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Since ancient times, as Tamil and Sanskrit have been exchanging cultural practices,
there are similarities in literary and grammatical principles. Many of Tholkappiyar’s
literary principles about Meyppadu in aesthetics are found in Bharadhar’s the Sanskrit
literary theorist too, who came after Tholkappiyar, in the north. The eight occasions
where Meyppadu occurs, according to Tholkappiyar, are seen in Bharadhar’s also. As
per Bharadhar Meyppadu is action. The base for the occurrence of these actions is
feeling. Rasa is a feeling. Bhava is a Meyppadu. Feeling breaks out of Meyppadu.
Bharadhar’s eight Bhavas are comparable with Tholkappiyar’s eight Meyppadu’s. The
aim of the study is to prove that Bharadhar’s theory of Rasa in Sanskrit is a follow up of
Tholkappiyar’s literary Meyppadu.
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முன்னுரை
இலக்கிய இலக்கணங்களால் தமிழும் வடமமாழியும் நிறையத் மதாடர்புகறளக் மகாண்டுள்ளன
என்பறத

இலக்கியக்

அைிஞர்கள்

அைிவர்.

மகாள்றககளும்

இலக்கியக்

இவ்விரு

ஒருறமப்பாட்டுடகேகய

தகாட்பாடுகளுக்கு

அறமகின்ைன.
வளர்ச்சிக்குக்

அவற்றுள்

மமாழிகளிலும்

மதால்காப்பியரின்

மதால்காப்பியரின்

ாரணமா ி உள்ளே

என

காணப்படும்

திகழ்கின்ைன.

இலக்கியக்

மமய்ப்பாட்டு

இலக்கிய

வடமமாழியில்

மகாள்றககதள

விளக் ங் ள்

அழகியலுக்கான

பரதரின்

ததான்ைிய

அடிப்பறடயாக

இரசக்தகாட்பாட்டு

எடுத்துறரப்பதத இக்கட்டுறரயின் தநாக்கம்.

ெிழும் வடதெொழியும்
பழந்தமிழ்

தசாண்நதி

பற்ைிய

இலக்கியங்களில்

குைிப்பாக

குைிப்பும் காணப்படுகிைது.

குறுந்மதாறகயில்

தமலும்

நந்தர்கள்

“பாடலிபுத்திரம்

பற்ைிய

பற்ைிய குைிப்புகளும்

குைிப்பும்

தமிழகத்தின்

காஞ்சி நகரம் கல்வி சாறலயாக, அைிஞர்களின் உறைவிடமாக விளங்கியறதயும் அைியமுடிகிைது.
(Vaiyaapuri Pillai, 1952, p.67.). இைக் ணநூைாசிரியர் தண்டி பற்ைி, “வடமமாழியில் ‘காவ்யதர்ஸம்’ என்ை

அணி இலக்கண நூறல எழுதிய ‘தண்டி’ காஞ்சியில் பயின்ைவர். ராஜசிம்ம பல்லவனின் அறவக்களப்

புலவராகத் திகழ்ந்த அவர் தமிழ் இலக்கியங்கறளப் பற்ைி நன்கு அைிந்தவர்” என் ிை சசய்தி ளும்
உள்ளே. (Meenakshisundaram, 1977, p.12.) இவ்வாறு தமிழ்மமாழிக்கும் வடமமாழிக்கும் இலக்கியங்களும்
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இலக்கியக்

மகாள்றககளும்

மபரும்பாலும்

மதால்காப்பியப்

மபரிய

ஒன்றுபட்டு

அளவில்

உள்ளன.

மபாருளதிகாரத்தில்

நீண்ட

பழந்தமிழ்
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மதாடர்பிறனக்

மகாண்டுள்ளன.

இலக்கியங்களுக்கு

மசய்யுளியலிலும்

ஏறனய

இறவ

இலக்கணமாகத்திகழும்

இயல்களிலும்

குைிப்பிடப்படும்

இலக்கியக்மகாள்றககறள வடமமாழியின் இலக்கியக் மகாள்றககதளாடு ஒப்பிட முடிகின்ைது.

வடம

ொழிக்க ொட்பொடு
வடமமாழியில் இலக்கியக் தகாட்பாடுகள் “அலங்கார சாத்திரம் அல்லது சாகித்திய சாத்திரம்”

எனப்படு ின்ைே. அலங்கார சாத்திரம் பல பிரிவுகறளக் மகாண்டுள்ளது. அவற்றுள் இரசம், ரீதி, மதானி,
அலங்காரம் என்பன நான்குதம தறலறமக் தகாட்பாடுகளாக உள்ளன. இக்தகாட்பாட்டாளர்கள் அவரவர்,
தகாட்பாதட

இலக்கிய

இரசக்தகாட்பாட்டிறனப்
இலக்கியம்

பின்பற்ைிய

அல்லது

மதொனிக்க ொட்பொடு,

அழ ியலுக்குக்
பரதர்,

மசய்யுளிற்கு

வக்கைொத்தி

ாரணமா வும்

உத்பாதர்,

முதன்றம

என்பனவும்

உருத்திரர்,

என்ைனர்.

முக் ியமாேதா வும்

ருதிேர்.

பட்டநாயகர்

இைசக

தபான்தைார்

இதுகபாை,

தகாட்பாடுகளாக

ரீதிக்க ொட்பொடு,

உருமவடுத்தன.

இவற்றுள்

மதால்காப்பியரின் மமய்ப்பாட்டிறன பரதரின் இரசக்தகாட்பாட்தடாடு ஒப்பிடத் தகுந்தது.

ம

ய்ப்பொடும் இைசக்க ொட்பொடும்
ஓர்

அவசியம்

இலக்கியத்தில்

என்பர்

தசர்ந்தால்

மபாருள்,

அைிஞர்.

இலக்கியம்

மபாருள்,

கமலும்

வடிவம்,

வடிவம்,

கற்பறன,

கற்பறன

சிைப்புறுகிைது.

உணர்ச்சி

என்ை

என்பவற்கைாடு

உள்ளத்தில்

நான்கும்

இந்த

ததான்றும்

இடம்மபறுதல்

‘உணர்ச்சி’

என்பதும்

உணர்வுகறளப்

புைத்தத

மவளிப்படுத்துவது உணர்ச்சி எனப்படும். இதில் பறைப்பாளன் தான் அனுபவித்த உணர்வுகறளத் தன்
எழுத்தின் வழிதய படிப்தபானுக்கு அளிக்கிைான்.
மதால்காப்பியர்

மமய்ப்பாட்டிறனச்

மசய்யுள்

உறுப்புக்களுள்

ஒன்ைாகக்

கூறுகிைார்.

வடமமாழியாளர் இதறன ‘ரஸம்’ என்கின்ைனர். சதால் ாப்பியர், மதால்காப்பியப் மபாருளதிகாரத்தில்
இலக்கியக்

தகாட்பாடிறனப்

மசய்யுளியலிலும்

மபாருள்

பற்ைிக்

கூறும்கபாது,

தகாட்பாட்டிறன

இலக்கியத்தின்

அகத்திறணயியல்,

வடிவக்

தகாட்பாட்டிறனச்

புைத்திறணயியல்,

களவியல்,

கற்பியல், மபாருளியல், மரபியல் ஆகிய இயல்களிலும் கற்பறனக் தகாட்பாட்டிறன உவறமயியலிலும்
உணர்ச்சிக் தகாட்பாட்டிறன மமய்ப்பாட்டியலிலும் விளக்கு ிைார்.
சதால் ாப்பியம் கூறும் இைக் ிய அழ ியல்
இைமுண்டு.

ஏசேேில்,

சமய்ப்பாடு

ருத்தாக் ங் ளுள் சமய்ப்பாடு சிைப்பாேதா

உணர்வுைன்

சதாைர்புறையது.

உணர்வு

ருத

உள்ளத்கதாடு

சதாைர்புறையது. எேகவ, இந்த மமய்ப்பாடு உள்ளத்தின் தநாக்குறடயதால் இதறன அைிய உளவியல்
அைிவும் அவசியமாகிைது.
மதால்காப்பியரின்

மமய்ப்பாடும்

வடநூலார்

பரதரின்

இரசக்தகாட்பாடும்

ஒதரமபாருறளப்

பற்ைியக் தகாட்பாடுகளாகதவ உள்ளன. இவ்விரண்டுதம இலக்கியத்தின் உணர்ச்சிறய விளக்கு ின்ைே.
எனதவ

இவற்ைிறன

முடிகிைது.

ஒப்பிடுவதால்

உள்ளத்தில்

காணப்படும்

ததான்றும்

ஒற்றுறமகறளயும்

உணர்ச்சிகள்

தவற்றுறமகறளயும்

புைத்தார்க்கும்

புலப்படும்

அைிய

வறகயில்

ததாற்றுவிப்பதறனத் மதால்காப்பியர் ‘மமய்ப்பாடு’ என் ிைார். மமய்யின் கண்படுவது மமய்ப்பாடு.
“உய்த்துணர் வின்ைித் தறலவரு மபாருண்றமயின்
மமய்ப்பட முடிப்பது மமய்ப்பாடாகும்”
- (மதால்.மபாருள்.நூ.196)
என்று

குைிப்பிடுகிைார்.

அகப்மபாருண்றமறய
ததான்ை

முடிப்பது’

இதற்கு

உறரயாக

விசாரித்துக்

என்று

இளம்பூரணர்,

கூறுதலின்ைி

விளக்கம்

தருகிைார்.

‘யாதானும்

அவ்விடத்துவரும்

தமலும்

ஒன்றைக்

கூைியவழி

மபாருண்றமயாதன

மமய்ப்பாட்டியலில்

அதன்

மமய்ப்பாடு

இடம்மபற்ை

“நறகதய

அழுறக...” எனத்மதாடங்கும் நூற்பாவுக்கு எழுதிய உறரயில் ‘மமய்ப்பாமடன்பது யாததா மவனின்’ என
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விோ எழுப்பி அதற்கு விறையா ப் பின்வரும் மசயிற்ைியனார் இலக்கணத்றதக்

ாட்டி, “உய்ப்தபான்

மசய்தது காண்தபார்க் மகய்துதல் மமய்ப்பா மடன்ப மமய்யுணர்ந் ததாதர” எேச் சுட்டுவறதக் ச ாண்டு
சமய்ப்பாட்டிற்கு அவரின் விளக் த்றத அைியமுடி ிைது.
தமற்காட்டிய

விளக்கங்களின்

வழி,

‘அகப்மபாருளுக்கு

விளக் ம்

கூறுதகைாடு

நில்ைாது

சமய்உணர்வாலும் அைிவகத’ சமய்ப்பாடு எேத் சதளிய முடி ிைது. இம்மமய்ப்பாடு இலக்கியத்திறன
அனுபவிக்கும்

நிறலயிகைகய

அறமந்துள்ளது

என்பறத,

“கண்ணினும்

மசவியினும்

திண்ணிதின்

உணரும் உணர்வுறட மாந்தர்க்கல்லது மதரியின் நன்ேயப் சபாருள்க ாள் எண்ணருங் குறரத்கத” என்ை
நூற்பா வழிகய சதால் ாப்பியர் கூறுகிைார். இவ்வாறு இலக்கியத்தில் அனுபவிக்கும் நிறலகய ‘சுறவ’
எேப்படு ிைது.
சதால் ாப்பியர்

அறவகதான்றும்

அ த்திறணக்குரிய
என்று

இரு(அ ம்,புைம்)

நிறைக் ளன் ள்
ளவுக் ாை

தேித்தேிகய

ாணப்படு ின்ைே.

திறணக்கும்

முப்பத்தியிரண்டு,

சபாதுவாே

சமய்ப்பாடு ள்,

மற்சைாரு

முப்பத்தியிரண்டு,

ற்புக் ாை சமய்ப்பாடு ள், அ த்திறண வாழ்க்ற க்கு கவண்ைாதே

விளக்கு ிைார்.

அதிலும்

உரிய

இறவதவிர,

அ

சங்

இைக் ியங் ளில்

இைக் ியங் ளில்

இதன்

சமய்ப்பாடு ள்

சசல்வாக்கு

மிகுதி.

பைவா க்

அ ப்பாைல் ள்

அறேத்தும் அ மாந்தரின் சமய்ப்பாட்டு சவளிப்பாைா கவ உள்ளே.

இைசக்க ொட்பொடு
வடமமாழி

இலக்கியக்தகாட்பாடுகளுள்

மதான்றமயான

க ாட்பாடு ளுள்

இரசக்தகாட்பாடும்

ஒன்று. இக்தகாட்பாட்றடக் கூைியவர் பரதர். அவர் இயற்ைிய நூல் ‘நாட்டிய சாஸ்திரம்’ (கி.மு.5 ஆம்
நூற்.). இந்நூலில் நாட்டிய இலக்கணத்திற்கு
அத்தியாயங்கறளக்
இலக்கியங்களில்

ச ாண்டு

இடம்மபறும்

இரசக்தகாட்பாட்டின் கதறவறயக் கூறு ிைார்.

நாட்டியத்திற்காே

மமய்ப்பாடுகறளயும்

இலக்கணங் ள்

விளக்கு ின்ைது.

கண்தடாரும் தகட்தபாரும் நுகரும் இன்பம் என்றும், இது
இடம்மபறும்

என்றும்

வடமமாழியாளர்

கருதுகின்ைனர்.

இது 36

சசால்ைப்பட்டுள்ளகபாதும்

“இரசமாவது

பாவங்களினால்

நாடகத்திலும் காவியத்திலும்(இைக் ியம்)

பரதர்

இரசம்

என்பதற்கு

விளக்கமளிக்கும்

தபாது,
‘விபானுபாவ – வியரிசாரி சம்தயாகாத் ரஸா நிஷ்பதீஹ்’
என்று கூறுகிைார்.” (Thamizhannal, 2003, p.166). விபாவம், அனுபாவம் வியாபிசாரி

பாவங்களின்

இரண்டைக் கலந்த ஒருங்கிறணப்பால் உண்டாவதத ரசம் என்கிைார்.
நாட்டியங்களின்
நாட்டியத்திற்கு

மதாகுதியா கவ

எழுதப்பட்ட

காவியங்களுக்கும்

அக்காலத்தில்

நாடகங் ள்

கருதப்பட்டே.

எனதவ

நாடகத்திற்கும்

நாடகத்தின்

இயல்பிறனக்

மகாண்ட

இலக்கணம்,

மபாருந்துவதா

அறமந்துள்ளே.

நாடகத்தில்

கதாபாத்திரங்கள்

மவளிப்படுத்தும்

மமய்ப்பாடுகறள பரதர் ‘பாவம்’(Bhava) என்கிைார். இந்த பாவங்கறளத் ததாற்றுவிப்பதற்கு அடிப்பறடயில்
இருப்பறவ
ரசத்றதக்

‘ரசம்’

என்று

காட்டிலும்

அவர்

கருதுகிைார்.

பாவங்களுக்தக

என்பது

உணர்ச்சி;

பரதர்

முக்கியத்துவம்

தருகிைார்.

களங்களாக

மதால்காப்பியர்

குைிப்பிடும்

இல்றல’ என்பது பரதரின் கருத்தாகும்.

ம

ரசம்

பாவம்

பாவம்

என்பது

மமய்ப்பாடு,

இல்றலதயல்

ரசம்

ய்ப்பொடு : பொவங் ள்
மமய்ப்பாடுகள்

பிைக்கும்

எட்டிறனயும்

பரதரிடமும்

காணமுடிகின்ைன. அடிப்பறடயான மமய்ப்பாடுகள் என நறக, அழுறக, இளிவரல், மருட்றக, அச்சம்,
மபருமிதம்,

மவகுளி,

குைிப்பிடுகிைார்.
குைிப்பிடும்

உவறக

இதறனதய

எண்வறக

ஆகிய

பரதரும்

பாவங்களும்

எட்டும்

என

(சதால்.சபாருள்.மமய்ப்.நூ.3)

பாவங்கள்

ரசம்

பிைக்க

மதால்காப்பியர்

காரணமாகின்ைன

குைிப்பிடும்

எண்வறக

மதால்காப்பியர்

என்கிைார்.

பரதர்

மமய்ப்பாடுகதளாடு

ஒன்றுபட்டுள்ளே.
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நறக - ஹாஸ்யம், அழுறக - கருறண, இளிவரல் - பீபற்சம், மருட்றக - அற்புதம், அச்சம் பயனாஸம்,

மபருமிதம்

-

வரம்
ீ

(வர்),
ீ

மவகுளி

–

ருத்ரம்,

உவறக

-ஸ்ருங்காரம்

என்பனவாகும்.

இவற்தைாடு பின்னர் ‘ஸாந்தம்’ ஒன்பதாவது சுறவயாக்கப்பட்டது. பரதர் பாவங்களின் பிரிவுகள் பற்ைி
‘ஸ்தாயி பாவம்’, ‘விபாவம்’, ‘அனுபாவம்’, ‘வியபிசாரி பாவம்’ எனப் பலவற்றைக் குைிப்பிை ிைார்.

ஸ்தொயிபொவம் : அடிப்பரட ம ய்ப்பொடு ள்
மதால்காப்பியர்

குைிப்பிடும்

அடிப்பறட

மமய்ப்பாடுகள்

எட்டிறனயும்

பரதர்

‘ஸ்தாயிபாவம்’

என்கிைார். ஸ்தாயி - நிறலயானது என்று மபாருள். இவற்றை நிறலயான - அடிப்பறடயான பாவங்கள்
என அறழக் ிைார். இந்த ஸ்தாயி பாவங் ள், “விபாவம், அனுபாவம், வியாபிசாரி பாவம் எனும் மூன்று
நிறை ளில் நாட்டியத்தில் கதான்ைி பார்ப்கபாரிறைகய மகிழ்ச்சிறயத் கதாற்றுவித்து அழ ியல் சுறவ
அனுபவத்றத உருவாக்கு ின்ைே. இந்த நிறல ‘ஸ்தாயிபாவ’ அனுபவநிறல எனப்படு ிைது. இதுதவ
அடிப்பறடயான உணர்வுநிறலயாகும்.

வியொபிசொரி பொவங் ள் : ம ய்ப்பொட்டு நிரைக் ளங் ள் (32)
மதால்காப்பியர்

அடிப்பறட

மமய்ப்பாடுகள்

எட்டிலிருந்தும்

முப்பத்தியிரண்டு

உணர்வுகள்

ததான்றுகின்ைன என்கிைார். இவற்றை, பரதர் ‘வியாபிசாரி பாவங்கள்’ என்று அதாவது ‘நிறலமாறும்
பாவங்கள்’

எனக்

குைிப்பிடுகிைார்.

இவ்வாறு

மதால்காப்பியரும்

பரதரும்

சுறவ

எனப்படும்

மமய்ப்பாட்டில் ஒதர மாதிரியான கருத்துக்கறளதய மகாண்டுள்ளனர்.
பரதர்

தமலும்

விபாவம்,

அனுபாவம்,

பாவங்களா க் குைிப்பிடுகிைார்.

வியாபிசாரிபாவம்

என்ை

மூன்று

நிறைக் ளன் றளப்

விபொவம்

விபாவம் என்பது உணர்வுக்கான காரணிகள். ஒரு ரஸத்றதத் ததாற்றுவிப்பதற்கான அடிப்பறடக்

காரணங்கறள விளக்குவதாக அறமவது ‘விபாவம்’ எனப்படும் இது இருவறகப்படும். (1) ஆலம்பன
விபாவம், (2) உத்தீபன விபாவம்
‘ஆலம்பன

விபாவம்’

தறலவன்

தபான்ை

தறலறம

என்ை

மதால்காப்பியர்

என்பது

தறலறமப்

பாத்திரங்களின்

மபாருறளக்

குைிப்பிடும்

ரஸத்றதத்

குைிக்கும்.

ததாற்றுவிக்க

காரணமாக

இந்த

ஆலம்பன

மமய்ப்பாட்டிறனக்

பரதர்

உரிப்மபாருதளாடு

மூல

குைிப்பிடும்

ஒப்பிடத்தக்கது.

கூறுவது.

தறலறம

உள்ள

‘ஆலம்பனம்’

தறலவி,

என்பது

விபாவத்திறனத்

மாந்தர்களாக

ஐவறக

நிலங்களிலும் ததான்றும் ஒழுக்கங்கறளதய பரதர் ஆலம்பன விபாவம் என்கிைார்.
‘உத்தீபன விபாவம்’ என்பது புைத்தூண்டுதல்களால் உண்டா க்கூடியது. அதாவது உணர்ச்சிறயத்

தூண்டக்கூடிய

காட்சிப்பின்னணி,

களம்

ஆகியவற்ைால்

அதிலுள்ள

காடு,

மறல,

பூ,

விலங்குகள்,

பைறவகள் என்று மதால்காப்பியர் கூறும் முதற்மபாருளும் கருப்மபாருளும் உத்தீபன விபாவத்துடன்
ஒப்பிடத்தக் து.

அனுபொவம்
உள்ளத்தில்
எனப்படும்.

இது

காட்டுகிைார்.

ததான்றும்

தானாக

தாதன

உணர்வுகள்

மவளிப்படுவது,

இயல்பாக

புைத்தார்க்குப்

முயற்சியால்

மவளிப்படுவன

புலனாகும்

மவளிப்படுவது

‘ஸ்தாயி

மமய்ப்பாடுகள்
என

பாவங்கள்’

பரதர்

என்றும்

‘அனுபாவம்’

இருவறகயாகக்

முயற்சியால்

மவளிப்படுவன ‘வியாபிசாரி பாவங்கள்’ என்றும் அறழக்கிைார்.
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வியொபிசொரி பொவம்
ஒரு
உணர்வுகள்
மறைந்து

சூழலில்

ஒரு

சுறவ

ததறவப்படு ிைது.

பின்நிறலயான

தமதலாங்கி

ஒரு

ஓர்

உணர்வு

உணர்வு

நின்ைதபாதும்,
ததான்ை

பல

அதறன

துறண

ஏற்படு ிைது.

விறளவிக்கப்

உணர்வுகள்

இவ்வாறு

பல

துறண

ததான்ைித்ததான்ைி

மாைிவரும்

உணர்வுகறள

‘வியாபிசாரிபாவங் ள்’ எேப்படு ின்ைே.

இைசக்க ொட்பொட்டின் வளர்ச்சி
பரதர்

தான்

இயற்ைிய

நாட்டிய

சாஸ்திரத்தில்

எண்வறக

இரசங்கள்

என்று

சுட்டுகிைார்.

அவருக்குப்பின் வந்த அவிநவகுப்தர், உத்பாதர், தபாஜராஜன் முதலிதயார் முறைதய எட்டு, ஒன்பது,
பத்து, என் ின்ைேர். இம்முறையில் பரதர் ததாற்றுவித்த ரசக்தகாட்பாடு அவருக்குப் பின்வந்தவர்களால்

ஆராயப்பட்டுள்ளன. தமிழில் மதால்காப்பியர் குைிப்பிட்ட எண்வறக மமய்ப்பாடுகள், அறவ சார்ந்த 32
களங்கள் பற்ைித் மதால்காப்பியருக்குப் பின்வந்தவர்கள் வளர்ந்மதடுக்கவில்றல.
மதால்காப்பியரும்

உள்ளன.

எனினும்

இதில்

பரதரும்
சில

இலக்கியத்திற்கானச்

தவறுபாடுகளும்

சுறவகளாக

உள்ளனவாக

மசால்லியறவ

தsமிழண்ணல்

அவர்கள்

ஒன்ைாகதவ
கருதுகிைார்

அறவ பின்வருமாறு :“பரதர் முப்பத்து மூன்று வியாபிசாரி பாவங்கறளக் கூறுகிைார். மதால்காப்பியர்
நறக

முதலான

எட்டிறன

முப்பத்திமரண்டிறனயும்

ஸ்தாயிபாவம்

வியாபிசாரி

பாவமாக

எனவும்

கருதுவர்.

பின்கூைிய

ஆனால்

மமய்ப்பாட்டு

பரதர்

கூறும்

களங்கள்

முப்பத்துமூன்று

வியாபிசாரி பாவங்களில் பன்னிமரண்டு மட்டுதம ஒற்றுறம உறடயன என்றும் திருஞானசம்பந்தம்

கருதுகிைார் என்றும், தமலும் அவர், “மதால்காப்பியர் கூறுவன சுறவதயயன்ைி ஸ்தாயிபாவம் ஆகா
என்று பிற்பகுதிறய வியாபிசாரிபாவம் என்பதும் அத்துறணப் மபாருந்துவதாகாது” (Thamizhannal, 2003,

p.180.).
வடமமாழி

இலக்கியங்களில்

இடம்மபறும்

மமய்ப்பாடுகள்

சில

:

“காளிதாசரின்

‘ருதுசம்ஹாரத்தில் தறலவியின் கண்கறள,
“கருநீலக் குவறள அறனய
நிறலயின்ைித் துடிக்கின்ை மயங்கும் விழிகள்
பிரிவா வாட்டமுற்ை வஞ்சி மநஞ்சம்”

-

ருது சம்ஹாரம் 2:9

“-tremulous eyes like deep-blue water lillies enchanting - and the heart is twisted with sudeen longing” என்று

மமய்ப்பாடு

ததான்றுவது

குைிப்பிடப்படுகிைது.

தறலவியின்

கண்கள்,

நீர்நிறைந்த

குவறளக்கும்,

நிறலயில்லாது மருண்டு சுழலும் மானின் விழிக்கும் உவறமயாக்கப்பட்டுள்ளே.
“Both thy and timid and possessing liquid lusturous urous eyes”
- ருது சம்ஹாரம் 6:18 (மமாழிமபயர்ப்பு)
“All three object, (eyes of heroine, water lillies and eyes of deer) compared have one this in common, the tremulous
petal eyes”.
இயற்றகதய

அழகாக

அறனத்தும் உவறமயா

வந்தது

என்று

வருணிக்கும்

காளிதாசர்

இயற்றகப்

மபாருட்கள்

இைம்சபறு ின்ைே என் ிைார். “In this eagerness to see all beauty in a single form …

assembling all things that serve as similies and fixing each in its proper place to form her”- குமாரசம்பவம் -1:49 (Daniel
1979, p.43.)

முடிவுரை
தமிழ் இைக் ிய அழ ியறை ஒப்பியல் கநாக் ில்

குைிப்பா

வைசமாழி இைக் ியங் ளில்

ாண்பதற்குக்

ாணப்படும் அழ ியல்

ளங் ள் நிறைய உள்ளே.

ருத்து ளும் சங்

இைக் ியங் ளில்
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ாணப்படும் அழ ியல்
உற்று

ச ாள்ற

கநாக்கும்கபாது
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ருத்து ளும் ஒத்த நிறையில் உள்ளறத இவ்விரண்டு இைக் ியங் றளயும்
உணரமுடி ிைது.

சதால் ாப்பியரும்

பரதரும்

சமய்ப்பாட்டிறே

வைசமாழியில்

கதான்ைிய

இைக் ியக்க ாட்பாடு ளுக்கு

அடித்தளமிட்டுள்ளே

சதரி ிைது. கமலும், சதால் ாப்பியரின் இைக் ிய அழ ியல் ச ாள்ற
இைக் ியம்( ாவியம்)

என்ை

இரண்டிற்குமுரிய

அழ ியல்

என்பறத

ஒன்றுபட்டும்

சிைவிைங் ளில்

மாறுபட்டும்

ச ாள்ற

கதான்று ின்ைே.

ள்

இதன்வழி

றள, வைசமாழியாளர் நாை ம்,
ளா க்

ருதி

என்பதும் சதரி ிைது. தமிழ் - வைசமாழியில், சமய்ப்பாடு எனும் அழ ியல் ச ாள்ற
ச ாள்ற

அழ ியல்

ளா ப் பயன்படுத்தியுள்ளறத அைியமுடி ிைது. சதால் ாப்பியரின் இைக் ியக் ச ாள்ற

எேகவ,

வந்துள்ளேர்

சிைவிைங் ளில்

இன்றைய

அழ ியல்

ளுக்கும், க ாட்பாட்டிற்குக்கும், பரதரின் இரசக்க ாட்பாட்டு வளர்ச்சிக்கும் சதால் ாப்பியரின்

சமய்ப்பாட்டு அழ ியல்

ருத்தாக் ங் ள் அடிப்பறையா

இருந்துள்ளே

இக் ட்டுறர நிறுவு ிைது.
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