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ெதால்காப்பியம் : நச்சினார்க்கினியர் உைர 
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    56. 
        அகத்திைண ம ங்கின் அாில்தப உணர்ந்ேதார் 
        றத்திைண இலக்கணந் திறப்படக் கிளப்பின் 
        ெவட்சி தாேன குறிஞ்சிய  றேன 
        உட்குவரத் ேதான் ம் ஈேரழ் ைறத்ேத. 
 
    இவ்ேவாத்  ற்கூறிய அகத்திைண ஏழற்கும் றமாகிய றத்திைணயிலக்கணம் 
உணர்த்தினைமயிற் றத்திைணயிய ெலன் ம் ெபயர்த்தாயிற் . றமாகிய 
திைணெயனப் பண் த் ெதாைகயாம். அதைன " ற்படக் கிளந்த' (ெதால்-ெபா- அகத்-
1.) என் ழிப் பிற்படக் கிளந்தன ம் உளெவனத் ேதாற் வாய் ெசய்  ேபாந் , 
அவற்ற  இலக்கணங்க ம் ெபய ம் ைற ந் ெதாைக ம் வ கின்ற சூத்திரங்களால் 
திறப்படக் கூ வல் என்ற ன், ேமலதேனா  இைய ைடத்தாயிற் . இச் சூத்திரம் 

ற்கூறிய குறிஞ்சித்திைணக்குப் றன் ெவட்சித்திைண என்ப உம், அ தான் 
இப்பகுதித்ெதன்ப உம் உணர்த்  த த ற் . 
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    (இ-ள்.) அகத்திைண ம ங்கின் அாிதல்த ப உணர்ந்ேதார் றத்திைண இலக்கணம் 
திறப்படக் கிளப்பின்-அகத்திைண ெயன் ம் ெபா ட்கட் பிணக்கற அறிந்ேதார் கூறிய 

றத்திைணய  இல க்கணத்ைதக் கூ பட  ஆராய்ந்  கூறின்; ெவட்சி தாேன 
குறிஞ்சிய  றேன - ெவட்சிெயனப்பட்ட றத்திைண குறிஞ்சி ெயனப்பட்ட 
அகத்திைணக்குப் றனாம்; உட்குவரத் ேதான் ம் ஈேரழ் ைறத்ேத - அ தான் 
அஞ்சுதகத் ேதான் ம் பதினான்கு ைறயிைன ைடத் . எ- . 
 
    அகத்திைணக்கண் தல் க  ாிப்ெபா ள் கூறிய  குறிஞ்சி ல்ைல ம தம் ெநய்தல் 
என்பவனவற்றிற்கு ெவட்சி வஞ்சி உழிைஞ ம்ைப ெயன்பன அவ்வவ் 
விலக்கணங்கேளா  ஒ ைட ெயாப் ைமபற்றிச் சார் ைடயவாத ம் நிலமில்லாத  
பாைல ெப ந்திைண ைகக்கிைள ெயன்பனவற்றிற்கு வாைக ங் காஞ்சி ம் 
பாடாண் ைண ம் ெபற்ற இலக்கணத்ேதா  ஒ ைட ெயாப் ைமபற்றிச் சார் ைடய 
வாத ங் கூ தற்கு 'அாில்தப  ணர்ந்ேதா'ெரன்றார். ஒன்  ஒன்றற்குச் சார்பாமா  
அவ்வச் சூத்திரங்க ட் கூ ம். தாேன ெயன்றார், றத்திைண பலவற் ள் ஒன்ைற 
வாங்குத ன் பாடாண் ைண ஒழிந்தனவற்றிற்கும் இஃெதாக்கும் களெவா க்க ங் 
கங்குற் கால ங் காவலர் க கி ந் தான் க திய ெபா ைள இரவின்கண் த்  
மீட ம்* ேபால்வன ஒத்த ன் ெவட்சி குறிஞ்சிக்குப் ற ெனன்றார். 
ெவட்சித்திைணயாவ  களவின்கண் நிைரெகாள் ம் ஒ க்கம்.: இதற்கு அப் ச் 
சூ த ம் உாித்ெதன்  ெகாள்க. ேவற் ப் லத்  வா ம் பார்ப்பார் த ேயார் 
அஞ்சி அரண் ேசர்வேதார் உபாயமாத ன் உட்குவரத் ேதான் ெமன்றார். மக்க ம் 
மா ம் த யன ெசன்  நீ ண் ந் ைறேபாலப் பலவைகப்பட்ட ெபா ம் 
ஒ வைகப்பட்  இயங்குதலாகு மார்க்கமாத ற் ைறெயன்றார்,. எல்லாவழி  
ெமன்பதைன எல்லாத் ைற ங் காவல்ேபாற்றினார் என்பவாக ன். எனேவ 
திைண ந் ைற ங் ெகாண்டாராயிற் . அகத்திைணக்குத் ைற ட் 
பகுதிகெளல்லாம் விாித் க்கூறிப் பின் ம் பன் ைறயாற் பரந் பட் † 
வரம்பிகந்தனவற்ைற ந் ெதாகுத் த் ைறப்ப த் க் கிளவி கூ க என்றதற்குச் 
ெசய் ளிய ள் ைற ெயன்ப  உ ப்பாகக் கூறினார். றத்திைணக்கு அங்ஙனம் 
பரந் பட விாித்ேதாதா  ெதாகுத்  இலக்கணஞ் ெசய்தாராயி ம் அைவ ம் 
அவ்வாேற பலெபா ட்பகுதி ம் உைடய ெவன்ப  உணர்த் தற்குத் ைறெயனப் 
ெபயராகக் ெகா த்தார். இதனாேன அகப்ெபா ட்பகுதி பலவாயி ம் ஒ ெசய் ட் 
பலெபா ள் விராஅய் வாி ம், ஒ  ைறயாயினாற்ேபாலப் றத்திைணக்கும் 
அவ்வப்ெபா ட் பகுதி ம் ஒ  ைறயாத ம், ஒ  ெசய் ட் பல ைற ஒ ங்குவந் ம் 
ஒ  ைறப்ப த ங் ெகாள்க. இன் ம் இதனாேன அகத்திைணக்கு உாியன 
ெவல்லாம் றத்திைணக்குங் ெகாள்க. (1) 
 
    ------------ 
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 57 
        ேவந் வி  ைனஞர் ேவற் ப் லக் களவின் 
        ஆதந் ேதாம்பல் ேமவற் றாகும். 
 
    இ  ெவட்சிெயனக் கூறிய றத்திைணக்குப் ெபா  இலக்கணங் கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்) ேவந்  வி  ைனஞர்-- ேவந்தனால் விடப்பட் ைனப் லங் காத்தி ந்த 
தண்டத்தைலவர்;‡ ேவற் ப் லக்களவின்- பைகநிலத்ேத ெசன்  களவினாேல; ஆ 
தந்ேதாம்பல் ேமவற்றாகும்-ஆநிைரையக் ெகாண் ேபாந்  பா காத்தைலப் 
ெபா ந் தைல ைடத்தாகும் ெவட்சித்திைண எ- . 
        ---------- 
        (பாடம்) * 'மீட்ட ம்' † 'பரந்தனவாய்' 
        ‡ 'தண்டைலத்தைலவர்' என்ற பாடேம பல ஏட் ப் பிரதிகளில் உள்ள . 
 
    கள நிகழ்கின்ற குறிஞ்சிப்ெபா ளாகிய கந்த வமணம் ேவத விதியாேன 
இல்லறமாயினாற்ேபால இ ெப ேவந்தர் ெபா வ  க தியக்கால் ஒ வர் ஒ வர் 
நாட்  வா ம் அந்தண ம் ஆ ம் த யன தீங்குெசய்யத் தகாத சாதிகைள ஆண்  
நின் ம் அகற்றல் ேவண் ப் ேபாத கெவனப் கற ம், அங்ஙனம் ேபாத தற்கு 
அறிவில்லாத ஆவிைனக் களவினாற் றாேம ெகாண் வந்  பா காத்த ந் 
தீெதனப்படா  அறேமயாம் என்றற்கு ஆதந்ேதாம்ப ெலன்றார். 
 
    அ , 
 
        "ஆ  மானியற் பார்ப்பன மாக்க ம் 
        ெபண் ம் பிணி ைட யீ ம் ேபணித் 
        ெதன் ல வாழ்நர்க் க ங்கட னி க்கும் 
        ெபான்ேபாற் தல்வர்ப் ெபறாஅ தீ  
        ெமம்மம்  க வி  ம்மரண் ேசர்மிெனன 
        வறத்தா  வ ம் ட்ைக மறத்தின்." ( றம்-9) 
 
    எனச் சான்ேறார் கூறியவாற்றா ணர்க. மன் யிர் காக்கும் அன் ைட ேவந்தற்கு 
மறத் ைறயி ம் அறேம நிக ம் என்றற்கு ேமவற்றாகுெமன்றார். அகநாட்டன்றிப் 

றஞ்சிைறப் பா யில் ஆநிைர காக்குங் காவலைரக் ெகான்ேற நிைரெகாள்ள 
ேவண் த ன் ஊர் ெகாைல ங்* கூறினார். ேவந் வி  விைனஞர் என்னா  

ைனஞர் என்றதனாேன ைனப் லங் காத்தி ந்ேதார்† தாேம ெசன்  நிைர 
ேகாட ங், கு நிலமன்னர் நிைரேகாட ம், ஏைனமறவர் த ேயார் 
நிைரேகாட மாகிய ேவத்தியல் அல்லாத ெபா விய ங் ெகாள்க. ன்னர் (ெதால்-
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ெபா- றத்-1) ெவட்சி குறிஞ்சிக்குப் றெனனக் கள கூறிய அதனாேன. அகத்திற்கு 
ஏைனத் திைணக்கண் ங் கள  நிகழ்ந்தாற்ேபாலப் றத்திைண ேயழற்குங் 
கள நிக ங்ெகா ெலன்  ஐ ற்ற மாணாக்கற்கு ெவட்சிக்ேக கள  உள்ளெதன்  

ணி த்தற்கு மீட் ங் களவிெனன்  இத்திைணக்ேக கள  உளதாக 
வைரந்ேதாதினார். ேவந் வி  ைனஞர் என்றைமயான், இ ெப ேவந்த ந் 
தண்டத்தைலவைர ஏவி வி வெரன் ம், ஆதந்ேதாம் ம் என்றதனாற் களவின்கட் 
ெகாண்ட ஆவிைன மீட் த் தந்ேதாம் ெமன் ம், ெபா ள் கூ மா  சூத்திரஞ் 
ெசய்தாராக ன், இ ெப ேவந்தர் தண்டத்தைலவ ம் அவ ேரவலான் 
நிைரேகாடற்கும் மீட்டற்கும் உாியராயினார்; ஆகேவ இ வர்க்குங் ேகாடற்ெறாழில் 
உளதாயிற்றாத ன், அ த் க் ேகாட ம் மீட் க் ேகாட ம் ெவட்சியாயின. ஆயின் 
'மீட்டல் கரந்ைத'* என்பரால் எனின், அதைன ம் இச் சூத்திரத்தா ம் வ கின் 
சூத்திரத்தா ம் ெவட்சிெயன்ேற ஆசிாியர் ெகாண் டார்,. மீட்டைல ெவட்சிக்கரந்ைத 
என்பா ம் உளர். மீட்டைலக் கரந்ைத ெயன்பார்க்கு அ  திைணயாயிற் குறிஞ்சிக்குப் 

றனா காைம உணர்க. களவி ெனன்பதற்குக் களவினாெனன ங், 
களவின்கெணன ம் இ ெபா ட்டாகக் கூ தல் உய்த் க் ெகாண் ணர்தெலன் ம் 
உத்தியாம். றப்ெபா ட்குாிய அற ம் ெபா ங் கூறத்ெதாடங்கி, ஈண்  அறத்தாற் 
ெபா  ளீட் மா ங் கூறினார். (2) 
        > ------------ 
        *'ஊர்ெகாைலயாேகாள் சன்மாற்ேற' என்ஒ ழிக் காண்க. (ெதால் றத்-3) 
ஊர்ெகாைல:- 
        "விைரபாி கடவி வில் ைட மறவர் 
        குைரயழ னடப்பக் கு ம்ெபறிந் தன் " 
        என்ப  றப்ெபா ள் ெவண்பாமாைல, ெவட்சி -6 (பாடம்) †' ைன 
பார்த்தி ந்ேதார்.' 
    ------------ 
 
    58 
        பைடயியங் கரவம் பாக்கத்  விாிச்சி 
        ைடெகடப் ேபாகிய ெசலேவ ைடெகட 
        ஒற்றின் ஆகிய ேவேய ேவய்ப் றம் 
        ற்றின் ஆகிய றத்திைற ற்றிய 
        ஊர்ெகாைல யாேகாள் சன் மாற்ேற 
        ேநாயின் ய்த்த வ ழித் ேதாற்றந் 
        தந் நிைற பாதீ ண்டாட் க் ெகாைடெயன 
        வந்த ஈேரழ் வைகயிற் றாகும். 
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    இ  ன் ஈேரழாெமன்ற ைற, இ வைகப்பட்  இ பத் ெதட்டாெமன்கின்ற . 
 
    (இ-ள்) பைட இயங்கு அரவம்- நிைரேகாடற்கு எ ந்தபைட பா ப் றத் ப் 
ெபா ந் ம் அரவ ம், நிைரமீட்டற்கு எ ந்த பைட விைரந்  ெசல் ம் அரவ ம்; 
 
        *"ெவட்சி நிைரகவர்தன் மீட்டல் கரந்ைதயாம் 
        வட்கார்ேமற் ெசல் தல் வஞ்சியா- ட்கா 
        ெததி ன்றல் காஞ்சி ெயயில்காத்த ெனாச்சி 
        ய வைளத்த லாகு ழிைஞ- யதிரப் 
        ெபா வ  ம்ைபயாம் ேபார்க்களத்தி ெலான்னார் 
        ெச ெவன் ற வாைக யாம்" என்ப . 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "ெவவ்வாய்@ மறவர் மிைலச்சிய ெவட்சியாற் 
        ெசவ்வானஞ் ெசல்வ ேபாற் ெசல்கின்றா- ெரவ்வா  
        மார்க்குங் கழெலா  யாங்கட் படா யேரா 
        ேபார்க்குந் ெயா  க்கு." 
        (ெப ம் ெபா ள் விளக்கம்- றத்திரட் -752- நிைரேகாடல்) 
 
        "அ யதி# ரார்ப்பின ராெபயர்த்தற் கன்னாய் 
        க ய மறவர் கதழ்ந்தார - ம நிைர 
        மீளா  மீளார் விறல்ெவய்ேயார் யாதாங்ெகால் 
        வாளார் யர்$ வளம்." (763) 
 
    இைவ கண்ேடார் கூற் . 
 
    பாக்கத்  விாிச்சி - நிைரேகாடற்கு எ ந்ேதார் ேபாந் விட்ட பாக்கத் க் கங்கு ன் 
நல்வாய்ப் ட்& ேகட்ட ம், நிைர மீட்டற்கு எ ந்ேதார் இைடப் லத் ப் 

றம்ேபாந்ேதார் கூறிய வற்ைற வாய்ப் ள்ளாகக் ேகட்ட ம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "திைரக ள் ெவள்வாய்த் திாிந் ழ் தா  
        நைர திேயா னின் ைரத்த நற்ெசா-னிைரயன்றி 
        ெயல்ைலநீர் ைவய மிைறேயார்க் களிக்குமால்+ 
        வல்ைலநீர்$$ ெசன்மின் வழி" 
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    (ெப ம்ெபா ள் விளக்கம் - றத்திரட் - 756 ) 
 
        "வந்த நீர் காண்மிெனன் றாெபயர்ப்ேபார் மாட் ைசத்த  
        ைபந்ெதா யார் கூ ம் பறவாப்  - ய்ந்த  
        நிைரயளைவத் தன்றி  நீர்சூழ் கிடக்ைக 
        வைரயளைவத் தாவதா மண்." 
 
    இைவ விாிச்சிைய வியந்தன. 
 
    ைடெகடப் ேபாகிய ெசலேவ - நிைரேகாடற்கு எ ந்ேதார் ஆண் நின்  
மீண் ேபாய்ப் பற்றார் லத்  ஒற்றர் உணராமற் பிற்ைறஞான்  ேசற ம், 
நிைறமீட்டற்கு எ ந்ேதார் ஆண்  ஒற்றப்படாமற் ேசற ம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "பிறர் ல ெமன்னார்தாந் தம் ல ெமன்னார் 
        விறல்ெவய்ேயா ராயி ட்கட்## ெசன்றார்-நிைற ங் 
        கடாஅஞ் ெச க்குங் க ங்களி யாைனப் 
        படாஅ கம்ப த் தாங்கு" 
        (ெப ம்ெபா ள் விளக்கம்- றத்திரட் -757-நிைரேகாடல்) 
 
    ----- 
    (பாடம்) @ 'ெவவ்வாள்.' #'அ ெய ர்.' $'வாளா யர்.' &'கங்கு ன் வாய்ப் ள்.' 
    +'இைறேயார்க் களித்தகுமால்.' $$'வல்ைலேய’ 
    ## 'விறல் ெவய்ேயார் ங்கி ட்கண்.' 
 
        "கங்ைக பரந்தாங்குக் கானப் ெப ங்கவைல 
        ெயங்கு மறவ ாிைரத்ெத ந்தார்- தங்கிைளக்கண் 
        மன் காண் ேவட்ைக ம சுரப்ப* ேவேதான் ம் 
        கன் காண் ெமய்குளிர்ப்பீர் கண் " (764) 
 
    இைவ கண்ேடார் கூற் . 
 
    ைடெகட ஒற்றின் ஆகிய ேவேய- நிைரேகாடற்கு எ ந் ேதார் பைகப் லத்  ஒற்றர் 
உணராமற் ெசன்  ஒற்றி அவ் ெவாற் வைகயான் அவர் உணர்த்திய 
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குறைளச்ெசால் ம், நிைரமீட்டற்கு எ ந்ேதார் அங்ஙனம் ஒற்றிய ஒற் வைகயான் 
வந்  ஓதிய குறைளச்† ெசால் ம்; 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "ஒ வ ெரா வ ணராமற் ெசன்றாங் 
        கி வ  ெமாப்ப விைசந்தார்- ெவ வர 
        க்குங் கழற்கால் விறல்ெவய்ேயார் வில்ேலா  
        ேகாக்குஞ் சரந்ெதாிந்  ெகாண் " 
 
        "ெந நிைலயா யத்  நிைரசுவ ெடாற்றிப் 
        ப மணி யாயம் பகர்ந்ேதாய்-ெந  
        மனக்குாிய காதல் வயேவந்த ெனன்  
        நினக்குாிய வாக நிர" 
 
    இைவ கண்ேடார் கூற் . 
 
    ேவய்ப் றம் ற்றின் ஆகிய றத்திைற- நிைரேகாடற்கு எ ந்ேதார் 
ேவ ைரத்ேதாாிடத் ச் ெசய் ஞ் சிறப் க்கள் ந்தபின்னர் உளதாகிய நிைரப் றத்  
ஒ ங்கிய இ க்ைகப் பகுதி ம், நிைரமீட்டற்கு எ ந்ேதார் தம  நிைரப் றத் ச் 
ெசன்  விைரெவாழிந்  இ க்கின்ற இ க்ைக ம்; 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "கரந்தியல் காட் த்தீப் ேபாலப் ெபாி ம் 
        பரந் ெசன் மள்ளர் பதிந்தா-ரரந்ைத 
        விாிந்தவி ‡ மா ேபால் விண்ேடாயத் ேதான்றி 
        ெயாிந்தவி ம்§ ேபா மிவ் ர்" 
 
    இ  கண்ேடார் கூற் . 
 
        "இ நில ம ங்கி ெனப்பிறப் பாயி  
        ம வின் மாைலேயா வினிேத யிரவி 
        னாேகாண் மள்ள  ம ள்வரக் கானத்  
        நாம் றத் தி த்ெதன மாகத் தாந்தங் 
        கன் குரல் ேகட்டன ேபால 
        நின் ெசவி ேயார்த்தன* ெசன் ப  நிைரேய" 
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        (தக ர் யாத்திைர, றத்திரட்  -765-நிைரமீட்சி) 
 
    ------------------ 
    (பாடம்) *'ம சுரப்பத்' † 'வந் திய குறைள' 
    ‡ 'விாித்தவி ம்' §'எாித்தவி ம்' 
 
    இ  மறவர் கூற் . 
 
    ற்றிய ஊர்ெகாைல- நிைரேகாடற்கு எ ந்ேதார் அவர் றஞ்ேசாிைய 
வைளத் க்ெகாண்  ஆண் யின்ற நிைரகாவலைரக் ெகான்  பைகய த்த ம் 
நிைரமீட்டற்கு எ ந்ேதார் அவ் ைர விட் ச் சிற் ைரக் காத் க்ேகாற ம்; 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "அர ர் மதியிற் காி ர ம 
        விர  ெராிெகாளீஇக் ெகான் -நிைரநின்ற 
        பல்லான் ெறா ம் பகற்காண்மார் ேபார்கண்ேடார் 
        ெகால்வார்ப் ெபறாஅர் ெகாதித் " 
 
        "ெசன்ற நிைரப் றத் ச் சீ ர்த் ெதாைடெகாண்  
        நின்ற மறவர் நிலஞ்ேசர்ந்தார்- ெகான்றாண் 
        க ழந்த வல்வில் ைளேயார் ண் டீரத† 
        கெள ங்ெகால் பல்லான் ெறா " 
 
    இைவ கண்ேடார் கூற் . 
 
    ஆேகாள்- நிைரேகாடற்கு எ ந்ேதார் எதிர்விலக்குேவார் இலராக‡ நிைரயகப்ப த்தி 
மீட்ட ம், நிைர மீட்டற்கு எ ந்ேதார் தம  நிைரைய அற்றமின்றி மீட்ட ம்; 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "ெகா வாி கூ க் கு உக்ெகாண் டைனத்தா 
        ென வைர நீள்ேவய் நர - ந ர்க் 
        கணநிைர ைகக்ெகாண்  ைகயகலார் நின்ற 
        நிணநிைர ேவலார் நிைல" ( ற-ெவ-மாைல-ெவட்சி-9) 
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        "கடல் க்கு மண்ெண த்த காேரனக் ேகாட் ன் 
        மிடல்ெபாி ெதய்தின மாேதா- ெதாடைலக் 
        கரந்ைத மறவர்க் க தார் குழாஅந் 
        ரந்  நிைரமீட்ட ேதாள்" 
        (ெப ம்ெபா ள் விளக்கம் றத்திரட்  767-நிைரமீட்சி) 
 
    இைவ கண்ேடார் கூற் . 
 
        ----- 
        (பாடம்) *'ஏற்றின', 'ஏற்றன' †' ண்டீர்ந் ' ‡ 'இலராக்கி' 
 
    ெதாடைலக் கரந்ைதெயனக் கரந்ைத சூ னைம கூறினார், தன் ெதாழிலான் 
நிைரமீட்ட ன்; இ  @ெபா வியற் கரந்ைதயிற் கூ ம். 
 
    சன் மாற்  - நிைர ெகாண் ேபாகின்றார் தம்பின்ேன உைளத்தற்குரேலா  
ெதாடர்ந்  ெசன்  ஆற்றிைடப் ேபார் ெசய்ேதாைர மீண்  சைலமாற் த ம், 
நிைரைய மீட் க் ெகாண்  ேபாகின்ேறார் தம் பின்னர்வந்  ேபார்ெசய்ேதாைர மீண்  
நின்  சைல மாற் த ம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "ஒத்த வயவ ெறா ங்கவிய நாண்படரத் 
        தத்த ெமா ந் தவிர்ந்தன - ைவத்தகன்றார் 
        தம் சன் மாற்றி நிைரெகாள்வான் றாக்கினார் 
        ெவம் சன் மாற்றிய வில்." 
 
        "#ஆ  ெரறிந்  நிைரெயா  ெபயர்ந்த  
        ெவட்சி மறவர் ழ  ட்கா  
        கயிறியல் பாைவ ேபால வயிறிாித் 
        ைளக்குரற் குணர்ந்த வைளப்  ேபால  
        ற்ப  சல் ேகட்டனர் பிற்பட  
        நிணமிைச யி க்கா  தமர்பிண மிடறி 
        நிலங்ெகடக் கிடந்த க ந்தைல ந வண் 
        $மாக்கட ென ப் ப் ேபால ேநாக்கு  
        ெவஞ்சிைல விடைல ழ்ந்தன  
        னஞ்சுதக் கன்றாற் ெசஞ்ேசாற்  நிைலேய." 
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    இைவ கண்ேடார் கூற் . 
 
    ெவட்சிமறவர் ழ்ந்தைம ேகட்  விடா  பின்வந்ேதான்பா  கூறினைமயிற் 

சன்மாற்றாயிற் . 
 
    ேநாய் இன்  உய்த்தல்- நிைர ெகாண்ேடார் அங்ஙனம் நின்  நின்  சிலர் 

சன்மாற்றத் தாங்ெகாண்ட நிைரயிைன இன் த்திக் ெகாண் ேபாத ம், 
மீட்ேடா ம் அங்ஙனம் நின்  நின்  சிலர் சன்மாற்றத் தாம் மீட்ட நிைரயிைன இன் 
    த்திக்ெகாண்  ேபாத ம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        " ன்ேமய்ந் தைசஇப் ணர்ந் டன் ெசல்ெகன் ம் 
        வின்ேம லைசஇயைக ெவல்கழலான்-றன்ேமற் 
        க வைர நீாிற் க த் வரக் கண்  
        ெந வைர நீழ னிைர." ( ற-ெவ-மாைல-ெவட்சி-11) 
 
    ----------- 
    @'அைனக்குாி மரபின  கரந்ைத யன்றி ம்' என் ழிக் காண்க. 
    (ெதால்-ெபா- றத்-5.) 
    (பாடம்) #'இர ' $'மாக்கைட ெந ப் .' 
 
        "கல்ெக  சீ ர்க் கைடகாண் வி ப்பினான் 
        ெமல்ல நடவா விைர நிைர - ெயால்ெலனத் 
        ெதள்ளறற் கான்யாற் த் தீநீர் ப க  
        மள்ளர் நடவா வைக." 
        (ெப ம்ெபா ள் விளக்கம். றத்திரட் - 763.நிைரமீட்சி) 
 
    இைவ கண்ேடார்கூற் . 
 
    வ ழித் ேதாற்றம் - பா ட் ள்ேளார் மகிழ்ந் ைரத்தற்குக் காரணமான 
நிைரெகாண்ேடார் வர ம், ஊாி ள்ேளார் கண்  மகிழ்ந் ைரத்தற்குக் காரணமான 
நிைரமீட்ேடார் வர ம்; 
 
    உதாரணம்:- 
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        "ெமாய்யண லானிைர ன்ெசல்லப் பின்ெசல்  
        ைமயணற் காைள மகிழ்  - ைகயணல் 
        ைவத்த ெவயிற்றியர் வாட்க ணிடனாட  
        ய்த்தன் வைக ெயா ங்கு." 
        ( ற.ெவ.மாைல-ெவட்சி-12) 
 
        "காட்டகஞ் ெசன் யிர் ேபாற்றான் க ஞ்சுைரயா 
        மீட்ட மகைன வின றா -ேனாட்டந்  
        தன்ெனதிர் ேதான் ம் னிற்றாத் தழீஇக்க  
        ெமன்ெனதிர்ப் பட்டாேயா@ ெவன் ." 
        (ெப ம்ெபா ள் விளக்கம் - றத்திரட் - *766- நிைரமீட்சி) 
 
    இைவ கண்ேடார் கூற் . 
 
    தந்  நிைற - நிைரெகாண்ேடார் தாங்ெகாண்ட நிைரையத்தம் ர்ப் றத் த் 
தந் நி த்த ம், நிைரமீட்ேடார் தாம் மீட்ட நிைரயிைனத் தந் நி த்த ம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "குளி  குரன் ரசங் ெகாட் ன் ெவ உங் 
        களிெறா ேதர் காண்ட  மாற்றா - நளிமணி 
        ந ல்லா னினநிைர நம் ர்ப் றங்கான  
        ெமல்லாம் ெப க விடம்," 
 
        "க ெவா  பாகர் கலங்காமல் யாத் த்# 
        ெதா விைட யாயந் ெதாகுமி- ென ெவாழித்தாற் 
        ேபாேம யிைவயிவற்ைறப் ேபாற் மின் ல்ெலா நீர் 
        தாேமய் லம்ேபாலத் தந் ." 
 
    இைவ கண்ேடார் கூற் . 
 
        -------- 
        (பாடம்) @'என்ன  பட்டாேயா என் .'      #'கவங்கள்பல் யாத் .’ 
 
    பாதீ  - ஈத்த ம் ஈத ம் ேபாலப் பாத்த ம் பாத ம் ஒன்றாத ற் பாதீடாயிற் : 
ேவந்தேனவலாற் றாங்ெகாண்ட நிைரையப் பகுத் க்ேகாட ம், மீட்ேடா ந் 
தத்தநிைரையப் பகுத் க்ேகாட ம் நிைரைய இழந்ேதார்க்குப் பகுத் க் 
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    ெகா த்த ம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "ஒள்வாண் மைலந்தார்க்கு ெமாற்றாய்ந் ைரத்தார்க்கும் 
        ள்வாய்ப்பச் ெசான்ன லவர்க்கும் - விள்வாைர 
        மாற ட்ட ெவன்றி மறவர்தஞ் சீ ாிற் 
        கூறிட்டார் ெகாண்ட நிைர." ( ற.ெவ.மாைல,ெவட்சி-14) 
 
        "யாேம பகுத்திடல்# ேவண்டா வினநிைர 
        தாேம தமைர யறிந்தனெகா - ேல ற  
        வன்றீன்ற தம்ைம யறிந் ெகாள் கன்ேறய்ப்பச் 
        ெசன்றீண்  மாங்கவர்பாற் ேசர்ந் ." 
        (ெப ம்ெபா ள் விள க்கம். றத்திரட் -770 நிைரமீட்சி) 
 
    உதாரணம்:- 
 
    இவற் ண் ன்ைனய  கண்ேடார் கூற் ; ஏைனய  மற வர் கூற் . 
 
    உண்டாட்  - நிைரெகாண்டார் தாங்ெகாண்ட நிைரையப் பாத் த் தாங்ெகாண்ட 
மகிழ்ச்சியாற் சுற்றத்ெதா  கள் ண்  மகிழ்ந்  விைளயா த ம், நிைரமீட்டார் 
ெவன்  நிைரமீட்ட ெகாற்றத்தான் உண்டா த ம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "நற ந் ெதா மின் விைட ம் ழ்மின் 
        பாசுவ ட்ட ன்காற் பந்தர்ப் 
        னற  மிளமண னிைறயப் ெபய்ம்மி 
        ெனான்னார் ன்னிைல க்கிப் பின்னின்  
        நிைரேயா  வ உ ெமன்ைனக் 
        குைழேயார் தன்னி ம் ெப ஞ்சா யலேர." ( றம்-262) 
 
    இ  றம். 
 
        "பைகவர் ெகாண்ட ப மணி யாய  
        மீட் வட் டந்த வாட் றற் குாிசின் 
        ழ த் யின்மறந்த  ராங்கண் 
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        விழ த் தைலக்ெகாண்ட விளயாட் டாயத் 
        ன்சு  ெகா ம் ைகக் க ங்ெகா  ம்பர் 
        மீன்சு  ைகயின் விசும் வாய்த் தன்ேற 
        ைகவல் கம்மியர் பலகூட் டாரெமா  
        ெநய்பிழி ந விைர நிலம்பரந் தன்ேற 
        காவிற் காவிற் கணங்ெகாள் வண்ெடனப் 
        விைல மகளிர் லம்படர்ந் தனேர 
        சந்தி ஞ் ச க்க ம் பந்தர் ேபாகிய 
        வா  நறவின் சா  ேதா ங் 
        ெகாள்விைன மாற்றாக் ெகாைடெயா  
        கள்விைல யாட் ங் ைக  வாேள." 
 
    ---------- 
    (பாடம்) #'பகர்ந்திடல்.' 
 
    இைவ கண்ேடார் கூற் . 
 
    ெகாைட-தாங்ெகாண்ட நிைரைய இரவலர்க்கு வைரயா  ெகா த்  மனமகிழ்த ம், 
நிைரமீட்ேடார்க்கு ெவன்றிப் ெபா ட்  விைளந்த ெகாைடப்பகுதி ம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "இளமா ெவயிற்றி யிைலகாணின் ைனயர் 
        தைலநாைள ேவட்டத் த் தந்த நிைரகள் 
        ெகால்லன் யன் ெகாைள ணர் சீர்வல்ல 
        நல் யாழ்ப் பாணர்த ன்றி னிைறந்தன." 
        (சிலப்-ேவட் வவாி) 
 
        "ெகாைடத்ெதாழி ெலல்லாங் குைறவின்றிப் பண்ேட 
        த்தன ெனன்றி ந்த த்ேதான்- ெகாைடக்கு 
        வரம்பில ெனன்ேற ம ண்டா னிைரேகாட் 
        கரந்ைதயங் கண்ணியாற் கண் ." 
 
    இைவ கண்ேடார் கூற் . 
 
    என ஈேரழ் வந்த வைகயிற்றாகும்-என்  கூறப்பட்ட பதினான்கும் மீட் ெமா கால் 
விதந்த* இ கூற்ைற ைடத்தாகும் ெவட்சித்திைண என்றவா . 
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    எனேவ ஒன்  இரண்டாய் இ பத்ெதட்டாயிற் . 
 
    இனித் ைறெயன ற்கூறினைமயின், இ  காாியமாக இதற்குக் 
காரணமாயினெவல்லாம் பைடயியங்கரவெமனேவப ம்; அைவ இ ெப ேவந்த ம் 
ேபார்ெதாடங்குங்காற் க்ேகா ேளவி நிைரேகாடல் குறித்ேதான் பைடத்தைலவைரத் 
த க ெவன்ற ம், அவர் வ த ம், அவர் வந் ழி இன்ன  ெசய்க ெவன்ற ம், அவர் 
ேவந்தர்க்கு உைரத்த ம், அவர் பைடையக் கூஉய் அறிவித்த ம், பைடச்ெச க்கும், 
அதைனக் கண்ேடார் கூற ம், அவர் பைகப் லக் ேகட் ற்கு இரங்கி வ ந்த ம், 
நாட்ேகாட ம், அவர் ெகாற்றைவக்குப் பர க்கடன் ண்ட ம், பிற மாம். களவிற் 
ெசல்ேவார்க்கும் அரவங் கூறினார், அவர் பாக்கத்ேத தங்கி விாிச்சிெபற் ப் ேபாத ன். 
 
        ------------ 
        (பாடம்) * ‘வந்த.’ 
 
    அவற் ட் சில வ மா :- 
 
        "க மைனச் சீ ர்க் க ங்கட் கறைவ 
        வ நவில் ேவேலான் ம த்ேதாம்ப ெலாட்டா 
        ன ைன ேதா  னரண்ேசர்ந்  மள்ளர் 
        வ கமன் வாயிற் கைட." 
 
    இ  பைடத்தைலவர் பைடயாளைரக் கூயின . 
 
        "வாள்வலம் ெபற்ற வயேவந்த ேனவலாற் 
        றாள்வ ைளயவர் தாஞ்ெசல் -னாைளக் 
        கைனகுர னல்லாத்தன் கன் ள்ளப் பாலா 
        னைனவ  ேபா ம்நம் ர்." 
        (ெப ம்ெபா ள் விளக்கம். றத்திரட் -753, நிைரமீட்சி) 
 
    இ  பைடச்ெச க்கு; கண்ேடார் கூறிய . 
 
        "வந்த நிைரயி னி ப்  மணி ட 
        ெனந்தைல நின்றைல யாந்த - ந் நீ 
        மற்றைவ ெபற்  வயேவந்தன் ேகாேலாங்கக் 
        ெகாற்றைவ ெகாற்றங் ெகா ." 
        (ெப ம்ெபா ள் விளக்கம். றத்திரட் -754, நிைரேகாடல்) 
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    இ  ெதய்வத்திற்குப் பராஅயா ; பிற ம் வ வனெவல்லாம் இதனான் அடக்குக. 
 
    இனிப் பாக்கத்  விாிச்சிக்குக் காரணங்களாவன, பாக்கத் க் ெசன் ழி 
இ ப் வகுத்த ம், பண்டத்ெதா  வல்சி ஏற்றிச் ெசன்ேறாைர வி த்த ம், விாிச்சி 
ேவண்டாெவன விலக்கிய ரக்குறிப் ம் விாிச்சிக்கு ேவண் ம் ெநல் ம் மல ம் 

த யன த த ம், பிற நிமித்தப் பகுதிக ம், அைவ அறிந்ேதார்க்குச் சிறப் ச் 
ெசய்த ம், பிற மாம். 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "நா ம் ள் ங் ேகளா க்கெமா 
        ெடங்ேகா ேனயின னாத ன் யாமத் ச் 
        ெசங்கால்* ெவட்சி ந் திைன ந் உய் 
        மறிக்குரற் கு தி மன் க ளவிப்ப 
        விாிச்சி ேயார்த்தல் ேவண்டா 
        ெவயிற் றந் த ம்யாம் பைகப் ல நிைரேய." 
        (தக ர்யாத்திைர. றத்திரட் -755, நிைரேகாடல்) 
 
    ---------- 
    (பாடம்) * ‘ெசங்ேகால்.’ 
 
    இ  விாிச்சி விலக்கிய ரக்குறிப் ; பிற ம் வந் ழிக் காண்க. 
 
    அரசன் ஏவலாற் ேபாந்ேதா ம் விாிச்சி ேகட்டார், இன்ன ஞான்  
விைனவாய்க்குெமன்  அறிதற்கு. 
 
    இனி ேவய்க்குக் காரணங்களாவன; ேவய்கூறினார்க்குச் சிறப் ச் ெசய்தல் 
ேபால்வன. 
 
    உதாரணம் :- 
 
        "மாற்ற ந் ப்பின் வயேவந்த னல்லேன 
        ேயற்ற ெப ஞ்சறப் பின்றீ ம்-ேவற் ாிற் 
        ல்ேவய் குரம்ைபப் றஞ்சிைறவாய் நின்ெறாற்றி * 
        நல்ேவ ைரத்தார்க்கு நாம்." 
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    என வ ம். 
 
    இனி ஏைனய ஒன்  பலவாய்த் ைறப்பாற் ப வன + வந் ழிக் காண்க. 
 
    இங்கனம் றத்திைணக்குச் சி வரவிற்றாத ன் அன்ேற 'பாடல் சான்ற லெனறி 
வழக்க.' ெமன்  (ெதால்-ெபா-அகத்- 53) அகத்திற்குக் கூறிய . நிைரமீட்குங்கால் 
அறிந்தார் அறிந்தவாற்றாேன விைரந்  ெசன்  மீட்பாராத ன் அரசைன 
உணர்த்தாேத மீட்டல் ெப ம்: இவற்றிற்குந் ைறப்பகுதி ெகாள்க. (3) 
    ------------ 
 
    59. 
        மறங்கைடக் கூட் ய நிைல சிறந்த 
        ெகாற்றைவ நிைல  மத்திைணப் றேன. 
 
    இைவ ம் ெவட்சித்திைணயா ெமன்கின்ற . 
 
    (இ - ள்.) மறங்கைடக் கூட் ய நிைல ம்; ேபார்க்களத்  மறவ ர  மறத்திைனக் 
கைடக்கூட் ய நிைல ம்;சிறந்த ெகாற்றைவ நிைல ம்-அத்ெதாழிற்குச் சிறந்த 
ெகாற்றைவக்குப் பர க்கடன் ெகா க்குங்கால் அவள  நிைலைம கூ த ம்; 
அகத்திைணப் றேன-அவ்வி வைக ெவட்சிக்கும் றனைடயாம் என்றவா . 
 
        "நித்திலஞ்ெசய் பட்ட  ெநற்றித் திலத  
        ெமாத்திலங்க ெமய் சி ேயார்ந் டீஇத்-தத்தந் 
        யேரா ர்ப் றஞ் சூழ்ந்தார் மறவர் 
        கு நிைர பாராட்டக் ெகாண் ." 
 
    -------- 
    (பாடம்) * 'நின்ெறாற்றி னல்ேவய்.' + 'ப மா .' 
    இஃ  இ வைக ெவட்சிக்கும் ெபா ; நிைரெகாண்ேடார்க்கும் மீட்ேடார்க்குந் 

ெகாட் ச் ேசறெலாத்த ன். 
 
        "அ ைமத் தைலத்த * மானிைர  ைளைய 
        ெய ைமப் ப ேகா+ ளிையந்தா-ளரச ம் 
        ேவந்தன்ேமற் ெசல்வான் விறல்வஞ்சி சூடாெனன் 
        றியாந்தன்ேமற் சீறாம ன் ." 
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    இதனாேன வ கின்ற வஞ்சித்திைணக்குங் ெகாற்றைவ நிைல காரணமாயிற் ; 
ேதாற்ேறார்க்குக் ெகாற்றம் ேவண் ம் ெவன்ேறார்க்கும்++ ேமற்ெசல் ங்காற் 
ெகாற்றம் ேவண் ம் வ ப வராத ன். 
 
    இனிக் ெகாற்றைவநிைலப் பகுதி ட் சில வ மா  :- 
 
        "நச்சிைலேவற் காைளக்கு நாைளேய ெகாற்றைவ 
        ைகச்சிைல  நல்கும்யாங் காேணங்ெகான்-மிச்சில்கூர் $ 
        வாளின்வாய்த் தீண்டாத வார்கு தி ெமய்சார்ப்பத் 
        தாளின்வாய் ழ்த்தான் றைல." 
 
    இஃ  உயிர்ப்ப . இ  ெபா வைகயான் இ வைக ெவட்சிக்கும் வஞ்சிக்கும் 
ெபா . 
 
        "ஆ ப்பண்@பா  யளவின்றிக் ெகாற்றைவ 
        பா னி பாடற் ப த் வந்தா-ணா ய 
        ேதா ழைல யா ேவான் ேறாளி ந் க்கைமத்த 
        தா ழைல யா ேவான் றான்." 
 
    இ  கு திப்ப : ெபா வைகயான் இ வைக ெவட்சிக்கும் வஞ்சிக்கும் ெபா . (4) 
    ----------------- 
    (பாடம்) * 'அ ைம தைலத்த .' + 'எ ைமத் தைலக்ேகாள்.' 
    ++ 'ேவண்டாதார்க்கும்.' $ 'மிச்சிைலகூர்.' @ 'ஆ னிப்பா .' 
    ---------- 
 
    60. 
        ெவறியறி சிறப்பின் ெவவ்வாய் ேவலன் 
        ெவறியாட் டயர்ந்த காந்த ம் உ பைக 
        ேவந்திைட ெதாிதல் ேவண்  ஏந் கழ்ப் 
        ேபாந்ைத ேவம்ேப யாெரன வ உ 
        மாெப ந் தாைனயர் மைலந்த ம் 
        வாடா வள்ளி வயவ ேரத்திய 
        ஓடாக் கழனிைல உளப்பட ஓடா 
        உடல்ேவந் த க்கிய ன்ன நிைல ம் 
        மாேயான் ேமய மன்ெப ஞ் சிறப்பிற் 
        றாவா வி ப் கழ்ப் ைவ நிைல ம் 
        ஆரமர் ஓட்ட ம் ஆெபயர்த் த் த த ஞ் 
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        சார்சால் ேவந்தன் சிறப்ெப த் ைரத்த ந் 
        தைலத்தா ெண ெமாழி தன்ெனா  ணர்த்த ம் 
        அைனக்குாி மரபின  கரந்ைத யன்றி ம் 
        வ தார் தாங்கல் வாள்வாய்த் க் கவிழ்தெலன் 
        றி வைகப் பட்ட பிள்ைள நிைல ம் 
        வாள்மைலந் ெத ந்ேதாைன மகிழ்ந் பைற ங்க 
        நாடவற் க ளிய பிள்ைள யாட் ங் 
        காட்சி கால்ேகா ணீர்ப்பைட ந தல் 
        சீர்த்தகு சிறப்பிற் ெப ம்பைட வாழ்த்தெலன் 
        றி ன்  வைகயிற் கல்ெலா  ணரச் 
        ெசால்லப் பட்ட ெவ ன் * ைறத்ேத. 
 
    இ  ன் இ ெப ேவந்தர்க்கும் ேபார்ெசயத் ெதாடங்குதற்குாிய ெபா நிைலைம 
கூறிய அதிகாரத்தாேன றத்திைணக் ெகல்லாம் ெபா வாகிய வ ேவ ம் உணர்த் த 

த ற் ; இைவ ேவத்திய ன் வழீஇத் தன்  ெதாழிலாய் வ த ன் வ வாயின. 
இைவ அகத்திற்கும் ப த்திற்கும் உாியவாய் வ வன ம் றத்திற்ெகல்லாம் 
ெபா வாய் வ வன மாத ற் ெபா விய மாயின. 
 
    (இ - ள்.) ெவறி அறி சிறப்பின் - ெதய்வத்திற்குச் ெசய் ங் கடன்கைள அறி ஞ் 
சிறப்பிைன ம்; ெவவ்வாய் ேவலன் - உயிர்க்ெகாைல கூற ன் ெவவ்வாயிைன ம் 
உைடயானாகிய ேவலன்; ெவறியாட்  அயர்ந்த காந்த ம் - ெதய்வ ேமறியா தைலச் 
ெசய்த காந்த ம்; 
 
    ெசவ்ேவள்ேவைலத் தான் ஏந்திநிற்ற ன் ேவலெனன்றார். காந்தள் சூ  ஆ த ற் 
காந்தெளன்றார் ேவலைனக் கூறினைமயிற் கணிகாாிைக ங்+ ெகாள்க. 
காந்தைள ைடயைமயா ம்++ பனந்ேதா ைடைமயா ம்$ மகளிைர 
வ த் தலா ம் ேவலன் ெவறியாட்டயர்ந்த என்றதனா ம் ேவலன் ஆ தேல 
ெப ம்பான்ைம. ஒழிந்ேதார் ஆ தல் சி பான்ைம ெயன் ணர்க. 
 
        -------- 
        (பாடம்) *' ேவழ் ைறத்ேத.' +'கணிக்காாி.' ++'தாைன ைடைமயா ம்.' 
        $ 'ெவண்ேபாழ் கடம்ெபா  சூ  யின்சீ 
        ைரதைம பாணி யிாீஇக்ைக ெபயராச் 
        ெசல்வன் ெப ம்ெபய ேரத்தி ேவலன் 
        ெவறியயர் வியன்களம்' (அகம்-98) 
        என வ தாலாற் பனந்ேதா ைடைமயறிக. ெவண்ேபாழ்-பனந்ேதா . 
 
    உதரணம்:- 
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        "அமரகத் த் தன்ைன மாறந்தா  யாங்குந் 
        தமரகத் த் தன்மறந் தா ங்-குமரன் ன் 
        கார்க்கா  நா ங் களனிைழத் க் காாிைகயா 
        ேரர்க்கா ங்* காைள யிவன்." 
 
    இ  சிறப்பறியா மகளிரா த ற் றனாயிற் . ேவலனா தல் அகத்திைணக்குச் 
சிறந்த . 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "அணங்குைட ெந வைர ச்சியின் இழித ங் 
        கணங்ெகாள் அ விக் கான்ெக  நாடன் 
        மணங்கமழ் வியன்மார் பணங்கிய ெசல்லல் 
        இ ெவன அறியா ம வரற் ெபா தில் 
        ப ேயார்த் ேதய்த்த பல் கழ்த் தடக்ைக 
        ெந ேவட் ேபணத் தணிகுவள் இவெளன 
        வாய்ப் ெபண் ர் அ வாய் கூறக் 
        களநன் கிைழத் க் கண்ணி சூட்  
        வளநகர் சிலம்பப் பா ப் ப ெகா த் 
        வச் ெசந்திைன கு திெயா  உய் 
        காற் ப் ப த்த ெக  ந நாள் 
        ஆர நாற வ விடர்த் தைதந்த 
        சாரற் பல்  வண் படச் சூ க் 
        களிற்றிைர ெதாீஇய பார்வல் ஒ க்கின் 
        ஒளிந்தியங்கு மரபின் வயப்  ேபால 
        நன்மைன ெந நகர்க் காவலர் அறியாைமத் 
        தன்னைச ள்ளத்  நன்னைச வாய்ப்ப 
        இன் யிர் குைழய யங்குெதா  ெமய்ம்ம ந்  
        நக்கென னல்ெலேனா யாேன ெயய்த்த 
        ேநாய்தணி காதலர் வர ண 
        ேடதில் ேவலற் குலந்தைம+ கண்ேட." (அகம்-22) 
 
        "பனிவைர நிவந்த" என் ம் (அகம்-98) பாட் ம் அ . 
 
    இவற் ட் ேசேயான் க ப்ெபா ளாக ைமவைர லகத் க் கூதிர்யாமம் ெபா தாகச் 
சிறப்பறி ம் ேவலன் ஆ த ன் ெவறியா ய காந்தள் அகத்திற்கு வந்த , இ  
ேவத்தியற் கூத்தன்றிக் க ங்கூத்தாத ன் வ மாய் அகத்திற்கும் றத்திற்கும் 
ெபா வாத ற் ெபா விய மாயிற் . "ேவலன்ைறஇய ெவறியயர் கள ம்" (பத் -
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தி -222.) என்றாற் ேபாலச் சிறப்பறி ம் ேவலன் தாேன ஆ த ஞ் சி பான்ைம 
றத்திற்குங் ெகாள்க. 

 
    --------- 
    (பாடம்) *'காாிைக யார்க்கா ம்.' +'உைலந்தைம.' 
 
    மா வ ம் கழ் ஏந் ம் ெப ந் தாைனயர்- மா த யனவற்றால் தமக்கு வ ம் 

கைழத் தாங்கும் ேவந்த ைடய ெப ம்பைடயாளர்; உ  பைக ேவந்திைட ெதாிதல் 
ேவண் ப் ேபாந்ைத ேவம்ேப ஆர் என மைலந்த ம்- அப் கழ்தான் 
உ ம்பைகயிடத்  இன்ன ேவந்தன் பைடயாளர் ெவன்றார் என்பதற்கு ஓர் அறிகுறி 
ேவண் ப் ேபாந்ைத ேவம்  ஆெரன்  கூறிச் சூ ன ம்; 
 
    இதன் க த் : ஏழகத்தக ம் யாைன ம் ேகாழி ம்* ம் வட் ம் வல் ஞ் 
ெசால் ம் த யவாற்றால் தமக்குவ ம் கைழத் தாம் எய் தற்குத் தத்தம் ேவந்தர் 
அறியாமற் பைடத்தைலவர் தம் ண் மாறாய் ெவன்  ஆ ங்கால் இன்ன அரசன் 
பைடயாளர் ெவன்றாெரன்றற்கு அவரவர் ச்சூ  ஆ வர் என்ப உம், அக்கூத் ம் 
ேவத்தியற்கூத்தின் வழீஇயின க ங்கூத் ெதன்ப உம், அ  தன்  
ெதாழிெலன்ப உம் உணர்த்ததியதாம். இதைன இங்ஙனந் தன் ெதாழிலாக்காமல் 
ேவந்  ெதாழிலாக்கின் அ  ம்ைபயாம். கழ்ந்  கூறிற்ெறனிற் 
பாடாண் ைணயாம். ஆசிாியர் ெவறிக்கூத்திற்கும் வள்ளிக்கூத்திற்கும் இைடேய 
இதைன ைவத்தார் இக்க த்தாேன ெயன் ணர்க. 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "ஏழக ேமற்ெகாண் ைளேயா னிகல்ெவன்றான் 
        ேவழ மிவேனற ேவந் ளேவா- ேவ லகுந் 
        தாந்தயங்கு நாகந் தைலதயங்க வாடாேமா 
        ேபாந்ைதயங் கண்ணி ைனந் . " 
 
    இ  ேபாந்ைத மைலந்தா ய . 
 
        "கு ம் ழ்ப்ேபார் ைகெயறிந்  ெகாற்றம் ெப த 
        ம் ெதன் றியாமாடல் ேவண்டா- ெச ங்ேகான் 
        குலமதிக்கு மாறறியிற் ெகாற்றவன் ேவம்  
        தைலமைலயற் பால உ மன் " 
 
    இ  ேவம்  மைலந்தா ய . 
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        "ஆர்ேவய்ந்த ேகாலத்ேதா டா வர் பா வர் 
        ேபார்ேவந்தர் ெபற்றநாள் ேபான் வப்பர்- சீர்சால் 
        பைறெக  வாரணப்ேபார் பண் கழ்ந்ேதா* ாின்  
        சிைறெக  வாரணப்ேபார் ெசய் " 
 
    ------------- 
    (பாடம்) *'யாைன ம் நா ங் ேகாழி ம்' ன் அச்சுப்பிரதியில் உள்ள . 
 
    இஃ  ஆர்மைலந்தா ய . 
 
    இைவ தன்  ெதாழிலாயவா  காண்க. 
 
    வாடாவள்ளி- வா ங் ெகா யல்லாத வள்ளிக்கூத் ம்; 
 
    அஃ † இழிந்ேதார் கா ங் கூத் . 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "மண்டம ரட்ட மறவர் குழாத்திைடக் 
        கண்ட க ங் கண்களித்தான்- பண்ேட 
        குறமகள் வள்ளிதன் ேகாலங்ெகாண் டாடப் 
        பிறமக ேணாற்றாள் ெபாி " 
 
    இ  ெபண்பாற்குப் ெப வரவிற் . இதைனப் பிற்கூறினார், ெவறியறி 
சிறப்பன்ைமயா ம் ஆண்பாற்கும் ெபண்பாற்கும் ெபா வாவதல்ல  
அகத்திைணக்கண் வந்  ெபா வாகாைம ம்பற்றி. 
 
    வயவர் ஏத்திய ஓடாக் கழனிைல உளப்பட - ன்  கழல்கால் யாத்தர ரர் மழைலப்
‡ ப வத்தாெனா வன் களத்திைட ஓடா  நின்றைமகண்  அவைனப் கழ்ந்  
அவற்குக் கட் ய கழனிைலக் கூத் ; 
 
    ஓடாைமயாற் கட் ன கழல், ஏத்திய நிைலயாற் கட் ன கழல். இ  வள்ளிப்பின் 
ைவத்த ன் இ பாலா ம் ஆ தல் ெகாள்க. ெகா  த யன அவைன வியந்  
ெகா த்தல் அத் ைறப் பகுதியாம். 
 
    உதாரணம்:-- 
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        "மீளா  ெபற்ற விறற்கழேலான் வாளாட் ன் 
        வாளா  கூத்திவந் தா னாள்- வாளாட் ன் 
        மண்ணா  மன்னேர ெபண்ணாவார் வண்ைமக்குப் 
        ெபண்ணா ன் யாதாம் பிற" 
 
    ஓடா உடல் ேவந்  அ க்கிய உன்னநிைல ம்- பிறக்க யிடா உடன்ற ேவந்தைன 
உன்னமரத் டன் அ க்கிக் கூறப்பட்ட உன்னநிைல ம்; 
 
        ---------------- 
        (பாடம்) *'பண் ழந்ேதார்' †'அ ம்' ‡'இளைம' 
 
    என்ற , ேவந்தன் க த்தானன்றி அவன் மறவன் ேவந்தற்கு நீ ெவற்றிெகா த்தால் 
யான் நினக்கு இன்ன  ெசய்வெலனப் பர த ம், எம்ேவந்தற்கு ஆக்கம் உளெதனின் 
அக்ேகா  ெபா க என ம் பைகேவந்தற்குக்ேக  உளெதனில் அக்ேகா  ப வதாக 
என ம் நிமித்தங்ேகாட ம் என வி  வைகத் ெதய்வத்தன்ைம ம்; அஃ ைடைமயான்* 
அ க்கிய உன்ன நிைல ெமன்றார். 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        " யி ன் கூந்தற் ேறாளிைணப் ேபைத 
        ெவயினிழ ெலாழிய ெவஞ்சுரம் படர்ந்  
        ெசய்ெபா ட் ற  ராகிய ம்வயி 
        ெனனக்ெகான்  ெமாழியின ளாகத் தனக்ேக 
        ய நைக ேதான்றிய வ குரற் கிளவியள் 
        க ழ்கண் கரந்தன† டாேன யினிேய 
        மன்னவற் பராஅய் ன்னிய  த்ேதா 
        ன்னஞ் சிறக்கு ெமாள்விைன நிைனஇத் 
        தைலசாய்த் தி ந்த சிைலவலம் ேபாற்றி 
        ேவந்  வழக்க த்த கான 
        நீந்த ெலால் ேமா ந்ெதா  ெயாழிந்ேத" 
 
    இத ள், 
 
        "மன்னவற் பராஅய் ன்னிய  த்ேதா 
        ன்னஞ் சிறக்கு ெமாள்விைன நிைனஇ" 
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    என்ற , ேவந்தைனப் பர க்கடனாக அ க்கிய உன்னநிைல. 
 
        " ன்னங் குைழய ங் ேகாெடலா ெமாய்தளிாீன் 
        ன்னங் குைழெயா த் ேதாங்குவாய்- மன்னைரக் 
        ெகான்  களங்ெகாள் ங் ெகால்யாைன ேவந்தைன 
        ெவன் களங் ெகாள் ேமல் ேவந் " 
 
    இைவ மறவர் ெசய்த ற் றன்  ெதாழிலாம். 
 
        "ெபான்னன்ன விற் சிறிய விைலப் ன்கா 
        ‡ ன்னப் பைகவெனங் ேகான்" 
 
    என்ப ம் அ . 
 
    இரண்  நிைலயாற் ெபா மாயிற்  மன்னவன் ெவற்றிேய க தா  இங்ஙனம் 
இ நிைலைம ங் க த ன் வ மாயிற் . 
 
    மாேயான் ேமய மன்ெப ஞ் சிறப்பிற் றாவா வி ப் கழ்ப் ைவநிைல ம் என்ற : 
மாேயான் வி ப் கழ்- மாய ைடய காத்தற் கைழ ம்; ேமய ெப ஞ் சிறப்பிற் றாவா 
வி ப் கழ்- ஏேனார்க்கு உாியவாய் ேமவிய ெபாிய தைலைமயிற் ெகடாத பைடத்தல் 
அழித்த ெலன் ம் கழ்கைள ம்; மன் ைவநிைல ம் - மன்னர் ெதாழி க்கு 
உவைமயாகக் கூ ம் ைவநிைல ம்; 
 
        -------- 
        (பாடம்) *'என இ வைகத்ேத அத்தன்ைம யஃ ைடைமயான்' 
        †'க ழ் கணமர்ந்தன' ‡ உன்னத்தைகய ெனன்ேகா. 
 
 
    என்ற  ஒன்றைன ஒன் ேபாற்கூ ந் ைற. மன் எனப் ெபா ப்படக் 
கூறியவதனான் ெந நிலமன்னர்க்குங் கு நில மன்னர் த ேயார்க்குங் ெகாள்க. 
ெப ஞ்சிறப்  என்றதனால் பைடத்த ங் காத்த ம் அழித்த மன்றி அவரவர் தாமாகக் 
கூற ம், கன் இந்திரன் த ேயாராகக் கூற ங் ெகாள்க. 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "ஏற் வல யாிய ெவாிம  ளவிர்சைட 
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        மாற்ற ங் கணிச்சி மணிமிடற் ேறா ங் 
        கடல்வளர் ாிவைள ைர  ேமனி 
        யடல்ெவந் நாஞ்சிற் பைனக்ெகா  ேயா  
        மண்  தி மணி ைர  ேமனி 
        விண் யர் ட்ெகா  விறல்ெவய் ேயா  
        மணிமயி யாிய மாறா ெவன்றிப் 
        பிணி க ர்தி ெயாண்ெசய் ேயா ெமன 
        ஞாலங் காக்குங் கால ன்பிற் 
        ேறாலா நல் ைச நால்வ ள் ங் 
        கூற்ெறாத் தீேய மாற்ற ஞ் சீற்றம் 
        வ ெயாத் தீேய வா  ேயாைனப் 
        கெழாத் தீேய யிக ந ர நைன 
        ெகாத் தீேய ன்னிய  த்த  
        னாங்காங் கவரவ ெராத்த ன் யாங்கு 
        மாிய  ளேவா நினக்ேக..........." ( றம்-56) 
 
    என இத ள் *அங்ஙனம் உவமித்தவா  காண்க. 
 
        "கு ந்த ெமாசித்தஞான் ண்டா லதைனக் 
        கரந்த ப ெயமக்குக் காட்டாய்- மரம்ெபறாப் 
        ேபாாிற் கு குறங்கும் ம் னனீர் நாட 
        மார்பிற் கிடந்த ம " 
 
    இ  ேசாழைன மாேயானாகக் கூறிற் . 
 
        "ஏற் ர்தி யா  மிகல்ெவம்ேபார் வானவ  
        மாற்ற  மாள்விைன  ெமாத்ெதான்றி ெனாவ்வாேர 
        கூற்றக் கணிச்சிேயான் கண் ன் றிரண்ேடயா 
        மாற்றல்சால் வானவன் கண்" 
 
    இ  ேசரைன அரனாகக் கூறிற் . 
 
        "இந்திர ெனன்னி னிரண்ேடக ேண ர்ந்த 
        வந்தரத்தா ெனன்னிற் பிைறயில்ைல- யந்தரத் க் 
        ேகாழியா ெனன்னின் கெனான்ேற ேகாைதைய 
        யாழியா ெனன் ணரற் பாற் " 
 
    --------------- 
    (பாடம்) *'என்பதன்கண்' 
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    இ  ேசரைனப் பலேதவராகக் கூறிற் . 
 
        "ேகாவா மைலயாரங் ேகாத்த......." (சிலப்-ஆய்ச்-உள்வாி) 
        " ந்நீ ள் க்கு வாத.............." (சிலப்-ஆய்ச்-உள்வாி) 
        "ெபான்னிைமயக் ேகாட் ப் ........." (சிலப்-ஆய்ச்-உள்வாி) 
 
    அைவ என்பன ம். 
 
        "தாமைரக் கண்ணிைய தண்ண ஞ் சாந்திைன 
        ........சி கு  ேயாேர" (க -52) 
 
    இஃ  உாிப்ெபா ட் டைலவைன கனாகக் கூறிய . இங்ஙனம் றத் ம் 
அகத் ம் வ த ற் ெபா வாயிற் . இறப்ப உயர்ந்த ேதவைர மக்கட்கு உவைமயாகக் 
கூற ன் 
    வ மாயிற் . 
 
    தாவா என்றதனாேன அரசர் கைழக் காட் வாழ்ேவார்க்குக் கூ த ம், அவைர 
அரசர் ெபயராற் கூ த ங் ெகாள்க. 
 
        " ங்குெசலற் பாிதி ெவவ்ெவயி ெலறித்த  
        ேனாங்க* ேணாக்கா தாங்கு நீேபா 
        யரசு கம் ண்ட பின்னர் நின்னிைல 
        ரசுைட ேவந்தர் கந்திாிந் தனேர 
        யஃதான் 
        வவமதி ேநாக்குநர் ேபாலப் பாணெரா  
        வயிாியர் ெபா நர்நின் பதிேநாக் கினேர 
        யதனா 
        னத ங்† ேகா த ய கூட் ண் 
        க  னிைசேமஎந் ேதான்றிப் 
        பலவா கிய‡நில நீெப  நாேள" 
 
    இ  ங் குைட ம் ஒழித்  அரசர்க்குாியன கூறி இழித் க்கூறி ம் 

கழ்மிகுத்த . 
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    "பல் தழ் ெமன்மலர்" என் ம் (109) அகப்பாட் ள் "அறனில்ேவந்த னா ம்- 
வற  குன்றம் பலவிலங் கினேவ" எனக் காட் த் தைலவைன நாட் த் தைலவன் 
ெபயராற் கூறினார். 
 
    ஆர் அமர் ஓட்ட ம்- கு நில மன்ன ங் காட்டகத்  வா ம் மறவ ம் 
ேபார்த்ெதாழில் ேவந்தைரப் ெபா  றங் காண்ட ம்; 
 
        --------- 
        (பாடம்) *'ஆங்கண்' 'ஆங்குண்' 
        † 'அத ம்' என ம் 'அதர்கூட் ண்  மணங்குைடப்பகழி' என்ப  அகம்-167. 
        ‡ 'தீதிலவாகிய' 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "ெபான்வார்ந் தன்ன ாியடங்கு நரம்பின் 
        மின்ேனர் பச்ைச மிஞிற் க்குரற் சீறியாழ் 
        நன்ைம நிைறந்த நயவ  பாண 
        சீ ர் மன்னன் சிறியிைல* ெயஃகம் 
        ேவந் ர் யாைன ேயந் கத்† த ேவ 
        ேவந் டன் ெறறிந்த ேவேல ெயன்ைன 
        சாந்தா ரகல ளங்கழிந் தன்ேற‡ 
        ளங்கிழி சுடர்ப்பைட ேயந்திநம் ெப விற 
        ேலாச்சினன் ரந்த காைல மற்றவன் 
        ன்றைல மடப்பி  நாணக் 
        குஞ்சர ெமல்லாம் றக்ெகா த் தனேவ." ( றம்-308) 
 
    இ  சீ ர்மன்னன் ேவந்தைனப் றங்கண்ட . 
 
        "கள்ளின் வாழ்த்திக் கள்ளின் வாழ்த்திக் 
        காட்ெடா  மிைடந்த சீயா ன்றி 
        னாட்ெச க் கனந்தர்த் ஞ்சு §ேவாேன 
        யவெனம் மிைறவன் யாமவன் பாணர் 
        ெந ைந ¶வந்த வி ந்திற்கு மற் த்தன் 
        னி ம் ைடப் பழவான் ைவத்தன னின்றிக் 
        க ங்ேகாட் ச் சீறியாழ் பைணய மி ெகாண் 
        டீவதி லாள ெனன்னா  நீ ம் 
        வள்ளி ம ங்குல் வயங்கிைழ யணியக் 
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        கள் ைடக் கலத்ேதம் யாமகிழ் ங்கச் 
        $ெசன் வாய் சிவந்  ேமல்வ க 
        சி கம் யாைன ேவந் வி  றேவ." ( றம்-316) 
 
    இ  மறவன் ஆரமேராட்டல் கூறிய . 
 
    இைவ தன் ெதாழில் கூறியன. 
 
    இைவ றம். 
 
    ஆரமேராட்ட ெலன்ப  ெபா ப்படக் கூறேவ, ேவந்தர்க்கு உதவியாகச் 
ெசல்ேவாைர ங் ெகாள்க. 
 
        --------- 
        (பாடம்) * 'சீறிைல.' †'ெவ வந்  கத்த ேவ.' ‡ 'கிழித்தன்ேற.' 
        § 'கனந்தார்த் ஞ்சு', 'கனந்தற்ரஞ்சு.' ' ெந நல்.' $ 'ெச நர் சிவந் ', 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "ெவ க்குவிைட யன்ன ெவ ேணாக்குக் கயந்தைலப் 
        ள் ன் றின்ற ல நா  கயவாய் 
        ெவள்வாய் ேவட் வர்# ழ் ைண மகாஅர் 
        சிறியிைல ைடயின் சுைர ைட வான்  
        க ண்ேகாற் ெசறித்த வ ம்பின் 
        வலாஅர் வல்விற் குலாவரக் ேகா ப் 
        ப த்தி ேவ க் க ப்ைப பார்க்கும் 
        ன் லந் தழீஇய வ ங்கு ச் சீ ர்க் 
        குமி ண் ெவள்ைள ம வாய் +ெபயர்த்த 
        ெவண்காழ் தாய& வண்காற் பந்த$ 
        ாிைடயன் ெபாத்திய சி தீ விளக்கத் ப் 
        பாணேரா ந்த நா ைட ெந ந்தைக 
        வலம்ப  தாைன ேவந்தற் 
        குலந் ழி லக்கு@ ெநஞ்சறி ைணேய." ( றம்-324) 
 
    இ  றம். ேவந்தர்க்குத் ைணயாகச் ##ெசல்ேவாைரக் கூறிய . 
 
        "இைணப்பைடத் $$தாைன ய ரேசா றி ங் 
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        கைணத்ெதாைட &&நா ங் க ந்  யார்ப்பி 
        ென த்  வ ய ெவ ழ்ேநாக் கிரைல 
        ம ப்பிற் றிாிந்  மறிந் ழ் தா  
        த்த க ம்சினத் ேதாடா மறவர்." (க -15) 
 
    எனக் க  அகத் ம் வந்த . 
 
    "வயங்குமணி ெபா த" என் ம் (167) அகப்பாட் ள், 
 
        "ேசக்குவங் ெகால்ேலா ெநஞ்ேச சாத்ெதறிந் 
        த தர்கூட் ண் ம் அணங்குைடப் பகழிக் 
        ெகா வில் ஆடவர்." 
 
    எனச் சாத்ெதறித ம் அ . இங்ஙனம் ெபா வாத ற் ++ெபா வியலாயிற் . 
ேவந்தேரா  ெபா த ன் வ மா யிற் . 
 
    ஆ ெபய ர்த் த் த த ம் - ெவட்சிமறவ ர் ெகாண்ட நிைரையக் 
கு நிலமன்னராயி ங் காட்டகத்  வா ம் மறவராயி ம் மீட் த்த த ம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "ஏ ைடப் ெப நிைர ெபயர்தரப் ெபயரா 
        திைல ைத ெப ங்காட் த் தைலக ரந் தி ந்த  
        வல்வின் மறவ ெரா க்கங் காணாய் 
        ெசல்லல் ெசல்லல் சிறக்கநின் ள்ள  
        கு ெமய்ப்பட்ட ைலத்தி ேபாலத் 
        தா  ெதறிக்கு மான்ேமற் 
        ைடயிலங் ெகாள்வாட் ைனகழ ேலாேய." ( றம்-259) 
 
    --------- 
    (பாடம்) # 'ேவட் வர்.' +'பகுவாய்.' &'காய.' $'வன்காழ்ப் பந்தர்' 
    @'உவந் ழி வக்கும்.' ##'ெசல்வெனன்ற .' $$' ைனப்பைட.' 
    &&'கைனத்ெதாைட.' ++'ெபா விதி.' 
 
    இ  கு நில மன்னர் நிைரமீட்டல் கண்ேடார் கூறிய . 
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        "வளரத்ெதா ம் *வவ்  திாிந்  
        விளாி த ந் தீந்ெதாைட நிைனயாத் 
        தள  ெநஞ்சந் தைலஇ மைனேயாள் 
        உள ங் கூந்த ேனாக்கிக் களர 
        கள்ளி நீழற் கட ள் வாழ்த்திப் 
        பசிப  ம ங்குைலக் கசி  ைகெதாழாஅக் 
        காணெலன் ெகால்ெலன வினவிைன வ உம் 
        பாண ேகண்மதி யாணர  நிைலேய 
        ர த்ெதா த் ண்குைவ யாயி  மிரெவ ந் 
        ெதவ்வங் ெகாள்குைவ யாயி  மிரண் ங் 
        ைக ள ேபா ங் க தண் ைமயேவ 
        ன் ர்ப் ச ற் ேறான்றித் தன் ர் 
        ெந நிைர+ தழீஇய மீளி யாளர் 
        வி கைண நீத்தந் ைண யாக 
        ெவன்றி தந்  ெகான் ேகாள் வி த்  
        ைவயகம் லம்ப வைளஇய பாம்பின் 
        ைவெயயிற் ய்ந்த மதியின் மறவர் 
        ைகயகத் ய்ந்த மதியின் மறவர் 
        ைகயகத் ய்ந்த கன் ைடப் பல்லா 
        னிைரெயா  வந்த ைரய னாகி 
        ாிகைள யரவ மானத் தாேன 
        யாி ெச லகிற் ெசன்றன டம்ேப 
        கானச் சிற்றியாற் ற ங்கைரக் கா ற் க் ++ 
        கம்பெமா  ளங்கிய விலக்கம் ேபால$ 
        வம்ெபா  ளங்கி யாண்ெடாழிந் தன்ேற 
        உயாிைச ெவ ப்பத் ேதான்றிப் ெபயேர 
        மடஞ்சான் மஞ்ைஞ யணிமயிர்சூட்  
        யிடம்பிறர் ெகாள்ளாச் சி வழிப்@ 
        படசஞ்ெசய் பந்தர்க் கன்மிைச ய ேவ." ( றம்-260) 
 
    இத ட் டன் ெரன்ற ற் கு நிலமன்னன் நிைரமீட் ப்பட்ட நிைலையப் பாணர் 
ைகயற் க் கூறிய . 
 
    ஏைனய வந் ழிக் காண்க. 
 
    இனிக் கண்ேடா ம் மறவ ங் கூத்த ம் பாண ம் விற ய ங் கூறி ம், அவர்தாங் 
ைகயற் க் கூறி ம், அத் ைறப்பாற் ப ம். 
 
        ----------- 
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        (பாடம்) *'வாளாத் ெதா ம்.' +'ெந ெவறி.' 
        ++'கா ற.' $'விலங்குேபால.' @'சி ெநறி.' 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "ெப ங்களிற் ற யிற் ேறான்  ெமா க 
        ணி ம்பைற யிரவல ேசறி யாயிற் 
        ெறாழாதைன கழித ேலாம் மதி வழாஅ  
        வண் ேமம் ப உமிவ் வறநிைல யாேர 
        பல்லாத் திரணிைர #ெபயர்தரப் ெபயர்தந்  
        கல்லா மறவ ர் நீங்க நீங்கான் 
        வில் மிழ் க ங்கைண ழ்கக் 
        ெகால* னற் சிைறயின் விலங்கிேயான் கல்ேல." ( றம்.263.) 
 
    இ  கண்ேடார் ைகயற் க் கூறிய . ஏைனய வந் ழிக் காண்க. 
 
    "விசும் ற நிவந்த"$ என் ம் (131) அகப்பாட் ம் அ . 
 
    இத ள் "மறவ ர் நாளா ய்த்த என ேவந்  ெதாழில் அல்லாத ெவட்சித்திைண ம் 
ெபா வியற் கரந்ைதக் கண்ேண ெகாள்க; இஃ  ஏழற்கும் ெபா வாக ன். 
 
    த தெலன்ற மிைகயாேன நிைரயல்லாத ேகாட ம் அத் ைறப்பாற்ப ம். 
"வலஞ்சுாி மராஅத் " (அகம்-83) என் ங் களிற்றியாைன நிைர ள், 
 
        "கைறய  மடப்பி  கானத் த லறக் 
        களிற் க்கன் ெறாழித்த வைகயர் க சிறந்  
        க ங்கால் மராஅத் க் ெகா ங்ெகாம்  பிளந்  
        ெப ம்ெபாளி ெவண்ணார் அ ந் படப் ட்  
        ெந ங்ெகா  டங்கும் நியம ர் 
        நற ெநாைட நல் ற் தவ தற் பிணிக்குங் 
        கல்லா இைளயர் ெப மகன் ல் ." 
 
    என யாைனக்கன்ைறக் கவர்ந்தவா  காண்க. 
 
    இ ம் ேவத்திய ன் வழீஇயினவா  காண்க. 
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    ேவந்தன் சீர் சால் சிறப்  எ த்  உைரத்த ம்- ேவந்தற்கு உாிய கழ் அைமந்த 
தைலைமகைள ஒ வற்கு உாிய வாக அவன்றன் பைடயாள ம் பிற ம் கூற ம்; 
 
    இ ம் வ ; ேவந்தர்க் குாிய கைழப் பிறர்க்குக் கூறின ைமயின். 
 
        "அத்த ந ண்ணிய நா ெக  ெப விற ல் 
        ைகப்ெபா ள் யாெதான்  மிலேன நச்சிக் 
        காணிய ெசன்ற இரவன் மாக்கள் 
        களிற்ெறா  ெந ந்ேதர் ேவண் ங் கடல  
        ப்ெபாய் சாகாட் மணர் காட்டக் 
        கழி ாி குன்றத் த ற்ேற 
        ெயள்ளைம வின்றவ ள்ளிய ெபா ேள." ( றம்-313) 
 
    ------------- 
    (பாடம்) #'பல்லானின  நிைர.' $'நிமிர்ந்த.' 
 
    இ  றம். பைடயாளர் கூற் . 
 
    இதற்கு ைடேவந்தன் சிறப்ெப த் ைரத்தெலன்  கூறின், அ  
ெபா விய ற் கூறலாகா ெதன் ணர்க. 
 
    தைலத்தாள் ெந ெமாழி தன்ெனா ணர்த்த ம் - தன்னிடத் ள தாகிய 
ேபார்த்ெதாழி ன் யற்சியாேல வஞ்சினங்கைளத் தன்ெனா  கூட் க் கூற ம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "தானால் விலங்காற் றனித்தாற் பிறன்வைரத்தால் 
        யாைன ெயறித ளிவரவால்- யாைன 
        ெயா ைக ைடய ெதறிவேலா யா  
        மி ைக சுமந் வாழ் ேவன்." 
 
    என வ ம். 
 
        "ெப நீர் ேமவற் ற ண்ணைட ெய ைம 
        யி ம ப் ற  ெந மா ெநற்றின்# 
        ைபம்பய திர்த்த ேகாதின் ேகால ைணக் 
        கன் ைட மைரயா ஞ்சும் சீ ர்க் 
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        ேகாளிவண் ேவண்ேடம்$ ரேவ நாராி& 
        நைன திர்+ சா  நறவின் வாழ்த்தித் 
        ைறநனி ெகழீஇக் கம்  ளீ ந் 
        தண்ணைட ெப த  ாித்ேத ைவந் தி@ 
        ெந ேவல் பாய்ந்த மார்பின் 
        மடல்வன் ேபாந்ைதயி னிற்கு ேமார்க்ேக." ( ற.297) 
 
    மடல்வன் ேபாந்ைதேபால் நிற்பெலன ெந ெமாழி தன்ெனா  ணர்த்தவா  
காண்க. சீ ர் ரவாகக் ெகாள்ேளன்; தண்ணைட ெகாள்ேவெனனத் தன் ெதாழில் 
கூறினான். 
 
    இ ம் ெபா ; றம். 
 
    வ தார் தாங்கல் வாள்வாய்த் க் கவிழ்தெலன்  இ வைகப் பட்ட பிள்ைள 
நிைல ம் - தன்ேமல் வ ங் ெகா ப்பைடயிைனத் தாேன தாங்குதல், வாட்ெடாழிற்## 
ெபாய்த்த ன்றி மாற்றாைரக்ெகான்  தா ம் ழ்தெலன இரண்  கூ பட்ட  ேபாாிற் 
ெசன்றறியாத மறமக்கள் தாேம ெசய் ந் த கணாண்ைம ம்; 
 
        ---------- 
        (பாடம்) #'ெனற்றின்." $'ெகாளின்ேவண்ட ேவண்ேடம்.' &'நாாி.' +'நிைற திர்," 
@'ைவந் ைன.' ## 'வாட்ெடாழிலால்.' 
 
    ேவந்தன் கு ப்பிறந்ேதா ம் அவன் பைடத்தைலவ மாகிய இைளயர் ெசய்யி ம் 
தன்  ெதாழிலாத ற் கரந்ைதயாம்; ம்ைபயாகாெதன்  உணர்க. 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "ஏற்ெறறிந்தார் தார்தாங்கி ெவல்வ ெகன் ேறவினாள் 
        கூற்றி ந் தாேய ெகா யேள- ேபார்க்களி  
        காணா விளைமயார் கண் வேனா நின்றிலேனன் 
        மாணா ள் யார்பிைழப்பார் மற் " 
 
    இ  வ தார் தாங்கல். 
 
        "ஆ ம் ெபா தி ன கயிற் ப் பாைவேபால் 
        ஞ் சி வன்றாய் ெமய்ம்மகிழ்ந்தாள்- ேவான் 
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        வாள்வாயின் ழ்ந்த மறவர்தந் தாயேர 
        ேகளா வ தார் கிடந் " 
 
    இ  வாள் வாய்த் க் கவிழ்தல். 
 
    "ெக க சிந்ைத க திவ ணிேவ" என் ம் (279) றப் பாட் ம் இதன்பாற் ப ம். 
 
    இைவ தன் ெதாழில். ேபாாிற் ெசன்றறியாதவன் ேசற ன் வ . 
 
    வாண்மைலந்  எ ந்ேதாைன மகிழ்ந்  பைற ங்க நாடவற்கு அ ளிய 
பிள்ைளயாட் ம்-வாளாற் ெபா  உயர்ந்த அரசிளங்குமரைன அந் நாட் ள்ளார் 
ெகாண் வந்  பைற ங்கிைசயாக ஒ க்கும்ப  அவற்கு அரசுெகா த்த பிள்ைளப் 
ப வத்ேதாைனக் ெகாண்டா ய ஆட் ம்; 
 
    இ ம் நாட் ள்ளார் ெகா த்த ற் றன்  ெதாழிலாய் வ மாயிற் . 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "வன்கண் மறமன்னன் வாண்மைலந்  ேமம்பட்ட 
        ன்றைல ெயாள்வாட் தல்வற்கண்- டன் ற் க் 
        கான்ெக  நா  ெகா த்தார் க தார்க்கு 
        வான்ெக  நா  வர." 
 
    என வ ம். 
 
    இதைனப் பிள்ைளத்தன்ைமயினின்  ெபயர்த்த ற் பிள்ைளப் ெபயர்ச்சி * ெமன்ப. 
 
    அைனக்குாி மரபிற் கரந்ைத ம்- ஆரம ேராட்டல் த ய ஏ  ைறக்கும் உாிய 
மரபிைன ைடய கரந்ைத ம்; கரந்ைதயாவ  தன் ெதாழிலாக நிைரமீட்ேடார் 

ச்சூ த ற் ெபற்ற ெபயராத ன் ெவட்சித்திைணேபால ஒ க்கமன் . 
 
    "அந்ேதாெவந்ைத" என் ம் (261) றப்பாட் ள், 
 
        "நாகு ைல யன்ன ந ம் ங் கரந்ைத 
        விரகறி யாளர் மரபிற் சூட்ட 
        நிைரயிவட் டந் ." 
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    என்றவா  காண்க. 
 
    அ  அன்றி - அக் கரந்ைதேய அன்றி; 
 
    காட்சி- கல்ெக  சுரத்திற் ெசன்  கற்காண்ட ம், அ  ெகாணர்ந்  ெசய்வன 
ெசய்  நாட் ப், பின்னர்க் கற்காண்ட ம் என இ வைகயாம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "தாழி கவிப்பத் தவஞ்ெசய்வர் மண்ணாக 
        வாழிய ேநாற்றைன மால்வைர- யாழிசூழ் 
        மண்டல மாற்றா மறப் கேழான் சீர்ெபாறிப்பக் 
        கண்டென னின்மாட்ேடார் கல்" 
 
    இ  கல் ஆராய்கின்றார் காட்சி. 
 
        "ஊர்நனி யிறந்த பார் திர் பறந்தைல 
        ேயாங்குநிைல ேவங்ைக ெயாள்ளிணர் ந  
        ேபாந்ைதயந் ேதாட் ற் † ைனந்தனர் ெதா த் ப் 
        பல்லான் ேகாவலர் படைல சூட்டக் 
        கல்லா யிைனேய க மான் ேறான்றல் 
        வாேன  ைர நின் றாணிழல் வாழ்க்ைகப் 
        பாிசிலர் ெசல்வ மன்றி ம் விாிதார்க் 
        க ம்பகட் யாைன ேவந்த 
        ெரா ங்கா ெவன்றி  நின்ெனா  ெசலேவ" ( றம்- 265) 
 
    இ  ேகாவலர் படைலசூட்ட என்ற ற் கட ளாகியபின் கண்ட . 
 
    --------- 
    *'பிள்ைளப் ெபயர்ச்சி:- ேபார்தாங்கிப் ள்விலங்கிேயாைனத்- தார் ேவந்தன் 
றைலயளித்தன் " என்ப  ற-ெவ-மாைல-கரந்ைத-12. 
    (பாடம்) †'ேபாந்ைதயந்தார்' 
 
        "கல்லா  ேமெறதிர்ந்  காண்டற் ெகளிவந்த 
        வல்லான் படைலக்கு வம்மிேனா-ெவல் கழாற் 
        சீாியல் பாடல் சிைதயாமல் யாம்பாடத் 
        ாிய ெமல்லாந் ெதாட." 
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    என்ப ம் அ . 
 
    கால்ேகாள்- கல் த்  இயற் தற்குக் கால்ேகாட ம், நாட் ய பின்னர் அவன் 
ஆண் வ வதற்குக் கால்ேகாட ம் என இ  வைகயாம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "வைரயைற சூழ்கிடக்ைக மாத்தாட் ெப ங்கல் 
        வைரயைற ெசய்யிய வம்ேமா- வைரயைற 
        வாராப் ெப ம் கழ் வலேவல் விடைலக்கு 
        ேமாராற்றாற் ெசய்வ ைடத் " 
 
    இ  வைரயைற ெசய்யிய வம்ேமா என ஒ வைனத் ெதய்வமாக நி த் தற்கு இடங் 
ெகாள்ளப்பட்டைமயா ம், அவ்விடத் க் கால் ேகாடலா ங் கால்ேகாள். 
 
        "காப் ல் யாத் க் க கமழ் நீராட் ப் 
        ப்ப  ெபய்  ைகெகாளீஇ- மீப்படர்ந்த 
        காைள ந கற் சிறப்பயர்ந்  கால்ெகாண்மி 
        னாைள வரக்கடவ *நாள்." 
 
    இ  நட் க் கால்ெகாண்ட . 
 
        "இல்ல  கள்ளின் சில்கு ச் சீ ர்ப் 
        ைடந  கல்  னாட்ப  ட்  
        நன்னீ ராட்  †ெநய்ந்நைறக் ெகாளீஇ‡ 
        மங்குன் மாப் ைக ம குடன் கம  
        ம ைன யி க்ைகத் தாயி ம் வாிமிடற் 
        றர ைற ற்றத் தற்ேற நா ம் 
        ரவலர் ன்க ேணாக்கா திரவலர்க் 
        க கா தீ ம் வண்ைம 
        ைரசா ென ந்தைக ேயாம்  ேர" ( றம்-329) 
 
    இதன் கண் ம் அ  வந்தவா  காண்க 
 
    நீர்ப்பைட- கண்  கால்ெகாண்ட கல் ைன நீர்ப்ப த் த் ய்ைம ெசய்த ம், 
பின்னர்ப் ெபய ம் பீ ம் எ தி நாட் ய வழி நீராட் த ெமன இ வைகயாம்; 
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    உதாரணம்:- 
 
        "வாளமர் ழ்ந்த மறேவான்க லீர்த்ெதா க்கிக் 
        ேகளி ரைடயக் கிளர்ந்ெத ந் - நீள்விசும்பிற் 
        கார்ப்ப த்த வல்ேல  ேபாலக் கழேலான்க  
        னீர்ப்ப த்தார் கண்ணீாி னின் ." 
 
    ----------- 
    (பாடம்) *'வரக்கடவா.' †'நன்ன ராட் .' ‡'நின்னைறக் ெகாளீஇ.' 
 
    இ  நீர்ப்பைட. 
 
        "பல்லா ெபய ர்த்  நல்வழிப் படர்ந்ேதான் 
        கல்ெசாாிந் தாட் ய நீேர ெதால்ைல 
        வான்வழங்கு நீாி ந் ய்ேத யதனாற் 
        கண்ணீ ர வி ங் கழீஇத் 
        ெதண்ணீ ரா மின் றீர்த்தமா ம ேவ." 
 
    இ  நாட்  நீராட் ய . 
 
    ந தல் - கல் ைன ந த ம், அக் கல் ன்கண் மறவைன ந த  ெமன 
இ வைகயாம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "சீர்த்த களிற்றாய்த் ெதய்வச் சிறப்ெபய்த  
        நீர்ப்ப த் தற்கு நிைலகுறித் ப் - ேபார்க்களத்  
        மன்னட்ட ெவன்றி மறேவான் ெபயர்ெபாறித* க்# 
        கன்னட்டார் கல்சூழ் கடத் ." 
 
    இ  கல் நாட் ய . 
 
        "ேகாள்வாய்த்த சீயம்ேபாற் ெகாற்றவர்தம் மாெவறிந்  
        வாள்வாய்த்  ழ்ந்த மறேவலாய் - நாள்வாய்த் 
        திைடெகாள ன்றி ெய த் ைடக் கல்வாய் 
        மைடெகாளல் ேவண்  மகிழ்ந் ." 
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    இ  மறவைன நாட் ய . 
 
    சீர்த்தகு சிறப்பிற் ெப ம்பைட - அவன் ெசய்த கைழத் தகும்ப  ெபாறித்த ம், 
அக்கல்ைலத் ெதய்வமாக்கி அதற்குப் ெப ஞ் சிறப் க்கைளப் பைடத்த ெமன 
இ வைகயாம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "ைகவிைன மாக்கள் க ழக்க ேணாக்கிழந்  
        ெசய்விைன வாய்ப்பேவ ெசய்தைமத்தார்- ெமாய்ேபார் 
        ம றவர் பிணம்பிறக்கி வாள்வாய்த்  ழ்ந்ேதான் 
        பிறெபய ர்சூழ் கன்ேமற் ெபாி ." 
 
    இ  ெபயர் த யன ெபாறித்த . 
 
        "அன் ெகா ளாெபய ர்த் தாரமாில் ழ்ந்ேதான்கற் 
        கின் ெகாள் பல்லா னினெமல்லாங் - குன்றாமற் 
        ெசயம்மிேனா சீர்ப்பச் சிறப்பாகத் தீபங்கள் 
        ைவம்மிேனா பீடம்$ வகுத் ." 
 
    இஃ  அதற்குச் சிறப் ப் பைடத்த . 
 
    --------- 
    (பாடம்) #'ெபயர் ெபாறிப்ப’ $'ேகாட்டம்.' 
 
    வாழ்த்தல்- கால் ெகாள் ங்கால் ெதய்வத்திற்குச் சிறப் ச்ெசய்  வாழ்த்த ம், 
பின்னர் நடப்பட்ட கல் ைனத் ெதய்வமாக்கி வாழ்த்த ெமன இ வைகயாம். 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "ஆவாழ் குழக்கன் ய் வித் க் களத்தவிந்த 
        நீவாழ வாழிய நின்ன க-ேலாவாத 
        விற்ேகாட்ட நீண்டேதாள் ேவந்தன் ெபாறித்த 
        ெபாற்ேகாட் மயேம ேபான் ." 
 
    இ  கல்வாழ்த் . 
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    "ெப ங்களிற்ற யில்" என் ம் (263) றப்பாட் ல் 'ெதாழாதைன கழிதேலாம் மதி' 
என வாழ்த்தியவா  காண்க.* 
 
    என்  இ  ன் வைகயிற் கல்ெலா  ணர- என்  ன்னர்க் கூறப்பட்ட 
அ வைக இலக்கணத்ைத ைடய கல்ெலா  பின்ன ம் அ வைக 
இலக்கணத்ைத ைடய கற் கூடச்; ெசால்லப்பட்ட- இக்கூறப்பட்ட ெபா வியல்; எ  

ன் † ைறத் - இ பத்ெதா  ைறயிைன ைடத்  என்றவா . 
 
    ஆரமேராட்டன் த ய எ ைறக்குாிய மரபிைன ைடய கரந்ைத ம், அக் 
கரந்ைதேய யன்றி ற்கூறிய கல்ேலாேட பிற் கூறிய கல் ங்கூடக், காந்த ம் ம் 
வள்ளி ங் கழனிைல ம் உன்னநிைல ம் ைவநிைல ம் உளப்பட இச்ெசால்லப்பட்ட 
ெபா வியல் இ பத்ெதா  ைறயிைன ைடத்ெதனக் கூட் க. 
மாேயானிறம்ேபா ம் ைவப்  நிறெமன்  ெபா தல் ைவநிைலெயன்றால், 
ஏைனேயார் நிறத்ெதா  ெபா ந் ம் க்கைள ம் ெபா தல் கூறல்ேவண் ம்; 
ஆசிாியர் அைவ கூறாைமயின், அ  லெனறிவழக்க மன்ைம ணர்க. இத ட் 
கரந்ைதப்பகுதி ஏ ம் ேவ  கூறினார்; காட்டகத்  மறவர்க்குங் கு நிலமன்னர்க்கும் 
அரசன் பைடயாளர் தாேம ெசய்தற்கும் உாிைமயின். கற்பகுதி ேவத்தியற் 

றத்திைணக்கும் ெபா வாக ன் ேவ கூறினார். ஏைனய அகத்திற்கும் றத்திற்கும் 
ெபா வாக ன் ேவ கூறினார். 
 
    இனித் ைறெயன்றதனால் ஒன்  பலவாம். அைவ, கற் காணச்ேசற ம்,‡ 
இைடப் லத் ச் ெசால் வன ங், கண் ழியிரங்குவன ங், ைகய நிைல ம், பாணர் 
கூத*தர் த ேயார்க் குைரப்பன ம், அவர் தமக்குைரப்பன ம் ேபால்வன 
கற்காண்ட ன் பகுதியாய் அடங்கும்; கால் ெகாள் ங்காலத் , மாைல ம் மல ம் 
ம ஞ் சாந் ம் த யன ெகா த்த ம் அைனேயாற்கு இைனய கல் தகுெமன்ற ந், 
தமர்பாி்ந்திரங்க ம் த யன கால்ேகாளின் பகுதியாய் அடங்கும்; 
 
        --------- 
        (பாடம்) *'உணர்க.' † ' ேவழ்.' ‡'காண்டற்கட் ேசற ம்.' 
 
    நீர்ப்ப க்குங்கால் ஈர்த் க்ெகாண்ெடா க்க ம், ஏற்றிய சகடத்தினின்  இழிந்த 
வழி ஆர்த்த ம், அவர் தாயங்கூற ம் த யன நீர்ப்பைடயாய் அடங்கும்; 
ந தற்கண், மைட ம் மல ம் ம ம் த யன ெகா த் ப் பீ த்ெதாைடய ம் 
மாைல ம் *காற்றிப் பல் யம் இயம்ப விழ ச் ெசய் ஞ் சிறப்ெபல்லாம் ந தலாய் 
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அடங்கும்; ெபய ம் பீ ம் எ ங்கா ம் இப் பகுதிகள் ெகாள்க; நாட்டப்ப ங் 
கல் ற்குக் ேகாயி ம் மதி ம் வாயி ம் ஏைனச் சிறப் க்க ம் பைடத்தல் 
ெப ம்பைடப்பகுதியாய் அடங்கும்; வாழ்த்தற்கண் ம் இ தான் 
ெந வாழ்கெவன ம் இதன் கண்ேண அவனின்  நிலா க ெவன ம் பிற ங் 
கூ வன  ெமல்லாம் வாழ்த் தலாய் அடங்கும்; ஏைனயவற்றிற்கும் இவ்வாேற 

ைறப்பகுதி கூறிக்ெகாள்க. 
 
    இனிப் "பர ைடம ங்கிற் ப க்ைக" என் ம் (264) றப்பாட் ள் "அணிமயிற் 
பீ சூட் ப் ெபயர் ெபாறித்- தினி நட்டனேர கல் ம்" எனக் கன்னாட் தல் 
ெப ம்பைடக்குப் பின்னாகக் கூறிற்றாெலனின், நீர்ப்ப த்த பின்னர்க் கற்ப த் ப் 
ெபயர் ெபாறித்  நாட் தல் காட்  நாட்ேடார் ைறைம ெயன்ப  சீர்த்தகு சிறப்பின் 
என்பதனாற் ெகாள்க. "ெபய ம் பீ  ெம தி யதர்ெதா ம் -பீ  சூட் ய பிறங்குநிைல 
ந கல்" என அகத்திற்கும் (அகம்-131) வ த ற் ெபா வியலாயிற் ; இைவ ஒ  
ெசய் ட்கண் ஒன் ம் பல ம் வ த ம், அகத்தின் கண் வ த ஞ் சுட்  ெயா வர் 
ெபயர் ேகாட ங், ெகாள்ளாைம ம் உைடயெவன்  உணர்க. 
 
    இப்ெபா விய ன்பின் வஞ்சி ைவத்தார், வஞ்சிக்கண் ம் ெபா வியல் 
வ வன ள என்றற்கு அ  "ேவந்  விைன த்தனன்" என் ம் (104) 
அகப்பாட் ட் சுட்  
    ெயா வர் ெபயர் கூறா வஞ்சி ெபா வியலாய் வந்தவா  காண்க. (5) 
 
    ------------ 
 
    61. 
        வஞ்சி தாேன ல்ைலய  றேன. 
 
    இ , தம் ண் மா பா  க தி ெவட்சித்திைணைய நிகழ்த்திய இ ெப  ேவந்த ள் 
ேதாற்ேறா ெனா வன் ஒ வன்ேமற்ெசல் ம் வஞ்சித்திைண அகத்திைண ள் 
இன்னதற்குப் றனாெமன்கின்ற . வஞ்சிெயன்ற  ஒ வர்ேம ெலா வர் ேசறைல. 
    அதற்கு வஞ்சி சூ ச் ேசற ம் உலகியல். 
 
    (இ-ள்.) வஞ்சி தாேன-வஞ்சிெயனப்பட்ட றத்திைண; ல்ைலய  றேன- ல்ைல 
ெயனப்பட்ட அகத்திைணக்குப் றனாம் என்றவா . 
 
    ஏைன உழிைஞ த யவற்றினின்  பிாித்த ன் ஏகாரம் பிாிநிைல. 
பாடாண் ைணக்குப் பிாித ன்ைமயிற் 'பாடாண் பகுதி ைகக்கிைளப் றேன' (ெதா-
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ெபா- ற-24) என்ப. ஏைனய பிாித் க் கூ வர். தெலனப்பட்ட கா ைற லக ங், 
கார் கால ம், அந்நிலத்திற்ேகற்ற க ப்ெபா ம், அரசன் பாசைறக்கட் டைலவிையப் 
பிாிந்  இ த்த ம், அவன் தைலவி அவைனப் பிாிந்  மைனவயி னி த்த மாகிய 
உாிப்ெபா ம் ஒப்பச் ேசற ன், வஞ்சி ல்ைலக்குப் றனாயிற் . ெவஞ்சுடர் 
ெவப்பம் நீங்கத் தண்ெபயல்ெபய்  நீ ம் நிழ ம் உண ம் பிற ம் உளவாகிய 
காட்டகத் க் களி  த யவற்ேறா  ெசன்றி த்தல் ேவண் த ன் வஞ்சிக்கும் அம் 

தல் க ாி ம் வந்தனவாம். ல்ைலப்பாட் ட், 
 
        "கான்யா  தழீஇய வகென ம் பறவிற் 
        ேசணா  பிடவெமா  ைபம் த ெல க்கி 
        ேவட் ப் ைழய ப்ப மாட் க் காட்ட 
        வி ட் ாிைச ேய ற வைளஇப் 
        ப நீர்ப் ணாியிற் பரந்த பா ." (பத் - ல்ைல:24-8) 
 
    என்பதனா ணர்க. (6) 
    ------------ 
 
    62. 
        எஞ்சா மண்ணைச ேவந்தைன ேவந்தன் 
        அஞ்சுதகத் தைலச்ெசன் றடல்குறித் தன்ேற. 
 
    இ  ல்ைலக்குப் றெனன்றவஞ்சித்திைண இன்ன ெபா ட்ெடன்கின்ற . 
 
    (இ-ள்.) எஞ்சா மண் நைச-இ ெப ேவந்தர்க்கும் இைடயீடாகிய மண்ணிடத்  
ேவட்ைகயாேன; அஞ்சுதகத் தைலச்ெசன் -ஆண்  வாழ்ேவார்க்கு அஞ்சுத ண்டாக 
அந் நாட் டத்ேத ெசன் ; ேவந்தைன ேவந்தன் அடல் குறித்தன்  - ஒ  ேவந்தைன 
ஒ  ேவந்தன் ெகாற்றங்ேகாடல் குறித்தன் மாத்திைரத்  வஞ்சித்திைண என்றவா . 
 
    ஒ வன் மண்ணைசயான் ேமற்ெசன்றால் அவ ம் அம் மண்ணழியாமற் காத்தற்கு 
எதிேர வ த ன், இ வர்க்கும் மண்ணைசயான் ேமற்ேசறல் உளதாக ன், 
அவ்வி வ ம் வஞ்சிேவந்த ராவெரன் ணர்க.எதிர் ேசறல் காஞ்சி என்பரா 
    ெலனின், *காஞ்சிெயன்ப  எப்ெபா ட்கும் நிைலயாைம கூ த ற் ெபாி ம் 
ஆராய்ச்சிப்ப ம் ெபா வியற் ெபா ண்ைமப் ெபயராற் கூறலாகாைம ணர்க 
 
        ------------- 
        * ெதால்-ெபா ள்- றத்-22 
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    ஒ வன் ேமற்ெசன் ழி ஒ வன் எதிர்ெசல்லா  தன்மதிற் றத்  வ ந் ைண ம் 
இ ப்பின், அஃ  உழிைஞயின் அடங்கும். அ  ேசரமான்* ெசல் ழித் தக ாிைட 
அதிகமான்+ இ ந்ததாம். இங்ஙனம் இ வ ம் வஞ்சிேவந்தெரனேவ, ேமற்கூ ந் 

ைற பதின் ன் ம் இ வர்க்கும் ஒப்பக் கூறலாெமன் ணர்க. (7) 
    ----------- 
 
    63. 
        இயங்குபைட யரவ ெமாிபரந் ெத த்தல் 
        வயங்க ெலய்திய ெப ைம யா ங் 
        ெகா த்த ெலய்திய ெகாைடைம யா ம் 
        அ த் ர்ந்  அட்ட ெகாற்றத் தா ம் 
        ெபா ளின் ய்த்த ேபராண் பக்க ம் 
        வ விைசப் னைலக் கற்சிைற ேபால 
        ெவா வன் றாங்கிய ெப ைம யா ம் 
        பிண்ட ேமய ெப ஞ்ேசாற்  நிைல ம் 
        ெவன்ேறார் விளக்க ந் ேதாற்ேறார் ேதய் ங் 
        குன்றாச் சிறப்பிற் ெகாற்ற ெவள்ைள ம் 
        அழிபைட தட்ேடார் தழிஞ்சிெயா  ெதாைகஇக் 
        கழிெப ஞ் சிறப்பிற் ைறபதின் ன்ேற. 
 
    இ  ற்கூறிய வஞ்சித்திைண பதின் ன் # ைறத் ெதன்கின்ற . 
 
    (இ-ள்.) இயங்கு பைட அரவம்-இயங்குகின்ற இ  பைட ெய ச்சியின் 
ஆர்ப்பரவ ம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "விண்ணைச இச் ெசல்கின்ற ேவ ைளயா ரார்ப்ெப ப்ப 
        மண்ணாைசஇச் ெசல்கின்றான் வாள்ேவந்த-ெனண்ண 
        ெமா பாற் படர்தரக்கண் ெடான்னார்த ள்ள 
        மி பாற் ப வ ெதவன்." 
        (ெப ம்ெபா ள் விளக்கம்- றத்திரட் -774-பைகவயிற் ேசறல்) 
      
 ------------ 
    *’இவன் தக  ெரறிந்த ெப ஞ்ேசர ம்ெபாைற’ யாவன். 
    (பாடம்) + ‘அதியமான்.’ # ‘வஞ்சித்திைணத் ைற பதின் ன்ெறன்கின்ற .’ 
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    "சிறப் ைட மரபிற் ெபா  மின்ப ம்" என் ம்(31) றப்பாட் ம் அ . 
 
        "இ ம் தாற் ெபாிேத ெகா த்ேத ர ண்ணல் 
        வ மணி ய ைணத்த பைனம # ேணான்றாட் 
        க மரத்தாற் களிற ைணத்  
        ெந நீர ைறகலங்க 
        ழ்த்தி த்த வியன்றாைனெயா  
        லங்ெகட ெநாித ம் வரம்பில் ெவள்ளம் 
        வாண்மதி லாக ேவன்மிைள யர்த்  
        வில்விைச மிழ்ந்த ைவம் ள் ள ம்பிற் 
        ெசவ்வா ெயஃகம் வைளஇய வ கழிற்$ 
        காாி & மி ர  ரசிற் 
        கால்வழங் காெரயில் க திற் 
        ேபாெரதிர் ேவந்த ெரா உப நின்ேன." (பதிற் -33) 
 
    இப் பதிற் ப்பத் ம் அ . 
 
        "ேபார்ப்பைட யார்ப்பப் ெபா யா ெய மேரா 
        பார்ப் ர ெவண்ணான்ெகால் பார்ேவந்த - ர்ப் றத்  
        நில்லாத தாைன நிலெனளிய நீளிைடப் 
        ல்லார்ேமற் ெசல் ம் ெபா ." 
 
    இஃ  எதிர்ெசல்ேவான் பைடயரவம். 
 
    எாிபரந்  எ த்தல் - இ வைகப் பைடயாள ம் இ வைகப் பைகப் லத் ப் பரந்  
ெசன்  எாிைய எ த் ச் சு த ம்; 
 
    இவ்விரண்டற்கும் உம்ைம விாிக்க. 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "விைனமாட்சிய விைர ரவிெயா  
        மைழ வின ேதால்பரப்பி 
        ைன ங்கத் தைலச்ெசன்ற வர் 
        விைள வயல் கவர் ட்  
        மைனமரம் விறகாகக் 
        க ைறநீர்க் களி படீஇ 
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        ெயல் ப்பட விட்ட சு தீ விளக்கஞ் 
        ெசல்சுடர் ஞாயிற் ச் ெசக்காிற் ேறான்றப் 
        லங்ெகட வி க்கும் வரம்பி றாைன." ( றநா-16) 
 
    என ம், 
 
    ------------ 
    (பாடம்) #'அைலத்தபைன.’ $'அகழிக்.' &'காாிைட.' 
 
        "களி  கைடஇயதாட் 
        கழ ாீஇய தி ந்த க் 
        கைணெபா  கவிவண்ைகயால்* 
        கண்ெணாளிர்வ உங் கவின்சாபத் " 
 
    என் ம் (7) றப்பாட் ள், 
 
        "எல்ைல  மிர  ெமண்ணாய்† பைகவ 
        ர்சு  விளக்கத் த விளிக் கம்பைலக் 
        ெகாள்ைள ேமவைல யாக ன்" 
 
    என ம் வ ம். 
 
    இைவ ெகாற்றவள்ைளப் ெபா ண்ைமயேவ ம் உட்பகுதி பல ந் ைறயாய் 
வ த ன், எாிபரந் ெத த்தற்கும் உதாரணமாயின. 
 
    வயங்க ெலய்திய ெப ைமயா ம்- ஒ வர் ஒ வர்ேமற் ெசல் ங்காற் பிறேவந்தர் 
தத்தந் தாைனேயா  அவர்க்குத் ைணயாயவழி அவர் விளக்க ற்ற ெப ைம ம்: 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "ேமற்ெசல் ங் காைலத் ைணவந்த ேவந்தர்தம் 
        பாற்ெசல்லச் ெசல் ம் பாிசினா- னாற்கடல்சூழ் 
        மண்மகி ங் காட்சியான் மீன் த்த வானத்  
        ெவண்மதிேபான் ேமம்பட்டான் ேவந் ." 
 
    எனவ ம் 
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    இஃ  இ வ க்கும் ெபா . 
 
    ெகா த்தல் எய்திய ெகாைடை◌மயா ம்- ேமற்ெசல் ம் ேவந்தர் தத்தம் 
பைடயாளர்க்குப் பைடக்கல த யன ெகா த்த ம், பாிசிலர்க்கு அளித்த ம் ஆகிய 
ெகா த்தைலப் ெபா ந்திய ெகாைடத்ெதாழி ம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "ேவத்தமர் ெசய்தற்கு ேமற்ெசல்வான் மீண் வந் 
        ேதத் நர்க் கீ ெமன் ெறண் ேமா-பாத்தி 
        ைடக்க  மான்ேற டனீந்தா னீந்த 
        பைடக்கலத்திற் சாலப் பல." 
 
    எனவ ம். 
 
        "சிறாஅர் யர் பா வன் மகாஅர் 
        ெவள் ள ைவ மாேயாற் கு கி 
        யி ம் ட் ச‡ ேலாம் மின் யா ம் 
 
    ----------- 
    (பாடம்) *'கைணெபா த கவின்வண்ைகயால்.' 
    †'என்னாய்.' ‡'இ ம் ட் சல்.' 
 
        விளாிக் ெகாட்பின் ெவண்ணாி க குெவ 
        ெனம்ேபாற் ெப வி ப் க ேவந்ேத 
        ெகான் ஞ் சாதல் ெவய்ேயாற்குத்* தன்றைல 
        மணிம ண் மாைல சூட்  யவன்தைல 
        ெயா காழ் மாைல தான்மைலந் தனேன" ( றம்-291) 
 
    என்ப ம் அ . 
 
    அ த்  ஊர்ந்  அட்ட ெகாற்றத்தா ம்- எ த் ச் ெசன்ற இ ெப ேவந்தர் 
பைடயாளர் வரவறியாமல் இர ம் பக ம் பலகா ம் தாம் ஏறி அந் நாட்ைடக் காவல் 

ாிந்ேதாைரக்ெகான்ற ெகாற்ற ம், 
 
    உதாரணம்:-- 
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        "நீணில ேவந்தர் நாட் ெசல்† வி ப்பத் த் 
        ேதாள்சுமந் தி த்த லாற்றா ராள்விைனக் 
        ெகாண்  மாக்க ண் யின் னிந்  
        ைனப் ல ம ங்கி னிைனப்ப ஞ் ெசய்விைன 
        ெவன்றிய  த்தனர் மாேதா 
        யாங்குள ெகால் னி ங்குப்ெப ஞ் ெச ேவ" 
 
    என வ ம். 
 
        "யாண்  தைலப்ெபயர ேவண் லத் தி த்  
        ைனெயாி பரப்பிய ன்ன ஞ் சீற்றெமா  
        மைழதவழ்  தைலஇய‡ மதின்மர க்கி 
        நிைரகளி ெறா கிய நிைரய ெவள்ளம் 
        பரந்தா  கழங்கழி§ மன்ம ங் க ப்பக் 
        ெகா வி  கு உப் ைக பிசிரக் கால்ெபார 
        வழல்கவர் ம ங்கி வறக் ெக த் த் 
        ெதால்கவி னழிந்த கண்ணகன் ைவப்பின் 
        ெவண்  ேவைளெயா  ைபஞ்சுைர க த் ப் 
        பீாிவர்  பரந்த நீர  நிைற தற் 
        சிவந்த காந்தண் தல்சிைத திற் 
        ல வில் ழவிற் ல்லாள் வழங்கும் 
        ல் ைல ைவப்பிற் லஞ்சிைத யரம்பி 
        னறியா ைமயான் மறந் ப் ெபதிர்ந்தநின் 
        பைகவர் நா ங் கண் வந் திசிேன 
        கடல ங் கல்ல ம் யாற்ற ம் பிற ம் 
        வளம்பல நிகழ்த  நனந்தைல நன்னாட்  
        விழவ  பறியா விமிழ் ர்" (பதிற் -15) 
 
    என் ம் பதிற் ப்பத் ம் அழி  கூறிய இடம் அப்பாற் ப ம். 
 
        ------------ 
        (பாடம்) *'ெவன்ேறார்க்கு' †'ேவந்த டன்ெசல்' 
        ‡ 'ைதஇய' §'பரந்தா  வழங்குவழி' 
 
    மாராயம் ெபற்ற ெந ெமாழியா ம் - ேவந்தனாற் சிறப் ெபய்திய அதனாற், 
றாேனயாயி ம் பிறேரயாயி ங் கூ ம் மீக்கூற் ச் ெசால் ம்; 
 



 47

    சிறப்பாவன ஏனாதி காவிதி த ய பட்டங்க ம் நா ம் ஊ ம் த யன ம் 
ெப த மாம். ற்கூறிய  பைடேவண் யவா  ெசய்க என்ற . இஃ  அப்பைடக்கு 
ஒ வைனத் தைலவனாக்கி அவன் கூறியேவ ெசய்க அப்பைட என்  வைரயைற 
ெசய்த . 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "ேபார்க்கட லாற் ம் ரவித்ேதர்ப் பல்பைடக்குக் 
        கார்க்கடல் ெபற்ற கைரயன்ேறா - ேபார்க்ெகல்லாந் 
        தானாதி யாகிய தார்ேவந்தன் ேமாதிரஞ்ேச 
        ேரனாதிப் பட்டத் திவன்." 
 
    இ  பிறர் கூறிய ெந ெமாழி. 
 
        " ெயறி ம் ைலய 
        ெவறிேகால் ெகாள்  மிழிசின 
        கால மாாியி ன ம்  ைதப்பி ம் 
        வயற்ெகண்ைடயின் ேவல்பிறழி ம் 
        ெபாலம் ைன ேயாைட ய ண்ணல் யாைன 
        யிலங்குவான் ம ப்பி திம த் ன்றி  
        ேமாடல் ெசல்லாப் பீ ைட யாளர் 
        ெந நீர்ப் ெபாய்ைகப் பிறழிய வாைள 
        ெநல் ைட ெந நகர்க் கூட் தற் ர ந்# 
        தண்ணைட ெப தல் யாவ  ப ேன 
        மாசின் மகளிர் மன்ற$ ன ன்  
        யர்நிைல லகத்  கர்ப வ தனால் 
        வம்ப& ேவந்தன் றாைன 
        யிம்பர் நின் ங் காண் ேரா வரேவ." ( றம்-287) 
 
    இ  தண்ணைட ெப கின்ற . சிறி  சுவர்க்கம் ெப தல் நன்  என்  ெந ெமாழி 
கூறிய . ேபார்க்களம் க்கு ெந ெமாழி கூற ம் ஈண்  அடக்குக.+ 
 
    ெபா ளின்  உய்த்த ேபராண் பக்க ம் - பைகேவந்தைர ஒ  ெபா ளாக மதியா  
பைடயிைனச் ெச த்தின  ேபராண்ைம ெசய் ம் பகுதி ம்; 
 
        ---------- 
        (பாடம்) # 'பிற ந்.' $ 'மண்ண.' & 'வம்ேப.' + 'அடங்கும்.' 
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    உதாரணம்;- 
 
        "ெமய்ம்ம  மனத்தி னம்ெமதிர் நின்ேறா 
        னடர்விைனப் ெபா ந்த சுடர்வி  பாண் ற் 
        ைகயிகந் தம ந் ைதயணற் ரவித் 
        தைளயவிழ் கண்ணி யிைளேயான் சீறின் 
        விண் யர் ெந வைர ழ் யல் க ப்பத் 
        தண்ண ங் கடாஅ மிழ்ந்த ெவண்ேகாட் 
        டண்ணல் யாைன ெயறித ெலான்ேறா 
        ெமய்ம்ம  வைகய னம்ம ங்கு வ தல் 
        க யைம கள் ண் ைகவல் காட்சித் 
        ய ண்க ேணாக்கிச் சிறிய 
        ெகாைலெமாழி மின் ச்சிதர்ந் தைனயதன் 
        ேவறிாித் திட்  நகுத  நகுேம"* 
 
    இஃ  அதிகமானாற் சிறப்ெபய்திய ெப ம்பாக்கைன மதியா  ேசரமான் 

ைனப்பைட நின்றாைனக் கண்  அாிசில்கிழார் கூறிய . 
 
        "பல்சான் றீேர பல்சான் றீேர 
        குமாி மகளிர் கூந்தல் ைரய 
        வமாி னிட்ட வ ள் ேவ க் 
        கல்ெலன் பாசைறப் பல்சான் றீேர 
        ரசு ழங்கு தாைன ம்† அரசு ேமாம் மி 
        ெனாளிேறந்  ம ப்பி ங் களி ம் ேபாற் மின் 
        ெனைனநாட் டாங்கு ம்‡ ேபாேர யைனநா 
        ெளறியா ெரறிதல்§ யாவண ெதறிந்ேதா¶ 
        ெரதிர்ெசன் ெறறித ஞ் ெசல்லா$ னதனா 
        லறிந்ேதார் யாரவன் கண்ணிய ெபா ேள 
        பலெமன் றிகழ்ந்த ேலாம் மி க்கா 
        ணிலனளப் பன்ன நில்லாக் கு ெநறி 
        வண்பாிப் ரவிப் பண் பா ராட்  
        ெவல் ைடப் படர்தந் ேதாேன கல்ெலன் 
        ேவந் ர் யாைனக் கல்ல 
        ேதந் வன் ேபாலான்ற** னிலங்கிைல ேவேல" ( றம்-301) 
 
    இ  ம . 
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    வ  விைசப் னைலக் கற்சிைற ேபால ஒ வன் தாங்கிய ெப ைமயா ம்- 
தன்பைட நிைலயாற்றா  ெபயர்ந்தவழிவிைசேயா ம் வ ம் ெப நீைரக் கல்லைண 
தாங்கினாற்ேபாலத் தன்ேமல் வ ம் பைடயிைனத் தாேன த த்த ெப ைம ம்; 
 
        ---------- 
        (பாடம்) *'இ  தக ர்யாத்திைர' †'தாைன ' ‡'டா ' §'அறிதல்' 
        'அறிந்ேதான்' $'ெசால்லா' **'ேபாலானி' 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "கார்த்த ம் ல்லணற் கண்ணஞ்சாக் காைளதன் 
        றார்ப்பற்றி ேயர்த  ேதாேணாக்கித் –தார்ப்பின்னர் 
        ஞாட்பி ள் யாைனக் கணேநாக்கி யாைனப்பின் 
        ேறர்க்குழ ேநாக்கித்தன் மாேநாக்கிக் - கூர்த்த  
        கைணவர  ேநாக்கித்தன் ேவேனாக்கிப் பின்ைனக் 
        கிைணவைன ேநாக்கி நகும்." 
        (தக ர் யாத்திைர, றத்திரட் - 881) 
 
    என வ ம், 
 
    இ  ெபான் யார் ஆங்கவைனக் கண்  கூறிய . 
 
        "ேவந் ைடத் தாைன ைனெகட ெநாித  
        ேனந் வாள் வலத்த ெனா வ னாகித் 
        தன்னிறந்  வாராைம விலக்க ற் ெப ங்கடற் 
        காழி ய ைனயன் மாேதா ெவன் ம் 
        பா ச் ெசன்ேறார்க் க ன்றி ம் வாாிப்# 
        ரவிற் காற்றாச் சீ ர்த் 
        ெதான்ைம சுட் ய வண்ைம ேயாேன." ( றம்- 330) 
 
    என்ப ம் அ . 
 
    "வ கதில்வல்ேல" என் ம் (287) றப்பாட் ம் அதன் பாற்ப ம். ன்னர் மாராயம் 
ெபற்றவேன பின் இரண்  ைற ம் நிகழ்த் வான் என் ணர்க. 
 
    பிண்டம் ேமய ெப ஞ்ேசாற்  நிைல ம் - ேவந்தன் ேபார் தைலக்ெகாண்ட 
பிற்ைறஞான்  தாேன ேபார்குறித்த பைடயாள ந் தா ம் உட ண்பான் 
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ேபால்வேதார்$ கமன் ெசய்தற்குப் பிண் த்  ைவத்த உண் ையக்& ெகா த்தன் 
ேமயின  ெப ஞ்ேசாற்  நிைல ம்; 
 
    உதாரணம் :- 
 
        "இணர்தைத ஞாழற் கைரெக  ெப ந் ைற 
        மணிக்கலத் தன்ன மாயிதழ் ெநய்தற் 
        பாசைடப் பனிக்கழி ைழஇப் ன்ைன 
        வா ணர்ப் ப சிைன கு கிைற ெகாள்  
        ம ல்கு  கானேலாங் கி மண ல ைடகைரத் 
        தாழ ம்  மைலந்த ணாிவைள ஞரல 
        விலங்குநீர்+ த்தெமா  வார் கி ெர க்குந் 
        தண்கடற் படப்ைப ெமன்பா லன ங் 
        காந்தள ங் கண்ணிக்@ ெகாைலவில் ேவட் வர் 
        ெசங்ேகாட் டாமா ெனா  காட்ட 
        மத ைட ேவழத்  ெவண்ேகா  ெகாண்  
        ெபான் ைட நியமத் ப் பிழிெநாைட ெகா க்குங் 
        குன் தைல மணந்த ன் ல ைவப் ங் 
 
    ------------ 
    (பாடம்) # 'வா .' $ 'ேபால வந்ேதார்.' & ஏ களில் 'உண்ைட' என் ள்ள . 
    + 'விலகுகதிர்.' @ 'காந்தட் கண்ணி.' 
 
        கால ம ன்றி ங் க ம்ப த் ெதாழியா 
        தாிகா ல வித் ப்# பல்  விழவிற் 
        ேறம்பாய் ம த தல்படக் ெகான்  
        ெவண்ட ைலச் ெசம் னல் பரந் வாய் மிகுக்கும் 
        பலசூழ் பதப்பர் பாிய ெவள்ளத் ச் 
        சிைறெகாள் ச ற் கன்ற வாயம் 
        ழவிமிழ் ர் விழ க்கா உப் ெபய ஞ் 
        ெச ம்பல் ைவப்பிற் பழனப் பா  
        ேமன ழவர் வரகுமீ திட்ட 
        கான்மிகு குளவிய வன் ேச ாி க்ைக 
        ெமன்றிைன வைண ைற ைற பகுக்கும் 
        ன் லந் தழீஇய றவ ணி ைவப் ம் 
        பல் ஞ் ெசம்மற் கா பய மாறி 
        ய ரக்கத் தன்ன ண்மணற் ேகா ெகாண் 
        ெடாண் தன் மகளிர் கழெலா  ம கும் 
        விண் யர்ந் ேதாங்கிய கடற்ற ம் பிற ம் 
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        பைணெக  ேவந்த ம் ேவளி  ெமான் ெமாழிந்  
        கடல ங் காட்ட  ம ரண்வ யார் ந ங்க$ 
        ரண்மிகு க ங்குரல் விசும்பைட ப திரக் 
        க ஞ்சினங் கடாஅய  ழங்கு மந்திரத் 
        த ந்ெதறன் மரபிற் கட ட் ேபணிய 
        யர்ந்ேதா ேனந்திய வ ம்ெபறற் பிண்டங் 
        க ங்கட் ேபய்மகள் ைக ைட உ ந ங்க 
        ெநய்த்ேதார் ய நிைறமகி& ழி ம்ப  
        ெய ம்  சா வி ம்  மரபிற் 
        க ங்கட் காக்ைகெயா  ப ந்தி ந் தார 
        ேவாடாப் ட்ைக ெயாண்ெபாறிக் கழற்காற் 
        ெப ஞ்சமந் தைதந்த ெச ப் கன் மறவ 
        நில ன திர்க்குங் குரெலா  ெகாைள ணர்ந் @ 
        ெப ஞ்ேசா குத்தற் ெகறி ங் 
        க ஞ்சின ேவந்ேதநின் ற ழங்கு குரன்+ ரேச." (பதிற் -30) 
 
    என வ ம். 
 
    இ  பதிற் ப் பத் . 
 
    ைற ெயனேவ கள் ம் பாகும் த யன ம் அப் பாற்ப ம். 
 
        "ெவள்ைள ெவள்யாட் ச் ெசச்ைச ேபாலத் 
        தன்ேனா ர ன்ன விைளய ாி ப்பப் 
        பலர்மீ  நீட் ய மண்ைட##ெயன் சி வைனக் 
        கால்க ழி கட் ற் கிடப்பித் 
        ெவள் ள ைவ ேபார்ப்பித் திலேத."$$ ( றம்-286.) 
 
    ----------- 
    (பாடம்) # 'அாிகால் வித் ம்.' $ 'ந ங்கும்.' & 'நிைரமகிழ்.' 
    @ 'ேகாள் ணர்ந் .' + 'தழங்குரன் ரேச.' ## 'எண் சி வைன.' 
    $$ "ேபார்ப்பித் திலேவ,' 'ேபார்ப்பித் திலேன.' 
 
        "உண் யின் ந்தா ட ண்பான் றண்ேடறன் 
        மண்  வழங்கி வழீஇயதற்ேகா- ெகாண்  
        மறவர் மறமிக் குயிர்ேநர்ந்தார் மன்னர்க் 
        குறவிலர் கண்ேணாடா ேதார்ந் " 
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    என்பன ெகாள்க. 
 
    ெவன்ேறார் விளக்க ம்- அங்ஙனம் பிண்டேமய இ ெப  ேவந்த ள் ஒ வர் ஒ வர் 
மிைக கண்  அஞ்சிக் க மச் சூழ்ச்சியாற் றிைறெகா ப்ப அதைன வாங்கினார்க்கு 
உளதாகிய விளக்கத்ைதக் கூற ம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "அறா அ யாண ரகன்கட் ெச வி 
        ன வி யாம்ப ெனய்தெலா டாிந்  
        ெச விைன* மகளிர் ம ந்த ெவக்ைகப் 
        ப உப்பக திர்த்த ெமன்ெசந் ெநல் † 
        னம்பண வளைவ ைறகுவித் தாங்குக் 
        க ந்ேத கிைள‡ ெமாசிந்தன ஞ்சுந் 
        ெச ங்கூ  கிைளத்த விளந் ைண மகாஅாி 
        னலந்தனர் ெப மநின் டற்றி ேயாேர§ 
        ெராி கவர த்ெத ந் ைரஇப் 
        ேபார்சு  கமழ் ைக¶ மாதிர மைறப்ப 
        மதில்வாய்த், ேதான்ற லீயா  தம்பழி க்குநர் 
        குண் க ணகழிய கு ந்தாண் ஞாயி 
        லாெரயிற் ேறாட்  ெவௗவிைன ேயாற்ெறா  
        கன் ைட யாயந் தாீஇப் கல் சிறந்  
        ல வி ைளய ரங்ைக வி ப்ப 
        மத் க்கயி றாடா ைவகற் ெபா  நிைன உ 
        வான்பயம் வாழ்நர் க டைல மடங்கப் 
        பதிபா ழாக ேவ லம் படர்ந்  
        வி ந்தின் வாழ்க்ைகெயா  ெப ந்தி  வற்ெறன 
        வ ஞ்சமத் த நிைல தாங்கிய கர் தற் 
        ெப ங்களிற் றியாைனெயா ட ங்கலந் $தராஅர் 
        ெமய்பனி கூரா வணங்ெகனப் பராவ ற்; 
        ப ெகாண் ** ெபய ம் பாசம் ேபாலத்†† 
        திைறெகாண்  ெபயர்தி வாழ்கநின் ழி 
        ரவ  மடவ  மறி ெதாிந் ெதண்ணி 
        யறிந்தைன ய ளா யாயின் 
        யாாிவ ெண ந்தைக வா  ேமாேர" (பதிற் - 71) 
 
    என வ ம். 
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    ------------- 
    (பாடம்) *'ெசறிவைள' †'ெச ஞ் ெசந்ெநல் ன்' ‡ 'க ந்ேதற் கிைள' §'உடற்றிசி 
ேனாேர' 'கமம் ைக' $'ெதறாஅர்.' **'ப ெகா ' 
    ††'பசாசம்ேபால' 
 
        "இ ங்கண் யாைனேயா ட ங்கலந் *ெத த் ப் 
        பணிந் குைற ெமாழித லல்ல  பைகவர் 
        வணங்கா ராதல் யாவேதா மற்ேற" 
 
    இ ம் அ . 
 
    இைவ பதிற் ப்பத் . 
 
    ேதாற்ேறார் ேதய் ம்- அங்ஙனந் திைறெகா த்ேதார  குைறபா  கூ த ம்; 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "வாஅன் ம ப்பிற் களிற்றியாைன நிைர 
        மாமைலயிற் கணங்ெகாண்டவ 
        ெர த்ெதறிந்த விறன் ரசங் 
        கார்மைழயிற் க ழங்கச் 
        சாந் லர்ந்த வியன்மார்பிற்† 
        ெறா சுடர்வ ம் வ ன்ைகப் 
        ண் ைட ெய ழ்த்ேதாட் ைடயலங் கழற்காற் 
        பிறக்க  ெயா ங்காப் ட்ைக ெயாள்வா 
        ெளா வி ெறவ்வ ெரதிர்நின் ைரஇ 
        யி க திைறேய ரெவதிர்ந் ேதார்க்ெகன 
        வம் ைட வலத்த யர்ந்ேதார் பரவ 
        வைனைய யாகன் மாேற பைகவர் 
        கால்கிளர்ந் தன்ன கதழ்பாிப் ரவிக் 
        க ம்பாி ெந ந்ேதர் மீமிைச டங்குெகா  
        லவைரத் ேதான்றல் யாவ  சினப்ேபார் 
        நிலவைர நிறீஇய நல் ைச 
        ெதாைலயாக் கற்பநின் ெதம் ைன யாேன" (பதிற் -80) 
 
    என வ ம். 
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    இ  பதிற் ப்பத்  
 
    குன்றாச் சிறப்பிற் ெகாற்ற வள்;ைள ம்- ேவந்தன  குைறயாத ெவற்றிச் 
சிறப்பினாற் பைகவர் நாடழிதற் கிரங்கித் ேதாற்ேறாைன விளங்கக்கூ ம் 
வள்ைளப்பாட் ம்: 
 
    வள்ைள, உரற்பாட் . ‡ெகாற்றவள்ைள ேதாற்ற ெகாற்றவன் ெகா க்குந் திைற 
என்  ெசால்வா ம் உளர். 
 
        ---------- 
        (பாடம்) *' த் ' †'ேவந்  ெமாய்ம்பிற்' 
        ‡'இவ்வாக்கியம் ஏ களில் இல்ைல' 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "ேவர கு பம்பிச் சுைரபடர்ந்  ேவைள த்  
        ஊரறிய லாகா கிடத்தனேவ-ேபாாின் 
        ைகயவிழ்தார்க் ேகாைத சிறியார் ேகாமான் 
        அைகயிைலேவல் காய்த்தினார் நா " 
        ( த்ெதாள்ளாயிரம் . றத்திரட்  -798 பைகப் லம் பழித்தல்) 
 
    என வ ம்,. 
 
    அழிபைட தட்ேடார் தழிஞ்சிெயா  ெதாைகஇ- அங்ஙனம் ெவன் ந் ேதாற் ம் 
மீண்ட ேவந்தர் தம்பைடயாளர் ன்  ேபார்ெசய் ழிக் கைண ம் ேவ ம் த ய 
பைடகைளத் தம்மிடத்ேத த த் க்ெகாண்டழிந்தவர்கைளத் தாஞ் ெசன் ம் ெபா ள் 
ெகா த் ம் வினாவி ந் த விக்ேகாட டேன ற்கூறியவற்;ைறத் ெதாகுத் ; 
 
    பைடதட் டழிேவார் என்  மா க. தழிச்சுதல் தழிஞ்சியாயிற் . ""ெபா கைண 
தழிச்சிய ண்டீர் மார்பின்" என்றாற் ேபால; 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "தழிச்சிய வாட் ண்ேணார் தம்மில்லந் ேதா ம் 
        பழிச்சியசீர்ப் பாசைற ேவந்தன்- விழிச்சிறப்பிற் 
        ெசால் ய ெசால்ேல ம ந்தாகத் கர்ந்தன. 
        ல்லணலார் ெவய் யிர்க்கும் ண்" 
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        (ெப ம்ெபா ள் விளக்கம். றத்திரட்  -793-பாசைற) 
 
    என வ ம். 
 
        ேவம் தைல யாத்த ேநான்கா ெழஃகெமா  
        ன்ேனான் ைற ைற காட்டப் பின்னர் 
        மணி றத் திட்ட மாத்தாட் பி ெயா  
        ப மங் கைளயாப் பாய்பாிக் க மா* 
        இ ஞ்ேசற் த் ெத வி ெனறி ளி விதிர்ப்பப் 
        ைட  ழ்ந் கி டவயிற் றழீஇ 
        வாேடாட் ேகாத்த வன்கட் காைள 
        சுவன்மிைச யைசத்த ைகயன் கனமர்ந்  
        ல்கால் யாத்த மாைல ெவண்குைட 
        தவ்ெவன் றைசஇத் தா ளி மைறப்ப 
        நள்ெளன் யாமத் ம் பள்ளி ெகாள்ளான் 
        சிலெரா  திாித ம் ேவந்தன் 
        பலெரா  ரணிய பாசைறத் ெதாழிேல(ெந நல்வாைட 176-188) 
 
    இ ம் அ . 
 
    கழிெப ஞ் சிறப்பின் ைற பதின் ன்ேற-மிகப்ெப ஞ் சிறப்பிைன ைடயவாகிய 

ைறபதின் ன் ம் என்றவா . 
 
        --------- 
        (பாடம்) *'பாய்பாிப் ரவி' 
 
    ெவன்ேறார் விளக்கம் த ய ன் ம் ஒழிந்தனெவல்லாம் இ வர்க்கும் 
ெபா வாய் வ ெமன்ப  ேதான்றக் கழிெப ஞ் சிறப்ெபன்றார். 
 
    இனி இயங்குபைடயரவெமனேவ இயங்காத வின்ஞாெணா  த யன ங் 
ெகாள்க. 
 
    இத்திைணக்கும் பலெபா ள் ஒ ங்கு வந்  ஒ  ைறப் ப த்த ங்ெகாள்க. அைவ:-
-ெகாற்றைவ நிைல ங், குைடநாட்ேகா ம், வாணாட்ேகா ம், பைடெய ச்சி 
கண்ேடார் கூ வன ம், பைகப் லத்தார் இகழ் ம், இைவேபால்வன பிற ம் 
இயங்குபைடயரவமாய் அடங்கும்,. 
 



 56

    நிைரேகாடற்கு ஏவிய அரச ள் நிைரெகாண்ேடார்க்கும் 
நிைரெகாள்ளப்பட்ேடார்க்கும் விைரந்  ஏகேவண் த ற் குைடநாட்ேகா ம் 
வாணாட்ேகா ம் இன்றியைமயாதன அன்ைமயின் ஈண் க் கூறாராயினார். அைவ 
உழிைஞக்குக் கூ ப, அதற்கு இன்றியைமயாைமயின். 
 
    இனித் ைணவந்த ேவந்த ந் தா ம் ெபா ெவய்திய 'பாசைறநிைல'* கூற ம், 
அவர் ேவற் ப் லத்தி த்த ன் ஆண்  வாழ்ேவார் ச ைழத் † இாிந்ேதாடப் 

க்கி ந்த 
    நல் ைச வஞ்சி‡ த யன ம் 'வயங்கெலய்திய ெப ைமப்' பாற்ப ம். 
 
    ைணேவண்டாச் ெச வின்றி நாடகவழக்கு; ைண ேவண் தல் உலகியல்வழக்கு. 
நீேய றவினல்ல லன்றி ம் பிற ம்" (46) என் ம் றப்பாட் ம் "வள்ளிேயார்ப் 
படர்ந் " (47) என் ம் றப்பாட் ம் த யன. ' ைணவஞ்சி' என்பார்க்கு அைவ 
ேமற்ெசலவின்கண் அடங்காைமயிற் பாடாண் ைண ெயனப்ப  ெமன் ைரக்க. 
 
    இனி ேமற்ெசல்வான் மீண் வந்  பாிசில் த ெமன்றல் ேவத்திய ெலன்றாக ற் 
பாிசிலர்க்குக் ெகா த்த ம் பைடக்கல த யவற்ேறா  கூறினார்,. 
 
        --------- 
        * பாசைறநிைல:-- "மதிக்குைடக்கீழ் வழிெமாழிந்  மன்னெரல்லா 
மறந் றப்ப ம்- பதிெபயரான் மறேவந்தன் பாசைற யி ந்தன் " என்ப  ற-ெவ-
மாைல-வஞ்சி-21. 
        (பாடம்) † ' ச ைசந் ' 
        ‡ 'நல் ைச வஞ்சி:- 'ஒன்னாதார் ைனெகடவி த்த ெவன்ேவலாடவன் விறன் 
மிகுத்தன் " என்ப  ற-ெவ-மாைல-வஞ்சி-24. 
 
    இனிக் க மரந்த த ங், களி ம் மா ந் ைறப்ப வனவற்ைறக் ேகாற ம், 

றஞ்ேசாிையச் சு த ம் த யன ம் அ த் ர்ந்தட்ட ெகாற்றத்தின்பாற்ப ம். 
அைவ *க ாிைடச் ேசரமான் யாைனைய ெயறிந்தாற் ேபால்வன. 
 
    இனிப் ண்பட்ேடாைர ன்னர்ச்ெசய்த பைடவலங்கூறி அரசராயி ம் 
உைழயராயி ம் கழ்வனேபால்வன ந் தழிஞ்சிப் பாற்ப ம். 'இதைன 

ெமாழிவஞ்சி'† என்பர். ஆண் க் ெகா த்தல்‡ ற்கூறிய ெகாைடயாம். 
இத்தழிஞ்சிைய 'அழி நர் றக்ெகாைட அயில்வா ேளாச்சாக்- கழித  கண்ைம' ( ற-
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ெவ-மாைல-வஞ்சி-20) ெயனின், அ  ஒ வன் றாங்கிய ெப ைமப்பாற்ப  
ெமன் ணர்க. 
 
    இச் சூத்திரத்  ஆன் எல்லாம் இைடச்ெசால். இ  ெசவ்ெவண் உம்ைம எண்ணிைன 
இைடயிட் க்ெகாண்ட ,. 
 
    இனி ஏைனயவற்றிற்கும் ஆன் உ ெகா த்  அதற்கீற்பப் ெபா ள் கூற ம் 
ஒன் . (8) 
    ------------- 
 
    64. 
        உழிைஞ தாேன ம தத் ப் றேன. 
 
    இஃ  உழிைஞத்திைண அகத்திைண ண் ம தத்திற்குப் றனா ெமன்கின்ற . 
 
    (இ-ள்) உழிைஞ தாேன- உழிைஞ ெயன்  கூறப்பட்ட றத்திைண; ம தத் ப் 

றேன- ம தெமன்  கூறப்பட்ட அகத்திைணக்குப் றனாம் என்றவா . 
 
        ------- 
        *'தக ர்' என்றி த்தல் ேவண் வ . பிரதிகளிற் 'க ர்' என்ேற காணப்ப வ . 
        †' ெமாழிவஞ்சி:-- ெதான்மரபின் வாட்கு யின்- ன்ேனான  
நிைலகிளந்தன் ' என்ப  ற-ெவ-மாைல-வஞ்சி-13. 
        ‡"குளி  ரசம்' ( ற-ெவ-மாைல-வஞ்சி-13) எனவ ம் ெவண்பாவில் "தண்ணைட 
நல்கல் தகும்" என்ப  பற்றி ஆண் க் ெகா த் தல் என்றார்,. 
 
    இ ெப ேவந்தர் தம் ண் மா ெகாண்டவழி எதிர் ெசலற் காற்றா  ேபாய் 
மதிலகத்தி ந்த ேவந்தன் மதில் ெப ம்பான்ைம ம் ம தத்திடத்த தாதலா ம், 
அம்மதிைல ற் ேவா ம் அந்நிலத்தி த்தலா ம், ஒ வன் வாயில் ேவண்டத் 
திறவா  அைடத்தி ந்த ஒப் ைமயா ம், உள்ளி ந்தவ ம் றப்பட வி ம் தலா ம், 
ம தம்ேபால் இதற்கும் ெப ம்ெபா  வைரவின்ைமயா ஞ், சி ெபா தி ம் 
வி யற்காலேம ேபார்ெசய்தற்குக் காலமாதல ம் உழிைஞ ம தத்திற்குப் றனாயிற்  
ம தநிலத்  மதிலாதல் "* அகநா  க்கவ ர ப்பம் ெவௗவி" யனப் பாட் ற் 
கூறியவாற்றா ம், "பிணங்குகதிர்க் கழனி நாப்ப ேண ற்- ணங்குகலனாழியிற் 
ேறான்  ேமாெரயின் மன்னன்" ( றம்-338) என்றதனா ங் "ெகாளற்காிதாய்க் 
ெகாண்டகூழ்த் தாகி யகத்தார், நிைலக் ெகளிதா நீர தரண் (தி க்குறள்-அரண்-5) 
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என்றதனா  ணர்க. மற்  எதிர்ெசன்றாைன வஞ்சிேவந்தன் என்  ெமனின், அஃ  
இ வ ந் தத்தம் எல்ைலக்கண் எதிர்ெசன்றி இ ப்பெரன்ற ன் வஞ்சியாகாதாயிற் . 
(9) 
 
    ------------ 
 
    65. 
        த லரண ற்ற ங் ேகாட ம் 
        அைனெநறி மரபிற் றாகு ெமன்ப. 
 
    இ  ேமற்கூறிய உழிைஞத்திைணய  ப விலக்கணம் உணர்த் கின்ற . 
 
    (இ-ள்) தல் அரணம்- ேவற் ேவந்தன் குலத் க்ெகல்லாம் எஞ்சா  தலாய் 
வ கின்ற  அரைண ற்ற ம் ேகாட ம்- ெசன்ற ேவந்தன் வைளத்த ம் இ ந்த 
ேவந்தன் ைகக்ெகாண்  காத்த மாகிய; அைனெநறி மரபிற்  ஆகும் என்ப- இரண்  
வழியாகிய இலக்கணத்ைத உைடத்  அவ் ழிைஞத்திைண என்  கூ வர் லவர் 
என்றவா . 
 
     அரணாவ  மைல ங் கா ம் நீ மல்லாத அகநாட் ட் ெசய்த அ மதில்†. அ  
வஞ்சைனபல ம் வாய்த் த், ேதாட்  ண் த யன பதித்த காவற்கா றஞ்சூழ்ந் 
தத ள்ேள இடங்கர் த யன உள் ைடத்தாகிய கிடங்கு றஞ்சூழ்ந் , யவனர் 
இயற்றிய பல ெபாறிக ம் ஏைனய ெபாறிக ம் பதண ம் ஏப் ைழ ஞாயி ம் ஏனிய 
பிற ம் அைமந் , எ ஞ் சீப்  த யவற்றால் வ வின்றைமந்த வாயிற் ேகா ர ம் 
பிறெவந்திரங்க ம் ெபா ந்த இயற்றப்பட்டதாம். 
 
    இனி மைலயர ம் நிலவர ஞ் ெசன்  சூழ்ந்  ேநர்த ல்லா ஆரதர் 
அைமந்தன ம் இடத்தியற்றிய மதில்ேபால வ ச்சிலம்பின் அரணைமந்தன ம் 
மீதி ந்  கைண ெசாாி ம் இட ம் பிறெவந்திரங்க ம் அைமந்தன ம் அன்றிக் 
காட்டர ம் நீரர ம் அவ்வாேற ேவண் வன அைமந்தனவாம். இங்ஙனம் 
அைடத்தி த்த ம் அவைனச் சூழ்ந் தழித்த ங் க ழி ேதா ம் பிறந்த சிறப்பில்லா 
அரசியலாத ன் இைவ வஞ்ச ைடத்தாயிற் . 
 
        --------- 
        * ம ைரக் காஞ்சி- 149. 
        (பாடம்) †'ெசறல மதில்' 'ேசமவ மதில்' 
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    சிறப் ைட அரசியலாவன, ம ந்த உள்ளத் ேதாைன ம் மகப்ெபறாேதாைன ம் 
மயிர்குைலந்ேதாைன ம் அ பிறக்கிட்ேடாைன ம் ெபண்ெபயேராைன ம் 
பைடயிழந் ேதாைன ம் ஒத்தபைடெயடாேதாைன ம் பிற ம் 
இத்தன்ைம ைடேயாைர ங் ெகால்லா  வி த ங் கூறிப், ெபா த ம் 

த யனவாம் 
 
    இனி ஆகுெமன்றதனான் எதிர்ெசன்ற ேவந்தன் ெபா  ேதாற் ச் ெசன்  
அைடத்தி த்த ம் உழிைஞயாம். மற்ைற ேவந்தன் வைளயா  மீளின் அவனைடத்த  
உழிைஞயாகா ெதன் ணர்க. (10) 
    --------------- 
 
    66. 
        அ ேவ தா  மி நால் வைகத்ேத. 
 
    இ  ற்கூறிய ற்ற ங் ேகாட ம் ஒ வன் ெதாழிலன்ெறன்ப உம் 

ற்கூறியேபால ஒ ைற இ வர்க்கு ாியவாகா , ஒ வர்க்கு நான்குநான்காக 
எட்டாெமன்ப உங் கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்.) அ ேவ தா ம்-அவ் ழிைஞத் ைறதா ம்; இ நால் வைகத் -
மதில் ற்றிய ேவந்தன் கூ  நான்கும் அகத்ேதான்கூ  நான்குெமன எட்  வைகத்  
என்றவா . 
 
    அ  ேமற்கூ ப. (11) 
    ---------------- 
 
    67. 
        ெகாள்ளார் ேதஎங் குறித்த ெகாற்ற ம் 
        உள்ளிய  க்கும் ேவந்தன  சிறப் ந் 
        ெதால்ெலயிற் கிவர்த ந் ேதா ன் ெப க்க ம் 
        அகத்ேதான் ெசல்வ  மன்றி ரணிய 
        றத்ேதா னணங்கிய பக்க ந் திறப்பட 
        ெவா தான் மண் ய கு ைம  டன்ேறார் 
        வ பைக ேபணா ராெரயி ளப்படச் 
        ெசால்லப் பட்ட நா  வைகத்ேத. 
 
    இ  ற்கூறிய நா ைறக்கும் ெபய ம் ைற ந் ெதாைக ங் கூ கின்ற . 
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    (இ-ன்.) ெகாள்ளார் ேதஎங் குறித்த ெகாற்ற ம்-பைகவர் நாட் ைனத் தான் 
ெகாள்வதற்கு ன்ேன ங் ெகாண்டடான் ேபால ேவண் ேயார்க்குக் ெகா த்தைலக்* 
குறித்த ெவற்றி ம்; தன்ைன இகழ்ந்ேதாைர ந் தான் இகழ்ந்ேதாைர ம் 
ெகாள்ளாெரன்ப. 
 
        -------- 
        (பாடம்) * ‘குறியி தைல.’ 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "மாற் ப் லந்ேதா  மண் ல மாக்கள்ெசல* 
        ேவற் ப் லேவந்தர் ேவல்ேவந்தர்க் -ேகற்ற 
        பைடெயா யிற் பாெணா  பல்கின்றா ெலான்னா 
        ைடயன தாம்ெபற் வந் ." 
        (ெப ம்ெபா ள் விளக்கம்- றத்திரட் -791-பாசைற) 
    என வ ம். 
 
    "கழிந்த  ெபாழிந்ெதன" என் ம் (203) றப்பாட் ள் 
 
        "ஒன்னா- ராெரயி லவர்கட் டாக  மெதனப் 
        பாண்கட னி க்கும் வள்ளிேயாய்" 
 
    என்ப ம் அ . 
 
    "ஆனா ைக ய ேபார்" என் ம் (42) றப்பாட் ம் அ . 
 
    இராமன் இலங்ைக ெகாள்வதன் ன் டணற்குக் ெகா த்த ைற ம் அ . 
 
    உள்ளிய  க்கும் ேவந்தன  சிறப் ம்- அவ்வா  குறித்த குறிப்பிைன 

க்கின்ற ேவந்தன  சிறப்பிைன அவன் பைடத்தைலவன் த ேயா ம் ேவற்  
ேவந்தன்பால்  ெசல்ேவா ம் எ த் ைரத்த ம்; 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "ம வான் மிைளேபாய் மதிலா னகழ் ர்ந் 
        ெத வாேளா ேனற் ண்ட ெதல்லா- மி ெமன 
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        மட்டவிழ் கண்ணி மறேவந்தன் சீற்றத்தீ 
        விட்ெடாிய விட்ட மிைக" 
        (தக ர் யாத்திைர, றத்திரட் -எயில் காத்தல்) 
 
    என வ ம். 
 
        "மைலயகழ்க் குவேன கட ர்க் குவேன 
        வான் ழ்க் குவேன வளிமாற் வெனனத் 
        தான் ன்னிய ைறேபாக ன்" 
        (பத் -பட் ன-271-273) 
 
    என்ப ம் அ , மாற்றார் மதி ம் அக ஞ் சுட் க் கூற ன். 
    ---------- 
    (பாடம்) *'ேபார்மண்  மாக்களங்ெகாள்' 
 
        "அ ைந யாயி ம் வி ைந யாயி ம் 
        நீயளந் தறிதிநின் ைரைம வார்ேகாற் 
        ெசறியாிச் சிலம்பிற் கு ந்ெதா  மகளிர் 
        ெபாலஞ்ெசய் கழங்கிற் ெறற்றி யா ந் 
        தண்ணான் ெபா ைன ெவண்மணற் சிைதயக் 
        க ங்ைகக் ெகால்ல னரஞ்ெசய் யவ்வாய் 
        ெந ங்ைக நவியம் பாய்த  னிைலயழிந்  
        கமழ் ெந ஞ்சிைன லம்பக் கா ெதா ங் 
        க மரந் த  ேமாைச தன் ர் 
        ெந மதில் வைரப்பிற் க மைன யியம்ப 
        வாங்கினி தி ந்த ேவந்தேனா டீங்குநின் 
        சிைலத்தார் ரசங் கறங்க 
        மைலத்தைன ெயன்ப  நா த்தக ைடத்ேத" ( றம்-36) 
 
    இ  றத் ழிைஞேயான்கண் தன்* அவன்சிறப்  எ த் ைரத்தத. 
 
        "வயைலக் ெகா யின் வா ய ம ங்கு† 
        யவ ர்திப் பயைலப் பார்ப்பா 
        ெனல்  வந்  நில்லா  க்குச் 
        ெசால் ய ெசால்ேலா சிலேவ யதற்ேக 
        ேயணி ஞ் சீர்ப்  மாற்றி 
        மாண்விைன யாைன  மணிகைளந் தனேவ"‡ ( றம்-305) 
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    இ  த ைர ேகட்ட அகத் ழிைஞேயான் திறங் கண்ேடார் கூறிய . 
 
    இைவ றம். 
 
    ெதால் எயிற்கு இவர்த ம்- ஒ  காலத் ம் அழிவில்லாத மதிைல இற்ைறப்பக ள் 
அழித் ெமன்  கூறி அஃ  அழித்தற்கு வி ப்பஞ் ெசய்த ம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "இற்ைறப் பக  ெளயிலகம் க்கன்றிப் 
        ெபாற்றாரான் ேபானகங்ைகக் ெகாள்ளானா- ெலற்றாங்ெகா 
        லாறாத ெவம்பசித்தீ யாற யிர்ப கி 
        மாறா மற  வயி " 
 
    எனவ ம். 
 
    --------------- 
    (பாடம்) *' தானவன்' †'ம ங்கின்' ‡'கைளந்தனேன' 
 
 
        "மற ைட மறவர்க் ேகறவிடனின்றி 
        ெநய்ேயா ைடயவி யப்பிெயவ் வா  
        ெமந்திரப் பறைவ* யியற்றின நிறீஇக் 
        கல் ங் கவ ம் க விைசப் ெபாறி ம் 
        வில் ம் கைண ம் பலபடப் பரப்பிப் 
        பந் ம் பாைவ ம் பசுவாிப் ட்  
        ெமன்றிைவ பல ஞ் ெசன் ெசன் ெறறி  
        ந்ைத மகளிைர யியற்றிப் பின்ைற 
        ெயய்ெப ம் பகழி வாயிற் க்கிச் 
        சுட்டல் ேபாயின் றாயி ம் வட்டத்† 
        தீப்பாய் மகளிர் திகழ்நலம் ேபர 
        ேநாக்குநர் ேநாக்குநர் ெநாந் ைக விதிர்க்குந் 
        தாக்க ந் தாைன‡ யி ம்ைபைற 
        க்ேகாட் டண் ைம ேகட்ெடா ங் க ழ்நேத. 
 
    இப் ெபான் யார் பாட் ம் அ . 
 
    இதனாற் ச்சூ தல் ெபற்றாம். 
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    ேதா ன் ெப க்க ம்- அங்ஙனம் மதின்ேமற் ெசன் ழி மதிலகத்ேதார் அப் மாாி 
விலக்குதற்குக் கு குங் ேகடக ம் மிைடயக்§ ெகாண் ேசற ம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "இ சுட ாியங்காப்¶ ெப  திலங்ைக 
        ெந ந்ேதா ளிராமன் கடந்த ஞான்ைற 
        ெயண்கிைட மிைடந்த ைபங்ட் ேசைனயிற் 
        பச்ைச ேபார்த்த பல் றத் தண்ைட 
        ெயச்சார் ம ங்கி  ெமயிற் றத் தி த்த ற் 
        கடல்சூ ழரணம் ேபான்ற 
        டல்சின ேவந்தன் ற்றிய ேர" 
        (ஆசிாியமாைல, றத்திரட் , 852-எயில்ேகாடல்) 
 
    என வ ம்.; 
 
        "நின்ற கெழாழிய நில்லா யிேராம்பி 
        யின் நாம் ைவக ழிவாகும் - ெவன்ெறாளி ம் 
        பாண்  னிைரேதாற் பணியார் பைகயரணம் 
        ேவண்  ெலளிெதன்றான் ேவந் " 
        ( ற-ெவ-மாைல-உழிைஞ-12) 
 
    இ ம் அ . 
 
    அரணத்ேதார் $தத்தம் பதணத்  நிற்ற ற் ேறால் கூறிற்றிலர். 
 
        --------- 
        *'ஆண்டைல ய ப் ம்..........ெசன்ெறறி சிர ம்' எனச் சிலப்பதிகாரம் 
அைடக்லக்காைத 211-214 ஆவ  வாிகளிற் கூறியன ேபால்வன. 
        (பாடம்) †'விட்ட' ‡'தக ர்ந்த ெப ஞ்ேசர ம்ெபாைற. 
        § 'பாிைச ம் பலைக ம்.' 'வழங்கா.' $'க தின.' 
 
    இந்நான்கும் ற் ேவார்க்ேக உாியெவனக் ெகாள்க. 
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    அகதேதான் ெசல்வ ம்-அகத்  உழிைஞேயான் குைறவில்லாத ெப ஞ்ெசல்வங் 
கூ த ம்; 
 
    அைவ பைட கு  கூழ் அைமச்சு நட் ம் நீர்நிைல ம் ஏமப்ெபா ண் ேமம்ப  
பண்டங்க ம் த யவாம். 
 
    உதாரணம்- 
 
        "ெபா சின மாறாப் ப்ேபாத் ைற  
        ம வைர கண்டார்ேபா லஞ்சி-ெயா வ ஞ் 
        ெசல்லா மதிலகத்  ற்றி ந்தான் ேறர்ேவந்த 
        ெனல்லார்க்கு ெமல்லாங் ெகா த் ." 
        (தக ர்யாத்திைர, றத்திரட் -857-எயில் காத்தல்) 
 
        "அளிேதா தாேன பாாிய  பறம்ேப 
        நளிெகாண் ரசின் வி  ற்றி  
        ழவ ழாதன நான்குபய ைடத்ேத 
        ெயான்ேற. சிறியிைல ெவதிாின் ெநல்விைள ம்ேம 
        இரண்ேட, தீஞ்சுைளப் பலவின் பழ ழ்க் கும்ேம 
        ன்ேற, ெகா ங்ெகா  வள்ளிக் கிழங்கு ழ்க் கும்ேம 
        நான்ேக, அணிநிற ேவாாி பாய்த ன் மீதழிந்  
        திணிெந ங் குன்றந் ேதன்ெசாாி ம்ேம 
        வான்க ணற்றவன் மைலேய வானத்  
        மீன்க ணற்றவன் சுைனேய யாங்கு 
        மரந்ேதா ம் பிணித்த களீற்றினி ராயி ம் 
        லந்ெதா ம் பரப்பிய ேதாினி ராயி ந் 
        தாளிற் ெகாள்ள ர் வாளிற் றாரலன் 
        யானறி குவன  ெகாள்  மாேற 
        சுகிர் ாி நரம்பின் சீறியாழ் பண்ணி 
        விைரெயா  கூந்த ம் விற யர் பின்வர 
        வா னிர் பா னிர் ெச ேன 
        நா ங் குன்  ெமா ங்கீ ம்ேம." ( றம்-109) 
 
    என் ம் றப்பாட் ம் அ . 
 
    அன்றி ரணிய றத்ேதான் அணங்கிய பக்க ம்-மா பட்ட றத்ேதாைன 
அகத்ேதான் தன் ெசல்வத்தான் அன்றிப் ேபார்த்ெதாழிலான் வ த்திய கூற ம்; 
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    உதாரணம்:- 
 
        "கைலெயனப் பாய்ந்த மா  மைலெயன 
        மயங்கம ழந்த யாைன  மியம்படச் 
        சிைலயைலத் ய்ந்த வயவ  ெமன்றிைவ 
        பல றங் கண்ேடார் ன்னா ளினிேய 
        யமர் றங் கண்ட பசும் ண் ேவந்ேத 
        மாக்களி ைதத்த கைணேசர் ைபந்தைல 
        க்க  ங்கிற் ற்றயற் கிடப்பக் 
        கைளயாக் கழற்காற் க ங்க ணாடவர் 
        உ ெக  ெவகுளியர் ெச த்தன ரார்ப்ப# 
        மிைளேயா$ யின்  நாைள நாேம 
        மிைச ெகாண்ட மயிர்க்கட் 
        ர சிரங்க ர்ெகாள் குவேம." (தக ர் யத்திைர) 
 
    என வ ம். 
 
    இ  ேசரமான், ெபான் யாைர ம் அாிசில் கிழாைர ம் ேநாக்கித் தன்பைடபட்ட 
தன்ைம கூறக் ேகட்ேடாற்கு அவர் கூறிய . 
 
    திறப்பட ஒ  தான் மண் ய கு ைம ம் - அகத்தி ந்ேதான் தன்ன ரணழி  
ேதான்றியவழிப் றத் ப் ேபார்ெசய் ஞ் சி ைம ம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        வ கதில் வல்ேல வ கதில் வல்ெலன 
        ேவந் வி  வி த்  தாங்காங் கிைசப்ப 
        லாி மாைல சூ க்& கா ன் 
        தமியன் வந்த தி லாளன் 
        அ ஞ்சமந் தாங்கி ன்னின் ெறறிந்த 
        ெவா ைக யி ம்பிணத் ெதயி  மிைறயாகத்+ 
        திாிந்த@ வாய்வா த்தாத் 
        தனக்கிாிந் தாைனப்## ெபயர் ற நகுேம." ( றம்-284) 
 
    என வ ம். 
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    உடன்ேறார் வ பைக ேபணார் ஆர் எயில் உளப்பட - றத்ேதான் 
அக*த்ேதான்ேமல் வந் ழி அவன் பைகயிைனப் ேபாற் றா  அகத்ேதான் 
இகழ்ந்தி த்தற்கு அைமந்த மதிலரண் கூ த லகப்பட; 
 
    உதாரணம் :- 
 
        "ெமாய்ேவற் ைகயர் ரண்சிறந் ெதாய்ெயன  
        ைவயக மறிய வ தைலக் ெகாண்ட 
        ெதவ்வழி ெயன்றி வியன்றார் மார்ப  
        ெவவ்வழி யாயி  மவ்வழித் ேதான்றித் 
        திண்கூ ெரஃகின் வயவர்க் காணிற் 
        ண்கூர் ெமய்யி ராஅய்ப் பைகவர் 
        ைபந்தைல ைதத்த ைமந் ம  தடக்ைக 
        யாண்டைக மறவர் ம ந் பிறர் 
        தீண்டல் தகா  ெவந் ைற யரேண" (தக ர் யாத்திைர.) 
 
    --------- 
    (பாடம்) # 'ெச த்ெத ந் தார்ப்ப.' $ 'ஏ ேபாய்.' & 'சூட் .' +'பிைறயாக.' 
    @ 'தி ந்த.' ## 'தனக்கிாிந்த தாைன.' 
 
    இஃ  அகத்ேதான் ெசல்வம் ேபாற் தற்கு ஏ வாகிய வரண் கூ த ற் 
ெசல்வத் ள் அடங்காதாயிற் . 
 
    இ  ெபான் யார் தக ாின் தன்ைம கூறிய . 
 
    ெசால்லப்பட்ட நா வைகத்ேத--ேம நால்வைகத்ெதன்  ெசால்லப்பட்ட 
இ நான்கு பகுதியதாம் உழிைஞத்திைண என்றவா ,. 
 
    ற்கூறிய ெதாகேயயன்றி ஈண் ந் ெதாைககூறினார், அந்நா ரண் ேமயன்றி 
அைவேபால்வன ம் நா ரண்  ைற ேதான்  ெமன்றற்கு. அைவ றத் ேவந்தன் 
தன் ைணயாகிய அரசைனயாயி ந் தன் பைடத்தைலவைரயாயி ம் ஏவி அகத்  
ேவந்தற்குத் ைணயாகிய அரசர  தலரண் ற்ற ம் அவன்றா னதைனக் 
காவல் ேகாட ம் நிகழ்ந்தவிடத் ம் இவ் வி நான்கு வைக ம் இ வர்க்கு 

ளவாதலாம். 
 
    உதாரணம் ற்காட் யேவ ேவ ேவ  காட் ம் அைம ம். இத்திைணக்குப் 
'பைடயியங்கரவ' ( றத்திைண-8) த யன ம் அதிகாரத்தாற் ெகாள்க. அ , 
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        "இலங்குெதா  ம ப்பிற் கடாஅம் வார்ந்  
        நிலம் ைட உ ெவ த ம் வலம்ப  குஞ்சர 
        ெமாியவிர்ந் தன்ன விாி ைள சூட் க் 
        கால்கிளர்ந் தன்ன க ஞ்ெசல ளி 
        ேகான் ைனக் ெகா யினம் விரவா வல்ேலா 
        ேனான்விைன க க்குந் ேதான்றல ெபாிெத ந் 
        த வியி ெனா க்கும் வாி ைன ெந ந்ேதர் 
        கண்ேவட் டனேவ ரசங் கண் ற் க் 
        கதத்ெத  மாதிரங் கல்ெலன ெவா ப்பக் 
        கறங்கிைச வயிெரா  வலம் ாி யார்ப்ப 
        ெந மதி னிைரஞாயிற் 
        க மிைளக் குண்  கிடங்கின் 
        மீப் ைட யாரரண் காப் ைடத் ேதஎ 
        ெநஞ்சு க லழிந்  நிைலதளர் ெபாாீஇ 
        ெயால்லா மன்னர் ந ங்க 
        நல்ல மன்றவிவண் ங்கிய ெசலேவ" (பதிற் ப்பத் ) 
 
    எனவ ம். 
 
    *இனித் ேதவர்க்குாியவாக உழிைஞயிற் ைறகள் பல ங் கூ வராெலனின், அைவ 
உலகியலாகிய  அரசியலாய் எஞ்ஞான் ம் நிகழ்வின்றி ஒ கால் ஒ வர் 
ேவண் யவா  ெசய்வனவாக ற் †'றமிழ் கூ  நல் லகத்'தன அல்லெவன ம க்க. 
இனி ‡ ரசுழிைஞ ேவண் வா ளெரனின் ரசவஞ்சி ங் ேகாடல் ேவண் ெமன 
ம க்க. 
 
    இனி §ஆெரயி ழிைஞ ¶ தலரணம் என்றதன்கண்அடங்கும். 
 
    இனி இவற்றின் விகற்பிப்பன ெவல்லாம் அத் ைறப்பாற்ப த்திக்ெகாள்க. (12) 
    ------------ 
 
    68 
        குைட ம் வா  $நாள்ேகா ளன்றி 
        மைடயைம ேயணிமிைச மயக்க ங் கைடஇச் 
        சுற்றம ெராழிய ெவன்  ைகக்ெகாண்  
        ற்றிய திர்  மன்றி ற்றிய 
        அகத்ேதான் ழ்ந்த ெநாச்சி  மற்றதன் 
        றத்ேதான் ழ்ந்த  ைம யா ம் 
        நீர்ச்ெச  ழ்ந்த பாசி  மதாஅன் 
        ர்ச்ெச  ழ்ந்த மற்றதன் மற ம் 
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        அகமிைசக் கிவர்ந்ேதான் பக்க ம் மிகன்மதிற் 
        கு மி ெகாண்ட மண் மங் கல ம் 
        ெவன்ற வாளின் மண்ேணா ெடான்றத் 
        ெதாைக நிைலெயன் ந் ைறெயா  ெதாைகஇ 
        வைகநான் ன்ேற ைறெயன ெமாழிப. 
 
    --------- 
    * ஐயனாாிதனார் உழிைஞப் படலத் க் கந்தழி, ற் ழிைஞ, காந்தள் 
என்பனவற்றான் மணிவண்ணன், அவிர்சைடயான், மாத்த ந்தான் இவர் ெசய ைனக் 
கூறியவாற்றான் உணர்க. 
    †'தமிழ்கூ  நல் லகத் ' என்ப  பாயிரம் (பனம்பாரனார்) 
    ‡ ஐயனாாிதனார் ரச ழிைஞ கூறினார். ( றப்ெபா ள்-ெவ-மாைல-உழிைஞ-4) 
    § றப்ெபா ள்-ெவ-மாைல-உழிைஞ-11 ெதால் -ெபா ள்- றத்-10. 
    (பாடம்) $ 'நாள்ேகாளன்றி ம்' 
 
    இஃ  எய்தாத ெதய் வித்த ; உழிைஞத்திைண ள் இ ெப  ேவந்தர்க்கும் 
ஒன்றாய்ச் ெசன்  உாியவான ைற இதற்கு ன்னர்க் கூறாைமயின். 
 
    (இ-ள்.) குைட ம் வா ம் நாள்ேகாள் அன்றி-தன் ஆக்கங்க திக் கு றங்காத்  
ஓம்பற்ெக த்த குைட நாட்ெகாள் த ம் அன்றிப் பிறன்ேக  க தி வாணாட் 
ெகாள் த ம் அன்றி; 
 
    றத்ேதான் திதாக அகத்ேத குதற்கு நாள்ெகாள் ெமன்க. தன்னாட் னின் ம் 

றப்ப தற்கு நாட்ேகாடல் உழிைஞெயனப் படாதாக ன். அகத்ேதா ம் ற்  விடல் 
ேவண்  மற்ெறா  ேவந்தன் வந் ழித் தா ம் றத் ப் ேபாத தற்கு நாட்ெகாள் ம். 
நாள்ெகாளலாவ  நா ம் ஓைர ந் தனக்ேகற்பக்ெகாண்  ெசல் ழி அக்காலத்திற்கு 
ஓர் இைட  ேதான்றியவழித் தனக்கு இன்றியைமயா தனவற்ைற அத்திைச ேநாக்கி 
அக்காலத்ேத ன்ேன ெசல்லவி தல்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "பகெலறிப்ப ெதன்ெகாேலா பான்மதிெயன் றஞ்சி 
        யிகலரணத் ள்ளவ ெரல்லா-மகந ய 
        விண்டஞ்சு ெமன்ன விாிந்த குைடநாட்ேகாள் 
        கண்டஞ்சிச் சிம்பிளித்தார் கண்." 
        (ெப ம்ெபா ள் விளக்கம்- றத்திரட்  - எயில்ேகாடல்) 
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    இ  றத்ேதான் குைட நாள்ேகாள். 
 
        "குன் யர் திங்கள்ேபாற் ெகாற்றக் குைடெயன்  
        நின் யர் வாயிற் றநிவப்ப-ெவான்றார் 
        விளங்கு வப் பல்குைட விண்மீன்ேபாற் ேறான்றித் 
        ளங்கினேவ ேதாற்றந் ெதாைலந் ." 
        (தக ர் யாத்திைர- றத்திரட் -எயில்காத்தல்) 
 
    இஃ  அகத்ேதான் குைட நாட்ேகாள். 
 
        "ெதா  விழாக்குைறக்குத் ெதால்கட ட் ேபணி 
        ய  விழாக்ெகாள்வ ரன்ேனா- தளிப்ேபான் 
        வாணாட்ேகாள் ேகட்ட மடந்ைதயர் தம்மகிழ்நர் 
        நீணாட்ேகா ெளன்  நிைனந் ." 
        (ெப ம் ெபா ள்விளக்கம் - றத்திரட் -எயில்ேகாடல்) 
 
    இ  றத்ேதான் வாணாட்ேகாள். 
 
        " ற்றரண ெமன்  கி ப் ேபாற்ேறான்றக் 
        ெகாற்றவன் ெகாற்றவா ணாட்ெகாண்டான்- ற்றிழிந்த 
        நாகக் குழாம்ேபா ன ங்கின ெவன்னாங்ெகால் 
        ேவகக் குழாக்களிற்  ேவந் ." 
        (ெப ம் ெபா ள்விளக்கம்- றத்திரட்  - எயில்ேகாடல்) 
 
    இஃ  அகத்ேதான் வாணாட்ேகாள். 
 
    மைடயைம ஏணிமிைச மயக்க ம்-மீதி  பலைகேயா ம் ம த் ச் ெசய்யப்பட்ட 
ஏணிமிைசநின்  றத்ேதா ம் அகத்ேதா ம் ேபார்ெசய்த ம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "ேச யர் ஞாயிற் றிணிேதாளா ேனற்ற  
        ேமணி தவிரப்பாய்ந் ேதற ம்-பாணியாப் 
        ள்ளிற் பரந்  கல்ேவட்டார் ேபார்த்ெதாழிேலார் 
        ெகாள்ளற் காிய கு ம் ." 
 
    இ றத்ேதார் ஏணிமயக்கம். 
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        "இைடெய விற் ேபார்விலங்கும் யாைனேயார் ேபா  
        மைடயைம ேயணி மயக்கிற்-பைடயைமந்த 
        ஞாயில் பிணம்பிறக்கித் ர்த்தார் நகேரார்க்கு 
        வாயி ெலவனாங்ெகால் மற் ." 
 
    இஃ  அகத்ேதார் ஏணிமயக்கம். 
 
    இனி இரண் ம் ஒ ங்கு வ த ங் ெகாள்க. 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "ெபா வ  ாிற் ேபார்ேவட் ெடா வர்க் 
        ெகா வ டன்ெற ந்த காைல-யி வ  
        மண்ெணா  சார்த்தி மதில்சார்த் தியேயணி 
        விண்ெணா  சார்த்தி வி ம்." 
        (ெப ம்ெபா ள் விளக்கம் - றத்திரட்  - எயில்ேகாடல்) 
 
    என வ ம். 
 
    கைடஇச் சுற்  அமர் ஒழிய ெவன்றி ைகக்ெகாண்  ற்றிய திர் ம்- றத்ேதான் 
தன்பைடையச்ெச த்திப் ற மதி ற் ெசய் ம் ேபாாின்றாக, அகத்ேதான்பைடைய 
ெவன்  அப் றமதிைலக் ைகக்ெகாண்  உண்மதிைல வைளத்த விைன திர்ச்சி ம், 
அகத்ேதான் தன்பைடையச் ெச த்திப் றமதி ற்ெசய் ம் ேபாாின்றாகப், 
* றத்ேதான் பைடையத் தள்ளி ெவன்  அப் றமதிைலக் ைகக்ெகாண்  வைளத்த 
விைன திர்ச்சி ம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "கடல்பரந்  ேம ச்சூழ் காலம்ேபாற் ெசன்ேறார் 
        ெகா மதில் காத்ேதாைரக் ெகால்லக்-கடெலதிர் 
        ேதான்றாப் ேபா லரண்மறவர் ெதாக்கைடந்தார் 
        மான்ேறரான் ர் வைரப் ." 
 
    இ  றத்ேதான் ற்றிய திர் . 
 
        "ஊர்சூழ் ாிைச டன்சூழ் பைடமாயக் 
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        கார்சூழ்குன் றன்ன கைடகடந் -ேபார்மறவர் 
        ேமகேம ேபாெலயில் சூழ்ந்தார் விலங்கல்ேபான் 
        றாகஞ்ேசர் ேதாள்ெகாட்  யார்த் ." 
 
    இஃ  அகத்ேதான் ற்றிய திர் . 
 
    அன்றி ற்றிய அகத்ேதான் ழ்ந்த ெநாச்சி ம்- ற மதி லன்றி உண்மதிற்கட் 

றத்ேதானால் ற்றப்பட்ட அகத் ேதான் வி ம்பின மதில்காவ ம், அவன் 
காத்த ன்றித் தான் சூழப்பட்ட இடத்தி ந்த றத்ேதான் ேபார்ெசய்தைல வி ம்பிய 
உள்ளத்ைதக் காத்த ம்; 
 
    ெநாச்சியாவ  காவல்; இதற்கு ெநாச்சி ஆண் ச் சூ த ங் ெகாள்க, அ  
மதிைலக்காத்த ம் உள்ளத்ைதகாத்த ெமன இ வர்க்கு மாயிற் . இக்க த்தாேன 
"ெநாச்சி ேவ த் தித்த றந்ைத" (அகம்-122) என்றார் சான்ேறா ம். 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "இ கன்றி ெனான்றிழந்த ற்றாப்ேபாற் சீறி 
        ெயா தன் பதிசுற் ெறாழியப்- ாிைசயின் 
        ேவற்றரணங் காத்தான் விறல்ெவய்ேயான் ெவஞ்சினத் க் 
        கூற்றரணம் க்க ேபாற் ெகான் .’ 
 
    இஃ  அகத் ழிைஞேயான் எயிற்காத்த ெநாச்சி. 
 
        "தாய்வாங்கு கின்ற மகைனத் தனக்ெகன்  
        ேபய்வாங்கி யன்னேதார் ெபற்றித்ேத-வாய்வாங்கு 
        ெவல்பைட ேவந்தன் வி ம்பாதா ர் ற்றிக் 
        ெகால்பைட ட் ங் குறிப் ." 
        (ெப ம் ெபா ள்விளக்கம் - றத்திரட்  - எயில்ேகாடல்) 
 
    இ  றத்ேதான் மனங்காத்த ெநாச்சி. 
 
        "மணி ணர்ந் தன்ன மாக்குர ெனாச்சிப் 
        ேபா விாி பன்மர ள் ஞ் சிறந்த 
        காத னன்மர நீமற் றிசிேன 
        க ைட வியனகர்க் காண்வரப் ெபா ந்த 
        ெதா யணி *மகளி ரல்கு ங் கிடத்திக் 
        காப் ைடப் ாிைச க்குமா றழித்த  
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        ர் றங் ெகாடாஅ ெந ந்தைக 
        பீ ெக  ெசன்னிக் கிழைம  நினேத." ( றம்-272.) 
 
    இ  சூ ன ெநாச்சிையப் கழ்ந்த . 
 
    மற்  அதன் றத்ேதான் ழ்ந்த ைமயா ம்-இைட மதிைலக் காக்கின்ற 
அகத் ழிைஞேயான் நின்ற இடத்திைனப் பின்ைன அம்மதி ன் றத்தி ந்ேதான் 
வி ம்பிக்ெகாண்ட க்ேகா ம், அங்ஙனம் றத்ேதான் ெகாண்ட அவ்விடத்திைனப் 
பின்ைன யகத்ேதான் தான் வி ம்பிக்ெகாண்ட க்ேகா ம்; 
 
    பிற்பட்ட ைறக்குப் றத்ேதான் அதைனெயன மாற்றிப் ெபா ள் ெகாள்க. 

ன்னர்ப் றமதி ன் ேபார்ேபால இைட மதி ம் ேபார் கூறினார். 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "ெவஞ்சின ேவந்த ெனயில்ேகாள் வி ம்பியக்கா 
        லஞ்சி ெயா ங்காதார் யாய்யாவர்-மஞ்சுசூழ் 
        வான்ேறாய் ாிைச ெபாறி  மடங்கின 
        வான்ேறா ரடக்கம்ேபா லாங்கு." 
        (ெப ம் ெபா ள்விளக்கம்- றத்திரட் -எயில்ேகாடல்) 
 
    இ  றத்ேதான் ழ்ந்த ைம. 
 
        "தாக்கற்குப் ேப ந் தகர்ேபான் மதிலகத் 
        க்க ைடேயா ெரா ங்கி ங்-கார்க்க 
        ணி றப் பாட்டாங் ெகதிேரற்றார் மாற்றா 
        ர பிறக் கீ  மாி ." 
        (தக ர்யாத்திைர, றத்திரட் -எயில்ேகாடல்) 
 
    இஃ  அகத்ேதான் ழ்ந்த ைம. 
 
    நீர்ச் ெச  ழ்ந்த பாசி ம்-ெகாண்ட +மதிலகத்ைத விட் ப் ேபாகாத றத்ேதா ம் 
அவைரக் கழியத் தாக்கல் ஆற்றாத அகத்ேதா ம் எயிற் ரத்  அகழின் இ கைர ம் 
பற்றி நீாிைடப் படர்ந்த நீர்ப்பாசி ேபான்  அக்கிடங்கின்கட் ேபாைர வி ம்பின 
பாசி ம்; 
 
    பாசிேபால் நீங்காமல் நிற்ற ற் பாசி ெயன்றார். 
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        --------- 
        (பாடம்) *’ெதாைட ைட.’ +’நிலத்ைத.’ 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "ெபாலஞ்ெசய் க விப் ெபாற மிப் பண்ணாய் 
        நிலந்திடர் பட்டதின் றாயிற்-கலங்கமர்ேமல் 
        ேவத்தமர் ெசய் ம் விரெகன்னாம் ேவன்மறவர் 
        நீத் நீர்ப் பாய் ேபா னின் ." 
 
    இஃ  இ வர்க்கும் ஒக்கும். 
 
    ேவ  ேவ  வ ெமனி ங் காண்க. 
 
    அதாஅன்  ஊர்ச்ெச  ழ்ந்த மற்றதன் மற ம்-அம்மதிற் றத்தன்றி ஊரகத் ப் 
ேபாைர வி ம்பிய அப்பாசி மற ம்; 
 
    பாசிெயன்றார், நீாிற் பாசிேபால இ வ ம் ஒ ங்கி ம் ர்ந் ம் ெபா த ன். 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "மறநாட் ந் தங்கணவர் ைமந்தறி ம் மாதர் 
        பிறநாட் ப் ெபண் ர்க்கு ெநாந்தா -ெரறிெதா ம்ேபாய் 
        நீர்ச்ெசறி பாசிேபா னீங்கா  தங்ேகாமா 
        ர்ச்ெச  ற்றாைரக் கண் ." 
 
    இ  றத்ேதான் பாசிமறம். 
 
        "தாந்தங் கைடெதா ஞ் சாய்ப்ப  ேமல்வி ந்த 
        ேவந்தன் பைடப்பிணத்  ழ்தலா-னாங்கு 
        ம க்கம ந் தார்மன்னர்க் குள் ர் ம கிற் 
        ப க்ைக ம் ேவண்டாதாம் பற் ." 
 
    இஃ  அகத்ேதான் *பாசிமறம். 
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    அகமிைசக்கு+ இவர்ந்ேதான் பக்க ம்- றஞ்ேசாிமதி ம் ஊரமர்மதி ம் அல்லாத 
ேசாயிற் ாிைசகளின்ேம ம் ஏறி நின்  ேபார்ெசய்தற்குப் பரந் ெசன்ேறான் 
கூ பா ம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "வாயிற் கிடங்ெகா க்கி மாற்றினார் தம்பிணத்தாற் 
        ேகாயிற் கிடங்ெகா க்கிக் ேகாண்மறவர்-ஞாயிற்# 
        ெகா ேமற் குப் ற்றார் ேகாேவந்தர்க் காக 
        ெந தாங் ேகாட னிைனந் ." 
 
    இ  றத்ேதான் அகமிைசக்கிவர்தல். 
 
    ---------- 
    (பாடம்) * ‘அகத்ேதார்.’ + ;அகன்மிைசக்கு.’ # ‘சாயின்.’ 
 
        " ற் ைற பாம்பின் விடேநாக்கம் ேபாேனாக்கிக் 
        ெகாற் ைற வாய்த்த ெகாைலேவேலார்-ெகாற்றவ 
        னாெரயின்ேமற் ேறான்றினா ரந்தரத் க் கூடாத 
        ேபாெரயின்ேமல் வாழ ணர் *ேபான் ." 
 
    இஃ  அகத்ேதான் அகமிைசக்கிவர்தல். 
 
    இகன் மதிற் கு மி ெகாண்ட மண் ம் மங்கல ம்-- அங்ஙனம் இகல்ெசய்த 
மதிற்கண் ஒ வன் ஒ வைனக் ெகான்  அவன் க்கலம் த யான ெகாண் , 
பட்ட ேவந்தன் ெபயராேன ைனந்  நீரா ம் மங்கல ம்; 
 
    உதாரணம் :- 
 
        "ம வாளான் மன்னர் ம ங்க த்த மால்ேபாற் 
        ெபாழிேல ங் ைகக்ெகாண்ட ேபாழ்தி - ெனழின்  
        சூடாச்சீர்க் ெகாற்றவ ஞ் சூ னான் ேகா யர்க்ேக 
        கூடார்நா ெடல்லாங் ெகா த் ." + 
 
    இ  றத்ேதான் மண் ம் மங்கலம். 
 
        "ெவன்றி ெபறவந்த ++ேவந்ைத யிகன்மதில்வாய்க் 
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        ெகான்  கு மி ெகாளக்கண்  - தன்பால் 
        வி ந்தினர் வந்தார்க்கு விண்வி ந்  ெசய்தான் 
        ெப ந்தைகெயன் றார்த்தார் பிறர்." 
 
    இஃ  அகத்ேதான் மண் ம் மங்கலம். 
 
    ெவன்ற வாளின் மண்ேணா  ஒன்ற – இ ெப ேவந்த ள் ஒ வன் ஒ வைன 
ெவன் ழி அங்ஙனம் ெவன்ற ெகாற்றவாளிைனக் ெகாற்றைவ ேம னி த்தி 
நீராட் தேலாேட கூட; 
 
    உதாரணம் :- 
 
        "ெசற்றவர் ெசங்கு தி யாடற்கு வாள்ேசர்ந்த 
        ெகாற்றைவ மற்றிைவ ங் ெகாள் ங்ெகான் - ற்றிேயான் 
        ெவா  சாந் ம் ைகயவி ெநய்ந்நைறத் 
        ேதெவா  ெசய்தான் சிறப் ." 
 
    இ  றத்ேதான் வாண்மங்கலம். 
 
        "வ ெப  ேவந்தற்கு வான்ெகா த்  &மற்ைற 
        ெயா ெப  ேவந்தற்கூ ாீந்தா - ெளா வன்வா @ 
        ளிவ் லகிற் ெபற்ற விகற்கைலேயற் ர்தியா 
        ளவ் லகிற் ேபாய்ெப ங்ெகா லாங்கு." 
 
    இஃ  அகத்ேதான் வாண்மங்கலம். 
 
    ஒன்ெறன$ த்தலான் இ வர் ேவற்குஞ் சி பான்ைம 
    மண் தல் ெகாள்க. 
 
    --------- 
    (பாடம்) * 'வாள ணர்.' + 'குறித் .' ++ 'படவந்த.' & ''ஒன்றின.' 
    @ 'வான்ெகா த்த.' $ 'ஒ வன்பால்.' 
 
        "பிறர்ேவல் ேபாலா தாகி யிவ் ர் 
        மறவன் ேவேலா ெப ந்தைக ைடத்ேத 
        யி ம் ற* நீ † மா க் கலந் திைடக்‡ 
        குரம்ைபக் கூைரக் கிடக்கி ங் கிடக்கு 
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        மங்கல மகளிெரா  மாைல சூட்  
        யின்குர கும்ைப§ யாெழா  த ம்பத்¶ 
        ெதண்ணீர்ப் ப வி ந் ெத வி ந் திாிந்  
        மண்  த ங்கச் ெசல் ஞ் ெசல் மாங்$ 
        கி ங்கடற் றாைன ேவந்தர் 
        ெப ங்களிற்  கத்தி ஞ் ெசலவா னாேத" ( றம்-332) 
 
    என வ ம். 
 
    ெதாைகநிைல என் ந் ைறெயா  ெதாைகஇ- அவ்வாண் மங்கலம் நிகழ்ந்த 
பின்னர் இ வ ள் ஒ வர் பரந் பட்ட பைடக்கடற் ெகல்லாஞ் சிறப் ச் ெசய்வான் 
ஒ ங்கு வ ெகனத் ெதாகுத்தல் என் ந் ைறெயா  ற் கூறியவற்ைறத் ெதாகுத் ; 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "கதிர்சு க்கி யப் றம்ேபாங் காய்கதிர்ேபால் ேவந்ைத 
        ெயதிர்சு க்கி ேயந்ெதயில்பா** ழாக்கிப் -பதியிற் 
        ெபயர்வான் ெறாகுத்த பைடத் களாற் பின்  
        யர்வான் குறித்த லகு." 
 
    இ  றத்ேதான் ெதாைகநிைல. 
 
        "தைலவன் மதில்சூழ்ந்த தார்ேவந்தர்க் ெகான்  
        வைலவன் வைலசு க்கி யாங்கு- நிைலயி ந்த 
        தண்டத் தைலவர் தைலக்கூட ற்றி ந்தா 
        ண்டற்ற ேசாற்றா ெராழிந் ." 
 
    இஃ  அகத்ேதான் ெதாைகநிைல. 
 
    வைகநால் ன்ேற ைற என ெமாழிப- அங்ஙனம் ஒன்  இ வைகப்பட வந்  
பன்னிரண்ேடயாம் உழிைஞத் ைற என்  கூ வர் ஆசிாியர் என்றவா . 
 
        ---------- 
        (பாடம்) *'இ ம் க' †'நீ ' ‡'கலத்திைட' §'இ ம்ைப' 'யாெழ த் தியம்ப' 
$'மண்  திரங்கச் ெசல் ங் கண் றின்' **'ஏற்ெறயில்' 
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    ற்றைல ங் ேகாடைல ம் இ வைகெயன்றார். ைறெயன்றதனான் அவற்றின் 
பகுதியாய் வ வன ம் அத் ைறப்பாற் ப த் க*. உைழயைர அைழத்  நாட்ெகாள்க 
என்ற ம் அவர் அரசர்க்கு உைரப்பன ங் குைடச்சிறப் க் கூ வன ம் ரசு 

த யன நாட்ேகாட ம் பிற ங் குைடநாட் ேகாட லாய் அடங்கும். இ  வாணாட் 
ேகாடற்கும் ஒக்கும். ெபா  வார்க்கும் அல் ழிப் ேபாவார்க்குங் குைட ெபா வாக ன் 

ற்கூறி ேமல் வ கின்ற ேபார்த்ெதாழிற்ேக சிறத்த ன் வாளிைனப் பிற் கூறினார். 
இைவ ேபார்த்ெதாழிற்கு ஏ வாக ன் ற்கூறினார். எயி ட் ெபா த ம்† ட்ேபால 
உட்பாய்த ம் ஆண் ப் பட்ேடார் றக்கம் குத ம் பிற ம் பாசிமறத் தின்பாற் 
ப ம். ஏ ந் ேதாட் ங் கத ம் த யன ேகாடல் அகமிைசக்கு இவர்ந்ேதான் 
பக்கத்தின்பாற்ப ம். ப வம்‡ த யன கூறல் கு மிெகாண்ட மண்  
மங்கலத்தின்பாற் ப ம். றத்ேதான் இ ப்பிற், ெறாைகநிைலப்பாற்ப ம்.' ைற ெயன 
ெமாழிப' என எல்லாவற்ைற ந் ைறெயன்  கூ கின்றவர் ெதாைகநிைல; ெயன் ந் 

ைறெயனத் ெதாைக நிைலைய விதந்ேதாதினார்,. அ  பலவாகா  இரண்  ைறப் 
பட்  ேவ  ேவ  ைறயாம் என்றற்கு. அ  ம்ைபத் ெதாைகநிைலேபால் 
இ ெப ேவந்த ம் உடன் ழ்த ஞ் சி  பான்ைம உளதாெமன் ணர்க. 
எதிர்ெசல்லா தைடத்தி ந் ேதான் றப்பட் ப்ப தல்சி பான்ைமயாத ன், 
இதைன ம் ேவேறார் ைறயாக்கிப் பதின் ன் ெறன்னாராயினார்,. 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "அறத் ைறேபா லாெரயில் ேவட்ட வரசர் 
        மறத் ைற  மின்னா  மன்ேனா- நிைறச்சுடர்க 
        ெளான்றி வரப்பகல்வா ெயாக்க ெவாளிேதய்ந்தாங் 
        கின்றிவர் ழ்ந்தா ெரதிர்ந் " 
 
    எனவ ம். 
 
    இ  ேவ ேவ  வ த ஞ் சி பான்ைம. இன் ந் ைற ெயன்றதனாேன 

றத்ேதான் கவ வித் த ந் ெதாைக நிைலப்பாற்பட் ழி அகத்ேதார்க்குச் ெசல்லாைம 
ெகாள்க. 
 
    அ , "மதிேயர்ெவண்குைட" என் ம் (392) றப்பாட் ள். 
 
        "ெவள்ைள வரகுங் ெகாள் ம் வித் ம் 
        ைவக ழவ வாழிய ெபாிெதனச் 
        ெசன்றியா னின்ெறன னாக" 
 
    எனவ ம். 
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        ----------- 
        (பாடம்) *'ப ம்' †'ேபாகுத ம்' ‡'ப மம்' 
 
    ஒன்ற ெவன்றதனான் அகத்ேதான் வாண்மண் தல் சி பான்ைம என்  ெகாள்க. 
 
    இனி மகண்ம த்தன் மதிைல ற் தன் மகட்பாற்காஞ்சிக்கண் அடங்கும். 
யாைன ங் குதிைர ம் மதிர்ேபார்க்குச் சிறந்தன அன்ைமயிற் ெகாள்ளாராயினர். 
ஈர யிகந்  பிறக்க  யி த ங் ேக  என்  உணர்க. (13) 
    ------------ 
 
    69. 
        ம்ைப தாேன ெநய்தல  றேன. 
 
    இ  ம்ைபத்திைண அகத்திைண ள் இன்னதற்குப் றனாெமன்கின்ற . இ ம் 
*ைமந் ெபா ளாகப் ெபா த ன்† மண்ணிைட யீடாகப் ெபா ம் வஞ்சிக்கும் 
‡மதி ைடயீடாகப் ெபா ம் உழிைஞக்கும் பிற்கூறினார். 
 
    (இ-ள்) ம்ைபதாேன ெநய்தல  றேன- ம்ைபெயன் ம் றத்திைண 
ெநய்தெலனப்பட்ட அகத்திைணக்குப் றனாம் என்றவா . 
 
    ம்ைபெயன்ப  சூ ம் வினாற் ெபற்ற ெபயர். ெநய்தற்குாிய 
ெப மண லகம்ேபாலக் கா ம் மைல ங் கழனி  மல்லாத கள ம் மண ம் 
ெபா களமாக ேவண் தலா ம், ெப ம் ெபா வைர வின்ைமயா ம், எற்பா  
ேபார்த்ெதாழில் ங் காலமாதலா ம், இரக்க ந் தைலமகட்ேக ெப ம்பான்ைம 
உளதாயவா ேபாலக் கணவைன இழந்தார்க்கன்றி ரர்க்கு இரக்கமின்ைமயா ம், 
அவ் ரக்குறிப்பின் அ ள்பற்றி ஒ வர் ஒ வைர ேநாக்கிப் ேபாாின்கண் இரங்குப 
வாகலா ம்,. ஒ  வ ம் ஒழியாமற் பட் ழிக்கண்ேடார் இரங்குப வாகலா ம், பிற 
காரணங்களா ம் ெநய்தற்குத் ம்ைப றனாயிற் . (14) 
    --------------- 
 
    70. 
        ைமந்  ெபா ளாக வந்த ேவந்தைனச் 
        ெசன் தைல யழிக்குஞ் சிறப்பிற் ெறன்ப. 
 
    இஃ  அத் ம்ைபக்குப் ெபா விலக்கணங் கூ கின்ற . 
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    (இ-ள்) ைமந்  ெபா ளாக வந்த ேவந்தைன- தன  வ யிைன உலகம் 
மீக்கூ தேல தனக்குப் ெப ெபா ளாகக் க தி ேமற்ெசன்ற ேவந்தைன; ெசன்  
தைலயழிக்குஞ் சிறப்பிற்ெறன்ப- அங்ஙனம் மாற் ேவந்த ம் அவன் க திய 
ைமந்ேததான் ெப ெபா ளாக எதிர்ெசன்  அவைனத் தைலைம தீர்க்குஞ் 
சிறப்பிைன ைடத்  அத் ம்ைபத்திைண என்  ெசால் வர் ஆசிாியர் என்றவா . 
 
        ------------ 
        * ெதால்-ெபா- றத்-15 † ெதா-ெபா- றத்-7 உைர. 
        ‡ ௸-௸-௸-1 உைர. 
 
    வரல் ெசலவாதல் "ெசலவி ம் வரவி ம்" (ெதால்- ெசால்-கிளவி-28) என்பதன் 
ெபா விதியாற் ெகாள்க. ைமந்  ெபா ளாக என்பதைன வந்த என்பதற்குஞ் ெசன்  
என்பதற்குங் கூட் க*; அஃ  இ வர்க்கும் ஒத்த ன். எனேவ இ வ ம் ஒ களத்ேத 
ெபா வாராயிற் . 
 
    இ  ேவந்தைனத் தைலைமயாற் கூறினாேர ம் ஏைனேயார்க்குங் ெகாள்க; அவ ம் 
அதற்குாியராத ன். 
 
    இதைனச் சிறப்பிற் ெறன்றதனான் அறத்திற் றிாிந்  வஞ்சைனயாற் ெகால்வன ந் 
ேதவராற் ெபற்ற வரங்களாற் ெகால்வன ங் கைட ழிக்கட்ேடான்றிய ஆத ற் 
சிறப்பிலவாம்,. அைவ ஞ் சி பான்ைம ெகாள்க. (15) 
    --------- 
 
    71 
        கைண ம் ேவ ந் ைண ற ெமாய்த்த ற் 
        ெசன்ற யிாி னின்ற யாக்ைக 
        யி நிலந் தீண்டா வ நிைல வைகேயா 
        பாற் பட்ட ெவா சிறப் பின்ேற. 
 
    இ  ம்ைபக்காவேதார் இலக்கணங் கூ த ன் எய்திய தன்ேமற் சிறப் விதி 
கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்) கைண ம் ேவ ந் ைண ற ெமாய்த்த ன்-- பல ம் ஒ வைன அ கிப் 
ெபா தற்கஞ்சி அகல நின்  அம்பாெனய் ம் ேவல்ெகாண் ெடறிந் ம் ேபார் ெசய்ய, 
அவ் வம் ம் ேவ ம் ஒன்ேறாெடான்  ைணயாகத் தீண் மா  ெசறித ன்;† ெசன்ற 
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உயிாின் நின்ற யாக்ைக- சிறிெதாழியத் ேதய்ந்த உயிராேன ளங்கா  நிைலநின்ற 
உடம் ; இ நிலந் தீண்டா யாக்ைக அ நிைல வைகேயா - வா ந் திகிாி  

தைலயவற்றால் ஏ ண்ட தைலேயயாயி ம் உடேலயாயி ம் ெபாிய நிலத்ைதத் 
தீண்டாெத ந்  ஆ ம் உடம்பின  ெபறற்க ம் நிைல ைடத்தாகிய 
கூ பாட்ேடாேட கூ ; இ பாற்பட்ட ஒ  சிறப்பின் - இரண்  கூ பட்ட ஒ  
சிறப்பிலக்கணத்ைத ைடத்  ற்கூறிய ம்ைபத்திைண என்றவா . 
 
    எனேவ, ற்கூறிய ைமந் ெபா ளாகப் ெபா த ம் நின்ற யாக்ைக சிறத்த ம் 
இ நிலந் தீண்டா யாக்ைக அதனிற் சிறத்த ங் கூறினார். இ  திைணச்சிறப் க் 
கூறிய . ெமாய்த்த  ெனன்ற , யாக்க யற்றாடேவண் த ற் கைண ம் ேவ மன்றி 
வாள் த யன ஏ வாகக்ெகாள்க. பிற்கூறியதற்கு அட்ைட அற் ழி ம் 
ஊ மா ேபால் அலீகனிற அற் ழி ம் உடம் பா த ன் அட்ைடயாட ெலன ம் 
இதைனக் கூ ப. 
 
        ---------- 
        (பாடம்) *'கூ க' †'ெச த ன்' 
 
    இனி ேமற் ைற கூ கின்ற  ைமந் ெபா ளாக வந்த ஞ் ெசன்ற மாகிய ெபா  
இலக்கணத்திற்ேக என் ணர்க. நிைர ெகாள்ளப்பட்ேடான் ெபா களங் குறித் ப் 
ேபார்ெசய்த ம் அவன் களங்குறித்த  ெபாறா  நிைரெகாண்டா ங் களங்குறித் ப் 
ேபார்ெசய்த ம் ெவட்சிப் றத் த் ம்ைபயாம். வஞ்சி ள் ம் வி ப் ண்பட்ட ரைர 
ேநாக்கி ேவந்தற்குப் ெபாறாைம நிகழ்ந்  றக்கம் ேவண் ழி நிகழ்ந்த ம்ைப ம் 
வஞ்சிப் றத் த் ம்ைபயாம். ற்றப்பட்ேடாைன ற்  வி த்தற்கு ேவேறார் 
ேவந்தன் வந் ழி, அவன் றம்ேபாந்  களங்குறித் ப் ேபார்ெசய்யக் க த ம், 
அவன் களங்குறித் ழிப் றத்ேதா ம் களங்குறித் ப் ேபார்ெசய்யக் க த ம் 
உழிைஞப் றத் த் ம்ைபயாம். இைவெயல்லாம் மண்ணைச ம் அரண்ேகாட மன்றி 
ைமந் ெபா ளாகச் ெசன்  றக்கம்ேவட் ப் ெபா ந் ம்ைபச்சிறப் க் கூறிற் . 
 
    ேமற்காட் ந் ைறகெளல்லாம் இச்சூத்திரத் க்கூறிய இரண்டற்கு மன்றி 
ைமந் ெபா ளாயதற்ேகயா ெமன் ணர்க. 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "ெந ேவல் பாய்ந்த மார்பின் 
        மடல்வன் ேபாந்ைதயி னிற்கு ேமார்க்ேக" ( றம்-297) 
 
    "எய்ேபாற் கிடந்தாெனன் ேன " ( றம் ெபா ள்-ெவ-176) 
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    என வ வன கைண ம் ேவ ம் ெமாய்த் நின்றன. 
 
    கிடந்தாெனன் ழி நிலந் தீண்டாவைகயின் நின்ற யாைகக்யாயிற் . 
 
        "வான் றக்கம் ேவட்ெட ந்தார் வாண்மறவ ெரன்பதற்குச் 
        சான் ைரப்ப ேபான்றன தங்குைற- மான்ேறர்ேமல் 
        ேவந்  தைலபனிப்ப விட்ட யிர்விடாப் 
        பாய்ந்தன ேமன்ேமற் பல" 
        (ெப ம்ெபா ள் விளக்கம்- றத்திரட் -அமர்) 
 
    இ  வஞ்சிப் றத் த் ம்ைபயாய் இ நிலந் தீண்டாவைக. 
 
        "ப திேவன் மன்னர் பலர்காணப் பற்றார் 
        கு திவாள் கூறிரண்  ெசய்ய- ெவா ணி 
        கண்ணிைமயா ன்னங் க மதி ள் ழ்ந்தேத 
        மண்ணேத மண்ணேத ெயன் " 
 
    இஃ  உழிைஞப் றத் த் ம்ைபயாம் இ நிலந் தீண்டாவைக. 
 
    இ  திைணக்ெகல்லாம் ெபா  அன்ைமயிற் றிைணெயனவாம் படா ; திைணக்ேக 
சிறப்பிலக்கணமாத ற் ைறெயன ம் படா ; ஆயி ந் ைறப்ெபா ள் நிகழ்ந்  
கழிந்தபிற் கூறியதாெமன் ணர்க. (16) 
 
    ---------- 
 
    72. 
        தாைன யாைன குதிைர ெயன்ற 
        ேநானா ட்கு வைக நிைல ம் 
        ேவன்மிகு ேவந்தைன ெமாய்த்தவழி ெயா வன் 
        தான்மீண் ெடறிந்த தார்நிைல யன்றி ம் 
        இ வர் தைலவர் த திப் பக்க ம் 
        ஒ வ ெனா வைன ைடபைட க்குக் 
        கூைழ தாங்கிய ெவ ைம ம் பைடய த் ப் 
        பாழி ெகாள்  ேமமத் தா ங் 
        களிெறறிந் ெததிர்ந்ேதார் பா ங் களிற்ெறா  
        பட்ட ேவந்தைன யட்ட ேவந்தன் 
        வாேளாரா  மமைல ம் வாள்வாய்த் 
        தி ெப  ேவந்தர் தா ஞ் சுற்ற ம் 
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        ஒ வ  ெமாழியாத் ெதாைகநிைலக் கண் ஞ் 
        ெச வகத் திைறவன் ழ்ந்ெதனச் சிைனஇ 
        ஒ வன் மண் ய நல் ைச நிைல ம் 
        பல்பைட ெயா வற் குைடத ன் மற்றவன் 
        ஒள்வாள் சிய ழி  ளப்படப் 
        ல் த் ேதான் ம் பன்னி  ைறத்ேத. 
 
    இ  ைமந் ெபா ளாகிய ம்ைபத்திைணக்குத் ைற இைனத்ெதன்கின்ற . 
 
    (இ-ள்) தாைன யாைன குதிைர என்ற ேநானார் உட்கும் வைக நிைல ம்- 
தாைனநிைல யாைனநிைல குதிைரநிைல என்  ெசால்லப்பட்ட ேபார்ெசய்த்ற்கு 
ஆற்றா அரசர்* தைலபனிக்கும் ன்  கூ பாட் ன்கண் ம்; 
 
    ேநானார் உட்குவ ெரனேவ ேநான்றார் உட்கா  நிற்பாராயிற் . அவர் ேபார்கண்  
சிறப் ச்ெசய் ந் ேதவ ம் பிணந்தின் ெபண் ம் பைடயாளர் தாய ம் அவர் 
மைனவிய ங் கூத்த ம் பாண ம் ெபா ந ம் விற ய ங் கண்ேடா ம் பிற  
ெமன்  ெகாள்க. 
 
    றக்கம் கு ேவட்ைக ைடைமயிற் காலாைள ற்கூறி, அதன் பின்னர் மதத்தாற் 
கதஞ்சிறந்  தா ம் ேபார்ெசய் ம் யாைனையக் கூறி, மதஞ்சிறவாைமயிற் 
கதஞ்சிறவாத குதிைரைய அதன்பிற் கூறினார். குதிைரயானன்றித் ேதர் தாேன 
ெசல்லாைமயிற் ேறர்க்கு மறமின்ெறன்  அ  கூறாராயினார். 
 
    நிைல ெயன்னா  வைக ெயன்றதனான் அம் ன்  நிைல ந் தாேம மறஞ்சிறப்பப் 
ெபா ழ்த ம், அரசேனவ ற் றாைன ெபா  ழ்த ம், யாைன ங் குதிைர ம் 
ஊர்ந்தாேரவ ற் ெபா த ம். பைடயாளர் ஒ வெரா வர் நிைலகூற ம் அவர்க்கு 
உதவ  ெமன இப்பகுதிெயல்லாங் ெகாள்க. 
 
    இனி இைவதாேம க ெகாண்  ெபா ழித்+ தாைன மறம் யாைனமறங் 
குதிைரமற ெமன்  ெவவ்ேவ  ெபயர்ெப  ெமன்  ெகாள்க.# 
 
    இனித் தாயர் கூ வன தின் ல்ைலயாம்; மைனவியர் கூ வன இல்லாண் 

ல்ைலயாம்; கண்ேடார் கூ வன வல்லாண் ல்ைலயாம்; பாணர் கூ வன 
பாண்பாட்டாம் என்க. 
 
    இைவ கூறி ஏைனக கூத்தர் த ேயார் கூ வன கூறார் மன ெஞகிழ்ந்  ேபாவா  

ளர். அைவ ஓேரார் ைறயாக த ற்கண் வழங்காைமயினா ம் அவற்றிற்கு 
வைரயைற யின்ைமயா ம் இவர் தாைனநிைல ெயன அடக்கினார். இச்சிறப்பான் 
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இதைன ற்கூறினார். அத் தாைன சூ ய க்கூற ம், அதென ச்சி ம், அரவ ம், 
அதற்கரசன் ெசய் ஞ் சிறப் ம், அதைனக் கண்  இைடநின்ேறார் ேபாைர விலக்க ம், 
அவர் அதற்குடம்படாைமப் ேபார் ணித ம், அத்தாைன ள் ஒன்றற்கிரங்க ம், 
அதற்குத் தைலவைர வகுத்த ம், ேவந்தன் சுற்றத்தாைர ந் ைணவந்த அரசைர ம் 
ஏத் வன ம், ம்ேபார் ஏைனநாட்ெடன்ற ம், இ ெப ேவந்த ம் இன்ன வா  
ெபா ெமன்  ைகெயறித ம் ேபால்வன ெவல்லாம் இத் ைறப்பாற் ப ம். 
 
        -------- 
        (பாடம்) *‘ஆற்றாதவைர.’ +‘ெப வழி.’ # றப்ெபா ள் ெவண்பாமாைல, 

ம்ைபப்படலம் 3, 6,7 பார்க்க. 
 
    உதாரணம் :- 
 
        "கார்க தி நின்றதி ங் ெகௗைவ வி ப்பைணயான் 
        ேசார்கு தி சூழா நிலனைனப்பப் - ேபார்க தித் 
        ப் ைடத் ம்ைப மைலந்தான் கள சீர் 
        ெவப் ைடத் தாைனெயம் ேவந் ." 
        ( ற-ெவ-மாைல- ம்ைப-1) 
 
    இ  க் கூறிய . 
 
    இதைனத் திைணப்பாட்  ெமன்ப. 
 
        "ெவல்ெபாறி  நா ம் வி ப்ெபா ந் தண்ண ைட ங் 
        ெகால்களி  மா ங் ெகா த்தளித்தான் - பல் ரவி 
        நன்மணித் திண்ேடார் நயவார் தைலபனிப்பப் 
        பன்மணிப் ணான் பைடக்கு." ( ற-ெவ-மாைல- ம்ைப-2) 
 
    இ  சிறப் ச்ெசய்த . 
 
        "வயிர்ேமல் வைளநரல ைவேவ ம் வா ஞ் 
        ெசயிர்ேமற் கனல்விழிப்பச் சீறி - யிர்ேமற் 
        பலகழி  ேம ம் பாிமான்ேறர் மன்னர்க் 
        குலகழி  ேமார்த் ச்* ெசயின்." ( ற-ெவ-மாைல- ம்ைப-4) 
 
    இ  விலக்க ம் ேபார் ணிந்த . 
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        "மின்னார் சினஞ்ெசாாிேவன் மீளிக் கடற்றாைன 
        ெயான்னார் ந ங்க லாய்நிமிாி - ெனன்னாங்ெகா 
        லாழித்ேதர் ெவல் ரவி யண்ணன் மதயாைனப் 
        பாழித்ேதாண் மன்னர் பைட." ( ற-ெவ-மாைல- ம்ைப-5) 
 
    இஃ  இரண்ட ள் ஒன்றற்கு இரங்கிய . 
 
        "கங்ைக சி வ ம் காய்கதிேரான் ெசம்ம  
        மிங்கி வர் ேவண்டா ெவனெவண்ணிக் - கங்ைக 
        சி வன் பைடக்காவல் ண்டான் ெசயிர்த்தார் 
        ம வந்தார் தத்த மனம். " 
 
    இ  ெப ந்ேதவனார் பாட் ; கு க்கள் தமக்குப் பைடத் தைலவைர வகுத்த . 
 
        ------------- 
        (பாடம்) * 'ஓர்ந் .' 
 
    இனி ேபார்த்ெதாழிலாற் றாைனநிைல வ மா  :- 
 
        "குழாக்களிற் றரசர் குறித்ெத  ெகாைலக்களம் 
        விழாக்களம் ேபால ெமய்ம்ம  வைகயர் 
        ஆண்ைம ள்ளங் ேகண்ைமயிற் ரத்த ன் 
        அ ந் படப் ல்  வி ந் களம் ப ந ம் 
        நீர்ப்ெபயற் பிறந்த ெமாக்குள் ேபாலத் 
        தாக்கிய விைசயிற் சிதர்ந் நில் ப ந ந் 
        தக ந் தக ந் தாக்கிய தாக்கின் 
        க கஞ் சிதர ட்  ேவா ம் 
        ட் யின் ைற ைற குத் ேவா ங் 
        கட் ய ைகெயா  கால்தட் குந ங் 
        கிட் னர் ைகயறத் ெதாட் நிற்* ேபா ங் 
        சுட் ய ெபயரற விட்டழிப் ேபா ஞ்† 
        சக்கரம் ேபாலச் சங்குவிட் ெடறிந ஞ் 
        சிைலப் ைட ரசிற் றைலப் ைடக் குந ம் 
        மல் ற் பி த் ம் வில்  ெனற்றி ம் 
        ஊக்கி ம் உரப்பி  ேநாக்கி  வன் ம் 
        ேபாக்கி ம் ங்கி  நாக்கைட கவ்வி ம் 
        எயி டன் றி கி ங் கயி பல சி ம் 
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        இைனய ெசய்தியின் ைனமயங் குந ம் 
        பிறப் ம் ெப ைம ஞ் சிறப் ஞ் ெசய்ைக ம் 
        அரசறி ெப ைம  ைரெசல் லாண்ைம ம் 
        உைடேயா ராகிய பைடெகாண் மாக்கள் 
        ெசன் கு லக ெமான்ேற யாத ன் 
        ஒன் ப  மனத்ெதா  ெகான் ெகான் வப்பச் 
        ெசஞ்ேசாற்  விைல ந் தீர்ந் தம் மைனவியர் 
        தம்பிணந் தழீஇ ெநாந்  க ழ்ந் திரங்க ம் 
        வ  வந்த மகளிர்க்கு 
        வ ைவ சூட் ய வான்படர்ந் ேதாேர" 
        ( றத்திரட் -அமர்-10) 
 
    என ம், 
 
        "ெசன்ற யிர்ேபாலத் ேதான்றா டல்சிைதந்ேதா 
        னின்ற வ ெபயரா நின்றைவ- மன்ற 
        லரமகளிர் மங்கலத்திற் காங்காங்கு ைவத்த 
        மரவ ேய ேபான்றன வந் " 
 
    என ம் வ ம். 
 
        "ெவண்குைட மதிய ேமனிலாத் திகழ்தரக் 
        கண்கூ த்த‡ கடன்ம ள் பாசைறக் 
        குமாிப் பைடதழீஇக்§ கூற் விைன யாடவர் 
        தமர்பிற ரறியா வமர்¶ மயங் க வத் 
        திைற ம் ெபய ந் ேதாற்றி ம  
        ணாண் ைற த த்தீர் வம்மி னீங்ெகனப் 
        ேபார்மைலந் ெதா சிைற நிற்ப$ யாவ ம் 
        அர மிழ் மணியிற் கு கார் 
        நிைறதார் மார்பினின் ேகள்வைனப்** பிறேர" ( றம்-294) 
 
    ---------- 
    (பாடம்) *'ைகயிற் ெறாட்டா' † 'ெபயைர யிட் ைழப்ேபா ம்' ‡' யாத்த' 
    §'தழீஇய' 'அறியாதமர்' $'ஒ திற நிற்ப' 
    **'நிைரகாழ் மாைலெயங் ேகள்வைன' 
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        "ைகேவல் களிற்ெறா  ேபாக்கி வ பவன் 
        ெமய்ேவல் பறியா நகும்." (குறள்-பைடச்-4) 
 
        "ந விைர றந்த நைரெவண் கூந்த 
        ர ங்கா ழன்ன திரங்குகண் வ ைலச் 
        ெசம்  ெபண் ன் காதலஞ் சிறாஅன் 
        குடப்பாற் சில் ைற ேபாலப் 
        பைடக்குேநா ெயல்லாந தானா யினேன." ( றம்-276) 
 
        "தற்ெகாள் ெப விறல் ேவந் வப்பத் தானவற் 
        ெகாற்கத் தவினா னாகுமாற்* பிற்பிற் 
        பலர் கழ் ெசல்வந் த மாற்+ பலர்ெதாழ 
        வானக வாழ்க்ைக ++ மீ மா லன்னேதார் 
        ேமன்ைம யிழப்பப் பழிவ வ ெசய்பேவா 
        தாேன ம் ேபாகு யிர்க்கு." 
        (தக ர்யாத்திைர, றத்திரட் , பைடச்ெச க்கு-9) 
 
    என வ ம். 
 
        "ேகாட்டங் கண்ணி ங் ெகா ந்திைர யாைட ம் 
        ேவட்டத்  ெசால்  ேவந்தைனத் ெதா த்த  
        ெமாத்தன்  மாேதா விவற்ேக ெசற்றிய 
        திணிநிைல யலறக் கூைழ ேபாழ்ந் தன் 
        வ மா ெணஃகங் க கத் ேதந்தி 
        ேயாம் மி ேனாம் மி னிவெணன ேவாம்பா  
        ெதாடர்ெகாள யாைனயிற் குடர்கா றட்பக் 
        கன்றமர் கறைவ மான 
        ன்சமத் ெததிர்ந்ததன் ேறாழற்கு வ ேம." ( றம்-275) 
 
    இஃ  உதவிய . 
 
    இனி யாைனநிைலக்குங் குதிைரநிைலக்குந் ைறப்பகுதியாய் வ வன ங் ெகாள்க. 
அஃ  அரசர்ேம ம் பைடத்தைலவர் ேம ம் ஏைனேயார்ேம ம் யாைன ேசற ங் 
களிற்றின்ேம ந் ேதாின்ேம ங் குதிைரேசற ந் தன்ேம ந்  பட்ேடா டைல 
ேமாந்  நிற்ற ம் பிற மாம். 
 
    உதாரணம் :- 
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        "மாயத்தாற் றாக்கு மைல  மைல ம்ேபாற் 
        காயத்  றஞ்சாக் களிற்ெறா ம்ேபாய்ச்-சா ந் 
        ெதாைலவறியா வாடவ ந் ேதான்றினார் வான்ேமன் 
        மைல ைற ந் ெதய்வம்ெபால் வந் ." 
        (ெப ம் ெபா ள்விளக்கும். றத்திரட் -யாைன மறம்-14) 
 
    ---------- 
    (பாடம்) * ' வந்தா  மாகுமால்.' + 'ெசம்ம ைடத்தால்.' ++ 'வா ைற வாழ்க்ைக.' 
 
        "ைகய  ைகேயா ெடா ணி *ேகாட்ட  
        ெமாய்யிைல ேவன்மன்னர் த்தைல-ைபய 
        யர்ெபாய்ைக நீராட் ச் ெசல் ேம ெயங்ேகான் 
        வயெவம்ேபார் மாறன் களி " 
 
    இைவ யாைனநிைல. 
 
        "பல் வக் கா ன் பாி வத் தாக்கித்தன் 
        ெறால்ைல விழந்த ேதாற்றம்ேபா- ெலல்லா 
        ெமா கணத் த் தாக்கி விழந்த பாய்மாப் 
        ெபா களத்  ழ்ந்  ரண் ." 
 
        "மாவா ராேத மாவா ராேத 
        எல்லார் மா ம் வந்தன ெவம்மிற் 
        ல் ைளக் கு மிப் தல்வற் றந்த 
        ெசல்வ  மாவா ராேத 
        யி ேபர் யாற்ற ெவா ெப ங் கூடல் 
        விலங்கி  †ெப மரம் ேபால 
        லந்தன்  ெகால்லவன் மைலந்த மாேவ" ( றம்-273) 
 
        "ப த்தி ேவ ச் சீ ர் மன்ன 
        த்தத்* ண்ட ேவாய்நைடப் ரவி 
        கடன்மண்  ேதாணியிற் பைட கம் ேபாழ 
        ெநய்ம்மிதி ய ந்திய ெகாய்சுவ ெல த்திற் 
        றண்ணைட மன்னர் ‡தா ைடப் ரவி 
        யணங்குைட கன் ேகாட்டத் க் 
        §கலந்ெதாடா மகளிாி னிகழ்ந் நின் றவ்ேவ" ( றம்-299) 
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    இைவ குதிைரநிைல. 
 
    "நிலம்பிறக் கி வ  ேபால" என் ம் (303) றப்பாட் ம் அ . 
 
    இைவ தனித் வாரா  ெதார்நிைலச் ெசய் ட்கண் வ ம். அைவ 
தக ர்யாத்திைரயி ம் பாரதத்தி ங் காண்க. றநா ற் ள் தனித்  வ வன ங்¶ 
ெகாள்க. 
 
    ேவன்மிகு ேவந்தைன ெமாய்த்தவழி ஒ வன் தான் மீண்ெட றிந்த தார்நிைல- 
தன்பைட ேபார்ெசய்கின்றைம கண்  தா ம் பைடயாளர்க்கு ன்ேனெசன்  
ேவலாற் ேபார்ெசய்  ெவன்றி மிகுகின்ற ேவந்தைன மாற்ேறார் சூழ்ந் ழி அ கண்  
ேவேறாாிடத்ேத ெபா கின்ற தன் றாைனத்தைலவனாயி ம் தனக்குத் ைணவந்த 
அரசனாயி ம் ேபாைரக் ைகவிட் வந்  ேவந்தேனா  ெபா கின்றாைர எறிந்த 
தார்நிைலக்கண் ம்; 
 
        ------------ 
        (பாடம்) *'ெகாண்ட ' †'ெப ம் பாம் ' ‡'தா ைடக் க மா' §'கலங்ெகாடா' 
        'காண்க' 
 
    தாெரன்ப  ந் ற் ப் ெபா ம்பைடயாத ன் இ  தார்நிைலயாயிற் . 
 
    உதாரணம் :- 
 
        "ெவய்ேயா ெனழ ன்னம் ங்கி ள் ைகயகலச் 
        ெசய்ேயா ெனாளிதிக ஞ் ெசம்மற்ேற - ைகயகன் * 
        ேபார்தாங்கு மன்னன் ன் க்குப் கழ்ெவய்ேயான் 
        றார்தாங்கி நின்ற தைக." 
        (ெப ம்ெபா ள் விளக்கம் - றத்திரட் -தாைனமறம்-4) 
 
    என வ ம். 
 
        "நிரப்பா  ெகா க்கும்" என் ம் (180) றப்பாட் ள் 
        "இைற  வி மந் தாங்கி" என்ப ம் அ . 
 
        "இவர்க்கீத் ண்மதி கள்ேள சினப்ேபா 
        ாினக்களிற்றி யாைன யியேறர்க் குாிசி 
        ந்ைத தந்ைதக் கிவன்றந்ைத தந்ைத 



 89

        ெய த்ெதறி ஞாட்பி னிைமயான் றச்ச 
        ன த்ெதறி குறட்  னின் மாய்ந் தனேன 
        மறப் கழ் நிைறந்த ேமந்திேனா னிவ  
        ைறப் ழி ேயாைல ேபால 
        மைறக்குவன் ெப மநிற் குறித் வ  ேவேல." ( றம்-290) 
 
    இ ம் அதன்பாற்ப ம். 
 
    அன்றி ம் இ வர் தைலவர் த திப்பக்க ம்--இ ெப ேவந்தர் தாைனத்தைலவ ந் 
தத்தம் ேவந்தர்க்காகித் தார்தாங்கு>தேல யன்றி அத்தைலவாி வ ந் தம்மிற்ெபா  

ழ்தற் கண் ம்; 
 
    பக்கெமன்றதனான் அவ  ெளா வெரா வர் ழ்த ங் ெகாள்க. 
 
    உதாரணம் :- 
 
        " ஆதி சான்ற ேமதகு ேவட்ைகயி 
        னா ங் ேகா  மயங்கிய ஞாட்பின் 
        மதிய  ஞாயி ம் ெபா வன ேபால 
        ெவா த்தி ேவட்ைகயி டன்வயிற்+ றி வர் 
        ெச க்கூர் தண்  ென க்கின ெரன  
        மரவணி ெகா ேயாற் கிைளேயான் சி வ ம் 
        ெப விறல் மற் கிைளேயான் சி வ  
        டன்றமர் ெதாடங்கிய காைல யடங்கா 
 
    ----------- 
    (பாடம்) * 'ைகயின் .' + 'உடல்வயிற்.' 
 
        டங்குவ ஞ்* சீற்றத் க் ைகப்பைட வழங்கி 
        யிழந்தைவ ெகாடாஅர் கிடந்தன வாங்கித் 
        ேதர்மிைசத் தமியர்+ ேதான்றார் பார்மிைச 
        நின் சுடர் ேநாக்கி  ெமான் படத் தி கி ந் 
        ம்பிய  பிணங்கு மண்ணிற் ேறாற்றெமா  
        ெகா ெகா  பிணங்கி ழ்வன ேபால 
        ெவா வயின் ழ்ந்த  காைல 
        யி ெப  ேவந்த ம் ெபாி வந் தனேர." 
 
    இப் பாரதப்பாட் ள் அவ்வாறாதல் கண் ெகாள்க. 
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    இனித் தைலவேரயன்றிப் பிற ம் அவ்வா  ெபாாி ம் அதன்பாற் ப த் க. 
 
    உைடபைட ஒ வன் க்கு ஒ வைனக் கூைழதாங்கிய எ ைம ம் - தன  உைடந்த 
பைடக்கண்ேண ஒ  பைடத் தைலவன் ெசன்  நின்  அங்ஙனங் ெக த்த 
மாற் ேவந்தன் பைடத்தைலவைன அவன் எதிர்ெகாண் நின்ற பின்னணிேயாேட 
தாங்கின கடாப்ேபாலச் சிறக்கணித்  நிற்கு நிைலைமக் கண் ம்; 
 
    ஒ வெனா வைனத் தாங்கின எ ைமெயன க்க. 
 
    உதாரணம் :- 
 
        "சீற்றங் கனற்றச் சிறக்கணித் ச் ெசல் ங்கா 
        ேலற்ெற ைம ேபான்றா னிகல்ெவய்ேயான்-மாற்றான் 
        பைடவர  காத் த்தன்++ பல்பைடையப்& பின்காத் 
        திைடவ ங்காற் பின்வ வார் யார்." 
 
    என வ ம். 
 
    பைடய த் ப் பாழிெகாள் ம் ஏமத்தா ம்-ைகப்பைடையப்ேபாக்கி ெமய்யாற் 
ேபார்ெசய் ம் மயக்கத்தின் கண் ம்; 
 
    பாழி, வ ; இஃ  ஆகுெபயர். 
 
    உதாரணம் :- 
 
        "ெகால்ேல  பாய்ந்தழிந்த@ ேகா ேபாற் றண் த்  
        மல்ேல  ேதாள் மன் மாமைனப் - ல் க்ெகாண் 
        டாறாத ேபார்மைலந் தாங்கரசர் கண்டார்த்தா 
        ேரறாட லாய ெரன." 
 
    என் ம் பாரதப்பாட் க் ெகாள்க. 
 
    ---------------------- 
    (பாடம்) * ' ட்கு ம்.' + 'தழீஇயர்.' ++ 'பார்த் .' 
    & 'பல்பைடையக் காத் ய்த்.' @ 'பாய்ந்திழிந்த.' 
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        நீலக் கச்ைசப் வா ராைடப் 
        பீ க் கண்ணிப் ெப ந்தைக மறவன் 
        ேமல்வ ங் களிற்ெறா  ேவ ரந் தினிேய 
        தன் ந் ரக்குவன் ேபா  ெமான்னல 
        ெரஃகுைட வலத்த மாெவா  பரத்தரக் 
        ைகயின் வாங்கித் தழீஇ 
        ெமாய்ம்பி க்கி ெமய்க்ெகாண் டனேன" ( றம்-274) 
 
    என்ப ம் அ . 
 
    களிெறறிந் ெததிர்ந்தார் பா ம்- மாற் ேவந்தன் ஊர்ந் வந்த களிற்ைறக் 
ைகெயறிந்தா ங் க க்ெகாண்ெடதிர்ந்தா ம் விலக்கி அவைன ம் அக்களிற்ைற ம் 
ேபார்ெசய்ேதார் ெப ைமக் கண் ம்; 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "இ யா னி ண் கி  ேம ண்  ெமன் ம் 
        ப யாற் பகெடான்  மீட் - வ ேவ 
        ெலறிந்தார்த்தார் மள்ள ாிைமயாத கண்ெகாண் 
        டறிந்தார்த்தார் வாேனா  மாங்கு" 
 
    என வ ம். 
 
        "வானவர் ேபாாிற் றானவர்க் கடந்த 
        மான ேவந்தன் யாைனயிற் றனாஅ  
        பல்பைட ெநாிவ ெதால்லான் மன் 
        பிறக்கிடங் ெகாடானதன் கத்ெதறிந் தார்த் த் 
        தாெனதிர் மைலந்த காைல யாங்கதன் 
        ேகா ழக் கிழிந்த மார்ெபா  நிலஞ்ேசர்ந்  
        ேபார்க்ேகாள் வளாகந் ேதர்த் க ளைனத்தி * 
        மிைடெகாள ன்றிப் ைடெபயர்ந்  ரண்  
        வ ந்தா ள்ளெமா  ெபயர்ந்தனன் 
        ெப ந்தைக யாண்ைமெயா  ெபயர்த்தேலா வாிேத" 
 
    இப் பாரதப்பாட் ம் இதன் பாற்ப ம் 
 
    இ  களிெறறிந்தான் ெப ைம கூ த ன் யாைனநிைல ள் அடங்காதாயிற் . 
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    களிற்ெறா  பட்ட ேவந்தைன அட்ட ேவந்தன் வாேளார் ஆ ம் அமைல ம்- 
அங்ஙனம் நின்  களிற்ெறா பட்ட ேவந் தைனக் ெகான்ற ேவந்தன் பைடயாளர் 
வியந்  பட்ேடாைனச் சூழ்ந் நின்  ஆ ந் திரட்சிக்கண் ம்; 
 
    அம தல் ெந ங்குதலாத ன், அமைல ெயன்ப உம் அப்ெபா ட்டாயிற் ; 
 
    ------ 
    (பாடம்) *'ேதாய்ந் கள னைனத்தி ம்' 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "ஆ ங் குாிசி வைகக் களெவன்னாம் 
        ேகளன்றிக் ெகான்றாேர ேகளாகி-வாள் சி 
        யா னா ரார்த்தா ர ேதாய்ந்த மண்வாங்கிச் 
        சூ னார் ழ்ந்தாைனச் சூழ்ந் " 
 
    என வ ம். 
 
        "நான்ம ப் பிலலாக் கானவில் யாைன 
        மன் ழ்த்திய டன்ெறதிர்ந் தாங்கு 
        மா  ம ைர மணிநிறப் பாகேனா 
        டாடமர் ெதாைலத்த லாற்றான் ேறெரா  
        ைமத் னன் பணியின் வல ைற வந்  
        ைகத்தலங் கதிர்  ேயற்றி நிற்றந் 
        திைறஞ்சின ைனவர்க் கிைடேயா ன கண்  
        மறந்தீர் மன்ன  மிைறஞ்சித் தனா  
        ேவழம் விலக்கி விைனம ந் தி ப்பச் 
        சூர்ம ங் க த்த ெந ேவள் ேபால 
        மைல ைர யாைன ந் தைலவ ங் கவிழிய* 
        வா கு களத்  வாள்பல சி 
        ெயான்னா மன்ன  மா னர் வன்றி 
        யின்னா வின்ப ெமய்தித் 
        தன்னமர் ேகளி  ன்னார்த் தனேர" 
 
    இப் பாரதப்பாட் ம் அ . 
 
    வாள்வாய்த்  இ ெப ேவந்தர் தா ஞ் சுற்ற ம் ஒ  வ ம் ஒழியாத் 
ெதாைகநிைலக் கண் ம்- இ ெப ேவந்தர் தா ம் அவர்க்குத் ைணயாகிய 
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ேவந்த ந் தாைனத்தைலவ ந் தாைன ம் வாட்ெடாழின் ற்றி ஒ வ ம் ஒழியாமற் 
களத்  ழ்ந்த ெதாைகநிைலக் கண் ம்; 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "வ தார் தாங்கி யமர்மிகல் யாவ  
        ெபா தாண் ெடாழிந்த ைமந்தர் ண் ெடாட் க் 
        கு திச் ெசங்ைகக் கூந்த றீட்  
        நிறங்கிள விற் ேபஎய்ப் ெபண்  
        ெர த்ெதறி யனந்தர்ப் பைறச்சீர் ங்கப் 
        ப ந்த ந் ற்ற தாைனெயா  ெச னிந்  
        அறத்தின் மண் ய மறப்ேபார்† ேவந்தர் 
        தாமாய்ந் தனேர குைட ளங் கினேவ 
        ைரசால் சிறப்பின் ைரெசாழிந் தனேவ 
        பன்  ற க்கிய ேவ ப  ைபஞ்ஞில 
        மிடங்ெகட ண் ய வியன்கட் பாசைறக் 
        களங்ெகாளற் குாிேயா ாின்றித் ெத வா 
        டன் ழ்ந் தன்றா லமேர ெபண் ம் 
        பாசடகு* மிைசயார் பனிநீர் ழ்கார் 
        மார்பகம் ெபா ந்தி யாங்கைமந்த தனேர 
        வாடாப் வி னிைமயா நாட்டத்  
        நாற்ற ணவி ேனா  மாற்ற 
        வ ம்ெபற லக நிைறய 
        வி ந் ெபற் றனராற் ெபா க ம் கேழ" ( றம்-62) 
 
    எனவ ம்,. 
    --------------- 
    (பாடம்) *கழிய' †'விறற்ேபார்' 
 
    ெச வகத்  இைறவன் ழ்ந்ெதனச் சிைனஇ ஒ வன் மண் ய நல் ைச நிைல ம்- 
ேபாாிடத்ேத தன்ேவந்தன் வஞ்சத்தாற் பட்டானாகச் சினங்ெகாண்ட மனத்தனாய்ப் 
ெப ம்பைடத் தைலவன் தைலமயங்கிப் ெபா த நல்ல கைழப் ெபற்ற 
நிைலைமக்கண் ம்; 
 
    அ  கு குலேவந்தைனக் குறங்க த்தஞான்  இர  ஊெரறிந்  பாஞ்சாலைர ம் 
பஞ்சவர்மக்க ைளவைர ங் ெகான்  ெவன்றி ெகாண்ட அச்சுவத்தாமாவின் 
ேபார்த்ெதாழில் ேபால்வன. தன்னரசன் அறப்ேபாாித் ப் படா  வஞ்சைனயாற் 
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ப த ன், அவ க்குச் சினஞ்சிறந்த  இச்சிறப்பில்லாத தம்ைப ம் இக்க ழிக்கா 
ெமன்ப  'ெசன்  தைலயழிக்குஞ் சிறப்பிற் ' (ெதால்-ெபா- ற-15) என் ழிக் கூறிற் . 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "மறங்ெக † ேவந்தன் குறங்க த் திட்டபி 
        ன மைற யாசா ெனா மகன் ெவகுண்  
        பாண்டவர் ேவர் தல் கீண்ெடறி சீற்றேமா 
        ர  ரறியா  வைர ேவந்ெதா  
        மா லன் றன்ைன வாயி  னிறீஇக் 
        காவல் ட்  ர்ப் றக்‡ காவயி 
        ைனவைக ேவந்தேரா ட ம்ெபறற் றம்பிையக் 
        ைகவயிற் ெகாண்  காிேயான் காத்த ற் 
        ெறாக்குடம் பிாீஇத் றக்க ெமய்திய 
        தந்ைதையத் தைலயற ெவறிந்தவ னிவெனனத் 
        ஞ்சிடத் ெதழீஇக் குஞ்சி பற்றி 
        வடா  பாஞ்சால ென தற் தல்வைனக் 
        க த்ெதழத் தி கிப் பறித்த காைலக் 
        ேகாயிற் கம்பைல ர்  ணர்த்த ற் 
        றம்பியர் வ  ைமம்பான் ம க  
        டன்சமர் ெதாடங்கி ெயா ங்கு களத்தவிய 
        வாள்வாய்த் ப் ெபயர்ந்த காைல யாள்விைனக் 
        கின்ேனா ாினிப்பிற ாில்ெலன ெவாராங்குத் 
 
    ---------------- 
    (பாடம்) *'பாகடகு' †'திறங்ெக ' ‡'ஊர்ப் க் காவயின்' 
 
 
        தன் தற் றாைதெயா  ேகான் த* லமரர் 
        வியந்தனர் நயந்த விசும்பி 
        னியன்றைல லகம் மறிந்ததா ல ேவ." 
 
    இப் பாரதப்பாட் ள் அவ்வாறாதல் காண்க. 
 
    ஒ வற்குப் பல் பைட உைடத ன் மற்றவன் ஒள்வாள் சிய ழி ம் - அங்ஙனம் 
நல் ைச எய்திய ஒ வற்கு வஞ்சத்தாற் ெகான்ற ேவந்தன் பல்பைட 

றங்ெகா த்த ன்+ அவைரக் ேகாறல் ாிதல் அறனன்ெறன் ++ க தா  அவன் 
வாளாற் ற ந்  ெகான்  குவித்தற்கண் ம்; 
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    வஞ்சத்தாற் ெகான்ற ேவந்தைனக் ெகான்றைமபற்றித் தனக்குக் ெகட்ேடாைர ம் 
அடங்கக் ேகாறற்கு உாியாைன நல் ைச ன்னர்ப் ெபற்ேறாெனன்றார். ழிலாவ , 
ெகான்  குவித்தல். 
 
        "வள்ைள நீக்கி வயமீன் கந்  
        ெகாள்ைள சாற்றிய ெகா  வைலஞர் 
        ேவழப் பழனத்  ழி லாட் ." 
        (பத் -ம ைர, 255-257) 
 
    என்றாற்ேபால. 
 
    உதாரணம் :- 
 
        "அறத்திற் பிறழ வரெசறி ந் தாைன 
        மறத்திற் றங்கண்  மாறான் - குைறத்த க்கிச் 
        ெசல் ங்காற் காட் த்தீச் ெசன்றாங்குத் ேதான் ேம 
        பல்பைடயார் பட்ட ப ." 
 
    எனவ ம். 
 
    ல் த் ேதான் ம் பன்னி  ைறத்ேத – ெபா ந்தித் ேதான் மத் பன்னி  

ைறயிைன ைடத் த் ம்ைபத்திைண என்றவா . 
 
        ----------- 
        (பாடம்) * 'ெகாண் தல்.' + ' றக்ெகா த்த ன்.' ++ ' ாிதல் நன்றன் .' 
 
    இன் ம் உளப்படப் ல் த் ேதான் ம் பன்னி  ைறத்  என ங் கூட் ப் 
பன்னிரண்டன்கண் ம் ற் கூறிய ெவட்சித்திைண த யவற்றான் நிக ந் 

ம்ைப ம் வந் கூடப் பின் அவற்றிற்கு ாியவாய்ப் ெபா ந்தித்ேதான் ம் பன்னி  
ைறயிைன ைடத் த் ம்ைபத்திைண என் ம் ெபா ள்ெகாள்க. ெபா ள் இடமாகத் 
ைற இடத்தியல் ெபா ளாங்கால் ஏைனத் திைணக்கட் கூறினாற்ேபால ஒன்  

நிகழ்ந்தபின் ஒன் நிகழா  இரண்  பைடக்கும் ெபா ந்த ஒ  காலத்  இத்திைண 
நிக ெமன்றற்குப் ' ல் த்ேதான் ம்' என்றார். பல்ெப ங் காதமாகிய 
ெந ெநறியிைடத் ணிந்த இடத்ைத ம்* ைறெயனப் பல ைற ெயன்ப ேபால இச் 
சூத்திரத் த் ைறையத் ெதாகுதி டன் அ திகாட் ற்ெறன் ணர்க. இவ்விலக்கணம் 
ேமல்வ கின்ற திைணகட்கும் ஒக்கும். (17) 
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    ------------ 
 
    73. 
        வாைக தாேன பாைலய  றேன. 
 
    இவ் வாைகத்திைண பாைலெயனப்பட்ட அகத்திைணக்குப் றனாெமன்கின்ற . 
 
    (இ-ள்) வாைக தாேன- இனிக் கூறா நின்ற† றத்திைண ள் வாைகெயனப்பட்ட  
தாேன: பாைலய  றேன- பாைலெயன் ம் அகத்திைணக்குப் றனாம் என்றவா . 
 
    என்ைன? பாைலக்குப் ணர்ச்சியின் நீங்கி இல்லறநிகழ்த்திப் கெழய் தற்குப் 
பிாி மா ேபாலச், சுற்றத்ெதாடர்ச்சியின் நீங்கி அறப்ேபார்ெசய்  றக்கம்ெப ங் 
க த்தினாற் ேசறலா ம், வாளி ந் தாளி ம் நிைறயி ம் ெபாைறயி ம் 
ெவன்றிெயய் ேவா ம் மைனேயாைரநீங்கிச் ேசறலா ம் பிாி ள தாயிற் . 
 
    பாைல தனக்ெகன ஓர் நிலமின்றி நால்வைகநிலத் ம் நிக மா  ேபால, ற்கூறிய 

றத்திைண நான்கும் இடமாக வாைகத் திைண நிகழ்த ற் றனக்கு நிலமின்றாயிற் . 
"நா  நா  மாள்விைன ய ங்க, வில் ந்  மகிழ்ேவார்க் கில்ைலயாற் கழ்‡ என 
ஆள்விைனச் சிறப் க்கூறிப் பிாி மா  ேபால இதற்குத் றக்கேம எய் ம் 
ஆள்விைனச் சிறப் க் கூற ங்ெகாள்க. பாைல ெப வரவிற்றாய்த் ெதாைகக ள் 
வ மா ேபால வாைக ம் ெப வரவிற்றாய் வ த ங் ெகாள்க. (18) 
 
    ---------- 
 
    74. 
        தாவில் ெகாள்ைகத் தத்தங் கூற்ைறப் 
        பாகுபட மிகுதிப் ப த்த ெலன்ப. 
 
    இஃ  அவ் வாைகத்திைணக்குப் ெபா விலக்கணங் கூ  கின்ற . 
 
    ------------ 
    (பாடம்) *'ெந ெநறியிடத் ள் நிகழ்ந்த இடத்த ம்' 
    †'க திநின்ற' ‡ இந் ல் 10-ஆம் பக்கத்திற் காண்க. 
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    (இ-ள்) தாவில் ெகாள்ைகத் தத்தங் கூற்ைற- வ ம் வ த்த மின்றி இயல்பாகிய 
ஒ க்கத்தாேன நான்கு வ ணத்ேதா ம் அறிவ ந் தாபதர் த ேயா ந் தம் ைடய 
கூ  பா கைள; பாகுபட மிகுதிப் ப த்தல் என்ப- இ வைகப்பட 
மிகுதிப்ப த்தெலன்  கூ வர் ஆசிாியர் என்றவா . 
 
    இ வைகயாவன, தன்ைனத்தாேன மிகுதிப்ப த்த ம் பிறர் மீக்கூ ப த்த மாம். 
இனி இ வைகக்குள் உறழ்ச்சியாற் ெபற்ற ெவன்றிைய வாைகெயன ம் இயல்பாகப் 
ெபற்ற ெவன்றிைய ல்ைலெயன ங் கூ வர். ப தெலன்னா  ப த்தெலனப் 
பிறவிைனயாற் கூறினார், அவர் தம்மி றழாதவழி ம் ஒ வன் அவைர உறழ்ந்  
உயர்ந்ேதான் இவெனன் ைரத்த ம் வாைகெயன்றற்கு; ஒன்றேனா  ஒப்  ஒாீஇக் 
காணா  மாணிக்கத்திைன நன்ெறன்றாற்ேபால உலக ம் அறி ம் 
உயர்ச்சி ைடைம ம் அ . தாவில் ெகாள்ைகெயனேவ இரணியைனப்ேபால 
வ யா ம் வ த்தத்தா ங் கூ வித் க் ேகாடல் வாைகயன்றாயிற் . (19) 
    ------------ 
 
    75 
        அ வைகப் பட்ட பார்ப்பனப் பக்க ம் 
        ஐவைக மரபி னரசர் பக்க ம் 
        இ ன்  மரபி ேனேனார் பக்க ம் 
        ம வில் ெசய்தி வைகக் கால ம் 
        ெநறியி னாற்றிய வறிவன் ேறய ம் 
        நா  வழக்கிற் றாபதப் பக்க ம் 
        பாலறி மரபிற் ெபா நர் கண் ம் 
        அைனநிைல வைகேயா டாங்ெக  வைகயிற் 
        ெறாைக நிைல ெபற்ற ெதன்மனார் லவர். 
 
    இ  வாைகத்திைணக்குப் ெபா விலக்கணங் கூறினார், இன் ம் 
அதற்ேகயாவேதார் சிறப்பிலக்கணம் ெபா வைகயாற் கூ கின்ற ; ேமற்கூறி 
வ கின்றாற்ேபாலத் ைறப்ப த்திக் கூ தற்ேகலாத பரப் ைடச் ெசய்ைக* 
பலவற்ைற ந் ெதாகுத்  ஒேராெவான்றாக்கி எ வைகப்ப த்திக் கூ த ன். 
 
    (இ-ள்) அ வைகப்பட்ட பார்ப்பனப் பக்க ம்- ஆ  கூற்றி ட்பட்ட பார்ப்பியற் 
கூ ம்; 
        ------------ 
        (பாடம்) *'யாப் ைடச் ெசய்ைக' 
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    ஆ பார்ப்பியெலன்னா  வைகெயன்றதனான் அைவ தைல இைட கைடெயன 
ஒன்  ம் ன்றாய்ப் பதிெனட்டாம் என்  ெகாள்க; அைவ ஓதல் ஓ வித்தல் 
ேவட்டல் ேவட்பித்தல் ெகா த்தல் ேகாடல் என ஆறாம். இ க்கும் எசு ம் சாம ம் 
இைவ தைலயாய ஒத் ; இைவ ேவள்வி த யவற்ைற விதித்த ன், இலக்கண மாய், 
வியாகரணத்தான் ஆராயப்ப த ன்* இலக்கிய மாயின. அதர்வ ம் ஆறங்க ந் 
த ம ம் இைடயாய ஒத் ; அதர்வம் ேவள்வி த ய ஒ க்கங்கூறா  
ெப ம்பான்ைம ம் உயிர்கட்கு ஆக்கேமயன்றிக் ேக ஞ்சூ ம் மந்திரங்க ம் 
பயிற ன் அவற்ேறா  கூறப்படாதாயிற் . 
 
    ஆறங்கமாவன, உலகியற்ெசால்ைல ஒழித்  ைவதிகச் ெசால்ைல ஆரா ம் 
நி த்த ம் அவ்விரண்ைட ம் உடனாரா ம் ஐந்திரத்ெதாடக்கத்  வியாகரண ம், 
ேபாதாயனீயம் பாரத்  வாசம் ஆபத்தம்பம் ஆத்திேரயம் த ய கற்பங்க ம், 
நாராயணீயம் வாராகம் த ய கணிதங்க ம், எ த்தாராய்ச்சியாகிய பிரம ம், 
ெசய் ளிலக்கணமாகிய சந்த மாம். 
 
    த ம லாவன, உலகியல்பற்றி வ ம் ம த ய பதிெனட் ம்; இைவ 
ேவதத்திற்கு அங்கமானைமயின் ேவறாயின. 
 
    இனி இதிகாச ராண ம் ேவதத்திற்கு மா ப வாைர ம க்கும் உறழ்ச்சி ம் 
அவரவர் அதற்கு மா படக்கூ ம் ல்க ம் கைடயாய ஒத் . எ த் ஞ் ெசால் ம் 
ெபா ம் ஆராய்ந்  இம்ைமப்பயன் த த ன்† அகத்தியந் ெதால்காப்பியம் த ய 
தமிழ் ல்க ம் இைடயாய ஒத்தாெமன் ணர்க; இைவெயல்லாம் இலக்கணம். 
இராமாயண ம் பாரத ம் ேபால்வன இலக்கியம். 
 
    இனித் தமிழ்ச்ெசய் ட்கண் ம் இைறயனா ம் அகத்தியனா ம் 
மார்க்கண்ேடயனா ம் வான்மீகனா ங் க தமனா ம் ேபால்வார் ெசய்தன தைல ம், 
இைடச்சங்கத்தார் ெசய்தன இைட ங், கைடச்சங்கத்தார் ெசய்தன கைட மாகக் 
ெகாள்க. 
 
    இங்ஙனம் ஓத்திைன ம் ன்றாகப் பகுத்த , அவற்றின் சிறப் ஞ் சிறப்பின்ைம ம் 
அறிவித்தற்கு. இவற் ள் த க்க ங் கணித ம் ேவளாளர்க்கும் உாித்தாம். 
 
        ----------- 
        (பாடம்) *'வியாகரணத்தாற் காாியப்ப த ன்' †'இனிைம பயின்  வ த ன்' 
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    இனி ஓ விப்பன ம் இைவேயயாக ன் அைவக்கும் இப் பகுதி ன் ம் ஒக்கும். 
ஓ வித்தலாவ  ெகாள்ேவா ணர்  வைக அறிந்  அவன் ெகாள்வரக் ெகா க்கும் 
ஈேவான்றன்ைம ம் ஈத யற்ைக மாம். ேவட்டலாவ , ஐந்தீயாயி ம் 

த்தீயாயி ம் உலகியற்றீயாயி ம் ஒன் பற்றி மங்கல மரபினாற் 
ெகாைடச்சிறப் த்ேதான்ற அவி த யவற்ைற மந்திரவிதியாற் ெகா த் ச் ெசய் ஞ் 
ெசய்தி; ேவளாண்ைமபற்றி ேவள்வியாயிற் ,. ேவட்பித்தலாவ , 
ேவள்வியாசிாியர்க்ேகாதிய இலக் கணெமல்லாம் உைடயனாய் மாணாக்கற்கு* அவன் 
ெசய்த ேவள்விகளாற் ெப ம்பயைனத் தைலப்ப வித்தைல வல்லனாதல்; இைவ 

ன்  பகுதியவாதல் ேபாதாயனீயம் த யவற்றா ணர்க. ெகா த்தலாவ , 
ேவள்வியாசா ம் அவற்குத் ைணயாயினா ம் ஆண் வந்ேதா ம் இன் மாற்றான் 
ேவளாண்ைமையச்ெசய்தல். ேகாடலாவ , ெகாள்ளத் தகும் ெபா ள்கைள 
அறிந் ெகாள் தல். உலகுெகா ப்பி ம் ஊண் ெகா ப்பி ம் ஒப்பநிக ம் உள்ளம் 
பற்றி ந், தாஞ் ெசய்வித்த ேவள்விபற்றி ங் ெகா க்கின்றான் உவைகபற்றி ங், 
ெகாள் ெபா ளின் ஏற்றிழி  பற்றி ந், தைல இைட கைட ெயன்பன ங் ெகாள்க. 
 
    இனி ேவட்பித்தன்றித் தனக்கு ஓத்தினாற்ேகாட ங் ெகா ப்பித் க் ேகாட ந் தான் 
ேவட்டற்குக் ேகாட ந் தாயமின்றி இறந்ேதார் ெபா ள்ேகாட ம் இழந்ேதார் ெபா ள் 
ேகாட ம் அரசு ேகாட ந் ேராணாசாாியைனப் ேபால்வார் பைடக்கலங் காட் க் 
ேகாட ம் பிற ங் ேகாடற்பகுதியாம். 
 
    பார்ப்பியெலன்னா  பக்கெமன்றதனாேன பார்ஒப்பார் ஏைன 
வ ணத் க்கட்ெகாண்ட ெபண்பால்கட்ேடான்றின வ ணத் தார்க்குஞ் சிைக ம் 

ம் உளேவ ம் அவர் இவற்றிற்ெகல்லாம் உாியரன்றிச் சிலெதாழிற்கு 
உாியெரன்ப  ெகாள்க. 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "ஓதல் ேவட்ட லைவபிறர்ச் ெசய்த 
        லீத ேலற்றெலன் றா ாிந் ெதா கு 
        மறம் ாி யந்தணர் வழிெமாழிந் ெதா கி" (பதிற் -24) 
 
    இஃ  அந்தணர்க்குக் கூறிய ெபா . 
 
        " ைறேயாதி னன்றி† ளாிேயா னல்லன் 
        மைறேயாதி னானி ேவ வாய்ைம- யறிமிேனா 
        ன்றாள் வயிற்றி ந்ேத ெயம்மைற  ேமாதினான் 
        சான்றான் மகெனா வன் றான்" 
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    இஃ  ஓதல். 
 
        ---------- 
        (பாடம்) *'மாணாக்கைன' †' ைறேயா தினன்றீ' 
 
    இனி ஓதற் சிறப் ம் ஓதினாற்கு உளதாஞ் சிறப் ங் கூ த ங் ெகாள்க. 
 
        "இம்ைம பயக்குமா லீயக் குைறவின்றாற் 
        ற ம்ைம விளக்குமாற் றா ளராக் ேக ன்றா 
        ெலம்ைம லகத் ம் யாங்காேணங் கல்விேபான் 
        மம்ம ர க்கு ம ந் ." (நால - 14.2) 
 
        "ஆற்ற ங் கற்றா ரறி ைடயா ர ஃ ைடயார் 
        நாற்றிைச ஞ் ெசல்லாத நா ல்ைல ய ந்நா  
        ேவற் நா டாகா தமேவயா மாதலா 
        லாற் ணா ேவண் வ தில்." (பழெமாழி) 
 
        "ஒத்த யற்சியா ெனாத்  ெவளிப்ப  
        நித்திய மாக நிரம்பிற்ேற - ெயத்திைச ந் 
        தாவாத வந்தணர் தாம்பயிற்றிக் காவிாிநாட் 
        ேடாவாத ேவாத்தி ெனா .' 
 
    இஃ  ஓ வித்தல். 
 
        "எண்ெபா ள வாகச் ெசலச்ெசால் த் தான்பிறர்வாய் 
        ண்ெபா ள் காண்ப தறி . (குறள் - அறி ைடைம-4) 
 
    இஃ  ஓ வித்தற் சிறப் . 
 
        நன்றாய்ந்த நீணிமிர்சைட 
        தல்வன் வாய்ேபாகா 
        ெதான் ாிந்த ாிரண்  
        னா ணர்ந்த ெவா  
        கல்கண்ேடார் மிகல்சாய்மார் 
        ெமய்ய ன்ன ெபாய் ணர்ந்  
        ெபாய்ேயாரா  ெமய்ெகாளீஇ 
        ேவழ் ைற  ட் ன்  ேபாகிய 
        ைரசால் சிறப்பி ரேவார் ம க 
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        விைனக்குேவண்  நீ ண்ட 
        லப் ல்வாய்க் கைலப்பச்ைசச் 
        சுவற் ண்ஞான் மிைசப்ெபா ய 
        மறங்க ந்த வ ங்கற்பின் 
        ன றம் கழ்ந்த வைலசூ ச் 
        சி தற்ேப ர கல ல்குற் 
        சிலெசால் ற் பலகூந்தனி 
        னிைலக்ெகாத்தநின் ைணத் ைணவியர் 
        தமக்கைமந்த ெதாழில்ேகட்பக் 
        காெடன்றா நாெடன்றாங் 
        கீேரழி னிட ட்டாஅ  
        நீர்நாண ெநய்வழங்கி  
        ெமண்ணாணப் பலேவட்  
        மண்ணாணப் கழ்பரப்பி  
        ம ங்க ப் ெப ங்காைல 
        வி ந் ற்றநின் றி ந்ேதந்  *நிைல 
        ெயன் ங், காண்கதில் ல ம்ம யாேம குடாஅ  
        ெபான்ப  ெந வைரப் யேல  சிைலப்பிற் 
        விாி நீர்க் காவிாி ரக்குந் 
        தண் னற் படப்ைப ெயம்  ராங்க 
        ண் ந் தின்  ர்ந்  மா கஞ்* 
        ெசல்வ ல த்ைத யாேன ெசல்லா  
        மைழய ண் ணாப்ப நீ ய ெந வைரக் 
        கைழவள ாிமயம்ேபால 
        நிலீஇய ரத்ைதநீ நிலமிைச யாேன." ( றம்-166) 
 
    இத ள் ேவட்டவா ம் ஈந்தவா ங் காண்க. 
 
        "ஈன்ற லகளிப்ப ேவதிலைரக் காட்டா  
        வாங்கியதா ெயாத்தானம் மாதவத்ேதா-னீந்த  
        ம வா ெண ேயான் வயக்கஞ்சால் ெவன்றி 
        வ வாமற் காட் ய வா ." 
 
    இ  பர சுராமைனக் காசிபன் ேவட்பித்த பாட் . 
 
    "நளிகட ங்குட்டத் " என் ம் (26) றப்பாட் ள், அந்தணன் ேவட்பித்த ம் 
அரசன் ேவட்ட ம் வந்த . 
 
        "இலெனன்  ெமவ்வ ைரயாைம யீதல் 
        குல ைடயான் கண்ேண ள." (குறள் - ஈைக - 3) 
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    இஃ  ஈதல். 
 
        "ஈத் வக்கு மின்ப மறியார்ெகா றா ைடைம 
        ைவத்திழக்கும் வன்கண் ணவர்." (குறள்-ஈைக-8) 
 
    இஃ  ஈதற் சிறப் . 
 
        "நிலம்ெபாைற யாற்றா நிதிபல ெகாண் ங் 
        குலம்ெப தீங் கந்தணர் ெகாள்ளார் - நல ங்கிளர் 
        தீவா யவிெசாாியத் தீவிளங்கு மா ேபாற் 
        றாவா ெதாளிசிறந்த தாம்." 
        (ெப ம் ெபா ள்விளக்கம், றத்திரட்  - கு மர ) 
 
    இஃ  ஏற்றல். 
 
        "தான்சிறி தாயி ந் தக்கார் ைகப் பட்டக்கால் 
        வான்சிறிதாப் ேபார்த்  வி ம்.' (நால  - 48) 
 
    இஃ  ஏற்றற் சிறப் . 
 
    ஓ வித்த ம் ேவட்பித்த ம் ஏற்ற ம் அந்தணர்க்ேக உாிய. 
 
        ------------- 
        (பாடம்) * 'பா கம்.' 
 
    ஐவைக மரபின் அரசர் பக்க ம்- ஓதல் ேவட்டல் ஈதல் காத்தல் தண்டஞ்ெசய்தல் 
என் ம் ஐவைகயிலக்கணத்ைத ைடய அரசியற்கூ ம். 
 
    வைகெயன்றதனான் ற்கூறிய ன் ம் ெபா ம், பிற்கூறிய இரண் ஞ் 
சிறப் மாதல் ெகாள்க. 
 
    பார்ப்பார்க்குாியவாக விதந்த ேவள்விெயாழிந்த ேவள்விக ள் இராசசூய ந் 

ரங்கேவள்வி ம் ேபால்வன அரசர்க்குாிய ேவள்வியாம். க ங்கங் க த்  யாத் க் 
குளம் ங் ேகா ம் ெபான்னணிந்த னிற்றாநிைர ங், கனக ம் க கு த யன ம் 
அன்ன ம் ெசறிந்த படப்ைப சூழ்ந்த மைன ந், தண்ணைட ங் கன்னிய ம் 
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பிற ங்ெகா த்த ம் ம வாெண ேயாெனாப்ப உலகு த யன ெகா த்த ம் 
ேபால்வன அவர்க்குாிய ஈதலாம். பைடக்கலங்களா ம் நாற்பைடயா ங் ெகாைடத் 
ெதாழிலா ம் பிறவற்றா ம் அறத்தின் வழாமற் காத்தல் அவர்க்குாிய காப்பாம். 
அங்ஙனம் காக்கப்ப ம் உயிர்க்கு ஏதஞ்ெசய் ம் மக்கைளயாயி ம் 
விலங்ைகயாயி ம் பைகத்திறத்ைதயாயி ம் அறஞ்ெசய்யா அரைசயாயி ம் 
விதிவழியால் தண் த்தல் அவர்க்குாிய தண்டமாம். இஃ  அரசர்க்கு அற ம் 
ெபா ம் இன்ப ம் பயக்கும். 
 
    'வைக' ெயன்றதனாேன கள ெசய்ேதார் ைகயிற் ெபா ள் ேகாட ம், 
ஆறிெலான் ேகாட ஞ் சுங்கங்ேகாட ம் அந் தணர்க்கு இைறயி  ெகா க்குங்கால் 
இத் ைணப்ெபா ள் ம் மிடத்  யான் ெகாள்வெலனக் கூறிக்ெகாண்  
அ ேகாட ம், மறம்ெபா ளாகப் பைகவர்நா  ேகாட ந் தம ம் அந்தண ம் 
இல்வழிப் பிறன்றாயங்ேகாட ம் ெபா ளில்வழி வாணிகஞ் ெசய் ேகாட ம் 
அறத்திற்றிாிந்தாைரத் தண்டத்திற்றகுமா  ெபா ள்ேகாட ம் ேபால்வன ெகாள்க. 
அரசியெலன்னா  பக்கெமன்றதனான் அரசர் ஏைனவ ணத்தார்கட் ெகாண்ட 
ெபண்பாற்கட் ேடான்றிய வ ணத் ப்பகுதிேயா ஞ் சில ெதாழிற்குாியர் 
என் ெகாள்க. 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "ெசாற்ெபயர் நாட்டங் ேகள்வி ெநஞ்செமன் 
        ைறந் டன் ேபாற்றி யைவ ைண யாக 
        ெவவ்வஞ் சூழா  விளங்கிய ெகாள்ைகக் 
        காைல யன்ன சீர்சால் வாய்ெமாழி 
        ெக  மரபிற் கட ட் ேபணியர் 
        ெகாண்டதீயின் சுடெர  ேதா ம் 
        வி ப் ெமய்* பரந்த ெப ம்ெபய ரா தி" (பதிற் -21) 
 
    எனவ ம். 
 
        "ேகள்வி ேகட் ப் ப வ ெமா யா  
        ேவள்வி ேவட்டைன யர்ந்ேதா வப்பச் 
        சாயறல் க க்குந் தாழி ங் கூந்தல் 
        ேவ ப  தி வி னின்வழி வாழியர் 
        ெகா மணம் பட்ட விைனமா ண ங்கலம் 
        பந்தர்ப் பயந்த பலர் கழ் த்தம் 
        வைரயக நண்ணிக் கு ம்ெபாைற நா த் 
        ெதாி நர் ெகாண்ட சிர ைடப் ைபம்ெபாறிக் 
        கைவமரங் க க்குங் கவைலய ம ப்பிற் 
        ள்  யிரைலத் ேதா  திர்த் த் 
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        தீ கைளந் ெதஞ்சிய திகழ்வி  பாண் ற் 
        ப தி ேபாகிய ைடகிைள கட்  
        ெயஃகுைட யி ம்பி ள்ளைமத்  வல்ேலான் 
        சூ நிைல ற் ச் சுடர்வி  ேதாற்றம் 
        விசும்பா  மரபிற் ப ந்  றளப்ப 
        நலம்ெப  தி மணி கூட்  நற்ேறாள்† 
        ஒ ங்கீ ேராதி ெயாண் தல் க வி 
        ெலண்ணியன் ற்றி யீரறி  ாிந்  
        சால் ஞ் ெசம்ைம  ளப்படப் பிற ங் 
        காவற் கைமந்த வரசு ைற ேபாகிய 
        சால் தல்வர்ப் ெபற்றைன யிவணர்க் 
        க ங்கட னி த்த ெச ப் கன் ன்ப 
        அன்னைவ ம ண்ெடன னல்ேல னின்வயின் 
        ணர்ந் ெதா க்கு நைர  தாளைன 
        வண்ைம  மாண் ம் வள ம் ெமச்ச ந் 
        ெதய்வ ம் யாவ ந் தவ ைட ேயார்க்ெகன 
        ேவ பல நனந்தைல ெபயரக் 
        கூறிைன ெப மநின் ப ைம ேயாேன" (பதிற் -74) 
 
    என ம் வ வனவற் ள் ஓதியவா ம் ேவட்டவா ங் காண்க. 
 
        "ஒ ம வாள் ேவந்த ெனா  ெவ கா 
        லரச  ெவன்றி யளேவா- ைரசான்ற 
        ட்டமாம் பல்ெப ந்  ெணங்கும் பசுப்ப த்  
        ேவட்டநாள் ெபற்ற மிைக" 
 
    இ ம் ேவட்டல். 
 
    ‡"விைசயந்தப்பிய" என் ம் பதிற் ப்பத்  ஈைக கூறிற் . 
 
    ----------- 
    (பாடம்) *'விசும் ெமய்' †'ேநாற்ேறாள்' 
    ‡'விைசயம் பற்றிய', என்ேற ஏ களில் உள்ள . 
 
        "ஆபயன் குன்  ம ெதாழிேலார் ன்மறப்பர் 
        காவலன் காவா ெனனின்" (குறள்-ெகா ங்-10) 
 
    இ  காவல்கூறிற் . 
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    "க ங்கண்ண ெகால்களிற்றான்" என் ம் (14) றப்பாட் ப் பைடக்கலங் 
கூறியவதனாற் காத்தல் கூறியவா ங் காண்க. 
 
        "ெதா த்தவய லாரல்பிறழ்ந  
        ேம  ெபா தெச  ழா  வித் ந ங் 
        க ம்பின் பாத்திப் த்த ெநய்தல் 
        இ ங்க ெண ைமயி னிைரத க குந ங் 
        க ெக  ணங்ைக யா ய ம ங்கின் 
        வைளதைல தா வாம்ப லார்ந  
        ெமா ெதங்கி னிமிழ்ம திற் 
        னல்வாயிற் ம்ெபாய்ைகப் 
        பாடல் சான்ற பயங்ெக  ைவப்பி 
        னா கவி னழிய நாமந் ேதாற்றிக் 
        கூற்ற உ நின்ற யாக்ைக ேபால 
        நீசிவந் தி த்த நீரழி பாக்கம் 
        விாி ங் க ம்பின் கழனி ல்ெலனத் 
        திாிகாய் விடத்தெரா  கா ைட ேபாகித் 
        கைவத்தைலப் ேபய்மகள் க ர்ந் தியங்க 
        ாிய ெந ஞ்சி நீறா  பறந்தைலத் 
        தாெத  ம த்த க யழி மன்றத் 
        ள்ள மழிய க்குநர் மிடற த் 
        ள் நர் பனிக்கும் பாழா யினேவ 
        காேட கட ண் ேமன றேவ 
        ெயாள்ளிைழ மகளிெரா  மள்ளர் ேமன 
        வாேற யவ்வைனத் தன்றி  ஞாலத் க் 
        கூலம் பகர்நர் கு றந் தராஅக் 
        கு றந் த நர் பார ேமாம்பி 
        யழல்ெசன்ற ம ங்கின் ெவள்ளி ேயாடா  
        மைழேவண்  லத்  மாாிநிற்ப 
        ேநாெயா  பசியிகந் ெதாாீஇப் 
        த்தன்  ெப மநீ காத்த நாேட" (பதிற்  -13) 
 
    இத ண் மறத்திற் ெசன்  நாட்ைட அழித்தவா ம், அறத்திற் றிாிந்த 
ேவந்தைனயழித்  அவன் நாட்ைடக் கு ேயாம்பிக் காத்தவா ங் கூறிற் . 
 
        "ெகாைலயிற் ெகா யாைர ேவந்ெதா த்தல் ைபங்கூழ் 
        கைளகட் டதெனா  ேநர்" (குறள்-ெசங்-10) 
 
    இ  தண்டம். 
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    இ ன்  மரபின் ஏேனார் பக்க ம்- ஓத ம் ேவட்ட ம் ஈத ம் உழ ம் 
நிைரேயாம்ப ம் வாணிக மாகிய அ வைக இலக்கணத்ைத ைடய வாணிகர் 
பக்க ம், ேவதம் ஒழிந்தன ஓத ம் ஈத ம் உழ ம் நிைரேயாம்ப ம் வாணிக ம் 
வழிபா மாகிய அ வைக இலக்கணத்ைத ைடய ேவளாளர் பக்க ம்; 
 
    வாணிகைர ம் ேவளாளைர ம் ேவ கூறா  இ ன்  மரபிேனேனாெரனக் 
கூடேவாதினார், வழிபா ம் ேவள்வி ம் ஒழிந்த ெதாழில் இ வர்க்குெமாத்த ன். 
 
    இனி ேவளாளர்க்கு வழிபா  ெகாள்ளா  ெபண்ேகாடல் பற்றி ேவட்டல் 
உளெதன்  ேவட்டைலக்கூட்  ஆெறன்பா ளர். வழிபா  இ வைக 
ேவளாளர்க்கும் உாித் . இனி ேவட்டைலக் கூட் வார் அரசராற் சிறப்ெபய்தாத 
ேவளாளர்க்ேக வழிபா  உாித்ெதன்பர். 
 
    பக்கெமன்பதனான் *வாணிகர்க்கும் ேவளாளர்க்கும் அன்னியராகத் 
ேதான்றினாைர ம் அடக்குக; ஈண் ப் பக்கத்தாராகிய குலத்ேதார்க்குந் 
ெதாழில்வைரயைற அவர் நிைலகளான் ேவ ேவ  ப தல்பற்றி அவர்ெதாழில் 
கூறா  இங்ஙனம் 
    பக்கெமன்பதனான் அடக்கினார். இைவ ஆண்பால்பற்றி உயர்ச்சி ெகாண்டன. 
 
    உதரணம்:- 
 
        "ஈட் ய ெதல்லா மிதன்ெபா ட் ெடன்பேத 
        காட் ய ைகவண்ைம காட் னார்- ேவட்ெடா ங் 
        காம தார்ச் ெசன்னி கடல்சூழ் கார்வணிகர் 
        தாமைர ஞ் சங்கும்ேபாற் றந் " 
        (ெப ம்ெபா ள் விளக்கம், றத்திரட் -கு மர ) 
 
    இ  வாணிகாீைக. 
 
        "உற் ழி தவி  ெபா ள் ெகா த் ம் 
        பிற்ைறநிைல னியா  கற்ற னன்ேற 
        பிறப்ேபா ரன்ன டன்வயிற் ள் ஞ் 
        சிறப்பின் பாலாற் றா மனந் திாி  
        ெமா கு ப் பிறந்த பல்ேலா ள் ம் 
        த்ேதான் வ க ெவன்னா தவ  
        ளறி ைட ேயானா றரசுஞ் ெசல் ம் 
        ேவற் ைம ெதாிந்த நாற்பா ள் ங் 
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        கீழ்ப்பா ெலா வன் கற்பின் 
        ேமற்பா ெலா வ  மவன்கட் ப ேம" ( றம்-183) 
 
    இ  ேவளாளர் ஓத ன் சிறப் க் கூறிய . 
 
    --------- 
    (பாடம்) *'வாணிகர்க்கு, ேவளாளர் கன்னியர்கட் ேடான்றினாைர ம்' 
 
        "ஈத் வக்கு மின்ப மறியார்ெகா றா ைடைம 
        ைவத்திழக்கும் வன்கண் ணவர்." (குறள்-ஈைக-8) 
 
    இஃ  இ வர்க்கும் +ஈதற்சிறப் க் கூறிற் . 
 
        "ேபார்வாைக வாய்த்த ரவலாின் ேமதக்கா 
        ேரர்வாழ்ந ெரன்பதற் ேக வாஞ் - சீர்சா 
        ைரகாக்கு மான்னர்க் ெகாளிெப கத் தாந்த 
        நிைரகாத் த் தந்த நிதி." 
 
    இ  ேவளாளர் நிைரகாத்த . 
 
        "உ ண்  வாழ்வாேர வாழ்வார்மற் ெறல்லாந் 
        ெதா ண்  பின்ெசல் பவர்." (குறள்-உழ -3) 
 
    இஃ  உழ த்ெதாழிற் சிறப்  இ வர்க்குங் கூறிய . 
 
        "வாணிகஞ் ெசய்வார்க்கு வாணிகம் ேபணிப் 
        பிற ந் தம்ேபாற் ெசயின்." (குறள்-ந -10) 
 
    இ  வாணிகச்சிறப்  இ வர்க்குங் கூறிய . 
 
        "இ க்ைக ெயழ  ெமதிர்ெசல  ேமைன 
        வி ப்ப ெவாழிதேலா ன்ன - கு ப்பிறந்தார் 
        குன்றா ெவா க்கமாக் ெகாண்டார் கயவேரா 
        ெடான்றா ணரற்பாற் றன் ." (நால -கு -3) 
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    இ  வழிபா  கூறிய ; ஏைனய வந் ழிக் காண்க. 
 
    ம வில் ெசய்தி வைகக் கால ம் ெநறியின் ஆற்றிய அறிவன் ேதய ம் - காமம் 
ெவகுளி மயக்கமில்லாத ஒ கலாற்றிைன இறப் ம் நிகழ் ம் எதிர் ெமன் ம் 

வைகக் காலத்தி ம் வழங்கும் ெநறியான் அைமத்த ணர் ைடேயான் 
பக்க ம்; 
 
    ேதயத்ைதக் 'கிழேவா ேடஎத் ' (இைறயனாரகப்-8) என்றாற்ேபாலக் ெகாள்க. 
 
    உதாரணம் :- 
 
        "வாய்ைம வாழ்நர் தறி வாள 
        நீேய ெயா தனித் ேதான்ற ைறபதி 
        யா மி ெலா சிைற யாேன ேதாி 
        னவ்வழி வந்தநின் ணர் தற் றங்குந் 
        ெதான்ெனறி மரபி  வைக நின்றன 
        கால  நின்ெனா  ேவெறன 
        யாேராஒ ெப மநிற் ேறர்கு ேவாேர." 
 
    என வ ம். 
 
    -------- 
    (பாடம்) * 'ஈதல் கூறிற் .' 
 
        "வாடாப்ேபாதி மரகதப் பாசைட 
        மரநிழ லமர்ந்ேதா ெனஞ்சம் யார்க்கு 
        ம ளின் றீந்ேத னிைறந் நனி ெஞகிழ்ந்  
        மலாி  ெமல்  ெதன்ப வதைனக் 
        காமர் ெசவ்வி மாரன் மகளிர் 
        ெந மா மைழக்கண் விலங்கி* நிமிர்ந் ெத த்த 
        வா ம் ேபாழ்ந்தில வாயின் 
        யாேதா மற்ற  ெமல் ய வாேற" 
 
    இ ம் அ . 
 
    கலசேயானியாகிய அகத்தியன் த ேயா ம் அறிவெரன் ணர்க. 
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    நா வழக்கிற் றாபதப் பக்க ம்- அவ்வறிவர் கூறிய ஆகமத்தின்வழிநின்  
ெபற யல்வார்க்கு† உாியவாகிய எண்வைக மார்க்கத் த் தவம் ாி ங்கூ ம். 

 
    வழக்ெகன்றதனான் அந்நா ரண் ந் தவம் ாிவார்க்கு உாி யன ந் தவஞ்ெசய்  
ேயாகஞ்ெசய்வார்க்கு உாியன ெமன இ வைகயெவன்  ெகாள்க. 
 
    அவற் ள் தவஞ்ெசய்வார்க்கு உாியன ஊணைசயின்ைம, நீர்நைசயின்ைம, 
ெவப்பம்ெபா த்தல், தட்பம்ெபா த்தல், இடம்வைரய த்தல், ஆசனம் வைரய த்தல், 
இைடயிட்  ெமாழிதல், வாய்வாளாைம என எட் ம், இவற்றிற்கு உணவி ம் 
நீாி ஞ்ெசன்ற மனத்ைதத்த த்த ம், ஐந்தீநாப்ப ம், நீர்நிைலயி ம் நிற்ற ங், 
கட ங் கா ம் மைல ம் த யவற்றில் நிற்ற ந், தாமைர ம் ஆம்ப ம் யாைம ம் 

த ய ஆசனத்தி த்த ம், உண்டற்காைல உைரயாடாைம ந், றந்த காற்ெறாட் ம் 
வாய்வாளாைம ம் ெபா ெளன் ணர்க. 
 
    இனி ேயாகஞ்ெசய்வார்க்குாியன, இயமம், நியமம் ஆசனம் வளிநிைல ெதாைகநிைல 
ெபாைறநிைல நிைனதல் சமாதி என எட் ம். இவற்ைற, 
 
        "ெபாய்ெகாைல களேவ காமம் ெபா ணைச 
        யிவ்வைக ையந்  மடக்கிய யமம்" 
 
        "ெபற்றதற் குவத்தல் பிழம் நனி ‡ெவ த்தல் 
        கற்பன கற்றல் கழிக ந் ய்ைம 
        சைனப் ெப ம்பய மாசாற்§ களித்தெலா  
        நய ைட மரபி னியம ைமந்ேத" 
 
    ------------------------ 
    (பாடம்) *'விலங்கு' †'  யல்வார்க்கு' ‡' ணர்தல்' §'அரசர்க்' 
 
        "நிற்ற த்தல் கிடத்தல் நடத்தெலன் 
        ெறாத்த நான்கி ெனால்கா நிைலைமேயா 
        ன்பம் பயக்குஞ் சமய த ய 
        வந்தமில் சிறப்பி னாசன மாகும்." 
 
        "உந்திெயா  ணர்ந்த வி வைக வளி ந் 
        தந்த மியக்கந் த ப்ப  வளிநிைல." 
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        "ெபாறி ணர் ெவல்லாம் லத்தின் வழாம 
        ெலா வழிப் ப ப்ப  ெதாைகநிைல யாேம." 
 
        "மனத்திைன ெயா வழி நி ப்ப  ெபாைறநிைல." 
 
        "நி த்திய வம்மன நிைலதிாி யாமற் 
        குறித்த ெபா ெளா  ெகா த்த னிைனேவ." 
 
        "ஆங்கனம் குறித்த வாய் தற் ெபா ெளா  
        தான்பிற னாகாத் *தைகய  சமாதி." 
 
        என் ம் உைரச்சூத்திரங்களா ணர்க. 
 
        பக்கெமன்றதனான், ட் ன்றி ப்ேபார் யல்ேவார் என்பன ம், 
 
        "நீர்பலகான் ழ்கி நிலத்தைசஇத் ேதா ைடயாச் 
        ேசார்சைட தாழச் சுடேராம்பி - ரைடயார் 
        கானகத்த ெகாண்  கட ள் வி ந்ேதாம்பல் 
        வானகத் ய்க்கும் வழி." ( ற-ெவ-மாைல-வாைக-14) 
 
    என்பன ங் ெகாள்க. 
 
        "ஓவத் தன்ன விட ைட வைரப்பிற் 
        பாைவ யன்ன கு ந்ெதா  மகளி 
        ாிைழநிைல ெநகிழ்த்த மள்ளர்க் கண் குங் 
        கைழக்க ெண வைர ய வி யா க் 
        கான யாைன தந்த விறகிற் 
        +க ந்ெதறற் ெசந்தீ ேவட் ப் 
        றந்தாழ் ாிசைட லர்த்  ேவாேன." ( றக்-251) 
 
    என ம், 
 
        "ைவததைன யின்ெசாலாக் ெகாள்வா  ெநய்ெபய்த 
        ேசாெறன்  ++கூைழ மதிப்பா  - &ஊறிய 
        ைகப்பதைனக் கட் ெயன் ண்பா  மிம் வர் 
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        ெமய்ப்ெபா ள் கண் வாழ் வார்." (திாிக கம்-48) 
 
    என ம், 
 
    ----------- 
    (பாடம்) * 'தைசப்ப .' + 'க ம் ைக.' ++ 'கூைழத் திப்பா ம்.' & ' றிய.' 
 
        "ஒ ைம  ளாைமேபா ைலந்தடக்க லாற்றி 
        ென ைம  ேமமாப் ைடத் ." (குறள்-அடக்கம்-6) 
 
    என ம், 
 
        "ஆரா வியற்ைக யவாநீப்பி னந்நிைலேய 
        ேபரா வியற்ைக த ம்." (குறள்-அவா-10) 
 
    என ம், 
 
        "நீஇ ராட னிலக்கிைட ேகாட 
        ேறாஒ த்த ெறால்ெலாி ேயாம்ப 
        ரைட யாைம சைட ைனதல் 
        காட்  ண  கட ட் ைச 
        ேயற்ற தவத்தி னியல்ெபன ெமாழிப." 
 
    என ம் வ ம். 
 
    ஏைனய வந் ழிக் காண்க. 
 
    அறிமரபிற் ெபா நர்கட் பா ம் - தாந்தாம், அறி ம் இலக்கணங்களாேல 
ேபார்ெசய்வாாிடத் க் கூ பா ம்; 
 
    அைவ ெசால்லா ம் பாட்டா ங் கூத்தா ம் மல்லா ஞ் சூதா ம் 
பிறவாற்றா ம் *ேவறலாம். 
 
    உதாரணம் :- 
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        "விைரந்  ெதாழில்ேகட்கு ஞால நிரந்தினி  
        ெசால் தல் வல்லார்ப் ெபறின்." (குறள்-ெசால்வன்-8) 
 
    இ  ெசால்ெவன்றி. 
 
        "வண் ைற ங் கூந்தல் வ க்கண்ணான் பா னான் 
        ெவண் ைற ஞ் ெசந் ைற ம் +ேவற் ைமயாக் - கண்டறியக் 
        கின்னரம் ேபாலக் கிைளயைமந்த தீந்ெதாைடயா 
        ழந்நரம்  மச்சுைவ ++ மாய்ந் ." 
        ( ற-ெவ-மாைல-ெப ந்-18) 
 
    இ  பாடல்ெவன்றி. 
 
        "ைககால் வங்கண் பாணி நைட க்குக் 
        ெகாய் ங்ெகாம் பன்னாள் குறிக்ெகாண்  - ெபய் ப் 
        ப களிவண் டார்ப்பப் பயில்வைளநின் றா ந் 
        ெதா கழன் மன்னன் ." ( ற-ெவ-மாைல-ெப ந்-17) 
 
    இஃ  ஆடல்ெவன்றி. 
 
    ------------ 
    (பாடம்) * 'ெபாரலாம்.' + 'ேவற் ைமயாற் - பண்டங்கு.' ++ 'ஈர்ஞ்சுைவ ம்.' 
 
        "இன்க ங் கள்ளி னா  ராங்கண், 
        ைமந் ைடமல்லன் மதவ  க்கி, 
        ெயா கான் மார்ெபா ங் கின்ேற ெயா கால் 
        வ தார் தாங்கிப் பின்ெனா ங் கின்ேற 
        நல்கி ம் நல்கா னாயி ம் ெவல்ேபார்ப் 
        ேபார ந் தித்தன் காண்கதி ல ம்ம 
        பசித் ப் பைண ய ம் யாைன ேபால 
        *வி தைல ெயாசிய ெவற்றிக் 
        களம் கு மள்ளர்க் கடந்த  நிைலேய." ( றம்-80)* 
 
    இ  மல்ெவன்றி. 
 
        "கழகத் திய ங் கவற்றி னிைல  
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        மழகத் தி தலா ளாய்ந்  - ழகத் ப் 
        பாய வைகயாற் பணிதம் பலெவன்றா 
        ளாய வைக  மறிந் . ( ற-ெவ-மாைல-ஒழி -16) 
 
    இ  சூ ெவன்றி. 
 
    அைனநிைல வைகேயா  ஆங்கு எ வைகயில் ெதாைகநிைல ெபற்ற  என்மனார் 

லவர்- அக்கூ பட்ட ஆ பகுதி ம் நிைலக்கள மாக அவற் க்கண் ேதான்றிய 
ேவ பட்ட கூ  பாட்ேடா  ன்ைனய ஆ ங் கூட்  அவ்ெவ கூற்றால் ைற பல 
திரண்ட ெதாைக ெபற்ற  அவ்வாைகத்திைண என்  கூ வா ராசிாியர் என்றவா . 
 
    அைனெயன்ற  சுட் . நிைல - நிலக்களம், நிைலய  வைக. 
    ஆங்ெகன்றதைன அைனநிைலவைகெயா ெடன்பதனகண் வைகக்கு 
    ன்ேன கூட் க. ஓ  எண்ணிைடச்ெசால்லாத ன் ன் 
    ெணண்ணியவற்ெறா  கூட்  ஏழாயிற் . 
 
    இனிப் பார்ப்பனப்பக்கத்  வைகயாவன பார்ப்பார்க்கும் பார்ப்பனக் கன்னியிடத் க் 
கற்  நிகழ்வதற்கு ன்ேன கள வில் ேதான்றினா ம், அவள் பிறர்க்குாியாளாகிய 
காலத் க் களவில் ேதான்றினா ம், அவள் கணவைன இழந்தி ந் ழித்# 
ேதான்றினா ம், ஒழிந்த வைக வ ணத் ப் ெபண்பாற்கண் ம் இவ்வாேற 
ேதான்றினா ம், அவரவர் மக்கட்கண் அவ்வாேற பிறழத் ேதான்றினா மாகிய 
சாதிகளாம். இன்ேனா ந் தத்தந் ெதாழில்வைகயாற் பாகுபட மிகுதிப்ப த்தல் வாைகத் 
திைணயாம். ஒழிந்த பகுதி ஐந்தற்கும் இஃெதாக்கும். இன் ம் ெபண்பா யர்ந்  
ஆண்பா ழிந்தவழிப் பிறந்த சாதிக ம் அைனநிைலவைகப்பாற்ப ம். ேயாகிகளாய் 
உபாயங்களான் க்கால  ணர்ந்த மா லர் த ேயார் அறிவன்ேறயத்  அைன 
நிைலவைகேயாராவர்; அவர்க்கு மாணாக்கராகித் தவஞ்ெசய்ேவார் 
தாபதப்ப க்கத்தாராவர். தகர்ெவன்றி ழ்ெவன்றி ேகாழிெவன்றி த யன 
பாலறிமரபிற் ெபா நர்கண் அைன நிைலவைகயாம். 
        --------- 
        (பாடம்) * 'ஒ தைல ெயாசிய ெவாற்றி.' # 'களவிற்ேறான்றி ம்.' 
    ------------  
 
    76. 
        கூதிர் ேவனி ெலன் றி  பாசைறக் 
        காத  ெனான்றிக் கண்ணிய மரபி ம் 
        ஏேரார் களவழி ய ன்றிக் களவழித் 
        ேதேரார் ேதாற்றிய ெவன்றி ந் ேதேரார் 
        ெவன்ற ேகாமான் ன்ேறர்க் குரைவ ம் 
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        ஒன்றிய மரபிற் பின்ேறர்க் குரைவ ம் 
        ெப ம்பைக தாங்கும் ேவ  னா ம் 
        அ ம்பைக தாங்கு மாற்ற லா ம் 
        ல்லா வாழ்க்ைக வல்லாண் பக்க ம் 
        ஒல்லார் நாணப் ெபாியவர்க் கண்ணிச் 
        ெசால் ய வைகயி ெனான்ெறா  ணர்ந்  
        ெதால் யிர் வழங்கிய வ ப்ப  யா ம் 
        ஒல்லா ாிடவயிற் ல் ய பாங்கி ம் 
        பகட்  னா  மாவி னா ம் 
        கட்ட  சிறப்பிற் சான்ேறார் பக்க ம் 
        கட்  னீத்த பா  னா ம் 
        எட் வைக த ய வ ைவயத் தா ம் 
        கட்ட ைம ெயா க்கத் க் கண் ைம யா ம் 
        இைடயில் வண் கழ்க் ெகாைடைம யா ம் 
        பிைழத்ேதார்த் தாங்குங் காவ லா ம் 
        ெபா ெளா  ணர்ந்த பக்கத் தா ம் 
        அ ெளா  ணர்ந்த வகற்சி யா ம் 
        காம நீத்த பா  னா ெமன் 
        றி பாற் பட்ட ெவான்பதிற் த் ைறத்ேத. 
 
    ------------------- 
    # 'உதாரணம் வந் ழிக் காண்க.' 
 
    இ  ேமல் ெதாகுத் க் கூறிய எ வைகத் திைண ள் அடங்காதவற்றிற்கு ற்கூறிய 

ைறகேளேபாலத் ெதாடர் நிைலப்ப த்தா  மறத்திற்கு ஒன்ப ம் அறத்திற்கு 
ஒன்ப மாக இ வைகப் ப த் த் ைற கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்) கூதிர் ேவனில் என்  இ  பாசைறக் காத ன் ஒன்றிக் கண்ணிய மரபி ம்- 
கூதிெரன ம் ேவனிெலன ம் ெபயர்ெபற்ற இ வைகப் பாசைறக்கண் ங் காதலால் 
திாிவில்லாத மனத்தனாகி ஆண்  நிகழ்த் ம் ேபார்த்ெதாழில் க திய மரபா ம்; 
 
    கூதிர், ேவனில் ஆகுெபயர். அக்காலங்களிற்ெசன்றி க்கும் பாசைறயாவ  
தண்ைமக்கும் ெவம்ைமக்குந் தைலைமெபற்ற காலத் ப் ேபாகத்திற் பற்றற்  
ேவற் ப் லத் ப் ேபாந் தி த்தல். இக் காலங்களிற் பிாிதல் வன்ைமயின் இ  
ெவன்றியாயிற் . தைலவிேமற் காத ன்றிப் ேபாாின்ேமற் காதல்ேசற ன் 
ஒன்ெறெயன்றார். இக்காலத் ச் சிறப் ப்பற்றி இரண்ைட ம் ஓதினாேர ம் 
ஓர்யாட்ைட எல்ைல இ ப்பி ம் அவற்  வழித்ேதான்றிய ஏைனக் காலங்க ம் 
இரண்டாகி அவற் ள் அடங்குெமன்ப  ஆசிாியர் க த்தாயிற் . 
 
        "விைன வயிற் ெபயர்க்குந் தாைனப் 
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        ைனதார் ேவந்தன் பாசைற ேயேம" (அகம்-84) 
 
    எனத் தைலவிைய நிைனவன வாைகக்கு வ வாம். அகத்திற்கு வ வன்ெறன்றற்கு 
மரெபன்றார். *ஏைனயகாலங்களாற் பாசைறப்ெபயர் இன்ெறன்றற்கு இரண்டா ம் 
ெபயர் கூறினார். இங்ஙனங் கூறேவ ற்கூறிய ைறேபாலத் ெதாடர் 
நிைலப்ப த்த ன்றாய் இதனாேன பலவாகி ஒ ைறப்ப த்த ம் இன்றாயிற் . 
 
    இனி இ த்தற்ெபா ண் ல்ைலெயன்பேதபற்றிப் பாசைறக்கண் இ த்தலாற் 
பாசைற ல்ைலெயனப் ெபயர் கூ  வா ம் உளர். 
 
        ----------- 
        (பாடம்) *'ஏைனய காலங்கள் பாசைறப் ெபயராத  ெனன்றற்கு இரண்டா ம் 
ெபயர் கூறினார்' 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        " தில்வாய்த் தங்கிய ல்ைலசால் கற் ைடய 
        மாதர்பாற் ெபற்ற வ யளேவா- கூதிாின் 
        ெவங்கண் விறல்ேவந்தன் பாசைற ள் ேவனிலா 
        ைனங்கைண ேதாற்ற வழி " 
        (ெப ம்ெபா ள் விளக்கம், றத்திரட் -பாசைற-4) 
 
    என வ ம். 
 
        "கவைல ம கிற் க ங்கண் மறவ 
        வைலெசல் கூைர ெயா ங்கத்- வைலெசய் 
        கூதிர் ந ய  ள்ளான் ெகா த்ேதரான் 
        தின் மடவாண் யக்கு" ( ற-ெவ-வாைக-15) 
 
    என ம் வ ம், 
 
    ஏேரார் களவழி(த் ேதேரார் ேதாற்றிய ெவன்றி) யன்றிக் களவழித் ேதேரார் ேதாற்றிய 
ெவன்றி ம்- ேவளாண்மாக்கள் விைள ட்காலத் க் களத் ச் ெசய் ஞ் ெசய்ைககைளத் 
ேதேரறி வந்த கிைணப்ெபா நர் த ேயார் ேபார்க்களத்ேத ேதாற் வித்த 
ெவன்றியன்றிக் களவழிச் *ெசய்ைககைள மாறா  ேதேரறி வந்த லவர் ேதாற் வித்த 
ெவன்றியா ம்; 
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    என்ற  ெநற்கதிைரக்ெகான்  களத்திற் குவித் ப் ேபார் அழித் , அதாிதிாித் ச் 
சுற்றத்ெதா  கர்வதற்கு ன்ேன கட ட் ப ெகா த் ப் பின்னர்ப் பாிசிலாளர் 

கந்  ெகாள்ள வாிைசயின் அளிக்குமா ேபால, அரச ம் நாற் பைடைய ம் 
ெகான்  களத்திற் குவித்  எ  களிறாக †வாள்பட ஓச்சி அதாிதிாித் ப் 
பிணக்குைவைய நிணச்ேசற்ெறா  உதிரப் ேப ைலக்கண் ஏற்றி ஈனாேவண்மான் 
இடத் ழந் தட்ட கூழ்ப்ப ையப் ப யாகக்ெகா த்  எஞ்சிநின்ற யாைன 
குதிைரகைள ம் ஆண் ப்ெபற்றன பலவற்ைற ம் பாிசிலர் கந் ெகாள்ளக் 
ெகா த்தலாம். 
 
        --------------- 
        (பாடம்) *'ெசய் ைள' †'வான்மடல்' 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "இ ப் கஞ் ெசறித்த ேவந்ெதழின் ம ப்பிற் 
        க ங்ைக யாைன ெகாண்  வாக 
        நீண்ெமாழி மறவ ெரறிவன யர்த்த 
        வாண்மின் னாக வயங்குக ப் பைமந்த 
        கு திப் ப ய ரசு ழக் காக 
        வரசராப் பனிக்கு மணங்கு  ெபா தின் 
        ெவவ்விைசப் ரவி சுவளி யாக 
        விைசப்  வல்வில் ங்குநா ைகத்த 
        கைணத் ளி ெபாழிந்த கண்ணகன் கிடக்ைக 
        யீரச் ெச விற் ேறேர ராக 
        வி யல் க்கு ெந ய *நீட் நின் 
        ெச ப்பைட மிளிர்த்த தி த்  ெசஞ்சாற் 
        பி த்ெதறி ெவள்ேவல் கைணயெமா  வித்தி 
        வி த்தைல சாய்த்த ெவ வ  ைபங்கூழ் 
        ேபய்மகள் பற்றிய பிணம்பிறங்கு பல்ேபார் 
        கான நாி†ேயா  க களம் ப ப்பப் 
        தங் காப்பப் ெபா களந் தழீஇப் 
        பா நர்க் கி ந்த பீ ைட யான 
        ேதய்ைவ ெவண்காழ் ைர ம் விசிபிணி 
        ேவய்ைவ காணா வி ந்திற் ேபார்ைவ 
        யாிக்குரற் றடாாி ப்ப ெவாற்றிப் 
        பா  வந்திசிற் ெப ம பாடான் 
        ெறழி  ேதா  மிமிழிைச ய விப் 
        ெபான் ைட ெந ங்ேகாட் மயத் தன்ன 
        ேவாைட தல ெவால்குத லறியாத் 
        ய க் குழவிப் பி யிைட மிைடந்த 
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        ேவழ கைவ நல்குமதி 
        தாழா ைகத் தைகெவய் ேயாேய" ( றம்-369) 
 
    என வ ம்,. 
 
    "நளிகட ங்குட்டத் " என் ம் (26) றப்பாட் ப் ப  ெகா த்த . 
 
    களவழிநாற்ப  லவர் களவழிையத் ேதாற் வித்த . 
 
        "ஓஒ வைம றழ்வின்றி ெயாத்தேத 
        காவிாி நாடன் க மலங் ெகாண்டநாள் 
        மா ைதப்ப மாற்றார் குைட ெயல்லாங் கீழ்ேமலா 
        யா ைத காளாம்பி ேபான்ற னனாடன் 
        ேமவாைர யட்ட களத் " (களவழி நாற்ப -36) 
 
    என வ ம். 
 
    ேதேரார்ெவன்ற ேகாமான் ன்ேதர்க் குரைவ ம்- ேதாின்கண் வந்த அரசர் 
பலைர ம் ெவன்ற ேவந்தன் ெவற்றிக் களிப்பாேல ேதர்த்தட் ேல நின்  
ேபார்த்தைலவேரா  ைக பிைணந்தா ங் குரைவயா ம்; 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "சூ ய ெபான் ம்  ெமாளி ளங்க 
        வா ய கூத்தாின்ேவந் தா னான்- க் 
        குைறயாடல் கண் வந்  ெகாற்றப்ேபார் வாய்த்த 
        விைறயாட வாடாதார் யார்" 
 
    -------------------- 
    (பாடம்) *'நீட ன்' †'கணநாி,' ' காநாி' 
 
        "விழ ற் றி ந்  விய  ளாங்கட் 
        ேகா யர் ழவின் ன்ன ராடல் 
        வல்லா னல்லன் வாழ்கவவன் கண்ணி 
        வலம்ப  ரசந் ைவப்ப வா யர்த் 
        திலங்கும் ணன் ெபாலங்ெகா  ழிைஞயன் 
        மடம்ெப  ைமயி* டன் ேமல் வந்த 
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        ேவந்  ெமய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி 
        ந் கு ேபார்க்களத் தா ங் ேகாேவ." (பதிற் -56) 
 
    என வ ம். 
 
    ஒன்றிய மரபிற் பிந்ேதர்க் குரைவ ம்-ேதேராைரெவன்ற ேகாமாற்ேக ெபா ந்திய 
இலக்கணத்தாேன ேதாின் பின்ேன கூ ண்ட ெகாற்றைவ கூளிச்சுற்றம் ஆ ங் குரைவ 
யா ம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "ெவன்  களங்ெகாண்ட ேவந்தன்ேறர் ெசன்றதற்பின் 
        ெகான்ற பிணநிணக்கூழ் ெகாற்றைவ-நின்றளிப்ப 
        ண்டா ம் ேபய்கண் வந்தனேவ ேபார்ப்பாிசில் 
        +ெகாண்டா னகுரைவக் கூத் ." 
        (ெப ம் ெபா ள் விளக்கம், றத்திரட் -களம்-12) 
 
    என வ ம். 
 
        "களிற் க் ேகாட்டன்ன வாெலயி ற த்தி 
        வி க்ெகா  விைரஇய ெவண்ணினச் சுைவயினள் 
        குடர்த்தைல யல்வரச் சூ  ணத்தின# 
        வானாப் ெப வளஞ் ெசய்ேதான் வானத்  
        வயங்குபன் மீனி ம் வாழியர் பலெவன 
        ெக  ேபஎய்மக ளயரக் 
        கு தித் க ளா ய களங்கிழ ேவாேய." ( றம்-371) 
 
    என்ப ம் அ . 
 
    ெப ம்பைக தாங்கும் ேவ னா ம்-ேபார்க்கணன்றி ம் ெபாிேயாராகிய பைகவைர 
அத்ெதாழிற்சிறப்பான் அஞ்சுவித் த் த க்கும் ேவற்ெறாழில் வன்ைமயா ம்; 
 
    காத்தற்ெறாழிலன்றி அழித்தற்ெறாழில் ண்ட க்கட் கட ட்குச் சூலேவல் 
பைடயாதலா ம் கற்கு ேவல் பைடயாதலா ஞ் சான்ேறார் ெவற்பைடேய 
சிறப்பப் ெப ம்பான்ைம கூறலா ம் ேவைலக் கூறி ஏைனப்பைடகெளல்லாம், 
 
    -------------- 
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    (பாடம்) * ’மடங்காப் ெப ைமயின்.’ + ’ெகாண்டா னர்.’ 
    # ‘குடர்த்தைலமாைல யல்வரச் சூ  ணர்த்தின.’ 
 
        "ெமாழிந்த ெபா ேளா ெடான்ற வவ்வயின் 
        ெமாழியா ததைன  ட் ன்  த்தல்." 
        (ெதால்-ெபா-ெசய்-110) 
 
    என் ம் உத்தியாற் ெபறைவத்தார். 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "குன்  களாக்குங் கூர்ங்கைணயான் ேவெலறிந் 
        தன்  தி ெந மா லா னா-ெனன் ம் 
        பனிச்ெசன்  ளாத பல்கதிேரான் ேசேயா 
        னிச்ெசன் றமர்ெபாரா ெயன் ." 
 
    இ  பாரதம். 
 
        "இ ம் கஞ் சிைதய றி ெயான்னார் 
        இ ஞ்சமங் கடத்த ேலேனார்க்கு ெமளிேத 
        நல்லரார ைற ம் ற்றம் ேபால ங் 
        ெகால்ேல  திாித  மன்றம் ேபால ம் 
        மாற்ற ந் ப்பின் மாற்ேறார் பாசைற 
        ளெனன ெவ உ ேமாெராளி 
        வல யர் ெந ேவ ெலன்ைனகண் ண ேவ." ( றம்-*309) 
 
    என்ப ம் அ . 
 
    "இவ்ேவ, பீ யணிந் " என் ம்(65) றப்பாட் ம் அ . 
 
    அ ம்பைக தாங்கும் ஆற்றலா ம்-ெவலற்க ம் பைகவர் மிைகைய நன்குமதியா  
எதிேரற் க்ெகாள் ம் அைமதியா ம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "எ கா றாஅ திைளஞர் ெகான்ற 
        சில்விைள* வரகின் ல்ெலன் குப்ைப 
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        ெதா த்த கடவர்க்குக் ெகா த்த மிச்சில் 
        பசித்த பாண ண் கைட தப்ப  
        ெனாக்க ெலாற்கஞ் ெசா யத் தன் ர்ச் 
        சி ல் லாளர் கத்தளவ கூறி 
        வரகுகட னிர*க்கு+ ெந ந்தைக 
        யரசுவாிற் றாங்கும் வல்லா னனேன." ( ரம்-327) 
 
    என வ ம். 
 
    "களம் க ேலாம் மின்" என் ம்(87) றப்பாட் ம் அ . 
 
    வாழ்க்ைக ல்லா வல்லாண் பக்க ம்-உயிர்வாழ்க்ைகையப் ெபா ந்தாத வ ய 
ஆண்பா ன் கூ பாட்டா ம்; பக்கெமன்றாதனாற் தாபதப்பக்கமல்லாத 
ேபார்த்ெதாழிலாகிய வல்லாண்ைமேய* ெகாள்க. 
 
    ------------ 
    (பாடம்) * ‘சில்விைன.’ + ’ஈர்க்கு.’ 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "க வர ழியின் வாழ்க்ைக க ந்  
        ம கழ் ேவண்  மனத்த-ெரா கடல்சூழ் 
        மண்ணகலம் ேவண்டா  வான்ேவண்  யீண் னார் 
        ண்ண கலாப்+ேபார்க்களத் ப் ேபாந் ." 
 
    இப் பாரதத் ள் அ  காண்க. 
 
    ஒல்லார் நாணப் ெபாியவர்க் கண்ணிச் ெசால் ய வைகயின் ஒன்ேறா ணர்ந்  
ெதால யிர் வழங்கிய அவிப்ப யா ம்- பைகவர் நா ம்ப யாக உயர்ந்ேதாரான் 
நன்குமதித்தைலக் க தி இன்ன  ெசய்ேயனாயின் இன்ன  ெசய்வெலனத் தான் 
கூறிய பகுதியிரண்ட ள் ஒன்றேனாேட ெபா ந்திப் பல பிறப்பி ம் பழகிவ கின்ற 
உயிைர அங்கியங்கட ட்குக்# ெகா த்தட் அவிப்ப யா ம்; 
 
    நா தலாவ  நம்ைம அவன் ெசய்யாேத நாம் அவைன அறப்ேபார் ெசய்யா  
வஞ்சைனயால் ெவன்றைமயில் அவன் தன் யிைர அவிப்ப  ெகா த்தாெனன 
நா தல். 
 
    உதாரணம்,- 
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        "எம்பிைய ட் த லம்மைனக்கா யான்ப தல் 
        ெவம்பகன் ன் யான்விைளப்ப ெனன்ெற ந்தான்-றம்பி 
        றேவாாிற் பாணிப்பப் ெபாங்ெகாிவாய் ழ்ந்தா 
        னறேவான் மறமி ந்த வா ." 
 
    இப் பாரதத் ள் ஒ வன் இன்ன  ெசய்வெலன்  அ  ெசய்ய யாைமயின் 
அவிப்ப  ெகா த்தவா  காண்க. 
 
        "இைழத்த திகவாைமச் சாவாைர யாேர 
        பிைழத்த ெதா க்கிற் பவர்.’ (குறள்-பைடச்-9) 
 
    இ ம் அ . 
 
    ஒல்லாாிடவயிற் ல் யபாங்கி ம்-பைகவராயி ம் அவர் சுற்றமாயி ம் வந்  
உயி ம் உடம் ம் உ ப் ம்ேபால் வன ேவண் யக்கால் அவர்க்கைவ மனமகிழ்ந்  
ெகா த் நட் ச்ெசய்தலா ம்; 
 
    ----------- (பாடம்) * ‘வல்லாேன.’ +’ ண்ணியமாம்.’ 
    # ‘அங்கிக் கட ள்.’ 
 
    உதாரணம் :- 
 
        "இந்திரன் ைமந்த யிர்ேவட் ரந்திரவி 
        ைமந்தைன ெவல்வான் வரங்ெகாண்டான் - றந்தநா 
        ேளந்திைலேவன் மன்னேன யன்றி யிதற்குவந்த 
        ேவந்த ம் ெபற்றான் மிைக." 
 
    இப் பாரதத் ப் பைகவனாற் ப தலறிந் ந் தன் கவசகுண்டலங் ெகா த்தைம 
கூறினைமயிற் ல் யபாங்காயிற் . அ  ரம்பற்றிய க ைணயாக ன் 
வாைகயாயிற் . 
 
    இத் ைண  மறத்திற்குக் கூறியன. 
 
    பகட் னா ம் மாவினா ம் கட்ட  சிறப்பிற் சான்ேறார் 
    பக்க ம் - எ ம் எ ைம மாகிய பகட் னா ம் யாைன ங் 
    குதிைர மாகிய மாவினா ங் குற்றத்தினீங்குஞ் சிறப்பினால் 
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    அைமந்ேதார  கூ பாட்டா ம்; 
 
    இவற்றான் உழவஞ்சாைம ம் பைகயஞ்சாைம மாகிய ெவற்றி கூறினார். 
பக்கெமன்றதனாற் னி றா ங் காலா ந் ேத ங் ெகாள்க. 
 
    உதாரணம் :- 
 
        "யாைன நிைர ைடய ேதேரா ாி ஞ்சிறந்ேதா 
        ேரைன நிைர ைடய ேவர்வாழ்நர் - யாைனப் 
        பைடேயார்க்கும் ெவன்றி* பயக்கும் பகட்ேட 
        ைடேயார்க் கரசேரா ெவாப் ." 
        (ெப ம்ெபா ள் விளக்கம், றத்திரட் -கு மர -9) 
 
        "ஏைனப்ெப ம் பைடயேனா சினப்ேபார்ப் ெபாைறய 
        ெனன்றனி ராயி னா ெசல் வம்ப ர் 
        மன்பைத ம ள+ வரசுகளத் தவியக் 
        ெகான் ேதா ேளாச்சிய ெவன்றா  ணங்ைக 
        மீபிணத் ண்ட ேதயா வாழியிற்++ 
        பண்ணைம ேத  மா  மாக்க  
        ெமண்ணற் க ைமயி ெனண்ணின்ேறா விலேன 
        கந் ேகா ளீயா  காழ்பல க்கி 
        க்க்கும் ப ந்தி னிலத் நிழல் சா ச் 
        ேசண்பரன் ரம்பி னீர்ம்பைடக் ெகாங்கர் 
        ஆபரந் தன்ன ெசலவிற்பல் 
        யாைன காண்பலவன் றாைன யாேன." (பதிற் -77) 
 
    என்ப ம் அ . 
 
    ---------------- 
    (பாடம்) * 'நன்றி.' + 'ெபயர.' ++ 'ெதய்வயாழின்.' 
 
    கட் ல் நீத்த பா னா ம் - அரசன் அரச ாிைமையக் ைகவிட்ட பகுதியா ம்; அ  
பரத ம் பார்த்த ம் ேபால்வார் அரசு றந்த ெவன்றி. 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "கட  மைல ந் ேதர்ப்படக் கிடந்த  
        மண்ணக வளாக* ண்ெவயிற் களி  
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        ெநாய்தா லம்ம தாேன யிஃெதவன் 
        குறித்தன ென ேயான் ெகால்ேலா ெமாய்தவ  
        வாங்குசிைல யிராமன் ற ம்பி யாங்கவ  
        ன ெபாைற யாற்றி னல்ல  
        ெபாைற யாற்றலன் ப ெபாைற குறித்ேத." 
 
    இஃ  அரசு கட் னீத்தபால். 
 
        "பாிதி சூழ்ந்தவிப் பயங்ெக  மாநில 
        ெமா பக ெல வ ெரய்தி யற்ேற 
        ைவய ந் தவ ந் க்கிற் ற வத் க் 
        ைகயவி யைனத்  மாற்றா தாத ற் 
        ைகவிட் டனேர காதல ர தனால் 
        விட்ேடாைர விடாஅ ேவ# 
        விடாஅ ேதாாிவள் விடப்பட் ேடாேர." ( றம்-358) 
 
    என்ப ம் அ . 
 
    எட் வைக த ய அைவயத்தா ம்- எண்வைகக் குணத்திைனக் க திய 
அைவயத்தார  நிைலைமயா ம்; 
 
    அைவ கு ப்பிறப் க் கல்வி ஒ க்கம் வாய்ைம ய்ைம ந நிைலைம 
அ க்காறின்ைம அவாவின்ைம எனவிைவ ைடயராய், $அைவக்கண் 

ந்தியி ப்ேபார் ெவற்றிையக் கூ தல். 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "கு ப்பிறப் த் ப் ப வல் சூ  
        வி ப்ேப ெரா க்கம் ண்  கா ற& 
        வாய்ைம வாய்ம த்  மாந்தித் ய்ைமயிற் 
        காத ன்பத் த் ங்கித் தீத  
        ந நிைலைம ெந நகர் ைவகி ைவக  
        ம க்கா றின்ைம யவாஅ வின்ைமெயன  
        வி ெப  நிதிய  ெமா தா மீட் ந் 
 
    ----------------- 
    (பாடம்) * 'மண்ணக வளாக நிைறய ண்ெவயிற்- களி  
    ெநாய்தா லம்மதாேன- யிஃெதவன் குறித்தனன் ெகால்ேலா ெமாய்தவ.' 
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    # 'விடாஅ  தி ேவ." 
    $ 'உைடயாரைவக்கண் ந்தியி ப்பேதார் ெவற்றி.' & "நாளி ம்." 
 
 
        ேதாலா நாவின் ேமேலார் ேபரைவ 
        டன்மாீஇ யி க்ைக ெயா நாட் ெப ெமனிற்* 
        ெப கதில் லம்ம யாேம வரன் ைறத் 
        ேதான் வழித் ேதான் வழிப் ல ப் ெபாதிந்  
        நின் ழி நின் ழி ஞாங்கர் நில்லா  
        நிைலயழி யாக்ைக வாய்ப்பவிம் 
        மலர்தைல லகத் க் ெகாட்கும் பிறப்ேப." 
        (ஆசிாியமாைல- றத்திரட் -அைவயறிதல்) 
 
    என இத ள் எட் ம் வந்தன. 
 
    கட்டைம ஒ க்கத் க் கண் ைமயா ம்- ேவத த யவற்றாற் கட் தலைமந்த 
ஒ க்கத்த  ெபா ந்திய காட்சியா ம்; 
 
    கண்ண தன்ைம கண்ைமெயனப்ப த ன் அதைனக் 
    கண் ைமெயன உகரங்ெகா த்தார். எண்ைம வன்ைம வல்ேலார் என்ப  எ ைம 
வ ைம வல் ேவார் என்றாற்ேபால. 
 
    இைவ மனத்தான் இவ்ெவா க்கங்கைளக் குறிக்ெகாண்  ஐம்ெபாறியிைன ெவன்  
த த்தலாம் அைவ இல்லறத்திற்கு உாியவாக நான்கு வ ணத்தார்க்குங் கூறிய 
அடக்க ைடைம, ஒ க்க ைடைம, ந நிைலைம. பிறர்மைன நயவாைம, 
ேவஃகாைம, றங்கூறாைம, தீவிைனயச்சம், அ க்காறாைம, ெபாைற ைடைம 

த யனவாம். 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "ஒ ைம  ளாைமேபா ைலந்தடக்க லாற்றி 
        ென ைம  ேமமாப் ைடத் " (குறள்-அடக்க-13) 
 
        "ஒ க்கம் வி ப்பந் தரலா ெனா க்க 
        யிாி  ேமாம்பப் ப ம்" (குறள்-ந -8) 
 
        "சமன்ெசய்  சீர் க்கும் ேகால்ேபால் அைமந்ெதா பால் 
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        ேகாடாைம சான்ேறார்க் கணி" (குறள்-ந -8) 
 
        "பிறன்மைன ேநாக்காத ேபராண்ைம சான்ேறார்க் 
        கறெனான்ேறா வான்ற ெவா க்கு" (குறள்-பிறனில்-8) 
 
        "ப பயன் ெவஃகிப் பழிப்ப வ ெசய்யார் 
        ந வன்ைம நா  பவர்." (குறள்-ெவஃகாைம-2) 
 
        "அறங்கூறா னல்ல ெசயி  ெமா வன் 
        றங்கூறா ெனன்ற னி " (குறள்- றங்-145) 
 
        "தீவிைனயா ரஞ்சார் வி மியா ரஞ்சுவர் 
        தீவிைன ெயன் ஞ் ெச க்கு" (குறள்-தீவிைன-1) 
 
    ----------------- 
    (பாடம்) *'உடனய க்ைக ெயா நா ளாெமனின்' 
 
        "ஒ க்காறாக் ெகாள்க ெவா வன்றன் ெனஞ்சத் 
        த க்கா றிலாத வியல் " (குறள்-அ க்கா-1) 
 
        "மிகுதியான் மிக்கைவ ெசய்தாைரத் தாந்தந் 
        தகுதியான் ெவன்  விடல்" (குறள்-ெபாைற-8) 
 
        பிற ம் இந்நிகரனெவல்லாங் ெகாள்க. 
 
        "விைழயா ள்ளம் விைழ  மாயி ங் 
        ேகட்டைவ ேதாட்  யாக மீட்டாங் 
        கற ம் ெபா ம் வழாைம நா த் 
        தற்றக ைடைம ேநாக்கி மற்றதன் 
        பின்னா கும்ேம ன்னிய த்த 
        ைனய ெபாிேயா ெரா க்க மதனா 
        லாிய ெபாிேயார்த் ெதாி ங் காைல" (அகம்-286-8-14) 
 
    என இ  ெதாகுத் க் கூறிய . 
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    இைடயில்வண் கழ்க் ெகாைடைமயா ம்- இைடயீ ல்லாத வண் கைழப் 
பயக்குங் ெகாைடைமயா ம்; 
 
    உலக ம் பிறர் கழ் வாராைமத் தன் கழ் பரத்த ன் இைடயி ெலன்றார். 
 
    வண் கழ்-வள்ளிதாகிய கழ்; அ  வள ைடயெதன விாி ம். இக்ெகாைடப் 

க ைடயான் ப் ப் பிணி சாக்காட் க்கு அஞ்சாைமயின் அ  வாைகயாம். 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "மன்னா லகத்  மன் தல் குறித்ேதார் 
        தம் கழ் நிறீஇத் தாமாய்ந தனேர 
        ன்ன ஞ் சிறப்பி யர்ந்த ெசல்வ 
        ாின்ைமயி னிரப்ேபார்க் கீஇ யாைமயிற் 
        ெறான்ைம மாக்களிற் ெறாடாபறி யலேர 
        தாடாழ் ப பணி யிரட் ம் த 
        லா யல் யாைன பா நர்க் க காக் 
        ேக  னல் ைச வயமான் ேறான்றைலப் 
        பா  நின்றென னாகக் ெகான்ேன 
        பா ெப  பாிசிலன் வா னன் ெபயர்தெலன் 
        னா ழந் ததனி  நனியின் னாெதன 
        வாடந் தனேன தைலெயமக் கீயத் 
        தன்னிற் சிறந்த  பிறிெதான் றின்ைமயி 
        னா ம  வைகெயா  வ குவ 
        ேலாடாப் ட்ைகநின் கிழைமேயாற்* கண்ேட." ( றம்-165) 
 
    என வ ம். இ  றம். 
 
    ---------------- 
    (பாடம்) *'கிைளைமேயான்,' 
 
    பிைழத்ேதார்த் தாங்குங் காவலா ம்- தம்ைமப் பிைழத்ேதாைரப் ெபா க்கும் 
பா காப்பா ம்; 
 
    காவலாவ  இம்ைம ம் ம ைம ம் அவர்க்கு ஏதம் வாரா மற் காத்தலாதலால், 
இஃ  ஏைனேயாாின் ெவற்றியாயிற் . 
 
    உதாரணம்:- 
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        "தம்ைம யிகழ்ந்தைம தாம்ெபா ப்ப தன்றிமற் 
        ெறம்ைம யிகழ்ந்த விைனப்பயத்தா- ம்ைம 
        ெயாிவாய் நிரயத்  ழ்வர்ெகா* ெலன்  
        பாிவ உஞ் சான்ேறார் கடன்" (நால -58) 
 
    "அகழ்வாைரத் தாங்கு நிலம்ேபாலத் தம்ைம 
    இகழ்வார்ப் ெபா த்த றைல" (குறள்-ெபாைற-1) 
 
    என வ ம். 
 
    ெபா ெளா  ணர்ந்த பக்கத்தா ம்- அரசர்க்குாியவாகிய பைட கு  கூழ் அைமச்சு 
நட்  த யன ம் தல்வைரப் ெப வன மாகிய ெபா ட் றத் ப்பட்ட வாைகப் 
பகுதியா ம்; 
 
    பக்கெமன்றதனான் ெமய்ப்ெபா  ணர்த் த ங்ெகாள்க. 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "பைடகு  கூழைமச்சு நட்பர ணா  
        ைடயா னரச  ேள " (குறள்-இைற-1) 
 
    நா  அரண் தலாகக் கூ வனெவல்லாந் தி வள் வப் பயனிற் காண்க. 
 
        "பைடப் ப் பலபைடத் ப் பலேரா ண்  
        ைடப்ெப ஞ் ெசல்வ ராயி  மிைடப்படக் 
        கு கு  நடந்  சி ைக நீட் † 
        யிட் ந் ெதாட் ங் கவ்வி ந் ழந்  
        ெநய் ைட ய சின் ெமய்பட‡ விதிர்த்  
        மயக்கு  மக்கைள யில்ேலார்க்குப் 
        பயக்குைற ெயல்ைலத் தாம்வா  நாேள." ( றம்-188) 
 
        "ேகள்வி ேகட் ப் ப வெமா யா " என் ம் (74) 
        பதிற் ப்பத் ம் அ . 
 
        "ஐ ணர் ெவய்தியக் கண் ம் பயமின்ேற 
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        ெமய் ணர் வில்லா தவர்க்கு" (குறள்-ெமய் -4) 
 
    என வ ம். 
 
        ------------ 
        (பாடம்) *'நிரயத் ெளய் ங்ெகால்.' 
        †'நடந் ஞ்சி ைக நீட் ம்.' ‡'ெமய்ெபற.' 
 
    அ ெளா  ணர்ந்த அகற்சியா ம்- அ ைடைமேயா  ெபா ந்திய 

றவறத்த ம்: 
 
    அ ெளா  ணர்தலாவ  ஓ யிர்க்கு இடர்வந் ழித் தன் யிைரக் ெகா த் க் 
காத்த ம் அதன் வ த்தந் தன தாக வ ந் த ம் ெபாய்யாைம கள்ளாைம 

த யன மாம். இக்க த்  நிகழ்ந்த பின்னர்த் ற ள்ளம் பிறத்த ன் இ ம் 
அறெவற்றியாயிற் . 
 
    உதாரணம்:- 
 
        " னிற் ப் பசி ழந்த ப்பிண  தனா  
        ைலமறாக் குழவி வாங்கி வாய்ம த் 
        திைரெயனக் கவர் ற ேநாக்கி யாங்க  
        ஏாிளங் குழவியின் ன்ெசன்  காணக் 
        கூ கிர்# வயமான் ல ேவட் த் ெதாடங்கிய  
        வாெளயிற் க் ெகாள்ைளயிற் றங்கினன் க வப் 
        பாசிைலப் ேபாதி மாதவன் ெப ந்தைக 
        யா யிர் காவல்$ ண்ட  
        ேபர ட் ணர்சசியி னக  மாேற." 
 
        "தன் யிர்க கின்னாைம தானறிவா ெனன்ெகாேலா 
        மன் யிர்க் கின்னா ெசயல்." (குறள் - இன்னா- 8) 
 
        "வாய்ைம ெயனப்ப வ தியாெதனின் யாெதான் ந் 
        தீைம யிலாத ெசாலல்." (குறள் -வாய்ைம-1) 
 
        "களெவன் ங் காரறி வாண்ைம ய ளெவன்  
        மாற்றல் ாிந்தார்க ணில்." (குறள்- கள்ளாைம-7) 
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        "யாதனின் யாதனி னீங்கியா ேனாத 
        லத  ன தனி னிலன்." (குறள்- ற -1) 
 
    ஏைனய ம் இதன்கண் அடக்குக. 
 
    காமம் நீத்த பா னா ம் - அங்ஙனம் பிறந்தபின்னர்& எப் 
    ெபா ள்களி ம் பற்றற்ற பகுதியா ம்; 
 
    உதாரணம் :- 
 
        "காமம் ெவகுளி மயக்க மிைவ ன்ற 
        னாமங் ெகடக்ெக  ேநாய்." (குறள்- ெமய் - 10) 
 
    என வ ம். 
 
    பாெலன்றதனால் உலகிய  ணின்ேற காமத்திைனக் ைகவிட்ட பகுதி ங் ெகாள்க. 
 
    ------------ 
    (பாடம்) #'தானக் கூ கிர்.' $ 'ஆ யிர்க்காவல்.' 
    & ற ள்ளம் பிறந்த பின்னர் என்றவா . 
 
        "இைளயர் திய ெரனவி பால் பற்றி 
        விைள  மறிெவன்ன ேவண்டா- விைளயனாத் 
        தன்றாைத காம கர்தற்குத் தான்காம 
        ெமான்றா  நீத்தா ளன்" 
        (ெப ம் ெபா ள் விளஞக்கம் றத்திரட் -அறி ைடைம-15) 
 
    என வ ம். 
 
    என்  இ பாற்பட்ட ஒன்பதிற் த் ைறத்ேத- ன்னர் ஒன்பா ம் பின்னர் 
ஒன்பா மாக இரண்  கூ பட்ட ஒன்பதாகிய பதிெனட் த் ைறயிைன ைடத்  
வாைக என்றவா . 
 
    இத ள் ஏ  விாியாதனவற்றிற்கும் ஏ  விாித்தவாற்றான் இ பாற்பட்ட 
பதிெனட்டாத ைடத்ெதன க்க. (21) 
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    --------------- 
 
    77. 
        காஞ்சி தாேன ெப ந்திைணப் றேன. 
 
    இத் ைண ம் உாிப்ெபா ள்ெபற்ற அகத்திைணக்குப் றங்கூறி, இஃ  
உாிப்ெபா ளில்லாத ெப ந்திைணக்குப் றனி  ெவன்கின்ற . இ  வாைகக்குப் 
பின்ைவத்தார், ரக்குறிப்  நிைலயாைமக் குறிப்ேபா  உற ைடத்  என்றற்கு. 
 
    (இ-ள்) காஞ்சிதாேன ெப ந்திைணப் றேன- எ திைண ட் காஞ்சிதாேனெயனப் 
பிாிக்கப்பட்ட றத்திைண ெப ந்திைணக்குப் றனாம் என்றவா . 
 
    அதற்கு இ  றனாயவா * என்ைனெயனின், எண்வைக மணத்தி ம் 
நான்குமணம்ெபற்ற ெப ந்திைணேபால இக்காஞ்சி ம் அற தலாகிய 

ம் தற்ெபா ம் அவற்ற  நிைல யின்ைம மாகிய ஆற ள் ம் நிைலயின்ைம 
ன்றற்கும் உாித்தாய் எல்லாத்திைணகட்கும் ஒத்த மரபிற்றாகலா ம், 'பின்னர் 

நான்கும் ெப ந்திைண ெப ம்' (ெதால்.-களவியல்-14) என்ற நான்குஞ் சான்ேறார் 
இகழ்ந்தாற் ேபால அறம் த யவற்ற  நிைலயின்ைம ணர்ந்  அவற்ைற அவர் 
இகழ்தலா ம், 'ஏறிய மடற்றிற' (ெதால்-அகத்-51) த ய நான்குந் தீய 
காமமாயினவா ேபால உலகியேனாக்கி நிைலயாைம ம் நற்ெபா ளன்றாகலா ம், 
உாிப்ெபா ள் இைடமயங்கி வ தலன்றித் தனக்கு நிலமில்லாத ெப ந்திைணேபால 
அறம்ெபா  ளின்பம் பற்றியன்றி ேவ ேவ  நிைலயாைமெயன்பேதார் 
ெபா ளின்றாதல் ஒப் ைமயா ம், ெப ந்திைணக்குக் காஞ்சி றனாயிற் . 'ைகக் 
கிைள தலாப் ெப ந்திைணயி வாய்' (ெதால்-அகத்-1) ஏழைன ம் அகெமன்ற ன் 
அவ்வத்திற்கு இ  றனாவதன்றிப் றப் றெமன்றல் ஆகாைம ணர்க. இ  
ேமலதற்கும் ஒக்கும். (22) 
    ----------- 
    (பாடம்) *'அஃ  அகத் க்குப் றனாயவா ' 
    ----------- 
 
    78. 
        பாங்க ஞ் சிறப்பிற் பல்லாற் றா  
        நில்லா லகம் ல் ய ெநறித்ேத. 
 
    இ  ற்கூறிய காஞ்சிக்குப் ெபா  இலக்கணங் கூ கின்ற * 
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    (இ-ள்) பாங்க ஞ் சிறப்பின்- தனக்குத் ைணயில்லாத ட் ன்பம்† ஏ வாக; 
பல்லாற்றா ம்- அறம் ெபா ள் இன்பமாகிய ெபா ட்பகுதியா ம் அவற் ப் 
பகுதியாகிய உயி ம் யாக்ைக ஞ் ெசல்வ ம் இளைம ம் த யவற்றா ம்; நில்லா 
உலகம் ல் ய ெநறித் - நிைலேப றில்லாத உலகியற்ைகையப் ெபா ந்திய 
நன்ெனறியிைன ைடத் க் காஞ்சி என்றவா . 
 
    எனேவ ேப  நிமித்தமாகப் பல்ேவ  நிைலயாைமையச் சான்ேறார் சாற் ங் 
குறிப்பின ‡ காஞ்சியாயிற் . பாங்கு- ைண. 
 
    உலகிற்கு நிைலயாைம கூ ங்கால் அற தலாகிய ெபா ட் பகுதி ஏ வாகக் 
கூறினன்றி உலெகன்பதற்கு வ  ேவறின்ைமயிற் பல்லாற்றா ெமன்  ஆன் உ  
ெகா த்தார். ெக ங்காற் கணந்ேதா ங் ெக வன ங் கற்பந்ேதா ங் ெக வன மா 
ெமன்றற்கு ஆெறன்றார். நிைலெபற்ற ட் னான் இவற்றின் 
நிைலயாைம ணர்த ன்  ஏ வாயிற் . பல்லாற்ற ெமன்றதனாற் 
சில்லாற்றா ம் ேட  வாக ன்றி நிைலயாைமக்குறிப்  ஏ வாக ங் ெகாள்க. 
இஃ  அறிவன் ேதய ந் தாபதப்பக்க ம்பற்றி நிைலயின்ைமக் குறிப் ப் ெபற்றாம். 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "மயங்கி ங் க விய விசும்  கனாக§ 
        வியங்கிய வி சுடர் கண்ெணனப் ெபயாிய 
        வளியிைட¶ வழங்கா வழக்க  நீத்தம் 
        வயிரக் குறட் ன் வயங்குமணி யாரத் ப்$ 
        ெபான்னந் திகிாி ன்சமத் ட் ப் 
 
    ------- 
    (பாடம்) *'இலக்கணம் உணர்த் கின்ற .' †'ேபாின்பம்.' ‡'குறிப்பாயின ' 
    §' கனக', ' தலாக.' 'வழியிைட.' $'வயங்கு மணியாத் .' 
 
        ெபா நர்க் காணாச் ெச மிகு ெமாய்ம்பின்# 
        ன்ேனார் ெசல்ல ஞ் ெசல்லா தின் ம் 
        விைலநல ப் ெபண் ாிற் பல ர்மீக் கூற  
        ளேன$ வாழியர் யாெனனப் பன்மா 
        ணிலமக ள த காஞ்சி  
        ண்ெடன ைரபரா ணர்ந்திசி ேனாேர." ( றம்-365) 
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    இத ள் உண்ெடன உைரப்பரால் உண னர்ந்ேதா ெரன்ற ன் ேப  ஏ வாகத் 
தாபதர் ேபால்வார் நில்லா உலகம் ல் யதாயிற் . ேப  நிமித்தமாகச் சான்ேறார் 
பல  ேவ  நிைலயாைமைய அைறந்த& ம ைரக்காஞ்சி இதற்கு உதாரணமாம். (23) 
 
    ------------- 
 
    79. 
        மாற்ற ங் கூற்றஞ் சாற்றிய ெப ைம ங் 
        கழிந்ேதா ெராழிந்ேதார்க்குக் காட் ய ைம ம் 
        பண் ற வ உம் பகுதி ேநாக்கிப் 
        ண்கிழித் +  மறத்தி னா  
        ேமமச் சுற்ற மின்றிப் ண்ேணாற் 
        ேபஎ ேயாம்பிய ேபஎய்ப் பக்க  
        மின்னெனன் றிரங்கிய மன்ைன யா  
        மின்ன  பிைழப்பி னி வா கியெரனத் 
        ன்ன ஞ் சிறப்பின் வஞ்சினத் தா  
        மின்ன ைக மைனவி ேபஎய்ப் ண்ேணாற் 
        ன் தல் க ந்த ெதாடாஅக் காஞ்சி  
        நீத்த கணவற் றீர்த்த ேவ ற் 
        ேபஎத்த மைனவி யாஞ்சி யா  
        நிகர்த்  ேமல்வந்த ேவந்தெனா  கு  
        மகட்பா ட ஞ்சிய மகட்பா லா  
        ைல  க ஞ் ேசர்த்திக் ெகாண்ேடான் 
        தைலெயா  ந்த நிைலெயா  ெதாைகஇ 
        யீைரந் தாகு ெமன்ப ேபாிைச 
        மாய்ந்த மகைனச் சுற்றிய சுற்ற 
 
    ------------- 
    (பாடம்) # ' ன்பின்.' $'உள்ேளன்.' &'அறிந்த .' +' ண்கழித் .' 
 
        மாய்ந்த சன் மயக்கத் தா ந் 
        தாேம ேயங்திய தாங்க ம் ைப ங் 
        கணவெனா  ந்த படர்ச்சி ேநாக்கிச் 
        ெசல்ேவார் ெசப்பிய தா னந்த  
        நனிமிகு சுரத்திைடக் கணவைன யிழந்  
        தனிமகள் லம்பிய பா ைல ங்# 
        கழிந்ேதார் ேதஎத் தழிபட றீஇ 
        ெயாழிந்ேதார் லம்பிய ைகய  நிைல ங் 
        காத  யிழந்த த தார நிைல ம் 
        காதல னிழந்த தாபத நிைல  
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        நல்ேலாள் கணவெனா  நனியழற் கீஇச் 
        ெசால் ைடயிட்ட பாைல நிைல  
        மாய்ெப ஞ் சிறப்பிற் தல்வன் ெபயரத்$ 
        தாய்தப வ உந் தைலப்ெபய னிைல ம் 
        மலர்தைல லகத்  மர நன் க றியப் 
        பலர்ெசலச் ெசல்லாக் கா  வாழ்த்ெதா  
        நிைறய ஞ் சிறப்பின் ைறயிரண் ைடத்ேத. 
 
    இ  ற்கூறிய காஞ்சித்திைண ேட வாகவன்றி வாளா  நிைலயின்ைம 
ேதான்றக் கூ ம்பகுதி கூ கின்ற . இ ம் வாைகையத் ெதாகுத்ேதாதிய 
ெபா ச்சூத்திரம்ேபாலத் ைறெயா ம் படா  நிைலயின்ைமப்ெபா ைள 
வகுத்ேதாதிய சூத்திர ெமன் ணர்க. 
 
    (இ-ள்.) மாற்ற ம் கூற்றம் சாற்றிய ெப ைம ம்- பிறராற் ற த்தற்காிய கூற்றம் 
வ ெமனச் சான்ேறார் சாற்றிய ெப ங்காஞ்சியா ம்; 
 
    கூற்றாவ , வாழ்நாள் இைடயறா  ெசல் ங் காலத்திைனப் ெபா ள்வைகயாற் 
கூ ப த் ங் கட ள்; அதைனத்தான் ேப ர்க் கூற்றம்ேபாலக் ெகாள்க. 
கூற்றத்திற்குக் காலெமன்ப  ேவறன்ைமயிற் 'காலம் உலகம்' என (ெதால்-ெசால்- 
கிளவி- 58.) ன்ேன கூறினார். 
 
    --------------- 
    (பாடம்.) #'தைலமகன் லம்பிய பாைல நிைல ம்.' $ 'சி வன்.' 
 
    உதாரணம் :- 
 
        "பல்சான் றீேர பல்சான் றீேர 
        கயன் ள் ளன்ன நைர திர் திைரக ட் 
        டயனின் ப்பிற் பல்சான் றீேர 
        கணிச்சிக் கூர்ம்பைடக் க ந்திற ெலா வன் 
        பிணிக்குங் காைல யிரங்குவிர் மாேதா 
        நல்ல  ெசய்த லாற்றீ ராயி  
        மல்ல  ெசய்த ேலாம் மி ன தா 
        ெனல்லா  வப்ப தன்றி * 
        நல்லாற் ப் ப உ ெநறி மா ர ேவ." ( றம்-195) 
 
    இ  ேட வா கவன்றி ேபற்  ெநறிக்கட் ெசல் ம் ெநறிேய வாகக் கூறிய . 
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    "இ ங்கட த்த" என் ம் (363) றப்பாட் ம் அ . 
 
    கழிந்ேதார் ஒழிந்ேதார்க்குக் காட் ய ைம ம் - இளைமத்தன்ைம கழிந்  
அறி மிக்ேகார் இளைமகழியாத அறிவின் மாக்கட்குக் காட் ய காஞ்சியா ம்; 
 
    ைம ப்பதலான் அ  காட்சிப்ெபா ளாக இளைம நிைலயாைம கூறிற்றாம்.+ 
 
    உதாரணம் :- 
 
        "இனிநிைனந் திரக்க மாகின்  திணிமணற் 
        ெசய்  பாைவக்குக் ெகாய் த் ைதஇத் 
        தண்கய மா  மகளிெரா  ைகபிைணந்  
        த வழித் தழீஇத் ங்குவழித் ங்கி++ 
        மைறெயன லறியா& மாயமி லாயெமா 
        யர்சிைன@ ம தத் ைற றத் தாழ்ந்த 
        நீர்நணிப்$ ப ேகா ேடறிச் சீர்மிகக் 
        கைரயவர் ம ளத் திைரயகம் பிதிர 
        ெந நீர்க் குட்டத் த் ** ெமனப் பாய்ந்  
        குளித மணற் ெகாண்ட கல்லா விளைம 
        யளிேதா தாேன யாண் ண்  ெகால்ேலா 
        ெதா த்தைல வி த்தண் ன்றி ந க்குற் 
        றி மிைட மிைடந்த சிலெசாற் 
        ெப  தாளேர மாகிய ெவமக்ேக." ( றம்-243) 
 
    இ  ெப தற்கு வழிகூறிய . 
 
    பண் றவ உம் பகுதி ேநாக்கிப் ண்கிழித்  ம் மறத்தினா ம் - நன்றாகிய 
குணம் உ நிைலயாகப்## ெப கின்ற பகுதி யாராய்ந்  ெப தற்குப் பட்ட வி ப் ண் 
தீர்ந்  வா ம் வாழ்க்ைக நிைலயின்ைமயின் அதைன ேவண்டா  ண்ைணக் கிழித்  
இறக்கும் மறக்காஞ்சியா ம்; 
 
        ---------- 
        (பாடம்) *'எல்லா ம் கழ்வ தன்றி ம்.' +'இளைம நிைல கூறிற்றாம்.' 
        ++'தங்குவழித் தங்கி.' &'மைறெயன வறியா.' @'உயர்திைண.' 
        $'நீர்க்கணிப்ப ந்த.' **'ெந ெமன் குட்டத் .' ##'உ விைலயாக.' 
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    இஃ  யாக்ைக நிைலயின்ைமைய ேநாக்கிப் கழ்ெப தல் குறித்த . இதைன 
வாைக திைணப்பின்னர் ைவத்தார்; இக்காஞ்சி ம் வாைகெயா  மயங்கி ங் 
காஞ்சியா தல்பற்றி. 
 
    உதாரணம் :- 
 
        "ெபா  வ ப்பட்ட யாக்ைக நாணிக் 
        ெகான்  கந்ேதய்ந்த ெவஃகந் தாங்கிச் 
        ெசன்  களம் க்க தாைன தன்ெனா  
        ன்மைலந்  ம ந்த ேவாடா விடைல 
        ந க ென நிைல ேநாக்கி யாங்குத்தன் 
        ண்வாய் கிழித்தனன் கேழா னந்நிைலச் 
        ெசன் ழிச் ெசல்க மாேதா ெவண்குைட 
        யரசுமைலந்  தாங்கிய களி ப  பறந்தைல 
        ரண்ெக  ெதவ்வர் காண 
        விவன்ேபா ந்நிைல ெப கயா ெனனேவ." 
 
    இ  ேபார் ந்தபின் களம் க்கு ந கல் ஆயினாைனக் கண்  உடம்பின  
நிைலயின்ைமயிைன ம் பண் றவ தைல ம் ேநாக்கி இறந்தைம கூற ற் 
காஞ்சியாயிற் . 
 
    ஏமச் சுற்றம் இன்றிப் ண்ேணாற் ேபஎய் ஒம்பிய ேபஎய்ப் பக்க ம் - கங்குல 
யாமத் க் காத்தற்குாிய சுற்றக்குழாமின்ைமயின் அ குவந்  ண்பட்ேடாைனப் 
ேபயாேன காத்த ேபய்க்காஞ்சியா ம்; 
 
    ேபய் காத்தெதன்ற ன் ஏமம் இரவில் யாமமாயிற் ; ஏமம் காப் மாம். ஓம் தலாவ  
அவ யிர் ேபாந் ைண ம் ஓாி ம் நாி ங் கிடந்தவன் தைசையக் ேகாடலஞ்சிப் 
பா காத்தலாம். 
 
    இ  சுற்றத்தாாின்ைம கூற ற் ெசல்வநிைலயாைம யாயிற் . பக்கெமன்றதனாற் 
ெபண் ர் ேபால்வார் காத்த ம் ேபேயாம்பாத பக்க ங் ெகாள்க. 
 
    உதாரணம் :- 
 
        " ண்ணனந்த ற்றாைனப் ேபாற் ந ாின்ைமயிற் 
        கண்ணனந்த ாில்லாப்ேபய் காத்தனேவ - ண்  
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        ைளேயாாி ட்க ணர்ெவா சா யாத* 
        விைளேயான் கிடந்த விடத் ." 
 
    என வ ம். 
 
        ----------- 
        (பாடம்) *'உணர்ெவா ஞ் சாயா.' 
 
    ஏைனய வந் ழிக் காண்க. 
 
    இன்னன் என்  இரங்கிய மன்ைனயா ம் - ஒ வன் இறந் ழி அவன் 
இத்தன்ைமேயாெனன்  ஏைனேயார் இரங்கிய கழி  ெபா ட்கண்வந்த 
மன்ைனக்காஞ்சியா ம்; 
 
    இ  பலவற்றின் நிைலயாைமகூறி இரங்குத ன் மன்ைனக் காஞ்சிெயன 
ேவ ெபயர் ெகா த்தார். இ  ெப ம்பான்ைம மன் என் ம் இைடச்ெசாற் பற்றிேய 
வ ெமன்றற்கு மன் கூறினார்.* இ  மன்ைனெயனத் திாிந்  காஞ்சிெயன்பத-
ேனாட த்  நின்ற .† இஃ  உடம்ெபா  ணர்த்தல். 
 
        "சிறியகட் ெபறிேன ெயமக்கீ  மன்ேன 
        ெபாியகட் ெபறிேன 
        யாம்பாடத் தான்மகிழ்ந் ண்  மன்ேன 
        சி ேசாற்றா  நனிபல கலத்தன் மன்ேன 
        ெப ஞ்ேசாற் றா  நனிபல கலத்தன் மன்ேன 
        ெயன்ெபா  த ப  வழிெயல்லா ெமமக்கீ  மன்ேன 
        யம்ெபா  ேவ ைழ வழிெயல்லாந் தானிற்கு மன்ேன." ( றம்-235) 
 
    என இப் றப்பாட்  மன் அ த்  அப்ெபா டந்த . 
 
        "பா நர்க் கீத்த பல் க ழன்ேன‡ 
        யா நர்க் கித்த ேபரன் பின்ேன 
        யறேவார் கழ்ந்த §வாய்ேகா லன்ேன 
        திறேவார் கழ்ந்த திண்ணன் பின்ேன 
        மகளிர் சாயன் ைமந்தர்க்கு ைமந்  
        கள  ேகள்வி யர்ந்ேதார் க்கி 
        லைனய ெனன்னா தத்தக் ேகாைன 
        நிைனயாக் கூற்ற மின் யி ய்த்தன்  
        ைபத ெலாக்கற் றழீஇ யதைன 
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        ைவகம் வம்ேமா வாய்ெமாழிப் ல ர் 
        நனந்தைல லக மரந்ைத ங்கக் 
        ெக வி னல் ைச சூ  
        ந க லாயின ரவல ெனனேவ." ( றம்-221) 
 
    இ  மன் அடா  அப்ெபா டந்த . 
 
    "ெசற்றன் றாயி ம்" என் ம் (226) றப்பாட்  த யன ம் அன்ன. 
 
    இதைன ஆண்பாற் ைகய நிைல ெயனி ம் அைம ம். 
 
    இன்ன  பிைழப்பின் இ வாகியேரனத் ன்ன ஞ் சிறப்பின் வஞ்சினத்தா ம் - 
இத்தன்ைமய ெதான்றிைனச் ெசய்தலாற்ேறனாயின் இன்னவாறாகக் கடேவெனனக் 
கூறிய வஞ்சினக் காஞ்சியா ம்; 
 
        ------------- 
        (பாடம்) * 'மன்ேன கூறினார்.' †'நின்றெதன் ம்.' 
        ‡ 'பல் க ழினேன.' §'ஆய்ெசால் னேன.' 
 
    அ  தான்ெசய்யக் க திய  ெபாய்த் த் தனக்கு வ ங்குற்றத்தால் உயிர் த யன 

றப்ப ெனன்றல். சிறப்  –  ேபறன்றி உலகிய ற் ெப ஞ்சிறப் . 
 
    உதாரணம் :- 
 
        "ெமல்ல வந்ெத னல்ல  ெபா ந்தி 
        யீெயன விரக்குவ ராயிற் சீ ைட 
        ரசுெக  தாயத் தரேசா தஞ்ச 
        மின் யி ராயி ங் ெகா க்குேவ னிந்நிலத் 
        தாற்ற ைடேயா ராற்றல் ேபாற்றாெதன் 
        ள்ள ெமள்ளிய மடேவான் ெறள்ளிதிற் 
        ஞ்சு  யிடறிய சிதடன் ேபால 
        ய்ந்தனன் ெபயர்தேலா வாிேத ைமந் ைடக் 
        கைழதின் யாைனக் காலகப் பட்ட 
        வன்றிணி நீண் ைள ேபாலச் ெசன்றவண் 
        வ ந்தப் ெபாேரஎ னாயிற் ெபா ந்திய 
        திதீ ெனஞ்சத் க் காதல் ெகாள்ளாப் 
        பல் ங் கூந்தன் மகளி 
        ெரால்லா யக்கிைடக் குைழகேவன் றாேர." ( றம்-73) 
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    "நகுதக் கனேர நா மீக் கூ நர்" "மடங்க ற் சிைனஇய" என் ம் (72,74) 

றப்பாட் க்கள் உய ஞ் ெசல்வ ம் ேபால்வன நிைல ம் ெபா ெளன நிைனயா  
வஞ்சினஞ் ெசய்தன. 
 
    இன்னைக மைனவி ேபஎய்ப் ண்ேணாற் ன் தல் க ந்த ெதாடாஅக் காஞ்சி ம் - 
இனிதாகிய நைகயிைன ைடய மைனவி தன் கணவன் ண் றேறாைனப் ேபய் 
தீண் தைல நீக்கித் தா ந் தீண்டாத காஞ்சியா ம்; 
 
    என்ற , நைகயா ங் காத ைடயாள், அவைனக் காத்  வி வள ஞ் சுற் தலன்றி 

யங்குதற்கு உள்ளம் பிறவாதப  அவன் நிைலைமைய எய்தினாெனன்றவா . 
 
    இ ம் ஆண்பாற்காஞ்சியாம். இக் காஞ்சி ெயன்பதைன ன் ம் பின் ங் 
கூட் க. 
 
        "தீங்கனி யிரவெமா * ேவம்  +மைனச்ெசாீஇ 
        வாங்கும ப் பி++ யாெழா  பல் யங் கறங்கப் 
        ைபயப் ெபயர்த் & ைமவி  தி கி@ 
 
    ----------- 
    (பாடம்) *'தீங்கினி யாஅெமா .' +'மைனச்ெசாீஇய.' ++'யாங்கு ம ப் .' 
    @'ைகபயப் ெபயர்த் . @'ைமயி  தி கி.' 
 
        யையவி சிதறி யாம்ப தி 
        யிைசமணி ெயறிந்  காஞ்சி பா  
        ெந நகர் வைரப்பிற் க நைற ைகஇக் 
        *காக்கம் வம்ேமா காதலந் ேதாழி† 
        ேவந்  வி மந் தாங்கிய 
        ம்ெபாறிக் கழற்கால் ெந ந்தைக ண்ேண." ( றம்-281) 
 
    என வ ம். 
 
    நீத்த கணவற் றீர்த்த ேவ ற் ேபஎத்த மைனவி ஆஞ்சியா ம்-உயிர்நீத்த கணவன் 
தன் றைவ நீக்கின ேவல்வ வாேல மைனவி அஞ்சின ஆஞ்சிக்காஞ்சியா ம்; 
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    எஞ்ஞான் ம் இன்பஞ்ெசய்த கணவ டம்  அறிகுறி ெதாியாமற் ண்பட்  
அச்சநிகழ்த ன், யாக்ைக நிைலயாைம கூறியதாம். ேபஎத்த என்ப  உாிச்ெசான் 

தனிைலயாகப் பிறந்த ெபயெரச்சம். அஞ்சின, ஆஞ்சி ெயன நின்ற . 
 
        "இன்ப டம் ‡ ெகாண் ெடய் விர் காண்மிேனா 
        வன்பி யிர் ரக்கு மாரணங்கு--தன்கணவ 
        னல்லாைம ட்ெகாள்  மச்சம் பயந்தேத 
        ல்லார்ேவன் ெமய்சிைதத்த ண்." 
        (தக ர்யாத்திைர- றத்திரட் - தின்மறம்-8) 
 
    என வ ம். 
 
    இனி ‘ேவ ற்ெபயர்த்த மைனவி’ ெயன்  பாடேமாதி, அவ்ேவலான் 
உயிைரப்ேபாக்கின மைனவி ெயன்  கூறி, அதற்குக் 
 
        "ெகளைவநீர் ேவ க் க ேதகாண் கற் ைடைம 
        ெவவ்ேவல்வாய் ழ்ந்தான் விறல்ெவய்ேயா-னவ்ேவேல 
        யம்பிற் பிற ந் தடங்க ணவன்காதற் 
        ெகாம்பிற்கு மாயிற்ேற கூற் ." ( ற-ேவ-மாைல-காஞ்சி-23) 
 
    என்ப  காட் ப. 
 
    நிகர்த்  ேமல்வந்த ேவந்தெனா  கு  மகட்பா  அஞ்சிய மகட்பாலா ம்- 
ெபண்ேகாெளா க்கத்திெனத்  ம த்தல் பற்றிப் பைகவனாய் வ ந்  ேகாடற்கு 
எ த் வந்த அரசேனா  கு த் தைலவராகிய வாணிக ம் ேவளாள ந் தத்தம் 
மகளிைரப் ப த்தற்கு அஞ்சிய மகட்பாற் காஞ்சியா ம்; 
 
    ேவந்தியலாவ  உயிர்ேபாற்றா  வாழ்த ன், அவர  நிைலயிைன ேநாக்கி, 
அவேராெடாத்  மகளிைரப் ப த்தற் கஞ்சி ம ப்பாராத ன் அஞ்சியெவன் ம், 
ேமல்வந்த ெவன் ங் கூறினார். அம்  கு கள் தாம் ெபா படக் க த ன் 
உயிர  நிைலயாைம உணர்ந்த காஞ்சி யாயிற் . பாெலன்றத னான். 

கு கேளயன்றி 'அைனநிைலவைக' (ெதால்- றத் திைண-20) ெயனப்பட்டார் 
கண் ம் இத் ைற நிகழ்தல் ெகாள்க. 
 
    ------------- 
    (பாடம்) * ’காக்க வம்ேமா.’ † ‘ெதாழில்.’ ‡ ‘இன்  டம் .’ 
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    உதாரணம் :- 
 
        " திேவல் ெகாண்  தல்வியர் ைடயாக் 
        க ய *கூ ம் ேவந்ேத தந்ைத  
        ெந ய வல்ல  பணிந் ெமாழி யலேன 
        இஃதிவர் ப வ மாயின் ைவெயயிற் 
        றாிமதர் மைழக்க ணம்மா வாிைவ 
        மரம்ப  சி தீப் ேபால 
        வணங்கா யினடான் பிறந்த க்ேக." ( றம்-349) 
 
    என் வ ம். 
 
        "களிறைணப்பக் கலங்கின காஅ 
        ேதேராடத் கள்ெக மின ெத  
        மாம க ன்† மயக்குற்றன வழி 
        கலங்கழா அ ற் ைற, கலக்குற்றன 
        ெதறன் மறவ ாிைறகூர்த ற் 
        ெபாைறம ந்  நிலெனளிய 
        வந்ேதார் பலேர வம்ப ேவந்தர் 
        பி யிர்ப் பன்ன ைககவ ாி ம்பி 
        ேனா ற ழி ம் றங் காவல் கண்ணிக் 
        க ங்கண் ெகாண்ட ெந ங்கல் ெவம் ைல 
        ைமய ேனாக்கிற் ைறயைல நயந்ேதா 
        ரளியர் தாேமயிவ டன்ைன மாேர 
        ெசல்வம் ேவண்டார் ெச ப் கல் ேவண்  
        நிரலல் ேலார்க்குத் தரேலா வில்ெலனக் 
        கழிப்பிணிப் பலைகயர் க வாய்‡ வாளர் 
        குழாஅங் ெகாண்ட கு தியம் லெவா  
        கழாஅத் தைலய க ங்கைட ெந ேவ 
        § ன்ன மறவர்த் தாயி  மன்ேனா 
        ெவன்னா வ ெகா றாேன 
        பன்னல் ேவ ¶யிப் பைணநல் ேர. ( றம்-345) 
 
    இத ள் "நிரலல் ேலார்க்குத் தரேலா வில்ெலன" என்ற ன், அரசர்க்கு 
மகட்ெகாைடக் குாியரல்லாத அைனநிைல வைகேயார்பாற் பட்ட . 
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    ைல ம் க ஞ் ேசர்த்திக் ெகாண்ேடான் தைலெயா  ந்த நிைலெயா  
ெதாைகஇ ஈைரந்தாகு ெமன்ப – தன் கணவன் தைலையத் தன் கத்தி ம் 

ைலயி ஞ் ேசர்த்திக்ெகாண் , அத்தைலயான் மைனவி யிறந்த நிைலைமயா ந் 
ெதாைகெபற் க் காஞ்சி பத் வைகப்ப ெமன்  கூ வாராசிாியர் என்றவா . 
 
        ---------- 
        (பாடம்) * 'கட ம்.'† 'மாவழங்க ன்ழ' ‡ 'த வாய்.' 
        § 'இன்னம் பிறவர்த் தாயி ம்.' 'பன்ெனல்ேவ .' 
 
    தைல, அவள் இறத்தற்ேக வாக ன் அ  விைன தலாயிற் . ேமல் ைற 
இரண்ெடன்பாராக ன், இைவ பத் ம் ஒ ைறயாெமன்றற்கும் இைவ 
ஆண்பாற்குாிய ெவன்றற்கும் ஈைரந்ெதன ேவேறார்ெதாைக ெகா த்தார். அவன் 
தைலயல்ல  உடம்பிைன அவள் ெபறாைமயின், அவன் யாக்ைகக்கு நிைலயின்ைம 
ெயய்த ன், இ ம் ஆண்பாற்ேக சிறந்ததாம். மைனவி இறந் ப த ம்* 
அதனாெலய் த ன் ேமல்வ கின்ற ெபண்பாற்கும் இைய படப் பின்ைவத்தார். இதற் 
கிைய படத் ெதாடாக்காஞ்சி ம் ஆஞ்சிக்காஞ்சி ம் ெபண்பாெலா பட்ட ஆண்பாற் 
காஞ்சியாத ன் ன்ைவத்தார். இைவ ஒ வைகயாற் ெபண்பாற்கண்  
நிைலயின்ைம ைடய வாயி ம் இரண் டத் ம் ஓதிச் சூத்திரம் பல்காமற், 
சிறப் ைடய ஆண் மகற்ேக ஓதிப் ெபண்பாற் பகுதி ந் தழீஇயினா ெரன் ணர்க. இனி 
வ கின்ற பத் ம் ெபண்பாற்ேக ாிைமயின் அவற்றிற்கும் ஈைரந்ெதன்பதைனக் 
கூட் க்க. 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "நிைலயி யிாிறத்தற் கஞ்சிக் கணவன் 
        றைலெயாழிய ெமய்ெபறாள் சாய்ந்தா- டைலயினால் 
        வண்ணம் பைடத்தான் ெமய்  மற்றத 
        ண்ணின்ற தன்ேறா யிர்." 
 
    என வ ம். 
 
    ேபாிைச மாய்ந்த மகைனச் சுற்றிய சுற்றம் ஆய்ந்த சன் மயக்கத்தா ம் -
ெப ம் க ைடயவனாகி மாய்ந்தாெனா வைனச் சுற்றிய ெபண்கிைளச் சுற்றங் 
குரல்குைற பட்ட கூப்பீட்  †மயக்கத்தா ம்; 
 
    என்ற , சுற்றத்தார் அ ைகக்குரல் விரவிெய ந்த ஓைசைய. ஆய்ந்தெவன்ப  
உள்ளத க்கம். 'மாய்ந்த சன் மயக்க' ெமன்  பாடமாயிற், சுற்றம் ஒ ங்கு 
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மாய்ந்த வழிப் பிறர த சன் மயக்கெமன்  ெகாள்ளி ம் அைம ம். ஈண்  மாய்ந்த 
மகெனன்ற உஞ் சுற்றப்ப வாைன அறிவித்தற்ேக; ஆண்பா ம் உடன்கூறியதன் . 
ேமலனவற்றிற்கும் இஃெதாக்கும். 
 
    ----------- 
    (பாடம்) *'இறந் பா ம்' †'கூப்பிட்ட ெமய்மயக்கத்தா ம்.' 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "இரவலர் வம்மி ெனனவிைசத்த ன்றிப் 
        ரவலன் மாய்ந் ழி ம் ெபாங்கு- ைரமயங்க* 
        ேவற்கண் ணியர த ெவம் சல் ேகட்டடங்கா 
        ேதாற்கண்ண ேபா ந் " 
        (தக ர் யாத்திைர, றத்திரட் -இரங்கல்-2) 
 
    என வ ம். 
 
    †"மீ ண் ெகாக்கின் வியன்ன " (277) றப்பாட் ம் அ . 
 
    தாேம ஏங்கிய தாங்க ம் ைப ம்- அச்சுற்றத்தா மின்றி மைனவியர் தாேம தத்தங் 
ெகா நைரத் தழீஇயி ந்  அ த  கண்ேடார் ெபா த்தற்காிய ேநாயா ம்; 
 
    தாேம ெயனப் பன்ைம கூறினார், ஒ வர்க்குத் தைலவியர் பலெரன்றற்கு. ஏகாரஞ் 
சுற்றத்திற் பிாித்த ற் பிாிநிைல. 
 
    இ  ெசல்வ ம் இன்ப ம் ஒ ங்கு நிைலயாைம கூறிய . 
 
        "மைழகூர் பானாட் கைழபிணங் க க்கத் ப் 
        வழங் கதாிைடப்‡ பாம் ங் கி வைர 
        இ ள் க்குத் ணிந்த§ ெவண்குவரற் கல்லைள 
        ெயா தனி ைவகிய தைனத்ேத ெப வளத்  
        ேவனின் ர்ப் நா  ந ம்பக 
        ெல சுவர் மாடத் க் கிள ைட ெயா சிைற 
        யவாின்  நிகழ்த  றேவ யதனா 
        ல பனி க ழ்ந்தெவங் கண்ேண யவ்வழி 
        நீர்நீந்  பாைவ யைசவ  ேநாக்கிச் 
        ேசணிைட யகன்ற யிேல ய வினி 



 143

        யவ ைடக் கனேவா வ்வழி ெயா நாள் 
        வாரா தாயி ம் யாதாங் ெகால்ேலா 
        ெம ந்  ெம ெமன் யாக்ைகயிற் 
        கழிந்த கழி ெமன் னா யிர் நிைலேய" 
 
    என வ ம். 
 
        -------- 
        (பாடம்) *'உைரய ங்க' 
        †'மீ ண் ெகாக்கின் வி யன்ன' 
        வானைரக் கூந்தன் திேயாள் சி வன் 
        களிெறறிந்  பட்டன ெனன்  வைக 
        யீன்ற ஞான்றி ம் ெபாிேத கண்ணீர் 
        ேநான்கைழ யல்வ ம் ெவதிரத்  
        வான்ெபயத் ங்கிய சிதாி ம் பலேவ" 
 
        ‡ ' வழங் காாிைட' §' றந்த' 
 
 
    "கதிர் க் காரல் கீழ்ச்ேசற் ெறாளிப்ப" என் ம் (249) றப்பாட் ம் அ . 
 
    தாேம ேயங்கிய என்பதற்குச் சிைறப்பட்டார் தாேம தனித்தி ந்த ெதன் கூறிக், 
 
        "குழவி யிறப்பி  ன்ற  பிறப்பி  
        மாளன் ெறன்  வாளிற் றப்பார் 
        ெதாடர்ப  ஞம யி னிடர்ப த் திாீஇய 
        ேகளல் ேகளிர் ேவளாண் சி பத 
        ம ைக யின்றி வயிற் த் தீத்தணியத் 
        தாமிரந் ண்  மளைவ 
        யீன்ம ேராவிவ் லகத் தாேன" ( றம்-74) 
 
    என் ம் றப்பாட் க் காட் வா ம் உளர். 
 
    கணவெனா  ந்த படர்ச்சி ேநாக்கிச் ெசல்ேவார் ெசப்பிய தானந்த ம்- 
மைனவி தன்கணவன் ந்தெபா ேத உடன் ந் ேபாகிய ெசல நிைனந்  
கண்ேடார் பிறர்க் குணர்த்திய தானந்தத்தா ம்; 
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    ஆனந்தம்- சாக்கா . ைம கூறினார். உ வலன் பற்றி. இப்ப யிறத்த ன் 
இஃ  யாக்ைக நிைலயின்ைம. 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "ஓ யி ராக ணர்க டன் கலந்தார்க் 
        கீ யி ெரன்ப ாிைடெதாியார்- ேபாாில் 
        விடேனந் ம் ேவேலாற்கும் ெவள்வைளயி னாட்கு 
        டேன லந்த யிர்." 
        ( ற-ெவ-மாைல-சிறப்பிற்-ெபா -9) 
 
    என வ ம். 
 
    நனிமிகு சுரத்திைடக் கணவைன இழந்  தனிமகள் லம்பிய பாைல ம்- 
மிகுதிமிக்க* அ நிலத்ேத தன் கணவைன இழந்  தனித்த தைலமகள் தன் தனிைமைய 
ெவளிப்ப த்தின பாைலயா ம்; 
 
    லம்பிய ெவனேவ அ தல் ெவளிப்ப த்தல்† கூறிற் . பாைலெயன்ப  
பிாிவாக ன், இ  ெப மபிறி தாகிய பிாிவாதல் ேநாக்கி பாைல ெயன்றார். 
நனிமிகு சுரெமன்  இ  கால்‡ அதன ைம கூறேவ, பின்பனிப் பிாி  அதற்குச் சிறந்த 
    தன்றாயிற் .§ 
 
        ------- 
        (பாடம்) *'மிகுதி தக்க' †' லப்ப த்தல்' ‡'இ க்கால்' 
        §'பின்பனிதா  ாித்ெதன ெமாழிப' என்  அகத்திைணயிய ள் ஓதிய  
ெகாண்  இ  கூறினார். 
 
    இ ம் இன்ப ஞ் ெசல்வ ம் ஒ ங்கு நிைலயின்ைம கூறிற் . 
 
        "இைளய  திய ம் ேவ லம் படர 
        ெவ ப்ப ெவழாஅய் மார்பமண் ல்ல 
        விைடச்சுரத் தி த்த மள்ள விளர்த்த 
        வைளயில் வ ங்ைக ேயாச்சிச் கிைள  
        ளின்ன னாயின னிைளேயா ெனன்  
        நின் ைர ெசல்  மாயின்* மற்  
        ன் ர்ப் ப னிய ேகாளியா லத் ப் 
        ள்ளார் யாணர்த் தற்ேற ெயன்மகன் 
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        வள ஞ் ெசம்ம  ெமமக்ெகன நா  
        மானா  க  மன்ைன 
        யாங்கா குவள்ெகா லளிய டாேன" ( றம்-254) 
 
    என வ ம். 
 
    கழிந்ேதார் தீஎத்  அழிபடர் உறீஇ ஒழிந்ேதார் லம்பிய ைகய  நிைல ம்- 
கணவேனா  மைனவியர் கழிந் ழி† அவர்கட்பட்ட அழி ெபா ெளல்லாம் பிறர்க்கு 
அறி த்தித் தாம் இறந் படா ெதாழிந்த ஆயத்தா ம் பாிசில்ெப ம் விற ய ந் 
தனிப்பட ழந்த ெசயல  நிைலைமயா ம்; 
 
    ஒழிந்ேதாெரன வைரயா  கூறினைமயிற் கழிந்ேதாராற் ரக்கப்ப ம் 
அவ்வி திறத்தாைர ம் உடன்ெகாள்க. கழிந்ேதாெரன்ற பன்ைமயால் ஆண்பா ந் 
தழீஇயினார்; ைகய நிைல அவைரயன்றி அைமயாைமயின். ஆண்பாற் ைகய நிைல 
மன்ைனக்காஞ்சி ள் அடங்கும். அழிவாவன னல்விைளயாட் ம், ெபாழில 
விைளயாட் ந், தைலவன்ெவன்றி ம் ேபால்வன. 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "ேதேரான் மகன்பட்ட ெசங்களத்  ளிவ் டம்பிற் 
        றீராத பண்பிற் றி மடந்ைத- வாரா 
        லகத் டம்பிற் ெகாழிந்தனள் ெகால்ேலா 
        வலகற்ற கற்பி னவள்." 
 
    எனவ ம். 
 
    காத  இழந்த த தார நிைல ம்- தன் மைனவிையக் கணவனிழந்த த தார 
நிைலயா ம்; 
 
    என்ற  தாரமிழந்தநிைல. தன் காத ைய இழந்தபின் வழி ைறத் தாரம் ேவண் ன், 
அ  காஞ்சிக் குறிப்பன்  என்றற்கும் எஞ்ஞான் ம், மைனவியில்லாதா ந் த தார 
நிைலக்கு உாியனாயி ம், அ  காஞ்சியாகாெதன்றற்குந், த தார நிைலெயன்ேற 
ெபயர்ெப தன் மரெபன்றற்குங், காத யிழந்த நிைல ெமன்ேற ஒழியா , பின் ந் 
த தாரநிைல  ெமன்றார். தைலவர் வழி ைறத்தார ம் எய் வாராக ன் அவர்க்கு 
நிைல யாைம சிறப்பின்ைமயின் ஆண்பாற் காஞ்சியன்றாயிற் . 
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        ----------- 
        (பாடம்) *'ெசால் மாயின்' †'கழிந்தவழி' 
 
    இஃ  யாக்ைக ம் இன்ப ம் ஒ ங்கு நிைலயின்ைமயாம். 
 
    உதாரணம் :- 
 
        "யாங்குப் ெபாிதாயி  ேநாயள ெவைனத்ேத 
        யிர்ெசகுக் கல்லா ம ைகத் தன்ைமயிற் 
        கள்ளி ேபாகிய களாியம் பறந்தைல 
        ெவள்ளிைடப் ெபாத்திய விைளவிற கீமத் 
        ெதாள்ளழற் பள்ளிப் பாயல் ேசாத்தி 
        ஞாங்கர் மாய்ந்தனண் மடந்ைத 
        யின் ம் வாழ்வ ெலன்னிதன் பண்ேப." ( றம்-245) 
 
    என வ ம். 
 
    காதலன் இழந்த தாபதநிைல ம் - காதலைனயிழந்த மைனவி தவம் ாிந்ேதா கிய 
நிைலைமயா ம்; 
 
    இ வ ம் ஓ யிராய் நிகழ்ந்தைமயின் உயி ம் உடம் ம் இன்ப ஞ் ெசல்வ ம் 
ஒ ங்கிழந்தாள் தைலவிேயயாம். 
 
    இதைன இல்லறம் இழத்த ன் அறநிைலயின் அைம  ெமன்ப. 
 
    உதாரணம் :- 
 
        "அளிய தாேம சி ெவள் ளாம்ப 
        ைளய மாகத் தைழயா யினேவ 
        யினிேய, 
        ெப வளக் ெகா நன் மாய்ந்ெதனப் ெபா ம த் 
        தின்னா ைவக ண் ம் 
        அல் ப் ப உம் ல்லா யினேவ." ( றம்-248) 
 
    என வ ம். 
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    நல்ேலாள் கணவெனா  நனியழற் கீஇச் ெசால் ைடயிட்ட பாைலநிைல ம் - 
கற் ைடமைனவி தன்கணவன் இறந்  அவேனா  எாி குதல் ேவண்  எாிைய 
விலக்கினாேரா  உறழ்ந் கூறிய றங்காட்  நிைலயா ம்; 
 
    எல்லா நிலத் ம் உள தாகி ேவ தனக்கு நிலனின்றி வ தலா ம் நண்பகல்ேபால 
ெவங்கனலான் ெவ ப் தலா ம் றங்காட்ைடப் பாைல ெயன்றார்; பாைலத்தன்ைம 
எய்திற்  என்றற்கு நிைலெயன்றார். 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "பல்சான் றீேர பல்சான் றீேர 
        ெசல்ெகனச் ெசால்லா ெதாழிெகன விலக்கும் 
        ெபால்லாச் சூழ்ச்சிப் பல்சான் றீேர 
        யணில்வாிக் ெகா ங்காய் வாள்ேபாழ்ந் தட்ட 
        காழ்ேபா ன ல்விளர் ந ெநய் தீண்டா 
        தைடயிைடக் கிடந்த# ைகபிழி பிண்டம் 
        ெவள்ெளட் சாந்ெதா  ளிப்ெபய் த ட்ட 
        ேவைள ெவந்ைத வல்சி யாகப் 
        பரற்ெபய் பள்ளிப் பாயின்  வதி  
        யவற் ெபண் ேர ம ல்ேல மாேதா 
        ெப ங்ேகாட் ப் பண்ணிய க ங்ேகாட் டீம 
        மக்காி தாகுக தில்ல ெவமக்ெகம் 
        ெப ந்ேதாட் கணவன் மாய்ந்ெதன வ ம்ப ற 
        வள்ளித ழ விழ்ந்த தாமைர 
        நள்ளி ம் ெபாய்ைக ந் தீ ேமா ரற்ேற." ( றம்-246) 
 
    என வ ம். 
 
    மாய்ெப ஞ் சிறப்பிற் சி வற் ெபயரத் தாய் தப வ உந் தைலப்ெபயல் நிைல ம் - 
ெபா களத் ப் ெபா மா ம் ெப ஞ்சிறப்பிற் றீர்ந்  தன்மகன* றங்ெகா த் ப் 
ேபாந்தானாக, அ ேகட் த் தாய் சாக்கா  ணிந்  ெசன்  மகைனக் கூ ங் 
கூட்டெமான்றா ம்; இனி அவன்பிறர்சிறப்  மாய்தற்குக் காரணமாகிய 
ெப ஞ்சிறப்ெபா  களப்பட் த் றக்கத் ப் ேபாயவழி அவேனா  இறந் பட வ ம் 
தாய  தைலப்ெபயனிைலைம ெயான்றா ம்; 
 
    இவ் வி கூ ம் உய்த் க்ெகாண் ணர்த ெலன் ம் உத்தி. நிைலெயன்றதனால் 
அவள் இறந் படா  மீட ஞ் சி பான்ைமயாம் காஞ்சி ெயன் ெகாள்க, அஃ  
அன்பிற்கு 
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    நிைலயின்ைமயாம். 
 
        "வா வல் வயிேற வா வல் வயிேற 
        ேநாேவ னத்ைத நின்னீன் றனேன 
        ெபா ந்தா மன்ன ர ஞ்சம க்கி 
        யக்களத் ெதாழிதல் ெசல்லாய் மிக்க  
        கர் கக் குஞ்சர ெமறிந்த ெவஃக  
        மதன் கத் ெதாழிய நீேபாந் தைனேய 
        யதனா, ெலம்மில் ெசய்யாப் ெப ம்பழி ெசய்த  
        கல்லாக் காைளைய யீன்ற வயிேற." 
        (தக ர் யாத்திைர, றத்திரட்  தின்மறம்-9) 
 
    இத் தக ர் யாத்திைர காியிைட ேவெலாழியப் ேபாந்ததற்குத் தாய்தபவந்த 
தைலப்ெபயனிைல, 
 
    ------------- 
    (பாடம்) #'அடகிைடக்.' 
 
        "எற்கண் டறிேகா ெவற்கண் டறிேகா 
        ெவன்மக னாத ெலற்கண் டறிேகா 
        கண்ேண கைண ழ் கினேவ தைலயின் 
        வண்ண மாைல ம் வாளிவிடக் குைறந்தன  
        வாேய, ெபாங்கு ைனப் பகழி ழ்க ற் லர்வழித் 
        தாவ# நாழிைக யம் ெசறித் தற்ேற 
        ெநஞ்ேச ெவஞ்சரங் கடந்தன குறங்ேக 
        நிறங்க ரந்  பலசர நிைரத்தன வதனா 
        லவிழ்  வப்பைணக் கிடந்ேதான் 
        கமழ் ங் கழற்றீங் காய்ேபான் றனேன." 
 
    இத் தக ர்யாத்திைர றக்கத் ப்ெபயர்ந்த ெந ங்ேகாளன்$ தாய் இறந் பட்ட 
தைலப்ெபயனிைல. 
 
        "நரம்ெப ந் லறிய நிரம்பா ெமன்ேறாண் 
        ளாி ம ங்கின் திேயாள் சி வன் 
        பைடய ழிந்  மாறின ெனன் பலர் கூற 
        மண்ட மர்க் குைடந்தன& னாயி ண்டெவன் 
        ைலய த் தி வ ன் யாெனனச் சிைனஇக் 
        ெகாண்ட வாெளா  ப பிணம் ெபயராச் 
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        ெசங்களந் ழ ேவாள் சிைதந் ேவ றாகிய 
        ப மகன் கிடக்ைக கா உ 
        ன்ற ஞான்றி ம் ெபாி வந் தனேள." ( றம்-278) 
 
    இப் றப்பாட்  மீண்ட . 
 
    "ஈன் றந்த தல்" என் ம் (312) றப்பாட் ம் அ . 
 
    மலர்தைல உலகத்  மர  நன்கறியப் பலர்ெசலச் ெசல்லாக் கா  வாழ்த்ெதா  - 
அகன்ற இடத்திைன ைடய உலகங்களிடத்  வரலாற் ைறைமயிைனப் பல ம் 
ெபாி ண ம் ப யாகப் பிறந்ேதாெரல்லா ம் இறந் ேபாக ம் எஞ்ஞான் ம் 
இறப்பின்றி நிைலெபற்ற றங்காட் ைன வாழ்த் த லா ம்; 
 
    உதாரணம்:- 
 
        'உலகு ெபாதி வந் தன் வ மாகப் 
        பலர்பரவத் தக்க பற ந்தைல நன்கா  
        ல ங்ெகா ெலன்ேபால் ல க் களத்ேதா 
        கெண ேவ லாைன யிழந் ." 
        (ெப ம்ெபா ள் விளக்கம்- றத்திரட் -இரங்கல்-19) 
 
    என வ ம். 
 
    -------- 
    (பாடம்) #' லாவழித் தாவா.' $'ெந ங்ேகரளன்.' &'உைலந்தனன்.' 
 
        "களாி பரந்  கள்ளி ேபாகிப் 
        ப க ங் கூஉங் கூைகெயா  பிற ழ்வர  
        ம விளக்கிற் ேபஎய் மகளிெரா 
        ட ஞ்சுவந் தன்றி மஞ்சுப  கா # 
        ெநஞ்சமர் காதல ர த கண்ணீ 
        ெரன் ப  சுடைல ெவண்ணீ ற விப்ப 
        ெவல்லாப் ற ந் தான்கண் லகத்  
        மன்பைதக் ெகல்லாந் தானாய்த் 
        தன் றங் காண்ேபார்க் காண்ப றி யாேத."$ ( றம்-356) 
 
    இ ம் அ . 
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    ெதாைகஇ ஈைரந்  ஆகுெமன்ப – ெதாைகெபற் க் காஞ்சி பத் வைகப்ப ெமன்  
கூ வர் ஆசிாியர்; நிைறய ஞ் சிறபிற் ைற இரண்  உைடத்ேத - ஆதலான்& அக் 
காஞ்சி நி த்தற்கு எதிர் ெபா ளில்லாத ெபாிய சிறப்பிைன ைடய 
ஆண்பாற் ைற ம் ெபண்பாற் ைற மாகிய இரண்  ைறயிைன ைடத்  
என்றவா . 
 
    எனேவ ற்கூறிய பத் ம் இப்பத் மாக இ பெதன்ப ங் கூறினாராயிற் . 
நிைறய ஞ் சிறப்ெபன்றதனாேன மக்கட்குந் ேதவர்க்கும் உள்ள நிைலயாைமேய 
காஞ்சிச் சிறப் ைடத்தாகக் கூறப்ப வ ; ஏைன அஃறிைணப்பகுதிக்கண் ள்ள  
நிைலயாைம காஞ்சிச்சிறப்பன்  என் ணர்க. (24) 
    --------------- 
 
    80. 
        பாடாண் பகுதி ைகக்கிைளப் றேன 
        நா ங் காைல நா ரண் ைடத்ேத. 
 
    இ  ேமற் றத்திைண யிலக்கணந் திறப்படக் கிளப்பின் (ெதால்- றத்திைண-1) 
என் ழிக் கிடக்ைக ைற கூறிய ைறயான் இ திநின்ற பாடாண் ைணக்குப் 
ெபா விலக்கணம் உணர்த் வான் அதற்குப் ெபயர் இன்ன ெதன ம், அ  
ைகக்கிைளப் றனாெமன ம், அஃ  இத் ைணப் ெபா ைடத்ெதன ங் 
கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்.) பாடாண்பகுதி ைகக்கிைளப் றேன பாடாெணனப்பட்ட றத்திைணய  
கூ  ைகக்கிைளெயன்  கூறப்பட்ட அகத்திைணக்குப் றனாம்; நா ங்காைல 
நா ரண்  
    உைடத்  - தன்ைன நா ச் ெசால் வார் ெசய் ண் ந்த ெபா ள் 
பாடாணாகேவ நி ப்ப நா ங்காலத்  எண்வைகப் ெபா ைடத்  என்றவா . 
 
        --------- 
        (பாடம்) #'அஞ்சுவந் தமிய ெமன்னா ஞ்சுவர் - தன்றி மஞ்சுப  கா .' 
        $'காண்ெபால் லாேத." &'என்பதாகலான்.' 
 
    பாடாெணன்ப  பா தல் விைனைய ம் பாடப்ப ம் ஆண் மகைன ம் ேநாக்கா , 
அவனெதா கலாறாகிய திைண ணர்த் தினைமயின் விைனத்ெதாைகப் றத் ப் 
பிறந்த அன்ெமாழித் ெதாைக. ஒ தைலவன் பரவ ம்# கழ்ச்சி ம் ேவண்ட, ஒ  
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லவன் ேப  த ய பாிசில் ேவண்ட ன் அைவதம்மின் ேவறாகிய 
ஒ தைலக்காம மாகிய ைகக்கிைளேயா ெடாத்த ற் பாடாண் ைண ைகக்கிைளப் 

றனாயிற் . ெவட்சி த ய திைணக ஞ் சுட்  ெயா வர் ெபயர் ெகா த் ங் 
ெகாடா ம் பாடப் ப த ற் பாடாண் ைணயாயி ம், ஒ வைன ஒன்  நச்சிக் 
கூறாைமயின், அவர் ெப கழ் பிறைரேவண் ப் ெப வதன்றித் தாேம தைலவராகப் 
ெப த ன், அைவ ைகக்கிைளப் றன் ஆகாைம உணர்க. இவ் வி கூ ந் ேதான்றப் 
பகுதிெயன்றார். கைழ வி ம்பிச் ெசன்ேறார் ெவட்சி த யவற்ைறப் பா ன், அைவ 
ைகக்கிைளப் றன் ஆகாெதன உணர்க. 
 
    இதனாேன றத்திைண ஏழற்கும் ெபய ம் ைற ம் ஒ வாற்றாற் கூறினாராயிற் . 
நா ரண்டாவன இப்பாடாண் ைணக்கு ஓ கின்ற ெபா ட்பகுதி$ பல ங் கூட்  
ஒன் ம், இ வைக ெவட்சி ம் ெபா விய ம் வஞ்சி ம் உழிைஞ ந் ம்ைப ம் 
வாைக ங் காஞ்சி மாகிய ெபா ள்கள் ஏ மாகிய  எட் மாம். 
 
    இனி இக்கூறிய ஏ திைண ம் பாடாண் ைணப் ெபா ளாமா  காட் ங்கால் 
எல்லாத்திைண ம் ஒத்ததாயி ம், அைவ ெப ம்பான்ைம ஞ் சி பான்ைம மாகி 
வ த ம் அைவ இரண் ம் பல ம் ஒ ங்குவ த ம் பாடாண் ைணக்கு ேமற் கூ ம் 
ெபா ம் விராய் வ த மாெமன்  உணர்க. 
 
    உதாரணம்:- 
 
        " ைனப் லத் க் கஃ ைட ன்னிைரேபால் ேவந் ர் 
        ைனப் லம்  ன்னிைர ம் சி - ெயைனப் லத் ச் 
        ெசன்ற  நின்சீர்த்தி ேதர்வளவ ெதவ்வர்ேபா 
        னன் ண் டாக நமக்கு." 
 
    இ  கூற் வைகயானன்றிக் குறிப் வைகயான் ஒன்  பயப்பானாக்கி 
நிைனத் ைரத்த ன் ெவட்சி ம் வாைக ம் வந்த பாடாண் ைணயாம். 
 
        "அவெலறிந்த லக்ைக& வாைழச் ேசர்த்தி 
        வைளக்ைக மகளிர் வள்ைள ெகாய் ம் 
        டந்ைத ெநல் ன் விைளவயற் பரந்த 
        தடந்தா ணாைர யிாிய வ யிைரக் 
        ெகா மீ னார்ைகய மரந்ெதா ங் குழாஅ ன்+ 
 
    ------------ 
    (பாடம்) #'பா த ம்.' $'ெபா ம் பகுதி ம்.' &'அவெலறி லக்ைக.' 
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    +'குழற ன்.' 'கு ற ன்.' 
 
        ெவண்ைக மகளிர் ெவண்கு  ேகாப்  
        ம ழியா விழவி னிழியாத் திவவின் 
        வயிாிய மாக்கள் பண்ண ைமத் ெதழீஇ 
        மன்ற நண்ணி ம குசிைற பா  
        ம கன்கண் ைவப்பி னா ம ன ளிய 
        விர ேவ  லெமா  கு தி ேவட்ட# 
        மயிர்ேகாைத மாக்கண் க ய கழற 
        வ மர்ேகா ேணாிகந் தாெரயில் கடக்கும் 
        ெப ம்பல்$ யாைனக் குட் வன் 
        வரம்பி றாைன பரவா ங்ேக." (பதிற் -23) 
 
    இதில் இமயவரம்பன் றம்பி பலயாைனச் ெசல்ெக  குட் வைனப் பாைலக்-
ெகௗதமனார் றக்கம் ேவண் னாெரன்ப  குறிப்  வைகயாற் ெகாள்ள  ைவத்த ன் 
இ  வஞ்சிப்ெபா ள் வந்த பாடாணாயிற் . 
 
    "இலங்கு ெதா ம ப்பின்" என் ம் பதிற் ப்பத்  உள்ளிய  க்கும் ேவந்தன  
சிறப்பாகிய உழிைஞயாயி ம் பதின் லாம் ெபான் பாிசில் ெபற்றைமயிற் 
பாடாணாயிற் . 
 
        "பார்ப்பார்க் க ல்ல  பணிப றி யைலேய 
        பணியா ள்ளெமா ட ணிவரக் ெகழீஇ 
        நட்ேடார்க் க ல்ல  கண்ண ஞ் சைலேய 
        வணங்குசிைல ெபா தநின் மணங்கம ழ கல 
        மகளிர்க் க ல்ல  மலர்ப்ப றி யைலேய 
        நிலந்திறம் ெபய ங் காைல யாயி ங் 
        கிளந்த ெசான்னீ ெபாய்ப்பறி யைலேய 
        சிறியிைல ழிைஞத் ெதாியல் சூ க் 
        ெகாண் + மிைகபடத் தண்ட மிழ் ெசறித் க் 
        குன்  நிைல@ தளர்க்கு மிற் சீறி 
        ெயா ற் றி வ ேராட் ய ெவாள்வாட் 
        ெச மிகு தாைன ெவல்ேபா ேராேய 
        யா ெபற் ற ழிந்த மள்ளர் மாறி 
        நீகண் டைனேய ெமன்றனர் நீ  
        ந் கங் ெகாண் ம் ெவன்ேறா ய தனாற்## 
        ெசல்வக் ேகாேவ ேசரலர் ம க 
        *சாறிைர ெய த்த ழங்குகுரல் ேவ  
        நனந்தைல லகஞ் ெசய்தநன் ண்ெடனி 
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        னைடய ப் ப றியா வ வி யாம்ப 
        லாயிர ெவள்ள ழி 
        வாழி யாத வாழிய பலேவ." ப திற் -63) 
 
    இ  வாைகத் ைறப் பாடாண்பாட் . 
 
    இப் பதிற் ப்பத்  ம் இவ்வாேற வ த ற் பாடாண் ைணேயயாயிற் . 

றத் ள் ம் இவ்வா  வ வன ம் உணர்க. (25) 
 
        ----------- 
        (பாடம்) #'வட்ட.' $'ெப மைல.' &'மைலப்பறி.' +'ெகாண்டைம.' @'குன்றினிைல.' 
        ##' ந் ங் ெகாண் ம் ெவன்ேறாேய.' 
    -------- 
 
    81. 
        அமரர்கண்  ம வைக யா ம் 
        ைரதீர் காமம் ல் ய வைகயி ம் 
        ஒன்றன் பகுதி ெயான்  ெமன்ப. 
 
    இ  ன்னர் எட்ெடனப் பகுத்த பாடாண் ைண ள் ஏெழாழித் த் தன் 
ெபா ட்பகுதிகள் எல்லாங் கூ  ஒன்றாெமன்ற பாடாண் ைண ேதவ ம் மக்க  ெமன 
இ திறத்தார்க்ேக உாிய என்பார் அவ்விரண் ள் ேதவர்பகுதி இைவெயன்ப 

ணர்த் கின்ற . 
 
    (இ-ள்) அமரர்கண் ம் அ வைகயா ம்- பிறப்  வைகயானன்றிச் 
சிறப் வைகயால் ேதவர்கண்ேண வந்  த ைடயவாகிய அ ைற 
வாழ்த்தின்கண் ம்; ைரதீர் காமம் ல் ய வைகயி ம்- அத்ேதவாிடத்ேத உயர்ச்சி 
நீங்கிய ெபா ள்கைள ேவண் ங் குறிப் ப் ெபா ந்தின பகுதிக் கண் ம்; ஒன்றன் 
பகுதி ஒன் ம் என்ப- ேமற் பாடாண் பகுதிெயனப் பகுத்  வாங்கிக்ெகாண்ட 
ஒன்ற ள் ேதவ ம் மக்க ெமனப் பகுத்த இரண்ட ள் ேதவர்க்கு உாித்தாம் 
பகுதிெயல்லாந் ெதாக்கு ஒ ங்குவ ெமன்  கூ வார் ஆசிாியர் என்றவா . 
 
    அமரர்கண்ேண வந்  ெமனேவ அமரர் ேவெறன்ப உம் அவர்கண்ேண வந்  

வன ேவெறன்ப உம் ெபற்றாம். அைவ னிவ ம் பார்ப்பா ம் ஆனிைர ம் 
மைழ ம் ைட ேவந்த ம் உலகுமாம். இைவ தத்தஞ் சிறப்  வைகயான் 
அமரர்சாதிப் பால ெவன்றல் ேவத . இதனாேன பிறப் ைறயாற் சிறந்த 
அமரைர வாழ்த்த ஞ் ெசால்லாைமேய ந்த  தந்திர த்தி வைகயான். 
வைகெயன்ற தனாேன அமரைர ேவ  ேவ  ெபயர் ெகா த்  வாழ்த்த ம் ஏைனப் 
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ெபா வைகயாற் கூறி வாழ்த்தினன்றிப் பகுத் க் கூறப்படாைம ங் ெகாள்க. ைர, 
உயர்ச்சியாத ன் உயர்ச்சியில்லாத காமமாவ  ம ைமப்பயன்ெப ங் கட ள்வாழ்த் 

ப்ேபால் உயர்ச்சியின்றி இம்ைமயிற் ெப ம்பயனாத ன் , இழிந்த ெபா ள்களிற் 
ெசல் ம் ேவட்ைகக் குறிப் . ல் ய வைகயாவ , அம்மனக்குறிப் த் ேதவர்கண்ேண 
ெபா ந்திய கூறா  தன் ெபா ட்டா ம் பிறன்ெபா ட்டா ம் ஆக்கத்  ேமல் 
ஒ வன் கா ற்றவழி அைவ அவற்குப் பயன்ெகா த்த லாம். இ  ஒன்ற ைடய 
பகுதிெயன்க. இத் ைணப் பகுதி ெயன்  இரண் றந்தன எனக்கூறாத, வாளாேத 
பகுதிெயன் றைமயில் ேதவ ம் மக்க ெமன இரண்ேடயாயிற் , அத் ேதவ ட் 
ெபண்ெடய்வங் 'ெகா நிைல கந்தழி' என் ழி அடங் கும். மக்க ட் ெபண்பால் பா தல் 
சிறப்பின்ைமயிற் "ெசயிர் தீர் கற்பிற் ேசயிைழ கணவ" ( றம்-3) என்றாற்ேபாலச் சி  
பான்ைம ஆண்மக்கேளா ப த் ப் பா ப. வைக ெயன்ற தனான் வாழ்த்தின்கண் 
மக்கட்ெபா ம் உடன்ற வி ம் அைவ கட ள் வாழ்தாெமன்  ெகாள்க. 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "எாிெயள்  வன்ன நிறத்தன் விாியிணர்க் 
        ெகான்ைற ம் ைபந்தா ரகலத்தன் ெபான்றா 
        ெரயிெலாி ட் ய வில்லன் பயி ட் 
        காடமர்ந் தா ய வாட னீ ப் 
        றம் ைத தாழ்ந்த சைடயன் குறங்கைறந்  
        ெவண்மணி யார்க்கும் விழவின ண் ற் 
        சிரந்ைத யிரட் ம் விரலனிரண் வா 
        யீரணி ெபற்றெவழிற் *றைகய ேன  
        மிளம்பிைற ேசர்ந்த தலன் களங்கனி 
        மாேறற்கும் பண்பின் ம மிடற்றன் ேறறிய 
        சூலம் பி த்த சுடர்ப்பைடக் 
        காலக் கட ட் குயர்கமா வலேன." 
 
    இ  கட ள் வாழ்த் . 
 
    ெதாைககளி ங் கீழ்க்கணக்கி ம் உள்ள கட ள் வாழ்த்ெதல்லாம் இதன்கண் 
அடக்குக. 
 
    இனி அ ைற வாழ்த் ம் வ மா .:- 
 
        "நிைறெமாழி மாந்தர் ெப ைம நிலத்  
        மைறெமாழி காட்  வி ம்" (குறள்-நீத்-8) 
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        "ெக ப்ப உங் ெகட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்ேக 
        ெய ப்ப உ ெமல்லா மைழ" (குறள்-வான்-5) 
 
        "நாகின நந்தி யினம்ெபா ம் ேபாத்ெதன 
        வாய்வா ழவர் வளஞ்சிறப்ப வாயர் 
        அகன்றார் சுைரய கறந்தபால் சீர்சிறந்த 
        வான்ெபா ள் வட்டத் தயிராகு மத்தயிர் 
        ெமல்லக் கைடவிடத்  ெநய்ேதான்  ெநய்பயந்  
        நல்ல  தன்ன வைளயாகு நல்ல 
        னித  ெமச்சி  நீக்கித் னியின்றி 
        யன்ன ெப ம்பயத்த வாகலாற் ெறான்மரபிற் 
        காரார் றவிற் க த்த தர்மாந்தி 
        யாவா ழியேரா ெந ." 
 
    ஏைனய வந் ழிக் காண்க. 
 
        " யல்சூ  நிவந்த ெபாற்ேகாட் மயத்  
        வியலைறத் தவிசின் ேவங்ைக ற்றி ந்தாங் 
        காிமான் பீடத் தரசுெதாழ வி ந்  
        ெப நிலச் ெசல்விெயா  தி ழ் மார்பம் 
        தல்வ ந் தா  மிக ன்  ெப உந் 
        களில் கற்பின் மகளிெரா  விளங்கி 
        மதிக் குைடயி ன ெபாதி நீழ 
        ெல ெபாழில் வளர்க்கும் கழ்சால் வளவன் 
        பிறந்த  பார்த் ப் பிறர்வாய் பரவநின் 
        னறங்ெக  ேசவ  காப்ப றந்ைதேயா 
        ழி ழி வாழி 
        யாழி மானில் மாழியிற் ரந்ேத" 
 
    இ  கட ள் வாழ்த்தி ஒழியா  தனக்குப் பயன்ப ேவான் ஒ வைன ங் கூட்  
வாழ்த்த ன் ைரதீர்காமம் ல் ய வைகயாயிற் . (26) 
    -------------- 
 
    82. 
        வழங்கியன் ம ங்கின் வைகபட நிைலஇப் 
        பரவ ம் கழ்ச்சி ங் க திய பாங்கி  
        ன்ேனார் கூறிய குறிப்பி ஞ் ெசந் ைற 
        வண்ணப் பகுதி வைரவின் றாங்ேக. 
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    இ  ேமல் 'ஒன்றன்பகுதி' (ெதால்- றத்திைண-26) என் ழித் ேதாற் வாயாகச் 
ெசய்த இ பகுதி ண் மக்கட் பகுதி கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்) பரவ ம் கழ்ச்சி ம் க திய பாங்கி ம்- ஒ  தைலவன் தன்ைனப் பிறர் 
வாழ்த் த ம் கழ்ந் ைரத்த ங் க திய பக்கத்தின்கண் ம்; வைகபட ன்ேனார் 
கூறிய குறிப்பி ம்- அறம்ெபா ளின்பங்களின் கூ பா  ேதான்ற ன் ள்ேளார் 
கூறிய குறிப் ப்ெபா ளின் கண் ம்; ெசந் ைற நிைலஇ- ெசவ்வன கூ ந் ைற 
நிைல* ெபற் ; வழங்குஇயல் ம ங்கின்- வழங்குதல் இய மிடத் ; ஆங்கு 
வண்ணப்பகுதி வைரவின் - அச்ெசந் ைறக்கண் வ ணங்களின் கூ பா  நிகழ்ந்தன 
நீக்கு நிைலைமயின்  என்றவா . 
 
        ----------- 
        (பாடம்) *'குறிப்பின  ெபா ள்.' 
 
    பரவல் ன்னிைலக்கட் ெப ம்பான்ைம வ ம். பரவ ம் கழ்ச்சி ந் 
தைலவன்கண்ணவாய்ப் பாிசில் ெப தல் பா வான் கண்ணதாக ன் ஒ தைலக் 
காமமாகிய ைகக்கிைளக்கு றனாயிற் . ன்ேனார் கூறிய குறிப் ம் 
பாடப்ப ேவான்கண் ேவட்ைக யின்ைமயிற் ைகக்கிைளயாம். குறிப்ெபன்றார், அறம் 
ெபா ள் இன்பம் பயப்பச்ெசய்த ெசய் ைளக் ேகட்ேடார்க்கும் அஃ  
உ திபயத்தைலக் குறித் ச் ெசய்த ன். ெசந் ைறயாவ  விகாரவைகயான் 
அமரராக்கிச் ெசய் ம் அ ைற வாழ்த்திைனப் ேபாலா  உலகி ள் 
இயற்ைகவைகயான் இயன்ற மக்கைளப் பா தல் இ  ெசந் ைறப் பாடாண் 
பாட்ெடனப்ப ம். 
 
    "வண்ண ந் ைண ம் ெபாாீஇ ெயண்ணா" (பத் - குறிஞ்சி-31) என்பவாகலா ம் 
ஐவைக நிறத்திைன ம் வண்ண ெமன்பவாகலா ம் வண்ணெமன்ப  இயற்ெசால்: 
வ ணெமன்ப  வடெமாழித்திாி . 
 
    ஆங்கு வண்ணப்பகுதி வைரவின்ெறனேவ வ கின்ற காமப்பகுதியிடத்  
வண்ணப்பகுதி வைரயப்ப மாயிற் ; ைகக்கிைளக் கிழத்திைய உயர்ந்ேதான் 
வ ணத் ப்ப த் க் கூறாத , ‘அைனநிைல’ (ெதால்- றத்திைண-20) 
வ ணப்ப த் த் ேதான்றக்கூற ன். 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "நிலநீர் வளிவிசும் ெபன்ற நான்கி 
        னளப்ப ாிையேய 
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        நாள்ேகா ங்கள் ஞாயி  கைனயழ 
        ைலந்ெதா ங்கு ணர்ந்த விளக்கத் தைனைய 
        ேபார்தைல மிகுந்த ைரம் பதின்மெரா  
        ப் த் ைற ேபாகிய ணி ைட யாண்ைம 
        யக்குர னைனய ைகவண் ைமையேய 
        யமர்கடந்  மைலந்த ம்ைபப் பைகவர் 
        ேபார்பீ டழித்த ெச ப் கன் ன்ப 
        கூற்  ெவகுண்  வாி  மாற் மாற் றைலேய 
        ெய  ெகழீய தி ெஞம ரகலத்  
        ேநான் ாி தடகைகச் சான்ேறார் ெமய்ம்மைற 
        வா ைற மகளிர் நலனிகல் ெகாள் ம் 
        வயங்கிைழ கரந்த வண் ப  க ப்பி 
        ெனா ங்கீ ேராதிக் ெகா ங்குைழ கணவ 
        பல்களிற் த் ெதாகுதிேயா  ெவல்ெகா  டங்கும் 
        பைடேய ழவ பா னி ேவந்ேத 
        யிலங்குமணி மிைடந்த ெபாலங்கலத் திகிாிக் 
        கடலக வைரப்பினிப் ெபாழின்  தாண்டநின் 
        ன்றிைண தல்வர் ேபால நின் நீ 
        ெகடாஅ நல் ைச நிைலஇத் 
        தவாஅ யேராவிவ் லகேமா டேன." (பதிற் -14) 
 
    பரவற்கண் வந்த ெசந் ைறப் பாடாண்பாட் ; இதைன வாழ்த்தியெலன்பர். 
 
        "வைர ைர  மழகளிற்றின் மிைச 
        வான் ைடக்குந்* தைகயேபால 
        விர வின ெகா டங்கும் 
        வியன்றாைன விறல்ேவந்ேத 
        நீ, டன்  ேநாக்கும்வா ெயாிதவழ 
        நீ, நயந்  ேநாக்கும்வாய் ெபான் ப்பச் 
        ெசஞ்ஞாயிற்  நில ேவண் ம் 
        ெவண் ங்க ள் ெவயில்ேவண் ம் 
        ேவண் ய  விைளக்கு மாற்றைல யாக  
        னின்னிழற் பிறந்  நின்னழல் வளர்ந்த 
        ெவம்மள ெவவேனா மற்ேற யின்னிைலப் 
        ெபாலம் ங் காவி னான்னாட் ேடா ஞ் 
        ெசய்விைன ம ங்கி ெனய்த லல்லைத 
        ைடேயா ாீத  மில்ேலா ாிரத்த ங் 
        கடவ தன்ைமயிற் ைகயற ைடத்ெதன 
        வாண் ச்ெசய் கர்ச்சி யீண் ங் கூட  
        னின்னா ள் வர் பாிசில 
        ெரான்னார் ேதஎத்  நின் ைடத் ெதனேவ:" ( றம்- 38) 
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    இ  கழ்ச்சிக்கண்வந்த ெசந் ைறப் பாடாண்பாட் . இையபியன்ெமாழி 
ெயன்ப ம் அ . 
 
        "உண்டா லம்மவிவ் லக மிந்திர 
        ரமிழ்த மிையவ தாயி  மினிெதனத் 
        தமிய ண்ட  மிலேர னிவிலர் 
        ஞ்ச  மிலர்பிற ரஞ்சுவ தஞ்சிப் 
        கெழனி யி ங் ெகா க்குவர் பழிெயனி 
        லகுடன் ெபறி ங் ெகாள்ளல ரயர்வில 
        ரன்ன மாட்சி யைனய ராகித் 
        தமக்ெகன யலா ேநான்றாட் 
        பிறர்க்ெகன ய ந ண்ைம யாேன" ( றம்-182) 
 
    இ  வைகபட ன்ேனார் கூறிய குறிப்பின்கண்வந்த ெசந் ைறப் பாடாண்பாட் . 
 
    இ  னிவர் கூ மா ேபாலக் கூறிப் பரவ ம் கழ்ச்சி ங் கூறா  
ம ைமப்பயன் பிறர்க்கு தி பயப்பக் கூற ற் ைகக்கிைளப் றனாய்ப் 
பாடாணாயிற் . 
 
    இைவ ெசந் ைற மார்க்கத்  வண்ணப்பகுதியாகிய பாடல் பற்றி வ ெமன்ப உம் 
ெவண் ைற மார்க்கமாகிய நாடகத் ள் அவிநயத் க்குாியவாகி வ ெமன்ப உங் 
கூறின், அைவ ஈண் க்கூறல்† மயங்கக் கூறலாம். அன்றி ம் ஏைன அ வைகத் 
திைணக்கும் இங்ஙனங் கூறா  இத்திைணக்ேக உாித்தாகக் கூ தற்ேகார் 
காரணமின்ைமயா ம் அங்ஙனங் கூறாெரன்ப. பரவ ம் கழ்ச்சி ம் அவ்வப் 
ெபா ண்ைம க தினாைரத் தைலவராக ைடைமயா ம், ஏைனய  அக்குறிப் பிற் 
றன்றாகலா ம், அதற்குப் பாட் ைடத்தைலவர் பலராயி ம் ஒ வராயி ம் 
ெபயர்ெகா த் ங் ெகாடா ங் கூறலா ம் ேவ  ைவத்தாெரன்க. இத் ைண 
ேவ பா ைடயதைனப் பரவல் கழ்ச்சிெயா  கூடைவத்தார். 
 
        --------- 
        (பாடம்) *'வான்ைறவ ம்' †'இரண் ங்கூறல்.' 
 
    அைவ ன்ேனார் கூறிய குறிப்பி ள் ம் விராய்வ ம் என்றற்கு. இன் ம் 
அதனாேன பாடாண் ைணப்ெபா ண்ைம மயங்கிவாி ம் ந்த ெபா ளாற் 
ெபயர்ெப ெமன்  ெகாள்க. 
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    "நிலமிைச வாழ்நர்" என் ம் (43) றப்பாட் ப் லவன் அரசைன ைவ ஆறி அ  
நன்குைரத்தல். அ  இயற்ைக வைகயானன்றிச் ெசயற்ைகவைகயாற் பரவ ம் 

கழ்ச்சி ந் ெதாடர்ந்த ன்ேனார் கூறிய குறிப் . 
 
    இன் ம் மயங்கி வ வனெவல்லாம் இதனான் அைமக்க. (27) 
 
    ------------ 
 
    83. 
        காமப் பகுதி கட ம் வைரயா 
        ேரேனார் பாங்கி  ெமன்மனார் லவர். 
 
    இ  ற்கூறிய கட ட்கும் மக்கட்கும் எய்தியதன்ேமற் சிறப் விதி கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்) காமப்பகுதி- ன்னர்ப் ' ைரதீர் காம' (ெதால்- றத்திைண-26) ெமன்றத ட் 
பக்குநின்ற ணர்ச்சி ேவட்ைக; கட ள் பாங்கி ம் வைரயார்- கட் லனாகிய 
கட ளிடத் ம் நீக்கார்; ஏேனார் பாங்கி ம் வைரயார் என்மனார் லவர்- 
மக்களிடத் ம் நீக்காெரன்  கூ வர் லவர் என்றவா . 
 
    பகுதி ஆகுெபயர். அ  கட ண்மாட் க் கட ட் ெபண் ர் நயப்பன ம், 
அவர்மாட்  மானிடப்ெபண் ர் நயப்பன ங், கட ண் மானிடப்ெபண் ைர 
நயப்பன ம் பிற மாம். 
 
    இன் ம் பகுதிெயன்றதனாேன எ திைணக்குாிய காம ங் 'காமஞ்சாலா 
இளைமேயாள்வயிற்' (ெதால்-அகத்திைண-50) காம மன்றி இ  ேவேறார் 
காமெமன்  ெகாள்க. 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "நல்ெகனி னாமிைசயா ேணாெமன் ஞ் ேசவ ேம 
        ெலால்ெகனி ச்சியா ேணாெமன் -மல்கி  
        ளாட லமர்ந்தாற் காிதா ைமயாைள 
        ட ணர்த் வேதா ரா ." ( ற-ெவ-மாைல-பாடாண்-48) 
 
        "பல்ேலற்ற பாிகலத் ப் ப ேயற்றன் ேம ட்  
        வல்ேலற்ற ைலமகளிர் மனேமற்ப வ திரால் 
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        வல்ேலற்ற ைலமகளிர் மனேமற்ப நீேர ங் 
        ெகால்ேலற் க் க கி ங் ெகாள் ேமா ெகாள்ளாேதா" 
 
        "கு மிப் ப வத்ேத ேகாைத ைனந்ேத 
        யி த்தம் த னி ப்பப்-ப த்தம் 
        ன்ைன ய ம் ம் காஅர்ப் றம்பைணயார்க் 
        ெகன்ன ைறய ளிவள்." 
 
    என வ ம். 
 
        "களியாைனத் ெதன்னன் கனவின்வந் ெதன்ைன 
        யளியா னளிப்பாேன ேபான்றான்- ெறளியாேத 
        ெசங்காந்தண் ெமல்விரலாற் ேசக்ைக தடவந்ேத 
        ெனன்காண்ேப ெனன்னலால்யான்." ( த்ெதாள்ளாயிரம்) 
 
        "அணியாய ெசம்ப க்காய் ெவள்ளிைலேயா ேடந்திப் 
        பணியாேய ெயம்ெப மா ெனன் - கணியார்வாய்க் 
        ேகாணலங் ேகட்ப உங் ெகாண்கர் ெப மானார் 
        ேதாணலஞ் ேசர்தற் ெபா ட் ." 
 
    என வ ம். 
 
        "அ ைன ெதா கழன் ைமயணற் காைளக்ெகன் 
        ெறா கழித் தி தல்யான் யாயஞ் சுவேல 
        ய ேதாண் யங்க* லைவநா வேல 
        ெயன்ேபாற் ெப வி ப் க ெவன்  
        ெமா பாற் படாஅ தாகி 
        யி பாற் பட்டவிம் ைமய ேர." ( றம்-83) 
 
    இ  ெப ங்ேகாழி நாய்கன் மகள் †ஒ த்தி ஒத்த அன்பினாற் காம றாதவழி ங் 
குணச்சிறப்பின்றித் தாேன காம ற் க் கூறிய , இதனானடக்குக. 
 
    இன் ம் ஏேனார்பாங்கி ம் என்பதனாேன கிளவித்தைலவனல்லாத பாட் ைடத் 
தைலவைனக் கிளவித் தைலவனாகக் கூ வன ங் ெகாள்க. 
 
    ----------- 
    (பாடம்) *'அ ெதா  யங்கல்.' 
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    †'இவள் ெபயர் நக்கண்ைணயார். றநா ற்  96-ஆம் பக்கத் ப் பிரதி 
ேபதத்தா ணர்க. 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "கார் ற்றி யிண ழ்த்த கமழ்தட்ட மலர்ேவய்ந்  
        சீர் ற்றிப் லவர்வாய்ச் சிறப்ெபய்தி யி நிலந் 
        தார் ற்றி ய ேபாலத் தைக த்த ைவையதன்* 
        நீர் ற்றி மதில்ெபா உம் பைகயல்லா ேனராதார் 
        ேபார் ற்ெறான் றறியாத ாிைசசூழ் ன ரன்." (க -67) 
 
    இ  குறிப்பினாற் பாட் ைடத்தைலவைனக் கிளவித் தைலவனாகக் கூறிய . 
 
    "மீளிேவற் றாைனயர் குதந்தார் 
    நீ யர் கூட ென ங்ெகா  ெயழேவ." (க -36) 
 
    என்ப ம் அ . 
 
    இவ்வா  வ வெதல்லாம் இதனான் அைமக்க. (28) 
    ------------ 
 
    84. 
        குழவி ம ங்கி ங் கிழவ தாகும். 
 
    இ  ன்னிற்சூத்திரத்திற் பக்குநின்ற காமத்திற்கன்றிப் ' ைரதீர் காம'த் (ெதால்-

றத்திைண-26) திற்குப் றனைட கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்.) குழவிம ங்கி ம் கிழவதாகும்-குழவிப் ப வத் ங் காமப்பகுதி உாியதாகும் 
எ- . 
 
    ம ங்ெகன்றதனான் மக்கட்குழவியாகிய ஒ ம ங்ேக ெகாள்க: ெதய்வக்குழவி 
யின்ைமயின். இதைன ேமலவற்ேறா ெடான்றா  ேவ  கூறினார், தந்ைதயாிடத்தன்றி, 
ஒ  திங்களிற் குழவிையப்பற்றிக் கட ள் காக்க என்  கூ தலா ம், 
பாராட் மிடத் ச் ெசங்கீைர ந் தா ஞ் சப்பாணி ம் த்த ம் வர ைரத்த ம், 
அம் ஞ் சிற்றி ஞ் சி ேத ஞ் சி பைற ெமனப் ெபயாிட்  வழங்குதலா  
ெமன்ப . 
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    இப்பகுதிகெளல்லாம் 'வழக்ெகா  சிவணிய' (ெதால்- றத் திைண-31) என் ஞ் 
சூத்திரத்தாற் ெப ம். இப்ப வத் க்கு உயர்ந்தெவல்ைல வைக வ ணத்தா ம் 
இ பிறப்பாளராகின்ற ப வமாம். ேவளாளர்க்கும் வைகேயார்க்குாிய 
ப வேமெகாள்க. குழவிப்ப வங் கழிந்ேதார் அ  ேவண் யக்கா ம் அக்குழவிப் 
ப வேம க திப் பா க ெவன்றதற்குக் கிழவதாகுெமன்றார். இதற்குப் பாிசில்ேவட்ைக 
அக்குழவிக் கணன்றி அவன் தமர்க்கண் மாெமன் ணர்க. 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "அன்னா யிவெனா வ னந்தரத்தா னாெனன்றான் 
        ன்ன ெமா கான் ெமாழியினான்-பின் ங் 
        க ெக  கூட ற் கண்ஞீ † வந்  
        யாய்ப் ெபா வான் கும்." 
 
    -------- 
    (பாடம்) *'ைவையயின்.' †'கண்ணா .' 
 
    அந்தரத்தானா ெனன்றான் அம்  ேவறா ம் ஒ காலத்ேத விைளயாட்  
நிகழ்த் ெமன, ம ைரயிற் பிட் வாணிச்சி மகற்கு மங்கலக் குறிப்பாற் சான்ேறார் 
கூறிய . (29) 
    -------------- 
 
    85. 
        ஊெரா  ேதாற்ற  ாித்ெதன ெமாழிப. 
 
    இ  ைரதீர் காமத்திற்கன்றிப் பக்குநின்ற காமத்திற்குப் றனைட கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்) பக்குநின்ற காமம் ஊாிற் ெபா மகளிெரா  கூ வந்த விளக்க ம் 
பாடாண் ைணக்கு உாித்ெதன் கூ வர் ஆசிாியர் எ- . 
 
    ேதாற்ற ெமன்ற , அக்காமந் ேதவாிடத் ம் மக்களிடத் ம் விளங்கும் விளக்கத்ைத. 
அ  பின் ள்ேளார் ஏ  ப வமாகப் பகுத் க் க ெவண்பாட்டாகச் ெசய்கின்ற உலாச் 
    ெசய் ளாம். 
 



 163

    இச் சூத்திரத்திற்குத் தைலவர் பிறந்த ஊ ம் அவர் பிறப் ெமன்  ெபா ள்கூறின், 
மரபியற்கண்ேண 'ஊ ம் ெபய ம்' (ெதால்-மரபியல்-27) என் ஞ் சூத்திரத்  
ஊர்ெப தலா ம்,* ன்னர் 'வண்ணப்பகுதி' (ெதால்- றத்திைண-27) என்பதனாற் 
பிறப் ப் ெப தலா ம் இ  கூறிய  கூறலா ெமன் ணர். (30) 
    --------------- 
 
    86. 
        வழக்ெகா  சிவணிய வைகைம யான. 
 
    இ  'அமரர்கண் ம்' (ெதால்- றத்திைண-26) என் ஞ் சூத்திர 

த யவற் க்ெகல்லாம் றனைட. 
 
    (இ-ள்.) கட ள் வாழ்த் ம் அ ைற வாழ்த் ம் தலாக ஊெரா  ேதாற்ற மீறாகக் 
கிடந்தனெவல்லாஞ் சான்ேறார் ெசய்த லெனறிவழக்ேகாேட ெபா ந்திவந்த பகுதிக் 
கண்ேணயான ெபா ள்களாம். எ- . 
 
    எனேவ லெனறிவழக்கின் ேவ படச் ெசய்யற்க என்ப  க த் . 
 
    கட ள் வாழ்த் ப் பா ங்கான் ன் ள்ேளார் பா யவாறன்றி ப்பத் வ ட் 
சிலைர விதந் வாங்கிப் பாடப் ெபறா . 
 
    இனி அ ைறவாழ்த் ப் பா ங்கான் ன் ள்ேளார் கூறியவாறன்றி 
ஆவிற்கினமாகிய எ ைம த யன ம் வாழ்த்தப்படா. 
 
        -------- 
        (பாடம்) *'ஊெரய்தலா ம்.' 
 
    இனிப் ைரதீர் காமம் ல் யவைக ம் ஒ வன்ெறா ங் குலெதய்வத்ைத* 
ேநாக்கியன்றி வைரவின்றிக் கூறப்படா . 
 
    இனிச் ெசந் ைறப்பாடாண்பாட்  ன் ள்ேளார் கூறியவாறன்றி இறப்ப 
இழித் ம் இறப்ப உயர்த் ம் கூறப்படா . 
 
    இனிக் காமப்பகுதிக் கட ளைரக் கூ ங்கா ம் ெபண்ெடய்வத்ேதா  
இயல் ைடயாைரக் கூறினன்றி எண்வைக வசுக்கள் ேபால்வாைர ம் த்தர் சமணர்+ 

த ேயாைர ங் கூறப்படா . 
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    இனி மக்க ள் ஒ வைனத் ெதய்வப்ெபண்பால் காத த்தைம கூ ங்கா ம் 
மக்கட்ெபண்பாற்குக் காதல் கூ ங்கா ம் ன்ேனார் கூறியவாறன்றிக் கூறப்படா . 
 
    இனிக் குழவிப்ப வத் க் காமங் கூ ங்கா ம் ன்னர்க் காப் ம் பின்னர் 
ஏைனய மாக ன் ள்ேளார் கூறியவாறன்றிக் கூறப்படா . 
 
    இனி ஊெரா  ேதாற்ற ம் பரத்ைதயர்க்கன்றிக் குலமகளிர்க்குக் கூறப்படா . 
 
    இன் ஞ் ‘சிவணியவைகைம’ என்றதனாேன ற்கூறிய வற்ேறாேட நா ம் ஊ ம் 
மைல ம் யா ம் பைட ங் ெகா ங் குைட ம் ரசும் நைடநவில் ரவி ங் களி ந் 
ேத ந் தா ம் பிற ம் வ வன ெவல்லாக் ெகாள்க. 
 
    உதாரணம்:- 
 
        " ற்பற்றி னாைர ைறெசய்யிற் றாெனன்ைனக் 
        ைகப்பற்றக் கண்ேடன் கனவி -ளிப்ெபற்றித் 
        தன்ைனத் தனக்ேக ைறப்ப  ெனன்ெசய்  
        ெபான்னம் னனாட்டார் ேகா." 
 
        "ஏாி  ேமற்றத்தி னா ம் பிறர்நாட்  
        வாாி சுரக்கும் வளெனல்லாந்-ேதாி 
        னாிதாளின் கீ கூஉ மந்ெநல்ேல சா ம் 
        காிகாலன் காவிாிசூழ் நா "# (ெபா நரா ) 
 
    இைவ நா ம் யா ம் அ த் வந்தன. 
 
        "ம ேதரான் கச்சி  மாகட ந் தம்  
        ெளா ம் ெப ைம ம் ெமாக்கு-ம ேதரான் 
        கச்சி ப வ கடல்படா கச்சி 
        கடல்ப வ ெவல்லாம் ப ம்." 
 
    இஃ  ஊர் அ த் வந்த . 
 
    ----------- 
    (பாடம்) *’குலத்ெதய்வ.’ +’அமணர்.’ # ‘நாட் .’ 
 
        "மிதியற் ெச ப்பிற் ழியர் ேகாேவ 
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        குவியற் கண்ணி மழவர் ெமய்ம்மைற 
        பால்பயந் தழீஇய பயங்ெக  ெந ந்ேதாட்  
        நீரறன் ம ங்குவழிப் படாப் பாகு ப் 
        பார்வற் ெகாக்கின் பாிேவட் பஞ்சரச் 
        சீ ைடத் ேதஎத்த ைனெகட விலங்கிய 
        ேந யர் ெந வைர யயிைரப் ெபா ந." (பதிற் -21) 
 
    இ  மைல ய த்த . 
 
        "ஆவஞ் ேசர்ந்த றத்ைத ேதர்மிைசச் 
        சாப ேநான்ஞாண் வ க்ெகாள வழங்க ம்." ( றம்-14) 
 
    இ  பைடய த்த . 
 
        " ங்க ெண ப் ைவப்  ேமனியான் 
        பாம் ண் பறைவக் ெகா ேபால* - ேவாங்குக 
        பல்யாைன மன்னர் பணியப் பனிமலர்த்தார்க் 
        ெகால்யாைன மன்னன் ெகா ." ( ற-ெவ-பாடாண்-39) 
 
    இ  ெகா ய த்த . 
 
        "ெவயின்மைறக் ெகாண்ட ெக  சிறப்பின் 
        மாைல ெவண்குைட ெயாக்குமா ெலனேவ." ( றம்-60) 
 
    இ  குைடய த்த . 
 
        " ரசு ழங்குதாைன வ ங் கூ  
        யரசைவ யி ந்த ேதாற்றம் ேபால." (ெபா ந) 
 
    இ  ரச த்த . 
 
        "சா யாி சூட்டான் மைடயைடக்கு நீர்நாடன் 
        மா  மைழத்தடக்ைக மாவளவன் - கா யன்மா 
        மன்னர் ைதத்  மார்பகத் ப் ழக்கிப் 
        ெபான் ைரகற் ேபான்ற குளம் ." 
 
    இ  ரவிய த்த . 
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        "அயிற்கதவம் பாய்ந் ழக்கி யாற்றல்சான் மன்ன 
        ெரயிற்கதவங் ேகாத்ெத த்த ேகாட்டாற் - பனிக்கட ட் 
        பாய்ந்ேதாய்ந்த நாவாய்ேபாற் ேறான் ேம ெயங்ேகாமான் 
        காய்ச்சினேவற் கிள்ளி +களி ." 
        ( த்ெதாள்ளாயிரம் - யாைனமறம்,71) 
 
    இ  களிற த்த . 
 
        "நீேய, யலங்குைளப் பாீஇயி ளிப் 
        ெபாலந்ேதர்மிைசப் ெபா  ேதான்றி++ 
        மாக்கட னிவந்ெத த ஞ் 
        ெசஞ்ஞாயிற் க் கவிைனமாேதா" ( றம்-4) 
 
    இ  ேதர த்த . 
 
    --------- 
    (பாடம்) *'(ெகா ப்ேபால.' +'ேகாைத' ெயன ஏ களி ள்ள . 
    ++'ெபா ெவா ேதான்றி.' 
 
        "மள்ளர் மைலத்தல் ேபாகிய சிைலத்தார் மார்ப." ( றம்-10) 
 
    இ  தார த்த . 
 
    இவற் ட் சிலவற்ைற வைரந் ெகாண்  சின்னப்  ெவன்  ெபயாிட்  
இக்காலத்தார் கூ மா ணர்க. (31) 
    ---------------- 
 
    87. 
        ெமய்ப்ெபயர் ம ங்கின் ைவத்தனர் வழிேய. 
 
    இ  சுட்  ஒ வர் ெபயர்ெகாள் ம் பாடாண் ைணக்குாிய ெமய்ப்-
ெபயர்களிடமாக ம் அகத்திைண நிக ெமன்கின்ற . 
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    (இ-ள்) ெமய்ப்ெபயர் ம ங்கின்- றத்திைணக்குாிய ெமய்ப்ெபயர்களின் ம ங்ேக; 
வழி ைவத்தனர்- றத்திைண ேதான் தற்கு வழியாகிய அகத்திைணைய ைவத்தார் 

த லாசிாியர் என்றவா . 
 
    என்ற  எனக்கும் அ ேவ க த்ெதன்பதாம். வழிெயன்ப  ஆகுெபயர் 
ெமய்ப்ெபயராவன றத்திைணக்குாிய பாட் ைடத்தைலவர் ெபய ம் நா ம் ஊ ம் 

த யனவாம். 
 
    இதன் க த் ச் 'சுட் ெயா வர் ெபயர்ெகாளப் ெபறாஅர்' (ெதால்-அகத்திைண-54) 
என அகத்திைணயிய ட் கூறினைமயிற் கிளவித்தைலவன் ெபயைர ெமய்ப்ெபயராகக் 
    ெகாள்ளா  ஏைனப் றத்திைணயாற்ெகாண்ட ெமய்ப்ெபயாிடம் பற்றி 
அகத்திைணப் ெபா ணிகழ ம் ெப ெமன்பதாம். 
 
    உதாரணம்:- "*அாிெபய் சிலம்பின்" என் ம் (6) அகப் பாட் ள் தித்தெனனப் 
பாட் ைடத்தைலவன் ெபய ம், பிண்ட ெநல் ெனன நா ம், உறந்ைதெயன ஊ ங், 
காவிாி யா ைன ெயன யா ங் கூறிப், பின்னர் அகப்ெபா ள் நிகழ்ந்தவா ங் 
ெகாள்க. 
 
    'ம ங்கு' என்றதனாற் பாட் ைடத்தைலவன் ெபயர்கூறிப் பின்னர் நா  த யன 
கூறன் மரெபன்  ெகாள்க. அ ம் அச் ெசய் ளாற் ெபற்றாம். 
 
        "நிலம் த்த மரமிைச நிமிர்பா ங் குயிெலள்ள 
        நலம் த்த நிறஞ்சாய நம்ைமேயா மறந்ைதக்க 
        கலம் த்த வணியவர் காாிைக மகிழ்ெசய்யப் 
        லம் த் ப் கழ்பானாக் கூட  ள்ளார்ெகால்" (க -27) 
 
    ---------- 
    * இச் ெசய் ைள 21-ஆம் பக்கத்திற் காண்க. 
 
    இத ட் கூட டத் த் தைலவி ெயன்ப  கூறினார். 
 
        "கன்மிைச மயிலாலக் கறங்கி  ரலர் ற்றத் 
        ெதான்னல நனிசாய நம்ைமேயா மறந்ைதக்க 
        ெவான்னாதார்க் கடந்த உ ர நீர் மாெகான்ற 
        ெவன்ேவலான் குன்றின்ேமல் விைளயாட் ம் வி ம்பார்ெகால்" (க -27) 
 
    இத ள் ெவன்ேவலான் குன்ெறன மைல கூறினார். 
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        "திைசதிைச ேதனார்க்குந் தி ம த ன் ைற 
        வைசதீர்ந்த ெவன்னலம் வா வ த வார் 
        நைசெகாண்  தந்நிழல் ேசர்ந்தாைரத் தாங்கித்த 
        மிைசபரந் லேகத்த ேவதினாட் ைறபவர்." (க -26) 
 
    இத ள் ஆ  கூறினார். 
 
    " னவளர் ங்ெகா ' என் ம் (27) ம தக்க ம் அ . 
 
        "காியமலர் ெந ங்கட் காாிைக ன் கடற்ெறய்வங் காட் க் காட்  
        யாியசூள் ெபாய்த்தா ரறனிலெரன் ேறைழயம்யாங் கறிேகா ைமய 
        விாிகதிர் ெவண்மதி  மீன்கண  மாெமன்ேற விளங்கும் ெவள்ைளப் 
        ாிவைள  த் ங்கண் டாம்பல் ெபாதியவிழ்க்கும் காேர ெயம் ர்" 
        (சிலப்- கானல்-7) 
 
    இ த ய ன் ம் காாிற் றைலவிெயனக் கூறியவா  காண்க 
 
    இன் ஞ் சான்ேறார் ெசய் ட்கள் இங்ஙனம் வ வனெவல்லாம் இதனால் அைமக்க. 
இக்க த்தினாற் ெசய் ள் ெசய்த சான்ேறார் தமக்கும் பாடாண்டைலவர்கண் நிகழ்ந்த 
ஒ தைலக் காமேமபற்றி அகத்திைணச் ெசய் ள் ெசய்தாேர ம் 'தம்மிைச 
பரந் லேகத்த ேவதினாட் ைறபவ'ெரன்  இைவ பாடாண் ைணெயனப் 
ெபயர்ெபறா என்றற்கு இ  கூறினார். (32) 
    ----------- 
 
    88. 
        ெகா நிைல கந்தழி வள்ளி ெயன்ற 
        வ நீங்கு சிறப்பின் தலன ன் ங் 
        கட ள் வாழ்த்ெதா  கண்ணிய வ ேம. 
 
    இ  ேதவ ம் மக்க ெமனப் பகுத்த ைறைமயாேன அப்பகுதி யிரண் ங் கூறி 
இன் ம் அத்ேதவைரப்ேபால் ஒ  வழிப் பிறக்கும் பிறப்பில்லாத ெதய்வங்க ம் 
பாடாண் ைணக்கு உாிய ெரன்கிற . 
 
    (இ-ள்) ெகா நிைல- கீழ்த்திைசக்கண்ேண நிைலெபற் த் ேதான் ம் 
ெவஞ்சுடர்மண் லம்; கந்தழி- ஒ பற் க் ேகா ன்றி அ வாகித் தாேனநிற்குந் 
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தத் வங் கடந்த ெபா ள்; வள்ளி- தண்கதிர்மண் லம்; என்ற வ  நீங்கு சிறப்பின் 
தலன ன் ம்- என்  ெசால்லப்பட்ட குற்றந்தீர்ந்த சிறப்பிைன ைடய 
ற்கூறப்பட்ட ன்  ெதய்வ ம்; கட ள் வாழ்த்ெதா  கண்ணிய வ ேம- ற்கூறிய 

அமரேராேட க மாற்றால் ேதான் ம் என்றவா . 
 
        "ெபாய்தீ லக ெம த்த ெகா மிைச 
        ைமய  மண் லம் ேவட்டனள் ைவயம் 
        ர க்கு ள்ளத்ேத ெனன்ைன யிர க்கு 
        மின்னா வி ம்ைபெசய் தாள்" (க -141) 
 
    என்றவழிக் கீழ்த்திைசக்கண்ேண ேதான் ம் மண் ல ெமன்றாற்ேபாலக்* 
ெகா நிைல ெயன்ப உம் அப்ெபா டந்தேதார் ஆகுெபயர். 
 
    இனி எப் ற ம் நீ ெசன்  எறித்த ன் அந்நீடனிைலைம† பற்றிக் 
ெகா நிைலெயன்பா ளர், 
 
    "குவ ெமன் ைலயள் ெகா க்கூந் தலேள." (கு ந்-132) 
 
    என்றாற்ேபால வள்ளிெயன்ப ங் ெகா ைய; என்ைன? பன் மீன்ெதா த்த‡ 
உ த்ெதாைடையக் ெகா ெயனப்ப த ன், அத் ெதாைடயிைன இைடவிடா 

ைடத்தாத ன் அதைன அப்ெபயராற் கூறினார்; த் க்ெகா ெயன ம் 
ேமகவள்ளிெயன ங் கூ ம ேபால. கந்தழி அவ்விரண்டற்கும் ெபா வாய் 
    நிற்ற ன் இைடேய ைவத்தார். 
 
        --------- 
        *" வர் ெகா ள்  ெமான்ெறா  ெபாாீஇ 
        ேமவ  மன்னவன் ெகா கழ்ந் தன் ." 
        என ம், 
        "சூ ேநமியான் ேசாெவறிந்த 
        ழாச்சீர் விறன்மிகுத் தன் .' 
        என ம், 
        " ண் ைலயார் மன க 
        ேவன் கற்கு ெவறியா ன் ." 
        ( றப்-ெவ-மாைல-பாடாண்-39-40-41) 
        என ம் கூறினார் ஐயனாாிதனார். 



 170

        (பாடம்) †'அந்நீண்ட நிைலைம.' ‡'ேகாத்த.' 
 
 
    இனி அமரெரன் ம் ஆண்பாற்ெசால் ள் அடங்காத ெபண்பாற்ெறய்வ ம் 
வள்ளிெயன் ங் கட ள்வாழ்த்தி ட் ப வனவாயின பாடா ெணனப்படா 
வாயி ெமன்ப ; என்ைன? ஞாயி  ெந ப்பின்றன்ைம ம் ஆண்டன்ைம ம் 
உைடைமயா ந், திங்கள் நீாின்றன்ைம ம் ெபண்டன்ைம ம் 
உைடைமயா ெமன்ப . அல்ல உம் ெவண்கதிர் அமிர்தந் ேதவர்க்கு வழங்கலா ம் 
வள்ளி ெயன்ப உமாம் என்ப . 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "ேமகத்தான் ெவற்பா னிைமயான் வி ப்பனியா 
        னாகத்தா னீமைறய நாட்கதிேர-ேயாகத்தாற் 
        காணாதார் நின்ைன நிைலயாைம* கட் ைரப்பர் 
        நாணாத கண்ெணனக்கு நல்கு." 
 
    இ  ெகா நிைல வாழ்த் . 
 
        †"சார்பினாற் ேறான்றா  தான வா ெயப்ெபா ட்குஞ் 
        சார்ெபனநின் ெறஞ்ஞான்  மின்பந் தைகத்தேரா 
        வாய்ெமாழியான் ெமய்யான் மனத்தா னறிவிறந்த 
        ய்ைமயதா ைமதீர் சுடர்." 
 
    இத கந்தழி வாழ்த் . 
 
        "பிைறகா ங் காைலத்தன் ேப வ ெமல்லாங் 
        குைறகாணா தியாங்கண்  ெகாண் -மைறகாணா 
        ேதய்ந்  வளர்ந்  பிறந்திறந்  ெசல் ெமன் 
        றாய்ந்த  நன்மாைய யாம்." 
 
    இ  வள்ளிவாழ்த் . 
 
        "தனிக்கணிற் பாக ந் தானா  மாைம‡ 
        பனிக்கண்ணி சா  ப த் ப்-பனிக்கணந் 
        தா ைறயா நிற்குமத் தண்மதிக்குத் தாயிலெளன் 
        றியா ைரயா நிற்கு மிடத் ." 
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    இ  வள்ளிப்பாற்பட்ட ெபண்பாற் கட ள் வாழ்த் . (33) 
 
        ----------- 
        (பாடம்) *'அைலயாைம' †"கந்தழியாவ  ஒ பற் மற்  அ வாய்த் தாேன 
        நிற்குந் தத் வங்கடந்தெபா ள்: அ , 'சார்பினாற் ேறான்றா ........ைமதீர் சுடர்' 
என்பதாம்." என்ப  பத் -தி காற் ப்பைட- நச்சினார்க்கினியர் உைர. 
        ‡'தானா ம் யாைம.' 
    -------- 
 
    89. 
        ெகாற்ற வள்ைள ேயாாிடத் தான. 
 
    இஃ  எய்தாத  எய் வித்த ; ேதவர்க்கும் உாியவாம். ஒ சார் 
அப்பாடாண் ைணக் ெகாற்றவள்ைள ெயன்ற ன். 
 
    (இ-ள்) ெகாற்றவள்ைள-அதிகாரத்தாற் ைகக்கிைளக்குப் றனாய் ெவட்சி தல் 
வஞ்சி யீறாகிய பாடாண் ெகாற்றவள்ைள; ஓாிடத்தான-ேமற்கூறி நின்ற ேதவர் பகுதிக் 
கண்ணதன்றி அவாின் ேவறாகிய மக்கட் பகுதிக்கண்ண  என்றவா . 
 
    எனேவ, உழிைஞ த ய பாடாண் ெகாற்றவள்ைள நற்றிைளஞ ங் கூளிச்சுற்ற ங் 
ஒன்றைன நச்சிப் கழ்ந்  வாளாேத கூ த ம், ஈண் க் கூ கின்ற ெகாற்றவள்ைள 

லவன் ஒன்றைன நச்சி ெவட்சி த ய ஏழனா ம் கழ்ந் ைரத்த மாயிற்றாத ற் 
'பைடயியங் கரவம்' (ெதால்- றத்திைண.3) தலாக வஞ்சியிற் 'குன்றாச்சிறப்பிற் 
ெகாற்றவள்ைள' யீறாகக் கிடந்த ெபா ட்பகுதிெயல்லாம் பாடாண் ைணயாகப் 
பா ங்கான் மக்கட்ேக ாிய என்ப உம். உழிைஞ த யவற்ைறப் 
பாடாண் ைணயாகப் பா ங்கால் அைவ மக்கட்குந் ேதவர்க்கும் ஒப்ப 
உாியெவன்ப உங் கூ தலாயிற் . என்ைன? அரசியலாற் ேபார்குறித்  
நிைரேகாட ம் மீட்ட ம் ேமற்ெசல் ம் வஞ்சி ந் ேதவர்க் ேகலாைமயாயி ம், 
அ ணரான் ற்றப்பட்ட றக்கத்திைன அகத் ழிைஞ யரணாக்கி ம வழித் 
ேதான்றிய சுகுந்தேனா  இந்திரன் காத்தாற் ேபால்வன ம் பிற ந் ேதவர்க்குக் 
*கூ தலான் அவ ம் மதின் ற்றியவழிப் ேபார் ேதான் த ம் ஆண்  ெவன்றி 
ெயய் த ம் உைடயராத ற் பாடாண் ெபா ட்கும் உாியாெரன ேநர்பட்ட . 
 
    இச்சூத்திரம் மக்கட்ெகய்திய ெபா ண்ைமைய மீட் ங் கூறி நியமித்ததாம். ஆகேவ 
ெவட்சி தல் வஞ்சியிற் ெகாற்ற வள்ைள ஈறாய ெபா ண்ைம உழிைஞ தற் 
பாடாண் ைணக்குாியராகி இைட குந்த ேதவர்க் காகாெவன விதிவைகயான் 
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விலக்கியதாம். எனேவ, ேதவர்க்கு உழிைஞ த ய ெகாற்ற வள்ைள ஆெமன்ப உங் 
கூறினாராயிற் . 
 
    ெகா நிைல த ய ன்றற்குமன்றிக் கட ெளனப் பட்டாைர அதிகாரங்ெகாண்ட 
அளேவயாெமன் ணர்க. 
 
    ----------- 
    * ஏ களிற் 'கூ ' என்பதன்பின் சிறிதிடம் எ தா  விட் த் தானவ ம் 
மதின் ற்றிய வழி' ெயன எ தப்பட் ள்ள . 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "மாவா ய ல நாஞ்சிலாடா 
        கடாஅஞ் ெசன்னிய க ங்கண் யாைன 
        யினம்பரந்த லம் வளம்பரப் பறியா 
        நின்பைடஞர், ேசர்ந்த மன்றங் க ைத ேபாகி 
        நீ டன்ேறார் மன்ெனயி ேறாட்  ைவயா 
        க ங்கா ெலாற்ற ற் சுடர்சிறந் த் ப் 
        பசும்பிசி ெராள்ளழ லா ய ம ங்கி 
        னாண்டைல வழங்குங் கா ணங்கு க ெநறி 
        ைனயகன் ெப ம்பா ழாக மன்னிய 
        றழ் பிரங்கு ரசிற் ெப மைல 
        வைரயிழி ய வியி ெனாளி ெகா  டங்கக் 
        க ம்பாிக் கதழ்சிற கைகப்பநீ 
        ெந ந்ேத ேராட் யபிற ரகன்றைல நாேட" (பதிற் -25) 
 
    இ  லவன் ெபா ணச்சிக் கூற ற் பாடாண்ெகாற்ற வள்ைள, 'வல்லா ராயி ம் 
வல் ந ராயி ம்', 'கால ங் காலம்' என் ம் (57, 4) றப்பட் க்க ம் அ . (34) 
 
    ------------ 
 
    90. 
        ெகா ப்ேபா ேரத்திக் ெகாடாஅர்ப் பழித்த  
        ம த் ர்ந் ேதத்திய வியன்ெமாழி வாழ்த் ஞ் 
        ேசய்வரல் வ த்தம் ட வாயில் 
        காவலர்க்க குைரத்த கைடநிைல யா ங் 
        கண்பைட கண்ணிய கண்பைட நிைல ங் 
        கபிைல கண்ணிய ேவள்வி நிைல ம் 



 173

        ேவ  ேனாக்கிய விளக்கு நிைல ம் 
        வா ைற வாழ்த் ஞ் ெசவியறி உ 
        மாவயின் வ உம் றநிைல வாழ்த் ங் 
        ைகக்கிைள வைகேயா ளப்படத் ெதாைகஇத் 
        ெதாக்க நான்கு ளெவன ெமாழிப. 
 
    இ  ன்னிற் சூத்திரத்  அதிகாரப்பட்  நின்ற மக்கட் பாடாண் ைனக் குாிய 

ைற கூ கின்ற . 
 
    (இ-ள்) ெகா ப்ேபார் ஏத்திக் ெகாடாஅர்ப்பழித்த ம்- பிறர்க்கு ஈேவாைரப் பிறாி 

யர்த் க்கூறிப் பிறர்க் கீயாதாைர இழித் க் கூற ம்; 
 
    சான்ேறார்க்குப் பிறைர யிழித் க்கூறற்கண் ண  தக்க தன்ேற ம் நன்மக்கள் 
பயன்பட வாழ்த ந் தீேயார்* பயன் படாமல் வாழ்த ங் கூறக்ேகட்  ஏைனேயா ம் 
பயன்பட வாழ்தைல வி ம் வெரன்ப  பயப்பக்கூற ன் இவர்க்கு இங்ஙனங் கூ தல் 
தக்கதாயிற் . இதைன ஏத்த ம் பழித்த ம் ஏத்திப் பழித்த ெமன வைகயாகக் 
ெகாள்க. 
 
        ------------ 
        (பாடம்) *'தீமக்கள்' 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "தட நிைலப் பலவி னாஞ்சிற் ெபா நன் 
        மடவன் மன்ற ெசந்நாப் ல ர் 
        வைளக்ைக விற யர் படப்ைபக் ெகாய்த 
        வடகின் கண் ைற யாக யாஞ்சில 
        வாிசி ேவண் ேன மாகத் தான்பிற 
        வாிைச யறித ற் றன் ந் க்கி 
        யி ங்கட  வைளஇய குன்றத் தன்னேதார் 
        ெப ங்களி  *நல்கி ேயாேன யன்னேதார் 
        ேதற்றா ைக  ள ெகால் 
        ேபாற்றா ரம்ம ெபாிேயார்தங் கடேன. ( றம்-140) 
 
    இ  ெகா ப்ேபார் ஏத்திய . 
 
        "பாாிபாாி ெயன் பல ேவத்தி 
        ெயா வற் கழ்வர் ெசந்நாப் லவர் 
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        பாாி ெயா வ  மல்லன் 
        மாாி  ண்டீண் லகு ரப் ப ேவ" ( றம் -107) 
 
    என்ப ம் அ . 
 
        "ஒல் வ ெதால்  ெமன்ற  மியாவர்க்கு 
        ெமால்லா தில்ெலன ம த்த  மிரண்  
        மாள்விைன ம ங்கிற் ேகண்ைமப் பாேல 
        ெயால்லா ெதால்  ெமன்ற  ெமால் வ 
        தில்ெலன ம த்த  மிரண் ம் வல்ேல 
        யிரப்ேபார் வாட்ட லன்றி ம் ரப்ேபார் 
        கழ்குைற ப உம் வாயி லத்ைத 
        யைனத்தா கியாினி யி ேவ ெயைனத் ஞ் 
        ேசய்த் க் காணா  கண்டன மதனா 
        ேனாயில ராகநின் தல்வர் யா ம் 
        ெவயிெலன னிேயன் பனிெயன ம ேயன் 
        கல்குயின் றன்னெவன் னல்கூர் வளிமைற 
        நாணல தில்லாக் கற்பின் வா தன் 
        ெமல் யற் கு மக ள்ளிச் 
        ெசல்வ லத்ைத சிறக்கநின் னாேள" ( றம்-196) 
 
        " கழ்பட வாழாதார் தந்ேநாவார் தம்ைம 
        யிகழ்வாைர ேநாவ ெதவன்" (குறள்- கழ்-7) 
 
    இைவ ெகாடாஅர்ப் பழித்தல். 
 
    ------------------ 
    (பாடம்) *'க ங்களி ' 
 
        "களங்கனி யன்ன க ங்ேகாட் ச் சீறியாழ்ப் 
        பா ன் ப வற் பாண ய்த்ெதனக் 
        களிறில வாகிய ல்லைர ெந ெவளிற் 
        கான மஞ்ைஞ கணெனா  ேசப்ப 
        ைக ய ாிய விைழயணி மகளிெரா  
        சாயின் ெறன்ப வாஅய் ேகாயில் 
        சுைவக்கினி தாகிய குய் ைட ய சில் 
        பிறர்க்கீ வின்றித் தம்வயி ற த்தி 
        ைரசா ேலாங்கு க ெழாாீஇய 
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        ர சுெக  ெசல்வர் நகர்ேபா லாேத." ( றம்-127) 
 
    இஃ  ஆையப் கழ்ந்  ஏைனச்ெசல்வைரப் பழித்த . 
 
        "மின் ந் தமனிய ம் ெவற்றி ம்  ெமான்றாகிப் 
        ெபான்னின் ெபய ர்பைடத்தாற் ேபாலாேத - ெகான்ேன 
        ெயாளிப்பா  மக்களா ெயால் வ தாங்ேக 
        யளிப்பா  மக்களா மா ." 
        (ெப ம்ெபா ள் விளக்கம்- றத்திரட் ) 
 
    இ ம் அ . 
 
    அ த்  ஊர்ந்  ஏத்திய இயன்ெமாழி வாழ்த் ம் - தைலவெனதிர்ெசன்  ஏறி அவன் 
ெசய்திைய ம் அவன் குலத்ேதார் ெசய்திைய ம் அவன்ேமேல ஏற்றிப் கழ்ந்த 
இய ன்ெமாழி வாழ்த் ம்; 
 
    என்ற , இக்கு ப்பிறந்ேதார்க்ெகல்லாம் இக்குணங்கள் இயல்ெபன் ம், அவற்ைற 
நீ ம் இயல்பாக உைடைய ெயன் ம், அன்ேனார்ேபால எமக்கு நீ ம் இயல்பாக ஈ 
ெயன் ம் உய ர்ந்ேதார் கூறி அவைன வாழ்த் த ன் இயன்ெமாழி வாழ்த்தாயிற் . 
இதைன உம்ைமத்ெதாைகயாக்கி இயன் ெமாழி ம் வாழ்த் ெமன 
இரண்டாக்கிக்ெகாள்க. 
 
    இஃ  ஒ வர் ெசய்தியாகிய இயல்  கூறலா ம் வண்ணப் பகுதியின்ைமயா ம் 
பரவ ன் ேவறாயிற் . 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "மாசற விசித்த வார்  வள்பின் 
        ைமப  ம ங்குல் ெபா ய மஞ்ைஞ 
        ெயா ெந ம் பீ  ெயாண்ெபாறி மணித்தார் 
        ெபாலங்குைழ ழிைஞெயா  ெபா யச் சூட் க் 
        கு தி ேவட்ைக ெக  ரசம் 
        மண்ணி வாரா வ ளைவ ெயண்ெணய் 
        ைர கந் தன்ன ெமன் ஞ் ேசக்ைக 
        ய றியா ேதறிய ெவன்ைனத் ெத வர 
        வி பாற் ப க்குநின் வாள்வா ெயாழித்தைத 
        ய உஞ் சா நற் றமிழ்  த றித 
        ல தெனா  ம ைமயா த க வந் நின் 
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        மத ைட ழ த்ேதா ேளாச்சித் தண்ெணன 
        சி ேயாேய விய டங் கமழ 
        விவணிைச ைடேயார்க் க ல்ல த வண 
        யர்நிைல லகத் ைற  ளின்ைம 
        விளங்கக் ேகட்ட மா ெகால் 
        வலம்ப  குாிசினீ யீங்கி  ெசயேல." ( றம்-50) 
 
    இைவ ேபால்வன ெவல்லாம் இயன்ெமாழி. 
 
        "மைல றழ் யாைன வான்ேறாய் ெவல்ெகா  
        வைரமிைச ய வியின் வயின்வயி டங்கத் 
        கடல்ேபா றாைனக் க ங்குரன் ரசங் 
        கா  கட ற் க ய ரற 
        ெவறிந்  சிைதந்தவா 
        ளிைலெதாிந்த ேவல் 
        பாய்ந்தாய்ந்த மா 
        வாய்ந் ெதாிந்த கன்மறவெரா  
        ப பிணம் பிறங்க றிப் பைகவர் 
        ெக கு  பயிற்றிய ெகாற்ற ேவந்ேத 
        நின்ேபா, ல ைசவில் ெகாள்ைகய ராக  ன ைசயா 
        தாண்ேடார் மன்றவிம் மண்ெக  ஞால 
        நிலம்பயம் ெபாழியச் சுடர்சினந் தணியப் 
        பயங்ெக  ெவள்ளி யாநிய நிற்ப 
        விசும் ெமய் ய கலப் ெபயல் ர ெவதிர 
        நால்ேவ  நனந்தைல ேயாராங்கு நந்த 
        விலங்குகதிர்த் திகிாி ந்திசி ேனாேர." (பதிற் -69) 
 
    இ  ன் ள்ேளார்க்கும் இயல்ெபன்ப படக் கூறிய  இயன்ெமாழிவாழ்த் . 
 
        " ரசுக ப் பிகுப்ப ம் வால்வைள ைவப்ப  
        ம ரசுடன் ெபா த வ ண்ண ென வைரக் 
        கறங்குெவள் ள வி கல்ல ைலத் ெதா கும் 
        பறம*பிற் ேகாமான் பாாி ம் பிறங்குமிைசக் 
        ெகால்  யாண்ட வல்வி ேலாாி ங் 
        காாி ர்ந்  ேபரமர்க் கடந்த 
        மாாி யீைக மறப்ேபார் மைலய  
        ரா ேதந்திய குதிைரக் கூர்ேவற் 
        கூவிளங் கண்ணிக் ெகா ம்  ெணழினி  
        மீர்ந்தண் சிலம்பி@ னி ங்கு நளி ைழ 
        ய ந்திறற் கட ள் காக்கு யர்சிைமய ப் 
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        ெப ங்க னாடன் ேபக ந் தி ந் ெமாழி 
        ேமாசி பா ய வா  மார்வ ற் 
        ள்ளி வ ந ைல நனி தீரத் 
        தள்ளா தீ ந் தைகசால் வண்ைமக் 
        ெகாள்ளா ேராட் ய நள்ளி  ெமனவாங் 
        ெக வர் மாய்ந்த பின்ைற ய ழிவரப் 
        பா  வ ந ம் பிற ங் கூ  
        யிரந்ேதா ர ற்றந் தீர்க்ெகன விைரந்திவ 
        ள்ளி வந்தெனன் யாேன விசும் றக் 
        கைழவளர் சிலம்பின் வைழெயா  நீ  
        யாசினிக் கவினிய பலவி னார் ற்  
        ட் ற கனி ெபற்ற க வன் 
        ய்த்தைல மந்திையக் ைகயி உப் பயி  
        ம திரா யாணர் திரத் க் கிழவ 
        விவண்விளங்கு சிறப்பி னியேறர்க் குமண 
        விைசேமந் ேதான்றிய வண்ைமெயா  
        பைகேமம் ப கநீ ேயந்திய ேவேல." ( றம்-158) 
 
    ----------- 
    (பாடம்) #'இ ந்தண் சிலம்பின்.' 
 
    இஃ  இன்ேனார்ேபால எமக்கு ஈ ெயன்ற இய ன்ெமாழி வாழ்த் . 
 
        "இன்  ெச ந் த ேம சி வைர 
        நின்  ெச ந் த ேம பின்  
        ன்ேன தந்தென ெனன்னா  ன்னி 
        ைவக ஞ் ெச ம் ெபாய்யல னாகி 
        யாம்ேவண்  யாங்ெகம் வ ங்கல நிைறப்ேபான் 
        றான்ேவண்  யாங்குத் தன்னிைற வப்ப 
        வ ந்ெதாழின் யேரா தி ந் ேவற் ெகாற்ற 
        னினம  கதச்ேசக் களெனா  ேவண் ங் 
        களம  ெநல் ன் குப்ைப ேவண்  
        ம ங்கலங் களிற்ெறா  ேவண் ம் ெப ந்தைக 
        பிறர்க்கும மன்ன வ றத்தைக யன்ேன 
        ய ன்ன னாக  ெனந்ைத ளள  
        ள்  ேநாவ றாற்க தில்ல 
        ேவா ர ாியவிவ் லகத்  
        வாழ்ேவார் வாழவ வன் றாள்வா ழியேவ." ( றம்-171) 
 
    இ  படர்க்ைகயாகிய இயன்ெமாழி வாழ்த் . 
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        "இம்ைமச் ெசய்த  ம ைமக் காெம  
        ம றவிைல வணிக னாய லன் பிற ஞ் 
        சான்ேறார் ெசன்ற ெநறிெயன 
        வாங்குப் பட்டன் ற வன்ைகவண் ைமேய." ( றம்-134) 
 
    இ  பிற ஞ் சான்ேறார் ெசன்ற ெநறி ெயன்றைமயின் அயேலாைர ம் 
அ த் ர்ந்ேதத்திய . இன் ம் ேவ பட  வ வனெவல்லாம் இதன்கண் அட க்குக. 
 
    ேசய்வரல் வ த்தம் ட வாயில் காவலற்கு உைரத்த  கைடநிைலயா ம் - 
சான்ேறார் ேசணிைட வ தலாற் பிறந்த  வ த்தந்தீர வாயில் காக்கின்றவ க்கு என் 
வரவிைன இைசெயனக்கூறிக் கைடக்க ணின்ற கைடநிைல ம்; 
 
    இ  வாயிேலா க்குக் கூறிற்ேற ம் அவ்வ த்தந் தீர்க்கும் பாடாண்டைலவனேத 

ைறெயன்ப  ெபற்றாம். 
 
    இழிந்ேதாெரல்லாந் தத்தம் இயங்கைள இய க்கிக் கைடக் கணிற்றல் 'பாிசில் 
கைடஇய கைடக்கூட்  நிைல ம்' (ெதால்- ெபா - ற-36) என் ழிக் கூ த ன், இஃ  
உயர்ந்ேதார்க்ேக கூறியதாம். 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "ேவற் ச் சுரத்ெதா  ேவந்தர்கண் ெவம்ைம  
        மாற்றற்கு வந்தேனம் வாயிேலாய் - ேவற்றார் 
        திைறமயக்கு ற்றத் ச் ேசேணாங்கு ேகாயி 
        ைறமக ற்ெகம் மாற்ற மிைச." 
 
    என வ ம். 
 
        "வாயி ேலாேய வாயி ேலாேய 
        வள்ளிேயார் ெசவி தல் வயங்குெமாழி வித்தித் 
        தாம், ன்னிய  க்கு ர ைட ள்ளத் * 
        வாிைசக்கு வ ந் மிப் பாிசில் வாழ்க்ைகப் 
        பாிசிலர்க் க ைடயா வாயி ேலாேய 
        க மான் ேறான்ற ென மா ன ஞ்சி 
        தன்ன றி யலன்ெகா ெலன்னறி யலன்ெகா 
        ல றி ம் க  ைடேயார் மாய்ந்ெதன 
        வ ந்தைல லக  ம ன்ேற ய தனாற் 
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        காவிெனங் கலேன சு க்கிெனங் கலப்ைப 
        மரங்ெகா ற ச்சன் ைகவல் சிறாஅர் 
        ம ைடக் காட்டகத் த ற்ேற 
        ெயத்திைசச் ெச  ம த்திைசச் ேசாேற." ( றம்-206) 
 
    இ  தைலவைன எதிர்ப்பட் க் கூறா  வாயிேலாைன ேநாக்கிக் கூற ற் பாிசில் 
கடாயதின்றாம். 
 
    ஆண் அைச; ஏழ பாக்கி எல்லாவற்றிற்கும் விாித் ெமான் . 
 
    கண்பைட கண்ணிய கண்பைடநிைல ம் - அரச ம் அரச ைரப் ேபால்வா ம் 
அைவக்கண் ெந  ைவகியவழி ம த் வ ம் அைமச்ச ம் த ேயார் அவர்க்குக் 
கண் யில் ேகாட ைலக் க திக் கூறிய கண்பைட நிைல ம்; 
 
    கண்பைட கண்ணிய என்றார், கண்பைட ெபா ளாக இைடநின்ற 
உண் த யன ம் அடக்குதற்கு. 
 
        ---------- 
        (பாடம்) *'உள்ளிய  க்கு ர ைட ள்ளத் .' 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "வாய்வாட் டாைன வயங்கு கழ்ச் ெசன்னிநின் 
        ேனாவா ைகயி யிர்ப்பிடம் ெபறாஅர் 
        களி கவர் யற்சியிற்ெபாி  வ ந்தினேர 
        லகங் காவலர் பலர்விழித் தி ப்ப 
        வறி  யில்ேகாடல் ேவண் நின் 
        பாிசின் மாக்க ந் யில்கமா சிறிேத" 
 
    என வ ம். 
 
    கபிைல கண்ணிய ேவள்வி நிைல ம் - ேசதாவிைனக் ெகா க்கக் க திய 
ெகாைடநிைல கூ த ம்; 
 
    இ  வைரயா ஈைகயன்றி இன்ன ற்றாற் ெகா க்கெவன உயர்ந்ேதார் கூ  
நாட்காைலயிேல ெகா ப்பதாமாத ன் ேவ  கூறினார் கண்ணிய என்றதனாற் 
கன்னியர் தேலாைரக் ெகா த்த ங் ெகாள்க. 
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        "ெபான்னிைறந்த ெபாற்ேகாட் ப் ெபாற்குளம்பிற் கற்றாதந் 
        தின்மகிழா னந்தணைர யின் ப்பச் -ெசன்னிதன் 
        மாநிலேம யா லகம் ேபான்ற  வான் கள்ேபார்த் 
        தா லக மண் லகா மன் " 
 
    ேவ ன் ஓக்கிய விளக்கு நிைல ம்-ேவ ம் ேவற்றைல ம் விலங்காேதாங்கியவா  
ேபாலக் ேகாேலா  விளக்கும் ஒன்  பட்ேடாங்குமா  ஓங்குவித்த விளக்குநிைல ம், 
 
    இன், உவமப்ெபா ள். இ  கார்த்திைகத் திங்களிற் கார்த்திைக நாளின் ஏற்றிய 
விளக்குக் கீ ேம ம் வல மிட ந் திாிபரந்  சுடர்ஓங்கிக் ெகா ந்  
விட்ெட ந்தெதன்  அறிேவாராக்கங் கூறப்ப வதாம். 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "ைமமிைச யின்றி மணிவிளக்குப்ேபாேலாங்கிச் 
        ெசம்ைமயி னின்றிலங்குந் தீபிைக-ெதம் ைன ள் 
        ேவ ங்ேகாடா  ேவந்தன் மைனவிளங்கக் 
        ேகா ங் ேகாடா ெகா ந் ." 
 
    என வ ம். 
 
    ேவ ன் ெவற்றிைய ேநாக்கிநின்ற விளக்குநிைலெயனப் ெபா ள் கூறி, 
 
        "வளி ரந்தக் கண் ம் வலந்திாியாப் ெபாங்கி 
        ெயாளிசிறந் ேதாங்கி வரலா- லளிசிறந்த 
        நன்ெனறிேய காட்  நலந்ெதாி ேகாலாற்கு 
        ெவன்ெனறிேய காட் ம் விளக்கு" ( ற-ெவ-மாைல-பாடாண்-12) 
 
    என்ப  காட் வா ம் உளர். அவர் இதைன நிச்சம் இ கின்ற விளக்ெகன்பர். 
 
    வா ைற வாழ்த் ம்-’வா ைற வாழ்த்ேத ***ேவம் ங் க ம்’ என் ம் (112) 
ெசய் ளியற் சூத்திரப்ெபா ைள உைரக்க. 
 
    இதற்கு ஒ  தைலவன் ேவண்டானாயி ம் அவற்கு உ தி பயத்தைலச் சான்ேறார் 
ேவண்  வாய்ெமாழி ம ங்கினான் அவைன வாழ்ச்சிப்ப த்த ன் இ ங் 
ைகக்கிைளப் றனாகிய பாடாணாயிற் . ெசவி ைறக்கும் இஃெதாக்கும். 
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    உதாரணம்:- 
 
        "எ ைம யன்ன க ங்கல் ைடேதா 
        றானிற் பரக்கும் யாைனய ன்பிற்* 
        கானக நாடைன நீேயா ெப ம 
        நீேயா ராக  னின்ெனான்  ெமாழிவ 
        ல  மன்  நீக்கி நீங்கா 
        நிரயங் ெகாள்பவெரா ெடான்றா  காவல் 
        குழவி ெகாள்பவாி ேனாம் மதி 
        யளிேதா தாேனய  ெபறல ங் குைரத்ேத." ( றம்-5) 
 
    இத ள் நிரயங் ெகாள்வாேரா ெடான்றா  காவைலேயாம்ெபன ேவம் ங் 
க ம்ேபால ெவய்தாகக்கூறி அவற்கு உ தி பயத்த ன் வா ைற வாழ்த்தாயிற் . 
 
        "காய்ெநல் ல த் க் கவளங் ெகாளிேன 
        மாநிைற வில்ல ம் +பன்னாட் காகு 
        ெச  வாயி ந் தமித் ப் க் குணிேன 
        வாய் கு வதனி ங் கால்ெபாி  ெக க்கு 
        மறி ைட ேவந்த ெனறியறிந்  ெகாளிேன 
        ேகா  யாத்  நா ெபாி  நந்  
        ெமல் யன் கிழவ னாகி ைவக ம் 
        வாிைச யறியாக் கலெலன் சுற்றெமா  
        பாி தப ெவ க்கும் பிண்ட நச்சின் 
        யாைன க்க லம்ேபாலத் 
        தா  ண்ணா லக ங் ெக ேம." ( றம்-184) 
 
    என் ம் றப்பாட் ம் அ , 
 
    தத்தம் ல் வழிகளாற் றநா ற்றிற்குத் ைற கூறினாேர ம், அகத்திய ந் 
ெதால்காப்பிய ேம ெதாைகக க்கு லாக ன், அவர் சூத்திரப்ெபா ளாகத் 

ைறகூறேவண்  ெமன் ணர்க. ‘ெசவி ைறதாேன’ (ெதால்-ெபா-ெச-114) 
    என் ம் சூத்திரப் ெபா ண்ைம இவ் தாரணங்கட்கு இன்ைம உணர்க. 
 
        --------- 
        (பாடம்) *’ெமய்ம்பின்.’ +’பன்மாக்காக்கும்.’ 
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    ெசவியறி உம்- இதற்குச் 'ெசவி ைறதாேன' என் ம் ெசய் ளியற் (114) 
சூத்திரப்ெபா ைள உைரக்க. 
 
    ஒ தைல ஒ உதெலன ம் ஒ உெவன ங் கூ மா ேபால, உ ம் 
உ தெலன ம் உ உெவன ங் கூறப்ப ம். 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "அந்தணர் சான்ேறா ர ந்தவத்ேதார் தம் ன்ேனார் 
        தந்ைதயா ெயன்றிவர்க்குத் தார்ேவந்ேத- ந்ைத 
        வழிநின்  பின்ைன வயங்குநீர் ேவ  
        ெமாழிநின்  ேகட்டன் ைற" ( ற-ெவ-மாைல-பாடாண்-33) 
 
        "வடாஅ  பனிப  ெந வைர வடக்குந் 
        ெதனாஅ ெக  குமாியின் ெறற்குங் 
        குணாஅ  கைரெபா  ெதா கடற் குணக்குங் 
        குடாஅ  ெதான் திர் ெபௗவத்தின் குடக்குங் 
        கீழ , ப் ண ர க்கிய ைற தற் கட்  
        னீர்நிைல நிவப்பின் கீ  ேமல 
        தானிைல லகத் தா  மானா 
        ம் க  மாகி விாிசீர்த் 
        ெதாிேகான் ஞமன்ன்* ேபால ெவா திறம் 
        பற்ற யேரா† நிற்றிறஞ் சிறக்க 
        ெசய்விைனக் ெகதிர்ந்த ெதவ்வர் ேதஎத் க் 
        கடற்பைட குளிப்ப மண்  யடர் கர்ச் 
        சி கண் யாைன ெசவ்விதி ேனவிப்‡ 
        பாசவற் படப்ைப யாெரயில் பலதந் 
        தவ்ெவயிற் ெகாண்ட ெசய்  நன்கலம் 
        பாிசின் மாக்கட்கு வாிைசயி னல்கிப் 
        பணியிய ரத்ைத §நின் குைடேய னிவர் 
        க்கட் ெசல்வர் நகர்வலஞ் ெசயற்ேக 
        யிைறஞ்சுக ெப மநின் ெசன்னி சிறந்த  
        நான்மைற னிவ ேரந்  ++ைக ெயதிேர 
        வா க விைறவநின்$ கண்ணி ெயான்னார் 
        நா சு  கமழ் ைக ெயறித்த லாேன 
        **ெச ய ரத்ைதநின் ெவகுளி வா ைழ 
        மங்ைகயர் ளித்த வாண் கத் ெததிேர 
        யாங்க, ெவன்றி ெயல்லாம் ெவன்றகத் தடக்கிய 
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        தண்டா ைகத் தைகமாண் கு மி 
        தண்கதிர் மதியம் ேபால ந் ெத சுட 
        ெராண்கதிர் ஞாயி  ேபால  
        மன்னிய ெப மநீ நிலமிைச யாேன" ( றம்-6) 
 
    ---------------------- 
    (பாடம்) *'ெதாிேகாற்சமன்' †'பற்றி யேரா' ‡'ஏஎ' §'பணீஇயரத்ைத' ++' தல்வர்' 
$'இய ணின்' **'ெசலீஇயரத்ைத' 
 
    இத ள் இயல்பாகிய குணங்கூறி அவற்ேறா  ெசவி ைற ங் கூறினான், 
ெசவி ைறப்ெபா ள் சிறப் ைடத்ெதன்  அவன்க தி வாழ்தல்ேவண் . 
 
    ஆவயின் வ உம் றநிைல வாழ்த் ம்-ெதய்வவழிபா  உைடத்தாயி ம் மக்கள் 
கண்ணேதயாகித் ேதான் ம் பாட் ைடத்தைலவன் ன்னிைலயாகத் ெதய்வம் 
படர்க்ைகயாக வாழ்த் ம் வாழ்த் ம்; 
 
    ெதய்வஞ் சிறந்தேத ம் மக்கள் அதிகாரப்ப த ன் அவர் கண்ணேதயாதற்கு 
‘ஆவயின் வ உம்’ என்றார். இதற்கு ‘வழிப  ெதய்வம்’ என் ம் ெசய் ளியற் (110) 
சூத்திரப் ெபா ைள ைரக்க. 
 
    இ ந் தைலவன் குறிப்பின்றித் ெதய்வத்தால் அவைன வாழ்விக்கும் 
ஆற்ற ைடயார்கண்ணதாக ற் ைகக்கிைளப் றனாயிற் . 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "கண் தேலான் காப்பக் கடன்ேமனி மால்காப்ப 
        ெவண்ணி ேதா ேளந்திைழயா டான்காப்பப்-பண்ணிய ற் 
        ெசன்னியர்க் களீக்குந் ெதய்வநீ 
        மன் க நா மிம் மண்மிைச யாேன." 
 
    என வ ம். 
 
    ைகக்கிைள வைகேயா  உளப்படத் ெதாைகஇ-ேமற் காமப்பகுதிெயன்ற 
ைகக்கிைளயல்லாத ைகக்கிைளயின் பகுதிேயாேட வா ைற வாழ்த் ஞ் 
ெசவியறி உம் றநிைல வாழ்த் ங்கூட நான்காகிய ெதாைகெபற்ற நான்கும்; 
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    வா ைற வாழ்த்  த ய ன் ந் தத்தம் இலக்கணத்திற் றிாி படா; 
இக்ைகக்கிைள திாி ப ெமன்றற்கு எண் ம் ைமயான் உடேனாதா  
உளப்படெவன ேவ ப த்ேதாதினார். அகத்திைணயிய ள் இ பாற்குங் கூறிய 
ைகக்கிைள ங், ‘காமஞ் சாலா இளைமேயாள்வயிற்’ (ெதால்-ெபா-அகத்-50) 
ைகக்கிைள ம், ‘ ன்ைனய நான்கும்’ (ெதால்-ெபா-அகத்-52) என்ற ைகக்கிைள ம், 
‘காமப்பகுதி’ (ெதால்-ெபா- றம்-28) என்ற ைகக்கிைள ம், களவிய ண் ‘ ன்ைனய 

ன் ம்’ (ெதால்-ெபா-கள-14) என்ற ைகக்கிைள ம் ேபாலா  எஞ்ஞான் ம் ெபண் 
பாலார் கூ த ன்றி இைடநின்ற சான்ேறாராயி ம் பிறராயி ங் கூ தற்கு 
உாித்தாய் ற்காலத்  ஒத்த அன்பினராகிக் கைடநிைலக்காலத்  ஒ வன் 
ஒ த்திையத் றந்ததனால் றந்த ெபண்பாற் ைகக்கிைளயாத ன் 
திாி ைடத்தாயிற் . இ  தனிைலக்காலத் த் தான்குறித்  த் ப் பின்னர் 
அவைள வ த்தஞ்ெசய்  இன்பமின்றி ெயாழிதலான் ஒ தைலக் காமமாயிற் . 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "அ ளா யாதேலா ெகா ேத யி ள்வரச் 
        சீறியாழ் ெசவ்வழி பண்ணி யாழநின் 
        காெரதிர் கானம் பா ேன மாக 
        நீன  ெநய்த ற் ெபா ந்த ண்கண் 
        க ழ்ந் வா ராிப்பனி ணக நைனப்ப 
        விைனத லானா ளாக விைளேயாய் 
        கிைளைய மன்ெனங் ேகள்ெவய் ேயாற்ெகன 
        யாந்தற் ெறா தனம் வினவக் காந்தண் 
        ைக ைர விர ற் கண்ணீர் ைடயா 
        யாமவன் கிைளஞேர மல்ேலங் ேகளினி 
        ெயம்ேபா ெலா த்தி நலனயந் ெதன் ம் 
        வ உ ெமன்ப வயங்கு கழ்ப் ேபக 
        ெனால்ெலன ெவா க்குந் ேதெரா  
        ல்ைல ேவ  நல்  ராேன" ( றம்-144) 
 
    இ  கண்ணகி காரணமாக ைவயாவிக்ேகாப் ெப ம் ேபகைனப் பரணர் பா ய 
ைகக்கிைளவைகப் பாடாண்பாட் . 
 
        'கிைளைய மன்ெனங் ேகள்ெவய் ேயாற்ெகன' வினவ, யாங் 
        கிைளயல்ேலம் ல்ைல ேவ  நல் ர்க்கண்ேண வ ெமன்  
        ெசால்வாெளனக் கூ த ன் அஃ  ஏைனக் ைகக்கிைளகளின் 
        ேவறாயிற் . 
 
    'கன் ைழ ய வி' ெயன் ம் (147) றப்பாட் ம் அ . 
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    ெதாக்க நான்கும் உள என ெமாழிப- அந்நான்கும் ற்கூறிய ஆறேனாேட ெதாக்குப் 
பத்தாய்ப் பாடாண்பகுதிக் கண்ேண உளவாய் வ ெமன்  கூ வர் ஆசிாியர் 
என்றவா . 
 
    'ெதாக்க நான்' ெகன்றதனான் இந்நான்கும் ெவண்பா ம் ஆசிாிய ந் ெதாக்குநின்ற 
ம ட்பாவா ம் வ ெமன்ப உங்ெகாள்க. இவற்ைற ேமல்வ கின்றவற்ேறா  
உடன்கூறாராயினார், அைவ இழிந்ேதார் கூ ங் கூற்றாக ன். (35) 
 
    -------------- 
 
    91 
        தாவி னல் ைச க திய கிடந்ேதார்க்குச் 
        சூத ேரத்திய யிெலைட நிைல ங் 
        கூத்த ம் பாண ம் ெபா ந ம் விற  
        மாற்றிைடக் காட்சி றழத் ேதான்றிப் 
        ெபற்ற ெப வளம் ெபறாஅர்க் கறி றீஇச் 
        ெசன் பய ெனதிரச் ெசான்ன பக்க ஞ் 
        சிறந்த நாளணி ெசற்ற நீக்்கிப் 
        பிறந்த நாள்வயிற் ெப மங் கல ஞ் 
        சிறந்த சீர்த்தி மண் மங் கல  
        நைடமிகுத் ேதத்திய குைடநிழன் மர  
        மாணார்ச் சுட் ய வாண்மங் கல  
        மன்ெனயி லழித்த மண் மங் கல ம் 
        பாிசில் கைடஇய கைடக்கூட்  நிைல ம் 
        ெபற்ற பின்ன ம் ெப வள ேனத்தி 
        நைடவயிற் ேறான்  மி வைக விைட  
        மச்ச  வைக  ெமச்ச மின்றி 
        நா ம் ள் ம் பிறவற்றி னிமித்த ங் 
        காலங் கண்ணிய ேவாம்பைட ளப்பட 
        ஞாலத்  வ உ நடக்ைகய  குறிப்பிற் 
        கால ன்ெறா  கண்ணிய வ ேம. 
 
    இ ம் அ . 
 
    (இ-ள்) தாவில் கிடந்ேதார்க்கு நல் ைச க திய சூதர் ஏத்திய யிெலைட நிைல ம்- 
தம  வ யாேல பாசைறக்கண் ஒ  மனக்கவர்ச்சியின்றித் யின்ற அரசர்க்கு நல்ல 

கைழக் ெகா த்தைலக் க திய சூதர் அத் யிெல ப்பின் ஏத்தின யிெலைட 
நிைல ம்; 
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    'கிடந்ேதார்க்' ெகனப் பன்ைமகூறேவ அவர் யிெல ப் த் ெதான் ெதாட்  
வ ெமன்ப உஞ் சூதர் மாகதர் ேவதாளிகர் வந்திகர் தலாயிேனா ட் சூதேர 
இங்ஙனம் ரத்தால் யின்றாைரத் யிெல ப் வெரன்ப உம், யாண் ம் 

ன் ள்ேளாைர ம் பிறைர ங் கூறப்ப ெமன் உங் ெகாள்க. அவர் அங்ஙனந் 
யின்றைம பிறர்க்கும் லப்படப் கழல் அவர் க த்தாக ன் ஒ  தைலக் காமம் 

உளதாயிற் . 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "கானம் ெபா ந்திய கயவாய் மகளிாின் 
        யா ந் யர நந்திய பானா 
        ளிைமயாக் கண்ேணா டைமயாக் காத்தநின் 
        தின் தல்வன் யில்ெகாண் டாங்குப் 
        ேபாற்றா மன்னைர ெயள்ளிச் சிறி நீ 
        ேசக்ைக வளர்ந்தைன ெப ம தாக்கிய 
        வண்ைக ய ண யிர்ெசல வாங்கவ 
        னன் ணர்ந் தாங்கு ெவன்றி ேமய 
        வாடா வஞ்சி மைலந்த ெசன்னிப் 
        ேபார  தாைனப் ெபாலந்ேதர் வளவ 
        நின் யி ெல மதி நீ  
        ெமான்றா ேவந்தர் ெபான் யில் ெபறேவ." 
 
    எனவ ம். 
 
    கூத்த ம் பாண ம் ெபா ந ம் விற ம் ெபற்ற ெப வளம் ெபறாஅர்க்கு 
அறி றீஇச் ெசன்  பயெனதிரச் ெசான்ன பக்க ம்- ஆடன்மாந்த ம் பாடற்பாண ம் 
க விப் ெபா ந ம் இவ ட் ெபண்பாலாகிய விற ெமன் ம் நாற் பாலா ந் 
தாம்ெபற்ற ெப ஞ் ெசல்வத்ைத எதிர்வந்த வறிேயார்க்கு அறி த்தி அவ ம் 
ஆண் ச்ெசன்  தாம் ெபற்றைவெயல்லாம் ெப மா  கூறிய கூ பா ம்; 
 
    கூத்தராயிற் பாரசவ ம்* ேவளாள ம் பிற ம் அவ் வாடற் ெறாழிற்கு 
உாிேயார்க ம் பாரதிவி த்தி ம்† விலக் குயற்கூத் ங் கானகக்கூத் ங் 
கழாய்க்கூத் ம் ஆ பவராகச் சாதி வைரயைறயிலராக ன் அவைர ன்ைவத்தார்; 
பாண ம் ெபா ந ந் தத்தஞ் சாதியில் திாியா  வ த ற் ேசரைவத் தார்; ற்கூறிய 

ப்பாேலா ட் கூத்தராயினார் எண்வைகச் சுைவ ம் மனத்தின்கட்பட்ட 
குறிப் க்க ம் றத் ப் ேபாந்  லப்பட ஆ வார்; அ  விறலாக ன் அவ் விறல்பட 
ஆ வாைள விற ெயன்றார்.. இவ க்குஞ் சாதிவைரயைற யின்ைமயிற் 
பின்ைவத்தார். பாண ம் இைசப்பாண ம் யாழ்ப்பாண ம் மண்ைடப்பாண ெமனப் 
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பலராம். ெபா ந ம் ஏர்க்களம் பா ந ம் ேபார்க்களம்பா ந ம் பரணிபா ந ெமனப் 
பலராம். விற க்கு அன்னேதார் ெதாழில் ேவ பா ன்றித் ெதாழி ெலான்றாக ன் 
விற ெயன ஒ ைமயாற் கூறினார்,. 
 
        ----------- 
        (பாடம்) *'பாரைசவர்.' என்ப  ன் அச்சுப்பிரதியிற் கண்ட பாடம். ஆனால் அ  
தி த்தமானதன் . 
        †'பாரத வி த்தி.' என்ப  தி த்தமான பாடம் அன் . 
 
    ஆற்றிைடக் காட்சி உறழத் ேதான்றிப் ெபற்ற ெப வளம் ெபறாஅர்க்கு அறி றீஇச் 
ெசன் பயெனதிரச் ெசான்ன பக்க ம்- இல்லறத்ைதவிட் ்த் றவறமாகிய 
ெநறியிடத்  நிற்றல் நன்ெறன் ங் கண்டகாட்சி தீெதன் ம் மா படத் 
ேதான் ைகயினாேல தான் இைறவனிடத் ப்ெபற்ற கந்தழியாகிய ெசல்வத்ைத 
யாண் ந்திாிந்  ெபறாதார்க்கு இன்ன விடத்ேத ெசன்றாற் ெபறலாெமன்  
அறி த்தி அவ ம் ஆண் ச் ெசன்  அக் கந்தழியிைனப் ெப ம்ப  ெசான்ன 
கூ பா ம்; 
 
    பக்கெமன்றதனாேன அச்ெசய் ட்கைளக் கூத்தராற் ப்பைட பாணாற் ப்பைட 
ெபா நராற் ப்பைட விற யாற் ப்பைட காற் ப்பைடெயன வழங்குத ம் 
ஆற்றின ைம ம் அவ ர்ப் பண் த யன ங் கூ த ங் ெகாள்க. 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "வான்ேறாய் ெவண்குைட வயமா வளவ 
        னீன்ேறார் தம்மி ந் ேதான்ற நல்கினன் 
        சுரஞ்ெசல் வ த்தேமா ரங்கி ெயன்  
        மிரந்ேதா ரறியாப் ெப ங்கலஞ் சுரக்குவன் 
        ெசன்மதி வாழிய நீேய நின்வயி 
        னாட  மகிழான் பாட ங் ேகளான் 
        வல்ேல வ ெகன வி ப்பி னல்ல  
        நில்ெலன நி க்குவ னல்ல னல் ைசப் 
        ெப ந்தைக ேவந்தர் ேகால ெமா  
        தி ந்தா வாழ்க்ைகயின் வ ந்  ேவாேய." 
 
        "தி மைழ தைலஇய வி ணிற விசும்பின்." 
        (பத் -மைலப காடம்-1) 
 
    இைவ கூத்தராற் ப்பைட. 
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        "பாணன் சூ ய பசும்ெபாற் றாமைர 
        மாணிைழ விற  மாைலெயா  விளங்கக் 
        க ம்பாி ெந ந்ேதர் ட் விட் டைசஇ 
        ாீர் ேபாலச் சுரத்திைட யி ந்தனிர் 
        யாாீ ேராெவன வினவ லானாக் 
        காெர ெனாக்கற் க ம்பசி யிரவல  
        ெவன்ேவ லண்ணற் காணா ங்ேக 
        நின்னி ம் ல் ேய மன்ேன யினிேய 
        இன்ேன மாயிேன மன்ேன ெயன்  
        டாஅ ேபாரா வாகுத லறிந் ம் 
        படாஅ மஞ்ைஞக் கீத்த ெவங்ேகா 
        க டாஅ யாைனக் க மான் ேபக 
        ெனத் ைண யாயி  மீத்த னன்ெறன  
        ம ைமேநாக் கின்ேறா வன்ேற 
        பிறர், வ ைமேநாக் கின்றவன் ைமவண் ைமேய.*" ( றம்-141) 
 
    ---------- 
    (பாடம்) *'ந ல்லா ெறனி ம்' தி க்குறள், 222. 
 
    "மணிமைலப் பைணத்ேதாண் மாநில மடந்ைத." (பத் -சி பாண்-1) 
 
    இைவ பாணாற் ப் பைட. 
 
        "சிைல லாய் நிமிர்ந்த சாந் ப  மார்பி 
        ெனா னற் கழனி *ெவண்குைடக் கிழேவான் 
        வ ஞ்சு தடக்ைக வாய்வாட் குட் வன் 
        வள்ளிய னாதல் ைவயகம் கழி  
        ள்ள ேலாம் மி# யர்ெமாழிப் ல ர் 
        யா ம், இ ணிலாக் கழிந்த பகல்ெசய் ைவகைற 
        ெயா கண் மாக்கிைண ெதளிர்ப்ப ெவாற்றிப் 
        பா மிழ் ரசி னியேறர்த் தந்ைத 
        வாடா வஞ்சி பா ேன னாக 
        வ கம  வைகெயா ட கல் ேவண் க் 
        ெகான் சினந் தணியாப் ல நா  ம ப்பின் 
        ெவஞ்சின ேவழ நல்கின ன ஞ்சி 
        யான  ெபயர்த்தென னாகத் தான  
        சிறிெதன ணர்ந்தைம நாணிப் பிறி ேமார் 
        ெப ங்களி  நல்கி ேயாேன ய தற்ெகாண் 
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        ம்ேப ெராக்கல் ெப ம் லம் றி ந் 
        ன்ன ம் பாிசி ற ெமன 
        ெவன் ஞ் ெசல்ேலனவன் குன் ெக  நாட்ேட." ( றம் - 394) 
 
        "அறாஅ யாண ரகன்றைலப் ேப ர்ச் 
        சா கழி வழிநாட்." (பத் -ெபா நர்-1-2) 
 
    இைவ ெபா நராற் ப் பைட. 
 
        "ேசயிைழ ெப குைவ வா தல் விற  
        தட வாய்க் க த்த மாயிதழ்க் குவைள 
        வண் ப  மலர்த் தண்சிதர் கலாவப் 
        ெபய்யி ம் ெபய்யா தாயி  ம வி 
        ெகாள்  வியன் லத் ைழகா லாக  
        மால் ைட ெந வைரக் ேகா ேதா றிழித  
        நீாி  மினிய சாயற் 
        பாாி ேவள்பாற் பா ைன ெச ேன." ( றம்-105) 
 
        "ெமல் யல் விற நீ நல் ைச ெசவியில்." ( றம்-133) 
 
    இைவ விற யாற் ப் பைட. 
 
    கூத்தராற் ப்பைட த மா ெதாழிலாகமற் கூத்தைர ஆற் ப் ப த்ெதன விாிக்க. 
ஏைனய ம் அன்ன. 
 
        -------- 
        (பாடம்) *'ஒ கதிர்க் கழனி.' # ேமாம் மி. 
 
    காற் ப்பைட ட் " லம்பிாிந் ைற ஞ் ேசவ ' ெயனக்கந்தழிகூறி, 
'நின்ெனஞ்சத் தின்னைசவாய்ப்பப் ெப தி' ெயன ங் கூறி, அவ ைற ம் இடங்க ம் 
கூறி, ஆண் ச் ெசன்றால் அவன் 'வி மிய ெபறல ம் பாிசி னல்கும்' என ங் கூறி, 
ஆண் த் தான் ெபற்ற ெப வளம் அவ ம்ெபறக் கூறியவா  காண்க. இதைனப் 

லவராற் ப்பைட என்  உய்த் ணர்ந்  ெபயர் கூ வார்க்கு காற் ப்பைட 
ெயன் ம் ெபயரன்றி அப்ெபயர் வழங்காைமயான் ம க்க. இனி காற் ப்பைட 
ெயன்பதற்கு கன்பால்  ெப தற்குச் சைமந்தான் ஓாிரவலைன ஆற்ழ ப்ப த்த 
ெதன்ப  ெபா ளாகக்ெகாள்க. இனிக் கூத்தர் த ேயார் கூற்றாகச் ெசய் ட் 
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ெசய் ங்கால் அவர்ேமல் ைவத் ைரப் பினன்றிப் ல ைட மாந்தர் தாேம லெனறி 
வழக்கஞ் ெசய்யாைம ணர்க. 
 
    இனி இைசப் லவர்க்கும் நாடகப் லவர்க்கும் இங்ஙனங் கூறலைமயா ; அவ ள் 
உயர்ந்ேதாரல்லாதா ம் அத்ெதாழிற்குப் ெப ம்பான்ைம ம் உாியராய் நடத்த ன், 
 
    நாளணி ெசற்ற நீக்கிச் சிறந்த பிறந்த நாள்வயிற் ெப மங்கல ம்- நாெடா ந் தான் 
ேமற்ெகாள் கின்ற ெசற்றங்கைளக் ைகவிட் ச்* சிறந்த ெதாழில்கள் பிறத்தற்குக் 
காரணமான நாளிடத்  நிக ம் ெவள்ளணி ம்; 
 
    அரசன் நாேடா ம் தான் ேமற்ெகாள்கின்ற ெசற்றமாவன சிைறெசய்த ஞ் 
ெச ச்ெசய்த ங் ெகாைல ாித ம் த யன. சிறந்த ெதாழில்களாவன 
சிைறவி த ஞ் ெச ெவாழித ங் ெகாைலெயாழித ம் இைறதவிர்த்த ந் 
தானஞ்ெசய்த ம் ேவண் ன ெகா த்த ம் பிற மாம். 
 
    மங்கலவண்ணமாகிய ெவள்ளணி ம் அணிந்  எவ் யிர்க் கண் ம் அ ேள 
நிகழ்த ன் அதைன ெவள்ளணி ெயன்ப. ஆகுெபயரான் அப்ெபா ள் கூறிய 
ெசய் ம் ெவள்ளணி யாயிற் . 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "அந்தண ராெவா  ெபான்ெபற்றார் நாவலர் 
        மந்தரம்ேபான் மாண்ட களி ர்ந்தா- ெரந்ைத 
        யிலங்கிைலேவற் கிள்ளி யிேரவதிநா ெளன்ேனா 
        சிலம்பிதன் கூ ழந்த வா " ( த்ெதாள்ளாயிரம்-82) 
 
    இ  சிலம்பி கூ ழக்குந் ைண அடங்க ம் ெவளியாயிற் ெறன்ற ன் 
ெவள்ளணியாயிற் . 
 
    ------------------ 
    (பாடம்) *'ெசற்றங்கைளக் ைகயிட் ' என்ப  ன் அச்சுப் பிரதிப் பாடம். இ  
ெபா ந்தவில்ைல. 
 
        "ெசய்ைக யாிய களவழிப்பா ன்ெசய்த 
        ெபாய்ைக ெயா வனாற் ேபாந்தரேமா-ைசய 
        மைலச்சிைறதீர் வாட்கண்டன் ெவள்ளணிநாள் வாழ்த்தி 
        ெகாைலச்சிைறதீர் ேவந் க் குழாம்." 
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    இ  சிைறவி தல் கூறிற் . 
 
        "கண்ணார் கதவந் திறமின் களிெறா ேதர் 
        பண்ணார் நைடப் ரவி பண்வி மின்-நண்ணாதீர் 
        ேதர்ேவந்தன் ெறன்னன் றி த் திராடநாட் 
        ேபார்ேவந்தன் ச லன்" ( த்ெதாள்ளாயிரம் 7) 
 
    இ  ெச ெவாழிந்த . 
 
        "ஏமா  மன்னீ ெரயிறிறமி ெனங்ேகாமான் 
        வாமான்ேறர்க் ேகாைத சதயநா -ளாமா  
        காம க மின் கண்ப மி ெனன் ேம 
        ேயம ரசின் குரல்" 
 
    இத ள் இழிகுலத்ேதான் பைறசாற்றினைம கூ த ன் இழிந்ேதார் கூ தல் ஒழிந்த 
மங்கலங்கட்கும் ஒக்கும். ெப மங்கல ெமன்றதனாேன பக்கநா ந் திங்கேடா ம் வ ம் 
பிறந்த நா ம் பாட ட் பயிலாைம ணர்க. 
 
    சிறந்த சீர்த்தி மண் ம் மங்கல ம்- அரசர்குச் சிறப் ெபய்திய மிக்க கைழ 
எய் விக்கும் ைனந்  ஆ ம்நீராட்  மங்கல ம்; 
 
    இதைனப் பிறந்தநாளின் பின்ைவத்தார் ெபான் ைனந்த ஞான்  ெதாடங்கி 
யாண் ேதா ம் இ  வ ெமன்றற்கு கு நில மன்னர்க்காயின் அவர்க்குாிய 
பட்டத்ேதா  கூ ய மண் மங்கல ங் ெகாள்க. 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "அளி யாக் கண்குைடயா னாகதிநாள் ேவய்ந்த 
        ெவாளி  ெபான்மைலேய ெயாக்கு- ெமாளி ேமன் 
        மந்திரத்தா லந்தணர் வாக்கியநீ ரம்மைலேம 
        லந்தரத் க் கங்ைக யைனத் " 
 
    எனவ ம். 
 
    இதனாேன யாண்  இத் ைணச் ெசன்றெதன்  எ ம் நாண்மங்கல ம் ெப ம். 
 
    நைட மிகுத்  ஏத்திய குைடநிழன் மர ம்- உலகெவா க்கத்ைத இறப்ப உயர்த் ப் 

கழ்ந்  கூறப்பட்ட குைடநிழல திலக்கண ம்; 
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    இங்ஙனம் ைனந் ைரத்தற்கு ஏ வாய  நிழலாம்; என்ைன? அந்நிழல் 
உலகுடனிழற்றியதாகக் கூ த ம்பட் க்கு  றங்காத்தற்குக் குறியாகக் 
குைடெகாண்ேடெனன்  அக் ெகாற்றவன் குறிக்க ம் ப த ன். 
 
    மரெபன்றதனாற் ெசங்ேகா ந் திகிாி ம் ேபால்வனவற்ைறப் 

ைனந் ைரயாக்க ங் ெகாள்க. 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "மந்தரங் காம்பா மணிவிசும் ேபாைலயாத் 
        திங்க ளதற்ேகார் திலதமா-ெவங்க  
        ற் நீர் ைவய  நிழற் ேம 
        ெகாற்றப்ேபார்க் கிள்ளி குைட" ( த்ெதாள்ளாயிரம்-62) 
 
    என வ ம். 
 
        "அறநீர்ைம தாங்கி யளப்பாிதாய் வானப் 
        றநீர்ேபான் ற் ம் ெபாதி ம்- பிறெராவ்வா 
        ேவந்த ள்  தல்ேவந்தன் த்தமிழ்க்குக் 
        ேகாேவந்தன் கண்டன் குைட." 
 
    என ம், 
 
        .... .... .... ... 
        ஞாயி  சுமந்த ேகா திரள் ெகாண்  
        மாக விசும்பி ன நின் றாங்குக் 
        கண்ெபார விளங்குநின் விண்ெபா  வியன்குைட 
        ெவயின் மைறக் ெகாண்டன்ேறா வன்ேற வ ந்திய 
        கு மைறப் ப ேவ கூர்ேவல் வளவ ( றம்-35) 
        .... .... .... .... 
 
    என ம், 
 
        "திங்கைளப் ேபாற் ந் திங்கைளப்ேபாற் ங் 
        ெகாங்கலர்தார்ச் ெசன்னி குளிர்ெவண் குைடேபான்றிவ் 
        வங்க லகளித்த லான்" (சிலப்-மங்கல.) 
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    என ம், 
 
        "திங்கண் மாைல ெவண்குைடயான் ெசன்னி ெசங்ேகா ல ேவாச்சிக் 
        கங்ைக தன்ைனப் ணர்ந்தா ம் லவாய் வாழி காேவாி" 
        (சிலப்-கானல்வாி) 
 
        "ஞாயி  ேபாற்  ஞாயி  ேபாற் ங் 
        காவிாி நாடன் றிகிாிேபாற் ெபாற்ேகாட்  
        ேம  வலந்திாித லான்." (சிலப்-மங்கல) 
 
    என ம் இைவ குைடைய ம் ெசங்ேகாைல ந் திகிாிைய ம் பைனந்தன. 
 
    மாணார்ச்சுட் ய வாண்மங்கல ம்--பைகவைரக் குறித்தவாள் ெவன்றியாற் 
பசிப்பிணி தீர்ந்த ேபய்ச்சுற்ற ம் பிற ம் வாளிைன வாழ்த் ம் வாண்மங்கல ம்; 
 
    இ  பிறர் வாழ்த்தப்ப த ற் ெகாற்றைவையப் பர ம் 'ெவன்ற வாளின் 
மண்'( றத்திைண-13)ெணன்பதனில் ேவறாயிற் . கழ்ச்சிக்கட் பைகவைர இகழ்ந்  

கழ்த ன் 'மாணார்ச்சுட ய' என்றார். 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "ஆளி ம ைக யடல்ெவய்ேயான் வாள்பா க் 
        கூளிகள் வம்மிேனா கூத்தாடக்--காளிக்குத் 
        தீராத ெவம்பசி தீர்த் நாஞ் ெசங்கு தி 
        நீராட்  ண்ட நிணம்." 
 
    என வ ம். 
 
        "அ ம்பவிழ்தார்க் ேகாைத யரெசறிந்த ெவாள்வாள் 
        ெப ம் ல ஞ் ெசஞ்சாந்  நாறிச்--சு ம்ெபா  
        வண்டா ம் பக்க  ண்  கு நாி 
        ண்டா ம் பக்க  ண் ." ( த்ெதாள்ளாயிரம்-109) 
 
    இ  பிறர் கூறிய . 
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    இ  பாணியிற் பயின் வ ம். 
 
    மன்ெனயில் அழித்த மண்  மங்ல ம்—மாற்றரசன் வாழ்ந்த மதிைலயழித் க் 
க ைதேயரான் உ  ெவள்ைளவரகுங் ெகாள் ம் வித்தி மங்கலமல்லாதன 
ெசய்தவன் மங்கலமாக நீரா மங்கல ம்; 
 
    அழித்ததனான் மண் மங்கலம். 
 
    உதாரணம்:-- 
 
        "க ந்ேதர் குழித்த ெஞள்ள லாங்கண் 
        ெவள்வாய்க் க ைதப் ல் னம் ட் ப் 
        பாழ்ெசய் தைனயவர் நனந்தைல நல்ெலயில்." ( றம்-15) 
 
    என்  எயிலழித்தவா  கூறி, 
 
        " யாச் சிறப்பின் ேவள்வி ற்றி 
        ப நட்ட." 
 
    எனேவ, ஒ வாற்றான் மண்ணியவா ங் கூறியவா  காண்க. 
 
    கு மிெகாண்ட மண் மங்கலம் எயிலழித்தல் கூறாைம யின் இதனின் 
ேவறாயிற் . 
 
    பாிசில் கைடஇய நிைல ம் - பாிசிலைர நீக்குதலைமயா  ெந  ெகாண்  ஒ கிய 
தைலவற்குப் பாிசில் ேவட்ேடான் தன் க ம்பின  இ ம்ைப த யன கூறித் தான் 
குறித்த ெபா ண்ைமயிைனச் ெச த்திக் கடாவினநிைல ம்; 
 
    கைடக்கூட்  நிைல ம் - வாயி டத்ேத நின்  தான் ெதாடங்கிய க மத்திைன 

க்கும் நிைல ம்; 
 
    இ ம் இழிந்ேதார் கூற்றாயிற் , இ த்தேல அன்றிக் கடா த ன். 
நிைலெயன்றதனாேன பாிசில்ெபறப் ேபாகல் ேவண் ெமன் ங் குறிப் ம் 
பாிசினிைல ம் பல்வைகயாற் கூ தல் ெகாள்க. 
 
    உதாரணம்:- 



 195

 
        "ஆ நனி மறந்த ேகா ய ர ப்பி 
        னாம்பி ப்பத் ேதம் பசி ழவாப் 
        பாஅ ன்ைமயிற் ேறாெலா  திரங்கி 
        யில்  ர்ந்த ெபால்லா வ ைல 
        சுைவத்ெதா ற உந்தன் மகத் க  ேநாக்கி 
        நீெரா  நிைறந்த ாிதழ் மைழக்கெணன் 
        மைனேயா ெளவ்வ ேநாக்கி நிைனஇ 
        நிற்படர்ந் திசிேன நற்ேபார்க் குமண 
        ெவன்னிைல யறிந்தைன யாயி னிந்நிைலத் 
        ெதா த் ங் ெகாள்ளா த ைமயெல ன க்கிய 
        பண்ணைம நரம்பின் பச்ைச நல்யாழ் 
        மண்ணார் ழவின் வயிாிய 
        ாின்ைம தீர்க்குங் கு ப்பிறந் ேதாேய." ( றம்-164) 
 
    இ  பாிசில் கடாநிைல. 
 
        மதிேயர் ெவண்குைட ய தியர் ேகாமான் 
        ெகா ம்  ெணழினி ெந ங்கைட நின்றியான் 
        பசைல நிலவின் பனிப  வி யற் 
        ெபா களிற் ற வழி யன்ன ெவன்ைக 
        ெயா கண் மாக்கிைண ெயாற்  ெகாடாஅ 
        ெக  மன்ன ராெரயில் கடந்  
        நிணம்ப  கு திப் ெப ம்பாட் டீரத் 
        த ணங்குைட மரபி னி ங்களந் ேதா ம் 
        ெவள்வாய்க் க ைதப் ல் னம் ட்  
        ெவள்ைள வரகுங் ெகாள் ம் வித் ம் 
        ைவக ழவ வாழிய ெபாிெதனச் 
        ெசன்றியா னின்றென னாக வ ன்ேற 
        ண் ேகணிப் பகட் ைலப் பாசி 
        ேவர் ைர சிதாஅர் நீக்கி ேநர்கைர 
        ண் ற் க ங்க டீஇ ண்ெமனத் 
        ேதட்க ப் ப ன்ன நாட்ப  ேதறல் 
        ேகாண்மீ ன ன்ன ெபாலங்கலத் த ைளஇ 
        ண் ைற யீத்த ல ன்றி ங்* ேகாண் ைற 
        வி ந்திைற நல்கி ேயாேன ய ந்தரத் 
        த ம்ெபற ல மிழ்த மன்ன 
        க ம்பிவட் ட ந்ேதான் ெப ம் றங் கைடேய.#" ( றம்-392) 
 
    இ  கைடநிைல. 
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        "நல்யா ழாகுளி பதைலெயா  சு க்கிச் 
        ெசல்லா ேமாதில் சில்வைள விற  
        களிற் க்கணம் ெபா த கண்ணகன் பறந்தைல 
        $விசும்பா ெட ைவப் ப சுந்த  த ப்பப் 
        பைகப் ல மாீஇய தைகப்ெப ஞ் சிறப்பிற் 
        கு மிக் ேகாமாற் கண்  
        ெந நீர்ப் ற்ைக நீத்தனம் வரற்ேக." ( றம்-64) 
 
    இ  ேபாகல்ேவண் ங் குறிப் . 
 
        "ஊ   ைனயி னினிெதனப் 
        பா ற் ெபய்த ம் பாகிற் ெகாண்ட  
        ம ள  கலந்  ெமல் ய  ப கி 
        வி ந் த் தாற்றி யி ந்தென மாகச் 
        ெசன்ேமா ெப மெவம் விழ ைட நாட்ெடன 
        யாந்தன் ன றி ந மாகத் தான்ெபாி 
        த ன் ைட ைமயி ெனம்பிாி வ ஞ்சித் 
        ணாிய  ெகாளாஅ வாகிப் பழ ழ்த் ப் 
        பயம்பகர் வறியா மயங்காின் பாழ்ப் 
        ெபயல்ெபய் தன்ன ெசல்வத் தாங்க 
        ணீயா மன்னர் றங்கைடத் ேதான்றிச் 
        சிதாஅர் வள்பிற் சிதர்ப் றத் தடாாி 
        கிர் வலந்த ெதண்க ெணாற்றி 
        விரல்விைச தவிர்க்கு ம ரைலயில் பாணியி 
        னிலம்பா டக ற்றல் யாவ  லம்ெபா  
        ெத மர யக்க ந் &தீர்க்குேவா ம தனா 
        @னி நிலங் கூலம் பாறக் +ேகாைட 
        வ மைழ ## ழக்கிைசக் ேகா ய பின்ைறச் 
        ேசைய யாயி  மிவைண யாயி  
        மிதற்ெகாண் டறிைந வாழிேயா கிைணவ 
        சி நனி, ெயா வழிப் படர்ெகன் றாேன ெயந்ைத 
        ெயா ெவள் ள வி ேவங்கட நாட 
        வ ஞ் சி வ  ழ்மா ய்க்கு 
        ம றத் ைற ய ம்பியின் மாண மறப்பின் 
        றி ங்ேகா ளீராப் ட்ைகக் 
        க ம்ப ரன் காதன் மகேன." ( றம்-381) 
 
    ----------- 
    (பாடம்) *'ஊண் ைற வி த்த ன்றி ம்." 
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    #'ெப ம் பிறங்கிைடேய.' என்ப  ன் அச்சுப்பிதியிற் கண்ட பாடம். ஆனால் அ  
சிறந்த தன் . 
    $'விசும்ேபா ெட ைவ' &'தீர்க்குேவா னதனால்.' 
    @'இ நிலங் கூலமாறி.' + 'ெகாண்ட வ மைழ.' ##' ழக்கிைட." 
 
    இ  ேம ம் இக்காலத் ம் இங்ஙனந் த வெலன்றாெனனக் கூறினைமயின் அவன் 
பாிசினிைல கூறிற் . 
 
        "குன் ம் மைல ம் பலபின் ெனாழிய 
        வந்தெனன் பாிசில் ெகாண்டெனன் ெசலற்ெகன 
        நின்ற ெவன்னயந் த ளி யீ ெகாண் 
        டீங்கனஞ் ெசல்க தாெனன ெவன்ைன 
        யாங்க றிந் தனேனா தாங்க ங் காவலன் 
        காணா தீத்த விப்ெபா ட் கியாேனார் 
        வாணிகப் பாிசில ன ல்ேலன் ேபணித் 
        திைனய ைனத் தாயி  மினித வர் 
        ைணயள வ றிந்  நல்கினர் வி ேன." ( றம்-208) 
 
    என் ம் றப்பாட் ம் அப்பாிசினிைலையக் கூறிய  காண்க. 
 
    ெபற்ற பின்ன ம் ெப வளன் ஏத்தி நைடவயின் ேதான் ம் இ வைக விைட ம் - 
அங்ஙனம் பாிசில் ெபற்றபின் அவ ம் அவன் ெகா த்த ெப வளைன உய ர்த் க்கூறி 
உலக வழக்கியலால் ேதான் ம் இரண்  வைகப்பட்ட விைட ம்; 
 
    இ வைகயாவன, தைலவன் தாேன வி த்த ம் பாிசிலன் தாேன ேபாகல் 
ேவண் ெமனக் கூறிவி த்த மாம். 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "ெதன் பரதவர் மிடல் சாய 
        வடவ கர் வாேளாட் ய 
        ெதாைடயைம கண்ணித் தி ந் ேவற் ற டக்ைகக் 
        க மா கைடஇய வி பாி வ ம்பி 
        ன ற்றார்க் கள்ளின் ேசாழன் ேகாயிற் 
        ப்பிைற யன்ன சுைதெசய் மாடத் ப் 
        பனிக்கயத் தன்ன நீண கர் நின்ேற 
        ன ாிக்கூ  மாக்கிைண யிாிய ெவாற்றி 
        ெயஞ்சா மரபின் வஞ்சி பாட 
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        ெவமக்ெகன வகுத்த வ ல்ல மிகப்பல 
        ேமம்ப  சிறப்பி ன ங்கல ெவ க்ைக 
        தாங்கா  ெபாழிதந் ேதாேன ய கண் 
        லம்பா ழந்தெவன் னி ம்ேப ெராக்கல் 
        விரற்ெசறி மரபின ெசவித்ெதாடக் குந ஞ் 
        ெசவித்ெதாடர் மரபின விரற்ெசறிக் குந  
        ம ைரக்கைம மரபின மிடற்றியாக் குந  
        மிடற்றைம மரபின வைரக்கியாக் குந ங் 
        க ந்ேத ாிராம டன் ணர் சீைதைய 
        வ த்தைக ய ரக்கன் ெவளவிய ஞான்ைற 
        நிலஞ்ேசர் மதாணி கண்ட குரங்கின் 
        ெசம் கப் ெப ங்கிைள யிைழப்ெபா ந் தாஅங் 
        கறாஅ வ நைக யினி ெபற் றிகுேம 
        யி ங்கிைளத் தைலைம ெயய்தி 
        ய ம்பட ெரவ்வ ழந்ததன் றைலேய" ( றம்-378) 
 
    இ  தாேன ேபாெவன வி த்தபின் அவன் ெகா த்த வளைன உயர்த் க் கூறிய . 
 
        "உயிர்ப்பிடம் ெபறாஅ ண் னிந் ெதா நாட் 
        ெசயிர்த்ெத  ெதவ்வர் திைற ைற ேபாகிய 
        ெசல்வ ேச ெமந் ெதால்பதிப் ெபயர்ந்ெதன 
        ெமல்ெலனக் கிளந்தன மாக வல்ேல 
        யகறி ேராெவம் மாயம் விட்ெடனச் 
        சிரறிய வன்ேபாற் ெசயிர்த்த ேநாக்கெமா  
        ய  யன்ன ங்குநைடக் குழவிெயா  
        பி ணர் ேவழம் ெபட்டைவ ெகாள்ெகனத் 
        தன்னறி யளைவயிற் றரத்தர யா  
        ெமன்னறி யளைவயின் ேவண் வ கந் ெகாண் 
        ன்ைமதீர வந்தெனன்" (பத் -ெபா நர்-119-29) 
 
    இ  யான் ேபாகல்ேவண் ெமனக் கூறி வி த்தபின், அவன் தந்த வளைன 
உயர்த் க்கூறிய . 'நைடவயின் ேதான் ' ெமன்றதனாற் சான்ேறார் 

லெனறிவழக்கஞ்ெசய் வ ம் விைடகள் பல ங் ெகாள்க. அைவ பாிசில் சிறிெதன்  
ேபாக ம், பிறர்பாற் ெசன்  பாிசில்ெபற் வந்  காட் ப் ேபாக ம், இைடநிலத் ப் 
ெபற்ற பாிசிைல இைடநிலத் க் கண்டார்க்குக் கூ வன ம், மைனவிக்கு மகிழ்ந்  
கூ வன ம், பிற ம் ேவ பட வ வனெவல்லாங் ெகாள்க. 
 
    உதாரணம்:-- 
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        "ஒ திைச ெயா வைன ள்ளி நாற்றிைசப் 
        பல ம் வ வர் பாிசின் மாக்கள் 
        வாிைச யறிதேலா வாிேத ெபாி  
        மீத ெலளிேத மாவண் ேடான்ற 
        ல நற் கறிந்தைன யாயிற் 
        ெபா ேநாக் ெகாழிமதி லவர் மாட்ேட" ( றம்-121) 
 
    இ  சிறிெதன்ற விைட. 
 
        "இரவலர் ரவைல நீ  மல்ைல 
        ரவல ாிரவலர்க் கில்ைல  மல்ல 
        ாிரவல ண்ைம ங் காணினி யிரவலர்க் 
        கீேவா ண்ைம ங் காணினி நின் ர்க் 
        க மரம் வ ந்தத் தந்தியாம் பிணித்த 
        ெந நல் யாைனெயம் பாிசில் 
        க மான் ேறான்றல் ெசல்வல் யாேன" ( றம்-162) 
 
    இ  பிறன்பாற் ெபாி ெபற் ச் சிறி  தந்தவற்குக் காட் ய விைட. 
 
    "ேவழம் ழ்த்த வி த்ெதாைடப் பகழி" என் ம் (152) றப்பாட்  இைடநிலத்திற் 
பாிசுெபற்றைம கண்டார்க்குக் கூறிய . 
 
        "நின்னயந் ைறநர்க்கு நீநயந் ைறநர்க்கும் 
        பன்மாண் கற்பினின் கிைள த ேலார்க்குங் 
        க ம்பின் க ம்பசி தீர யாழநின் 
        ென ங்குறி ெயதிர்ப்ைப நல்கி ேயார்க்கு 
        மின்ேனார்க் ெகன்னா ெதன்ெனா ஞ் சூழா  
        வல்லாங்கு வாழ்  ெமன்னா  நீ  
        ெமல்ேலார்க்குங் ெகா மதி மைனகிழ ேவாேய 
        பழந் ங்கு திரத் க் கிழவன் 
        றி ந் ேவற் குமண னல்கிய வளேன" ( றம்-163) 
 
    இ  மைனக்குக் கூறிய . 
 
    நா ம் ள் ம் பிறவற்  நிமித்த ம் அச்ச ம் உவைக ம் எச்சமின்றிக் காலங் 
கண்ணிய ஓம்பைட உளப்பட- நாணிமித்தத்தா ம் ண்ணிமித்தத்தா ம் 
பிறவற்றினிமித்தத் தா ம் பாடாண்டைலவர்க்குத் ேதான்றிய தீங்குகண்  அஞ்சிய 
அச்ச ம் அ  பிறத்தற்குக் காரணமாகிய அன் ம் ஒழிவின்றிப் பாிசிலர்க்கு நிகழ்த ன் 



 200

அவர் தைலவர் உயிர்வா ங் காலத்ைதக்க திய பா காவன் ற் 
கூறியவற்ேறாேடகூட; 
 
    ஒ வன் பிறந்தநாள்வயின் ஏைனநாள்பற்றிப் ெபா ந்தாைம பிறத்த ம், அவன் 
பிறந்த நாண்மீனிைடக் ேகாண்மீன் கூ யவழி அவன் நாண்மீனிைடத் தீ பிறத்த ம், 

ழ்மீன் தீண் யவழி அதன்கண் ஒ  ேவ பா  பிறத்த ம் ேபால்வன நாளின்கண் 
ேதான்றிய நிமித்தம். *" ப் ள் வ த ம் பழம் ட் ேபாத ம் " ெபா தன்றிக் கூைக 
குழற ம் ேபால் வன ள்ளின்கண் ேதான்றிய நிமித்தம்; ஓர்த்  நின் ழிக் ேகட்ட 
வாய்ப் ள் ம் ஓாிக்குர ள்ளிட்டன ங் க டன் குழீஇய குரல்பற்ற ம் ெவஞ்சுடர் 
மண் லத்தி க் கவந்தம் ழ்த ம் அதன்கண் ைளேதான் த ந் தண் சுடர் 
மண் லம் பகல் நிலெவறித்த ம் ேபால்வன பிறவற் க்கண் ேதான்றிய நிமித்தம். 
 
    உவைக, அன்  இந்நிமித்தங்கள் பிறந் ழித் தான் அன்  நிகழ்த்தினான் ஒ  
பாடாண்டைலவன  வாழ்க்ைக நாளிற்கு ஏதம் வ ங்ெகாெலன்  அஞ்சி அவற்குத் 
தீங்கின்றாகெவன்  ஓம்பைட கூ த ன் அ  காலங்கண்ணிய ஓம்பைடயாயிற் . 
எஞ்ஞான் ந் தன் சுற்றத்  இ ம்ைப தீர்த்தாெனா வற்கு இன்னாங்கு வந் ழிக் 
கூ த ன், இற்ைறஞான்  பாிசி ன் ேற ம் ன்னர்ப் ெபற்ற பாிசிைல நிைனந்  
கூறினானாமாகேவ ைகக்கிைளக்குப் றனாயிற் . இவன் இறத்தலான் உலகுப ந் 

யர ம் உளதாகக் கூற ற் சிறந்த க ங் கூறிற் . 
 
        ------------- 
        *'இ ந்நீர்க்' றநா -20. பக்கம், 294. 
 
    "ெநல்லாி  மி ந்ெதா வர் " என் ம் (24) றப்பாட் ள் "நின்  நிைலஇயர்நின் 
னாண்மீன்" என அவனாளிற்கு ற்கூறிய வாற்றான் ஓாிைட  கண்  அவன்கண் 
அன்பால் அஞ்சி ஓம்பைட கூறிய . 
 
    உதாரணம்:- 
 
        "ஆ ய லழற்குட்டத் 
        தாாி  ளைரயிரவின் 
        டப்பைனயத்  ேவர் தலாக் 
        கைடக்குளத் க் கயங்காயப் 
        பங்குனி யர வத் த் 
        தைலநாண்மீ னிைலதிாிய 
        நிைலநாண்மீ னதெனதிேரர்தரத் 
        ெதான்னாண்மீன் ைறப யப் 
        பாசிச் ெசல்லா சி ன்னா 
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        தளக்கர்த்திைண விளக்காகக் 
        கைனெயாி பரப்பக் காெலதிர்  ெபாங்கி* 
        ெயா மீன் ழ்ந்தன்றால் விசும்பி னாேன 
        ய கண், யா ம் பிற ம் பல்ேவ றிரவலர் 
        பைறயிைச ய வி நன்னாட் ப் ெபா ந 
        ேனாயில னாயி னன் மற்றில்ெலன 
        வழிந்த ெநஞ்ச ம ளம் பரப்ப 
        வஞ்சின ெம நாள் வந்தன் றின்ேற 
        ைமந் ைட யாைன ைகைவத் றங்க ந் 
        திண்பிணி ரசங் கண்கிழிந் ள ங் 
        காவல் ெவண்குைட கால்பாிந் லற ங் 
        கா யற் க மாக் கதியின்றி ைவக  
        ேமேலா லக ெமய்தின னாக  
        ெனாண்ெடா  மகளிர்க் கு ைண யாகித்† 
        தன் ைண யாய மறந்தனன் ெகால்ேலா 
        பைகவர்ப் பிணிக்கு மாற்ற னைசவர்க் 
        களந்  ெகாைடயறியா ைக 
        மணிவைர யன்ன மாஅ ேயாேன" ( றம்-229) 
 
    இத ட் பாடாண்டைலவன  நாண்மீைன ழ்மீன் ந ந்தைம பற்றிக் கூறிய . 
    --------------- 
    (பாடம்) *'கால்பிதிர் ெபாங்கி' †'மகளிர்க் கமர் ைண யாகி' 
 
        "இ ந்நீர்க் குட்ட ம் 
        வியன்ஞாலத் தகல ம் 
        வளிவழங்கு திைச ம் 
        வறி நிைலய காய , ெமன்றாங் 
        கைவயளந் தறியி  மளத்தற் காிைய 
        யறி  மீர ம் ெப ங்கண் ேணாட்ட ஞ் 
        ேசா ப க்குந் தீேயா  
        ெசஞ்ஞாயிற் த் ெதறலல்ல  
        பிறி ெதற லறியார்நின் னிழல்வாழ் ேவாேர 
        தி வி லல்ல  ெகாைலவில் லறியார் 
        நாஞ்சி லல்ல  பைட  மறியார் 
        திறனறி வயவெரா  ெதவ்வர் ேதயவப் 
        பிறர்மண் ண் ஞ் ெசம்மனின் னாட்  
        வய  மகளிர் ேவட் ணி னல்ல  
        பைகவ ண்ணா வ மண் ணிைனேய 
        யம் ஞ்சுங் க யரணா 
        லறந் ஞ்சுஞ் ெசங்ேகாைலேய 
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        ப் ள் வாி ம் பழம் ட் ேபாகி ம் 
        வி ப் ற வறியா ேவமக் காப்பிைன 
        யைனைய யாகன் மாேற 
        மன் யி ெரல்லா நின்னஞ் சும்ேம." ( றம்-20) 
 
    இப் றப்பாட் ம் அ . 
 
    ப் ள் வந்த ம் பழம் ட் ேபாய ங் கண்ட தீங்கின் பயன் நின்ேமல் வாராமல் 
வி ப் றவறியா ஏமக் காப்பிைனயாக என்  ஓம்பைட கூறிய . அ  ேமல் 
நின்னஞ்சுெமன்  அச்சங்கூறி ெவளிப்ப த்ததனான் உணர்க. 
 
        "மண் ணிந்த நில ம் 
        நிலேனந்திய விசும் ம் 
        விசும் ைதவ  வளி ம் 
        வளித்தைலஇய தீ ந் 
        தீ ரணிய நீ ம், என்றாங் 
        ைகம்ெப ம் தத் தியற்ைக ேபாலப் 
        ேபாற்றார்ப் ெபா த்த ஞ் சூழ்ச்சிய தகல ம் 
        வ ந் ெதற  மளி  ைடேயாய் 
        நின்கடற் பிறந்த ஞாயி  ெபயர்த் நின் 
        ெவண்டைலப் ணாிக் குடகடற் குளிக்கும் 
        யாணர் ைவப்பி னன்னாட் ப் ெபா ந 
        வான வரம்பிைன நீேயா ெப ம 
        வலங்குைளப் ரவி ையவெரா  சிைனஇ 
        நிலந்தைலக் ெகாண்ட ெபாலம் ந் ம்ைப 
        யீைரம் பதின்ம ம் ெபா களத் ெதாழியப் 
        ெப ஞ்ேசாற்  மிகுபதம் வைரயா  ெகா த்ேதாய் 
        பாஅல் ளிப்பி ம் பக ளி  
        நாஅல்ேவத ெநறிதிாியி ந் 
        திாியாச் சுற்றெமா  ேசண் விளங்கி 
        ந க்கின்றி நி யேரா வத்ைத ய க்கத் ச் 
        சி தைல நவ்விப் ெப ங்கண் மாப்பிைண 
        யந்தி யந்தண ர ங்கட னி க்கு 
        த்தீ விளக்கிற் ஞ்சும் 
        ெபாற்ேகாட் மய ம் ெபாதிய ம் ேபான்ேற" ( றம்-2) 
 
    என் ம் றப்பாட் ப் பைகநிலத்தரசற்குப் பயந்தவா  கூறிப் பின்னர்த் திாியாச் 
சுற்றெமா  விளங்கி ந க்கின்றி நிற்பாெயன அச்சந்ேதான்றக் கூறி ஓம்ப த்த ன் 
ஓம்பைட வாழ்த்தாயிற் . "கால ங் காலம்" என் ம் (41) றப்பாட் ம் அ . 
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    ஞாலத்  வ உம் நடக்ைகய  குறிப்பிற் கால ன்ெறா  கண்ணிய வ ேம- 
உலகத் த் ேதான் ம் வழக்கின  க த்தினாேன ன்  காலத்ேதா ம் ெபா ந்தக் 
க மாற்றான் வ ம் ேமற்கூறிவ கின்ற பாடாண் ைண என்றவா  
 
    என்ற , இவ்வழக்கியல் காலேவற் ைமபற்றி ேவ ப மாயின், அைவ ம் 
இப்ெபா ள்களின் ேவ படா என்ப ணர்த்தியவா . 
 
    அைவ, பைகவர்நாட் ப் பார்ப்பார் த ேயாைர ஆண்  நின் ம் அகற்றிப் 
ெபா தல் தைலயாய அறம்; அ வன்றிப் ெபா ள் க தா  பா காவாதான் நிரையத் 
தான் ெகாண்  பா காத்தல் அதனினிழிந்த இைடயாய அறம்; அ வன்றிப் பிறர்க்கு 
அளித்தற்கு நிைரேகாடல் நிகழி ம் அஃ  அதனி மிழிந்த கைடயாய 
அறெமனப்ப ம். இனிப் பைகவன் ேபாற்றாத நாட்ைடக் ைகக்ெகாண்  தான் 
ேபாற்றச் ேசற ம் ெபா ள் வ வாய் பற்றிச் ேசற ம் வஞ்சித் ச் ேசற ம் ேபால்வன 
ஒன்றனின் ஒன்றிழிந்த ஞாலத்  நடக்ைகக் குறிப் ; மாற்றரசன் ற்றியவழி 
ஆற்றாேதான் அைடத்தி த்த ம், அரசியலாயி ம் அவன் ெவன்றி ள்ளெமா  

ற்றி த்த ந், தனக்கு உதவிவரேவண் யி த்த ம், ஆற்றலன்றி ஆக்கங் க தா  
காத்ேதயி த்த ம் ஒன்றனிெனான்றிழிந்த நடக்ைகக் குறிப் . 
 
    இனி வாைகக்குப் பார்ப்பன ஒ க்க த யன நான்கற்கும் ேவ பட வ த ங் 
ெகாள்க. காஞ்சிக்கும் அவரவர் அறிவிற்ேகற்ற நிைலயாைம ெகாள்க; உயி ம் 
உடம் ம் ெபா ெமன்ற ன் ம்பற்றி. இ  பாடாண் ைண ட் கூறினார், 
எல்லாத்திைணக்கும் றனைடயாதல் ேவண் . இனிக் கட ள் வாழ்த்திற்குத் தைல 
இைட கைடேகாட ம், அ ைற வாழ்த்திற்கும் அவற்றின் ஏற்றிழி  பற்றிக் 
ேகாட ம் பிற ஞ் சான்ேறார் ெசய் ட்கண் ேவ பட வ வனெவல்லாம் இதனான் 
அைமக்க. ற்கூறியனெவல்லாம் ஓம்பைட ளப்படக் கண்ணிய வ ெமன்ப . (31) 
 

இரண்டாவ  றத்திைணயியற்கு, ஆசிாியர் பாரத் வாசி  
நச்சினார்க்கினியர் ெசய்த காண் ைக ந்த . 

--------- 
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