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இளங்ேகாவ கள் இயற்றிய "சிலப்பதிகாரம்" ல ம் 
நாவலர் பண் த ந. . ேவங்கடசாமி நாட்டாரவர்கள் எ திய உைர ம்  

கார்க்காண்டம் - 1 
 
    உள்ளடக்கம் 
     பதிகம் 
     உைரெப  கட் ைர 
     கார்க்காண்டம். 
     1. மங்கல வாழ்த் ப் பாடல் 
     2. மைனயறம்ப த்த காைத 
     3. அரங்ேகற்  காைத 
     4. அந்திமாைலச் சிறப் ெசய் காைத 
     5. இந்திர விழ  ஊர் எ த்த காைத 
     6. கடலா  காைத 
     7. கானல் வாி 
     8. ேவனில் காைத 
     9. கனாத்திறம் உைரத்த காைத 
     10. நா காண் காைத 
    ---------------  
 
    பதிகம் 
 
    ( மைலநாட் ள்ள ெந ேவள் குன்றில் ேவங்ைக மரத்தின் நிழ ல் நின்ற 
கண்ணகிக்கு வானவர் வந்  ேகாவலைனக் காண்பித்  இ வைர ம் வா லகத்திற்கு 
அைழத் ச் ெசன்ற ைமையத் தம் கண்ணாற் கண்ட குன்றக் குறவர், அச்ெசய்திைய 
மைலவளங் காண ேவண்  வந்தி ந்த ெசங்குட் வற்கு அறிவித் , அதன்பின் 
இளங்ேகாவ கட்கும் ெசன்  அறிவித்தனர். அப்ெபா  ெசங்குட் வைனக் கண்  
அ களிடம் வந்தி ந்த சாத்தனார், கார் நகரத்  வணிகனாகிய ேகாவலன் நாடகக் 
கணிைகயின் ேசர்க்ைகயால் ெபா ளைனத்ைத ம் இழந்  பத்தினியாகிய 
கண்ணகியின் காற்சிலம்ைப விற்றற் ெபா ட்  ம ைரக்கு வந் , ெபாற்ெகால்லன  
ெபால்லாத சூழ்ச்சியாற் ெகாைலக்களப்பட்டதைன ம், கண்ணகி பாண் யன்பால் 
வழக்குைரத் , அவன் ஞ்சியபின், கூடற்பதிைய எாி ட் யதைன ம், ம ைர 
மாெதய்வம் ரபத்தினி ன் வந் ேதான்றி அவர்கட்குப் பழம்பிறப்பில் உண்டாய 
சாபவரலாற்ைற ம், பதினாலாம் நாள் அவள் ேகாவலைன வாேனார் வ விற் 
காண்பள் என்பதைன ம் கூறத் தாம் ேகட்டதைன ம் அ கட்கு உைரத்தனர். அ கள் 
'அவ் வரலாற்ைறச் சிலப்பதிகாரம் என் ம் ெபயரால் ஒ  காப்பியமாக நாம் 
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இயற் ேவாம்' என்ன, ேவந்தர்க்கு ாிய அதைன நீேர இயற் ர் என்  
சாத்தனார் கூறினர். இளங்ேகாவ கள் அதற்கிைசந்  மங்கலவாழ்த் ப் பாடல் 

தலாக வரந்த காைத ஈறாக ள்ள ப்ப  பகுதிைய ம் உைரயிைடயிட்ட 
பாட் ைடச் ெசய் ளாக இயற்றிக்கூற, சாத்தனார் அதைனக் ேகட்டனர். ) 
 
        (இைணக்குறள் ஆசிாியப்பா) 
 
        குணவாயில் ேகாட்டத்  அரசு றந்  இ ந்த 
        குடக்ேகாச் ேசரல் இளங்ேகா வ கட்குக் 
        குன்றக் குறவர் ஒ ங்குடன் கூ ப் 
        ெபாலம்  ேவங்ைக நலங்கிளர் ெகா நிழல் 
        ஒ ைல இழந்தாள்ஓர் தி மா பத்தினிக்கு (5) 
 
        அமரர்க்கு அரசன் தமர்வந்  ஈண் அவள் 
        காதல் ெகா நைனக் காட்  அவெளா எம் 
        கட் லம் காண விண் லம் ேபாய  
        இ ம்  ேபா ம்அ•  அறிந்த ள் நீெயன, 
        அவ ைழ இ ந்த தண்தமிழ்ச் சாத்தன் (10) 
 
        யான்அறி குவன்அ  பட்ட என் ைரப்ேபான்: 
        ஆரங் கண்ணிச் ேசாழன் ர்ப் 
        ேபராச் சிறப்பின் கார்நக ரத் க் 
        ேகாவலன் என்பான்ஓர் வாணிகன் அவ் ர் 
        நாடகம் ஏத் ம் நாடகக் கணிைகெயா  (15) 
 
        ஆ ய ெகாள்ைகயின் அ ம்ெபா ள் ேக றக் 
        கண்ணகி என்பாள் மைனவி அவள்கால் 
        பண்ணைம சிலம்  பகர்தல் ேவண் ப் 
        பாடல்சால் சிறப்பிற் பாண் யன் ெப ஞ்சீர் 
        மாட ம ைர குந்தனன், அ ெகாண்  (20) 
 
        மன்ெப ம் பீ ைக ம கிற் ெசல்ேவான் 
        ெபான்ெசய் ெகால்லன் தன்ைகக் காட்டக் 
        ேகாப்ெப ந் ேதவிக்கு அல்லைத இச்சிலம்  
        யாப் ற  இல்ைலஈங்கு இ க்கெயன்  ஏகிப் 
        பண் தான் ெகாண்ட சில்லாிச் சிலம்பிைனக் (25) 
 
        கண்டனன் பிறன்ஓர் கள்வன் ைகெயன, 
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        விைனவிைள காலம் ஆத ன் யாவ ம் 
        சிைனயலர் ேவம்பன் ேதரா னாகிக் 
        கன்றிய காவலர்க் கூஉய்அக் கள்வைனக் 
        ெகான் அச் சிலம்  ெகாணர்க ஈங்ெகனக் (30) 
 
        ெகாைலக்களப் பட்ட ேகாவலன் மைனவி 
        நிைலக்களம் காணாள் ெந ங்கண் நீர்உகுத் ப் 
        பத்தினி யாக ன் பாண் யன் ேக ற 
        த்தார மார்பின் ைல கந் தி கி 
        நிைலெக  கூடல் நீள்எாி ஊட் ய (35) 
 
        பலர் கழ் பத்தினி யாகும் இவள்என, 
        விைனவிைள காலம் என்றீர் யா அவர் 
        விைனவிைள  என்ன, விறேலாய் ேகட்  
        அதிராச் சிறப்பின் ம ைர ர்க் 
        ெகான்ைறயஞ் சைட  மன்றப் ெபாதியி ல் (40) 
 
        ெவள்ளியம் பலத்  நள்ளி ட் கிடந்ேதன் 
        ஆர்அஞர் உற்ற ரபத் தினி ன் 
        ம ைரமா ெதய்வம் வந்  ேதான்றிக் 
        ெகாதியழல் சீற்றம் ெகாங்ைகயின் விைளத்ேதாய் 
        திர்விைன ங்கட்கு ந்த  ஆக ன் (45) 
 
        ந்ைதப் பிறப்பில் ைபந்ெதா  கணவெனா  
        சிங்கா வண் கழ்ச் சிங்க ரத் ச் 
        சங்கமன் என் ம் வாணிகன் மைனவி 
        இட்ட சாபம் கட் ய  ஆக ன் 
        வார்ஒ  கூந்தல்நின் மணமகன் தன்ைன (50) 
 
        ஈர்ஏழ் நாளகத்  எல்ைல நீங்கி 
        வாேனார் தங்கள் வ வின் அல்லைத 
        ஈேனார் வ வில் காண்டல் இல்எனக் 
        ேகாட்டம்இல் கட் ைர ேகட்டனன் யான்என, 
        அைரசியல் பிைழத்ேதார்க்கு அறம்கூற்  ஆவ உம் (55) 
 
        உைரசால் பத்தினிக்கு உயர்ந்ேதார் ஏத்த ம் 
        ஊழ்விைன உ த் வந்  ஊட் ம் என்ப உம் 
        சூழ்விைனச் சிலம்  காரண மாகச் 
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        சிலப்பதி காரம் என் ம் ெபயரால் 
        நாட் ம் யாம்ஓர் பாட் ைடச் ெசய் ள்என, (60) 
 
        ெக  ேவந்தர் வர்க்கும் உாிய  
        அ கள் நீேர அ கஎன் றார்க்குஅவர், 
        மங்கல வாழ்த் ப் பாட ம், குரவர் 
        மைனயறம் ப த்த காைத ம், நடம்நவில் 
        மங்ைக மாதவி அரங்ேகற்  காைத ம், (65) 
 
        அந்தி மாைலச் சிறப் ெசய் காைத ம், 
        இந்திர விழ ர் எ த்த காைத ம், 
        கடலா  காைத ம், 
        மடல்அவிழ் கானல்வாி ம், ேவனில்வந் தி த்ெதன 
        மாதவி இரங்கிய காைத ம், தீ ைடக் (70) 
 
        கனாத்திறம் உைரத்த காைத ம், வினாத்திறத்  
        நா காண் காைத ம், கா காண் காைத ம், 
        ேவட் வர் வாி ம், ேதாட்டலர் ேகாைதெயா  
        றஞ்ேசாி இ த்த காைத ம், கறங்குஇைச 
        ஊர்க்காண் காைத ம், சீர்சால் நங்ைக (75) 
 
        அைடக்கலக் காைத ம், ெகாைலக்களக் காைத ம், 
        ஆய்ச்சியர் குரைவ ம், தீத்திறம் ேகட்ட 
        ன்ப மாைல ம், நண்பகல் ந ங்கிய 
        ஊர்சூழ் வாி ம், சீர்சால் ேவந்தெனா  
        வழக்குைர காைத ம், வஞ்சின மாைல ம், (80) 
 
        அழல்ப  காைத ம், அ ந்ெதய்வம் ேதான்றிக் 
        கட் ைர காைத ம், மட்டலர் ேகாைதயர் 
        குன்றக் குரைவ ம், என் இைவ அைனத் டன் 
        காட்சி, கால்ேகாள், நீர்ப்பைட, ந கல், 
        வாழ்த் , வரந்த  காைதெயா  (85) 
 
        இவ்வா ைறந் ம் 
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        உைரயிைட இட்ட பாட் ைடச் ெசய் ள் 
        உைரசால் அ கள் அ ள ம ைரக் 
        கூல வாணிகன் சாத்தன் ேகட்டனன், 
        இ , பால்வைக ெதாிந்த பதிகத்தின் மரெபன். (90) 
 
    சிலப்பதிகாரம் - சிலம்  காரணமாக வளர்ந்த வரலாற்றிைன உைரப்ப . 
"வன்ெறாடர் ெமாழி ம்" என் ம் சூத்திரத்தான் சிலம்  என் ம் ெமன்ெறாடர்க் 
குற்றிய கர ெமாழியின் ெமல்ெலாற்  வல்ெலாற்றாய ; ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினியர் 
அச் சூத்திர ைரயில், இயல்  கணம் வ மிடத் ம் ெமல்ெலாற் த் திாிதற்குச் 
சிலப்பதிகாரம் என் ந் ெதாடைர எ த் க் காட் யி ப்ப  அறிந்தின் றற்பால . 
 
    பதிகம் - ன் ெபா ைளத் ெதாகுத் ைரப்ப ; என்ைன? 
 
    [1]“பதிகக் கிளவி பல்வைகப் ெபா ைளத் 
    ெதாகுதி யாகச் ெசால் த றாேன" 
 
    என்பவாக ன், பதிகம் என் ம் இப்ெபயர் இப்பாட் ன் 
இ திய யிற்குறிக்கப்ெபற் ள்ள .) 
 
    உைர 
 
        1-9 குணவாயில் ேகாட்டத்  அரசு றந்  இ ந்த 
        குடக்ேகாச் ேசரல் இளங்ேகா வ கட்குக் 
        குன்றக் குறவர் ஒ ங்குடன் கூ ப் 
        ெபாலம்  ேவங்ைக நலங்கிளர் ெகா நிழல் 
        ஒ ைல இழந்தாள்ஓர் தி மா பத்தினிக்கு (5) 
        அமரர்க்கு அரசன் தமர்வந்  ஈண் அவள் 
        காதல் ெகா நைனக் காட்  அவெளா எம் 
        கட் லம் காண விண் லம் ேபாய  
        இ ம்  ேபா ம்அஃ  அறிந்த ள் நீெயன, 
 
    குணவாயில் ேகாட்டத் - தி க்குணவாயில் என் ம் ஊாி ள்ள ேகாயிற்கண்ேண, 
அரசு றந்  இ ந்த அரசு ேபாகத்ைதத் றந்  தவ வம தாங்கியி ந்த, குடக்ேகாச் 
ேசரல் இளங்ேகாவ கட்கு-குடதிைசக்ேகாவாகிய ெசங்குட் வன் என் ஞ் ேசரற்கு 
இளங்ேகாவாகிய அ கட்கு, குன்றக் குறவர் ஒ ங்கு உடன்கூ - மைலயில் வா ம் 
குறவெரல்லா ம் திரண்  ெசன் , ெபாலம்  ேவங்ைகநலம் கிளர் ெகா நிழல்-
ெபான்ேபா ம் விைன ைடய ேவங்ைக மரத்தின் நன்ைம மிக்க ெகா விய 
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நிழற்கண்ேண, ஒ  ைல இழந்தாள் ஓர் தி மா பத்தினிக்கு-ஒ  ைலயிைன இழந்  
வந்  நின்றவளாகிய அழகிய ெப ைம ைடய ஒ  பத்தினியின் ெபா ட் , அமரர்க்கு 
அரசன் தமர் வந்  ஈண்  - ேதவர்க்கரசனாகிய இந்திரன் றமர் ெந ங்கி வந் , அவள் 
காதல் ெகா நைனக் காட்  - அவ ைடய காதைல ைடய கணவைன அவட்குக் 
காட் , அவெளா  எம் கண் லம் காண விண் லம் ேபாய  - அவேளா ம் அவர் 
எம்கண்ணாகிய லம் காண விண்ணினிடத்திேல ெசன்ற , இ ம்  ேபா ம் - ஓர் 
அதிசயமாயி ந்த , அஃ  அறிந்த ள் நீ என - அதைன நீ அறிந்த ள்வாயாக 
என்றவளவிேல, 
 
    (அ யார்க்கு நல்லார் : குணவாயில் - தி க்குணவாயி ெலன்பேதா ர் - அ  
வஞ்சியின் கீழ்த்திைசக்க ள்ள ; அஃ  ஆகுெபயர். ேகாட்டம் - அ கன் ேகாயில். 
இளைமப் ப வத்ேத இராச ேபாகத்ைதத் றத்தல் அ ைமயால், றந்  என் ம், 
அங்ஙனம் ேபாகம் கர்ந்தவிடத்ேதா மீட் ம் தவ த் தாங்கியி த்த ல ைமயான், 
இ ந்  என் ம் கூறினார். குன்றக்குறவர்-ஏழ த்ெதாைக;குன்றம்-
ெகா ங்ேகா ர்க்கு அயலதாகிய ெசங்குன்ெறன் ம் மைல. அ  தி ச்ெசங்ேகா  
என்பவாெலனின், அவரறியார்; என்ைன ? அத் தி ச்ெசங்ேகா  வஞ்சி நகர்க்கு 
வடகீழ்த் திைசக் கண்ணதாய் அ பதின் காத ஆ ண்டாகலா ம், அரச ம் 
உாிைம ம் மைலகாண்குவெமன்  வந்  கண்ட அன்ேற வஞ்சி குதலா ம் அ  
கூடாைமயின் என்க.) 
 
    ேகாட்டம் என்ப  பல கட ளர் உைற  மிடங்க க்கும் ெபயராகக் 
கனாத்திற ைரத்த காைதயில் வழங்கி யி த்தலா ம், ேகாயில் என்பதன் 
பாியாயமாகக் ெகாண்  ஊர்காண் காைதயி ம் கன் ேகாயிைலக் ேகாட்டம் என்  
கூறியி த்தலா ம், குமர ேகாட்டம் த ய ெபயர் வழக்கி ம் இ த்தலா ம் 
ஈண் க் ேகாட்டம் என்பதற்கு அ கன் ேகாயில் என்  ெபா ள் ணிதல் சாலா . 
அ கள் என் ம் ெபயர் ெப ம்பா ம் அ க சமயத் றவிகட்கு 
வழங்கியதாகுெமன் ம் க த்தால் அ யார்க்கு நல்லார் அ கன் ேகாயில் என்  
கூறினார் ேபா ம்! 
 
    ெசங்குன்  என்ப  ெகா ங்ேகா ர்க்கு அயலதாகிய மைலெயன் ம், 
தி ச்ெசங்ேகா  வஞ்சி நகர்க்கு வடகீழ்த் திைசயில் அ பதின்காத வழியில் 
உள்ளெதன் ம் ெகாங்கு நாட் னராகிய அப் லவர் ெப மான் ணிந்  கூ த ன் 
ெகா ங்ேகா ராகிய வஞ்சிைய ம், ெசங்குன்ைற ம் அவர் நன்கறிந்  
கூறி ள்ளாெரன்ப  ெபறப்ப ம். 
 
    அரசாட்சி இன்பம் பயப்பெதன்பதைன, 
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    [2]"தனி  கவித் தா  மரசி ம் 
    இனியன் றன்னைடந் தார்க்கிைட ம தேன" 
 
    என் ம் தி க்கு ந்ெதாைக யா ம் அறிக.ெபாலம் - ெபான் என்பதன் திாி : 
 
    [3]"ெபான்ெனன் கிளவி யீ ெகட ைறயின் 
    ன்னர்த் ேதான் ம் லகார மகாரம் 
    ெசய் ள் ம ங்கிற் ெறாடாிய லான." 
 
    என்ப  காண்க. 'தி மா பத்தினி இழந்  வந்  நின்றாள்; அவள் ெபா ட் ' என 
விகுதி பிாித்  விாித் ைரக்க. தமராவார் ேதவர். கட் லம்-கண்ணின  அறி  
என் மாம். ேபாய -ேபாய அ  என்பதன் விகார மாம். ேபா ம்: [4]ஒப்பில் ேபா . 
குறவர் கூ ச் ெசன்  விட் லம் ேபாய  இ ம்  என இளங்ேகாவ கட்குக் 
கூறினாராக என்க. இ  ைமபற்றிய ம ட்ைக ெயன் ம் ெமய்ப்பா . 
    ------------ 
 
        க0-கக. 10-11 அவ ைழ இ ந்த தண்தமிழ்ச் சாத்தன் (10) 
        யான்அறி குவன்அ  பட்ட என் ைரப்ேபான்: 
 
    அவன் உைழ இ ந்த தண்டமிழ்ச் சாத்தன் - அப்ெபா  அவன்பால் வந்தி ந்த 
தண்டமிழ்ப் லவனாகிய 
    சாத்தன், யான் அறிகுவன் அ  பட்ட  என்  உைரப்ேபான்-அ  விைளந்ததைன 
யான் அறிகுவன் என்  உைரக்கின்றவன். 
 
    ெசங்குட் வைனக் கண்  இளங்ேகாவ கள்பால் வந்தி ந்த சாத்தன் என்க. 
சாத்தன்-ம ைரக் கூலவாணிகன் சாத்தனாெரன் ம் நல் ைசப் லவர் என்ப  
பின்னர்ப் ெபறப்ப ம். சீத்தைலச் சாத்தனார் என்  கூறப்ப பவ ம் இவேர ெயன்ப , 
[5]ெதால்காப்பியச் ெசய் ளியல் உைரயில் 'சீத்தைலச் சாத்தனாராற் ெசய்யப்பட்ட 
மணிேமகைல' எனப் ேபராசிாிய ம் நச்சினார்க்கினிய ம் உைரத்தலால் அறியப்ப ம். 
காட்சிக் காைத ள் ம் "தண்டமிழாசான் சாத்தன்" என ம், "நன் ற் லவன்" 
என ம் இவைரப் பாராட் ைரத்தலா ம், இக்காப்பியத்ைத இவர் ன் கூறிக் 
ேகட்பித்தலா ம் இளங்ேகாவ கள் இவர்பால் ைவத்த ெப மதிப் ப் லனாகும். 
 
    'அறிகுவன்' என அன் விகுதி தன்ைமக்கண் வந்த ; ேம ம் இங்ஙனம் 
வ மிடனறிந்  கைடப்பி க்க. அ  என்ற  ஒ  ைல யிழந்ததைன. 
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    இவ்வ கட்கு அ யார்க்கு நல்லார் கூறிய உைர பதிக இ திக்கண் ஆராயப்ப ம். 
    --------- 
 
        ௧௨-உ0. 12-20 ஆரங் கண்ணிச் ேசாழன் ர்ப் 
        ேபராச் சிறப்பின் கார்நக ரத் க் 
        ேகாவலன் என்பான்ஓர் வாணிகன் அவ் ர் 
        நாடகம் ஏத் ம் நாடகக் கணிைகெயா  (15) 
 
        ஆ ய ெகாள்ைகயின் அ ம்ெபா ள் ேக றக் 
        கண்ணகி என்பாள் மைனவி அவள்கால் 
        பண்ணைம சிலம்  பகர்தல் ேவண் ப் 
        பாடல்சால் சிறப்பிற் பாண் யன் ெப ஞ்சீர் 
        மாட ம ைர குந்தனன் (20) 
 
    ஆரங்கண்ணி-ஆத்திமாைலைய ைடய, ேசாழன்-ெசம்பியன , ர்-பைழய 
நகரங்க ள்ேள, ேபராச் சிறப்பின்-நீங்காத சிறப்பிைன ைடய, கார் நகரத் - கார் 
என் ம் நகரத்திடத் , ேகாவலன் என்பான் ஓர் வாணிகன்-ேகாவலன் என்  ெபயர் 
கூறப்ப வானாகிய ஒ  வாணிகன், அவ் ர்-அப்பதியின் கண், நாடகம் ஏத் ம்-
நாடகத்தின் ெபா ட்  யாவ ம் ெகாண்டா ம், நாடகக் கணிைகெயா -நாடகப் 
ெபா மகளாகிய மாதவி ெயன்பாேளா , ஆ ய ெகாள்ைகயின்-கூ ெயா கிய 
ஒ க்கத்தால், அ ம்ெபா ள் ேக ற-ெப தற்காிய ெபா ள் ெதாைலத ன், கண்ணகி 
என்பாள் மைனவி-கண்ணகி ெயன்  ெபயர் கூறப்ப ம் அவன் மைனவிேயா ம், 
அவள் கால் பண் அைம சிலம் -அவள  காலணியாகிய ஓைச யைமந்த சிலம்பிைன, 
பகர்தல் ேவண் -விற்றைலக் க தி, பாடல் சால் சிறப்பின்-பா தல் அைமந்த 
சிறப்பிைன ைடய, பாண் யன் ெப ஞ்சீர் மாட ம ைர-பாண் யன  மிக்க 

கைழ ைடய மாட ம ைரக் கண்ேண, குந்தனன்-ெசன்  க்கான்; 
 
    'ஆரங்கண்ணி' என்பதில் ஆர் அம் ச்சாாிைய ெபற்ற ; இதைன, 
 
    [6]"ஆ ம் ெவதி ம் சா ம் பீ ம் 
    ெமல்ெல த்  மிகுதல் ெமய்ெபறத் ேதான் ம்" 
 
    என் ம் சூத்திரத்  'ெமய்ெபற' என் ம் இேலசான் அைமத்தார் நச்சினார்க்கினியர். 
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    [7]"ஆரங்கண்ணி ய ேபார்ச் ேசாழர்" 
    என்ப ங் காண்க. ராகிய கார் என்ன மாம். கார்-ஆற் கம்; 
 
    [8]" காஅர்ப் குந்த ெப ங்கலம்" 
 
    என்பதன் உைர காண்க. காவிாி கடெலா  கலக்கு மிடத் ள்ளதாக ன் 
காவிாிப் ம்பட் னம் கார் எனப்பட்ட . அ ம்ெபா ள்-அளத்தற்காிய ெபா ள் 
என் ம், அற ம் இன்ப ம் பயக்கும் ெபா ள் என் ம் கூ த மாம். 
சிறப்பிைன ைடய ம ைர ெயன்க; பாண் யற்கு அைடயாக்க மாம். மாடம் என் ம் 
அைடய த்  'மாட ம ைர'எனப் பலவிடத் ம் வழங்குவ  காணப்ப ம். நாடகம், 
மைனவி என்பவற்றில் ைறேய குவ் ம், ஒ ம் ெதாக்கன. 
 
    நகரத்  வாணிகன் ஆ ய ெகாள்ைகயாற் ேக த ன் சிலம்  பகர்தல் ேவண்  
மைனவிெயா  ம ைர குந்தனன் என்க. 
 
    {அ . நாடகேம  ெமன்ற  நாடகந்தான் இவளாற் சிறப்ெபய் த ன் 
ஏத்திற்ெறன்றவா . காற்சிலம்  பகர்தல் ேவண் ெயனேவ தைலக்ேகாலம் த ய 
அணிகளைனத் ம் ன்னேம ெதாைலந்த  விளங்கி நின்ற . சிறப்பிற் பாண் யன் 
என் ம், ெப ஞ்சீர் மாடம ைர ெயன் ம் அ கள் கழ்ந்தார்; இைவ ம் 
பழவிைனயால் அழிந்த ெவன் ம் இரக்கந்ேதான்ற. மாடம ைர குந்தனன் என்ப , 
காட் னன்றி ஓ ாின்கண் உயி ம் ெபா ம் இழந்தாெனன்ப  ேமல் விைளயத் 
ேதான்றி நின்ற .} 
    ---------- 
 
        உ0 -௨. 20-22 அ ெகாண்  
        மன்ெப ம் பீ ைக ம கிற் ெசல்ேவான் 
        ெபான்ெசய் ெகால்லன் தன்ைகக் காட்டக் 
 
    அ ெகாண் -அங்ஙனம் குந்தனன் பிற்ைற ஞான்  சிலம்பிைன 
ெய த் க்ெகாண் , மன் ெப ம் பீ ைக ம கில் ெசல்ேவான்-அதைன விற்பதற்காக 
மிக்க ெப ைமயிைன ைடய வணிகர் ெத விற் ெசல்கின்றவன், ெபான்ெசய் 
ெகால்லன் தன் ைகக் காட்ட-எதிேர வந்த ெபாற்ெகால்லைனக் கண்  அதைன அவன் 
ைகயிற் காட்ட, 
 



 11

    மன்- மிகுதிப் ெபா ட்  [9]"மன்  மாதற் ெப ங்கற் " என் ழிப்ேபால, 'மன் 
கழிவின் கண் வந்த ' என அ யார்க்கு நல்லார் கூறிய  ஈண்ைடக்குப் 
ெபா ந் வதன் . ெபான்ெசய்-ெபாற் பணி ெசய் ம். தன்:சாாிைய, கண்  என ஒ  
ெசால் வ விக்க. 
 
    {அ . அ ெகாண்  என்றார்.அச்சிலம்பால் ேமல் விைளவன ேதான்ற அ  
அநியாய ரத்ேத குகின்றவன் கூற்றத்ைத ம் உடன்ெகாண்  க்கான் என்றாற் 
ேபான்றி ந்த .} 
 
 
        ௨௩-௬. 23-26 ேகாப்ெப ந் ேதவிக்கு அல்லைத இச்சிலம்  
        யாப் ற  இல்ைலஈங்கு இ க்கெயன்  ஏகிப் 
        பண் தான் ெகாண்ட சில்லாிச் சிலம்பிைனக் (25) 
        கண்டனன் பிறன்ஓர் கள்வன் ைகெயன, 
 
    ேகாப்ெப ந்ேதவிக்கு அல்லைத-ேகாப்ெப ந் ேதவிக்ேக யன்றி, இச்சிலம் -
இப்ெப விைலச் சிலம் , யாப் ற  இல்ைல-ஏேனார் அணிதற்குப் ெபா த்தமில்ைல 
யாகலான் யான் இதைன அரசர்க்கு உணர்த்திவ ந் ைண ம், ஈங்கு இ க்க என்  
ஏகி-இக்ேகாட்டத்தில் இ க்கெவனச் ெசால் ப்ேபாய், பண் தான் ெகாண்ட -தான் 

ன்  களவிற்ெகாண்ட, சில் அாிச் சிலம்பிைன-சிலவாகிய அாியிைன ைடய 
சிலம்பிைன, கண்டனன் பிறன் ஓர் கள்வன் ைக என-ேவற்  நாட்டவனாகிய ஒ  
கள்வன் ைகயிற் கண்ேடன் என்  அரசர்க்கு உைரப்ப, 
 
    அல்லைத: விைனத் திாிெசால்: ஐ சாாிைய என மாம். சுட்  அதன் ெப ைமைய 
உணர்த்திற் . இ க்ெகன் : அகரந்ெதாக்க . 'பண்  தான் ெகாண்ட' என்ற  கவி 
கூறிய . அாி-பரல்; ேமல் வழக்குைர காைதயில் 'என் காற் ெபாற்சிலம்  மணி ைட 
யாிேய' என்ற ன், சிலவாகிய அாிெயனல் கூடாைமயின் சாதிபற்றக் கூறியெதனக் 
ெகாள்க; அன்றி, அாி என்பதற்கு விைனத்திறம் என் ம், ஓைசெயன் ம் கூ த மாம். 
அதைனக் காட்டக் கண்ட ெபாற்ெகால்லன் ஏகி உைரப்ப ெவன்க. 
 
    { அ . தான் ெகாண்டெவன்றார் தன்ெனஞ்சறியத் தான் ெகாண்டதைன இங்ஙனம் 
கூறினாெனன்ப  ேதான்ற பிறேனார் கள்வன் ைகயிற் கண்டன ெவன்றார். 
தன்ைன ங் கள்வெனன்றைம ேதான்ற.} 
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        ௨௭-௩0. 27-30 விைனவிைள காலம் ஆத ன் யாவ ம் 
        சிைனயலர் ேவம்பன் ேதரா னாகிக் 
        கன்றிய காவலர்க் கூஉய்அக் கள்வைனக் 
        ெகான் அச் சிலம்  ெகாணர்க ஈங்ெகனக் (30) 
 
    விைன விைள காலம் ஆத ன் - தான் ற் பிறப்பிற் ெசய்த தீவிைன வந்  
ப க்கின்ற காலம் ஆதலாேல, யாவ ம்-யாெதான்ைற ம், சிைன அலர் ேவம்பன்-

ைக விாிந்த ேவப்பம்  மாைலைய ைடய பாண் யன், ேதரான் ஆகி-
ஆராயதவனாகி, கன்றிய காவலர்க்கூஉய்-அ ப்பட்ட காவலாளைர அைழத் , 
அக்கள்வைனக் ெகான் -இவன் ெசான்ன அக் கள்வைனக் ெகான் , அச்சிலம்  
ெகாணர்க ஈங்கு என-அச்சிலம்ைப இப் ெபா ேத ெகாணர்க என்  கூற; 
 
    யாவ ம் ேதரானாகி என இைய ம், கூஉய்: கூவி என்பதன் விகாரம். ஈங்கு-
இப்ெபா ேத ெயனப் ெபா திைன ணர்த்திற் . உைரப்பக் ேகட்ட ேவம்பன் 
ெகாணர்க ெவன்  கூற என்க. அக் கள்வைனக் ெகால்ல அச்சிலம்ைப ம் அவைன ம் 
ெகாணர்கெவனச் ெசால்லக் க தினவன் வாய் ேசார்ந் , ெகான்  அச் சிலம்ைபக் 
ெகாண்  வ கெவன்  கூறினாென அ யார்க்கு நல்லார் க திய  ஏற் ைடத்தன் ; 
என்ைன? விைனவிைள கால மாத ன் யாவ ம் ேதரானாகி என்றைமயா ம், 
அச்சிலம்  எனத் ேதவியின் சிலம்ைபக் க திக் கூறினைமயா ம், வழக்குைர 
காைத ள் ம் "கள்வைனக் ேகாறல் க ங்ேகா லன் " என்றி த்தைமயா ம் என்க. 
 
    {அ . இதைன ஆரா  ெநறி பல ளதாக ம், அவற்றில் ஒன்ைற ம் 
ேதர்ந்திலெனன்பார். யாவ ம் ேதரானாகி என்றார்; ன்னர்க் ைக குைறத்தன் த ய 

ைறெசய்ேதான் இதைனத் ேதர்ந்திலெனன்  அ கள் இரங்கிக் கூறினார். கன்றிய 
காவலர் என்றார். அவ ம் ன்னர்த் தீ  ெசய்யா ெரன்ப  ேதான்ற.} 
    --------- 
 
        ௩௧-௩௬. 31-36 ெகாைலக்களப் பட்ட ேகாவலன் மைனவி 
        நிைலக்களம் காணாள் ெந ங்கண் நீர்உகுத் ப் 
        பத்தினி யாக ன் பாண் யன் ேக ற 
        த்தார மார்பின் ைல கந் தி கி 
        நிைலெக  கூடல் நீள்எாி ஊட் ய (35) 
        பலர் கழ் பத்தினி யாகும் இவள்என, 
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    ெகாைலக்களப்பட்ட ேகாவலன் மைனவி-அங்ஙனம் அரசன் கூறக்ேகட்ட 
காவலாள ம் விைனவிைள காலமாத ன் அவைனக் 
ெகால் தல்ெசய்யக்ெகாைலயிடத்ேத பட்ட ேகாவலன் மைனவி, நிைலக்களம் 
காணாள்-தனக்கு நிைலயிடம் காணாளாய், ெந  கண் நீர் உகுத் -ெந ய கண்ணின் 
நீைரச் ெசாாிந் , பத்தினி ஆக ன்-ஆக்க ம் அழிக்க ம் வல்லள் ஆத ன், 
பாண் யன் ேக  உற-பாண் யன் உயிர் ெக மா  ெசய் , த்  ஆரம் மார்பின் 

ைல கம் தி கி- த்தாரம் அணிந்த மார்பினகத்  ைலயின் கத்ைதத் தி கி 
ெயறிந் , நிைலெக கூடல் நீள் எாி ட் ய-அதினின் ம் உண்டாகிய ெந ய தீயால் 
நிைலெபற்ற ம ைரயாகிய அவ ைர ம் உண்ணப் பண்ணிய,பலர் கழ் பத்தினி 
ஆகும் இவள் என - பல ம் க ம் பத்தினியாகும் இக் குறவராற் ெசால்லப் 
ெபற்றவெளன்  சாத்தன் கூற, 
 
    நிைலக்களம் காணாள்-ஓாிடத்  நிற்றலாற்றாளாய் என்க. ேக றச் ெசய்  என 
ஒ ெசால் விாித் ைரக்க; ேக ற உகுத்  என்றிையத்த மாம். எாிைய உண்பித்த என 
விாித்த ம் ெபா ந் ம். கண்ணின் நீராற் பாண் யைன அ த ம், ைலயின் தீயாற் 
கூடைலச் சு த ஞ் ெசய்தாெளன்க. 
 
    "ெதால்ைல விைனயால் ய ழந்தாள் கண்ணினீர் 
    ெகால்ல உயிர்ெகா த்த ேகாேவந்தன்" 
 
    என வாழ்த் க் காைத ள் உைரத்த ம் ஈண்  அறியற்பால . 
 
 
        ௩௭-௩௮. 37-38 விைனவிைள காலம் என்றீர் யா அவர் 
        விைனவிைள  என்ன, 
 
    விைன விைள காலம் என்றீர்-நீர் விைன விைள காலம் என்  கூறிப் ேபாந்தீர், யா  
அவர் விைன விைள  என்ன-அவர்க்கு விைனயின் விைளவாவ  என்ைன ெயன்  
அ கள் வினவ, 
    ------------ 
 
        ௩௮-௫௪. 38-54 விறேலாய் ேகட்  
        அதிராச் சிறப்பின் ம ைர ர்க் 
        ெகான்ைறயஞ் சைட  மன்றப் ெபாதியி ல் (40) 
        ெவள்ளியம் பலத்  நள்ளி ட் கிடந்ேதன் 
        ஆர்அஞர் உற்ற ரபத் தினி ன் 
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        ம ைரமா ெதய்வம் வந்  ேதான்றிக் 
        ெகாதியழல் சீற்றம் ெகாங்ைகயின் விைளத்ேதாய் 
        திர்விைன ங்கட்கு ந்த  ஆக ன் (45) 
        ந்ைதப் பிறப்பில் ைபந்ெதா  கணவெனா  
        சிங்கா வண் கழ்ச் சிங்க ரத் ச் 
        சங்கமன் என் ம் வாணிகன் மைனவி 
        இட்ட சாபம் கட் ய  ஆக ன் 
        வார்ஒ  கூந்தல்நின் மணமகன் தன்ைன (50) 
        ஈர்ஏழ் நாளகத்  எல்ைல நீங்கி 
        வாேனார் தங்கள் வ வின் அல்லைத 
        ஈேனார் வ வில் காண்டல் இல்எனக் 
        ேகாட்டம்இல் கட் ைர ேகட்டனன் யான்என, 
 
    விறேலாய் ேகட் -ேமேலாய் ேகட்பாயாக;அதிராச் சிறப்பின் ம ைர ர்-
ந க்கமில்லாத சிறப்பிைன ைடய ம ைரயாகிய ாிடத் ள்ள, ெகான்ைற அம் 
சைட  மன்றப் ெபாதிய ல் ெவள்ளி அம்பலத் -மன்றமாகிய ெபாதியில்களில் 
ெகான்ைற மாைல யணிந்த சைட ைய ைடய இைறவ ைற ம் 
ெவள்ளியம்பலத் ள், நள் இ ள் கிடந்ேதன்-ெசறிந்த இ ைள ைடய அைர யிரவில் 

யின்ேறனாக, ஆர் அஞர் உற்ற ரபத்தினி ன்-அப்ெபா  அாிய ன்பத்ைத 
ற்ற ர பத்தினியின் ன், ம ைர மாெதய்வம் வந்  ேதான்றி -அந்நகர்க்குக் 

காவற்ெறய்வமாகிய ம ைர மாெதய்வம் வந்  ெவளிப்பட் , ெகாதி அழல் சீற்றம் 
ெகாங்ைகயின் விைளத்ேதாய்-நின  மிக்க சினத்தால் ெவவ்விய அழைல நின் 
ெகாங்ைக யிடத்ேத விைளவித்ேதாய், திர்விைன ங்கட்கு ந்த  ஆக ன்-

ங்கட்கு ற்பட்ட நல்விைன தீர்ந்த  ஆகலான், ந்ைதப் பிறப்பில் ைபந்ெதா  
கணவெனா -பசிய ெதா யிைன ைடயாய் ற்பிறப்பில் நின் கணவெனா  நினக்கு, 
சிங்கா வண் கழ்ச் சிங்க ரத் -ெகடாத நல்ல கைழ ைடய க ங்கநாட் ச் சிங்க ரம் 
என் ம் பதியின்கண், சங்கமன் என் ம் வாணிகன் மைனவி-சங்கமெனன் ம் 
வணிக ைடய மைனவியானவள், இட்ட சாபம் கட் ய  ஆக ன்-இட்ட சாபம் 
இப்பிறப்பில் வந்  ண்டதாக ன், வார் ஒ  கூந்தல்-நீண்  தைழத்த 
கூந்தைல ைடயாய், நின் மணமகன் தன்ைன-நின் கணவைன, ஈேரழ்நாள் அகத்  
எல்ைல நீங்கி-இன்ைறக்குப் பதினாலாம் நாளில் பகற்ெபா  நீங்கியபின் காண்ைப; 
வாேனார் தங்கள் வ வின் அல்லைத-கா ங்கால் வாேனார் வ விற் காண்பதல்ல , 
ஈேனார் வ வில் காண்டல் இல் என-மக்கள் வ விற் காண்பதில்ைல ெயன்  கூற, 
ேகாட்டம் இல் கட் ைர-வஞ்சகமற்ற அக்கட் ைரயிைன, ேகட்டனன் யான் என-யான் 
ேகட்ேடெனன்  சாத்தன் கூற, 
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    விறல்-ெப ைம. ேகட் : ன்னிைல ெயா ைமவிைன எதிர்காலம் பற்றிய . 
அதிர் -ந க்கம்; 
 
    [10]"அதிர் ம் விதிர்ப் ம் ந க்கஞ் ெசய் ம்" 
    என்றாராக ன். பைகவரால் ந ங்காத ெவன்க; அ , 
 
    [11]" நீர் ற்றி மதில் ெபா உம் பைகயல்லால் ேநராதார் 
    ேபார் ற்ெறான் றறியாத ாிைசசூழ் ன ரன்'' 
 
    என்பதனான் அறியப்ப ம். சைட : இைறவ க்கு ஆகுெபயர். 
ெபா இல்:ெபாதியில் என மாீஇயிற் : இ  [12]"கிளந்தவல்ல" என் ம் அதிகாரப் 

றனைடயான் அைமக்கப்ப ம். ெகான்ைறயஞ்சைட , [13]" ன்ைனயங்கானல்" 
என் ழிப்ேபால அம் சாாிைய ெபற்ற . [14]ெபாதியில் என்ப  பாடமாயின் 
ெபாதியிலாகிய ெவள்ளியம்பலம் என்க. நள்-நளிெயன் ம் உாிச்ெசால் ஈ  திாிந்த ; 
நளி-ெசறி , நள்ெளன் ம் ஓைச மாம். 
 
    திாிவிைன-தீவிைன ெயனக்ெகாண் , அதனால் இங்ஙனம் ந்ததாக ன் 
என் ைரத்த மாம். ைபந்ெதா ம் கூந்த ம் அண்ைமவிளி. எல்ைல-பகற்ெபா . 
ஈேனார்-இவ் லகத்ேதார்; ஈன் இவ்விடம் என் ம் ெபா ட் . 
 
    {அ . ரபத்தினி-மறக்கற் ைடயாள். ேகாப்ெப ந்ேதவி-அறக்கற் ைடயாள்; ஆக 
ஆறிய கற் ம் சீறியகற் ம் எனக் கற்  இ  வைக. கட் ைர-ெபா ள் ெபாதிந்த 
ெசால்;உ தி ைடய ெசால் மாம்.} 
    ----------- 
 
        ௫௫-௬0. 55-60 அைரசியல் பிைழத்ேதார்க்கு அறம்கூற்  ஆவ உம் (55) 
        உைரசால் பத்தினிக்கு உயர்ந்ேதார் ஏத்த ம் 
        ஊழ்விைன உ த் வந்  ஊட் ம் என்ப உம் 
        சூழ்விைனச் சிலம்  காரண மாகச் 
        சிலப்பதி காரம் என் ம் ெபயரால் 
        நாட் ம் யாம்ஓர் பாட் ைடச் ெசய் ள்என, (60) 
 
    அைரசு இயல் பிைழத்ேதார்க்கு-அரசர் ைற ெசய்த ற் சிறி  வ வி ம் அவர்க்கு, 
அறம் கூற்  ஆவ உம்-அறக் கட ேள கூற்றமாகும் என்ப ம், உைரசால் 
பத்தினிக்கு உயர்ந்ேதார் ஏத்த ம்- கழைமந்த கற் ைட மகைள மக்கேள யன்றித் 
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ேதவர் னிவர் தலாயினா ம் ஏத் தல் இயல்  என்ப ம், ஊழ்விைன உ த்  
வந்  ஊட் ம் என்ப உம்- ன் ெசய்த தீவிைன உ க்ெகாண்  வந்  தன் பயைன 

கர்விக்கும் என்ப ம், சூழ்விைனச் சிலம்  காரணம் ஆக-சிற்ப விைன ெபா ந்திய 
சிலம்  காரணமாகத் ேதான்றினவாத ன், சிலப்பதிகாரம் என் ம் ெபயரால்-
சிலப்பதிகாரெமன் ம் ெபய டன், நாட் ம் யாம் ஓர் பாட் ைடச் ெசய் ள் என-ஒ  
காப்பியமாக நாம் அம் ன் ண்ைமகைள ம் நி த் ம் என்  அ கள் ெசால்ல, 
 
    அைரசு: ேபா . கூற்றாவ -ெகால்வ ெதன்றப . அறம் ெகால் மா , 
 
    [15]"என்பிலதைன ெவயில்ேபாலக் கா ேம 
    அன்பிலதைன யறம்" 
 
    என்பதனானறியப்ப ம். பத்தினிக்கு : ேவற் ைம மயக்கம். உ த் -ெவகுண்  
என் மாம். இ  விைன ம் ெசய்த ைறேய வந்  ஊட் ெமன்பா  ளர். 
ேதான்றினைமயின் என ம், அவற்ைற என ம் விாித் ைரக்க. பாட்  உைடச் 
ெசய் ள்-இைசப்பாட் க்கைள இைடேய உைடய ெதாடர்நிைலச்ெசய் ள் என்க 
உைரப்பாட்ைட ம் இைசப்பாட்ைட ைடய என ஈண்  அ யார்க்கு நல்லார் 
கூறிய  மிைக. ேமல் உைரயிைட யிட்ட பாட் ைடச் ெசய் ள் என்பராக ன். 
    ------- 
 
        ௬௧-௨. 61-62 ெக  ேவந்தர் வர்க்கும் உாிய  
        அ கள் நீேர அ கஎன் றார்க்கு 
 
     ெக  ேவந்தர் வர்க்கும் உாிய -இவ்வரலா  தமிழ் நாட்  ைடய 
ேவந்தர் வர்க்கும் உாியதாக ன், அ கள் நீேர அ க என்றாற்கு-அ கள் நீேர 
அ ளிச் ெசய்க என்  கூறிய சாத்தற்கு. 
 
    ெக  ெவன் ஞ் சாாிைய [16]"லனெவன வ உம் ள்ளி யி தி ன்" என் ஞ் 
சூத்திரத் , 'அன்ன மரபின் ெமாழியிைடத் ேதான்றி' என்பதனால் இகர ற்றின் 

ன் ம் வந்த . காாி ம் ம ைரயி ம் வஞிசியி ம் நிகழ்ந்ததாக ன், வர்க்கு 
ாிய  என்றார். அ கள்: அண்ைமவிளி. அ க என்பதன் அகரந் ெதாக்க . 

என்றாற்கு அ கள், அ ள என ேமல் வந்திைய ம். 
 
    {அ . 'நீேர' என்பதி ள்ள ஏகாரத்ைத வினாப் ெபா ட்டாகக் ெகாண் , 
'இச்ெசய்கின்ற காப்பியம் ேவந்தர்க்கு ாியெதன்பதனால் ஏைனேயாைர இவர் 
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கழ்ந் ைரயாராக ன், யாம் காப்பியஞ் ெசய்யக் கடேவ ெமன்ப  க தி, நீேர 
அ ெகன ஏகார வினாப் ெபா ண்ைம ேதான்ற இ  க தி இ  ெசான்னாற்கு அவர் 
க திய ெபா ளிற்கு உடம்படா  ெசால் ற்கு உடன்பட்டாெரன்பதாயிற் ' 
என் ைரப்ப  சிறப் ைடத்தன் ; என்ைன? அ களின் மனத் ய்ைமையச் 
சாத்தனா ம், சாத்தனார் க த்ைத அ க ம் அறிந்திலர் என் ம் குற்றம் 
ெபா ந் மாக ன். ' ேவந்தர் நாட் ம் நிகழ்ந்த கைதயாகலான் ஏைன 
இ ேவந்தாியல் ம், ேவத்திய ம் ெபா விய ம் எல்லா ணர்ந்த நீேர 
அ ளேவண் ம் என்  சாத்தன் ெசால்ல' என் ம் அ ம்பத ைரகாரர் க த்ேத திட்ப 

ைடத்தாகும் என்க.} 
 
    இனித்தாம் வகுத் க் ெகாண்டதைனக் கூ வர். 
    ---------- 
 
        ௬௨-௩. 63-64 அவர், 
        மங்கல வாழ்த் ப் பாட ம், 
 
    அவர் மங்கல வாழ்த் ப் பாட ம்-அவர் மணத்தில் மகளிர் வாழ்த் தைல ைடய 
பாட ம், 
 
    {அ . இதைன மங்கல வாழ்த் க் காைத ெமன்னா  பாட ெமன்ற  என்ைனேயா 
ெவனின்,-இஃ  ஆசிாியப் பாவால் வாரா  ெகாச்சகக் க யால் வ தலா ம், 
கைதைய ைடய  காைதயா மாதலா ம், அவ்வா  இதிற் கைத நிகழ்ச்சி 
யின்ைமயா ம், வாழ்த் ம் உைர ம் பாட மாய் வ தலா ம், இங்ஙனம் ெபயர் 
ெகா த்தாெரன ணர்க. அஃ  அற்றாக; ேம ம் கானல்வாி, ேவட் வ வாி, 
ஆய்ச்சியர் குரைவ, ன்பமாைல, ஊர்சூழ்வாி, வஞ்சின மாைல, குன்றக் குரைவ. 
இைவயிற்ைற ம் காைத ெயன்றிலரா ெலனின்,-அவற்ைறக் கூறாத ம் சில ேவ பா  
க திப்ேபா ம்; என்ைன ேவ பாெடனின், அைவ தத்த விற் கூ ம்.} 
 
    ஆசிாியப் பாவால் வாராத  கைதயன்ெறன்னில், வாழ்த் க்காைத என் ம் ெபயர் 
ெபா ந் வதன் ; அஃ  ஆசிாியப் பாவால் இயலாைமயின்; ஆக ன், ெப ம்பா ம் 
கைதò ெதாடர் ைடய  காைத என்பேத அ கள் க த் ப் ேபா ம். 
    -------- 
 
        ௬௩-௪. 65-66 குரவர் 
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        மைனயறம் ப த்த காைத ம், 
 
    குரவர் மைனயறம் ப த்த காைத ம்-இ  குரவ ம் இவைர இல்லறத்தில் 
அ ப்ப த்த ேவண்  ேவ பட இ த்திய காைத ம், 
    ---------- 
 
        ௬௪-௫. நடம்நவில் 
        மங்ைக மாதவி அரங்ேகற்  காைத ம், (65) 
 
    நடம்நவில் மங்ைக மாதவி அரங்ேகற்  காைத ம்-ஐயாண் ல் தண் யம் பி த்  
ஏழாண்  நடம்பயின்ற மாதவி மங்ைகப் ப வத்ேத அரங்ேகற்றின காைத ம், 
 
    தண் யம்-தண் ; ேகால் 
    ----- 
 
        ௬௬. 66 அந்தி மாைலச் சிறப் ெசய் காைத ம், 
 
    அந்தி மாைலச் சிறப் ச் ெசய்காைத ம்-அந்திப்ெபா தாகிய மாைலையச் சிறப் ச் 
ெசய்த காைத ம், 
 
    சிறப் ச் ெசய்தல்- ைனந் ைரத்தல். 
    -------- 
 
        ௬௭. இந்திர விழ ர் எ த்த காைத ம், 
 
    இந்திர விழ  ஊர் எ த்த காைத ம்-அப் பதியின்கண் இந்திர க்கு விழாச் ெசய்த 
காைத ம், 
    -------- 
 
        ௬௮. கடலா  காைத ம், 
 
    கடல் ஆ  காைத ம்-விழாவின் விற் கடலா ன காைத ம், 
    ------ 
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        ௬௯. மடல்அவிழ் கானல்வாி ம், 
 
    மடல்அவிழ் கானல்வாி ம்-கடலா ய ேகாவல ம் மாதவி ம் க்களின் 
இதழ்விாித்த கழிக்கான டத்  யாழ்ெகாண்  பா ய கானல்வாி ம், 
 
    மடல் -  என்ப  அ ம்பத ைர. கானல்-கடற்கைரச் ேசாைல. இஃ  
இைசப்பாவாற் ெபற்ற ெபயர். இத ட் ெபாி ம் கைத நிகழாைம உணர்தற்பாற் . 
    ------- 
 
        ௬௯-௭௰. 69-70 ேவனில்வந் தி த்ெதன 
        மாதவி இரங்கிய காைத ம், (70) 
 
    ேவனில் வந்  இ த்ெதன மாதவி இரங்கிய காைத ம்-இளேவனில் வந்  
ெபா ந்தியதாகப் பிாிந்த மாதவி வ ந்திய காைத ம், 
    ------- 
 
        ௭0-௧. 70-71 தீ ைடக் 
        கனாத்திறம் உைரத்த காைத ம், 
 
    தீ  உைடக் கனாத்திறம் உைரத்த காைத ம்-கண்ணகி தான் கண்ட தீங்ைக ைடய 
கனாவின் திறத்ைதத் ேதவந்திக்கு உைரத்த காைத ம், 
 
    கனா நிைல ைரòதற் ெபா ண் பிைனக் கூ த ன் இ  காைதயாயிற் 
ெறன்பர் அ யார்க்கு நல்லார். 
    ----------- 
 
        ௭௧-௨. 71-72 வினாத்திறத்  
        நா காண் காைத ம், 
 
    வினாத்திறத்  நா காண் காைத ம்-க ந்திய கள் வினாவின் திறத்ைத ைடய 
ேசாணாட் ன் வளத்ைத அவர்கள் கண்ட காைத ம், கண்ணகி ம ைர ர் யாெதன 
வினாவின திறம் என ம் ெபா ந் ம். 
    நா -ம த வளஞ் சான்ற . 
    --------- 
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        ௭௨. 72 கா காண் காைத ம், 
 
    கா காண் காைத ம்-அங்ஙனம் நாட் ைனக் கண்  இன் ற்றவர் காட் ைனக் 
கண்  ன் ற்ற காைத ம், 
    கா  - பாைல நிலமாய . 
    -------- 
 
        ௭௩. 73 ேவட் வ வாி ம், 
 
    ேவட் வ வாி ம்-ேவட் வ மகளாகிய சா னி ெகாற்றைவ உ க்ெகாண்  ஆ ய 
ேகாலவாி ம், 
    இ  கூத்தாற் ெபற்ற ெபயர். வாி - வாிக்கூத் . 
    ---------- 
 
        ௭௩-௭௪. 73-74 ேதாட்டலர் ேகாைதெயா  
        றஞ்ேசாி இ த்த காைத ம், 
 
    ேதாட்  அலர் ேகாைதெயா  றஞ்ேசாி இ த்த காைத ம்-இதழ் விாிந்த 
மாைலைய ைடய கண்ணகிேயா  ம ைரப் றஞ்ேசாியிற் ெசன்  தங்கிய காைத ம், 
 
    ேதா ; ேதாட்  என விகாரமாயிற் . ேகாைத : ஆகுெபயர். 
    ---------- 
 
        ௭௪-௫. 74-75 கறங்குஇைச 
        ஊர்க்காண் காைத ம், 
 
    கறங்கு இைச ஊர்காண் காைத ம்- ழங்கா நின்ற ரெசா ைய ைடய 
ம ைரையக் ேகாவலன் கண்ட காைத ம், 
    ---------- 
 
        ௭௫-௬. 75-76 சீர்சால் நங்ைக (75) 
        அைடக்கலக் காைத ம், 
 
    சீர்சால் நங்ைக அைடக்கலக் காைத ம்- கழ்மிக்க கண்ணகியாகிய நங்ைகைய 
மாதாிபாற் க ந்திய கள் அைடக்கலங் ெகா த்த காைத ம், 
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    --------- 
 
        ௭௬. 76 ெகாைலக்களக் காைத ம், 
 
    ெகாைலக்களக் காைத ம்-ேகாவலன் ெகாைலக்களப்பட்ட காைத ம், 
    -------- 
 
        ௭௭. 77 ஆய்ச்சியர் குரைவ ம், 
 
    ஆய்ச்சியர் குரைவ ம்-தம் ேசாிக்கு உற்பாத சாந்தியாக மாதாி தலான ஆய்ச்சியர் 
குரைவக் கூத்தா ன ைறைம ம் 
 
    இ ம் கூத்தாற் ெபற்ற ெபயர். 
    -------- 
 
        ௭௭-௮. 77-78 தீத்திறம் ேகட்ட 
        ன்ப மாைல ம், 
 
    தீத்திறம் ேகட்ட ன்ப மாைல ம்-ேகாவலன் ெகாைல ண்ட தீய ெசய்திையக் 
கண்ணகி ேகட்  அவ த்  அரற்றிக் கவன்  ைகயா ற்ற ன்ப வியல் ம், 
 
    மாைல-ெதாடர்ச்சி மாம். 
    -------- 
 
        ௭௮-௯. 78-79 நண்பகல் ந ங்கிய 
        ஊர்சூழ் வாி ம், 
 
    நண்பகல் ந ங்கிய ஊர் சூழ்வாி ம்-நண்பகற் ெபா தில் எல்லா ம் கண்  
ந ங்குமா  கண்ணகி ஊாிைனச் சூழ்வந்த ஊர்சூழ் வாி ம், 
 
    ந ங்கிய : ெசய்யிய ெவன் ம் எச்சம் : கண்ணகி ந ங்கிய என்ற மாம். கண்ணகி 
நாணிறந்  ெவளிப்பட்  ஊர்சூழ வ வதைனப் பத்தினிப் ெபண் ர் கண்கூடாகக் 
காண்ட ன் இஃ  "ஊர்சூழ் வாியாயிற் ". 
 
    இ ம் கூத்தாற் ெபற்ற ெபயெரன்பர். 



 22

    --------- 
 
        ௭௯-௮0. 79-80 சீர்சால் ேவந்தெனா  
        வழக்குைர காைத ம், 
 
    சீர்சால் ேவந்தெனா  வழக்கு உைர காைத ம்- கழைமந்த பாண் யேனா  
கண்ணகி வழக்குைரத்த காைத ம், 
 
    உைர காைத : விைனத்ெதாைக; இறந்த காலம். 
    --------- 
 
        ௮0. 80 வஞ்சின மாைல ம், (80) 
 
    வஞ்சின மாைல ம்-தா ைரத்த வழக்குந் ேதாற்  உயி ந் ேதாற்ற ெந ஞ்ெசழியன் 
ேதவிைய ேநாக்கிக் கண்ணகி வஞ்சினங்கூறிய இயல் ம், 
 
    மாைல-இயல் . 
    ------- 
 
        ௮௧. 81 அழல்ப  காைத ம், 
 
    அழற்ப  காைத ம் - கண்ணகியின் ைல கத்ெத ந்த தீ அவேளவிய 
இடெமங்குந் தாவி எாித்த காைத ம், 
    ------- 
 
        ௮௧-௨. 81-82 அ ந்ெதய்வம் ேதான்றிக் 
        கட் ைர காைத ம், 
 
    அ ந்ெதய்வம் ேதான்றிக் கட் ைர காைத ம்-ம ைர மாெதய்வம் ெவளிப்பட்  
அவள  பவத்ெதாடர்பிைனக் கட் ைரத்த காைத ம், 
 
    கட் ைர-விளங்கச் ெசால் தல் என்ப  அ ம்பத ைர. 
    --------- 
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        ௮௨-௩. 82-83 மட்டலர் ேகாைதயர் 
        குன்றக் குரைவ ம், 
 
    மட்  அலர் ேகாைதயர் குன்றக் குரைவ ம்-ம  ஒ க மலர்ந்த மாைலயிைன ைடய 
குறத்தியர் ேவங்ைக நிழற்கண் அவைளக் கண்டதற்கு உற்பாத சாந்தியாக 

கேவைள ேநாக்கி அக் குன்றின்கண் ஆ ய குரைவ ம், 
 
    இ ம் கூத்தாற் ெபற்ற ெபயர். 'ேகாைத ெயன்  பாடங் கூறிக் ேகாைதக்கு 
அவர்கெள த்த குரைவ ெயனி ம் அைம ம்' என்பர் அ யார்க்கு நல்லார். 
    --------- 
 
        ௮௩. 83 என் இைவ அைனத் டன் 
 
    என்  இைவ அைனத் டன்-என்  ெசால்லப்பட்ட இவ் வி பத்  நான்குடேன, 
    -------- 
 
        ௮௪. 84 காட்சி, 
 
    காட்சி-காட்சிக் காைத ம், 
 
    காட்சி- கல் ைனக் காண்டற்கு மனத்தாற் ணிதல். குறவர் ைக ைற டன் 
ெசங்குட் வைனக் கண்டனராயி ம் அ  ெபா ளன்றாம். 
    ------- 
 
        ௮௪. 84 கால்ேகாள், 
 
    கால்ேகாள்-கல் ேல கட ளின் வ ெவ தத் ெதாடங்கிய காைத, 
 
    கால்ேகாள்-ெதாடங்குைக. அ யார்க்கு நல்லார் கற்ெகாண்ட காைத ம் எனப் 
ெபா ள் கூறிக் கற்ேகாள் கால்ேகாெளன விகாரம் என்றனர். [17]"கற்கால் 
ெகாண்டனன்" என்பராக ன் அ  ெபா ந் வதன் . 
    --------- 
 
        ௮௪. 84 நீர்ப்பைட, 
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    நீர்ப்பைட- அங்ஙனம் எ தின பத்தினிக் கட ள் வ ைவக் கங்ைக யாற்றில் 
நீர்ப்ப த்தின காைத ம், 
    --------- 
 
        ௮௪. 84 ந கல், 
 
    ந கல்-பத்தினிக் ேகாட்டத் த் ெதய்வப் ப மத்திேல நங்ைகையப் பிரதிட்ைட 
ெசய்வித்த காைத ம், 
    -------- 
 
        ௮௫. 85 வாழ்த் , 
 
    வாழ்த் -பத்தினிக் கட ள் ெசங்குட் வைன வாழ்த்தின காைத ம், 
    ------- 
 
        ௮௫. 85 வரந்த  காைதெயா  (85) 
 
    வரம் த  காைதெயா -அங்ஙனம் வாழ்த்திய கட ள் ெசங்குட் வற்கும் அங்கு 
வந்தி ந்த மன்னரைனவர்க்கும் வரங்ெகா த்த காைத ம், 
 
    ஒ  : அைச ; எண்ெணா மாம். த தல்-ெகாைட; இடவ வைமதி 
 
    [18]" காட்சி கால்ேகாள் நீர்ப்பைட ந கல் 
    சீர்த்தகு சிறப்பிற் ெப ம்பைட வாழ்த்தெலன் 
    றி ன்  வைகயிற் கல்ெலா " 
 
    என்ப ம், அதற்கு நச்சினார்க்கினியர் எ திய உைர ம் ஈண்  அறியற் பாலன. 
    ---------- 
 
        ௮௬. 76 இவ்வா ைறந் ம் 
 
    இவ்வாைறந் ம்-என் ம் இம் ப்ப மாகிய, 
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    ௮௭. உைரயிைட இட்ட பாட் ைடச் ெசய் ள் 
 
    உைர இைடயிட்ட பாட் ைடச் ெசய் ள்-இைடயிட்ட உைர ம் பாட் ைட 
காப்பியத்ைத, 
 
    உைர-உைரச்ெசய் ள். பாட் -இைசப்பாட் . ெசய் ள் ெபா ட்ெடாடர் 
நிைலச்ெசய் ள்; ஆவ  ெப ங்காப்பியம். 
    -------- 
 
        ௮௮. 77 உைரசால் அ கள் அ ள 
 
    உைரசால் அ கள் அ ள- கழைமந்த இளங்ேகாவ கள் அ ளிச்ெசய்ய, 
    ------- 
 
        ௮௮-௯. 77-78 ம ைரக் 
        கூல வாணிகன் சாத்தன் ேகட்டனன், 
 
    ம ைரக் கூலவாணிகன் சாத்தன் ேகட்டனன்-ம ைரயின்கட் கூலவாணிகனான 
சாத்தன் என் ம் நல் ைசப் லவன் ேகட்டனன். 
 
    கூலம் எண் வைகத் : அைவ. ெநல் , ல் , வரகு, திைன, சாைம, இ ங்கு, 
ேதாைர, இராகி என்பன. பதிெனண்வைகத் ெதன்பர் கூத்த லார். [19]"பதிெனண் 
கூல ம் உழவர்க்கு மிகுக" என்ப  காண்க. 
    --------- 
 
        ௯0. 80 இ , 
        இ -இங்ஙனங் கூறியவி , 
 
    ௯0. பால்வைக ெதாிந்த பதிகத்தின் மரெபன். (90) 
 
    பால்வைக ெதாிந்த பதிகத்தின் மரெபன்-இச்ெசய் ளின் பாகுபாடாகிய 
வைகயிைனத் ெதாிதற்குக் க வியாகிய 
 
    ைறைம ைடய பதிகம் என்க. 
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    ெதாிந்த-ெதாிதற்குக் க வியாகிய என்க. பதிகம் எனி ம் பாயிரம் எனி ம் ஒக்கும். 
மரபிற் பதிகம் என மா க. என், அைச. இச்ெசால் ஆசிாியப்பாவிற்கு  
சிறப் ைடத்ெதன்பர். 
 
    இனி, குறவர் இளங்ேகாவ கைள ேநாக்கி அறிந்த ெளன்ற வளவிேல 
ெசங்குட் வன் அதிசயித்  கேநாக்கப் பாிசில் காரணமாக வந்  அவ ைழயி ந்த 
சாத்தன் அதைனக் குறிப்பானறிந்  அ  விைளந்தெதல்லாம் யானறிேவன் 
என் ைரத்தனன் என் ம், அங்ஙனம் அரசேனா  சாத்தன் கூறக்ேகட்ட அ கள் 
நாட் ம் யாேமார் பாட் ைடச் ெசய் ெளன்றார் என் ம் அ யார்க்கு நல்லார் உைர 
கூறி ள்ளார். காட்சிக் காைதயில் மைலவளí காணச்ெசன்  ேபாியாற்றங்கைரயில் 
தங்கிய ெசங்குட்டவேனா  இளங்ேகாவ க ம் ெசன்றி ந்தனர் என்பதற்கு யாெதா  
குறிப் ம் இன்றாகலா ம், குறவர்கள் ெசங்குட் வனிடம் உைரத்தனெரனேவ 
ஆண் க் கூறியி த்தலா ம், வஞ்சி நகரத்தில் ெவள்ளி மாடத்தில் 'இளஙேகா 
ேவண்மா டனி ந்த ளி'னன் என் ழி, இளங்ேகா என்பதைன ேவ  பிாித்  அ கள் 
எனக் கூறி ம் அவர் உடன் ெசன்றார் என்ப  ெபறப்படாைமயா ம், உடன் 
ெசன்றி ப்பி ம் குறவர் அவாிடம் கூற அதைனச் ெசங்குட்டவன் ேகட்  
அதிசயித்தனன் என்ப  கூடாைமயா ம் அவ் ைர ெபா ந்தாைமயின் அ ம்பத 
உைரயாசிாியர் ஆய்ந்  கூறிய 'குணவாயிற் ேகாட்டத் க் கட ளர் ன்னர்த் 

றந்தி ந்த இளங்ேகாவ க க்குக் கண்ணகி வானவர் ேபாற்றத் தன் கணவெனா  
கூ ய  கண்  ெசங்குட் வ க்குைரத்த குறவர் வந் , எல்லாமறிந்ேதாய்! இதைன 
அறிந்த ள் என்  கூறிப்ேபாக, பின்  ெசங்குட் வைனக் கண்  ேபாந்  அ க ைழ 
வந்த சாத்தன் அ  பட்டவாெறல்லாங் கூற என் ம் உைரயிைன ேமற்ெகாண் , 
யா ம் இங்ஙனம் உைர கூறினாம் என்க. 
 
    இதில் (௬அ )'கடலா  காைத ம்' எனக் குறள ம்,(அ ) 'வாழ்த்  வரந்த  
காைதெயா ' எனச் சிந்த ம் "இவ்வாைறந் ம்"(அ௬)எனக் குறள ம் வந் , 
ஏைனயன ேநர யாயினைமயின் இ  குட்டச் ெசந் க்கு ஆகும். இைணக் 
குறளாசிாியப்பா எனக் கூற மாம். 
 
    பதிகம் ற்றிற் . 
------------   
 

உைரெப  கட் ைர 
 
    ௧. அன்  ெதாட் ப் பாண் யனா  மைழ வறங்கூர்ந்  வ ைமெயய்தி ெவப்  
ேநா ங் கு ந் ெதாடரக் ெகாற்ைகயி ந்த ெவற்றிேவற் ெசழியன் நங்ைகக்குப் 
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ெபாற்ெகால்ல ராயிரவைரக் ெகான்  களேவள்வியால் விழெவா  சாந்தி ெசய்ய நா  
ம ய மைழெபய்  ேநா ம் ன்ப ம் நீங்கிய . 
 
    ௨. அ ேகட் க் ெகாங்கிளங் ேகாசர் தங்கணாட்டகத்  நங்ைகக்கு விழெவா  
சாந்தி ெசய்ய மைழ ெதாழிெலன் ம் மாறா தாயிற் . 
 
    ௩. அ ேகட் க் கடல்சூ ழிலங்ைகக் கயவாகு ெவன்பான், நங்ைகக்கு நாட்ப  
பீ ைக ேகாட்ட ந் த்தாங்கு அரந்ைத ெக த்  வரந்த  மிவெளன ஆ த்திங்க 
ளகைவயி னாங்ேகார் பா  விழாக்ேகாள் பன் ைற ெய ப்ப மைழ ற்றி ந்  
வளம்பல ெப கிப் பிைழயா விைள ள் நாடாயிற் . 
 
    ௪. அ ேகட் ச் ேசாழன் ெப ங்கிள்ளி ேகாழியகத்  எத்திறத்தா ம் வரந்த  
மிவேளார் பத்தினிக் கட ளாகுெமன நங்ைகக்குப் பத்தினிக் ேகாட்ட ஞ் சைமத்  
நித்தல் விழாவணி நிகழ்வித்ேதாேன. 
 
    உைர 
 
    ௧. அன்  ெதாட் ப் பாண் யன் நா -பாண் யன  நாடான  அன்  ெதாடங்கி, 
மைழ வறம்கூர்ந்  வ ைம எய்தி, மைழ வறத்தல் மிக்கு அதனால் வ ைம ற் , 
ெவப்  ேநா ம் கு ம் ெதாடர-ெவப்  ேநா ம் ெகாப் ள ம் இைடவிடா  
ந த ன், ெகாற்ைகயில் இ ந்த ெவற்றி ேவற் ெசழியன்-ெகாற்ைகப் பதியில் இ ந்த 
ெவற்றி ெபா ந்திய ேவைல ைடய வ தியானவன், நங்ைகக்குப் ெபாற்ெகால்லர் 
ஆயிரவைரக் ெகான் -பத்தினி ேதவிக்கு ஆயிரம் ெபாற்ெகால்லைரப் ப யிட்  
களேவள்வியால் விழெவா  சாந்தி ெசய்ய-களேவள்வியாற் சாந்தி ெசய்  
விழெவ த்தலாேன, நா  ம ய மைழ ெபய் -அவன் நா  மிக ம் மைழ ெபய் , 
ேநா ம் ன்ப ம் நீங்கிய - ற்கூறிய ேநா ம் வ ைமத் ன்ப ம் நீங்கிற் . 
 
    அன்  என்ற  கைதைய உட்ெகாண்  நின்ற . காவலன் ெசங்ேகால் வைளயக் 
ேகாவலன் ெவட் ண்  ழ்ந்த அன் ெதாட்  என்றப , கூர்தல்-மிகுதல். ெவப் -
ெதா ேநாய் என்பர் அ யார்க்கு நல்லார். கு -ெகாப்பளம், ெவம்ைமயான் 
உண்டாவ . ெவற்றி ேவற் ெசழியன் ெபய மாம். மாவினால் ஆயிரம் ெபாற்ெகால்லர் 
உ ச்ெசய்  ப யிட்டனன் ேபா ம். இவேன ெந ஞ்ெசழிய க்குப் பின் 
அரசுகட் ேலறி ஆட்சி ெயய்தினான் என்ப  பின் [20]நீர்ப்பைடக் காைதயால் 
அறியப்ப ம். சாத்தனாராற் றத்திேல பாடப்ெபற்ற நன்மாறன் என்பான் இவேன 
ேபா ம். 
 
    சாந்தி-ஊர்ச்சாந்தி. சாந்தி ெசய்  விழெவ த்தலால் என மா க. இடத்  
நிகழ்ெபா ளின் ெறாழில்கள் இடத்தின்ேமல் நின்றன. 
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    ௨. அ ேகட் -அதைனக் ேகட் , ெகாங்கு இளங்ேகாசர்-ெகாங்கு மண் லத்  
இளங்ேகாக்களாகிய ேகாசர், தங்கள் நாட்டகத் -தங்கள  நாட் ன்கண், நங்ைகக்கு 
விழெவா  சாந்தி ெசய்ய-நங்ைகக்குச் சாந்தி ம் விழ ஞ் ெசய்தலான், மைழ,-ெதாழில் 
என் ம் மாறாதாயிற் -ெபய்தற் ெறாழில் ெபய் ம் ப வ நாெளல்லாம் 
வ வாதாயிற் . 
 
    அ  என்ப  ெசழியன் நன்ைம ெசய்  தீைம நீங்கியதைன,  ேவந்தரன்ைமயின் 
இளங்ேகாசர் எனப்பட்டனர். எனேவ, ேகாசெரன்பார் சிலர் அந்நாட் ைன 
ஆட்சி ாிந்தா ெரன்ப  ேபாத ம். 
 
    ௩. அ ேகட் -அதைனக் ேகட் , கடல்சூழ் இலங்ைகக் கயவாகு என்பான்-கடைல 
அகழாக ைடய இலங்ைகயி ள்ள கயவாகு என் ம் அரசன், நங்ைகக்கு நாட் ப  
பீ ைக ேகாட்டம் ந் த்  ஆங்கு-அவ்விடத்ேத நங்ைகக்கு நாேடா ம் ப  
ெகாள் ம் ப  பீடத்ைத ற்படச் ெசய்  பின்  ேகாட்ட ம் அைமத் , அரந்ைத 
ெக த்  வரம் த ம் இவள் என- ன்பங்கைளக் ெக த்  நமக்கு ேவண் ம் வரங்கைள 
இவள் த ெமன்  ணிந் , ஆ த் திங்கள் அகைவயின்-ஆ த்திங்களிேல, ஆங்கு ஓர் 
பா  விழாக்ேகாள்-தன  நகாின்கண் விழாச் ெசய்தைல, பன் ைற எ ப்ப-ஆண்  
ேதா ம் நிகழ்த்தா நிற்க, மைழ ற்றி ந் -மைழ குைறவின்றி நிைலெப தலாேன, 
வளம்பல ெப கி-பல வளங்க ம் நிைறந் , பிைழயா விைள ள நா  ஆயிற் -
ெபாய்யாத விைளவிைன ைடய நாடாயிற்  அவன  நா . 
 
    ஈண்  அ  ேகட்  என்ற  பாண் யன் ெசய்  ெபற்றதைனக் ேகட்  என்றப  
ேமல் வ வ ம . ந்  உ த் - ற்படச் ெசய்  ேகாவலன் ெகாைல ண்ட ம் 
கண்ணகியால் ம ைர எாி ண்ட ம் ஆ த் திங்களிலாத ன் அத் திங்களிேல விழாச் 
ெசய்தன ெனன்க. அைவ ஆ த் திங்களில் நிகழ்ந்தன ெவன்ப . 
 
    [21]“ஆ த் திங்கட் ேபாி ட் பக்கத் 
    தழல்ேசர் குட்டத் தட்டமி ஞான்  
    ெவள்ளி வாரத் ெதாள்ெளாி ண்ண 
    உைரசால் ம ைரேயா டைரசுேக ெம ம் 
    உைர  ண்ேட" 
 
    என்பதனாற் ெபறப்ப ம். ஆ த் திங்களில் என்றைமயின் ஆட்ைட விழாெவனக் 
ெகாள்க. அகைவ : ஏழ  ; அகைவயின் என்பதன் ேபா மாம். ஆங்கு, ஓர் : 
அைசகள். பா -நகாி. 
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    ௪. அ ேகட் -அதைனக் ேகட் , ேசாழன் ெப ங்கிள்ளி-ெப ங்கிள்ளி ெயன் ஞ் 
ேசாழன், ேகாழியகத் -உைற ாிடத்ேத, எத்திறத்தா ம் வரம் த ம் இவள் ஓர் 
பத்தினிக் கட ள் ஆகும் என-இவள் ஒ  பத்தினிக் கட ளாத ன் எத்திறத்தா ம் 
நமக்கு வரந்த ெமனக் க தி, நங்ைகக்குப் பத்தினிக் ேகாட்ட ம் சைமத் -நங்ைகக்குக் 
ேகாயி ம் எ ப்பித் , நித்தல் விழா அணி நிகழ்வித்ேதான்-நித்தமாகிய அணிவிழா ம் 
நிகழ்வித்தனன். 
 
    ெப ங்கிள்ளி-இவன் ெப நற்கிள்ளி ெயன ம் ப வன். ேகாழி உைற ர் ; இதைன, 
 
    [22] “ றஞ்ெசவி வாரண ன்சம க்கிய 
 
    றஞ்சிைற வாரணம்" 
 
    என்பதனானறிக. ‘எத்திறத்தா  ெமன்றார். இவள் பிறந்த உாிைமபற்றி என்பர் 
அ யார்க்கு நல்லார். 
 
    உைரெப  கட் ைர-உைரத் ப் ேபா கின்ற கட் ைர என்பர் 
அ ம்பத ைரயாசிாியர். 
 
    உைர ெப  கட் ைர ற்றிற் . 
    -------------------------- 
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    [14] சிலப். அ ம் 
    [15] குறள். அதி. அ:எ 
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-------------    
 

தலாவ  : கார்க் காண்டம் 
1. மங்கல வாழ்த் ப் பாடல் 

 
    (ெபா வற்ற சிறப்பிைன ைடய கார் நகாிேல வண்ைமயிற் சிறந்த மாநாய்கன் 
குலக்ெகாம்ப ம், தி மகள் ேபா ம் அழகும், அ ந்ததி ேபா ம் கற் ம் 
உைடயவ மாகிய கண்ணகிக்கும், ஒப்பற்ற ெசல்வ ம், வண்ைம ைடய 
மாசாத் வான் மக ம், மடவார்களாற் ெசவ்ேவள் என்  பாராட்டப்ப ஞ் 
சிறப்பிைன ைடயவ மாகிய ேகாவலற்கும் மணவணி காண வி ம்பிய குரவர்கள் 
ஒ  ெப நாளில் யாைன ெய த்தத்தின் மீ  அணியிைழயாைர இ த்தி மாநகர்க்கு 
மணத்ைத அறிவித்தனர். பலவைக இயங்க ம் ஒ த்தன. திங்கைள உேராகிணி கூ ய 
நன்னாளில் நீல விதானத்  நித்திலப் பந்தர்க்கீழ்க் ேகாவலன் கண்ணகிைய மைறவழி 
மணந்  தீவலஞ் ெசய்தனன். ெபாற் ங்ெகா  ேபான்ற மாதர்கள் மல ம் சாந் ம் 
சுண்ண ம் விளக்கும் பா ைக ம் நிைறகுட ம் தலாய மங்கலப் ெபா ள்கேளா  
வந் , ‘காதலைனப் பிாியாமல், கவ க்ைக ெநகிழாமல் வாழ்க’ என வாழ்த்தி, 
மலர் வி, அ ந்ததியன்னாைள அமளியின்கண் ஏற்றினார்கள். ) 
 
        (சிந்தியல் ெவண்பாக்கள்) 
 
        திங்கைளப் ேபாற் ம் திங்கைளப் ேபாற் ம் 
        ெகாங்கலர்த்தார்ச் ெசன்னி குளிர்ெவண் குைடேபான்றிவ் 
        வங்கண் உலகுஅளித்த லான். 
        ஞாயி  ேபாற் ம் ஞாயி  ேபாற் ம் 
        காவிாி நாடன் திகிாிேபால் ெபாற்ேகாட்  
 
        ேம  வலம்திாி தலான். 
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        மாமைழ ேபாற் ம் மாமைழ ேபாற் ம் 
        நாமநீர் ேவ  உலகிற்கு அவனளிேபால் 
        ேமநின்  தாஞ்சுரத்த லான். 
        ம் கார் ேபாற் ம் ம் கார் ேபாற் ம் 10 
 
        ங்குநீர் ேவ  உலகிற்கு அவன்குலத்ெதா  
        ஓங்கிப் பரந் ஒ க லான். ஆங்கு, 
        ெபாதியில் ஆயி ம் இமயம் ஆயி ம் 
        பதிஎ  அறியாப் பழங்கு  ெகழீஇய 
        15 
 
        ெபா அ  சிறப்பின் காேர ஆயி ம் 
        ந க்கின்றி நிைலஇய என்ப  அல்லைத 
        ஒ க்கம் கூறார் உயர்ந்ேதார் உண்ைமயின் 
        த்த ேகள்வி ணர்ந் ேதாேர. 
        அதனால், 20 
 
        நாகநீள் நகெரா  நாகநா  அதெனா  
        ேபாகம்நீள் கழ்மன் ம் கார்நகர் அ தன்னில் 
        மாகவான் நிகர்வண்ைக மாநாய்கன் குலக்ெகாம்பர் 
        ஈைகவான் ெகா யன்னாள் ஈரா ஆண்  அகைவயாள், 
        அவ ந்தான், 25 
 
        ேபாதில்ஆர் தி வினாள் க ைட வ ெவன் ம் 
        தீதிலா வடமீனின் திறம்இவள் திறம்என் ம் 
        மாதரார் ெதா ஏத்த வயங்கிய ெப ங்குணத் க் 
        காதலாள் ெபயர்மன் ம் கண்ணகிஎன் பாள்மன்ேனா, 
        ஆங்கு, 30 
 
        ெப நிலம் தா ம் ெப மகன் தைலைவத்த 
        ஒ தனிக் கு கெளா  உயர்ந்ேதாங்கு ெசல்வத்தான் 
        வ நிதி பிறர்க்குஆர்த் ம் மாசாத்  வான்என்பான் 
        இ நிதிக் கிழவன்மகன் ஈெரட் ஆண்  அகைவயான், 
        அவ ந்தான், 35 
 
        மண்ேதய்த்த கழினான் மதி க மடவார்தம் 
        பண்ேதய்த்த ெமாழியினார் ஆயத் ப் பாராட் க் 
        கண் ஏத் ம் ெசவ்ேவள்என்  இைசேபாக்கிக் காதலால் 
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        ெகாண் ஏத் ம் கிழைமயான் ேகாவலன்என் பான்மன்ேனா. 
        அவைர, 40 
 
        இ ெப ங் குரவ ம் ஒ ெப  நாளால் 
        மணஅணி காண மகிழ்ந்தனர், மகிழ்ந் ழி 
        யாைன எ த்தத்  அணிஇைழயார் ேமல்இாீஇ 
        மாநகர்க்கு ஈந்தார் மணம். 
        அவ்வழி, 45 
 
        ரசுஇயம்பின, குஅதிர்ந்தன, ைறஎ ந்தன 
        பணிலம்,ெவண்குைட 
        அரசுஎ ந்தெதார் ப எ ந்தன, அக ள்மங்கல அணிஎ ந்த . 
        மாைலதாழ் ெசன்னி வயிரமணித் àணகத்  
        நீல விதானத்  நித்திலப் ம் பந்தர்க்கீழ் 
        வான்ஊர் மதியம் சக அைணய வானத் ச் 50 
 
        சா  ஒ மீன் தைகயாைளக் ேகாவலன் 
        மா  பார்ப்பான் மைறவழி காட் டத் 
        தீவலம் ெசய்வ  காண்பார்க்கண் ேநான் என்ைன. 
        விைரயினர் மலாினர் விளங்கு ேமனியர் 
        உைரயினர் பாட் னர் ஒசிந்த ேநாக்கினர் 55 
 
        சாந்தினர் ைகயினர் தயங்கு ேகாைதயர் 
        ஏந் இள ைலயினர் இ த்த சுண்ணத்தர் 
        விளக்கினர் கலத்தினர் விாித்த பா ைக 
        ைளக்குட நிைரயினர் கிழ்த்த ரலர் 
        ேபாெதா  விாிகூந்தல் ெபாலன்ந ங் ெகா அன்னார் 60 
 
        காதலற் பிாியாமல் கவ க்ைக ெஞகிழாமல் 
        தீ அ க எனஏத்திச் சின்மலர் ெகா  வி 
        அங்கண் உலகின் அ ந்ததி அன்னாைள 
        மங்கல நல்அமளி ஏற்றினார், தங்கிய 
        இப்பால் இமயத்  இ த்திய வாள்ேவங்ைக 65 
 
        உப்பாைலப் ெபான்ேகாட்  உைழயதா எப்பா ம் 
        ெச மிகு சினேவல் ெசம்பியன் 
        ஒ தனி ஆழி உ ட் ேவான் எனேவ. 
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        -------------------------   
 
    நாவலர் பண் த ந. . ேவங்கடசாமி நாட்டாரவர்கள் உைர 
 
        ௧-௩. திங்கைளப் ேபாற் ம் திங்கைளப் ேபாற் ம் 
        ெகாங்கலர்த்தார்ச் ெசன்னி குளிர்ெவண் குைடேபான்றிவ் 
        வங்கண் உலகுஅளித்த லான். 
 
    திங்கைளப் ேபாற் ம் திங்கைளப் ேபாற் ம்-யாம் திங்கைளப் ேபாற் ேவம்; 
திங்கைளப் ேபாற் ேவம்; ெகாங்கு அலர் தார்ச்ெசன்னி குளிர் ெவண்குைட ேபான் -
தா  பரந்த மாைலைய ைடய ேசாழன  குளிர்ச்சிைய ைடய ெவண்குைட ேபான் , 
இ-இந்த, அம்கண் உலகு-அழகிய இடத்ைத ைடய உலகிற்கு, அளித்தலால்-ெபா வற 
அளி ெசய்தலால். 
 
    அ க்கு, சிறப்பின்கண் வந்த ; ேமல்வ ம் ன்ற க்குக ம் அன்ன. இ  
 
    [1]“விரவி ம் வ உ மரபின ெவன்ப” 
 
    என்பதனால், பண் ம் பய ம் விரவிவந்த உவமம். உலைக அளித்தலான் என 
விாித்த மாம். இ  பாடாண் ைணக்கண். [2]“நைடமிகுத்ேதத்திய குைடநிழன் மர ” 
என் ந் ைறயாகும். ‘இத்ெதாடர் நிைலச் ெசய் ட்குச் சிறந்த மங்கல ெமாழியாக ன் 
திங்கைள ற்கூறினார்’ என்பர் அ யார்க்கு நல்லார். மங்கல வாழ்த்  என்பதற்கு 
இரட் ற ெமாழிதலால் ன் கத் ைரக்கப்ப ம் மங்கலமாகிய வாழ்த்  என்ற ம் 
ெபா ந் ம். [3]“ ந்நீர் தாப்பண்” என் ம் றப்பாட் ல், ‘உவ  மதி கண்  விற ம் 
யா ம் வளவன் ெவண்குைடைய ெயாக்குெமனத் ெதா தனம்’ என்பதன் க த்  
இத டன் ஒத்தி ப்ப  காண்க. 
    ------------ 
 
        ௪- ௬. ஞாயி  ேபாற் ம் ஞாயி  ேபாற் ம் 
        காவிாி நாடன் திகிாிேபால் ெபாற்ேகாட்  
        ேம  வலம்திாி தலான். 
 
    ஞாயி  ேபாற் ம் ஞாயி  ேபாற் ம்-யாம் ஞாயிற்ைறப் ேபாற் ேவம் ; 
ஞாயிற்ைறப் ேபாற் ேவம் ; காவிாிநாடன் திகிாிேபால்-ெபான்னி நாட்ைட ைடய 
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ேசாழன  ஆழி ேபால், ெபாற்ேகாட்  ேம வலம் திாிதலான்-ெபான்னாலாய 
ெகா ைய ைடய ேம ைவ வலமாகத் திாித லால். 
 
    திகிாி-ஆக்கினாசக்கரம். ெபான்-ெபா மாம். இ  ெதாழில் பற்றிய உவமம். 
நச்சினார்க்கினியர் றத்திைணயிய ைரயில். ‘குைடநிழல் மர ’ என் ழி ‘மர  
என்றதனாற் ெசங்ேகா ம் திகிாி ம் ேபால்வனவற்ைறப் ைனந் ைரயாக்க ங் 
ெகாள்க’ என்  உைரகூறி, திகிாிையப் ைனந் ைரத்தற்கு இதைனேய எ த் க் 
காட் ள்ளார். 
    --------------- 
 
        எ-௯. மாமைழ ேபாற் ம் மாமைழ ேபாற் ம் 
        நாமநீர் ேவ  உலகிற்கு அவனளிேபால் 
        ேமநின்  தாஞ்சுரத்த லான். 
 
    மா மைழ ேபாற் ம் மா மைழ ேபாற் ம்-யாம் ெபாிய மைழையப் ேபாற் ேவம் ; 
ெபாிய மைழையப் ேபாற் ேவம் ; நாம நீர் ேவ  உலகிற்கு – அச்சத்ைதத் த கின்ற 
கடல்சூழ் உலகிற்கு, அவன் அளிேபால்-அவன் அளி ெசய் மா  ேபால, ேமல் நின்  
தான் சுரத்தலான்-ேமலாகி நின்  தன் ெபயலால் வளஞ்சுரத்தலால். 
 
    நாம் என் ம் உாிச்ெசால் ஈ  திாிந்த . ேவ -சூழ்தல். அளி-ஈைக. தான் : அைச. 
ேமேல ெபயர் கூறினைமயின் அவன் எனச் சுட்  ெயாழித்தார். 
    -------------- 
 
        க0-௧௨. ம் கார் ேபாற் ம் ம் கார் ேபாற் ம் 
        ங்குநீர் ேவ  உலகிற்கு அவன்குலத்ெதா  
        ஓங்கிப் பரந் ஒ க லான். 
 
    ம் கார் ேபாற் ம் ம் கார் ேபாற் ம்-யாம் அழகிய காாிைனப் 
ேபாற் ேவம் ; அழகிய காாிைனப் ேபாற் ேவம்; ங்கு நீர் ேவ  உலகிற்கு-கடைல 
ேவ யாக ைடய உலகின்கண், அவன் குலத்ேதா  ஓங்கிப் பரந்  ஒ கலான்-
ெதான் ெதாட்  அவன் குலத்ேதா  ெபா ந்தி உயர்ந்  பரந்  நடத்தலால், 
 
     – அழகு, ெபா . ம் கார் : ெம த்தல் விகாரம். ங்கு நீர் - மிக்க நீர் ; ஆவ  
கடல். அவன் குலத்திைனப் கழ்வார் இதைன ம் கழ்வெரன்ப  ெகாள்க. 
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    {அ . இறப்பப் ைனந் ைரத்தற்குக் குைட நிழன் மர  என்றதனால் திகிாி ம் 
ெகாைட ம் உயர்ச்சி ம் ைனந்  கூறியவாறாயிற் .} 
 
    { அ ம். இைவ நான்கு சிந்தியல் ெவண்பா ம் ெசம்பியைன ம் காாிைன ம் 
சிறப்பித்தன.} 
    ---------------- 
 
        ௩-௯. ஆங்கு, 
        ெபாதியில் ஆயி ம் இமயம் ஆயி ம் 
        பதிஎ  அறியாப் பழங்கு  ெகழீஇய 
        ெபா அ  சிறப்பின் காேர ஆயி ம் 
        ந க்கின்றி நிைலஇய என்ப  அல்லைத 
        ஒ க்கம் கூறார் உயர்ந்ேதார் உண்ைமயின் 
        த்த ேகள்வி ணர்ந் ேதாேர. 
 
    ஆங்கு-ஆதலால், ெபாதியில் ஆயி ம்-ெபாதியி ம், இமயம் ஆயி ம் – இமய ம், 
பதி எ  அறியாப் பழங்கு  ெகழீஇய ெபா  அ  சிறப்பின் காேர ஆயி ம் – 
பதியினின் ம் ெபயர்தைலயறியாத பைழய கு கள் ெபா ந்தின ெபா ைம நீங்கிய 
சிறப்பிைன ைடய கா ம், ந க்கின்றி நிைலஇய என்ப  அல்லைத-
ஆதியிற்ேறான்றிச் ச ப்பின்றி நிைலெபற்றன ெவன்  கூறினல்ல , ஒ க்கம் கூறார் 
உயர்ந்ேதார் உண்ைமயின்-அவற்றின்கண் உயர்ந்ேதார் இ த்தலான் அவற்றிற்கு 

ண்ெடன்  கூறார், த்த ேகள்வி  உணர்ந்ேதாேர- ற்றிய ேகள்வியால் 
அைனத் ம் உணர்ந்த ெபாிேயார். 
 
    அைவ அத்தன்ைமய வாதலா ம், உயர்ந்ேதா ண்ைமயா ம்  ணர்ந்ேதார் 
ஒ க்கம் கூறார் என்க. ஆயி ம் என்ப  ஓர் எண்ணிைடச்ெசால் ; 
 
    [4]“கிளந்த வல்ல ேவ பிற ேதான்றி ம் 
    கிளந்தவற் றியலான் உணர்ந்தனர் ெகாளேல” ) 
 
    என் ம் றனைடயாற் ெகாள்ளப்ப ம். பதிெய  வறியாைமக்குக் காரணம் ெசல்வ 
மிகுதி ம் பைகயின்ைம ம் ஆம். ெபா  வ  சிறப் -தனக்ேக ாிய சிறப் . நிலீஇயர் 
என்  பாடங்ெகாண் , நிற்பதாக ெவன் ைரப்பர் அ ம்பத ைர யாசிாியர். த்த 
ேகள்வி- லத் ைற ற்றிய ேகள்வி ; கைர கண்ட ேகள்வி. 
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    {அ . உயர்ந்ேதார்- னிவ ம், இைறவ ம், அரச ம் : இனி உயர்ந்ேதார்-
அகத்திய ம், இ க ம் பழங்கு யி ள்ளா ம் என் மாம்; என்ற  இமயத்ேதா ம் 
ெபாதியிேலா ள்ள இ கைள ம் காாி ள்ள வணிகைர ம் உவமித்தவாறாம்.} 
    ------------ 
 
        ௨0. அதனால், 
 
    அதனால்-அங்ஙனம் நிைலேப ைடயதாதலால், 
    ----------- 
 
        ௨௧-உஉ. நாகநீள் நகெரா  நாகநா  அதெனா  
        ேபாகம்நீள் கழ்மன் ம் கார்நகர் அ தன்னில் 
 
    நாக நீள் நகெரா  நாக நா  அதெனா -ெந ய சுவர்க்கத் ட ம் 
நாக லகத் ட ம் ெபா ந்திய, ேபாக நீள் கழ் மன் ம் கார் நகர் அ  தன்னில்-
நீண்ட க ம் ேபாக ம் நிைல ெபற்ற கார் என் ம் அந்நகாின்கண், 
 
    அவற்ெறா ம் ஒக்க மன் ம் கார் என மாம் : எதிர்நிரனிைற. 
    -------------- 
 
        ௨௩-௪. மாகவான் நிகர்வண்ைக மாநாய்கன் குலக்ெகாம்பர் 
        ஈைகவான் ெகா யன்னாள் ஈரா ஆண்  அகைவயாள், 
 
    மாக வான் நிகர் வண் ைக மாநாய்கன் குலக்ெகாம்பர் ஈைக வான் ெகா  அன்னாள்-
விசும்பிடத்  மைழைய நிகர்த்த வண்ணம் ெபா ந்திய ைகைய ைடய மாநாய்கன  
குலத்திற்ேறான்றிய ங்ெகாம் ம் ேமலான ெபாற்ெகா ம் ேபால்வாள், ஈரா  
ஆண்  அகைவயாள்-பன்னீராண் ற்கு உட்பட்ட பிராயத்தினளாயினள், 
 
    மாநாய்கன்-சிறப் ப்ெபயர் ேபா ம். ஈைக-ெபான். ேமல் ‘ெபான்னங் ெகா ேபாலப் 
ேபாதந்தாள்’ என்ப  காண்க. வான் ெகா -வான வல் மாம். அகைவ – உட்பட்ட . 
    --------- 
 
        ௨௫. அவ ந்தான், 
 
    அவ ம் தான் – அவள் தான் 
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    உம்ைம : இைச நிைற. தான் - கட் ைரச் சுைவபட நின்ற . 
 
    ேபாதில்ஆர் தி வினாள் க ைட வ ெவன் ம் 
    தீதிலா வடமீனின் திறம்இவள் திறம்என் ம் 
    மாதரார் ெதா ஏத்த வயங்கிய ெப ங்குணத் க் 
    காதலாள் ெபயர்மன் ம் கண்ணகிஎன் பாள்மன்ேனா, 
    ------------ 
 
    ௨௬-௯. ேபாதில் ஆர் தி வினாள் க ைட வ  என் ம்-தாமைரப் விற் 
ெபா ந்திய தி மகளின் க ைடய வ  இவள் வ ைவ ெயாக்குெமன் ம், தீ  
இலா வடமீனின் திறம் இவள் திறம் என் ம்-குற்றமிலலாத அ ந்ததியின் கற்  இவள் 
கற்ைப ெயாக்குெமன் ம், மாதரார் ெதா  ஏத்த-உலகின் மாதரார் தன்ைனத் 
ெதா  ஏத் ம்ப , வயங்கிய ெப ங் குணத் க் காதலாள்-விளங்கிய 
ெப ங்குணங்கைளக் காத ப்பாள், ெபயர் மன் ம் கண்ணகி என்பாள் மன்ேனா-
அவள் கண்ணகி ெயன்  ெபயர் கூறப்ப வாள். 
 
    தி வினாள் , ஒ  ெசால், இவள் வ  என்  வ வித் ைரக்க. தீ  – பிறர்ெநஞ்சு 

குதல் ; 
 
    [5]“ மண் ணி ஞாலத்  மைழவளந் த உம் 
    ெபண்  ராயிற் பிறர்ெநஞ்சு காஅர்” 
 
    என்ப  காண்க. 
 
    திறம்-கற் . ெப ங் குணத்தாற் காத க்கப்ப பவள் என் மாம். மன் ம் , மன், ஓ 
என்பன அைசநிைல இைடச்ெசாற்கள். 
    ----------- 
 
        ௩0- ௪. ஆங்கு, 
        ெப நிலம் தா ம் ெப மகன் தைலைவத்த 
        ஒ தனிக் கு கெளா  உயர்ந்ேதாங்கு ெசல்வத்தான் 
        வ நிதி பிறர்க்குஆர்த் ம் மாசாத்  வான்என்பான் 
        இ நிதிக் கிழவன்மகன் ஈெரட் ஆண்  அகைவயான் 
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    ஆங்கு-அப் காாினிடத் , ெப நிலம் ம் ஆ ம் ெப மகன் தைலைவத்த-
ெந நிலம் வைத ம் தனிேய ஆ ம் ேசாழ மன்னைன தற்கு யாக ைவத்  
எண் தைல ைடய, ஒ  தனிக் கு கேளா -ஒப்பற்ற கு களாகிய தன் கிைளேயா  
கூ , உயர்ந்  ஓங்கு ெசல்வத்தான் – மிக்ேகாங்கிய ெசல்வத்ைத ைடயான், வ நிதி 
பிறர்க்கு ஆர்த் ம் மாசாத் வான் என்பான்-அறெநறியால் வந்த ெபா ைள வறியராய 
பிறர்க்கு உண்பிக்கும் மாசாத் வான் என்  ெபயர் கூறப்ப வான்; இ நிதிக் கிழவன் 
மகன் ஈெரட்  ஆண்  அகைவயான்-அவ்வி நிதிக் கிழவ ைடய மகன் 
பதினாறாண் க்கு உட்பட்ட பிராயத்தானாயினன், 
 
    ெப மகன்-காிகால ெனன்பர் அ யார்க்கு நல்லார்; அங்ஙனந் ணிதல் 
சாலாெதன்ப  பின்னர் விளக்கப்ப ம், ஒப்பின்ைமயின் மிகுதி கூ வார் ஒ  
தனிக்கு கள் என்றார். உயர்ந்ேதாங்கு : ஒ  ெபா ளி  ெசால். வ நிதி- கலத்தி ங் 
கா ம் வ நிதி ெயன் மாம். பலர்க்கும் என் ம் பாடத்திற்கு இல்லார் பலர்க்கும் 
என் ைரக்க. ஆர்த் ம்-நிைறவிக்கும் என் மாம். மாசாத் வான் - இயற்ெபயர். 
இ நிதிக் கிழவன்-சிறப் ப்ெபயர். மாசாத் வான் கு ப்ெபயர் என்பர் அ ம்பத ைர 
யாசிாியர். இ நிதி-ெபாிய நிதி : சங்கநிதி, ப மநிதி யிரண் ம் என் மாம். தைலவன் 
பதிைனயாண் ம் பத் த் திங்க ம் க்கவ ம், தைலவி பதிேனாராண் ம் பத் த் 
திங்க ம் க்கவ ம் ஆதல் ேவண் ம் என்பராக ன், அகைவயான், அகைவயாள் 
என்றார். இதைன, 
 
    [6]“களவி ள் தவிர்ச்சி வைரவின் நீட்டம் 
    திங்க ளிரண் ன் அகெமன ெமாழிப” 
    என் ங் களவியற் சூத்திர உைரயானறிக. 
    ------------- 
 
        ௩௫. அவ ந்தான், 
        அவ ம்தான்-அவன்றான், 
 
    ஈண் ம் ‘அவ ந்தான்’ என் ழி உைரத்தாங் குைரக்க. 
    ------------- 
 
        ௩-௩௯. மண்ேதய்த்த கழினான் மதி க மடவார்தம் 
        பண்ேதய்த்த ெமாழியினார் ஆயத் ப் பாராட் க் 
        கண் ஏத் ம் ெசவ்ேவள்என்  இைசேபாக்கிக் காதலால் 
        ெகாண் ஏத் ம் கிழைமயான் ேகாவலன்என் பான்மன்ேனா. 
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    மண் ேதய்த்த கழினான்- மி சி கும்ப  வளர்ந்த கைழ ைடயான்; மதி க 
மடவார்தம் பண்ேதய்ந்த ெமாழியினார் ஆயத் -பண்ைண ெவன்ற ெமாழியாராகிய 
மதிேபா ம் கத்ைத ைடய மடவார் தம  ஆயத்தின்கண், பாராட் க் கண்  ஏத் ம் 
ெசவ்ேவள் என்  இைசேபாக்கி-உலகிேல கண்  ஏத்தப்ப ம் ெசவ்ேவள் என்  
பாராட்  அவன் இைசையப் பரப்பி, காதலால் ெகாண்  ஏத் ம் கிழைமயான்-
காமக்குறிப்பின் உட்ெகாண்  ஏத் தற் குாியான் ; ேகாவலன் என்பான் மன்ேனா-
அவன் ேகாவலெனன்  ெபயர் கூறப்ப வான், 
 
    ெமாழியினராகிய மடவார் தம் ஆயத் ச் ெசவ்ேவள் என்  பாராட்  எனக்ெகாண்  
கூட் க. கண்ேடத் ம் என்ற  ேவற் ைம. ெசவ்ேவைளக் கூறினைமயின் 
ேகாவல ம் நிறஞ் ெசய்யனாதல் ேவண் ம். ேபாக்கி என் ம் எச்சத்ைதத் திாித் . 
மடவார் இைச பரப்ப அ கண்ட ஏேனா ம் காதன்ைமயாற் ெகாண்  ஏத்தப்ப ம் 
கிழைமயான் என மாம். கிழைமயான்-ெகாைட, ரம், அழகு என்றிவற்றிற்குாியான். 
ெமாழியினால் என்ப  பாடமாயின் மடவார் ெமாழியினாற் பாராட்  ெயன்க. 
பத்தினிைய ஏத் தல் க த்தாகலா ம், கைதக்கு நாயகியாகலா ம் கண்ணகிைய 

ற்கூறினார் என்க. 
 
    {அ . இனி மடவார் என்பதற்குப் மா ம், கைலமா ம், சயமா ம், கழ்மா ம், 

விமா ம் என் கூறி, இவர், அழகிற்கும் அறிவிற்கும் ஆண்ைமக்கும் க க்கும் 
ெபாைறக்கும் இவெனன் ட்ெகாண்  ஏத் ங் கிழைமயான் எனி ம் அைம ம்.} 
    ------------ 
 
        ௪0-உ. அவைர, 
        இ ெப ங் குரவ ம் ஒ ெப  நாளால் 
        மணஅணி காண மகிழ்ந்தனர், மகிழ்ந் ழி 
 
    அவைர-அத்தன்ைமயார் இ வைர ம், இ  ெப ங்குரவ ம்-ெப ைம ைடய 
இ வர் குரவர்க ம், ஒ  ெப  நாளால்-ஒ  ெப நாளிேல, மண அணிகாண 
மகிழ்ந்தனர்-மணக்ேகாலங்காண வி ம்பினர்; மகிழ்ந் ழி-வி ம்பியவளவிேல, 
 
    குரவர்-தந்ைத ம் தா ம். மணவணி காண என்ப  ஒ  ெசால்லாய் அவைர 
ெயன் ம் இரண்டாவதற்கு பாயிற் . நாளால்-நாளில் ; ேவற் ைம மயக்கம். 
மகிழ்தல்-வி ம் தல். உழி-அள  
 
    யாைன எ த்தத்  அணிஇைழயார் ேமல்இாீஇ 
    மாநகர்க்கு ஈந்தார் மணம். 



 40

    ---------- 
 
        ௪௩- ௪யாைன எ த்தத்  அணியிைழயார் ேமல் இாீஇ மாநகர்க்கு ஈந்தார் மணம்-
அவர் யாைனயின் எ த்தத்தின் ேமல் மங்கல மகளிைர இ த்தி அம்மாநகர்க்கு இவர் 
மணெமன் ம் மகிழ்ச்சிைய ஈந்தார், 
 
    எ த்தம்- றக்க த் . ஈந்தார்-அறிவித்தாெரன்றப ; சில மகளிைர அணிந்  
யாைனேயற்றி அறிவித்தல் மரெபன்க. 
    ----------- 
 
        ௪௫-எ. அவ்வழி, 
 
    ரசுஇயம்பின, அதிர்ந்தன, ைறஎ ந்தன பணிலம்,ெவண்குைட 
அரசுஎ ந்தெதார் ப எ ந்தன, அக ள்மங்கல அணிஎ ந்த . 
 
    அவ்வழி-அவ்விடத் , ரசு இயம்பின - ரசு த யன இயம்பின ;  
அதிர்ந்தன-மத்தளம் த யன அதிர்ந்தன ; ைற எ ந்தன பணிலம்– சங்கம் 

த யன ைறேய ழங்குதெல ந்தன, ெவண்குைட அரசு எ ந்தெதார் ப  
எ ந்தன-ெவண்குைடகள் அரசன் உலா ெவ ந்தப யாக எ ந்தன , அக ள் மங்கல 
அணி எ ந்த -ஊாிேல மங்கல நாண் வலஞ் ெசய்த . 
 
    -பத்த மாம். ஓர், விகாரம். அக ள்-ெத மாம். எ ந்த -எ ந்  வலஞ் 
ெசய்தெதன்றப . ‘மங்கலவணி எங்கும் எ ந்த ’ என்ற அ யார்க்கு நல்லார் க த்  
விளங்குமாறின் . 
    ------------- 
 
        ௪அ-௪௯. மாைலதாழ் ெசன்னி வயிரமணித் ணகத்  
        நீல விதானத்  நித்திலப் ம் பந்தர்க்கீழ் 
 
    மாைல தாழ் ெசன்னி வயிரமணித் ணகத் -மாைலகள் ெபா ந்திய 
ெசன்னிைய ைடய வயிரமணித் ண்கைள ைடய மண்டபத்தில், நீலவிதானத்  
நித்திலப் ம்பந்தர்க்கீழ்- நீலப்பட் னாலாகிய ேமற்கட் யின்கீழ் அைமத்த அழகிய 

த் ப் பந்தாிடத்ேத, 
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    தாழ்தல்-தங்குதல் ெதாங்குத மாம். ண்-மண்டபத்திற்கு ஆகுெபயர். அத்  
சாாிைய. -ெபா . த்  ஒளி ெப தல் ேநாக்கி நீல விதானங் கூறினார். 
அக்காலத்  த்  ேநாக்குவார் ஒப் க்கு நீலப்பட் ைன விாித்  ேநாக்குவர் என்ப. 
    ------------- 
 
        0-௩. வான்ஊர் மதியம் சக அைணய வானத் ச் 
        சா  ஒ மீன் தைகயாைளக் ேகாவலன் 
        மா  பார்ப்பான் மைறவழி காட் டத் 
        தீவலம் ெசய்வ  காண்பார்க்கண் ேநான் என்ைன. 
 
    வான் ஊர் மதியம் சக  அைணய-வானின்கட் ெசல் ம் திங்கள் உேராகிணிையச் 
ேசர்ந்த நாளிேல,வானத் ச் சா  ஒ  மீன் தைகயாைள-வானி ள்ள ஒ  மீனாகிய 
அ ந்ததி ேபா ம் கற் ைடயாைள, ேகாவலன் மா  பார்ப்பான் மைறவழி காட் ட-
பிதாமகன் மைறெநறியிற் சடங்கு காட்டக் ேகாவலன் க யாணஞ்ெசய்ய, தீவலம் 
ெசய்வ -அவ்வி வ ம் தீைய வலஞ்ெசய்  மிதைன, காண்பார் கண்ேநான்  
என்ைன-காண்கின்றவர் கண்கள் ன்  ெசய்த தவம் யா காண் என்பாராய், 
 
    சக -உேராகிணி ; பண்ைடத் தமிழ்மக்கள் உேராகிணிையத் தி மணத்திற்குச் சிறந்த 
நாளாகக் ெகாண் ந்தனர் ; உேராகிணிையக் கூ ன நாளில் சந்திரன் உச்சனாக ன் 
எவ்வைகத் தீங்கும் நீங்குெமன் ம் க த்தினர் ேபா ம் : 
 
    [7]“அங்க ணி விசும்  விளங்கத் திங்கட் 
    சகட மண் ய க ர் கூட்டத் க் 
    க நகர் ைனந்  கட ட் ேபணிப் 
    ப மண ழெவா  ப உப்பைண யிமிழ 
    வ ைவ மண்ணிய” 
 
    என்ப ங் காண்க. க யாணஞ் ெசய்ய என ம், அவர் என ம் ெசாற்கள் 
விாித் ைரக்க. மா  பார்ப்பான் – பிரமன்; ஈண்  இ வைர ம் இைடநின்  
ெபா த் விக்கும் பார்ப்பானாவன்; 
 
    [8]“பாங்க னிமித்தம் பன்னிரண் ெடன்ப” 
 
    என் ஞ் சூத்திர ைரயில், ‘எண் வைக மணத்தி ம் இைடநின்  ணர்க்கும் 
பார்ப்பான் இ வைகக் ேகாத்திர த யன ம் தானறிந்  இைடநின்  ணர்த்தல் 
வன்ைம அவர் ணர்தற்கு நிமித்தமாத ன், அைவ அவன் கண்ண ெவனப்ப ம். 
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இவைனப் பிரசாபதி ெயன்ப,’ என நச்சினார்க்கினியர் கூறினைம காண்க. பிரசாபதி-
பிரமன். காண்பார்கள் ேநான்  எனப் பிாித் ைரத்த மாம். இதைனப் பிரசாபத்தியம் 
என்பர் அ யார்க்கு நல்லார். அ  தமிழில் ஒப்  என்  கூறப்ப ம்; ஒப்பாவ  
ைமத் னக் ேகாத்திரத்தான் மகள் ேவண் ச் ெசன்றால் மறா  ெகா ப்ப  என்பர். 
    --------------- 
 
        ௪- ௯. விைரயினர் மலாினர் விளங்கு ேமனியர் 
        உைரயினர் பாட் னர் ஒசிந்த ேநாக்கினர் 
        சாந்தினர் ைகயினர் தயங்கு ேகாைதயர் 
        ஏந் இள ைலயினர் இ த்த சுண்ணத்தர் 
        விளக்கினர் கலத்தினர் விாித்த பா ைக 
        ைளக்குட நிைரயினர் கிழ்த்த ரலர் 
 
    விைரயினர் மலாினர் விளங்கு ேமனியர் உைரயினர் பாட் னர் ஒசிந்த ேநாக்கினர்-
விளங்குகின்ற ேமனிைய ைடய மகளிர் விைரயினரா ம் மலாினரா ம் 
உைரயினரா ம் பாட் னரா ம் ஒ ங்கிப் பார்க்கும் பார்ைவயினரா ம், சாந்தினர் 

ைகயினர் தயங்கு ேகாைதயர் ஏந்திள ைலயினர் இ த்த சுண்ணத்தர்-
அண்ணாந் யர்ந்த இைளய ைலயிைன ைடய மகளிர் சாந்தினரா ம் 

ைகயினரா ம் விளங்குகின்ற மாைலயினரா ம் இ க்கப் ெபற்ற சுண்ணத்தினரா ம், 
விளக்கினர் கலத்தினர் விாித்த பா ைக ைளக்குடம் நிைரயினர் கிழ்த்த ரலர்-
அ ம்பிய ன் வைல ைடய மகளிர் விளக்கினரா ம் கலத்தினரா ம் விாிந்த 

ைளப்பா ைகயினரா ம் நிைற குடத்தினரா ம் வந்  திரண்டனர்; 
 
    விைர-ேகாட்டம் தலாயின. உைர-பாராட் ைர. ைக-அகில் த யவற்றானாய 
ந ம் ைக. சுண்ணம்- சுகின்ற ெபாற்ெபா  கலம்-அணிகலன். குடம்-நிைறகுடம். 
நிைரயினர்-கூ னர். ேமனிய ம் ைலயின ம் ரல மாகிய மகளிர் விைர 

த யன ைடயராய் வந்  கூ னெரன்க: விைரயினர் மலாினராகிய விளங்கு 
ேமனியர் என்றிங்ஙனம் கூட் , இக்ெகா யன்னார் என ப்பர் 
அ ம்பத ைரயாசிாியர். 
    -------------- 
 
        ௬0. ேபாெதா  விாிகூந்தல் ெபாலன்ந ங் ெகா அன்னார் 
 
    விாிகூந்தல் ெபாலன் ந ங்ெகா  அன்னார்-அப்ெபா  மலரணிந்த தைழத்த 
கூந்தைல ைடய அழகிய ெபாற்ெகா  ேபா ம் மடந்ைதயர். 
    ----------- 
 
        ௬௧-உ. காதலற் பிாியாமல் கவ க்ைக ெஞகிழாமல் 
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        தீ அ க எனஏத்திச் சின்மலர் ெகா வி 
 
    காதலற் பிாியாமல்-இவள் தன் காதலைனக் கண்ணி ம் மணத்தி ம் பிாியாதி க்க, 
கவ க்ைக ெஞகிழாமல்-இவள் காதல ம் இவைள அகத்திட்ட ைக ெநகிழா க்க. தீ  
அ க என ஏத்தி-இ வ ம் தம் கூட்டத்திற்கு இைட றின்றி ெந  வாழ்வாராக என 
வாழ்த்தி, சின்மலர்ெகா  வி-சிலமலைரத் வி. 
 
    கவ -அகத்தீ , உாிச்ெசால். ஏத்தி என்பதற்குத் தம் வழிப  ெதய்வத்ைத நிைனந்  

தித்  என்ன மாம். மலர்ெகா -மலைர. 
    -------------- 
 
        ௬௩-அ. அங்கண் உலகின் அ ந்ததி அன்னாைள 
        மங்கல நல்அமளி ஏற்றினார், தங்கிய 
        இப்பால் இமயத்  இ த்திய வாள்ேவங்ைக 
        உப்பாைலப் ெபான்ேகாட்  உைழயதா எப்பா ம் 
        ெச மிகு சினேவல் ெசம்பியன் 
        ஒ தனி ஆழி உ ட் ேவான் எனேவ 
 
    அங்கண் உலகில் அ ந்ததி அன்னாைள-அழகிய இடத்ைத ைடய வியின் 
அ ந்ததி ேபால்வாைள, மங்கலநல் அமளி ஏற்றினார் தங்கிய-ெபா ந்திய நல்ல மங்கல 
அமளியிடத்ேத ஏற்றினார்; இப்பால் இமயத்  இ த்திய வாள்ேவங்ைக-இவ்விடத்  
நின் ம் இமயத்தில் இ த்திய யான , உப்பாைலப் ெபாற்ேகாட்  உைழயதா-
அதன  உப்பா டத்தாேய நிற்பதாக; எப்பா ம் ெச மிகு சினேவற் ெசம்பியன் ஒ  
தனி ஆழி உ ட் ேவான் எனேவ-எப்பக்கத் ம் தன் ேபார் ேமம்பட்ட சினம் 
ெபா ந்திய ேவைல ைடய வளவன்-மாறில்லாத தன் திகிாிைய உ ட் ேவானாக 
எனச் ெசால்  ெயன்க. 
 
    உலகின ந்ததி: இல்ெபா வமம். அமளி-பள்ளி, ப க்ைக. ேவங்ைக- க்ெகா . 
வாள்-ெகா ைம; க்கு அைட. ெபாற்ேகா -ெபான்மைல; இமயம்: ஈண் ச் 
சுட் மாத்திைர. சினேவல்-இலக்கைண வழக்கு. உ ட் ேவானாக என விாிக்க. 
ெகா யன்னார் ஏத்தித் வி, ேவங்ைக உைழயதாகச் ெசம்பியன் உ ட் ேவானாக 
எனச் ெசால்  அ ந்ததியன்னாைள அமளிேயற்றினார் என்க. 
 
    இச்ெசய் ள் மயங்கிைசக் ெகாச்சகக் க ப்பா. 
 
    மங்கலவாழ்த் ப் பாடல் ற்றிற்  
    ----------------------- 
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    [1] . ெதால். ெபா ள். சூ: ௨௭௭. 
    [2] ெதால். ெபா ள். சூ: ௬௧ 
    [3] . றம். ௬0. 
    [4] ெதால். இைடச்ெசால் யல். 
    [5] . மணி. உ௨: ௪௫-௬. 
    [6] . இைற. அகப்.சூ-௩௨. 
    [7] . அகம்: ௧௩௬. 
    [8] . ெதால். ெபா ள்: ௧0௪. 
    ---------------- 
 

2. மைனயறம்ப த்த காைத 
 
    (அாிய தவத்திைனச் ெசய்ேதார் அதன்பயனாய இன்பத்ைத கர்தற்கு 
உத்தரகு வில் ேதான் வ  ேபாலப் கார் நகாிேல ெகா ங்கு ச் ெசல்வர்க்குத் 
ேதான்றிய கண்ணகி ம் ேகாவல ம் எ நிைல மாடத்தின் இைடநிலத்தில் 
இ ந்தெபா  பலவைகப் க்களின் மணத் டன் கூ த் ெதன்றல் வந் ற, இ வ ம் 
மகிழ்ச்சிக்கு நிலா ற்றத்ைத அைடந்தனர். இ வ ைடய தா ம் மாைல ம் 
ஒன்ேறாெடான்  மயங்கின. ேகாவலன் தீராக்காத டன் கண்ணகியின் கத்ைத 
ேநாக்கி, அவ ைடய தல், வம், கண், இைட, நைட ெசால் த யவற்ைறப் 
ெபா ந்திய உவைமகளாற் ைனந் ைரத் , மற் ம் மாச  ெபான்ேன! 
வலம் ாி த்ேத! காச விைரேய! க ம்ேப! ேதேன! அ ம்ெபறற் பாவாய்! ஆ யிர் 
ம ந்ேத! "நின்ைன", மைலயிைடப் பிறவா மணிேய ெயன்ேகா! அைலயிைடப் பிறவா 
அமிழ்ேத ெயன்ேகா! யாழிைடப் பிறவா இைசேய ெயன்ேகா! என்  பலபடப் பாராட் , 
அவ டன் களிப் ற்  ஒ குங்கால், கண்ணகி வி ந்  றந்த தல் த ய இல்லற 
வாழ்க்ைகயில் ேமம்ப தைலக் காண வி ம்பிய ேகாவலன் தாய் பலவைகச் 
ெசல்வங்கேளா ம், உாிைமச் சுற்றேமா ம், அவர்கைளத் தனிேய இ க்கச் ெசய்ய 
வியத்தகு சிறப் டன் இல்லறம் நடாத் வதிற் கண்ணகிக்குச் சில யாண் கள் 
கழிந்தன.) 
 
    (நிைலமண் ல ஆசிாியப்பா) 
 
        உைரசால் சிறப்பின் அைரசுவிைழ தி வின் 
        பரதர் ம ந்த பயம்ெக  மாநகர் 
        ழங்குகடல் ஞாலம் வ ம் வாி ம் 
        வழங்கத் தவாஅ வளத்த  ஆகி 



 45

        அ ம்ெபா ள் த உம் வி ந்தின் ேதஎம் 5 
        ஒ ங்குெதாக் கன்ன உைடப்ெப ம் பண்டம் 
        கலத்தி ம் கா ம் த வனர் ஈட்டக் 
        குலத்திற் குன்றாக் ெகா ங்கு ச் ெசல்வர் 
        அத்தகு தி வின் அ ந்தவம் த்ேதார் 
        உத்தர கு வின் ஒப்பத் ேதான்றிய 10 
 
        கயமலர்க் கண்ணி ம் காதல் ெகா ந ம் 
        மயன்விதித் தன்ன மணிக்கால் அமளிமிைச 
        ெந நிைல மாடத்  இைடநிலத்  இ ந் ழிக் 
        க நீர் ஆம்பல் ெநறிக் குவைள 
        அ ம் ெபாதி அவிழ்ந்த சு ம் இமிர் தாமைர 15 
 
        வயற்  வாசம் அைளஇ அயற்  
        ேமதகு தாைழ விாியல்ெவண் ேதாட் க் 
        ேகாைத மாதவி சண்பகப் ெபா ம்பர்த் 
        தா ேதர்ந்  உண்  மாதர்வாள் கத் ப் 
        ாிகுழல் அளகத் ப் கல்ஏக் கற் த் 20 
 
        திாித  சு ம்ெபா  ெசவ்வி பார்த்  
        மாைலத் தாமத்  மணிநிைரத்  வகுத்த 
        ேகாலச் சாளரக் கு ங்கண் ைழந்  
        வண்ெடா  க்க மணவாய்த் ெதன்றல் 
        கண்  மகிழ் எய்திக் காத ல் சிறந் , 25 
 
        விைரமலர் வாளிெயா  ேவனில் ற் றி க்கும் 
        நிைரநிைல மாடத்  அரமியம் ஏறி, 
        சு ம் உணக் கிடந்த ந ம் ஞ் ேசக்ைகக் 
        க ம் ம் வல் ம் ெப ந்ேதாள் எ தி 
        திர்க்கடல் ஞாலம் வ ம் விளக்கும் 30 
 
        கதிர்ஒ ங் கி ந்த காட்சி ேபால, 
        வண் வாய் திறப்ப ெந நிலா விாிந்த 
        ெவண்ேதாட்  மல் ைக விாியல் மாைலெயா  
        க நீர்ப் பிைணயல் ெநறி பிறழத் 
        தா ம் மாைல ம் மயங்கிக் ைகயற் த் 35 
 
        தீராக் காத ன் தி கம் ேநாக்கிக் 
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        ேகாவலன் கூ ம்ஓர் குறியாக் கட் ைர 
        குழவித் திங்கள் இைமயவர் ஏத்த 
        அழெகா  த்த அ ைமத்  ஆயி ம் 
        உாிதின் நின்ேனா  உடன்பிறப்  உண்ைமயின் 40 
 
        ெபாிேயான் த க தி தல் ஆகஎன, 
        அைடயார் ைனயகத்  அமர்ேமம் ப நர்க்குப் 
        பைடவழங் குவ ஓர் பண் ண்  ஆக ன் 
        உ வி லாளன் ஒ ெப ங் க ப் வில் 
        இ க ம் வ மாக ஈக்க, 45 
 
        வா ம ந்தின் ன்னர்த் ேதான்ற ன் 
        ேதவர் ேகாமான் ெதய்வக் காவல் 
        பைடநினக்கு அளிக்கஅதன் இைடநினக்கு இைடெயன, 
        அ க ஒ வன்ஓர் ெப ைற இன்றி ம் 
        இ ைற கா ம் இயல்பினின் அன்ேற 50 
 
        அம்சுடர் ெந ேவல் ஒன் நின் கத் ச் 
        ெசங்கைட மைழக்கண் இரண்டா ஈத்த ? 
        மாஇ ம் பீ  மணிநிற மஞ்ைஞநின் 
        சாயற்கு இைடந்  தண்கான் அைடய ம், 
        அன்னம் நல் தல் ெமல்நைடக்கு அழிந்  55 
 
        நல்நீர்ப் பண்ைண நனிமலர்ச் ெசறிய ம், 
        அளிய தாேம சி பசுங் கிளிேய. 
        குழ ம் யா ம் அமிழ் ம் குைழத்தநின் 
        மழைலக் கிளவிக்கு வ ந்தின வாகி ம் 
        மடநைட மா நின் மலர்க்ைகயின் நீங்கா  60 
 
        உடன்உைற  மாீஇ ஒ வா ஆயின, 
        ந மலர்க் ேகாைத.நின் நலம்பா ராட் நர் 
        ம இல் மங்கல அணிேய அன்றி ம் 
        பிறி அணி அணியப் ெபற்றைத எவன்ெகால்? 
        பல்இ ங் கூந்தல் சின்மலர் அன்றி ம் 65 
 
        எல்அவிழ் மாைலெயா  என்உற் றனர்ெகால்? 
        நானம் நல்அகில் ந ம் ைக அன்றி ம் 
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        மான்மதச் சாந்ெதா  வந்தைத எவன்ெகால்? 
        தி ைலத் தடத்திைடத் ெதாய்யில் அன்றி ம் 
        ஒ காழ் த்தெமா  உற்றைத எவன்ெகால்? 70 
 
        திங்கள் த்  அ ம்ப ம் சி குஇைட வ ந்த ம் 
        இங்குஇைவ அணிந்தனர் என்உற் றனர்க்ெகால்? 
        மாச  ெபான்ேன. வலம் ாி த்ேத. 
        காச  விைரேய. க ம்ேப. ேதேன. 
        அ ம்ெபறல் பாவாய். ஆர்உயிர் ம ந்ேத. 75 
 
        ெப ங்கு  வாணிகன் ெப மட மகேள. 
        மைலயிைடப் பிறவா மணிேய என்ேகா? 
        அைலயிைடப் பிறவா அமிழ்ேத என்ேகா? 
        யாழிைடப் பிறவா இைசேய என்ேகா? 
        தாழ்இ ங் கூந்தல் ைதயால் நின்ைனஎன்  80 
 
        உலவாக் கட் ைர பலபா ராட் த் 
        தயங்குஇணர்க் ேகாைத தன்ெனா  த க்கி 
        மயங்குஇணர்த் தாேரான் மகிழ்ந் ெசல் ழிநாள், 
        வாெரா  கூந்தைலப் ேபர்இயல் கிழத்தி 
        ம ப் அ ங் ேகண்ைமெயா  அறப்பாி சார ம் 85 
 
        வி ந்  றந்த உம் ெப ந்தண் வாழ்க்ைக ம் 
        ேவ ப  தி வின் ெபறக் காண 
        உாிைமச் சுற்றெமா  ஒ தனி ணர்க்க 
        யாண் சில கழிந்தன இற்ெப ங் கிழைமயின் 
        காண்தகு சிறப்பின் கண்ணகி தனக்குஎன். 
        (ெவண்பா) 90 
        மப் பணிகள்ஒன்றித் ேதாய்ந்தால் எனஒ வார் 
        காமர் மைனவிெயனக் ைககலந்  - நாமம் 
        ெதாைலயாத இன்பம்எலாம் ன்னினார் மண்ேமல் 
        நிைலயாைம கண்டவர்ப்ேபால் நின் . 
        ---------------------- 
 
    நாவலர் பண் த ந. . ேவங்கடசாமி நாட்டாரவர்கள் உைர 
 
        ௧-௭. உைரசால் சிறப்பின் அைரசுவிைழ தி வின் 
        பரதர் ம ந்த பயம்ெக  மாநகர் 
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        ழங்குகடல் ஞாலம் வ ம் வாி ம் 
        வழங்கத் தவாஅ வளத்த  ஆகி 
        அ ம்ெபா ள் த உம் வி ந்தின் ேதஎம் 
        ஒ ங்குெதாக் கன்ன உைடப்ெப ம் பண்டம் 
        கலத்தி ம் கா ம் த வனர் ஈட்டக் 
 
    கலத்தி ம் கா ம் த வனர் ஈட்ட-கலத்தா ம் காலா ம் தந்  ஈட் தலால், 
அ ம்ெபா ள் த உம் வி ந்தின் ேதஎம் ஒ ங்கு ெதாக்கன்ன உைடப்ெப ம் பண்டம்-
ெப தற்காிய ெபா ைளத்த ம் ைம ைடய பண்டங்கள், ழங்கு கடல் ஞாலம் 

வ ம் வாி ம்-ஆர்க சூழ்ந்த ஞால ம் ஒ  ேசர வாி ம், வழங்கத் தவாஅ 
வளத்த  ஆகி-வழங்கத் ெதாைலயாத வளத்திைன ைடயதாகி, உைரசால் சிறப்பின் 
அைரசுவிைழ தி வின் பரதர் ம ந்த பயம் ெக  மாநகர்- கழைமந்த 
சிறப்பிைன ைடய அரச ம் வி ம் ம் ெசல்வத்ைத ைடய பரதர் மிக்க பயன் 
ெபா ந்திய ெபாிய கார் நகாின்கண், 
    பரதர் – வணிகர்: கடேலா கள் என்ப  அ ம்பத ைர; பரதரால் ேமன்ைம ற்ற 
என் மாம். ஞாலம் : ஆகுெபயர். ேதஎம்-ேதயம். காாின்கண் பிறநாட்  
அ ம்ெபா ள்கள் வந்  ெதாகுதைல, 
 
        "நீாின் வந்த நிமிர்பாிப் ரவி ம் 
        கா ன் வந்த க ங்கறி ைட ம் 
        வடமைலப் பிறந்த மணி ம் ெபான் ம் 
        குடமைலப் பிறந்த ஆர  மகி ம் 
        ெதன்கடன் த் ங் குணகடற் கி ம் 
        கங்ைக வாாி ங் காவிாிப் பய ம் 
        ஈழத் ண ங் காழகத் தாக்க ம் 
        அாிய ம் ெபாிய ம் ெநளிய ண் " 
 
    என்பதனானறிக. கலம்-மரக்கலம். கால்-வட்ைட; சாகா . த வனர், எச்ச ற் . 
ஈட் தலால் ெதாக்கன்ன பண்டம் வழங்கத்தவா வளத்ததாகி அைரசு விைழ 
தி விைன ைடய பரதர் ம ந்த நகர் என்க. 
    ------------- 
 
        ௮-௧௧. குலத்திற் குன்றாக் ெகா ங்கு ச் ெசல்வர் 
        அத்தகு தி வின் அ ந்தவம் த்ேதார் 
        உத்தர கு வின் ஒப்பத் ேதான்றிய 
        கயமலர்க் கண்ணி ம் காதல் ெகா ந ம் 
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    குலத்திற் குன்றாக் ெகா ங்கு ச் ெசல்வர்-குலெவா க்கத்திற் குன்றாத 
நற்கு யினராகிய ெசல்வர்கட்கு, அத்தகு தி வின் அ ந்தவம் த்ேதார் உத்தர 
கு வின் ஒப்பத்ேதான்றிய –அங்ஙனம் அறத்தின் ஈட் ய ெபா ளாேல தைலப்ப  
தானத்ைதச் ெசய்ேதார் எய் ம் உத்தரகு ைவ அந்நகர் ஒக்கும்ப  ேதான்றிய, 
கயமலர்க் கண்ணி ம் காதல் ெகா ந ம்-ெபாிய மலர்ேபா ம் 
கண்ணிைன ைடயா ம் ெகா ந ம்-ெபாிய மலர்ேபா ம் கண்ணிைன ைடயா ம் 
அவளாற் காத க்கப்ப ம் ெகா ந ம், 
    குலெவா க்கமாவன : "ெந கத் ப் பகல்ேபால, ந  நின்ற நன்ெனஞ்சிேனார், 
வ வஞ்சி வாய்ெமாழிந் , தம ம் பிற ெமாப்ப நா க் ெகாள்வ உ மிைகெகாளா  
ெகா ப்ப உங் குைறெகாடா " வாணிகஞ் ெசய்தல் த யன. ெசல்வர் என்ற  
இ வர் தந்ைதைய ம். அ ந்தவம்-ஈண் த் தைலப்ப  தானத்தின் ேமற் . த்ேதார் 
எய் ம் என ஒ  ெசால் வ விக்க. உத்தர கு -ேபாக மியாற ள் ஒன் . தைலப்ப  
தானம் இன்னெதன்பதைன," 
 
        "அறத்தி னாற்றிய வ ம்ெப ம் ெபா ைளப் 
        றத் ைறக் குற்ற ன் ற த்தநற் றவர்க்குக் 
        ெகாள்ெகனப் பணிந்  குைறயிரந் தவர்வயின் 
        உள்ள வந் தீவ த்தம தானம்" 
 
    என்பதனா ம், ேபாக மியின் இயல்பிைன, 
 
        "பதினாறாட்ைடக் குமர ஞ் சிறந்த 
        பன்னீ ராட்ைடக் குமாி  மாகி 
        ஒத்த மரபி  ெமாத்த வன்பி ம் 
        கற்பக நன்மரம் நற்பய தவ 
        ஆகிய ெசய்தவத் தள  மவ்வழிப் 
        ேபாகம் கர்வ  ேபாக மி" 
        என்பதனா ம், ேபாக மியின் வைகயா றைன ம், 
        "ஆதியாி வஞசம் நல்லாி வஞ்சம் 
        ஏம வஞ்சம் இரண வஞ்சம் 
        ேதவ கு வம் உத்தர கு வெமனப் 
        ேபாக மி ய வைகப் ப ேம" 
 
    என்பதனா ம் அறிக. கய-ெப ைம; 
    "தட ம் கய ம் நளி ம் ெப ைம" 
    என்ப  ெதால்காப்பியம். கயமலர்-நீர்ப்  என்ன மாம். இவர்கள் ேதான்றிப் 
ேபாகம் கர்தலான் கார் உத்தரகு ைவ ெயாத்தெதன்க. மாநகர்க்கண் அந்நகர் 
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உத்தர கு ைவ ெயாக்கும்ப  ெசல்வர்க்குத் ேதான்றிய கண்ணி ம் ெகா ந ம் 
என் ைரக்க 
    ----------- 
 
        ௧௨-௩. மயன்விதித் தன்ன மணிக்கால் அமளிமிைச 
        ெந நிைல மாடத்  இைடநிலத்  இ ந் ழிக் 
 
    மயன் விதித்தன்ன மணிக்கால் அமளிமிைச ெந நிைல மாடத்  இைடநிலத்  
இ ந் ழி-எ நிைல மாடத்  இைடநிைலக் கண்ேண மயன் நி மித்  ைவத்தாெலாத்த 
அழகிய கால்கைள ைடய கட் ன்மீ  இ ந்தவளவில். 
    மயன்-ெதய்வத் தச்சன். விதித்தல்-மனத்தால் நி மித்தல். மணி-பவழம் 

த ய மாம். ெந நிைல-எ நிைல. இைடநிலம்-நான்காம் நிலம். 
    --------- 
 
        ௧௪-உ . க நீர் ஆம்பல் ெநறிக் குவைள 
        அ ம் ெபாதி அவிழ்ந்த சு ம் இமிர் தாமைர 
        வயற்  வாசம் அைளஇ அயற்  
        ேமதகு தாைழ விாியல்ெவண் ேதாட் க் 
        ேகாைத மாதவி சண்பகப் ெபா ம்பர்த் 
        தா ேதர்ந்  உண்  மாதர்வாள் கத் ப் 
        ாிகுழல் அளகத் ப் கல்ஏக் கற் த் 
        திாித  சு ம்ெபா  ெசவ்வி பார்த்  
        மாைலத் தாமத்  மணிநிைரத்  வகுத்த 
        ேகாலச் சாளரக் கு ங்கண் ைழந்  
        வண்ெடா  க்க மணவாய்த் ெதன்றல் 
        கண்  மகிழ் எய்திக் காத ல் சிறந்  
 
    க நீர் ஆம்பல் ெநறிக்குவைள-க நீ ம் ேசதாம்ப ம்  ெநறியாகிய 
ெசங்க நீ ம், அ ம்  ெபாதி அவிழ்ந்த சு ம்  இமிர்தாமைர-அ ம்  கட்டவிழ்ந்த 
வண்  ஒ க்கும் தாமைர ம் ஆகிய, வயற்  வாசம் அைளஇ-நீர்ப் க்களின் 
மணத்திைனக் கலந் ண் , அயற் -அவற்றின் ேவறாய ேகாட் ப்  த யவற் ள், 
ேமதகு தாைழ விாியல் ெவண் ேதாட் -ேமன்ைம ெபா ந்திய தாைழயின் 
விாிந்தெவள்ளிய ேதாட்டகத் ம், ேகாைத மாதவி சண்பகப் ெபா ம்பர்-
சண்பகக்காவி ள்ள மாைலேபா ம் மாதவிப் வினிடத் ம்; தா  ேதர்ந்  உண் -
தாதிைன ஆராய்ந்  உண்  ேபாந் , மாதர் வாள் கத் ப் ாிகுழல் அளகத் ப் கல் 
ஏக்கற் த் திாித  சு ம்ெபா -ஒள்ளிய கத்திைன ைடய மாத ைடய ாிந்த 
குழற்சிைய ைடய கூந்த ல் உண்டாகிய கலைவ மணம் ெப தற்கு ஏக்கற் ப் 

குதற்கு வழிகாணாமற் சுழ கின்ற சு ம்ேபா ம், ெசவ்வி பார்த் -ெசவ்வியறிந் , 
மாைலத் தாமத்  மணி நிைரத்  வகுத்த ேகாலச்சாளரக் கு ங்கண் ைழந் -
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மணிக்ேகாைவயாேல ஒ ங்குபட நிைரத்  வகுத்த அழகிைன ைடய சாளரத்தின் 
குறிய ைழகளால் ைழந் ; வண்ெடா  க்க மணவாய்த் ெதன்றல் கண் -
வண்ேடா ம் குந்த மணத்திைன ைடய ெதன்றைலக் கண் , மகிழ்  எய்திக் 
காத ற் சிறந் -மகிழ்ச்சி ற் க் கலவிைய வி ம்பிக் காதல் மிகுதலால், 
    ெநறி, இதெழா யாத ப் . குவைள-ஈண் ச் ெசங்க நீர்; 
    "குவைளக் கூம்பவிழ் ெநறி" என்ப ம். அத ைர ம் ேநாக்குக. ேசதாம்பல் 
ஏைனய ேபான்  பக ல் மல ம் வன்றாயி ம் அைவ விாி ம் காலத்  இ  
குவித ன்ைமயின் ஒ ங்கு கூறினார். ெபா ம்பர் -மரச்ெசறி . உண்  என்பதைன 

ன் ங் கூட் , அைளஇ உண் , ேதர்ந் ண்  என்க. மாதவி-கு க்கத்தி. 
சண்பகத்ேதா  மலர்த ன், ேதர்ந் ண்  என்றார். சண்பகம் வண் ணா மலர் 
மரமாக ன், வாண் கத்  மாதர் என ம், அளகத்  ஏக்கற்  என ம், கற்குத் 
திாித  என ம், மணித்தாமத்  என ம், மாைல நிைரத்  என ம் மா க. ெசவ்வி-
இவர் மகி ஞ் ெசவ்வி. மாைல-ஒ ங்கு-சு ம்ேபா ம்,வண்ேடா ம் க்க ெவன்க. 
மணவாய்த் ெதன்றல்-மணத்ைதத் தன்னிடத்ேத ைடய ெதன்றல்; வாய்-இடம். 
    அைளஇ உண்  ேதர்ந் ண்  ஏக்கற் த் திாித  சு ம்ேபா ம் வண்ேடா ம் க்க 
ெதன்றல் என்க. 
    --------------- 
 
        ௨௬-உஎ. விைரமலர் வாளிெயா  ேவனில் ற் றி க்கும் 
        நிைரநிைல மாடத்  அரமியம் ஏறி, 
 
    விைரமலர் வாளிெயா  ேவனில் ற்றி க்கும் நிைரநிைல மாடத்  அரமியம் ஏறி-
அங்ஙனம் காதல் மிகுதலால் அவர்கள் நிைரத்த நிைலகைள ைடய மாடத்தின் 
இைடநிலத்  நின் ம் மணத்திைன ைடய மலர்க்கைணேயாேட காமன் ற்றி க்கும் 
ேமனிலமாகிய நிலா ற்றத்தின் ேமல் ஏறி, 
    ேவனில்-காமன் : ஆகுெபயர், அரமியம்-நிலா ற்றம் 
    -------------- 
 
        ௨௮-.௩க. சு ம் உணக் கிடந்த ந ம் ஞ் ேசக்ைகக் 
        க ம் ம் வல் ம் ெப ந்ேதாள் எ தி 
        திர்க்கடல் ஞாலம் வ ம் விளக்கும் 
        கதிர்ஒ ங் கி ந்த காட்சி ேபால, 
 
    சு ம் ணக் கிடந்த ந ம் ஞ் ேசக்ைக-சு ம் கள் உண் ம்ப  பரப்பிய நறிய 

க்கைள ைடய ேசக்ைகக் கண்ேண, திர் கடல் ஞாலம் வ ம் விளக்கும் கதிர் 
ஒ ங்கு இ ந்த காட்சிேபால- ற்றிய கடைல ைடய ஞாலம் வைத ம் விளக்கும் 
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ஞாயி ம் திங்க ம் ேசர இ ந்த காட்சிேபால இ ந் , க ம் ம் வல் ம் 
ெப ம்ேதாள் எ தி-க ம்  வல்  என்பனவற்ைறப் ெபாிய ேதாளிேல ெய தி 
    சு ம் க ண்டற்குப் பரப்பி ைவத்தாற் ேபாலக் கிடந்த ந ம் ஞ் 
ேசக்ைகெயன மாம். திர்தல்-சூழ்த மாம். கதிர்-ெவங்கதிராகிய ஞாயி ம் தண் 
கதிராகிய திங்க ம்,ஒ ங்கி த்தல், இல் ெபா வமம். ேபால இ ந்  என ஒ  
ெசால் வ விக்க. க ம் ம் வல் ம் சந்தனக் குழம்பால் எ தப்ப வன. 
    {அ . சு ம்ைப ம் வல் ைய ம் ேதாளில் எ தி ெயனேவ ெதாய்யி ெலான்ைற ம் 

ைலேம ெல தி என்பதாயிற் .} 
    ---------------- 
 
        ௩௨௩௭-. வண் வாய் திறப்ப ெந நிலா விாிந்த 
        ெவண்ேதாட்  மல் ைக விாியல் மாைலெயா  
        க நீர்ப் பிைணயல் ெநறி பிறழத் 
        தா ம் மாைல ம் மயங்கிக் ைகயற் த் 
        தீராக் காத ன் தி கம் ேநாக்கிக் 
        ேகாவலன் கூ ம்ஓர் குறியாக் கட் ைர 
 
    வண்  வாய் திறப்ப ெந நிலா விாிந்த ெவண்ேதாட்  மல் ைக விாியல் 
மாைலெயா -வண் கள் ாிைய ெநகிழ்க்க ெந ய நிலைவப் ேபால விாிந்த ெவள்ளிய 
இதைழ ைடய மல் ைகயின் மலர்ச்சிைய ைடய மாைலேயாேட, க நீர்ப் 
பிைணயல் ெநறி பிறழ-இதெழா யா  கட் ன க நீர்ப் பிைணய ம் குைலந்  
அைலய, தா ம் மாைல ம் மயங்கிக் ைகயற் -மார்பி ட்ட இவ்வி வைக மாைல ம் 
மயங்கப்பட்  இ வ ம் ெசயலற்ற ணர்ச்சியி திக்கண், தீராக்காதல் தி கம் 
ேநாக்கி-நீங்காத காதைல ைடய தி மகைளப் ேபால்வா ைடய கத்ைத ேநாக்கி, 
ேகாவலன் கூ ம் ஓர் குறியாக் கட் ைர- ன்னர்க் க தாத ெபா ள் ெபாதிந்த 
உைரையக் ேகாவலன் கூறாநிற்பன் ; 
    நிலா-ஒளி மாம். தா ம் மாைல ம் மயங்கி என்பதனாற் ணர்ச்சி கூறிற் ; 
இடக்கரடக்கு. ைகய தல்-கலவியால் அவச தல். காதலால் என விாித்த மாம். 
தி -தி ப்ேபால்வாள். ஓர், அைச. குறியா-தன் அறி  த யவற்ைறக் க தாத 
என் மாம். கட் ைர-நலம்பாராட்டல் என் ம் ெபா ள் ெபாதிந்த உைர. 
    ---------------- 
 
        ௩அ-௪க. குழவித் திங்கள் இைமயவர் ஏத்த 
        அழெகா  த்த அ ைமத்  ஆயி ம் 
        உாிதின் நின்ேனா  உடன்பிறப்  உண்ைமயின் 
        ெபாிேயான் த க தி தல் ஆகஎன. 
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    குழவித் திங்கள் இைமயவர் ஏத்த அழெகா  த்த அ ைமத்  ஆயி ம்- 
பிைறமதியான  இைமயவர் ஏத்தாநிற்க இைறவன் தன் க்கு அழகு ெசய்தல் 
காரணத்தாற் சூ ய அ ைம ைடயதாயி ம், உாிதின் நின்ேனா  உடன்பிறப்  
உண்ைமயின் ெபாிேயான் த க தி தல் ஆெகன-அ  நின்ேனா  
உடன்பிறப்பாக ன் நினக்கு உாித்தாதலால் அப்ெபாிேயான் அதைன நினக்குத் 
தி தலாகத் தரக் கடவன்; 
    திங்கட் குழவிெயன்ற  "ெசால் ய வல்ல பிறவவண் வாி ம்" என் ம் மரபியற் 

றனைடயான் ெமன்பர் அ யார்க்கு நல்லார்; 
    "பிள்ைள குழவி கன்ேற ேபாத்ெதனக் 
    ெகாள்ள  மைம  ேமாரறி யிர்க்ேக" 
    என் ஞ் சூத்திரத்  ஓரறி யிர்க்குக் ெகாள்ள ம் அைம ெமன் ம் உம்ைமைய 
எச்சப்ப த் ப், பிறவழி ங் ெகாள்ளப்ப ம் என ப்பர் ேபராசிாியர். இமயவ 
ேரத்தல் "அப்பிைற பதிெனண் கண  ேமத்த ம் ப ேம"என்பதனா  மறிக. உாி -
உாித் . ெபாிேயான். மாேதவன்; இைறவன். தி தலாக ெவன்  த க என்க. பிைற 
தி ெவா  பாற்கட ைடப் பிறத்த ன், இவைளத் தி மகளாக மதித்  இங்ஙனம் 
கூறினான். 
    {அ . த க ெவன்ற  சூ ன பிைற இரண்  கைலயாத ன், அதைன 
எண்ணாட் ங்களாக்கித் த கெவன்ப  க த் : என்ைன? "மாக்கட ன வண் 
எண்ணாட் பக்கத் ப், பசுெவண் ங்கள் ேதான்றி யாங்குக், க ப்பயல் விளங்குஞ் 
சி தல்" என்றாராக ன், இதனான் ேமற்கூ கின்ற க ம்ைப ம் வச்சிரத்ைத ம் 
அவ்வவ் ப் க்கட் ேகற்பத் தி த்தி ஈக்க அளிக்க என்பதாயிற் ; என்ற , 
க ம்பிற்கு நிற ம், வச்சிரத்திற்கு ேநர்ைம ம் உண்டாக்கி என்றவா }. 
    ------------- 
 
        ௪௨-௪௫. அைடயார் ைனயகத்  அமர்ேமம் ப நர்க்குப் 
        பைடவழங் குவ ஓர் பண் ண்  ஆக ன் 
        உ வி லாளன் ஒ ெப ங் க ப் வில் 
        இ க ம் வ மாக ஈக்க, 
 
    அைடயார் ைனயகத்  அமர் ேமம்ப நர்க்குப் பைடவழங்குவ  ஓர் பண்  உண்  
ஆக ன்-பைகவர் ைனயிடத்ேத ேபாாிைன ேமம்ப ப்பார் சிலர்க்குப் பைடக்கலம் 
வழங்குவெதா  ைறைம அரசர்க்குண்டாத ன், உ விலாளன் ஒ  
ெப ங்க ப் வில் இ  க ம் வமாக ஈக்க-அனங்கன் ேபார் ெசய்தற்கு எ த்த 
ெபாிய க ம்  வில் ஒன்ைற ம் நினக்குக் காிய இ  வமாகத் தி த்தித் தரக்கடவன்; 
    'ஒ  ெப ங் க ப் வில் இ  க ம் வம் என்ற  ேசமவில்ைல ங் கூட் 'என 
அ யார்க்கு நல்லார் கூறினர்; பின் ேவெலான்  கண்ணிரண்டா ஈத்த  என வ த ன், 
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இதைன ம் அவ்வாேற ேகாடல் ெபா ந் ம். மற் ம் அவர், ' னிவராகிய 
ரட்பைகைய அழித்தற்கு வல்வில்ேல ேவண் த ன், ஒ ெப ங் க ப் வில் 

ெலன்றார்' என்  கூறிய ம் ஈண்ைடக்குப் ெபா ந் வதன் ; காமேவள் தன் டன் 
ெசய் ம் ேபாாில் அவற்கு ெவன்றி த வாளாகக் ெகாண்  இங்ஙனம் கூறினாெனன்க. 
    --------------- 
 
        ௪௬-௪அ. வா ம ந்தின் ன்னர்த் ேதான்ற ன் 
        ேதவர் ேகாமான் ெதய்வக் காவல் 
        பைடநினக்கு அளிக்கஅதன் இைடநினக்கு இைடெயன, 
 
    வா ம ந்தின் ன்னர்த் ேதான்ற ன்- வாைமக்கு ஏ வாகிய அமிழ்திற்கு நீ 

ற்பிறத்தலால், ேதவர் ேகாமான்-ேதவர்க் கரசனாகிய இந்திரன், ெதய்வக் காவற் 
பைட-அசுரைர யழித் ச் சுரைரக் காத்தற் ெக த்த வச்சிரப்பைடைய, நினக்கு அளிக்க 
அதன் இைட நினக்கு இைடெயன-அதன் இைட நினக்கு இைடயாகெவனத் தி த்தித் 
தரக் கடவன்; 
    வா என ப்பிைன ெயாழித்தல் கூறேவ இறப்பிைன ெயாழித்த ம் கூறிற்றாம். நீ 
அ தாக ன் நினக்கு ன்னர் வச்சிரம் பிறத்தலால் எனி மைம ம். வச்சிரம் 
இ தைலச் சூலமாய் ந  பி யாயி த்த ன் அதன் இைடைய மகளிர் இைடக்கு 
உவமங் கூ வர். ஆகெவன ஒ  ெசால் வ விக்க. 
    ------------------- 
 
        ௪௯-௫௨. அ க ஒ வன்ஓர் ெப ைற இன்றி ம் 
        இ ைற கா ம் இயல்பினின் அன்ேற 
        அம்சுடர் ெந ேவல் ஒன் நின் கத் ச் 
        ெசங்கைட மைழக்கண் இரண்டா ஈத்த ? 
 
    அ க ஒ வன் ஓர் ெப ைற இன்றி ம்-ஆ  தி கத்ைத ைடய 
ஒப்பிலானாகிய கன் இவ்வா  ஓர் உாிைமயின்றி ம், இ ைற கா ம் 
இயல்பினன் அன்ேற-யான் ன்  ைறைமையத் தன் கண்ணாற் காண்டல் 
காரணத்தானன்ேற, அம்சுடர் ெந ேவல் ஒன் -தன் ைகயி ள்ள அழகிய 
சுடைர ைடய ெந யேவெலான்ைற ம், நின் கத் ச் ெசங்கைட கைழக்கண் 
இரண்டா ஈத்த -நின் கத்திேல சிவந்த கைடைய ைடய குளிர்ச்சி ெபா ந்திய கண் 
இரண் மாம்ப  ஈத்த  
    ெப ைறயின்றி ம்-உாிைமயின்றி ம்; தனக்குப் ெப ங்கூ  ஒன்றில்ைலயாக ம் 
எனி  மைம ம். இ ைற-வ ந்  ைறைம; சாக்கா மாம்; இ , 
    "ெகாள் ம் ெபா ளில ராயி ம் வம்பலர் 
    ள் நர்க் காண்மார் ெதாடர்ந் யிர் வவ்வ ன்" 
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    என்றாற் ேபால்வ . இரண்டா ஈத்த -இரண்டாக நி மித் த் தந்த ; 
    "ஓக்கிய கன் ைவேவ ேலாாிரண்டைனய கண்ணாள் " 
    என்ப  காண்க. ஈத்த : ெதாழிற்ெபயர். ஒ வன் ஈத்த  கா ம் இயல்பினின் என 

க்க. இவற் ட் கட் லனாய் எ தப்ப ம் உ ப் க்கைளப் பாராட்  இனிக் 
கட் லனா ம் ஆகா மாய் எ தப்படாதன பாராட் வான். 
    ------------- 
 
        ௫௩-௬௧. மாஇ ம் பீ  மணிநிற மஞ்ைஞநின் 
        சாயற்கு இைடந்  தண்கான் அைடய ம், 
        அன்னம் நல் தல் ெமல்நைடக்கு அழிந்  
        நல்நீர்ப் பண்ைண நனிமலர்ச் ெசறிய ம், 
        அளிய தாேம சி பசுங் கிளிேய. 
        குழ ம் யா ம் அமிழ் ம் குைழத்தநின் 
        மழைலக் கிளவிக்கு வ ந்தின வாகி ம் 
        மடநைட மா நின் மலர்க்ைகயின் நீங்கா  
        உடன்உைற  மாீஇ ஒ வா ஆயின, 
 
    மாயி ம் பீ  மணிநிற மஞ்ைஞ நின் சாயற்கு இைடந்  தண்காள் அைடய ம்-காிய 
ெபாிய பீ ைய ைடய நீலமணி ேபா ம் நிறத்ைத ைடய மயில்கள் நின்சாயற்குத் 
ேதாற் த் தண்ணிய காட் டத்ேதேபாய் ஒ ங்கா நிற்ப ம், அன்னம் நன் தல் 
ெமன்னைடக்கு அழிந்  நன்னீர்ப் பண்ைண நளிமலர்ச் ெசறிய ம்-நல்ல ெநற்றிைய 

ைடயாய்! அன்னங்கள் நின் ேமன்ைம ைடய நைடக்குத் ேதாற்  நல்லநீைர ைடய 
வயல்களிற் ெசறிந்த மலாிைடேய க்கு மைறய ம்; அளியதாேம சி  பசுங்கிளிேய-
சிறிய பசிய கிளிகள் தாம் அளிக்கத் தக்கன; குழ ம் யா ம் அமிழ் ம் குைழத்த நின் 
மழைலக் கிளவிக்கு வ ந்தினவாகி ம்-அைவ குழ னிைசைய ம் யாழினிைசைய ம் 
அமிழ்தத்ைத ம் கலந்  குைழத்தாெலாத்த நின  திராத மழைலச் ெசாற்குத் 
ேதாற்றனவாகி ம், மட நைடமா  நின் மலர்க்ைகயின் நீங்கா  உடன் உைற  மாீஇ 
ஒ வாவாயின-மடப்பத்ைத ைடய நைடயிைன ைடய மாேத! நின்ைன வழிபட்  
அச்ெசால் ைனக் கற்கக் க தி நின  மலர்ேபா ங் ைகயினின் ம் நீங்காவாய் 
நின் டேன ெவ ப் த் ேதான்றாமல் உைறதைல ம் ெபா ந்திப் பிாியாவாயின 
ஆகலான், 
    மாயி  என யகர உடம்ப ெமய் ெபற்ற . "கிளந்தவல்ல" என் ம் றனைடயான் 
அைம ம். மணி-நீல மணி. தண் கான் இழிந்த கா  நளி-ெசறி . ெசறிதல்-ஒ ங்குதல். 
குைழத்த-குைழத்தாெலாத்த; இல்ெபா வமம்; குைழவித்த எனி மைம ம்; 
வ த்திய என்றப . 
    நன் தல், மா , மஞ்ைஞ அைடய ம், அன்னம் ெசறிய ம், கிளி வ ந்தினவாகி ம் 
நீங்கா  மாீஇ ஒ வாவாயின; ஆக ன் அைவ அளிக்கத்தக்கன என விைன  
ெகாள்க. 
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    ------------------ 
 
        ௬௨-௪. ந மலர்க் ேகாைத.நின் நலம்பா ராட் நர் 
        ம இல் மங்கல அணிேய அன்றி ம் 
        பிறி அணி அணியப் ெபற்றைத எவன்ெகால்? 
 
    ந மலர்க் ேகாைத-நறிய மலைர யணிந்த ேகாைதேய, நின் நலம் பாராட் நர்-
நின்ைனப் ைனந்  அழகு ெசய் ம் மகளிர், ம  இல் மங்கல அணிேய அன்றி ம்-
குற்றமற்ற நின  ைனயாத அழகி க்க ம் அஃதன்றி, பிறி  அணி அணியப் 
ெபற்றைத எவன்ெகால்-ேவ  சில அணிகைள அணிந்ததனாற் ெபற்ற  யாேதா; 
    நலம் பாராட் நர்-ஒப்பைன ெசய்வார். மங்கலவணி-இயற்ைகயழகு; மாங்க ய 
ெமன்பா ளர். அணிய-அணிதலால். 
    "உமிழ்சுடர்க் கலன்கள் நங்ைக விைன மைறப்ப ேதாரார்" 
    என்ப  ஒப் ேநாக்கற்பால . 
    --------------- 
 
        ௬௫-௬. பல்இ ங் கூந்தல் சின்மலர் அன்றி ம் 
        எல்அவிழ் மாைலெயா  என்உற் றனர்ெகால்? 
 
    பல்இ ங் கூந்தற் சின்மலர் அன்றி ம்-பலவைகத்தாகிய காிய கூந்த ல் 
மங்கலமாகச் சில மலைரப் ெபய்தலன்றி ம் எல்அவிழ் மாைலெயா  என் 
உற்றனர்ெகால்-ஒளி ைடய அவிழ்கின்ற மாைலையப் ைனதற்கு அம் மாைலேயா  
அவர்கள் என்ன உற ைடயார்கேளா; 
    ௬௭-௮. நானம் நல்அகில் ந ம் ைக அன்றி ம் 
    மான்மதச் சாந்ெதா  வந்தைத எவன்ெகால்? 
 
    நானம் நல் அகில் ந ம் ைக அன்றி ம்-அவர், கூந்தற்கு நாற்ற ைடய நல்ல 
அகிற் ைகைய ஊட் தலன்றி ம், மான்மதச் சாந்ெதா  வந்தைத எவன்ெகால்-
மான்மதச் சாந்ைத அணிதற்கு அதேனா  தமக்குள தாகிய கண்ேணாட்டம் யாேதா; 
    நானம்-ெநய் மாம். மான்மதம்-கத் ாி. வந்தைத-ெபா ந்திய கண்ேணாட்டம் ; வந்த 
உற  என மாம். 
 
        ௬௯-எ0. தி ைலத் தடத்திைடத் ெதாய்யில் அன்றி ம் 
        ஒ காழ் த்தெமா  உற்றைத எவன்ெகால்? 
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    தி ைலத் தடத்திைடத் ெதாய்யில் அன்றி ம்-அவர், ைலத்தடத்தின்ேமல் 
ெதாய்யி ெல த லன்றி ம், ஒ காழ் த்தெமா  உற்றைத எவன்ெகால்-தனி த்  
வடத்ைதப் ட்  வதற்கு அதேனா  அவர்க்குண்டான உாிைம யாேதா; 
    தி - ைலேமற் ேறான் ம் ற் த் ெதய்வம் என்பர்; "ஆமணங்கு கு யி ந் 
தஞ்சுணங்கு பரந்தனேவ" என்றார் சிந்தாமணியி ம், தடம்-பரப் . காழ்-வடம். த்தக் 
காழ் என மா க. 
    எக-உ. திங்கள் த்  அ ம்ப ம் சி குஇைட வ ந்த ம் 
    இங்குஇைவ அணிந்தனர் என்உற் றனர்க்ெகால்? 
 
    திங்கள் த்  அ ம்ப ம்-மதிேபா ம் கத்தில் த் ப் ேபா ம் வியர் 
ேதான்ற ம்; சி கு இைட வ ந்த ம்- ண்ணிய இைட ஒசிய ம், இங்கு இைவ 
அணிந்தனர்-இவ் ழி இவற்ைற அணிந்தாராக ன், என் உற்றனர்ெகால்-அவர்கள் 
என்ன பித்ேதறினார்கேளா. 
    திங்கள், த்  என்பன காத ம் நல ம் நிைலக்களனாகத் ேதான்றிய பண் வமத் 
ெதாைக; குறிப்பினாற் ெபா ள் உணர நின்றன; ஆகு ெபயெரன்பா  ளர். 
    மங்கலவணி ம் சின்மல ம் அகிற் ைக ம் ெதாய்யி ேம பாராமாய் அ ம்ப ம் 
வ ந்த ம், பிறிதணி ம் மாைல ம் சாந் ம் த் ம் அணிந்தார் என 

ற்கூறியவற்ைறக் க திக் கூறியவா . 
    --------------- 
 
        ௭௩-௪. மாச  ெபான்ேன. வலம் ாி த்ேத. 
        காச  விைரேய. க ம்ேப. ேதேன. 
 
    மாசுஅ  ெபான்ேன-கட்கு இனிைமயாற் குற்றமற்ற ெபான்ைன ெயாப்பாய், 
வலம் ாி த்ேத-ஊற்றின் இன்பத்தால் வலம் ாி யீன்ற த்ைத ெயாப்பாய், காசு அ  
விைரேய-உயிர்ப்பின் இனிைமயாற் குற்றமற்ற விைரைய ெயாப்பாய், க ம்ேப-
சுைவயினிைமயிற் க ம்ைப ெயாப்பாய், ேதேன-இனிய ெமாழிைய ைடைமயால் 
ேதைன ெயாப்பாய். 
    வலம் ாி த்ெதன்றதனால் மரபின் ய்ைம ங் கூறினான்; "வலம் ாி த்திற் 
குலம் ாி பிறப் " என்ப  காண்க. ேதன் - யாழின் நரம்பிற்கு ஆகுெபய ெரன்ன மாம். 
"நரம்பார்த் தன்ன இன்குரற்ெறாகுதி" என்றார் நக்கீரனா ம். ஒளி ம் ஊ ம் நாற்ற ம் 
சுைவ ம் ஓைச மாகிய ஐம் ல ங் கூறி நலம் பாராட் னான்; 
    "கண் ேகட் ண் யிர்த் ற்றறி  ைமம் ல ம் 
    ஒண்ெடா  கண்ேண ள" 
    என் ம் வள் வர் வாய்ெமாழி ங் காண்க. 
    ---------------- 
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        ௭௫-௬. அ ம்ெபறல் பாவாய். ஆர்உயிர் ம ந்ேத 
        ெப ங்கு  வாணிகன் ெப மட மகேள. 
 
    அ ம்ெபறல் பாவாய்-ெப தற்காிய பாைவேய, ஆர் உயிர் ம ந்ேத - அாிய உயிைர 
நிைலெபறச் ெசய் ம் ம ந்ேத, ெப ங்கு  வாணிகன் ெப  மட மகேள-ெப ங்கு ப் 
பிறந்த வணிக ைடய ெப ைம ெபா ந்திய மடப்பத்ைத ைடய தல்விேய, 
    காட்சியின் உயிர் மயக்கு த ற் ெகால் யிற் பாவாய் என் ம், அவ்வா  
அழி யிைர இைமப்பிற் ற த ன், ஆ யிர் ம ந்ேத என் ங் கூறினான். உயிர் 
ம ந்  - மி த சஞ்சீவினி என்பர். 
    ------------------ 
 
        எஎ-அக. மைலயிைடப் பிறவா மணிேய என்ேகா? 
        அைலயிைடப் பிறவா அமிழ்ேத என்ேகா? 
        யாழிைடப் பிறவா இைசேய என்ேகா? 
        தாழ்இ ங் கூந்தல் ைதயால் நின்ைனஎன்  
        உலவாக் கட் ைர பலபா ராட் த் 
 
    மைலயிைடப் பிறவா மணிேய என்ேகா-மைலயிற் பிறவாத மணிேய என்ேபேனா, 
அைலயிைடப் பிறவா அமிழ்ேத என்ேகா-கட ற் பிறவாத அமிழ்ேத என்ேபேனா, 
யாழிைடப் பிறவா இைசேய என்ேகா-யாழிற் பிறவாத இைசேய என்ேபேனா, தாழ் 
இ ங் கூந்தல் ைதயால் நின்ைன என் -நீண்ட காியகூந்தைல ைடய ைதயேல 
நின்ைன என்  நீண்ட காிய கூந்தைல ைடய ைதயேல நின்ைன என் , உலவாக் 
கட் ைர பல பாராட் -ெதாைலயாத கட் ைர பலவற்றால் நலம் பாராட் ; 
    அைல : ஆகு ெபயர். ைதயால் நின்ைன என்ேகா என்ேகா என்ேகா என்  பாராட்  
ெயன்க. 
    {அ . மைலயிைடப் பிறக்கு மணி குைழயாைமயின் அதிற் பிறவா மணிேய 
ெயன்ேபேனா, அைலயிைடப் பிறக்கும் அமிழ்திற்கு இவ்வ வின்ைமயின் அதனிற் 
பிறவாத அ ேத ெயன்ேபேனா, யாழ் கட்கின்னா தாக ன் அதனிைடப் பிறவாத 
இைசேய ெயன்ேபேனாெவனத் ெதாித ேதற்ற வைம ெயன் ம் அலங்கார ம், 
மைலகடல் என விேராத ம் பின்வ நிைல ெயன் ம் அலங்கார ம் 

லப்ப த்தினாெரன ணர்க.} 
    ---------------- 
 
        ௮௨-௩. தயங்குஇணர்க் ேகாைத தன்ெனா  த க்கி 
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        மயங்குஇணர்த் தாேரான் மகிழ்ந் ெசல் ழிநாள், 
 
    தயங்கு இணர்க் ேகாைத தன்ெனா  த க்கி-விளங்குகின்ற ங் 
ெகாத் க்களாலாகிய ேகாைதைய ைடயாேளா ம் இன்பத்தில் மிக்கு, வயங்கு 
இணர்த்தாேரான் மகிழ்ந்  ெசல் ழி நாள்-விளங்கு இணர்த் தாாிைன ைடேயான் 
மகிழ்ந்  ெசல்லாநின்ற நாட்களில் ஒ நாள், 
    தயங்கல், வயங்கல் இரண் ம் விளக்கெமன் ம் ெபா ளன; இங்ஙனம் 
வ வனவற்ைறப் பாியாயவலங்காரெமன்பர் அ யார்க்கு நல்லார். 
    ------------------ 
 
        ௮௪-௯0. வாெரா  கூந்தைலப் ேபர்இயல் கிழத்தி 
        ம ப் அ ங் ேகண்ைமெயா  அறப்பாி சார ம் 
        வி ந்  றந்த உம் ெப ந்தண் வாழ்க்ைக ம் 
        ேவ ப  தி வின் ெபறக் காண 
        உாிைமச் சுற்றெமா  ஒ தனி ணர்க்க 
        யாண் சில கழிந்தன இற்ெப ங் கிழைமயின் 
        காண்தகு சிறப்பின் கண்ணகி தனக்குஎன். 
 
    வார் ஒ  கூந்தற் ேபாியற் கிழத்தி-நீண்ட தைழத்த கூந்தைல ைடய இ நிதிக் 
கிழவன் மைனக்கிழத்தி, மறப்ப ங் ேகண்ைமேயா -மறத்தலாிய சுற்றந்தழாேலாேட, 
அறப் பாிசார ம்- அறெநறியாளைர ஓம்ப ம், வி ந்  றந்த உம் ெப ந்தண் 
வாழ்க்ைக-வி ந்தினைரப் ேப த மாகிய இவற் டன் கூ ய ெப ைம ைடய 
இல்வாழ்க்ைகைய, ேவ ப  தி வின் ெபறக் காண-நானாவிதமான 
ெசல்வத்ேதாேட நடத்திக் ைகவந்  உயர்ச்சி ெப தைலக் காணேவண் , உாிைமச் 
சுற்றெமா  ஒ  தனி ணர்க்க -அ ைமத் திரேளாேட ேவறாக இ க்கச் ெசய்ய, 
யாண் சில கழிந்தன. இற்ெப ங் கிழைமயின் காண்தகு சிறப்பின் கண்ணகி 
தனக்ெகன்-காணத்தக்க சிறப்பிைன ைடய கண்ணகிக்குப் ெப ைம ைடய 
இல்லறத்ைத நடத் ம் உாிைமப்பாட் டன் சில ஆண் கள் கழிந்தன. 
    வாெரா  கூந்தல் கண்ணகிைய என் மாம். 'கூந்தைல ைடய ேபாியற் 
கிழத்திெயனி  மைம ம்' என அ யார்க்கு நல்லார் கூ த ன், 'கூந்தைலப் ேபாியற் 
கிழத்தி' எனப் பிறர் பாடங் ெகாண்டைம ெபா ந் வதன் . 
    'ேபாிற் கிழத்தி' என்ப ம், 'அறப்பாிகாரம்'என்ப ம் அ ம்பத ைர யாசிாியர் 
ெகாண்ட பாடம். அறப் பாிகாரம் றந்தாைரப் சித்  அறத்ைதப் பாிகாித்தல் என்பர். 
மறப்பாிய என்ற அைடையப் பிறவற்ேறா ங் கூட் க. அறப்பாிகாரம் என்பதில் 
அறேவார்க் களித்த ம் அந்தணேராம்ப ம் றேவார்க்ெகதிர்த ம் அடங்கும்; பின், 
ெகாைலக்களக் காைதயிற் கண்ணகி கூ மா  அறிக. றந்த உம்- றந்தர ம் என்க: 

றந்தரல்-ேப தல். ஏைன ன்  நிைலயினைர ம் வறியவர் தலானாைர ம் 
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ேவண் வன தந்  ரக்கும் அன் ம் அ ைடைமயால் ெப ந்தண் வாழ்க்ைக 
ெயன்  ெபயர் கூறினார். என்: அைச. 
    ெசல்வர்க்குத் ேதான்றிய கண்ணி ம் ெகா ந ம் ெதன்றைலக் கண்  மகிழ்ந்  
சிறந்  ஏறிக் காட்சிேபாலச் ேசக்ைகயி ந் , எ தி மயங்கிக் ைகயற்  கேநாக்கிக் 
கட் ைர கூ கின்றவன், பல பாராட்  மகிழ்ந்  ெசல் ழி ஒ நாள், ேபாியற் கிழத்தி 
ஒ  தனி ணர்க்கக் கண்ணகி தனக்குப் ெப ங் கிழைமேயா  ஆண்  சில கழிந்தன 
எனக் கூட் க. 
    எல்லா வ ம் ேநர யால் வந்  த ன் இ  நிைலமண் ல வாசிாியப்பா. 
 
        ெவண்பா 
        மப் பணிகள்ஒன்றித் ேதாய்ந்தால் எனஒ வார் 
        காமர் மைனவிெயனக் ைககலந்  - நாமம் 
        ெதாைலயாத இன்பம்எலாம் ன்னினார் மண்ேமல் 
        நிைலயாைம கண்டவர்ப்ேபால் நின்  
 
    ெவண்பா ைர 
    மண்ேமல் நிைலயாைம கண்டவர்ேபால் நின் - வியின்கண் ெபா ள் 

த யவற்றின் நிைலயாைமையக் கண்  அைவ உள்ள ெபா ேத அைனத்தின்பம் 
ய்த்தற்கு விைரதல்ேபால நின் , காமர் மைனவிெயனக் ைககலந் -காம ம் 

இரதி ம் ேபாலக் காதலால் ஒ வர் ஒ வாிற் கலந் , மப் பணிகள் ஒன்றித் 
ேதாய்ந்தாெலன ஒ வார்-சினத்ைத ைடய பாம் கள் ஒன் பட் த் த வினாற்ேபால 
விட்  நீங்காராய், நாமம் ெதாைலயாத இன்பெமலாம் ன்னினார்-அழகு ெகடாத 
இன்பத்ைதெயல்லாம் ய்த்தனர் (ேகாவல ம் கண்ணகி ம்) என்க. 
 
    மைனயறம் ப த்த காைத ற்றிற் . 
    ----------------------- 
 

3. அரங்ேகற்  காைத 
 
    (காவிாிப் ம் பட் னத்திேல கணிைகயர் குலத்திற் ேறான்றிய மாதவி ெயன்பாள் 
ஆடல் பாடல் அழகு என் ம் ன்றி ம் சிறந்  விளங்குதற்ேகற்றவளாய் 
இ ந்தைமயின், அவைள ஐந்தாம் ஆண் ல் தண் யம் பி ப்பித் , ஏழாண்  
இயற் வித் ப் பன்னீராண் ெடய்தியபின் அரசற்கு அைவயரங்ேகறிக் காட்டைல 
வி ம்பி, ஆடலாசான், இைசயாசிாியன், இயற்றமிழ்ப் லவன், தண் ைம தல்வன், 
குழேலான், யாழாசிாியன் என்ேபார் ஒ ங்கு கூ , தக்க நிலத்திேல சிற்ப ன் 

ைறப்ப  இயற்றப்பட்ட ம், விளக்குகள் ஏற்றி ம் எழினிகள் வகுத் ம் விதானம் 
கட் ம் த் மாைல நாற்றி ம் ைனயப்பட்ட மாகிய அரங்கின்கண், மாற்றரசாின் 
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குைடக்காம்  ெகாண்  நவமணி பதித்தியற்றிய ம், அரசன் ேகாயி ன் வழிபா  
ெசய்  இ த்தப் ெபற்ற மாகிய தைலக்ேகா ைன நல்ல நாளிேல ெபாற்குடத்ேதந்தி 
வந்த ண்ணிய நன்னீரால் மண்ணிய பின்  மாைல யணிந்  அரச யாைனயின் 
ைகயிற் ெகா த்தனர். பின்  அவர்கள் அவ்வியாைன டன் அரச ம் 
ஐம்ெப ங்கு ம் உடன்வர வலமாக வந்  தியிேல ேதாின்மிைச நின்ற பா வான் 
ைகயில் அதைனக் ெகா ப்பித் , நகாிைய வலம்வந்  அரங்கிற் குந்  எதிர் கமாக 
அதைன ைவத்தனர். ைவக்க, மாதவியானவள் அரங்கிேல வலக்காைல ன்ைவத்  
ஏறி வலத் ைணப் ெபா ந்தி, அரசன் தலாயிேனார் அைவயில் அமர்ந்தபின் 
குயி வக் க விகெளல்லாம் கூ  நின்றிைசக்க மங்கலமாகிய பாைலப் 
பண்ைணப்பா , ேதசி ம் வ குமாகிய அகக்கூத்  றக்கூத் க்கைள ன் ைற 
வ வா  ெபான்னானியன்ற ங்ெகா  ந ப்ப ேபால் அவினயந்ேதான்ற ஆ க் 
காட் னாள். அதனால் அவள் அரசன  பச்ைசமாைல ம் தைலக்ேகாற் பட்ட ம் 
ெபற்ற டன், தைல வாிைசயாக ஆயிரத்ெதண் கழஞ்சு ெபான் பாியம் ெபற்றாள். 
அம்மாைலைய ஒ  கூனி ைகயிற் ெகா த் , ‘இம்மாைல ஆயிரத்ெதண் கழஞ்சு ெபான் 
ெப வ ; இவ்வள  ெபான் ெகா த்  இதைனப் ெப ேவார் மாதவிக்கு 
மணமகனாவர்’ எனக்கூறி, நகர நம்பியர் உலா வ ம் தியில் நிற்கச் ெசய்ய, 
ேகாவலன் அம்மாைலைய வாங்கிக் கூனி டன் மாதவி மைனைய அைடந்  அவைள 
அைணந்த அன்ேற மயங்கி, தன் மைனவிைய ம் மைனைய ம் மறந் , மாதவிைய 
ஒ ெபா ம் விட்  நீங்கா வி ப் ைடயனாயினன். (இக்காைதயில் இைச 
நாடகங்களின் இயல் க ம், அவற்றிற்கு அங்கமானைவக ம் விாிவாகக் 
கூறப்பட் ள்ளன.)) 
 
 
        ெதய்வ மால்வைரத் தி னி அ ள 
        எய்திய சாபத்  இந்திர சி வெனா  
        தைலக்ேகால் தானத் ச் சாபம் நீங்கிய 
        மைலப் அ ஞ் சிறப்பின் வானவர் மகளிர் 
        சிறப்பிற் குன்றாச் ெசய்ைகெயா  ெபா ந்திய 5 
 
        பிறப்பிற் குன்றாப் ெப ந்ேதாள் மடந்ைத 
        தா அவிழ் ாிகுழல் மாதவி தன்ைன 
        ஆட ம் பாட ம் அழகும் என் இக் 
        கூறிய ன்றின் ஒன் குைற படாமல் 
        ஏழாண்  இயற்றிஓர் ஈரா  ஆண் ல் 10 
 
        சூழ்கடல் மன்னற்குக் காட்டல் ேவண் , 
        இ வைகக் கூத்தின் இலக்கணம் அறிந்  
        பலவைகக் கூத் ம் விலக்கினிற் ணர்த் ப் 
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        பதிேனார் ஆட ம் பாட் ம் ெகாட் ம் 
        விதிமாண் ெகாள்ைகயின் விளங்க அறிந் ஆங்கு 15 
 
        ஆட ம் பாட ம் பாணி ம் க்கும் 
        கூ ய ெநறியின ெகா த் ங் காைலப் 
        பிண் ம் பிைணய ம் எழிற்ைக ம் ெதாழிற்ைக ம் 
        ெகாண்ட வைகஅறிந்  கூத் வ  காைலக் 
        கூைட ெசய்தைக வாரத் க் கைளத ம் 20 
 
        வாரம் ெசய்தைக கூைடயிற் கைளத ம் 
        பிண்  ெசய்தைக ஆட ற் கைளத ம் 
        ஆடல் ெசய்தைக பிண் யிற் கைளத ம் 
        குரைவ ம் வாி ம் விரவல ெச த்தி 
        ஆடற்கு அைமந்த ஆசான் தன்ெனா ம், 25 
 
        யா ம் குழ ம் சீ ம் மிட ம் 
        தாழ்குரல் தண் ைம ஆடெலா  இவற்றின் 
        இைசந்த பாடல் இைச டன் ப த்  
        வாிக்கும் ஆடற்கும் உாிப்ெபா ள் இயக்கித் 
        ேதசிகத் தி வின் ஓைச கைடப்பி த் த் 30 
 
        ேதசிகத் தி வின் ஓைச எல்லாம் 
        ஆசுஇன்  உணர்ந்த அறிவினன் ஆகிக் 
        கவிய  குறிப் ம் ஆடல் ெதாகுதி ம் 
        பகுதிப் பாட ம் ெகா த் ங் காைல 
        வைசஅ  ேகள்வி வகுத்தனன் விாிக்கும் 35 
 
        அைசயா மரபின் இைசேயான் தா ம், 
        இமிழ்கடல் வைரப்பில் தமிழகம் அறியத் 
        தமிழ்  அறிந்த தன்ைமயன் ஆகி 
        ேவத்தியல் ெபா வியல் என் இ  திறத்தின் 

        நாட் ய நன் �ல் நன்கு கைடப்பி த்  40 
 
        இைசேயான் வக்கிாித் திட்டத்ைத உணர்ந் ஆங்கு 
        அைசயா மரபின் அ பட ைவத்  
        மாற்றார் ெசய்த வைசெமாழி அறிந்  
        நாத்ெதாைல  இல்லா நன் ல் லவ ம், 
        ஆடல் பாடல் இைசேய தமிேழ 45 
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        பண்ேண பாணி க்ேக டேம 
        ேதசிகம் என் இைவ ஆசின் உணர்ந்  
        கூைட நிலத்ைதக் குைற இன்  மிகுத் ஆங்கு 
        வார நிலத்ைத வாங்கு  வாங்கி 
        வாங்கிய வாரத்  யா ம் குழ ம் 50 
 
        ஏங்கிய மிட ம் இைசவன ேகட்பக் 
        கூர்உகிர்க் கரணம் குறிஅறிந்  ேசர்த்தி 
        ஆக்க ம் அடக்க ம் மீத்திறம் படாைமச் 
        சித்திரக் கரணம் சிைத இன்றி ெச த் ம் 
        அத்தகு தண் ைம அ ந்ெதாழில் தல்வ ம், 55 
 
        ெசால் ய இயல்பினிற் சித்திர வஞ்சைன 
        ல் ய அறிந்  ணர்ப்ேபான் பண்பின் 
        வர்த்தைன நான்கும் மயல்அறப் ெபய் ஆங்கு 
        ஏற்றிய குரல்இளி என் இ  நரம்பின் 
        ஒப்பக் ேகட்கும் உணர்வினன் ஆகிப் 60 
 
        பண்அைம ழவின் கண்ெணறி அறிந்  
        தண் ைம தல்வன் தன்ெனா  ெபா ந்தி 
        வண்ணப் பட்டைட யாழ்ேமல் ைவத் ஆங்கு 
        இைசேயான் பா ய இைசயின் இயற்ைக 
        வந்த  வளர்த்  வ வ  ஒற்றி 65 
 
        இன் ற இயக்கி இைசபட ைவத்  
        வார நிலத்ைதக் ேக இன்  வளர்த் ஆங்கு 
        ஈர நிலத்தின் எ த் எ த்  ஆக 
        வ வின்  இைசக்கும் குழேலான் தா ம், 
        ஈர்ஏழ் ெதா த்த ெசம் ைறக் ேகள்வியின் 70 
 
        ஓர்ஏழ் பாைல நி த்தல் ேவண்  
        வன்ைமயிற் கிடந்த தார பாக ம் 
        ெமன்ைமயிற் கிடந்த குர ன் பாக ம் 
        ெமய்க்கிைள நரம்பிற் ைகக்கிைள ெகாள்ளக் 
        ைகக்கிைள ஒழித்த பாக ம் ெபாற் ைடத் 75 
 
        தளராத் தாரம் விளாிக்கு ஈத் க் 
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        கிைளவழிப் பட்டனள், ஆங்ேக கிைள ம் 
        தன்கிைள அழி கண்  அவள்வயிற் ேசர 
        ஏைன மகளி ம் கிைளவழிச் ேசர 
        ேமல  உைழயிளி கீழ  ைகக்கிைள 80 
 
        வம் உ  மரபின் ெசம்பாைல ஆய  
        இ தி ஆதி ஆக ஆங்குஅைவ 
        ெப ைற வந்த ெபற்றியின் நீங்கா  
        ப மைல ெசவ்வழி பகர்அ ம் பாைலஎனக் 
        குரல்குரல் ஆகத் தற்கிழைம திாிந்தபின் 85 
 
        ன்னதன் வைகேய ைறைமயின் திாிந் ஆங்கு 
        இளி த லாகிய ஏர்ப  கிழைம ம் 
        ேகா  விளாி ேமற்ெசம் பாைலஎன 
        நீ க் கிடந்த ேகள்விக் கிடக்ைகயின் 
        இைணநரம்  உைடயன அைண றக் ெகாண் ஆங்கு 90 
 
        யாழ்ேமற் பாைல இட ைற ெம யக் 
        குழல்ேமற் ேகா  வல ைற ெம ய 
        வ ம் ெம ம் சம ம் எல்லாம் 
        ெபா யக் ேகாத்த லைம ேயா டன், 
        எண்ணிய ேலார் இயல்பினின் வழாஅ  95 
 
        மண்ணகம் ஒ வழி வகுத்தனர் ெகாண்  
        ண்ணிய ெந வைரப் ேபாகிய ெந ங்கைழக் 
        கண்ணிைட ஒ சாண் வளர்ந்த  ெகாண்  
        ல்ெநறி மரபின் அரங்கம் அளக்கும் 
        ேகால்அள  இ பத்  நால்விரல் ஆக 100 
 
        எ ேகால் அகலத்  எண்ேகால் நீளத்  
        ஒ ேகால் உயரத்  உ ப்பின  ஆகி 
        உத்தரப் பலைகெயா  அரங்கின் பலைக 
        ைவத்த இைடநிலம் நாற்ேகால் ஆக 
        ஏற்ற வாயில் இரண் டன் ெபா யத் 105 
 
        ேதாற்றிய அரங்கில் ெதா தனர் ஏத்தப் 
        தைர எ தி ேமல்நிைல ைவத் த் 
        ண்நிழல் றப்பட மாண்விளக்கு எ த் ஆங்கு 
        ஒ க எழினி ம் ெபா க எழினி ம் 
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        கரந் வரல் எழினி ம் ாிந் டன் வகுத் ஆங்கு 110 
 
        ஓவிய விதானத்  உைரெப  நித்திலத்  
        மாைலத் தாமம் வைள டன் நாற்றி 
        வி ந் படக் கிடந்த அ ந்ெதாழில் அரங்கத் ப் 
        ேபர்இைச மன்னர் ெபயர்ப் றத்  எ த்த 
        சீர்இயல் ெவண்குைடக் காம் நனி ெகாண்  115 
 
        கண்இைட நவமணி ஒ க்கி மண்ணிய 
        நாவல்அம் ெபாலம்தகட்  இைடநிலம் ேபாக்கிக் 
        காவல் ெவண்குைட மன்னவன் ேகாயில் 
        இந்திர சி வன் சயந்தன் ஆெகன 
        வந்தைன ெசய்  வழிப  தைலக்ேகால் 120 
 
        ண்ணிய நன்னீர் ெபாற்குடத்  ஏந்தி 
        மண்ணிய பின்னர் மாைல அணிந்  
        நலம்த  நாளால் ெபாலம் ண் ஓைட 
        அரசுஉவாத் தடக்ைகயில் பரசினர் ெகாண்  
        ரசுஎ ந்  இயம்பப் பல்இயம் ஆர்ப்ப 125 
 
        அைரெசா  பட்ட ஐம்ெப ங் கு ம் 
        ேதர்வலம் ெசய்  கவிைகக் ெகா ப்ப 
        ஊர்வலம் ெசய்  குந் ன் ைவத் ஆங்கு, 
        இயல்பினின் வழாஅ இ க்ைக ைறைமயின் 
        குயி வ மாக்கள் ெநறிப்பட நிற்ப, 130 
 
        வலக்கால் ன்மிதித்  ஏறி அரங்கத்  
        வலத் ண் ேசர்தல் வழக்குஎனப் ெபா ந்தி 
        இந்ெநறி வைகயால் இடத் ண் ேசர்ந்த 
        ெதால்ெநறி இயற்ைகத் ேதாாிய மகளி ம் 
        சீர்இயல் ெபா ய நீர்அல நீங்க 135 
 
        வாரம் இரண் ம் வாிைசயில் பாடப் 
        பா ய வாரத்  ஈற்றில்நின்  இைசக்கும் 
        கூ ய குயி வக் க விகள் எல்லாம் 
        குழல்வழி நின்ற  யாேழ, யாழ்வழித் 
        தண் ைம நின்ற  தகேவ, தண் ைமப் 140 
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        பின்வழி நின்ற  ழேவ, ழெவா  
        கூ நின்  இைசத்த  ஆமந் திாிைக 
        ஆமந் திாிைகெயா  அந்தரம் இன்றிக் 
        ெகாட் இரண்  உைடய ஓர் மண் லம் ஆகக் 
        கட் ய மண் லம் பதிெனான்  ேபாக்கி 145 
 
        வந்த ைறயின் வழி ைற வழாமல் 
        அந்தரக் ெகாட் டன் அடங்கிய பின்னர், 
        மீத்திறம் படாைம வக்காணம் வகுத் ப் 
        பாற்பட நின்ற பாைலப் பண்ேமல் 
        நான்கின் ஒாீஇய நன்கனம் அறிந்  150 
 
        ன் அளந்  ஒன்  ெகாட்  அதைன 
        ஐந் மண் லத்தால் கூைட ேபாக்கி 
        வந்தவா ரம்வழி மயங்கிய பின்ைற, 
        ஆ ம் நா ம் அம் ைற ேபாக்கிக் 
        கூறிய ஐந்தின் ெகாள்ைக ேபாலப் 155 
 
        பின்ைன ம் அம் ைற ேபாிய பின்ைற, 
        ெபான்இயல் ங்ெகா  ாிந் டன் வகுத்ெதன 
        நாட் ய நன் ல் கைடப் பி த் க் 
        காட் னள் ஆத ன், காவல் ேவந்தன் 
        இைலப் ங் ேகாைத இயல்பினில் வழாைமத் 160 
 
        தைலக்ேகால் எய்தித் தைலஅரங்கு ஏறி 
        விதி ைறக் ெகாள்ைகயின் ஆயிரத்  எண்கழஞ்சு 
        ஒ ைற யாகப் ெபற்றனள் அ ேவ 
        பத்  அ க்கி எட் க்கைட நி த்த 
        உயர் பசும்ெபான் ெப வ இம் மாைல, 165 
 
        மாைல வாங்குநர் சா ம்நம் ெகா க்குஎன 
        மான்அமர் ேநாக்கிஓர் கூனிைகக் ெகா த்  
        நகர நம்பியர் திாித  ம கில் 
        பகர்வனர் ேபால்வேதார் பான்ைமயின் நி த்த, 
        மாமலர் ெந ங்கண் மாதவி மாைல 170 
 
        ேகாவலன் வாங்கிக் கூனி தன்ெனா  
        மணமைன க்கு மாதவி தன்ெனா  
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        அைண  ைவக ன் அயர்ந்தனன் மயங்கி 
        வி தல் அறியா வி ப்பினன் ஆயினன். 
        வ நீங்கு சிறப்பின்தன் மைனயகம் மறந் என். 175 
        (ெவண்பா) 
        எண் ம் எ த் ம் இயல்ஐந் ம் பண்நான்கும் 
        பண்ணின்ற கூத் ப் பதிெனான் ம் - மண்ணின்ேமல் 
        ேபாக்கினாள் ம் கார்ப் ெபாற்ெறா  மாதவிதன் 
        வாக்கினால் ஆடரங்கில் வந் . 
        ----------------- 
 
    நாவலர் பண் த ந. . ேவங்கடசாமி நாட்டாரவர்கள் உைர 
 
    (கூத்திய  அைமதி) 
 
        ௧-௭. ெதய்வ மால்வைரத் தி னி அ ள 
        எய்திய சாபத்  இந்திர சி வெனா  
        தைலக்ேகால் தானத் ச் சாபம் நீங்கிய 
        மைலப் அ ஞ் சிறப்பின் வானவர் மகளிர் 
        சிறப்பிற் குன்றாச் ெசய்ைகெயா  ெபா ந்திய 
        பிறப்பிற் குன்றாப் ெப ந்ேதாள் மடந்ைத 
        தா அவிழ் ாிகுழல் மாதவி தன்ைன 
 
    ெதய்வ மால்வைரத் தி னி அ ள-ெதய்வத் தன்ைம ைடய ெபாிய மைலயாகிய 
ெபாதியி ன்கண் உள்ள அகத்திய னிவன் அ ள் ெசய்தலால், எய்திய சாபத்  
இந்திர சி வெனா - ன்  அவனால் எய்திய சாபத்ைத ைடய இந்திரன் 
குமாரனாகிய சயந்தேனா ம், தைலக்ேகால் தானத் ச் சாபம் நீங்கிய-நாடக 
அரங்கின்கண்ேண சாபம் நீங்கப் ெபற்ற, மைலப்ப ஞ் சிறப்பின் வானவர் மகளிர் 
சிறப்பிற் குன்றாச் ெசய்ைகெயா  ெபா ந்திய – மா ப தலாிய சிறப்பிைன ைடய 
அரம்ைபயாில் வாிைசயிற் குன்றாத நாடகத் ெதாழிெலா  ெபா ந்திய உ ப்பசியாகிய 
அம் மாதவி மரபில் வந்த, பிறப்பிற் குன்றாப் ெப ந்ேதாள் மடந்ைத-பிறப்பிற் 
குன் த ல்லாத ெபாிய ேதாைள ைடய மடந்ைதயாகிய, தா  அவிழ் ாிகுழல் 
மாதவி தன்ைன-தா விாி ம் க்கைள யணிந்த கைட குழன்  சு ண்ட 
கூந்தைல ைடய மாதவிைய, 
    னிவ ட் சிறந்ேதானாக ன் அகத்தியைனத் தி னி என்றார். அ ள-
சாபமிட்ட ள ெவன் மாம். தைலக்ேகாற்றானம்-நாடகவரங்கு. இந்திர சி வெனா  
சாபம் நீங்கிய உ ப்பசி ெயன்க. ‘ெசய்ைகெயா  ெபா ந்திய’ என்பதன்பின், 
உ ப்பசியாகிய அம்மாதவி மரபில் வந்த என விாித் ைரக்க. ‘சாப நீங்கிய’ 
என்பதன்பின் அங்ஙனம் விாித் ைரத்  வானவர் மகளிர் என்பதற்குத் தளியிலார் 
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என்  ெபா ள் கூ வர் அ ம்பத ைர யாசிாியர். சயந்த ம், உ ப்பசி ம் சாபம் 
ெபற்ற ம், அதினீங்கிய மாகிய வரலா  பின்னர்க் கடலா  காைதயா ம். 
அ யார்க்கு நல்லார் எ த் க் காட் ய பைழய ேமற்ேகாளா ம் விளக்க ம்; 
ஆண் க் காண்க. அ ளால் என்ப உம் பாடம். 
    ------------- 
 
        ௮-௯. ஆட ம் பாட ம் அழகும் என் இக் 
        கூறிய ன்றின் ஒன் குைற படாமல் 
 
    ஆட ம் பாட ம் அழகும் என்  இக்கூறிய ன்றின் ஒன்  குைறபடாமல்-கூத் ம் 
பாட் ம் அழகுெமன்  ெசால்லப்பட்ட இம் ன்றி ள் ஒன் ம் குைற படாமல் 
    இைவ,குைற படாைமக்குக்,காரண ைடயளாக ன் என்க. 
    ------------- 
 
        ௧0-௧௧. ஏழாண்  இயற்றிஓர் ஈரா  ஆண் ல் 
        சூழ்கடல் மன்னற்குக் காட்டல் ேவண் , 
 
    ஏழாண்  இயற்றி ஓர் ஈரா  ஆண் ல் சூழ்கழல் மன்னற்குக் காட்டல் ேவண் -
ஐயாண் ல் தண் யம் பி ப்பித்  ஏழாண்  இயற் வித் ப் பன்னீராண் ல் 

ரக்கழல் சூழ்ந்த கா ைன ைடய அரசற்கு அவன  அைவயரங்ேகறிக் காட்டைல 
வி ம்பி, தண் யம்-ேகால், மன்னன்-ேசாழன் காிகார்ப் 
ெப வளத்தான்,என்பர்அ ம்பத ைரயாசிாிய ம்,அ யார்க்குநல்லா ம். ஈண் க் 
காிகாலன் என்  ெபயர் கூறப்படாைமயா ம், 
        "ெச ெவங் காத ன் தி மாீ வளவன் 
        ண்ணியத் திைச கம் ேபாகிய வந்நாள்" 
    என இந்திர விழ ெர த்த காைதயி ம், 
        "மன்னன் காிகால் வளவன்நீங் கியநாள் 
        இந்நகர் ேபால்வேதார் இயல்பின தாகி" 
 
    என மணிேமகைல ள் ம் காிகாலன் வடதிைசக்கட் பைடெய த் ச் ெசன்றைம 
கூறப்பட் த்தலன்றி, நிகழ்காலத்தில் ைவத்  அவன் யாண் ங் 
கூறப்படாைமயா ம், ம ைரக்காண்டத் தி திக் கட் ைரயில் பாண் யன் 
ெந ஞ்ெசழியைன ம் வஞ்சிக்காண்டத் தி திக் கட் ைரயில் ேசரந் 
ெசங்குட் வைன ம் கிளந்ேதா ம் அ கள் கார்க் காண்டத் தி திக் கட் ைரயில் 
ேசாழெனா வைன ம் ெபயர் குறித் க் கூறாைமயா ம் காிகாலன் 
அப்ெபா தி ந்தா ெனன்  ணிதல் சாலாெதன்க. 



 69

    பரதேசனாபதியார் கூறிய, பின்வ ம் ெவண்பாக்கள் ஈண்  அறியற்பாலன. 
        "பண்ணியம்ைவத் தாைன கன் பாதம் பணிந் நாட் 
        ண்ணிய ேவாைர கன்றனெகாண்-ெடண்ணிேய 
        வண் க்குங் கூந்தல் மடவரைல ஐயாண் ல் 
        தண் யஞ்ேசர் விப்பேத சால் ." 
 
        "வட்டைண ந் சி  மண்டல ம் பண்ணைமய 
        எட் ட னீாிரண்டாண் ெடய்தியபின்-கட்டைளய 
        கீதக் குறிப் ம் அலங்கார ங்கிளரச் 
        ேசாதித் தரங்ேகறச் சூழ்." 
 
        "நன்னர் வி ப் ைடேயாள் நற்குண  மிக்குயர்ந்ேதாள் 
        ெசான்னகுலத் தாலைமந்த ெதான்ைமயளாய்ப் – பன்னிரண்டாண் 
        ேடய்ந்ததற்பின் ஆட டன் பாடலழ கிம் ன் ம் 
        வாய்ந்தவரங் ேகற்றல் வழக்கு." 
 
    ----------- 
    (ஆடலாசிாியன் அைமதி) 
 
        ௧௨-௨௫. இ வைகக் கூத்தின் இலக்கணம் அறிந்  
        பலவைகக் கூத் ம் விலக்கினிற் ணர்த் ப் 
        பதிேனார் ஆட ம் பாட் ம் ெகாட் ம் 
        விதிமாண் ெகாள்ைகயின் விளங்க அறிந் ஆங்கு 
        ஆட ம் பாட ம் பாணி ம் க்கும் 
        கூ ய ெநறியின ெகா த் ங் காைலப் 
        பிண் ம் பிைணய ம் எழிற்ைக ம் ெதாழிற்ைக ம் 
        ெகாண்ட வைகஅறிந்  கூத் வ  காைலக் 
        கூைட ெசய்தைக வாரத் க் கைளத ம் 
        வாரம் ெசய்தைக கூைடயிற் கைளத ம் 
        பிண்  ெசய்தைக ஆட ற் கைளத ம் 
        ஆடல் ெசய்தைக பிண் யிற் கைளத ம் 
        குரைவ ம் வாி ம் விரவல ெச த்தி 
        ஆடற்கு அைமந்த ஆசான் தன்ெனா ம், 
 
    இ வைகக் கூத்தின் இலக்கணம் அறிந் -அகக் கூத் ம், றக்கூத் மாகிய 
இ வைகக் கூத்தினிலக்கணங்கைள ம் அறிந் , பலவைகக் கூத் ம் விலக்கினிற் 

ணர்ந் -அவற்றின் பகுதிகளாகிய பல கூத் க்கைள ம் விலக்கு ப் க்க டன் 
ணர்க்க வல்லனாய், பதிேனார் ஆட ம் பாட் ம் ெகாட் ம்-அல் யம் தற் 
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ெகா ெகாட்  யீறாய்க்கிடந்த ெதய்வ வி த்தியாகிய,பதிெனா கூத் க்கைள ம் 
அக்கூத் க்க க்குாிய பாட் க்கைள ம் அக்கூத் க்களின் விகற்பங்க க்ெகல்லாம் 
அைமந்த வாக்கியங்களின் கூ கைள ம், விதிமாண் ெகாள்ைகயின் விளங்க அறிந்  
ஆங்கு-விதித்தல் மாட்சிைமப் பட்ட ன் வழிேய விளங்கவறிந் , ஆட ம் பாட ம் 
பாணி ம் க்கும் கூ ய ெநறியின ெகா த் ங்காைல-ஆட ம் பாட ம் 
தாளங்க ம் தாளங்களின் வழிவ ம் க்குக்க ம் தம்மிற் கூ ய ெநறியினவாக 
நிகழ்த் மிடத் , பிண் ம் பிைணய ம் எழிற்ைக ம் ெதாழிற்ைக ம் 
ெகாண்டவைகயறிந்  – பிண்  பிைணயல் எழிற்ைக ெதாழிற்ைக என்  
ெசால்லப்பட்ட நான்கிைன ம் ெகாள் தற்குாிய வைகயிைன அறிந் , கூத்  
வ காைல-இ வைகக் கூத் க்க ம் நிக மிடத் , கூைட ெசய்த ைக வாரத் க் 
கைளத ம், வாரம் ெசய்த ைக கூைடயிற் கைளத ம்-கூைடக் கதியாகச் ெசய்த ைக 
வாரக் கதி ட் காம ம், வாரக்கதியாகச் ெசய்த ைக கூைடக்கதி ட் காம ம் 
கைளத ம், பிண்  ெசய்த ைகஆட ற் கைளத ம், ஆடல் ெசய்த ைக பிண் யிற் 
கைளத ம்-ஆடல் நிக ங்கால் அவிநயம் நிகழாம ம், அவிநயம் நிக ங்கால் ஆடல் 
நிகழாம ம் கைளத ம் ேபணி, குரைவ ம் வாி ம் விரவல ெச த்தி-குரைவக் 
கூத் ம் வாிக் கூத் ம் தம்மில் விரவாதப  ெச த்தி, ஆடற்கு அைமந்த ஆசான் 
தன்ெனா ம்-இவ்வா  ஆட ம் ஆட் விக்க ம் வல்ல ஆடலாசிாியேனா ம்; 
 
    அ ம்பத ைரயாசிாிய ம் அ யார்க்கு நல்லா ம் இ வைகக் கூத்  என்பதற்கு 
இ வைகப்பட்ட அகக்கூத்  என் ம், பலவைகக்கூத்  என்பதற்குப் பலவைகப்பட்ட 

ற நடங்கள் என் ம் ெபா ள் கூறினர். அவ ள் ன்னவர், "இவ்வைகக் கூத்தாவன: 
ேதசி, மார்க்கம் என விைவ; "மார்க்கெமன்ப  வ கின் ெபயேர" என் ம், பின்னவர்: 
"இ வைகக் கூத்தாவன; வைசக்கூத் , கழ்க்கூத் ; ேவத்தியல், ெபா வியல்; 
வாிக்கூத் , வாிச்சாந்திக் கூத் ; சாந்திக் கூத் , விேநாதக்கூத் ; ஆாியம், தமிழ்; 
இயல் க்கூத் , ேதசிக்கூத்  எனப் பலவைகய" என் ம், "ஈண்  இ வைகக் 
கூத்தாவன: சாந்தி ம், விேநாத ம்" என் ம் விளக்கம் கூறினர். அகக்கூத்ெதல்லாம் 
ேதசி, மார்க்கம் என அடங்காைமயா ம், வைச, வாி, விேநாதம் த யன 
அகக்கூத் ள் அடங்காைமயா ம், இ வைகக் கூத்  என்பதற்கு அக ம் ற மாகிய 
இ வைகக் கூத்  என்றேல ெபா த்தமாகும். இரண் ரண்டாக எ த் க் காட் யைவ 
ெயல்லாம் ெவவ்ேவறியல்  பற்றி ேவ  ேவ  ெபயரான் வழங்கப்ப வன வன்றி, 
ெவவ்ேவ  கூத் க்களல்ல. இவ்வாற்றால் அைவ ெயல்லாவற்ைற ம், அகம், றம் 
என்றாதல், ேவத்தியல் ெபா வியல் என்றாதல், சாந்தி, விேநாதம் என்றாதல் 
பாகுப த்தல் ெபா ந் ம். 
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    ேவத்தியல் – அரசர்க்கா வ . ெபா வியல்-ஏைனேயார்க்கா வ . ேவத்தியைல 
அகெமன் ம், ெபா வியைலப் றெமன் ம் கூ வா ளர். 
 
        "சாந்திக் கூத்ேத தைலவ னின்பம் 
        ஏந்திநின் றா ய ாி  நடமைவ 
        ெசாக்க ெமய்ேய யவிநய நாடகம் 
        என்றிப் பாற்ப உ ெமன்மனார் லவர்" 
 
    என்பதனால், சாந்திக்கூத்  நால்வைகப்ப ம்; அவற் ள், ெசாக்கம் என்ப  சுத்த 
நி த்தம்; ஆவ  தாள லயத்ைத ஆதாரமாக ைடய . ெமய்க்கூத்  என்ப  
ெமய்த்ெதாழிற் கூத்  என் ம், அ  ேதசி, வ கு சிங்களம் என வைகப்ப ம் என் ம் 
கூ வர். இஃ  உள்ளக் குறிப்ைப ஆதாரமாகக் ெகாண்ட  ேபா ம். அவிநயக் கூத்  
என்ப  கைத த வா  பாட் ன் ெபா க்குக் ைக காட்  வல்லபஞ் ெசய் ங் கூத் . 
நாடகம் என்ப  கைத த வி வ ங்கூத் . இந்நான்கி ம் இ திக் கண் நின்ற நாடகம் 
சிறந்ததாதல் ஓர்ந் ணர்க. இைவயா ம் நாயகன் சாந்தமாக ஆ ய கூத்தாத ன் 
சாந்திக் கூத்ெதனப்ப ம் என்பர். 
    விேநாதக் கூத்  என்பதில் குரைவ, க நடம், குடக்கூத் , கரணம், 
ேநாக்கு,ேதாற்பாைவ என்பன அடங்குெமன்பர். அவற் ள், 
    குரைவ என்ப  காம ம் ெவன்றி ம் ெரா ளாகக் குரைவச் ெசய் ள் பாட்டாக 
எ வேர ம் எண்மேர ம் ஒன்பதின்மேர ம் ைகபிைணந்தா வ . 
    க நடம் என்ப  கழாய்க்கூத் . 
    குடக்கூத் ெதன்ப  பதிேனாராட ள் ஒன்  
    கரணமாவ  ப ந்தவாடல். 
    ேநாக்ெகன்ப  பார ம் ண்ைம ம் மாய ம் தலாயினவற்ைற ைடய . 
    ேதாற்பாைவ ெயன்ப  ேதாலாற்பாைவ ெசய்  ஆட் விப்ப . 
    இன் ம் நைகத்திறச் சுைவ ைடய வி டகக் கூத்திேனா  ஏெழன்பா ம், 
ெவறியாட்  தலாகத் ெதய்வேமறி யா ங் கூத்திைனக் கூட்  ஏெழன்பா  ளர். 
வி டகக் கூத்  வைசக்கூத் ; அ  ேவத்தியல், ெபா வியல் என இரண்  
வைகப்ப ெமன்பர். 
 
    ௧உ. இ வைகக் கூத்தின் இலக்கணங்களாவன: "அ வைக நிைல ம் ஐவைகப் 
பாத ம் ஈெரண் வைகய அங்கக் கிாிைய ம், வ த்தைன நான்கும் நி த்தக்ைக 

ப்ப ம், அத்தகு ெதாழில வாகுெமன்ப" என்ேறாதப்பட்டன. 
 
    ௧௩. பலவைகக் கூத் ம் என்ற  ேமேல கூறப்பட்ட அகக்கூத்  த யவற் டன் 
ெவன்றிக் கூத் ம், வைசக்கூத்  மாகும். "பல்வைக ெயன்ப  பக ங்காைல, ெவன்றி 
வைசேயா விேநாத மாகும்."என்பெதா  சூத்திரங் காட் வர்; அவற் ள் "மாற்றா 
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ெனா க்க ம் மன்ன யர்ச்சி ம், ேமற்படக்கூ ம் ெவன்றிக் கூத்ேத" என ம், 
"பல்வைக வ ம் பழித் க் காட்ட, வல்ல னாதல் வைசெயனப் ப ேம" என ம் 
ெவன்றி, வைசக்கூத் கட்கு இலக்கணங் கூ வர். 
    விலக்கினின் – விலக்கு ப்ேபா : ேவற் ைம மயக்கம். விலக்கு ப்  என்ற 
ெசாற்குப் ெபா ள் ேவந்  விலக்கு, பைடவிலக்கு, ஊர்விலக்கு என் ம் 
விலக்குகளாகிய பாட் க்க க்கு உ ப்பாயி வ வ  என் ம், தைலவன் 
ெச த் கின்ற கைதைய விலக்கி ம் அக்கைதைய நடாத்தி ம் ன்  ெசய்த கைதக்ேக 
உ ப்பாகுவ  என் ங் கூ வர்; 
 
        "விலக்கு ப் ெபன்ப  விாிக்குங் காைலப் 
        ெபா ம் ேயானி ம் வி த்தி ஞ் சந்தி ம் 
        சுைவ ஞ் சாதி ங் குறிப் ஞ் சத் வ ம் 
        அவிநயஞ் ெசால்ேல ெசால்வைக வண்ண ம் 
        வாி ஞ் ேசத ம் உளப்படத் ெதாைகஇ 
        இைசய ெவண்ணி னீேர ப்ேப" 
 
    என் ஞ் சூத்திரத்தால், விலக்கு ப் க்கள் பதினான்கு வைகயினவாதல் 
ெபறப்ப ம். 
    இப்பதினான்க ள் ெபா ள், சாதி, ேயானி, வி த்தி என் ம் நான்கும் 
ஒ வைக ம்; சுைவ, குறிப் , சத் வம், அவிநயம் என் ம் நான்கும் ஒ வைக ம்; 
ெசால், ெசால்வைக, வண்ணம், வாி என் ம் நான்கும் ஒ வைக ம்; சந்தி, ேசதம் 
என் ம் இரண் ம் ஒ வைக மாகப் பாகுப ம். 
    அவற் ள், ெபா ள் நான்கு வைகப்ப ம்; அைவ: அறம், ெபா ள், இன்பம்,  
என்பன. இைவ நாடகத்திற் கூ ம் குைறந் ம் வ மிடத்  நாடகம், பிரகரணப் 
பிரகரணம், பிரகரணம், அங்கம் எனப் ெபயர் ேவ ப ம். அற தல் நான்கும் 
அைமந்த  தல ம், அறம் ெபா ள் இன்பம் அைமந்த  இரம்டாவ ம், அறம் 
ெபா ள் அைமந்த  ன்றாவ ம், அறெமான் ம் அைமந்த  நான்காவ ம் ஆம்; 
இைவ நான்கும் நாடகேம. 
    இைவதாம் ைறேய அந்தணர் த ய சாதிகளாக ம் கூறப்ப ம். 
    ேயானியாவ  ெபா ள் ேதான் மிடம் உள்ேளான் தைலவனாக உள்ளெதா  
ெபா ண் ேமற்ெசய்த ம், இல்ேலான் தைலவனாக உள்ளெதா  ெபா ண்ேமற் 
ெசய்த ம், உள்ேளான் தைலவனாக இல்லெதா  ெபா ண்ேமற் ெசய்த ம், 
இல்ேலான் தைலவனாக இல்லெதா  ெபா ண்ேமற் ெசய்த ம் என அ  நான்கு 
வைகப்ப ம். என்ைன? 
 
        "உள்ேளாற் குள்ள ம் இல்ேலாற் குள்ள ம் 
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        உள்ேளாற் கில்ல ம் இல்ேலாற் கில்ல ம் 
        எள்ளா ைரத்தல் ேயானி யாகும்." 
 
    என்றாராக ன். 
    வி த்தியாவ  நாடகத்தின் இயல்  அல்ல  தன்ைம. சாத் வதி, ஆரப , ைகசிகி, 
பாரதி என வி த்தி நால்வைகப்ப ம். அவற் ள், சாத் வதி ெயன்ப  அறம் 
ெபா ளாகத் ெதய்வமானிடர் தைலவராக வ வ . ஆரப  ெயன்ப  ெபா ள் 
ெபா ளாக ரராகிய மானிடர் தைலவராக வ வ . ைகசிகி ெயன்ப  காமம் 
ெபா ளாகக் கா கராகிய மக்கள் தைலவராக வ வ . பாரதியாவ  கூத்தன் 
தைலவனாக நடன் ந  ெபா ளாகக் காட் ம் உைரத் ம் வ வ . சுைவ ஒன்ப  
வைகப்ப ம்: அைவ: ரம், அச்சம், இழிப் , வியப் , காமம், அவலம், ெவகுளி, நைக, 
சமநிைல என்பன. ேவம்ெபன் ம் ெபா ம் நாெவன் ம் ெபாறி ம் கூ யவழி 
நாவால் உணரப்ப ம் ைகப் ச்சுைவ ேபாலச் சுைவக்கப்ப ம் ெபா ம் அதைனச் 
சுைவக்கும் ெபாறி ம் கூ யவழிப்பிறக்கும் ெபாறி ணர்  சுைவெயனப்ப ம். 
    குறிப்பாவ : அச்சுைவ ணர்  மனத் ட் பட்டவழி உள்ளத்ேத நிக ங் 
குறிப்பாகும். 
    சத் வமாவ : உள்ளத்  நிக ம் குறிப்பி க்ேகற்ப உடம்பின்கண் நிக ம் 
ேவ பா . இ  விறல் என ம் ப ம். ெமய்ம்மயிர் சி ர்த்தல், கண்ணீர் வார்தல், 
ந க்கம த்தல், வியர்த்தல், ேதற்றம், களித்தல், விழித்தல், ெவ ம்பல், சாக்கா , 
குரற்சிைத  எனச் சத் வம் பத்  வைகப்ப ம் என்பர். வட லார் சத் வத்ைத 
எண்வைகப்ப த் ச் சிறி  ேவ பட ைரப்பர். சுைவப்ெபா ள், 
ெபாறி ணர் ,குறிப் , விறல் என் ம் நான்குங் கூ யெபா  
    சுைவெயன் ம் ெமய்ப்பா  ேதான் ம். 
    ஒன்பான் சுைவகட்குாிய விறல்கள் அவ்வச் சுைவ யவிநயங்கள் என ம் ப ம். 
அவற்ைறப் பின்வ ஞ் சூத்திரங்களால் அறிக: 
    " ரச்சுைவ யவிநயம் விளம் ங் காைல, ாிந்த வ ஞ் சிவந்த கண் ம், பி த்த 
வா ங் க த்த ெவயி ம், ம த்த த ஞ் சு ட் ய த ம், திண்ெணன ற்ற 
ெசால் ம் பைகவைர, எண்ணல் ெசல்லா விகழ்ச்சி ம், பிற ம், நண்  ெமன்ப 
நன்குணர்ந்ேதாேர." 
    "அச்ச வவிநயம் ஆ ங் காைல, ஒ ங்கிய டம் ம் ந ங்கிய நிைல ம், மலங்கிய 
கண் ங் கலங்கிய ள ம், கரந் வர ைடைம ங் ைகெயதிர் ம த்த ம், பரந்த 
ேநாக்க  மிைசபண் பினேவ." 
    "இழிப்பி னவிநயம் இயம் ம் காைல, இ ங்கிய கண்  ெமயி  றம்ேபாத ம், 
ஒ ங்கிய க  ஞற்றாக் கா ம் ேசார்ந்த யாக்ைக ஞ் ெசான்னிரம் பாைம ம், 
ேநர்ந்தன ெவன்ப ெநறியறிந்ேதாேர." 
    "அற் த அவிநயம் அறிவரக் கிளப்பின், ெசாற்ேசார் ைடய  ேசார்ந்த ைகய , 
ெமய்ம்மயிர் குளிர்ப்ப  வியத்தக ைடய , எய்திய திைமத்த ம் விழித்த  
மிகவாெதன், ைறயமில் லவ ரைறந்தனெரன்ப" 
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    "காம வவிநயங் க ங் காைலத் ள் த்த வ ந் ெதாழி ம், காாிைக கலந்த 
கைடக்க ங், கவின்ெப  ரல் வல் சி  நிலா வ ம்ப ம், மலர்ந்த க  
மிரந்தெமன் கிளவி ம், கலந்தன பிற ங் கைடப்பி த் தனேர." 
    "அவலத் தவிநயம் அறிவரக் கிளப்பின் கவைலெயா  ணர்ந்த கண்ணீர் மாாி ம், 
வா ய நீர்ைம ம் வ ந்திய ெசல ம், பீடழி யி ம்ைப ம் பிதற்றிய ெசால் ம் 
நிைறைக யழித ம் நீர்ைமயில் கிளவி ம், ெபாைறயின் க ம் ணர்த்தினர் லவர்." 
    "ெவகுளிச்சுைவ யவிநயத்ைத உணர்த் ஞ் சூத்திரம் சிைதந்  விட்ட . " 
ைகபிைசயா வாய்ம யாக் கண்சிவவா ெவய் யிரா, ெமய்குைலயா ேவரா 
ெவகுண்ெட ந்தான்"என் ம் தண் யலங்கார ேமற்ேகாளால் அதைனயறிக. 
    "நைகயி னவிநயம் நாட் ங் காைல, மிைகப  நைகய  பிறர்நைக ைடய , 
ேகாட் ய கத்த ..... விட் ாி வெமா  விலா ப் ைடய , ெசய்வ  பிறிதாய் 
ேவ ேச திப்பெதன், ைறயமில் லவரைறந்தன ெரன்ப." 
    "நாட் ங் காைல, ந நிைல யவிநயம், ேகாட்பா டறியாக் ெகாள் ைக  மாட்சி ம், 
அறந்த  ெநஞ்ச ம் ஆறிய விழி ம், பிறழ்ந்த காட்சி நீங்கிய நிைல ம், குறிப்பின் 
றாக ந் க்க மில்லாத் தைகமிக ைடைம ந் தண்ெணன ைடைம ம், அளத்தற் 
க ைம  மன்ெபா  ணர்த ம், கலக்கெமா  ணர்ந்த ேநாக்குங் கதிர்ப் ம், 
விலக்காெரன்ப ேவண்  ெமாழிப் லவர்." 
    அவிநயம் என்ப  பாவகம். ற்குறித்த சுைவநிைல யவிநயங்களன்றி, ேவ  
இ பத்  நான்கு அவிநயங்கள் உள. அைவ: ெவகுண்ேடான் அவிநயம். ஐய ற்ேறான் 
அவிநயம், ேசாம்பிேனான் அவிநயம், களித்ேதான் அவிநயம், உவந்ேதான் அவிநயம், 
அ க்கா ைடேயான் அவிநயம், இன்ப ற்ேறான் அவிநயம், ெதய்வ ற்ேறான் 
அவிநயம், ஞஞ்ைஞ ற்ேறான் அவிநயம், உடன்பட்ேடான் அவிநயம், உறங்கிேனான் 
அவிநயம், யி ணர்ந்ேதான் அவிநயம், ெசத்ேதான் அவிநயம், மைழ 
ெபய்யப்பட்ேடான் அவிநயம், பனித்தைலப்பட்ேடான் அவிநயம், 
ெவயிற்றைலப்பட்ேடான் அவிநயம், நாண ற்ேறான் அவிநயம், வ த்த ற்ேறான் 
அவிநயம் கண்ேணா ற்ேறான் அவிநயம், தைலேநா ற்ேறான் அவிநயம், 
அழற்றிறம்பட்ேடான் அவிநயம், சீத ற்ேறான் அவிநயம், ெவப்ப ற்ேறான் அவிநயம், 
நஞ்சுண்ேடான் அவிநயம் என்பன. இைவயைனத்திற்கும் அ யார்க்கு நல்லார் காட் ய 

ற்பாக்கள் வ மா : 
    "ெவகுண்ேடான் அவிநயம் விளம் ங் காைல, ம த்த வா  மலர்ந்த மார் ந், த்த 

வ ஞ் சுட் ய விர ம், கன்றின உள்ளெமா  ைக ைடத் தி த ம், அன்ன 
ேநாக்கேமா டாய்ந்தனர் ெகாளேல." 
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    "ெபாய்யில் காட்சிப் லேவார் ஆய்ந்த, ஐய ற்ேறான் அவிநயம் உைரப்பின், 
வா ய உ ப் ம் மயங்கிய ேநாக்க ம், பீடழி ல ம் ேபசா தி த்த ம், பிறழ்ந்த 
ெசய்ைக ம் வான்றிைச ேநாக்க ம், அைறந்தனர் பிற ம் அறிந்திசிேனாேர." 
    "ம யின் அவிநயம் வகுக்குங் காைல, ெநா ெயா  பலெகாட்டாவி மிக 

ைடைம ம், ாி நிமிர்த்த ம் னிெவா  ணர்த்த ங், காரணமின்றி யாழ்ந்  
ம ந் தி த்த ம், பிணி  மின்றிச் ேசார்ந்த ெசலேவா, டணித  லவர் ஆய்ந்தன 
ெரன்ப." 
    "களித்ேதான் அவிநயம் கழ ங் காைல, ஒளித்தைல ஒளியான் உைரத்த ன்ைம ம், 
கவிழ்ந் ஞ் ேசார்ந் ந் தாழ்ந் த் தலர்ந் ம், ழ்ந்த ெசால்ெலா  மிழற்றிச் சாய்த ம், 
களிைகக் கவர்ந்த கைடக்கேணாக் குைடைம ம், ேபாிைச யாளர் ேபணினர் 
ெகாளேல." 
    "உவந்ேதான் அவிநயம் உைரக்குங் காைல, நிவந்தினி தாகிய கண்மல ைடைம ம், 
இனிதி னியன்ற உள்ள ைடைம ம், னிவினகன்ற வனைக ைடைம ம், 
இ க்ைக ஞ் ேசற ங் கான ம் பிற ம், ஒ ங்குட னைமந்த குறிப்பிற் றன்ேற." 
    "அ க்கா ைடேயான் அவிநயம் உைரப்பின், இ க்ெகா  ணர்ந்த 
இைசப்ெபா ைடைம ங், கூம்பிய வா ங் ேகா ய உைர ம், ஓம்பா  விதிர்க்கும் 
ைகவைக ைடைம ம், ஆரணங் காகிய ெவகுளி உைடைம ங், காரண மின்றி 
ெம ந்த க ைடைம , ெம ெவா  ணர்ந்த இ ம்ைப  ேமவரப் ெபா  ெமன்ப 
ெபா ந்  ெமாழிப் லவர்"; 
    "இன்பெமா  ணர்ந்ேதான் அவிநயம் இயம்பின், ன்பம் நீங்கித் வர்த்த 
யாக்ைக ந், தயங்கித் தாழ்ந்த ெப மகிழ் ைடைம ம், மயங்கி வந்த ெசல நனி 

ைடைம ம், அழகுள் த்த ெசாற்ெபா  ைடைம ம் எழிெலா  ணர்ந்த 
ந மல ைடைம ம் கலங்கள் ேசர்ந்தகன்ற ேதாண்மார் ைடைம ம், நலங்ெக  

லவர் நா ன ெரன்ப"; 
    "ெதய்வ ற்ேறான் அவிநயம் ெசப்பிற், ைகவிட்ெடறிந்த கலக்க ைடைம ம், 
ம த்ெதயி  ெகௗவிய வாய்த்ெதாழி ைடைம ம், த்த வ ந் ளங்கிய 
நிைல ஞ், ெசய்ய க ஞ் ேசர்ந்த ெச க்கும், எய்  ெமன்ப இயல் ணர்ந்ேதாேர"; 
    "ஞஞ்ைஞ ற்ேறா னவிநயம் நா ல், பன்ெமன் றி கிய நாவழி ைடைம ம், 

ைரேசர்ந்  கூம் ம் வா ம் ேநாக்கினர்க், குைரப்ேபான் ேபால உணர்வி லாைம ம், 
விழிப்ேபான் ேபால விழியா தி த்த ம், வி த்தக ைடைம ம் ஒ க்கி லாைம ம், 
வயங்கிய தி கம் அ ங்க ம் பிற ம், ேமவியெதன்ப விளங்குெமாழிப் லவர்"; 
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    "சிந்ைத டம் பட்ேடான் அவிநயம் ெதாியின், ந்ைத யாயி ம் உணரா 
நிைலைம ம், பி த்த ைகேமல் அைடந்த கவி ம், த்த றாத க ம நிைலைம ஞ், 
ெசால்வ  யா ம் உணரா நிைலைம ம், ல்  ெமன்ப ெபா ந் ெமாழிப் லவர்"; 
    " ஞ்சா நின்ேறான் அவிநயம் ணியின், எஞ்சாத ன்றி இ ைட ம ங்கு, 
மலர்ந் ங் கவிழ்ந் ம் வ பைட யியற்றி  மலர்ந் யிர்ப் ைடய ஆற்ற மாகும்."; 
    "இன் யி ணர்ந்ேதான் அவிநயம் இயம்பின், ஒன்றிய கு ங் ெகாட்டாவி ம் 
உயிர்ப் ந் ங்கிய க ந் ளங்கிய உடம் ம், ஓங்கிய திாி ம் ஒழிந்த ங் 
ெகாளேல."; 
    "ெசத்ேதான் அவிநயம் ெசப் ங் காைல, அத்தக அச்ச ம் அழிப் ம் ஆக்க ம், க த்த 
நிைரப்ப ன் ெவ த் ப் ெபா த் ப், ேபாந்த ணி ைடைம ம் 
    வ த்த உ ப் ம், ெம ந்த வக  ெமன்ைமமிக ைடைம ம், ெவண்மணி 
ேதான்றக் க மணி கரத்த ம், உண்ைமயிற் லவர் உணர்ந்த வாேற"; 
    " மைழெபய்யப் பட்ேடான் அவிநயம் வகுக்கின், இழிதக ைடய தியல் நனி 

ைடைம ம்,ெமய்கூர் ந க்க ம் பிணித்த ம் படாத்ைத, ெமய் ண் ெடா க்கிய 
கத்ெதா  ணர்த்த ம், ஒளிப்ப  மனனி லறிய கண் ம், விளியி ந் ளியி  

ம ந்தெசவி ைடைம ங் ெகா கி விட்ெடறிந்த குளிர்மிக ைடைம ம், ந ங்கு 
பல்ெலா  ைடைம  யக், கன கண் டாற்றா ென த  ண்ேட"; 
    "பனித்தைலப் பட்ேடான் அவிநயம் பகாின், ந க்க ைடைம ம் நைகப  
நிைலைம ஞ், ெசாற்றளர்ந் திைசத்த  மற்றமி லவதி ம், ேபார்ைவ விைழத ம் 

ந்திேநா ைடைம ம், நீறாம் விழி ஞ் ேச  னித ம், இன்னைவ பிற ம் 
இைசத்தனர் ெகாளேல"; 
    "உச்சிப் ெபா தின் வந்ேதான் அவிநயம், எச்ச மின்றி இயம் ங் காைலச் ெசாாியா 
நின்ற ெப ந் ய ழந் , ெதாியா நின்ற உடம்ெபாி ெயன்னச் சிவந்த கண் ம் 
அயர்ந்த ேநாக்க ம், பயந்த ெதன்ப பண் ணர்ந்ேதாேர"; 
    "நாண ற்ேறான் அவிநயம் நா ன், இைறஞ்சிய தைல ம் மைறந்த ெசய்ைக ம், 
வா ய க ம் ேகா ய உடம் ம், ெகட்ட ெவாளி ம் கீழ்க்கண் ேணாக்க ம், ஒட் ன 
ெரன்ப உணர்ந்திசி ேனாேர"; "வ த்த ற்ேறான் அவிநயம் வகுப்பிற், ெபா த்த 
மில்லாப் ன்க ைடைம ஞ், ேசார்ந்த யாக்ைக ஞ் 
    ேசார்ந்த ங், கூர்ந்த வியர் ங் கு ம்பல் யா ம், வற்றிய வா ம் வணங்கிய 
உ ப் ம் உற்றெதன்ப உணர்ந்திசி ேனாேர"; 
    "கண்ேணா ற்ேறான் அவிநயம் காட் , னண்ணிய கண்ணீர்த் ளிவிரல் 
ெதறித்த ம், வைளந்த  வத்ெதா  வா ய க ம், ெவள்ளிைட ேநாக்கின் விழித  
மச்ச ந், ெதள்ளிதிற் லவர் ெதளிந்தனர் ெகாளேல"; 
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    "தைலேநா ற்ேறான் அவிநயம் சாற்றின், நிைலைம 
யின்றித்தைலயாட் ைடைம ங், ேகா ய வி க்ைக ந் தளர்ந்த ேவெரா , 
ெப விர க்கிய த ம் வ ந்தி, ஒ ங்கிய கண்ெணா  பிற ந், தி ந் ெமன்ப 
ெசந்ெநறிப் லவர்"; 
    "அழற்றிறம் பட்ேடான் அவிநயம் உைரப்பின், நிழற்றிறம் ேவண் ம் ெநறிைமயின் 
வி ப் ம், அழ ம் ெவயி ஞ்,சுட ம் அஞ்ச ம், நிழ ம் நீ ஞ் ேச  வத்த ம், 
பனிநீ வப் ம் பாதிாித் ெதாைடய ம், னிவிர லீர ம ெநறி யாக்க ம், க்க 

ன்ேபா  லர்ந்த யாக்ைக ம், ெதாக்க ெதன்ப ணிவறிந் ேதாேர"; 
    "சீத ற்ேறான் அவிநயம் ெசப்பின், ஒதிய ப வர ள்ளேமா ழத்த , மீர மாகிய 
ேபார்ைவ த்த , மார ெவயி ழந் தழ ம் ேவண்ட  ரசி  ரன்  யிர்த்  

ைரத்த ந், தக்கன பிற ஞ் சாற்றினர் லவர்"; 
    "ெவப்பின் அவிநயம் விாிக்குங் காைலத் தப்பில் கைடப்பி த் தன்ைம ந் தாக ம், 
எாியி னன்ன ெவம்ைமேயா ைய ம், ெவ வ  மியக்க ம் ெவம்பிய விழி ம் நீ ண் 
ேவட்ைக  நிரம்பா வ ம், ஓ ங் காைல உணர்ந்தனர் ெகாளேல"; 
    "ெகாஞ்சிய ெமாழியிற் கூெரயி  ம த்த ம், பஞ்சியின் வாயிற் பனி ைர கூம்ப ந், 
தஞ்ச மாந்தர் தம் க ேநாக்கிேயார், இன்ெசா யம் வான் ேபா யம் பாைம ம், 
நஞ்சுண் ேடான்றன் அவிநயம் என்ப"; 
    " ெசால் ய வன்றி ம் வ வன ளெவனிற், ல் வழிச் ேசர்த்திப் ெபா ந் வழிப் 

ணர்ப்ப;" 
    இனி, ெசால் என் ம் உ ப்  ன்  வைகப்ப ம். அைவ , உட்ெசால், றச்ெசால், 
ஆகாயச் ெசால் என்பன. ெநஞ்ெசா  கூறல் உட்ெசால் ம், ேகட்ேபார்க்குைரத்தல் 

றச்ெசால் ம், தாேன கூறல் ஆகாயச்ெசால் ம் ஆம். 
    ெசால்வைக நான்கு வைகப்ப ம். அைவ : சுண்ணம், சுாிதகம், வண்ணம், வாிதகம் 
என்பன. அவற் ள், சுண்ணம் நான்க யான் வ வ ; சுாிதகம் எட்ட யான் வ வ ; 
வண்ணம் பதினாற யான் வ வ ; வாிதகம் ப்பத்திரண்ட யான் வ வ . 
    வண்ணமான  ஒ  வைகயான் ெப வண்ணம், இைடவண்ணம், 
வனப் வண்ணெமன ன்  வைகப்ப ெமன் ம், அவற் ள், ெப வண்ணம் 
ஆறா ம், இைடவண்ணம் இ பத்ெதான்றா ம், வனப் வண்ணம் 
நாற்பத்ெதான்றா ம் வ ெமன் ங் கூ வர். ஆசிாியர் ெதால்காப்பியனார் இ ப  
வண்ணங் கூறினர். வண்ணங் கூறினா ளர். 
    வாியாவ  : வாிக்கூத் க்குாிய பாடல். 
    "வாிப்பாடலாவ  : பண் ம், திற ம், ெசய ம், பாணி ம் ஒ  ெநறியன்றி 
மயங்கச் ெசால்லப்பட்ட எட்டனியல் ம், ஆறனியல் ம் ெபற் த், தன் த ம் 
இ தி ங் ெகட் , இயல் ம் ட மாக ந்  க தப்பட்ட சந்தி ம் சார்த் ம் 
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ெபற் ம் ெபறா ம் வ ம்" என் ம் கூ வர் அ ம்பத ைர யாசிாியர். 
வாிப்பாட் க்கள் திைண நிைலவாி, கிைணநிைல வாி என ம் க ைட வாி, கமில் 
வாி, பைடப்  வாி என ம் அைவ பலவாக ம் பாகுபாெடய் ம். 
அவற்றினியல்ெபல்லாம் பின்னர், கானல்வாி ள் ம் ேவனிற்காைத ள் ம் 
விளங்க ம். 
    இனி, சந்திெயன்ப  நாட் யக் கட் ைரயின் பிாி கள் ஒன்ேறாெடான்  
ெதாடர்ந்  நிற்கும் நிைல. அ , கம், பிரதி கம், க ப்பம், விைள , ய்த்தல் என 
ஐவைகப்ப ம். அவற் ள் கமாவ  எ வைகப்பட்ட உழவினாற் சைமக்கப்பட்ட 

ழி ள் இட்ட வித் ப் ப வஞ் ெசய்  ைளத்  வ  ேபால்வ : பிரதி கமாவ  
அங்ஙனம் ைளத்தல் தலாய் இைலேதான்றி நாற்றாய் வ  ேபால்வ ; 
    க ப்பமாவ  அந் நாற்  தலாய்க் க வி ந்  ெப கித் தன் ட் ெபா ள் 
ெபாதிந்  க ப்ப ற்றி நிற்ப  ேபால்வ ; விைளவாவ  க ப்ப தலாய் விாிந்  
கதிர் திரண் ட் க் காய் தாழ்ந்  ற்றி விைளந்  வ  ேபால்வ ; ய்த்தலாவ  
விைளயப்பட்ட ெபா ைள அ த் ப் ேபாாிட் க் கடாவிட் த் ற்றிப் ெபா ெசய்  
ெகாண்  ேபாய் உண்  மகிழ்வ  ேபால்வ . வித் , நாற் , க , விைள , ய்த்தல் 
என்பன ஒன்றிெனான்  ெதாடர்ந்  தல்ேபால நாடகத்திற்குாிய கைத ஐந்  
பகுதியாய் ஒன்றிெனான்  ெதாடர்ந்  யேவண் ம் என்றப . 
இவ் ப் ,நாடகத்திற் கின்றியைமயாத ெதான்ெறன்க. 
    ேசதம் என்ப  ஆதிக் கைதைய ஆாியம், தமிழ் என் ம் இ வைகக் கூத்திற்ேகற்பச் 
ேசதித்தி வ  என்பர். 
 
        "ஆாியந் தமிெழ ஞ் சீர்நட மிரண் ம் 
        ஆதிக் கைதைய யவற்றிற் ெகாப்பச் 
        ேசதித் தி வ  ேசதெமன் றாகும்" 
 
    என்ப  காண்க. "விலக்கினிற் ணர்த் " என்பதனாற் குறிக்கப்பட்ட 
விலக்கு ப் க்கள் இ கா ம் உணர்த்தப்பட்டன. 
 
    ௧௪. பதிேனாராடலாவன : அசுரைரக் ெகால்ல அமரரா ய பதிெனா  கூத் க்கள். 
அவற்ைற, 
 
        "கைடயமயி ராணிமரக் கால்விந்ைத கந்தன் 
        குைட மா வல் யமற் கும்பம்-சுடர்விழியாற் 
        பட்டமதன் ேப தி ப் பாைவயரன் பாண்டரங்கம் 
        ெகாட் யிைவ காண்பதிேனார் கூத் " 
 
    என்பதனாலறிக. இைவ நின்றாடல், ப ந்தாடல் என இ வைகயின. 
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        "அல் யங் ெகாட்  குைடகுடம் பாண்டரங்கம் 
        மல் ட னின்றாட லா " 
 
        " கைடயம் ேப  மரக்காேல பாைவ 
        வ டன் ழ்ந்தாட ைலந் ." 
 
    இக்கூத்  ஒவ்ெவான் ம் எவ்ெவக்காரணம் பற்றி எவ்ெவவ்விடத்  
நிகழ்த்தப்பட்டன ெவன்ப  பின்னர்க் கடலா  காைதயால் விளக்கமாம். 
 
    ௧௪. பாட்  என்ற  அக நாடகங்க க்கும், றநாடகங்க க்கு ாிய உ க்கைள. 
அக நாடகங்க க்குாிய உ வாவன: கந்த தல் பிரவந்த  றாக இ பத்ெதட் ம். 
இவற் ள், கந்தெமன்ப  அ  வைரயைற ைடத்தாய் ஒ  தாளத்தாற் ணர்ப்ப ; 
பிரபந்தெமன்ப  அ வைரயைறயின்றிப் பல தாளத்தாற் ணர்ப்ப . 

றநாடகங்க க்குாிய உ வாவன: ேதவபாணி தலாக அரங்ெகாழி ெசய் ளீறாகச் 
ெசந் ைற விகற்பங்க ெளல்லாெமன்க. 
 
    ௧௪. ெகாட்  – ெகாட்டப்ப ம் வாச்சியங்கள். அைவ கீதாங்கம், நி த்தாங்கம், 
உபயாங்கம் என்பன. அவற் ள் கீதாங்கம் கீதத்திற்கு வாசிப்ப ; நி த்தாங்கம் 
நி த்தத்திற்கு வாசிப்ப ; உபயாங்கம் இரண் ற்கும் வாசிப்ப . 
 
    ௧௫. ெகாள்ைக- ல், ஆங்கு : அைச. 
    ௧௬. ஆடல் – ற்கூறிய அகக்கூத்தி ம் றக்கூத்தி ள்ள ஆடல். கீற் , க சாி 

தலாகிய,ேதசிக்குாிய கால்கள் இ பத்  நான்கும், சுற் தல், எறிதல் தலாகிய 
வ கிற்குாிய கால்கள் பதினான்கும், உடற் க்கு தலாகிய உடலவர்த்தைன 
ஒன்ப ம் அக்கூத் க் குாியன "சிங்களம் இ வைக நிைலயி ம் எய் ம்" என்பா ம், 
உடலவர்த்தைனையச் சிங்கள ெமன்பா ளர். எனேவ, தமிழ், வ கு, சிங்களம் என 
ஆடல் வைகப்ப ம் என்க. 
 
    ௧௬. பாடல் – இன்பம், ெதளி , நிைற, ஒளி, வன்ெசால், இ தி, மந்தம், உச்சம் 
என் ம் எண்வைகப் பய ைடய பாடல். 
 
    ௧௬. பாணி-தாளம் : அ  ெகாட் , அைச, க்கு, அள  என நான்கு 
நிைலயிைன ைடய ; ெகாட்டாவ  அ க்குதல்; அைசயாவ  தாக்கிெய தல்; 

க்காவ  தாக்கித் க்குதல்; அளவாவ  தாக்கின ேவாைச ேநேர ன்  மாத்திைர 
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ெப மள ம் வ தல், ெகாட்  அைர மாத்திைர: அதற்கு வ , க; அைச ஒ  
மாத்திைர; அதற்கு வ , உ. அள  ன்  மாத்திைர; அதற்கு வ  ஃ எனக் 
ெகாள்க. ெகாட்  த யவற்றின் வ ைவக் குறிக்க, ‘க’ த ய இ குறியாக 
நி த்தப்ெபற்றன ெவன்க. 
 
        "ெகாட் ம் அைச ந் க்கும் அள ம் 
        ஒட்டப் ணர்ப்ப  பாணி யாகும்" 
        "ககரங் ெகாட்ேட எகரம் அைசேய 
        உகரந் க்ேக அளேவ யாய்தம்" 
 
    என்பன காண்க. 
 
    அைர மாத்திைர ைடய ஏகதாளம் தலாகப் பதினா  மாத்திைர ைடய பார்வதி 
ேலாசனம் ஈறாகச் ெசான்ன நாற்பத்ெதா  தாளம் றக்கூத் க்குாிய ெவன ம், ஆறன் 
மட்டம் என்பன ம், எட்டன் மட்டம் என்பன ம், தாளெவாாியல் என்பன ம், 
தனிநிைல ெயாாியல் என்பன ம், ஒன்றன் பாணி எண்கூத் ப் பாணியீறாகக் கிடந்த 
பதிெனா பாணி விகற்பங்க ம், தல்நைட, வாரம் தலாயின ம் 
அகக்கூத்திற்குாிய ெவன ம் கூ வர். 
 
    ௧௬. க்கு-இத்தாளங்களின் வழிவ ம் எ வைகப்பட்ட க்குக்கள்; அைவ 
ெசந் க்கு, மதைலத் க்கு, ணி த் க்கு, ேகாயிற் க்கு, நிவப் த் க்கு, 
கழாற் க்கு, ெந ந் க்கு என்பன; என்ைன? ஒ சீர் ெசந் க்கி சீர் மதைல, ச்சீர் 

ணி , நாற்சீர் ேகாயில், ஐஞ்சீர் நிவப்ேப ய சீர் கழாேல, எ சீர் ெந ந் க் 
ெகன்மனார் லவர்" என்றாராக ன். 
 
    ௧௭. ெகா த் தல் – ஆட் வித்தல். 
 
    ௧௮. பிண் -ஒன் ; ஈண்  ஒற்ைறக்ைகக்கு ஆகுெபயர். பிைணயல்-இைணதல்; 
ஈண்  இரட்ைடக்ைக. பிண் , ஒற்ைறக்ைக, இைணயாவிைனக்ைக என்பன ஒ  
ெபா ளன; பிைணயல், இைணக்ைக, இரட்ைடக்ைக என்பன ஒ  ெபா ளன. 
அவிநயக்ைக இங்ஙனம் இ வைகப்ப ம். பிண் -ெபா ட்ைகயாம்; பிைணயல்-
ெதாழிற்ைகயாம் என்க. அவற் ள் ஒற்ைறக்ைக ப்பத்  ன்  வைகப்ப ம். அைவ: 
பதாைக-௧, திாிபதாைக-௨, கத்தாிைக-௩, பம்-௪, அராளம்-௫, இளம்பிைற-௬, 
சுக ண்டம்-௭, ட் -௮, கடகம்-௯, சூசி-௧0, கமல ேகாசிகம்-௧௧, காங்கூலம்-௧௨, 
கபித்தம்-௧௩, விற்ப -௧௪, குடங்ைக-௧௫, அலாபத்திரம்-௧௬, பிரமரம்-௧௭, 
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தாம்பிரசூடம்-௧௮, பசாகம்-௧௯, குளம்-௨0, பிண் -௨௧, ெதாிநிைல-௨௨, 
ெமய்ந்நிைல-௨௩, உன்னம்-௨௪, மண்டலம்-௨௫, ச ரம்-௨௬, மான்றைல-௨௭, சங்கு-
௨௮, வண் -௨௯, இலைத-௩0, கேபாதம்-௩௧, மகர கம்-௩௨, வலம் ாி-௩௩ என்பன. 
இவற் ள், 
    பதாைகயாவ  நான்கு விர ம் தம் ள் ஒட்  நிமிரப் ெப விரல் குஞ்சித்  நிற்ப . 
    திாிபதாைக யாவ  பதாைகக்ைகயின் அணிவிரல் டக்குவ . 
    கத்தாிைகயாவ  திாிபதாைகயின் டங்கிய அணிவிரற் றத்ததாகிய ந விரைலச் 
சுட் விரேலா  ெபா ந்த நிமிர்ப்ப . 
    பமாவ  நிமிர்ந்த ந விர ம் சுட்  விர ம் பாதிப்பட வைளய நிற்ப . 
    அராளமாவ  ெப விரல் குஞ்சித் ச் சுட் விரல் டக்கி ஒழிந்த விரன் ன் ம் 
நிமிர்ந்  வைளவ . 
    இளம்பிைறயாவ  சுட் விர ம் ந விர ம் அணிவிரைல ம் சி  விரைல ம் 
ஒட்  அகம் வைளய வைளத்த ெப விரல் அவற்ைற விட்  நீங்குவ . "சுட் ம் ேப ம் 
அநாமிைக சி விரல், ஒட்  யகம் வைளய ெவாசித்த ெப விரல், விட்  நீங்கும் 
விதியிற் ெறன்ப." 
    சுக ண்டம் "சுக ண்ட ெமன்ப  ெதாழில்ெபறக் கிளப்பின், சுட் விர ம் 
ெப விரல் தா ம் ஒட்  கிர் ைன கவ்வி ன்வைளந் தநாமிைக டங்கப் 
ேபட்ெடா  சி விரல், தான்மிக நிமிர்ந்த தகுதித் ெதன்ப." 
    அநாமிைக-அணிவிரல்; ப த்திரவிரல். ேப -ந விரல். 
    ட்  : " ட்  ெயன்ப  ெமாழி ங் காைலச், சுட்  ந விரல் அநாமிைக சி விரல், 
இ க டக்கி யிவற்றின்மிைசப் ெப விரல், கப் பி த்த ைறைமத் ெதன்ப." 
    கடகம் : கடக கேம க ங் காைலப், ெப விர னி ஞ் சுட் விர னி , ம வ 
வைளந்தவவ் கிர் னி ெகௗவி, ெயாழிந்த ன் ம் வழிவழி நிமிர, ெமாழிந்தன 
ெரன்ப பறிந் ேதாேர." 
    சூசி : "சூசி ெயன்ப  ணி ங் காைல ந விரல் ெப விர ெலன்றிைவ தம்மி, 
னைட ட ெனாற்றிச் சுட் விர னிமிர, ெவாழிந்தன வழிவழி டங்கி நிற்ப, 
ெமாழிந்தனர் மாேதா பறிந் ேதாேர." 
    ப ம ேகாசிகம் : "ப ம ேகாசிகம் பக ங்காைல, ெயாப்பக் ைகவைளத் ைதந்  
விர , ெமயய்ப்பட வகன்ற விதியிற் றாகும். 
    காங்கூலமாவ  : "காங்கூலம்ேம க ங் காைலச், சுட் ம் ேப ம் ெப விரல் 

ன்  ெமாட் ன் குவிய வநாமிைக டங்கிச், சி  விர னிமிர்ந்த ெசய்ைகத் தாகும்" 
" கிழ்காங் கூல ந் றெமாழிந்த, குவிகாங் கூலங் குவிவிழந் த ேவ." "மலர்காங் 
கூல ம மலர்ந்த ேவ." 
    கபித்தமாவ : "சுட் விர னி ம் ெப விர னி ம் உகிர் ைன ெகௗவிப் பி த்த 
ஒழிந்த ன்  விர ம் ெமல்ெலனப் பி ப்ப . 
    விற்பி  : "விற்பி  ெயன்ப  விாிக்குங் காைலச், சுட்ெடா  ேப யதாமிைக சி விர, 
ெலாட்  யகப்பால் வைளயப் ெப விரல், விட்  நிமி ம் விதியிற்றாகும்". 
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    குடங்ைகயாவ  எல்லா விர ங் கூட்  உட்குழிப்ப . 
    அலாபத்திரமாவ  சி விரல் தலாகிய ைவந் ம் வைளந்  மறிவ . 
    பிரமரமாவ  அநாமிைக விர ம் ந விர ம் தம்மிற் ெபா ந்தி வலஞ்சாயப் 
ெப விரல் ந விர ள்ேள ேசரச் சுட்  விர ம் சி விர ம் பின்ேப வைளந்  
நிற்ப . 
    தாம்பிரசூடமாவ  ந விர ம் சுட் விர ம் ெப விர ம். தம்மில் னிெயாத் க் 
கூ  வைளந்  சி விர ம் அணிவிர ம் டங்கி நிமிர்வ . 
    பசாசமாவ  ெப விர ம் சுட் விர மன்றி ஒழிந்த ன்  விர ம் தம்மிற் 
ெபா ந்  நிற்பெதனக் ெகாள்க. 
    அப் பசாசந்தான் ன்  வைகப்ப ம்: 
    அகநிைலப் பசாசம்-சுட் விர னியில் ெப விர லகப்ப வ . 
    கநிைலப் பசாசம்- அவ்விரன் கங்கூ  உகிர்விட்  நிற்ப . 
    உகிர்நிைலப் பசாசம்-சுட் விர ம் ெப விர ம் உகிர் ைன ெகௗவி நிற்ப . 
    குளமாவ  ஐந் விர ந் தம்மில் தைலகுவிந்  உயர்ந்  நிற்ப . 
    பிண் ெயன்ற  சுட் விரல் ேப விரல் அநாமிைக சி விரல் ஒட்  ெநகிழ டங்க 
அவற்றின்ேமேல கு க்கிடப் ெப விரல் கட்  விலங்கி விரல்வழி ைறெயாற்றல். 
    ெதாிநிைலயாவ  எல்லாவிர ம் விாிந்  குஞ்சித்  நிற்ப . 
    ெமய்ந் நிைலயாவ  சி விர ம் அணிவிர ம் ந விர ம் சுட்  விர ம் 
விட் நிமிரச் சுட் விரன்ேமற் ெப விரல் ேசரைவப்ப . 
    உன்னமாவ  சி விர ம் ெப விர ம் தம் ட்கூட ஒழிந்த ன்  விர ம் விட்  
நிமிர்வ . 
    மண்டலம் : "மண்டலெமன்ப  மாசறக் கிளப்பிற், ேப  னி ம் ெப விர னி ங், 
கூ  வைளந் தம் கிர் ைன ெகௗவி, ெயாழிந்த ன்  ெமாக்க விைளவெதன, 
ெமாழிந்தன ெரன்ப ணர்ந்ேதாேர." 
    ச ரமாவ  சுட்  விர ம் ந விர ம் அணிவிர ம் தம் ட் ேசர்ந்  இைறஞ்சப் 
ெப விரல் அகம் தர ைவத் ட் சி விரல் பின்ேப நிமிர்ந்  நிற்ப . 
    மான்றைலயாவ  ெப விர ஞ் சி விர  ெமாழிந்த ன் ந் தம்மில் ஒத்  ஒன்றி 

ன்ேன இைறஞ்சி நிற்ப . 
    சங்கமாவ  ெப விரல் நிமிர ஒழிந்த நான்குவிர ம் வைளந்  நிற்ப . 
    வண்டாவ  ெப விர ம் அணிவிர ம் வைளந்  னிெயான்றிச் சி விரல் 
நிமிர்ந்  சுட் விர ம் ந விர ம் ெநகிழ வைளந்  நிற்ப . 
    இலைதயாவ  ந விர ம் சுட் விர ம் கூ நிமிரப் ெப விரல் அவற்றின் கீழ்வைர 
ேசர ஒழிந்த இரண்  விர ம் வழி ைற பின்ேன நிமிர்ந்  நிற்ப . 
    கேபாத ெமன்ற  பதாைகக் ைகயிற் ெப விரல் விட்  நிமிர்வ . 
    மகர கமாவ  ெப விர ம் சுட் விர ம் நிமிர்ந் கூட ஒழிந்த ன் விர ந் 
தம் ெளான்றி அதற்கு ேவறாய் நிற்ப . 
    வலம் ாியாவ , சி விர ம் ெப விர ம் நிமிர்ந்  சுட் விர ன் அகம் வைளந்  
ஒழிந்த விரண் ம் நிமிர்ந்  இைறஞ்சி நிற்ப . 
    இனி, இரட்ைடக்ைக பதிைனந்  வைகப்ப ம். அைவ: அஞ்ச .௧, ட்பாஞ்ச -௨, 
ப மாஞ்ச -௩, கேபாதம்-௪, கற்கடகம்-௫, சுவத்திகம்-௬, கடகாவ த்தம்-௭, நிடதம்-௮, 
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ேதாரம்-௯, உற்சங்கம்-௰, ட்ப டம்-௧௧, மகரம்-௧௨, சயந்தம்-௧௩, அபயவத்தம்-௧௪, 
வ த்தமானம்-௧௫, இவற் ள், 
    அஞ்ச யாவ  : இரண்  ைக ம் பதாைகயாய் அகெமான் வ . 
    ட்பாஞ்ச யாவ  இரண்  ைக ம் குடங்ைகயாய் வந்  ஒன் வ . 
    கேபாதெமன்ற  இரண்  ைக ம் கேபாதமாகக் கூட் வ . 
    கற்கடக ெமன்ற  ெதாிநிைலக் ைகயிரண் ம் அங்கு  பிைணந்  வ வ . 
    சுவத்திக ெமன்ற  மணிக்கட் ற் ெபா ந்திய பதாைகயிரண்ைட ம் மணிக்கட்  
ேலற்றி ைவப்ப . 
    கடகா வ த்தமாவ  இரண்  ைக ம் கடகமாய் மணிக்கட் க்கு ஏற இையந்  
நிற்ப . 
    நிடதமாவ  ட் யாக இரண்  ைக ம் சமஞ்ெசய்வ . 
    ேதாரமாவ  இரண்  ைக ம் பதாைகயாக்கி அகம் ர ெமான்றி ன்தாழ்ந்  
நிற்ப . 
    உற்சங்கமாவ  ஒ ைக பிைறக்ைகயாகக் ெகாண்  ஒ ைக அராளமாக்கி இரண்  
ைக ம் மணிக்கட்  ேலற்றி ைவப்ப . 
    ட்ப டமாவ  குடங்ைகயிரண் ம் தம்மிற் பக்கங் காட்  நிற்ப . 
    மகரெமன்ற  கேபாத மிரண்  ைக ம் அகம் ற ெமான்ற ைவப்ப . 
    சயந்தம் (வி பட்ட ) 
    அபயமத்தமாவ . இ ைக ம் ைக ண்டமாக ெநஞ்சுற ேநாக்கி ெநகிழ்ந்  நிற்ப . 
    வ த்தமானமாவ  குளக் ைகயிற் கேபாதக் ைகைய எதிாிட் ச் ேசர்ப்ப . 
    ௧௮- எழிற்ைக-அழகுெபறக் காட் ங் ைக. ெதாழிற்ைக-ெதாழில் ெபறக் காட் ங்ைக. 
ெபா ட்ைக ெயன்ப ம் வ விக்கப் ப ம்; ஆவ , ெபா றக் காட் ங் ைக. 
 
    ௧௯. ெகாண்டவைக யறிதலாவ -பிண் ம் பிைணய ம் றக்குத் க் குாியைக 
ெயன் ம்; எழிற்ைக ம் ெதாழிற்ைக ம் அகக்கூத் க்குாிய ைக ெயன் ம் அறிதல். 
 
    ௨0-௧. கூைட, வாரம் என்பன சில தாளவிகற்பங்க க்கும், இைசப்பாட் க்களின் 
இயக்கங்க க்கும், அவிநயக்ைககட்கும், பிற சிலவற்றிற்கும் ெபயர், ஈண்  அவிநயக் 
ைககைள ணர்த்தி நின்றன. 
    கூைட-ஒற்ைறக்ைக; இரட்ைட ெயாற்ைறக் ைகயாகிய குவித்த ைகைய ம் இ  
குறிக்கும். வாரம்-இரட்ைடக்ைக. அகக்கூத்  நிக மிடத்  ஒற்ைறயிற் ெசய்த 
ைகத்ெதாழில் இரட்ைடயிற் காம ம் இரட்ைடயிற்ெசய்த ைகத்ெதாழில் ஒற்ைறயிற் 

காம ம் கைளதல். இன் ம் ேதசியிற் ைகத்ெதாழில் மார்க்கத் ப் காம ம், 
மார்க்கத் க் ைகத்ெதாழில் ேதசியிற் காம ம் கைளதெலன் மாம்; ஒற்ைற ம் 
இரட்ைட ம் ேதசிக் கூறாகலா ம் இரட்ைட ம் இரட்ைடக் கிரட்ைட ம் வ கிற் 
கூறாகலா  ெமன்க. 
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    ௨௨-௩. பிண் -ெபா ட்ைக, ஆடல்-பிைணயல்; ெதாழிற்ைக றக்கூத்தில் ஆடல் 
நிக மிடத்  அவிநயம் நிகழாம ம், அவிநயம் நிக மிடத்  ஆடல் நிகழாம ம் 
கைளதல். 
 
    ௨௪- குரைவ-குரைவக்கூத் ; அ  காம ம் ெவன்றி ம் ெபா ளாகக் குரைவச் 
ெசய் ள் பாட்டாக எ வேர ம் எண்மேர ம் ஒன்பதின்மேர ம் 
ைகபிைணத்தா வ ; அதன் இயல்பிைன, "குரைவ ெயன்ப  கூ ங் காைலச், 
ெசய்ேதார் ெசய்த காம ம் விற ம், எய்த ைரக்கு மியல்பிற் ெறன்ப" என்பதனா 
னறிக. 
    வாி-வாிக்கூத் : அஃ  அவரவர் பிறந்த நிலத்தன்ைம ம் பிறப்பிற்ேகற்ற ெதாழிற் 
றன்ைம ம் ேதான்ற ந த்தல். இதற்கு வாிச்ெசய் ள் பாட்டாகும். வ  வகுக்குங் 
காைலப், பிறந்த நில ஞ் சிறந்த ெதாழி ம், அறியக் கூறி யாற் ழி வழங்கல்" 
என்பதனானறிக. வாிக்கூத்  ஒ வர் ெப ம்பா ம் ேவற் த் தாங்கி ந ப்ப . 
    இத் ெதாடர்நிைலச் ெசய் ளின்கண், ல்ைல சார்ந்  ஆய்ச்சியர் குரைவ ம், 
குறிஞ்சி சார்ந்  குன்றக்குரைவ ம், ெநய்தல் சார்ந்  கானல்வாி ம், பாைல சார்ந்  
ேவட் வ வாி ம் , ம தஞ் சார்ந்  ஊர் சூழ்வாி ம் நிகழ்ந்தனவாக அைமந்தி த்தல் 
அறியற்பாற் . 
    வாிக்கூத்தான  கண்கூ வாி, கானல்வாி, உள்வாி, றவாி, கிளர்வாி, ேதர்ச்சிவாி, 
காட்சிவாி, எ த் க்ேகாள்வாி என எண்வைகப்ப ம். இவற்றினியல்ெபல்லாம் ேவனிற் 
காைதயால் விளக்கமாம். இனி, " இவ்வாிெயன்பதைனப் பல்வாிக் கூத்ெதன்பா ளர்" 
என்  கூறி, அ யார்க்கு நல்லார் அதற்ெக த் க் காட் ய க ெவண்பாட்ெடான்றால் 
தமிழகத்ேத பண்ைட நாளில் வழங்கிய எத்தைனேயா வைகயான கூத் க்க ம் 
பாட் க்க ம் லனாகின்றன: அச்ெசய் ள் பின்வ மா ; 
 
        " சித் ப் பி க்ைக டன்சந்தி ேயார் ைல 
        ெகாந்தி க சி குடப்பி க்ைக-கத்தன்பாட் 
        டாலங்காட் டாண்  ப மண ெனல் ச்சி 
        சூலந் த நட்டந் ண் டன்-சீலமிகும் 
        ஆண்  யமண் னேவ டாளத்தி ேகாப்பாளி 
        பாண் ப் பி க்ைக டன் பாம்பாட் -மீண்ட 
        கட ட் சைட ர மாேகசங் காமன் 
        மகிழ்சிந்  வாமன பம்-விகடெந ம் 
        பத்திரங் ெகாற்றி பலைகவாள் பப்பரப்ெபண் 
        தத்தசம் பாரம் தகுணிச்சங்-- கத்  
        ைறயீண் ஞ்சித்  ண் த மன்னப் 
        பைறபண் தன் ட்ப பாணம்-இைறபர  
        பத்தன் குரைவேய பப்பைற காவதன் 
        பித்தெனா  மாணி ெப ம்பி க்ைக-எத் ைற ம் 
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        ஏத்திவ ங் கட்களி யாண்  விைளயாட் க் 
        ேகாத்த பைறக்கு ம்  ேகாற்கூத் - த்த 
        கிழவன் கிழவிேய கிள் ப் பிறாண்  
        அழகுைடய பண்ணிவிக டாங்கந் திகழ்ெசம்ெபான் 
        அம்மைன பந்  கழங்காட லா க்கும் 
        விண்ணகக் காளி விறற்ெகாந்தி-அல்லாத 
        வாய்ந்த தனிவண்  வாாிச்சி பிச்சி டன் 
        சாந்த ைடய சடாதாாி – ஏய்ந்தவிைட 
        தக்கபிடார் நிர்த்தந் தளிப்பாட் ச் சா ரங்கந் 
        ெதாக்க ெதாழில் ைனந்த ேசாணாண்  மிக்க 
        மைலயாளி ேவதாளி வாணி குதிைர 
        சிைலயா  ேவ  சிவப் த் தைலயில் 
        தி விளக்குப் பிச்சி தி க்குன் றயிற்ெபண் 
        ண் கத் ப் ேபைத யி ளன்-ெபா கத் ப் 
        பல்லாங் குழிேய பக  பகவதியான் 
        நல்லார்தந் ேதாள் ச்சு நற்சாழல்-அல்லாத 
        உந்தி யவ  ராளி ேயாகினிச்சி 
        குந்திவ ம் பாரன் குணைலக்கூத்-தந்தியம்ேபா 
        தா ங் களிெகாய்  ள்ளிப்  ைவய க்குப் 
        பா ம்பாட் டா ம் ப பள்ளி-நாடறி ங் 
        கும்பீ  நாட்டங் குணாட்டங் குணாைலேய 
        ஞ்சாத சும்ைமப் ச் ேசானக-மஞ்சாி 
        ஏற்ற ைழைம பைறைம த ெலன்ெறண்ணிக் 
        ேகாத்தவாிக் கூத்தின் குலம்" 
    -------------------- 
    (இைசயாசிாியன் அைமதி) 
 
        ௨௬-௩௬. யா ம் குழ ம் சீ ம் மிட ம் 
        தாழ்குரல் தண் ைம ஆடெலா  இவற்றின் 
        இைசந்த பாடல் இைச டன் ப த்  
        வாிக்கும் ஆடற்கும் உாிப்ெபா ள் இயக்கித் 
        ேதசிகத் தி வின் ஓைச கைடப்பி த் த் 
        ேதசிகத் தி வின் ஓைச எல்லாம் 
        ஆசுஇன்  உணர்ந்த அறிவினன் ஆகிக் 
        கவிய  குறிப் ம் ஆடல் ெதாகுதி ம் 
        பகுதிப் பாட ம் ெகா த் ங் காைல 
        வைசஅ  ேகள்வி வகுத்தனன் விாிக்கும் 
        அைசயா மரபின் இைசேயான் தா ம் 
 
    யா ம் குழ ம் சீ ம் மிட ம் தாழ்குரல் தண் ைம ஆடெலா -யாழ்ப்பாட ம் 
வங்கியப் பாட ம் தாளக் கூ பா க ம் மிடற் ப் பாட ம் மந்தமாகிய 
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சுரத்திைன ைடய தண் ைம ம் கூத் க்க ம் வல்லனாய், இவற்றின் இைசந்த 
பாடல் இைச டன் ப த் -இவற் டேன ேசரச்ெசய்த உ க்கைள இைச 
ெகாள் ம்ப ம் சுைவ ெபா ந் ம்ப ம் ணர்க்க ம் வல்லனாய், வாிக்கும் 
ஆடற்க்கும் உாிப்ெபா ள் இயக்கி-ெசந் ைற ெவண் ைற என் ம் இ வைகப்பட்ட 
பாடல்க க்கும் ெபா ளான இயக்கம் நான்கிைன ம் அைமத் , ேதசிகத் தி வின் 
ஓைச கைடப்பி த் -அழகுைடய ேதசாந்தரங்களின் பாைடகைள ம் அறிந் , ேதசிகத் 
தி வின் ஓைசெயல்லாம் ஆசின்  உணர்ந்த அறிவினன் ஆகி-அந்தப் பாைடகள் இைச 

ம்ப ைய ம் அறிந் , கவிய  குறிப் ம் ஆடற்ெறாகுதி ம் பகுதிப்பாட ம் 
ெகா த் ங்காைல-இயற் லவன் க த் ம் நாடகப் லவன் ஈ வர க ம் அவற் க் 
கைடத்த பாடல்க ம் தம்மிற் சந்திப்பிக்கு மிடத் , வைசஅ  ேகள்வி வகுத்தனன் 
விாிக்கும்-குற்றம் தீர்ந்த ல் வழக்காேல வகுக்க ம் விாிக்க ம் வல்லனா ள்ள, 
அைசயா மரபின் இைசேயான் தா ம்-தளராத இயல்பிைன ைடய இைசப் லவ ம்; 
 
    ௨௬. யாழ்-ேபாியாழ், மகரயாழ், சேகாடயாழ், ெசங்ேகாட்  யாழ் என யாழ் 
நால்வைகப்ப ம். அவற் க்கு நரம்  ைறேய இ பத்ெதான் ம், பத்ெதான்ப ம், 
பதினான்கும், ஏ ம்ஆகும். என்ைன? 
 
        "ஒன்  மி ப  ெமான்ப ம் பத் டேன 
        நின்ற பதினான்கும் பின்ேன ம்-குன்றாத 
        நால்வைக யாழிற்கு நன்னரம்  ெசான் ைறேய 
        ேமல்வைக ேலார் விதி" 
 
    என்பவாக ன், ஓேரழ்ேமற்பத் டேன என்ப  பாடமாயின் மகரயாழிற்கு நரம்  
பதிேனழாகும். இந்நால்வைகயன்றிச் சி பான்ைமயான் வ ம் யாழ் பிற  ள என்பர். 
யாழின் பிறவிலக்கணங்கள் பின் கானல்வாி ைரயிற் கூறப்ப ம். யாழ்-யாழ்ப்பாடல் 
என்க. 
 
    ௨௬. குழல்-குழ ன் பாடல் என்க. குழல்-வங்கியம்; அ  ங்கில், சந்தனம், 
ெவண்கலம், ெசங்கா , க ங்கா  ெயன் ம் ஐந்தா ம் இயற்றப்ப ம். இவற் ள் 

ங்கிேல தன்ைமயான ; அ  பற்றிேய ல்லாங்குழல், ேவய்ங்குழல், வங்கியம், 
ேவ  என் ம் ெபயர்கள் குழ க்கு வழங்குவ வாயின. ங்கில் உத்தமம், 
ெவண்கலம் மத்திமம், ஏைனய அதமம் என்பர். இக் காலத் க் க ங்கா  ெசங்கா  
சந்தனம் இவற்றாற் ெகாள்ளப்ப ம் என ம், இைவ ெகாள் மிடத் , உயர்ந்த 
ஒத்தநிலத்திற் ெப க வளர்ந்  நா  காற் ம் மயங்கின் நாதமில்ைல யாதலால், 
மயங்கா நிலத்திேல இளைம ம் ெந ம் பிராய மின்றி ஒ  டா ப் க்க ெபாிய 
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மரத்ைத ெவட் , ஒ  டாகாரமாகச் ெசய் , அதைன நிழ ேலயிட்  ஆறைவத் , 
தி குதல் பிளத்தல் ேபாழ்ந்  ப தல் இன்ைமயறிந்  ஒ  யாண்  ெசன்றபின் 
வங்கியம் ெசய்யப்ப ம் என ம், இதன் நீளம் இ ப  விரலள ம், சுற்  நாலைர 
விரலள மாம் என ம்; இ  ைளயி மிடத்  ெநல்லாிசியில் ஒ  பாதி மரனி த்திக் 
கைடந்  ெவண்கலத்தால் அைணசு பண்ணி இட கத்ைதயைடத்  வல கம் 
ெவளியாக விடப்ப ம் என ம், இதிேல ப கத்தின் இரண்  விரல் நீக்கி தல்வாய் 
விட் , இம் தல் வாய்க்கு ஏழங்குலம்விட்  வைளவாயி ம் இரண்  நீக்கி 
ந வினின்ற ஒன்ப  விர ம் எட் த் ைளயிடப்ப ம் என ம், ைளகளின் 
இைடப்பரப்  ஒ  விரலகலம் ெகாள்ளப்ப ம் என ம் கூ வர். இதைன 
வாசிக்குமிடத் , வைளவாய் ேசர்ந்த ைளைய த்திைரெயன்  நீக்கி, ன்னின்ற 
ஏ  ைளயி ம் இடக்ைகயின் இைட ன்  விர ம், வலக்ைகயின் 
ெப விரெலாழிந்த நான்கு விர ம் பற்றி வாசிக்கப்ப ம். இவ் வங்கியத்தின் ஏ  

ைளகளி ம் சாிகமபதநி என் ம் ஏெழ த்திைன ம் மாத்திைரப்ப த்தித் ெதாழில் 
ெசய்ய இவற் ள்ேள ஏழிைச ம் பிறக்கும்; இைவ பிறந்  இவற் ள்ேள பண்கள் 
பிறக்கும்; 
 
        "சாிக மபதநிெயன் ேறெழ த்தாற் றானம் 
        வாிபரந்த கண்ணினாய் ைவத் த் –ெதாிவாிய 
        ஏழிைச ந் ேதான்  மிவற் ள்ேள பண்பிறக்கும் 
        சூழ் தலாஞ் சுத்தத் ைள" 
 
    என்ப  காண்க. 
 
    ௨௬. சீர்-அகக்கூத்திற்கும், றக்கூத்திற்கு ாிய இ வைகத் தாளக் கூ பா கள். 
 
    ௨௬. மிட -மிடற் ப்பாடல். இதைனச் சாாீர ைணெயன்பர். ற்கலம் எனப்ப ம் 
உடம்  ஐம் தங்களின் பாிணாமத்தால் ஆகு ைறைம அ யார்க்கு நல்லாரால் 
விாித் ைரக்கப் பட் ள்ள ; அஃ  சண்ைடக்கு ேவண்டப்ப வதின் . 
    உடம்பினள  தன் ைகயால் ெதாண் ற்றா  அங்குலம் என ம் அவற் ள் ேமேல 
நாற்பத்ேதழைர யங்குல ம் கீேழ நாற்பத்ேதழைர யங்குல ம் விட்  ந நின்ற 
ஓரங்குலம் லாதாரம் என ம், லாதாரந் ெதாடங்கி எ த்தின் நாதம் ஆளத்தியாய்ப் 
பின் இைச ெயன் ம் பண்ெணன் ம் ெபயராம் என ம், ெநஞ்சும் மிட ம் நாக்கும் 

க்கும் அண்ணாக்கும் உத ம் பல் ம் தைல ம் என் ம் ெப ந்தானம் எட் ம் 
எ த்தல் ப த்தல் ந தல் கம்பிதம் கு லம் ஒ  உ ட்  தாக்கு என் ங் கிாிையக 
ெளட்டா ம் பண்ணிப் ப த்தலாற் பண்ெணன்  ெபயராயிற்  என ம் கூ வர். 
    ஆளத்தி ெயன்ப  இக்காலத்  ஆலாபனம் என வழங்கப்ெப ம். அ  மகர 
ஒற் டன் கூ ய குற்ெற த்தா ம், ெநட்ெட த்தா ம் ‘ெதன்னா, ெதனா, ெதன்னா, 
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ெதனா’ என் ம் அைசகள் கூட் ம் ெசய்யப்ப ம் என ம், மற் ம்: ம,ந,த, என் ம் 
ன்  ஒற் க்க டன் கூ ய அ இ உ எ ஒ என் ங் குற்ெற த் ைதந்தா ம் ஆ ஈ ஊ 

ஏ ஓ என் ம் ெநட்ெட த் ைதந்தா ம் ெசய்யப்ப ம் என ம், இவ்வாளத்திதான் அச்சு, 
பாரைண ெயன் ம், காட்டாளத்தி, நிறவாளத்தி, பண்ணாளத்தி ெயன் ம் எ த்  
ேவற் ைமயாற் ெபயெரய் ம் என ம், பிறவா ம் கூ ப. 
 
    ௨௭. தண் ைம – பிறக விகட்கும், உபலக்கணம். 
    ௨௭. ஆடல்-அகக்கூத் , றக்கூத் . பதிேனாராடல் என்பன. 
 
    ௨௯. உாிப்ெபா ள்-இயக்கம்; பாட் ன் நைட. அ  தனைட, வாரம், கூைட, திரள் 
என நால்வைகப்ப ம். அவற் ள், தனைட மிகத்தாழ்ந்த ெசலவிைன ைடய ; 
வாரம் ெசால்ெலா க்க ம் இைசெயா க்க ம் உைடய ; கூைட ெசாற்ெசறி ம் 
இைசச்ெசறி ம் உைடய ; திரள் மிக கிய நைடயிைன ைடய . 
    இைச டன் ப த்  இயக்கிக் கைடப்பி த்  உணர்ந்த அறிவினனாகி விாிக்கும் 
இைசேயான் என்க. 
    ------------------ 
    (கவிஞன் அைமதி) 
 
        ௩௭ - ௪௪. இமிழ்கடல் வைரப்பில் தமிழகம் அறியத் 
        தமிழ்  அறிந்த தன்ைமயன் ஆகி 
        ேவத்தியல் ெபா வியல் என் இ  திறத்தின் 
        நாட் ய நன் ல் நன்கு கைடப்பி த்  
        இைசேயான் வக்கிாித் திட்டத்ைத உணர்ந் ஆங்கு 
        அைசயா மரபின் அ பட ைவத்  
        மாற்றார் ெசய்த வைசெமாழி அறிந்  
        நாத்ெதாைல  இல்லா நன் ல் லவ ம், 
 
    இமிழ் கடல் வைரப்பில் தமிழகம் அறிய- ஒ க்கின்ற கடல் சூழ்ந்த வியின் 
கண்ேண தமிழ் நாட் னர் அறிய, தமிழ்  அறிந்த தன்ைமயன் ஆகி- த்தமி ம் 

ைற ேபாகக் கற் ணர்ந்த தன்ைமைய ைடயனாகி, ேவத்தியல் ெபா வியல் என்  
இ திறத்தின்-ேவத்திய ெலன் ம் ெபா வியெலன் ம் கூறப்ப ம் இரண்  
கூ பாட் ைன ட, நாட் ய நன் ல் நன்கு கைடப்பி த் -நாடக ைல நன்றாகப் 
பற்றிக் ெகாண் , இைசேயான் வக்கிாித் திட்டத்ைத உணர்ந் -இைசப் லவன் 
ஆளத்தி ைவத்த பண்ணீர்ைமைய அறிந் , ஆங்கு-அறிந்தவண்ணம்; அைசயா மரபின்-
தளராத ைறைமயாேல, அ  பட ைவத் -அவன் தாளநிைலயில் எய்த ைவத்த நிறம் 
தன் கவியிேல ேதான்ற ைவக்க வல்லனாய், மாற்ேறார் ெசய்த வைசெமாழி அறிந்  
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நாத்ெதாைல  இல்லா- ன் பைகவர் ெசய்த வைசெமாழிகைளயறிந்  அைவ 
ேதாற்றாதப  வைசயில்லாத ெமாழிகளால் நாடகக்கவி ெசய்யவல்ல ெகடாத 
நாவிைன ைடய, நன ற் லவ ம்-நல்ல ைல வல்ல லவ ம்; 
 
    ௩௭. தமிழகம்-ேவங்கடம் குமாி தீம் னற் ெபௗவம் என்பன; வடக்கும் ெதற்கும் 
குடக்கும் குணக்கும் எல்ைலயாக ைடய வண் கழ் வர் தண்ெபாழில் வைரப் . 
 
    ௪௧. வக்கிாித்தல்-ஆளத்தி ெசய்தல், உணர்ந்  என்பதற்கு, த ம் ைற ம் ம் 
நிைற ம் குைற ம் கிழைம ம் வ ம் ெம ம் சம ம் வைரயைற ம் நீர்ைம ம் 
என் ம் பதிெனா  பாகுபாட் னா ம் அறிந்  என்பர். 
    தன்ைமயனாகிக் கைடப்பி த்  உணர்ந்  ைவத்  அறிந்  ெதாைலவில்லாத 

லவ ம் என்க. 
    -------------------- 
    (தண் ைமயாசிாியன் அைமதி) 
 
        ௪௫-௫௫. ஆடல் பாடல் இைசேய தமிேழ 
        பண்ேண பாணி க்ேக டேம 
        ேதசிகம் என் இைவ ஆசின் உணர்ந்  
        கூைட நிலத்ைதக் குைற இன்  மிகுத் ஆங்கு 
        வார நிலத்ைத வாங்கு  வாங்கி 
        வாங்கிய வாரத்  யா ம் குழ ம் 
        ஏங்கிய மிட ம் இைசவன ேகட்பக் 
        கூர்உகிர்க் கரணம் குறிஅறிந்  ேசர்த்தி 
        ஆக்க ம் அடக்க ம் மீத்திறம் படாைமச் 
        சித்திரக் கரணம் சிைத இன்றி ெச த் ம் 
        அத்தகு தண் ைம அ ந்ெதாழில் தல்வ ம் 
 
    ஆடல்பாடல் இைசேய தமிேழ-எல்லாக் கூத் க்க ம் எல்லாப் பாட் க்க ம் எல்லா 
இைசக ம் இயல் இைச நாடகெமன் ம் வைகத் தமிழ்க ம், பண்ேண பாணி 

க்ேக டேம-எல்லாப் பண்க ம் இ வைகத் தாளங்க ம் எ வைகத் க்குக ம், 
இவற்றின் குற்றங்க ம், ேதசிகம்-இயற்ெசால், திாிெசால் திைசச்ெசால், வடெசால் 
என் ம் நால்வைகச் ெசால்வழக்குக ம், என்றிைவ ஆசின் உணர்ந் -என்  
ெசால்லப்பட்ட இவற்ைற ண்ணிதின் உணர்ந் , கூைட நிலத்ைதக் குைறவின்றி 
மிகுத் -ஓ ைவ இரட் க்கிரட்  ேசர்த்தவிடத்  ெநகிழாதப  நிரம்ப நி த்த ம், 
ஆங்கு வார நிலத்ைத வாங்கு  வாங்கி-அவ்விடத் ப் ெப ம் இரட் ையப் 
பாக வானவழி நிற்குமானம் நி த்திக் கழி மானங் கழிக்க ம் வல்லனாய், வாங்கிய 
வாரத்  யா ம் குழ ம் ஏங்கிய மிட ம் இைசவன ேகட்ப-இப்ப  நிகழ்ந்த 
உ க்களில் யாழ்ப்பாட ம் குழ ன்பாட ம் கண்டப்பாட ம் இைசந்  
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நடக்கின்றப  ேகட்ேபார் ெசவிக்ெகாள் மா , கூர்உகிர்க் கரணம்குறி அறிந்  
ேசர்த்தி-தண் ைமைய விர ன் ெசய்ைகயாேல குறியறிந்  ேசர வாசிக்கவல்லனாய், 
ஆக்க ம் அடக்க ம்-மற்ைறக் க விகளின் குைறைய நிரப் த ம் மிகுதிைய 
அடக்குத ம், மீத்திறம் படாைம-ஆக்குமிடத் ம் அடக்குமிடத் ம் இைசயில் இரந்திரந் 
ேதான்றாமற் ெசய்த ம், சித்திரக் கரணம் சிைதவின்  ெச த் ம்-இவ்வைனத் ம் 
ெசய் மிடத் க் ைகத்ெதாழில் அழகுெபறச் ெசய்  காட்ட ம் வல்லனாய், அத்தகு 
தண் ைம அ ந்ெதாழில் தல்வ ம்-அத்தன்ைம ைடய தண் ைமக் க வியின் 
அாிய ெதாழிைல ைடய ஆசிாிய ம்; 
 
    ௪௫. இைச-நரப்பைடவால் உைரக்கப்பட்ட பதிேனா ராயிரத் த் ெதாள்ளாயிரத் த் 
ெதாண் ற்ெறான்றாகிய ஆதியிைசகள் என்பர். இதற்குப் பிரமாணமாக எ த் க் 
காட்டப் ெபற்றெதா  சூத்திரம் அ யில் வ மா  சிைதந்  காணப்ப கின்ற . 
 
        "உயி யிர் ெமய்யள ைரத்தைவம் பா ம் 
        உடறமி ழிய ைச ேய டன் பகுத்  
        ேவழ் ெபய்தந்.................. 
        ெதாண்  மீண்ட பன்னீ ராயிரங் 
        ெகாண்டன ாியற்றல் ெகாைளவல்ேலார் கடேன" 
 
    ௪௫. தமிழ் என்பதற்கு, வடெவ த் ெதாாீஇ வந்த எ த்தாேன உறழ்ந்  
காட்டப்பட்ட வாக்கியக் கூ கள் என் ம் உைரப்பர். 
    ௪௬. பண்-நரப்பைடவால் நிறந்ேதான்றப் பண்ணப் படா நின்ற பண் ம், 
பண்ணியற் றிற ம், திற ம், திறத்திற மாம். 
 
    ௪௬. டம்-குற்றம் 
    ௪௭. ஆசு- ண்ைம. ஆசின் ணர்ந்  என் ம் பாடத்திற்குக் குற்றமின்றி 

ணர்ந்ெதன்ப  ெபா ளாகும். 
 
    ௫௧. ஏங்கிய-ஒ த்தைல ைடய 
 
    ௫௨. கூர்உகிர்-கூாிய நகம்: விர க்கு ஆகுெபயர். கரணம்-ெசய்ைக. 
 
    ௫௫. தண் ைம என்ற  ஏைனத் ேதாற்க விகைள ம் அடக்கி நின்ற . அவற்ைற, 
        "ேபாிைக படகம் இடக்ைக உ க்ைக 
        சீர்மிகு மத்தளம் சல் ைக கர ைக 
        திமிைல குட ழாத் தக்ைக கணப்பைற 
        தம கம் தண் ைம தாவில் தடாாி 
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        அந்தாி ழெவா  சந்திர வைளயம் 
        ெமாந்ைத ரேச கண்வி  ம்  
        நிசாளம் ைம சி பைற அடக்கம் 
        மாசில் தகுணிச்சம் விரேல  பாகம் 
        ெதாக்க உபாங்கம் ெப ம் பைறெயன 
        மிக்க ேலார் விாித் ைரத் தனேர" 
 
    என் ஞ் சூத்திரத்தாலறிக. இைவ அக ழ , அகப் ற ழ , ற ழ , றப் ற 

ழ , பண்ணைம ழ , நாண் ழ , காைல ழ  என எ வைகப்ப ம் என் ம், 
ன்ெசான்ன உத்தமமான மத்தளம் சல் ைக இடக்ைக கர ைக ேபாிைக படகம் 

குட ழா என்பன அக ழ ம், மத்திமமான தண் ைம தக்ைக தகுணிச்சம் த யன 
அகப் ற ழ ம், அதமக் க வியான கணப்பைற த யன ற ழ ம், ன் 
கூறப்படாத ெநய்தற்பைற த யன றப் ற ழ ம், ரசு நிசாளம் ைம திமிைல 
ெயன் ம் ர ழ  நான்கும் பண்ணைம ழ ம், நாழிைகப் பைறயான  
நாண் ழ ம்,  என்ப  காைல ழ ம் ஆகுெமன் ம் கூ வர். அ கள் 
தண் ைம ெயான்றைனேய விதந்ேதா த ன், அ ேவ ஏைனக் க விகட்ெகல்லாம் 

தலாெமன்ப  ெபற்றாம். 
    --------------- 
    (குழலாசிாியன் அைமதி) 
 
        ௫௬-௬௯. ெசால் ய இயல்பினிற் சித்திர வஞ்சைன 
        ல் ய அறிந்  ணர்ப்ேபான் பண்பின் 
        வர்த்தைன நான்கும் மயல்அறப் ெபய் ஆங்கு 
        ஏற்றிய குரல்இளி என் இ  நரம்பின் 
        ஒப்பக் ேகட்கும் உணர்வினன் ஆகிப் 
        பண்அைம ழவின் கண்ெணறி அறிந்  
        தண் ைம தல்வன் தன்ெனா  ெபா ந்தி 
        வண்ணப் பட்டைட யாழ்ேமல் ைவத் ஆங்கு 
        இைசேயான் பா ய இைசயின் இயற்ைக 
        வந்த  வளர்த்  வ வ  ஒற்றி 
        இன் ற இயக்கி இைசபட ைவத்  
        வார நிலத்ைதக் ேக இன்  வளர்த் ஆங்கு 
        ஈர நிலத்தின் எ த் எ த்  ஆக 
        வ வின்  இைசக்கும் குழேலான் தா ம், 
 
    ெசால் ய இயல்பின்- ல்களிற் ெசான்ன ைறைமயாேல, சித்திர வஞ்சைன 

ல் ய அறிந் -சித்திரப் ணர்ப் ம் வஞ்சைனப் ணர்ப் ம் என் ம் இ  
கூற்றிைன ம் அறிந் , ணர்ப்ேபான் பண்பின்- ணர்க்கவல்ல 
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பாடலாசிாியைனெயாத்த அறிவிைன ைடயனாகி, வர்த்தைன நான்கும் மயல் 
அறப்ெபய் -ஆேராகண அவேராகணங்களில் விரல்கைள விட் ப் பி க்கும் 
வர்த்தைன நான்கினா ம் ற்  ன்  பண்ணீர்ைமகைள ம் தந்நிைல குைலயாமற் 
காட்டவல்லனாய், ஆங்கு-அவ்விடத் , ஏற்றிய குரல் இளி என்  இ  நரம்பின்-
பதினாற் ேகாைவயினிடத் க் குரல் நரம்  இரட் க்கவ ம் அ ம்பாைலைய ம், இளி 
நரம்  இரட் க்கவ ம் ேமற்ெசம்பாைலையய ம், இைவேபால அல்லாத 
பாைலகைள ம், ஒப்பக்ேகட்கும் உணர்வினன் ஆகி-இைச ல் வழக்காேல இைண 
நரம்  ெதா த் ப் பா ம் அறிவிைன  ைடயனாய், பண் அைம ழவின் கண்ெணறி 
அறிந் -பண் தலைமந்த ழவின் கண்ெணறியிைன அறிந் , தண் ைம தல்வன் 
தன்ெனா ம் ெபா ந்தி-தண் ைம தல்வேனா ம் ெபா ந்தி, வண்ணப் பட்டைட 
யாழ்ேமல் ைவத்  ஆங்கு-நிறத்திைன ைடய இளி ெயன் ம் நரம்பிைன யாழ்ேமல் 
ைவத் , இைசேயான் பா ய இைசயின் இயற்ைக-அதன்வழிேய இைசக்காரன் பா ய 
பாட் னியல்ைப, வந்த  வளர்த் -பா கின்ற பண் வர க க்குச் சுரம் குைற  
படாைம நி த்தி, வ வ  ஒற்றி-அந்தப் பண் க்கு அயல் விரவாமல் ேநாக்கி, 
இன் ற இயக்கி-வண்ண தலாகக் காட்டப்பட்ட பாட யல் வழக்ெகல்லாம் சுைவ 
ெபா ந்த நிரப்பக் காட் , இைசபட ைவத் - ற்கூறிய த ம் ைற ம் தலான 
பண்ணிலக்கணம் பதிெனான்றிைன ம் நிரம்பைவத் , வார நிலத்ைதக் ேக ன்  
பார்த் -வாரப்பாடைல அள  நிரம்ப நி த்தவல்லனாய், ஆங்கு-பாட டத் , 
ஈரநிலத்தின்எ த்  எ த்தாக-ெசான்னீர்ைமகளின் எ த் க்கள் சிைதயாமேல 
எ த்ெத த்தாக இைசக்கும், வ வினின்  இைசக்கும் குழேலான் தா ம்-
இச்ெசால்லப்பட்ட இயல் கைள இலக்கணப்ப  வ வாமல் வாசித் க் காட்டவல்ல 
குழலாசிாிய ம்; 
 
    ௫௬. சித்திரப் ணர்ப்பாவ  இைசெகாள் ம் எ த் க்களின் ேமைல வல்ெலாற்  
வந்தவழி ெமல்ெலாற் ப் ேபாலப் பண்ணீர்ைம நி த்தல். வஞ்சைனப் ணர்ப்பாவ  
இைசெகாள்ளா ெவ த் க்களின் ேமேல வல்ெலாற்  வந்தவழி ெமல்ெலாற் ப் ேபால 
ெநகிழ்த் ப் ணர்த்தல். 
 
    ௫௮. வர்த்தைன-குழ ல் விர ளர்ந் ந் ைளகள் சுட் விரல் தலாக விட் ப் 
பி ப்ப  ஆேராகணம்; சி விரல் தலாக விட் ப்பி ப்ப  அவேராகணம்; இங்ஙனம் 
ஏற்றியிறக்க ம், இறக்கிேயற்ற ம் வர்த்தைன ெயனப்ப ம். 
 
    ௫௯. ‘ஏற்றிய குர னி....உணர்வினனாகி’ என்பதன் ெபா ள் பின்னர் யாழாசிாியன் 
அைமதி கூ மிடத்  உைரக்கு ைறயால் விளக்கமாம். 
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    ௬௩. பட்டைட-அ மைண; எல்லாப் பண்ணிற்கும் அ மைண யாத ன் 
இளிெயன் ம் நரம் , பட்டைட ெயனப்பட்ட . யாழின் ேமற்பண்கைள இளி 

ைறயாேல ைவத்  என்க. இளி ைறயாவ  சட்சக் கிரமம். ஆங்கு; அைச. 
 
    ௬௫. ஒற்றி-நிைனந் . 
 
    ௬௭. வார நிலத்ைதக் ேக ன்  பார்த்  என்ப - தனைட, வாரம், கூைட, திரள் 
என்  ெசால்லப்பட்ட இயக்கம் நான்கி ம் தல் நைட மிக ம் தாழ்ந்த ெசலவிைன 

ைடத்தாகலா ம், திரள் மிக கிய நைடயிைன ைடத்தாகலா ம் இைவ 
தவிர்ந் , இைடப்பட்ட வாரப் பாடல் ெசால்ெலா க்க ம் இைசெயா க்க ம் 
உைடத்தாகலா ம், கூைடப்பாடல் ெசாற்ெசறி ம், இைசச் ெசறி ம் 
உைடத்தாகலா ம் சிறப் ேநாக்கி, அவ்விரண் ள் ம் வாரப்பாடைல அள  
நிரம்ப நி த்தவல்லனாய் என்க. எனேவ, கூைடப்பாட ம் அைமவதாயிற் . 
 
    ௬௯. இைசக்கும் என்பைத எ த்ெத த்தாக இைசக்கும் என் ம் ெசால்லப்பட்ட 
யாவற்ைற ம் வ வின்றிைசக்கும் என் ம் பிாித் க் கூட் க. 
 
    அறிந்  மயலறப்ெபய்  உணர்வினனாகி அறிந்  ெபா ந்தி ைவத்  வளர்த்  
ஒற்றி இயக்கி ைவத் ப் பார்த்  இைசக்குங் குழேலான் என்க. 
 
    (யாழாசிாியன் அைமதி) 
    இப்பகுதியின் உைர நன்கு விளங்குதற்ெபா ட்  இைசையப் பற்றிய சில 
ெகாள்ைககைள தற்கண் விளக்கு ம்:- 
    தமிழில் இைச என்ப  சுரம் இராகம் என் ம் இ  ெபா ளி ம் வழங்கும். 
இராகத்திற்கு இைசெயன் ம் ெபயரன்றிப் பண் என்ற ெபய ம் உண் . 
வடெமாழியில் சு திெயன்  ெசால்லப்ப வ  தமிழில் அலகு என் ம், மாத்திைர 
ெயன் ம் வழங்கும். மற் ம், சுரம் என்பதற்கு நரம்  என்ற ெபய ம், பண் என்பதற்கு 
யாழ் என்ற ெபய ம் தமிழில் வழங்கும். ஏழிைசகட்கும் தமிழிேல குரல் த்தம், 
ைகக்கிைள, உைழ, இளி, விளாி, தாரம் என்பன ெபயர்களாம். ஏ சுரங்கட்கும் 
வடெமாழியிேல சட்சம், ாிடபம், காந்தாரம், மத்திமம், பஞ்சமம், ைதவதம், நிடாதம் 
என்பன ெபயர்களாம். 
    தமிழில் ஏழிைசகட்கும் இ பத்திரண்  அலகுகள் கூறப்பட் ள்ளன; அைவ குரல் 

த யவற்றிற்கு ைறேய ௪,௪,௨,௪,௩,௨ ஆகும். இதைன, 
 
        "குரல் த்தம் நான்கு கிைள ன் றிரண்டாம் 
        குைரயா உைழயிளி நான்கு- விைரயா 
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        விளாிெயனின் ன்றிரண்  தாரெமனச் ெசான்னார் 
        களாிேசர் கண் ற் றவர்." 
 
    என்பதனா னறிக. 
    வடெமாழியி ம் ஏ  சுரங்கட்கும் இ பத்திரண்  சு திகேள கூறப்பட் ள்ளன. 
அைவ சட்சம் த யவற்றிற்கு ைறேய ௪,௩,௨,௪,௪,௩,௨ ஆகும். 
    இந்த இைச அல்ல  சுரங்களின் வாிைசக்குத் தமிழில் ேகாைவெயன் ம் 
ெபய ண் . இவ்வாிைச யைமப் க்கள்,ஆயப்பாைல,ச ரப்பாைல,வட்டப்பாைல, 
திாிேகாணப்பாைல,என,நால்வைகப்ப கின்றன;இவற்றினின் ம் உண்டாவ  
இராகம் அல்ல  பண் ஆகும். 
    ஏழிைச ெயனப்ப ம் சுரங்கள் ஏழிைன ம் மா ந் திறத்தினாேலேய பலவைகப் 
பண்கள் அல்ல  இராகங்கள் உண்டாகின்றன; ஆக ன் சுரங்கைளப்பற்றிய 
ெசய்திகைள த ல் நன்கு ெதாிந்  ெகாள் தல் ேவண் ம். குரல் தலாய ஏழ ள், 
தாரத்தில் உைழ ம், உைழயிற் குர ம், குர ல் இளி ம், இளியில் த்த ம், 

த்தத்தில் விளாி ம், விளாியிற் ைகக்கிைள ம் பிறக்கும்; இவற் ள் த ற் 
ேறான்றிய  தாரம். 
 
        "தாரத் ட் ேடான் ம் உைழ ைழ ட்ேடான் ம் 
        ஒ ங் குரல் குர  ட்ேடான்றிச் – ேச மிளி 
        ட்ேடான் ந் த்தத் ட் ேடான் ம் விளாி ட் 
        ைகக்கிைள ேதான் ம் பிறப் ". 
 
    என்ப  காண்க. தாரத் ள் அதற் ைகந்தாவதாகிய உைழ ம், உைழ ள் அதற் 
ைகந்தாவதாகிய குர ம், இம் ைறேய ஏைனய ம் ேதான்றின ெவன்ப  
அறியற்பால . இவ்ேவழிைசக ம் வட்டப்பாைல ைறயில் ஓர் இராசி மண்டலத்தின் 
பன்னிரண்  இ க்ைககைள ம் இடமாகக் ெகாள் ம் என்ப  பின்னர் ஆய்ச்சியர் 
குரைவ ள் விளக்கப்ப ம். 
    ஓர் இராகம் அல்ல  பண்ணிைன உண்டாக்குதற் ெபா ட்  த ேல 
ெதாடங்கப்ெப ம் சுரம் குரல் என்பதாகும். ஏ  சுரங்களில் எதைன ம் குரலாக 
நி த் தல் உண் ; அஃதாவ  குரேல குரலாக ம், த்தம் குரலாக ம், ைகக்கிைள 
குரலாக ம் இங்ஙனம் ெதாடக்கப்ெப ம் என்பதாம். 
    சுரங்கைளக்ெகாண்  இைசைய எ ப் தற்குக் க வியாகக் ெகாள்ளப்பட்ட 
எ த் க்கள் சாிகமபதநி என் ம் ஏ மாம். இவ்ெவ த் க்கள் சட்சம் த ய 
ெபயர்களின் தெல த் க்கள் என்  ெகாள்வன ெபா ந்தாைமயால், இைவ 
குறியீடாக அைமத் க்ெகாள்ளப் ெபற்றனவாதல் ேவண் ம். வட ற் ைறேபாய 
சில ம் இங்ஙனம் க வர். 
 
        " ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ ஓ ஔ ெவ ம் 
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        இவ்ேவ ெழ த் ம் ஏழிைசக் குாிய" 
 
    எனத் திவாகரம் கூ த ன், ஆ த ய ெநட் யிர் ஏழைன ம் க வியாகக் 
ெகாண்  பண்ைடத் தமிழ்மக்கள் இைசபா னராத ம் ேவண் ம். 
    தமிழிேல இராகங்கள் பண் என ம், திறம் என ம் இ வைகப் ப ம். "நிைரநரம் 
பிற்ேற பண்ெணன லாகும்", "குைறநரம் பிற்ேற திறெமனப் ப ேம" என் ம் திவாகர 

ற்பாக்களால் ஏ  நரம்பா ம் இயன்ற  பண்ணாம் என்ப ம்், ஆ  ஐந்  நான்கு 
எனக் குைறந்த நரம் களான் இயன்றன திறமாம் என்ப ம் ெபறப்ப ம். திறத்ைத 

ன்  வைகப்ப த் ப் பண்ணியற்றிறம், திறம், திறத்திறம் என வழங்குத ண் . 
பண் ம், திற ன் ம் ஆகிய இந்நால்வைக இராகங்கைள ம் குறிக்கும் 
வடெமாழிப்ெபயர்கள் சம் ர்ணம், சாடவம், ஔடவம், ச ர்த்தம் என்பன. இந்நான்கும் 
தமிழில் பண், திறம் என இரண்டாகக் கூறப்ப தேலா  யா ம் பண்ெணன்ேற 
கூறப்ப த ம் உண் . 
    தமிழில் ஐந்திைணக்கு ாிய பண்கள் குறிஞ்சியாழ், பாைலயாழ், ல்ைலயாழ், 
ெநய்தல்யாழ், ம தயாழ் என்பன. இவற் ள் ெநய்தல் யா க்கு விளாி என்ப ம் ெபயர். 
இ  திறனில் யாழ் எனப்ப த ன், திறங்க ைடய ஏைன நான்குேம ெப ம்பண்கள் 
எனப்ப ம்; "யாம யாழ்ப்ெபயர் குறிஞ்சி யா ம், ெசவ்வழி யாழ்ப்ெபயர் ல்ைல 
யா ம், பாைல யா ம், ம த யா ெமன, நால்வைக யா ம் நாற்ெப ம் பண்ேண" 
என்ப  திவாகரம். இதி ந்  குறிஞ்சி யா க்கு யாம யாழ் என்ற ெபய ம், ல்ைல 
யா க்குச் ெசவ்வழி யாழ் என்ற ெபய ம் உண்ெடன்ப  லனாம். இந் ற் ெப ம் 
பண் ம் பிறக்குமா  "தாரத் ைழேதான்றப் பாைலயாழ் தண்குரல், ஒ ைழ 
ேதான்றக் குறிஞ்சியாழ்-ேநேர, இளிகுர ற் ேறான்ற ம தயாழ் த்தம், இளியிற் 
பிறக்கெநய்த யாழ்" எனக் கூறப்பட் ள . இதில் ெநய்தல் யாழ் என்ற  ெசவ்வழி 
யாதல் ேவண் ம். எனேவ தாரம் குரலாக உைழ அதற்குக் கிைளயாகத் ேதான்றவ  
குறிஞ்சியாழ் என ம், குரல் குரலாக இளி அதற்குக் கிைளயாகத் ேதான் வ  
ெசவ்வழி யாழ் என ம் கூறப்ப ம் என்க. கிைளயாவ  நின்ற நரம்பினின் ம் 
ேதான் ம் நரம் ; நின்ற நரம்பிற்கு ஐந்தாவ  நரம் . இவ்வாேற நின்ற நரம்பிற்கு 
நான்காவ  நட் நரம்ெபன் ம், ன்றாவ ம் ஆறாவ ம் பைக நரம்ெபன் ம், 
இரண்டாவ ம் ஏழாவ ம் இைண நரம்ெபன் ம் அறிக. 
    இனி, ற்குறித்த நான்கு பண்க ள் பாைலயாழி ந்  ெசம்பாைல, 
ப மைலப்பாைல, ெசவ்வழிப்பாைல, அ ம்பாைல, ேகா ப்பாைல, விளாிப்பாைல, 
ேமற்ெசம்பாைல என் ம் ஏ பாைல யிைசகள் பிறக்கும்; இைவ பிறக்குமா  ேமல் 
இக்காைத ள் ம், ஆய்ச்சியர் குரைவ ள் ம் விளக்கமாம். 
    இனி, பாைல, குறிஞ்சி, ம தம், ெசவ்வழி ெயன் ம் நாற்ெப ம் பண்களில் 
ஒவ்ெவான் ம் அகநிைல, றநிைல, அ கியல், ெப கியல் என் ம் இன 
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ேவ பாட்டால் நந்நான்கு ஆகப் ெப ம்பண்கள் பதினாறாகும். நாற்ெப ம் 
பண்க ள்ேள பாைல யா க்கு ஐந் ம், குறிஞ்சி யா க்கு எட் ம், ம த யா க்கு 
நான்கும், ெசவ்வழி யா க்கு நான்கும் ஆக இ பத்ெதா  திறங்கள் உள்ளன. "ஈாி  
பண் ம் எ ன்  திற ம்" என்ப  பிங்கலம். திறம் இ பத்ெதான்  அகநிைல, 

றநிைல, அ கியல், ெப கியல் என் ம் ேவ பாட்டால் எண்பத்  நான்கு ஆகும். 
எனேவ, பண் பதினா ம், திறம் எண்பத்  நான்கும் ேசர்ந்   என் ம் 
ெதாைகயினவாகின்றன. பிங்கல நிகண் ேல திறங்களின் வைக யாவற்றிற்கும் ெபயர் 
கூறி ந்தபின், "தாரப் பண் றம் ைப ள் காஞ்சி ப மைல யிைவ ற்  ன்  
திறத்தன" என்  கூறப்பட் த்த ன், தாரப் பண் றம், ைப ள் காஞ்சி, ப மைல 
என் ம் ன்  திறங்க ம் ற்கூறிய ற் டன் ேசரப்பண்கள் ற்  ன்  
என் ம் ெதாைகெப ம். பண் ற் ன்ெறன்றல் ெப  வழக்கு. ெப ம் பண்களின் 
வைக பதினாற ட் பன்னிரண் க்கும், திறங்க ம், அவற்றின் வைக மாகிய 
எண்பத்  நான்கிற்கும் ெபயர் பிங்கல நிகண் ற் காண்க. 
    இனி, தமிழிேல குரல் தலாக ம், வடெமாழியிேல சட்சம் தலாக ம் ஏ  
சுரங்க ம் ெபயர் கூறப்ப த ன், குர ம் சட்ச ம் ஒன்ெறன ம், த்த ம் ாிடப ம் 
ஒன்ெறன ம், இவ்வாேற ஏைனய ம் ைறேய ஒவ்ெவான்றா ெமன ம் க தல் 
கூ ம். ஆயின் இவற்றிற்குக் கூறப்ப ம் அலகும் ஒளி ம் பிறப்பிட ம் ேவ ப த ன் 
அம் ைறேய இவ்விரண் ம் ஒன்ெறனல் அைமயாைம ெபற்றாம். ஈண்  அலகிைன 
ேநாக்கு ம்:- 
    குரல்-௪, த்தம்-௪, ைகக்கிைள-௩, உைழ-௨, இளி-௪, விளாி-௩, தாரம்-௨. 
    சட்சம்-௪, ாிடபம்-௩, காந்தாரம்-௨, மத்திமம்-௪, பஞ்சமம்-௪, ைதவதம்-௩, நிடாதம்-௨. 
    இவற் ள் இரண்டாவ ம் ன்றாவ ம் நான்காவ ம் மாத்திைரயில் ஒவ்வாைம 
காண்க. சட்சம் த யவற்றிற்கு இங்ேக காட் ய சு திகளின் அளேவ சாரங்கேதவர் 
இயற்றிய சங்கீதரத்னாகரம் த ய ற்கள் பலவற்றி ம் காணப்ப த ன், 
அம் ைறேய தமி க்கும் ெபா த்தமாதல் ேவண் ம். குரல் என்பதைனச் சட்சம் என்  
ெகாள்ளா  மத்திமம் எனக் ெகாள்ளின் இரண் ம் சு தியள கள் ஒத்  
வி கின்றன. 
 
    குரல்-௪, த்தம்-௪, ைகக்கிைள-௩, உைழ-௨, இளி-௪, விளாி-௩, தாரம்-௨. 
    ம-௪, ப-௪, த-௩, நி-௨, ச-௪, ாி-௩, க-௨ 
 
    சு க்கங்க தி மத்திமம் த ய ெபயர்கள் ம த ய எ த் க்களாற் 
குறிக்கப்பட்டன. ேமேல காட் யவற்றில் இ  திறத் ம் அலகு ஒத்தி த்தல் காண்க. 
இவ்வாற்றால் பண்ைடத் தமிழ் இைச ேலார் வட ன் ைறயிலைமந்த மத்திமத்ைத 
ஆரம்ப சுரமாகக் ெகாண்டன ெரன்ப  ேபாத ம். எனேவ, தாரத்  உைழ ேதான் ம் 
என்ற ைறப்ப  காந்தாரத்தில் நிடாத ம், நிடாதத்தில் மத்திம ம், மத்திமத்தில் 
சட்ச ம், சட்சத்தில் பஞ்ச ம், பஞ்சமத்தில் ாிடப ம், ாிடபத்தில் ைதவத ம் பிறக்கும் 
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எனக் ெகாள்ள ேவண் ம். இவற்ைற நன்கு நிைனவில் ைவத் க்ெகாள்ளின், பின் 
கூறப்ப ம் இைசயியல் கள் ெப ம்பா ம் மயக்கமற விளங்கும். மிக ட்பமான இைச 
யியல் கைள அறிய விைழேவார் இைச ற்கைளக் கற் ம் இைசப் பயிற்சி ெசய் ம் 
அறிதல் ேவண் ம். 
    ----------------- 
 
        ௭0. ஈர்ஏழ் ெதா த்த ெசம் ைறக் ேகள்வியின் 
    ஈேரழ் ெதா த்த ெசம் ைறக் ேகள்வியின்-ெசவ்விய ைறேய இரண்ேடழாகத் 
ெதா க்கப்பட்ட ஆயப் பாைலயாய் நின்ற பதினாற் ேகாைவயில், 
    --------- 
 
        ௭௧. ஓர்ஏழ் பாைல நி த்தல் ேவண்  
    ஓேரழ் பாைல நி த்தல் ேவண் -ெசம்பாைல ப மைலப் பாைல ெசவ்வழிப்பாைல 
அ ம்பாைல ேகா ப்பாைல விளாிப்பாைல ேமற்ெசம்பாைல ெயனப்பட்ட ஏ  
பாைலயிைன ம் இைண நரம்  ெதா த்  நிரம்ப நி த்திக் காட்டல் காரணமாக, 
    ---------------- 
 
        ௭௨. வன்ைமயிற் கிடந்த தார பாக ம் 
    வன்ைமயிற் கிடந்த தாரபாக ம்-இப்பாைலயின் த்தானமாய் வ ந்த 
நிைலைமயிைன ைடய தாரம்ெபற்ற இரண்டலகில் ஓரலைக ம், 
    -------------------- 
 
        ௭௩. ெமன்ைமயிற் கிடந்த குர ன் பாக ம் 
    ெமன்ைமயிற் கிடந்த குர ன் பாக ம்- தற்றானமாய் ெம வினிற்கும் குரல் நரம்  
ெபற்ற நாலலகில் இரண்டலைக ம், 
    ----------------- 
 
        ௭௪-௫. ெமய்க்கிைள நரம்பிற் ைகக்கிைள ெகாள்ளக் 
        ைகக்கிைள 
 
    ெமய்க்கிைள நரம்பிற் ைகக்கிைள ெகாள்ளக் ைகக்கிைள-தாரநரம்பில் அந்தரக் 
ேகா ேல ைகக்கிைளயாக நி த்தத் தாரந்தான் ைகக்கிைளயாயிற் ; 
    --------------- 
 
        ௭௫-௭. ஒழிந்த பாக ம் ெபாற் ைடத் 
        தளராத் தாரம் விளாிக்கு ஈத் க் 
        கிைளவழிப் பட்டனள் 
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    ஒழிந்தபாக ம் ெபாற் ைடத் தளராத்தாரம் விளாிக்கு ஈத் க் கிைளவழிப் பட்டனள்-
தளராத அழகுைடய தார நரம்பில் ஒழிந்த ஓரலைக ம் விளாிக்குத்தர அவ்விளாி த்த 
நரம்பாயிற் ; 
    ---------------- 
 
        ௭௭-௮. ஆங்ேக கிைள ம் 
        தன்கிைள அழி கண்  அவள்வயிற் ேசர 
 
    ஆங்ேக கிைள ம் தன் கிைள அழி  கண்  அவள் வயிற் ேசர-அம் ைறேய 
இளி ம் தன் கிைளயாகிய குர ன் அழிவிைனக்கண்  அதன் பாற் ேசர ம், 
    ---------------- 
 
        ௭௯. ஏைன மகளி ம் கிைளவழிச் ேசர 
 
    ஏைன மகளி ம் கிைளவழிச் ேசர-ஏைனய உைழ தலாயின ம் தத்தமக்குக் 
கிைளயாயினவற்றிற் ேசர ம் இவ்வாறாய பதினாற் ேகாைவயிேல, 
 
    ---------------- 
 
        ௮0-௧. ேமல  உைழயிளி கீழ  ைகக்கிைள 
        வம் உ  மரபின் ெசம்பாைல ஆய  
 
    ேமல  உைழயிளி கீழ  ைகக்கிைள வம்  மரபிற் ெசம்பாைல ஆய -
உைழ தலாகக் ைகக்கிைளயி தியாக ெம  நான்கும் சமம் ஏ ம் வ  

ன் மாய்ப் ைம ற்ற ைறயாேல உைழ குரலாகச் ெசம்பாைலயாய ; 
    --------------- 
 
        ௮௨-௩. இ தி ஆதி ஆக ஆங்குஅைவ 
        ெப ைற வந்த ெபற்றியின் நீங்கா  
 
    இ தி ஆதியாக ஆங்கைவ ெப ைற வந்த ெபற்றியின் நீங்கா -இ தியாய் 
நின்ற ைகக்கிைள தலாக ள்ள ைகக்கிைள த்தம் குரல் என் மைவ தாம் 
ேதான்றிய இட ைறயான இயல்பின் நீங்கா , 
    ---------------- 
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        ௮௪-௫. ப மைல ெசவ்வழி பகர்அ ம் பாைலஎனக் 
        குரல்குரல் ஆகத் தற்கிழைம திாிந்தபின் 
 
    ப மைல ெசவ்வழி அ ம்பாைல எனக் குரல் குரலாகத்தற்கிழைம திாிந்தபின்-
ைகக்கிைள குரலாகப் ப மைலப் பாைல ம் த்தம் குரலாகச் ெசவ்வழிப் பாைல ம் 
குரல் குரலாக அ ம்பாைல ம் என ைறேய திாிந்தபின், 
    ---------- 
        ௮௬. ன்னதன் வைகேய ைறைமயின் திாிந் ஆங்கு 
 
    ன்னதன் வைகேய ைறைமயில் திாிந்  ஆங்கு- ன்பிற்ப ேய ைறைமயின் 
ேவ பட் , 
    ------------ 
        ௮௭. இளி த லாகிய ஏர்ப  கிழைம ம் 
 
    இளி தலாகிய எதிர்ப  கிழைம ம்- தாரம் குரலாகக் ேகா ப்பாைல ம் 
விளாிகுரலாக விளாிப்பாைல ம் இளிகுரலாக ேமற் ெசம்பாைல எனத் திாிய, 
    -------------- 
 
        ௮௮. ேகா  விளாி ேமற்ெசம் பாைலஎன 
 
    ேகா  விளாி ேமற்ெசம்பாைல என-தாரம் குரலாகக் ேகா ப் பாைல ம் 
விளாிகுரலாக விளாிப்பாைல ம் இளிகுரலாக ேமற்ெசம்பாைல எனத் திாிய, 
    --------------- 
 
        ௮௯. நீ க் கிடந்த ேகள்விக் கிடக்ைகயின் 
 
    நீ க்கிடந்த ேகள்விக் கிடக்ைகயின்-ெந தாய்க் கிடந்த சுரங்களின் இடத்ேத, 
    ----------- 
 
        ௯0. இைணநரம்  உைடயன அைண றக் ெகாண் ஆங்கு 
 
    இைண நரம் ைடயன அைண றக்ெகாண்  ஆங்கு- த ம் இ தி மாக ள்ள 
நரம் கைளப் ெபா ந்தக் ெகாண் , 
    ----------- 
 
        ௯௧. யாழ்ேமற் பாைல இட ைற ெம யக் 
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    யாழ் ேமற்பாைல இட ைற ெம ய-யாழினிடத்  அ ம்பாைல தலாயின 
இட ைற ெம ய ம், 
    -------------- 
 
        ௯௨. குழல்ேமற் ேகா  வல ைற ெம ய 
 
    குழல்ேமற்ேகா  வல ைற ெம ய-குழ னிடத் க் ேகா ப்பாைல தலாயின 
வல ைற ெம ய ம், 
    -------------- 
 
        ௯௩ – ௪. வ ம் ெம ம் சம ம் எல்லாம் 
        ெபா யக் ேகாத்த லைம ேயா டன், 
 
    வ ம் ெம ம் சம ம் எல்லாம் ெபா யக் ேகாத்த லைமேயா டன்-வ ம் 
ெம ம் சம ம் விளங்க ம் நரப்பைட  ெகடாம ம் பண்ணீரைம தலாயின 
குன்றாம ம் எ த் க்களால் இைச ெசய்ய வல்ல யாழிசிாிய ம்; 
    ----------- 
 
    ௭0. ேகள்வி-நரம் ; சுரம் குரல் தலாய ஏ  நரம்பிைன ம் இரட் த்த 
பதினாற்ேகாைவ ெயன்க. 
    ------------ 
 
    ௭௪. தாரத்திற்குக் ைகக்கிைள இட ைறயால் ஐந்தாவதாக ன் கிைள 
நரம்ெபன்றார். கிைள-ஐந்தாவ  நரம் . 
    -------------- 
 
    ௭௭. விளாிக்குத் த்தம் அம் ைறேய ஐந்தாவதாக ன் கிைள வழிப்பட்டனள் 
என்றார். கிைள ம்-இளி ம்; குர க்கு இளி ஐந்தாவதாக ன் அதைனக் கிைள 
என் ம் ெபயராற் கூறினார்; அன்றி, இளிெயன்பேத எ ேவாராற் கிைளெயனத் 
திாி ற்ற ெதன மாம். அ ம்பத ைரயாசிாியர் ெசாற்கைள எஞ்சாெத த் ப் ெபா ள் 
கூறி க்குங் கடப்பா ைடயரல்லர்; மற்  அ யார்க்கு நல்லாேர அங்ஙனம் 
உைரக்குங் கடப்பாட் னர். ஆயின் அவர் எக்காரணத்தாேனா இைசப்பகுதியில் 

ன்னவ ைரத்தவற்ைறேய தா ம் உைரத் , லத்தி ள்ள ெசாற்கள் பலவற்றிற்குப் 
ெபா ம் ம் ெதாிக்கா  ேபாயினர். அதனால் இஞ்ஞான்  அவற்றின் ெபா ள் 
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அறிதல் அாிதாயினைமயின் எ ேவாரா ம், பதிப்பிப்ேபாரா ம் வ க்கள் நிகழ்தல் 
இயல்ேபயாகும். 
    ‘அ ம்பத ைரயி ம்,அ யார்க்குநல்லா ைரயி ம் ைறேய ‘இக்கிரமத்தினாேல,’ 
‘இளிக்கிரமத்தாேல’ (சிலப் அரங். அ .௬௩-௪) என ம் பதினாற்ேகாைவ ெபா ந் ,’ 
‘பதினாற்ேகாைவ ேகா னி ’ (அ .௭0) என ம், ‘வரப்பட்ட பாைல,’ ‘வட்டப்பாைல’ 
(அ . ௭௨-௩) என ம், இங்ஙனம் எண்ணிறந்தன திாிந் , தி த்தம் ெபறாமேல ந்திய 
பதிப் க்கள் பலவற்றி ம் காணப்ப தைல ேநாக்கின் லபாடம் உ ச்சிைதந்  
வ ப்பட் த்தல் அாிதன் ெறன்ப  லனாம். 
    ------------------ 
 
    ௭௭-௯. நரம் கைள மகளிராக உ வகப்ப த்தி, ‘வழிப்பட்டனள்’ என ம், ‘அவள் 
வயின்’ என ம், ‘ஏைன மகளி ம்’ என ம் கூறினார். இதைன அறியமாட்டா , 
உைரயிேல ‘ெபண் ர்க்குாிய தான ைடய’ என வந்தி ப்ப  ெகாண் , இ  
ெபண் ர்கள் இனி  பா தற்ேகற்ற  என்  கூறினா ளர். கிைளவழிச்ேசர 
நீ க்கிடந்த ேகள்விக்கிடக்ைகயின் இைண நரம் ைடயன அைண றக் ெகாண்  என 
இையக்க. 
 
        ெசம் ைறக் ேகள்வியாகும் பதினாற்ேகாைவ வ மா  : 
        (௧) குரல், த்தம், ைகக்கிைள, உைழ, இளி, விளாி, தாரம்; 
        (௨) குரல், த்தம், ைகக்கிைள, உைழ, இளி, விளாி, தாரம் . 
        இதினின் ம் உண்டாய ேகள்விக் கிடக்ைகயாகும் பதினாற் ேகாைவ வ மா  : 
        (௧) உைழ, இளி, விளாி, தாரம், குரல், த்தம், ைகக்கிைள; 
        (௨) உைழ, இளி, விளாி, தாரம், குரல், த்தம், ைகக்கிைள. 
        இைவ ைறேய, 
        ம ப த நி ச ாி க – ம ப த நி ச ாி க என ம், 
        நி ச ாி க ம ப த – நி ச ாி க ம ப த என ம் கூறிக் ெகாள்க. 
 
    --------------- 
 
    ௮0. ெசம் ைற மாறிவந்த பதினாற் ேகாைவயில் உைழ த ம் ைகக்கிைள 
இ தி மாய் நிற்றல் காண்க. ‘உைழயிளி’ என் ம் பாடம் வ ப்பட்டதாகல் 
ேவண் ம்; ஈண்  இளி என்பதற்குப் ெபா ெளான்  மின்ைம ம், பைழய உைரகளில் 
இச்ெசால் வறிேத விடப்பட் த்த ங் காண்க. 
    ----------- 
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    ௮௨. இ தி ஆதியாக-இ தியாக ள்ள ைகக்கிைள தலாக. ைகக்கிைள 
இ தியில் நிற்றல் காண்க. 
    ------------- 
 
    ௮௫. குரல் குரலாக என்ப  ஒன்ெறான்றாக என்ப ேபால் நின்ற அ க்கு. 
தற்கிழைம- ைற நிரனிைற. 
    -------------- 
 
    ௮௭. எதிர்ப கிழைம-எதிர் நிரனிைற. 
    ------------- 
 
    ௯0. இைணநரம் - த ம் இ தி மாக ள்ள நரம் ; உைழ தற் ைகக்கிைள 
யி தி ம், ைகக்கிைள தல் த்தம் இ தி ம், இவ்வாேற ஏைனய ம் த ம் 
இ தி மாகி ெயன்க; இரட் த்த நரம்  என்ற மாம். உைழ, ைகக்கிைள, த்தம், 
குரல், தாரம், விளாி, இளிெயன இட ைறயால் ஒவ்ெவான் ம் குரலாகச் ெசம்பாைல 

தலாயின ேதான்றினைம அறியற்பாற் . இவ்ேவ  பண்க ம் பிற ைறயால் 
உண்டாவன ேவனிற் காைதயி ம் ஆய்ச்சியர் குரைவயி ம் அறியப்ப ம். 
    ------------- 
 
    ௯க-உ. குழல்ேமல் ேகா  என்றதனால் யாழ்ேமல் அ ம்பாைலெயன 
வ விக்கப்பட்ட . ெம தல்-இறங்குதல்; அவேராகணம். 
    -------------- 
 
    ௯௩. வ -ேமல்; உச்சம்; தாரம். ெம -கீழ்; மந்தம். சமம்-மத்திமம். இைவ 
ஓைசயின் வைக இயக்கம். 
    ஆங்கைவ, திாிந்தாங்கு. ெகாண்டாங்கு என்பவற்றில் ஆங்கு அைச. 
    நி த்தல் ேவண் ப் ெபா யக் ேகாத்த லைமேயான் என க்க. 
    ------------ 
 
    (அரங்கின் அைமதி) 
 
        ௯௫-௧௧௩. எண்ணிய ேலார் இயல்பினின் வழாஅ  
        மண்ணகம் ஒ வழி வகுத்தனர் ெகாண்  
        ண்ணிய ெந வைரப் ேபாகிய ெந ங்கைழக் 
        கண்ணிைட ஒ சாண் வளர்ந்த  ெகாண்  
        ல்ெநறி மரபின் அரங்கம் அளக்கும் 
        ேகால்அள  இ பத்  நால்விரல் ஆக 
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        எ ேகால் அகலத்  எண்ேகால் நீளத்  
        ஒ ேகால் உயரத்  உ ப்பின  ஆகி 
        உத்தரப் பலைகெயா  அரங்கின் பலைக 
        ைவத்த இைடநிலம் நாற்ேகால் ஆக 
        ஏற்ற வாயில் இரண் டன் ெபா யத் 
        ேதாற்றிய அரங்கில் ெதா தனர் ஏத்தப் 
        தைர எ தி ேமல்நிைல ைவத் த் 
        ண்நிழல் றப்பட மாண்விளக்கு எ த் ஆங்கு 
        ஒ க எழினி ம் ெபா க எழினி ம் 
        கரந் வரல் எழினி ம் ாிந் டன் வகுத் ஆங்கு 
        ஓவிய விதானத்  உைரெப  நித்திலத்  
        மாைலத் தாமம் வைள டன் நாற்றி 
        வி ந் படக் கிடந்த அ ந்ெதாழில் அரங்கத் ப் 
 
 
    ௯௫ - எண்ணிய ேலார் இயல்பினின் வழா  மண்ணகம் ஒ வழி வகுத்தனர் 
ெகாண் -எண்ணப்பட்ட சிற்ப லாசிாியர் வகுத்த இயல் களின் வ வாத வைக 
அரங்கியற் தற்குக் குற்றம் நீங்கின ஓாிடத்தில் நிலம் வகுத் க் ெகாண் , ண்ணிய 
ெந வைரப் ேபாகிய ெந ங்கைழ கண்ணிைட ஒ சாண் வளர்ந்த  ெகாண் -
ெபாதியின் தலாய திப்பிய மைலப்பக்கங்களிேல நீண்  வளர்ந்த ங்கி ற் 
கண்ேணா  கண்ணிைட ஒ  சாணாக வளர்ந்த  ெகாண் , ல்ெநறி மரபின்-

ல்களிற் கூறப்ப ம் ைறயாேல, அரங்கம் அளக்கும் ேகால் அள  இ பத்  
நால்விரல் ஆக-அரங்கம் இயற் தற்கு அளக்குங்ேகால் உத்தமன் ைகப் ெப விரல் 
இ பத் நான்கு ெகாண்ட அளவினதாக ந க்கி, எ ேகால் அகலத்  எண்ேகால் 
நீளத்  ஒ ேகால் உயரத்  உ ப்பினதாகி-அக்ேகாலால் எ ேகால் அகல ம் 
எண்ேகால் நீள ம் ஒ ேகாற் குறட் யர ம் உைடயதாய், உத்தரப்பலைகேயா  
அரங்கின்பலைக ைவத்த இைடநிலம் நாற்ேகால் ஆக- ணின்மீ ைவத்த உத்தரப் 
பலைகக்கும் அரங்கின் தளத்திற்கிட்ட பலைகக்கும் இைடநின்ற நிலம் நான்கு 
ேகாலளவினதாக ம், ஏற்ற வாயில் இரண்  உடன் ெபா ய-அவ்வள கட்குப் 
ெபா ந்த வகுக்கப்பட்ட வாயில் இரண்  விளங்க ம், ேதாற்றிய அரங்கில்-
ெசய்யப்பட்ட அரங்கிேல, ெதா தனர் ஏத்தப் தைர எ தி ேமல் நிைலைவத் -
நால்வைக வ ணப் தைர ம் எ தி யாவ ம் கழ்ந்  வணங்க ேமனிலத்ேத ைவத் , 

ண்நிழற் றப்பட மாண்விளக்கு எ த்  ஆங்கு – ண்களின் நிழல்நாயகப் 
பத்தியின் கண் ம் அைவயின் கண் ம் படாதப  மாட்சிைமப்பட்ட நிைலவிளக்கு 
நி த்தி, ஒ க எழினி ம் ெபா க எழினி ம் கரந்  வரல் எழினி ம் ாிந்  
உடன்வகுத்  ஆங்கு-இடத் ண் நிைலயிடத்ேத உ  திைரயாக ஒ க ெவழினி ம் 
இரண்  வலத் ணிடத் ம் உ  திைரயாகப் ெபா க ெவழினி ம் ேமற்கட் த் 
திைரயாகக் கரந் வர ெலழினி ம் ெதாழிற்பாட் டேன வகுத் , ஓவிய விதானத் -
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சித்திர விதானத்ைத ம் அைமத் , உைரெப  நித்திலத்  மாைலத் தாமம் வைள டன் 
நாற்றி- கழைமந்த த் மாைலகளாற் சாி ம் க்கும் தாம மாகத் ெதாங்கவிட் , 
வி ந் படக்கிடந்த அ ந்ெதாழில் அரங்கத் - ைம ைடத்தாகப் ெபா ந்திய அாிய 
ெதாழிைல ைடய அரங்கின்கண்; 
 
    ௯௫-௬, ேலார்-நாடக ேலார் என்பர் அ ம்பத ைர யாசிாியர். இவ் லகில் 

ல்வழி அரங்கு ெசய் மிடத் த் ெதய்வத்தான ம் பள்ளி ம் அந்தணாி க்ைக ம் 
கிண ம் குள ம் கா×ம் தலாயின அழியாத இயல்பிைன ைடத்தாய், நி க்கப்பட்ட 
குழிப் தி குழிக்ெகாத் , கல்லப்பட்ட மண் இனிய நாற்ற ம் இனிய சுைவ ம் 
உைடயதாய், தா ம் திண்ணிதாய், என் ம் உமி ம் பர ஞ் ேசர்ந்த நிலம், களித்தைர, 
உவர்த்தைர, ஈைளத்தைர, ெபால்லாச் சாம்பற்றைர, ெபா த்தைர என்  
ெசால்லப்பட்டன ஒழிந் , ஊாின் ந வணதாகி ள்ள நிலத்திேல ேதேரா ம் திகள் 
எதிர் கமாகக் ெகாள்ளப்ப ம் என்பர். 
 
    நிலம் வன்பால், ெமன்பால், இைடப்பாெலன்  வைகப்ப ம்; அவற் ள் 
வன்பாலாவ  ேதாண்டப்பட்ட குழியில் அம்மண்ணிைனப் ெபய்யின் குழியின்மண் 
மிகுவ ; ெமன்பாலாவ  குைறவ ; இைடப்பாலாவ  ஒத்தி ப்ப . இைடப்பாேல 
ேவண்டப்ப வதாம். மண்ணின் சுைவக ள் வர்ப்  அச்ச ம், ளிப்  ேநா ம், 
காழ்ப் ப் பசி நீ த ம், ைகப் க்ேக ம், உவர்ப் க் கலக்க ம், தித்திப்  அன் ம் 
விைளக்குமாக ன் தித்திப்ேப ெகாள்ளத்தகுவதாம். 
 
    ௯௭. ேபாகிய-நீண்ட. 
 
    ௧00. உத்தமராவார்; மிக்க ெந ைம ம் மிக்க கு ைம மில்ேலார். அ  
எட் க்ெகாண்ட  இம்மி; இம்மி எட் க்ெகாண்ட  எள் ; எள்  எட் க்ெகாண்ட  
ெநல் ; ெநல்  எட் க்ெகாண்ட  ெப விரலாம். 
 
    ௧0௫. வாயில் இரண்டாவன: உட் க ம் றஞ்ெசல்ல ம் சைமத்தைவ. மற் ம், 
கரந்  ேபாக்கிட ம், கூத்தர் கு ைஞப்பள்ளி ம், அரங்க ம், அதெனதிர் மன்னர் 
மாந்தேரா க்கும் அைவயரங்க ம், விநிைற மாந்தர் ெபா ந்திய ேகாட் ம் 

தலாயின ெகாள்ளப்ப ம். 
 
    ௧0௭. தர்-வ ணப் தர்;இவர் வச்சிரேதகன், வச்சிரதந்தன், வ ணன், 
இரத்தேகசுவரன் என் ம் நால்வ மாம். நால்வைக வ ணத்தாாின் உ வம் ெதாழில் 
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த யன விளங்க இங்ஙனம் வ ணப் தம் நான்கும் வகுக்கப்பட்டனவாகும். 
இவற்றினியல்  பின்னர் அழற்ப  காைத ள் விாித் ைரக்கப்ப ம். 
 
    ௧௧௧. உைர- கழ். ேமல் ஊர்காண் காைதயில் "சந்திர கு ேவ யங்கா ரகெனன, வந்த 
நீர்ைமய வட்டத் ெதாகுதி ம்" எனப் பாகுப த் ைரக்கப்ப ம் கழ் என்க. 
 
    வகுத்தனர் ெகாண் ைவத்  எ த்  வகுத்  நாற்றிக்கிடந்த அரங்கத்ெதன்க. 
    ------------- 
 
    (தைலக்ேகால் அைமதி) 
 
        ௧௧௪-௨௮. ேபர்இைச மன்னர் ெபயர்ப் றத்  எ த்த 
        சீர்இயல் ெவண்குைடக் காம் நனி ெகாண்  
        கண்இைட நவமணி ஒ க்கி மண்ணிய 
        நாவல்அம் ெபாலம்தகட்  இைடநிலம் ேபாக்கிக் 
        காவல் ெவண்குைட மன்னவன் ேகாயில் 
        இந்திர சி வன் சயந்தன் ஆெகன 
        வந்தைன ெசய்  வழிப  தைலக்ேகால் 
        ண்ணிய நன்னீர் ெபாற்குடத்  ஏந்தி 
        மண்ணிய பின்னர் மாைல அணிந்  
        நலம்த  நாளால் ெபாலம் ண் ஓைட 
        அரசுஉவாத் தடக்ைகயில் பரசினர் ெகாண்  
 
        ரசுஎ ந்  இயம்பப் பல்இயம் ஆர்ப்ப 
        அைரெசா  பட்ட ஐம்ெப ங் கு ம் 
        ேதர்வலம் ெசய்  கவிைகக் ெகா ப்ப 
        ஊர்வலம் ெசய்  குந் ன் ைவத் ஆங்கு, 
 
    ௧௧௪-௨௮. ேபர் இைச மன்னர் ெபயர் றத்  எ த்த-ெபாிய கைழ ைடய 
பைகயரசர் ேபார்ெசய்  றங்ெகா த்தவழிப் பறிக்கப்பட்ட, சீாியல் ெவண்குைடக் 
காம்  நனிெகாண் -அழகு ெபா ந்திய ெவண்ெகாற்றக் குைடயின் காம்ைப நன்கு 
எ த் , கண் இைட நவமணி ஒ க்கி மண்ணிய-க க்கள் ேதா ம் க விய 
நவமணிகளாற் கட் , நாவல் அம்ெபாலம் தகட்  இைட நிலம் ேபாக்கி-சாம் நதம் 
என் ம் ெபான்னின் தகட்டாேல 
    க க்கட்கு ந வாகிய இடங்கைளக் கட் , காவல் ெவண்குைட மன்னவன் 
ேகாயில்-உலகிைனப் ரக்கும்,ெவண்குைடைய ைடய அரசன் ேகாயி ல், இந்திர 
சி வன் சயந்தன் ஆெகன-ேதேவந்திரன் மகன் சயந்தனாக நிைனத் , வந்தைனெசய்  
வழிப  தைலக்ேகால்-மந்திர விதியாேல சித்  வழிபட் க் காப்பைமத்  இ த்திய 
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தைலக்ேகாைல, ண்ணிய நன்னீர் ெபாற்குடத்  ஏந்தி மண்ணிய பின்னர் மாைல 
அணிந் - ன்கூறிப் ேபாந்த ஆடலாசிாியன் தலாயிேனார் ண்ணிய நதிகளின் 
நல்ல நீைரப் ெபாற் குடத்திேல கந் வந்  நீராட் ய பின்  மாைலக ஞ் சூட் , 
நலம் த  நாளால்-இதற்குப் ெபா ந்திய நல்ல நாளிேல, ெபாலம் ண் ஓைட அரசு 
உவாத் தடக்ைகயில் பரசினர் ெகாண் -ெபான்னாலாகிய ணிைன ம் 
பட்டத்திைன ைடய பட்ட வ த்தனத்தின் ெபாிய ைகயில் வாழ்த் டன் ெகா த்  
அதைன உடன் ெகாண் , ரசு எ ந்  இயம்ப- ம் ரசும் எ ந்  ழங்க ம், 
பல் யம் ஆர்ப்ப-அைவயன்றிப் பல வாச்சியங்க ம் ஒ க்க ம், அரெசா  பட்ட 
ஐம்ெப ங் கு ம்- அரச ம் அைமச்சர் ேராகிதர் ேசனாபதியர் வர் சாரணர் 
என் ம் ஐம்ெப ங் கு வின ம் உடன்வர, ேதர் வலம் ெசய்  கவிைகக் ெகா ப்ப-

தியின்கண் நின்ற ேத டன் வலஞ்ெசய்  ேதர்மிைச நின்ற பா ேவான் ைகயிேல 
இத்தைலக்ேகாைலக் ெகா த் , ஊர் வலஞ்ெசய்  குந்  ன் ைவத்தாங்கு-நகாிைய 
வலமாகவந்  அரங்கின்கட் குந்  தைலக்ேகாைல எதிர் கமாக ைவத்தபின்; 
 
    ௧௧௪-௫. தைலக்ேகால் ெகாள் மிடத்  மாற்றரசர் குைடக்காம் ம், பைக ேவந்தர  
எயிற் ரத்  ெவட் ன ங்கி ம், ண்ணிய வைரயின் ங்கி ம் ஆம் என்பர்; 
இவற் ள் ன்ைனய இரண் ம் ேவத்தியற்கும், பின்ைனய  ெபா வியற்குமாம். 
 
    ௧௧௬. மண்ணிய-க விய, மண்ணிய மணி ெயன்க. 
 
    ௧௧௭. நாவலம் ெபாலம்-சாம் நதம் என் ம் ெபான். நாவல்-சம் ; அம்: சாாிைய. 
"நாவெலா  ெபயாிய ெபாலம் ைனய விாிைழ" என்றார் ஆசிாியர் நக்கீரனா ம். 
 
    ௧௧௮-௨0. மன்னவன் ேகாயி ல் காப்பைமத்  இ த்தியெவன விாித் ைரக்க. 
ஆெகன-ஆக. சயந்தன் அகத்தியர் சாபத்தால் ங்கிலாய்ப் பிறந்  தைலக்ேகாற் 
றானத் ச் சாபம் நீங்கினா னாக ன் தைலக்ேகாைலச் சயந்தனாக நிைனத்  என்றார். 
 
    ௧௨௩. நாளால் ேவற் ைம மயக்கம். ண்-கிம் ாி; அணிகல மாம். 
        சீரா திைரயவிட்டஞ் சித்திைரேயா-டா றம் 
        மாசி யிடபம் அாி ைல வான்கடகம் 
        ேபசிய ேதள் மி னம் ேபசு" 
 
    என் ம் மதிவாணனார் கூற்றால் நன்ைமயாகிய நாள் பத் ம். இராசி ஆ ம் அறிக. 
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    ௧௨௪. அரசுவா-பட்டவ த்தனம்; பட்டத்தியாைன; ஆடலாசிாியன் தலாேனார் 
தைலக்ேகாைல யாைன ைகயிற்ெகா த் த் ேத டன்வலஞ்ெசய் , பின் கவியின் 
ைகயிற்ெகா த்  ஊர்வலஞ்ெசய்  குந்  ைவத்தபின் என்க. 
    -------------------- 
 
    (மாதவி அரங்கிற் குந்  ஆ கின்ற இயல் .) 
 
        ௧௨௯-௫௯. இயல்பினின் வழாஅ இ க்ைக ைறைமயின் 
        குயி வ மாக்கள் ெநறிப்பட நிற்ப, 
        வலக்கால் ன்மிதித்  ஏறி அரங்கத்  
        வலத் ண் ேசர்தல் வழக்குஎனப் ெபா ந்தி 
        இந்ெநறி வைகயால் இடத் ண் ேசர்ந்த 
        ெதால்ெநறி இயற்ைகத் ேதாாிய மகளி ம் 
        சீர்இயல் ெபா ய நீர்அல நீங்க 
        வாரம் இரண் ம் வாிைசயில் பாடப் 
        பா ய வாரத்  ஈற்றில்நின்  இைசக்கும் 
        கூ ய குயி வக் க விகள் எல்லாம் 
        குழல்வழி நின்ற  யாேழ, யாழ்வழித் 
        தண் ைம நின்ற  தகேவ, தண் ைமப் 
        பின்வழி நின்ற  ழேவ, ழெவா  
        கூ நின்  இைசத்த  ஆமந் திாிைக 
        ஆமந் திாிைகெயா  அந்தரம் இன்றிக் 
        ெகாட் இரண்  உைடய ஓர் மண் லம் ஆகக் 
        கட் ய மண் லம் பதிெனான்  ேபாக்கி 
        வந்த ைறயின் வழி ைற வழாமல் 
        அந்தரக் ெகாட் டன் அடங்கிய பின்னர், 
        மீத்திறம் படாைம வக்காணம் வகுத் ப் 
        பாற்பட நின்ற பாைலப் பண்ேமல் 
        நான்கின் ஒாீஇய நன்கனம் அறிந்  
        ன் அளந்  ஒன்  ெகாட்  அதைன 
        ஐந் மண் லத்தால் கூைட ேபாக்கி 
        வந்தவா ரம்வழி மயங்கிய பின்ைற, 
        ஆ ம் நா ம் அம் ைற ேபாக்கிக் 
        கூறிய ஐந்தின் ெகாள்ைக ேபாலப் 
        பின்ைன ம் அம் ைற ேபாிய பின்ைற, 
        ெபான்இயல் ங்ெகா  ாிந் டன் வகுத்ெதன 
        நாட் ய நன் ல் நன்குகைடப் பி த் க் 
        காட் னள் ஆத ன், 
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    இயல்பினின் வழாஅ இ க்ைக ைறைமயின்-அரசன் த ய யாவ ம் 
தகுதிக்ேகற்ற இ க்ைககளில் ைறேய இ ந்தபின், குயி வ மாக்கள் ெநறிப்பட 
நிற்ப-இடக்ைக த ய குயி வக் க வியாளர் தாம்நிற்க ேவண் ய ைறப்ப  நிற்க, 
வலக்கால் ன் மிதித்  ஏறி அரங்கத் -அரங்ேக ம் நாடகக் கணிைகயாகிய மாதவி 
அரங்கிேல வலக்காைல ன்ைவத்  ஏறி, வலத் ண் ேசர்தல் வழக்கு எனப் 
ெபா ந் -ெபா க ெவழினிக்கு நிைலயிடனான வலப்பக்கத் ைணச் ேசர்தல் 

ைறெயன்  அவ்விடத்ைதச் ேசர்ந் , இந்ெநறிவைகயால் இடத் ண் ேசர்ந்த 
ெதால்ெநறி இயற்ைகத் ேதாாிய மகளி ம்-மாதவி வந்ேதறி நின்றவாேற ஒ க 
ெவழினிக்கு நிைலயிடனான இடப்பக்கத் ணிைனச் ேசர்ந்  நின்ற பைழய 
ெநறியியற்ைகைய ைடய ேதாாிய மடந்ைதய ம் தா ம், சீர்இயல் ெபா ய நீர் அல 
நீங்க-நன்ைம மிக ம் தீைம நீங்க ம் ேவண் , வாரம் இரண் ம் வாிைசயிற் பாட-
ஓெராற்  வாரம் ஈெராற்  வாரம் என் ம் ெதய்வப்பாடல் இரண் ைன ம் 

ைறயாேல பாட, பா ய வாரத்  ஈற்றில் நின்  இைசக்கும் கூ ய குயி வக் 
க விகள் எல்லாம்-பா ய ெதய்வப் பாட ன் இ தியிேல நின்  கூ ய இைசயா 
நிற்கும் க விகெளல்லாம், குழல்வழி நின்ற  யாேழ-வங்கியத்தின் வழி யாழ்ப்பாடல் 
நின்றதாக, யாழ்வழித் தண் ைம நின்ற  தகேவ-யாழ்ப்பாட ன் வழிேய மத்தளம் 
தக ற நின்றதாக, தண் ைமப் பின்வழி நின்ற  ழேவ-மத்தளத்தின் வழிேய 
குட ழா நின்றதாக, ழெவா  கூ நின்  இைசத்த  ஆமந்திாிைக- ழ டன் கூ  
நின்  வாச்சியக் கூ கைள அைமத்த  இடக்ைகயின் ஓைசயாக, 
ஆமந்திாிைகேயா அந்தரம் இன்றி-இடக்ைகேயா  ன் ெசான்ன குயி வக் 
க விகள் அைனத் ம் ப ந் ம் நிழ ம் ேபால ஒன்றாய் நிற்ப,ெகாட்  இரண்  
உைடய  ஓர் மண் லம் ஆக-ஒ  தாளத்திற்கு இரண்  பற்றாக, கட் ய மண் லம் 
பதிெனான்  ேபாக்கி-பஞ்சதாளப் பிரபந்தமாகக் கட்டப்பட்ட ேதசிெயாத்ைத ஒ  
தாளத்திற்கு இரண்  பற்றாகப் பத் ம் தீர்  ஒன் மாகப் பதிெனா  பற்றாேல ேதசிக் 
கூத்ைத ஆ  த் , வந்த ைறயின் வழி ைற வழாமல்-இப்ப ச் ெசய்ைக நாடக 

ல்களில் அைமந்த ைறயாகலான் அம் ைற வ வாமல், அந்தரக்ெகாட்  உடன் 
அடங்கிய பின்னர்-அந்தரக்ெகாட்  என் ம், கம் என் ம் கூறப்ப ம் இவ்ெவாத்  
ஆ  ்ந்த பின்னர், மீத்திறம் படாைம வக்காணம் வகுத் ப் பாற்பட நின்ற பாைலப் 
பண்ேமல்-மங்கலப் பண்ணாய் நரப்பைடய ம் உைடத்தாயி க்கின்ற 
பாைலப்பண்ைண அள  ேகாடாதப  ஆளத்தியிேல ைவத்  அதன்ேமேல, நான்கின் 
ஒாீஇய நன்கனம் அறிந் -மங்கலச் ெசால் ைன ைடத்தாய் நா ப் ம் 
குைறபா ல்லாத உ க்குச் ெசாற்ப த்தி ம் இைசப்ப த்தி ம் அறிந் , பாட் ம் 
ெகாட் ம் கூத் ம் நிகழ்த்தி, ன்  அளந்  ஒன்  ெகாட்  அதைன-

ன்ெறாத் ைடய மட்டத்திேல எ த்  ஓெராத் ைடய ஏக தாளத்திேல த் , ஐ  
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மண் லத்தால்-அழகிய மண் லநிைலயாேல, கூைட ேபாக்கி-ேதசிக்கு ஒற்றித் 
ெதாத்த ம் இரட் த் ெதாத்த ேமயாக ன் ேதசிக் கூெறல்லாம் ஆ  த் , 
 
    இனி மார்க்கங் கூ கின்ற  
 
    ஆ ம் நா ம் அம் ைற ேபாக்கி-பஞ்சதாளப் பிரபந்தமாகக் கட்டப்பட்ட 
வ கிெலாத்ைத ம் ேதசியெவாத்ைதக் காட் னாற்ேபால இரட் க்கிரட் யாக ஆ , 
கூறிய ஐந்தின் ெகாள்ைகேபாலப் பின்ைன ம் அம் ைற ேபாிய பின்ைற- ன் 
ெசால் ப் ேபாந்த ேதசிையப்ேபால வ கும் கட்டத்தாளம் தலாக ஏகதாளம் 
அந்தமாக ைவசாக நிைலயிேல ஆ  த்த பின்னர், ெபான் இயல் ங்ெகா  ாிந்  
உடன் வகுத்ெதன-ெபான்னால் இயன்றெதா  ங்ெகா யான  கூத்  
ந த்தாற்ேபால, நாட் ய நன் ல் நன்கு கைடப்பி த் க் காட் னள் ஆக ன்-
தாண்டவம் நி த்தம் நாட் யம் என் ம் ன்  கூ பாட் ம் நாட் யெமன் ம் 

றநடத்ைத ல்களிற் ெசான்ன ைறைம தவறாமல் அவிநயித் ப் பாவகந் ேதான்ற 
விலக்கு ப் ப் பதினான்கின் ெநறி வ வாமல் ஆ க் காட் னள் ஆதலால்: 
 
    ௧௨௯. அரசன் த ேயார் இ ந்த பின்னர் என விாித் ைரக்க. 
 
    ௧௩௪. ேதாாிய மகளிராவர் ஆ  திர்ந்தவர். 
 
        "இந்ெநறி வைகயா விடத் ண் ேசர்ேவாள் 
        ெதான்ெனறி மரபிற் ேறாாிய மகேள" 
 
    என ம், 
 
        "தைலக்ேகா லாிைவ குணத்ெதா  ெபா ந்தி 
        நலத்தகு பாட  மாட  மிக்ேகாள் 
        இயற்ப  ேகாைதத் ேதாாிய மகேள" 
 
    என ம் கூ வர். ேதாாிய மகளி ம் என் ம் உம்ைமயால் தா ம் என்ப  
விாித் ைரக்க. 
 
    ௧௩௫. சீாியல் ெபா ய என்பதற்குத் தாளவியல்  ெபா ெபற என் ம் நீரல நீங்க 
என்பதற்கு அவதாளம் நீங்க என் ம் உைரத்த மாம். 
 
    ௧௩௭-௪௩. நின்ற  நின்ற  நின்ற  நின்றிைசத்த  என்பவற் டன் ஆக என் ம் 
ெசாற் கூட்  எச்சப்ப த் , ஆமந்திாிைக இைசத்ததாக, இங்ஙனம் வாரத்  ஈற்றிேல 
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நின்  கூ  யிைசயா நிற்கும் குயி வக் க விகெளல்லாம் அந்தரமின்றி ஒன்றாய் நிற்ப 
எனச் ெசான் ெகாள்க. ஆமந்திாிைக-இடக்ைகெயன் ம் வாச்சியம். வாரப்பாடல் 
பா யபின் என்றைமயால் மிடற் ப் பாட ம் கூறியவாறாயிற் . யாழ் குழல்வழி 
நின்றாற்ேபால மிடற் ப்பாட ன் வழி ம் நின்றெதன்க. 
 
    ௧௪௭. இதைன அந்தரக் ெகாட்  என் ம், கம் என் ம், ஒத்  என் ம் ெபயர் 
கூ ப. இந்த ஒத்  ஆ ய பின்னல்ல  நாடக மகள் உ க்காட் தல் வழக்கல்ல 
என்பர். 
 
    ௧௪௮-௯. பாைலப் பண்ைண மீத்திறம் படாைம வக்காணம் வகுத்  அதன்ேமல் 
என்றிையக்க. வக்காணம்-ஆளத்தி. 
 
    ௧௫0. ‘நா ப் ங் குைறபா ல்லாத’ என் ம் இ வ ைரக்கும் ‘நான்கின் ஒாீஇய’ 
என் ம் லம் ெபா த்தமாதல் இன் ; ஒ வா, ஒ வில என்றிங்ஙனம் 
பாடமி ந்தி க்கும் ேபா ம். ‘நா ப்பாவன : உக்கிரம், ைவ, ஆேபாகம், 
பிரகைல என்பன. ஈண்  நா ப் க்க ம் குைறபா ல்லாத உ ெவன ேவண் ய , 

ன் ப்பாேல வ வன ம் உளவாத ன், அைவ இரண்டாம ேய ஈற்ற யாகப் 
பா  வன. அைவ மங்கலத் க்குப் ெபா ந்தாெவனக் ெகாள்க’ என்பர். 
 
    ௧௫௨.-௪. இக்காைதயின் ௨0-௨௧ அ களின் ெபா ள் ேநாக்குக. மார்க்கம் எனி ம் 
வ கு எனி ம் ஒக்கும். 
 
    ௧௫௫. ஐந்  என்ப  பஞ்சதாளம் என் ம் ெபா ட்டாக. கூறிய என் ம் அைடயால் 
அ  ேதசிையக் குறிப்பதாயிற் . 
 
    ௧௫௮-௯. ‘இக்காைதயிற் கூறிய த்தமிழ் வைக ம் காட் னளாத ன் என் மாம்’ 
என்பர் ெதால்ைல ைரயாசிாியர் இ வ ம். 
    -------------- 
 
    மாதவி சிறப் ப் ெபற்ற ம் ேகாவலன் அவைள ற்ற ம் 
 
        ௧௫௯-௭௫. காவல் ேவந்தன் 
        இைலப் ங் ேகாைத இயல்பினில் வழாைமத் 
        தைலக்ேகால் எய்தித் தைலஅரங்கு ஏறி 
        விதி ைறக் ெகாள்ைகயின் ஆயிரத்  எண்கழஞ்சு 
        ஒ ைற யாகப் ெபற்றனள் அ ேவ 
        பத்  அ க்கி எட் க்கைட நி த்த 
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        உயர் பசும்ெபான் ெப வ இம் மாைல, 
        மாைல வாங்குநர் சா ம்நம் ெகா க்குஎன 
        மான்அமர் ேநாக்கிஓர் கூனிைகக் ெகா த்  
        நகர நம்பியர் திாித  ம கில் 
        பகர்வனர் ேபால்வேதார் பான்ைமயின் நி த்த, 
        மாமலர் ெந ங்கண் மாதவி மாைல 
        ேகாவலன் வாங்கிக் கூனி தன்ெனா  
        மணமைன க்கு மாதவி தன்ெனா  
        அைண  ைவக ன் அயர்ந்தனன் மயங்கி 
        வி தல் அறியா வி ப்பினன் ஆயினன். 
        வ நீங்கு சிறப்பின்தன் மைனயகம் மறந் என். 
 
    காவல் ேவந்தன் இைலப் ங்ேகாைத இயல்பினின் வழாைம(காட் னளாத ன்)-
மாதவி தன் கூத் க்கும், பாட் க்கும், அழகுக்கும் ஏற்ற ைறயில் வ வாமல் 
காவைல ைடய அரசன  பச்ைசமாைல டன், தைலக்ேகால் எய்தி-தைலக்ேகாற் 
ெபயர் ெபற் , தைல அரங்கு ஏறி-எல்லா தன்ைம ம் ெப தற்குக் காரணமாகிய 

ன்னரங்ேகறப் ெபற் , விதி ைற ெகாள்ைகயின்-இந்நாடகக் கணிைகயர்க்குத் 
தைலவாிைசெயன ல்கள் விதித்த ைறப்ப , ஆயிரத்  எண்கழஞ்சு ஒ  

ைறயாகப் ெபற்றனள்-ஆயிரத்ெதண்கழஞ்சு ெபான் ஒ  ைறயாகப் பாிசம் 
ெபற்றாள்; அ ேவ-அன்  ெதாடங்கி அ ேவ நாேடா ம் பாிசமாக, ற் ப்பத்  
அ க்கி எட் க் கைட நி த்த- ற்ைறப் பதின்மடங்காக அ க்கி அதன் 
கைடக்கண்ேண எட்ைட நி த்தின (ஆயிரத்ெதட்  என்றப ),  உயர் பசும்ெபான் 
ெப வ  இம்மாைல-  ெபற் யர்ந்த பசும்ெபான்ைன விைலயாகப் ெப வ  
இம்மாைல, இம்மாைல வாங்குநர் சா ம் நம் ெகா க்கு என - ‘இவ்வள  ெபான் தந்  
இம்மாைலைய வாங்கிச் சூ வார் மாதவிக்கு மணமகனாதல் அைம ம்’ என்  ெசால் , 
மானமர் ேநாக்கிேயார் கூனி ைகக்ெகா த் -மான்ேபான்ற 
ேநாக்கிைன ைடயவளாகிய ஒ  கூனி ைகயிற் ெகா த் , நகர நம்பியர் திாித  
ம கில்-நகரத்  ஆண்டைகச் ெசல்வர்கள் உலாவ ம் ெப ந் ெத வில்,பகர்வனர் 
ேபால்வேதார் பாண்ைமயின் நி த்த – விைலக்கு விற்பாைரப் ேபால்வெதா  
பண்பினால் நி த்த, மாமலர் ெந ங்கண் மாதவி மாைல ேகாவலன் வாங்கி-சிறந்த 
தாமைரமலர் ேபான்ற கண்ைணய ைடய மாதவியின் பாிச மாைலையக் ேகாவலன் 
வாங்கி, கூனி தன்ெனா ம் மணமைன க்கு – கூனி டேன மாதவியின் 
மணமைனயிேல குந் , மாதவி தன்ேனா  அைண  ைவக ன்-அவ டன் 
அைணந்த அன்ேற, அயர்ந்தனன் மயங்கி-அயர்ந்  மயங்கி, வி தல் அறியா 
வி ப்பினன் ஆயினன்-நீங்க யாத வி ப்பத்ைத உைடயனாயினான்; வ  நீங்கு 
சிறப்பின்-குற்றமற்ற சிறப்பிைன ைடய, தன் மைன அகம் மறந்  என்-தன் 
மைனவிைய ம் மைனைய ம் மறந்  என்க. 
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    ௧௫0. இைலப் ங்ேகாைத-மாதவி ெயன் ைரப் பா ளர். 
 
    ௧௫க. தைலக்ேகாற் ெபயர் ெப தலாவ  தைலக்ேகா  என் ம் பட்டம் ெப தல், 
ெதன்னாட் ப் பைழய கல்ெவட் க்களில் "தி ெநல்ேவ  உைடயார் ேகாயில் 
    பதியிலாாில் நக்கன் உாிைம அழகிய ெப மாளான உாிைம அழகிய ெப மாள் 
தைலக்ேகா " என ம், "பதியிலான் நக்கன் அரங்கமான ஜயங்ெகாண்ட ேசாழத் 
தைலக்ேகா ம், நக்கன் 
    மியான பரமாக்க விடங்கத் தைலக்ேகா ம், நக்கன் ேசாழ விச்சாதாியான 
ஒேலாக மாேதவி தைலக்ேகா ம், நக்கன் பவழக் குன்றான ம ராந்தகத் 
தைலக்ேகா ம்" என ம் தைலக்ேகா  என் ம் பட்ட ம், அதைனப் ெபற்ற 
பதியிலார் பலர் ெபய ம் வ தல் ஈண்  அறியத்தக்கன. 
 
    ௧௫௨ . நாடகக் கணிைகயர் தைலவாிைசயாக ஆயிரத்ெதண் கழஞ்சு ெப தல் ல் 
வழக்காகும். 
    " ட் ல் பாண ம் ஆ யன் மகளி ம் 
    எட்ெடா  ணர்ந்த ஆயிரம் ெபான்ெப ப" 
    என்பர். 
 
    ௧௫௫. பசும்ெபான்-குளிச்சிைற ெயன் ம் ெபான். ெப வ  – விைலமதிக்கப் 
ெப வ . ஆயிரத்ெதண் கழஞ்சு ெபான் க்கு மாைல ப க்கட்டைள யாயிற் . 
 
    ௧௫௯ . ெகா  என்ப  மாதவிெயன் ம் ெபய க்குப் ெபா ந்தியெதா  
நய ைடத் . 
 
    ௧௭0. மா மலர்-தி மகள் வா ம் மலர் என் மாம். 
 
    ௧௭௩. அைண  ைவகல் – அைணந்த அப்ெபா ேத என்றப . அயர்த்தல்-
அ ேவயாதல். மயங்குதல்-அறி  திாிதல். 
 
    ௧௭௫. வ நீங்கு சிறப் -மைனயாட்குக் கற்பின் சிறப் ம் மைனக்குச் ெசல்வச் 
சிறப் மாம். வ நீங்கு சிறப்பின் மைனயகம் மறந்  என்ற  நாடகக் 
கணிைகையப்பற்றி அவள் மைனையேய வா மிடமாகக் ெகாண்ட  அவ க்கு 
நீங்காத வ வாெமனக் குறிப்பி ணர்த்தியாவாறாம். மறந்  ஆயினன் என்றிைய ம். 
என் -அைச. 
    மாதவியின் ஆடன் த யவற்ைற மன்னற்குக் காட்டல் ேவண்  ஆடலாசிாியன் 

தலாயினார் ஒ ங்கு கூ , அரங்கத் , வந்தைன ெசய்  வழிப  தைலக்ேகாைல 
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மண்ணியபின்னர் ஊர்வலஞ்ெசய்  குந் ன் ைவக்க, மாதவி வலக்கால் ன் 
மிதித்ேதறி ஆ க்காட் னளாத ன் ேவந்தன  
இைலப் ங்ேகாைத ம்,தைலக்ேகாற்ெபய ம்,ெபற்றனள்; ெபற்றபின் மாைலையக் 
கூனி ைகக்ெகா த்  நி த்த, அதைனக் ேகாவலன், வாங்கி, மைன க்கு, அயர்ந் , 
மயங்கி, மறந்  வி ப்பினனாயினன் என்க. 
    இஃ  எல்லாவ ம் அளவ யாகி ந்தைமயின் நிைலமண் ல வாசிாியப்பா. 
    ------------- 
 
    இ தி ெவண்பா 
 
        எண் ம் எ த் ம் இயல்ஐந் ம் பண்நான்கும் 
        பண்ணின்ற கூத் ப் பதிெனான் ம் - மண்ணின்ேமல் 
        ேபாக்கினாள் ம் கார்ப் ெபாற்ெறா  மாதவிதன் 
        வாக்கினால் ஆடரங்கில் வந் . 
 
    ம் கார்ப் ெபாற்ெறா  மாதவி-அழகிய கார் நகாிற் பிறந்த ெபான்வைள யணிந்த 
மாதவி ெயன் ம் கணிைக, ஆ  அரங்கின் வந் -ந க்கும் அரங்கத்திேல வந் , 
எண் ம் எ த் ம்-எல்லாக் கைலகட்கும் க வியாகிய கணிதம் இலக்கணம் 
என்பவற்ைற ம், இயல் ஐந் ம்-இயற்றமிழின் ஐந்  பாகுபாட் ைன ம், பண் 
நான்கும்-இைசத்தமிழின் நாற்ெப ம் பண்ைண ம், பண்நின்ற கூத் ப் பதிெனான் ம்-
நாடகத்தமிழின் இனிைம ைடய பதிெனா  கூத்திைன ம், தன் வாக்கினால்-தன் 
வாக்கினா ம், கூத்தினா ம், மண்ணின்ேமல் ேபாக்கினாள்- வி வ ம் அறிந்  

க ம்ப  ெசய்தாள். 
    கூத்தினா ம் என விாித் ைரத் க்ெகாள்க. 
 
    அரங்ேகற்  காைத ற்றிற் . 
    ---------------------- 


