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ன் ைர 
 
    ெதால்காப்பியம் என் ம் ல் தமிழ்ெமாழியில் உள்ள ல்களிெலல்லாம் மிகப் 
பைழைம ம் ெப ைம ம் வாய்ந்த இயல் லாகும். பண்ைடக்காலத்  தமிழ்ப் பழங் 
கு க ள் ஒன்றான காப்பியக்கு யிற் பிறந்  சிறந்ேதார் ஒ வராற் 
ெசய்யப்பட்டைமயின், இஃ  இப்ெபயர் ெபற்ற . காப்பியஞ் ேசந்தனார் என்  
ெபயர்ெகாண்ட ஒ  லவர் நற்றிைணயில் ஒ  ெசய் ைளப் பா ேனாராகக் 
காணப்ப கின்றார். காப்பியாற் க் காப்பியனார் என்ப  பதிற் ப்பத் ள் ஒ  
பத்ைதப் பா ய லவர் ெபயர். இவற்றா ம் காப்பியம் என்ப  தமிழ்நாட்ேடாேட 
ெதாடர் ற் த் தமிழ்க்கு ையக் குறிப்பதாகேவ அறியப்ப ம். ெதால்காப்பியர் 
தமிழ் னியாகிய அகத் தியர் இயற்றிய அகத்தியத்ைத நிைலகண் ணர்ந்ேத 
இந் ைலச் ெசய்தனர். இைத, 
 
        "ஆனாப் ெப ைம அகத்திய ெனன் ம் 
        அ ந்தவ னிவன் ஆக்கிய தல் ல் 
        ெபா ந்தக் கற் ப் ைரதப உணர்ந்ேதார் 
        நல் ைச நி த்த ெதால்காப் பிய ம்." 
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    எனப் பன்னி படலப் பாயிரம் கூ மாற்றால் ெதளிக. இவர் சங்கம் வளத்த 

தற்கு யிற் ேறான்றிய நிலந்த  தி விற் பாண் யன் அைவயத்  இந் ைல 
அரங்ேகற்றின ெரன்ப ம், அதங்ேகாட்டாசான் என்ற லவர்ெப மான் ன் அ  
நிகழ்ந்த ெதன்ப ம் இந் ற் பாயிரத்தால் ெதள்ளிதின் உணரப்ப ம். 
 
    இவர் காலம் வடெமாழி வியாகரணம் இயற்றிய பாணினியின் காலத் க்கு ற்பட்ட 
ெதன்ப  ெபாி ம் க தத் தக்க . ெதால்காப்பியப் பாயிரத்திேலேய "ஐந்திரம் நிைறந்த 
ெதால்காப்பியன்" என இவர் சிறப்பிக்கப்ப கின்றார். வட ெமாழிக்கு ஐந்திரம் என்ற 
இலக்கணேம ற்பட் ந்த ெதன்ப ம், அதற்குப் பின்ேனேய பாணினீயம் ேதான்றிய 
ெதன்ப ம் வட லா ம் ஒப் ம் உண்ைமயாகும். ஆத ன் ெதால்காப்பியம் 
பாணினியின் வடெமாழி வியாகரணத் க்கு மிக ம் ற்பட்ட ெதன்ப  ெதளிந்த 

ணிபன்ேற? "ஐந்திரம் நிைறந்த ெதால்காப்பியன்" என இவர் சிறப்பிக்கப்ப தற்குக் 
காரணம் என்ைன எனின், தமிழ்ெமாழிக்குப் ேபாிலக்கணம் ெசய்யப் குந்த இவர், 
அக்காலத் ச் சிறந்  விளங்கியி ந்த மற்ெறா ெமாழியான வடெமாழி இலக்கண 
வைமதிைய ம் நிைலகண் ணர்ந்  இ ெமாழி அைமதிைய ம் அறிந்தைமந்த 
உரேவார் ஆயைதத் ெதாிவிக்கேவண்  என்க. மற்  இவர் வடெமாழி இலக்கண 
மறிந்தைம கூறப்பட்டதன்றி, அகத்தியம் த ய தமிழிலக்கண ணர்ச்சி 
பாயிரத்தில் குறிக்கப்பட வில்ைலெயனின், அப் பாயிரேம ற்பகுதியில் ' ந்  

ல்கண்  ைறப்பட எண்ணிப்- லந்ெதாகுத்ேதாேன ேபாக்க  ப வல்' எனத் 
ெதள்ளிதின் உைரத்தைமயால், தங்காலத் க்கு ற்பட்ட தமிழிலக்கண ல் வ ம் 
அவர் கண்டவர் என்ப ம், அந் ற்ெபா ள் வைத ம் தாம் ைறப்ப த்தினர் 
என்ப ம், விாிந்  கிடந்த அந் ற்ெபா ைள எல்லாம் தம் அஃகியகன்ற அறிவால் 
ெதாகுத் க் கூறினர் என்ப ம், ஆத ன் இங்ஙனம் ெசய்த ல் எவ்வைகக் 
குற்ற மற்  விளங்குவெதன்ப ம் ெதளிய உணர்த்தப்பட்டன. 
 
    ல் என்ப  இக்காலத்  இலக்கண இலக்கியங்கைள ெயல்லாம் குறிப்பி ம், 

ற்காலத்  இலக்கண ைலேய வைரந்  குறித்ததாகும். நச்சினார்க்கினிய ம் 
' ல் அகத்திய ம் மா ராண ம் த ராண ம் இைச க்க ம்" என 
உணர்த்தியைம காண்க. பிற்காலத் ப் பவணந்தியால் ெசய்யப்பட்ட நன் ன் 
சிறப் ப் பாயிரத்தில் 
 
        "....... ன்ேனார் ன் 
        வழிேய நன் ற் ெபயாின் வகுத்தனன்." 
    என்  கூறப்ப கிற . ஈண் ம் ல் என்ேற இலக்கணத்ைதக் குறித் , நன் ல் 
அம் ந் ற்கு வழி லாகச் ெசய்யப் பட்டெதன்  உணர்த்தப்பட்டைம காண்க. 
ெதால்காப்பியத் க்கு, தல் லாகச் சிறந்த இலக்கணமான அகத்தியம் 



 4

சுட்டப்படாைம ேபாலேவ, நன் ற் பாயிரத் ம் அதற்கு ன்ைனய சிறந்த 
இலக்கணமான ெதால்காப்பியம் சுட்டப் படாைமகாண்க. ேம ம் ெதால்காப்பியப் 
பாயிரத்தின் ற்பகுதியில், 
 
        வழக்கும் ெசய் ம் ஆயி  த ன் 
        எ த் ம் ெசால் ம் ெபா ம் நா  
 
    என இலக்கியங்க ெளல்லாம் ெசய் ள் என்  குறிக்கப்பட் ப் ேபாந்தைமயால், 

ல்என்ப  இலக்கணத்ைதேய வைரந் ணர்த்திற்ெறன்ப  ெதளி . 
 
    ஆகேவ, உலக வழக்ைக ணர்ந் , பண்ைடத் தமிழிலக்கியங்கைள யாராய்ந் , 
எ த் , ெசால், ெபா ள் என்பவற்றின் அைமதிகைள ணர்ந் , சிறந்த அகத்திய 

தலாய இலக்கணங்கைள ம் ெதளிந் , இந் ைலச் ெசய்தனர் ெதால்காப்பியர் 
என்ப  ெதளியப்பட்ட உண்ைமயாம்,. 
 
    எ த் , ெசால், ெபா ள் என் ம் ன் ம் ன்றதிகாரத்தால் கூறப்ப கின்றன. 
எ த் ம் ெசால் ம் தமிழ் ெமாழியின் அைமதிைய விளக்குவன. ெபா ள் அத்தமிழ் 
    ெமாழி வழக்கிற்கு நிைலக்களனா ள்ள தமிழர  ஒ க்கத்ைத எ த் க் 
காட் வதாகும். 
 
    இப்ெபா ளதிகாரம், தமிழேர உலகத்ேதாற்றத்தில் தற்கண் நிைலெபற்ற 
பண்ைடப் ெப ங்கு யின ராவெரன்பைதத் ெதளிய உண மா  உைரத் ச் 
ெசல்கிற . குறிஞ்சி ல்ைல, ம தம், ெநய்தல் என்ற நானிலப்பகுப்  மக்கள் 
வாழ்க்ைகயிடம் ப ப்ப யாக மாறிய ைறையேய ெதாிவிப்ப தாகுமன்ேற? 
உலகத்ேத த ல் மக்கள் மரஞ் ெசறிந்த மைலயிடத்ேதேய ேதான்றி, எதிர்ப்பட்ட 
விலங்குகைளக் ெகான் ண்  வாழ்க்ைக நடாத்திப், பின் காலப்ேபாக்கில் ல்ைல 
நிலத்ேத வந்  தங்கி, வரகு த யன வித்திப் பயன்ெகாண்  வாழ்ந்  பின் ம த 
நிலத்ேத ஆற்  நீைரத் ேதக்கிப் பயன் ெகாண் , ேமம்பட்ட உ ெதாழில் ெசய்  
வாழ்ந் , பின் பல்வைகத் ெதாழி ம் ெப க்கி, ெநய்த னிலத்ேத பட் ன மைமத் க் 
கடல் கடந்  நாவாய் லம் ெசன்  வாணிகம் ாிந்  ேமம்பா ற்றைம 
வரலாற் ண்ைமயன்ேற? 
 
    கல்ேதான்  மண்ேதான்றாக் காலத்ேத வாேளா  ன்ேதான்றி த்த கு . ( ற-ெவ-
2-14) என்  கூறிக் குறிஞ்சி நிலத்ைதேய மக்கட்ேடாற்றத்திற்கான த டமாகக் 
குறிப்பிட்டைம ம் காண்க. 
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    மக்கட்ெப க்கத் க்குக் காரணமாயி ந்த இத் தமிழ்க் கு யினாிடத்ேத, அத்தன்ைமக் 
ேகற்பக் காத ம் ர ம் சிறந்தி ந்தைம ம், அவ்விரண்ைட ம் னித்தறிந்  
    வைரயைற ெசய்  நன் ைறயில் ஒ கிவந்தைத ேம ெபா ளதிகாரம் விாித் ப் 
ேபசுவதாகும். 
 
    காதெலா க்கத்ைத னித்தறிந்த தமிழர், அைதப் ணர்தல், பிாிதல், இ த்தல், 
இரங்கல், ஊடல் என்ேற வைகயாக வகுத் ைரத்தனர். இைவ எந்நிலத் ம் 
நிக மாயி ம் நாடகவழக்கி ம் உலகியல்வழக்கி ம் பாடல் சான்ற லெனறி 
வழக்கத்தால், இடம் காலம் த யவற் ட்ப த் க் கூறப்பட்டன. 
 
    ர ணர்  மிகுந்த தமிழர், அவ் ரத்ைத அறெநறி வ வா  ஓம்பிப் ேபாற்றிய 
வைக ம், அவர்கள் ரத்தின் ேமம்பா ம் வைகப்ப த்தி உைரக்கப்பட்டன. 
 
    ெபா ளதிகாரம் இவற்ைற அகெவா க்கம், றெவா க்கம் என்  கூ கிற . 
இவற்ைறச் சிறந்ெத த் ணர்த் வேத அகத்திைண இயல், றத்திைண இயல் என்ற 
இரண் மான இப் ெபா ளதிகாரப் பகுதியாம். அகெவா க்கமாயிற் , இ  பாலா ள் 
ஒ வேராெடா வர் மனெமான்றிய காதெலா க்க மாத ன். றெவா க்கமாயிற் ச், 
சிறப்பாகப் பிறாின் மா  பாட்  அற ம் ெபா ம் க தித் ேதான் ம் ேபாெரா க்க 
மாத ன். அகெவா க்கமல்லாத பிறெவால்லாம் இப் றெவா க்கத்தில் அடங்கும். 
 
    அகத்திைண இயல், தமிழர் வா ம் நிலம் குறிஞ்சி, ல்ைல, ம தம், ெநய்தல் 
(பாைல) எனப் பகுக்கப்ப  ெமன்ப ம் அவ்வந்நிலத்தில் இன்னின்ன காலங்கள் 
சிறந்தன ெவன்ப ம், அவ்வந்நிலத்  வாழ் மக்கள் குறவர், இைடயர், உழவர், பரதவர், 
எயினர் எனப்ப வர் என்ப ம். அவ்வந்நிலத் த் ெதய்வம், உண , விலங்கு, பறைவ, 
மரம், பைற, ெசய்தி, யாழ் த யன ேவ ேவ ெறன்ப ம், மக்கள் காதெலா க்கத்தில் 

ணர்தல், பிாிதல், இ த்தல், இரங்கல், ஊடல் என் ைமந் ம் நிக ெமன்ப ம், 
மக்கள் கல்வி, பைக , ெபா ள் என்பன பற்றில் காத ையப் பிாிவெரன்ப ம், 
பிாிவின்கண் நற்றாய், ெசவி த்தாய், ேதாழி, கண்ேடார், தைலவன் என்ேபார் 
கூ ைற இைவ என்ப ம், காமஞ்சாலா இளைமேயாள் மாட் க் காதல் ாி ம் 
ைகக்கிைளயினியல் , கழிெப ங் கா கராய் ஒ கும் ெப ந்திைண இயல்  இைவ 
என்ப ம் கூ கின்ற . 
 
    இனிப் றத்திைண இயல், பைகயரசர் நாட் ள்ள பசுக்க க்குத் தீங்குவராமற் 
காத்தல் அறெமனக் க திப், ேபார் ெகாண்ெட தற்கு ன் ெவட்சிப் ச் சூ ச் ெசன் , 
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அப்பசுக்க க்கு ஓாிைட ம் உண்டாகாவண்ணம் கவர்ந்  வ ம் ைறக ம், 
பைகவர் அரைண அைடந்  உழிைஞப் ச் சூ  அவ்வரணிடத்  நின்  ேபா டற்றி, 
அரைணத் தம் வசப்ப த் ம் ைறக ம், மாற்றா ம் எதிர்ந்  வந் ழித், ம்ைபப் ச் 
சூ  அவேரா  ேபார் ாி ம் ைறக ம், ெவன்றவழி வாைகப் ச் சூ  ெவற்றிையக் 
ெகாண்டா ம் ைறக ம் இைவயன்றிப் பார்ப்பார், அரசர், ேவளாளர், அறிவர், 
தாபதர், ெபா நர் என்ேபார் சிறந்  ேமம்ப ம் ைறக ம், நிைலயா உலகத்தியல் ம், 
பிறர் ேமம்பாட்ைடப் கழ்ந்  பா ம் ைற ம் கூ கின்ற . 
 
    காதைலத் ய ைறயில் னித்தறி ம் ேப ணர் டன் உலகில் ேதான்றிய 
பழங்கால மக்கட் கூட்டத்தினாிைடேய ேமம்பட் த் ேதான் தற்கான குணமாய 

ர ணர் ம் வாய்ந்த நனிநாகாிகர் தமிழ்மக்கள் என்பைத ணர்த் ம் இத் 
ெதால்காப்பியம், தமிழாின் பழம் பண்பாட்ைட ணர்த்திய ஒ  தனிப்ெப  லாய  
ெபாி ம் உணரத்தக்க . 
 
    ைசவசித்தாந்த ற்பதிப் க் கழகத்தார். 
    ---------------------   
 

ெதால்காப்பியம் : நச்சினார்க்கினியம் 
ெபா ளதிகாரம்: தலாவ  - அகத்திைணயியல் 

 
    1. 
        ைகக்கிைள தலாப் ெப ந்திைண இ வாய் 
        ற்படக் கிளந்த எ திைண என்ப. 
 
    என்ப  சூத்திரம். 
 
    நி த்த ைறயாேன ெபா ளின  இலக்கணம் உணர்த்தினைமயின் இ  
ெபா ளதிகாரெமன் ம் ெபயர்த்தாயிற் . இ  நாண்மீனின் ெபயர் நாளிற்குப் 
ெபயராயினாற் ேபாலவேதார் ஆகுெபயர். ெபா ளாவன:-- அறம் ெபா  ளின்ப ம், 
அவற்ற  நிைலயின்ைம ம், அவற்றினீங்கிய ேப மாம். ெபா ெளனப் 
ெபா ப்படக் கூறேவ, அவற்றின் பகுதியாகிய தல் க  உாி ம், காட்சிப்ெபா ம், 
க த் ப்ெபா ம், அவற்றின் பகுதியாகிய ஐம்ெப ம் த ம், அவற்றின் 
பகுதியாகிய இயங்குதிைண ம் நிலத்திைண ம், பிற ம் ெபா ளாம். 
 
    எ த் ஞ் ெசால் ம் உணர்த்தி அச்ெசாற்ெறாடர் க வியாக உண ம் ெபா ள் 
உணர்த்த ன், ேமலதிகாரத்ேதா  இைய ைடத்தாயிற் . அகத்திைணக்கண் 
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இன்ப ம், றத்திைணக்கண் ஒழிந்த ன்  ெபா ம் உணர்த் ப. இ  வழக்கு 
லாத ற் ெப ம்பான்ைம ம் நால்வைக வ ணத்தார்க்கும் உாிய இல்லறம் 

உணர்த்திப் பின் றவற ஞ் சி பான்ைம கூ ப. அப்ெபா ள்கள் இவ்வதிகரத் ட் 
காண்க. 
 
    பிாிதனிமித்தங் கூறேவ, இன்ப நிைலயின்ைம ங் கூறிக், 'காமஞ் சான்ற' என் ங் 
கற்பியற் சூத்திரத்தால் றவற ங் கூறினார். ெவட்சி தலா வாைகயீறாக அற ம் 
ெபா ம் பயக்கும் அரசியல் கூறி, அவற்ற  நிைலயின்ைம காஞ்சி ட் கூறேவ, 
அற ம் ெபா ம் அவற்ற  நிைலயின்ைம ங் கூறினார். 'அ வைகப்பட்ட 
பார்ப்பனப் பக்க ம்' *என் ஞ் சூத்திரத்தான் இல்லற ந் றவற ங் கூறினார். 
இந்நிைலயாைமயா ம் பிறவாற்றா ம் ட் ற்குக் காரணங் கூறினார். இங்ஙனங் 
கூறேவ, இவ்வாசிாியர் ெபாி ம் பயன் ற வேதார் இலக்கணேம கூறினாராயிற் ; 
இதனாற் ெசய்த லெனறி வழக்கிைன ணர்ந்ேதார் இம்ைம ம ைம வ வாமற் 
ெசம்ைம ெநறியால் ைறேபாவராத ன்,. 
 
    இப்ெபா ைள எட் வைகயான் ஆராய்ந்தாெரன்ப; அைவ அகத்திைண 

றத்திைணெயன இரண்  1திைணவகுத்  அதன்கட் ைகக்கிைள தற் ெப ந்திைண 
யி வா ேய ம் ெவட்சி தற் பாடாண் ைண யி வா ேய மாகப் பதினான்கு 2பால் 
வகுத் , ஆசிாியம் வஞ்சி ெவண்பாக் க  பாிபாடல் ம ட்பா ெவன அ வைகச் 
3ெசய் ள் வகுத் , ல்ைல குறிஞ்சி ம தம் ெநய்தெலன நால்வைக 4நிலன் இயற்றிச் 
சி  ெபா தா ம் ெப ம் ெபா  தா மாகப் பன்னிரண்  5 காலம் வகுத் , 
அகத்திைண வ ேவ ம் றத்திைண வ ேவ ெமனப் பதினான்கு 6 வ  வைமத் , 
நாடக வழக்கும் உலகியல் வழக்குெமன இ வைக 7வழக்கு வகுத் , வழக்கிட ஞ் 
ெசய் ளிட ெமன இரண்  8இடத்தான் ஆராய்ந்தாராத ன். எட் றந்த 
பல்வைகயான் ஆராய்ந்தாெரன்பார் தல் க  உாி ந், திைணெதா  மாீஇய ெபய ந், 
திைணநிைலப் ெபய ம், இ வைகக் ைகேகா ம், பன்னி வைகக் கூற் ம் 
பத் வைகக் ேகட்ேபா ம், எட் வைக ெமய்ப்பா ம், நால்வைக உவம ம், ஐவைக 
மர  ெமன்பர் 
 
    இனி, இவ்ேவாத்  அகத்திைணக்ெகல்லாம் ெபா  இலக்கண ணர்த் த ன் 
அகத்திைணயிய ெலன் ம் ெபயர்த்தாயிற் ; என்ைன? எ வைக யகத்திைண ள் 
உாிைமவைகயால் நிலம்ெப வன இைவெயன ம் அந்நிலத்திைடப் ெபா  வைகயால் 
நிகழ்வன ைகக்கிைள ெப ந்திைண பாைல ெயன ங் கூறலா ம், அவற் ட் 
பாைலத்திைண சில்வைகயால் ந வண ெதனப்பட்  நால்வைக ெயா க்கம் 
நிகழாநின் ழி அந்நான்க ள் ம் பிாிதற்ெபா ட்டாய்த் தான் ெபா வாய் 
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நிற்ககுெமனக் கூறலா ம், தல் க  உாிப்ெபா ம் உவமங்க ம் மர ம் 
ெபா வைகயாற் கூறப்ப தலா ம் பிற ம் இன்ேனாரன்ன ெபா ப் ெபா ண்ைமகள் 
கூறலா  ெமன்ப . இங்ஙனம் ஓதிய அகத்திைணக்குச் சிறப்பிலக்கணம் ஏைன 
ஓத் க்களாற் கூ ப. 
        --------------- 
        *ெதால். றத். 75 
 
    ஒத்த அன்பான் ஒ வ ம் ஒ த்தி ங் கூ கின்ற காலத் ப் பிறந்த ேபாின்பம், 
அக்கூட்டத்தின் பின்னர் அவ்வி வ ம் ஒ வர்க்ெகா வர் தத்தமக்குப் லனாக 
இவ்வாறி ந்தெதனக் கூறப்படாததாய், யாண் ம் உள்ளத் ணர்ேவ கர்ந்  இன்ப 
    வேதார் ெபா ளாத ன் அதைன அகம் என்றார். எனேவ, அகத்ேத நிகழ்கின்ற 
இன்பத்திற்கு அகெமன்ற  ஓர் ஆகுெபயராம். 
 
    இதைன ஒழிந்தன, ஒத்த அன்பைடயார்தாேம யன்றி எல்லார்க்குந் ய்த் ணரப் 
ப தலா ம், இைவ இவ்வாறி ந்தெதனப் பிறர்க்குக் கூறப்ப தலா ம், அைவ 

றெமனேவப ம். இன்பேம யன்றித் ன்ப ம் அகத்ேத நிக மாெலனின், அ ம் 
காமங் கண்ணிற்ேறல் இன்பத் ள் அடங்கும். ஒழிந்த ன்பம் றத்தார்க்குப் 

லனாகாைம மைறக்கப்படாைமயிற் றத்திைணப்பாலதாம். காம நிைலயின்ைமயான் 
வ ந் ன்ப ந் 'தாபதநிைல' 'த தாரநிைல' *ெயன ேவறாம். திைணயாவ  ஒ க்கம்; 
இயல்: இலக்கணம்; எனேவ, அகத்திைண யியெலன்ற  இன்பமாகிய ஒ க்கத்தின  
இலக்கணெமன்றவா றாயிற்  இவ்ேவாத் க்கள் ஒன்றற்ெகான்  இையபைடைம 
அவ்வவ்ேவாத் க ட் கூ ம். 
 
    இனி, இச் சூத்திரம் என் த ற்ேறா ெவனிற் கூறக் க திய ெபா ெளல்லாந் 
ெதாகுத்  உணர்த் தல் த ற்  
 
    இதன் ெபா ள்:-- ைகக்கிைள தலா- ைகக்கிைள ெயனப்பட்ட ஒ க்கம் தலாக; 
ெப ந்திைண இ வாய்- ெப ந்திைணெயன் ம் ஒ க்கத்திைன இ தியாக ைடய 
ஏழைன ம்; ற்படக் கிளந்த எ திைண என்ப- ற்படக் கூறப்பட்ட அகத்திைண 
ேயெழன்  கூ வர் ஆசிாியர் என்றவா , 
 
    எனேவ, பிற்படக் கூறப்பட்ட றத்திைண ம் ஏ ளெவன்றவாறாயிற் . எனேவ, 
இப்பதினான்கு மல்ல  ேவ  ெபா ளின்ெறன வைரய த்தா ராயிற் . அகப் ற ம் 
அைவ தம் ட் பகுதியாயிற் . த ம் ஈ ம் கூறித் திைணேயெழனேவ 'ந வ 
ைணந்திைண' ‡ உளவாதல் ெப ம் ; அைவ ேமற் கூ ப. 
        ---------------------- 
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        *ெதால். பறம். 79 ‡ ெதால். அகம். 2 
 
    ைகக்கிைள ெயன்ப  ஒ ம ங்கு பற்றிய ேகண்ைம. இஃ  ஏழாவதன் ெதாைக. 
எனேவ, ஒ தைலக் காமமாயிற் . எல்லாவற்றி ம் ெபாிதாகிய திைணயாத ற் 
ெப ந்திைணயாயிற் . என்ைன? எண்வைக மணத்தி ள் ம் ைகக்கிைள தல் ஆ  
திைண ம் நான்கு மணம் ெபறத், தாெனான் ேம நான்குமணம்ெபற்  நடத்த ன். 
ெப ந் ைணயி வாய் -பண் த்ெதாைகப் றத் ப் பிறந்த அன்ெமாழித்ெதாைக. 

ற்படக் கிளந்தெவன எ த்த ேலாைசயாற் கூறேவ, பிற்படக் கிளந்த ஏ திைண 
ளவாயிற் . அைவ விட்சி, வஞ்சி, உழிைஞ, ம்ைப, வாைக, காஞ்சி, 

பாடாண்திைண என வ ம். 
 
    ஒழிந்ேதார் பன்னிரண்ெடன்றாராத ற் றத்திைணேயெழன்ற ெதன்ைனெயனின், 
அகங்ைக இரண் ைடயார்க்குப் றங்ைக நான்காகா  இரண்டாயவா ேபால, 
அகத்திைண ேயழற்குப் றத்திைண ேயெழன்றேல ெபா த்த ைடத்தாயிற் . எனேவ, 
அகத்திைணக்குப் றத்திைண அவ்வந் நிலத்  மக்கள்வைகயாற் பிறந்த ெசய்ைக 
ேவற் ைமயாத ன் ஒன்ெறான்றற்கு இன்றியைமயாதவா றாயிற் . கரந்ைத அவ் 
ேவழற்கும் ெபா வாகிய வ வாத ன், ேவ  திைணயாகா . எண்வைக மண ம் 
எதிர்ெசன்  கூ வதாகலா ங், காமஞ் சாலா விளைமப்ப வம் அதன்கண்ண 
தாகலா ங் ைகக்கிைளைய ற்கூறினார். என்ப ெவன்ற  அகத்தியனாைர. 
இக்குறியீ க ம் அகத்தியனாாிட்ட ெவன் ணர்க. (1) 
    ------ 
 
    2. 
        அவற் ள், 
        ந வண் ஐந்திைண ந வண ெதாழியப் 
        ப திைர ைவயம் பாத்திய பண்ேப. 
 
    இ  ற்கூறிய ஏழ ள் தமக்ெகன நிலம் ெப வன ம் நிலம் ெபறாதன ங் 
கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்) அவற் ள்- ற்கூறிய ஏ  திைண ள்; ந வண் ஐந்திைண- ைகக்கிைள 
ெப ந்திைணக்கு ந நின்ற ஐந்ெதா க்கத்திைன; ப  திைர ைவயம பாத்திய 
பண்ேப- ஒ க்குந் திைரசூழ்ந்த உலகிற்கு ஆசிாியன் பகுத் க் ெகா த்த 
இலக்கணத்ைத; ந வண  ஒழிய- ந வணதாகிய பாைலைய அவ் லகம் ெபறாேத 
நிற்கும்ப யாகச் ெசய்தார் எ- . 
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    எனேவ, யா ம் அவ்வாேற ல் ெசய்வ ெலன்றார். 
 
    உலகத்ைதப் பைடக்கின்ற காலத் க் கா ம் மைல ம் நா ங் கடற்கைர மாகப் 
பைடத் , இந்நால்வைக நிலத்திற்கு ஆசிாியன் தான் பைடத்த ஐவைக ஒ க்கத்திற் 
பாைல ெயாழிந்தனவற்ைறப் பகுத் க் ெகா த்தான். அப்பாைல ஏைனயேபால 
ஒ பாற் படா  நால்வைக நிலத்திற்கும் உாியவாகப் லெனறி வழக்கஞ்ெசய்  
வ தல்பற்றிப் பாைலக்கு ந வணெதன் ம் ெபயர் ஆட்சி ங் குண ங் காரணமாகப் 
ெபற்ற ெபயர். 'ந  நிைலத்திைணேய நண்பகல் ேவனில்'* என ஆள்ப. ணர்தல் 
இ த்தல், இரங்கல், ஊடல் என்பவற்றிற்கு இைடேய பிாி  நிகழ்தலா ம், நால்வைக 

லகத்திற்கிைடயிைடேய, 
 
        " ல்ைல ங் குறிஞ்சி  ைறைமயிற் றிாிந்  
        நல் யல் பழிந்  ந ங்கு ய த் ப் 
        பாைல ெயன்பேதார் ப வங் ெகாள் ம்" 
        (சிலப். கா . 64-66) 
 
    என, தற்ெபா ள் பற்றிப் பாைல நிகழ்தலா ம், ந வணதாகிய நண்பகற்காலந் 
தனக்குக் காலமாகலா ம், ணர்தற்கும் இ த்தற்கும் இைடேய பிாி  ைவத்தலா ம், 
உலகியற் ெபா ளான அறம்ெபா  ளின்பங்க ள் ந வணதாய ெபா ட்குத்தான் 
காரணமாகலா ம், ந வணெதனக் குணங் காரணமாயிற் . 
 
    பாயிரத் ள் எல்ைல கூறியதன்றி ஈண் ம் எல்ைல கூறினார், றநாட் ந்  
தமிழ்ச்ெசய் ள் ெசய்வார்க்கும் இ ேவ இலக்கணமாெமன்றற்கு. 
 
    இவ்விலக்கணம் மக்கள் த ய அகைனந்திைணக்ேக யாத ன் இன்பேம நிக ந் 
ேதவர்க்காகா. 
 
    'காமப் பகுதி கட ம் வைரயார்' (ெதால். ெபா ள்- 83) 
 
    ந வணாற்றிைண ெயன்னா  ஐந்திைண ெயன்றார். பாைல ம் அவற்ேறா 
ெடாப்பச் ேசறற்கு. இத்திைணைய ன்றாக ேமற்பகுப்பர். (2) 
    ----------- 
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   3. 
        தல்க  ாிப்ெபா ள் என்ற ன்ேற 
        வ ங் காைல ைறசிறந் தனேவ 
        பாட ட் பயின்றைவ நா ங் காைல 
 
    இ  ந வைணந் திைணையப் பகுக்கின்ற . 
 
    (இ-ள்) பாட ள் பயின்றைவ நா ம் காைல- லெனறி வழக்கிைடப் பயின்ற 
ெபா ட்கைள ஆரா ங் காலத் ; தல் க  உாிப்ெபா ள் என்ற ன்ேற- த ங் 
க ம் உாிப்ெபா ம் என்ற ன்ேறயாம்; வ ங் காைல ைற சிறந்தனேவ- 
அைவதாம் ெசய் ள் ெசய் ங்கால் ஒன்  ஒன்றனிற் சிறந்  வ த ைடய என்றவா . 
        ------------- 
        *ெதால். அகத். 9 
 
    இங்ஙனம் பட ட் பயின்ற ெபா ண் ைற ன்ெறனேவ, இம் ன் ம் 

றத்திைணக்கும் உாியெவன்ப  ெப ம். அ  றத்திைணச் சூத்திரங்க ள் 'ெவட்சி 
தாேன குறிஞ்சிய  றேன' (56) என்பன த யவற்றாற் கூ ப. 
 
    த ற் க ம், க வில் உாிப்ெபா ஞ் சிறந் வ ம்,. இம் ன் ம் பாட ட் 
பயின்  வ ெமனேவ வழக்கி ள் ேவ  ேவ  வ வதன்றி ஒ ங்கு 
நிகழாெவன்ப உம், நா ங் காைல ெயனேவ லெனறிவழக்கிற் பயின்றவாற்றான் 
இம் ன்றைன ம் வைரய த் க் கூ வதன்றி வழக்குேநாக்கி இலக் கணங் 
கூறப்படாெதன்ப ம் ெப ம்; 'நல் லகத் , வழக்குஞ் ெசய் மாயி  த ன்' 
(ெதால். பாயிரம். ) என்  குந்தைமயிற் ெபா ம் அவ்விரண் னா ம் ஆராய்தல் 
ேவண் த ன்., 
 
    இஃ  இல்லெதனப்படா , உலகியேலயாம். உலகிய ன்ேறல், ஆகாயப்  
நாறிற்ெறன் ழி அ  சூடக் க வா மின்றி மயங்கக் கூறினாெனன்  உலகம் 
இழித்திடப்ப த ன் இ ம் இழித்திடப்ப ம். இச் ெசய் ள்வழக்கிைன நாடக 
வழக்ெகன ேமற்கூறினார், எவ்விடத் ம் எக்காலத் ம் ஒப்ப நிக ம் உலகியல் 
ேபாலா , உள்ேளான் தைலவனாக இல்ல  ணர்த்தன் தலாகப் 

ைனந் ைரவைகயாற் கூ ம் நாடக இலக்கணம்ேபால யாதா ெமாேராவழி ஒ  
சாரார்மாட்  உலகியலான் நிக ம் ஒ க்கத்திைன எல்லார்க்கும் ெபா வாக்கி 
இட ங் கால ம் நியமித் ச் ெசய் ட்ெசய்த ஒப் ைம ேநாக்கி. மற்  இல்ேலான் 
தைலவனாக இல்ல  ணர்க்கும் நாடக வழக்குப்ேபால் ஈண் க் ெகாள்ளாைம 'நாடக 
வழக்கு' என் ஞ் சூத்திரத் ட் (53) கூ ம். 
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        "கணங்ெகா ள விக் கான்ெக  நாடன் 
        கு ம்ெபாைற நாட னல்வய ரன் 
        தண்கடற் ேசர்ப்பன் பிாிந்ெதனப் பண்ைடயிற் 
        க ம்பகல் வ தி ைகய  மாைல 
        ெகா ங்கழி ெநய்த ங் கூம் ங் 
        காைல வாி ங் கைளஞேரா விலேர" (ஐங்கு -183) 
 
    என இவ் ஐங்கு ற் ள் இடம் நியமித் க் கூறிய  ெசய் ள் வழக்கு. 
 
    இனி, அைவ ைறேய சிறந்  வ மா :- 
 
        " ல்ைல ைவந் ைன ேதான்ற இல்லெமா  
        ைபங்காற் ெகான்ைற ெமன்பிணி யவிழ 
        இ ம் திாித் தன்ன மாயி  ம ப்பிற் 
        பரலவ லைடய இரைல ெதறிப்ப 
        மலர்ந்த ஞாலம் லம் றக் ெகா ப்பக் 
        க வி வானங் கத ைற சிதறிக் 
        கார்ெசய் தன்ேற கவின்ெப  கானங் 
        குரங்குைளப் ெபா ந்த ெகாய்சுவற் ரவி 
        நரம்பார்த் தன்ன வாங்குவள் பாியப் 
        த்த ெபாங்கர்த் ைணெயா  வதிந்த 
        தா ண் பறைவ ேப றல் அஞ்சி 
        மணிநா ஆர்த்த மாண்விைனத் ேதரன் 
        உவக்காண் ேதான் ம் கு ம்ெபாைற நாடன் 
        கறங்கிைச விழவின் உறந்ைதக் குணா  
        ெந ம்ெப ங் குன்றத் தமன்ற காந்தட் 
        ேபாதவிழ் அலாின் நா ம் 
        ஆய்ெதா  யாிைவநின் மாணலம் படர்ந்ேத" (அகம். 4) 
 
    இ  குறித்த காலம் வந்த , அவ ம் வந்தாெரன ஆற் வித்த . இக்களிற்றியாைன 
நிைர ண், ல்ைலக்கு த ங் க ம் வந்  உாிப்ெபா ளாற் சிறப்ெபய்தி ந்த . 
 
        "கிைளபா ராட் ங் க நைட வயக்களி  
        ைளத  ட்  ேவண் குள க த்த 
        வாணிற வின் ஒளி  மின்னிப் 
        ப உ ைறப் பஃ ளி சிதறிவான் நவின்  
        ெப வைர நளிர்சிைம அதிர வட் த் ப் 
        யேல ைரஇய விய ள் ந நாள் 
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        விற ைழப் ெபா ந்த காண்பின் சாயற் 
        றைடஇத் திரண்டநின் ேறாள்ேசர் பல்லைதப் 
        படாஅ வாகுெமங் கண்ெணன நீ ம் 
        இ ண்மயங் கியாமத் திய க்ெகட விலங்கி 
        வாிவயங் கி ம்  வழங்குநர்ப் பார்க்கும் 
        ெப மைல விடரகம் வரவாி ெதன்னாய் 
        வரெவளி தாக ெவண் தி யதனான் 
        ண்ணிதிற் கூட் ய பன்மா ணாரந் 
        தண்ணி  கம  நின்மார் ெபா நாள் 
        அைடய யங்ேக மாயின் யா ம் 
        விற ைழ ெநகிழச் சாஅய் ம் அ ேவ 
        அன்ைன யறியி  மறிக அலர்வாய் 
        அம்பன் ர் ேகட்பி ங் ேகட்க 
        வண் ைற ெகாண்ட ெவாிம ள் ேதான்றிெயா  
        ஒண்  ேவங்ைக கம ந் 
        தண்ெப ஞ் சாரற் பகல்வந் தீேம" (அகம்-218) 
 
    இஃ  இடத் ய்த் ப் பகற்குறி ேநர்ந்த வாய்பாட்டான் வைர கடாய . இம் 
மணிமிைடபவளத் ட், குறிஞ்சிக்கு த ங்க ம் வந்  உாிப்ெபா ளாற் 
சிறப்ெபய்தி ந்த . 
 
        "வண் படத் தைதந்த கண்ணி ஒண்கழல் 
        உ வக் குதிைர மழவர் ஓட் ய 
        கன் நற்ேபார் ெந ேவ ளாவி 
        அ ேகாட் யாைனப் ெபாதினி* யாங்கண் 
        சி கா ேராடன் பயிெனா  ேசர்த்திய 
        கற்ேபாற் பிாியலம் என்ற ெசாற்றாம் 
        மறந்தனர் ெகால்ேலா ேதாழி சிறந்த 
        ேவய்ம ள் பைணத்ேதாள் ெநகிழச் ேசய்நாட் ப் 
        ெபாலங்கல ெவ க்ைக த மார் நிலம்பக 
        அழல்ேபால் ெவங்கதிர் ைபதறத் ெத த ன் 
        நிழல்ேதய்ந் லறிய மரத்த அைறகாய் 
        ப நீர்ப் ைபஞ்சுைன ஆமறப் லர்த ன் 
        உகுெநற் ெபாாி ம் ெவம்ைமய யாவ ம் 
        வழங்குநர் இன்ைமயின் ெவௗ நர் ம யச் 
        சுரம் ல் ெலன்ற ஆற்ற அலங்குசிைன 
        நாாின் ங்ைக நவிரல் வான் ச் 
        சூரலங் க வளி எ ப்ப ஆ ற 
        ைடதிைரப் பிதிர்விற் ெபாங்கி ன் 
        கடல்ேபால் ேதான்றல கா றந் ேதாேர" (அகம்.-1) 
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    இ  பிாிவிைடயாற்றா  ேதாழிக்குக் கூறிய . இக் களிற்றியாைன நிைர ட், 
பாைலக்கு த ங் க ம்வந்  உாிப்ெபா ளாற் சிறப்ெபய்தி ந்த . 
 
        "ேசற் நிைல ைனஇய‡ ெசங்கட் காரான் 
        ஊர்ம  கங்கு ன் ேநான்தைள பாிந்  
        கூர் ள் ேவ  ேகாட் ன் நீக்கி 
        நீர் திர் பழனத்  மீ டன் இாிய 
        அந் ம்  வள்ைள மயக்கித் தாமைர 
        வண்  பனிமலர் ஆ  ர 
        யாைர ேயாநிற் லக்ேகம் வா ற்  
        உைறயிறந் ெதாளி ந் தாழி ங் கூந்தல் 
        பிற ம் ஒ த்திைய நம்மைனத் தந்  
        வ ைவ அயர்ந்தைன ெயன்ப அஃதியாங் 
        கூேறம் வாழியர் எந்ைத ெச நர் 
        களி ைட அ ஞ்சமந் தைதய ம் 
        ஒளி வாள் தாைனக் ெகாற்றச் ெசழியன் 
        பிண்ட ெநல்  னள்  ரன்னஎம் 
        ஒண்ெடா  ெநகிழி ம் ெநகிழ்க 
        ெசன்றீ ெப மநின் தைகக்குநர் யாேரா" (அகம். 46) 
 
    ---------- 
    *'ெபாதினி' என்ப  ஒ  மைல 
    (பாடம்) ‡ 'ழைணஇய' 
 
    இ  வாயின் ம த்த . இக் களிற்றியாைனநிைர ண், ம தத்திற்கு த ங் க ம் 
வந்  உாிப்ெபா ளாற் சிறப்ெபய்தி ந்த . 'வண்  பனிமல' ெரனேவ 
ைவகைற ம் வந்த . 
 
        "கானல் மாைலக் கழிப் க் கூம்ப 
        நீனிறப் ெப ங்கடல் பாெட ந் ெதா ப்ப 
        மீனார் கு கின் ெமன்பைறத் ெதா தி 
        குைவயி ம் ன்ைனக் குடம்ைப ேசர 
        அைசவண் டார்க்கும் அல்கு  காைலத் 
        தாைழ தளரத் ங்கி மாைல 
        அழிதக வந்த ெகாண்டெலா  கழிபடர்க் 
        காமர் ெநஞ்சங் ைகய  பிைனயத் 
        யரஞ் ெசய் நம் அ ளா ராயி ம் 
        அறாஅ யேரா அவ ைடக் ேகண்ைம 
        அளியின் ைமயின் அவ ைற  ைனஇ 
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        வாரற்க தில்ல ேதாழி கழனி 
        ெவண்ெணல் அாிநர் பின்ைறத் த ம் ந் 
        தண் ைம ெவாீஇய தடந்தாள் நாைர 
        ெசறிமைட வயிாிற் பிளிற்றிப் ெபண்ைண 
        அகமடற் ேசக்குந் ைறவன் 
        இன் யின் மார்பிற் ெசன்றஎன் ெநஞ்ேச" (அகம். 40) 
 
    இ  ெபா ட் பிாிவிைடத் ேதாழிக்கு உைரத்த . இக் களிற்றியாைன நிைர ள், 
ெநய்தற்கு த ங் க ம் வந்  உாிப்ெபா ளாற் சிறப்ெபய்தி ந்த . 
இச்சிறப்பாேன த ன்றிக் க ம் உாிப்ெபா ம் ெப வன ம், த ங் க  
    மின்றி உாிப்ெபா ேள ெப வன ங் ெகாள்க. 
 
        "தி நகர் விளங்கு மாசில் கற்பி 
        னாிமதர் மைழக்கண் மாஅ ேயாெளா  
        நின் ைடக் ேகண்ைம ெயவேனா ல்ைல 
        யி ம்பல் கூந்த னாற்ற  
        ந்ேதர் ெவண்ப ெலாளி நீ ெபறேவ" 
 
    இ  ெபா ள்வயிற் பிாிந்ேதான் சுரத்  நிைனந்  உைரத்த . இ  

தற்ெபா ளின்றி வந்த ல்ைல. 
 
        "கரந்ைத விைரஇய தண்ண ங் கண்ணி 
        யிைளய ேரவ வியங்குபாி கைடஇப் 
        பைக ைன வ க்குந் ேதெரா  
        விைன த் தனர்நங் காத ேலாேர" 
 
    இ  வந்தாெரன் றாற் வித்த . இ  த ங் க மின்றி வந்த ல்ைல. 
 
        "நைறபரந்த சாந்த மறெவறிந்  நாளா 
        ைறெயதிர்ந்  வித்திய  ேழனற்-பிைறெயதிர்ந்த 
        தாமைர ேபான் கத் த் தாழ்குழலீர் காணீேரா 
        ேவமைர ேபாந்தன ண்  ." (திைணமாைல. ற். 1) 
 
    இ  மதி டம்ப த்த . இ  தற் ெபா ளின்றி வந்த குறிஞ்சி. 
 
        " க்குைறந் தனேள க்குைறந் தனேள 
        மைலய ெனாள்ேவற் கண்ணி 
        ைல ம் வாரா க்குைறந் தனேள," 
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    இஃ  இைளயள் விைளவிலெளன்ற . த ங் க மின்றிவ ந்த குறிஞ்சி. இ  
நாணநாட்டம். 
 
        "நா  நா  மாள்விைன ய ங்க  
        வில் ந்  மகிழ்ேவா க் கில்ைலயாற் கெழன  
        ெவாண்ெபா ட் ககல்வர்நங் காதலர் 
        கன்பனி ைடயினித் ேதாழி நீேய." (சிற்ெறட்டகம்.) 
 
    இ  வற் த்தாற்றிய , இஃ  உாிப்ெபா ெளான் ேம வந்த பாைல. 
 
        " ங்ெகா  ம ங்கி ெனங்ைக ேகண்ைம 
        ன் ம் பின்  மாகி 
        யின் ம் பாண ெனம்வயி னாேன," 
 
    இ  வாயின் ம த்த . இஃ  உாிப்ெபா ெளான் ேம வந்த ம தம் 
 
        "அங்கண் மதிய மரவின்வாய்ப் பட்ெடனப் 
        சல் வாயாப் லம் மைனக் கலங்கி 
        ேயதின் மாக்க  ேநாவர் ேதாழி 
        ெயான்  ேநாவா ாில்ைலத் 
        ெதண்கடற் ேசர்ப்ப ண்டெவன் னலக்ேக." 
 
    இ  கழிபடர். இ  ேபரா ம் உாிப்ெபா ளா ம் ெநய்தலாயிற் . 
 
    இங்ஙனங் கூறேவ உாிப்ெபா ளின்ேறற் ெபா ட் பய னின் ெறன்ப  ெபற்றாம். 
இதனாேன தல் க  ாிப்ெபா ள் ெகாண்ேட வ வ  திைணயாயிற் . இைவ 
பாட ட் பயின்ற  வழக்ேக இலக்கண மாத ன் இயற்ைகயாம். அல்லாத சி  
    பான்ைம வழக்கிைனச் ெசயற்ைகெயன ேமற்பகுப்பர். (3) 
    ------------ 
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   4. 
        தெலனப் ப வ  நிலம்ெபா  திரண் ன் 
        இயல்ெபன ெமாழிப இயல் ணர்ந் ேதாேர. 
 
    இ  நி த்த ைறயாேன தல் உணர்த் வான் அதன் பகுதி ம் அவற் ட் 
சிறப் ைடயன ம் இல்லன ங் கூ கின்ற . 
 
    (இ -ள்.) தல் எனப்ப வ  - தெலனச் சிறப்பித் க் கூறப்ப வ ; நிலம் ெபா  
இரண் ன் இயல்  என ெமாழிப - நில ம் ெபா ம் என் ம் இரண் ன  இயற்ைக 
    நில ம் இயற்ைகப் ெபா  ெமன்  கூ ப; இயல்  உணர்ந்ேதாேர - இட ங் 
கால ம் இயல்பாக உணர்ந்த ஆசிாியர் என்றவா . 
 
    இயற்ைகெயனேவ ெசயற்ைக நில ஞ் ெசயற்ைகப் ெபா ம் உளவாயிற் . ேமற் 
'பாத்திய' (2) நான்கு நில ம் இயற்ைக நிலனாம். 
 
    ஐந்திைணக்கு வகுத்த ெபா ெதல்லாம் இயற்ைகயாம்; ெசயற்ைக நில ம் 
ெபா ம் ன்னர் அறியப்ப ம். 
 
    தல் இயற்ைகய ெவன்றதானாற் க ப்ெபா ம் உாிப் ெபா ம் இயற்ைக ஞ் 
ெசயற்ைக மாகிய சிறப் ஞ் சிறப் பின்ைம ம் உைடயவாய்ச் சி வரவினெவன 
மயக்கவைகயாற் கூ மா  ேமேல ெகாள்க. இனி நிலத்ெதா  காலத்திைன ம் 

தெலன்ற ற் காலம்ெபற்  நிலம்ெபறாத பாைலக்கும் அக் காலேம தலாக 
அக்காலத்  நிக ங் க ப்ெபா ங்ெகாள்க. அ  ன்னர்க் காட் ய உதாரணத் ட் 
காண்க. (4) 
    -------------------- 
 
    5. 
        மாேயான் ேமய கா ைற உலக ஞ் 
        ேசேயான் ேமய ைமவைர உலக ம் 
        ேவந்தன் ேமய தீம் னல் உலக ம் 
        வ ணன் ேமய ெப மணல் உலக ம் 
        ல்ைல குறிஞ்சி ம த ெநய்தெலனச் 
        ெசால் ய ைறயாற் ெசால்ல ம் ப ேம. 
 
    இ  'ந வண ' (2) ஒழிந்த நான்கா ம் அவ் 'ைவய'த்ைதப் பகுக்கின்ற . 
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    (இ - ள்.) மாேயான் ேமய கா  உைற உலக ம், ேசேயான் ேமய ைம வைர 
உலக ம், ேவந்தன் ேமய தீம் னல் உலக ம், வ ணன் ேமய ெப  மணல் உலக ம் 
- கடல்வண்ணன் காத த்த கா ைற லக ஞ், ெசங்ேகழ் கன் காத த்த வான் 
தங்கிய வைரசு லக ம், இந்திரன் காத த்த தண் ன னா ங், க ங்கடற் கட ள் 
காத த்த ெந ங்ேகாட்ெடக்கர் நில ம், ல்ைல குறிஞ்சி ம தம் ெநய்தல் என 
ெசால் ய ைறயால் ெசால்ல ம் ப ேம - ல்ைல குறிஞ்சி ம தம் ெநய்தெலன 
ஒ க்கங் கூறிய ைறயாேன ெசால்ல ம் ப ம் என்றவா . 
 
    இந்நான்கு ெபய ம் எண் ம்ைமேயா  நின்  எ வாயாகிச் ெசால்ல ம்ப ம் 
என் ந் ெதாழிற்பயனிைல ெகாண்டன. என்ற  இவ்ெவா க்கம் நான்கா ம் 
அந்நான்கு நிலத்ைத ம் நிரனிைற வைகயாற் ெபயர் கூறப்ப ெமன்றவா . எனேவ, 
ஒ க்கம் நிகழ்தற்கு நிலம் இடமாயிற் . 
 
    உம்ைம எதிர்மைறயாக ன், இம் ைறயின்றிச் ெசால்ல ம் ப ெமன்ப  
ெபா ளாயிற் . அ  ெதாைககளி ங் கீழ்க்ககணக்குகளி ம் இம் ைற மயங்கிவரக் 
ேகாத்தவா  காண்க. 
 
        ல்ைல நிலத் க் ேகாவலர், பல்லா பயன் த தற்கு 
        மாேயான் ஆகுதி பயக்கும் ஆபல காக்கெவனக் குரைவ தழீஇ 
        மைடபல ெகா த்த ன், ஆண்  அவன் ெவளிப்ப ெமன்றார். 
 
    உதாரணம்:-- "அைரசுபடக் கடந்தட் " என்  ல்ைலக் க ட், 
 
        "பா மிழ் பரப்பகத் தரவைண யைசஇய  
        வா ெகா ேணமியாற் பர ம்.' (க -105) 
 
    எனவ ம், 
 
        பைடயி வான் மற்கண்டீர் காமன் மைடய ம் 
        பாெலா  ேகாட்டம் கின்." (க -109) 
 
    என அவன் மகனாகிய காம ம் அந்நிலத்திற்குத் ெதய்வமாதல் 'அவ்வைக பிற ங் 
க ெவன ெமாழிப,' (18) என் ழி வைகெயன்றதனாற் ெகாள்க. 
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    இனிக் குறிஞ்சி நிலத்திற்குக் குற வர் த ேயார் குழீஇ ெவறியயர்தற்கு ேவண் ம் 
ெபா ள்ெகாண்  ெவறியயர்ப வாக ன், ஆண்  கன் ெவளிப்ப ெமன்றார். 
 
    அஃ , "அணங்குைட ெந வைர" என் ம் அகப் பாட் ட், 
 
        "ப ேயார்த் ேதய்த்த பல் கழ்த் தடக்ைக 
        ெந ேவட் ேபணத் தணிகுவ ளிவள்." (அகம்-22) 
 
    எனவ ம். "சூரர மகளிெரா ற்ற சூேள"* என் ழிச் சூரர  மகளிர் அதன் வைக. 
        ----------------- 
        *கு ந்ெதாைக-53. 
 
    இனி ஊட ங் கூட மாகிய காமச்சிறப்  நிகழ்தற்கு ம த நிலத்திற்குத் ெதய்வமாக 
"ஆட ம் பாட  ட  ணர்த ம்" உள்ளிட்ட இன்ப விைளயாட்  இனிதி க ம் 
இைமேயார்க்கும் இன்குரெலழி க்கும் இைறவனாகிய இந்திரைன ஆண்ைடேயார் 
விழ  ெசய்  அைழத்த ன், அவன் ெவளிப்ப  ெமன்றார். 
 
    அ , 
 
        "ைவையப் ப் ன லாடத் தவிர்ந்தைம 
        ெதய்வத்திற் ேறற்றித் ெதளிக்கு." (க -98) 
 
    என, இந்திரைனத் ெதய்வெமன்றதனா ம், இந்திர விழ ெர த்த காைதயா ம் 
உணர்க. 
 
    இனி ெநய்தனிலத்தில் ைளயர்க்கு வைலவளந் தப்பின் அம்மகளிர் கிைள டன் 
குழீஇச் சுற க் ேகா  நட் ப் பர க்கடன் ெகா த்த ன், ஆண்  வ ணன் 
ெவளிப்ப ெமன்றார். அைவ, 
 
        "சினச்சுறவின் ேகா நட்  
        மைனச்ேசர்த்திய வல்லணங்கினான்," (பத் -பட் ன 16-7) 
 
    என ம், 
 
        "ெகா ஞ்சுழிப் காஅர்த் ெதய்வ ேநாக்கி." (அகம்-110) 
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    என ம், 
 
        "அணங்குைடப் பனித் ைற ைகெதா  ேதத்தி 
        யா  மாயெமா டய ம்" (அகம்-240) 
 
    என ம் வ ம். 
 
    இனிப் பாைலக்குக்குச், 
 
        "சிைனவாடச் சிறக்குநின் சினந்தணிந் தீெகனக் 
        கைனகதிர்க் கன ைய கா ற ையவேதா." (க -16) 
 
    என ம், 
 
        "வளித  ெசல்வைன வாழ்த்த  மிையவேதா." (க -16) 
 
    என ம் ஞாயிற்ைறத் ெதய்வமாக்கி அவனிற் ேறான்றிய மைழயிைன ங் 
காற்றின ம் அத்ெதய்வப் பகுதியாக்கிக் கூ ப  வாெலனின், எல்லாத் ெதய்வத்திற்கும் 
அந்தணர் அவி ெகா க்குங்கால் அங்கி ஆதித்தன்கட் ெகா க்குெமன்ப  
ேவத பாக ன், ஆதித்தன் எல்லா நிலத்திற்கும் ெபா  ெவன ம க்க. இவ்வாசிாியர் 
க ப்ெபா ளாகிய ெதய்வத் திைண தற் ெபா ேளா  கூட் க் கூறிய  
ெதய்வவழிபாட்  மரபி ேவ, ஒழிந்த  மரபன்ெறன்ற ற்கு எனேவ அவ்வந் நிலத்தின் 
ெதய்வங்கேள பாைலக்குந் ெதய்வமாயிற் . 
 
    உைற லெகன்றார், ஆ ம் எ ைம ம் ஆ ம் இன்  மாற்றால் நிைலெப ம் 
அக்காட் ன் கட ெளன்றற்கு. ைமவைர எனேவ மைழவளந் த விக்கும் 

கேவெளன்றார். இந்திரன் யாற் வள ம் மைழவள ந் த ெமன்றற்குத் 
தீம் னெலன்றார். திைரெபா  கைர கைரயாமல் எக்கர் ெசய்தல் 
கட ட்க த்ெதன்றற்குப் ெப மணெலன்றார். 
 
    இனி ல்ைல குறிஞ்சி ம தம் ெநய்தல் என்ற ைற ெயன்ைன? ெயனின், 
இவ்ெவா க்கெமல்லாம் இல்லறம் பற்றிய  ஒ க்கமாத ன், கற்ெபா  ெபா ந்தி 
கணவன் ெசாற்பிைழ யா  இல் ந்  நல்லறஞ்ெசய்தல் மகளிர  இய ற்ைக 

ல்ைலயாத ன் அ  ற்கூறப்பட்ட . எனேவ ல்ைல ெயன்ற ெசால் ற்குப் 
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ெபா ள் இ த்தலாயிற் . " ல்ைல சான்ற  ல்ைலயம் றவின் "* என்பவாக ன், 
ணர்த ன்றி இல்லறம் நிகழாைமயிற் ணர்தற் ெபா ட்டாகிய குறிஞ்சிைய அதன் 

பின் ைவத்தார். இதற்குதாரணம் இறந்த . "க ங்காற் குறிஞ்சி சான்றெவற் பணிந் " 
$ என்ப  க . ணர்ச்சிப் பின் ஊடல் நிகழ்த ன் அதன்பின் ம தத்ைத ைவத்தார். 
"ம தஞ்சான்ற ம தத் தண்பைண"# என் ழி ம தெமன்ற  ஊ ங் கூ ம் ேபாகம் 

கர்தைல பரத்ைதயிற் பிாி ேபாலப் பிாிெவாப் ைம ேநாக்கி ெநய்தைல ஈற்றின்கண் 
ைவத்தார், ெநற்தற் பைறயாவ  இரங்கற் பைறயாத ன், ெநய்தல் இரக்கமாம். 
 
        "ஐதக லல்குன் மகளிர் 
        ெநய்தல் ேகளன்மார் ெந ங்கைட யாேன." ( றம்-389) 
 
    என வ ம். 
 
    இனி, இவ்வாறின்றி ல்ைல த ய வாற் ெபயர் ெபற்றன  
இவ்ெவா க்கங்கெளனின், அவ்வந்நிலங்கட்கு ஏைனப் க்க ம் உாியவாக ன் 
அவ ற்றாற் ெபயர் கூற ம் உாியெவனக் கடாயி னாற்கு விைடயின்ைம உணர்க 
 
    இத னாேன ந நிைலத்திைணெயாழிந்த நான்கற்கும் ெபய ம் ைற ங் 
கூறினான். இந்நான்கும் உாிப்ெபா ளாதல் ' ணர்தல் பிாிதல்'& என் ழிக் கூ ம். 
க ப்ெபா ளாகிய  ெதய்வத்ைத தற்ெபா ேளா  கூறிய , அைவ 'வந்த நிலத்தின் 
பயத்த'* மயங்குமா  ேபால மயங்கா  இ  ெவன்றற்குங் க ப்ெபா ைடத் 
ெதனப்பட்ட பாைலக்குத் ெதயவத்ைத விலக்குதற்குெமன் ணர்க. 
 
        ------- 
        * பத் -சி பாண்-169. $ பத் -ம ைர-300. 
        # பத் -சி பாண்-186. & ெதால்-ெபா ள்-14 
 
    உதாரணம். 
 
        "வன் லக் காட் நாட் ட ேவ" (நற்றிைண-59) 
 
    என ம் 
 
        "இ ம் பட் ளிய விட்ட ஞ் சிலம்பிற் 
        கன்மிைசச் சி ெநறி." (அகம்-128) 
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    என ம், 
 
        "அவ்வய னண்ணிய வளங்ேக ரன்." (அகம்-26) 
 
    என ம், 
 
        "கான ங் கழறா  ***** ெமாழியா ." (அகம்-170) 
 
   என ம் நால்வைக ெயா க்கத்திற்கு நால்வைக நில ம்உாியவாயின வா  காண்க. 
(5) 
    ----------- 
 
    6. 
        கா ம் மாைல ம் ல்ைல குறிஞ்சி 
        கூதிர் யாமம் என்மனார் லவர். 
 
    இ  த ரண்ட ள் நிலங்கூறிக் காலங்கூ வான் ல்ைலக்குங் குறிஞ்சிக்கும் 
ெப ம்ெபா ஞ் சி ெபா ங் கூ த த ற் . 
 
    (இ-ள்.) கா ம் மாைல ம் ல்ைல- ெப ம் ெபா தி ட் கார்கால ஞ் சி  
ெபா தி ள் அக்காலத்  மாைல ம் ல்ைல ெயனப்ப ம்; குறிஞ்சி கூதிர் யாமம் 
என்மனார் லவர்- ெப ம்ெபா தி ட் கூதிர்க்கால ஞ் சி ெபா தி ள் அதனிைட 
யாம ங் குறிஞ்சி ெயனப்ப ம் என்றவா . 
 
    தல் க  உாிப்ெபா ெளன் ம் ன் பா ங்ெகாண்  ஓர் திைணயாெமன்  
கூறினாேர ம் ஒ  பா ைன ந் திைண ெயன்  அப்ெபயராேன கூறினார்; வந்தான் 
என்ப  உய ர் திைண என்றாற்ேபால. இ  ேமலானவற்றிற்கும் ஒக்கும். இக் 
காலங்கட்கு விதந்  ஓர் ெபயர் கூறா  வாளா கூறினார், அப் ெபயர் உலகவழக்கமாய் 
அப்ெபா ள் உணரநிற்ற ன், கால  ாிைம எய்திய ஞாயிற் க்கு உாிய சிங்கேவாைர 

தலாகத் தண்மதிக்கு உாியச கற்கடகேவாைர யீறாக வந்  ந் ைண ஓர் 
யாண்டாமாத ன், அதைன இம் ைறயாேன அ வைகப் ப த்  இரண்  திங்கள் 
ஒ  கால மாக்கினார். இனி ஒ  நாளிைனப் ப சுடரைமயந் ெதாடங்கி 
மாைலெயன ம் அதன்பின் இைடயாமெமன ம், அதன்பின் வி ய ெலன ம், 
அதன்பின் காைலெயன ம் அதன்பின் நண்பக ெலன ம், அதன்பின் எற் பாெடன ம் 
ஆறாகப் பகுத்தார். அைவ ஒேராெவான்  பத்  நாழிைகயாக. இம் ைறேய 
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சூத்திரங்க ட் சி ெபா  ைவப் பர். பின்பனி ம் நண்பக ம் பிற்கூறிய காரணம் 
அச்சூத்திரத் க் கூ ம். 
 
        -------------- 
        * ெதால்-ெபா ள்.19 
 
    ல்ைலக்குக் கா ம் மாைல ம் உாியவாதற்குக் காரண ெமன்ைன? ெயனின், 
பிாிந்  மீ ந் தைலவன்றி றெமல்லாம் பிாிந் தி ந்த கிழத்தி கூ தேல ல்ைலப் 
ெபா ளா ம், பிாிந்  ேபாகின்றான் திறங்கூ வனெவல்லாம் பாைலயாக ம் 
வ த ன், அம் ல்ைலப் ெபா ளாகிய மீட்சிக்குந் தைலவி இ த்தற்கும் 
உபகாரப்ப வ  கார்காலமாம். என்ைன? விைனவயிற் பிாிந்  மீள்ேவான் விைரபாித் 
ேத ர்ந்  பாசைறயினின்  மாைலக் காலத்  ஊர்வயின் வ உங் காலம் ஆவணி ம் 

ரட்டாதி ம் ஆத ன், அைவ ெவப்ப ந் தட்ப ம் மிகா  இைட நிகர்த்த வாகி ஏவல் 
ெசய் வ ம் இைளேயார்க்கு நீ ம் நிழ ம் பயத்த லா ம், ஆர்பதம் மிக்கு நீ ம் 
நிழ ம் ெப த ற் களிசிறந்  மா ம் ள் ந் ைணேயா ன் ற்  
விைளயா வனகண்  தைலவற்குந் தைலவிக்குங் காமக்குறிப்  மிகுதலா ெமன்ப . 

ல்ைல ேமய்ந்  ெகால்ேலற்ேறாேட னிற்றாக் கன்ைற நிைனந்  மன்றிற் குதர ந் 
தீங்குழ ைசப்ப ம் பந்தர் ல்ைல வந்  மணங் கஞற்ற ம் வ கின்ற தைலவற்கும் 
இ ந்த தைலவிக்குங் காமக்குறிப் ச் சிறத்த ன், அக்காலத்  மாைலப்ெபா ம் 
உாித்தாயிற் . 
 
    இனிக் குறிஞ்சியாவ  ணரற்ெபா ட் . அஃ  இயற் ைகப் ணர்ச்சி 

த யனவாம். இயற்ைகப் ணர்ச்சி நிகழ்ந்த பின் கள  நீட் ப்பக் க ந் 
தைலவற்குக் களவிைனச் சிறப்பிக் குங்கால், தைலவி அாியளாகேவண் மாகேவ 
அவ்வ ைமைய ஆக்குவ  ஐப்பசி ங் கார்த்திைக மாகிய கூதி ம் அதன் 
இைடயாம ெமன்ப . என்ைன? இ ள் ங்கித் ளி மிகு த ற் ேசறல் 
அாிதாதலா ம், பானாட் கங்கு ற் பரந் டன் வழங்கா  மா ம் ள் ந் 

ைண டன் இன் ற்  வதித ற் காமக்குறிப் க் கழியேவ ெப குதலா ங், 
காவன்மிகுதி ேநாக்கா  வ ந்தைலவைனக் குறிக்கண்ெணதிர்ப்பட் ப் ண ங் கால் 
இன்பம் ெப குத ன், இந்நிலத்திற்குக் கூதிர்க்காலஞ் சிறந்தெதனப்ப ம். 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "வி ந்தின் மன்ன ர ங்கலந் ெத ப்ப 
        ேவந்த ம் ெவம்பைக தணிந்தனன் றீம்ெபயற் 
        கா  மார்க  தைலயின்  ேத ம் 
        ஓவத் தன்ன ேகாபச் ெசந்நிலம் 
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        வள்வாய் ஆழி உள்  ளக் 
        கடவிக் காண்குவம் பாக மத நைடத் 
        தாம்பைச குழவி ங்குசுைர ம யக் 
        கைனயலங் குரல காற்பாி பயிற்றிப் 
        ப மணி மிடற்ற பயநிைற யாயங் 
        ெகா ம  ைடயர் ேகாற்ைகக் ேகாவலர் 
        ெகான்ைறயங் குழலா பின்ைறத் ங்க 
        மைனமைனப் பட  நைனநகு மாைலத் 
        *தனக்ெகன வாழாப் பிறர்க்குாி யாளன் 
        பண்ணன் சி கு ப் படப்ைப ண்ணிைலப் 
        ன்காழ் ெநல் ப் ைபங்காய் தின்றவர் 
        நீர்கு  சுைவயிற் றீவிய மிழற்றி 
        கிழ்நிலாத் திகழ்த  வாத் திங்கள் 
        ெபான் ைடத் தா  ெயன்மகன் ஒற்றி 
        வ குைவ யாயின் த குெவன் பாெலன 
        விலங்கமர்க் கண்ணன் விரல்விளி பயிற்றித் 
        திதைல யல்குெலங் காத  
        தல்வற் ெபாய்க்கும் ங்ெகா  நிைலேய" (அகம். -54) 
 
    இ  பாகற்குைரத்த . இ  ல்ைலக்கட் கா ம் மாைல ம் வந்த . அகம், 
 
        "மன் பா டவிந்  மைனம ந் தன்ேற 
        ெகான்ேறா ரன்ன ெகா ைமேயா ன்ேற 
        யாமங் ெகாளவாிற் கைனஇக் காமங் 
        கட  ைரஇக் கைரெபாழி ம்ேம 
        ெயவன்ெகால் வாழி ேதாழி மயங்கி 
        இன்ன மாக ம் நன்னர் ெநஞ்சம் 
        என்ெனா ம் நின்ெனா ஞ் சூழா  ைகம்மிக் 
        கி ம் பட் ளிய இட்ட ஞ் சிலம்பிற் 
        கு ஞ்சுைனக் குவைள வண் படச் சூ க் 
        கானக நாடன் வ உம் யாைனக் 
        கயிற் ப் றத் தன்ன கன்மிைசச் சி ெநறி 
        மாாி வானந் தைலஇ நீர்வார்  
        இட்ட ங் கண்ண ப குழி யியவின 
        இ ளிைட மிதிப் ழி ேநாக்கியவர் 
        தளர  தாங்கிய ெசன்ற தின்ேற" (அகம்- 128) 
 
        ----------------- 
        * இவ்வ ேய மணிேமகைல 5-ஆவ  காைதயில் 73-ஆவ அ யாக 
அைமந் ள்ள . 
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    இர க்குறிக்கட் சிைறப் றமாகத் ேதாழிக்கு உைரப்பாளாக உைரத்த . இ  
குறிஞ்சிக்கு கூதி ம் யாம ம் வந்த  
 
    நில ம் ெபா ம் தெலன்றைமயிற் கார் தலாதல் ேவண் ம்; ேவ◌்ண்டேவ, 
அதற்கிைடயின்றிக் கூறிய மாைல ம் அதன் சிைனயாமாத ற், கார்காலத்  
மாைலெயன்ப  ெபற்றாம். இ  கூதிர்யாமம் என்பதற்கும் ஒக்கும். (6) 
    ----------- 
 
    7. 
        பனிெயதிர் ப வ ம் உாித்ெதன ெமாழிப. 
 
    இஃ  எய்தியதன்ேமல் சிறப் விதி; ற்கூறிய குறிஞ்சிக்கு ன்பனி ம் 
உாித்ெதன்ற ன். 
 
    (இ-ள்) பனி எதிர் ப வ ம் உாித்  என ெமாழிப - பனி ற்பட்ட ப வ ங் குறிஞ்சி 
ெயான்றற்கு உாித்ெதன்  கூ வார் ஆசிாியர் என்றவா . 
 
    எதிர்தெலன்ப  ன்னாதல்; என்ேவ, ன்பனியாயிற் ; அ  ஞாயி பட்ட 
அந்திக்கண் வ த ன். உாித்ெதன்றதனாற் கூதிர்ெபற்ற யாம ம் ன்பனி ெபற்  
வ ம் எனக்ெகாள்ள. 
 
    உதாரணம் :- 
 
        " ........ 
        பனிய உ நின்ற பானாட் கங்குல் 
        தமிேயார் ம ைக க்காய் தண்ெணன 
        னிய அைலத்தி ரணில் காைல 
        ...... (அகம் - கஉ ) 
 
    என ன்பனியாமங் குறிஞ்சிக் கண் வந்த . (7) 
    ----------- 
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 8. 
        ைவகு  வி யன் ம தம் ஏற்பா  
        ெநய்தல் ஆதல் ெமய்ெபறத் ேதான் ம். 
 
    இனிச் சி ெபா ேத ெப வன கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்) ைவகு  வி யல் ம தம் - ைவகைற ம் வி யற் கால ம் ம தமாத ம்; 
ஏற்பா  ெநய்தல் ஆதல் ெமய்ெபறத் ேதான் ம் - எற்ப காலம் ெநய்தலாத ம் 
ெபா ள்ெபற்த் ேதான் ம் என்றவா . 
 
    ைவகு த ம் வி ய ம் என் ம் உம்ைம ெதாக்கு நின்ற . ெசவியறி த்தைலச் 
ெசவியறி ◌ாஉ என்றாற்ேபால ைவகு தைல ைவகு  என்றார். அ  
மாைலயாம ம் இைட யாம ம் கழி ந் ைண அக்கங்குல் ைவகு தல்; அ  கங்குல் 
ைவகிய அ தியாதேனாக்கி ைவகைற ெயன ங் கூ ப. அ  ம் பாடம். நாள் 
ெவயிற் காைலைய வி யெலன்றார். "வி யல் ெவங் கதிர்கா ம் ேவயம லகலைற"* 
என்ப. "வி யல் ைவகைற ெயன உ ெதாக்கு ன்ெமாழி நிைலயலாயிற் ,. 
பரத்ைதயிற் பிாிந்த தைலவன் ஆட ம் பாட ங் கண் ங் ேகட் ம் ெபா  கழிப்பிப் 
பிறர்க்குப் லனாகாமல் மீ ங்காலம் அ வாதலா ந், தைலவிக்குக் கங்குல் யாமங் 
கழியா  ெநஞ்சழிந்  ஆற் றாைம மிகுதலான் ஊட ணர்த்தற் ெகளிதாவேதார் 
உபகார ைடத்தாதலா ம் ைவகைற கூறினார். இனித் தைலவி வி யற்காலஞ் 
சி வைரத்தாத ன் இதனாற் ெப ம் பயன் இன்ெறன னிந்  வாயிலைடத்  
ஊடனீட் ப்பேவ அவ் ைவகைற வழித்ேதான்றிய வி யற்கண் ம் அவன் ெமய்ேவ  
பா  விளங்கக்கண்  வாயில் குத்தல் பயத்த ன் வி யல் கூறினார், 
 
        " ங்குநீர்" என் ம் ம தக்க ள், 
 
        "அைணெமன்ேறாள் யாம்வாட அமர் ைணப் ணர்ந் நீ 
        மணமைனயா ெயனவந்த மல்ல ன் மாண்பன்ேறா 
        ெபா க்ெகாண்ட ெகௗைவயிற் வைணப் ெபா ந்தநின் 
        வ ைவயங் கமழ்நாற்றம் ைவகைறப் ெபற்றைத" (க .-66) 
 
    என ம தத்திற்கு ைவகைற வந்த . 
 
        "விாிகதிர் மண் லம்" என் ம் ம தக்க ள், 
 
        "தணந்தைன ெயனக்ேகட் த் தவேறாரா ெதமக்குநின் 
        குணங்கைளப் பாராட் ந் ேதாழன்வந் தீயான்ெகால் 
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        கணங்குைழ நல்லவர் க ப்பற லைணத் ஞ்சி 
        யணங்குேபாற் கம நின் னலர்மார்  காணிய" (க -71) 
 
    என ம தத் க் காைல வந்த . 
 
    "காைல ெய ந்  க ந்ேதர் பண்ணி"‡ என்ப ம் அ . 
 
    இனி ெவஞ்சுடர் ெவப்பந் தீரத் தண்ண ஞ் ேசாைல தாழ்ந்  நீழற் ெசய்ய ந், 
தண்பதம்பட்ட ெதண்கழி ேமய்ந்  பல் ேவ  வைகப்பட்ட ள்ெளல்லாங் குடம்ைப 
ேநாக்கி உடங்கு ெபயர ம், ன்ைன த ய வினாற்றம் ன்னின்  கஞற்ற ம், 
ெந ந்திைர ய வத்  நிலாக்கதிர் பரப்ப ங் காதல் ைகமிக்குக் கடற்கா ங் 
கானற்கா ம் நிைறகடந்  ேவட்ைக லப்பட உைரத்த ன், ஆண் க் காமக்குறிப்  
ெவளிப்பட்  இரங்கற்ெபா ள் சிறத்த ன் எற்பா  ெநய்தற்கு வந்த , 
 
        ------------------ 
        * க த்ெதாைக-45. † அகம் -196 ‡ கு ந்ெதாைக - 5 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "ெந ேவள் மார்பின் ஆரம் ேபாலச் 
        ெசவ்வாய் வானந் தீண் மீன் அ ந் ம் 
        ைபங்காற் ெகாக்கின *நிைரபைற கப்ப 
        எல்ைல ைபப்ைபயக் கழிப்பிக் குடவயின் 
        கல்ேசர்ந் தன்ேற பல்கதிர் ஞாயி  
        மதெரழில் மைழக்கண் க ழ இவேள 
        ெப நாண் அணிந்த சி ெமன் சாயல் 
        மாணலஞ் சிைதய ஏங்கி யானா  
        அழல்ெதாடங் கினேள ெப ம அதனால் 
        கழிச்சுறா எறிந்த ட்டாள் அத்திாி 
        ெந நீர் இ ங்கழிப் பாிெம ந் தைசஇ 
        வல்வில் இைளயெரா ெடல் ச் ெசல்லா  
        ேசர்ந்தைன ெச ேன சிைதகுவ ண்ேடா 
        ெபண்ைண ஓங்கிய ெவண்மணற் படப்ைப 
        அன்றில் அக ம் ஆங்கண் 
        சி குரல் ெநய்தெலம் ெப ங்கழி நாட்ேட" (அகம்.-120) 
 
    பகற்குறிக்கண் இடத் ய்த் த் தைலவைன எதிர்ப்பட்  உைரத்த . ெநய்தற்கு 
எற்பா  வந்த . 
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    'கானன் மாைலக் கழிப் க் கூம்ப'† என்பத ள் மாைல ம் வந்த . க ண் 
மாைலக்காலம் ெநய்த ன்கண் வந்தவா  காண்க. இ ேமல் 'நிலெனா ங்கு மயங்குத 

ன் '‡ என்பதனாற் ெப ம். 
 
    இவற்றிற்கு அ வைக இ ம் உாிய ெவன்பதன்றிக்கா ம் இளேவனி ம் 
ேவனி ம் ெப ம்ெபா தாகக் ெகாள்ப என்றற்குப் ெபா ள் ெபறத் ேதான் ம் என்றார், 
 
    இனி ெநய்தற்கு ஒழிந்த ன்  கால ம் பற்றிவரச் சான்ேறார் ெசய் ட் ெசய்திலர்.; 
அக்காலத் த், தைலவி றம் ேபாந்  விைளயாடாைமயின். அங்ஙனம் வந்த 
ெசய் ளேவல் அவற்ைற ங் ெகாள்க. 
 
        "கழனி மாஅத்  விைளந் கு தீம்பழம் 
        பழன வாைள க உம் ஊரன் 
        எம்மில் ெப ெமாழி கூறித் தம்மில் 
        ைக ங் கா ந் க்கத் க்கும் 
        ஆ ப் பாைவ ேபால 
        ேமவன ெசய் ந்தன் தல்வன் தாய்க்ேக." (கு -8) 
 
        --------- 
        (பாடம்) *ெகாக்கின். † அகம் 40. ‡ ெதால். அகம்.-12 
 
    ற ைரத்தாெனனக்ேகட்ட பரத்ைத தைலவைன ெந ங்கித் தைலவன்; 
பாங்காயினார் ேகட்ப உைரத்த . இ  ேவனில் வந்த . 
 
        "அாிெபய் சிலம்பி னாம்பலந் ெதாடைல 
        அரம்ேபா ழவ்வைளப் ெபா ந்த ன்ைக 
        இைழயணி பைணத்ேதா ைளைய தந்ைத 
        மைழவளந் த உ மாவண் தித்தன் 
        பிண்ட ெநல் ன் உறந்ைத யாங்கண் 
        கைழநிைல ெபறாஅக் காவிாி நீத்தங் 
        குைழமா ெணாள்ளிைழ நீெவய் ேயாெளா  
        ேவழ ெவண் ைண தழீஇப் ழியர் 
        கயநா யாைனயின் கனமர்ந் தாஅங் 
        ேகந்ெதழி லாகத் ப் ந்தார் குைழய 
        ெந ந லா ைன னேல யின் வந் 
        தாக வன ைல ய ம்பிய சுணங்கின் 
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        மாசில் கற்பிற் தல்வன் தாெயன 
        மாயப் ெபாய்ம்ெமாழி சாயிைன பயிற்றிெயம் 
        ைம ெயள்ளலஃ தைமகுந் தில்ல 
        சுடர்ப் ந் தாமைர நீர் திர் பழனத் 
        தந் ம்  வள்ைள யாய்ெகா  மயக்கி 
        வாைள ேமய்ந்த வள்ெளயிற்  நீர்நாய் 
        ள்ளைரப் பிரம்பின் தாிற் ெசறி ம் 
        பல்ேவன் மத்தி கழாஅ ரன்னெவம் 
        இளைம ெசன்  தவத்ெதால் லஃேத 
        இனிெயவன் ெசய்வ  ெபாய்ம்ெமாழி ெயமக்ேக" (அகம்.-6) 
 
    பரத்ைதெயா  னலா  வந்தைமேகட் த் தைலவி லந்த . இ  இளேவனில் 
வந்த . ஏைனய வந்தவழிக் காண்க. 
 
    நாடகவழக்கானன்றி உலகியல் வழக்கா ம் அச் சி ெபா ம் 
ெப ம்ெபா திற்குப் ெபா ந்  ெமன்றற்குத்ேதான்  ெமன்றார். இதன் பயன் 
இவ்விரண்  நிலத் க்கு 
    மற்ைற ன்  கால ம் ெப ம்பான்ைம வாராெதன்றலாம். 
    --------- 
 
    9. 
        ந நிைலத் திைணேய நண்பகல் ேவனிெலா  
        நிைல ம ங்கின் ன்னிய ெநறித்ேத. 
 
    இ  நில ைடய நான்கற்குங் காலங் கூறி அந்நான்கிற்கும் ெபா வாகிய 
பாைலக்குக் காலங் கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்) ந  நிைலத்திைணேய- பாைலத்திைண; நண்பகல் ேவனிெலா - எற்பா ங் 
காைல ம் என் ம் இ  கூற்றிற்கு ந வணதாகிய ஒ  கூ  தான் ெகாண்  ெவம்ைம 
ெசய்  ெப கிய ெப ம்பகேலா ம் இளேவனி ம் ேவனி ம் என் ம் 
இரண் ேனா ம்;  நிைல ம ங்கின்- பிாிெவனப்ப தற்கு ைடத்தாகிய 
குறிஞ்சி ம் ல்ைல மாகிய ஒ  ம ங்கின் கண்ேண; ன்னிய ெநறித் - ஆசிாியன் 
மனங்ெகாள்ளப் ப ம் ெநறிைமத்  என்றவா . 
 
    நிைல ெயன்ற  நிலத்திைன. நிைலப்பகுதிக்கண் ன்னப் ப ெமனேவ 
அத் ைண யாக்கமின்றி ஒழிந்த ம த ம் ெநய்த ம் யாநிலமாய் அத் ைண 

ன்னப்படா தாயிற் . இ  பாைலக்ெகன்பதாம். பிாிவின்கண் ய வ வன 
ெவல்லாம் இவ்விரண்டற்கும் யவ த ம் ஒழிந்த இரண்டற் கும் அைவ கு கி 
வ த ம் ைறயாற் ெகாள்க. என்ைன? சுரத்த ைம அறியின், இவள், 
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ஆற்றாளாெமனத் தைலவன் ெசல வ ங்குத ந் ணிந் ேபாத ம், 
உடன்ேபாவெலனத் தைலவி கூ த ம், அதைன அவன் விலக்க ம், இ ந்திரங்க ம் 
ேபால் வன பல ம் யவ ம் நிலங் குறிஞ்சி ம் ல்ைல மாக ன் சுரத்த ைம 

த யன நிகழாைமயின் ம த ம் ெநய்த ம் அப்ெபா ண் ய வாராவாயின. 
 
        "நன்ேற காதலர் ெசன்ற ஆேற 
        அணிநிற இ ம்ெபாைற மீமிைச* 
        மணிநிற வின ேதாைக † ைடத்ேத" (ஐங்கு -431) 
 
    இ  சுரத்த ைம நிைனந்  வ ந்திேனெனன்ற தைலவிக்கு அவ் வ ைம நீங்கக் 
கார்கால மாயிற்ெறன்  ஆற் வித்த . இப்பாட்  த ய பத் ம் ல்ைல ட் பாைல. 
 
        "கார்ெசய் காைலெயா  ைகயறப் பிாிந்ேதார் 
        ேதர்த  வி ந்தில் தவிர்குதல் யாவ  
        மாற்ற ந் தாைன ேநாக்கி 
        ஆற்ற ம் இ த்தல் ேவந்தன  ெதாழிேல" (ஐங்கு -451) 
 
    இ  ப வங்கண்  ஆற்றாளாகிய தைலவி பாசைறச் ெசய்தி ேகட்  வ ந்திய . 
 
    ேமற்கூறிய ப வங்கண்  கிழத்தி ைரத்த இப்பத் ம் ல்ைல ட் பாைல. 
 
        "க ங்கால் ேவங்ைக மாத்தகட்  ஒள்  
        இ ங்கல் வியலைற வ ப்பத் தாஅம் 
        நன்மைல நாடன் பிாிந்ெதன 
        ஒண் தல் பசப்ப  எவன்ெகால் அன்னாய்" (ஐங்கு -219) 
 
        ------------------------ 
        (பாடம்) *'இ ம் ற மீமிைச' என ம், 'அ ம்ெபாைற மீமிைச' 
        † 'உ வின்ேறாைக' 
 
    இ  வைரவிைடைவத் ப் பிாிந் ழித் தைலவி யாற்றாைம கண்  ேதாழி கூறிய . 
இ  குறிஞ்சி ட் பாைல. 
 
        "எக்கர் ஞாழல் ெச ந்திெயா  கமழத் 
        வைலத் தண் ளி சிப் 
        பசைல ெசய்தன பனிப  ைறேய." (ஐங்கு  - 141) 
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    இ  வைரவிைடைவத் ப் பிாிந் ழி ஆற் விக்குந் ேதாழிக்குத் ைறயின்ப-

ைடத்தாகலான் வ த்திற்ெறனத் தைலவி கூறிய . இ  சுரத்த ைம 
த யனவின்றி ெநய்தற் குட் பாைல வந்த . ஏைனய வந் ழிக் காண்க. 

 
    ந்நீர் வழக்கஞ் சி பான்ைமயாக ன் ெசய்தற்கு ய வாராதாயிற் . 
இக்க த்தாேன பிாிெவா க்கம் ம தத்திற்கும் ெநய்தற்குஞ் சி பான்ைமயாகப் 

லெனறிவழக்கஞ் ெசய்யப்ப ம். 
 
    எற்பாட் க்கு ன்னர்த்தாகிய நண்பகைலப் பாைலக்குக் கூற ேவண் ப் பின் 
ைவத்தாேர ம் ெப ம்ெபா திற்கு ற் கூ த ன் ஒ வாற்றாற் சி ெபா தா ம் 

ைறேய ைவத்தாராயிற் . காைல ம் மாைல ம் நண்பகலன்ன க ைமகூரச் 
ேசாைலேதம்பிக் கூவன் மாறி, நீ ம் நிழ ம் இன்றி, நிலம் பயந் றந் , ள் ம் 
மா ம் லம் ற்  இன்பமின்றித் ன்பம் ெப குவெதா  காலமாத ன், இன்பத்திற்கு 
இைட றாகிய பிாிவிற்கு நண்பக ம் ேவனி ஞ் சிறப் ைடத்தாயிற் . 
 
        ெதள்ளறல் யாற் த் திைரமணல் அைடகைர 
        வண்  வாிபாடத் தண்ேபா தலர்ந்  
        தா ந் தளி  ேமதகத் வன்றிப் 
        பல் ஞ் ேசாைலப் பன்மலர் நாற்றெமா  
        ெசவ்விதிற் ெறன்றல் ஒவ்விதிற் றாகிக் 
        குயில்கூஉக் குர ம் பயில 
        அதன்ேம ம் 
        நில ஞ் சாந் ம் பயில்  த் ம் 
        இன்பம் விைளக்கு நன்ெபா ள் பிற ம் 
 
    பண்ைடய ேபாலா , இன்பம் மிகத்த ம் இளேவனிற் காலத் ப், ெபாழில் 
விைளயா ம், ப் க் ெகாய் ம், அ வியா ம் ன்னர் விைளயாட்  
நிகழ்ந்தைமபற்றிப் பிாிந்த கிழத்தி ெம ந் ைரக்குங் கிளவி பயின்  வ தலா ம், 
உடன்ேபாக்கின்கண் அக்காலம் இன்பம் பயக்குமாதலா ம், இளேவனிேலா  
நண்பகல் சிறந்த ெதனப்பட்ட . பிாிந்த கிழத்தி இ ந்  கூ வன கார்கால 
மன்ைமயின் ல்ைலயாகா. 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "கள்ளிய ங் காட்ட ள்ளிய ம் ெபாறிக்கைல 
        வற றல் அங்ேகா திர வலங்கடந்  
        ல ப்  றந்த கல க்கழி க ைட 
        இர க்கு ம் ப லற றி நிைரபகுத் 
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        தி ங்கல் க்கர்த் திற்றி ெகண் ம் 
        ெகாைலவில் ஆடவர் ேபாலப் பல டன் 
        ெப ந்தைல ெய ைவெயா  ப ந் வந் தி க்கும் 
        அ ஞ்சுரம் இறந்த ெகா ேயார்க் க ல்க ம் 
        இ ங்கைழ இ ம்பின் ஆய்ந் ெகாண் ட த்த 
        ணங்குகண் சி ேகால் வணங்கிைற மகளிெரா 
        ட க நர்ப் ரந்த வ ன்பின் கழல்ெதா  
        நற மகிழ் இ க்ைக நன்னன் ேவண்மான் 
        வயைல ேவ  விய ர் அன்னநின் 
        அலர் ைல யாகம் லம்பப் பல நிைனந் 
        தாேழல் என்றி ேதாழி யாழெவன் 
        கண்பனி நி த்தல் எளிேதா குர மலர்ந் 
        த ற்சிர நீங்கிய வ ம்பவிழ் ேவனில் 
        அறல விர் வார்மணல் அகல்யாற் ற ைடகைரத் 
        ைறய ணி ம ேதா கல்ெகாள ேவாங்கிக் 
        க ழ்தளிர் அணிந்த இ ஞ்சிைன மாஅத் 
        திணர்தைத ப்  நிைரத்த ெபாங்கர்ப் 
        ைக ைர அம்மஞ் சூர 
        கர்குயில் அக ங் குரல்ேகட் ேபார்க்ேக." (அகம்-97) 
 
    இ  வற் த் ந் ேதாழிக்குத் தைலவி கூறிய . 
 
    இக் களிற்றியாைன நிைர ள் இ வைக ேவனி ம் பாைலக்கண் வந்தன. 
நண்பகேலா வ வன வந் ழிக் காண்க. (9) 
    ----------- 
 
    10 
        பின்பனி தா ம் உாித்ெதன ெமாழிப. 
 
    இஃ  எய்தியதன்ேமற் சிறப்  விதி. 
 
    (இ-ள்.) ந  நிைலத்திைணக்கு ற்கூறிய ேவனிலன்றிப் பின்பனிக்கால ம் 
உாித்  என்றவா . 
 
    இ  கூதிைர, ன்பனியாகிய மர்கழி ந் ைத ந் ெதாடர்ந்தாற் ேபால, ேவனிலாகிய 
சித்திைர த ய நான்கற்கு ன்பின் பனியாகிய மாசி ம் பங்குனி ந் 
ெதாடர்ந்தெதன்  கூறினார். 
 
    உதாரணம் :- 
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        "பைகெவன்  திைறெகாண்ட பாய்திண்ேடர் மிைசயவர் 
        வைகெகாண்ட ெசம்மனாம் வனப்பார வி வேதா 
        ைகெயனப் தல்சூழ்ந்  வங்கட்கட் ெபாதி ெசய்யா 
        ைகெவண்ப திெபார ற்றிய க ம் பனி." (க -31) 
 
    இ  தனித்ேதார்க்குப் பின்பனி ஆற்றற்கு அாி , இஃெதவர்க்கும் ஏதமாம் என ம், 
இதனான் இறந் ப ேவெனன ங் கூறிற் . 
 
        "அம்ம வாழி ேதாழி காதலர் 
        ல  த்திற் றண்சித ைறப்பத் 
        தளித் தண்பவர் நாளா ேம ம் 
        பனிப  நாேள பிாிந்தனர் 
        பிாி  நா ம் பலவா கவ்ேவ." (கு -104) 
 
    தைலவி ேதாழிக்கு உைரத்த . 
 
    இ ம் அ . 
 
    பின்பனிக்கு நண்பகல் ன்பஞ்ெசய்யா ெதன்ப உம் அதற்குச் சி ெபா  
வைரவில ெவன்ப உங் கூறிற் ; என்ைன? சூத்திரத் த் தான் எனத் தனித்  
வாங்கிக் கூறின ைமயின். (10) 
    ---------- 
 
    11. 
        இ வைகப் பிாி ம் நிைலெபறத் ேதான்றி ம் 
        உாியதாகும் என்மனார் லவர். 
 
    இ  பாைலப் பகுதி இரண்ெடன ம் அவ்விரண்டற்கும் பின்பனி உாித்ெதன ங் 
கூ கின்ற . 
 
    (இ-ன்.) இ வைகப் பிாி ம் நிைலெபறத் ேதான்றி ம் - நான்கு வ ணத்தா க்கும் 
கா ற் பிாி ம் ேவளாளர்க்குக் கலத் திற் பிாி ந் தத்தம் நிைலைமக்ேகற்பத் 
ேதான்றி ம்; உாிய  ஆகும் என்மனார் லவர்- பின்பனிக்காலம் அவ்விர ண்டற்கும் 
உாிைம ண்  நிற்குெமன்  கூ வர் லவர் என்றவா . 
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    கட ைன நிலெமன்னாைமயிற் கலத்திற் பிாி  ன்பகுத்த  நிலத் ள் 
அடங்காெதன் , அ ம் அடங்குதற்கு, 'இ வைகப் பிாி ம்' என் ம் ற் ம்ைம 
ெகா த் க், கா ற் பிாிேவா  கூட் க் கூறினார். கலத்திற் பிாி  அந்தணர் த ய 
ெசந்தீவாழ்நர்க்கு ஆகாைமயின் ேவளாளர்க்ேக உாித் ெதன்றார். ேவத 
வணிகரல்லாதார் கலத்திற் பிாி  ேவத ெநறியன்ைமயின் ஆராய்ச்சியின் . 
இக்க த்தாேன இ வைக ேவனி ம் நண்பக ம் இ வைகப் பிறிவிற்கும் ஒப்ப 
உாியவன்றிக், கா ற் பிாி க்குச் சிறத்த ங், கலத்திற் பிாிவிற்கு இளேவனி 
ெலான் ங் காற் மிகாத ற்பக்கத் ச் சி வர  விற்றாய் வ த ங் ெகாள்க. ஒழிந்த 
உாிப்ெபா ள்களி ம் பாைல இைட நிக ெமன்ற ற் பிாியேவண் யவழி அவற்றிற்கு 
ஓதிய காலங்கள் கலத்திற் பிாிவிற்கும் வந்தால் இ க்கின் . 
 
    என்ைன? கார்காலத் க் கலத்திற்பிாி ம் உலகியலாய்ப் பாட ட் பயின்  
வ மாயிெனன்க ேதான்றி ம் என்ற உம்ைம சிறப் ம்ைம. ; இரண்  பிாிவிற்கும் 
பின்பனி உாித்ெதன்ற ன். 
 
    இனிக் கலத்திற்பிாிவிற்கு உதாரணம்:-- 
 
        "உலகு கிளர்ந்தன்ன உ ெக  வங்கம் 
        ல த்திைரப் ெப ங்கடல் நீாிைடப் ேபாழ 
        இர ம் எல்ைல ம் அைசவின் றாகி 
        விைரெசல யற்ைக வங்கூ ழாட்டக் 
        ேகா யர் திணிமண லகன் ைற நீகான் 
        மாட ெவாள்ெளாி ம ங்கறிந் ெதாய்ய 
        ஆள்விைனப் ாிந்த காதலர் நாள்பல 
        கழியா ைமயி னழிபட ரகல 
        வ வர் மன்னாற் ேறாழி தண்பைணப் 
        ெபா னல் ைவப்பின் நம்  ராங்கட் 
        க விைள ரணிய தண் தற் பகன்ைறப் 
        ெப வள மலர அல்  தீண் ப் 
        பல க்காய்ப் றத்த பசும்பழப் பாகல் 
        கூதள திைலக் ெகா நிைரத் ங்க 
        அறனின் றைலக்கு மானா வாைட 
        க மைன மாடத் க் கங்குல் சத் 
        தி ந்திைழ ெநகிழ்ந்  ெப ங்கவின் சாய 
        நிைரவைள ந் ேதாெளன 
        உைரெயா  ெசல்  மன்பினர்ப் ெபறிேன" (அகம்-255) 
 
    இ  ேதாழி வி வ  காரணமாக உைரத்த . இம் மணிமிைடபவளத் ப் 
பின்பனி வந்தவா ம் நண்பகல் கூறாைம ம் அவர் குறித்தகாலம் இ ெவன்ப  
ேதான்றிய 
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    வா ங் காண்க. 
 
        "குன்ற ெவண்மண ேலறி நின் நின்  
        இன் ங் காண்கம் வம்ேமா ேதாழி 
        களி ங் கந் ம் ேபால நளிகடற் 
        கூம் ங் கல ந் ேதான் ந் 
        ேதான்றன் மறந்ேதார் ைறெக  நாட்ேட" 
 
    வ கின்றாெரனக்ேகட்ட தைலவி ேதாழிக்கு உைரத்த . 
    இ  பின்பனிநின்றகாலம் வைரவின்றி வந்த . கட ைடக் கலத்ைதச் ெச த் தற்கு 
உாிய காற்ெறா பட்ட காலம் யாதா ங் ெகாள்க. ஆகுெமன்றதனால் ேவதவணிக ம் 
ெபா ளின்றி இல்லறம் நிகழாத காலத்தாயிற் ெசந்தீவழிப தற்கு உாிேயாைர நாட் க் 
கலத்திற் பிாிதற்கு உாியெரன்  ெகாள்க. (11) 
    -------------- 
 
    12. 
        திைணமயக் கு த ங் க நிைல இலேவ 
        நிலெனா ங்கு மயங்குதல் இன்ெறன ெமாழிப 
        லனன் குணர்ந்த லைம ேயாேர. 
 
    இஃ  உாிப்ெபா ள் மயங்கு ெமன்ற ன் ேமலனவற்றிற்குப் றனைட. 
 
    (இ-ள்) திைண மயக்கு த ம் க நிைல இலேவ- 'மாேயான்ேமய' (5) என்பத ள் 
ஒ  நிலத்  ஓெரா க்கம் நிக ெமன நிரனி த் க் கூறிய ஒ க்கம் 
அவ்வந்நிலத்திற்ேக உாித்தா ெயா கா  தம் ண் மயங்கிவ த ம் நீக்கப்படா; நிலன் 
ஒ ங்கு மயங்குதல் இன்  என ெமாழிப- அங்ஙனம் ஒ  நிலத்  இரண்ெடா க்கந் 
தம் ண் மயங்குதலன்றி இரண் நிலம் ஒேராெவா க்கத்தின்கண் மயங்குத ல்ைல 
ெயன்  கூ வர்; லன் நன்கு உணர்ந்த லைமேயார்- அங்ஙனம் நில ம் ஒ க்க ம் 
இைய ப த் ச் ெசய் ம் லெனறி வழக்கத்திைன ெமய்ெபற உணர்ந்த 
அறிவிைன ைடேயார் 
    என்றவா . 
 
    என்ற , ஒ  நிலத்தின்கண் இரண்  உாிப்ெபா ள் மயங்கி வ ெமன்ப உம், 
நிலன் இரண்  மயங்காெதனேவ காலம் இரண் ந் தம் ள் மயங்குெமன்ப உங் 
கூறினாராயிற் . எனேவ, ஒ  நிலேம மயங்குமாறாயிற் . உாிப்ெபா ண் மயக் 
கு தல் என்னா  திைண மயக்கு த ம் என்றார், ஓர் உாிப் ெபா ேளா  ஓர் 
உாிப்ெபா ண் மயங்குத ம், ஓர் உாிப் ெபா ள் நிற்றற்கு உாிய இடத்  ஓர் 
உாிப்ெபா ள் வந்  மயங்குத ம், இவ்வாேற காலம் மயங்குத ம், க ப்ெபா ண் 
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மயங்குத ம் ெப ெமன்றற்கு;திைணெயன்ற  அம் ன்றைனயங் ெகாண்ேட 
நிற்ற ன். 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "அறிேய மல்ேல மறிந்தன மாேதா 
        ெபாறிவாிச் சிைறய வண் ன ெமாய்ப்பச் 
        சாந்த நா  நறிேயாள் 
        கூந்த னா நின் *மார்ேப ெதய்ேயா" (ஐங்கு -240) 
 
    இ  றத்ெதா க்க மின்ெறன்றாற்குத் ேதாழி கூறிய . 
 
        ---------------- 
        (பாடம்) * 'மார்ேபஎ' 
 
        ெகால் ெபண்பாற் வாிக் கு ைள 
        வைளெவண் ம ப்பிற் ேகழல் ரக்குங் 
        குன் ெக  நாடன் மன்றதன் 
        ெபான்ேபால் தல்வேனா ெடன்னீத் ேதாேன" (ஐங்கு - 265) 
 
    இ  வாயில்க க்குத் தைலவி கூறிய . 
 
        "வன்கட் கானவன் ெமன்ெசான் மடமகள் 
        ன் ல மயக்கத் த ேவனற் 
        ைபம் றச் சி கிளி க  நாட 
        ெபாிய கூறி நீப்பி ம் 
        ெபாய்வைலப் ப உம் ெபண் தவப் பலேவ" (ஐங்கு -283) 
 
    இ  தைலவன் ஆற்றாைம வாயிலாகப் ணர்ந் ழிப் பள்ளியிடத் ச் ெசன்ற ேதாழி 
கூறிய . 
 
    இைவ குறிஞ்சிக்கண் ம தம் நிகழ்ந்தன.; இைவ ஓெரா க்கம் நிகழ்தற்கு 
உாியவிடத்ேத ஓெரா க்ம் நிகழ்ந்தன. 
 
        "அன்னாய் வாழிேவண் டன்ைனெயன் ேறாழி 
        பசந்தனள் ெபாிெதனச் சிவந்த கண்ைண 
        ெகான்ேன கட தி யாயி ெனன்ன உ 
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        மறிய வாகுேமா மற்ேற 
        றியிணர்க் ேகாங்கம் பயந்த மாேற" (ஐங்கு - 366) 
 
    இஃ  இவ் ேவ பாெடன்ெனன்ற ெசவி க்குத் ேதாழி த்த  ணர்ச்சியால் 
அறத்ெதா  நிற்றல். 
 
    இ  பாைலயிற் குறிஞ்சி. இஃ  உாிப்ெபா ெளா  உாிப்ெபா ண் மயங்கிற் . 
ேமல் வ வனவற்றிற்கும் இவ்வா  உய்த் ணர்ந் ெகாள்க. 
 
        "வளமலர் தைதந்த வண் ப  ந ம்ெபாழின் 
        ைளநிைர வ ெலா த்திெயா  ெந நற் 
        குறிநீ ெசய்தைன ெயன்ப வலேர 
        குரவ நீள்சிைன ைற ம் 
        ப வ மாக்குயிற் ெகௗைவயிற் ெபாிேத." (ஐங்கு - 369) 
 
    இ  ெபாழி டத்  ஒ த்திெயா  தங்கிவந் ம் யான் பரத்ைதைய 
அறிேயெனன்றாற்குத் ேதாழி கூறிய . 
 
        "வண்சிைனக் ேகாங்கின் றண்கமழ் படைல. 
        யி ஞ்சிைற வண் ன் ெப ங்கிைள ெமாய்ப்ப 
        நீநயந் ைறயப் பட்ேடாள் 
        யாவ ேளாெவம் மைறயா தீேம." (ஐங்கு -370) 
 
    இ  பரத்ைதயர்க்குப் வணிந்தைம ேகட்ட தைலவி அஃதின்ெறன்றாற்குக் கூறிய . 
இைவ பாைலக்கண் ம தம் நிகழ்ந்தன. "அ ந்தவ மாற்றியார்"* என் ம் 
பாைலக்க ம் அ . 
 
        --------- 
        *க த்ெதாைக- 30 
 
        "அன்ைன வாழிேவண் டன்ைன வக்கா 
        ேணர்ெகா ப் பாசடம்  பாிய ர் பிழி உ 
        ெநய்தன் மயக்கிவந் தன்  நின்மகள் 
        ப்ேபா ண்கண் மாீஇய 
        ேநாய்க்கு ம ந்தாகிய ெகாண்கன் ேறேர" (ஐங்கு -101) 
 
    இஃ  அறத்ெதா  நின்றபின் வைரதற்குப்பிாிந்தான் வைரெவா  வந்தைம ேதாழி 
ெசவி க்ஞகுக் காட் ய . இ  ெநய்த ற் குறிஞ்சி. 
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        "கண் கு மல்லேமா ெகாண்கநின் ேகேள 
        ெயாள்ளிைழ ய்மணல் ழ்ந்ெதன 
        ெவள்ளாங் கு ைக வின  ேவாேள" (ஐங்கு - 122) 
 
        "கண் கு மல்லேமா ெகாண்கநின் ேகேள 
        உறாஅ வ ைல மடாஅ 
        ண்ணாப் பாைவ ட்  ேவாேள" (ஐங்கு -128) 
 
    இைவ ெப ம்ைபப் ப வத்தாள் ஓர் தைலவிெயா  ேவட்ைக நிகழ்ந்தைமையத் 
தைலவி கூறித் தைலவன் குறிப் ணர்ந்த . 
 
        "யாெனவன் ெசய்ேகா பாண வானா  
        ெமல்லம் லம்பன் பிாிந்ெதனப் 
        ல்ெலன் றனெவன் ாிவைளத் ேதாேள." (ஐங்கு -133) 
 
    இ  தைலவன் றத் ப்ேபான அத் ைணக்கு ஆற்றாயாகுதல் தகாெதன்ற 
பாணற்குத் தைலவி கூறிய . 
 
    இப் பத் ம் ெநய்தற்கண் ம தம். 
 
        "ெவள்ளாங் கு கின் பிள்ைள ெசத்ெதனக் 
        காணிய ெசன்ற மடநைட நாைர 
        மிதிப்ப ெநக்க கண்ேபா ெனய்தல் 
        கட்கமழ்ந் தானாத் ைறவற்கு 
        ெநக்க ெநஞ்ச ேநர்கல் ேலேன" (ஐங்கு -151) 
 
    இ  வாயில்ேவண் ய ேதாழிக்குத் தைலவி வாயின் ம த்த . இப் பத் ம் 
ெநய்தற்கண் ம தம். 
 
        "இலங்குவைள ெதளிர்ப்ப வலவ னாட்  
        கம் ைத க ப்பின ளிைறஞ்சிநின் ேறாேள 
        லம் ெகாண் மாைல மைறய 
        நலங்ேக ழாக நல்குவ ெளனக்ேக" (ஐங்கு -197) 
 
    இடந்தைலப்பாட் ற் றைலவி நிைலகண்  கூறிய . இ  ெநய்த ற் ணர்த 
னிமித்தம். 
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        "ேவப் நைன யன்ன ெந ங்கட் கள்வன் 
        றன்னக மண்ணைள நிைறய ெநல்  
        னி ம்  ைறக்கு ரற்கிவள் 
        ெப ங்கவி னிழப்ப ெதவன்ெகா லன்னாய்" (ஐங்கு - 30) 
 
    இ  ேதாழி அறத்ெதா  நின்ற . 
 
        "பழனங் கம் ள் பயிர்ப்ெபைட யக ங் 
        கழனி ரநின் ெமாழிவ ெலன் ந் 
        ஞ்சுமைன ெந நகர் வ தி 
        யஞ்சா ேயாவிவ டந்தைக ேவேல" (ஐங்கு -60) 
 
    இ  ேதாழி இர க்குறி ம த்த . 
 
        "ெநறிம ப் ெப ைம நீலவி ம் ேபாத்  
        ெவறிமலர்ப் ெபாய்ைக யாம்பன் மயக்குங் 
        கழனி ரன் மகளிவள் 
        பழன ெவதிாின் ெகா ப்பிைண யலேள" (ஐங்கு -91) 
 
    இஃ  இைளயள் விைளவில ெளன்ற . 
 
        "க ங்ேகாட் ெட ைமச் ெசங்கட் னிற்றாக் 
        காதற் குழவிக் கூ ைல ம க்கு 
        ந்ைத ம் ர் வ  
        ெமாண்ெடா  மடந்ைத நின்ைனயாம் ெபறிேன" (ஐங்கு -92) 
 
    இ  நின் தமர் வாராைமயின் எமர் வைர  ேநர்ந்திலெரன்  ேதாழி கூறக்ேகட்ட 
தைலவன் தைலவிக்குக் கூறிய . 
 
    இைவ ம தத் க் குறிஞ்சி நிகழ்ந்தன. 
 
    இக் காட் யெவல்லாம் ஐங்கு . " ைனயிைழ ேநாக்கி ம்"* என் ம் ம தக் 
க ம் அ . 
 
        ரசுைடச் ெசல்வர் ரவிச் சூட்  
        ட்  கவாி க்கி யன்ன 



 40

        ெச ஞ்ெசய் ெநல் ன் ேசயாிப் னிற் க்கதிர் 
        தா தின்றல் அஞ்சிக் காவலர் 
        பாக லாய்ெகா ப் பகன்ைறெயா  பாீஇக் 
        காஞ்சியி னகத் க் க ம்ப த்தி யாக்குந் 
        தீம் ன ர திறவ தாகக் 
        குவைள ண்க ணிவ ம் யா ங் 
        க நீ ராம்பல் ெநறிப் ைபந்தைழ 
        காயா ஞாயிற் றாகத் தைலப்பப் 
        ெபாய்த லா ப் ெபா ெகன வந்  
        நின்னகாப் பிைழத்த தவேறா ெப ம 
        கள் ங் கண்ணி ங் ைக ைற யாக 
        நிைலக்ேகாட்  ெவள்ைள நால்ெசவிக் கிடாஅய் 
        நிைலத் ைறக் கட ட் குளப்பட ேவாச்சித் 
        தணிம ங் கறியாள் யாயழ 
        மணிம ண் ேமனி ெபான்னிறங் ெகாளேல" (அகம். -156) 
 
        ---------------------- 
        *க த்ெதாைக-76. 
 
    இ  ேதாழியிடத் ய்த் த் தைலவைன வைர  கடாய . இவ்வகப்பாட் ம் அ . 
 
    இன் ம், மயக்கு த ம் என்றதனான் அவ்வந் நிலங்கட்கு உாிய த ங் க ம் 
வந்  உாிப்ெபா ள் ேவறாதலன்றி அவ் வந்நிலங்கட்கு உாியவல்லாத த ங் க ம் 
வந்  உாிப் ெபா ண் மயங்குவன ங் ெகாள்க அஃ  "அயந்திகழ் ந ங் ெகான்ைற"* 
என் ம் ெநய்தற் க ட் காண்க இக்க த்தாேன நக்கீர ம் ஐந்திைண ள் ங் கள  
நிக ெமன்  ெகாண்டவா ணர்க. 
 
    இனிக் காலம் ஒ ங்கு மயங்குங்காற் ெப ம்ெபா  இரண் ம் ெப ம்பான்ைம ஞ் 
சி ெபா ம் மயங்குத ங் ெகாள்க. 
 
        "மைழயில் வான மீனணிந் தன்ன 
        குைழயமன் சுண்ைட வா ய மலர 
        வாிெவண் ேகாடல் வாங்குகுைல வான் ப் 
        ெபாிய சூ ய கவர்ேகாற் ேகாவலர் 
        எல் ப் ெபய ழந்த பல்லா நிைரெயா  
        நீர்திகழ் கண்ணியர் ஊர்வயிற் ெபயர்தர 
        நளிேசட் பட்ட மாாி தளிசிறந் 
        ேதர்த  க நீர் ெத ெதா ெறா கப் 
        ேபாிைச ழக்கெமா  சிறந் நனி மயங்கிக் 
        கூதிர்நின் றன்றாற் ெபா ேத காதலர் 
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        நந்நிைல யறியா ராயி ந் தந்திைல 
        யறிந்தனர் ெகால்ேலா தாேம ேயாங்குநைடக் 
        காய்சின யாைனக் கங்குற் சூழ 
        அஞ்சுவர வி த்த தாைன 
        ெவஞ்சின ேவந்தன் பாசைற ேயாேர." (அகம் -264) 
 
    இ  ேதாழிக்குத் தைலவி கூறிய . 
 
    இம் மணிமிைட பவளத் ண் ல்ைல ட் கூதிர் வந்த . 
 
        "மங்குல் மாமைழ விண்ண திர்  ழங்கித் 
        ள் ப்ெபயல் கழிந்த பின்ைறப் ைக றப் 
        ள்ளி ண் வைல வகம் நிைறயக் 
        காதலாப் பிாிந்த ைகய  மகளிர் 
        நீர்வார் கண்ணிற் க விைள மலரத் 
        ய்த்தைலப் வின் த வர் ஈங்ைக 
        ெநய்த்ேதாய்த் தன்ன நீர்நைன யந்தளிர் 
        இ வகிர் ஈ ளின் ஈாிய யல்வர 
        அவைரப் ைபம் ப் பயில அகல்வயற் 
        கதிர்வார் காய்ெநல் கட்கினி திைறஞ்சச் 
 
        -------- 
        * ‘க த்ெதாைக - 150.| ‘ஐந்திைண ள் ம் கள  ேவறன் ’என்ப , 
இைறயனாரகப்ெபா ள் 1-ஆம் சூத்திர ைர. 
 
        சிதர்சிைனத் ங்கும் அற்சிர அைரநாட் 
        காய்சின ேவந்தன் பாசைற நீ  
        நந்ேதா யறியா அறனி லாளர் 
        இந்நிைல கைளய வ குவர் ெகால்ெலன 
        ஆனா ெதறித ம் வாைடெயா  
        ேநாேனன் ேதாழிெயன் தனிைம யாேன." (அகம்-194) 
 
    இ  ப வ வரவின்கண் வற் த் ந் ேதாழிக்குத் தைலவி கூறிய . 
 
    இம் பணிமிைட பவளத்  ல்ைல ண் ன்பனி வந்த . நில ங் க ம் 
மயங்கிற் . 
 
        "க ங்கால் ேவங்ைக கு க 
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        ம் க் கு ைளயிற் ேறான் ங் காட் ைட 
        ெயல்  வ நர் களவிற்கு 
        நல்ைல யல்ைல ெந ெவண் ணிலேவ." (கு ந்-47) 
 
    இஃ  இராவந்  ஒ குங்காைல ன்னிைலப் றெமாழி 
    யாக நிலாவிற்கு உைரப்பாளாய் உைரத்த . 
 
    இக் கு ந்ெதாைக ட் குறிஞ்சி ள் ேவனில் வந்த . 
 
    *"வி ந்தின் மன்னர் * * *." 
 
    என்ப  கார்காலத்  மீள்கின்றான் கிழ்நிலாத் திகழ்தற்குச் சிறந்த 
ேவனி திக்கண் தைலவிமாட்  நிகழ்வன கூறி, அைவ காண்டற்குக் க  ேதைரச் 
ெச த்ெதன்ற . 
 
    இ  ல்ைலக்கண் ேவனில் வந்த . 
 
        ஞ்சுவ  ேபால வி ளி விண்பக 
        இைமப்ப  ேபால மின்னி ைறக்ெகாண்  
        ஏ வ  ேபாலப் பா சிறந் ைரஇ 
        நிலம்ெநஞ் சுட்க ஒவா  சிைலதாங் 
        கார்தளி ெபாழிந்த வார்ெபயற் கைடநாள் 
        ஈன் நா லந்த வாலா ெவண்மைழ 
        வான்ேறா யர்வைர யா ம் ைவகைறப் 
        தெலாளி சிறந்த காண்பின் காைலத் 
        தண்ண ம் ப நீர் மாந்திப் பதவ ந்  
        ெவண் றக் குைடய திாிம ப் பிரைல 
        வார்மண ெலா சிைறப் பிடவவிழ் ெகா நிழற் 
        காமர் ைணெயா ேட ற வதிய 
        அரக்குநிற வின் ஈயல் தாய் 
        பரப்பி யைவேபாற் பாஅய்ப் பல டன் 
        நீர்வார் ம ங்கி னீரணி திகழ 
        இன் ம் வாரா ராயின் நன் தல் 
        யா ெகால் மற்றவர் நிைலேய காதலர் 
        க விக் காாி  யிாீஇய 
        ப வ மன்னவர் வ ெமன் ற ேவ." (அகம்-139) 
 
    ------------------ 
    * அகம் - 54. இச் ெசய் ைள 17ஆம் பக்கத்திற் காண்க. 
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    இ  பிாிவிைடயாற்றா  ேதாழிக்கு உைரத்த . 
 
    இம் மணிமிைட பவளத் ப் பாைலக்கண் ன்பனி ம் ைவகைற ம் ஒ ங்கு வந்தன. 
 
        "ெதால்ெலழில் வைரத்தன்றி வய ேநாய் ந த  
        னல்லாந்த ரல ற லீன்றவள் கிடக்ைகேபாற் 
        பல்பய தவிய பசுைமதீ ரகன்ஞாலம் 
        ல் ய னிெறாாீஇப் நல ேமர்தர 
        வைளயவர் வண்டல்ேபால் வார்மணல் வ க்ெகாள 
        விைளயவ ைரம்பால்ேபா ெலக்கர்ேபாழ்ந் தறல்வார 
        மா ன்ற தளிர்மிைச மாயவ தைலேபா 
        லாயிதழ்ப் பன்மல ைரயெகாங் குைறத்தர 
        ேமதக விளேவனி த்தந்த ெபா தி்கண் ; 
 
    இ  தர . 
 
        ேசயார்கட் ெசன்றெவன் ெனஞ்சிைனச் சின்ெமாழி 
        நீகூ ம் வைரத்தன்றி நி ப்ெபன்மன் னிைறநீவி 
        வாய்விாி  பனிேயற்ற விர ப்பன் மலர்தீண்  
        ேநாய்ேசர்ந்த ைவகலான்வாைடவந் தைலத்த உம்; 
 
        ேபாழ் ள்ளார் றந்தார்கட் ாிவா ங் ெகாள்ைகையச் 
        சூழ்பாங்ேக சுடாிழாய் காப்ெபன்மற் ைகநீவி 
        ழ்கதிர் வி த்த  வி ந் ண்  மி ந் ம்பி 
        யாழ்ெகாண்ட விமிழிைச யியன்மாைல யைலத்த உம்; 
 
        ெதா நிைல ெநகழ்த்தார்கட் ேடா ெமன் னா யிர் 
        வ நீங்கு கிளவியாய் வ ப்ெபன்மன் வ ப்ப  
        ெந நிலாத் திறந் ண்ண நிைரயிதழ் வாய்விட்ட 
        க மலர் கமழ்நாற்றங் கங்குல்வந் தைலத்த உம்; 
 
    இைவ ன் ந் தாழிைச. 
 
    எனவாங்கு, 
 
    இ தனிச்ெசால். 
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        வ ந்திைன வதிந்தநின் வைளநீங்கச் ேசய்நாட் ப் 
        பிாிந் ெசய் ெபா ட்பிணி பின்ேனாக்கா ேதகிநம் 
        அ ந் யர் கைளஞர் வந்தனர் 
        தி ந்ெதயி றிலங்குநின் ேறெமாழி படர்ந்ேத." (க -21) 
 
    இ  சுாிதகம். 
 
    இஃ  ஒத்தாழிைச 
 
        வந்தாெரன ஆற் வித்த . 
 
    இதில் ேவனி ம் வாைட ங் கங்கு ம் மாைல ம் வந்தன. 
 
        "அம்ம வாழி ேதாழி சிறியிைலக் 
        கு ஞ்சிைன ேவம்பி ன ம்பழ ணீஇய 
        வாவ கக்கு மாைல  
        மின் ெகால் காதலர் ெசன்ற நாட்ேட." (ஐங்கு -339) 
 
    இவ் ஐங்கு  பாைலக்கண் மாைல வந்த . 
 
        "தண்கடற் ேசர்ப்பன் பிாிந்ெதனப் பண்ைடயிற் 
        க ம்பகல் வ தி ைகய  மாைல 
        மாைல ெநய்த ங் கூம்பக் 
        கால வாி ங் கைளஞேரா விலேர." (ஐங்கு  - 183) 
 
    ப வ வரவின்கண் மாைலப்ெபா  கண்  ஆற்றாளாய தைலவி ேதாழிக்குக் 
கூறிய . 
 
    இவ் ஐங்கு  ெநய்தற்கண் மாைல வந்த . 
 
        "ெதால் ழி த மாறித் ெதாகல்ேவண் ம் ப வத்தாற் 
        பல்வயி யிெரல்லாம் பைடத்தான்கட் ெபயரர்ப்பான்ேபா 
        ெலல்  ெத கதிர் மடங்கிததன் கதிர்மாய 
        நல்லற ெநறிநிறீஇ யலகாண்ட வரசன்பி 
        னல்ல  மைலந்தி ந் தறெநறி நி க்கல்லா 
        ெமல் யான் ப வம்ேபான் மயங்கி  டைலவர 
        ெவல்ைலக்கு வரம்பாய வி ம்ைபகூர் ம ண்மாைல 
        .... .... .... .... 
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        பனியி ள் சூழ்தரப் ைபதலஞ் சி குழ 
        னிவாி ய மற் பழிெயனக் கலங்கிய 
        தனியவ ாி ம்ைபகண் ைனதிேயா ெவம்ேபால 
        வினியெசய் தகன்றாைர ைடைய ேயாநீ." (க -129) 
 
    என ெநய்தற்க ட் கங்கு ம் மாைல ம் ன்பனி ம் வந்தன. ஒழிந்தன ம் 
மயங்குமா  வந் ழிக் காண்க. (12) 
    --------------- 
 
    13. 
        உாிப்ெபா ள் அல்லன மயங்க ம் ெப ேம. 
 
    இஃ  எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    (இ-ள்.) உாிப்ெபா ள் அல்லன – உாிப்ெபா ெளன்  ஓதப்ப ம் ஐந்தைண ம் 
அல்லாத ைகக்கிைள ம் ெப ந்திைண ம் ; மயங்க ம் ெப ம் - நால்வைக நிலத் ம் 
மயங்க ம் ெப ம் என்றவா . 
 
    உம்ைம, எச்ச ம்ைம யாத ன், உாிப்ெபா ளாக எ த்த பாைல ம் நால்வைக 
நிலத் ம் மயங்க ம் ெப ம் என்றவாறாம். பாைலெயன்ப  ஒன்  பிாிந்  பலவாகிய 
கூற்றின் ேமற்றாத ன், ஒற் ைமப்பட்  நிகழ்கின்றார் இ வர் பிாிந் வர ம் 
பாைலயாமன்ேற? அதனால், அ ங் குணங் காரணமாய்ச் ெசம்பால் 
ெசம்பாைலயினாற்ேபால நின்ற . 
 
    "ஊர்க்கா னிவந்த" என் ங் குறிஞ்சிக்க ள், 
 
        "ஆய் வி யனெமன வ ணிமயிற் ெபைடெயனத் 
        ண ம் றெவனத் ைதந்தநின் ெனழின ல 
        மாதர்ெகாண் மாேனாக்கின் மடநல்லாய் நிற்கண்டார்ப் 
        ேப உ ெமன்பைத ய றிதிேயா வ றியாேயா." (க -56) 
 
    என்ப  நிலம் வைரயா  வந்த ைகக்கிைள. இதைனக் குறிஞ்சி ட் ேகாத்தார்; 

ணர்ச்சி ெயதிர்ப்பாடாக ன். 
 
        "ெகால்ேலற் க் ேகாடஞ்சு வாைன ம ைம ம் 
        ல்லாேள யாய மகள்." (க -133) 
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        "வளியா வ றியா யிர்காவல் ெகாண்  
        நளிவாய் ம ப்ப ஞ்சு ெநஞ்சினார் ேதாய்தற் 
        ெகளியேவா வாய மக ேடாள்." (க -103) 
 
        "............... ள்ெளயிற் ேறஎ ாிவைளப் ெப மிேதார் 
        ெவள்ேளற் ெற த்த டங்குவான்; 
        ஒள்ளிைழ, வா  கூந்தற் யில்ெப ம் ைவம ப்பிற் 
        காாி கதனஞ்சான் ெகாள்பவன் .............." (க -104) 
 
    என்றாற்ேபால ஏ த வினாற்கு உாியள் இவெளன வந்த ைகக்கிைளகெளல்லாம் 

ல்ைலக்க  பலவற் ள் ங் காண்க. 
 
    ' ன்ைனய ன் ங் ைகக்கிைளக் குறிப்ேப'* என்பதனான் அைவ 
ைகக்கிைளயாயின. 
 
    இனி "எழின்ம ப் ெபழில்ேவழம்"# என்ற  த ய நா  பாட் ம் ஏறிய 
மடற்றிறமான ெப ந்திைண. என்ைன? 
 
        "மாேமேல ெனன்  மடல் ைணயா நீந் ேவன் 
        ேதெமாழி மாத றாஅ றீஇய 
        காமக் கடல கப் பட் " (க -139) 
 
    என்றாற் ேபால்வன வ த ன். 
 
    " ாி ண்ட ணர்ச்சி"$ என்ற  த ய ஆ பாட் ந் ேத தெலாழிந்த காமத்  
மிகுதிறமாகிய ெப ந்திைண. இவற்ைற ெநய்த ட் ேகாத்தார்; சாக்கா  குறித்த 
இரங்கற் ெபா ட்டாக ன். கூ ங் குற ம் குஞ் ெசவி ம் உறழ்ந்  
    கூ ம் ெப ந்திண ம் ஊடற்பகுதியவாக ன் ம தத் ட் ேகாத்தார். 
 
        "கல்லாப் ெபா வைன நீமா ." (க . 112) 
 
    எனப் ெபா வியர் கூற ம், 
    ------- 
    *ெதால்-ெபா ள்-105. #க - 138. $க - 142 
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        "நாடாஅக் க ம்ப மன்ற ேதாளாைரக் காணின் 
        விடாஅேலாம் ெபன்றா ெரமர்" (க -112) 
 
    எனப் ெபா வர் கூற ம் மிக்க காமத்  மிடலாகிய  ெப ந்திைணயாக ன் 

ல்ைல ட் ேகாத்தார். 
 
    "நறவிைன வைரந்தார்"& "ஈண்  நீர்மிைச"# என் ங் க க ங் காமத்  
மிகுதிறத்தான் அரசைன ேநாக்கிச் ெசன்ேறார் கூறியவாக ன் ம தத் க் ேகாத்தார். 
 
    இனி, 
 
        "வான ர்ந்த வயங்ெகாளி மண் ல  
        ெந ப்ெபனச் சிவந்த ப்பவி ரங்காட் ." (அகம்-111) 
 
    எனக் கா ைற லகத் ப் பாைல வந்த . 
 
        "ெதாடங்கற்கட் ேடான்றிய* தியவன் தலாக 
        வ டங்காதார் மிடல்சாய வ மரர்வந் திரத்த ன் 
        மடங்கல்ேபாற் சிைனஇ மாயஞ்ெச ய ணைரக் 
        கடந்த  ன்ெபா  க கண்ணான் ெவயி  
        டன்றக்கான் கம்ேபால ெவாண்கதிர் ெத த ற் 
        சீற ங் கணிச்சிேயான் சினவ  னவ்ெவயி 
        ேல ெபற் திர்வனேபால் வைரபிளந் தியங்குந 
        ரா ெகட விலங்கிய வழலவி ராாிைட 
        மறப்ப ங் காத வளீண் ெடாழிய 
        விறப்பத் ணிந்தனிர் ேகண்மின்மற் ைறஇய." (க -2) 
 
    இ  ைமவைர லகத் ப் பாைல வந்த . 
 
    "மற ந்தவ ண ைமயா ராயி ம்"$ என் ம் அகப்பாட் த் தீம் ன கத் ப் பாைல 
வந்த . "அ ளிலாளர் ெபா ள் வயினகறல்"+ என் ம் பாட் ட் 
ெப மண லகத் ப் பாைல வந்த . 
 
    இன் ம் பிற ஞ் சான்ேறார் ெசய் ட்கண்ேண உாிப் ெபா ண் மயங்கி ங் 
காலங்கண் மயங்கி ம் வ வனெவல்லாம் இதனான் அைமத் க் ெகாள்க. (13) 
    -------------- 
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    14. 
        ணர்தல் பிாிதல் இ த்தல் இரங்கல் 
        ஊடல் இவற்றின் நிமித்தம் என்றிைவ 
        ேத ங் காைலத் திைணக்குாிப் ெபா ேள. 
 
    இ ம் ேமனி த்த ைறயானன்றி ம் அதிகாரப் பட்ட டைமெகாண்  
உாிப்ெபா ள் கூ கின்ற ; உாிப்ெபா ள் உணர்ந்தல்ல  உாிப்ெபா ளல்லன  
உணரலாகாைமயின். 
 
        ----------- 
        & க -99. #க -100. $ அகம்-37. +அகம்-305. 
 
    (இ-ள்) ணர்த ம் ணர்தனிமித்த ம்; பிாித ம் பிாிதனிமித்த ம்; இ த்த ம் 
இ த்தனிமித்த ம்; இரங்க ம் இரங்கனிமித்த ம்; ஊட ம் ஊடனிமித்த ம் என்ற 
பத் ம் ஆரா ங்காைல ஐந்திைணக்கும் உாிப்ெபா ளாம் என்றவா . 
 
    ேத ங்காைல என்றதனாற் குறிஞ்சிக்குப் ணர்ச்சி ம், பாைலக்குப் பிாி ம், 

ல்ைலக்கு இ த்த ம், ெநய்தற்கு இரங்க ம், ம தத்திற்கு ஊட ம் 
அவ்வந்நிமித்தங்க ம் உாித்ெதன்  ஆராய்ந் ணர்க. இக்க த்ேத பற்றி 
'மாேயான்ேமய'* என்பத ள் விாித் ைரத்தவா ணர்க. 
 
    அகப்ெபா ளாவ  ணர்ச்சியாகலா ம் அஃ  இ வர்க்கும் ஒப்ப நிகழ்தலா ம் 

ணர்ச்சிைய ற்கூறிப், ணர்ந் ழியல்ல , பிாிவின்ைமயா ம் அ  தைலவன் 
கண்ணதாகிய சிறப் பா ந் தைலவி பிாிவிற்குப் லெனறி வழக்கின்ைமயா ம் பிாி 
விைன அதன் பிற்கூறிப், பிாிந் ழித் தைலவி ஆற்றியி ப்ப  ல்ைலயாக ன் 
இ த்தைல அதன்பிற் கூறி, அங்ஙனம் ஆற்றியிரா  தைலவேனவ ற் சிறி  
ேவ பட் ந்  இரங்கல் ெப ம்பான்ைம தைலமகளேத யாத ன் அவ் 
விரங்கற்ெபா ைள அதன்பிற் கூறி, இந்நான்கு ெபா ட்கும் ெபா வாதலா ங் 
காமத்திற்குச் சிறத்தலா ம் ஊடைல அதன்பிற் கூறி இங்ஙனம் ைறப்ப த்தினார். 
 
    நான்கு நிலத் ம் ணர்ச்சி நிக ேம ம் ற்பட்ட ணர்ச்சிேய ணர்தற் 
சிறப் ைடைமயிற் குறிஞ்சிெயன்  அதைன ற்கூறினார். அைவ இயற்ைகப் 

ணர்ச்சி ம் இடந் தைலப்பா ம் பாங்கற் கூட்ட ந் ேதாழியிற்கூட்ட ம் அதன் 
பகுதியாகிய இ வைகக் குறிக்கண் எதிர்ப்பா ம் ேபால்வன. தைலவன் ேதாழிையக் 
குைற ம் பகுதி ம் ஆண் த் ேதாழி கூ வன ங் குைறேநர்த ம் ம த்த ம் 

த யன ணர்ச்சி நிமித்தம். 
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    இனி, ஓத ந் ம் பைக ம் அவற்றின் பகுதி ம் ெபா ட்பிாி ம் உடன்ேபாக்கும் 
பிாி . 'ஒன்றாத் தமாி ம் ப வத் ஞ் சுரத் ந்'† ேதாழிெயா  வ த்தன் த யன 
பிாிதனிமித்தம். பிாிந்தபின் தைலவி வ ந் வன ந் ேதாழி யாற் வித்தன ம் 
பாைலயாத ற் பின்ெனா காற் பிாிதற்கும் நிமித்தமாம்; அைவ பின்னர்ப் பிாி ம் 
பிாிவிற்கு ன்னிகழ்த ன். 
 
    இனித் தைலவி, பிாி ணர்த்தியவழிப் பிாியாெரன்றி த்த ம், பிாிந் ழிக் 
குறித்தப வ மன்ெறன்  தாேன கூ த ம், ப வம் வ ந் ைண ம் ஆற்றியி ந்தைம 
பின்னர்க் கூ வன ம் ேபால்வன இ த்தல். அப் ப வம் வ வதற்கு ன்னர்க் 
கூ வன ல்ைலசான்ற கற்பன்ைமயிற் பாைலயாம். இனிப் ப வங்கண்  ஆற்றா  
ேதாழி கூ வன ம், ப வமன்ெறன்  வற் த்தின ம், வ வெரன்  
வற் த்தின ந், தைலவன் பாசைறக்கண் இ ந்  உைரத்தன ம், 
அைவேபால்வன ம் 
    நிமித்தமாத ன் இ த்த னிமித்தெமனப்ப ம். 
 
        ---------------- 
        *ெதால்-ெபா ள். 5. † ெதால்-ெபா ள்- 41 
 
    இனிக் கட ங் கான ங் கழி ங் காண்ெடா ம் இரங்க ம், தைலவன் எதிர்ப்பட்  
நீங்கியவழி இரங்க ம், ெபா ம் ண் ைணப் ள் ங் கண்  இரங்க ம் 
ேபால்வன இரங்கல். அக்கடல் த யன ந், தைலவன் நீங்குவன  ெமல்லாம் 
நிமித்தமாம். 
 
    லவி த யன ஊடலாம். பரத்ைத ம் பாண ம் த ேயார் ஊடனிமித்தமாம். 
 
    ஏைனய ம் வழக்கியலான் நால்வைக நிலத் ஞ் சி பான்ைம வ ேம ம், 
ெப ம்பான்ைம இைவ உாியெவன்றற்குத் 'திைணக்குாிப்ெபா ேள' ெயன்றார். 
 
    உாிைம குணமாத ன் உாிப்ெபா ள் பண் த்ெதாைக. 
 
    உதாரணம்;:-- 
 
        "ேகாட ெலதிர் ைகப் பசு  ல்ைல 
        நாறிணர்க் குவைளேயா ைடப்பட விைரஇ 
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        ைய ெதாைட மாண்ட ேகாைத ேபால 
        நறிய நல்ேலாண் ேமனி 
        றியி ம் வாய  யங்கற்கு மினிேத" (கு -62) 
 
    இக் கு ந்ெதாைக ணர்ந் ழி மகிழ்ந்  கூறிய . 
 
        "அல்குபட ழந்த வாிமதர் மைழக்கட் 
        பல் ம் பைகத்தைழ டங்கு மல்குற் 
        றி மணி ைர  ேமனி மடேவா 
        ளியார்மகள் ெகால் வ டந்ைத வாழியர் 
        யர றீஇயின ெளம்ேம யகல்வய 
        லாிவன ராிந் ந் த வனர் ெபற் ந் 
        தண்ேச  தாய மத ைட ேநான்றாட் 
        கண்ேபா ெனய்தல் ேபார்விற் க்குந் 
        திண்ேடர்ப் ெபாைறயன் ெறாண்  
        தன்றிறம் ெப கவிவ ளீன்ற தாேய" (நற்றிைண-8) 
 
    இந் நற்றிைண ம், " ைலேய கிழ் கிழ்த் தனேவ"* என் ங் கு ந்ெதாைக ம் 

ணர்தனிமித்தம். 
 
        ------------------ 
        * கு ந்ெதாைக-336. 
 
        "அன்றவண் ஒழிந்தன் ம் இைலேய வந் நனி 
        வ ந்திைன வாழிெய ெனஞ்ேச ப ந்தி ந் 
        யாவிளி பயிற் ம் யா யர் நனந்தைல 
        உ ள்  மகுளியின் ெபா ள்ெதாிந் திைசக்குங் 
        க ங்குரற் கு ைஞய ெந ம்ெப ங் குன்றம் 
        எம்ெமா றத்த ஞ் ெசல்லாய் பின்னின் 
        ெறாழியச் சூழ்ந்தைன யாயிற் றவிரா  
        ெசல் னிச் சிறக்கநின் ள்ளம் வல்ேல 
        மறவல் ஓம் மதி எம்ேம நறவின் 
        ேசயிதழ் அைனய வாகிக் குவைள 
        மாயிதழ் ைர  ம ெகாள் ஈாிைம 
        உள்ளகங் கனல உள் ெதா லறிப் 
        பழங்கண் ெகாண்ட கதழ்ந் ழ் அவிரறல் 
        ெவய்ய குதர ெவாீஇப் ைபெயனச் 
        சில்வைள ெசாாிந்த ெமல் ைற ன்ைகப் 
         ெகா யிற் ல்ெலனப் ேபாகி 
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        யடர்ெசய் ஆயகல் சுடர் ைண யாக 
        இயங்கா  வதிந்தநங் காத  
        யங்குசாய் சி ற யங்கிய பின்ேன" (அகம் 19) 
 
    இ  மறவேலாம் மதி ெயனப் பிாி  கூறிற் . 
 
        "அறியாய் வாழி ேதாழி யி ளற 
        விசும் டன் விளங்கும் விைரெசலல் திகிாிக் 
        க ங்கதி ெரறித்த வி வாய் நிைறய 
        ெந ங்கால் ங்ைக ெவண் த் தாஅய் 
        நீரற வறந்த நிரம்பா நீளிைட 
        வள்ெளயிற் ச் ெசந்நாய் வ ந் பசிப் பிணெவா  
        கள்ளியங் காட்ட கடத்திைட உழிஞ்சில் 
        உள் ன் வா ய சுாி க்கு ெநாள்ைள 
        ெபாாியைர ைதத்த லம் ெகாள் இயவின் 
        வி த்ெதாைட மறவர் வில் ட ழ்ந்ேதார் 
        எ த் ைட ந கல் இன்னிழல் வதி ம் 
        அ ஞ்சுரக் கவைல நீந்தி ெயன் ம் 
        இல்ேலார்க் கில்ெலன் றிையவ  கரத்தல் 
        வல்லா ெநஞ்சம் வைலப்ப நம்மி ம் 
        ெபா ேள காதலர் காதல் 
        அ ேள காதல ெரன்றி நீேய" (அகம்- 53) 
 
    இ  பிாிதனிமித்தம். வற் த் ந் ேதாழிக்குத் தைலவி கூறிய . 
 
        "வண் படத் தைதந்த ெகா யிண ாிைடயி  
        ெபான்ெசய் ைனயிைழ கட் ய மகளிர் 
        க ப்பிற் ேறான் ம் ப் ங் ெகான்ைறக் 
        கானங் காெரனக் கூறி ம் 
        யாேனா ேதேறனவர் ெபாய்வழங் கலேர" (கு -21) 
 
    இ  ப வங்கண் ழி ம் ெபாய் கூறாெரன்  ஆற்றி யி ந்த . 
 
        "அவேரா வாரார் ல்ைல ம் த்தன 
        பறி ைடக் ைகயர் மறியினத் ெதாழியப் 
        பாெலா  வந்  கூெழா  ெபய ம் 
        யா ைட யிைடமகன் ெசன்னி 
        சூ ய ெவல்லாஞ் சி பசு ைகேய" (கு -221) 
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    இ  ப வங்கண்டாற்றா  கூறிய . இ  ல்ைலசான்ற கற்பாயிற் ; அவன் கூறிய 
ப வம் வ ந் ைண ம் ஆற்றியி த்த ன். 
 
        "மடவ மன்ற தட நிைலக் ெகான்ைற 
        கல்பிறங் கத்தஞ் ெசன்ேறார் கூறிய 
        ப வம் வாரா வளைவ ெநாிதரக் 
        ெகாம் ேசர் ெகா யிண ழ்த்த 
        வம்ப மாாிையக் காெரன மதித்ேத" (கு -66) 
 
    இ  ப வமன்ெறன்  வற் த்த ன் இ த்தனிமித்தமாயிற் . "ேதம்ப  சிமய"* 
என் ங் களிற்றியாைன நிைர ம் இ த்தனிமித்தமாம்; இக்காலம் வ ந் ைண ம் 
ஆற்றினாெனனத் தான் வ ந் த ன். 
 
        "கான ங் கழறா  கழி ங் கூறா  
        ேதனிமிர் ந மலர்ப் ன்ைன ம் ெமாழியா 
        ெதா நின் னல்ல  பிறிதியா ம் இலேன 
        இ ங்கழி மலர்ந்த கண்ேபா ெனய்தல் 
        கமழிதழ் நாற்றம் அமிழ்ெதன நைசஇத் 
        தண்டா திய வண் னங் களிசிறந்  
        பைறஇய தள ந் ைறவைன நீேய 
        ெசால்லல் ேவண் மால் அலவ பல்காற் 
        ைகைதயம் ப சிைன ெயவ்வெமா டசாஅங் 
        கடற்சி  காக்ைக காமர் ெபைடெயா  
        ேகாட் மீன் வழங்கும் ேவட்டம  பரப்பின் 
        ெவள்ளிறாக் கன ம் நள்ெளன் யாமத்  
        நின்  வி மங் கைளந்ேதாள் 
        தன்  வி மம் நீந் ேமா ெவனேவ" (அகம்-170) 
 
    இவ் அகப்பாட்  ெநய்தல் இரங்க ாிப்ெபா ட்டாயிற் . 
 
        "ஞாயி  பட்ட வகல்வாய் வானத் 
        தளிய தாேம ெகா ஞ்சிைறப் பறைவ 
        யிைற ற ேவாங்கிய ெநறியயன் மராஅத்த 
        பிள்ைள ள்வாய்ச் ெசாீஇய 
        விைரெகாண் டைவ ம் விைர மாற் ெசலேவ" (கு -92) 
 
    இஃ  இரங்கனிமித்தம். 
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    -------------- 
    * அகநா - 94. 
 
        "த க்ேகம் ெப மநின் னல்கல் வி ப் ற் த் 
        தாழ்ந்தாய்ேபால் வந்  தகவில ெசய்யா  
        சூழ்ந்தைவ ெசய் மற் ெறம்ைம  ள் வாய் 
        ழ்ந்தார் வி ப்பற்றக் கால்" (க -69) 
 
    இஃ  ஊடல். 
 
        *"பாி ைட நன்மான் ெபாங்குைள யன்ன 
        வைடகைர ேவழம் ெவண் ப் பக ந் 
        தண் ைர ரன் ெபண் ர் 
        † ஞ்சும் யாமத் ந் யிலறி யலேர" (ஐங்கு -13) 
 
    இஃ  ஊடனிமித்தம். 
 
    பிற ம் ேவ பட வ வெனல்லாம் அறிந்  இதன்கண் அடக்கிக்ெகாள்க. (14) 
    ------------- 
 
    15 
        ெகாண் தைலக் கழியி ம் பிாிந்தவ ணிரங்கி ம் 
        உண்ெடன ெமாழிப ஓாிடத் தான. 
 
    இ  ற்கூறிய ஐந்த ட் பாைலக்கட் குறிஞ்சி மயங்குமா ம் 
ெநய்தன்மயங்குமா ங் கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்) ெகாண்  தைலக்கழியி ம்- தைலவன் தைலவிைய உடன்ெகாண்  அவள் 
தமாிடத்  நின்  பிாியி ம்; பிாிந்  அவண் இரங்கி ம்- தைலவன் உடன்ெகாண்  
ேபாகா  தாேன ேபாத ல் தைலவி மைனயின்கண் இ ந்  இரங்கி ம்; ஓாிடத்தான- 
இவ்விரண் ம் ஓாிடத்தின் கண்ேண ஓெரா க்கமாயின; உண்ெடன ெமாழிப- 
இவ்ெவா க்கந்தான் நான்கு வ ணத்தி ம் ேவளாண் வ ணத்திற்கு உண்ெடன்  
ெசால் வர் ஆசிாியர் என்றவா . 
 
    ெகாண்  தைலக்கழிதலால் இைட ாின்றிப் ணர்ச்சி நிக ெமனி ம், பிாி  
நிகழ்ந்தவா ெறன்ைனெயனின், 
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        "இைடச்சுர ம ங்கி னவடம ெரய்திக் 
        கைடக்ெகாண்  ெபயர்த்த ற் கலங்கஞ ெரய்தி" (ெதால்-ெபா ள்-41) 
 
    என ேமேல கூ வாராத ற் றந்ைத ந் தன்ைனய ந் ேத ப் பின் வந்  
இவெரா க்கத்திற்கு இைட  ெசய்வெரன் ங் க த்ேத இ வ ள்ளத் ம் 
ெப ம்பான்ைம நிகழ்த ற் பிாி நிகழ்ந்த வாறாயிற் . ஆகேவ பாைலக்கண்ேண 
குறிஞ்சி நிகழ்ந்ததாயிற்ற. 
 
    ------------------ 
    (பாடம்) * ' ாி ைட', ' ாி ைட' † ' ஞ்சூர் யாமத் ம்' 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "ேவனிற் பாதிாிக் கூனி மாமலர் 
        நைறவாய் வாடல் நா  நாட்சுரம். 
        அாியார் சிலம்பிற் சீற  சிவப்ப 
        எம்ெமா ெடாரா  படீஇயர் யாழநின் 
        ெபாம்ம ேலாதி ெபா ள வாாி 
        அ ம்பற மலர்ந்த வாய்  மராஅத் ச் 
        சு ம் சூ ழலாி ைதஇ ேவய்ந்தநின் 
        ேதம்பாய் கூந்தற் கு ம்பல ெமாசிக்கும் 
        வண் க ந் ேதாம்பல் ேதற்றாய் அணிெகாள 
        ண்ேகா ெலல்வைள ெதளிர்க்கும் ன்ைக 
        ெமல் ைறப் பைணத்ேதாள் விளங்க சி 
        வல் ைவ மன்னால் நைடேய கள்வர் 
        பைகமிகு கவைலச் ெசன்ெனறி காண்மார் 
        மிைசமரஞ் ேசர்த்திய கைவ றி யாஅத்  
        நாரைர ம ங்கின் நீர்வரப் ெபாளித் க் 
        களி  சுைவத்திட்ட ேகா ைடத் ததரல் 
        கல்லா உமணர்க்குத் தீ ட் டாகுந் 
        ன்  தகுந ஆங்கண் ன்ேகாட்  
        அாி வர் ற்றத் தல்கிைர நைசஇ 
        ெவள்ளரா மிளிர வாங்கும் 
        பிள்ைள ெயண்கின் மைலவயி னாேன" (அகம்- 257) 
 
    இ  ெகாண்  தைலக்கழிதற்கண் தைலவன் நைடைய வியந்த . இஃ  அகம். 
"அழிவிலர் ய ம்"* என்ப  பாைலக்கட் ணர்ச்சி நிகழ்ந்த . 
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    இனித் தைலவி பிாிந்தி ந்  மிக ம் இரங்குத ன் இரங்கி ெமனச் 
சூத்திரஞ்ெசய்தான், அதனாேன பாைலப்ெபா ட்கண் இரங்கற்ெபா ள் 
நிக ெமன்றான், 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "ஓங்குமைலச் சிலம்பிற் பிட டன் மலர்ந்த 
        ேவங்ைக ெவறித்தைழ ேவ வகுத் தன்ன 
        ஊன்ெபாதி யவிழாக் ேகாட் கிர்க் கு ைள 
        ன் ட னீன்ற டங்கர் நிழத்த 
        கல் விடரைளப் பிண ப்பசி கூர்ந்ெதனப் 
        ெபாறிகிள ைவப் ேபழ்வா ேயற்ைற 
        ய ேகாட் ைழமான் ஆண்குர ேலார்க்கும் 
        ெநறிப  கவைலய நிரம்பா நீளிைட 
        ெவள்ளி திையப் ேபால நன் ஞ் 
        ெசலவயர்ந் திசினால் யாேன பல லந் 
        ண்ணா யக்கெமா யிர்ெசலச் சாஅய்த் 
        ேதா ந் ெதால்கவின் ெறாைலய நா ம் 
        பிாிந்ேதார் ெபயர் க் கிரங்கி 
        ம ந் பிறி தின்ைமயின் இ ந் விைன யிலேன" (அகம்-147) 
 
    ---------------- 
    * நற்றிைண-9 
 
    இத ள் ெவள்ளி திையப்ேபாலச் ெசல்லத் ணிந்தியான் பலவற்றிற்கும் 

லந்தி ந்  பிாிந்  ஓாிடத்தினின் ம் பிாிந்த ெபயர் க்குத் ேதாணலந்ெதாைலய 
உயிர்ெசலச் சாஅய் இரங்கிப் பிறி  ம ந்தின்ைமயிற் ெசயலற்ேறெனன மிக ம் 
இரங்கியவா  ெமய்ப்பா பற்றி ணர்க. இஃ ம் அகம். 
 
    "வான ர்ந்த'* என் ம் அகப்பாட் ண் "ெமய் குவன்ன ைககவர் யக்க-மவ ம் 
ெப குவர் மன்ேன" எனக் கூறி, அ தன் ேமவாவாய்க் கண் ந் யி ெமன 
இரக்கமீக் கூறியாவா  ணர்க. "குன்றியன்ன' + என் ம் அகப்பாட் ம் அ . இைவ 
பாைலக்கண் இரங்கல் நிகழ்ந்தன. இங்ஙனம் இச்சூத்திரவிதி உண்ைமயிற் சான்ேறார் 
அகத்தி ங் க யி ம் ஐங்கு  ற்றி ம் பாைலக்கண்ேண உடன்ேபாக்கு நிகழ்ந்த 
ெசய் ட்கைளக் ேகாத்தாெரன் ணர்க. 
 
    இல் ந்  ெசந்தீேயாம்பல் ேவளாளர்க்கு இன்ைமயிற் ெகாண் தைலக்கழிதல் 
அவர்க்கு உாியதாயிற் . ஒழிந்த ன்  வ ணத்ேதா ந் தமக்கு உாிய பிாிவின்கட் 
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ெசந்தீேயாம் வாைர நாட் ப் பிாிப; ஆகலான், அவர்க்கு ஏைனப் பிாி கள் 
அைமந்தன. இதைனக் "ெகா ப்ேபா ாின்றி ங் கரண ண்ேட" ++ எனக் கற்பிய ற் 
கரணம் ேவறாகக் கூ மா  ஆண் ணர்க. "ேவர் லறிநின்ற"& என் ம் 
மணிமிைடபவளத் ட் "கூ ைடத் தந்ைத யிட ைட வைரப்பி, ழ  ெயா ங்கி  

யங்கும்" என ங் "கிளி ம்பந் ம்"@ என் ம் களிற்றியாைன நிைர ள் $ "அல்குபத 
மிகுத்த க ைட வியனகர்" என ம், ெநல் ைடைம கூறிய அதனாேன ேவளாண் 
வ ணெமன்ப  
    ெபற்றாம். (15) 
    ----------- 
 
    16. 
        கலந்த ெபா ம் காட்சி ம் அன்ன. 
 
    இ ம் பாைலக்கட் குறிஞ்சி மயங்கு ெமன்கின்ற . 
 
    (இ - ள்.) கலந்த ெபா ம் காட்சி ம் - இயற்ைகப் ணர்ச்சி நிகழ்ந்த கால ம் அதன் 

ன்னர்த்தாகிய வழிநிைலக் காட்சி நிகழ்ந்த கால ம்; அன்ன - ன்னர்ச்சூத்திரத் ட் 
ெகாண் தைலக் கழிந்த காலத்ைத உைடய என்றவா . 
 
    என்ற , ன்னர்க் குறிஞ்சி பாைலக்குாிய இ வைக ேவனிற்கண் நிகழ்ந்தாற்ேபால 
இைவ ம் இ வைக ேவனிற் கண் நிக ெமன்றவா . மைழகூர் காலத் ப் 

றம்ேபாந்  விைனயா த ன்ைமயின் எதிர்ப்பட் ப் ணர்தல் அாிதாகல.◌ா ம், 
அ தான் இன்பஞ் ெசய்யாைமயா ம் இ வைக ேவனிற் காலத் ம் 
இயற்ைகப் ணர்ச்சி நிக ெமன்ற  இச்சூத்திரம். 
 
    ----------------------- 
    * அகம் - 11. + அகம்-133. ++ ெதால்-ெபா ள்-143. 
    & அகம்-145. @ அகம்-46. $ (பாடம்) 'மல்குபதம்.' 
 
 
    ன்னர்க் கூதி ம் யாம ம் ன்பனி ஞ் சிறந்தெதன்ற , இயற்ைகப் ணர்ச்சிப் 
பின்னர்க் களெவா க்கம் நிகழ்தற்குக் கால ெமன் ணர்க. 
 
    அ , 
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        " ெவாத் தலம ந் தைகய ேவெவாத் 
        ெதல்லா  மறிய ேநாய்ெசய் தனேவ 
        ேதெமாழித் திரண்ட ெமன்ேறாண் மாமைலப் 
        பாீஇ வித்திய ேவனற் 
        குாீஇ ேயாப் வாள் ெப மைழக் கண்ேண" (கு - 72) 
 
    என வ ம். 
 
    இக்கு ந்ெதாைக ட் குாீஇேயாப் வாள் கண்ெணன வழி நிைலக் காட்சிையப் 
பாங்கற்குக் கூறினைமயின் அத்திைனக்கதிர் ற் தற்கு உாிய இளேவனி ம் 
பகற்ெபா ங் காட்சிக்கண் வந்தன. "ெகாங்குேதர் வாழ்க்ைக" * என்ப ம் 
இளேவனிலாயிற் ; ம்பி ெகாங்கு ேத ங் காலம் அ வாக ன். கலத்த ங் 
காட்சி ம் உடனிக ெமன் ணர்க; கலத்த ன்றிக் காட்சி நிகழ்ந்தேதல், உள்ளப் 

ணர்ச்சிேயயாய் ெமய்  ணர்ச்சியின்றி வைரந் ெகாள் ெமன் ணர்க. (16) 
    ---------- 
 
    17 
        தெலனப் ப வ தாயி  வைகத்ேத. 
 
    இ  ற்கூறிய தற்பகுதிையத் ெதாகுத்  எ திைண ம் இவ்வாற்றா ாிய 
ெவன்கின்ற . 
 
    (இ-ள்) தல் எனப் ப வ -- தெலன்  கூறப்ப ம் நில ம் ெபா ம்; அ இ  
வைகத் --அக்கூறியவாற்றான் இ வைகப்ப ம் யாண் ம் என்றவா . 
 
    இ  'கூறிற்ெறன்ற'† ெலன் ம் உத்திவைக. இதன்பயன் தல் இரண் வைக 
என்றவாறாம். தமக்ெகன நில ம் ெபா ம் இல்லாத ைகக்கிைள ம் 
ெப ந்திைண ம் நிலனில்லாத பாைல ம் பிற தெலா  மயங்கிற்ேற ம் அைவ 
மயங்கிய நில ம் ெபா ம் அவ்வத்திைணக்கு தெலனப்ப ெமன்பதாம். இ  

ன்னின்ற சூத்திரத்திற்கும் ஒக்கும். (17) 
    --------------- 
    * கு ந்ெதாைக- 2. † ெதால்- ெபா ள்- 665 
    ---------------- 
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 18 
        ெதய்வம் உணாேவ மாமரம் ள்பைற 
        ெசய்தி யாழின் பகுதிெயா  ெதாைகஇ 
        அவ்வைக பிற ங் க ெவன ெமாழிப. 
 
    இ  நி த்த ைறயாேனயன்றி அதிகாரப்பட்டைமயின் உாிப்ெபா ள் கூறி ஒழிந்த 
க ப்ெபா ள் கூ த த ற் . 
 
    (இ-ள்) ெதய்வம் உணாேவ மா மரம் ள் பைற ெசய்தி யாழின் பகுதிெயா  
ெதாைகஇ-- எல்லாத் திைணக்குந் ெதய்வம் உணா விலங்கு மரம் ள் ப் பைற 
ெதாழிெலன்  இவற்ைற யாழின் கூற்ேறாேட கூட் ; அவ்வைக பிற ம் க  என 
ெமாழிப-- அைவேபால்வன பிற ங் க ெவன்  கூ வா ஆசிாியர் எ- . 
 
    யாழின்பகுதிஎன்றதனான் மற்ைறயேபாலா  பாைலக்குப் பாைல யாெழன ேவ  
வ தல் ெகாள்க. 'அவ்வைக பிற ம்' என்றதனான் எ த்ேதாதிய ெதய்வம் ஒழிய 
அவற்  உட் பகுதியாகிய ெதய்வ ம் உள; அைவ 'மாேயான்ேமய'* என் ழிக் 
காட் னாம். இதனாேன பாைலக்குத் ெதய்வ ம் இன்றாயிற் . இன் ம் 'அவ்வைக' 
என்றதனாேன பாைலக்கு நிலம் பற்றா  காலம்பற்றிக் க ப்ெபா ள் வ ங்காற் 
றம்மியல்  திாியவ வன ம் வ ெமன்  ெகாள்க. 'எந்நில ம ங்கிற் ' என்பதனாற் 

ம் பள் ம் வைரவின்றி மயங்குெமனேவ ஒழிந்த க ம் மயங்குெமன்ப  
'சூத்திரத் ப் ெபா ளன்றி ம்'† என்பதனான் உைரயிற்ெகாள்க. அ  "அலர்ந்திகழ் 
ந ங்ெகான்ைற"‡ என் ம் ெநய்தற்க ட் காண்க. 
 
    ல்ைலக்கு உணா, வரகுஞ் சாைம ம் திைர ம்; மா, உைழ ம் ல்வா ம் 

ய ம்; மரம், ெகான்ைற ங் கு ந் ம்; ள், கானக்ேகாழி ஞ் சிவ ம்; பைற, 
ஏ ேகாட்பைற; ெசய்தி, நிைர ேமய்த்த ம் வரகு த யன கைளகட்ட ம் 
கடாவி த ம்; யாழ், ல்ைலயாழ். பிற ெமன்றதனால், , ல்ைல ம் பிட ந் 
தள ந் ேதான்றி ம்; நீர் கான்யா ; ஊர், பா ஞ் ேசாி ம் பள்ளி ம். 
 
    குறிஞ்சிக்கு உணா, ஐவனெநல் ந் திைன ம் ங்கிலாிசி ம்; மா, ம் 
யாைன ங் கர ம் பன்றி ம்; மரம் அகி ம் ஆர ந் ேதக்குந் திமிசும் ேவங்ைக ம் ; 

ள் கிளி ம் மயி ம்; பைற கிய ந் ெதாண்டகப்பைற ம்; ெசய்தி, ேதன் 
அழித்த ங் கிழங்கு அகழ்த ந் திைன த யன விைளத்த ங் கிளிக த ம்; யாழ், 
குறிஞ்சியாழ். பிற ெமன்றதனால்,  காந்த ம் ேவங் ைக ஞ் சுைனக்குவைள ம்; நீர், 
அ வி ஞ் சுைன ம்; ஊர், சி  கு ங் குறிச்சி ம். 
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    -------------------- 
    * ெதால்-ெபா ள்-5. † ெதால்-ெபா ள்- 658. ‡ க த்ெதாைக- 150 
 
    ம தத்திற்கு உணா, ெசந்ெநல் ம் ெவண்ெணல் ம்; மா, எ ைம ம் நீர்நா ம்; மரம் 
வஞ்சி ங் காஞ்சி ம் ம த ம்; ள் தாரா ம் நீர்க்ேகாழி ம்; பைற, மண ழ ம் 
ெநல்லாிகிைண ம்; ெசய்தி, ந த ங் கைளகட்ட ம் அாித ங் கடாவி த ம்; யாழ், 
ம தயாழ் பிற ெமன்றதனால், , தாமைர ங் க நீ ம்; நீர், யாற் நீ ம் 
மைனக்கிண ம் ெபாய்ைக ம்; ஊர், ஊர்க ெளன்பனேவயாம். 
 
    ெநய்தற்கு உணா, மீன்விைல ம் உப் விைல ம்; மா, உமண் பக  ேபால்வன; 

தைல ஞ் சுறா ம் மீனாத ன் மாெவன்றல் மரபன் . மரம், ன்ைன ம் ஞாழ ங் 
கண்ட ம்; ள், அன்ன ம் அன்றி ம் த யன; பைற, மீன்ேகாட்பைற; ெசய்தி, 
மீன்ப த்த ம் உப்  விைளத்த ம் அைவ விற்ற ம்; யாழ், ெநய்தல்யாழ்; 
பிற ெமன்றதனால், , ைகைத ம் ெநய்த ம்; நீர், மணற்கிண ம் உவர்க்குழி ம்; 
ஊர், பட் ன ம் பாக்க ம். 
 
    இனிப் பாைலக்கு உணா, ஆறைலத்தன ஞ் சூைற ெகாண்டன ம்; மா, வ யழிந்த 
யாைன ம் ஞ் ெசந்நா ம்; மரம், வற்றின இ ப்ைப ம் ஓைம ம் உழிைஞ ம் 
ெஞைம ம்; ள், க கும், ப ந் ம் றா ம்; பைற, சூைறேகாட்பைற ம் நிைர 
ேகாட்பைற ம்; ெசய்தி, ஆறைலத்த ஞ் சூைறேகாட ம்; யாழ், பாைலயாழ். 
பிற ெமன்றதனால்; , மரா ங் குரா ம் பாதிாி ம்; நீர், அ நீர்க்கூவ ஞ் சுைன ம்; 
ஊர், பறந்தைல. 
 
    இன் ம் பிற  ெமன்றதனாேன இக் கூறியவற்றிற்குாிய மக்கள் ெபய ந் 
தைலமக்கள் ெபய ங் ெகாள்க. 'அைவ ெபய ம் விைன ம்'* என் ஞ் சூத்திரத் ட் 
காட் ம். பிற  ெமன்றதனாற் ெகாள்வன, சி பான்ைம திாி ப த ற், 
பிற ெமன்  அடக்கினார். (18) 
        -------------- 
        * ெதால்-ெபா ள்- 20 
 
    --------- 
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    19 
        எந்நில ம ங்கிற் ம் ள் ம் 
        அந்நிலம் ெபா ெதா  வாரா வாயி ம் 
        வந்த நிலத்தின் பயத்த வாகும். 
 
    இ  ற்கூறிய க ப்ெபா ட்குப் றனைட. 
 
    (இ-ள்.) எந்நில ம ங்கிற் ம் ள் ம் - எ திைண நிகழ்ச்சியவாகிய நால்வைக 
நிலத் ப் பயின்ற ம் ள் ம்; அந்நிலம் ெபா ெதா  வாரா ஆயி ம் - தத்தமக்கு 
உாிய வாகக் கூறிய நிலத்ெதா ங் காலத்ெதா ம் நடவாமற் பிற நிலத் ெதா ங் 
காலத்ெதா ம் நடப்பி ம்; வந்த நிலத்தின் பயத்த ஆகும் - அைவ வந்த நிலத்திற்குக் 
க ப்ெபா ளாம். எ- . 
 
    ஒ  அதேனா ையந்த ஒ விைனக்கிளவியாத ன் உடன் ேசறல் 
ெப ம்பான்ைமயாயிற் . 'விைனெசய் யிடத்தி னிலத்திற் காலத்தின்'@ என்பதனான் 
நிலத்தின் பயத்தவாெமனப் ெபா திைன ம் நிலெமன்  அடக்கினார். ைவக் 
க ெவன ஓதிற்றிலேர ம் ற்கூறிய மரத்திற்குச் சிைனயாய் அடங்கிற் . ஒன்ெறன 

த்தலான் நீர்ப்  த யன ம் அடங்கும். இங்ஙனம் வ மிடஞ் 
ெசய் ளிடமாயிற் . 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "தாமைரக் கண்ணிையத் தண்ண ந ஞ் சாந்திைன 
        ேநாிதழ்க் ேகாைதயாள் ெசய்குறி நீவாின்," (க -52) 
 
    இ  ம தத் ப் , குறிஞ்சிக்கண் வந்த . 
 
        "'உைடயிவ யிர்வாழா ணீநீப்பி ெனனப்பல 
        விைடெகாண்  யாமிரப்ப  ெமமெகாள்ளா யாயிைன 
        கைடஇய வாற்றிைட நீர்நீத்த வ ஞ்சுைன 
        ய ைடெயா  வா ய வ ணிமலர் தைகப்பன." (க -3) 
 
    இ  ம தத் ப் , பாைலக்கண் வந்த . 
 
        "கன்மிைச மயிலாலக் கறங்கி  ர லர் ற்றத் 
        ெதான்னல நனிசாய நம்ைமேயா மறந்ைதக்க 
        ெவான்னாதார்க் கடந்  அ உ ர நீர் மாெகான்ற 
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        ெவன்ேவலான் குன்றின்ேமல் விைளயாட் ம் வி ம்பார்ெகால்" (க -27) 
 
    இ  குறிஞ்சிக்குப் ப யின்ற மயில் பாைலக்கண் இளேவனிற் கண் வ த ற் 
ெபா ெதா  ள்  மயங்கிற் . கபிலர் பா ய  ெப ங்குறிஞ்சியில் (பத்- 
குறிஞ்சிப்பாட் ) வைரவின்றிப் மயங்கியவா  காண்க. பிற ம் இவ்வா  மயங்குதல் 
காண்க. ஒன்ெறன த்தலாற் பிற க ப்ெபா ண் மயங்குவன உளேவ ங் ெகாள்க. 
(19) 
 
    --------------- 
    @ெதால்-ெசால்-81. 
 
    20. 
        ெபய ம் விைன ெமன் றாயி  வைகய 
        திைணெதா  மாீஇய திைணநிைலப் ெபயேர. 
 
    இ  'பிற '* ெமன்றதனாற் ற விய ெபயர்ப்பகுதி கூ கின்ற . 
 
    (இ - ள்.) திைணெதா ம் மாீஇய திைணநிைலப் ெபயர் - நால்வைக நிலத் ம் 
மாீஇப்ேபாந்த குலப்ெபய ந் திைணநிைலப் ெபய ம் உாிப்ெபா ளிேல 
நிற்றைல ைடய ெபய ம் விைனப்ெபய ெமன்  அவ்விரண்  கூற்ைற ைடயவாம் 
எ - . 
 
    நால்வைக நிலத் ம் ம விய குலப்ெபயராவன் :- குறிஞ்சிக்குக் கானவர் ேவட் வர் 
இற ளர் குன் வர் ேவட் வித்தியர் குறத்தியர் குன் வித்தியர்; ஏைனப் ெபண்ெபயர் 
வ ேம ம் உணர்க. ல்ைலக்குக் ேகாவலர் இைடயர் ஆயர் ெபா வர் இைடச்சியர் 
ேகாவித்தியர் ஆய்ச்சியர் ெபா வியர். ெநய்தற்கு ைளயர் திமிலர் பரதவர் 

ைளத்தியர் பரத்தியர்; ஏைனப் ெபண் ெபயர் வ ேம ம் உணர்க. ம தத்திற்குக் 
களமர் உழவர் கைடயர் உழத்தியர் கைடச்சியர்; ஏைனப் ெபண்ெபயர் வ ேம ம் 
உணர்க. 
 
    ன்னர் 'வந்த நிலத்தின்பயத்த'+ என் ழிக் காலத்ைத ம் உடன்ேகாட ன் ஈண் ந் 
திைணெதா  ம த ம் ெபா  ெதா  ம த ம் ெபறப்ப த ற் ெபா  தலாக் 
வ ம் பாைலக்குத் திைணெதா  மாீஇய ெபய ந் திைணநிைலப்ெபய ங் ெகாள்க. 
எயினர் எயிற்றியர் மறவர் மறத்தியர் என ம் மீளிவிடைல காைள என ம் வ ம். 
 
    இனி, உாிப்ெபா ட்குாிய தைலமக்கள் ெபயராவன, ெபயர்ப் ெபய ம் 
நாட்டாட்சிபற்றிவ ம் ெபய மாம். குறிச்சிக்கு ெவற்பன் சிலம்பன் ெபா ப்பன், 
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ெகா ச்சி; இஃ  ஆண்பாற் ேகலாத ெபயராயி ம் நிைல ெயன்றதனாற் ெகாள்க. 
ல்ைலக்கு அண்ணல் ேதான்றல் கு ம்ெபாைறநாடன், மைனவி. ெநய்தற்குக் 

ெகாண்கன் ைறவன் ேசர்ப்பன் ெமல்லம் லம்பன். தைலவிெபயர் வந் ழிக் காண்க. 
ம தத்திற்கு மகிழ்நன் ஊரன், மைனேயாள் எனவ ம். இக் காட் ய இ வைகயி ம் 
ெபயர்ப் ெபய ம் விைனப்ெபய ம் பாட ட் பயின்ற வைகயாற் 
ெபா ேணாக்கி ணர்க. 
 
    ஈண் க் கூறிய திைணநிைலப்ெபயைர 'ஏவன் மரபின்'++ என் ஞ் சூத்திரத்  
அ வைகயெரனப் பகுப் மா  ஆண் ணர்க. (20) 
 
        ----------------- 
        * ெதால்-ெபா ள்-19. + ெதால்-ெபா ள்-24. ++ ெதால்- ள்-18. 
    -------- 
 
    21. 
        ஆயர் ேவட் வர் ஆ உத் திைணப்ெபயர் 
        ஆவயின் வ உங் கிழவ ம் உளேர. 
 
    இ  ன்னர் திைணெதா மாீஇய ெபய ைடேயாாி ந் திைணநிைலப்ெபயராகிய 
தைலமக்களாய் வழங்குவா ம் உளெரன ல்ைலக்குங் குறிஞ்சிக்கும் எய்தாத-
ெதய் வித்த . 
 
    (இ - ள்.) ஆ உத் திைணப்ெபயர் - ற்கூறிய ஆண்மக்களாகிய திைணெதா  
மாீஇய ெபயர்க ள்; ஆயர் ேவட் வர் வ உங் கியவ ம் உளர் - ஆயாி ம் 
ேவட் வாி ம் வ ங்கியவ ம் உளர்; ஆ வயின் (வ உங் கிழவியி ம் உளர்)-
அ விடத்  வ ந் தைலவிய ம் உளர் எ- . 
 
    ஆயர் ேவட் வெரன்உம் இரண்  ெபயேர எ த்ேதாதினாேர ம் ஒன்ெறன 

த்தலான் அந்நிலங்கட்கு உாிய ஏைனய ெபயர்களான் வ வ ங் ெகாள்க. 
 
        "தீம்பால் கறந்த கலமாற்றிக் கன்ெறல்லாந் 
        தாம்பிற் பிணித்  மைனநிறீஇ யாய்தந்த 
        ங்கைர நிலம் ைடதாழ ெமய்யைசஇப் பாங்க  
        ல்ைல ந் தாய பாட்டங்காற் ேறாழிநம் 
        ல் னத் தாயர் மகளிேரா ெடல்லா 
        ெமா ங்கு விைளயாட வவ்வழி வந்த 
        கு ந்தம் ங் கண்ணிப் ெபா வன் மற்ெறன்ைன 
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        ற்றிைழ ேயஏர் மடநல்லாய் நீயா ஞ் 
        சிற்றில் ைனேகா சிறிெதன்ற ெனல்லாநீ 
        ெபற்ேறம்யா ெமன்  பிறர்ெசய்த வில் ப்பாய் 
        கற்ற திைலமன்ற காெணன்ேறன் ற்றிழாய் 
        தா சூழ் கூந்த றைகெபறத் ைதஇய 
        ேகாைத ைனேகா நினக்ெகன்றா ெனல்லாநீ 
        ேயதிலார் தந்த க் ெகாள்வாய் * நனிமிகப் 
        ேபைதைய மன்ற ெபாிெதன்ேறன் மாதரா 
        ையய பிதிர்ந்த சுணங்ஙணி ெமன் ைலேமற் 
        ெறாய்யி ெல ேகா மற்ெறன்றான் யாம்பிறர் 
        ெசய் ற ேநாக்கி யி த் ேமா நீெபாி  
        ைமயைல மாேதா வி ெகன்ேறன் ைறயலாய் 
        ெசால் ய வாெறல்லா மா மா றியான்ெபயர்ப்ப 
        வல்லாந்தான் ேபாலப் ெபயர்ந்தா னவைனநீ 
        யாயர் மகளி ாியல் ைரத் ெதந்ைத ம் 
        யா  மறிய ைரத்தியின் யா ற்ற 
        ேநா ங் கைளகுைவ மன்." (க -111) 
 
        "ஆயர் மகைன ங் காதைல ைகம்மிக 
        ஞாைய  மஞ்சுதி யாயி னாிதேரா 
        நீ ற்ற ேநாய்க்கு ம ந் ." (க -107) 
 
    ------------------- 
    (பாடம்) * 'இனிமிக.' 
 
        "ேதாழிநாங் 
        காணாைம ண்ட க ங்கள்ைள ெமய்கூர 
        நாணா  ெசன்  ந ங்க ைரத்தாங்குக் 
        கரந் உங் ைகெகா  ேகாட்பட்டாங் கண்டாய்நம் 
        ல் னத் தாயர் மகன்." (க -115) 
 
    என்றாற் ேபால்வன பிற ம் வ வன ெகாள்க. 
 
    இன் ம் "ஏன  மிறங்குகதி ாி த்தன" * என் ம் அகப் பாட் ள் "வானிணப் 

கவிற் கானவர் தங்ைக" என ம், "ெமய்யிற்றீரா" + என்பத ள் "ேவட் வற் 
ெபறேலாடைமந்தைன" என ம் வ வன ம் பிற ங் ெகாள்க; ேவட்  என் ந் 
ெதாழி ைடயாைன ேவட் வெனன்ற ற் குறிப்  விைனப் ெபயர். 
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        "குன்றக் குறவன் காதன் மடமகள் 
        வண் ப  கூந்தற் றண்டைழக் ெகா ச்சி 
        வைளயண் ++ ைலவா ெளயிற்ற 
        ளிைளய ளாயி  $மாரணங் கினேள." (ஐங்கு -256) 
 
    இ  வ த் ம் ப வத்தளல்லள் என்ற ேதாழிக்குக் கூறிய . இப்பத்தி ட் 'குறவன் 
மகள்' எனக் கூ வன பல பாட் க்கள் உள; அைவ ங் ெகாள்க. இவ்வாற்றான் இந் 
நிலத்  மக்கள்ெபய ம் ெபற்றாம். ஏைனய ெபயர்களில் வந்தன ளேவற் ெகாள்க. 
(21) 
    ------------- 
 
    22. 
        ஏேனார் பாங்கி ம் எண் ங் காைல 
        ஆனா வைகய திைண நிைலப் ெபயேர. 
 
    இ  ல்ைல ங் குறிஞ்சி ம் ஒழிந்தவற் ள் திைணெதா  மாீஇய 
ெபய ைடேயாாி ந் திைண நிைலப் ெபயராகிய தைலமக்களாய் வழங்குவா ம் 
உளெரன எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    (இ - ள்.) ஏேனார் பாங்கி ந் திைண நிைலப்ெபயர் எண் ங் காைல-ஒழிந்த 
பாைலக்கும் ெநய்தற்கும் உாியராகக் கூறிய மக்கள் கூற்றி ம் வ ந் தைலமக்கள் 
ெபயைர ஆரா ங்காலத் ; ஆனா வைகய-அைவ ெப ம்பான்ைமயாகிய 
கூ பாட் ைன ைடய என்றவா . 
 
    ---------------------- 
    (பாடம்) * அகம்-131. 'ஏன  மிறங்கு குர த்தன.' 
    + அகம்-28. ++ ' ைளவாய் வாெளயிற் றிைளயள்' என ம் ' ைளவா ெயயிற்றள்.' 
$ 'மன்னணங்கினேள.' 
 
    உதாரணம் :- 
 
        "சிைலவிற் பகழிச் ெசந் வ ராைடக் 
        @ெகாைலவி ெலயினர் தங்ைகநின் ைலய 
        சுணங்ெகன *நிைனதி நீேய 
        யணங்ெகன நிைன ெமன் னணங்கு  ெநஞ்ேச." (ஐங்கு - 393) 
    ------- 
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    @'ெகாைலவல் ெலயினர்.' 
 
    இவ் ைவங்கு  உடன்ேபாகின்றான் நலம்பாராட் ய கூற்றாம். 
 
        " ள மா வல்சி ெயயினர் தங்ைக 
        யிளமா ெவயிற்றிக்கு #நின்னிைல யறியச் 
        ெசால் ேன னிரக்கு மளைவ 
        ெவன்ேவல் விடைல விைரயா தீேம."(ஐங்கு - 394) 
 
    இவ் ைவங்கு  ெகாண் ேபாங் காலத்திற்குக் ெகாண் டன்ேபாக் 
ெகா ப்ப த் வ ெலன்ற . 
 
        "கணமா ெதாைலச்சித் தன்ைனயர் தந்த 
        $நிண ன் வல்சிப் ப ள் ேளாப்  
        &நலமா ெணயிற்றி ேபாலப் பலமிக 
        நன்னல நயவர ைடைய 
        ெயன்ேனாற் றைனேயா மாவின் றளிேர." (ஐங்கு - 395) 
 
    இவ் ைவங்கு  வைரவிைடைவத் ப்ேபாகின்றான் மாவிைன ேநாக்கிக் 
கூறிய . +ஏைனப்ெபயர்களில் வ வன வந் ழிக் காண்க. 
 
        " ற்றா மஞ்சட் பசும் றங் க ப்பச் 
        சுற்றிய பிணர சூழ்கழி யிறவன் 
        கணங்ெகாள் குப்ைப ணங்குதிற ேநாக்கிப் 
        ன்ைனயங் ெகா நிழன் ன் ய்த் ப் பரப் ந் 
        ைறகனி யி ந்த பாக்க  ைறநனி 
        யினி ம னளிேதா தாேன னிதீர்ந் 
        தகன்ற வல்கு ைலதைம சுப்பின் 
        மீெனறி பரதவர் மடமகண் 
        மாேனர் ேநாக்கங் காணா ங்ேக." (நற்றிைண -101) 
 
    இ  வைரதற் ெபா ட் த் தைலவி ேவ பாட் ற்கு ஆற்றாத ேதாழி 
சிைறப் றமாகக் கூறிய . 
 
        "அறிகாி ெபாய்த்த லான்ேறார்க் கில்ைல 
        கு க ேலாம் மின் சி கு ச் ெசலேவ 
        யிதற்கி  மாண்ட ெதன்னா ததற்பட் 
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        டாண்ெடாழிந் தன்ேற மாண்டைக ெநஞ்ச 
        மயிற்க ணன்ன மாண் ப் பாைவ 
        ண்வைலப் பரதவர் மடமகள் 
        கண்வைலப் ப உங் கான லாேன." (கு ந் -184) 
 
    ----------- 
    (பாடம்) *’நிைனத்தி.’ #‘மிநநிைல.’ $‘நிண ண்வல்சி.’ 
    &‘அலமர ெலயிற்றி ேபால நலமிக.’     +‘ஏைனப் ெபயர்க்கண்.’ 
 
 
    இ  கழறிய பாங்கற்குக் கூறிய . 
 
        "க ந்ேத ேரறி ங் கா ற் ெசன் ம் 
        .... ..... ..... 
        என்ெனன நிைன ங்ெகால் பரதவர் மகேள" (நற்றிைண-349) 
 
    என வ ம். இ  நற்றிைண. 
 
    "இவேள- கான நண்ணிய"* என் ம் நற்றிைணப் பாட் ட் "க ந்ேதர்ச் ெசல்வர் 
காதன் மகேன."† என்  அவன ைம ெசய்தயர்த்த ன் அவைன இகழ்ச்சிக்குறிப்பாற் 
    றைலைமயாகக் கூறினான். ‡ஏைனப் ெபண்ெபயர்க்கண் வ வன ம் வந் ழிக் 
காண்க. 
 
    "ஏேனார் பாங்கி ம்" எனப் ெபா ப்படக்கூறிய அதனான் ம த நிலத்  மக்க ட் 
டைலமக்கள் உளராகப் லெனறி வழக்கஞ் ெசய்த ெசய் ட்கள் வந்தன உளேவற் 
கண்  ெகாள்க. (22) 
    ------------- 
 
    23 
        அ ேயார் பாங்கி ம் விைனவல பாங்கி ங் 
        க வைர யில றத் ெதன்மனார் லவர். 
 
    இ  ேமல் நால்வைக நிலத்  மக்க ந் தைலமக்களாகப் ெப வெரன்றார். 
அவேரயன்றி இவ ந் தைலமக்களாகுப ைகக்கிைள ெப ந்திைணக்க ெணன்கின்ற . 
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    (இ-ள்) அ ேயார் பாங்கி ம்- பிறர்க்குக் குற்ேறவல் ெசய்ேவாாிடத் ம்; விைன வல 
பாங்கி ம்- பிறர் ஏவிய ெதாழிைலச் ெசய்தல் வல்ேலாாிடத் ம்; க  வைரயில றத்  
என்மனார் லவர்- தைலமக்களாக நாட் ச் ெசய் ட்ெசய்தல் நீக்கப் படா  
ந வைணந்திைணப் றத்  நின்ற ைகக்கிைள ெப ந்திைணக ள் என்றவா , 
 
    கூன்பாட் ள், 
 
        "நம்  ணகுதற் ெறாடீஇயர் நம் ணா 
        சா வங் ேகான  ெதாட் ேடன்" (க -94) 
 
    என ம்,. 
 
    ------------- 
    (பாடம்) *நற்றிைண- 45. † 'என்ற  அ ைமெசய் தயர்த்த ன்' ‡ 'எைனப் 
ெபயர்க்கண்' 
 
        "ேப ம் ேப ந் ள்ள ெமனக் 
        ேகாயி ட் கண்ேடார் நகாைம ேவண் வல்" (க -94) 
 
    என ம் ெப ந்திைணக்கண் அ ேயார் தைலவராக வந்த . என்ைன? ேகான் 
அ ெதாட்ேடன் என்றைமயா ம் ேகாயில் என்றைமயா ம் இவர்கள் 
குற்ேறவன்மாக்க ளாயிற் . 
 
        "ஏஎயிஃெதாத்தன் " என் ம் குறிஞ்சிக்க ள், 
 
        "ேபாற்றாய் கைளநின் க்குைறைம ேபாற்றிக்ேகள் 
        ேவட்டார்க் கினிதாயி னல்ல  நீர்க்கினிெதன் 
        ண்பேவா நீ ண் பவர்" (க -62) 
 
    தீயகாமம் இழிந்ேதார்க்குாிைமயின், இ ம் அ ேயார் தைலவராக வந்த 
ைகக்கிைள. அ ேயாெரனேவ இ பாற்றைலமக்க ம் அடங்கிற் . க வைரயில 
என்றதனான் அவ ட்பரத்ைதய ம் உளெரன்  ெகாள்க. 
 
    "இகல்ேவந்தன்" என் ம் ல்ைலக்க ள், 
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        "ேம  நிைர ன்னர்க் ேகா ன்றி நின்றாேயா 
        ராயைன யல்ைல *பிறேவா வமர ண் 
        ஞாயிற் ப் த்ேதண் மகன்" (க .-108) 
 
    என்பதனாற் றைலவன் விைனவல †பாங்கனாயினவா  காண்க. இத ள், 
 
        " னத் ளா ெனந்ைதக்குப் கா ய்த் க் ெகா ப்பேதா 
        வினத் ளா ‡ெனந்ைதக்குக் கலத்ெதா  ெசல்வேதா 
        திைனக்கா ள் யாய்வி்ட்ட கன் ேமய்க் கிற்பேதா" (க -108) 
 
    என்றவழி எமேரவலான் யாஞ் ெசய்வதன்றி யாங்கள் ஏவ ெநன்ெனஞ்சம் 
இத்ெதாழில்கள் ெசய்கின்றனவில்ைல என்ற ன் விைனவல பாங்கினாளாய 
தைலவிகூற்றாயிற் . 
 
    "யாாிவன்" என் ம் ல்ைலக்க ள், 
 
        "வழங்காப் ெபா நீ கன் ேமய்ப் பாய்ேபால் 
        வழங்க லறிவா ைரயாேர ெலம்ைம 
        யிகழ்ந்தாேர யன்ேறா ெவமர்" (க -112) 
 
    இ ம் விைனவலபாங்கினளாய தைலவிைய ேநாக்கி அத்தைலவன் கூறின . 
 
    --------- 
    (பாடம்) * பிறேவாரமர ள் † 'பாங்காயினவா ' ‡ 'என்ைனக்கு' 
 
    "நலமிக நந்திய" என் ம் ல்ைலக்க ள், 
 
        "பல்கால்யாங் கான்யாற் றவிர்மணற் றண்ெபாழி 
        லல்க லகலைற யாயெமா டா  
        ல்ைல கு ந்ெதா  ச்சிேவய்ந் ெதல்ைல 
        யிர ற்ற தின் ங் கழிப்பி. 
        யர ற் மி னதி ங் குரல்ேபாற் ெபா ர 
        ணல்ேல  நாகுட னின்றன 
        பல்லா னினநிைர நா டன் ெசலற்ேக." (க -113) 
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    இ  தாழ்த் ப் ேபாதற்குத் தைலைமயின்றிக் க திற் ேபாகல் 
ேவண் ெமன்றைமயா ம், நல்ேல ம் நாகும்ேபால் நா ங் கூடப் ேபாகல் 
ேவண் ெமன்றைமயா ந், தைலவன் விைனவல பாங்கினனாயிற்ெறன்க. 
விைனவல்லாெனன்னா  பாங்கி ெனன்றதனாற் றமேரவல் ெசய்வ  ெப ம். இஃ  
அவ்வந் நிலத்  இழிந்ேதார்க்கு எஞ்ஞான் ந் ெதாழிேலயாய் நிக  ெமன் ம், 

னங்காவ ம் ப ள்ேளாப் த ம் இவ்வாறன்றி உயர்ந்ேதார் விைளயாட்டாகி 
இயற்ைகப் ணர்ச்சிப்பின்னர்ச் சின்னாளிற் றவிர்வெரன் ம் ேவ பா ணர்க,. 
இக்கூறிய இ திறத்ேதா ந் தமக்கு உாியரன்ைமயான் அறம்ெபா ளின்பம் வழாைம 
நிகழ்த் தல் அவர்க்காிெதன்ப  பற்றி இவற்ைற அகப் றெமன்றார். (23) 
    --------------- 
 
    24 
        ஏவல் மரபின் ஏேனா ம் உாியர் 
        ஆகிய நிைலைம யவ ம் அன்னர். 
 
    இ  ன்னர்ப் 'ெபய ம் விைன ம்' என்பத ள் திைண ெதா மாீஇய ெபய ந் 
திைணநிைலப்ெபய ெமனப் பகுத்த இரண்ட ள் திைணெதா மாீஇய ெபய ட் 
டைலவராதற் குாியாைர அதிகாரப்பட்டைமயிற் கூறி, அங்ஙனந் தைலவராதற் 
குாிைமயின் அ ேயாைர ம் விைனவலபாங்கிேனாைர ம் அதன்பிற்கூறிப், 
பின்னர்நின்ற திைணநிைலப்ெபயராதற்குச் சிறந்தார் அ வைகயெரனப் பகுக்கின்ற . 
 
    (இ-ள்) மரபின்- ேவத ட்கூறிய இலக்கணத்தாேன; ஏவல் ஆகிய 
நிைலைமயவ ம்- பிறைர ஏவிக்ெகாள் ந் ெதாழில் தமக்குளதாகிய 
தன்ைமைய ைடய அந்தணர் அரசர் வாணி க ம்; அன்னர் ஆகிய அவ ம்- 
அம் வைர ம்ேபாற் பிறைர ஏவிக்ெகாள் ந் தன்ைமயராகிய கு நிலமன்ன ம் 
அரசராற் சிறப் ப்ெபற்ேறா ம்; ஏேனா ம் - நால்வைக வ ணெமன்  *எண்ணிய 
வைகயினால் ஒழிந்  நின்ற ேவளாள ம்; உாியர்- உாிப்ெபா ட் டைலவராதற்கு 
உாியர் என்றவா . 
 
    ஆகிய என்பதைன ஏவெலா ம் அன்னெரா ங் கூட் க. 
 
    எனேவ, திைணநிைலப் ெபயர் அ வைகயாயிற் . † ேவந்  வி  
ெதாழி ற்....ெபா ள்' என்பதனான் ேவளாளேர அரசராற் சிறப் ச்ெசய்யப் 
ெப வெரன் ணர்க. இனி ‡ வில் ம் ேவ ங் கழ .................. ாிய" என்பதனான் 
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என்ேனா ஞ் சி பான்ைம சிறப் ப் ெப வெரன் ணர்க. உாிப்ெபா ட்டைலவர் 
இவேரயாதைலத் தான் ேமற் பிாிவிற்குக் கூ கின்றவற்றா ம் உணர்க. 
 
    ------------ 
    (பாடம்) * 'எண்ணி ெயாழிந்  நின்ற' † ெதால்-ெபா ள்-மர-81. 
    ‡ ெதால்-ெபா ள்-மர-83 
 
        "தாமைரக் கண்ணிையத் தண் ண ஞ் சாந்திைன 
        ேநாிதழ்க் ேகாைதயாள் ெசய்குறி நீவாின் 
        'மணங்கமழ் நாற்றத்த மைலநின்  ப ெப உ 
        ம ணங்கு எனஅஞ்சுவர் சி கு  ேயாேர; 
        ஈர்ந்த ணாைடைய ெயல்  மாைலைய." (க -52) 
 
    என வ ம். 
 
        " ளிதயிர் பிைசந்த காந்தண் ெமல்விரல் 
        க  க ங்கங் கழாஅ டீஇக் 
        குவைள ண்கண் குய்ப் ைக கமழ த் 
        தான் ழந் தட்ட தீம் ளிப் பாக 
        ாினிெதனக் கணவ ண்ட  
        ண்ணிதின் மகிழ்ந்தன் ெறாண் தன் கேன." (கு ந்-167) 
 
    இ  கு ந்ெதாைக. இ  பார்ப்பாைன ம் பார்ப்பினிைய ந் தைலவராகக் கூறிய , 
க மைனச் ெசன்ற ெசவி  கூற் வாயிேனர் வித்த மாம். 
 
        "வ ம் என்ற நா ம் ெபாய்த்தன 
        அாிேய ண்கண் நீ ம் நில்லா 
        தண்கார்க் கீன்ற ைபங்ெகா  ல்ைல 
        ைவவாய் வான் ைக அவிழ்ந்த ேகாைத 
        ெபய்வனப் பிழந்த க ப் ம் உள்ளார் 
        அ ள்கண் மாறேலா மா க அந்தில் 
        அறன ஞ் சலேர ஆயிைழ நமெரனச் 
        சிறிய ெசால் ப் ெபாிய லம்பி ம் 
        பனிப  ந ந்தார் குைழய நம்ெமா  
        னிதீர் யக்கம் ெபற்ேறாள் ேபால 
        உவக்குவ ள் வாழிய ெநஞ்ேச விசும்பின் 
        ஏெற ந்  ழங்கி  மாெற ந்  சிைலக்கும் 
        கடாஅ யாைன ெகாட்கும் பாசைறப் 
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        ேபார்ேவட் ெட ந்த மன்ன ர் ைகயைத 
        கூர்வாட் குவி கஞ் சிைதய றி 
        மான  ம ங்கில் ெபயர்த்த கு தி 
        வான மீனின் வயின்வயின் இைமப்ப 
        அமேரார்த் # த ட்ட ெசல்வந் 
        தமர்விைரந் ைரப்பக் ேகட்கும் ஞான்ேற." (அகம்.144) 
 
    மீண்டவன் ெநஞ்சிற்கு உைரப்பானாய்ப் பாகற்கு உைரத்த . இம் 
மணிமிைடபவளத்  ேவந்தன் தைலவனாயின வா ந்தான் அமரகத்  அட்ட 
ெசல்வத்ைதேய மிக்க ெசல்வமாகக் க தற்குாியாள் அரசவ ணத்திற் றைலவிேய 
என்ப உம் உணர்க. 
 
    ------ 
    (பாடம்) # 'அமெரா த்தட்ட.' 'அமேரர்த்தட்ட' 
 
        "பைகெவன்  திைறெகாண்ட பாய்திண்ேடர் மிைசயவர் 
        வைகெகாண்ட ெசம்மனாம் வனப்பார வி வேதா." (க -31) 
 
    இத ள் ேவந்தன் தைலவனாயினவா ம் பைகெகாண்ட  தைலைமயின் அழைக 

கர வி ம்பினாள் என்ற ற் ற ைலவி ம் அவ்வ ணத்தாளாயவா ம் உணர்க. 
"உலகுகிளர்ந்தன்ன"* என் ம் அகப்பாட் ள் வாணிகன் தலவனாக ங் ெகாள்ளக் 
கிடத்த ற் றைலவி ம் அவ்வ ணத் தைலவியா ெமன் ணர்க. 
 
        "தடம ப் ெப ைம மடநைடக் குழவி 
        ண்ேடா ம் யாத்த காண்ட கு நல் ற் 
        ெகா ங்குைழ ெபய்த† ெச ஞ்ெசய் ேபைத 
        சி தாட் ெசறித்த ெமல்விரல் ேசப்ப 
        வாைழ‡ யீர்ந் த  வல் தின் வைகஇப் 
        ைக ண் ட மர்த்த கண்ண ட ைகெபறப் 
        பிைற தற் ெபாறித்த சி ண் பல்விய 
        ர ந் கிற் ற ைலயிற் ைடயின ண ப் லந் 
        த ட் ேலாேள ய ம்மா வ ாிைவ 
        ெயமக்ேக வ கதில் வி ந்ேத சிவப்பான்  
        சிறிய ள் ெளயி  ேதான்ற 
        வல் ெகாண்ட கங்காண் கம்ேம." (நற்றிைன-120) 
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    வி ந்ெதா  க்ேகான் கூற் . ெசவி கூற் மாம். இந்நற்றிைண வாைழ§ 
யீர்ந்த வைகஇ என்ற ன் ேவளான்வ ணமாயிற் . 
 
        "மைலமிைசக் குைலஇய உ ெக  தி வில் 
        பைண ழங் ெகழி  ெபௗவம் வாங்கித் 
        தாழ்ெபயற் ெப நீர் வலேனர்  வைளஇ 
        மாதிரம் ைதப்பப் ெபாழித ன் காண்வர 
        இ நிலங் கவினிய ேவ  காைல 
        ெந ப்பின் அன்ன சி கட் பன்றி 
        அயிர்க்கண் படாஅர்த் ஞ்சு றம் ைதய 
        ந  ல்ைல நாண்மலர் உதி ம் 
        றவ ைடந் தி ந்த அ ைன இயவில் 
        சீ  ேராேள ஒண் தல் யாேம 
        எாி ைர பன்மலர் பிறழ வாங்கி 
        அாிஞ ர் யாத்த வ லங்குதைலப் ெப ஞ்சூ  
        கள்ளார் விைனஞர் களந்ெதா ம் ம கும் 
        தண்ணைட தழீஇய ெகா டங் காெரயில் 
        அ ந்திைற ெகா ப்ப ங் ெகாள்ளான் சினஞ்சிறந்  
        விைனவயிற் ெபயர்க்குந் தாைனப் 
        ைனதார் ேவந்தன் பாசைற ேயேம." (அகம்-84) 
 
    ------------ 
    *அகம்-255 . (பாடம்) †ெகா ஞ்ெசம்ேபைழ." ‡வாைள . §வாைள. 
 
    இ  கண்  வ ந்திக் கூறிய . இக் களிற்றியாைன நிைர ட் டன் ம் 
அ ைனயியவிற் சீ ர் என்ற ற் றான் கு நில மன்னெனன்ப  ெபற்றாம். 
 
    "அக விசும்பகம்" என் ம் அகப்பாட் ம் ெபா ேணாக்கினால் இ ேவயாமா 

ணர்க. 
 
        "இ ெப  ேவந்தர் மா ெகாள் வியன்களத் 
        ெதா பைட ெகாண்  வ பைட ெபயர்க்குஞ் 
        ெசல்வ ைடேயார்க்கு நின்றன்  விறெலனப் 
        க்ேகாள் ஏய தண் ைம விலக்கிச் 
        ெசல்ேவ மாதல் அறியாள் ல்ைல 
        ேநர்கால் ெகா  குைழப்ப நீர்ெசாாிந்  
        காைல வானத் க் க ங்குரற் ெகாண்  
        ழங்குெதா ங் ைகயற் ெறா ங்கிநப் லந்  
        பழங்கண் ெகாண்ட பசைல ேமனியள் 
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        யாங்கா குவள்ெகா றாேன ேவங்ைக 
        ஊ  ந  க ப்பக் ேகழ்ெகாள 
        ஆகத் த ம்பிய மாச  சுணங்கினள் 
        நன்மணல் விய ைட நடந்த 
        சின்ெமல் ெலா க்கின் மாஅ ேயாேள." (அகம்- 174) 
 
    இ  மீள்வான் ெநஞ்சிற் குைரத்த . 
 
    இத ட் " க்ேகாேளய தண் ைம விலக்கிச் ெசல்ேவ" ெமன்ற ன் அரசனாற் 
சிறப் ப்ெபற்ற தைலவனாயிற் , இன் ஞ் சான்ேறார் ெசய் ட்க ள் இங்ஙனம் 
வ வனவற்ைற அவற்றின் ெபா ேணாக்கி உணர்க. (24) 
    ------------ 
 
    25. 
        ஓதல் பைகேய திைவ பிாிேவ. 
 
    இத் ைண ம் அகத்திற்குப் ெபா வாகிய தல் க  ாிப்ெபா ேள கூறி இனி 
இ வைகக் ைகேகா க்கும் ெபா வாகிய  பாைலத்திைண கூறிய †எழீஇய . 
 
        (இ-ள்.) பிாிேவ- பாைலெயன் ம் பிாிதற் ெபா ண்ைம; 
        ஓதல் பைகேய  இைவ--ஓதற் பிாித ம், பைகேமற் 
        பிாித ம், பைகவைரச் சந் ெசய்தன் த ய ற் ப் 
        பிாித ெமன ன் வ ைகப்ப ம் என்றவா . 
 
    ஒேராெவான்ேற அற ந் றக்க ம் ெபா ம் பயத்தற் சிறப் ேநாக்கி இவற்ைற 
விதந்ேதாதினார். இைவ ெயன்றதைன எ த்தேலாைசயாற் கூறேவ அறங்க தா  
அரசேரவலால் திற்பிாித ம்‡ ேபார்த்ெதாழில் ாியா  திைறேகாடற்கு 
இைடநிலத் ப் பிாித ஞ் சிறப்பின்ைம ெப ம். அறங் க தா  ெபா ள் 
ஈட் தற்குப் பிாித ம் ெபா ள்வயிற் பிாிவிற்கு உண்ைமயின் இவற்ேறா  ஓதா  பிற் 
    கூறினார். அந்தணர்க்குாிய ஓத ந் ம் உடன்கூறிற்றிலர், பைகபிறந்தவழித் 

நிகழ்த ன். (25) 
 
        ------------ 
        *அகம்-214. (பாடம்) †'எ ந்தார்.' ‡ 'ேபார்த்ெதாழிற்குப் பிாியா .' 
 
    ----------- 
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    26. 
        அவற் ள் 
        ஓத ந் ம் உய ர்ந்ேதார் ேமன. 
 
    இ  ற்கூறியவற் ள் அந்தணர் த ய வர்க்கும் இரண்  பிாி  
*உாித்ெதன்கிற . 
 
    (இ-ள்.) அவற் ள்- அம் ன்ற ள்; ஓத ம் ம் உயர்ந்ேதார் ேமன - ஓதற்பிாி ந் 

திற்பிாி ம் அந்தணர் த ய வாிடத்தன என்றவா . 
 
    எனேவ ஒழிந்த பைகவயிற்பிாி  அரசர்க்ேக உாித்ெதன ேமேல கூ ப. 
உய ர்ந்ேதாெரனக் கூற ன் ேவளாளைர ஒழித்தாெரன் ணர்க. 
 
    உதாரணம் :-- 
        "அரம்ேபா ழ வ்வைள ேதாணிைல ெநகிழ 
        நிரம்பா வாழ்க்ைக ேநர்தல் ேவண்  
        இரங்கா ழ ன்ன அ ம் தி ாீங்ைக 
        ஆ  யன்ன வால்  தாஅய் 
        ைவவா ேலாதி ைமயணல் ஏய்ப்பத் 
        தா  குவைளப் ேபா  பிணிய விழப் 
        படாஅப் ைபங்கட் பாவ க் கயவாய்க் 
        கடாஅம் மாறிய யாைன ேபாலப் 
        ெபய் வறி தாகிய ெபாங்குெசலற் ெகாண்  
        ைமேதாய் விசும்பின் மாதிரத் ழிதரப் 
        பனிய அ உ நின்ற பானாட் கங்குல் 
        தமிேயார் ம ைக க்காய் தண்ெணன 
        னிய அைலத்தி ரணில் காைலக் 
        ைகெதா  மரபிற் கட ள் சான்ற 
        ெசய்விைன ம ங்கிற் ெசன்ேறார் வல்வாின் 
        விாி ைளப் ெபா ந்த பாி ைட நன்மான் 
        ெவ வ  தாைனெயா  ேவண் லத் தி த்த 
        ெப வளக் காிகால் ன்னிைலச் ெசல்லார் 
        சூடா வாைகப் பறந்தைல ஆ ெபற 
        ஒன்ப  குைட  நன்பக ெலாழித்த 
        பீ ல் மன்னர் ேபால 
        ஓ ைவ மன்னால் வாைட நீ ெயமக்ேக." (அகம்-125) 
 
    --------- 
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    (பாடம்) *'உணர்த் கின்ற .' 
 
    இத ட் பல ங் ைகெதா ம் மரபிைன ைடய கட ட்டன்ைம யைமந்த 
ெசய்விைனெயனேவ ஓதற்பிாிதெலன்ப  ெபற்றாம். "சிறந்த  பயிற்ற றந்ததன் 
பயேன"* என்பதினாற் கிழவ ங் கிழத்தி ம் இல்லறத்திற் சிறந்த  பயிற்றாக் கால் 
இறந்ததனாற் பயனின்றாத ன், இல்லறம் நிரம்பாெதன்றற்கு நிரம்பாவாழ்க்ைக 
ெயன்றார். இல்லறம் நிகழ்கின்ற காலத்ேத ேமல்வ ந் றவறம் நிகழ்த் தற்காக 
அவற்ைறக் கூ ம் ல்கைள ம் †கற்  அவற்றின் பின்னர்த் 
தத் வங்கைள ணர்ந்  ெமய் ணர்தல் அந்தணர் த ய வர்க்கும் 
ேவண் த ன் ஓதற்பிாி  அந்தணர் த ேயார்க்ேக சிறந்தெதன்றார். 
 
        "ெபாய்யற்ற ேகள்வியாற் ைரேயாைரப் படர்ந் நீ 
        ைமயற்ற ப வத்தான் ம த்தர ெலால்வேதா" (க -15) 
 
    என்ப ம் அ ; ைமயற்ற ப வம் அந்தணர் த ேயார் கண்ணதாத ன். "வி ந்தின் 
மன்னர்" ‡என் ம் அகப்பாட் ல் ேவந்தன் பைகைமையத் தான் தணிவித்தைம 
கூற ன் அந்தணன் திற் பிாிந்தைம ெபற்றாம். "வயைலக்ெகா யின் 
வா யம ங்குல்"§ என் ம் றப்பாட் ல் அந்தணன்  ெசன்றவா ணர்க. §§ 
அரசன் ேசறல் பாரதத்  வாசுேதவன் ெசன்றவாற்றா ணர்க. 
 
    அ , 
 
        "படர்ந்தா ரண ழங்கப் பஞ்சவர்க்குத்  
        நடந்தாைன ேயத்தாத நாெவன்ன நாேவ" 
        (சிலப். ஆய்ச்சியர்குரைவ) 
 
    என்பதனா ணர்க. வாணிகன்ெசன்ற ம் வந் ழிக் காண்க. (26) 
    ------------------ 
 
    27 
        தாேன ேசற ம் தன்ெனா  சிவணிய 
        ஏேனார் ேசற ம் ேவந்தன் ேமற்ேற. 
 
    இ  பைகவயிற் பிாி  அரசர்க்ேக உாித்ெதன்கின்ற . 
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    (இ-ள்) தாேன ேசற ம்- தன்பைகக்குத் தாேன ெசல் த ம்; தன்ெனா  சிவணிய 
ஏேனார் ேசற ம்- அவெனா  நட் க்ெகாண்ட ஒழிந்ேதார் அவற்குத் ைணயாகிச் 
    ெசல் த மாகிய இ பகுதி ம்; ேவந்தன் ேமற் - அரசன் கண்ண  என்றவா . 
 
        ---------- 
        (பாடம்) * ெதால்-ெபா ள்-கற்பி-51. † 'கற்றபின்னர்' 
        ‡ அகம் 54. § றம். -305. §§ 'காண்க' 
 
    எனேவ, வாணிகர்க்கு உாித்தன்றாயிற் . தாேனெயன்  ஒ ைம கூறிய அதனாேன 

ைடேவந்தர் தாேம ேசற ம் ஏேனாெரனப் பன்ைமகூறிய அதனாேன 
*ெப ம்பான்ைம ங் கு நிலமன்னர் அவர்க்காகச் ேசற ம், ைடேவந்தர் 
அவர்க்காகச் சி பான்ைம ேசற ம் உணர்க. ைட ேவந்தர் உள்வழிக் கு நில 
மன்னர் தாேம ெசல்லாைம ணர்க. இதைன " ேவந்தற்குற் ழி"† ெயன்ப ஏைனயார். 
அவ்ேவந்தர் இல்வழிக் கு நிலம,ன்ன ந் தாேம ேசறல் "ேவந்  விைனயியற்ைக"‡ 
என்பதன்கட் கூ ப இதனாேன தன்பைகேம ம் பிறர் பைக ேம ம் ஒ காலத்திற் 
ேசற ன்ெறன்றார். 
 
        "க ம் னல் கால்பட் " என் ம் பாைலக்க ண், 
 
        "மயங்கமர் மாறட்  மண்ெவௗவி வ பவர் 
        தயங்கிய களிற்றின்ேமற் றைககாண வி வேதா" (க -31) 
 
    என ம், 
 
        "பைகெவன்  திைறெகாண்ட பாய்திண்ேடர் மிைசயவர்" (க -31) 
 
    என ம் மண்ேகாட ந் திைறேகாட ம் அரசர்க்ேக உாித்தாகக் கூறிய . 
 
        "நீ யர் கூட ென ங்ெகா  ெயழேவ" (க -31) 
 
    எனச் சுாிதகத் க் கூறியவாற்றா ணர்க. 
 
        "ெபா ெப  ேவந்தர்க்குப் ேபார்ப் ைண யாகி 
        ெயா ெப ங் காதலர் ெசன்றார்- வ வ  
        காணிய வம்ேமா கனங்குைழ கண்ேணாக்கா 
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        னீணகர் ன்றின்ேம னின் " 
 
    இ  ேவந்தர்க்குற் ழி ேவந்தன் பிாிந்த . 
 
        "ெகாற்றச் ேசாழர் ெகாங்கர்ப் பணீஇயர் 
        ெவண்ேகாட் யாைனப் §ேபஎர் கிழேவான் 
        பைழயன் ேவல்வாய்த் தன்னநின் 
        பிைழயா நன்ெமாழி ேதறிய விவட்ேக" (நற்றிைண-10) 
 
    ------------- 
        (பாடம்) * 'கு நில மன்னர் அவர்க்காகச் ேசறல் ெப ம்பான்ைம ம் ைட 
ேவந்தர் அவர்க்காகச் ேசறல் சி பான்ைம  ெமன ணர்க.' 
        † இைறயனாரகப்ெபா ள் சூத்திரம் 39: "ேவந்தர்க் குற் ழிப் ெபா ட்பிணிப் 
பிாிெவன், றாங்க விரண்  மிழிந்ேதார்க் குாிய" 
        ‡ ெதால்-ெபா ள்- அகத்- 32 
        § 'பைழயன் காவிாி ைவப்பிற் ேபாஒர் அன்ன' என்றார் அகப்பாட் ம் (186) 
 
    இ  கு நிலமன்னர் ேபால்வார் ெசன்றைம ேதான்றக் கூறிய . "மைலமிைசக் 
குைலஇய"* என்ப ம் அ . 
 
    இனி ேவட்ைட ேமற் ேசற ம் நா காணச் ேசறன் த யன ம் பாைலயாகப் 

லெனறி வழக்கஞ் ெசய்யாைம உணர்க. ேவந்தெனன்  ஒ ைமயாற் கூறினார், 
"ெமய்ந்நிைல மயக்கி னாஅ குந ம்"† என் ம் விதிபற்றி. சிவணிய ெவன்பதைன 
விைனெயச்சமாக்கி நட்பாடல் ேவண் ெயன் மாம். (27) 
    ------------- 
 
    28 
        ேமவிய சிறப்பி ேனேனார் ப ைமய 
        ல்ைல தலாச் ெசால் ய ைறயாற் 
        பிைழத்த  பிைழயா தாகல் ேவண் ம் 
        இைழத்த ஒண்ெபா ள் ய ம் பிாிேவ. 
 
    இ  ைறயாேன தன் பைகேமற்ெசன்ற அரசன் திைற ெபற்ற நா காத்  
அதன்கண் ‡ தன்ெனறி ைற அ ப்ப த் தற்குப் பிாித ம் ஏைன 
வணிகர்ெபா ட்குப் பிாித ங் கூ கின்ற . 
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    (இ-ள்) ல்ைல தலாகச் ெசால் ய ேமவிய சிறப்பின்- தாேன ெசன்ற ேவந்தன் 
தனக்கு ல்ைல தலாக ற்கூறப் பட்ட நால்வைகநில ந் திைறயாக 
வந் ெபா ந்திய தைலைமயாேன; பிைழத்த - ன்னர் 'ஆள்பவர் கலக்கு த்த அைல 
ெபற் '§ ெநறி ைறைம தப்பிய அந்நா ; ைறயாற் பிைழயாதாகல் ேவண் ம், 
பிாிேவ- தன  பைழயநா கைள ஆ ம் ெநறி ைறைமயினாேல தப்பாமல் 
ஆக்கம்ெபறக் காத்தைல வி ம்பிப் பிாித ம் பிாிேவ; ஏேனார் ப ைமய இைழத்த ஒண் 
ெபா ள் ய ம் பிாிேவ- ற்கூறிய அந்தணர் அரசைர ஒழிந்த வணிகர் தமக்கு 
விரதங்க ைடயவாக ேவத ற் கூறிய ஒள்ளிய ெபா ள் ேத  ம்ப  பிாித ம் 
பிாிேவ என்றவா . 
 
    பிாிைவ இரண்டற்குங் கூட் க. சிறப்பிற் பிாித ம் எனச் ேசர்க்க. 
ெசால் யெவன்ப ம் பிைழத்தெதன்ப ந் ெதாழிற் ெபயர். ைறயாற் காக்கெவன 

க்க. விரதமாவன 'ெகாள்வ உம் மிைக ெகாளா , ெகா ப்ப உம் 
குைறெகாடா  பல்பண்டம் பகர்ந்  சன்'§§ த யன. 
 
        ---------- 
        * அகம் -84. † ெதால்-ெசால்-449 
        (பாடம்) ‡ 'தன்ெனறி ைறப்ப த் தற்கு' 
        § "ஆள்பவர் கலக்குற வைலெபற்ற நா  என்ப , க த்ெதாைக, 
        5-ஆம் பாட் ல் வ வ . §§ பட் னப்பாைல அ -210-211. 
 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "ஒ குைழ ெயா வன்ேபா ணர்ேசர்ந்த மராஅ ம் 
        ப தியஞ் ெசல்வன்ேபா னைன ழ்த்த ெச ந்தி  
        மீேனற் க் ெகா ேயான்ேபான் மிஞிறார்க்குங் காஞ்சி  
        ேமேனான்ேபா னிறங்கிளர்  கஞ ய ஞழ  
        மாேனற் க் ெகா ேயான்ேபா ெலதிாிய விலவ ம் 
        ஆங்கத் 
        தீ தீர் சிறப்பி ைனவர்க ணிைலேபாலப் 
        ேபாதவிழ் மரத்ேதா  ெபா கைர கவின்ெபற 
        ேநாதக வந்தன்றா ளேவனின் ேமதக; 
        பல்வாி யினவண்  தி ண் ம் ப வத் த் 
        ெதால்கவின் ெறாைலந்தெவன் றடெமன்ேறா ள் வா 
        ெரால்கு  நிழல்ேசர்ந்தார்க் குைலயா  காத்ேதாம்பி 
        ெவல் க லேகத்த வி ந் நாட் ைறபவர்; 
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        திைசதிைச ேதனார்க்குந் தி ம த ன் ைற 
        வைசதீர்ந்த ெவன்னலம் வா வ த வார் 
        நைசெகாண்  தந்நிழல் ேசர்ந்தாைரத் தாங்கித்த 
        மிைசபரந் லேகத்த ேவதினாட் ைறபவர்.; 
        அறல்சாயப் ெபா ேதாெடம் மணி தல் ேவறாகித் 
        திறல்சான்ற ெப வனப் பிழப்பைத ய வா 
        றஞ்சி நிழல்ேசர்ந்தார்க் குைலயா  காத்ேதாம்பி 
        யாறின்றிப் ெபா ள்ெவஃகி யகன்றநாட் ைறபவர்;; 
        எனநீ, 
        ெத மரல் வாழி ேதாழிநங் காதலர் 
        ெபா ரண் யாைனயர் ேபார்மைலந் ெத ந்தவர் 
        ெச ேமம் பட்ட ெவன்றியர் 
        வ ெமன வந்தன்றவர் வாய்ெமாழித் ேத" (க -26) 
 
    இத ள் 'ஒல்கு  நிழல்ேசர்ந்தார்க்கு' எனேவ, ன்னர் ஆள்பவர் கலக்கு த்த 
அைலெபற் ப் பின் தன்ைன நிழலாகச் ேசர்ந்தாெரன்ப உம், அவர்க்குப் பின்னர் 
உைல  பிறவாமற் ேபணிக் காத்தாெனன்ப உம், 'வி ந் நாட் ' என்பதனால் 
திைறெபற்ற திய நாெடன்ப உம் ெபற்றாம். ஏைனயவற்றிற்கும் இவ்வாேற 
கூறிக்ெகாள்க. 
 
    ஏதினா - திய நா . ஆறின்றிப் பைகவர் ெபா ைள வி ம்பின நாட்ெடன் ம் 
அவைர யகன்ற நாட்ெடன் ம் ெபா ள் கூ க. ெச வின் ேமம்பட்ட என்ற  
நா கைள. அதனாற் ெபற்ற ெவன்றிெயனேவ நா  திைறெபற்றைம கூறிற் . 
 
    "பைடபண்ணிப் ைனய ம்"* என் ம் பாைலக்க ள் "வல்விைன வயக்குதல் 
வ த்திமன்" என்பதற்கு வ ய ேபார் ெசய்  அப்பைகவர் தந்த நாட்ைட விளக்குதற்கு 
வ த்தி ெயன ந், "ேதாற்றஞ்சா ெறாகுெபா ள்" என்பதற்குத் ேதாற்றம் அைமந்த 
திரண்ட ெபா ளாவன அந் நா காத் ப் ெபற்ற அறம்ெபா ளின்பம் என ம், 
"பைகய  பயவிைன" என்பதற்குப் பைகய தற்குக் காரணமாகிய நாடாகிய பயைனத் 
த ம் விைனெயன ம், "ேவட்டெபா ள்" என்பதற்கு அறம் ெபா ளின்பெமன ம் 
ெபா ைரத் க்ெகாள்க. 
 
        -------------- 
        * க -17 
 
    பிற ம் இவ்வா  வ வன உய்த் ணர்ந்  ெபா ள் கூ க. 
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    இனிக், 
 
        "ேகள்ேக ன்ற ங் கிைளஞ ரார ங் 
        ேகளல் ேகளிர் ெகழீஇயின ெரா க  
        மாள்விைனக் ெகதிாிய க்கெமா  கல்சிறந் " (அகம்-93) 
 
    என வாணிகர் ெபா ள்வயிற் பிாிந்தவா ணர்க.* 
 
        "நட்ேடா ராக்கம் ேவண்  ெமாட் ய 
        நின்ேறா ளணிெபற வரற்கு 
        மன்ேறா ேதாழியவர் ெசன்ற திறேம" (நற்றிைண-286) 
 
    என்பத ள் அணிெயன்ற  ணிைன. 
 
    பிற ம் இவ்வா  வ வன உய்த் ணர்ந் ெகாள்க. (28) 
    ------------ 
 
    29 
        ேமேலார் ைறைம நால்வர்க்கு ாித்ேத. 
 
    இஃ  எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    (இ-ள்) ேமேலார் ைறைம- ேமல் அதிகாரப்பட்  நின்ற வாணிகர்க்கு ஓதிய 
அறந்தைலப் பிாியாப் ெபா ள் ெசய ல் வைக; நால்வர்க்கும் உாித்  - அந்தணர்க்கும் 
அரசர்க்கும் இ வைக ேவளாளர்க்கும் உாித்  என்றவா . 
 
    இதற்கு வாணிகர்க்கு ேவத ள் இைழத்த ெபா ண் வாேன இந்நால்வ ம் 
ெபா ண் ப்பெரனிற் பிாிெவான்றாகி மயங்கக் கூறெலன் ங் குற்றந் 
தங்குமாக ன் அ  க த்தன் ; இந்நால்வ ள் அந்தணர் ஓத ந் ம்பற்றிப் 
ெபா ண் த்த ம், அரசர் பைகவயிற் பிாி  பற்றிப் ெபா ண் த்த ம், உயர்ந்த 
ேவளாளர் பைகவயிற் பிாி  பற்றிப் ெபா ண் த்த ம் உ ண்பார் வாணிகத்தாற் 
ெபா ண் த்த ங் க த் . 
 
        -------------- 
        (பாடம்) * 'காண்க' 
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    இற் ள் ேவள்விக்குப் பிாிந்  சடங்கிற்கு உ ப்பாகி ம் அதற்குக் *குரவனாகி ம் 
நிற்றல் உாிைமயின் ஆண்  ேவள்வி ெசய்தான் ெகா த்த ெபா ள்ேகாடல் 
ேவண் தலா ம் அறங் க தித் திற்பிாியி ம் அவர் ெசய்த சைன ேகாடல் 
ேவண் மாகலா ம் அைவ அந்தணர்க்குப் †ெபா ள் வ வாயாயிற் . ேவள்விக்குப் 
பிாிதல் ஓதற்பிாிவின் பகுதியாயிற் . 
 
    உதாரணம்:-- 
        "ெநஞ்சு ந க்குறக் ேகட் ங் க த் ந்தா 
        மஞ்சிய தாங்ேக யணங்காகு ெமன் ஞ்ெசா 
        ன்றீங் கிளவியாய் வாய்மன்ற நின்ேகள் 
        வ  பன்னா ம் பாராட்ட யா  
        மி ெவான் ைடத்ெதன ெவண்ணி ய ேதர 
        மாசில்வண் ேசக்ைக மணந்த ணர்ச்சி ட் 
        பாயல்ெகாண் ெடன்ேறாட் கன வா ராய்ேகாற் 
        ெறா நிைர ன்ைகயாள் ைகயா  ெகாள்ளாள் 
        க மைன காத்ேதாம்ப வல் வள் ெகால்ேலா 
        வி ம ப் பியாைன யிலங்குேதர்க் ேகா  
        ெந மைல ‡ெவஞ்சுரம் ேபாகி ந நின் ெறஞ் 
        ெசய்ெபா ண் ற்  மளெவன்றா ராயிழாய் 
        தாமிைட ெகாண்ட த வாயிற் றம்மின்றி 
        யா யிர் வா  ம ைக யிலமாயிற் 
        ெறாய்யி றந்தா ரவெரனத் தம்வயி 
        ெனாய்யார் வ ம் பழிநற்பத் தம்ெமா  
        ேபாயின்  ெசால்ெலன் யிர்" (க -24) 
 
    இத ள் 'ந நின்' ெறன்றதனான் இ  ெப  ேவந்ைர ஞ்சந்  ெசய்வித்தற்கு யான 
ந ேவ நிற்பெலன் ம், 'எஞ் ெசய்ெபா ள் ற் மள' ெவன்றதனான் அ  

த்தபின்னர் யாம் ெப தற்குாியவாய் அவர் ெசய் ம் சைனயாகிய ெபா ண் 
 மள ெமன் ம், அந்தணன் ெபா ள்வயிற் பிாியக் க திக் கூறிய கூற்றிைன 

அவன் தைலவி கூறியவா ணர்க. இத ட் 'க மைனகாத்' ெதன்றதைன 
இல்லறமாக ம்', 'ஓம்ப' ெவன்றதைனச் ெசந்தீேயாம்பெவன் ங் ெகாள்க. 
 
        "நன்கலங் களிற்ெறா  நண்ணா ேரந்தி 
        வந்  திைறெகா த்  வணங்கினர் வழிெமாழிந் " (அகம்-124) 
 
    என் ழி, நன்கலந் திைறெகா த்ேதா ெரன்ற ற் பைகவயிற் பிாிேவ 
ெபா ள்வ வாயாயிற் . ஒழிந்தன ம் இவ்வாேற உய்த் ணர்க. 
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        ----------- 
        (பாடம்) * 'களவனாகி ம்' † 'ெபா ள் வரவாயிற் ' ‡ 'அத்தம்' 
 
 
    ேமேலார் ைறைம ஏேனார்க்கு ாித்ேத என்னா  நால்வர்க்கு ாித்ேத என்ற  

ற்கூறிய வணிகைரெயாழிந்த இ வைக ேவளாளைர ம் கூட் ெயன் ணர்க. அவர் 
ெபா ள்வயிற் பிாிந்தன ஞ் சான்ேறார் ெசய் ட்கைள ேநாக்கி 
உய்த் ணர்ந் ெகாள்க. அவர்க ள் உ ண்பார்க்குக் கலத் திற்பிாி ம் உாித் . 
ஏைனேயார்க்குக் கா ற்பிாிேவ உாித்ெதன் ணர்க. (29) 
    -------------- 
 
    30. 
        மன்னர் பாங்கிற் பின்ேனா ராகுப. 
 
    இஃ  இ திநின்ற ேவளாளர்க்கு இன் ேமார் பிாி  விகற்பங் கூ கின்ற . 
 
    (இ.ள்.)மன்னர் பாங்கின் - அரசைரச் சார்ந்  வா ம் பக்கத்தாராகி நிற்றல் 
காரணமாக; பின்ேனார் ஆகுப - பின்ேனாெரனப்பட்ட ேவளாளர் வைரயைறயின்றி 
ேவந்தன் 
    ஏவிய *திறெமல்லாவற்றி ம் பிாிதற்கு ஆக்க ைடயராகுப என்றவா . 
 
    மன்னர் பின்ேனாெரன்ற பன்ைமயான் ைடேயா ம், யில்லாேதா ம், 
உ வித்  உண்ேபா ம், உ  உண் ேபா ெமன மன்ன ம் ேவளாள ம் 
பலெரன்றார். †'ேவளாண் மாந்தர்க்கு' ‡'ேவந் வி ெதாழி ல்' என் ம் மரபியற் 
சூத்திரங்களான் ேவளாளர் இ வைகயெரன்ப. அரசேர ந்திறமாவன பைகவர்ேம ம் 
நா காத்தன்ேம ஞ் சந்  ெசய் வித்தன்ேம ம் ெபா ள்வ வாய் ேம மாம். 
 
    அவ ள் உ வித் ண்ேபார் மண் லமாக்க ந் தண்டத்தைலவ மாய்ச் 
ேசாழநாட் ப் பிட ம் அ ந் ம் நாங்கூ ம் நா ம் ஆலஞ்ேசாி ம் 
ெப ஞ்சிக்க ம் வல்ல ங் கிழா ம் த ய பதியிற்ேறான்றி ேவெளன ம் 
அரெசன ம் உாிைமெயய்திேனா ம், பாண் நாட் க் காவிதிப்பட்ட ெமய்திேனா ங், 
கு க் கு ப்பிறந்ேதார் த ேயா மாய் ைடேவந்தர்க்கு மகட்ெகாைடக்கு 
உாிய ேவளாளராகுப.§"இ ங்ேகா ேவண்மா ன ங்க ப் பிட ர்" என ம், "ஆலஞ் 
 
        ------- 
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        (பாடம்) * 'நிலெமல்லாவற்றி ம்.' †ெதால்-ெபா-மர-80. 
        ‡ ெதால்-ெபா-மர-81. § றநா -395. 
        "காைல ஞாயி  க ங்கதிர் பரப்பி 
        ேவைல ங் குள ம் ெவ படச் சுவறித் 
        தந்ைதயர் மக்கண் கங்கா ணாமல் 
        ெவந்த சாகம் ேவ ேவ ற ந்திக் 
        குண ள தைன ங் ெகா த்  வாழ்ந்த 
        கணவைன மகளிர் கண்பா ராமல் 
        விழித்தவிழி ெயல்லாம் ேவற் விழி யாகி 
        யற ைர யின்றி மற ைர ெப கி 
        ைறமறந் ெதாழிந்த ழிக் காலத் த் 
        தாயில் லவர்க்குத் தாேய யாக ந் 
        தந்ைதயில் லவர்க்குத் தந்ைதேய யாக ம் 
        இந்த ஞாலத் தி க்கண் தீர 
        வந்  ேதான்றினன் மாநிதிக் கிழவன் 
        நீலஞ் ேச  ெந மால் ேபால்வான் 
        ஆலஞ் ேசாி மயிர்த ெனன்பான் 
        ஊ ண் ேகணி நீெராப் ேபாேன 
        தன்குைற ெசால்லான் பிறன்பழி ைரயான் 
        மறந் ம் ெபாய்யான் வாய்ைம ங் குன்றான் 
        வ ந்த ேவண்டா வ தி 
        இ ந்தன னி ந்தன மிடர்ெக த் தனேம" 
 
        இ  தமிழ் நாவலர் சாிைதயிற் கண்ட . 
        (ேசாழமண்டல சதகம்-30 ேமற்ேகாள்) 
 
 
    ேசாி மயிந்த ண்ேகணிநீ ெராப்ேபான்" என ஞ் சான்ேறார் ெசய் ட்ெசய்தார். 
உ வப்பஃேறர் இளஞ்ேசட்ெசன்னி அ ந் ர்ேவளிைட மகட்ேகாட ம் அவன் 
மகனாகிய காிகாற் ெப வளத்தான் நாங்கூர்ேவளிைட மகட்ேகாட ங் கூ வார்,. 
 
    இதனாேன, 
 
        "பக றந் த நர் பார ேமாம்பிக் 
        கு றந் த குைவ யாயின்" ( றநா-35) 
 
    என ம், 
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        "ஞாலத் க், கூலம் பகர்நர் கு றந் தராஅக் 
        கு றந் த நர் பார ேமாம்பி" (பதிற் -13) 
 
    என ஞ் சான்ேறார் கூறியவா ணர்க. 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "ேவந்தன் குைறெமாழிந்  ேவண்டத் தைலப்பிாிந்தார் 
        தாந்தங் குறிப்பின ரல்லரா- ேலந்திழாய் 
        கண்பனி வாரக் கலங்கல் பிாிவேரா 
        தண்பனி நாேள தனித் . (30) 
 
    எனவ ம். 
    ----------- 
 
    31. 
        உயர்ந்ேதார்க் குாிய ேவாத்தி னான. 
 
    இ  நான்கு வ ணத்ேதார்க்கும் எய்தாத ெதய் வித்த . 
 
    (இ-ள்) ஓத்தின் ஆன -ேவதத்தினாற் பிறந்த வட ல்க ந் தமிழ் ல்க ம்; 
உயர்ந்ேதார்க்கு உாிய- அந்தணர் அரசர் வணிகர்க்கும், உயர்ந்த ேவளாளர்க்கும் உாிய 
என்றவா . 
 
    அைவ சமய ல்க ம் ஒன்றற்ெகான்  மா பா கூ ந் த க்க ல்க ந் 
த ம ல்க ம் ேசாதிட ம் வியாகரணம் த யன ம் அகத்தியம் தலாகத் 
ேதான்றிய தமிழ் ல்க மாம். ேவதந்ேதான்றிய பின்னர் அ  கூறியெபா ள்கைள 
இைவ ம் ஆராய்த ன் ஓத்தினானெவன்  அவற்றிற்குப் ெபயர் கூறினார்; 
ஓத்ெதன்ப  ேவதத்ைதேய யாத ன். (31) 
    ------------ 
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32 
        ேவந் விைன யியற்ைக ேவந்தனி ெனாாீஇய 
        ஏேனார் ம ங்கி  ெமய்திட ைடத்ேத. 
 
    இ  மலயமாதவன் நிலங்கடந்த ெந யண்ண ைழ நரபதிய டன் ெகாணர்ந்த 
பதிெனண்வைகக் கு ப்பிறந்த ேவளிர்க்கும் ேவந்தன்ெறாழில் உாித்ெதன்கிற . 
 
    (இ-ள்) ேவந்  விைன இயற்ைக- ைடேவந்தர்க்குாிய ெதாழிலாகிய 
இலக்கணங்கள்; ேவந்தனின் ஒாீஇய ஏேனார் ம ங்கி ம் எய்  இடன் உைடத் - 
அம் ைட ேவந்தைர ெயாழிந்த கு நிலமன்னாிடத் ம் ெபா ந் ம் இட ைடய  
என்றவா . 
 
    அவர்க்குாிய இலக்கணமாவன, தன்பைகவயிற் றாேன ேசற ந் தான் திைறெபற்ற 
நா காக்கப் பிாித ம் மன்னர் பாங்கிற் பின்ேனாெரனப்பட்ட ேவளாளைர 
ஏவிக்ெகாள் ஞ் சிறப் மாம். 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "விலங்கி ஞ் சிமயக் குன்றத் ம்பர் 
        ேவ பன் ெமாழிய ேதஎ ன்னி 
        விைனநைசஇப் பாிக்கும் உரன்ம  ெநஞ்செமா  
        ைனமா ெணஃகம் வலவயி ேனந்திச் 
        ெசலன்மாண் ற்ற" (அகம்-215) 
 
    என் ழி ேவ  பன்ெமாழிய ேதஎத்ைதக் ெகாள்ளக் க திப் ேபார்த்ெதாழிைலச் 
ெச த் ம் உரன்மிக்க ெநஞ்ச ெமன்ற ன், இ  கு நிலமன்னன் தன்பைகவயின் நா  
ெகாள்ளச் ெசன்றதாம்; *ேவந்தெனனப் ெபயர் கூறாைமயின். † "பைசப  பச்ைச 
ெநய்ேதாய்த் " என் ம் அகப்பாட்  ண் " ந்தன் றம்மநா ன்னிய விைனேய" 
என்ற ற்றாேன கு நிலமன்னன் ெசன்றதாம். ஏைனய வ ந் ழிக் காண்க. (32) 
 
        ------ 
        (பாடம்) *'ேவந்தன் பைக கூறாைமயின்' † அகம்-244 
    ------ 
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   33 
        ெபா ள்வயிற் பிாித ம் அவர்வயின் உாித்ேத 
        உய ர்ந்ேதார் ெபா ள்வயின் ஒ க்கத் தான. 
 
    இஃ  அக் கு நிலமன்னர்க்குப் ெபா ள்வயிற் பிாித ம் ஓதற் பிாித ம் உாிய 
ெவன்கின்ற . 
 
    (இ-ள்.) ெபா ள் வயி ம்- தமக்குாிய திைறயாகப் ெப ம் ெபா ளிடத் ம்; 
உயர்ந்ேதார் ஒ க்கத் க்கு ஆன  ெபா ள் வயி ம்- உயர்ந்த நால்வைக 
வ ணத்தார்க்குாிய ஒ க்கத்திேலயான ஒத்திடத் ம்; பிாிதல் அவர்வயின் உாித் - 
பிாிந் ேசறல் அக் கு நிலமன்னாிடத்  உாித்  என்றவா . 
 
    ெபா ள்வயிற்பிாிதல் ெபா ள்ேத கின்ற இடத்தின்கண் ெணன 
விைனெசய்யிடமாய் நின்ற .@'உய ர்ந்ேதார்க் குாிய ேவாத் தினான' என்  
அவ்ேவாத்திைன அவெரா க்கத்திேலயான  ெபா ெளன்றார். அச் சூத்திரத்திற் கூறிய 
ஓதற்பிாிேவ இவர்க் கும் உாித்ெதன்  ெகாள்க. இவற் க்குச் சான்ேறார் ெசய் ட்க 

ள வழிப் ெபா ள்ப மா  உய்த் ணர்ந் ெகாள்க. (33) 
    -------------- 
 
    34 
        ந்நீர் வழக்கம் மக உேவா ல்ைல. 
 
    இ  ற்கூறிய ஓதல் பைக  காவல் ெபா ள் என்ற  ஐந்த ட் பைக ங் காவ ம் 
ஒழிந்தவற்றிற்கு ஓாிலக்கணங் கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்.) ஓத ந் ம் ெபா மாகிய ன்  நீர்ைமயாற் ெசல் ஞ் ெசல  
தைலவிேயா  கூடச் ேசற ன்  என்றவா . 
 
    தைலவிைய உடன்ெகாண்  ெசல்லாைம ற்கூறிய உதார ணங்களி ம் ஒழிந்த 
சான்ேறார் ெசய் ட்க ள் ங் காண்க. இ ேவ அசிாியர்க்குக் க த்தாத ல் 
தைலவிேயா கூடச் ெசன்றாராகச் சான்ேறார் லெனறிவழக்கஞ் ெசய்யாைமயான் 
உணர்க. 
 
    இனித், தைலவி கற்பி ட் பிாிவாற்றா  எம்ைம ம் உடன்ெகாண்  ெசன்மிெனனக் 
கூ வன ந் ேதாழி கூ வன ஞ் ெசலவ ங்குவித்தற்குக் கூ வனெவன்  உணர்க. 
அக்கூற் த் தைலவன் மர  அன்ெறன்  ம ப்பன $'மர நிைல திாியா' என்பத ள் 
அைமந்த . 
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        ------------- 
        @ெதால்-ெபா -அகத்-31. $ ெதால்-ெபா ள்-அகத்-45. 
 
    இனி, இச் சூத்திரத்திற்குப், 'ெபா ள்வயிற் பிாிவின்கட் கலத்திற்பிாி  தைலவி டன் 
ேசற ல்ைல; எனேவ, கா ற் பிாி  தைலவி டன் ேசறல் உண் ' என்  ெபா ள் 
கூ வார்க்குச் சான்ேறார் ெசய்த லெனறிவழக்கம் இன்ைம உணர்க. இனி, 
    உடன்ெகாண்  ேபாகுழிக் கலத்திற் பிாிவின் ; கா ற்பிாிேவ ளெதன்பா ம் 
உளர். (34) 
    ----------- 
 
    35 
        எத்திைண ம ங்கி ம் மக உ மடல்ேமற் 
        ெபாற் ைட ெநறிைம இன்ைம யான. 
 
    இஃ  இத் ைண ம் #பாைலக்கு உாிய இலக்கணங் கூறி, மக உ 
அதிகாரப்ப த ற் ெப ந்திைணக்கு உாியேதார் இலக்கணங் கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்.) எத்திைண ம ங்கி ம் - ைகக்கிைள தற் ெப ந்திைணயி வாய் 
ஏழன்கண் ம்; மக உ மடல்ேமல் ெநறிைம- தைலவி மடேலறினாளாகக் கூ ம் 

லெனறிவழக்கம்; ெபாற் ைடைம இன்ைமயான- ெபா ைடைமயின் ; ஆத லான் 
அ  கூறப்படா  எ- . 
 
        "கடலன்ன காம ழந்  மடேலறாப் 
        ெபண்ணிற் ெப ந்தக்க தில். " (குறள்-1137) 
 
    என வ ம். 
 
        "கடலன்ன காமத்த ராயி ம் ெபண் ர் 
        மட ரார் ைமந்தர்ேம ெலன்ப - மட ர்தல் 
        காட் ேகன் வம்மின் க வஞ்சி யார்ேகாமான் 
        ேவட்டமா ேமல்ெகாண்ட ேபாழ் ." 
 
    என்றாராேலாெவனின், இ  மடேலற்றன் ; ஏ வ ெலனக் கூறிய ைணேயயாம். 
(35) 
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        -------- 
        (பாடம்) # 'ஐம்பாற்கு ாிய.' 
    ---------- 
 
    36. 
        தன் ம் அவ ம் அவ ஞ் சுட்  
        மன்  நிமித்தம் ெமாழிப்ெபா ள் ெதய்வம் 
        நன்ைம தீைம ய ச்சஞ் சார்தெலன் 
        ற ன்ன பிற ம் அவற்ெறா  ெதாைகஇ 
        ன்னிய காலம் ன் டன் விளக்கித் 
        ேதாழி ேதஎத் ங் கண்ேடார் பாங்கி ம் 
        ேபாகிய திறத்  நற்றாய் லம்ப ம் 
        ஆகிய கிளவி ம் அவ்வழி ாிய. 
 
    இ  பிாிவிலக்கணம் அதிகாரப்பட்  வ த ற் ெகாண்  தைலக்கழிந் ழி 
வ ந் ேவார் தாயெரன்ப உம் அதன  பகுதி ங் கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்) ேபாகிய திறத்  நற்றாய்;- தைலவி ந் தைலவ ம் உடன்ேபாய காலத்  
அம்மகட் பயந்த நற்றாய், தன் ம் அவ ம் அவ ஞ் சுட் க் காலம் ன் டன் 
மன் ம் நன்ைம தீைம ன்னிய விளக்கிப் லம்ப ம்- தன்ைன ந் தைலவைன ந் 
தன் மகைள ங் குறித் க் காலம் ன் டன் நிைலெபற்  வ ம் *நல்விைன 
தீவிைனக்குாிய காாியங்கைளத் தன் ெநஞ்சிற்கு விளக்கி வ ந்திக் கூ த ம்; அச்சஞ் 
சார்தல் என்  அன்ன பிற ம் நிமித்தம் ெமாழிப்ெபா ள் ெதய்வம் அவற்ெறா  
ெதாைகஇப் லம்ப ம்- அச்சஞ் சார்தெலன்  கூறப்பட்டவற்ைற ம் அைவேபால்வன 
பிறவற்ைற ம் பல்  த யெசால் நற்ெசால் ெதய்வங் கட் ங் கழங்கி ம் இட்  
உைரக்கும் அத்ெதய்வப் பகுதிெயன்றவற்ேறா  கூட்  வ ந்திக் கூற ம்; ேதாழி 
ேதஎத் ம் கண்ேடார் பாங்கி ம் லம்ப ம்- ேதாழிய  ஆற்றாைமையக் கண் ழி ந் 
தைலவிையத் ேத ப்ேபாய்க் காணா  வந்தாைரக் கண் ழி ம் வ ந்திக் கூற ம்; 
அவ்வழி ஆகிய கிளவி ம்- அவ் டன்ேபாக்கிடத் ச் சான்ேறார் லெனறி வழக்கஞ் 
ெசய்தற்குாியவாய் வ ங் கிளவிக ம்; உாிய- உடன் ேபாகிய திறத்  உாிய எ- . 
 
    நற்றாய் லம்பல ங் கிளவி ம் ேபாகியதிறத்  உாிய ெவன க்க. 
என்ெறன்பதைன ம் லம்பெலன்பதைன ம் யாண் ங் கூட் க. இங்ஙனம் 
உடன்ேபாக்கி வ ந் தல் ேநாக்கித் தாைய ற்கூறித் தைலவன் 
ெகாண் ேபாயினைம ேநாக்கித் தைலவி ன்னர் அவைனக் கூறினார். அவ ம் 
அவ ம் என்  பாடம் ஓ வா ம் உளர். 
 
    உதாரணம்:-- 
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        "மள்ளர் †ெகாட் ன் மஞ்ைஞ யா ம் 
        உயர்ெந ங் குன்றம் ப மைழ தைலஇச் 
        சுரநனி யினிய வாகுக தில்ல 
        அறெநறி யி ெவனத் ெதளிந்தெவன் 
        பிைற தற் கு மகள் ேபாகிய சுரேன" (ஐங்- 371) 
 
    இத ள் 'அறெநறி இ ெவனத் ெதளிந்த என்மக' ெளன்  தாய் கூறேவ 
உடன்ேபாக்குத் த மெமன்  மகிழ்ந்  கூறி அங்ஙனங் கூட் ய நல்விைனையத் தன் 
ெநஞ்சிற்கு விளக்கிப் லம்பியவா  காண்க. 
 
    ------------- 
    (பாடம்) * 'நல்விைன தீவிைன க திய' † 'ெகாட்  மஞ்ைஞ' 
 
        "நாெடா ங் க  ெமன்னி  மிைடநின்  
        கா ப  தீயிற் கன யர் மாேதா 
        நல்விைன ெந நகர் கல்ெலனக் கலங்கப் 
        ப் ைர ண்கண் மடவரற் 
        ேபாக்கிய ணர்ந்த வறனில் பாேல" (ஐங்-376) 
 
    இ  தீவிைனைய ெவகுண்  லம்பியவா  காண்க. பால், பழவிைன. இவ 
ஐங்கு . 
 
    இனி, அச்சம் இ வைகத் ; தைலவி ஆண்ைட விலங்கும் ள் ம் ஆறைலப்ேபா ம் 

த ய கண்  அஞ்சும் அச்ச ந், தந்ைத தன்ைனயர் பின்ெசன்றவர் 
இஃதறெமன்னா  தீங்கு ெசய்கின்றாேரா என்  அஞ்சும் அச்ச ெமன. 
 
        "நிைனத்ெதா ங் க  மி ம்ைப ெயய் க 
        க்ேகாட் பிைழத்த கைவக்ேகாட்  கைல 
        மான்பிைண யைணதர வாண்குரல் விளிக்கும் 
        ெவஞ்சுர ெமன்மக ய்த்த 
        வம்பைம வல்வில் விடைல தாேய" (ஐங்-373) 
 
    இ ம் ஐங்கு . 
 
        "ேகளாய் வாழிேயா மகைளநின் ேதாழி 
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        தி நகர் வைரப்பகம் லம்ப அவெனா  
        ெப மைல இறந்த  ேநாேவன் ேநாவல் 
        க ங்கண் யாைன ெந ங்ைக ேசர்த்தி 
        டங்குதாள் உைதத்த ெபாலங்ெக  ழி 
        ெப ம் லர் வி யல் விாிந் ெவயில் எறிப்பக் 
        க ந்தார் மிடற்ற ெசம் ழ்ச் ேசவல் 
        சி ன் ெபைடெயா  குைட ம் ஆங்கண் 
        அஞ்சுவரத் தகுந கானம் நீந்திக் 
        கன கா ணா ன் கண்ண ெசவிசாய்த்  
        மன் நிைற ைபதல் கூரப் பல டன் 
        கறைவ தந்த க ங்கான் மறவர் 
        கல்ெலன் சீ ர் எல் யின் அைசஇ 
        வாய்ப் ெபண் ன் ெச கால் குரம்ைப 
        மடமயி லன்னஎன் நைடெம  ேபைத 
        ேதாள் ைண யாகத் யிற்றத் ஞ்சாள் 
        ேவட்டக் கள்வர் விசி  க ங்கண் 
        ேசக்ேகாள் அைற ந் தண் ைம 
        ேகட்குநள் ெகால்ெலனக் க ெமன் ெனஞ்ேச" (அகம்-63) 
 
    இைவ அச்சங் கூறின. 
 
    தந்ைத தன்ைனயர் ெசன்றாெரன்  சான்ேறார் ெசய் ட் ெசய்திலர்; அ  லெனறி 
வழக்கம் அன்ைமயின். 
 
    இனிச் சார்த ம் இ வைகத் : தைலவி ெசன்  சா ம் இட ம், மீண்  வந்  
சா ம் இட ெமன. 
 
    உதாரணம்:---- 
 
        "எம்ெவங் காமம் இையவ தாயின் 
        ெமய்ம்ம  ெப ம் ட் ெசம்மற் ேகாசா 
        ெகாம்ைமயம் பசுங்காய்க் கு மி விைளந்த 
        பாக லார்ைகப் பைறக்கட் பீ த் 
        ேதாைகக் காவின் நா டன்ன 
        வ ங்ைக வம்பலர்த் தாங்கும் பண்பிற் 
        ெசறிந்த ேசாிச் ெசம்மல் ர் 
        அறிந்த மாக்கட் டாகுக தில்ல 
        ேதாழி மா ம் யா ம் லம்பச் 
        சூழி யாைனச் சுடர்ப் ண் நன்னன் 
        பாழி யன்ன க ைட வியன் நகர்ச் 
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        ெசறிந்த காப்பிகந் தவெனா  ேபாகி 
        அத்த இ ப்ைப ஆர்கழல் ப் த் 
        ய்த்த வாய கள்நிலம் பரப்பக் 
        ெகான்ைற யஞ்சிைனக் குழற்பழங் ெகா தி 
        வன்ைக ெயண்கின் வயநிைர பரக்கும் 
        இன் ைணப் பிாிந்த ெகாள்ைகெயா ெடாராங்குக் 
        குன்ற ேவயில் திரண்டஎன் 
        ெமன்ேறாள் அஞ்ைஞ ெசன்ற ஆேற" (அகம்-15) 
 
        "அ ஞ்சுரம இறந்தெவன் ெப ந்ேதாட் கு மகள் 
        தி ந் ேவல் விடைலெயா  வ ெமனத் தாேய 
        பைனமாண் இஞ்சி வல் ஊட்  
        மைனமணல் அ த்  மாைல நாற்றி 
        உவந்தினி தய  ெமன்ப யா  
        மான்பிைண ேநாக்கின் மடநல் லாைள 
        யீன்ற நட்பிற் க ளான் ஆயி ம் 
        இன்னைக வல் ஏைழையப் பன்னாட் 
        கூந்தல் வாாி சுப்பிவர்ந் ேதாம்பிய 
        நலம்பைன * தவி ம் உைடயன் மன்ேன 
        அஃதறி †கிற்பிேனா நன் மற் றில்ல 
        அ ைவ ேதா ம் ஒ ெப ங் கு மிச் 
        சி ைப நாற்றிய பஃறைலக் ெகா ங்ேகால் 
        ஆகுவ தறி ம் வாய் ேவல 
        கூ க மாேதாநின் கழங்கின் றிட்பம் 
        மாறா  வ பனி க ங் கங்கு ன் 
        ஆனா  ய ெமன் கண்ணினி  படீஇயர் 
        எம்மைன ந் றத் த ேமா 
        தன்மைன உய்க்குேமா யாதவன் குறிப்ேப." (அகம்-195) 
 
    இவ் வகப்பாட்  இரண் ம் ெதய்வத்ெதா  ப த் ப் லம்பிய . 
 
    ---- 
    (பாடம்) *'உதவிேயா' †கற்பினன் . 
 
        "இல்ெல ம் வயைல யிைல  ழ்த்தன 
        ெசல்வ மாக்களிற் ெசல்  மஃகின 
        மயில  யிைலய மாக்குரல் ெநாச்சிப் 
        பயி ணர் ந ம்ெபாழிற் பாைவ ந் தமியள் 
        ஏதி லாளன் ெபாய்ப்பப் ெபாய்ம ண்  
        ேபைத ேபாயினள் பிறங்குமைல யிறந்ெதன 
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        மான்ற மாைல மைனெயா  லம்ப 
        ஈன்ற தா  மி ம்ைபய ெளனநிைனந்  
        அங்கண் வானத் தக ர்ந்  திாித ந் 
        திங்களங் கட ள் ெதளித் நீ ெபயர்த்தாிற் 
        க மலர்க் ெகான்ைறக் காவலன் சூ ய 
        கு மியஞ் ெசல்வங் குன்றி ங் குன்றாய் 
        தண்ெபாழில் கவித்த தமனிய ெவண்குைட 
        ஒண் கழ்த் தந்ைதக் கு தி ேவண் த் 
        தயங்குநைட ைம தாங்கித் தான்றனி 
        யியங்குநைட யிளைம யின் ற்; றீந்த 
        மான்ேற ரண்ண ேறான் கழ் ேபாலத் 
        ளங்கி  ளிரவி  மன்றி 
        விளங்குைவ மன்னா வ் விய டத் தாேன" (தக ர் யாத்திைர) 
 
    இ  ெதய்வத்ைத ேநாக்கிக் கூறிய . 
 
        "ம வில் விச் சி க ங் காக்ைக 
        யன் ைட மரபினின் கிைளேயா டாரப் 
        பச்சூன் ெபய்த *ைபந்திைன வல்சி 
        ெபாலம் ைன கலத்தில் த குெவன் மாேதா 
        ெவஞ்சின †விறல்ேவல் விடைலேயா 
        டஞ்சி ேலாதிைய ‡வரக்கைரந் தீேம" (ஐங்கு -391) 
 
    இவ் ைவங்கு  நிமித்தத்ெதா ப த் ப் லம்பிய . நற்ெசால்ெலா ப த்தன 
வந் ழிக் காண்க. 
 
    இனி 'அன்ன பிற ெமன்றதனால்' 
 
        "ஈன்  றந்தந்த எம் ம் உள்ளாள் 
        வான்ேதாய் இஞ்சி நன்னகர் லம்பத் 
        தனிமணி இரட் ந் தா ைடக் க ைக 
        ைழ தி ெந ேவற் கு ம்பைட மழவர் 
        ைனயாத் தந்  ரம்பின் ழ்த்த 
        வில்ேலர் வாழ்க்ைக வி த்ெதாைட மறவர் 
        வல்லாண் ப க்ைகக் கட ட் ேபண்மார் 
        ந கற் பீ  சூட் த் § ப த் த் 
        ேதாப்பிக் களெளா  உப்ப  ெகா க்கும் 
        ேபாக்க ங் கவைலய ல நா ற ஞ்சுரந் 
        ணிந் பிறள் ஆயினள் ஆயி ம் அணிந்தணிந் 
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        தார்வ ெநஞ்செமா டாய்நலன் அைளஇத்தன் 
        மார்  ைணயாகத் யிற் க தில்ல 
        ஞ்சா ழவிற் ேகாவற் ேகாமான் 
        ெந ந்ேதர்க் காாி ெகா ங்கான் ன் ைறப் 
        ெபண்ைணயம் ேபாியாற்  ண்ணறல் க க்கு 
        ெநறியி ங் க ப்பிெனன் ேபைதக் 
        கறியாத் ேதஎத் தாற்றிய ைணேய" (அகம்-35) 
 
    ------------- 
    (பாடம்) * 'ைபந்நிண வல்சி.' † 'விறல்ேவற் காைளேயா.' 
    ‡ 'வரக்கைரந் தி ேம.' §' ப்படத்.' 
 
    இவ்வகம் தைலவன் மிக ம் அன் ெசய்கெவன்  ெதய்வத்திற்குப் பராஅய . 
 
        "நீர்நைசக் கூக்கிய யவல் யாைன 
        யியம் ணர் ம்பி யிர்க்குமத்தஞ் 
        ெசன்றனண் மன்றெவன் மகேள 
        *பந் ம் பாைவ ங் கழங்குெமமக் ெகாழித்ேத" (ஐங்கு -377) 
 
    இவ் ைவங்கு  யாம் இவற்ைறக்கண்  வ ந்த இவற்ைற எமக்கு ஒழித் த் 
தான் நீாிலா ஆாிைடப் ேபாயினாெளன்ற , 
 
        "என்  ள்ளினள் ெகால்ேலா தன்ைன 
        ெநஞ்சுணத் ேதற்றிய வஞ்சினக் காைளேயா 
        †ட ங்கன்  ரலெரழச் 
        ெச ம்பல் குன்ற மிறந்தெவன் மகேள" (ஐங்கு -372) 
 
    இஃ  என்ைன நிைனப்பாேளாெவன்ற . 
 
    இன் ம் இதனாேன ெசய் ட்க ள் இவற்றின் ேவ பட வ வனெவல்லாம் 
அைமத் க் ெகாள்க. 
 
        "ெசால் ய ‡ ய ற் பாஅய சிறகர் 
        வாவ § கக்கு மாைலயாம் லம்பப் 
        ேபாகிய வவட்ேகா ேநாேவன் ேறெமாழித் 
        ைணயிலள் க  ெநஞ்சின் 
        இைணேப ண்க ணிவட்குேநா வ ேவ" (ஐங்கு -378) 
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    இ  ேதாழி ேதஎத் ப் லம்பல். இஃ  ஐங்கு . ேதாழி ேதஎத் ெமனப் 
ெபா ப்படக் கூறியவதனால் ேதாழிைய ெவகுண்  கூ வன ங் ெகாள்க,. 
 
        "வாியணி பந் ம் வா ய வயைல  
        மயில  யன்ன மாக்குர ெனாச்சி ங் 
        க ைட வியனகர்க் காண்வரத் ேதான்றத் 
        தமிேயன் கண்டதண் டைல ந் ெத வர 
        ேநாயா கின்ேற மகைள நின்ேறாழி 
        ெயாிசினந் ¶தணிந்த இைலயி லஞ்சிைன 
        வ ப் றப் றவின் லம் ெகா ெடள்விளி 
        ப்பவி ரைமயத் தமர்ப்பன ேணாக்கி 
        யிலங்கிைல ெவள்ேவல் விடைலைய 
        விலங்குமைல யாாிைட ந ங்ெகா ெலனேவ" (நற்றிைண-305) 
 
    என வ ம். 
 
    ------------- 
    (பாடம்) * 'பந்  பாைவயம்' † 'அ ங்கின் ர்' 
    ‡ ' ய ன்' § 'உவக்குமாைல' 'தவிர்ந்த' 
 
        *"இ ெவன் பாைவக் கினியநன் பாைவ 
        யி ெவன் ைபங்கிளி ெய த்த ைபங்கிளி 
        யி ெவன் ைவக் கினியெசாற் ைவெயன் 
        றலம்வ  ேநாக்கி னலம்வ ஞ் சுடர் தல் 
        காண்ெடா ங் காண்ெடா ங் கலங்க 
        நீங்கின ேளாெவன் ங்க ேணாேள" (ஐங்கு -375) 
 
    இவ்ைவங்கு  ேத க்காணா  வந்தாைரக்கண்  லம்பிய . 
 
    இனி அவ்வழியாகிய கிளவிக ட்சில வ மா :-- 
 
        "ஒ மக ைடேயன் மன்ேன யவ ஞ் 
        ெச மிகு ெமாய்ம்பிற் கூர்ெவற் காைளெயா  
        ெப மைல ய ஞ்சுர ெந நற் ெசன்றனள் 
        இனிேய, 
        தாங்குநி னவல ெமன்றனி ர மற் 
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        றியாங்கன ெமால் ேமா வறி ைட யீேர 
        ள்ளி ள்ளம் ேவேம ண்கண் 
        மணிவாழ் பாைவ நைடகற் றன்னெவன் 
        அணியியற் கு மக ளா ய 
        மணிேயர் ெநாச்சி ந் ெதற்றி ங் கண்ேட" (நற்றிைண-184) 
 
    இந் நற்றிைண ெத ட் ம் அய ல்லாட் யர்க் குைரத்த . 
 
        "கயந்தைல மடப்பி  பயம்பிற் பட்ெடனக் 
        களி விளிப் ப த்த கம்பைல ெவாீஇ 
        ஒய்ெயன ெவ ந்த ெசவ்வாய்க் குழவி 
        தாெத  ம கின்  ராங்கண் 
        எ ைம நல்லான் ெப ைல மாந் ம் 
        நா பல இறந்த நன்ன ராட் க்கு 
        ஆய ம் அணியிழந் த ங்கின்  தா ம் 
        இன்ேறாள் தாராய் இறீஇயெரன் யிெரனக் 
        கண்  த  நீவித் தண்ெணனத் 
        தட நிைல ெநாச்சி வாிநிழ லைசஇத் 
        தாழிக் குவைள வா மலர் சூ த் 
        த மணங் கிடந்த பாைவெயன் 
        அ மக ேளெயன யங்கின ள ேம" (அகம்-165) 
 
    ---------------- 
        (பாடம்) *'இ ெவன் பாைவ பாைவ யி ெவன் 
        னலம  ேநாக்கி னலம்வ  சுடர் தற் 
        ைபங்களி ெய த்த ைபங்கிளி ெயன்றிைவ 
        காண்ெடா ங் காண்ெட ங் கலங்க 
        நீங்கின ேளாெவன் ங்க ேணாேள' 
 
    இம் மணிமிைட பவளத் த் தாய் நிைல ம் ஆயத்  நிைல ங் கண்ேடார்  
கூறியவா ணர்க. 
 
        "மாண்பில் ெகாள்ைகெயா  மயங்கு யர் ெசய்த 
        வன்பி லற  *ம ளிற்  மன்ற 
        ெவஞ்சுர மிறந்த அஞ்சி ேலாதி 
        ெப மட மான்பிைண யைலத்த 
        சி தற் கு மகட் காட் ய வம்ேம" (ஐங்கு -394) 
 
    இவ் ைவங்கு  தைலவி மீண்  வந் ழித் தாய் சுற்றத்தார்க்குக் காட் ய . 
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        " ம்மைனச் சிலம்  கழீஇ யயாி  
        ெமம்மைன வ ைவ நன்மணங் கழிெகனச் 
        ெசால்  ெனவேனா †மற்ேற ெவன்ேவன் 
        ைமயற விளங்கிய கழல ப் 
        ெபாய்வல் காைளைய யீன்ற தாய்க்ேக" (ஐங்கு -399) 
 
    இவ் ைவங்கு  தைலவன் மீண்  தைலவிையத் தன்மைனக்கட் 
ெகாண் வந் ழி அவன் தாய் சிலம் கழி ேநான்  ெசய்கின்றாெளனக் ேகட்ட நற்றாய் 
ஆண் நின் ம் வந்தார்க் குக் கூறிய . 
 
    இன் ஞ் சான்ேறார் ெசய் ட்க ள் ேவ பட வ வனெவல்லாம் இதனான் 
அைமக்க. (36) 
    --------------- 
 
    37 
        ஏமப் ேப ர்ச் ேசாி ஞ் சுரத் ந் 
        தாேம ெசல் ந் தாய ம் உளேர. 
 
    இஃ  எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி. 
 
    (இ-ள்) ஏமப்ேபர் ஊர்ச்ேசாி ம் சுரத் ம்- பதிெய  வறியாப் ேப ாிற் 
ெற வின்கண் ம் அ வழிக்கண் ம்; தாேம ெசல் ம் தாய ம் உளர்- தந்ைத ந் 
தன்ைனய ம் உணரா ன்னம் எதிர்ப்பட்  மீட்டற்குத் தாேம ேபாகுந் தாய ம் உளர் 
என்றவா . 
 
    உம்ைம எண் ம்ைம. தாயெரனப் பன்ைம கூறித் தாேமெயனப் பிாித்ததனாற் 
ேசாிக்கு நற்றாய் ேசற ஞ், சுரத்திற்குச் ெசவி த்தாய் ேசற ம் லெனறி வழக்கிற்குச் 
சிறந்தெதன் ணர்க. 
 
        ----------- 
        (பாடம்) * 'அ ளின் ' † 'ேதாழி' 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "ெவம்மைல ய ஞ்சுர நம்மிவ ெணாழிய 
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        வி நில யிர்க்கு மின்னாக் கான 
        ெந நற் ேபாகிய ெப மடத் தகுவி 
        ையதக லல்குற் றைழயணிக் கூட் ங் 
        கூைழ ெநாச்சிக் கீழ ெதன்மகள் 
        ெசம் ைடச் சி விரல் வாித்த 
        வண்ட ங் *காணிேரா கண் ைட யீேர" (அகம்-275) 
 
    வண்டைலக் காணார் ேதஎத்  நின்  காணில் ஆற்றீெரனக் கூறினைமயின் 
ஆயத்திைனயகன்  இற் றஞ் ெசன்  ேசாிேயார்க்கு உைரத்ததாயிற் . 
 
        "நிலந்ெதாட் ப் காஅர் வான ேமறார் 
        பிறங்கி  ந்நீர்க் கா ற் ெசல்லார் 
        நாட்  னாட்  ாி ாிற் 
        கு ைற கு ைற ேதாிற் 
        ெக ந  ளேராநங் காத ேலாேர" (கு -130) 
 
    இ  ெசவி  ேதடத் ணிந்த . இக் கு ந்ெதாைக ள் நம்மாற் காத க்கப்பட்டா 
ெரன்ற  அவ்வி வைர ம் தாய ளெரன்றதனாற் றந்ைத ந் தன்ைனய ம் வந்தால் 
இன்ன  ெசய்வெலன்ற ம் உளெவன்  ெகாள்க. 
 
        " மர்வாி ேனார்ப்பி னல்ல தமர்வாின் 
        ந்நீ்ர் மண் ல வ  மற்றா " 
 
    என்றாற் ேபால்வன. அ  றத்திடாதாள் றம்ேபாத ம் பிாிெவன்றற்குச் ேசாி ங் 
கூறினார்; அஃ  †ஏம இல் இ க்ைகயன்றாத ன். (37) 
    ------------- 
 
    38 
        அயேலார் ஆயி ம் அகற்சி ேமற்ேற. 
 
    இ ம் பாைலக்கு ஓர் ேவ பா  கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்) அயேலார் ஆயி ம்- ற்கூறிய ேசாியி ஞ் சுரத்தி மன்றித் தம் மைனக்கு 
அயேல பிாிந்தாராயி ம்; அகற்சிேமற் - அ ம் பிாிவின்கண்ணதாம் என்றவா . 
 
    எனேவ நற்றாய் தைலவிையத் ேதர்ந்  ‡இல் ற் கூ வன ஞ் ேசாியிற் 
கூ வன ம் பிாிந்தாைரப் பின்ெசன்றேதயாயிற் . இக் க த்தான் "ஏமப்ேப ர்" 
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என்றார். இதனாேன மைனயயற்கட் பரத்ைதயிற் பிாி ம் பாைலெயன்  
உய்த் ணர்க. (38) 
 
    ----------- 
    (பாடம்) * 'காண் ேரா' † 'ஏமமி க்ைக ெயன்றாக ன்' 
    ‡ 'இல்லறங் கூ வன ம்' 
 
    ------ 
 
    39 
        தைலவ ம் வி ம நிைலெய த் ைரப்பி ம் 
        ேபாக்கற் கண் ம் வி த்தற் கண் ம் 
        நீக்க ன் வந்த தம்  வி ம ம் 
        வாய்ைம ம் ெபாய்ைம ங் கண்ேடார்ச் சுட் த் 
        தாய்நிைல ேநாக்கித் தைலப்ெபயர்த் க் ெகாளி ம் 
        ேநாய்மிகப் ெப கித்தன் ெனஞ்சுக ழ்ந் ேதாைள 
        யழிந்த  கைளஇய ெவாழிந்த  கூறி 
        வன் ைற ெந ங்கி வந்ததன் றிறத்ேதா 
        ெடன்றிைவ ெயல்லா மியல் ற நா ன் 
        ஒன்றித் ேதான் ந் ேதாழி ேமன. 
 
    தாயர்க்கு உாியனகூறி இ  ேதாழிக்குக் கூற்  நிக மா  கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்) தைலவ ம் வி ம நிைல எ த்  உைரப்பி ம்- தைலவன் 
ெகாண் தைலக்கழியாவி ற் றைலவிக்கட்ேடான் ந் ன்பநிைலையத் தைலவற்குந் 
தைலவிக்கும் விளங்கக் கூறி ம்; ேபாக்கற் கண் ம்- அ ேகட்  இ வ ம் 
*ேபாக்ெகா ப் பட் ழித் தைலவிையப் ேபாகவி ம் இடத் ம்; வி த்தற்கண் ம்- 
தைலவிைய அவேனா  கூட்  வி க்குங்காற் றைலவற்குப் பா காவலாகக் கூ ம் 
இடத் ம்; நீக்க ன் வந்த தம் உ  வி ம ம்- †தாயைர நீக்குதலாற் றமக்குற்ற 
வ த்தத்திடத் ம்; வாய்ைம ம் ெபாய்ம்ைம ம் கண்ேடார்ச் சுட் த் தாய்நிைல 
ேநாக்கித் தைலப்ெபயர்த் க் ெகாளி ம்- ெமய் ம் ெபாய் ம் உணர்ந்த அறிவர  
த ம ற் ணி ம் இ ெவனக் கூறிப்பின் ெசன்  அவைர மீட்டற்கு நிைனந்த 
தாயர  நிைலைம அறிந்  அவைர மீளாதப  அவைள மீட் க்ெகாளி ம்; ேநாய் 
மிகப் ெப கித் தன் ெநஞ்சு க ழ்ந்ேதாைள அழிந்த  கைளஇய ஒழிந்த  கூறி 
வன் ைற ெந ங்கி வந்ததன் திறத்ேதா - தைலவி ேபாக்கு நிைனந்  ெநஞ்சு மிகப் 

ண் ற் த் த மா ந் தாைய அவ் வ த்தந் தீர்த்தல்ேவண்  உ வலன்  
காரணத்தாற் பிாிந்தாெளன்ப  உணரக் கூறி அவைள ெந ங்கிவந்  ஆற் வித்தற் 
கூற்ேறாேட; என்  இைவ ெயல்லாம் இயல் ற நா ன் ஒன்றித் ேதான் ம் ேதாழி 
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ேமன- என்  இச் ெசால்லப்பட்டன எல்லாவற் க்கண் ம் இலக்கண வைகயான் 
ஆரா ங் காலத் த் தான் அவள் என் ம் ேவற் ைமயின்றி ஒன் படத் ேதான் ம் 
ேதாழி ேமன கிளவி என்றவா . 
 
        ---------- 
        * 'ேபாகற் ெகா ப்பட் ழி' † 'தமைர' 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "ெவல்ேபார்க் குாிசினீ வியன்சுர னிறப்பிற் 
        பல்காழல்கு லவ்வாி வாடக் 
        குழ  மிைனகுவள் ெபாிேத 
        *விழெவா  கூந்தனின் மாஅ ேயாேள" (ஐங்கு -306) 
 
    இவ் ைவங்கு ற் ட் குழ ம் இரங்குவெளன்  பிாிந்தவள் இரங்குதற் 
ெபா ள்படத் ேதாழி தைலவ ம் வி மந் தைலவற்குக் கூறினாள். 
 
        "உன்னங் ெகாள்ைகேயா ளங்கரந் ைற ம் 
        அன்ைன ெசால் ம் உய்கம் என்ன உம் 
        ஈரஞ் ேசரா இயல்பின் ெபாய்ம்ெமாழிச் 
        ேசாியம் ெபண் ர் ெகௗைவ ம் ஒழிகம 
        நா கண் அகற்றிய உதியஞ் ேசரற் 
        பா ச் ெசன்ற பாிசிலர் ேபால 
        உவவினி வாழி ேதாழி யவேர 
        ெபாம்மல் ஓதி நம்ெமா ெடாராங்குச் 
        ெசலவயர்ந் தனரால் இன்ேற மைலெதா ம் 
        மால்கைழ பிைசந்த கால்வாய் கூெராி 
        மீன்ெகாள் பரதவர் ெகா ந்திமி னளிசுடர் 
        வான்ேதாய் ணாி மிைசக்கண் டாங்கு 
        ேமவரத் ேதான் ம் யாஉயர் நனந்தைல 
        உயவல் யாைன ெவாி ச்ெசன் றன்ன 
        கல் ர் பிழித ம் லசாய் சி ெநறிக் 
        கா மீக் கூ ங் ேகாேடந் ெதா த்தல் 
        ஆ க  ெகாள்  ம ஞ்சுரம் பைணத்ேதாள் 
        நாைறங் கூந்தற் ெகாம்ைம வாி ைல 
        நிைறயிதழ் உண்கண் மகளிர்க்கு 
        அாிய வாெலன அ ங்கிய ெசலேவ" (அகம்-65) 
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    இத ள் அன்ைனெசால் ம் ெபண் ர் ெகௗைவ ந் தைலவ ம் வி மெமன்  
தைலவிக்குக் கூறினாள். 
 
    இனிப் ேபாக்கற்கட் கூ வன பல ள. 
 
        "இலங்கு ங் ெகல்வைள யாய் தல் †கவின்ெபறப் 
        ெபாலந்ேதர்க் ‡ெகாண்க ம் வந்தன னினிேய 
        யிலங்காி §ெந ங்க ணனந்த றீர்மதி 
        ¶நலங்கவர் பசைலைய $நகுகம் யாேம" (ஐங்கு -200) 
 
    இவ் ைவங்கு ற்றில், கண் அனந்தறீர் என்றதனாேன உடன்ெகாண்  ேபாதற்கு 
வந்தாெனனப் பாய ணர்த்திக் கூறிற் . 
 
        "ேவ ம் விளங்கின **விைனஞ  மியன்றனர் 
        தா ந் ைதயின தைழ ந் ெதா த்தன 
        நிலநீ ரற்ற ெவம்ைம நீங்கப் 
        ெபயனீர் தைலஇ உலைவயிைல நீத் க் 
        கு றி யீன்றன மரேன ந மலர் 
        ேவய்ந்தன ேபாலத் ேதான்றிப் பல டன் 
        ேதம்படப் ெபா ளின ெபாழிேல கான ம் 
        நனிநன் றாகிய பனிநீங்கு வழிநாட் 
        பாெலனப் பரத்த  நிலவின் மாைலப் 
        ேபா  வந்தன்  ேத நீ ம் 
        கலங்கா மனத்ைத யாகி ெயன்ெசால் 
        நயந்தைன ெகாண்ேமா ெநஞ்ச மர் தகுவி 
        ெதற்றி லறி ம் வயைல வா ம் 
        ெநாச்சி ெமன்சிைன வணர்குரல் சாயி ம் 
        நின்னி ம் மடவள் நனிநின் ன யந்த 
        அன்ைன ய ல்லல் தாங்கிநின் ைனயர் 
        ம ள் ெசம்மல் ேநாக்கி 
        வ யாய் இன் ந் ேதாய்கநின் ைலேய." (அகம்-259) 
 
    ----------- 
    (பாடம்) * 'அவிெழா ' †'கவின' ‡'ெகாண்கன்' 
    § 'ெந ங்கண் ெஞகிழ்மதி' ' நலங்கிளர்' 
    $ 'நகுக நாேம' ** 'விைனய ம் பயின்றனர்' 
 
    இவ் வகம் ேபாக்குதற்கண் யங்கிக் கூறிய . 
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        "அண்ணாந் ேதந்திய வன ைல தளாி ம் 
        ெபான்ேனர் ேமனி மணியிற் றாழ்ந்த 
        நன்ென ங் கூந்த ன ைரெயா  ப்பி  
        நீத்த ேலாம் மதி க்ேக ர 
        வின்க ங் கள்ளி னிைழய ணி #ெகா த்ேதர்க் 
        ெகாற்றச் ேசாழர் ெகாங்கர்ப் பணீஇயர் 
        ெவண்ேகாட் யாைனப் ேபஎர் கிழேவான் 
        பைழயன் ேவல்வாய்த் தன்னநின் 
        பிைழயா நன்ெமாழி ேதறிய விவட்ேக." (நற்றிைண-10) 
 
    இ  ந ற்றிைண தைலவிையப் பா காகெவனத் ேதாழி ைகப்ப த் வித்த . 
 
        " தல்வனீன்ற" (நற்றிைன-355.) என்ப ம் அ . 
 
        "இவேள நின்னல திலேள யா ங் 
        குவைள ண்க ணிவளல திலேள 
        யா  மாயிைட ேயேன 
        மாமைல நாட மற வா தீேம." 
 
    இ ம் அ . 
 
        "விளம்பழங் கம ங் கமஞ்சூற் குழிசி 
        பாசந் தின்ற ேதய்கான் மத்த 
        ெநய்ெதாி யியக்கம் ெவளின் தன் ழங்கும் 
        ைவகு லர் வி யன் ெமய்கரந்  தன்கா 
        லாிய ைம சிலம்  கழீஇப் பன்மாண் 
        $வாி ைன பந்ெதா  ைவஇய ெசல்ேவா 
        ளிைவகாண் ேடா  ேநாவர் மாேதா 
        வ ளியேரா வ ளியெரன் னாயத் ேதாெரன 
        ம்ெமா  வர தா னயர ந் 
        தன்வைரத் தன்றி ங் க ழ்ந்தன கண்ேண" (நற்றிைண-12) 
 
    -------- 
    (பாடம்) #'ெந ந்ேதர்.' $'வாிப் ைன.' 
 
    இந் நற்றிைண *ேபாக்குதல் தவிர்ந்ததாம். 
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        "அவேள, டனம ராயெமா ேடாைர ேவண்டா  
        மடமான் பிைணயின் மதர்த்த ேநாக்கெமா 
        ெடன்னி  நின்னி ஞ் சிறந்த ெமன்ெமாழி 
        ேயதி லாளன் †காத  னானா  
        பால்பாற் ப ப்பச் ெசன்றன ளதனான் 
        ழவிமிழ் பந்தர் விைன ைன நல் ல் 
        விழவயர்ந் தி ப்பி னல்லைத யினிேய 
        நீெயவ னிரங்குதி யன்ைன 
        யாயி ஞ் சிறந்த ேநாய் ந் த்ேத" 
 
    என்னி ம் நின்னி ஞ் சிறந்ேதான் தைலவ ‡ெனன்  தவிர்தல் த ம ல்விதி 
என்ப . இனி விழவயர்ந்தி ப்பினல்லைத எனேவ மீட்டற்குச் ேசறல் அறனன் ெறன்  
மீட்டாளாயிற் . 
 
        "அன்ைன வாழிேயா வன்ைன நின்மக 
        ெளன்னி ம் யாயி  நின்னி ஞ் சிறந்த 
        தன்னம ாிளந் ைண ம ட்ட ன் னா  
        ெவன்ேவற் ல்  ேவங்கட ெந வைர 
        மைழெயா  மிைடந்த வயக்களிற் ற ஞ்சுரம் 
        விைழ ைட ள்ளெமா ைழவயிற் பிாியா  
        வன்கண் ெசய்  ெசன்றனள் 
        ன்கண் §ெசய்தல் ைரவேதா வன்ேற" 
 
    இ  தாைய வற் த்திய , 
 
    ¶இயல் ற என்றதனாேன தைலவன் $கரணவைகயால் வைரந்தானாக எதிர்ெசன்ற 
ேதாழிக்கு யான்வைரந்தைம மர்க்குணர்த்தல் ேவண் ெமன்றார்க்கு அவள் 
உணர்த்திேன ெனன்ற ந் தைலவி மீண்  வந் ழி **ஊர  நிைலைம கூ த ங் 
ெகாள்க. 
 
        "க விரன் மந்திக் கல்லா விளம்பார்ப்  
        இ ெவதி ாீர்ங்கைழ ேயறிச் சி ேகான் 
        மதி ைடப் ப ேபாற் ேறான்  நாட 
        வைரந்தைன நீெயனக் ேகட் யா 
        ைரத்தென னல்லேனா வஃெதன் யாய்க்ேக" (ஐங்கு -280) 
 
    --------------- 
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    (பாடம்) * 'ேபாக்குத் தவிர்ந்ததாம்' † 'காத ற் றனாஅ ' 
    ‡ 'என் தவிர்த ற ம ல்' § 'ெசய்  ைரயில் றேவ' 
    'சூத்திரத்  இயல் ற என்றதனாேன' என்க 
    $ 'காணா வைகயால் வைரந்தானாக ெவன் ' ** 'தைலவி ஆற்றாைம' 
 
        " ள்  மறியாப் பல்பழம் ப னி 
        மடமா னறியாத் தடநீர் நிைலஇச் 
        சுரநனி யினிய வாகுக ெவன்  
        நிைனந்ெதா ங் க  ெமன்னி  
        மிகப்ெபாி  கலங்கின்  ேதாழிநம் ேர" (ஐங்கு -398) 
 
    இன் ம் இதனாேன ெசய் ட்கண் ேவ பட வ வனெவல்லாம் அைமத் க்ெகாள்க. 
 
        "ஊஉ ரலெரழச் ேசாி கல்ெலன 
        ஆனா தைலக்கு மறனி லன்ைன 
        தாேன யி க்கதன் மைனேய யாேன 
        ெநல்  தின்ற ள்ெளயி  தயங்க 
        உணலாய்ந் திசினா லவெரா  ேசய்நாட்  
        விண்ெடாட நிவந்த விலங்குமைலக் கவாஅற் 
        க ம் ந  பாத்தி யன்ன 
        ெப ங்களிற் ற வழி நிைலஇய நீேர" (கு ந்-262) 
 
    இ  ேபாக்கு *ேநர்ந்தைம ேதாழி கூறிய . 
    பிற மன்ன (39) 
    ----------- 
 
    40. 
        ெபா ம் ஆ ம் உட்குவரத் ேதான்றி 
        வ வி னாகிய குற்றங் காட்ட ம் 
        ஊர  †சார் ஞ் ெசல் ந் ேதய ம் 
        ஆர்வ ெநஞ்செமா  ெசப்பிய கிளவி ம் 
        ணர்ந்ேதார் பாங்கிற் ணர்ந்த ெநஞ்செமா  
        அழிந்ெததிர் கூறி வி ப்பி  மாங்கத் 
        தாய்நிைல கண்  த ப்பி ம் வி ப்பி ஞ் 
        ேசய்நிைலக் ககன்ேறார் ெசலவி ம் வரவி ங் 
        கண்ேடார் ெமாழிதல் கண்ட ெதன்ப. 
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    இ , ெகாண் தைலக்கழிந் ழி இைடச்சுரத் க் கண்ேடார் கூ வன கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்) ெபா ம் ஆ ம் உட்குவரத் ேதான்றி வ வின் ஆகிய குற்றம் காட்ட ம்- 
உடன்ேபாயவழி மாைலக் கால ஞ் ேசறற்காிய வழி ம் அஞ்சுவரக்கூறி அவற்ற  
தீங்கு காரணமாகப் ேபாகின்றார்க்கு வ ம் ஏதம் அறிவித்த ம்; ஊர  சார் ம் 
ெசல் ம் ேதய ம் ஆர்வெநஞ்செமா  ெசப்பிய கிளவி ம்- எம் ர் அணித்ெதன ம் நீர் 
ெசல் ர் ேசய்த்ெதன ம் அன் ைட ெநஞ்சத்தாற் கூ ங் கூற் க்க ம்; 
 
    ணர்ந்ேதார் பாங்கில் ணர்ந்த ெநஞ்செமா  அழிந்  எதிர் கூறி வி ப்பி ம்- 

ணர்ந்  உடன்ேபாய இ வர் கண் ந் தணவா ெநஞ்சினராகி ஆற்றாைம மீ ர 
ஏற் க்ெகாண்  நின்  இனி இதின் ஊங்குப் *ேபாதற்காி  ம் பதிவயிற் ெபயர்தல் 
ேவண் ெமன்  உைரத்  மீட்ட ம்; ஆங்கு அத் தாய்நிைலகண்  த ப்பி ம் 
வி ப்பி ம்- அவ்விடத் த் ேத ச் ெசன்ற அச்ெசவி ய  நிைலகண்  அவைளத் 
த த்  மீட்பி ம் அவர் இன் ழிச் ெசல்வெரன வி த் ப் ேபாக்கி ம்; ேசய் 
நிைலக்கு அகன்ேறார் ெசலவி ம் ேசய்த்தாகிய நிைலைமக் கண்ேண நீங்கின 
அவ்வி வ ைடய ேபாக்கிடத் ம்; வரவி ம் - ெசலவி ய  வரவிடத் ம்; கண்ேடார் 
ெமாழிதல் கண்ட  என்ப- இைடச்சுரத் க் கண்ேடார் கூ தல் உலகியல் வழக்கி ட் 
காணப்பட்டெதன்  கூ வர் லவர் என்றவா . 
 
    ----------- 
    (பாடம்) * 'ேநரத் ேதாழி கூறிய ' † 'சார் ம்' 
 
        "†எம்  ரல்ல ‡ ர்நணித் தில்ைல 
        ெவம் ரட் ெசல்வன் கதி  ழ்த்தனன் 
        ேசந்தைன ெசன்ேமா ந்தார் மார்ப 
        இைளயண் ெமல் யண் மடந்ைத 
        அாிய ேசய ெப ங்க லாேற" (சிற்ெறட்டகம்) 
 
    இத ட் கதி ம் ஊழ்த்தனெனனேவ ெபா ேசற ம் ெப ங்க லாெறனேவ 
ஆற்றத ைம ம் பற்றிக் குற்றங் காட் யவா  காண்க. "எல் ெமல் ன் " என் ங் 
கு ந்ெதாைகப் (390) பாட் ம் அ . 
 
        "நல்ேலாண் ெமல்ல  நைட  மாற்றாள் 
        பல்கதிர்ச் ெசல்வன் கதி  ழ்ததனன் 
        அணித்தாத் ேதான் வ ெதம் ர் 
        §மணித்தார் மார்ப ேசந்தைன ெசன்ெம" 
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    இஃ  எம் ர் அணித்ெதன்றதனாற் சார் ம் அதனாேன ெசல் ந் ேதயஞ் 
ேசய்தெதன ங் கூறிற் . மகட்பயந்  வாழ்ேவார்க்கு இவைளக் கண்  அ ள் 
வ த ன் ஆர்வெநஞ்ச ெமன்றார்,. 
 
        "இ ம் ேர யாவ ங் ேகளிர் 
        ெபா வ  சிறப்பின் வ ைவ ங் காண்  
        மீன்ேறா ெரய்தாச் ெசய்தவம் 
        யாம்ெபற் றனமான் மீண்டைன ெசன்ேம" 
 
    ------------------ 
    (பாடம்) *'ேபாக்காி ' 
    † இச்ெசய் ள் இைறயனா ரகப்ெபா ள் 23-ஆவ  சூத்திர ைர ள் ேமற்ேகாளாகக் 
காட்டப் ெபற் ள்ள . ‡ 'ஊரணித்தில்ைல' § 'மணத்தார்' 
 
    இஃ  அழிந்ெததிர் கூறி வி த்த . இ  'ெகா ப்ேபாாின்றிக் கரண ண்ைம'* 
கூறிற் . மீட் ழி இன் ழிச்ெசன்  இன்ன  ெசய்ப என்றல் லெனறிவழக்கன் . 
 
        "ெபயர்ந்  ேபாகுதி ெப  தாட்  
        சிலம் ெக  சீற  சிவப்ப 
        விலங்குேவற் காைளேயா † றந்தனள் சுரேன" 
 
        "சீர்ெக  ெவண் த்த மணிபவர்க் கல்லைத 
        நீ ேள பிறப்பி ம் நீர்க்கைவதா ெமன்ெசய் ந் 
        ேத ங்கா ம்மக மக்குமாங் கைனயேன" (க -9) 
 
        "கடன்ேமய சங்கங் கழியைடந்த ெபண்ைண 
        மடன்ேமய வாழ்குர லன்றில் -ெகடல ஞ்சீர் 
        வாமா ென ங்ேகாைத வான்றீண்  ெகால் ேமற் 
        ேறமாவின் ேமய கனி" 
 
    இைவ ெசவி ையத் த த்தன. 
 
        "சிலம் ஞ் சி த ஞ் சில்குழ ம் பல்வைள  
                ெமா பாற் ேறான்ற 
        அலங்கலந் திண்ேடா ம் ஆெட த் ம் ஒண்குைழ  
                ெமா பாற் ேறான்ற 
        விலங்க ல ஞ்சுரத்  ேவ வின் ஓ டம்பாய் 
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                வ வார்க் கண்ேட 
        அலங்கல் அவிர்சைடெயம் அண்ணல் விைளயாட்ெடன் 
                றகன்ேறம் ‡பாவம்" 
 
    இ  ெதய்வெமன யாங்கள் ேபாந்ேதம், மக்ெகய்தச் 
    ேசறலாெமன்  வி த்த . 
 
        "ெந ப்பவிர் கன  ப் ச்சினந் தணியக் 
        க ங்கால் §யாத்த வாிநிழ லைசஇச் 
        சி வைர யிறப்பிற் ¶காண்  ெசறிதளிர்ப் 
        ெபான்ேனர் ேமனி மடந்ைதெயா  
        $ெவன்ேவ லண்ணல் ன்னிய சுரேன" (ஐங்கு -388) 
 
    இவ் ைவங்கு ம் அ . 
 
        "அஞ்சுடர்நீள் வாண் கத் தாயிைழ  மாறிலா 
        ெவஞ்சுடர்நீள் ேவலா ம் ேபாதரக்கண் -டஞ்சி 
        ெயா சுட  மின்றி லகுபா ழாக 
        வி சுட ம் ேபாந்தனெவன் றார்" (திைணமாைல ற்-71) 
 
    இஃ  இைடச்சுரத் க் கண்ேடார் கூறிய வார்த்ைதையக் ேகட்ேடாராகச் சிலர் 
கூறிய , 
 
    ------------- 
    * ெதால்-ெபா.-கற்-2 (பாடம்) †'இறந்தன டாேன' ‡ 'அற்ேறம்' 
    § 'யாத் வாி நிழல்' 'காண்குவ ெசறிெதாடீ' $ 'ெவள்ேவல் விடைல' 
 
        "அ ந் பட ழ்ந்த ெப ந்தண் குன்றத் 
        ெதா வ லீந்தி லைவ யங்காட் 
        டா ெசன் மாக்கள் ெசன்னி ெயறிந்த 
        ெசம்ம த் தைலய ெநய்த்ேதார் வாய 
        வல் யம் ெப ந்தைலக் கு ைள மாைல 
        மரேனாக்கு மீண் வ ாீங்ைகய சுரேன 
        ைவெயயிற் ைறயண் மடந்ைத * ன்ேனற் 
        ெறல் ைட நீங்கு மிைளேயா ள்ளங் 
        காெலா  பட்ட மாாி 
        மால்வைர மிளிர்க்கு மி ங் ெகா ேத" (நற்றிைண-2) 
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        "காண்பா னவாவினாற் காதலன் காத பின் னடவாநிற்ப 
        நாண்பால ளாதலா னன் தல் ேகள்வன்பின் னடவாநிற்ப 
        வாண்பான்ைம குன்றா வயில்ேவ லவன்றனக்கு மஞ்ெசா லாட்கும் 
        பாண்பாைல வண் ன ம் பாட வ ஞ்சுர ம் †பதிேபான் றன்ேற" 
 
        "மடக்கண் டகரக் கூந்தற் பைணத்ேதாள் 
        வார்ந்த வாெலயிற் ச் ேசர்ந் ெநறி குறங்கிற் 
        பிைணய லந்தைழ ைதஇத் ைணயிலள் 
        விழ க்களம் ெபா ய வந் நின் ேறாேள 
        ெய மிேனா ெவ மினங் ெகா நர்க் காக்கம் 
        ஆாியர் வன்றிய ேபாிைச ள் ர்ப் 
        பல டன் கழித்த ெவாள்வாண் மைலயன 
        ெதா ேவற் ேகா  யாங்குநம் 
        பன்ைமய ெதவேனாவிவ ணன்ைமதைலப் ப ேன" (நற்றிைண-170) 
 
    இஃ  இைடச்சுரத் க் கு ம்பி ள்ேளார் இவைரக் கண்  ேகாள்இைழப் ற்றார்க்கு 
அவர்ெபண் ர் கூறிய . இைவ ெசலவின்கட் கூறியன. 
 
        "வில்ேலான் காலன கழேல ெதா ேயாண் 
        ெமல்ல  ேமல ஞ் சிலம்ேப நல்ேலார் 
        யார்ெகா லளியர் தாேம யாாியர் 
        கயிறா  பைறயிற் கால்ெபாரக் கலங்கி 
        வாைக ெவண்ெணற் ெறா க்கும் 
        ேவய்பயி ல வ ன்னி ேயாேர" (கு ந்-7) 
 
    என்ப ம் அ . 
 
        "க யான் கதிெரறிப்பக் கல்லைளயில் ெவம்பியவக் 
                கலங்கற் சின்னீ 
        ர யா லகளந்த வாழியா னாக்கிய 
                வமிர்ெதன் ெறண்ணிக் 
        ெகா யான் ெகா ப்பக் குடங்ைகயிடங் ெகாண் ந்  
                கு த் ச் ெசன்ற 
        வ ேயார் தடங்கணவ் வஞ்சிக்ெகாம் பீன்றாாிவ் 
                வ வார் ேபா ம்" 
 
    ------------ 
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    (பாடம்) * ' ன் ற் ' † 'பதிெயான் றன்ேற' 
 
        "நமேர யவெரனி னண்ணினீர் ெசான்மி 
        னமர்வி ெலாராவவதி யாய்நின்- றமேரா 
        விளக்கி னைனயாைளத் தான்கண்டாள் கண்ேடன் 
        களக்கனி வண்ணைன யான்" 
 
        "அறம் ாி ய மைற நவின்ற நாவிற் 
        றிறம் ாி ெகாள்ைக யந்தணிர் ெதா வெலன் 
        ெறாண்ெடா  வின ம் ேபைதயம் ெபண்ேட 
        கண்டென மம்ம சுரத்திைட *யவைள 
        யின் ைண யினி பா ராட்டக் 
        குன் யர் பிறங்கன் †மைலயிறந் ேதாேள" (ஐங்கு -387) 
 
    இைவ ெசவி  வரவின்கட் கூறின. 
 
        "எறித்த  கதிர்தாங்கி ேயந்திய குைடநீழ 
        றித்தாழ்ந்த கரக  ைரசான்ற க்ேகா  
        ெநறிப்படச் சுவலைசஇ ேவேறாரா ெநஞ்சத் க் 
        குறிப்ேபவல் ெசயன்மாைலக் ெகாைளநைட யந்தணீர் 
        ெவவ்விைடச் ெசலன்மாைல ெயா க்கத்தீ ாிவ்விைட 
        ெயன்மக ெளா த்தி ம் பிறண்மக ெனா வ ந் 
        தம் ேள ணர்ந்த தாமறி ணர்ச்சிய 
        ரன்னா ாி வைரக் காணிேரா ெப ம 
        காேண மல்ேலங் கண்டனங் கடத்திைட 
        யாெணழி லண்ணேலா ட ஞ்சுர ன்னிய 
        மாணிைழ மடவர றாயிர்நீர் ேபாறிர்; 
 
        பல  ந ஞ்சாந்தம் ப ப்பவர்க் கல்லைத 
        மைல ேள பிறப்பி ம் மைலக்கைவதா ெமன்ெசய்  
        நிைன ங்கா ம்மக மக்குமாங் கைனயேள; 
 
        சீர்ெக  ெவண் த்த மணிபவர்க் கல்லைத 
        யா ேள பிறப்பி ம் யாழ்க்கைவதா ெமன்ெசய் ஞ் 
        ேத ங்கா ம்மக மக்குமாங் கைனயேள; 
 
        ஏழ் ண ாின்னிைச ரல்பவர்க் கல்லைத 
        யா ேள பிறப்பி ம் யாழ்க்கைவதா ெமன்ெசய் ஞ் 
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        சூ ங்கா ம்மக மக்குமாங் கைனயேள; 
 
        எனவாங்கு, இறந்த கற்பினாட் ெகவ்வம் படரன்மின் 
        சிறந்தாைன வழிபடீஇச் ெசன்றன 
        ளறந்தைல பிாியா வா  மற்ற ேவ" (க -9) 
 
    என் ம் பாைலக்க ம் அ . இக்கூறியவாறன்றி இன் ம் ேவ பட 
வ வனெவல்லாம் இச்சூத்திரத்தான் அைமக்க. (40) 
    ------------ 
    (பாடம்) * 'அவேள' † 'மைலயிறந் ேதாேர' 
    ----------- 
 
    41. 
        ஒன்றாத் தமாி ம் ப வத் ஞ் சுரத் ம் 
        ஒன்றிய ேதாழிெயா  வ ப்பி ம் வி ப்பி ம் 
        இைடச்சுர ம ங்கின் அவள்தம ெரய்திக் 
        கைடக்ெகாண்  ெபயர்த்த ற் கலங்கஞ ெரய்திக் 
        கற்ெபா  ணர்ந்த ெகௗைவ ளப்பட 
        அப்பாற் பட்ட ஒ திறத் தா ம் 
        நாள  சின்ைம  மிளைமய த ைம ந் 
        தாளாண் பக்க ந் தகுதிய தைமதி ம் 
        இன்ைமய  *இளி  ைடைமய யர்ச்சி ம் 
        அன்பின தகல  மகற்சிய த ைம ம் 
        ஒன்றாப் ெபா ள்வயின் ஊக்கிய பா ம் 
        வாயி ங் ைகயி ம் வகுத்த பக்கெமா  
        ஊதியங் க திய ெவா திறத் தா ம் 
        க  மான  ெம த் வற் த்த ந் 
        திைட யிட்ட வைகயி னா ம் 
        ஆகித் ேதான் ம் பாங்ேகார் பாங்கி  
        ன்றன் பகுதி  மண் லத் த ைம ந் 
        ேதான்றல் சான்ற மாற்ேறார் ேமன்ைம ம் 
        பாசைறப் லம்ப  ந்த காலத் ப் 
        பாகெனா  வி ம்பிய விைனத்திற வைகயி ங் 
        காவற் பாங்கி னாங்ேகார் பக்க ம் 
        பரத்ைதயி னகற்சியிற் பாிந்ேதாட் கு கி 
        இரத்த ந் ெதளித்த  ெமனவி  வைகேயா  
        உைரத்திற நாட்டங் கிழேவான் ேமன. 
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    இஃ  உடன்ேபாக்கி ள் நற்றா ந் ேதாழி ங் கண்ேடா ங் கூ வன கூறித் 
தைலவன் ஆண் ம் பிறாண் ங் கூ ங் கூற் ங் கூ கின்ற . †தமர் ப வஞ் 
சுரெமன் ம் ன்றற்கும் ஒன்றா ெவன்பதைன ம் ஒன்றியெவன்பதைன ங் கூட்  
ஏழ  விாித் ப் ெபா ைரக்க. 
 
    (இ-ள்) ஒன்றாத் தமாி ம்- உடன்ேபாக்கிற்கு ஒன்றாத் தாயர் 

த ேயார்க்கண் ம்; ப வத் ம்- இற்ெசறிப்பாற் றம்ேபாகற்கு ஒன்றாைமயா ந் 
தைலவெனா  கூட்டம் ெபறா  ஆற்றியி க்கும் ப வம் ‡ஒன்றாததா ம் ஒன்றாப் 
ப வத்தின்கண் ம்; சுரத் ம்-அாிய ேசய கல்லதர் ஆக ற் ேபாதற்கு ஒன்றாச் 
சுரத்தின்கண் ம்; ஒன்றிய ேதாழிெயா  வ ப்பி ம்-தைலவி ேவண் யேத தான் 
ேவண் த ற் பின் தமர் கூ ங் க ஞ்ெசாற் ேகட்டற்கும் ஒ ப்பட்  ெநா மலர் 
வைரவிற்காற்றா  உடன் ேபாக்கிற்ேகலாத க ங்ேகாைட ெயனக் க தா  
ெகாண் தைலக்கழிதற்கு ஒன்றிய ேதாழி ெயா  தைலவன் ஆராய்ந்  உடன் 
ேபாக்கிைனத் ணியி ம்; வி ப்பி ம்-தைலவிைய ஆற்றி யி ப்பெளனக் க தி 
உடன் ெகாண்  ேபாகா  தைலவன் வி ப்பி ம்; இைடச்சுர ம ங் கின் அவள் 
தமர்எய்திக் கைடக்ெகாண்  ெபயர்த்த ற் கலங்கு அஞர் எய்திக் கற்ெபா  ணர்ந்த 
ெகௗைவ உளப்பட அப் பால் பட்ட ஒ  திறத்தா ம்-தந்ைத ந் தன்ைனய ம் இைடச் 
சுரத்திடத்ேத பின்ெசன்  ெபா ந்தித் தைலவிையப் *ெபயர்த் தல் ேவண் த ற் 
றைலவி மிகவ ந்தித் தமர்பாற்பட்  உைர யாடா  தைலவன்பாற்ப த ன் அவள் 
கற்ெபா  ணர்ந் தைம சுற்றத்தா ஞ் சுரத்திைடக்கண்ேடா ம் உணர்ந்த ெவளிப்பா  
உளப்படக் ெகாண் தைலக்கழிதற் கூற்றின்கட் பட்ட பகுதிக் கண் ம்,. 
 
        -------- 
        (பாடம்) *'இழி ம்' †'தமாி ம் ப வத் ஞ் சுரத் ம்' 
        ‡'அன்றாகலா ம்' 
 
    கைடக்ெகாண் ெடய்திெயன்க. கைட- பின். தமெரனேவ, தந்ைத தன்ைனயைர 
உணர்த்திற் . " ன்னர்த் தாய்நிைல கண்  த ப்பி " ெமன்ற ன், தாயர்தாேம 
ெசன்றைம ன்னத்தாற் றமர் உணர்ந்  வ திற்ெகாண்  அகன்றாேனா ெவன்  
க தி ம் அவ்வைர  மாட்சிைமப் ப த்தற்கும் பின் ெசன்  அவள் ெபயராமற் 
கற்ெபா  ணர்ந்தைம †கண்  தைலவன் எ த் க்ெகாண்ட விைன த்த ம் 
ஒ தைலெயன் ணர்ந்  பின்னர் அவ ம் ேபாக்குடன்பட்  மீள்பெவன்  ெகாள்க. 
அவ்ெவளிப்பா  கற்பாத ற் கற்ெபன்றார். ‡உளப் படெவன்றதனால் வ த்த ம் 
வி த்த ம் அகப்பட ெவன்றாராயிற் . 
 
    நாள  சின்ைம ம் இளைமய  அ ைம ம் தாளாண் பக்க ம் தகுதிய  
அைமதி ம் இன்ைமய  இளி ம் உைட ைமய  உயர்ச்சி ம் அன்பின  அகல ம் 
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அகற்சிய  அ ைம ம் ஒன்றாப் ெபா ள்வயின் ஊக்கிய பா ம்- வாழ்க்ைக நாள் 
சிலவாதல் ஏ வாகப் ெபா ள்ெசய்தல் குறித்தாைர இளைமய  அ ைம இன்பத்தின் 
கண்ேண ஈர்த்  ஒன்றாைம ம், ம யின்ைம ஏ வாகப் ெபா ள்ெசயல் குறித்தாைர 
யாதா ம் ஓர் ஆற்றாற் ெபா ள் ெசய்யலாகா  தத்த நிைலைமக்ேகற்பச் 
ெசயல்ேவண்  ெமன் ந் தகுதியதைமதி ஒன்றாைம ம், இன்ைமயான் வ ம் 
இளிவர  நிைனத் ப் ெபா ள்ெசய்ய நிைனந்தாைரப் ெபா ைடைமக் காலத்  
நிக ம் உயர்ச்சி அதற்கு இைட ர்கிப் ெபா ணைச ள்ளத்ைதத் த த்  
ஒன்றாைம ம், பிாிந் ழி நிக ம் அன்பின  அகலங்காரணமாகப் ெபா ள்ெசய்யக் 
குறித்தாைரப் பிாிவாற்றாைம யிைடநின்  த த்  ஒன்றாைம மாய், ஒன்  
ஒன்றேனா  ஒன்றா  வ ம் ெபா ட் றத் ப் பிாிதற்குத் தைலவன் உள்ளம் எ த்த 
பகுதிக்கண் ம்; 
 
        ------- 
        (பாடம்) *'ெபயர்த்த ன்' † 'உணர்ந் ் 
        ‡'உளப்பட ெவன்ற  வ த்த ம் வி த்த ம் அகப்பட என்றவா .' 
 
    எனேவ, நாள  சின்ைம ந் தாளாண் பக்க ம் இன்ைமயதிளி ம் அன்பின தகல ம் 
ெபா ள் ெசயல்வைகப்பால ஆத ம் இளைமயத ைம ந் தகுதிய தைமதி ம் 
உைடைமய யர்ச்சி ம் அகற்சிய த ைம ம் இன்பத்தின்பால ஆத ங் கூறினார். 
இவ்ெவட் ம் ெபா ள்ெசயற்கு ஒன்றாெவன்னாேமா எனின், வாழ்நாள் சிறிெதன்  
உணர்ந்  அதற்குள்ேள ெபா ள் ெசய்  அற ம் இன்ப ம் ெப தற்குக் க தியவழி 
ஆண்  யற்சி ம் இன்ைமயால்வ ம் இளிவர ம் அதற்கு ஒ ப்ப த் ங் 
க வியாதலா ம், இந்நான்கும் ெபா ள்ெசய்தற்கு ேவண் ெமன ம க்க. 
இவ்ெவட்டற்குந் தைலவன் கூற்றாக உதாரணம் வ வன உளேவற் கண் ெகாள்க. 
 
        "ஈத ந் ய்த்த  மில்ேலார்க் கில்ெலனச் 
        ெசயவிைன ைகம்மிக ெவண் தி யவ்விைனக் 
        கம்மா வாிைவ ம் வ ேமா 
        ெவம்ைம ய்த்திேயா ைரத்திசி ெனஞ்ேச" (கு -63) 
 
    இக் கு ந்ெதாைக ள் இன்ைமயதிளி  ெநஞ்சிற்குக்கூறியவா  காண்க. 
பகுதிெயன்றதனாேன, தைலவன் பிாிவெலனக் கூ வன ம் பிற ங் ெகாள்க. 
 
        "இன்ேற ெசன்  வ  நாைளக் 
        குன்றிழி ய வியின்..." (கு -189) 
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    எனவ ம். 
 
    இ  கு ந்ெதாைக. 
 
    இைவ வாணிகர்க்ேக உாியன. 
 
    இனித்தைலவன் கூற்றிைனத் தைலவி ந் ேதாழி ங் ெகாண்  கூ வன 
ெப ம்பான்ைம. அைவெயல்லாம் 'நிகழ்ந்த  கூறி நிைலய ந் திைணேய' (ெதால்-
ெபா-அக-44) என ேமல்வ ஞ்சூத்திரத் ட் காட் ம். 
 
    வாயி ங் ைகயி ம் வகுத்த பக்கெமா  ஊதியம் க திய ஒ  திறத்தா ம்-
உண்ைமப் ெபா ளிடத் ம் அதற்ேகற்ற ஒ க்கத்திடத் ங் கூ ப த் க் கூறிய 

ல்களாற் ெப ம் பயைனக் க திய ஒ  கூற்றின்கண் ம்; 
 
    என்ற , ேபற்றிற்கு *உதவியாகிய ல்கைள ஓதற்குப் பிாி ழி  ெமன்றதாம். 
இதற்குத் தைலவன் கூற்றாக உதாரணம் வ வன உளேவற் ெகாள்க. 
 
    க ம் மான ம் எ த்  வற் த்த ம்-ேபாகம் ேவண் ப் ெபா ச்ெசாற் 
†ெபா த்தல் அரசியலன்றாத ற் றமக் ேகற்ற க ம் ெப ைம ம் எ த் க்காட்  
இதனாற் பிாி ெமனத் தைலவிைய ந் ேதாழிைய ம் வற் த்தற்கண் ம்; 
 
    இதற்குத் தைலவன் கூற்  வந் ழிக் காண்க. 
 
     இைடயிட்ட வைகயினா ம்-இ ெப  ேவந்தர் ெபா வ  குறித் ழி 
இ வைர ஞ் சந்  ெசய்வித்தற் ெபா ட் க் கூட்டத்திற்கு இைடயிட்ட பிாிதற் பகுதிக் 
கண் ம்; 
 
    ‡ஒ வ ைழ ஒ வன் மாற்றங்ெகாண் ைரத்த ற் தா யிற் . வைகெயன்றார், 
வாணிகாில் அரசர்க்கும் அரசாில் அந்தணர்க்குந்  சிறந்தெதன்றற்குங், 
கு நிலமன்னர்க்குப் ெப ம்பான்ைம ெயன்றற்கும், ேவந்தர் தம்மின் இழிந்தா ைழத் 

ேசறல் உாித்ெதன்றற்கும். இதற்குத் தைலவன் கூற்  வந் ழிக் காண்க. 
 
    ஆகித்ேதான் ம் பாங்ேகார் பாங்கி ம்-§தனக்கு ஆக்கஞ் சிறந்த நட் ைடேயாராகித் 
ேதான் ம் நட் ைடேயார்க்கு உற் ழி உதவச் ேசறற்கண் ம்; 
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    இதற்கு "மைலமிைசக் குைலஇய" (அகம்-84) என்ப உம் "இ ெப  ேவந்தர் 
மா ெகாள்" (அகம்-173) என்ப உம் ¶ ன்னர்க் காட் னாம். அவற்ைற 
உதாரணமாகக் கூறிக் ெகாள்க. 
 
        ------- 
        (பாடம்) *'உதவியாக ல்கைளேயாத.' †'ேபாற் தல்.' 
        ‡ 'ஒ வனிைட.' §'தனக்காக்கஞ் சிறந்த நட் ைடேயார்க்கு.' 'ெதால்-ெபா-அக-24 
ஆம் சூத்திர ைரயிற் காண்க. 
 
    ன்றன் பகுதி ம்- அறத்தினாற் ெபா ளாக்கி அப்ெபா ளாற் காம கர்வெலன்  
பிாிதற்கண் ம்; மண் லத்  அ ைம ம் - அங்ஙனம் ெபா ள்வ வாய்க்கு 
ஏ வாகிய ேவற் ப் லங்களின் அ ைமகூறிப் பிாிதற்கண் ம்; 
 
    இதற்குத் தைலவன் கூற்  வந் ழிக் காண்க. 
 
    ேதான்றல் சான்ற மாற்ேறார் ேமன்ைம ம்- ேதாற்றஞ்சான்ற கழினராகிய ேவற்  
ேவந்தர் தம  மீக்கூற்றங் க திப் பிாிதற்கண் ம்; 
 
    இதற்குத் தைலவன் கூற்  வந் ழிக் காண்க. 
 
    ேதான்றல் சான்ற என்றதனாற் ெறவ்வர் தன்னின்மிக்காெரனக் ேகட் ழி அ க்கா  
ேதான்ற ன் அ ம் பிாிதற்கு ஏ வா ெமன் ணர்க. இஃ  அரசர்க்ேக ாித் . 
 
    பாசைறப் லம்ப ம்- தைலவன் பாசைறக்கண் இ ந்  தனக்கு ெவற்றி ேதான்றிய 
காலத் ந் தான் அவட்குக் கூறிப் ேபாந்த ப வம் வந் ழி ந்  கண் ழி ம் அவள் 
வ ந் வெளன நிைனத் த் தனிைம கூ ம் இடத் ம்; 
 
    இதைனக் *'கிழவிநிைலேய' (ெதால்-ெபா-கற்-45) என் ஞ் சூத்திரத்தான் 
விலக்குவெரனின், அதற்கு †உம்ைமவிாித் க் கிழவி நிைலைய 
விைனெசய்யாநிற்றலாகிய இடத்  நிைனந்  கூறினானாகக் கூறார்; ெவற்றி 
நிக மிடத் ந் தான் குறித்த ப வம் வந் ழி ந்  கண் ழி ம் வ த்தம் விளங்கிக் 
    கூற் த் ேதான் ெமன்  ெபா ளாெமன் ணர்க. 
 
    ந்த காலத் ப் பாகெனா  வி ம்பிய விைனத்திற வைகயி ம்- வைகயின் 
விைனத்திற ெமன மாற் க; ேவந்தன் எ த் க்ெகாண்ட விைன ந்தகாலத் த் 
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தான் ேபாக்ெகா ப்பட்  நின்  பாகெனா  வி ம்பிக் கூறிய வைகயின்கட்ேடான்றிய 
ேவேறார் விைனத்திறத்திடத் ம்; 
 
    என்ற , அரச க்குப் பின் ம் ஓர் பைகேமற் ேசறல் உளதாதைல. 
 
    காவற்பாங்கின் பக்க ம்- ேவந்தன் றன்னாற் காக்கப்ப வன வாகிய பகுதிகளின் 
கூற்றிற் பிாி மிடத் ம்; 
        ----------- 
        * 'கிழவி நிைலேய விைனயிடத் ைரயார், ெவன்றிக் காலத்  விளங்கித் 
ேதான் ம் ' என்ப . இதன் ெபா ேள ஈண் க் கூறினார். இதன்கட் காலத் ம் 
என் ம் எச்ச ம்ைம ெதாக்கு நின்ற . இ  க திேய உம்ைம விாித்ெதன்றாெரன்க. 
        (பாடம்) † 'உம்ைம ெகா த்' 
 
    பகுதி ஆகுெபயர்; அைவ யாைன குதிைர த யவற்ைறக் காத்த ம் அரசர்க்குத் 
த மமாகிய ேவட்ைடயிற்ெசன்  க மா ெகான்  ஏைனயவற்ைறக் காத்த ம் 
    த யன; 
 
    ஆங்ேகார் பக்க ம்-அவன் காத்தற்குாிய பகுதிக்கண்ேண நிற்பார் கூற்றிற் 
பிாி மிடத் ம்; 
 
    அவர் தாபதர் த ேயார் பல மாம். 
 
    பரத்ைதயின் அகற்சியிற் பாிந்ேதாட்கு கி இரத்த ம் ெதளித்த ம் என 
இ வைகேயா -பரத்ைதயிற் பிாிதல் காரணத்தாற் பாி லம்ெபய்திய தைலவிைய 
எய்  இரத்த ம் இரந்தபின்னர் ஊட ணர்த்த ம் என்ற இ பகுதிேயாேட; 
உைரத்திற நாட்டம் கிழேவான் ேமன- ற்கூறிய இடங்களிற் கூற்  நிக ங் 
கூ பாட்ைட நிைலெப த் தல் தைலமகனிடத்தனவாம் என்றவா . 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "ஆ ெசலல் வ த்த ஞ் சீற  சிவப்ப ஞ் 
        சிைனநீங்கு தளிாின் வண்ணம் வாட ந் 
        தான்வர ணிந்த விவளி  மிவ டன் 
        ேவய்பயி ல வ வக்கும 
        ேபைத ெநஞ்சம் ெப ந்தக ைடத்ேத." 
 
    இ  ேதாழிெயா  வ த்த . 
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    அப்பாற்பட்ட ஒ திறத்தா ம் என்றதனாேன, தைலவியிடத் த் தைலவன் கூ வன 
பல ங் ெகாள்க. 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "வாள்வாி வயமான் ேகா கிர் அன்ன 
        ெசம் ைக யவிழ்ந்த ண் திர் க்கின் 
        சிதரார் ெசம்மல் தாஅய் மதெரழின் 
        மாணிைழ மகளிர் ைட ைலயின் 
        ைகபிணி அவிழ்ந்த ேகாங்கெமா டைசஇநைன 
        அதிரல் பரந்த அந்தண் பாதிாி 
        உதிர்  அஞ்சிைன தாஅய் எதிர்  
        மராஅ மலெரா  விராஅய்ப் பராஅம் 
        அணங்குைட நகாின் மணந்த வின் 
        நன்ேற கானம் நயவ ம் அம்ம 
        கண் சின் வாழிேயா கு மகள் ந்ைத 
        அ களம் பாய்ந்த ெதா சிைத ம ப்பிற் 
        பி மிைட களிற்றில் ேதான் ங் 
        கு ெந ந் ைணய குன்ற ம் உைடத்ேத" (அகம்-99) 
 
    இவ் வகப்பாட்  தைலவிைய ம ட் க் கூறிய . 
 
        "*உயர்கைரக் கானியாற் றவிரற லகன் ைற 
        ேவனிற் பாதிாி விைரமலர் குைவஇத் 
        ெதாடைல ைதஇய மடவரன் மகேள 
        கண்ணி ங் கதவநின் ைலேய 
        ைலயி ங் கதவநின் றடெமன் ேறாேள" (ஐங்கு -361) 
 
    இவ் ைவங்கு  உடன்ேபாயவழித் தைலவன் கழ்ச்சிக்கு நாணித் தைலவி 
கண் ைதத் ழி அவன் கூறிய . 
 
        "அழிவிலர் ய  மார்வ மாக்கள் 
        வழிப  ெதய்வங் கட்கண் டாஅங் 
        கலமரல் வ த்தந் தீர யாழநின் 
        னலெமன் பைணத்ேதா ெளய்தின மாக ற் 
        ெபாாிப் ம் ன்கி ெனழிற்றைக ெயாண் றி 
        சுணங்கணி வன ைல யணங்குெகாளத் திமிாி 
        நிழல்காண் ேடா  ெந  ைவகி 
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        மணல்காண் ேடா ம் வண்ட ைறஇ 
        வ ந்தா ேதகுமதி வாெலயிற் ேறாேய 
        மாநைன ெகா தி மகிழ்குயி லா  
        ந ந்தண் ெபாழில கானங் 
        கு ம்பல் ரயாஞ் ெசல்  மாேற" (நற்றிைண-9) 
 
    எனவ ம். இ  ணர்ச்சி மகிழ்ந்தபின் வழிவந்த நன்ைம கூறி வ ந்தா  ஏெகன்ற . 
இ  நற்றிைண. 
 
    பிற ம் ேவ பட வ வனெவல்லாம் இதனான் அைமக்க. 
 
        "இ ம் க் கிாிந்த க ங்கட் ெசந்நாகு 
        நாட்டயிர் கைடகுரல் †ேகட்ெடா ம் ெவ உ 
        மாநிைலப் பள்ளி யல்க நம்ெமா  
        மா ண் கண்ணி ம் வ ெமனின் 
        வாரார் யாேரா ெப ங்க லாேற" 
 
    இ  வி த்தற்கட் கூறிய . 
 
        "விைனயைம பாைவயி னிய  ந்ைத 
        மைனவைர யிறந்  வந்தைன யாயிற் 
        றைலநாட் ெகதிாிய ‡தண்பத ெவழி  
        யணிமிகு கானத் தகன் றம் பரந்த 
        க ஞ்ெசம் தாய் கண் ங் ெகாண்  
        நீவிைள யா க சிறிேத யாேன 
        மழகளி ாிஞ்சிய பராைர ேவங்ைக 
        மண  ம ங்கி னி ம் றம் ெபா ந்தி 
        யமர்வாி னஞ்ேசன் ெபயர்க்குவ 
        மர்வாின் மைறகுவன் மாஅ ேயாேள" (நற்றிைண-362) 
 
    --------- 
    (பாடம்) * 'உயரறற் கான்யாற் றவிரறல்,' 'விாி னற் கான்யாற்றவிர் மணல்' † 
'மீட்ெடா ம்' ‡ 'தண்ெபயல்' 
 
    இ  நற்றிைண. 
 
        " மர்வாி ேனார்ப்பி னல்ல தமர்வாின் 
        ந்நீர் மண் ல  மாற்றா 
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        ெதாிகைண வி த்தேலா விலேன 
        யாிமதர் மைழக்கண் க ழ்வைக ெயவேன." 
 
    இைவ தமர் வ வெரன ஐ ற் க் கூறியன. அவர் வந்  கற்ெபா  ணர்ந்தன 
வந் ழிக் காண்க. 
 
        "அாிதாய வறெனய்தி ய ளிேயார்க் களித்த ம் 
        ெபாிதாய பைகெவன்  ேபணாைரத் ெத த ம் 
        ாிவமர் காத ற் ணர்ச்சி ந் த ெமனப் 
        பிாிெவண்ணிப் ெபா ள்வயிற் *ெபயர்ந்தநங் காதலர் 
        வ வர்ெகால் வயங்கிழாஅய் வ ப்பல்யான் ேகஎளினி" (க -11) 
 
    இத ள் எனெவன்றதனாற் றைலவன் கூற் ப் ெபற்றாம். இ  † ன்றன் பகுதி. 
 
        " கல்சால் சிறப்பிற் காத  லம்பத் 
        றந் வந் ேதாேய ய ந்ெதாழிற் கட் ர் 
        நல்ேல  ‡தழீஇ நாகுெபயர் காைல 
        ள் ெதா ங் க  ெநஞ்சம் 
        வல்ேல ெயம்ைம ம் §வரவிைழத் தைனேய." (ஐங்கு -445) 
 
    இ  பைகவயிற் பிாிந்ேதான் ப வங்கண்  தைலவிைய நிைனந்  ெநஞ்ெசா  

லம்பிய . 
 
        " ல்ைல நா ங் கூந்தல் கமழ்ெகாள 
        நல்ல காண்குவ மாஅ ேயாேய 
        பாசைற ய ந்ெதாழி தவிநங் 
        காதனன் னாட் ப் ேபாத ம் ெபா ேத." (ஐங்கு -446) 
 
    இ  ேவந்தற்குற் ழிப் பிாிந்ேதான் ப வவரவின்கண் உ  ெவளிப் பட் ழிப் 

லம்பிய . உதவிெயன்ற ன் ேவந்தற்குற் ழி யாயிற் . 
 
    ------- 
    (பாடம்) *'ெசன்ற' 
    †' ன்றன் பகுதி கூ தலாவ  அறத்தினாற் ெபா ளாக்கி அப்ெபா ளாற் காமம் 

கர்ேவ ெனன்றலாம்' என்  இக்க த்ெதாைக ைரயிற் கூறியதனான் இதைனத் 
ெதளிக. (க -பாைல-11) 
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    (பாடம்) ‡'தழீஇய.' §'வர வைழத்தைனேய.' 
 
        "வந்தாற்றான் ெசல்லாேமா வாாிைடயாய் வார்கதிரால் 
        ெவந்தாற்ேபாற் ேறான் நீள் ேவயத்தந்-தந்தார் 
        தகரக் *குழல் ரளத் தாழ் கில்ைக ேயந்தி 
        மகரக் குைழமறித்த ேநாக்கு." (திைணமாைல ற்-77) 
 
    இஃ  உ  ெவளிப்பா . நின்ெனா  ேபா ேவ ெனன்றவைன ஆற் வித்த , 
திைணமாைலயிற்பாைல. 
 
        "நனிேசய்த் ெதன்னா  நற்ேற ேரறிச்ெசன் 
        றிலங்கு நிலவி னிளம்பிைற ேபாலக் 
        காணகுெவந் தில்லவவள் கவின்ெப  சுடர் தல் 
        விண் ய ர ரண்பல ெவௗவிய 
        மண்  ரசின் ேவந் ெதாழில் வி ேன." (ஐங்கு -443) 
 
    இ  ேவந்தற்குற் ழிப் பிாிந்ேதான் தான் குறித்த ப வத்  விைன யாைமயிற் 

லம்பிய . 
 
        "+ ழங்குகுரன் ரசங் காைல யியம்பக் 
        க ஞ்சின ேவந்தன் ெறாழிெததிர்ந் தனேன 
        ெமல்லவன் ங்கின் ல்ைல ப்பப் 
        ெபாங்குெபயற் கைன ளி காெரதிர்ந் தன்ேற 
        யஞ்சி ேலாதிைய ள் ெதா ந் 
        ஞ்சா தலமர னாெமதிர்ந் தனேம." (ஐங்கு -448) 
 
    இ  ேவந்தற்குற் ழிப் பிாிந்ேதான் ப வம்வந் ழி மீளப்ெபறா  அரசன்ெசய்தி ம் 
ப வத்தின் ெசய்தி ந் தன் ெசய்தி ங் கூறிப் லம்பிய . இப் பாசைறப் லம்பல் 
பத்தி ள் ம் ேவ பா  காண்க. திற்பிாிந் ழிப் லம்பின வந் ழிக் காண்க. 
 
        "நீ ன ெமன்  ெகா ைம ற்றிய 
        வா ய தல ளாகிப் ++பிறி நிைனந் 
        தியாமெவங் காத  ேனாய்மிகச் சாஅய்ச் 
        ெசால் ய ைரமதி நீேய 
        ல்ைல நல்யாழ்ப் பாணமற் ெறமக்ேக." (ஐங்கு -478) 
 
    இ  கண்  அவள் கூறிய திறங்கூெறனக் ேகட்ட . 
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        "பனிமலர் ெந ங்கண் பசைல பாயத் 
        னிம  யரெமா ட ம்பட ழப்ேபாள் 
        ைகய  $ெநஞ்சத் ய த் ைண யாகச் 
        சி வைரத் தங்குைவ யாயிற் 
        #காண்குைவ மன்னாற் பாெவந் ேதேர." (ஐங்கு -477) 
 
    இ  தைலவிமாட் ப் பாணைனத் தாக வி ந் தைலவன் கூறிய . 
 
        ----------- 
        (பாடம்) * 'குழலைனய.' + 'தழங்குரன்.' 'தழங்குகுரன்.' 
        ++ 'ெபாி  நிைனத் .' 'ெபாி  நிைனந் .' 
        $ 'ெநஞ்சிற் குய த் ைணயாக' # 'காண்குமன்ேற'. 
 
        "ப ந்தடங்கட் பல்பைணேபால் வான் ழங்கன் ேம ங் 
        ெகா ந்தடங்கட் கூற்றமின் னாக-ெந ந்தடங்க 
        ணீர்நின்ற ேநாக்கி ென ம்பைணெமன் ேறாளாட்குத் 
        ேதர்நின்ற *ெதன்னாய் திாிந் " (திைணமாைல ற்-115) 
 
    இஃ  இைளேயாைரத் விட்ட . 
 
        "ஐய வாயின ெசய்ேயாள் கிளவி 
        கார்நா ெமா  ைகயறப் பிாிந்ெதன 
        ேநாய்நன்கு †ெசய்தன் ெறமக்ேக 
        யா  யரமவ ளறியிேனா நன்ேற" (ஐங்கு -441) 
 
    இ  விைன யாைமயிற் ப வங்கண்  மீளப்ெபறாத தைலவன் தர் வார்த்ைத 
ேகட்  வ ந்திய . பிற ம் ேவ பட வ வன ெகாள்க 
 
        " ரம் கண் ைடயத் திாி ந் திகிாிெயா  
        பைணநிைல ைனஇய வயமாப் ணர்ந்  
        திண்ணிதின் மாண்டன்  ேதேர 
        ெயாண் தற் காண்குவம் ‡ேவந் விைன வி ேன" (ஐங்கு -449) 
 
    இ  ேவந்தன் திைறெகாண்  மீள் ழித் தா ஞ் சைமந்தேதைர அைழத் க்கண்  
'திண்ணிதின் மாண்டன்  ேத'ெரனப் பாகெனா  கூறியவழி அவ்ேவந்தன் 



 120

திைறவாங்கா  விைனேமற் ெசன்றானாகப் பாகைன ேநாக்கிக் கூறிய . இைவ 
ஐங்கு . "மைலமிைசக் குைலஇய" என் ம் (84) அகப் பாட் ம் அ . 
க த்ெதாைக ட் " த்தியாைன வந்த  காண் பான்யான் றங்கிேனன்" (ம தக்க -32) 
என்பன த யவற்றான் யாைன த யவற்ைற ங் , கட ட் பாட்டால் (ம தக் க -
28) தாபதைர ங் காத்தற்குப் பிாிந்ேத ெனனக் கூறினா ெனன்ப  ெபற்றாம். 
 
        "ஒ உக், ெகா யிய னல்லார் குரனாற்றத் ற்ற 
        திர் ந்தா  ெமாய்* பின வாகத் 
        ெதா ய ெவமக்குநீ யாைர ெபாியார்க் 
        க யேரா வாற்றா தவர்; 
 
        க யர்தமக், கியார்ெசால்லத் தக்கார் மற் ; 
        விைனக்ெகட் , வாயல்லா ெவண்ைம ைரயா  கூ நின் 
        மாய ம ள்வா ரகத் ; 
 
        ஆயிழாய் நின்கண் ெபறினல்லா ன் யிர் வாழ்கல்லா 
        ெவன்க ெணவேனா தவ ; 
 
        இஃெதாத்தன், ள்ளிக் கள்வன் னல்ேசர்ெபா க்கம்ேபால் 
        வள் கிர் ேபாழ்ந்தன ம் வாெளயி ற்றன  
        ெமாள்ளிதழ் ேசார்ந்தநின் கண்ணி  நல்லார் 
        சிர  சீறச் சிவந்தநின் மார் ந் 
        தவறாதல் சாலாேவா கூ ; 
        அ தக்க  ேவற் ைம ெயன்கண்ேணா ேவாராதி தீதின்ைம 
        ேதற்றக்கண் டீயாய் ெதளிக்கு; 
 
        இனித் ேதற்ேறம் யாந் 
        ேதர்மயங்கி வந்த ெதாிேகாைத யந்நல்லார் 
        தார்மயங்கி வந்த தவறஞ்சிப் ேபார்மயங்கி 
        நீ ம் ெபாய்ச்சூ ளணங்காயின் மற்றினி 
        யார்ேமல் விளி ேமா கூ " (க -88) 
 
    --------- 
    (பாடம்) *'ெதன்னாய் நீ ெசன் .' †'ெசய்தன ெவமக்ேக.' ‡'ேவந்தன் விைன.' 
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    இத ள் இரத்த ந் ெதளித்த ம் வந்தவா  காண்க. பிற ம் இவ்வா  வ வன 
ெகாள்க. (41) 
 
    ----------- 
 
    42 
        எஞ்சி ேயார்க்கும் எஞ்சுதல் இலேவ. 
 
    இ  ன்னர்க் கூற்றிற்கு உாியெரனக் கூறாேதார்க்குங்கூற்  விதித்த ன் எய்தாத 
ெதய் வித்த ,. 
 
    (இ-ள்) எஞ்சிேயா்க்கும்- ன்னர்க் கூறா  நின்ற ெசவி க்குந் தைலவிக்கும் 
ஆயத்ேதார்க்கும் அயேலார்க்கும்; எஞ்சுதல் இலேவ- கூற்ெறாழித ல என்றவா , 
 
    ெசவி க்குக் கூற்  நிக மா :-- 
 
        "கிளி ம் பந் ங் கழங்கும் ெவய்ேயாள் 
        அளி ம் அன் ஞ் சாய ம் இயல் ம் 
        ன்னாள் ேபாலாள் இறீஇய ெரன் உயிெரனக் 
        ெகா ந்தைடக் குழவிெயா  வயின்மரத் தியாத்த 
        க ங்கட் கறைவயிற் சி ற ேநாக்கிக் 
        கு க வந்  குவ தல் நீவி 
        ெமல்ெலனத் தழீஇயிேன னாக என்மகள் 
        நன்னர் ஆகத் திைட ைல வியர்ப்பப் 
        பல்கால் யங்கினள் மன்ேன அன்ேனா 
        விறன்மிகு ெந ந்தைக பலபா ராட்  
        வறனிழல் அைசஇ வான் லந்  வ ந்திய 
        மடமான் அசாவினந் *திரங்குமரல் சுைவக்குங் 
        கா டன் கழிதல் அறியின் தந்ைத 
        அல்குபத மிகுத்த க ைட வியனகர்ச் 
        ெசல் ழிச் ெசல் ழி ெமய்ந்நிழல் ேபாலக் 
        ேகாைத யாயேமா ேடாைர தழீஇத் 
        ேதாடைம அாிச்சிலம் ெபா ப்ப அவள் 
        ஆ வழி ஆ வழி அகேலன் மன்ேன" (அகம்-49) 
 
    இவ் வகப்பாட்  உடன்ேபான தைலவிைய நிைனந்  ெசவி  மைனயின்கண் 
மயங்கிய . 
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    ----------- 
    (பாடம்) * 'மடமான் சாயினம்' 
 
        "அத்த நீளிைட யவெனா  ேபாகிய 
        த்ேதர் ெவண்பன் கிழ்நைக மடவர 
        *றாய ெரன் ம் ெபயேர வல்லா 
        ெற த்ேதன் மன்ற யாேன 
        ெகா த்ேதார் மன்றவவ ளாயத் ேதாேர" (ஐங்கு -380) 
 
    இவ் ைவங்கு  ெசவி  ெத ட் வார்க்குக் கூறிய . " ைல கஞ் ெசய்தன 

ள்ெளயி றிலங்கின" என் ம் அகப்பாட்  (7) மகட்ேபாக்கிய ெசவி த்தாய் 
சுரத்திைடப் பின் ெசன்  நவ்விப்பிைணையக் கண்  ெசாற்ற . ெசவி  கானவர் 
மகைளக்கண்  கூறிய மாம். 
 
        "காேல பாிதப் பினேவ கண்ேண 
        ேநாக்கி ேநாக்கி வாளிழந் தனேவ 
        யக  விசும்பின் மீனி ம் 
        பலேர மன்றவிவ் லகத் ப் பிறேர" (கு ந்-44) 
 
    இ  கு ந்ெதாைக. ெசவி  கடத்திைடத் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய . 
 
        "இ க் கம்பைல  மின்னாத ேவாைச  மிைசயி னாராக் 
        க விைன யாளர் †கடத்திைடப் ைபங்குரேவ கவன்  நி்ன்றாய் 
        ெந விைன ேமற்ெசய்த ெவம்ேமேபா னீ ம் 
        ப சிைனப் பாைவ பறித் க்ேகாட் பட்டாேயா ைபயக் கூறாய்" 
 
    இ  ெசவி  குரெவா  லம்பிய . 
 
        "தான்றாயாக் ேகாங்கந் தளர்ந்  ைலெகா ப்ப 
        ன்றாய்நீ பாைவ யி ங்குரேவ- யீன்றாண் 
        ெமாழிகாட்டா யாயி  ள்ெளயிற்றாள் ெசன்ற 
        வழிகாட்டா யீெதன்  வந் " (திைணமாைல ற்-65) 
 
    இ  குரேவ வழிகாட்ெடன்ற . 
 
        "குடம் காக் கூவல் கு காக்குஞ் சின்னீ 
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        ாிடம்ெபறா மாதிாி  ‡ேமறாநீ ரத்த 
        டம் ணர் காத வப்ப விறந்த 
        தடம்ெப ங் கண்ணிக்கு யான்றாைய கண்டீர்" 
 
    இ  நீ யாெரன்  வினாயினார்க்குச் ெசவி  கூறிய . இன் ம் ேவ பட 
வ வனெவல்லாம் இதனான் அைமத் க் ெகாள்க. 
 
        ------------ 
        (பாடம்) *'தாய ெளன் ம் ெபயேர னல்லா ' 
        † 'கடற்றிைட' ‡'ேவறா நீளத்தம்' 
 
    இனித் தைலவி கூற்  நிக மா :-- 
 
        "ைபபயப் பசந்தன்  த ஞ் சாஅய் 
        ஐதா கின்ெறன் தளிர் ைர ேமனி ம் 
        பல ம் அறியத் திகழ்த ம் அவல ம் 
        உயிர்ெகா  கழியின் அல்லைத நிைனயின் 
        எவேனா வாழி ேதாழி ெபாாிகால் 
        ெபாகுட்டைர யி ப்ைபக் *குவிகுைலக் கழன்ற 
        ஆ  ெயாப்பின் ம் ைடத் திரள்  
        ஆ ெசல் வம்பலர் நீளிைட ய ங்க 
        ஈனல் எண்கின் இ ங்கிைள கவ ம் 
        சுரம்பல †கடந்ேதார்க் கிரங்குப ெவன்னார் 
        ெகௗைவ ேமவல ராகி இவ் ர் 
        நிைரயப் ெபண் ர் இன்னா கூ வ 
        ைரயா அல்லஎன் மகட்ெகனப் பைரஇ 
        நம் ணர்ந் தாறிய ெகாள்ைக 
        யன்ைன ன்னர்யாம் என்னிதற் படேல" (அகம்-95) 
 
    இ  ேபாக்குடன்பட்ட‡ தைலவி ேதாழிக் குைரத்த . அகம். 
 
        "அளிேதா தாேன நாேண நம்ெமா  
        நனிநீ ழந்தன்  மன்ேன யினிேய 
        வான் ங் க ம்பி ேனாங்குமணற் சி சிைற 
        தீம் ன ெனாிதர ந் க் காங்குத் 
        தாங்கு மளைவ தாங்கிக் 
        காம ெநாிதரக் ைகநில் லாேத." (கு ந்-149) 
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    இக் கு ந்ெதாைக நாண் நீங்கினைம கூறிய . 
 
        "சில ம் பல ங் கைடக்க ேணாக்கி 
        க்கி ச்சிச் சுட் விரல் ேசர்த்தி 
        ம கிற் ெபண்  ரம்ப ற்றச் 
        சி ேகால் வலத்த ளன்ைன யைலப்ப 
        வலந்தெனன் வாழி ேதாழி கானற் 
        மலர் தீண் ய நா  கு உச்சுவற் 
        க மான் ண்ட ெந ந்ேதர் கைடஇ§ 
        ந நாள் வ உ மியேறர்க் ெகாண்கெனா  
        ெசலவயர்ந் திசினால் யாேன 
        யலர்சுமந் ெதாழிகவிவ் வ ங்க ேர." (நற்றிைண-149) 
 
    இந் நற்றிைண அலர் அச்சம் நீங்கினைம கூறிய . 
 
        "ேசட் ல ன்னிய ¶வைசநைட யந்தணிர் 
        ம்ெமான் றிரந்தெனன் ெமாழிவ ெலம் ர்த் 
        தாய்நயந் ெத த்த$ வாய்நலங் கவின்ெபற** 
        வாாிைட யிறந்தன ெளன்மி 
        ேனாிைற ன்ைகெயன் னாயத் ேதர்க்ேக." (ஐங்கு -384) 
 
    --------- 
    (பாடம்) *'குவிதைலக் கழன்ற.' †'கழிந்ேதார்க்.' ‡'ேபாக்குடன் பட்டைம.' 
    §'க மாண் பாீஇய கதழ்பாி கைடஇ.' 'விைரநைட.' $'ஆய்நயந் ெத த்த.' 
    **'வாய்நலங் கவின.' 
 
    இவ் ைவங்கு  'யான் ேபாகின்றைம ஆயத்திற்கு உைரமின்' என்ற . 
 
        "க ங்கட் காைளெயா  ெந ந்ேத ேரறிக் 
        ேகாள்வல் ேவங்ைக மைல*பிறக் ெகாழிய 
        ேவ பல் ல ஞ்சுர மிறந்தன ளவெளனக்† 
        கூ மின் வாழிேயா வா ெசன் மாக்க 
        ணற்ேறா ணயந் பா ராட்  
        ெயற்ெக த் தி ந்த வறனில் யாய்க்ேக" (ஐங்கு -385) 
 
    இவ் ைவங்கு  இன்  யான் ேதேரறி வ த்தமின்றிப் ேபாகின்றைம யாய்க்கு 
உைரமின் என்ற . 



 125

 
        "கவிழ்மயி ெர த்திற் ெசந்நா ேயற்ைற 
        கு ைளப் பன்றி ெகாள்ளா  கழி ஞ் 
        சுரநனி வாரா நின்றன ெளன்ப  
        ன் ற விைரந்தனி ைரமி‡ 
        னின்னைக வெலன் னாயத் ேதார்க்ேக" (ஐங்கு -397) 
 
    இவ் ைவங்கு  மீள்கின்றாெளன்  என் வர  ஆயத்தார்க்குக் கூ மின் 
என்ற . 
 
        "ேவய்வனப் பிழந்த ேதா ம் ெவயிெறற 
        வாய்கவின் ெறாைலந்த த  ேநாக்கிப் 
        பாியல் வாழி§ ேதாழி பாியி¶ 
        ெனல்ைலயி ம்ைப த உ 
        நல்வைர நாடெனா  வந்த வாேற" (ஐங்கு -392) 
 
    இவ் ைவங்கு  மீண்  வந்த தைலவி வழிவரல் வ த்தங் கண்  வ ந்திய 
ேதாழிக்குக் கூறிய . 
 
        "அன்னாய் வாழிேவண் டன்ைனநம் படப்ைபத் 
        ேதன்மயங்கு பா  மினிய வவர்நாட் 
        வைலக் கூவற் கீழ 
        மா ண் ெடஞ்சிய க ழி நீேர." (ஐங்கு -203) 
 
    இஃ  உடன்ேபாய் மீண்ட தைலவி 'நீ ெசன்ற நாட்  நீர் இனியவல்ல; எங்ஙனம் 

கர்ந்தாெயன்ற' ேதாழிக்குக் கூறிய . 
 
        "அறஞ்சா யேரா வறஞ்சா யேரா 
        வற ண் டாயி  மறஞ்சா யேரா$ 
        வாள்வனப் ற்ற வ விக் 
        *ேகாள்வ  ெமன்ைனைய மைறத்த குன்ேற" (ஐங்கு -312) 
 
    -------------- 
    (பாடம்) * 'ேவங்ைகயமைல' † 'ேவரன் மல ஞ் சுரமிறந் தனெளன.' 
    ‡' ன் றச் ெசல்  ைரமின்.', ' ன் ற விைரந்தனி ரன்ன ெசன் ைரமின்.' 
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    § 'பிாியல்வாழி.' 'பிாியின்.' $ 'அற  ண்டாயி னறஞ்சா யேரா.' 
 
 
    இவ் ைவங்கு  நின் ஐயன்மார் வந் ழி நிகழ்ந்த  என்ெனன்ற ேதாழிக்குத் 
தைலவி தைலவைன மைறத்த மைலைய வாழ்த்திய . பிற ம் ேவ பட வ வன 
ெவல்லாம் இதனான் அைமக்க. 
 
    இனி ஆயத்தார் கூற்  நிக மா :- 
 
        "மானதர் மயங்கிய மைல தற் சி ெநறி 
        தான்வ  ெமன்ப தடெமன் ேறாளி 
        யஞ்சின ளஞ்சின ெளா ங்கிப் 
        பஞ்சி ெமல்ல † பரல்வ க் ெகாளேவ" 
 
    இனி அயேலார் கூற்  நிக மா :- 
 
        " ரந்ததற் ெகாண் ந்‡ யரடச் சாஅ 
        யறம் லந்  பழிக்கு மங்க ணாட் § 
        ெயவ்  ெநஞ்சிற் ேகம மாக 
        வந்தன ேளாநின் மடமகள் 
        ெவஞ்சின ெவள்ேவல்¶ விடைல ந் றேவ." (ஐங்கு -393) 
 
    ெசய் ளிய ட் 'பார்ப்பான்பாங்கன்' (ெதா-ெபா-ெசய்- 190) 'பாணன் கூத்தன்' (ெதா-
ெபா-ெசய்-191) என் ஞ் சூத்திரங்களாற் பார்ப்பான் த ேயார் கூற் க் கூ மா  
உணர்க. (42) 
 
    ----------- 
 
    43. 
        நிகழ்ந்த  நிைனத்தற் ேக ம் ஆகும். 
 
    இ ம் பாைலயாவேதார் இலக்கணங் கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்) ன்னர் நிகழ்ந்தேதார் நிகழ்ச்சி பின்னர் நிைனத்தற்குாிய 
நிமித்தமாம*$ என்றவா . 
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    என்ற , ன்னர்த் தைலவன்கண் நிகழ்ந்தேதார் நிகழ்ச்சி பின்னர்த் தைலவி 
நிைனத்தற்கும் ஏ மாம். ன்னர்த் தைலவி கண் நிகழ்ந்தேதார் நிகழ்ச்சி பின்னர்த் 
தைலவன் நிைனத்தற்கும் ஏ மா ெமன்றவாறாம். 
 
    உம்ைம எச்ச ம்ைமயாத ற் கூ தற்குமாம் என்  ெகாள்க. 
 
        ------- 
        (பாடம்) *’ேகாள்வ ெலன்ைனைய.' †'பஞ்சின் ெமல்ல .' 
        ‡ ' றந்ததற்ெகாண் .' §'உண்கணாட் .' 
        'ெவந்திறல் ெவள்ேவல்.' $'நிைனத்தற்கு நிமித்தம்.' 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        " ண்ெணழின் மாைமச் சுணங்கணி யாகந்தங் 
        கண்ெணா  ெதா த்ெதன ேநாக்கி  மைமயாெரன் 
        ஒண் தல் நீ வர் காதலர் மற்றவ 
        ெரண் வ ெதவன்ெகா லறிேய ெனன் ம்" (க -4) 
 
    இ , தைலவன்கண் நிகழ்ந்த மிகுதித் தைலயளி வஞ்செமன்  தைலவி உட்ெகாண்  
பிாி ங்ெகால் ெலன நிைனத்தற்கு நிமித்தமாயிற் . இதனாேன தைலவன் 
ெசய்திகளாய்ப் பின்னர்த் தைலவி கூ வனவற்றிற்ெகல்லாம் இ ேவ ஓத்தாக 
அைமத் க் ெகாள்க. 
 
    இனி, 
 
        "அளிநிைல ெபாறா அ* தமாிய கத்தள் 
        விளிநிைல ேகளாள் தமியள் ெமன்ெமல 
        நலமிகு ேசவ  நிலம்வ க் ெகாளாஅக் 
        கு க வந் தன் கூெரயி  ேதான்ற 
        வறிதகத் ெத ந்த வாயல் வலள் 
        கண்ணிய ணரா அளைவ ெயாண் தல் 
        விைனதைலப் ப தல் ெசல்லா நிைன டன் 
        ளிந்த ஓைம ைதயலங் காட் ப் 
        பளிங்கத் தன்ன பல்காய் ெநல்  
        ேமாட் ம் பாைற ஈட் வட் ேடய்ப்ப 
        உதிர்வன ப உம் கதிர்ெத  கவாஅன் 
        மாய்த்த ேபால ம கு ைன ேதாற்றிப் 
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        பாத்தி யன்ன கு மிக் கூர்ங்கல் 
        விர தி சிைதக்கு நிைரநிைல அதர 
        பரன் ரம் பாகிய பயமில் கானம் 
        இறப்ப ெவண் தி ராயி னறத்தா 
        றன்ெறன ெமாழிந்த ெதான் ப  கிளவி 
        அன்ன வாக என் நள் ேபால 
        ன்னங் காட்  கத்தின் உைரயா 
        ஓவச் ெசய்தியின் ஒன் நிைனந் ேதற்றிப் 
        பாைவ மாய்த்த பனிநீர் ேநாக்கெமா 
        டாகத் ெதா க்கிய தல்வன் ன்றைலத் 
        நீர் பயந்த ைணயைம பிைணயல் 
        ேமாயின யிர்த்த காைல மாமலர் 
        மணி  விழந்த அணியழி† ேதாற்றம் 
        கண்ேட க ந்தனஞ் ெசலேவ ஒண்ெதா  
        ைழயம் ஆக ம் இைனேவாள்‡ 
        பிைழயலள் மாேதா பிாி நாம் எனிேன" (அகம்-5) 
 
        "இ ங்கழி தைல ேமந்ேதா லன்ன.....ஞான்ேற" (அகம்-3) 
 
    ---------- 
    (பாடம்) * 'ெபறாஅ ' † 'அணியிைழ.' ‡ 'இைளேயாள்.' 
 
    இைவ அகம். 
 
        "ேவர்பிணி ெவதிரத் க் கால்ெபா  நர ைச 
        கந் பிணி யாைன யயா யிர்த் தாஅங் 
        ெகன் ழ் நீ ய ேவய்பயி ல வத் க் 
        குன் ர் மதிய ேநாக்கி நின் நிைனந் 
        ள்ளிென னல்லேனா யாேன ள்ெளயிற் த் 
        திலகந் ைதஇய ேதங்கமழ் தி த 
        ெலம  ண்ேடார் மதிநாட் ங்க 
        ர குரல் ெவவ்வளி ெய ப்ப நிழல்தப 
        லைவ யாகிய மரத்த 
        கல்பிறங்கு மாமைல ம்பரஃ ெதனேவ" (நற்றிைண-62) 
 
    இ  நற்றிைண. இைவ தைலவிகண் நிகழ்ந்தன ம் அவடன்ைம ம் பின்னர்த் 
தைலவன் நிைனந்  ெசலவ ங்குதற்கு நிமித்த மாயவா  காண்க. "அறியாய் வாழி 
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ேதாழி யி ளற" (அகம்- 53) என்ப  தைலவன்கண் நிகழ்ந்த  தைலவி நிைனந்  
ேதாழிக்குக் கூறிய . "ெநஞ்சு ந க்குற" என் ம் (23) பாைலக்க ம் அ . 
 
        "உற யா ெமா வாட யர்ந்தவன் விழவி ள் 
        விற ைழ யவெரா ம் விைளயா  வான்மன்ேனா 
        ெபறல ம் ெபா ெதா  பிறங்கிணர்த் த்திசூழ்ந் 
        தறலா ம் ைவையெயன் றைறகுந ளராயின்" (க -30) 
 
    இ ம் அ . 
 
        "ஈன்ப ந் ய ம் வான்ெப  ெந ஞ்சிைன 
        ெபாாியைர ேவம்பின் ள்ளி நீழற் 
        கட்டைள யன்ன வட்டரங் கிைழத் த் 
        கல்லாச் சிறாஅர் ெநல் வட் டா ம் 
        வில்ேல ழவர் ெவம் ைனச் சீ ர்ச் 
        சுரன் தல் வந்த ரன்மாய் மாைல 
        ள்ளிென னல்லேனா யாேன ள்ளிய 
        விைன த் தன்ன வினிேயாண் 
        மைனமாண் சுடெரா  படர்ெபா  ெதனேவ" (நற்றிைண-3) 
 
    என் ம் நற்றிைண ம் (3) அ . இவ்வாறன்றி ேவ பட வ வனெவல்லாம் 
இதனான் அைமக்க. (43) 
    ---------- 
 
    44. 
        நிகழ்ந்த  கூறி நிைலய ந் திைணேய 
 
    இஃ  'ஒன்றாத்தமாி ம்' (ெதால்-ெபா-அகத்-41) என் ஞ் சூத்திரத்திற்ேகார் 

றனைட கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்) நிகழ்ந்த  கூறி- ஒன்றாத்தமாி ம் என் ஞ் சூத்திரத் த் தைலவன்கண் 
நிகழ்ந்த கூற்றிைனத் தைலவி ந் ேதாழி ங் கூறி, நிைலய ந் திைணேய- அதன்கண் 
நிைலெபற்  நிற்ற ம் பாைலத்திைணயாம் என்றவா . 
 
    உதாரணம்:-- 
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        "அ ம்ெபா ள் ேவட்ைகயி ள்ளந் ரப்பப் 
        பிாிந் ைற சூழாதி ைபய வி ம்பிநீ 
        ெயன்ேறா ெள திய ெதாய்யி ம் யாழநின் 
        ைமந் ைட மார்பிற் சுணங்கு நிைனத் க்காண் 
        ெசன்ேறார் கப்பப் ெபா ங் கிடவா 
        ெதாழிந்தவ ெரல்லா  ண்ணா ஞ் ெசல்லா 
        ாிளைம ங் காம  ேமாராங்குப் ெபற்றார் 
        வளைம விைழதக்க ண்ேடா ளநா 
        ெளாேராஒைக தம் ட் டழீஇ ெயாேராஒைக 
        ெயான்றன்கூ றாைட ப்பவேர யாயி  
        ெமான்றினார் வாழ்க்ைகேய வாழ்க்ைக யாிதேரா 
        ெசன்ற விளைம தரற்கு" (க -18) 
 
    இத ள் 'உளநாள்' என்ற  *நாள  சின்ைம; 'அாிதேரா ெசன்ற இளைம தரற்கு' 
என்ற  இளைமயத ைம; 'உள்ளந் ரப்ப' என்ற  உள்ளத்தான் உஞற் தலால் 
தாளாண் பக்கம்; 'ெசன்ேறார் கப்பப் ெபா ங் கிடவா ' என்ற  தகுதிய  
அைமதி; தத்த நிலைமக்ேகற்பப் ெபா ள் ெசய்ய ேவண் த ன்; அ  பாணிக்கு 
ெமன்ற ன் 'ஒேராஒைக தம் ட் டழீஇ ஒேராஒைக- ஒன்றன்கூ றாைட உ ப்பவேர 
யாயி ம் ' என்ற  இன்ைமய திளி ; 'வளைம விைழ தக்க ண்ேடா' என்ற  
உைடைமய யர்ச்சி; 'பிாிந் ைற சூழாதி ஐய' என்ற  அன்பினதகலம், 'பிாிந் ைறந் 
தன்  ெப க்கல் ேவண்டா தம் ெளான்றினார் வாழ்க்ைகேய வாழ்க்ைக' என்ற ன்; 
'ெதாய்யி ஞ் சுணங்கு நிைனத் க்காண்' என்ற  அகற்சிய த ைம. இவ் ெவட் ந் 
தாேமகூறல் ேவண் னைமயின் ன்ெனா கால் தைலவன் கூறக்ேகட் த் ேதாழி ந் 
தைலவி ம் உணர்ந்தைம கூறியவா  காண்க. 
 
        "ெபாய்யற்ற ேகள்வியாற் ைரேயாைரப் படர்ந் நீ 
        ைமயற்ற ப வத்தான் ம த்தர ெலால்வேதா" (க -15) 
 
    என்ப  ஓதற்குப் பிாிவெலனத் தைலவன் கூறிய  ேகட்ட ேதாழி கூறிய . 
 
    ---------------- 
    * இ  தலாக அகற்சியத ைம யி தியாக வந் ள்ள எட் ம் ன்னர் 
'ஒன்றாத்தமாி ம்' என் ஞ் சூத்திரத் க் கூறியன. 
 
        "ேநாற்ேறார்மன்ற தாேம கூற்றம் 
        ேகா ற விளியார்பிறர் ெகாளவிளிந் ேதாெரனத் 
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        தாள்வலம் ப ப்பச் ேசட் லம் படர்ந்ேதார் 
        நாளிைழ ெந ஞ்சுவர் ேநாக்கி ேநா ழந்  
        ஆழல் வாழி ேதாழி தாழாஅ  
        உ ெமனச் சிைலக்கும் ஊக்கெமா  ைபங்கால் 
        வாிமாண் ேநான்ஞாண் வன்சிைலக்* ெகாளீஇ 
        அ நிறத் த த்திய அம்பினர் பல டன் 
        அண்ணல் யாைன ெவண்ேகா  ெகாண்  
        நற ெநாைட ெநல் ன் நாண்மகிழ் அய ங் 
        கழல் ைன தி ந்த க் கள்வர்+ ேகாமான் 
        மழ லம் வணக்கிய மாவண் ல்  
        விழ ைட வி ச்சீர் ேவங்கடம் ெபறி ம் 
        பழகுவ ராதேலா வாிேத னாஅ  
        ழ றழ் திணிேதா ெண ேவ ளாவி 
        ெபான் ைட ெந நகர்ப் ெபாதினி அன்னநின் 
        ஒண்ேகழ் வன ைலப் ெபா ந்த 
        ண் ண் ஆகம் ெபா ந் தன் மறந்ேத." (அகம்-61) 
 
    இவ் வகப்பாட் ன் ப்பி ம் பிணியி ம் இறவா  அமர்க்களத் # ழ்ந்தாேர 

றக்கம் ெப வெரனத் தன் சாதிக்ேகற்பத் தைலவன் க ம் மான ம் எ த்  
வற் த்தைலத் ேதாழி கூறினாள். 
 
        "ேவந்தன் குைறெமாழிந்  ேவண்டத் தைலப்பிாிந்தார் 
        தாந்தங் குறிப்பின ரல்லரா-ேலந்திழாய் 
        கண்பனி வாரக் கலங்கல் பிாிவேரா 
        தண்பனி நாேள தனித் ." 
 
    இ  குைறெமாழிந்  ேவண்ைடனைம தைலவன் கூறக்ேகட்ட ேதாழி கூறிய . 
"அாிதாய வறெனய்தி" (பாைலக்க  - 10) என்ற  ன்றன்பகுதி& தைலவன் 
கூறக்ேகட்ட தைலவி கூறிய . 
 
        "யாெனவன் ெசய்ேகா ேதாழி ெபாறிவாி 
        வானம் வாழ்த்தி பாட ம் அ ளா  
        உைற றந்@ ெதழி  நீங்க ற் பைற டன் 
        மரம் ல் ெலன்ற ரம் யர் நனந்தைல 
        அரம்ேபாழ திய வாளி அம்பின் 
        நிரம்பா ேநாக்கின் நிைரயங் ெகாண்மார் 
        ெநல்  நீளிைட எல்  மண்  
        நல்லமர்க் கடந்த நா ைட மறவர் 
        ெபய ம் பீ  ெம தி அதர்ெதா ம் 
        பீ  சூட் ய$ பிறங்குநிைல ந கல் 
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        ேவ ன்  பலைக ேவற் ைன க க்கும்** 
 
    -------- 
    (பாடம்) * ’வார்சிைல.’ + ‘கானவர்.’ # ‘மறக்களத் .’ 
    & ‘அறத்தினாற் ெபா ளாக்கி அப்ெபா ளாற் காமம் கர்வ 
    ெலன்  பிாிவ ’ (ெதால் - ெபா ள் - அகத் - 41) இக் க த்ெதாைக 
    உைரயி ம் இ  கூறினார். @ ‘உைரயிறந்.’ $ ‘சூ ய.’ ** ‘கடந் .’ 
 
        ெமாழிெபயர் ேதஎந் த மார் மன்னர் 
        கழிப்பிணிக் கைறத்ேதால் நிைரகண் டன்ன 
        உவ  ப க்ைக* ஆ கு பறந்தைல 
        உ வில் ேபஎய் ஊராத் ேதெரா  
        நிலம்ப  மின்மினி ேபாலப் பல டன் 
        இலங்குபரல் இைமக்கும்+ என்பநம் 
        நலந் றந் ைறநர் ெசன்ற ஆேற." (அகம் - 67) 
 
    இ  மண் லத்த ைம தைலவன் கூறக்ேகட்ட ேதாழி கூறிய . 
 
        "நம்நிைல யறியா ராயி ந் தம்நிைல 
        அறிந்தனர் ெகால்ேலா தாேம ேயாங்குநைடக் 
        காய்ச்சின யாைன கங்குல் சூழ 
        அஞ்சுவர வி த்த தாைன 
        ெவஞ்சின ேவந்தன் பாசைற ேயாேர." (அகம் - 264) 
 
    இ  தைலவன் பாசைறப் லம்பினைம கூறக்ேகட்ட தைலவி நம்நிைல 
அறியாராயி ம் எனக் கூறினாள். "திைச திைச ேதனார்க்குந் தி ம த ன் ைற" 
என்ப  (பாைலக்க -25.) காவற் பாங்கின்கட் டைலவன் கூறிய  ேகட்ட தைலவி 
கூறிய . பிற ம் வ வனெவல்லாம் இதனான்# அைமக்க. (44) 
    --------- 
 
    45. 
        மர நிைல திாியா மாட்சிய வாகி 
        விர ம் ெபா ம் விர ம் என்ப. 
 
    இ  மரபிய ட் கூறப்ப ம் மரபன்றி அகத்திைணக்கு உாிய மர கள் கூ கின்ற . 
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    (இ-ள்.) மர நிைல திாியா மாட்சிய ஆகி- லெனறி வழக்கஞ் ெசய் வ கின்ற 
வரலாற் ைறைம திாியாத மாட்சியவாய்; விர ம் ெபா ம் விர ம் என்ப-பாைலத் 
திைணக்குங் ைகக்கிைள ெப ந்திைணக்கும் உாியவாய் விர ம் ெபா ம் ஏைனத் 
திைணக்கு உாியவாய் விர ம் ெபா ம் விரவி வ ெமன்  கூ வர் லவர் எ- . 
 
    அைவ தைலவி ஆற்றாைம கண் ழிப் பிாிந்த தைலவன் மீண் வந்தாெனனத் ேதாழி 
கூ வன ம், வைரவிைட ைவத் ப் பிாிந்ேதான் தைலவிைய நிைனந்  வ ந்திக் 
கூ வன ம், உடன் ேபாயவழி இைடச்சுரத்  நிகழ்ந்ததைன மீண்  வந் ழித் 
தைலவன் ேறாழிக்குக் கூ வன ம், யானிைனத்த ெவல்ைல ெயல்லாம் 
ெபா ள் த்  வாரா  நின்னல நயந்  வந்ேதெனனத் தைலவன் கூற ம், 
ெபா ள்வயிற் பிாிந்ேதான் தைலவிைய நிைனந்  வ ந் வன ம், இைடச்சுரத் த் 
தைலவன் ெசல  கண்ேடார் கூ வன ம், மீட்சிகண்ேடார் கூ வன ம், ஊாின்கட் 
கண்ேடார் கூ வன ம் பிற மாம். அைவ பாைலத் திைணக்கு விர ம் 
ெபா ளாெமன் ணர்க. 
 
        -------- 
        (பாடம்) * ’அழிதகு ப க்ைக.’ + ‘இலங்கு  ைறக்கும்.’ # ‘இதன்கண்.’ 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "ேகா யர் பன்மைல யிறந்தன ராயி  
        நீட வி ேமா மற்ேற நீ  நிைனந்  
        ைடத்ெதா ந் ைடத்ெதா ங் கலங்கி 
        ைடத்த ம் ெவள்ள* மாகிய கண்ேண." (ஐங்கு -358) 
 
    இவ் ைவங்கு  தைலவன் மீண்டாெனன்ற . "பா ன்றிப் பசந்தகண்" 
(பாைலக்க -15.) என்ப ம் அ . 
 
        "வைளப  த்தம் பரதவர் பக ங் 
        கடல்ெக  ெகாண்கண் காதன் மடமகள் 
        ெகடல ம் யர நல்கிப் 
        பட ன் பாயல் ெவௗவி ேயாேள."+ (ஐங்கு -195) 
 
    இவ் ைவங்கு  வைரவிைடைவத் ப் பிாிந்ேதான் தனிைமக்கு வ ந்திக் 
கூறிய . 
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        " றந்தாழ் பி ண்ட கூந்தற் ேபாதி 
        னிறம்ெப  மீாிதழ்ப் ெபா ந்த ண்க 
        ள்ளம் பிணிக்ெகாண் ேடாள்வயி ெனஞ்சஞ் 
        ெசல்ல றீர்க்குஞ் ெசல்வா ெமன் ஞ் 
        ெசய்விைன யா ெதவ்வஞ் ெசய்த 
        ெலய்யா ைமேயா ளி தைலத் த ெமன 
        தி *க்கத் ங்கி யறிேவ 
        சிறி நனி# விைரய ெலன்  மாயிைட 
        ெயாளிேறந்  ம ப்பிற் களி மா  பற்றிய 
        ேதய் ாிப் பழங்கயி & ேபால 
        வ  ெகால்ெலன் வ ந்திய உடம்ேப." (நற்றிைண-284) 
 
    இந் நற்றிைண ம் அ . 
 
        "கானப் பாதிாிக் க ந்தகட் ெடாள்  
        ேவனில் அதிரெலா  விைரஇக் காண்வரச் 
        சில்ைலங் கூந்த ல த்தி ெமல் ணர்த் 
        ேதம்பாய் மராஅம் அைடச்சி வான்ேகால் 
        இலங்குவைள ெதளிர்ப்ப சிச் சிலம் நகச் 
        சின்ெமல் ெலா க்கெமா  ெமன்ெமல இய நின் 
        அணிமாண் சி றங் காண்கம்@ சி நனி 
        ஏெகன ஏகல் நாணி ஒய்ெயன 
 
    ------ 
    (பாடம்) *'உைடத்ெத  ெவள்ளம்.' +'வ வி ேயாேளா.' 
    #'சி  நனி.' $'ப ங்கயி .' @'காண்கு ம் காண் ம்.' 
 
        மாெகால் ேநாக்கெமா * மடங்ெகாளச் சாஅய 
        நின் தைல யிைறஞ்சி ேயாேள அ கண்  
        யா ந் தல் ெசல்ேலம் ஆயிைட 
        அ ஞ்சுரத் தல்கி ேயேம இ ம்  
        களிறட் க் கு ம் ஓைச ங் களிபட்  
        வில்ேலார் கு ம்பிற் ற ம் ம் 
        வல்வாய்க் க ந் ப் பாணி ங் ேகட்ேட." (அகம்-261) 
 
    இ  மீண் ம் வந்ேதான் ேதாழிக்கு உைரத்த . 
 
        "தி ந்திைழ யாிைவ நின்னல ள்ளி 
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        ய ஞ்ெசயற் ெபா ட்பிணி ெப ந்தி  ெகனச் 
        +ெசால்லா  ெபயர்தந் ேதேன பல்ெபாறிச் 
        சி கண் யாைன திாித  
        ெநறிவிலங் கதர கானத் தாேன."# (ஐங்கு -355) 
 
    இவ் ைவங்கு  ெபற்ற ெபா ள்ெகாண்  நின்னலம் நயந்  வந்ேதன் என்ற . 
 
        "அளிேதா தாேன நாேண யாள்விைன 
        ெயளிெதன ேலாம்பன்மி னறி ைட யீேர 
        கான்ெக  ெசலவின் ெனஞ்சுபின் வாங்கத் 
        தான்ெசன் றனேன தமிய னதாஅன் 
        ெறன்னா ல ெகா றாேன ெபான் ைட 
        மைனமாண் டடங்கிய கற்பிற் 
        ைனயீ ேராதி லம்  நிைலேய." 
 
    இ  ெசல கண்ேடார் கூறிய . 
 
        "மரந்தைல மணந்த நனந்தைலக் கானத் 
        தலந்தைல& ெஞைமயத் தி ந்த கு ைஞ 
        ெபான்ெசய் ெகால்லனி னினிய ெதளிர்ப்பப் 
        ெபய்ம்மணி யார்க்கு மிைழகிளர் ெந ந்ேதர் 
        வன்பான் ரம்பி ேனமி யதிரச் 
        ெசன்றிசின் வாழிேயா பனிக்க  நாேள@ 
        யிைடச்சுரத் ெதழி  ைறத்ெதன மார்பிற் 
        கு ம்ெபாறிக் ெகாண்ட சாந்தெமா  
        ந ங்கண் ணியன்ெகா ேனாேகா யாேன." (நற்றிைண-394) 
 
    இந் நற்றிைண வர கண்ேடார் கூறிய . 
 
        "இைனந் ெநாந்$ த தன ணிைனந் நீ யிர்த்தன 
        ெளல்ைல  மிர ங் கழிந்தன ெவன்ெறண்ணி ெயல் ரா 
        நல்கிய ேகள்வ னிவன்மன்ற ெமல்ல 
        மணியிற் பிறந்தநீர் ேபாலத் ணிவாங் 
        கலஞ்சிைத யில்லத் க் காழ்ெகாண்  ேதற்றக் 
        கலங்கிய நீர்ேபாற் ெறளிந்  நலம்ெபற்றா 
        ணல்ெலழின் மார்பைனச் சார்ந் ." (க -142) 
 
    ---------- 
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    (பாடம்) *'மாேதா ேணாக்கெமா .' +'ெசல்லா .' #'கானந்தாேன.' 
    &'கானத்  வலந்தைல.' @'பனிக  ேகேள.' $'இைனந்  ைநந்.' 
 
 
    இ  ெப ந்திைணக்கட் கண்ேடார் கூறிய . 
 
        "குரைவ தழீஇயர் மர ளி பா த் 
        ேதயா வி ப் கழ்த் ெதய்வம் பர  
        மாசில்வான் ந்நீர் வைளஇய ெதான்னிலம் 
        ஆ ங் கிழ ைமெயா  ணர்ந்த 
        ெவங்ேகா வாழியாிம் மலர்தைல லேக." (க -103) 
 
    இச் சுாிதகத் க் கரைவயாடல் ஏ ேகாடற் ைகக்கிைள ள் விராய்வந்தவா ங் 
குரைவக்குாிய ெதய்வத்ைதயன்றி அரசைன வாழ்த்திய வாழ்த்  விராய்வந்தவா ங் 
ெகாள்க. 'விர ம் ெபா ம் விர ' ெமனேவ ஆய்ச்சியர் குரைவக் கூத்தல்ல  
ேவட் வவாிக்குாிய ெவறியாடல்* விரவாெதன் ணர்க. இஃ  எண்வைகச் சுைவயான் 
வ ம் ெமய்ப்பா ங் கூத்ேதா ம் ப த ன் அச்சுைவ பற்றிவ ம் ெமய்ப்பாட் ற்கும் 
உாித்தாயிற் . 
 
    இனிக் 'காவற்பாங்கின் ஆங்ேகார் பக்கத்'திற் (ெதால்- ெபா-81-41) தைலவன் 
கூறியவற்ைறக் க பிய ள், 'தைலவன் பகுதியினீங்கிய தகுதிக்கட்' (ெதால்-ெபா-கற்-
6) டைலவி பரத்ைதயராகக் கூ வன ம் இச்சூத்திரத்தான் அைமக்க. அைவ 
ம தக்க ட் கட ட்பாட் + த யன. அவற்ைற ஆண் க் காட் ம்; கண் ணர்க. 
 
    இனித் தைலவி கற்பி ட் பிாிவாற்றா  எம்ைம ம் உடன்ெகாண்  
ெசன்மிெனன்பன ம் அவன் அவட்கு ம த் க் கூ வன ம் இதனான் அைமக்க. 
 
    உதாரணம் :- 
 
        "மைரயா மரல்கவர மாாி வறப்ப 
        வைரேயாங் க ஞ்சுரத் தாாிைடச் ெசல்ேவார் 
        சுைரயம்  ழ்கச் சு ங்கிப் ைரேயார்த 
        ண்ணீர் வறப்பப் லர்வா  நாவிற்குத் 
        தண்ணீர் ெபறாஅத் த மாற் ற ந் யரங் 
        கண்ணீர் நைனக்குங் க ைமய காெடன்றா 
        ெலன்னீ ரறியாதீர் ேபால விைவகூறி 
        னின்னீர வல்ல ெந ந்தகா ெயம்ைம  
        மன்பறச் சூழாேத யாற்றிைட ம்ேமா  
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        ன்பந் ைணயாக நா  ன வல்ல 
        தின்ப  ண்ேடா ெவமக்கு." (க -6) 
 
    ---------- 
    * 'ெவறியாட் .' + ம தக்க -28 ஆவ  ெசய் ள். 
 
    இக் க  எம்ைம ம் உடன்ெகாண்  ெசன்மிெனன்ற . 
 
    "ெச மிகு சினேவந்தன்" என் ம் பாைலக்க ள், 
 
        "எல்வைள ெயம்ெமா  நீவாின் யாழநின் 
        ெமல் யன் ேமவந்த சீற த் தாமைர 
        யல் ேச ராயித ழரக்குதேதாய்ந் தைவேபாலக் 
        கல் றி னவ்வ  க க்குந வல்லேவா" (க -13) 
 
    இ  தைலவிக்குத் தைலவன் உடன் ேபாக்கு ம த் க் கூறிய . இதன் சுாிதகத் , 
 
        "அைனயைவ காதலர் கூற ன் விைனவயிற் 
        பிாிகுவ ெரனப்ெபாி தழியாதி" (க -13) 
 
    என விைனவயிற்பிாி  கூற ன் இ  கற்பிற் கூறியதாயிற் . 
 
    இன் ம் இச் சூத்திரத்தான் அைமத்தற்குாிய கிளவிகளாய் வ வனெவல்லாம் 
அைமத் க்ெகாள்க. (45) 
    ----------- 
 
    46. 
        உள் ைற உவமம் ஏைன உவமெனனத் 
        தள்ளா தாகும் திைண ணர் வைகேய. 
 
    இஃ  உவமவிய ள் அகத்திைணக் ைகேகாள்* இரண்டற்கும் ெபா வைகயான் 
உாியெதான்  கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்) உள் ைற உவமம் ஏைன உவமம் என- ேமற்கூ ம் உள் ைற வமந்தான் 
ஏைனய உவமெமன்  கூ ம்ப ; உவைம ம் உவமிக்கப்ப ம் ெபா மாய் நின்ற ; 
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திைணஉணர் வைக தள்ளா  ஆகும்- அகத்திைண உணர்தற்குக் க வியாகிய 
உள் ைற உவமம்ேபால எல்லாத் திைணைய ம் உண ங் கூற்ைறத் தள்ளாதாய் 
வ ம். நல் ைசப்† லவர் ெசய் ட்ெசய்யின் என்றவா . 
 
    எனேவ ஏைனேயார் ெசய்யிற் றா ண ம் வைகத்தாய் நிற்கும் என்றவாறாம். 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "விாிகதிர் மண் லம் வியல்விசும் ர்தரப் 
        ாிதைல தைளயவிழ்ந்த வங்கட் ணர்ந்தா  
        வாிவண்  வாய்சூ ம் வளங்ெக  ெபாய்ைக ட் 
        னிசிறந் திழித ங் கண்ணினீ ரறல்வார 
        வினிதமர் காதல னிைறஞ்சித்தன் ன ேசர்  
        நனிவிைரந் தளித்த  னகுபவண் கம்ேபாலப் 
        பனிெயா  திறம்வாரப் பாசைடத் தாமைரத் 
        தனிமலர் தைளவி உந் தண் ைற நல் ர" (க -71) 
 
    --------- 
    * 'ைகேகாள்-ஒ கலா  : கள  கற்  எனக் ைகேகாளிரண் . 
    † ெதால்-ெபா-ெசய்-1 
 
    என்ப  விாி ங் கதிைர ைடய இளஞாயி  விசும்பிேல பரவாநிற்க, 
வி யற்காலத்ேத இதழ்கண் க்குண்ட தைலகள் அம் க்கு ெநகிழ்ந்த 
ெசவ்விப் விடத் க், கள்ைள வண்  கர்ந்  விைளயா , அதனா ம் அைமயா  
பின் ம் கர்தற்கு அவ்விடத்ைதச் சூழ்ந்  திாி ம் அச்ெசல்வமிக்க ெபாய்ைக ட், 
பசிய இைலக டனின்ற தாமைரத்தனிமலர், தனக்கு வ த்தஞ் ெசய் ம் பனி ஒ  
கூற்றிேல வ யாநிற்கத், தான் மிகச்ெசவ்வியின்றி அல ந் ைறயிைன ைடய ஊர 
என்றவா . 
 
    இத ள் ைவகைறக்காலத்  மைனவயிற் ெசல்லா , இைளய ெசவ்விைய ைடய 
பரத்ைதயைரப் ணர்ந்  விைளயா , அதனா ம் அைமயா , பின் ம் அவைரப் 

ணர்தற்குச் சூழ்ந்  திாிகின்ற இவ் ாிடத்ேத நின்ைனப்ெபறா , சுற்றத் 
திடத்ேதயி ந்  கண்ணீர் வாராநிற்க, நீ ஒ கால் அளித்த ற், சிறி  
ெசவ்விெபற்றாளாயி க்கும்ப  ைவத்த தைலவிையப் ேபாேல, எம்ைம ம் 
ைவக்கின்றாெயன் , காமக்கிழத்தி உள் ைற வமங் கூறினாள். னிமிகுதலாேல 
ெப க்கு மாறா  ழ்கின்ற கண்ணீர் காமத்தீயாற் சுவறி அ தைல உைடத்தா 
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ெயா க, அவ் வ த்தத்ைதக் கண்  விைரந்  கணவன் அ த ற் சிறி  மகிழ்பவள் 
கம்ேபால என்ற ஏைன வமந், தாமைரமலர் பனிவாரத் தைளவி ெமன்ற 

உள் ைற வமத்ைதத் த கின்ற க ப்ெபா ட்குச் சிறப் க்ெகா த்  நின்ற . 
 
    இஃ , 
 
        "உட ைற வமஞ் சுட் நைக சிறப்ெபனக் 
        ெகடல  மரபி ள் ைற ையந்ேத" (ெதா-ெபா-ெபா ளியல்-48) 
 
    என்ற ெபா ளியற் சூத்திரத்திற் சிறப்ெபன்ற உள் ைற, இவ் ேவைன வமம் 
உள் ைற வமத்திற்குச் சிறப் க்ெகா த்  உள் ைற வமமேபாலத் திைண ணர் 
தைலத் தள்ளா  நின்றவா  காண்க. 
 
    இஃ , 
 
        "இனி  கிளவி ந் னி  கிளவி  
        வம ம ங்கிற் ேறான்  ெமன்ப" (ெதால்-ெபா-உவ-28) 
 
    என உவமப்ேபா க்குக் கூ த ன் அவ்விரண் ந் ேதான்றி நின்ற . 
 
        "ஏேனார்க் ெகல்லா மிடம்வைர வின்ேற" (ெதா-ெபா-உவ-27) 
 
    என்  உவமப்ேபா யிற் கூ தலாற் காமக்கிழத்தி ம் உள் ைற வமங் கூறினாள். 
 
    குறிஞ்சியி ம் ம தத்தி ம் ெநய்த ம் இவ்வா  வ ம் க க ம், 
 
        "யாேன ஈண்ைட ேயேன ெயன்னலேன 
        ேயனல் காவலர் கவெணா  ெவாீஇக் 
        கான யாைன ைகவி  பசுங்கைழ 
        மீெனறி ண்  னிவக்கும் 
        கானக நாடெனா டாண்ெடாழிந் தன்ேற" (கு ந்-54) 
 
    என் ம் இக் கு ந்ெதாைகேபால வரவன ம் இச் சூத்திரத் தான் அைமக்க. 
ேபராசிாிய ம் இப்பாட் ன் 'மீெனறி ண் ' ெலன்றதைன ஏைன வமெமன்றார். 
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    இனித் தள்ளாெதன்றதனாேன, "பாஅ லஞ்ெசவி" என் ம் பாைலக்க ட் (4) 
டாழிைச ன் ம் ஏைன வமமாய் நின்  க ப்ெபா ெளா  கூ ச் சிறப்பியா  
தாேன திைணப் ெபா ள் ேதான் வித்  நிற்பன ேபால்வன ங், "கைரேசர் ேவழங் 
க ம்பிற் க்குந் ைறேக ரன்" (ஐங்கு -12) என்றாற் ேபாலக் க ப்ெபா ள் தாேன 
உவமமாய் நின்  உள் ைறப் ெபா ள் த வன ம், பிற ம் ேவ பட வ வன ம் 
இதனான் அைமக்க. இ  றத்திற்கும் ெபா . இதனான் உள் ைற வம ம் 
ஏைன வம ெமன உவமம் இரண்ேடெயன்ப  கூறினார். (46) 
 
    ------------ 
 
    47. 
        உள் ைற ெதய்வ ெமாழிந்தைத நிலெனனக் 
        ெகாள் ம் என்ப குறியறிந் ேதாேர. 
 
    இ  ைறேய உள் ைற வமங் கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்) உள் ைற- உள் ைற ெயனப்பட்ட உவமம்; ெதய்வம் ஒழிந்தைத நிலன் 
எனக் ெகாள் ம் என்ப- ெதய்வ த ய க ப்ெபா ட் ெடய்வத்ைத ஒழித்  ஒழிந்த 
க ப்ெபா ள்கேள தனக்குத் ேதான் ம் நிலனாகக் ெகாண்  லப்ப ெமன்  கூ ப; 
குறி அறிந்ேதாேர- இலக்கணம் அறிந்ேதார் என்றவா . 
 
 
    எனேவ உண  த ய பற்றிய அப்ெபா ணிகழ்ச்சி பிறிெதான்றற்கு உவைமயாகச் 
ெசய்தல் உள் ைற வமமாயிற் . 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "ஒன்ேற னல்ேல ெனான் ெவன் குன்றத் ப் 
        ெபா களி  மிதித்த ெநாிதாள் ேவங்ைக 
        குறவர் மகளிர் கூந்தற் ெபய்ம்மார் 
        நின் ெகாய மல  நாடெனா 
        ெடான்ேறன் ேறாழிமற் ெறான்றி னாேன" (கு ந்-208) 
 
    இக் கு ந்ெதாைக பிறிெதான்றின் ெபா ட் ப் ெபா கின்ற யாைனயான் 
மிதிப் ண்ட ேவங்ைக நைசயற உணங்கா  மலர்ெகாய்வார்க்கு எளிதாகி நின்  

க்கும் நாடெனன்றதனாேன தைலவன் க ங் காரணத்தானன்றி வந்  எதிர்ப்பட் ப் 
ணர்ந்  நீங்குவான் நம்ைம இறந் பா  ெசய்வியா * ஆற் வித் ப் 
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ேபாயினாெனன ம், அதனாேன நா ம் உயிர்தாங்கியி ந்  பலரா ம் 
அைலப் ண்ணாநின்றனம் ேவங்ைக மரம் ேபால என ம், உள்ளத்தான் 
உவமங்ெகாள்ள ைவத்தவா  காண்க. 
 
    ஒழிந்தன ம் வந் ழிக் காண்க. 
 
    இனி அஃ  உள்ளத்தான் உய்த் ணரேவண் ெமன ேமற்கூ கின்றார். (47) 
 
    ---------- 
 
    48. 
        உள் த் திதேனா ெடாத் ப்ெபா ண் ெகன 
        உள் த் தி வைத ள் ைற வமம். 
 
    இ ம் அங்ஙனம் பிறந்த உள் ைற வமத்திைனப்† ெபா ட்கு உபகாரம்பட 
உவமங்ெகாள் மா  கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்) இதேனா  ஒத் ப் ெபா ள் ெகன உள் த் - யான் லப்ெ◌படக் 
கூ கின்ற இவ் வமத்ேதாேட லப்படக் கூறாத உவமிக்கப்ப ம் ெபா ள் ஒத்  

வதாகெவன்  லவன் தன் உள்ளத்ேத‡ க தி; உள் த்  இ வைத உள் ைற 
உவமம்- தான் அங்ஙனங் க ம் மாத்திைரேய யன்றி ங் ேகட்ேடார் 
மனத்தின்கண் ம் அவ்வாேற நிகழ்த் வித்  அங்ஙனம் உணர்த் தற்கு உ ப்பாகிய 
ெசால்ெலல்லாம் நிைறயக்ெகாண்  வ  உள் ைற வமம் என்றவா . 
 
    இதனாேன லவன் தான் க திய  கூறாதவழி ங் ேகட்ேடார் இவன் குதிய 
ெபா ள் ஈெதன்றாராய்ந்  ேகாடற்குக் க வியாகிய சிலெசாற் கிடப்பச் ெசய்தல் 
ேவண் ெமன்ப  க த்தாயிற் . 
 
        --------- 
        (பாடம்) * 'ெசய்யா ' † 'உள் ைற வமம் ஐந்திைன' ‡ 'உள்ேள' 
 
    அ , 
 
        " ங்குநீ ரவிழ்நீலம் பகர்பவர் வயற்ெகாண்ட 
        ஞாங்கர் மலர்சூழ்தந் ர் குந்த வாிவண் 
        ேடாங்குய ெரழில் யாைனக் கைனகடாங் கமழ்நாற்ற 
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        மாங்கைவ வி ந்தாற்றப் பகலல்கிக் கங்குலான் 
        ங்கிைற வ க்ெகாள நர்ப் ணர்ந்தவர் 
        ேதங்கமழ் க ப்பி  ள ம்பவிழ் ந ல்ைல 
        பாய்ந் திப் படர்தீர்ந்  பண் தா மாீஇய 
        ம்ெபாய்ைக மறந் ள்ளாப் னலணி நல் ர!" (க -66) 
 
    இத ள், ங்குநீர் பரத்ைதயர் ேசாியாக ம், அதன்கண் அவிழ்ந்த நீலப் க் 
காமச்ெசவ்வி நிக ம் பரத்ைதயராக ம், பகர்பவர் பரத்ைதயைரத் ேதேரற்றிக்ெகாண்  
வ ம் பாணன் த ய வாயில்களாக ம், அம்மலைரச் சூழ்ந்த வண்  தைல 
வனாக ம், யாைனயின் கடாத்ைத ஆண் நிைறந்த வண் கள் வந்த வண் க்கு 
வி ந்தாற் தல் பகற்ெபா  ணர்கின்ற ேசாிப் பரத்ைதயர் தம  நலத்ைத அத் 
தைலவைன கர்வித்தலாக ங், கங்கு ன் வண்  ல்ைலைய ஊ தல் 
இற்பரத்ைதய டன் இர  யி த லாக ம், பண்  ம விய ெபாய்ைகைய மறத்தல் 
தைலவிைய மறத்தலாகவம், ெபா ள்தந்  ஆண் ப் லப்படக் கூறிய 
க ப்ெபா ள்கள் லப்படக் கூறாத ம தத்திைணப் ெபா ட்கு உவமமாய்க் 
ேகட்ேடா ள்ளத்ேத விளக்கி நின்றவா  காண்க. 
 
    பிற ம் இவ்வா  வ வனெவல்லாம் இதனான் அைமக்க. இங்ஙனங் 
ேகாடல ைமேநாக்கித் ' ணிெவா  வ உந் ணிவிேனார் ெகாளிேன.' (ெதால்-ெபா-
உவ-23) என்றார்.(48) 
 
    ------------- 
 
    49. 
        ஏைன வமந் தா ணர் வைகத்ேத. 
 
    இஃ  ஒழிந்த உவமங் கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்) ஒழிந்த உவமம் உள்ளத்தான் உணர ேவண்டா  ெசால் ய ெசாற்ெறாடேர 
பற் க்ேகாடாகத்தாேன உணரநிற்குங் கூ பாட் ற்  என்றவா . 
 
    *பவளம்ேபா ம் வாய் என்றவழிப் பவளேம கூறி வாய் கூறாவி ன் 
உள் ைற வமமாம். †அவ்வாறின்றி உவமிக்கப்ப ம் ெபா ளாகிய வாயிைன ம் 

லப்படக் கூற ன் ஏைன வமமாயிற் . அகத்திைணக்கு உாித்தல்லாத இதைன ம் 
உடன் கூறினார்; உவமம் இரண்டல்லதில்ைலெயன வைரய த்தற்கும், இ தான் 
உள் ைற தழீஇ அகத்திைணக்குப் பயம்பட்  வ ெமன்றற்கும். (49) 
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    ---------- 
    (பாடம்) *'பவழம்.' †'மற்றன்றி.' 
    --------- 
 
    50. 
        காமஞ் சாலா விளைம ேயாள்வயின் 
        ஏமஞ் சாலா இ ம்ைப எய்தி 
        நன்ைம ந் தீைம ம் என்றி  திறத்தால் 
        தன்ெனா ம் அவெளா ந் த க்கிய ணர்த் ச் 
        ெசால்ெலதிர் ெபறாஅன் ெசால்  இன் றல் 
        ல் த் ேதான் ங் ைகக்கிைளக் குறிப்ேப. 
 
    இ  ன்னர் அகத்திைண ஏெழன நிறீஇ, அவற் ள் நான்கற்கு நிலங்கூறிப், 
பாைல ம் நான்கு நிலத் ம் வ ெமன்  கூறி, உாிப்ெபா ளல்லாக் ைகக்கிைள 
ெப ந்திைண ம் அந்நிலத்  மயங்கும் மயக்க ங் கூறிக், க ப்ெபா ட்பகுதி ங் 
கூறிப், பின் ம் பாைலப்ெபா ளாகிய பிாிெவல்லாங் கூறி, அப்பகுதியாகிய 
ெகாண் தைலக்கழிவின்கட் கண்ட கூற் ப்பகுதி ங் கூறி, அதேனாெடாத்த 
இலக்கணம்பற்றி ல்ைல த யவற்றிற்கு மர கூறி, எல்லாத்திைணக்கும் 
உவமம்பற்றிப் ெபா ள் அறியப் ப த ன் அவ் வமப்பகுதி ங் கூறி, இனிக் 
ைகக்கிைள ம் ெப ந்திைண ம் இப்ெபற்றிய ெவன்பார், இச்சூத்திரத்தாேன 
ைகக்கிைளக்குச் சிறந்த ெபா ள் இ  ெவன்ப  உணர்த் கின்றார். 
 
    (இ - ள்.) காமம் சாலா இளைமேயாள் வயின்-காமக் குறிப்பிற்கு அைமதியில்லாத * 
இளைமப்பிராயத்தாள் + ஒ த்தி கண்ேண; ஏமஞ்சாலா இ ம்ைப எய்தி-ஒ தைலவன் 
இவள் எனக்கு மைனக்கிழத்தியாக யான் ேகாடல் ேவண் ெமனக் க தி ம ந்  
பிறிதில்லாப் ெப ந் ய ெரய்தி; நன்ைம ம் தீைம ம் என்  இ திறத்தால் 
தன்ெனா ம் அவெளா ம் த க்கிய ணர்த் -தன  நனன்மைமய மம் அவள  
தீங்ைக ெமன்கின்ற இரண்  கூற்றான் மிகப்ெப க்கிய ெசாற்கைளத் தன்ேனா ம் 
அவேளா ங் கூட் ச்ெசால் ; ெசால் எதிர்ெபறாஅன் ெசால்  இன் றல்-
அச்ெசால் தற்கு எதிர்ெமாழி ெபறாேத பின் ந்தாேன ெசால்  இன் தல்; ல் த் 
ேதான் ம் ைகக்கிைளக் குறிப்ேப-ெபா ந்தித் ேதான் ங் ைகக்கிைளக் குறிப்  
என்றவா . 
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    அவ ந் தம ந் தீங்குெசய்தாராக அவேளா  தீங்ைகப் ணர்த் ந், தான் 
ஏதஞ்ெசய்யா  தீங்குபட்டானாகத் தன்ேனா  நன்ைமையப் ணர்த் ம் என 
நிரனிைறயாக உைரக்க. இ திறத்தாற் ற க்கிய எனக் கூட் க. 
 
        --------- 
        (பாடம்) *'காமக்குறிப்பினைமதி.' + 'இளைமப் ப வத்தாள்.' 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "வா  வணைரம்பால் வணங்கிைற ெந ெமன்ேறாட் 
        ேபெரழின் மல ண்கட் பிைணெயழின் மாேனாக்கிற் 
        காெரதிர் தளிர்ேமனிக் கவின்ெப  சுடர் தற் 
        கூெரயிற்  ைகெவண்பற் ெகா ைர சுப்பினாய் 
        ேநர்சிலம் பாியார்ப்ப நிைரெதா  சிைன 
        யா யிர் ெவளவிக்ெகாண் டறிந்தீயா திறப்பாய்ேகள்; 
 
        உளனாெவன் யிைர ண் ய ேநாய் ைகம்மிக 
        விளைமயா ணராதாய் நின்றவ றில்லா ங் 
        கைளநாி ேனாய்ெசய் ங் கவினறிந் தணிந் தம் 
        வளைமயாற் ேபாத்தந்த மர்தவ றில்ெலன்பாய்; 
 
        நைடெம ந் தயர் றீஇ நா ெமன் ன ேநாய் 
        மடைமயா ணராதாய் நின்றவ றில்லா  
        மிைடநில்லா ெதய்க்குநின் வறிந் தணிந் தம் 
        உைடைமயாற் ேபாத்தந்த மர்தவ றில்ெலன்பாய்; 
 
        அல்லல்கூர்ந் தழி க வணங்காகி யட ேநாய் 
        ெசால்  மறியாதாய் நின்றவ றில்லா  
        ெமால்ைலேய யிர்ெவள  வறிந் தணிந் தஞ் 
        ெசல்வத்தாற் ேபாத்தந்த மர்தவ றில்ெலன்பாய்; 
        எனவாங்கு, 
        ஒ ப்பின்யா ெனா ப்ப  மைரயான் மற்றிந்ேநாய் 
        ெபா க்கலாம் வைரத்தன்றிப் ெபாிதாயிற் ைனயிழாய் 
        ம த்திவ் ர் மன்றத்  மடேலறி 
        நி க்குெவன் ேபால்வல்யா னீப  பழிேய." (க -58) 
 
    எனத் தான் உயிர்ெகா த்தானாகத் தன  நன்ைமகூறி அவள  தீங்ெகல்லாங் 
கூ வான் மடேல ேவன்ேபா ெமன்  ஐ ற் க் கூறியவா  காண்க. அவைளச் 
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ெசால் தேல தனக்கின்பமாத ற் ெசால்  யின் றெலன்றார். இ  ல் த்ேதான் ங் 
ைகக்கிைள ெயனேவ காமஞ்சான்ற இளைமேயாள்கண் நிக ங் ைகக்கிைள 
இத் ைணச் சிறப்பின்றாயிற் . 
 
    அஃ , "எல்லா விஃெதாத்தன்" என் ங் குறிஞ்சிக் க ள், 
 
        "இவடந்ைத, 
        காத ன் யார்க்குங் ெகா க்கும் வி ப்ெபா ள் 
        யா நீ ேவண் ய ; 
        ேபதாஅய், 
        ெபா ள்ேவண் ம் ன்கண்ைம யீண் ல்ைல யாழ 
        ம ளின் மடேநாக்கி நின்ேறாழி ெயன்ைன 
        ய ளியல் ேவண் வல் யான்." (க -61) 
 
    என வ ம். 
 
    இ  ைகேகாளிரண் ங் கூறத்தகாத வாய்பாட்டாற் கூற ற் 
ைகக்கிைளெயன்றார். குறிப்ெபன்றதனாற் ெசால்  யின் றி ந் தைலவன்றன் 
குறிப்பின் நிகழ்ந்த  றத்தார்க்குப் லனாகாெதன்ப உம் அகத்  நிகழ்ச்சி அறி ம் 
மைனவியர்க்காயின் அ  லனாெமன்ப உங் ெகாள்க. அ  "கிழேவாள் பிறள் 
குணம்" (ெதால்-ெபா-ெபா -40) என் ம் ெபா ளியற் சூத்திரத்  ஓ ம்.* 
 
    காமஞ் சாலா இளைமேயாள்வயிெனனப் ெபா ப்படக் கூறிய அதனால் விைன வல 
பாங்காயினார்† கண் ம் இவ்விதி ெகாள்க. இதைனக் 'காராரப் ெபய்த க ெகாள் 
வியன் லத் " என் ம் (9) ல்ைலக்க யான் உணர்க. (50) 
    ---------- 
 
    51. 
        ஏறிய மடற்றிய மிளைம தீர்திறந் 
        ேத த ெலாழிந்த காமத்  மிகுதிறம் 
        மிக்க காமத்  மிடெலா  ெதாைகஇச் 
        ெசப்பிய நான்கும் ெப ந்திைணக் குறிப்ேப. 
 
    இ  ைறயாேன இ திநின்ற ெப ந்திைண யிலக்கணங் கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்) ஏறிய மடற்றிறம்- மடன்மா கூ த ன்றி மடேல த ம்; இளைம தீர் திறம்- 
தைலவற்கு இைளயளாகா  ஒத்த ப வத்தாளாத ம்; ேத தல் ஒழிந்த காமத்  
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மிகுதிறம்- இ பத்  நான்காம் ெமய்ப்பாட் ல் நிகழ்ந் ் ஏழாம் அவதி தலாக வ ம் 
அறிவழிகுணன் உைடயளாத ம்; மிக்க காமத்  மிடெலா  ெதாைகஇ- 
காமமிகுதியாேன எதிர்ப் பட் ழி வ திற் ணர்ந்த இன்பத்ேதாேட கூட்டப்பட் ; 
ெசப்பிய நான்கும்- கந்த வத் ட்பட்  வழீஇயிற்றாகச் ெசப்பிய இந்நான்கும்; 
ெப ந்திைணக் குறிப்ேப- ெப ந்திைணக் க த்  என்றவா . 
 
    மடன்மா கூ தல் ைகக்கிைளயாம். மடற்றிறெமன்றதனான் அதன் திறமாகிய 
வைரபாய்த ங் ெகாள்க. இளைமதீர்திறம் என்றதனாற் றைலவன் திர்ச்சி ம், 
இ வ ம் திர்ந்த ப வத் ந் றவின்பாற் ேசற ன்றிக் காம கர்த ங் ெகாள்க. 
காமத்  மிகுதிறம் என்றதனாற் சிறி  ேதறப்ப த ங் ெகாள்க. 
 
    இைவ கந்த வத் ட்படாஅ வழீஇயின, இவற் ள் ஏறிய மடற்றிற ங் 
காமத் மிகுதிற ம் ணர்ச்சிப்பின் நிகழ்வனவாம்; அ , "மடன்மா கூ  மிட மா 

ண்ேட" (ெதால்- ெபா-கள-11) என்பதனால் ஏ வெலனக் கூறிவிடாேத ஏ தலாம். 
 
        ------------- 
        (பாடம்) *'ஓ ப' †'பாங்கிேனார்' 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "சான்றவிர் வாழிேயா சான்றவி ெரன் ம் 
        பிறர்ேநா ந் தந்ேநாய்ேபாற் ேபாற்றி யறனறிதல் 
        சான்றவர்க் ெகல்லாங் கடனானா வ்வி ந்த 
        சான்றீர் மக்ெகான் றறி ப்ெபன் மான்ற 
        ளியிைட மின் ப்ேபாற் ேறான்றி ெயா த்தி 
        ெயாளிேயா ெவன்ைனக் காட்  யளியெளன் 
        ெனஞ்சா  ெகாண்டா ளதற்ெகாண்  ஞ்ேச 
        னணியலங் காவிைரப் ேவா ெட க்கின் 
        பிைணயலங் கண்ணி மிைலந்  மணியார்ப்ப 
        ேவாங்கி ம் ெபண்ைண மட ர்ந்ெத ெனவ்வேநாய் 
        தாங்குத ேறற்றா வி ம்ைபக் குயிர்ப்பாய 
        ங்கிைழ மாதர் திறத்ெதான்  நீங்கா  
        பா ெவன் பாய்மா நி த் ; 
        யாமத்  ெமல்ைல  ெமவ்வத் திைரயைலப்ப 
        மாேமேல ெனன்  மடல் ைணயா நீந் ேவன் 
        ேறெமாழி மாத றாஅ றீஇய 
        காமக் கடலகப் பட் ; 
        உய்யா வ ேநாய்க் குயவாகு ைமய 
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        றீஇயா ளீத்தவிம் மா; 
 
        கா ந ெரள்ளக் கலங்கித் தைலவந்ெத 
        னாெணழின் ற்றி ைடத் ள் ளழித்த  
        மாணிைழ மாதரா ேளஎெரனக் காமன 
        தாைணயால் வந்த பைட; 
        காமக் க ம்பைகயிற் ேறான்றிேனற் ேகம 
        ெமழி த லீத்தவிம் மா; 
        அைகெயறி யானாெதன் னா யி ெரஞ்சும் 
        வைகயினா ள்ளஞ் சு த  மன்ேனா 
        ைகேய ாிலங்ெகயிற் றின்னைக மாதர் 
        தைகயாற் றைலக்ெகாண்ட ெநஞ்சு; 
        அழன்மன்ற காம வ ேநாய் நிழன்மன்ற 
        ேநாிைழ யீத்தவிம் மா; 
        ஆங்கைத, 
        யறிந்தனி ராயிற் சான்றவிர் தான்றவ 
        ெமாாீஇத் றக்கத்தின் வழீஇ யான்ேறா 
        ள்ளிடப் பட்ட வரசைனப் ெபயர்த்தவ 
        யர்நிைல லக றீஇ யாங்ெகன் 
        யர்நிைல தீர்த்த ந்தைலக் கடேன." (க -139) 
 
    இஃ  ஏறிய மடற் றிறம். 
 
        "உக்கத்  ேம  ந யர்ந்  வாள்வாய 
        ெகாக்குாித் தன்ன ெகா மடாய் நின்ைனயான் 
        க்ககலம் ல் ெநஞ் சூன் ம் றம் ல்  
        னக்குளத் ப் ல்ல  மாற்ேற ன ளீேமா 
        பக்கத் ப் ல்லல் சிறி ." (க -94) 
 
    இத ட் ெகாக்குாித்தன்ன ெவன்பதனாற் ேறால் திைரந்தைம கூற ன் இளைமதீர் 
திறமாயிற் . 
 
        "உைனத்தவர் கூ  ைரெயல்லா நிற்க 
        ைளத்த வலார்க் ெகல்லாம்- விைளத்த 
        பழங்கள் ளைனத்தாய்ப் ப களி ெசய்  
        ழங்கு ன ரன் ப் . 
 
        "அ ம்பிற்கு ண்ேடா வலர  நாற்றம் 
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        ெப ந்ேதாள் விற  பிணங்கல்- சு ம்ேபா 
        டதி ம் ன ரற் காரமிர்த மன்ேறா 
        தி  ைலயாண் யக்கு" 
 
    என்பன ம் அ . 
 
    " ாி ண்ட ணர்ச்சி" என் ம் (25) ெநய்தற்பாட் க் காமத்  மிகுதிறம். இதைனப் 
*ெபா ளிய ட் காட் ம். ஆண்ேடா ம் இலக்கணங்க ந் ேதான்ற இத ட் 
ெடளிந்  கூ வன ம் ஆண் க் காண்க. 
 
        "ஏஎ யிஃெதாத்த னாணிலன் றன்ெனா  
        ேமேவெமன் பாைர  ேமவினன் ைகப்பற்  
        ேமவி  ேமவாக் கைட  மைவெயல்லா 
        நீயறிதி யானஃ தறிகல்ேலன் வமன்ற 
        ெமல ணர் ெசல்லாக் ெகா யன்னாய் நின்ைனயான் 
        ல் னி தாக ற் ல் ெனெனல்லா 
        தமக்கினி ெதன்  வ திற் பிறர்க்கின்னா 
        ெசய்வ  நன்றாேமா மற் " (க -62) 
 
    இ  மிக்க காமத் மிடல். 
 
    ெசப்பிய நான்ெகனேவ ெசப்பாதனவாய் அத் ைணக் கந்த வமாகக் கூ கின்ற 
"பின்னர் நான்கும் ெப ந்திைண ெப ம்" (ெதால்-ெபா-கள-14) என்ற ெப ந்திைண ம் 
நான்கு உளெதன்  உணர்க. குறிப்ெபன்றதனான் அந்நான்கும் ெப ந்திைணக்குச் 
சிறந்தன ெவன ம், ஈண் க் கூறியன ைகக்கிைளக்குச் சிந்தனெவன ங் ெகாள்க. (51) 
 
    ---------- 
 
    52. 
        ன்ைனய நான்கும் ன்னதற் ெகன்ப. 
 
    இ  ' ன்ைனய ன் ங் ைகக்கிைளக் குறிப்ேப' (ெதால்- ெபா-கள-14) எனக் 
களவிய ட் கூ ஞ் சிறப்பில்லாக் ைகக்கிைளேபா லன்றிக் காமஞ்சாலா 
இளைமேயாள்வயிற் ைகக்கிைளேபால் இைவ ஞ் சிறந்தன எனேவ எய்தாத ெதய்  
வித்த  
        ------------- 
        * ெதால்-ெபா-ெபா ளியல்-42 
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    (இ-ள்) இயற்ைகப் ணர்ச்சிக்கு ன்னிகழ்ந்த காட்சி ம் ஐய ந் ெதாித ந் ேதற ம் 
என்ற குறிப்  நான்கும் நற்காமத் க்கு இன்றியைமயா  வ த ன் ற்கூறிய சிறப் 
    ைடக் ைகக்கிைளயாதற்கு உாியெவன்  கூ வர் ஆசிாியர் என்றவா . 
 
    களவிய ட் கூ ங் ைகக்கிைள சிறப்பின்ைமயின் ன்னதற் குாியெவனச் 
சிறப்ெபய் வித்தார். களவிய ள் 'ஒத்த கிழவ ங் கிழத்தி ங் காண்ப' (ெதால்-ெபா-
கள-2) என்ற  தலாக இந்நான்குங் கூ மா  ஆண் ணர்க. இைவ தைலவி 
ேவட்ைகக் குறிப் த் தன்ேம னிகழ்வதைனத் தைலவன் அறிதற்கு ன்ேன தன் 
காதன்மிகுதியாற் கூ வனவாத ற் ைகக்கிைள யாயிற் . இைவ தைலவற்ேக 
உாியெவன்ப , 'சிறந் ழி ையயஞ் சிறந்த ெதன்ப' (ெதால்-ெபா-கள-3) என் ம் 
சூத்திரத்திற் கூ ம். இைவ ம் ணர்ச்சி நிமித்தமாய்க் குறிஞ்சியாகாேவா ெவனின், 
காட்சிப்பின் ேதான்றிய ஐய ம் ஆராய்ச்சி ந் ணி ம் நன்ெறனக் ேகாடற்கும் 
அன்ெறனக் ேகாடற்கும் ெபா வாக ன், அைவ ஒ தைலயாக நிமித்தமாகா; 
வழிநிைலக் காட்சிேய நிமித்தமா ெமன் ணர்க. (52) 
    -------------- 
 
    53. 
        நாடக வழக்கி ம் உலகியல் வழக்கி ம் 
        பாடல் சான்ற பிலெனறி வழக்கங் 
        க ேய பாிபாட் டாயி  பாங்கி ம் 
        உாிய தாகு ெமன்மனார் லவர். 
 
    இ  லெனறிவழக்கம் இன்னதின்ப உம், அ  ந வைணந்திைணக்கு 
உாிைம ைடத்ெதன்ப உம், இன்னெசய் ட்கு உாித்ெதன்ப உம் 
உணர்த் த த ற் . 
 
    (இ-ள்) நாடகவழக்கி ம் உலகியல் வழக்கி ம்- ைனந் ைர வைகயா ம், 
உலகவழக்கத்தா ம்; பாடல் சான்ற லெனறி வழக்கம்- லவராற் பா தற்கைமந்த 

லவராற்  வழக்கம்; க ேய பாிபாட்  அ இ  பாங்கி ம் உாிய  ஆகும் என்மனார் 
லவர்-க ம் பாிபாட ெமன்கின்ற அவ்விரண்  கூற் ச் ெசய் ளிடத் ம் நடத்தற்கு 

உாியதாெமன்  கூ வர் லவர் என்றவா . 
 
    இவற்றிற்கு உாித்ெதனேவ, அங்ஙனம் உாித்தன்றிப் லெனறி வழக்கம் ஒழிந்த 
பாட் ற்கும் வ த ம், லெனறி வழக்கம் அல்லாத ெபா ள் இவ்விரண் ற்கும் 
வாராைம ங் கூறிற் . இைவ ேதவபாணிக்கு வ த ங் ெகாச்சகக் க  
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ெபா ள்ேவ ப த ஞ் ெசய் ளிய ல் வைரந்  ஓ ம்* 'மக்க த ய 
அகைனந் ைண ' ெமன (ெதால்-ெபா-அகத்-54) ேமல்வ ம் அதிகாரத்தா ம், 
இதைன அகத்திைண யிய ள் ைவத்தைமயா ம் அக ைனந்திைணயாகிய 
காமப்ெபா ேள லெனறி வழக்கத்திற்குப் ெபா ெளன் ணர்க. 
 
    பாடல்சான்ற என்றதனாற் பாட ள் அைமந்தனெவனேவ, பாட ள் 
அைமயாதன ம் உளெவன்  ெகாள்ளைவத்தைமயிற், ைகக்கிைள ம் 
ெப ந்திைண ம் ெப ம்பான்ைம ம் உலகியல் பற்றிய லெனறி வழக்காய்ச் 
சி பான்ைம வ ெமன் ெகாள்க. ெசய்  ளிய ட் கூறிய ைறைமயின்றி ஈண் க் 
க ைய ன்ேனாதிய , க ெயல்லாம் ஐந்திைணப்ெபா ளாய லெனறி வழக்கிற் 
காம ங், ைகக்கிைள ெப ந்திைணயாகிய உலகியேல பற்றிய லெனறி வழக்கிற் 
காம ம்பற்றி வ ெமன்றற்கும், பாிபாடல் ெதய்வ வாழ்த்  உட்படக் காமப்ெபா ள் 
குறித்  உலகியேல பற்றி வ ெமன்றற்கும் என் ணர்க. 
 
    ஆசிாிய ம் ெவண்பா ம் வஞ்சி ம் அகம் றெமன் ம் இரண் ற்கும் 
ெபா வாய்வ மா  †ெந ந்ெதாைக ம் ற ங் கீழ்க்கணக்கும் ம ைரக்காஞ்சி ம் 
பட் னப்பாைல ம் என்பனவற் ட் காண்க. ம ட்பாத் 'தானி ெவன் ந் தனிநிைல' 
(ெதா-ெபா-ெசய்-85) இன்ைமயின் வைரநிைலயின் . 
 
        "மைனெந  வயைல ேவழஞ் சுற் ந் 
        ைறேக ரன் ெகா ைம நாணி 
        நல்ல ெனன் ம் யாேம 
        யல்ல ெனன் ெமன் றடெமன் ேறாேள" (ஐங்கு -11) 
 
    இத ள் தல் க  ாிப்ெபா ெளன்ற ன் ங் கூற ன் நாடக வழக்குந், 
தைலவைனத் தைலவி ெகா ைமகூறல் உலகியலாக ன் உலகியல் வழக்கும் 
உடன்கூறிற் . இவ்விரண் ங் கூ வ தேல பாட ட் பயின்ற லெனறி வழக்க 
ெமனப்ப ம். இவ்விரண் ம் உலகியல் சிறத்தல் 'உயர்ந்ேதார்கிளவவி' (ெதா-ெபா-
ெபா -23) என் ம் ெபா ளியற் சூத்திரத்தா ம் மரபியலா ம் ெப ம். 
 
        ' ளிதயிர் பிைசந்த காந்தண் ெமல்விரல் 
        க  க ங்கங் கழாஅ டீஇக்‡ 
        குவைள ண்கண் குய்ப் ைக கமழத் 
        தான் ழந் தட்ட தீம் ளிப் பாக 
        ாினிெதனக் கணவ ண்ட  
        ண்ணிதின் மகிழ்ந் தன்ெறாண் தன் கேன" (கு ந்-167) 
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    ---------- 
    (பாடம்) *'ஓ ப' †'ெந ந்ெதாைக.' என்ப  அகநா . ‡'கழாஅ றீஇ' 
 
    இஃ  உலகியேல வந்த . 
 
    இனி அவ்வந் நிலத்  மக்கேள தைலவராயக்கால் அைவ உலகியேலயாம். 
 
    இனிக் ைகக்கிைள ள் அசுரமாகிய ஏ ேகாடற் ைகக்கிைள, காமப்ெபா ளாகிய 

லெனறிவழக்கில் வ ங்கான், ல்ைல நிலத்  ஆய ம் ஆய்ச்சிய ங் கந்த வமாகிய 
களெவா க்கம் ஒ கி வைர ங்காலத் , அந்நிலத்தியல்  பற்றி ஏ த வி 
வைரந் ெகாள்வெரனப் லெனறி வழக்காகச்ெசய்தல் இக்க க் குாித்ெதன்  
ேகாட ம் பாட ள் அைமயாதன என்றதனாற் ெகாள்க. அ  "ம திைர ர்ந் " 
என் ம் (4) ல்ைலக்க ள் "ஆங்க ணயர்வர் த உ" என் ந் ைண ம் ஏ த விய 
வாற்ைறத் ேதாழி தைலவிக்குக்காட் க் கூறிப், "பா கம் வம்மின்" என்பதனாற் 
றைலவைனப் பா கம் வாெவன்றாட்கு, அவ ம் "ெநற்றிச் சிவைல***மகள்" 
"ஒ க்குநாமா ***மகன்" என்பனவற்றான் அலரச்சம் நீங்கினவா ம், அவன்றான் 
வ த்தியவா ங் கூறிப் பா யபின்னர்த், ேதாழி, 
 
        "ேகாளாி தாக நி த்த ெகாைலேயற் க் 
        காாி கதனஞ்சான் பாய்ந்த ெபா வற்ேக 
        யார் ற் ெறமர்ெகாைட ேநர்ந்தா ரலெர த்த 
        ராைர ச்சி மிதித் ." (க -104) 
 
    என எமர்* ெகாைடேநர்ந்தாெரனக் கூறியவா ங் காண்க. 
 
    இவ்வாேற இம் ல்ைல நிலத்  அகப்ெபா ேளா  கலந்  வ ங் ைகக்கிைள 
பிற ள; அைவெயல்லாம் இதனான் அைமத் க்ெகாள்க. ைனந் ைரவைகயாற் 
கூ பெவன்ற ற் லவர் இல்லன ங் கூ பவாேலாெவனின், உலகத்ேதார்க்கு 
நன்ைம பயத்தற்கு நல்ேலார்க்குள்ளனவற்ைற ஒழிந்ேதார் அறிந் ெதா குதல் 
அறெமனக்க தி, அந்நல்ேலார்க்குள்ளனவற்றிற் சிறி  இல்லன ங் கூ த ன்றி, 
யாண் ம் எஞ்ஞான் ம் இல்லன கூறாெரன்றற்கன்ேற நாடகெமன்னா  
வழக்ெகன்பாராயிற்ெறன்ப . 
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    இவ்வதிகாரத்  நாடகவழக்ெகன்பன, ணர்ச்சி உலகிற்குப் ெபா வாயி ம் 
மைலசார்ந்  நிக ெமன் ங், காலம் வைரந் ம், உயர்ந்ேதார் காமத்திற் குாியன 
வைரந்தம், ெமய்ப்பா ேதான்றப் பிறவா ங் கூ ஞ் ெசய் ள் வழக்கம். இக்க த் 
தாேன ' தல்க  ாிப்ெபா  ெளன்ற ன்ேற- வ ங் காைல' (ெதால்-ெபா-அகத்-3) 
என்  குந்தார் இவ்வாசிாியர். 
        ------------- 
        (பாடம்) * 'நமர்' 
 
    இப் லெநறிவழக்கிைன இல்ல தினிய , லவரா னாட்டப்பட்ட 
ெதன்னாேமாெவனின், இல்லெதன்  ேகட்ேடார்க்கு ெமய்ப்பா  பிறந்  
இன்பஞ்ெசய்யா தாகலா ம், உடன்கூறிய உலகியல் வழக்கத்திைன ஒழித்தல்ேவண்  
மாகலா ம், அ  ெபா ந்தா . அல்ல உம் அங்ஙனங்ெகாண்ட இைறயனார் 
களவிய ள் ம், 
 
        "ேவந் விைன யியற்ைக பார்ப்பார்க் குாித்ேத" (இைறயனார்-37) 
 
        "அரச ரல்லா ேவைன ேயார்க்கும் 
        ைரவ ெதன்ப ேவாாிடத் தான." (இைறயனார்-38) 
 
    என ம், 
 
        "ேவந்தற் குற் ழிப் ெபா ட்பிணிப் பிாிெவன் 
        றாங்கவ் விரண்  மிழிந்ேதார்க் குாிய." (இைறயனார்-39) 
 
    என ம் நான்கு வ ண ங் கூறி, நால்வைகத் தைலமக்கைள ம் உணர்த்த ன் 
இல்லெதன்ப  ெதால்லாசிாியர் தமிழ் வழக்கன்ெறன* ம க்க. இக்க த்தாேன ேம ம் 
'மக்க த ய வகைனந்திைண ம்' (ெதால்-ெபா-அகத்-54) என்பர். (53) 
 
    ----------- 
 
  54. 
        மக்கள் த ய அகைனந் திைண ஞ் 
        சுட்  ஒ வர் ெபயர்ெகாளப் ெபறாஅர். 
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    இ  ற்கூறிய லெநறிவழக்கிற்குச் சிறந்த ஐந்திைணக்காவேதார் வைரயைற 
கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்) மக்கள் த ய அகன் ஐந்திைண ம்-மக்கேள தைலமக்களாகக் 
க தற்குாிய ந வ ைணந்திைணக்கண் ம் சுட்  ஒ வர் ெபயர் ெகாளப்ெபறார்-
திைணப்ெபயராற் கூறினன்றி ஒ வைன ம் ஒ த்திைய ம் விதந் கூறி, அவர  
இயற் ெபயர் ெகாள்ளப்ெபறார் என்றவா . 
 
    இ  நாடக வழக்குப்பற்றி விலக்கிய . அைவ ெவற்பன் ைறவன் ெகா ச்சி கிழத்தி 
ெயனவ ம். மக்கள் த ய என்பதனாேன மக்களல்லாத ேதவ ம் நரக ந் 
தைலவராகக் கூறப்படாெரன ம், அகைனந்திைண ம் என்றதனாேன ைகக்கிைள ம் 
ெப ந்திைண ஞ் சுட்  ஒ வர் ெபயர்ெகாண் ங் ெகாள்ளா ம் வ ெமன ங் 
ெகாள்க. அக ைனந்திைணெயனேவ அகெமன்ப  ந நின்ற ஐந்திைணயாத ற், 
ைகக்கிைள ம் ெப ந்திைண ம் அவற்றின் றத் நிற்ற ன் அகப் றெமன் ம் ெபயர் 
ெப த ம் ெபற்றாம். 
 
        ----- 
        (பாடம்) *'தமிழ் வழக்கன் .' 
 
    இனி, அைவ வைரயைற ைடைம ேமைலச் சூத்திரத்தான் அறிக. "கன்  

ண்ணா  கலத்தி ம் படா -நல்லான்றீம்பா நிலத் க் ***கவிேன." இ  (கு ந்-27) 
ெவள்ளி தியார் பாட் . "மள்ளர் குழீஇய விழவினா ம்*** மகேன." (கு ந்-31) இ  
காதலற் ெக த்த ஆதிமந்தி* பாட் . அைவ தத்தம் ெபயர்கூறிற் றமாெமன் றஞ்சி 
வாளா  கூறினார். ஆதிமந்தி தன்ெபயரா ங், காதலனாகிய ஆட்டனத்தி ெபயரா ங் 
கூறிற் காஞ்சிப்பாற்ப ம். 
 
        "ஆதி மந்தி ேபால 
        ஏதஞ் ெசால் ப் ேப ெபாி றேல." (அகம்-236) 
 
    என ம், 
 
        "ெவள்ளி திையப் ேபால நன் ஞ் 
        ெசலவயர்ந் திசினால் யாேன." (அகம்-147) 
 
    என ம், அகத்திைணக்கட் சார்த் வைகயான் வந்தன அன்றித் தைலைமவைகயாக+ 
வந்தில என்ப . 
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    வ கின்ற (55) சூத்திரத் ப் ‘ெபா ந்தின்’ என் ம் இேலசாேன இச் சார்த் வைக 
ேகா ம். அ  ெபயெரனப்பட்ட க ப்ெபா ளாத ற் கூற்றிகு உாிய ேதாழி ம் 
பாங்க ம் த ய வாயிேலாைர ம் ெபா ப்ெபயரானன்றி இயற் 
ெபயர்த்ெதாடக்கத்தன கூறப்ெபறாெரன்  ெகாள்க. 
 
    உதாரணம்:- 
 
        " கிழ் கிழ்த் ேதவர வாயி  ைலேய 
        யரெவயிற் ெறா க்கெமா டஞ்சுதத் கனேவ 
        களவறி வாரா வாயி ங் கண்ேண 
        ைழ தி ேவ  ேனாக்காி யவ்ேவ 
        யிைளய ளாயி  மணங்குதக் கிவேள 
        ைளயிள ெந ப்பின் க்குைறந் தனேள 
        யதனா ேனாயில ளாகுக தில்ல 
        சாயிைறப் பைணத்ேதா ளீன்ற தாேய." 
 
    இ  சுட்  ஒ வர் ெபயர் ெகாள்ளாக் ைகக்கிைள. 
 
    ----------- 
    (பாடம்) * க ழ்ந்த கண்ணன் காதலற் ெக த்த, வாதி மந்திேபால’ என்ப  அகம்-
236. + ‘தைலவியாக.’ 
 
        "ஆள்விைன த்த வ ந்தவ னிவன் 
        ேவள்வி ேபாற்றிய விராம னவெனா  
        மிதிைல  ெரய்திய ஞான்ேற 
        மதி டம் பட்ட மடக்கட் சீைத 
        க விைச வின்ஞா ணி ெயா  ேகளாக் 
        ேகட்ட பாம்பின் வாட்ட ெமய்தித் 
        யிெல ந்  மயங்கின ளதா அன்  மயிெலன 
        மகிழ்..........’ 
 
    அ  சுட்  ஒ வர் ெபயர்ெகாண்ட ைகக்கிைள. 
 
    இஃ  அசுரமாக ன், ன்ைனய ன் ங் ைகக்கிைள ெயன்றதனாற் ேகா ம். 
"யாமத்  ெமல்ைல ம்" (ெநய்தற்க -22) என்ற  சுட்  ஒ வர் ெபயர்ெகாள்ளாப் 
ெப ந்திைண. 
 



 155

        " ண்டாழ் மார்பிற் ெபா ப்பிற் ேகாமான் 
        பாண் யன் மடமகள் பைண ைலச் சாந்தம் 
        ேவ  ெதாடங்கிய விசய ெனஞ்சத் 
        தாரழ லாற்றா ைத* ............ 
        ெபாதியிற் சாந்த ெமல்லாம் ெபா திைர 
        த்தி  ழங்கழற் ெசந்தீப் 
        ெபாத் வ  ேபா ம் லம் ந் த்ேத." 
 
    இ  சுட்  ஒ வர் ெபயர்ெகாண்ட ெப ந்திைண. 
 
    இைவ சான்ேறார் ெசய் ட் ெப வரவிற்றின்ைம யினன்ேற ற்சூத்திரத்  

ன் ம் பின் ம் இவற்ைற ைவத்தெதன்ப . 
 
        " ட்காற் காைர கனி ேயய்ப்பத் 
        ெதறிப்ப விைளந்த தீங்கட் டார 
        நி த்த வாயந் தைலச்ெசல ண்  
        பசசூன் றின்  ைபந்நிணம் ெப த்த 
        ெவச்சி லீர்ங்ைக விற் றந் திமிாிப் 
        லம் க் கனேன ல்லணற் காைள 
        ெயா ைற ண்ணா வளைவப் ெப நிைர 
        ர்ப் ற நிைறயத் த குவன் யார்க்குந் 
        ெதா த ேலாம் மதி கட் சா  
        யாதரக் க மிய களன் 
        காய்த  ண்டக் கள்ெவய் ேயாேன.’ ( றம்-258) 
 
    இ  ெவட்சித்திைண ெபயர்ெகாள்ளா  வந்த . 
 
        " ைலெபாழி தீம்பான் மண்ேச  ப ப்ப 
        மலர்தைல லக ேமாம்  ெமன்ப 
        பாிநிைலத் ெதாண்ைடப் பல்லவ னாைணயின் 
        ெவட்சித் தாயத்  வில்ேல ழவர் 
        ெபா ந்தா வ கர் ைனச்சுரங் 
        கடந்  ெகாண்ட பல்லா னிைரேய." 
    -------- 
    * ன் அச்சுப் த்தகத்தி ள்ள ‘ேயாகியின்’ என்ப  ஏ களி ல்ைல. 
 
    இ  ேவந் வி  ெதாழிற்கண் ேவந்தைனப் ெபயர் கூறிற் . ஒழிந்தன ம் 

றத்திைணயிய ட் காண்க. (54) 
    ------------ 
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    55. 
        றத்திைண ம ங்கிற் ெபா ந்தின் அல்ல  
        அகத்திைண ம ங்கின் அள தல் இலேவ. 
 
    இ  றத்திைணக்குத் தைலவர் ஒ வராத ம், பலராத ம் உாிப்ெபா ட்குத் 
தைலவர் பலராகாைம ங் கூற ன், எய்தாத ெதய்வித்  எய்திய  விலக்கிற் . 
 
    (இ - ள்.) அகத்திைணம ங்கிற் ெபா ந்தின்-ஒ வைன ம் ஒ த்திைய ம் விதந்  
கூ ம் இயற்ெபயர் அகத்திைணக் கண்ேண வந்  ெபா ந் மாயின்; றத்திைண 
அள தல் ம ங்கின் அல்ல  இல-ஆண் ம் றத்திைண கலத்த டத்தின் அல்ல  
வ த ல்ைல என்றவா . 
 
    எனேவ, றத்திைண க ப்ெபா ளா ம், அ தான் உவமமா ம் அகத்திைண ட் 
கலக்குெமன்ப உம் இதனாேன விாித்தாராயிற் . அள ெமனேவ 
ஒ ெசய் ட்கண் ம் அப் றத் திைணயாகிய இயற்ெபயர்க ஞ் சிறப் ப்ெபயர்க ம் 
ஒன்ேறயன்றிப் பல ம் வ த ங் ெகாள்க. ஒ வெரன்ப  அதிகாரப் பட்டைமயின், 
அகத்திற்குவ ம் உாிப்ெபா ட் ெபயர் ஒன் தல் ெகாள்க. 
 
    உதாரணம் :- "வண் படத் தைதந்த என் ம் (1) அகப் பாட் ள் " க னற்ேபார் 
ெந ேவ ளாவி *** யாங்கண்" எனேவ றத்திைணத்தைலவன் இயற்ெபயர் ஒன்ேற 
வந்தவா ம், அவன் நிலக் க ப்ெபா ளாய் அகத்திற்கு வந்தவா ம், உாிப் ெபா ட் 
டைலவன் ஒ வேனயானவா ங் காண்க. "எவ்வி யிழந்த வ ைமயிர் பாணர், வில் 
வ ந்தைலேபாலப் ல்ெலன் " (குறந்-19) என்ப  க ப்ெபா வம்மாய் வந்த . 
 
    "ேகள்ேக ன்ற ம்" என் ம் (93) அகப்பாட் ப் றத் திைணத் தைலவர் பலராய் 
அகத்திைணக்கண் அளவிவந்த . றத்திைணக்கண் இயற்ெபய்ர் அளவிவ ம் 
என்பதனாேன, " ரசுக ப் பிகுப்ப ம் வால்வைள ைவப்ப ம்" என் ம் (158) 

றப்பாட்  "எ வர் மாய்ந்த பின்ைற" எனப் றத் திைணத் தைலவர் பலராய் வந்த . 
பிற ம் இவ்வா  வ வன இதனான் அைமக்க. 
 
    இன் ம் இதனாேன அகப் றமாகிய ைகக்கிைள ெப ந்திைணக்கும் இப்பன்ைம * 
சி பான்ைம ெகாள்க. 
 
    உதாரணம் :- 
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        "ஏ ம் வ ந்தின வாய ம் ண்கூர்ந்தார் 
        நாறி ங் கூந்தற் ெபா மகளி ெரல்லா  
        ல்ைலயந் தண்ெபாழில் க்கார் ெபா வேரா 
        ெடல்லாம் ணர்குறிக் ெகாண் ." (க -101) 
 
    ெபா ந்தின் + எனேவ, தா ந் தன்ெனா  ெபா ந் வ உம் என இரண்டாக்கிச், 
சார்த் வைகயான் வ ம் ெபயர்க்குங்ெகாள்க. நாடகவழக்கி ள  ன்னர்ச் 
சூத்திரத் ட் காட் னாம்.++ ெபயர்கள் பலவாத த & இல ெவனப் பன்ைம கூறினார். 
(55) 
 
        ----------- 
        (பாடம்) * 'இப்பான்ைம.' + 'ெபா ந் தல்.' 
        ++ "அகத்திைணக்கட் சார்ந் வைகயான் வந்தனவன்றித் தைலைம வைகயாக 
வந்தில ெவன்ப . வ கின்ற சூத்திரத் ப் ெபா ந்தின் என்ற இேலசாேன 
இச்சார்த் வைக ேகா ம்" என்றார். (ெதல்-ெபா- அகத்-55). & 'பலெவன்ப  பற்றி' 
 

தலாவ  அகத்திைணயியற்கு, ஆசிாியர் பாரத் வாசி  
நச்சினார்கினியார் ெசய்த காண் ைக ந்த . 

 


