்னர்ச் சொல்லுது, 4 எலுவ Ap. ரேமமுறு ஈண் 

ப” என்னும் பாட்டுங் “சேளி£ வாழியோ கேளீர் நாளுமென் னெ 
ஞீசுபிணிச் கொண்ட வஞ்சில் லொஇப் - பெருந்சோட் குறமகள் ரி 
௮மெல் லாச - மொருசாள் புணரப் புணரி ப னணாராள் வாழ்க்கக 
யும், வேண்டலெள் pron,” என்னும், பாட்டும், பாங்கற்கூட்ட



செய்யுளியல், எடுஎ 

மே இட்னாக ஒருவழிப்பட்டன. என்னை நின்வேறுபாடு எற் 
றினாஞயிற்றென்.று வினவிய பாங்கற்கு இதனினாஞயிற்றென்.று 

OMFS HILO அதற்குப் பாங்கன் கழறினானை எதிர்மறுத்ததூஉ 
மென இரண்டும் பாங்கற்கூட்டததப் பட்டு ஒரியலான் முடிந்தன, 
அவை மேற்கூறியவகையானே கண்டுகொள்ச, (௧௯௬௬ 

டுக௨, பரத்தை வாயி லெனவிரு கூற்றுங் 

சழசத்தியைச் சுட்டாக் கிளப்புப்பய னிலவே, 

இத பயனில் கூற்றுணர்ற்று, (இ.-ள்,) பரத்தையும் வாயி 

ல்களுமென்னும் இரண்டு வேறுபாட்டின்கண்ணும் எழுந்த செவி இ 
மத்தி கேட்பாளாகக கருதிச் சொல்லாக்காற் பயமில. எ-று, பழத்த 

யைச் சட்தெலெனவே பாங்காயினார் சேட்பச் சொல்லினும் sonny 

மென்பதாயிற்று, *: செறிதொடி. தெளிப்ப வீசிச் OU Ga - gyew 
ந்து வருகஞ் சென்மோ தோழி” என்றச்காற தலைவிக்குப் பாங்காயி 

மா சேட்புச் சொல்லிக்கூறல்வேண்டுமென்பது, வாயில்களும் தலைம 
சை ஊடல்காப்ப ௮ல்லது சொல்லாராசலாற் தலைமகள் சேட்பாளா 

கச் சொல்லவேண்டுமென்பது, சுட்டாச்ளெப்பும் பயனில்வென்றத 

ஞன் வாயில்கள் கூறுவனவுங் இழத்இக்குப் பாங்காயின சோழிகேட் 

பச் சொல்லினும் அமையும். அவற்றுக்குச்செய்யுள் '' இருயிர் மாத 
ராகலி - fase தேரா துடன்றன மன்னெ” இது இெத்திகேட்ப் 

வாயில்சள்கூ றியது. தோழிகேட்பச் சொல்லியதூஉமாம், (௨௦0) 

Gen. curd லுசாவே தம்முளூ முரிய, 

(@,- ள்.) மேனின்ற அதிசாரத்தாற் தலைமகளைச சுட்ட, ஒரு 
வரொருவர்க்குரைப்பார்போல வாயில்கள் தம்முட்கறவும் ௮மைஃும், 

அவையும் தலைமகள் கேட்பள், ௭-று. அதற்குச்செய்யுள், 4 தண்ணர் 

துறைவன் கொடுமை - நம்மு ளுணிக் காப்பா டும்மே,"' என்பத பா 

omit EGON BS Si உம்மை எதிர்மறை. கேட்ரு£ள் அவளென்றவாற 
ன்றித். தம்முட் தாங் கேட்டல் சறுபான்மையெனக்சொள்க, (௨௦௪) 

Gar, era இங்க ள்றிவே காணே 

கட்லே கானல் விலங்கே மானே 
புலம்புது பொழுதே ப்ள்ளே கெஞ்சே 

யவையல பிறவு நுவலிய கெறியாற் 

சொல்லுக போலவுங் கேட்குக போலவுஞ் 

சொல்றியாங் கமையு மென்மனார் புலவர்,



TO ay பொருளதிகாரம், 

இ_௫ கேளாசன சில் பொருள்சேட்பனவாகப் பொருளியஓள் 
வழுவமைச்சப்பட்டனவற்றை இல்ச்கணவசையாற் கூதினவுவ் சேட் 
காவும் ஆகற்கண்ணும் அராய்சன்றானென்பது, (இ-ள்,) ஞாயி 

வர் தங்களும் அறிவும் சானும் கடலுங் கானலும் விலங்கும் மரனும் 

'பொழுதும் புள்ளாம் நெஞ்சம் இன்னோரன்னபிறவும் மேற் பொருளி 

யலுட் ** செய்யா மரபிற் ரொழிழ்படுத் தடச்டயும்'” என்று பொ 
துவசையாற் கூறியவாற்றான் அவைதாஞ் சொல்லுவனபோலவுங் 

சேட்பனபோலவுஞ் சொல்ல அமையும், எ-று, ஈண்டுக் கூற்றும் 
உடன்கூறினான் மேலிவற்றை வரையறுத்துக் கூற்றிற்கு உரியவென் 

றிலனாகலின், புலம்புறபொழுசென்பது மாலையும் யாமழமம் எற்பா 

டுப் காருங் கூதிரும் பணியும் இளவேனிலும் போல்வன, பிறவுமெ 

ன்றதனாற் புல் புதல் மூதலியன கொள்க, அவற்றுட் சிலவருமாறு, 
ஈசுதிர்பசர் ஞாபிழே கல்சோதி யாயி - னவரா நினைத்து கிஓுத்தென் 

wasting - தருருவை யாயிற் றவிருமென் னெஞ்சத் - துயிர திரியா 
மாட்டிய நீ.” என்றாற்போல்வன கண்டுசொள்ச, (௨0௨) 

௫௧௫, இறப்பே நிகழவே யெதிர தென்னுக் 

இறத்தியன மருங்கிற் நெரிஈதன ருள்ளப 

பொருணிகழ் வுரைபபது கால மாகும, 

இத சாலமுணர்த்துனெற௫. (இ-எ்.) மூன்றுகாலத்தினே 
யும் நிசழகன்ற நிகழ்ச்சி ௮ச்செய்யுட்டோன்றச் செய்யிற் காலமென் 
ஐம் உறுப்பாம். எ-று, பொருணிகழ்ச்சியைச் சாலமென்றதென் 

னை ? காலமென வேறுபொருள் இல்லதுபோலவெனின், ௮ஃது ஈண் 

டாராசரியின்று நியாயநூலாராய்ச்சியென்க. :' வில்லோன் காலன 

கழலே” என்னும் பாட்டினுள் வில்லோனுர் தொடியோளாம் பொ 

'ருளெனப்ப?ம். * வேப்பயி லழுவ முன்னி யோரே" என்பது ௮ப் 
பொருணிகழ்ச்சயொன் இறந்தசால்மெனப்படும். அப்பாட்டிற்குச் இற 

ந்தார் அவசாகலின் ௮வரே பொருளாயினாரென்பது, “* மருச்தெனி 
ன் மருந்தே வைப்பெனின் வைட்பே” என்பது நிகழ்காலம், ‘uy 

சலும் பெறுவையிவ டடமென் ரோளே” என்பதெதாகாலம், புறத் 

இற்கும் இவ்வாறே இன்றியமையாதென்பது. பெரும்பொழுது சிறு 

பொழுதென்பன £ண்டுத் இணையெனப்பட்டடங்வே. என்லை? ap 

சங் கருவும் உரிப்பொருளுங் கூட்டிச் இணையாகலின், (௨௦௩) 

டு௧௬, இதுஈனி பயக்கு மிதனா னென்னும் 
தொகைகிலைக் கிளவி பயனெனப் படுமே,



இ தமூநையானே பயனென்னும் உறுப்புணர்சதுன்ற gs 
(இ-ள்.) இத மிகவும் பயக்கும் இதனானெனத் கொகுச்துச்சொல்லப் 
படபடொருள் பயனென்றும் உறுப்பாம். எ-று, ** மாறாச் காதலர் மலை 

மறந் தன %%% மாறே,” என்னும் பாட்டுச் தோழி கூதுவிவா 
ளாசற் பயன்பட வச்தது, இவ்வாறெல்லாப் பாட்டும் பயனுறுப்பா 

சவன்றி வாராவென்க, இவை புறத்திற்கும் ஓக்கும், (௨02) 

௫௧௭. உய்த்துணர் வின்றித் தலைவரும் பொருளான் 
மெய்ப்பட முடிப்பது மெய்ப்பா டாகும், 

மெய்ப்பாட்டுறுப்புணர்ச்த்றது. (இ-ள்.) உய்த்துணர் 
ச்சியின்றி அவ்விடத்துவந்த சொல்லப்படும்பொருள் தானேவெளிப்ப 

ட்டாங்குச் சண்ணீரரும்பன் மெய்ம்மயிர் சிலிர்த்ததன் மூதலாயெ சச் 
அவம் பமொற்றான் வெளிப்படச்செய்வது மெப்ப்டாடென்னும் உறுப் 
பாம், ௭- று, கவிப்பொறளுணர்ந்தால் ௮தஞனே சொல்லப்படுடொ 

ருள் உய்த்து வேறுசண்டாங்கு அறிதலை மெப்ப்பாடென்றான், ௮து 

தேவருலகங்கூறினும் ௮தனைச்சண்டாங்கறியச்செய்தல் செய்யுளு.றப் 

பாம் என்றவாறு. அவை **மையற விளங்கிய மணிமரு எவ்வாய்தன் - 

மெப்பெரா௮ மழலையின் விளக்குபூ ணனைத்தர'” என்று. ந்போல வரு 
வன. தலைவரும் பொருளானெனவே சோச்குறுப்பாதல், உணர்ந்த 

பொருள் பிழம்பினைச் சாட்டுவது மெய்ப்பாடென்பது இதன்கருத்த 

இக்சருத்தினாற் கவி சண்காட்டுமெனவுஞ் சொல்லுப. (௨௦௫) 

௫௧௮. எண்வகை யியனெதி பிழையா தாகி 

மேன்னுறக் கிளந்த முடி.வின கதுவே. 

இஃத எய்தியதிகந்துபடாமைச்காத்தது, (இ.-ள்,) இது 

உம் மேற்கூறப்பட்ட மெய்ப்பாடே பிறிதிலச்கணத்தனவென்று கொ 

ள்ளந்க. எ-று, எனவே, :: ஈகையே யழுகை யிளிவரன் மருட் 
கை -யச்சம் பெருமிதம் வெகுளி யுவகை'' எனவும் ௮வை ஈர்சான் 
காமெனலும் மெப்ப்பாட்டியறுட் கூறியவாறெல்லாம் பிறவாற்றான் 
வேறுபவெனவுங் சொள்ளப்படுமென்றவாறு, (௨0௬) 

௫௧௯, செரல்லொ)ங் குறிப்பொு முடி.வுகொ ளியற் 

புல்லிய சளிவி யெச்ச மாகும், 

இஃத எச்சங் கூறுன்றது. (இ-ள்.) கூற்றினானுங் குறிப்பி 

னாலும் முடிக்சப்படம் இலச்சணத்தோடு பொருந்திய ளெவி ஏச்சமெ



௭௬௦ பொருளதிகாரம், 

ன்னும் உறுப்பாம். எ-று, முடிவுகொளியற்வசயெனவே செய்யுளின் 
சண்ணதன்றிப் பின்கொணர்ந்து முடிக்சப்படுமென்பது பெற்றும். 
உதாரணம். செங்களம் படக்கொன் றவுணர்த் தேயத்த %% % 
கார்தட்டே'” எனச் செய்யுண்முடிந்தவழியும், இவற்றான் யாங் குறை 
யூடையம் "அல்லவென்று தலைமகற்குச்சொன்னாளேல் ௮.து கூற்றெ 
ச்சமாம், என்னை? அவ்வாறு கூறவுஞ் இதைந்ததின்மையின், தலைம 

கட்டுச் சொன்னாளேல் ௮துகுறிப்பெச்சம், என்னை? 9g காண் 

பாயாகற் சாணெனச் தலைமகளை இடத் தய்த் துநிக்கிய குறிப்பினளாகி 
௮.௪ தான் கூறாளாகலினென்பது, (௨0௭) 

டு௨0. இவ்விடச் இமமொழி யிவரிவர்ச் குரியொன் 

றவ்விடச் தவரவாக் குரைபபதை முனனம், 

இத மூன்னமென்று கூறப்பட்ட உறுப்புச்கூறுஇன்ற த. 

(இ-ள்.) யாதோரிடத்தானும் யாசானுமொருமொழி தோன்றியச்கால் 
இம்மொழி சொல்லுதற்குரியாருங் கேட்டற்குரியாரும் இன்னோன் 
வு அறியுமாற்றுன் அங்ஙனம் அறிதற்கு ஒரிடம் நாட்டி ௮வ்விடத்துக் 
கூறுவார்க்குங் கேட்பார்ச்குமேற்ற செய்யுட்களாசச் சொல்ஓவது மு 
ன்னம், ௭-று, இவரிவர்ச்குரியொன்று ௮றியான் செய்யுட்சேட்ப or 
னெனவும் ௮வ்விடத் தவரவர்ச்குரைச்சவென்றான் ஆ௫ிரியனெனவுங் 

சொள்ச, என்றென்பது எனவென்பதுபோலச் சொல்லினெச்சமாத 
இம் வினையெச்சமாசஓும் உடைமையின் இஃது *எனவெனெச்சம் 
வீனையொடு முடிமே? என்பதோர் வீனையெஞ்ிநிற்கும். அவ்வினை 
தான் எச்சமாகலான் உளாப்பதையென்னும் வினைகொண்டுமுடி.யுமெ 

ன்பது. “யாரிவ னெங்கூக்தற் கொள்வா னிதவுமோ - ரூராண்மைச் 

கொச்ச படிறுடைத்து” என்றக்சால் இம்மாந்றஞ் சொல்லுன்றுள் 
தலைவியெனவுஞ் சொல்லப்பட்டான் தலைமசனெனவும் முன்னத் 

தான் ௮றியப்படு ச்சலின் இத முன்னவுறுப்பாயிற்ற, ஒழிர்சளவற் 

நிற்கும் இஃதொக்ரும், இவையெல்லாம், ௮கத்திற்கும் புறத்திற்கும் 
பொதுவாகச் கூறுனெறானென்பு. (௨0௮) 

டு௨௧. இன்பமு மிடும்பையும் புணர்வும் பிரிவு 

மொழுக்கமு மென்றிவை பிழுக்குகெறி யின்றி 

யிதுவா இத் இணைக் குரிப்பொரு ளெனாது 
பொதுவாய் நிற்றல் பொருள்வகை யென்ப, 

இ பொருள்வகை கூறன்றது, '(இ-ள்.) இன்பமுர் 

இன்பமும் புணர்தலும் பிரிதஓம் ஒழுச்சமூமெனப்பட்ட இலை



செய்யுளியல், CT die 

இழுச்காதவாற்றுன் இத்திணைக்கு இதுபொருளென்று ஆரிரியனோதிய 
உரிப்பொருளன்.றி அவற்றுக்கெல்லாம் பொதுவாகப் புலவனாற் செய் 

பப்பவெது பொருட்கூறெனப்படும், எ-று. வகையென்ததனாற் 

புலவன்றான் விரித்தல் வசைத்துப் பொருளென்றுகொள்க. 305 

ண்றிச் செய்யுள்செய்கலாகாதென்பது இதன்கருத்து, ௮வை “பிழ. 

க்கை யன்ன பின்னகம௩் இண்டி.த் - தொடிச்கை தைவரத் தோய்க்த 

ன்று கொல்லோ?! என்றாற்போலச் செய்யுள் செய்தவன் தானே வருப் 

பனவெல்லாங்கொள்க, இது பாலைட்பாட்டினுள் வந்ததாயிலும் Cre 

லை முதலா பவற்.றுகீகும் பொ.துவாமென்ப து. பொதுமையென்பது 

எல்லாவுரிப்பொருட்கும் ஏழ்.ஈப் பலவேறு வசையாற்செய்தல். (௨௦௬) 

ட௨௨,. அவ்வ மாக்களும் விலங்கு மன்றிப 

பிறவவண் வரினுச் திறவதி னாடித் 
£56 மியலின் மரபொடு முடியி 

og snes தானே துறையெனப் படுமே, 

இத துநையென்னுறுறப்புணர்த்துனெறத. (இ- ள்.) ஐ 
வ்கைரிலத்திற்கும உரியரொனப்படும் பல்வேறு வசைப்பட்ட மக்களு 

ம் மரவும் புள்ளும் ஓதவந்தவாறன்றிப் படைத்துச் செயினும் ௮வ்உத் 
இணை கேற்ற இலச்சணமும் வரலாற்றுமுறமையும் பிதழாமைச் செ 

ய்யின் ௮து மாககமெனப்படும். எ-று. மார்க்கமெனிலுந் ga 

றஹையெனிலும் ஓக்கும். ::ஊர்க்கா னிவந்த பொதும்பரு ஸணீர்க் 

கால்.” என்னுங் கவியினுட் :: கொழுநிழன் ஞாழன் மூதிரிணர் 

சொண்டு - சழுமமுடிச் துழுத கண்கூடு கூழை” என நெய்தற்ற 

லைமகள்போலச்” கூறி அவளை மருதநில்த்துச் கண்டான்போல 

“sriéer eats பொதும்பருள்'' எனவஞ் சொல்லிப் பின்னர்ச் 

குறிஞ்சிப் பொருளாயெ புணர்தரிப்பொருளான் முடித்தான்; அவ்வா 

றுமயவ் ஈச்செய்யினுங் குறிஞ்சித் துறைப்பாற்படச் செய்தமையின் ௮ 

திதுறையிதுப்பான் வந்ததென்பது, இதுவும் மேலைப் பொருள்வகை 
போலைப் பூலவசாற்செய் தசொள்ளப்படுவதாகலான் அற்குப் பின் 

வைத்தானென்பது. மற்று : ஏர்நில் மருங்கிற் பூவும் புள்ளும்” என் 

பதனான் 'இது முடியாதோவெளின், ௮து கருப்பொருண் மயங்கு 

தறத்ச் கூறினன், இது மக்களேயன்றித் தலைவனுக் தலைவியும் மயங் 
குமாறும் நான்குதணையும் ஒன்றொன்றனோடு மயங்குமாறுங் கூறி 
அத புல்வராற்செய்துகோள்ளுவதோர் உறுப்பெனவும் ஓஇவர்த இலக் 

assem ab ௮.து பெறுமெஏவுங் கூறினானென்பத. (௨௪0)



௭௬௨ பொருளதிகாரம், 

டூஉ௩, அ/கன்றுபொருள் டெபபினு மணுயெ நிலையி 
மியன்றுபொருண் முடியத் தந்தன ர௬ணர்த்தன் [னு 
மாட்டென மொழிப பாட்டியல் வழக்கின். 

இத மாட்டென்லும் உறுப்புணர்த்துகின்றது, (இ-ள்.) பொ 
ருள்சொள்ளுங் சால் ௮சன்று பொருள்டெப்பச் செய்யினும் அனுக 
டப்பச் செய்மினும் இருவகையானுஞ் சென்று பொருள்முடி யுமாற்ருற் 
சொணர்ர் துரைப்பச் செய்தலை மாட்டென்னும் உறுப்பென்று சொல்லு 
வார் செய்யுள் வழக்னெ. எ- று, இதுவும் சால்வகைப் பொருள்கோ 
ளன்றி வேறு புலவரதசெய்கை, அது *:முட்டாக் இறெப்பிற் பட்டி. 
னம் பெறினும் . வாரிருங் கூந்ரல் வயங்கழை - யோழிய வாரன் 
வாழியென் ளனெஞ்சே'” என நின்றது, பின்னர் “வேலினும் வெ 
ய்ய சானமவன் - சோலினுர் மண்ணிய தடமென் னோளே” எனச் 
செய்ததாசச௪ சென்றுபொருள் சோடலின் ௮ல்து அகன்று பொருள் 
இடெப்பினும் இயன்று பொருண்முடிய உளைப்பதாம், £ இறந்திடுமின் 
யவை பிற்காண்டு மாத - நிறந்து படிற்பெரிதா மேதம்'' என்பது 

அணுமவெகிலையெனப்படும், மாட்டுதலென்பது கொளுத்துதல், (௨௧௪) 

டூ௨௪, மாட் மெச்சமு சாட்ட மின்றி 
yon மொழியினுர் தொடர்நிலை பெறுமே, 

இது மேச்கூதியவற்றுள் ஒருசாரனவற்றுக்குப் புறனடை. 
(இ-ள்.) மேற்கூறிய எச்சமும் மாட்டும் இன்றியும் ௮ச்செய்யுளு 
ஃடெர்தவாறே அமையச்செய்யவும் பெறுஞ் செய்யுள், எ-று, எச்ச 
மும் மாட்டும் என்னாது மாட்டு மூற்கூறியதென்னையெனின், எச்சம் 
முகிலா ஐந்து உறுப்பும் இவ்விநி பெறமென்று கோடற்கு ௭௫ 
ர்சென்று தழீஇயிஞனென்பது, உதாரணம் 4 வாரா ராயினும் 
வரினு மவர்சமக் - யொரா யரோ தோழி - என்னா யினள்சொ லெ 
ன்னா தோரே" என்பது எச்சமின்றிவந்தது, தாமரை புரையும் கா 
மர் சேவடி?” என்பது முன்னமின்றி வது. *மருந்தெனின் மருக 
தே” என்பது பொருளின் நிவந்து. (ஈயற்புத்றத் தர்ம்புறத் Bos 
த” என்பது அறைவசையின்றி வர்தத. பானே, யிண்டையே 
னே” என்பது மாட்டின்றி வந்தது, இடைரின்ற மூன்றனை இலே 
சினம் கொண்டு இரண்டினை எடுத்சோதினன் இவை இரண் 
டிம் ௮வழ்றது தணையின்றி ௮மையாச் சிறட்பினவல்ல் என்றத்கெ 
ன்பது, ் ( (௨௪௨)



செய்யுளியல், ௭௭௬௩. 

௫௨௫, வண்ணக் தானே காலை தென்ப, 

இ௫ முறையானே ஈற்றுமின்ற வண்ணம் இத் தணைப்பருஇித் 
தென்னெறது. (இ-ள்.) வண்ணம் இருபது வகைப்படும். ௭- று, 

வண்ணமென்பது சந்தவேறுபாடு, நூல் பலவாகி வேறுபடி னும் அவை 
ஈண்டடங்குமென்பதூஉம் ௮அவ்வேறுபாட்டானெல்லாஞ் சந்தவேற்று 

மை செய்யவென்பதூஉங் கூறியவாறு. அது ௮ுண்ணுணர்வுடையார் 
க்குப் புலஸனுமென்பது, (௨௧௩) 

௫௨௬, அவைதாம், பா௮ வண்ணர் தா௮ வண்ணம் 

வல்லிசை வண்ண மெல்லிசை வண்ண 

மியைபு வண்ண மளபெடை வண்ண 

கெடுஞ்சீர் வண்ணங் குநுஞ்சீர் வண்ணஞ் 

சிச்திர வண்ண ஈலிபு வண்ண 

மகப்பாட்டு வண்ணம் ((றப்பாட்டு வண்ண 

மொழுகு வண்ண மொரூஉ வண்ண 

மெண்ணு வண்ண மகைப்பு வண்ணா 

தூங்கல் வண்ண மேக்கல் வண்ண 

மூருட்டு வண்ண முடுகு வண்ணமென் 

முங்கன மறிப வறிந்திசி னோரே. 

இத மேற்கூறப்பட்ட வண்ணங்களது பெயர்வேறுபாடு கூ 

றுஇன்றது. (இ-ள்.) மேற்சொல்லிய நாலைந்து வண்ணமும் இவ்வி 

ருபது பெயர்வேறுபாட்டி னவென்று சொல்றுப ௮வற்நை உணர்ந்த 

ஆரியர், எ-று. இது முறையாயினவாறென்னையெனின் இது வர 

லாற்றுமுறைமையென்றர்கு ஆங்கனம் ௮றிப அறிந்திஏினேரென்றா 
னென்பது. அ௮வையாமாறு சொல்ஓஇன்றான். (௨௪௪) 

டு௨௭, அவற்துட், பா௮ வணணஞ்் 

சொத்சீர்த் தாகி J DUT fp பயிலும், 

இ௫ நிறுத்த முறையானே பா௮வண்ண முணர்ற்று,(இ- ள்.) 

பாஅவண்ணமென்பது நூற்பா ஓண்ணம், எ - று, எற்றுக்கு? நூற்பா 
ற்பீமிஓுமென்றமையின். இ.து சொற்ரேடி.த்தா? வருமென்பத, இச 

னுட்பயிலுமெனவே அந்ழூற்பாவினுளல்லது ௮சவலுள் இத்துணைப் 
பயிலாசென்பது, இது :: வடவேங்கடந் தென்குமரி” எனவும் 

** எமுத்தெனப்பவ, ௮காமு£த, சகர விறுவாய் முப்பஃ் தென்ப.”



௭௬௪ பொருள்திகாரம். 

எனவும், *'அவற்றுள், ௮இ௨,௭ஓ என்னு பப்பா லைந்தும்!? எனவு 
ம் பயின்றுவரும், “பெரிய கட்பெறினே'” என்பது சொற்சோகி 
அசிவலுட் பயிலா.துவர் 22, சொற்பேடியென்னாது சொற்ன்றா 
ன் ௮டியொடு தொடராதஞ் சொற்ர் வருமாதலினென்பது, ௮வை 
* சன்றுபெரிதாகும்”” என்ரூற்போல வேரா நிற்பன. இவை சலி 
யுள்ஞம் பரிபாடஓுள்ளுஞ் சொற் ோவருமென மேற்கூறிலுஞசலின், 
அ வற்றுள்ளுஞ் சர்சவேற்றுமைப்பட்டன பா௮வண்ணமேயாமென் 
Ve. (௨௪௫) 

Ge}. SM Sieve cox, 

மிடையிட்டு வாத வெதுகைச் தாகும். 

(இ - ள்.) இடையீட$படச் தொடுப்பது சாஅவண்ணம், 

எ-று ௮வை பொழிப்பும் ஒரூஉவுமாகலின் எதுகையென வராகஈது 
கூ.றினனென்பது, ௮டி.யிடையிட்டு உருவ.து சொடைவெற்றுமையா 

வல்லது வணணவேற்றுமையாகாதென்பது, ஒருசெய்யளுட் பல 
அடிவர்தால் ௮வை எல்லாம் இடையிடடு5 சொதெ்தல்வேணடுமோ 
வெளின், வேணடா, ௮வைவச்சவழித தார௮வவணணமெனப்படுமென் 

பது. எனமே, இவ்வணணவகைகளெல்லாஞ் செய்யுணமுழுவ துமே 

பெறுவனவாசக சகொள்ளசடெொதனவல்ல இவரறை உறுப்பென்ற 

தன்மையாற் கந்தருவ நாலா வண்ணங ௧. நியவாறுபோல ஒருசெய 
புரட் பலவும் “வர்ப்பெறுமென்ப நாம் ௮வை :: உலக மூவப்பவ 
லனோபு இரிதரு” எனவும், “உள்ளா கொல்லோ தோழி முள்ளு 

டை'” எனவும் வரும், பிறவும் ௮ன்ன, (௨௧௬) 

Gea, வலலிசை வணணமவலலெழுத்துப பயிலும, 

(இ-ள். வல்லிசைவணணம் வல்லெழுத்தப் பயின்றவ 

ரூம். எ-று, வல்லெழுத்துப் பபின்றுவருதலான அ௮ப்யெயாத்தாயிற் 

௮,  முட்டாச் சிறப்பிற் பட்டினம் பெறிலும்” எனவும், ““முட்டாட் 

டாமலாத் துஞ்சி” எனவும் வரும், பிறவும் ௮ன்ன. (௨௧௪) 

௩௦. மெலலிசை வணண மெலமெழுத்து மிகுமே, 

(இ “ள்.) மெல்லெழுத்து மிகுவது மெல்லெழுத்துவண்ண 

ம், எ-று. ஒருசெய்யுண்முழுவதும் ஒரினத்தெழுத்தே பயிலச்செ 

ய்தால் இன்னா சாதலின் இவை உறுப்பெனப்பட்டு இடையிட்டு வரு 

மெண்றானென்பது அவ்வாறு செய்யின் அவை மிறைக்சவியெனப் 
படும், ஒழிந்த எழுத்திறகும் இஃதொக்கும். “பொன்னி னன்ன 

புன்னை நுண்டாது'” என மெல்லெழுந்துப் பயின்றவாறு, (௬2௮)



செய்புளியல், ௭௬டு 

௫௩௧. இயை!) வண்ண மிடையெழுத்து மிகுமே, 

(இ - ள்.) இடையெழுத்து மிகுவது இயைபுவண்ணம், எ-று. 
“அரவினதிர வுரீஇய வரகு கதிரின்” என இடையெழுத்து மிச்குவ 
ந்சமையின் இயைபுவண்ணமாயிற்று. மென்மையன்மைக்கு இடைநி 
கர்வாசிய எமுத்தான் வருதலின் இயைபுவண்ணமென்றார். (௨௧௯) 

௫௩௨, அளபெடை வண்ண மளபெடை பயிலும், 

(இ.- ள்.) இரண்டளபெடையும் பயிலச் செப்வன. ௮ள 
பெடைவண்ணமாம். எ.ஃ று, **மரா௮ மலரொடு விரா௮ய்ப் ப 

ரா௮ம்'' என்பது அளபெடைவண்ணம். “( சண்ண் டண்ண்ணெனக் 

கணடுங் கேட்டும்” என்பதும் ௮.து. (2.2.0) 

Gat. நெடுஞ்சா் வண்ண மெட்டெழுத்துப் பயிலும், 

(இ -ள்.) செட்டெழுத்துப் பயின்.றுவருவது நெடுஞ்ர்வண் 
ணம், எ-று, அது மாவாராதே மாவாராதே” என்பது. நெடி 
தாய் வருவது நெடுஞ்€ரெனப்பட்டது, (௨௨௧) 

௫௩௪, குறுஞ்சர் வண்ணங் குந்தெழுத்துப் பபிலும், 

(இ -ள்) குற்றெழுத்துப் பயில்வது குறுஞ்சீர்வண்ணம், 

எ-று. “(குரங்குளைப் பொலிந்த கொய்சுவற் புரவி” எனவரும், (௨௨௨ 

௫௩௫, இத்தி வண்ண, 

கெடியவுங் குதியவு கேர்ந்துடன் வருமே, 

(இ-ள்) ித்நிரவண்ணம் நெட்டெழுத்தங் குற்றெழுத் த 
ம் ஓப்பவிராஅ௮ய்ச் செய்யப்பபவது, எ-று, அது “சார டை 

நீவ.ர லாறே,” எனவரும், இச்திரவண்ணமென்பது பலவண்ணம் 

படச், செய்வதாசலின் ௮ப்பெயர்த்தாயிற்று, (௨௨௩) 

௫௩௬, . BAL) வண்ண மாய்சதம் பயிலும், 

(இ - ள்.) ஆய்தம் பயின்று வருவது நலிபுவண்ணமாம், 
எஃ௮. அது 4: அஃசாமை செல்வத்திற் தியாதெனின் வெஃ கர 

மை எனவும் '' னஃ கான் றஃகா ஞன்ச எுளுபிற்கு"' எனவும்வரும், 
ஈலிபென்ப, அப்தம். (௨௨௪) 

டு௩எ. அ(கப்பாட்டுவண்ண, 

முடியாத் தன்மையின் "முடிச்சன மேற்றே,



௭௬௬ பொருள இகாம், 

(இ ள்.) ௮கப்பாட்டுவண்ணமென்பறு இறுஇியடி. இடையடி. 

போன்று நிற்பன. எ-று. அவையாவன முடித்துச்சாட்டும் ஈற்றசை 

ஏகரத்சானன்றி ஒ.நிர்த உயிரிற்றானும் ஒற்றிற்றானும் வருவன. 
அவை 1 தவழ்பவை தாமு மவறர்றோ ரன்ன % % ௩ உண்கண் சிவப்ப 

தெவன்கொ லன்றாய்” எனவும், '*'கோடுயர் வெண்மண லேறி- யோ 
டுசலன் காணுக் துறையன் ரளோழி.'” எனலும் 'அணமில் பொருளெம 
8 கமர்ந்தனை யாடி.” எனவும். '“சென்றீ பெருமங்ற் றகைக்குகர் யா 

ரே.” எனவும் இவை ஆரிய ஈற்நன. “களிறு குரலருவிச் குன் 
றச் திதண்மேற் - களிறு வருவது சண்டு- வெளிலென்ன - லாயினான் 

பன்ன யணங்கற் நுயிரளித்துப் - போயினான் யாண்டையான் போ 
் என இதனுள் இறுஇியடி. முடியாத்தன்மையின் முடிர்ததாகலின் 

சப்பாட்வெண்ணமாயிற்று * கொடியுவணச் தவணரோ' எனச் 

சலிட்பாவின் அரோவந்து பின்முடியாச்தன்மையின் முடிந்தது. 

ஆஈஊ ஏஐஜஐ என்பனவற்றான் ஆரியம் இறமென வராய 

அப்பாருண்மையின் அவ்வச்சொல்லானே அவை முடிந்தனவென்று 

கொள்வலெனின், ௮ங்கனம் வளையறையிலவென்பது மேற்காட் 

டய உதாரணங்களால் அ௮றிச்தாமாகலின் ௮ச்சடா வண்ணாமென 

'வரையறுப்பார் மேற்றெனவிடுக்க, (௨௨௫) 

௫௩௮, புறப்பாட்டு வண்ண, 

முடிந்தது போன்று முடியா தாகும். 

(Q)-cr.) புறப்பாட்வெண்ணமென்பது இறுஇயடிப்புறத்த 
தாகவுக் தான் முடிர்ததுபோல நிற்றல், எ-று, :: இன்ன செய்திரீ 
முன்னிய வினையே - மூன்னீர் வரைப்பக முழுதுடன் அுறந்தே'' 
என்புழி ஈற்றயல் முன்னிய வினையேயென முடிஈதது போன்று 
முழியாகாயிற்று,  . (௨௨௬) 

Gis, ஒழுகு வண்ண மோசையி ஸனொழுகும். 

(இ -ள்.) முற்கூறிய வகையானன்றி ஒழுயெலோசையாற் 

செல்வது ஓழுகுவண்ணம், எ-று. ஒழிந்தனவும் ஒழுகுமாயிலும் 

அவை வேறுவேறிலக்சணமுறையின என்பது, “அம்ம வாழி தோ 

ழி காதல- ரின்பனி மென்னா வாடை யோடு - புன்கண் மாலை யன் 

பின்று ஈலிதலின்'' எனவரும். (௨௦ 

Qo. oe வண்ண மொரீஇத் தொடுக்கும். 

(இ-ள் ள்.) யாத்றொழுக்குப்போலச் சொல்லியபொருள் பிறி 

தொன்றனை ௮வாவாமை அறுத்துச்செய்வது ஒரூ௨வண்ணம், ௭-௮.
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ஒரஇத்தொடுத்தலென்ப்து எல்லாத்தொடையும் ஒ£இச் செந்தொடை 
யாற் சொடுத்தலென்பாரும் உளர். செந்தொடையும் தொடையாக 
லான் ௮ற்றன்றென்பது, ௮து, **யானே, யிண்டை யேனே யெ 

ன்னல திலனே - யானா கோயொடு கான லஃதே - அுறைவன் நம் 
ம ரானே -மறையல ராதி மன்றத் தஃ்சே."” எனவரும். * நறிய 
கட் பெறினே,” என்பதும் ௮து. யாப்புப் பொருணோக்கெவாறு 
போல இது பொருணோேச்சகாத இசையே கோடலாலும் ௮டியிறக்து 
Car ergy யாப்பெனப்படா.த. (௨௨௮) 

டு௪க, எண்ணு வண்ண மெண்ணுப் பயிலும, 

(இ ள்.) எண்ணுப் பயில்வது எண்ணுவண்ணம், எ.து, 

இது அடிபெண்ணுப்பமிறலான் எண்ணுவண்ணமெனக் சாரணப 

பெயராயிற்று. ௮வை 'ஈன்னற வி.பள ஈறும்பூ ணசத்தி - துன்னரங 
கடுந்திறற் ஜோற்றங் காட்டினளே” என்ராற்போல்வன, ** நுதலுந் 

தோளும் இதலை யல்குலும்” என்பதும் gw SI. (௨௨௧) 

௫௪௨, அகைப்பு CUT OT LODE DLS தொழுகும், 

(இ ~ on.) அ.றுத்தறுத்தப்பபில்வது அ௮கைப்பு வண்ணம், 

எ-று, இது வீட்டுவிட்டுச் சேறலின் அகைப்புவண்ணமென்றும்பெ 

யர்பெற்றது, **வாரா ராயினும் வரிறு மவராரமக் - யாரா யெரோ 

தோழி" என்புழி ஒருவழி நெடில்பயின்றம் ஒருவழி குறில்பயின் 

தும் ௮றுத்தொழுயெ ௮கைப்புவண்ணமாம். (௨௩௦) 

௫௪௩. தூங்கல் வண்ணம் வஞ்சி பயிலும், 
9 

(இ உள்.) தூங்கல்வண்ணரம் தூங்கலோசைச்தாவெருவது, 

எ-று, வஞ்சியென்பது, வஞ்சிக்குப்போல இதுவும் ௮ற்றுச் சேறலு 

டைச்சென்பது, ''யாஞாடச் சானுணர்த்ச யானுணரா விட்டபின் - 

ருனாட யானுணர்த்தச் தாறுணர்ந்தான்” எனநின்ற தொடர்நிலைக்ச 

ன்யீனா அத்தூங்கல்கண்ககொள்க, இச்கருத்தறியாதார் கலிட்டா 

வினுள் வஞ்௫ப்பாப் பிறக்குமெனவம் வஞ்சியுட் சலிப்பாப் பிறக்கு 
மெனவும் மயங்குப, (௨௩௪) 

டு௪௪, ஏந்தல்வண்ணரு, 

சொல்லிய சொல்லிற் சொல்லியது சிறக்கும், 

(9) - ள்.) சொலலிய சொல்லானே சொல்லப்படும்பொருள் £ 

தப்பச்செய்வது ஏச்தல்வண்ணம், எ.ஃறு. ஏந்தலென்பது மிகுதல்.



௭௬௮ பொருளதிகாரம், 

ஒருசொல்லே மிச்குவருதலின் ஏந்தல்வண்ணமென்ருயிற்று, அது 
** வைகலும் வைகல் வரச்சண்டு மஃதுணரார்'' எனவரும், (௨௩௨) 

டு௪ட௫, உருட்டு வண்ண மராகக் தொடுக்கும். 

இ “ள். உருட்டிச் சொல்லப்படுவது ௮ராகமாசலின் அ௮சாகக் 

தொடுப்பது உருட்டுவண்ணமாம். எ-று, 4 உருமுரறு கருவிய 

பெருமழை தலைஇய” எனும் “*எரியுரு வறழ விலவ மலா!" எனவும் 
வரும். இது செடிழாது உருண்டவோசையாகலித் குறுஞ்சர்வண்ண 
மெனப்படாது உருட்வெண்ணமெனப்படுமென்டது, (௨௩௩) 

௫௪௬. ருட்குண்ண 

மடி.யிற் தோடி யதனோ ரற்றே, 

(இ- ள்.) மூடுகுவண்ணமென்பது அராகமக்தொடுச்ச அடி. 

யோடு பிற ௮டி.படத்தொடர்ரந்சோடுவது. எ-று, ௮, :நெறியறி 

செறிகுறி புரிதிரி பறியா வறிவனை முந்துநீஇத் - தீசைமிகு தொ 

சைவரை யறியஞ் சான்றவ ரினமாக - வேய்புரை மென்ஜொட் பசலை 
யு மம்பலும்” எனவரும், இவற்றைக் கொச்சகம் ௮ராகமெனவுஞ் 

சொற்சரடியும் முகெயலடியுமெனவும் பரிபாடற்கு வேறுபடுச்டூதாதி 

ஞான் இவ்வேறுபாடு நோக்டபென்பது. (௨௩௪) 

டு௪௭, வண்ணர் தாமே பிவையென மொழிப, 

இத புறனடை. (இ-ள்.) வண்ணமென்பன சந்தமாதலான் 

௮ச்சச்தவேற்றுமை செய்வன இவையல்ல தில்லை. ௭-.று, நான்குபாவி 

னோடும் இவற்றை வைத்துறழவும் ௮வைமயங்்இய பொதுப்பா இரண் 

ந.னோடும் உறழவும் நூற்றிருபதாகலும் உயிர்மெப் வருச்கமெல்லா 
வற்ளோடும் உறழக்து பெருக்கின் எத்துணையும் பலவாகலும் இணிப்பி 

றவாற்றாற் சிலபெயர் நிறீஇ அவற்றால் உறழ்ச்து பெருக்க வரையறை 

யிலவாகலும் உடையவாயிலும் இவ்விருபது வகையானல்லது சந்த 

வேத்றுமை விளீங்காதென்பது கருத்து, (௨௩.௫) 

டு௪௮, வனப்பிய மூனே வகுக்குங் காலைச் 
சின்மென் மொழியாற் ரய பனுவலோ 

டம்மை தானே யடி£ிமிர் பின்றே, 

இத தொகைச் குத்திரத்துள் **அறுதலையிட்ட வர்காலைந்தும்”? 

எனக் கூறுசெப்து கிறீஇப், பின்னர் எட்டறப்புச் கூறினானன்தே ? 

இவை அ௮வற்றோடொத்த இலக்கணத்த அன்மையான; என்னை? ௮
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வை ஒரோசெய்யுட்கே” ஓதெ உறுப்பாகலாலும் இவை பலசெய்யு 
ஞந்திரண்டவழி இவ்வெண்வகையும்பற்றித் கொடுப்பசாமெனச் உற 

ப்பட்டதாகலானுமென்பத. இவற்றை வனப்பென்று கூறப்பமோறெ 

ன்னை ௮ச்சூத்திரத்துப் பெற்றிலமாகலினெனின், வனப்பென்பது, பெ 

ரும்பான்மையும் பல உறுப்புர்தரண்டவழிப் பெறுவசோர் ௮ழகாகலி 
ன் ௮வ்வாறுகோடும். அதனாற் பலசெய்யுளஞும் உறுப்பாய்த்திரண்டு பெ 
raw தொடர்கிலையதே ௨னப்பென்லும் பெயர்ப்பகுதிவகையான் எ 

தீபதென்பது. ௮ஃதேல்*இவ்வெட்டு$ சனிவருஞ்செய்யுட்கண் வந்தா 

ல் அழகு செய்யாவோவெனின், அவைபோல் இவைசெய்யுட்குமாகும் 
என்றற்கன்றே அவ்விருபத்தாறு.றுப்போடும் இவற்றை ஒரினப்படு 

தீது ஒதியதென்பது, ௮ஃ து இயைபிற்கொப்ப வாராசென்பது மூ 

ன்னர்ச் சொல்லுதும். இதனானே முன்னையுறுப்புக்கள் சொடர் 

நிலைசெய்யுட்கு வருமென்பதூஉங்கொள்க, அல்லாக்கால், மாத்திரை 

மூசலாயெ ஓரோவுறுப்பான் அழருபிறவாதாகய செல்லும் இவற் 

றையே வனப்பென்று ஓரோசெப்யுட்கே கொள்ளீனென்பது, இங்ங. 
னம் இருபத்தாறும் எட்டுமென வகுப்பவே ௮வை அ௮கமென்பன, த 

னிகிலைச்செய்யுண் முற்கூறப்படா, இச்தொடர்நிலைச்செய்யுட்கு மு 

ற்உறுமென்பது, இனி இவற்றைச் ஞூ சூத்தரத்தான் வனப்பென்னு 

ங் குறியெய்துவிச்சவேண்டுயானாகச் சூச்தாத்தை, வனப்பிய ரானே 
வகுக்குங் காலைச் - சின்மென் மொழியாற் மூய பனுவலின், என்ப 

அ பாடமாக உளாத்தானென்ச௪. அதுவும் ௮றிர்சவாறேகொள்க, 

(இ. ள்.) சிலவாயமெல்லியவாய சொல்லோடும் இடையிட்டு வ 

ந்த பனுவலிலக்கணத்தோடும் அடி.நிமிர்வில்லது ௮ம்மையாம், எ-று, 
அடி.ரிமிராதென்வே அ௮ம்மையென்பது மூழுவதும் ஒருசெய்யுளாகல் 

வேண்டும். வேண்டவே ௮ஃது உறுப்பன்றாடிய செல்லும், அதனை 

உறுப்பெனல் வேண்டுமாதலான் அடிநிமிராதெனப்பட்ட செய்யுள் 

உறுப்பாச அவை பலசொடர்ந்து முழிட்து ஈண்டுச் செய்யுமென்பது, 

சிலவாசவென்பது எண்ணுச்சுருங்குசல், மெல்லியவாய்ச் சிலவாய 
சொற்கள், எழுத்தினான் ௮சன்றுகாட்டாது சிலவெழுத்தினான்வருவ 

தி. அடி. நிமிராதென்றது ஐர்தடியின் ஏறாதென்றவாறு, 

தர்யபனுவலோடென்றது ௮றம்பொருளின்பமென்லும் மூன் 
றறகும் இல்ச்சணஞ்சொல்லுப, வேறிடையிடை அவையன்றியுர் தா 

ய் ச் செல்வதென்ற வாது. அஃதாவது பதினெண்டூழச்சனாக்கெனவு 
ணர்க, அதனுள் இரண்டடியாலும் ஐர்தடி.யாலும் ஒரோசெய்யுள் வந் 

தவாறும் அவை சிலவாய மெல்லிமீ சொற்களான் aus gar gu J Did



௭௭0 பொருள் காரம், 

பொருளின்பமென அவற்றுக்கு இலக்சணங்கூறியபாட்டுப் பயின்றுவ 
ருமாறங் கார்சாற்பது சளவழிீசாற்பத முசலாயின QE SAM Mal சண் 
டுசொள்ச. “பொருள்கருவி காலம் வீனையிடனோ டைந்து - மருடீர 
வெண்ணிச் செயல்” என்பது இலக்கணங் கூறியசாகலிற் பனுவலோ 
டென்றான். ''மலர்சாணின் மையாத்தி கெஞ்சே மிவள்கண் - பலர்சா 
ணும் பூவொக்கு மென்று.” என இது இலக்யெமாகலாற் தாயபலுவ 
லெனப்பட்டது, இவை தனித்துவரிலும் ௮வ்வனப்பெனப்படும், தா 
வ. சலென்பது இடையிடுதல், இவ்விருவகையஞ் செய்புளெனப்படும், 
அம்மையென்பது குணப்பெயர், அமைதிப்பட்டு நிற்றலின் ௮ம்மை 
யென்றாயிற்று. அதனுள் உறுப்பாகெய பாட்டுக்கடோறம் மாச்தினா 
யு௮ப்பு முதலாயெ உறுப்பினுள் ஏற்பன பலவும் வருமாறும் இவ்வ 
ளப்பிலுள் ஏற்பன பலவும் வருமாறும் ௮றிர்துகொள்க, (௨௩௬) 

டு௪௯, செய்யுண் மொழியாற் சீர்புனைஈ் தயாப்பி 
னவ்வகை தானே யழகெனப் படுமே, 

இஃ தி இரண்டாமெண்ணுமூறைமைச்கணின்் ற அழகுணா 
ற்று, (இ-ள்,) திரிசொற் பயிலாது செய்யுட் பயின்றுவரும் மொ 
ழிகளாற் 8ரறுத்துப் பொலிவுபட்ட யாப்பின்பொருள அழகு. எ-று, 
அவ்வசையென்றகனால் அவை வேறுவேறு வந்து ஈண்டிய தொகை 

| நிலச்செய்புளென்றவாறு, அவையாவன நெடுக்தொகைமுதலாயே 
தொகையெட்டுமென்நவாறு, அழகு செய்யுண் மொழியென் றதெ 
ன்ளையெனின் ௮.து பெரும்பான்மையாழ் கூறிஞன். ௮ம்மொழியா 
னே இடைச்சங்கத்தாருங் கடைச்சங்கச்தாரும் இவ்விலச்சணத்தாற் 
செய்யுள் செய்தார் இச்சாலத்துச் செய்யினும் விலகஇன்றென்பது, 
மற்று மூவடிமூடிப்பது முதலாயின அம்மையெனப்படுமோ அழசெ 
னப்படுமோவெனின் சாயபலுவலின்மையின் அம்மையெனப்படா 
வென்பது, இவற்றுள்ளும் ஓரோ செய்யுட்சண்ணே மாத்தினாமுத 
லாகிய உறுப்பும் ஏற்றவகையான் வருவன அறிந்துகொள்க, ஒழிச் 
தினவற்றிற்கும் இஃதொக்கும். (௨௩௭) 

௫௫௦. தொன்மைதானே 
உரையொடு புணாந்த பழைமை மேற்றே, 

இத தொன்மையுணர்-ற்று, (இ-ள், சொன்மையென்பீது 
உளைவிராய்ப் பழைமையவாயெ கசைப்பொருளாசச் செய்யப்பவேத, 
எ, அவை பெருச்தேவனாராழ் பாடப்பட்ட பாரதமுர் தகடூர் 
யாத்திரையும் போல்வன, (௩௩௮
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௫டக, இழுமென் மொழியான் விழுமியது நுவலினும் 

பரந்த மொழியா னடிரிமிர்ம் தொழுகனுக் 

தோலென மொழிப தொன்மொழிப் புலவர், 

இத முறையானே தோலென்னும் வனப்புணர்ற் று, ௮ஃஇ 

ருவசைப்படும். கொச்சகச்சலியாலும் ஆசிரியத்தாலுஞ் செய்யப்படு 

வன, யாப்பிலும் பொருளினும் வேற்றுமை யுடையது” என்றவழித் 

தேவபாணியங் காமமும் பொருளாசவன்றியும் கொச்சகச்கலி வரு 

மென்றானாகலான் ௮ஃவ மேல்வருதல் ஈண்டுக் கொள்ளப்பட்டது. 

(இ.ள்.) இழுமென் மொழியான் விழுமியது அவலிலும் - மெல் 
லென்றசொல்லான் ௮றம்பொருளின்பம்வீடென்னும் விழுமிய பொ, 
ருள் பயப்பச்செய்யினம் : ௮வைசெ.ப்த காலத்துள்ளன கண்டிலம் ; 

பிற்காலத்து வர்தன சண்டுகொள்க, பரர் த மொழியான் ௮டிநிமி 

ர்ந்து ஒழுனும்- ஆரிரியப் பாட்டான் ஒருகதைமேற் தொடுச்சப் 

படி.னும் : அவையும் பொருட்டொடாநிலை. தோல் என மொழிப 

தொன்மொழிப் புலவர் -- தோலென்று சொல்லஓுப புலவர், எ-று. 

தொன்மொழியென்றார் பழைய கதையைச் செய்தல்பற்றி, இது 
முன்வருஞ் சூத்திரத்சானும் பெறு தம், (௨௩௯) 

டுடு௨. விருஈ்தேதானும் 
பு.துவது சளந்த யாப்பின் மேற்றே, 

(இ - ள்.) விருந்துதானும் புதிதாகத் தொடுக்கப்படும் தொட 

ர்நிலைமேற்று, எ-று, தானுமென்ற உம்மையான் முன்னைத் தோ 

லெனப்பட்டதூஉம் பழைய கதையைப் புஏதொகச் சொல்லியதாயி 

ற்று, இது பழழங்கதைமேற்றன்றிப் புதாகச் சொல்லப்படுதல் ஓம் 
புதல் உடைமையின் உம்மையான் இறந்ததசழீஇயினானென்பது. 

புதுவது செந்த யாப்பின் மேற்தென்றதென்னையெனின், புதிதா! 

கத்,தாம் வேண்டியவாற்றாற் பலசெய்யுளும் தொடர்ந்துவரச் செய் 
வது, ௮ முச்சொள்ளாயிரமும் பொய்கையார் முதலாயிஜோர் 

செய்த அந்தரீதிச் செய்யுஞமெனவுணர்ச. கலம்பகம் முதலாயின 

வஞ் சொல்லுப, (௨௫0) 

டுட௩, ஞகாரை முதலா னகாரை யீற்றுப் 

புள்ளி யிநுதி பியைபெனப் படுமே, 

இஃது இயைபுணர்ற்று. (இ-ள். ஞணு*மனயரலவழள 

வென்லும் பதினொரு புள்ளிபித்றினுள் ஒன்றனை இறுதியாகச்



௭௨ பொருளதிகாட_ம், 

செய்யுஞ் செய்யுள் பொருட்டொடராசவுஞ் சொற்றொடராசவஞ் 
செய்வது இயைபெனப்படும். ௭- று, இயைபென்றதனானே பொ 

ருளும் இயைர்து சொல்லும் இயைந்துவருமென்பது கருத்து, சத் 

தீலைச்சாத்தனாராற் செ.ப்யப்பட்ட மணிமேசலையுங் கொங்கவேளாராற் 
1செய்யப்பட்ட தொடர்நிலைச்செய்யுளும் போல்வன, அவை னகார 
ஈற்றான் இற்றன. மற்றையிற்றான் வருவனவற்றுக்கும் ஈண்டிலக் 

சணம் உண்மையின் இலச்சயெம் பெற்றவழிச்கொள்ச, இப்பொழுது 

அவை வீழ்ச் தசனபோலும், பரக்தமொழியான் ௮டிநிமிர்ர்தொழுயெ 

தோலொடு இசனிடை வேற்றுமையென்னையெனின், அவை உயி 

ரீற்றவாதல் பெரும்பான்மையாகலான் வேறுபாடுடைய சொற்றொட 
பான் வருதலுமுடையவென்பது, சொற்றொடரொன்பது அந்தாதி 

எனப்பவெதென்றதனான் உயிரிற்றுக் சொற்றொடர் சிறுபான்மை 

யென்பது கொள்க, (௨௪௧) 

டுடு௪, சேரி மொழியாற் செவ்வி திற்கெர் 

தோதல் வேண்டாது குறித்தது தோன்றிற் 
புலனென மொழிப புலனுணாந் தோரே, 

இத புல்னாமாறுணர் - ற்று, (இ- ள்.) சேரிமொதியென்பது 

பாடிமாற்றங்கள், ௮அவற்ரானே செவ்விதாகக் கூறி ஆராய்ந்து சா 
ணாமைப் பொருட்டொடரானே கொடுத்துச் செய்வது புலனென்று 

சொல்லுவர் புலன் உணர்ந்தோர். எ-று, ௮வை விளக்கத்தார் கூத் 

துமுதலாகய காடசச் செ.ப்யுளாயெ வெண்டுறைச் செய்யுள் போல்வ 
னவென்பது கண்டுகொள்க, (௨௪௨) 

டூடுடு, ஒற்றொடு புணர்ந்த வல்லெழுத் தடக்காது 

குறளடி. முதலா வைநஈ்தடி யொப்பித் 

தோங்கிய மொழியா னாங்கன மொழுகி 

னிழைபி னிலக்கண மியைந்த தாகும், 

இதுதிரின்ற இழைபிலச்சணமுஃனர்-ந்று, (இ-ள்) ஒற் 
ஜொடு புணர்ந்த வல்லெழுத்து ௮டக்காது - வல்லெழுத்துப் பமிலா 

பதி: குறளடி முதலா ஐந்து அடி. ஒப்பிதது- இருடி. முதலாக எழு 
/நீ2சரடியளவும் வந்த ௮. ஐர்தனையும் ஓப்பித்து : ஓப்பித்தலென்ப 

து பெரும்பான்மையான் சாற்ரடி. படுக்கப்பட்டென்றவாறு, ஒங் 

Bu மொழியான் - செட்டெழுத்தும் ௮ம்செட்டெழுச்துப்போல் 

ஓசை எழும் மெல்லெழுத்தும் ுசாரளகாரங்களும் உடைய சொல்
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லான்; ஆங்கனம் ஒழுனெ் ௩ இவையுஞ் சேரிமொழியாத் செவ்வி 
இந்ெந்து தேர்தல் வேண்டாது பொருள்படச் சென்று ஈடப்பின் ; 
இழைபின் இலக்கணம் இயைந்ததாகும்-இழைபென்று சொல்லப் 
படும் இலக்சணத்தது, எ-று, அவையாவன கலியும் பரிபாடலும் 

போம் இசைப்பாட்டாகிய செரச்துறைமார்க்சத்தனவென்பது, இவ 

ற்றுக்குச் காரணர் தேர்தல்வேண்டாது பொருள் இனிது விளங்கல் 
வேண்டுமென்றது ௮வினயத்திற்கு உரியவாதல் நோக்6யென்ப.ஐ. 
மற்றிதனை வெண்டுறைச் செய்யுட்ருமூன் வைப்பினெனின், இஃ 
இசைப்பாட்டாகலின் இனிவருடன்றது இசைத்தமிழாகலின் அதழ் 
ருபசாரப்பட்ட இதனை இறுதிக்கண் வைத்தானென்பது, (௨௪௩) 

௫௬, செய்யுண் மருங்கின் மெய்பெற காடி. 

யிழைக்த விலக்கணம் பிமைக்தன போல 

வருவ வுளவெனினும் வர்தவற் நியலாற் 

நிரிவின்றி முடித். றெள்ளியோர் கடனே, 

இஃ து இவ்வோச்இற்செல்லாம் புறனடை. கூறுனெறத, 

(இ- ள்.) செய்யுளிடத்துப் பொருள்பெற ஆராய்ர்து தர்திரஞ்செ 
ப்யப்பட்ட இலக்கணத்தின் வழீஇயினபோன்று பின்னொன்று 

வருவனவுளவேன் முற்கூறப்பட்ட இலக்கணத்ரோடு இரியாமல் மு 
டித்துச் சோடல் ௮றிவுடையோரது கடன், ௭- று, ௮வை எண் 

சீர் மூதலாயின வரிற் கழிநெடி.லடி.ப்பாற் சார்த்திக்கோடலும் ஏ. 
மூதலியது முதுமொழியோடு பாட்டிற்கு இயைபின்றியுந் சொடர்பு 

படுப்பனவும் யாப்பென்னும் உறுப்பின்பாந்கோடலும் பிறவும் ஈண்: 
டோதாதீன உ௱£வெனின் ௮வையுமெல்லாஞ் செய்யுரிலக்கணமுடி. 
பாகுமென்தவாறு, (௨௪௪) 

செய்யுளியன் PDD Da, 

—0-SO0E+o—



ஒன்பதாவது 

மசபியல். 
~—O DIE O— 

௫ட௭, மாற்றருஞ் சிறப்பின் மரபியல் எளப்பிற் 
பார்ப்பும் பறழுங் குட்டியுங் குருளையுங் 
கன்றும் பிள்ளையு மகவு மதியுமென் : 
றொன்பதுங் குழவியோ டிரோமைப் பெயரே, 

என்பதுசூத்திம், இவ்வோச்து என்னபெயர்த்தோவெளி 
ன், மரபியலென்னும் பெயர்த்து, இதனானே ஒத்து நுதலியதூஉம் 

மரபு உணர்த்துதலென்பது பெற்மும், மரபென்ற பொருண்மை 
என்னையெனின், செவியாக்கத்து மரபென்று வரையறுத்து இதப்ப 
ட்டனவுஞ் செய்யுளியலுண் மரபென்று வளாயறுத்து ஒதப்பட்டன 
வுமன்றி, இருநணைப்பொருட்குணனாயெ இளைமையும் ஆண்மையும் 
பெண்மையும்பந்திய வரலாற்றுமுறைமையும், உயர்தணை ஈான்கு சா 
இயும்பற்றியமரபும், ௮ஃறிணைப் புல்ஓம் மானும் பற்றிய மரபும், 

விவைபற்றிவரும் உலூயென்மரபும் நூன்மாபுமென இவையெல்லாம் 
மரபெனப்ப$மென்பது, மற்றுப் பொருள்களின் இளைமைபற்றி வ 

ரும் மரபுகூறினான் மூப்புப்பற்றி வரும் மாபுகூரானோவெனின், ௮.து 

வரையறையின்மையிற் கூருனென்பது. மற்று மேலை ஓச்தினோடு 

இவ்வோத்திுடை இயைபென்னையெனின், முன்னர் வழச்லெச்சணங் 
கூறியதன்பின் செய்யுளிலக்சணஞ் செய்யுளியலுட் கூறினான், ௮வ் 

விரண்டற்கும் பொதுவாயெ மரபு ஈண்டும் கூறினமையின் இது செ 
ப்யுளீயலோடு இயைபுடைத்தாயிற்று, மற்று வழக்லைக்கணஞ் செ 
ப்புட்கும் பொதுவாசலின் இங்கனம் இரண்டற்கும் பொதுவாடிய 

மரபினையுஞ் செய்யுளியலின்முன் வைச்கவெனின், அவ்வாறு வழ 
க்குஞ் செய்யுஞமென்று இரண்மெல்லாத தாலிற்கும் ஈண்டு மரபு 
கூறினமையின் இது செய்யுளியலின்பிள் வைக்கப்பட்டது. 

இவ்கோத்தின் மூதற்சூத்திரம் என்லு தலிற்ரோவெனின் ௭ 
ல்லாப்பொருளின்சண்ணும் இளைமைக்குணம்பற்றி நிகழுஞ் சொல் a 

வையென்று வரையறுத்துக் கூறுன்றத, (இ-ள்.) மாற்றருஞ் 
சிறப்பின் மரபியல் செப்பின் --விலக்கருஞ் ஏிறப்பிற்ராயெ மரபில 
ச்சணங் கூறின்; பார்ப்பும் பறழும் குட்டியும் குருளையும் கன்றும் பிள் 
ளையும் மசவும் மறியும் என்று ஒவ்பதங் குழவியோடு இளைமைப்பெ



மரபியல், எஎடு 

wt = குழவியோ தஇிவையொன்பதும் இளைமைப்பெயர், எ. று, 

மேலன எட்டுங் குழவியுமென இளைமைப்பெயர் ஒன்பதாயின. சூழ 
வியோடொன்பசென்னாது ஒன்பதுங்குழமவியோடென மயங்கக்கூதி 

யவதனாற் போத்தென்பதும் இளைமைப்பெயொனலும் பிறவும் வருவன 

உளவாயினுங் கொள்ளப்படும். இவற்றையெல்லாம் மேல் வரையறுத்। 
௮ இன்னபொருட்கு இன்னபெயர் உரித்தென்பது சொல்லும், மா 

த்தருஞ் சிறப்பினென்றரளானே இவை ஒருதலையாகச் தத்தம் மர 

பிற் பிறழாமற் செய்யுள்செய்யப்படுமென்பதூஉம், ஈண்டும் கூராரீன 
வாயின வழக்கொடுபட்ட மரபு பிறழவுஞ் செய்யுளின்பம்படின் அவ் 

வாறசெய்யவென்பதூஉங கூறியவாமுயிற்று, “4 ௮கலிரு விசும்பிற், 

பாயிருள் பருகிப் - பகல்கான் றெழுதரு பல்கதிர்ப் பரிதி எனவும் 

 தும்மினுஞ் ந்தது நுவ்வை யாகுமென் - றென்னை கூறினள் பு 

ன்னையது ஈலனே”' எனவும் வரும் ௮வற்றுட்' பரிதியஞ்செல்வனைப் 

பருகுங் காலும் என்றலும் புன்னைமாத்தினை துவ்வையென்றலும் மர 
பன்மையின் வழக்கிலுண் மாத்றுற்கு உரியவாமென்பது கருத்து 

*! நிலவுக் குவித்தன்ன வெண்மணல்'' எனவும் £! இருடுணிந் சன்ன: 

வேனங் சாணின்'' எனவும் 4: இருத்ற் றன்ன விரும்பல் கூந்தல்”, 
'ஏனவும் வருவனவும் ௮வை, (௧) 

டுடு௮. ஏது மேற்றையு மொரும்த லுங் களிதுஞ் 

சேவுஞ் சேவலு மிரலையுங் கலைபுு 

மொத்தையுர் தகரு முதளு மபபரும 

போத்துங் கண்டியங் கடுவனும் பிறவம 

யாத்த வாண்பாற் பெயொன மொழிப, 

(இ - ள்.) அண்பாற்பெயர் இவ்வெண்ணபட்ட பதினைந்தும். 

எ-று. பிறவுமென்றசனான் ஆணென்றும் விடையென்றும் வருவ. 

ன போல்வனவுங் கொள்சு. 

(இவற்றை வரையறைகூறும்வழி உதாரணங் காட்டுதும், யா 

தீத அண்பாற்பெயர் என்றதனாற் போத்சென்பது இளைமைப்பெயரா 
மாயினும் இங்ஙனம் ஆண்பாற்குச் திறந்த வருமாறுபோலச் சிறவாது 

அதற்சென்பதுகொள்ச, (௨) 

GAs. பேடையும் பெடையும் பெட்டையும் பெண்ணு 
மூடு காகுங் கடமையு மளகு 

மந்இயும் பாட்டியும் பிணையும் பிணவு 
மக்தஞ் சான்ற பிடிசொு பெண்ணே,



௭௭௭௬ பொருளதிகாரம், 

(இ. or.) கூறப்பட்ட பதின்தூன்று பெயரும் பெண்ணைப் 
பெயர், ௭-௮, கடமையென்பதோர் சாஇப்பெயர் உண்டேனும் 

அதுவன்று, ஈண்டெண்ணப்பட்டது பெண்மைமேற்றென்று கொள்ச. 

அிர்தஞ் சான்ற என்பது முடிபமைந்தன இவையென்றவாறு, என 
வே, ௮னென்பது பெண்பெயராதலஓும் பெண் ஆணென்பன ஒருசார் 

புல்லிற்கும் கேர்தலுங் கொள்க, என்னை 1 அூேழென்பது அவி 

னுள் ஏறெனப்படுதலின். நணென்பது அண்பாற்குப் பொதுவாகலி 
or AS முடிபமையாதசெனப்பட்டது. ௮து மேற்காட்டுதும். ஆண் 

ம பெண்மை புல்லிற்னெமையின் அவையும் முடிபுடையன அகா 
வாயிலுங் காயாப் பனையை அண்பனையென்றங் சாய்ப்பனவற் 

ஹைட் பெண்டனையென்றும் வழங்குப. இவையெல்லாம் வழச்காசலிற் 
செய்புளுள் வருமாறு ௮றிர்து கொள்ளப்படும். இவற்றுச்கு மேல் வ 

ளாயறைகூறும்வழி உசாரணங் சாட்டுதம், (=) 

Geo. Many, 

பார்பபும பிள்லா.பும் பறபபவற் திளாமை, 

இத நிறுத் தமுறையானே இளைமைப்பெயருண் முற்கூறிய பா 

ர்ப்பினைக கூறுவான் ௮அதனோடொப்புமைகண்டு பிள்ளைப்பெயருக .... 
௮டன்றது, (இ-ள்.) இவ்விரண்டும் புள்ளிளைமைக்குரிய, எ - று. 

இ௪.வயெல்லாம இக்காலத்து வழக்கினுள் அரியவாகலிற் சான்றோர் 
செய்யுளுட் காணப்படும். ௮ல்லன வழக்கெமேற் காட்டுதுப. 

“Gober டிருந்த பார்ப்பினங்கள்' எனவும் :* இல்லிறைப் பள்ளி 
தீம் பிள்ளையொடு வதியும்" எனவும் ** பைதற் பிள்ளைக் சளிபயி* 

தீங்கு? எனவும் இவை பருந்தும் ஊர்க்குருவியுங் ளிறுமேன்னும் 
பறவைமேல் வந்தன, பிறவும் ௮ன்ன. புள்ளுக்குலம் பலவாசலான் 

/இச்சூத்திரத்துள் அடங்யெ மரபு எத்துணையும் பலவாதனோக்கி மு 
தீழ்குத்தத்துட் பார்ப்பினை மூறகூறினானென்பது. (௪) 

டு௬௧, தவழ்பவை தாழு மவற்றோ ரன்ன, 

(இ-ள்.) பார்ப்பும் பிள்ளையும் தவழ்பவற்றிற்கும் உரிய, 
எஃறு, அவை ஆமையும் உடும்பும் ஒத்தியும் முதலையும் முதலாயி 

ன. ஆமையும் முதலையும் .நீருள்வாழிலும் கிலத்தியங்குங்காற் தவழ் 

பவையெனப்படும். உதாரணம் ** யாமைப் பார்ப்பி னன்ன - சாமங் 

காதலர் சையற விடினே'”? எனவும் ** தன்பார்ப்புத் தின்னு மன்பி 

ன் முதலை"! எனவும் தாய்சாப் பிறக்கும் புள்ளிக் கள்வனொடு - பிள்ளை 
இன்னு முதிலைத்தவ ரூரே!' எனவ வரும், சாமுமென்றதனான் ஊ
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வனஈடப்பனவுஞ் சிறுபான்மை பிள்ளைப்பெயர்ச்கு உரியனகொள்க. 
அது பிள்ளைப்பாம்பென ஊர்வனமேல் வர்சத, “பிள்ளை வெருிற் 

கல்சிரா யா?” என ஈடப்பனமேல் வர்சத, மூங்காப்பிள்ளை என் 

பதும் ஈண்டே கொள்ளப்படம், பார்ப்பும் அவ்வாறு வருவன உள 

வேற், சொள்க, இ.தவும் தவழுஞ் சாதிக்கெல்லாம் பொதுவா€ய 
பரப்புடைமையின் இரண்டாவது வைத்தானென்பத. (௫) 

௫௬௨. மூங்கா வெருகெலி மூவரி யணிலோ 

டாங்கவை கான்குங் குட்டிக் குரிய. 

இ தமேல் எடுத்சோக்தாலும் இலேசாலும் அதிகாரப்பட்ட த 

வழ்வனவும் ஈடப்பனவும் பற்றிக் குட்டியென்லும் பெயரினையு மு 

றையன்றிச் கூறுன்றது. (இ-ள்.) குட்டியெனப்பவென இயை 

நான்கும். ௭- று, ௮வை மூங்சாக்குட்டி. வெருக்குக்குட்டி, எலிக்குட் 

டி. அணிற்குட்டியெனவரும், மூவரியணிலென்நதனான் ஒழிந்தமூன் 

ச் தம்முள் ஒருபிறப்பினவாம், இவையொருகிகரனவே என்பதுகொ 
C15. ஆங்கவை நான்கும் என்றசனுற் சத்துவனவற்றுக்குங் குட்டி. 

ப்பெயர் கொடுச்சப்படும், தவளைச்குட்டியெனவரும். மேல் ஊர்வன 

வற்றுக்குர் சவழ்வனவற்றிலச்சணம் எய்துவித்தமையாற் பாம்புச்குட் 

டியென்பதங் கொள்க, மற்றுச் ரியும் ாவியும்போல்பவற்றையு 

ங் குட்டியென்னாரோவெணனின், ௮வை பிள்ளையென்றலே பெரும் 

பான்மையாசலின் உரியவென்றததனாற் சிறுபான்மை குட்டி.யென்பது 

வ்கொள்க, மூங்காவின் விகற்பமென்பாருமுளர். (௬) 

Gee, பறழெனப் படினு முறழாண் டி லலை, 

(இ.-ன்.) மேற்கூறிய நான்கும் பறழெனவும்படும். எ- று, 
இவை இக்சாலத்து வீழ்ந்தன. மற்று முற்கூறிய கான்னையும் இப் 

பெயரானே முற்கூறுக, முதற்குத்திரத்துள் ஒதியமுறைமைக்கேற்ப 
வெனின், அ௮ற்றன்று அவற்றுக்கு இப்பெயர் சதபான்மையென் 
டான் பிற்கூறினானென்பது. உறழாண்டில்லையென்ம மிகையானே 

: ஐகம்மை யுய்யாச் காமர் மக்இச் - கல்லா வன்பறழ்ச் இளைமுதற் 

சேர்த்தி" என்பதுங்கொள்ச, (௪) 

Gar, நாயே பனதி புலிமுய னான்கு 

மாயுங் காலைக் குருளை யென்ப, 

இத மூறைவானே நான்காம் எண்னுமுறைமைச்சணின்ற 
குருளையாமாறுணர் - நீறு. (இ-9்.) மாடம் பன்றியும் புலியும் மு



GIG" பொருளதிகாரம். 

பலும் என நான்குங் குருளையென்று சொல்லப்படும், எ - று. ** இற 

வாச் கண்ண சாய்செலிச் குருளை! எனவும் £ விழியாக் குருளை மெ 

ன்முலை சவைப்பச் - குழிவயிற் நுஞ்சங் குறுக்சாட் பன்தி'" எனவும் 
1 இரும்புலிக் குருளையிற் றோன்றங் சாட்டிடை'” எனவுவ் * கர 

ளை கோட்பட லஞ்சிக் குறுமுயல் - வலையிற் றப்பாது மன்னுமி ரமை 
ப்ப" எனவும் வரும். ஆபுங்காலையென்றதனாற் றெவெள் எரவி 

னவ்வரிச் குருளை” என்பதுங்கொள்க. (௮) 

டு௬௫. நரியு மற்றே காடினர், கொளினே, 

(இ - ள்.) நரியுங் குருளையெனப்படும். எ-று. (பிணந்தி 

ன் பெண்டிர்ச்சுக் குருளை காட்டிப் - புறங்காட் டோரி புலவுத் தசை 
பெதூ௨ம்'' எனவரும். நாடினர்சகொளினேயென்றதனானே '*வெ 
யிலாடு முசுவின் குருளை யுருட்டுங் - குன்ற காடன் கேண்மை" என் 

ரூற்போல முசுவிற்குங் குருளைப்பெயர் சொடுக்க, (௯௬) 

௫௬௬. குட்டியும் பறழுங் கூற்றவண் வரையார். 

(இ ள்.) மேற்கூறிய ஐர்இனையுங் குட்டியென்றும் பறழெ 

ன்றுங் கூறுதல்வமாயார், எ- று, அவை நாய்க்குட்டி பன்றிச்குட் 
ட. புலிக்குட்டி முயற்குட்டி கரிக்குட்டி என வழச்னெள்வந்தன். 
' பாடப் பரப்பிழ் பறழொடு வதிந்த!" எனவும் **வயரா யெறி$த வன் 
பறழ் தழிஇ” எனவும் *புலிப்பற ழன்ன பூஞ்சனே வேங்கை” 

எனவும் *! பதவுமெயல் பற்றி முயற்பற ழோம்புஞ் - €நூா ரோனே 
நன்னுதல்!" எனவும். ** ஈரிப்பற ழகவர நாய்முலை சுரக்கும்” என 

வும் முறையானே வந்தன, சாயெனச் செர்காய் நீர்நாய் முதலாயின 

வும் அடங்குமென்பது. மூவரியணிலென் றவழிச் செல்லப்பட்ட வா 
௮ம் உப்த்துணர்க, பிறவும் அன்ன, (௧௦) 

௫௬௭. பிள்ளைப் பெயரும் பிழைப்பாண் டில்லை 

கொள்ளுங் காலை காயலங் கடையே. 

(இ . ள்.) மேற்கூறிய ஐக்துசாதியுள்ளும் காயெரழித்து 
தி்சான்சர்ும் பிள்ளையென்னும் பெயர்க்கொடையும் உரித்த. 

ள் -று. இவை செப்யுட்சண் வருவா கண்டுகொள்ச, கொள் 
'சரங்காலையென்றதனான் முற்கூறிய காப்முதலாகெ சான்கும் வில 
கீ ஈரிப்பிள்ளையென்பதே கோடலும் ஒன்று. (we) 

௫௬௮. யரடுங் குதிரையு ஈவ்வியு மூழையு 

மோடும் புல்வா யுளப்பட மதியே,



மரபியல், ௭௪௬ 

(இ -@.) இவிவைந்து சாதியின் இளைமைப்பெயர் மறியெ 

ஊப்படும். எ - று. ௮வை ''மறித்துருத் தொகுத்த பறிப்புத விடை 

யன்'' எனவும் ''உள்ளில் வயிற்ற வெள்ளை மதி'' எனும் யாட்டின் 
மேல்வந்தன. மறிக்குதிறையெனவும் மறிநூச்்ற்ழெனவஞ் சொல் 

ஓுதலின் இது குதிலாக்கும் உரித்தாயிற்று. '*ஈவ்வி ரான்மறி கவ்விக் 
கடன்கழிக்கும்” எனவும் “'மறியாடு மருங்கின் மடப்ப்ணை சழீஇ" 

எனவும் *'தெறித்துகடை மரபிற்றன் மதிக்கு கிழலாக'? எனவும் 
இவை சவ்வியம் உழையும் புஃ்வாயும் முறையானே மறியென்று 
ம்ிபெயர் எய்தியவாறு ௮வ்வச்செய்யுளுட்கண்டுகொள்க, நவ்வியும் 
உ.ழையும் புல்வாயுள் அடங்குமன்றே அவற்றை மூன்றாச தடியதெ, 

ன்னை? காயென்றதுபோல ௮டஙகாதோவெனின், மாவென்பது குதி 
ராயும் ஆனையும் புலியுஞ் சிங்கமும் முசலாயவற்றுச்கெல்லாம் பெய 
ராகலின் அவ்வாறு ஒதானென்பது, ஒடும்புல்வாயென்றதனானே 
மடனுடையன நவ்வியெனவம் இடைநிகான உழையென௮ங் கொ 

ள். எட்டாம் முரைமைகசண் ஓதிய மறியினை ஐம்்தாம்வழிச் கூறி 

யவதனானே செவ்வனாச் சேக்கை வறாடை மான்மறி” என்றது! 

போல்வன கொள்க, (௪௨) 

டு௬௯. கோவொமழ் ஞூங்குங் குட்டி கூறுப, 

(இ - at.) கொட்டினையே வாழ்க்கையாகவடைய குரங்குங் 

குட்டியென்று கூறப்படும், ௭ - ற. கோயவொழ் குரங்கெனவே கூர, 

ங்னெ பிறப்புப்பகுதியெல்லாங் கொள்க. அவை சுரங்குக்குட்டி. ! 

முசாகுட்டி. ஊகக்குட்டியென்பன, உம்மை இறக்ததுதழீஇயிற்ரா 

திலான் Ging Au wrgserGu ஐந்துசாதிச்குங் குட்டி.யென் 
லும்பெயர் கூறப்படுமென்பது, ௮வை யாட்டுக்ுட்டி குதினாச்குட்டி. 

ஈவ்விக்குட்டி. உழைமான்குட்டி. புல்வாய்க்குட்டி. எனவரும், (௧௩) 

௫௭௦, மசவும பிள்ளையும் பறமும் பார்ப்பு 

மயையு மன்ன வப்பா லான: 

(இ. ஸ்.) மேலைச்குத்தரத்தெடத்தோதிய குரங்தெ்ருக் குட் 
யென்னும் பெயரேயன்றி ' டிசம் பிள்ளையும் பதமும் பார்ப்புமெ 
னப்பட்ட் இந்நான்கும் குட்டியென்லும்பெயர்போல அ௮ச்குரங்கன். 

பகுஇச்கு உரியவாம், எ-று. *உயர்கோட்டு மசகவுடை மந்தி 
போலி? என்வும் *நரங்குப்பிள்ளை'! எனவும் “வனாமாரடு வன்பறழ்த் 
தந்தை? எனவும் *'ஏற்பன வேற்பன வுண்ணும் - பார்ப்பூடை ம்திய



௭௮௦ பொருளதிகாரம். 

மலையிற் தோரே” எனவும் வரும், அ௮ன்னவென்பதனான் முன்னைய 
வற்றோடொச்கும் மிகுதி குறைவு இலவென்பதாம், “வெயிலாடு. (pe 
வின் குருளை யுருட்டும்” என இலேூனற் கூறிப்போந்தமையின் 

ஈண்டு அதுகூறிலஞயினான். அன்றி, அஃது இத் துணைப் பயிலாமை 

பானுமென்ச. ஏழாமுறைகின்ற மகவினை ஈண்டு வைத்தான் அதிகா 
சப்பட்ட பெயர்க்குரிமையானென்பது. ௪௪) 

டுஎக, பயானையுங் குதிரையுங் கழுதையுங் கடமையு 
மானோ டைந்துங் கன்றெனத் குரிய, 

() « ar.) ஐந்தாம் எண்ணுமுறைமைக்கண் நின்ற கன் 

நென்னலும் பெயர்க்கு இயை உரிய. ௭ - று. ௮வை யானைக்கன்று 

குதிராக்சன்று கழுதைக்சன்று கடமைக்கன்று ஆன்சன்று எனவ 
ரும், *'சன்றுடை மடப்பிடிப் பூசல் பலவுடன் - வெண்கோட் டி. 

யானை விளிபடச் துழவும்'' என்பது யானைச்சன்று, 'சன்றுபுகு மா 

லை நின்றோ எெய்தி'' என்பது ஆன்கன்று. பிறவும் அன்ன உள 
வேற் சொள்க. இனி உரியவென் ரதனானே மான்சன்று குதிரைக 

குஃழூயென்பனவுஞ் சொல்லுப, (௪௫) 

டூ௭௨, எருமையு மரையும வரையா ராண்டே,. 

(இள்.) எருமையும் மரையுல் கன்றெனப்படும். எ. று. 
அவை எருமைக்கன்று மரைமான்கன்று என்பனவழக்கு, கன்று 

டை மாயா துஞ்சுங் - குன்ற நாடற் கண்ட வெங்கண்ணே” 

எனவரும், வரையாரெனவே அவையெல்லாம்போலாது சிறுவர 
வின என்பது பெற்றாம். (௧௬) 

டு௪௩, கவரியுங் கராமு நிகரவற் நுள்ளே. 

இஃ த அவற்றோடு மாட்டெறிந்தது. (இ-ள்.) கவரியுங் 
'கராமுங் சகன்றெனப்படும். எ - று. கவரிமான்கன்று சராச்கன்று 

எனவரும். அ௮வற்றுள்ளேயென்பது முற்கூறிய ஏழனுண் முனி 
ன்ற யானையோடொக்குமென்றவாறு, இதன்பயம் “குஞ்சரம் பெ 

றுமே குழவிப் பெயர்க்கொடை!” எளவருகன்றபெயரும் இவத்று 

க்கெய்துவித்தலாயிற்று, ௮து முன்னர்ச் சொல்லுதும், இகவ 

ரயெல்லாந் தம்மினொச்த வரவின அன்மையின் வேறுவேறு சூத்தி 

சஞ் செய்னெறவாறாயிற்று. (௧௭) 
டு௭௪, ஓட்டக மவற்றோ டொருவழி நிலையும்,



(இ - ள்.) சிறுபான்மை ஒட்டகமுங் கன்றெனட்படும், ௭-௮, 
அதி ஒட்டசக்சன்று எனவரும். ஒருவழியென்றசஞனே எவற்றிலும் 

இது சிறுபான்மையெனவுணர்க. (௧௮ 

டுஎடு, குஞ்சரம் பெறுமே குழவிப் பெயாக்கொடை 

(இ - or.) ஓழிக்துநின்ற குழவிப்பெயர் ரஞ்சரத்திற்கு உரி 

ய. எ-று, ௮து*:ஓய்யென மெழுரச செவ்வாய்க் குழவி” என 
வரும். நிகரவற்.றுள்ளென மேற் குஞ்சரசசதோடொக்குமெனப்பட்ட 

கராச்தின்குழவீயங கவரிக்குழவியும் வர தவழிக்கண்டசொள்க, (௪௯) 

Gers. ஆவு மெருமையு மவைசொலப் படமே, 

(இ - a7.) அவும் எருமையும் ௮னவைபோலக் குழவிப்பெயர் 

க்கொடை பெறம். எ- று. குஞ்சரம் ஆணும் பெண்ணுமென இரு 

கூ.றறனவாகலான் ௮வையென்முன். மச கண்மேல் வருங்காலும் 

இஃசொக்கும். “*மகச்சட் குழவி யெனவக் தனரே - கோவே மாகுத 

லறிர் துஞ் - சேயர் தோழி செய்ச்காட் டோ”? என்பது ஆண்குழவி; 

“மோட்டெருமை முழுக்ருழவி - கூட்டுநிபூற் றுயில்வதியும்” என்றது 

எருமைச்குழவி, (2.0) 

௫௭௭. கடமையு மராயு முதனிலை யொன்றும், 

(இ -ள்,) இவையும் அப்பெயர்க்கு உரிய, எ-று, குஞ் 

சாரம்போலக் குழவிப்பெயர்பெறுமென்பான் முதனிலையொன்றுமெ 

னள்முனென்பது, அவை வந்துழிக் கண்டுகொள்சு, (௨௧) 

௫௭௮. குரங்கு முசுவு மூகழு மூனது 

சம்ப நாடி. னப்பெயாக் குரிய, 

(இ - ள்.) இம்மூன்றுங் குழவீயென்னும் பெயர்க்கு உரிய. 

எ-ு. நிரம்பகாடினென்பது மூன்றுபெயரும் ஒருபிறப்பின்பகுதி 

யாகலின் அம்மூன்றற்கும் ஓப்பவருமென்றவாற , இச்சருத்சானே 

“கோடுவாழ் குரங்கு” என்றஅழி இம்மன்றுங் சொண்டாமென்பது. 

இவற்றுக்கு ௨ தாரணங் காணாமையிற் சாட்டாமாயினாம், இலக்கணம் 

உண்மையின் அமையுமென்ப அ. (௨௨) 

@ier a. குழவியு மகவு மாயிரண் டலலவை 

Apa வல்ல மக்கட் கண்ணே, 

(இ -ள்.) குழவியும் el இரண்மெல்லது மக்ச 

ட்சணின்ற இளைமை தமர்கு வேறு Luger ace ௭-௮, ஆணி



எபே பொருளதிகாரம். 

ளைமையும் பெண்ணிளைமையுமென இரண்டாகலின் அவற்றை அவை 
யெனப் பன்மைகூறினான். “காவல குழவீகொள் வாரி ஞேமீ$மதி” 
ஈனும் “மான்றோர் பள்ளி மசவொடு முடங்கி” எனவும் வரும். ழே 
வவல்லவென்ற மிசையானே ஆண்பிள்ளை பெண்பிள்ளையெனப் பிள் 

இ.ாப்பெயரும் மக்கட்பாற்பவென கொள்க, (௨௩) 
௫௮0. பிள்ளை குழவி கன்றே போச்செனக் 

கொள்ளவு மமையு மோரரதி வுயிக்கே, 

(இ உள்.) பிள்ளை குழவி கன்று போத்தென்லும் நான்கும் 
ஓரறிவுயிரின் இளைமைப்பெயர். ௭ - று, ஓரறிவுயிரென்பன முன் 

தமனர்ச் சொல்லப்படும், ஒரறிவுயிரொன்பத, பண்பு த்தொகை, கமகம் 

பிள்ளை செங்கம்பிள்ளை எனவும் '*லீழி ரூழைக் குழவித் SFr” aor 
வும் பூங்கன்று எனவும் போர்துச்கால் எனவும் வரும், வீழிராழை 
யெனப்பட்டது தெங்கு, போத்துக்காலெற்பது கரும்பு, er Baus r 
குக் கொள்ளவும் ௮மையம் என்னும் உம்மையை எச்சப்படுத்தப் 
சிறவழியுங் கொள்ளப்படும். அவை குழவிவேனில் ருழவித்திங்கள் 
குழவிஞாயிறு எனவும் “*பகுவாப் வ. ரா௮ற் பல்வரி யிரும்போத்து”? 
எனவும், “புலிப்போச் சன்ன புல்லணர் காரை”? எனவும் இவை 
யும் இஷைமைக்குறிப்பினஙாகலிற் சாட்டப்பட்டன மற்று ஓரறிவுமி£ 
ஈண்டுக் கூறியதென்னையெனின், குழவிப்பபெயர் அதிகொரப்பட்ட 
மையாளென்பது, மற்றுப் புல்லும் மாறும் உயிரெனப்படுமோவெ 
னின் அவற்றையுயிரொன்றன் மரபுபட்ட வழக்காகலின் ௮ம்மரபுங் 
சகோடற்குச் கூறினான், மரம் உய்ர்தெெென்பவாகலின். (௨௪) 

Gas. நெலலும் புலலு நேரா ராண்டே, 

இஃ எய்தியதுவிலக்கு்றத. (இ-ள்.) அர்கான்கு 
'பெயரானும் நெல்லும் புல்ஓஞ் சொல்லப்படா, எ-று, மற்றுப் “பூறக 
கா ழனவே புல்லென மொழிப”! எனுமாகலான் மேற்காட்டிய கமுகு 
முூதலாயே புல்லும் விலக்குண்ணும் பிறவெனின், அற்றன்று; பூல் 
லென்பது பலபெயசொருசொல்லாகலான் கெல்லென்னும் Sens er 
னே வேறுபடுத்துப் புல்லென்பது உணவின்மேற் கொள்க, (உ௫) 

௫௮௨, சொல்லிய மரபி னிளைமை தானே 
சொல்லுங் காலை யவையல இலவே, 

'இதபுதனடைச்சுக்திரம். (இ-எ்.) சொல்லிய மரபின் இளை 
மை “பாடலுட் பமின்றவை நாடுங் காலை'' எனவும் “பாடல் சான் 

றி புலனெறி வழர்ரு”” எனவும். அகத்திணேயியறுட் கூறிய புலனெறி'



1௦ரபியல், ௭௮௩, 

வழக்கிற்றாயெ இளைமை : சொல்லுங் காலை ௮அவையலது இல feb 

துச்கு இலகச்சகணங்கூறங்கால் வே,றுபலவின்றிவரும் இட்ஙனம் வனா 

யறைப்பட்டன நின்றி, ௭- று, இளைமையும் ௮வையலதிலவேன 
வே அதற்கு மறுதலையாகயெ முதுமையாயின் அவையலதிலவெள் 
பதோர் வரையறைட்படுத்து இலச்கணங்கூறட்டடாவென்பது கருத்து 

சொல்லுங்காலையென் றசனாம் சொல்லாத இளைமைப்பெயருங்கொள்க. 

அவை “*நன்னாட் தத்த நாளே டேங்கை'' எனஉம் காகுவளை என 
உங் “கணைக்கோட்டு வாளைச் சமள்சூன் மடாரு'' எனவும் “ec 

மை ஈல்லான் கருகாகு பொரு௨ம்'” எனும் வரும். இவற்றுள் orf 
வயிர் முதலாக “ஐர்.ஈறிவுயிரள௨ம் சாகென்றும் இளைமைப்பெயர், 

வளாயறையின்றிச் சென்றது, வண்டென்பதர்கும் ஓக்ரும், ௮து விர 
வுட்பெயராகலின். (௨௬) 

டு௮௩. ஒன்நறி வதுவேயுற்றறி வதுவே 

யிரண்டறி வதுவே யதனொடு நாவே 

மூன்ற,மி வதுவே யவற்றொடு முக்கே 

Brera dD வதுவே யவற்ரொடு கண்ணே 

யைந்தறி வதுவே யவற்ரொடு செவியே 

யாறறி வதுவே யவற்ரொடு மனனே 

கேரிதி னுணர்க்தோர் நெறிப்படுத் தனரே. 

இத மேல் அதிசாரப்பட்ட ஓரறிவுமிர் உணர்ச்தும்வழி ௮வ் 

வினத்சனவெல்லாங் கூறுதல் நுதலிற்று, (இ-ள்.) ஒன்தறிவ 
தென்பது ஒன்றனையறிவது அஃதாவது உற்றநிவதெனவும், இரண் 

டறிவதென்பது ௮ம்மெய்யுணர் வீனேடு ராவுணர்வுடையதெனவும், மூ 

ன் தறிவுடையது அவற்ரொடு நாற்றவுணர்வுடையதெனவும், நான்கறி 

வது அ௮வற்மோடு சண்ணுணர்வுடையசெனவும், ஐு்தறிவது அவற் 

CHe, செவியுணர்வுடையதெனவும், ஆறறிவுடையது அவற்றோடு ம 

னவுணர்வுடையதெனும், அம்முறையானே அண்ணுணர்வுடையோர் 
நெறிப்படுத்தினர். ௭ - று.”இது முறையாதற்குச் சாரணமென்னையெ 

னின, எண்ணுமுறையாற் கூறினாரன்பது. ௮ல்லதூஉம், எல்லா 

ர்க்கும் இம்முறையானே ஸிறக்கும் ௮வ்வவற்றுக்கோதிய hax 

ளென்றற்கு ௮ம்முறையாற் கூ நினாரன்ப.து. என்னை ௮துபெறுமா 
றெனின், நேறிதினுணர்ந்தோர்நெறிப்படுதிதினொன்பதனாற் பெறுது 

ம். மற்று ஓன்றுமுதீல் ஐர் இரோயெ பொறியணர்வு மனமின்றியும் பிற 

ப்பனபோல வேறுகூறியதென்னையெனின், இரறிவுயிர்க்கு மனமின்



௭௮௪ பொருளதிகாரம், 

மையின் ௮ங்கனங் கூறினாரன்பத, அதற்கு உயிருண்டாயின் 
மனமின்றாமோவெனின், உயிருடையவாயெ ஈர். துமுதலாயெவநீறக் 
குச் செலிமுசலாகய பொறியின்மை கண்டிலையோவென்பது. ௮வ் 
வாறே ஒழிர்தவற்றிற்கும் மனவுணர்வில்லையென்பாரும் மனமுண்டெட 

|ன்பாருமென இருபகுதியர். அவையெல்லாம் வல்லார்வாய்க் கேட்டு 

emis. அ௮ல்லதூஉம் பொறியுணர்வென்பதாமே உணரும் உணர்ச்சி, 
அங்ஙனம் உணார்ர்தவழிப் பின்னர் அவற்றை மனஞ் சென்று கொள் 
ஞூமென்பதென்னை யெனின், மனம் ஓன்றினைநினையாநிர்க மற்றொ 
ன்று கட்புலனாயக்கால் ௮தனைப் பொறியுணர்வகொள்ள அதன்வ 

பூரியே மனர் இரிந்து செல்லுமாகலின், என்னை * மனனுணர்வு மற் 

ஜோர்பொருட்சண் நின்றகாலத்துப் பிறபொருட்கட் சென்நதெனப் 

படாதன்றே: பின்னர் ௮தனை அறிவித்தது பொறியுணர்வாகலான் 

அவை தம்மின்வேற்றுமையுடையனவென்பது, அல்லதாஉர் தே 

னெய்யினை சாவின்பொறி உணர்ந்தவழி இன்புற்றுங் கண்ணுள்வா 
Woes மெட்யுணர்வுணர்ந்தவழிச் துன்புற்றும், நறிதாயின மான் ம 

Ba Blan 2ககுணாவுணர்ந்தவழி இன்புற்றுங் கண்ணுணர்ந்தவழி இ 

ன்பங்கொள்ளாமையும் வருதலின் ௮வை பொறஜியுணர்வெனப்படும், 
மனவணர்வும் ஒருசன்மைத்தாசல்வேண்மொலெனின், ஐயுணர்வின் 

நிச் களுட்போலத் தானேயுணர்வ.து மனவுணர்வெனப்படும். பொறி 
)யுணர்வு மனமின்றிப் பிறவாதெனின் முற்பிறக்தது மனவுணர்வாமா 

சவே பொறியுணர்வென்பது ஒரறிவின்றாகியே செல்லுமென்பது, ௮ 
நீறன்றியும் ஒருவனுறுப்பிரண்டு தீண்டியவழி அவ்விரண்டும் படி.லும் 

ஒருகணத்துள ஒருமனமே இருமனப்பட்டு அவவுறுப்பிரண்டற்கும் 

ஊற்றுணர்வு கெடாது சவர்ப்ப வாங்கக் கைச்கொண்டு மீளுமென் 

பது சாட்டலாசாமையாலும் ௮ஃ தமையாசென்பது, (௨௭) 

டு௮௪, புல்லு மரனு மோரறி வினவே 

| பிறவு முளவே யக்களைப் பிறப்பே, 

OR மூறையானே ஒரறிவடையனவுணர் - ற்று, (இ- ள்.) 

புதக்சாழனவாயெ புல்லும் அகச்காழவவாகய மரனும் ஓரறிவு 

)டைய. பிறவும் ௮களைப் பிறப்பு உள்ளன. எ-று, கெளப்பிற 

பி்பென்பது ளையும் பிறப்புமென்றவாறு. ொயென்பன புறக்கர 
மும் அகக்காழுமின்றிப் புதஓங் கொடியும் போல்வன, பிறப்பென்ப 
ன மச்களாலும் விலங்காலும் ஈன்ற குழவி ஒரதிவின அயெ பருவமு 
ம் எஞ்ஞான்றும் ஒரறிவினவேயர்ஏய என்பில் புழுவமென இவை. 
இவை வேறுபிறப்பெனச் சொள்க. மற்று இவற்றுக்கு அறிவில்லை



மரபியல், எ௮டு 

பிதகெனின், பயிலழ்தொடுங்காழ் புலருமாகலின் ஒரதிவுடையவெ 

ன வழச்குமோச்டிக் கூ. Bene இது வழக்கு நூலாச௨ன். ௮ஃ்தேல் 

இவை உணர்ச்யொயின்' இன்பதுன்பங் கொள்ளுமொயெனின் ௮ 

தீற்கு மனமின்மையின் ௮து கடாவன்றெவ்பது, (௨௮) 

டு௮டு. தீந்து Cpr by 8 வினவே 

பிறவு மூளவே யக்கினைப் பிறப்பே, 

இத முறையானே ஈராணர்வுடையனவுணர் மற. (இ or.) 

கர்தும் முரரம் ஈரறிவாகய ஊற்றுணர்வும் sracrri ஏழுடையன. 

பிறவும் ௮க்உிளைப் பிறப்பு உள. எ- று, Boot சுவைச்சோடலும் பிழி 
தொன்று தாச்கிய3ிி அறிஈஓுமுடைமையின் மெப்யுணர்வோடு நா் 

வுணர்டமுடையனவெல் றவாறு, இவற்றச்ரூர் பொயென்பன இளி 

ஞ்சிஓும் முற்றிலும் மூதலாயெ கடல்வாழ் சாதியும் பிரவுமெனச்கொ 
via. பிறப்பென்பன முற்கூறியவாதே சொள்ளப்படும், (௨௯) 

@ Aa, #) 5 oy Goris மூவறி வினவே 
௩ vn * ௫ பிறவு மூளவே யக்களைப் பிறப்பெ, 

Qe மூவறிவீனகநன்றது. (இ-ள்) Arg ogi 
பும் ஊற்றுணர்வும் நாவுணாவும் மூக்குணாவுமுடைய,. அவற்றுச் இ 

ளையும் பிறப்பும் ௮்வாறே மூவறிவுடைய, ௭ - ற, இயை உற்.றுணர், 

ர். துமீடலும் ராச்சுவைசோடஓம் செய்யுள்வறி மோர் சறிதஓுமென 

மூன்றறிவினையுடையயாறு கண்டுகொள்க. இவற்றுக்கு «em ger 

செவியுமின்மை ஏற்றான் ௮றிதுமெனின், ஓன்.று தாக்ரியவழியன் 

இி௮றியாமையிற் சண்ணிலவென்பதறிதம். உரப்பியவழி ஒடாஸமயி 
தீ செவியிலவென்பதறிதும். இவற்றின் இளையென்பன ஈயன் மூசா 

போல்வன, பிறப்பென்பன முற்கூநியவாறே மக்சட்குழவியும் விலங் 

இன்குழவியும் இம்மூன்றுணர்வாகெய பருவச்தனவும் ௮ட்டைமுதலர 

வ்ஷிமல்லால் கொள்க ண் ல (a) 
டு௮௭. நண்டதும்பியு நான்கறி வினவே 

பிறவு முளவே யக்கிளைப் பிறப்பே, 

நண்டும் தும்பியும் சான்கறிவினவெனஃம் ௮க்சாலறிவீனை யு 

டைய ளையும் பிறப்பும் வேறுளவென்பதாஉங் கூறியவாறு, (இ-ள்,) 

உண்டி.ற்குர் தும்பிக்குஞ் செவியணர்வொழித்து ஓழிர்ச சான்கு உணர் 
வும் உள. அவறறுக் ளையும் பிறப்பும் பிறஉம் உள, ௭- ற, மெய் 
யுடைமையின் ஊற்றுணர்வம் இரைகோடலின் சாவுணர்வம் சாற்றறி



௭௮௬ பொருளதிகாரம், 

கோடலின் மூக்குணர்வுங் கண்ணுடைமையிற் சண்ணுணர்வுமுடைய 
வாயின. ஈண்டிறகு மூச்குண்டோவெணின், ௮ஃ.து ஆரியன் கற 
லான் உண்டென்பதுபெற்றாம். இவ ற்றுக்குக இளையென்பன வண்டும் 

தேனீயுங் குழவியும் முதலாயின. பிறப்பென்பன நான்சறிவடைய 
பிறசாதிசளென முத்கூ றியவயாறேகொள்க, (௩௧) 

௫௮௮, மாவு மாக்களு மையதி வினவே 

பிறவு முளவே யக்கிமாப பிறபபே, 

இஃது ஐயறிவுடையன கூறுனெறது. (இ-ள்) ஐயறிவு 

டையன் விலங்கும் ௮வை போல்வன ஒருசா£ மானிடங்களுமாம். ௮ 
களைப்பிறப்புப் பிறவும் உள, ௭- ற. மாவென்பன காற்கால்விலங 

@ மாககளெனப்பயொர் மனவுணாச்சியில்லாதரர், இளையென்பன 

எண்கால்வருடையுங் குரங்மும்போல்வன, எணகாலவாயிலும் மாவெ 

னட்படுதலின் வருடைகொயாயிந்ற, குரஙகு காற்காலவாகலிற் இளை 
யாயிற்று. பிறப்பென்பன இளீயும் பாம்பும் மு, சலாயின. மற்றுப் பா 

ம்பிற்குக் செவி.புங் சண்ணும் ஒன்றேயாகெ கட்செவியெனப்படமாக 
லின் ஐயறிவில்லை பிறவெணின், பொறியென்பன வடி.வுகோககன ௮ 

ல்லவாசலின் ஒன்றே இரண்டணெர்பிர்கும் பொறியாமென்பது, களி 
யென்பது பறவையாகலிள் அதனை வேரோதகவெனின், முன்னைய 
வத்றிற்கும் பறவையென்றோதியதிலனாகலான் அவ்வச்சூத்திரங்களா 
னே எல்லாம் அ௮டங்குமென்பது. மற்றுப் புல்லும் மானும் முதலாக 

இவ்விரண்டு பிறப்பெடுத்தோதி ஒழிக சனவற்றையெல்லாம் பிறவுமுள 

வெனப் புறனடுத்கசென்னையெனின், அவைவரையறையிலவாகலின் 
௮ங்ஙனங்கூ நினான். அல்லதூஉம் மக்களும் புள்ளும் விலங்கும் மூ 
gordon ூறிவினவென்றும் ஈரறிவினவென்றும் எண்ணி வனா 

ஙூதுக்கப்படாமையாலும் ௮வ்வாறுகூறிஞனென்பது, (௩௨) 

£ட௮௯, மக்க டாமே யாறறி வுயிமா 
பிறவு மூளவே யக்கிளைப பிறப்பே. 

இஃது ஆறறிவுயிர்கறுன்றது. (இ- ள்.) மச்சளெனப்பட 
வார் ஐம்பொறியுணர்வேயன்றி மனமென்பதோர் அறிவும் உடையர். 

அக்கிளைப் பிறப்பு வேறும் உள. எறு, , முப்பத்திரண்டு அவயவத் 

தான் அளவிற்பட்டு அறிவொடுபுணர்ந்த ஆ௨ே மகே மக்களெொஷ 

ப்படும், அவ்வாறு உணர்விலுங் குறைவுபட்டாரைச் குறைச்தவகை 
௮திந்து முற்கூறிய கூத்திங்களானே அவ்வப் பிறப்பிலுட் சேர்த்திச் 

கொள்ள வைத்தானென்பது. ௮னவ ஊலுஞ் செவிடுங் குருடிம்போ 

ல்வன, இளையெனப்பவொர் தேவரூர் தானவரும் முதலாயிஞார். பிற



மரபியல், GT of GT 

ப்பென்த 2னாஜ் குரங்கு , மூதலாகிய வீலங்?ினுள் அறிவுடையனவென 

ப்படும் மனஏணர்வுடையன உளவாயின் அவையும் ஈண்டு ஆறறிவுமி 
ராயடங்குமென்பது. தாமேயெனப் மிரித்துக் கூ.றினமையான் ஈல்ல 

நிவடையாரொன்றசற்குச் றந் தாரொன்பதுங் சொள்க, (௩௩) 

டு௬௦. வேழக் கரித்சே விதர்து களிறென்றல் 

Capp கண்ணுங் கடி.வரை யின்றே, | 

மச்சடாமே அறறிவுயிரொனப் பிரித்துக் கூமினமையால் ஆ 

ண்பால் அதிகாரப்பட்டதுகண்டு மற்றை விலங்ிலுள் ஆண்பாத்குரி 

யன கூறிய சொடங்யெவாறு. நிறுச் ஈமுறையாற் கூறாது களிற்றினை 

முற்கூறினான் அப்பொருள் விலங்கிறுட் இறக் ரமையானென்பது: 

ஏறும் ஏற்றையும் ப.பின்ற வரவீனவாகலின் முதற்கும்திரச்துண் மூ 

திகூ.றிஞனென்பத, (இ-ள். யானைக்கு வித்து களிமென்றஓரி 

தீது; கேழற்சண்ணஞ் பிறுபான்மையரும். எ-று, விதர்தென்ற 

விசப்பினாற் களிறென்பத சாடிப்பெயர்போலவும் நிற்குமென்பது, 

அஃதாவது யானையென்னுஞ் சாகிப்பெயரினைக் களீறென்லும் பெ 

யர்வர்து சிறப்பிச்தாற் 1 கடுங்களிற் ஜொருத்தல்'' என்றும் ஆகுமெ 

Cus *: இரலைமானேறு'' என்பதும் ௮சனாற்கொள்க, பன்றிக்கும் 

அவ்வாறு வருவனவுளவேற் சொள்க. கேழற்பன்றி என்பதனைக் 

களிற்நுப்பனறியென்றுஞ் சொல்லுப. (௩௪) 

௫௯௧, புல்வாய் புலியுமை மறையே கவரி 

சொல்லிய கராமோ டொருக்சலொன்றும் (௩௫) 

டு௯௨. வார்கோட் டியானையும் பன்றியு மன்ன,(௩.௬) 
» a ஈ 

௫௯௩.” எற்புடைத் தென்ப வெருமைக் கண்ணும. 

இவை உராயியைபுநோக் உடனெழுதப்பட்டன. (இ-ள்) 
இவை ஒன்பதுபெயரும் ஒருத்தலென்லும் பெயருக்கு ஓன்றும்? 

எ-று. , இவற்றைப் பெரும்பான்மை சிறுபான்மைபற்தி மூன்றுசுத்தி 

ரத்தான் ஓதஇினொானென்பது. உதாரணம், *காடுமீக் கூறுங் கோ 
டேர் தொருச்தல்'' என யானை ஒருத்தலென்றாயிற்று. பிறவும் வந் 

தீவழிச் எண்டுகொள்ச. (௩.௭) 

டு௬௪, பன்றி புல்வா யுழையே கவரி | 
யென்றிவை நான்கு மேறெனற் குரிய, (௩௮) 

௫௬௯௫, ௭ ருமையு மாயும் பெற்றமு மன்ன, (௩௯) 

Bat. கடல்வாழ் சுறஙு மேறெனப் படமே, (௪௦)



௭௮௮ பொருள காரம், 

இம்மூன்றுசூத்திரத்சான் ஓதிய எட்டுச்சாதியின் அண்பாதும் 
ஏறெனப்படும், ௭ - ற. “*கரற்றுச்சுவ டொற்றிக் கடிபுனங் கவரு- 
மேற்றிளம் பன்றியி னிருளை வெரூஉம்” எனவும் '*வெருளேறு பயி 

ர மாங்கண்'' எனவும் ''பொரிமலார் தன்ன பொரியமை மடமா-தி 

'ரிமருப் பேற்றொடு தேரதேர்ச் கோடும்'' எனவும் “qs Sent sai Ou 
ரியென வெருவப் - பூத்த விலவத்துப் பொங்க ரோறி” ஏனவும் “a 
தீறெருமை மகெஞ்சம் வடி.ப்பி ணீடக்இடு”? எனவும் 'வரிமரற் பரவை 

மரையேறு கொறிககும்” எனவும் “புலம்பயிரக் குந்த வண்ண ன 

ல்லேறு”” எனவுஞ் 'சறவே நெழுதிய மோதிரர் தொட்டு” என 
வும் வரும். பிறவும் ௮ன்ன, (௪௦) 

டு௧௭. பெற்ற மெருமை புலிமரை புலவாய் 

மற்திவை யெலலாம் போத்தெனப படுமே, (௪௧) 

௫௬௯௮. நீரவாழ் சாதிபு ளறுபிறப புரிய. (௪௨) 

௫௯௯. மயிலு மெழாலும பயிலத் தோன்றும, (௪௩) 

(இ - ள்.) போத்தென்னும்பெயா இப்படன்மூன்றுசாதியின் 

ஆண்டாற்குமுரியது. ௭ - று. மறறிவையெலலாமென்றதனாற் பன்றி 

யம் ஓ்தியும் முதலாயினவுங் கொள்ளப்படும், சீ£வாழசாதியுள் ௮று 

பிமப்பென்பன சுரறாவம் முதலையும் இடஙகருங் கராமூம் வராஓம் 

வாளையுமென இவை, பயிலத்தோன்றுமென்றசனானே கானாமுதலிய 

னவுங்கொள்ச, மற்றிவை பயிலததோன்றுமெனிற் சூத்திரம் வேறு 

செய்ததென்னை முதற்ருததித்துள் எண்ணுஈ பிறவெனின், இவை 
பறவையுட் பயிலச்சோன்றுமாஈலின் வேரோதினுனென்க 'எறிபோ 

தீதி உழுபோத்து எனவும் எருமைப்போத்து என£ம் “புலிப்போசத் 

தன்ன புல்லணற் சாளை” எனவும் மராட்போத்து எனவுங் “கவை 

தசலை முதுபோச்து மறிக்கு நிழலாகும்” எனவும் வரும், எல்லாமென் 
இதனாற் பன்றிப்போச்செனவும் வரும், “முதலைப் போத்து முழுமீ 

ஞரும் - பகுவாய் வரா௮ற் பல்வரி பிரும்போத்து'” எனவும் “வாளை 

வெண்டபோத் துணீஇய” எனவும் நீ£வாழ்சாதியுட்டிலவருமாறு, “மயி 

ற்போத தூர்ந்த வயிற்படை நெடுவேள்”, எனவும் போத்தோ வழங் 
சா ம.பிலு மெழாலும்"” எனவும் வந்தவாறு- பயிலவென்றதனால் “cr 

னாப்போத் சயிரையாரும்” எனவும் ஒழிர்தனவும் இவ்வாறேகண்டு 
கொள்க. மறறு முதலையும் இடங்கருங் கராமுர் சம்மின்வேறெனப்படு 
மோவெனின் '*கராஅங் கலித்த குண்டு கண்கழி-யிடங்கருங் குட்டத் 

அடன்றொச் கோடி- யாமங் சகொளபவர் சுடர்நிழற் கதூஉங் - கடுமுச



ம்ரபியல். ௭௮௯ 

ன் முதலைய செடுரீ ரில்ஞ்6'' எனவேறெனக் கூறப்பட்டனவென் 
பது. இனிச் செம்டோத்தென்பதம் ஈண்டுக் கொள்ளாமோவெனின், 
AP பெண்பாற்கும் பெயராகலின் ஒருபெயரோ பண்புகொள்பெயர 

ன்ழென்பதுணர்க, (௪௩) 

௬00, (இரலையுங் கலைபும் புல்வாய்க் குரிய, (௪௪) 

௬௦௧, கலையென் காட்சி யுழைக்கு முரித்தே (௪டு) 

௬௦௨. நிலையிற் றப்பெயர் முசுவின் கண்ணும். (௪௯) 

இவைமூன்றுசூததிரமும் எண்ணியமூன்றுசாதிக்கும் இரலை 

யுங் கலையுமென்லும் ஆண்பாற் பெயர் இன்னவா.றுரியவென்னெ 

ன. (இ-ள்.) இரலைடங் கலையுமென்பன புல்வாப்ச்குரிய; அவற் 
Ou கலையென்பது உழைக்குரித்து; ௮க்கலையென்பது முசுவிற்கு 

வருங்கால் உழைக்குப்போலச் சறுவரவிற்றன்றி வரும். எ-று, 

“Gear Sri நெற்றி யன்ன'' எனவும் ''சகவைத்தலை மூ.துகலை கா 

லி னொற்றி'” எனவுங் '*கள்ளியங் காட்ட புள்ளியம் பொறிக்கலை'” ௭ 

னவும் ''மைபட் டன்ன மாமுக முசுச்கலை”' எனவும் வரும். முசவி 
ற்கு நிலைபெற்றதெனவே அத்துணேநிலைபேறின்றிக் குரங்கிற்கு வரு 

வனவுங் கொள்க. ௮து :*கருங்கட் டாச்சலை பெரும்பிறி துற்.று” 

என வருமாற்றான் அறிக, (௪௬) 

௬௦௩, மாத்தையுக் தகரு மூகளு மப்பரும் 

யாத்த வென்ப யாட்டின் கண்ணே, 

(இ . ள்.) இக்கூறப்பட்ட நான்குபெயரும் யாட்டிற்குரி 

ய, எ-ஹு, வை வெள்யாட்டு மொததை'' எனவுந் “*தகர்ம 
ரப் பேப்ப்பச் சுற்றுபு இரி$்த”” எனவும், உ.9ச்0ம் அதாம்பு | 

தொடுத்த குறுக்சறி முன்றில்” எனவும் வரும், ௮ப்பரன்பது இ 

க்சாலத்து வீழ்ந்தது போலும், யாதீதவென்றசனாற் கடாயென்ப 
தும்*யாட்டிற்குப் பெயராசக் கொள்க, அது '*'நிலைக்கோட்டு வெ 

ள்ளை'கரல்செவித் STH? எனவரும். இனிச் Gambler Hu 
ரொன்றஓங் கொள்க, (௪௭) 

aor. சேவற் பெமாக்கொடை சறகொடு Gla sy 

மாயிருந் தூவி மயிலலங் கடையே, 

(9) - ள்.) பறப்பனவற்றுள் ஆண்பாற்செல்லாஞ் சேவற்பெய 

ர் உரித்து; அவற்றுண் மயி்காயின் அஃதாகாது, எ-று. **காமர் சே 
வ லேமஞ் செப்ப” எனவும் வளைச்சட் சேவல் வாளாது மடியின்”



௭௬௦. பொருளதிகாரம், 

எனவு் 4தொருசெர் நெற்றிக் கணங்கொள் சேயல்'' எனவுங் 
*சானங் கோழிச் சவர்குரற் சேவல்” எனவும் உள்ளூர்ச் குரீஇச் 

அள் ஞுடைச் சேவல்'' எனவும் வரும். பிறவம் அன்ன, மாயிருக் 

தூவிமயில் ஏன்றதனான் அவை தோகையுடைய௨ாூப் பெண்பால் 
|போலுஞ் சாயலவாகலான் அண்பாற்றன்மை இலவென்பது கொ 
oe. எனவே, செவ்வேள் ஊரந்த மயிற்சாமின் ௮துவும் நேரடம்ப 
டுமென்பது. (௪௮) 

௬௦௫. ஆற்றலொ புணர்ந்த வாண்பாற் கெல்லா 

மேற்றைக் கிளவி யுரித்தென மொழிப. 

(இ - ள்.) ஏற்றையென்றுஞ்சொல் ஆற்றலொ கூடிய ஆ 
'ண்பாற்கெல்லாம், உரிதது, ஏ-.று, ௮வை **குறுக்கை யிரும்புலிக் 

கொள்வ லேற்றை”' எனவுஞ் ''செர்கா யேற்றை கம்மென வீர்ப்ப'” 

எனவுங் “கொடுக்தாண் முதலைக் கொள்வ லேற்றை” எனவும் வரும், 

இச்கருத்தினானே :பிணர்மோட்டு நந்தின் பேழ்வா யேற்றை” 

|எனவும் :'புன்றாள் வெள்ளெலி மோவா யேற்றை”” எனவுங் கூறிஞர். 

அவையும் அப்பெயரானே வழங்குதல் ஆற்றலுடையவாகத் தோன் 
gb எல்லாமென்றதனாற் சிறுபான்மை அற்றல் இல்லாசனவுங் 

சொள்க, 96 **ஈடுகாட்டு ளெற்றைப் பனை” என்பது போன் 
௮ வருவன, பிறவும் ௮ன்ன. (௪௯) 

௬௦௬, அண்பா லெல்லா மாணெனற் குரிய 
பெண்பா லெல்லாம் பெண்ணெனற் குரிய 

காண்ப வவையவை யப்பா லான, 

இத மேற்கூறிய ஆண்பாத்பெயர்ச்கும் இணிவரும் பெண்பா 

ற்பெயருக்கும் புறனடை. (இ-ள். ஆணென்றுஞ்சொல் எல்லாச் 

சாதியுள் ஆண்பாற்கும் உரித்து; பெண்ணென்னுஞ்சொல் எல்லாச்சா 

இயுட் பெண்பாற்கும் உரித்து; வழகீடிலுள் அவ்வாறு காணப்டடும் 

அவை, எ-று, அவை அண்யானை பெண்யானை அண்குரங்கு. பெ 

ண்குரங்கு ஆண்குருவி பெண்குருவி என்றாற்போல்வன. இவை கா 

ணப்படமெனவே இத்துணை விளங்கவாராது சிறுவரவினான் வருவன 
வுமுள இருபாலுமல்லாதனவென்பது, gered பெண்ணலி எனவும் 

'ஆண்பனை பெண்பனை எனவும் வரும். பிறவும் ௮ன்ன. (௫௦) 

௬0௭. பிடியென் பெண்பெயர் யானை மேற்றே, 

இ௫ முறையானே மூன்றும் எண்ணுநுறைமைச்சணின்ற பெ 

ண்மைப்பெயர் கூறிய தொடங்கி ஆண்பாலிற் சளிறு முற்கூமியவா.று



மரபியல், எக் 

போலப் பிடியினை மூற்கூறியத. (இ-ள்.) பிழியென்னும் பெயர் யா 
னேச்சண்ணது, ௭- ௮. அது “பிழயடி முருக்ய பெருமாப் பூசல்” 

எனவரும், பெயரென்றதென்னையெனின், அவை தொடங்குகின்ற 

தென்பது ௮றிவித்தற்கென்பது, (௫௪) 
௬௦௮. ஓட்டகங் குதிரை கழமுசை மரையிவை 

பெட்டை யென்லும் பெயர்க்கொடைக் குரிய, 

(இ -ள்.) ஓஃடகமுங் குதிராயுங் கழுதையும் மரையாவும் 

பெட்டையெனலும் பெயர்பெறும். ௭- று. ஓட்டகப்பெட்டை குதி 

ராப்பெட்டை கழுதைப்பெட்டை மரையான்பெட்டை எனவரும்.) 

௬௦௯, புள்ளு முரி.ப வப்பெயாக் கென்ப, 

(இ) ள்.) எல்லாப்புள்ளும் பெட்டையென்றும் பெயரான் 
வழங்குதற்குரிய. எ-று. அவை கோழிப்பெட்டை மயிர்பெட்டை 

யெனவரும். பிறவும் ௮ன்ன. (௫௨) 
௬௧0. பேடையும் பெடையு நாடி ஜனொன்றும, 

(இ -ள்பி பேடையம் பெடையுமென்றலும் இரண்டும் முன் 

னர்ரின்ற புள்ளிற்கு ஒன்றும். ௭ - று, அவை குயிற்பேடை அன்ன 
ட்பெடை எனவரும், சாடினென்றதனாற பெட்டையெல்பது வழ 

'து.ப்பயிலாவென்பது, (௫௪) 

Fr bh, கோழி TCO WUT GOT lL. AA Cal 

சூழுங் காலை பளகென லமையா, (௫௫) 

௬௩௨. அபபெயாக் இழமை மயிற்ரு முரித்தே, (டு௬) 

(இ எள்.) கோழியுங் கூசையும் மமிலுமென்பனவற்றுக்கு 
அளகென்னும் பெயர் உரியது. எ-று. “மனையுறை யஎடன் வாட 
லொடு பெறகுவிர்” என்பது கோழி, பிறவும் ௮ன்ன, (௫௬) 

௬௧௩, புலவாய் ஈவ்வி யுழையே கவரி 

சொல்வாய் காடிற் பிணையெனப் படுமே, 

(இ - ள்.) பிணையென்னும் பெண்பெயர்க்குரியன Sena er 
ன்கும், *எ-று. '“அலங்கள் வார்கழை யுதிரனென் ஜனோக்ூச் - கலை 

மிணை விளிக்குங் சானச் தாங்கீண்” எனவுஞ் “Ag ste ஈவ்விப் பெ 
ருங்கண் மாப்பிணை” எனவுஞ் ''சிறுதலை ஈவ்விப் பிணேயிற் நிரிச்த - 

நெறிகோட்டு” எனவுழ் “கவரி மான்பிணே ஈரந்தங் சனடம்'” எனவும் 
வரும். சொல்வாய் காடிற் பிணையெனப்பமமே என்பது பிணை 
பென்லுஞ் சொற்பொருளினை உண்மைரோக்கிழ் பிரியாது பிணையும்



2௯௨. பொருளதிகாரம. 

பிறசாதிக்குஞ் சேவறகுஞ் செல்லுமாயினும் மரபுசோச்சப் பிணையெ 

ன்றற்குச் றப்புடையன இவை யென்றவாறு. (௫௭) 

௬௧௪, பனறிபுலவாய் காயென மூன்று 

மொன்றிய வென்ப பிணவின் பெயா்க்கொடை, 

(Q) - cr.) இவை மூள்றுசாதயும் பிணவென்னும்பெயர்ச்சு 
ரியன, எ-று, *நெடுந்தாட் செட்தினைக் கெழுக்த கேழல் - குறுந்தா 

ட்பிணவொடு குறுகல் செல்லாது” எனவுங் “குறியிறைச் குரம்பைக் 

குற்தீதி யோம்பிய - மடரடைப் பிணவொடு கயர்கோட் டி.ரலை” என 

வும் **ராய்ப்பிணன வொடுங்யெ ஜெரி யேற்றை'” எனவும் *மூள்ளெ 

-யிற் நம்பிணப் பரித்தெனப் பசுஙகட் - செந்கா யேற்றைக் கேழ முக் 
௧” எனவும் வரும்.' ஓன்றியவென்றதனான் 'ஈருயிர்ப் பிணவின் வய 

ப்பசி களைஇயர்” எனப் புலிக்குங் கொள்க, பிறவும் அன்ன, (௫௮) 

௬௧௫. பிணவ லெனினு மவந்றின் மேற்றே, 

(இ-ள்) பிசாவலென்பதூஉம் அம்மூன்றற்கும் உரித்து. 
"எ-று, “4 இரியற் பிரவ நீணடலின்'' என்பது பன்றி, '* கான்மு 

லைப் பிணவல் சோகலி தாஜொழித்து”” என்பதும் ௮௮. ஒழிச்சன 

வும் ௮ன்ன. (௫௯) 

௬௧௬. பெற்றமு மெருமையு மரையு மாவே. 

இத மேல் அர். தஞ்சான்றதென்னும் இ?லஏனானே ஆவென் 
பது தீழீஇச்கொண்டமையின் அஃது இன்றுழியாகா or or) att mg), 

(Q- or.) ஆவென்லும் பெயர் பெற்றமும் மரை,பும டர் பெ 

லும். ere QM. Rona (6 புணிற்றாப் பாய்ர்தெனக் sewn”? Gor ay 

ஞ் *சேற்றுநிலை முனைஇய செங்கட் சாரா” எனவும் “மலாயா 

மரல்சவர மாரி வறப்ப'' எனவும் வரும். (௬௦) 

௬௧௭. பெண்ணும் பிணாவு மக்கட் குரிய, 

(இ-ள் ) பெண்ணும்பிணாவும் ௨ யா திணைப்பெண்மைக்குரிய. 

or ~ டக * பெண்பா லெல்லாம் பெண்ணெனம் கு 

ரிய” என்றமையின் ஈண்டுச்கூறுதன் மிசையாம்பிறவெனின், அற் 
றன்று) அ௮ச்சூத்திம் ௮ஃ.றிணையதிகாரமாசலின் ஈண்டு விதந்தோதி 

னாென்பது, ஓன்றெனமுடி த்தலென்பதனான் உயர்திணை ஆணென் 

பதும் ஈண்டே கொள்ளப்படும், *பெண்கோ சொழுக்கங் சண்டுசொ 
ள ரோச்ட'' எனவும். “ rarer வொழியப் போகி” எனவும் வரும், 
“அண்சடனாகலிற் பாண்கடனாத்தி” என ஆணென்பது உயர்திணே



ஈ % 4 * w a * சீகண்வர்து. பிறவும் ௮ன்ன, பிளவென்லும் ஆகாரவிறுதி வன் 
கணமனமையிற் குறியதன் இநுதசேகெட்டு உகாம்பெருது நின் 
2௮. மச்சட்குரியவெனவே, உரியவன்றிக் 4(து.றுகல் விடாளைப் பி 

* * * ந » 
a * a a exe uA &.F56O son" எனப் புலிமுதவியனவற்றிற்குங்கொள்க, () 

FER. எருமையு மாயும் பெற்று காகே, (௬௨)! 
ன் டி ர ஈர ட் Ge F Fa, நீர்வாழ் FT BL MiG LIVE, (௬௩) 

(இ ள்.) இர்கான்சற்காம் கா சறும்பெயர் உரித்து, எலு 
“எருமை ஈல்லான் ¢ கார பெெராஉம்'' உனவம், *உயனிலை வேட் 
கையின் மடமாகு SPD-wiawWh Ouran Oy imp Bes” எனவும்) 
“நாள வளையொடு பசன்ம எம் (க உம? எனவும் வரும், (௬௩) 

௬௨0. மூங் ம மைபா யாடல 7 (ஸர், 
. , . Lo. . . (இ ய ள்.) இவ்விரு! பய tito யாட்டு ற்ட்சபுரிய பெண்மைப் 

பெயர், எ- ற இவை இப்பொ Lp bl OW pd @ ool அரிய, (௬௪) 

2.2, பாட்டு. யென்பறு Jot Bl] காயும், (௯ ௫) 
ச ச் ~ 

deo, Ghupunpop wtypeti OstahiCar, (௬௬) 

(இ - ள்.) பாட்டியெற்று சொல்லிப்பரிவன பன்றியும் காயு 

வ ய்யும். எஃறு. பிறவும் நன்ன, (Gear) 

௬௨௩, கூரங்கு மூருவு மூக மந்இ, 

(DQ) - cr.) இம்மூர்று சாநிப் பெண்பாறும் மர்தியென்றும் 
பெயர்பெறும். எ-று * கைமையுய்யாச் காமர் மந்தி? எனவுங் 

* கருமுக மத்தி செம்பி னேற்லூற” எனவும் வரும், ஊரகத்துக்கும் 
Bi Ogre, (௬௭) 

௬௨௪. குரங்கினெற்நினைக் கவ னென்றலு 

மரம்பபில் கூகையைக் கோட்டா னென்றலுஞ் 

செவ்வாய்க் கிளியைக் சத்தை யென்றலும் 

வெவ்வாய் வெருகனைப் பூசை யென்றலுங் 

குதிரையு ளாணினைச் சேவ லென்றலு 
மிருணிறப் பன்றியை யேன மென்றலு 

மெருமையு ளாணினைக் கண்டி. யென்றலு 

முடிய வரச வவ்வழக் குண்மையிற் 
கடிய லாகா கடனறிர் தோர்க்கே, 

67



௭௬௪ பொருளதிகாரம், 

இ௫ மரீஇவர்து முடிந்த மரபுணர்ற் ர, (இ-ள்) ஆண்கு 
ரங்னேச் சவெனென்றலும், மரப்பொதும்பிலுள் வாழுங் mee 

யைச் சோட்டானென்றறுஞ், செவ்மாய்க் களியைத் தத்தையெ 

ன்றறும், வெருனேப் பூசையென்றலும், ஆண்குதிலாயைச் சேய 
லென்றலும், இருணிறப் பன்றியை எனமென்றஓம், எருமையே 

piers சண்டியென்றலும், அவ்வாறுமுடிர் த ௨ழக்குண்மையிற் 

சடியட்படா கடப்பாடு ௮றி;தோர்ரு, எ-று. *: கம்வனு மறியு 

மம கொடியோ னையே” ஆண்கூரயகு. இதனைக் கடியலாகாதெ 

னப்பட்ட இழு சென்னையெனின், மககட்ரும் வெருூற்கும் அக்கா 

asl! பயின்றனபோறுமாதகின், கூசையைக கோட்டான் 

நஓம் வழக்சாசலான் அமையும், மாம்பயில் கூகையென்ததென் 

ஊயெனின் மரக்சோடு விடாமையிற் கோட்டானென்னும் பெ 

யர்பெற்றறெென்றறகு, தச்ரையன்பது பெ௱ங்களேயா சலிற் சிறுகிளி 

க்ரும் ௮ப்பெயாகொ?த்தலமையுமென்றவாறு. செட்வாய்க இளியென் 

றதனைச் சி றுளொரிமேத்கொள்க வெல்வாய் வெருகென்றசனாற் பட 

பை வேலியும் புசஓம் பறறி விடசூற்கு வேற்றுயிகொள்ளாம் 

'வெருனே இல்லுறை பூசைபின் பெயாகொடுத்துச் சொல்லஓம் ௮ 

மையுமென்றவாறு ரூத்ரையைச் சேவலென்றல் இககாலத்தரிதா 

யிற்று, துவுஞ் ஈறகொடு இிவணுதாயிறும் அசனைச் கடுவிசை 

பற்றிப் பழப்பதுபோலச் சொல்லுதல் அமைபுமென்பது கருத்து, 

எருமையேற்றிளையும் சண்டியென்பபோறம், அது காணலாயிற்றில் 

ல,அதனை இலககணைவகையானுடைய பெயமரென்றமாம், இதுபொ 

முதின்றென்ப௮. சடனறிந்சோரொன்றசனான் வழச்சினுஞ் செய்யுளி 

னும் அவை வர் தமையிற் கடப்பாடறிவோரச்குக கடியலாகாதென்ற 

வாறு, இன்னும் இப்பரிசாரத்தாலே சோழியை வாரணமென்றலும் 

வெருனை விடையென்றலும் போல்வன பலவுங்கொள்சக அவை *கா 

ன வாரண மீனுங்-காடாடு விளியு மாடடை யோரே” எனவும் ** வார 

ணச் கொடியொடு வயித்பட நிறீஇ” எனவும் *: வெருச்கு விடய 

ன்ன வெருனோக்குக் குயந்தலை'” எனவும் வரும். (௬௮) 

௬௨௫. பெண்ணு மாணும பிள்ளையு மவையே, 

இ.தவுமது, பெண் அணென்பன இருணைப்பெண்மைசீடும் 

ஆண்மைககும் பொதுவென்பன முற்கூறினான், மேல் ஒன்றத்குரி 

ய பெயர் மரீஇவந்து பிநிதொன்றற்சாயவழியுல் சடியலாசாதென 

தின்ற ௮திகாரத்தான் இவையும் அவ்வாறே திரியிலுங் கடியலாகாகெ 

*ன்றவாறு. (இஃ ள்.) பெண்ணும் ஆனும் பிள்ளையமென வாளாது



பி.பல், எகட 

சொல்லியவி உயர்தீணைக்சேற்றன மரீஇவட்ச மரபு. ௭ - று, மகக் 
குழலீயென்பன3டோவெளின், அவை அத்குணைப்பயின்றில உயர்இ 

ணெக்சென்பது, எடு ரோ மூன்.றும் ஆயின, வாளாதே பெண் 

வந்தி சன்றஙி ௮ஃமீைப்பொருளென்பது உணரலாகாத, பெண் 

குரங்கு வந்தது என விழ்மித கூ மல்வேண்டுமென்பது, பெண்பிறக் 
சதி ஆண்பிறர் ரக பிள்ளைபிறர்ஈது என ௮அடையடாது சொல்லியவழி 

உயர்தணைச்கயாக். இஃ “போக்காமின் ௮ற்றன்றென்பது. (௬௯) 

௬௨௭, BMV ETS pb Sb Tet மணையே 

யாயுங் காலை யநகணாம் குரிய, 

இஃத உயர் இணை ரரன்ருசாஇயும் பற்றிய மரபு உணர்த்து 
வான் முறையானே ௮ தணர்ச்ருரிய மரடபட்டுவாங் கலப்பையே,.று 

பானொர்- நீறு, (இ-ர்.) முர்நூஒங் பரமு சையும் முக்கோலும் 

யாமைமணையம் போல்வன ௮ ராகு உரிய, எ-று. ஆயுங்காலை 

யென்றதஞாற் ௬ுடையுஞ் செருப்பும் முதலாயினவும் ஒப்பன ௮திந் 

HO srore, உசாரணம்;-.! ஏறிச், so இர தாங் யேர்திய குடை 

ன இறித்தாழ்ர்ச கரசாற முரைசான்ற. மும்சோறும்'” எனவும் 
£சண்டொடு பிடிச்ச தாம்கமன் டல தடி - படிவ வுண்டிப் பார்ப் 

பன மசன்.”” எனவும் வரும். இன்னும் ஆபுங்காலையென் நதனான், 

ஒருகோலுடையார் இருவாளா, அவா இறமறர்து நின்ருராகலின் 

உல$ூயலின் அராயப்படாரொன்பது, முக்கோறு டையார் இருவருட், 

பிச்சைகொள்வாலும் பிருணடிஈந்து ரன துண்பாறும் உலூயெலின் 

நீங்காமையின் அவரையே வரைர்சோதியூனென்பது. மற்று அரசர் 

க்கும் வணிகரீர்கும் உரியநாலிஊ ஈண்டு வரைச்தோதினதென்னை 

யெனின், ஒரு கோலுடையான தால்களைவாழூ ஐசலின் ௮வனுஞ் சிறுபா 

ன்மை ௮ந்தணனெனப்படுமென்பது கோடற்குங் கரகமும் மணையும் 
உடையனென்றற்குமென்பது. நூலினை முற்கூறினான் பிறப்புமுறை 
யானுஞ் சிறப்பமூறையானுமென்ப௫, இனி குடிமியுங் குசையும் 

சகோல்வன கூறிற்றிலன், அது முன்னரும் பின்னரும் வருதலானும் 
மன்னரும் வணிகரும் பெறுதலானுமென்பது. (௪௦) 

௨௭, புடையுப் கொடியுங் குடையு முரசு 

ஈடைகவில் புரவியுங் களிதுர் தேருக 

தாரு முடியு கேர்வன பிறவும் 

தெரிவுகொள் செங்கோ லரசர்க் குரிய,



௭௬௭ பொருளதிகாரம். 

இத முறையானே அரசர்க்குரியன கூறுகன்றக, (இ- 9.) 
கொடிப்படையுங் சொடியங் குடையும் முரசுங் ருஇினாயும் யானையுர் 
தேரும் தாரும் முடியும் பொருர்தவன பிறவும் ௮ரசர்ச்குரிய, ௭ - று, 
பிறவும் என்றசனாற் கவரியும் ௮ரியணைபும் அரண்முதலாயினவுங் 
கொள்ச. தெரிவசொள் செங்கோல் ௮ரசரன்.றதஞனே செங்கோல் 
சொளப்பட்டது. தாரொெனவே போர்ப்பூவுஈ சார்ப்பூடம் அடங்க. 

படையென்புழி ஈடைகவில் புரவியுங் சளிறச் தேரும் அடங்கா 
மேோவெனின் அடங்கும். அவைரோக்இச் கூறினைல்லன், அவை 
பட்ட்ஞ்சாத்தியயாசல் நோச்டுச் கூறப்பட்டன, ௮ஃதேற் தேர்கூறி 

யதென்னையெனின், ௮.து௨ம் ௮அவைபோல அரசர்க்கே உரியசென் 

அளதென்றற்கும் ௮.துபூண்ட குஇினாயும் அவர்க்கேயுரியவென்றுள 

வென்றற்குங் கூறினானென்பது, இக்கருத்தினாற்போலும் ஈடைகஈ 
வில்புரவியெனச் கறப்பித்து ௮சனை முற்கூறியதென்பது, எல்லா 

வற்றினுஞ் றந் சதாதலான் முடி. பிற்உறப்பட்டது, தெரிவுகொள் 

செங்கோல் ௮சசரன்பதனான் அரசால்லாம் தச்காட்டு நன்றும் இ 
தம் ஆராய்ந்து அதறகுத் தச்ச சண்டஞ் செய்தற்கு உரிமையும் 
அதுவெனக்கொள்க, (௭௧) 

௬௨௮. அர்த ணாளர்க் குரியவு மாசாக் 

கொன்திய வரூ௨ம பொருளுமா ௬ளவே, 

இத மேலதற்கோர் புறனடை, (இ-9ஊ்.) ௮ர்சணாளர்க்கு 

உரியவென மேல் ஓதப்பட்டனவற்றுண் முர்நூலும் மணையும்போல் 

வன அரசசாஇக்குரியவா௫ியும் வரும், ௭ - று, பொருளுமாருளவெ 

ன்றதனான் அர் தணாளர்க்குரியனவற்றுள் வேள்விக்கலப்பையொன் 

நிவருதல் பெரும்பான்மையென உணர்க. ஈண்டு ௮வற்றை வித் 
Car Boner ஒழி?த புலனெறிவழச்சிலுட் பபிலாமையினென்பது. 

: அறுவகைப் பட்ட பார்ப்பனப் பச்கமு - மைவகை மரபி னரசர் 

பக்கமு - மிருமூன்று மரபி னேஜோர் பச்கமும்'” பற்றி வாசைப்பொ 
Ger Yosser அவற்றைப் புறத்தணேயியலுட் கூறினான். அயி 
லும் ஈண்டுத் தழீஇக்கொள்ளப்படும் மாபுவகையானென்பது, என் 

போலவெனின், ௮ இஉ௮ம் மூன்றுஞ் சட்டு.”” என நூன்மாபி 

னுள் ஒதிய மூவகைச்சுட்டினே இடைச்சொலோத்திறுள் pared 

ஞான் அதுபோலவென்பது. “ கொன்று சளம்வேட்ட ஞான்தை” 

எனவும் ** அடுகளம் வேட்ட வடுபோர்ச் செழிய" எனவும் அரசர்க் 
கு வேள்வீ&றினவாறு. பிறவும் அன்ன. (௭௨)



மாபியல். ௭௬௭ 

௬௨௯, பரிசில்பா டாண்டிணைச் துறைக்கிழ மைப்பெ 

கெடு$தகை செம்ம லென்றிவை பிறவும [யா 

பொருந்தச் சொல்லுத லவர்க்குரித் தன்றே, 

இஃத spud HOES; அ௮ந்சணாளர்ச்குரியன அரசர்க்குமு 

ரியன உளவெனக் கேட்ட மாணும்கன் ௮ரசர்க்குரியனவும் ௮ந்தன 
ர்ககுரியகொல்ளென்று ஐயுருமற் காத்சமையின், இஃது எய்தன்மே 
ழ் சிறப்புவீதியெணிறும் அமையும். என்னை? ஈண்டு ( பசப்பு 

௮ரசாச்குரியவெள்பது கொள்ளவைரச்சமையின், (இ-ள்,) பரி£ 
ல்-பரிசில்கடாநிலையும் பரிசில்விடைடம் போல்வன ; பாடாண் 

டிணைச்.துறைக்கி தமைப்பெயா- பாடாண்டிணேக்குரிய சை ளைப் 

போருள்பர் ரியுங் கொடைத் ொழில்ப2 நதியும் பெற ம்பெயர் ; வை 

காளை இளையோன் என்பளா போல்வன ; அவையும் Oi zene செ 

ம்மலென்பன மூழலாயினவும் இவைபோல்வன பிறவும் புனேந்துனா 
வகையாழ் சொல்லினல்லது சாதவகையாற் கூறுரல் Hb gor sea g 

தீன்று, எ-று, பரிரில்கடாகிலையும் பரிரில்வடையும் போல்வன 

கூறிபுங் கைககளைப்பொரள் கூறியுங் கொடைத்சொழில் கூறியும் 

அவற், சுசகேற்ப எடுக்தோதிய பெயாகூறியம் அர் ரணனமார் தன்மை 
வகையாற் செய்யுள் செட்யப் Sug Orang கருத்து, புனைந்துரா 
வகையான் அவையாமாறு 4 ஏண்ணா எப் பலவேட்டு மண்ணாணக் 

புசழ்பரப்பியும்” எனவரம், கொடுர்தந்றொழில் வேள்விக்கால்த்த 

தென வரையறுத்தலிற் பொரந்தச்கூறுரல் அவர்க்ராரிழ்சன்றென் 
முூனென்பது. பாடாண்டிணைத்துறைட்பெயரென்னாது ிழமைப்பெ 

யமசென்றதென்னையெனின், அயை ஐர்.இணைப்பெயராஇ வருங்காலு 

ம் அவாக்குரிபவில்லவென்றற்கு, எனவே, அரசர்ச்காயின் இனவ 

யெல்லாம் உரியவென்பவாயிற்று, மற்றுப் பாடாண்டிணைக்குரியவல் 
வென “மற்றைநஇணைக்டிழமைட்பெயர் உரியயாம் பிறவெனின்)/ 

௮ஜ்து *இடைமிரு வகையோ ரல்லது ராடி. ற் - படைவகை பெருர்'* 
என &மற்கறி வீலச்குமென்பது, (௪௩) 

௬௩௦, ஊரும் பெயரு மூடைத்தொழிற் கருவியும் 

"யாருஞ் சார்த்தி யவையவை பெறுமே, 

இத மேற்கூறிய ௮ந்தணர்ச்கும் ௮ ரசர்க்கும் உரியனவற்றொ 

டு ests சாதியோர்ச்கும் ஒப்பன உடன்கூறுன்றது (Q - or.) 

கான்குசாதியாரும் பிற:ச ஊரும் அவர்தம்பெயரும் அவர்சாதிச்சு 
உரித்தென்றற்கேற்ற கருவியும் யரீருஞ் சார் த்தப்பட்ட அவை பெ



௭௬௮ பொருள Bar ௦ம், 

அப. எ-று, இம்மூன்றும் வரையறுத்துச் சொல்லப்படா எல்லாச 
சாதியார்கீரும் ஓப்பச்செல்நுமென்பது கருத்.து. எற்றுக்கு ? இவை 

சாஇிபற்றி வேறுபடாப் பொருளாகலின். ஊரும் பெயருமென்பன, ௨ 

றையூர் ஏணிச்சேரி முடமோட பெருங்குன் நூர்ப்பெருங்கெளசிகன் 
'சடி.யலூருருத்சர கண்ணன் என்பன அந்தணர்க்குரியன ; உறை 

யூர்ச்சோழன் ம நுரைப்பாண்டியன் என்பன அரசர்க்குரியன ; காவி 

நிப்பூம்பட்டினர்துச் சாரிச்கண்ணன் மதரை அறயையாணிகன் இ 

ளவேட்டன் என்பன வணிசார்குரியன ; அம்பாஇழான் சாகன் வல்லங் 
கிழான்மாறன் எனபன வேளாளாகருரியன. இனி உடைச்சொ ழித் 
1கருவியெனபன, அந் சணாளர்ச்ருச் சுருவையுஞ் சமிதைகுறைக்குஙய 
கருவியும் முதலாயின ; ௮ரசர்ம்கக் பூடியுங் கூழும் அமைசசும் ஈட் 

பூம் முதலாயின ; வணிகர்ச்ரூ மாவாயும் மணியும் மருந்தும் முதலா 

பின ; வேளாளர்்௫ு காஞ்ெஞ் சகடமும் முதலாயின. பிறவும் 

அன்ன. அவையெல்லாம் ௮அவரவ[செய்யுட்குரியவென்பது. (௪௪) 

0) உ 4 ர் ச * 

௬௩௧, தல்மைக் ர௬ுணச்சொல்லுஈ தத்தமக் குரிய 

நிலைமைக் கேற்ப நிகழ்த்துப வென்ப, 

இதம் அறு. (இ-ள்.) அர்சான்குசாதியார் தலைமைக்குண 

ம்படச் சொல்லுஞ் சொல்லும் தவரவர்க்கரிய நிலைமைக்கெற்ப நிகழ் 

தீதவும்படும், ௭- று அர். தணர் ரலைமைச்முணப கூறுங்காற் பிரம 

மனோ கூறியும் ௮ரசரை மாயனொடு கூறியும் வணிகரை நிதியின் 
வஜோடு கூறியும் வேளாண்மாந்தரை வருணஜேடு கூறியந் தலைமை 

க்குணச்சொல் நிகழ் ர் நப்படும். அவையெல்லாம் ௮அவரவர்செய்யுளுட் 

சண்டுகொள்க, (௭௫) 

௬௩௨. இடையிரு வகையோ ரலலது காடிற் 

படைவகை பெரு௮ ரென்மஞா புலவர், 

மேல் நான்கு வருணத்தாரையும் உடன் கூறியர்தான் இது 

மூதலுங் கடையும் ஒறித்து இடைசின்ற இருவருணத்தார்க்கும் தவ 

தோர் புமனடைகூறுஇன்ற,த. (அ-ள்.) அரைசரும் வணிகருமல்லது 
ப/டைப்பகுதிபெருூர், ௭௩.று, படைப்பகுகியென்பன வேலும் வா 
(ரம் வில்லும் முதலாயின. நாடினெள்பசனான் ஒருசார்௮ர தணரும், 
படைக்குரியொன்பதுகொள்ச. அவர் இயமங்கியாருந் BC af oor go 

கருபலும் முதலாயிஞாொனக்கொள்க, வேளாண்மாந்தர்க்கும் இஃ 

தொக்கும். இவை விகாரமெனவும் எடுத்தோதிய வருணங்க்ட்கே 

இஃ இய்ல்நெதவுங்கொள்ச. (எக்)



மரபியல், ௭௬௯௯ 

௭௨, வைசிகன் பெறு ம வாணி mani சை, 

OE: வணிகர் மாபுகூ.றடன்றது. (இ-ள். பணிகர்க்குது 
தொழிலாகிய வாணிசவாம்ச்சை உள்ளுறையாசச் செய்யுள்செய்தல் 

பெரும்பான்மையுமாம். எ ஐ, பையும் அவர்செய்யுளிற்கானாட்ப 
மொறு ஆறி$து கொள்க, (௭௭) 

௬௩௪, மெப்?தரி வகையி னெண்வகை யுணவின் 

செய்தியும் வாபா ரப்பா லான, 
ன் 

இன் றும் வணிசா7சே உரிய சொழில்கூநடின்றது. (இ-ள்) 

பெ நள தெரி! blond யானா SO OVER சட Bop ch செய்து விளம் 

சீடும் அவர்கடன், எ றட. அமையும் அலா பணடத்தோடி உப 

காரப்பமொமவின வலாயப்படரிெென்பு ப்பது. எணவகையுண 

டேன்பன பயறம் ₹ பூ! ஈங கற்ருங் கடமியும் எள்ருங் கொள் 

ரூம அவராயும் கஙலோயு மாம். (௭௮) 

சு௩டு, கண்ணிபுமு காரு மெண்ணின more. 

இ.௪9ும் HE, இவையும் வணிகர் ிதர்தன, எ-று. கண் 

ணியன்பன சூடும் ப. மா ரன்பகு ஓருகுட ப்பிறக் தார ச்ஞரித்தென 

வரையறு£ சப்பிய ஈா.பிற்று எணரப்பமமெனவே ஆவரவர்சீருரிய 
* ™ ௪ ந 

வாறமுற் "பலவாலெரும், ஆவை மாரி கண்டுகொள்க, (st Sy 

Gr Gir வேள Tost மார காகி (4 பி ர மல்ல 

இல்லென மெ TIP பிறவகை Oatpa § 9, 

Os, Cxorreimort sré@d at sds ரொழில்கூறுகன் 
pf (Q-or) வேளாணமார்சர் பலவசைப்பட்ட டொழிலினரோ 
னும் உழுர்தொழிலை பெரும்பான்மைத்தாசலான் அ௮சனையே சிற 

ப்பித்துச் சொல்லுசன் மரபு. எ-று, உழுதுண்வொம்வாரென்ப 

தி சசென்பொருளாயிற் fs மற்றப் பார்ப்பியன் முகலாய நாளி 

வைகத் சொழிஓம் வாகையுட் கூறினமையின் இர்ருத்திரமும் மே 
ல்ச் குத்திரங்களும் மிகையாம் பிநவெளின், அற்றன்று; பார்ப்மி 
யலும் அரசியலும் வாணிடச்தொழிஓ மாடிப் பொதுப்படரிள்ற os oy 

ப்ர வேட்டலும் ஈதலும் இவர்ம்கு ஓத்திறப்பினவாகலாலும் அவருள் 

வணிசர்க்கும் ஒழிர்த வேளாளர்க்கும் ஒத்தசெய்தியெனவாயே உழகு: 

சொழிலம் சிரைசாத்ததும் வாணிகமுமென்பன அவற்றின் ஓத்தசறப்" 

பினவன்றி அவற்றுள்ளும் ஒரேோவொன்று ஒரோவருணத்சார்க்கு உரி 

யவாமாசலாலும் ஈண்டு ௮வை வீதந் துகஉறினனென்பஅத் நிரைகாவ



௮00 பொருளதிகாரம். 

இம் உழவுதொழிலும் வணிசர்க்கும் வேளாளர்க்குந் தூமாறுதல்போ 
லாதி வாணிசவாழ்க்கை வேளாண்மாக்தர்க்குக் சிறுவாவிற்றெனவும் 
உழுதுண்டல் வணிகர்க்குச் சறுவரவிற்றெனவும் எண்வகைக்கூலத் 
தொடி பட்டதே பெருவாவிற்றெனவுங் கூறினான் இச்சூத்திரங்களா 

/னென்பது. இதனது பயம் புலனெறிவழக்கிலுள் இவர்ச்கு இவை 

சிர சமாபென்றலாயிற்று. (௮0) 

௬௩௭. வேந்துவிட தொழிலிற் படையுங் கண்ணியும 

வாய்ர்சன சொன்ப வவாபெறும் பொருளே, 

இத சான்சரம் வருணத்சார்ச்கோர் புறனடை. (இ-ள்) 
வேந்தர் கொடுப்பின் வேளாண்மாந்தர்சகுப் படைக்சலமுங் கண்ணி 
யும் பெறும்பொருளாகச் சொல்லப்படும், ௭ - று. வேந்த வீடுசொழி 

லென்பது வேர் தனாற் கொடுக்கப்படும் கண்டச்சலைமைடாகயே சிறப் 

புச்சாரணத்தானென்றவாறு. ௮கர்ணையியலள் ': உயர்ந்தோர்ச் கு 

ரிய வோத்தி னான” என்புழிச் கூறட்பட்டசெனின், வேளாளரையொ 
ழிதிஐ ஓழிர்தோஸா நோக்பிற்று ௮ச்சூச்தாமென்பது, மேற்கூறியவ 

ற்றையும் மரபுபற்றி ஈண்டு வரையறைகூறுன்ொறவாறெனக் கொள்ச. 

யையும் அவரவர் பாட்டுச்சறாட் சகண்டுமகாள்க, (௮௪). 

௬௩௮. அக்த ணாளர்க் கரசு வரைவின்ிற, , 

இஃ ௪ எல்லாவற்றிலுஞ் சிறுவரவிற்றாடு அரசர்க்குரிப தொ 
ழில் ௮ந்தணர்க்குரியவாகலின் ஈண்டுப் போதந்து கூறுளெநது, 

(இ-ள்.) ௮ரசர் இல்வதி ௮ர்தணரோ ௮வ்வரசியல்பூண்டொழுக 

லும் வரையப்படாது, எ-று. மக்களைத்தின்ற மன்னயர்க்குப் பின் 

னை மறையோரான் ௮ரசுசோற்றப்பட்டாற்போலக கொள்க. (௮௨) 

௬௩௯. வில்லும் வேலுங் கழலுங் கண்ணியு 

தாரு மாரமுர் தேரும் வாளு 

மன்பெறு மரபி னேனோர்க்கு முரிய,. 

இ௫ முடியுடைவேந்தரல்லாச் குதுகிலமன்னர்ச்குரியனகூறு 

இன்றது, (இ- ள்.) இவ்வெண்ணப்பட்டனவெல்லாங் குறுநிலமன் 

னர்ச்கு உரியன, ௭ -.று, மன்பெறுமாபின் ஏனோனப்பவொர் 

அ௮ரசுபெறுமரபிற் குறுநிலமன்னர் எனக்கொள்க, ௮வை பெரும் 
பாணுற்றுள்ளாம் பிறவற்றுள்ளுங் காணப்படும். (௮௩) 

௬௪௦% அன்ன ராயினு யிழிக்தோர்க் கில்லை,



மரபியல், HOS 

இஃ.த எய்தியூதிக*துபடாமைச் சாச்சத, (இ-ள்,) மன்ன 

வாபோஜறுஞ் செல்வத்தராகி இழிருலத்தோ காடாணடாராயிழம் ௮ 
வர்ச்கு இவை கூறலமையாத, எ - ற. “'மள்பெறு மாபினெஜர்'' 

எனவே, ஆரசர் வைசியரன்றிக் ழ் அமையாலாயீற்று, (௮௪) 

௬௪௧. புறக்கா ழனவெ புல்லென மொழிப 

USL bt ழுனவே பரென் மொழிப, 

இத மர்சளை டிக் ருமாற்றுகசண் மரபுகூ றி இனி ஐரரியியி/ 

ச்கு இன்னலாறு சொல்லுசன் மாபென்பதுணர் - நறு. (இ-ள்.) 

புறழ்துக் காழ்ப்புடையனவரரைப் புல்லெனவும் ௮௪ய்நுக் காழ்ப்பு 

டையனவற்றை மாமெனவஞ் சொள்ஓுப, எ-று. புறாகாழனவெ 

னவே ஃவ்ல ழி வெளீரென்பதரியப்படும், அவை பனையு/ செங்குங் 

Ee மூரலாமின புல்லெனப்படும், இருப்பையும் புளியும்.ஐச்சா 
வம் முதலாயின மாமெனப்படும், இநகஙனம் வரையறைகூ. நிபயர்் தீ 

தென்னை ? புறத்தம் ௮சத்தங் கொடிமுதலாயின காழ்ப்பின்றியும் 

அஇன்மரம்போலவன இடையிடை. பொய்ப்பட்டும் புல்லும் மரனும் 

வருவன உளவாலெனின், இரண்டிடத்தும் ஏகாரம் பிரித்ஐுக்கூ.றின 
மையானறும் எனமொழிப என்று இரவுறியுஞ் இறப்பித்து விதந்த 

மையானுஞ் சிறுபான்மை ௮வையும் புலம் மரறுமென ௮டங்குழெ 

ன்பது, *:இரும்பனம் புல்லின் பசு$ொட்டுக் ரடம்பை” என்வும் 

*யா௮ங் கொன்ற மாஞ்சுட் டி.யவின்” எனவும் வரும், “நிலாவி னில। 

ங்கு மணன் மருடற்- புலாலஷ் சேரிப் புல்வேய் ர.ரம்பை'' எனப் 
புறக்காழும் அகக்காழும் அல்லன புல்லெனப்பட்டனவெள்பது, 

அது பனையோலைபுமாசவிற் புறக்சாமுடைய பனையுமாமென்ப.து, உதி 

ம.ரச்களவியுமாமென்பத ஞ் ஏிறுபான்மை, பிறவும் ௮ன்ன, (௮௫) 

௬௪௨. தோடே மடலே யோலை யென்றா 

வேடே யிதழே பாளை யென்றா 

47/ககே குலையேன நேர்ந்தன பிறவும் 

புலலொடு வருமெனச் சொல்லினர் புலவர், 

இத முறையானே பிறச்சாழனவற்றைச் சொன்மரபுணர்ந்று, 
(இ.-ள்.) எண்ணப்பட்ட வாய்பாடும் பிறவும் dg’ பப்பினைச். 

சொல்லும் வாய்பாடு, ௭ - று. பிறவுமென்றதனாற் குரு! பை துங்கு 
அகும்பு போர்தையென்றத்றொடக்கத்தனவுங்கொள்ச “Or ker 

வெண்டோடு மிலைந்தோ னல்லன்'” எனவும் '*மாவென ip. gy tort”



௮0௨ பொருளதிகாரம், 

cores அுகடபு சாட்சி யவையத்சா ரோலை'” எனவம் வரும், ஒழிச் 
தீனவுங் சொள்க. '*வண்டோட்டு நெல்லின் வாட்குகதிர்க் சழனி” ௪ 
ன்பதும் ௮, கேர்ர்சனபிறவும் என்பது “கேட்டானா உடம்படு 
விப்பன பிறவுமென்றவாறு, வெண்டோட்டுப் பெண்ணை வளர்ந்த 
நங்கன்” எனவும் பனைநுகும் பன்ன சனைமுூர் வராலொடு” 
எனவும் வரும், பிறவும் அன்ன. (௮௬) 

௬௪௩, இலையே முதியே தளிரோ தோடே 
சனையே குழையே பூவே யரூம்பே 

நனையுள் ளூறுகக வனையவை யெல்லா 

மரனொடு வரூஉங் கிளவி யென்ப, 

இஃத ௮கச்சாழனவற்றுப்பினைச் சொல்லும் மாபுணர்ற்று, 

(இ.ள்.) எண்ணப்பட்டன£5ம் பிறவுமெல்லாம் மாரத்.திறுபினைச் 

சொல்லும் வாய்பாடு, ௭ - று. ௮அனையவையெல்லாமென்ற புறனடை 

யானே புல்லும் தழையும் பொங்கரும் முதலாயின கொள்க, அவை 

*'0தய மடைவயிற் றேக்கிலை குவைஇ” எனவும் ''முறிமேய யாக்கை" 
எனவும் *யா௮ வொண்டளி ரரச்கு Sai sser” எனவுச் (தோ 

தோய் மலிர்ரிலா யாடியோர்'' எனவும் “*மேக்கெழும் பெருஞ் 

சினை யிரும்ச சோகை” எனகங் ''சொய்தழை யகைசாஞ்டுத் துறை 

பணி ஈல்லூர”' எனவும் “ஈனைத்தச செருந்தி” எனவும் “(அண்டர் மகளி 
ர் தண்டழை யுடீஇய - மரஞ்செல மிதிச்ச மாஅல் போல” என்றா 
தீபோல வருவனவுமெல்லாங் கொள்க. மேலைச்சூச்இிரத்துப் புல்லொ 
வெருமெனச் சொல்லினரொனவும் இச்குத்திரச் து மரனொடுவரூஉங் 

இளவியெனவம் மிசைபடச் கூறியதென்னையெனின், அ௮ம்மிகை 
யானே எடுத்தோதிய புறச்சாழனவும் ௮ச்ககாழனவுமன்றி அவற் 

ஜெரி தழீஇக்கொள்ளப்பெவெனவுமெல்லாம் இவற்றுக்குரியவென்பது 

கொள்க. அவை ஊச்கம்புல்லுஞ் சழகம்புல்லும் பஞ்சாய் முதலி 

யனவும் புழற்கால் ஆம்பல் முதலியனவும் புல்லெனப்பட்டடங்கி 
யவற்றின்பெயரும் பெறுமென்பது, பிடாவுங் காயாமுதலிய புதலும் 

பிரம்புருதலாய கொடியும் மாமெனப்பட்டவற்று உறுப்பின்பெயர் 

பெறுமென்பது, அவை ஊகந்தோடு €ழஈந்சோடு எனவும் பிடவீலை 
காயாம்பூ முல்லைட்பூ எனவும் வரும், பிழவும் ௮ன்ன, மற்றுப் பிறப்பு 

முறையாற் தளிர் முற்கூருது இலை முற்கூ.றியதென்னையெனின், புல் 
விலுள் ஒருசாரன இலையெனவும்!பூவெனவும்பசிமென அதிகாரங்கோ 

டற்கென்ச, ௮வை “*ஈத்திலை வேய்ந்த வேய்ப்புறச் குரம்பை'' என 
வும் ஆம்பவில தாமரையிலை எனவும் ஆம்பற்பூ சாமரைப்பூ எனவும் வ



மாபி,பல், ௮0௩. 

ரூம், பிறவும் அன்ன ( சொள்க, இன்னும் இங்விலேசானே புல்லிற்கு 

Auer wr sk De ௨ருஉனவுங் கொள்க, அவை “ஈன்ற வடிசலைபோ 
லீர்பெய்யும் தளிரொடுிம்'' என ர்க்சென்பது மாவீலைமேல் வந் 

தீது. பிறவும் அன்ன, (௮௭) 
௬௪௪. காய பம2மே தோலே செதி3ள 

விழா டெனறுங் கவையு மன்ன, 

இ 3. மேற்கூறிய இரண்ட PD பொரு வுழப்புணர்த்று, 
(இ-ள்.) இவை.பம் அமயிருசொடோடொக்ரும். எற, உதார 
பாம சதெங்க௩ சாய் கழமுகஙசாப் உனஷம் வேப்பங்காய் மருதங்காய் 

எனவுங் சாயயன்பது அவ்விசஃட நபூம் வர்ஈ.து, பழமென்பரற்கும் 
Poorer eGo, பனர்சோல் வேப்பர் பொல் பனஞ்செதிள் வேப்பஞ் 
Wye Bot மாழைவி ற் இச்நிீம் என இவையும் இருபா, நகுரியவாயின. 

மற்து இமையெல்லாம் வரையறையினரிம் செல்ஓமாயிற் புறக் காழ் 
ன ௮கம்சாழனவென வரைய த்துப் பயர் ஈரென்னையெளின், அவ் 
வீருபகுதியெள் ௮டட்கசகூறியவெல்லாம் புல்லெனஃம் மரமெனவும் 

படாவெள்தற்றாம் அவற்றுறுப்பு ஒடயவார்ர ம் புல்வின்சண்ஹும் ம 
ரச்ன்கண்ணும் பெருவரவினவாமென் ஈற்ரமென்பது, (வினி) 

HAG. MiG Fras Pu போடை ந துங் 

கலந்த மயக்க முலம் மாருலி 

னிருதிணை யைபா லியனெறி வழா அமைத் 

திரிவில் சொல்லொடு aya go வேண்டும, 

இத உல_€யலெல்லாம் மரபிற்ரிரியாமையின் ௮தன்சிறப் 
புணர்கதி அதற்குச் கா. ரணமுங் கூறுகின்றது, (இ-ள்,) நிலனும் 

இயும் கீருங் காற்றும் ௮சாயமுமென்றும் ஐம்பெரும் பூகமூங் sobs 
&லவையல்லது உலகமென்ப.து பிமிதில்லாமையின். அவற்றைச் சொ 

ல் gig று சொல்லாது இருதணைப்பொருளென வெறுபடுத்தம் ஜம் 

பாலென வேறபததும் ,வழங்குனெற வழிக்செல்லாம் மரபிற் இ 
ரியாத சொல்லொடு த। இ. வால் வேண்டும். எ- று, இதன்கருத்து 
நிலம்வ$ிது £வெப்து நீர்தண்ணென்றது வளியெறிந்தது விசும்பு 

அகலியது என அஃறிணைவ்ழக்னெவாயினறும் இவை கலந் சவழியம் 
அவ்வாய்பாட்டான்வழங்காது உயர் தணையாய்பாடு வேருகவும் ௮ஃ 

நிணைவாய்பா வேறாகவும் அவைதம்முட்பகுதியாகெ ஐந்துபாற்சொ 
ல்லும் வெவ்வேராகவும் வழங்குகின்ற வழக்கிற்குக் காரணம் மரபல்ல 

து மிதிதில்லையென்றவா௮, என்வே, மரபினை வலியுறுத்தவாறு,



௮0௪ பொருளதிகாரம். 

மற்று நிலம் நீர் 2 வளி அசாயமென ஒன்று ஒன்றலுள் அடங்குமுறை 
யாற்கூறுதல் செய்யாது மயங்கச் கூறியதென்னையெனின், ௮வை 

சலக்குங்கால் ஒரோபடொருளின்கண்ணும் அ௮ம்முறையானே நிற்குங் 

கொலென்று கருதிலுங் கருதற்ச, மயங்சநித்குமென்றற்கு அவ்வாறு 
' கூ.றிஷனென்பத. (௮௯) 

௬௪௭, மரபுகிலை இரிதல் செய்.புட் இல்லை 

மரபுவழிப் பட்ட சொல்லி னான, 

OF மரபினையே வற்புநீஇயது. (இ-ள்.) வழக்கெகத்து 
வரலாறறுமுறைமை பிறழாது யரு5லே 57௧, மற்றச் செய்புள்செ 

ws சான்றோ அகற்கேற்ற வசையாற் செய்யட்பெறவராகலின். 
Te oO வாக்கு இம்மரபுவேண்டுவரன், (பிகாலென்று சரஇனுஙு 

கருநற்க **மரஃபசாறு, நாற்சொல் வியலான் யாப்புவழிப் பட்டன." 
என்ற தனான் மரபுவழிப்பங்சாலென்பான் மரபுவழிப்பட்ட சொல் 

லிருனென்ராபொன்பறு, ஆன்டுத்கூறரிய மரபு உலூயலாசலான் ௮ 

$வ்வுலர்'யல் அவ்வாராரர்ருக காரணம் ஈண்டுக் கூறிச் செய்யுட்கும் 

அதுவே காரணமெனக் கூரிறானென்பஅு, இரனதுபயன், செஞ் 

ஞாயிறென்பது வழக்கன்ரூயிறும் உண்மைசகோசகடி ௮சனைச் கே ப 

ய்யள்செய்யுஞ் சான்றோர் அவ்வாறு வழயகனாற்போல உய இணைப் 

பொரு ளையும் ஐம்பெரும்பூரங்கள் 2ஃற்ணேபான் வழங்குதலுண்மை 

கோகி அவ்வாறுஞ் சொல்லப்பெறுபகொலென்று Ly bey tor 20 

யம் ௮றுத்தவாறு, ௮ஃறிணைப்பாற்கும் இஃதொர்டாம். Hi Glew 

இன்ன செய்புட்கு இன்னபொருளுரிச்ரெனவயும் இனைப்பஃதியாத் பெ 

widu gwar a மாபுபற்றியே சொல்லப்ப$ிமென்றற்கும் இனி 

நிறைமொழி மாக்தா மறைமொழிபோல்வன ல மிறைச்சகவி பாடி. 
னஞாருளரொன்பசே பற்றி அ௮ல்லாதாரும் அவ்வாறு செய்தன் மரபெ 

ன்றற்ரும் இதுகூ.றிஞனென்பது. அவை சச்கரஞ் சுழிகுளங் கோ 

மூத்திரிகை ஏகபாதம் எழுகூந்றிருக்கை மாலைமாற்று என்றாற் 
போல்வன, இவை மஃகிரவசையானன்றி வாளாது மக்களைச் செய்யு 

ள் செய்வார்க்கும் ௮கனைர் திணைச்கும் மாபன்றென்பது கரத்து, ௮ல் 

லாதார் இவற்றை எல்லார்க்குஞ் செய்தற்ராரியவென இழியக்கருதி ௮ 

ன்னவகையான் வேறுசில பெய்துகொண்டு அவற்றிற்கும் இலக்கண, 

ஞ்சொல்ஓப. ௮வை இத்துணேயென்று வரையறுச்சலாகா, என்னை? 

ஒற்றை இரட்டை புத்தி விச். சாரமென்றா ற்போல்வன பலவுங் கட்டிக் 

கொண்டு ௮வற்றானே செய்யுள் செய்யினுங் கடியலாகாமையின், 

அவற்றிற்கு வரையறைவகையான் இலக்சணங்க.றலாகாவென்பது,
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ஐயைதன் கைய ஸிரண்டொழித்தெ ..ளேம்பான்மேந் , பெய்தார் 
பிரிஏரை த்த லில்லையால்."' என் ச“கொடாப் புசழ்மாறன் கூட 
லனையாளை - யாடா வட்டு லுளுங்காணேன்'! -ஏனவஞ் சொல்லுவார் 

சொல்லுவனவற்றுக்கெல்லாம் வரையறையின்மையின் அவற்றுக்கு 
இலம்கணங்கூரூா பண்ணத்திப்பாற் படுப்பினல்லதென்பது, (௬௦) 

௬௪௭. மாபுகில் BPSD OD gS a gran. 

இ மேற்போன வழக்கி7கும் செய்புட்கும் வருடன்த ,இல 
க்கணழ்டுற்கும்பொது (இ-ள் மரபினை நிலைஇரிர்துக் சொல்றுப 

வெனின், உலச ஈதுசசொல்லெட்லாம் பொருளிழர் து பிரிதுபிறிசாகு 
ம். ௭-௮, செவிப்புலளுய ழசைகெட்டு் கட்புவனய பொருளுண' 
ர வதெல்லாம் மாபுபறமுக அல்லத மற்றிலஷயென்றவாறு. (௬௪) 

உ ரு 9 . 

dif ப], வழக்கென்ப பூவ அபு நார மெற்றே 

கிதழ்சீசி யவாகட் டாக லான, 

இத வழச்கினு ஈ மரபினைப் பிழைககுக் கூ.றுவனவும் உள 

ப வன்பதுணாற்ற. (இ-ள்,) உழல்சென்று சொல்லப்படுவது உ 

யாந்தோர் வழங்க வழக்கே, என்னை ? உலகத்து நிஈழ்க்சியெல் 

லாம் அவரையே ரோககினமைமின் ௭... அவரையே நோக்கு 
தலென்பது அவராணையான் உலாநிசம்ச்ி செல்ன் றசென்றவர.ற். 
எனவே, உயா$கோளொனப்படுவா£ ஒர் தண௱ம் அவாபோலும் ௮றி 
உடையோருமாயினான்பத. (௯௨) 

௬௪௯, மரபுநிலை திரியா மாடசிய வாட 

யுணைபடு _நாரு மிருவகை யியல 

முதலும் வழி.|மென நுதலிய நெறிமின. 

Qs மேற்கூ.றட்பட்ட மரபு வழக்கிந்சேயன்றி இலச்சணஞ் 
செப்சாச்கும் வேண்டுமெனவும் ௮வ்விலச்சணம் இனைப்பகுதிச்தெ 
வும் கூறுகின்றது. (2) 67.) மரபுநிலையிற் இிரியாமை தமக்குக் 
குணனாக உடையவாட எல்லாராலும் உளாச்கப்படும் நூல் இரண் 

லக்கணத்தவாகும் முதனுலெனவும் வழிதாலெனவுங் க௬இக்கொ 
ள்ஞம் அழி.ப்பாட்டான்.. ௭ - று, **மரபுரிலை இரியிற் பிறிதுபிறி தர. 

கும்” என்பதனை இதற்குமேல் எப்துவித்தானன்தே அதனான் மரபு) 
Ma திரியாமையே ஓமக்குத் தகுதியாவதெனவும் இவ்விருவாந்றா 
லும் ஒன்றஞற் செய்தலே மரபெளாவுங் கூறியவாறு, ஏதலிய செ 
வென்றதென்னையெனின், இன்னசேமுகனூக் இன்னதேவழிதாதெ ச்
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ன்பஜேரி4மாகிவுற்லில்கே ஒருநாள்பற்றி ஒருவள் வழிநூல் செய்தவ 

PRA SRR BROS GM SS ஒருால் பிறந்ததாயின் 
அது வழிநரீலென்ப்ட்டு மர 0 Con Ws ஞூலென்ப்படுமெ 
ன்றற்கென்பது. இதனைச் சார்பு நாலென்னாமோவெனின். வழிதாலா 
ஞ் சார்புநூலுமாகலின் அங்ஙகனங்கூழுனாயினன். ௭ ந்றுக்கு? சாபு 
நூலினைப் பற்றி ஒருநூல் பிறர் சவழிச் சார்பின்சார்்பனச் க. தல்வே 
ண்வெதாகலானும் ௮ரனைச்சார்ர் து சோன்றிர் சார் பென்னாஞ் சொல் 

லை மும்முறைசொல்லியும் ௮சன்பின் தோன் கய நூற்கு மான்முறை 
சொல்லியும் எண்ணிசர்தோிரலாறுமென்பது, மற்று இரண்டா 
மெண்ணுமுறைமைச்சணினத நாவினையே வழிநூலெனச்சொண்டு 
மூன்றாவது தோன்றியநூலே சார்பு நூலாகவும் அகன்பின்னர் நூல் 
செயப்யப்பெரானவுங் கொள்ளாமோவெனின், மு.ருஞாலி De Lt gy 

பொருளை ஓர் உபகாரப்பட மழிரால்செய்ச ஆசிரியன் செய்ழக்கரற் 
சார்புதூலெனப் பின்னர் ஓர் நரிரியன் நூலற்செய்ததனம் பயர்சதெ 
*ன்னையென்க, என்முர்ம்கு யழிநாலும் பிற்ராலத்தரிதாமாயின் ௮ 
தினையும் எளிதாகச் செய்தலன்றே இதனாற் பயர்சதசெனின், அது 

தானும் பின்னொருகாலத்து ௮ரிமாமாயின் அதனையும் எளிதாக செய் 

வானல்லனோவென்றுமறுக்க, இங்லாராய் 99 Ca wr Gash baer 
மற இவ்விருவகையாலும் வருரலே மாபென்பாஞயி நீதென்றொழிச 

ஒன் ழன்வழியேயன்றியும் தாகம் ஆறி*மவா? (னும் நூல்செய்யப் 

பெராரோவெனின், அதி மாபன்று ) ௮துகோசஇயென்றே மசபுநிலை 

இரியிற் பிறிதுபிறி தாரும்” என்ற வீதி நூலித்ரும் எய்துவித்துப் பு 
குந்தெ சன்பது, என்னை பி. நுபிறிதாருமாறெனின், ஒுபொருட்ச 

ஊணே மாறுபட்ட இலக்கணங் கூறின் ௮வ்விரண்டும அதற்லெச்ச 
னாமாகாது, என்போல? மாணிக்சமணியினை4 செய்வண்ணம் முதலா 
Wor ல இலச்சணங்க திய நூல் இடப்பச் கருவண்ணமு சலாயினவும் 

அதற்லெக்கணமென்று ஒருவன் எதிர்நாலென்பதோர் நூல் பிம்கா 
லத்துச் செய்யுமாயின் ௮து அதன் இலக்சணமெளப்படாதா&லானெ 

ன்பது, மற்றுச் காலங்தோறும் வழக்மு வேறபடுசலின் வழச்சூதூ 
ஓம் வேறுபட ௮மையும்பிற எனின், “:வழக்கெனப் படுவ யர்ம் 
தோர் மேற்றே - நிகழ்ச்சி யவர்கட் டாக லான” என்றமையாலும் 
அங்ஙளங் காலந் தோறும் ஒரோர்.நூல் செப்யின் வழக்கல்லது ஏ 
ஞ்ஞான்றும் அவ்விலக்கணத்தரற் பயமின்றாயே செல்லுமாகலானு 
ம் ௮து பொருந்தாதென்பறு. அல்லதூஉம் । முற்காலத்து வழங்கி 
வேர்சதனை வழுவென்று களைபவாயினன்ேே பிற்காலத்துப் பிதக்த 

வழக்கு இலக்சணமெனத் சழீஇக்சொள்வதென்க இந்தூல் இலச்



அஆ கடச கூர: கூடி கனு க ஆ 
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. மரபியல், vw OT 

சணச்தினை இவ்வோத்தின் இததிக்கண் வைத்தான் வழச்ருஞ் செ 

வ்புளுமென்று விதர்து புகுத இரண்டிலக்கணமூம் முடித்தல்ல.து 
அவற்றைக் கூறும் இலச்சணங் கூறலாகாமையினென்பத, இக்கருத் 

தீறியா சார் செய்.புளியலினை ஒன்பதாம் ஒத்தென்ப, அல்லதூடம் இக், 

தூலிலச்சணம் வழச்கிர்குள்செய்.புட்குமேயன்றி ௮அங்கனமாகாப் பொ 

ருண்மெவும் பண்டம் மூசலாயவற்றிர்கு இலக்கணஞ்செய்யுங்காஓம் 
நியாயஞ்செய்யிலுர் தமிழ் நூலக லக்கனம் எவ்வாற்ருனும் இதுவெ 

யென்றற்ரும் ஈண்டுக் கூறரினானென்பது. எனவே, பிறபாடை நா 

ல்களாயின் இம்பரபு வே.ன்வேசன்றாயிறறு. மற்று மூதாலினே 

இன்னசென்பத கிணிஃ்து உளலாயாரோவெனின் அதுவன்றநே இனி 

க்கூறுகன்றொன்ப த. (௬௩) 

௬டும. ினையி னீங்கி விளங்கி வறிவின் 

முனைவன் கண்டது முகனூ லாகும், 

மேல் ஒன்றற்கு முதனூலாடுயும் ஒன்தற்கு வழிதூலாடுபும் 
வந்து தடுமாறுமென்றான், இனி அவ்வாறன்றி ஒன்றே மூச.ஞாலா' 
சவுஞ் ஏறுபான்மை உண்டென்டுன்றது. (இ-்.) செய்வினையி 
ன் பயன் துவ்வாது மெய்புணர்வடையனாயெ முன்னோனாற் செய்யப் 

பட்டதே ஒருலையாக முதறூலாய அ, 'எ- ற, எனவே, பேலை 

ச்சூத்திரத்து மூசனூலும் வழிநூறுமெனப்பட்டன (PSHE இன் 
யும் போலத் தடிமாறுமென்பதூஉம் இதுவாயிற் தடமாருது எஞ்ஞா 

ன்றும் மூதஞாூலாமென்பதூ௨உம் பெற்றும், 

,வினையெள்பன இருவினை. இன் நீக்கத்துச்சண்வந்த.து. வி, 

ளங்யெ அதிவென்பது முழுதும் உணரும் உணர்ச், ௮அறிவினென நி 
ன்ற இன் சாரியை, இன்ன ௮றிவினோடு கூடிய முனைவன் ௮றிவின் 

மூனைவனெனப்படும். முன்னோனை முனைவனென்பது ஜாசொல்வி 

முத்காடாம், முன்னென்பதனை முூனையென்பவாகலின். 

pg வினையினெஜ்ற வேற்றுமை நிற்பதன் நிலையும் நீங்கு 

வதன் நீக்கமுங் கூறமாகலின் ஒருசாலத்து வினையின்சணின்று ஓ 
ருகாலத்து நீங்கரென்போலக் கூறியென்னையெனின், ௮ற்றன், 
லு; வினைப்பயம் தொடரற்பீற்றுள்ளம் இலனென்பதன்றி அவர். 

ச்குச் சில செய்சையுளவென்பது பல்லோர்க்கும் உடம்பாடாகவி' 

ன், அவ்வினைச்சணின்றே, போகமும் பாவமும் மெய்யுணர்வுபற்றித் 

தெறப்பட்ட வித். துப்போலப், பிறப்பில்பெற்ியனா சீங்குமாசலின் 
அவ்வாறுகூ றல் அமையுமென்பது, என்னை 1 குற்றங் கெடுத்து ர:



off ff பொருளதிகாரம், 

ற்ற உணர்ந்தோருங் செடுப்பசோர் குற்றமின்றி முழுதுணர்க்தோரு 
ம் எல்லாம் பிநர்ச்ருறுதியாயெ ஆகமஞ்செய்யிலுக் துறக்கம் முத 
லாயெ பயன்றுயப்பாரல்லராகலின், இனி மூனைவனாற் செய்யப்படு 
வதோர் அலில்லையென்பார் அவன்வழித் தோன்றிய ஈல்லுணர்வுடை 
யார் ௮வன்பாற் பொருள்சேட்டு முதனூல்செய்தாரொனவும், அம்மு 

னேவன் முன்னர் ஆகமத்துப் பிறந்ததோர் மொழியைப்பற்தி ௮னை 

தீதுப்பொருரூங்கண்டு பின்னா அ௮வற்றவற்றுககு நூல்செய்தார் ௮ 

வரொனவும், ௮வ்வாசமத்னையே பிற்காலத்தாரும் ஒழுக்கம் வேறுப 

டுந்தோறும் வேறுபடுந்து வழிழாலுஞ் சார்புநாலுமெப் பலவுஞ் 
நசெய்தாரொெனவுங் கூறுப. அவை எவ்வாற்றாலும் முற்ற உணர்ர்சோ 

ர் செய்த நூலன்மையின் அவைதேறப்படா, ௮ல்லதூஉம் அவை 

தமிழ்தூலன்மை.பின் ஈணடு ஆராய்ச்சியிலவென்....ு. 

மற்று மேலைச்சூத்திரத்து நதலிய நெறியானே முதம் வழி 

புமாமெனவே, எல்லார்க்கும் மூதல்வனாயினான் செ.ப்தது aps ool 
லேயாமென்பது பெறுதுமாசலின் ஈண்டு இச்சூத்திரங் கூறியதென் 

னையெனின், சாமே தலைவராவாரும் ௮த்தலைவரை வழிப்பட்டுத் த 
லைவரர்யினாரும் பல்ராகலிற் தாமே தலைவராயினார் நூல் செய்யின் 
மதனூலாவ தெனின், ௮ற்றன்று ; தாமேதலைவராயினார் முற்கால 

த்துதி தமிழ்நூல் செய்திலராகலிற் தலைவர்வுதிரின்று தலைவனாயெ 

| ஸீசத்தியனாற் செய்யப்பட்டதும் முத ஞாலென்பது ௮றிவித்தற்கும், 

பிற்சாலத்துப் பெருமானடி.கள் களவியல்செய்தாங்குச் செய்யினும் 
பிற்காலத்தாலும் முதினூலாவதென்பது ௮திவித்தற்கும், அங்கன 

ம் வினையினிீங்கி விளங்க அறிவினான் முதனூல்செய்சானென் 
பது அறிவித்தற்கும் இதுகூநினானென்பது. எனவே, ௮சத்தியமே 
ிமூதற்காலத்து முதனூலென்பதூஉம் அதன்வழித்சாயே தொல்கா 
.ப்பியம் ௮தன் வழிராலென்பதூஉம் பெரும். 

என்ரார்க்கு முக்துநாலெனப்பட்டன முற்காலத்து ஸீழ்ந்த 

னவெனக்கூறித் தொல்காப்பியர் ௮கத்யெத்தோடு பிறழவும் அவ 

ந்றுவழிதூல்செய்சாரொன்றக்கால் இழுக்கென்னையெனின், ௮.து வே 

ரசவழச்கோடு மாறுகொள்வார் இக்காலத்துச் சொல்லிலும் இறந்தகா 

(ஒத்துப் பிறபாசாண்டி.களும் மூன்றுவகைச் சங்கத்து நான்குவருணற் 
தொடு பட்டசான்றோரும் அ௮துகூருரன்பது. என்னை 1 கடைச்சங்க 
த்தாருட் களவியற்பொருள்சண்ட சணச்சாயனார்௦கனார் ஈக்£ரர் இ 
ைசிஎங்கத்தார்க்குங் கடைச்சங்க த்தார்க்கும் தூலாயிற்றுத் தொல்கா 
பியம்" என்றாராசலாலும், பிற்காலத்தார்க்கு உரையெழு$ஜனரு.
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ம் அதுகூறிச் கரிபோக்இினாராகலாலும், அவர் புலவு ஐறந்த சோன்பு 
டையாராகலாற் பெசய்கூருராகலானுமென்பகு. இக்நனங் கூருச் 
சால் இதுவும் மாபுவழுவென்று அஞ்சி அ௮சத்தியர்வரித்தோன்நிய 
அசிரியரெல்லாருள்ளு௩ தொல்காப்பியனாரோ கலைவொன்பது எல்ல 
ஆசிரியருங் கூறு. வென்பது. எஙகனமோவயெனின், “கூறிய குன்! 

Oo Eger கூட்டித் - தோமின் ணாத ஜொல்காப் பியன்ற 2 

ஞூணைபின் றமிழூஜீந் தோர்க்குக் க னே.” இது பல்காப்பியப் புறன 
டைச் சூத்ரம். “விங்குகட ஓத வியன்சகண ஞால தச்-தாங்கர 

ல்லிரைத் தமிழச்சுவிளக் சாரென - வாஜே ரேக்நம் வாய்மொ 

(திப் பல்புக- மானாப் பெஈகம யாரதிய மென்று - மருந்தவ முனி, 

௮ ச்சிய முசறூல் - பொருந்த ச றப் புனாஈப வுணர்ர்தோர் - 

ஈங்லினஈ ரிறர்ச சொல்ாப் பியறும்'' என்பதனால் Hes hut Oe 
॥திககதிபத்தியா முர நூலெனமம் ௮௨1 வாஜோர் ஏந்தும் வாப் 

மாழிப் பல்புசழ் ற பைபெருமையுஉ டயாரொனவும் அவராற்செய்யப் 
பட முத நூல் பொரு; தக கற்றப புரைரப உணாக்தோரறாட் தலைவ: 

OW cyt தால்சாப்பிய களவும் பன்னிருபடலச் துப் புனர் துரைவ 

கையார் பாயிரச்குத்திரத்துள் உளாச்சப்பட்டது. இனிப், பன்னிரு 
படலம்மு ச நூலாக வழிநால்செ.ப்ந வெளாபாமாலை ஐயனாரிசனாரும் 
இதுகூறினர். என்னை? மன்னிய சிறப்பின் வானோ வேண்டச்- 
தென்மிலி யிருந்த சோசால் முனிவரன் - றன்பாற றண்டமிழ் anes 

ன் நுணர்ந்த- g tar 55 Figs நொல்காப் பியன்முதற் - பன் 
ஸிரு புலவரும் பாங்குறப் பகாந்த'' எனப் பாயிரஞ் செய்தற்கு உ 

ம்பட்ட மயினென்பது. 

4இவத்ராளெல்லாம் அகழ்தியமே மூர்ஸத்து முதனூலென்ப 

தூஉர் தொல்காப்பியம் அகன்வழிதூலைன்பநூஉம் அஅதாலும் பன 
ம்பாரனார் ** வடவேங்கடம் தென்குமரி” எனக் குமரியாற்றினை எல் 

லையாக்ச கூறிப் பாயிர 5 செய்ரமையிற் சகரர் வேள்விசகுதிஸா சாடி, 
FeO sr சடலகத்துப் பட்டுச் குமரி.பாறும் பனைசாட்டோடு கெடு 

வதீற்கு முன்னையசென்பநூ௨ ம் HIM LEG LIV ஈண்டுப் பற்றியல் 
லத மூன்றுவகைர் சங்கத்தாருஞ் செய்.புட்செ.ப்திலொன்பதூஉம் ஆ 

சிரியருழ் அவர்போல்வாரும் அவர்வழி ஆசிரியருஞ் செய்யுள்செப் த, 

சரன்றோருஞ் சொல்லாதன சொல்லப்படாவென்பதூஉம் அவருடம் 
படாதன சொல் உளவென்று எதிர்நாலென ஒருவன் பிற்காலத்து நா 

ல்செய்யுமாயிற் தமிழ்வழக்கமாயே மரபினோடுந் சமிம் நூலோடும் 
மாறுபட நூல்செய்தானாகுமென்பதுஉம் இனித் தமிழ்தூலுள்ளுர் த 
மத மதச்துசசேற்பன முதனூல் உளவென்று இச்காலச்.துச் செய்



௮௧0 பொருளதிகாரம், 

அசாட்டிலும் ௮வை முற்காலத்து இலவென்பது ரூற்கூறிவக் உ வசை 
யான் அறியப்படுமென்பதூஉம் பாட்டும் தெ/சையும் அல்லாசன 
சிலகாட்டிக்கொண்டு மற்று ௮வையுஞ் சான்றோர்செய்புளாயின வழு 

வில் வழக்கமென்பார் உளராயின் இக்காலம். அள்ளும் ஒரசாரராச் 

avs அவர்சான்றோரானப்படாரொன்பதூஉம் இங்ஙனங் கட்டளை 

செய்யவே காலந்தோறும் வே.றபடலர் 5 வழிவழக்காம் இழிசினா ai p 

க்கும் முதலாயினவற்றுகளொெல்லாம் நூல்செய்பின் இலசகணமெல்லா 
ம் எல்லைப்படாது இகந்ரோடுமென்பதூஉம் இறந்தசாலத்து நாலெ 

ல்லாம் பிறந்த பிறந்த வழக்ருப்பற்ரிக கன்றக்க.றிலென்னுங் ஐ: 

தடி றர் நங்குமென்பதூஉம் ஓன்ருகப் புறனடுதது ஒருசூத்திர பரெயது 
போத அமையினன்றி ஓழிச்ச ரூழ்திரங்களெல்லாம் மீகை.பாபெ 

ன்பதுஉமெல்லாம் பமென்பது, (௬௪) 

௬௫௧, வூழியெனப படிவ ததன்வமிம் தாரும், 

இத வழிராலாமாறுணர்த்துன்றத, (இ-ள். நுதலிய 
கீடுறியானன்றி வழி நாலென்றற்குச சிறப்புடையது அம்மு ச ஞால்வழிப 

பிறர்ச வழிநால், எ-று, அது சரொடல் காப்பியம், மற்றப் பல் 

சாப்பியம் நூ. ரலவியளவோயெனின், அவை வறிநாலே, தொல்காப் 

பியத்ின்வழிக் தோன்றினவென்பது. என்னை? “கூறிய குன்றி 

லு மூதறூல் கூட்டிச் - தோரின் நுணர்சு ஜொல்காப் பியன்ற - ன 
&சணைபின் றமிழறிர் சோர்ச்குச் கடனே'' என்பமாகலானும் இவ்வா 

இிரியர்பல்காப்பியர் பல்சாயனார்முசலாயினரை அவ்வாறு கூருராக 

லாறுமென்௮௫, என்றார்ச்குத், நொல்சாப்பியங் படப்பப் பல்காப்பி 
யஞர் முரலியோர் நூல்செய்சதெற்றக்செனின், அவரும் * அவா 

செய்த எழுத்துஞ் சொல்லும் பொருளுமெல்லாஞு செய்திலர், செய் 

ிபளிலச்சணம் அசழ்தியச்துப் பரக்துடச்ததனை இவ்வாசிரியா ௪ 

ருங்கச்செய்தலின் ௮ருமைரோச டப் பகுத்துக்க.றிஞராகலாலும் ௮ 

வர் தந்திரத்துக்கேற்ப முதனூலோடுபொருந்த நூல்செய்தாராகல்ா 
னும் ௮மையுமென்பது. பிற்சாலத்துக் சாச்கைபாடினியாருக் தொ 

 ல்காப்பியரோடு பொருந்தவே நூல்செய்தாரொன்பது, மற்று (வட 

சை மருங்கின் வடுகுவரம் பாகத் -தென்றிசை யுள்ளிட் டெஞ்சியம 
ன்றும் - வலாமருள் புணரியொடு கலாபொருது இடந்த - சாட்டிய்ஷ் 
வழக்க சான்மையின் சடைக்கண் - யாப்பின திலச்சண மறைகுவன் 

முறையே.” எனச் தெற்குக்! குமரியன்றிக் சடலெல்லையாகியகாலத் 
“துச் சிறுகாச்கைபாடினியார் செய்தநூலினையும் ௮தன் வழிநாலெ 

சின் றமோவெனின், ஈண்டுக்கூறிய பொருளெல்லாம் தழுவுமாற்றாற்



மரப்யல, க்கி 

செய்தது ஆராமின் ௮து வழிதூலாதற்கு இழுச்3சென்னையென்ச. 

இண்ட லெ குன்றச்டூறிஞர் தொகுத்து நூல்செய்தாராகலினென் 
பாரும் உளர். ஒழிபொருளவாயினத தொகையெனப்படாமையின் 
அங்ஙனங் கூறுதல் வழிநூலிலச்சணமன்பொன்பது, (௬௫) 

௬௫௨, வழிபினெறிிப சாலவசைக் காரும், 

Qs வழிரால் இனைத்நதவசைச்சென்இன்றது, (@ - er.) 

மேல் வ.நிநூலெனப்பட்டது சான்குவசையாற் செய்யப்படும், எற. 

இதன்பயன் ஓர நூலுள் ஓன்றல்லது பல உரரபிவனரும் இரண 

னே கான்குவசைய வ.திதூ.லனலம் ஸர மாலாமின் தன்றெயா 
மெனவுங் கூறியவாரு-பிங்று. oo ute or Cu ne gy (௬௬) | 

* ௩, ந் 
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“ * HUN. UA BOAT (OM 7 Chom Sal, 

இக்கான் குவகையுங் காரமாமாக மர் உரிய நால்வகை வழி 

நாலும் பெறலார், எ-று. தொரு வலைன்ப த முதனூல் விரிந்த 

தளம் சில்வாம்காட் ரநரிவன் மாசகட்ரு அறியத் தொகுமதுக. 

கூறல், விரித்ர லல்பது மர நூலிற சாரும் நச் கூறபட்டு விளங் 

சதி நின்றதனே விளங்கா மான் wi eg ta vy. O, ராகைல்ரியெ 

cous அவ்விருவாறும்பற்றித் பொழுத்மு 0 spurt coh 8G) Ht Aly & ob 

மூறையானே பின்விரித்துச் கூறுதல். மொ ந் பய, ம தன்பது பிற 

பாடையாற் செய்யப்பட்ட luge ter. ரமிழ்நூலாசர் செய்வது 
அதுவுந் தமிழ்நூல் உள்வழி ற்கு மாபா..மன்றவாறு, அதாப்பட 

வென்பது நெறிப்படவென்றவாறு. நெர்ப்படிதலென்பது அவ்வா 

ஐ! லொழிபெயர்த்தம் செய்யுங்கால் அது கடெர்கவாற்றானே செய் 

யப்படும், தொகுத்த.ம் விரித்தர் தொகைவிரியாகவுஞ் செய் சதனாற் 

பயமில்லைச் தமிழர்க்கும் ஆரியர்க்குமென்பது. மொழிபபெயர்தீதென 
வே, பொருள்பிறழாமை பெற்றாம். வழகீரு நாலுள்்ஞம் மெ ழிசபப 

ர்த்து யாக்சப்படுப்ன உளவோவெனின், அற்றள்று, அது வே 
GC? வேதப்பொருண்மையும் ஆசகமப்பொருண்மையும் நியாய 

நூ.ற்பொருண்மையும் பத்தித் தமிழ்ப்படுக்குங்கால் அவற்றிற்கும் இது 

வே இலச்சணமென்நந்சூ மொ.திபெயர்த்தலையும் இவற்றுச்சட் கூ 

ஜினானென்பது, இனிப், டீடர்ந்துபட்ட பொருண்மையவாசிய மாபு 

ராணம் பூதபுராணமென்பன சில்வாம்சாட் சிற்றறிவின் மாச்சட்கு 
உபகாரப்படாமையிற் தொகுத்துச் செய்யப்பட்டு வழக்கு நாலாயெ 
தொல்சாப்பியம் இடைச்சங்கம் முசலாச இன்றுசாறும் உளசாயித் 

றெனக்கொள்க, (கஸ்



௮5% பொருளதிகாரம், 

or AS, Des சூத்திர முணப்பிற் காண்டிகை 

மெய்ப்படக் சளர்த வகைய தாகி 

uF Geom mis குற்றமு Desa) சேரிதின் 

முப்பத் இருவகை யுத்தியொடு புணரி 

லஓாலென மொழிப நுணங்குமொழிப புலவா. 

Der gi எல்லாநூற்கும் ஆங் தோர் இலக்கணமுூணா ஸு ரி 

(இ.ள்,) ஒத்த சூத்தரந்தினை உரைநடாத்தல்வேண்டினவழிப் பி 
ஐநத சாண்டிசையும் அக்காண்டிகையானும் விளஙகாத சாலதது 

அதனையும் விளங்கசககறம் உரைவிகநபத்துமாகிப் பச்தவசைச குற் 

ற்மூமின்றி நுண்பொருளவாகய முப்பத்திருவகை உ௱தியொடு போ 
ரும்திவரின் அதனை நாலென்றுசொல்ஓப நணண்தின் உணாது 

னாக்கும் புலவர், ௭- று, ஓத்தகூத்சிரமென்றதனான் நூலின்வே 

wou இரவகைப் பாயிரமுஞ் சூத்திரச்தோடு ஓச்ச இலகசணத 

தீவென்பது சொள்£ உலாப்பினென்றதனான் :'உணணின் நசன்ற 

உணாயொடு பொருந்தி'' வரா ரலை அலிலசகணமெனச் செய்புளியலுட் 

கூறிப்போர்சாம் ; அங்ஙனம் வேருிப் பொருர்சிவிரமெனப்பட்ட உ 
ரையின்றிச் சூர்இரக்சானே பொருள் நிகழ்ந்த சாலமும் உண்டென்ப 

தாம். இதனதுபயம், உளாயுங காண்டிகைபுமின்றிச குத்திரச்சா 
னே சொற்படுபொருள் உளாச்தஓ முண்டு, ௮ஃது அவற்றையொழி.ப 

௮கா இச்சாலச்ெ சன்நலாயிறறு, 

௨. ரைப்பினென்றும் விளையெச்சங் செத்தலென்பதனோ? மு 

டியும், வகையென்றரனன் உரையெனப்பட்டது சாலும் Meer 
ண்டிகையினை மெய்ப்படக்ளெந்ததேயாகலின் ௮வ்விரண்டுஞ் செய் 

யுளியலுட் கூறிவந்த உரைவிகற்பமேயென்பதுணர்த்தியவாறு, ௮ஃ 

சேற் சாண்டிகையென்முந்போல இதற்குப்பெயர் வேறுகூருனோ 

வெனின் வேண்டியார் வேண்டியவாறு *:மறுசலைக்கடா மாற்றம்” 

எல்லையின்றி இர் தவருவனவெல்லாம் உரையுள்-எழுதப்படாமையி 

ன் ௮.துவுங் காண்டிசைப்பகுதியேயென்பது ௮றிவிச்தற்கு லே 

பெயர் கூறாது மெய்ப்படச் ளெர்த வகையென்றேபோயிஞனென் 

பத. மற்று இல்லதற்கும் இலக்கணஞ்சொல்லுவார்போல rearing 
ந்றழுமின்றியென் றதென்னையெனின் ௮வறறை எதர்மறுசத்துசக்சொ 

ள்ஞும் பத் தவகைச் குணமுங் கோடற்குத் தம் துகூறிஞனென்பது. 

yma *' எதிர்மறுத் திணரின் ஜிறததபு மவையே” என்புழிச் சொ 

ல்லும். அல்லாதாூம் இவைகூநியவ தனனே பிதிசொருபொருள் 

கொள்ளப்டடும் இடங்களும் உள, அவைநோக்கி அங்கனங்கொள்



மரபியல், ௮௧௧. 

ளாதனவுந் தொகுத்து உடன்கூரிஞனென்பத. அவையும் அவற் 
அுவிரிசருச்தரத்தட் உறுதும். ஈனாங்குற்றமுமெள்ற உம்மையை 
எ.ச்சப்படுத் தப் LS me, குற்றம் உளவென்பதங் சொள்க. அவை 

மேசனுலோமொறகோடலஓம் யாப்பிலுட்சிசை௰.ம் போல்௨ன, 
அவை முன்னர்ச்சொல்லஓுதும் நேரிதினென்றசனான் முசல்௨ன்! 

செய்த நூகாயிலும் வழிநூலாயிறம் ௮ல் ௨ழிநூவின் மூ வதூஉக் 

தெரிஈதுணரும் தணணுணாவினஞா?கே முப்பாஇராவகை உதஇயும் 

புலனாவசெனச்சொள்க அலையும் முன்னாச்சொல்லு தும், வசை 
யதா௫ியென்பத புணரீனொன்பதனோடு முடாசது, புனரிென் 

பது மொழிபவென்பதனோட முடிர்கது. 

ஒத்தருத்திடிதனை உளாடாச்ரல்வேண்டிற் சாண்டிகைப், 

பொருளினை விளஙகச சொல்லும் உளாவிகற்பத்தகாடயெனவே சூத் 

இரமுங் காண்டிகையும் உரையுமென மன்.றம் ௮வந..ரடு குற்றமி 

ன்மையும் உத்தி௨சையுங் கூட்ட நூலிலககனாம் ஐந்தாயின, இதன 

அபயம், இவற்றது விரிசசூச்திரங்களான் உய்த.துணாஉால் எடுத்தோ. 
இத் தொகுத்துககாட்டலாயிற்று மற.றுச குற்றத்தினை இடைவைத் 

தி உத்திவகையினை ஈற்றுககணவை தசென்னையெனின், Merial 

ஞகுற்றமுமின்றி வரும் நிலககணம் முசஞாற்கண இலலையென்ப.து 
'முதல்வூன்கண்'' என்புழிசசொல்ஓமாகலின், அ௮வைபோல முதற 

சண் உத்திவசையும் வாரா, சிறுவரவின வென்றற்சென்பது, , 

இனி, ஓத்தவென்றதளுற் பிபாதப்பாயிரமுஞ் சிறப்புப்பாயி 

ரமுஞ் சூத்தரமுந் தம்மின்வேறென்றலும் ௮வ்விருவசைப்பாயிரவு 

GOT Ly Gh சுத்திரவுரையும் வேறெழுதப்ப$மென்றறுஞ ௬ தரவுரையுட் 

பாயிரவுரா” மயங்வெருவன உளவென்றலும் அவ்விருவகையுனாக 
கும் வேருயினும் அங்வுனைசெய்தான்பெயர் கூறுரன் முதலாய 
பாயிரவுரா கூற ௮மையுமென்றஓஞ் சூத்திரர்தானே பாயிரமில்லா 

தவழிப் பாயிரம் போல நான்முசதது நிறகு£2மன்றலும் அங்ஙனம் 
நிக்நீவழிப் பொதுப்பாயிரமுஞ் சிறப்புப்பாயிரமம் உரைவகைத 

தாற்பெய்துரைத்தலும் அீவ்விருவகைப்பாயிரமுஞு செய்தா இன் 

ஞாரன்தஓமென்று இன்னோரன்ன கோடலாயித்று, இவையெல் 
நாஞ் சூத்தாத்சோடு ஒத்த இலக்சணமேயாதலின் ஓத்தவென்றும் 

மாட்டேற்றானடங்கெ, 

அவை வருமாறு, “வலம்புரி wii குலம்புரி பீறப்பும்” 
என்லும் பொதுப்பாயிரமும் '*வடவேங சடர் தென்குமரி” என்லுஞ் 

சிறப்புப்பாயிரமும் ஓ.ழிக்த சூத்திரங்கள்பொல லாற்பா வகவலாூ தாவி!



Hae Que cron Bam ri, 

ன்வேறா இன்றியமையாவாயின, அவத்றிற்குச் சூத்திரவுரையோடு 
மயங்காமல் வேறுனாயும் ௮ண்டெ ழுதப்பட்டன. *'எழுச்செளப்ப 
பெ என்னுஞ் சூத்திரத்தை நிறிஇ என்பதுரகுத்திமெனவும் இவ் 

விகாரம் என்னபெயர்த்சோவெனவும் இவ்வதிகாரம் யாசனை ௮5 
'லியதெனவும் அவற்றிற்கு விடைகூறலும் இவ்வதிகாரம் எனைப்பகுதி 

யான் உணர்த்தினெனவுங் கூறி ஒழிந்த ஒர் இற்கும் இவ்வாறே 
சூத்திரவுலாயோடு பாபிரவுரை மயங்கச் சொல்லியவா.றும் yah pe 

pg. சண்சொள்க. இணி, இய்வுரைசெய்தார் யாரோவென்த வழி 

மதுரைக் கணக்காயனார்மசனார் ஈகரரொன உராயேழு தினான் பெய 
கூறுசலுஞ் குத்திஞ்செய்சான்பெயர் கூறுதலோடு ஓத்தஇலக்கமா 

த்ததாயிற்று, “அன்பி னைர்நணேச் களவெனப் படுவ தந்தனா ரரும் 

றை மன்ற லெட்டலுட் - கர்தருவ வழக்க மென்மனார் புலவர்'' 

என்பது பாயிரமின்றித் தானே நூன்முசக்குநின்று இருவசைப் டா 
யிரவுரையும் பெய்து உரைச்கப்பட்டத. வடவேங்கடர்தென்குமரி'' 
என்னுஞ் ெப்புப்பாயிரஞ்செய்தார் பனம்பாரஞாரொனூம் “வலம்புரி 

மூச்நிற் குலம்புரி பிறப்பும்" என்னும் பொதுப்பாயிரஞ்செய்தான் 

ஆத்கிராயன்பெயராடிரியனெனவும் பாயிரஞ்செய் தான்பெயர் கூறி 

யவாறு, என்பதுபாயிரம் என்று தவிற்றோவெனப் பாயிரவளாகச்கு 
முகவுரைவந்கவாறு கண்டுகொள்க, பிறவும் ௮ன்ன, (௬௮) 

௬௫௫: உணாயெடுத் ததன்முன் யாப்பினுஞ் சூத்தாம 

புரைதப வுடன்படக் காண்டிகை புணர்ப்பினும் 

ADEs od Hadas முடையோர் வகையொடு 

புரைாசப நாடிப் புணர்க்கவும் படுமே, 

.... இஃதுஜயம் அறுத்தனுதலித்து; என்னை? மேற்கூதிய சூத் 
இரம் உரைபெறுங்கர£ற் சாண்டிகையும் உராயும் வேறுவேறு பிறக்க 

கீகண்ட மாணாக்கன் ஓதி? தனவும் ஒன்றொன்றனை ஒழித்துவருங் 

கொலென்று ஐயுற்றாற்ருச் சாண்டிகையும் உராயுமே சண்டாய் ஓன் 

௮ ஒன்றனை ஒழிக துவருவனவென்று ஐயம் ௮றுக்தமையின்,' மே 
லசற்கே புறனடையெனவும் அமையும், (இ-ள்.) உரையெடுத்து 

அதன்முன் யாப்பிலும் காண்டிகையினை வீளக்குங்கருத்தினானும் 

அச்கருத்தின்றியும் அசசுத்திரத்திற்கு உரைதொடர்ச்தெழுதிலும் : 
சூத்திரத்தனை ௮.துவென்று சுட்டினான் **முற்படச் இளத்தல் செய் 
யூளு ஞரித்து” என்பதனானெனவுணர்ச, 

ூத்திரம் புரை தப உடன்படச் காண்டிகை புணர்ப்பிலும்ு 

இச்சுத்தெத்திற்கு இடையின்றிக் காண்டிகை பொருக்தச்செய்மிலும்;



மரபி.பல், 
௮௧௫ 

புலாதபவென்பசனான் மேல் இடைபுகுமெனப்பட்ட பா.மிரவலாயி 
gs செப்து காணடிகைச்கும் பெரும்பான்மைமயெனச கொள்க, 
உடன்படவென்பதனாற சாணடி.ுகயல்லா3 மூகவாசசண்ணே மூன் 

ம்பின்ஐங் காணடிகைபெப்து உரைத்தலுஙகொளக, கொள்ளவே 

முறகூறிய ஜுகும் ஒரு௩குவருதலும் இட்வாறே பெற்ரும் 

விடு ஓம் வில?சலும் உடயே £ வகையா உடாவிர 

கு வீடைகூறுமாபம் போலிமற பாரா ரொல்ஓூ ரொர்ப௬ுஇ 

Qurd ame dus orem அஃவ்பு பகுதிய EHO மாக்கு வரு 

&காற BMY Veta? UMM Lena er வருவகாற 

கூறகிறுற Oxon ள் ito sb, Sol gp க ழநினாறை 

Gar or “ny sm SLY iT 9 Oe RTT Cer aU oor 

ஐ ashe இ Do (நட பிம்றா on, அ 82) அறு In we renin ad 

WY RVs FAT YUTONPh KO TI ae ராலலியுள் ௩ அஸர் 

arse அறியாது பி. இணை மயாகலிப் மே ெர்பன வீடு 

prowl வீவிரை வீடுநாலபெொ௱ராம் பில/கலெனவே 4% 
அரிலா/ போவிஎய விலகு sac gy Wie cpu 

(/ரை ரப காரப் புண சரிவும் படிப்மக்க ப (0 கையிரணடிம் 

உ யிரணடுமென்று wa orn சாரு நக்க ராறாம. வெய் அரச 

மிள்றிப youresy udu அடவிருபகுரியும, எற. தாவது 

நராணடிகைப்பழுதி இரராடுமும abs eyo MMe Ow BOO. 

யோ Mion Oenitorogs gb OyI? F & conus areca 
Wen அவை கூற்றிறற் சகொயாள வவசநலுமென © wre 

உம Borg து தமீடயிரறு, எனனை? சாணடிரமையும உரையும் 

ஓன்று ஒன்ன ஓநிழதும் வருமென்றமையின், ஓழியாதுவருதல 

உடனபடவென்ரசனாற தழுவப்பட்டது, இஙதறிறகு உசாரணாமா 

மாற ததசம் வீரிசகூததிரசதட் சொல்லுநம் (4 ௬) 

௬௫௭௬. மேந்கிளு நெடுதத யாபபினுட் 0! ஈருளொடு 

சிலவகை யெ 5 [இன செப்யுட waned 

சொலலுங் காலை யுாராயகத தடக்கி 

நுணமையொடு 9ிபுணா௩ச வொணமைத் தா௫ழ் 

துளக்க லாகாத துணைமை யெய்தி 

யளக்க லாகா வருமபொருட் டாகி 

பலவகை யானும் பயன்நெரி புடையது 

சூத்திரத் இயல்பென யாத்தனா புலவா,



௮௧௬ பொருளதிகா.-ம், 

நிறத்த மூறையானே குத்திரமாமாறுணர்ற்று (இ-ஸ்,) 
மேற் ளெந்ு எடுத்த யாப்பினுட் பொருளொடு: சூத்திரர் சானே, 
ஆடி. நிழலி னறியத் தோன்றி - நாடுதவின்றிப் படொருணனி வீளங்க. 
யாப்பிலுட் டோன்ற யாத்தமைப் பதுவே!” என மேற் செய்யுளிய 
அள் விதர்தோதிய இலச்கணமுடைத்தா.ப்: எனவே, வழுவமைக்கி 
ன்ற ளெவியாக்கத்து முதற்கண் ௫ வினையியலுட் கூ றப்படும் இவ 
க்கணத்தினை ௮ணடு ஜா உபசாரபப_க் கூறியது டோல ௮டி.வனாயி 
wens ஆணகெகூரிய ரல்லஈ சொலலப்பட்ட இலச்சணம் ஈண்டு 
இனிச் கூறுின்ற இலககடாந்ரொ9ி கூடி மரபெனவேபடும் என்று 

ஈனாம். ஆ ராடுப் பொதுவசையாற் கூறியநூலிற்கும் இஃதெொக்கும்; 
என்னை? பலகூர் தரர் ரொடா[.து நூலா ஈனணாடே மாபுகூறப்ப 
லின், உணாயாயின் ௮ன்ன சன்றி £டல்ல சையரயுள் ஏத்பனபகு இ 
வேறுபடும் மாபு கூ.றுனெறமையின் ௮.து செப்யுளியஓட்கூறியவாறு 
போலாது வேறெனவெடடும் ஈன டன் நு. இனி pm Bua பாயிர 
Doge gs Mx இ ரியமையாறு ரு.சதிரமென்றற்கும் இதுவே 
ஒக்சாகச்கொள்ச எனன? மேறடழத்துரின்று மேற்களர்ரெடுத்த 
யாப்பெனவேபடுபா ஈபினெலபு, இரனருபயம் பாயிர இலக்க 
ணங்களோடு பொரு$/ச ௬; ரஞ் செய்,லென்பதாயித்று, இஃ அ 
ஓ்பக்கறலென்றும் ௨உஃதிவசை, மேறளெொதெட சத இலக்கணமா 
வது, ஆடரிழறபபாலே பொருளாதுச் தோசல்வேணடாமழ் பொரு 
ட்பெற்றி உணாடின்றாஙகுச் கூந்த சசொடருள், இலசூயமின்ராயி 
னும் அதனை இதுகெட்டான் கானுமாற்றாற செய்தலாயிற்று, இனி 
மேற்ளெரதெடுத்த பாயிர இலசசகணச்சூசதிரத்0 சாடு பொரார் துங் 
காற பொதுப்பாமிர இலக்கணம் பொருந்தா, றப்புப்பாயிர இலகக 
ணம் எட்டுமே பொருர் தவனவெனகசொள்க, ௮ஃ௦ குன்னைபெறுமா 
தெனிள், மேறளெர்ச யாபபென்னாது எடுதத யாப்பென்றதனானே 
EGR ge சிறப்புவகையான் இன்கியமையாசாச எடுத்துக்கொள் 
ளப்பெது 'வடவேஙாடச் தென்குமரி” என்முற்போஓ ஞ் சிறப்பு 
ப்பாயிரமாகலாலும் பொதுப்பாயிரம் எல்லாநூனமுகத் தும் &னரிக்க 
2ப்படுமென்றற்கும் ௮ஙஙனங் HK றப்பட்டத. 

சில்வசை எழுத்தின் செய்யுட்டா- அடிரிழவின் அதியச்ளே 
ப்யுங்கால் அதுபோல ஒருவழிப் பொருளடக்கி ஒருவழி வெள்ளிடை 
இடப்பச் செய்யப்படாது பொருட்கு, வேண்டுஞ் ரில சொல்லாற் 
செய்யுஞ் செய்கைத்தா?); செய்யுளென்றான் அடிவனாச் செய்யு 
ளின் வெறுபட்ட பொருட்பாட்டி COPE ௮டிவலாப்பாட்டிஓட்



“மரபியல், wh] & eT 

சிறப்புடைய அ?ரியத்தாலும் வெண்பாவாலுஞ் செய்யவும்படுஞ் 
சூத்திரமென் நற்கென்ப௫. என்னை! மண்டிலப்பாட்டின் உடம்பொடு 

புணர்த்துச் குத்திரஞ் செய்தமையாலுஞ் சின்மென்மொழியிந்ராய 
பனுவல் வெண்பாட்டாகி வருமாசலாலுமென்பது. 

சொல்லுங் சாலை உளாயகத்து ௮டகெபொருளாறும் போ 

Surge சொல்லுவார் சொல்லுங்கால் ௮ வுளாயெல்லாம் தன்ன 

55.68: நண்மையொடு புணர்ர்த ஒண்மைச்சாடபருப்பொருட் 

டாயெ பாயிரம்போலாது நுண்பொரட்டாகயே பொருள்சேட்டார் 

ச்குவெள்ளிதன்றி உள்ளுடைச்சாகி : தளகசலாகாத் துணைமை எய் 

இ௮ முன்னும் பின்னுங் உடர்த சூர்திங்களானே தன்னுட்பொருள் 
இன்நியமையாதாகலெய்தி : எனவே, EHO CH OT Doane இன்றியமை 

யாத உறுப்புப்போலச் செய்யல்வேண்டூமென்றயாராயிற்று ; அளக்க 

லாகா அ௮ரஈம்பொருட்டு ௮-௬ அளததற்கரிய பெரும்பொருட்டாடு ; 
பல்வகையானும் பயன் தெரிபுடையத--பலவாம்றானும் பொருள் விள 

ங்க வருவது : சூர்திரச்து இயல் பன யாக்கனர் புலவர்: இளை 
யெல்லாஜ் சூத்திரர்தில சணமென்று முக தால்செய்கத அரிரியசாற் 

சொல்லப்பட்டன. எ-று, இந்நியல்பென்வே இவற்றிற் கறிய 

வேறுபட்டன விசாரமென்றாழும், 

“2 கரமொடு புணரும் புள்ளி யி.றுதி - யகரறூ முயிரும் வரு 
af Su hens” என்றவழி யசரமும் உயிராம் வருவழியெனவே இதுகி, 

லைமொதித்தொழிலென்பது, அழு நிழவின் அறியத்தோன்றிற் று. இனி 

நிலைமொழிததொழில் வேறுகூறினமையின் “மயங்கா மாபி ளெழுத் 

துமுறை காட்டி." எனப் , பாயிர இலச்கணத்துடன் பொருந்துவதா 

யிற்று” இனி எண்வகையா ற் பரந்துபட்ட புள்ளியி ற்றுச்சொல்லினை 

யெல்லாம் உகரமொடுபுணரும் புள்ளியென ௮டக்னெமையிற் சில்வ; 

கையெழுத்தின் செய்யுளுமாயித்று, யகரமும் உயிரும் வருவழி இய 
ந்கையென வருமொழிப்பரப்பெல்லாம் அ௮டச்செமையின் அதற்கு 

ம் இஜ்தொக்கும். இதனைப்பற்றியெழுர்த பொய்ப்பொருளும் மெய்ப் 

பொருளும், பலவாசகலின் உனாயகத்தடக்கலும் உடைத்தாயிற்று, தொ 
கைமரபிலுள்ளும் உயிர்மயங்பெலிலுள்ளாம் புள்ளிமயங்கியலிலுள் 
ளுங் குற்தியலுகரப்புணரி.பலிலுள்ளும் பரந்துபட்டபொருளினை நு 

ழைக்து வாங்கக்சொள்ள வைத்தமைமின் நுண்மையொடுபுணர்ர்த 
துஉமாயிற்று. இச்சுத்திரம் பொருளுரைத்தவழியும் வெள்ளிசன்,றி 
உள்ளுடைத்தாகலின் துண்மையுடைத்தெனவும்பட்டது. '*குரியசன் 
முன்னர்த் தன்னுரு பிரட்டலும்" என்பதூஉம் *ஞகானா யொத்றிய 
தொழிற்பெயர் முன்னர்'' என்பதூஉம் முதலாம் மற்தித்கும் இஃது.



aS பொருளதிகாரம், 

இன்றியமையாதாசறும் இதற்கு அவை இன்றியமையாவாகறும் ௨ 
டைமையிற் துளக்கலாகாத்தணைமையெய்தியதா உமாயிற்று, இரு 
பத் துமான்றும் இருபத்திரண்டுமுதலும்பற்றி எழுந்த மொழிசளெ 

ல்லாம் வேற்றுமைக்சண்னும் அல்வழிக்கண்ணும் இருமொழித்தொ 

ழிலும் தரவகையாற் தொகுத்.துக்கூ.றினமையின் அளக்கலாகா 

விரும்பொருட்டாசறும் பெற்றாம், இங்ஙனம் வருதல் இயல்பெனவே 

இிதியவேறுபட்டுவருவன உளவாயின் அவையும் அமையுமென்றானா 
ம், இவை 'அந்நா லைந்து மூன் தலை யிட்ட - முன்னுறச் இளந்த வுய 

ர்திணை யவ்வே'' என்றாற்போல்வனவும் பிறவும் இலைசுசொல்லும் 

'இயல்பன்றி விசாரமெனப்படும், (500) 

௬ட௭, பழிப்பில ரூதஇிரம் பட்ட பண்பிற 
கரப்பின்றி முடிவது காண்டிகை யாகும், 

இ மூறைபானே காண்டிகையாமாறுணர்த்று, (இ-ள்) 

குற்றமில்லாத சூத்திரர் தனதுட்பட்ட இலக்கணத்துள் ஒன்றுங் 
'சரவாது மூடியச்செப்வது காண்டிகையாம். எ-று. பழிப்பில்சூத் 

இரமென்றசனாற் காண்டிகைசெய்யச்தகாசென்று இசழ்ச்சிப்படப் 

பரந்தன உளவாயின் மறுழ்துச்செய்கவென்பதாம், இதனை வருக 

orn காண்ட கைக்கும் ௮ கலவுரா௰ஞும் ஏற்பித்துச்சொள்க, உதாம் 
ணம் ; - எழுத்தென்று சிறப்பித்துச் சொல்லட்படுவன 4௮கரமுத, 
ணாகர விறுவாய் முப்பஃது"" என்று சொல்வார் ஆரியர் சார்க்து 

வரலிலக்சகணத்த மூன்று மல்லாச இடத்தெனவரும், பிறவும் ௮ன் 
ன. இனி மறுத்துச்செய்யுங்கால் “ வெதியறி கிறப்பின் வெவ்வாய் 

வேலன் - வெதியாட் டயர்ந்த காக்தளாம்'' என்பது தெய்வச்சிறப்பி 

ணை அ௮றியுஞ் சிறப்போடு வெவ்வாயுடைய வேலனது வெறியாட்டி, 
நன ஆடிய காக்தளுமென்றாற்போல வருவன பலவுங்கொள்க, இங்ங 

னங்கூறிய உதாரணங்சாட்டல்வேண்டாமையை உணர்ந்து உரைஈட 
'நழகாலமும் உடையவாகும் முற்காலத்துழூல்களென்பது கருத்து, 
அஃதேல் உதாரணத்தோடுவருங் சாண்டிகையிலவோவெனின் அது 

வருஇன்ற சூத்திரத்துட் சொல்லுதும், மரப்பில்லதென்னாது மூடிவ 
சிசென்றான் அதனாற் பரந்துபட்ட சூத்தரத்தினை ௮ங்கனம் மறுத்துச் 
செப்யாது, தொகுத்துச் சாண்டிகையான் உராக்குங்கால் 'உட்பொ 
ரூளெல்லாம் விளங்காமற் கரந்துசெய்தலும் உண்டென்பது கொள்க. 
அது  வெறியறி இறெப்பின் வெவ்வாய் வேலன் - வெறியாட் டய 

ர்ச்ச sré gens” என்பது மூதலாக இச்கூறப்பட்ட இருபத்தொரு த 

றையும் சார்தையெனப்பமென்றார்போல மாட்டென்றுஞ் செய்யு 
அநஅப்பினேத், தோற்றுவாய்செய்து விடுதல், பிறவும் ௮ன்ன, (௪0௧)



மரபியல, am 

Gy, iran Bers விரிவோுு பொருந்தச் 
சுட்டிய ர்த்தி முடித்தற் பொருட்டா 

வேது ஈடையினு மெடுத்துக் காட்டினு 

மேவாங் கமைந்த மெய்ச்கெறித் ததுவே, 

இ.ச மேலதற்கோர் புறனடை . எய்தியதன்மேழ் சிறப்புவிதி 

யுமாம். என்னை *? காண்டிசையை மேலதனொடு இருவசைய என்ற 

மையின், (இ- ள். ) விட்டகல்வின்றி விரிவொமி பொருந்தி-சொ 

ந்படுபொருள் சொல்லுங்காற் தொடர்மொழிகளைத் தொகைநிலை பய 

னிலை முதலாயவற்றாற் பகுத்துக்கூமுது பகுத்துச்கூழும் உரைவிக 

த்பம் போன்று மற்றப்பொருள் தோன்றி : விடுத்தலென்பறு, சண் 

ணழிவு ) ௮.க்கண்ணழிவான் ௮கன்.றுபடுதல் விட்டகல்வெனட்பட்ட 

த, அங்கனம் அ௮கன்.றுபபிலின்றியெனவே, இஃ து இன்னவே ற்று 

மைத்தொடர் இஃது இன்னபயனிலைச்சொடரொன்ருற்போலச் சொ 

ன்னிசழ்ச்சியுடைத்தாயின் ௮ஃ து உரையெனப்படுமென்றானாம், 

சுட்டிய சூத்திரம் மூடிச்சற் பொருட்டா௬இது நியமச்சூத் 

தரம் அதிசாரச்சுச்திமென்ருற்போல முசற்கட் சொல்லிய சூத்திரப் 

பெயரினை ௮வ்வாரூட மூடி.ந்ச முடிபுசொல்லுகற் பொருட்டாச : ஏது 

நடையிலும் -நியமச் குத்தெமென்றாலும் பிழிதொன்றென்றாலும் மே 
ற்கொண்டக்கால் இன்னது சாரணத்தினெனக் காரணங்கூறும் வழ 

க்கினாலும் : எடுத்துக்காட்டினும்-- ௮அங்ஙனங் காரணங் கூறியக்சால் 
அதற்சேற்பது ஒன்ருயினும் உதாரணமாயினும் வழிநாற்சாயின் ம 
தனால் எடுத்துக்காட்டுதலாயினும் ஒன்.றுபற் நியும் ; மேவாங்கமைர் ௪. 
மெயர்நெறித்து அதுவே-௬ருத்தாஞ்செய்த ஆசிரியன் வேண்டியதே 

சொல்லி வீரிம் பொருளிலசகணதஇறறு மேற் கூறிவருசன்ற சாண் 
டிகை. எ-று, மெய்ச்ரெறியென்பது சூத்திரத்துச் சொல்லித் acm, 

திய பொருளிலக்கணம். அதனை ௮வன் வேண்டியாங்குச் சொல்லி 

முடிப்பினல்ல.து சூத்தாத்துச் சொற்கண் வர்.5 சொல்லாராய்ச்சியம 
எழுத்தாராய்ச்சியும் அறியவேண்வென வெல்லாஞ் சொல்லாரொன்ப.து 

உருத்து, இதனை ஈற்றுக்கன் வைத்ததனானே வருஇன்ற உளாயும் இ 
க்கனம் விட்டசல்வின்றி வருதலுடைச்செனச்சொள்ச. ் 

உதாரணம்; * இயற்கைப் பொருளை யித்தெனச் ளெத்தல்" 
என்பது சன்றன்மையாளன் நிசழ்பொருளை இன்னதன்மைத்தென் 

ன் சொல்லுகவென்றவாறு, அது! நிலம்வலிது நீர்தண்ணிது தீவெய் 

அ வளியுளரும் என்றாற்போல்வன. இதற்குச் கருர்தோதுதல் பா 
யிரவகையாற் பெறுமென்பது 7 உளைப்பிற் காண்டிகை" என்புழிக்



விடட பொருளதிகாரம். 

கூறிவர்தாம், மற்று உயர்தணேயென்று சொல்றுப Atak weer. 

சட்டின்சண், அஃறிணையென்று சொல்லுப ஆரியர் அவரல பிறவத் 
௮ுச்சண், ௮அவ்விருதிணேப் பொருண்மேலும் இசைச்குஞ் சொல்லினை 
யென்றச்சாலும் வேற்றுமையெனப்பட்ட பொருள் ஏழென்றச்கா 
ஆம் உதாரணங்காட்டுமாறென்னை? அவற்றவற்றுப்பின் வேறு குத்தி 

ங்சளான் உ வறிசொன் மக வறிசொற்- பல்லோ ரறியுஞ்சொ 
ல்லொடு சவணி” எனவும் :( ஒன்றறி சொல்லே பலவறி சொல்லெ 

ன்று எனவும் 44 அவைதாம், பெயர்ஜ யொடுகு-இன்௮து சண்'' என 
வும் உதாரனாங் கூ.றுமாலெனின், ௮வை துளக்கலாகாத் துணைமை 

பெய்தி நின்றமையின் ௮6 வாறு உதாரணம் ஆண்டுக்சாட்டாக்காலும் 

மையும், அவற்றைப் பிற்கூ.றமாசலினென்பது, wen grew oh 

ரதரோகச்கி உயர் தணைச்சொன் மூன்றும் ௮ஃறிணச் சொல் இரண் 
டங் சாட்டியக்சாலும் இழுக்கன்றென்பது, ஒழிர்தவற்றிற்கும் இஃ 
தொக்கும், (௧௦௨) 

௬டு௯, சூத்திரத் துப்பொரு என்றியும் யாப்புற 
வின்றி யமையா இயைபவை யெல்லா 

மொன்ற வுரைப்ப துரையெனப் பூம, 

OF மேல் ** ஓத்த சூத்திர மூரைப்பிற் காண்டிகை மெய்ப் 
படச் ளர்த வசையதாக'' என கிறுத்தமுறையானே காண்டி.சையி 
ளை மெய்ப்படக்ளெந்த வகையுணர்ற்று. (இ-ள்.) மேற் “பழிப்பில் 

சூத்திரம் பட்ட பண்பின்'” வருதலும் ௮துவே ஏதுவும் எடுத்துக்காட் 
டும் உடைச்சாடி வருதலுமென இருவகையும் உடைச்தென்ரான், 
இனி£ சூத்திரத் துப்பொருளன்றியும் ஒருதலையாக அதற்கு இன்றி பமை 
யாது பொருந் துவனவெல்லாம் ௮தனோூ கூட்டிச்சொல்லுதல் உரை 

Ameri, ௭-௮, soa இயற்கைப் பொருளை யிற்றெனக 

செளத்தல்'' என்றவழி எடுத்தோத்தின்றி கிலம்வலிதாயிற்றென்னும் 
வழுவமைதிகோடலும் “ஒத்த சூத்திரம்” என்றவழிப் பாயிரம் ஓச்ச 

குத்திரமென்றுகோடலும் இன்னோரன்னகொள்க. எல்லாமெல்,த 

னாற் சூத்திப்பொருளேயன்றி எழுத்துஞ்சொல்லும்பற்றி அராயும்பகு 
'தியுடையவாதல் வேண்டும் ௮வ்வுரையென்பது கொள்க, இனி மே 

ற் காண்டிசைக்கு ஒதிய இலக்கனங்களாள் இதற்கேற்பனவெல்லாம் 

அதிகாரத்தாற் கொள்ளப்படும். அவை ஏதுவும் ஈடையும் எடுத்துக் 
காட்டுஞ் குத்திரஞ்சட்தெறுமென்ம' இன்னோரன்ன கொள்க, இ 

வையெல்லாச் தழுவுதற்குப் போலும் இன்தியமையாதியைபவையெ 
மென்று எடுத்தோதுவானாயிற் தென்பது, (௧௦௩)



மரபியல், வி 

௬௬௦. மறுதலைக் கடா௮ மாற்றமூ முடைத்தாய்தீ 

தன்னா லானு மூடிர்க நாலானு 
மையமு மருட்கையுஞ் செவ்விதி னீக்கித் 
தெற்றென வொருபோரு ளொற்றநுமை கொளீஇத் 

துணிவொடு கிறற லெனமனூா புலவா. 

இ த் காண்டிகைபோல உராயும் இருவசைத்தென்பது ௮ 

தியுமாற்முன் எ.ப்திபதன்மேற் சிறப்புவிதியுணர்-ற்று, (இ- ர மறு 

தலைக் கடா௮ மாற்றமும் உடைத்தாய் -மறுசலைமாற்றத்தினே இடை 
செதித்துச் சடாவமலும் அதற்குமறமாற்றமாயெ விடைகூ.றுதலும் உ 

டைத்தாய்: தன் நாலானும்-உரையெழுதுவானாற் கூறப்படுனெற 
உரை தனக்கு முதனூலாயெ சூததிரம்சாலும் ; இரஞனே உளாயின் 

ஜிச் சூ.த;தரமே ,நாலெனப்படு௨ நூஉமாயிற்று ; முடிக்க நாலாலும்- 

அ தன்மு ரறூலாலும் ; முடிர்தநூலென்பது இணை நூலென்பாரும் உ 

ளா ; இணைவன கூறத் சான் கூறாணாயின் ௮.த குன்றச்கூறலென ம 
அச்சு, அங்நனங் கொள்ளும் பொருணமையுளவாயின் அவை (குத் 

திரத்துப்பொருளன்றியும'' என்பசனணான் அடங்கும், மற்று முதனூலா 

, றீ கூறியபொருள் சில ரூன்றககூறிஞான்போல முடிக்சநூலாற் கொ 
ளக என்றசென்னையெளின், அ௮ற்றன்று ; இப்பொருண்மை முடிந்த 

நாலினும் உணடென்று எடுச்து5சாட்டப்படுமென்றானென்பது, இ 

மேல் '* ஏது ஈடையினு மெடுத்தும் சாட்டிரூம்” என்றவழிப் பெறு. 
அமாயிறும் முஈுனூலல்லஅ எடுத் துச்சாட்டப்பெருஅரென்றற்கு ஈண் 

டு வளைந்துகூ நினானென்பது. எனவே, இணைநூலும் அவற்றுவழி 

நாஓரிம் எடுச்துககாட்டுங்சாற் சனாகு மூ. ஈல்வராயினாரா நாட்டி. ௮ 

வா கருத்தேபற்றிப் பிறாசெ.ப்சாரொனினலல ௪ பிறர்மேற் தலைமை நி 
நீஇ அவர்சருத்துப் பற்றி இவா செய்சாரொனசக ரூர். ௮ங்ஙனங்கூ 

றின் அவர்நூற்?ச உளாயெடு துயானல்லனோவென மறுச்ச, இனி 
ச வினையி னீட்டு விளங$ய வறிவீன் முனைவ”' னாற்செய்யப்பட்ட 
ost cor ban Sets முடிர்ததூல் எடுத்துக்காட்டுதலென்லும் இவ்வி 

லசசணமின்றென்பதகொள்க. ஒருதலையன்மையென்னலும் உத்தி 
வகைடிற்றியென்பது. 

ஐயமும் மருட்கையுஞ் செவ்விதின் நீச்ச ஐயவணர்வும் பொ 
ப்புணர்வுஞ் செம்பொருளினான் நீச; தெற்றென தருபொருள் ஓ 

த்றமை கொளீஇஃ அச்செம்பொருள் கருவியாசச் கேட்பான் ௨ 
ணர்ஏமருட்சை சீச்சி மெப்யுணந்த்து தெற்றெனவும் இரட்டுறுதனீங் 
இ ஒற்றுமைசொளுத்தியும் ; தணிவொடு நிற்றல் என்மனார் புலவர்



ஹல. பொருளதிகாரம். 

சவர்படச் சொல்லாத ஒருபொருள்துணீர்துனாத்து மாறுதலும் அதி 
ச்ர்ரதீதான் நின்ற உனாயிலக்சாணம், எ. று; 

(டிறுதலையும் மாற்றறுமென்பது கடா விடை; ஐயமும் wage. 
சையுஞ் செவ்விதினிக்சல் ஒருபுடை டொப்புமையடைய போலியும் ௮ 
தத்ர ஒன்றும் இயைபில்லாச பொய்ப்பொருளுமெனப்படும். '*பிறிது 

பிநிதேற்றறமுருபுதொசவருதலும்"' என்றவழிப் பிறிதென்று ஒருகாற் 
சொல்ல ஆரூமுருபெனவும் பின்னொருகாற் பிறிதென ஒழிந்த உரு 
பெல்லார் தழுவமெனவுஞ் சொல்லு சல் போலியெனப்படும். என்னை? 

அிவ்வாரூவ சனோடு ஏழாமுருபும் பிறவுருபேற்கும் வழச்குள்வழி ஒ 
ன்றனைக்கொண்டமையின் ௮ஃது ஒருபுடையொப்புமையுடைத்தாக 
அப்பொருஎன்றெனவும்படாது மர்றொன்றனைக் கோடல்பொருளெ 
னத் துணியவும்படாது ஐயவுணர்வுசெய்தமையின் ௮த போலியாயி 
ற். இனிப், பிறிதுபிறி தேற்றலும் உருபுதொக வருதலும் என்னும் 
இரண்டும்மையும் பொருளிலவென்று பிறிது பிறிதேற்றலும் உருபு 

சொசவரு தீற்சண்ணென்று பொருள்கூ.றுதல் போல்வன சூத்திரத் 
'இன் கருத்சறியாது பொய்யைமெய்யென்று மயங்யெ மருட்கையெ 
னப்படும், இவ்விரண்டனையும் நீசச உண்மை உணர்த்துதல் உரை 
யெனப்படுவதாயிற்று, நிற்றலென்பது நிழ்க ௮வ்வுரையென்றவாறு, 
தன் நூலானும் மூதனாலாலும் ஐயமும் மருட்கைய௰ம் நீங்குங்கால் 
(அஅுற்றுட்டெர்த செம்பொருளானே நீச்சப்படுமென்பது இரண்டுக 

பாறு காரமையாற் பாரச்சானென்பது போலச் கொள்க. (௧௦௪) 

Gir dar Be செரலலப பட்டன வெல்டா மாண்பு 

மறுதலை யாயினு மற்றது சிதைவே. 

OF: avis) 5m PCs ஆவதோர் வேறுபானொர்-ற்று, (இ-ள்.) 

'மேற்கூறிய குத்தமுங் காண்டிகையும் உரையுமென்னும் மூன்தற்கு 

ஞ் சொல்லப்பட்ட இலச்சணமெல்லாஞ் சிதையாது மாட்சிமைப்ப 

நூலும் முதனூலோடு மாறுகொள்ளின் ௮வற்றான் எல்லாஞ்சிதைங் 
ததென்வேபடும் அந்நூல், ௭- று. மறுதலையாயிலுமென்ற உம்மை 

எதிரததழிஇயிற்று ; மேற்கூறும் பத்துவகைச் குற்றமுமேயன்றி வழி 

mse De குற்றமாமென்றமையின். ஈ ரைங்குற்றமுமின்றி என் 
பதனை கோக்க இறந்தது தழீஇயிற்றமா'ம், இதனானே பிற்காலத்தி 

அல்செய்வார் நூலிலக்கணம் பிறழாடிற் செய்யிலும் முற்காலத்து ௮ 

ஜோடு பொருன்மாறுபடச் செய்யின் அது மாபன்று வழிதாத்கென 
விலச்பெவாளுயிற்று, எனவே, முதனூற்காயின் இவ்வாசராய்ச்சிறின் 
தென்பது கருத்து, என்னை 1? முதல்வனூன் மாதுபதெந்ரு அதன்



மரபியல், விட 

முூன்னையதோர் நூல் இன்மையினென்ப.த, அல்லதூஉம் மற்ற தவெ 
ன்று ஜருமைகூறின்மையாலும் இது வழிநூற்கே வீலக்இிற்றென்பது 

கொள்க. மற்று மேல் “முதலும் வழியுமென அதலிய நெறியின்"! எ 
னவே முதனூலின் வழித்து வழிநாலென்பநுஉம் மற தலையாயிற் ரி 

தைவென்பதுூஉம் பெறு தமாசலின் இச்சூத்திரம் மிசையாம் பிறவெ, 

னின், ௮ற்றன்று; முசல்வழியென்பன முன்னும் பின்னுங் சாட்டின 
ன்றி மாறுபடாமைக் கூறல்வேண்டுமென்பதூஉம் பெறுதுமாகலின் ௮ 

அ கூறல்வேண்டுமென்பற. பெராமாகலின் இது கூ.றல்வேண்டுமென் 

பத, அல்லாச்சான் முன்னோர்டாலின் முடிபு ஒருங்கொல்வாமைப் பி 

ன்னொன் வேண்டும் விகர்பங் கூறுவான் செல்லுமென்பது, (௧௦௫) 

௬௬௨, இதைவில வென்ப முதல்வன் கண்ணே, 

OF மேற்கூறிய வழிநாத்ருப்போல ரூதனூற்கே அவதோர் 
வேறபாணோர்-ந்று, (இ-ள்,) மேற் பொதுவகையாற் கூறப்பட்ட 

MOVES ஐந்தறுள் ஈலாங்குந்றமுமின்நியென முன்னே ஒதிய 
இலககும் ஒன்று; sso ந்காயின் ௮ம்மாபின இலக்கணம் வேண் 

வெதன்று, எ-று, சிதைவிலக்கணத்தைச் கதைவென்று ஓதினான் ௮ 
குபெயரானென உணர்க, மற்று விையினீங்கி வீளங்யெ ௮றிவீன் 

மூனைவற்குச் சைவிலவென்பது அறிவானே உணர்வலெனின், எடு 

தீதோத்துச் கரைந்து உய்ச் துர்தல் பயமின்றென்பது, அல்லும் 

மூதனூற்கு முன்னையதோர் நூலினை இலக்கியமாகப்பெறினன்தே மு! 

தீல்வன்ரான் நாலிலக்சணஞ் செய்வது, மற்று ௮ன்னதோர்தாலின் 
அவன்செய்யாத நூலிலச்சணம் யான்செய்தேனெனவும் அவற்.றுச ச 

தைவினையே மூதனாற்சண் இல்லையென்றதநூஉம் ஓழிர்த நான்கும் 

முதல்வனூற்சண்ணே உளவாகலின் அவற்றை இலச்சணங்கூறிஞன் 
எனவும் இனிச் குற்றங்களும் பிற்றோன்.றங்கொலென்று ௮ஞ்சி 
இங்கனம் அவற்றை வரையறுத்து யான் பாதுகாச்சன்றேனெனவும் 

ஓுங்நனம் பாதுகாத்து இங்விலக்சணங்கள் ஓதிற்றம் அவன்முத 

GPa ,அலக்யெமாகப்பெறறனவுங் கூறியதுகூறல்போல்வன வே 

றோர். பொருள் விளக்குமாயிற் குற்றமன்றென்பதனையும் யானே 

கூ.றிகதள்றி முதல்வனாயிற் சல்வகையெழுத்தின் செய்யுட்டாகவே! 
ஊவற்றை வேறுவேறு விதத்தப் பரம். தபடச் செய்யுமெளவும் இ' 

வையெல்லாம் அறிவித்தற்குச் சிதைவிலவென்ப முதலவன் சண் என் 
ருனென்பத. மற்று முதல்வன் யாப்பே கூறுமாயின் ௮ரீதாற்குச் 
தக்திசவுத்தியும் வேண்டுவதன்றாம் பிறவெனின், அங்கனமே மு தி 

அற்காயின் முப்பத்தருவசையு த்தவொரா.து சிறபான்மையான் வழு 

  



டேர்! பொருளதிகாரம், 

மென்றற்சன்றே ஈனாங்குற்றமுமின்றி கேரிதின் முப்பத்திருவகையு 
HOw புணர்ந்ததென ஈண்டு விலச்கப்பட்ட குற்றத்தின் பின்னர் 

அவ்வுத்தியை வைத்தகருச்தென்பது ஆண்டுங் கூறவாமாயிற்றெ 

ன்பது, மற்று மூதனூலினான் நூல் இலச்சணங் கருனோவெனின் 
கூறினானே யன்றோ ? தான் ஒறாவசையான் நாூல்செய்து மற்று ௮து 

வே நாூலிலச்கணமெனப் பிற்காலத்தார்க்கு ௮றியவைத்தமையினெ 
ன்ப, மற்றுச் சிதைவிலவெள்பார் யாரோவெனின் கிசழ்சாலத்தா 
சிரியரும் எதிர்சாலத்தாசிரியருமென உணர்ச, (௧௦௬) 

௬௬௩. முதலவழி யாயினும் யாப்பினுட் சிதையும 

வல்லோன் புணரா வராம போன்றே, 

மூதனூலொு மறுதலைப்படுதல் வழிநூற்குக் குற்றமென்ன் 
os (இ.ள்.) முதலவழியாயினும் யாப்பினுட்சிதையும்-- ௮இகா 

ரச்சானே மூதனூலினைக குற்றமின்றி வருகவென்று ஈண்டு இல் 

ச்சணங்கூறல் வேணடுவதன்றென்முன் இனி ௮ம்முதனூலினை மாறு 

படாமல் ஆண்டோதிய பொருண்மை கூறுமாயினும் சால்வகையாப்பி 

gen முசீனின்ற” மூன்றும் பற்றி வழிதூற்குக் குற்றம்பிறக்கும் ; 
மற்று மொழிபெயர்த்தலொழியக் கொள்ளுமாறென்னையெனின், யா 

ப்பினுட் சசையுமென்று இடமுச் இடததியல்பொருஞுமாக ஒதினா 

ஞக்லின் ௮ஃதொழிக்கப்படும். மற்று அஃதொழிக்குமாறென்னை 
Queer, தமிழ்நாட்வெழகடற்கு மூதனூலாயெ அகத்தியத்துண 

மொழிபெயர்ததுச் செய்யவேண்டும் பொருளிலவாசலாலும் பிதபா 
டைச்கும் பொதுவாயின பொருளவாயின் ௮வையும் தமிழ்வழா கு 

கோகடயே இலச்சணஞ்செய்யப்படுமாசலாலும் ௮வர்சகும் பொழி 
பெயர்த்தல வேண்டுவதன்றாகலின் ௮தவே ஒழிக்கப்படும். இக்கருத் 
இழுனன்றே “வ(நியி னெறியெ கால்வசைத் தாகும்”! என வழிநூலை 

யே விரித்து ரால்வகை யாப்பிறகும் உரிமைகூறியதென்பது, அங்க 

னம் முதனூற்கு மொழிபெயர்த்தலின்மைமின் யாப்பொன்றும் ப 

திறிச் சதைவுபிறவாது ஒழிக்தனபற்றி வழிநூறகுச் இதைவுனீடா 
மென்பது கருத்து, ் ் 

வல்லோன் புணரா வாரம் டோன் £ற-வாரம்புணர்ப்பான் 
வேொருவஞையவழி முதற்கூறு புணர்க்தாற் புணர்க்தவாற்றோடு பொ 
ருக்தச் இசய்யாதவாறுபொல. எ.ஃஹற. வாரமென்பது கூறு; என் 

ளே? திரூபாட்டிளைப் பிற்கூறுசோல்லவாளா, Garren Qe, அரிய 

மச்றிரும்” என்பவாகலின். யாப்பிலுட் சிதைத்தலென்பது முதனூ 
லும் வழக்குதூலாயின் இழிர்தோர்வழச்கும் வழக்சன்றோவெனக் ௩. 
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மரபியல், ஒட்டு 

ட்டிவிரித்து யாத்துச் செய்யிலும், அழன் புழன் என்பன போல்வன 
இச்சாலத்திலவென்று கைக்கு தொகுத்து யாத்துச்செய்யினுர், தொ 
கசைவிரியம் மயங்குமாற்ருன் விரிந்ததுசொகுத்சலென்லும் நாற்புண 

ர்ப்பினத் சொகைவிரியெலும் யாப்பெனச்கூ. தியதல்லா சயழித் தொ 

குத்.து யாத்தே செய்தலும் இம்மூவகை யாப்பினெடு மெய்த்திறங் 
கூறுவலென மொழிபெயா த்தலைமயக்டுக்க..றுதலுமெல்லாம் யாப்மி 
னுட் சிதையேயாம். அது பண்ணும் பாணியும் முதலாயின ஒப்பிலும் 
வல்லோன் புணாந்த இன்னிசையதன் நீமைப்படக் சாட்டா, வாரம் 
புணர்ப்பான் புறநீரதாகய இசைபடப் புணாத்ழல்பொல்யழாயிழ்று, 

மற்று இழி$்ழோர் வழக்கப் பிற்காலத்து உயர்க்தோரும் தகுதி 

பற்றி வழங்குபவாகலான் ௮வையும் ௮மையாவோவெனின், ௮வை 

சான்ொர் செய்யுட்குதவாது ; சற்றுணாம் நாருங் கற்.றுணராசாரும் 

மற்று அவை கேட்டே மனமவாளப் பழ்றி நிகழ் தனவாயிறும் 

ஒற்.றுமைப்பட்டு ஒருவகைநில்லா, பெற்ற காலர்சோறம் பிறிதுபிறி 
தாகக் கட்டளைப்படுத்து நூல்செய்வார்க்குங் கையிகந்து வரையறை 

யின்றாமாகலிள் ௮ஃ து இலக்கணமெனப்படாதென்பது. (50௭) 

௬௬௪, இதைவெனப் படுபவை வசையற நாடிற் 

கூறியது கூறன் மாறுகொளக் கூறல 

குன்றம் கூறன் மிமைபடக் கூறல 

பொருளில மொழிதன் மயங்மக் கூறல் 

கேட்போரசக் சனா யாப்பிற் ரூதல 

பழித்த மொழியா னிழுக்கங் கூற 

றனனா னொருபொருள் கருதிக் கூற 

லென்ன வகையினு மனங்கோ ளின்மை 

யன்ன பிறவு மவற்றுவிரி யாரும், 

Dogs மூறையானே ஈலாங் சுற்றமும் உணர்-ற்று (இ- ள்.) 

சதவ எனப் ப6பவை வசையற நாடின் -ர௫ுற்றமென்றற்குச் சிற 

ப்புடையனவற்தைச் குற்றந் தீர அராயின் : இவற்றை எனப்படு 

வதென்பதென்! குற்றப்ூதற்குச் றர்திலயாம் பிறவெணின்) இவ் 
வோ௫ிரியர் எஞ்ஞான்றுங் குற்றத்திற்கு இலம்கணங் கூருராககான் 

இலக்சணத்தோடு கூறச் தணைப் பயம்படுதலும் ஒருவாற்முற் சிறப் 

பெனவேபடுமென்பது, அல்ல தாஉம் ஒழிர்த செய்யுட்சாமின் இவை 
உனைத்தும் ஆகரீவென்பது ஈண்டே தழா௮ல்வேண்டூமாகலாலுன், 
செய்யுட்காயின் அவை அமைநரச் சிறப்பு உடைமையாலும் இதி



அள் பொருளதிகாரம். 

வழக்குஞ் செய்யுளுமேயன்றி அவற்றின்வேறுபடவுஞ் செய்யப்படு 
ம் நூலிலச்சணமாகலானும் எழுவகை வழுப்போல அமைபயனவே 

Kos நூலுள் வரப்பெராசனவும் வனாந்துகூதினானென்பது. ௮ 

மைவனவற்றினஞ்சார்த்தி ஒழிர்தனவுங் கூறினான் அல்லாச்கால் 

அவையே குற்றமா ஒழிர்தனபுகுதப்பெறுவான் செல்லுமென்றஞ் 

ரியென்பது. வசையற நாடனென்றதனான் இங்களங் குற்தமேன் 

௮ வரையப்பட்டனவற்றைக்கொண்டு புகுந்து மழ்னொருபொருள் 
கொள்ளின் ௮வை வசையற்றனவாமென்பது. ௮வை கூறியது 
கூறன் மாறுசொளக்கூறன் மிகைபடச்கூறல் பொருளிலமொழிதன் 

'மயங்கச்கூறல் என்னும் ஐந்துமாயின, ' கூறியது கூறல் -முன்னொ 

சாற் சொல்லிய பொருள் பின்னுமொருகாற் சொல்லுதல், ௮ 
உட்குவரத் தோன்று மீரெழ துறைத்து'' எனவும் “வந்தன வீ 

மோழ் வகையிற் மூகும்'' எனவும் இரகாற்சொல்லி ஒருசாற்பயன்கா 
ண்டவாறு, மாறுகொளச்கூறல் - 4 மரப்பெயர்க் ளெவிக கும்மே 

சாரியை” என்றவழிப் புல்லினையும் மாமென அடக்குதல். இக்க 

ருத்தும் நோக்சியும் போலும் ஆண்டு ஒன்றெனமுடிப்பிள் தன்னி 

னமுடி.த்தலென்பசனாழ் புல்லினையும் மாமென்று தழிஇயின ௮௧௪ 

ருத்தென்பது. குன்றச்கூறல்-சொல்லப்புகுர்த பொருளீளே He ps 

கூறாது ஒழியப்போதல் : இஃதோா பயன்படாக்குற்றம். மிகைபட 

க்கூறல்--ரில்வகை யெழுததின் செயயுட்டாசச்செய்யாது சூத்திரத் 

தட் சிலசொன்மிகையாகசசசெய்தல் போல்வன : அவை “அயி Bue 

புணர்நிலைச் சுட்டு” என்றுற்போல்வன. இங்ஙனம் மிகைபடச் செய் 

யூங்சான் முன்னின்ற சொல்லிற்கு ஒன்றும் இயைபில்லன கூறலா 
சா. என்னை ? !! முப்பாற் புள்ளியு மெழுத்தோ ரன்ன” என்றி 

அவைதாம் முப்பாற புள்ளியுமெனப் பயனிலைகொண்டுமாறிப் பின் 

னர் எழுச்சோரன்னவென்றது ஆண்டு இயைபில்லதோர் சொல் 
லெள்.று இலெ-ஈபடாது தான்சொல்லுன்றபொருட்கும் இயைபு 
படச்சொல்லியே மிகைப்படுத்தல்வேண்டுமென்பது. என்னை ! எழுச் 
தெனப்படுப என்பதீலுண் மூன்றுமே சிறப்புடையவென்பது கொன் 

டானாமிற் பின்னர் ௮ம்மூன்.நினையுஞ் சிறப்பில்லா முப்பதினோடும் ஓ 

க்குமென உவமிக்கலாகாசெனவும் மாட்டே ற்றுச் கூத்திங்களானெ 

ல்லாம் ஓப்புமைபெறுவதல்லது ஏறப்பின்மை சாட்டப்படாதாகலாலு, 
ம் முப்பலஃ துமே சிறர்சனவென்லுல் தருத்தினானாமின் மூன்றுஞ் சித 
ப்பிலவென்பத முதற்குத்திரத்தும் பெெறப்பமோகலின் பின்னர் இ 
ங்விலேசு கூறிச் சிறப்பழித்தல் வேண்டாவாசலாலும் பலபொருட் 
சேட்பினல்லது சோடலன்றி ஐயுறற்தோலஞ் குத்சொஞ்செய்யானாக



மரபியல, ிடேள் 

லாலும் எழுத்தோரன்னவென்பது ஆண்டு இமைபில்லசோர் சொல் 
லென்தீதனை ஆண்டப்பெய்து இலேசுகொண்டானெனல் ஆகாமேன் 
பத, பொருளிலமொழிதல்--தூலு தலியபொருளன்றி என்மஞார்புல 
வரன்றாற்போல வழிதநூல்வாய்பாட்மொசத்திரையே பயஞகச்செய்வ 
ன. மயங்கச்கூறல்-கிறுத்தமுறையானன்றி *௮த்தினகர மசரமூனை 

யில்லை'' என மயங்கச்கூறிப் பிநிதொன்றுகோடல் ; சேட்பேோர க 
ன்ஞ யாப்பி ந்ரதல் -சூத்திரச்செய்யுள்சேட்பொர்சகு ஜின்னா தசை 

ப்பச செய்தல்; பதிச்சமொழியான் இ புர்கந்கூறல் எ முழிலில்லாத 
சொல்லாலும் இ.ழிுதசொல்லாறும் எட முடிப்பனவற்றை ம.று 1. 

புபற்றி இமுக்சஙகூறகாயிம்.ற. சன்னா.னாரு.பாருள்கமரு திக்கூறல், 

முன்னோராற்கூறவும்படாது வழ. எகிஷள்ளதுமன்றிக. மன்னுள்ளெ 

ஒருபொருள்படைத்தும் கூறுதல் ; ,நபனன்பது ஓரசொல்லெற ச் 

தானென்பதோரசோரமுப் மெபயிகள வபாரற்னிறமு தன்ளுற் தா 
ஜெரு பொருள்படைகதக குறுஉாமெயபன் நூண்டுவதெனிலும் இ 

முக்காது, என்னை? நுடியி/௩ூ௩லைன் நம் பயணிலைகுச் மானெஸ், 
னும் பெயா வெளிப்படாதுகின்றது வெளிப்பரிர்துதகொளப் பெறுது 

மாகலின், என்னவகையிலுமனங்கே!ளின்மை ௪ எய்வாற்முறும் 
பொருளறிதற்கு ௮ரிதாக/செ.ப்தல். இயை மான்குங் குன்றககூறலொ 
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ம் அவற்றுவிரியாகும்- ௮வைபோல்வன பிறவும் ஈனாககு ற்தமென்ன 
ப்பட்டமபொகை எணணிறகு அவ்வாறுதொருா தற்கேற்ற விரியெண் 
ளும் இவையும் இவைபொல்வனபிநவும், ஏ-று, விரிந்ததுதொகுத்த 

லென்பதனான் எதிரதுநோகடு ஆண்டும் சொருத்தாளுதலின் ஈண்டு 
௮ூற்றைததொகைக.ரூது வீரித்தென்ணிஞனென்பத, பிறவுமென் 

ததனான்"வெற்றென சதொடுத்தன் மற்மொன்றுவீரித்சல் சென்றுதே 

யக் திறுதல் நின்றுபயனின்மை என்ருற்போல்உனகொள்ச, இவை 
மேல் ஈரைங்குற்றமுமென உம்மையாற் தழுவியவற்று விரியாயின 

மூதனூலொ? மாறுதலும் யாப்பினுட் ஏரசைதலும் இமைபோல 
குரோவழி வாரா ௮ந்தாலின் முழுதாஉங்கொள்ளச் உெர்தமையின் 
ஈண்டவைவ புறளாடையாீற் தழுவப்பட்டவாறென்பது, இவையெல்லா, 

ங் சூற்றமென்,று சளையப்படுவனவாயிலும் ஈலால் குற்றமுமின்றியெ 
ன முதற்கூத்திரத்துள் ஒஇப்புகு$்தான் ௮ல்லாச்சால் இவற்றுட் சில 

தூலுட் புகுதுமாறும் ௮வற்றாற் பயன்சொள்ஞமா.றும் இன்மையினெ 

ன்பது, பயன்கொள்ளப்பவென ஐர்தென்பது மேற்காட்டினாம், ” 

இனி, அப்பதினான்குங் குற்நமேயாகி வருமாறு 9-- (தன்மை! 
பூவமை நருவகர் தீவகம் - பின்வரு நிலையே முன்ன விலச்சே



௮௨௮ பொருளதிகாரம், 

வேற்றுப்பொருள் வைப்பு வேற்றுமை யெனாது” எனவும் ''உ௫வ௪ 
மூவமை வழிகரிலை மடக்கே - விரிசுடர் விளக்கென மரீஇ வருவன”? 

எனவுஞ் சிலசூர்திரங்கசா முசனிறீஇப் பின்னரும் அவ்வாய்பாட் 

டானே “தன்மை யுவமை யுருவசந் இவகம் - பின்வரு நிலையே 
முன்ன விலச்கே - வேற்றுப் பொருள்வைப்பு வேற்றுமை யென்ராங்- 
கெண்வகை மியல செப்யுட் சணிபென - மையறு புலவர் வகுத்து 

ஸாத் தனரே! என்ருற்போலப் பின்னராம் அவ்வாறே சூத்திரஞ் 
செய்சல் கூறியதகூறலாய்ப் பயன்படாசாயிற்று, என்னை? இ 

வற்றது வேறுபாடு தொகைச் சூச்திரச்துச் துணிர்செண்ணியதை 

னே பெற்றவழிப் பின்றும் அவ்வாறே மற்றோர் சூத்தரஞ்செய்த 

Oo பயர் ரதின்மையினென்பது, ,ன்றென வொருசலை துணி 

ந்த குற்ற- நன்றறி புலவர் சராட்டுரற் குரிய” என்றாற்போல் 

வண வஸாயாற குற்றமென்ததனையே சான்றஜோர்ச்சாயிற் குற்றமா 

காதென்றல் மாறுசொளக்கூறலாம். செய்யுட்செல்லாம் ௮ணியில 

க்கணங் கூறுவான் ரூற்றங் கூறும்வழி வரைந்துகூறுசலின், செப் 

யுட்குரிய பொருட்படையெல்லாவற்றுள்ளும் ஈல்லனவுக் இயனவும் இ 

வையென்று சொல்லப் புகுந்தான் ௮வாறுட் சிலசொல்லியொழித 

அம் வழக்கொடு மெப்ப்பொருளும் ஆராய்வலென்று புகுக்தா. 

ன் ௮வற்றள் வழக்கிற்கு வேணடுவ கூரி மெய்ப்பொருளாராய்சசி 

முழுவதூஉஞ் சொல்லாது செ௫ழ்ந்துபோசஓம் எடுத்துக்கொண்ட 
நாலுட் சாட்டும் இலக்இயங்களைச் ரூச்தாத்சான் அடிவளாகெய்வ 

னென்று புருர்து சிலமறுத்துச் செய்து லெவற்றுச்குச் செய்யாது 

போதல் போலவனவுங் குன்றக்கூறலாம். ௮வை முடிக்சநூலிற் சண் 

டுகொள்க, இடையிடை இரியா தியனெறி மரபி - ஓுடைய கரு 

ப்பொரு ளொசோவழித் துவன்றவு - மியற்கை மரபி ஜுரிப்பொரு 

டோன்றவும் - பன்னிரு காலமும் ரால்வகை யிடத்தொடுர் - தொன் 
னெறி மரபிற் றோன்றினர் செயலே'” எனச் சூத்திஞ்செய்து நாற் 

பத்தெட்டிலும் காற்பத்தெட்டுக காலமும் தொக்க குச்திரத்தாற் “த 

டைப்பன நுடைத்துச் செயற்சை போல - வழியிட னொழித்துக் Guo 

ங் கூறுவல்" என்று புகுந்து ௮ச்சாலத்துள்ளுஞ் சிறுபொழுது கருது 
இட. இலக்கணமே கூறி இடத்திற்குச் சுருங்க வேறுகுத்தாஞ் செய்த 
வாறுடோலாது ௮தற்கு இன்றியமையா ஏனவெல்லாங் குன்ளுமற் க, 
og சென்றுபட்ட பரப்பிற்றாகச் சூத்திரஞ் செய்தல்போல்வன மி 

கைப்டக்கூறலாம். அஃதாவது இன்னிளவேனிலென்பது :*தண்ணி 

ழ லறல்யாற் றடைசலாத் துறைதொறு - மிலங்கு முலைக்ச ணே 
பப்ப கோங்கவிழ்க்து - வண்டுதா தூதுச் தண்டளிச் காவிற் - பு



மரபியல், ee 

ரமல ஈஇர்* த முருகுகமழ் பரப்பின் - மண்டமிறு ருளிர்ச்ருர் தண் 

றங் கத்து - நிழ்லிரு ஈடுவ ஸாழலவிர் தாமனாழ் - தாள்கதித் த 

ரூ$்தம் வாளெயிற் நிளமின் - புள்ளுக வெ்ப வெள்ளென்று 'பி 

தீமும் - பளிங்கு கெடழ்ந்தன்ன தளங்காத் தெண்ணீ। - சளிர்ருடை 

ig தெவிட்டிய குயில்குனிர்து குடிப்ப - மரவந் தாழ்ந்த கலாமா 

ச் சாரற் - ஜரொனறு தேறல் வேனற் கண்ணும் - வாரார் கொல்லென 

சாவார் கண்ணொடு - புலம்புடை மகேச கலங்களு செய்த - யாறுங் 

குள்றுங் & Toy LOTIQ. * யோருயி மைர் கரு Lo Bor TB களிப்பக் உகாம 

விழிவொடு கன்னியர் கோழ்ப - நிலவள சர தம் பலவயிற் பயன்பட 

ச் - துன்பக் காலந் நுடைத்சன்[ பெறா - மின்பக் சால மென்ம 

apt year” என்றாற் போலப் பழ்றிர்கூறிப் பெருஞ்சூக்கிரஞ்செய்த 

வழியும் பருவத்திற்கு வரைய *பிலர்சராம் போ துதலிள்றி விடுதலா 

Ippo. இணி, **அம்மூன் Oper மன்சைச் சொல்லே'' எனவும் 

அப்பா லெட்டே யும்மைச் சொல்லே" என$ும் (ஐய் ரைந்தொடு 

]5வு மன்ன” எனவும் இன்னென்ன பலவும் மிபடச் செய்) 

gar இற்வாசிரியராகலிற் பிற்காலடதி நூல்செய்தார்ச்கும் மிசை 

படச்செய்தல் ஆமையுமென்பாருமுளர், அற்றன்று, யாவயின் 

ரித் சொகையின் றியலா” எனப்பட்ட எண்றாகலிற் தொ 

கைகூறினமையாறும் வழக்காதலா தம் அதுமூஈலாக அல்லது சூத 

இரச்செய்யுறாஞ் செப்யாராகலாறும் Humes சொகைதொடாசக்கா 

ல் இரண்டாகப்பட்டு விகாரவசையாற் தொருத்தானாமெனவும் அவை 

பலசொல்லாகலாழ் சொகுச்சப்பருவனவல்லவெனவுஞ் சொல்லிமறுக் 

£ அல்ல தூஉம் மன்னென்பதோர இடைச்சொல். ௮.து தானடைந்த 

சொந்பொருஎன்றித தனக்கு வேறுபொருளின்மையிற பொருள்பற் 

ஜி கரன்றெனலாசாது பலபோருளொ நசொல்லெனப்பயவெதன்றி, ௮௪ 

ஞன் அதனை கோச்சி மூன்றென்றானல்லன், ௮ஃது அடுத்த சொல் 

லினை மன்னைசசொலென்றான், அவை மூன்றன்றி எத். துணையும் a 

லீவாயிலும் ஒன்றாயினும் மூன்று பகுதிப்படுமென்று கோடர்சென் 

ப ஐ. ஒழிந்த இடைச்செரல்லாயிலும் அவற்றிற்கும் இஃதொக்கும், 

இணி மன்னைச்சொல்லென்பது வேற்.றுமைத்தொகையேயனறிப் பண் 

புத்தோகையாகதுமுடைத் து. மன்னடுத்த சொல்லினையும் மன்னெ 

கா ஆருபெயராற் கூறினானென்பது, “வழக்கு வழிப்பட்ட சொல்லீ 

இரியினும் - படைத்துக் கொண்ட சொல்லொடு சிவணித் - இரிசொல் 

லென்றே செப்பினர் புலவர் - வரிவளைப் பணைத்தோண் மடால் 

லோயே!' என்றாறிபோல இயைபில்லன கூறுதல் பொருளிகமொழி' 

தலாம், இவை ஒழிர்த செய்புட்காயிற் சட்க்சண்ணயென்றுத்



௮௨0 பொருளதிகாரம், 

பேர்ல் வரப்பெறுமென்றற்கு ஒச்சென்னையெனின், அது செய்புள் 
செய்வார் வேண்டியவாறு செய்பவாகலின் சண்டுச் **சில்வவசயெழு 
த்தின்” செய்யுட்டாகச் செய்யுநூற்கே இ.து வீலச்னெமையின் அதன் 

இறத்துக் சடாவின்றென மறுக்க, ம.பஙகர்கூறலேன்பது “மயங்கா 
மரபி னெழுத்துமுறை காட்டுவல்”' என்றுபுகு;தற்போல இன்ன 
திசொல்லுவலென்று புகு$தான் மெப்ஈுநூஓம் வழக்குநூதும் உடன 

ராய்தலும் ஆரியமுர் தமிழும்போல்வன உடனாராய்தலஓம் போல்வன. 

சேட்போரர்க்ன்னாயாப்பாவது (க தாபம்!” “sepua” “a Wren 
ன் வல்லினம்” **லரயகதாமென” என் ஈற்போலச சூச்திரச்சுருக்சமு 

ம் மொழிக்குறுதலாமெழுத்தும் ஈறாமெழுத்தம் பொதவசையான் ௮ 

டங்க ஓது தற்பயனோக்9 இங்ஙனம் இன்னவோசைத்ராகச் கூச்தரஞ் 
செய்தல்பொல்வன. பழித்தமொழியானிமுசகங்கூறல் **விளாமெனி 

றுஇ பழமொடு புணரிந் - நளாவியற றன்றி யியற்கை யாகும்'' என்ர 

நீபோல விளாமென்பசோர் வழுசசொல்லாழ் சூத்திரஞ்செய்தல், ஒன் 
ற்ற்கொன்றென்பதனை ''ஒன்றிலுக்கொன்ற!' எனச் சூத்திரஞ்செய் 2 

லும் ௮து, தன்னொருபொருள்கருதிக்கூ.நலென்பது மலைபடுசடாத் 

இனை ஆனந்தச்குற்றமெனப் பிற்காலத்தாரெவன் ஓாசூத்திரங் 

காட்டுதலும் பதமுடிப்பென்பதோர் இலக்கணம்படைத்துச கோடது 
ம்பேல்வன, என்னவகையினறுமனங்சோளின்மை வராமாறு;--!*இ ட 

இணைப் பிரிந்த வைம்பாற் செவிக்கும்" என்னுஞ் சூச்சொத்தித்தெ 
கும் “எப்பெயா மூன்னரும் வல்லெழுத்து வருவழி' என்பதற்கும் 
வேறுடொருள் உலாப்பாருலாக்குமாற்முன் அறியப்படும், இணி மற் 

சொன்றுவிரிச்தலென்பது அறுறுப்பும் பாவினமுங் கூறவலென்.று 
பருந்து பொருளாராய்ச்ரி கூறுதல் போலவன பலவுங்கூறு தல், 
இதுவும் இன்னோரன்ன மிகைபடககறலாய் ௮டங்குமெனிலம் ௮ 

மையும், நின்றுபயணின்மையென்பது பிற்கால்துச் தோன்றிய வழ 

கசேபற்றி ௮வற்றிற்குங் குற்றநரர இலக்கணங்காட்டியவழி ௮.த 
சான்றோர்செய்.புட்குப்பயன்படாத. தம்மோரன்ன செய்யுட்குப் பட 
ன்பட்டொழிபச்செய்தல், அவை வக் $சவழிக்கண்டுகொள்க. பாட்டி 
)யன்மரபெனக் காஃ்டுவனவும் அவை, இனி வெற்றென ச்தொடுத்த 

லன்பது கேட்போர்க்னெனா யாப்பின்பாற் பட்டு அடங்கும். சென் 
அதேய்ர்இறுலென்பது Gerda தசொருபொருள் எல்லாவி 

mG S65 சொல்லப்பவெதாசவும் ஈற்துக்கண் மாய்க்து மாறுவது, 

AHY குன்றக்கூறலாம் அடங்கும்! ஒழி*சனவும் அன்ன, 

(சிந்தும் a. Rigs. oom முன்வைத்ததென்னையெனின், அது 
மாட்போடக் கெய்யுட்சண்ணும் பயன்படவரின் அமையுமென்றற்



மரபியல், Haig 

Osaugs. son ‘mous வைகல் வரச்கண்டு மல் துணரார்'' எ 
னவும் *வஞ்யொன்*வஞ்சியார் கோ” எனவுஞ் சொல்வசையாள் இ.ர 

ட்டித்தலாறு. இனியமை௨னவற்றிடையே குன்றக்கூறல் வைத்தா 
ன் அவற்றுத்தணைச் சிறப்பிலவென்று ஐயுராமையென்பது, இவ் 
வாரியர் யாண்டு இலச்சணமேடறி இவ்விலக்கணத்திற் பிறழவரு௫ 

தலைக குற்றமென்றுகொள்ள வைப்பினன்றி இல்லாதருற்றங்கட்கு 

இலர்சராங்கூறாதா£ இது கூறினார் “எதிரமறுத் துணரின் நிறத்தவு 
மலை" என நூன்றசூத்திரத்சான் இவையும் இலக்கணத்திற்கு 2 ப 

காரபபடுதஙினென்ப.த, (௧0௮) 

KHOA எதிர்மறம் நுணரின் நிற சவு மவையே, 

இ த மேற் குற்தம்பத்தங்கூறி இணிக் குணமூம்பத்துளவென் 
ன்ற த. மேலெல்லாம் இய்வாசிரிபன் இலஈ்கணவழககளைபே வித 
சோதி ௮தனிற்பிறறத்ந்தது குற்றமென்றகொள்சாவைத்தான் இய் 

வோததிலுள் ஈரைஙகுற்றமூமென்பன சல குற்றங் கூறினான், இத 

மா.றகொளச்கூறலாஙகொல்லோவெனின், அற்றன்று; இவையூம் இல 

க்கணமே கூறினனென்பான் இவற்றையெதிர்மறுத்துச்கொள்ளவெ 

ன்ருனென்பத, இசனதுபபன் உள்ளதுசொல்லுதலேயன்றி இல்லது 

சொல்லுதலும் நூலிலச்கணமென் றறிவித்தலாயிற்று, அவை ** பெய 
ive Goad சாலர் தோன்றா” எனவும் :( வினையெனப் பேது 
வேற்றுமை கொள்ளாது'' எனவும் வரும். எனவே, கூறியது கூடாமை 

யும் மாறுசொளச்கூருமையுங் குன்றக்கூருமையும் போல்வனவும் 
பத்.து உள நூலிலக்கணமென்றானாம், மேல் ஈனாங்குற்றமுமின்றி ௭ 

ன்நீதல்லது அவற்றை சாட்டி க்கொண்டு எ தாமறுத்துச் கோடல்பெரு 
மையின் இதுகூறினானென்பது. (௧௦௯) 

௬௬௬. ஓத்ச காட்சி யுச்திவகை விரிப்பி 

தலிய தறித லதிகார முறையே 

தொகுத்துக் கூறல் வருத்துமெய்ர் கிறுத்தன் 
'மொழிந்த பொருளோ டொன்ற வவ்வயின் 

மொழியா தனை முட்டின்று முடித்தல் 

வாரா ததனான் ஙர்தது முடித்தல் 
வந்தது கொண்டு வாராத துணர்ச்சன் 

முந்து மொழிந்ததன் றலைதடு மாற்றே 
யொப்புக் கூற லொளுதலை மொழியே 
தன்காட் கூறன் முறைபிற மாமை ,



௮௨ பொருளதிகாரம், . 

பிறனுடம் பட்டது சானுடம் படுத 

லிறந்தது காத்த லெதிரது போற்றன் 
மொழிவா மென்றல கூறிற் றென்ற 

ரன்கூறி யிச லொருசலை யன்மை 
முடிந்தது காட்ட லாணை wow 

பலபொருட் கேட்பி னல்லது கோட 

றொகுத்த மொழி.பான் வருச்சனா கோடன 
மறுதலை சிதைத்தும் தன்றுணி புரைத்தல 
பிறன்காட் கூற லறி.பா துடமபடல 

'பொருளிடை யிடுத லெதாபொரு ஞூணாத்தல 

சொலலி னெச்சஞ் சொலலி.பாங் குணாத்த 

ற்ந்துபுணா௩ துராத்தன ஞாபகங் கூற 

லய்தீதுக்கொண் ணொ த்தலொடு மெய்பபட காடி 
சொல்லிய வல்ல பிறவவண வரினுஞ் 

சொல்லிய வகையாற் சுருங்க காடி. 

மனத்தி னெண்ணி மாசறத் தெரிஈதுகொண 

.டினத்திற் சோம்தி யுணாத்தல வேணடு 

துனித்தகு புலவா கூறிய நாலே, 

இ மூறையானே இறூக்கணின்ற முப்பத்தருவகை யுத்தி 
யுங்கூதி மற்றும் இர்நாலுள் அதிசாரம் மூன்றற்கும் வேண்டும் புற 

னடையுங் கூறுதனுதலிற்று, (இ-ள்,) ஓத்த காட்டி யு.த்திவ 

கை விரிப்பின் முற்கூறிய குற்றங்களோடு ஒப்பத்தோன்றுக் தோற 

தத்தனை உடையவாயெ உத்திக்கூற்றினை விறித்துச்சொல்லின் : ப 
துவகைச் குற்றத்தோடும் ஒத்துவருமெனவே இவையும் நூறகணன் 

DP ஓழிந்த செய்புட்கு வருங்கால் விலக்கப்படுஓ.ம் முறகூறிய குற் 

தம்போல இவையும் வேறுசலபொருள் படைத்தலுமுடையவா;ின, 

காட்சியுத்தியென்று இவற்றைச் கூறியவதனுன் நூஓட்சாணட்டடமெ 

ன்ற ஐந்துகுற்றத்தோடும் ஓத்தல்சொள்ளப்ப$ிம் அவ்வச்நூற்குப் பய 
ம்படவரும் பகுதியானென்பது, உத்தியென்பது நூல்செய்யுங்கால் 

இபல்புவகையாயெ வழச்குஞ்செ.ப்புஞம்போலச் செவ்வனஞ்சொல் 
அதல் ஒண்மையுடைத்தன்றாம்। பிற்வெனின், அற்றன்று; அவ்வாறு 
செய்தக்கால் நுண்மையொடு புணர்ச்த ஒண்மை்தாகல்வேண்டுமெ 
ன்பது முன்னர்ச்சொல்லினம். ஈண்செசெல்வனஞ் சொல்லாத தந்தி 
சவுத்திவகையும் அவ்வாறே ஒண்மையுடையவாமேன்பது கருத்து.



மரபியல், ay 

என்றுர்க்குச் செல்வன ம்செய்தலை உத்தியென்னனோவெளின், அ.தி 
சொல்லாமைமுடிந்த்தாசலினன்றே உத்தியென்னாது இவற்றை உத்தி 

வகையென்பானாயிற்றநென்பது, அல்சேல், இவற்றை மூன் தொகுத் 

சான்போல விரிப்பினென்றசென்னையெனின், முன்னா எதிச.துகோ 
க முப்பத்திண்டெனச் சொசைகூறிப் பின்னர் மனத்தினெண்ணி 
மாசறத் தெரிக்தசொண்டு இனத்திற்சேர் ச இயுணா ச்சல்வேண்டுமெ 
ache aster அங்ஙனம் இனம்பற்றி அவற்ஜோடு அடங்குவன 

மெல்லாம் அவற்றுவிரியாகுமென்றுங் கருத்திற் கூறினானென்பது, 
* அவணிவ லுவனென வரூஉம் பெயரு - மவளிவ குரவளென வரூ௨, 

ம் பெயரும் - மவரிவ ருவொன வரூஉம் பெயாம் - யான்யா நாமென। 
வரூஉம் பெயராம் - யாவன் யாவள் யாவ ரொன்னு - மாவயின் மூன் 

Cop டப்பதினோதம் - பாலரி வக்ஈ வுயர்தணைப் பெய.” என்ப 
set “gwar மூன்றோ டப்பதினைதும்'' எனச் தொருச்தச் கூ 
ஜியலழி ௮.து மிசைபடச் கூறலாகாஅு, என்னை? உம்மையெண்ணாச 
லிற்சொரளைமின்நிபுஞ் சல்வகையெழுத்ெ செய்யுட்டாக வழக்யெ. 
லாசோ சுருங்கச்செய்வதோர் ௮ 9.றுள தாயிலும் ௮ப்பதினைர் துமென ச் 

தொகுத்துச் கூறல் உத்வெசையான் அமையுமாகலினென்பது சர 
தீதி. இங்கனக் தொகைகூறுரல் வெள்ளி சன்றி ஓள்ளீதாகல், ௮ 

வை பதினைம் கபெயருமே ஓ நிகர னவென்பது அறியலாகுமென்பத , 

இனி, *மெய்பெறு மரபி? ் ஜொடையகை தாமே” என்னுல் ௫ 

சீதம் போல்வன பிறிரொருபொள் பயகருமன்ரமும் ௮ச்சூத 

திரச்துட் காஃடப்பட்டத, இம்வாற்றான் இவவுத்திவகை எல்லா 

நூற்கும் இன்தியமையாவாயின, மற்று வசையெனப்படாது செவ் 

வனிஞ்செய்யும் உத்தியாவன யாவையெனின், “*இயத்கைப் பொ 
ளை யிற்றெனச் Bars se" என்ரு ந்போலச் சொல்லியொழிவன, 

பிறவும் ௮ன்ன. 

விரிப்பினென்ற வினையெச்சஞ் சேர்த்தியுணார்த்தல் வேண் 
டுமென்றத முற்றுவினைசொண்டு முடிந்தது, மெய்ப்படராடியென்ப 

'ன போல்வனவற்றுச்ருமீ இதுவே முடிபு. அதற்கு நூலென்னும் 

பெயர்கொடுத்து முடிக்க, நூலையென்,ற ஐகாரம் வீரிப்பின் வேண்9' 

மென்பது நீன்பாலானும் மிறன்பாலாலும் பெற்றதோர் பெயர்சொ 

ண்ட முடியும், 

அதலியதழிதல்--கூத்தரத்துள் ஒதிய பொருளரற் சொல்லப் 
படும் பயன் இல்ல தபோலச் செரல்லியதனானே அதற்கேற்ற வசையர் 

ந்கருதியுணரப்படுபொருள் இன்னதென்று கொள்ளவைத்தல் ; அத



யக் பொருளதிகாரம். 

'* வேறுவினைப் பொதுச்சொ கொர்ருவினை ளெவார்'' எனவுஞ் (8 
தப்பி னாயெ பெயர்நிலைக் ளெவிக்கு - மியற்பெயர்க் ளெவி apy 
படச் ளெவார்'” எனவும் இவை வழுவற்க வழுவமைக்க என்னும் இரு 
பருதியுள் வழவமைத்தற்கெழுர்தனவென்பது கருதினான் ஆரரியனெ 

'ன்பது ௮றியவர் சன, இசனை முதற்கண்வைத் திப்போப் இ.றுஇக்கண் 
ணே வப்த் துச்சொண்ணெொர்ரலை வைத்தான் இதுவும் அதுபோல் ௨ 
ய்த்துக்சொண்டுணர்தல் ஒருவகையானுடைத்தாயினும் ௮தனாற்பெ 

நீறபயுன் பிறிதமொன்று உளதாதல் வேற்றுமையுடைமையினென் 

பது, ௮து முன்னர்ச்சொல்லுதும், இனி, மூவகைச் தமிழ்வழச்கமு 
ம் ததலியதும் அவற்றுள் இயற்றமிழே நுதலியதும் அதிகாரம் நத 

லியதும் ௮திகொாரச்துள் ஒத்து அதலியதும் ஓர்திலுட் சூத்தாம் நத 

லியதுமெனவும் இவை நுதலியதறிதற்பகுதியா.ப் ௮அடங்குமென்பான் 

மனத்தினெண்ணி மாசறத் தெரிந்துகொண்டு இனத்திறசாத்திய/ 

ர் ச்தல்வேண்டுமென்டுன்றானென்பது. மேல்வருகின்றவறறுக்குமொக 

"கும். ௮ஃதேல் இதனை ஆண்வெவைத்து மற்றதனை ஈண்டுவைப்பினும் 

இஃதொக்சும் பிறவெனின், ௮ற்நன்று; நூவின்வேறாகிய பாயிர gs 

திள்ளாலும் இர்.நதலியதறிதல் வருதலும் உத்தியென்றற்கு இதனை 

முன்வைச்தானென்பது, 

அ/திசாமுறைமையென்பது முன்னின்ற சூழ் இிரப்பொருண் 

மை பின்வருஞ் குத்திரத்திற்கும் பெறற்பாலன பெறவைத்தல், அவை 
“இயற்கைப் பொருளை யிற்றெனக் எெத்சல்'' என்றவழி இற்றெனக 

செத்தலுரிமைபண்டதன்றே ௮தனைர் “செயற்கைப் பொருளை யாக்க 
மொடு கூறல்'” என்புழியுங் சொள்ளளவததங் '*குற்றிய லிகர நிற் 
றல் வேண்டும்” என்பதனைக் குற்றி யலு சரம் வல்லா நூர்ந்து'" நிற் 
றல் வேண்டும் என்று சொள்ளவைச்தலும் போல்வன, இனி, வழ 
ச்யெலும் வழக்கெலாற் செய்யப்பட்ட செய்யுளியலும் பற்றி எழுந்த 
இலக்சணம் இயற்றமிழெனப்படும். ௮ச்செய்யுளின்றி அமையாத 

இசையிலக்சணம் இசைத்தமிழெனப்பெயரெய்தி அவ்வியத்றமிழ்ப் 

பின்னர் வைச்கப்பட்டதெனப்படும், இவ்விரண்டன்வழி நிகழ்த்தங் 
கூச்திலச்சணங் கூதிய சாடசச்தமிழ் அவற்றுப்பின்னர் ச்தாமென .மு 

ஹைமை கூறுதலும் இணி இயற்றமிழுள்ஞ்ம் எழுத் ததிகாரத்தோடு 
சொல்ல திசாரச்திற்குஞ் சொல்லஇசாரத்தோடு பொருள இகாரத்திற்கு 
ம் இயைபு கூறு£லும் ௮திகொரதீதுள் ஒத்துப் பலவாகலின் ஆலை ஓ 

_ன்றன்பினொன்று வைத்தற்கு இயைபு கூறுதலும் அவ்வாறே சூத்திர 
$த்இக்கு இயைபு கூறு ததுமெல்லாம், அதிசாரமுறைமைச்கு இனமெ 
arg சேர்த்இுணாப்படும், பிறவும் அன்ன,



மரபியல, waa @ 

௪2) சொரழென்ற பொருண்மையென்னை யெனின் முறைமை 

பெனவம் இ_மெனவுங் ெமையெனவுங் கொள்ளப்படும். அவற்றுள் 
ஈண்டு அ கொரமென்றொ.மியா.து மூறைமையெனவுக கூறினமையின் 

அதிகொரமென்பது முழைமைப்பொருட்டன்றி முன்ஜோரிடத்து கிற 
தீதியதன் வ.நிமுறையாற் பொருள்கொடல்கொள்க, என்னை 1 முன்! 

லம் பின்னும், நின்ற சூச்கிரம் இரண்டினையும் ஒரிடத்தனவாசச 

சர சல்வேணடும். அஙகனங் கருததாதலியைபுகொண்டு ஒன்றன் 

பொருணமை ஒன்றரகுவருவிதஃல அரிராகலாலும் அங்ஙனம் இட 

ம்பற்டு கால் ஒறவன்செய்சு நூலோடு பிறிசொருநார்ரு இயைபுக. 

(ூதவாறுபோல எழுத்தசொரச?தாடு சொல்லரிகாரச்திடை இயை 
புறல்வேணராடேசனருவான் செல்டுமாகலாறுமெள்பது, எனவே, 

இ_மெனப்பட்டதசானோ cps orn பொருளும் படுமாயிலும் இச 

ரூசிதாசதுள் அதிகொாரமெனலும் முருறமமையெனவுக கூறினமை 

யின் ரண்டு இடமுறைமையென்பேே£ே «igen pp. இதனானே 

உடன்பிறக்தாருள் ஓரவறகுரியது வழிததோன் நிஞாசகும் ஒருவழி 

உரியவா.றுபோல முன்ன கின்) விதி பின்னாவர்ததழ்கும் வேண்டி 
யவழிச கொள்ளப்படுமென்பது உசதஇியகையாயிந்று, 

இனி3.பாருசாரா ட௩ஙனம் மரை; தகொண்ட இடத்துள் 

ளே யாறரொழுககுப்பொலவன்றி இடையிடையும் பெறுமென்பது 

கொச்சி அ௮ரிமாரோசகு5 மேனாப்பா.ப்ச தரும பருர் துவிழுகிகாடும். 

ஆ வருமெனவஞ் சொல்றுப, அவையும் இனத்திற்சோத்தியுணர்த் 
தீவே பூிமென்பத. 

NEN sé gba. றல் -தொருத்தியாத்தநூஓள்ளுந் தொருத்துச் 

கூறுதல்: அவையாவன, எழுத்துமுப்பத.துமூன்று சொல்லிரணடு 
பொருளீரண்டு என ஆசிரியள்முனே சொகைகூறுதல்போல்வன, இ 
GR மருங்இ னைம்பா லநிய - வீற்றினின் நிசைக்கும் பநினே ரா 

முத்தும்" எனப் பலசூத்திரச்து விரிரதன தொகுத்தறும் (* வயி 

ள் மூன்றோ டப்பதி நந்தும் - பாலறி வந்த வுயாதிணைப் பெயர்" 

என ஒருசுத்திரத்து விரிச்துத் தொருத்சலும் போல்வனவும் அதன் 
Lig Basics அடங்கும், 

வகுத்துமெய்ர்கிறுத்தல்-- ௮ங்ஙனர் தொகுச்,தச்ச.றியவழி எ 
முத்திழுப்பத்துமுன்றென்றதொசையிளைக் குற்றெழுத்தும் ரெட்டெ 
முத்தும் உயிரும் உயிர்மெய்பும் வல்லினமும் மெல்லினமும் இடையி 
னமுமென்றாற்போலவும் உயர்இனை அஃறிணையென்ற சொசையினை 
ஒருவன் ஒருத்தி பலர் ஒன்று பலவென்றாற்போலகும் வகுத்தல்; *உ



௮1௨௬ போருளதிகாரம. 

யர்இணைச் குரில2பு மஃறிணைச் குரியையு - மாமிரு இணைக மா ர 
ன்ன வுரிமையும்'' எனவும் (1 இபற்சொற் றிரிசெரற் றிசைச்சொல 
வ்ட்சொலென் - தனைத்தே செய்யு ளீட்டச் சொல்ல” எனவும் வருவ 
வும் ௮வை, இவற்றுள் இநதணையெனக்கூறிப் பெயர்மூன்று வினை 

'மூன்றென்றலும் இனி அகததீணை புறத்தணேயெனக்கூறி அசம்புற 
மெனசசோடறும் இனமென் றது, அவை ருற்றெழுந்து நெட்டெழு 

த்ச்சன முற்கரறியனவே ம ந்றொருபெயர் பெற்றாறமிபாலாது சொ 
ல்வகையான் மூன்ராவதோ சொல் வேறுபெற்றமையினென்பத 

இங்கனங் கொள்ளாக்கால் இருிணைப்பெயரும் வினையும் மும்மூன் 

)றெனல் ஆசாதன்முவெள்பதி. * சொல்லெனப் பபெ பெயரே வி 
னேயென் - முயிரண டென்ப வறிஈதிர னோ” என்றவழி “ இடை 
௪9சாற் செொவியு முரிச்சொற் ளெவியு - மவற்றவழி மருங்இத் ரோ 

ன்று மென்ப” என வகுச்சலும் இனி ஆரா.ப்ந்த இயற்சசொல்லொடு 
வேறு மூன்றுசொற்கூட்டி. கான்சென்றஓம் ௮ வாற இனமென 

$ப்பரிம். என்னை 7 ஓத மூன்றுசொல்லும் இயறசொல்லின் வே.றுப 

'ப்டமை கூறுமாகலினென்பது, ௮ஃசேல் எழுர்து மூப்பத்தமூன்றெ 

னச கூறிப் பின்ன! இந நாற்றொருபத்சாறுயிரமெ.ப்ச் குப்பை கோட 
இம் வேற்றெழுச்சாகு வருமென்பது வகுத்துமெய்ர்நிறுத்தலென்பத 

ஞற கொள்ளாமோவெனிள், கோடுமன்றே? “*புள்ளி யில்லா டெல் 

லா மெய்யும்" என்புழி 4 உருபு பாடு யகரமொ டுயிர்த்தஓம்'' என 
சிரியன் இரண்டெழுத்ின்கூட்டமாகச் சூத்திரஞ்செய்திலாளுமி 

னென்பது. மெய்யென்றதனான் வசதசவறறைப் பின்னும் வகுத்,துநி 
அதல் சொள்ளப்படும், என்னை ? இயர் சர்பத்தெனவும் ஆரிரியஉரிச 

ரோஜெனவும் வகுத்தவற்றை * இயத்2 ரிறுஇ கேவ ணிற்பி - ஐரிச் 

ர் வெண்பா வாகு மென்ப'' என இயலசைமயச்சமா€ய நான்கனை 
யே இயத்€னவும் 4: வெண்பா வரிச் ராசிரிய வுரிச்சி - ரின்பா கே 
£டி.க் கொருங்கு$லை பிலவே'' என்றவழி ஆிரியவுரிச்சீர் ஆமஞள் இ 
சஎண்டனை ஓ.றித்து உரியசைமயச்சமாசிய சான்சனையே ஆடிரியவுரிச் 

சனவும் வகுத்து நின்றமையினென்பத. மெய்யென் றதனான் வர 

டிச்சவற்றைப் பின்னும் வகுத்.துநிறு?் சல் சொள்ளப்படும், என்னை ? 
.“*இயலசை மயச்ச மியற்£ ரோனை - யுரியரை மயக்க மா௫ரிய வுரிச் 

ர்” என்று பகுத்தோஇயவாற்றானென்ட த. அக்கருத்தினனன்றே 
ஒழி*த இரண்டனையும் * கலி தன் மரங்க கடியவும் படா” என 

Bp *ச.ததழீஇ உரைப்பானாயிந்றென்பது. 

மொ ிர்தபொருளேடொன்றவ்வயின் மொழியர்சதனைமுட் 

நண்றுநுடித்தல் - எடுச்தோதியபொருண்மமைச்கு ஏற்றஉசையான் ௮



மசியல், டள 

ட்பொருண்மைச்சட் சொல்லா ததொள்றுசொர்ளவைத்சல் ; முட்டி 

ன்றி முடித்தலெல் சான் எடுச்தோசாசதம் எடுச்சோதியசனொடு 

ஓக்குஷ்சிழப்பிற்றென் றவாமும், ௮துபோல்வன அதழ்கு இனமெனப் 
படும், மற்று இனை அருச்தாபதியெள்னாமொவெனின், எள்ஞமன். 

தே, “மித? ருள்வ.நித் சன்ரளை வேண்டி! என்னலும் பொருட்டன், ch 

த் சன்சிரோடு இயற்சி£வர்து சளைசொள்ளுமென மொழிடாசசோ rer 

பொழள் சோடமினென்௧க, இளி, “முகா ணெழ்றம் பகர விதுநி 
யும்” gordi) ose காண்பசெழுத்டம் சரநினிம்குமென் று Cau 

டல்போல்வனடிம் ௮ஈன் இனமெனடபடிம். என்னை? ஓ ர்றெனமுழி, 

ததறன்னின ம த்தலெண் றம் இடடகாது, இணிர், **எரியை மருகரி 

கிஜஷஹோசை பொப்பின்'' என்தவடி! goer ea இயற்சொவெண்ட ளை 

யென்றுகோடல் ௮ரு$சாபததியால எடி; மொ.டியின்ஞு செட்ப 

மு முரித்து”' என்ற வழககயலான வழுவன்றி அடங்குமென்பது, 

வாராததன்வர்சதுமுடி சல் ஓஒ௱ பொருள் எமர்குவேண் 

டும் இலககணம் நிரம்ப வாராதட்ரா£ சூத்திர;தானே ௮ங்கனம். 

வர்தபொருண்மைச்கு வேண்டம் முடிபுகொள்ளச்செ.ப்ழல் ; அதி 
“மொடா லிறுதி ழம்முற் மும்பரின் - லகரம் றகரவொற் ரூ,சறு மூரி 
BCs" என அதர்குச் கேடுயாராத சூர்திரத, ரன லகரம் றகரவொ 

த்முய் வருமெனப் பிரிந்தும் இர ுகூறியதே பற்ருச லகரம் ஆண்டு 

நிலலாது கெடமன்று கொள்ளலைம்சதனணானே சிற்சில as fli 

பற்பல சொண்டாளென்று வந்த புளார்சி முடித்ரவா.றுசண்டுசொ 

ள்க, '* எல்லா மேன்னு Wp) முன்னா - வறறெ.ர் சாரியை முற் 
றக் சோன்றும்'' என்றி எல்லாமென். ஐம் வரவுப்பெயராள் உய 

Go Xero wopetilo Quypcouurcsr SHCuppr.s ௮ஃறி 

ணெச்கூறே முழத்தஒம் ௮2. பிறயம் ௮ன்ன. இணி இங்கனம் ம 
டிபுகோடலன்றி ஆண்டுக் குறியிடுதலும் அட்டியுங் குறியீடும் ஒருங் 

குரிகழ்சஒம் அங்ஙனம் ஆட்டியுங் குறி.பீ$ம் ஒருட்குரிகழ்ந்தது பின் 

னர் of Ag Str வாராமையும் வர் தய ips ப்.றவற்? ரூடி hh. 4 OY 

Lo Sine Barner, gona * அவ்வகை யொன்பதும் வி 

னையெஞ்சு இளெவி'' என முடிர்சரனை மீண்டும். :* ரெறிப்படத் 
தோன்று மெற்சுபொருட் பெய"! எனக் குறியிடுரல் எச்சலியதள் 

"வ ச ததாரயிறும் முன்னர் அக்குகி.பி3ேர் சதின்மையின் Ag வாரா 

தசெனப்பமோகலின் அலது ஈண்டுச் குகியிரிதலாயிற்று, வசோமி 
wg பெயரொத்சமென்ன ஆளுசலும் அது. வண்ணச்சினைச்சொல் 

மூற்தச்சொல்லென்பனவுங் . சூஜ்நியலிசர,த்தைப் புள்ள்யென் இம் 

ஆட்டியும் குறியீடும் ஒறங்கு நிசழ்ர்தனவாசலின் அவையும் இணி



Hib} பொருளதிகாரம், 

வாராமையான் வர்துறிவக்துழி அவ்வாறு ௮ண்டானென்பது. இ 

னிப் புள்ளியென மேல் அளவாராத,தனப் புள்ளியன்று ஆள்வன 
வற்றொடு மயக்கங்கூறுதலென்பது, !* ௮அவைதாங், குற்றிய Sass 
ங். குற்றிய இுசர மாய்த மென்ற - முப்பாற் புள்ளிபு மெழுத்தோ 

ரன்ன" என்பழிக் ருற்றியலிகரம் புள்ளியென்று யாண்டும் ஆள 

வாராமையாலும் ௮து. சான் அவ்வழி வரவவேணடிதலாலும் அங்ஙனம் 

புள்ளியென்,று ஆளவருங் சுற்றுகரச்தோடும் ஆப்சுச்தோடும் உடன் 
கூறு தலாயிற்று, இங்ஙனம் உடன்கூரூககாழ் புள்ளியுங் குற்றிகர 

மூமெனச் குச்தரம்பெறுதல் வேண்டுவசாவான் எெல்லுமென்பது, 

இனி, “ஐ.ஏஓ அம்மூன்றும் வினா” எனவும் 'மாறுகொளெச்ச 

மும் வினவு மையமும'' எனவங் கூறுவனவும் அவை, என்னை * 

இடைச்சொல்லோச்திறுள் வினாவெள்றோ தாத ஆசாரம் வாராசதுட 

ன் ஆண்டு வினாவென்று ஒதி.ப ஏசார ஓகாரங்களுள் “ஆ ஏ ஓ ௮ம்க2 
ன்றும் வினா” என்று உடன்கறினமையானும் அவ்வாறு இடைசசொ 

ஸ்லோத்தினுள் எடுத்தோசாத மா,றகொளெச்சத்தோடும் ஐயத்தோு 

ம் ஆண்டோதிய வினாவீனையும் எண்ணினையம் எழுத்தோச்திஐள் வி 
கீர்துடன்கூ.றினமையானுமென்பது, இது கோக்டுப்போஓம் “ஈத் 

றசை யிவ்வைர் தேகாரம்” என இடைச்சொல்லினை எழுத் .தச்சாரி 

யை பெய்தோஇிய கருர்தானே இப்பொருண்மைகொள்ள வைப்பா 
னாயிற்றுமென்பத. மற்று இவை எதிரதுபோத்றலாசாவோவெனின், 

By gi பொருட்படைச்சண்ணதெனவும் இவை ஆட்டியுங் குறியீடும் 
பற்றியதோர் பகுதியெனவங் கூறிவிடுக்க ௮ஃதேற், குறியிட்டா 

ல் ஈண்டாராயாமேவெனின், இவை உத்ிவசையாகலாலும் அது 

தானே உத்தியெனட்படுமாதலானும் ௮தனை ஈண்டு ஆராயானெ 

ன்பு, 

: வீர்ததுகொண்டுவாராததுணர்த்தல் - பின்னொருவழிவக்ச.த 

கொண்டு முன்வாராசதோர் பொருள் ௮றியயவைச்தல் : ௮து * ஞாற் 

கர்க் ளெர்த வல்லெழுத்து மிகும்'” என்பத* ** எஞ்டிய மூன்று மேல் 
வந்து முடிக்கு - மெஞ்சுபொருட் ளெவி மிலவென மொழிப்? 

என வர்.த.து சொண்டு மேற்கூறப்பட்ட ஏழெச்சச் இற்கும் மேல் வந்த. 
மூடிச்குஞ் சொல் வாராததனை ஙருமென்றுணர்ர் தகொள்ளவைத் 
சமையின் இதுவும் ௮துவேயாயிற்று. © அயிரு இணையி ஸிசைக 

குமன சொல்லே” என்றவழித் இணையென்னும் பெயர் எப்பெ 

ருட்கும் எப்.துவித்தல் ஒருசூத்தத்துள்ளே கோடலின் அதனை ௮2 
ழ்கு இனமென்றுகொள்ளப்படும். பிறவம் அன்ன,



௩௨ ௩௭1 | 
மரபியல் அசாஙிளா ர, கல. 

முந்த மொழி*தசன்றலைதமோற்.று-முன்னொருகாற் கூறிய 

மேறையன்றிப் பின்ினருசாற் தலை தமொருகக் கூறுதல்; அது 
“ பன்னீ ருமிரு மொழிநூத ergo” cera “* உயிர்மெய் யல்லன 
மொழிமுத லாகா" எனவும் உயிரும் மெயயும் நிறு; சமுறையான 
ன்றிக் “கசகப மவெனு மாவைக் செழுக்தி - மெலலா வுயீரொடுஞ் | 
செல்லுமா" எனவும் மெய்பற்றி ௨ளாயறை கூழு சலும் “எல்லா 

மொழிக்கு மிறுதியு முதலு - மெயயே யுயிரொன் மூமீரியல" என 
முற்கூறிய முறைபிழச் கூறுதலுமாயின, மெய்யும் உயிரும் பற்றி 

வித் தவஸாயறுப்பிறும் ௮ஃ து இரா. நகு செல்லுமென்று சோ 

டற்கும், இணி இயல்புவகசைபான் ஈறாக ஓரரலையாக உடையன மெ, 
ய்யென்றற்கும் அவ்வாறு ரிஞனென்னாமோவெனின், அங்ஙனமே 
அக்கரததிஷனன்றே ஓததசாட்சியெனக் குறறத்தோடு ஒப்புமை 
கூறி மற்றுப் பொரள் பயத்தலின் அமையுமென்று சொள்வாமாயி 

ற்றென்பது, இளி, *மூன்றுபலை யிட்ட முப்பதிற் நெழுத்தின்”' 

என்ருற்போல்வன இனமெனப்படிம் “புள்ளி யில்லா வெல்லா மெ; 
ய்யும்” என்பது மெ.பமுறகூறினமையின் இதுவும் இதறகு உதார 

அமெனப்ப*ம், மற்று மபாகங்க.றலோடு இரணிடை வேற்றுமை 
யென்னையெனின், அஃது **இன்னேவற்றே” என நிறுச்தமுறை 
"யாற்கூராது மற்று அதுவேபற்ராக மற்றெரடொருள்கொள்ளப்படும், 

இஃது இன்னதன்றி இங்கனம் மயஙகககூறல்வேண்டும் பொரு£ண் ॥ 

மைத்தா? வருமென்பது, ௮ஃதேல் இதுமா.றுசொளச்க... ற்கென்னு 
ங் குற்றமாசாவே Dreher, காது, என்னை? இது முற்கூறிய 
பொருளினை மாறுபம்மையாலும் நிறுததமுறை தலைதமொற வைக்கு 

ந்துணையாகலானுமென்பது, 

ஓப்பச்கூறல் -ஓன்ற கூறுங்சால் இருபொருட்குறித்ததென்.று | 

இரட்டெறச்செய்தல். wg ** இன்னி னிகர மாவினிறுதி - முன் 

னர்க் கெடுச ஓரித்து மாகும்” என்றாற்போல்வன, ** வீனையெஞ் 
௯ ளெவியு மூவமக் இளவியும்'” எனவும் அன்ன வென்னு முயமச் 
சொவியும்! எனவும் இனடில்லனவற்றை உடனெண்ணுதலும் மாம 

ரச் இளவியு மாவு மாவும்'' என மாட்டெறியுங்கால் வேறுவேறு விதி 
புடைமினவற்றை ஒருங்குமாட்டெறிதலும் ஆண்டு ஆறு வல்லெழுசத் 

, இனையும் உடன்கோடலும் நிலைமொழித்தொழிகொடு வருமொழித் 
தொழிலும் ஏப்பச்கொண்டு மாட்டெறிதலும் போல்வன ஒப்பச்கூ.ற 

லென்னும் பகுதியாய் ௮டங்குமென்பது,ஃ 

ஒருதலை மொழிதல் ஓர் அதிகொரத்திற் சொல்லற்பாலதனை வே 
௮ அதிசாரத்துச் சொல்லிய இ௮ச்சணமே ஆண்டுத் சொள்ளவைத்தல்



இரிருள காரம். 

அதி ௮ இஉ அம்மூன்றுஞ் சுட்டு" எனவும் © ஆனும் பெண்ணு 
மஃறிணை யியற்கை'' எனஃவம் இவை எழுச்ச,சொரத்துக் கூறியவா 
ர்ரூனே சொல்லஇிகாரத்துள்றாம் ௮வ்விலச்கணக்சொள்ள எவத்த 
மைம்ன் ௮ப்பெயர்த்தாயிற்று. உடம்பொடுபுண!ச். தச் சொல்லு௨ன 

அதற்கு இனமெனப்படும். என்னை ? விதியல்லாத.து விதுபோல மற் 
Cop gauge சேறலின், 

தீன்காட்றகூல் -சொல்லாதன பிறளவாயிலும் அந்தாழ்கு 
சீவண்டுவரே கொள்வலென்றல் ; அது “ல்ிவ ணுவல தமுக்து 

புறச் இசைக்கு - மெய்தெரி வளியிரை யளபுறவன் நிசி." ser 

வுஞ் rand சிளவியு மவற்றோ ரற்றே - ம panda By மூன்ற 

லங் சடையே'' எனவுங் “குற்றெழுத் நைந்து மொழிரறை Sever’? 

எனவும் *பாடதுட் பயின்றவை சா€ங் காலை” எனவும் வரும், 
இவ்வாற்றுனே © go Cam wt som மதைர்து'' ஆயிலும் ௮ 

தி கூ.றினெேனெனவும் இயற்.சால்லிற்கல்லது நிலமொழியாச்சங் 

உூரேனெனவும் வழச்ருல் செய்யும் அராயயலென்று புகுர்சான் 

பாடலுட் பயின்ற வழச்கே கூறுவலெனவுக கூறுகலின் அவை 

தன்சோட்க றுதலாம். இனி ஓற்பதுமயசசத்துண் மெய்ம்மயச்சங் 

கூறி ஓ.நிர்தன கூறுமைடும் வினைத்தொகை.பும் பண்புத்தொகை 

யூம் எடுத்தோதி முடியாமையம் “காடக வழககினு முலியல் வழக்க 
னும் பாடல் சான்ம புலனெறி வழச்ச £”' பற்றிப் பொருளிலச்சண 
ங் கூறுவலென்றலும் பெரும்பான்மை இலக்கணவழக்கென்ப என்ற 

அம் ௮சனானே சிறுபான்மையை மயச்கமென்றலும் id ௮ம் எம் 

ஏம் என்பன மூதிலாயவற்றை அ௮ங்கனம் பகுத்தோதுதற்பயனும் ௮ 
வை வினையின்றி ௮வ்வீனைசெய்சான்மேல் நிசழெ்ற கூருதலுமே 
பற்றி *வினைசெயன் மருங்கிற் சாலமொடு வருகவும்'' என்று இடைச் 

சொல்லோ? ஒதுதலும் போல்வன அதற்கு இனமெனப்படும். என் 
னை? இவை சாங்க.றுவலென்.று புகுர்தவற்றுள்ளும் ஒருபொருளான 
வற்றை வரைந்துகொண்டமைபின் அவற்றுவிரியெனப்பட்டள. 

மூறைபிறழாமை- சாரணமின்றித் சான் சிலபொருள் எண் 

ணிரிஐத்தெயபின்னர் ௮ம்முறைபிநழ்ந்தாஓங் குற்றமில்வழியும் ௮ம் 
முறையினையே இலக்கணமாகச் சொல்லுதல் : ௮௮ **பெயர்ஐஓூகு- 

இன் ௮.தி சண்விளி யெனனு மீற்ற”” என நிறுத்தமுறையாற்பற்றி 
எழுவாப்வேற்றுமை இரண்டாவது” மூன்றாவதெளப் பெயர்கொடுத் 

தல், 'அசரமுத னசாவிறுவாய்'” எளாவிங் '“கைக்ளெமு தவாப் பெரு 
$திணையிறுவாய்'' எனவும் வழக்யெலாலும் இலச்சணவகையாலும்.



மரபியல், சி 

வேண்டும் - முப்பத்திரண்டற்கும் எற்றவசையான். இனஞுசார்த் 
மற்று வறறை இன்னதிதுவெனப் பெயாகூறல்வேண்டும் ங் 

es தொககின்றவழியம் வேறுவேறுசொணடு : முனித்தகு புலக 

கூறியதாலே- சலைமைசான்ற ஆிரியராற கூறப்பட்ட நூல், God 
எணணிய௰ முப்பத்திரண்டுமல்லன தோன்நிலும் அவற்றுள் அடக் 
அவைதாம் ஒருங்குவரினும் வேற செரிர்து இனஈகோலுஞ சோதி 
தலை அவாவிஎ£ற்கும் ஈணாடு ஒதிய நூலென்பது கருத்த, 

சொல்லிய அல்ல பிற அவண் வருமாறும் அளவ சொல்லி, 
வகையாற் சுருங்ககாழ, இனத்இத்சோத்துமா.றம் மேற் காட்டப்பா! 

டன. இனி ஒருங்கு பலவுத்திவர்சவழி உள்ளத்சாற தெள்ளிஇசெ 
ணணித் தெரிந்துகொண்டு இனத்திற்செர்த்துசல் வருமாறு)! SHOR 

ன பிறவுங் இளர்த வல்ல - பன்முறை யாறாம் பரர்தன வரூ௨ - மூ, 

சீ2ச7 லெல்லாம் பொருட்குறை கூட்ட - வியன்ற மருங்கி னெ 
சீதென வறியும் - வரம்புசமக் இன்மையின் வ .திரனி சடைப்பிடித் 
தோம்படை யாணையிற் சளர்தவற் நியலாற் - பாங்குற வுளார்த 0 

ன்மனா புலவ*'' என்றஙழி, “அன பிறவுங் எளர்த வல்ல - We 

டூமையாஜம் பாந்தன வரூ& - முரிர்சொல்"” என்பது இறந்த 
சாத்தலாம். என்னை ? இரையுய் ருறிப்பும் பணபுமேயன்றிச் சர்.த்திய 

ம் புனிறம் போல்வன வேறும் உள, எடுத்தோதப்பட்டன எனதும் ௭ 
செேதோதாது இசையுங் குறிப்பும் பணபுமன்றிச் சேணென் றுக் தொரு 

வென்றும் வருவன உளவென்றங் கூறினமையின். *: வரம்புதமக்க 

ன்மையின்'” என்பது எதிர்பொருளுணர்த்தலும் ௮நியாதடன் படது 

மீரம், 1 ஓம்படையாணை'' என்பது ஆணைகூறலாம். இங்ஙனம் ஓ 
சூத்திரீத்துட் பல வந்தவழி ஒன்றே உத்தியென்றுணரா.து மனத் 
இினெண்ணி மாசறர்தெரிர்துகொண்டு இவ்வாற்றான் இனத்திற்சே 
ர்த்துக என்றான் ஆசிரியனென்பதது. 

(மரபுநிலை தரியா மாட்டிய வாடு - யுரைபட நூரு மிருவகை 
நிலையர்' என்பத மூதகாச இத்தணையும் வழக்குநூலிலச்சணங் கூறி 

CLT, எழுரிலத்தெழுக்த செய்யுளின் இதுவும் ஒன்றாகலின் இதனைச் 
செய்யுளியலிற் கூறினான், ஈண்டு மாபுகூறும்வழி ஒழிர்த செய்புட்குப் 
போலாது நூவிற்குப் பொருட்படையாய யாப்புச் குற்தங்களும் உதி 

திவகையங் கூறல்வேண்தேதலிற் கூ.றிஞனென்பது, ௮ங்கனங் கூர: 

க்காற் பாட்டின் மரபு சக்னோபோலவங் கட்டளை ௮ரங்ன்றி வட் 
டாடியது போலவும் வரம்பின்ஜி வேண்டியவாறு நூல்செய்சல் விலக்கி 

ருவான் செல்லும். செல்லவே, எழு?ரானா$ய முயேஸடி.யாலும்



௫௦ பொருளதிகாரம், 

திணையும் ரீண்டசோர் வஞ்டூப்பாட்டாலும் பிறவும் வேண்டிய 

அஞ் சூத்திரஞ்செய் தலும் ஒருவன் பெயரினை gases Gr Cou 

நட் சார்த்தவசையாற் பெய்துகூறலும் உணர்த்தப்படும் பொருளி 
£ மூசூலுட் படெந்தவாறுபோலாது மரபுகிலைதிரியச் செய்தலும் 

ல்வசை யாப்பொடு மாறபடச்செய்தலும் வேண்டியவர் வேண்டிய 

த்ரூற் கெபொருள்களை வேறு தோற்றிச்கொண்டு நூல்செய்தலும் 

றக்னெறாகல் பருமென்பது. 

இனி உத்திவகையும் ௮வ்வாறே இன்நியமையாதனவெனட்ப 

என்னை? உணர்த்சப்படும் பொருள் இதுவென்று அறிவித்த 
ம் எழுத்துச்சொற்பொறாளெனப் பகுச்.துக்கொண்டு அதிசாரஞ்செ 

லும் உணர்வு புலங்கொள்ளுமாற்றாற் சொகுத்துச்காட்டலும் மற் 
॥ அவற்றை வகுத்துச்காட்டியவழிப் பயமில்கூறலென்று கருதாமல் 

த தன்ஜேர்பயம்படச்செய்தலும் முத ஹூலாயினவெல்லாம் நூற் 

பாருஷனார்தற்ுர் கருவியுஞ் சூத்திரச்சுருக்கசதுக்கேதுவாகலும் 

-டைமையின் அவையும் வேண்டப்பட்டனவெள்பது, இனி ௮வ 

)ழை இத்தணையென வரைாயமுக்கால் எத்.துணையும்பலவாகி இகர் 

தாதெலும் வழிநான் முசனால்வழித்தன்றாக லும்படும். * மூப்பத்து 

சன்றெழுத்தென்றானாயிலும் அப்பெத்றித்தன்றி அறுபத்தாருகக் 
கொள்ளவைச்சானென்று உத்திகூறஓம் உடம்படப்பவொளுதல் 

செல்லுமென மறுச்ச, 

இனி, goss புலவர் கூறிய நூல் என்றதனானே, பா 

யிரச்செய்யுஞஞ் சூத்திச்செய்யுளும் ஆரிரியப்பாவும் வெண்பாவும் 
பெத்றுவருததும் அவ்விருபாவும் பெற்றுவருதலும் பாட்டுப்போல எல் 

லாவுறுப்பும் பெ௮தற்குச்செல்லாவென்பதூஉம் மாத்திரைமுதலாசப் 

பாவீரூச ais பதினொன்றும் வண்ணங்களுள் ஏற்பன கொள்ளி 
லுங் கொள்ளுமெனவும் யாப்புறுப்புசக்கொள்ளுங்கால் ஈண்டோதிய 
மரபுங்கொள்ளப்படுமெனவுங் சொள்ச, உலாக்குங் காண்டிசைக்கும் 
இவற்றுள்ளும் ஏற்பன அறிந்துகொள்க. 

இள்லும் அனித்தகு புலவர் என்றசனானே சச்திரமுஞ் சூத் 
தரமும் விருச்தியமென மூன்றும் ஒருவரேயன்றி ஒன்று ஒருவர் செ 

ப்தலம் இரண்டு செய்ததும் பெறட்பமென்றதம், ஒருசாலை மாணா 

த்கருக் தம்மாசிரியருர் தம்மிடை தூல்கேட்ட மாணுக்கரும் பாயிரஞ் 
செய்யப் பெறுபவென்தலும், பொதுட்பாவிரமுஞ் இறப்புப்பாயிரமு 
மென அப்பாமிரந்தாம் இரண்டாமென்றலும், ஈவோன்றன்னமயுக்
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உள் பொருளை விதந்தே எண்ணிரிறுத்தாதவழியும் '* அவத்றுள், ௮ இ 

Rog” எனவும் அவற்றுள், நடுவ ணைச்தணே ஈவெண சொழிய'' 

வளவும் முறைபிறழாமற் கோடல் அதற்கு இன மெனப்படும், 

பிநலுடம்பட்டத தானுடம்படுதல் - உள் பொருள் இன்றாயி 

லும் வழக்கயலாழ் கொள்பொருள் இதவெனக்கூறுதல் : ௮து "ப 

ண்டியன் மருங்கின் மரீஇய மரபு” என்றாற்போல்வனவம்ரான் ௮றி 

௧, இனி, “மீயென மரீஇய விடம்வரை செவிழும்'' என்புழி மே 
லென்பது இலக்கணமென்று எடுத்தோதியதனை மரஉவென்றமை 
மின் அதுவும் ௮சன்பாற்படும். என்னை 1? முதறாலுட்சகொண்டவா 
தறிர்த மற்று அதனைத் மான் இச்சொல் இன்னமவாருயிற்றென்று இ 

லக்கணங்கூறாது உடம்படுதலின், மற்று அதனை இனமென்பசெ 
popes? இதுதானே பிறனுடம்பட்டது. தானுடம்பட்டதாகாதோ 

மேச ஹாலாரரியன் உடம்பட்டதாகலினெனின், அற்றன்று; முசலூ 

லாசிரியனைப் பிறனென்னாமையாலும் முசனூலின் வழிழ் தாயதநா 
அள் ௮வன் உடம்பட்டதொன்று உடம்படுமென்று உத்திவசையாழற் 
சொள்ளாது முழுவதூஉங் கொளீரமாகலாறும் ௮வ்வாய்பாடு க ற 

லாகாதென்பத. இனி முதனூன் மேலென்ப.து மீயென மரீழியிற் 
றென்று விதந்சோதப்பட்டதனை ௮ங்ஙகனங் கூரூது மியென மரீஇ 
யிற்றென்று வாளாது கூறினமையின் அதனை இனமென்று Ger 
ண்டாமென்பது, எனவே, ஈண்டுப் பிறனென்றது வழக்னொள்ளோ 

ரா கோச்யொயிற்று, என்றாற்கு ஒழிந்த வழி.நாலாசிரியலாப் பிற 
னென்ரறானென்னாமோவெனின் அ௮வருடம்பட்ட து உடம்பட்டதனாற் 
பயக ததென்னை ? முதறூலிற் பிறழாமை நால்செய்யுமாயினென மறு 
க்க, HOO GTO td இசைநூலுங் கூத்தநூலும்பற்றிப் பிறன்கோட்க. 

தலென்பதனாற் பிறனென்னினன்றி இயற்றமிழச்சண்ணே முசா 

ஜாசிரியனைப் பிறனென்னானென்பது, ௮ஃதேல் வழக்குநூல்செய்வா 
ன் அவ்வழக்னை வழங்குவாராப் பிறனென்றுமோவெனின் இல 

க்கமும் வழக்குமென இரண்டனுள் இஃதிலக்கணமாதவின் அவ் 
வழக்கனுள் வழங்குவானாப் பிறனென்றல் அமையுமன்றோவெள் 
Ligh என்றாற்கு அவருடிம்பட்டது. உடம்படுதல் உச்தியகையென்ப. 
Sls Dee? அஃது இயல்பேயன்றோவெளின் ௮ங்ஙகனம் மரீஇயிலு 

ம் இலக்கணமென்பது திரிபில்லாதாகலிற் திரிபுபமிம் வழக்கே உ 
டம்படுதல் இலக்சணமன்றாயினும் அது வழக்ஜெள்ளார் வேண்மோற் 
மூன் இலக்கணலேயாமென்பூதுகருத்து, அல்லாச்சால் எள்ளேபோல 
எட்குப்பையும் தன் தன்மையான் உள்பொருளாகலும் வேண்மேன் 
பிர வென்பது, 
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இச் தீது சாத்தலென்பது-முற்கூறியரோர் குத்திரப்பொரு 
ண்மை பின்னொரு குத்திரச்தான் விலச்குதல் ; ௮து “* பால்கெழு இ 

oral நாலவர்க்கு முரித்தே” எனச் கூறிய பின்னர் *: ஈட்பி னத்ச் 

கை யாங்கலங் சடையே'' என்றாற்போல விலக்குதல், நூற்புறன 

"டையும் ஓத்துப்புமனடையும் அதிகொரப்புறனடையும் போல்வன ௮ 
தற்கு இனமெனப்படும், ௮வை ** ஈறியன் மருங்கி உரிவையிவழ் றிய 
ல்பெனச் - கூறிய சளவிப் பல்லா ழெல்லா - மெய்த்தலைப் பட்ட வழ 
க்கொடு சவணி - யொத்தவை யுரிய புணரிய னிலையே'' எனவும் “பு 

ள்ளி யி.றுதியு முயிரிறு ளெவியுஞ் - சொல்லிய வல்ல வேனைய வெல் 

லாம்” எனவும் வருவனபோல்வன. 

எதிரதுபோற்றல் - வருன்றகுத்திரப்பொருண்மைச்கேற்ப 

வெறரொருபொருண் முற்கூறுதல் :; அது **ஈராகு புள்ளி யகரமொடு நி 

லையும்” என வருன்றதனை கோக்க :: ஆற னுருபி னகரக் ளெவி-மீரு 
ககரமுனைச் கெடுதல் வேண்டும்” எனக் கூறுதலும் பல்லோர் படா 
'ச்கை முன்னிலை தன்மை” எணிவருனெறதனை நோக்கிச் 4 தன் 

மைச் சொல்லே யஃதிணைச் களவியென் - றெண்ணுவழி மருங்கின் 
விரவுதல் வரையார்” என வழுவமைத்தலும் போல்வன, இனி, ஒரு 

குத்திரத்துள்ளே “rape புள்ளி யகரமொடு நிலையும்'” என வருவ 
தனை நொக்டக் கூறிய ** குற்றொற் நிரட்ட வில்லை” என்றல் அதற்கு 

இனமெனப்படும், 

மொ ழிவாமென்றல்.- ஒருபயனோக்கி மூற்கூறுதுமென்றல் : 

Hoa 4: உணரச் கூறின் முன்னர்த் தோன்றும்” எனவுங் **சீடப் 
பா டறிக்த புணரிய லான” எனவும் * ௮வ்வே, இவ்வென வநிதற்கு 

மெய்பெறச் ளெப்ப'” எனவும் வரும், இங்ஙனங் கூறியதனாற் பயன் 
'குற்றுகரவிற்றுக்கணன்றிப் புணர்மொழிக்குற்றிசரமின்றென்பதூஉம் 
இனிப் புணர்மொழிக்குற்றுசரம் பெரூவரவிற்றென்பதூஉம் அறிவி 

தீதீலாயிற்று, 6 ௮வ்வே, இவ்வென வறிதற்கு மெய்பெறக் இளீப்பர' 
என்பதூஉம் *அ௮வ்விளி யேலா” என்றதூஉம் அவ்விளியிலச்கண 

மென்றற் பயம்பட வந்தது. ஈற்றுப் பொதுவிஞால் விளியேற்கு 

மென்று ஓசப்பட்ட பெயருள் இவை விலியேலாவென விளிவிலச்சுல் 
வேண்தெலாலும் நீவாராயென்பது இயல்புவிளியன்றென விலச்குத 

லும் விளிபிலச்சணமேயாதலாலுமென்பது. இணி, “*மெய்பெறச இ 

orig பொருள்வனாமர் இசைச்கு - மைகார வேற்ழுமைத் திரிபென 
மொழிப'' எனவும் * மெல்லெழுச் தியற்கை சொல்லிய மூறையான்- 

'கஞாம வென்னு மொற்றா கும்மே” எனவும் வருவன் அதன்பாழ்
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படும், என்னை ? அவையும் முன்னர்ப்போய் மொழிவனவற்றை ௮௨ 

விரின் மையினென்பது. 

கூறிற்றென்றல் - முற்கூ.றியதோர் இலச்சணத்தினை மற்ரொ 

ருபொருட்கும் விதிக்கவேண்டியவழி ௮வ்விலக்கணத்தினை மீட்டு 
ங் கூறாது மேற்கூறியவாற்றானே கொள்கவென்பான் ௮வைகூ நினா 
மென்று கெ௫ழ்ந்துபோதல் : அவை *! கைக்கிளை முதலா வெழுபெ 

ரம் தணையு - மூற்ளெந் தனவே முறைநெறி வசையின'' எனவும், 
எண்வகை யியனெறி பிழையா தாட - முன்னுறச் செந்த மூடி.வி 

ன ததுவே” எனவும் வரும். இவை அகப்பொருட்ரும் புறப்பொரு 

ட்கும் ஓதிய இலக்கணஞ செய்யுளுள்ளும் ௮வ்வாதெய்துவிச்சவாரு 

யிற்று, **முதலெனப் படுவ சாயிரு வகைச்தே'” எனவும் **மெய் 
பெறு வகையே கைகோள் வசையே” எனவும் *(மாத்திலா யளவு 

மெழுத்தியல் வகையு மேற்ளெக் தன்ன வென்மனார் புலவர்.” என 

வும் வருவன அதற்கு இனமெனப்படும், என்னை ? கைக்கே பெரு 

ந்தணேக்கும் இவையே முதலென்றலாலுந் திணையுங் கைகோளும் 

போல்வன புறப்பொருட்குங் கோடற்பயன்பட வைச்தமையாலும் 

(ps Du மாத்திரையும் எழுத்தும் பிறவாற்றாற் செய்யுட்குப் பய 

ன்படுமாற்றான் வேறுபட்டதல்லது ௮வை மேற்கூறிய மாத்தினாயும் 

எழுத்துமே என்றமையாலுமென்பது, 

தான்குறியிடுதல் -உலகுகுறியின்றித் தன்னூலுள்ளே வே 
அுகுறியிட்டாடல்: ௮வை உயர்திணை ௮ஃறிணையெனவுங் கைக்களை 

பெருக்தி்ணையெனவுஞ் சொல்லிற்கும் பொருளிற்கும் வழச்யெலான 
ன்றீ ஆரியன் தானே குறியிடுதல், வண்ணச்சினைச்சொன் முற்று 
விீனைச்சொல்லென ஆட்சியுங் குறியீடும் ஒருங்குரிகழ்த்தனவும் வி 

னையெஞ்சுசளெவியும் பெயரெஞ்சுளெவியுமென்ன௮ு ஆண்டு *:ஆமீ ஜார் 

து- நெறிப்படத் தோன்று மெஞ்சுபொருட் செவி” எனச்குறியிடு 
தலும் அது, * இரண்டாகுவதே - யையெனப் பெயரிய வேற்றுமை 

க் சொவி” எனவும் 'மூன்றனு மைந்தனுர் தோன்றச் கூறிய- வா 
'ச்சமொடு புணர்ந்த வே துக் ளெவி'” எனவும் பெயர்கொடுத்தல் ௮.தற் 
கு இனெமெனப்படும், 

ஒருதலையன்மை : : வேற்றுமை யாயின் வல்லெழுத்து மி 
கும்" எனவிரித்தாற்போலாது இலச்சணங் கூறி ஒழிதல் : அது * க 

தியதன் முன்ன ராய்தப் புள்ளி - யுயிரொடு புணர்ந்த வல்லாழன் 
மிசைத்தே'”' என்றக்கால் யான்டும் ஒருதலையாக வாராது வருஞான்று 
வருவது ஆண்டென்று கொள்ளவத்தல், இனிச் சொல்லோத்தினு



NOP பொருளதிகாரம், 

ள் வேற்றுமையென்று ஓதப்பட்ட எட்டலுள் எழுவாய்வேற்றுமையி 

னையும் விளிவேற்றுமையினையும் வேற்றுமையென்னாது எழுத்தோத் 

திலுள் ௮ல்வழியென்றல் போல்வன ௮தற்கு இனமெனப்படும், 

மூடிர்ததுகாட்டல் -சொல்லுன்ற பொருட்கு வேண்டுவன 

'வெல்லாஞ் சொல்லாது தொல்லாசிரியர் கூறினாரொன்று சொல்லுதல் : 
HE ஒன்றறிவது உற்றறிவதென்றற்கும் இரண்டறிவது உற்றுஞ் சு 
வைத்தும் ௮றியுமென்றற்கும் முறைமையாற் குத்திரஞ்செய்வான் ௮ 

வை அவ்வாரூதற்குச் காரணங்கூராது ** நேரிதி னுணர்ந்தோர் நெறி 
ப்படுத் தின,” என முடி.ந்ததுசாட்டல், £ நுண்ணிதி னுணர்ர்தோ 

ர் சண்ட வாறே'” என்றாற்போல்வன அதற்கு இனமெனப்படும், 

ஆணைகூறல்--இய்வாரிரியன்கருத்து இதுவெனச் கொள்ள 
வைத்தல் : ag ௮ம்மி னிறுதி சசதக் சாலைச் - தனமெய் திரிந்து 

ஙஞா வாகும்” எனச் கருவியோத்இனுட் சாரியை மகரம் பக.ரவருமொ 

ழிச்சட் திரியாதென்று போய்ச் செய்சையுள் வல்லெழுத்தின.த இய 

'ற்கை மெல்லெழுத்தாசல் அறிவித்தற்கு ௮ல்வழியெல்லா மெல்லெழு 
த்தாருமெனச் சொல்லுதல்போல்வன. ஙஞஈ அதற்கும் இஃதொ 
க்கும், 6 ஓம்படை யாணையிற் செநர்.தவற் நியலாற் - பாங்குற வுணர்த 

லென்மஞர் புலவர்'” என்றாற் போல்வன அதற்கு இனமெனப்படும், 
மற்றுச் சன்கோட்க£றலோடு இதனிடை. வேற்றுமையென்னையெனி 

ன், ௮து தர்இரஞ்செய்யும் பகுதிச்சண்ணது, இஃது ௮ன்னதன்றிப் 

புணர்ச்சிக்சட் சிறப்புடைய நிலைமொழிவருமொழிக்குத் திரிபுபோலா 

சென்று கருவியாயெ இடைச்சொற்காயின் இத்துணையமையுமென்.று 

இணைசெப்தலின் அப்பெயர்த்தாயிற்று, 
XM 

பல்பொருட்கேட்பின் ஈல்லதுகோடல்-- ஒருகுத்தாத்துட் பய 

௪ சொற்றொடர் பலபொருட்சேற்றதாயினும் ஈல்லதுகொள்கின்ரு 
ரொனச் கருதி ௮வ்வாறுசெய்தல் : அவை “ eta ரென்னும் பெயர் 

நிலைச் களவி. யிருபாற்கு முரித்தே தெரியுங் காலை” என்றவழி ஒருவ 
ரொன்பதொருசொல் தற்கண்ணே இருபாலாரையுக் சழீஇநித்குமென' 
வும் ௮து கருவியாக இருபாலானாயுஞ் சொல்லப்படுமெனவுங் தவர்ச் 

தீவழித் “ தன்மை சுட்டி.ற் பன்மைச் கேற்கும்'' என்பதனோடு படுத் 
அரோக்க இருபாலானாயும் ஒருசொல் தற்கட்டழிஇ நிற்றலே நல்ல 

தென்று கொள்ளவைத்தல், **நும்மெ ரிறுதி யியற்கை யாகும்” என் 
புழி எமுத்துவிசாரமுடையதனைக் களைந்து சாரி வச்சண்ணே இய 

'ந்சைகோடலும் அதன்பாற்படும், இதனை ஏத்புழிக்கொடிலெனவம் 
ஒருபுடைச்சேறலெனவுஞ் சொல்ஓப,



மரபியல், aR 

தொ குத் ் சமொழியான் வகுத்தனர்கோடல் 2 ஒர௫வாய்பாடு ௭0 
த்தோதப் பலவாய்பாடு ௮௪ ற்குவக்துபூணுமென்று வகுத்துக்கொள்ள 

வைத்தல்; ௮து செய்து செய்யூச் செய்பு செய்தெனச் - செய்யியர் 

செய்யிய செயின்செயச் செயற்சென - வவ்வசை யொன்பதும் வீனை 
யெக்சு Baral” carat “காப்பி ஞெப்பி னூர்தியி னிழையின்” 

னவும் ஒருவாய்பாடு தொகுத்து ஒதியவாற்றானே பலவாய்பாடு வகுத் 

திச் சொள்ளவைப்பதென்பது, செய்தென்பதனை ஈக்கு வந்து கண்டு 

நின்று பாடிப் போயெனப் பலவாச்ருதலும் முற்றுவாப்பாடு பலவுமாக் 

குலம் இனிச் காப்பினென்றவழிப் புரத்தல் புறந்தரவோம்புதல் 
போற்றலெனப் பலவாக வகுத்தலுங் சண்டுகொள்க, :* உருவென, 
மொழியிலும்” எள்றலும் ' இதன இதுவிற்று”” என்றலும் போல்வன 

௮.த.ர்கு இனமெனப்படும், 

மறுதலைசிசைத்துத் தன்றுணிபுமாத்தல்-ஒருபொருளினை ஒ 

ருவன் வேறுபடக்கொள்வதோர் உணர்வுதோன்றியக்கால் ௮வ்வேறு 

பாட்டினை மாற்றித் தான் துணிந்தவாறு ௮வற்கும் அறிவுறுத்தல், இ, 
து மறுதலைசிதைத்தலுடைமையின் வாளாது சன்சோட் கூறலின் ௮ 

டங்காதாயித்று, உதாரணம் ''மூவள பிசைத்த லோரெழுச் இன்றே” 
'எனவும் “*நீட்டம் வேண்டி. னவ்வள புடைய” எனவுங “குன்றி 

சை மெரீழிவயி னின் றிசை நிறைக்கும்” எனவும் மூன்றுமாச்திரையா 

ன் ஐரொழுத்து உண்டென்பாரை விலகச் வழக்கெயெலான் இல்லை 
யென்று தன்றுணிபு உரைத்தவாறு, உயிர்மெ.ப் வேறெழுத்தன்றெ 

ன்டான் “புள்ளி யில்லா வெல்லா மெயயு - முருவுரு வாகி யகரமொ 

டுமிஞ்த்தலும்'' எனவும் மெய்யின் வழிய தயிர்தோன்று நிலையே!” எ 

-னவும் வேறுபடாது கூறுதலும் ௮2, வழச்சினுள் ௮பியாதார்மாட்டு 
ஒன்றுபோல இசைப்பனவாயிலும் ௮ன்றென்று கூட்டமூணர்த்தி 

னமையின் '*மொழிப்படுத் இசைப்பினும் ஜெரிந்துவே றநிசைப்பிலு.. 

மெழுத்திய திரியா” என்றலும் ௮ன்பாற் சார்த்திய/ணரப்படும், 

பிறவும் ௮ன்ன. 
பீநன்கோட்கதல் - தன்னூலே பற்றாகப் பிறதூற்குவரு 

வதேோரீர் இலக்சணங்கொள்ளுமாறு கூறுதல்; ௮து “அிரையளபு குறு 

ser மகர முடைத்தே - யிக்சயிட னருகுச் தெரியுங் காலை” எனவும் 
“அளவிற் திசைக்தலு மொற்றிசை நீடதும்'! எனவும் பண்ணைத் 
தோன்றிய வெண்ணான்கு பொருளும் - சண்ணிய புறனே நான் 
சென்ப” எனவும் இவை அலுவதழாலுட் கொள்ளுமாத்றாள் ௮மையு 

பமென்றவாருயின, “௮ளபிற் கோட லந்தணர் மறைத்து” என்பது



௪௬ பொருளதிகாரம், 
அதற்கு இனமெனப்படும், என்னை? அவர்மதம்பற்றி இவர்சொள்வ தோர் பயணின்றுசலினென்பது, 

| 
அமியாதுடம்படல் as S10 8 Bus இலக்கணத்தின் வேறபட வருவன தான் அறிந் தில-ஞகக் கூறி அ௮சன்புறத்துச் செய்வதோ புறனடை; Jou “Barks ade வேறுபிற தோன்றினுங் - 7] வற் நியலா லுணார்சனா கொளலே'! எனவும் “வரு வளவெனினும் வரதவழ் நியலாற் - நிரிவின்றி முடி 5S றெள்ளியோர் சடனே'”' என வும் வரும், இதச்ததுகாச்தலோடு இசனிடை வேற்றுமையென்னை யெனின், இறர்சதென்பது தான் துணிந்து சொல்லப்பட்ட பொருளா ர்சல்வேண்டும், இஃது இன்னதன்றிச சொல்லப்படாதபொருண்மேற் ரூ அதுவும் சான் கிணியப்படாதபொருளாடத் தான் நூல்செய்த சாலத்தே உள்ளவய்றுள் ஒழியப்போயின உளவாயபி னுங் மிகாள்கவெ ன்பான் Ca gS pC sro றிலும் எனவும் வருபவுளவெனினும் எனவும் சேரு ௮சன் ஐயப்பாடுசோன்றச் சொல்ஓதலின் இது வேறெ (ன்ச, முழு அணர்ந்தாற்கல்ல.து பழு சறச்சொல்லலாசாமையின் அஃது அவையடச்செயல்போல்வதோர் உத்தியெனக்கொள்க, ₹ 'குறியதன் மு னனர்ச் தன்னுரு பிரட்டலு - மரியத் தோன்றிய நெறியிய லென்ப” எனவுஞ் “செல்வழி யறிதல் வழச்கச் சான” எனவும் வருவன அதற் கு இன்மெனவணர்க, 

"பொ ௫ளிடையிடுசல் - வேற்றுமைப் பொருளினைச் சொல்ச ன்.றபொருண்மைக்டையே பெய்துசொல்லுதலும் சொல்டன்றபொ GG இயைபுடையதனை அண்டுச் சொல்லாது இடையிட்டுப்போய் ப் பிநிதொருவழிச் சொல்லுதலும் போல்வன : அவை “முறைப் பெய ர்கீ இளவி யேயொவெரும்'' என்ராற்போலச் சொல்கனெற உ்யர்தணே 

மைக்கின்ற ளெயியாக்க்ஷ்தள் PSH எச்சவியலுட்போச்ி அவை யல் ளெவி மறைத்தனர் Gar $ sev’ எனச்சொல்லுதலும் போல்வன,  சாளென் பெயருஞ் சுட்டுமுதற் பெயரும் - யானென் பெயரும் விஞவின் பெயரு . மன்றி யனைச்தும் விலிசோ ளிலவே” "என்றவ ழிச் தானென்னும் விரவுப்பெயரினை இடைப்பெய்து விலக்குதலும் வேழ்றுமைக்ளெவியேரச்இலுட் ROG எஞ்சிநின்ற வேற்றுமை* தொசைமுதலிய எச்சங்களை எச்சவியலுட் சொல்லுதலும் போல்வன வம் அதன்பாற் சார்த்தியுணர்க, 

oT திர்பொருஞணர்த்தல் ு தான் கூறிய இல ison ship ல பிற்காலத்துத் “இிரிபுபடிலும் பரமென்பது முதற்சாலம் மேச லூங்!



மரபியல், ௮௪௭ 

கொண்டுணர்ச்த ஆரியன் எதிர்சாலத்துவருவது நோக் அதந்சேற் 
றதேரீர் இலக்கபரீழுங் கூறிப்போதல் : **மகரத் தொடர்மொழி மயல் 

குதல் வரைந்த - னகரத் சொடாமொழி யொன்பஃ தென்ப- புகரறசி 

கரந்த வஃறிணை மேன'' என்று ஒதிய இலக்சணத்துச் லெ பிறகா 
லத்துக் குறையவருதல் எதிர்பொருளெனப்படும், அதனைச் தான் 
உணர்ந்து கடி சொல் வில்லைக் காலத்துப் படினே”” என்று கூறவே 

முூற்கறியபொருளினை வற்புறுத் லாம் ௮துவென்பது, இங்கனர் திரி 

Yas» அறிதே கூறுதலாலும் ஏஇர்பொநளாசலாலும் இஃதறியா 
து உடம்்பரிதலினடங்காதாயிற்று, (பொய்யும் வழுவுந் தோன்றிய 
பின்ன -ாயர் யாத்தனர் கரணம்” என்பதூஉம் அதன்பாற்படும், , 

சொ ல்லினெச்சஞ்சொல்லியாங்குணர்த்தல் - சொல்லினாற் 
தலாற் பெறப்படும் பொருளினையும் எடுத்தோதியாங்குக் சொள்ளவை 
தீதல்: ௮து 'எஞ்செ வெல்லா மெஞ்சுத லில” என்புழி எல்லாமென் 

பதளை எச்சப்படுத்தற்காகாதன இருபத்தா,று கொண்டவழியும் ௮ தனை 

எடுத்தோதிற் றப்பின்றென்று கொள்ளற்ச என்பது இதன்கருத்.தி, 
எச்சவியலுட் கூறிய பொருள் அகத்சோத்துக்கூறிய பொருளோடு 
ஒபபச்கூறுதலும் ௮தன்பாற்படும், மொழிக் தபொருளோடொன்றவவ் 

வயின்மொழியாததனை பூட்டின்றுமுடித்சலோடு இகணிடை வேற்று 
மைவென்னையெனின், ௮ஃ து எடுத்தோதப்பட்ட பொருட்கண்ணசெ 

னவும் இஃது எடுத்தோத்தினோடு ஓக்கும் எச்சப்படவைச்ச்கொள் 
ஞும் இலச்சணங்களெனவும் அதனோடிதனிடைவேற்றுமையுணர் ச. 

துந்துபுணர்ச்துரைத்தல் -- உள்பொருளல்லதனை உளபோலத் 

தீந்து கூட உணர்த்தல்; அவை அளபெடை யசைநிலை யாகலு மூரி 

SCs"? coma ““குறிலிணை wer wave) wires” எனவுங் கூறுங்கா 
ல் ௮ளபெடையிளனை எழுத்துப்போலவுங் குற்றுகரத்தினைச் குற்றெ. 

மூதிதுப்போலவும் ஒது, தல் போல்வன, “மெய்யீ றெல்லாம் பள் 
யொடு நிலையல்'' எனவும் “*மெய்யுயிர் நீங்இற் றன்னுரு வாகும்” 

வம் மேற்கூறிய புள்ளிபினையே ஓ ரூபயனோக்ி மீட்டும் ப பள்ளிபெ 
றுமெனக் கூறுசல் அதம்கு இனமெனப்படும், “கு.நுமையு நெடுமை 

யுமளவிற் கோடலிற்எ ஜொடர்மொழி யெல்லா நெட்டெழுச் Bus” 

என்பதேபற்றி “(நெடியதன் முன்ன ரொற்றுமெப் கெடுதலும்” என் 

புழிச் தொடர்மொழியே நெட்டெழுத்தாச்சிச் கோடலும் ௮.2, 

நோபகங்கூதல்--குத்திரஞ் செய்யுங்கால் அதற்கு ஓதிய இலக் 

கணவசையானே சில்வகையெழுத்தின் செய்யுட்டாகவும் நாதெலின் 

றிப் பொருணனிவிளங்கவுஞ் செய்யாது ௮ரிதும் பெரிதுமாக ஈலிம்



MF by பொருளதிகாரம், , 

செய்து மற்று அதனானே வேறுபலபொருளுணர்த்தல்: அது மெய் 
பெறு மரபிற் ரொடைவகை தாமே * %% உணர்ந்திசி னோ" என 
வருதல், இதனார்கொண்ட பொருண்மையெல்லாஞ் செய்புளியஓட் 
காட்டப்பட்டன. *எப்பெயர் முன்னரும் வல்லெழுத்து வருவழி- 
பச்ச னிறுதிமெய்ம் மிசையொடுங் கெடுமே? என்ராற்போல்வன ௮ 
சீரு இனமெனப்படும். பிறவும் ௮ன்ன, 

உய்த்துசக்கொண்டுணர்ததல் - ஒருவ.நி ஒருபொருள் சொல்லி 

யக்கால் அதன்சகண்ணே மற்றொரு பொருளினையுங் சொணர்ந்து 

கொண்டறியுமாறு தோன்றச்செய்தல்: அவை நெட்டெழுச் திம்பரு 

தொடர்மொழி யிற்றங் - குற்றிய ஓகரம் வல்லா நூர்ச்தே'” என 

இடனும் பந்றுக்கோடுங் கூறி அதனான் ஈறு ஆச்சங்கோடலுங் “கற் 
Bu ger முறைப்பெயர் மருங்க - னொற்றிய ஈ£ரமிசை ஈசரமொடு 

முதலும்" என முசலாக்சங்கூறியதனானே இடலும் பற்றுக்கோடும் 

அிதிவேயெனக்கோடறும் போல்வன, பெயாவினைக்கு ஓதிய இலக் 

எணம் ஒழிர்தசொற்குஞ் செவ்வனஞ் செல்லுமென்று கோடல் ௮ 
தீற்கு இனமெனப்படும். பிறவும் ௮ன்ன, மற்று அதலியதறிதலோடு 

இதனிடை வேற்றுமையென்னையெனின், ௮தி வாளாது பயமில 

சுறியதுபோலச் கூறியவழி இவ்வாற்கறியது இன்னதுகருத்துப் 

போறுமென்று ௮றியவைத்தலும் உரைவகையாலும் நுதலிய நியச் 

ஈசொல்ுழலுமாம், இஃது அன்னதன்றி ௮ச்சூததிரக்தன்னான் ஒரு 
பொருள் பயக்ததன்றலையும் பின்னொருபொருள் பெறவருதலின் இது 
வேழென்பத, மற்று ஞாபகங்க.றலோடு இதனிடை பேற்றுமையெ 
ன்னையெனின், பயமில்லதுபோலகும் ௮ரிதும் பெறிதுமாகவும் இயர் 
திஎளிதஞ்ரிறிதுமாக இயற்றாது சூத்தாஞ்செய்தல் வேறுபாடே நிமி 
தீதிமாசத் தோற்றிக்சொள்வதோர் பொருள்பெறவைத்தலின் இதுவும் 

வேறெனப்படுமென்பத, 

மெட்ப்பட நாடிச் சொல்லிய அல்ல பிந அவண் வரினும்--௨ 

ய்த்துக்கொண்ணெர்தலோடு மேற்கூறிய முப்பக்திரண்டும் இச்சூச்சா 

தீதிள் எடுத்தோதிய பொருள்வசையான் ஆராய்ச் துசொல்லப்பட்ட 

வன்றே ! ௮ங்கனஞ் சொல்லாதன பிறவும் இந்நூலுள் வரினும் : 
சொல்லிய வகையாற் சுருங்க நாடி: உத்திவ்கையுள வகுத்துச்சொ 
ண்டு த.திய முப்பத்திரண்டு பகுதியான் பட்டன் ஆராய்ந்து ; ம 
சத்தின் எண்ணி மாசறத்தெரிர்துசொன் ப டதப்பட்ட உததஇிபலவும் 
ருங்குவரிலும் உள்ளத்தார்.தெள்விதின் ஆராய்ந்து மயக்கர்தோ வே 

வேறு தெறிந்து வாகூக்கொண்டு; Gon sO Cat gh vcort ssw



மகாமகோபாத்தியாய 
டக்டர். உ. லே. சாமிநாதையர் 

நூல் நிலையம், 

சென்னை-600090.



மரபியல், Gs 

ர சலிரத்சையும் கொள்வோன்றன்மைபுங் கோடன்மாபுமென்ற நா 
ன்குறுப்புடையது பொதுப்பாமிரமென்தலும், அதன்வழியே கூறப் 

படுஞ் இறப்புப்பாயிரர்தான் எட்டிலக்கணமுடைத்தென்றலும், அவை 
தச்யோன்பெயரும் வழியும் எல்லையும் நூற்பெயரும் யாப்பும் நுதலிய 
dures கேட்போரும் பயலுமெனப்படுமென்றலும், அவைதாம் 

லற்னெறியமையாவெனக் கொள்ளப்படுதஓங் கூறிமுடி.க்ச, 

சிதப்புப்பாமிரத்ானே நூலிலக்கணம் ஒருவசையானள் உண 
ரப்பரிம், பொதுப்பாயிரத்தானே ஆூரியரும் மாணாக்சரும் நூலுனா 
தீதும் நூல்சேட்டலும் மாசற்வறிந்து உலாராடாத்துவாராப, HS 

னானே இவை நான்முகத்தினின்று நிலாவுமென்பது, (௪௩௨) 

 நுணமா ணுழைபுல மில்லா னெழினல 
மணமாண புனைபாவை யற்று," 

“சிலு! 

  

ஓலகாப் பெருமபுகழ்த் தொல்காப் பியனடி. 

பலகாற் பரவுது மெழுத்தொடு 

சொலகா ழருபொருட் டொகைதிகழ் பொருட்டே, 

—— BG EG0 O— 

மரபியன் முற்றும். 

போரளதிகாரம் புற்றும், 

தொல்காப்பியம் 

ஈச்சிஞாரக்சனியம்முற்றும், 

திருச்சிற்றம்பலம், 

956629




