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சென்னபட்டணம் 

வித்தியா நுபாலனயந்திர சாலையில் 

அச்சிற்பகுப்பிக்கப்பட்டது. 
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௨.௨. வனபுறை. 
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௪. பிரிவழிமலிழசசி. 

இ. பிரிவு திசகலகல், 
௬. இடரஈசதலைபபாமி. 
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சிறப்புப்பாயிரம். 

  

பூமலி காவன் மாமலைச் சென்னி 
ஈண்டிய விமையோர் வேண்டலிற் போந்து 

குடங்கையின் விகத நெடுங்கிரி மிகைதீர்த 

தலைகட லடக்கி மலயத் இருந்த 

இருந்தவன் றன்பா லியற்றமி முணர்நஈத 

புலவர்பன் னிருவருட் டலைவ ஞகய 

தொல்காப் பியனரு ளொல்காப பெரும்பொருள் 

அகப்பொரு ளிலக்கண மகப்படக் கழீஇ 

இகப்பருஞ் சான்றோ ரிலக்கிய நோக்கித் 

தொகுதது முறைகிறீடுச் சூத்திரம் வகுத்தாக் 
ககபயபொருள் விளக்கமென் றதற்கொரு நாமம் 

புலபபடுக் தருளநப பொருளகீரித் தெழுதினன் 

மாந்தருக் தேவரும் வாழ்த்தருக் குடைக் 

ஏநதெழி லரிமா னேரந்துபொன் னணைமிசை 

மதிகுன்று கவிபப வதய மால்வனரைக் 

கதிசரொன் நிருந்தெனக் காண்டக விருகது 

கததுவம் பகர்கதோன் சரணம் பொருநதிய 
உததமன் புளில்குடி. யுய்யவக் தானெனும 

முததமி மாசான் மைஈக னித்தலச 

தருபெருங் கலைக்கு மொருபெருக் குரிசில் 

பாற்கடற் பல்புகம பரப்பிய 

நாற்கவி ராச நம்பியென் பவனே. 

இிகனைய மிறசாலதசா£ செயசது என்பா



சிறப்புப்பாயிரம், 

பூமிசை நடந்த, 

வாமனை வாழ்த்தி வடமலைச் சென்னி 
ஈண்டிய கடவுளர் வேண்டலிற் போந்து 

குடங்கையி னலைகட லடக்கி யீண்டிய 
தென்மலை யிருந்த விருந்தவ னியற்நமிழ் 

கெழீஇய வகப்பொரு டமிஇ நோக்கி 

லழிகொடுத்து நிறீஇ வகுத்துப் புலப்படுததாங் 

இகபபி லகப்பொருள் விளக்கம் பகர்ந்கனனெழுதச் 
செந்தமிழ் நாட்டு மைந்தன் சூரிசில் 

பாறகடழ் பல்புகழ் பரப்பிய 

நாறகவி ராச நம்பியென் பவனே, 

—oe—



டெ 

கணபதி துனை, 

அசப்பொருள்விளக்கம் 

5 00099 000000 அட 

அகத்திவாயியல். 
310801 டை 

இன்பமா ஒழுக்கச்சின் இலச்சணம் உனார்த்துசலாவ 
இவ்வியல் அகத்திணையிடல் எனதும் பெயருடைய சாயி, 

௮௧.ம்-இனபம,. ,தினை-ஒழுககம். இடல்-இலச்சணம, 

[அகப்போநள்வகை, ] 

க. மலர்தலை யுலகத்துப 'புலவோ ராய்ந்த 

அருந்தமி ழகபபொருள கைக்கிளை யைர்இணை 

பெருந்திணை யெனவெழு பெந்தித் தாகும். 

இதன்பொருள். உலகத். தப புலவோரால் ஆராயந்து பேசப் 

பட்ட அருமையான தமிழநூலிலே வழங்கப்படும் அகப்பொரு 

ளான சைச்களை எனவும், ஜாதிணை எனவும், பெருநதினை என 

௨ ம எழுவகையான பெறறியையடையதாகும். என்றவாறு. 

லிர்தலை-விரிரத இடம். புலவர்-அதிஞர். அகப்பொரு- 

இனபமாகிய பொருள, ஓத்த அன்பினராகிய ஒருதலைவனும தலை 

வியும் கூடுங்கால அவ்விருவர் அகத்தும் கிசழகது அவராலே 
அதறுபவிக்சபபடும இனபம் கம் எனப்பட்ட, அசம்-உள, 

பெறதி-இயலபு. (ச) 

| சோலலப்படூந்திறம்.] 

௨, அதுவே;-- 

புனர் துரை யுலய லெனுந்திற மிரண்டினுக் 

தொல்லியல் வழாமற் சொல்லப் படுமே, 

இ-ள். அதுவே - அவ்வசட்பொருள்;--தொல் இயல் வழா 
மல் - பழைய நெதிதவருமல்.--புனைஈ துரை LOEW எனும்



2. அகப்பொருள்விளக்கம். 

திறம் இரண்டுனும் சொல்லப்படும் - பனைக் துரை, உலகிடல் என 
னும் வகையிரண்டினாலும் சொல்லப்படும். எ - அ. 

புன ஈதுரை - இல்லசனையும் வருணிக்ராக் கூறுவது. Lee 

பல் - உலகிலே என்றும் வழங்கும நெறி; அலது உள்ளது. 

தி௰ம-வகை,. (௨) 

[கைக்கிளை ] 

௩, அவந்றுட்;-- 

கைக்களை யுடைய தொருதலைக் காமம், 

இ-ள். அவ்வெழுவகையுள்ளே கைக்களை என்பது ஒருத 

லைச்காமமுடையதாகும். CT = MD 

கைக்களை-ஒருமருங்கு நிகழும் சேண்மை. சை-பக்கம், ம௫ 
க்கு. இளை-கேண்மை, உறவு. அண்பால், பெண்பால் என்னும் 

இரண்டனுள் யாதேனும் ஒன்றன்பால நிசமும கேண்மை என்க, 
கைக்களை என்பதகறகுச் இறறுறவு எனபாருமுளர்,. ஒருதலைக்சா 

மம்-ஒரிடத்துள்ள காமம. அது ௮ண்பாறகைக்கிளை, பெண்பாற் 

கைக்களை என இருவகைபபடும. அண்பாற கைக்களை தலைவி 

யைக் கண்டுழித் தோன்றுவது. பெண்பாற கைக்களை தலைவனைக் 
கண்டுமிச் தோன்றுவது. இட்கே கொளளபபடுவது அண்பாற 

கைக்கிளை. (a) 

[BEA con 
௪, 90% & Zeon யுடைய pei yond காமம், 

இள. ஐந்திணை என்பது அனபுடைச்சாமமுடையதா 
கும். oY « ௮, 

ஜாதணை-ஐர்த கூறுபாடாகிய ஒழக்கம அன டா௨... தலை 

வன தலைவி என்னும் இருவாமாட்டும் சமமாகந்கமும் மனபபறறு. 

கா௰ம-இனபம். திணை என்பதறகு நிலம எனவும் கூறுவர். (௪) 

[பேரந்திணை ] 
டு. பெருந்திணை யென்பது பொருந்தாக் காமம். 

இ-ள். பெருந்திணை என்௮ சொல்லப்படுவது பொருந்தாக 
காமமுடையதாகும். எ- று. 

பெருந்திணை-பெருமையாடுப ஒழுச்கம். சைக்கிளையும், குதி 

ஞ்சிமுதலிய ஐர்திணையும் எட்டுவகை மணத்துள் நான்கும் பெறத்



அகத் இணையியல், Ki, 

கான ஒனறமே சனி Rar ay சானருமணமும் பெறுதலால் இத 
பெருஈஇினை எனப்பட்டது. எட்டுவகை மணமும் பின்னர்ச் கூற, 
பப. சலைவன், தலைவி என்னு இருவருர்கும் ஒத்த அன்பின் . ர, ட் ட.“ மைபற்றிப் பொருர்தாக் சாமம் எனம. பொருர்தாச்சாமம் - ஒல் 
வாசசாமம், (இ) 

[ஐந்திணைக்தரிய0 யர்.] 

௬. குறிஞ்சி பாலை மூலலை மருதம் 
கெய்த லைக்திணைக் கெ ய திய பெயரே, 

@ - or. சூறிஞ்சி, பாலை, மூலை, எருதம், செயதல் என்ஐ.௰ 
OE BD (Ip Per MUU 2g Bear és. காரணம்பற்றி wads 
ars பப ராகும், ol = MU. 

ரிட் என்றும் மரம் Ani gn Ane. DO bR nes RM 
ராசி எனவும், பாலை என்னும் மரஞ் சிற நிறம் நிலத்திறகுப 
பாலை எனவும், முல்லை என்னும மரஞ்சிற ற நிறமும் நில்திறகு 
முல்லை எளவம, மருதம எனறும் மரஞ்சிறகது BoE io NER mew 
LOCH FLD oF வும், செடதல் எனறும் மரர்சிறர.து நிறகும் நிலத்தி 
ற்கு ரெயதல் எனவும் பெயர் கஉறப்பட்டசென்று முன்னுறரசகாரா 
கூறுவா. இப்பெயர்சளுச்கு வேறு சாரணம் கூறுவாருமுளர். (௬) 

[விந்த்ணைப்பொநர். ] 
எ. அவைதாம்... 

முதற்பொருள் கருப்பொருளுரிப்பொரு ளெனமு 
அதற்பொருள் மூன்றினு நவலப் படமே, [றை 

இ--௭. சூறிஞ்சி மலிய அவையைந்தும், முதற்பொருள், கறாப்பொருள், உரிப்பொருள் என முறைபே கருதபபடுதலை.புடை 
பொருள்கள் மூன்றினாலும் இவையிவை என்று சொல்லபப 
ம, எ. ந. 

கருப்பொருள் தோன்றற்கும், உரிப்பொருள் நிகழ்தற்கும் 
சாரணமாய முன்னிற்கும் பொருளை முதற்பொருள் என்றும், அம் 
மூதீதபொருளாகிய கருவினினறச் தோன்றும் பொருளைச் கருப் 
பொருள் எனறும், இலையிரண்டிலுஞ் சித்த திணைக்கு உரிப 
தாய நிற்கும் பொருளை உரிட்பொரறாள் என்றுங் கூறினர் crores. 
நுதல் - நதலல். 

(ar) 

[poh Cum paP crue, ] 
௮. நிலமும் பொழுதுமென முதலிரு வகைத்தே,



4 அகப்பொருள்விளக்கம். 

இஃ ள, நிலமும் பொழுதும் என முதற்பொருள் இரண்டுவ 

கையடையதாகும். எ.ஃ.று. (ம. 

[தீலத்தின்வகை.] 
௯, வரையே சுரமே புறவே பழனம் 

திசையே யவையவை சேர்தரு மிடனே 
எனவ் ரைவகைத் தனையிய னிலமே, 

இ-ள். வரையும், சுரமும், புறவம், பழனமும, இளா ட 

அவையவை சேர்தரும் இடற்களாகிய வரைசார்ஈதவிட. ac 

சாரநதவிடம், புறவுசார்ரகவிடம், பழனஞ்சார்ஈதயிட , . ¢ mq 

சாரகதவிடம் என்பவையும் எனப் பகதுவகையினையுடை! து ௩௨ 
வ்.பல்புடைபநிலம். எ .- று. 

அனையியனிலம் என்பது எமுவாய. ஈரைவகைச்து உஊனபறு 
பயனிலை. வரை - மலை. சரம - வேனிலாலே தெற௱பபடும நிலம. 

புறவு-சா?ி. பழனம்-வயல், இரை-கடல். மலையும், மலைசார்ஈக 
ரிலமு௦ம குறிஞ்சி. சுரமும், GOCE TST நிலமும் பாலை. காடும 

காடுசாரதநிலமுமம் முல்லை. வலு. வயல்சராநதநிலமும் மரு 

GO. கடலும், சடல்சார்ர்தரிலமும நெய்தல். (௯) 

[போழுதீன்வகை.] 

௧௦. பெரும்பொழு தென்றா சிறுபொழு தென்ரு 

இரண்டு கூற்ற தியம்பிய பொழுதே. 

இ--ள. முற்கூறப்பட்ட பொழுது பெருமபொழுது என 
4.2, சிறுபொமுது என்றும இரண்டு வகையுடையது. எ-று. () 

[பேநம்போழுதீன்வகை.] 

௧௧, காரே கூதிர் முன்பனி பின்பனி 

சீரிள வேளில் வேனி லென்றாங் 

இருமூன்று இறத்தது தெரிபெரும் பொழுதே, 

இ-ள். புலவராலே தெரியப்பட்ட பெரும்பொழுது கார், 

கூதிர், முன்பனி, பின்பனி, இளவேனில், வேனில் என ஆது பாகு 
பாடுடையது. எ. று, 

ஆவணியும் புரட்டாதியும் கார். ஐப்பசியும் கார்த்திகையும் 

கூதிர். மார்கழியும் தையும் முனபனி. மாரியும் பங்குனியும் பின் 
பனி. ரஇத்திரையும் வைகாசியும் இளவேனில். அளியும் அடியும் 

வேனில், வேனிலை முதுவேனில் என்பாருமுளர், இந்தப் பெரும்



அக் இணையியல். டு 

பொழு அநினையம் பருவம் என்றும, நறு இருது என்றும 

கூறவா. மாலை, டாம் CL BH Ni a, றை கோக்க இவை பெரியன 

வாசல பரஈகிப பெரு பொழுது எனபபபடன. (௪௪) 

(சீறுபோழது. ] 
௧௨. மாலை யாமம் வைகறை யெத்படு 

காலை வெங்கதா காயுஈண் பகலெனக் 

கைவகை- சிறுபொழு தைவகைகத் தாகும். 

இ-ள. மாலை, பாமம், வைஎறை, காலை, ஈணபகல் எனம 
(அ) ரு 

பொழுது ஜுஅுவசையினையுபறடயசாடும். எறு. 

மாலை-குரிடன அஸாமி2 சும் சாயங்காலம.  யாமம்-மாலைக் 
மும் வைகைககூம இடையிலுஉ ளா இராககாலம். வைகறை - கூரி 
Dd . ‘ . ச CL EL ABAG (por yor ar wigs சிகாலம். காலை - சூரிடனுஇக் 

GO SIND. கணபகல்  உுதிரசாலம். கைவகை-ஓழுக்கவகை- 

இவவாறே கசசபுராணமசாரரும *தாலை வெபபசல சதிரவன கூட 
திசை சரக்சும--மாலை பாமம் வைசறை பெலாம”” என ஐஜவசைச 

சிறு ற பொழுதும கூறினர். உரை காரர் பாலை என்பதற்கு உச்சிக் 

குப பினனும் அதிசசன் படுவர் று முன்னும உண்டாய காலம 
ல் அவ, of DUG Brae என்ப ளீ ‘ord 4M FB oor படுகா ற பொழுது" 

எனவும் உரைகூதினா. அலவர பொரு: தாமை தொல்காபபியச 

குத்திரவிருத்தியால் இனிது புலபபமிம. எ௱படு எனபது காலை 

என்பதனை ஈன்கு புலபபசிசஏ வர அடைமொழி. எறபடுகால்- 

ருரியன கோனறும் சாலை. எல கூரிமன. பநிதல்-தோன்றுதல் () 

(குறிஜ்சிக்தரியபோழுது.] 

அவத்நுள்;-- 

கூதிர் யாம முன்பனி யென்றிவை 

இதிய குறிஞ்ிக் குரிய வாகும். 

இ-ள். பெரும் பொழுது, சிறுபெ.முது என இருவகையா 

யுள்ள பதினொருபொழுதகளுளளே கூதி எனனும் பெரும்பொ 

முறும், யாமம் எனனும் சிறபொழுதும், முனபனி எனனும் பெரு 

ம்பொழுதும் என்று சொல்லப்பட்ட இவைமுன்றும் குறிஞ்சிரில 
தீதுக்குரிய பொழுதுகளாகும். எ. று. 

கூதிர்போலக் குறிஞ்டுக்கு முன்பனி சறப்புடையதாகாமை 

கோன்றுமாறு நடுவே யாமம் என்னும் சிறுபொழுதினாற் பிரித் 

திக் கூறினார். (௧௩)



௬ அகப்பொருள விளக்கம், 

[பாலைத்தரியபோழது. | 

௧௪. வேனி ஸண்பகல் பின்பனி யென் நிவை 

பான்மையி னுரிய பாலை தனக்கே. 

இ-ள். வேனில் என்னும் பெரும்பொழுதும, சண்பசல 
என்னும் றுபொழு.தும், பின்பனி என்னும் பெரும்பொழுது! 

என்னும் இவைழான்றும் பாலைகிலத்துச்குரிய பொழுதுஈளா 

கும். எ- அ. 

பான்மை-தகுதி, முறை. பின்பனி வேனில் போலப பாலை 
க்குச் சிறப்பாகாமை, ஈண்பகற்குப பின்வைதக்தகனாற பெறபபூம். 

[மல்லைக்தகரியபோழது. ) 

கடு. மல்குகார் மாலை முல்லைக் குரிய, 

இ-ள். சார் எனனும் பெரும்பொழுதும், மாலை என்னும 

சிநுபொழுதுமாகிய இரணடும முல்லைநிலக் துச்ஞீரிய ெெ. ஈமுுக 
ளாம். எ. று. (௪௫) 

[மநதத்துக்தரிய சிறுபோழது. | 

௧௬. இருளபுலர் காலை மருதத்திற் குரித்தே. 

இஃ ள. விடியல் என்னும் சிறுபொழுது மருதத்துக்கு உர. 
தீர்க. எ. மி 

இருள புலா சாலை - இருள் நீங்குகின்ற rau; algun 

என்றவாறு. (௧௬) 

(தய்தந்தரிய சிறுபோழது.] 
௧௭௪. வெய்யோன் பாடு நெய்தற் குரித்தே. 

இ-ள். சூரியன் தோன்றும் சாலமாடிய சாலை என்று. 

சிறுபொழமு நெயதலுக்கு உரியதாகும். எ - று. 

வெட்யோன்பாடு - சூரியன் தோன்றுகலையடைய காலம; 

சாலை என்றவாறு. வெய்யோன்-சூரியன். பாடு-படுதலுடைய த. 

வெயயோன் பாடெனினும் எற்பாடெனினும் ஒக்கும். வெயயோ 

னபாடு என்பது அடி.ப்பாடு, கடப்பாடு என்பன போலப் பின் 

மொழியாடிய படு என்பது நீண்டுழிப பெயராகி இரண்டுஞ் சேர் 

நீது ஒருசொனனீர்மையாயிற்று, (௧௭)
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[மநதநேய்தல்களின் பேநம்போடிது. ] 

௧௮, மருத நெய்த லென்றிவை யிரண்டிற்கும் 

உரிய பெரும்பொழு திருகூன் நும்மே, 

Q) = or. காாமுகலிப 2 .ரம்பொழுதுசள் அதும் மருதம் 

செடதல என்று சொல்லபடட்ட இவையிரண்டுறகும் உரியனவா 

கும. எ-று. (௧௮) 

[ கநப்போநளின்வகை. | 

௧௯. அரணங் குயர்ந்தோ ரல்லோர் புள் விலங் 
கூர்நீர் பூமர முணறுபைபறை யாழ்பண் 

டொழிலெனக் கருவீ ரெழுவகைத் தாகும், 

இ-ள். தெய்வமும், உயர்நதோரும், அவரல்லோராகய 

தாழ்ததோரும், பறவையும்) விலங்கும், ஊரும், பூவும், மரமும், 
உணவும், பறையும், யாழும், பணணும், தொழிலும் எனச் கருப 

பொருள பதினான குவகையடைதச்தாகும். எஃ று. 

ஆரணங்கு-தெட்வம், (௧௯) 

[தறிஜ்சிக்கநப்போரள்.] 

௨௦, விறத்சேய் பொருபபன் வெற்பன் சிலம்பன் 

குறத்தி கொடிச்சி குறவர் கானவர் 

குறததியர் கிளிமயின் மறப்புலி குடாவடி. 
கறையடி சீயஞ் ிறுகுடி. யருவி 

ஈறுஞ்சுளை வேங்கை குறிஞ்சி காக்கள் 

ஆச தேக்ககி லசோக நாகம் 

வேர லைவனந தோரை யேனல் 

கறங்கிசைத் தொண்டகங்குறிஞ்சியாழ்குநிஞ்சி 

வெறிகோ ளைவனம் விததல் செறிகுரந் 

பைந்தினை காத்தல் செந்தே னழிததல் 

செழுங்கிழற் ககழ்தன் முழங்கிவீ ழருவீயொடு 

கொழுஞ்சுனையாடல்குநிஞ்சிக்கருப்பொருளே, 

இ-ள். சேய என்பது முதலாகச் சனையாடல் என்பதிமுக 

இங்கே சொல்லபபட்டன எல்லாம், குதிஞ்சிக்குரிய சருப்பொரு 
ள்சளாகும். ஏ- று,
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அகப்பொருள்விளக்கம், 

இங்கே கூறப்பட்ட தெயவம் உயாகசோர் முசலி. பதினா 
கு வகைகளையும் சனித்சனி பிரிச்துக சாட்டுதம. 
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தொழில் 

சேய( - முருகக்கடவுள்.) 

பொருப்பன, மெ.ற்பன 

சூத, கொழுசச, 

Fran, srerar, FLED” 

களி, ரயில் 

புலி, காப, டானை, நகம், 

சற, 
<4 (GSE 1, & Cao Bir. 

வேயஸகைசபபூ,(ுதிஞ்டிடபூ,சாரசம்பூ. 

சஈதனம, தேசகு, ௮௫ல், சோக, 
ராசம, மூநுகில, 

wire, epi & ov iB). இனை, 

கொணடசபபறை, 

குறிஞ்சியாழ, 
GA Gy Fun. 

வேறியாடல், nauvGired யிசைச்சல், 

தினைகாகதல், சேனழிசசெடச்சல, 

கிழங்குவணமழயெடுச்சல். அருவிரி 
TT, சுனைநீராடல. 

சிலம்ப 

விறல்-வலி. குடாவடி-கரடழ, வளைந்தபாதமுடையது எனட 

பொருள்படும். குடா-வளைவு. சறையடி-யானை; உரலபோலுமடி 

யுடையது எனப்பொருளபடும. சறை-உரல், BIW FE LTT Ls 

நாகம் - ஒரூவகைம[ம. வேரல் - மூங்கில். ஐவனம் - பலைசெல. 

வெறிசோள்-வெறி.பாடல். 

[ பாலைக்கநப்போநள்,] 
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௨௧. கன்னி விடலை சாளை மீளி 
இன்னகை யெயிற்றி யெயின ரெயிந்தீயர் 

மறவர் மறத்தியர் புறவுபருந் தெருவை 

கழுகு செந்காய் கல்கெழு குறும்பு 

SPage mur Gir gH wrt gw 

உழிஞை பாலை யோமை ய்ருபபை 

வழங்குகதிக்கொண்டன செழும்ப திக்கவர்ந்தன 

பகைத்துடி பாலயாழ் பஞ்சுரம் வெஞ்சமம் 

பகற்ஞசூறை யாடல் பாலைச் கருப்பொருளே,



௮கச்இணையியல், ௯ 

இ-ள. கன்னி என்பது முதலாகப பகற்கூுறைடாடல் எஷ் 
பு ஈறாக இங்கே சொல்லட்பட்டவைகளெல்லாம் பாலைக்குரிப் 
கருப்பொருள்களாகும, எ. று. 
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ச தொழில் 

உ நகை-அஇரிப்பு. எருவை-ஒருவகைக் கழுகு. 

கன்னி (-- துர்க்கை.) 

விடலை, காளை, மீளி, எயி்றி. 

எயினர், எயிற்றியர். மறவர், மறத்திடா. 

புரு. பரு, எருவை, கழுகு, 
செரகாய. 

குழம்பு. 

நீரில்லாக்குழி, நீரில்லாக்ணெறு. 

குராஅம்பூ, (உராம்பூ. 

உழிஞை, பாலை, ஓமை, இருப்பை. 

வழியிறபறிக்சபொருள. பதியிறகவாந 
SILT (Her. 

அட? 
பால்யாழ. 

UGH Il. 

போரசசெயசல், பசறகு௰யாடுகல். 

கல்-பரற்கல்லு. 

வழங்குகதி-செல்லும்வழி பதி-ஊர். வெஞ்சமம்-யததம. சூறை 
டபாடல-கொள்ளை பாடல. (௨௧) 

[ழூலலைக்கரப்போநதள். ] 

௨௨. நெடுமால் குறும்பொறை நாடன் றோன்றல் 

வடுவில் கற்பின் மனைவி இழத்தி 

இடைய ரிடைச்சிய ராய ராய்ச்சியர் 
கான வாரண மானமுயல் பாடி 

FMA கான்யாறு குல்லை முல்லை 

நிறக்ளெர் தோன்றி பிறங்கலர்ப் பிடவங் 

கொன்றை காயா மன்றலக குருந்தக் 

தாற்றுக்கதிர் வரகொடு சாமை முதிரை 

ஏற்றுப்பறை முல்லை யாழ்சா தாரி 

சாமை வாகு தாமுடன் வித்தல் 

அவைகளை கட்ட லரிதல் கடாவிடல் 
செவிகவர் கொன்றைத் தீற்குழ தூதன் 
மூவின மேய்த்தல் சேவினந் தழுவல்



G9 அகப்பொருளவிளக்கம், 

கழுமிய குரவையொடு கான்யா றென்றிவை 

முழு துட னாடன் முல்லைக் கருப்பொருளே. 

இ. ள். நெடுமால் என்பது முதலாக கான்யாத்ருடல் என் 

பது வரையும் இங்கே சொல்லப்பட்டவைகளெல்லாம் முல்லைக 
குரிய கருப்பொருள்களாம். ௪. து. 
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நெடுமால்( - விட்டுணு ) 
குறும்பொறை நாடன், 

மனைவி, பழத்த. 
॥டையா, இடைசசியா, அயா; அம்ச 

தகோன்றல, 

காட்டெககோழி. 

மான், முயல் 

LITLO« 

Gacerce நீர், கானயாம்றுநீர். 

குல்லைப்பூ, முல்லைப்பூ, தோனறிப்பூ, 

பிடவமமபூ; 

சொனறை, காயா, குருநதம, 

வரரு, சாமை, முதிரை. 

ஏறங்கோட்பறை. 

முல்லையாழ். 
சாதாரி. 

சாமை விசைக்கல், வரகுவிதைசதல. 

HUGH STEAL, Sai Non Di! 

ரிதல், சகடாவிடுதல், கொன்றைக்கு 

ழலூ தல், மூவினமேயத்தல், கொல 

லேறுசமுவதல், குூரவைக்கூததா 

டல், கானயாறருடல். 

வடு-குற்றம். மன்றல்-பரிமளம்.தாறு-குலை. முதிரை-கட&ை, 

துவரை முசலிய சிறுதானியம். கடாவிடல் - சூடுமிதிப்பித்தல, 
கொன்றைக்குழல் - கொன்றைக்காயைத் தளைத்தாக்கிய குழல். 
மூவினம்-மாடு, ஆடு, எருமை என்பன. சேவினந்தமுவல் - கொல் 

லுந்தொழிலுடைய வலிய எருதுகளைச் தழுவிட் பிடித்து அடக்கு 
தல், குரலை-பெண்கள் சைகோத்தாம் கூத்து. (௨௨) 

[மர தக்கநப்போரநஸ். ] 

௨௩, இஈதிர னாரன் பைந்தார் மகிழ்நன் 

கெழுதகு கற்பிற் இழத்தி மனைவி
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அகத் இணையியல், 

உழவ ர௬ுழத்தியர் கடையர் கடைச்சியா் 
மழலைவண் டான மகன்றி னாரை 

க ், ட . 4 ச 

அன்னம் போதா ஈன்னிறக கம்புள் 

குருரூ தாரா வெருமை நீர்காய் 

பெருகிய சிறப்பிற பேரூர் மூதூர் 

யாறு மனைக்கிண நிலஞசி தாமரை 

நாறிகழ்க் கழுகீர் நறுமலர்க் குவளை 

காஞ்சி வஞ்சி பூஞ்சனை மருதம் 

செர்கெல் வெண்ணெ லஈநெ லரிதிணை 
மன்றன் முழவ ம.ருதயாழ் மருதம் 

மன்றணி விழாக்கோள வயற்களை கட்டல் 

அரிதல் கடாவிட லகன்குளங் குடைதல் 

+ OUT LY OT லாடன் மருதக்கருப் பொருளே. 

என்பநு முதலாக வருபுளலாடல் என 

பது வரையும் இங்கே கூறபபடடவைகளெொல்லாம் மருதத் தகன 

ரிய கருபபொருள்களாகும. எ. - று. 
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ஊரண், ம௰ழ்ளன, கிழத்தி, மனைவி 

உழவா, உழகதியா, மடையா, சடைச 

யா. 

வண்டானம, மசன்றில், நாஸர, அன 

னம, டெருநாரை, கம்புள, குருகு, 

இர்ர்ர. 

எருமை, நீரசாய 

பேரூர், மதுரா. 

யாதறுநீர், கஇணறறுநீர், குளத் .துநீர். 

தாமரைபபூ, கழுநீர்ப்பூ, குவளைபபூ. 

காஞ்சி, வஞ்சி, மருதம். 

செஈகெலரிசி, வெண்ணெலறிசி. 

கெல்லரிகிணை, மணமுழவு. 

மருசயாழ். 

மருதப்பண். 

விழாச்செயதல், வயற் களைகட்டல்,கெ 
ல்லரிதல், கடாவிடுதல்,குளங்குடை 

தல், புத£ராடல்,



&0 அகப்பொருள் விளக்கம், 

தார-மாலை. மகன்றில்-ஒருபுள். வண்டானம் - கொய்யடிசா 
ரை. கம்புள்-சம்பங்கோழி. குருகு-ஈரரை, "இலஞ்சி: -குளம். மன் 
கல்-விவாகம். வருபுனல்-புதுநீர. (௨௩, 

[நேய்தறகநப்போநன். ] 

௨௪. வருணன் சேர்ப்பன் விரிதிரைப் புலம்பன் 

பரும வலகுற் பரத்தி நளைச்சி 

நுளையர் நுளைச்சியர் பரதர் பரதஇயர் 

(3) - or. GU TCO OO என்பது முகலாசக் சடலாடல் 

அளவ ரளத திய ரலைகடற் சாக்கை 

சுறவம் பாக்கம் பெறல௱ம் பட்டினம் 
ர் ச் 

உவர்நீர்க் கேணி கவர்நீர் நெய்தல் 

கண்டகக் கைதை முண்டக மடம்பு 

கண்டல் புன்னை வண்டிமிர் ஞாழல் 

புலவுமீ னுப்பு விலைகளிற் பெற்றன 

நளிமீன் கோட்பறை நாவாய்ப பம்பை 

விளரியாழ் செவ்வழி மீனுப்புப் படுசதல் 

உணங்கவைவிற்றன் மீனு ணக்கல்புள்ளோபபல் 

கெடுங்கட லாட னெய்தற்கருப் பொருளே. 

என்பது 
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நாசி 

தையா, நளைசசியா, பரகர், பாதத் 

யர், அளவர், அளதது,பா. 

GL. MEI! ELD. 
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பாககம், பட்டினம. 

உவாநீர்ச்கேணி, சவர்கீர். 

கெயதறபூ, சாழம்பூ, முண்டகபமூ, 
டம்பமபூ. 

கண்டல், புன்னை, ஞாழல், 

மீனும் உப்பும் விற்றுப பெற்ற பொ 

ருள். | 
மீன்கோட்பறை, நாவரய்ப்பம்பை,



அகத்திணையியல். ௧௪ 

௧௨. டா விளரி.பாழ். 

Bi. பண Oe ala! பபண், 
7) a) ட்டி . ட. + 

AP. மூ E7 pe Boar Seo bk tov, உப்புணடாககல, yf 

வை விறறல், மீலுணச்சல், அவ 

அற உணணா வரும பறவைகளை 

Cur aod, சடலாடல். 

கண்டகம் - (IPO GH முண்டகம் - சடனமுள்ளி. கணட 2 

ஒராமரம. ஈளி-பெருமை. சாவாய-கசோணி. படும்சல் - உண்டாக 

சலி, வலையகபபடுதல். உணக்கல்-௨லாகசல. (௨௪) 

[ உரிப்போநள். | 

2@, yours su SANs gy மிருத்தலு மூடலும் 

இரங்கலு மிவந்றி னிமித்கழமு மெனவாங் 

'கெய்திய வுரிபபொரு ளையிரு வகைத்தே. 

இ-ள். புணர்தலும், பிரிதலும, இருததலும், கடலும, இம 

நுகலுமாகிெய ஐகதும், இவைசளின நிமிகதஙகளாகிய புணர்சனிமி 
தறம, பிரிதனிமிக்கம், இருத்தனிமித்தம், ஊடனிமித்தம், இரவக 

னிமிச்சம் என்னும ஐந்துமாகத் தணைகளைநதிறகும் முறையே எய 
திய உரிட்பொருள்கள் பத்துவகையடையன. எ - று. 

புணாதலும, புணாதனிமிகசமூம் குதில்சி்ருரிய பொருள் 

எனவும, பிரிதலும், பிர்சனிமிசசமூம பாலை ரிய பொருள் என 

வம், இருச்கலும, இருக்சனிமிக்சமும் முலலைககுரிய பொருள் 

எணவும், ஊடலும், ஊாடனிமிததமும் மருகத்துக்குரிய பொருள 
எனவும், இரங்கலும, இரல்சனிமிக்சமும் செயதறமுரிய பொருள 

எனவும் அறிச. 

புணர்தன் (YY SMW eras பொருளாகுமா என்றும் சிலர் ஐயு 
அவர், உலகிலுளள பொருள் களெல்லாம் உள்ளது எனப் பட்டு 
உருவங்காணபபடுவனவும், உருவங்காணப்படாமல் உள்ளது என 

பபடவனமாம்ப/மாகச் கொள்ளபபடுவனவும் என இருவகையர் 

Gb. இங்கே ஐசஇிணைக்கும் கூ.றபபட்ட பொருள்சளுள்ளே சில 

உரும் காணப்பமிவனவும், சில உருவமின் தி உள்ளதெனப படுவ 
னவுமாய் நிறகும் பொருள்கள் என அறிக. 

முதற்பொருள் முதலிய மூவசைப் பொருள்களும் பற்றிக் 

குறிஞ்சித்திணைமுகலியன வருதற்கு உதாரணம் காட்டும்,



$2. அகப்பொருள்விளக்க ம். 

[குறிஜ்சி.] 
இன்னிசை யுருமொடு கனை தளி தலைஇ 
மன்னுயிர் மடிஈ௩க பானாட் கங்குற 

காடுதேர் வேட்டத்து விளிவிடம் பெரூ௮து 
வரியதள படுத்த சேக்கைக் தெரியிழை 

தேனாறு கதுப்பிற கொடிச்சியர் சதை 

கூஇரிற் செறியுக் குன்ற காட 

வனைந்து வரலிளமுலை ஜெழமுங்கப பலலூழ் 

விளங்கு கொடி முன்கை வளைஈது புறஞசுற்ற 

நின்மார் படைசலி னினிகா இன்றே 

அம்மில் புலமபினு முள்ளுதொறு ஈலியம 

தண்வர லசைஇய பண்பில வாடை 

பதம்பெறு கல்லா திடம்பார்த்து நீடிய 

uncer og Ginn Ru வொற்றிப 

பலர் மடி. கங்குனின்னெ டுமபுநநிலையே. [ஓகம் 

இங்கே பானாடகககுல் எனபசனளல் மாமம் எனனும இற 

பொழுதும், கூதா என்னும் பெருமபொழுதும், கூன்றகாடன் 

சொடிச்சியர் எனனும் கருபபொருல சள, இளமுலை ஜெமுங்க 
நின்மார்படைதலின எனபசனாற பணாசல் எனனும ஐ ரிபபொரு 
ளும் பிறவும வு குறிஞ்சிகதணேையைப புலடபடுகதியவாகதி௫, 
எல்லாப்பொருள்களும வரவேணடும் என்னும் கிடமாமில இ. 

| பாவை, | 

௮.றியாய் வாழி தோழி யிருளற 

விசும்புடன் விளக்கும் விரைசெலற் நிகர்க 
கடுங்கதி செறித்த விடுவாய் நிறைய 
கெடுங்கான் முருங்கை வெண்பூத 50 yu 
நீரற வறந்த நிரம்பா நீளிடை 
வளளெயிற்றுச் செர்காய் வருந் துபசிப்பிணவொடு 
கள்ளியங் காட்ட கடத்திடை யுமிஞூல 
உளன் வாடிய சுரிகூக்கு கொள்ளை 
பொரியரை புதைத்த புலம்புகொ ளியவின் 
விழுத்தொடை மறவர் வில்லிட வீழ்ஈதோர் 
எழுத்துடை ஈடுக லின்னிழல் வதியும்



அகத் கணையியல். ௮௩ 

௮ருஞ்சு ரக் கவலை நீந்தி யென்றும் 

இல்லோர்க் கில்லென் நியைவது கரத்தல் 
வல்லா கெஞ்சம வலிப்ப ஈம்மினும் 

பொருளே காதலர் காதல் 
அருளே காதல சென்றி நீயே. ௮ம், 

இங்கே கள்ளி, உழிஞ்சில், செச்சாய், மறவர் முசலியனவாக 
வஈசவை பாலைச்குரிய பொருள்கள். 

[ழலலை.] 

“மல்லை வைந்நுனை கோன்ற வில்லமொஇி 

பைங்காற் கொன்றை மென்பிணி யவிழ 

இரும்பு இரித்தன்ன மாயிரு மருப்பிற் 

பலவ லடைய விரலை தெறிபப 

மலர்ந்த ஞாலம் புலமபுபுறக் கொடுப்பக 

கருவி வானம் கதழறை இதறிக் 

கார்செய் தன்றே கவின்பெறு கானப் 

குசங்குளைப் பொலிந௫ கொய்சவற் புரவி 

உசம்பார்ப் பன்ன வாங்குவள பரியப் 

பூந்த பொங்கா் 5 துணையொடு வத 

தாதுண் பறவை பேதுத லஞ்ு 

மணி யாக்க மாண்வினைத் தேரின் 

உதுற்காண் டோன்றுங் குறும்பொறை நாடன் 

ட... தறங்கிசை விழவி னுறந்தைக் குணாது 

நெறிம்பெருங் ஞுன்றத் தமன்ற காநதட் 

போதவி ழலரி நாறும் 

ஆய்தொடி யரிவைசின் மாணலம் படர்ந்த. இம். 

இககே வரத முல்லை, கொன்றை, மான, கார்காலம், குறும் 

அபொறைகாடன், சோன்தி முசலியன முல்லைக்குரிய பொருள்கள். 

[மநதம்.] 
நெடுங்கொடி நுடங்கு நறவுமலி பாக்கத்து 

நாட்டுறைப் பட்ட மோட்டிரு வராஅற் 

டிக்கட் கொழுங்குறை நொடுத்துண் டாடி 

வேட்ட மறந்து துஞ்சு GST ipso Gu



LO 
ச 

Bt IDL ரள விளக்கப் 

பாட்டி. யாமபலிலை யமலை வெஞ்ரோறு 

இமபுளிப் பிரம்பின் ஜிரளகனி! பெய! 

விடியல் வைகறை யிரிஉய௩ர 

தொடுகலங் சூறுக வார றக 

கண்கவி னழிநக சனப்பற் றெறுவர 

வொனறுமொழிக் கோசர்க் கொன்றுமு ரண் போகிய 

கமிநதோத் இடுயன் (pian Bh Carl wy olf 

யனன மிஞிலியி னியலும 
> டடத நின்னலத கருவியை முயங்கிய மரபே. அகம், 

இ௫்கே வந்த மூதா. அரம்பை, வைக. வரால் முசல்டரா 
ச்திறகுரிய பொருளசள். 

பநெயதல் ] 

கான மாலைச் குழி fh Fr bet) 

ஈுணிறப பெருங்கடல (OLY ODT 1 
, ௩ . oO ௩ உ உ ரு 

LG TMs oF பென்பறைக தொடுக 

கவையிராம புன்னேக குடமபை சேர 

DY oT UI LMG) LOY HD BIEN 

மாமை தளரத் தூக்கி மாலை 

அவிக்க வாத கொண்டலொடு கழிபடாச 
ப ப (9 

ஊமர் நெய் gis pl LGA A 

AUT Gh OWI GGL. Inga TV gps 

Lo ay ty UC KT வவருடைக் கேண்மை 

110 4 று) னதி னர ம ன மயா வவள றவு (00915 

வாசக தில்ல கோழி கழனி 

வெண்ணெ லரிஈ/ பின்றைக் ததுமபும 

ணணுமை வெரீஇய தடநதா ணாமை 

செறிமடை வயிரிற் பிளிற்றப் பெண்ணே 

அகமடற் சேக்குர் துறைவன் 

இன்றுயின் மார்பிற் சென்றவென் னெஞ்சே. sy Bu. 

இங்கே வர்த கடல், புன்னை, தாழை முசலியன மெய்கற்கு 

ரிய பொருள்கள், (2@)



அகத்திணையியல். கடு 

| கைகோள்லகை ] 

௨௬. அளவிலின்பத் தைஇணை மருங்கிற 

களவுகற் பெனவிரு கைகோள் வழக்கும். 

இ-ள அளவில்லாக இனபக்ளெயுடைப nn Merida 

“ரு எனறு 5, கதயு என்றும் இ. ணடு வரையான சைசோன ஈட் 
EGLO. oT Mm 

சைசோள PE BIG TL ம 5 i. Crier - @ 6 TT GRIP FE BINS TLL ONE — Gulp adios Grier = hin 

Ge ONT Ove (2 cr } 

(களவோழக்கின்கண் நிசமம் புரைச்சிவகை.] 

௨௪. இயற்கைப புணர்ச்சி யிடஈ தலைபபாடு 

பாகக் கூட்டம பாங்கியிற கூட்டமென் 
8 உட 3 

அுணர்கதிய களவிற புணர்ச்சி நரா௨வகைத0த. 

இ-ள. முறுகி பிலே இறிய/மாபபம்ட சற விற புண 
கரு _ _ ட . ர 

சசியானது இயாஸசபபணாசர/ எனறும், இடா ம்பபாடு என 

அம, பாங்ககூடடம erat gio, LT Bel) Mm LL oreo lo Og in 

லலபபடும் வகை நானசுடையது. எ. து. 

உணர்தல் - இுரிவித்ரல், (௨௪1 

(கைக்கிளைந்கழ் தற்தரியகாலம்.] 

௨௮. மெய்க்கிளை யாழமோர் வேண்டும் புணர்ச்சிமுன் 

கைககிளை நிகழ்தல் கடனென மொழிப. 

,_இ-௮. சளவுபபுணாசசிமுன சைக்களைநிசழகல் கடன 

எனறு சொல்லுவா புலவாட ள் உறு. 

யாழோவேன்மிம்புணாச்சி-களவுபபுணாச்௪ி. யாழோர-௪௪ 

சருவ. மெயக்கிளையாம்--மெயயபொருஈதிய இளை என்னும் நரம்மி 
யுடைய யாழ மெய-பொருளா. (௨௮) 

[கைக்கிளை.] 

௨௯, ௮ துவே, 

காமஞ் சான்ற விளமை யோளவயிற் 

ருஙிப்பறி காறுங் குறுகாது கின்று 

Guu கெஞ்சொடு கூற லாகும். 

இ-ள். அச்கைச்சிளை நிகழ்தல் இன்பம் நுகர்தல் சன்சமை 
5௧ இளமையையடைய தகலைமகளிடத் துண்டாய குறிப்பினைத் தலை



௧௬ அகப்பொருள்விளக்கம். 

மகன் தான் அறியும் வரையும்அவளை அணுகாது நின்று தன்வழி 
ப்படும் மனத்தோடு கூறுகலாகும். எ - து. ் (௨௯) 

[கைக்கிளையடை தற்தரியதலைமக்கள். ] 

௩௦, மறையோர் மன்னர் வணிகர் சூத்திரரெனும் 

இறையோர் தத்தமக் கெய்து மறற துவே 

Our PoC ari கால்வரு மொழிகதைக்கிலக் துறை 

இழிகதோர் தம்ழு ளூயர்ந்தோரு மெய்துப. 

இ-ள். அசிசைககிளை நிசழச்சி மறைமோா, அரசர். வணி 

கா, சூத்திரர் என்னும் சலைமையடைய! பாக்க நால்வருக்கும் சை 

கூடும், சொல்லபபட்டவராிய இஈகால்வரும அனி ஐவகைகில 

த்திலும் இருககின்ற இழிசகோகளுளளே ௨உயாசோரும எய்து 
சுற்குரியம். எ. று, (௩௦) 

6 6 oo ¢ ° ‘ | இயற்கைப்புணர்ச் சி நீகழம்வகை. ] 

௩௧. தெய்வா கன்னி னெய்தவுக் கிழக்தியின் 

எய்தவும் பம௨ மியந்கைப புணாச்௪. 

இ -ள. சளவுப்புணாச்சி நால்வகையுளளே இயறகைப்ட ௭ 

fe, தெயவக்தினாலே எயதவுமபடும், தலைமகளாலே எய்த வு 

பிம். எ று. 

எயதுதல்-௮அடைகல. படூஉம் எனப து மூனனுந் கூட்டி உ 

க்கபபடட து. (௩௪) 

௩௨. இயற்கைப் புணர்ச்சி தெய்வசக்தி னெய் துமி 

(pupae யின்றி முடிவ தாகும், 

இ-ள். இயறகைபபுணர்ச்சி தெயவச்அினாலே எயதுமபோது 

யாதொரு முபறூயுமின்றித் தானே முடிவுபெறும இயல்புடை. 
தாகும். எ-று. 

எனவே அப்புணாச்சி தலைமகளாற பெறுங்காலத்து முயற்சி 

யி்னாலே முடியமியல்புடையது எனபதாயிதறு. (௩௨) 
6 க a ட ° 4 | களவோழுக்கின்க௧ண் நிகழ்தற்தரியபுணர்ச் சி.) 

௩௩,' உளளப் புணர்ச்சியு' மெய்யுநு புணர்ச்சியும் 

களளப் புணர்ச்சியுட் காதலற் குரிய. 

இ-ள். உள்ளத்தாற் புணரும் புணர்ச்சியும், மெயயுற்றுப 

புணரும் புணர்ச்சியுமாகிய இரண்டும் களவுப்புணாச்சிக்கண் “தலை 

பாசலுச்கே உரியனவாகும். எ. று. (௩௩)



அக க் திணையியல். ௧௭ 

[ உள்ளப்புணர்ச்சிநீகடிங்காலம். ] 

௩௪. பொருவிறகஈ தொற்குப் பெருமையு முரலும் 
நன்னுதற் கச்சமு நாணமு மடனும் 

மன்னிய குணங்க ளாதலின் முன்னர் 

உள்ளப் புணர்ச்சி யுரிய தாகும், 

இ-ள. தலைமகனுககுப் பெருமையும, உரனும்,கலைமசளுச்ரா 

அச்சமும், நதாணமும, மடனும் நிலைபெற்றமுணங்ாளாகும்; இது 

லின் இருகூறறுப புணாசடயுள்ளே உளளபபுணாச்சி முன்னரே 

சகழதறகு உரியகாரு ம. எ. று. 

பொருவிதககோன்-ஒப்பில்லாகவன்; தலைமகன. பெரு 

பாவது அறிய, புகழரசி, ஆராயவு, பண்பு, ஈண்பு, பழிபாவ௱்சர 

£கஞ்சு கல் முசலியனவாய மேறபடும் மேம்பாடு. உரளணாவது உறு 

இயாகப்பற்றுதலும், நிறையும், துணிவம முகலியனவாய வரும் 

ண்மை; ஈன்னுகல்-தலைமகள்; அன மொழித்கொகை. அச்சம- 

அன்புமாரணமாககோன்றும் மனக்குலைவு. காணம்-காமக்ழு றி 

ட்பு நிசழகதவழிபபடுவதொரு மனவொடுக்சம். மடன்-கொளுகத் 

கக்கொண்டு கொண்டதுவிடாப் பேதைமை. (௩௪) 

| மேய்யுறுபுணர்ச் சிநீகழங்காலம்.] 

௩௫. காட்சி முதலாச் சாக்கா டீருக் 

காட்டிய பத்தும் கைவரு மெனினே 

மெய்யுறு புணர்ச்சி யெய்துதநத் குரிததே. 

இஃ. காட்டி என்பறு மூகலாக௪ சாக்காடு என்பு ஈர 
ச் 

ei ப! 1 ட்டம். ட அமில! வம Bb nhl நிசமுமாயின மெயயுஅபண 

(ரதி ன்ப « ர்சசி பெறுதற்குரிய தாரும. ௨ து. 

STL PGS பகதவகச்தைகளாவன சாட்சி, வேட்கை, உள் 
தல், சபொலிகுல், நம்கர செப்பல், தாணுவமையிறக்தல், கோக்குவ 

வெல்லா ரனவையே போறல், மறத்தல், மயக்கம், சாக்காடு எனபன. 

காட்சி. ரலைமகசன் தலைமகளைக்காணுதல். வேட்கை-இவளைப 

பெதவேணமிம் என்னும் விருப்பம். உள்ளாதல்- இடைவிடாது 
நினை ததல். மெலிகல்-அவ்வாறு நினைத்சல் காரணமாக உடம்பு 

வாடுதல். சக செபபல்-மனத்தின்கண்ணே ஆன்ற துயரைப 

பிதாககும் கூறுதல். காணுவரையிறத்தல் - சாணத்தினெல்லைகடத் 

தல். கோககுவவெல்லாமவையே போறல்-சாண்பனயெல்லாம் 
* 

அவளுறுபபுச்சள்போலக் சோன்றுகல். மறத்தல் - விளையாட்டு



SH அகப்பொருள்விளக்கம். 

முதலியவற்றை மறத்தல். மயச்கம்-செய்திறனறியாது மயங்கு தல். 
சாக்காடு-மடலேறுகலும், வரைபாயதலும் போல்வனகூறுதல். (" 

| களவுப்புணர்ச் சிநீகமமீடம். ] 

௩௬, பகற்குறி யிரவுக் கூறியெனும் பான்மைய 

புகற்சியி னமைந்தோர் புணர்ச்சிகிக மிடனே. 

இன். அன்பானமைஈகோராகிய தலைமகன், தலைமகள் 

என்னும் இருவர்க்கும் புணர்ச்டு நிகழுமிடங்கள் பகற௫.றி இரவுச் 
குறி என்னும பகுதியையுடையனவாகும. எ - து, 

குறி என்ற சொல்லப்படுவது பகலினும் இரவினும் இன்ன 

தென்று எயததறகுரியகாயக் குறிக்கப்படும் இடம், புகற்கு - 

௮னபு. (௩௬ 

[இரவுக்தறியும் பகற்தறியும்.] 

௩௭. இல்வரை யிகந்தறு பகற்குறி மிரவுக்குறி 

இல்வரை யிகவா வியல்பிற மாகும். 

இ-ள். வீட்மனெல்லையைம் கடநதிருபபதாயளளது பகம் 

சூதியாகும். வீட்டினெல்லையைக் கடவாமல் அதற்குள்ளேயுள 

ள௫ இரவுக்குறியாகும். எ - று. (௩௭) 

| களவோழக்கீன்கண்,ந்கழம் பிரிவின்வகை.] 

௩௮. ஒருவழித் கணத்தல் வரைவிடை வைத்துப் 

பொருள்வயிந் பிரிகலென் நிருவசைத் தாகும 

நிறைதரு காதன் மறைவினிற பீரிவே. 

இஸ். சளவினகட பிரியும் பிரிவ ஒருவழிச் தண த்திலும், 

வரைவிடைவைத்துப பொருளவயிறபிரிதலும என இருவகை 

L{GOLLI ETAL. of - 3. 

நிறைதரு காதல்-நிலகத அன்பு. ஓருவழிக்சணக்தல்-பொ 

ருள் காரணமாகத் தூரம்போதறகுப பிரியாது உர்டததிலே உறை 

பவனாகிப பிரிகல். ஒரு வழி-துரிடம. தணம்மல்-பிரிழல் வரைவி 

டைவைத்துப பொருளவயித பிரிதலாவது வரைவு செயற்பால 

தாகவும் அதனை இடையமீடாக நீச்கிவைத்துப பொருள்காரண 
மாரகக காடிடையிட்டும் நாடூடையிட்டும் பிரிதல். (௩௮) 

| ஒநவமித்தணத்தற்த& காலவரையறையின்மை.] 

௬௩௯. அவற்றுள், 

ஒருவழித் தணத்தற்குப் பருவங் கூரர்,



அகததிணையியல, ௧௯ 

இ-ள். அவ்விருவகைப் பிரிவுளுள் காடிடையமிட்டூம், காடி. , 

டையிட்டும் பிரியாமையின் ஒருவழிப பிரிதற்கு QaacnQacr m 

பருவவரையறை சொல்லா சான்றோர். எ- று. (௩௯) 

[பொநள்வயிந் பிரிதவின் காலவவரையறை.] 

௪௦. வரைவிடை வைத்துப் பொருள்வயிந் பிரிதல் 

இருதுவின் கண்ணுடைச் தென்மனார் புலவர். 

இ-ள். வரைவிடைவைக்துப் பொருள்வயிற் பிரிதல் இர் 

இரு அவி சண்ணமைநது நிறறலையுடையது எனறு சொல்லுவா 

பல்லா. எ ௮. 

எனவே டுரணமி மாசச்தினின்றும் மேற்படாகென்றவாறு.ஜா 

ஒருது-இரண்டுமாசம். இருது-பருவம. வரைவ-விவாகம், (௪௦) 

[வரைவுநீகழங்காலம். ] 

௪௧. களவு வெளிப்படா முன்னும் பினனும் 
விளைய கநெறிததென விளம்பினா வரைவே. 

இ-ள். வரையு களய் வெளிப்படாமுனனும், வெளிபபட்ட 

பிஷ்னும் உளகாமும கெறியுடையகசென்று புலவா சொல்லுவர். 

- இ (ea) a 

[ களவுவேளீப்படூழன்வரைதல. ] 

௪௨. நான்குவகைப் புணர்ப்பினும கான்றெருண்டு வரைத 

பாங்கனிற் பாங்கியிற் நெருளுற்நு வரைதலும் [லும் 

களவு வெளிபபடா முன்வரைத லாகும். 

“இ - ள். இயநகைப புணாச்சி முதலிய நால்வகைப் புணர்ச 

ிக்கண்ணாம Sivoo தானே தெருண்டுவரைதலும் பாங்கனா 

லாவ பாதுகிமினாலாவது தெருமுறறு வரைதலுமாகிய இரண் 

ம களவுவெளிபபடாமுன வரைதலாகும். எ. ு. (௪௨) 

| களவுவேளிப்பட்டபின்வரைதல.] 

௪௩, உடன்போய் வரைதலு மீண்டு வரைதலும் 

உடன்போக் கடையீ டுற்று வரைதலுவ 

களவுவெளிப் பட்டபின் வரைத லாகும், 

இ.ஃள். உடன்போய் வரைதலும், மீண்டுவரைதலும், உட 

ன்போக்கிடையீடுற்று வரைதலுமாகிய மூன்றும் களவுவெளிப் 
பட்டபின் வரைதலாகும். ௭.௨ ழு;
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உடன் போய வரைதல் - தலைமகன் தலைமகளைப புணாசது 

உடன்கொண்டுபோயச் தனனூரினகண்வரைதல். , மீண்டுவரை 

தல்-.மீண்டுவர துவரைதல். உடன்போககு-உடன் போதல்.இடை 

iO - கவிரதல், இடைவிடுதல். (௯௩) 

| உடன்போய்வரைதல. | 

௪௪. அவற்றுள, 

உடன்போய் வரைத லொருவகைத் தாகும். 

[உடன்போய் மீண்டுவநீத। வரைதலின்வகை.] 

௪௫. அ௮அவண்மனை வரைகலுக தன்மனை வரைதலும் 

எனமீண்டு வரைத லிருவகைச் தாகும். 

இ-ள. சல்மசஞடைய னையினகட செனறுவரைதலும், 

தன்மனையின்௧ண்ணே வரைதலும் என மீண்மிவரைகல் இருவகை 

யுடையதாகும. OT = து. ' (௪௫) 

[அற த்தோடூநீற்றற்காரணம்.] 

௪௬. அற்றூ றஞ்சினு மவன் வரைவு பறுப்பினும் , 

வேறநுவரைவு கேரினுங் காபபுக்கைம் மிகினும் 

ஆற்றுறத் தோன்று மறத்கொடு நிலையே. 

இ.ஃள். தலைமகன இரவுக்குறிகசகண வரும் வழியிலுபாள 

தீங்குசெயபவை சரக்கு தஇஞ்சிய இடத்தும், அளதலைமக வரை 
தலைச தமராயிஞா பறுகதுறை கதவிட த 3/2. வெறறுவரைவு நோ 

சசவிடத் தம, காவல மிம ஈதவிடத்தும அறததொடுதிய௱ல் மூடை ப் 
பாகக் தோன்றும். எ.- று. 

ஆதறாற-வழிமின் Karur இங்கு. அறு-வழி. ஊ.ற-இங்கு 
வரும்வழியிலே இற்குசெயபவை கரடி, புலி, யானை, பாமபு முதலி 

யன. வேறறுவரையு-பிறர்வரைதல். காபபுககைம்மிகல்-தாய தஞ் 

சாமை, நாயதுஞ்சாமை, காவலாகடுகுதல முதலியகாவல மிசூதல் 

அறத்தொடுகில்-௮௦/ கோடு மாறுபடாது நிறல் கற்பழியாத 

வண்ணம் தலைவி தனசராத் தலைவனொடு நிகழ்ஈத சளவொழுக்க 

த்சை வெளிப்படுத்துதல் எனறவாறு. (௪௬) 

[அற த்தொடூநிந்தம்நெறி.] 
௪௭. தலைவி பாங்க் கறத்தொடு நிற்கும் 

பாங்கி செவிலிக் கறத்தொடு கிற்குஞ்
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செவிலி நற்ராய்க் கறத்தொடு நிற்கும் 

நற்றாய் தந்ைத தன்னையர்ச் கறத்தொடு 

கிற்கு மென்ப நெறியுணர்க் தோரே, 

இஃள். அறத்தொடுநிற்றல் - கற்பழியாகவாறு களவினை 
வெளிப்படுத்சல். செவிலி - நற்றாமின் சோழி. சன்னையர் - சமை 
wernt, GaduerroS srr - இலக்கணசெகியறிர்தவர். மற 
mou வெளி. (௫௪) 

[ தலைமகளறத்தோடூநீற்தமீடம்.] 

௪௮. ஒருபுணர் வொழிந்தவற்டொருவமித் தணப்பவும் 

வரைவிடை வைச்துப் பொருள்வயிற் பிரியவும் 

இறைவனைச் செவிலி சுறிவயிற் காணவும் 

மனைவயிற் செறிப்பவும் வருத்தம் கூரின் 

வினவியக் கண்ணும் வினவாக் கண்ணும் 

அன நடைக் கிழத்தி யறத்தொடு இற்கும். 

இ-௭. பாகு௫ியிற்கூடடம எனனும் ஒன்றொழிர்த இயற 
ஸரீபபுணாச்சி முதலிய மூனறு புணாச்சிக்கண்ணும் தலைமகன 

ஒருவழித கணத்தலானும், வரைவிடைவை த்துப் பொருள்வயிற 

பிரிதலாலும், செவிலி தலைமசனைக் குறியிடத்துச் காண்டலானும், 

(சனனை) மனையிடக்அச்செறிதகலானும், (தனக்கு) வருத்தம் மிகு 
மாயின் (பாங்கி தனனை) வினாவியவிடததும, அஃ்தன்றி வினா 
வாதவிடததும தலைமகள அவளும்குக் சளவினை அதிவுறுத் துவள, 

று, 

புணர்வு - புணாசடி. கெறித்தல் - வெளியிறசெல்லாதடச்கு 
தல. கூதல் -மிகுகல். அன ஈடைச்கிழத்தி - அன்னாடைபோனற 

நடையுடைய தலைமகள். (௪௮) 

(பாங்கியற த்தோடுதீற்தந் திறம். ] 

௪௯. முன்னிலைப் புறமொழி முன்னிலை மொழிகளிற் 

சின்மொழிப் பால்கி செவிலிக் குணர்த்தும், 

- ள். முன்னிலைப்புறமொழியினாலும், முன்னிலைமொழியி 

னாலும் பாங்கி செவிலிச்கு அறிவுறுத் துவாள் ௭ - று. 

முன்னிலைப்புறமொழி - முன்னிலையாய நிற்குன்வரை நோக் 
பெ "பிறரைச் கூறுமாறுபோலப் புறமாகச்கூறுதல், (௪௯)



௨௨ அஃகப்பொருள்விளக்கம். 

[ சேவிலியறந்தோடூநீற்தந்திறம்.] 

௫௦. செவிலிநஈற் ரய்க்குக் கவலையின் றுணர்த்தும், 

இ-௭. செவிலி ஈறருப்கனாச் கவலையின்றி உணர்ச் துவாள 
எது. 

கவலைமின்தி உணர்த் அவள்-சுூசிப்பானுனார்க்சாது முன்னிஃ 
மொழியால் விளங்க அறிவ கதுவள், (௫௦) 

(நநிறயற ந்தொடுநீற்தந்திறம் ] 

௪, நற்டு யறக்தொடு நிற்குங காலைக் 

குரவனுர் தனனையும் குரிபபி னுணர்ப, 

இ-ள குரவன - ரரஸூ௪. தன்னை - சமையன. உணாப - 

ஆறிவா. மறைய வெள். (Gea 

(அறத்தொடூ நீற்றற்த வினுநிகழ்த்துவோர் | 
'௨. பாங்கி தலைவியை வினவுஞ செவிலி 

பாங்கியை வினவும பாங்கி தன்னையுப 

நந்ரய் தானும் வினவுஞ் செவிலியிற 

பொற்ழொடிக் கிழத்தியை யற்று கோக்கின. 

இ-ள. வினவும் வினாவுவாமா. செவிலியின் - செயில் 
- 9) 6 

போல yeh உ௱௱சசோசகளன - தல்மசவே. உ௱த படாது 

வேதுபாஅநணடபோறு மறைய வெளி, எ உறு (௫௨) 

[உடன்போக்தந்கழ்ந்தகாலத்தற்த்தோடுநீப்பார். | 

௫௩. அ௮ங்குடன் போயுழி யநசதொடு நிநப 

பாம்கியுஞ் செவிலியும் பயகத தாயும். 

இ - எ. தலைமகள தலைமகனோகு புணாஈதுடன போயகாவ 

த்துப் பாங்கியும, செவிலியம, நறமுயம் அறசசொடு நிதபா. எஃறு. 

தலைமகளின்மையின் எனையோர் அறத்தொடுநிறபாராயினா 

[| கற்பின்வகை.]| 

டு௪, களவின் வழிவந்த கற்பும் பொற்பமை 
களவின் வழிவராக் கற்புமென் ராங்கு 

முற்படக் கிளந்த கற்பிரு வகைத்தே.
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இஃள. முறசொல்லபபட்ட கறப, களவினவழிவரச ar 
ம், ஊளவினவழிவராக கறபும என இருவகையடையது ot = BU 

[கீற்பியபுணர்ச்சிவகை.] 

௫௫, குரவரிற் புணர்ச்சி வாயிலிற் கூட்டமென் 

றிருவகைச் தாகுங் கற்பிற புணா29, 

Q)- or குரவரா௱ புணரும் புணாச்சியும, வாயிலசளாற 

பணரும புணாச்சியும் எனச் கறபிறபுணர்ச்சி இருவசையடையதா 
சம எ. று, 

குரவராற்புணரும் புணாச்சி-வதுவைபெற்றுபபுணரும புண 
£சசி. வாயில்களாமபுணரும புணாச்சி - புலவிதீர்த்தபபுணரும் 

பாசி. (௫௫) 

[துரவரிற்புணர்ச் சிஒர தலையன்றேன்பது.] 
இ. க 

Gar. அவற்றுட், 
களவின் வழிவஈத கறபிந புணர்ச்சி 

s ம் ல் a 

தளை ஞரி னெய்தாக் கேண்மையு முடைததே 

உடனபோய் வரைதலு முண்மை யான... 

இ-ள். அல்விருவகைக் கறபினுளளே களவின்வழிவக்ச கழ் 
பிறுட் புணரும் புணாச்சு, ஈல்மகன உடன்போய வரைதலும் 

உணடு அதலால், தலை௦களின சுறறத்தாராஉ பெமபபடாத சேண் 

மையுமுடையதாகுமஉ எ று, 
ஆ டர ச் ம் 

மேரா  உற்ல்பம், (8. A
 gy
 

~
~
 

(கற்போழக்கிறுள்தலைவறுக்தப்பிறமா தோடு 

புணர்ச்சிந்கழமேன்பது.] 

௫௭. மறவிந் புணர்ச்சியு மன்றற் புணர்ச்சியும் 

இறைவற் கெய்தலுண் டி. ரூவகைக் கந்பினும். 

இ-ள். களவிறபுணர்சசியும் வதுவைபபுணர்ச்சியும் இருவ 

௩ம் கறபினகண்்ணும தலைமகனுக்கு எயறுதல உண்டு எ-று. () 

[கந்பொழடிக்கிலேதலைமகன்புணரீதற்தரியபிறமா தர்.] 

டு௮. காதற் பரத்தையர் காமக் இழத்தியர் 

பின்முறைவதுவைப்பெருங்குலக்கிழத்தயென் 

றன்னவ ருரிய ரவையிரண் டற்கும்,



௨௪ அகப்பொருள்விளக்கம், 

இ-ள். காதற்பரத்சையரும், காமச்கிழத்தியரும், பின்னர் 
'முறையாக் செயயப்பட்ட வுவையையுடைய பெருங்குலக்கிழக் 
தியம் எனப்பட்ட அம்மூவரும் மறைவிறபுணர்ச்சி வதுவைபபுண 
ர்ச்சி என்லும் இருவகைப்புணர்ச்சிக்கும் உரியராவர் எ.- று, 

காதறபரக்கையர் - சேரிபபரத்தையர் மசளிராயக் காதலிற் 
புணர்வோர். காமச்கிழத்தியர் - ஒருவனுக்கு உரிமைபூண்டவராயக 

காமத்தினபொருட்டு வரையப்பட்டவா. பின்முறைவதுவைக்கிழ 
த்தி - இரண்டாம்மனைவி. மறைவிற்புணர்ச்ட - களவிற்புணர்ச்சி, 

[களவுப்புணர்ச்சிக்தரியமா தர்.] 

௫௯, அவருட், 

காதற் பரத்தையர் களவிற் கரியர். 

இ-ள. அம்மூவருள்ளே காதற்பரச்தையர் களவிற்புணர்ச் 
சிக்கு உரியராவர் எ- று. (௫௯) 

[வதுவைப்புணர்ச்சிக்தரியமாதர்.] 

௬௦, ஒழிக்தோர் மன்றந் புணர்ச்டக் கரியர், 

இ-ள. மற்றையோராகய காமக்கிழத்தியரும், பின்முறை 
வதுவைப்பெருங்குலக் இழத்தியம் வதுவைப்புணாச்சிக்கு உரிய 

ராவர் எஃ று, (௬௦) 

[கற்புக்காலத்துந்கழும்பிரிவின்வகை.] 

௬௧, பரத்தையிற் பிரித லோதற்குப் படர்தல் 

அருட்டரு காவலொடு தூதிற் ககறல் 

உதவிக் கேக னிதியிற் ககச்தலென் 

துரைபெறு கற்பிற் பிரிவறு வகைத்தே. 

இ-ள். பரத்தையிறபிரிகலும், ஓதறகுப்பிரிதலும், காவறரு, 
ட்பிரிதலும், ததிசபிரிதலும், துணைவயிறமபிரிதலும், பொருளவ 

So பிரிதலும் எனக் கறபிறபிரிவு ஆறுவகை யுடையமசாகும 

or = mM. (௬௪) 

[பரத்தையிற்பிரிவின்வகை.] 

௬௨. அயன்மனைப் பிரிவயற் சேரியி னகற்சி 

புறககர்ப் போக்கிவை புரவலந் குரிய 

பரத்தையிற் பிரியும் பருவத் தான, 

- ள். பரத்தையிற்பிரியுங் காலத்து அயன்மனையிற் பிரிஈ் த 

போதலும், ஆயற்சேரியிற பிரிர்துபோதலும், புறாகரிற் பிரிந்து



அகத இணையியல், of 

மிபாசலும என்னும் இவைஞானறும் தலைமகனுக்கு உரியனவாரும் 
எ. று, (௬௨) 

[அயன்மனையிற்பிரிதற்காரணம்.] 
௬௩. கெழீஇய காமக் இழத்தியர் பொருட்டாத் 

தழீஇய வயன்மனைத் தலைவன் பிரியும். 

இ-ள. தன்னொடு பொருர்திய காமக்இழத்தியர் பொருட் 
டாசச தழுவிக்கொண்ட அயலிலுள்ள மனையின்ஈண் தலைவன் பிரி 

"௮ செல்லுவன் எ. று, ( arm.) 

| அயற்சேரியிற்பிரிதற்காரணம்.] 

௬௪. பின்னர் வரைந்த பெதும்பையும் பரத்தையும் 

இன்னியல் விழவு மேது வாக 

அ௮வனயற் சேரியி னகலு மென்ப. 

இ-ள. பிள் வரைச்ச பெதுமபைபு பருவமுடைய பெண் 
சாரணமாகவம், பரத்தை காரணமாகவும், விழவு காரணமாகவும் 

சலைமகன் அயலூரிற் பிரிக்து செல்லுவன் எ. த. (௬௪) 

| புறநகரிற்பிரிதற்காரணம்.] 

௬௫. விருந்திற் பரத்சையைப் பெருந்தேர் மிசைக் 

டிளமரக் காவின் விளையா டற்கும் [கொண் 
புனலா டறகும் புறககர்ப் போகும். 

இ-ள். புதிய இயல்பையுடையளாடிய பரத்தையைத் தேரில் 
எ௮றிககொண்டு இளமரக்சாவிலே விளையாடல் சாரணமாசனவும், 
புனலாடல் காரணமாகவும் தலைமகன் மிரிர்து புறககாக்குச் செல் 
ஓவன் எ.ஃறு, (௬௫) 

| ஊடல். ] 

௬௬. ஊடல் அவவழிக் கூடுங் கிழத்திக்கு, 

இ- எ. அவ்வழி - அம்மூன்று பிரிவின்கண்ணும். இழத்திக்கு 
ஊடல் கூடும் - தலைமகளுக்கு ஊடல் உண்டாகும் எ- று, (௬௬) 

[ஊடலதணிக்கம்வாயிலகள்.] 

௬௭, கொளைவல் பாணன் பாடினி கூத்தர் 

இளையர் கண்டோ ரிருவகைப் பாங்கர் 

பாகன் பாங்கி செவிலி யறிஞர் 
காமக் கிழத்தி காதற் புதல்வன்



௨௬ அகப்பொருளவிளக்கம். 

விருந்தாற் முமை யென். றிவை பூடன் 

மருந்தாய்த் தீர்க்கும் வாயில்க டாமே. 

இ-ள். பாணன், பாமினி, கூத்தர், இளையோர். சண்டோ.இரு 

லகைபபாங்கர், பாகன, பாஙக, செவிலி, அறிஞர். காமச்கிழ தககி, 

புசல்வன், விருஈதினர், அறராமை எனறு சொல்லப்பட்ட இலை 

கள் ஊடலை மருஈ துபோல நினது நீக்கும வாயிலசளாகும st - ௮; 

கொளை - இசைப்பாட்டு. பாணன - இசைபாடுவோன், பாம 

னி - இசைபாடுவோள பாடினிடெனினுபா விறஃீயெனினும oe 

கும. இருவகைப்பாங்கராவார் சூச்தாபபாங்கர், பார்பபனபபாந 

கர் எனபோம. வாயில் - வழி. (௬௭) 

ஓ தற்பிரிவின் வைக, 

| வேதமோதப்பிரி தல. | 

௬௮. ஓதற ரொழிலுரித துயர்கதோர் மூவர்க்கும். 

இள. உயர்நகோராகிய கணா, அரசா. வணிசா என 

றம் மூவர்ககும வேசமோனதலாகய தொழில உரியசாகும எ-று. 

| மற்றைக்கலவ்பயிலப்பிரிதல் ] 

௬௯. அல்லாக் கல்வி யெல்லார்க்கு முரித்தே. 

இ-ள். வேசால்லாத மறை நூல்களைகண சறகுசசொழில 

கணா முகலிய நாலவாக்கும உரியதாகும் CF = My (௬௪) 

|(படைத்தோமீலபயிலப்பிரி தல.] 

௭௦, படைக்கலம் பயிறலும் பகடுபிந வாசலும 

உடை.த்தொழி லவர்க்கென வுரை ததிசினோமே. 

இஃ ள். படைச்சலங்சளைட பயிலுசலும், பாளை. குதிஸா 

முூதிலியவறறை ஊாசலும ௮ஈசணர் முதலிய அமரமுவாகளும 
” கடமையாய தொழில் எனறு சொல்லுவா புலவா எ று. 

பகடு. மானை. பிற என்றது குதிரைமுதலியனவ௱றை. (௪0) 

[ காவற்பிரிவின்வகை.] 

௭௧, அறப்புறங் காவ னாடு காவலெனச் 

சிறப்புறு காவற் நிறமிரு வகைத்தே, 

இ-ள். அறப்புறங்காவலும், சாசாவலும் எனச் காவற்றொ 
ழிலின் பாகுபாடு இருவகையடையது ௭ - று. 

HOUL MD = இறையிலிநிலம். இறையிலி - வரியில்லாத. ()



அகத்திணையியல். உ௭ 

| அறப்புறங்காவற்பிரிவு.] 

அவறறுள, 

அறப்புறற் காவ லனைவாக்கு மூரித்தே. 

இ - ளா. அறபபுறங்கசாவல் என்னுஈசொழில fh HOOT AT (PF 

ல்ட எலலார்ச்கும் உரியகாகும or = mM. (௭௨) 

பநாடுகாவற்பிரிவு ] 

௭௩. மற்றைக் காவல் கொற்றவற் குரித்சே. 

இ-ள. மறறைக்காவலாகிய நாகிமாவல என்னுரதொழில 

அரசாதீதே உரியகாகும. எ. று. (௭௩. 

| தூதிற்பிரிவு | 
௭௪, வேத மாந்தர் வேர்தரென் நிருவர்க்குக 

தூது போதற் ரொழிலுரித் தாகும். 

இம. அசசனார், அரசர் என்றுகொலலப்பட்ட இருடாலா 

3 கா தூதுபோரலாலிய தொழிலுரிய தாரும். எ - ஐ. 

உதாரணம்; 

[அந்நணன்றூதுபோதல் ] 
வயலைக் கொடியின் வாடிய மருங்குல் 

ewe sr Bu பயல்ப பார்ப்பான் 

சல்லி வநது நில்லாது புக்குச் 

சொல்லிய சொல்லோ சிலவே யதந்கே 

ஏணியுஞ் சீப்பு மாற்றி 

மாண்வினை யானையு மணிகந் தனவே. 

ட[ற நானூறு 

இஙகசே ௮ாதணன் தூதுபோதல் புலபபடுகினறது. பார்ப 

LIT eT - 7 மின். வறு - Bl ATL) Gi. 

[அரசன்றூதுபோ தல. | 

மடக்தாமு கெஞ்சத்துக் கஞ்சனார் வஞ்சங் 

டந்தானை நூறறுவர்பா னாத றிசையும்போற்றத் 

தொடாக்தா ரணமுழங்கப் பஞ்சவர்க்குத்தூது 

நடந்தானை யேத்தாத நாவென்ன நாவே 

நாரா யணாவென்னா நாவென்ன நாவே, 

சிலப்பத்கா ரம்



௨௮ அகப்பொருளவிளக்கம், 

இங்கே கண்ணபிரான் அரசனாயப் பஞ்சவர் பொருட்டுச் 
அ துபோனசெயல் கூறப்பட்ட. (௭௪) 

[ நாடூகாவலும் தூதுபோதலும்.] 

எட. சிறப்புப் பெயர்பெறிற் செப்பிய விரண்டும் 

உறற்குரி மரபின வொழிநதேோ ரிருவர்க் கும். 

இள. முன் கூறபபட்ட நாகொவலும் தூதுபோசலுமா 
இய இரண்டும், குறப்புட்பெயா் பெறுவாராயின் றறை வணிசர், 

சூத்திரர் என்னும் இருவருச்கும் உறுதறகுரிய மரபினையுடையன 

வாகும எ து, (௫) 

[ துணைவயிற்பிரிவு.] 

௭௬, உதவி யந்தண ரொழிந்தோர்க் குரிததே, 

இ-ள். வேர்தர்க்கு உற்றுழித் தணைகெயதற்குப பிரிசல் 

அரசணரொழிரத அரசர் முதலிய மூவர்க்கும் உரியதாகும எ-று. 

[நாலவரணத்தார்க்கடிரியபிரிவு. | 

௭௭, பரத்தையிற் பிரிவும் பொருள் வயிந் பிரிவும், 

உரைத்த நால்வர்க்கு முரிய வாகும். 

பொருள் வெளி. (௭௭) 

[ இமிந்தோர்க்தரியபிரிவு ] 

௭௮. இழிந்தோர் தமக்கு மிவற்றுண்மேம் பட்டவை 

ஒழிந்தன வாமென மொழிந்தனர் புலவர். 

“ள். இவற்றுள் - இங்கே சொலலப்பட்ட தொழில்களு 

ள்ளே--மேம்பட்டவை ஒழிஈதன - மேமபட்டனவாகிய ஓதல், 

நாடுகாவல், தூதுபோதல் எனனும் மூன்றும் ஓழிந்தனவாகிய 

தொழில்கள்--இழிரதோர் தமக்கும் ஆம் என மொழிசதனர் புல 
வர் - இழிந்தோர்க்கும் உரியனவாகும் என்று சொல்லினர் புல 

வர் ௭ஃறு. (௭௮) 

| தலைமகன் பீரிவுணர்த்துதல்.] 

௭௯, கல்வி முதலா மெல்லா வினைக்குஞ் 

சொல்லி யகறலுஞ் சொல்லா தகறலும் 

உரியன் ெவோன் பெருமனைக் கிழத்திக்கு,



அகத்திணையியல். ௨௯ 

இ-ள். தசல் முகலாய எல்லாத்தொழிற்கும் செல்லற்கண் 

தலைமகளுக்குச் சொல்லிப பிரிதலுககும் சொல்லாது பிரிதற்கும் 

கலைமகன் உரியவனாகும். ௭ - று. (௭௯) 

[ தலைமகன்பிரிவு பாங்கிக்தணர்ந்துந் தீறம்.] 

௮0. சொல்லா தகலினுஞ் சொலும் பாங்இக்கு. 

இ-ள். தலைமகளுக்குச் சொல்லாமற் பிரிவாளாயிலும் பாங் 
க்குச் சொல்லிவிட்டே பிரிவன் எ று. (9/0) 

| தலைமகன்பிரிவுதலைமகளுக்தணர்த்துந்திறம்] 

௮௧. குறிப்பி னுணர்த்தும் பெறற்கருகங் திழத்திக்கு. 

இ-ள். கலைமசகன்வாயாற் சொல்லாதொழியினும குறிப்பி 
னாலே தலைமகள் அறியும்படி உணர்த்துவன் எ .- று. (௮௧) 

[ தலைமகன்பிரிந்துசேலலுந்திறம்.] 

௮௨, காலிந் சேறலுங் கலச்இற் சேறலும் 

ஊர்இியிற் சேறலு நீதி யாகும். 

இ-ள். ௮கதணார் முதலிய நால்வரும் பிரிந்து நாடிடையிட் 

ரிச் “செல்லுங்கால் சாலினாலே நடா செல்லுதலும், மரக்கலத்தி 

லேறிச் செல்லுதலும், ஊர்தியிலேரிச் செல்லுதலும் முறையா 

கும எ-ு. (௮௨) 

[ ௮ந்தணர்க்காகாதசேலலலாறு. ) 

௮௩. புலத்திதற் சிறந்த புரிநான் முதல்வாக்குக் 

கலதஇந சேறல் கடனன் றென்ப. 

இ. அர்கணரும்கு மரசசலரகிலேறி௪ செல்லுதல் மூமை 

உடன்று எனறு சொல்லுவர் புலவர் எ- று. 

புமை - அதிலு. புரிநூல் - பூணு நூல. (௮௩) 

[தலமாதரோடூசேலலலாகாதபிரிவு.] 

௮௪. வலனுயர் சிறப்பின் மற்றரைமூ வர்க்கு 
குலமட மாதரொடு கலமிசைச் சேறலும் 

பாசறைச் சேறலும் பழுதென மொழிப, 

இ-ள். முலமடமாதரோடு மரக்கலமேறிச் செல்லுதலும் 

பாசறையிற் செல்லுதலும் அரசர் முதலிய மூவர்ச்கும் குறறப் 

aorta சொல்லுவர் புலவர்



௩௦ அ௮ஃகப்பொருள்விளக்கம், 

குலமடமாசரோடு சேறல பழுது எனவே பரக்சையரோடு 

சேறல் பழமுதனறெனபது பெறு தம பாசறையிற சேறல் எனபத 
னால் அரசருடன போாச்ருத் தணைசெயசச குப போதல் எனபது 

பெறுதும். பாசறை - பகசமேறசென்றோர் உறைவிடம. (௮௪) 

| தலைமகன் சேலவழங்த தல. | 

௮டு, ஓசன் முதலா வோகிய வைகதினும் 

பிரிவோ னழுங்கத்கு முரியோ னாகும், 

இள. ஓதறரொழில் முகலிய ஜாது தொழிறகண்ணும பிர் 

அ செல்லுஈ சலைமகன செல்லுசுகணரிச செல்லாது சவிர்தற 

கும் உரியனாகும எ-று 

ஓதல் முதலிய ஐுாதினையும “ப ரசசையிற் பிரிசல்'' எனனும 

௬௦-ம். சூத்திரத்திற காணக. அழுங்கல் - தாமதிததல், செல் 

லாஅ சவிர்சல் (௮௫) 
r 6 eo 

[சேலவழுங்கதற்தரியடடம்.] 

௮௬. இல்லத் தழுங்கலு மிடைசசுரத் தழுங்கவம் 

ஒலு மவற்தகென வரைததிசி னோ. 

இஃ ள. மிரிஈதுசெல்லக “ரு கலைமசணுசகு, இல்லின்கண் 

ணேய்ருக௮ செலவமுஙரகுகலும இடைசசாச்தினசணணே செல 
வழுங்குசலுமாவிய இ Gi பாண்டிமிகஉங் னவாகப பொருாதும எஃஹு.() 

| சேலவயபுங்5 நற்காரணம். ] 

௮௭. தலைவி சன்னையு தன்மனர் தன்னையும் 

அலமர லொழிததந் கழுங்குவ தல்லது 

செல்வத தோன்நல செலலா னல்லன், 

இ-௬. சலா மாயா, LoS WOT LSU TUJL 9) CULL TSS CH od! துப 

நீச்கும்பொருட்டு நழுங்குவச திர ஈலைபாகன செல்லாது விடுவா 

னல்லன் ௭ - Lu. 

cone: sipB தல செயது செலிலான் என்பறு பெற நப 

ஆலமரல் - சலதுசல், ஈழலல, துயருறல். செல்லத்ரோன் றல - 

மலைமகன. அவன கலை௰சமாத கோ றறரு, இல்லக்திலும, சன மன 

தரைத் தேற்றறகு இடைச்சாத்திலும் அபூங்கும எனககொடாக.() 

[ஐதற்பிரிவீன்காலவரையறை, ] 

AH HUD Host, 

ஓதற் பிரிவுடைக் தொருமூன் நியாண்டே,



<2) 5 HS Oooo uF wa. ௩௪ 

இ-ள். முறசொல்வபைபட்ட பிரிவகளள்ளே தலைமகன் ஓத 
ராப பிரியம் பிரிவின் சாலநீட்டம மூனறுவருடம் என்னும் எல 

லையினயடையது எற. (௮௮) 

[மற்றைப்பிரிவன்்காலவரையறை,] 

௮௯. தூஇத் பிரிவுக் துணைவயிற் பிரிவும் 

பொருளவயிற் பிரிவு மோர்யாண் டுடைய, 

இ-ள. தூதிற்பிரிவு, துணைவயிறபிரிவ, பொருளவயிறபிரிவு 

௮ன்பவுறின காலநீடடம் ஒருவருடம் என்னும எல்லையையுடை 

(L Sl Of = Ys 

) 5 - ர் தாஇிதயிரிவ - இருவேோகரைப பகைதணிவிழ்து கடபாககு 

கறகுக் தூசாகக செல்லுதல். இ௮ பகைகணிவினை எனவும் பெயர் 

பெறும. அுணைவயிறமிரிமல் - அரசாககு உ௱றுழி உதவிசெயதற 

ப பிரிதல். பொருள வயிதபிரிதல் - இல்லற நிசழகசறருப்பொ 

ரள தேடும்படி பிரி தபோசல். கா பூ டையிடடும் சாஆடையிட 

ம சேமமைச்கட் பிரிஈது. செல்லாமையின பாஜ்சையிறபிரியு, 

காரறமிரிவு என்னும் இரணட கும் சாலவரையறை கஉூருராயினா 

ர ௦ af ) { oo. o 7 | தலைவன்தலைபியைப்பிர்யலாகாக்காலம் | 

௯௦, பூக்க காலைப புனையிழை ப னை வியை 

நீரா டியபின் னீராறு காளுங 

கருவயிற் நூறுங் கால மாதலிற 

பிரியப பெரா௮ன் பரததையிற் பிரிவோன். 

இ-ள. பரத்சையிற மபிரியோளனாவி.ப தலைமகன் தலைமசள 

பபடைட து நீராடிடமபின பனனிருகாளும் அவசாவயித்றிலே ௧௬ 

பணடாஞமுங் காலமாகலால் பூபபடைதகாலத்து அவளைப் மிரியப 

பெரா எ. நூ. (௬௦) 

| ஒதந்தப்பிரிந்தோன்சேய்யலாகாதன.] 

௯௧. ஒதற் ககன்றோ னொழிந்திடை மீண்டு 

போதற் தியையவும் புலம்பவும் பெரா௮ன். 

இ-ள். ஓதற்குப பிரிந்து சென்ற தலைமகன் ஓதுதலை இடை 

யில விட்டுவர்து மீண்டுபோதற்கு இயைதலையும், தலைமகளை நினை 
ஈது புலம்புசலையம் பொருர் அதற்கு உரியனாகான் ௭ - று. (௯௧)



௩௨ ௮கப்பொருள்விளக்கம். 

[ தூதுக்தந்துணைக்தம்பிரிந்தோன்சேயல்.] 

௯௨. தூதுச் துணையு மேத வாசச் 

சென்மோ னவவினை நின்நுநீட் wis gfe 
புலந்து பாசறைப் புலம்பவும் பெறுமே. 

இ-ள். சதுகாரணமாகவும், உசவிசாரணமாசவும் பிரிக௫ 

சென்ற சலைமகன் அச்தொழில்கள் ஒரு யாண்டிலே முடிவபெரறாது 
நிலைபெறறு நீட்டித்தகாலத் துப பாசறையிற்றகங்கி அவறறை வெறு 

த்துச் தலைமகளை நினைஈத புலம்புதலையும் பெறுவான் எ-று. () 

| தலைமகளுக்தரியததோமில்.] 

௯௩. பூத்தமை சேடியிற் புரவலற் கூணாத்தலும் 

'நீத்கமை பொருது கின்று கிழவோனைப் 

பழிக்குங் காமக் இழத்தியைக் கழறலுக 
இழவோற் கழறலும் வழிமுறை, மனைவியைக் 

கொழுகனொடு வந்தெதிர் கோடலு ward) eu 

பாங்கொடும் பரத்தையைப் பழித்தலு நீங்கிப 

புறககர்க் கணவனொடு போகச் செறிமலாச் 

சோலையுக் கரவு மாலையங் கழனியும் 
மாலைவெள் ளருவியு மலயுங் கானக 

கண்டுவிலை யாடலுங் கடும்புனல் யாறும் 

வண்டிமிர் கமல வாவியுங் குளனும் 

ஆடிவிளை யாடலுங் கூடும் கிழசதிக்கு. 

இ-ள். பூத்தமை சேடியிற் புரவலற்குணர்த்தல் மூசலாச 

இங்கே சொல்லபபட்டவைகள கறபுக்காலத்திலே தலைமகளுகரு 
ரிட ஒழுசலாறுகளாகும் எ- து. 

பூத்தமை - பூப்படைந்திருக்குஈதன்மை. புரவலன் - தலைம 
கன. கழறல் - இடித்துரைச்தல். வழிமுறைமனைவி - பின்முறை 

வேட்டமனைவி, (௬௩) 

[ பாணற்தரியதோமீல.] 

௯௪. வாயில் வேண்டலும் வாயினேர் வித்தலுஞ் 
சேயிழை பூட நீர்த்தலும் போயுழி 
அவணலர௫் தொலைவுகண் டழுங்கலுமவள் வயிற் 

செல்லலிரும்பலுஞ்சென்றவர்க்குணர்த் தலுஞ்



அகத்திணையியல், ௩௩ 

சொல்லிய கூற்றெனச் சொல்லுங் இழவோன் 
வரவு மீண்டுவச் தரிவைக் குணர்த்தலும் 

அணிகலம் பெற்றமை யறியான் போன்றவட் 

பணிவொடு வினாதலும் பாணற் குரிய. 

இ-ள். வாயில்வேண்டல் முதலாக இங்கே சொல்லப்படட, 

வைகள் வாயில்களுள்ளே டாணனுக்குரிய தொழில்களாகும எ-று. 

வாயில்வேண்டல் « குறையுறுதல். (ae) 

|விறலிக்தரியதோமில்.] 

௯௫. செலவிற் றேற்றலும் புலவிற் றணித்தலும் 
வாயில் வேண்டலும் வாயினேர் வித்தலுக் 
தெரியிழை விறலிக் குரிய வாகும. 

இ-ள். செலவிறறேற்றல் முதலாக இங்கே சொலலப்பட்ட 

வைகள விறலிக்குரிய தொழில்களாகும் ௭ - று, (௯௫) 

[கூத்தர்க்தரியதொமில் ] 
௯௬, செல்வம் வாழ்த்தலு ஈலலறிவு கொளுத்தலுங் 

கலனணிபுரைத்தலுக STW MET OT SSSI 

புலவி மு. இர்காலைப் புலங்கொள வே தவிற 

நேற்றலுஞ் சேய்மை செப்பலும் பாசறை 

மேற்சென் நுரைத்தலு மீண்டுவரவுரைத்தலுங் 

கூறநரு மரபிற் கூத்தாக குரிய, 

இ-ள் செல்வம்வாழத்தல் முதலாக இங்கே சொல்லப்ப_ 

பட வகள கூத்தர்க்குரிய தொழில்களாகும் எ. று, 

சலன் - நபரனாம். காமறுகர்பு - காமறுகர்ச்சி. ஏது - கார 

ணம. சேயமை - தூரம். கூறறருமரபு - அருமரபிறகூறறு அரிய 

முறைமையினையடைய கூறறு. (௯௬) 

[இளையோர்தோமல. ] 

௯௭. மடந்சையை வாயில் வேண்டலும் வாயில் 

உடம்படுத் தலுமவ ளட நீர்த்தலுங் [லுஞ் 

கொற்றவற் * குணர்த்சலுங் குற்றேவல்செய்த 

சென்றுமுன் வரவு செப்பலு மவன்றிறம் 
  

* கொற்றவற்சாத்தலும எனவும் பாடம்;



௩௩௪ அகபபொருள்விளக்கம். 

ஒன றிகின் றுரைத்தலும் வினைமுடி புரைததகலு 
வழியியல்பு கூறலும் வழியிடைக் கண்டன [ep 

மொழிதலு மிளையோர் தொழிலெனற் குரிய, 

D- on தலைவியை வாயிலவேணைடமி முசலாக இஙகே சொ 

படபட வைகள் இளையோரக்குரிட கொழிலகள பரம் of = fl. 

DEY MMOD EO EGO ~ GEV! OE OIF F Aoi in mM FSV wo F bat 2 

பம வாவுசெப்பல - தலைவிமாட்டுச்செனறு சலைவள வருவன 

என முன ரப கூறல். வழியியபை - வழியி பண்ட. எழியிடைக 

சண்ட ஈ 2 மாழியிரகணட கிமிககமா முசலியல். (KET 

 கண்டோர்க்தரியதோமில.। 

௬௮, திதுடைப புலவி தீர்த்தலு மவன் வரல 

காதலிக் குரைததலுங் கண்டோர்க் குரிய, 

௩ 

o ப்பட ப 7 YL . . ~ 
oe ர ஒர்ரி ப்ட் ree dow Ti] Lp IVE a | (He Ogi Mm (அம 

mn} a ‘ ட Cc ~ i 

“yl oe 4 புடி எ. oF eb BWLD, EVID EST a)! Ta) Fae 4, (FEL Fd 
ome ‘ = ' 

பார்ப்பளப்பாங்கற்துாயதோமில । 

௬, ௫ளமையும் யாக்கையும் வளமைபு மேனவும 

ரலையாக தன்மை நிலையெடுத து. ரததலுஞூ 

அசலவழுங்கு விசகலுஞ்செலவுடன படுதக ஓப 
றவு மெல்லா பறையோத் குரிய. 

on ~ 3) ZOOL LI aM CLO 0 GG OLY Ly Gg பெய '(ப0/2 5 இ யய 

. Cg ~ ட ட ்.. 17 
ம் ப ட ச ம் பு Cop fh Gov ர்க் (9) மி ராவெல a anu றின 1B do 1 ர் ட் 

$ 
. ் . ட்ப ny ் _ 

எமி Or ௪.3௩ ் மிஸ் le My (y பி லவர் த் Ld (PQ CE oh Ol lef oven. மா 

ட நில்லும் SMMe Doves EL ச ப்பரநுகுறகுரி ட தொழில 
t ‘ ey 4 

ay மட் wl - 8 

; ‘ ar rel ட = ' a - ட ட 
2 Too fb yh) 2 ஹம்பி “22 பநிம் சதம் ப்ச் ன்ப துய் 

& faa wor Cova cr sO) gs pov - நீல்லதிமிசகமபறறிச செ ov ay 
த _ ony Mh) cory yf - ; 
60 ஊரான M8. GO LID) God. Lil Day lo Ole L) E60) Gi, பாநிலைய/ வரப 

ம் - ¢ ல ae pe Ho Fy Mo று சல்யவைகரம கொள்க; (ஸு 

(சூத்திரப்பாங்கற்தரியதொமில.] 

௧௦௦. நன்மையி னிறுத்கலுந தஇமையி ன கற்ற லுஞ 

சொன்னவை பிறவுஞ் சூத்திரற் குரிய,



5 5% Corr uw we. ro 

இ-௭.  ரன்மையினசண்ணேோ நிறுத்துகலும், தீவாயினிஎ oy 

ந்க்குகலும. Clo mle revit coal LS ay Lo டீ கிறிரபபாந கற 

(குரிய கெயதிலகளாகும எஃ று 

. கு ௬. * 

சொனனமை பிறவாவன வாரயில்வேப்டல முூகலாக மேற் 

கொல்லபபடட (௪௦௦) 

[ பாகறுத்தரியதொமிஃ் | 

௧௦௧. சேயிமைக கிழக் தியை வாயில் வேண்டவூம் 

வாயிேர் விக்சலம வயங்குதுனி தீர்த்த லும 
வினை முடித் axon for வியன்பதி சேய்ககென 

இனைவோநத் றேற்றலும் பாகற் யெல்பே, 

இ. டா. தலைமககா வாயில்வேண்டல் முதலாக இங்கே சேட் 

ல..படடவைகள பாகனுச்குரிய தொழில்களாகும் er று. 

துணி - ஊடல். சேயதுது என - தூரக்குது என்று ட்டு Sat Bes iI 

DC nm Me - வருக துபவளுகிய தலைமகனைதக் தேய மதல். (50௧) 

[ பாங்கிக்தர்யதோமில.] 

0௨, பிரிவு.நி விலக்கலும் பிரிவுடன் படுத்தலும் 

பீரிவுநித் தேற்றலும் பிரிவுழமி யழுங்க லும் 

பிறவு முரிய விறைவ ப பாங்கிக்கு, 

- ம் . yp oye mee சுவ 0 Se . ‘, 
alow ot Al au if a Web & ov Yi eh hour h ர ௦ ப்ரி டர et ம் 

பக டம் அய படாது ட்நாருரிய்ட்டுப PPM LON ID os ப. 

_சேவிவிக்கும் அறிவர்க்தழரியதோமழில. | 

௧௦௩. மூன்வரு நீதியு மூலகியன் முறையும் 

பின்வரும் பெற்றியும் பிறவு மெல்லாக் 

0) 00) Mot b Fa. Tov செவிலித் சாய்க் கும 

உற்ற வறிவர்க்கு முரிய வாகும். 

இஃ. பும்வருநிதி ராசலாகச சொல்லபபட்டரு வ arin 
(பி ~ (47, டீ 

பிறவும் தெளியச் கூறுகல் sale aru dgio. o Mave ou 2 fal 

கொழில்களா குர். of ~ 

முனவருமீதியாவன கழறபு, ஒழுக்கம், குற்றமோம்பல, ஸாது 
3ரயினவாக முன்னுளோராற கூறப்பட்ட நீதிரள. மபின்வமுமயெ 

றி - பின் ன ரடையம்முறைமை, பிரவாவன SNA MEO FEO ay 

LoS Ge



௩௬ அகப்பொருளவிளஎக்கம். 

[காமக்கிழத்தியரீக்தரியதொமீல்.] 

௧௦௪, குடிப்பிறந் தோரை வடுபபடுத துரைச்சலும் 
மனைவியைப் பழித்தலும் வாடா வூடலுட் 

டலைவற் கழறலு மனைவிக் கமைந்த 

ஒழுக்கமுங் காமக் இழத்தியர்க் குரிய, 

இ - ள். குடிப்பிக்தோரை வடுப்படுச் அஸர த்தல் (LP Loon F 

இங்கே சொல்லப்பட்டவைகள் காமக்கிழக்தியாச்குரிர. தொழிலக 

ளாகும் எ-று. 

் வடு- குற்றம். மனைவிச்கமைஈத ஒழுக்கம் - மனைவிச்சூரிட 

ஒமுக்கச்சைச் தான்கொண்டிருத்தல். (௧௦௪ 

(பரத்தையர்க்தரியதோழில. | 

௧௦டு. கிழவோன் நன்னையுங் தஇிழத்தி தன்னையும் 

இகழ்தலுக் தம்மைப் புகழ்தலு கிகழ்பொருள 

கரச்தலும் பாத்தையர் கடனென மொழிப, 

இஃள். இழவோன் - தலைமகன். கிழத்தி - தலைமகள். ap 

பொருள்கரத்தல் - வஈதுகூடியபொருளைமறைச்சல். சடன் - கட்ட 

பாடாசய தொழில் ௭ - து. (௪௦௫ 

(இதுவுமது ] 
௧௦௬, பரத்தையர் காதந பரத்தையைப் புகம் சு வ; 

தம்மை யிகழகலுக் தம்முளுக் கூறுப, 

இ-ள். பரத்தையர் காதற்பரத்சையைப புகழதலும் தம் பப. 

யிசழ்தலும் பிறரிடத்தன்றிச் தம்முள்ளேயும் கூறுவர் எ- ஐ. ( 

| இளையர்.] 

௧0௭. இளையர் திழவோற் இரவும் பகலும் 

களைத லில்லாக் கவசம் போல்வார், 

இ-ள். இளையராவார் தலைமகலுக்கு இரவும் பகலும் நீக்குக 

லில்லாத சவசம்போன்று பிரியாமனின்று பாதுகாவல் செய்பவா 

எ.து. 

களைதல் - நீக்குதல். கவசம் - சட்டை, (௧௦௭)



அச்தீதிணையியல். கள 

| இரவகைப்பாங்கர்.] 

௧0௦௮. இருவகைப் பாங்கரு மொருபெருங் குரிசற் 
இன்னுயிர்ச் துணையா விருபெருங் குரவருக் 

தன்னை யளித்த தகைமை யோரே, 

இ-ள். இருவகைப்பாங்கரும் தலைமகனுக்கு உயிர்த் துணை 
டாக நலன் காகைதாயராகிய இருமுதுகுரவரும் அடைச்சலம் 

எனறு அவனைக் கொடுத்தறகுச் காரணமாய நினஐ பெருமையை 

புடை வராவா எ. று, (௧௦௮) 

(தோழி. ] 
௩௦௯. தோழி செவிலி மகளாய்ச் சூழலோ 

டுசாத்துணை யாகி யசாத்தணி வித்தற 
கூரிய காதன் மருவிய துணையே. 

இ-ள். கோழியாவாள செவிலியின்மகளாய ஈனமை தமை 

டாராஉ தறுடன உசாத்துணையாகிக் துயர்கணிவிததற்குரிய அன்ப 

mois துணைசெடபவளேயாம் எ. று, 

1௪1 - அராமவு. அசா - துய; ( ௧௦௯) 

| சேவிலி.] 

௧௩0. செவிலி நற்டய் தோழி யாகி 

அவல நீக்கி யறிவுமா சாரமுங 

கொளுததித் தலைவியை வளர்த்த தாயே. 

இ-ள். செவிலியாவாள் நற்றாயக்குச் தோழியாகி துயா 

5௨ அறிவும் ஒழுக்கமும் கொள்ளச்செயது தலைவியை வளர்த்த 

சாட ளு. (௧௧௦) 

(அறிவர். ] 
௧௧௧. அறிவர் இிழவோன் இழத்தியென் திருவர்க்கும் 

உறுதி மொழிந்த வுயர்பெருக் குரவர். 

இ-ள். அதிவராவார் தலைமகன், தலைமகள் என்ற நிருவர்க் 

கும உறுதிபபொருள்களை உபதேடத்த உயர்ச்தச பெருங்குரவராயு 

ள்ளவர் எ. று, (௧௧௧) 
| காமக்கிழத்தியர்.] 

௧௧௨, ஒருவன் றனக்கே யுரிமை பூண்டு 

வருகுலப் பரத்தையர் மகளி ரா௫க் 
காமக்கு வரைந்தோர் காமக் இழெச்தியர்,



க் அகப்பொருள் விளக்கம். 

இ-ள். சாமச்கிழத்தியராவார் சேரிப் பரத்சையாபோல்.. 
பல சகு முரிய/வரன்றி ஒருவறகே உரிமைபூண்டுவரும் குலப்.ர௪ 
சைடர் மகளிராக...! காமஙசாரணமாசத் சலைமகளுல் ஊரையப்பட. 

டவட் = Me (௧௪௨) 

| காதற்பரத்தையர் | 

௧௧௩, பாரையு ஈயவா வியல்பிற் சிறக்க 
1 ர . [இ . சேரிப பரத்தையர் மகளி ராகிக் 

a ர ரூ e * . € 

காதலிற் புணாமீவார் சாகற் பரத்சையர், 

ட டவ லபா தீ ழா சேப்ப - 
re a அப்பி 8... எறிய ம் ச சீட்டி 

சசைடருடை! மசளர/க அனபொரி் Lew! Gale ws GPUS Gove 

hater ot 3. (44% 

(இதுவுமது. ] 
௧௧௪. அவருளும் வரைதற் குரியா ரள. 

+ ச் * ர் ட் = 

இ. WI FRET EMUT FEM SUCH GEO Toa) Fo CHO w Avs 

ay 
we ae ~ t . 

i poe; OME FI, Pap. TH யார் of = M. 

‘ ச ஈர { 
குலப்பாச்ை டா மர ரேடனரிச Gal onesie he 
ஈடுப து 7 . ' றீ ் ்ராகா. இவரு உ & munca தாமர HIRE ED நூரி 

[துறவறங்காத்தல்.] 

கக௫, மக்களொடு மடிழ்கது மனையறஈ் சாதக 

மிக்க காமத்து வேட்கை இர்நது மித 

கலைவனுர் கலலியுந் தம்பதி நீங்கி 
தொலைவில் சுற்றமொடு துறவறங் காப்ப, 

இ - ௭. தலைமகலும் தலைமகளும் மக்களோசிம் கூடி மழ 
புன வாழாது இல்லறர்தினைப பேணிச் காமவேட்கை ஜர்த 
போதே தம்மா நீற்கிக் காட்டிற்சென்று நிங்குசலில்லாக சுறறச 

சா2ராடும் துறவறம் காப்பர் எ - று. 

அகத்திணையியல் முற்றிற்ரு, 
—eje—



Bar af wl ov. 

tee CO) C20) Se 

Bova என்னும் கைகோளின் இலக்கண உ உணாதறுதல 

பரி இலவியல் சளவியல் எனபபட்டது. களவு களளப்பணா 

t zx ப / 1.-இலக்கண1ம, 

[ daray. | 

5௧௬. உளமலி காதற் களவெனப் படுவ 
தொருகான்கு வேதத் திருகான்கு மன்ற வள் 

யாழோர் கூட்டத் தியலபின தென்ப, 

௫ 
hes ட ல் a ~ ச ~ + « * வ a ப் 

மல களவென்று சறபபித்துக் சோல்லப்ப% 2 ஐழுக்சம் 

டளாகாகிய வேதகதிற் சொல்லப்பட்ட எணலகை மணத்துளளே 

சார எரு ணமநின். இயல்பினையுடை பு. என்று. சொல்லுவ! 

லலா ool = Ds 

1 
னாம் மலி Fi Hud- 2 of aff a சினி ஸம ர! BAG LS Om Gils 

பாப என்றல், மணமட சு ட்டம், புணர்ச்சி என்பன ஒருபெொ ரட் 
Db க் டி 

காவிக்... பாழோர் கூட்டம் - காக தருவாமண ம, டாஜோர- 

te J ha | 

பண்ட எட்டாவன; பிரமம், மிரச்பததிடம, அரிடம், தெ. 

யி ட காமசருவம், ௮அசரம, இராக்கதம், பைசாசம் என்பன; 
ட 8 Set ட் 

மி] உமணமாவது பிரமசாறியும் நம்கவனுமாயுள்ள ஒருவது' 

உ&௪௪ சனனிசையை அலந்காரஞ்செடத அக்கினிமுன்னிலையிற 

மித டிபயறு, 

அிரசாபத்திய மணமாஉது தலைமகனுைய பெற்றார்வேண் 

டச் ஜலைமசளுடைய பெற்ரா அவளை அலங்காரஞ் செயது ௮௧ 
கனிமுனனிலையிற் கொடுப்பது. 

அரிடமணமாவது ஆவும் இனேறும் பொற்கோட்டுப பொற 

ஊளமபினலாகச் செயது அவற்றிடைக் கன்னிகையை நீரிற்கொ 

ட பது, 

,தெபவமணமாவது வேள்வியாசாரியலுக்கு வேள்வித்திமூன 
னாம் சன்னிரையைச் சச்ணையாகச் கொடுப்பது.



சட் அகப்பொருள்விீளக்சம், 

காந்தருவமணமாவது கொடுப்பவரும் கேட்பவருமினறித் 

தலைமசலும் தலைமகஞம தாமே தனியிடத்தில் எதிர்ப்பட்டுக் 

கூடுவ. 

அச. ரமணமாவது சொல்லேறுதழுவல், வில்லேற்றுதல் முச 
லிய வீரச்செயல் செயதவனுக்குச் சன்னிகையைக் கொடுப்பது. 

இராக்கதமணமாவது தலைமகன் தலைமகளை வலிஈது கூடுவது. 

பைசாசமணமாவது நித்திரைசெயகாள், கள்ளுண்டு களிச் 
தாள் முதலியோரைக் கூடுவ. 

இந்த எண்வகைமணங்களையும் வேறுசில நூல்கள் சிறிது வே 

அபடச் கூறுவதும் உண்டு. இவற்றுள்ளே கந்தருவர்புணாச்சி 

போல ஒருதலைமகலும் ஒருதலைமகளும் தாமே எதிர்பபட்டுப 

புணர்வதே களவ என்னும் கைகோளாகும். (௪) 

[ கைக்கிளை.) 

௧௧௭. காட்டி யையந் துணிவுகுறிப் பறிவென 
மாட்சி BT OH வகைத்தே OnE E Boil 

இ- ௪. காட்டியும், ஐயமும், துணிவும், குதிப்பறிவும் எனக 
கைக்கிளை மாட்சியமைந்த கான்குவகை உடையதாகும் எ-று. (௨) 

[காட்சி.] 

௧௧௮. புணர்ப்பதும் பிரிப்பது மாயெ பால்களுட் 

புணாக்கும் பாலிற் பொருவிறஈ் தொதத 
கறைவேற் காளையுக் கன்னியுங் காண்ப 

இதையோ ஸுயரினுக் குறைவின் றென்மஞர். 

இ-ள். புணர்ததுவிடுவதும் பிரித்துவிடுவதுமாகய இரு 

வகை ஊழ்வினையுள்ளே புணர்ச்கும் ஊழாகிய நல்வினையினாலே 
தீம்மிற்ருமே ஒத்த தலைமகலும் தலைமகளும் ஒருவரையொருவர் 

எதிர்ப்படுவர்; தலைமகன் உயர்ச்தோனாயிலும் குற்றமில்லை எனறு 
சொல்லுவர் புலவர் எ- gy 

பால்-ஊழ், விதி. பொருவு-ஒப்பு. கறைவேற்காளை - நிணம் 
பொருந்திய வேற்படையையுடைய தலைமகன். இறையோனுயரி 
இன் குறைவின்று எனவே சலைமகள் உயர்தல் குற்றம் என்பது 
“இபறப்படும்,



களவியல், ௪௪ 

உதாரணம், 

புபலே சுமந்து பிறையே யணிந்து பொருவிலுடன் 

கயலே மணஈது சமல் மலர்க்தொரு கற்பகத்தின் 

அலே பசும்பொற் கொடிறின்ற தால்வெள்ளை யனனஞு்செர்ெல் 
வயலே தடம்பொயகை ஞூழ்தஞ்சை வாணன் மல।பத்திலே, 

[ஐயம்.] 

௧௧௯. மடமா னோக்கி வடிவும் கண்ட 
இடமுஞ் சிறர்துழி யெய்துவ தையம், 

இ-ள். தலைமகளுடைய வடிவமும், அவளைச் தான கண்ட 

இடமும் சிறரந்தகாலத்துத் கலைமகனிடத்தே உணடாகும் உணர்வு 
ஐயம் எனப்படும் எ - று. 

எனவே அவை௫ூறவாவழி ஐயம் நிசழாது என்பதாயிற்று. 
ஈண்டு ஐயமாவது மாநுடப்பெண்ணோ? தெயவப்பெண்ணே? 

என்று ஒரு நிலைப்படாத உணர்வு. 

உதாரணம், 

பாரணங் கோதிருப் பாற்சட லீன்றபங் கேருகத்தின் 
groom கோவெற் புறையணங் கோவுயர் பாவலர்க்கு 
வாரணங் கோடி. தரு்சஞ்சை வாணன் றென் மாறைவையை 

₹ரணங் கோகெஞ்ச மேதனி யேயிங்கு நின் வரே. (௪) 

[ துணிவு. ] 
௧௨௦. எழுதிய வல்லியுக் தொழில்புனை கலனும் 

வாடிய மலரும் கூடிய வண்டும் 

நடைபயி லடியும் புடைபெயர் கண்ணும் 

அச்சமும் பிறவு மவன்பா னிகழுங் 

கச்சமி லையங் கடிவன வாகும், 

இ-ள். இங்கே கூறப்பட்ட எழுதியவல்லி முதலியனவும் 
பிறவும் அத்தலைமசன்பால் நிகழ்ெின்௪ அளவிறர்த ஐயங்களைட 

போக்குங் காரணங்களாகும் எ -ு, 

எழுதியவல்லியாவது முலையிலுர் தோளிலும் எழுதட்பட்ட. 
சொய்யித்கொடி. தொழில்புனைகலன்-தொழிலால் அலங்கரிக்கப் 
பட்ட அபரணம். வாடியமலராவ.து கையிற்கொண்டு மோக்து 
உயிர்த்தலால் வாட்டமடைச்தபூ; உடம்பிலணிர்து வாட்ட்மடை



Ps அகப்பொருள் விளக்கம். 

நீச பூ எனினுமாம். கூடியவண்டு - தேனுண்ணாமா ௮. 1.6) 

வண்டு. நடைபயில் அடி - பூமியிலே தோயநது நடச்தப்டடெ, 

ருந்திய ௮டி. புடைபெயர்கண்-பிறமுகின்௱ சண். அச்சுப் - ஒய் 

வனைச் கண்டுழி அஞ்சுதல். பிநவாவன நிழலில், வோ! 

கொள்ளல், ஆடையமுக்கடைகல் முதலியன. கச்சம் ௮.1]. 

கம.தல்-ரீக்குசல். 

எழுதியவல்லி முதலியன கெடவமசளிரிடம் zr eu. 

மையான் மாறுடமசள் எனச் தணிதற்கு அலை எ சவாமின. 

OBIT ERTL. 

மையார் குவளை வடற்றஞ்சை வாணனை வாழச்சகர்மேஃ 

கையா தொழிமதி ஈனனெஞ்ச மேயினி ஈம்மினுர்சா 

கெயயார் கருகருழற் செம்மலர் வாடின நீலவண்களனா 

கையா லழைப்பன போலிமை யாரிறகுங் காரி 2. 

இருறுதல் வேர்வரும்புந் தேங்கோகை வாயோ 

இருகிலஞ் சேவடியுக் தோயும்-- ரு ரிடரநச 
போ௫ிச முண்கணு மிமைச்ராம் 

அகு மற்றி௨ எசலிடச் சணங்கே. வேண்பாமாலை. 

[ கநிப்பறிவு. ] 
௪௨௧, அரிவை நாட்ட மகத்துகிகம் வேட்கை 

தெரிய வுணர்ததுக குரிசிற் கென்ப, 

a ற ‘ இ-௭. தல்மகருடைய கண்கள். அவளு. ஈரமா ஓது 

நிகழ்கின்ற வேட்கையைத் கலைமகனுககு விளல்கு ம் 4 4 Made 

சூம் எ- ரா. 

தாட்டம்-கண். தெரியவுண। ததலாவது தலைமகன் Corda) 

நோச்குக்கு எதிரே அவளும் நோக்ரு தல். அர்நோக்கினாலே தம் 
மகன் அவள் கருத்தினை அறிச்துகொளளுவன். குறிபபு-௧௫௪. 

I 8 3-3) 5 EO. 

உதாரணம், 

மண்ணிற் சிறந்த புகழ்த்சஞ்சை வாணன் மலயவெர்பிற் 

பெண்ணிற் சிறந்த விபபேதைதன் பார்வை பெருவினைடேன 

எண்ணிற் சிறச்ச விருந் துயர் கோயசனக் இன் மருர்தாயக் 

ண்ணிற் சிறர்௪ வறப்பில்லை யால.க.ல் காட்டியகே. (௯1



களவியல், ௪௩ 

[களவின்கிளவித்தோகை.] 

'இயற்கைப் புணர்ச்சி வன்புறை 'செளிவே 

_ிரிவுழி மகிழ்ச்சி “பிரிவுழிக் கலங்கல்) 

'இடரதலைப் பாடு"பாங்கற் கூட்டம் 

'பாங்கெதி யுடம்பாடு பாக்இயிற் கூட்டம் 

பாங்கமை”பகற்குறி பகற்குறி யிடையீ 

டி.ரவுக் குறியே'யிரவுக்குறி யிடையீடு 
வ ரவு வேட்கை "வரைவு கடாதல 

ஒரு வழித் தணத்தல் "வரைவிடை வைத்துப் 

பொருள் வயிற் பிரிகலென் மொருபதி னேழுங் 

களவிந குரிய களவித் தொகையே, 

இஃ ௭. இங்கே கூறப்பட் இடற்கைபபணர்சசி மூகலிய 
தினமும் களவு எளாலும் கைகோளுக்குரிய சிளவிமின் சொசை 

(°F 9 of = Me 

  

க. இயற்கைப்புணர்ச்சி, 

2 உப்புணாச்சு சலைவியிு புணர்ச்சிடென்-ற.-இட விம 

(எ பிருவுகைக்காகு.2. இஃ்துலாச க LH TD, 

| தெய்வப்புணர்ச்சி.] 

௧௨௩. தெய்வம் புணர்ப்பச் சிர்தை வேரறுகி 
எய்துங் கிழக்தியை யிறையோ னென்ப, 

உப ல். தெயவமானது கூடழிவிடகச் தவைமகன சன் (னம 

மேறுபட்டுர் ஏலைமகளைக் கூடிவான எனறு சொலலஓுவர புலவ 

- 2 (௮) 

। தேய்வப்புணர்ச் சியின்விர்.] 

௧௨௪. கலந்துழி மகழ்தலு ஈலம்பா ராட்டலும் 

ஏற்புற வணிதலு மென்னுமிம் மூன்றும் 

போற்றிய தெய்வப் புணர்ச்சியின் விரியே. 

இ -ள. கலந்துழிமகிழ்தல் முதலிய மூன்று. போற்றப்ப 
தெயவபபுணர்ச்சியின் விரியாகும எ - று, 

கலர் துஜிமகிழ்தல்-புணாந்துழிமகிழ்தல். ஈலம்பாராட்டல்- 

ரீலச்தினைக சொண்டாடுகல். எற்புறவணிதல் - புணர்ச்சியிலே.



௪௫ அகப்பொருள்விளக்கம். 

இதைர்தவைகளை முன்போலப் பொருந்த அணிதல். போற்றிய 
அதிக்கட்பட்ட, 

உதாரணம், 

கலந்துமிமகீழ் தல். 

சொற்பா லமிழ்திவள் யான்சுவை யென்னக் அணிந்திங்கனே 
நற்பால் வினைத்தெப்வர் தந்தின்று நானிவ ளாம்பகுதிப் 
பொறபா ரறிவார் புலியூர்ப் புனிசன் பொதியில்வெத்பிற 

சற்பா வியவரை வாடக்கடி தோட்ட களவகத்தே. திரக்கோவை. 

நலம்பாராட்டல். 

உணர்ந்தார்ச் குணர்வரி யோன்றில்லைச் ஈற்றம் பலத்தொரு 
gen, குணஈதான் வெளிப்பட்ட கொவ்வைச்செவ் வாயில் கொடி 

யிடைதோள், புணர்ஈசாற் பணருந் தொறும்பெரும் போகம்பின் 
ஒம்புதிதாட், மணர்தாழ் புரிகுழ லாளல்குல் போல வளர்கின 

ஐதே. தீரக்கோவை. 

ஏற்புறவணிதல். 

சுங் கலைய கொலையா வழகெறிக் குரதொடியும் 
வாசங் கமழு மதுமல ரோதி.பும் வண்களபம் 

பூசுங் கனசனம் பூணுமுச் தாரமும் பூல்குழையும 
ஆசும் பழுதில்பொன் னேபண்டு போல வணிர்சனமே. 

இலக்கணவிளக்கம் (க) 

| தலைவியிற்புணர்ச் சிவகை.] 

க௨டு. "வேட்கை யுணர்த்தன் மறுத்த லுடம்படல் 

'கூட்டமென் திறைகியிற்கூட்டகால்வகை த்தே, 

இ-ள். வேட்கையுணர்த்தலும், மறுத்தலும், உடனபடலும், 

கூட்டமும் என்று தலைவியாற் புணரும் புணர்ச்சி கான்குவகையி 
னையுடைத்து. ௭. று. (௧௦) 

[ தலைவியிற்புணர்ச் சி வீரி.] 

௧௨௬. இரக்து பின்னித்றற் கெண்ணஜு மிரந்து 
பின்னிலை கிற்றலு முன்னிலை யாக்கலும் 

மெய்தொட்டுப் பயிறலும் பொய்பாராட்டலும் 
இடம்பெற்றுக் தமா௮.லும் 'வழிபாமெறுத்தஒம் 

இடையூறு செத்தலு நீடுகினைர் இரங்கலும்[ '



களவியல், oR 

மறுச்தெதிர் கோடலும்வறிதுகைதோற்றலும் 

"முதுவற்குதிப்புணர்தலுமுயக்குதலுறுத்தலும் 
புணர்ச்சியின் மகிழ்தலும் புகழ்தலும் பிறவும் 
உணர்த்திய தலைவியித் புணர்ச்சியின் விரியே. 

இ-ள். இரந்து பின்னிற்றர்கெண்ணல் முதலாக இங்கே 

கூறப்பட்டவைகளும் பிறவும் தலைமகளாற் புணரும் புணர்ச்சியின் 

விரியாகும் எ ஃ று. 

தழால் - தழுவுதல். வழிபாடுமறுத்தலாவது தலைவியின் 

வேட்கைச்குறிப்புக்கண்டு தலைமகன் சார்தலுற்றவழி அவள் உட 
ம்படாது மறுத்தல், வறிது கை - சிறிதாகிய ஈகை. முயங்குச.லு 

அத்தல் - முயங்குதலை மிகுத்துக்கூ.றல், பிறவாவன மருங்கணை 

கன முதலியன. 

இவற்றுள்ளே இரந்.துபின்னித்றற்கெண்ணல், இரர்துபின்னி 
லைநிற்றல், முன்னிலையாக்கல், மெயதொட்டுப்பயிறல், பொயபா 

ராட்டல், இடம்பெறறுத்தழாஅல், இடையூறு த்தல், நீடுநினைர் 

திரங்கல் என்னும் எட்டும் தலை௮ன் தன் வேட்கையுணர்த்தற்குரி 
யன. வழிபாடுமறுத்தல் என்னும் ஒன்றும் தலைவி மறுத்தற்குரி 

யத். மறுத்தெதிர்கோடல், வறிது மகைதோற்றல் என்னலும் இரண் 
டும் தலைவியடம்பாட்டிற்குரியன. முறுவற்குறிப்புணர்தல், முய 

ங்குகலுறுத்தல், புணர்ச்சியின்மடுழ்தல், புகழ்தல் என்னலும் நான் 

கும் கூட்டத்திறகுரியன. 

உதாரணம், 

இரந்துபின்னிற்றற்கேண்ணல, 

ப கலைவன் தலைவியிடத்துச் தன்வேட்கையுரைத்து ௮வளை இரா 
வழிபட்டுநிற்சவெண்ணல். பின்னிழ்றல்-வழிபடல். | 

சேங்கெ காசர வாதரஷ் செப்பித்தண் செப்பிணைபோல் 

வீங்கெ மாமுலை மேவுதும் யாம்விச யக்கொடிமேல் 

வாங்கிய சாப முயாத்தவன் போர்வென்ற வாணன்வையா 

தாங்கிய மாலனை யான்றஞ்சை சூழ்வரைச் தாழ்குழற்கே. 

இரந்துபின்னிலை நிற்ற ல். 

[தலைவன் தலைவியை இரரது வழிபட்டு நிற்றல். 
பின்னிலை நிற்றல் - பின்னிற்றலைச்செய்தல்.] 

செறிவேழ வெஞ்சிலை வேடஞ்சைவாணன் திருர்தலர்மேல் 
எதிவேலை வென்றசண் ணென்றுயிர்க் கேவி யிருண்டறல்போல்



ச்ச் அகப்பொருள்கிளக்க ம், 

நெறியே யலங்சன் முடித்தலை சாயத்திங்க னிற்பதுதான 

அறிவே டிந்த வனக்கலர் மாளிகை யாரணங்கே. 

ழன்னிலையாக்கல், 

[தலைவன் தலைவியை முனனிலையாச்டக் கூறுசல். 
மூனனிலைபாக்கல் - எதிர்முகமாச்கல், விளித்தல்.] 

வழுதியா நாமம் வளர்க்கின்ற வாணன்ளென் மாறைவண்டு 

கொழுதிய லார்செய குழன்மட் வீர்றுங்குற் றேவல்செய்து 
தொழுதிய லாயச் தொகுதியொ டாடுச் சனை குடையா 

தெழுதிய பாவையைப போனின்த வாறென் னியம்புமினே. 

மேய்தோட்டுப்பயிறல. 

| தலைவன் டா துமொருவியாசமாகத் தலைவிமின் மெயயினை த 
தீண்டிப்பயின்து நிற்கும் நிலைமை. ] 

சல்லார் விழிபோ லிருக்௪ மளியெனு காமம்பெற்றும் 
அல்லார் குழலி லமர்கதிருச் காலம ராரைவெல்ல 

வல்லான் வரோதயன் வாணான்றென் மாறை மதுகரங்கா.ா 

ரில்லா திடையமக் கேபழி சால நிலைநீற்குமே. 

போய்பா ராட்டல். 

| கலைவன தலைவியைப பொயசெய்யாநினது புனைநதுைக்சல 

டரரதொன்று கூரிலை வேற்றஞ்சை வாணன பரிமளப்பூஞ் 

செருந்தொனறு சோலைத்தென மாறையன் னீர்செழுக திங்க % 

முருரதொன்று கோப முகங்கண்டு சாணி முயன்மறுத்தா [கண 

மருந்சொன்று நாடியன் ரோவட மேரு வலங்கொள்வதே. 

இடம்பேற்றுத்தழாஅல. 

[| சீலைவன் தலைவியை முகம்பெற்.று ௮வளை உளப்படுததில 

கூறுதல். தழாஅல் - தழுவுதல்.] 

படம்பட்ட வாளர வல்குலி லேகளை டட்டநெஞ்சே 
விடம்பட்ட வாள்பட்ட வேதனை தீரவிண் டோய்பொழிலு 

தடம்பட்ட வாவியுஞ் சூழ்தஞ்சை வாணன் றமிழ்க்கிரிநாட் 
அடூம்பட்ட வார நமுலைத்தடர் தோய்சற் டமிதுவே.



களவியல், Per 

வமிபாடூமறுத்தல. 

| தலைவன் செய்க வழிபாடுகளைச் தலைவி மறுத்தல். | 

கேருத செல்வென்ற வாணன்றென் மாறைச்செர் தேனருவி 
॥ளருக காலத்து மூறுசண் சார லொ௫கூடந்தந் 

காராக சோகமு மாற்றுதல் வேண்டு மசோகமெ.பதி 

மாறா தண்ணளி கூர்மலர் வாண்முக மாசவியே. 

இடையுறுகிளத்தல். 

| தலைவி கூட்டத்திற்கிடையூருக நிகழததி. 

வற்றைக் சலைவன் சொல்லல். | 

சிதை.பா முளரித் திருமா ளிகையிற் இறக்கதென்றென் 

இதயா ரவிந்தத் தினிதிருப் பீரிரு கோட்டொருகை 
ப.தயானை வாணன் வருக்தஞ்சை குழ்வையை காட்டுறைவே i 

புதை.யார் தனமென்ப கோமதர் வேறசண் புதைத்ததுவே. 

நீடுந்னைந்திரங்கல். 

[| சலைவன் புணாசசிநிகழாது பொழுதுரீண்டதற்கிரக்கல. | 

தீமிழ்தங்கிப தஞ்சைக் காவலன் வாணன் றடஞ்சிலம்பிற 
ருமிழ்தங் இ,பமதிக் கொம்பரன் னீர்குளிர் வெண்ணிலவூ 

மிமிமழதண் டரளட் பவளச்செங் கேழ்வள்ளத் துள்ளிருக்கும 

அமிழ்சச கருவதென ரோபெரு வேட்கையெள ஞாருமிர்ச்கே. 

மறுத்தேத்ர்கோடல். 

| முன்னர் வழிபாடுமதுச்ச தலைவி தலைவனை 

ஏறறுக்கொள்ளுகலை விரும்பல். | 

கறையா ரிலங்கிலை வேலன்பர் காமச் கடற்கெதிர் ௩ த 
சிறையாம் வரம்பினி னிற்பதன் முனிறை நீருலசை 

மறையாமல் வன்கலி மாத்நிய வாணன்றென் மாறையினாம் 

பொறையார் தவஞுசெய திலேநெஞ்ச மேடென் புல்வதுவே. 

வறிதுநகைதோயம்றல. 

| தலைவி முகிழ்சகை சிறிறு தோற்றுவித்சல். ] 

எறிசே னலம்புஞ் சிலம்பினெப் போத மிரந்திவள் பின் 

வெறிசே திரிஈ்து மெலிர்தன காமுள்ள மெல்லியத்சுப்



௪௮ அ௮கப்பொருள்விளக்கம், 

பிதிதேகொ லெனஜும் பெருக்தகை தேறப் பெரிதுபிர்த்து 
வறிதே மு௮வல்செப தாடஞ்சை வாணன வரையணங்கே. 

மறுவத்தறிப்புணரீதல். 
[தலை௨ன் தலைவிசெயத முறுவலின் குதிப்பறிதல். ] 

வின்மலை வேலன்ன நன்னுதல் வாட்சண்ணி வேட்சையெண்ணாள் 
என் மலை வேனென்னு மென்லுயிா தாங்கு மெதிககவொனஞார் 
மன்மலை வேழந் திறைகொண்ட சேயதஞ்சை வாணனமஞ்சார் 

தென்மலை வேயநிக ரும்பெருக் தோளி ஏறுநகையே, 

ழயங்ததலுறுத்தல். 
[சலைவன் ச௪னது முபங்குதல்விருப்பத்தை 

வலியு௮த்திக் கூறல். ] 

வானக் சதிரவன் மண்ணக மாதை மணந்த தன்றோ 
நானக் குழலியை கானின்று பெற்றது நாவலர்க்குத் 

தானச் களிறு சரும்புயல் வானான் றமிழ்த்சஞ்சைசூழ் 
கானச் கடிவரை வாயவிரை காண்மலர்க் சாவகத்தே. 

புணர்ச்சியீன்மகீழ் தல். 

[தலைவியை முயல்கிச் தலைவன் ம௫ழ்ச்சிபடைதல் | 

மலைகர்டு கொண்ட வழுதிசண் போல்பவன் வாணனெணணெொண 
கலைகா சஞ்சையர் சாவலன் மால்வரைச் கன்னிபொனனாண 

மூலைசா முயன்று முயங்னெ மானமுயன் முலினிடைஈ 

தலைகாக ஈன்மணி யும்டெற லாகுமிச் சாரணிக்கே. 

புகழ்தல். 
[ தலைமகன் தலைமகள.து அழகைப புகழ்தல். ] 

திரண்மா மரகதச் செயகுன்று காளென்றுஞ் செவ்வனநீ£ 

முரண்மா சவல்கண் முடன்றுசெய தரலு முளரிமங்சை 

ச.ரண்மாறை வாணன் தமிழ்த்தஞ்சை சாட்டென் றனியயிர்ச்கோர் 
௮. சண்மா னனையகண் ணாள்கொறங்கை போற லரிதுமக்கே, (௧௧) 

  

Bo வன்புறை. 

Sao. gus Big £0 hed ag snGoer 
தெய்திய வன்புறை மிருவலகச் தாகும்,



களவியல், 94௯ 

இஃள். இளவித்தொசை கூறிய இயற்கைப்புணர்ச்சி'' என் 
றும் சூத்திரத்தாற் பெறப்பட்ட வன்புறை ஐயர்தீர்த்தல் என்றும் 

பிரிவறிவுறுத்தல் என்றும் இருவகையுடையது எஃ.று. 

வன்புறை - வற்புறுத்தல், வன்பு - திடம், வலி, உறை - உறு 

சீசல். வனபினையுறு த்தல் என விரியும். (௧௨) 

[வன்புறைவீரி.] 

௧௨௮, eh BD நாணிய அணர்ந்து தெளிவித்தலும் 
“பெருகயப் புரைத்தலுந் 'தெய்வச்திறம் Gus gu 

*பிரியே னென்றலும் 'பிரிந்துவரு கென்றலும் 

“இடமணித் தென்றலு மென்றிவை யாதும் 

மடனறத் தெரிந்த வன்புறை விரியே, 

இ-ள். அணிந்துழி காணியதுணர்ர்து தெளிவித்தல் மூத 

லிட அறும் வன்புறையின் விரியாகும் எ து. 

இவற்றுள்ளே முன்னையமூன்றும் ஐயர்தீர்த்தல், பின்னையமூ 
னநும் பிரிவதிவுறுத்தல், 

உதாரணம், 

அணிந்துமிநாணியதுணர்ந்துதேளிவித்தல். 

| தலைவன் புணர்ச்சியில் வேறுபட்ட ௮ணிகளைத் திருத்தியபோ 

தலைவி சாணியதை ௮றிர்து அவளைச் தெளிவித்தல். ] 

நாவீயுங் காரக லாவியுந் தோய்குழ னாணியஞ்சேல் 
வாவியஞ் சோலையுஞ் சூழ்தஞ்சை வாணன்றென் மாறைவயற் 
காவியுஞ் சேலுங் கமலமுங் காட்டுநின் கண்மலரும் 

ஆவியும் போலினி யாரணி யாக வணிந்தனனே. 

பேநநயப்புரைத்தல். 

[தலைவன் தன்மாட்டுள்ள மிகுக்ச விருப்பத்தைச் 
கூறு,சல். ஈயப்பு - விருப்பு.] 

மன்னா ஏலகத்து மன்னிய €ர்த்தஞ்சை வாணன்வெற்பில் 
என்னாவி யன்ன விவளிடை மேலினை கொண்டெழுந்த 
பொன்னாணணிகொங்கைபோலவண்பருற்கள்பொய்கையுண்டோ 

ன்னே எரும்டெரரு தாளிரண் பலு ஈளிஎங் கள.



அகப்பொருள்விளக்கம். 

தேய்வத்திறம்பேரல. 

| தலைவன ஊழினகூறுபாட்டைக் கூறு தல். ] 

மன்னிய பா£புகழ வாணன்றென் மாறையின் மாரதளிர போல 

மின்னிய மாமை விள/ப்பசென் னேவிதி கூட்டரமமி 

பின்னிய காசற் பீர்பபவர் யாரினிப் பேரருவி 
இனன்ட மக விள பி லாடு மிரும்பொழிதகே. 

பிர்யேனேன்றல். 

| தலைவன் அிரியண்மைகேட்மி வருச்திய சலைவியைரோகக 

நான் நின்னிற பிரியடேனென்று கூறுதல். | 

வண்சகொடி டேபமதின் மாறை வரோதபன் வாணஷணனொனஞனா ! 

உணகொடி பேனெடச யிவ்வண்ணனா நீயிரங் சேலிரங்சேல் 

புணகொடி யேரிடை வ.ல்மும் £ பூங்குழ னூபுரத்காட் 
2 கொட பேபிரி பேன்றரி மேனிற் பிரியினுபே . 

பிரிந்துவநகேனள்றல். 

| கல்வன நான் நன்னீத சிறிதுபிரிநது மீட்டுவருவேன 

என கூத சல. வருகு - வருவேன்.) 

சசன்றே பகைவென்ற தி.ஐப௬ட வாணன் செழுஈகஞ்லச கூ 
டன்மே தருவைுப நாடனை மாடஈம தாருயிர்போல் 

இன்றே யெனஅரை யூங்குயர் சோலைமி ஜூடொளிசழு 
ரினறே வருவலிங் சேயிளை யாடுக நீசிறிதே. 

இடமணித்தேன்றல. 

| சலைவன் சன்னூர் ௮ணிச்தாயுள்ளதென்று 

தலைவிக்குக் கூறுதல். | 

மணிபொன சொரியுங்கை வாணன்றென் மாறை மருவினர்போதி 

றணிபொன சொரிய சடமுலை மாயுபர் சந்தமுந்தி 

அணிபொன சொரிய மருவியெஞ் சார லகத்சலர்தேங் 

கணிபொன் சொரியுகின்் பரன் மென்கார்களங்கையகச்தே, (௧௩) 

  

௩, தெளிவு. 
௧௨௯, தலைவன் மாற்றந் தலைவி தேற்றந் 

தெளிவா மென்ப தெளிர் இசினேரே. 
~



sor Bue. Gs 

இ-ள். தலைவன் சொல்லிய சொல்லினைக் சலைவிகேறுசலைச் 

செளிவு என்று சொல்லுவர் புலவர் எ- று. 
டச் ச் ச 

கெளிஈதிசிளோ் - தெளிஈதவர், புலவர். 

உதாரணம், 

எச்தா ௧ம.துரை தேறிரின் ஜேளையிங் கேசனிே 
வகந கசன்று மறந்துறை யார்வரி யோர்கவர 

மகத இரு மிரங்குர் தரங்க முகாதெறிஈ 

"ச தம புனல்வைபை குழ் தஞ்சை வாணன றமிழவெறபரே. 
  

௪, பிரிவுமிம௫ழ்ச்சி, 

௧௩௦. செல்லுக கிழத்தி செலவுகண் டுளத்தொடு 

சொல்லலும் பாகனொடு சொல்லலு மிரண்டும் 

பிரிவு தி மகிழ்ச்சியின் விரியெனக் கொளலே், 

இ-ள். சன்னைத் சலைவிகாணாமல் தான் அவைக் Cis $5 

6 அணிமைச்கணின்ற தலைமகன் புணர்ச்சிச்கள த்தினின்று.ஈ 

போகு) தலைமகளின் செல்லுகசையைச்கண்கி தன்னுளச்தொ3 

கூறு கலும், சேர்பபாகளொடு கூறுசலுமாகிய இரண்டும் பிரிவுழி 

ம௫ிழச்சியின விரியாகும் எ - று. 

பிரிலுழி மகிழசசியாவது தலைவி பிரிர்துசெல்லும்வழிச் தலை 
ஊன பக்ழதல் 

உதாரணம், 

ேலலுங்கிழத்திசேலவுகண்டூளத்தோடுசோலலல்” 

அலே weg லொருகையி லேந்தி பசைந்தொருகை 

துகிலேரதி யேந்துர் அணைச்டிலம் பார்ப்பத் துளிகலந்த 

முகிலே து பூம்பொழில் ஞூழ்கஞ்சைவாணன் முர்டீர்ச் தறைவாய 

ஈகிலோது பூங்கொடி போற்செல்லு மானெஞ்ச நம்முயிரே. 

பாகனோடூசோல்லல. 

தென்பாத நிலகமன் னான்றஞ்சை வாணன்றென் மாறைமுக்கீர் 

வனபாஜ் நிரண்முச்ச வண்டலின் மேல்வரு மேசமஞ்சி 
முனபார்க்தென் ளெஞ்சம் வரும்வழி பார்த்து முறைமுறைபேப 

பின்பார்த் கொதுங்குசல் சாண்வல வாவொரு பெண்ணணங்கே.



pie. அகப்பொருளவிளக்கம். 

௫. பிரிவுழிக்கலங்கல், 

௧௩௧, மருளுற் நுரைத்த றெருளும் நுரைத்தலென் 

றிருவகைத் தாகும் பிரிவுழிக் கலங்கல், 

இ-ள். பிரிவழிச்கலங்கல் மருளுறறுரைத்தலும் தெருளுற 

அரைத்தலும் என்று இருவகையுடைத்து எ-று. 

பிரிவுழிக்கலங்கலாவது தலைவிபிரிந்தவழித் தலைவன் மன 
கலங்கிக் கூறுதல். (௧௯) 

| பிரிவுமீக்கலங்கலவிரி ] 

௧௩௨, தய வெள்ளம் வழிபடக் கண்டி.து 

மாயமோ வென்றலும் வாயில்பெற் றுப்தலும் 

பண்பு பாராட்டலும் பயந்தோர்ப் பழிச்சலுங் 

கண்படை பெருசு கங்குனே 'தலுமெனும் 
ஜாதும் பிரிவுழிக் கலங்கல்விரி யாகும், 

இ-ள. அயவெள்ளம் வழிப்படகச்சண்டிது மாயமோவென் 

றல் முதலிய ஐம் பிரிவுழிக்கலங்கலின் விரியாகும். எ - று. 

அயவெள்ளம் வழிபடச்சண்டிதுமாயமோவென்றல் என்னலும் 

ஒன்றும் மருளுற்றுரைத்தற்குரியது. மற்றை.ப ரான்கும் தெருரந 

நிறுரைததற்குரி.பன. 

உதாரணம். 

ஆயவேள்௱ம்வமிபடக்கண்டிதுமாயமோவேன்றல., 

[ தலைவன் தலைமகளது ஆயவெள்ளத்தின் பெருச்கையும் அவர் 

கள் அவட்குச்செடயும் வழிபாட்டையுங்கண்டு இவளை யான 
பெற்றது என்னமாடமோவென் வியர் துகூறல்.] 

£யங்சொலோவெனச் செவ்வென்ற வாணன்டென் மாறைவையை' 

தோயங்கொ லோவெனு கேயகம் பால்வைத்துச் சோலைமஞ்சை | த் 
ஆயக்சொ லோவெனலு மாயத் அள்ளாளிவ் வரிவையென்ன 
மாயக்கொ லோகெஞ்ச மேமணம் போலிங்கு வந்துற்றதே. 

வாயில்பேற்றுய்தல், 

...... [தீலைலிக்சுச் செக்சானாலெ. பாள்கமின் கார்பினைச் 
தலைவன் பெற்று உயர்சேனென்௮ எண்ணுதல்.] “



களவியல், ௫௩ 

பெருமான் மருக்தொன்று பெற்றனம் யாநெஞ்சம் பேதுறல்டார் 
மருமான் வரோதயன் வாணன்றென் மாறை மணங்கமமழ்பூச் 

இருமான் முகமலர்ச் சேயரி பாயகயல் சென்றுசென்றவ் 

வொருமா னசைமுக மாமல் ரோடை யுலாவருமே. 

பண்புபாராட்டல, 

(கலைவியுடைய அழூனைச் தலைவன் விரும்பிப் பாராட்டுதல, 
பாராட்டல் - கொண்டாடல். ] 

மயலார் களிற்றண்ணல் * வாணன்றென் மாறையில் வாயக்கவா 

கயலா மெனிற்கயல் சள்ளங்கொள் ளாகரு£ தாழளகம் | சண் 
புயலா மெனிற்புயல் போதுகொள் ளாவிப் புனையிழையார் 
இயலா மனைச்தையும் வேறென்ன பேரிட் டியம்புவதே. 

பயந்தோர்ப்பமிச்சல். 

[சலைவியின் பெற்றாரைத் தலைவன் வாழத்துதல். 
பயநதோர் - பெந்முர்.] 

அணியுஞ் சுடர்விரி சங்குபங் கேருக மாடகமும் 
மணியுச் தரமன்னி வாழிய ரோதஞ்சை வாணன வெம்பிய 

£ீணியர் தொழிலொழிக் தினபமுக் துன்பு தம்பதமே 

பணிடம் பணியெனச் குப்பபச் தாளைப் பயக்தவரே. 

கண்படைபேறதுகங்கே தல. 

[தலைவன் தலைவிமேற்சொண்ட வேட்கையால 
நித்திரையினறி இரவில் வருச்சல். | 

வாக கலையல்குல் வாணுத லார்கஞ்சை வாணன்வெற்பின் 
ஈமச் கலவி நலங்கவர் போது நமக்களித்த 
சாமச் கனலவர் ரகயசல் காலைக் கடும்பனிகூர் 

"மட் கயலகத் துர்தணி யாதினி பென்செய்துமே. (ear 

  

௬, இடந்தலைப்பாடு, 

௧௩௩. தெய்வச் தெளிதல் கூடல் விடுத்தலென் 

திவ்வோர் மூவகைத் இடச் தலைப்பாடே, 

இ-ள். இடந்தலைப்பாடு தெய்வச்தெளிதலும், கூடலும் 
விடுத்தலும் எனப்பட்ட இம்மூவகையுநுடையது எ - ௮௩ 

* மமிலாமெனச்சென்ன என்றும் மாடார்தரமூமூண்டு, 
 



இச அ௮கப்பொருளவிளக்கம், 

இட$தலைப்பாடு - இடத்திலே எதிர்ப்படுகல்; தலைவன் மூன் 

ஞட்கூடினவிடத்திலே வ6.து தலைவியை எதிர்ப்படுதல் என்றவாறு. 

[இடந்தலைப்பாட்டின்விரி.] 

௧௩௪. 'தர்த தெய்வக் தருமெனச் சேறலும் 

(pi gps காண்டது முயங்க லும் புகழ்த லும் 

”உடன்புண ராயத் தய்த்தலு மெனவைந் 

இடந்தலைப் பாட்டி. னிலக்கண விரியே, 

இ-ள். தந்ததெய்வர் கருமெனச்சேறல் முதலிய ஐ தப 
இடந்தலைப்பாட்டின் இலக்கணவிரியாகும் எ .- து. 

இவர்றுள்ளே சந்ததெயவம் தருமெனச்சேறல் கெயவாதெ 
ளிதற்குரிய; காண்டல், முயங்கல், புகழ்தல் என்னும் மூன்றும் 
கூடற்குரியன; ஆடத்துப்த்தல் விடுத்தற்குரிய_து. 

உதாரணம், 

தந்ததேய்வந்தநமேனச்சேறல. 

[மூன்னர்ச்கூட்டிவைக்ச விதியே பின்னும் 
கூட்டிவைக்குமெனறுபோ தல்.] 

மன்றும் பொதியினு மாமயில் சேர்தஞ்சை வாணனவெற்ட ஈ 
அன்றும் புயலிளஞ் சோலையின் வாயச்சுற வுச்குழையை ச் 

சென்றுக்து சேல்விழி முன்னைமுன் னாட்டாத தெயவாமர் 

கன்றா தரகெ௫்ச மேயெழு வாழியிங் சென்னுடனே. PO wed & 

மந்துறக்காண்டல. 

| கலவன் கலைவியை முத்துபோலக கரணுதல்.] 

கரூலட்ட 7, டபண் மயிலுரு வாயநென்னல் வாணன் தஞ்சை 2 

தருவாயச் தழைகொயது தண்புனக் காத்துக் தடங்குடை IW 
இருவாய பலர்க்து சிலம்டெதிர் கூயின்றொர் தெ.பவதப்பெணா 

உருவா யொருதசனி யேநின்ற சாலென் ஜுயிர்ச்குயிரே. 

ழயங்கல். 

[| தலைவன் தலைவியைச் கூடல். ] 

மானா கரன்றஞ்சை வாணன் வரோதயன் மாறையன்னா 

டானாவி நின்றலர் சாமரை யேயச் தடமலர்வாய 

அனா தொழுகுசெர் தேனல்லி மேவு மரசவன்னம் 

யானு டைப்பது வேயென்ன பான்மை யிருவர்க்குமே,



களவியல், டுடு 

புகழ்தல். 
[ சலைவன் சலைவியைப புகழ்ச் துரைத்தல். | 

தருமபா மளவி_ பனச்கொடொவ் வாயில ராமளவிற் 

சரும்பா மொழிவத னச்தொடொவ் வாயகளி யானைசெம்பொன் 

சரம்பாரி வாணன் றமிழ்ச்சஞ்சை யான்றரி யாரின் முன்செய் 
பெரும்பாவ மல்லது நீரநின்ற பேறல்லி பெற்றிலையே. 

ஆயத்துய்த்தல். 
| தோழியர் கூட்டச்சை அடைக எனறு 

தலைவியைத் தலைவன விடுத்சல். ] 

மேவிக் கலைக்கடன் மென்புலன் மீனுண்டு மீண்டுவர்சென் 
ஆவிக் கமலத் தமரன்ன மேடின் னயில்விழிபோல் 

விக சலக ளகஞ்சை வாணன் வரையினுடன் 

nals கடங்குடை ஜினகுயி லாயங் குறுகுகவே. (௪௯) 

  

8... பாங்கறகடடடம, 

௧௩௫, சார்தல் கேட்டல் சாற்ற லெதிர்மறை 

நேர்தல் கூடல் பாங்கிற் கூட்டலென் 

முந்கெழு வகைச்தே பாங்கற் கூட்டம். 

இ-௭. பாற்கற்கூட்டம் சார்தலும், சேட்டலும், சாற்ற 

லம், எதிர்மறையும், நோதலும், கூடலும், பாநங்கிறகூட்டலும் 
எனறு ஏழுவகையினையுடையதாகும் எ - று. 

31 நுகறகூட்டமாவது தலைவன் பாங்களனுலே சலைவிடைச் 

SFO DL GE பாநுகனைக் கூடுகலென்பாருமாளர். (2.0) 

| பாங்கற்கூட்டத்துவீரி.] 

௧௩௭௬, தலைவன் பாங்கனைச் சார்தலும் பாங்கன் 

தலைவனை யுற்றது வினாத.லுக் தலைவன் 
உற்ற துரைத்தலுங் கற்றறி பாங்கன் 
கழறலுங் கிழவோன் கழற்றெதிர் மறுத்தலுவ் 
திழவோற் பழித்தலுங் கிழவோன் வேட்கை 

தாங்கற் கருமை சாற்றலும் பாங்கன் 

தன்மனத் தழுங்கலுக் தலைவனோ டழுங்கலும். 

எவவிடத் செவ்வியற் றென்றலு மவனஃ



அகப்பொருள்விளக்கம், 

திவவிடத் இவ்வியற் ஜறென்றலும் பாங்கன் 

இறைவனை த் தேற்றலுங் குறிவழிச் சேறலும் 

இறைவியைக் காண்டலுமிகழ்ந்ததற்கிரங்க லுக் 
தலைவனை வியத்தலுக் தலைவியை வியத்தலுக் 

தலைவன் றனக்குத் தலைவிரிலை கூறலுக் 

தலைவன் சேறலுர் தலைவியைக் காண்டலுகங் 

கலவியின் மகிழ்தலும் புகழ்தலுஈ் தலைவியைப் 

பாம்கியொடு வருகெனப் பகர்தலும் பாங்கிற் 
கூட்டலு மென்றீங் €ட்டு காலாறுங் 

காட்டிய பாங்கற் கூட்டத்து விரியே, 

இ-ள். தலைவன் பாங்களைச் சார்தல் முதலிய இருபத்து 

நான்கும் மேலே காட்டப்பட்ட பாங்கற்கூட்டத்து விரியாகும் 
எஃறு. 

கழறல் - இடித்துரைத்தல். கழற்றெதிர்மறுத்தல் - கழதிய 
வார்த்தையை எதிர்மறுதீதுரைத்தல். கழறு எதிர் - கழற்றெதா. 
கழது - கழறல், அழுங்கல் - கவலல். எவ்விடத்து - எவ்விட 

மூடையது. எவ்வியற்று - எவ்வியல்புடையது. சலவி-புணர்ச்சி 

இவற்றுள்ளே பாங்கனைச்சார்சல் முதலிய மூன்றும் முறை 
பேசார்தல் முதலிய மூன்றற்குமுரியன. பாங்கன்கழறல் முதலிட 
நான்கும் எதிர்மறைக்குரியன. பாங்கன் தன்மனத்தமுங்கல் மத 

லிய பதினொென்றும தேர்தற்குரியன. தலைவன் சேறல் முதலிய 

நான்கும் கூடற்குரியன. பாங்கியொடு வருகெனப் பகர்தல்முச 
லிய இரண்டும் கூட்டம்குரியன. 

தலைவன் பாங்கனைச் சார்தல். 

[ தலைவன் வாயில் விரும்பிப் பாங்கனைக் கட்டுதல். | 

புனையாழி மங்கைப் புயல்வளர் பாற்சடழ் பூங்கொடிவாழ் 

மனையா கஇயதஞ்சை வாணஷணொன் னாரென மறதிங்கனே 

இனையா தெழுமதி நன்னெஞ்ச மேகஈமக் இன்னுமிரே 
அனையா னருட்புன லாலனங் சானல மாற்றுதுமே. 

பாங்கன் நலைவ$ை யுற்றது விளுதல். 

[பாங்கன் தலைவன௮ வேறுபாடு கண்டு காரணம் வினாவுதல்.] 

வசப்புரி போற்கொடை வாணன்றென் மாறை மழைவளர்பூஞ் 
சிலம்புறை சர்வத ண்டின போலொளி சேம்பியிவ்வா'



களவியல், ௫௪ 

அலம்புனை தோளுநின் னுள்ளமும் வாடி யுருகிரின்று 
புலம்புவ சென்னைகொல் லோசொல்ல வேண்டும் பு.ரவலனே. 

தலைவனுற்றதுரைத்தல். 

[ தலைவன் சனக்குற்ற வேறுபா)ஃடின் காரணத்தைப் 
பாங்கஜுக்குக் கூறுதல்.] 

மலைமுழு துங்கொற்றம் வைக்கின்ற வாணனறென் மாதைஈண்பா 

சிலைமுழு அஞ்சுற்று முற்றுமெய் யாநிற்பச் செந்நிறத்தே 
Osram துங்கத்த கூரியவாளி குளிப்ப வின்றென் 
கலைமுழு தும்பட்ட சாலொரு மானமுடிக் சண்ணியிலே. 

கற்றறிபாங்கன்கழறல். 

| பாங்கன் தலைவனைக் கண்டித்துக் கூறல்.] 

தீருகற் பகமன்ன சர்திரவாணன் நடஞ் லெம்பின் 

முருகக் சடவு ளனையவெற்பா முகிலும் பிறையுஞ் 

செருகிக் இளர்வரை வக்கவொர் பேசைக்குள் இர்தையெல்லாம 
உ௫ுகச் சலங்கினை நீதகு மோமற் றுனச்கிதுவே. 

கிழவோன்கழற்றேதீர்மறுத் தல். 

[ தலைவன் பாங்கன் கண்டித்ததை மறுத்துக் கூறுதல். ] 

மாலாய மதம்பொழி மாதங்க வாணன்றென் மாறையன்னார் 

சேலார் கருங்கண்ணுஞ் செங்கனி வாயுஞ் சதியநுண்ணோ 
STO மருங்கும் பெருநதன பாரமு நும்மையன்றி 
மேலா னவருங்கண் டாலுரை யாரிர்ச வீரங்களே. 

கீடிவோற்பமித்தல். 

| தலைவனைப் பாங்கன் பழிச்துக்கூ றல்.] 

சூரார் சிலம்பிற் சிலம்பிமென ஜூல்கொண்டு சுற்றவெற்றிப் 

போரார் களிறு புலம்பிகைச் தாக்கொரு பூவைகொங்கை 

வாரா லணைப்ப வருந்தினை நீதஞ்சை வாணன்வெற்பா 
ஓராழி குழுல கத்செவ ரேநின்னை யொப்பவரே. 

கிழவோன் வேட்கைதாங்கற் கநமைசாற்றல. 

[ தலைவன் தனகாதல் தாங்கமுடியாதென்று கூறல்.] 

பொறை கொண்ட தாமரைப் போதன்ன சொங்கையும் பொற 
கரிசேர், கறைகொண்ட வாளன்ன கண்கஞங் கொண்டொரு கன் 
னிசெங்வைத், திறைகொண்ட வாணன் செழுர்தஞ்சை கழுஞ்



0௮ ௮கப்பொருள்கிளக்கம். 

இலம்பிலின்றென், நிழைகொண்ட வாறறி யாதிக ழாநிற்றி நீயு 

நின்றே, 45 
பாங்கன்றன்மனத்தழங்கல. 

[தலைவன்வேட்கைமிகுதிகேட்டுப்பாங்கன் தனலுள்ளேயிரங்கல்.] 

தள வாரங் கமழ்தஞ்சை வாணன்றென் மாறையன்னாள் 

காதள வாவெங் கடுவள வாவொளிர் சாவியநர்தண் 

போதள வாம்விழி மபென்னுமென் னாசைப புறத்தளவாஞ் 
சூகள வாமுலை யென்லுமென் னாமினிச் சொல்லுவதே; ச. 

பாங்கன் தலைவஹேடழங்கல். 

[பாங்கன் பரிந்து தலைவனோடிரங்கல். ] 

என்மே லறைவ தியானிங்கு நின்செவிக் சகென்சொலெல்லாம் 

வனமே லடர்கொங்கை காரண மாத்தஞ்சை வானன்வெற்டா 
கன்மே லறைகின்ற மென்முளை போலுங் கடல்வெதம்பிற் 

ன்மே லளாவவுண் டோதரை மேலொரு சகண்புனலே. AT 

எவ்விடத்தேவ்வியந்றேன்றல. 

(பாங்கன் தலைவனைசோக்க நீ கண்ட உரு எவ்விடத்துள்ள தூ 

எவ்வியல்புடைய தரி என்று வினாவுதல்.] 

முகத்திற் பகழி யிரண்டூடை யார்க்கட மூரிமுக்கீர் 
அகத்திற் பிறந்த வரவிர்த மோவடை யார்தமக்கு 

மகத்திற் சனியன்ன ச£திர வாணன்டென மாறைவெற்போ 

அுகத்திர் பகலனை யாயசன்மை யேது நவலெனச்கே. 48 

அஃதிவ்விடத் திவ்வியற்றென்றவ. 

[ தலைவன் தான்சண்ட உரு இவ்விடத்துள்ளது 
இவ்விபல்புடைட து என்றுகூறுதல்.] 

கனமே குழல்செய் கடலே விழிமொழி கார்ச்குயிலே 

சனமே முகையென் றனிநெஞ் சமேயிடை. தன்பசைக்கு 
வனமே யருளிய வாணன்றென் மாறை மணிவரைசூழ் 

புனமே யிடமிங்க னேயெனனை வாட்டிய பூங்கொடிச்சே 48 

பாங்க னிறைவனத் தேற்றல. 

[பாங்கன் குறை முடிப்பனென்று தலைவனைத் தெளிவித்தல். | 

மழைவளர் மாளிகை மாறை வரோசயன் வாணன்வெற்பின் 
இழைவளர் வார்முலை பேரிளர் தோகையை மிச்கணம்போயிச்



களவியல், Rae 

கழைவளர் சாரலிற் சண்டுனை யான்வர்து சாண்பளவுக் 
கழைவளர் தாரண்ண லேதணி வாயரின் ஐகவின் மையே. 

தறிலமிச் ரேறல். 

[ தலைவன் கூறிப குறியிடத்துத் தலைவியைக் 
காணுமாறு பாங்கன் போகல். | 

பாரித்த திண்மையெம் மண்ணலுண் ஸணீரைப் பருகிரின் று 

பூரித்ச செவ்விள நீர்சளுர் தாங்கிய பூங்கொடி. தான 
வாரித் சலம்புகழ் வாணன்றென் மாறை வரைப்புனஞ்சூழ் 
வேரிச் தடம்பொழில் வாயவிளை யாடுங்கொளன் மேவிரநினமே, 

இறைவியைக்காண்டல. 

[பாங்கன் தலைவியைச் காணல். | 

சானே யளகங் சரும்புய லேயியல் கார்மயிலே 
மானே விழிமுக மாமதி யேசஞ்சை வாணன்வெற்பிற் 
ேனேய் தொடையலச் சேயனை யான்சொன்ன சேயிழைடாசா 

தானே யிவளிது வேயிட மாயெ தண்புனமே. 

பாங்கனிகழ்நீததற் கிரங்கல், 

| தலைவனைத்தான் பழித்சமைக்குப் பாற்கன் இரங்கல் | 

கொலைகா லயிற்படை நேரியர் கோனகங் சகோடவங்கைச் 
சிலைகால் வளைத்துத் திருத்திய வாணன்றென் மாறைவெற்பின் 

முலைகால் கொளச்கண் டிளைத்தறுண் ஹாலிடை முற்றிழைசகண 
வலைகால் பிணிப்பவர் தார்வருர் தாரல்லர் மாலுழர்சே, 

தலைவனை வியத்தல். 

| பாங்கன் தலைவனை வியந்தகூ றல். | 

தலங்காவ லன்றஞ்சை வாணனமுமத் நீர்பொருர் தண்பொரு?2ஃ 

திலங்கார வல்வடச் கொங்கைவெற் பாலிணை நீலவுண்சட் 

பொலக்காம ஒல்லி சடைந்தவப் போது புடைபெயர்ந்து 
கலங்கா திருக்கதெவ் வாறெம் பிரான்றன் கலைக்சடலே, 

தலைவியைவியத்தல, 

| பாங்சன் தலைவியை வியந்து கூறல்.] 

மெங்கோன் மழைபொழி வானவர் போர்வென்று மீனவர்தஞ் 
செங்கோன் முறைமை செலுத்திய வாணன்றென் மாறைவெற்பின 

தக்கோன் மெலிய ஈலிகின்ற காமவெர் நஞ்சினையிப் 
பைங்கோன் மணிவளை பார்சணி யாரல்லர் பார்வைகொண்டே.



௬௦ அகப்பொருளகிசாக்கம், 

தலைவன்றனக்தத் தலைவிநீலைகூறல். 

[| குதியிடத்திலே சலைவி தனிநிற்கும் நிலையைப் பாங்கன் 

கண்டுவந்து தலைவற்குக் கூறல். | 

வளங்கனி மாறை வரோதயன் வாணன் மலயவெற்பா 

உளங்களனி சாதகலுடனின்றகா னீன்னு டலமெல்லாங் 
களங்கனி போலச் கருகவெண் கோட்டுக் களிறுண்டதோர் 

விளங்கனி போல்வறி தாநிறை வாங்கிய மென்கொடியே, 

தலைவன் சேறல். 

[ தலைவன் குறியிடத் துப்போசல்.] 

புறங்கூ ரிருட்கங்குல் போன்றக ஈண்பசல் போன்றபொட்2 

நிறங்கூர் விழியவர் நின்றனரோ நிழலைச் சுளித்து 
மறங்கூர் களிற்றண்ணல் வாணன்றென் மாறையில் வாணுதலாள் 

அறங்கூர் மனத்தரு ளானின்ற தாமென தாருயிசே. 

தலைவியைக்காண்டல. 

[ தலைவன் குதியிடத்திலே தலைவியைக் காணல். ] 

பாகையுர் தேனையும் போன்மொழி யார்தமிழ்ப் பைந்தொடையும 

வாகையுஞ் சூடிய வாணன்றென் மாறை வளமுமவன் 

ஈசையும் போலு மெழிலியை நோக்க யிரங்குபுள்ளுச் 
தோசையும் போனின்ற வாதனி யேயிந்தச் சோலையிலே. 

கலவியின்மகிழ் தல. 

[ தலைவன் புணர்ச்சிபெற்று மகழ்சல். | 

யாரும்பர் தம்பத மென்போல லெயதின ரிம்பரம்பொன் 

வாருந் துறைவையை சூழ்தஞ்சை வாணன் மலயவெறபிற் 

நேருர் தொறுமினி தாந்தமிழ் போன் நிவள் செங்கனிவாய 

அருந் தொதறுமினி தாயமிழ் தாமென தாருயிர்ச்சே. 

புகழ்தல். 
[,சலைவன் சலைவியைப் புகழ்£து கூறல்.] 

தீழல்கண்ட தன்ன சலிவெம்மை யாறத்தன றண்ணளியால் 

நிழல்சண்ட சர்திர வாணன்றென் மாஜை கிழல்பொலியுங் 

கழல்கண்ட தன்ன சதிர்முத்த மாலிகைச் காரிகைநின் 
குழல்சண்ட பின்னல்ல வோவற னீருட் குளித்த துவே.



க்ளவியல், ௬௧ 

ர்வ டவ, பர்ங்கீயோடூவநகேனப்பகர்தல், 

| தலைவன் இனிப் பாங்கி தஅணையாக வருவாயாக 
வென்று தலைவிக்குச் சொல்லல்.] 

என்கா தலினொன் தியம்புகின றேனிங் கினிவருங்கால் 

நின்கா சலியொடு நீவரல் வேண்டு நிலமடர்தை 
குன்கா தலன்றஞ்சை வாணன்றென் மாறைத்சண் டாமரைவாழ் 

பொன்காசல் கொண்டு தொழுஞ்டிலம் பாரடிப் பூங்குயிலே. 

பாங்கிற்கூட்டல். 

| தலைவன் தலைவியை ஆயத்துச் செலுத்தல். பாங்கு 
பக்கம், என்றது பக்கத்து நிறபோரை.] 

என்னூடு நின்ற விளங்கொடி யேசங்க மேந்துகுழாக் 
தன்னூடு செல்லுஞ் சலஞ்சலம் போற்றஞ்சை வாணன்வெற்பிற 

பொன்னாடு செல்லும் புகழ்மணி போனின் புடையகலா 
மின்னூடு நுண்ணிடை. யாருட னீசென்று மேவுகவே. 

i 

௮, பாங்கெதியுடம்பாடு, 

௧௩௭. முன்னுற வுணர்தல் குறையுற வுணர்தல் 

இருவரு முள்வழி யவன்வர வுணர்தலென் 

ரஜொருமூன்று வகைத்தே பாக்கமதியுடம்பாடு, 

இ- ௭. பால்கி மதியுடம்பாடு முன்னுறவுணர்தலும், குலை 
யறவுணர்தலும், இருவருமுள்வழியவன் வரவுணர்தலும் என்று 

சொல்லபபடும் மூன்றுவகையுடையது oT = gy 

_மூன்னுறவணர்தலாவது முன்னரே தலைவியிடத்தே உற்றதா 
சிய வேறுபாட்டினாற் பாங்கி உணர்தல். முன்னுறவு--உணர்சல் - 

முன்னுறவுணர்தல். முன்னுறவு - முன்னருற்றது. குறையுறவுணர்த 
லாவது தலைமகன் குறையறறு நிற்றலாற் பாங்கி உணர்தல். உறவு- 

உற்றது. இருவருமுள்வழியவன்வரவுணர்சலாவ.து தாலுர் தலைவியு 
மாகிய இருவரும் ஓரிடத்திருக்துழிச் தலைமகன் வருதலாம் பாந்கி 

உணர்தல். பாங்கி மதியுடம்பாடாவழது பாங்க ௮றிவொருப்படுதல். 
முன்னுற என்பதற்கு முன்னம் மிச எனவும் குறையற என்பதற்கு 

குறையுத்றவழி எனவும் கூறுவாருமுளர். முன்னம்-குதிப்பு- () 

[ழன்னுறவுணர்தல்.] 
௧௩௮௮. காற்றமுந் தோத்றமு மொழுக்கமு முண்டியுஞ் 

செய்வினை மறைப்புஞ் செலவும் பயில்வுமென்



௬௨ அகப்பொருள் விளக்கம், 

திவ்வகை யேழினு மையமுற் ஜோர்தலும் 
அவ்வகை தன்னாலையர் தீர்தலும் 

மெய்யினும் பொய்யினும் வழிகிலை பிழையாது 
பல்வேறு கவர்பொருட் சொல்லினா டலுமென 

முன்னுற வுணர்தன் மூன்று கும்மே, 

இ-ள். பாங்கி சரற்றம் முதலிய எழினாலும் ஐயுறவுற்றதிக 
அம், ௮வ்வகையானே புணர்ச்சி உண்டென ஐயநதீர்தலும, வழி 
பாட்டுகிலை தவருதுநின்று மெயப்பொருளாஜலும், பொயப்பொரு 
ளாலும் பலவேறுவகைப்பட்ட கவர்பொருட்சொல்லினாலே மறை 

தீ௮ச்சொல்லி ஆராயதலும் என முனனுதவணர்தல் மூன்றுகூறு 

படும் எ- று. 

வழிநிலை - பின்னிற்றல், குற்றேவல். கவர்பொருள் - ஒன்றே 
யாகாது பிளவுபட்டபொருள். நாடல் - ஆராயதல். 

பாங்கி ஐயமுற்றோர்தற்குக் சாரணமரய் நின்ற நாற்றம்முத 
லிபவைகளை வேறுவேருகச் கூறுதும். 

தாற்றமாவது கூந்தலும் நெற்றியும் முன்போலாது தலை2 
கன புணர்ச்சியால் மான்மதம் முதலியனவும் பலபூம்களும் கல 
ர்ு நாறுதல். தோற்றமாவது shh திரிந்த வேறுபட்டுக் சாட் 

டும் தோள், முலை, கண்முதலிய உறுபபுக்களின் பொலிவு. ஒழு 
ககமாவது இற்றில் புனைசல் சிறுசோறடுதல் முதலியவைகளை 
வெறுத்துப் பெண்டன்மைக்கியைய ஒழுகுகலுந் தெயவரதொ 
மாமை முதலியனவுமாம். உண்டியாவது பண்டையிற் குறைநத 
உண்டு. செயவினைமறைத்தலாவது தலைவனொடுபட்ட நிளைவுஞ்செ 
யலுமாகிய அவைகளைப் மிதர்ச்குப புலப்படாமல் மறைத்தல். 
செலவாவது பண்டுபோல வேண்டியவாறு ஈடவாது சீர்பெற ஈட 
og ஓரிடத்திற்சேறல். பயில்வாவ.து செவிலிமாட்டுத் துயிலாது 
வேழோரிடத்துப் பயிறல். 

செலவு ஆயத்தோடு கூடாஅ தனியே செல்லல் என்பாரும் 
ட்யில்வு ஒரிடத்திலே நிற்றலென்பாருமுளர். 

உதாரணம். 

நாற்றம் ழதலியவற்றல் ஐயழற்றேர்தல். 

பூங்கேச மன்றல் புனையா வெழில்வெண் பு; மதிகண் 

டாங்சே யிசழ்த லருசிய வுண்டி யருஞ்செலவு



கள் வியல், on Fi. 

தீங்கே கரத்த லொருவயி னேயென்றஞ் சென்றுநிற்றல் 
தாங்கே வலமல்ல வந்ததென் னோவிர்தத் தையலுச்சே. 

டுலக்கணவி. 

இச்செய்யளிலே சாற்றம் முகலிய ஏழும் வந்தன. நாற்றம் 
முதலியவைகளைக் சனித்தனியுங் காட்டுவர். 

தோற்றத்தானராய்தல். 

வண்டல் யாயத் ஏடனயர்ர் தோவன்றி வண்டிமிர்பூர் 

தண்டலை யாரச் தழைகள்கொய தோதஞ்சை வாணன்வெற்பிற் 
புண்டலை வேலினும் கண்டுவப் பாரப் பொலஞ்சுளை த்தேன் 
கொண்டலை கீர்குடைந் தோவிவண் மேனி குழைந்த தவே. 

௮/வ்வகைதன்னலையந்தீர்தல். 

முதுக்குறைர் தனளே முதுச்குறைச் தசனளே 

மலைய னொள்வேற் கண்ணி 

மூலையும் வாரா முூதக்குறைந் சனளே. 

ஒழக்கத்தாலையநீதீர்தல், 

இளைக்குர் திரைமே லுனக்குமுன்றோன் றலிற்செம்பொன்வெற்பை 
௨ளைக்கும் பிரான்முடி வைகுத லாற்றஞ்சை வாணன்மண்மேல் 

விளைக்கும் புகழ்போல் விளங்குத லாற்செச்கர் விண்பிறைகார் 
திளைச்குங் குழற்றிரு வேகொழ வேதகுர் தன்மையதே. 

சுனைவியந்துரைத்தல். 

| தலைவியாடினேனென்ற சுனையின் செய்சையைப் 

பாங்கி வியக் அரைத்தல்.] 

பூட்டிய வார்சிலை வீரரை வென்றெப் பொருப்பிலுஞ்சர் 

தீட்டிய வாணன்றென் மாறையன் னீரிதழ்ச் செம்மையுமை 

ஊட்டிய வாளின் கருமையும் தான்கொண் டுமக்கிற்கனே 
சூட்டிய வாறுநன் முன்முல்லை மாலை சுனைப்புனலே. 

சுனைநயப்புரைத்தல். 

[| இவ்வேறுபாடுதருஞ்சனையை யாளலுமாடி.க் 
காண்பேனெனப் பாங்கி கூறல்.] 

மதலா யெதிர்ந்த மறமன்னர் வேழ மலையெறிவேற் 

திறலார் முருகன் செழுந்தஞ்சை வாணன்றென் மாறைவையை 
அறலார் குழலாய் நுதற்குறு வேர்வு மழகுரின்போற் 
பெறலா மெனிற்குடை வேனடி யேலும் பெருஞ்சுனையே. 

MAH AMAROPADAYAYA



day அகப்பொருள விளக்கம், 

தகையணங்தறுத்தல. 

[ தலைவியைத் தோழி தகையினாலே தெப்வம் என்று 

மிகுத்தக் கூறுதல். தகை - அழ்கு.] 
குவளை சிவத்.௪க் குமுதம் வெளுத்த குறையல்லவேல் 

அவளை மறைத்துன்னைக் சாட்டலு மாமலர்த் தேன்குதிக்கத் 

தவளை குதிக்குஈ தடம்பொயகை சூழ் தஞ்சை வாணனவெற்பில் 

இவளை வரச்சண்டு நீயணங் கேபின் னெழுந்தருளே. 

நடூங்கநாட்டம். 

[ தலைமகள் ஈடுங்கும்படி கோழி பொயயாயின ௮ கூறி 

ஆராயதல். காட்டம் - நாடுதல், ஆராயகதல். | 

பால்போன் மொழிவற்சி யஞ்சிநின் றேனிந்தப் பார்முழுது 
மால்போர் புரக்கவன் மாறை வரோதயன் வாணனவென்றி 

வேல்போற் சிவந்து நெறிமுறை கோடிய வேர்தன்வெயய 
கோல்போற் கொடியன வாங்கொலை யானையின் கோடுகண்டே. 

டதுவுமது, 
பண்டிப் புனத்திற் பகலிடச் தேளலுட் 

சண்டிக் களிற்றை யறிவன்ம௰உ-ரொண்டிச் 

கதிரன பழையறார்க் கார்நீலச் சண்ணாய 

உதிர முடைத்திதன் கோம். 

[ துறையுறவுணர்தல.] 
௧௩௯. பெட்ட வாயில்பெற் நிரவுவலி யுறுத்தோன் 

கண்ணியுக் தழைய மேந்தி கண்ணி , 
ஊர்பெயர் கெடுதியோ டொழிக்தவும் வினாவுமி 
யாரே யிவர்மனத் தெண்ணம் யாதெனத் 
தேர்தலு மெண்ணகஈ தெளிதலு மெனவாக் 

கோரிரண் டாகும் குறையுற வுணர்தல், 

இ-ள். இயற்சைப்புணர்ச்சியின்பின் தலைவியாற் பேணப 

பட்ட வாயிலாகிய தோழியைப்பெற்று இரர்து குறையுறு தலை 
வலியுறுத்த தலைமகன் கண்ணியும் தழையும் ஏந்திச் சார்ச் துநின் று 

ஊரும் பெயரும் வேழம் முதலிய கெடுதியும் ஒழிந்தவும் வினாவிய 
விடத், இவர்யாவர் எனவும் இவருடைய மனத்தெண்ணம் யாது 
எனவும் பால்கி ஆராய்தலும், ஆராயச். அவன்மனத்தெண்ணத்தி 

ளைச் தெளிசதும் என இரண்டாகும் குறையறவுணர்தல் ஸூ. று,



களவியல், ௬ 

பெட்டல் - பேணுதல். வாயில் - சார்பு. செடுதி - கேட்டை 

ந்தபொருள். ஒழிந்த - கூருதொழிந்தனபிற; ௮வை வழி முத 
லியன. ் 

உதாரணம், 

பேட்டவாயில் பேற்றிரவு வலியுறுத்தல். 

[ சலைவன் தோழியை இரந்து குறையு௮ுதற்கெண்ணல். ] 

பொருமணி வெண்டிரைப் பைங்கடல் வங்கம் பொருச்திமுனபு 

தீருமணி பின்பெற் றணிபவர் போத்சென்று சார்ந்திரக்து 

பருமணி ஈன்கலப் பாங்கியை நீஙகியப் பாவையைகாம் 

மருமணி வண்டுறை தார்வாணன் மாறை மருவுதுமே. 

ஊர்வினு தல். 

[தலைவன் தோழியை ஊர் வினாதல். ] 

புதியேன் மிகவிட் புனத்தில் கியான்றனிப் போர்தனனும் 

பதியே.து. செல்லும் படிசொல் லுலீர்படி மேற்படிந்த 

மதியேய சுதைமதில் சூழ்கஞ்சை வாணன்ென் மாறைவைபை 
ஈதியேய சுழிகிக ரும்பழி இருந்தி ரல்லவரே. 

பேர்வினததைல், 

[ சலைவன் தோழியைப் பெயர் வினாவல். | 

கரைத்சாவி யுக்திய காவிரி வைய காலத்திலுந் 

தரைத்தாரு வன்னசெர் தண்ணளி வாணன் றமிழ்த்தஞ்சைகசூழ் 

வரைத்தாழ் திலம்பினும் வாழ்பதி யீதென்று வஞ்சியனனீர் 

உரைச்தா லிழிவதண் டேற்பெய ரேனு மூரைமின்களே. 

கேடூதீவினு தல். 

[| தலை௮௨ன் தோழியைச் கான்கெடுத்த வேழச்சை வினாவல். | 

தண்டட்ட் மேவும வயற்றஞ்சை வாணன் றமிழ்ச்சிலம்பிற் 

பண்பட்ட தேமொழிப் பாவையன் னீர்டனை பட்டசையும் 

மண்பட்ட கோடு மதம்பட்ட வாயும் வடிக்கணைதோய 

புண்பட்ட மேனிய மாயவர்த தோவொரு போர்ச்சளிதே. 

ஒமிநீதனவினு தல. 
[ஊர் பேர் செடுதி ௮ல்லாசனவற்றுள் பேசாமைக் 

காரணம் வினாவல். ] 
வனமார் குடிஜைப் பகைக்கு லாமென வாணனறஞ்சைப் 

புனமார் குளிரிப் புடைப்பொலி யாற்கிள்ளை போமினமீண்



அ௮கப்பொருள்கிளக்கம், 

படிீனமா மெனவரந்திவ் வேனலெல் லாம்வவ்வு மென்பதற்கோ 
சனமா நறுங்குழ லீர்மொழி யாதொழி காரணமே. 

யாரே இவர்மனத்தேண்ணம் யாதேனத்தேர்தவல, 

[தோழி தலைவனை இவர்யார் இவர் எண்ணம் 

யாதென்று மனத்தினாராயதல். ] 

தரையார வண்புகழ் தேச்சி வாணன் றமிழ்த்தஞ்சைசூழ் 
வரையாது நும்பதி யாதுறும் பேரென்பர் வார் அளிச்கார் 

புரையானை யம்பொடு போகததுண் டோவென்பர் பூங்கொடியீர் 

உரையாத தென்னென்ப ராலென்கொ லோவவ ௬டசொண்டதே, 

[sage எண்ணம் இதுவெனச் தோழி தெளிதல். | 

யாரே யிவரென் றறிகின் திலேமெதிர்க் தாரைவென்று 
வாரேய் சழற்புனை வாணனறென் மாறை வரையுறைகீர் 

ஊேோர தெனமூன் வினாவிபபின் வேரொன் நுரைப்பதெல்லாம் 

சேசே யிவர்பொருட் டாலென்றுதோன்றுமென்னெஞ்சிலுச்சே () 

[டுநவரழள்வமீ அவன்வர வுணர்தல்.] 

௧௪௦, கையுறை யேகந்திவக் சவ்வகை வினாவுழி 

எதிர்மொழி கொடுத்தலு மிறைவனை ஈகுத லம் 

மதியி னவரவர் மனக்கருச் துணர்வுமென் 

றிருவரு முள்வழி யவன்வர வுணர்தல் 

ஒருஞமூன் மாகுர் தெரியும் காலே, 

இ-ள். இருவருமுள்வழி யவன்வரவுணர்தல் தலைமகன் 

கயுறை ஏந்திநின்று முன்போல் வினாவுழிச் தோழி அவ்வினாவு 
க்கு எதிர்மொழி கொடுத்தலும், தலைமகனை ககுதலும், மதியினால் 

அவரவர் மனக்கருத் துணர்தலும் என மூன்முகும் yoru 

தீது எ-று. 

கையுதை - கையிலு௮த் தவத, சையிற் கொடுப்பது; ஒருவ 
ரைச் காணப்போவோர் அவரைச் தம்மாட்டு முகஞ்செயதல் சார 

ணமாக அவர் கையிற் சொடுக்கும் பூத் தழை முதலியன. அவ் 

வகை வினாதல் - முற்கூத்திரத்துச் கூறியபடி ஊர்பெயர் செடுதி 
யும் ஒழிச்தவும் வினாவுதல். எதிர்மொழி - மறுமொழி, நகுதல் 
சகையாடல், மதி - புத்,
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உதாரணம், 

தலைவன் கையுறையேந்திவந தல். 

கண்டா மரைமலரப் பொன்னையும் பார்மங்சை தன்னையும்போல் 
வண்டார் குழன்மட வார்மணச் தார்சென்று வாணன் உஞ்சை 
கண்டா தணிபொங்கர் நீழலின் இழர் அடங்கிடையார்ச் 
கண்டா தரவையெல் லாஞ்சொல்ல வேரல்ல சாலமிதே, 

வல்லா ரிளங்கொங்கை வஞ்சியன் னீர்தஞ்சை வாணனைக்கண் 

டொல்லார் களத்தி ஜுடைந்தது போல வொருகலையோர் 
வில்லார் கணைதைப்ப மெய்சோர்ந் தினம்விட்டு வெய்துயிர்த்துப் 
புல்லார் வதுமின்றி யேவாத தோறும் புனத்தயலே, 

எதீர்மோமிகோடுத்தல். 

[தோழி மறுமொழி கூறல்.] 

வாச்குர் திறனு மதனையொப் பீர்தஞ்சை வாணன்மஞ்சு 

சேசக்குங் குடுமிச் இிறுமலைச் கேதிரி கோட்டிரலை 
கோச்குஞ் சரமுங் குருதியஞ் சோரச் கொடிச்சியரேங் 

காக்கும் புனமருங் கேதனி Guard கண்டிலமே. 

பாங்கி யிறைவனைநத்தல். 

[ கோழி தலைவனகூறின௮ உலகத்து நிகழ்வதன் 
தெனறு ஈகையாடல். | 

மைவூா எிலங்குசண் மங்கைஈகல் லாயதஞ்சை வாணனவெற்பில் 

இவ்வாளி மொயம்பரின் றெய்சமெய்ம் மானிள மார்தளிரின் 
செவ்வா ளியுங்கொண்டு சேட்சென்ற தாலன்று சசைகொண்கன் 

சைவாளி யுங்சொண்டு போன பொய்ம்மானினலுங் கள்ளத்தசே. 

மதியினவரவர் மனக்கநத்துணர்தல். 

[தோழி தன்புத்தியினால் தலைவன் சலைவியிருவருடைய 

வேட்கையையறிதல்.] 

புனங்காவ லன்றிவள் பூண்டது மாண்டகை போர்ததமான் 

இனங்கசாவ லின்சலை யெய்யவன் முலிச லாழிவிக்தை 
SO BETA NET DEFOE QCM ACT CLL தங்களிற்ராம் 
மன.ங்தாவல்கொண்டதெல்லாங்கண்களேசொல்லும்வாய்திறக்ேே



௬௮ அகப்பொருள்விளக்கம். 

[பாங்கிமதியுடன்பாட்டின்விரி,] 

௧௪௧, ஈங்கனங் கூறிய விருகான்கு கிளவியும் 

பரங்கி மதியுடம் பாட்டதன் விரியே. 

உள். இவ்வாறே வகுத்துக் கூறப்பட்ட எட்டுச் ளெவிக 
ஞூம் பாங்குமதியுடம்பாட்டின விரியாகும் எ = gy. 

இருகான்குெவி என்றது :காற்றமுக் தோற்றமும்!” என்ற 

சூத்திரத்திலே ஐயமுற்றோர்தல் முதலாக மேல்ச்சூத்திரத்திலே 
மதியினவரவர் மனக்கருத்துணர்தல் என்பதீருகவுள்ள எட்டுக் 

கிளவிகளையும். (௨௫) 

  

௯. பாங்கியிற்கூட்டம், 

௧௪௨. இரக்துபின் னிற்றல் சேட்படை மடற்கூற்று 

மடல்விலக் குடன்படன் மடற்கூற் ரொழிதல் 

Gop sugges னயத்தல் கூட்டல் 

கூட லாயங் கூட்டல் வேட்டலென் 

றீராறு வகைத்தே யிகுளையிந் கூட்டம். 

இ-ள். இரந்து பின்னிற்றல் முதலிய பன்னிருவகையடைய 

தாகும் பாங்கியிற் கூட்டம் ௭ - து. 

பாம்சியிற் கூட்டம் - பாவ்கியினாற் கூடுங் கூட்டம். இராது 

பின்னிற்றல் - தலைவன் தோழியைச் குறையுற்று நிற்றல். சேட 

படை. - சேட்படுத்தல், மறுத்தல், ௮கற்றல். மடற்கூற்று - தலை 

வன் மடலேறுவனென்று கூறுதல். மடல்விலச்கு - தோழிமட 

லேறுசலை விலக்குதல். உடன்படல் - தோழிகுறைமுடித்தற்கு கோ 
தல். மடற்கூற்றொழிதல் - தலைமகன் மடலேறுச் திறத்தை நீங்கு 

தல். குறைகயபபித்தல் - தோழிகுறைமுடித்தற்குத் தலைவியை 
விரும்புவித்தல். ஆயகங்கூட்டல் - தலைவன் தலைவியை ஆயத்திற 

கூட்டல். (௨௯) 

[இரந்துபின்னிற் றலும், சேட்படையும். ] 

௧௪௩, தலைவ னுட்கோள் சாற்றலும் பாங்கி 

குலமுறை சளத்த லுக் தலைவன் றலைவி 

தன்னை யுயர்த்தலு சன்னுதற் பாக்கி 

அறியாள் போன்று வினாதலு மிறையோன் 

இளதைவி தன்மை யியம்பலும் பாக்கி 
தலைவி யருமை சாற்றலுச் தளைவன்
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இன்றி யமையாமை யியம்பலும் பாக்கி 

கின்குறை நீயே சென்றுரை யென்றலும் 

பாங்கியைத் தலைவன் பழித்தலும் பாங்கி 
பேதைமை பூட்டலுங் காதலன் நலைவி 

மூத.றி வுடைமை மொழிதலும் பாங்கி 

முன்னுறு புணர்ச்சி முறையுறக் கூறலுக் 
தன்னிலை தலைவன் சாற்றலும் பாக்கி 

COU HOES He தலைமகன் மறுத்தலும் 

பாங்கி யஞ்சியச் சுறுத்தலு மாம்கவன் 

கையுறை புகழ்தலுர் தையன் மறுத்தலும் 

ஆற்றா கெஞ்சினே டவன்புலத் தலுமவள் 

ஆற்றுவித் தகற்றலு மாகு நாலைந்தும் 

இரர்துபின் னிற்றற்குஞ் சேட்படுத் தற்கும் 

பொருக்துவ வென்மனார் தெரிந்திசு னோரே. 

இ-ள். இங்கே சொல்லப்பட்ட தலைவனுட்சோள் சாற்றல் 
மூசலிய இருபலும் இரந்து பின்னிற்றற்கும் சேட்படைக்கும 

பொருந்துவனவா௫ஏய கிளவிகள் என்று சொல்லுவர் அறிந்தோ 

aT = 

இவற்றுள்ளே தலைவன் கூற்றுயினவெல்லாம் Orig பின 
னிற்றறகும், பாங்கி கூற்றாயினவெல்லாம் சேட்படுத்தற்கும் உரி 

பா எனச்கொள்க, 

ட்கோள் - கருத்து. இன்றியமையாமை - இல்லாது கூடா 
மை. பேதைமை - அறியாமை. மூதறிவு - பேரறிவு. ௮ச்சுறுத்சல் - 

௮ஞ்சுவித்தல். புலத்தல் - வெறுத்தல். 

உதாரணம். 

தலைவன் உட்கோள்சாற்றல், 

[| தலைவன் தன்மனச் கருத்தினைச் சொல்லுதல்.] 

வாவுங் கலைவிக்தை காவலன் வாணனமறென் மாறையனனீர் 

ஏவுர் தொழிலெனக் கேதிய லாததில் கேறுமச்கோர் 

மேவஞ்செயகுன்றமுஞ்சோலையுமாகப்பொன் வெற்பும்விண்ணோர் 
காவு தரவும்வல் லேனெனை யாஞுங் கடைக்சண்வைத்தே.



௭௦ அகப்பொருள் விளக்கம், 

பாங்கிதலழறைகிளத்தல். 

| பாங்கி சலைவலுக்குத் தலைவிமின் குலமுறை கூறி 

நின்கருத்து இயையாசென்றல்.] 

நீவே அரைக்சின்ற தென்குற மாதெங்க ணேரிழையபோர் 
.மாவேழ ஏன்படை வாண்ன்றென் மாறை மணியையன்தித் 

சாவேது மில்லாத் தமனிய மீஜ தலம்புரச்குங் 

கோவே மழமுத்துவ ரோவறி யோருக் குருவிர்தமே. 

தலைவன் தலைவியையுயர்த்தல். 

[ தலைவன் தலைவியை உயர்த்துச் கூறல். ] 

Hear ர௬ுள.ரல்லர் மெல்லியன் மாதரின் மேதினிமேற் 
றச்கார் புகழ்தஞ்சை வாணர் பிரான்றமிழ் நாடனையாய் 
மைக்கார் நிகர்குழல் வள்ளிசெவ வேளுக்கு வல்லவையாம் 

இச்சா ரணமுண ராதென கொலோரநின் தியம்புவதே. 

பாங்கியறியாள்போன்று வினு தல. 

[என்னுடைய தோழியர் பலருளர்; அவருள் சின்னைவேட்சை 

யுஅவித்தவள் யாரென்று தோழி ௮வளை அதி 

யாள்போன்று தலைவனை வினாவுதல். ] 

டொன்னிய லூசலும் பொய்சலு மாடியெப் போதுகன்னீர் 
மன்னிய நீலமு நித்தில முங்குற்று வாணனறஞ்சை 

இன்னிய லாரு மிளமரச் காவி னிடம்பிரியாக் 
சன்னியர் தாம்பலர் யார்நின்னை வாட்டிய காரிகையே. 

இறையோனிறைவீதன்மையியம்பல. 

[ தலைவன் தோழிக்குத் தலைமைசளுடைய இலக்சணங் கூறுதல. | 

காளிணை மாந்தளி ரல்குல்பொற் றேரிடை சங்கைகொங்கை 

கோளிணை கோலக் குரும்பைகை காந்தள் கொழடுச்சரும்பார் 

தோளிணை வேயமுகந் திங்கள்செவ் வாயிதழ் சொண்டையுண்சண 
வாளிணை வார்குழ லாய்வாணன் மாறையெம் மன்னுயிர்க்கே. 

பாங்கி தலைவியநமைசாற்றல். 

[எந்தலைவி நம்மால் விரும்பற்கெளியளல்லளென்று 

தோழி தலைமகற்குரைத்தல். | 
புகழார் வரையெம் புரவலன் சாதம் புசல்வியைகீர் 

இசழா வெளியளென் மெண்ணப் பெறீரெமச் சென்றும்வன்மை



களவியல், ௪௪ 

திகமா பாணன் செழுர்சஞ்சை வாணன் இலம்பிஐள்ளீர் 

அசழார் சலியுல கிற்புல னான வணங்கவளே. 

தலைவனின்றியமையாமையியம்பல். 

| தீலைவியையின்றிச் தன்னுயிர் நிலையாசென்று 

தல்வன் தோழிக்குரைத்தல்.] 
வனை ஈசா லனகொங்கை மாரு வாயத்தஞ்சை வாணனவெளற்பிற் 

புனைந்தா லனைய புனத்தபல் வாயவண்டு போதகத்தே 
னை ஈசா உளையவென் னல்வினை தான்வர்து ஈண்ணிற்றென்று 

சினைந்தா லணங்கனை யாய்தமி யேனுயிர் நிற்டுன் நததே. 

பாங்கீ நீன்தறை நீயே சேன்றுரையேன்றல், 

[| சலைவியிடத் து நீயேசென்று நின்குறைகூறென்று 

தலைவனுக்குத் தோழி சொல்லல். ] 

மருப்பா வியதொங்கல் வாணன்றென் மாறை வனசமலர்த் 
திருட்பாவை யன்னவென் சேயிழை:யாட்குன் ஜதிருவுளத்து 

விருப்பா கயகுறை யுள்ளதெல் லாஞ்செரல்லி வேண்டுகநீ 
பொருபபா மொழியப் பெரறுரெம் மனோரிவை போல்வனவே. 

பாங்கியைத் தலைவன் பழித்தல். 

[கோழி மறுத்ததற்காகத் தலைவனவளைப் பழித்துரைத்தல். | 

யில்லார் அதல்வெயய வேலார் விழிச்சென் மெலிவுசொல்ல 

உலவா ரிலைசொல்ல வல்லையென் நியான்மஞ்சைவாணன்றெவ்வின் 

ஒல்லா திது. நமக் டென்றுண ரேனின் நுணங்கியிர்சாள் 

எல்லா மிரந்த.து நினகுறை யேயல்ல வென் குறையே, 

பரங்கி பேதைமை யூட்டல். 

[பாங்கி தலைவிமாட்டு அறியாமை ஏற்றிக் கூறுதல். ] 

தேனலுஞ் சுரும்புஞ் செறிதொங்கல் வாணன்றென் மாறைவெற்பா 

மானுங் கலையும் வடிச்சணை யாலெயது மனனுயிரும் 

ஊனுங் கவர்கின்ற கன்னையர் போஷயி லொத்தசண்ணா 
டானும் பிகருள்ள கோயதி யாத தகைமையளே, 

நறு கண் டகரம் வகுள மிவற்றை 

வெறும்புதல்போல் வேண்டாது வெட்டி--௪றிஈ்துழமுது 

செந்தினை வித்துவார் தங்கை பிறர்கோய்க்கு 
கொர்தினைய வல்லளோ நோக்கு. திணைமாலை,



௪௨ ௮க£ப்பொருள்விளக்கம். 

தலைவன் தலைவி ழதறிவுடைமைமோமி தல். 

[சலைவன் முதிர்ந்த அறிவினையுடையவள் தலைவி என்று கூறுசல்.] 

வருநீர் வனமுலை மங்கைால் லாய்செங்சை வாணன்வையை 
தருநீர் மலிவயற் நஞ்சையன் னாளன்று தஞ்சமிலேன் 
அருநீர் ஈவையறக் சண்மலர் நீர்தெளித் தாற்தினளால் 
இருகீர் நிலங்கொள்ளு மோவறி யாளென்னு மிவ்வுரையே. 

பாங்கிழன்னுறுபுணர்ச்சிழறையுறக்கூற ல. 

[தோழி தலைவனுக்கு முன்னர்ச் கூடியவாறு இன்னுஞ் 

சென்று கூடுச என்று சொல்லல். | 

செறிவளர் காவி வயற்றஞ்சை வாணன் இ.நுமலைமேல் 

நெறிவளர் வார்குழ ளேரிழை யாளன்ன நீர்மையளேற் 

குதிவளர் காவின்முன் கூடிய வாதின்னுங் கூடுகக 
கறிவளர் சாரல்வெற் டாபிஉ ராலென்ன காரிமமே. 

தன்னிலை தலைவன்சாற்றல். 

[,சலைவன் சன்வருத்தமிகுதி கூறல். ] 
உரைத்தென் பிறவர்தப் பைந்தொடி யாக முருாவிடில்வெண் 

பூரைத்தென் கடன்முத்துர் தன் மலைச் சந்துஞ் செழும்பனிகீர் 

அரைத்தென் புருகமெய் யப்பினும் வெப்ட மருதினிரின் 

வரைத்தென் கருமமெல் லாந்தஞ்சை வாணன் வரையணங்கே, 

பாங்கீயுலகியலுரைத்தல். 

[சோதி தலைவலுக்குத் தலைமகளை உலசமுறைப்படி 

வரைந்துகொள்ளென்று கூறல். ] ் 

விரையக காண்மலர் மெல்லியன் மாதை விரும்பினையேல் 

வரையக காட வரைந்துகொ ணீதஞ்சை வாணன்மு௫தநீர்த் 

தீரையக நான் மறைக் கேள்வியர் வேள்வியர் சான்றவர்தம் 

உரையச சாடிமூன் னிட்டன வாகு முலகியலே, 

தலைமகன் மறுத்தல், 

[தலைவன் தோழி குறைசயச்தபின் வரர். தகொள்வேனென்றல்.] 

வண்டா மரைமங்சை சாதல னாகிய வேதியன்பால் 

உண்டா பயெதொல் அல$ய லாலுக்ச ளாரணங்கை 
வண்டார் குழலி வரைர்துகொள் வேன் றஞ்சை வாணன்வண்மை 

கண்டா லருளுள்ள ரீயென தாருயிர் காத்தபின்னே.



க்ளவிபல், ௪௩ 

பாங்கியஜ்சியச்சுறுத்தல். 

[கோழி சமரை அஞ்ச அள்விடம் விட்டகலுமாறு 

தலைவனை அ௮ச்சுறுத்திச் கூறல். | 

'மல்லார் புயன்றஞ்சை வாணன்வெற் பாவெமர் வந்தினியிக் 
கல்லார் வியன்புனங் காவல் விடாரவர் காணின்மிகப் 

பொல்லா திருண்டது போதுமற் தியாகங்களும் போதுமிங்கு 

ல்லா கெழுர்தரு ணீயுமிப் போது நெடுந்சகையே. 

தலைமகன் MSU OS Fav. 

| தலைவன் இத்தழை ஈல்லவென்று தான் கொடுவர்த 

கையுறையைப் பாராட்டுதல். ] 

சிமையார் மலயச் தமிழ்த்தஞ்சை வாணன் செறுமலைமேல் 

அமையா இியதடர் தோளன்ன மேயணி யத்தகுமால் 
உமையா எிறைவள் பயில்கமி லாயத்து மும்பர்தங்கும் 
இமையா சலச்துமல் லாலில்லை * யானிக ரித்தழைக்கே. 

பாங்கிகையுறைமறுத்தல். 

| கோழி தலைவன் கொடுவந்த கையறையை 

ஏற்காது மறுத்தல். | 

மல்குற்ற தண்புனல் சூழ்தஞ்சை வாணன் மலயவெற்பா 

நல்குற் ஐவையிகத சாட்டுள வன்மையி னன்னுதலாள் 
அல்குற் றடச்தெமர் கண்டா லயிர்ப்ப ரதுவுமன்றிப் 

பல்குற றமும்வரு மால்யாங்கள் வாங்கேம் பசு்சழையே. 

தலைமகனுற்றதுபுலத்தல. 
| தலைவன் தோழி கையுறைமறுத்தமைச் காற்றுது புலர்துகூறல். ] 

உழையும்வெங் காளமும் போலுங்கண் ணாளொரு காலமுள்ளங் 

குழையுமெம் பாலென்று சொண்டகெஞ் சேசலிச்கோடைமண்மே 
மழையுமக் தாரமும் வந்தன வாணன்றென் மாறையின்மாக் [ன் 

தீழையுஈம் போலிங்க னேசவின் வாடச் தவஞ்செய்ததே. 

பாங்கீயாற்றுவித்தகற்றல். 

[சோழி தலைவனை ஆத்றுவித்தலுப்பு தல்.] 
சோலையில் வாழிளர் தோசையன் ஞளைத் தொழுதிரந்திம் 
மாலையில் வாழி வரங்கொள்வல் யான்றஞ்சை வாணன்வெற்பா 

* எல்லாமில்லை என்றும் டாடமுண்டு,



௪௪ அகப்பொருள்விளக்கம், 

வேலையில் வார்.து ரன்னவெப் யோனவெயில் வெற்பின்மல்குள் 

சாலையில் வாபின்னை யென்கைய தாகுகின் கசையுறையே. (௨௭) 

[மடந்கூற்றும் மடலவிலக்தம். ] 

௧௪௪, இரந்து குறைபெருது வருந்திய கிழவோன 

மடலே பொருளென மஇத்தலும் பாக்கக் 

குலசின் மேல்வைகத் துரைத்தலு மதனைத் 

தன்மேல் வைத்துச் சாற்றலும் பாங்கி 

தலைமக ளவயவத் தருமை சாறறலுக் 

தலைமகன் றன்னைத் தானே புகழ்தலும் 

அலர்முலைப் பாங்கி யருளியல் Ger ss ga 

கொண்டுகிலை கூறலு மென்றிவை யேழும் 

மடற் கூற்றிற்கு மடல்விலக் இற்குங் 

கடவ வென் மனார் கற்றறிந் தோரே, 

இ-ள். இரரு கூறைபெரு௮ வருந்திய கிழவோன் மடலே 

பொருளென மதித்தல் முதலிய ஏழும் மடற்கூற்றிற்கும் மடல் 
பிலகச்கிற்குமுரிய களெவிசள் என்று கற்றகிகதோர் சொல்லுவா 
எ.து. 

இவற்றள்ளே தலைமகன் கூற்றாயினவெல்லாம் மடற்கூற்தித் 
கும் பாங்கிகூற்றுயினவெல்லாம் மடல்விலச்டிற்கும் உரியன 
எனக்கொள்க, 

உதாரணம், 

தலைமகன் மடலேபோநளேன மதித்தவ. 
[| பொருள் - காரியம்.] 

திருந்சார் தொழுங்கழற் சேயன்ன வாணனறென் மாறைவெற்பில் 

அருஈ்தா வமுதன்ன வஞ்சொனல் லாரழ கார்குழைதோய 
பெருர்தாரை வேல்விழி தந்தவெங் காமப் பிணிதனக்கு 

மருந்தா வதநெஞ் சமேயில்லை வேறு மடலன் நியே, 

மடலேறலை யுலகீன்மேல்வைத் துரைத்தல். 

விரையூர் குழலியர் தர் தசர் தாகுல வெள்ளநிரைச் 
கரையூர் பொழுதிளங் காளையர் தாங்கிழி சைப்பிடித்துத் 
சீரையூர் தொறும்பெண்ணை மாமட லூர்வர் தவிர்ந்துபின்லும் 

வரையூர்வர் சஞ்சையர் கோன்வாணன் மாதையில் வாணுச்லே,



கள வியல், er 

தலைமகன் மடலேறலைத் தன்மேலவைத்துரைத்தல். 

வன்பணி போனிலந் தாங்கு வாணன்றென் மாறைவெற்பின் 

மின்பணி பூண்முலை மெல்லிய லீர்குறை வேண்டியுங்கண் 
முன்பணி வேனின்று சாளைவெண் பூளை முகிழெருக்கோ 

டென்பணி வேன்மடன் மேல்வரு வேனிவை யென்பணியே. 

| கோழி சலைவியின் அவயவங்களை எழுகலருமை கூறல். ] 

கொடையே யெருக்சென்பு நீயணிர் தாலென்ன குல்வளையூர் 
மடையேய வயற்றஞ்சை வாணன்வெற பாமல ரோன்வகுத்த 

படையேய நயனம் படைத்தபொத் பாவை படியெடுக்க 

இடையே தெனததெரி யாதுரை யாணி யிடவரிதே. 

,தலைமகன்றன்னைப்புகழ் தல. 

[ தலைமகன் தனதெழுதல்வன்மையைப் புசழ்தல். | 

கறையல ராவிரைப போதிசை யாதிசை நானமுகத்து 
மஹறையல ராவந்த மான்மகன் யான்றஞ்சை வாணன்வையைச் 

துறையல ராவியங் காவியங் சண்ணி அுணிர் gi Oe re gy Bi 

குறையல ரார்குழ லாட்டினித் தீரக் குறையில்லையே. 

பாங்கீயநளியலகிளத்தல். 

[சோழி அருளுடையாருக்கு மடலேறுதல் தகாதென்று கூறல். ] 

செயலார் குடம்பையிற் செந்தலை யன்றிற் சனையுளபைல் 

க/பலார் வனவெண் குருகின்வண் பார்ப்புள கைச்சடக்கா 

மயலார் களிற்றண்ணல் வாணனறென் மாறைவை யைத்துறைவா 
இயலா தருஞடை யார்க்கென்று மாமட Gaga sg. 

கோண்டூநிலைகூறல். 

| கொண்டுநிலைகூறலாவது இதந்துபடுமாறு நிற்குர் தலைவனைச் 

தாங்கிக்கொண்டு நிற்றற்குரிய சொற்கூறுதல். சொண்டு 

நிலை - தாங்கிக்சொண்டு நித்றல். | 

வெண்டோ டணிமுகப் பைங்குரும்பைச்கொங்கைவெய்யவுண்கட் 

கண்டோர் விரும்புல் கரும்பனை யாரைக் கடற்றுறைவா 

கொண்டோர் குறைமுடி கொம்பனை யார்நின் குறைமறுத்தால் 
வண்டோலிடுந்தொங்கலான்வாணன்மாறைவளகசர்ச்சே. (௨௮)



ர்ச் அகப்பெர்ருள்கிளக்கம், 

[தறைநேரீதலும் மடற்கூற்றேமீதலும்.] 

௧௪௫, தலைவி யிளமைச் தன்மை பாங்கி 

தலைவற் குணர்த்தலுக் தலைவன் றலைவி 

வருத்திய வண்ண மூரைக்தலும் பாங்கி 

செவ்வி யருமை செப்பலுக் தலைவன் 

செவ்வி யெளிமை செப்பலும் பாக்கி 

என்னை மறைப்பி னெளிதென கஈகுதலும் 

Hens பொறா௮ தவன்புலம் பலுமவள் 

சேற்றலுங் கையுறை யேற்றலுங் இழவோன் 

அற்றலு மென்னு மவ்வொன் பானுங் 

குறைநேர் தற்குமடற் கூற்றொழி தற்கும் 

முறைமையி ஸனுரிய முன்னும் காலே, 

இ-ள். இங்கே சொல்லப்பட்ட சலைவியிளஸமைத்தன்மை 

டாங்கி தலைவற்குணர்த்தல் முதலிய ஒன்பதும் உடன்படற்கும 

மடற்கூற்றொழிதற்கும் முறையானே உரியனவாகும் ஆராடவுழி 
at - 

இவற்றுள்ளே பாங்கு கூற்றாயினவெல்லாம் குறைநேர்தற 

கும், தலைவன் கூற்ருயினவெல்லாம் மடற்கூற்றொழிதற்கும் உரி. 
எனச்கொள்க. குறைகேர்தல்-௨உடன்படல். முன்னுதல்-ஆராஉதல். 

உதாரணம், 

பாங்கி தலைவியிளமை யுணர்த்தல். 

களவரும் பாகரு நீலங்கள் காமக் கடவுளுமால் 
கொளவரும் பாபைய் குரும்பைச் குலஞ்செகங் குமுதத். துவெண் 
டளவரும் பாசண் பனே தஞ்சை வாணன் மமிழ்வையைகாட் 

பூளவரும் பாமிவண் மாட்டென் கொலோரின் திரப்பதுவே, 

தலைவன் தலைவிவநத்திய வண்ணழரைத்தல். 

“நிலைபமில் லாணுகன் மின்னே பிறத்தவச் செவ்விமிலே 
கொலைபமி னாகச் குருளையைப் போர்குறி யோனிரு£த 
மலைபயில் வார்சமிழ் வாணன்றென் மாறை மமிலனையாள் 
அளையயி லால்விழி யாலென சாவி யணற்செளே.



களவியல், | ௭௭ 

பாங்கீ சேவ்வியநமை சேப்பல். 

| தலைவியை என்னாலெய்தல் எளிசன்றெனத் தோழி கூறல் 
செவ்வி - பதம், காலம். ] 

ஏடா ரலங்க லிலங்கிலை வேல்வெற்ப வேழுலகும் 
வாடாமல் வந்தருள் வாணன்றென் மாறையில் வல்லியன்னாள் 

சூடாள் குவளைய முல்லையஷ் சூட்டுஞ் சுனையும்பர தும் 

ஆடா டனகசென் கொலோவடி யேன்சென் ஐறிவிப்பதே. 

தலைவன் சேவ்வியேளிமை சேப்பல். 

[சலைவன் நின்னாலெய்தல் எளிதென்று கூறல்.] 

ேன்வர்த வாயிதழ்ச் சேயிழை யாயிளஞ் செவ்விகவ்வி 
மான்வகந்த வாள்விழி வஞ்டுக்கு 8ீதஞ்சை வாணன் வெற்பில் 

பான்வசத வாசென் நியம்புதி யேலவர் யாவரென்னாள் 

கான்வந்த வாவுட னேநின்னை யாரத் தழீஇச்கொள்ளுமே, 

பாங்கி யேன்னைமறைப்பி, ேளிதேன நததல. 

[என்னை மறைப்பின் நீர் எண்ணிய காரியம் எளிதின் முடியு 
மெனச் தோழி தலைவனை ஈகையாடி.க்கூறல்.] 

மண்ணும் பயில்வித்து மொன்றினுஞ் சந்திர வாணனவெற்பா 

£ண்ணும் புனலின்றி யங்குரி யா.துங்க ணல்வினையாற் 
சண்ணுங் கருத்துங் கலந்தன வாயிலுங் சண்ணினும்முள் 

எண்ணுல் குறையென்னை நீர்மறைத் தாலிங் கியல்வதன்றே, 

ர் 

அந்நகைபோற தவன்புலம்பல், 

வெவ்வே லெதிக்த விழுப்புண்ணின் மீட்டும் வெதுப்பியதோர் 

செவ்வே ஐ னுழைப்பவர் €லமன் ஜோதிரு வேமருவார் 

வைவே லமர்வென்ற வாணன்றென் மாறை மயில்பொருட்டால் 

an ES eu Poor யஞ்சலென் ஞாதின்ன வாறு ஈகைச்சின்றதே. 

பாங்கி தலைவனைத் தேற்றல்: 

தனகண் ணளையதன் பாங்கிய ருள்ளுர் தனக்குயிராம் 
என்கண் ணருள்பெரி தெம்பெரு மாட்டிக் ககன மலைகதார் 
வன்சண் ணமர்வென்ற வாணனறென் மாறையில் வக்தவளாம் 

புன்கண் ணடையலேை நீயினி வாடல் புரவலனே. 

பாங்கி கையுறை யேற்றல். 

ஒலிசெண் சடல்புடை சூமுல கேழிலு மூழ்வினைசான் 
வலிகென் பதனை வயக்யெ தாற்றஞ்சை வாணனவெற்டபா



௪.௮ அ௮கப்பொருள்கிளக்கம். 

ENO SHG Ulam SEG பலாவுல் கதலிகளும் 
பொலிதென் பொதியிலின் மேற்சஈ்ச னாடவிப் பூந்தழையே. 

தலைமக னுற்றல், 

மைப்போ சணிதொங்கல் வாணனொன் னாரென வல்வினை யேற் 
சப்போ தடைக்ச வருர். துயர் நீங்கி யரும்மியபொற் 
செப்டோ திளமுலை யாணகை வாண்முகத் இங்களைச்சண் 
டிப்போ திளூய தாலிந்து காந்தங்கொ லென்னெஞ்சமே. (௨௬) 

(துறைநயப்பித்தலும் மறுத்தலும்.] 

௧௪௬, இறைவன் நனக்குக் குறைநேர் பாங்கி 

இனறைவிச் கவன்குறை யுணர்த்தலு மிறைவி 

அதியாள் போன்று குறியாள் கூறலும் 

பாங்கி யிறையோற் கண்டமை.பகர்தலும் 

பாங்கியைத் தலைவி மறைத்தலும் பாங்கி 

என்னை மறைதச தென்னெனத் தழாஅ௮லுங் 
கையுறை புகழ்வுமென் நிவ்விரு மூன்றும் 

மெலிதாகச் சொல்லிக் குறைகயப் பித்தற்கும் 

வலிதாகச் சொல்லி மறுத்தற்கு முரிய, 

இ-ள். இங்கே சொல்லப்பட்ட இறைவன்றனக்குக் கூறை 
மேர்பாற்கி இறைவிச்கவன் குறையுணர்த்தல் முதலிய ஆறும 

பாதுக மெலிதாகச் சொல்லிக் குறைரயபமித்தற்கும் தலைவி வலி 

சாசச் சொல்லி மறுத்தற்குமுரியனவாம் ௪ - gM. 

இவற்றுள்ளே பாங்கி கூற்றாயினவெல்லாம் குறைஈயப்பித்த 

25 தலைவி கூறறாயினவெல்லாம் மறுத்தறகுமுரியன எனக் 

கொள்க. 

இறைவிக்கவன்துறையுணர்த்தல. 

[தோழி சலைவிக்குத் தலைவன் குறையைக் கூறுதல்.] 

இருவர்கண் டால்வரு மேதமென் றெண்ணி யெனக்கெதிரே 

வருவர்வஈ தாலுந்தம் வாப்திற வார்தஞ்சை வாணனவெற்பில் 
ஒருவாநஞ் சார துழைபக லார்தழை யுள்ளதெல்லாமந் 

தீருவர்வம் பார்முலை யாயென் கொலோசெயச் தச்சதவே.



இறைவியறியாள்போன்று தறியாள்கூ றல், 

[தலைவி தோழிகூதிய தலைமகளை அதியாள்போல அவன் குறையை 
ஏற்றுக்கொள்ளாது வேறொன்று கூறல்.] 

EMO sri கீண்ட கருவியர் சேன்பல கால்கொடுமா 

மலைதொடுச் அர்ச்அு வருகின்ற தாற்றஞ்சை வாணன்வெள்றிச் 

சிலைதொடுத் தாங்கெழில் சோத லாய்பயில் செம்பமுச்காய்க் 
குல்தொடுச் தோல்குபைல் சேழ்ப்பூக நாகக் குழாங்கவர்ந்தே. 

பாங்கீதலைமகனைக் கண்டமை பகர்தல். 

திவாகர னேயன்ன பேரொளி வாணன்றென் மாறைஈனனாட் 

மிவாமதி போலு மொளி/முகத் தாயென் ஜனொளிப்பதுன்மேல் 
அவாவின னாகியொர் மானை வினாவிவ*ஈ தானையின்திச் 

கவானுபர் சோலையின் வாயவண்ட லாடுழைக் சண்டன மே. 

பாங்கியைத் தலைவி மறைத்தல். 

செவ்வண்ண வேல்விழி யாயதஞ்சைவாணனறென்மாறைஈனனாட் 
பிவ்வணண நீசொல்வ தேற்பதன் முனின் னிடையபெனக்கசம் 
மெடவண்ணம் வாடி வெறிதே வருந்தி விருஈதினராம்ச் 
கைவண்ண வார்சழை கொண்டுசென் முர்தமைச் கண்டுசகண்டே, 

பாங்கியேன்னை மறைப்பதேன்னேனத் தழாஅல். 

[தழால் - தழுவிச்கூறல். ] 
பரச்கின்ற செவ்விதழ்ப் பங்கயப் பாதம் பணிந்துகின்னை 
இரககின்ற தொன்றையு மெண்ணலை யாலெழு பார்முழுதும் 

பரக்கினற கோன்றஞ்சை வாணன் பொதியிலிற்பொய்ச்தென்னைக 
ஈரச்னெற தென்னைகொ லென்னுயி ராகிய காரிகையே. 

பாங்கி கையுறை புகழ்தல். 

சூடத் தகுவன வல்லவெல் லாம்படி சொல்லினுந்தாம் 

வாடத் தகுவன வல்லநல் லாயதஞ்சை வாணனவெற்பர் 

தேடச் தகுவன வல்லதல் லாத சிலம்பிலுள்ளார் 
நாடத் தகுவன வல்லகல் லார ஈறு சழையே. (௩௦) 

[துறைநயப்பித்தலும் நயத்தலும்.] 
௧௪௭. தோழி கிழவோன் நுயர்நிலை சளத்தலும் 

மறுத்தற் கருமை மாட்டலுர் தலைவன் 

குதிப்பு வேறாக நெறிப்படக் கூறலுர்



0 அ௮கப்பொருள்விளக்கம், 

தலைவி முனித லும் தலைவி பாங்கி 
தன்னை முனிதலுக் தன்கைக் கையுறை 

ஏற்றலு மெனமுறை சாற்றிய வாறும் 

வலிதாகச் சொல்லிக் குறை௩யப் பித்தற்கும் 

மெலிதாகச் சொல்லி மேவற்கு முரிய, 

இ-ள். இங்கே சொல்லப்பட்ட தோழி ஏழெவோன் துயர் 
நிலைெத்தல் முதலிய ஆறும் வலிதாகச் சொல்லிச் குறைஈயப் 
பித்தற்கும், மெலிதாகச் சொல்லி மேவுதற்கும் உரியனவாகும் 
எஃறு. 

இவற்றுட் பாங்கி கூற்றுயினவெல்லாம் குறைநஈயப்பித்தற 
கும் தலைவிகூற்றாயினவெல்லாம் குறைகயத்தற்கும் உரியன எனக 

கொள்க. கயத்தல், மேவல், விரும்பல் என்பன ஒருபொருட் 

இளவிகள். 

உதாரணம், 

தோமீ கிழவோன் துயர்நீலைகிளத்தல, 

வனையுங் குழல்வஞ்டு வாணன்றென் மாறை வரைக்களிறு 

தினையுர் தழையும் பிடியொடு மேய்ந்து கெளிநதவினனீர் 
சுனையுண்ட சோக நிழற்சோக நீங்கித் அயில்வதுகண் 

டெனையுங் கடைக்கணி யாவினை யாநிற்ப ரேதிலரே. 

தோமி தலைவனை மறுத்தற்கநமைமாட்டல். 

[ மறுத்தற்கருமைமா ட்டல் - மறுத்தற்கருமையைப 

பொருத்திச்கூறல். | 

கையுச் தழையமுன் காண்டொறுு காண்டொறுக் கட்டுரைத்த 

பொயயஈ தொல்ந்தன பூர்தழை போலரி போர்ச்துகஞ்சு 

மையுங் Eon gem வாள்விழி யாயதஞ்சை வாணன்வெற்பா 

மெய்யர் துவண்டதென் னான்முடி யாது வெளிகிற்கவே, 

தலைவன்தறிப்பு வேறக நேறிப்படக்கூறல். 

[தோழி தலைவனுடைய குறிட்பு வேருகவிருந்ததென்று கூறல் .] 

விடையான் மிசைவரு மேருவில் லானொடு மேழிவென்றிப் 
படையா னொடும்வெம் பசைகொள் வதோபகல்போலுமெய்ம்மை 
யுடையா லுயர்தஞ்சை வாணஜஷஜொன் னாரென வொல்கியறுண் 

ணிடையாய் பிதி௮ கொலோவறி யேன வெற்ப ரெண்னுவதே.



களவியல், ௮௧ 

தோமி தலைவியைழனிதல். 

தற்று தலரை-மறைப்பவர்ச் கேகுறை சொல்லுகுற்றம் 

ஏற்றா தொழியெனை யெம்பெரு மாட்டிசென் றேற்றவர்க்கு 
மாற்று தருள்செங்கை வாணன்றென் மாறையில் வந்துநெஞ்சம் 

போற்றாது நின்உய லேன்சொன்ன இங்கு பொறுத்தருளே. 

தலைவிபாங்கியைழனிதல, 

மற்றே சவர்நினை வார்தஞ்சை வாணன் வரையின்முன்னாட் 

பொற்றேரின் வ புணர்ச்துசென் முர்தம் பொருட்டுஈம்மைக் 
குற்றேவன் மங்கை குறையிரச் சாளெஜலுங் குந்றமித்நாள் 
எற்றே தவறுநம் பாலில்லை யாகவு மெயதியதே. 

தலைவிகையுறையேற்றல. 

ஆற்றும் தலைவ ரருந்துய ராற்றினு மாற்றலனாண் 

மாறறும் புனையின் மயிலனை யாய்தஞ்சை வாணன்றெவ்விற் 
போறறுங் கொடுவினை யேன்டனை பாவிடிற் போகதலரே 

தறறு் தழையென்றி தொன்றெங்க னேவந்து தோன்றியதே. () 

[கூட்டல், கூடல், ஆயங்கூட்டல், வேட்டல்.] 

௧௪௮. இறைவி கையுறை யேற்றமை பாங்கி 

யிறைவற் குணர்த்தலும் குறியிடங் கூறலுங் 

குதியிடத் திறைவியைச் கொண்டு சேறலுங் 

குறியிடத் துய்த்து நீங்கலு மிறையோன் 

இடத்தெதிர்ப் படுதலு மியைதலும் புகழ்தலும் 

விடுத்தலும் பாங்கி மெலலியற் சார்க்து 

கையுறை காட்டலு மையுறை கண்ணியைப் 
பாங்தெ கூட்டலு றீ.ங்இத் தலைவற் 

கோம்படை சாற்றலு முலகயன் மேம்பட 
விருந்து விலக்கலும் பெருந்தகை விருந்திறை 

விரும்பலு மெனமுறை தெரிந்தபன் மூன்றுங் 
கூட்டன் முதலா வேட்ட லீருப் 

பாங்கிக்கு வகுத்த நான்கிற்கு முரிய, 

இ-ள். இங்கே சொல்லப்பட்ட இலைவி சையறையேற்ற 

மை பாக்கி யிறைவற்குணர்த்தல் முதலிய பதின்மூன்றும் கூட் 
டல், கூடல், ஆபங்கூட்டல், வேட்டல் என்னும் நான்டற்கும் உரி, 
பனவாகும் எஃறு.



௮௨ அகப்பொருள்விளக்கம், 

இவற்றுட் பாங்கி கூற்றுயினவெல்லாம் கூட்டற்குரியன. 
பாங்கிற்கூட்டலொன்மு.ம் ஆயங்கூட்டற்குரியது. தலைவன் கூற்று 
யினயெல்லாம் கூடற்கும் வேட்டற்கும் உரியன எனக்கொள்க, 

உதாரணம், 

தலைவ்கையுறையேற்றமை பாங்கியிறைவநிகணர்த்தல், 

போயா னளிக்தலும் கைகுவித் சேறறபின் போறதியனபாற் 

சாயாச கொங்கையின மேலணைச் காடஞ்சை வாணன்வெற்பா 
காடா மலரன்ன மேனிமெய் யாசநின் கையுறையே 
யாக வல்லது மாககழை யாக நினைந்திலளே. 

பாங்கீதலைவநிதக் துறியிடங்கூறல. 

[குசிலிடம் - கல்வியைச் கூடக்குதித்த இடம்.] 
அணிமா மலர்மயி லைப்புயச் தாணங்கொ ளாகமெனும் 
மணிமாளி சைவைக்த வாண்னமண் காவலன /மாறைவெற்பா 

அணிமா மரகதம் பாசறை வேலைச் சடரவன்போற 
பணிமா மணிதிக மும்பகல் யாங்கள் பயிலிடமே. 

தறியிட த்தீறைவியைக்கோண்டூக.றல். 

| பாங்கி தலைவியைக் குறியிடத்திற்கழைச்துச்செல்லல், | 

தாமாவி மூழ்கி ஈறுமலர் குற்றுநர் தாவனத்றுத் 
தேமா விளந்தளி செவ்வண்ணங் கொடது திலம்பெதி/கூய 

வாமா னெடுங்கண் மடநதைநல் லாயதஞ்சை வாணனவெரநமிற 

சூமா தவிபபந்தர் வாயவிளை டாடுதும போ துகவே, 

குறியிடத்துய்த்துநீங்கல். 
[| பாங்கி தலைவியைக் குறியிடத்தில் விட்டு 

வியாஜமாகப் பிரிதல்.] 

சண்சாயல் கையுருக் கொண்டுதன் வேன்மயில் காக்தள் வள்ளி 
எண்சாய வெனறனை யென்றுசெவ் வேளிவ ரும்பவளம் 

வண்சா யொசிக்கும் வயற்றஞ்சை வாணன் மலயமராத் 

தண்சாயை நின்றணங் முந்தைய னீநிற்க சாரலிலே. 

டஇுறையோனிடத்தேதீர்ப்படூ தல். 

[தலைவன் குதியிடத்துச்சென்று தலைவியைச் கூடுதல். | 

முடங்கெ pry பங்கயத் தாளு முலைசுமந்து 
தயங்கு தரீலிடை தாலுமென் போலச் தளர்வுறவில்



களவியல், ௮௩ 

கிபங்கிய வாறென் மனத்திரு ணீச்சவென் றேதுணிநதோ 
வயங்கிய €ருடை யானவாணன் மாறை மணிவிளக்கே. 

புணர்ச்சியின்மகிம் தல. 

| தலைவன் கலைவியைட் புணர்ச்துமஇழ்ர்து தன்னுட்கூறல். | 

தீருக்சாரு வஞ்சங் கொடையுடை மான்றஞ்சை வாணனின்சொற் 
செரு சார்பசுந்தமிழத்தென்வரைமேதசெமபொனமேருவெற்பாற 

சருந்தாரை நஞ்சமிழ வாசுகி யால்வெண் கடல்கடைந்து 
AGHA வமுதர தரவல்ல ளாமிம் மடச்கொடியே, 

புகழ்தல். 
[| தலைமகன் தலைவியை வெளிப்படப புசழதல்.] 

மயனார் விதித்தன்ன மாமதில் சூழ்கஞ்சை வாணனவெற்பிழ் 
பயனார் பயோதரப் பாவையன் ஸனீர்பசம் பொற்குழைதோப் 

ஈயனார விந்தத்து ஈஞ்சுநும் வாயிதழ் ஈல்லமுதம் 
அயனார் படைத்தில ரேலடங் காதவ் வரனுககுமே, 

தலைமகளைத்தலைமகன்வீடூத்தல. 

[ விடுச்தல் - ஆயத்திற் செல்லவிடுத்தல். ] 

மேயம் புகலிட மின்றிநின் பால்வந்து நின்றதுபோல் 
அயம் புகல வடைககரு ண்யடை LIT LOGO GOT IT 

வாயம் புகவில் வணக்கிய வாணன்றென் மாறைநனனீர்த் 

தோயம் புகரிணை வேல்விழி யாபநின் ௮ணையுடனே. 

பாங்கிதலைவியைச்சார்ந்து கையுறைகாட்டல், 

| கலைமகன் நீங்கெபின் தோழி தலைவியைவச்து கூடல்.] 

பொயபோ லிடைநின் விழிபோம் குவளை பம் போதிவைநின் 

மெயபோ லசோக மிளிர்பூர் தழையிவை மெல்லிடனின் 
சைபோற் கவிள்கொள்செங் கார்தளம் போதிவைசண்டருள்டான 

மைபோரற் குழலிசர் தேன்றஞ்சை வாணன் வரையினின் தே. 

தலைவியைப்பாங்கிற்கூட்ட ல. 

[தோழி தலைவியை ஆபத்தார் விளையாடுமிடத்திற் சேர்ச்சல். | 

குனிகாண் மதிநுதற் கோகில மேகின் குழலிலெல்லாப் 
பனிகாண் மலரும் பறித்தணிர் தேனிந்தட் பார்மடக்தை 
தனிரா பகன்றஞ்சை வாணன்றண் சாரற் றனிச். துநில்லா 
தினிரா மகன்திளை யார்விளை யாடிட மெய்அ௮மே.



௪ அகப்பொருள்விளக்கம், 

பாங்கிதலைவற்கோம்ப்டைசாற்றல், 

| பாங்க தலைமகளை ஆயத்தச்சேர்த்.து மீண்டுவஈது தலைவனை 

எதிர்ப்பட்டு நின்வழிபாட்டிற்கியைந்து நின்வரைப்பட்ட 

என்தோழியை 8 பாதுகாத்தச்கொள்ளென்ன௮ கூறல், 

ஓம்படை - பாதுகாப்பு, பேணுதல். | 

சின்னாண் மலர்ச்கூழல் காரண மாச்செவ்வி பார்த் துழன்று 

பன்னா ளூரைத்த பணிமொழி சோச்டூப் டழிஈமக்க 

தென்னா திடைப்பட்ட வென்னிலை நீமத வேலிறைவா 
சந்காக * மெய்ப்புக மான்றஞ்சை வாணன் றமிழ்வெற்பிலே. 

உலகியன் மேம்படவிநந்துவிலக்கல். 

[ பாங்கி உலகயலால் விருர்துகூறுவாள் போன்று 
தலைமகனைட் பகல்வரல்விலக்கல். ] 

வலைட்பெய்த மான்றசை தேன்றோய்ச் தருர்தி மரைமுலைப்பால் 
உலைப்பெய்த வார்தினை மூரலு முண்டுளம் கூருவகை 

தலைட்பெய்த தாளனை யான்றஞ்சை வாணன் சயிலத்தெம்மூர் 
இலைட்பெய்த சாழ்குரம் பைத்தங்கி னாலுமக் கென்வருமே, 

விநந்திறைவிநம்பல, 

[ தலைவன் விருந்தாசத்தங்குகதலை விரும்பல். | 

மஞ்சூட்டி. யன்ன சுதைமதில் சூழ்தஞ்சை வாணன்வெற்பிற் 

பஞ்சூட் டியமென் பதயுகச் தீருங்கள் பாடியின்மான் 

வெஞ்ஞூட் டி.முசன்ன வனும்பைச் தேலும் விருந்தினர்ச்குச் 
செஞ்ரூட் மூளகுபொன் போற்தினை மூரலு£் தெளளமுதே,.(௩௨) 

[இதுவுமது.] 
௧௪௯. அ௮ற்றமில் சிறப்பினிவ் வறுபத் தொன்று 

குற்றமில் பாங்கியிற் கூட்டத்து விரியே. 

இ-ள். தலைமகனுட்கோள் சாத்றல் முதலிய இரந்த அறுபத் 

தொருசெவிகளும் பாங்கியில் கூட்டத்து விரியாகும் எ - று, 

  

௧௦. பகற்குறி, 

௧௫௦, கூட்டல் கூடல் பாங்கிற் கூட்டல் 

வேட்டலென் றொருகால் வகைத்தே பகற்குதி, 
  

* சம்காகம் - கவசம். புகழ்ச்சவசம்போர்த்து"' என்முர் 
பிதரும். தன்னாகம் என்றும் பாடம் ஈன்றன்று.



ear Gua, டு 

இ-ள். கூட்டலும், கூடலும், பாங்கிற்கூட்டலும், வேட்ட 

அம் என்று பகற்குறி சான்குவகையுடையகாகும் எ. று, 

பாங்கிற்கூட்டல் ட அயத்திற்சேர்த்தல். (௩௪) 

[ பகற்தறியின்வீரி. ] 

கக. குறியிடம் கூறன் முதலாப் பெறலரும் 

விருந்திறை விரும்ப லீறாப் பொருந்தப் 

பகர்ந்த பன்னிரண்டும் பகற்குறி விரியே, 

இ. ள். 4இறைவி கையுறையேத்தமை”' என்னுஞ் சூத்திரத் 
திலே குறியிடங்கூறல் என்பது மூசலாக :விருந்திறை விரும்பல்'' 

என்பதிருசச் சொல்லபபட்ட பன்னிரண்டும் பகற்குறிவிரியா 

கும் aT = fl. 

உதாரணங்களும் ஆங்கே காட்டப்பட்டன. அவற்றினை சோக 

இிச்கொள்க, (௩௫) 

[ஒரசார்பகற்தறி ] 

கடு௨, இரங்கல் வன்புறையிற்செறிப் புணர்த்தலென் 

ஜொருங்கு மூவகைத் தொருசார் us po. 

இ-ள். ஒருசாரார் கூறும் பகற்குறி இரங்கலும், வன்புறை 

யும், இற்செறிட்புணர்த்தலும் என மூவகையுடையதாரும் ௭ - Me 

இ௮ பிறர்மதங்கூறல். (௩௬) 

[ஒர சார்பகற்தறிவிர். ] 

௧௫௩. கஇெழவோன் பிரிந்துழிக் கிழத்தி மாலையம் 
பொழுதுகண் டிரங்கலும் பாங்கி புலம்ப ஓர் 

தலைவ னீடத் தலைவி aes gue 

தலைவியைப் பாங்கி கழறலுர் தலைவி 

முன்னிலைப் புறமொழி மொழிதலு மின்னுயிர்ப் 
பாங்கியொடு பகர்தலும் பாக்யெச் சுறுத்தலும் 

மீங்கற்கருமை sind fiat Bras gue 
தலைவிக் கவன்வரல் பாங்கி சாற்றலுஞ் 

சிறைப்புற மாகச் செதறிப்பறி வுறுத்தலும் 

முன்னிலைப் புதமொழி மொழிந்தறி வுறுத்தலும் 

முன்னின் நுணர்த்தலு முன்னின் துணர்த்தி,



௮௬ அகப்பொருள்விளக்கம். 

ஓம்படை சாற்றலு மேம்படு திழவோன் 

நஞ்சம் பெரு கெஞ்சொடு சளத்தலும் 

என்ற வீரேழு மெல்லுக்குறி விரியே. 

இ-ள். இங்கே கூறப்பட்ட கஇழெவோன் பிரிர்துழிச் இழ 
தீதி மாலையம்பொழுதுசண்டிரங்கல் முகலிய பதினான்கும் ஒரு 
சார் பகற்ருறியின் விரியாகும் எ - று, 

இவற்றுள்ளே கிழவோன் பிரிர் தழிச் இழக்திமாலையம் பொ 

முனசண்டிரங்கல், பாங்கிபுலம்பல், சலைவனீடச் தலைவிவருர் 

தீல், முன்னில்ப்புறமொழிமொழிதல், பாங்கியொடுபகர்தல், நீங் 

சற்கருமை சலைவிநினைக்திரங்சல், தலைவன் தஞ்சம்பெரா௮ு செஞ் 

சொூகளத்தல் என்னும் எழும் இரங்கலுச்குரியன. இவ்வேழனு 
ள்ளே இரறுதிமினின்ற தனறரொழிஈக ஆறும் வரைதல் வேட்கைக்கு 
மூரி.டன. 

தலைவியைப் டாங்கி கழறல், கலைவியைப் பாங்கியச்சுறுச் 
சல், தலைவிக்கு அவன் வரல் பாங்கி சாற்றல் என்னும் மூன்றும் 

வன்பறைக்குரியன. 

சிறைப்புறமாசச் செறிப்பறிவுறுக்ரல், முன்னிலைப்புறமொழி 
மொழிச்தறிவுறுத்தல், முன்னின் அணர்ச்தல், முன்னின்றுணார்டி 

யோம்படைசாறறல், என்னும் கானகும் இறசெதிப்புணர்கக௱குரி 

டன. இவை வரைவகடாதற்குமாகும். 

அச்சுறுத்தல் - பயமுறுத்திச்கூ.றுதல். இறைப்புறம் - வேலிப் 
புறம். செறிப்பு - இக்செறிப்பு; இற்செறிப்பாவது புறத்றுபபோய 

விளை. பாடாமல் இல்லிலுள்ளே அடச்கிவைச்சல், சஞ்சம் - பற 
அச்சகோடு, 

உதாரணம், 

கீழத்திமாலையம்போழதுகண்டிரங்கல், 

[சலைவன் பிரிச்துழிச் தலைவி மாலைப்பொழுதுவர வருக்துசல்.] 

அழ்க்தார் தமக்கரு ளாதவர் போலிவ் வளவிலன்பு 
குழ்நதார் செலத்தொங்கல் சூழ்குழ லாய்சொழ் பொருள்படைத்து 

வாழந்தார் புகழ்தஞ்சை வாணனைப் பேணலர் மானவெயயோன் 
வீழ்ந்தார் கலிசக்சரர் தான்பனி மாலை வெளிப்படவே,



பாங்கிபுலம்ப்ல, 
ச் உ 4 * ® ச 

| தலைவிமின வருத்தங்கண்டு தோழி இரங்சல்.] 

காலைடம் போருக வாண்முசக் சாளன்பர் கையகல 

மாலையம் போது வருவித்த நீர்சஞ்சை வாணன்றெவ்வர் 

அலையம் போலுங்க ளாதவன் கோயி லழல்கொளுந்த 

வேலையம் போடுழல் வீர்பரி சாளென்றும் Mau gui iC. 

தலைவனீட த்தலைவிவரந்தல். 

[தலைவன் வாராது பொழுதுடீட்டிக்கத் தலைவி வருந்தல். | 

ஆராத வின்ப விடஈதொது நீங்கிய வாயமெனபால் 

வாராத முன்னம் வருகில ராற்றளன்சை வாணன்வெர௱்பிற 

கூரா ஏரநல்கி வல்வினை யேனலக் கொள்ளைகொண்டு 
தேரா தவனுட் னேரெனனன் மாலையிற் செனறவைரே. 

தலை வியைப்பாங்கீகழறல. 

[தலைவன் வத்திலனென்று வருசதுர் தலைவிடைச் 

தோழி கடிக்துகூறல்.] 

திறாதார் தெரிர்த செழுந்தமிழ் வாணன்றென் மாறைவெற்பர் 

அறச்கா ரெனையென்௮ சோருவ சேனிஈதத் தொல்லுலற் 
பிறந்தா ரெவர்க்கும் பிரிவெயது மரல்வெயய பேரமர்ச்சட் 

புறந்தாழ் கரிய குழற்செய்ய வாயைய பூங்கொடியே. 

தலைவிழன்னிலைப்புறமோமிமோழிதல. 

[முன்னிலையாய் நித்கின்ற தோழியை நோக்ூக்கூறாது அவள் 
கேட்கப் பிறரைச் கூறுவாளாகத் தலைவி கூறல். ] 

பூவலா வாவியி னீரற்ற போதுற்ற புன்மையல்லாற் 
காவலர் காமர் துறக்கிலென் னாங்கடம் பாயமதுசை 

மாவல வாணன் வயற்றஞ்சை வேர்தனை வாழ்த்சல்செய்யா 

மேவலர் போலுங் கழற்றுரை யாளர் வியனதிவே. 

பாங்கியோடூபகர்தல். 

[| தலைவி தோழிக்குச் தலைவன் பிரிவால் காலுறு 
இன்ற துன்பத்தினைக் கூறல், | 

முலையார் முயக்கினு மல்லா விடத்திலு மூரிமுகநீர் 
அலையா ரமுசமு ஈஞ்சமும் போல வணங்களையாய் 

தொலையாத வின்பமுச் தன்பமுவ் காட்டுவர் தரங்கருவி 
மலையா சலத்சமிழ் தேர்வாணன் மாறைஈம் மன்னவரே;



௮௮ அகப்பொருள்கிளக்கம். 

தலைவியைப்பாங்கியச்சுறுத் தல். 

பேணற் கரியநின் பெண்மைய நாணமும் பேணியவர் 

காணத் தகுமென்று காண்பதல் லாற்கழி காதனென்சு 

பூணத் தருகனும் பொற்பல்ல வாகுதல் கற்பல்லவால் 

பாணர்ச் தமிழமுடை யான்வாணன் மாறையி னின்னமுதே. 

நீங்கற்கதமைதலைவிநீனைந்திரங்கல். 

[ நீங்சற்கருமை - தலைவனைவிட்டுப் பிரிதற்கருலம. | 

குன்றா கயபொன்னும் வேழச் குழாமுங் கொடைபுசழ்க்து 

சென்றார் முகக்குஞ் செமுர்தஞ்சை வாணன்றென் மாறைவெறபின் 

ஈன்ரு மிறைவர௱்கு நன்றிபி லேற்குமுன் னான்முகத்தோன 
ஒன்றா விதித்தில னேயுமயீர் போல வுடம்பையுமே. 

தலைவிக்கவன்வரலபாங்கிசாற்றல். 

கெஞ்சுக வாயமல ரன்னசண் ஸணீர்மல்க நின்றவஞ்சொழ் 
Sere வா.பவஞ்டி கேட்டரு ஸணீயும் ஈளை த்தமிழோர் 
தீஞ்சுக வாடமொழி கெஞ்சுடை யான்றஞ்சை வாணன்வெற்பின 
மஞ்சுக வார்த்தன வாலவர் தேரின் மணிக்குரலே. 

சிறைப்புறமாகச்சேறிப்பறிவுறுத்தல். 

[| தலை௮ன் வேலிட்புறத்து வரத் தோழி தாம் இற் 

செதிச்கப்படுகலை உணர்த்து சல்.] 

கொடைச்சணி யார்தடர் தோளவர் கேளலர் தகோகையன்னார் 
உடைக்கணி பார்தழை கொயயா GLa ர௬ுடைத்தசெண்ணீர் 
மடைக்கணி யார மிடுந்கஞ்சை வாணன் வரையின் முன்போற் 
கடைச்சணி யார்சணி யார்ஈம்மை நாளைச் சருங்கணியே. 

ழன்னிலைப்புறமோழீமோழிந்திற்செறிப்புணர்த்தல், 

[முன்னிலையாப் நிற்ின்ற தலைவனுக்கு நேரேகூருது பிறரைச் 
கூறுமாறுபோலச் தோழி தாம் இற்செறிக் 

கட்படுதலை உணர்த் துதல்.] 

பயில்காள பர்திப் புபலன்ன வோதியைப் பைந்ள்ளைசாண் 
மயில்காள் எறி.து மறக்சப் பெறீர்சஞ்சை வாணனவெற்பிழ் 
குமில்காள மெங்கு மியம்புசண் சோலையிழ் கூடியின்பம் 
அமில்காள வெங்கதிர் வேலன்பர் சால வயர்ப்பிலுமே,



களவியல், ௮௯ 

பாங்கிதலைமகன்ழன்னின்றிற்சேறிப்புணர்த்் தல். 

[ கோழி தாம் இற்செதிக்கப்படுதலைத் தலைமலுக்கு 

நேரே உணர்ச்ுதல்.] 

கானலம் கான்மலர்க் சள்வாயக் கருங்கணி கட்டுரைபாற் 
கூனலஞ் சாய்பொற் குரலுங்சொப் தாரெமர் சொற்றவயாம் 

ஏனலக காவு மின்றே யொழிர்தன மேழ்புவிசக்குர் 
தானலங் காரமன் னானறஞ்சை வாணள் றமிழ்வெற்பிலே. 

ழன்னின்றுசேறிப்புணர்த்தியோம்படை சாற்றல், 

[இற்செறிப்புணர்த்திய தோழி தலைமகளைப் பாது 

காக்கும்படி தல்மசனை வேண்டல். ] 

சனஞ்சாய நல்கிய சையுடை யானெதிர் சன்தினர்சம் 

மனஞ்சாய வென்றருள் வாணன் வரோதயன் மாறைவெர்பிற் 

சினஞ்சாலும் வேலண்ண லேமற வேலெம்மைச் செவ்வியிரு 
சனஞ்சா யிலுமினி நின்னையல் லாதில்லைச் தாழ்குழற்கே. 

டுதுவுமது, 
எறிர்தெமர் தாமுமுத வீர்ங்குர லேனல் 
மறந்துங் கிளியினமும் வாரா--கறங்கருவி 
மாமலை நாட மடமொழி தன்சேண்மை 

நீமமவே ளெஞ்சத்துச் கொண்டு. ஐந்தீணையைம்ப து, 

தஷ்சம்பேறதுநேஜ்சோடகீனத்தல், 

[ இத்செறிவறிவறுக்கப்பட்ட தலைமசன் தனச்கொரு பற்றுக் 

கோடும் காணாது ரெஞ்சொடு சொல்லுதல். ] 

ஏவல ரேய்விழி மாந்தளிர் மேனிய ரேனலினிக் 

காவல ரேமனங் கரத்தனம் யாங்களி யானைசெம்பொன் 

pra ரேபெற ஈல்குங்கை மேக நறும்குவளை 
மாவல ரேய்தொடை யான் ॥ஞ்சை வாணன் வரையில்வந்தே. 

 ரரமைள வளாக 

௧௧, பகற்குறியிடையீடு, 

கடு௪. விலக்கல் சேறல் கலக்க மென்றாங் 

கெப்பின்மூ வகைத்தே பகற்குறி யிடைமீடு, 

ள். பகற்குறிமிடையீடு விலச்கலும், சேறலும், sage 

மும் என்று சொல்லப்படும் மூவகைய/பைபேது எ - gir



௯௦ அகப்பொருள்விளக்கம். 

பகற்குறியிடையீடு . பகற்குகிக்சகண் தலைவன் சலைவியைக் 

கூடாமை நிகழுகதடை. (௩௮) 

[பகற்தறியிடையிட்டூவீரி. | 

௧௫௫. இறைவனைப் பாங்கி கூறிவரல் விலக்க லும் 

இறைவியைக் சூறிவரல் விலக்கலு மிறைமகள் 

அடி.ட கோக்கி யழிகலும் பாக்கி 

ஆடி டம் விடுத்துக்கொண் டகறலும் பின்னாள் 
கெடுந்தகை குறிவயி னீடுகின் நிரங்கலும் 

வறுங்கள காடி மறுசலுக் கூறுக்தொடி. 

வாழுஞூர் கோக்கி மதிமயங் கலுமெனும 
ஏழும் பகற்குறி யிடையீட்டு விரியே, 

இ-ள். இங்கே சொல்லட்பட்ட இறைவனைப் பாங்க குறி 
வரல் விலக்சல் முதலிய ஏழும் பசற்குறியிடையீட்டு விரிடாசும் 

Gr = 

இவற்றுள்ளே இறைவனைப் பாங்கி குறிவரல் விலச்சல், 

இறைவிஃடச் குகிவரல்விலச்கல் என்னும் இரண்டும் விலக்கறகுரி 
யன... பாந்கயாடிடம் விடுத்தக்கொண்டசறல் என்னும் ஒன 

அம் சே௱ம்குரியத. மற்றையகான்கும் கலக்கத்திற்குரி டன, 

ஓறைவனைப்பாங்கிதறிவரல்விலக்கல். 

புனமும் பசுந்தினைச் செங்குர லேந்தும் புகனறகிளளை 
இனமுங் குழீஇவஈ் திறைகொள்ளு மாலிறை யார்வளையும் 
மனமுங் சவர்வெற்ப வாணன்றென் மாறை மடப்பிடியம் 

அனமுர் தொழுநடை பாற்பல் கால்வரு மன்னையுமே. 

பாங்கியிறைவியைக்தறிவால்விலக்கல், 

நந்துசுற் ங்கடன் ஞாலமெல் லாம்புகழ் நாமன் வளர் 
சந்துசுற றுங்கொங்கை மங்கையர் வேள்சஞ் சரிககறை 

வந்துசுற் தந்தொங்கல் வாணன்றென் மாறை வரையின்மலர்க் 
கொந்துசுற் ௮ங்குழ லாயசெல்ல னீ௰ச் குளிர்பொழிற்கே. 

இறைமகளாடிடநோக்கியமீதல். 

[ புனங்காவல் நீங்கி ஊர்க்குப்போகுர் தலைவி தாம் 

விளையாடுமிடத்தைகோக்டு மன மழிதல். ] 

அருவித் தட்மு மணிமுத்த யாறு மவனியெங்குச் 

திருவித் தியசஞ்சை வர்ணன் சிலம்புமிச் சிற்திலும்போர்



களவியல், ௮ 

இருவிப் புனமுமின் ரென்னினைச் சின்ன வெனனையின்னே 

மருவிப் பிரிபவர் போலில்லை யேமண்ணில் வன்சண்ணரே;. 

பாங்கியாடிடம்வீடூத்துக்கோண்டகறல், 

உன்னைய ராவல்கு னல்லவ ரேயென் றுசாவினெங்கண் 

மன்னைய ராமல் வருத்துரை நீகஞ்சை வாணன் வெற்பில் 

என்னைய ராணைகொண் டேகுகின மேனிவை யித்சனையும் 
பின்னைய ராசொழி வாமித ணேயி௫ பெற்றனமே. 

ேநேடூந்தகைதறிவயினீடுநீன்றிரங்கல். 

[ தலைவன் குறியிடக்அவர்து நெடுநேரம் நின்று 
சலைவிவாராமைசண்டு வருதல். ] 

மான்கா ணிகரின் மடமயில் காடஞ்சை வாணன்வெர்பிற் 
ேன்கா ணிரைமென் சிறைக்கிள்ளை காளென் தெருமானோய் 
தான்கா ணியகொலிச் சாசனச் சோலையைக் son Yer San 

॥ரன்கா ணியகொ லெமுஈகரு எர்சசெ னின்னுயிரே, 

வறுங்களநாடிம்றுகல், 

| தலைவி நீங்கிய தினைபபுனத்திலே தலைவன் 

அவளைத்தேடி வருஈ துதல். ] 

செக்சேம் விழிக்கு மொழிக்கும் பகைதிருப பாற்கடலும் 

பங்கே ரகமும் பயந்தன வாயினும் பைஙகிள்ளைகாள் 

சஙசேய தடகதுறை சூம்களுசை வாணன் நரியலர்போல் 

ஈம மினிம்ருங்கு வாரேளல் காத்திங் இருந்தவரே. 

தலைவன்தலைவிவாழுழர்நோக்கிமதிம்யங்கல். 

பெறவரி தாலவர் பினசென்ற நெஃ்சமும் பேணலர்க்கு 
மறவரி தானன்ன வாணன்றென் மாறை வரைப்புனஞ்குழ் 

நறவரி தாழ்முல்லை நாண்மல ரோதி நகருமெனக் 

சுூதவரி தாமென்செய வேனென்று சோருமென் னோருமிரே.(௩௧) 

  

௧௨, இரவுக்குறி 

௧௫௬, வேண்டல் மறுத்த லுடன்படல் கூட்டல் 
கூடல் பாராட்டல் பாங்கிற் கூட்டல் 

உயங்க னீங்கலென் றொன்பது வகைத்தே 
இயம்பிப் போந்த விரவுக் குறியே,



G2. அகப்பொருளவிஎக்கம். 

இ-ள். மேலே சொல்லிப் போந்த இரவுக்குறி, வேண்டல் 

என்பது முதல் நீங்கல் என்பது ஈறாகச் சொல்லப்பட்ட ஒன் 

பன வகையினையுடையதாகும் எ - று, (௪௦) 

[இரவுக்கறிவிரி. ] 
கடு௭, இறையோ ஸிருட்குறி வேண்டலும் பாங்கி 

கெறியின தருமை கூறலு மிறையோன் 

நெறியின தெளிமை கூறலும் பாங்கி 

அவனாட் டணியியல் வினாதலுங் கிழவோன் 

அவளுட் டணியியல் வினாதலு மவற்குத் 

தர்காட் டணியியல் பாங்கி சாற்நலும் 

இறைவிக் கிறையோன் குறிப்பறி வுறுத்தலும் 

கேரா இறைவி கெஞ்சொடு களத்த லும் 

கேரிழை பாங் யொடுகோர் துரைத்தலும் 
கேர்ர்தமை பாங்கி நெடுந்தகைக் குரைத்தலும் 

குகியிட கிறீஇக் தாய்துமி லறிதலும் 
இறைவிக் இறைவன் வரவறி வுறுத்தலும் 

அவட்கொண்டு சேறலும் குறியுய்த் தகறலும் 

வண்டுறை தாரோன் வந்தெதிர்ப் படுதலும் 

பெருமக ளாற்றின தருமைகினைக் தஇரம்கலும் 

புரவலன் றேற்றலும் புணர்தலும் புகழ்தலும் 
இறைமக ளிறைவனைக் குறிவிலக் கலுமவன் 

இறைவியை யில்வயின் விடுத்தலு மிறைவியை 

எய்திப் பாங்கி கையுறை காட்டலும் 

இற்கொண்் டேகலும் பிற்சென் ben paid 

வரவு விலக்கலும் பெருமகன் மயங்க லு 

தோழி தலைமக டுயர்கிளந்து விடுத்தலுக் 
திருமகட் புணர்ந்தவன் சேறலு மென்ருங் 

இருபத் தேழு மிரவுக்குறி விரியே, 

இ. ள். இங்கே சொல்லப்பட்ட இறையோனிருட்குறதிவேண் 
டல் முதலாகிய இருபத்தேமும் இரவுச்சுறியின் விரியாகும் எ-று. 

இவற்றுள் இறையோனிருட்குறிவேண்டல், நெரியினதெளி 
மைகூறல், அவளுட்டணியியல்வினாதல், பாங்கிமிறைவிச்கு இறை 
யோன் குறையறிவுறுத்தல் என்லும் சான்கும் வேண்டற்குரியன.



Sar alt wiv, ௬௩ 

பாங்கி நெறிபினதருமைகூறல், இறைமகளிறைவனைக்குறிவிலக் 
கல், பாங்கி இறைவனை வரவுவிலச்சல் என்னும் மூன்றும் மறுத் 

தீற்குரியன. பாங்கெயவனாட்டணியியல்வினாதல், அவனுக்குத் தந் 
காட்டணியியல்சாற்றல், தலைவி பாங்கியொடு நேர்ந்துரைத்தல் 

என்னும் மூன்றும் உடன்படற்குரியன. தலைவிசகோர்தமை பாங்க 
தலைமகற்குணர்த்தல், குறியிடைகிறீஇச் தாய்துயிலறிதல், இறை 
விம் இறைவன் வரவறிவுறுத்தல், அவட்சொண்டு சேறல் என்னும் 

நான்கும் கூட்டறகுரியன. தலைமகன் தலைமகளை யெதிர்ப்படுதல், 

தேற்றல், புணர்தல் என்னும் மூன்றும் கூடற்குரியன. புகழ்தல், 
சையுறைகாட்டல் என்னும் இரண்டும் பாராட்டற்குரியன. தலைமச 

னிறைவியை இல்வயினவிடுச்தல், பாங்கி தலைமகளை இக்கொண்டே 

சல் என்னும் இரண்டும் பாங்கிற்கூட்டற்குரியன. நேராதிறைவி 

கெஞ்சொடுகிளத்தல், சலைமகள் அற்றினசருமைநினைந்திரங்கல், 

பெருமகனமயங்கல், தோழி தலைமக டுயா்கிளக்அு விடுத்தல் என் 
னும் கான்கும் உயங்கற்குரியன. பாங்கி குறியய்த்தகறல், திருமகட் 

புணர்ச தவன சேறல் எனலும் இரண்டும் நீங்கற்குரியன. 

இவற்றுள்ளே நேராதிறைவி நெஞ்சொடுளெத்தல், பெரும 
களாற்றின சருமை நினைந்திரங்கல், இறைமகள் இறைவனைக்கூறிவ 
ரல்விலக்கல் என்னும் மூனறும் வரைகல் வேட்சைச்குமுரியன. 

பாங்கி நெறிமின தருமைகூறல், இறைவனை வரவுவிலச்சல் தலைமக 

டுயர்கிளந்து விடுத்தல் என்னும் மூன்றும் வரைவுகடாதறகும் 
உரியன, 

உதாரணம். 

இறையோனிநட்தறிவேண்டல். 

“தலைவன் பாங்கியை இரவுக்குறி வேண்டாநிற்றல்: ] 

சருவிருர் செண்டிசை யுங்கன மாமழை கான்றதுள்ளம் 

வெருவிருஈ தெமபதிச் கேகவொண்் னது விதம்விதமாப் 

வருவிருஈ தென்றும் புரக்தருள் வாணன்றென் மாறையன்னீர 

ஒருவிருர் சென்றனைப் போலெயது மோககங்கு ஓங்களுச்கே 

பாங்கிநேறியீன தநமைகூறல. 

[ தலைவன் வரும் வழியினதருமை கூதித் தோழி 

இரவுக்குதி மறுத்தல். | 
மலைமா௫ வல்லவன் வாணன் வரோதயன் மாறைவெற்பிற் 
சிலைமா ஓருமெகங்குச் இயுமி ழாநிற்குஞ் சிங்கமெங்கும்



௬௪ அகப்பொருள்விளக்கம். 

கொலைமா கரியிரை தோர்ஈதுழ லாநிற்குங் கொற்றவபொற் 
சலைமா னுறைபதி நீவரு மாறென்கொல் கங்குலிலே. 

டஓுதுவுமது. 

ஒருவரைபோ லெங்கும் பலவரையுஞ் சூழ்ர்த 
அருவரை யுள்ளதாஞ் ச. நார்--வருவரையுள் 

ஐவாய நாசம் புறமெல்லா மாயுங்காற் 
சைவாய நாகஞ்சேர் காடு, திணைமாலைநூற்றைம்பது, 

தலைமகன் நேறியீனதேளிமைகூறல. 

[ தலைமகள் காரணமாக அருநெறியமெளிதாமென்று 

தலைமசன் தனதாற்ராமை புலப்படச்கூறல்.] 

வடுவரி நீள்கண்ணி யஞ்சலம் யாஈகஞ்சை வாணன்வெற்பிற் 

கொடுவரி கேழற் குழாமுழுங் கொல்லையுங் குஞ்சரச்தேர்ந் 

தடுவரி தாவு மடுக்கலுஞ் சூர்வழங் காறுமைவாயக் 
கடுவரி நாகக் குழாமல்கு கல்லளைக கானமுமே, 

பாங்கீ அவடைடணியியலவினுதல். 

[ தலைமசனதாற்றாமை சண்டு இரவுக்குறி நேருடின்ற தோழி 

அதுபுலப்பட ௮வனை நின்னாட்டாரணிவது யாது 

ஆடிடம் யாதென்று வினாவ சல் ] 

பூர்தழை யாது மலைமலர் யானு புனையிழையுஞ் 

சாதமும் யாது சடம்பொழில் யாது சரணியின்மேல் 
மாந்தரில் வேளன்ன வாணனனறென் மாறை வளககர்சுழ் 
தேர்தரு சோலைவெற பாறுங்க ளுட்டுறை செல்வியர்ச்கே. 

தலைமகன் அவள்நாட்டணியியலவினு தல். 

[தோழி கேட்ட வினாவின் குறிட்பறிக்து தலைவன் அவளை நின் 

னாட்டாரணிவது யாது அடிடம் யாதென்று வினாவுதல். | 

எ$்நாட் டவரணி கூறியென் பேறிங் சசெல்வடிவேன் 

மைச்காட்ட வெண்முத்த வாணகையாயதஞ்சைவாணன் மண்மேல் 

உச்சரட் டரிவைய ராடிடஞ் சாந்த மொளியிழைபூ 

மொயர்காட் டழையொடெல் லாமொழியாமன்மொழியெனக்கே, 

தலைமகற்தப்பாங்கிதந்நாட்டணியியல் சாற்றல். 

[ தலைமகற்குத் தோழி யாங்கள் இன்ன ௮ணிவோம் இன்ன 

பொழிலிட்த்த விளையாடுவோமென்று குதியிடங்க. தல். ]



சளவியல், ௯௫ 

வகைகொண்ட மார்சழை காந்தளம் போது மருப்பின்முத்தம் 

தீகைகொண்ட சந்தனச் சார்கணிந் தாடுவர் கஞ்சையாகோன் 

மிசைகொண்ட தெவ்வரை வென்சண்ட வாணனவெற் பாவெமதூர் 
₹கைகொண்ட வல்லியன் னாரெல்லி காக நறுநிழதகே. 

இதுவுமது. 

ஆம்ப லணித்தழை யாரக் துடல்வருக் 

இம்புன லூரன் பகளிவ ளாயநத 

கறுமலர் நீலம் பிணையல் செறிமலர்த 

தாமரை சன்னையா பூ. தீணைமோமியைம்பது. 

பாங்கிதலைமகட்தத்தலைமகன்தறிப்பறிவுறுத் தல். 

| தலைமகனுக்கு இரவுக்குறி கோர்த தோழி தலைவியைச் 

சார்ந்து தலைவன் இரவுக்குறி வேண்டா 

நிற்கின்றானென்று கூறல்.] 

புயலே றஐதிர்சொறும் பொங்குளை மீதெழப் போதகஈதேர்ந் 
தியலே றதிரு மிருங்கங்குல் வாயமுத்த மீன்றுசங்கம் 

வயலே நணைவள ருந்தஞ்சை வாணன் வரையிலுண்கண் 
சயலே றனையநின் பால்வரல் வேண்டினர் காதலரே. 

தலைம்கள்நேராதுநேஜ்சோடுகிளத்தல். 

[வழியின தருமைநினை ௮ இரவுக்குதிக்குடன்பட 

தலைமகள் சனஅ நெஞ்சொடு சொல்லுதல். ] 

wart sera மெல்லியன் மாதரை மேதினியோர் 

பய் ரெனுமுரை வாயமைநெஞ் சேசஞ்சை வாணன்வெற்பிற் 
கடவா ரணந்திரி சற்குனங் சண்ணனன காசலா்முட் 
பிடவார் சிறுரெறி வாயவரல் வேண்டினள் பெண்ணணங்கசே. 

தலைமகள்நேர்ந்துபாங்கீயோடூரைத்தல. 

[ வழியினதருமைநினைந்து மறுக்கலுற்ற தலைமகள அவர 

விருப்பமதுவாயின் யான் மறுத்தல் தகுமோ என 

இரவுக்குறி Corse. | 

Oana arror Coppaié CesaG வேற்றரசர் 

சங்குல வாழ்வு சவிர்க்சருள் வாணன் றமிழ்ச்சிலம்பிற் 
கவ்குல வாவினர் காதல ராயிற் சளிபயந்த 

கொங்குல் வாவலர் சூழ்குழ லாயென்கொல் கூறுவதே.



௯௭ அகப்பொருள்விளக்கம். 

நேர்ந்தமை பாங்கி நேடுந்தகைக்தரைத்தல். 

[ சலைமகள் குறிரேர்ர்சமை பாங்கி தலைமகற்குரைத்தல்.] 

ப.ரவாச வண்ணம் பரவியும் பாதம் பணிந்து கெஞ்சங் 

கரவாச பொனனைநின் காரண மாகச் சயிலையென்றே 

வரவா தவனஞ்சும் வெண்மா ளிகைத்தஞ்சை வாணனவெற்பர 
இ.ரவா.த வண்ணமெல் லாமிரச் தேனிவ் விரவிடையே. 

பாங்கி தலைமகனைக் தறியிடைநீறீடுத் தாய்துயிலறிதல், 

[ தலைமசனைக் குதியிடத்து நிறுவி அங்கே தலைமகளைக்கொண்் 
டுயச்சச் கருதிய கோழி தாய் தயிலதியாநித்றல்.] 

மாகர் தரியலர்ச் ர்தரூள் வாணன்சென் மாறைவெற்பின் 
மேகர் தருமின் னிடையன்ன மேவிரை காண்மலர்வேப் 

நாகர தழுவும் குடம்பையின் வாய்நடு நாளிரவிற் 
சோகச் தவிர்வில வாய்ச் துயி லாததென் ரோகைகளே;. 

தலைமகட்தத் தலைமகன் வரவறிவுறுத்தல், 

[ சாப்துயிலகிர்ச சோழி சலைமசட்குத் தலைவன் 
குதியிடத்து வந்தமை உணர்த்துதல்.] 

கந்தா.ர நாணுங் கனிர்சசொல் லாய்ஈங் சடிமனைச்கே 
வந்தா ரவாவின் பெருமையி ஞ.ற்றஞ்சை வாணனவெற்பிற் 
கொக்சா ரசோகர் தருஞ்செழும் போதும் கொழுஈதழையுக் 
தந்தா ரசலர் தழீஇயக லாது தணர்தவரே. 

பாங்கீதலைமகளைக் தறிவயிற்கோண்டூசேறல். 

மின்னே யயிலொடு மின்விளச் காவர்த வெற்பரைராம 

பொன்னே யெதிர்கொளடப் போழுகம் வாபுவி யேழிஜுக்குச் 
தன்னேயம் வைத்தருள் சர்திர வாணன் ஐமிழ்ச்சிலம்பில் 
நின்னே ரியன்மயில் கண்டுயி னாக நிழலகச்சே. 

தறியிடத்துய்த்து நீங்கல். 

[தோழி தலைவியைக் குதியிடத்து நிறுத்தி 8ீ இங்கே 
நில் நான் நினச்குப் பூக்கொயதுகொண்டு 

வருவலெனச் சான் ௮கலாதிற்றல்.] 

மக்தார மன்னகை வாணன்கென் மாழை மயிலனையாய் 
58சா வனம்பொய்கை * நான்கொய்கு வேன் குழ CC, GD IG (HO 
    

* பாற்குபின்னர் முல்லைமலருங் காட்டலரல் “BE STAHL 

பொய்கை” என்லும் பாடம் இயையா௮.



களவியல், ௬௭ 

கொத்தார் தெரியனின் செங்கனி வாயொடும் சொங்கையொடும் 
பைந்தா மரையையுஞ் சேதாம் பலையும் பகைப்பித்ததே. 

தலைமகன் தலைவியைக் தறியிடத்தெதீர்ப்படூ தல். 

[குதியிடத்துச் சனிகினற தலைவியைத் தலைமகன் வந்அசார்தல்.] 

முதிரா முலையிப் பனியநர்த கார முனியவல்ல 
கதிரா யிரமில்லை யேழ்பரித் தேரில்லை காவல்வெப்யோற் 
கெதிராதல் சோமற் இயைவதன் றே.ும்மில் யார்திறந்தார் 
மதுரா புரிச்சமிழ் சோவாணன் மாறை வனத்துவந்தே. 

ஆற்றினதரமை நினைந்திரங்கல், 

[| தலைமகள் தலைமகன் வரத வழியின தருமை 

நினை ந்திரக் குதல். ] 

செழியன் கயலைத் திசைவைக்க வாணன்றென் மாறையினமேற் 
கழியன் புடையறின் கால்கண்க ளாசச் கராம்பயிலுங் 
குழியன்றி யும்வெஞ் சு.ழியொன்றும் யாறுங் குழீஇக்கொடிதாம் 
வழியன்ப நீயெற்க னேவ£த வாறிம் மழையிருடகே, 

தலைவன் தலைவியைத் தேற்றல். 

[வழியருமை நினைச்திரங்கெ தலைவியைக் சலைவன் தேற்றல். ] 

வெயிலுக் கரவிந்த மென்மல ரன்னமும் விந்தைவெற்றி 
மயிலும் பயில்புயன் வாணன்றென் மாறைநின் வாள்விழிபோல் 
அயிலுங் குயின்மொழி நின்னிடை போன்மின்னு மாடளிகள் 
பமிலுச் தொடைநின் குழல்போ லிருளைப் பருனெவே. 

புணர்தல். 
[ சலைமகன் சலைமகளைப் புணர்க்சமை கூருநிற்றல்.] 

சுழிரீ ரலைகடற் ரொல்லுல சேழிலுர் தோற்றும்வண்மைக் 

கழிசீடு மாடக மேருவின் மீதிலுங் காவல்சொண்டு | 
வழிரீள் புகழ்சொண்ட வாணன்றென் மாறை வரையின்மலர்ப் 
பொழிநீழ லும்ப ரமுதனை யாரைப் புணர்ந்தனமே;. 

புகழ்தல். 
[ சலைமகன் தலைமசணலத்சைப் புகழ் சொல்லுதல்.] 

மண்ணார் பெரும்புகழ் வாணன்தென் மாறை வரையூலுக் 
கண்ணா ரமுங்கமழ் சார்வருஞ் சாரரலித் சார்ச்துறையும் 
பெண்ணா சணங்கன்ன நின்முகர் தான்சண்ட பின்லுமுண்டோ 
கண்ணார் சடங்களின் வாயொடுங் சாத சமலங்களே.



௯௮ அகப்பொருள்விளக்கம், 

தலைவிதலைவனைக் தறிவிலக்கல், 

[ வழியருமைசோச்ூச் தலைவி தலைமசன் குறிவயின் 
வருதலை விலக்கல்.] 

மேற் கதிர்முத்த வார்முலை பாவியின் மூழ்கத்சனி 
வாரறக நீதஞ்சை வாணனவெற் பாவய மாவழங்கும் 
வேரற் கடிய கவலையி னூடு வெயிலவற்கும் 
சாத கழுமைய தாமிருள் கூருமெஞ் சாரலிலே. 

தலைவன் தலைவியை இலவயின்விடுத்தல. 

| புணாச்து மகிழ்வற்றுப் பிரியாநின்ற தலை௦சன் இனி £ 

நின்மாளிகைக்குப் போவாயாசெனச் தலைமகளை ' 

வீட்டிற்குச் செலுத்தாநிற்றல்.] 
மல்லைபம் போ வென்ற வாணன்றென் மாறைநின் மாளிகைடாம 

கொலலைடம் போருகந தேடவுங் கூடுர் சொடித்தளிரால் 
மூல்லையம் போது முகையுவ்கொய யாது முகிழமுலையாய 
செல்லையம் பொறபளிங் இரறலம் பாதஞ் சவபபிக்கவே. 

பாங்கி தலைமகளையேய்தீக் கையுறைகாட்டல. 

| சலைமசனைப் பிரிஈ் துநிற்கின்ற தலைமகளைத் தோழி வந்து 

கூடச் சான்கொயதுவந்த பூக்களைச் காட்டல். ] 

முகையா யலராய் முலைச்குகின் வாய்க்கு முூறைமுறையே 

பகையா முளரியுஞ் சேதாம் பலுமிவை பைங்கழுகீர் 
வகையார் சொடைடனை வாணன்றென் மாறையின மெளவலனன 

ஈசையா பிவையிவை நின்குழற் காமுல்லை சாண்மலழே. 

பாங்கி தலைமகளை டுற்கோண்டேகல். 

[ கோழி தலைமகளை வீட்டிற்குச் கொண்டுடோதல்.] 

ஒல்கா விருண்மணமச் தொல்கரும் போழ்தி ஐணர்ந்துஈம்மை 
நல்கா வியல்பன்னை நாடிஜு நாடு ஈடா தருணீ 

மல்சாவி குழ்தஞ்சை வாணன்றென் மாறையின் வள்ளையின் மேற் 
செல்காவி யன்ன விழித்திரு வேநின் நிருமனைக்கே,. 

தலைமகனைப் பாங்கி வரவுவிலக்கல். 

[சோழி தலைமகளை கவீட்டிற்சேர்த்து மீண்டுசென்று இனி நீ 

இரவில் வாரற்க இரவில் நின்னை எதிர்ப்படுதற்கு



களவியல், Fn Sh 

இவள் எளிபளல்லளென்று அவளதருமையுரைச் 

அதீ தலைமகனை வாவுவிலச்சா நிற்றல். ] 

வெமயபோர் முருகென்ன வேல்வல னேந்தி வெறிதிங்நனே 
வம்போர் நகரெல்லி வாரல்வெழ் பாமரு வாவரசர் 
தீம்போர் கடரத தடம்புப வாணன் றமிழ்ச்சஞ்சைநாட் 

டம்போ ர௬கமல்ல வோதிருச் கோயி லணந்கினுக்கே. 

தலைமகன் மயங்கல. 

[ தோழி இரவுச்குறி விலக்கியது கேட்டுத் தலைவன் கலகக 

முற்றக் சன சாற்றருமைகோனறச் கூறல். | 

வனள்சங் கலந்த சலிவென்ற வாணன்றென் மாறைவெர்பிற் 
றஞ்சங் கலாகசொற றையலும் யானுஈ தனித்தனியே 

கெஞ்சங் கலக்க நிலைமபையெல் லாங்சண்டு நீயமுதின் 
நஞ்சங் கலந்தனை யேனை மார்கும னன்னுதலே,. 

தோமீதலைமகடூயர்கிளந்துவ்டூத்தல். 

[8 செல்லும் நெறியினதகருமை நினைந்து அவள் வருந்தா 

நின்றுளென்று தோழி சலைவியது அயரங்கூறி 

வரவு விலச்காநிற்றல். | 

(eran crabs தெரியா விருணெறி முன்னிநையும் 
மின்னூர் புனையிழை மின்னனை யாளுயய வேலின்வெம்போர் 

மளூர் களிறு திறசொண்ட வாணன்றென் மாறையன்ன 

நினனூ ரகம்புகுர் தாறகுறி சாரட்டு நெடுச்சகையே, 

தலைமகளைப்புணர்ந்து அவன் சேறல், 

இருங்குன் றனமத லெம்பதிச் கேக லெளிதுசெம்மை 
தருங்குங் குமமுலைத் தையனல் லாய்தஞ்சை வாணன்வெற்பிற் 
கருங்குஞ் சரவினம் வெண்டிங்க வேறஞ்சும் கங்குலினெம் 

மருங்குஞ் சுடர்விளக் காமட வார்குழை மாணிக்கமே; (௪௧) 

  

௧௩, இரவுக்குறியிடையீடு, 

SRY அல்லகுதி வருந்தொழிற் கருமை யென்றும் 

கெல்லிக் குறியிடைமீ டி.ருவகைத் தாகும், 

இ-ள். அல்லகுறி என்றும் வருந்தொழிற்கருமை என்றும் 

இரவச்குறியிடையீ இருவகையடையதகாகும். எ - து.



#00 அ௮கப்பொருளவிளக்க்ம், 

அல்லகுறி - நியமிக்கப்பட்ட குறியல்லவாடிய குறி. ௮௮ 

தலைமகனாலே நிகழ்த்தப்படுிவனவாகிய புன்னைச்காப் 8ீரிலிதெல், 

புள்ளெழுப்புதல் முதலிய நிகழ்ச்சிகள் பிறிதொன்றினால் நிகழ்த் 

தப்படுதல், வருந்தொழிற்கருமை - அவ்விடத்சே வருசற்குக 

கூடாமையான இங்குகளின் நிகழ்ச்சி. எல்லி - இரவு. இடையமீடு- 

சீவிர்தல், இடைவிடுசல். (௪௩) 

[அல்லதறி.] 

௧:(டு௯, இறைவிக் இகுளை யிறைவர வுணர்த்துழித் 

தான்குறி மருண்டமை தலைவியவட் குரைத்த 

பாங்கி தலைவன் நீங்கெடுத் தியம்பலும் (லும் 

புலந்தவன் போதலும் புலர்தபின் வறுங்களம் 

தலைவிகண் VINE HEFT MUMS AOI FF YE 

தலைமக ளவல்ம் பாங்கி தணித்தலும் 

இறைவன் மேற் பாங்கி குறிபிழைப் பேற்றலும் 

இறைவிமே லிறைவன் குறிபிழைப் பேற்றலும் 

அவள்குறி மருண்டமை யவளவற் கியம்பலும் 

௮வன்மொழிக கொடுமைசென் றவளவட் கய 

ம்பலும் 

என்பிழைப் பன்றென் நிறைவிகோ சலுமென 

ஒன்று பன்னொன்று மல்லகுறிக் குரிய, 

இ-ள். இறைவிக்கிகுளையிறைவரவுணரத்துழித் சான் குறி 
மருண்டமை தலைவியவட்குரைத்தல் முதலாச இங்கே சொல்லப் 
பட்ட பதினொன்றும் ௮ல்லகுதிக்குரியனவாகும் ௭ - று. 

உதாரணம், 

தலைவிக்தப் பாங்கி தலைமகன் வாவுணர்த்தல். 

கயல்வென்ற வண்சண்ணி காரண மேதுசொல் சைசையங்சான் 
௮யனின்ற புன்னையி னன்னமெல் லாமட் லாழியங்கைச் 

சய.மங்கை தன்பெரு மான்றஞ்சை வாண்ன் றரியலர்போற் 

௮யரம் பெருச யிராவொரு போதுர் தயின்திலவே. 

இ௮ பாங் தாய்க்குரைப்பவள்போலச் தலைவிக்குத் தலை 
வன் வரவு கூறியது. Dog Hyper gid.



களவியல், SOS 

தான்தறிமநண்டமை தலைவி பாங்கீக்தரைத்தல். 

| தலைமகன் வரவுணர்த்திய தோழிக்குத் சலைமகன் செய்யுக்குறி 

பிரநிதொன்றனாள் திகழ்க்ததனைத் தான் மெயயாக மயங்கிச் 

குறியிடஞ் சென்று மீண்டமையைச் தலைவி கூறல்.] 

பேசத் தகுவதொள் றன்று£ண் டாய்பிறி தோர்குறியை 

சேசச் தவாகுறி யென் சென் நியான்குறி நின்றுவர்தேன் 
வாசக் தமிழ்புனை தோளுடை யான்றஞ்சை வாணனொன்னார் 
தேசச் தவருமெய சாவெய்ய கோயெயதிச் சேயிழையே. 

இதுவுமது. 

அணிகடற் றண்சேர்ப்பன் நதேோர்ட்பரிமா பூண்ட 

மணியரவ மென்றெழுர்து டோர்தேன்--கனிவிரும்பும் 
புள்ளரவங் கேட்டுப் பெயர்ர்தே னொளியிழாய 
உள்ளுருகு நெஞ்சினே னாய். ஐந்த்ணையைம்பது, 

பாங்கிதலைமகன்றிங்கேடூ த்த்யம்பல, 

[தலைமகன்றீங்கு - தலைவன் குறியிடத்து வாராததீங்கு.] 

வடியோ வெளுங்கண் மடர்சைல் லாய்சஞ்சை வாணனைக்சண் 
டடியோ மெனச்சென் றடையலர் போலயர் இனெறநின்கைக் 

தொடியோட மென்பணைச் தோளிணை வாடுகந் தொழில்புரிந்த 
கொடியோர் துணிர்துசெய் தார்குதி யாத குதிஈமக்கே;. 

தலைமகன்புலந்துபோதல். 

[ தலைமகன் GAS sg ரீடுநின்று தலைமகளை எதிர்ப் 

படாது புலந்து போகாநிற்றல். ] 

சேனுற்ற வாகையக் தார்த்தஞ்சை வாணனைச் சேரலர்டோல் 
மானுற்ற பார்வை மயில்பொருட் டாக வழிதெரியாக் 

சானுற்ற கானற் சனையிருள் வாயவரச் கற்பித்த 
யாலுற்ற சோயகளெல் லாம்படு வாயினி யென்னெஞ்சமே. 

வறுங்களந்தலைவிகண்டிரங்கல், 

| வறுங்களம்-தலைவன் நின்று நீங்கெயெவசனாற் பபயன்படாதகளம். ] 

தாதகை தண்டலை சூழ்கஞ்சை வாணன் Nb geo peru 

நீதகை கொண்டென்முன் னின்றனை யேசெஈ நிறக்கனிவாய் [ச 
மேத்குமுள்ளெயிற்ரொண்முகைச்கொக்கைவெண்டோட்டுமென்பூ 
சேக்கை யென்லுகல் லாய்கொண்கர் மாலை டைத்ததெளறே,



SOD அ௮கப்பொருள்விளக்கம், 

தலைவிபாங்கிக்தரைத்தல். 

[ தலைமசன் நின்றுநீங்கெ வறுங்களங்கண்டு பெடார்த 

தலைமகள் தோழிக்குக் கூறுதல். | 

வரலிங் கரிய மயங்கருள் யாமத்து வஈதிளவேய 

கரலுஞ் சிலம்பர் ஈவமணி பாழி நறவுண்வண்டு 

மரலுர் தளையவிழ மொயம்மலாச் கார்தளஞ் செம்மலர்ச்சை 
விரலென்௮ கொல்செதிக் தார்நெதித் தாழ்குழன் மெல்லியலே. 

அம்பிகாபத்கோவை, 

இதுவுமது, 

கெய்தற் படப்பை நிறைசமித் சண்சேர்ப்பன் 
சைகைகும் சானலி௰௦ சண்டகநாட் போலானால் 

செட்ச குதியுமபொய யாயின வாயிழாய 

ஐயகொ லான்றார் தொடர்பு. தீணைமோமீயைம்பது. 

தலைமகளவலம்பாங்கி தணித்தல், 
[ அவலம் -. தயர்.] 

பொய்யா தவர்கம் குறதிபிழை யாரவர் பூண்டவன்பு 

மெய்யாத றேறி யழுங்கன்மின் னேபய வெர்பிரண்டால் 
மையாழி வைய நிலையிட்ட வாணன்றென் மாறைவெர்பில் 

உய்யான மென்சமு நீர்ஈறு மாலை யடைத்சல்லவே. 

பாங்கீதலைவன்மேற் தறிபிழைப்பேற்றல். 

[குதிபிழைப்பு - அல்லகுதிப்பட்டகுத்றம்.] 
விம்மூர் துயர்க்சடல் வெள்ளத்துள் ளேயெம்மை வீழ்வித்து £ர் 
எம்மூ ரகத்து வரலொழிச் ீரெதி ரேோற்றதெவ்வர் 

தீம்மூரை முப்புர மாக்கிய வாணன் றமிழ்த்தஞ்சைபோல் 
உம்மூர் வரத்துணிந் தேமன்பர் கூறுமவ் வுரெமக்மே. 

தலைவன் தலைவீமேற் தறிபிழைப்பேற்றல், 

௮றந்தன ளா௫ியம் போருகச் சன்னையிக் சொல்வரைமேற் 
பிறச்தன ளாகும் பெருந்திரு மாசெனப் பேதையரிற் 

சிறந்தன ளாதலிற செர்தமிழ் மாறன்றென் மாறையன்ஞள் 
மதஈதன ளாயினும் யாமொரு போது மறவலமே. 

தலைவி தறிமரண்டமை பாங்கிதலைவற்தணர்த்தல். 

தனையா வரும்புச ழத்தரும் வாணன் றமிழ்த்தஞ்சைமான் 
அனையா ளவள்குதி யாமிதென் றேநினைச் தல்லதொன்று 
நினையா வருங்கங்கு னின்குறி யாவந்து நின்றதுஈம் 
வினையால் விளைர்சசென் மேவெறி சேயன்ப மீண்டனளே.



சளவியல், ௧௦௩ 

பாங்கிதலைவன்மொழிக்கோடுமையைத்தலைவிக்தச் சோலலல்;. 

பல்லியம் போலுரு மேறெக்கு மார்ப்பதும் பார்ப்பதின்றி 

வல்லியம் போசகம் போர்பயில் கான்வந்து வாணன்றஞ்சை 
அல்லியம் போருகை யன்னநின் போரு ளாசையினின் 
நெல்லியம் போதுசென் ஹேனென்று கேள்வ ரியம்பினரே. 

தலைவி யேன்பிழைப்பன்றேன நோதல், 

வியலூ ரெயிற்புற நொச்டியி னூழ்மலர் வீழ்தொறெண்ணி 
மயலூர் மனத்தொடு வைகனன் யான்றஞ்சை வாணன்வெற்பர் 
புயலூ ரிருட்கங்குல் வ;தவ மேநின்று போயினரென் 

றயலூர் நகைச்குமென் னேயென்ன பாவங்கொலாக்கெவே. () 

(லநநீதோழிற்கநமை.] 
௧௬௦, தாயு நாயு மூருந் தஞ்சாமை 

காவலர் கடுகுத னிலவு வெளிப்படுதல் 

கூகை குழறுதல் கோழிகுரற் காட்டுதல் 

ஆகிய வேழு மல்லுக்குறித் தலைவன் 

வருக்தொழிற் கருமை பொருக தந் குரிய, 

இ-ள். தாயதுஞ்சாமை முதலாக இங்கே சொல்லபடட்ட 

ஏழும் இரவுக்குறிச்சண் சலைமசன் வருதொஜழிழ் கருமை பொருச் 
GED குரியனவாகும் எ.ஃறு, 

வருந்தொழிற்கருமை - தலைவன் இடைவிடாது வருதற்கு 
உளதரம் தடை. 

தாயதுஞ்சாமைக்குக் காரணம் மகளுக்கு அறிவும் சாரமும் 
கறபித்திருத்தல் எனவும், தாயதுஞ்சாமைச்குச் காரணம் யாதே 
னும் ஒரு நிகழ்ச்சி எனவும், ஊர் அஞ்சாமைக்குச் சாரணம் ஊர் 

கொண்ட பெருவிழா எனவும் கூறுவர். காவலர்கடுகுதல்-ஈகரிகாப் 

டாளர் விளக்கோடு விரைந்துவருதல். அல்லுக்குதி - இரவுக்குறி. 

உதாரணம், 

தாய்துஜ்சாமை, 

[இரவுச்குதியிடை வந்த நிற்குந்தலைவனைத் தாய் அயிலா 

மையாற் சென்றெதிர்ப்படமர்ட்டாமற் சிறைப்புற 

மாகத் தோழி கவன்று கூருநிற்றல்.] 

அழி பசன்புவி யுள்ளன யாவு மடங்கெள்ளென் 

ழி முடிர்தன வோய்ருள் யாமத்து மோடையிலும்



௪௦௪ ௮கப்பொருள்விளக்கம், 

தாழி யிலும்போ தலர்சஞ்சை வரணன் றரியலர்போல் 
தோழிரஈம் மன்னைகண் ணேதுயில் கோட நுறர்தனவே, 

நாய்துஞ்சாமை, 

[யாதோ நிகழ்ந்ததுகண்டு சாப் ஓயாது குரைத்ததாக ௮சனால் 

தலைவன் குூறதியிடைவருசள்கு இடைமீடாயிற்றென்று 

தோழி சவன்று கூருநிற்றல் - முன்வருவனவற்றி 

ற்கும் இவ்வாறுரைத்துக்கொள்க.] 

தண்ணென் புனல்வையை சூழ்கஞ்சை வாணன் ஐரியலர்போற் 

பெண்ணென் பிறவியும் பேறுடைத் தன்றிப பெரும்பதிகங் 
கண்ணென் பவர்வரச் கங்குலின் ஞாளிக் கணங்குரைத்துத் 
அண்ணென் கடுங்குரல் வாயன்னை துஞ்டிலுக் அஞ்சிலவே. 

ஊர்துஜஷ்சாமை. 

ஓங்கண்ணல் வெம்பக டுந்திவர் தோரை யடன்றுதும்பைச் 

தேங்கண்ணி சூடிச் செருவென்ற வாணன்றென் மாறைமினனே 
தாங்கண் ணனையர் தமைப்பிரிக தோர் சனிமைகண்டோ 

சாங்கண் ணுறங்கிலு மோவுறங் கார்கண் ணகரவரே, 

காவலர்கடூததல, 

புயற்சண் ணியதலைப் பூகமென் பாளைப் Ly gg br 

வயற்கண் ணிறஹைதஞ்சை வாணனனென் மாறையில்வஞ்சியன்னாள் 

கயற்கண் ணிணையளஸ்ூ நீர்மல்கச் காவலர் கைப்பறையின் 
செயற்கண் ணிணையல்ல வோபடு கின்றன திண்கடிப்பே. 

நீலவுவேளிப்படூ தல். 

தெண்பாற் கதிர்முத்த வெண்ணகை யாயதி௰ ரிச்ரிசூழ 
மண்பாற் புகழ்வைத்த வாணன்டெள் மாறைஈமமன்னாபொற்றேோ 
பண்பாற் பரிக்கும் பரிவரு மாறென் பரர்தநிலா 

வெண்பாற் கடலில்வை யம்பதி னா மிதக்சிள் றவே. 

கூகைதழறல, 

கம்பே டைமை யிருச்சின்ற வாசடன் ஞாலத்துள்ளோர் 
தீம்டே றெனவந்த சந்திர வாணன ஐரியலர்போல் 

வம்பேறு கொங்கை மயிலிய ளாமஞ்ச மன்றமராச் 
சொம்பேதி சள்ளிருள் வாய்க்கு முநின்ற கூகைகளே,



களவியல், & OG 

கோமிீதரற்காட்டுதல். 

மன்பசை யுய்ய வருக்தஞ்சை வாணன்றென் மாறைவெற்பர் 
கொன்பொதிவேல்வலங்கொண்டுவச்சாற்றங்கள்கோனடைச்தான் 
என்பது தேறி யிடையிரு ஞரை யெழுப்பும் வெம்முட் 
பொான்பொதி தாள்வளை வாயச்செய்ய சூட்டுவன் புள்ளினமே, 

[இரரவுக்குறியிடையீட்டூவிரி. ] 

௧௬௧, இரட்டி மிவ்வாறு செப்பிய வொன்பதிற் 

அிரட்டியு மிரவுக்கு.ி யிடையீட்டு விரியே, 

இ-ள். இங்கனமே வகையோடு சேர்த்துச் இரட்டிக் கூறிய 
பதினெட்டுக் கிளவியும் இரவுக்குறியிடைமீம்டின் விரியாகும் 

(சட) 

  

௧௪. வரைதல்வேட்கை; 

௧௬௨, ௮ச்ச முவர்சக்த லாந்ரு மையென 

மெச்சிய வரைதல் வேட்கை வகைத்தே, 

இ-ள். வியநது கூறப்பட்ட வரைகல்வேட்கை அச்சமும, 

உவாதகலும, அறருமையம் என மூவகையுடையதாகும் எ-று. 

உவாத்தல் - வெறுத்தல், வரைதல்வேட்கை - வரை கலைவிரு 

IYER DO. (௪௬) 

[வரைதல்வேட்கைவிரி.] 

௧௬௩. பருவரல் வினவிய பாங்கிக் கிறைவி 

அருமறை செவிலி யதிந்தமை கூறலுக் 
தலைமகன் வருக்தொழிற கருமை சாதறலுக 

தலைமக னூர்க்குச் செலவொருப் படுதலும் 

பாங்கி யிறைவனைப் பழித்தலும் பூங்கொடி. 

இதையோன்றன்னைகொந்தியற்படமொழிதலுங் 

கனவுஈலி வுரைத்தலுவ் கவினி வுரைத்தலுக் 
தன்றுயர் தலைவற் கூரைத்தல் வேண்டலுர் 

துன்புறல் பாங்க சொல்லெனச் சொல்லலும் 

அலர்பார்த் துற்ற வச்சக் செவியும் 

ஆறுபார்த் துற்ற வச்சக் Bar Aue 

சாம மிக்க கழிபடர் கிளவியும் 
@Q



௧௦௭ அகப்பொருள்விளக்கம். 

தன்னுட் கையா நெய்இடு சளவியும் 

கெறிவிலக்கு வித்தலுங் குறிவிலக்கு வித்தலும் 

வெறிவிலக்கு வித்தலும் பிறவிலக்கு வித்த லுங் 

குசவரை வரைவெதிர் கொள்ளுவித் தலுமென 
உரைபெத வகுத்த வொன்பதிற் நிரட்டியும் 

வரைதல் வேட்கை விரியெனப் படுமே, 

இ-ள். பருவரல் வினவிய பாங்கிக் இறைவி அருமறைசெ 

விலியதிந்தமை கூறல் என்பது முதலாக இங்கே சொல்லப்பட்ட 
பதினெட்டும் வரைதல் வேட்கையின்விரி எனப்படும் எ - று. 

பருவரல் - ன்பம். ௮ருமறை - பிறராலறிதற்கரிய இரக 
இயம். வருக்தொழிற்கருமை - தலைவன் இடைவிடாது வருதற்கு 
ஆண்டு நிகழும் தீங்குகளாலாய அருமை. செலவொருப் படுதல் - 

செல்லுதற்குச் சம்மதித்தல், அலர் பார்த்துற்ற வச்சம் - அலரை 
கோச்குதலாலாகிய அச்சம். அலர் - பலரறிய நிகழ்த்துஞ்சொல், 
அலர்போல விரிதலிற் பல.ரதிய நிகழுஞ்சொல்லினை அலர் என் 

பம், அரும்புபோல விரியாது நிறறலிற் சிலரதிய நிகழுஞ்சொல் 

லினை அம்பல் என்றும் கூறுவர். அரும்பல் என்பது அம்பல் என 

மரிஇயிற்று. இவை யிரண்டும் களவினை வெளிப்படுத்துஞ் சொற 
கள். அறுபார்த்துற்ற வச்சம் - வரும் வழியினுள்ள நீங்குகளைச் 

இந்தித்தலாலாயெ அச்சம். காமமிக்க கழிபடர் கிளவி - வேட்கை 
மிகுதலாற் பெரிதும் நினைஈது இரங்குஞ்சொல். காமம் - வேட்கை, 

கழி - உள்ளதுசிறத்தல், படார் - நினைத்தல். தன்னுட்சையா 
றெய்திடுளெவி - தலைவி தன்னுள்ளத்திலே தோன்றிய துயரைப் 
பிதிதொன்றின்மேலிட்கொ கூறுஞ் சொல். கையாறு - துயர், 

எய்த--இடு - எயதிடு; விசாரம். பிறவிலக்குவித்தல் - கொதும 
ர் வரைவு முதலிய பிறவற்றை நிகழாமல் விலக்குவித்தல். 

இங்கே கூறட்பட்டவைகளுள்ளே பருவரல் வினவிய பாங் 

இக இறைவி யருமறை செவிலியதிர்தமை கூறல், ௮லர் பார்க 
துற்ற வச்சச்செவி, ஆறுபார்த் துற்ற வச்சச்சொவி, நெறிவிலச்கு 

வித்தல், குறிவிலக்குவித்தல், வெறிவிலக்கு வித்தல், பிறவிலக 

குவித்தல், குரவரைவரைவெதிர் கொள்ளுவித்தல் என்னும் எட் 
திம் ௮ச்சத்திற்குரியன. சலைமகலூர்க்குச் செலவொருப்படுதல், 
பால்கி யிறைவனைப் பழித்தல், பூங்கெொடியிறைவனை நொந்தியம் 

பட் மொழிதல், கவினழிவுரைத்தல், துன்புறல் பாங்கு சொல் 
ளெனச் சொல்லல் என்றும் ஐந்தும் உவர்த்தற்குரியன, வருந் 

தொழிற்சருமை சீரத்தல், சனவு சஜிவுரைத்தல், தன்றுயர் தங்



களவியல், ௧௦௪ 

வற்குரைத்தல் வேண்டல், காமம் மிக்ச கழிபடர்கிளவி, கன 
னுட்சையா றெயதிடுகிளவி என்னும் ஐந்தும் அற்ராமைக்குரியன , 

இங்கனமன்றி இவைகளை வேறுபட வகுப்பாருமுளர். 

“பருவரல் வினவிய பாங்கிக்கு'” என்றமையாற் பாங்கி 
தலைவியைப் பருவரல் வினவுதலும் அறுவாதமாசக் கொள 

ளப்படும், 

பாங்கீ தலைமகளைப் பநவரல்வினுவு தல். 

விண்டார் பதிகொண்ட வேற்படை வாணன் விரைசமழ்பூர் 
தண்டா மரைமங்கை தங்கிய தஞ்சைநின் ரயர்தம்மோ 
டுண்டா சியமுனி வோவனறி யாயத்தொ டுற்றதொன்றோ 

வண்டார் குழலிசொல் லாய்செல்வ தேதுன் மனத்திடையே, 

அரம்றைசேவிலி யறிந்தமை கூறல். 

[ தமத களவொழுச்கத்தைச் செவிலியறிர்தாளாகச் 
தலைமகள் கூறல்.] 

மாணிச்ச மென்கொம்ப ரென்சொல்லு சேன்றஞ்சை வாணன்வெ 

பேணிப் புணர்ந்து பிரிந்துபின் மோன்றலும் பேதைமுகம் [தபர் 
பாணித்த லின்றி மதிகண்டு காணிய பற்சயம்போல் 

நாணிக் சவிழ்ர்தச னாலறிர் தாளன்னை ஈங்களவே. 

தலைமகன்வநந்தோமிற்கநமைராற்றல். 

[இ௮வுச் தலைவிகூற்று.] 
ஓவலில் வாயன்னை ஞாளியிவ் வூர்கண் ணுறங்கினுமூர்ச் 
காவலர் காய்வர் நிலாமதி காலுங் சடுங்குடிஞைச் 

சேவலும் வாரண முர்தஞ்சை வாணளைச் சென்றிறைஞ்சா 
மேலிலர் போல்வெய்ய வாயடை. பாவென் மெலிவதிந்தே, 

தலைவி தலைவலூர்க்தச் சேலவோநப்படுதல். 

ஈம்பா னலலுண்ட ஈம்பா தகர்தர் ஈகர்வினவித் 
தம்பா லஓுடன்சென்று சார்குவ மோதரி யாரைவென்று 
வம்பார் கழல்புனை வாணன்றென் மாறை வளரும்வஞ்சில் 
கொம்பா இயமருங் இற்கரும் பாமொழிச் கோமளமே. 

பாங்கி தலைமகனைப் பழித்தல். 

| இடைவிடாது வராது தலைமகளுக்குத் துன்பமுறுத் தன்ர 

னென்று தோழி தலைவன்மேழஜ் குத்றமேற்றல்.] 

வறியார் புகழ்தஞ்சை வாணனறென் மாறை மடர்தையன்னாள் 
அதியா டுயா்முன் ன.றிந்தவர் தாமத ஞாலழலின்



௧0௮ அகப்பொருளவிளக்சம், 

பொதியா ருயிர்வெம் பணிமா மணியும் புதையிருள்கூர் 

நெதியா ரருள்பெற நாநடு காளிடை. நீ5.துமே. 

தலைமகளியற்படமோமித்ல. 

[| தோழி தலைவள் மேற் குற்றமேற்கினகைச் கேட்ட தலை 

மகள் ௮வனிடத்துக் குற்றமிலதாகக் கூறல். 

இயற்பட - தகுதிபொருக்க | 
புணரா விரகமும் போகா விரவும் புணர்முலைமேல் 

இணரார் பசப்பும் பிறவுமெல் லாமிருள் கூர்ர்தறல்போல் 
வணரார் குழற்பிறை வாணுத லாயதஞ்சை வாணன்வெறபர் 

உணரா திருபபது வேறொன்று மல்லஈம் மூழ்வினையே. 

கனவுநலிவுரைத்தல். 

[இதுவுர் தலைவிகூற்று. கனவுாலிவு - கனவினாலழிசல்.] 

சினவாகை சூடிச் செருவென்ற வாணன்றென் மாறையினம் 
மனவாழ் வனையவர் வர்துகல் யாம மணந்தசெல்லாம் 

நனவா மெனவே மகிழ்ந்சேன் விழிச்சொன்று நான்சண்டிலேன் 
கனவாய் முடிந்தது பின்னையென் னேயென்ன கசைசவமே, 

கவினமிவுரைத்தல். 

[ இதவு$தலைவிகூற்று. கவினழிவு - அழகுகெடுசல்..] 

வாளினு நீள்விழி வாணுத லாய்தஞ்சை வாணன்றெவ்வின் 
காளினு காளு ஈலந்தொலை வேனசை யாரயில்வேல் 

வேளினு மேர்கல்ல வெற்பனு நீயமென் மேனியினுக் 
சோளினு கோயறி மீ.ரறி யாததென் மொல்வினையே. 

தன்றுயர்தலைவற்தரைத்தல்வேண்டல், 

[ தலைவனுக்குத் தனத அயரை உரைச்கு மாத 

தலைவி தோழியை வேண்டல். ] 

வரைப்பான் மது ரச் சமிழ்தெரி வாணன்றென் மாறைவையை 

துரைப்பான் முகந்தன்ன முண்டு லாயிர்த கோயவர்ச்இன் 

அரைப்பா ௬ளரே ஓயிரெய்க லாகஈமச் கூர்திரைசூழ 

தரைப்பால் வளரும் புகழெய்த லாமவர் தங்களுச்கே. 

% இச்செயயுள் சிலபிரதிகளில் இல்லை. ஈண்டு இல்லாவ 

ருர்.தயில்” என்ற வேறொரு கவி இருக்கின்ற ௮. 

 



சளவியல், ௧௦௯ 

துன்புறலபாங்கே சோல்லேனச்சோல்லல, 

| யான் அன்புறுசலைப் பாங்டு நீ அ௮வர்க்குரைத்தல்வேண்டு 

மென்ற சலைவியை தோக்கிச் தோழி கூறல்.] 

ஒலலென மெப்து முறுதுயர் சாமு மூணரும்வண்ணம் 

சொல்லென நீமி௫ சொல்லியென் பேதுன் றுயாமெல்லாம் 
வல்லென வேகொண்ட சொங்கையர்வேடஞ்சைவாணன்வெழ்பில் 
அல்லென வார்குழ லாயறி யாரல்ல ரன்பருமே. 

அலர்பார்த்துற்றவச்சக்கிளவி. 

| இ.௫ தலைவிகூர்று.] 
2லருந் தொடைவஞ்சி வஞ்சக மாதரு மாரனும்வாய 
அலருக் தடங்கை பலருக் தொடாநிற்ப வஞ்சிநெஞ்சம் 

பலரும் புகழ்தஞ்சை வாணர் பிரானைப பணியலர்போற் 
புலரும் பெயருங்கண் ணீர்புல ராது புலரினுமே. 

அறுபார்த்துற்றவச்சக்கிளவி. 

| இ௫வுச் சலைவிகூத்று.] 

அரியுங் கரியும் பொருநெறிக் கோர்துணை யாயவர்மேற் 

சொரியு£ திவலை துடைக்கவென் மரோேகுழை தோயததுகஞ்சம் 

வரியும் பயில்கண்ணி வாணன்றென் மாறைகம் மன்னர்வரந்து 

பிரியும் பொழுதெல்லி வாய்வினை யேன்மனம் பின்செல்வதே; 

காம்மீக்ககழிபடர்கிளவி. 

[ இஅவுர் தலைவிகூற்று.] 
மாதுற்ற மேனி வரையுற்ற வில்லிதில் லைஈகர்சூழ் 
போதுற்ற பூம்பொழில் காள்கழி காளெழிற் புள்ளினங்காள் 

௪.துற் றழிதியென் னீர்மன்னு மீர்ர். துறை வர்க்கவளோ 

தீ.துறற சென்னுக்கென் வீரிது வோரன்மை செப்புமினே. 
திருக்கோவை, 

டுதுவுமது. 

புன்கண்கூர் மாலைப் புலம்புமென் கண்ணேபோற் 
றுன்ப முழவரய் துயிலப் பெருதியால் 

இன்கள்வாய் நெய்தானீ யெய்துங் கனவிலுள் 

வன்களுர் கானல் வரக்சண் டறிதியோ. சிலப்பதிகாரம்;



௧௪௦ அ௮கப்பொருள்விளக்கம், 

தன்னுட்கையாறேய்தீடுகிளவி, 

விண்டலை யாவர்க்கும் வேர்தர்வண் டபில்லைமெல் லங்கழிகூழ் 
கண்டலை யேகரி யாக்கன்னிப் புன்னை கலந்தகள்வர் 
கண்டிலை யேவரச் சங்குலெல் லாமங்குல் வாய்விளக்கும் 
மண்டில மேபணி யாய்தமி யேற்கொரு வாசகமே. திநக்கோவை 

தலைமகள் நேறிவிலக்தவித்தல், 

| கலைமகன் இரவில் வக்தொழுகுதலை விலச்செனத் தலைவி 
பாந்தியொடு கூறல். நெறி - வழி.] 

rer ளிஜுமெனச் சன்படை யாய்சென் திர். தகொண்டு 

சான்றாண்மை யன்பர் தமக்குரை நீதஞ்சை காவலனைக் 
சேனருழ் வரைத்தமிழ் சேர்ச்திய வாணனைச் சேரலர்க்குந் 
சோன்ரா விருங்கங்கு னீவரு மாரொழி சோன்றலென்றே, 

தலைமகள்தறிவிலக்தவீத்தல. 

| சலைமகன் இரவுச்குறிச்சண் வருகலை விலக்கெளத் தலைவி 

தசோழியொடு கூறல். குறி - இரவுக்குறி. ] 
வெற்றிய வாவிய வாணர் பிரான்றஞ்சை வெற்பகத்திப் 
பெற்திய சோலைப் பிறங்கிருள் வாரன்மின் பேதைபின்னும் 

முூச்றிய வேனற் படுகிள்ளை யோப்பு முூறைமையளென் 

செறிய காதலி னாலிசைத் காளன்னை யென்றுரையே. 

வேறிவிலக்தவித்தல், 

| அன்னை எனஅரோரப் நீக்குவான் வெறியாடல் 
எடுத் துக்சொண்டாள் அதனை நீ விலக்குவாயாக எனக் 

sma) Csr pours per. | 

மினளு திடித்தென வன்னைசொண் டாள்வெறி விர்தைமங்கை 
மன்னாண்மை மன்னிய வாணன்றென் மாறைவரையில்வண்டிடாழ் 
என்னா வசுண மிறைகொள்ளு காட் ரெனச்கருளால் 

மூனனா எருளிய சோய்தணிப் பானின்று மொய்குழலே, 

பிறர்வரைவுவிலக்தவித்தல், 

| பிறர் என்னை வரைச்து கொள்ளவர்தது எனக்குப் பெருக் 

அனபம் பயக்இன்றது அதனை நீ விலக்குவாயாக எனத 
தலைவி சோழியொடுகூறல். ] 

பொருபான் மதியினைப்போன மருப்பியானையிற்பொன்னொடின் பம் 
,தருபான மொழிலஞ்சி சாரர் சார் சஞ்சை வாணன்வெற்பின்



களவியல், ககக 

ஒருபா னொதுமல ரென்னவெர் தீயலை யுற்றசெவ்வேல் 

இருபான் மருங்கிலும் கொண்டெறிச் தாலொத்த சென்செயிக்கே, 

தரவரைவரைவெேதிர்கோள்ளுவித்தல. 

[ சலைவன் வரைவு வேண்டிச் சான்றோரை வரவிடுப்பின் 
அவரை நமர் எதிர்கொள்ளுமாறு செய்யென்று 

தலைவி தோழியொடு கூறல். ] 

கற்பழி யாமலுஞ் சர்திரவாணன் றநமிழ்த்தஞ்சைஈங் 

கற்பழி யாமலுங் காரண மாசச் சயல்விழிநின் 
சொற்பழி யார்ஈமர் சொல்லுவல் லேசென்று சொல்லலையேல் 

இற்பழி யாம்வழி யாகம தாருயிர்க் கேதமுமே, (௪௭) 

  

௧௫. வரைவுகடாதல், 

௧௬௪, பொய்த்தல் மறுத்தல் கழறன மெய்த்தலென் 

ஜொருகால் வகைத்தே வரைவு கடாதல். 

இ-ள். வரைவுசடாதல் பொய்த்தல், மறுச்சல், கழ 

றல், மெயத்தல் என்று சொல்லப்பட்ட நரனகுவகையுடைபதர் 

கும ot - mM 

பொய்த்தல் - பொய்யாயினகூறல். மெய்த்தல்-மெய்யாயின 

கூறல். வரைவுகடாதல் - பாங்டு தலைவனோடு வரைவுவினாதல். () 

[| வரைவுகடாதலீவிரி.] 

௧௬௫, வினவிய செவிலிக்கு மறைத்தமைவிளம்பலும் 

அலரி வுறுத்தலுந் தாயறி வுசைத்தலும் 
வெறியச் சுறுத்தலும் பிறர்வரை வுரைத்தலும் 

வரைவெதிர்வுரைத்தலும்வரையுகாளுரைத்தஓம் 

அதிவறி வுறுத்தலுங் குறிபெயர்த் திடுதஓம் 
பகல்வரு வானை யிரவுவரு கென்றலும் 

இரவு வருவானைப் பகல்வரு கென்றலும் 
பகலினு மிரவிலும் பயின்நுவரு கென்றலும் 
பகலினு மிரவினு மகலிவ ணென்றலும் 

உரவோ னா மூருக் குலனும் 
மரபும் புகழும் வாய்மையும் கூறலும் 
ஆறு பார்த்துற்ற வச்சங் கூறலும் 

ஆக்ருச் சன்மை மாற்றக் கூறலுவ்



௧௧௨. அகப்பொருள்விளக்கம், 

கரீவன்மிக வுரைத்தலுங் காமமிக வுரைத்தலும் 

கனவுநலி வுரைத்தலுங் கவினழி வுரைத்தலும் 

எனமுறை நாடி. யியம்பிய விருபதும் 

வரைவு கடாதல் விரியெனப் படுமே. 

இ-ள். வினவிய செவிலிக்கு மறைத்சமை விளம்பல் மு௫ 

வாக இங்கே சொல்லபபட்ட இருபதும் வரைவுகடாசலின விரி 

டாகும் எஃறு. 

இவத்றள்ளே செவிலிச்கு மறைத்கமை விளம்பல் முகல்ட 

ஷாதம் பொயச்சர்குரிடன. குறிபெயர்த்திடுதல் முதலிய ஐரதும் 

மஅத்தற்குரிடன. உரவோன் நாடும் ஊரும் குலனும் மரபும் புக 

ழம் வாடமையுங்கூறல் என்னும் ஒன்றும் கழறறகுரிய/ து. எல ரவெ 

திர்வரைத்தல், வரையுகாளுரைச்சல், ஆறிவறியுறுத்தல் என்னுப 

மூனறும் அறுபார்த்துற்றவச்சங்கூதல் முதலாய ஆறும் மெய 

சீரிகுரிடன. இவைபெபல்லாந் சோழி கூற்று. 

உதாரணம், 

வினவிய சேவிலிக்த ம்றைத்தமை வீளம்பல, 

[செவிலி களவொழுக்சத்தை ஐயுற்று வினாவியதாசவும் 

தான் அதனை அவளுக்கு மறைத்துரைத்ததாகவு5 
சோழி தலைவனொடுகூறி வரைவுகடாதல.] 

களரா விளமுலை தாங்ககில் லாது தளரிடைகண் 

வளராக தெனகக்குல் வாரா யெனத்தஞ்சை வாணனவெற்பா 
விளரார் திருறத லன்னைக்சொர் மாற்றம் விளம்பியுயகதேன 
உளரா மவரவலை யுட்பட்டு வாழ்த லுணர்ர்தருளே, 

அலர்றிவுறுத் தல. 

[ரின்சளவொழுச்கம் ௮லரரயிற்றென்று தோழி தலைவஞெடு 
கூறி வரைவுகடாதல். ௮லர் - பழிமொழி.] 

மணிவரை மாளிகை மாறை வரோதயன் வாணன்வெற்பா 
பணிமொழி மாளென்னுங் கொள்கொம்பு மூடிப் படர்ச்தயலார் 
அணிமனை தோறும் கொழுர்அவிட் டம்ப லரும்பிமண்மேற் 

திணிவில சாசவிப் போதலர் பூச்சதுன் ஐண்ணளியே,



களவியல், ௧௧௩ 

தாயறிவுரைத்தல். 

| ின்களவொழுக்கத்தைச் தாயறிந்தாளென்று தோழி 

தலைவஜனொடு கூதி வரைவுகடாதல். ] 

திரையிற் பவளம் வடவா முகத்தெழுர் தீக்கொழுந்திற் 

கரையிற் படருங் சடற்றுறை நாட் சயற்கொழடிபொன் 
வரையிற் நதிகழ்வித்த வாணன்றென் மாறை மலர்ந்த மெளவல் 

விரைமிம் கசளவையெல் லாமறிர் தாளன்னை மெயயறவே, 

வேறியச்சுறுத்தல். 

| சலைவியின்கோாப் தணிச்சச் செவிலியும் நர்ருயூம் 

வெறியாடலை விரும்பினர் என்று ௮௪ 

முறுத்திக்கூறி வரைவுகடாதல். | 

மையுற்ற நிலக்சண் மாமங்கை கோன்றஞ்சை வாணன்வெறபில் 

நெய்யுற்ற வேலன்ப நீதணி யாமையி னெஞ்சினுள்ளே 
ஐயு.த் ஐபர்வுற்றெம் மனனைய மாயுமென் னாரணங்கன் 
மெயயுற்ற கோயதணிப் பானவெறி யாடல் விரும்பினரே, 

பிறர்வரைவுரைத்தல. 

| தலைமகளைப் பிறர் வரையவிரும்பினரென்று 
கூதி வரைவுகடாசல். ] 

வெடிச்கின்ற விப்பியு ணித்திலம் பைத்தலை வெம்பகுவாப்த் 
துடிக்கிற திங்களிற் மேன்றுஈ அறைவசெஞ் சொற்புலவோர் 

வடிக்கின்ற முத்தமிழ் வாணனறென் மாறையெம் மான் மருங்சை 
ஓடிச்சின்ற கொங்கைகண் டாலெவர் கெஞ்சுரு காதவரே. 

வரைவேதீர்வுரைத்தல். 

| தலைமகளை 8ீ வரையவேண்டி ௮தணரோடு வரின் ஈமர் நின்னை 

ஏற்றுக்சொள்வரென ௮வருடன்பாடுகூலி வரை 

வு£டாதல். எதிர்வு - எதிர்கொள்ளல். | 

குருதிசண் டாலன்ன காந்தளன் சாரற் குறிவதிதே 

ah Bd டாய்தஞ்சை வாணன்வெற் பாவெங்கண் மாககர்நீ 
எருதிசண் டாரொடுர் தோன்றிலெங் கேளிர்நின் சொல்லிசகவார் 
ப்ருதிகண் டான்மல ராதொழி யாகயட் பற்கயழமே,



FGF ௮கப்பொருள்விளக்கம், 

வரையுநாளுரைத்தல். 

[உலகத்து மணம்புரியுகாள் வந்ததென்று கூறி 
AICO IO ELM GO. | 

அலகம் பனகண் ணிவள் கொங்கை மென்சுணல் காடுிவண்டு 
பலகம் பலைசெய்யப் பூச்தன வேங்கைப் பனிவரைமேற் 
திலகம் பதிக்செனச் சேல்வைத்த வாணன்றென் மாறைமன்னன 

உலகம் பயில்புகழ் போற்டுலம் பாமதி யூர்கொண்ட்தே. 

நற்ல்ஃ 

[ தலைமசளின் அறிவுடைமை கூறி வரைவுகடாதல்.]| 

வனகாண் முளரி முகைவென்று வாணன்றென் மாறையெற்பிற் 

கனகா ணணிர்துபொற் கச்சற வீசிச் கதித்தெழுஈத 
தீனநாணு நண்ணிடைத் தையனல் லாள்பழி சாற்றுவல்யான 

எனகாணி நின்பழி தான்மறைத் தாளன்ப வென்னையுமே, 

தறிபேயர்த்திடூ தல், 

[இக்குதி ஏசமுடைத்து வேறிடஞ் செல்வாயாக எனச் 

தோழி குறிவிலக்கி வரைவு கடாதல். ] 

ஊறோர் பவரிம் குலாவவுய் கூடும்வர் தொண்சிலம்பா 
வேரோர் பொதும்பரிற் போய்விளை யாடுக வேற்படையான 
மாமோர் பகைவென்ற வாணனமென் மாழையெம் மன்னுதவப் 

பேறோர் வடிவுகொண் டாலன்ன நீயமென் பேதையுமே. 

பகல்வநவானையீரவுலருகேன்றல், 

[ வருகென்றல் - வருச என்றல். | 

முத்தணி நீல மணித்தகட் டுள்ளெங்கு மொய்கொளவே 
னவத்தணி சேர வருத்தது போற்றஞ்சை வாணன்வையைப் 

பைத்தணி வார்திரை தோய்கருக் தாட்புன்னைப் பாசிலைவென 

தொத்தணி பூர்துறை வாவரு வாயிரு 6€ங இரவே. 

இரவுவரவாஊளைப் பகல்வநகேன்றல், 

இழைவிளை யாடு மிளமுலை சாயம் இடை தமஞ்ஞை 
கழைவிளை யாடும் சடிப்புனம் சாத்து.வ் சலையகளா 
அழைவிளை யாடு முயர்சிலம் பாவின்று மூன்பொருட்டால் 
மாழைவிளை யாடி மதிற்ரஞ்சை வாணன் மல௰யத்திலே,



களவியல், கட 

பகலினுமீரவினும் பயின்றுவருகேன்றல், 

[| பயின்று - நெருங்கி, | 

குரவுங் சணியும் விரவும்வெற் பாவெய்ய குஞ்சரமேல் 
வ.ரவு5 தியசெல்வை மாந்திய வாணன்றென் மாறைமின்னலும் 
அரவும் பணியு நுடங்கிடை யாற்றல ளாற்பகலும் 
இரவுக் குறதிவயி னீவரல் வேண்டு மிவள்பொருட்டே, 

பகலினுமீரவினு மகலிலணேன்றல். 

[பகற்குதியும் இரவுச்குறியும் விலக்கி வரைவுகடாசல். | 

சாவாத செல்வர் தருஈ்கஞ்சை வாணன் நடஞ்சிலம்பா 
நீவாமரல் சார னிலவல ராம்பக னீடிருளார் 

மாவா னிலவு நிலமங்கை வார்குழன் மல்லிகைபோல் 
ஒவா திரவெறிச் குஞ்சோலை நீழலி ஜாடுவந்தே. 

தலைமகனுடூழதலியன கூறல். 

| இக்களவொழுக்கம் நிள்குலங் குணங்கட்கொவ்வா 

தென்று கூகி வரைவகடாதல்.] 

தலத்திற்கு மாறைச்கு மன்னவன் வாணன் 2மிழ்த்கஞ்சைகுழ் 

நிலத்திறகு மாமணி யாகிய சாட்டு நெடும்பதிக்குல் 

குலத்திற்கு மாசில் குடிமைச்குஞ் €ர்மைக்குங்சோதின் மெய்ம்மை 
ஈலத்திறகு மாவசன் முல்வரை யாது நடப்பதுவே, 

அறுபார்த்துற்றவச்சங்கூறல, 

[ தலைவன் வரும்வழியிலுள்ள தீங்குகளை எண்ணுவ தனா 
ஆண்டாகும் அச்சத்தைக் கூறி வரைவுகடாதல். ] 

புராந்தகர் செஞ்சடை வெண்பிறை போனுததற் புள்ளிமிழ்பூங் 

குராஈதொடை மென்குழற் சொம்பினைவேண்டிச்கொடிமுல்லைநீள் 
மராந்தழு வுந்தஞ்சை வாணன்வெற் பாவல்கி தேர்ந்திலஞ்சிக் 
கராததிரி கல்லதர் வாயெல்லி நீவரல் கற்பலவே. 

ஆற்றத்தன்மை யாற்றக்கூறவ, 

[தலைவியினது ஆற்றாமையை நீ விரைந்து ஆற்றவேண்டு 
மென்று கூறி வரைவுகடாதல். ] 

கலஙகுஈ தெளியுக கனலெழ மூச்செதி யங்கண்ணினீர் 

மலங்கும் பொலர்தொடி சோரமெயப் சோரு மறஞ்செய்கொலை 
விலங்கும் படிதசெ யாக்குன்ற சாட விரைந்தளிப்பாய் 
அலங்குய் சடும்பரிச் தேர்வாணன் மாமை பணங்கையே,



BE ee அகப்பொருள்விளக்கம். 

காவன்மீகவுரசைத்தல். 

(களவொழுச்கம் நிசழ்தற்கு இடையீடாயுள்ள சாவலின் 
மிகுதியைக் கூறி வரைவுகடாதல்.] 

நஞ்சா ரரவச் திரிதரு கானடு சாளிரவில் 

அஞ்சாது செங்கை யயில்விளக் சாவணங் இன்பொருட்டால் 

மஞ்சார் மதிற்றஞ்சை வாணன்வெம் பாவரல் வன்சொலன்னை 
௮ஞ்சாள் சடு£அடிக் கைககர் காவலர் துஞ்சிலுமே. 

காமமீகவுரைத்தல், 

[தலைமகள g வேட்கை மிகுதிகூநி வரைவுகடாசல்.] 

கென்னாக வண்டமிழ் வாணன்றென் மாறைச் செருக்தியடன 
புன்னாக முங்கமழ பூரீதுறை வாசரர் போற்றமிர்தம் 
பின்னாக முன்வர்த பேதைதன் காமப் பெருங்கடறகு 

நின்னாக மன்றியுண் டோபுணை யாவது நீந்துதறசே. 

கனவுநலிவுரைத்தல். 

| தலைமகள் கனவுசண்டு வருந்துவது கூறி வளைப/சடா தல். 

மாளாத தெவ்வென்ற வாணன்றென் மாறை வளநகர்போற 
பூணாக மெல்லியற புல்லினை யாகவட் பொயயைமெயயாப 

பேணா ம௫ஏழநஈது பெருந்துமி லேற்றவள் பின்னைரநினனைக 
சாளை சகஉங்ன ளாறகலல் காமனக் காவலனே. 

கவினமீவுரைத்தல. 

[ தலைமகள் தலைமகன்பொருட்டுக் சவினழிந்தமை கூதி 
் வரைவுகடாதல்.] 

எரேற்ற கொங்கை யிளங்கொடி மாந்தளி ரேய்ச்சவண்ணக 

காரேற்ற கங்குலிழ் மீரலர் போன்றஅ சாவியுண்கண் 

வாரேநற பைங்கழல் வாணன்றென் மாஜையில் வாவிமின்கண 
நீரேற்ற செங்கழு நீர்மலர் போன்றது நின்பொருட்டே, 

௧௬. ஒருவழித்தணத்தல், 
௧௬௭௬. செலவறி வுறுத்தல் செலவுடன் படாமை 

செலவுடன் படுத்தல் செலவுடன் படுதல் 

சென்றுழிக் கலங்க றேற்றியாற்று வித்தல் 

வந்துழி நொந்துரை யென்றெழு வகைத்தே 

ஒன்றக் கூறிய வொருவழிச் தணத்தல், 

 



களவியல், ear 

இ-ள். செலவறிவுறுத்தல் முகலியனவாக ஒருவழித்தணச் 
தல் ஏஎழுவகையுடையதாகும் எ. து. (௫௦) 

(ஒருவமித் தண த்தலின்விரி.] 
௧௬௭. தன்பதிக் EEDA தலைவன் சாந்றலும் 

மென்சொற் பாங்கி விலக்கலுக் சலைவன் 

நீங்கல் வேண்டலும் பாங்கி விடுத்தலுக் 

தலைவிக் கவன்செல வுணர்த்தலுக் தலைவி 

கெஞ்சொடு புலத்தலுஞ் சென்றோ னீடலிற் 
காமம் மிக்ச கழிபடர் செவியுங் 

கோற்றொடிப் பாங்கி யாற்றுவித் தலுமவண் 

வந்தமை யுரைத்தலும் வந்தோன் றன்ஜெடு 

கொந்து வினாதலும் வெந்திறல் வேலோன் 
பாங்கியொடு நொந்து விலும் பாங்கு 

இறைவியை யாற்றுவித் இருந்த வருமை 

கூறலு மென்னு மாறிரு சளவியும் 

ஒருவழித் தனாத்தலின் விரியெனப் படுமே. 

இ-ள். தன்பதிக்ககற்டு தலைவன்சாற்றல் முதலாக இங்கே 

கூரிய பன்னிருகிளவிசளும் ஒருவழித்சகணத்தலின் விரியா 
(Hid Gl = Me 

இவற்றுள்ளே gsoruflésenA shamerone, ura 
தலைவிக்கு அவன் செலவணர்த்தல் எனனும் இரண்டும் செலவறிவு 
அத்தற்குரியன.  தலைமகனைப பாங்கி விலக்கல் என்னும் ஒன்றும் 

செலவுடன் படாமைக்குரியது. நீங்கல்வேண்டல் என்னும் ஒன் 
அம செலவுடன் பமித்தற்குரிய து. பாங்கிவிடுத்தல் செலவுடன் 

டடுதற்குரியது. தலைவி கெஞ்சொடுபுலத்தல், காமம்மிக்க சழிபடர் 

ளவி என்னும் இரண்டும் சென்றுழிக் கலங்கலுக்குரியன. பாங் 
இியாறறுவித்தல், வர்தமையுரைத்தல் எனனும் இரணடும் தேற்றி 

பாறறுவிததற்குரியன. வரதோன்றன்னொடு நொந்து வினாவுதல் 

முதலிய மூன்றும் வரதுழி நொர்துரைத்தற்குரியன. 

உதாரணம். 

தன்பதிக்ககற்சி தலைவன்சாற்றல். 

[அகத - பிரிதல்.] 
திரைசே தகைமணம் கூடுமெம் பாடியிற் சென்றுவர்தியான 

வரைசேன் வருக்துணை வல்லியை நீதஞ்சை வாணனசெவ்வேல்



GES அகப்பொருள்விளக்கம், 

புரைசேழ் மதர்விழிக் கோங்கரும் போமுலைப் பூசல்வண்டு 
நிரைகேச வஞ்சியஞ் சேலென்ற௮ு தேற்றுதனின்கடனே;. 

பாங்கி தலைவனை ச்சேலவுவிலக்கல்,. 

பறந்தாங் வெர்பரிச் தேர்கட வேலுன் பதியடைந்தான் 

மறந்சாங் சமையவும் வல்லையன் பாதஞ்சை வாணனொன்னார் 
நிறந்சாங் இவர்கணை போலுண்கண் மாமு னீர்மைகொண்டு 
பு. மஈதாழ் கருங்குழல் வெண்முச்ச வாணகைட் பொன்னினையே, 

தலைவன் நீங்கலவேண்டல்,. 

| தலைவன் பின்னரும் சன்பதிச்கேகல்வேண்டுமென்று 
நீல்குதலை வேண்டிக்கூறல்.] 

அறையும் பொறையும் மணர்தவெங் கானச் தணங்கையில்வைத 
இறையும் பிரிவதற் செண்ணுக லேனெண்ண லார்வரைமேல் 
மறையும் படிவென்ற சந்திர வாணனறென் மாறையில்வண் 

மிறையங் குழலிசென் ஜறேவாரல் வேண்டுமெம் மூரகத்தே. 

தலைமகனைப்பாங்கிவீடுத்தல். 

[ தலைமகன் சனசர்க்குச் செல்லுதற்குச் தோழி உடன்படல்.| 

இலலத் துறைய மிவள்பொருட் டாலுமச் கியானுமொன்று 

சொல்லத் தவிர்கிலன் சூழ்கழ லீர்சூடர் தோய்புரிசை 

வல்லத் தமர்வென்ற வாணனறென் மாஜையில் வர்துவகது 
செல்லத் திருவுளம் வைத்தசல் வீர்து£ திருஈகர்க்கே. 

தலைவிக்கவன்சேலவுணர்த்தல். 

| சலைவன் தனஜார்க்குச் சென்றமையைத் 
கோழி தலைவிக்குரைத்தல்.] 

நிலவேய் தரள நிரைக்சன்ன வாணகை நீலநிறக் 
குலவேய நிகர்பொற் ரொழி.நெடுக் தோளி குறுவரச் 

செலவே கருதினர் செந்தமிழ் வாணன் செழுங்கமலத் 
தலவே தியன்பெறு காள்பெற்று வாழ்பவன் உஞ்சையிலே, 

தலைவிநேஜ்சோடூபுலத்தல். 

[ சீலைவன் சனதார்க்குச் சென்றமை கேட்டுச் சலைவி 
தனது நெஞ்சொடு கொந்துகூறல்.] 

குளித்தா ரிளங்கொங்கை யாவியி லாவி குளிர்ப்பகம்மை 

அளித் ரளித்தச லத்தணைச் தாரன் மணங்னெமுன்னே 
தெளித்தார் செழுதஞ்சை வாணடஞனன் னாரினஞ் சிர்தைநைய 

ஒளித்தா rena Corner cor Na aor) wie,



களவியல், ௧௪௯ 

காமம்மீக்ககழிபடர்கிளவி, 

[Qa smalls po. | 
மயிலாடு தண்டலை மாறை வரோசபன் வாணஜஷஜொனனுர்க் 
கெயிலா இயகடற் கானலஞ் சேர்ப்பர் இடையிருள்யான 
அயிலா நிலையொன் அஞ் சொல்லாய துணையடன் கூழ்திரைத்சேன 
பயிலா மலாணை மேற்றுயி லாரிற்றி பாலன்னமே. 

தலைவியைப் பாங்கி யாற்றுவீத்தல். 

[ தலைவன் வரவு நீட்டிச்சசனால் வேட்கை மிகுச்து வரு தி.ப 

தலைவியைச் சோழி ஆற்றுவிச்சல். | 
ஆடுகம் வாசம் மகன்றவ ரூரசக லாப்புஅகீர் 
பாடுகம் வாடொர் பசலைதர் தார்திஈம் பாற்கினெல்லாம் 
கேடுிகம் வாதஞ்சை வாணனன் ஞூட்டன்பர் தேர்வழிசாம் 
சூடுகம் வாகவ லாதவர் கானற் நுறைமலரே, 

தலைமகன் வந்தமையுறைத்தல, 

[| சனதூரிற்ககன்ற தலைவன் மீண்டுவஈ்சமையைத் 
தோழி தலைவிச்குரைத்தல். | 

பண்ணுக குழலும் பழித்தசொழ் பாவை பரியலெல்லா 
மண்ணும் புகழ்சஞ்சை வாணனஷனொன் னாரென மைக்குவளைச் 

கண்ணுங் கனையிருட் கங்குலு மாரன் கணைகள்பட்ட 
பண்ணும் புலரவர் தார்தம தூர்வயிற போன வரே, 

வந்தோன்றன்னேடுநோந்துவினு தல. 

[ஊர்க்குச்சென்று மீண்டுவந்த தலைவனைத் தோழி நீ ும்ஞூர்க்னுச் 
சென்றபின் எம்மூரை நினைச்து வருதலை மறர்தனை 

என், துயருற்று வினாசல். ] 

ஒருதலைக் கெய்திய கல்லதர்ச் குச்செல்ல வோருயிர்த்தாய் 

இருதலைப் புள்ளி னியைந்தநுங் கேண்மையை யெண்ணியெம்மூர் 
வருதலைக் கொண்க சினைந்திலை வாணனறென் மாறைவண்டு 

பொருதலைச் குங்குழ லாளழ நிசண்டு போயபின்னே;. 

தலைவன் பாங்கியோடூநோந்துவினு தல். 

[கான் ஊர்க்குச் சென்றிருர்கபோது நீவிர் எவவண்ணம 
ஆற்தியிருந்தீரென்று தலைவன் தோழியை விஞதல். ] 

ஐவா யரவுற்ற சென்னவின் னாவிட ராற்நியென்போல் 

எவ்வா நிருந்திர்ரீ ரெல்வளை யீரெதிர்ர் சாரைவென்று



#20 அகப்பொருள்விளக்கம். 

மைவா ரணங்கொண்ட வாணன்றென் மாறை மருவலாபோல் 
ஒவ்வா வலரையம் கேட்டிரு வீரு மொருதனியே. 

தலைவியையாற்றுவித்தீநநீத அநமைகூறல. 

[Ms Carp apm | 
இவளா ரூயிர்பார் தியானிரு£ சேன்செக்க ரிந் தவென்னப 

பவளா டவியிற் பயினிக திலம்பங் கயங்குவியத் 
தவளா தவஞ்சொரி கண்டுறை வாகஞ்சை வாணன்றெவ்விற் 
அவளாம லாற்றுவி யென்றன்று நீசோன்ன சொன்னினைந்தே. (। 

  

௧௭. வரைவிடைவைத்துப்பொருள்வயிற்பிரிவு; 
௧௬௮. பிரிவறி வுறுத்தல் பிரிவுடன் படாமை 

பிரிவுடன் படுத்தல பிரிவுடன் படுதல் 

பிரிவுழிக் கலங்கல் வன்புறை வன்பொறை 
வரும்வழிக் கலங்கல் வந்துழி மகிழ்ச்சியென் 

ஜொருமையித் கூறிய வொன்பது வகைத்தே 

வரைவிடை வைத்துப் பொருள்வயிற் பிரிவே, 

@) - ar, வரைவிடைவைத்துப் பொருள்வயிறபிரிவு பிரிவறி 

வுறுத்தல் முதலிய ஒன்பது வகையினையடைத்தாகும் ௭- று, 

வன்புறை - வலிமையையுறுக்தல். வன்பொறை - வலி 

டாரானபொரை பொறை . நுற்றுதல். ஒருமையிறக றிய - ஒருயை 

பற்றிச்சொல்லிய. (௫௨) 

[வரைபோநட்பிரிவின்வர். | | 

௧௬௯. என்பொருட் பிரிவுணர்த்தேரந்திழைக்கென்றலும் 
நின்பொருட் பிரிவுரை நீயவட் கென்றலும் 

நீடே னென்றவ னீங்கலும் பாதி 

ஓடரிக் கண்ணிக் கவன்செல வுரைச்தலும் 

பூங்குழை யிரங்கலும் பாங்கி கொடுஞ்சொற 

சொல்லலுக் தலைவி கொடுஞ்சொற் சொல்லலும் 

வருகுவர் மீண்டெனப் பாங்கி வலித்தலும் 

பருவம் கண்டு பெருமகள் புலம்பலும் 
இகுளைவம் பென்றலு மிறைமகன் மறுத்தலும் 

அவர்தூ தாகவர் தடைந்தடுப் பொழுதெனத் 

துணைவி சாற்றலும் பிணைவிழி யாற்றலும்



களவியல், க௨௪ 

அவனவட் புலம்பலு மவன்வரு கால்ப் 

பாகன் றன்னெடு மேகக் தன்னெடுஞ் 

சோகங் கொண்டவன் சொல்லலும் பாங்க 

வலம்புரி கேட்டவன் வரவறி வுறுக்கலும் 

வலம்புரி கிழக் து வாழ்சதலும் வர் துழி 

கினைத்தமை வினுவலு நினை த்தமை செப்பலும் 

அனைக்ககை யவளை யாற்றுவித் இருந்தமை 

பாங்கிகூ நலுமெனு மாங்கெழு மூன்றும் 

வரைவிடை வைத்துப் பொருள்வயிற் பிரிவின் 

விரியென மொழிந்தனர் தெரிபுணர்க் தோரே, 

@ - ar. என்பொருட்பிரிவனார்த் தோ ெழக் சென்றல் மூக 

லட இருபககொனறும வரைவிடைலை அப பொருள்வயிற பிரி 

வின்விரி என்று தெரிகதுணாநசோ சொல்லினா எஃறு. 

இவசநுள்ளே எனபொருட்பிரிவணர்ம் தேதிழைக் கென் 

ல பிரிவறிவுறுச்சறகுரிய3. Seung Iams Suara 

ஊறல் பிரிவடன்படாமைச்குரியஐ. நீடேனென்றவனீங்கல் பியி 
வடனபடுத்தறகுரியது. பால்கி தலைவிஃ்கவன்செலவரைக்தல் பிரி 

வடனபடுதறகுரியது. தலைமகளிரங்கல், தலைவிகொடுஞ்சொல் 

சொல்லல், பருவங்கண்டு தலைவிபுலம்டல், மறுத்தல், சேணிடைப 

1லம்பல் என்னும ஐநதும் பிரிவ ழிககலங்கயஞரிடன. பாற்கிகொ 

ிஞ்சொ௱சொல்லல், வருகுவர்மீண்டெனப பாங்கி வலித்தல், 

இருளைலவம்பென்றல், அவர் தூதாக வர்ததிபபொழுதென்றல் என் 

ஒம் சானகும் வன்புறைக்குரியன. தலைமகளாறறல் வன்பொ 
ஹைக்குரிய து. சலைமசன் மீண்டு வருங்காலைப பாகஜஞெடு சொல் 

லல, மேகசமொடு சொல்லல் எனனும் இரண்டும் வரும்வழிச்சலல் 
சதகுரியன. வலம்புரிகேட்டவன் வரவறிவுறுத்தல் முதலிய ஐ௩ 

திம வரதுழி மகிழச்சிக்குரியன, 

உதாரணம், 

என்போநநட்பீரிவுணர்த்தேந்திழைக்கேன்றல். 

| யான்போய நின்றோழி முலை விலைக்குவேண்டிய பொருள் தேடிக் 
கொண்டு வருவேன், நீசென்று அவளுக்கு என்பிரிவை 

உணர்த்துவாயாக எனச் தலைவன சானவரை 
பொருட்குப் பிரிகின்்றமை கூருநிற்றல். ] 

சழைபோல் வளர்நெற் கவின்பெற வாரி சவர்ந்துவரும் 
மமைபோல் வருகுவன் வன்சுரம்போய்ச்தஞ்சைவாணன் வெற்பில்



2.2. அகப்யொருள்விளக்கம், 

இழைபோ லிடைபாண் முலைவிலைக் காவன யபாவையுங்சொண் 

மிமைபோ லரிரெடுங் கண்மயி லேசென் றணர்ச்தி தவே. 

நீன்போநட்பிரிவுரை நீயவட்கேன்றல. 

| பிரிவணர்த்தச் கூறினகலைமானுக்கு அவள் திருவுளத்துக்சுட் 
பொருக்க நின்பிரிவை உணர்த்த என்னால் முடியாது; அவ 

வாறு கூறவல்லையேல் நீயே நின்பிரிவை அவளுக்குச் 

சொல்லிட்போவாயாக என அவன் விரைஈளு 
வருவது காரணமாகக் சோழி தலைமக 

ள௮ பிரிவாற்றாமை கூறல். | 

வசையும் புகழுரின் மேலன வாந்தஞ்சை வாணன்வெறபா 

மிசையுங் கரும்மினில் வேம்புவைக் தாலன்ன வேட்கையடெல்லாச 
இசையும் பரவுர் திருவளை யாடன் திருவுளத்தம் 
கிசையும் பவல்லை பேத்சொல்லி நீபின னெழுச்சருளே. 

நீடேனேன்றவனளீங்கல். 

| பான் காலம்நீட்டியாது விரைஈது வருவேன்; நீ செனறு 

அவளை ஆற்றியிரு என்று தலைவன் சோழிக்குக் 
கூறிட் பிரிதல்.] 

காலைப் பொமுது கடும்பரித் தேோர்பண்ணிக் சானகம்போய் 
மாலைப் பொழுது வருகுவல் யான்றஞ்சை வாணனன்னாட் 

டாலைப் பழன மணிக்தவெம் மூர்றும் மகங்குளிரச் 

சோல்ப் பயில்குயில் போன்மொழி யாயென் ௮ுணிவிதுவே, 

பாங்கீதலைவிக்கவன்சேல வுரைத்தல், 

|] வரைதற்குப் பொருள்தேடல் சாரணமாகப் பிரிர்சானென்று 
கோழி தலைவிக்குத் தலைவன் பிரிஈ சமை கூறல்,] 

ala ou) கு௮ம்பு மிறும்புமெவ் வாயும் விராயவெவ்வாயக் 
கல்லே. கவலைக் சடங்கடச் தரர்ஈமர் காயந்தெதிர்ஈதார் 
செல்லேபய் களிற்றுச் செருவென்ற வாணன்றென் மாறையினின 
வல்லேய மூலைவிலை தான்றந்து நாளை மணம்பெறவே. 

பூங்தழையீரங்கல். 

| தலைவன் பிரிந்தமை கூறக்சேட்ட தலைவி முன் என்னைப் 
பிரியேனென்று க.திய உரையை மறந்தா 

சென்௮ இரங்கிக் கூதல்.] 
இட்டே ர௬வகை யினிப்பிரி யேனென்ற௮ு மென்னச் சொன்ன 
அப்பே ௬ரைபழு சாமென்ன வேயர வஞ்சுமர்த



களவியல், ௧௨௩ 

மப்பே ரலைகடல் வையகச் தாங்கிய வாணன் றஞ்சைச் 

செப்பே ரிளங்கொங்கை மங்கைசெப் பாதன்பர் சென்றதுவே, 

பாங்கிகோடூஜ்சோற்சொல்லல். 

ப சலைமகளிரங்குவது கண்டதோழி நின்னை வரைதல் காரண 
மாசவன்றே தலைவர் பிரிகதார்; அதற்கு நீ வருக்துவ 

தென் என்று தலைமகளைச் கழறல். | 

ஆரணக் தானருள் பாரளிக் தானடி காதவரை 
வாரணக் தால்வென்ற வாணன்றென மாறை வயங்கொளிசேர் 

பூரணத் தார்மதி போனமுகச் காமென் புலம்புதிரின் 

மாரணத தாலல்ல வோபிரித தாரின்௮ு காதலரே. 

தலைவிகோடூஜ்சோற்சோல்லல. 

| தோழி சழதினகைச் கேட்ட தலைவி ௮சனை ஊரின் மேல் 

வைத்துக்கூறி மனமிரங்கல்.] 

மண்டுர் திரைவையை சூழ்தஞ்சை ாணற்கு வண்புவியுஞ் 

செண்டு கொடுத்தகல் செம்பியர் போலன்பர் சென்றுழிமுள் 
இண்டுங் சழையும் பயிலும்வெங் கானியல் கேட்டுமிக்கோய 
கண்டுல் கலங்கல்செல் லாதிர்த வரெற் கழறனன்றே. 

வநதவர்மீண்டெனப்பாங்கிவலி த்தல். 

[| தலைமகளது வருத்தங்கண்ட தோழி தலைவன் சென்ற 

காட்டில் அவற்கு அ௮ன்புறுத்தத்தக்கன உளவாக 
லின் ௮வற்றைச்சண்டு மீண்டு வருவனென த் 

தலைவிக்குக் அணிவதோன்றக் கூறல். ] 

தேர்த்சானை வாணன்றென் மாறைமின் னேயஞ்சல் செம்புருச்க 
வார்த்தா லனைய வழிநெடும் பாலை மடப்பெடைகோய 
பார்த்தா தவர்சணி பாதவ மின்மையிற் பைஞ்சிறகாற் 

போர்க்சகாலு மஞ்ஞைகண் டும்போவ ரோசம் புரவலரே. 

பநவங்கண்டுபேநமகள் புலம்பல். 

[ தலைமகன் மீண்டு வருதற்குக்குதித்த காலம் வந்துவிட்ட] 
அவன் வரவில்லை என். தலைவி புலம்பல். ] 

மிகவும் பரந்த கரியசண் ணீர்செங்கை வெள்வளைபோல் 
Lah SIDES ர௬ுன்னல ராலுறை கார்பொழிய 

மகவுர் துணையுல் கலைதமு வுந்தஞ்சை வாணனவெற்பில் 
அகவும் பெடைம௰ி ஓந்தமி யேனெங்க னாற்றுவனே.



௪௨௪ அகப்பொருளவிளக்கம், 

இதளைவம்பொன்ற ல். 

[ சாலந்கண்டு புலம்பிய சலைவிக்குப் பாங்கி இது காலம் அனற, 

வம்பென்று அவளை ஆறறுவித்தல்சாரணமீரசக் காலமமறைக 

அச் கூறுதல். வமபு - நிலையிலல.து.] 

கனஞ்சேர்ர்கி வஞ்சிரின சாயல்கண் டஞ்சிச் தனிச்சனியபோட 
eu cor GEG EMT i சயாாாச மயில்களெல் லாநதஞ்சை aren en Oa! nr 

சனஞ்சோர் சலர் துளி காலுமுன் னேவம்பு காலுமெனனா 

இனஞ்சோர தசவின நார்தனி வாடி யிருச்சல்சண்டே. 

தலைவிமறுத்தல. 

| காலம் மறைகஅுரைக்ச தோழியை இது வம்பன்று மெடடயான 

காலமே என்று கலைவி மறுத்துரைக*ல், | 

வாவித் ககையன்ன மேசஞ்சை வாணன் வரையசகச்சென் 
பாவித் தனிநெஞ்சு பாரக்தஞ்சு மேசண் பயின்றகண்ணா 

அவித் சளைமயில் கோபஙகொள் ளாவரைக் தோன் திழைச்சோ ' 

சாவித் தகர்கள ரூம்மணி காலு மராவென்னவே. 

அவர்தாதாகீவந்தடைந்ததீப்போழே தேனத்துணைவீ சாற்றல். 

| தலைவி மறுத்துரைத்தகதுகேட்ட தோழி இக்காலம் வம்பனரா 

யின், தலைவன்விடுத்த தூாகாய அவன் வரவணாததக முன்வ 

தனு, இனி அவன் வருவனென்று வற்புறுத்திக்கூ றல். ] 

இன்னே வருவர்நின காசல ரேதில ரேங்கவினிக் 
கொன்னே யிரங்கி வருகதல்சண் டாயகொற்த நேமிவிரசை 

மன்னே யெனவகத வாணன்றென் மாறை வரவுணாதத 

மூன்னே ஈடஈசன காண்கடுங் கால முகிலினமே. 

இதுவுமது. 
ச்டுங்கதிர் ஈல்கூரச் கார்செல்வ மெப்த 
நெடுங்காடு ரோர்டனை மீனக்--கொடுங்குழாய 
இன்னே வருவர் நமரென் ஹெழில்வான 

மின்னு மவர்தா துரைத்து. கார்நாற்பது, 

தலைமகளாற்றல. 

[தோழி வற்புறுத்திச் கூறச்சேட்ட தலைமகள் தலைவன் 
வருவானென்று அல்கி நெஞ்சொடுகூறல்.] 

இனபுற்ற காலத் திருவர்க்கு மொன்றுயி ரென்றுசொன்னார் 
௮ன்புற்ற காசல ராகலி னாலகன் HOOT ENG



களவியல், க௨ருி 

HOYT சாலச் தவரு முரறாரல்லர் தோழிசொல்லும் 
வனபுறற காரளிச் குஈகஞ்சை வாணன்றென் மாறையிலே,. 

அவனவட் புலம்பல், 

| கலைமகன பிரிந்த செனரவிடச்சச் கனித்துறையமாட்டானாடம் 
தலைவியை நினை த்துபபுலம்பல். | 

வளைபடு மூக்தம் பாதவரா் பசருங் 

கடல்கெழு கொண்கன காதன் மடமகள் 

கெடலருஈ துயர ஈலஇப 

படலின் பாயல் வவ்வி யோளே. ஐங்கறுநாறு, 

தலைவன்பாகனோடமசாலலல, 
o ' s « a * 

| பொருள்செயது மீண்டுவருஈ தலைமகன் தலைமகளைக் ச.ஷதி௰ 

சென்ன கூடல்வேண்டிச் தேரை விரைஈது 

கடாவுமாது கூறல். ] 

வன மா மூடுக வலவதிண் டேரினி வாணன் ஐஞ்சைச் 
கென்மா ஸவுறுதெஞ்சின் முன்செல நாக வேறுபுல்லிப் 

பொனமா னணியும் பிரிநதிருக தாரும் புலம்பமன்திற 
சென்மாலை யஈதஇிசண் டாதறரி யாளென் றிருகதிழையே, 

தலைமகன் மேகத்தோடுசோலலல், 

[ பிண்டுவருச் சலைமகன் மேகத்தை நோக்கிக்கண் 

தூதாபச்சென்று தலைவிக்கு த SON a I 

வுணர்த்துமாறு வேண்டல். | 

வேண்டுமடொருளைக் தரும்பொருட்போயமுற்நிமீண்டலென ரே! 
ண்டு பரிமுன நுனைமுகில் சாள்சென்று சொல்லுமிஈது 

ஈண்டு கொடிமதில் சூழ்சம்சை வாணனைச் சேரலர/போல் 
! ண்மி.ா பசலைமெய போர்த்திருப பார்தமக் கென்வரவே. 

பாங்கீவலமபுரிகேட்டூ அவன்வரவறிவுறுத்தல். 

| மீண்டுவருர் தலைமகன௮ வலம்புரியோசை கேட்ட சோழி 
உவகையொடுசென்று தலைமகளுக் சவன் வரவி 

வுறுத்துதல். வலம்புரி ~ சங்கு.] 

பொருகன்ற செங்கயல் போல்விழி யாய்பண்டு போயநின்கைக் 
குருகின்ற ணிர்திறை கொள்வது காண்கஈங் கொண்கர்பொற்றே/ 

தருகின்ற சங்கர் சருவன்ன வாணன் றமிழ்த்தஞ்சைவாய 

வருகின்ற தென்றுமுன் னேயோகை கூறும் வலம்புரியே,



௧௨௬ அகப்பொருளவிளஎக்கம், 

வலம்புரிகிழத்திவாழ்த்தல். 

[ தலைமகன, வரவுணர்த்திய வலம்புரியைத் தலைவி வாழ்த்தல்." 

மால்வண் டெனமன்னி வாணன்றென் மாறைமன் ஊனபுகழே 
போல்வண் டமிழ்மன்னர் போற்ற விளங்குக பொன்கொழிக்குங் 
கால்வண்டல் வையைக் கரைமல்கு மல்லிகைக் கான் முகையின 
மேல்வண் டிருந்தது போற்கரு மாமுக வெண்சங்கமே, 

வந்துமிநீன த் தமைவினா தல. 
| மீண்டுவர்த சலைமகனை நீர் பொருள்காரணமாசகப் 

பிரிந்த சென௱விடத்தில் எம்மை நினைநதும் 

அரிதிரோ என்ஐ தோழி வினாவல். | 

நினையீர் பொருட்குப் பிரிர்தப ஞட்டுமி நின்றுழிவேள் 

அனையீர் நினைஈது மறிதிர்கொ லோவஞ் சொலாலறிவோர் 
வனையமீ ரிதழ்க்கண்ணி வாணன்றென் மாறையை வாழ்த்தலர்போல 
தனைமீ ரிதழ்க்கண்வை சாவெவ்வ நோயுற்ற நவ்வியையே, 

தலைமகளினை த்தமைசேப்பல், 

[நினைத்கமை வினாவிய தோழிச்கு சான் உங்களை ஒருபோதும் 
மறநதறியேன் என்று தலைவன் கூறல். | 

கானெடுங் குனறங் கடர துசென் றேனொரு காலுமைதோடபப் 
மானெடுங் சண்ணி மறந்தறி யேன்வண்கை வாணன்றஞ்சை 
ரீனெடும் பெண்ணைக் குரும்பையஞ் சூது நெருங்குகொங்கைத 
தேனெடுந் கண்ணிமென பூங்குழன் மாதர் திருமுகமே, 

தலைமகளையாற்றுவித்திநந்தமைபாங்கிகூறல். 

| தலைமகன் பிரிச்துபோயின காலத்துத் தலைமகளைத் தான் 

பூற்தியிருர்ச ௮ருமையைத் தோழி ௮வற்குக் கூறல்.] 

உயரா மலகத் தருங்கணி நீர்ரசைக் குண்கரம்போய் 

வியராம லில்லின் விடுத்தகன் ரூளைமென் பூஞ்சிலம்பா 
அயராம லஞ்சலென் ருற்றுவித் தேனிவ் வவனியெல்லாம் 
மயராமல் வரச பிரான்றஞ்சை வாணன்றென் மாறையிலே.(௫௩) 

களவியல் முற்றிற்று, 
கவித்து



வரைரவியல், 

  

வரைவின் இலகச்சணங் கூறுதலால் இவ்வியல் வரை 
வியல் என்னும் பெயர்த்தாயிற்று. வரைவு - வதுவை, இயல் - 

இலக்கணம், 

[வரைவு.] 
௧௭௦, வரைவெனப் படுவ துரவோன் கிழத்தியைக் 

குரவர் முதலோர் கொடுப்பவுங்கொடாமையுங் 

கரணமொடு புணரக் கடியயர்க்து கொளலே, 

இஃள். வரைவு என்று சொல்லப்படுவது தலைவன தலை 
வியைச் குரவர் முதலாயினார் உடன்பட்டுக் கொடுப்ப மணம்பு 
ரிர கொள்ளுதலும் கொடாமை ' மணம்புரிஈ்துசொள்ளுதலு 
மாம் எ௨று 

உரவோன் - தலைமகன். குரவர்முதலோர் - தாப்தர்தைமுத 
வலியோர். சரணம் - வேள்விச்சடங்கு. புணர - பொருந்த, கடிய 
பாதல - Mare GF Ga. (௧) 

| வரைவுக்தரியகிளவிகள் | 

௧௭௧, வரைவு மலிவே யறத்தொடு நிலையென் 
துரையமை யிரண்டும் வரைவிற் குரிய 

ளெவிச் தொகையெனக் சளந்தனர் புலவர், 

இ-ள். வரைவுமலிவும், அறத்தொடுநிலையும் என்று நால் 
களள்ளே சொல்லுதலமை6த இரண்டும் வரைவிற்குரிய ளெ 
விதகொகை என்று சொலலினர் புலவர் ௭- று, 

வரைவு மலிதலாவது வரைவுதொடங்கி நடக்கும் முய 
றி மிகுதல், (௨) 

  

௧, வரைவுமலிதல், 

௧௭௨, வரைவு முயல்வுணர்த்தல் வரைவெதிர் வுணர்த்தல் 
வரைவறிந்து ம௫ழ்தல் பராவல்கண் டுவத்தலென் 
ஜொருரால் வகைத்தே வரைவு மலிதல்,



G2 வரைவியல், 

இ-ள். வரைவுழுயல் வுணர்த்தல் முதலியனவாக வரைவும 
லிதல் சான் குவகையுடையதாகும் ௭ - று, 

மலிதல் - AG Bo. (௩) 

[வரைவுமலி தலின்விரி.] 

௧௭௩, காதலன் முலைவிலை விடுத்தமை பாக்க 

காதலிக் குரைத்தலுங் காதலி ஈற்ராய 
உள்ள மகிழ்ச்சி யுள்ளலும் பாங்கி 

தமர்வரை வெதிர்ர்கமை தலைவிக் குரைத்தலும் 

அவளுவகை யாந்ரு துளத்தொடு கிளச்தலுந் 
தலைவனைப் பாங்கி வாழ்த்தலுர் தலைவி 

மணப்பொருட் டாக வணங்கைப் பராநிலை 

காட்டலுங் கண்டோன் மகஇழ்வுமென் நீட்டிய 

இருமூன்று மொன்றும் வரைவு மலிதற்காம் 

விரியென விளம்பினர் மெய்யுணர்க் தோரே, 

இ-ள். காதலன் முலைவிலை விடுத்தமை பாங்கி காதலிக்கு 

ரைத்தல் முதலாக இங்கே சொல்லப்பட்ட ஏழும் வரைவுமலித 

Neral corm கூறினா மெயயணர்ந்தோர் எ-று. 

இவற்றுள்ளே காதலன் முலைவிலைவிடுத்தமை டாங்கி சாச 

லிக்குரைத்தல், தலைவி மணப்பொருட்டாக ௮ணங்கைப்பராநிலை 

சாட்டல் என்னும் இரண்டும் வரைவுமுபல்வணரத்ததகுரியன 
தமர் வரைவெதிர்ந்தமை தலைவிக்குப் பாங்கியரைத்தல் எனபது 

வரைவெதிர்வுணர்த்தற்குரியது. தலைவி ஈற்றாயுள்ள ம&ழச்சியுவ 

ளல், உவகையாற்றாதுளச்தொடு கிளத்தல், தலைவனைப் பாங்கிவ 

மத்தல் என்னும் மூன்றும் வரைவறிஈது மூழ்தற்குரியன. பர 

நிலை கண்டோன மகிழவு பராவல்கண்டுவத்தலுக் குரியது. 

உதாரணம், 

காதலன்ழலைவிலைவடூத்தமைபாங்ககாதலிக்தரைத்தல். 

[ காதலர் நின்னை வரை துகொள்ள நினக்கு முலைவிலை வர 

விடுத்தனர்; இனி ரீ வருஈகாதொழிவாயாகவென த் 
தோழி தலைவிக்குக் கூதல்.] 

தொலைவிலை யாய பல்பொருள் காதலர் சூதமர்நின் 
முலைவிலை யாக முகந்தளித் கார்முனை வேந்தர் சம்மைத



வரைவியல், ௧௨௯ 

கலைவிலை யாகக் திறைகொண்ட வாணன் ஐமிழ்த்கஞ்சைவாய 
உலையிலை யாகுக பொன்வண்ண மாறு வொண்ணுதலே. 

காதலிநற்றயுள்ளமகிழ்ச் சியுள்ளல். 

| கலை௨ன் வரையொடு வர்கமை சண்டு சஈற்முட் மகிமுமென்று 

தலைவி மனத்தில் நினைத்தல். உள்ளல் - நினைத்தல். ] 

கயமா மலரெலுங் கண்ணியை வண்டெனுங் காளைபல்புள் 

இயமா மணம்புண ரீர்ரி துறை காட ரெதாசதவாமேல் 
வடமா நடாத்திய வாணன்மென் மாறை வரைகுவரேோல் 

பமா மணவணி கண்டியாயு மின்புற௮ு ஈம்மினுமே, 

தமர்வரைவெதீர்ந்தமைதலைவீக்தப்பாங்கியுரைத்தல். 

| வரையொடு வர்க தலைவனைச் தமர் ஏற்றுச்சொண்ட 

மையைச் தோழி தலைவிக்குரை த்தல்.] 

மணிப்பா லிகைமுத்தம் வைத்தாற் கடம்பலர் வார்திரைதாய 

௮ணிபபாய! துவலை யரும்புந் துறைவர்க் சணியெதிராது 

பணிபபா சிழையல்குல் வெண்ணகை யாயகமர் பாரநினனோய 

கணிப்பான் முரசறைக தார்தஞ்சை வாணன் றநமிழநிலக்சே, 

தலைமகளுவகையாற்றதுளத்தோடூகிளத்தல். 

| கமர் வலரவுடம்பட்டமைகேட்ட தலைவி அடங்காமூழ்ச்சி 

யற்௮ செஞ்சொடுகிளக்தல்.] 

5 ர * ௬ . 

சோகா மகுலமெயசல் காண்டுகெஞ் சேஈஈ துசைவரெனும 

கா னுடன்பள்ளி நீள்வங்க மேறி நிலம்புரக்கும் 

மாகா விரியன்ன வாணன்றென் மாறைமன் னன்பகையும் 
ஏசா விருட்கறங்கு லாங்கடற காலை யெலுங்கரையே. 

தலைமகனைப் பாங்கி வாழ்த்தல். 

| வரைவொடுவர்த தலைமகனை எதிர்ப்பட்டுத் சோழி வாழ்த்தல்.] 

மாரியஞ் சங்கொடை வாணன்கென் மாறையில் வாழிவண்டார் 

வேரியர் தொங்கல் விரைகமழ் மார்ப விடாதவம்பற் 
சேரியம் பொயகைச் துறையலர் வாடறஞ் செவ்விமணச் 
ue சங்கதி ரச்சாட்டு நீயன்து குட்டலரே,



SHO அஃகப்பொருள்விளக்கம், 

அணங்கைப்பராநீலைகாட்டல், 

| தலைவிமண மமுற்றுமா.று தெயவச்தைக் சதித் துநிநகும்நிலை 
யைச் கோழி தலைவற்குச் காட்டல்.] 

உரவிப பெருங்கலிக் துன்பங்கள் போயமுத லூழியின்பம் 
வரவிப பழி தன்னை வாழவித்த வாணன்றென மாறையன்ளாள் 
பு.ரவிட் புனநெடுந தேரண்ண லேநின் பொருட்டணங்சைப 
பாவிப பரவிநின் ரேவரம் வேண்டுதல் பார்ததருளே. 

பராநீலை கண்ட தலைமகன்மகிம் தல், 

| சலைவி மணங்காரணமாகச் செயவச்சைத் துதித்து நிறரும் 
நிலையைக்சண்ட தலைமகன் ம௫ழதல்.] 

இவவிச் ககமிவட் கெவ்வண மெயதிய தெவ்வலகும் 
லல்வித் திகழ்புகம் வாணன்றென மாறை மணபபொருட்டால் 

நலவி.3 தொகையின நாணுமென் னோக்கி ஈறைபுசையாச 
செவ்விச எகைமலர் தயத்தெப்வம் வாழ்ததுக் திருக்சசவே. (௪) 

[௮2 த்தொடூந்லை ] 
௧௭௪, மூன்னிலை முன்னிலைப் புதமொழி யென்று e 

கன்ன விருவகைக் தறத்தொடு நிலையே. 

இ -ள, அறத்தொடு நில் முன்னிலைமொழியும், முூனனிலைட 
பபறமொழியம எனறு சொலலப்பட்ட அ௮வ்விருவகையுடைய தா 

கும் எது. 

அறக்சொடுநிலையாவது சளவை முறையேவெளிபபடுத்தல.(௫) 

| அற த்தோடூநீலையின்விர். ] 

கஎ௫ி. கையறு தோழி கண்ணீர் அடைச்துழிக் 

கலுழ்தற் காரணங் கூறலுந் தலைவன் 

தெய்வக் காட்டித் தெளிப்பத் தெளிக்தமை 

எய்தக் கூறலு மிகந்தமை யியம்பலும 

இயநபழித் துரைத்துழி யியற்பட மொழிதலுக 

தெய்வம்பொறைகொளச்செல்குவமென்றலும் 
இல்வயிற் செறித்தமை சொல்லலுஞ் செவிலி 

கனையிரு ளவன்வரக் கண்டமை கூறலும் 

எனமுறை யியம்பிய வேழும் புனையிழைச் 
தலைவி யறத்தொடு நிலைதனச் குரிய,



வரைவியல், ௧௩௧ 

இ-ள். கையறுதோழி சண்ணீர் துடைத்துழிக் சலுமுசற 

காரணங் கூறல் முசலிய எழும் சலைவியறத்தொடு திலைக்குற்யன 
வாகும் எ. து, 

கையறு தோழி சண்ணீர் அடைத்தலும், இயற்பழித்துரைஎ 

இம அனுவாசம் பறகிக்கொளள பபடும். 

உ காரணம், 

கையறுதோமிகண்ணிர்துடை ந் தல. 

| தலைவன் பிரிஈ அழித் தலைவியை ஆஅற்றிச் செயலறற தோழி என 

அழுகின்னுயென்று அவளமுக கண்ணீரைத் துடைத்தல | 

ort Boren gsr acto பாவை பழித்தனவோ 

செயிராத வனனை செயிர்க்சன ளோசெறி நாரை திண்போ 
வயிரா நாரலும வயறறஞ்சை வாணன்றென் மாறையிலென் 

உயிரா கியகைய னீசலுழ வானென ஒுளங்குமழைகதே. 

தலைவிகலும்தற்காரணங்கூறல். 

| ஏன் அழுகின்றாயென்று கேட்ட தோழிக்குச் சலைவி 

தானமுதற்குக் காரணம் கூறல். | 

தாரணி கொண்ட விருதோ ளொருவர் தனித்தழியென் 

வாரணி கொங்கை மணந்துசென் முர்தஞ்சை வாணணொனஞார் 

கோணி வென்ற செழுமபுகர் வேலவிழிச் தேனினஞ்சூழ 
காரணி மென்குழ லாயது வேசலுழ காரணமே. 

தலைவன்தேய்வங்காட்டித்தேளிப்பத்தேதளிந 
தமையெய்தக்கூறல. 

(சலுழ்தற்காரணங் கூரிய தலைவி தலைவன் பிரியேனெனறு 

தெயவ மூனனாகச் குளாரைக்கதை ஈம்பினே 

ளென்று சோழிக்குரைக்சல். ] 

அதிததே னணங்கொடுி குளுமுற் நேனென்ற சொல்லைமெடடா 
மதித்தே னயர்க்து மதியிலி யேள் ஈஞ்சை வாணன்வையை 

5தித்சே னினம்புணர் மாசர்சண் போல ஈகைச்குதெயதல் 
படொதிச்தே னுசாரசக லுங்கழிச் கானற் புலம்பாவநதே. 

தலைவனிகந்தமையியம்ப்ல். 

| தலைவி பின்னரும் தலைவன் முன்சொன்ன சொற்றவறிப 

பிரிர்தானென்று வருந்திச்கூறல்.] 

வரியோல வண்டலை தண்டலை சூழ்தஞ்சை வாணனவண்மைக் 
குரியோ னுயர்வையை யொண்டுறை வாயுர வோர்தெளித்தங்



௧௩௨ அகப்பொருள் விளக்கம், 

கரியோர் பிறரில்லை யென்றகன் முரினிக் காரிகையாய 

பெரியோர் மொழிபி௰உ மாரென்று தேறுதல் பேதைமையே. 

பாங்கியியற்பமீத்துரைத்தல். 

| தலைவன் தனனை இகஈகமை சலைவி கூறச்சேட்ட ழோமி 

அவனுடைய தருதியைப்பழிகத் துரை கசல். ] 

மழயே துறந்து மறந்தவர் போறறஞ்சை வாணன்வென் தி 

முழவேய முநநீர் மூழமகருங் சானன முழுதுலகும 
தொழவே சருந்தெயவ நோச்டிச்டெல் லேனென்று சொலி்லியு கீ 
அழவே துறகசன ரேனலலா நல்லரவ வாடவரே, 

தலைமகளியபபடமோமீதல. 

தீகுதியடையவன என்பது பொருந்தக் கூறல். | 

மாகப் புயன்மண்ணில் வர்சன்ன வாணன்றென் மாறைழுகதநீ£ 

நாகப் புகர்ச்செயய புள்ளிப்பைங் கான்ஜனெண்டு நாள ததண் 
பூகக் குளிர்நிழற் பேடையொ டாடும் புலம்பரின்னார் 
ஆகச் சருஇினல் லாயினி யாரினி யாருனரே. 

தேய்வம்போறைகோளச்சேலதவமேன்றல். 

| தலைவன் சுட்டிச் சூஞூற்ற தெப்வச்சைப் பொறுமைகொள் 

சூம்படிலவேண்டறகு இருவேமும் போவேமென்று 

தலைவி Utes Gem Mer. | 

மாதங்க நல்குங்கை வாணன்றென் மாறைவை யைத்துறைவ 

எதம் பயநதில ரெங்கட்கு நீயெம் மிகந்ததனாற் 

கோதம படாதி கொடுத்தெபவ மேயெனறு tue’ gre 

பாதம் பரவநல் லாயிரு வேழும் படர்கூவமே. 

இல்வயிற்சேறிந்தமைசோலலல். 

[தெய்வம் பொறைகொளச் செல்குவமென்ற தலைவி புறம்போச ' 

வொட்டாது நற்றாய் தன்னை இற்செறித்தமை கூறிவருர்தல். | 

தன்போ லுலகம் புரக்கனெற வாணன் றமிழ்த்தஞ்சையார் 
மன்போ லெவர்க்கும் வழங்கியுண் ணாதவர் வைத்திழக்கும் 

பொன்போ லிறுகப் பொதிர்தசொண்டாளன்னைபூவையென்மேல் 

௮ன்போ வயன்மட் வாரலர் தூற்றிய வாறுசண்டே,



வனர வியல், ௧௩௩ 

சேவிலி கனையிநளவன்வாக்கண்டமையியம்பல். 

| தலைவன் இரவுக்குறிச்சண வர்தமை செவிலி கண்டுளா 

ளாகலான் இனி நாம் அறச்கொடுகிறறல்வேண்டு 

மென்பதுபடர் தலைவி தோழிசகுக் கூறல். | 

லெங்கார் மூகவெம பருவமின னேயன்னை மேலொருநாள் 
எங்கா தலரிரு ளெயகல்கண டாளிக க வேழுலகும் 

ங்காமல வர்கருள் வாணன்டென மாதவண் டானமஞ்சச் 

7ஐசாழி கொணடெறி யுங்கணடல வேலிபஈ கணடுறைககே. (௬) 

| இதுவுமது. ] 

௨௭௬. எறிவளை வேற்றுமைக் கேத வினாவிஞும் 

வெறிவிலக் கியவழி வினாவினும் பாக்கி 

பூவே புனலே களிறே யென் றிவை 

ஏது வாகத் தல்ப்பா டியம்பும். 

இ-ள். செவிலி தலைமகளின் வேறுபாட்டிற்குக் காரணம 

வினாவிய இடத்தும், கான வெறியிலககுய காரணம் வினறாவிய 

இடத்தும், பூவும், புனலும், களிறும் எனப்பட்ட இவைகாரண 

மாகப் பாங்கி அவளுக்குப் புணாச்சியினை அறிவிப்பாள். எ- இ 

எறிவளை - தலைவி; ஒன்மொழிச்தொகை. வழி - காரணம். 

கலைப்பாடு - தலைப்படுதல், புணர்ச்சி. வேற்றுமைககேது விள 

வுதீலும், வெறிவிலக்கலும், விலச்ெவழி வினாவதலும் gs gan 

கீத்சாற் கொள்ளப்படும், 

உதாரணம். 

சேவிலி தலைவியின் வேற்றுமைக்கேது பாங்கியை வினவுதல்: 

| தலைவனை எதிர்பபடாஐ இடைமீடு பட்டமையாலே சலைமகளிடச் 

அத் தோன்றிய வேறுபா? கண்டு இவ்வேறுபாடு இவளுச் 

கெதனான் ஆயிற்றென்று செவிலி கோழியை வினாதல். ] 

பொன்னுற்ற கொற்கைய முத்துற்ற சண்ணுமிட் போதுசண்டேன் 

பன்னுற்ற சொல்லுமின பாலுங்கொள் ளாள்பதி னாலுலகும் 

மன்னலுற்ற வண்புசழ் வாணன்றென் மாறையென் மானனையாட் 

கென்னுற்ற சென்றதி யேன்புனங் சாவ லிருர்சபின்னே.



௧௩௪ அ௮கப்பொருள்விளக்கம். 

வேறிவிலக்கல். 

| கலைமசண் மெலிவு தெய்வத்தாடைகென்று அதிவார் சொல்லக 

கேட்டு ௮.சற்குப் பரிகாரமாக ஈர்ரப வெதியாட்டெடுத.அ௪ 

கொண்டவிடகத்து வெறியாடிற றலைவிக்குக் கறபழி 

வாமென்று தோழி வெறியாடுதலை விலக்கல். | 

அ.ரிடா மையினொன்று கேட்சலுற் றேறும்மை யாவதொன்று வ 
(குறியா மறியமி॥ கொள்ளவென் Cae இப்பலிகூ 

வெறிடா லிவளுயிர் மீடகவென் ரோவெனதி வேல்வலத்ச। 

Puri ute Sou தீர்கஞ்சை வாணன் திலம்பினின் ஹே. 

ப லக்கியலமீ சேவிலி பாங்கியை வீறுவுதல். 

| கீ வெறிவிலக்கியதற்குச் சாரணமென்னோ வென்று 

செவிலி பாங்கியை வினாவ சல். | 

மண குன்ற வந்த கலியினை மார்றிய வாணன்றாசை 
ணஞன்ற மங்கையர் முன்னர்மின னேயுமை யாண்மானைப் 
பணகுனற வென்றசொல வள்ளிகன கோனைப்பைஈ தாரயிலாக 

லவெண்குன் ஜெறிரசசெல் வேளையில் வாறென் விளம்புதிமே. 

பூத்தநபுணர்ச் சி, 

| வெறிவிலக்கியகறகுக் காரணங்சேட்ட செவிலிச்கு நினமகளஞாட 

॥ானும சோலையில் விளையாடியகாலையில் ஒரு தோன்றல நின 

பகளுக்கு நிலபபூக் கொடுத்துபபோயினான.இஃது ௮திடாக 

காலத்து நிகழ்ந்கது. அதனை இன்று நின்மகள் நெஞ்சு௰ 

சொண்டு மெலியாகநின்றாள். இது யானறிந்தது என்று 

கோழி அறத்கொடுகிறறல். மேல்வரும் 

இரண்டு துறைச்கும் இவ்வாதியைய 

உரைத்துக்கொள்க. ] 

போருறை தீக்கணை போலுகின் கண்கண்டு போதவஞ்சி 

நீருறை நீலமு நீயுஈண் பாகென்று நினமகட்கோர் 
தாருறை தோளவர் தநதனர் வாணன் நமிழ்த்தஞ்சைகுழ் 
காருறை சோலையில் யாம்விளை பாடிய சாலையிலே. 

இதுவுமது. 

தர்தார்க்கே யாமற் ஈடமென்றோ ளின்னசாள் 

வந்தார்க்கே யாமென்பார் வாய்ச்காண்பாம்--வந்தார்ம்சே



வரைவியல். ௧௩ ல
 

தாவ: விளமலர்ச் சண்கழிக் கானல்வாயப் 
பூவா விளஞாழற போது, 

புனறநபுணர்ச்சி, 

ஒழிசோம் றிடசொல்ல லுன்மச ளோதிக் குடைர்தகொண்டல் 

பொழிமசாம் ஜிரளாதஇி வச்தசெர் நீருநதிப் பொற்பினுச்சோர் 
சுழிசகோற றிடும்பகை தீர்ச்சின்ற போதொரு தோன்றலுமவ் 

உழிதோதறி வரதெடுத் தான்றஞ்சை வாணன்றென வையையிலே. 

களிறுதரபுணர்ச் சி. 

'ஊண்ணலை யாமல் வளர்ச்சன்ற வாணன்றென் coro Qa ms sor 
அண்ணல் யாயிழை பாசனென் ஐஞ்சின மஞ்சனர்தோய் 

கண்ணலை கரிடப பாகமு மேல்வர்த கைச்களிற்றின 
புணணலை நாரவலப பாசமும் சோயப் பொருதவனே. 

இதுவுமது. 

சுள்ளி சனைரீலஞ் சோடா லிகைசெயலை 

gre wre sg Coors g—@ gor at 

இசணுற் கடியொடுங்கா வீர்க்கடா யானை 

உச்ணாற் கழுர்தா இுளன்; திணைமாலைநூற் றைம்பது, 

சோபாலிகை - வெண்ணொச்சி, இம்மூவகைப் புணர்ச்சியுள் 

ஒனரான் அறத்தொடுநிற்றல் அமையும் எனக்கொள்க, (ar) 

[இதுவுமது ] 
௧௭௭ , மின்னிடை வேற்றுமை கண்டுதாய் வினாவுழி 

முன்னிலை மொழியான் மொழியுஞ் செவிலி. 

இ-ள். நற்முப் தலைமகளின் வேறுபாடு கண்டு செவிலியை 
வினாவும்போ௮ செவிலி முன்னிலை மொழியானே சொல்லுவாள் 

oT = gy. 

மின்னிடை - தலைவி; அன்மொழித்தொகை, வேற்றுமை - 

வேறுபாடு. வேற்றுமைகண்டு சாய வினாகலும் அறுவாதத்தாற 

கொள்ளபபடும். 

உதா.ணம், 

தலைமகள் மேவற்றுமைகண்டூ நற்றய் சேவிலியை வினுதல். 

சீண்டார் சமுவிய வேலண்ணல் வாணன்றென் றஞ்சைவெற்பில் 
வண்டார் குழலிதன் வண்ணமும் சண்ணும் வழு.வுமுனனாட்



கடச அகப்பொருளவிளச்கம், 

சண்டா ரதியும் படியன வேயல்ல சாரணமொன் 
அண்டா யிரனை பாயயி ராம லுரையெனக்கே; 

சேவிலிநற்றய்க்த ழன்னிலைமோமியான் மோமிதல். 

[ செவிலி ஈற்றுய்க்குச் உசளவொழுக்கம் நிசழ்ச்சமை குறிப்பா 

னன்றி வெலிப்படையாற் கூறுதல்.] 

ச2லையர்த கோவெலும் வாரண வாணன்றென் மாறைமதிச் 

Giats CarOag ஈன்னுக லாயொரு செல்வரிக்கோர் 
கலைவ$த தோவென வந்து வினாவிகஈங் காரிகைக்கு 
மூலைவர்ச தோவில்லை யோவென்னு காளின் முயங்கெரே. (௮) 

[டதுவுமது | 

௧௪௮, என்றுட னிய௰ம்பிய வெல்லாங் களவியல் 

நின்றுழி யறத்தொடு நிற்றலின் விரியே. 

இ-ள். என்று இவ்வாறு சேரச்கூறியவையெல்லாம் கள 

வொமுச்டின் நிற்கும்போது அறத்தொடுகிற்றலின் விரிவாகும் 

எழு. (=) 

[களவுவேளிப்பட ற்தரியகிளவி.] 

௧௭௯, போக்கே கற்டொடு புணாந்த கவ்வை 

மீட்சி யென்ங்கு விளம்பிய மூன்றும் 

வெளிப்படைக் ளெவியின் வழிப்படு தொகையே. 

இ-ள். உடன்போக்கும், கத்பொடு புணர்ர்த கவ்வையும், 

மீட்டியும் என்று சொல்லப்பட்டமூன்றும் களவுவெளிப்பாட்டிற 

குரிய செவியின் தொகையாகும் எ. று, (௧௦) 

[உடன்போக்த.] 

௧௮0. போக்கறி வுறுத்தல் டோக்குடன் படாமை 

போக்குடன் படுத்தல் போக்குடன் படுதல் 

போக்கல் விலக்கல் புகழ்த ஜேற்றலென் 

தியாப்பமை யடன்போக் கிருகான்கு வசைத்தே. 

இ-ஃள. போச்கதிவுறுத்தல் முதலாக உடன்போக்கு எட்டு 

வகைமினையுடைச்து எ-று. 

யாப்பு - இயைபு. (es)



வரைவியல், ௪௩௭ 

| உடன்போக்தவீரி.] 

5௮ பாங்கி தலைமகற் குடன்போக் குரைத்தலும் 

அங்கவன மறுத்தலு மவளுடன் uss Ye 

தலைவன் போக்குடன் படுதலும் பாங்கி 

தலைவிக் குடன்போக் குலாக்கலுர் தலைவி 
நாணழி பிரங்கலுங் கற்பு மேம்பாடு 

பூண்முலப் பாங்கி புகறலுக் சலைவி 

ஒருப்பட் டெமுகலும் விருபபடைப் பாந்கி 

சுரத்தியல் புரைத்துழிச் சொல்லலும் பாங்கி 

கையடை கொடுத்தலும் வைகருள் விடுத்தலும் 

அவன்சுரக் தய்க்கலூ மசைவறிக் திருத்தலும் 

உவந்தலர் சூட்டி யுண்மகிழ்ந் துரைத்தலுல் 

கண்டோ ரயிர்த்தலுங் காதலின் விலக்கலுக் 
தம்பதி யணிமை சாற்றலுர் தலைவன் 

தன்பதி யடைந்தமை தலைவிக் குணர்த்தலும் 

என்றிவை யொன்பதிந் நிருவகைக கஇளவியும் 

ஒன்றிய வன்பி னுடன் போக்கு விரியே, 

இ-ள். பாங்கி தலைமகற்குடன்போக்குரைத்தல் முத 

லாச இகஙசே சொல்லப்பட்ட பதினெட்டும் உடன போச்கன் விரி 

டாகும எ று, 

உடன்போக்கு - உடன்பேோரதல். நாணழிபிரங்கல் - தலைம 
கள் காணழிதற்கு மனமிரங்குசல். ஒருப்படுதல் - உடன்படுதல், 

கையடை - அடைக்கலம், வைூருள் - தங்கிய இருள். ௮சைவு - 
வருத்தம், 

இவற்றுள்ளே பாங்கி தலைமசற்குடன்போக்குரைத்தல், பா 

ங்கி தலைவிக்குடன்போச்குரைத்தல் என்னும் இரண்டும் போக்கி 
வுறுத்தறகுரியன. தலைவன் மறுத்தல், தலைவி நாணழிபிரங்கல் 

என்னும் இரண்டும் போக்குடன்படாமைக்குரியன. பாங்கி தலை 
வளையுடன்படுத்தல், கற்பு மேம்பாடு கூல் என்னும் இரண்டும் 

போச்குடன்படுத்தறகுரியன. தலைவன் போக்குடன்படுதல், தலை 

வியொருப்பட்டெழுதல், பாங்கி சுரத்தியல்புலத்துழிச் சொல் 
லல் என்னும் மூன்றும் போக்குடன்படுதற்குரியன. பாங்கி கைய 

டைகொடுத்தல், வைகிருள்விடுத்தல், தலைமகன் தலைவியைச் சுரத் 
தப்த்தல் என்னும் மூன்றும் போக்கற்குரியன. தலைவன் தல் 

விபின் அசைவறிர்திருத்தல், கண்டோர் சாதலின் விலக்கல் என்



௧௩௮ அகப்பொருள்விளக்கம். 

னும் இரண்டும் விலக்கற்குரியன. தலைவன் தலைவிபையுவர்தலர் 
சூட்டி யுண்ம௫ழ்ந்துரைத்தல், கண்டோரமிர்த்தல் எனனும இர 

ண்டும் புகழ்கற்குரியன. சண்டோர் தம்பதியணிமைசாற்றல், சலை 

ஒன் சன்பதியடைஈ தமை தலைவிக்குணர்கசகல் என்னும் இரண்டும் 

தேதநறகுரியன. 
உதாரணம், 

பாங்கிதலைவற்தடன்போக்தரைத்தல. 

| எம்மையர் 8 வரைஈதுகொள்ளுதற்குடன்படார், தலான ரீ 

தலைவியை உடன சொண்டு போவென்று பாங்கு 

தலைவறகுரைத்தல.] 

மைந்நீர ரெடுங்சண் மடந்தை யுடன்றஞ்சை வாணன்வெற்பா 
செகநீர் விழவணி நின்னகர்ச் சேகசொண்டு சேர்ச்தருண்மற 

அகிரமீர்மை யல்லதொ ராறுமின் முலிஙககெம் மையரென்றான 
(pss ர௬ுலகுங்கொள் ளார்விலை பாக முலையினுக்கே. 

தலைவனுடன்போக்தமறுத்தல், 

| சலைமசன தலைமகளை உடன்கொண்டுபோத 

லருமை கூறி மறுத்தல்.] 

பாரோ முலைவிலை யென்பர்கின் கேளிரென் பல்கிளைவாம் 

ஊரோ வணியதன் ரொெண்டொடி யாயவிர்தை யுண்கணகசோ 
காரோ வளரும் புயனறஞ்சை வாணன் றரியலர்போல் 
யாரோ தனிஈடட் பாரருங் கான மிவளஞடனே. 

பாங்கீதலைவனையுடன்படுூத் தல். 

[பாங்கி தலைமகளது தஞ்சமின்மை கூறித 
தலைமசனைட் போக்குடன்படுததல்.] 

சுரூளேய் குழலுஞ் சுணங்கேய் முலையுஞ் சுமர்துகற்புப 

பொருளே யெளச்சுரம் போதுமப் போது புகழ்வெயிலான 
மருளேய கலியிருண் மாற்றிய வாணன்றென் மாறையினின 

அருளே யொழியவுண் டோநிழ லாவ சணங்கினுக்சே. 

தலைவன் போக்தடன்படு தல். 

கஞ்சோ வழலோ வெனலுஞ்சர மோசெல்ல காடியவென் 

கெஞ்சோ கொடியது நேரிழை யாய்நிழன் மாமதியோ 
மஞ்சோ தவழ்மதில் ஞூழ்தஞ்சை வாணன் வரையிலவம் 

பஞ்சோ வனிச்சக்சொ லோடுிவனலுஞ் டிப் பைர்தொடிக்கே,



வரைவியல், ௧௩௯ 

பாங்கீதலைவிக்தடன்போக்தரைத்தல். 

| தலைமகளைப் போச்ருடன்படுத்திய தோழி தலைவியிடம் சென்ற 

தலைமசன் நினைவு உன்னை உடன்கொண்டுபோவசா 
யிருரசசென்று கூறுதல்.] 

பாலனன பாயம் பசையெனுஞ் டி. பட்டுருவும் 

வேலனைன கூர்ங்சண் மிதிக்குங்கொ லென்றனர் மேதினிச்கு 
பாலனன வாணனடென மாறைரன் ஞாட்டு வயலுகளுஞ் 
சேலன்ன வாள்விழி யாயதெரி யாதன்பா சரதனையே. 

தலைவிநாணமிபிரங்கல், 

[ தலைவனோ உடன்போடுற பெண்களுக்குச் சிறந்த 
தாணழியுமென்று தலைவி இரங்கல். ] 

மறவாகை வேல்வண்கை வாணனை மாறையர் மன்னனைத்தம் 

உ௰வாச வெண்ணி யருதவர் போலுயி ரோம்பியென்றுக 

அறவாத நாண।க துறப்பது வேண்டலிம் ஜொல்லுலஇற் 

பிறவா தொழித னன்றேயொரு காலமும் பெண்பிதபபே. 

பாங்கீ கற்பின்மேம்பாடூ கூறல். 

| பெண்களுக்கு காணினும் கற்புச் தஇிறஈசதென்று உலயெல 

கூறிப் பாங்கி தலைவியைப போக்குடன் படுத்தல் | 

செர்காண் மலரிம் நிருவன்ன கோலச் தெரிவையர்க்கு 

மெயரநா ஹுயிரினு மிக்கதென் முல்விர வாவரசர் 

தரநாண முறைமை சவிர்த்தருள் வாணன் றமிழ்ச்கஞ்சைமா_ 

டநநா ணமுமட வாயகற்பு மோச்ச வழகிதன்றே. 

தலைவீயொநப்பட்டேழதல. 

| பாங்கி சறபின்மேம்பாடுரைக்கக்கேட்ட தலைவி தலைவ 

Cem போக்கொருப்படுதல். | 

பலரே சுமத்த வுரைகளுக் தாயர்தம் பார்வைகளுஞ் 

சிலரே சுமநது திரியவல் லார்செயய செண்பகதாண் 
மலரே சுமர்த வயற்றஞ்சை வாணனை வாழ்த்தலர்போல் 

அலே சுமாது சுமநதிந்த வூர்ரின் ஐமுக்குகவே. 

பாங்கி சுரத்தியலபுரைத்துமித் தலைவிசோல்லல். 

[ தலைவி சுரத்தியல்புகேட்டு மனமமுங்காது தான் 
உடன்போச்குத் அணிர்தமை கூறல். ] 

செல்லிற் கொடிய களிற்றிசல் வாணன்றென் மாறைமன்னன் 

வில்லிற் கொடிய புருவமின் னேயென் விளம்பு திற



க௪௦ அசப்பொருள்விளக்கம். 

சொல்லிற் கொடியகம் மன்னையைப் போல்பவர் சூழ்ஈதிருக்கும் 

இல்லிற் கொடியகொல் லோசெல்லு சாட்டல் விருஞ்சுரமே. 

இதுவுமது. 

கடக்கருங் கானத்துக் காளைபின் ளானை 
நடக்கவும் வல்லையோ வென்றி--சுடர்க்கொடி 
பெற்றா ணொருவன் பெருங்குதிரை பஈ்ரிலையே 
கற்மு னஃதாரு மாறு, 

பாங்ககையடைகோடூத்தல். 

[பாங்கு தலைமசளைச் தலைமகளிடம் கொண்டுசென்௮ கையி௱ 

கொடுக்து ஒஓம்படை கூறல். கையடை - கையிலடுத்தல்.] 

பறந்திருக் தும்பர் பதைப்பப் படரும் புரங்கரப்பச் 

இ௰ந்தெரி டாடிதென் நில்லையன் னாடிறத் அுச்சிலம்பா 
அறர்திருக் துன்னரு ளும்பிதி தாயி னருமறையின் 
இறந்திரிஈ் தார்கலி யுமமுற்றும் வற்றுமிச் சேணிலக்தே. 

திரக்கோவை, 

இதுவுமது. 

இவளே நின்னல திலளே யாயும 

குவா யுண்க ணிவள திலளே 
யானு மாயிடை யேனே 

மாமலை சாட மறவா தீமே. தறுந்தோகை. 

பாங்கிவைகிநள்வீடூத்தல். 

[ பாங்கு இடையாமத்திலே தலைவனையும் சலைவியையம 

வழிவிடுத்துரை த்தல். ] 
பொழிகான மன்றலம் பூங்குழ னீங்கள் புணா்ந்துசெல்லும 
வழிாடி. நம்பின் வருகுவல் யானறஞ்சை வாணனவையை௪ 
சுழிகாணு முந்திநின் மொல்களைச் கேற்பன சொல்லியின்னா 
மொழிகா வடங்க மொழிந்தய லாரை முகங்கவிழ்த்தே. 

o தலைவன் தலைவியைச் சுரத்துய்த்தல். 

| தலைவன் சலைவியைச் சரட்டிடத்து மெல்லக் 

கொண்டுபோகல்.] 

தளிபோற் கொடைபயில் சஈதிர வாணன் மமிழ்த்சஞ்சையான் 
அளிபோர் குளிர்ச்ச விளமரச் காவு மவன்புகழின்



வரைவியல். ௬௪ 

ஒளிபோல் விளங்கெ வெண்மணல் யாறு முவர்தசண்டு 

நளிபோ தவிழ்குழ லாயமெல்ல மெல்ல நடச்தருளே. 

தலைமகன் தலைவியசைவநிந்திரத்தல். 

(சலைமகன் தலைமகளோடு அவள வழிவருத்தச்?ர ஒரு சோலை 

யிலே தங்குசல், அசைவு - வருத்தம்.] 

வரமாவை வேற்படை வாணன்றென் மாறை வணங்கலர்கள் 
புரமான வலலழல் பொங்குவெங் கானிற் பொருந்தியகூர் 

௮. ரமான சல்லுன் னழுூமல ராற்றல வாசலினாஞ் 
சுரமாது மெல்ஆகல் லாயிருப் பாமிர்சச் சோலையிலே. 

உவந்தலர்சுட்டியுண்மகீழ்ந்துரைத்தல். 

சோலையிலே தங்கி வதிவருத்தர் தோச தலைமகன் கலைமகளுக்கு 

மலர்பறித்துச் ஞட்டி மனமூழ்ர்து கூற தல்.| 

{agnor போற்றவும் பேரற்றியன் பாலிவ சாயமுடிக்கியான 

கடிமலர் சூட்டவுங் காட்டிய காறகளவர் காயந்தெறியுந் 
துடிமலர்ச் சர்க்கெதிர் கூகை யிரட்டுஞ் சரத்திடையோர் 

வழிமலர் வேற்படை யான்வாணன் மாறையென் மாசவமே. 

கண்டோரயிர்த தல. 

[ தலைவனையுர் சலைவியையும் சுரத்திடைக்சண்டோர் அவர்கள 

வடிவின் மேன்மையால் தேவரோ மாறுடரோ என்று 

ஐயமுற்றுச் கூறுதல். அயிர்ம்தல் - ஐயமுறல்.] 
சையச் இரள்புபன் சந்திர வாணன் றனிபுரக்கும் 

வையச் துறைகன்ற மாறநுட ரோவன்றி வானவரோ 

நையப் படுமழல் வெஞ்சுரத் தாடு ஈடர்தவரென் 
மையப் படுவதல லாலுண்மை சால வறிவரிதே. 

கண்டோர்காதலின்விலக்கல், 

| அவர்களைச் சரத்திடைக் சண்டோர் பொழு துபோயிதற்று; 

இவ்வழி இனிட்போககவொண்ணாசென 

விலக்கக் கூறுதல்.] 

மாலுச் திருவு மெனவரு லீர்தஞ்சை வாணன்றெவஷர் 
போலுஞ் சுரமினிப் போகவொண் ணாது பொருப்படைச்தான் 

ஆலும் புரவி யருச்கனிச் கங்கு லடற்கடமான் 

பாலுர் தசையுமுண் டேசங்கு வீரெங்கள் பாடியிலே. 
  

* வரமாமை என்று பாடக்கொள்வாருமுளர்.



௬௪ அகபடொருளவிளக்கம, 

கண்டோர்தம்பதியணிமைசாற்றல, 

[இனிச்சிதித செறிசென்று அ௮க்குன்றமிரண்டையும் கடந்தால் 
மதுபதிவிளமங்கித் கதோன்முறிற்கும்; சடி.துசெல்லுமின் 

என அ௮வவிருவரையங் சண்டோர் அவர் 
நக. ரணிமை கூருநிற்றல். ] 

தொடங்கும் பிறைதுதற் ரோகைய நீயுமுன் ரோன்றுின்ற 

கடங்குன் நிரண்டுங் கடந துசென் ரற்கம லத்தடமுங் 
கிடம்கும் புரிசையுஞ் சூழ்ச்தெதிர் சோன்றும் ளைத்தபைர்தார்ச் 
தீட்ங்குங் குமநெடும் தோள்வாணன் மாறையுர் தஞ்சையுமே. 

தலைவன்தன்பதியடைந்தமை தலைவிக்தணர்த்தல். 

[பதியணிமைகேட்டுப் பரிவொடுகொண்டு செல்லாகின்்.ற தலை 
மகன் தலைமகளுக்குத் தனதுககர் காட்டாநிற்றல். | 

சதன் தோய்நமு தயங்குமுச் தாரா தரித்துவிம்மும் 

தந்தனந் சாங்கி நடுங்கிடை போல ஈடநதிய்நனே 

கொந்தனம் காலென்று சோவல்பொன் னேயொரு நோவுமின்றி 
வந்தனங் காணிது சாண்வாணன் மாறை வளநஈகரே, (௧௨) 

[ கற்போடுபுணர்ந்தகவ்வை.] 

௧௮௨. செவிலி புலம்ப னற்ராய் புலம்பல் 

கவன்மனை மருட்சி கண்டோ ரிசக்கம் 

செவிலிபின் றேடிச் சேறலென் ருங்குக் 
கற்டொடு புணார்த கெளவையை வகைத்தே, 

இ-ள். செவிலி புலம்பல், நற்ருப் புலம்பல், மனைமருடசி, 

சண்டோரிரக்கம், செவிலி பின் தேடிச்சேறல் எனச்கறபொடு 
புணர்ந்தசவ்வை ஐற்து வகையுடையசாகும் எ - று, 

புலம்பல் - வருந்திக்கூறல். மனைமருட்சி-மனையின் கணிருக்து 

தற்ருப் வருந்துதல். கற்பொடுபுணர்க்ச கவ்வை - சலைவிசற்பொடு 

புணர்க்தமை பலரும் அறிதற்குக் காரணமான அலர், கவ்வை - 

௮லர், வெளிப்பாடு. (௧௩) 

[கற்பேடூபுணர்த்த கவ்வையின்விரி. | 
[ £சவிலிபுலம்பல.] 

காட, வினவிய பாங்கியி லுணாந்த காலை 

இனைய லென்போர்க் கஇரழிந்து மொழிதலுர். 
தின்னி .வின்மை சன்னைரொர் துரைத்தலுந்



வரைவியல், ௪௪௩ 

தெய்வம் வாழ்க்தலு மிவ்விரு மூன்றும் 

இலங்கிழைச் செவிலி புலம்புதற் குரிய. 

இ-ள் வினவியபாங்கியினுணர்ர்சசாலை இனையலென்போர் 
கீகு எதிரழிர்து மொழிதல் முதலாகச் சொல்லப்பட்ட மூனறும் 
செவிலித்காய புலம்பற்குரியனவாஞம் எ - று, 

இனையல் என்போர் - வருஈதாதே என்று தேறறுவோர். 
செவிலி பாங்கியை வினாவுதல் முதலியனவும் அறுவாதத்தாற் 
கொள்ளப்படும். 

உதாரணம், 

சேவிலிபாங்கியைவினு தல். 

| இருவரையும் வழிப்படுத்திவர். ஐ சகவலாநின்ற தோழியை சாமெ 

ல்லாம் புலம்ப நம்மாது எங்கேபோயினாள்? காள அறியச் 

சொல்வாயாக எனச் செவிலிவினாதல். ] 

தலம்புனை யாயமு நீயுகற் ருயொடு நானுஈன்பொற 
சிலம்புயா சோலையுஞ் சிற்றிலும் பேரிலுர் செண்டிரைமேல 
வலம்புரி யூர்வயல் சூழ்தஞ்சகச வாணனை வாழ்த்தலார்டோற் 

புலம்புற மாதரெங் கேமக ளேதனி போயினளே. 

பாங்கிசேவிலிக்தணர்த்தல். 

| வினாவிய செவிலிக்கு ஈந்கேளிர் மணம் மறுததார; அதனான 
நின்மகள் ௮வன்பின்னே சென்றாள் என உடன 

போக்குணர்த்தல். | 

வெறுத்தா ரொறுத்துரை மேலுநங் கேளிர் விழைதலின் ஜி 
மறுத்தா ரவற்கு மணமத னாறறஞ்சை வாணர்பிரான் 

கறுத்சார் புரத்து ஈடந்தனள் காளைபின் காமர்கற்பரற 
பொறுச்தா ளழற்க.ரர் சன்னையன் னாயநின் பொலக்கொடியே. 

இனையலேன்போர்க்கேதிரமீந்துமோமீ தல். 

[ உடன்போக்குணர்ந்து வருஈ்திய செவிலி நான் இவளைப்பரி 

வொடுவளர்த்தது என்னை இவள் இவ்வாஅவிட்டு நீங்கு 

தற்கோவெனச் தன்னைவருச்கலென்று தேற்றுவா 
சோடு கொர் ௫கூதல். ] 

மாரு வளவயல் சூழ்தஞ்சை வாணன்றென மாறையென்சண் 

ஆரு வருர்துய ராற்றுடின் நீரறி வேசொளுத்தி



௧௪௪ அகப்பொருள்விஎக்கம், 

ஊரு வனகமடிர் தென்முலை பூறமிர் தூட்டியின்சொற் 
கூறா வளர்த்தகற் கோவென்னை நீத்தசென் கோல்வளையே. 

தன்னறிவின்மைதன்னைநோந்துரைத்தல். 

| எதிரழிர்து மொழியாநின்ற செவிலி அவள் முன்பே நாளைக் 

சாளைபின் போவலென்று குறிப்பாலறிவித்தாள்; ௮௪ 

னைப பேசையேன் அப்போதே அறியப்பெற்திலே 

னென்று இரங்காநிற்றல். ] 

வழியா வரும்பெரு நீர்த்தஞ்சை வாணனை வாழ்த்சலர்போற் 
கழியாத வன்புடைக் காளைபின் னாளைச கலந்துகொண்டல் 

பொழியாத வெஞ்சுரம் போகுவல் யானென்று போக்குதிப்பால் 

ஒதியாதென் முன்புசொனனாள்பேசையேனொன்றுமோர்ஈதிலனே 

டுதுவுமது. 
முலைக்கண்ணு முத்தும் முழுமெய்யும் புல்லும் 
இலக்கணம் யாற மறியேன--சலைக்கனாம் 

வேங்கை வெருஉநெறி செல்லியல் போலுமென் 
பூம்பாவை செயத குறி, 

தேய்வம்வாழ்த்தல். 

[ செவிலி உடன போய தலைமகளைத் திரும்பிவரும்படூ 

செயயுமாறு கடவுட்பராவுதல்.] 

இணங்டுப் புவனத் தெவருமில் லாவென் னிளங்கொடியால் 
உணங்கிக் கழிச லொழியவென் பால்வர வுன்னையன்பால் 
வணங்டிட் பலமுறை வாழ்த்துக றேன் றஞ்சைவாணனறெவவை 

அணங்கத் திரள்புயத் சான்மல யாசலத் சாரணங்கே, (௧௪) 

[ நற்றய்புலம்பல். ] 
௧௮௪. செவிலி யறத்தொடு கித்றலிற் கவலையில் 

பாங்கி தன்னொடும் பாக்கியர் தம்மொடும் 

அயலார் தம்மொடும் பயிலிடச் தன்னொடுக 

தாங்கல ளாிச் சாற்றிய வெல்லாம் 

பூங்கொடி நற்றாய் புலம்பற் குரிய, 

இ-ள். செவிலியறத்தொடு நிற்றலிற கவலையில் பாங்க 
தன்னொடு புலம்பல் முதலியனவாகச் சொல்லப்பட்டன எல் 

லாம் சலைவியின் நற்ருய் புலம்புசற்குரியனவாகும் எ - று. 

௮றததொ நிற்றலும் ௮றுவாதத்தாம் கொள்ளப்படும்,



வரைவியல். SPB 

உதாரணம், 

சேவீலிநற்றய்க்கற த்தோடூநிற்றல். 

[| செவிலி கற்புமுதிர்வதோன்றச் சலைமகள் தலைவனுடன் 
போனமையை நத்ருயக்குச் கூதல்.] 

சகநல்க வந்தருள் சரதிர வாணன்றென் றஞ்சைகல்லாய் 
முகநல்க நல முலைசொடுச் தாரின்முச் தங்கொடுத்தார் 
மிகஈல்ல ரென்பது மன்பசை தேர விடலைபின்னே 
மகநல்கு மந்தியங் சகானடக் தாளுன் மடாதையின்றே, 

நற்றய்பாங்கியோடூபுலம்பல், 

(கலைமகள் களவொழுக்சத்தை அவள் உடன்போகச்குத். துணிய 
முன்னரே அறிவித்திலையே யென்று நத்ருய தோழி 

யோடு சொரட்து கூறல்.] 

முன்னே யிதனை மொழிந்தனை யேலுந்தை முர்தைமணம் 

பின்னேய் குழலி பெறாளல்ல ளேபிற ழாசெவர்க்குஈ 
தன்னேயம் வைத்தரு ஞர் சஞ்சை வாணன் றமிழ்ச்சிலம்பிற் 
பொன்னே பனையநல் லாயவ மேசுரம் போக்கனையே. 

பாங்கியழங்கலகண்டூ நற்றய்புலம்பல், 

[தலைமகள் பிரிவாற்றா த தோழிவரு£தல் கண்டு நற்ருப்புலம்பல்.] 

இல்லும் சழங்கா டிடங்சளு நோக் யிரங்கல்வம்பும் [ஞர் 
ஒல்லும் பொருங்கொல்கை மங்கைல் லாய்தஞ்சை வாணணஷனொன் 
புல்லு துணைவியர் போல்வினை யேன்பெற்ற பூவையன்னாள் 

செல்லுஞ் சுரத்தழ லன்றுன்சண் ணீரெம் றெறுெ் ஈதே. 

பாங்கியர்தம்மோடூநற்றய்புலம்பல். 

[தோழியர் ,துயர்சண்டு நற்றாட் புலம்பல்.] 

ேயம் புணைதுணை யாகசவெய் கானக 8$தலெண்ணி 
ஆயம் புலம்ப வசன்றன ளோகல் லகங்குழைய 

மாயம் புசகலொரு காளைபின் வாணன்றென் மாறையன்னீ 
சேயம் புயமலர் போலமு. சோவவென் இல்வளையே. 

அயலார்தம்மோடுநற்றய்புலம்பல். 

[அயலாரைக்கண்டு நற்ரூய் புலம்பல்.] 

மேனாள் வரங்டெ் சென்போல் வரர். மிகவுமெய்ர்சொர் 
தனா தவர்துன்ப மெய்துவ ரோவிமை யோருலக6



௧௪௬ அகப்பொருள்விளக்கம், 

தானாண நீடு மதிற்றஞ்சை வாணன் றமிழ்ச்சிலம்பின் 

மானார் விழியனை யாள்விளை யாடிய வண்டல்கண்டே. 

பயிலிட நீதன்னோடூபுலம்பல், 

[தலைமகள் விளையாட்டிடங்களைக்கண்டு அவளை நீனை 

6g ஈறருய புலம்பல். | 

செயலைச் தருவின் திருகிழ லேபெருஞ் சிற்தில்லமே 
வயலைச் கொடிரசொச்சி பண்டப மேதஞ்சை வாணஷனொன்னார் 

இயலைத் தனிக்கனி சககன ளேகமச் இன்றிதன்மோ 
கயலைப் பொருதசண் ளணாண்மேலும் வாழ்விக்குங் கட்டளையே. 

இதுவுமது. 
கொனமுப் குருர்தே சொழிமுல்லாய வாடினீர் 
நின்றீ ரதிர்தே னெடுங்கண்ணாள்---சென் முளுகீ [ரைத்தாண் 

கென்னுரைத்தீர்க் கென்னுரைத்தாட் கென்னுரைத்தீர்ச் கென்று 
மினனுரைத்த பூண்முலையாள் விட்டு, திணைமாலை, (௧௫) 

[ம்னைமரட்சி.] 

கடு. நிமித்தம் போற்றலுஞ் சுரந்தணி வித்த லுக் 

தன்மகண் மென்மைத் தன்மைக் கரரங்கலும் 

இளமைத் தன்மைக் குளமெலிர் திரங்கலும 

அச்சத் தன்மைக் கச்சமுற் றிரங்கலும் 

எனவிவை யைந்து மனைமருட்சிக் குரிய, 

இ-ள் நிமித்தம் போற்றல் மூகலிய ஐ௩தும் மனைமரு_£ச் 
குரியனவாகும் எ - று. 

மருட்சி - WUE ge. 

உதா.ணம். 

நிமீத்தம்போற்றல். 

[பானபெற்ற சொம்புபோல்வாளை இப்பொழுது வரும் 

வண்ணம் நீ கரைந்தால், யான் கின்னை என் வழிபடு 

கடவுளாசப் போற்றி ௮ரிய பலியைச் தருவேன்; 

நீ அவ்வாறு கரைவாயாச என நற்றுய் 

கொழிச்குறி பாராநிற்றல்.] 

வடியேய் புகர்முக வாள்வல வாணன்றென் மாறையுள்யான் 
அழுயே தொழுர்தெய்வ மாகடிம் பேணி யரும்பலியிப்



வரைவியல், EP or 

படியே தருகுவ லென்றுமின் னேயிப் பதியுவகைக் 

சொடியே வரச்சரை ரீசொடி யேன்பெற்ற கொம்பினையே. 

சுரந்தணிவித்தல். 

| கலைமகள் போன ச.ரத்தின்வெம்மை சணியுமாறு ஈற்ருய் 
வேண்டுதல். சுரம் - பாலைநிலம். ] 

வெஞ்சு ர நாடு வியன்சர லோகமும் வெங்கருங்கான் 
அஞ்சுர தாரு வனங்களு மாகாவகிய் புகைபோன் 

மஞ்சு ர வாடக மாமதில் சூழ்கள்சை வாணனவெத்பிற் 

பஞ்சுர மாகு மொழிச்சரு ளோதியபென் பைச்சொடிச்கே. 

தன்மகளின்மேன்மைத்தன்மைக்கிரங்கல். 

(செம்பஞ்சூட்டினும் ஆற்றாது வரும் அமடிகள் இன்று பரல்செலி 

ச சாட்டினசண் நடச்க எவ்வாமுற்றுமெனச் தலைமகள் 
மெனமைத்தன்மை நினைக: நற்ழுயிரங்காநிற்றல். ] 

அரக்காம்ப னாறும்வா பம்மருங்குற் கன்னோ 
ப.ரற்கான மாற்றின கொல்லோ--வரச்சாரந்த 
பஞ்சிசொண் டூட்டினும் பையெனப் பையெனவென் 

றஐஞ்டசிபபின் வாங்கு மடி, 

டுளமைத்தன்மைக்கீரங்கல். 

[நற்றும் தலைவி இளமைத்தன்மை நினைர்திரங்காநிற்றல.] 

இரும்பா மனங்கொண்ட வாறென்னை நீதன்னை யேத்தியென்றும் 

வரும்பா வலர்க்சருள் வாணன்றென் மாறை வளவயலிற 

சரும்பா மொழியா யழலென்று சண்ணீர் துடைத்கணைத்துன் 

HOUT (POOF வாயபபசும் பாவைக் களிக்குமின்னே. 

அச்சத்தன்மைக்கச்சழற்றிரங்கல். 

[கத்ரு சலைவிச்சியல்பாடுய ௮ச்சமிகுதியை 

நினைஈ த இரங்காநிற்றல். | 

நாண்மா தவிமலர் காதிருங் கூச்ச னட்நதவழிக் 
கோண்மா குமிறுங் கொடுங்குரல் சேட்டொறும் கூர்ற்கணையால் 
வாண்மா முனைவென்ற வாணன்றென் மாறை மணிவரைவேயத் 

சோண்மான்வெருவுக்கொல்லோவென் றெளாருயிர்சோர்கின்றசே, 

[கண்டோரிரக்கம்.] 

௧௮௬, ஆயமுர் தாயு மழுங்கச் கண்டோர் 
காதலி னிரங்கல் கண்டோ ரிரக்கம்,



௧௪௮ அ௮கப்பொருள்விளக்கம். 

இ-ள். ஆயத்தாரும் தலைவியின் ஈற்றாயும் அழுங்குமாறு 

கண்டவர் அன்பினால் இரங்குதல் கண்டோரிரக்கமாகும் ௭ - று. 

கண்டோரிரக்கம் - சண்டோர் இரங்கிக்கூறல். 

உதாரணம், 

சொந்தம் சலுழ்சீதுச் தணைவிய ராற்றலர் சோச்கொடின்சொற 

றநதுந் சவையு£ சணஈதுசென முளெனச் தாள்பணியார் 

மைநதும் கதமுங் கடிந்தருள் வாணன்றென மாறையன்னாள் 
பந்துங் கழங்குமெல் லாங்கண்டு வாடும் பயா தவளே. (௪௪) 

[சேவீலிபின்தேடிச்சேறல.] 

EAT, Hoyas தாயைத் தேற்றலு மாறறிடை 

மூக்கோற் பகவரை வினாகலு மிக்கோர 

ஏதுக் காட்டலு மெயிற்றியொடு புலம்பலு 

குரவொடு புலம்பலுஞ் சுவடுசண் டி.ரங்கலுங் 

கலர ௫டன் வருவோர்க் கண்டுகேட் டலுமவர் 

புலம்ப றேந்நலும் புதல்வியைக் காணாது 
கவலைகூர் தலுமெனு மிவையொன் பானுஞ் 

செவிலிபின் றேடிச் சேறற் குரிய, 

இ-ள். அற்றாத்தாயைச் தேற்றல் முதலிய ஒன்பதும் செவி 
லிபின் தேடிச் சேறலுக்குரியனவாகும் ௭ - அ, 

உதாரணம், 

சேவிலியாற்றத்தாயைத்தேற்றல. 

[| தலைமகள் பிரிவாற்றாது வருக்துகின்ற நற்றாயை நீ வருஈதவே 

ண்டா; யான் ௮வள் செனறவிடம் சென்று அவளை இன்றே 

தருவேன் எனச் செவிலி தேதற்றுநிற்றல். ] 

நன்றே யிதென்று முகமுக கோச்சி நகைரகையா 
மன்றே யலர்சொல்லு மாதர்முன் னே சஞ்சை வாணன்றொல்£ர் 

சென்றே பரச்ச திசைகளெல் லாஞ் சென்று சேர்ச்தணங்கை 
இன்றே தருவனன் னேவருந் தாதிங் இருர்தருளே. 

ஆற்றிடைழக்கோற்பகவரைவின தல். 

[ ஈத்ராயைச் தேற்றி, உடன்போய தலைவியைத் தேடிச்சென்ற 

செவிலி இடைவழியிலே முக்கோற்பகவரைக் கண்டு என்



வரைவியல், ௧௪௯ 

மகள் ஒருகாளைபின் போயினள்; அவளைச்சண்டிரோ 

என வினவாதிற்றல். அறு - வழி. முக்சோற் 

பகவர் - திரிதண்டத்தையுடைய அர்தணர்.] 

ஒருவெண் குடையிரு நீழன்முச் கோல்கொண் டொழுக்கத்திஞல் 

அருவெள் சளரியைர் தாறுசெல் வீரரு ளீரெழுபார் 
மருவெண் டிசைபுகம் வாணன்றென் மாறையென் வஞ்சிடன்னாள் 
பொருவெஞ் சுடரிலை வேலொரு காளைபின் போயினளே. 

மீக்கோரேதுக்காட்டல். 

| அவ்வாறு வினாவிய செவிலிக்கு முக்சோற்பகவர் என் மகள் 

ஒருகாளை பின் போயினளென்று வருந்தாதொழி; மகளிர் 

இருமுதுகுரவரினுஞ் சிற்த நாயகனை அடைதல் உல 

கியல்பெனக் காரணங்காட்முக் கூழுகிற்றல், 

மிக்கோர் - பெரியோர். ௭௮ - காரணம்.] 

இயங்கா வனமென் மகளொரு காளைபின் னேகெளென் 

அுயங்கா தொழியஃ அலூயல் பாலுல வம்புயரோப் 

வயங்கா டகமதில் சூழ்தஞ்சை வாணன் மணங்சமழ்தார் 
புயங்காகல் கொண்டணைஈ தாளய னார்தர்த பூமகளே. 

சேவிலியேயிற்றியோடூபுலம்பல். 

[மிச்கோர் ஏதுக்காட்டித் தேற்றவுச் தேராது செல்லுஞ் 
செவிலி வழியிடை ஒரெயிற்நியைச்சண்டு என்மகள் 

போனவழி கூறாயோ என இரங்காகிற்றல். 
எயிற்றி - பாலைநிலப்பெண். ] 

செருமக ளேயும் புயத்தய லான்பின் செலவிடுத்தென் 
ஒருமக ளேயென் நுனையயிரத் சேன்புனை யோவியம்போல 

வருமக ளேதஞ்சை வாணனெொன் ஞர் துன்னும் வன்சுரத்தோர 
௮ரமக ளேயுரை யாயவள் போன வதரெனக்கே. 

சேவிலிதாரவோடூபுலம்பல், 

| எயிற்றியை வினாவிச் செல்லாநின்றவள் எனமகள் ஏதிலன்பின் 
னே தனியே செல்லல் கண்டும் இது நினக்குச் தகாதென்று 

கூறாத கீ மிகவுங் சொடியையெனச் குரவொடு 
புலந்து கூருநிற்றல். குரவு - குராமரம்.] 

இரவேய் குழலியிவ் வேதிலன் பின்செல்ல லென்றுசொல்லாச் 

குரவே யறவும் சொடியைகண் டாய் * கொடித் தேர்கனகச் 
  

% கொடிச்சோகனகம் என்பதும் பாடம்,



அகப்பொருள விளக்கம், 

தீரவே பெனலர்த சந்திர வாணன் ரியலாடோஞ் 
சரமே யழல்வழி யேதனிப் போனவென் ளோசையையே, 

டுதுவுமது. 
தானமுயாச் கோங்கநர் தளர்ந்து முலைகொடுப்ப 
ஈன்றாய்நீ பாவை யிருங்குரவே--ஈன் ருண் 

மொழிகாட்டா யாயினு முள்ளெயிற்றாள் சென்ற 

வழிகாட்டா மீசென்று வர்.து. திணைமாலைநாற்றைம்பது, 

சேவிலிசுவடூகண்டிரங்கல். 

[ குரவொடு புலக் செல்லாநின்றவள் சுரத்தின்கண்ணே 

தீலைவியத ௮டிச்சுவடுகண்டு இரங்கி நிற்றல். சுவடு - நிலச 

திலே காலழுந்தியசனாலாயகுறி. ] 

தொடுசிலைச் கானவ ரோடிய வேற்றுச் சுவடுவையே 
அடுசிலைச் காளை யடியவை யேயறிச் தோரறிய 
இடுலைப் பார்புரக் குர்சஞ்சை வாண னிசைச்குருகப் 
படுசஃப் பாவை பசமிவை யேவண்டு பாடுகவே, 

கலந்துடன்வரவோர்க்கண்டுகேட்டல், 

[ சுவடுசண்டிரங்கிச் செல்லாநின்றவள் தலைவனுச் தலைவியும் 

போலக் கலந்து வருவோர் இருவரைக்கண்டு எனமகளும் 

ஒரு செல்வனும் உங்களைப்போல வனபபெயதிக் காட் 

பூடைச் செல்லக்சண்டிரோவெனக் சேளாநிற்றல். | 

யானகம் போத வருர்தறும் போல்வனப் பெயதிவெயய 

கானகம் போயினர் கண்டனி ரோகறப காடவிகுழ் 
வானகம் போர்பயில வானவற் ரதருள் வாணனறஞ்சைத 
தேளகசம் போருக மாதனை யாளுமொர் செல்வனுமே, 

கலந்துடன்வருவோர்புலம்பறேற்றல, 

[அவ்வாறு வினாவப்பட்டவர் ௮வ்விருவரும் இத்துணை ஒரிடுகக 
ணின்றித் தஞ்சையைச் சென்றணைவர்; நீ புலம்பழ்ச 

எனச் செவிலியைச் சேற்றல். ] 

யான்கண்ட வண்ணலு மெண்ணரும் காதலி னேகியவென் 
மான்கண் டனகண் மயில்கண்ட மாதரு மாதருமந் 
தான்சண்ட சண்ணளிச் சந்திர வாணன் நரியலர்போங் 

சான்கண்ட மெய்குளி ரப்பொய்கை குழ்சஞ்சை சாண்பர்களே,



வரைவியல், கடுக 

புதல்வியைக்காணுதுகவலை கூர்தல். 

[ அதுகேட்ட செவிலி இனித் தலைவியைச் காட்டிடைக் கான 

லரிதெனச் அனபமிகுர்து கூறாநிற்றல். ] 

நாணினுர் தாரணி கற்புசன் மென்று நயந்து முத்தம் 
பூணினும் பாரமி தென்னுமென் பெொரன்னையிட் போசெனக்குச் 

சேணினுஞ் சார்புகழ் வாணன்றென் மாறைமன் சேரலரைக் 
காணினுங் காணவர் கதோவரி தாலிர்தக் கானிடையே. 

டுதுவுமது. 
காலே பரிதப் பினவே சண்ணே 

சோக்கி நோச்கி வாளிழர் தனவே 

அகலிரு விசும்பின் மீனினும் பலரே 
மனற விவ்வல கத்துப் பிறரே, தறுந்தோகை, (௪௮) 

[இதுவுமது ] 
௧௮௮. முற்பட மொழிந்த முறையெழு மூன்றுங் 

கற்பொடு புணர்ந்த கவ்வையின் விரியே, 

இ-ள். வினவிய பாங்கியின்'” என்ற சூத்திரத்திற்றொட 
௧௫ முன்னரே சொல்லப்பட்ட இருபத்தொன்றும் கற்பொடுபுண 
ர்ஈத கவ்வையின் விரியாகும் எ- று, (௪௯) 

[மீட் சி] 

௧௮௯, தெளித்தன் மகிழ்ச்சி வினுதல் செப்பலென 

வெளிப்பட வுரைத்த மீட்டொல் வகைத்தே, 

இஸ். மீட்டு என்பது கெளித்தல் முதலிய சால்வசையினை 
புடையசாகும் CT = Me 

செளிச்சல் - தேற்றுதல், செப்பல் - உத்தரங்கூறல், மீட்டு - 
மீண்டுவருதல், (௨௦) 

[ மீட்சிவிரி.] 

௧௯௦. தலைவிசே ணகன்றமை செவிலிதாய்க் குரைத்தலுக 
தலைவன் நம்ஜூர் சார்க்தமை சாந்றலுக் 

தலைவி முன்செல்வோர் தம்மொடு தாம்வரல் 

பாங்யெர்க் குணர்த்தி விடுத்தலு மாங்கவர் 

பாங்கயர்க் குரைச்தலு மாங்கவர் கேட்டு 

ஈற்றாய்ச் குரைத்தலு ஈற்ருய் கேட்டவன்



& G2 அகப்பொருள்விளக்கம், 

உளங்கொள வேலனை வினாகலு மெனவுடன் 
விளம்பிரு மூன்று மீட்சியின் விரியே. 

இ-ள். தலைவி சேணகன்றமை செவிலிதாய்க் குரைத்தல் 

முதலிய ஆறும் மீட்சியின் விரியாகும் எ - று. 

இவற்றுள்ளே தலைவி சேணசன்்றமை செவிலிதாய்க்குரைத் 
தல், தலைவன் தம்மூர் சார்ந்கமைசாற்றல் என்னும் இரண்டும் தெ 
ளித்தற்குரியன. தலைவிமுன் செல்வோர் தம்மொடு தரனவரல் 
பாங்யெர்ச்குணர்த்தி விடுத்தல், பாவ்கியர் நற்றாபக்குரைர்த்தல்; 
என்னும் இரண்டும் ம௫ழச்சிக்குரியன. நற்றாய தலைமகனுளவ் 
கொள வேலனை வினாசல் என்பது வினாதற்குரித்து. முன் சென 

ரேர் பாங்கியர்க்குரைத்தல் என்பது செப்பற்குரியது. 

தலைவிசேணகன்றமைசேவீலி தாய்க்கரைத்தல். 

[ சுரம்போய் மீண்ட செவிலி நற்ருய்க்குத் தலைவி தலைமகனூர் 

சென்றடைந்தமை கூறாநிற்றல், சேண் - தூரம்.] 

ஏடார் மலர்க்குழல் வல்லியை யன்னையித் தீவினையேன் 

நாடா விடமில்லை ஞாலத் தகவயி னன்கமலக் 
சாடார் பழனக் கழனிஈன் னாடு கடந் துதன்னூர் 
வாடா வளமனைச் கொண்டுசென் ருனொரு வள்ளலின்றே. 

தலைவன் தம்ழர்சார்ந்தமைசாற்றல். 

[ புணார்துபோய மீளாடிற்சையில் தலைவன் தலைமகளுக்கு 

அவளது ஊரடைகந்தமை கூறுநிற்றல், | 

நினையா னெதிர்ப்பட்ட நீடிருங் குன்றி நீகுடைந்த 

சனையா மதுமலர்ச் சோலைக ளாமுவை தூயவண்டன் 
மனையா மிவையினி வாணன்றென் மாறையை வாழ்த்தலர்போல் 

இனையா தெழுந்தருண் மானனை யாய்கஈம் மெழினகர்க்சே. 

மன்சேல்வோர்தம்மோடூ தலைவிதாம்வரால் 
பாங்கியர்க்தணர்த்திவிடூத்தல். 

[அவ்வாறு மீளாநின்ற சலைவி ச ரத்திடை முன்னுறச் செல் 

வாரை எனது ஆயத்தார்க்கு எமது வ. ரவிளைச் சொல் 

அலீரென்று கூருகிற்றல். ] 

புனையல ரேதிலர் காதலச் தாயர் பொழுமையிற்போய் 

இனையர் யாதொன்று மின்றிவெங் கானிகச் தியானுமம்பொன் 

வனைகழ லாலும் வருவதெல் லாஞ்சென்று வாணனறஞ்சைத் 

தனைவுட 'னேகுகன் நீர்சொல்று வீரென் நுணைவியர்ச்கே,



வரைவியல், ௧ட௩ 

மன்சேன்றேர் பாங்கியர்க்தரைத்தல், 

(அவ்வாறு சரத்திடைவேண்டப்பட்டுத் தலைவியூர்க்கு மூன்சென் 

றோர் ௮வள் மீண்டுவருகலைத் கோழியர்க்குரைத்தல்.] 

போ தலர்ச் தல்லை முனியுமெல் லோதிப் புனையிழைதன் 

காலன பின்வரச் கண்டனம் யாங்கண்டல் வேலிழுக்நீர் 
மாதலஈ சன்னிரு கோள்வைச்ச வாணன்றென் மாறைவண்ணக் 

குதலா தொல்சவிம் மித்திரண் மாமுலைத் தோகையரே, 

ஓ பாங்கியர்கேட்டு நற்றய்க்தரைத்தல், 

நற்ருயக்குல் கூருநிற்றல, | 

வயாளேய் விழிரின மயிலனை யாடஞ்சை வாணன்வெற்பில் 
வேளே யனைய விடலைபின் னேசா£ மீண்டினிஈங் 

சகளேய பதிவரு மென்னரல் லோர்சொல்லச் கேட்டனமிஈ 
ளே பனையநன் Gooner வோசென்ற நாளசளிலே. 

நற்றய் தலைமகனுளங்கோளவேலனைவினு தல். 

டாக் வருன்றாளெனக் கேட்ட தாய நம்மனைச்கே வருமோ 

சன நெடுரகார்ககே சொண்டுபோமோ எனத் தலைமகன் 

ரூறிப்பறிசறகு வேலனை வினவாநிறறல். 

வேலன - வெதியாட்டாளன.] 

னமாகற நனனகர் மனனவன் வாணன் செழுர்தஞ்சைசூழ 

பொனளமா இரத்.நுப புலறுணர் வாகுரம் போயவருவோன 
எர மானை பெனானை யிறறரு மோதன்னை மீன்றநற்றாய 

பாமா நகருயமகு மோசொல்லு வீரொன்று சானெனக்கே.(௨௧) 

மேற்கூறியவற்றுள் வரைவுக்கழரீய கிளவிகள். | 

௧௯௧, மடஈதையை யுடன்போய் வரைந்து மீடற்கும் 

அவண்மனை வசைதற்குக் தன்மனை வரைதற்கும் 

இயைதஜு முரிய செவிலிகூற் ஜொழித்சே. 

Q) - or. முற்ஞத்திரத்திற் கூறப்பட்ட மீட்டுச்குரிய இிளவி 

சள அறனுள் செவிலி கூற்றாப சலைவி சேணகன்தமை செவிலிசா 
டக்குரைத்தல் என்னும் ஒன்றினையும் நிக்கி எஞ்சிய ஐரதும் மடக 

கதையை உடன்போயத் தன்னூரிலே வரைந்து மீளுதற்கும் ஆங்கு 

வரையாது மீண்டுவசது அவளுடைய மனையிலாதல் தன்மனையி 

லாதல் வரைந்து கோடற்கும் இயைதலும் உரியனவாம் ௭ - று.



SRP ௮கப்பொருள்விளக்கம், 

செவிலி கூற்றொழித்து இயைதலுமுரிய என்பசனால் செ 

விலி கூற்றொழியாமல் ஆறும் இயைததும் உரிய என்ப.தும 
பெறப்படும், (௨௨) 

[ தன்மனைவரைதல.] 

௧௯௨. வினாதல் செப்பன் மேவலென் நிறைவன் 
தனாதில் வசைத முன்கூர வகைத்தே. 

இ-ள். தலைமகன் தன்மனையினகண்ணே வரைதலானறு 
விஞாதலும், செப்பலும், மேவலும் என்று காவசையுடையசாகும 

or = mM. (௨௩) 

[| தன்மனைவரைதலின்வீரி.] 

௧௯௩, பணிமொழி நற்ராப் மணனயர் வேட்கையிற் 

செவிலியை விதை லுஞ் செவிலிக் இகுளை 

வரைந்தமை யுரைத்தலும் வளைந்தமை செவிலி 

நற்றாம்ச் குரைத்தலு முற்ருள் இருவருக் 
தீலைவியில் வர்துழித் தலைவன் பாங்கிக் [நலுக 

தியான்வரைந் தமைநுமர்க் தயம்புசென் நென் 

தானது முன்னே சாற்றிய துரைத்தலும் 
என்னுமிவ் வைந்து மின்னிலை வேலோன் 

மன்னிய தன்மனை வரைதலின் விரியே 

இ.-ள. பணிமொழி ஈற்ருபய் மணனயாவேட்சையிற் செவ் 

லியை வினாதல் முசலிய ஐந்தும் சலைமசன் சன்மனையினசண்ணே 

வரைதலின விரியாகும் ௪ - று, 

இவற்றுள்ளே மணனயர் வேட்கையிற் செவிலியைவினாதல 

ஒனறும் வினாதந்குரியது; வரைந்தமை பாங்கி செவிலிச்குரைச் 
தல், வரைந்தமை செவிலி நந்ராயக்குரைத்தல்; பாங்கி தானது 

முனனே சாற்தியதுரைத்தல் என்னும் மூன்றும் செப்பற்குரியன : 
தலைமகன் வரைஈ்தமை நுமர்க்குச் சென்றியம்பு என்றல என்னம் 
ஒன்றும் மேவதற்குரிய த. 

நற்றய் மணனயர்வேட்கையீற் சேவிலியைவினுதல், 

(உடன்போய் மீண்ட தலைமகன் தலைவியைத் தன்மனைக்குக் 

சொண்டுசென்றானாக, ஈற்றுப் தன்மகளுக்குச் தம்மக 

தீதே வதுவைசெய்ய வேண்டும் என்றும் விருப் 

பினால், அவ்வாறு செய்யம்படி ௮வன்றாயைக்



வரைவியல், & 

கேட்போமோ எனச் செவிலியை 

பினவாரிற்றல். | 

நாமாக மேவிறு ஈம்மனைக் சேவர் சண்சிலம்பார் 
மாமா தினைமணஞ் செயவதற் சேமரு வார்சமலப் 
மாது கேளவன் புகழ்ச்சள்சை வாணன் பொருப்பிலினி 

ஆமா நுமிரனை யாயசொல்வ மோவவ ரனனையர்ச்சே. 

இதுவுமது, 

அம்மனைச் சிலம்பு கழீஇ பயரினும் 

எம்மனை வதுவை ஈன் மணங் கழிசெனச் 

சொல்லி னெவஜனோ மற்றே வெனவேன் 
மையற விளங்கிய சழலடிப் 

பொயவல் காளையை மீன்ற தாய்ச்சே. ஐங்குறுநூறு, 

சேவிலிக்கிதளைவரைந்தமையுரைத்தவ. 

] தலைவன் சன் மனையிலே சலைவியை வதுவைசெயதமையைச் 

கோழி செவிலிச் குரையாகிற்றல்.] 

என்னா மியம்புவ தியாயக்கினி நாமன்னை யின்றுதம்மிற் 
கொன்னாரு நித்திலக் கோதைஈம் மாதைக் கொடிரநெடுந்தேர்க 
சன்னாடர் மண்கொண்ட வாணன்றென் மாறையிற் காதலர்தாம் 

கன்னாண் மணம்புணர்ச் தாரென்னு தூதர் ஈவினறனரே. 

வரசைந்தமைசேவிவிநற்றய்க்தரைத்தல, 

| தலைவன் தலைவியை வதுவைசெயகமை தோழிசொல்லக 
கேட்ட செவிலி அதனை நற்றாயக்குக் கூறல், | 

எனைக்கே ளிருகின் நியறறவர் சதேமண வின்பமெயதி 
அனைச்சேண்மை நண்ணிய வண்ணல்பின் னாகநம் மன்னையின்றிம 
மனைச்சே வருமென வாதுசொன் னார்தஞ்சை வாணன்வெறபிற 
“ir aS sip ஈனைச்கமு நீர்க்குழ லாய் தூதரின்னே. 

தலைவன் பாங்கிக்த யான்வரைந்தமைநுமர்க் 
கியம்புசென்றேன்றல. 

| தலைவன் தான் தலைவியை வதுவை செய்துசொண்டமையை 

அவள் தமர்க்சறிவிப்பாயாக என்று 

தசதோழியொட கூறல்.] 

சோபுரஞ் சோலை சொடிமதின் மாடங் குலாவிமையோர் 
மாபுரம் போலுந்சென் மாறை வரோரதபன் வாணன்வெற்பில்



& GB) Sir அகப்பொருள்விளச்கம், 

burs Cs ses மாதையங் கியாம்வரை நீர்மைபொன்செ.ப் 

அதாபு ரஞ் Spo யாயசென்று கூறு நூமர்தமக்கே, 

பாங்கீதானதுழன்னேசாற்றியதுரைத்தல். 

[அதகேட்டபாங்டு தான் முன்னரே அவன் வரைந்து சொன் 

டமையை ௮றிவித்சதை உரைத்தல். ] 

works Gunter னாண்டகை பான்முன் னஜறிஈ்துதெனனன் 

ஐன்னைப் பணிந்துகுற ரேவல்செய யாது சமர்க்கெமுநத 
மான்னைப் புறங்கண்ட வாணனறென் மாறை வரையிலெங்கள் 

பொன்னைப் புணர்கஈதுறுங் சேண்முன்னர் நீபொன் புனைர்ததுவே. 

[உடன்போய்வரைந்துமீளூத லவிர். ] 

௧௯௪. ஆதி யொன்றொழித் தல்லன நான்கும் 

மாதினை யுடன்போய் வரைந்து மீடற்கும் 
நீதியி னுரிய நினையும் காலை, 

இ-ள். ஆராயுல்கால் முர்கூத்திரத்திலே முதற்சணுள்ள 
மணனயர்வேட்சையிற செவிலியைவினாகல் என்பகொன்றும 
ஒழித்து மற்றையனவாகிய செவிலிக்கிகுளை வரைச்தமையரைச்சல 

முதலிய நான்கும் உடன்போய் வரைந்து மீளுதற்கும் உரிடன 

வாகும் எ- து, (௨௫) 

[ஒரவகைமீண்டுவரைத லின்வீரி.] 

௧௯௫. இருவ ரில்லிறகு * மியைந்திடு பத்தும் 
ஒருவகை மீண்டு வரைதலின் விரியே, 

இ-ள். முற்ருத்திரத்திலே சொல்லப்பட்டனவாகிய அவ 

ண்மனைவரைதல், கன்மனைவரைசகல் என இருவரில்லிற்கும் இயை 

ந்தளெவிகளினவிரி பத்தும் ஒருவகையாக மீண்டுவரைசல் விரி 
பாகும் எஃ று. 

அவை மீட்டசிவிரியிலே தலைவன் தன்னூர் சார்ந்தமைசாற்றல் 

முகலிய ஐம் தன்மனை வரைதலின்விரி ஐநதும் என்ச. (௨௬) 
௩. 

| உடன்போக்கிடையீட.) 

௧௯௬. போக்கறி வுறுத்தல் வரவறி வுறுத்தல் 
நீக்க மிரக்கமொடு மீட்டு யென்றாங் 

குடன்போக் இடைமீ டொருகால் வகைத்தே, 
  

.... * இயைச்சபன்னொன்றும் என்று பாடங் கொள்வாருமுளர்.



வரைவியல், ௧௫௭ 

இ-ள். உடன்போக்கிடையீடு போக்சறிவுறுச்சலும், வா 
ப்றிவுறுக்தலும, நீச்சமூம், இரச்சமொடு மீளுசலும் என நான்கு 

உையுடையதாகும எ. று. 

ரீம் 2 LAGS. இரக்கம் - இரங்குரல், இடை.பிடி . 
Doe GGL, (2.77) 

(உடன் போக்கிடை யீட்டுவரி.] 

௧௯௭. நீம்குங் இழத்தி பாங்கயர் தமக்குத் 

தன்செல வுணர்த்தி விடுத்தலுக் தலைமகள் 

தன்செல வீன்ருட் குணர்ததுி விடுததலும் 

ஈன்ராட் கந்தணர் மொழிதலு மீன்றாஊா 

அறத்தொடு கிற்றலித் ஐமர்பின் சேறலை 

தல்வி கண்டு தலைவற் குணர்த்தலுக் 

தலைமக டன்னைத் தலைமகன் விடுத்தலுந் 

கமருடன் செல்பவ ளவன்புற கோக்கிக் 

கவன்நாரற் நலுமென நுவன்ற வையாறும் 

உடன்போக் திடையீட்டு விரியா கும்மே. 

இ-ள். நீங்குங் கிழத்தி பாங்கியர் ரமக்குத் தன்செலவுணர் 

ததி விடும்நல் முதலிய ஆறும் உடன்போக்கிடைமீட்டின்விரியா 
Go Go Ms 

இவறுள்ளே முன்னையன மூன்றும் போச்கதிவுறுத்தற்குரி 

யன. பினனையன மூனறும் வரவறிவுறுச்சல் முதலாகிய மூனறற 

குர தனித்தனி உரியனவாம். 

தலைவிபாங்கியர்தம்க்தத் தன்சேலவுணர்த்திவீடுத்தல். 

| உடனபோகுச் தலைவி சரத்திடை எதிர்ப்பட்டாரிடத்துச் தான் 

அவ்வாதடன்போதலைச் தன்தோழியர்ச் குணர்ச்தும் 
படி. சொல்லாரநிற்றல். | 

வளவேய் மிடைந்த வழிப்படர் வீசெங்கை வாணன்றஞ்சைத் 
தளவேய் ஈகையென் நுணைவியர் பாற்சென்று சாற்றுமின்போர்க் 

களவே எனையவொர் காளைபின் போயினள் சான்பனி£த் 
திளவேனில் வல்லிபெற் ருங்கெவ்வ நீத்தெழி லெய்தியன் றே,



௧௫௮ அகப்பொருள்விளக்கம். 

தலைவிதன்சேலவின்றட்துணர்த்திவீடுத்தல். 

| தன்செலவைப் பாந்டியர்க்குணர்த் தும்படி வேண்டிய தலைவி 

அதனைச் சன் நறருய்க்குணர்த் மாறு வேண்டுதல், | 

வாயார நுங்களை வாழ்த்துசன் நேன்றஞ்சை வாணன்வெற்பிற 

சாயாத மாசவச் தாழ்சடை மீரன்பர் கம்மொடின்றியான் 
சேயாறு தோமிசைச் செல்வதெல் லாமெங்கள் சேரியிறசென 
இியாயா கயகொடி. யாட்டுனி சாக வியம்புமினே. 

நந்றய்க்கந்தணர்மொமி தல. 

| சலைவியால் வேண்டப்பட்ட அ௮ந்சணர் அவளுடன் 

போக்கை நற்முயக்குரை த்தல். | 

மருள்கொண்ட Fbcomg மலைகிழ வோயதஞ்சை வாணன்வெ 

பில், வெருள்கொண்ட மென்பிணை வென்றசண் னள்வென தி 

வேல்வலங்கை, ௮ருள்கொண்ட நெஞ்சிஞனொ ரண்ணல்பின் னேட 

கன முளகல்வான, இருள்சகொண்ட கெரண்டல்செல் லாவரை 

குழு மிருஞ்சுரத்தே. 

தமர்பின்சேறலைத்தலைவிதலைவற்தணர்த் தல. 

[உடன்போகாநின்.றசலைவி தன்னைச் தேடிச் சமர்பின 
வருசலைத் தலைவர் Hong wit honed. | 

உவலைப் பதுக்கை முரம்புசெல் லாம லுவகமநற்கை 

தவலைக தவிர்த்த தமிழ்த்தஞ்சை வாணன் நரியலர்போம 

கவலைக் கடத்துச் லைத்திரை கோலிக் கடும்பக,திழ் 

அவலைப படைச்சட் மோன்றல்பொற் தேர்வங்கஞ் கூழ்சொதே. 

தலைவியைத்தலைவன்வீடுத்தல. 

[ சலைவிசமார வ செருங்குதலைக் சண்டு 

தலைவன் அவளை விடுத்தேகல். ] 

ஆதலை வெஞ்சிலைக் கானவ ரேலென்கை யம்பொன் தினா 

ஜூறலை பஞ்சல லுண்ணிடை. யாய்தும ரேலவர்முன் 

சேறலை பஞ்சுவல் செல்வல்பைம் பூகச் செழும்பழுக்காயத் 

பதாறலை சண்டலை சூழ்தஞ்சை வாணன் றமிழ்வெற்பிலே.



வரைவியல், ௧௫௯ 

தலைவியவன்புறம்நோக்கிக்கவன்றரநிறல். 

| கீமர்கைப்பட்ட தலைவி தலைவன் புறங்காட்டிப்போகலை 
கோக்இிக் சவலைப்பட்டமுதல்.] 

மா னெனவஞ்சு மெற்காத் சலினவ் விரவிபொற்றேர் 
வாமானின் வாழ்வன வாகபன் னாட்டஞ்சை வாணஷஜென்னா 
போமா னதரிடச் தென்னையர் தோன்றப் புறங்சொடுத்ச 
கோமான் மணிகெடுந் சோ்றுகம் பூண்ட குரகதமே, (௨௮) 

[| வேற்றுவரைவு ] 

௧௯௮. தனனூர் வரைதலுக் தன்மனை வரைதலும் [ன் 

என்னுமிவ விரண்டொழித்தெவற்றினுங்கிழவோ 

அக்தணர் சான்றோர் முன்னீட் டருங்கலக் 

தந்து வரைத நகுதி யென்ப, 

இஸ். உடன்போயச் தன்னூரின்சண் வரைதலும், மீண்டு 

வந்து தன்மனைச்கண் வரைதலும் என்னும் இவையிரண்டுமல்லாக 

எவ்வரைலின்கண்ணும் தலைமசன் ௮ர்தணரையும் சான்மோரையும் 
முனனிடடு அருங்கலம் கொடுத்து வரைதல் தகுதி என்று சொல் 

gat ACM எ று. 

அருங்கலம் - உயர்ந்த ௮பரணம். 

இவ்வாறுவரைந்துகோண்டூழிக் கண்டோர்கூறுதல். 

| தலைவன் தலைவியை வ தவைசெயது கொண்டதைக் 
கண்டோர் கூருநிற்றல். ] 

சேலார் புனல்வையை சூழ்தஞ்சை வாணன்றென் மாறையினம் 
வேலா னெனப்பிறர் வேட்டவர் யார்மணம் வெண்டுகலின் 
பாலா ரமளியும் பாற்கட லான பங்கயக்சண் 

மாலா யினனிவ ஸுந்திரு வாயினண் மாதுமின்றே, 

இதுவுமது. 

கயற்கண் ஞளையுங் காமனன் னானையும் 

இயற்றி ஞாமண மேத்தருர் தன்மையார் 

மயற்கை யில்லவர் மன்றலின் மன்னிய 

இடற்கை பனபுடை பாரியைர் தார்களே. சீவகசிந்தாமணி. 

வரைவியல் முற்றிற்று,



5 pf ww. 

அமத இட தட்ட 

குபு என்னும் கைகோளின் இலக்கணம் கூறுஈலால் இயம” 

டல் சறமியல் என்றும பெயருடையதாயிறறு.. சுறபாவது தனா 

சண உனத தெயவம் என்றுணர்வதோ கொள்கை, அது சொ 

டானிற சிறந்த மெயயப இன்று எனவும், அவனை இனனவாரே 

கவிடசிச எனலும், இருமுகுகுரவர் சற்பித்தலாஜம் அகசணா திர 
கதுட சானமோ தே௭எததும் ௨டா பாங்கிறும் அமரர்ச FLU 
RPT ஒழக்கற தலைமசன கறபித்தலானும கறபாயிறறு eos» 

£சிஞாச்சினியா கூறுவா, 

௧௯௯, பொற்பமை பிறப்பிற் கற்பெனப் படுவது 

மதிழ்வ மூடலு மூட லுணர்த்கலும 

பிரிவும் பிறவு மருவிய தாகும், 

இ-ள். பொலிவமைந்த திறப்பினையுடைப க௱பு என்று 
சொலலபடபடுவது உளளம் மூழ்தலும், ஊடுதலும், ஊட ஓுணா௮ 

தீலும; பிரிவும் பிறவும் பொருந்தியதாகும் ௭ - று, 

பிற என்பதனாற் பிரி துழி வரும் விகற்பமெல்லாம கொக, 

| கற்பின்கிளவிகள்.] 

௨00, இல்வாழ்க் கையே ப. த்தையிற் பிரிவே 

ஒதற் பிரிவே காதற் பிரிவே 
தூதிற் பிரிவே தணைவயிற் பிரிவே 
பொருள்வயிற் பிரிவெனப் பொருந்திய வேழும் 
வளமலி கற்பின் களவித் தொகையே. 

இ-ள். இல்வாழ்க்கை என்பது முதலாக இங்சே கூறப்பட்ட 

ஏழும் கற்பு என்னும் கைகோளின் களவித்தொகையாகும் ௭ - று, 

[இல்வாழ்க்கை.] 

௨௦௧. இழவோன் மகழ்ச்சி இழத்தி ம௫ழ்ச்௪ 

பாங்க ம௫ழ்ச்சி செவிலி மகழ்ச்சியென் 

நீங்கு நால்வகைத் தில்வாழ்க் கையே,



கற்பியல், ௧௬௧ 

இ-ள். இல்வாழ்க்கை என்பது சலைவன் மநிழ்ச்டியும், தலை 
விம௫ழ்ச்சியம், பாற்கிமகிழ்ச்சியும், செவிலிம௫ூழ்ச்டுயும் என 
ரநானகுவசையுடையதாகும் GT = Mi. (௩) 

| இலவாழ்க்கைவீரி.] 

௨௦௨, தலைவன் நலைவிமுன் பாங்கியைப் புகழ்தலும் 
தலைவனைப் பாங்கி வாழ்த்தலுக் தலைவியை 

வரையுகா எளவும் வருக்தா இருந்தமை 

உரையா யென்தலும பெருமக ஞூரைத்தலும் 

தலைவனைப் பாங்கி வரையுகா aren ato 

நிலைபெற வாற்றிய நிலைமை விஞசலும் 

மன்றன் மனைவரு செவிலிக் கிகுஃா [௮ம் 

அன்புற வுணர்த்தலும் வாழ்க்கைகன் நறைத 
மணமனைச் சென்று வந்த செவிலி 

பொற்றொடி கற்பிய னற்றாய்க் குணர்த்தலும் 

நன்மனை வாழ்க்கைத் தன்மை யுணர்த்தலும் 
அன்னவர் காத லறிவித் தலுமெனும் 

இன்னவை பத்துமில் வாழ்க்கை விரியே, 

இ-ள். தலைவன் தலைவிமுன்பாங்கியைப் புகழ்கல் முதலிய 
பதறும் இல்வாழ்க்கையின் விரியாகும் எ று, 

இவற்றுள் தலைவன் தலைவிமுன் பாங்கயைப் புகழ்தல் என 

ப ஓன்றும் கிழவோன் மகஇிழ்ச்சிக்குரியது. தலைவனைப் பாங்கி 
வாழத்தல் முதலிய அறனுள்ளே பெருமசளுரைச்சல் என்பகொன 
அம கஇழத்திமடிழ்ச்சிக்குரியஅ. மற்றைய ஐர்தும் பாற்டகுமகழ்ச்சி 

ககுரியன. செவிலி நற்ராயச்கூச் தலைமகள் கற்பியலுணர்த்தல் 

முதலிய மூன்றும் செவிலிம௫ிழச்சிக்குரியன. 

தலைவன் தலைவிழன் பாங்கியைப்புகழ் தல். 

[நின் உசவியாலன்ரோ இவளை அடையப்பெற்றேன் 

என்று தலைவன் தலைவிமுன் பாங்கியைப் புகழ்தல் ] 

நின்மே லடுத்த பசலைமின் காரண நின்றுணைவி 
எனமே லடுத்த வியல்பினன் ரோபெற்ற சேழுலகுகந் 
தன்மே லடுத்த புகழ்த்சஞ்சை வாணன் றமிழ்க்கிரிநுண் 

பொனமே லடுத்தன போற்ஈணக் ன்ற புணர்முலையே,



௧௬௨ ௮கப்பொருள்விளக்கம். 

தலைவனைப் பாங்கீவாம்த்தல், 

[தன்னைப்புகழ்க்த தலைவனை நீ பூவையைப்பிரியாஅ நெடுங் 

காலம் வாழ்க எனச் தோழி வாழ்க்தல்.] 

தெரியா டகவிதழ்ப் பூங்கொன்றை வேணியர் தேவியும்போற் 

பிரியா துறையப் பெறுகதில் வான்பிறை மானுநெறறிப் 
புரியாழ் நிகர்மொழிப் பூலைய நீயும் புணர்ந்தபலிகேழ் 
வரியார் சிலையண்ண லேதஞ்சை வாணன்றென் மாறையிலே. 

வநந்தாதிதந்தமை பாங்கி தலைவியை வினா தல். 

[ தலை௨ன் வரையுமளவம் ஏதிலார்கூறும் அலர்மொழியை 

எவ்வாறு பொறுத்திருந்தாப் என்௮ு தோழி 

தலைவியை வினவாநிற்றல்.] 

கோங்கநன் மாமுகைச் கொங்கைகல் லாய்.மணக் கூடுமெல்லை 
யாங்கன மாற்றி யிருந்தனை கீயிப மாசயிலச் 
தாங்கன மாறச் தலம்புனை வாணன் றமிழ்க்சஞ்சைவாம் 
பூங்கன மார்குழ லாரலர் மாலைப் பொறைசுமந்தே. 

தலைமகள் காரணங்கூறல், 

[ தலைவன் கொடுத்ததழையே புணையாகக்கொண்டு 

பொறுத்தேனென்று தலைமகள் கூருதிற்றல். | 

மைதோய்ச் தலரா்ர்த மலர்த்தடஞ் ஞூழ்சஞ்சை வாணனொன்னா் 
மெயதோரய்க்த செந்நிற வேல்விழி யாய் துயர் வெளளம்வெறபா் 
கைதோய்ர் தளிப்ப வசோகச்த வாய்நிறங் கால்வனவாய 

கெயதோய்ச் தனதழை யேபுணை யாகீசொண்டு நீந்தினனே. 

பாங்கீதலைவனநீலைபேறவாற்றியநீலை மைவிதைல். 

றி ் [| தலைமகளாந்தியிருக்த காரணங்கேட்ட தோழி நீ எவ்வாருற் 

இருந்தாயென்று தலைவனை வினவாரநிற்றல், ] 

அயிரை ப.ரந்த வர்தண் பழனத் 

தேர்செழின் மலர அம்புடைத் திரள்கால் 
ஆம்பல் குறுநர் நாரவேட் டாங்கவள் 

இளமுலைச் இடந்து நடுங்க லானீர் 
தொழுதுகாண் பிறையிற் ரோன்றி யாறுமச் 

கரியே மாய சாலை 

மபரிய சோன்றனீர் ரேரகோ யானே. தறுந்தோகை,



கற்பியல், ச்சு 

பாங்கிசேவிலிக்கிரவரன் புழசைத்தல். 

| மணமனைவந்த செவிலிக்குத் தோழி தலைமகன் தலை 
மகளது காதற் சிறப்புரைத்தல். ] 

வள ங்சொண்ட தஞ்சை வரோதயன் மாறன்றென் மாறையன்னாள் 
இளங்கொங்கை கொண்டுமு தீரங்கொண் மார்பின் முத்தேற்பவித்தி 

பிளங்கொண் பிறைநுதல் வேர்தர்து போசம் விளைத்தன்புசேர் 
உளங்கொண் டருத்துத லாலன்னை பூர ஐவப்புறுமே. 

பாங்கி சேவிலிக்த வாழ்க்கைநலழரைத்தல. 

| தலைவி இல்லறஈடாச்துஞ் சிறப்பைச் 

தோழி செவிலிக் குரைகத்தன்.] 

சினவேய சுளியுங் சளிற்மண்ணல் வாணனறமென் மாறையினம் 

மனவே யகலல்குல் வல்லியன் னாண்மறை யோர்முகலாஞ் 
சனயே தனைகெடகத் தானங்க எீதலிற் சாலவுன் 
ளெனவே நடக்கின்ற தசாலன்னை நாடொறு மில்லறமே, 

தலைவிகற்பியலசேவிலிநற்றய்க்தணந்த்தல். 

| மணமனைச்சென்று வந்த செவிலி நற்றாயக்குத் 

சலைவியத கற்பகிவியாநிதலல். | 

ஜனறோ ஈமச்குவர் தெயதிய நன்மை யுடனெதிரர்தார் 

வனறோ லமாவென்ற வாட்படை வாணன்நறென மாறையில்வாழ் 
ினழோகை கறபி னிலைமையெண் ளுகெதிர் நின்றுவெகரிட் 

டனரோ வடக்கிருக தாண்மடப் பாவை பருந்ததியே. 

சேவிலிநற்றய்க்த நன்மனைவாழ்க்கைத் தன்மைகூறல, 

[ அதபறிவித்த செவிலி தலைவியது வாழ்க்கைகலமுரைத்தல். ] 

விணமே லழரர் விரும்பம ராவதி வெள்ளமு£$ீர் 
மணமே லடைந்தன்ன வாழ்க்கைய தானது வாணன்றஞ்சைப 

பணமே லளிமுரல் குங்குமச் தோளவர் பங்கயம்போற் 

கணமே லருள்பெற்று வாழ்மட மாதர் கடிமனையே. 

செவிலிநற்றய்க்கிநவர்காதலுமறீவீ த்தல். 

[வாழ்க்சை ஈலமுரைத்த செவிலி இருவர்காதலும் 

மருவுதல் கூறுகித்றல். ] 
சனையகத் தல்கய நாண்மல ரோதி நயந்துறையும் 
மனையசச் சல்லிடை வைகுத லாற்றஞ்சை வாணனொள்னா



௧௬௪ ௮கப்பொருள்விளக்கம், 

வினையகச் தல்குதல் செல்லுவ ரேனுமவ் வேர்தர் பொர்றோர் 
முனையககச் தல்கல்செல் லாதொரு சாளு முகிழ்சகையே, 

[பரத்தையிற்பிரிவு.]' 

௨0௩. வாயில் வேண்டல் வாயின் மறுத்தல் 

வாயினேர் வித்தல் வாயி னேர்கலென் 
ரய ப.ரத்தையி னகநற்ரிகால் வகைத்தே, 

இ-ள். பரத்தையிற்பிரிவ வாமில்வேண்டலும், வாயின் மறு 

த்சலும், வாயினேர்வித்தலும், வாயினேர்தலும் என சான்குவளை 
யுடையதாகும் எ. று. 

தோவித்தல் - உடன்படுவித்தல். நேர்சல் - உடன்படல், ௮௪ 

ற்சி - மிரிலு, (இ) 

(உணர்த்தவுணருழடல்.] 

௨௦௪ காதலன் பிரிவுழிக் கண்டோர் புலவிக 
கேதுவி தாமிவ் விறைவிச் கென்றலும 

தனித்துழி யிறைவி துனித்தழு திரங்கலும் 
ஈங்கிது வென்னெனப் பாங்கி விஞதைலும் 
இறைமகன் புறத்தொழுக் கறைமக ஸூணர்த்த 
தலைவியைப பாங்கி கழறலும் தலைவி [லும் 

செவ்வணி யணிந்து சேடியை விடுப்புழி 
அவ்வணி யுழையர்கண் * டழுங்கக் கூறலும் 
பரத்தையர் கண்டு பழித்தலும் பாத்தையர் 
உலகிய னோக்கி விடுத்தலிற்' நலைவன் 
வரவுகண் டுவந்து வாயில்கண் மொழிதலும் 
வரவுணர் பாங்கி யரிவைக் குணர்த்தலும் 
முதிரா விளமுலை யெதிர்கொண்டு பணிசலும் 
புணர்ச்சியின் மகிழ்வுமென்றுரைத்தபன்் னொன் 
உணர்த்த வுணரு மூடற் குரிய, [தும் 

இ-ள. காதலன் மிரிவுழிக்சகண்டோர்*பலவிச்சேதுவீதாமி 
வ்விறைவிக்சென்றல் முதலிய பதினொன்றும் உணர்த்த உணரும் 
ஊடறகுரியனவாகும் எ-று, 

உணர்த்தவுணருமூடலாவது தெளிவித்தலாலே தெளிவ பெ 
றம் ஊடல்; திர்க்சத்தீரூம் ஊடல் என்றவாறு, உணர்த்தல் - 

% அழுங்கிச் கூறல் என்று கொள்வாருமுளர்,



கற்பியல், ௧௬௫ 

தெளிவித்தல், உணர்த்தல் என்பதற்கு ஊடல் இர்த்தல் என ஈச்ச 
(ant loo wit உரை கூறுவர். ஊடலாவது ஒருவரை ஒருவர் ஈணு 

காராக உரைமறுச்திருக்கல், 

காதலன்பிரிவுமிக்கண்டோர் இத்தலைவியின் புலவிக்த 

ஈதுகாரணம் CTT MIO SH ov. 

லைவனைப் பரத்ரநைடர் சேரிச்சமட் கண்டோர் கூறல், க இலை © 

மாஉயர் காவலன் வாணன்றென ஐஞ்சையில் வாணுதறடஇவ் 

வாறமர் காரண மாகுமென் றேகொங்கை மானையுடன் 

சாறயர் வீதி யரிபபறை யார்ப்பத தயங்குகுழற 

சடையர் சரூறைகொள் வான்வய லூரகச் குழககனமே, 

தனித்துமியிறைவிதுனித்தகிரங்கல். 

| தலைவன் பரத்தையிற்பிரி.பள் சனிமையடைஈ* தலைவி 

அன்புறு வருந்தல் ] 

வன்போ தண்கொங்கல் வாணனறென் மாசற மூழ்நர் நம்மேல 
அனபோடு நனனெஞ் சறிவ: Cure ap gera rg 

duraGur oh maQa ror ora waeoor ணீரும் புலாவதுபா£ம 
தென்போ லெவரித்க னேயிா யாம லிருபபவரே. 

ஈங்கீதுவேன்னேனப்பாங்கிவினு தல். 

நீ இவ்வாறு துன்பமுறறு வருர்துவாறகம் காரணமென BOT pA PBA FOG 
எனச் தோழி சலையியை விள 5 | 

॥மமா தரமும் புரவலாச் தேடி யிரர் துழல்வோ 
சமமா அுயரச் சணித்சருள் வாணன் றமிழ்ச்தஞ்சைவாழ் 
நம்மாவி யன்னவர் காடொறு நாடொறு நல்வுநீ 

விம்மா வருந்துவ தென்பிரிர் தாரின விளஙகிழையே. 

தலைவன்புற த்தோழக்தத்தலைவியுணர்த்தல. 
[தான் துயருறுவதற்குத் தலைவன் பரச்சமை காரண 

மென்று தலைவி கூருாகிதறல். புறச்தொழுக்கு 

பரச்தைபரிடஞ் செல்லுகை. | 

தாராச நல்கினர் காரிகை யாயதஞ்சை உாணன்றனனைச் 
சேரா தவரென்னச் தீவினை டேனைடச் செங்கண்வனகட் 
காரான் கழனிச் கரும்பினஞ் சாயச் கதழ்ர்துசெர்நெல் 

ஆரா தயலிற்பஞ் சாயாரு மூர ரயலவர்க்கே, 

கடு



௧௬௬ ௮கப்பொருளவிளக்கம், 

தலைவியைப்பாங்கீகழற ல. 

[அஅகேட்ட பாங்கி ௮வர் புறத்தொழுகச்சைச் கூறல் ஈமக்குத் 
தகாத என்று தலைவியை இடித்துரைத்தல். ] 

புனையலங் காரநக் கற்பியல் போற்றியும் போத்றருஞ்சர் 
மனையறம் பாலித்தும் வாழ்வதல் லாற்றஞ்சை வாணனன்னா 

டனையவண் டார்குழ லாரனம் கே£மக் கன்பரிஈநாள் 

இனையரென் ரார்வமில் லாவரை யாட லியல்பல்லவே. 

தலைவிசெவ்வணியணிந்துசேடியைவீடூப்புமீ ௮வ்வணி 
உழையர்கண்டமழங்கக் கூறல், 

| பூப்பறிவுறுத்தற்குத் தலைவி செய்வணி யணிரஈ்து சேடியை 
விடுத்ததை உமையர் சண்டு அலர் தூற்றுவார் 

வருந்தச்கூறல். செவ்வணி - சிவந்தபூ 

முதலியன. உழையர் - அணுக்கர்.] 

வேளாண் மரபு விளச்சிய வாணனமின் னார்சழல்கசூழ் 

தாளான் வளங்கெழு கஞ்சையன் னீர்சங்கர் தர்தஈன்னீர் 

தோளா மணியன்ன தொல்குல வோடையிற் Caper Aus, 
வாளா வலர்தொடுட் பார்க்கெங்க னேவந்து வாயத்ததுவே. 

பரத்தையர்கண்டுபழீத்தல். 

[| பரத்தையர் செவ்வணியணிர்து சென்ற Ceci 

கண்டு பழித்து ரயாடாநிற்றல். ] 

படியொன்று சாலி யனையவர் சேரிப் படாபவளக் 

கொடியொன்று நீல மலர்ந்தது காட்டச் கொடியவெமடோர 

வடியொன்று கூரிலை வேல்வல்ல வாணன்றென் மாறையிதபொற 
ரொடியொன்று கோண்மட வார்சேரி வாயவந்து தோன்நிடதே. 

தலைமகன் வரவுகண்டுவந்துவாயில்கண்மோமீதல். 

| செவ்வணி சண்ட தலைவன் பரத்தையர் சேரியினின்று 

தன் மனைக்சண் வருதலைக்சண்டு வாயிலவர் 

தம்முட் கூறுநித்றல்.] 
வாருந்து பச்சிள நீர்முலை யார்மதன் வாணன் உஞ்சை 
பாருர் சொழச்தகு மெம்பெரு மாட்டித னேவலினாற் 

சேரும் பரத்தையர் சேரியி லேசென்ற சேடியைச்சண் 
ரர் திரைப்புன ஓூ.ரன்வர் சானின் துலகயம்கே,



கற்பியல், ௧௬௭ 

பாங்கிதலைவிக்தத்தலைவன்வரவுணர்த்தல். 

| வாயிற்கண்வந்து நின்ற தலைவனது arena gs 
கோழி தலைவிக்கறிவித்தல்.] 

தீள்ளா வளவபல் கசூழ்தகஞ்சை வாணன் றரியலர்போல் 

உள்ளா துனைப்பண் டகன்றன ராயினு முள்ளியிப்போ 

தெள்ளான வந்துன் கடையினின் மார்கம் மிறைவர்குற்றங் 
கொள்ளா தெஇிர்கொள்வ தேகுண மாவஅ கோமளமே. 

தலைவனைத்தலைவியேதீர்கோண்டுபணிதல். 

| வாமித்சண் வக்துநின்ற தலைவனைச் தலைவி தோழியாலேவப 

பட்டு எதிர்கொண்டு வணங்கல். ] 

மருவிற் பெருகல மன்னுவ சாரந்கஞ்சை வாணன்வெற்பர் 

ஒருவிற் பசலை யுருச்குவ தாகமக் கூடலெவ்வா 
திருவிற் புருவ விளங்கொடி யேயெய்ு மெய்தலிலாத் 
திருவிற் புனைகறுந் தார்வரை மார்பர் திருமுனின் றே. 

புணர்சசியின்மகிழ்தல். 

[ஊடறீர்ந்து தலைவறுர் தலைவியும் புணர்ச்சியெய்தி மூழ்தல். | 

மன்னவர் காம நெடுங்கடல் வாணன்றென் மாறையன்னாள் 

தொன்னலம் வார்முலை மத்தந் தழீஇத்தடர் தோளிணையாம் 

பன்னக சாணிற் கடைந்திதழ் வார்திரைப் பட்டஈனனீர் 

இன்னமிழ் தார்ந்திமை யோரமை யாவின்ப மெயதினரே, (a) 

[உணர்த்தவுணராவூடல்.] 

௨௦0. வெள்ளணி யணிரஈத விடுப்புழிப் புள்ளணி 
மாலைவே லண்ணல் வாயில் வேண்டலும் 
தலைவிகெய் யாடிய திகுளை சாற்றலும் 

தலைவன் றன்மனகத் துவகை கூர்தலும் 

தலைவிக் கவன்வரல் பாங்கி சாற்றலும் 

தலைவி யுணர்ந்து தலைவனொடு புலத்தலும் 

பாணன் முதலாப் பால்கு னீருப் 
பேணிய வாயில்கள் பெரியோன் விடுத்துழி 

மறுத்தலும் விருந்தொடுவக்துழிப்பொறுத்தல்கண் 
டிறையோன் மகிழ்தலு மிறைமகள் விருந்துகண் 
டொளித்த ஷடல் வெளிப்பட னோக்ச்



௧௬௮ அஃகப்பொருள்விளக்கம், 

றே லென்றவள் றடி. தொழலுமிஃ 
தெம்கையர் காணி னன்றன் றென்றலும் 

அங்கவர் யாரையு மறியே னென்றலும் 

காமக் சழச்தியைக் கண்டமை பகர்தலுர் 

தாமக் குழலியைப் பாங்கி தணித்தலும் 
தணியா ளாகக் தலைமக ஞாடலும் 

அணிவளைப் பாங்கி யன் பில் கொடியையென் 

விணர்ச்சார் மார்பனை மிகழ்தலும் பிறவும் 

உணாத்த வுணரா வுடற் குரிய. 

இ-ள். வெள்ரணிர ணி விமிப்புழிச் தல்வன் வாயில 

வேண்டல் மு ஈலிய பதினான்டும Wma உணர்தக்சவணரா ஊட 
அச்குரியனவாகும் எ.- று. 

உணர்த்தவணராவடலாவது செளிவித்தலாலே தெளிவுபெ 

ரத ஊடல்; தீர்ச்கத்திராஷடல் என்றவாறு, உணர்த்தல் - por LS 

ர்த்சல். வெள்ளணி - வெளளாடை முதலியன. புள் - வண்டு: 
கெயயாடுதல் - புசல்வனைப் பயர்தமின எண்ணெய அபபி முழுகு 
தல். பிற என்பதனால் பாணன் கூறல், பாணனைச் சொல்லல் முத 

லியனவம் வரும். 

வேள்ளணியணிந்துவீடூப்புமித்தலைவன்வாயில்வேண்டல், 

[ தலைவி புதல்வற்பயர் து வெள்ளணியணிந்து அதனை த்தலைவம் 
கறிவுறுத்தற்குச் சேடியை விடுபப ௮வன் சலைவி 

தன்னை மராது ஏற்றுக்கொள்ளுதற்கு அவளை 
வாயிலாகுமாறு வேண்டுதல். | 

என்பாற் குறையை நினைந்து மராதெதிர் கொள்ளவல்லே 
தன்பாற் புலவி தணிசென்று ரீதஞ்சை வாணன்வையம 
அன்பாற் பரவும் புகழுடை யானரு ளேயனையாள் 

உன்டாற புலவி யுருள்வண்ண வார்குழ லொண்ணுதலே, 

தலைவி நேய்யாடியதிதளைசாற்றல், 

| புதல்வனைப் பயந்து தலைவி நெய்யாடியகனை ச் 

தோழி தலைவத்குரைக்சல். ] 
மலர்பு_ரயேர்கொண்டவாட்கணெங்கோமங்கைவாணன்றஞ்சைப் 
பலர்புகழ் பாலற் பயர்துகெய யாடினள் பாங்செவர்க்கும் 

அலர்புரை நீடொளி யாடியுட் பாவையன் ஞட்குள நீர் 

புலா்புன லூ.ரவென் னேதிரு வள்ளமிப் போதுனச்கே,



கற்பியல், ௧௬௯ 

தலைவன்தன்மனத்துவகைகூர்தல். 

(தலைவி நெயயாடிய அ சேட்டுக் சன்மனத்துக் தோன்றிய 
உவகையைக் தலைவன் தோழிக்குமைதல். | 

மைபணி வேல்விழி வாணுதல் கூர்ந்தத வாணன றஞ்சை 2 

கொயடணணி சாண்மலர்ச் கொம்பரன் னாள்குழ விபபயர் ர 

கநெடடஸணி மேனிய லையவி பூண்ட. நிலைபறிந்தே 
சை.பணி வால்வளை ஸயச்சண்ட நாளினுங் சாதன்மையே. 

பாங்கிதலைவிக்தத் தலைவன்வரலசாற்றல். 

|(புதல்வன பிறக்மமைமேட்டும் தலைவன் யிலரப் 

வந்தமையைச சோழி தலைவிக்குரை்தல.] 

ரா புகல்வன பிறர்ரனன் வாழி.ப வென்னுமுனே 
வாரார் வளமனை வந்துநின் மூர்கங்குல் வாணனணறஞ்சை 

நீராவி ரில நெடுங்கண்மின னேநின்னை GUL! Gov) D 

றோ தொழிகுவ ரோபெரி யோர்தஞ் றுவனை பே. 

தலைவியுணர்நீது தலைவஜஹேடபுலத்தல. 

[| சலைவன் வரவுணர்க்த தலைர அவன் கொடுஸ:௦ 
நினைந்த புலந்து கூறாநித்றல் | 

வய.்கே முலகும் புரக்கின்ற வாணன்றென் மாறையன்ன 

ஈயங்கேழ் பெறாவள நல்குநல் லூர ஈய அண்ணி 

முடங்கேம் சிறுவற பயர்தவென் மேனியின் மு துவடந 

த. ங்கே ரசமுழு அும்பழு தாமது தானினக்கே. 

தலைபயிதலைவன்வடுத்தவாயில்களைமறுத் தல். 

| வாயில் வேண்டிய பாணனோடு தலைவி வெகுண்டு ௯ ருடித்றல்.] 

கலையா பெதன்மை யூரற்கு வாணன் றமிழ்ச்கஞ்சைரும் 
மலையா கஇெயமதில் வையைசன னாட்டெங்கை மான்பட க்குங் 

சலையாகு நின்னிசைக் சண்ணிகொண் டேதிரி கன்றுதினனிப் 

புலைபா கடக்கவெம் மிர்போக போக புறங்கடையே, 

பாணன்கூறல். 

[ தலைமகள் வெகுண்டுரையாநிற்ப வாயில்பெருச 

பாணன புலந்து கூருநிற்றல்.] 

நினக்கே தகுகின் னெடும்புன லூரனு நீயுமவன் 

வனைக்கே தகுவை தமிழ்த்தஞ்சை வாணன் றடங்கிரிகுழ் 

புனகச்கே கடமன்ன நின்னடி போற்றிப் புகன்றகன்றும் 
எனக்கே தகுமிகை யாலெம் பிராட்டி யெறிர்தசல்லே,



௧௭௦ ௮கப்பொருள்விளக்கம், 

தலைவிவிறலிவாயின்மறுத்தல். 

| பாணன் மறுக்சப்பட்டுப் போனபின் வாயில்வேண்டிவாச 

விறலிக்குத் தலைவி வாயின்மறுத்தல். ] 

வண்புன லூர்வையை சூழ்சஞ்சை வாணனை வாழ்த்தலர்போல் 

கண்புன லூருமென் காதல்சண் டேநின் கடைத்தலைச்சே 
தண்புன லாரன்வர் சானென்று சாம்றினை சானமாறப் 
பண்புன லூர்களெல் லாம்பாடி. யேற்றுண்ணும் பாண்மகளே. 

வீநந்தோடுவந்துமித்தலைவிபோறுத்தல்கண்டூ 

தலைவன் மகிழ்தல். 

| பலலாற்றாஐ.ம வாயின் மறுக்கப்பட்டு விருர்சொடு மனைக்கண் 

வாதானைச் தலைவி சண் சவப்பாறி எதாகொண்டமை 

கோக்கிச் தலைவன் மகிழ் கூறல்.] 

பரவே யெதிர்ர்த நமக்கு விருர்தின்று போலவென்றும் 
வரவே புணர்ததவெம் மாதவம் வாழிய வாணன்றஞ்சைக் 

குரவேப கருமுகற் சொச்கள பாரக் குரும்பைககொங்கை 

அ ரவேய அுடங்கிடை யாள்விழி யூர்சிவப் பாற்றுகறகே, 

ஊடல்வேளிப்படனோக்கிச்சீறேலேன்றவள்சீறடிதோழல, 

| விருந்து சண்டொளித்த கலைவியது ஊடல் பள்ளியிடசது 

வெளிப்படல்கண்டு என்பிழை பொறுத்தி என்று 

தலைவன் ௮வளடி.பணிசல். ] 

தெரியோர் பொருட்டன்று தேர்வின்றி பூடல் செயிர்ததவர்ச்குல் 

கரியோர் தெளித்சென்ன காரணங் காட்டுவர் கானுண்டுசேன் 
வரியோர் தொடைப்புயன் வாணன்றென் மாறை மலர்த்திரூவே 

பெரியோர் பொறுப்பரன் றேசிறி யோர்கள் பிழைத்தகன வே. 

இஃதேங்கையர்காணினன்றன்றேன்றல. 

| 8ீர் எனது ௮ழபணிதலை எமது தங்கையராகிய பர.க்ைைதம 

காணின் என்னாய்முடியும் என்று தலைவி கூறல்.] 

எண்போன சகெஞ்சமு கீருமென் பாத மிறைஞ்சு தனுங் 

கண்போலு மெங்கையர் சாணினன் மோகயன் மாதிரத்துத் 

திண்போ தகந்தொறுர் தீட்டிய வாணன் செழுக்தஞ்சைரூழ் 
வண்போ தளவிய டீர்வையை நாட்டுறை மன்னவரே,
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அங்கவர்யாரையுமறியேனேன்றல. 

[ தலைவன் நீ குறிக்கும் பரத்தையரொருவரையும் 

யான் அறியேன் என்று கூறல்.] 

மன்னும் புலவியை மாறதியு£ தேறகியும் வல்லவண்ணம் 

இனனுர் தெளிர்திலை யென்னேயென் னேயெனசெய சேனிதற்கு 
முன்னம் படிர்து முழுகுகன் னீர்ச்சங்சை முன்னுறையும் 

அன்னம் படியுங்கொ லோவவ ராழியி லாரணங்கே. 

Q Haj gs. 
பாவைநீ புலவியி னீடல் பாவிடேற 

காவியொன் நிரண்டுடம் பல்ல தூற்றுகீர்க 
கூவல்வரய் வெண்மணல் குறுசச் செல்லுமே 

மேவிபபூங் கங்கையுள் விழைசத வன்னமே. சீவகசிந்தாமணி, 

தலைவிகாமக்கிழத்தியைக்கண்டமைபகர்தல். 

[நீ பொயகூறவேண்டா யான் நின் பரக்தையைக் 

கண்டேன் என்று தலைவிகூறல்.] 

போயே தெருவிற் ஐனிவிளை யாடும் புகல்வறபுல்ல 
நீயே திலையல்லை நின்மக Carla னீயுமவன் 

Gou வருகெனச் சேயன்ன வாணன் றமிழ்த்தஞ்சைமான் 

யே யெனநிற்ற லானறிஈ தேன்றன்னை யெங்கையெனறே. 

பாங்கிதலைவியைப்புலவிதணித்தல். 

[| காமக்கிழத்தியைசக் கண்டமைகூறிப் புலந்த தலைவியைத் 

கோழி ஊடறணிவிச்தல். | 

மாலா ரணமன்ன வாணன்றென் மாறைநம் மனனர்நின்னைப் 

பாவாய பணியவும் பார்க்கிலை நீயிடப் பாகமங்கை 
தாவாத சங்கரன் கங்கைசன் கொங்கை தழீஇயிதழிப் 

பூவரா சடைமுடி மேல்வைத்த போதும் பொறத்தனளே. 

தலைவிபுலவிதணியாளாகத் தலைவனூடல். 

[ura சணிச்சச் தணியாது தலைமகள் மேன்மேலும் ஊடா 

நிற்கத் தலை௮ன் புல.$துரைத்தல். ] 

தழங்கார் புனல்வையை சூழ்தஞ்சை வாணன் றனதருள்போற் 
டழங்காத லெண்ணலென் பேதைகெஞ்சேயிவள்பண்டுபைம்பொஜ் 
சழங்கா டிடமும் கடிமலர்ச் காவுங் கடங்துபுள்ளும் 

வழங்கா வழிரமச் கோர்துணே யாய்வந்த மானல்லளே.



௧௭௨ அகப்பொருள்விளக்கம், 

பாங்கிதலை வனையன் பிலை கோடியையென்றிகழ்தல, 

| புலர் துரைத்த சலைவனைத் தோழி நீ ௮ன்பிலை கொடியை 

என்று நெருங்கிக் கூறல், ] 

மைநநாண் மலர்த்கொடை வாணனமென் மாறையெம் மன்னரு௮ந் 
ராண் முயங்கி உமிழ்சென வார் ஈதனி ரார்வமுற்றுும் 
மேோரகாண் மதிறுசன் மென்முலை மாசை முனிந்து ஈஞ்சென 
ிரநாண் மிகவுவர்த் தீர்புல வாநிற்றி ரெஙகளையே. 

(இதுவுமது. ] 
௨௦௬. அயிழை மைர்தனு மாற்ரு மையுமே 

வாயி லாக வரவெதிர் கோடலும் 

மணந்தவன் போயபின் வந்த பாங்கியோ 

பூணங்யெ மைந்தனை யினிதிநற் புகழ்தலும் 

தலைவனைப் புகழ்தலுஞ் சலைநுதற் பாங்கி 

மனைவியைப் புகழ்கலு மினயவை பிறவும் 
அனைவகை மொழிகத வதன்பாற் படுமே, 

இ-ள். மகனும் அற்றாமையும் வாயிலாகத் தலைமகனை த தலைவி 

வ ரவெதிரகோடல முகலாகப பாகி மனைவியைப் புசழதலீறா௧க௪ 

சொல்லப்பட்டனவும் பிறவும் அவ்வாறு சொல்லப்பட்ட உணாமத 

உணரா ஊடறகு உரியனவாகும் ௭. று. 

இவைகளை வேறுகூறியது மேலிரண்டு கூத்திரத்தும் கூறிய 

வைபோலப் பயின்று வாராமை ரோக்க என். 

மகறுமாந்றமையும்வாயிலாகத்தலைவிவரவேதிர்கோடல், 

[பின்னும் பரத்தைமாட்டுப் பிரிக்கானென்.ஐ கேட்டுப் புலாது 

வாயின்மறுத்ச தலைவி வழியிடைகின்௮ விளையாடும புதல் 

வனை எடுத்தணைத்மு அவனும் சன் ஆறறாமையும் வாயி 

லாக மனைக்கண் வந்த தலைவனைப் புலவி 

தீர்ந்து எதிர்கொள்ளல்.] 

வெள்ளம் பரர்சன்ன வேட்சைசென் லு மிகப்பெரியோர் 
உளளஞ் சிறியவர் மேற்செல்வ ரோவொளிர் கோமளஞ்செய்் 

வள்ளங் கமல மலர்த்சஞ்சை வாணன்றென் மாறையனனப் 
புள்ளம் புனல்வய லூரபுன் காமம் புகல்வதன்றே. 

வநீதபாங்கீயோடூமைந்தனைப்புகழ் தல. 
[சலைவன் ஊடறிர்த்துப் புணர்ர்துபோயபின் வந்த பாற்
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யோடு அவன் பளைக்கண் வருதற்குச் சாரணமான 

மைஈகனைம் தலைவி புஈழதல.] 

இருமையி லேயும் பயன்களெல் லாநசன்னை யீன்றநமக் 
கொருமையி லேவ துறக்ககை5) தானமைசக னொண்சடர்போல 
வருமயி லேகொண்டு ராக.ஒந சானன்ன வாணன் ஐஞ்சைம் 
திருமயி லே. பனை டாடபுன லாரனைக் சேருடனே. 

தலை தலைவனைப்புகழ்தல், 

| சைகசனைப் புசழ்ந்ரு சலைவி பின்னர்ழ் 

தஸ்வனையம பாமக துளரச்கல.] 

சொண்டானிற் நுன்னிய கேளிர்மற நிலலைச் குறிப்பினென்று 
தண்டா சவர்சொனன சால்புகண டேன்றல மேழபுரச்கும் 

வண்டாா மலர்பபுபன் வாணன்றென் மாறை மகிழகர்முன்னாள 

உண்டா கயபழங் சேண்மையிச சாளு மொழிஈஇலமரே, 

பாங்கீதலைவயைப்புகழ் தல். 

[,சலைவன் செய்க கொடுமைகளை மறர்து அவன் அன்பைப் 

புகழநர்த தலைவியின் கற்பைக் சோழி புகழ்தல். ] 

சிறர்கார் புகழ்தருர் தீம்புன லூரன்செய தீமையெல்லாம் 
மறந்தார்வ மெயதி வணங்குச லாலிவள் வாணன் றஞ்சை 
நிறர்தா ரகையன்ன நித்திலம் போலு நெடுங்குலத்திற 

பிறஈதார் நிறைச்ககற போர்வடி வேபெற்ற பெறறியளே, (௮) 

(இதுவுமது. ] 
௨௦0௭. மூன்று சூத்திரத்து மொழிர்தவை யெல்லாம் 

அன்ற பாத்தையி னகற்சியின் விரியே. 

இ-ள். மேலே வர்க 'சாசலன் பிரிவுழி'” என்பது முதலிய 

மூன்று சூத்திரத்திலும் சொல்லப்பட்டவைசகள் யாவையும் uss 
தையிற்பிரிவின் விரியாம் எ - று, 

| மேற்கூறிய களவிகளெல்லாம் வாயில்வேண்டல் முதலிய 

வகைகள் நரன்கிற்கும் ஏற்குமாறு ௮றிஈ்துகொள்க, (௯) 

[ பிரிவின்வகை.] 

௨0௮, பிரிவறி வுறுத்தல் பிரிவுடன் படாமை 

பிரிவுடன் படுதல் பிரிவுடன் படுதல்



௧௪௪௭௪ அகப்பொருள்விளக்கம்,. 

பிரிவுழிக் கலங்கல் வன்புறை வன்பொறை 

வருவழிக் கலங்கல் வந்துழி மகிழ்ச்சியென் 

ஜொருமையிற் கூறிய வொன்பது வகைய 

கல்வி முதலா வெல்லாப் பிரிவும், 

இன். ஓதற்பிரிவு முதலிய பிரிவுகள் எல்லாம் பிரிவறிவு.று 

த்தல் முதலாச இங்கே சொல்லப்பட்ட வகைகள் ஒன்பதினையு 

(PDL CTT LD C= Ms 

ஒருமையிற்கூறல் - ஒருதன்மைபற்றிக்கூறுதல். 

(இ eG A a] 
பாங்கிதலைவிக்க ஒதற்பிரிவுணர்த்தல், 

| வரைந்துகொண்ட பின்னர்த் தலைவன் கல்விகாரணமாகப் 
பிரியலுற்றசைத் தோமி தலைவிக்குக் கூருநிற்றல். ] 

மல்வித் தகங்கொண்ட தோஞடை யான்றஞ்சை வாணன்றொல்சர் 

நல்விச் தசன்புவி காவில்வைசத் சோன்வையை நாடனையாய 
கல்விச் தடங்கட னீந்திய காவலர் கற்றவாமுன் 
சொல்வித்ச வென்றழ லார்சுரம் போகச் துணிஈ்தனரே, 

பிரிந்துமித்தலைவி கார்கண்டுவநந்தல். 

[ தலைவன் ஐ.அதற்குப் பிரிர்தபின்னர் ௮வன் குறித்த கார்ப்பரு 

வம் வருதல்சண்டு தலைவி வருஈதரநிற்றல். | 

யாணர்க் குமன்மொழியென்செய்குவேன்கல்விடெல்லையெல்லாம் 

காணப் பிரிந்தவர் காண்டுல ராற்கடன் மேயந்துதஞ்சை 
வாணம் கெதிர்த்தவர் மங்கையர் போலுமென வல்லுமிரின் 

ஊணற்ப மென்னவெண் ணாவரு மேக முருமுடனே. 

வரந்தியதலைவியைப் பாங்கியாற்றுவித்நல். 

| கார்கண்டு வருந்திய தலைவியை இக்கார்ப்பருவம் தலைவன் 

வருதற்கு நிமித்தமென்று கூதித் சோழி ஆற்றுதல்.] 

காதற் சயம்படிந் தன்னொடு erg seh pas 
சோதற் ககன்ற வணர்வடை யோருடை நீருலக 

மாதர்ச்ச மைந்தருள் வாணன்றென் மாறை வரம்கட்வார் 

ஆதம் கணங்களை யாய்புய லே௮ வதிர்சருளே,



கற்பியல், Ear @ 

[க ாரவதற்பிரிவு,] 

பாங்கீதலைவிக்கக்காவற்பிரிவுணர்த் தல். 

| சரூமதால் விதியால் தலைவன் சாடு காப்பான் பிரியா 

நின்றதைச் கோழி தலைவிக்கதிவியாநிற்றல்.] 

விண்காவல் கொண்ட திலோச்சமை தான்முதன் மெல்லியலார் 
சணகாவல் கொண்டருள் காரிகை காவலர் கார்க்கடல்ருழ் 

மண்சாவல் கொண்ட மனத்தின ராயினர் வாணன்றஞசைப் 
பண்சாவல் கொண்ட மொழிச்செயய வாமிதழ்ப் பைங்கிளியே, 

தலைவிகூதீர்கண்டூ வநந்தல். 

[ தலைவன் நாகொப்பான் பிரிந்தமின் தலைவி கூதிர்ப்பருவம் 

வருதல்கண்டு வருஈதாநிறறல் | 

மன்னுயிர் சாவலன் வாணன்றென் மாறையில் வந்தளியா£ 

என்னுயிர் காவல ரேர்திழை யாயித டம்புலாச்தில் 
கொன்னுயிர் வாடைச் கொடும்பனி நீரில் குளிரகுழைததுப் 

பினறுமி ராமலென் மேற்பூசு காளுமென் பேசுவதே, 

வநந்தியதலைவியைத்தோமீயாற்றுவித்தல். 

| அவ்வாறு வருந்திய சலைவியைக் கூதிர்ப்பருவங் சணடு 

தலைவர் வந்தாரெனத் தோழி அற்றுவித்தல்.] 

வ ரறகால மென்றென் ஜெனப்பல கூடல் வளைத்துதிரம் 

விரறசால வினு மெலியன்மின் னேசென்௮ மேதினிகாத் 

அரறசால குஞ்சர மஞ்ச மஞ்சூர்ததுறை வீசுன்ற 
௪ரறகாலம் வரதடைர் தார்கஞ்சை வாணன் நமிழ்வெற்பரே. 

[தூ திற் பிரிவு | 

[மாதபட்டுப் பொருதலுற்றார் இருவரரசரைச் தலைவன் சந்துசெய் 

தற்குப் பிரியாரின்றதைச் தோழி தலைமசட்குச் கூறாநிற்றல். ] 

தூதாக வன்பர் செலச்அணிர் தாரென்றனுஞ் சொற்புலவோர் 
மாதாக வன்ட இர்த்தருள் வாணன்றென் மாறையிந்து 

மீதாக வம்பு கிடந்தன போலுண்சண் மெல்லியலிப் 
போதாக வம்புகல் வோரிக லார்தம் புரம்புகவே,



4௪௭௬ அ௮கப்பொருள்விளக்கம், 

பிரிந்துமித்தலைவிழன்பனிகண்டுவநந்தல். 

[ தலைவன் அதிற் பிரிந்திரர்சபோது முன்பனிப்பருவம் 

வருதல்கண்டு seal ame gis Mer. | 

மலிகின்ற வண்புகழ் வாணன்றென மாறையை வாழ்க்கலரடோல் 

மெலிகன்் ற சிர்தைய மேனியங் கொண்டு விளர்டபெனும்போ 

பொலிகின்ற கஞ்சுகம் போர்த்திருந் தேனைட் பரதருளார் 

நலிகின்ற முன்பனி ரசாளினண் ஞாமுனை ஈண்ணினரே. 

வரந்தியதலைவியைத் தோமியாற்றுவித்தல. 

| மூன்பனிடபருவம் கண்டு வருநதிய தலைவியைக் தலைவன் 

மீண்டுவர்தமை கூறிச் கோழி ஆற்றாநிற்றல்.] 

சுறறுல் குழனின பிணிவிடுப் பானவர்து தோன்கதினர்பார் 

முற்றும் பொழிகின்ற முனபனி நாண்முகி லுங்கடலும் 

AVM UA dg மண்பாட் பான்றஞ்சை வாணனொனஞார் 

செற்றும் படையினவெம் போகணிப பானன்று சென்றவரே, 

[துணைவயிற்பிரிவு.] 

தோமீதலைவீக்கத்துணைவயிற்பிரிவுணர்த்தல். 

| தீனச்கு கட்பான அரசற்குற்ற அன்பர்தீத்தறரூத தலைவன் 
பிரியலுற்றசைத் சோழி சலைவிச்குணர்த்தாநிறறல். | 

நண்பான மனனர்க் இடர்சணிட் பானெண்ணி நஈல்.லுதவிப 

பண்பானம் மனனர் படர்சலுற் ரூபனி நீர்பொழியம் 

தண்பான ல௩தொடை யம்புய வாணன் நமிழ்த்தஞ்சைவாழய 

வெண்பான லங்கொள்செவ் வாயன்ன மேயன்ன மென்னடையே, 

பிரிந்துமீத்தலைவீபின்பனிகண்டுவரந்தல். 

| தலைவன் வேர்தற்குற்றழிப் பிரிஈதிருர்சபோ_த தலைவி 

பின்பனிட்பருவங்சண்டு வருந்தாநிற்றல்.] 

இன்னற் படுகின்ற வென்னையெண் ளூர்சமச் இன்றுணையாம் 

மனனர்ச் குதவி பிரிர்தநங் காதலர் வாணன் றஞ்சைச் 

EGET D கடிகை யறிவகல் லாறபகல் சாண்பரிதாம் 

பின்னர் கனையிருள் கூர்துன்ப மேவிய பின்பனியே,



கற்பியல், ௧௬௫ 

வரந்தியதலைபியைத்தோமியாற்றுவ் த்தல். 

| பிர பனிப்ப match வருடி ப சலைவிஸ டச் saver 

இிருமமிவசசூ.ரொன௮ு கோழி அறமுகிறறல் | 

வசை டை! சன் ஈறுறகுரல் மிர EOE a raaret olan od 

4. ‘ oa ALE BI (Get Td OFT A ப கன்றும் NES 

shade Wet Moro ரி ரானி தாமா நண்டனாற 

GA beer Seni Gast Gri on w ot Was pads. 

( பொருள் வயிற்பிரிவு.] 

தோமீதலை31கதப்போநன்ஙயிரற்பிரிவுணர்த் 

| ன பெ Chott G) Fr cor di) Gy லாம ஈபபாது LO) BTL IGA 

LIVE oT டி Jn fhe DI யப Sf தி A NL 4 ர் 

ழீ rf EWVGIT yO, 151 Pod. | 

: ௫ ௫ 
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SGOT UB! wo or Gero or | Gripe moot ஈரமிருக்க 

Gs regu Cu rmotal Sor opal Balw wa thor et aru O Son 2 3 

) SUMO FLL LY ht ம ஸி! oo a oor பு பேசினரே. 

ரூ 

பிரந்துமிந்தல var G@urCarawt vb 30 பரந்தல, 

Too m= vil wll பானி வட மமி 7 / மய்டஎது 9 நலையி இராணி 

Ev D ul(th Gov sar b வரு தாநிழற்றல்.| 

ஙா பளீாபுகமருடயபொருடே. ரடாசவனபா 

சோர ஸ்னிருபழும் லாபபறு கேடிலா செொதமிமோர 

தர மணி/ பய தவயிரழாருபா வாணனறென DE TOE Bl nF 

Le war sg Guirpecd syipEes CsQuI PCL. 

வநந்தியதலைப்யைத்தோமியாற்றுவி த்தல். 

[இ ஜேளில்கருரலகவடு வரூதி.ப தலைவியை த தலைவனை 

பொரு கேட மீணடமைகூறிழ் தோழி ஆறமுகிறறல், | 

வா eine see பார மடமயி லேகுயின் மாருதமாந 

மாததனி லீரன திருநாளும் வந்தது கோமின்செனறீர் 

471 ர. மேழு வெறும்புப வாணனறஜ் சாபுரிகின 

ரூத்தது கேட்டுவச் சாபொரு டேட் வசன்றஉரே,



௧௬௭௬ அகப்பொருள்விளக்கம், 

தலைவியுநவேளிகண்டூதலைவன்கூ.ற ல். 

| பொருண்முறதிமீளுச் தலைமகன் தன நினைவின் நீட்சியால 
தலைவியது உருவு வெளிப்படுதல்கண்டு கூறுநிதறல். | 

MWAH சரரிரை யாற்றஞ்சை வாணன் மருவலரைக் 
கைக்கு சளங்கெழு பாசறை யூடு கயலும வில்லும் 

மொயககுஞ் சுடரிள வம்புலி தானு முயங்கி யெல்லாக் 
இச௫௩ தொமவரு மேசுரு ளோலைத் திருமுகமே. 

தலைவன்பாகஜனேடூசோலலல். 

| சலைமகளை நினை விரைது ஊாவாது சேர்கத தலை௦கன 

தோ விரைஈகோட்டிய பாகனை வியஈது கூறாநிறறல், | 

மாலகொண்ட வாரண வாணனறென மாறை வலவரண்ணா! 
கால்கொண்ட வாளமா சையகல் பாசுறச் கையயினமுமட் [சோ 
கோல்கொணட வாறுகின் னேவல்கொண் டியானிக கொடிநெடு 

மேல்கொண்ட வாறுசம் மூவாத வாறும வியபபெனகசே. 

தலைமகன்கார்ப்பநவங்கண்டூகூறல். 

| lara துசோசது கலைமகபோயணா 5 தலைவனா 

காரைதோகடிக கூறுதல். | 

கொதகல ரோதியங் கொம்பரன் ஞள்பொங்கு கொங்சைவிமம 
முததல ராக முயங்கினம பாழுழு நீரவிழிபோன 

மைத்தலா நீல மலர்வயல் சூழதஞ்சை வாணனவண்மை௰் 
சைச்சல மான வினிபபொழி வாழி.ப காப்பு பலே, (a0) 

கற்பியல் முற்றிற்று. 

ஆட



௦ ஒழிபியல், 
அகட்ட 

(நினனர்ச் கூறப்படாமம். ஏஞ்சிரின்றவைசளம். ௩௱லால 
இவ்வியல் ஒழிபியல் எனறம பெ! ரடைய சாமி௱று. ஒழிபு - « 6} 

ஈது. இயல் - இலச்சணம். 

(28 |] 
௨0௯. ஒழிபெனப் படுவ ககபபாட் டுறுப்பும் 

வழுவு மமைதியு் சழுவிய தாகும். 

இ-ள், ஒழிபு எனறு சொல்லப்படுவ.நு அசபபாட்டுள்ுரிய 

உறுப்பும் வழுவு2 வழுவமைதியும் கழவிச சொல்லபபடு௨ ௧1 
(Go T= mM. . 

அகபபாட்டு - அசப்பொருள் ஐமைத்தச் செடயட்பர பபா 
ரி. வமு- அகப்பொருட்சண் வரும் குரறம, வழுவமைதி — 

ட முவாயினும் அமைக்சபபடுவது, (க) 

|அ௮கப்பாட்டூறுப்பு ] 

௨௧௦. தணையே கைகோள் கூற்றே கேட்போர் 
இடனே காலம் பயனே முன்னம 

மெய்பபா டெச்சம் பொருள்வகை துரையென் 
நீப்பா லாறிரண் டகபபாட் டுறுப்பே, 

இ-ள். தினை முதலிடனவாக இங்கே சொல்லப்பட்ட அப் 
பகுதி பன்னிரண்டும் அகப்பாட்டுக்குரிய உறுப்புக்களாம் எ-று. 

[த்ணையுங்கைகோளும் ] 

௨௧௧. அவற்றுள், 

முன்னவை யிரண்டுஞ் சொன்னவை யாகும். 

இ-ள். அவ்வுறுப்புச்கள் பனனிரண்டினுள்ளே முன்னின் ற 

இணை, சைகோள் எனனும் இரண்டும் முன்னே சொல்லப்பட்டன 

வாகும் எ-று. 

தினையும் கைகோளும் அகத்திணையியலிலே கூறப்பட்டமை 

மின் “சொன்னவையாகும்'” எனமுர். இங்கே சொல்லப்பெவன 
கூற்று முதலிய பத்துமாம், (௩)



௧௬௮ அகப்பொருள்விளக்கம், 

[ களவிற்கூற்றுக்தரியர்.] 

௨௧௨, தலைவன் றலைவி பார்ப்பான் * பாகன் 
பாங்கி செவிலியென் றீங்சிவ வறுவரும் 

சாற்றிய களவிற் கூற்றிந் குரியர். 

இ-ள். தலைவன் முதலாக இந்சே சொல்லப்பட்ட அறுவரும் 
களவென்னலும் கைகோளின்சண்ணே க ற்றிற்குரியராவர் ய = று. 

கூற்று - கூறுதல், இன்னார் கூரிய து இப்பாட்டு என அறிவ 

சென்றவாறு. பார்ப்பான் ஈன்னா மைசகளை அரா. து உற டி 

கூறும் உய/குலச்தோழன். பாகன் தேர்ச்சாரதி. பாசன் கூற்றுஞ் 
செவிலிக.ற்நும் சிறுவரவின என்க, (௪) 

[கற்பிற்கூற்றுக்தரியர்.] 

௨௧௩, நற்றாய் சண்டோர் பாணன் கூத்தர் 
விறலி பாத்சைய ரறிவரென் றெழுவரும் 

அறுவகை யவரு மாகிய வனைவரும 

குறைவநறு கற்பிற கூற்றீற் குரியர், 

இ-ள். இங்கே சொல்லப்பட்ட ஈற்றுப் முதலிய எழுவரும் 
முற்சுத்திரத்திற் சொல்லபபட்ட தலைவன் முதலிய அறுவருமா 

கிய பதின்மூவரும் கற்பெள்லும் கைகோளின்கண்ணே கூர்திர்கு 
உர/யராவர் எ- று, 

கண்டோர் உடன் போதற்சண் வழியிந்கண்டோர். விறலி - 

பாடுவிச்சி, ஆறிவர் - ஈற்பொருள் அறியுமியல்புடையோர். (௫) 

[ கூற்றுக்தரிமையிலலார்.] 

௨௧௪, பயந்தோன் றன்னை யுயங்குசோ யறிவோர் 
ஊரவ ரயலோர் சேரியோ ரென்றிவர் 

முகத்துரை நிகழா வகப்பொரு எகத்தே. 

இ-ள். அகப்பொருளினிடத்துப் பயக்தோன் முசலி. 
அறுவர் வாயினின்றும் கூற்று நிகழ்வதில்லை எ - று, 

பயந்தோன் - தந்ைத. தன்னை - தமையன். உயங்குகோயறி 

வோர் - வருக துதற்குச் காரணமான நோயை அறிவோர். ஊர 
வர் - ஊரிலுளளார். அயலோர் - அயன்மனையினுள்ளார். சேரி 

* தொல்காப்பியர் பாசனை விலச்கிப் பாங்கனையே அறு 
ருள் ஒருவனாகச் கொண்டார்.



ஓழியல், ௧௪௯ 

டோ - சேரிபிலுள்ளார். மூகம் - உரட. இவ முசச்துரைநிசமா 
on 5 ௪ * ச் . 6 1G பி௨ கூறருச் கொண்டெடுமச்து மொழி பபபடும் என்பது 

டெ௱ஃபம. கொணபெடுத்து மொழிதல் - இவர் கூற்தினப் 
ரு க ் டி . ச க 2 உயாறெ௫ப துச் சொல்லுசல். இவா உடடாற கூற்று நிசமு 

5 ச a ச ச. * ௪ ரான வழுவாகும் என உணர்ம. இவை சளவிறகும் an og 
டெ து, (௬) 

பதலையன்கூ நறுப்கப்பம்,] 

உ ௩, கமர்வரி னிடைச்சுரர் சன்னிற் கீழத்தியோ 
டமா்கரு கிழவோ * னாணை.புு் கூறும், 

இஃள். புணா/சதுடார்்ே ப சற்சண் இடம் ஈரத்திலே தம்.வி 

ர 7௩ ஐ.௰॥ சன்பசன, ரம் சளுடைப கமராயுள்ளார் தொட G 

Zana ror, 2aSneh yore ware பா ௨ இ, 

வா 5 நிடு நூல்விதி. (௭) 

| தலைய கூற்றுங் ச பப் ] 

௨௧௬. உடன்மீபாய் மீண்ட கொடுங்குழமை மடந்தை 

பிரிவுழித தலைவஜனெடு சுரக்தியல் பேசலும் 

பிரிர்துமி கெஞ்சொடூம் பிநரொடும் வருந்திச் 

சொல்லு முரியள் சொல்லுங் காலை, 

ள். புணம்றுடளாபோடமீணரி வ5 தலைவி தலைவன் 

பிட்டநகாலக்து அவனோமி சுரதசி। உவபேசற தம், அவன பிரிஈத 

பன உருக ரமுறும் சனனெல்சே சிம் பிறமராமே சொலி தற 

ge Po oli yor ujAe x Fi ளா Ms 

சொமிங்குழை - வளை. காதணி. சுரழ்திடல் - பாலைகல 

Cot Ser Ds 

சுரத்தியல்கூறற்குதாரணம், 

நினை 2சலு சினைதிரோ வை.ப வன்றுநாம 

பணை தார மோமைப பிசினை படர்த 

பொரு.£சாப் புகாகிழ லிருந்தன மாக 

மிச்சர் செய பாறு கணணுவழித சோன் றி 

ஒடு.த்.து மிசைக்கொண்ட வோக்குமருப் பிடானை 

பொறிபடு தடக்கை சுருக்கிப் NAC grr 

ஆறிடை யிட்ட வளவைச்கு வேறுணர்ந் 

* அண்மையங்கூறும் என்றபாடமுமுண்டு,



௧௬௭௦ அகப்பொருள்கவிளக்கம், 

தெனம் விடரகஞ் சிலம்பப் 
புனறலை மடப்பிடி புலம்பிய குரலே. BLM con. 

இங்கே பிரிவுணர்த்தப்பட்ட தலைமகள் சோழிஃகு “நிக் 
sa) நினைதிரோ வைய வனறு புன்றலை மடப்பிடி புல்பிட 

ரூரலே'' என்று சுரததின் இ.பல்பு சோல்லாமோ எனக் கூறிய 
at nba, மற்றைய வந்துழிக் காண்க, (௮) 

(sagt one ] 
௨௧௭. தலைவன் நலைவியொடு நந்முய் கூறாள. 

இ-ள். தலைவனோடும் தலைவியோடும் ஈற்ரு.ட் கத சறகு ப 

ளாசாள் எற, 

இவ்விருவரோடும் நறருப் க ஐல வூ எனக, நற்முட - ௪௨ 

விபி காய. (௪) 

[நறிறய்கூற்று. | 
௨௧௮, புணர்ந்துடன் போய அணர்ந்த பின்னர் 

அர்சணர் செய்வ மயலோ ரறிஞர் 

திர்கசைகோ யநிஃவார் செவிலி பாங்கியொடு 

கண்டோர்க் குரைக்கும் பண்புடை நறரும், 

இ-ள். தலைவி தலைவனோடு புணர்ர்து உடன்போன செய்தி 

சானதிஈதபின் ௮ர்சணர்க்கும், தெயவத்திற்கும், அயலோர்ச்கும், 

இறிஞர்க்கும், மனச்தஅயரறிவோர்ச்கும், செவிலிக்கும், பாங்க * 

கும்,சண்டோர்க்கும் நற்றாய கூறுதறகு உரியளாவள் ௭-௮. () 

(சே விலிகூற்று | 

௨௧௯. தாயொடும் பாக்கி தான்முத லோரொடுஞ் 
சேயிழைச் செவிலியுஞ் செப்பு மாங்கே. 

இ-ள். செவிலித்தாயும் சலைவி புணர்ச்தடன் போனசெ 
ப்தி தானதிஈசபின் நற்ருயோடும் பாங்கி முதலியோரோடும் 

கூற்று நிகழ்த்து சற்குரியளாவள் ot = மு. 

நற்றாய் செவிலி எனஜும் இருவர் கூத்திற்கும் உசாரணம் 

உடன்போக்கிலுள்ளே காண்க, (௧௪) 

| கண்டோர்கூற்று. ] 

௨௨0, தரயர் பாங்கியர் தலைவன் றலைவியோ 
டேய மென்ப கண்டோர் கூற்றே,



ஒழிபியல், ௪௭௧ 

இ-ள். நற்மும், செவிலித்தாய என்றும் இருவசைச் சாட்.மா 
சளோடும், பாஙகியாசளோடும், ஒருற்கிருக்குர் தலைவலுச் சலைவி 
புமாகிய இருவரோடும், கண்டோர் கூறு மல் பொருந்தும் என்று 
சொல்லுவர் புலவர் எஃறு, 

பாவகியர் என்றன செவிலியின் மகளரகிப உயிர்ப்பாங்ட 
டையும் ம௱்றையரையும் என 9 Ne. (௪௨) 

(பிறர்கூற்று] 
௨௨௧, சாற்று வனைவருர் தலைவன் றலைவியோ 

டேற்பன கூறுப விடஈ்தொநு மிடகதொறும். 
இ-். களவிலும் சற்பிறும் கூறறிற்குரி.டர் எனச் கூறப்ப 

ட்ட பதின்மூவருள்ளே Bases Sarg sy கூறப்படாதவர்சளாகிய பார்ப்பான், பாசன், பரங்கி, பாணன், கூச்தர், விறலி, பரச்ை, 
அவர் என்றுப் எண்மரும் தலைவனோடு; தல்விடோடும் இடக் கசொறும் இடரதோறும பொருர்துங் காரி.பங்களைச் கூறுநற்குரிப 
ராவா எ று, 

(௧௩) 

[ தலைவிகூற்றின்புறநடை.] 

௨௨௨. கெஞ்சு நாணு நிறைசே சறிவுஞ் 
செஞ்சுடர்ப் பருதியுக் இங்களு மாலையும் 
புள்ளு மாவும் புணரியுங் கானலும் 
உள்ளுறுத் தியன்றவு மொழிந்தன LF ways 
sulerp Ca@e Curaaé தனக்கவை 
இன்சொற் சொல்லுக போலவு மேவல் 
செய்கு போலவும் தேற்றுக போலவும் 
மொய்குழற் இழத்தி மொழிந்தாம் கமையும், 

இ-ள். மனமும், நானும், அதிவும், கூரியனும், சந்திரனும், 
மாலைக்காலமும், டறவையும், மிருகமும், கடலும், சானலும் உட் 
பட்டு நின்றனவும், இவையல்லாரதபிரவும், தான சொல்லுஞ் 
சொற்களைக் சேட்கும் இயல்புடையனபோலவும், அவை சனச்கு 

'இன்சொற்கூறும் இயல்புடையன போலவும், ஏவல் செய்வனபோ 
லவும், தன்னைத் தேற்றுவனபோலவும் கொண்டு தலைவி சொல்லி 
ஆதிறுதற்கும் உரியளாவள் எ - று, 

பிறவும் என்ற புல், புதல், மரம் முதலியவற்றை. உதார 
ணம் முன்னர்க் சாட்டப்பட்டவைகளுள்ளும் பிறவற்றுள்ளும் 
சண்டு கொள்க, (se)



௧௭௪௨ அகப்பொருள்விளக்கம், 

(தம்மோடூதாமேகூறல | 

௨௨௩, எம்முஸறை யோரு மியாரொடு மின்றித் 
சம்மொடு தாமே சாற்றியு மமைப, 

இ-ள். கலைமகன் மூசலி.ப யாவரும் கூறபபம்வார் யாவ 

ரோடும் கூறாது தம்மோடு தாமே சு தியம் அமைகர் எ. று, 

'சலைவன்றஸ்வி' என்னும் சச்திரம் ரொடங்கி இதுவரைபுங் 

கூறப்பட்டவை கூற என்னும் உறுப்பிற்குரிடள. இனிக் உறப்ப 

6 வ கேட்போர் முதலிய உறுபபுச்சகள். (௧௫) 

| கேட்போர் ) 

௨௨௪, கிழவோன் கூற்றும் திழதஇ கூற்றும் 

பழமறை யோன்முதற் பதின்மரும் கேட்ப. 

இ-ள். ghia Amb தினையும், தலைவி கூறுமா 
கூற்றினையும், பார்ப்பான், பாகன் முகலிப பதின்மரும் போம் 

பார் எ.து. 

பநின்மராவார் மேற் உற்றுச்குங்ட ராகக் கூறிய LM oo pen 

ருள் சலைவனும தலைவியும் அவ்விருவரோ ௨ கூறு ஏற்குறிடளல் 
போக கம்முயும் ef! சோர். (௧௬) 

(இதுவுமது. ] 
௨௨. மநையோன் கூற்று மதிஞர் கூற்றும் 

இறையோன் மூதலா மெனைவருக் கேட்ப, 

இ-ள், பார்ப்பான் கூறும் கூற்றினையும் அறிஞர் கூறும் 

கூற்ரினையும் தலைவன் மூகலாகவுள்ள யாவரும் கேஃபர் எஃழு. 

(இடம்) 
௨௨௬. நெறிப்படு கறாம நிகழ்வுழி யிடமே, 

இ-ள். நெதிப்பட்ட காரியம் நிசழும் களம் இடம் எனப் 
படும் எ. று, 

சருமம் என்றது காமப்புணர்ச்சியை. இங்களமன்றிச் தன் 

மை, முன்னிலை, படர்ச்சை என்னும் இடம் என்டாருமுளர, (௪௮) 

[காலம் ] ் 

௨௨௭. சென்றது நிகழ்வது மெதிர்வது மெனமுறை 

நின்று பொருளுண.ர நிகழ்வது காலம். 

. . இஃள். சென்றது என்றும், நிசழ்வது என்றும், எதிர்வது 

என்றும் முறையே நின்று பொருள்களை உணர்தற்குச் காரணமாக 

நேழ்வத சாலம் எனப்படும் ௭ - று, (௧௯)



ஒழிபியல், ௧௭௩ 

|பயன்.] 

௨௨௮. இப்பொருள் பயக்குமில தென்பது பயனே, 

இ-ள். இஃது இப்பொருளினைப் பயக்ரும் என்று சொல்லு 

வது பயனாகும் எ. று, (௨௦) 

[ழு ன்ன ய்.] 

௨௨.௯, இன்ஞனார்க் கின்னுழி யின்ன௫ பயக்குபெனு 

மூன்னந் தருவது முன்ன மாகும். 

இ-ள். இம்மொழி இவ்விடச்து இவர்ச்குரியதாய்ப் படன் 
பிம் என்னும் சுறிப்பீளைப் பயப்பது முன்னம் என்னும் உறுப்பா 
கும் எ-று. 

இ. முனனக்சால் உணரப்படுசலின் முன்னம் எனப்பட் 
உ. முன்னம் - குறிப்பு. இன்ன - இம்மொழி, 

உதாரணம், 

பாரிவ ளெயங்கூக்கற கொள்வா னிஐுவுமோர் 
ஊராண்ுமச் கொக்க படிறு டைத்து. கலித்தோகை, 

இங்கே சொல்பவள் தலைவி எனவும், சொல்லப்படுவோன் 

தலைவன் என்வும் முனனச்தால் உணர்தல் பெறப்படும். (௨௧) 

[ மேய்ப்பாடூ.] 

௨௩௦. ககைமுத லாவிரு நான்குமெயப்ப் பாடும் 

நிரம்பொருண் மெய்ப்பட நிற்பமெய்ப் பாடே, 

இ - eit. நிகழும் பொருள வெளிட்படும்படுி, BME முகலிப 

ண்வகை வெயபபாடும் சோன்றி நிர்பது மெய்ப்பாடானா12௭-மு 

௩௯௪ முதலிமமெய்ப்பாடுகளவன: நகை, அழுகை, இளிவரல், 
மருட்கை, அச்சம், பெருமிசம், உவகை, வெருளி என்பன. நிகழ் 

பொருள்-சொல்லப்படும் பொருள். மெயப்பட-பிழம்புசோன்ற; 
எனவே வெளிப்பட என்பது பெற்றும். வெளிட்பசுதலாவது சவி 

யாழ் சொல்லப்படும் பொருள் கண்ணாம் சண்டதுபோல உணரும் 

Lig Cr ter i) 50. (௨௨) 

[எ ச் சம்.] 
ome சொல்லே யாயினுங் குறிப்பே யாயினும் 

சொல்லி முடித்தல் வேண்டுவ செச்சம்,



௧௪௪ அகப்பொருள்விளக்கம், 

இன். பாட்டின்சணில்லாக சொல்லேயாயினும் குறிப் 

பேயாயிலும் வருவித்துப் பொருண் $சலை வேண்டி. நிற்கும் Gare ரநுணமுட்தத ழூ. நிற்கு 
பல்புடையது எச்சமாகும் எஃறு, இயல்பு ட 

எச்சமாவது எஞ்சிநிற்கம் பொருஞ்டையதோர். களவி, 

சொல்லெச்சம் - சொல்லினாலே முடிச்கப்படும் இலச்சகணமுடை 
ய. குறிப்பெச்சம் - குறிப்பினான் மாடிச்சப்படும் இலக்சனா 

முடையறு. (௨௩) 

[ போநள்வகை. ] 

௨௩௨. ஒருதிணைக் குரிமை பூணா நிலைமை 

பொருள்வகை யென்மனார் புலமை யோரே, 

இ-ள். இஃது இத்திணைச்கு உரித்து என்னும் உரிமை பூளு 

பொதுவாய் நிற்கும் நிலைமையைப் பொருள்வகை என்று சொல் 

இவர் புலவர் எ - அ, 

பொதவாய் நிற்கும் நிலைமை எல்லாச்திணைக்கும் பொது 
வாய் நிற்கும் தன்மை. இங்கனமன்தி நிரனிஹை முகலியனவாகச் 

சொல்லிலச்சணத்துட் கூறிய பொருள்கோள்களே பொருள்வகை 
என்பாருமுளர். (௨௪) 

[து ை ற.]| 
௨௩௩. சொல்லிய வல்லன தோன்தறினு மவற்றினோ 

டொல்லும் வகைதேர்க் துணர்த்தியல் வழாமல் 

உரைப்போர் கேட்போ ருண்மையின்றி 

உரைக்குங் கவியே யுரைப்பது துறையே, 

இஃள். அவ்வச்திணைக்குச் சொல்லப்பட்ட மக்கள், மா, புள் 

முதலாயினவன்றிச் சொல்லப்படாத பொருள்கள் சோன்அுமாயி 
லும், அவை சொல்லப்பட்டனவாய பொருள்களோடு பொரு 

ர்.தும்வசையை ஆராய்ந்து, விதியை அறிவிக்கும் இலச்சணம் வழு 

வாமல்,சொல்வோரும் கேட்போரும் உளராதலின்றிக் சவி கூறும் 
புலவனாஜ் சொல்லப்பவெதோர் நெறி துறை எனப்படும் எ - இ, 

துறை யெனிலும் மார்ச்சமெனினும் ஒக்கும். உணாத்தியல் - 

அவ்வர் நிலத்தின் பொருள்களைக் கூறும் இலச்சணம். உண்மை - 
BAT Tb FET COLD. 

கலித்தொசையிலே :(:ஊர்க்கானிவர்த பொதம்பருள்'” என் 
லும் சூறிஞ்சிச்கலியிலே கொழுநிழன் ஞாழன் முதிரிணர்கொ 
ண்டு சமுமமூடித்துச் கண்கூகூழை” என்புழி நெய்தனிலத்திற்கு



ஒழிபியல், க எடு 

ரிய ஞாழற் பூச்சூடுசல்பற்றித் தலைவியை மசெய்தலுக்குரியாள் 

போலவும், 'ஊர்க்கானிவர்த பொதும்பருள்'” என்பதனால் அவளை 
மருதநிலத்துக்கண்டான் போலவும் கூறிப் பின்னர்க் குறிஞ்ிக்கு 
Au, புணர்தல் எனலும் உரிப்பொருளான் முடித்த நெறிபோன்ற 

நெதியையே துறை என்று சொல்லுவர். இங்சே ஊர் என்பதும் 
ஞாழல் என்பதும் குறிஞ்சிச்குச் சொல்லப்படாத பொருள்கள், 

திணை, கைகோள் முதலிய உறுப்புக்கள் அகப்பொருட்பாட் 
டிலே வருமுூறையை ஆங்காங்கு அறிச்.து கொள்க. 

வெடிக்கின்ற விப்பியு ணித்திலம் பைத்தலை வெம்பகுவாய் 

துடிச்சின்ற திங்களிற் மேன்றுர் துறைவசெஞ் சொற்புலவர் 
வழிக்கனெற முத்தமிழ வாணன்றென் மாறையென் மான்மருங்கை 
ஒடிக்கின்ற கொககைகண் டாலெவ ரோகெஞ் ஈசாதவரே, 

இப்பாட்டிலே வருர் திணை முதலியன. 

திணை நெயதல், 
கைகோள் களவு. 

கூற்று தோழிகூற்று, 

சகேட்போன் தலைவன். 

இடம் தனியிடம், 

காலம் எதிர்காலம். 

பயன் வரைவு. 

முன்னம் சொல்வாள்பாங் யென றறிதல். 

மெய்ப்பாடு மருட்சி. 
எச்சம் (வரைதல் வேண்டும்''என்னுஞ்சொல், 

இவ்வாறே மறறையவற்றையும் அதிச்துகொள்ச. (௨௫) 

௨௩௪. அவற்றுள், 

எச்ச மின்றியு மியலு மென்ப, 

இ-ள். மேலே சொல்லப்பட்ட திணை, கைகோள் முசலிய 
உறுட்புக்களுள்ளே எச்சம் என்னலும் உறுப்புப் பெருமலும் அப் 
பாட்டு நடச்கும் என்று சொல்லுவர் புலவர் எ.- று, 

உதாரணம், 

சேலார் புனளல்வையை சூழ்தஞ்சை வாணன்றென் மாறையினம் 
வேலா ளெனப்பிறர் வேட்டவர் யார்மணம் வெண்டுகிலின் 
பாலா ரமளியம் பாற்சட லானது பங்கயக்சண் 

மாலா யினனிவ லுந்திரு வாயினண்: மாதருமே,



௧௭௬ அகப்பொருள்விளக்கம். 

திணை முல்லை. 
கைகோள் கற்பு. 

கூறறு கண்டோ/ கூற்று, 

கேட்போர் தாமே; பிறரில்லை. 
இடம் QU BSD) LOGO 

காலம் நிகழ்காலம். 

படன் காட்சி, 

முன்னம் தலைவி திரு என்றறிவது. 

மெய்ப்பாடு உவகை, 

இங்கே எச்சம் என்னும் உறுப்பில்லை. மற்றையவைகளைபும் 
இங்கனம் அறிக, (௨௬) 

[அகப்பாட்டிறுள்வரம்போநள்.] 

உ௩டு. உவமப் பொருளு மிறைச்சப் பொருளும் 

எனவிரு பொருளு மெய்தும் பாட்டினுள், 

இ-ள. உவமப்பொருஞூம் இறைஈிப்பொருளம் என இரு 

வகைட்பொருஸம் அகப்பாட்டிறுள் வரும் எ. று, (௨௭) 

| உவமவகை ] 

௨௩௬. உள்ளுறை யுவமம் வெளிப்படை புவமமென 

உளளுறை யுவம மிருவகை யுடைக்தே. 

இ-ள். உள் உறை உய்மம் - அசப்பாட்டினுள்ளே வடகம் 

உவமம், -உள்ளுறையவமம் வெளிபபடையுவமம் என இருவ௭௮ 

புடைச்சே - உள்ளுறையுவமமும் வெளிபபடையவமமும் என 

இருவகையடை(பதாகும் எ து. (௨௮) 

| உள்ளுறையுவமம். ] 

௨௩௭. அவற்றுள், 

உள்ளுறை யுவம முய்த்துணர் வகைச்தாய்ப் 

புள்ளொடும் விலங்கொடும்பிறவொடும்புநப்படும். 

இ-ள். அவவிருவசை உவமங்களுள்ளே உள்ளுறையவமம் 

சொல்லிய சொல்லால் உணரப்படாது ஆராப்ந்துணரும் வகையு 

டைபதாய்ப் புள்ளோடும் விலங்கோடும் பிறவற்றோடும் சேர்ந்து 
அவற்றை நிலைச்களமாசக் கொண்டு சோன்றும் எ-று, 

உள்சறை - உள்ளே உறுவது,



ஒழிபியல், ௧௮௯ 

உதாரணம், 

வீங்குநீர் வீழ்நீலம் பகர்பவர் வயம்கொண்ட 

ஞாங்கர் மலர்குழ்தர் சார்புகுர்த வரிவண் 
டோங்குய ரெழில்யானைச் சனைசடாய் சமழ்சாத்றம் 
ஆங்கவை விருந்தாற்றப் பகலல்டிச் சங்குலான் 

வீங்கிறை வடுகச்கொள கீழுசர்ப் புணர்க்தவர் 
தேங்கமழ் கதுப்பினு எரும்பவிழ் ஈறுமுல்லைப் 

பாய்நீதூதிப் படர்தீர்ர் து பண்டுதா மரீஇய 
பூம்பொய்னகை மறந்துள்ளாப் புனலணி நல்லூர. கலி, 

இங்கே வீங்குகீர் என்பது பரத்தையர் சேரியாகவும், அதன் 
சண் வீழ்ந்த நீலம் என்பது காமச்செவ்வி நிகழ்ர்த பரத்தையரா 
சவம், பகர்பவர் என்பது பரத்தையரைக் தேரேற்றிச் கொண்டு 
வரும் பாணர்முகலிய வாயில்களாசவும், வரிவண்டு என்பது தலை 

வாகவும், யானையின் மதத்தினை ஆண்டுறைர்த வண்டுகள் வநத 

வண்டிற்கு விருந்தாற்றுதல் பகற்பொழுஅ புணர்கின்ற சேரிப்பர 

த்தையர் தமது ஈலச்தை ௮த்தலைவனை நுகர்வித்தலாகவும், கங்கு 

லில் வண்டு முல்லையை ஊதுதல் ( இத்பரத்தையரோடி.ர௮ு.தயிலு 
FOOT BALD, பண்மெருவிய பொயகையை மறத்சல் சலைவியை 
மறத்தலாகவும் பொருள்பயந்து புலப்படச் கூதிய கருப்பொருள் 

சள புலப்படக் கூறாக மருதத்திணைப்பொருட்கு உள்ளுறைய/வம 

மாயின. 

இக்சே வண்டு புள்; யானை விலங்கு; மற்றைய பிற, (௨.௯) 

[வேளிப்படையுவமம். ] 

௧௩௮. வெளிப்படை யுவமம் வினைபயன் மெய்யுரு 
வெளிப்பட கின்று விளங்குவ தாகும், 

இ-ள். வெளிப்படையுவமமாவது தொழில், பயன், வடிவு, 

நிறம் என்னும் நான்கும் சொல்லிய சொல்லானே புலப்படுமாறு 

வெளிநின்று விளங்குவதாகும் எ- று. 

உதாரணம், 

(௪.) புலியன்னமறவன். இத பாயுக்தொழிலாற் புலியை 
ஓத்த மறவன் என விரிதலால் விளையுவமம். 

(௨) மாரியன்னவண்கசை,. இது பெறும் பொருளாகிய பய 

னால் மாரியையொத்த வண்கை எனவிரிதலாற் பயனுவமம், 

(௩.) அடியிடை. இது வடிவத்தாலே துடியையொச்த இடை 

என விறிதலால் மெய்யவமம், மெய் - வழுவு,



௧௯௦ அகப்பொருள விளக்கம், 

(௪.) பொன்மேனி, இறு நிறத்தினாலே பொன்னைடொத்த 
மேனி என விரிதலால் உருவவமம். உரு - நிறம், (௩௦) 

[டுறை ச்சிப்போரள்.] 

௧௩௯. கருப்பொருட் பிறக்கு மிறைச்சப் பொருளே, 

இ-ள். இறைச்சிப்பொருளாவது தெய்வம் முதலிய சருப் 

பொருள்களின்டண்ணே சொல்லும்பொருட்குப் புறத்ததாடக 
கோன்றும் இயல்புடையதாகும் எ - று. 

இலைச்ட - கருவிற்கு நேடமாயுள்ளது. எனவே சருவிற்குச 

சார்பாய் வருவதென்பசாம, கருப்பொருளாம் பிறிதொன்று பட 

ககுமாறு மறைத்துக்கூறுவது என ஓுமமையும், 

உதாரணம், 

இலங்கு மருவித் திலங்கு pals si 
வானி னிலங்கு மருவித்தே--தானுற்ற 

குள்பேணான் பொயத்தான் மலை, கலித்தோகை 

இங்கே சொல்லவேண்டும் பொருள் ஞூள்பொய்த்தான என் 

பது. அதனபுறத்சே இங்கனம் பொயச்தான் மலையகத்து கீர்திகட 
வான, இஃ்தென்ன வியப்போ எனச் தோன்றுவது இறைச்சி, 

[௮கப்புறக்கைக்கிளை.] 

௧௪௦. காமஞ் சாலா விளமை யோள்வயிந் 

குிப்பறி வருது குறுகியாங கவளோ 

டி.றப்பக் கூறுவ தகப்புறக் கைக்கொ. 

இ-ள். காமக்குதிப்பிற்கு அமைதலில்லாச இளமைப்பிராய 
மூடைய ஒரு தலைவிமாட்டுச் சென்று ௮வள் குறிப்பினை அறியாது 
“இவள எனக்கு மனைக்கிழச்தியாதல்வேண்டும்' எனச்கருதி ஒரு 
தலைவன் அவளோடு மேலும மேலும் கூறுவது அகப்புறம் கைக் 
கிளையாகும் எ. று. (௩௨) 

(இதுவுமது. ] 
௧௪௧. அதுவே, 

இறைமையி லோர்க்கு மிழிகுலத் தோர்க்கும் 
முறைமையி லுரித்தே முன்னுவ் காலை,



ஒழிபியல், SHB. 

இ-ள். முற்குத்திரத்திற் கூறப்பட்ட அகப்புறக்சைக்களை 
யான அராயுங்கால் சலைமையில்லாசவர்சகும் இழிகுலத்தோர் 

ச்ரும் முறைமையான், உரியதாகும் or = 

சூறிஞ்சிக்கலியிலே வரும் ஏஎ யிஃதொக்க னாணிலன்'' என் 

௮ம் சவியை இததகு உதாரனாமாக்கி அறிக. (௩௩) 

[அகப்பொநட்பேரந்திணை. ] 

௧௪௨, அ௮கன்றுழிக் கலங்கலும் புகன்ற மடற்கூற்றும்* 

குறியிடை யீடு தெளிவிடை விலங்கலும் 

வெறிகோள் வகையும் வேந்துடன் போக்கும் 

பூப்பிய லுரைத்தலும் பொய்ச்சூ ஞூரையும் 

தீர்ப்பி லூடலும் போக்கழுங் இயல்பும் 

பாசறைப் புலம்பலும் பருவமாநு படுதலும் 

வன்புறை யெதிர்ந்து மொழிகது மன்புறும் 

மனைவியுந் சானும் வ்னமடைந்து நோற்றலும் 

பிறவு மகப்பொருட் பெருர் இணைக் குரிய, 

இ-ள். அகன்றுழிச்கலங்கல் முகல் மனைவியு்சாஜும் வன 
, வயர்னு கோர்றல் சரச இல்கே சொல்லப்பட்டவைகளும் பிற 

வும் அசப்பொருட்பெருந்திணைக்குரியனவாகும் ௪ 5 று, 

அகனறுழிக்கலங்கல் - பிரிவின்கட்சலங்குதல். மடற்கூற்று - 

மடலேறுகையைக் கூறுதல், குறியிடையீடு - குறியிடத்திலே 
மருகைதவிர்தல். தெளிவிடைவிலங்சல் -- செளிவித்த தெளிவு 
இடையிலொழிதல். (௩௪) 

ர 

[ அகப்புறப்பேருந்திணை. ] 
௧௪௩. மடலே நுதலொடு விடைதழா௮ லென்று 

குற்றிசை தன்னொடு குறுங்கலி Quer w@ 

சுரநடை தன்னொடு முதுபாலை யென்று 

'காபத நிலையொடு தபுதார நிலையெனப் 
புகன்றவை யியற்பெயர் பொருந்தா வாயின் 

அகன்ற வகப்புறப் பெருந்தணைக் காகும். 

@ - ள், மடலேறுதல், விடைசழால், குற்திசை, குறுங் 

கலி, சரசடை, முதுபாலை, தாபதகிலை, தபு.தா.ரநிலை என்று சொல் 

லப்பட்டவைகள் இயற்பெயர் பொருந்தாமல் வருமாமின் ௮கப் 

புறப்பெருர்தினைக்கு உரியனவாகும் ௭ று.



௧௯. அகப்பொருள் விளக்கம், 

மடலேறுகலாவத தன்குறை நிரம்பப்பெராத தலைமகன் ஒரு 
வன் காமம் மீதார்ர்து பனைமடலினாற் குதிரை செய்துவைத்துத் 
தான் விரும்பிய தலைவியின் வடிவினையும் ஒருபடத்திலே இத்திரி 
gu பிடித் துக்கொண்டு உடம்பெங்கும் நீறு பூசி எருக்கம்பூ 

எலும்பு முதலியவற்றையுந் தன்மேனியிற்சூடி ௮க்குதிரையிலேறி 

அதனைச் செருவிலே செலுத்துதல். 

விடைதழாஅலாவது கொல்லு திறலமைந்த ஓர் எருத்தினை 
வெல்லுந்திறமுடையான் ஒருவன் பிடித்துத் தழுவி அடக்குதல், 
விடை - ௭௬2. தழால் - தழுவுதல், 

குற்நிசையாவது சலைவியைத் தலைவன் முற்றத்துறந்து பற் 
தின்றி விவெது, 

குறுங்கலியாவது சன்னை முற்றத்துறந்து நீக்கிய சலைவனை 
முன்னின்று தலைவி பழிதாற்று தல். 

சுரரடையாவ சு ரத்தின்கண்ணே நாயகியை இழந்த காய 
கன் வருர்தும் நிலை. 

முதுபாலையாவழ சுரத்தின்கண்ணே நாயகனை இழகர்த காய 
சவலைகொண்டு தனிநின்று அரற்றும் நிலை. இது டெரும்பிரிவாதல் 
பற்றி மு. தபாலை எனப்பட்டது. பாலை - பிரிவு. 

௯ 

தாபதநிலையாவது சாயசன் இ௰ச்சபின் சாடி தவம்புரிர் 
தொழுகும் நிலை. தாபதம் - தவம்புரிபவர்தன்மை, 

தீபுசாரநிலையாவது காயகி இறந்தபின் தனிமையாய் மனை 
மின்சணிருச்கும் சாயகனிலை. இது தாரமிழந்ச நிலை எனவும்படும், 
தபு - இறத; தாரம் - மனைவி, 

மடலேறுதற்கும் விடைசழாஅலுச்கும் உசாரணம் கலித் 
தொகையிற் காண்க. குற்றதிசை, குறுங்கவி முசலியவற்திற்கு உதா 
ச்ணம் வெண்பாமாலையிற் காண்க, முதுபாலை முதலியவற்றிற்கு 

உதாரணம் புறகாலூற்றிலும் காணப்படும், (௩௫) 

[ அகப்பாட்டினுட்பாடப்படவோர்.] 

௧௪௪. பாட்டுடைத் தலைவன் செவித் தலைவனெனப் 

பாட்டிலுட் பாடப் படுவோ ரிருவர், 

இ-ள். அகப்பாட்டிலுள்ளே பாடப்படுவோர் பாட்டுடைத் 

தலைவலும் ளெவித்தலைவலும் என இருவகைப்படுவர் எ - ௮. ()



ஒழிபியல், BER. 

[உயர்ந்தோன்.] 

EHD, HOA, 

உயாந்தோன் பாட்டுடை யரவோ னாகும், 

இஸ். அகப்பாட்டிற் பாடப்படுவோர் இருவருள்ளும் பா... 

சிடைத்தலைவனே உயர்ந்தோன் எனப்படுவன் எ-று, ௩௭) 

[இநவகைத்தலைவர்க்தம் கூறப்படம்பேயர்.] 

௧௪௬, நிலப்பெயர் வினைப்பெயர் பண்புகொள் பெயசொடு 

குலப்பெய ரியற்பெயர் கூறுப வவர்க்கே 

இ-ள். பாட்டுடைத்தலைவன், ளெவித்தலைவன் என்னும் அவ் 
விருவர்க்கும் நிலப்பெயர் முதலாக இங்கே சொல்லப்பட்ட ma 
கைப்பெயர்களையும் கூறுவர் எ- று, 

நிலப்பெயராவன மலைகாடன், சோணாடன், வெற்பன், சேம் 
பபன் என்பன போல இடம்பற்றி வரும்பெயர். வினைப்பெயரா 
வன கடம்பெறதிச்சான், தூங்கெயிலெதிந்தான், கோவலன், வேட் 
Quer என்பனபோலத் தொழில்பற்தி வரும் பெயர். கோவலன் 

என்பது பசுப்புரக்குர் தொழில்பற்றி வரத. வேட்டுவன் எண் 
பது வேட்டுத் கொழில்பற்றி வந்தது. பண்புகொள் பெயரா 
வன ரெடுஞ்சேரலரதன், இளஞ்சேட்சென்னி என்பனபோலப் 

பண்படுத்து வரும்பெயர், குலப்பெயராவன சேரன் சோழன் 

என்பன போலச் குலம்பற்றி வரும்பெயர், இபற்பெயராவன கே.ர 
வரால் இடப்பட்டபெயர், (௩௮) 

(இயற்பேயர்.] 

௧௪௪, ௮வற்றுள், 

இயற்பெயர் கிளவித் தலைவற் கிசையார், 

இ-ள். முற்ளூத்திரத்திந் கூறப்பட்ட ஐவகைப் பெயர்களு 
ள்ளே இயற்பெயரைக் இளவித்தலைவதுக்குச் சொல்லிப் பாடமா 
ட்டார் புலவர் எ.து, (௩௯) 

[இருவர்பேயநம்வழங்கந்திறம்.] 

௧௪௮. இருவரு மொருங்கே வருதலுச் தனித்தனி 
வருத௮! மிருவரும் வாரா தொழிதலும் 
உரிய Caring) Crags RR Cents 

@- ar. geuurcogperGer பாட்டுடைத்தலைமகள் 
வித்தலைமகள் என்றும் இருயர்பெயரும் தருற்சே வரு



௧௯௪. அ௮கப்பொருள்விளக்கம், 

ஒருங்குவாராமல் இருவர் பெயருச் தனித்தனி வருதற்கும், இருவர் 
பெயரும் வாராதொழிதற்கும் உரியன என்று சொல்லுவர் உணர்க 
Gari ao - gu 

உதா.ணம், 

௮ரிற்பவர்ப் பிரம்பின் வரிப்புற விளைசனி 

குண்டுநீ ரிலஞ்சிச் கெண்டை க.தாஉந் 
தண்டுறை யூரன் பெண்டினை யாயிற் 

பலவா குகநின் ளெஞ்சிழ் படரே 
ஒவா தீய மாரி வண்சைக் 

கடும்பகட் டியானை நெடுந்தே ரஞ்சித் 
கோனமுனை மிரஷூர் போலச் 
சிலவா குக$ீ தஞ்சு காளே, தறுந்தோகை, 

இங்கே பாட்டுடைத்தலைமகன் ஜெவித்தலைமகன் என்னும் 
இருவர் பெயரும் வர்தன. அஞ்சி என்பது பாட்டுடைச் தலைவன் 

பெயர். ஊரன் என்பது இளெவித்தலைவனைச் சுட்டிய பெயர், 
£)ற்றையன வர்அழிக்காண்க, (௪௦) 

[ அகப்புறப்பாட்டூ. ] 

௧௪௯. ௮கப்பறப் பாட்டு மிகப்பில தவையே, 

இ-ள். அ௮கப்புறப்பாட்டும் முதற்கூறிய அகப்பரட்டுக்குரிய 
உறுப்புச்களைச் கடந் துவருதல் இல்லை ௭ - று, 

எனவே அ௮கப்பாட்டுக்குரிய உறுப்புக்களை அகப்புறப்பாட் 
டும் தமுவிவரும் என்பதாம். (௪௧) 

[ தீணைம்யக்கம்.] 

௧௫௦. முத்திறப் பொருளர் தத்தர் இணையொடு 
மரபின் வாராது மயங்கலு முரிய. 

இ-ள். முதல், கர, உரி என்னும் மூவகைப்பொருள்களும் 
தத்தமக்குரிய திணையோடு கூடி இலச்சணமுூறையான் வாராது 
பிததணையோ0 கூடி மயங்வெருதற்கு முரியனவாகும் ௭ - று, 

உதாரணம், 

பல்கதிர் மண்டிலங் கல்சேர்பு மறைய 
மான்சண மாரமுதற் றெவிட்ட வான்சணம் 
கன்றுபயிர் முரல மன் தறிறை புகுத 
ஏன்குவயி ரிசைய கொகவொ யனறில் 

இல்கிளும் பெண்ணை யசமட லசவப்



ஒழிபியல், ௧௬0 

பாம்பு மணியுமிழப் பல்வயி௰் கோவலர் 

ஆம்பலந் திங்குழற் றெள்விளி பயிற்ற 

குறிஞ்சிப்பாட்டிலுள்ள இவ்வடிகளிலே முல்லைச்குரிய தன் 
கணம், கோவலர், ஆம்பற்குழல் என்னும் கருப்பொருள்களும், 

மாலை என்னும் முதற்பொருளும், நெய்சற்குரிய அன்றில், பனை 

என்னும் கருப்பொருள்களும் குதிஞ்சிச்சனேயினோடு மயங்கி 
வர்சன, 

சிலைவிற் பசழிச் செர்துவ ராடைச் 

கொலைவி லெயினர் கங்கைநின் முலைய 
சுணங்சென நினைதி நீயே 

அணம்சென நினையுமென் லுணங்குறு நெஞ்சே. ஐங்தறுநூறு, 

இங்சே பாலைத்திணையுள்ளே குறிஞ்சித்திணைக்குரிய புணர் 
தீல் என்னும் உரிப்பொருள் வது மயங்குற்று, 

வளமலர் சதைர்ச வண்பெடு ஈறும்பொழில் 

. முளைகிரை மூ௮ுவ லொருத்தியொடு நெருகற் 
குறிரீ செட்சனை யென்ப வலரே 

குரவ நீள்ளே புறையும் 

பருவ மாக்குமிற் கவ்வையிற் பெரிசே. ஐங்தறுநூறு: 

இங்கே பாலைத்திணையுள் மருதத்திற்குரிய ஊடல் எனஜும் 
உரிப்பொருள் வந்து மயங்கிற்று, 

நாளு காளு மாள்வினை யழுங்க 
இல்லிருச்.து மகிழ்வோற் கஇல்லையாற் புகழென 

ஒண்பொருட் SOMITE காதலர் 
சண்பனி துடையினிச் தோழி நீயே, சிற்றடக்கம். 

இங்கே பாலையள் மூல்லைக்குரிய இருத்தல் எனலும் உரிப் 
பொருள் வர்து மயந்கிற்று, 

வெறுக்கைக்குச் சென்றார் விளங்கழொய் சோன்றார் 

பொறுசக்சவென் ருற்பொறுக்ச லாமோ--ஒறுக்கம்போற் 
பொன்னூறு செம்பவளம் போன்ற புணர்முருக்கம் 

என்னூறு கோய்பெரி சே. ஐந்திணை யேழ்பது, 

இக்சே பாலையுள் செய்தற்குரிய இரங்கல் என்னும் உரிப் 
பொருள் வச்து மயங்இற்று, 

இகல்வேர்சன் சேனை யிறுத்த வாய்போல 
ச் % * % 

சாஞ்சித்£ழ்ச் செய்தேம் குறி, கலித்தோகை,



௬௯௭௬. அகப்பொருள்விளக்கம், 

இல்கே முல்லையுள்ளே குறிஞ்சக்குரிய புணர்தல் எனலும் 
உரிப்பொருள் வந்து மயக்கற்று. 

புறலணி சாடன் காதன் மடமகள் 

ஒண்ணு சல் பசப்ப நீசெலிற் றெண்ணீர்ப் 

டோதவிழ் தாமரை யன்னநின் 
காதலம் புசல்வ னமுமினி முலைக்கே. ஐங்தறுநூறு. 

இக்கே முூல்லையுள்ளே பாலக்குரிய பிரிதல் என்னும் உரிப் 

பொருள் வந்து மயங்கிற்று. 

பழனக் கம்புள் பயிர்ப்பெடை யசவும் 

் சழ்னி யூரமின் மொழிவ லென்றுந் 
தஞ்சுமனை நெடுநகர் வருதி 
அஞ்சா யோவிவ டர்சைகை வேலே, ஐங்குறுநூறு, 

இங்சே மருதத்திணையிலே குதிஞ்சிக்குரிய புணர்தல் என் 
லும் உரிப்பொருள் வகு மயங்கிற்று, 

சுறவுப்பிற ழிருங்கழி நீந்தி யல்சல் 

இ.ரவக்குறிச் சொண்சன் வர்தனன் 

விரவுமணிக்கொடும்பூண்விளவ்கிழையோயே. சிழ்றடக்கம், 

இங்கே கெய்தற்றதிணையிலே குநிஞ்சிக்குரிய புணர்தல் என் 
லும் உரிப்பொருள் வரது மயங்இற்று, 

தண்கடற் சேர்ப்பன் பிரிக்தெனப் பண்டையிற் 
கடும்பகல் வருதி கையறு மாலை 
கொடுக்கழி செய்தலுவ் கூம்பச் 
காலை வரிலுங் சகளைஞைசோ விலரே. ஐங்தறுநாறு, 

இங்கே கெய்தற்றிணையிலே முல்லைக்குரிய இருச்சல் என் 
லும் உரிப்பொருள் வரது மயங்இற்று, 

சண்டிகு மல்லமோ கொண்ககின் கேளே 
ஓள்ளிழை யுயர் மணல் வீழ்ந்தென . 
வெள்ளாம் குருகை வினவு வோளே, ஐங்குறுநூறு. 

இங்சே செய்கற்தினையிலே மருதத்திற்குரிய ஊடல் என் 
னும் எறிப்பொருள் வந்து sum@gmg. மற்றவைகளை வந்து 

திர் காண்க (ee)



ஒழிபியல், ௪௯௭ 

[புறநடை.] 
குக. கூறிய வல்ல வேறுபிற தோன்றினும் 

கூதிய வற்றொடு கூட்டிக் குறிக்கொளக் 
கூறி யுனார்த்தல் குணத்தோர்க் கயல்பே, 

இஃஸள். இங்கே கூறப்பட்டனவல்லாசனவாதிய வேறு 
பொருள்கள் பிறவாற்றானே தோன்றுமாயினும் இங்சே கூறப் 

பட்ட பொருள்களோடு சார்த்தி உண்மைகொள்ளுமாறு சொல் 
லிட் பிறருக்கு உணர்த்துதல் ஈற்குணமூடையாருக்கு இலச்சணமா 
கும் எ-று. (en) 

ஒழிபியல் முஜ்திற்று. 
  

அகப்போருள் முற்றுப்பேற்றது.
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சூத்திரம். பக்கம், 

நம்முயறத்தொடு ௨௨ 
நற்டுய்சண்டோர் ௧௮௦ 
சன்மையினிறுத்த ௫ 

சாற்றமுக்சோற்றமு ௬௧ 
நரனகுவகைப்புண ௧௪௯ 

நிமித்தம்போற்ற OP Se 
நிலட்பெயாவினைப் ௪௧௩ 
நிலமும்பொழுது ௩ 

மீங்குவ்ெத்தி &Bar 

நெஞ்சுகாணு ௪௮௩. 
நகெடுமால்குறும்பொ ௯ 
நெதிப்படிகரும் ௧௮௪ 

பகற்குறியிரவுச் SAM 
படைக்கலம்பயி ௨௭ 

பணிமொழிரறரு.ப் ௧௫௪ 
பயர்தோன்றன்னை ௧௪௮0 
ப.ரத்ையர்காதற் ௬ 
ப ரத்தையிற்பிரிகிலோச ௨௪ 
பரதச்சையிற்பிரியும் ௨௮ 
பரு௨ரல்வினவிய ௧௦௫ 

பாங்கசலைமகற் ௧௩௭ 
பாங்கெதலைவியை ௨௨ 
பாட்டுடைத்சலை 2௬௨ 

பிரிவதிவு௮த்தல்பிரிவடன் ௪௨௦ 
பிரிவரிவ.ற...படா ௧௪௭௩. 

பின்னர்வரைச்ச ௨௫ 

புண/சலும்பிரிசலு ௪௪ 
புணர்ரதுடன்போய் ௧௮௨ 
புணர்ப்பஅும்பிரிப்பத ௪6 

புலத்திற்சிறர்த ௨௬ 

yA Ser dos id 

பூத்சமைசேழுயிழ் ௬௯.



சூத்திரமுதற்குறிப்பகரா.தி, 

டி பச்சம், 

பெட்டவாயில்பெற் ௬௪ 
பெருக்திணையென் ௨ 
பெரும்பொழு ௪ 

பெரப்த்தன்மருதல் ௧௧௧ 
பொருவிறந்தோற் ௪௭ 
பொற்பமைழப்பிற் ௧௬௦ 

போககறிவுறுத்தல்வரவு ௧௫௬ 
போக்கறிவறுத்சல்போச் ௧௩௬ 
போக்சேசற்பொடு ௪௩௬ 

மச்சளொடுமூழ்ஈறு ௩௮ 
மடந்ைையையு_ன் கட௫௩ 
மடர்தையைவாயில் ௩௩ 
மடமாஜனோக்கி ௪௧ 
மட்லேறுசலொ ௧௬௪ 
மருதகெயத எ 

மருளுற்றுரைத்த Ge 
மலர்தலையுலகத க 
ல்ருகார்மாலை ௬ 
மறையோர்மன்னர் ௪௬ 
மறையோன்கூறறு EMF 
மறைவிற்புணர்ச்சி ௨௩ 
மற்றைச்காவல் ௨௭ 

மாலையாமம்வைகறை ட 

மின்னிடைவேற்றுமை க௩ட 

முத்திறப்பொருஞுர் ௧௬௪ 
முற்படமொழிகத கடுக 
முன்வருநீதியு ௩௫ 
முள்னில்ட்புறமொழி ௨௪ 
முன்னிலைமுன்னிலை 2௩.0   

ருத்திரம். 

முன்னுறவுணர்தல் 

மூன்றுசுத்திரத்து 

மெய்களையாழேர் 

யாரையுயவா 

வருணனசேர்பபன் 
வரையேசுரமே 
வரைவிடைவைத்து 
வரைவுமலிவே 
வரைவுமுயல்வு 

வரைவெனப்படுவது 
வலனுயர்சிறப்பி 

வாயில்வேண்டல் 
வாயிலவேண்டலும் 

விருநதிற்பரத்தை 
விலக்கல்சேறல 
விறறசேயபொ 
வினவியசெவிலிக்கு 
வினவியபாங்டு 
வினாசல்செப்பல் 

வெயயோன்பாடு 
வெளிப்படையுவ 
வெள்ளணியணீஈ௮ 

வேட்கையுணர்த்சன் 
வேண்டலமறுத்தல் 
வேதமாந்தாவேகதர் 
வேனினண்பசல் 
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