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அகப்ெபாருள் விளக்கம்
நாற்கவிராச நம்பி

நூலைடவு
பாயிரம்

1 அகத்திைண இயல் (116)

2 களவு இயல் (54)

3 வைரவு இயல் (29)
4 கற்பு இயல் (10)

5 ஒழிபு இயல் (43)

ஆக (252) சூத்திரங்கள்
பாயிரம்
பூமிைச நடந்த

வாமைன வாழ்த்தி வடமைலச் ெசன்னி
ஈண்டிய கடவுளர் ேவண்டலிற் ேபாந்து

குடங்ைகயின் அைலகடல் அடக்கி ஈண்டிய

ெதன்மைல இருந்த இருந்தவன் இயற்றமிழ்

ெகழீய அகப்ெபாருள் தழீய ேநாக்கி

வழிெகாடுத்து நிறீஇ வகுத்துப் புலப்படுத்தாங்கு

இகப்பில் அகப்ெபாருள்விளக்கம் பகர்ந்தனன் எழுதி
ெசந்தமிழ் நாட்டு ைமந்தன் கு சில்

பாற்கடல் பலபுகழ் பரப்பிய

நாற்கவிராச நம்பி என்பவேன
[பழம் பாயிரம்]
பூமலி நாவன் மாமைலச் ெசன்னி

ஈண்டிய இைமேயார் ேவண்டலின் ேபாந்து
குடங்ைகயின் விந்த ெநடுங்கி

மிைகதீர்த்து

அைலகடல் அடக்கி மைலயத்து இருந்த

இருந்தவன் தன்பால் இயல் தமிழ் உணர்ந்த

புலவர் பன்னிருவருள் தைலவனாகிய

ெதால்காப்பியன் அருள் ஒல்காப் ெபரும்ெபாருள்
அகப்ெபாருள் இலக்கணம் அகப்படத் தழீஇ

இகப்பரும் சான்ேறார் இலக்கிய ேநாக்கித்

ெதாகுத்து முைறநிறீஇச் சூத்திரம் வகுத்தாங்கு

அகப்ெபாருள் விளக்கம் என்று அதற்கு ஒரு நாமம்

புலப்படுத்தி இருள் அறப் ெபருள் வி த்து எழுதினன்

மாந்தரும் ேதவரும் வாழ்த்த முக்குைடக்கீ ழ்

ஏந்ெதழில் அ மான் ஏந்து ெபான்அைணமிைச
மதி மூன்று கவிப்ப உதய மால்வைரக்
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கதிர் ஒன்று இருந்ெதனக் காண் தக இருந்து

தத்துவம் பகர்ந்ேதான் சரணம் ெபாருந்திய
உத்தமன் புளிங்குடி உய்யவந்தான் எனும்

முத்தமிழ் ஆசான் ைமந்தன் இத்தலத்து

இருெபரும் கைலக்கும் ஒருெபரும் கு சில்
பாற்கடல் புகழ் பரப்பிய

நாற்கவிராச நம்பி என்பவேன
[சிறப்புப் பாயிரம்]

நூல்
1 அகத்திைண இயல்
1.1 இதன் வைக
மலர்தைல உலகத்துப் புலேவார் ஆய்ந்த

அருந்தமிழ் அகப்ெபாருள் ைகக்கிைள ஐந்திைண

ெபருந்திைண என எழு ெபற்றித்து ஆகும்
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1.2 இதன் திறன்
அதுேவ
பு

ந்துைர உலகியல் எனும் திறன் இரண்டினும்

ெதால் இயல் வழாமல் ெசால்லப் படுேம
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1.3 ைகக்கிைள இன்னது
அவற்றுட்

ைகக்கிைள உைடயது ஒருதைலக் காமம்
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1.4 ஐந்திைண இன்னது
ஐந்திைண உைடயது அன்புைடக் காமம்
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1.5 ெபருந்திைண இன்னது
ெபருந்திைண என்பது ெபாருந்தாக் காமம்
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1.6 ஐந்திைண வைக
குறிஞ்சி பாைல முல்ைல மருதம்

ெநய்தல் ஐந்திைணக்கு எய்திய ெபயேர
1.7 ஐந்திைணக்கு உ ய ெபாருள் வைக
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4
அைவதாம்

முதற்ெபாருள் கருப்ெபாருள் உ ப்ெபாருள் எனமுைற
நுதற்ெபாருள் மூன்றினும் நுவலப் படுேம
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1.8 முதற்ெபாருள் வைக
நிலமும் ெபாழுதும் என முதல் இருவைகத்ேத
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1.9 நிலத்தின் வைக
வைரேய சுரேம புறேவ பழனம்

திைரேய அைவஅைவ ேசர்தரும் இடேன

என ஈர் ஐவைகத்தைன இயல் நிலேம
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1.10 ெபாழுதின் வைக
ெபரும்ெபாழுது என்றா சிறுெபாழுது என்றா

இரண்டு கூற்றது இயம்பிய ெபாழுேத
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1.11 ெபரும்ெபாழுதின் வைக
காேர கூதிர் முன்பனி பின்பனி

சீர் இளேவனில் ேவனில் என்றாங்கு
இருமூன்று திறத்தது ெத

ெபரும்ெபாழுேத
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1.12 சிறுெபாழுதின் வைக
மாைல யாமம் ைவகைற எற்படு

காைல ெவங்கதிர் காயு நண்பகல் எனக்

ைகவைகச் சிறுெபாழுது ஐவைகத்து ஆகும்
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1.13 குறிஞ்சியில் ெபரும்ெபாழுது சிறுெபாழுது
கூதிர் யாமம் முன்பனி என்றிைவ

ஓதிய குறிஞ்சிக்கு உ ய ஆகும்
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1.14 பாைலயில் ெபரும்ெபாழுது சிறுெபாழுது
ேவனில் நண்பகல் பின்பனி என்று இைவ

பான்ைமயின் உ ய பாைலதனக்ேக
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1.15 முல்ைலயில் ெபரும்ெபாழுது சிறுெபாழுது
மல்கு கார் மாைல முல்ைலக்கு உ ய
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1.16 மருதத்தில் சிறுெபாழுது
இருள் புலர் காைல மருதத்திற்கு உ த்ேத
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1.17 ெநய்தலில் சிறுெபாழுது
ெவய்ேயான் பாடு ெநய்தற்கு உ த்ேத
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1.18 மருதத்தில் ெநய்தலில் ெபரும்ெபாழுது
மருதம் ெநய்தல் என்றிைவ இரண்டிற்கும்

உ ய ெபரும்ெபாழுது இருமூன்றும்ேம
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1.19 கருப்ெபாருள் வைக
ஆரணங்கு உயர்ந்ேதார் அல்ேலார் புள் விலங்கு

ஊர் நீர் பூ மரம் உணா பைற யாழ் பண்

ெதாழில் எனக் கருவி ஈர் எழு வைகத்து ஆகும்
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1.20 குறிஞ்சியின் கருப்ெபாருள் நிரல்
விறல்ேசய் ெபாருப்பன் ெவற்பன் சிலம்பன்

குறத்தி ெகாடிச்சி குறவர் கானவர்

குறத்தியர் கிளி மயில் மறப்புலி குடாஅடி
கைறஅடி சீயம் சிறுகுடி அருவி

நறுஞ்சுைன ேவங்ைக குறிஞ்சி காந்தள்

ஆர் அம்ேதக்கு அகில் அேசாகம் நாகம்

ேவரல் ஐவனம் ேதாைர ஏனல்

கறங்கிைச ெதாண்டகம் குறிஞ்சியாழ் குறிஞ்சி
ெவறிெகாள் ஐவனம் வித்தல் ெசறிகுரல்

ைபந்திைன காத்தல் ெசந்ேதன் அழித்தல்

ெசங்கிழங்கு அகழ்தல் முழங்கு வழ்
ீ அருவிெயாடு

ெகாழுஞ்சுைன ஆடல் குறிஞ்சிக் கருப் ெபாருேள
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1.21 பாைலயின் கருப்ெபாருள் நிரல்
கன்னி விடைல காைள மீ ளி

இன்நைக எயிற்றி எயினர் எயிற்றியர்

மறவர் மறத்தியர் புறவு பருந்து எருைவ

கழுகு ெசந்நாய் கல்ெகழு குறும்பு
குழி அறும்கூவல் குராஅ மராஅ

உழிஞ்சில் பாைல ஓைம இருப்ைப

வழங்கு கதிக்ெகாண்டன ெசழும்பதி கவர்ந்தன

பைகத்துடி பாைலயாழ் பஞ்சுரம் ெவஞ்சமம்

பகல் சூைற ஆடல் பாைலக் கருப் ெபாருேள

21
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1.22 முல்ைலயின் கருப்ெபாருள் நிரல்
ெநடுமால் குறும்ெபாைற நாடன் ேதான்றல்
வடுவில் கற்பின் மைனவி கிழத்தி

இைடயர் இைடச்சியர் ஆயர் ஆய்ச்சியர்

கான வாரணம் மான் முயல் பாடி

குறுஞ்சுைன கான்யாறு குல்ைல முல்ைல

நிறங்கிளர் ேதான்றி பிறங்குஅலர்ப் பிடவம்

ெகான்ைற காயா மன்றலம் குருந்தம்

தாற்று கதிர் வரெகாடு சாைம முதிைர

ஏற்றுப்பைற முல்ைல யாழ் சாதா

சாைம வரகு தரமுடன் வித்தல்

அைவகைள கட்டல் அ தல் கடாவிடல்

ெசவிகவர் ெகான்ைறத் தீங்குழல் ஊதல்
மூஇனம் ேமய்த்தல் ேசஇனம் தழுவல்

குழுமிய குரைவெயாடு கான்யாறு என்று இைவ

முழுதுடல் ஆடல் முல்ைலக் கருப் ெபாருேள
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1.23 மருதத்தின் கருப்ெபாருள் நிரல்
இந்திரன் ஊரன் ைபந்தார் மகிழ்நன்

ெகழுதகு கற்பின் கிழத்தி மைனவி

உழவர் உழத்தியர் கைடயர் கைடச்சியர்

மழைல வண்டு ஆன மகன்றில் நாைர

அன்னம் ேபாதா நன்னிறக் கம்புள்

குருகு தாரா எருைம நீர்நாய்

ெபருகிய சிறப்பின் ேபரூர் முதூர்

யாறு மைனக்கிணறு இலஞ்சி தாமைர
நாறுஇதழ் கழுநீர் நறுமலர்க் குவைள

காஞ்சி வஞ்சி பூஞ்சிைன மருதம்

ெசந்ெநல் ெவண்ெணல் அந்ெநல் அ கிைண

மன்றன் முழவம் மருதயாழ் மருதம்

மன்றணி விழாக்ேகாள் வயல் கைளகட்டல்

அ தல் கடாவிடல் அகன்குளம் குைடதல்

வருபுனல் ஆடல் மருதக் கருப்ெபாருேள
1.24 ெநய்தலின் கருப்ெபாருள் நிரல்

வருணன் ேசர்ப்பன் வி திைரப் புலம்பன்
பரும அல்குல் பரத்தி நுைளச்சி

நுைளயர் நுைளச்சியர் பரதர் பரத்தியர்

அளவர் அளத்தியர் அைலகடல் காக்ைக
சுறவம் பாக்கம் ெபறல்அரும் பட்டினம்

உவர்நீர்க் ேகணி கவர்நீர் ெநய்தல்

கண்டகக் ைகைத முண்டகம் அடம்பு
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7
கண்டல் புன்ைன வண்டுஇமிர் ஞாழல்

புலவு மீ ன் உப்பு விைலகளில் ெபற்றன

நளிமீ ன் ேகாட்பைற நாவாய் பம்ைப

விள யாழ் ெசவ்வழி மீ ன் உப்புப் படுத்தல்

உணங்குஅைவ விற்றல் மீ ன் உணக்கல் புள் ஓப்பல்
ெநடுங்கடல் ஆடல் ெநய்தல் கருப்ெபாருேள

24

1.25 உ ப்ெபாருள் வைக
புணர்தலும் பி தலும் இருத்தலும் ஊடலும்

இரங்கலும் இவற்றின் நிமித்தமும் எனஆங்கு
எய்திய உ ப்ெபாருள் ஐயிரு வைகத்ேத

25

1.26 ைகக்ேகாளின் வைக
அளவில் இன்பத்து ஐந்திைண மருங்கில்

களவு கற்பு என இரு ைகக்ேகாள் வழங்கும்

26

1.27 களவுப் புனர்ச்சி வைக
இயற்ைகப் புணர்ச்சி இடம்தைலப்பாடு

பாங்கற் கூட்டம் பாங்கியிற் கூட்டம் என்று

உணர்த்திய களவில் புணர்ச்சி நால் வைகத்ேத

27

1.28 ைகக்கிைள இயலும் காலம்
ெமய்க்கிைள யாேழார் ேவண்டும் புணர்ச்சிமுன்

ைகக்கிைள நிகழ்தல் கடன் என ெமாழிப

28

1.29 ைகக்கிைள இ ெதனல்
அதுேவ

காமம் சான்ற இளைமேயாள் வயில்
குறிப்பறிகாறும் குறுகாது நின்று

குறிப்படு ெநஞ்ெசாடு கூறல் ஆகும்

29

1.30 ைகக்கிைள ஆற்றும் தைலமக்கள்
மைறேயார் மன்னவர் வணிகர் சூத்திரர் எனும்

இைறேயார் தத்தமக்கு எய்தும் மற்று அதுேவ

30

1.31 ைகக்கிைளயில் மற்ேறார் வைக
அதுேவ

ெமாழிந்ேதார் நால்வரும் ஒழிந்த ஐந்நிலத்துைற

இழிந்ேதார் தம்முள் உயர்ந்ேதாரும் எயதுப

31
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1.32 இயற்ைகப் புணர்ச்சி இ ெதனல்
ெதய்வம் தன்னின் எய்தவும் கிழத்தியின்

எய்தவும் படூஉம் இயற்ைகப் புணர்ச்சி

32

1.33 இயற்ைகப் புணர்ச்சியில் சிறப்பு
இயற்ைகப் புணர்ச்சி ெதய்வத்தின் எய்துழி
முயற்சி இன்றி முடிவது ஆகும்

33

1.34 களவினுள் புணர்ச்சி வைக
உள்ளப் புணர்ச்சியும் ெமய்உறு புணர்ச்சியும்
கள்ளப் புணர்ச்சியுள் காதலர்கு உ ய

34

1.35 உள்ளப் புணர்ச்சி நிகழ்வு களம்
ெபாருவிறந்ேதாற்கு ெபருைமயும் உரனும்

நல்நுதல் கச்சமும் நாணும் மடனும்

மன்னிய குலங்கள் ஆதலின் முன்னம்
உள்ளப் புணர்ச்சி உ யது ஆகும்

35

1.36 ெமய்உறு புணர்ச்சி நிகழ்வு களம்
காட்சி முதலாச் சாக்காடு ஈறாக்

காட்டிய பத்தும் ைகவரும் எனிேன

ெமய்உறு புணர்ச்சி எய்துதற்கு உ த்ேத

36

1.37 களவுப் புணர்ச்சி நிகழ்வு களம்
பகற்குறி இரவுக்குறி எனும் பான்ைமய

புகற்சியின் அைமந்ேதார் புணர்ச்சி நிகழ் இடேன

37

1.38 பகல் இரவுக்குறி ஈெதனல்
இல்வைர இகந்தது பகற்குறி இரவுக்குறி

இல்வைர இகவா இயல்பிற்று ஆகும்

38

1.39 களவில் பி வு வைக
ஒருவழித் தணத்தல் வைரவிைட ைவத்துப்

ெபாருள்வயில் பி தல் என்று இருவைகத்து ஆகும்

நிைறதரு காதல் மைறயினிற் பி ேவ
1.40 ஒருவழித் தணத்தலின் இயல்

39
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அவற்றுள்

ஒருவழிதணத்தற்குப் பருவம் கூறார்

40

1.41 வைரவிைடைவத்துப் ெபாருள்வியின் பி வின் இயல்
வைரவிைடைவத்துப் ெபாருள்வியின் பி ேவார்

இருதுவின் கண் உைடத்து என்மனார் புலவர்

41

1.42 வைரவு நிகழ் களம்
களவு ெவளிப்படா முன்னும் பின்னும்

விைளயு ெநறித்ெதன விளம்பினர் வைரேவ

42

1.43 களவு அறியப்படுமுன் வைரவிற்கு களம்
நான்கு வைகப் புணர்வினும் தான்ெறருண்டு வைரதலும்

களவு ெவளிப்படா முன் வைரதல் ஆகும்

43

1.44 களவு அறியப்பட்ட பின் வைரவிற்கு இயல்
உடன் ேபாய் வைரதலும் மீ ண்டு வைரதலும்
உடன் ேபாக்கிைட ஈடுற்று வைரதலும்

களவு ெவளிப்பட்ட பின் வைரதல் ஆகும்

44

1,45 உடன்ேபாய் வைரதல்
அவற்றுள்

உடன்ேபாய் வைரதல் ஒருவைகத்தாகும்

45

1.46 மீ ண்டு வைரதல்
அவண்மைன வைரதலும் தன்மைன வைரதலும்

என மீ ண்டு வைரதல் இருவைகத் தாகும்

46

1.47 அறத்ெதாடு நிைல களம்
ஆற்றுற அஞ்சினும் அவன் வைரவு மறுப்பினும்

ேவற்று வைரவு ேந னும் காப்புக்ைக மிகினும்
ஆற்றுறத் ேதான்றும் அறத்ெதாடு நிைலேய

1.48 அறத்ெதாடு நிற்றலின் ெநறியும் உ யாரும்
தைலவி பாங்கிக்கு அறத்ெதாடு நிற்கும்

பாங்கி ெசவிலக்கு அறத்ெதாடு நிற்கும்

47

10
ெசவிலி நற்றாய்க்கு அறத்ெதாடு நிற்கும்

நற்றாய் தந்ைத தன்ைனயார்க்கு அறத்ெதாடு
நிற்கும் என்ப ெநறி உணர்ந்ேதாேர

48

1.49 தைலவி அறத்ெதாடு நிற்கும் களம்
ஒருபுணர் ஒழிந்தவற்று ஒருவழி தணப்பவும்

வைரவிைடைவத்துப் ெபாருள் வயிற் பி யவும்
இைறவைனச் ெசவிலி குறிவயில் காணவும்

மைனவயிற் ெசறிப்பவும் வருத்தம் கூறின்

விைனவயிற் கண்ணும் வினவாக் கண்ணும்

அனநைடக்கிழத்தி அறத்ெதாடு நிற்கும்

49

1.50 பாங்கி அறத்ெதாடு நிற்கும் களம்
முன்னிைலப் புறெமாழி முன்னிைல ெமாழிகளில்

சின்ெமாழிப் பாங்கி ெசவிலிக்கு உணர்த்தும்

50

1.51 ெசவிலி அறத்ெதாடு நிற்கும் களம்
ெசவிலி நற்றாய்க்குக் கவைலயின்றி உணர்த்தும்

51

1.52 நற்றாய் அறத்ெதாடு நிற்கும் களம்
நற்றாய் அறத்ெதாடு நிற்குங் காைலக்

குரவனும் தன்ைனயும் குறிப்பின் உணர்ப

52

1.53 அறத்ெதாடு நிற்ேபார் வினா எழு களம்
பாங்கி தைலவிைய வினவும் ெசவிலி

பாங்கிைய வினவும் பாங்கி தன்ைனயும்

நற்றாய் தானும் வினவும் ெசவிலியில்

ெபான்ெதாடி கிழத்திைய உற்று ேநாக்கின்

53

1.54 உடன்ேபாக்குக் களத்து அறத்ெதாடு நிற்ேபார்
ஆங்குடன் ேபாய்உழி அறத்ெதாடு நிற்ப
பாங்கியும் ெசவிலியும் பயந்த தாயும்

54

1.55 கற்பின் வைக
களவின் வந்த கற்பும் ெபாற்புஅைம

களவின் வழிவாராக் கற்பும் என்றாங்கு

முற்படக் கிளந்த கற்பு இருவைகத்ேத
1.56 கற்பினுள் புணர்ச்சி வைக

55
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குரவ ல் புணர்ச்சி வாயிலில் கூட்டம் என்று

இருவைகத்து ஆகும் கற்பின் புணர்ச்சி

56

1.57 களவுவழி கற்புப் புணர்ச்சியில் ஓர் சிறப்பு
அவற்றுள்

களவின் வழிவந்த கற்பின் புணர்ச்சி

கிைளஞ ன் எய்தாக் ேகண்ைமயும் உைடத்ேத

உடன்ேபாய வைரதலும் உண்ைமயான

57

1.58 கற்பில் தைலவன்கண் நிகழ்வு
மைறயில் புணர்ச்சியும் மன்றப் புணர்ச்சியும்

இைறவற்கு எய்தல் உண்டு இருவைக கற்பினும்

58

1.59 அத்தைலவன் கண் நிகழ்வுக்கு உ யர்
காதல் பரத்ைதயர் காமக் கிழத்தியர்

பின்முைற வதுைவப் ெபருங்குலக் கிழத்தி என்று
அன்னவர் உ யர் அைவ இரண்டிற்கும்

59

1.60 இவருள் களவில் புணர்ச்சிக்கு உ ேயார்
அவருள்

காதல் பரத்ைதயர் களவிற்கு உ யர்

60

1.61 மன்றப் புணர்ச்சிக்கு உ ேயார்
ஒழிந்ேதார் மன்றப் புணர்ச்சிக்கு உ யர்

61

1.62 கற்பில் பி வு
பரத்ைதயின் பி தல் ஓதற்குப் படர்தல்

அருள்தகு காவெலாடு துதில் ககறல்

உதவிக்கு ஏகல் நிதியில் கிகத்தல் என்று

உைரெபறு கற்பில் பி வு அறுவைகத்ேத

62

1.63 பரத்ைதயின் பி தல்
அயன்மைனப் பி வயற் ேச யின் அகற்சி

புறநகர்ப் ேபாக்கு இைவ புரவலர்க்கு உ ய
பரத்ைதயின் பி யும் பருவத்தான

63
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1.64 அயன்மைனப்பி வு
ெகழீஇய காமக் கிழத்தியர் ெபாரட்டாத்

தழீஇய அயல்மைனத் தைலவன் பி யும்

64

1.65 அயல்ேச ப்பி வு
பின்னர் வைரந்த ெபதும்ைபயும் பரத்ைதயும்

இன்னியல் விழவும் ஏதுவாக

அவன் அயல் ேச யின் அகலும் என்ப

65

1.66 புறநகர் ேபாக்கு
விருந்தியல் பரத்ைதைய ெபருந்ேதர் மிைசெகாண்டு

இளமரக்காவின் விைளயாடற்கும்

புனல் ஆடற்கம் புறநகர்ப் ேபாகும்

66

1.67 தைலவியின் ஊடல் களம்
ஊடல் அவ்வழிக் கூடும் கிழத்திக்கு

67

1.68 உடல் தணி வழி
ெகாைள வல் பாணன் பாடினி கூத்தர்

இைளயர் கண்ேடார் இருவைகப் பாங்கர்

பாகன் பாங்கி ெசவிலி அறிவர்
காமக்கிழத்தி காதற் புதல்வன்

விருந்து ஆற்றாைம என்று இைவ ஊடல்

மருந்தாய் தீர்க்கும் வாயில்கள் ஆகும்

68

1.69 ஓதற்பி விற்கு உ ேயார்
ஓதல் ெதாழில் உ த்து உயர்ந்ேதார் மூவர்க்கும்

69

1.70 கல்வி பி விற்கு உ ேயார்
அல்லாக் கல்வி எல்லார்க்கும் உ த்ேத
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1.71 பைடபயில் பி விற்கு உ ேயார்

பைடக்கலம் பயிறலும் பகடுபிற ஊர்தலும்

உைடத்ெதாழில் அவர்க்கு என உைரத்திசிேனாேர
1.72 காவல் பி வின் வைக
அறப்புறம் காவல் நாடு காவல் எனச்

71
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சிறப்புறு காவல் திறம் இருவைகத்ேத

72

1.73 அறப்புறம் காவல்
அவற்றுள் அறப்புறம்காவல் அைனவர்க்குமு த்ேத

73

1.74 நாடுகாவல்
மற்ைறக் காவல் ெகாற்றற்கு உ த்ேத

74

1.75 தூதில் பி வு
ேவதமாந்தர் ேவந்தர் என்று இருவர்க்கும்
தூது ேபாதல் ெதாழில் உ த்து ஆகும்

75

1.76 பி வில் சிறப்பு
சிறப்புப் ெபயர் ெபறில் ெசப்பிய இரண்டும்
உறற்கு

மரபின ஒழிந்ேதார் இருவர்க்கும்

76

1.77 துைணவயில் பி வு
உதவி அந்தணர் ஒழிந்ேதார்க்கு உ த்ேத

77

1.78 யாவர்க்கும் உ ய பி வு
பரத்ைதயில் பி வும் ெபாருள்வயில் பி வும்
உைரத்த நால்வர்க்கும் உ ய ஆகும்

78

1.79 நில மக்களுக்கு உ ய பி வு
இழிந்ேதார் தமக்கும் இவற்றுண் ேமம்பட்டைவ

ஒழிந்தனவாம் என ெமாழிந்தனர் புலவர்

79

1.80 தைலமகன் பி வு இயல்
கல்வி முதலா எல்லா விைனக்கும்

ெசால்லி அகறலும் ெசால்லாது அகறலும்

உ யன் கிழேவான் ெபருமைனக் கிழத்திக்கு

80

1.81 ஓர் பி வு வைக
ெசால்லாது அகலினும் ெசால்லும் பாங்கிக்கு
1.82 மற்ேறார் பி வு வைக

81
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குறிப்பின் உணர்த்தலும் ெபறற்கரும் கிழத்திக்கு

82

1.83 நாடு இைடெபயர் காலத்து அறிவிக்கும் ெநறி
காலில் ேசறலும் கலத்தில் ேசறலும்

ஊர்தியில் ேசறலும் நீதியாகும்

83

1.84 அந்தணர்க்கு ய ெநறி
புலத்தில் சிறந்த பு நூல் முதல்வர்க்குக்

காலத்தில் ேசர்தல் கடன் என ெமாழிப

84

1.85 மன்னர் குலமாதெராடு ெசல்லல் ஆகா
வலன் உயர் சிறப்பின் மற்ைற மூவர்க்கும்

குலமட மாதெராடு கலமிைசச் ேசறலும்

பாசைறச் ேசறலும் பழுது என ெமாழிப

85

1.86 தைலமகன் ெசலவு அழுங்கல் ஆதல்
ஓதல் முதலா ஓதின ஐந்துனும்

பி ேவான் அழுங்கற்கும் உ யன் ஆகும்

86

1.87 ெசலவு அழுங்கல் களம்
இல்லத்து அழுங்கலும் இைடச்சுரத்து அழுங்கலும்

ஒல்லும் அவற்கு என உைரத்திசிேனாேர

87

1.88 ெசலவு அழுங்கல் ஏது
தைலவி தன்ைனயும் தன் மனந்தன்ைனயும்

அலமரல் ஒழித்தற்கு அழுங்குவது அல்லது
ெசல்த் ேதான்றல் ெசல்வான் அல்லன்

88

1.89 ஓதல் பி வு காலம்
அவற்றுள்

ஓதற் பி வு உைடத்து ஒரு மூன்றியாண்ேட

89

1.90 மூவைகப் பிறிவு காலம்
துதிற் பி வும் துைணவயின் பி வும்

ெபாருள்வயிற் பி வும் ஓர் ஆண்டுைடய
1.91 பரத்ைதயர் பி வு காலம்

90
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பூத்த காைல புைன இைழ மைனவிைய

நீராடியபின் ஈராறு நாளும்

கருவயிற்று உறூஉங் காலம் ஆதலின்

பி யப் ெபறாஅன் பரத்ைதயின் பி ேவான்

91

1.92 ஓதற்பி ந்ேதனுக்கு தகாதன
ஓதற்கு அகன்ேறான் ஒழிந்திைட மீ ண்டு

ேபாதற்கு இையயவும் புலம்பவும் ெபறாஅன்

92

1.93 தூது துைண ெசன்றார்க்கு ெநறி
தூதும் துைணயும் ஏதுவாகச்

ெசன்ேறான் அவ்விைனநின்று நீட்டித்துழிப்

புலந்து பாசைறப் புலம்பவும் ெபறுேம

93

1.94 கற்பில் தைலமகளுக்கு உ ய ெநறி
பூத்தைம ேசடியில் புரவலர்க்கு உணர்த்தலும்
நீத்தைம ெபாறாது நின்று கிழேவாைனப்

பழிக்கும் காமக்கிழத்திையக் கழறலும்

கிழேவார் கழறலும் வழிமுைற மைனவிையக்

ெகாழுநெனாடு வந்து எதிர் ேகாடலும் அவெனாடு
பாங்ெகாடு பரத்ைதைய பழித்தலும் நீங்கிப்

புறநகர்க் கணவெனடு ேபாகிச் ெசறிமலர்ச்

ேசாைலயும் காவும் மாைலயும் ழனியும்

மாைல ெவள்அருவியும் மைலயும் கானமும்

கண்டுவிைளயாடலும் கடும்புனல் யாறும்
வண்டு இமிர் கமல வாவியும் குளனும்

ஆடிவிைளயாடலும் கூடும் கிழத்திக்கு

94

1.95 பாணற்கு உ யன
வாயில் ேவண்டலும் வாயின் ஓர்வித்தலும்
ேசயிைழ ஊடல் தீர்த்தலும் ேபாய் உழி

அவள் நலம் ெதாைலவு கண்டு அழுங்கலும் அவன்வயின்

ெசல்ல விரும்பலும் ெசன்றவற்கு உணர்த்தலும்

ெசால்லிய கூற்ெறனச் ெசால்லும் கிழேவான்

வரவு மீ ண்டு வந்து அ ைவக்கு உணர்த்தலும்

அணிநலம் ெபற்றைம அறியான் ேபான்றவட்

பணிெவாடு வினாதலும் பாணற்கு உ ய
1.96 விறலிக்கு உ யன

ெசலவில் ேதற்றலும் புலவியில் தணித்தலும்
வாயில் ேவண்டலும் வாயில் ேநர்வித்தலும்

95
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ெத யிைழ விறலிக்கு உ ய ஆகும்
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1.97 கூத்தர்கு உ யன
ெசல்வம் வாழ்த்தலும் நல்லறிவு ெகாளுத்தலும்

கலன்அணி புணர்த்தலும் காமநுகர்பு உணர்த்தலும்
புலவி முதிர் காைலப் புலங்ெகாள ஏதுவில்

ேதற்றலும் ேசய்ைம ெசப்பலும் பாசைற

ேமற்ெசன்று உைரத்தலும் மீ ண்டுவர உணர்த்தலும்

கூற்றரு மரபின் கூத்தற்கு உ ய
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1.98 இைளேயார்க்கு உ யன
மடந்ைதைய வாயில் ேவண்டலும் வாயில்

உடன்படுத்தலும் அவள் ஊடல் தீர்த்தலும்

ெகாற்றவற்கு உணர்த்தலும் குற்ேறவல் ெசய்தலும்

ெசன்று முன் வைரவு ெசப்பலும் அவன்திறம்

ஒன்றிநின்று உைரத்தலும் விைனமுடி புைரத்தலும்

வழிஇயல்பு கூறலும் வழிஇைடக் கண்டன

ெமாழிதலும் இைளேயார் ெதாழில் என ெமாழிப

98

1.99 கண்ேடார்கு உ யன
தீதுைடப் புலவி தீர்த்தலும் அவன்வரல்

காதலிக்கு உைரத்தலும் கண்ேடார்க்கு உ ய

99

1.100 பார்ப்பன பாங்கற்கு உ யன
இளைமயும் யாக்ைகயும் வளைமயும் ஏனவும்

நிைலயாத் தன்ைம நிைல எடுத்து உைரத்தலும்

ெசலவு அழுங்குவித்தலும் ெசலவு உடன் படுத்தலும்

பிறவும் எல்லாம் மைறேயார்க்கு உ ய
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1.101 சூத்திரப் பாங்கற்கு உ யன
நன்ைமயின் நிறுத்தலும் தீைமயின் அகற்றலும்

ெசான்னவும் பிறவும் சூத்திரர்கு உ ய

101

1.102 பாகற்கு உ யன
ேசயிைழக் கிழத்திைய வாயில் ேவண்டலும்

வாயின் ேநர்வித்தலும் வயங்கு துனி தீர்த்தலும்

விைனமுடித்ததன்பின் வியன்பதி ெசய்த்து என

இைனேவான் ேதற்றலும் பாகற்கு இயல்ேப
1.103 பாங்கிக்கு உ யன
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பி வுழி விலக்கலும் பி வு உடன்படுத்தலும்

பி வுழித் ேதற்றலும் பி வுழி அழுங்கலும்

பிறவும் உ ய இைறவைள பாங்கிக்கு

103

1.104 ெசவிலிக்கு அசிவர்கு உ யன
முன்வரும் நீதியும் உலகியல் முைறைமயும்

பின்வரும் ெபற்றியும் பிறவும் எல்லாம்

ெதற்ெறனக் கூறல் ெசவிலித் தாய்க்கும்

உற்றறிவர்க்கும் உ யன ஆகும்

104

1.105 காமக்கிழத்திக்கு உ யன
குடிபிறந்ேதாைர வடுப்படுத்து உைரத்தலும்

மைனவிையப் பழித்தலும் வாடா ஊடலுள்

தைலவற் கழறலும் மைனவிக்கு அைமந்த

ஒழுக்கமும் காமக் கிழத்திக்கு உ ய

105

106 பரத்ைதயர்க்கு உ யன
கிழேவான் தன்ைனயும் கிழத்தி தன்ைனயும்

இகழ்தலும் தம்ைமப் புகழ்தலும் நிகழ்ெபருள்

கரத்தலும் பரத்ைதயர் கடன் என ெமாழிப

106

1.107 பரத்ைதயர்க்கு ய ஓர் சிறப்பு
பரத்ைதயர் காதற் பரத்ைதையப் புகழ்தலும்

தம்ைம இகழ்தலும் தம்முளும் கூறுப

107

1.108 இைளயர் தைலமகன்பால் உ யன
இைளயர் கிழேவார்க்கு இரவும் பகலும்

கைளதல் இல்லாக் கவசம் ேபால்வர்

108

1 109 இருவைகப் பாங்கர்க்கு உ யன
இருவைகப் பாங்கரும் ஒருெபருங் கு சிற்கு

இன்னுயிர்த் துைணயா இருெபரும் குரவரும்

தன்ைன அளித்த தைகைமேயாேர

109

1.110 ேதாழிக்கு உ யன
ேதாழி ெசவிலி மகளாய்ச் சூழ்தேலாடு

உசாத்துைணயாகி அசாத்து அணிவித்தற்கு
உ ய காதல் மருவிய துைணேய

110
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1.111 ெசவிலிக்கு உ யன
ெசவிலி நற்றாய் ேதாழி ஆகி

அவலம் நீக்கி அறிவும் ஆசாரமும்

ெகாளுத்தி தைலவிைய வளர்த்த தாேய

111

1.112 அறிவர்க்கு உ யன
அறிவர் கிழேவான் கிழத்தி என்று இருவர்க்கும்
உறுதி ெமாழிந்த உயர் ெபாரம் குரவர்

112

1.113 காமக் கிழத்தியர் இயல்
ஒருவன் தனக்ேக உ ைம பூண்டு

வருகுலப் பரத்ைதயர் மகளிர் ஆகிக்

காமக்கு வைரந்ேதார் காமக் கிழத்தியர்

113

1.114 காதற் பரத்ைதயர் இயல்
யாைரயும் நயவா இயல்பில் சிறந்த
ேச ப் பரத்ைதயர் மகளிர் ஆகிக்

காதலில் புணர்ேவார் காதல் பரத்ைதயர்

114

1.115 காதல பரத்ைதய ல் சிறப்பு
அவர் உளும் வைரதற்கு உ ேயார் உளேர

115

1.116 துறவரம் ேமற்ெகாள் காலம்
மக்கெளாடு மகிழ்ந்து மைனஅறம் காத்து

மிக்க காம ேவட்ைக தீர்ந்துழித்

தைலவனும் தைலவியும் தம்பதி நீங்கித்

ெதாைலவில் சுற்றெமாடு துறவரம் காப்ப

116

2 களவியல்
2,1 களவின் இயல்
உளமலி காதல் களவு எனப் படுவ

ெதாகுநான்கு ேவதத்து இருநான்கு மன்றலுள்
யாேழார் கூட்டத்து இயல்பினது என்ப
2.2 ைகக்கிைளயின் வைக
காட்சி ஐயம் துணிவு குறிப்பறிவு என

117
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மாட்சி நான்கு வைகத்ேத ைகக்கிைள
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2.3 காட்சியின் இயல்
புணர்ப்பதும் பி ப்பதும் ஆகிய பால்களுள்

புணர்க்கும் பாலில் ெபாருவிறந்து ஒத்த

கைறேவல் காைளயும் கன்னியும் காண்ப

இைறேயான் உய னும் குைறவின்று என்மனார் புலவர்

119

2.4 ஐயத்தின் இயல்
மடமான் ேநாக்கி வடிவம் கண்ட

இடமும் சிறந்துழி எய்துவது ஐயம்

120

2.5 துணிவின் இயல்
எழுதிய வல்லியும் ெதாழில்புைன கலனும்

வாடிய மலரும் கூடிய வண்டும்

நைடபயில் அடியும் புைடெபயர் கண்ணும்
அச்சமும் பிறவும் அவன்பால் நிகழும்
கச்சம்இல் ஐயம் கடிவன ஆகும்

121

2.6 குறிப்பு அறிதலின் இயல்
அ ைவ நாட்டம் அகத்து நிகழ் ேவட்ைக

ெத ய உணர்த்தும் கு சிற்கு என்ப

122

2.7 களவின் கிளவி நிரல்
இயற்ைகப் புணர்ச்சி வன்புைற ெதளிேவ

பி வுழி மகிழ்ச்சி பி வுழிக் கலங்கல்
இடந்தைலப்பாடு பாங்கற் கூட்டம்

பாங்கி மதிஉடன்பாடு பாங்கியற் கூட்டம்

பாங்கைம பகற்குறி பகற்குறி இைடயீடு
இரவுக்குறிேய இரவுக்குறி இைடயீடு
வைரவு ேவட்ைக வைரவு கடாதல்

ஒருவழி தணத்தல் வைரவிைட ைவத்துப்

ெபாருள்வயிற் பி தல் என்று ஒரு பதிேனழும்

களவிற்கு உ யகிளவித் ெதாைகேய

123

2.8 இயற்ைகப் புணர்ச்சியின் இயல்
ெதய்வம் புணர்ப்பச் சிந்ைத ேவறாகி

எய்தும் கிழத்திைய இைறேயான் என்ப
2.9 இதன் வி

124
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கலந்துழி மகிழ்தலும் நலம் பாராட்டலும்

ஏற்புற அணிதலும் என்னும் இம்மூன்றும்

ேபாற்றிய ெதய்வப் புணர்ச்சியின் வி ேய

125

2.10 தைலவியின்கண் புணர்ச்சி வைக
ேவட்ைக உணர்தல் மறுத்தல் உடன்படல்

கூட்டம் என்று இைறவியில் கூட்ட நால் வைகத்ேத

126

2.11 இதன் வி
இரந்துபின் நிற்றற்கு எண்ணலும் இரந்து

பின்னிைல நிற்றலும் முன்னிைல ஆக்கலும்

ெமய்ெதாட்டுப் பயிறலும் ெபாய் பாராட்டலும்

இடம் ெபற்றுத் தழாலும் வழிபாடு மறுத்தலும்

இைடயூறு கிளத்தலும் நீடுநிைனந்து இரங்கலும்
மறுத்துஎதிர் ேகாடலும் வறிதுநைக ேதாற்றலும்

முறுவல்குறிப்பு உணர்தலும் முயங்குதல் உறுத்தலும்

புணர்ச்சியில் மகிழ்தலும் புகழ்தலும் பிறவும்

உணர்த்திய தைலவியின் புணர்ச்சியின் வி ேய
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2.12 வன்புைறயின் வைக
ஐயம் தீர்த்தல் பி வு அறிவுறுத்தல் என்று

எய்திய வன்புைற இருவைகத்து ஆகும்

128

2.13 இதன் வி
அணிந்துழி நாணியது உணர்ந்து ெதளிவித்தலும்

ெபருநயப்பு உைரத்தலும் ெதய்வத்திறம் ேபசலும்

பி ேயன் என்றலும் பி ந்து வருக என்றலும்

இடம் அணித்து என்றலும் என்று இைவ ஆறும்

மடன்அறத்ெத ந்த வன்புைர வி ேய

129

2.14 ெதளிவின் இயல்
தைலவன் மாற்றம் தைலவி ேதற்றம்

ெதளிவாம் என்பர் ெதளிந்திசிேனேர

130

2.15 பி வுழி மகிழ்ச்சியின் வி
ெசல்லும் கிழத்தி ெசலவு கண்டு உளத்ெதாடு

ெசால்லலும் பாகேனாடு ெசால்லலும் இரண்டும்

பி வுழி மகிழ்ச்சியின் வி

எனக் ெகாளேல

131
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2.16 பி வுழி கலங்கல் ன் வைக
மருள்உற்று உைரத்தல் ெதருள் உற்று உைரத்தல் என்று

இருவைகத்து ஆகும் பி வுழி கலங்கல்

132

2.17 பி வுழி கலங்கல் ன் வி
ஆயெவள்ளம் வழிபடக் கண்டு இது

மாயேமா என்றலும் வாயில் ெபற்று உய்தலும்

பண்பு பாராட்டலும் பயந்ேதார் பழிச்சலும்

கண்ெபைட ெபறாது கங்குல் ேநாதலும் எனும்

ஐந்தும் பி வுழி கலங்கல் ன் வி யாகும்ேம

133

2.18 இடந்தைலப்பாட்டின் வைக
ெதய்வம் ெதளிதல் கூடல் விடுத்தல் என்று

இவ்ஓர் மூவைகத்து இடந்தைலப்பாேட

134

2.19 இதன் வி
தந்த ெதய்வம் தரும் எனச் ேசறலும்

முந்து உறக் காண்டலும் முயங்கலும் புகழ்தலும்

உடன்புணர் ஆயத்து உய்த்தலும் என ஐந்து

இடந்தைலப்பாட்டின் இலக்கண வி ேய
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2.20 பாங்கற் கூட்ட வைக
சார்தல் ேகட்டல் சாற்றல் எதிர்மைற

ேநர்தல் கூடல் பாங்கிற் கூட்டல் என்று

ஆங்கு ஏழு வைகத்ேத பாங்கற் கூட்டம்
2.21 இதன் வி
தைலவன் பாங்கைனச்சார்தலும் பாங்கன்

தைலவைன உற்றது வினாதலும் தைலவன்
உற்றது உைரத்தலும் கற்றறி பாங்கன்

கழறலும் கிழேவான் கழற்று எதிர் மறுத்தலும்
கிழேவான் பழித்தலும் கிழேவான் ேவட்ைக
தாங்கற்கு அருைம சாற்றலும் பாங்கன்

தன்மனத்து அழுங்கலும் தைலவேனாடு அழுங்கலும்

எவ்விடத்து எவ்வியற்று என்றலும் அவன து
இவ்விடத்து இவ்வியற்று என்றலும் பாங்கன்

இைறவைனத் ேதற்றலும் குறிவழிச் ேசறலும்

இைறவிையக் காண்டலும் இகழ்ந்தற்கு இரங்கலும்

தைலவைன வியத்தலும் தைலவிைய வியத்தலும்

தைலவன் தனக்கு தைலவிநிைல கூறலும்

136
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தைலவன் ேசறலும் தைலவிையக் காண்டலும்

கலவியின் மகிழ்தலும் புகழ்தலும் தைலவிையப்

பாங்கிெயாடு வருகஎனப் பகர்தலும் பாங்கிற்

கூட்டலும் என்றுஈங்கு ஈட்டுநாலாறும்
காட்டிய பாங்கற் கூட்டத்து வி ேய
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2.22 பாங்கிமதி உடன்பாட்டின் வைக
முன்னுற உணர்தல் குைறயுற உணர்தல்

இருவரும் உள்வழி அவன்வரவு உணர்தல் என்று

ஒருமூன்று வைகத்ேத பாங்கிமதி உடன்பாடு

138

2.23 முன்னுற உணர்தலின் இயல்
நாற்றமும் ேதாற்றமும் ஒழுக்கமும் உண்டியும்

ெசய்விைன மைறப்பும் ெசலவும் பயில்வும் என்று

இவ்வைக ஏழினும் ஐயம் உற்று ஓர்தலும்
அவ்வைக தன்னால் ஐயம் தீர்தலும்

ெமய்யினும் ெபாய்யினும் வழிநிைல பிைழயாது

பல்ேவறு கவர்ெபாருள் ெசால்லின் ஆடலும் என

முன்னுற உணர்தல் மூன்றாகும்ேம
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2.24 குைறயுற உணர்தலின் இயல்
ெபட்ட வாயில் ெபற்று இரவு வலியறுத்ேதான்
கண்ணியும் தைழயும் ஏந்தி நண்ணி

ஊர்ேபர் ெகடுதிேயாடு ஒழிந்தவும் வினாவுழி

யாேர இவர் மனத்து எண்ணம் யாது எனத்

ேதர்தலும் என்னம் ெதளிதலும் என ஆங்கு

ஓர் இரண்டாகும் குைற உணர்தல்

140

2.25 இருவருமுள்வழி அவன்வரவு உணர்தலின் இயல்
ைகயுைற ஏந்தி வந்து அவ்வைக வினாவுழி

எதிர்ெமாழி ெகாடுத்தலும் இைறவைன நகுதலும்

மதியின் அவர்அவர் மனக்கருத்து உணர்வும் என்று

இருவரும் உள் வழி அவன் வரவு உணர்தல்

ஒரு மூன்று ஆகும் ெத யும் காேல
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2.26 பாங்கிமதி உடன்பாட்டின் வி
ஈங்ஙணம் இயம்பிய இருநான்கு(*) கிளவியும்

பாங்கிமதி உடன்பாட்டது வி ேய
(*) 2.22=3, 2.23=2, 2.24=3 == 8
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2.27 பாங்கியற் கூட்ட வைக
இரந்து பின்நிற்றல் ேசட்பைட மடற்கூற்று

மடல் விலக்கு உடன்படல் மடல்கூற்று ஒழிதல்
குைற நயப்பித்தல் நயத்தல் கூட்டல்

கூடல் ஆயம் கூட்டல் ேவட்டல் என்று

ஈராறு வைகத்ேத இகுைளயிற் கூட்டம்
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2.28 இரந்து பின்நிற்றல்-ேசட்பைட வி
தைலவனுள் ேகாள் சாற்றலும் பாங்கி

குலமுைற கிளத்தலும் தைலவன் தைலவி

தன்ைன உயர்த்தலும் நன்நுதல் பாங்கி

அறியாள் ேபான்று வினாதலும் இைறேயான்
இைறவித் தன்ைம இயம்பலும் பாங்கி

தைலவி அருைம சாற்றலும் தைலவன்
இன்றிஅைமயாைம இயம்பலும் பாங்கி

நின்குைற நீேய ெசன்று உைர என்றலும்

பாங்கிையத் தைலவன் பழித்தலும் பாங்கி

ேபைதைம ஊட்டலும் காதலன் தைலவி

மூதறிவு உைடைம ெமாழிதலும் பாங்கி

முன்னுறு புணர்ச்சி முைறஉறக் கூறலும்

தன்னிைல தைலவன் சாற்றலும் பாங்கி

உலகியல் உைரத்தலும் தைலமகன் மறுத்தலும்

பாங்கி அஞ்சி அச்சுறுத்தலும் ஆங்கு அவன்
ைகயுைற புகழ்தலும் ைதயல் மறுத்தலும்

ஆற்றா ெநஞ்சிேனாடு அவன் புலத்தலும் அவள்
ஆற்றுவித்து அகற்றலும் ஆகும் நாைலந்தும்

இரந்து பின்நிற்றற்கும் ேசட்படுத்தற்கும்

ெபாருந்துவ என்மனார் ெத ந்திசிேனாேர
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2.29 மடற்கூற்று-மடல் விலக்கின் வி
இரந்து குைறெபறாது வருந்திய கிழேவான்

மடேல ெபாருள் என மதித்தலும் பாங்கிக்கு

உலகின் ேமல்ைவத்து உைரத்தலும் அதைனத்

தன்ேமல் ைவத்தச் சாற்றலும் பாங்கி

தைலமகள் அவயவத்து அருைம சாற்றலும்

தைலமகன் தன்ைன தாேன புகழ்தலும்

அலர்முைலப் பாங்கி அருள்இயல் கிளத்தலும்

ெகாண்டுநிைல கூறலும் என்று இைவ ஏழும்
மடற்கூற்றிற்கும் மடல் விலக்கிற்கும்
கடவ என்பர் கற்றறிந்ேதாேர

2.30 குைறேநர்தல்-மடல்கூற்று ஒழிதலின் வி
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24
தைலவி இளைமத் தன்ைம பாங்கி

தைலவற்கு உணர் தலும் தைலவன் தைலவி
வருத்திய வண்ணம் உைரத்தலும் பாங்கி

ெசவ்வி அருைம ெசப்பலும் தைலவன்
ெசவ்வி எளிைம ெசப்பலும் பாங்கி

என்ைன மைறப்பின் எளிெதன நகுதலும்

அந்நைக ெபாறாது அவன் புலம்பலும் அவள்

ேதற்றலும் ைகயுைற ஏற்றலும் கிழேவான்
ஆற்றலும் என்னும் அவ்ெவான்பானும்

குைறேநர்தற்கும் மடற்கூற்று ஒழிதற்கும்

முைறைமயின் உ ய முனனுங்காேல
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2.31 குைற நயப்பித்தல்-குைறமறுத்தலின் வி
இைறவன் தனக்கு குைறேநர் பாங்கி

இைறவிக்கு அவன் குைற உணர்த்தலும் இைறவி

அறியாள் ேபான்று குறியாள் கூறலும்

பாங்கி இைறேயார் கண்டைம பகர்தலும்

பாங்கிையத் தைலவி மைறத்தலும் பாங்கி

என்ைன மைறப்பது என்எனத் தழாஅலும்

ைகயுைற புகழ்வும் என்று இவ்விரு மூன்றும்
ெமலிதாகச் ெசால்லிக் குைற நயப்பித்தற்கும்
வலிதாகச் ெசால்லி மறுத்தற்கும் உ ய
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2.32 குைற நயப்பித்தல்-நயத்தலின் வி
ேதாழி கிழேவான் துயர்நிைல கிளத்தலும்

மறுத்தற்கு அருைம மாட்டலும் தைலவன்
குறிப்பு ேவறாக ெநறிப்படக் கூறலும்

தைலவிைய முனிதலும் தைலவி பாங்கி

தன்ைன முனிதலும் தன்ைகக் ைகயுைற

ஏற்றலும் எனமுைற சாற்றிய ஆறும்

வலிதாகச் ெசால்லி குைற நயப்பித்தற்கும்
ெமலதாகச் ெசால்லி ேமவற்கும் உ ய

2.33 கூட்டல்-கூடல்-ஆயம்கூட்டல்-ேவட்டலின் வி
இைறவி ைகயுைற ஏற்றைம பாங்கி

இைறவர்க்கு உணர்த்தலும் குறிஇடம் கூறலும்

குறிஇடத்து இைறவிைய ெகாண்டு ேசறலும்

குறிஇடத்து உய்த்து நீங்கலும் இைறேயான்

இடத்து எதிர்ப்படுத்தலும் இையதலும் புகழ்தலும்
விடுத்தலும் பாங்கி ெமல்லியல் சார்ந்து

ைகயுைற காட்டலும் ைமயுைறக் கண்ணிையப்
பாங்கிற் கூட்டலும் நீங்கித் தைலவற்கு

ஓம்பைட சாற்றலும் உலகியல் ேமம்பட
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25
விருந்து விலக்கலும் ெபருந்தைக விருந்திைற

விரும்பலும் எனத் ெத ந்த பன் மூன்றும்

கூட்டல் முதலா ேவட்டல் ஈறாப்

பாங்கிற்கு வகுத்த நான்கிற்கு உ ய
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2.34 பாங்கியிற் கூட்டத்தின் வி
அற்றம்இல் சிறப்பின் இவ்அறுபத்ெதான்றும்(*)

குற்றம்இல் பாங்கியிற் கூட்டத்து வி ேய
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(*) 2.27=20, 2.28=7, 2.29=9, 2.30=6, 2.31=6, 2.32=13 == 61
2.35 பகற்குறியின் வைக
கூட்டல் கூடல் பாங்கிற் கூட்டல்

ேவட்டல் என்று ஒருநால் வைகத்ேத பகற்குறி
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2.36 இதன் வி
குறிஇடம் கூறல் முதலாப் ெபறல் அரும்

விருந்திைற விரும்பல் ஈறாப் ெபாருந்தப்
பகர்ந்த பன்னிரன்டும்(*) பகற்குறிேய
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(*) 2.32 அதனில் காடப்ெபற்றுள்ள (ேமற்படி

குறித்த-௧௨) வி கைள மீ ண்டும் இங்கு ெகாள்க
2.37 ஒரு ேநாக்கு பகற்குறியின் வைக
இரங்கல் வன்புைற இல்ெசறிப் புணர்த்ல் என்று
ஒருங்கு மூவைகத்து ஒருசார் பகற்குறி
2.38 இதன் வி
கிழேவான் பி ந்துழிக் கிழத்தி மாைலயம்

ெபாழுது கண்டு இரங்கலும் பாங்கி புலம்பலும்
தைலவன் நீடத் தைலவி வருந்தலும்

தைலவிையப் பாங்கி கழறலும் தைலவி

முன்னிைலப் புறெமாழி ெமாழிதலும் இன்னுயிர்ப்
பாங்கிெயாடு பகர்தலும் பாங்கி அச்சுறுத்தலும்

நீங்கற்கு அருைம தைலவி நிைனந்து இரங்கலும்

தைலவிக் கவன் வரல் பாங்கி சாற்றலும்

சிைறப்புறமாகச் ெசறிப்பு அறிவுறுத்தலும்

முன்னிைலப் புறெமாழி ெமாழிந்து அறிவுறுத்தலும்
முன்னின் உணர்தலும் முன்னின் உணர்த்தி

ஓம்பைட சாற்றலும் ேமம்படு கிழேவான்
தஞ்சம் ெபறாது ெநஞ்ெசாடு கிளத்தலும்
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26
என்ற ஈேரழும் எல்லுக் குறிேய
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2.39 பகற்குறி இைடயீ ட்டின் வைக
விலக்கல் ேசறல் கலக்கம் என்று ஆங்கு

இகப்பின் மூவைகத் து பகற்குறி இ யீடு
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2.40 இதன் வி
இைறவைனப் பாங்கி குறிவரல் விலக்கலும்

இைறவிையக் குறிவரல் விலக்கலும் இைறமகள்
ஆடிட ேநாடுக்கி அழிதலும் பாங்கி

ஆடிடம் விடுத்துக் ெகாண்டு அகறலும் பின்னாள்
ெநடுந்தைக குறிவயின் நீடுெசன்று இரங்கலும்

வறுங்களம் நாடி மறுகலும் குறுங்ெதாடி

வாழும் ஊர் ேநாக்கி மதிமயங்கலும் எனும்
ஏழும் பகற்குறி இைடயீட்டு வி ேய
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2.41 இரவுக்குறி வைக
ேவண்டல் மறுத்தல் உடன்படல் கூட்டல்
கூடல் பாராட்டல் பாங்கியிற் கூட்டல்

உயங்கல் நீங்கல் என்று ஒன்பது வைகத்ேத
இயம்பிப் ேபாந்த இரவுக் குறி ேய
2.42 இதன்வி
இைறேயான் இருட்குறி ேவண்டலும் பாங்கி

ெநறியினது அருைம கூறலும் இைறேயான்

ெநறியின் ெதளிைம கூறலும் பாங்கி

அவன் நாட்டு அணிஇயல் வினாதலும் கிழேவான்

அவள்நாட்டு அணிஇயல் வினாதலும் அவற்குத்
தன்நாட்டு அணிஇயல் பாங்கி சாற்றலும்

இைறவிக்கு இைறேயான் குறிஅறிஉறுத்தலும்
ேநராது இைறவி ெநஞ்ெசாடு கிளத்தலும்

ேந ைழ பாங்கிெயாடு ேநர்ந்து உைரத்தலும்

ேநர்ந்தைம பாங்கி ெநடுந்தைகக்கு உைரத்தலும்

குறியிைட நிறீஇத் தாய் துயில் அறிதலும்

இைறவிக்கு இைறவன் வரவு அறிஉறுத்தலும்

அவள் ெகாண்டு ேசறலும் குறிஉய்த்து அகறலும்
வண்டுைற தாேரான் வந்து எதிர்ப்படுதலும்

ெபருமகள் ஆற்றினது அருைம நிைனந்து இரங்கலும்

புரவலன் ேதற்றலும் புணர்தலும் புகழ்தலும்

இைறமகள் இைறவைன குறிவிலக்கலும் அவன்

இைறவிைய இவ்வயின் விடுத்தலும் இைறவிைய

எய்திப் பாங்கி ைகயுைற காட்டலும்
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27
இல்ெகாண்டு ஏகலும் பின்ெசன்று இைறவைன

வரவு விலக்கலும் ெபருமகன் மயங்கலும்

ேதாழி தைலமகள் துயர் கிளந்து விடுத்தலும்

திருமகள் புணர்ந்தவன் ேசறலும் என்று ஆங்கு

இருபத்ேதழும் இரவுக்குறி வி ேய
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2.43 இரவுக்குறிஇைடயீட்டின் வைக
அல்லற்குறி வருந்ெதாழிற்கு அருைம என்று ஆங்கு

எல்லிக்குறி இைடயீடுஇருவைகத்து ஆகும்
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2.44 அல்லற்குறி
இைறவிக்கு இகுைள இைறவைரவு உணர்த்துழித்

தான்குறி மருண்டைம தைலவி அவட்கு உணர்த்தலும்

பாங்கி தைலவன் தீங்கு எடுத்து இயம்பலும்

புலந்து அவன் ேபாதலும் புலந்தபின் வறுங்களம்

தைலவி கண்டு இரங்கலும் தன்துைணக்கு உைரத்தலும்

தைலமகள் அவலம் பாங்கி தணித்தலும்

இைறேயான் ேமல் பாங்கி குறிபிைழப் ேபாற்றலும்

இைறவிேமல் இைறவன் குறிபிைழப் ேபாற்றலும்

அவள் குறி மருண்டைம அவள் அவற்கு இயம்பலும்

அவன்ெமாழிக் ெகாடுைம ெசன்று அவள் அவட்கு இயம்பலும்

என்பிைழ பற்ெறன்று ைறவி ேநாதலும் எனும்

ஒன்று பன்ெனான்றும் அல்லகுறிக்கு ய
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2.45 வருந்ெதாழிற்கு அருைம வைக
தாயும் நாயும் ஊருந்தும் சாைம

காவலர் கடுகுதல் நிலவு ெவளிப்படுதல்

கூைக குழறுதல் ேகாழி குரல் காட்டுதல்

ஆகிய ஏழும் அல்லுக்குறித் தைலவன்

வருந்ெதாழிற்கு அருைம ெபாருந்துதல் உ ய
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2.46 இரவுக்குறிஇைடயீட்டின் வி
திரட்டி இவ்வாறு ெசப்பிய ஒன்பதிற்று

இரட்டியும்(*) இரவுக்குறி இைடயீட்டு வைகேய
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(*) 2.44=11, 2.45=7 == 18
2.47 வைரதல் ேவட்ைக வைக
அச்சம் உவத்தல் ஆற்றாைமஎன

ெமச்சிய வைரதல் ேவட்ைக மூவைகத்ேத
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2.48 இதன் வி
பருவரல் வினவிய பாங்கிக்கு இைறவி

அருமைற ெசவிலி அறிந்தைம கூறலும்

தைலமகன் வருந்ெதாழிற்கு அருைம சாற்றலும்

தைலமகன் ஊர்க்குச் ெசல ஒருப்படுதலும்

பாங்கி இைறவைனப் பழித்தலும் பூங்ெகாடி

இைறேயான் தன்ைன ெநாந்து இயல்பட ெமாழிதலும்

கனவு நலிபு உைரத்தலும் கவின்அழி உைரத்தலும்

தன்துயர் தைலமகற்கு உைரத்தல் ேவண்டலும்

துன்புறல் பாங்கி ெசால் எனச் ெசால்லலும்
அலர்பார்த்து உற்ற அச்சக் கிளவியும்
ஆறுபார்த்து உற்ற அச்சக்கிளவியும்
காமம் மிக்க கழிபடர் கிளவியும்

தன்னுள் ைகயாறு எய்திடு கிளவியும்

ெநறிவிலக்கு வித்தலும் குறிவிலக்கு வித்தலும்

ெவறிவிலக்கு வித்தலும் பிறவிலக்கு வித்தலும்
குரவைர வைரஎதிர் ெகாள்ளுவித்தலும் என

உைரெபற வகுத்த ஒன்பதிற் றிரட்டியும்
வைரதல் ேவட்ைக வி

எனப்படுேம
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2.49 வைரவுகடாதலின் வைக
ெபாய்த்தல் மறுத்தல் கழறல் ெமய்த்தல் என்று
ஒருநால் வைகத்ேத வைரவு கடாதல்
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2.50 இதன் வி
வினவிய ெசவிலிக்கு மைறத்தைம விளம்பலும்

அலர் அறிஉறுத்தலும் தாய்அறி உணர்த்தலும்

ெவறி அச்சுறுத்தலும் பிறர்வைர உணர்த்தலும்

வைரஎதிர் உணர்த்தலும் வைரயுநாள் உணர்த்தலும்

அறிவறிஉறுத்தலும் குறிெபயர்த்து இடுதலும்

பகல் வருவாைன இரவுவருக என்றலும்

பகலினும் இரவினும் பயின்று வருக என்றலும்

பகலினும் இரவினும் அகல் இவண் என்றலும்

உரேவான் நாடும் ஊரும் குலனும்

மரபும் புகழும் வாய்ைமயும் கூறலும்

ஆறுபார்த்து உற்ற அச்சம் கூறலும்

ஆறாத்தன்ைம ஆற்றக் கூறலும்

காவல் மிக உைரத்தலும் காமம் மிக உைரத்தலும்

கனவுநலி உைரத்தலும் கவின்அழி உைரத்தலும்

எனமுைற நாடி இயம்பிய இருபதும்
வைரவு கடாதல் வி

எனப் படுேம

2.51 ஒருவழித்தணத்தல் வைக
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ெசலவு அறிஉறுத்தல் ெசலவு உடன்படாைம

ெசலவு உடன் படுத்தல் ெசலவு உடன் படுதல்

ெசன்றுழிக் கலங்கல் ேதற்றி ஆற்றுவித்தல்

வந்துழிெநாந்துைர என்று எழுவைகத்ேத

ஒன்றக் கூறிய ஒருவழித் தணத்தல்
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2.52 இதன் வி
தன்பதிக்கு அகற்சி தைலவன் சாற்றலும்

ெமன்ெசால் பாங்கி விலக்கலும் தைலவன்

நீங்கல் ேவண்டலும் பாங்கி விடுத்தலும் தைலவி

ெநஞ்ெசாடு புலத்தலும் ெசன்ேறான் நீடலில்

காமம் மிக்க கழிபடர் கிளவிவியும்

ேகால்ெதாடிபாங்கி ஆற்றுவித்தலும் அவன்

வந்தைம உணர்த்தலும் வந்ேதான் தன்ெனாடு
ெநாந்து வினாதலும் ெவந்திறல் ேவேலான்
பாங்கிெயாடு ெநாந்து வினாதலும் பாங்கி

இைறவிைய ஆற்றுவித்திருந்த அருைம
கூறலும் என்னும் ஆ ரு கிளவியும்

ஒருவழித் தணத்தலின் வி

எனப்படுேம
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2.53 வைரவிைடைவத்துப் ெபாருள்வயிற் பி வின் வைக
பி வு அறிஉறுத்தல் பி வு உடன்படாைம

பி வு உடன் படுத்தல் பி வு உடன்படுதல்

பி வுழிக் கலங்கல் வன்புைர வன்ெபாைற

வருவழிக் கலங்கல் வந்துழி மகிழ்ச்சி என்று
ஒருைமயிற் கூறிய ஒன்பது வைகத்ேத

வைரவிைடைவத்துப் ெபாருள்வயிற் பி ேவ
2.54 இதன் வி
என்ெபாருள் பி வு உணர்த்து ஏந்திைழக்கு என்றலும்
நின் ெபாருள் பி வு உைர நீஅவட்கு என்றலும்

நீேடன் என்று அவன் நீங்கலும் பாங்கி

ஓட க்கண்ணிக்கு அவன் ெசலவு உணர்த்தலும்

பூங்குைழ இரங்கலும் பாங்கி ெகாடுஞ்ெசால்

ெசால்லலும் தைலவி ெகாடுஞ்ெசால் ெசால்லலும்
வருகுவர் மீ ண்டு எனப் பாங்கி வலித்தலும்
பருவம்கண்டு ெபருமகள் புலம்பலும்

இகுைள வம்பு என்றலும் இைறமகள் மறுத்தலும்

அவர் தூதாகி வந்து அைடந்தது இப்ேபாழுது என
துைணவி சாற்றலும் பிைணவிழி ஆற்றலும்

அவனவண் புலம்பலும் அவன்வருங்காைலப்
பாகன் தன்ெனாடும் ேமகம் தன்ெனாடும்
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ேசாகம் ெகாண்டு அவன் ெசல்லலும் பாங்கி

வலம்பு

வலம்பு

ேகட்டு அவன் வரவு அறிஉறுத்தலும்

கிழத்தி வாழ்த்தலும் வந்துழி

நிைனத்தைம வினாதலும் நிைனத்தைம ெசப்பலும்

அைனத்தைக அவைள ஆற்றுவித்து இருந்தைம
பாங்கி கூறலும் என ஆங்கு எழு மூன்றும்

வைரவிைடைவத்துப் ெபாருள்வயிற் பி வின்

வி

என விளம்பினர் ெத ெமாழிப் புலவர்
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3 வைரவியல்
3.1 வைரவின் இயல்
வைரவு எனப்படுவது உரேவான் கிழத்திையக்

குரவர் முதேலார் ெகாடுப்பவும் ெகாடாைமயும்

கரணெமாடு புணரக் கடி அயர்ந்து ெகாளேல
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3.2 வைரவின் கிளவி நிரல்
வைரவு மலிேவ அறத்ெதாடு நிற்றல் என்று

உைரயைம இரண்டும் வைரவிற்கு உ ய

கிளவித் ெதாைக எனக் கிளந்தனர் புலவர்
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3.3 வைரவு மலிதல் வைக
வைரவு முயல் உணர்தல் வைரவு எதிர் உணர்த்தல்

வைரவு அறந்து மகிழ்தல் பராவல் கண்டு உவத்தல் என்று

ஒருநான்கு வைகத்ேத வைரவு மலிதல்
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3.4 இதன் வி
காதலன் முைலவிைல விடுத்தைம பாங்கி

காதலிக்கு உணர்த்தலும் காதலி நற்றாய்
உள்ள மகிழ்ச்சி உள்ளலும் பாங்கி

தமர்வைர எதிர்ந்தைம தைலவிக்கு உணர்த்தலும்

அவள் உவைக ஆற்றாது உளத்ெதாடு கிளத்தலும்

தைலவைனப் பாங்கி வாழ்த்தலும் தைலவி

மணப்ெபாருட்டாகப் அணங்ைகப் பராநிைல

காட்டலும் கண்ேடான் மகிழ்வும் என்று ஈட்டிய

இருமூன்றும் ஒன்றும் வைரவு மலிதற்கு ஆம்

வி

என விளம்பினர் ெமய் உணர்ந்ேதாேர
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3.5 அறத்ெதாடுநிைலயின் வைக
முன்னிைல முன்னிைலப் புறெமாழி என்று ஆங்கு

அன்ன இருவைகத்து அறத்ெதாடு நிைலேய
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3.6 தைலவி அறத்ெதாடு நிற்றல்
ைகயறு ேதாழி கண்ண ீர் துைடத்துழிக்

கலுழ்தல் காரணம் கூறலும் தைலவன்

ெதய்வம் காட்டித் ெதளிப்பத் ெதளிந்தைம

எய்தக் கூறலும் இகந்தைம இயம்பலும்

இயல் பழித்து உைரத்துழி இயல்பட ெமாழிதலும்

ெதய்வம் ெபாைறெகாளச் ெசல்குவம் எனறலும்
இல்வயில் ெசறித்தைம ெசால்லலும் ெசவிலி

கைனஇருள் அவன் வரக் கண்டைமக் கூறலும்

என்முைற இயம்பிய ஏழும் புைனயிைழத்

தைலவி அறத்ெதாடு நிைலதனக்கு உ ய
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3.7 பாங்கி அறத்ெதாடு நிற்றல்
எறிவைள ேவற்றுைமக்கு ஏது வினாவினும்
ெவறி விலக்கிய வழி வினாவினும் பாங்கி

பூேவ புனேல களிேற என்று இைவ
ஏதுவாகத் தைலப்பாடு இயம்பும்
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3.8 ெசவிலி அறத்ெதாடு நிற்றல்
மின்னிைட ேவற்றுைம கண்டுதாய் வின்வுழி
முன்னிைல ெமாழியான் ெமாழியும் ெசவிலி

178

3.9 அறத்ெதாடு நிற்றலின் வி
என்றுடன் விளம்பிய எல்லாம் களவியல்

நின்றுழி அறத்ெதாடு நிற்றலின் வி ேய
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3.10 களவு ெவளிப்பாட்டின் வைக
ேபாக்ேக கற்ெபாடு புணர்ந்த கவ்ைவ

மீ ட்சி என்று ஆங்கு விளம்பிய மூன்றும்

ெவளிப்பாட்டுக் கிளவியின் வழிபடு ெதாைகேய
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3.11 உடன்ேபாக்கின் வைக
ேபாக்கு அறிஉறுத்தல் ேபாக்கு உடன்படாைம

ேபாக்கு உடன்படுத்தல் ேபாக்கு உடன்படுதல்

ேபாக்கல் விலக்கல் புகழ்தல் ேதற்றல் என்று

யாப்பைம உடன்ெபாக்கு இருநான்கு வைகத்ேத
3.12 இதன் வி

181
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பாங்கி தைலவற்கு உடன்ேபாக்கு உணர்த்தலும்

ஆங்கு அவன் மறுத்தலும் அவள் உடன்படுத்தலும்

தைலவன் ேபாக்குடன் படுதலும் பாங்கி

தைலவிக்கு உடன்ேபாக்கு உணர்த்தலும் தைலவி

நாண்அழிபு இரங்கலும் கற்பு ேமம்பாடு

பூண்முைலப் பாங்கி புகறலும் தைலவி

ஒருப்பட்டு ஒழுகலும் விருப்பு உைடப் பாங்கி

சுரத்தியல் ைவத்துழி ச் ெசால்லலும் பாங்கி

ைகயைட ெகாடுத்தலும் ைவகிருள் விடுத்தலும்

அவன் சுரத்து உய்த்தலும் அைசவு அறிந்து இருத்தலும்

உவந்து அலர் சூட்டி உண் மகிழ்ந்து உைரத்தலும்
கண்ேடார் அயிர்த்தலும் காதலின் விலக்கலும்

தன்பதி அணிைம சாற்றலும் தைலவன்

தன்பதி அைடந்தைம தைலவிக்கு உணர்த்தலும்

என்று இைவ ஒன்பதற்று இருவைகக் கிளவியும்

ஒன்றிய அன்பின் உடன் ேபாக்கு வி ேய

182

3.13 கற்ெபாடு புணர்ந்த கவ்ைவ வைக
ெசவிலி புலம்பல் நற்றாய் புலம்பல்

கவர்மைன மருட்சி கண்ேடார் இரக்கம்

ெசவிலி பின் ேதடிச் ேசறல் என்றாங்குக்
கற்ெபாடு புணர்ந்த கவ்ைவ வைகத்ேத

183

3.14 ெசவிலி புலம்பல்
வினவிய பாங்கியின் உணர்ந்த காைல

இைணயல் என்ேபார்க்கு எதிர் அழிந்து ெமாழிதலும்

தன்னறிவு இன்ைம தன்ைன ெநாந்து உைரத்தலும்

ெதய்வம் வாழ்தலும் இவ்ஒரு மூன்றும்

இலங்கிைழச் ெசவிலி புலம்புதற்கு உ ய

184

3.15 நற்றாய் புலம்பல்
ெசவிலி அறத்ெதாடு நிற்றலிற் கவைலயிற்
பாங்கி தன்ெனாடும் பாங்கியர் தம்ெமாடும்

அயலார் தம்ெமாடும் பயில்இடம் தம்ெமாடும்
தாஙகலள் ஆகிச் சாற்றிய எல்லாம்

பூங்ெகாடி நற்றாய் புலம்பற்கு உ ய
3.16 மைனமருட்சி
நிமித்தம் ேபாற்றலும் சுரம் தணிவித்தலும்

தன்மகள் ெமன்ைமத் தன்ைமக்கு இரங்கலும்

இளைமத் தன்ைமக்கு உளெமலிந்து இரங்கலும்

அச்சத்தன்ைமக்கு அச்சம்உற்று இரங்கலும்
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எனஇைவ ஐந்தும் மைனமருட்சிக்கு ய
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3.17 கண்ேடார் இரங்கல்
ஆயமும் தாயும் அழுங்கக் கண்ேடார்

காதலின் இரங்கல் கண்ேடார் இரக்கம்
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3.18 ெசவிலி பின்ேதடல்
ஆற்றா தாைய ேதற்றலும் ஆற்றிைட

முக்ேகார் பகவைர வினாதலும் மிக்ேகார்

ஏதுக் காட்டலும் எயிற்றிெயாடு புலம்பலும்

குராெவாடு புலம்பலும் சுவடு கண்டு இரங்கலும்

கலந்துடன் வருேவார்க் கண்டு ேகட்டலும் அவர்

புலம்பல் ேதற்றலும் புதல்விையக் காணாது

கவைல கூர்தலும் எனும் இைவ ஒன்பானும்

ெசவிலி பினேதடிச் ேசறற்கு உ ய
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3.19 கற்ெபாடு புணர்ந்த கவ்ைவயின் வி
முற்பட ெமாழிந்த முைற எழு முன்றும்

கற்ெபாடு புணர்ந்த கவ்ைவயின் வி ேய
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3,20 மீ ட்சியின் வைக
ெதளித்தல் மகிழ்ச்சி வினாதல் ெசப்பல் என
ெவளிப்பட உைரத்த மீ ட்சி நால் வைகத்ேத
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3.21 மீ ட்சியின் வி
தைலவி ேசண்அகன்றைம ெசவிலிதாய்க்கு உணர்த்தலும்
தைலவன் தம்ஊர் சார்ந்தைம சாற்றலும்

தைலவி முன்ெசல்ேவார் தம்ெமாடு தன்வரல்

பாங்கியர்க்கு உணர்த்தி விடுத்தலும் ஆங்கவர்

பாங்கியர்க்கு உணர்த்தலும் ஆங்கவர் ேகட்டு

நற்றாய்க்கு உணர்த்தலும் நற்றாய் ேகட்டவன்

உளங்ேகாள் ேவலைன வினாதலும் எனவுடன்

விளம்பி இருமுன்று மீ ட்சியின் வி ேய
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3.22 மீ ளுதலும் ஏனைவயும்
மடந்ைதைய உடன் ேபாய் வைரந்து மீ டற்கும்

அவள்மைன வைரதற்கும் தன்மைன வைரதற்கும்

இைவ ஐந்தும் உ ய ெசவிலிக் கூற்று ஒழித்ேத
3.23 தன்மைன வைரதலின் வைக
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வினாதல் ெசப்பல் ேமவல் என்று இைறவன்

தனாதில் வைரதல்தான் மூவைகத்ேத
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3.24 இதன் வி
பணிெமாழி நற்றாய் மணனயர் ேவட்ைகயில்

ெசவிலிைய வினாதலும் ெசவிலிக்கு இகுைள

வைரந்தைம உைரத்தலும் வைரந்தைம ெசவிலி

நற்றாய்க்கு உணர்த்தலும் உற்று ஆங்கு இருவரும்

தைலவி இல் வந்துழி தைலவன் பாங்கிக்கு

யான் வைரந்தைம நுமக்கு இயம்பு ெசன்று என்றலும்

தானது முன்ேன சாற்றியது உைரத்தலும்

என்னும் இவ்ைவந்து மின்னிைல ேவேலான்

மன்னிய தன் மைன வைரதலின் விதிேய
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3.25 உடன்ேபாய் வைரந்து மீ ளுதலின் வி
ஆதி ஒன்று ஒழித்து அல்லன நான்கும்

மாதினியுடன் உடன்ேபாய் வைரந்து மீ டற்கு
நீதியின் உ ய நிைனயும் காைல
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3..26 இதனில் மற்ேறார் வைக
இருவர் இல்லிற்கும் இையந்த பன்ெனான்றும்
ஒருவைக மீ ண்டு வைரதலின் வி ேய
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3.27 உடன்ேபாக்கு இைடயீட்டின் வைக
ேபாக்கு அறிஉறுத்தல் வரவு அறிஉறுத்தல்

நீக்கம் இரக்கெமாடு மீ ட்சி என்று ஆங்கு

உடன்ேபாக்கு இைடயீடு ஒருநால் வைகத்ேத

197

3.28 இதன் வி
நீங்கும் கிழத்தி பாங்கியர் தமக்குத்

தன் ெசலவு உணர்த்தி விடுத்தலும் தைலமகள்

தன் ெசலவு ஈன்றாளுக்கு உணர்த்தி விடுத்தலும்
ஈன்றாட்கு அந்தணர் ெமாழிதலும் ஈன்றாள்

அறத்ெதாடு நிற்றலின் தமர் பின் ேசறைலத்

தைலவி கண்டு தைலவர்க்கு உணர்த்தலும்

தைலமகள் தன்ைன தைலமகன் விடுத்தலும்

தமருடன் ெசல்பவள் அவன்புற ேநாக்கிக்

கவன்றாற்றலும் என நுவன்றைவ ஆறும்

உடன்ேபாக்கு இைடயீட்டிற்கு வி யாகும்ேம

198
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3.29 அந்தணர் சான்ேறார்முன் வைரதல்
தன்ஊர் வைரதலும் தன்மைன வைரதலும்

என்னும் இவ்விரண்டு ஒழித்து எவற்றினும் கிழேவான்

அந்தணர் சான்ேறார் முன்னிட்டு அருங்கலம்

தந்து வைரதல் தகுதி என்ப
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4 கற்பியல்
4.1 கற்பின் இயல்
ெபாற்பைம சிறப்பில் கற்ெபனப் படுவது

மகிழ்வும் ஊடலும் ஊடல் உணர்த்தலும்

பி வும் பிறவும் மருவியது ஆகும்
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4.2 கற்பின் கிளவி நிரல்
இல்வாழ்க்ைகேய பரத்ைதயர் பி ேவ

ஓதல் பி ேவ காவல் பி ேவ

தூதில் பி ேவ துைணவயிற் பி ேவ

ெபாருள்வயிற் பி ேவ எனப் ெபாருந்திய ஏழும்

வளமலி கற்பின் கிளவித்ெதாைகேய

201

4.3 இல்வாழ்க்ைகயின் வைக
கிழேவான் மகிழ்ச்சி கிழத்தி மகிழ்ச்சி

பாங்கி மகிழ்ச்சி ெசவிலி மகிழ்ச்சி என்று
ஈங்கு நால்வைகத்து ழ்ல்வாழ்க்ைகேய

202

4.4 இதன் வி
தைலவன் தைலவிமுன் பாங்கிையப் புகழ்தலும்

தைலவைனப் பாங்கி வாழத்தலும் தைலவிைய

வைரயு நாளளவும் வருந்தாது இருந்தைம

உைரயாய் என்றலும் ெபருமகளுக்கு உைரத்தலும்

தைலவைன பாங்கி வைரயு நாளளவும்

நிைலெபற ஆற்றிய நிைலைம வினாதலும்

மன்றல் மைனவரு ெசவிலிக்கு இகுைள

அன்புற உணர்த்தலும் வாழ்க்ைக நன்றுஅைறதலும்
மணமைனச் ெசன்று வந்த ெசவிலி

ெபாற்ெறாடி கற்பியல் நற்றாய்க்கு உணர்த்தலும்
நன்மைன வாழ்க்ைகத் தன்மைன உணர்த்தலும்

அன்னவர் காதல் அறிவித்தலும் எனும்

இன்னைவ பத்தும் இல்வாழ்க்ைக வி ேய
4.5 பரத்ைதயிற் பி வின் வைக
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வாயில் ேவண்டல் வாயில் மறுத்தல்

வாயிேனர் வித்தல் வாயின் ேநர்தல் என்று

ஆய பரத்ைதயின் அகற்ச்சி நால் வைகத்ேத
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4.6 ஊணர்த்த உணரும் ஊடல் கிளவி நிரல்
காதலன் பி வுழிக் கண்ேடார் புலவிக்கு

ஏது ஈதாம் இவ்விைறவிக்கு என்றலும்

தனித்துழி இைறவி துனித்து அழுது இரங்கலும்

ஈங்கு இது என் என பாங்கி வினாதலும்

இைறமகன் புறத்ெதாழுக்கு இைறமகளுக்குணர்த்தலும்
தலவிையப் பாங்கி கழறலும் தைலவி

ெசவ்வணி உைழயர் கண்டு அழுங்கிக் கூறலும்
பரத்ைதயர் கண்டு பழித்தலும் பரத்ைதயர்

உலகியல் ேநாக்கி விடுத்தலில் தைலவன்

வைரவு கண்டு உவந்து வாயில்கள் ெமாழிதலும்

வரவுணர் பாங்கி அ ைவக்கு உணர்த்தலும்

முதிரா ெமன்முைல எதிர் ெகாண்டு பணிதலும்

புணர்ச்சியின் மகிழ்வும் என்றுைரத்த பன்ெனான்றும்

உணர்த்த உணரும் ஊடற்கு உ ய
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4.7 ஊணர்த்த உணரும் ஊடல் கிளவி நிரல்
ெவள்ளணி அணிந்து விடுத்துழிப் புள்ளணி

மைலேவல் அண்ணல் வாயில் ேவண்டலும்

தைலவி ெநய்யாடியது இகுைள சாற்றலும்

தைலவன் தன் மனத்து உவைக கூறலும்
தைலவிக் கவன்வரல் பாங்கி சாற்றலும்

தைலவி உணர்ந்து தைலவெனாடு புலத்தலும்
பாணன் முதலாப் பாங்கன் ஈறாப்

ேபணிய வாயில்கள் ெப ேயான் விடுத்துழி

மறுத்தலும் விருந்ெதாடு வந்துழிப் ெபாறுத்தல்கண்டு

இைறேயான் மகிழ்தலும் இைறமகள் விருந்து கண்டு

ஒளித்த ஊடல் ெவளிப்பட ேநாக்கிச்

சீேறல் என்றிவள் சீறடி ெதாழலும் இ து

எங்ைகயர் காணின் நன்று என்றலும்

அங்கு அவர் யைரயும் அறிேயன் என்றலும்

காமக் கிழத்திையக் கண்டைம பகர்தலும்
தாமக் குழலிைய பாங்கி தணித்தலும்
தனி யாளாகத் தைலமகன் ஊடலும்

அறிவைளப் பாங்கி அன்பிைல ெகாடிைய என்று
இணர்தார் மார்பைன இகழ்தலும் பிறவும்
ஊணர்த்த உணரா ஊடற்கு உ ய
4.8 இதன் ெதாடர்
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37

ஆயிைழ ைமந்தனும் ஆற்றாைமயுேம

வாயிலாக வரவு எதிர் ேகாடலும்

மணந்தவன் ேபானபின் வந்த பாங்கிேயாடு

இணங்கிய ைமந்தைன இனிதில் புகழ்தலும்

தைலவைனப் புகழ்தலும் சிைலநுதல் பாங்கி

மைனவிையப் புகழ்தலும்இைனயைவ பிறவும்

அைனவைக ெமாழிந்த அதன்பாற்படுேம

207

4.9 பரத்ைதயின் பி வின் வி
மூன்று சூத்திரத்து ெமாழிந்தைவ எல்லாம்

ஆன்ற பரத்ைதயின் அகற்சியின் வி ேய

208

4.10 பல்வைகப் பி வினுக்கு ய கிளவிகள்
பி வு அறிஉறுத்தல் பி வு உடன்படாைம

பி வு உடன் படுத்தல் பி வு உடன் படுதல்
பி வுழிக் கலங்கல் வன்புைற வன்ெபாைற

வருவழிக் கலங்கல் வந்துழி மகிழ்ச்சி என்று
ஒருைமயிற் கூறிய ஒன்பது வைகய

கல்வி முதலா எல்லாப் பி வும்

209

5 ஒழிபியல்
5.1 ஒழிபின் இயல்
ஒழிெபனப் படுவ தகப்பாட்டு உறுப்பும்
வழுவும் அைமவும் தழுவியது ஆகும்
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5.2 அகப் பாட்டு உறுப்பு இைவ
திைணேய ைகக்ேகாள் கூற்ேற ேகட்ேபார்

இடேன காலம் பயேன முன்னம்

ெமய்ப்பாடு எச்சம்ெபாருள்வைக துைற என்று

அப்பால் ஆறிரண்டு அகப் பாட்டு உறுப்ேப

211

5.3 திைண-ைகக்ேகாள்
அவற்றுள்

முன்னைவ இரண்டும் ெசான்னைவ ஆகும்
5.4 களவில் கூற்றில் உ ைம
தைலவன் தைலவி பார்ப்பான் பாங்கன்

பாங்கி ெசவிலி என்று ஈங்கு இவ்அறுவரும்

212
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சாற்றிய களவில் கூற்றிற்கு உ யர்

213

5.5 கற்பில் கூற்றில் உ ைம
நற்றாய் கண்ேடார் பாணன் கூத்தர்

விறலி பரத்ைத அறிவர் என்று எழுவரும்

அறுவர் என்ற அவரும் ஆகிய அைனவரும்

குைறவறு கற்பில் கூற்றிற்கு உ யர்

214

5.6 கூற்றில் உ ைம இன்ைம
பயந்ேதான் தன்ைன உயங்கு ேநாய் அறிெவார்

ஊரவர் அயேலார் ேச ேயார் என்று இவர்

முகத்துைர நிகழா அகப்ெபாருள் அகத்ேத

215

5.7 தைலவன் கூற்று ஓர் வைக
தமர் வ ன் இ

டச்சுரம் தன்னில் கிழத்திேயாடு

அமர்தரு கிழேவான் ஆைணயும் கூறும்

216

5.8 தைலவி கூற்று ஓர் வைக
உடன்ேபாய் மீ ண்ட ெகாடுங்குைழ மடந்ைத

பி வுழித் தைலவெனாடு சுரத்தியல் ேபசலும்
பி வுழி ெநஞ்ெசாடும் பிறெரடும் வருந்திச்

ெசால்லும் உ யள் ெசால்லுங் காைல

217

5.9 நற்றாய் கூற்று இன்ைம
தைலவன் தைலவிெயாடு நற்றாய் கூறாள்

218

5.10 நற்றாய் கூற்று
புணர்ந்து உடன்ேபாயது உணர்ந்த பின்னர்
அந்தணர் ெதய்வம் அயேலார் அறிவர்

சிந்ைதேநாவு அறிேவார் ெசவிலி பாங்கிெயாடு
கண்ேடார்க்கு உைரக்கும் பண்புைட நற்றாய்

219

5.11 ெசவிலிக் கூற்று
தாெயாடும் பாங்கி தான் முதலாெராடும்

ேசயிைழ ெசவிலியும் ெசப்பும் ஆங்ேக
5.12 கண்ேடார் கூற்று

தாயர் பாங்கியர் தைலவன் தைலவிேயாடு

220
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ஏயும் என்ப கண்ேடார் கூற்ேற

221

5.13 ஏைனேயார் கூற்று
சாற்றா எழுவரும் தைலவன் தைலவிேயாடு
ஏற்றன கூறுப இடந்ெதாறும் இடந்ெதாறும்

222

5.14 தைலவி கூற்று-ேவறு
ெநஞ்சு நாணு நிைறேசர் அறிவும்

ெசஞ்சுடர் பருதியும் தங்களும் மாைலயும்

புள்ளும் மாவும் புண யும் கானலும்

உள்ளுறுத்தியன்றவும் ஒழிந்தைவ பிறவும்

தன்ெசால் ேகட்குந ேபாலவும் ஏவல்

ெசய்குந ேபாலவும் ேதாற்றுந ேபாலவும்

ெமாய்குழல் கிழத்தி ெமாழிந்தாங்கு அைமயும்

223

5.15 யாவ ன் கூற்று-ேவறு
இைறேயான் முதேலார் யாெராடும் இன்றித்
தம்ெமாடு தாேம சாற்றியும் அைமப

224

5.16 கிழவன்/கிழத்தி கூற்று ேகட்ேபார்
கிழேவான் கூற்றும் கிழத்திக் கூற்றும்

பழமைறெயான் முதல் பதின்மரும் ேகட்ப

225

5.17 மைறேயான் /அறிவர் கூற்று
இைறேயான் முதலா எைனவரும் ேகட்ப

226

5.18 இடம்
ெநற் ப்படு கருமம் நிகழ்வழி இடேம

227

5.19 காலம்
ெசன்றதும் நிகழ்வதும் எதிர்வதும் எனமுைற

நின்று ெபாருஞ் உணர நிகழ்வது காலம்

228

5.20 பயன்
இப்ெபாருள் பயக்கும் இ து என்பதுேவ
5.21 முன்னம்

229
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இன்னார்க்கு இன்னுழி இன்னது பயக்கும் எனும்

முன்னம் தருவது முன்னம் ஆகும்

230

5.22 ெமய்ப்பாடு
நைக முதலாம் இருநான்கு ெமய்பாடும்

நிகழ்ெபாருள் ெமய்ப்பட நிற்ப ெமய்ப்பாேட

231

5.23 எச்சம்
ெசால்ேல ஆயினும் குறிப்ேப ஆயினும்

ெசல்லி முடித்தல் ேவண்டுவது எச்சம்

232

5.24 ெபாருள்
ஒருதிைணக்கு உ ைம பூணா நிைலைம

ெபாருள்வைக என்மனார் புலைமேயாேர

233

5.25 துைற
ெசால்லிய அல்ல ஒன்றினும் அவற்ேறாடு

ஒல்லும் வைகேதர்ந்து உணர்த்தி இயல் வழாமல்

உைரப்ேபார் ேகட்ேபார் உண்ைம இன்றி

உைரக்கும் கவிேய உைரப்பது துைறேய

234

5.26 எச்சம் ேவறு
அவற்றுள்

எச்சம் இன்றியும இையயும் என்ப

235

5.27 அகப்பாட்டு ெபாருளாவன
உவைமப் ெபாருளும் இைறச்சிப் ெபாருளும் என்று

இருவைகப் ெபாருளும் எய்தும் அகப்பாட்டினுள்

236

5.28 உவம வைக
உள்ளுைற உவமம் ெவளிப்பைட உவமம் என

எள்ளரும் உவமம் இருவைக உைடத்ேத

237

5.29 உள்ளுைற உவம இயல்
அவற்றுள் உள்ளுைற உவமம் உய்த்துணர் வைகத்தாய்ப்

புள்ெளாடும் விலங்ெகாடும் பிறெவாடும் புலப்படும்

238
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5.30 ெவளி உவமம்
ெவளிப்பைட உவமம் விைன பயன் ெமய்யுரு
ெவளிப்பட நின்று விளங்குவது ஆகும்

239

5.31 இைறச்சிப் ெபாருள் இயல்
கருப்ெபாருள் பிறக்கும் இைறச்சிப் ெபாருேள

240

5.32 அகப்புற ைகக்கிைள
காமம் சாலா இளைமேயாள் வயில்

குறிப்பு அறிவுறாது குறுகி ஆங்கு அவேளாடு

இறப்பக் கூறுவது அகப்புறக் ைகக்கிைள

241

5.33 இதனுக்கு உ ேயார்
அதுேவ

இைறைமயில்ேலார்க்கும் இழிகுலத்ேதார்க்கும்

முைறைமயின் உ த்ேத முன்னுங்காைல

242

5.34 அகப்ெபாருள் ெபருந்திைண
அகன்றுழிக் கலங்கலும் புகன்ற மடற்கூற்றும்

குறியிைடயீடும் ெதளிவிைட விலங்கலும்

ெவறிேகாள் வைகயும் விைழந்து உடன் ேபாக்கும்

பூப்பியல் உைரத்தலும் ெபாய்ச்சூள் உைரயும்

தீர்ப்பு இல் ஊடலும் ேபாக்கழுங்கு இயல்பும்

பாசைறப் புலம்பலும் பருவம் ஆறுபடுதலும்

வன்புைற எதிர்ந்து ெமாழிதலும் அன்புறு

மைனவியும் தானும் வனமைடந்து ேநாற்றலும்
பிறவும் அகப்ெபாருள் ெபருந்திைணக்கு உ ய

243

5.35 அகப்புறப் ெபருந்திைண
மடல் ஏறுதெலாடு விைடதழால் என்றா

குற்றிைச தன்ெனாடு குறுங்கலி என்றா
சுரநைடதன்ெனாடு முதுபாைல என்றா

தாபத நிைலெயாடு தபுதார நிைல எனப்

புகன்றைவ இயற்ெபயர் ெபாருந்தா ஆயின்
அகன்ற அகப்புற ெபருந்திைண ஆகும்

244

5.36 அகப்பாட்டுைடத் தைலவர்
பாட்டுைடத்தைலவன் கிளவித் தைலவன் எனப்
பாட்டினுள் பாடப் படுேவார் இருவர்

245
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5.37 இதனுள் உயர்வு
அவருள்

உயர்ந்ேதார் பாட்டுைடத் தைலவன் ஆகும்
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5.38 பாட்டுைடத் தைலவர்க்கு இடுவன
நிைலப்ெபயர் விைனப்ெபயர் பண்புெகாள் ெபயெராடு

குலப்ெபயர் இயற்ெபயர் கூறுப அவர்க்ேக
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5.39 இைசயா ெபயர்
அவற்றுள்

இயற்ெபயர் கிளவித் தைலவற்கு இைசயார்
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5.40 தைலமக்கள் வருைக
இருவரும் ஒருங்ேக வருதலும் தனித்தனி

வருதலும் இருவரும் வாராது ஒழிலும்

உ ய என்மனார் உணர்ந்திசிேனாேர
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5.41 அகப்புறப்பாட்டிற்காகும் ெநறி
அகப்புறப்பாட்டும் இகப்பில அைவேய
5.42 முதல் கரு உ

250

இைவயின் வழு அைமதி

முத்திறப் ெபாருளும் தத்தம் திைணெயாடு

மரபின் வாராது மயங்கலும் உ ய
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5.43 அதிகார புறெநறி
கூறிய அல்ல ேவறு பிற ேதான்றினும்

கூறிய அவற்ெறாடும் கூட்டிெமய்ெகாளக்

கூறி உணர்த்தல் குணத்ேதார்க்கு இயல்ேப

நாற்கவிராச நம்பியின்

அகப்ெபாருள் விளக்கம் முற்றிற்று
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