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“Grammar, though a difficult study, is absolutely necessary in t: 
search after philosophical truth....0000......and is no less 

necessary in the most important questions concerning 
religion and Civil Society—Horne Tooke. 
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“ As a system of rhythmical and melodious effects rot 
indebted for their potency to their associated ideas alone ii 
(poetry, appeals also to that mysterious power by which 
mere arrangements of sound can convey emotion which no 

. one could have predicted beforchand and which no known 
laws can explain.” —F .W.H.Myers. 

Poetic ideas find their fitting expression only in verse. 
'From time immemorial the history of the poetry of all 
nations and of all countries bears strong testimony to this 
fact. When man's innermost feelings as pity, ஊர்ல, 
joy, wonder and love are stirred to their very depths, they 
naturally show themselves forth in measured and harmo- 
nious language which, apart from the sense of its distinc? 
words, CSavéys by peculiar sounds alone the kind of 
emotion within. Thus in the language of melody the 

‘particular form of a good verse glitters like a transparent 
crystal through which is seen the exact nature of the 
emotion which made it its vehicle, 

Nowhere can this inseparable union of sound and 
substance of poetry be better appreciated than in the 
poetry of the Tamil language. In almost all good Tamil 
spoems, whether ancient or modern, this harmony between 
sound and sense prevails so unvaryingly that averse in 
Tamil cannot be chanted at all except in a peculiar 
Musical tone. As the combinations into which delicate 
feelings and strong passions enter are infinite, the 
expressions of them in verse are equally infinite. The 
Oldest and the most valuable treatise thal gave 4
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stientific treatment to the study of versification in Tamil 

is that great and monumental work of the Tamil genius 

which is,called Tolkappiam. There is ample evidence to 

show that the composition of this great work took place 

much anterior to the eventful period of the great “ Maha- 

bharata war” and the submergence of the continent 

Lemuria. At that ancient period the Tamils were a highly 

cultured, civilised and independent nation and were free 

from the influence of the Aryans, and their language also 

was in its pristine purity and jad arich and extensive 
literature of its own as is manifest from the commentaries - 

of. Adiyarkkunallar and otHers. Being written at that 
antique age, Tolkappiam devotes its chapter on versi- 

fication to the study of those metres which are the exclusive 

property of the Tamils. In it not even a passing mention 

is made of the metres called Kattalaikkalithurai and 

Viruttam which in the medizval period rose into such 
prominence as to drive the pure Tamil metres almost into 

oblivion. ் உத் 

The medizval period in the history of the Tamil land 
was one of great religious activity—a period in which the 

Saiva and Vaishnava religions on the one side and the 

Jainism and the almost dying Buddhism on the other 

‘were struggling for supremacy and sometimes for mere 

existence,—a period, in which, as a result of the ming- 

ling of the Aryans with the Tamils, the colloquial as well as 

the literary language of the latter underwent a marked 

change. Into the old Tamil metres of Kali and Agaval 

certain modifications were introduced so as to make them 

a little more free and flexible to include within them the 
religious ideas and chant the new-formed hymns in the. 

conventions of the devout people. The taste for genuine 

Tamil poetry fell off on account of this religious upheaval
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and the old Tamil metres that embodied so many priceless 

poetic ideas, fell into disuse. The more the tendencies of 
the time inclined the people towards religion, the mere 

artificial the poetry became. 

If, under these altered circumstances, any revival of 
the taste for real poetry were to be attempted it could be 
achieved only by making use of the new metres 

Kattalaikkalithurai and Viruttam which, being ‘mere mod.. 

fications of the old Tamil metres Kali and Agaval are not 

wholly unfit for conveying true poetic sentiments. Saint 

Manikkavachakar clothed his pure, serene and soul-melting 

ideas of human and heavenly love in his two sacred poems 

Tiruchitrambalakkovaiyar and Tiruvachakam, the greater 

portion of which is composed in the new metres. In the 

wake of his early and successful attempts in the new field 

of Tamil poetry, there followed a host of great saints anc 

eminent poets among whom the names of Saint Sekkilar 

and poe ifuttakkadevar stand pre-eminent for their 

. beautiful poetic compositions the Periapuranam and the 

Jeevakachintamani, which exhibit great originality of 

poetic power. From the third or the fourth century of the 

Christian era downwards all poetry with a few exceptions 

here and there, was composed for the most part in the 

new metres. Hence a scientific study of these new kind 

of measures became quite necessary to the Tamil student. 

Yapparungalam which is now tor the first time 

presented in a printed book-form to the Tami reading 

public, is a rare and comparatively old Tamil treatise on 

Tamil prosody. Besides treating complettely of the ancient 

and pure Tamil metres, it analyses the whole extent of the 

new Kalithuraiand Viruttam metres, classifies and groups
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them all scientifically. The text contains only ninety six 
aphorisms ranging from one to twentynine lines in length 

which can be printed in six or seven pages of this size. 
But the value of the work is heightened to a remarkable 
extent by its exhaustive and learned commentary which 
has covered nearly six-hundred pages in print. That the 
commentator must have been a great and profound Tamil 

scholar who possessed a.critical and comparative know- 
_ ledge not only of almost all standard works in Tamil but 

also a few of the Sanskrit works.extant at his time and 
preceding it, would be evident ‘even to those who simply 

glance.through thisbook. * 

The evidence—both internal and external—that can be 

gathered from this work, as also from references to it in 
other writers, goes to prove conclusively that the author 

of the Yapparungalam text was called Amritasakaranar; 
but it is regrettable that the name of its able and learned 
commentator is not at all known at present. There is 

clear evidence to prove that the composition of the text 
of Yapparungalam must have taken place either at the 
beginning or in the middle of the tenth century A. D. 
In the Tamil introduction to the second volume of this 
work we have gone into details of the evidence for fixing 
the authorship and the date of the text and, to a certain 
extent, of the commentary also. 

It had long been our desire to print this valuable work 
and thus save it from the destruction which awaited it, if it 
had been allowed to remain in the few palm leaf manuscripts 
that were to be met with here and there in the Tamil coun- 
try. We had been continually exerting ourselves to obtain a 
number of manuscripts of this work and with all our efforts
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we have not been able to get yet more than afew. Even 

of these few, only one or two were in good condition and 

the rest mostly moth-eaten. However, all these were highly 

serviceable in collating the readings of the text and 

commentary and bringing out the correct reading to the 

utmost possible extent. We are quite conscious of the 

short-comings in this Edition, which we are sure, will be 

treated with indulgence, by those that have some ex- 

perience in such undertakings, and which we shall be glad 

to correct in the next edition when pointed out by any of 

our kind readers. Our thanks are due to the scholars who 

so readily assisted us in the preparation of this work 

for the press.





   
“ கண்ணுதற் பெருங்கடவுளுங் கழகமோ டமர்ந்து 

பண்றைத் தேரிந்தாய்ந்த விப்பசுந்தமிழ் ஏனை 
மண்ணிடைச்சில இலக்கண வரம்பிலா மோழிபோல் 
எண்ணிடைப்படக் கிடந்ததா எண்ணவும் படுமோ” 

- என்று ஆன்ஜோர் கூறிய | திருவாக்கன்பொருள் சிற்சில பாலை 
கை ஒப்பிட்டு பதன்றுவனில்கும் இனிது விளங்கும். பண்டைக் 

் காலந் தொட்டு தல்வழக்கினும், உலஅவழக்கினும் திருத்தம் அடைக் 
அ மக்களனிவின் வளர்ச்சிக்குப் Gui gut உதவி செய்வனவாய்ப் 
, போதரும் பழையமொஜழிகள் சிலவேயாகும். இப் பழைய மொழி 

களில் தமிழ்மொழியை யொழித்து ஒழிக்தவத்திற் பெரும்பாலன 
உலக வழக்கின் வி இறந்தொழிந்தன. தீஞ்சுவைவிளைக்கும் முப் 
பழத்தினம் இனிய மெல்லிய ஓசையின்பம் வாய்க்க செந்தமிழ் 

: மொழியோ எத்தனையோ ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழிந்தும் தன் இளமை 
- கெடாதாய்க் கழிபெரு ம௫ழ்ச்சியோடு உலவிவரு தலை உற்று கோக் 
குங்கால் அனை வழங்கிவந்த நன்மக்கள் எவ்வளவு அண்ணலிவும் 
சால்னா அமைதியான தன்மையும் எவ்வளவு சாகரிகமூம் உடைய 

- வர்களாய் இருக்திருக்கவேண்டுமென்பதை அதிகின்றோம். பழைய 
நாட்களில் வேறுபலமொழிகளைப் பேசிவச்ச மக்கள் அண்ண லிவி 
அம் அமைந்த குணத்திலும் நாகரிகத்திலும் சிறப்புத்றவராய் இல் 
லாமையால், ௮வர் வழங்கிய பாஷைகளெல்லாம் ஆண்டுகடோறும் 
மாறுதல்கள் பல எய்தி இலக்கணவரம்பில் அசகப்படாவாய்ப் பய 
னின்றிக் கழிந்தன. தமிழைசஈ்சூழ இஞ்ஞான்௮ு நடைபெறும் பல 
பாஷைகளை ஆராய்ந்து பார்ப்பவர்க்கும் அப்பாஷைகள் ஒர் இலக் 

- கணவரம்பில் : நில்லாமல் UMN FAG ஒழுங்கின் மிக் கிடத்தல் 
ட தெள்ளிதித் புலப்படும். 

நாகரிகமில்லாத பாஷைகளிலே மக்களின் BAO aor anr bls Sor & 
.. காட்டுஞ் சொஜழ்களுஞ் சொத்றொடர்களும் கருமணல்களோடு கச் 
அ இடந்த பொற்றுகள்கள்போல், அல்லாத பலவுடன் மயங்க 
ஓரொழுங்குமின் திச சிதர்ந்துகடக்கும். காகரிகம் அமைக்க ழொ த்தி
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டயிலோ இதர்ந்துடெர்ச ௮ச்சொற்களுஞ் சொற்றொடர்களுமாயெ 

பொத்றுகள் பொறுக்கிச் சேர்க்கப்பட்டு, ஈல்லிசைப்புலவன் ஈன்மதஇிக் 

- குகையில். உருச் செய்யுள் என்னும் அச்சிலே வார்க்கப்பட்டு, அளச் 
கலாகா அழகு மிக்க: ப்ப்பென்னும் பொற்பாவையாய் எழுந்து 

நின்று விளங்கக், காண்பார்க்குல் கேட்பார்க்குமெல்லாம் அழியா 

இன்பத்சைப் பொழியாமிற்கும். இவ்வியல்பிற்றாய் ' எழில்கலங் 
கனிந்த யாப்பானது உயிரையும் உணர்வையுங்களைத்து ' இன்பவடி 

வாக்கித் தேன் போல் ஒழுஞும் இத்திக்கும் ஓசையின் பல கூறுபாக 

ளாத் பல பாக்களும் பல பாவினங்களுமாய்ப் பெருக நிற்கும், 

வேற்றுகாட்டுச் சொற்களும் பொருள்களுமான ஆடையணி 

கலன்கள் தன்னை வரு அணுகப்பெருமல், தன் றெப்வ வளகாட்டு 
ஆடையணிகலன்களையே ஈமது தண்டமிழ்த்தாய் தன்மேற்கொண்டு 
பொலிந்த ௮ர்காளில் அவள து ஆம்பற் செவ்வாயினின்றும் அமிழ் 

தம் ஒழுகினாற்போற் புறம்போரக்ச வெண்பா அகவற்பா கலிப்பா 
வஞ்சிப்பா என்னும் இயற்கைச் செர்தமிழ்ப்பாக்கள் பாவினங்களின் 

அரிய பெரிய அமைதிகளையெல்லாம முற்தவெடுத்து முடியவிளக் 
கும் அரும் தமிழ்நூல் ஒல்காப்பெருமைத் தோல்காப்பியம் ஒன்றுமே 
யாம். kh ke |. 

Qo, goer கழிர்தபின் இடைப்பட்ட காலீத்தே விளை 

பொருள் வளனில்லா வேற்றுகாட்டவர் வறுமைகூர்க் த செந்தமிழ்த் 

தனிவளநாடு புகுக்தார். புகுத, எல்லா மக்களிடத்அும் அன்புடைய 

ளான ஈம் செக்தமிழ்த்தாய் அம்மக்கள் தம்மையும் அகங் கனிக்து 
மூகம் மலர்ச்து ஏற்று அவர்வறுமைதீரத் தன்பாலுள்ள வளங்களை 
எல்லாம் உளங்குழைந்து தலி யூட்டி அவரை ம$ழ்கவித்தனள். ம௫ிழ் 
விப்ப, அவருக் தமது மிடி.தீர்ர்து தாம் சமது வறங்கூர் நாடுகளினின் 
௮ுங்கொணர்க்த பன்மொழிச் சல்பணிகளை த் தமது நன்றிக்கு அஜி 

குசியாக அ௮ன்னைகைக் கொடுத்தார். கந் தமிழன்னையும் ௮வை இயல் 

பானும் ௮ளவானும் மிகச் சிறியவாயினுக் அன்புறுமக்கள் தந்தன 

சென்பதனால் உவராது ஏற்றுத் கன் விலை வரம்பற்ற மணிக்கலன்க 

ளோடு அவற்றைக் கலந்தணிக்காள். இம்முறையால் வடமொழி 
யாளர் கொணர்ந்த சில சொற்களுஞ் சில யாப்புவகைகளுமாம் ௮ணிக 

லன்களும் ஈந்தமி ழன்னையின் புனிதமேனிமின்கட் காணப்பட 

லாயின.



... இன்னும் அவ்விடைப்பட்ட காலத்தே வடமொழிமக்கள் இரள்” 
இரளாகச் தமிழ்வளநாடு புகுக்து செக்தமிழன்னைபால் அடைக்கலம் 
புகவே, கர் தமிழன்னை தன்மக்கள்மேல் வைத்த அன்பினும் மிடிப் 
பட்டு வந்த அவ் அயற்புதல்வர்பால் அன்புமிசவைத்து அவரை மூழ் 
விப்பான் வேண்டி. அவர் மாதற்றித்தக்த விருத்சப்பாக்களாம் ௮ணிக 
லன்களைத் தனக். இசைர்தவாத்றாற் பலவகைப்படத் இரித் தச் Gms 
கச் செய் தணிந்தவொ ளாயினள். இசனாலன்றோ, ௫, பி, மூன்றாம் 
நூற்றாண்டில் இகழ்ந்த சைவ சமயாசிரியரான மாணிக்கவாசக சவா 
மிகள் காலக்தொட்டு இற்றைகாள் வரையும் காவியங்கள் புராணங் 
கள் இதிகாசங்கள் முதலாயினவெள்லாம் பெரும்பாலும் பலதிதம் 
பட்ட விருக்கப்பாக்களினாலேயே யாக்கப்பவெவாயின 7 

தமிழுக்கே நெப்புரிமை வாய்க்த பாக்கள் வழங்கிய பண்டைக் 
காலத்தில் இயற்றப்பட்ட. பழந்தமிழ்ச் ரிய தாலான தொல்காப்பியத் 
தில், பிற்றைஞான் று வக்த கலித்துறைகள் விருத்தங்கள் மு.தலியவறழ் 
அின் இலக்கணங்கள் ஒரு சிலம் காணப்படமாட்டா, தமிழுக்கே 
உரிய பாக்கள் பாவினங்களோடு இப்புதிய பாக்கள் பாவினங்களின் 
இயல்புகளையும் விளங்க விரித்துரைப்பது யாப்பருங்கல விருத்தி என் 
னும் இன்ரால் ஒன்றுமேயாம். இதனினும் இவ்விலக்கணங்களைச் 
சுருக்கமாகக்" கூறுவன யாப்பருங்கலக்காரிகையும் வீரசோழியமுமே 
யாம், இடைப்பட்டகாலம் முதற்கொண்டு மிகப்பெருகி வழங்கும் 
விருத்தம் கலித்துறை முதலிய பாவினங்களின் வேறுபாடுகளையும் 
இலக்கணங்களையும் அனித்தலிக்து கோடற்கு யாப்பருங்கல விழு த்தி 
யினுஞ் சிறர்ததோர் யாப்பிலக்கணால் பி.ரிதில்லை யென்பது தெளி 
பொருளாம். 

இந்நூற் சூத்திரங்கள், அச்சிட்ட பக்கங்களில் ஏறக்குறைய 
அறுநூறு பக்கங்களைக் கவர்ஈது விரிக்து செல்லும் ஓர் அரிய பெரிய 
உரையின்கண் உள்ள அரும் பெரும் பொருள்களையெல்லாம் இரு 

_மூற்றிருபத்திரண்டு அடியுள் அடக்கிக்கொண்டு, 

* சொஃவிற் சுருக்கப் பொருள்பெருகத் தொன்ஞான 
மெல்லாம் விளக்கி யிருளகற்றும்--ஈல்யாப் 

பருங்கலம் வல்லவர் சாமன்றே கேள்வி 
ஒரும்கறிய வல்லா ருணர்ச் து”
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என்று இறப்பிக்கப்பட்டாங்கு சொற்செறிவும் பொருட் பெருக்கமும் 

" வாய்ந்து திகழ்கின்றன. 

இனி, இத்துணைச்சறெக்ததாகிய இவ்வியாப்பருங்கலமென்னும் 

நூலின் ஆிரியர்பெயர் இக்நாற் பாயிரத்தால் இனிது விளங்காமை 

யின், ௮ஃது ஒரு சினிது ஈண்டு ஆராயற்பாற்று, இக் நூற்பாயிரம் 
இவ்வாசிரியர் பெயர் கூறுகின்றவிடத்துக் 'கடற்பெயரருந்தவச் 

தோன்” எனக் குறிப்பாற் கூறியதன்.றி வெளிப்படையாற் கூறித் 

Bog. அ௮ப்பாயிரத் துக்கு உரைகூறிய இக் நூலின் விருத்தியுரைகார 

ரூம் ‘ses பெயரினையுடைய fu gos Bier யுடையோர்' 
என்று சொற்பொருள் விரித்துரைகூ.தினாசே யல்லாமல், ௮வர் இயற் 

பெயர் இதுவென்று சுட்டிக் கூனினாரில்லை. இது டக்க. 

இனி, மாப்பருங்கலக்காரிகை யென்னும் wT Gas sor LT Die, 

இவ்கியாப்பருங்கலம் என்னும் நூலும் ஆசிரியர் ஒருவராலேயே செய் 

யப்பட்டனவென்பது, யாப்பருங்கலக்காரிகைக்கு உரைவகுத்த 

குணசாகரர் உரைத்த உரையான் அஜியப்படும்; என்னை ? அவர் 

யாப்பருங்கலம் என்னும் யாப்பிற்கு அங்கமாய், அலங்கார முடைத் 

தாகச் செய்யப்பட்டமையால் யாப்பருங்கலக்காரிகை என்னும் 

பெயர்த்து'' என்று உரைகூ.றினராகலின். எனவே, ழ௩ப்பருங்கல 

மும் யாப்பருங்கலக்காரிகையும் ஒருவராசிரியராற் செர்யப்பட்டன 

.வாமென்பது பெற்றாம். 

இனி, இவ்வியாப்பருங்கல நாலுக்கு - விருத்தியுரைகண்ட. ஆரி 

யரும் இந்நூற் பதினைக்தசாம் சூத்திரத்திற்கு உரைத்தவுரையில் “இந் 

தூலுடையாரும் 'மாஞ்சர் கலியுட்புகா' எனவும் * * * பிறவாற்ரு 

ணும் விளங்கக்கூதினார்.'' என்று கூறுதலானும், ' மாஞ்சீர்கலியுட் 
yer என்னுஞ் செய்யுள் யாப்பருங்கலக்காரிகைச் செய்யுளாதலா 

“னும், ௮க்காரிகைச் செய்யுளை யியற்றினாரும் யாப்பருங்கல நூலாசரி 

யரும் ஒருவமேயென்பது பெறப்படலானும் யாப்பருங்கலக்காரிகை 

நாலாசிரியசே யாப்பருங்கலத்திற்கும் நாலாசிரியரென்பது ஐயமின் 
தித் துணியப்படும் என்க. ் 

இனி, யாப்பருங்கலக்காரிகை ஆரலாஇரியர் பெயர் அமிர்தசாகானார் 

என்பது ௮. நூற்குரைசண்ட குணசாகரர், 4: இந்நூல் யாவராற் 

செய்யப்பட்டசோ வெனின், ஆரியமென்னும் பாரிரும் பெளவத்
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தைக் காரிகையாக்கித் சமிழ்ப்படுத்திய அருந்தவத்துப் பெருந்தன் . 

உ மை அமிர் தசாகரனுரென்.னம் ஆசிரியராழ் செய்யப்பட்ட," எனக 

கூறுமாற்றால் ஈன்கு பெறப்பகிதின்றது, இங்கனம் யாப்பருங்கலக் 

காரிகை நாலாூரியர் பெயர் ௮முதசாகரனாரென்பது இனிது பெறப் 

படவே, யாப்பருங்கல நாலாசிரியரும் அமுதசாகரனா 2ரயாதல் நன்கு 

பெறப்படும். என்னை ? இவ்விரு நாத்கும் அசிரியர் ஒருவபோயால.து 

முன்னே அணியப்பட்டமையின் என்பது, 

இனி, வீரசோழிய உரைகாரரான பெருக்தேவனார் வீரசோழிய 

௮லங்காரப்படலம் முப்பக்கொன்பதாஞ் செய்யுளுரையில், “ மாலை 

மாற்ற சக்கரஞ் சுழிகுளம்'' என்னும் இவ்வியாப்பருங்கல _நாலின் 

தொண்ணாற்றாருஞ் சூத்தாரக்தை எடுத்துச்சாட்டி, 1: என்றுமிர்து 

சாகரனார் கூ.லியனகொள்க'' என்று அச்ளுகத்இரமியற்ஜினார் பெயர் 

விளங்கவெடுத்து மொழிதலானும், அ௮ச்சூத்்இரம் இவ்வியாப்பருங்கல 

roc) வேகியாண்டுங் காணப்படாமையானும் யாப்பருங்கல 

நூலாசிரியர் பேயர் அமிர்தசாகானாரே யென்ப ஐயுறவின்ிச் அணியப் 

படும் என்க, 

இனீ* இன்விஞத்தியுரையுள் எடுத்தாளப்பட்ட நூல்கள் மு.கலிய 

குறிப்புகள் பலவும் இர்.நாலின் இரண்டாம்பகுஇயில் சேர்க்சப்படும். 

இத்துணைச் சறந்ததாகிய இக் நாலையும் இகனுரையையும் அச் 

சயற்றி வெளியிட வேண்டுமென்னும் விருப்பம் நீண்ட நாளாக 

எமதுள்ளத்தே நிலைபெற்கிருந்தது. ௮வவிருப்பத்தை நிறைவேற் 
அ தற்பொருட்டுப் பலவிடங்களில் யாப்பருங்கலவிருத்தி எட்டுப் 

பிரதிகள் தேடினேமாகச் சிற்சில ஏகெளே கிடைத்தன. தமிழகக் 

தார். லெர்பால் இவ்வேடுகள் இருந்தும் ௮வர் அவற்றை யாம் லெ 

நாளேணும்பார்க்க மனம் ஒருப்பட்டாரில்லை, தாமேனும் இவ்வரிய 

பெரிய _நாலை வெளிப்படுத்தினரோவென்றால் ௮.தவும் இல்லை, அச் 

் (தோ! நம்சாட்டவர் செயல் பெரிதும் இரங்கற்பாலதொன்றும்! 

தாமும் பயன்கொள வகறியாது பிறரையும் பயன்பெற வொட்டாது 

தடைசெய்து ௮ருமைபெருமை வாய்ந்த செந்தமிழ் நூல்களைச் 

செல்லுக்கு இரையாய் அ௮ழியவிடுதல் மிகவும் அருவருக்கற்பாற்று, ' 
அ கிடக்கு,
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ஏடுகள்பற்பல இடைக்கும் வரையில் வாளா இருப்பேமாயின், 
கிடைத்த எடுகளும் எங்கே அழிக்துபடுமோ என்னும் ௮ச்சம்மீதூர் 

தலாற். இடைத்த லெ ஏடுகளை ஒன்றோடொன்று ஒப்பிட்டு ஈன்கு 
ஆராய்வித்த, இயன்தமட்டும் பிழையறத் திருத்தஞ் செய்வித்அம், 

பிரதிகடுனையின் விச் திருத்த எலா தவற்றை எட்டிலிருந்தவாறே பிரதி 

செய்வித்தும் பதிப்பித்து வரலாயினோம். இங்கனம் உறுப்பியலை 

மூடிப்பித்துச் செய்யுளியலில் ஒரு சிறுபகுதி அச்சிடுவித்து வராகின்ற 

தறுவாயில் வேறு சில ஏடுகள் கிடைத்தன; அவற்றுள் ஓர் ஏடு 

பெரும்பாலும் இருத்தமுள்ளதாக இருக்த௮. உடனே, அ௮ச்டுவித்து 

முடிந் சபகு இகளை இவ்வேசெளோடுவைத்து ஒப்பிட்டுப்பார்க்கப் பல 

பாடபேதங்களும் பலபிழைஇருசச்சங்களும் புலனாயின, அவற்றை 

.. இனி அ௮ச்சானபகுதிகளிழ் சேர்க்கலாகாமையின், நீண்ட பிழைஇிருக் 
தக் குறிப்பொன்றும் பாடபேதக் குமிப்போன்றும் தனியாக ச் 

சட்டுச்சேர்க்சப்பட்டன. எடுகளிலிருக்து பழைய ாூல்களைப்பெயர்ச் 

தெழுதி அச்சிடுவிக்கும் பெருவருத்தத்தனே உணர்ந்தோர் இங்கனம் 
இக்நீண்ட குறிப்புகள் சேர்த்ததனைப் பிழையாகக் கருதார். 

chan Dine முயற்சியிற் புகுவித்த.த் தோன்றாக் துணையா 
யுடனிருர்துதவி இதனை முடிப்பித்த எல்லாம்வல்ல, ஆண்டவன் 

கிறாவருளை வழுத்அுகின்றோம். ௬ * 

$



YAPPARUNGALACCUTTIRAM WITH THE 

VIRUTTI OR COMMENTARY. 

  

{* These notes were taken from the report on a search for Tamil manus 
cripts prepared under the orders of the Government of Madras. The inaccuracies 
which appear to have crept into these notes are corrected in vol. 11,]. 

The Text was written by, Amrtasdgaran, who, it 
is said in 116 றா67௨௦6 (சிறப்புப்பாரிரம்), followed the teaching 
of Gunasagarar as can be seen from the following pas- 
sage -— 

மூழுதுல கிறைஞ்௪ முற்ஜொருங் குணர்க்தோன் 

செழுமலர்ச் சேவடி. செவ்விதின் வணங்ூப் 

பாத்படு சென்றமிழ்ப் பரவையின் வாங்கி 

யாப்பருங் சலஈனி யாப்புற வகுத்தோன் 

தனக்குவரம் பாகிய தவக்தொடு புணர்க்த 
குணச்கடற் பெயரோன் கொள்கையின் வழாஅ. 
அளக்கறு கேள்விச் அகடீர் காட்டு 

அளப்பருங் கடற்பேய ரருந்தவத் தோனே. 

. The name of the author is referred to partly in 
the expression Kadarpeyar, ‘having the name of the 
ocean’; and the full name is given by Perundevanar, 
the commentator of the Virasoliyam, as Amrtaségara- 
nér.* As  Perundevanar, the commentator of the 
,Virasdliyam, is considered to have been a disciple of 
    

  

* tor day wor Em சக்உரஞ் சுழிகள 

மேக பாத மெழுகூற் திருக்கை 

காதை கரப்பே கரச் துறை பாட்டே 

தாசங் கொளலே வாவ ஸுந்றிக் 
B
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_Buddhamitra, the Author of the Text, and a contem- 

porary of Virasdla alias Kuléttunga I, who reigned be- 

tween 1064-1113, the author of the work under notice 

must have flourished before the eleventh century. The 

commentator, whose name is not known, quotes authors 

and works very copiously, and I shall give, at the end of 

this notice, alist of them which I consider-very useful 
  

கூட ச.தக்கங் கோழூத் இரியே 

யோரெழுச் தனத்தா ஓயர்க்த பாட்டே. 

பாத மயக்சே பாவின் புணர்ப்பே 

- யொற்றுப் பெயர்த்த லொருமொருட் பாட்டே 

இத்திரக் காவே விசித்திரக் காவே 
விகற்ப ஈடையே வினாவுத் தரமே 
சருப்பதோ பத்திரஞ் சார்க்த வெழுத்து 

வருத்தன மற்றும் வடநூற், கடலு 

சொருக்குடன் வைத்த வுதா. ரண நோக்கி 

விரிக்து முடித்த மிறைக்கவிப் பாட்டே 

யுருவக மாதி விரவிய லிழுய் தா ae 

வருமலங் காரமும் வாழ்தீதும் வசையுவ் 

கவியே கமகன்.வாதி வாக்யென் 

ிவர்ச டன்மையு மவையின தமைதியும் 
பாடுதன் மரபுந் தாரணைப் பகுதியு 
மானச்த முதலிய வூனமுஞ் செய்யுளும் 

விளம்பனக் இயற்கையு ஈரம்பின் விகற்பமும் 

_ பண்ணுக் திறனும் பாலையும் கூட்டமு 

மெண்ணிய இணையு மிருஅவுங் காலமு 

மெண்வகை மணமு மெழுத்துஞ் சொல்லுஞ் 

'செக்துறை மார்க்கமும் வெண்டுறை மார்க்கமும்" 

தந்திர வுத்தியும் தருக்கமு ஈடமு 
மூச்துநூன் முடிர்த முறைமையின் வழாமை 

வச்தன பிறவும் வயினதிக் அரைப்போ 

னந்தமில் கேள்வி யாரி பன்னே.” 

என்று அமிர்தசாகரனார் கூசியன கொள்க,--வீரசோ, 1, 196,
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as many of the names are scarcely known at present. lic 
has enabled me to make several inferences which are very 
important for the History of Tamil Literature, and some 
of these are given below :— 

(1) Poygaiydr, who is the Author of the Kalavalinér- 
padu and portions of the anthologies called Naryinai and 
Purananuru, and also the Tamil Saint of the same name, 
are frequently referred to by the commentator without 
any attributes which may indicate a difference. The stan. 
zas quoted from the First Tiruvandédi of the Lyarpa have 
been verified in the latter work with a slight difference, to 
illustrate some metrical peculiarity. I may also mention 
here the fact that Naccinarkkiniyar also refers to the 
Andédi above mentioned in the followi ng passage :— 

5 அது முச்தொள்ளாயிரமும் பொய்கையார் முதிலாயிமீனாகள் 
செய்த ௮க்தாதிச் செய்யுளும் எனவுணர்க,” 

‘‘Tastanceg of the poem are the Muttollayiram and the 
Andédi cofnposition of Poygaiydér and others.” 

From the identity of the names, we may infer thai 
Poygaiyalvdy was called simply Poygaivér and was the 
author of the Kalavalinérpadu and the portions of the 
Purananuru and the Narrinai as already said ; that he was 
called Poygaiydluér when he became a Saint ; that he was 
acontemporary of Kéccenganan, a Chola King, and Kanaik- 
kalirumporai, a Chera King who was defeated in a battle 
by the former and was imprisoned. But when Poygaiyar 
composed the poem known by the name of Kalavalinéy. 
‘padu in honor of the victorious Chola, the latter ordered 
the release of the Chera King ; and the event shows whai 
amount of respect and reverence the Chola should have 
felt for the future Saint. I have roughly calculated the age 
of Kéccengatian to be the seventh or the eighth century
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‘A. C., and the same age should be assigned to Pu- 

dattalvar, Peyalvar, and Tirumalisaiyalvar, who were the 

contemporaries of Poygaiyalvar. 

(2) The commentator of the Yapparungalam under 

notice quotes the name of Pérdsiriyar with certain attri- 

butes which belong to God Siva, and they are as follow:— 

1. பிறைகெடுமுடிக் கறைமிடற்றரனார் பெயர்மகிழ்க்த பேரா 

சிரியர்...” 

9, நீர்மலிந்த வார்சடையோன் பேர்மகிழ்ந்த பேராசிரியர். 

« PérAsiriyar who gloried with the name of Siva, who had — 
the Ganges on his matted hair.” 

3. திரிபுரமெரித்தவர் பெயர்மகிழ்க்த பேராசிரியர்.  Pera- 

81ம்... who burnt the three towns.” 

4,  திரிபுரமெரித்த விரிசடைகிருத்தர் பெயர்மகிழ்ந்த பேரா” 

@fuc. “ Pérasiriyar......who burnt the three towns and 

had matted hair.” 

ந,  கறைமிடற்றோன் பெயர்மகழ்ஈத Curr ius. « Para. 

sitiyar......who had a black neck,” 

6. பெண்ணொருபாகன் பெயர்மகிழ்ந்த பராசரியர், (12& 

rasiriyar......who had his wife as part of his body.” 

7. பெருமான் பெயர்மூழ்க்த பேராசிரியர், “Pérasitiyar 

டர, 

8. பிறைமூடியோன் பெயர்மகஇிழ்க்த-- பேராசிரியர், “ Par4- 

giriyar+.....who had a crescent of the moon on his crown,” 

9, வாமமேகலை மாதையோர்பாகனார் wr Blobs ஈல்லாசரி 

wi, ‘* Nallasiriyar......who had the Goddess Parvati as - 
part of his body.” 

10. காமவேளைக் கறுத்த புத்தேள் நாமக்தாங்கிய நல்ல் இரி 

wt. “Nallasitiyat who held the name of God Siva, who 
burnt the God of Love,”
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11, காமனைக்காய்க்தவர் காமமகிழ்க்த நல்லாசிரியர். “ Nalla- 

siriyar who gloried with the name of Siva, who killed the 
God of Love.” . 

In these adjectives the word Gusw&pss is doubtful 
in meaning asit may mean ‘who rejoiced by the name 

(of Siva),’ that is, who was pious (to Siva), or ‘who gloried 

by the name of Siva,’ that is, who nobly held the name 
of Siva. The use of the word g7@&w ‘who held or had,’ 

in the attribute No. 10, leads us to adopt the latter 
meaning. In some of the feferences we have the name of 

saver@Aut which must refer to ‘the same author from the 

nature of the attributes. We do not know why the 
commentator should refer to Pérdsiriyar with so many 
titles, all pointing to God Siva. As, in the whole of Tamil 

Literature, there is only one poet who is identified with 
God Siva, as far as I know, the references of the commen- 

tator must belong to the same person, that is, Iraiyandr 
of the thisdSangam. 

We have now to settle a question which suggests 
itself, viz., whether the Pérdasiriyar (Iraiyanar) was the 
same as the person who goes by the same name and who 

wrote a commentary on the Tolgappiyam, and who is also 
referred to by Naccinarkkiniyar in his commentary on the 
work, without any attribute. The identity is also warrant- 
ed by the fact that Iraiyandéy was a contemporary of 
Nakkirar who is said to have flourished in the fifth or the 
Sixth century, and that Pérdsiriyar who wrote the 

«commentary of the Tolgappiyam flourished before Nacci- 
narkkiniyar who flourished after the Eleventh century, A.C, 
or subsequently. 

The work undet notice is divided into the following 
chapters
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I. Uruppiyaléttu, (2 pGuCergg) which is sub- 
" divided into— 

1. Eluttdttu. 4, Talaiydttu. 
எழுத்தொத்து. தளையோத்து. 

2. Asaiydttu. 5. Adiydttu. 
அசையோத்து, அடியோகத்து, 

3. Sirdttu. 6. Todaiyéttu, 
சீரோக்து. தொடையோ கத. 

Il. Séyyuliyalottu. செய்யுளியலோசத்து, 

111. Olibiyaléttu. ஒழிபியலோகத் த்து. 

Apart from the Séyyulival of the Tolgappiyam, this is 

the only work on Tamil Prosody that treats of the subject 
very copiously and with many examples and authorities. 

Another work written by the same author as a sequel to 
this, viz, Yépparungalakkérigai, is thé only work now 
extant on the subject, the work under notice with its 

commentary being very rarely found in the libraries of 
Tamil pandits. The text Sutras alone were eiféti many 
years ago by Tandawaraya Mudaliar, an able Tamil Pandit 
and the Author of the Panchatantra in Tamil Prose. The 
work with its commentary under notice deserves to be 
printed and published; but | am trying to get some more 
copies of the work for comparing and collating, before 
putting the work in printers’ hands. 

The following names of authors, works, kings, and 
places are referred to by the commentator of the YAp- 
aa eae _ 

(1) Names of Authors. 

1, Agattiyanar.. _ 8. Avinayanar 
, அஃத்தியனார். அவிகயஞார். 

2. Aniyiyaludaiyar. | 4 Ativudainambi, 
. அணியியலுடையார். | அிவுடைசஈம்பி,
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13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

19, 

19. 

20. 

21. 

22. 
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Alaviyanar. 
அளவியனஞார். 

Idaikkadar. 
இடைக்காடர். 

Auvvaiyar. 
ஒளவையார். 

Kadiyanalliyar. 

கடியகள்ளியார். 

Kapilar. 
கபிலர், 

Kalladar. 
கல்லாடர். 

Kakkaipadinivar. 
காக்கைபாடினியார். 

Kudamikkirpagavar. 
குடமூக்கிற்ப சுவர். 

Kaiyanar. 
கையனார். 

Sangayappudatyar. 
சங்அம்ம்புடையார். 

Sir ukakkaipadiniyar. 
நிறுகாக்கைபாடினியார். 

Séyyuliyaludaiyar. 
செய்யுளியலுடையார். 

Tolgappiyanar. 
தொல்காப்பியனார். 

Nakkirar. 
நச்சர். 

Nallasiriyar 
ஈல்லாரியர். 

Nallaranar. 
ஈல்லாறனார். 

Nattatanar. 

6 BS BO) 
Palkayanar. 
பல்காயனார், 

  

  

23. 

36. 

37. 

38. 

39. 

vil 

Paranar. 
பரணர், 

Parimananar. 
பரிமாணனார். 

Panambaranar. 
பனம்பாரனார். 

Pattiyanmarabudatyar. 
பாட்டியன் மரபுடை: யார். 

Perunjittiranar. 
பெருஞ்சித் 'த்திரனா. 

Perundalaiccattan. 
பெருந்தலைச்சா ததன். 

Perasiriyar. 
பேராூரியர், 

Poygaittallayanaiccu- 
lasiryar. 

பொய்கைத்தலையானைச் 

சூழா இரியா, 

Poygaiyar. 
பபோாய்கையாா. 

Mayéccurar. 
மயேச்சுரர். 

Madalanar. 
மாடலஞார், 

Mapuranamudaiyar. 
மாபுராணமு டையார். 

Mami~iilar. 
மாரூலர், 

Markkandéyanar. 
மார்க்கண்டேயனார், 

Milar. 
மூலர். 

Vastidévanar. 
வாசுதேவனார். 

Vayppiyamudaiyar. 
வாய்ப்பியமுடையார்,
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11. 

19, 

18. 
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Vay ppiyanar. 41. Vilakkattanar. 
வாய்ப் பியனார். விளக்கத் தனார். 

(2) Names of works, . 

Agattiyam. 16. Karigai. 
அகத்தியம். காரிகை. 

Adinfil. 17. Kalakési. 
அடி. நூல். கால, 

Aniyiyal. 18, Kiraniyam. 
அணியியல். _ இிரணியம். 

Amirtapati. 19. Kundalakési, 
அமிர்தபதி, ..... குண்டலகே௫, 

Arasaccattam. 20. Sangayappu, 
அரசசத்தம். சங்கயாப்பு, 

Avinayam. 21. Sayandam. 
அவிகயம். FIG LD, 

Avinandamalai 22, Sindam. 
865 Sor ed, இந்தம். 

Asiriyamuri 23. Cintamani. 
ஆிரியமுதி. இந்தாமணி; 4 

Anandavéttu. 24. Cfilamani. 
ஆனக்தவோத்து, சூளாமணி, 

Iramayanam. 25. Seyanmurai. 
இராமாயணம், செயன்முறை, 

Udayanakumaran - ka- | 26. Seyirriyam. 
dai, Udayanan-kadai. ! செயித்தியம். 

உதயண குமாரன் ககை, | 27. Tumbippattu. 
உதயணன் கதை, அம்பிப்பாட்டு, 

Kanakkiyal. 28. Tesigamalai. 
கணக்கியல். தேதகெமாலை, 

Kalyanakadai 29. Tolgappiyam. 
சலியாணகாதை, தொல்காப்பியம், 

Kalittogai. 30. Naladinarpadu 
சலிச்தொகை, காலடி நாற்பது 

Kavimayakkarai. 31. Naladinanuru.   கவிமயக்கறை, நாலடி. நானூறு,
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1411212650. 
நீலமீக௪. 

Pattinappalai. 
பட்டினப்பாலை.. 

Palgayam. 
பல்காயம், 

Panmanimalai. 
பன்மணிமாலை, 

Pannirupadalain. 
பன்னிருபடலம். 

Pasandam. 
பந்தம், 

Pavaippattu. 
பாவைப் பாட்டு, 

Pingalakési, 
Qman CsA, 

Pingalam 
Citi.) 

பிங்கலம் (S66 or GAB.) 
Punarpavai. 
புணர்ப்பாவை, 

Puranasagaram. 
பூர ரணசாகரம், 

மயிலாக ம, 
புறதானாறு, 

Periyapambam. 
பெசிய பம்ரும், 

Peruvallam. 
Ghacmavevenrd, 

Poygaiyarnul. 
பாய்கையார் நால், 

,Chandévi- 

  

47. Podkkiyam. 

48. 

49. 

59. 

60. 

| @L. 

போக்கயம், 

Maniyaram, 
மணியாரம். 

Mandiranul. 

மந்திர நூல், 

Malaipadukadam. 
மலைபடுகடாம், 

Mapuranam.’ - 
மாபுமாணம், 

Markkandéyanarkanji. 
மார்க் கண்டேயனார் காஞ்சி, 

Muttollayiram, 
முத்தொள்ளாயிரம். 

Mummanikkévai, 
மும்மணிக்கோவை, 

Mippattucceyyul. 
- மூப்பெட்டுக் செய்யுள், 

Yapparungalavirutti, 
UI BLIGE Am sR, 
Vaduviccai. 
வதுவிச்சை, 

Varuttamanam. 
வருததமானம், 

Valaiyapati. 
வளையாபதி, 

Vayppiyam, 
வாயப்பியம், 

Venbaialai. 
வெண்பாமாலை, 

(8) Names of kings and others. 

Kuttuvan. 
குட்டுவன். 

ே 

2. Sankhapalan. 
சங்கபாலன்;,



YAPPARUNGALACCUTTIRAM. 

Sayantan, 
சயந்தன். 

Sengorkilli. 
QeraCanr p&ar an, 

Sempifitcéy. 
செம் பூட்சேய். 

Séndan. 
் சேந்தன். 

Nandi. 
் நந்தி. 

(4) 

Kalumalam. 
கழுமலம், 

  

8i 

9, 

10. 

11. 

Nannan, 

நன்னன். 

Nedumantérkkilli. 

கெடுமான்தேர்க்கிள்ளி. 

Pallavamallan. 

பல்லவமல்லன் . 

Putkaranar. 

புட்காஞார், 

_ Namtes of places. 

9 am Talaiyalanganam. 
தலையாலங்கானம்.”
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யாப்பருங்கல விருத்தி 

பாமிரம் 

மூழுதுல இறைஞ்ச முற்றொருங் முணர்ந்தோன் 
செழுமலர்ச் சேவடி. செவ்விதின் வணங்கிப் 

பாற்படு தென்றமிழ்ப் பாவையின் வாங்இ 
யாப்பருங் கலநனி யாப்புற வருத்தோன் 
தனக்கு வரம்பாகிய தவத்தொடு புணர்த்த 

குணக்கடற் பெயரோன் கொள்கையின் வழாஅ.த 
ஆக்கு கேள்வித் துகடீர் காட்டி 

யளப்பருங் கடற்பெய ரருந்தவத் தோனே. 

என்பது பாயிரம், 

இதன் பொருள்:--மூழுதுல கிறைஞ்ச-ரவகை உலகும் 

. வணங்க ; முற்றொருங் குணர்ந்கோன்-முழுதுடன் ௮அிர்தொன.து ; 

செழுமலர்ச்சேவடி செவ்விதின் வணங்கெவளமலர் போலும் செய்ய 

. அடிகளை முறைமையால் இறைஞ்சி ; பாற்படு தென்றமிழ்ப் பாவை 

யின் வாங்க-பாகுபடு தென்றமிழ்க் கடல்வயினின்றும் வாங்கி; 

யாப்பருங்கல ஈனி யாப்புற வகருக்தோன்-யாப்பென்னும் அருங்கலக் 

தை மிகவும் இண்ணிதாக வகுத்தோன் ; கனக்கு வரம்பாகிய தவன் 
தொடு புணா்ந்த-- தனக்கு ௪ ல்லைதானே யாகிய துறதவொடு பொரும் 

இய ; குணக்கடற் பெயரோன் கொள்கையின் வழா௮-குணசாகரப் 
பெயரோனது கோட்பாட்டின் வழுவாது நிற்கும்; துளக்கறு 
கேள்வி-மயக்க மற்ற கேள்வி யினையும் ; தூகடீர் காட்சி குற்றமற்ற 

அ.ிவினையும் ; அளப்பருங்கடற் பெயா்-அளத்கற்கரிய கடலினன
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. பெயரினையும் உடைய; அருந்தவக்தோன்--அரிய தவத்தினை உடை 

யோன். என்றவாறு, 

இன்--ஐந்தாவதனுருபு: வாங்கல்-அ .தன்வயித் Care. “moll 

யென் களவி மிகுதிப் பொருட்டே” என்று.ராக்லின், நனி என்ற 

ற்கு ஈண்டு மிகவுமெனப் பொருள்கொண்டார். ஒடை உடனி 

கழ்ச்சி. வகுத்தோன் தவத்தோனென்றுகூட்கெ. ஏகாரம் ஈற்றசை. 

ட ட 

தேய்வ வணக்கம் 

வெறிகமழ் தாமரை மீமிசை யொதுங்கிய 

a Meter creer ins) wich ogous யாப்பே. 

என்பது சூத்திரம். நானுதலியது உரைக்கு மிடத்து நூலாமா 

றும், நாலின் விகற்பமும், நாலென்ற சொற்குப் பொருளும், நூலாற் 

பயனும் உரைத்து உரைக்கற் பாற்று. 

இதன் பொழிப்பு. _நாலாவது:-- 

முதனடு விறுதி மறுதலைப் படாது 

தொசைவகை விரியி னுட்பொரு டோன்ற ~— 

ajorQur® yartis Qorapsaln apale 

சூத்திர மோத்துப் படலம் பிண்டமென் 

தியாப்புறுச் சமைத்த வவயவக்தாய் நடப்பது) 

என்னை? 

! நாலெனப் பவெது நுவலுள் காலை 

*முசனடு விறுதி மாறுகோ ளின்றித் 

தொகையினும் வகையினும் பொருண்மை காட்டி. 

புண்ணின் றகன்ற வுரையொடு பொருந்தி 

அுண்ணிதின் விளக்க லதுவகன் பண்பே” 

1 அதுவே தானு மீரிரு வகைத்தே” 

“ஓருபொரு ணுதலிய சூத்திரத் தானு 
மினமொழி செக்க வோத்தி னானும் 

* பொதுமொழி தொடரிய படலக் தானு 

ர் எமுதலு முடிவு மாறுகோளின்றி”” என்றும்பாடம் 

* “பொதுமொழி கிளந்த” ஒன்றும்பாடம்,
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ஜன்று.ாப் படக்கிய பிண்டத் தானுமென் 

மூங்கணை மரபி னியலு மென்ப ”' 

என்றார் தொல்காப்பியனாராசலின். 

அவற்றுள், சூத்இிரமாவ.தூ:-..- 

கருதிய பொருளைக் கைக்கொண்டு கண்ணாடியின் நிழல் போலக் 

தெரிவுறக் தோன்றச் செய்யப்பவெது ; என்னை ? 

“ அவத்துட், சூத்திரர் கானே 
யாடி நிழலி னறியத் தோன்றி 

நாடி லின்சிப் பொ.ருணனி விளங்க 

யாப்பினுட் டோன்ற யாத்தமைப் பதுவே” 

என்ர ராகலின். ் * 

ஒக்தாவது :-ஓப்புடைப்பொருளை இஒரிடத்துள் ஒற்றுமைப் 

பட வைப்பதாகும் ; என்னை? 

“ நேரின மணியை நிரல்பட வைத்தாக 

கோரினப் பொரு யொருவஹி வைப்ப 

@ BT SO) oor மொழிப வயர்மொஜழிப் புலவர்” 

என்ரு.ராகளிண். 

  படலமாவஅு :--வே DDO புடைய பல பொருள்களால் 

தோற்ற முடைக்தாகக் தொடாவைப்பது ; என்னை? 

“amo oD பின்றி விரவிய பொருளாத் 

பொதுமொழி கொடரினது படல மாகும்'' 

என்ரு ராகலின். 

பிண்டமாவ.து :_-௨ அப்பு மூன்றும் உள்ளடக்கி தெலிப்பா 
முடைக்தாய்க் கடப்பது; என்னை? 

பக் மூன்றுறுப் படக்கெ BON ODS தாயிற் 

மோன்றுமொழிப் புலவரது பிண்ட மென்ப” 
  

* ஈண்டு மூன்றுறுப்பென்றது சூத்து மோச்தப் படலம் என்பவாம், 
“வாளாதே மூன்று உறுப்படக்கெய பிண்டம் என்ரான் மேல் சூத்திரமும் 
ஓ.த்தும் படலமும் கூறிய அதிகாரத்தானே அம்மூன்றினையும் அடக்இ சிற்பது 
கூறுன்றானென்பது, அம்ஞூன்றினையும் உறுப்பு எனவே பிண்டமென்பன 
சாம் உறுப்பின வென்பது பெற்றும்'” என்ற தொல்காப்பியச் சூத்திர உரை 
யான் உணரப்படும்,
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- என்னு. ராகலின். 

இனி மாலின் விகற்பமுரைக்குமாறு;-- நால் மு சீதிறப்படும். 

அவையாவன:--முதனூலும், வழிநூலும், சார்பு நூலும் என) 

சான்னை? 

t “apes ant eri Quen நான் மூன்றுரும்'' 

என்றா.ராகலின். 

1மூச னூலாவஅ :--குத்றங்கெடுத்து முத்றவுணர்க்ச கற்றவத் 
தோன் சொற்றதாகும்; , என்னை ? 

॥ வினையி னீங்கி விளங்கிய வறிவின் 

முனைவன் சண்டது மு.தனூ லாகும்” 

என்றா.ராகலின். ச * 

வழி.நாலாவத :--முகனூலோடு ஓத்த முடிவித்றாய்த் கன 
தோர் விகற்பம் படக் படெப்பது; என்னை? 

! முன்னோர் நாலின் முடிபொருங் கொத்துப் 
பின்னோன் வேண்டும் விகற்பங் கூறி 

யழியா மரபினது வழிா லாகும் ”' 
, என்றா. ராகலின். 

சார்பு நாலாவது:--அவ்விருவர் நாலுள்ளும் ஒக. வழிமுடிக்த 

பொருளை ஐராசிரியன் யாதானுமொரு காரணம் கோக்கி ஒரு 

கோவைப்பட வைப்பது) என்னை? 

( இருவர் நாற்கு மொருசிறை தொடங்கித் 
இரிபுவே றுடையது புடைநூ லாகும் ய 

என்ரு. ராகலின். 
நான்காவது எதிர் நாலென்பது மொன்றுண்டு, அது மூதல் 

வனூலின் முடிந்த பொருளை ஐராசரியன் யாதானுமோர் காரணக் 

"தாத் பிறழ வைத்தால், அதனைக் கருவியாஜற் திரிபுகாட்டி ஒருவாமை 

வைத்தற் கொள்ளியோ னொரு புலவனானுய்க்கப்பவெது; என்னை? 

“ தன்கா ணிதீஇப் பிறன்காண் மறுப்ப 
தெதிர் _நாலென்ப வொருசா ராரே”? 

என்ரு. ராகலின். 

இனி _நாலென்ற சொற்குப் பொருள் உரைக்குமாறு:-.- நூல் 

போறலின் நாலெனப்படும்; என்னை? பாவைபோல்வாகளைப் பாவை 
யென்ருற்போல. யாதோ நூல்போலு மாறெனின், நுண்ணிய பல 

3: “முதல்வழி புடையென”' என்றும் பாடம்,
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வாகிய பஞ்சின் நுனிகளால் கைவன் மகத் தனது OFLGE God « 

தோன்ற மாண்பினால் ஓரிழைப் ப௫ித்தலன்றே உலகத்து Li" SDM fh po 

லாவ. அவ்வாறே சுகிர்க்து (பிளவுபட்டு) பரக்க சொற்பரவை 

களால் பெரும்புலவன் தனதுணர்வு மாட்டியிற் சூத்திரம், ஓதீனு, 

படலம், பிண்டமென்னும் யாப்பு ஈடைபடக் கோசக்தலாயித்று. 

நூல் செய்கலாவது ௮வ்வசை நூற்கப்படதலின் நூலெனப்பகடிமே. 

இனி ாலாற் பயனுரைக்குமாறு:-- நூல் கேட்டு விளங்கிய 

அண்ணுணர்வினோன் அபாயமில்லாததோர் உபாயதக்தினால் அதம், 

பொருள், இன்பம், விசி என இவற்றை நிரம்புமாறலிக் து நிகழ்ச் ற 

வானாம். அதனாற் பகரப்பட்ட தான்சினையும் LAT LDS BTN 

பனுவலே பயப்பதாயிற் றெனகீ கொள்க. 

இனி நாணுதலியது உரைக்குமாறு :-- 1 இிறப்பெழுத்று 

11 உறுப்பெழுக் சென்னுர் கொகையானும்; 

1. எழுத்து. 1. ஒற்று, 8, உயிர், 8, உயிர்மெய் பென்னும் 

(தொகை, வகை, வீரி) வகையானும்; "உயிரும், மெய்யும், உயிர் 

மெய்யும், 4குலிலும், 5நெடிலும், *அளபெ 

டையும், _ வன்மையும், மென்மையும், இடைமையும், 10சூற்ஜிய 

லிகரமும், 11 குறீறியலுகரமும், 18ஆய் தும், ஐகாரக் சூ.௮க்கரும், 

14ஓளகாரக் குறுக்கும், 15மகரக்குறுக்கமா மென்னும் விரிய 

ணும் : 

1 கோசை [1 நிரையசையென்னுக் கொகையானும்); 1. சே 

சை, 8. நிரையசை, 8. நெர்பசளை, 4, நிரைப 
2, அசை, ளை பென்னும் வகையானும்; [சிறப்புடை 

(தொரை, வகை, விரி) கேசை, சீதிறப்பில் கோசை, சிறப்புடை. 

நிரையசை, *றப்பில் நிரையசை, இறப்பு 
டை “ நேர்பசை, சிறப்பில் செர்பசை, சிறப்புடை நிரைபளை, 

சிறப்பில் நிரைபசை யென்னும் விரியானும்: 

£ இயற்கர், 1] உரிச்சர், 17] பொதுச்்£ர் என்னுக் தொகை 

யானும்; 1. கேரீற்றியற்சர், 2, நிரையிற்றி 

3. ர், upper, 5. கேரிற்றுரிச்சர், 4, நிரையிற்றுரி் 

(prone, acs, of) சீர், 5. நெரீற்றுப் பொனுச்சிர், 6. நிரையிற் 
௮ப்பொதுச்சர் என்னும்வகையானும்; 1இறப்
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புடை கேரித்தியத்சர், 29றப்பில் கேரித்தியத்ர், 3சறெப்புடை 
நிரையீற்தியற்சர், Apso நிரையிற்றியற்2ர், சிறப்புடை சே 

ரீற்றுரிச்சர், சிறப்பில் நெரீற்றுரிச்சர், *சிதப்புடை. நிரையீ த்றுரிச் 

Gr, சிறப்பில் நிரையீற்றுரிச்£ர், 9சறப்புடை. கேரீற்றுப் பொதுச் 

சர், 10திறப்பில் கேரீற்றுப் பொதுச்சீர், 11சிறப்புடை நிரையிற்றுப் 

பொரதுச்சர், 18றப்பில் நிரையிற்றுப். பொதுச்சீர் என்னும் விரியா 

இம; 

1 வெண்டளை, 11 ஆூரியத்தளை, 111 கலித்தளை, 14 வஞ் 

இத்தளை என்னுந் தொகையானும்; 1. இயற்சீர் 

4, தளை: வெண்டளை, 9. உரிச்சீர் வெண்டளை, 8. பொ 

(தொகை, லக, விரி) BET வெண்ட்ளை, 4. நேரொன்ரா௫ரியத்தளை, 

5. ரிரையொன்றாிரியத்த&ா, 6. கலித்த, 

1. ஒன்திய வஞ்சித்தளை, 8. ஒன்றாத வஞ்சித்தளை என்னும் வகை 

யானும்; 1இயற்சர்ச் இறப்புடை வெண்டலை, 3இயற்சர்ச் இறப்பில் 

வெண்ட௯ா, உரிச்சர்ச் இறப்புடை வெண்டகா, 4*உரிச்சீர்ச் இறப் 

பில் வெண்டகா, 5பொதுச்சர்ச் சிறப்புடை. வெண்டளை, பொதுச் 

சர்ச் சிறப்பில் வெண்டளை, 7கேரொன்றதிய இறப்புடை யாசிரியத் 
தளை, *நேரொன்திய சிறப்பில் அரியத்தளை, , err Bure Dus 

சறப்புடையாிிரியத்தளை, 11நிரை யொன்றிய சிறப்பில் ஆசிரிய ததளை, 

11இறப்புடைக்கலித்தளை, 13கிறப்பில் கலித்தளை, 18ஓன்றிய .சறப் 

புடை வஞ்சித்தளை, Noor Iu சிறப்பில் வஞ்சித்தல், 15ஓன்றாத 

றெப்புடை வஞ்சித்தளை, 14ஒன்றாத இறப்பில் வஞ்சிக்களை என்னும் 

விரியானும்; 

1 இயலடி, 11 உரியடி, Wl பொதுவடி, என்னுக் தொகை 

யானும்; 1. குறளடி, 2. இந்தடி, 5. அளவடி, 

5. அடி, 4, நெடிலடி, 5. கழி நெடிலடி என்னும் 
(தொசை, வகை, விரி) வகையானும்; 1இயற்குறளடி, 3உரிக்குறளடி. 

பொ.தக்குறளடி, 4இயற்சந்தடி, 8உரிச்சர் 
தடி, 8பொறுச் சிந்தடி, *7இயலளவடி, 8உரியளவடி, 9பொதுவ 

ளவடி,, 19இயனெடிலடி, 11/உரிநெடிலடி, 1பொது நெடிலடி, 13இயற் 
கழி நெடிலடி, !4*உரிக்கமி நெடிலடி, 1பொதுக்கழி நெடிலடி என் 
னும் விரியானும்: 

u
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I மோனை, [1 எதுகை, 111 முரண், 11 இயைபு, 1 அள 

பெடை, 717 செந்தொடை, 911 இரட்டைக் 
6. தொடை, கொடை, 111 அர்தாதித்கொடை என்னும் 

(தொகை, வகை, கீரி) தொகையானும்; 1. தலையாஞுமோனை, 5, இடை... 

யாகுமோனை, 8. மடையாகுமோனை, 4, தலை 

யாகெதுகை, 8. இடையாகெனுகை, 6. கடையாகெதுகை, 7. சொன் 

மாண், 8. பொருண்டுமாண், 9. சொற்பொருண்டுாாண், 10. மோ 

னைமுரண், 11. எதுகை முரண், 12. செம்குர£ண், 18. மோனை 

யியைபு, 14. எதுகை யியைபு, Ao. மூரணியைபு, 16. அளபெண 

யியைப, 17. மயக்கியைபு, 18. செவ்வியைபு, 19. சோனை பல 

பெடை, 80. எதுசை யளபெண்ட, 21. நுரணன பெ 
22. மயக்களபெடை, 93. செவ்வளபெடை, 4. Bus DO n 

தொடை, 25. wn Ori «rm, 26. பத பொழுளிரட்ரை 

   

27. இருபொருளிரட்டை, 298, “ஒபொருவிகட் டை, 29, இம 

petro, 30. எழுத்தந்தாதி, 81 அசையர்தா தி, 892. Pre 

தாதி, 88. மடியர்தாதஇ, 84. never Bl 85. இடைபமீட 
டந்தாதி யென்னும் nie. 1 அடி மோனை, இணை மானை, 

*பொழிப்பூ aisles at “ஒரூஉ மோனை, கூழை Sorter, 61ம் 
சனுவாய் மோனை, 7இ ம்க்சதுவாப்மோனை, ேற்றுமோனை, 9 Yi 

யெதுகை, 19இண யெதுகை, 11/பொழிப் பெதுகை, deme. 

Dai 51505, 1*கஉழையெதுகை, 14மேற்கதுவா மெ gn, UE ins ழ் 
கதுவா யெதுகை, 15மற்றெ.துகை, 1*அடிருயாண், 18இணை கோண், 
பொழிப்பு முரண், டக்கு மூரண், **கூழை முரண், அழிழய் 

கதுவாய் முரண், *8கீழ்க்கதுவாய் Uproar, Muro முரண், 2s ip. 
யியைபு, *6இணையியைபு, ?*பொழிப்பியைபு, ஓர உவியைபு உழை 
யியைபு, 80 மற்கதுவாயியைபு, *1இழ்க்கது வாயியைபு, 45முற்வி 
யைபு, 88அடியளபெடை, 84இணையளபெடை, பொழிப்பளபெ 
டை, ஒரூஉ வள பெடை, உமை பளபெடை, மி மற்கதுவாய் 
அளபெடை, 9தீழ்க்கதுவாப் அளபெடை. *மேற்களபெடை வன 
வும்; *கடையிணைமோனை, 4*8பின்்மானை, *இடைப்புணாமோளனை 
$*கடைக்குமைமோனை, 48கடைமோனளை 1. 44 தடையிணை யென 

49 கை, *7பின்னெதுகை ) “இடைப்புணரெலுகை, 49அடைக்கு. ையெ 
கை, 8கடையெதுலை, 1 தடையிணை முரண், ?5பின், மாண், இடை i
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புணர் முரண், ₹*கடைக்கூழைமு ரண், *5கடைமுரண்; ean. 

 யிணை யியைபு, 57பின்னியைபு, *5இடைப்புணரியைபு,கடைக்கூழை 
யியைபு, 60கடை யியைபு; 1/கடையினை யளபெடை, ₹8பின்னி 
ணையளபெடை, *8$இடைப்புணரளபெடை, *கடைக்கூழை யள 
பெடை, ?$சகடையளபெடை எம்) 68அசைவிரளச் செந்தொடை, 
61சீர்விரளச் செர்தொடை, 68இசை விரளச் செந்தொடை, 65மூற்று 
விரளச் செந்தொடை; 70குறையி ற்று ஒருபொரு ஸிரட்டை, 
11குறையிற்றுப் பலபொருளிரட்டை, 7ிறையீ ற்று ஒரு பொருளி 
சட்டை, 1கிறையிற்றுப் பலபொருளிரட்டை, 7*குறையிற்று முற்றி 
சட்டை, 75கிறையிற்று முற்கிரட்டை; 76மண்டில வெழுததக்தாதி, 
17செக்கடை யெழுத்தந்தாஜி, 78மண்டில வசையக்தாதி, 790௪ம். 
BOL. Lich rub STB, 80மண்டில்ச் ‘Créer, 81டஈந்௩டைச் இரசக் 
தாதி, மண்டில வடியந்தாதி, ₹8செக்கடை யடியக்தாதி, 84மண் 
டில மயக்கந்தாதி, Orin மயக்கந்தாதி, 86மண்டில இடை 
யீட்டந்தாதி, *செர்கடை யிடையிட்டக்தாதி என்னும் விரியா 

னும்: 

1 வெண்பா, 11 அசிரியப்பா, 111 கலிப்பா, IV வஞ்சிப்பா, 
Vo மருட்பா என்னுந் தொகையானும்; 

7. பா, 1. குறள்வெண்பா, 9, சிந்தியல் வெண்பா, 
(தொகை, வசை, எரி). 8: இன்னிசைவெண்பா, 4. நேரிசை வெண்பா, 

் 9, பஃமொடை. வெண்பா, 6. நேரிசை ஆரி 
யப்பா, 7. இணைக்குறள் ஆசிரியப்பா, 8, நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா, 
9. அடிமறி மண்டில ஆ௫ிரியப்பா, 10. நேரிசை யொத்தாழிசைக் 
கலிப்பா, 11. அ௮ம்போதரங்க வொத்தாழிசைக்கலிப்பா, 18. வண் 
ணக வொத்தாழிசைக் கலிப்பா, 13. வெண்கலிப்பா, 14, தரவு 
கொச்சகக் கலிப்பா, 15, தரவிணைக் கொச்சகக்கலிப்பா, 16. soap 
மிசைக் கொச்சகக்கலிப்பா, 17. பஃருழிசைக் கொச்சகக்கலிப்பா, 
18. மயங்கிசைச் கொச்சகக்கலிப்பா, 19, குறளடிவஞ்சிப்பா, 90. ஓர் 

தடி. வஞ்சிப்பா, 21. புறநிலைவாழ்த்து மருட்பா, 92. வாயுறை. 
வாழ்த்து மருட்பா, 28. செவியறிவுறாஉ மருட்பா, 24. கைக்களை 
மருட்பா என்னும் வகையானும்; குறள் வெண்பா, விகற்பக் 

குதள் வெண்பா, $ேரிசைச் சிந்தியல் வெண்பா, 4இன்னிசைச் 
சிந்தியல் வெண்பா, 2ஒரு விகற்ப கேரிசைச் Rs Suse வெண்பா,
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§ இருவிகற்ப நேரிசைச் சர்தியல் வெண்பா, ஒரு விகற்ப இன்னி 
சைச் இந்தியல் வெண்பா, இரு விகற்ப இன்னிரளைச் இர் இயல 
வெண்பா, ௫ விகற்ப நேரிசை வெண்பா, 19இரு விகற்ப 
சேரிளை வெண்பா, 11/ஓருவிகற்ப இன்னிசை வெண்பா, 1216» 
விகற்ப இன்னிசை வெண்பா, 18பல விகற்ப நேரிசை வெண்பா, 
1*ஓக்சவிகற்பப் ப்்ஜெடை வெண்பா, 15ஓவ்வா Ms Brin 
பல்மொடை வெண்பா,  168இன்னியல் சேரிசை ஆசிரியப்பா, 
1*விரவியல் கேரிசை ஆடிரியப்பா, 18இன்னியல் இணைக்குறள் அரி 
யப்பா, 193விரவியல் இணைக்குறள் , அிமியப்பா, 20இன்னியல் நில 
மண்டில ஆூரியப்பா, 21விரவிய்ல் நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா, 22@)sin 

    

னியல் அடி.மறி மண்டில அிரியப்பார் ”5விரவியல் அடி.ம.ஜி மண்டில 
ஆசிரியப்பா, 34வெள்ளைச் chase கேரிசை ஒக்காழிளைக் ஐலிப்பா, 
55 அகவற் சுரிதக நேரிசை ஒத்தாழிளைக் கலிப்பா, 38 அளவியல் னம் 
Cur ga GE ஒத்தாழிளைக் கலிப்பா, 21 அளவி ௮ம்போதுரங்க ஓல் 
தாழிசைக் கலிப்பா, 28அளவியல் வண்ணா௫ ல்க்சாழிகைக் கலிப்பா, 
9 அளவமி வண்ணக ஒத்தாமிசைக் கலிப்பா, 50கலி வெண் பார், 

₹1வெண் கலிப்பா, *8இயற்றரவு கொச்சகம் கலிப்பா, சரிக் கரவ] 

கொச்சகக் சலிப்பா, 8*இயற் ாவிணைக் கொச்சகக் சலிப்பா, 822 25 

கத் தரவிணைக் கொச்சகக் கலிப்பா, 96இயற் 9%ருமிளைக் கொச்சகம் 
கலிப்பா, 31 aon WF ஃரு மிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா, 38 Qu ப 

முழிளைக் கொச்சகக் கலிப்பா, குறைப் ப்முழிசைக் கொச்சகக் 

கலிப்பா, 0இயன் மயங்கிசைக் கொச்சகக் சுலிப்பா, 141 அயன் ம்பங் 

களைக் கொச்சகக் கலிப்பா, 48இன்னியற் ஞறளடி வஞ்ூப்பா, 
45விரவியற் குறளடி வஞ்சிப்பா, 4*இன்னியம் Si sy. வஞ்சிப்பா, 
*5விரவியற் சந்தடி, வஞ்டிப்பா, 46புறகிலை வாழ்த்துச். சமனிலை 
மருட்பா, 47 புறநிலை வாழ்த்து இயனிலை மருட்பா, “வாயுறை வாழ்க் 

அச் சமனிலை மருட்பா, *9வாயுறை வாற்கது இயனிலை eH, 
50சவி பஜிவு.றாஉச் சமனிலை மருட்பா, ?1செவியலஜிவு.றா௨ இயனிலை 

மருட்பா, கைக்கொள் சமனிலை மருட்பா, கைக்கிளை. இயனிலை 

மருட்பா என்னும் விரியானும் ; 

1 தாழிசை, 11 துறை, 11 விருத்தம் என்னும் கொகை 

யானும்; 1. வெண்டாழிசை, 8, வெண்டுறை, 8. வெளிவிருக்கம், 
4, ரியத்தாஜிசை, 5, ஆிரியத்துறை, 6, ஆசிரியவிருத்கம் 

2
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8. கலித்தாழிசை, 8. கலித்துறை, 9. கலிவிருத்தம், 16. வஞ்சித் 
ட 5 தாழிசை, 11. வஞ்சித்துறை, 12. வஞ்ச 

8. பாவினம், விருத்தம் என்னும் வகையானும்; 1வெண் 

(தொகை, வகை; கீரி). செற்றனுறை, கேறட்டாழிசை, 3வெள்ளொக் 

தாழிசை, Goo டாழிசை, $ஓரொலி வெண் 
டுறை, ₹வேற்ஜொலி வெண்டுறை, *வெளிகிலை விருக்தம், 8வெளிமண் 
டில விருத்தம், ஆசிரிய ஒத்தாழிசை, 10ஆ9ரியத் தாழிசை, 11 அசிரிய 
Cur gs அறை, 13ஆசிரிய இணைக்குறட்டுறை, 15அ௫ிரிய நிலை விருக்கும், 
1*அசிரிய மண்டில விருத்தம், 15தலி யொத்தாழிசை, 18கலித் 

காழிசை, 17கலித் துறை, 18கலி விருத்தம், 19கலி நிலைத் அறை, ₹0கலி 
மண்டிலத் துறை, 31கட்டகரக்” கலித். துறை, லிநிலை விருத்தம், ' 
53கலிமண்டில விருத்தம், 2*வஞ்டிநிலைத்தாமிசை, 25வஞ்சி மண்டிலத் 
தாழிசை, 80வஞ்ச நிலைத் அறை, *1வஞ்சி மண்டிலக் துறை, 23வஞ்சி 
நிலைவிருத்சம், “வஞ்சி மண்டில விருத்தம் என்னும் விரியானும் : 

1 செப்பல், 11 அகவல், 117 அள்ளல், 14 தூங்கல், * கொஞ் 
சல் என்னுச் தொகையானும்; 1, LIT வண் 

9. ஓசை, ணம், 2. தா௮ வண்ணம், 8. வல்லிசை வண் 
(தொசை, வகை, விர). ணம், 4, மெல்லிசை வண்ணம், 5. இயைபு 

வண்ணம், 6. அளபெடை வண்ணம், 
7. நெடுஞ்ர் வண்ணம், 8, குறஞ்சீர் வண்ணம், 9. இத்தி: வண் 
ணம், 10. ஈலிபு வண்ணம், 11. அகப்பாட்டு வண்ணம், 12. புறப் 
பாட்டு வண்ணம், 18. ஒழுகு வண்ணம், 14. ஓரூ௨ வண்ணம், 
15. எண்ணு வண்ணம், 16. அகைப்பு வண்ணம், 17. தாங்கல் வண் 
ணம், 18. ஏந்தல் வண்ணம், 19, உருட்டு வண்ணம், 90, முடுகு 
வண்ணமோடு ஆங்கவை யென்ப அறிரந்திசினோேரே என்னும் வகை 
யானும்; குறிலகவற் ஜாங்கசை வண்ணம் மூதலாகிய வண்ணம் நூறு 
என்னும் விரியானும் : சுருங்கியும் விரிந் அம் இடந்த தொன்னூல் 
யாப்புக்களினது துணிபு நோக்கி, அரும்பொருட் பெருங் கேள்வி 
ஆசிரிய வசனங்களை * அலம்பனமாக, அருங்கல வணி யொருங்கு 
கோத்தாற் போலவும், அலைகடல் கடைந்து அமுது கொண்டாற் 
போலவும், ஒருங்கு கோத்து ஒரு கோவைப்படுத்து எல்லார்க்கும் 

* ஆலம்பனம் - பற்றுக்கோடு, 
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- உணர்வு புலன்கொள்ளு மாற்றால், யாப்புணர்த்துதல் நுதலிற்று 
இதனானே இது சார்பு நூல் என்பது முடிந்தது. 

இனி, இவ்வோத்.து என்னுதலிற்றோ வெனின், அசைக்குறுப் 
பாம் எழுத்துக்களது பெயர் வேறுபாடு உணர்த்துதல் அதலிற்று. 
அகனானே எழமுத்தோத்து என்பதாயிற்று. 

இச்சூத்திரம் என்னுதலிற்றோ வெனின், சிறப்புப்பாயிரம் 
உணர்த்துதல் ஐதலிற்று, என்னை? 

வணக்க மதிகார மென்திரண்டுஞ் சொல்லச் 

சிறப்பென்னும் வு மாம்” 

ஏன்ரூராகலின், 

௮ச்ளூத்திரப் பொருள் & &றைக்கன்றுழிச் சூத்திரத்தின் விகற 
பருமம், சூத்திரம் என்ற சொற்குப் பொருளும் உரைத்து உரைக்கப் 

படும், 

சூத்திரம் ஆறு வகைப்படும்;-.1பெயர்ச் HEB rid, 29 Hae gE 

pe *விலக்பயெற்ளுத்திரம், ‘Bins சூக்திரம், 5அதிகாரச்சூத்திரம், 
8 ஞாபகச் சூத்திரம் என ; (பெயரே தொகையே'' என்ப ஆகலின். 

அவற்றுள், 1பெயர்ச் சூத்திரமாவது: .இமிகுதியாணும், க௭௱ 
antiga Husa பொதவகையானும் இலக்சணங்கட்கு இர் உப 

ரம் சோக்கி இஃது இதற்குப் பெயர் என்சிவெ௮. 

விதிச் சூச்இரமாவ து: 

இன்ன தொன் விற் இதுவா மென்று 

மூன்னில் லதனை மொஜழிவ தாகும். 

8விலக்கெ ற் சூச்திரமாவது:--பொதுவகையான் வி Reece in. 

தனை அவ்வகை ஆகாது] என்பது, 

“நியமச் சூத்தாமாவது;-முன் ஒன்றனான் முூடியவைக்றுப் பின் 
னும் அதனையே யெடித்துக்கொண்டு விதிமுகத்தான் விலக்காவ 
உம் விலக்கும் வகையான் விதிப்பதூஉம் ஆமெனக் கொள்க. 

5அதிகாரச் சூத்திரமாவது:--அற்றொழுக்கு, ௮ரிமா கோக்கம், 
சாரச் சில்வமி யொழுருதல், தவளைப் பாய்த்து என்பவற்றுள் ஒண் 
தேற்கும் வகையால் இயைபொருள் விகாப்ப து. 

ஞோபகச் சூச்திரமாவது:--எளிதுஞ் சி௮ிதுமாக இயற்றத் பால
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“தனை அரிதும் பெரிதுமாக இயற்றிப் பிதிதொரு பொருளை அறி 

் விப்பது. 

பரிபாடைச் சூத்திரம் என்பனவும் உள. ௮வை ஈண்டு தந்திர 

வுத்தியுள்ளே பட்டடங்கும் எனக் கொள்க. இவற்றை விகற்பித் 

அப் பலபடுத்திச் சொல்வாருமூளர். 

Psp சூத்திரம் நான்கு வகைப்படம:-- வழிபடு தெய்வ 

வணக்கஞ் செய்தலும், 3மங்கலமொழி முதல் வகுத்தெடுத் தலும், 

8 தொகை வகை விரியா னுதலிப் புகுதலும், *சொல்லத் தகும் 

பொருளை யெடுத்துரைத்தலும் என்க. 

இனிச் சூத்திரம் என்ற சொற்குப் பொருள் உரைக்குமாறு:-- 

ஏற்புடைப் பொருளெலாக் தோற்று மாறு 

சூத்திரித் து ஈடக்கலிற் சூத்திர மெனப்படும். 

௮து வடமொழித் இரிசொல் எனக் கொள்க, சூத்திரப் 

பொருள் உரைக்கின்றுழிப் பலதிறத்தானும் உரைப்ப; என்னை ? 

1 (முத்திறத் தானு 11 மூவிரு விகற்பினும் 

111 பத்து விதத்தானும் 17 பதின்மூன்று திறத்தானும் 

4 எழுவகை யானு VI மிரண்டுகூற் னும் 

911 வழுவுகனி நீங்க 4171 மாண்பொடு 1% மதத்தொடும் 
யாப்புறுத் துரைப்பது சூத்திர வுரையே” 

என்பதாகலின். 

£ அவற்றுள், ரு த்திறமாவன:- பொழிப்பு, அகலம், 8நட்பம் 
என இவை. 

ரர மூவிரு விகற்பமாவ்ன:-- 1எடுத்துக்காட்டல், 3பதங் காட் 

டல், 3பதம் விரித்தல், *பதப் பொருள் உரைத்தல், £வினாதல், 

6 விடுத்தல் என இவை. 

11] பத்து விதமாவன :-- 

சொல்லே சொற்பொருள் சோதனை 4மறைகிலை 

₹இலேசே 6யெச்ச *நோக்கே 8துணிபே 

கருத்தே 1செலுத்த லென்றீ ரைந்த 
கிளவியு நெறிப்பட வருவது 

பனுவ லுரையென் ஜோதப் பட்டன.
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Iv பதின்மூன்று திறமாவன--. 1சூத்திரந் தோன்றல், டால், 
வகுத்தல், சொற் பொரு ளுரைத்தல், *வினாதல், ADS sev, விம. ௪ 
டங் காட்டல், *7உதாரணங் காட்டல், 8ஆ௫ரிய வசனங் காட்ட. ல், 
அதிகார வரவு காட்டல், 100தொகுத்து முடித்தல், பிற்கு 

காட்டல், 18 துணிவு கூறல், 13பயனோடு புணா்த்தல் என இவை. 

9 எழுவகையாவன:-- 1பொழிப்பு, கலம், ட்பம், 
* நாலெச்சம், பதப்பொருள் உரைத்தல், Samy Pe Carte, எண் 
ணல் என இவை, 

171] இரண்டு கூருவன :-- தொகுத்துக் கண்ணழிஞ்தல், விரித 
அகச் கொணர்ந்துரைத்தல் என இவை. 

: 
௪. 971 வழுவாவன ;--- 

குன்றக் கூறன், 2மிகைபடக் கூறல், 
கூறியது கூறன் 4&மாறுகொளக் கூறல் 

வமூஉச்சொற் புணர்த்தன் மயங்க வை த்தல், 
*வெற்றெனச் தொடுத்தன் மற்றொன்று விரித்தல், 
சென்றுதேய்க் Sas Meher ani னின்மை 

என இவை, 

7111 மாண்பஈவன :-_- 

சுருங்கச் சொல்லல் விளங்க வை த்தல் 
3வின்றோர்க் இனிமை “நன்மொழி புணாததல், 
5ஓசை யுடைமை யோழமுடைச் தாதல் 
உலக மலையாமை முறையின் வைப்பே 
Pep Aus பயத்தல் 10விளக்குதா ரணத்தது 

stor Bana. 

1 எழுவகை ஆரிய மதமாவன :...... 

1உடன்படன் மறு த்தல் 

பிறர் ௪ம் மசமேற் கொண்டு களைவே 
*கா௮ னாட்டி.ச் தனாது நிறுப்பே 
இருவர் மாறுகோ ளொருதலை அணிவே 
பிறர் நூற் குற்றங் காட்ட லேளைப் 

7பிவிதொடு படா௮ன் தன்மதங் கொளலே 
ன இவை.



ர்க் ் யாப்பருங்கல விருத்தி 

இவ்வகையே புகுக்துன புகுக்கன பரப்பி உரைப்பான் புகல் 

* இறந்துபட்ட உரையிற்றும். எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட. பொரு 

ளவற்றுள் யாதானும். ஒருவகையாற் கேட்போர் உணர்வு] புலன் 

கொள்ளுமாத்றுால் எடுத்துக்கொண்ட. சூத்திரப்பொருள் உரைக்க 

வேண்டும் என்பது ஈண்டு துணிபு. ௮ஃதாமாறு, கறுகாற்றம் BLD 

மும் தாமரைமேல் gt ௮.திவனை இதைஞ்சிச் சொல்லுவன் 

யாப்பு என்றவாறு. 

இப்பொருளைச் சொல்லுமோ இச்சூத்திரம் என்னில், சொல் 

லும். என்னை? “Gawd”? என்பது நறுநாற்றம் என்றவாறு, | 

© சமழ்தல்'” என்பது காறுதல் சான்றவாறு, அது ((வெறிகமழ் 

சந்தனம், ('வெறிகமழ் *அழாய்'' என்றாற்போலக் கொள்க. 

॥ தாமரை '' என்பது தாமரைப்பூ என்றவாறு: இது முதல்கூறும் 

இனையதிசளெவி (முதலாகு பெயர்). ' தாமரை புளையுங்காமர் 

Cray.” என்றுற் போல எனக்கொள்க, (4 மீமிசை'' என்பது 

மேன்மேல் என்றவாறு, மீமிசை” என்பதும் ஒரு பொருட்பன் 

மொழிச் இறப்புப்பற்தி வந்தது: என்னை? ( ஒரு பொருட்பன் 

மொழிச்சிறப்பினின் வழாஅ” என்றா ராகலின். !அடுத்சன மீமிசை 

யருப்பம் பேணாது" ் என்றாற்போலக் கொள்க. 'ஓதுங்கல் என்பது 

நடத்தல். அது ' போதியங்கிழவனைப் பூமிசை யொதுங்கனை '' 

என்றாற்போலக் கொள்க. எல்லாப் பொருளையும் ஒரு கணத்திற் 

மூனே அ௮றிக்தமையால் !! ௮.லிவன் ர் என்பது காரணக்குறி) (ஐ ” 

என்பது இரண்டாம் வேற்றுமை, வணங்கி '' என்பது இறைஞ்சி 

என்றவாறு, வணங்கி எனினும், இறைஞ்? எனினும், பணிந்து 

எனினும் ஒரு தொழில். '4 ௮றைகுவன் '' என்பது சொல்லுவன்; 

என்றவாறு. அறைகுவன் எனினும், பகர்வன் எனினும், சொல் லவன் 

எனினும், மொழிகுவன் எனினும் ஐக்கும். யாப்பு” என்பது 

யாப்பு என்னும் அதிகாரம் என்றவாறு. யாப்பு எனினும், பாட்டு 

எனினும், தாக்கு எனினும், செய்யுள் எனினும், தொடர்பு எனினும் 

ஒக்கும். ஏகாரம் தேற்றேகாரம்; பிரிநிலை எனினும் அமையும்: 

என்னை? 
(1 பதற்றம் 2வினாவே பிரிநிலை _“யெண்ணே 

6கற்றளை யிவ்வைக். தேகா ரம்மே”' 

என்ரு. ராகலின். 

* இறச்துபட்ட உரையிற்மும் - வரம்பிகந்த வுரையின தாம்.



பாயிரம் த 

__.. “வழிபடு தெய்வ வணக்கஞ் செய், மங்கலமொழி முதல் 
வகுத்து எடுத்துக்கொண்ட இலக்கண விலக்கயம் இசிக்கணின் மி 
இனி முடியும்” என்பவாகலின் இக்ளுக்இரம் இவ்வாறு கூறப் 
பட்டது எனச் கொள்க, இவற்றிற்குக் செய்யுள் வருமாறு: 

 அதியம் கடவுளை யருமறை யருகளனை 
போதியங் இழெவனை மிசை யொ துங்களை 
சேதியஞ் செல்வநின் அிருவடி. பரவும்” 

காமனைக் கடிந்தனை காலனைக் காய்க் கனை 
கேமலர் மாரியை திருமறு மார்பினை 
மாமலர் வண்ணமின் மலரடி வணங்கும்” 

1! ஆரருள் பயந்தனை யாழ்துயர் திவிர்த்தனை 
இரு ளாழியை யுலகுடை.. யொருவனை 
சீரருண் மொழியைஙின் அிருவடி. தொமுகனம்” 

எனப் போர்தவற்முற் சண்டு கொள்க. 

° பாயிரம் முற்றிய, 

Ye





உறுப்பியல் 
stem 

Be எழமுத்தோத்து 

i 

(யாப்பு இன்னது என்பது] 

1. *எழுத்தசை சீர்களை யடிதொடை தூக்கோ 
டி முக்கா நடைய தியாப்பெனப் படுமே, 

- என்பது என்னு தலிற்றோவெனின், யாப்பாவது இன்ன தென்று 
தொகுத்துணர்த்துதல் நூதலிழ்.று; 

இதன் பொழிப்பு: 1எழுத்தும், 3அசையும், ரும், 4தளை 
யும், அடியும், தொடையும், பாவும் என்னும் இவ்வேழுறுப்பி 
னோடும் புணர்ந்து” குற்ற மின்சி ஈடைபெ௮வது யாப்பென்று சிறப் 
பித்அுச் சொல்லப்படுவது என்றவாறு, 

உம்மைகள் தொக்கன, ஓடு எண்ணோடு, இவவேழுறுப் 
Gee தீர்ந்து யாப்பு உண்டோவெனின், இல்லை. என்போல 
வெனின்,  முப்பக்தரண்டு உறுப்பொடும் புணார்கது ர மக்கட் 
சட்டகம் என்றால், முப்பத்இரண்டு உறுப்பினுக் Sieg மக்கட் 
சட்டகம் இல்லை; அதுபோல வெனக் கொள்க. அல்ல.தாஉம் 

பிறருங் கூ,கினார்; என்னை? 

  

* “செய்யு ளென்பது தெரிவுறக் செப்பின்: 

மூன்னர்க் கூறிய முறைமைத் தாகி 

1யெழுத்:தசை 32ர்4தளை *யடிதொடை யென்ற 

மூவிரண் டறுப்பு மேவரச் வெணிப் 

பாவு மினமு மெனவிரு பாற்றே” 

என்றார் இலக்கண விளச்ச நாலுடையாரும். 

1 மக்கட் சட்டகம் மனித சரீரம், 

8
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! யாப்பெனப் பவெ தியாகென வினவிற் 

1நாக்குர் கொடையு 3மடியுமிம் மூன்று 

நோக்கித் றென்ப அணங்கி யோரே” 

என்றார் ஈற்றக்தனார்; 
1 இமிழ்கடல் வரைப்பி னெல்லையின் வழாஅ.த் 
தமிழியல் வரைப்பிற் ரமினிது விளங்க 

யாப்பிய ருனே யாப்புற விரிப்பி 

ட 1னெழுத்தசை 39ர்4தளை யடி. தொடை 7தாக்கோ 

டிமுக்கா மரபி னிவற்றொடு பிறவு 

மொழுக்கல் வேண்டு முணர்ந்திசு னோரே '' 

என்றார் பல்காயனார். 

இவற்றை இடிகுசியானும், காரணக்குறியானும் வழங்குப. 

அவற்றுள், காரணக்குமியால் வழங்குமாறு: 

* எழுதப் பலி னெழுச்தே யவ்வெழுத் 
கசைத்திசை கோடலி னசையே யசையியைந்து 
சிர்கொள நிற்றலிற் ரே ஜிரண்டு 

1 தட்டு நிற்றலிற் நளேயே யத்தகா 

அடுத்து ஈடத்தலி னடியே யடியிரண்டு 
* தொடுத்தன் முதலாயின தொடையே யக்தொடை 
அக்கிற்றொடர்க் இசைத்தலிழ் மாக்செனப் படுமே" 

என்னார் அசரியரெனக் சொள்க. 

இவை யிம்முறையே வைத்தற்கு என்னையோ காரணம் எனின், 
எழுத்து எல்லா உறுப்புக்கும் முதற்காரணமாதலிற் சறப்புடைச் 

் தென்று மூன் வைத்தார், ( சிறப்புடைப் பொருளை முந்துறக் செத் 
தல்” என்பது தந்திரவுத்தியாகலான்; எழுத்தின் பின்னர் அசை 
வைத்தார், அசை யெழுத்தினான் ஆமாகலின்; அசையின் பின் 
  ef 

» * தட்டு கிற்றல்-- தளைத்து கிற்றல், 
ர் “தொடுச்துமன் சேறலிற் மொடையே யத்தொடை 

பாவி ஈடத்தலிற் பாவே பாவொத் 
,தினமாய் வழக்சலி ஸணினமெனப் படுமே” 

எனப்பாட மூரைக்கும் இலக்கண விளக்கம்,



எழுத்தோத்து ig 

னாச் சீர்வைத்தார், சீர் ௮சையினான் ஆமாகலின்; சீரின் பின்னாக 

தளை வைத்தார், தளை சீரினான் ஆமாகலின்; தளையின், பின்னர் அடி. 

வைத்தார், 39 தளையினான் ஆமாகலின்; : அடியின். பின்னர்ச் 

தோடை வைத்தார், தொடை அடி:யினான் ஆமாகலின்; தொடை. 

யின் பின்னர்த் தூக்கேன வைத்தார், தூக்கு கொடையினான் ஆமா 

கலின். தாக்கு எனினும், பாட்டு எனினும், பா எனினும் ஓக்கும். 

என்னை ? 

: தூக்கும் பாட்டும் பாவு மொன்றென 

கோக்கிற் றென்ப நணங்கி யோரே'' 

என்றார் பல்காயனாராகலானும், '* 

! பாவென மொழியினு*, தூச்னெ பெயரே” 

என்றார் நற்றக்தனாராகலானும் எனக்கொள்க, 

 எழுக்தசை சீர்தளை யடிகொடை சாக்கோ டியாப்பு” 

என்னாது, 4 இழுக்கா நடைய தியாப்பேனப் படூமே'' என்றமையான் 
you wad ஆறுறுப்பினாயினுவ் குற்றமின்கி நடைபெறு! 

வது யாப்பு என்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்பட்டதென்சு. இறப் 

பென்பது எற்ராற் பெறுதுமெனின், ‘eres’ என்னுஞ் சொல்லா 

பெறுதும். ௮து சிறப்பினைக் கூறுமோ வெனின், கூறும்; என்னை? 

(நளியிரு முர்நீ ரேணியாக'' என்னும் 3-வஅ புறப்பாட்டி னுள். 

“ முரசுமுழங்கு தானை மூவ ௬ள்ளூ 
* . மரசேனப் பலவே நினதே பெரும” சானவும், 

ர். ப ஆடுகழைக் கரும்பின் வெண்பூ அடங்கு 

நாடேனப் பவெது நினதே யத்தை” எனவும் 

சிறப்புப் பற்றிப் புணர்த்தார். சான்றோராகலானும்,  நாடேனப் 

பவெது - சோழ. காட)! ('ஊரெனப்பவெ.து உறையூர் '' என்று 

ப. ரவை வழக்கினுள்ளுஞ் சிறப்பிக்துச் சொல்லுவா ராகலானுவ் கூ. அ 

ஞர் எனக்கொள்க. 

எனவே, எழுத்துக் குற்றம் முதலாக வுடைய செய்யுள் யாப் 
பென்று கூறப்படாதென்ப.தூ பெறப்பட்ட pene a eee கொண்க 
  

* ரசென்ற து அரசர் தன்மையை. 

ர் ஆட் கரும்பென்றும் பாடம், இப்பாடத்திற்கு ௮சைர்ச கண்ணினை 
யுடைய கரும்பென்று டொருள் கொள்ளுப,
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 அஃதேயெனின், “எழுத்தசை .சர்தளை யடிதொடை ் தூக்கோ, 

டிமுக்காச இயாப்பெனப் படுமே' என்றாலும், கருதியபொருளைப் 

பயக்கும். “நடைய தியாப்பு'' என்று மிகு SBF சொல்லவேண்டியது 

என்னை யெனின், *அ௮ரவ வனப்புடைத் தொடக்கத்தொருசாரனவும் 
UTI DULY THUS HIMESH sors: வை போக்கி, கிர 

‘chap psAu CQurgperCar ueBiyw"” என்னும் ஒழிபியற் 
சூத்திரத்தட் சொல்லுதும். _ அதனால், 

நாத முதலாக ஈல்லுறுப் பேழுமியைக் . 

தேதமி றன்மையி 1லாசார்--தாதுக்கள் 

- ஏழும் புணர்க்த இயாக்கை யெழுத்தாதி 
ஏழும் புணர்ந்த யாப்பு” எனவும், 

' தொல்காப் பியப்புலவோர் தோன்ற விரி சீதுரைத்தார் 

பல்காய.னார்பகுத்துப் பன்னினார்--சல்யாப்புக் 
-கற்றூர் மதிக்குங் கலைக்கர்க்கைப் பாடினியார்... 

: 'சொற்றுர்தக் நூலுட் டொகுத்து ” எனவும் 

போந்த இவற்றை.விரித்துரைத்துக் கொள்க, : .. (௪) 

(அசைக்குறுப்பாம்: எழத்தின் வகை.இத்துணைத் தேன்பது]: 
2. 1உயிரே மெய்யே ..யுயிர்மெய். யென்று 

... குறிலே நெடிலே யளபெடஉை யென்ஞு: 
வன்மை மென்மை மிடைமை யென்று 
eri Capes a தன்மைய வென்று 

, ஐஒள மகரக் குறுக்க மென்றுங். 
$கைம்மூ வெழுத்து மாமசைக் குறு 

% அரவ வனப்பு - ஓசை வனப்பு, ் 
1 ஆசு- பொருத்தம், 
1 4 குறினெடி லாவி குறுயெ மூவுயி.ராய்தமெய்யே 

,_ மறுவறு மூவின மை ரூயிர்மெய் மதிமருட்டுஞ் 
சிறுுதற் பேரமர்க் கட்செய்ய வாயைய அண்ணிடை 
அறிஞ ௬ரைத்த வளபு மசைக்குறுப் பாவனவே'' 

என்பது யாப்பருங்கலக் காரிகை, ் ் 
$ ஆப்தக். குறுக்கத்தினையுஞ் சேர்த்து உறுப்பு பதினாறெனக் கொள்வர் 

ஒருசாராசிரியா், . 3 ர . 

ப்பே. 
  

யாய்



- எழுத்தோத்து 21 

என்பது என்னுதலிற்றோ வெனின் அ௮சைக்கு உறுப்பாம். 

எழுத்துக்களின.து பெயர் வேறுபாகி உணர்த்துதல் நுதலித்று. 

இதன் பொழிப்பு;--1உயிரும், 2மெய்யும், 8உயிர்மெய்யும், 

£ GI gio, sy. gL, 6அளபெடையும், *வன்மையும், 8மமன்மை 

யும்,  இடைமையும், 10 -- 15 சார்பில் தோன்றும் இயற்கைய மூன் 

அம், 18ஐகா ரக்குறுக்கமும், 14ஓளகாரக் குறுக்கமும், Ding ts HME 

கமும் என்ற இப்பதினைந்து இறத்தெழுத்தும் ௮சைக்கு உறுப்பா 

ன என்றவாறு, 

ஏகாரம் தேற்றம் என்றுமாம். என்னு என்பது எண் 

ணிடைச் சொல். ஆங்கு அசை. 

அவற்றுள், 1. உயிராவன அகர்ம் முதல் ஒளகாரவிருய்க்கிடஈ த 

பன்னிரண்டு எழுத்துமெனக் கொள்க; என்னை? 

1 அகர முதலா ஓளகார மீரு 
யிசையொடு புணர்ந் தவி சாது முயிரே 

என்பது சங்கயாப்பாகலின். 

2. மெய்யாவன சகரம் முதல் னகரம் ஈமுய்க் கிடந்த பதி 

னெட்டெழுத்.துமெனக்கொள்க; என்னை? 

= ககர முதலா னகர மீரு 
விவையீ ரொன்பது மெய்யென மொழிப '' 

என்பது சங்கயாப்பாகலின். மெய் எனினும், உடம்பு எனி 

ணும், உறுப்பு எனினும் ஓக்கும். 

8. உயிர்மெய்யாவன உயிரும் டிஷ் க கூடின வெழுத்தெனக் 

கொள்க; என்னை? 

் உயிரு மெய்யும் புணர்ந்த புணர்ச்சி 

யுயிர்மெய் யென்ருங் குணர்த்தினர் கொளலை' எனவும், 

1 உயிரு மெய்யு மொருங்கியைக் தனவும் 

உயிர்மெய் யென்ப saris BR ஜேரே ஸல எனவும், 

உயிரி னளபே யளபென மொழிப ”' எனவும், 

உயிரி னளபுயிர் மெய்யென மொழிப 
. 2 ஆ ws 

வழக்கொடு வருஉங் காலை யான எனவுஞந் 

சொன்னார் தொல்லாசிரிய ராகலான்,
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௨... பதினெட்டு மெய்மேலும் பன்னிரண்டு உயிரும் ஏற இருநூற்று 

ஒருபத்தானு உயிர்மெய்யாம்; என்னை? 

 உயிரீ ராறே மெய்ம் வாறே 

அம்ரு வாறு மயிரா டுயிர்ப்ப 

இருதாத் ரொருபத் தாறுயிர் மெய்யே ”' 

என்பது பல்காயமாகலின். ் 

4. குற்றேழுத்தாவன ௮, இ, ௨, எ, ஓ, என்னும் இவ்வைக்.து 
மெனக்கொள்க) என்னை? 

குறிலோ ரைந்து மறிவுறக் செப்பின் 
௮இ ௨௭௪ ஓவென்னு மிவையே”' 

என்பது சங்கயாப்பாகலின். 

5. நெட்டேழுத்தாவன ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஐ, ஓள, என்னும் 
இவ்வேழும் எனக்கொள்க; என்னை? 

“yr ong OM ஒள வென்னும் 

ஏழு கெட்டெழுத் Qserp Buse” 

என்பது சங்கயாப்பாகலின், 

6 
1 ௮ இ ௨௭ ஓவிவை குறியமற்றை 
யேழ்கநெட் டெமழுத்தா நேரப் படுமே”? 

என்பது SM GUILD. 

 குற்றெழுக் துத்தொண் ஹாற்றைக் தாகும் 

ஆத்றொடு முப்பத்து மூன்று நெடில் 

 இருதாற் திருபச் தெட்டுவிரிகர் தனவுயிரே 

வன்மை மென்மை யிடைமை யென்ப ?' 

'எனப்போக்த விவற்றாற் கண்டு கொள்க. இவை அவிநயம், 

6. அளபேடையாவன மாத்திரை குன்றலிற் சீர்குன்ஜித் தளை 
கெட நின்றவிடத்து, யாப்பழியாமைப் பொருட்டு வேண்டப்: 
"பட்டன; என்னை? 

* மாத்திரை வகையாத் றளை தப .கெடாநிலை 
யாப்பழி யாமைரின் றளபெடை வேண்டும் '' 

என்ரு.ராகலின்,
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அவ்வளபெடைதான் இரண்டு வகைப்படும், உயிரள பெடைபுமீ 
ஒற்றள பெடையுமென; என்னை? ° 

 1உயிரள பெடையு 3மோற்தள பெடையுமென் 
மூயிரண் டென்ப வளபெடை தானே” 

என்னு ராகலின், 

உயிருள் நெட்டெழுத்து ஏழும் அளபெடுக்கும். அவை அள 
பெடுக்கு மிடத்து ஆ, Fy 2, ஏ, ஓ என்னும் ஐர்தும் கமக்னெமாடிய 

குற்றெழுச்தினோடு அளபெரிக்கும். ஐகாரம் இகரத்தோடு அள 
பெடிக்கும்; ஒளகாரம் உகரத்தோடு அளபெடுக்கும்;: ' என்னை 9 

“குன்னிசை மொழியயி னின்கிசை நிறைக்கு 
கெட்டெழுத் இம்ப நொர்த்தருற் தெழுத்தே” 
“ஐ வென்ன மாமீ ரெழுத்திற் 

97 “ககர வகர மிசைநிறை வாகும் 

என்றார் கொல்காப்பியனாராகலின். ௮வ்வெளபெடை தான் நான்கு 
வகைப்படிம், 1ஆனிநிலை அளபெடையும், 3மூகனிலை அளபெடை 
பும், இடைநிலை அளபெடையும், 4இறுஇரிலை அளபெடையும் என: 
என்னை? 

 தனிரிலை முசனிலை பிடைசிலை மிறென 
கசால்வகைப் பஉமள பாய்வரு மிடனே '' 

என்ரு.ராகலின், 
அவை வருமாறு; 

1 ௮, ஈஇ,) ஊஉ, ஏள, ஐஇ, gp, pare. oreo கெட்டெழுச் 
தேழும் San G2 அளபெடையாய் வந்தவாறு) 

2 பாரி, இரை, கூஉரை, ஏரி, தைஇயல், இஓரி, ஒள உவை 
என இவை யேழும் முசனிலை அளபெடையாய் MB FONT DI 

8 படாஅகை, பரீஇகம், கமூஉமணி, பரேஎபம், வைஇயம், 
புரோஓசை, மனைஉகம் என ஏழு நெட்டெழுக்தும் இடைநிலை 

் அளபெடையாய் வர்தவாறு; 

4 படாஅ, கூரீஇ, கமூ௨, விலே, விரைஇ, நிலோஓ, ௮னொளஉ 
என ஏழு கெட்டெழுத்தும் இறுதிநிலை அளபெடையாய் UNG Sour pI 

ஒற்றெழமுச்சளபெடை போக்தஇ ய கனிரிலை யொத்திவை தா 
மல இலவே?” என்னுஞ் சூத்திரத் அட் காட்டுதும்,



94, யாப்பருள்கல விருத்தி 

குற்றெழுத்து ஒருமாத்திரை, “ரெட்டெழுத்து இரண்டு மாக் 
“ இரை, அளபெடை மூன்றுமாத்திரை யெனக்கொள்க; என்னை? 

“ குவிலொரு மாத்திரை நெடிலிரு மாத்திரை 
யளபெடை மான்றென் றறையல் வேண்டும் '' 

என்பது பல்காயமாகலின், 

| மாத்திரையாவது கண்ணிமைத்தலொட கைதொடி யொச்ச த்து த் 9 இதி 
காலம்) என்னை 3 

“கண்ணிமை நொடியென வவ்வே மாத்திரை 
அண்ணிதி ணணைர்ச்தேரர் சண்ட வாறே” 

என்னார் தொல்காப்்பியனா&) கட் ் 

1! கண்ணிமை கைகொடி பென்றிவை யிரண்டு 
மின்னடை யளவே யெழுத்தின் wor gs Bons” 

'ஏன்ளுர் சங்கயாப்புடையார்; 

(4 ஒன்.சிரண் டொருமூன் ஜொன்றரை யரைகா 
லென்றனர் பொழுகிவை யிமைகொடி யளவே.” 

என்றார் பிறரும். 

விளிமு தலாயினவ ற்றுள் மூன்று மாத்திரையின் மிக்க பலமாத் 
தஇிரைபானும் அளபெடுத்து வருமாயினும், அவை செய்யுட்களுச் 
குப் பெரியதோர் உபகாரம்பட நில்லாவாகலின் அவற்றி ற்கு இலக் 
கணம் எடுத்தோதினாரில்லை யெனக் கொள்க, 

7. வன்மையாவன ௧, ௯, ட, த, ப, ஐ என்னும் ஆறும்; 
8. மேன்மையாவன ௩, ஞூ,ண, ௩, மன என்னும் ஆனும்; 
9. இடைமையாவன ய, ர, ல, வ, ஐ ள என்னும் ஆறும்: 

சான்னை? ் 

வன்மை யென்ப ச௪ட Sup” 
((இமன்மை யென்ப க௫ுண ஈமன '' 
 இடைமை யென்ப யரல வழள” 

se அவை தாம்," 

புள்ளியொடு நிற்ற லியல்பென் மொழிப 
புள்ளியில் காலை யுயிர்மெய் யாகும் ”*
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என்பவை சங்கயாப்பாகலின், அவை ஒரோலொன்று அரை யரைஃ 

மாத்திரை யெனக் கொள்க) என்னை? 

1 உறுப்பினளவே யொன்றரை வளரி ” 

என்றார் சையனார்; 

1! அரைநொடி. யளவின வறு வுடம்பே” 

1! அரைகொடி யென்ப தியாதென மொழியின் 
கொடி.தரக் கூடிய விருவிர லியைபே ”' 

சன்றார் சங்கயாப்புடையார். 

10-12 சார்பிற் ஜோன்றுச் தன்மையவாவன : _குற்தியலிகர 

மும், குற்தியலுகரமும், ஆப்தம்ாம் எனவிவை; என்னை? 

! குற்றிய லிகரங் குற்றிய லுகரம் 

ஆப்தப் புள்ளி பென்திவை மூன்றுஞ் 

சார்பிற் போற்றத் துமிமையி னுளவே'' 

என்பவாசலின். 

10. அவற்றுள், * எழிடத்து ஆறு வல்லெழுத்தினையும் ஊர்ந்து 

உகரம் வர்தால் அதனைக் குற்றியலுகரம் என்று வழங்குப) என்னை? 

1 எழுவகை யிடத்துங் குற்றிய லுகரம் 

வழுவின்ஜி வரூஉம் வல்லா ஜார்க்தே 

என்றார் பல்காயனாராகலின். 
  

* நெட்டெழுத் இம்பருர் தொடர்மொழி யீற்றும் 
குற்றிய லுகாம் வல்லா தூர்ந்தே”... 

(தொல் -எழுத்-மொழி மரபு-சேத்-3,) எனவும், 

“ ஈரெழுத் தொருமொழி யுயிர்த்தொட ரிடைத்தொட. 
ராய்தத் தொடர்மொழி வன்றொடர் மென்றொட. 

ராயிரு மூன்ே றயுகரம் குறுடன் ”* 

(தொல்-எழுத்-குற்றி-குத்-]1,) எனவும், 

 நெடிலோ டாய்த முயிர்வலி மெலியிடை 
தொடர்மொழி யிறுகி வன்மையூ ரகரம் 

அலகும் பிறமேற் றொடரவும் பெறுமே ”* 
் (சன்-எமுத்-குத்-80).. எனவும் 

ஆசிரியர் தொல்காப்பியனாரறும் ஏனையரும் ஆறிட்மே வேண்டிஞர்; YR 

புணர்ச்சியின் செய்கை ரோக்கியே போலும், ; 

4
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‘ எழுவகை இடமாவன ;-- 1நெடிற்கீமும், ?செடிலொற்றின் 
கமும், குறிலிணைக்£ீமும், 4குறிலிணை யொந்றின்£€மும், £சூறி 
னெடிற்€மும், குளினெடிலொத்றின் ழும், *குற்றொற்றின் கீழும் 
எனஇவை] என்னை? 

' நெடிலே குறிலிணை குறினெடி லென்றிவை 
யொற்றொடு வருதலொடு குற்ளொத் திறுதியென் 
தேழ்குற் கரக் கடனென மொழிப ” et 

என்ரு. ராகலின். 

அவை வருமாறு: 

ராகு, காசு, காடு, at BI," ELS காறு என நெடிழ் Bip ஆறு. 
வல்லெழுத்தினையும் ஊர்க்து குற்தியலுகரம் வந்தவாறு. 

காக்கு, காச்சு, காட்டு, காத்து, காப்பு, காற்று என நெடி 
லொந்றின் 8ழ் ஆறு வல்லெழுத்தினையும் ஊர்ந்து குத்திய லுகரம் 

. வந்தவாறு) 

வரகு, முரசு, முரு, விருது, அரபு, கவறு எனக் குதிலிணைக் 
ம் ஆறு வல்லெழுத்தினையும் ஊர்ந்து குத்தியலுகரம் வந்தவாறு; 

*அரக்கு, பொரிச்சு, தெருட்டு, குருக்௮, பொருப்பு, இரற்று 
எனக் குறிலிணை யொந்றின்சழ் ஆறு வல்லெழுகத்தினையும் ஊர்ந்து ' 
குற்தியலுகரம் வந்தவாறு); 

அசோகு, பலாச, மலாடு, கொடாது, புதாபு, விராறு எனக் 
குறினெடிற்கழ் ஆறு வல்லெழுத்தினையும் ஊர்ந்து குற்கியலுகரம் 
வந்தவாறு; 

சமாக்கு, தடாச்சு, பனாட்டு, தொடாத்து, புதாப்பு, விராற்று 
எனக் குறமினெடிலொற்றின்8ழ் ௮ வல்லெழுத்தினையும் ஊர்ந்து 
குற்தியலுகரம் வக்தவாறு; 

GEG, கச்சு, கட்டு, கத்து, கப்பு, கற்று எனக் குற்ளொற்கின் 
Bip ஆறு வல்லெழுத்தினையும் ஊர்ந்து குற்றியலுகரம் வர்தவாறு, 
பிறவும் வர்சவமிக் கண்ககொள்ச, 

11, அக்குந்தியலுகரக்தான் வருமொழிக்கு pale யகரம் வர் 

தாழ் சிரிர்து குற்றியலிகரழாம்; என்னை?
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« யகர முகல்வரி னுகர மொழிய 

விகரமாவங் குறுகு மென்மனார் புலவர் ”' 

என்னார் பல்காயனார்; 

*வல்லெழுச் காரோ டெழுவகை யிடத்து 

முகர மரையாம் யகரமோ டியையின் 

இகரமுாங் குறுகு மென்மனார் புலவர் '” 

என்றார் அவிஈயஞார். 

அவை வருமாறு:-. நாதியாது, காசியாது, Sit ig. மானு, காஇ 
யானு, காபியாறு, காலியாது எனவரும். ஒழிர்சனவும் Qaan@n 
ஒட்டிக்கொள்க, பிறவாற்றா னும் கீண்டு கொள்க. 

மியாவென்னும் முன்னிலை அசைச்சொற்கண் ans Bax mpi 
குத்சியலிகரமாம்; என்னை? 

66 குத்திய லிகர நிற்றல் வேண்டு 

.... மியாவென் சனைமிசை புரையசைக் களவிக் 
காவயின் வரூ௨ மகர சூர்ந்தே”! 

என்றார் தொல்கா!ப்பியனாராகலின். 

வரலாறு;--ரிசகேண்மியா, சென்மியா எனக் கொள்க, 19 வசை 
யானும் வர்தவழிக் ௪ண்டு கொள்க, 

குற்தியலிகரமும் GOB gs sped புளளிபெற்று நிற்கும்; 
ள்ன்னை? 

சூற்லிய லிகரமுங் குற்திய அகிரமு 
மற்றவை சாமே புள்ளி பெறுமே” 

என்பு சங்கயாப்பாகலின், 

உயிருள் எகரமும் ஓகரமும் புள்ளி பெர அம்) சான்னை ? 
 மெய்யி னியற்கை புவவிவ்றால பபப 

  

* யகரம் வரச்குற ளூத்கிரி யிகாமும் 
அசைச்சொன் மியாவி னிகரமும் குறிய” என்பர் பவணந்திமுனிவார், 

1 இது திரியாது வர்த குற்றியலிகரம்,
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் எகர ஓகரத் தியற்கையு மறந்தே"! 
என்றார் தொல்காப்பியனாராகலின்; 

சார்பிற் மோற்றத்து மூன்றும் அரையரை மாத்திரை யெனக் 
கொள்க) என்னை? 

1! மெய்யி னளவே யரையென மொழிப ” 

1! அவ்விய னிலையு மேனை மூன்றே” 

சான்றார் இ கால்காப் பியனாராகலின். 

12. ஆய்தம் ஒரு மொழிபுள் வருன்௮ழிக் குத்தெழுத்தின் 
கீழாய், உயிர்மெப்யாயெ வல்லெழுச்தினைச் சார்ந் அ வரும்; என்னை? 

( குளியதன் முன்ன ராய்தப் புள்ளி 
புபிரொடு புணா்ர் தவல் லாதன் மிசைத்தே ”' 

என்முர் தொல்காப்பியனார்; 

* ஆப்சர் தானே குறியதன் இழ்ச்சாய் 
வலியன் மேல்வந் தியலு மென்ப'' 

என்றார் கையனார், 

ADA வருமாறு; அஃகம், வெஃகா, எ்ஃசூ, கச, ௧௯0), 
சஃது, சஃபு, கல்று எனக் கண்டு கொள்க, தொடர்மொழி யுள்ளும் 
அலை வருமாறு வந்தவழிக் கண்டு கொள்க, ஆய்தம்" எனினும், 
அக்சசெனம் எனினும், தனிநிலை எனினும், புள்ளி எனினும், ஒற்று 
ச்னினும் ஒக்கும்) என்னை? 

* ௮க்கேன மாய்தச் தனிநிலை புள்ளி 
யொத்றிப் பால வைந்து மிதந்தே '! 

stort seu ent . . | 

18, 14. இனி ஐகார ஒளகாசக் குறக்கம் ஆடா myer Od 
திற் கண்ணும், கனியே சொல்லுதற் கண்ணும் என்னும் இரண்டு 
இடத்தும் ௮ல்லாதவழி வர்௪ ஐகார ஒள்காரம் என்பன தம் இளவிஜ் 
சுருங்கி நின்று ஒன் றை மாத்திரையாம், ஓகார ஓள்காரம் சனியே 
நின்று ஓரோகிடத்து ஒரு பொருளைச். சொல்லுதற்கண் ஒன்றரை, 
தருமாத்திரையுமாம்; என்னை?
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அளபெடை. கனியிரண் டல்வழி ஜன 

வுளகா மொன்றரை தனிமையு மாரும்” 

என்றார் Aout. அவை மொழிக்கு 1: முதலும், 2: இடையும், 

3. இறுஇயும் bar mala குறுகுவ எனக் கொள்க. 

@LTOOT OI i —~ 

1ஐப்பசி, மைப்புறம், ஜக்கட்டி; 

பெளவம், மெளவல், கெளவை என ஐகார ஓளகாரம் முதலில் 

நின்று ஒன்றரைமாத்திரை யாயினவாறு; 

”இடையன், மடையன், உடைவாள், கடைவாள்; 

*இ.று தலை கெளவிமான், நறுமலர் வெளலிஞார், ஒல்லென்பெள 

வம், கல்லென் செளவை என ஓகார ஓளகாரம் இடையில் நின்று ஓன் 
ற்ரை மாத்திரை யாயினவாறு; 

குவளை, தவளை இனை, பனை; 

HO sor, அ௮ன்னொள என ஐகார ஓளகாரம் இறுதியில் நின் த 
ஒன்றரை மாத்திரை யாயினவாறு, 

பை, மை, கை, வை, தை எனத்தனியே நின்ற ஐசாரரும், 
கெள, செள, வெள் எனச் 1தனியே நின்ற ஒள காரமாம் ஓன்றணர 

ஒரு மாத்திரை அயினவாறு ச௪ண்டு கொள்க, 
6 © * க க் as 

15. இனி ம்கரீக்குறுக்கம் அமாறு-மகரம் ஓரோவிடத்து ன பாம் 

மாத்திரையிற் சுருங்கிக் சான் மாகச்திரையாம், என்னை? 

“ அரையள வ முறுசன் மகர முடைத்தே 

யிசையிட னருகுர் தெரியுங் காலை” 

  

* ஒளகாரம் மொழி முதற்கண்ணே குறுகுமெனப்பிற ஆரியர் &. Bl 
னாரேனும் இர்நாூலுடையார் ஒழிர்த இடை, சடை என்னும் இரண்டிடல்சளி 
லும் கூடக குறுகும் என்றது தொடர் மொழிச்சண் குறுகுவனவற்றையே 
கொள்ளற்கு என்க, ஓளகாரம் சனிமொழியில் முதற்கண்ணேயன்றி இடை 
கடை என்னும் இரண்டிடத்தும் பயின்று வாராது என்பசறிர்து கொள்ச, 
அதுபற்றியே சறுதலை செளவிமான், ஈறுமலர் வெளவிஞர் ேதலிய தொடர் 
மொழிகளை உதாரணமெடுத்துக் காட்டிப் போச்ததாக மென்சு, 

1 இரண்டு மாத்திரை யளவினதாய ஐகார ஒளகாரங்கள் சனியே நிற் 
புழியும் ஒன்றரை ஒரு மாத்திரையளவின தாசக் குறுகும் என ஈண்டுக் ai) 
ug செய்யுட்கண் ஓசையிடர்ப்பட்டொலிக்கு மிடத்து; அவ்வோசை இடர்ப் 
படாதவாறு கொள்ளற்கு என்க,
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என்னார் தொல்காப்பியனார். ௮து வகரமோடு கூட்டத்தின்கட் 

குறுகும்; என்னை? 

“வகார மிசையு மகாரங் குறுகும்” 

எனத் தொல்காப்பியனாரும், 

1 வகரமோ டியையின் மகரமுங் குறுகும் ” 

எனப் பிறருங் கூறினாராகலின். 

வரலாறு; வரும் வகாகாரன், தனம் விளைநிலம், வாழும் 
வணிகன், சூழும் வாவிகள் எனக்கொள்க, பிறவகையானும் வந்த 

வழிக் சண்டு கொள்க, 

'சார்பிற் றோன்றும் தன்மைய' என்று மிகுத்துச் சொல்லியவத 
னால் அகரத்தோடு யகர வொற்று வக்தும், ஆய்தம் வக்.தும் ஐகா 
ர,த்தின்பயத்தவாய் நிற்கும்; அகரத்தோடு 8உகரம் வந்தும், 4வகர 
வொற்று வர்ஆம் ஒளகாரத்தின் பயத்தவாய் நிற்கும்; என்னை ? 

1: அய்தமும் யவ்வு மவ்வொடு வரினே 
ஐயெ னெழுக்தொடு மெய்பெறத் தோன்றும்” 

உவ்வொடு வவ்வரி ளெவியல் பாகும்” 
4 என்றார் அவிஈயனார். 

வரலாறு;-.- 1அய்யன், கய்கை, தய்யல், மய்யல், கய்யன் என 
அகரத்தொடு யகர ஒற்று வந்து ஐயன், சைதை, தையல், மையல், 
கையன் என Marrs Sar பயத்தசவாயினவாறு; கஃசு, கஸ்தம், 
கஃசம், என அகரத்தோடு ஆய்தம் வர்து கைக, கைதம், சைசம் 
என ஐகாரத்தின் பயத்தவாயினவாறு; அவ்வை, நவ்வி, *அஉவை, 
நஉவி, என அ௮கரத்தோடு வகர ஒற்றும் உகரமும் வந்து ஒளவை, 
கெளவி என ஓஒளகாரத்தின் பயத்தவாயினவாறு, 

இனி, !: ௮சைக்கு உறுப்பே '' என்பதில் எகாரம் ஈற்றசை; 
அல்லன எண்ணேகாரம்; என்னை? 

தேற்றம் வினாவே பிரிரிலை யெண்ணே 
யீ.ற்றசை யிவ்வைர் தேகா ரம்மே” 

என்றார். தொல்காப்பியனாராசலின், என்றா” என்பது எண் 
ிடைச்சொல்: என்னை ?
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1 உம்மை தொக்க வெனாவென் கிளவியும் 
yo apo வென்றென் கிளவியும் 
ஆயிரு கிளவியு மெண்ணுவழிப் பட்டன ன் 

எனக் தொல்காப்பியரும், 

ப ருற்றொற் நென்றா ரெட்டொற் ஜென்றா 
ஒற்றே யுயிரே யென்மனார் புலவர் '' 

எனப் பிறருஞ் சொன்னா ராகலானுங் கொள்க. 

[5 ஆங்கு” என்று மிகுத்துச் சொல்லியவகனால் ஓமெழுதமக 

ஒரு பொருள் பயந்து நிற்பன சறப்பெழுத்தென்றும், இயைத் று 

பொருள் பயப்பன உறுப்பெழுத்தென்றும் வழங்கப்பமிமென5 

கொள்க, எழுத்தெல்லாம் உயிரும், மெய்யும், உயிர்மெய்யும் 

என அடங்குவனவற்றை இவ்வாறு விகற்பித்துச் சொல்லிய து, 

எழுத்துக்கள் து பெயர்வேறுபாடுகளெல்லாம் அறிவிக்தற்கும், அப 

பெயரால் பெயராக்கி ஆளுதற்கும் எனக்கொள்க. அல்லதூஉ:௰ 

பிறரும் விகற்பிக்துச்சொன்னார் எனக் கொள்க; என்னை? 

! குவினெடி லளபெடை யுயிருறுப் புயிர்மெப் 

வலிய மெலிய விடைமையொ டாய்தம் 

இஉ ஐயென மூன்றன் குறுக்கமோ 

டப்பதின் மூன்று மசைக்குறுப் பாகும் '' 

என்னார் காக்கைபாடினியார்; 

 குஸிய நெடிய வுயிருறுப் புயிர்மெய் 

வலிய மெலிய விடைமை யளபெடை.... 

மூவுயிர்க் குறுக்கமு மாமசைக் கெழுத்தே” 

என்றார் இறுகாக்கைபாடினியார்) 

! நெடிய கூறிய வுயிர்மெய் யுயிரும் 
வலிய மெலிய விடைமை யள பெடை 

மூவுயிர்க் குறுக்கமோ டாமசைக் கெழுக்தே ” 

என்றார் அவிசயஞார்;
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॥ குறினெடி லாய்த மளபெடை யைகாரக் 
குறில்குற் திகர வுக.ர--முவில் 
உயிர்மெய் விராய்மெய்யோ டாருதெழுக்தாஞ் 

* கமன்'' செயிர்வன்மை மென்மை 

என்பது நாலடி காற்பது என்னும் புறனடை) 

! உயிருறுப் புயிர்மெய் தனிநிலை யெனா௮க் 

குறினெடி லளபெடை மூவின மெனா௮ு 

. வஃகிய ராலுயிர் மஃகான் குற௮ுக்கமோ 

டைர்துதலை யிட்ட வையீ” செழுத்து 

மசைகொடை. சேரசை யாகு ஜுன்பே 

வசையறு புலவர் வகுத்துரைத் தனரே” 

இல பெரிய பம்மம்; 

 குறிலுயிர் வல்லெழுத்துக் குற்றுகர வாதி 

குறுகிய ஐ ஒளமவ் வாய் 5--நெறிமையா 

லாய்க்த வசைகொடைதாம் வண்ணங்கட் கெண்முறையா 

லேய்ச் சன வர்கான் கெழுத்து 

இத காலடி நாற்பது என்னும் அசைப்புறனடை. 

இவ் வெழுத்துக்களாற் செய்யுள்வருமாறு :-- 

1உயிர் மிக்கு வச்ச செய்யுள் :-- 

1! ஐயாவோ வையாவோ வையாவோ வெய்யாயோ 

கையாயோ வைய களிறு” 

மெய் மிக்கு வந்த செய்யுள் :-- 

பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை யப்பற்றைப் 
பற்றுக பற்று விடற்கு ப் 

உயிர்மெய் மிக்கு வச்ச செய்யுள்:-- 

 படைகுடி கூழமைச்சு ஈட்பர CX HI 

முடையா னரசரு ளேறு” 

*குற்றெழுத்து மிக்கு வச்ச செய்யுள்:-- 

' கற்கக் கசடறக் கற்பவை கற்றபின் 

நிற்க வதற்குத் ae " 
* சமன்- இடைமை,
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₹செட்டெழுச்அு மிக்கு வரத செய்யுள்: 

1! யாகாவா ராயினு காகாக்கக் காவாக்காற் 

சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு 

* உயிரளபெடை நான்கும் வந்த செய்யுள்: 

! ஏஎர் இதைய வழாஅ௮லை லாஅய்நின் 
சேஎயரி சிந்திய சண்” 

வன்மை மிக்கு வந்த செய்யுள் ;:-. 

 தெறுக தெறுக தெறுபகை செற்றுற் 
பெறுக பெறுக பிறப்பு 

மென்மை மிக்கு வந்த செய்யுள். 

! மணிநீரு மண்ணு மலைய மணிநிழற் 

காடு மூடைய தரண் '' 

9இடைமை மிக்கு வக்த செய்யுள் :-- 

்! வயலுழுவார் வாழ்வாருள் வாழ்வா ரயலுமுவார 

அழ்வாராம் வாரார் வர” 

10கற்சியலுகரம் மிக்கு வந்த செய்யுள் :-- 

 குருக்துக் ருறைக்துக் கொணா்க்து ஈமது 

கருப்புச் செருப்புப் பரப்பு” 

11 கூற் தியலிகரம் வந்த செய்யுள்; 

(! குழலினி தியாழினி தென்பகம் மக்கண் 

மழலைச்சொற் கேளா தவர் ”' 

1! லையன் செழுக்தழையன் சென்மியா வென்று 
ரூ ர 

மலையகலான் மாடே வரும் 

13ஆய்தம் வந்த செய்யுள்:- 

1 ௮கி பகன்ற வகிவென்னாம் யார்மாட்டும் 

வெஃகி வெலிய செயின் '' 
  

* ஏளர் என்பதன்சண் முதனின்றும், வழாஅ என்பசன்சண் சடைகின் 
றும், எலாஅங் யென்பதன்கண் இடை௫ின்றும், சேோஎ என்பதன்சண் சனியே 
கின்றும் உயிர் ௮அளபெடுச்தமை காண்ச, ் 

ரி
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13லகாரக் குறுக்கம் வந்த செய்யுள்: 

! படுமழைத் சண்மலை வெற்ப னுறையு 
* 2 8 ae OF 

நெடுந்தகையைக் கண்டதா காள 

14 ஒளசாரக்குறுக்கம் வந்த செய்யுள்; -- 

॥ செளவிமர் னோக்கினா ரைவாய் மணிமுறுவல் 

வெளவாகதார் கெளவை யிலர் 

« gar & தழுக்கா அுடையானைச் செய்யவ 

டவ்வையைக் காட்டி விடும்"" 

15 மகரக் குறுக்கம் வரத பன்: ய 

1 தம்பொரு ளென்ப்தம்' மக்க ளவர்பொரு 

டந்தம் வினையான் வரும் 

! தாம்விழ்வார் தம்வீழப் பெற்றவர் பெற்றாரே 

காமத்துக் காழில் சனி ” 

மகரக்குறுக்கத் துக்குப் பயன் மாபுராண முடையார் எடுத் 

தோதினார்; என்னை? 

!கழிரெடி லடி.புங் சாலெழுத் தசையும் 
பெயரயற் புணர்ப்பினும் பெயரிடைப் புணர்ப்பினும் 

வழுவென மொழிப வாய்மொழிப் புலவர் ”' 

என்றா. ராகலின், 

1! அப்து மொற்றா யட.ங்கினு மாங்கதனை 

ஓதினார் தொன்னூ லுணர்வுடையோர்... நீதியால் 

ஒற்றா யடங்குகனு முன்கால வேற்றுமையாற் 

சொற்றார் மகரச் சுருக்கு!” எனவும், 

*மெய்பென்ற சொல்லானே மிக்கமக ரத்தினையும் 
நகையு மடங்கு ஈனியென்னின்--ஐயென்ப 
தாவியென வடங்கு மஃகிற் றெனின்மகரத் 
தேய்விற்கு மஃ்தே திறம்” எனவுப் 

கூறினர். இன்னும் மகரக் குறுக்கத்தின் பயன் மாபுராணத்திடச் 
துக்காண்க, ஈண்டு உரைப்பிற் பெருகும்,



எழு ae 5m J து 3B 

ம உயிரென் ற சொல்லானே யொன்பதா மாவி 
செயிரின்திச் சென்றடங்கு மேனும்--பயில்புரைத்தாா ° 

குன் ௮ாகலா லென்னிழ் குணம்புரிக்கா ரெளவுற்கான் 

, எனவும், குன்றுதலாற் கூறப் படும்' 

a en ee ஆ 
கால விகற்பத்தாற் கட்டிரைக்கப் பட்டவற்றுண் 

மூல வியனூன் மூறைமையான்---ஞநாலதிது 

ளெல்லா மெடுத்துரைத்தார்க் காமோ சிலவெழுத்துள 

* சொல்லாதார்க் காருமோ தோம் . சானவும், 

1 அசையாக்குர் தன்மையவே பன்றிக் கொடையோ 
டி சையாக்கு மேனையவுஞ் சொற்றார்-.-இளைதொடை த! 

மாக்கு மெழுத்தனைததுஞ் சொன்னா ரசைமுகத்தாற 

க்கிய நாற் கேற்பச் தொகுத்து” கனவும், 

! குறிலு நெடிலு மளபெடையு மொத்று 
மதிஞ ரசைச்குறுப்பா மென்பர். வனி a 

ர் புயிர்மெய்யு மூவினமென் ரோதினா ரென்று 

செயிசவர்க்கு நின்றதோ சென்று ”' எனவும், 

1! வடர்.து தெனாசென்று mage sear மற்முண் 

டெடாதனவுஞ் சொற்று ரினச்சாற்--செடாததுபோன 

மஃகான குறுக்கம் வகுத்தகனான் மாட்டெமிச்தா 
௦ ச 2 ” ம 

Foosli HS தானு மசைக்கு OT GOT @LB} 

$ /லயெளமல் வென்றிவற்றிற் காங்குற்த ஞாபகமா 

நையாது சார நடத்தாதே-.-மெய்யானே 

கற்ராய்ர்ச தாலோ ரிகரம் புணர்த்தது/உ௰ 

குற்முய்தர் சானுங் கொளற்று ' Paar iD, 
  

*நில்லாச் சுருக்க ரிலை' எனவும் பாடம், 

f (உயிர்மெய்யம் ஒ்வினமென் Cop Sie Crayne’ எனறும் Lh tbs 

% | ஜயெளவு மென்றிவற்றிற் சாக்கரத தீபமா' என்றும் பாடம்”
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( இிறப்புடைய வல்ல வெனவிவற்றுட் கொள்ப 

சிறப்புடைய வென்பவே சிந்தித். துறுப்பசைக்கட் 

காலளவா மொற்தகினையுங் கைக்கோடல் காரணமா 

groaned» சொற்ரறார் அனித்து எனவும், 

॥ ஐம்மூ வெழுத்து மசைக்குறுப்பா மென்பதன்கண் 

உம்மைதா மெச்ச மெனவுரைப்பர்--ஐம்மூன் ஜின் 

மிக்கனவுங் சைக்கோடல் வேண்டி வியன்பொருளை 

, மெய்ப்படுக்கு மாங்கே விதப்பு'' சானவும், 

! மகரக் குறுக்கம் வருத்ததுதா ஞய்தற் 

இகரக் குறுக்க தேதலாப்--புகரற்ற 

நாலொன்று மெண்ணாே ௪ காட்டுகன் ஞாபகமாய் 

தாலொன்கி நிற்றற் பொருட்டு” எனவும் 

Curss இவற்றை விரித்துரைத்துக்கொள்க, இன்னும் மகரக் 

குறுக்கத்திற்குப் பயன் மாபுராணத்திடத்துக் சுண்டு கொள்க, 

ஈண்ட உரைப்பிற் பெருகும். 

[ஆய்தத்திற்கும் ஒந்றிற்குஜ் சிறப்புவிதி] 
8. தனிநிலை யொற்றிவை தாமல இலவே 
யளபெடை யல்லாக் காலை யான, 

மேற் சூத்திரத்துட் பொதுவகையானே எல்லா வெழுத் 

திம் ௮சைக்கு உறுப்பாம் என்றார்; அவற்றுள் சிலவற்றை வில்க்கி 

ஓரோவழியே யாமாறு உணர்த்துவான் எடுத்துக்கொண்டார். அவற் 

அள் இச்சூத்திரம் ஆய்தத்திற்கும் ஒற்றிற்கும் எய்தியதோர் இலக் 
கணம் உணர்த்துதல் நுதலிற்று, 

இதன் பொழிப்பு:--அய்தமும் ஒற்றும் தாமாக அலகு காரியம் 

பெறா, அளபெழுந்த வ்ழியல்லாக விடத்து என்றவாறு, 

என்வே, ஆப்தமும் ஒற்றும் pee ஒன்றேயாய் (seus) 

௮லகுபெரு வென்பதாம், 

வரலாறு;-- கார்க்கோதை, கதர்ச் செந்நெல், .கடாய்க்கன்று; 

சான இவற்றுள் இரண்டு ஒற்று ஒருங்கு நிற்பினும், ஒரு மாத்திரை 

யுடைய எழுத்தின் பயத்தவாய் அலகு காரியம் பெறுங்கொலோர் 

வெளின், பெறு வென்ப£உம் பெறப்பட்டது, என்னை?



எழுத்தோத்து ai 
 அளபெழி னல்லதை யாய்தமு மொற்று 

மலகியல் பெய்தா வென்மஞார் புலவர் ” 

என்றார் ௮விஈயனார்) 

' ஓற்றள பெழாவழிப் பெற்ற வலகிலசே ” 

“nora capil ay peur ரூயினு 

மோரொஜழ் ஜியல வென்மஞார் புலவர் '' 

எனவுஞ் சொன்னார் பிறரும் எனக் கொள்க, ஆப் தழும் ஒற்றும் 

தாமாக அலகு பெராவெனவே, வேறொரு எழுத்தோ “கூடி சின்ற 

பொழுது அலகு காரியம் பெறுல் என்பதாயிற்று, என்னை? சேவ 

குதீதன் தானாகப் போசகலான் அன்னுல் துணைபெற்முல் போவான் 

என்பதாம் ;) ௮து போலக் கொள்க. அவை வருமா று: 

1! தனிரிலை யொற்திவை தாமல கிலவே 

அளபெடை. யல்லாக் காலை யான ” 

அனிரிலை ஒற்திவை தாமலகு பேறூஉ 
மளபெடை. யாகிய காலை யான 

ல 9 னவே, 

என்பத பெறப்பட்டது என்பதாயிற்று, 

1 அய்தீமு மொற்று மளபெழ நிற்புழி 
மேல கெய்தும் வி௫இயின வாரும் வேறல கெய்தம் விதியின வாகும் ” 

என்றார் சாக்கை பாடினியாரும் எனக் கொள்க, 

1 தாமலிலைவே'' என்றவழி 'ஏகார' விதப்பினால் ஒற்றும் ஆயது 

மும் ௮ளபெழுர்து குற்றெழுத்தின் பயத்தவாய் ர் அலகு பெறுவது 
அல்லஅ,முன்னும் பின்னும்நின்ற எழுக்தினோ0 புணர்ந்து நிரையசை 

யாகாவெளக்கொள்க, ! இவை' என்னும் சுட்டுவிகப்பினால் ஒற் மினுள் 

அளபெழுவன, :தாம்' என்பகனாற் பெறப்பட்ட ௩, ஞூ, ர, ர, 0, 

ன, வ,ய,ல,ள, என்னும் பத்து மெப்யும், அப்கமும் ரூஜிற் கயவர் 

குறிலிணைக் €மும் வந்து இறுதஇிரிலை அளபெடையும், இடை 

அள பெடையும் அன்சி ஆகாவெனக் கொள்க, என்னை? 

   
  

வி 

 ஐஞண நமன வயலள வாப்தம் 

ர்ரிடச் தளபெழு மொரோ வழியான” 

என்றார் பிறரும் எனச் கொள்க,
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அவை வருமாறு; -மங்ங்கலம், மஞ்ஞ்சு, மண்ண்ணு, பக்நீத, 

அம்ம்பு, மின்னனு, தெவ்வவர், வெய்ய்யர், செல்ல்க, கொள்ள்க, 
எஃகரு என ஆய் சச்தோடு பதினொன்றும் கூறிற்கீழ் அளபெழுச் 

தவாறு; அரக்ங்கம், உரிஞ்ஞ்சு, முவ£ண்ண்டு, பருக்க து, அரும்ம்பு, 
(pracy, சூரவ்வ்வை; அரைய்ய்யர், சூரல்ல்கள், இரள்ள்கள், 

வரஃஃரகு என ஆய்தக்கோடு பதினோயெழுக்தும் குதிலிணைக்£ழ் 
அ௮சாபெழுக்தவாறு, இவ்விருபத்தரண்டு புள்ளி அளபெடையும்செய் 
புளகத்தல்லது பாவை வழக்கினுள் வாரா எனக் கொள்க. என்னை? 

மாத்திரை வகையாற் றளைதப கெடாநிலை 
யாப்பழி யாமைநின் ளபெடை வேண்டும் ”' 

என்றா ராகலான், அவத்றிற்குச்' செய்யுள் வருமாறு; 

! எஃஃகி னஃஃகிய வெஃஃகுணர் நாவினார் 

வெஃகின் வெஃஃகுவர் வீ மி. எனவும், 

(௭ல் கிலங்யெ கையரா யின்னுயிர் 

வெஃஃகு arr ER Ge வீட a எனவும், 

ஆப்தம் அளபெழுந்து நேோரசையாயினவாற சண்டு கொள்க, 

1 கண்ண் கருவிளை கார்முல்லை கூரெயிறு 

பொன்ன் பொதிசணங்கு போழ்வா யிலவம்பூ 
மின்ன் னுழைமருங்குன் மேதகு சாயலா 

ளென்ன் *குறமகளா மாறு?” எனவும், 

1 அம்ம் பவள வரிநெடுக்க ணாய்வஞ்சிக் 

கொம்ம் பவளக் கொடி மருங்குல் கோங்க 

னரும்ம் பவண்முலை யொக்குமே யொக்கும் 

கரும்ம் பவள்வாயிற் சொல் '” எனவும், 

( வாளேர் தடங்கண் வகையாலும்.வைகலும் 

வாளா விருக்கும் வகையாலும்---நாளும் 

விழைர்ந்து 1வேமென்று சிர்திப்பாள் போலும் 

குழைச்ர்த கோதை குறிப்பு எனவும், 

க பிறமகளாமாறு எனவும் பாடம், ளு 

1 (வேரொன்று சிர்இப்பாள்' என்றும் பாடம்,
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் எனவும் , க  சண்ண் டண்ண்ணெனக் சண்டே கேட்டம்' 

*ஓற்று அளபெழுந்து கோசையாயினவாறு, பிறவும் வழிக 

சுண்டு கொள்க, 

 அய்தமு மொற்றெனப் பெற்றசை யாக்குமென் 
ஜொதி னாருள ராகவு மொண்டமிழ் 
ares ராயவர் காலி போசையிற் 

Cag வென்றெடத் தோதினா ரென்பவே ' 9 

1 நலிபு வண்ண மாய்தம் பயிலும்” 

என்றுல் கூசினாராகலின். : 

1! மறையவரும் வர்தார் வூட்டரும் வர்தகார் 

குறைவின் சிக் கொண்டாடல் வேண்டும் - மறையவ ருண் 

மிக்க விழுக்னாணங்க ணோக்கி வியனிலக்து 

மக்கள் வூட்டரா மாறு?” 

பிறவும் வர்தவழிக் கண்டு கொள்ச (எ. 

[இகாவுகரக் தறுக்கத்திற்தம் உயிரளபிந்தஜ் சிறப்பு விதி] 

4, தளை€ர் வண்ணந் தாங்கெட, வரினே 
குதகிய விகரமுங் குற்றிய லுகாரும் 

அளபெடை யாவியு மலகுியல் பிலவே. 

* இசனாற்: பெறப்பட்டது யாதோவெனின், ஒற்றுக்கு மாத்திரை அரை 
யன்றே? அது அள்பெழும்கால் ஈரொற்முய் அன்று ஒரு மாகத்இிரை யளவு 

பெறும் ; அதனால் அது குற்றெழுத்து என்று கொள்ளப்படும், அப்போது 

௮ தனச்கு முன்னும் பின்னும் கின்ற குற்றெழுச்துடன் கூடின் இருகுறில் 

இணைந்த நிரையசை யென்று கொள்ளப்படும். கொள்ளப்படவே, ஓரசையின் 

பாற் பட்டுச் ராகாது செய்யுட் சந்தம் கெடும், ஆதலின் ௮னம் கொள் 
ang தனித்தனி ஙின்ற இருகுறிலாசச்கொண்டு (தேமா ”' என்னும் வாய் 
பாட்டான் அலகுசெய்து கொள்க என்றது பெறப்பட்டது, அம்ம், கொம்ம், 
அரும்ம், கரும்ம், சண்ண், சண்ண் என்பவற்றுள் சின்ற எரொற்றையும் ரஜி 

லின் பாற்படுத்து நோரசையாசக்சொள்ளின் வெண்டளை பிழையாது Ob Os 

கண்டுகொள்க,
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இச்சூத்திரம். குற்றியலிகாமும், குற்தியுகரமும், உயிரள 

பெடையுமாகய விவற்றிற்கு எய்கியதோர் இலக்கணம் உணர்த்து 

தல் நூதலிற்று, 
இசன் பொழிப்பு :-- தளையும், சீரும், வண்ணமும் சொன்ன 

இலக்கணத்தோடு மாறுகொள வருமே யெனின், குத்றியலிகரமும், 

குற்சியலுகரமும், உயிரள பெடையும் அலகு காரியம் பெரு எனக் 

கொள்க என்றவாறு, . 

எனவே, எதிர்மறுத்தல் என்னும் தந்திர உச்யொல், 

அளைசர் வண்ணர் தாங்கே டில்வழிக் 
குறுகிய விகரமுுங் சூற்றிய லுகரமும் 

அளபெடை யாவியு மலகியல் பினவே 

என்பதாயிற்று. இதன் கருத்து, களையும், “ஈரும், வண்ணமும் 

, ஆமாறு சொன்ன இலக்கணதக்தோடு மாறு கொள்ளாது ஒருபகாரம் 

பெற நிற்பிற் குற்தியலிகரமும், குற்சியலுகரமும், உயிரள. பெடை 
யும் அலகு காரியம் பெறுமென்றவாறு, தளைசர் வண்ணமாமாறு 

சொன்ன இலக்கணமும் தளர் வண்ணம் எனப்படும். உபசார 
வழக்கினால் குண்டல நீல பிங்கலகேசிகளது தோற்றமுந் கொஜிலஞ் 
சொன்ன விலக்கணச் செய்யுட்களும் பிரித்து வேளோருபகார.த்தி 
ற் குண்டல கே, நீலகே9, பிங்கலகே? என்னும் பெயர்பெற் 
ரூற்போல வெனக் கொள்க, தளை£ர் வண்ணம் என்புழி உம்மை 
தொகுத்துநிறுக்அப் பின்னர்க் குறுகிய விகாரமும், குற்றிய லுகரமும் 
அளபேடையாவியும்'' என்று உம்மைவிரித்து ஒரு தெரியின்னிச் 
சொல்லவேண்டியது என்னையெனின், ஈண்டு நிரனிறை யென் 
னப்படாது கூறுமாற்ம்ற கொள்ளப்படிம் என்பது IDS OAS 
வேண்டப்பட்ட து. அவை வருமாறு; 

'' குழலினி தியாமினி தென்பதம் மக்கண் 
மழலைச்சொழ் கேளா தவர் 

 அருளல்ல தியாதெனிற் கொல்லாமை கோறல் 
டொருளல்ல தவ்வூன் தினல் ”' 

என்ற விவற்றுள், (! குழலினி தியாழினிது '' எனவும், 1: அருளல்ல 
தியாதெனில் ” எனவும் ஆூரிபத்தளையும் கலித்தளையும் தட்டு,
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' குறுமையு நெடுமையு மளவிர் கோடலிற் 
ஜொடர்மொழி யெல்லா நெட்டெழுத் இயல '' 

என்பகனாற் கொள்க, 

1 சிறுஈன் வி யின்,சிவர்க்யொஞ் செப்தக்கா னாளைப் 

Ot meer A) மன்னும் பெரிதென்......று அகன் ஜி 
கானவாய்ச் செய்வதாஉர் கானமன் றென்பவே 
வானவா மூள்ளத் gar” 

என இதனுள் ! இன்றிவர்க்கியாஞ் சேய்தக்கா னாளை ' ' என்புழிக் 
குற்சியலிகரம் வரது வஞ்சியுரிச்சீராயிற்று, இது வெண்பாவினுள் 

விரவு என்னும் ஒத்திலாமையால் வெண்பா அஹியா நிற்ளும். 
ஆண்டுக் குற்றியலிகரத்தை இவ்விலக்கணக்கால் அலகு பெரு 
என்று களைய வஞ்சி யுரிச்சரன்றும். 

இனிக் குற்றியலுகரத்திற்கு ச் செய்யுள் வருமாறு; 

1 கொன்றுகோடுநீடு குருஇபாயவும் 

சென் நுகோடுநீடு செழுமலைபொருவன 

வென்றுகோடுநீடு விறல்வேழ 

மென் அுமுறடுகீடு பிடியுளபொலு--மகனால் 
* ஈண்டிடை பிரவிவ ணசைஇவரின் 
வண்டுண் கோதை யுயிர்வா paar” 

- என இக்குறளடி வஞ்டிப்பாவினுள் குற்கியலுகரம் பல வற்து ஐய 
ரைக் சீரும் ஆறகைச் இருமாயின. அவ்வாறு வருக என்னும் 
இலக்கணம் இன்மையால், ஆண்டுக் குற்கியலுகரங்களை இவ்விலக் 
வைத்தால் அலகு பெரு என்று களையச் இர் Ham But STL. தாழி 
ரும் பிணர்த்சடக்கை' என்னும் இருடி வஞ்சிப்பாவினுள் எப் 
பல வெமக்குத்கண்டாது'” என ஓபசைக் சீர்வர்ததனுட் குற்றுகாக் 
கை அலகு பெராதென்று ககாயச் Fir Raw Sur grip, 4 நலஞ்செலத் 
தொலைந்து புலம்பொடு பழகி என்னும் பாட்டினுள், 4 குண்டுநீ4ு 
நீர்க் குளிர்த்தசண்சனை க் குறித்துக்கூசிவோர் நெதியுணர்த்தவும்'' 
எனவும், (போதுசெர்ர் தூ கூடிபொறி வண்டினம் புரிந்து வா ங்கு 
வீங்கு உரம்பி னிமிர்தலின்'” எனவும் வந்த வஞ்சியடிகளுள்ளும் (He) ay 

  

, * 'இண்டிடை யிரவிவ ணெறிவரின்' என்றும் பாடம், 
5 6 ம் # 7
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கரங்களை அலகுபெரறா என்று களையச் சர் சதையாதாம். பிறவு 

மன்ன. இவற்றுக்கு இலக்கணம் ஓதவேண்டிப தென்னை, குற்திக.ர 

குற்றுகரங்கள் வக்து இன்னாங்காய் அறுத்திசைத்தமையால், அத் 

இசைப்பும், வெறு,ச்திசைப்பும் குற்றப்பாடெனச் கொண்டு கணைக் 

- இடாமோ வெனின், அத்தன் ௮; அறுத்திசைப்பும் வெறுத்திசைப் 

பும் சூற்றப்பாடு என்று களைக்திடப்படா, பிறசான்றோர் செய்யுள 

கத்தும் அருகி வருமாகலான் எனக்கொள்க. . 

இனி அளபேடைக்குக் கூறுமாறு: 

ப இடை நுடங்க விர்ங்கோதை பின்றாழ வாட்கண் 

புடைபெயரப் போழ்வாய் இறக்து--கடை கடையி 

னுப்போஓ வெனவுலரதீது மீள்வா ளொளிழுறுவற் 

கொப்போநீர் வேலி யுலகு ” 

எனவிதனுள் (உப்போஒ' என்புறி அளபெழுர்து EOS aT 

தட்டு, வெள்ளையுட் பிறதல்ா விரவா என்னும் இலக்கணக் 

தோடு மாறுகொள்ளு மாகலின், yard அவ்வளபெடையை இவ் 

விலக்கணத்தால் அலகுபெரூ தென்று விலக்க வெண்டளா பிழை 

யாதாம், 

ம பிண்ணாக்கோலஒஓ வென்னும் பிணாவின் முகத்திரண்டு 

கண்ணோக் முடையனபோற் கட்ளொக்கும்--பிண்ணாக்குக் 

கொள்ளீரோ வென்பாடன் கூரெயிறு கானயரை 

யுள்ளீர்வ போல வு” 

ம பல்லுக்குத் தோற்ற பனிஞுல்லை பைங்களிகள் 

சொல்லுக்குத் தோற்ரின்னர் தோற்மிலவா--னெல்லுக்கு 

நூறோஒஓ நா றென்பா ணுடங்கடைக்கும் வெம்முலைக்கும் 

_மாறரோமா லன்றளந்த மண்” 

॥ களிச்சாத்தாஅஅ வென்.றியான் கட்காணா நின்று 

விளிக்தாலும் வாரான் விரைந்து--களிச்சாத்கன் 
வாளாவே தின்பான் வேலைக்கசூப் போகலான் 

காசாயாம் பைதல் கவடு” 

என்ற இவற்றுள் பண்டமாற்றின் கண்ணும், விளித்தற் கண் 

ணும் அுளபெடையனுகரணங்கள் வந்து வெண்பாவினுள் காலி
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சைச் சீராய், வண்ணம் அறுப்புழிச் 'செப்பலிசையன வெண்பா” 

என்னும் இலக்கணதக்கோடுி மாராய்ச் செப்பலோசை இதையநித் 

கும்; அகலின் அண்டி உயிரளபெடைககா இவ்விலக்கணத்தால் 

அலகுபெறாவென்று ககாய, வண்ணம் Fon His Bir LD, 

'அளபெடையாவியும் அலகில'” என்னாது, *அலகியல்பல 

என்ற விகப்பினால் ஆண்கு உயிரளபெடைகளை இவ்விலக்கணத்தால் 

அலகு பெரு என்று கெட்டெ முத்ெெ பபோலக்கொண்டு ONLY TIMID 

மெனச்கொள்க 

இனியவை அலகு பெறுமா >— 

1: இலைவிலங்கு கீள்புருளஞ் ன்றொகசிய நோக்கி 

முலைவிலங்கிற் றென்று முனிவாண்--மலைவிலவ்குக் 

தார்மாலை மார்ப தனிமை பொறுக்குமோ 

கார்மாலை கண்கூடும் போழ்து” 

Qs ae (HO us Ques Lo இவ்விலக்சணத்தோடு மாறுகொள்ளை ௮ 

நின்று அலகு பெற்றவாறு கண்டு கொள்க. 

1! வற்துநி பேரி ணுயிர்வாமும் omental: 

. Bie i த 
- 

(pe Burd Outs வளைகழலு- முந்திய ராவ் 

அப PLbt 

  

கோளானே சண்டனநு Garey tus பில் 

நாளானே காம். /ணாரு மாறு” 

இதனுள் (வந்து நீ் சன்புழிக் Hp ய இரும். ( முக்தியாய் 

என்புழிக் குற்றியலிகாமும் தளைசிர்வண்ணங்கட்கோர் உபகாரம் 

பட நின்று அல்கு பெற்றவாறு, பிறவும் அன்ன, 

(காவ் லுழவர் களக்சசச௮ப் போோபி 

நாவலோ வென்றிசைக்கு சாவோசை-.காவலன் றின் 

கொல்யானை மேலிருந்து கூற்கிளைப்பப் போலாதே 
ர்ல்யானைக் கோக்ளெளி காடு” 

  

எ்ன் இதனுள், '(நாவலோடு' என்புமி உயிரளபெடை தளை 

வண்ணங்களோடு மாறு கொள்ளாது நின் ரு ௮லரு பெற்றவாறு, 

“gL gallo Den Cig slit wr got 

halla (Lp2C Loo ee”
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ne காஅரி கொண்டான் கதச்சோ மதனழித்தான் 

ஆஅமி ஏந்த லவன் ” 

இவற்றுள் (கடாஅக்களிறு' (படாஅமுலை' (காஅரி' (ஆஅழி' என்புழி 

வந்த உயிரளபெடைகள் தளைசர் வண்ணங்களோடு மாறு கொள் 

ளாது நின்று அலகு பெற்றவாறு, 

1 தாஉபத் தீம்புகை தொல்விசும்பு போர்த்ததுகொல் 

பா௮ய்ப் பகல்செய்வான் பாம்பின்வாய்ப் பட்டான் கொல் 

் மா௮ மிசையா௮ன் சொன்ன கறுஅுதலா 

ரா௮மெ யெல்லாம் பசப்பு '” 

என்பதூஉங் கொள்க, ட ர 

சீர்தளை வண்ணம்' என்னாது! (தளைசீர் வண்ணம்' என்று முறை 

பிறழக் கூதினமையாற் குற்தியலிகர குற்றியலுகரங்களைக் குற் 

நெழுத்தே போலக்கொண்டு அலூடப்படிம் எனக்கொள்க, *தலா 

Si வண்ணம் கேடவரும்' என்னாது (தாம் கேடவரினே' என்ற 
விதப்பினால் தனிநிலை அளபெடை நேர்நேராகவும், இறுதிநிலை 

அளபெடை. நிரைகேராகவும் வைக்கப்படும், மூன்றுமாத்திரையின் 

மிக்சு பல மாத்திரையான் வரினும் எனக்கொள்க; என்னை? 

1! தனிரிலை யளபெடை. கேர்கே ரியற்றே 

இறுதிரலை பளபெடை. நிரைகே ரியத்நே'” 

எ்ன்ருராகலின்; 

ட இடைநுடங்க விர்ங்கோதை'' என்னும் தொடக்கத்தன ௮ள் 

பெடுப்பனவல்ல; என்னை? 

மாத்திரை வகையாற் றளைதப கெடாநிலை 

யாப்பழி யாமைநின் நளபெடை வேண்டும்” 

என்ருராகலின், கூட்டவும் விலக்கவும் பட்டது, ௮.தனால் இச்சூதி 

இரத்துள் “அளபெடை யாவியும்” என்பது வேண்டா வென்று 

விடுத்திடலாமோ வெனின், அற்றன்று; செய்யுளகத்துள்ளும், பர 

வை வழக்கினுள்ளும் '*கடாக்களிற்று”' படாமுலை'” என்றும் அள 

பெடாதே தத்தம் பொருளைம் பயக்கும் சொற்கள் ஒருகாத் செய்
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ப/ள்சத்து வந்து மாத்திரை ஈருங்கிச் சீரும் தளையும் சஇதையவர் , 

தால், 4கடாறுக் களிற்தின்மேற் கட்படா மாதர், படாஅ முலைமேற் 

அல்” என்று €ரும்ககாயும் இதையாமே அளபெடுக்கும். 

நிலம்பாய்ப்பாய்ப் பட்டன்று நீலமா மென்றோள் 

போய்க் கெளவை தரும் கலம்போய்ப் 

என்றித் தொடக்கத்தன மாத்திரை ருருங்கிச் ரும் தவயும் 

சிதைய நில்லாலாகலின் ௮ளபெடா வென்பது; என்னை? (மாது 

Bor வகையாற் றகாதப கெடாகிலை, யாப்பழியாமை நின்று 

பெடை வேண்டும்'' என்றாராகலின். இதன் கருத்து, பரவை 

வழக்கினுள் வினியும், பண்டமாற்றும், நாவல்கூறலும், அவலரகும், 

அழுகையும், பூசலிடுதலும், முறையிலும் முதலாயவற்றுள் அலா 

பெடுத்த மொழிகள் செய்யுளகத்து வந்து உச்சரிக்றாம் பொழு 

அளபெடா என்பது இலக்கணம் இன்மையிய் செய்யுளசுத்து வம் ost 

sane வண்ணம் கெடநின்முல் அலகுபெரு ஏன்ப.து. ஆதலின், 

   

(அளபெடை யாவியு மலகிூயல்பிலவே'' என்பது சொல்லவேண்டு 

மென்சு. ௮ல்லதூஉம், 

    

அழி யிசைப்பப் பகல்போ மிரவுவரிற் 

ரோறி துணையாத் துயர் திரும்--வாழி 

நறுமாலை தாராய் திரையவோஒ வென்னுஞ் 
செறுமாலை சென்றடையும் போழ்து” 

  

என்னும் பொய்கையார் வாக்கினுள், 'திரையவோஒ'' ன்ப தனை | 

புளிமாங்காயாக வைப்பினும், வகையுளி செர்த்துக் கருவிளமென் 

னுஞ் சீராசவைப்பினும் சிருக கனை புஞ் சிதைந்து செய்யுள் அழிய 

நிற்பசன்ருயினும், விளி முதலியவற்றுள் ௮ளபெழுக்து செய்யுளி 
டத்தும் வரது ௮வவாறே சொல்லப்படும் என்னும் கருத்தினானே, 

அகத்தியனார் ௮றுவகையானக்த ஐத்தினுள் இதனை, 

இயற்பெயர் சார்த்தி யெழுர்கள பெழினே 

வியற்பா டில்லா வெழுக் தானந்தம்'' 

எனமுர் என்க? பிறருக் கூறினாரென்க. 

“ Or stor சிதைவுழி மீ ரூயிர்க் குறுக்க்மாம் 

கேர்.௪ லிலவே யுயிரள பெடையும் 

எ்ன்ருார் மயேச்சுவரர்)
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இஉ இரண்டன் குறுக்கர் தளைதப 

நிற்புமி யொற்றா நிலையின வாகும்'' 

! உயிரள பேழு முரைத்த முறையான் 

வருமெனி னவ்வியல் வைக்கப் படுமே” 

என்றார் காக்கைபாடினியார்; 

 உயிரள பெடையுங் குறுகிய வுயிரி 

னிகர வுகரமுர் தளாதபி ஜனொற்றும்” 

PF srs வரினு மொற்தியற் மாகும்'' 

என்னார் அவிகயனார்) ் 

1 ஐந்தா நசையி னருகி புகரத்தின் 

வந்த? ரொன்றிரண் டொப்பித்து--நந் தவித்தால் 

வஞ்டிப்பா விற்கியலு நாலசைச்சர் வண்ணுரிச்சர் 

தங்கி விரவள் தகும்” 

என்றார் பிறரும். 

1இற்றல்சா லாவி முயல வகத்தியல்கா 

லேற்றேழுந்த தேட்டிடத்து முத்திறத்தாற்-.றோற்றி 
விசையா மணுக்கந்தா மைந்தேழுத்தாய்ப் பத்துத் 
திசையாய்ச் சேவிப்புலனாய்ச் சேன்று'” 

இதனை விரித்துரைத்துக் கொள்க. (௪) 

எழுத்தேர்த்து முற்றியது.



டை அசையோத் து 

ener 

[அசையின் வகை இவையென்பதபி 

5. *நேரசை யென்றா நிரையசை யென்று 
வாயிரண் டாகி யடங்குமன் னசையே 

என்பது சூத்திரம். இவ்வோத்து என்ன பெயர்த்தோ வென்னின, 

எழுத்தினானாம் அசையாமாறு  உணர்த்திற்றாகலான், அணை 

uncer rd Cobden, | 
ஆபின் இச்சூத்திரம் என்னுகலிற்றோவெனின், sraps ene 

கப்பட்ட அசைகளின் பெயர் வே௮பாடு உணர்க்தூகனு தலில் ௮. 

இகன் பொருள்; நர நிரையே சேர்பே நிரைபென, ஸரீ 
சஏண்டென்பவசையின் பெயமே'' என விரிக்து ௨ TS oT red epi, 
தொகுத்து சொக்குங்கால், 'அசையே”.௮ளையே; (மிகை 

யென்றா நிரையசை யென்றா''--நேரசையும், நிரையசையுமென : 
(அயிரண்டாகி அங்கும்" அவ்விரண்டாகி அடங்கும் என்றவா.ு. 

அ௮வ்விரண்டாய் வழங்குமாறு -நெர்கேராய் செர்படங்கும்; 
Bana wm ors நிளைபு அடங்கும். நேர்கிரை ௭ arenas “Sm nena’ 
“நிரையசை” என்று விதந்து ஓஇியவகனால், கோரை PTO; 
பெறும், நிரையரை இரண்டலகுபெ.றும் எனக்கொள்க; என்னை? 

1! ரேரசையொன்றே நிரையசை யிரண்டல 

காகு மென்ப வலிந்த Cees” எனவும், 

' சேரோ ரலகு நிரையிரண் ட.லகு 

தெர்புறன் லகு நிரைபுகான் கலகென் 
ரூதினார் புலவ ரணரு மாதே'' 

சொன்னார் அ௮விஈயனார் ஆகலின். 

  

  

“ *குறிலே நெடிலே குறிலிணை பேனைக் குறினெடிலே 
கெறியே வரினு சீரைந்தொற் நடப்பினு கேர்சிரையென் 
றறிவேய் புரையுமென் றோளி யுசாரண மாழிவெள்வேல் 
வெறியே ௪ருவிறம் விண்டோய் விளாமென் 3 வேண்டுரே'” 

என்பது யாப்பருங்கலக் சாரிசை.
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படிநர்நேர் நியாரேராய் சேர்பு நிரைபடங்குஞ் 
சர்மே லசைபலவாய்ச் சேருங்கா--லீறியல்பிற் 

குற்திபோழ் குற்றிகரங் கொண்டியற்ற கேரிரையாய் 

முத்தி முடிர்து விம்" 
என்மனார் பிறரும். 

இனி, ஒருசார் வட நால்வழிக் தமிழாூரியர், 

நேர்நிரை நேர்பு நிரைபென கான்கும் 

* ஆடருகி வடிவாக விசிவா ருமுளர், 

் “Caribana சேர்பு நிரைபென நான் 

t மாடருசிப் போல 1வொருவிர Carer” 

( விரலிடை யிட்டன வகசைச்சர் காலரை 
விரல்வளை யிடையினு மான மில்லை'' 

! விரலிடை. யிட்டன வாடரு வெடிவரி 
னிரல்பட வெழுதி யலகு பெறுமே” 

என்றார் மயேச்சுவரர். 

இனி, கேசை நிரையசைகளைக் தனியசை இணையசை யென் 

பாருமூளர்; என்னை? 

£தனியசை யென்றா விணையசை யென்று 

விரண்டென மொழிமனா நியல்புணர்ச் கோமே” 

என்றார் காக்கை பாடினியார். (௫) 

[நோசை யிவை யேன்பது! 

6. நெடில்குறில் தனியாய் நின்று மொற்றடுத்து 

நடைபெறு நேரசை நால்வகை யானே. — 

என்பது என்னுதலிற்றோ வெனின் அதிகாரம் பாரித்த இரண்டசை 

யினுள்ளும், முதற்கண் கேரசையாமாறு உணர்த்துதல் நுதலிற்று, 

இதன் பொருள்:--ெடில் குஜில் தனியாய் நின்றும்” என் 
பது, நெட்டெழுத்துக் தனியே நின்றும், குற்றெழுத்துத் தனியே 

நின்றும்) “ஒத்து ௮த்தும்” என்பது, நெட்டெழுத்து ஒத்தடித்துக் 
தனி௰ப நின்றும், குற்றெழுத்து ஒற்தரித்தத் தனியே நின்றும்; 
  

* மேவ வோடிய விடுவாரு முளர் * எனவும், 
ஆட்டு வடிவாக விவொருறுளர் ' எனவும் ப- டமுண்டு, 

ர் 6 ஆட்டுருப்போல ’ எனவும் பாடம், : 
ம் ஒருவீர். நேரே! என்றும் பாடம், :



, அசையோத்து . , 49 

‘co QI Dk - Crrmax நால்வகை யானே''. என்பது: கேசை: 

'கான்கு வ வகையானும்' ஈடைபெறும் என்றவாறு, 

உதாரணம்:-- ஆழிவெள்வேல். இதல், '!.'' தனிரெடில் க 

சை; ழி'' தனிக்குறில் நேரசை? “Qacr” குற்றெழுத்து ஒற்றடுத்த 

ரானை] 1 வேல்'' நெட்டெழுத்து pane ee Caras, Care, 

வேல், கண், கோழி, வேந்தன், காரி, சேந்தன்,' (பெற்றுன்வீடு என் 

ஜிவை பிறவு மன்ன. 

உதாசணச் செய்யுள்:-- ். 

“அ தி கன் மான் கொல் - வல் லேத் நை 

Pur gr சாக் தம் பொத் ப் வேர் தி: 

ஆதி காதற்' சேர் வோர் பண ல 

சோ தி வா ont. gor am. வோசே' : 

“இவை கேரசை நான்கும் வந்த செய்யுள்; (நடைபேறும்'' : என்ற 

விதப்பால் pe pee மாத்திமை என்றோகப்பட்ட ஐகார ஒள்காரக் 

குறுக்கமும் சே ரசையாம். 

நன்னாட் பூத்த: பொன்னிணர் வேங்கை '' 

உ கைவை போகிய கருங்காய் Fy Cup 

கசெய்கொள வொழுகிய பலகவ ரீரெண் 

Bano யென்ன வேறெடுத் அரைக்கும் -. 

தேளவை யென்றன் Cee” 

ve “Quotas தன்ன பாயிரு ணீக்தி'' - 

எனவும் சுண்டு கொள்க. ' -: (a) 

ட [தனிக்கநில் நோசையாகாத விடங்கள்'| ் 

.. 7. குறிப்பே யேவற் றற்சுட் டல்வழி- © 

்தனிக்குறின் மொழிமுதற் றணியசை மிலவே 

என்பது என்னுதலிற்றோவெனின், மேற்சூத்திரத்துத் தனிக் 

குறில் குறிப்பின் கண்ணும் ஏவற்கண்ணும் கேரசையாம் என்ற 

வழி, அது Deron i saan ஆகா என்பது உணர்த்துதல் த 

லித்று, 

இதன் a டம் குதிப்ே பே ஏவல் தத்சுட்ட அல்வழி தனிக், 

குறில் '' என்பது, குஜிப்பின்சண் ௮ ணும், PRE தத்கட்டின் 

7
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கண்ணும் அல்லா தவழி ass தனிக்குறில்;  மொழிழுதல் தனி 

அசை இலவே” என்பது, மொழிமுகற்கண்- நின்று சணிக்குகில் 

,சோசை ஆதல் இல என்றவாறு. arom doar? 

ர Bie 'டேவல் குறிப்பிவை வலவ ம் 

முற்றுத் தனிக்குகின் முகலசை wren” 

என்றார் பல்காயனார். \ 

உதாரணம்: — 

4 உண்ணா. ஜொளி௰ிரு் னோங்குபுகழ் செய்யான் - 

- துன்னருங் கேளிர் துயர்களையான் தொன்னே 

வழங்கான் பொருள்காத் திருப்பானேல் ௮௫ 

இழர்தானென் ஜெண்ணப் படும் ”” 

இகனள் அ என்புழிக் குறிப்பின்சண் வந்த தனிக்குமில் 

Hard, மொழி மூதற்கண் நின்று Canepa அஆ என்பது 

அ.ிவின்கட் குறிப்பு, : 

 வெஜிகமழ் *தண்சிலம்பின் வில்லி யுகளும். 

மதிமூலை யுண்ணாமை வேண்டிப் பறிமுன்கை 

௮௨ மியா . வறிவி விடைமசணே:..... 

நோஅலைய சின்னாட்டை. இரிய படட 

இதனுள் (நோ! என ஏவற்கண் தனிக்குறில் Siew Blasio 

லக்து நோசையாயிற்று. 4 கொ” என்றது ஒன்றைச்செய் என்றமை 

யான் ஏவல். 4௮௨ அறியா”. எனத் தற்சட்டின்௪ண் : தனிக்குறின் 

(மொழிழுதற்சண் நின்று சேரசையாயின. “௮௨ அ௮.தியா:” என்ப 

இல் ௮௪ உகரம் தன்னை உ ணர்த்திற்று; ஆகலால்.தற்சுட்டு, கூறிப் 

பே'' என ஏகாரம் மிருத்துக். கூதிய அதனால், சுட்டின் கண்ணும் : 

வினாவின்கண்ணும் ஒரு சார்.தனிக்குதில் மொழி முதத்கண்வக்து 

கேரசையாம்; என்னை? 

. 1 ஏவல் & குதிப்பே spre. Lda 

யாவையுக் தனிக்குதின் மூூதலசை யாகா 
சுட்டினும் வினாவிணு மூயிர்வரு காலை.” 

யொட்டி வறாஉ பெரகுசாரு மணை 
J 

என்றார் t மயேச்சுவார். 
  

* ‘pointy pale” என்றும் பாடம்,
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உதாரணம்: வய 

1 அதவனும் இஇவனும் கல் இம் "கூடியக்கால் 

"எள்வளை வெல்லா நிசல்"” os 

இகனுள் முன்னைய மூன்றும் சட்டு, *எளவன்!: என்பது வினா. 

குறிப்பே யேவத்தற்சுட்டு அசையிலவே '' என்றதனானே 

மொழி முதல் என்பது பெறலாம்; என்னை? ௫ 

a 11 ஓத்தின் ௫ cy Buijs குறிப்பே யேவ 

தற்சுட் டல்வழி முதறனி கேராம் "' 

என்றா.ராகலின். அவ்வா த்றலாத் பெறவைத்து மொதிழுதல் சன்று 

விகற்பித்த HU FED, குறிப்போ ' யேவைற்றற்சுட்டின் “வந்த சூ 

கெழுத்து விட்டினளைப்பின். அல்லது மற்றொன் நஷ்ட . இயைய து 

இனியவாய் நடப்பினும் முகுற்கண் கேரசைய! ரகா; வரலாறு: 

மயரல 'வழள விடையின மென 

காயு பிழை யாத வைப்பு” 

1 அமருந்து தானை Bas se கொண்டி 

- யதியார்தங் கோவே யதிகாதன் கோவெ 

துமருர்து சாயனவே. கொண்டு ” 

என்ற இவற்றுள், “யரல வழள '' என்பன தற்சுட்டின் கண 
ணும், 1 து” என்பது எவற்கண்ணும் வந்து . விட்டிசையாலு. 

மற்றொன்றனோடு இயைந்து இனியனவாய கடத்தலின் கேர 

orurarg, நிரையசையாயின. (இலவே என்னும் தேற்ற 

கார விதப்பினால் குறிப்பு ஏவல் தற்சுட்டின் கண வந்த குற்றெழு 

த்த விட்டிசைத்து நிற்பின் மொழியிடையும் இறுஇயும் ரின் 
கேரசையாம். , 

உதாரணம்: ட 

அ, இ, ௨, எ ஓவ்விவை ரூஜிய மற்றை 

யேற்கெட் டெழுத்தா நேரப் படிமம்” 

ன்ன கொ Wier Doyen sare aD ayia ற ool ஸ்ம மழு. Se. ௮ i பத்தின் BP 

டடன்ச்ண் ais நெ ரமையாயின, பி aft aia ail Sab deasae + த் ச. வழு 

  

கொள்க, ட) ் ் (௪)
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[நீரையசை யிவை என்பது]... 

8. குறிலிணை குதினெடி.. .றணித்து மொத்தடுத்தும் 
நெறிமையி னான்காய் வருதிரை யசையே 

என்பதென்னுதலிற்மே வெனின் நிரையசையாமாறு: எர 

அத்ணுதலித்று. *Y | Lat 
இதன்பொருள் : eg இணை குவில்கெடில் டல் தனித் த்தும்" சன் 

ப, குதில் இரண்டு இணைந் அம், குதில்கெடில் இணைந்தும்; 1! ஒற்று 
அடுத்தும்” என்ப, கூஜில்.இணை ஒத்தடுத்தும், குறில், நெடில் ஒற் 
தடுத்தும்; ச  நெதிமையின் கான்கரப் வரும் நிரை அசையே'' என் 

பது, நிரை அசை இந்த சான்கு, முறைமையினும். வரும் or or pau. 

த் பதனித்தும்' ஏன மிகுத்த அதனால், கோசைகட்கும், சிரையு/ளை 

கட்கும் ஒதிய எழுத்துக்கள் மொழியாய் நிற்பினும், மொழிக்கு. உறுப் 
பாய் நிற்பினும் கொள்ளப்படும். அவத்றுள் பொருள்பயக்து நித்பன 

சிறப்பசை என்றும், மொழிக்கு உறுப்பாய் நிற்பன சிறப்பிலசை 

என்றும் வழங்கப்படும். இவ்விரண்டிஞனும் ' எட்டசையும் உறழப் 
பதினாராம். 4 நெறிமையின்'' என்ற விதப்பினால்' நெடில் இரண்டு 
இணைந்தும், செடில் கூறில் இணைந்தும் ரிரையசையாகா; என்னை? 

 நெடிலொடு நெடிலு நெடிலொடு ட் 
, இணையளை: யாகுத லிலவென உடவன. hs 

என்றும் காக்கை பாடினியார். பல்ல ப ச ae & 

ன் உதாரணம்: -வெகி, சுரு; நிறம், விளாம் எனவரும். - குஹில்' 

இரண்டு இணைக்த நிரையசை (வெறி; குறில் நெடில் இணைந்த ரி 
ய்சை “று”; இருகுதிலிணைக்து pind நிரையசை : Api; 

குதில் நெடில் இணைந்து .ஒற்றடுத்து நிரையசை * விளாம்" Lady. 

பலா, பலம், பலாம், எனவும்; முயல், பலா, மரு, இழான் 'எனவும்?' 
கழி, கனா, கடல், கடாம் எனவும்; கரி, பொருள், கடர, கடாம், சான 

வும் வரும்: பிறவும் பண்டு 

உதசாரணச் செய்யுள்: 

4 கடிபபுலாய் நிமிர்க் த. குயல்.ஞூடை. வரால்!” 
A spall Ay லசோ கமர்ச் தரு ணெறி ஈடாத் திய 
மணி இக ழவி ரொளி வர தனைப் 
பணி பவர் பவானி பரி சறுப் பல ரே”



துசையோத்து .... 53. 

எனஇவை நிரையசை :நான்கும்.வக்த செய்யுள்... + OVO GALL, 

॥ நெடில் குதிறனியாய் நின்றுமொற்' நடுத்துங் 

குறிலிணை ண்ணா றனித.தமொற் டுத்து 

கடட மசைகதேர் நிரையசை காலிரண்டே.”' 

என்றார் பல்காயனார்; 

a குறிலே கெடிலே Eile HAG so 19.30 

-ஒற்னொடு வருதலொசி மெய்ப்பட காடி 
கேரு நிரைய கெள்றிகற் பெயரே 

எ்ன்முர் டு சால்காப்பியஞா£? 

yy 

ae தனிநெடி pale லொற்றொடு வருகலென் 
தக்கால் வகைத்தே சகேரசை யென்ப ''" i 

“ குவிலிணை குறினெடி லொத்ஜொடு வரு. தலென் 5 
_.. தத்கால் வகைத்தே நிரையசை யென்ப ” 

என்றார் கற்றத்தனார்; , . 
Cpr mre arcs, Om piu) os emniiate 

செடி அள் GO guts தனியே டிற்றலும் 

அவற்றின் | முன்ன ரொத்ஜொடு நித்தலும் 
இவைதா நேரசைக் கெழுத்தி னியல்பே ' 

73 

(॥ இனைக்குறில் குினெடி வலின்னு மொ ற்ற த்தும் 
நிலைக்குரி மாபி னிரையசைக் eines 5 

என்றார் சங்கயாப்புடையார்; - 

« Qa. gta குகி௮ மொற்றொடு ல்ருதலும் 

கடிவரை யிலவே கோகைத் தோத்றம் ' ் 

“குதிலு நெடி.லுங் குதின்மு! னிற்பவு 
கெதியினொற் தடுத்து நிரையசை யாரும் ” 

என்னு பன்ர ழா சறை மிடத்தரனூர்' பெயர் மடழ்க்த பேரா 

1 தனிரெடி லாகியுக் அினிக்ளுஜி லாகிய 
VE 

மொத்மொடு ari Co come wir eo”



34 யாப்பருங்கல: கிருத் தி 

ம குறிலிணை wr Biya குஜினெடி oor Buy ் 

மொற்றஜொடு வந்து நிரையசை யாகும் ” 7 

(௮) 
என்றார் றொகாக்கை பாடினியார். pe hn Ge 

.... [தகாரக்குறுக்கம் இரண்டினைந்து, நிரையசையாவது] 

9. ஈறு மிடையு மிணைந்து மிணையசை. 

யாகு மையென்ப வறித்திர னோரே 
என்பதென்ன தலிற்றோவெனின், ஐகாரக்...” குறுக்கம் இணை 

யசையாமாறு உணர்த்துதல்: அ;தலிற்று. னை 

இதன்பொழிப்பு:--சர்க்கு இ௮தியும் இடையும்கின்ற ஐகாரம், 

ஐகாரத்தினேடு இணைந்து மிரையசையாகும் என்றவாறு. 

॥இணேர்தும்"', என்ற உம்மையான், அல்வழி ஐகாரம் SP 
றெழுத்தே போல நின்று பிறிதோர் எழுத்தினோேடு இணைந்து நிரை 

யசையாம். சர் என்பதனை “ற்றலாற் புப்ற்றது.' “ுதனை அரிமா 

கோக்கெளினும், அதிகாரம் ச்னினும் அமையும். ்  (கூற்றெழுத்தே 

போல” என்பது “விதப்புக்களெவி வேண்டியது: விகாக்கும்” என்ப 

தாகலானும், குறுமை பயெழுத்தினியல்பே .-யைகாரம், நெடுமையி 

னீங்யெக்கால்” என்னு.ராகலானும் சொல்லப்பட்டது. ௮க்தமு 

நடுவு நிரையசையாகும் எனவே,.ஆஇிக்கண்டின்ற. ஐகாரம் ிரையசை 

யாகா என்பது பெறப்பட்டது) ன்னை? 

பட... &ஐயெ இனடுஞ்சனை யாதி யொழித்தல.... . 

செய்.து.மிணையசை யென்திசி னோரே”... 

ச்ன்ரார் காக்கை பாடினியார்) 

இடையுங் கடையு மிணையுமை யெழுத்தே” | 

சான்மூர் றுகாக்கை பாடினியார்; ட்ட ந லும் 

ய் கடையு மிடையு மிணையுமை யிரட்டியும்'' 

சான்றார் அவிஈயனார். கழக ஆக கட்ட 1 ம ஆள் Be 7 

உதாரணம்: . 

. எகெணொடையை வென்ற சகளரொளி -புண்கண்ணுள் ் 

பண்டைய எளல்லள் படி.” 

பெண்டையை” ன்புறிச் ! சர்க்கடைக்கண் paris இரண் 

டிணோர் து நிரையசை யாயிற்று உ) ல ர வஸ்



© gona Cur § 53 Be 

 அன்னையையா னே சகவமா ஸ்ண்கிதாய் 
புன்னையையா: னோவன் புலந்து” ் 

இதனுள் அன்னையை" பபன்னையை" என்னும் இரண்டிடத் துவ 

சிர்சடு ஐகராம்.இரண்டு. இணைக்து நிரை. யசையாயின. 

 படுமழைக் தண்மலை வெற்ப னுறையு 

கெடுச்தகையைச் கண்டதா நாள் '' 

இதனுள் “படுமழை' தண்டலை!” என்பவதீதில் கடைக்கண் கின்ற 
ஐகாரம் குற்றெழுத்தோடு! இணைச் துரையை பாயில் மூ. 

a புன்னைப்: பொழிலருளே சோயிஞனா oer gy blair nest 

தன்னையருங் காணத தளர்ந்து” 

an இதனுள் :தன்னையரும்' என்புழிச்சர் கடி ஜ்சாாம். குற்றெழு சதி 

ஜோடி கூத. நிரையரமையாயிற்று, , 

ட் BOL)’ காலைப் ப்ழுவம் ப்ட்ரிய 

நொவ்ல்ப்- பிறவா வலி" 

இதகணுள் 'பையுண்'' என்புழிச் சர். முதற்கண். நின்ற ஐகாரம் நின 
“யசையாகா GO I காண்க, 

“csoaegpes Sud smn eri aps 
யடைப்பையா கோரா வேனலு - மடைப்பையான் 
கொள்ளச் சிறுகோல் க த்தான் லைபெலினு 

மெள்ளா இயாங்கண் டிலம்”' ம 

இதனுள் அடைப்பையா"' என்புழிச் சர் ஈஜெகாரம் செட்டெழுக்! இ 
ஹோ்டியைச்து நிரையசை யாயிற்று, 

* மொழிபுணர்க்த. சர்ம; தற்கண் மும்கூன்றா மாவி 
யிழிபு மிணையசையா மென்பர்... ஒழிவின் அத் 
சகெவைக்ச காகச் வெணு முதற்குளிப்பே 

யேவற்க ணின்று மெனல்'' 

*குறிப்பேயேவறற்கட்டு'' என்னும் GSB spoon min OCs 

முதல்” என்று அதிகாரம் வருவித்.து, மொழி புணர்க்கு சீர்மு தல்



5h யாப்பருங்கல விருத்தி 

” கண் மும்முன்றாமாவி. .யிழிபும் இணையசையாம்''' என்று ஐகாரக் 

குறுக்கம் பிதிதொன்ற னோடிணைந்தும், ஐகா.ரத்தினோடிணைக்தும் 

நிரையசையாம் என்று கூட்டிப்போருள் maha Oy என்னை? 

மவேண்டியது நி மலி ம்ஸ்ணா பொருள்விலக்கு , 

மாண்பின ers Apts தா pron” 

என்பதாகலான். 

--. வரலாறு:பூச்தாமரை'' யென்னும் பாட்டினாள்; : ' 

- 4 புகழ்தலானாப்பெரு வண்மையனே' ஏனவும், 

்... ஈவுண்கொன் றையைமருட்டும் எண்ட் குழன் மடவாள் . 

கண்கெண் டையையருட்டுங். / காண்” - எனவும் 

அரு தல் as 

॥ வழுக்கி னியல்வகையின் வாய்மையால் வேறு 
யிழுக்கி னேறம்போழுக்கே போலு--மேழுத்தி 
னிசைத்தோடர்ச்சி மாலையை யெண்முறையாற் கண்டித் 
தசைத்திசைய வைப்ப தசை '' 

“இதனை விரித்துல்த்துக் கொள்க. ப வட்ட... ட 

,அசையோத்து, முற்றியது.



௩. சரோத்து 

ee 

[ சீர்களது பேயர் வேறுபாடூ | 

10. *இயற்சீ ருரிச்சீர் பொ.துச்சீ ரென்று: 

மயக்கற வகுத்த ர்முன் முகும். 

இவ்வோக்து ௮சையினாற் சீராமாறு உணர்த்திற்று; ஆகலாம் 

சீரோத்து என்னும் பெயர்த்து. 

இச்சூச்தரம் என்னுதலிற்றோ வெனின், அசைகளானாகய சா 

களது வேறுபாடும் அவற்றசெண்ணு முணர்த்துகல் நுகலிற்.று. 

இதன்பொருள்:--1இயற்சீர் உரிச்சர் பொதுச்சர்' என்று 

என்பது, இயற்£ரும், உரிச்€ரும், பொதுச்சீரும் என்று; (மயக்க 
  

* 4 ஈரசை நாற் ரகவற் குரியவெண் பாவினவாம் 

கேசை யாலிற்ற மூவசைச் சீர்சிரை யாவிறுப 

வாரசை மென்முலை மாதே வகுத்தவஞ் இிக்குரிச்சர் 

இரசை யேகின்றுஞ் ராம் பொதுவொரு நாலசையே” 

என்பது யாப்பருங்கல க்காரிகை, 

இயற்€ரை, மூதற்ரெனவும், உரிக்சரை இடைச்ரெனவும், பொதுச் 

சரைச் கடைச்€ரெனவும் வழங்குவர் வீரசோழிய நாூலுடையார்; என்னை £ 

குறிலு நெடிலு மெனுமிவை கேசை: குற்றெழுத்துப் 

பெறின்மு ணிவையே கிரையசை யாம்;பிழைப் பில்லைபின்பொற் 

ஜிறினும் அசையிரண் டொன் றின்ருற்சர்மூவசை யொன்றிநே 

ரிறுவதிடைச்£ர் நிரையிறிற் பிற்€ ரெனவியம்பே (வீரசோழியம்-பாப்பு- 1.) 

கருவிளக் கூவிளச் தேமா புளிமா வெனக்கலந்து 

மருவிய நான்கு முதற்சீர் களாமற் றவற்றினந்தத் 

அருவமால் காய்வரி னாமிடைச் சரொண் கணிவருமேற் 

செருவமர் வேற்கண்ணி னாய்கடைச் €ரெனச் தேர்ந்தறியே 
(வீரசோழியம்-யரப்பு-2. ) 

என்று. ராகலின். 

8
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- வகுத்த சர் மூன்றாகும்' என்பது, ஐயமற வகுக்கப்பட்ட சர் மூன்று 

வகைப்படும் என்றவாறு, 

இவை யிம்முறையே வைத்த காரணம் என்னையோவெனின், 
இயற்சீர் எல்லாச்செய்யுளுள்ளும் இயன்று இனி ஈடத்தலிற் றப் 

புடைத்தென்று முன் வைக்கப்பட்டது; என்னை? இறப்புடைப் 

பொருளை முந்துறக் Gorgon என்பது #6 Br உத்தியாகலின். 

உரிச்சீர் எல்லாச் செய்யுஞள்ளும் வருமெனினும் வெண்பாவிற்கும், 

வஞ்சப்பாவிற்கும் உரிமை பூண்டு நிற்றலின் இடைக்கண் வைக்கப் 

பட்டது. . “பொதுச்சீர் அருகெயன்கி வாராமையிற் கடைக்கண் வைச் 

சப்பட்டது, அல்லதாஉம் இரண்டு மூன்று நான்கு என்னும் அசை 

களான் ஆக்கப்பதெலின் எண்ணின் முறையே வைத்ததூஉமாம். 

என்னை? ் 

1! இயற்€ ருரிச்ர் பொதுச் €ரென்னு 
நிகழ்ச்சிய வென்ப நின்ற மூன்றும் '” 

என்னார் மயேச்சுவரர். Fr மூன்றாகு மென்றாரேனும், சூறித்த 
பொருளைக்கொண்டு நிற்கும். 44 மயக்கற வகுத்த '” என்ற மிகையால் 

கே ரசையும் நிரையசையும், நேர்பசையும் நிரைபசையும் என கான் 

கானவசையும் வேண்டினர் தொல்காப்பியர் முதலிய ஒருசாரா 

சிரியர்: கேர்பசை நிரைபசை வேண்டாது, நேரசை நிரையசை 

வேண்டி, காலசைப் பொதுச்சீர் வேண்டினார் காக்கைபாடினியார் 

முதலிய ஒரு சாராடிரியர்: கேர், நிரை, சேர்பூ, நிளைபு என்னும் 

காலசையும் நாலசைப்பொதுச்சரும் வேண்டினார் பல்காயனார் முத 

லிய ஒருசா.ராசிரியர்: இக் நாலுடையார் நேர்பசையும் நிரைபசையும் 

வேண்டாது, சாலசைப் பொதுச்சீரும் வேண்டாமே ஈடப்பதோர் 

உபாயம் சண்டாரேனும் முகனூலின் வஜிநில்லாது தமது மதம் 

படுத்துச் சொன்னாரென்னும் பாதுசாவனோக்கியும், 

உலகர் தழீஇய தொட்ப மலர்தலுங் 
கூம்பலு மில்ல தறிவு" 

என்பதாசலானும், ௮அள்வானு உரைப்பின் உணர்விஜோர்க் கல்லது 
அிவரிதாகலானும், காக்கைபாடினியார் முதலிய தொல்லாூிரி 

பர்தம் மதம்பற்தி மீண்டு ராலசைச்£ர் எடுத்தோதினார் என்பதி
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வித்தற் செனக்கொள்க. நாலசைச்சர் வேண்டாமே நடத்தும் உபா 

யம் போக்கிக் கூறுறும். அல்லதூஉம் சர்வயிற் பொருள் பயந்து 

நிற்பனவற்றைச் இறெப்புடைச் ரென்றும், *வகையுளி சேர்ந்து 

நிற்பனவற்றைச் சிறப்பில் ரென்றும் சொல்வரென்ப கறிவித்தற்கும் 

வேண்டப்பட்டது; விதப்புக் களவிவேண்டியது விளைக்கும்'' என்ப 

தாகலின். 

மகுற்றுகர மொற்றுக்கிக் கூன்வருத்துச் சந்இயற் மி 

மற்றை நெடிலும் வகையுளியுஞ்--சொத்ததன்!2மலி 

மேலசைச்?ர் காட்டி, பளபெடையை மீறழித்தா 

னஞாலைசைச்௫ர்க் கில்லை நடை, 

இதனை விரித்துரைத்துக் கொள்க. : (௧௦) 

[@u5 Se ar திறழம் தோகையும் உணர்த்துவதப் 

11. ஈரசை கூடிய £€ரியற் ரவை 

யீரிரண் டென்ப வியல்புணர்ந் தோரே, 

இஃது என் ைதலிற்றோ வெனின், மேலதிகாரம் பாரித்த 

முறையானே மூவகைச் சருள்ளும் முதற்கண் Qui oF cri aie 

௮வற்றகெண்ணும் உணர்த்துதல் நுகலிற்று. 

இதன்பொருள்:--(ஈர் ௮சை கூடிய சீர் இயற்சர்' என்பது, 

இரண்டசை இணைந்து நின்றது இயற்சீர் எனப்படும்; (அவை யீரி 

ரண்டு' என்பது, ௮வை நான்கு திறத்தன; என்ப இயல்பு உணர்ச் 

தோமே' என்பது என்பர் நான்டுறைமையினை அறிந்தோர் என்ற 

வாறு, 

அவை, நேர்நேர், நிரைநேர், நிரைரிரை, கேர்ரிரை என்பன; 

rest Jar? 

1 நேர்கேர் நிரைநேர் நிரைநிரை கேர்நிரையென் 

திரிரண் டென்ப வியற்சீர்த் தோற்றம்” 

என்றா ரர்கலின். 
    

* வகையுளி - பிரிதலுள்ளது; வகை- பிரிவு,
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உதா ரணம்:-- 
சேர் கேர் நிரை சேர் நிரை நிரை Crt feng 

தேமா புளி மா சுரு விளம் கூ விளம் 
எனவும், 

தேமா புளி மா சண விரி பா திரி 
எனவும், 

பூமா மலர் பூ மலர் மழை பூமழை 
எனவும், 

இம்மா எழினி இனி மொழி இன் மொழி 
எனவும், 

Cons me ] அரி மா வலம் புரி சந் தனம் 

5 ‘ எனவும், 

er a பிறப் பு வரி வளை நூபுரம் 
எனவும் 

வரும். பிறவுமன்ன. அவற்றிற்காச் செய்யுள் :-- 

தேமா புளிமா தேமா கருவிளம் 

* குன்றக் நூறவன் காசன் மடமகள் 

கருவிஎம் புளிமா புளிமா கூவிளம் 

வரைய மகளிர் புரையுஞ் சாயல 

தேமா சுரூவிளம் புளிமா . 

Cars ளரும்பிய முலையள் 

தேமா கூவிஎம் கூவிளம் புலிமா 

செய்ய வாயினள் மார்பினன் சுணங்கே' 

தேமா புளிமா கூவிளம் கருவிளம் 

[1 Pues சுமந்த ் மாசறு மணியணை 

தேமா புளிமா கூவிளம் 

மேய ரவோன் சேவடி 

தேமா தேமா கூவிஎம் புளிமா 

வாயின் வாழ்த்த வாணனுல கெளிதே ' 

என இவற்றுள் இயற்சீர் கான்ரும் வக்தன. இயற்8ர் பிறிதாகாது 

எல்லாப் பொருண்மேலும் சொல்லப்படும் சறப்புடைமையானும் 
*முதழ்பா இரண்டி னுள்ளும் பெரும்பான்மையியன்று இனிது கடத் 

தலானும் இயற்சீர் என்பது காரணக்குஜி.ர் 

*முதற்பா இரண்டென்பது வெண்பாவினையும்ஆசிரியப்பாவினையுமென்ச, 

1 இஃது 1.ஆட்சியுங் &துணனுங் காரணமாகப் பெற்றபெயர், Lard 

 



சீரோத்து 6), 

ஒரோ அசையினா லாதிய வீரசைச் 

சீரியற் ”ரெனப் படுமே 

STON (Up காக்கைபாடினியார். 

“mim என்ற மிகையால் இயற்ரை ஆரிய வுரிச்சிர் என்று 

வழங்குவாரும் உளர்; என்னை? 

“up ரெல்லா மாஇிரிய வுரிச்ரே”” 

என்றார் காக்கைபாடினியார். (aa } 

| உரிச்சீடன்திறழம் தோகையும் உணர்த்துவது] , 

18. மூவசைச் இருரிச் £ரிரு *நான்கினும் 

நேரிறு நான்கும் வெள்ளை யல்லன 
பாவினுள் வஞ்சியின் பாற்பட் உனவே 

என்பது என் னுதலிற்றோவெனின் உரிச்ச ஆமாறும் அவற்றதெண் 

ணும், பெயர் வேறுபாடும் உணர்கதுகல் நூதலிற்று, 

இதன்பொருள்:-- (மூவசைச்சர் உரிச்ிர் இருகான்கினும்.” 

என்பது மூன்றசையானாகிய 8ர் உரிச்சர், ௮ஃது சாட்வெகைப்படும்; 

அவற்றுள்; (நேர் இருகான்கும் வெள்ளை' என்பது, கோசை இறுதி 

யாகிய கான்கு ஈரும் வெண்பாவுரிச்சர் (அல்லத காய்ச்சர்) எனப் 

படும்) (அல்லன பாவினுள் வஞ்சியின் பாற்பட்டனவே' என்பன 
௮ஃதல்லனவாகிய நிரையசை இறுதியான கான்கு Copia பாவினுள் 

வஞ்சிப்பாவின் பகுதியாகிய வஞ்சியுரிச்சர் (அல்லது கனிச்சா) 

எனப்படும் என்றவாறு, 

! பாவினுள் வஞ்சியின் பாற்பட்டனவே '' என்ற சிறப்பால் 

வஞ்சியுரிச்சர் பிறசெய்யுளுள்வரினும்  வஞ்சிப்பாவினுட்போல் 

இனிது ஈடவாதென்௪. 
  
** இயற் ரிறுதிமு னேவ ணிறபின்'' எனவும் பிறாண்டும் (தொல் காப்பியர் ) 

ஆளுப. 2.குணம், இயற்ராகலானும், கான்கு பாவிற்கும் இயன்று வருதலானும் 

குண்ம் காரணமாயிற்று, இயல்புவசையான் ஒரோ ஒன்றாகி கின்ற சொற்கள் 
வருதல் பெரும்பான்மையாசலானும், கான்கு பாவிற்கும் பொதுவாக இயன் gu 
வருதலானும், இயலசையான்வரும் ஈரசைச்€ராகலானும் இவற்றை ஒரு பாவிற் 

கும் உரிமை கூறுதல் அறிதாகலானும் இவற்றை இயற்சரென்ளான்'” என்பர் 

Curr Adu. 

* கான்கனுள்' என்றும் பாடம்,
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உதாரணம்:-- 

“1 ரேர் சேர்கேர். கிரைநேர் கேர் 4 கிரைகிரை கேர். 4கேர்கிரை நேர் 
தே மாங் காய் புளி மாங்காய் ௧௫ விளங் காய் a Mera aru 

எனவும், 

பூவாமா விரி பூமா ந வடி மா பூவிரிமா 

எனவும், 

பொன் னாச் கும், பொரு எாக் கம், பொருள் பெருக் கும், 

; பொன் பெருக்கும் எனவும், 

தென் மேற் கு, வட மேற் கு, வட கிழக் கு, தென் கிழக்கு 

சானவும், . 

Cans Quer Caper, வலா மென் மோள், வகா கெழு தோள், 
் ் வேய்கெழுகோள் எனவும் 

வரும். பிறவுமன்ன. அவத்றிற்குச் செய்யுள் ;:-- 

தே மாங் காய் ஒகர விளங் காய் 

பொன் றை மார்பிற் புனை கழற் காழ் கிள் ஸிபேோர் 

சே மரம் காய் க்கூ விஎங் காய் 

உன் னேனென் ஏாழுலக் கை பற்றினேற் கன் னோ 
2 புளி மால் சாய் தே மரல் சாய் . 

மனனோடு வாயெல்லா: மல்குநீர்க் கோழிப் 
பனி மரல் சரம் 
புனனா டன் Gu Cr வரும்,” 

தே மாங் காய் க்கூ விஎங் சாய் சகர விளங் கரம் 

“வான் ரோயும் பொன் னெயிலான் வண் டார் மலரடிக் இழ்த் 
3, புளி மரங் காய் 

தேன் ஜோய் மலர் பெய் மின் சென் நு” 

என இவற்றுள் வெண்பாவுரிச்£ர் கான்கும் வர்.தன, 

ம நேர் நேர்கிரை கிரை கேர் கிரை கிரை கிரை கிரை 4கேர் சிரை கிரை 

தே மாங் கனி புளி மாங் கனி கர விளங் சனி ௯. விளம் சனி 

எனவும், 

மாவாழ் சுரம் புலிவாழ் சரம் புலி படு சுரம் மா படு சரம் 

எனவும், 

பூ வாழ்பதி திருவாழ் பதி திரு வுறை பதி: பூவுறை பதி 
எனவும்,
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மீன் வாழ் துறை, சற வாழ் துறை, சுற மனி துறை, மீன் மனி துறை | 
எனவும், 

பூண் மென் முலை, புணர் மென் முலை, வள மிள முலை, பூ ணிள முலை 

எனவும் 
வரும், பிறவுமன்ன. அவத்திற்குச் செய்யுள் ;.... 

3. ௧௫ விஎங் சனி 

சற மலி வன துறை யெல் லாம் 
2. புளி மாம் சனி 

இற வின் பன ' இல் லெல் லாம் 

4, கூ வினர் கணி 

மீன் திரி வன இடங் செல் லாம் 
1, தேமாமி கணி "et 

தேன் முழ் வன பொழி மிலல் லாம் 

எனவாங்கு, 

தண்பணை கழீஇய விருக்கை 

மண்கெழு *செங்கோன் மன்ன னாரே. 
3. தேமாம் சனி சே மாங் சனி 

கா Carre Bus கண் பிண் டியி 

4, Sort wat 
னாண் மலர் விரி தரு நிழற் Sips 

2. புளி மாங்கனி 

சுடர் பொன் னெயி னகர் நடுவ 
4. கருவிளங்கனி கரறாவிளங்கனி 

ணரி யணை மிசை யினி தமர்ந தனை 

அதனால், 
பெருர்தகை யண்ணனிற் பரசு.துக் 
இருக்திய வெகதி சேர்கயா மெனவே. 

1, தே மரல் சனி &, கூவிளங்கனி 

பர்தா மரைப் போ தல மரத் 
HH Sard சஷி KH Morea seh 

தேம் புன லிடை மீன் திரி தரு 
8.4G விளங் சனி கரு விளங் சனி 

வள வயலி டைக் கள வயின் மகிழ் 

**நெடுமகின் மன்ன னூரே' என்றும் பாடம், 
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2, புளி மரன் சனி கர விளன் சனி | 

வினைக் சம் பலை மனைச் சலம் பவும் 

கரு orm sexi கர orm sci 

மனைச் லம் பிய மண முர சொலி 

புளி மாவ் சனி புளி மால் சனி 

வயற் கம் பலைச் கய லார்ப் பவும் 

சாளும், 

Loup ம௫ிழ்தாங் கூரன் 

புகழ்த லானாப் பெருவண் மையனே, 
எனவும் கொள்க, ் 

இச்சூத்இரம் மொழிமாற்று, எங்கனமெனின், 

மூவசைச் சருரிச் Pion sro Gay 

ணேரிறு கான்கும் வெண்பா வுரிச்சர் 

நிரையிறு கான்கும் வஞ்சி யுரிச்சர் 

என்மு.ராகலின். 

(இயற்சீ ரிறுதிரு னோ வணிற்பி 
னுரிச்சர் வெண்பா வாகு மென்ப” 

எனத் தொல்காப்பியனார், 1 வெண்பா வுரிச்சர்'” என்றதனை மொழி 

மாந்தி” *உரிச்சீர் வெண்பா'' என்றார்; அதுபோலக் கொள்க. 

நேரீழுகிய மூவசைச்சர் நான்கும் பெரும்பான்மையும் வெண்பா 

வுக்கே உரிமைபூண்டு நிற்றலின் வெண்பா வுரிச௪ர் என்பதூஉங் 

காரணக்குறி; நிரையிருகெய மூவசைச்ர் நான்கும் பெரும்பான் 
மையும் வஞ்சிப்பாவிற்கே யுரிமை பூண்டமையின், வஞ்சியுரிச்சீர் 
என்பதூஉங் காரணக்குறி; என்னை? 

'மூவசை யான்முடி. வெய்திய வெட்டினு 
*ளந்தச் கனிச்£ர் நான்சசை வெள்ளை 
அல்லன, வஞ்சிக் கிழமை வகைப்பட் டனவே” 

என்முர் காக்கைபாடினியார்; 

  

* (அந்தர் தணியசை வெள்ளை யல்லன 

வஞ்சிக், pono வகைப்பட் டனவே எனவும் பாடம்,
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(கரசை யாகிய மூவசைச் சர்தான் 
நேரிதின் வெள்ளை கிரையிதின் வஞ்சி" 

-. என்ளார் சறுகாக்கைபாடினியார்; 

(ஈரசைச் சீர்நான் இயற்சீர் மூவசையின் 
இயற்ச ரெட்டினு ளல்லன விரவினு 

நேரிதின் வெள்ளை நிரையிறின் வஞ்௪'' 

வனுமுதா அவிநயனார். (௧௨) 

18, நாலசைச் €ீர்பொதுச் €ர்பதி னாறே 

என்பது என்னுதலிற்றோவெனின், நிறுத்தமுறையானே பொதும் 

சீராமாறும், அவற்றதெண்ணும் உணர்த்துதல் நு.தலிற்று, 

இதன் பொருள்:--(நால் அ௮சைச்சர் பொதுச்சர் 'என்பனு 

கால் அசையானாகிய ஈர் பொதுச்சர் எனப்படும்; (பதினாதே' 

என்பது, அவைதாம் பதினாறு திறக்தனவாம் என்றவாறு, 

அவற்றுள் கேர் இறுதி எட்டும் நிரை யிறுதி எட்டுமாம் என்த 

வாறு. சஈரசைச்ர் பின் முன்னாக வைத்து உறழ்கறு மானிபக்சால் 

நாலசைச்ர் பதினாமும் ) என்னை? 

ஈஊரசைச்சர் பின்முன் னாவைத் அுறழ்க்து 

மாதியக்கா னாலசைச் சர்பதி னாரும்” 

என்னார் அவிஈயனார். 

அவற்றிற்கு வாய்பாடு; 

தெமாந் தண் ணிழல் புளி மார் தண் ணிழல் 

Cx wre தண் பூ புளி மாக் தண் பூ 

தேமா ஈறும் பூ புளி மா நறும் பூ 

தே மா நறு நிழல் புளி மா நறு நிழல் 

எனக்கொள்க. 

தமா புளிமா கருவிளன் கூவிளமென் 

ரூமா றலிந்தவற்றி னர்தத்து--நாமாண்பிற் 

றஐண்ணிழ றண்பூ கறும்பூ ஈறுநிழலு 
ஈண்ணுவிக்க காலசைச்ச ராம்” 

இதன்வழியே ஓட்கெ, 

9
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!வாய்க்காலும் வாய்த்தலையு மாண்ட துலைவாயு 
நீக்காப் பெருக் துறையு முன்னிறீ இச்--காக்கு 
மிவுவாழ் வென்ப தடையா மூதற்கட் 
சுறமறிப்பி னைசைச்சர்ச் சொல்” எனவும், 

ஆர முறுவ எணிவட மேகலையென் 

திங்ண்டும் ono BO) a aor stim oxnt Coin 

முத்து மணியு முதல்வைப்ப நாலசைச்சர் 

பத்து மிருமூன்றும் படும்” எனவும் 

சாலசைச்சர்க்கு வாய்பாடு கூறினார் பிறரும். 

அவத்றிற்குச் செய்யுள்:-- 

அங்கண் வானத் ் தமரர சரும் 

வெங்களியாளை வேல் வேக் தரும் 

வடி வார் கூர் தன் மங்கை யரும் 

கடி மல ரேர் இக் .... கதழ்ச் திறைஞ் சச் 

சிங் கஞ் சுமக் ௪ மணி யணை மிசைக் 

கொங் கவி ரசோ கன் *கொழு நிழற் &ழ்ச் 

செழுநீர்ப் பவ எத் இரள் காம் பின் 

முழு மதிபுரையு முக் கூடை நிழல் 

வெங் கண் வினைப் பகை விளிவெய் தப் 

பொன் புனை கெடு மதில் புடை வளைப் ப 

வன த௪துட்டய மவையெய்த 

நனச் தலை யுல குடை நவை நீங்க 
மக் தமா ருத மரும் சசைப் ப 

வக் தர துத் அபி நின் தியம் ப 

விலங் கு. சா மரை யெழுக் தல மர 
நலங் களர் பூ மழை ஈனி சொரி தர 

இனிதிருச் 
சருணெலி நடாத்திய வாதிதன் 

திருவடி. ப.ரவுஅஞ் சித்திபெறம் பொருட்டே” 
இக்குறளடி. வஞ்?ப்பாவினுள் காலசைச்2ர் பதினாறும் முதற் 
கண் வந்தன. இவை பதினாறும் இறெப்பின்மையிந் பொதுச்சீர் என் 

*குளிர் கழற் கீழ்” என்றும் பாடம்,
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பது காரணக்குதி. Our geet சறப்பின்மையைச் சொல்லுமோ * 

்... எனின், சொல்லும்) என்னை? ் 

1: புலமிக் கவரைப் புலமை தெரிதல் 

புலமிக்க வர்க்கே புலனா---ஈலமிக்க 

நூம்புன ஓடா போதுமக்கட் காகாவாம் 

பாம்பறியும் பாம்பினது கால்” 

இதனுள் போதுவைச் சறப்பின்மைக்கட் புணர்த்தார சான்றோராக 
லின். பிறரும் சாலசைச்சர் எடுச்கோதிஞர்; என்னை? 

! அசையே யிரண்டு மூன்றுந் தத்தமி 

லிசைய வருவன சீனப், படுமே'' 

1! ஈரிரண் டாஇியு மொரேர்விடத் இயலும்” 

(; நாலசை யானு ஈடைபென மோரசைச் 

சர்நிலை யெய்கலுஞ் சிலவிடச் அளவே'' 

£ நாலசைச் ௪ீரு மொரோவிடச் இயலும் 

பாவொடு பாவினம் பயிற லின்ஜி”' 

என்றார் பல்காயனார். (௧௩) 

[லாசைச்சீரின் பேயரம் வகையு ழணர்த்துவது] 

4, ஓரசைச் ச€ருமஃ தோரிரு வகைத்தே 

என்பது என்னுதலிற்றோவெனின், ஐரசையினான் ஆதிய இரும் 

பொதுச்சர் என்று எப்துவித்தலும், அவத்த கெண்ணும் உணர்த்து 

தனுதலித்று. 
இதன் டொருள:--(ஓர் ௮சைச்சரும் ௮ஃது' என்ப து,ஐர் அசை 

யினான் ஆகிய சீரும் HIG! OF oT Yi மாட்டெலிக்சமையிற் பொதுச் 

சீராம்; (ஓர் இருவகைத்தே' என்பது, அது கேரசைச்சரும், நிரை 

யசைச்சீரும் என இரண்டு வகைப்படும் என்றவாறு, 

உதாரணம், நாள் மலர் என்பன. வெண்பாவின் இறுதியோசை 

யூட்டற் பொருட்டு இவை ஓரசைச் சீருக்கு உதாரணம் உரைத்தது. 

அவற்திற்குச் செய்யுள் :-- 

் பாலொடு தேன்கலக் தற்றே பனிமொழி 

வாலெயி ..நாஜிய நீர்” 
i
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! ஈன்றறி வாரிற் கயவர் திருவுடையர் 

கெஞ்சத் தவல Movi’ 

என இவற்றுள் 'நீர்' என கோரசையும், (இலர்' என நிரையசையும் 

வர்தவாறு காண்க. 

் இசைஙிலை நிறைய நிற்குவ வாயின் 
அசைநிலை வரையார் சீர்நிலை பெறலே' 

என்றார் தொல்காப்பியனார். 

* மழநர்ரிரை வரினே ர்நிலை யெய்தும் 
பாவொடு pa; a மொரோவறழி” 

என்றார் அவிகஈமனார். : 

“Cac நிரையுஞ் சீராய் வருதலஞ் 

௪ருர் தளையுஞ் இதைவமிக் கொளலும் 

யாவரு முணர்வர் யாவகைப் பாவினும்'' 

என்ஞுர் மயேச்சுவார். (௧௪) 

[ழழ் கூறப்பட்ட சீர்கள் சேய்யுளகத்து நீந்தம் முறைமை] 

15, விர்வியு மருகியும் வேறு மொரசோவழி 

மருவியும் பெறுதும் வழங்குமன் னவையே 

"என்பது என்னுதலிற்றோவெனின் அச்சர் செய்யுளகத்து நிற்கும் 

முறைமை யுணர்த்துதனுதலிற்று, 

இதன்பொருள்:;---விரவியும்' என்பது, இயற்சரும் உரிச்சரும் 

"செய்யுளகத்து மயங்கியும் வரும்; (அருகியும்' என்பது பொதுச்ர் 

௮ருகியும் வரும்) (வேறும்' என்பது, ப ளும் உரிச்சீரும் வேறு 

அ செய்யுளகத்து வரும்) 'ஓரோவழி மருவியும்' என் 

து, நியையிறாகிய நாலசைப் பொஜறுச் சீரெட்டும் வஞ்சிப்பாவி 

துள்ளே வரும்; ' பெறாது' என்பது, வஞ்யுரிச் Fir வெண்பாவினுள் 
வ.ரப்பெறா; கேர் ஈருகிய தேமா, புளிமா என்னும் இரண்டு இயற் 
ஈரும் ஒத்தாழிசைக் கலிப்பாவினும், காவுகாழிசைகளுள்ளும் வரப் 

பெரு) வஞ்சியுள்ளும் இறுஇச் கட்பெரும்பான்மையும் வரப்பெறா; 
(வழங்கு மன்னவையே' என்பது, அவ்வாற்றால் ஈடைபெறும், முன் 
கூறப்பட்ட சீர்க சொன்றவாறு,
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விரவியு மருகியும் வேறு மொரோவழி 

மருவியும் பெறாது வழங்குமன் னவையே 

என்றதல்லது இயற்ரும் உரிச்சரும் விரவியும் வரும்; பொதுச் 

சர் அருகியும் வரும்)இயற்சீரும உரிச்சரும் வேறுவேருகியும் வரும்: 

நிரையீறாகிய காலசைப் பொஜுச்ச€ர் வஞ்சியுள்ளே வரும்; வஞ்சி 

யுரிச்சீர் வெண்பாவினுள் வரப்பெரு; நேரீற்மியற்சிர் ஓத்தாழுி 

சைக் கலிப்பாவுள்ளும், வஞ்சிப்பாவின் இறுதியும் வரப்பெரு என் ௮ 

இவ்வாறு கூ,திற்திலரேனும், உரையிற் கோடல் என்னும் தத்இர 

வுத்தியானும், பிறதான் முடிந்தது தானுடம்பரிக லென்பதனாலு 

இவ்வாறு உரைக்கப்பட்டது.  *அஇரையளவ குறுகன் மவ 

மூடைத்தே” எனக் தொல்காப்பியத்துள் இன்னவிடத்துக் குறுளும் 

என்று யாப்புறுத்துக் கூஜிற்கிலேனும் உரையிற் கோடலென்னும் 

உத்தியைப்பற்றி வகரக்தின் பின் மகரம் குறுகும் என்று விருத்இ 

யுள் விளங்கக்கூறினார். அதுபோலக் கொள்க. 

  

இது பொருந்தாது; என்னை ? “வகரமியையின் மகரமுன் கூறா 

கும்” என்று போக்கிச் சொன்னாராகலானும், அவினய துள்ளும், 

1 மூதலிடை அனிதாப் பல்லிதழ் மூக்கின், வன்மை முதலா தேம் 

மையும் பிறக்கும்” எனப் பொதுவகையாற் 27, இன்னவிடத.து 

இன்ன எழுத்துப் பிறக்கும் என்று சணக்கியலுள் புறகடை யெடுிக 

தோதினார் ௮வினயனாராகலானும், இக் தாலுடையாரும் *4மாஞ்சர் 

கலியுட்புகா '' எனவும், 

   

் நாலசைச்சர் வெண்பாவி னண்ணா வயற்பாவி 

னஞாலைசைச்சர் கேரீற்று நாலிரண்டா--நாலசைச்£ர் 

ஈறுிரை சேரி னிருகான்கும் வஞ்சிக்கே 

கூமினார் தொல்லோர் சுத்து!” 

என்னும் புறகடையானும், பிறவாற்முனும் விள ங்கக்கூஜினாராக 

லானென்க. இனிப் பிறதாலுட் கூறுமா:;-. 

*மாஞ்சர் சலியுட் ப
ுகாகலிப் பாவில் விண்கலம். க 

தாஞ்ச ரடையா வகவ லகத்துமல் லாதவெல்லார் 

  

தாஞ்சர் மயங்குச் தளையுமல் தேவெள்ளைச் தன்மைகுன்றிப் 

போஞ்சர் கணிபுகிழ் புல்லா தபற்றளை பூங்கொடியே, (மூம்பருக்கலச் சாரிசை38)
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 இயற்சீ ரரிச்ச ரெனுமிரு இரும் 

மயக்க முண்மையி னால்வகைப் பாவு 

மினத்தின் மூன்று மினிதி னாகும்” 

(1 உரிச்சீர் விரவ லாயு மியற்சீர் 

ஈடக்குன வாசிரி யத்தொடு வெள்கா 
அர்த் தனியா வியற்சீர் கலியொடு 

வஞ்சி மருங்கின் மயங்குது லிலவே' . 

“் நரலசை யானடை, பெற்றன வஞ்சியு 

ளீரொன் திணை தலு மேனுமி யொன்றுசென் 
றந்த மிணயகை வர்சுன கூதிய 

வஞ்சிக் குரைத்தன வாதலு 

மாகுன வென்ப விந்தி னோரே” 

TOUT காக்கை பாடினியார், 

( கேரீற்றியற்சீர் கலிவயி னிலவே 

வஞ்சி மருங்கினு மிறுதி யினிலவே”' 

என்முர் ஈற்றத்தனார். 
! ஓசையி ஜனொன்ி வரினும் வெண் ௬ 

மாஇரிய வடியுட் குறுகு மென்ப” 

அதனுட் டன்சீர் வெண் சொருக்கு 
.புகலிற் சலியுட் பொருந்து மென்ப”' 

'வஞ்சியு ளாயி னெஞ்சு த லிலவே” 

“une ios நேருற்ற காலை 

வஞ்ச புள்ளும் வக்௪ தாகா 
வாயின மொரோவிடத் தாரு மென்ப” 

எனமார் பல்காயனார்; 

கலித்தளை யடி.வயி னேரீற் OupEr 
நிலைக்குரித் தன்றே தெரியு மோர்க்கே” 

வஞ்சி மருங்கினு மிறுஇ நில்லா”? 

என்றார் தொல்காப்பியனார்;
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1! உரிமை யியற்€ர் மயங்கியும் *பானான்” 
கிருமை வேியல் வெண்பா வா௫யும் 

வருமெனும் வஞ்சக் கலியினே ரிற்ற 

வியற்சீ ராகா வென்மஞார் புலவர்'' 

(( நிரையிறு நாலசை வஞ்சி புள்ளால் 

விரவினு நேரீற் றல்லவை யியலா” 

என்றார் ௮விஈயனார்) 

(! கேரீம் மியற்€ர் கலிவயிற் சேரா 

நிரையி னின்ற நாலசை யெல்லாம் 

வரைதல் வேண்டும் வஞ்ியில் வழியே” 
என்றார் மயேச்சுவரனார், 

இவற்றிற்குச் செய்யுள் :-- 

' இருகோக் கவளுண்க ணூள்ள 9 'சாருநோக்கு 

நோய்கோக்கொன் றக்கோய் மருந்து” 

என் இக்குறள் வெண்பாவினுள் இயற்சீரும் உரிச்சீரும்விரவிவர் கன , 

' கொக்குதேர் வாழ்க்கை யஞ்சிறைக் அம்பி 

காமஞ் செப்பாது சண்டது மொழிமோ 

பயிலியதஅு கெழீஇய நட்பின் மயிலிய த் 

செ.றியெயிழ் றரிவை கூந்தலி 

னதியவு மூளவோ நீயளியும் பூவே” 

இவ்வா௫ரியத்துள் இயற்சரும் உரிச்€ரூம் விரவிவக்கன . 

அடல் வணங்கு சழற்செவ்வே லணங்குதார்ச் செம்பியன்றன் 
கெடலருகி கிளர்வேங்கை யெழுதித்தம் மூயிரோம்பா 
உடல்௪சமத் அருத்தெழுர் த வொண்ணாத LIMO TET 

SLEGCET Sromipsrans suIAC~m@n meorGen@ar”’ 
இக்கலியடியுள் இயற்ரும் உரிச்சரும் விரவிவக் சன. 

i“ காழ்பொழிற் றஉடமாஞ்சினை 

விழ்குயிற் பெடைமெலிவினைக் 

# *பதினான்கு' என்றும் பாடம்,
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Some ips துளருஞ்சிறஇற் 

சென்றணைந்து சேவலாற்றுஞ் 

செழுகீர்க் 

கழனி யூரன் கேண்மை 

WE bm DH KH கலரா Cs” 

இவவஞ்சியுள் இயற்சரும் உரிச்€ரும் மயங்கவெர்தன. 

'அலரிகாறு அவர்வாய் “மதர்த்த கோக்கி 

..னன்னுத லரிவை” எனவும், 

இன்னுயிர் தாங்கு மதுகை யோனே” எனவும், 

“os Soar சாக்சமோ ட௫ன்மாச் தொலைச்9ிச் 

செற்அ கதையா அழுத செங்குரற் 

சிறுதினைப் படுகிளி ஈம்மொடு கடியு 

சகெயவெரை சாடர்க்கு நேர்ச்சனர் wir” எனவும் 

இவ்வா சிரியத்துள் நாலசைச்ர் வரது. 

((திரைக்துதிரைக் து இரைவரத் இரண்முத்தங் கரைர்வாங்கி 
நிரைச்துநிரைக்து சிறு,நுழைச்சியர் கெடுங்கானல் விகாயாடவும் 
சண்டல்வண்டற் கழிபிணங்கிக் கருகிலை மதுவிழவும் 

கொண்டஜெண்ட மணதற்குன்ஜிற் பண்ணையாயன் குடிகெழுவவும் 
போதணிந்தபொழிற்புன்னைப் பராரைப்பெண்ணைப் பதுறையெம் 
தாதணிக்த வண்டுண்கண்ணிச் துறைவனெங்க டமிுறைவனே” 

இக்கலியடியினாலசைப் பொதுச்சர் வர்தது. 

' செங்கண்மேதி கரும்புழக்கி 

யங்கணிீலக் தலாருக்இப் 

பொழிற்காஞ்9 நிழற்றுயிலுஞ் 
செழுரீர், 

நல்வயற் கழனி யூரன் 
புகழ்த லானாப் பெருவண் மையனே ”” 

இவ்வஞ்சியடியுள் காலசைச்£ர் வர்தன. 
  

* மாத்தாள்' எனவும் பாடம், 

ர (யரங்டன்' என்றும் பாடம்,
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1! இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான் 'றன்கேளிர் 
அன்பர் துடைக்தூன்றுக் தூண்'' 

1 தாம்விழ்வார் தம்வீழப் பெற்றவர் பெற்றாரே 

காமத்துக் காழில் கனி” 

என வரும் குறள் வெண்பாக்களில் ஒரசைப் பொுச்சர் வக்கன. 

! ஊழி நீ யுலகு நீ யுருவு நீ யருவு நீ'' 

என்னும் ௮ம்போதரங்கவுறுப்பின்சண் சைப் பொதுச்சீர் வரகன 

1 கை விரிந்தன காச்தளும்:பூஞ்சுனை 

மை விரிந்தன நீலமும் வான்செய்காண் 
மெய் விரிர்தன வேங்கையுஞ் சோர்க்ததே 

கெய் விரிக்தன நீளிருங் குன்றெலாம்'' 

குர வணங்கிலை மாவொடு சூழ்கரைச் 
௪ வணம்மிது தானனி போலுமா' 

லர வணங்குவி லாண்டகை சான்றவன் 

பிரி வுணர்ர் அழி வாரலனென் செய்கோ” 

எனப்பாவினங்களுள் முதற்கண் நேரசைப் பொதுச்€ரும், நிரை 

யசைப் பொஜுச்சீரும் வர்தன, 

இனி இயற்ூரும் உரிச்€ரும் வேறுவேறு வருமாறு — 

(0தறு௪ தெறுக தெறுபகை செநற்ருற் 
பெறுக பெறுக பிறப்பு” 

இது இயற்சீரான் வர்௪ வெண்பா. 

(பூம்பாவாய் நீ யொருகாட் பூம்பொழில்வாய் வர்தாயை 

*பாம்பாவை வேண்டினமோ வென்று" 

என வரிச் ரான் வெண்பாவந்ததது. 

1! மருந்தெனின் மருந்தே ஈல்குறு மகளே” 

இது இயற்ச€ரான் வக்த அ௫ிரியப்பா. 
  

* (யூர்ம்பாவை' எனவும் பாடம், 

10
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“செல்வப்போர்க் கதக்கண்ணன் செயிர்த்தெறிர்த சனவாமழி 
முல்லைத்தார் மறமன்னர் முடி,த்தலையை முருக்கிப்போய் 
எல்லைநீர் வியன்கொண்டூ விடை நுழையு மதியம்போல் 
மல்லலோங் கெழில்யாளை மருமம்பாய்ச் கொளி ச்கதே' 

இ வெண்பா வுரிச்ரோானே வந்த கலிப்பா, 

: எல்லாரு மெர்தமக்கே 

ஈல்லலிவே புளவென்பார் 
” ஈல்லார்க ணனிதெரியித் 

கல்லாருங் கற்முருஞ் 

சொல்லாலே வெளிப்பவெர் 

அதனான், 

மண்மிசை மாண்ட ௪ ற்பின் 

விண்ணொடு வீடு விலஃக்குமா லதுவே” 

இ வெண்பாவுரிச்€ரானே வந்த வஞ்சிப்பா. 

்' பூர்தாமரைப் போதலமரத் 

தெம்புனலிடை மீன்.திரிதரும் 
வளவயலிடைக் களவயின்ம$ழ் 

விளைக்கம்பலை மனைச்லெம்பவும் 
மனைச்சிலம்பிய மணமுரசொலி 
வயந்கம்பலைக் கயலார்ப்பவும் 

காளும், 

Gap மகிழ்தூள் கூன் 

புகம்க. லானாப் பெருவண் மையனே”? 

என்பது வஞ்சியுரிச்€ரானே வக்க வஞ்சிப்பா. 

! விரவியு மருகியும் வேறுமொரோவழி'! யென்னா* :( மருவி 
யும்” என்று மயங்கவை தீதமையால் வெண்பாவினுள் காலசைச்சர் 
வாரா; ஆசிரியத்துள்ளுங் குற்றுகரம் வர்துழியன்கி வாரா; கலியுள் 
ளூம் பெரும்பான்மையும் சூற்றுகரம் வந்துழியன்சி வாரா; 
வஞ்சியுள் குற்றுகரம் வா.ராதேயும் வரப்பெறும்; வஞ்சியுள்: இரண்டு



சீரோத்து 46 

நாலசைச்சர் ஓரடியிற் கண்ணுற்று நிற்கவும் பெறும்; அல்லன ” 
வத்றுட் பெரும்பான்மையும் இரடியுள் ஒன்றன்றிவாரா 1 இரண்டு 
வரினும் கண்ணுற்று நில்லா; இயற்ர் ஆிடையிட்டும் வரும்; 
இரசைச்சிர். பெரும்பான்மையும் வெண்பாவி னிறுஇக்கண்ணும், 
அம்போதரங்க oy DIN IBS சண்ணும் வரும்) உரிச்€ரானே 
ஆசிரியம் பயின்றுவாரா; இயற் €ரானே வஞ்சியும் சலியும் பயின்று 
வாரா, 

இனி ஒரோவழி மருவியும் OCHO Bp 

1! நின்றுசின்றுள நினையுநினவொடு 
வாடுநீசி தெருமருரிறைசெலச் 
செவ்விசெலவிவ ணின் று soi தழில் 

வாடவுகறுமாக் தளிர்நிற ச் தகைபிற 

சந்தர் கண்முகை மென்குழற்பெருக்தடவ் 
கண்பூவெனுகலந் கொலைக்தினியாற்றலன் 
செலச்செலவூலர் செவிச்சுடச்சுடமுகிழ் 
முகிழ்ப்பாயலர லி வறுப்பவுகீடினை 

தெரிவொி கெழுமிய இருகலம் 
புரிவொமி கெழுவுக புனைதா ரோயே” 

இக்குறளடி. வஞ்சிப்பாவினுள் நிரையிருகிய காலசைப் Qin gine 
சீரெட்டும் வக்தன, « பெருதும்'' என்ற உம்மையால் வஞ்சியுரிச் 
சீர் வெண்பாவினுள் வா.ராமையும், CoP AD or, ஒத்தாழிசைக் 
சலிப்பாவிணுள் வாராமையும், மேத்காட்டியவற்றுள்ளும் பிறவரி 
அள்ளுங் காண்க. 

சடர்த்சொடீஇ சேளாய் 0 கிருவினா மாடு 
மணற்டிற்ஜில் காலிற் சதையா வடைச்சிய 
கோதை பரிக்து வரிப்பக்து கொண்டோடி. 
கோதக்க செய்யுஞ் சறுபட்டி மேலோர்கா 
ளன்னையும் யானு மிருக்தேமா வில்லிரே 

உண்ணுநீர் வேட்டே னெனவக்கதாம் கன்னை 
அடர்பொத் சிரகத்தால் வாக்கிச் சுடரிழா 

யுண்ணுநீ ரூட்டிவா வென்று ளெனயானுக் 

தன்னை யமியாது சென்றேன் மற்றென்னை
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வளைமுன்கை பற்றி நலியச் தெருமக்இட் 
டன்னா யிவனொருவன் செய்ததுகா ணென்றேனா 
அன்னை யலறிப் படர்தாத் தன்னையான் 
உண் ணுநீர் விக்கினா னென்றேனா வன்னையுர் 
தன்னைப் புறம்பழிதது நீவமற் றென்னைக் 
கடைக்கண்ணாற் கொல்வான்போ னோக்கி சசைக்கூட்டஞ் 
செய்தானக் கள்வன் மகன்” 

இச்தச் கலிவெண்பாவினுள் கேரீற்தியற்சீர் வந்தது. புன்காற் 
புணர்மருதின் போதப்பிய புனற்முமரை'” எனவும், “தேன்றாட் டீ 
கரும்பின் ரூமரை'” எனவும், “வார்காழ் செழுங்கழுகீர்'” எனவும், 
*வெளிகொண்டறைவர்'' எனவும், வஞ்சியடி முகற்கணேரீற்றியற்: 
சீர் வக்தது. 'எழிலார்செய முதிகொண்டறையு சூறல்வாய்ச் சுரும் 
பின்" எனவும் 'காமர் கமிம்புனல் கலர்செம்மோ டாவொள்"” என்னுங் 
கொச்சகக்கலியுள்ளும் கேரீற்றியற் ர் வச்சது. (உடைமணி வரை 
யுருவிக்குப் பாய்க் சன” என வஞ்சியடி. ஈடு கேரீற்தியற்ர் வர்தது. 
அள்ளற் பள்ளத்தகன்குன் ரரே'' என்னு முச்சரடி வஞ்சியுணடு 
‘vag’ என்னு நேரீற்றியற்€ர் சிறுபான்மை வச்தது. 

a பொன்புனைந்த ஈகரும் 

ஈகர்சூழ்க்த வெயிலும் 
எயிலேர்திய சண்ணுங் 
சண்ணேக்திய குணனும்' 

1! மண்டிணிர்த நிலனும் 

நிலனேக்இய விசும்பும் 

விசும்புதைவரு வளியும் 
வளிதலைஇய தியுக் 

தீருராணிய நீரும்” 
இவவஞ்சியடியிறுதி கேரீற்றியழ்£ர் றுபான்மை வச்சது, 

இனிப் பாவினத்துள் விரவி வருமாறு: 
! போதார் நறும்பிண்டிப் பொன்னார் மணியணிப்புனற் 

ரோதார் மலரடியைத் தணவாது வணக்குவோர் 
தீதார் வினைகெடுப்பார் சென்று'” 

இவ்வெள்ளொக்தாழிசையுள் இயற்சரும் உரிச்சரும் வந்தன. 
*'வெறிகொண்டமை' எனவும் பாடம், ட் 

    

 



நண்பி தென்று தீய சொல்லார் 

முன்பு நின்று மூனிவு செய்யார் 

அன்பு வேண்டு பவர்” 

என வெள்ளொக்தாழிசை இயற்?ரானே வர்த௮. 

 வாராரே யென்றென்று மாலைக்சக ணீஅஞ்சா 

யூராரே யென்றென்று மொன்றொவ்வா வுரை சொல்லி 
யார்யாரே யென்றாளே யாய்'' 

என உரிச்சீரானே வெள்ளொக்தாழிகை வக்த.து. 

குழலிசைய வண்டினங்கள் கோழிலைய செங்காச்தட் குலைமேற்பாய 

வழலெரியின் ரூழ்தனவாலர்கோ வளியவென் றயல்வாழ் மக்தி 
கலுழ்வனபோ ஸனெஞ்சயர்ந்து BHM Gro 

நிழல்வமை ஈன்னாட. னீப்பனோ வல்லன் 

இவ்வெண்டுறையு ஸிய த்சரும், உரிச்சீரும் வந்தன. 

' அங்குலியி னவிரொளியா லருண மாகி 

யணியாமி மாகதத்தாம் பசுமை கூர்ந்து 

மங்கலஞ்சேர் மாபுரத்தா லரவஞ் செய்யு 
மலரடியை மடவன்ன மழலை யோவாச் 

செங்கமல வனமென்று திகைத்த போழ்திற் 

லேமொழியாற் நெருட்டுதியோ செலவி னாலோ 
தொங்கலம்பூல் கருங்கூக்தற் சுடிகை நெற்றிச் 

சுற்தரிரிற் பணிவார்க்கென் ுணிவு தானே” 

இவவாூரிய விருத்தத்து ளியற்சீரு மூரிச்ம் விரவி வம் 
தன. பிற பாவினங்களுள்ளும் இயற்்ருரி௪௪ர் விரவவும் பெறும், 
அவை வந்தழிக்காண்க, 

இனிப் பொறுச்£ர் பாவினத்துள் அருகி வருமாறு: 

1 இருகெடுஞ் செஞ்சுட ரெஃகமொன் றேர்கி யிரவின்வர்த 
வருநெடு மங்காதம் கன்றே தரற்பால *தல்லாவிட்டாத் 

கருகெடு மால்கட லேக்திய கோன்சுயல் சூடுநெற்றிப் 

பெருகெடுவ் குன்றம் விலையோ கருதிலெம் பெண்கொடிக்கே” 

இக்கலித் துறையு ணாலசைச்சர் வர்.த.து. 
  

“geen g விட்டால்' என்றும் பாடம்.
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1 உரி மையின்கண் ணின்மையால் 

௮ரி மதர்மழைக் கண்ணாள் 

செரு மதிசெய் தீமையால் 

பெரு மைகொன்ற வென்பவே”' 

கை விரிந்தன காக்தளும் பூஞ்சுனே 

மை விரிக்தன நீலமும் வான்செய்காண் 

மெய் விரிக்கன வேங்கையுஞ் சோர்க்ததே 
கெய் விரிந்தன நீளிருங்குன்றெலாம்'” 

என்னும் வஞ்சிவிருத்தச்.துள் ஓரசைப் பொதுச் இர்வக்தது. 

“குர வணங்கிய மர்னொ௫'' எனவும், இக்சலி BRE BS BMY 
தோறு மோரசைப் QurgePit வந்தது. இவற்றை வகைபுளி 
சேர்த்துக் கொள்க வென்பாருமூளர். (௧௫௬) 

ட்நேர்நூவோகிய வஞ்சி யுரி£சீர் கலியுள்ளும் ஆசிரியத் துள்ளும் வநமேனல்] 

(16) அகிரைநடு வியலா வஞ்சி யுரிச்சர் 

கலியினோ டகவலிற் கடி.வரை யிலவே 

சன்பதென்னுதலிற்றோ வெனின், விதிவகையான் விலக்குகல் நுத 
of Da. 

இதன்பொருள் :--நிரைஈடு இயலா வஞ்சு யுரிச்சிர்' என்பது, 
கேர்கவொகய தேமாங்கனி புளிமாங்கனி என்னும் வஞ்ியுரிச்சர்) 
கலியினோடு அகவலில் கடிவரை இலவே' என்பது (அவை) கலியுள் 
ளும் ஆசிரியத்துள்ளும் வரப்பெறு மென்றவாறு, 

அகவல் என்பது ஆசிரியத்தைச் சொல்லுமோ வெனின், சொல் 
௮ம்) என்னை ? 

அகவ லென்ப தாூரியப் பாவே” 

என்பது சங்கயாப்பாகலின், மேற் சூத்திரத்துள் உரிச்€ருமியற் 
சீரும் விரவியும் வரப்பெறும் செய்யுளகத்தும்' என்ற வதனால் 
இப்பொருண் முடியவைத்அப், பெயர்த்துஞ் சூத்திமோதிய வத 
@p கலியுள்ளும், ஆசிரிய ததுள்ளும் வஞ்சியுரிச்சோ வருகன்றுழி 
நிரை நவொசவில்லா தன வருக வென்பது பயன், எனவே, நிரை
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ஈவொயெ கூவிளங்கனி, கருவிளங்கனி யென்னு மிருசீரும் வாரற்ல 

வென்று விலக்கப்பட்ட தாகலின், இதனை நியமச் சூத்திர மென்சு; 

என்னை? முன்னொன்.தினான் முடிய வைத்துப், பின்னுமதனை யெடுத 

ஐக் கொண்டு விதி முகத்தால் விலக்குவ.தாஉம், விலக்கூதல் வலை 

யான் விதிப்பதூஉம் நியமச்சூத்திர மாதலின். வரலாறு:-.- 

புனற்படப்பைப் பூக் தாமரைப் போதுந்த பு நீரு 

ளினக்கெண்டை யிரைதேரிய விருஞ்சிதைய மடசாமை 

கழுநீருங் குவளையுமங் கரும்பினொ௫ காய்கெல்லும் : 

பழுரிரு ளொடித்தேறும் பழனஞ்சூ “Ups war (இது தாவு! 

1! வடிக்தடங்கண் பனிகூ.ர வால்வளைத்தோள் பசப்பெய்தச் 

அடிக்கியையு நுண்ணிடையைக் அன்னாது து றஐப்பாயேற் 

பொடி.த்தகன்ற வனமுலையாள் புலம்பலும் புலம்பாளோ'' 

ம வண்டுற்ற ஈறுங்கோதை வால்வளை த்தோண் மெலிவெய் தப் 

பண்டுற்ற வெழில்வாடப் பரியாது அறப்பாயே 

லுண்டுற்ற சாதலகத் துள்ளாக யிருப்பாளோ”' 

ப வேய்வித்ச மென்றோளு மேனியும் விளர்ப்பெய்ச 

நீவிடுத்தாங் கொண்பொருட்கே நீங்குதலை நினைப்பாயே 

லாய்மலர்க்கண் பனிக.. வாவியு முள்ளா மோ” 
(இவை மூன்றும் தாழிசை" 

எனவாங்கு (சனிச்சொல்) 

குவளை புண்க ணிவணலக் தொலைய 

வுறுபொருட் கெண்ணிய வெண்ணம் 

மதுபிறப் புண்டெனிற் பெறுக யாமே (இது சுரிதகம்.) 

இர்நேரிசை யொத்தாழிசைக் கலிப்பாவினுள், பூந்தாமரை யென 

வும், இரைதேரிய எனவும் கேர்ஈவொகிய வஞ்சி யுரிச்சீர் வக்கு. 

ட மாரியொடு மலர்ந்த மாத்தாட் கொன்றைக் 
கடிகமழ் புறவிற் கனைவண் டார்க்கும் 
யாணர்க் கோளூ ரென்ப 

பாணர்ப் பார் தாங்கியோன் பதியே” 

இவ்வா௫ரியத்துள் 'மாரியோடு மலர்க்த' வென்புழிக் மாங்கனி 

என நேர் நவொகிய வஞ்சியுரிச்சர் வந்த.து,
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ன ஈன்னாள் வேங்கைப் பொன்னேர் புஅமலர் 

குதிஞ்சியொடு கமழுங் குன்ற காட 

கடிபுனற் கோஞூ ரன்ன 

தொடிபொலி பணைத்தோ டுறவாய் நீயே” 

Dos 'குறிஞ்சியோடூ கமழும்' என்புழிப் புளிமாங்கனி யென 
நேர்சவொடுய வஞ்ச யுரிச்€ர் வக்கு. !:' வரைவிலவே'' என்ற 

விதப்பால், அசிரியத்து ஸிரண்டு மோரடியுட் பெரும்பான்மையும் 

வாரா; வரினுமியற்€ ரிடையிட்டு நிற்கும்; ௮ருசக் கண் ணுத்று நிற்கு 
மேனுஞ் இறப்பில. 4 விங்குமணி MASS விளங்குபுனை நெடுந் 

தேர்'' என்னு மாஇிரியத்து of EC மோரடியுள்ளே :விசித்த' வெ 

ன்னு மியற்சீரிடையிட்டு வந்தது. :: வண்டுகெழு திலக மொருமாத் 

தொலைத்த” என்ற ஆூரியத்அ னிரு£ருங் கண்ணுற்றவாறு காண்க, 

பிறவுமன்ன. அகவல் சலியோடூ என்னாது ':கலியினோடகவல்”என்௮ 
முறைபிறழ வைத்தமையால் கொச்சகக் கலிப்பாவினுள் நிரைகடு 

வாகிய வஞ்சியுரிச்€ ரருவெரினும் பெரிதுஞ் சறப்.பில, வரலாறு:-- 

“Goris இரைந்து திரைவரத்திரண் முத்தங்கரைவாங்க'' என் 
னுங் கொச்சகக் கலியுள் சிறுநளைச்சியர் என நிரைகவொ௫ய வஞ்சி 

யுரிச்சீர் வந்தது. !! கலியினேடகவல்'' எனப் பொதுவகையாறழ் 

கூறிற்றேனும், கலிப்பாவினுள்ளும் ஆரிரியப்பாவி னுள்ளுமே விதி 
முகத்தால் விலக்குவது. அவற்தின் இனத்துள் நிரைநடுவோயினவும் 

புகுதுமெனக் கொள்க. ௮ஃதெற்றாம் பெ௮ுதுமெனின், (மூவசைச் 
சீருரிச்€ர்'" என்னுஞ் சூத்திரத்துப் பாவென்னுக் தவளைப்பாய்த் 

தாக அதிகாரம் வருதலானும், உரையிற் கோடலென்ப தனாலும், 
அசிரியத்தொடு வெள்ளையுங்கலியும் கேரடி. தன்னா னிலைபெற நிறத் 

கும்,” என்று பொதுவகையாழ் சொல்லி ஆ9ரியப்பாவே கொண்டார் 

பல்காயனார் ஆதலாஸும், 

்'பொதுவகையாற் சொற்றனவும் பொய் தீர் இறப்பிற் 

குதவி யொரோவிடத்து நிற்கும்--வி ணய 

னின்ற பொருளை நிகழ்விப்பது நியம 

மென்றுரைப்பர் தொல்லோ ரெடுத்து'' 

என்பதனாலும் பெறுதும், வரலாறு;
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வளர்கொடியன மணம்விரிவன மல்லிகையொடு மெளவ 

னளிர்கொடியன நறுவிரையக ஈறுமலரன நறவம் 

குளிர்கொடியன குழைமாதவி குவிமுகையன கொகுடி 

யொளிர்கொடியன வுயர்திரளினெ டொழுகிணரன வோடை, 

இக்கலிவிருத்தத்துள் நிரையும் நேரும் நவொகிய வஞ்சியுரிச்சீர் 
வந்தன. 

கொன்முர்ர் தமைந்த குருமுச் தெழினிறக் 

குருதிக் கோட்டன விருந்தாட் பெருங்கைக் 
குன்ராமென வன்ராமெனக் 

குமிறா நின்ற கொடுந்தொழில் வேழம் 

வென்ரார்ர் கமைந்த விளங்கொளி யிளம்பிறைத் 

அளங்குவா ளிலங்கெயிற் ஐழலுளைப் பரூஉத்தா 

எதிரும் வானென வெதிருங் கூற்றெனச் 
சுழலா நின்றன கழற்கண் யாளி 

சென்முர்க் தமைக்த சறுநுதி வள்ளுகிர்ப் 

பொதியெருக் தெறுழ்வலிப் புலவுகா நழல்வாப்ப் 

புனலாமெனக் கனலாமெனப் 

புகையா நின்றன புலிமா னேற்றை 

ர்யென்றாங் கிவையிவை யியங்கலி னெக்திறக் 

இனிவரல் வேண்டல் கனிவர லெனத்தலை 

விலக்கலி னிறுவரை யிரவிடை வரக்கள 

வுளமது கற்ரோ ரொதுங்கற் பாற்றே. 

என்னு மா௫ரியக் துறையுள் வஞ்ியுரிச்்சர் வர்த.௮. 
  

1இவ்வடி காரிகை அச்சுப்பிரதிகளிலும், யாப்பருங்கல விருத்தி 
ஏட்டுப் பிரதிகள் பலவற்றிலும் இருபது எருடையதாகக் காணப்படுஇிறது. 

கடையடி பதினாறு சீரேயுடைத்தாயிருத்தல் வேண்டுமாதலால்,ஈண்டுப்ப தனாது 

சீரே கொண்டு மிகுந்த ரைக் தள்ளத்தக்க இடங்களிற்றள்ளி பதிப்பிக்கலா 
யிற்று, இருபது ருடையதாகக் கூறிய பாடம் வருமாற :-- 

என்றால் இவையிவை யியக்கலி னெந்இறத்திணி வரல் வேண்டலக் தணி 
வர லெனத்தலை விலக்கலி ஸிறுவர மிசையெறி குரும்பிடை யிதுவென் 
னென வதுகோனார் கரவிர விடைகள வுளமது கற்ரோ ரோதம் கற்பன்தே' 

11.
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இணைஈடு வியலா வஞ்சி யுரிச்சர் 

இணையுள வாரி யத்தன வாகா” 

என்றுர் காக்கை பாடினியார்; 

ப் நடுநே ரியலா வஞ்ச யுரிச்௪ 
ருரிமை யுடைய வாரியத் துள்ளே” 

என்றார் சிறு காக்கை பாடினியார்; 

ம் நேர்ஈடு வியலா வஞ்சி யுரிச்ச 

ராசிரி பத்திய அண்மையு முடைய”! 

என்னார் அவிகஈயனார்) ் ் 

நிரைகடு வியலா வஞ்ச யுரிச்சீர் 
வரைதல் வேண்டு மாசிரிய மருங்கின்". 

என்றார் மயேச்சுவரர். இவர்களும் இலேசெச்சவும்மை விதப்பாற் 

கலிப்பாவினுள்ளு முடன்பட்டா ரென்க. 

1! அசையிரண்டூ மூன்று மவைநான்கு மோன்றம் 

வசையின் முறைமையான் வந்து--திசைகமமு 
மேரேற்ற கோதா யெதிர்பங்கம் வாராமைச் 
சீரேற்று நிற்பது சீர்” 

சீரோத்து முற்றியது,
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——- whe 

[தளை இன்னதேன்பதும் அதன் தோகையும் உணர்த்துவது] 

17. சீரொடு சீர்தலைப் பெய்வது தளையவை 

யேமென மொழிப வியல்புணர்ந் தோரே. 

இவ்வோத்தென்ன பெயர்த்தோவெனின், தளையாமாறுணர்த் 

இத்ருகலாற் ஐளையோத்தென்னும் பெயர்த்து. இச்சூத்திரம் என்னு 
தலிற்றோ வெனிற், பொது வகையாற் தசையாமாறும், அவற்ற 

தெண்ணு மூணர்கத்,ஐதல் நூதலிற்று, 

இதன் பொருள் :---சீரரொரமி சீர்கலைப் பெய்வது சளை'என்ப.௮, 
ஒரு 2Qr1D ஒரு F@ ரற்று நிற்பது களை யென்று சொல்லப்படும்; 
“அவை ஏழ் என மொழிப இயல்புணர்ச் கோரே' என்பது அவை ஏழு 
வகைப்படு மென்று சொல்லுவார் நான்டுறை யறிந்தோ ரென்ற 

வாறு, 

ர் எழாவன :..... வெண்டனையும், ஆசிரிய BBW LD, கலிக்தளையும், 

வஞ்சித்தளையுமென., ௮வை போக்கித், தத்த மிலக்கணக் சூத்திரத் 

அட் காட்டும். பிறரும், 

  

Kuk தண்டர் தனதொன்றிற் றன்றளை யாக்தண வாதவஞ்சி 

வண்ட£ர் விகற்பமும் வஞ்சிக் குரித்துவல் லோர்வகுத்த 

வெண்டர் விகற்பம் சலித்தளை யாய்விடும் வெண்டனளையாம் 

ஒண்ட ரகவ லுரிச்சர் விசுற்பமு மொண்ணுதலே”' 

. என்பது யாப்பருங்கலக்காரிகை, 

ட: *தன்சீர் சனதோ டொன்றலு முறழ்தலு 

மென்றி ரண்டாகு மியம்பிய தளையே” 

என்பர் இலக்கண விளக்க நாலுடையார். 

ர் தளை ஏழாவன:--], இயத்சீர் வெண்டளை, 2. Glaisir Gir வெண்டளை, 

3. நேரொன்றிய ஆூரியத்தளை, 4. Sens Gumen ge BAK s sear, 5, சலிம் 
தளை, 6. ஒன்றிய வஞ்சித்தளை, 7. ஒன்றாத வஞ்சித்தளை.
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'செயற்கூரி யிரு£ர் செய்யு ணடப்புழித் 
தலைப்பெய நிற்பது தளையெனப் படுமே” 

என்றா ராகலின், சீரொடு சீர்சலைப் பெய்வது தளையென்னெொருமை 
கூறி, ௮வையேழென மொழிபவென்றெண்ணிப், பின்பு பன்மை 

கூதியகனாற் ஐளை வழங்குகின்றுழி, நின்றி ஸிீற்றசையும் 
வருஞ்சீரின் முதலசையுர் தம்முளொன்றுதலும் ஒன்னாமையுங் 

கொண்டு வழங்கப்பசிம்; என்னை? 

“நின்ற சீரீற் ரொவெருஞ் சர்முத 
லொன்று த லொன்றா தாகுத நளையே” 

என்றார் பிறரு மெனக்சொள்க, 

ட்டி நின்றசீ ரீறும் வருஞ்சர் முதலசையு 

மொன்தியு மொன்றாது மோசைகொள--டின்றால் 
வளையொன்னு முன்கையாய் வக்சன நூலோர் 
தளையென்று கட்டுரைப்பர் தாம்'' (௧௭) 

| வேண்டளை இது வேன்ப்து] 

18. வெண்சீ ரொன்றலு மியற்சர் விகற்பமு 
மென்றிரண் டென்ப வெண்டளைக் இயல்பே 

என்ப தென்னுதலிற்றோவெனின் வெண்டளை யிரண்டு மாமா 

DMT SHO நு.தலிற்று, 

QO gen Our Her: —QaraxF@Qsrer pans என்பது, வெண்பா 
வுரிச்சீர்ரின்று தன் வருஞ்சீர்மூகலசையோ டொன்றலும்; *இயற்சர் 
விகற்பமு மென்று' என்பது, இயற்சீர் நின் று தன் வருஞ்சீர் மு.தலசை 
யோ டொன்ருத.தூ உமென ; :இரண்டென்ப வெண்ட ஆச் யெல்பே' 
என்பது, வெண்டளை யியல்பா னிரண்டுவகைப்படு மென்றவாறு. 

இயல்பே யென்ற விதப்பால் வெண்பாவுரிச்சர் நின்ற வெண்பா 
வுரிச்சீரோ டொன்றுதலும், இயற்சீர் நின்று இயற்சீரோ. டொன் 
GF SMOG AO jon Hi. வருஞ்சீர் யாகாணுமாக வரப்பெறும். 
விகற்பமென்ற தொன்ருகதனைச் சொல்லுமோவெனிற், சொல்லும்) 
என்னை? ் , ன சத
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© Bus ற் சீரிரண்டு தலைப்பெய நம்மாள் 

விகற்ப வகையது வெண்டா யாகும்” 

என்ரு. ராகலின். 

அவற்திற்குச் செய்யுள்: 

 குன்றேசி யானைப்போர் கண்டற்ளுற் றஐன்கைத்தொன் 
அ௮ண்டாகச் செய்வான் வினை” ட 

இது வெண்சீரொடு வெண்்£ரொன்கி வந்த இெப்புடை வெண் 
சீர் வெண்டளை. ன் 

' கல்லாகான் சொற்கா முறுசன் முலையிரண்டு 
மில்லாதாள் பெண்காஞாற், ஐத்.” 

இது வெண்ட€ீரொடு வேற்றுச்ரொன்றிய சிறப்பில் செண்டா 
வெண்டளை. 

* பாலொடு தேன்கலர் தற்றே பணிமொழி 
வாலெயி ஜிய கீர்” 

இஃது இயற்சர் நின்று, இயற் சீரொடு விகற்பித்து வக்த சிறப்புடை. 
இயற்சீர் வெண்ட௯ா. 

 இருகோக் கெவளுண்க ணூள்ள ட காருகோக்கு 
கோய்கோக்கொன் தந்கோய் மருக்து” 

இஃது இயற் நின்று வேற்றுச்€ரொடு விகற்பித்து வந்த சிறப்பில் 
இயற்சீர் வெண்டளை. 

4 திலைவிலங்கு நீள்புருவஞ் சென்றொசிய நோக்கி 
முலைவிலங்கிற் றென்று முனிவாள்--.மலைவிலங்னு 
கார்மாலை மார்ப கனிமை பொறுக்குமோ 
கார்மாலை கண்கூடும் போழ்து” 

இதனுள் வெண்டளை யெல்லாம் வந்தன. (௧௮) 

| ஆசிடியத்தளை இது ேே.ன்பதபு 

19: ஈரசைச் சீர் மின் றினிவருஞ் €ரொடு 
தோசை யொன்ற னிரையசை யொன்றலென்் 
ரூயிரு வகைத்தே யாசிரி யத்தளை 

என்ப தென்னுதலிற்றோவெனின் ஆசிரியத் es renteon னி SBM 
அதலிற்று.
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இதன்பொருள்: கரசைச்சர் நின்று இனிவரும் €ரொடு கேர 

சை ஒன்றல்' என்பது, இயற்சீர் கின்று வருஞ்சீர் முூதலசையொடு நே 

ரசையா யொன்றுவதூாஉம்; (நிரையசை யொன்தலென்று' என்பது, 

சிரையசையா யொன்றுவதாஉமென்று; (ஆயிருவகைச்தே ஆரியத் 

தளை' என்பது, ஆ௫ரியத்தளை யிரண்டு வகைப்படு மென்றவாறு, 

இனிவருஞ்சீர் என்று நறப்பித்த வதனால் வருஞ்சீரும் இயற் 

சே வக்தொன்றுவது சிறப்புடைத்து. வருஞ்சீர் யாதானு மாகப் 

பெறும். 

வாலாறு:-.- 

॥ உள்ளார் கொல்லோ தோழி முள்ளுடை 

யலங்குகுலை மீர்தின் லம்பிபொதி செங்காய் 

அகில்பொதி பவள மேய்க்கு 

மகில்படு கள்ளியங் காடிறச் தோரே” 

இஃது சாசைச்€ர் நின்று ஈரசைச்€ரொசி ஒன்றிய கெப்பிவ்யே 

சகேரசைத்தளை. 

் இரியாச் சுற்றமொடு: முழுதுசேண் விளங்க 

இஃது ஈரசைச்சர் நின்று வேற்றுச்சரொடு ஒன்சிய இறப்பிலாசரி 

யத்தளை. 

! திருமழை தலைஇய விருணிற விசும்பின் 

விண்ணதி ரிமிழிசை முழங்கப் 

பண்ணமைத் தவர்தேர் சென்ற வாறே” 

இது ஈரசைச்சீரரின் நிரசைச்சீரோ டொன்திய சிறப்புடை யாரி 

யத்தளை. 

! ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் செல்லாம் 

இதலிற் சறர்தன் ஜொழுக்க முடைமை” 

இஃது இயற்சீர் சின்னு: வெத்துச் என * டொன்றிிப்: ea ator 

யத்தளை... al 

மஈரசை யியற்€ ரொன்திய தெல்லா' 
மாசிரி யத்தளை யென்மனார் புலவர்” 

என்றார் மயேச்சுவரர்;
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“game Ww oF ரொன்திய நிலைமை 
பாசிரி யக்தளை யாகு மென்ப” 

என்முர் பிறருமாகலின். பிறவுமன்ன. (௧௯) 

[கலித்தளை இத வேன்ப்து] 

80. நிரையீ றில்லா வரிச்சீர் முன்னர் 
BOI காலைக் கலித்தளை யாகும் 

என்பதென்னுதலிற்றோ வெனிற் கலித்தளையாமா ணர் SBBO 

BE pa. 

இதன்பொருள்: 'நிரையி ' தில்லா உரிச்சர் முன்னர்' என்பது 

கேரீழுகிய உரிச்சர் முன்னர்; 'நிரைவரு காலைக் கலித்தளை யாகும் 

என்பது நிரையசை வருஞ்சீருக்கு முதல்வமித் கலித்தளை யாகு 

மென்றவாறு. 

நிரையீஜில்லா வுரிச்சீர் முன்னர் நிரைவரிற் கலித்தளை யாகும் 
என்னாது, நிரைவருகாலை யென்று மிகுத்துச் சொல்ிய வ.தனால், 

வருஞ்சீர் சேரீற்றுச் மரயாவது றப்புடைத்து, பிறர் வரப் 

பெறுமாயினு மெனக் கொள்க. 

வரலாறு: 

்செல்வப்போர்க் கதக்கண்ணன் செயிர்த்தெறிக்த செனவாமழி'' 

என்பது நேரீற் நுரிச்சீர் நின்று நேரீற் நுரிச்சொடு ஒன் 

ரூது வந்த சறப்புடைக்கலித்தளை. 

! முற்றொட்டு மறவினை முறைமையான் மூயலாதார்'' 

என்பது நேரீத் நுரிச்£ர் நின்று வேற்றுச்சரோ டொன்றாதுவக்த 
சிறப்பில் கலித்தளை. இயற்சரை ஆிரியவுரிச்€ரென்று வழங்கவும் 
பெறுமென் அுரைக்கப்பட்ட தாகலின், Poor? Doors Csr 

புளிமா வென்னு மிரண்டாடிரியவுரிச்சர் முன் நிரையசை முதலா 
சிய ர் வரினுங் கலித்தளையேயாம்; பிறவரினாகாது. ஈரசைகூடிய 
சீரியற் சரென்றெடுத் தோ தினமையானும், ஆண்?ி இயற் ons A Aut 
வுரிச்சரென்று வழங்கப்படு மென்று பிறர்மகஞ் சொன்னமையா 

னும், இயற்2ர் விகற்பம் வெண்டளையா மென்றெ௫க் கோதிப் போச்
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- தமையானுமெனின் ௮து பொருக்காது, நிரையீறாகிய கூவிளம்கரு 

விளம் என்னுஞ் சீர் நின்று வருஞ்சரொடு விகற்பித்தவழி வெண் 
டக் கிடமாகுமாதலான், இயற்சீர் விகற்பம் வெண்டளையா மென் 

பது பமுதாகாது, தேமா, புளிமா வென்னும் இரண்டாிரிய உரிச் 

சீர்ப்பின் நிரை வரினுங் கலித்தகையாதல் வேண்டு மென்று கடாவி 
னால் அசைச்சர் கலிக்குச் தறப்பில்லாமை யானும், பிற நூ.லுளிவ்வாறு 

கூறப்படாமை யானும், பல்பொருட் கேற்பி னல்லது கோடலென் 
பது தந்திரவுத்தியாகலானும் ஈண்டு நேரீறாகிய மூவசைச்?ர் நின்று 

ஒன்றாத.துவே கலித்தசாயென்றனு கொள்ளப்படுவதென்க. 

1! ஈரசைச்£ர் தாமுரிய வாஇரியச் சீர்க்கென்று 

கேரீற் தியற்பின் னிரைவருங்கா-லோருங் 

கலித்தசையா மென்கவக வற்£ர் கலியி 

ஜனொலிக்கியையா வென்றுரைக்கு மோத்து” 

இதனை விரித்துரைக்துக்கொள்க. 

[வஞ்சித்தளை இது வேன்பது] 

21. தன்€ீ ரிறுதி நிரையொடு நேர்வரின் 

வஞ்சித் தளையின் வகையிரண் டாகும் 

என்பதென்னுதலிற்றோ வெனின் வஞ்சித்களையா மாறுணர்த்துதல் 

அதலிற்று. 
இதன் பொருள்:--(தன்£ரிறுஇ' என்பது, வஞ்சயெரிச்சீரினி 

அதி; 'நிரையொடு நேர்வரின்' என்பஅ, வருஞ்£ர் முதலசைச்£ர் நிரை 
யசையாய் வரவும், கோசையாய் வரவும்; 'வஞ்சித்தளையின் வகை 
யிரண்டாகும்' என்பது,வஞ்சிச்களைஇரண்டு வகைப்படுமென் ஐவாறு. 

வஞ்சித்தளை இரண்டாகும் என்னா, வஞ்சித்தளையின் வகை 
யிரண்டாகுமென்று விகற்பித்த வகனால் வருஞ்£ரும் வஞ்சி யுரிச் 
சீராய் வருவது சிறப்புடைத்து; பிறரும் வருமாயினு மெனக் 
கொள்க. 

பூர்தாமரைப் போ sows” என்னும் பாட்டினுள் முதலி 
ரண்டடியும் வஞ்சியுரிச்சிர் நின்று வஞ்சியுரிச்சரோ டொன்றாது
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ans சிறப்புடை வஞ்சித்தளை. அல்லன வொன்ஜறிவர்க இறெப்புடை 
வஞ்சித்தளை. 

மந் தாநிலம் வச்சுசைப்ப 

வெண்சாமரை புடைபெயர்தரச் 

செக்காமரை காண்மலர்மிசை. 

எனவாநு 

கினிதி னொதுங்க விறைவனை 

மனமொழி மெய்களின் வணங்குது மகிழ்க” எனவும், 

புனல்பொழிவன சுனையெலாம் 

பூசாறுவ புனலெலாம் : 

வரைஞாடவ மஞ்செலாம் 

தேனாஅவ பொழிலெலாம் 

எனவரங்கு 

சாறுகுழற் கொடிச்சியர் தம்மலைச் 

தார் வாழிய செல்வமொரு பெரிதே” BT SOT OLE 

Cuma இவற்றுள் eens நின்று வேற்றுக் இடு; 

டொன்றியும், ஒன்றாதும் வந்த சிறப்பில் வஞ்ித்தகா Bcd te 
வர்தவாறு கண்டுகொள்க. “sore A அதி கிரையொு நேர்வரின் 
வஞ்சித்களையாம்'' என்றமையான், வஞ்சென் நிரையும்கேரு மொரு i 
ங்கு நின்று புளிமாவென்னுஞ் ௪ராய்வரினல்லது வஞ்சித் களை யாகாலு 
பிறவெனின், அற்றன்று, வஞ்சித் ககாயின் வகையிரண்டாமுமென் 

றெண்ணி விரித்துரைத்தமைபால், வருஞ்சீர் நிரைமாகலாய் வரினும் 
தேர் முதலாய் வரினும் வஞ்சிக்தளையா மென்பது. எனவே , Slow ri 

CG cp sorGius QarmawreE fori ம முட்கொண்சி பிற னேனை ot 

கொள்ளாது நிற்குமெனக் கொள்க. அல்ல தாஉம், 

இருவகை யுக£மோ டியைக்தவை வரினே 

நேர்பு நிரைபு மாகு மென்ப” 

என்பது நேர்க்சழ்க் குற்திய லுகரமாம், முற்திய அகரமும் வக்கு. 
தூங்கு இுங்கினார்' என்முற்போல வொருங்குவரி 'சனர்பசையாப் 
Don re B i) 2 ம்க் குற்றிய 'அகாமும் (PHA IBM APL வரத... Bh >» Lp 

புக்காரே' என்றாற்போல ஒருங்குவரின் கரைபரையா.. மென்ப 
அன்று, கேர்க்கழ்க் குற்தியலுகாம் வரினும் மற்ியலுகாம் வர 

12 
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னும், கேர்பசையாம். நிரையசைக்கழ்க் குற்றியலுகரம் வரினும், 

மூற்தியலுகரம் வரினும் நிரைபசையா மென்ருர் செய்யுளியலுடை 

யார்; அதுபோலக் கொள்க. (வஞ்சித்தளாவகை வரைவின்றாகும்' 

என்றாற்போலத், (தன்ச நிறுதி நிரையொடு நேர்வரின் வஞ்சித்தளை 
யிரண்டாகு மென்று, தொகுத்துச் சொன்னாலுவ் குறித்தபொருளைக் 

கொண்டுரிற்கும், (வஞ்சித்தளையின் வகையிரண்டாகும்'என்று விரிக் 

அச் சொல்லவேண்டி யதென்னை யெனின், தளைவழங்குகன் அழி கேரீ 
முகிய நாலசைப் பொதுச்சரை வெண்பாவுரிச்சீபே போலக் கொ 
ண்டு வருஞ்சீர் முதலசையோ டொன்தியது வெண்டளையாகவும், 

POG SH கலித்தளையாகவும் Henri pau sree: Qur ge oor . 

aepaAuy ses Curas கொண்டு வருஞ்சர் முதலசையோடொன்கதி 

ணும் ஒன்ருவிடினும் வஞ்சித்தளையாகவும், ஒரசைப் Qua gig Pans 

இயற்சரேபோலக் கொண்டு வருஞ்சீர் முதலசையோடொன்தறிய.து 

ஆூரியத்தளையாகவும், ஒன்றாகது வெண்டசளையாகவும் கொண்டு 

. வழங்கப்பமிம் என்பததிவித்தற்கு வேண்டப்பட்டது; 'விதப்புக் 
கிளவி வேண்டியது விஃக்கும்' என்பதாகலின். பிறரும், 

0ிநரீ.ற்று கேர்வரின் வெண்டளை யாகுமக் 

கேரீற் தியல்பின் னிரைவரி-னோருங் 

கலித்தளையாம் பால்வகையால் வஞ்சிக் தளையா 

நிரைவமினு காலசைச்£ர்ச் கண்” எனவும் 

(உரைச்்சர்த் தளைவகைக் கெய்தும் பெயராது 

நிரைநே மிறுஇ நாலசைச் ர்க்கண்”” _ எனவும் 

(உரசைப் பெர்துச்ரேத் தளைவகை தெரியின் 

ஈரசைச் சர்த்தளைக் கெய்தும் பெயரே” எனவும் 

'உரசைப் பொதுச்ச ரொன்றா தாயினும் 

வெண்டளை யொன்றிய தாசிரியத் தளையே”” - எனவும் 

சொன்னாரொெனக் கொள்க, அங்கண்வானத் தமரரசரும்'" 

ஏன்னும் பாட்டினுள், (வெங்களியானை வேல்வேக் தரும்” சான 
நேரீற்று நாலசைச்€ர் நின்று வருஞ்சர் முூதலசையோடொன் றின 
மையின் வெண்டகா. ((கடிமலரேக்இக் கதழ்க்திறைஞ்ச'' என்பது 
கேரீற்று நாலசைச்சீரோ டொன்ருமையித் சலித்த. 'மந்தமாருத 

மருங்களைப்ப, அக்தரதுக்துபி மின்கியம்ப'' என நிரையிற்று கால



ட த்ளையோ த்து 

சைப் பொறுச்சர் நின்று வருஞ்சீரின் முதலசையோடொன்லியும் 

HOY MWD வந்த வஞ்சித்தளை. இலங்குசாமரை யெழுக்தலமா 

சான்பது Ban uP ற்று நாலசைப் Our geet Bes go வருஞ்சீர் உமா 

லசையோடோன்கிய வஞ்சித்தளை. “உரிமையின்க ணின்னையால்.. 

  

கொன்றவென்பவே'' இதனுள் 'மழை' என்னும் அசைச்சீர் கின்று 

வருஞ்சீர் முதலசையோடொன்றாமையின் வெண்டளை; (செய்' 

ணும் அசைச்ர் நின்று வருஞ்சீர் முதலசையோடொன் தி eee 

ஆூரியத்தளை ; பிறவும் வர்தவழமிக்கொள்க, (ரி இருட், தண க்கிலல்க ற 

மிவ்வாதே 01 P&C sr Bei . என்னை? 

  

   

“Bui oF ரிரண்டு அலைப்பெயு தம்முன் 

விகற்ப வகைய து வெண்டலை பாகும் - 

உரிச்ச ச்தனு ஞரைத்ததை யன்றிக் 

BERT தகாயெனக் கண்டிச௫ி னோரே” 

“Gus oF ரி. ரண்டு சலைப்பெய தம்முள் 

விகற்ப மிலவாய் விரவி ஈடப்பின் 

அதற்பெய ரா௫ரி யத்தளை யாகும்'' 

‘Waar ரிறுஇதக் கணையசை பின்வரக் 

கண்டன வெல்லாக் கலித்தளை யாகும் 

தன் ரிரண்டு தலைப்பெய றம்மாளொத் 

தொன்தினு மொன்று தொழியினும் வஞ் ச்யின் 

பக்த மெனப்பெயர் பகரப் படுமே'' 

- என்முர் காக்கைபாடினியார். அ்தேயெனின், இவர் வருஷ்சி; 

குறித்துக் கூதினான்றோ வெனின், ௮வர் ௮வை சிறப்புடைமை 

கோக்கி யெடுத் தோதினார், அல்லாது அசைச்சிரு முடன்பட்ட 

செனக்கொள்ச. 

  

இயற் ரொன்றா நிலையது வெண்டலை 

உரிச்€ ரதனி லொன்றுத லியல் சப” 

பஉரசை பியற்சீ ரொன்றிய நிலைமை 

யாசிரி யத்தளை யாகு மென்ப
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வண்ட ரிறுதி நிரைவரிற் கலித்தகா 

வஞ்சி வகைமை வரைவின் முகும்'' 

என்றார் சிறுசாக்கைபாடினியார். 

ஊரசை யியற்€ ரொன்றுத லியல்பே” 
என்னு HD Gus Gi. 

“Quine ரொன்றா நிலையது வெண்டளை 
'யுமிச்€ ரசனு ளொன்றுத லியல்பே” 

சேரு நிரையுமா மியற்€ ரொன்றின் 

யாவரு மறிப வாரி யத்தளை”” 

“வேறுபட வரினது வெண்டகா வெண்டர் 

ஆநததி புலவர்க் கொன்தினு மதுவே”? 

(டிவண்ூ£ர்ப் பின்னர் நிரைவரு காலைக் 

கண்டனர் புலவர் கலித்தளை யாக” 

வஞ்சி யுரிச்சீர் வர்தன வழிமுறை 

யெஞ்சிய வரினும் வஞ்சித் தளையே” 

என்றார் மயேச்சுவரர் 

| தளைகள் மயங்குமாறுணர்த்துவது] 

(22) வெள்ளையுட் பிறதளை விரவா வல்லன 
வெல்லாத் தளைய மயங்கியும் வழங்கும். 

இச்சூத்திரக் தளைமயக்கமா மாறுணர்த்துதல் .தலிற்று. 

இதன்பொருள் :--(வெள்ளையுட் பிறதளைவிரவா'என்பது,வெண் 
பாவினுள் வெண்டனையன்்ி வேற்றுத்தளை வந்து மயங்கா; புல் 

லன' என்பது, ஒழிந்த பாவிடத்தும் பாவினத்திடத்தும் வெண்பாவி 
OS GS Hild; எல்லாத் தளையும் மயங்கியும் வழங்கும்' என்பது, 

வேற்றுக்களையும் மயங்கியும் வரப்பெறு மென்றவாறு., 

மயங்கியும் வழங்கும் என்ற உம்மையால், எல்லாத்தளையும் 

மயங்கியும் வரினும் தன்தளையான் வரினே சறெப்புடைத்து; என்னை ?
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எல்லாத் தளையு மயங்கினுக் தன்தளை 

யல்லாத் களையாற் பாவினி தியலா”' 

என்ரு. ராகலின். ௮வை விரவி வருமாறு:;--.- 

அிரியவடி.யுள் வெண்டசையு மாசிரியத்தளையும் விரவிரிற்றலும், 

கலித்தளையு மாூரியத்தளையும் விரவிநிற்றலும், 

ஆரிய அரச வெண்டனையுல் கலித்தளையு மாசிரியத்தளையும் விரவி 

மம்க்கம், நிற்றலும், வெண்டளையுங் கலித்தளையும் விரவிநிற்ற 

லும், வெண்டசையே வரினும்,கலித்தளை யே வரினும், 

வெண்டனையும் வஞ்சித்தளையும் விரவிிற்றலும், வஞ்சித்தளையு மா 

சிரியத்தளையும் விரவிகிற்றலும், வஞ்சித்களையுங் கலித்தளையும் விரவி 

நிற்றலும், வஞ்சித்தளையு மாசிரியத்தளையுங் கலித்தளையும் விரவி 

நிற்றலும், வஞ்சித்தளையும் வெண்டளையு மாசிரியத்தகாயும் விரவி 

நிற்றலுமுரிய வென்திவ்வாற்று ற் பலபட விகற்பித்தும்; கலித்தளை 

யுள், சிவனை சழதகதக மாசிரியத் தளையும் விரவிரிற்றலும், தன் 

றளையும் வெண்டளையும் விரவிரிற்றலும், Boor Marit} 

சவியடிபுள் தனைக் மாசிரியத்தளையும் வெண்டளையும் விரவிநிற்றலும், 

சம், தன்றளை யன்தியே யா௫ரியத்தளையும் வெண்டளை 

பும் விரவிரிற்றலும் வெண்டளையே வருதலும், ஆசிரி 

யத்தளையே வருதலும், வஞ்சித்தளையுக் sor pani Bred jm 

லும், தன்றளையும் வஞ்சித்தளையும் விரவிநிற்றலும், வஞ்சித்தளையும் 

மாசிரியத்தளையும் வெண்டனையும் விரவி நிற்றலும், வஞ்சித்தளையுர் 

தன்றளையு வெண்டளையும் ஆரியத்தளையும் விரவிநித்தலும், வஞ்சித் 

தளையுக் தன்தளையும் வெண்டளையும் விரவிநிற்றலும், வஞ்சித் களையும் 

வெண்டசாயு மாசிரியத்தளையும் விரவிநிற்றலும், வஞ்சித்தளையே வரு 

தலுமென்றிவ்வாத்றாற் பல பட விகற்பித்தும்; வஞ்சியடியுள் வெண் 

டளையே வருதலும், ஆசரியத்தளையே வருதலும், கலித்தசாயே வரு 

தலும், தன் நளையுங் சலித்தளையுமே வருதலும், கலித் 

egGugyer prove இளா! மாசிரியத்தளையுமே வருதலும்; முச்சோடி. 
சம், வஞ்சிபுள் வெண்டனையுக் தன்றனாயும் வருதலும், 

ஆிரியத்தளையுக் தன்றளையும் வருதலும், கலித்தளை 

யுர் தன்றளையும் வருதலும், வெண்டனாயு மாசிரியத்தளையும் வரு 

தலும், வெண்டலயுள் கலித்தளையும் வருதலும், கலித்தளையு மாதிரி 

யத்தளையும் வருதலுமுடைத் Oger Hoar VY Y பொதுவகையாற
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கூறிச், ஈறெப்புடைத்தளையானுஞ் சிறப்பில் தளையானு மிவ்வாறு 

மயங்கச் சொல்ல வெல்லா மிரட்டியாமென்று, இவ்வாறு இருதக 

கள் தம்ரமுண் மயங்கி நிற்பன பல வேறுவகைப்பட்ட தளைமயக்கமா 

மென்திலக்கெப்பன்மை நோக்க விகற்பிததுக் கூமினாரொரு சாரா 

இரிய ரேனும், எல்லாத்தளையும் வரது இவற்றுண் மயங்குமெனவே 

யடங்குமென்று, அல்லன வேல்லாத்தளையு மயங்கியும்வழங்கு மென்று 

தொகுத்துச் சொன்னா ரிக் ரூலுடையார். அவந்திற்குச் செய்யுள் 

வருமாறு ணன் . 

* பதெவெரைச் சாரற் குறுக்கோட்டுப் பலவின் 

விண்வொர் தீஞ்சுகசா விங்குகவுட் கவென் 

உண்? சலம்பேதி யோங்கிய விருக்கழைப் 

படி.தம் பயிற்று மென்ப 

மடியாக் கொலைவி லென்னையர் மலையே” 

இவ் வாசிரியத்துள் வேற்றுத்தளை யெல்லாம் வந்து மயங்கியவாறு 

கண்டு கொள்க, 

பகூடமிலைக் தண்புறவிற் கோவல ரெடுத்தார்ப்பத் 
அடநிலைப் பெருக்தொழுவிற் றகையே௮ மரம்பாய்க்து 

வீங்குமணிக் கயிரொரிஇத்தாங்குவன த் தேறப்போய்க் 

சலையினொடு முயலிரியக் கடி.மூல்லை முஅவலிப்ப 

சானவாங்கு 

HO @#! புல்லிப் பெரும்புசன் முணையுங் 

கானுடைச் தவர்தேர் சென்ற வாதே” 

இக்கலிப்பாவினுட் பிறபாவின் றளையெல்லா மயங்கி வர்தவாறு 

கண்டுகொள்க. 

பூம்பொழிற் றண்கானல் 

புனல்பொழி தண்படப்பை 

விகாறு பூங்காஞ்சிக் 

கானாறு கோட்டெருமைக் 

குழக்கன்று பிழைக்தோடிக் 

காய்த்திறுத்த கதிர்ச்செக்கெற் 

- றேய்த்துழக்கு Lp GIG 16 @) 

ெனவாங்குத்
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தீங்கழை வாங்கி விலங்கி விளங்கும் 

பூம்புன லூர புலம்பானாளே'' 

இவ்வஞ்சிப் பாவினுள் வெண்டஎையு மாசிரியத்தளையு மயங்கி வரச 
உச ச 

வாறு ௪ண்டு கொள்க, 

இனிப்பாவினத்துட் டகாமயங்கி வருமாறு :--((முழங்கு இரைக் 
கொற்கை வேர்தன்'' என்னும் வெண்டுறையுள் வஞசித்தலாயு 

மாசிரியத்தளையுங் கலித்தளையும் வெண்டசையு மயங்கி வர்கவா.று 
சண்சி கொள்க, 

“வம்பலைத்த வனமுலையாள் முகமாய் வக்து 

மறுநிக்கி மறைந்திருக்தேற் கறிக்கு காணு 

மம்பரத்தி னினிதிழிர்தா லமிழ்தங் கொள்வான் 

HAO rr alle gr மயிரொழுக்கா யணைக்த தென்று 

செம்பவளத் இரண்முத்கஞ் செறியச் செய்து 

சில்கோலிக் சணைதெரிர்து சேம மாகக் 

கொம்பலைத்து அசுப்பியக்ி மதிய மிட்ட 

கொடிமதிலென் றவிர்பூணைக் குவிக்கொண் Cron” 

இவ் வாூரியவிருத்தத்துட் கலித்களையு மா௫ரியத்தளையும் வெண் 

டனாயு மயங்கி வர்தவாறு கண்டுகொள்க, 

'நாகஞ் சந்தனக் தழைகொண்டு நனிவண்மி sia) 

சாகஞ் சர்சனப் பொதும்பிடை.. ஈவிர்ம்துகசா துமிழ்வ 

காகஞ் செஞ்சுடர் ஈகுமணி யுமிழ்ச் இருள் கடி வ 

காக மற்றிது நாகாதம் முலகினை ஈருமே”' 

இக்கலிக துறையு ளாூிரியத்தளையுங் கலித்தவையும் வெண்டனையும் 

மபங்கி வந்தவாறு கண்டு கொள்க, 

வெள்ஃஅயுட் பிறதளை விரவாவல்லன எல்லாக் தளையும் மயங்கி 

யும் வழங்கு மென்பதனுள், (அல்லன எல்லாத்தளையும் மயக்கும் 

வழங்கு' மென்பது வேண்டா; 'வெள்ளையுட் பிறகளை விரவா' வென்ப 

னானே யல்லனவத்றுட் பிறகா விரவு மென்பது பெறப்படும்; 

என்னை ? மேலைச்சேரிக் கோழி வென்றதென்றாற் கீழைச் ரிக் 

கோழியோடிற்று என்பது பெறப்பட்டது, அல்லதாஉம் பிறரும் 

(மக்கட்கூட்டங் களவிற்கல்லை' யென்றமையான், மக்சுட்கூட்டம்
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கற்பிற் குண்டென்பது பெறப்பட்டதென்று விரித்துரைத்தாராக 

லானு மென்க. இவ்வகையா. லெதிரது மறுத்த லீண்டுப் 

பெறப்படுமே யெனினும், விளங்கச் சொல்லலென்னு நான்மரபி 

னுற் சொல்லப்பட்டதாம். அற்றன்று, 4 வேள்ளையுட் பிறகளை விர 
வா” வென்பதனைச் சூத்திரமாகக் கொண்டபொழுது, ! வெள்ளை, 

யென்பதனாலே வெண்பாவும், வெண்பாவினமும் கொள்ளப்படுமே 

யெனின், வெண்பாவினத்துள்ளும் வேற்றுத்தளை விரவாது விடல் 
வேண்டும். வெள்ளை” யென்பகனால் வெண்பாவே கொள்ளப்படுவ 
தெனின், ' பாவாய் வேராக வாரியம், கலி, வஞ்சயென்தி. 

வத்றிற் பிறதளை விரவு மென்பதல்ல௮, இனச்திற் பிறதளை விரவு 

மென்ப பெறப்படாது, (மேலைச்சேரிச்கோழி வென்ற' தென்றாற் ' 
 கிழைர்சேரிக்கோழி  யோடிற்' றென்பதல்லது எஏனைச்சேரிக் 
கோழி வென்ற, ஐடி.ற்றென்பஅ பெறலாகா௮; அவ்வாறே போல 
வும், 'மக்கட்கூட்டங் களவிற்கில்லை' யென்னாற் களவின் வேருகயெ 

கற்பிற்குண்டென்பதல்லதுத கைக்களை பெருக்திணைக் குண்டில்லை 

யென்பது பெறப்படாது; அவ்வாறே போலவுமென்று கடாவுமாணாக் 
கனைக்குறித்து வெண்பாவொழித் தல்லாப்பாவும் பாவினமும் 
பிறதளை விரவு மென்பக.றிவித்தற்கு ! வெள்ளையுட் பிறதளை விரவா 
வல்லன, வெல்லாத்தளையும் மயங்கியும் வழங்கு” மென்பது சொல்ல 
வேண்டு மெனக்கொள்க, 

அஃதேயெனின், 'வெள்ளையுட்பிறகளை விரவா வல்லன களையு 
மயங்கியும் வழங்கு' மென்றாலுங் கூஜித்த பொருளைக் கொண்டு 
நிற்கும். [எல்லாம்' என்பது சொல்லவேண்டிய தென்னையெனின், 
பெருநான் மருவாவொருசாரார், சான்றோர் செய்யுட்டன்மை யதி 
யாதோரும்நேர் ஈவொகிய வஞ்ூயுரிச்£ரும் பிறகளையம் வெண்பாவி 
னுளருகவெரு மென்பாருளராயினும், அவ்வாறு வரின் வெண்-பாவழி 
யும், செப்பலோசை தழுவி நில்லாதாகலினென்று ம MEST ws 
கைபாடினியார் முதலாகிய மாப்பெரும் புலவர்; அவரது அணிபே 
இக். தாலுள்ளுந் துணிபு என்று யாப்புறுத்தற்கு வேண்டப்பட்ட 
தெனக்கொள்க. 

! குலாவணங்கு வில்லெயினர் கோன்கண்டன் கோழி 
நிலாவணங்கு *கேர்மணன்மே னின்று -புலாலுணங்கல் 
    

* வெண்மணல்” எனவும் பாடம்;
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கொள்ளும்புட் காக்கின்ற கோவின்மையோ கீபிதர 

அள்ளம்புக் கஇியாப்ப துரை” 

இதனுட் (கொள்ளும்புட் காக்கின்ற" வென்புழிச் செப்பலோசை 

கொள்ளுமாறுபோலாது (கோவின்மையோ வென்புழஹி' வஞ்சியுரிச்சீர 

வந்து வஞ்சித்தகா தட்டுச் செப்பலோசை வழுவிக்கிடந் தவாறும், 
வகையுளி சேர்த்தலாகாதவாறும், உதாரண வாய்பாட்டா லோமை 
யூட்டினு முண்ணாதவாறுவ் கண்ட்கொள்க, அல்லதூஉஞ் சான 
றோர் செய்யுளுள்ளும் வஞ்9க்தகா தட்ச் செப்பலோசை வழுவி 
Capos str ats வெண்பா வில்லபோலு மெனக் கொள்க. 

வளக்கு ளஎக்கரை மாநீலங் கொய்வாட் 

களக்க லாகுமோ வன்.” 

இதனுள் ஆசரியத்தகா தட்டிச் செப்பலோசை வழுவித் 1! 

பிறவு மிவ்வாறு வழுவி வர் தன கண்3ி கொள்க, 

1 சீர்வண்ணம் வெள்ளைக் கலிவிரவும் வஞ்சியு 

ஞூருங் கலிப்பாச் சறிச்சிறிதே--பாவினுள் 

வெண்பா வொழித்துத் தகைவிரவுஞ் செய்யுளாம் 

ஒண்பாக் கலியுட் புகும்'' எனவும், 

 வள்ளையொழி ச் தெல்லாப் பாவொடு பாவினஞ் 

சொல்லிய தளை2ர் வரைவில விரவும்'' எனவம் 

சொன்னார் பிறருமெனக் கொள்க, 

**நின்றசி ரீறும் வரு ஞ்சீர் முதலசையு 
மோன்றியு மோன்றாது மோசைகோண்--டேன்றும் 

வளையோன்ற முன்கையாய் வந்தன நூலோர் 

தளையேன்று கட்டூரைட்பார் தாம்?” 

**அதிக்சண்ட மென்று மிசையேன்றுஷ் சீரைப் 
பதச்சேத மேன்றும் பகர்வர்--பதச்சேதம் 
சந்தித் ததனைத் தனையேன்ப ரத்தளையைப் 

பந்தமேன் பாரும் பலர்”? 
இவற்றை விரித்துரைத்துக் கொள்க. : 

தளையோத்து முற்றியது. 
பெட்ட 
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௫ அடி_யோத்து. 

[அடி வகை இவைகளேன்பது] 

95. குறளடி. சிந்தடி. யளவடி. நெடிலடி. 
SUG By. வடி யெனக் கட்டுரைத் தனரே. 

இவ்வோத் 9 சன்னபொயர்த்ே தா வெனின், தளையினானடியா 

மாறும் அடிப்பெயரும், அடிக்குரிமையும்,அடி. மயக்கமும், அடிவரை 

யறையும், ஆமாறுணர்த்திற் sor arg Cur s தென்னும் பெயர் த்து, 

இச்சூக்தி பமென்னுதலிற்றோவெனின், ஒருசா ராஇரியர் 

வேண்டு மடிகளது பெயர் வேறுபாடுணர்க் அகல் நுதலிற்று, 

இதன்பொருள்:--குறளடியுஞ் இக்தடியு மளவடியு நெடிலடியுங் 

கழிகெலடியுமென Anau யைந்து இறத்தன வடியென்றுரைத்தா 

சொருசார் தொல்லாசிரியர் என்றவாறு, 

இப்பொருளைச் சொல்லுமோ விச்சூத்தித்துட்டொடர் மொழி 

யெனிற், சொல்லும்) என்னை? (குறளடி இந்தடி யளவடி நெடிலடி 

கழிநெடிலடி என்பது உம்மைக் தொகையாகலின், எண் ணும்மை 

வாசகம்பட வி.ரித்துரைக்கப்பட்டது. ஐந்து இறச்தன வென்பது 

௮ச்சொன்ன வடி யைந்தே யாகலின் ஐந்தென்பது போக்தபொருள், 

**கடையிணை, பின்முரண் இடைப்புணர் மூரண்' என்னுஞ் சூத்தி 

ரத்து ணின்றுஞ், சார்ச்வெழி ஒழுகுகலென்னு மதிகாரமுறைமையா 
லொருசாராரிரிய ரென்பது கொணர்க துரைக்கப்பட்டது. வடா 

லுள்ளும் ஞாபகத்தானும் விருத்தியானு மதிகாரமென்று சேண் 
வயிற் ககாணர்க்துரைக்கப் பிமாகலின். அல்லதாஉம், பல்காயனார் 

முதலாகிய வொருசாராசிரியர் எடுத்தோதிற்திலராகலி ன வலித் 

அரைக்கப்பட்டதென வமையும், இதவுஞ் சார்பு நாலாகலின் அப்படி. 

* இவ்வியல் 97-ஆம் சூத்இரம், 

ர் சொன்னமையாற் கொணர்ந்து” எனவும் 'சேண்மையிற் கொணர்ந்து 

எனவும் பாடம், 
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விகற்ப மெடுத்தோதினஞர் காக்கைபாடினியார் முதலாகிய வொரு 

சாராசிரிய ரெனக்கொள்க; என்னை? 

‘paras தளவு கெடில்கழி நெடிலென் 

ஹறைவகை மரபின வடிவகை தானே”. 

என்றா.ராகலின், தொல்லை யென்பது (கட்டுரைத்தனரே' என 

விறந்தகாலம் படத் கன்மபையொடு தழுவச் சொன்னமையாற் பெறப் 

பட்டது. ஆ9ரியரென்பதாற்றலாற் போக்த பொருள். அணியிய 

௮டையாரும், ் 

1 இயன்ற செய்யுட் இயைக்க பொருளை 

யுயர்ர்த உடையா லுணரக் கூறலு 

மருங்கல மொழியா லரிபறக் காட்டு 

மொருக்கரண் டென்ப வுயர்ஈடைப் பொருளே” 

என்னுஞ் ளுத்திரத்துள் ஒருங்கிரண்டு என்புழி யாற்றலாற் போந்த 

பொருளை, 'என்ப' வென்னு மாற்றுச் சொல்லோகி புலவரென்னும் 

பெயர்கூட்டிப் பொருளுசைத்தாராகலி னிதுவு மவ்வாஹறே கொள்க. 

பலவுஞ் சலவுமாகிய தளையொடு பொருந்திய €ர்களாலடித்து ஈடச் 

தலினடி யென்பது கா.ரணக்குறி; என்னை? 

1 தத்தன தட்டத் தலைபல தழுவியும் 

அத்த சீரி னடியெனப் ப$மே” 

என்ரு.ராசலின். 

குறளடி முதலிய வடி.களை யிடுகுறியானுங் கார்ண்க்குறதியானும் 

வழங்குப. காரணக்குறியான் வழங்குமா தியாதோவெனின்,மக்களிற் 

தீரக் குதியானைக் குறளனென்றும், அவனினெடியானைச் சிச்தனென் 

றும், குமியணு நெடி.பனுமல்லா தாளை அ௮ளவிற்பட்டா னென்றும், 

அவனினேடியானை செடியானென்றும், தரரெடியானைக் கழிய நெடி. 

யானென்றும் வழங்குவரா தலின் இவ்வடிக்கு Saar om பெயர் 

சென்ற செனக்கொளச, (௨௩) 

[அடிகளைந்தனுள் மதல் நாலடிக ளாமாறு] 

24. குறளடி. சிந்தடி யிரு£ர் முச்சீர் 

அளவடி நெடிலடி தாற்சீ ரைஞ்சர் 

நிரனிரை வகையா னிறுத்தனர்கொள்லே,



100 யாப்பருங்கல விருத்தி 

இஃதென்னுகசலிற்றோவெனின், மேலஇகொரம் பாரித்த வைந் 

தடியுள்ளு மூதனான்கடியு முணர்த்துதல் தலித்து. 
இதன் பொருள்:--ருறளடி 'சிந்தடியென்றும், அதன் £ழ் இரு 

சீர் முச்சரென்றும்; அளவடி நெடிலடியென்றம் அதன் ழ் wr OF 

பைஞ்சீரென்றும் இவ்வாறு நிரனிறைவகையானிறுவி யிரு”ரானே 

asses குறளடியென்றும், முச்சீரானை வச்சது சிந்தடியென்றும், 

நாற்ரோனேவக்கது அளவடியென்றும், ஐஞ்€ரானே வந்தது நேடி 

லடி யென்றும் இவ்வாறுகொண்டு வழங்குக என்றவாறு, 

.. 4இருசர் ருறளடி, சந்தடி முச்சிர் 
அளவடி காற்£ீ ரறுசீ ரகனி 

னிழிபு நெடிலக. பென்றிசி னோரே” 

என்ருர் காக்கைபாடினியார். 

நிரனிறைவசையா ஸனி௰த்தனர் கோளலே யென்பதில்லாவிடினும் 
நிரனிறைப் பொருள்கோளேயாம்; (ஐ ஒள வென்னு மாயி ரெழுத் 

இத், கர வுக.ர மிசைமிறை வாகும்'என்ராற்போல. பெயர்த்து மதனை 

 .யெடுத்தோத வேண்டியதென்னையெனின் நாற்சீரடி சறப்புடைத்து; 

௮(தனை நேரடி யென்றும், அளவடி யென்றும் வழங்குபவென்ப தி 

வித்தற்கு வேண்டப்பட்ட செனக் கொள்க. 

ம நாற்சீர் கொண்டது கோடி யளவென்ப 

தாக்கொடுந் கொடையொடுஞ் சவணு மென்ப” 

என்றார் ஈத்தச்தனாரு மெனக் கொள்க. 

| அ வற்றிற்குச் செய்யுள் வருமாறு, 

் இரைத்த சாலிகை, Corsa Cureton 

திரைப்ப சகேன்களே, விரைக்கொண் மாலையாய்" 

இது குற்ளடியான் வந்த செய்யுள், 

இருது வேற்றுமை யின்மையாஜ்... 

ச்ருதி மேற்றுறக் கத்தினோ 

டரிது வேற்றுமை யாகவே . 

கருது வேழ்*றடங் கையினாய் 

as திர்தடியான் வந்த செய்யுள். 

* சட்கனகபினும். என்றும் பர்டம், 

ப 
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1 தேம்பழுத் இனியகீர் மூன்றுக் திம்பலா 

மேம்பமுத் தளிர் தன அளையும் வேரியும் 

மாம்பழக் சனிகளு மதுத்தண் டீட்டமுர் 

தாம்பழுத் துளசில தவள மாடமே” 

இஃது அளவடியான் வந்த செய்யுள். 

॥ வென்ளான் வினையின் மொகையாய விரித்து Bons 

ணொன்டுய்ப் பரந்த வுணர்வின்னொழி யாது முற்றுஞ் 

சென்றான் திகழுஞ் சடர்சூழொளி மூர்த்தியாக 

நின்றா னடிக்கழ்ப் பணிர்தார்வினை நீங்கி நின்றார்'' 

இத நெடிலடியான் வர்தசெய்யுள். : பிறவும் வர்தவழிக் கண்டு 

கொள்க (௨௪) 

[கழிநெடிலடி ஆமாறு] 

95. . கழிநெடி. லடி.யே க௪டறக் கிளப்பி 

னறுசீர் முதலா வையிரண் டீரூ 

வருவன பிறவும் வகுத்தனர் கொளலே 

என்பது என்னுதலிற்றோ வெனின், கழிநெடிலடி யாமா Lomi Fg 

தல் நூதலிற்று 

இதன்பொருள்: கழிநெடி லடியே கசடறக்கெப்பின், அறுசீர் 

முதலா ஐ இரண்டீரு வருவன ் என்பது, கழிகெடிலென்பதை ஐயு 

pa இரவுரைக்குங்கால் *அறுசீர்முதலாகப்பத்துச்சீரிறுதியாக வரும் 

அடியெல்லாம்; 'பிறவும் வருத்தனர்கொளலே' என்பது, பத்துச் 

சீரின் மிக்குப் பதினாறு ரின்காறும் வருவனவுமுள, ௮வற்றையுங் 

சழிரெடிலடியின் பா ற்பத்து வழங்குக வென்றவாறு, 

‘gap வென்பது ஐயுறவுதீர என்பதனைச் சொல்லுமோ 

வெனிற் சொல்லும்) 'கற்க க௪டற' என்றோ ராகலின், கழிநெடிலடி. 

யே என்றவழி ஏகாரம் பிரிநிலை. அ௮ஃதெத்திற் பிரிக்சப்பட்டதோ 

வேனின், 
  

.... * (அறு?ர் முதலாக ஒன்று தலைச்சிறந்து பச்துச்சீரிறுதியாக' என்று 

இல பிரதிகளிற் காணப்படுகிறது,
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“குறளடி. சிக்தடி, யளவடி. நெடிலடி 

கழிகெடி. லடியெனக் கட்டுரைத் தனரே” 

என்ற சூத்தரச்தினின்றும் பிரிக்கப்பட்ட. இசைநிறை ஏகார 

மெனவு மமையும். *கழிநெடி லடியே யறுசீர்முதலா வையிரண்டீரு' 

வென்னா ஐ, கசடறக்கிளப்பின், என்று நெப்பித்தச் சொல்லியவத 
னால் எண்€ரின் மிக்குவர்ச செய்யுட்கள் சறப்பில வெனக்கொள்ச; 

என்னை? 

இரண்டு முதலா. வெட்டீ முகச் 
“Bram சீரா லடி.மூடி வுடைய 

விறக்து வரினு மடி.மடி. வடைய 

சிற். த வல்ல செய்யு ஞள்ளே”' 

என்றார் பிறருமாகலினென்க, ஐயிரண்டீறா' வென்றெடுத்தோ தின 
மையால், ஒன்பதின் சீரடியும் பதின் £ரடியும் இடையாகு கழிகெடி. 
லடி. யெனப்படும். ! பிறவும் வகுத்தனர் கோளலே” என்றமையாற் 
பதின்சரின் மிக்குவருவன வெல்லாம் கடையாகு கழிநெடிலடி. 
யென்று கொள்ளப்படு மென்பது கொள்சு, 

HUSA PHF செய்யுள் வருமாறு; 

'இரைக்கு மஞ்சிறைப் பறவைக ளெனப்பெய ரினவண்டு புடைசூழ 

அரைக்க ளென்னுமக் குழம்புக டிகழ்ச்தெழ நுடங்க வலயத்தால் 

இரைக்கரங்களிற் செழுமலைச் சச்தனத்திரள்களைக் கரைமேல் வைத் 

தரைக்கு மற்றிது குணகடற் ஜிரையொடு பொருதல தவியாதே” 

இஃ்தறுசர்க் கழிகெடிலடியான் வந்த செய்யுள், 

கணிகொண் டலர்ச்த ஈறவேங்கை யோடு கமழ்கின்ற காச் த of 'சழால் 

அ௮ணிசொண் டலர்ந்த வனமாலை சூடி யலொவி குஞ்சி சமழ 

மணிகுண்ட லங்க ஸிருபாலும் வர் வரையாக மீது இவளச் . 

அணிகொண்டிலங்கு சுடர்வேலினோடு வருவானி தென்கொறுணிவே" 

இஃதெழுசர்க் கழிநெடிலடியான் வந்த செய்யுள். 

மூவடி.வினாலிரண்டு சூழ்சடரு நாண 
முழுதுலக மூடியெழில் முளைவயிர காத்றித் 

அவடி.வி னாலிலங்கு வெண்குடையி ஸீழற் 
சுடரோயுன் னடிபோற்றிச் சொல்லுவசொன் றுண்டால்
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சேவடிக டாமரையின் சேயிதழ்க டீண்டச் 
சிவக் சனவோ சேவடியின் செங்கதிர்கள் பாயப் 

வடிவு கொண்டனவோ பொங்கொளிகள் சூழ்ந்து 

புலங்கொளா வாரீலெமக்குப் புண்ணியர்தங் கோவே” 

இஃகெண்ட£ர்க் கழிகெடிலடியான் வந்த செய்யுள், 

(இடங்கை வெஞ்சிலை வலங்கை வாளியி னெதிர்ர்த கானையை 

யிலங்கு மாழியின் விலங்கயோண் 7 
மூடங்கு வாலுளை மடங்கன் மீமிசை முணிக்து சென்று; ன் 

Pram ராசனை முருக்கியோள் 

. வடங்கொண் மென்முலை நுடங்கு நுண்ணிடை மடந்னை 

சுந்தரி வளங்கொள் பூமழை மகிழ்க்சகோன் 

கடங்கொ டாமரை யிடங்கொள் சேவடி தலைக்கு வைப்பவர் 

தமக்கு eu suit தவிர்க்குமே” 

இஃதொன்பதின் ர்க் கழி கெடிலடியான் வக்த செய்யுள், 

கொங்கு தங்கு கோதை யோதி மாத ரோடு 

கூடி நீடு மாடை நெற்றி 

வெங்கண் யானை வேக்தர் போச்து வேச கீத 

சாக வென்று நின்று தாழ 

வங்க பூர்வ மாதி யாய வாதி நாலி 

னீதியோதுமாதி யாய 

செங்கண் மாலைச் காலை மாலை சென்று சேர்வர் 

சோதி சேர்ச்த ஏத்தி தானே” 

இது பதின்சர்க் கழமிகெடிலடியான் வர்க செய்யுள். 

அருளாழி யொன்று மதனோ ரிரண்டு 

மவிர்சோதி மூன்றொ டணியோக கான்கு 

பதமைந்து மாறுபொருண்மேன் 

  

# ஏமச்கெம்புண்ணியர் தங்கோவே' எனவும் பாடம்*
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மருளாழி போழு ஈபமேழு மேவி 

ஈலமெட்டும் வாட்டும் வகையொன்ப சென்றல் 

ans Moar பத்தின் மகிழா 

விருளாழி மாய வெறியாழி யன்ன 

Oa Por) தன்னு ளெழுஞாயி ரோட 

வவிர்கின்ற வெல்லை யளவு 

முருளாழி செல்ல வொழியானம் பக்க 
.லுலவாச செல்வ மூட னோயொ டொல்இ 
யலகுச்சி சேர்வ துளதே. 

இது பதிஜனொருசர்க் கடையாகு கழிகெடிலடியான் வந்த செய்யுள். 

கோளரி வாளரி வல்லிய மொல்லொலி ் 
கொண்ட கொல்க்கொழி லெண்கொடு கேழல்கள் 
கொட்கு கெடுஞ்டிமை யுட்கிவர் மால்வரை 

யாளியை யஞ்சய வெஞ்செ மால்களி 
தந்தளிர் ஈர்திய சந்து மறைந்தக 
லஞ்சுடர் வான்றவம் மஞ்சு மணர்தெழும் 

நீளர: வல்கு னிறங்களர் நுண்டுதி 

னித்திலம் வைத்து நிரைக்ச பன்மாலைகொள் 
கேரிழை மென்முலை போதெழி னன்னுதல் 

வாளரி க்தி யவிர்ச்து விலங்னெ 
மைகரு முண்கண் வணங்கு நணங்கிடை 
வண்டிமிர் வார்குழ லொண்டொடி மாதே 

QDs usa ers கடையாகு கழிநெடிலடியான் வரத செய்யுள், 

(நாடி மீட லல்ல இல்லை நல்ல பூவி னல்லி மேய 
நம்பி போலு ஈம்பி தன்னோ டன்பளா 

யாடு மஞ்ஞை யன்ன சாய லஞ்சொன் மாதர் பஞ்சி துஞ்சு 
மல்கு னோவ மெல்ல வொல்இ யல்லல்சேர் 

வேட ரோடி வேழம் வீழ வெப்ய வம்பி னெய்௫ சுட்ட 
வேய்கொ டீயின் வெரு விண்டு வெம்மை சேர்
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கோடை யோடு நீ௫ வாட குன்றி னின்று மின்று சென்று 

கோடி மாட கூட. நாடு *கூடமே” 

இது பதின்மூன்று ர்க் கடையாகு கழிகெடிலடியான் வந்த 
செய்யுள். 

'கொன்றார்க்சமைக்த'' வென்னும் ஆசிரியத்துறையுள் முதலா 

மடியும் மூன்றாமடியும், பதினான்கு ர்க் கடையாகு கழிகெடிலடியா 

னும், அல்லாச வெல்லாம் பதினாறு €ர்க் கடையாகு கழிநெடிலடியா 

னும் வந்தன. பதினைஞ்சீர்க் கடையாகு கழிநெடிலடியான் வந்த 

செய்யுளும் வர்தவழிக் கண்டு கொள்க; என்னை? 

கழிநெடி லடியே க௪டறக் ப்பின் 

அறு£ர் முதலா வையிரண் டீரு 

வருவன பிறவும் கொளலே 

என்றாலும் கருதிய பொருள் பயக்கும். (வகுத்தனர் கொளலே' என்று 

மிகுக்துச் சொல்லியவதனால், நாற் £ரடி தன்னையே நாலெழுத்து முத 

லாக ஆழெழுத்தின் காறும் உயர்ந்த மூன்றடியுங் குறளடி ) எழெழுத்து 

முதல் ஒன்பதெழுத்தின்காறும் உயர்ந்த மூன்றடியுஞ் சிந்தடி; பச் 
தெழுத்து முதல் பதினான்கெழுத்தின்காறு முயர்ந்த வைக்தடியும் 

அளவடி, நோடி; பதினைந்தெழுத்து முகல் பதினேழெழுத்தின் கா 

அம் உயர்ந்த மூன்றடியும் நேடிலடி; பதினெட்டெழுத்து முதலாக 

விருபதெழுத்தின் காறும் உயர்க்த மூன்றடியும் கழிநெடிலடி, என் 

றும், இருபதெழுத்தின் மிக்க காற்€ரடிப்பா வில்லை என்றும் இவ் 

வாறு அடிவகுத்துப் பின்னை, குறளடி முதலாகிய ஐந்தடி.யும் ஆசிரி 

யப்பாவிற்குரிய; Assy அளவடியும் கெடிலடியின் முதற் 

கண் ணிரண்டடியும் வெண்பாவிற்குரிய; அளவடியுட் கடையிரண்டடி. 

யும், நெடிலடியும், கழிரெடிலடியும் இலக்கணக் கலிப்பாவிற்குரிய) 

௮ல்லதூஉம் காலெழுத்து முதற் பனிரண்டெழுத்தின் காறும் இரு 

சீரடி. வஞ்ூப்பாவிற்குரிய; முச்சோடி. வஞ்சிப்பாவிற்கு எழுத்து, 

வரையறை யில்லையாயினும், எட்டெழுத்து முதலாக Anyone 

கோதிய வெழுத்தளவும் வரப்பெறுமென்றும்; பின்னை வெண்பா 

வாரியம் கலியுள் வருஞ்2 ரைந்தெழுகத்தின் மிகா; வஞ்சிப்பாவின் 
  

**உடுமே' எனவும் பாடம் 

14
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“ சீர் அதெழுத்தின் மிகா, வறுமை மூன்றெழுத்தாவது இறப்புடை 
தீத, இரண்டெழுக்தானும் அருகி வரும்) என்னை? 

சிறுமை மூன்றெழுச்திரண்டெழுத்திற் குறையா? டட 
என்றார் பிறரும் என்ப தஹிவித்தற்கு வேண்டப்பட்டது; 
இ சார்பு. நாலாகலின்; என்னை? 

(நாற்சீர் கொண்ட தடியெனப் படுமே !! 
'காலெழுச் தாதி யாறெழுச் தெல்லை 

யேதிய நிலத்த கூறளட். யென்ப” 

'ஏழெழுத் தென்ப சிர்தடிக் கசளவே 

ஈொழுச் தேற்ற மவ்வமி யான” 

''பத்தெழுச் சென்ப கோடிக் களவே 

யொத்த காலெழுகத் தொற்றலங் கடையே” 

மூவைர் தெழுத்தே நெடில்டிக் களவே 
'யீரெழுத்து மிருகலு மிபல்பென மொழிப” 
மூவா மெழுத்தே கழிநெடிற் களவே 

யீரெழுத்து மிருதலு மிவட்பெற௮ு மென்ப” 
சன்சீ ரெழுக்தின் சன்மை மூன்றே” 

என்றார் ஆரியர் சொல்காப்பியனாராகலின், இவற்றுக் கெழுச் 
கெண்ணுழிக் குற்தியலிகரம், குத் சியலுகரம், ஆய்தம், ஒற்று இவை 
ஒழித்தெண்ணிக்கொள்க, 

(ஈரிரண்டு மோரேழு மீரைக்து மூவைர்அம் 
பாரியைக்த சாற்£ீர் பதினெட்டும்- பாவாய் 
விளையும் பதினேம் நிலத்துக் pan Faz 
களவு நெடில்கழிலோ டைந்து" 

ஐந்து மசவற்கு வெள்ளைக் BOT AUCH 
சிந்து நெடிலடிச்சட் டொல்லிரண்டும் - வக்௪ 
தளவிரண்டு மொன்ற கெடில்கழியுச் தன்பாற் 
தளைசிகைவி ச்ண்டாக் ESSE” 

ஈரி்ண்டோ wor நெழுவா யிறுவாயாச் 
சேரு மெழுத்திருசர் வஞ்சிக்கா-மோரு
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கெடி.லடி.க்கு கேர்க்தனவு மூவொரு£ர் வஞ்சிக் 
கடிவருக்தா ரெட்டாதி யாய்க்து'' 

'அளவியற்பா வென்ற” ரைந்தெழுத்திற் பல்கா 
வளவஞ்சிக் காறுமா மாதோ--வளவஞ்ிச் 
சின்மை.யொருமன்றா மென்ப சிறப்புடைமைத் 
தன்மை தெரிச் அணர்க்தோர் தாம்” 

'குற்றுகரன் குற்கிகா பென்றிரண்டு மாய் தழு 
மொற்று மென வொரு கான்கொழித்துக் - BMI 
உயிரு முயிர்மெய்யு மோதினா ரெண்ணச் 
செயிரகன்ற செய்யு எடிக்கு” 

இவற்றை விரித்துரைத்துக்கொள்க, அல்லதூஉம் இயற்€ீரான் கு 
கனை இயலடி. யென்றும்; உரிச்ரோன் வச் கதனை உரிச்சரடியென 
அம்) இரு£ர் விரவியும், பொதச்ர் விரவியும், பொதுச் 
வச்து நிகழ்வனவற்றை மெல்லாம் பொதுவடி. யென்றும் வறங்காப, 
ஐர்தடிபினையும் இம்மூன்ரானே யுறழப் பதினைக்தடியாம். பிறவா 
DOS கூறப் பலவுமாம், (உ 

   

  

[ வக்சிப்பாவிற்குமிய அடிகளிலை யேன்பது] 

26 சிந்தடி. குறளடி. யென்றிரண் டடி.யான் 
வஞ்சி நடக்கு மென்மஞர் புலவர் 

எ்ன்பது சூத்இரம், மேற்கூறப்பட்ட வடியினை எல்லாப் Lin east; 
பாவினத்இற்கும் பகுத் துணர்திதுவா னெடுத்துச் கொண்டார். 
அவற்றுள் இச்சூத்திரம் வஞ்சிப்பா விற்குரிய அடியுணர்த துல் 

ஷ்தலிற்று, 

இதன்பொருள்:--இந் தடியும் குறளடி யமென் அிவவிரண்ட.டி tt 
ஹ்ம் வஞ்சிப்பா நடக்கு மென்ப புலவ ரென்றவாறு, 

- என்மனார் புலவர்” என்பது என்ப புலவசெனச் சொல் லுவே 
வெனிற்சொல்லும்! என்ப என்பது நிலைமொழி, புலவர் என்பது ௮1 
மொழி, மன், ஆர் என்பன இடைச்சொல; நிலமொழியிற்றுப் பச 
சங்கெட்டு என்மனார் புலவரென்னு முடிக்ததாசலின், குறளடி சிந்தடி
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. யென்னாது சிந்தடி குறளடி யென்று முறைபிறழ வைத்தன, இத்தடி. 
வஞ்சிப்பாச் சிறப்புடைத்து என்ப த.றிவித்தற்கெனச் கொள்க; தலை 

தமொற்தறக்தந்து புணா்ந்துளைத்தல் தர்திரவுத்தியாகலான். [ரறரும் 

வஞ்டிப்பாவிற் கடி. வகுத்துரைச்கா ரெனக் கொள்க, என்னை? 

“சக்கடி. குறளடியென் மாயிரு திறமும் 
வஞ்சிக் கிழமை வகைப்பட் டனவே” 

என்றார் காக்கைபாடினியார். 

் வஞ்சி யடியே யிருசர்ச் தாகும்" 

பமுச்€ ரானும் வருமிட னுடைத்தே” 
என்முர் தொல்காப்பியனார். ள் 

“DoF ரடியு முச்சீ ரடியும் 
வருதல் வேண்டும் வஞ்சி யுள்ளே” 

என்றார் பயேச்சுவரர் 

அவற்திற்குச் செய்யுள்; 

பானல்வாய்ச் சேன்விரிர் சன 
கானல்வாய்க் கழிமணச்சன 

ஞாழலோடு ஈறும்புன்னை 

தாழையோமி மூருகுயிர்த்சன 

வண்டல்வாய் ஈறுகெய் தல் 

சண்டலோடு சடலுடுத்தன 
தவளமுத்தஞ் சங்னேறு 

பவளமோடு ஜஞெமர்ந் துர . 

யின்னதோர் 

கடிமண முன் கிலு மூடைத்தே 
படுமீன் பரதவர் பட்டின் தானே” - 

இது குறளடியான் வந்த வஞ்சிப்பா, 

“groans Set புலம்பலைப்பத் தொடித்தோண்மேற் 
பன்னலக்ச கலக்தொலையப் பரிவெய்தி 
யென்னலக்சகை யிதுவென்னென வெழில்சாட்டிச் 
சொன்னலத்தகைப் பொருள்கருத்தினிற் சிறர்சாங்கெனப்
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பெரிதுங் 

கலங்கஞ செய்தி யிருப்பவுஞ் 

இலம்பிடைச் செலவுஞ் சேணிவகர் தற்றே” எனவும் 

பரலத்.சஞ்செல விவளொடு படுமாயி 

னீரவத்தை ஈநடைவேண்டா வினிஈனியெனச் 

*ிறுகுறும்பிடை மூதெயித்தியர் சிறந்துரைப்பர் 

தெறுகதிர் சென்றுறுமாங்கட் டெருட்டுகர் கொல்லோ 

வெனவாகங்கு 

கொ.தமலர் வேண்டி நின்னொடு 

மதூகர முற்ற வாடவர் தாமே” எனவும் 

இவை இக்தடியான் வந்த வஞ்சிப்பா, பிறவுமன்ன. (௨௬) 

[வேண்பாவிந்தம் கலிப்பாவிற்த ழரிய அடிகள் இவை யேன்பது] 

27. கலியொடு வெண்பா வகவல் கூறிய 

வளவடி.. தன்னா னடக்குமன் னவையே: 

இஃதேன்னுதலித்றோவெனின், ஓழிர்த மூன்று பாவித்கு முரிய 
ிடியுணர்த்து த னுதலித்று, 

இதன் பொருள்:--கலிப்பாவும், வெண்பாவும், ஆிரியப்பாவும் 

என்று கூறு மூன்று பாவும் மேற்சொல்லப்பட்ட அளவடியா னடச் 

கும் என்றவாறு. 

௮கவலென்ற தாரிரியம்; என்னை? 

அசுவ லென்ப தா௫ிரியப் பாவே” 

என்றார் சங்சுயாப் புடையாராகலின். 'வேண்பா வகவல் கலி' யென் 

னா.௮, 'கலியோடூ வெண்பா வகவல்' என்றமை சலைதமொத்தச் தந்த 

புணர்ர் துரத்தல் தந் திரவுத்தியாதலின், ௮ல்லதாஉம், கலியுள் ௮ம் 

போதரங்க வுறுப்பு சல இரு£ரடி யாலும்; மூச்£ரடியாலும் வரும்) 

அராசவுறுப்பு நாற்€ ரடியின் மிக்குவரும்) அவையபோக்இக் ச்லிப்பாச் 

சொல்லுழிச் சொல்லும், 'கூறிய' வென்று மிகுத்துச் சொல்லிய 

வதனால் வெண்பாகவி ஸீற்றடியும், நேரிசை யாசிரியப்பாவி ef pp 

யலடியும், கலிவெண்பாவினீத்றடியும் முச்சீரான்வரும்; இணைக்குற 

*இிறு குறும்படை' எனவும் பாடம், 
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ளாசிரியப்பாவி னிடையடி யிரண்டும் பலவும் இருசோடியானும் (pee 
Touts eb, ‘sen என்று மிகுத்துச் சொல்லிய வத 
னான் ஆ௫ிரியவிருத்தமும், கலித் துறையும் ஒழித்து மூன்று பாவின 
மும் பெரும்பான்மையு நாற்சீரடியான்வரும்; *(அவையே' என்று 
மிகுதீதுச் சொல்லியவதனால் ஒருசார் ஆ௫ிரியவடியும், கலியடியும் 
ஐஞ்சீரானருகி வருவனவு மூள வெனக் கொள்க, Yous rsh) 
'மிக்குங் குறைந்து' மென்னஞ் சூத்திரத்துட் காட்டுதும். விதப்புக் 
கிளவி வேண்டியது விளைக்கும்,” என்பதாகலி னிவ்வாறு கூறப்பட் ட 
டது. பிறரு மிவ்வா.றிவற்றுக் கடி. வருத்துளைத்தார்; என்னை? 

அரியம் வெண்பாக் கலியொடு மூம்மையு 
காற் ரடியா னடைபெற் னவே” 

'சிந்துங் குறளும் வருத.லு மவ்வழி 
யுண்டென் றறைப வுணர்க்திடு னோரே”? 

என்முர் காக்கைபாடினியார். 

(இரு€ ரடியு முச்€.ரடியும் 
வருதல் வேண்டும் வஞ்9 யுள்ளே" 

1(அல்லாப் பாவி னடி.வகை தெரியி 
னெல்லா காற்௪ ரல்லடி. யியலா 
இுதியு மயலு மிடையு மூச்சர் 
பெறுதியும் வரையார் வெள்ளைமுதன் மூன்றும்" 

என்முர் நீர்மலிர்த வார்்சடையோன் பேர் ம௫ழ்ர்௪ பேராடரியர், 
'இரண்டினு மூன்றினும் வஞ்சி யாகும் 
நாற ர்டியாற் பாப்பிற மூன்றே” 

என்ஞூர் அவிநயஞார், 

“ஆசிரி யத்தொடு வெள்ளையும் கலியு 
சோடி. தன்னா னிலைபெற நிற்கும்” 

சான்றார் பல்காயனார், 

(அரி யப்பா வெண்பர்ச் கலியென 
மூவகைப் பாவு நேரடிக் குரிய” 

என்றார் ஈத்தத்தனார்,
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(வஞ்சி யல்லா மூவகைப் பாவும் 
எஞ்சுச லிலவே mr oF ரடிவகை' ஒத & Ue 

என்றார் சிறுகாக்கை பாடினியார், 

அவற்லிற்குச் செய்யுள்: 

1 அரக்காம்ப னாறும்வா யம்*மருங்குற் Sor oor 

ப.ரற்கான மாற்கின கொல்லோ-அரக்கார்க்த 

பஞ்சிகொண் மட்டினும் பையனப் பையனவென் 

றஞ்டப்பின் வாங்கு மடி.” 

என வெண்பா வளவடியான் வந்தது. : 

நிலக்தினும் பெரிதே வானினு மூயர்ச்தன்று 

நீரினு மாரள வின்றே சாரற் 

கருங்காற் குறிஞ்டுப் பூக்கொண்டு 

பெருக்சே னிழைக்கு காடனோடு நட்பே” 

என வாடரியப்பா வளவடியான் வக்க. 4. of! 

அரிதாய வறனெய்தஇி யருளியோர்க் களித்தலும் 

பெரிதாய பகைவென்று பேணாரைகத் தெறுகலும் 
புரிவமர் காதலிற் புணர்ச்சியுக் கருமெனப் 

பிரிவெண்ணிப் பொருள்வயிற் சென்றகங் காதலா 

வருவரகொல் வயங்கிழாய் வலிப்பல்யான் கேளினி, 

(இதுதரவு) 

அடிதாங்கு மளவின்9ி யழலன்ன வெம்மையாற் 

கடியவே கனங்குழாய் காடென்றா ரக்காட்டுட் 
மிடியடிக் கயர்தலைக் கலக்கிய இன்னீரைப் 

பிடியூட்டிப் பின்னுண்ணும் சளிறெனவு முரைக்சனரே, 

கன்மிசை வேய்வாடச் கனைகதிர் தெறுதலாற் 

அன்னரூஉ௨க் தகையவே காடென்றா ரக்காட்டு 

ளின்னிழ லின்மையால் ache Sus மடப்பிணைக்குத் 

தன்னிழலைக் கொடுத்களிக்குங் கலையெனவு முரைக்கன ரே, 
  

* *மருக்குத் கன்னோ' எனவும் பாடம்,
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இன்பத்தி னிகந்தொரீஇ.யிலை தீச் வுலவையாம் 
அன்பு. றாஉர் கசையவே காடென்றா ரக்காட்டு 

ளன்புகொண் மடப்பெடை யசைஇய வருத்தச்தை 

மென்சிற கராலாற்றும் புறவெனவு முரைத்தனரே, 

் (இவை மூன்றுக்தாழிசை) 

எனவாங்கு (இது தனிச்சொல்) 

இணைஈல முடைய கானஞ் சென்றோர் 

புள்கலம் வாட்டுந ரல்லர் மனைவயிற் 
பல்லியும் பாங்கொத் இசைத்தன 

நல்லெஜி லுண்கணு மாமமோ லிடனே” (இது சுரிதகம்) 

எனக் கலிப்பர் வளவடியான் வச்தது, (௨௭௪) 

[பாவினங்களில் வழங்தம் அடிகள் ] 

28 பாவின மெல்லா வடியினு நடக்கும். 

இஃசென்னுகலிற்றோ வெனின், பொதுவகையாற் பாவினங் 
கட் கடியாமா MOTT BY நுதலிற்று, 

இதன் பொருள்:--குறளடி. முதலிய வெல்லா வடியானும் பாவி 

னங்கள் நடக்கும் என்றவாறு, 

உம்மை முற்றும்மை, இன்னபாவினம் இன்னவடியானடக்கு 
மென்று இறப்பித்துப் போக்கிச் செய்யுளோத்தினுட் கூறுதும். 

பிறரு மிவ்வாறு கூறினார்; என்னை? 

விருத தர் அறையொடு தாழிசை யென்றா 
வினச்செய்யு ளெல்லா வடி.யினு ஈடக்கும்'' 

என்றார் காக்கைபாடினியார். 

எல்லா வடியினு மினப்பா நாற் 

மல்லா மெல்லடிப் பாவினுக் இயலா” 
என்னார் அவிஈயனார். 

அவற்றிற்குச் செய்யுள் :-- 

மைசிறக்கன மணிவரை 

an gH Dt amt காக்தளு
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பொய்டிறக்தனர் காதலர் 

மெய்சிறக்திலர் விளங்கழாய்”' 
எனக் குூறளடியாற் பாவினம் வக்தவாறு, 

சோலை யார்ச்த சாரத்திடைக் 

*காலை யார்கழ லார்ப்பவு 

மாலை மார்பன் வருமாயி 

னீல வுண்கணிவள் வாழுமே” 

எனச் சிர்தடியாற் பாவினம் வர்தவாறு, 

! கற்பிறங்கு சாரற் சனவருவி ஈன்னாட 

னெற்றுறக்கா னென்னி ௮டையுமா மென்னெஞ்ச 

மூற்றுறற்கா னிற்ப முகிழ்மலையா யானினிப் 

Di wi mas லாவதோர் பெண்ணாய்ப் பிறப்பேனே"' 

எனவும், 

ர “தேம்பழுச் இனியநீர் * * * wore Cw » 

எனவும் அளவடியாற் பாவினம் வர்தவாறு, 

யானுர் தொழியு மாயமு மாடுத் துறைண்ணிக் 

கானும் தேரும் பாகனும் வந்தென் னலனுண்டான் 

தேனும் பாலும் போல்வன சொல்லிப் பிரிவானேய் 

கானும் புள்ளுங் கைதையு மெல்லாக் கரியன்தே” 

என நெடிலடியாற் பாவினம் வச்தவாறு, 

“பூர்த ணிரும்புன த் அப் பூசல் புரியாது பூழி யாடிக் 

ENB BM கமழ்குலையாற் காதன் மடப்பிடிசன் கவுள்வண் ோ.ஈ௪ 

வேர்கன்போனின்ற விறற்களிற்றை வில்லினாற் கடி.வார் தங்கை 

யேர்தெழிலாக மியையா இயைக்தகோ யியையும் போலும்? 

என அறு௫ர்ச் சிறப்புடைக் கழிசெடிலடியாற் பாவினம் வச்சவாறு., 

இறு நுதற் பேரமர்க்கட் செய்யவாய்க் BW; BFGF 

QuMe esr Sumsé கொன்றானு 
PII08 aramipsip பொல்கு மருங்குலு 

மொருகாம் முத்து மேற்கொண்ட 
  

* தாலையார்ந்த சழலார' எனவும் பாடம், 

ர் இச்செய்யுள் முழுமையும் 101-ஆம் பக்கத்திழ் காண்க, 

15
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மறு நுதி மென்முலையும் வாட வாழாள் 
வருந்து மென்று பணிர் தாலும் 

இதுமருங்கு லென்று சுரும்புதானு மிரங்கார்கள் 
ஞும்பூவு மிணைந்து வேண்டி. 22 

என வெழுசர்ச் ஈறப்புடைக் கழிகெடிலடியாற் பாவினம் வந்தவாறு. 

* “திருமொழியாற் சன்னவணிக் சிலம்பு பாடுஞ் 
கிறையன்னச் இரு சடிமேற் சிலம்பு பரு 

மருமரபின் மு ரணவிய வரிசேர்ச் தாடு 
மயில்புரையு கெடுந்கடங்க ணரிசோர் தாடும் 

விரிமலர்சேர் கறுங்குமன்மேல் விரியுங் tb gt 
வியன்ஞாலம் வியப்பெய் த விரியுங் கந்தம் 

இருளனங்கன் பெருச் அயர மிரிக்கு மென்று 
மியைக் இயக்கி யென்றுயர மிரிக்கு மென்றும் 2 

இஃ்செண்டூர்ச் சிறப்புடைக் சமிகெடிலடியான் வரத பாவினம், 

ர் 9) Dour ரனியு மன்படைக் தின்பமா மருளே 
பூண்டு மாண்ட செல்வ வாண்ட கையார் 

மறிவார் மறியு மனத்தான் மாசே யெனப் 
பூண்டே யென்று மருளார் செல்வ மருளாராய்ப் 

புரிவாரென்னிற் அுன்பம் புரிவார் போலுங் 
கம்மென்று பொருளே ௫இ௫்இத் திருணீங்கப் 

பிதியார் பேரு கெதியே பிழையார் நின்று 
பிறப்பங் குணா வல்லா ரென்றும் வல்லாரே?! 

இஃதொன்பதின் சர் இடையாகு கழிநெடிலடியான் வச் க பாவினம். 

ர் *கல்லடைக்த. றோர்க் கணையடைக்க வெஞ்சலையர் 
-கரிவொய்வேடர் ' கற்பொன் தில்லாக் கலையேற் அரர்தி 

சொல்லடைஈ் த பெண்மைச் சுரும்படைற்ச பூங்கோதை 
  

    * சிறுமொழியாற் சன்ன குறுவணி * எனவும் * திருமொழியாற் ன்ன 
குறுவணி * எனவும் பாடம், 

1 இக்குறியிட்டுள்ள பாடல்கள் கூறிய இலக்கணத், இற்கு மாரக உள்ளன. 
இவற்றின் சரியான பாடம் இடையாமையால் ஏட்டுப்பிர இகளில் கண்டவாறே 
பக்கப் பெற்றுள்ளன,
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செவ்வாய் சதெரரிக்க ணவ்வாய் மென்றோளாள் 

கொல்லடை_க௪ வேலன்ன கூர்ம்பரல் வெள்வியலாக 
குறம்பாற்றார்க்குரற் கொடிசே மலருங் கொடி.ே 

* * * # ” 

இது பதின்சீ ரிடையாகு கழிநெடிலடியான் வரத பாவினம், 

1 கல்லார் கடங்கழிய கோக்கி யரியவென்றும் 

போர்கூறிக் கலங்கிகாளும் புலம்பாயென்றும் 
33 

சொல்லாலுணர்ர்த ust பென்று * * 

இது பதினொருசீர்க் கடையாகு கழிநெடிலடியான் வக்கு பாளி 

னம் பிறவும் சங்கபாப்பிற் கண்டுகொள்க. (௨௮) 

[ ஆசிரியப்பாவில் பிறபாக்களுக்தரிய அடிகள் வந்து மயங்குமாறு]| 

89. இயற்சீர் வெள்ளடி. வஞ்சி யடியிவை 
. யகப்பட வரூஉ௨ மகவலு முளவே. 

இஃதென்்னுதலிற்ரோ வெனின், அடு /ஈய்க்க மாகா ௮ணாக sf 

   வான் எடுத்துக்கோடலின், இச்சூத்தாம் ஆ௫ரியப்பாவினுள் வல 

லாவடியு மயங்குமா அணர்த்துதல் நு.தலிற்று. 

இதன்பொருள்;--ஈரசைச் சீரினாலாகிய வெண்பாவடியும், 

வஞ்சியடியுமென இவற்றைக் தமக்கடியாகக்கொண்குி நடக்கு மொரு 

சா ராசிரியப்பாவுமுள வென்றவாறு. 

அகப்படுத்துதல்- தமக்காகச் செய்தல், பொராளக வகப்படுக் ரா 

் ரென்ராற்போலக் கொள்க, பிறரு மிவ்லாறு மயக்கஞ் சொன்னார்; 

என்னை? 

(இயற்சிர் வெள்ளாடி. பாசிரிய மருங்கி 

னிலைக்குரி மரபி ணிற்கவும் பெறுமே 2 

என்னார் தொல்காப்பியனார்: 

வஞ்சி விரவ லாசிரிய முடைத்மத 

வெண்பா விரவினுங் கடிவரை யின்றே 2 

என்றார் பல்காயனார்.
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அவற்திற்குச் செய்யுள் வருமாறு: 

“எறும்பி யளையிற் குறும்பல் சுனைய 

வுலக்க லன்ன பாறை யேறிக் 
கொடுவில் லெயினர் பகழி மாய்க்குங் 

கவலைத்சென்ப வவர்தேர் சென்ற வாறே 

யதுமற் றவலங் கொள்ளாது 

கொதுமற் கலுழுமிவ் வழுங்கலூரே 2 

1 கொலைவி லெயினர் குறும்பி லுறங்கு 

மலைவிலங்கு நீள்சுரம், சலையொடு கதிமா 

ரன்புகெழு காதல் கூர 

ஈன்பெருச் திருகலம் பிதிதா கன்றே” 

என இவற்றுள் !: எறும்பி யளையிற் இனுவேல் சுனைய” ' எனவும், 

சொலைவிலெயினர் குறும்பி லுறங்கும்'' எனவும் இயத்சர் வெள்ளடி. 

வந்தவாறு காண்க. இவற்றை, 

எழும்பி யளையிற் குறும்பல் சணைய 

குறுந்தொடி யாஞ்செல் சரம் 

எனவும், 

கொலைவி லெயினர் குறும்பி லுறங்கும் 

.மலைவிலங்கு நீள்சா£ஞ் செல் 

எனவும் இவ்வா அுச்சரித்து வெள்ளடியாமாறு கண்டுகொள்க. இவை 

யென்று 'மிகுத்துச் சொ ல்லியவதனால் வெண்பாவுரிச்€ரொடு விரவி 

வந்த இயற்சீர் வெள்ளடியும் ஆசிரியத்துள் வரப் பெறுமெனக் 

கொள்க, வரலாறு: 

1 அங்கண் மதிய மரவின்வாய்ப் பட்டென்ப் 

பூசல் வாயாப் புலம்பு மானக் கலங்கி 

ஏதின் மாக்களு கோவர் தோழி 
யென்று கோவா ரில்லைத் 

தண்கடற் சேர்ப்ப னுண்டவென் னலக்கே 2.
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இதனுள் அங்கண் மதிய மாவின்வாய்ப பட்டென” என்பது 

வெண்டர் விரவி வந்த வியற்சீர் வெள்ளடி. இதனை, 

அங்கண் மதிய மரவின்வாய்ப் பட்டெனப் 

பொங்கிய. பூசல் பெரிது, 

என்றுச்சரித்து வெள்ளடி. யாமாறு கண்டுகொள்சு. 

இனி வஞ்சி விரவி வருமா: 

(* இருங்கடற் முனையொடு பெருகிலங் கவைஇ 

யுடையில ஈவெணக் தஇிடைபிநர்க் இன்றித் 

தாமே யாண்ட. வேமங் காவலர் 

இடுதிரை மணலினும் பலரே சுடுபிணக் 

காடுபதி யாகப் போடத் தத்தம் 

காடு பிறர்கொளச் சென்றுமாய்ச் தனரே 
யதனா, னீயுங் கேண்மதி யத்தை வியா 

துடம்பொடு நின்ற வுயிரு மில்லை 

மடங்க ல௮ுண்மை மாயமோ வன்றே 

கள்ளி வேய்ந்த முள்ளியம் புறங்காட்டு 

வெள்ளில் போகிய வியலு னாங்க 

ணுப்பிலாஅ வவிப்புமுக்கல் 

கைக்கொண்டு பிறக்குகோக்கா 

,திழிபிறப்்பினோ னீயப் பெற்று 

நிலங்கல @QE விலங்குபலி மிசையு 

மின்னா வைகல் வாரா முன்னே 

செய்க்கீ முன்னிய வினையே 

முந்நீர் வரைப்பக முழுதுடன் amie s” 

Dasmer, “ern Gor a} வவிப்புழுக்கல்” எனவும், கைக்கொண்டு 

பிறக்குகோக்காது'” எனவும், ((இழிபிறப்பினோ ஸீய௰ப்பெற்று'' 

எனவும் வஞ்சியடி விரவி வக்தவாறு. 

இயற்சீர் வெள்ளடி. வஞ்சி யடியிவை 

வரூஉ மகவலு முளவே”' 
  

* :இருக்கட லுடுத்தவிப் பெருக்கண் மாகிலம்" எனவும் பாடம்,
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- என்ருலும் கருதிய பொருள் பயக்கும். *அகப்பட'” வென்று 
 மிகுக்துச் சொல்லவேண்டிய தென்னை யெனின், அ௮கத்தணையாகயெ 
வாசிரியப்பாவின் வஞ்சியடி. வாப்பெழு என்றற்கும், ஒருசார் கலி 
யடி. விரவிவரு மாசிரியமுள ௦ வென்றற்கும் வேண்டப்பட்ட.து, 

அகத்திணை யல்வழி யாங்கதன் மருங்கின் 
வகுத்தன சொற்சர் வஞ்சியொடு மயங்கும்'' 

என்னு பனம்பாரனார். ஆூரியமருங்கி னென்னா௮ு, அங்கதன் 
மருங்கி' னென்ளார், அதிகார வசத்தால் அவ்வாசிரியருமென்றுணர்க. 

. டசாற்சர்'' “என்பது, 

(கட்டுரை வசையா னெண்ணொடு புணர்ந்து 
முட்டடி யின்றிக் குறைவுசர்ச் தாகிய 

மொழியசை யாகியும் வழியிசை புணர்நீதும் 

Qe pers திறுதல் சொற்சர்க் யெல்பே'” 
என்று செய்யுளியலுடையா ரோதிய பெற்றியால் வருவன வெனக் 
கொள்க, இனிக் கலியடி. விரவிய ஆசிரியம் வருமாறு: 

'அனாப் பெருமைய வணங்கு ஈனியணக்கும் 
வானோங்கு சிமையத்து tocar inl pare ga பிரியாது 
முருகவே ளூறையுஞ் சார 

லருகுரீ வருக லஞ்சுவல் யானே” 

இலவ்வாசிரியத்தில் வானோங்கு சிமையத்து மனமகிழ்ந்து பிரியாது” 
என்பதனை, 

வானோங்கு சிமைய த்த மனமகிழ்ந்து பிரியாது 
தேனோம்கு நறும்பைச்தார்ச் சேயமருக் இருவிற்றே 

எனவுச்சரித்துக் கலியடி. யாமாறு கண்டுகொள்க, 

குருகுவேண் டாளி கோபெய்த் துண்டென 
மாவழங்கு பெருங்காட்டு மழகளிறு காணாது 
மருள்பிடி இரிகருஞ் சோலை 
யருளா னாக லாயிழை கொடிதே” 

இதனுள், *மாவழங்கு பெருங்காட்டு மழகளிறு காணாது''என்பதனை, 
*'மாவழங்கு பெருங்காட்டு மழகளிறு காணாது 

.... தீவழங்குஞ் சுழல்விழிக்கட் சீயஞ்சென் அழலுமே'' 
என வுச்சரித்துக் கலியடியாமாறு கண்டு கொள்க, (௨௯),
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[கலிப்பாவில் பிற பாக்களுக்தரிய அடிகள் வந்து மயங்கமாறு] 

80... வெள்ளடி. கலியினுள் விரவவம் பெறுமே, 
இது என்னு கலிற்றோவெனிற் சலிப்பாவினுள் பிறபாவின 2 

விரவுமானுணர்த்துதல் நூதலிற்று, 

இதன் பொருள்:-வெண்பாவடி, ஒருசார் கொச்சகக்கலிப்பாவி 
னுண்மயங்கவும் பெறு மென்றவாறு, 

“வெள்ளடி. கலியினுள் வி ரவவும் பெறுமே” என் ஐவும்மையால் 
அடிரியவடியும் வக்து மயங்கவும் பெறுமெனக்கொள்க. காமர்க் 
புனல் கலச்தெம்மோ டாடுவோள்'” என்னும் மயங்கசைக் கொச்சகம் 
கலிப்பாவினுள்ளும், நறுவேங்கைக் அறுமலா் கன்னுகலார் கொண் 
டணிய” என்னும் மயங்கெைக் கொச்சகக்கலிப்பாவினுள்ளும் வெண் 
பாவும் அசிரியப்பாவும் மயங்க வர்கன. அவை போக்கி மயங்ைக் 
கொச்சகக் கலிப்பாக் காட்மெ வழிக் காட்டுதும்: என்னை? 

வஞ்சி விரவினு மாரரிய முரித்தே 
வெண்பா விரவினுங் சலிவரை வின்றே: 

என்றார் பொதுவகையானும் ஈக்தக்கனாரெனக் கொள்ச, 
'பொதுவகையாற் சொற்றனவும் பொய் தர் சிறப்பிற் 
குதவி யொரோவிடத்து நிற்கும்--விசவகையா 
னின்ற பொருளை நிகழ்விப் பதுநியமம் 
என்றுரைத்தார் கொல்லோ மெடுத்து? 

[ வஜ்சிப்பாவில் பிறபாவிதரிய அடிகள் வந்து மயங்தமாறு,] 

81. வஞ்சியு ளகவல் மயங்கனும் வரையார். 
என்பதென்னுதலிழ்ரோ வெனின், வஞ்சிப்பாவிஷட் பிறபா 
மயங்குமாறுணர் திதுதல் நூதலிற்று, 

இதன்பொருள்:--வஞ்சிப்பாவினுள் ஆிரியவடி மயங்காம் 
என்றவாறு, 

அகவல் மயங்கினும் வரையார் என்ற வும்மையாற் சலியடியு 
மொருசார் வெள்ளடி.யுமயங்வெரவும் பெறும்; சிர்தடியுங் குறளடியுக் 
தம்முண் மபங்கியும் வரும் வஞ்சப்பாவு மூளவெனச் கொள்க. பட்டி 
னப்பாலை பென்னும் வஞ்சிகெடும்பாட்டினுள், “நேரிழை மகளி
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ருணங்குணாக் கவரும்'' என்சித்கொடக்கக்கன வாசிரியவடி, ('வயலா 

மை புமுக்குண்டும் வறளடிம்பின் மலர் மலைக்கும்? என்பது சலியடி., 

Q ser, 

வயலாமை புழுக்குண்டும் வறளடம்பின் மலர்மலைக்தும் 

சுயனாட்டக் கடைசயர்தங் காதலர்தோள் கலக்தனமே” 

என வுச்சரித்துக் கலியடியாமாறு கண்டுகொள்க. ''கோழியெதிக்த 

கொடுங்காற் கனங்குழை” என்பது. வெள்ளடி., இதனை, 

கோழி யெறிந்த கொடுங்காற் கனங்குழை 

யாழிசூழ் வையக் கணி 

எனவுச்சரித்து வெள்ளடி. யாமாறு கண்டுகொள்க. 

“தாழிரும் பிணர்த்தடக்கை? என்ற வஞ்சிப்பாவினுள்ளும் 

கலியடி. வக்கன வெனக் கொள்க. 

குருகு ராரையொட கொட்பானா 

விரிதிரைநீர் வியன்கழனி 

மறுகு கெழீஇய மலிசும்மை 

GT OO GUM HB 

தண்பணை தழீஇய விருக்கை 

மண்கெழு கெடுமதின் மன்ன sore 17 

இது குதளடியுஞ் Rs sig மயங்கிவற்த வஞ்சிப்பா. அகத்திணை யக 

வலுள் வஞ்சி வாரா; என்னை? 

அகத்திணை மருங்கி கான மயங்கி 

விதப்ப மற்றவை வேரு வேண்டி. 

வஞ்ச யடியின் யாத்திலர் வஞ்சி 

யகத்திணை மருங்கி னணையு மாறே? 

என்பது பன்னிருபடலத்துப் பெருச்தணைப்படலத்துச் சூத்திர 

- மாகலின், ௮ஃதேயெனிற் பட்டினப்பாலைத் தொடக்கத்தன அகத் 

இணை வஞ்சியாம் பிறவெனின்; அகத்திணையகத்து வஞ்சி வருவது 

றப்பின்றாயினும், சிறுபான்மை வரப்பெனு மென்பாரு முள .ராசலின் 

அவையும் அமையுமென்பது; என்னை? 

அகத்திணை யகவயி னிற்ப வஞ்சி 

சிறப்பில வெனினஞ் லெவிடத் துளவே” 

என்பது மாபுராணச் சூத்இரமாகலின்,
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“அகப்பா வகவலுள் வஞ்சிசொந் சீரடி. யாயிரண்டும் 
புசப்பா லனவல்ல வென்பதொல் லோர்கள் புகரில்வஞ்சி 
யகப்பாப் பொருளணையா வென்பர் நாவல ராவ் கருக். 
புகப்பான் மையுமொரு சார்புல வாணர் புசன்றனரே” 

(அசிரியப் பாவி னயற்பா வடிமயங்கு 

மாடிரியம் வெண்பாக் கலிக்கணா-மாஇரியம் 
வெண்டாக் கலிவிரவும் வஞ்சிக்கண் வேண்பாவி 

லஜொண்பா வடிவிரவா வுற்ற” 

“ீர்வண்ணம் வெள்கக் கலிவிரவும் வஞ்சியு 
ஞருங் கலிப்பா இறுக்கி ,தித-பாவினுள் 

வெண்பா வொஞழித்துச் களைவிரவுஞ் செய்புளாம் 
வெண்பா கலியட் புகும்" 

என்றார் நாலடி நாற்பதுடையா ரெனக்கொள்க, (௩௮) 

[ஒவ்வொரு வகைப்பாவுக்தம் அடிசீசிறுமை ஆமாறு | 

92. ஈாடி வெண்பாச் 6றுமை மூவடி. 

யாரி பத்தொடு வஞ்ச யெஞ்பயெ 
இரிரண் டடியே யிழிபென மொதிப 

என்ப தென்னுதலிற்ரோவெனின், சான்று பாவிற்குஞ் இறுமைம் 
கெல்லையாகிய அடிவரையறை யுணர்த்துதல் நுதலி ற்று, 

இதன் பொருள்: ஈரடி. வெண்பாவிற்குச் சிறுமை; அசிரியட 
பாவிற்றாம்; வஞ்சிப்பாவிற்கு மூன்றடி. சஇெறுமை; வித்த BOLLE 

விற்கு sree. Aniamiwut@ner ow Oxrs gyent புலவரொன்றவா.ு., 

ஏகாரம் தேற்றம், 

(ஒருகொடை யிரடி. வெண்பாச் சிறுமை 

யிருதொடை. மூன்றா மடியி னிழிந்று 

வருவன வாரிய மில்லென மொழிப 

வஞ்சியு மப்பா வழக்கின வாகும்” 

“press tog emi மூன்ராச் தொடையினும் 

தாழ்ற்து கலிப்பாத் தமுவுக லிலவே” 

என்றுர் காக்கைபாடினியார், 
16
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அவற்றிற்காச் செய்யுள் வருமாறு :-- 

1! சன்னையிர்க் கன்னாமை கானிவா னென்சொலோ 

மன்னுயிர்க் கன்னா செயல்” 

என விரண்டடியான் வெண்பாவிற்ஞுள் சிறுமை வந்தவாறு. 

- (அவரோ வாரார் தான்வர் தன்றே 

யெழிற்றகை பிளமுலை பொலியப் 

* பொரிப்பூம் புன்சின் மு£லிரிமிர்ந் சன்றதே” 

“ip துக்குறைர் தனளே மூதுக்குறைர் சனளே 
மலைய னொள்வேற் கண்ணி 

முலையும் வாரா முதுக்குறைம் தனளே”' 

என வாடூரியப்பாவிற்கு மூன்தடியால் ஆசிரியப்பாவிற்குச் இறுமை 

வக்சவாறு. 

(குருகு நாரையொடு கொட்பானா” 

ர்ஈமர்தாரில மருங்கசைப்ப 

வெண்சாமரை புடைபெயர்தரச் 

செந்தாமரை காண்மலர்மிசை 

எனவாங்கு, 

இனிகி னொதுங்கெ விறைவனை 
மனமொழி மெய்களின் வணங்குது மகிழ்ந்தே'' 

என மூன்றடியான் வஞ்சிப்பாவிற்குச் றுமை வர்தவாறு, 

செல்வப் போர்க்கதக் கண்ணன் யூ * a பனு 

இருந்திலையி னிலங்கிலைவேற் மிகழ்.சண்டார்க் சதக்கண்ணன் 
விரிக்திலங்கு 1வெண்குடைக்&ம் வேர்தட்ட வியன்களத்து 
மூரித்திறைஞ்சி முத்துறைக்கு முடியெல்லாக் தத்தந்தம் 
அருர்திறல ஈறமன்னர்க் கழுவனவே போன்றவே” 

என நான்கடியாற் கலிப்பாவிற்குச் "றுமை வந்தவாறு. 

இச்சூத்தாதீ தள் வெண்பா, ஆரியம், கலி, வஞ்சி என்று 

முறையிற் கூறாது, (வெண்பா வாரியம் வஞ்சி யென்று தலைதடு 
  

* “டுபாரிப்பூம் புன்ின் முறிதிமிர் பொழுதே” என்பது ஐங்குறு நூறு 

அச்சுப் பிரதியிலுள்ள பாடம், 1 மந்தாகிலம் வந்தயிர்ப்ப'” எனவும் பாடம்; 

1 “விரைப்பைம் பூண்'” எனவும் பாடம்,
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மாற்றச் தர்துரைத்தல் வேண்டியசென்னை யெனின் நான்கு பாவிதி 
கூம் பெருமைக்கெல்லை, பாரிவோனது பொருண்முடிபின் குறிப்பே, 

  

வரைய யில்லை யென்பாரும்; அடிவரையஇல்றுமள். சொல்வா று 
மென விருஇிறத்தர் ஆசிரியென்ப BASF & DG STONE, நூல் ஈய 
மதிவார் ஆராயுங்கால், (அவதற்அள்) வேறுபாடில்லை யென்ப கறிலித் 

   

   

  

தற்கொரு கோற்றமுணர்த்திய செனினும் அமையும். யாதோவே 
பாடில்லாதவாறெனின், *(பெருமைக்கசெல்லை பாடுவோன து பட் 

  

முடி.பின் குறிப்பே, வரையதையில்லை' என்பார் விளங்கக்கூற லென்று 
நான்மாண்பு கடைப்பிடித்து மயங்காமை கூிணார்.. அடிவரையஇல் 

  

eC STi, A மப்புடைய பொரு எடுத்துக் காட்டலென் ஹூ 
தர்திரவுத்தி பலிக் நறெப்புடைமையால் எடுத்தோ, மிக்கவவு 
மூடன்பட்டமை உய்த்துணரவைத் கோதினார்; மிக்க அடி. வருவது 
செய்யுட்கட் கூரித்சென்பதாகலானும், வாயுை 2 வாழ்த்து முது 
பின அடிவரையறையில்லை யென்று ராகலானு மெனக் கொள்வ 

அவர் கூறுமாறு; — 

“உரைப்போர் குறிப்பினை யன்றிப் பெருமை 

வரைத்திக் துணையென வைத்துரளை யில்லென் 

அரைத்தனர் மாதோ ayer 5 BA னோரே” 

என்றார் காக்கைபாடினியார். 

(ஒன்று மிரண்டு *ஊன்றுமோ ரீரண்மி இலத மூன்று 
மென்திம் முறையே பாவின் இறுமை 

தங்குிப் பினவே தொடையின் பெருமை 

என்றார் அவிநயஞர். 

(அிரியப் பாலின் இறுமைக் கெல்லை 

மூவடி. யாகும் பெருமை யாயிரம் 

ஈரடி முதலா arco sora me 

தேழமடி. காறும் வெண்பாட் Bbw 

வரயுறை வாழ்தீதே செவியலி a) ore Cai 

கைக்களை மயக்க சலிவெண் பாட்டே 

தித்தங் குறிப்பின வளவென மொழி, /"' 

என்றார் நத்தத்தனார். 
* மன்று கான்கும்' என்றும் பாடம்,
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whoy + 

'அரியப் பாட்டி னளவிற் செல்லை 

யாயிர மாகு மிழிபுமூன் றடியே2 

அடிரிய நடைத்தே வஞ்சி * * 9 

(டஈடுவேண் பாட்டே முந்தா லடித்தே 

கு௮வெண் பாட்டுக் களவெழு சீரே” 

அங்கதப் பாட்டவற் ஐளவோ டொக்கும்2 

தலிலவெண் பாட்டே கைக்ககொச் செய்யுள் 

“செவியதி வாயுறை புதநிலை யென் சிவை 

தொகுநிலை யளவி னடியில வென்ப'” 

6௨76 முடிபொரு ளல்லா தடியள பிலவே: 

என்றார் தொல்காப் பியஞார். 

“எழடி, யிறுதி யிரடி முதலா 
வேதிய வெள்ளைக் Genus sor வடியே 
மிக்கடி வருவ௫ செய்யுள்கட் குரித்தே 

மூவடி.ச் சிறுமை யாயிர மாகு 

மாரி யத்தின் பெருமை யளவே2 

என்றுர் சங்கயாப்புடையார், 

“அயிர மிறுஇ மூவடி யிழிபா 

வா௫ிரியப் பாட்டி னடி.த்தொகை யிப 
வீரடி. முதலா வேழடி. காறும் 
திரிபில வெள்ளைக் கடித்தொகை sr Conn 

என்றார் பல்காயஞார், 

ஐயிரு நூறடி யாசிரியம் GRRE 
செய்யு ண்டப்பினுஞ் சிறப்புடைச் தென்ப” 

“பேணும் பொருண்முடிபே பெருமைக் கெல்லை 
காணுங் காலை கலியலக்.. கடையே” 

கலியுறுப் பெல்லாம் கட்ட யுடைமையின் 
On usr முறைவழி நிறுத்தல் வேண்டும்” 
  

  

* இச்சூத்திரம் தொல்காப்பியம் அச்சுப்பிரடியிற் காணப்படவில்லை 
ர் “நெறியின் மொழிவழி” என்றும் பாடம்,
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கொச்சகக் கலிவயிற் குறிச்தபொருள் முடிவாகச் 

காழிசை பலவும் தழுவுதன் முடியே 

ர என்றார் பிறை கெடு முடிக் கறைமிடழற் றரனார் பெயர் மகிழ்ந்த 
(Curr Rhu. 

“e5R wired மென்றிரு பாட்டு 

மெஞ்சா மூவடி யிழிபுயர் பாயிரம்? 

“அரிய மென்ப தகவலின் வழாது 

கூறிய சீரொடு தசாயொடுந் தமீஇ 

மூச்€ ரடியா விற்றயல் நின்று 

மச்ச ரடியிடை யொரோவஜழித் தோன்னியு 

மவ்வியல் பின்றி மண்டில மாகியும் 

மூவடி. முதலா முறைச் தேஜிக் 
தொளளா யிரத்துச் கொண்ணாற் றெண்ணிரண் 

டெய்.த மென்ப வியல்புணர்ச் தோரே” 

“வஞ்சி தானே யடிவரம் பின்தி 

யெஞ்சா விசைஙிலை தூங்க லெய்இய 

மாடசிரிய மாகிய முடியு மென்ப'' 

“செப்ப லோசையிற் சீர்களை ததையாது 

மெய்ப்படக் களக்த வெண்டமா விரிப்பிற 

குறணேர் கெடிலென மூன்றா யவற்னின் 

இறுதி யடியே மூச்சீர்த் தாடி 

யதனீற் றசைச்ச ரெய்தி யடிவகை 

யோரிரண்டு முதலா மூறைூறக் தீரா 

மெது மென்ப வியல்புணர்ச் தோரே'' 

என்றார் பரிமாணஞூர், 

'எழுத்தின லாகு மசையசையாஜற் சராஞ் 

சழக்கிலாச் €ராற் நளையென்-ஜொழுக்கினார் 

சீரா லடியடியாற் செய்யுளா மென் கிடையிட் 

டோராதே யோதுவதோ வோத்து'' 

இது கடஈ. 

1 “என்றார் மயேச்சுரர்' எனச் லெ IB) act காணப்படுறெது, 
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'ஒருகளை யாதியா வோரேமழின் காறும் 

வருவது மன்னு மடியென்-றுரையா 

திருசர் முதலாக வெண்டர்கா தென்ற 
வருமுனிவர்க் sri sear cet” 

இத விடை, 

“ஒருதகொடை யீ. ரடியென் ஜோதிய அள்ளிட் 
டி ரு.திறமாச் சொல்லிய தெல்லர- மிருதிறமு 
ல்லா இரியர் ' கலண்றன் SEGUE ST 

- லெல்லாருக் தி ர்வ Rapa 

“எண்ணெழுத்திற்: கிண்ணியரா யெஃகின் வலியராப் 
அண் ணுணர்விற் சேர்ந்த அமைவின ராய்- மண்மேல் 
நடையநிந்து கட்டுரைக்கு நாவிஞர்க் கல்லா 
லடியறியு் தன்மை யரித”' 

“தடத்த தளையோன்றந் தாம்பலவுங் கூடி 
யடூத்து நடப்ப தடியாம்-வடூத்தீர்ந்த 

* பாத வடமோழியைப் பைதீர் தமிழ்ப்புலவர் 
நாதரடி யேன்றார் *௩மக்கு? 

இவற்றை விரித்துரைக்துக் கொள்க, (௬௨) 
  

* பாதவடி. மொழியை” என்றும் பாடம், té ஈன்கு” எனவும் பாடம், 

அடியோத்து முநீறிற்று,



Gir, தொடையோத்து 

[தோடை தோன்றுமாறு] 

898. தொடையே யடியிரண் டியையத் தோன்றும். 

QaCars சென்ன பெயர்த்தோவெனின், அடியரற்றொடை 

யாமா அுணர்த்திற்றுகலாற் ரொடையோத்தென்னும் பெயர்தீறு. 

இச்சூத்தரம் என்னுதலிற்றோவெனின், பொது வகையால் 

ஜெரொரடையாமா இுணர்ததுத னுதலிற்று.” 

இதகன் பொருள்: -கொடையென்று சொல்லப்பெது அழு 

யிரண்டியைர்தவிடத்துப் பெறப்படு மென்றவாறு, 

தொடையே என்பதில் ஏகாரம் பிநிநிலை, எாற்மிற பிரிக்க 

பட்டதோ வென்னின், 

எழுத்தசை சீர்களை யடிதொடை தூக்கோ 
: Droid wary) இரு 

டூ.ழுக்கா கடைய தயா பமபனப (பிம் 

என்பதனிஜற் பிரிக்கப்பட்ட அ. பிறரு மிவ்வாறு சொன்னா; என்னை? 

“OQ sro Queries தடைவகை தெரியி 

னெழுச்தொடி சொற்பொரு ளென்றிவை மூன்தி 

* னிரல்பட வரத கெலிமைத் தாகி 

யடியோ டடியிடை யாப்புற நிற்கு 

முடிவின தென்ப முழுஅுணர்க் தோமோ” 

என்றார் காக்கை பாடினியார் ட் 

1 அடுத்த வடி.பிரண் டியாவகைப் Lat ol anna 

*தொடுத்து வழங்கலிற் மரொடையெனப் ப6மே? 

என்னார் வாமமேகலை மாதை யோர் பாகனார் காம uF DGG கல்லா 

சரியா. தொடைக் ரசாரணம் போக்கிச் சொல்லுதும், த கு னது 
  

1 'இயற்பட ' எனவும் பாடம், * தொடுத்தனர் வழர்சலின்' எனவும் isha,
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[ தோடயைிள் வகை borg] 

98. மோனை யெதுகை முரணியை பளபெடை 
பாத மிணையே பொழிப்போ டொரூஉத்தொடை 
கடமை கதுவாய் மிசையதூஉங் ேதாஉம் 
சீரிய மூற்றொடு சிவணுமா ரவையே. 

இஃதென்னுதலிற்றோவெனின், ஒருசார் தொடைகளது பெய 
ரும், அவற்றின் விகற்பமு முணர்ததுதல் நூதலிற்று, 

இதன் பொருள்:- மோனை, எதுளை முரண்; இயைபு, அள 
பெடை என்றிவை யைந்தும்; ௮டி, இணை, பொழிப்பு, ஒரூ௨; கூழை, 
மேற்கதுவாய், கீழ்க்கதுவாய்; முற்று என இவற்ளொடு பொருந்தி 
அவை யொரோவொன்று எட்டெட்டுப் பாகுபா ரடையவா மென்ற 
வாறு, 

பாதம் என்பது அடி, இணையே என்றவழி ஏகாரம் எண், கறு 
வாய் மிசையதூஉம் மேதூஉ மென்பது, மேற்கதுவாய் இம்க்கதுவாய். 
சிவணு தல்-பொருக்.துதல்; என்னை? 4மெய்பி னியக்க மகரமொடு 
சிெவணும்'” என்றாற்போலக் கொள்க. மார் என்ப இடைச்சொல், 
அவை என்பது சுட்டிச்சொல், அவையே ஏன்பதில் ஏகாரமீற்றசை; 

: தேற்றேகாரமெனினும் அமையும். இனி அவை கூட்டி வழங்கு 
மாறு; 

1அடிமோனை, 3இணைமோனை, பொழிப்புமோனை, *ஒரூ௨ 
மோனை, *கூழைமோனை, $மீமற்கதுவாய் மோனை, 7இழ்க்கதுவாய் 
மோனை, 8மூற்றுமொனை எனவும்: ' Ge வம) 

1அடியெ.துகை, ?இணையெதுகை, *பொழிப்பெதுகை, 4ஒரூ௨ 
வெதுகை 5கூழையெதுகை, SOs gat QW giana, "Epa 
கதுவாயெதுகை; “மூற்றெதுகை எனவும்; 

1அடிமு ரண்; இணையா ரண், *பொழிப்புமுரண், *ஒரூஉ 
முரண்; ? கூழைமு ரண், ₹மேற்கதுவாய் முரண், 7£ம்க்கஅவாய் 
முரண், “முற்றுமுரண் எனவும்) 

1அடியியைப, 3 இணையியைபு, பொழிப்பியைபு, *ஒளுஉ 
வியைபு, £கூழையியைபு, *மேற்கனுவாயியைபு, *ழ்ச்கதுவாயபியைபு, 
முற் சியைபு எனவும்;
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1 அடியளபெடை, 2இணையள பெடை, பொழிப்பளபெடை, 

*ஓரூஉவளபெடை, கூழைபளபெடை, $க&ழ்க்கதுவாயளபெடை, 

7மேறத்கதுவாயளபெடை, “4முற்றளபெடை எனவுவ் கூட்டி யெட்டு 

வகைப் பாசூபாடங் சண்டுகொள்க. 

சீரிய வென்று மிகுத்துச் சொல்லியவதனால், இயைபுக் தொ 

டை பயிவ்வாறு வழங்காது இறுவாய் முதலாகக் கொண்டு வழ 

ங்கப்படுமெனக் கொள்க. ௮ஃது ஈறுபற்தி யறியுக்கன்மைத்தாகலின், 

இயைபுத் தொடைச் இவ்வாறெட்டு விகற்பமும் சொன்னார் கையனார், 

தொல்காப்பியனார் முதலாகிய ஒருசா ராசிரியர். ஈண்டு அவர் மத 

விகற்பம் பற்றிக் சொல்லப்பட்டது, இத சார்பு _நாலாகலின். * இவற் 

ிழ் லெக்கியர் தத்த மிலக்கணஞ் சொல்லுழிச் சொல்லும், 

எழுத்தியற் மொடைகளி னிடைக்கண் மாறுகோண் 

மொழிப்பொருட் டொடைமுறை பிறழ வைத்ததோ 
நிமுக்கியல் பிலாரிர ணிறையு மெட்டென 

வொழுக்கின ர௬ுண்மையை யுணர்த்தல் வேண்டியே."' 

இதனை விரித்துரைத்துக் கொள்க, அவை யாமாறு போக்கி 

'நிரனிறை முதலிய' வென்னுஞ் சூத்திரத்துள்ளே காட்டும். 

[ அடிமோனைகத் தேர்டை ஆமாறு] 

ஆதி யெழுத்தே யடிதொறும் வரினடி. 
மோனைத் தொடையென மொதிமனார் புலவர் 

என்பது என்னுதலிற்றோ வெனின், நிறுத்த முறையானே அடி. 

மோனை யாமா நுணர்த்தூதல் நூதலிற்று, 

இதன் பொருள்:;--மு.தலடி. முதற்கண் வரத எழுத்தே எல்லா 

வடி. முதற்கண்ணும் வரின், அதனை அடிமோனைதக் தொடை யென்று 

வழங்குவர் புலவ ரென்றவாறு. 

ஆதியெழுத்தே யென்றவழி ஏகார விதப்பினால், ஆதிச்சொல் 
அடிதோறும் ஒன்சிவரத்தொடுப்பது Aorijo FH. எனக் 
கொள்க (அதியெழுக்தே யடிதொறு மாதிக்கண் வரின்' என்று இறப் 

பியாது பொதுவகையாற் கூறிற்முகலின், முதலடி முதற்கண் வந்த 
  

. **இவத்தித்குச் செய்யுள் போச்சத் தத்தம் இலச்சணர் சூத்தரச்அள்ளே 
காட்டுதும்' என்பது பிர இயேசம், 

17
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எழுத்து அடிதோறும் இறுதிக்கண் வரினும், இடைக்கண் வரினும், 

முதற்கண் வரினும் அடிமோனைச் கொடையாம் பிறவெனின், அற் 

தன்று) சூத்திரத்துள் ஆதியெழுத்தென்று சொல்லப்பட்ட தாகலின்; 

அதனோடு சார்த்தி ஆதியெழுத்தே யடிதோறும் ஆதஇிக்கண் வரின் 
என்று பொருள் கொள்ளப்படும்; என்னை ? 

! வேறுபடு விளையினு மினத்தினஞ் சார்பினும் 

தேறத் தோன்றும் பொருடெரி நிலையே ”” எனவும், 

1 வேற்றுமை யின்றியு மிடமுத லாவறிக் 
தேற்பன பொ௮வி னிசைப்பினு மிமுக்கா '' எனவும், 

£ கேட்ட மொழியொழித்துக் கேளாக் இளெவியொடு 

கூட்டியுரை *கொளுத்துதல் கோட்பா டன்றே '' எனவும், 

“ அடிமுத லோரெழுச் சடிமுதற் மொடையே 

எனவுஞ் சொன்னார் பிறருமாகலின், (அளபெடை யொன்றுவ 
தளபெடைத் தொடையே' என்பதன் காறு மடிதொறு மென்பதும் 
(PSO என்பதும் அதிகாரம் செலுத்தியுரைக்க; வரலாது:.- 

மாவும் புள்ளும் *வ.தவையிற் படர 

மாநீர் விரிந்த பூவுங் கூம்ப 

மாலை கொடுத்த கோதையுங் கமழ 

மாலை வந்த வாடை 

மாயோ ஸளின்னயிர்ப் புறத்தி௮.ச் தற்றே” 

இஃது அடிதோறு முகலெழுத் தொன்றிவரத் நொம் தன்ம 
னடிமோனை. 

சீர்தோறும் முதலெழுச் தொன்றிவரத் தொடுத்தால் அது 
இணைமோனைதக் கொடை விகற்பமாம். வரலாறு: 

 அணிமல ரசோகின் 1றளிர்கலங் கவற்தி 
யரிக்குரற் கிண்கிணி. யரற்றுஞ் சீறடி 

யம்பொற் கொடிஞ்சி நெடுந்தே ரகற்தி 

WET DO UNF WO Hiatt மருங்கு 

  

* கொள்ளுதல் ' என்றும் பாடம், 1* மதிவயி$் படர” என்றம் பாடம், 

34 தளிர்நீறங் கவற்றி ' என்றும் பாடம்;
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லரும்பிய கொங்கை யவ்வளை யமைத்தோள் 

அவிர்மதி யனைய திரு3.த லரிவை 

யயில்வே லனுக்கி யம்பலைத் Biol SB 

கருங்கய னெடுங்க ணோக்கமென் 

அிருர்திய சர்தையைத் தறைகொண் டனவே *' 

இதனுள் இணைமோனை முதலாகிய ஏழு விகற்பமும் முறையானே 
வந்தவாறு சண்டு கொள்க, (௩௦) 

[அடி பேதுகை ஆமாறு | 

86. இரண்டா மெழுத்தொன் றியைவதே யெதுமை, 

இஃதென்னு தலிற்றோவனின்; அடியெதுகை யாமா NOT Bi st 

தல் அதலிற்று, 

இதன் பொருள :---அடி தோறும் இரண்டாமெழுக் தொன்மி 
வரத்தொடுப்ப தடியெதுகைச் தொடை யெனப்படும் என்றவாு, 

'இரண்டாவதியைவதெ௫கை' என்னும் இரண்டாமெழுக 
தென்பது பெறலாம், அதிகார வசத்தானும்; பிறரும், 

 மு.தலெழுத்தொன்தி முடிவது மோனை 

யேனைய தொன்தி னெனகைக் தொடையே 97 

என்றா ராகலின், பெயர்த்தும் எழுத்து என்று சொல்லவேண் 
டியசென்னை யென்னின், அடிக்கெழுச் கெண்ணுமாறே போலாது 
தொடைக்கு எல்லா வெழுத்தும் கொள்ளப்பகிமென்ப திவி SB 

குச்சொல்லப்பட்டது * 

 எழுக்தென் றஇகா.ர மீண்டியலா நிற்ப 

எழுத்தென்று மீண்டு மியம்பிற்--அிமுக்காமை 

யெல்லா வெழுத்துஈ் தகொடைக்கா மடிக்கெழுத் 

தீல்லா சனவுமென் ற்கு ”' 
  

* அடிக்கெழுச் தெண்ணுங்கால் ஒற்றெழுச்துக்களை , நீக்கி உயிரெழுத்துக் 

களும் உயிர் மெய்யெழுத்அக்களுமே எண்ணிக் கொள்ளப்படும். சொடையில் 

அவ்வாறன்றி ஒற்று உள்பட வெல்லா வெழுத்தச்சளு மெண்ணப்படு மென் 
பதாம்,
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் குற்றிகரங் குற்றுகர மென்திரண்டு மாய்கமோ 

டொந்று மெனவொரு சான்கொழித்துக்-கற்றோ 

ருயிரு முயிர்மெய்யு மோதினா ரெண்ணச் 

செயிர் தீரர்த செய்யு எடிக்கு '' 

இவற்றை விரித்துரைத்துக் கொள்க. (இரண்டாமெழுத் தொன்றி 

வரினும் முதலெழுத்தெல்லாச் தம்முளொத்த வளவினவாய் வச், 

பட்டென்பதற்குக் கட்டென்பதல்லது காட்டென்பது எதுசை 

யாகாது;. . காட்டென்பதற்குப் பாட்டென்பதல்லது பட்டென்ப 
தெதுகையாகாத; அரமென்பதற்குப் பரமென்பதல்லது பாரமென் 

பது எதுகையாகாது; பராமென்பதற்குக் காரமென்பதல்லது கர 

மென்ப தெதுகையாகாது' என்பததிவித்தற்கு இயைவதே என்ளார். 

* உழமுதலெழுத் தளவொக் தயலெழுக் தொன்றுவ 

தெதுகை யதன்வழி யியையவும் பெறுமே” எனவும்; 

1 முகலெழுத் தொன்றுவ மோனை யெதுகை 

முதலெழுச் சளவோ டொத்தது முதலா 
வதுவொழிச் தொன்றி னாகு மென்ப: 

எனவுஞ் சொன்னார் பல்காயனா ரெனக்கொள்க. 

(இரண்டா மெழுத்தியைவதே யெதுகை' யென்னாது ஒன்று 

என்று மிகுத்துச் சொல்லவேண்டிய தென்னை யென்னின், ஒருசா 

ராசரியர் இரண்டாமெழுத்தின் மேலேறிய வுயிரொன்றி வர்தாலு 
மூன்றாமெழுத்து ஒன்னி வந்தாலும் எதுகைப்பாற் படுத்து வழங்குவ 

ரென்ப தறிவித்தற்கு எனக் கொள்க, வரலாறு; 

₹ துளியொடு மயங்கிய தூங்கிரு ணகர 

எணிகளர் தாரோ யருஞ்சுர நீர்தி 

வடிவமை யெஃகம் வலவயி னேக்இத் 

தனியே வருதி நீயெனின் 
_ மையிருங் கூந்த லுய்தலோ வரிதே' 

இஃதிரண்டா பெழுத்தின் மேலேதிய வுயிரொன்திய வெதுகை, 
இ௫ செய்யுளியலுடையார் 1 காட்டிய, 

ன (மூதலளவோடொத் தயலெழுத்தொன்றுவ' தெனவும் பாடபேதமுண்டு. 
1 காட்டும் பாட்டு' என்றும் பிரதிபேதம் உண்டு.
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பவழம் பொன்னுங் Goma Qu ps Bsr 

இகழரும் பின்றது புன்னை 2 

பொய்மையும் வாய்மை யிடத்த புரை தீர்ந்த 
ஈன்மை பயக்கு மெனின் 2 

இவை மூன்று மெழுத்கொன்திய வெதகை. 

* 4 ஊடு யறுகை யுறுமுத்தங் கோப்பனபோன் 

மாசி யுகுபனிநீர் வக் துறைப்ப-- 0௪ 

மூலைக்கோடு புல்லுதற் கொன்தில்லாதேன் கர்ண்மோ 

விறக்கோடு கொண்டெரிக்கின் நேன்'' 

இர் ஈக்சரர் வாக்கிலுட் கடை யிரண்டடியும் மூன்றாபெழுத 

கொன்றெனுகை வந்தவாறு காண்க, 

(1 அவிழ்ந்த அணியளைக்கு மம்பலமஞ் Pam; 

மகிழ்க்திவொர் முன்னர் மலரும்--கனிழ்க் Sil 

Sip opr யாளை நெடுமான்தேர்க் கிள்ளி 

கழறரொழா மன்னவர்தங் கை” 

இப் பொய்கையார் வாக்கினுண் மூன்றாமெழுக் தொன்றி வரத. 
இதனை; இரண்டாமெழுத்தின் மேலேதிய வயிரொன்றி வர் தமை 
யால் உயிரெ.துகை யென்பாரு மாளர், 

  

' மனைக்குப்பாம் வாணுத லின்மைதான் சென்ற 

இசைக்குப்பாழ் ஈஉட்டோரை யின்மை யிருக்கு 

வவைக்குப்பாம் மரக்கோரை யின்மை தனக்குப்பாழ் 

கற்றி வில்லா ௮டம்பு ”” 

இதுவு மதுபோலக் கொள்க. பிறவுமன்ன. 

* 4 ஊட) முனையில் ஒளிர்முச்துக் கோண்துபோல்: 

வீசம் பணிவந்து மெய்குளிர--ம௬ 

முலைத்தடங்கண் மாதே முழுவினையேற் Sb a 

கிலைக்கடையோ கிச்சயித்தாய் நீ” 

என்பது, தமீழறியும் பேநமாள் கதை அச்சுப்பிரதயில், ஈச்சரர் பாடியதாகக் 

கூறப்பட்டுள்ளது. இப்பாடங்கொள்ளில் மேற்காட்டிய இலக்சணத்துக்கு 

இஃது உதாரணமாகாதவாறு காண்க, 

1* அவிழ்ச்த துணியியைக்கும்” எனவும் பாடம்,
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இனி யெட்தெ இறக்தானும் வருமாறு: 

 வடியேர்கண் ணீர்மல்க வான்பொருட்கட் சென்றார் 

கடியார் சனங்குழாய் காணார்கொல் காட்டு 

ளிடி.யின் முழக்கஞ்சி யீர்ககவுள் வேழம் 

பிடியின் புறத்தசைத்த கை '' எனவும், 

fl அன்பிற்கு தண்ட « ate ar ழார்வலர் 

புன்கணீர் பூக றரும்” .... எனவும், 

* ௮௫ யகன்ற வறிவென்னாம் யார்மாட்டும் 

"வெஃகி வெகிய செயின் '' எனவும், 

15 அதுக கோதாய் பொருப்பன் தரக்குமித்தான் 
OE Ft மார்பின்! றழை ” எனவும், 

! ஆரியா முள்புக் கழுந்து வஅதவிர்த்தான் 
* கூஜியாய் சொல்லுமோ வின்று எனவும் 

இரண்டா மெழுத்தொன் றி வக் தமையால் அடியெதுகை, 

பொன்னி னன்ன Qui Da ant Cat Bs 

பன்னருங் கோங்கி னன்னலங் கவற்றி 

மின்னவி ரொளிவடச் தாங்கி மன்னிய 
ஈன்னிற மென்முலை மின்னிடை வருத்தி 

யென்னையு மிடிக்கண் ன்ெனுவித் இன்னடை 

யன்ன மென்பெடை.. போலப் பன்மலர்ச் 

கன்னியம் புன்னை யின்னிழற் அன்னிய 
மயிலேர் சாயல் வாணுதல் 

அயில்வே லுண்கணெம் மலிவு கொலைத்தனவே 

இதனு ஸிணையெனுகை முகலான வேழு விகற்பமு முறையானே 
வந்தவாறு கண்டு கொள்க, பிறவு மன்ன, (௩௬) 

| வருக்க, நேடில், இன மோனையும் எதுகையு மாமாறு] 

97. வருக்க நெடிலினம் வரையா ராண்டே 

இஃதென்னுதலிற்2ர௫ வெனின், மோனைக்கு மெதுகைக்கு 
மெய்தியதோ ரிலக்கண முணர்த்துதல் நுதலிற்று, 

இதன் பொருள்:--வருக்கமும் கெடிலும் இனமும் வந்தாலும் 
நிக்கப்படா மோனையு மெதுகையுமா மென்றவாறு. 
  

* கறியாய்ச் சொல்லுமோ' எனவும் பாடம்:
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அவற்றை முறையானே யுறழ்வர், அவை வருக்கமோனை, 
வருக்கவெதுகை;, நெடின்மோனை, கெடிலெதுகை, இனமோனை, இன: 
வெ. துகை யென்று வழங்கப்படும். அவத்திற்குச் செய்யுள் வரு 
மாறு: 

(4 பகலே--பல்பூல் கானற் கள்ளை யோப்பியும் 
பாசிலைக் குளவியொடு கூ.தளம் விரைஇப் 
பென்னுப் பிணியவிழ்க்ச ஈன்னெடுங் கூந்தல் 
ப8ீர்ங்கப் பெய்து தேம்படச் இருகப் 

புனமீ ரோதி செய்குி ஈசைஇப் 
பூர்தார் மார்ப புனத்துட் டோன்றிப் 
பெருவரை யடுக்கச் தொருவே லேப் 
பேயு மறியா மாவழங்கு பெருங்காட்டுப் 
பைக்க ணூழுவைப் பபபெகை வெரிஇப் 
பொருது சனக்தணியாப் த லொருக்கல் 

போகரது வழங்கு மாரிரு ணதொள் 

பெளவசக் தன்ன பாயிரு ணீந்தியிப் 

பொழுது வருரூவை யாயி 

னத்மார் மார்ப தீண்டலெங் கதுப்பே” 

5 இஅ பகர மெய் வந்த வருக்க மோனை, இவ்வகை வருவன முதலெ 
முச்தொன்றா விடினும் தமது வருக்க வொப்புமை நோக் 
மோனைப் பாற்படுத்தி வருக்கமோனை யென்று வழங்கப்படும், 

. *நீடிணா்க் கொம்பர்க் குயிலாலக் கா.தாஇப் 
பாடுவண் டஞ்சி யகலும் UHM SB) 5 
தோடார் தொடிகெூழ்த்தா ருள்ளார் படலொல்லாப் 
பாடமை சேர்க்கையுட் கண்” 

இ௫ டகர மெய் வருக்க வெ.தகை, இரண்டாமெழுச் தொன்றா 
விடினும் இரண்டாமெழுக்தின் வருக்க வொப்புமை கோக்கி யெது 
கைப்பாற்படுத்அ வருக்கவெதுகை யென்று வழங்கப்படும், 

இனி கெடின்மோனை வருமாறு: 

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லா 
Cur gon Fon sor ஜொழுக்க மேடைமை 3
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இ முதலெழுச் தொன்றாமையின் மோளையுமன் அ: இரண்டா 

மெழுத்தொன்றுதலும், இரண்டாமெழுத்தின் மேலேறிய வுயி 

சொன்றுதலும், மூன்ராமெழுத் தொன்றுதலு மின்மையா Aa giana 

யுமன்று; சொல்லும் பொருளும் பகைத்து வாராமையின் (ps sm 

மன்று; இறுவாயொத்து வாராமையி ஸனியைபுமன்று; அளபெடுத் 

தொன்தி வாராமையின் அளபெடையுமன்று; ' ஒவ்வாமை தொடுத் 

இன்மையிற் செர்தொடையுமன்று) அடி.முழுது மொருசொல்லே 

் வரத் தொடுத்த இன்மைபி னிரட்டைத் தொடையுமன்று ; ஈறு 

முதலாகத் தொடுத்ததின்மையினக்தாதித் தொடையுமன்று. இதனை 

கெட்டெழுத்தென்னம் மாத்திரை யொப்புமை நோக்கி யியைக் 

தினிதாய்க் கடத்தலா னெடின் மோனையென்று வழங்கப்படும். 

இனி கெடிலெதுகை யாமாறு;--- 

அவாவென்றே யஞ்செ ராழா வொருசாரார் 

கூகூவென்றே கூவிளி கொண்டா ரொருசாரார் 

மாமாவென்றே மாய்க்தனர் நீர்தா வொருசாரார் 

ஏூர்காய்€ ரென்செய்து மென்றா ரொருசாரார் ”' 

இன்னவெல்லா மிரண்டா மெழுத்தொன்றா வாயிஸம், இரண்டா 

மெழுத்தி னெடி. லொப்புமை நோக்கி யியைர்தினியவாய்க் கிடத் 

தலி னெடிலெதுகைப்பாற்படுத்து கெடிலெதுகை யென்று வழங் 

சப்படும். 

இன மோனை மூன்று வகைப்படும், அவை வல்லினமோனையும் 

மெல்லின மோனையு மிடையின மோனையுமாம். 

அவற்றுள் வல்லினமோனை வருமாறு :-- 

*சயலே ரூண்கண் EHP GBI EHH 

சுடர்புரை இருநுகல் பசலை பாயத் 

இருந்திழை wenn gO wr ளரும்பட ருழப்பப் 

போகல் வாழி யைய பூத்த 

கொழுங்கொடி யணிமலர் தயங்கப் 

பெருந்தண் வாடை வரூஉம் பொழுதே” 

இஃதெல்லாவடியு முதற்கண் வல்லினமே வக்தமையின் வல்லின 

மோனையென்றனு கையனார் காட்டிய பாட்டு, பிறவுமன்ன. வல்லின 

மோனையு மிடையின மோனையும் சங்கயாப்பிற் சண்டுகொள்க.
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இனவெதுகை மூன்று வகைப்பகிம்; வல்லின வெதுசை மெல் 

லின வெதுகை, இடையின வெதுகை பென. 

அவற்லிற்குச் செய்யுள் வருமாறு: 

1 தக்கார் தசவில ரென்ப தவாவ 

செச்சத்தாற் காணப் படும் * 

இது 'இரண்டாமெழுத்து வல்லினம் வர்கமையால் வல்லி 
Da FIGS. 

“gost? ap மார்வ முடைமை யதுவினு 

ஈண்பென்னு நாடாச் சிறப்பு,” 
a 

இது மெல்லின வெதுகை. 

' எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப் 

பொய்யா விளக்கே விளக்கூ ? 

இஃது இடையின வெதுகை, பிறவு மன்ன. 

் வருக்கு நெடிலினம் வரையார் ' என்றாலும், ௮இகா£ வச - 

தால் அவை யென்பது பெறலாம்; பிறரும், 

' அடிதொறு மூதலெழுக் சடைவதை முதற்றொடை 

பிடையதன் முன்னொன் வியைவதை யெறுகை 
” 

நெடிய பிறவு மினத்இினு மாகும் 

என்னு ராகலானும், பெயர்த்தும் ஆண்ட என்று மிகுத்துச் சுட்டி 

கூற வேண்டியதென்னை 3 எதுளைச் தொடையுட் இர் முழுவதும 

வருவது தலையா கெதுகை, ஐரெழுத்கே வாக் தொடுப்பது இடை 

யா செதுகை, இனக்தானும் மாத்திரையானும் பிறவாற்றாணும் 

வரத்தொடுப்பது கடையா கெ.துகை யென்றும், முன்னிரண்டடிபபு 
மோரெதுகைக் கொடையாய் வந்து பின்னிரண்டடியு மற்றொரு 

இறத்தான் வரினும் குற்றமில்லை; ௮ இரண்டடி. யெஐகை என் 

பார் ஒரு சாராடரியர் எனற்கும், ஒரு சாராசிரியர் எதுகை ச்கொடை 
யுள், ய ரலழ என்னும் சான்கொற்றும் வர்.அ மிகத் கொடுத்தால், 
அதனை யாரிடை யெதுகை யென்று வேண்டுவர் என்ப தறிவித்தா 
கும் வேண்டப்பட்டது. 

18



138 யாப்பருங்கல விருத்தி 

அலர் கூறுமாறு; 

। சீர்முழு கொன் லிற் உலையா கெதுகை 

யோரெழுக் தொன்கி னிடைகடை பிறவே” 

என்ரு ராகலின். 

அவை வருமாறு: 

- சலைவிலங்கு ரீள்புருவஞ் சென்றொ௫ய நோக்க - 
மூலைவிலங்கிற் றென்று முனிவாண்--மலைவிலங்கு 

்் தார்மாலை மார்ப சனிமை பொ அக்குமோ 

கார்மாலை கண்கூடும் போழ்து ” 

இது கலையா செதுகை, 

அகர முதல வெழுத்தெல்லா மாதி 

பகவன் முதற்றே யுலகூ2? 

இது இடையா கெனுகை. 

1 அவி னிடையர் *விதையடிப்ப ரவ்விதையைக் 

காமினோ வென்ராற் கதம்படுவர்---நரமினிப் 
பொல்லா கெனினுமப் பூர்தோட்டம் வாழமுகருங் 

கொள்ளாரா ஈஞ்சொற் குணம்” 

இத sour Oa ging, 

மோனைக்கு மிவ்வாறே சொல்லிக்கொள்க; என்னை 9 

“ ஒன்றின முடித்த றன்னின முடித்த 
லென்றிவ் வசையால் யாவையு முடியும்” 

என்பவாகலின். 

வரலாது:-.- 

 சுடச்சுடரும் பொன்போ லொளிவிடுந் அன்பஞ் 
சுடச்சுட Car pep பவர்க்கு ”” 

இது தலையாகு மோனை, 
  

ரி  விதையழிப்பர்' எனவும் பாடம்,
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! மாவும் புள்ளும் *வதிவயிற் படர 
மாநீர் விரிந்த பூவுங் கூம்ப 
* * அ 

இஃது இடையாகு மோனை. 

1! பகலே-பல்பூங் சானற் கள்ளை: யோப்பியும் 
* ன் அ 

என்பது கடையாகு மோனை. 

இனி யிரண்டடி. யெதுகைக்குச் சொல்லுமாறு; 

: இரண்டடி யெதுகை திரண்டொருங் Gout «Ges 
3 

மூரண்ட வெதுகையு மிரண்டினுள் வரையார் 

என்று.ராகலின், 

வரலாறு: 

2 உலக மூன்று மொருங்குட னேத்துமாண் 

டிலகமாய இறல.ி வன்னடி. 

வழுவி னெஞ்சொடு வாலிதி னாற்றவுக் 

தொழுவ றொல்வினை நீங்குக வென் சியான்” 
எனவும், 

' மணியுமிழ்க்து மாமலை2மன் மேய்வனவு காகம் 

மடவாலார் கொய்ய மலர்வனவு காகம் 

பிணிய விழ்ந்து ஈன்னாளாற் பூப்பனவும் வேங்கை 

பிறங்கன்மாகச் தொலைத்தவற்றான் அுய்ப்பனவும் வேங்கை 

1 இறைக்காச்சா னெம்மருளா மாலையு மாலை 

யெமக்கினிசா யாமவனைச் சூட்டுவது மாலை 

நிறைகாய்த்தி கெஞ்சஞ்சச் சுவெதுவவ காமம் 

நிலங்காக்குஞ் சேஎய் கெிநகருங் $காமம் 
எனவும், 

* “புதிவயிற் படர” எனவும் பாடம், 

1 தொழுவ ஜொல்வினை ' எனவும் பாடம், 

ம் * இறைக்காசான் ' எனவும் பாடம், 

$ காழம், என்பது ஈழகாட்டிலுள்ள ஈதிர்காமம் ன்னும் திருப்பதி, 
é



140 யாப்பருக்கல விருத்தி 

! மக்திரி சடிதோடி மதிபுரை குடையசைய த் 

தரீதரவகை காணிற் றன்னொடு நிகரில்லாப் 
பூவிரி சமழ்குஞ்சிச் சாகர மகளொப்பா 

யாவரு மிவணில்லென் ரூசற வஅகூறும் '' 

எனவுவ் கொள்க, 3 

மோனைக்கு மிவ்வாறே கூறப்படும்) ஒன்றின முடித்த றன் 

னின முடித்த லென்பது தந்இரவுத்தியாகலின், 

வரலாறு: 

1 அகங் கண்டகத் தாலற்ற வாடவர் 

ஆகங் சண்டகத் BODO வன்பினர் 

பாகங் கொண்டு பயோதரஞ் சேர்த்தினர் 

பாகங் சொண்டு பயோதர ஈண்ணினார் ”? 

எனக் கொள்க, பிறவு மன்ன. 

இனி ஆடை யெதுகைக்குச் சொல்லு மாறு:-- 

1! யரலழ வென்னு மீரிரண் டொற்றும் 
வரன்முறை. பிறழாது வர்இடை யுயிர்ப்பி 

னாசிடை யெஅகையென் றிர்தனர் கொளலே '' 

என்றுராகலின், 

அவை வருமாறு: 

1 தக்கோலந் இன்று தலைநிறையப் பூச்சூடிப் 

பொய்க்கோலஞ் செய்ய வொழியுமோ-வெக்காலு 
மண்டி வினையு ஞூறைக்கு மெனப்பெரியோர் 

சஈண்டுகை விட்ட மயல் ”” 

எனவும், 

் காய்மாண்ட தெங்கின் பழம் விழக் கமுகினெ ந்ிப் 
பூமாண்ட திர்தேன் மொடை$தி வருக்கை போழ்க்து 

தேமாங் கனிசிதறி வாழைப் பழங்கள் சிந்தும் 

ஏமாற் கதமென் மிசையாற் சிசைபோய அண்டே ”” 

எனவும் போக்தவிவற்றுள் பொய்க்கோலம், காய்மாண்ட என யகா 

வொத்திடை ass athe யெதுகை கொள்க.



தொடையோத்து 17 

1! மாக்கொடி மாலையு மெளவற் பந்தரும் 

கார்க்கொடி முல்லையுங் கமழ்க்த மல்லிகைப் 

பூச்கொடிப் பொதும்பரும் பொன்னின் ஞாழலுக் 

தக்கடி. கமழ்ர்துதான் ௮றக்க மொத்ததே '' 

ம நார்த்தொடுத் நர்க்கலென் ஈன்றாய்ச் தடக்கலென் 
பாத்துழிப் பெய்யிலென் பல்லோர் பழிக்கலென் 

தோற்பையு ணின்று தொழிலறச் செய்தாட்டுங் 

கூத்தன் புறப்பட்டக் கால் '' 

1! அர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம் 

ஓதலிற் இறந்தன் ஜொழுக்க முடைமை ' > 

இவை ரகர வொற்கிடைவர்த ஆசிடையெதுகை,. 

! அவே அுருவின வாயினு மாபயந்த 

பால்வே அ௮ருவின வல்லவாம்.--பால்போ 

லொருதன்மைத் தாகு மதநெறி யாபோ 

௮ருவு பலகொள வீங்கு ” 

இது லகரவொற்றிடை வந்த ஆசிடையெதுகை. 

அந்தரத் துள்ளே யகங்கை புறங்கையா. 

மந்தரம் போலு மனைவாழ்க்கை--மக் தரத்துள் 

ar parC மென்று மகிழன்மின் வாணாளும் 

போன்ற பூளையே போன்று ” 

இ௫ ழகர வொற்றிடை வக்த ஆசிடையெதுகை, 

இவையெல்லாம் வரலாற்று முறைமையோடுய் கூடி யியைந்தினிய 

வாய்க்டெப்பனவே கொள்ளப்படுமென்க, ஆண்டே என்ற ஏகார 

விதப்பினால் எதுகைத்தொடையானே பாவினம் வருவது, பிற 

தொடையால் வருமாயினும்) அல்லதூஉம் தலையாகு மோனையானும் 

வரப்பெறு மெனக் கொள்க. ::*எதுகைத் தொடையா லினம்பிற 

விரவினுஞ் இறெப்புடை மோனையுஞ் சிவணு மாண்டே”'' எனப் 

பிறருஞ்சொன்னார். 

  

* எதுகைத் தொடையா னடிபிந ரவியும் * எனவும் பாடம்,
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மேற்காட்டிய பாவினத்துள்ளும் ாரிறவற்றுள்ளு மெதுசைத் 

- தொடையான் வருமாறு கண்டு கொள்க, 'அவாவென்ே யஞ்செ 

ராழா வொரு சாரார் ***?” என்பனு இறுதியியைபாய் வர்ததாயி 

னும் கெடிலெதுகையாய் வக்கு. முரணாய் வரும் பாவினமும், 

அள பெடையாய் வரும் பாவினமு மெதுகையிற் Sib gb, Crowder 

யித் நீர்ந்தம் வாராவெனக் கண்டுகொள்க, 

தலையாகு மோனையாற் பாவினம் வருமாறு; 

! களுநீல மணிக்த க௮ப்பினயற் 

கருநீல மணிர்கன சகண்ணிணைகள் 

கருகீல மணிக்கதிர்க் சட்டியெனக் 

கருகில மணிந்த கருங்குழல்கள் '” 

எனச் கொள்க. 

மிகருதிவகையால் ய, ர, ல, ம என்னும் சான்குமே யாசென்றா 
ராயினும், வல்லினத்அப் பகரமும், மெல்லினத்து க, ஞூ, ண 

வென்னு மூன்று மொழித்து, *எல்லா வொற்று மொரோ விடத் 

தாசாய் வரவும் பெறும். ண, ம, ன வென்னு மூன்றும் வல்லினஞ் 

சார்ந் தாசாகா; ரிவகார, ஈகார, மகாரத்தோ டியைர்து மாசாகா 

வெனக் கொள்க, இன்னு மவ்வேசார விதப்பினானே உரையிழ் 

கோடலென்ப தனால், விட்டிசை மோனையும், இடையிட்டெ துகையுப் 

- கொள்ளப்பசிம்) என்னை? 

1! விட்டிசை மோனையு மிடையிட் டெ. ௫கையு 
மொட்டி வரு௨ மொருசாரு முூளவே ' 

என் ராகலின். 

வரலாறு; 

௮௨ அளியா வளிவி லிடைமகனே 

கொ அலைய ஸனின்னாட்டை நீ'? 

இதனுண் முதலெழுத்தாண்டு மளவொத்து விட்டிசைத்தமையால் 
விட்டிசைமோணை, 

* அல்லா வொற்றும்' எனவும் பாடம், 
1 வகார ஈகார தகார மகாரத் தோடு" எனவும் பாடம்,
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இடையிட் டெதுகை வருமாறு: 

( தோடா ரொல்வளை கெகிழ நாளு 

நெய்த லுண்கண் பைதல் கலுழ 

வாடா வவவரி புதைஇப் பசலையும் 

வைகறோறும் பைபையப் பெரு 

டோர் நீடா ரிவணென நீமனங் கொண் 

கேளார் கொல்லோ காதலர் தோமீ 

வாடாப் பெளவம் OTT (LPB தெழிலி 

பருவஞ் செய்யாது வலனேர்பு வகாஇ 

யோடா மலையன் வேலிற் 

கடிது மின்னுமிக் கார்மழைக் குரலே '' 

இஃது அடியிடையிட் டெதுகை வர்தமையா லிடையிட்டெதுமை 

  

எல்லா வெகைக்கு Up SEF நேர்க்கு நிரையும், நிரை 

கேரும் வாரா. நேர்க்கு நேரும், நிரைக்கு நிரையுமே வருவதெல ~ 
கொள்க, 

ஈநிரைகேர் மறுசுலை படையா கம்முளு 

மெதுகை முதலசை யென்மஞர் புலவர்'' 

எனவும், 

' யாவகை யெதுகையு *மசைமுறை பிறழாப் 
பாவகை நசான்காம் பாட்டி. னுள்ளெ 

எனவுஞ் சொன்னாராகலின். « விதப்புக்ளைவி வேண்டியது விலை 
x ச் ௪ * உ ட த் ட . Gio” என்பது oa Bar a] ச்தியாகலி னிவ்வா aan ர்க்கப்பட்ட ற. 

ல பிறரு மோனைக்கு மெ௫சைக்கு மிவ்வாறே சொன்னார்; என்னை ? 

* அடிகொறுர் கலையெழுத் கொப்பது மோனை 

௮ஃகொழித் தொன்றி னெதகைச் கொடையே 

ஆயிரு தொடைக்குங் 1கிணயெழுக் துரிய ” 

என்றார் தொல்காப்.பியனார். 

ட் * - அசை நீலே * எனவும் பாடம், ன ரு 
1 * பாட்டி டூங் காலே * எனவும் பாடம், 

$ ளையெழுத்து-இன வெழுத்ன,
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' முூதலெழுச் தொன்றின் மோனை யாகு 

மலஃ்தொழித் தொன்றி னெதுகை யாகு 
மாயிரு தொடைக்குங் ஷைன் ரிய” 

என்றார் ஈத்தத்தனார். 
1! மூதலெழுக் தொன்டின் மோனை i 

முதலெழுத் அளவோ டொத்து மு.கலா 

வஃதொழிக் தொன்றி COOH மென்ப 

விவ்விரு தொடைக்குங் ககாயெழுத் துரிய ”' 

என்றார் பல்கரயனார். 

“ முகலெழுத் தொன்தி முடிவது மோனை 

யேனைய தொன்றி னெ௫அகைச் தொடையே 

Yond Qe ver Aa pup wise 

னெ.லிப்பட வர்தன கேரப் படுமே ”' 

என்முர் * காக்கை பாடினியார். ... ௩௪) 

[ழாண்தோடை ஆமாறு | 

98. மொழியினும் பொருளினு முர ணுதன் api ant 

என்பது என்னுதலிற்ோவெனின்; நிறுத்த முறையானே அடி 

தோணாமா அுணர்ததுதல் நுதலிற்று, 

இதன் பொருள்:--அடிகதொறுஞ் சொல்லும் பொருளும் மறு 

தலைப்படத் தொடுப்பது ௮டி. முரண்டொடை எனப்படு மென்ற 
வாறு, 

அம்முரண் மூன்று வகைப்ப௫ிம். அ௮வைசொல்லும் சொல்லும் 

முரணுதலும், பொருளும் பொருளும் மூரணுதலும், சொல்லும் 

பொருளுக் தம்முண்டுரணுகலுமென, இனியொருசா ராஇரியர் 

அ௮வைகதா மைந்து விகற்பமா மென்பர், உவை யாவையோ வெனின், 
சொல்லும் சொல்லும் மு. ரணு தறும், பொருளும் பொருளும் முரணு 

திலும், சொல்லும் பொருஞ்ஞ் சொல்லொடு முரணுதலும், சொல் 

அம் பொருளும் பொருளொடு முூரணுதலும், சொல்லும் பொரு 

ளுஞ் சொல்லொடிம் பொருளொடு மூ.ரணுதலும் என விவை, 
  

*  காக்கைபர்டிணியார் ' என்றும் பிரதி பேதம் உண்டு,



தொடையோத்து 145 

வரலாறு; 

1 செக்கொடைப் பகழி வாட்ச் செஞ்சிறந்து 
'கருங்கைக் கானவன் களி, *றுகிறக் சழமுத்தலிற் 

பசும்புண் வார்க்த வசம்புடைக் குருதியொடு 

வெள்விளி பயிற்று சாட 

ுழைய கைவும் விழையுமென் னெஞ்சே " 

இது சொல்லும் சொல்லும் மூரணியது. * செந்கொடை Ay: 

மன்று ; செவ்வை. கருங்கை நிறமன்று; கொலைத்தொழில், 

1! தீமமேய் திறல்வரை நுழைஇப் பரிமெலிந்து 

நீர்சசை பெரா௮ நெடுநல் யானை 

வானதிர் ர்தழங்குரன் மடங்க லானாது 

நிலஞ்சேர்பு 1 முயங்கு புலஞ்சேர் மாத்த 

நிலவென விளங்கு நிரைவளைப் பணைத்தோ 

'ளிருளே ரைம்பா லொழியப் 

பொருள்புரிச் தகறல் புரைாவதோ வன்றே” 

இது பொருளும் பொருளும் முரணிய. தீயென்னும் பொரு 

ட்குரீரென்னும் பொருஞும், வானென்னும் பொருட்கு நிலமென்ம் 
பொருளும், நிலவென்னும் பொருட்கு இருளென்.ம் பொருளும் 
மறுதலைப்பட்டன.॥ 

*( பெருகிலக் குறுமகள் பிறிதோர்ந்து ஈடுங்கலிற் 

சிறுமை கூர்ந்த செல்சுடர் மாலையொடு 

கெகீர்ப் பொய்கைக் $ குறுநீர் தந்த 
தண்பனி யவிழ்மலர் நா.றுகின் 

சண்பனி துடைமார் வந்தனர் ஈமரே ” 
  

* ! செந்தொடை என்புழிச் செய்யதாய வண்ணமில்லை; செம்மை என் 
ஞ் சொல்லே. ₹ கருள்கை ' என்புழிக் கருமை என்னும் வண்ணமில்லை; 
கொன்று வாழுற்கை யுணர்த்திய௫ ' எனவும் பிரதிபேதம் உண்டு, 

1 “வேங்குரல் ' எனவும் பாடம், 

3 * மூழங்கு ' எனவும் பாடம். 

ரி தீ-£ர், வான்-கிலம், கிலவு-இருள் எனப் பொருளொடு பொருண் மூரணி 
யது, எனவும் பாடம், 

$ குறுநர்' எனவும் பாடம், 
19
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இது சொல்லும்பொருளும் சொல்லொடு முரணியது, *நெடு 

நீர் என்பது சொல், குறுநீரென்பது சொல், பெருநிலம் பொருள். 

₹ செர்தீ யன்ன ரசனத்த யானை 

நீர்சசை பெரு ௮க் கானற் 

றோர்நசைஇ யோடுஞ் சானிறக் தோரே ” 

இத சொல்லும் பொருளும் பொருளொடு முரணிய. செந்தி 

யென்புழிச் செம்மையு முண்டு; தீக்கட் செய்யதென்னுஞ் சொல்லு 

மூண்டு. : 8ீர்சசை பெறா௮ வென்புழிச் சொல்லில்லை ; மூரணியது 

பொருளெனக் கொள்க. 

' ஒங்குவரைக் [கொடுத்துச் காழ்கச்திரல் கருவி 

செங்குர லேனற் பைங்கிளி யிரியச் 

சிறுகுடித் ததும்பும் பெருங்கன் னாடனை 

நல்ல னென்றும் யாமே 

தீய னென்னுமென் றஐடமென் ஜோேளே ” 

இது சொல்லும் பொருளும் சொல்லொடும் பொருளொடு முர 
ணிய. ' செங்குரல்' என்புமிச் சொல்லுமுண்டு; செம்மை சூரத் 
கண்ணுமுண்டு, * பைங்கிளி ' என்புழிச் சொல்லுமுண்டு ; பசுமை 
கிளிக்கண் ணுமுண்டு ; செம்மை யென்பதும் பசுமை யென்பது முர 

ணின. * ஓங்குவரை தொடுத்துக் காழ்க்இரங் கருவி ' என்பதூஉ 
மதுவெனக் கொள்க. 

இனி ௮வை TOS Dogs sr ad முறையே வருமாறு$-- 

' இருள்விரிர் தன்ன மாநீர் மருங்கின் 

நிலவு குவிந்கன்ன வெண்மண லொருசிறை 

யிரும்பி னன்ன கருங்கோட்டுப் புன்னை 

பொன்னி னன்ன நுண்டா இறைக்குஞ் 

  

* : நெட£ீர் என்புழி நெடுமையென்னுஞ் சொல்லுமூண்டு; நீரும் நெடிது, 
குறுநர்தந்த என்புழிச் குறிது என்னுஞ் சொல்லுண்டு; குறிய பொருளில்லை' 
எனவும் பிரதிபேதம் உண்டு, இது குறுகர்” என்னும் பாடத்திற்கியைந்த பொரு 
ளாகச் சாணப்படுசன்றது. 

ர் (சனநுதல' என்றும் பாடம், 

3 *தொடுத்த' எனவும் பாடம்;
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சிறுகுடிப் பரதவர் மடமகள் 

பெருமதர் மழைக்கணு மூடையவா லணக்கே '? தீ PES am (lp 

இஃது அடிதொறும் பொருளால் வந்து மறுதலைப் படத் 

தொடுத்தமையா லடிமுரண். 

«Poors Cure Hang லொல்குபு 

சுருங்கிய wD Quan sr Els 

குவிஈ்துசணங் கரும்பிய சொங்கை விரிக்ு 

சிறிய பெரிய நிகர்மலர்க் கோதைதன் 

வெள்வளைக் தோளுஞ் சேயசிக் கருங்கணு 

மிருக்கையு நிலைய மேர்தெழி லியக்கமுக் 

அவர்வாய்த் தீஞ்சொலு முவந்தெனை முனியா 
தென்று மின்னன மாகசூமஇ 

பொன்றிகழ் நெடுமிவற் போர்வல் லோயே 

இகனுள் இணைஞுாரண் முகலாய ஏழு விகற்ப முறையானே 
வந்தவாறு ௪ண்டு கொள்க. முூரண்டொடை. யிலக்கண மிவ்வா 

பிறருஞ் சொன்னார்; என்னை ? 

  

( மொழியினும் பொருளினு மூரணுதன் மூரணே x 

என்றார் தொல்காப்பியனார். 

! சொல்லினும் பொருளினு மாறுகோண் முரணே ” 

என்றார் பல்காயனார். 

1 பொருளினு மொழியின முரணுகன் முர்ணே” 

என்றார் ஈத்தத்தனார். 

் பொருளினுஞ் சொல்லினு முரணத் தொடுப்பின் 
மூரணென மொழிப முர்தை யோரே” 

என்றார் மயேச்சுரர், 

மறுதலை யுரைப்பினும் பகைத்தொடை யாகும் ” 

சான்றார் அவிஈயனார்,
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 மொழியினும் பொருளினு முரணச் தொடுப்பி 

orang தொடையென் றெய்தும் பெயரே 

என்மூர் காக்கை பாடினியார். (௩௮) 

(இதுவுமது ] 

39, கடையிணை பின்முர ணிடைப்புணர் முரணென 

விவையுங் கூறுப வொருசா ரோரே 

என்பது என்னுதலிற்றோவெனின், முரண்டொடைக் கொரு 

. கா ராஇரியர் வேண்டும் விகற்ப முணர்த அதல் நுதலிற்று. 

இதன் பொருள்:--கடையிணைமுரணும், பின்முரணும், இடைப் 

புணர்மூரணு மென்று சொல்லுவ ரொருசா ராசிரியர் என்ற 

வாறு. 

கடை யிரு£ரு மறுதல்ப்படத் தொடுப்பது கடையிணைமுரண், 

கடைச்ரு மிரண்டாஞ்சீரு மறு தலைப்படத் தொடுப்பது பின்முரண், 

இடை யிரு£€ர௬ மறுதலைப்படத் தொடுப்பது இடைப்புணர்மு. ரண் 

எனக் கொள்க, கடையிணை பின்மு ரண் இடைப்புணர்முரண் என்ற 

தல்ல, அவற்றிற் கிலக்கணங் கூதிற்தில்லை யாயினுஞ், சொல்லின் 

முடிவி னப்பொருள் முடித்த லென்பது தச்இரவுத்தியாகலானும், 

உரையிற்கோட லென்பதாகலானு மிவ்வா அ௮ரைக்கப்பட்டது. 

அவற்றுக்குச் செய்யுள் வருமா.து :-- 

Wt மீன்றேர்ர் தருக்திய கருங்கால் வெண்குருகு 

தேனார் ஞாழல் விரினைக் குழமூஉந் 
ஹஜ்ண்ணக் துறைவன் றவிர்ப்பவுர் சவிரான் 

தேரோ காணலல் காண்டும் 

பீேர் வண்ணமுஞ் சிறு நுதல் பெரிதே ?' 

இ: கடையிரு£ரு மறுதலைப்படச் தொடுத்தமையாற் கடை 

யிணைமுாண். 

ஈசார லோங்கிய தடசர்தாட் டாழை 
கொய்ம்மலர் குவிந்து தண்ணிழல் விரிந்து 
  
  

* உமீன்றேர்ந்து வருந்திய' எனவும் பாடம்,
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தமிய மிருக்கன மாகி நின்று 

ஈலனுடைப் பணிமொழி நன்குபல *புகழ்க்து 

விங்குதொடிப் பணைத்தோ ணெகிழக் 

அறந்தோ னல்லனெம் மேனியோ தீதே” 

இ௫ கடைச்£ரு மிரண்டாஞ்சோூ மறுதலைப்படத் தொடுத்த 
் 

மையாற் பின்மு ரண். 

 போதவிழ் குஜிஞ்சி 1கெடுக் சண் மால்வரைக் 

கோதையிற் ரழ்க்த வோங்குவெள் ளருவிக் ் 

காந்தளஞ் செங்காலைப் பசுங்கூ தாளி 

வேரல் விரிமலர் முகசையொடு விரைஇப் 
பெருமலைச் சீறா ரிழிதரு நலங்கவர்ச் 
தின்னா வாயின வினியோர் மாட்டே” 

இஃது இடையிரு£ரு மறுதலைப்படத்தொடுத்தமையா லிடை.ட 

புணர் முரண். 

இவ்வாறு கூமினார் கையனா ரென்னு மாடிரிய ரெனக் கொள்க. 

இவையுங் கூறுப வென்ற உம்மையான் முதற்€ ரொழிக,௮ 

மூன்று சர்க்கண்ணு மறுதலைப்படக் தொடுப்பு சடைக்கூலம 

மோணெனப்படும். 

வரலாறு ;-- 

! காவியம் கருங்கட் [செய்யவாய்ப் பைந்தொடி 
பூவிரி ஈறுமென் கூர்தலும் 

வேய்புரை தோளு மணங்குமா ரி லெம்மே ”' 

இதன் முதலடியில் கருங்கட் செய்யவாய்ப் பைர்கொடி எனக் 
கடைச்சர் மூன்று மறுதலைப்படத் தொடுத்தமையாற் கடைக்கூழை 

கோணெனக் கொள்க. 
  

* 6 புகன்று ் எனவும் பாடம், 

7 4 நறுந்தண் ” எனவும் பாடம். 

் * செவ்வாய் £ 
4 4எமக்கே' எனவும் பாடம், 

எனவும் பாடம்,
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ஒன்.மினமுடித்த றன்னின முடித்த லென்பது தந்திரவுத்தியாக் 

லின் எனைத்தொடைக்கு மிவ்வாறே கொள்க. 

அவை சொல்லுமாறு;--. கடையினைமோனை, பின்மோனை; 

இடைப்புணர்மோனை, கடைக்கூழைமோனை, எனவும் ; கடையிணை 

பெ௫கை, பின்னெதுகை, இடைப்புணரெதுகை, கடைக்கூழையெ 

தகை எனவும்; கடையிணையியைபு, பின்னியைபு, இடைப்புணரியைபு, 

கடைக்கூழைபியைபு எனவும் ; கடையிணையளபெடை,; பின்னள 

பெடை, இடைப்புணரளபெடை, கடைக்கூழையளபெடை எனவுங் 

சண்டு கொள்க. 

அவதந்திற்குச் செய்யுள்: 

(! பூந்தார்ச் சிறுளி புலம்பொடு புலம்ப 

மைம்மலர் நெடுங்கண் வாங்கமை கெடுந்தோ 

ளந்நுண் கொடியிடை. * கொடியேற் றந்து 

சறடிச் லெம்பு லெம்பொடு சிலம்ப 
* வேதி லாளனோ டிவ்வழிப் 

> க . 63 
போதல் சண்டனையோ வாழிய புறவே 

இக.னுட் சகடையிணைமோனை முதலாகிய நான்காம் வந்தவாறு 

சண்டுகொள்க. 

 வஞ்சிெயங் கொடியின் வணங்கிய நணங்கடை 

மலர்புளை வடிக்கண் வாங்கமைச் தொடித்தோண் 

மதிபுரை சிறு நுதல் ஈறுமென் கூந்தல் - 
வான்கதிர் வடமலி தடமு£லை மடவரல் 

பஞ்சயஞ் றடி பனிப்பவிவ் 
வெஞ்சுர மிதிப்ப விளைந்ததால் விதியே ” 

இ௫னுட் கடையிணை யெதுகை முதலாகிய கான்கு விகற்பமும் 

வர்தவாறு கண்டுகொள்க, 

 புயலறல் போலும் பூங்குழற் பிழம்பே 

தொய்யிலும் பொன்னே சாயலு மயிலே 
  

* *அணங்கிநவிடை யெற்றுறர்து ' ஏனவும் பாடம். 

ர் * ஏதில் காளையோ டிவ்வழி ' எனவும் பாடம்,
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சிலையே அதலும் முறுவலு *முக்தே 
மயிலும் பாலு மாம்பலு மொழியே 

யரிமதர் கெடுங்கணு மயிலே 

வரிவகாச் தோளி முகமுமோர் மதியே '' 

இகனுட் கடையிணையியைபு முதலாகிய நான்கு முறையானே 
வர்சவாறு கண்டுகொள்க, இஃதிறுவா யெழுவாயாகக் கண்? 

கொள்க. 

1! மெல்லிணர் நறும்பூ விடாஅ டொடாஅள் 

செய்கையும் வழாஅ டெய்வமுக் தொழாது 

ளினிதினி னகா௮ எஸிராஅ௮ஸ் யாவதும் 

விரிமலர் மராஅங் Grr aye விராஅம் 

பின்னிருள் கூந்த னன்னுத 

லென்னா குவள்கொ லென்னுமென் னெஞ்செ ' 3 

இதனுட் கடைபிணையளபெடை Upson Gu நான்னு விகற்ப 

முறையானே வச்தவாறு கண்டுகொள்ச, 

இன்னும், (இவையுுங் கூறுப வொரு காரோோ "யென்ற வும்ல.2 

விதப்பினால் ௮டியடிதோறுங் கடைச்சர்க்கண் முகலெழக்து மொழிப 

மொன்லிவக்தாழ் கடைமோனையென்றும், இரண்டா மெழுத் தொன்லி 

வந்தாற் சடையெதுகை யென்றும், கடைச்சீர் மறுதலைப் படி 

கொடுத்து வர்தாற் கடைமுரணென்றும், அடிதொறுங்கடைச் ரி 
௮இ யெழுச்தொன்தி வர்தாற் சகடையியை பென்றும், கடைச் 

QUO pars erp கடையளபெடையென்று மிவ்வாறு பெயரிட்0? 

வழங்குவாரு முளரொருசா ராசரியரெனக் கொள்க; 

    

QUI OT OI t—— 

“ வளரிளங் கொங்கை வான்கெழு மருப்பே 

பொறிவண் Cro Bul பாடுமா மருளொ 

வாணுச லொண்மதி மருட்டு 
மாயோ ஸிவளென் னோய்தணி மருர்தே ர 

இஃது அடிதொறுங் கடைச்சர்க்கண் முூதலெழுச் தொன்ளி 

லாக் தொடுத்தமையாற் கடைமோனை, 

* மணியே' எனவும் பாடம்
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! சுரிதரு மென்குழன் மேலு மாலைகள் கட்டினீர் 

புரிமணி மேகலை யாளை யாசமும் பூட்டினீ 

ச்ரிதவழ் வேனெடுங் கண்களு மஞ்சன மஞூட்டினீர் 

வரிவளை பெய்தளை யாளை நண்ணிடை வாட்டினீர் 

இஃது அடிதோறும் கடைச்சர்க்கண் ணிரண்டா மெழுத்தொ 

ன்றிவாகத் தொடுத்தமையாற் கடையெதுகை, 

1! சுயன் மலைப்பன்ன கண்ணிணை கரிதே 

saps இவளுச் கனிவடம் Qarall? s 

நாலினு நுண்ணிடை சிறிதே 

யாடமைத் தோளிக் கல்குலோ பெரிதே” 

இஃ௫ அடிதோறும் கடைச்சீர் மறு தலைப்படத் தொடுத்தமை 
யாற் கடைமுரண், 

1! மாமலர் நெடுங்கண் மானோக் னெவே 

பொன்மலர் வேங்கை புணர்முலைச் சுணங்கே 

நறுமலர்க் கூச்கலு மறலே 

* செறுமலர்க் கமல மலைத்தது முகமே”! 

'ஈத்துவக்கு மின்ப மறியார்கொ ருமுடைமை 

வைச்திழக்கும் வன்க ணவர் '' 

1 அளவ்ஜியா னட்டவன் கேண்மையே இழ்நீர்த் 
தறியதியான் பாய்க்தாடி, யற்று?! 

என விவை முதற்சர்ச் கடையொத்து வந்தமையாற் கடையியைபு. 

1 தொடுகடம் ுறைதுறை இரிதருஞ் FY HS 

கருங்கழி கலந்து கலித்தருங் கராஅ 

மறிதிரை மகரமும் வழா 

வெகிநீர்ச் சேர்ப்ப விக்கெறி sar” 

இது கடையளபெடை, பிறவுமன்ன, (௩௯) 

* 4 ஒண்மலர்” எனவும் பாடம்,
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[அடியியைபுத்தோடை ஆமாறு.] 

40. இதுவா யொப்பினஃ இயைபெனப் படுமே. 

இஃசென் ஸூதலிற்றோவெனின், நிறு ச்தமூறையானே யடி, 

யியைபுத் தொடையாமாறுணர்த்துத னுதலிற்று, 

இதன் பொருள்:-- அடிதோறு மிறுஇக்கண் ணெழுத்தானுஞ் 

சொல்லாணு மொன்னிவரின், ௮ அடி இயைபுத்கொடை யென் 

னப்படிம் என்றவாறு, 

வரலாறு t— 

 மாயோள் கூந்தற் கூரலு நல்ல 

* கூந்தலில் வேய்க்த மலரு ஈல்ல 
Loo ருஷண்”ண கல்ல 

பலர்புக மோதியு ஈனிஈல் லனவே ”' 

1 இன்னகைக் அவர்வாய்க் களவியு மணங்கே 

ஈன்மா மேனிச் ச௪ணங்குமா ரணங்கே 

யாடமைச் தோளி கூடலு மணங்கே 

யரிமதர் மழைக்கணு மணங்கெ 

இருநுதம் பொறித்த திலக மணக்கே 72 

இவை யடிதோறு தை வர்சமையான் அடியியை 

பு. க்தொடை. 

இனி அவை எட்டுத்திறத்தானும் வருமாறு ;-- 

1 மொய்த்துடன் றவழு முகிலே Our Fev 

மற்றத னயலே முத்துறம் மணலே 

நிழலே யினியத னயலது கடலே 

மாதர் நதி வல்லே யியலே 

வில்லே நுதலே வேற்கண் கயலே 

பல்லே தளவம் பாலே சொல்லை 

புயலே குழலை மயிமில யியலே 

ய.தனால் 
  

-* 6 வற்தற் பெய்க ' எனவும் பாடம், தற ் வு 
20
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- இவ்வயி னிவ்வுரு வியங்கலி . 

னெவ்வயி ஜோரு மிழப்பர்தர் நிறையே 
97 

இதனுள் இணையியைபு முதலாகிய எழு விகற்பரு முறையானே 

வந்தவாறு கண்டுகொள்க. 

ஈறு முதலாக இயை பெனட்ப$மே' என்று இறப்பித்தவதனால், 
மோனையாய்வரது இறுவாயொத்தால் மோனை யியைபென்றும்,; 

"எதுகையாய் வர்து இறுவாயொக்சால் எதுகை யியைபென்றும் 

மூரணாய்வர் திறுவாயொத்தால் மு. ரணியை பென்றும், அளபெடை 

யாய் வந்து இறுவாயொகத்தால் அளபெடையியைபென்றும், பல 

வாய் வர்து இறுவாயொக்கால் மயக்சகியைபென்றும், பிற வாராது 
- இறுவாயொகத்தால் 'செவ்வியைபென்றும் . வழங்கப்படு மெனச்' 
கொள்க; a 

e 
அவற்றுட் சில வருமாறு ;-- 

1 பூர்தண் பொழிலிடை வாரணச் அஞ்சும் 

பூங்கண் ணன்னை. யில்லிடைச் அஞ்சும் 

பூங்கொடிப் புறத்தயற் குறவன் அஞ்சும் 

பூசலிக் களவென் அியாக்துஞ் சலமே” 

இது மோனையியைபுத்கொடை. 

அலைப்பான் பிவிதுயிரை யாக்கலுங் குற்றம் 

விலைப்பாலிற் கொண்டூன் மிசைவ உங். குற்றம் 

சொலற்பால வல்லாத சொல்லுதலுங் கூற்றம் 

கொல்ப்பாலுங் குற்றமே யாம், ் 

இஃது எதுகை 'யியைபுத்தொடை, 

1! இருளுக் கெரிவிளச் சென்றும் பகையே 

அருளுச் கலைவாழ்க்கை யம் பகையே 

மருளுக்கு வாலனிவு *மாளாப் பகையே 

பொருளுக்க% இன்மை பகை '? 

இது முரணியைபுக்சொடை. 

ஏ ௭ வழங்குஞ் சிலையா யினிவாரல் 

மாஅ வழங்கு நெலி ” 

* மாயா”: எனவும் பாடம்,
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: ஓ ஓதல் வேண்டு மொளிமாம்குஞ் செய்வினை 
யாது மென்னு மவர்2 

இஃது அளபெடை யியைபுக்தொடை. 

* பரவை மாக்கடற் படுதிரை வரவும் 
பண்டைச் ர்செய்தி யின்றிவண் வரவும் 
பகற்பின் முட்டா இரவித வரவும் 

பசிய மார்கையும் வரவும் 

பரியினும் போசா தவப்பினும் வருமே 2 

இது மோனையு மூரணுமாய்வக் "திறுவாப் யொத்தமையான 
மயக்கியைபுச் தொடை, 

*ஓங்கருவரை யமன்ற வேங்கை உறுமலரு 
மூர்கெழு கெய்தல் வார்கெழு மலரும் 

பழனத் தாமரை யெழினல மலரு 

மில்லயற் புறவின் முல்லைவெண் மலரு 
, மேரா௮ங் கடற்திளை விரா௮ மலரும் 
வேறுபட. மிலைச்செய ar Doha HEA 
Cui 560 பொய்க்குவ னெனவும் 
GIS ணுண்கணும் புலம்பா னாவே '' 

இது பொழிப்பெலுகையும், பொழிப்பளபெடையுமாய் வக்தறு 
வா யொத்தமையான் மயக்கியைபுக்கொடை, மயக்கியைபுக் தொ 
டைக் இலெக்சணம் பலரும் ஈறு பிஜிதாய் வர்ததாயினு மென்பாரு 
முூளசொனக் கொள்ச, 

௮௮ போக்கிச்கொடை பல தொடுப்பினு மென்்னஞ்சூத்திரத் 
அட் காட்டம். இயைபுக்தொடைக் கிலக்சணம் பிறரு மிவ்வாறு 
சொன்னார்; என்னை? 

“Omer யொன்ற லியைபின் யாப்பே" 
சன்னுர் தொல்கரப்பியஞார், 

“ இறுவா யொப்பின& தியைபென மொழிப” 
என்றா ரவிகயனார். 

  

ர் : செய்தியி னின்றிவன்" எனவும் பாடம்,
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் இயைபே யிறு௪ ரொன்று மென்ப 

சான்றார் பல்காயஞார், 

ஈஇறு2 ரொன்றி னியைபெனப் படுமே” 

என்றார் ஈத்தத்கனுர், (௪௦) 

| அடி amar திட்டை. யாமாறு] 

Als அளபெடை யொன்றுவ தளபெடைத் தொடையே 

என்பதென்னுதலிற்றோ வெனின், நிறுத்த முறையானே யடி, 

பள பெடைதி கொடை LT Lor Dea FBI BW ASE Do, 

இதன் பொருள்: _ அடிதொறு முதற்சர்க்சகண் அளபெடுத் 
தொன்றிவரின் ௮2 அடியளபெடைக்தொடை யெனப்படுமென்ற 

வாறு. 

இச்சூத்தாத்துண் முதற் ரென்பதில்லையாயினும், * இருசர் 

மிசைவர.ச் தொடுப்பதை யிணையே ' என்னும் சூத்இரத்தினின்றும், 

சீர் என்றும் முதல் என்றும் இங்க கோக்கதிகாரம் வரவுரைக்கப் 

பட்டசெனக் கொள்க, 

ஒன்று தலென்ப ட 

ce தனிநிலை முதனிலை யிடைநிலை யிறென 

நால்வகைப் 'பூஉமள பாய்வரு மிடனே ” 

என்று சொல்லப்பட்ட உயிரளபெடையும், ஐ Gh oor to ow 

வயலள வாய் மென விவை பதினோரொற்றும். குதிற்கீழுங் கூறி 

லிணைக்கமுமென்று சொல்லப்பட்ட ஒற்றளபெடையும் தம்முள் 

ஒன் ஜி.வருவகெனக்கொள்க. கான் டெத்து மேழூ நெட்டெழுத்து 

மளபெடுப்ப விருபத்தெட் டஇுயிரளபெடையாம். அவ்விருபத்தெட்டி. 

னையு மெட்டுவிகற்பத்தானு முறழ இரு.தாற் ஸிருபத்அுராலாம். பதி 
னோரொற்றுங் கூதிற்கீழுங் குறிலிணைக்கழு மளபெடுப்ப விருபத் 
இரண்டாம். அவ்விருபத் இரண்டினையும் எட்டு விகற்பத்கானு முறழ 
நாத்றெழுபத்தாரொற் றளபெடையாம், அனை யிறுதி யிடைநிலை 
யாய்க்கூ ௮படுப்ப விரட்டியாம். அவையெல்லாம் செய்யுள்வர் துழிக் 
எண்டு கொள்க.
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be ay or வழங்குஞ் சிலையா யினிவாரல் 

மா ௮ வழங்கும் வரை '' 

இது சீர்க்கு முன்னும் பின்னு மெழுத்தின்.மி யோரொழுத்தே 

நின்றளபெட௫ித்தமையாற் றனிடிலை பயளபெடைக்கொடை. 

1! காறி கொண்டான் சுதச்சே மனைழித்தான் 

ஆஅமி யேஈத லவன்” 

இது மூகனின்ற சொல்லின்கட் பின்னு மெழுத்துப்பெற்று 

முதலெழுக் அளை பெழுந்தமையான் முதனிலை யனாபெடைக்தொடை.. 

“surg களிற்வின்மேற் கட்படா மாதா 

படா முலைமேத் றில் ”” 

இஅ௫ முதனின்ற சரி னிறுதி யெழுத்தளபெடுத் தொன்கதிவாத் 
தொடுத்கமைபா லிறுஇநிலை யளபெடைக்தொடை, 

* பராஅ௮ய தேவர்க் கொழிச்கலு மாமோ 

விரா௮ுய கோதை விளர்ப்பு ” 

இது முதனின்ற FA wObarp எழுத்தளபெடுத் கொன்ிவாதி 
கொடுத்தமையா லிடைநிலை யளபெடைக்கொடை, 

இனி ஒற்றளபெடை: 

* வண்ண்டு வாழு மலர்நெடுங் கூர்தலாள் 

பண்ண்டை. நீர்மை * யரிது”” 

இஃ இடைநிலையொழ் ரளபெடைத்தொடை, 

உரன்ன் னமைந்த வணாவின ராயி 

னரண்ண் ணவர்திறத்த தில்” 

இஃதிறுதிரிலையொற் களபெடைதக்தொடை., 

தொடையே யென்றஇிகாரம் வாவைத்துப், பெயர்த்தும் அள 
பெடையொன்றுவ தளபெடைக் தொடையென் று 
சொல்லியவ தனால், மு. சலெழுத்கொன் ஜிவர் களபெழுந்தால் 
மோனையளபெடைத் தொடையென்றும், இரண்டாமெழுக்கொன்னி 
வந்து அளபெழுந்தால் எதுகை யளபெடைக்தொடை யென்றும், 
மாணாப் வற்தளபெழுர்தால் மூ ரணளபெடைகச்தொடை யென்றும் 

Me sme 

* பரிது எனவும் பாடம்.
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அவை பல வந்தளபெழுச்தால் மயக்களபெடை.த்தொடை யென்றும், 

பிற வாராகளபெழுந்தால் செவ்வளபெடைச்தொடை யென்றும் 

வழங்கப்பரிம். அவற்திற்குச் செய்யுள் வர்தவழயிக் சகண்டுகொள்சு, 

௮%9த யெனின், அளபெடை யொன்றுவ தளபெடைச் 

கொடை பென்னாது, ௮ளபெடைக் தொடையே யென்று ஏகார 

மிருதீ௮ுச்சொல்ல வேண்டியதென்னை பெபனின், ஒரூ சாராசிரியரால் 

இணை முதலாகிய ஒருசா ரளபெடை. விகற்பங்கள் சிறுபான்மை 

யொன்றா தளபெடுத்து வரினுங் கொள்ளப் படிமென்ப SIA S 
ற்கு வேண்டப்பட்ட, 

தொடை விகற்பத்து நான்கு. உயிரளபெடையும், இரண்டு: 
ஒற்றளபெடையுக் தம்முண் மயங்கி வரப்பெறும், 

உதாரணம் ;:-- 

(எள ராஅர் நீஇ ணீஇர்' என்பது கொள்க. 

இனி அவை யெட்டு விகற்பத்தானும் வழுங்குமாறு:-- 

(௮௮ வனிய வலவன்றன் பார்ப்பினோ 

டீ இ ரிரையுங்கொண் டீரளைப் பள்ளியுட் 

டூ உர் இரையலைப்பத் அஞ்சா இறைவன்றோண் 

மே எ வலைப்பட்ட ஈம்போ னறுநுதால் 
ஒ ஓ வழக்குக் அயர். 

-இஃ்தடிதோறு மூதற்சீர்க்கண் ணளபெடுத் தொன்றிவாத் 

தொடுச்சமையா லடியளபெடை த்தொடை, 

1! தா௮ட் டா௮ மரைமல ராழக்இ 

பூக் குவளைப் போ தருக்திக் 

காய்ச் செர்நெற் கறித்தப் போய் 

மாத் தா௮ண் மோட் டெருமை 

கே௭ம் புனலிடைச் சோஜர் பான் 

மீஇ னாஅர்ச் அகளுஞ் ௪இ 
ரே௭ ரா௮ர் இ ணீஇ 

ரூரன் செய்த கேண்மை 

யாய்வகாத் கோளிச் கலரா னாதே”
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இதனு ஸிணையளபெடை க்தொடை முதலாகப Gai tp விகற்ப 

மும் முறையானே வந்தவாறு கண்டுகொள்க, 

அளபெடை.க்கலெக்கணம் இவ்வாறு பிறருஞ் சொன்னார்; என்னை 9 
© அளபெடைச் தொடைக்சே யளபெடை, யாகும்” 

என்றார் பல்காயனார். 

 அளபெடைச் தொடைக்கே யளபெடை யொன்றும் 

TMT OS Bb BCT. 

* ger Quan. யினம்பெறத் தொடுப்ப தனபெடை 2 

என்றார் அவிகயனார், .் 

' சொல்லிசை யளபெழ நிற்பதை யள பெடை ? 

என்னார் றுசாக்கை பாடினியார், 4 

 அளபெமுகர் தியாப்பினஃ் தளபெடைதக் தொடையே ”' 

என்றார் 1 இரிபுரமெரித்தவர் பெயர் மஇழ்க் த பேராூரியர், 

1 எழுவாயெழுத் தொன்னின் **** அளபெடையே !' 

மாவும் புண்மோனை * *% * பணிமொழியே " 

இவற்றைப் பகம் நெ௫ழ்ச ுரைத்துக்கொள்க,. (ea) 

42. இருஈர் மிசைவாத் தொடுப்பதை பிணைய, 

மோனை முதலாகிய வைக்து கொடையு மூணர்த்தி யவற்தின் 
விகற்பமு முணர்த்துவா னெடுத்தக்கொண்டார். அவற்று ஸிச்ளூ. 
இர மிணையாமா MOT THEN நுதலிற்று, 
  

அளவே யினம் பெற: எனவும் பாடம், 

1 * உயரும் புரககாச் செற்றவன் பெயர், என்றும் பாடம், 

1 எழுவா யெழுச்சோன்றின் மோனை யிறுடு யியை பிரண்டாம் 
வழுவா வெழுத்சொன்றின் மாதே யெதுகை மறுதலைத்த 
மொழியான் வரினு மூரணடி தோறு முதன்மொழிகச்க 
ணழியாசளபெடுச் தொன்றுவ தாகு மளபெலடயே, 

் (பாப்பருங்கலக்காரிகை) 
ர மாவும்புண் மோனை யியைபின் னகைவடி யேரெதுகைச் 

கேவின் முரணு மிருள்பரச் தண்டள பாவளிய 
வோவிலச் தாதி யுலகுட ளாமொக்கு மேயிரட்டை 
பாவருஞ் செந்தொடை பூத்தவென் ஸமுகும் பணிமொழியே, 

( யாப்பறாக்சலக்காரி கை)
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இதன் 'பொருள் :---(0 தலிரு சீர்க்கண்ணு மேலடிக்கண் வரத் 

தொடுத்தாற்போல மோனை முதலாயின வரத்தொடுத்தால், அவை 

யிணைமோனை, இணையெதுகை இணை மரண், இணையியைபு, இணை 

யளபெடை யெனப்படூிம் என்றவாறு ;) என்னை? 

ஈ இரண்டாஞ் €ர்வரி னிணைபெனப் படுமே ”' 

என்றார் பிறரு மாகலின், 

அவற்றிற்குச் செய்யுள் வருமாறு ;-ஃ 

ட தண்ணறுர் தகர நீவிய கூந்தற் 

மதார் கண்போ தட்டுப முடித்துத் 

தியங்குமணித் தளர்சடைப் புதல்வர், தாயொடுந் 
தம்மனை தமரொடுங் கெயஇக் 

தனிரிலைச் தலைமையொடு பெருங்குறை வின்தே ” - 

.. இத முதலிருசர்க்கண்ணு முகலெழுக் தொன்்றிவர,க் தொடுத் 

தமையா லிணைமோனை ச்தொடை, 

1 கல்லிவர் முல்லைக் * களிவண்டு வாய்திறப்பப் 

பல்கதிரோன் செல்லும் பகனீங் கருண்மாலை 

ர மெல்லியலாய் மெல்லப் படர்ந்த இதுவன்றோ 

சொல்லியலார் சொல்லிய போழ்து ” 

இது மூதலிருர்ச்சண் ணு மிரண்டாமெழுத் தொன்றிவரச் 

தொடுச்சமையா லிணையெதுகைத்தொடை. 

1 கருங்கால் வெண்குருகு கனைஅயின் மடியு 

மிகு. துறை யகன்கழி யினமீன் மாத்தி 

1 யோக்கிருங் கனிக்கோட் டிருஞ்சினை யுறையுச் 

தண்டுறை வெஞ்செலன் மான் நேர்ச் சேர்ப்பன் 

பகல்கமீ£இ பயெவ்வச் தீரக் 

கங்குல் யாமத்து வந்து நின்றனனே ”' 

இ முதலிரு சர்க்கண்ணு மறு கலைப்படத் தொடுத்தமையா 

லிணைமுரண், 

& 4 கணவண்டு ' எனவும் பாடம், * *சொல்லியார் * எனவும் பாடம். 

1 4 ஓங்கிறாம் குளிர்தோட்டிருஞ்சுனை' எனவும் “ஒங்கருங்குளி* 

கோட் ஒ.ருஞ்சனை' எனவும் பாடம்;
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* பிரிந்துறை வாழ்க்கையை யாழும் பிரிந்தும். 

இருந்செய்க்கு கெஞ்சே 1 பிருக்து--பொருச்அம் 

பெரும்பணைத் கோளி குணனணு மடனு 

மருஞ்சுரத் துள்ளும் வரும் '* 

இது கடையிருசர்க்சண்ணும் ஈற்றெழுக் தொன்னஜிவாத் 
கொடுத்தமையா லிணையியைபு. 

'உலாஅ வலாஅ தொருவழிப் படாஅ 
செலா௮ வெலாஅ வென்னி வினவும் 
வெரீஇ வெரீஇ வருதியோ கீ 
யொரீஇ யொரீஇ யூரல ரெழவே '' 

இது முதலிரு£ர்க்கண்ணு மளபெடுக்தமையா லிணையள 

பெடை, அஃதே பெனின், இணைமகலாகய தொடை விகற்பங்கட் 
கிலக்கெம் ஈஎண்டன்ஜோ காட்டம் பால; மேற்காட்டிய தென்னை ? 

எனின்; முதலேழு விகற்பரு முறையானே ஒரு செய்யுளுள்ளே வக் 

௧௮ கண்டு கற்பார்க் கெளிமை நோக்கித் தத்தர் சொடைகளோடு 

மியையக் காட்டிய தல்ல இலக்கண முறையாய இண்டுக் காட்டப் 
பட்டதெனக் கொள்க. ் (ee) 

| போழிப்பு மோனை ஆமாறு] 

45.  முதலொடு மூன்ரஞ் சீர்த்தொடை. பொழிப்பே. 

என்பது என்னுதலிற்றோவெனின், பொழிப்பாமா ுணர்த்து 

தில் அதலிற்று, 

இதன் பொருள் :--முதற் சீர்க்கண்ணு மூன்றாஞ் உர்க்கண் 

ணும் மோனை முதலாயின வரத்தொடுப்பது பொழிப்புத்கொடை, 

யெனப்படு பெ ன்றவாறு. 

அவை பொழிப்புமோனை, பொழிப்பெதுகை, பொழிப்பு 

கோண், பொழிப்பியைபு, பொழிப்பளபெடை எனக் கொள்க, 

1! ிரிடை விட்டினி இயாப்பது பொழிப்பாம்'” எனவும் « ane 
ரிடைவிடிற் பொழிப்பொருஉ விருர் '' எனவும் பிறரும் சொன் 

னாராகலின். 
  

ர் *புகழும்-பொருளும்' எனவும் பாடம் 

41
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வாலா நு: 

1 தணங்கொள் வண்டினகி கவர்வன *மிமய்ப்பக் 

கழிசே ரடைகரைசக் கதிர்வாய் இறக்த 
கண்போ ஸனெய்தல் கமழு மாங்கட் 

கலிமாப் பூண்ட கடுந்தேர் 

கவ்வைசெய் தன்ளுற் கங்குல் வந்தே” 

இது முதற்சர்க்கண்ணு மூன்றாஞ் சர்க்கண்ணு முதலெழுத் 

தொன்றி-வந்தமையாற் பொழிப்பு மானை, 

1 பல்கால் வர். மெல்லக் கூஜிச் 

சொல்வன் மையி னல்லவை புணர்ந்து 

செல்புன லெடுத்த பல்பூங் கழனி 

ஈல்வய லூரன் வல்ல 

ஜனொல்லா னுணர்த்தும் பல்குறை மொழியே '' 

Ds முதற்சர்க்கண்ணு மூன்றாஞ் சீர்க்கண்ணு மிரண்டா 

மெழுச் தொன்றிவாக் தொடுத்தமையாற் பொழிப்பெ.துகை. 

 ஒங்குவரைக் தொடுத்த தாழ்ந்திலங் கருவி 

செங்குர லேனற் பைங்கிளி யிரியச் 

சிறுகுடிச் ததும்பும் பேருங்கன் ளடளை 
ஈல்ல னென்று மியாமே 

இய னென்னுமென் ற்டமென் ரோளே m2 

இது முதற்சர்க்கண்ணு மூன்றாஞ் 8ர்க்கண்ணு மறுதலைப் 

படத் தொடுத்தமையாற் பொழிப்பு முரண். 

: பெருங்கண் கயலே 2ீறியாம் சொல்லே 

முருர்தம் பல்லே புருவம் வில்லே 

மயிலே மற்றிவ ஸியலே 

தண்கதுப் பறலே இங்களு அதலே' ர் 

இத கடைச்?ர்க்கண்ணு மிரண்டாஞ் சர்க்கண்ணு மீற்றெழுத் 

தொன்றிவரக் தொடுத்தமையாற் பொழிப்பியைபு, 

* மாய்ப்ப' எனவும் *மொய்ப்ப' எனவும் பாடம், 

1 மெல்ல கூறி” எனவும் பாடம்,
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' சுரூ௮க் கொட்கு மரூஅ விருங்கழிக் 

SIT கலித்தலின் விரா௮ மீனினம் 

படாஅ வென்னையர் வலைஃய௪ 

கடாஅ நாமிவை விடாஅம் விலைக்கே” 

இ முதற்சீர்க்கண்ணு மூன்றாஞ்€ர்க்சண்ணும் அளபெடுத் ஆ 

ஒன்கிவரக் தொ்கமைபாற் பொழிப்பளபெடை. (em) 

| [ஒநஉந்தொடை மாற] | 4. ரிரிரண் டிடைவிடத் தொடுப்ப தொருஉத்தொடை. 
என்ப தென் னுதலிற்றோ வெனின், ஒரூஉக்தொடை. யாமா 

அணர்தீதுகல் அதலிற்று, 

இதன் பொருள்:--நடிவிரு ரர்க்சண் ணுமின் ஜி முதற் இர் 
கண்ணு காலாஞ்சர்க்கண்ணு மோனை முதலாயின வரத் தொடுப்பறு 
ஒரூ. ககொடை யெனப்படும் என்தவாறு, 

அவை ஒரூ௨ மோனை; ஓரஉ வெதுகை, ஒரஉ முரண், HB. 

யைபு, ஒரூ௨ வளபெடை. யென வழங்கப்படும், 

( இரிரண் டிடைவிடத் தொடிப்ப கதொருஉ வென்ருலு மதி 

சார வ௪த்கா லப்பொருளைப் பயக்கும்) 

்: இரு£ ரிடையிடி னொரூ௨வென மொஜழிப"' 

என்ளுர் தொல்காப்பியனு ராகலானும்.பெயர்த்துர் “Osram.” 
யென்று சொல்ல வேண்டியதென்னை எனின், கொடைவிகற்ப 
மெல்லா காற்டரடியுள்ளே வழங்கப்பரி மென்ப தெல்லா வாசிரியர்க்கு 
மொப்பமுடிக்க துணிபென்பது அசிவித்தற் கொரு கோற்ற மூணர்ச் 
திய தெனக்கொள்க. 

QUILT M1 t= 

“Uwe? Ines riot mad 

புல்லா ரினநிரை யேஜொ புகலப் 

புன்சண் மாலை புலகுகண் புதைப்பப் 

புரிவளைப் பணைத்தோட் குறுமகள் 

புலம்பு கொண்டனளா ஈம்லயிற் புலர
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இஃ்திடை யிரு£ர்க்கண்ணு மின்றி முதற்€ர்க்கண்ணுங் 

கடைச்சீர்ச்சண்ணு முகலெழுத் தொன் விவரத் தொடுத்தமையால் 
ஒரூஉ மோனை. 

1 பரியல் யாவதும் பைந்தொடி, யரிவை 

பொரியரை மராஅத்து வாலிணர்ச் சுரிமலர் 

எரியிணர்க் சார்களோ டெல்லுற விரியும் 

வரிவண் டார்க்கு காடன் . 

- பிரியா னாதல் பேணின்மற் நரி” 

இஃதிடை யிருசீர்க்கண்ணு மின்னி முதற்சர்க்கண்ணு நான் 

காஞ்சீர்க்கண்ணு மிரண்டா மெழுத்தொன்றிவரத் தொடுத்தமை 

யான் ஒரூ௨ வெதுகை, 

6 குறுங்கான் ஞாழல் கொங்குசேர் நேடுஞ்சினை 

யோங்குதிரை யுதைப்ப மருங்கிற் றாழ்ந்த 

தண்ணறுச் அுறைவன் பின்னிலை வெம்படர் 

பிரிந்துசா&் களையா மாயிற் பிரியான் 
பேருங்கடற் படப்பைகஞ் சிறுகுடிப் 

போங்கரைப் பெண்ணை மடலொடு வருமே ”” 

இல்திடை யிருசர்க்கண்ணு மின்றி முதற்£ர்க்கண்ணுங் கடைச் 

சீர்க்கண்ணு மறுதலைப்படச் தொடுத்கமையா னொரூஉ முரண், 

பல்லேர் முத்தம் புருவம் வில்லே 

சொல்லே யழுதம் *பிறையவ ணுதலே 
யியலே யெண்ணினுச் தெரியினு மயிலே 

கயலே கண்ணுற கூந்தலு மறலே 

இஃதிடை யிருசீர்க்கண்ணு மின் சி முதற்£ர்க்கண்ணுங் கடைச் 

சீர்க்கண்ணு மீற்றெழுத் தொன்றிவாக் தொடுத்தமையா னொரூ௨ 
வியைபு. 

! வழாஅ நெஞ்சிற் தெய்வமுச் தொழாஅள் 

செரு௮ச் செய்தியின் யாங்கணும் especie 
  

% 4 alam mee gp sev’ எனவும் பாடம்,
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தேள்ம் பல்பச லொரீஇத் 

காஅ௮ன் *செய்வதுவே செய்வ மெனா௮ '' 

இது முதற்£€ர்க்கண்ணும் கடைச்சீர்ச் கண்ணும் அளபெடுத்து 

வந்தமையால் ஒரூ௨ வளபெடை, 

! ஒரூஉத்தொடை, யிரு€ ரிடைவிடி லென்மஞார் புலவர்” 
என்றார் ௮விதயனார். (கடி 

| கூழை ஆமா று] . 

45. மூவொரு ரு முதல்வாத் தொடுப்பது 
கூமை யென்மனார் குலியுணர்ந் தோரே. : 

என்ப தென்னுதலிற்ரோ வெனின், கூழைக்கொடையாமா 

UOTE BEY 51560 0H. 

இதன் பொருள்:--கடைச்சீர்க்கண்ணின் dD யொழிந்த முதன் 

மூன்று சீர்க்கண்ணும் மோனை முதலாயின வாரக் தொடுப்பின, 

அவற்றைக் கூழைமோனை; கூழையெதுகை, கூமைமுாரண், கூழைய! 

யைபு, கூழையளபெடை யென்று சொல்வர் புலவ ரென்றவாறு, 

பிறரும், 
* மூன்றுவரிற் கூமை கான்குவரின் முற்றே "' 

என்றா. 

ர் வரலா: 

அருவி யரற்று 1மணிதிகழ் சிலம்பின் 
அரக்கி னன்ன வவிழ்மலர்க் காந்தள் 

அஞ்சறை யணிவண் tooo! காடன் 

அவ்வகை யமைத்தோ ளழிய 

அசன்றன னல்லனோ வளிய $னெம்மே”” 

இது முதன் மூன்றுசீர்க்கண்ணு முதலெழுக்தொன்றிவாத் 
தொடுத்தமையாற் கூழை மோனை, 

  

  

* “செய்வதே செய்வ தா௮னாள்' எனவும் பாடம். 

ர் அவை வருமாறு' எனவும் பாஉம், 
3. மனை இகழ்' எனவும் பாடம், 

$ 'னெமையே' எனவும் பாடம்,
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! பொன்னி னன்ன புன்னை நண்டா 

தன்ன மென்பெடை தன்னித மீழக்கும் 

பன்மீன் முன்றுறைச் தொன்னீர்ச் சேர்ப்பன் 

* பின்னிலை யென்வயி னின்றனன் 

என்னோ ஈன்னுத னின்வயிற் சூறிப்பே 

இது கடைச்சீர்க்கணின்றி முதன் மூன்று இர்க்சகண்ணு 
மிரண்டா மெழுக்கொன்றிவரத் தொடுத்தமையாற் கூழை யெ.துகை, 

ம தரிய வேளிய செய்ய கானவர் | 

பேரிய சிறிய விட்டிய பிறழ்ந்த 
நேடிய குறிய நிகரி னீலம் 
படிய பாவை யோண்கண் 

கடிய கோடிய தண்மையு முளவே ”' 

இ.து கடையொழிக் தொழிக்த முதன் மூன்று சீர்ச்கண்ணு 
மறுதலைப்படக் தொடுத்தமையாற் கூழை முரண். 

 நின்றழல் செந்தியும் தண்புனலு மிவ்விரண்டும் 
மின்கலி வானம் பயக்தாங்கு--மென்றும் 

- பெருர்?தோளி கண்ணு மிலங்கு மேயிறும் 
மருக்தும் பிணியுந் கரும் ”' 

இது கடைமூன்று சர்க்கண்ணு SiO naps தொன்திவாத் 

தொடுத்தமையாற் கூழை யியைபு. 

1! விடாஅ விடாஅ வெரீஇப் பெயரும் 

தொடாஅக் கொடாஅத் தொடாஅப் பகழியர் 
Qua au பெரு௮ப் பெரு௮ப் பயக் 

செரு௮ச் செறா௮ச் செரு௮ நிலையே 

இத முதன் மூன்று சர்க்சண்ணு மளபெடுத் தொன் றி வரத் 

தொடுத்தமையாற் கூழை யளபெடபை, (#6) 

  

* (பின்னிலை யென்வயி ஸிர்சிலை செய்து 

ரன்னுத லின்னமு மனனுத லிலனே" என்றும் பாடம்,
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| மேற்கதுவாயி ஆமாறு] 

46. மூதலயற் ”ரொழித் தல்லன மூன் ஜின் 

மிசைவரக் தொடுப்பது மேற்கது வாயே. 

என்பதென் னுகலிற்றோவெனின் மேற்கதுவாயாகா plow x 

அதல் 51509 1) 0. 
இதன் பொருள்:--இரண்டாஞ் இர்க்கண்ணின்னி யேனை 

மூன்று சர்க்கண்ணு மோனை முதலாயின வரத் தொடுத்தா லவை 
மேற்கதுவாய் மோனை, மேற்கதுவா பெபெதுகை, மேற்கதுவாய் 

௪. ௪ “oO ம ட ல 

முரண், மேற்கதுவா யியைப, மீமற்கதுவா யளபெடை யென் று வழங் 

கப்படு மென்றவாறு. 

அவை வருமாறு :-- 

! கணக்கா னெய்கற் கண்போல் கடி.மலர்ச் 

கருங்கான் ஞாழலொடு கவின்பெறச் கட்டிக் 

HWP SIT மார்பன் தவன் கடிப்பக் 

கங்குல் வந்த கறங்குமணிக் கலிமா 

கடல்கெழு பாக்கக் கல்லெனக் கடுப்பக் 

கங்குல்வர் தன்றாற் கதழ்பரி கலந்தே 

இஃதிரண்டாஞ் சர்க்கண்ணின்9ி யொழிந்த மூன்று இரச 

கண்ணு முதலெழுக் தொன்றிவரத் தொடுச்தசமையான் மேற்கு 
வாய் மோனை. 

த் 1 கண்டலங் கைதையொடு விண்ட முண்டகச் 

தண்டா நாற்றம் வண்சிவக் தண்டலி 

னுண்டா துறைக்கும் வண்டலச் தண்மிறை 

கண்டன வருதல் விண்ட 

கெண்டிரைச் செர்ப்பணக் சண்டவெங் சண்ணே” 

இலஃ்தரண்டாஞ் சீர்ச்சண்ணின் ஜி யொழிகச்த மூன் நு சீர்ச் 

கண்ணு மிரண்டாமெழுச் தொன்றிவரக் தொடுத்தமையான் மேற் 

கதுவா யெதுகை, 

1 வேளியவும் வெற்பிடைக் கரியவுஞ் சேய்யவும் 
ஒளியுடைச் சார லிருளவும் வேமிலவும்
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் பரியவும் பன் மணி சிறியவு நிகரவும் 

முத்தொடு செம்பொனும் விரைஇச் 

சிற்திலு மெங்கள் பேரிலு நடுவே” 

இஃதிரண்டாஞ்சர்க்கண்ணின்9ி யொழிந்த மூன்று ர்க் 
கண்ணு மறு தலைப்படக் தொடுத்தமையான் மேற்கதுவாய் முரண், 

1( இருங்கண் விசும்பின்க *ணீன்ற முகங்காண் 

கருங்கண் முலையின்கண் வேங்கை மலர்காண் 

குறுக்சண் சுனைக்கண் மலர்க்ச *வுவைக்காண் 
BMS கதுப்பினாள் கண்” 

இஃதிரண்டாஞ்சர்க்கண்ணின்கி யொழிக்த மூன்று Gia 
கண்ணு மீற்றெழுக்தொன்திவ. ரத் தொடுத்சமையான் மேற்கதுவா 

யியைபு, 

( கூஉம் புடைக்கலஞ் சுழ7௮ வரு 

வராஅ விடை க்கழிக் ௪ரஅ மு.ராஅம் 

லே௭ மெமக்குள்ள மாஅலே கா௮ச் 

தாஅஞ் சொல்லவும் பெரூ௮ ரிதோஓ 2 

இஃ2ரண்டாஞ்சர்க்கண்ணின்2ி யொழிர்த மூன்று சர்க். 
கண்ணு மளபெடுத் தொன்றிவரக் தொடுத்தமையான் மேற்கதுவா 

யளபெடை, (௪௬) 

| கீழ்க்கதுவாம் மோனை யாமாறு] 

47, ஈஜிறயறி சீரொழித் தெல்லாந் [தொடுப்பது 
கீழ்க்கது வாயின் கிழமைய தாகும். 

என்பது என்னுதலிற்றோ வெனின், £€ழ்க்கதவா யாமா அுணர்த் 

அதல் நு.தலித்று. 
இதன் பொருள்:--மூன்றாஞ் €ர்க்கணின் கி முதலிரு சர்க் 

கண்ணுங் கடைச்சர்க்கண்ணு மோனை முதலாயின வரத் தொடுத்தால் 

அவை இழ்க்கதுவாய் மோனை, &ழ்க்கதுவா Qu gies, £ழ்க்க துவாய் 

மூரண், கீழ்க்கதுவா யியைபு, இம்க்கதுவா யளபெடை யெனப்படு 

மென்றவாறு. 
  

* 'மான்றமுகம்' எனவும் பாடம், 

ர் 'உதுக்சாண்' எனவும் பாடம். 
3 'தொடுப்பின்' எனவும் பாடம்,
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'தீம்க்கது வாயின் கிழமைய Sigs) Dicer gi G se giair Quis 
ணும் பெயரினை யுரிமையாக வடைக்கா மென்றவாறு, 

“ மூடிவசன் முகலயல் கதுவாய் 8ழ்மேல் '' 
என்றார் பிறரும் எனக்கொள்க, 

அவை வருமாறு; 

** குழலிசைக் குரற்றும்பி காணக் குறைத்த 
குண்செனைக் குற்ற மாயிதழ்க் குவா 
கோலைவேற் குறவன் பர்லைக் குளவியொடு 
கு௮ுநெலிக் குரல்வகுத் தடைச் 
குகிஞ்சிரூம் குவட்டிடைச் செய்தகங் குமியே ” 

இது மூன்ருஞ் சீர்ச்சண்ணின் ௮, யொழிர்க மூன்று இரக 
கண்ணு முூகலெழுக்கொன்விவாச் தொடுத்சமையான் &ழ்க்கதுவாய் 
மோனை, 

“ அடூம்பி னெடுங்கொடி யாழி யெடூப்ப 
கடூக்கேர் நெடூம்பகற் ளோன்றுக்--லொடுங்குழாய் 
பாடூவண் டாடூம் *பனிமலர் நீடுறை 
நாவொக் கூடும் பொழுது” 

இன மூன்றாஞ் இர்க்கண்ணின்வி யொழிக்சக மூன்று இர்க் 
ண்ணு மிரண்டா மெழுக்தொன்தி வாத் தொடுத்தமையாற் இழ்க் 
கதுவா யெதுகை, 

“Mime சுருங்கியும் வில்லென வொசிந்த் 
குவிக்து மலர்ச் த௫் குலையுறக் குலாவியும் 
பேருகியுஞ் சிறுகியும் பின்னை நிமிர்ந்த 
ma gi முண்கண் மலர்ந்தும் பொருந்தா 

பொருக்திய புருவம் புடைபெயர்த் தனவே” 

எனவும், 

* கருங்கண் வெள்ளை வார்குழைச்சேயிழை 
இரும்பும் போன்னு மியல்சாம் மணியும் '' 

  
  

* மணிமலர்” எனவும் பாடம், 

22
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a எனவும் இவை மூன்ராஞ் சீர்க்சண்ணின் ஜி யொழிக்க மூன்று 
சீர்க்கண்ணு மறுதலைப்படக் கதொடுத்தமையாற் கழ்க்கதுவாய் 

முரண், 

(! அன்னையு மென்னையும் தன்னில் கடியும் 
பன்னாளும் பாக்கமு மோவா தலர்தாற்றும் 

பூக்கமமு மெல்லம் புலம்பன் பிரியினும் 

இன்னுமியா மின்னுயி ரிறந்தி ரேமூளேம் ”' 

இ மூன்றுஞ் சர்க்கண்ணின்.ி யொழிக்த மன்று Bie 

கண்ணும் ஈற்றெழுச் தொன்றிவாக் தொடுத்தமையாற் இழ்க்கதுவாய 
a இயைபு. : 

௮௮ம் பூ௨ மணிமலர் கொடா 

யார் தேஎர் தண்புனக் தழாது 

நா௮ல் குனியிடை. ஈண்ணுச் 

தே௭ மா௮ம் பொருப்பிடை யெனா௮ '! 

இன மூன்றாஞ் ர்ச்சண்ணின்றி யொழிந்த மூன்று இர்க் 
சண்ணும் அளபெழுந்தமையாத் €ழ்க்கதவா யளபெடை, ௮ஃத 

யெனின், 'ஈற்றயற் ரொழித் தெல்லாக் தொடுப்பது-கழ்க்கதுவா 
யாகு' மென்றாலுங் கருதிய பொருளைப் பயக்கும். கழமையதாகு 

மென்று மிகுத்துச் சொல்ல?வண்டிய௰ய சென்னை ? கையனார் முதலா 

இய வொரு சாராசிரியர் இரண்டாஞ் சர்க்கண்ணில்லாததனைக் €ழ்க் 

கதுவா யென்றும், *ஈற்றயற் €ர்க்கண்ணில்லாததனை மேற் கதுவா 

யென்றும் வழங்கிய ததிவிக்கற்கொரு தோற்ற முணர்த்திய தெனக் 
கொள்க, (or) 

| ழநிறுமோனை ஆமாறு] 

48. €ர்தொறுந் தொடுப்பது முற்றெனப் படுமே. 

என்ப தென்னுதலிற்றோ வெனின், முற்றுத்தொடை யாமா 

அுணர்த்துதல் ந.தலிற்று. 

இதன் பொருள்:--சான்கு சீர்க்கண்ணு மோனை முதலாயின 

வரத் தொடுத்தா லவை முூற்றுமோனை, முற்றெதுகை, முற்று முரண் 
  

* ( மூன்றாஞ் €ர்ச்சணில்லாததனை ' எனவும் பாடம்,
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தேற்தியைபு, மூற்றளபெடை யென்று இறப்பித்துச் சொல்லப்படு 
மென்ற வா.று. 

சீர் தொறும் தொடுப்பது முற்றென்னாது மூ.ற்றேனப்படூமே 
யென்று சிறப்பித்த களுற் கரியவும் வெளியவுஞ் செய்யவும் பசியவு 
மென்ருற் போல முற்று முரணா, முதலிரு ௪௫ மூரணிப் பின்னைக் 
கடையிரு சீரு மற்றொரு வாற்ரான் மூரணினு முற்று மூ. ரணேயாம், 
இணைமூதலாகய விசத்ப மம் கடையிணை முதலாகிய விகற்பமும் ௮. 
தோறும் வருவ றப்புடைதது, ஐரடியுள்ளே வாப் பெறுமாயினு 
மூற்தேற்கும் எனக்கொள்க; * விதப்புக்களவி வேண்டியறு 

விகைக்கும் ர் என்ப தாகலின், 

மான்றுவரிற் கூழை, கான்குவரின்முற்றே '' 

என்றூர் பிறரு மெனச்கொள்க. 

அவை வருமாறு இரண் 

! அணியிழை யமைத்தோ எம்பசப் படைய 
,அரிமத ரலர்க்சக ணரும்பனி யரும்ப 

அரும்பொருட் ககன்ற * வறவோ 
சருளிலா ரற்பி னழியுமென் னதிவே 

Dog எல்லாச் சர்க்கண்ணு முதலெழுத் தொன்மிவாச் 
தொடுச்சமையான் முற்று மோனை, ் 

(! கல்லிவர் முல்லையு மெல்லியலார் பல்லரும்பும் 
ர் புல்லார்க்து கொல்லேறு நல்லானைப்--புல்லின 
பல்ககிரோ னெல்லைக்கட் செல்லுமா அில்லைகொல் 

{[ சொல்லியார் சொல்லிய சொல் ”' 

இது இர்தொறு மிரண்டாமெழுச் தொன்றிவரத் தொடுத் 
திமையான் முற்றெதுகை, 

( நெடுக்தோட் குறுந்தொடி விங்குபிணி கெகிழ 

வரும்பொரு ளெளிதெனச் சென்றவர் வருதல் 
    

me அறவோர்க் கருளிலர் எனவும் பாடம், 

ர் புல்லருந்து' எனவும் டாடம், 

* சொல்லியலார் ' எனவும் பாடம்,
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சேய்த்தன் றணித்தேனக் தேற்றவுர் தேறா 
யகஞ்சுடங் புறஞ்செவி கிறுத்தனை கிடத்தல் 
சின்மொஷழிப் பல்லிரும் கூந்தற் 

பெருக்தகு சீறடி. ஈன்னுத நீதே ” 

இஃதெல்லாச் சர்தொறு மறுதலைப்படத் தொடுத்தமையான் 

மூத்த முரண், 

“ கண்ணும் புருவமு மென்றோளு மிம்மான்றும் 
வள்ளிதமும் வில்லும் வி ie ae 
பல்லும் பகர மொழியு மிவையிரண்டு 

முல்லையும் யாழு மீகும் ” 

இஃதெல்லாச் ீர்தொறும் ஈற்றெழுத்தொன்றிவாத் தொடுத் 
தமையான் முற்றியைபு, 

* க.ரா௮ம் விரா௮ம் *மராஅ (PIT 5 

Osrpr 2} Qeripr sar Aor Quire sor 
இதோ விதோஒ. வென்மக 

ளெலா௮ வெலாஅ யாங்குற் றனளே”" 

இது சீர்தொறும் அளபெழுர் தமையான் மூற்றளபெடை, 

பிறவுமன்ன. 

* அவைதாம் 

மூதலோ டயல்கொள்வ திணையய லின்றி 
மூன்றாஞ் ரது பொழிப்பிரண் டிடை.விட் 
டி.றுதியொடு கொள்வ தொரூ௨ விறுதச் 
௪ரொமழித் தேனைய தொன் நிற் கூழை 
முதலி றடைச்சவற் கின்மை யிருவகைக் 

கதுவாய் முற்று நிகழ்வது முற்றே 
மூதலோ டெட்டாகு மென்மனார் புலவர்” 

என்றார் பரிமாணனார். அவர் இயைபுக்தொடைக்கு விகற்பம் 
வேண்டிற்றிலர். என்னை? 

* பராம்” எனவும் பாடம்,
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* செந்தொடை யியைபிவை யல்லா சான்சு 

முதற்சீ ரடியால் விகற்பங் கொள்ப” 

என்ரு ராகுலின். 

இருசீர்மிசையிணை.. யாகும் பொழிப்பிடை யிட்டொ ரூ 

இருசரிடைவிட்ட தீறிலி.கூழை முதலிறுவாய் [ உவாம் 

_ வருச ரயலில மேல்க&ீழ் வகுச்தமை தீர்கதுவாய் 

வருசீர் முழுவது மொன்தின்றாற் ருமென்ப மற்றவையே. 

(யாப்பெருக்கலக் காரியை. 

மோனை விகற்ப மணிமலர் மொய்த்த னாமியைபிற் 

சேனை யெதகைக் இனம் பொன்னி னன்ன வினிமு ரணி 

கான விகற்பமுஞ் றடிப் பேர தளபெடையின் 
தான விகற்பமுர் தா௮ட்டா௮ மரையென்ப தாழ்.கழூல. 

(ஷூ உசாரண முதற்குதிப்ப.. 

இவற்றை விரித் அரைத்துக்கொள்க. (ea) 

[GrsGaror, @ria@rsGarar, as 50F5SCSior. Som] 

49. செந்தொடை யிரட்டையொ டந்தாதி யெனவுப 

வந்த வகையான் வழங்குமன் பெயரே. 

என்ப தென்னுதலிற்றோ வெனின், இன்னுஞ் சில தொடைகள ௭ 
பெயர்வேற்பா டுணர்த்துவா னெகித்துக்கொண்டார். அவற்று 

ளிச்சூத்தி ரஞ் செக்தொடைய மிரட்டைத்கொடையு மந்தாதிச் 

தொடையுமாமா அுணர்த்துதல் அுதலிற்று. 

இதன் பொருள்:--செக்தொடையும், இரட்டைக்தகொடையும்; 

௮ர்தாதித்தொடையு மென்றுபெயரிட்டு வழங்கப்ப௫ிம்; மற்றொழித்த 

தொடைகளும் வரலாற்று முறையானே பெயரிட்டி வழங்கப்படும் 

என்றவாறு, 

செந்தொடையும் இரட்டைக்தொடையும் ஆமாறு *போக்கிச் 

கூறும். எனவும் வர்கவகையான் வழங்குமன் பெயரே' என்றதகனாற் 

ஜரொடையெல்லா மாராய்ந்து விகற்பித்துக் காணியபுசிற் பெரிதும் 
  

*  போச்ச் சொல்லுப' எனவும் பாடம்,
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பல்கு மாகலிற் சொல்லிப் புலப்பிக்க லாகா. அவற்றை வரத வகை 

யாற் பெயர் கொடுத்து * வழங்கவேண்ு மென்பதாயிற்று, அவை 

தாம் பதின் மூவாயிரத் தறுநாற்றுசத் கொண்ணாற்றொன்ப தென்பா 

ரூம், வரம்பில வென்பாரு மென இருஇறக்தராசிரிய ரென்க, 

சான்னை? 

் மர்திய மோனை யெதுசை யளபெடை 

யக்சமின் மாரணே செக்கொடை யிபைபே 

பொழிப்்பே யொருஉவே யிரட்டை பென்னு 

மியற்படு கொடைக ளிவைமூத லாகப் 

பதின்றா வாயிரக், தறுநா றன்றியுக் 
தொண்ணாற் ஜென்பதென் றெண்ணினர் புலவர்'' 

“ வல்லொதற்றுச் தொடர்ச்சியு மெல்லொற்றுத் தொடர்ச்சியு 

மிடையொற்றுத் தொடர்ச்சியு முறைபிறழ்ச் தியலும்” 

என்றார் சங்கயாப்புடையார், 

4 மெய்பெறு மரபிற் ரொடைவகை தாமே 

யையீ ராயிரத் காறைஞ் ஜாற்ஜொடு 

தொண்தெலை யிட்ட பத்துக்குறை யெழு நூற் 

ஜொன்று மென்ப வுணர்நீதிச னோரே” 

என்றார் தொல்காப்பியனார். 
  

* வழக்கெப்போக்னல்ல தென்பது. சொல்லப்பட்ட தாயிற்று £ எனவும் 
பாடம். 

1 இச்சூத்திரத்துக்குத் தொடைவகை பதின் மூவாயிரத்தறுநூத்றுத் 
தொண்ணூற்றொன்பது என்று பொருளுரைத்தவர் உரையாரியர், இவர் 
கொண்ட. பாடம் எழுநாற்றொன்று மென்ப யென்பது, இதன்கண் ஒன்றும் 
என்பது முற்றுவினை. பேராரியரும் நச்சினார்க்கிியரும் எழுநூ ற்றொன்பல் 
தென்ப என்றே பாடல்கொண்டு முறையே பதின்ஞூவாயிரச் தெழுநாற் றெட் 

டெனவும் பத்சொன்பதினாயிரத் இரு தாற்றுச் தொண்ணூத்றொன் றெனவும் 
வேறுவே றுரைத்தார். இன்னு மிதற்குப் பதின்ஞூவாயிரத் திறுதூற்றுத் சொண் 
ணூறென் அுரைத்தாரு மூண்டென் நறுணர்க, தொண்டுதலையிட்ட பத்துபத் 
தொன்பது அதுகுறைர்த எழுநாறு அறுநூற் றெண்பத் தொன்று ௮ஃது ஒன் 
பஃதுடனாயின் அறுநூற்றுத்சொண்ணூாருதல் காண்க, பத் அக்குறை யெழுநூறு 

அறுநூற்றுச் சொண்ணூறு தொண்டுதலையிட்டி அறுதாற்றுத் தொண்ணாறு
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உ மோனை யெதுசை முரணே யள பெடை 

யேனைச் செந்கொடை யியைபே பொஜழிப் ப 

யொருஉவே யிரட்டை யொன்பதும் பிறவும் 

வருவன விரிப்பின் வரம்பில வென்ப”' 

என்றார் பல்காயனார். 

பதின்மூவாயிரத் தறு நூற்றுக் தொண்ணாற்றொன்பது தொ 

டையாமாறும், அவற்றுண் மிக்கு வருமாறு (pu ee முறைமை 

யா ணுறழ்ர்து கொள்க, உபதேசமுறைமையா லுறழுமாறு சான்கு 

பாவும் பெற்ற ஐம்ப த்கொரு நிலத்தவாகி விரிர்த அறு நாற்றிருபத் 

தைந்தடியும் அவற்றொரோவடி யிருபத்தாண்டு கொடையும் பெறப் 

பதின்ஞாவாயிரச் தெழுநூற்றைம்பதகாய் வரும். அவற்றுள் ஜஐம்பச் 

தொரு நிலமும் களையப்பதின் மூவாயிரதச் தறு நூற்றுக் தொண்ணாற் 

ரொன்பது தொடையாம். அடியிரண்டு இயைர்தவமிக் கொடையா 

மென்பதாகலின் ஐம்பத்தொரு கிலமுங் களையப்பட்டன. என்னை? 

₹! அறிரண்டோ டைக்தடியை யைக்கான் இருதொடையான் 

மாறி நிலமைம்பச் தொன்றகற்ற த்... த.று 

மொருபதஇன்மா வாயிரத்தோ டொன்.நான மாக! 

வருமெழுநா வென்னும் வகை ” 

அறு நூற் ,விருபச்தைக்கடியாவன2--அ௮ரியவடி. who sr hwo 

பத்தொன்றும் ; வெண்பாவடி. யிருதா ற்று முப்பத்தாண்டும் ; கலியடி 

spo முப்பத்தொாண்டுமென விவை, என்னை 7 

அறு நாற்றுச் தொண்ணாற்றொன்பது ஆதல் காண்க. இச்கணக்கிட்டவர் 
உரையாசிரியர். பத்துச்குறை யெழுநாற்றொன்பஃ்து அறு நாற்றுச் சொண் 

ஹூற்றொன்பஃது தொண்டுதலையிட்ட அறுநாற்றுத் தொண்ணாற் ஜொன் 

பஃது எழுநூற்றெட்டாதல் காண்க, இக் கணக்கிட்டவர் பேராசிரியர், இணி 

ஈச்சிஞர்க்ளெொயர் பத்துக்குறை யெழுதாற்றொன்பஸ்து அறு நூற்றுத் தொண் 

ணூற்றொன்பஃது எனக்கொண்டு ௮அசனைத் சொண்டுதலையிடுதலாவது ஒன்ப 

தாற் பெருக்கல் என்று கருதி ஒன்பதாற் பெருக்கிய அறு நாற்றுத் தொண்ணாற் 

ஜொன்பது ஆருயிரத் இருநாற்றுச் சொண்ணாற் ரொன்றென்று கொண்டு 

இதனை ஐயீராயிரத் தாறைச் நாற்றொடு கூட்டிக் தொடைவகை பத்தொன்பதி 
ஞயிரத்திருநாற்றுச் சொண்ணூற்றொன் தென்றார்.
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' இருதாத்றிருமப்பத் தொன்றகவற் கேனை 

யிரு நாற்ற டெண்ணான்கு வெள்ளைக் -கொருநூத்று 

(puss Arar முரற்கைக் கிவையறு நூற் 

இத்றமி லையைச் தடி.” 

இருபத்திரண்டு தகொடையாவன :... 

் (மோனை யிரண்டா மெதுகையேோ செட்டாகு 
மேனை மூரணைர் இயைபொன்றா..-மேனைப் 

பொழிப்பாதி யைக்தும் குிப்புக் தொடையோ 
டிமுக்கா விருபக் இரண்டு ர 

என விவை, 

மோனை யிரண்டாவன, அடிமோனையுங், களைமோனையு மென 
alana. 

எதுகை யெட்டாவன, இரரண்டாமெழுத் சொன்திய தூஉம், 
மூன்று மெழுத்தொன்றிய தூஉஞ், சீர்முழுதொன்றிய தூஉம், 
கிலா பெதுகையும், வன்பா லெஆகையும், மென்பா லெதுகையும் 
இடைப்பா லெதுகையும், உயிர்ப்பா லெ௫கையுமென விவை, 

மூரணைச்காவன, சொல்லுஞ் சொல்லு முர ணுதலும், பொரு 
ளும் பொருளு முரணுதலும், சொல் ௮ம் பொருளுஞ் சொல்லொடு 
மோணுகலும், சொல்லும் பொருளும் பொருளொடு மூரணுதலும், 
சொல்லும் பொருளுஞ் சொல்லினோடும் பொருளி2னாடு CPL Gol 6 
அம் என விவை,. 

! இயைபுக் தொடைஜொ யின்மையி ஜனொன்தே " 

பொழிப்பாதி யைந்தாவன, பொழிப்பும், ஒரூஉவும், செந் 
தொடையும், இரட்டைத் தொடையும், நிரனிறையு மெனவிவை. 

குலிப்புச் தொடையாவ 2, எழுதச்தல்லாத Our Poe us 
போசை, அது மாத்திரை கூறித் கலருபெற வைக்கப்படுமென்று 
வேண்டினமையான் அகனானும் தொடை கொள்ளப்படும்,
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இருபத்திரண்டு கொடையாவன -— 

1 அடிமோனை யேனைக் ககொமோனை யென்று 

முடியுமா மோனைப் பெயர்” 

ம் இரண்டா மெழுத்தொன்றன் மூன்றாவ தொன்றல் 

இரண்டமைக்த சரமுழுது மொன்றல்-.முரண்டீர் 
களைவன்பான் மென்பா லிடைப்பா ஓயிர்ப்பால் 

விளையு மெதுகையோ செட்டு ” 

 மொழியு மொழியும் பொருளும் பொருளு 

மொழியும் பொருளு மொழியோ--டமியாத 

சொல்லும் பொருளும் பொருளோடு சொழ்பொருளும் 

சொல்லும் பொருளுமோ ரைக்து '' 

“ பொழிப்பொரூஉச் செர்கொடை பொய் ரிரட்டை 

யழிப்பி விரனிறையோ டைச்அு--மெழுத்தல் 

குறிப்புச் தொடை *யிவையுல் கொண்டுரைப்பார்ச் கல்லா 

னெனிப்படுமோ * தாலி னிலை ” 

ஐம்பத்தொரு நிலமாவன :-- 

“ வெள்ளை நிலம்பத் சகவல் பதினேழு 
அள்ள லிருகான்கு தூங்கல்பத்--தெள்ளா 

விரு€ ரடிமாச்£ ரைர்தாறே ழெண்டூர் 

ஒருவா நிலமைம்பத் கொன்று” 

இவற்று லடியு தொடையு நிலமு மாமா றுரைத்துக் கொள்க, 

வரம்பிலவென்பார் கருத்து, ஈண்டுிரைக்க தொடையும் பிறவாற் 

ரூற் பெருவெருமென்பதும், இவ்வாற்றானும் பிறவாற்றாணு முறழப் 

பெருகுமென்ப தம், அவை போக்கி 'நிரனிறை முதலிய பொருள் 

கோட் பகுதியென்னஞ் சூத்திரத்துட் கூறுதும். 

* இணைகூழமை முற்றோ டிருகதுவா யுள்ளிட் 

டணையுந் கொடையனைத்தும் கூட்டிக் -கணித நால் 

* *இயைபும்' எனவும் பாடம், 

ர் தொன்னூணிலை' யென்றும் பாடம், 

23
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வல்லார் கொடைப்பெருமை கோக்க வரம்பின்மை 
* சொல்லார்மற் றஐந்தொன்றோ தோம்” (௬௯) 

[ சேந்தோடை இமாறு,] 

50. செந்தொடை யொவ்வாத் திறத்தன வாகும். 

என்ப தென்னுதலிற்றோ வெனின், நிறுத்த முறையானே செர் 
தொடையா மாறுணர்த்துதல் நூதலிற்று, 

இதன் பொரருள்:--செர்தொடை யென்பது மேற் சொல்லப் 
பட்ட கொடையுர், தொடைவிகற்பமும் போலாது வேறுபடத் 
தொடுக்குர் இறத்கனவா மென்றவா.று. 

“ ஒன்றிய சொடையோடும் விகற்பச் தன்னொடு 
மொன்றாது Siig செக்தொடை 1யாமே, ” 

என்றார் றுகாக்கை பாடினியார், 

“ சொல்லிய கொடையோடு வேறுபட் டியலிற் 
சொல்லியற் புலவு செந்தொடை யென்ப '! 

என்றார் தொல்காப்பியனார், 

செர்தொடை யோொவவாத் இறக் ,அனவாகு மென்பது நேரசைக்கு 
நிரையசை வந்தும், நிரையசைக்கு கேசை வந்தும், கே ரசைக்கு கே 
ரசையே வரினும், கான்கு நேரசையுக் தம்முள் ஒவ்வாது வந்தும், 
நிரையசைக்கு நிரையசையே வரினும், கான்கு ரிரையசையுக் தம்மு 
சளொவ்வாது வர்தும், இயற்சீருக் குரிச்சர் வக்தும் உரிச்சர்க் இயற்சீர் 
வந்தும், இயற்ருக் Gu HFC gr வரினும், தம்முள்ளொவ்வாலு வக்லும், 
உரிச்€ருக் குரிச்சரே வரினும், தம்முள் ஒவ்வாது வந். ம், ஓரடி 
யொரு வண்ணக்கால் வந்து ஏனையடி மற்றொரு வண்ணத்தால் 
வந்தம், ௮சை €ர் இசை யென்னு மூன்றுக் தம்முள் ஒவ்வாது வர் 
தும், அனுவு மினமா மின்றி தோணாக் கிடப்பது செந்தொடை என்ற 
வாறு, என்னை ? 

  

* 4 சொல்லாய்ர்தார் சொல்லும் தொகை! எனவும் பாடம், 
1 *போலாமை வேறுபடத் தொடுப்ப Oss pau yy’ எனவும் பாடம் 
1 'தானே' எனவும் பாடம்,
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(6 அசையினுஞ் €ரினு மிசையினு மெல்லா 

மிசையா தாவது செந்தொடை தானே ” 

என்றார் பல்காயனார். 

ஒன்றா சாவது செர்தொடைக் கயெல்பே ” 

TMT 6H FS SCO. 

“Qenues Geer wr Ger sr தம்ம 
ச் ளொன்றா நிலையது செர்கொடை யாகும்” 

சன்றுர் காக்கை பாடினியார், 

? மாறல கொவ்வா மரபின செக்தொடை ' 

சான்றுர் அவிஈயஞார், 

அவற்றை அசைவிரளச் செந்தொடை, ர்விரளச் Dei wr 
டை, இசைவிரளச் செந்தொடை, முழுவிரளச் செந்தொடை, எனப் 
பெயரிட்டு வழங்குவாரு முளரெனக் கொள்க, அவற்றுட் இல 
வருமாறு; — 

! பூக்ச வேங்கை வியன்சினை யேறி 

மயிலின் மகவு சாட 

னன்னுதற் கொடிச்சி மனக்சகக் தோனே ” 

“ இருங்கழி மலர்க்த வள்ளிகழ் நில 

* மூன்புலான் மறுகற் சிறுகுடிப் பாக்கத் 

இனமீன் வேட்டுவர் ஞாழலோடு மலையு 

மெல்லம் புலம்ப னெ௫ழ்ச்சன தோளே ” 

“Gale முகர்ச அரைபிதிர்ப் படுதிரைப் 
பராரைப் புன்னை வாங்குசினை க் தொடுத்த 

கானலம் பெருக்துறை நோக்கி யிவளே 

கற்றேர்க் குட்வென் கமுமலக் தன்ன 

வம்மா மேனித் தொன்னலஞ் சிதையத் 

அஞ்சாக் கண்ண ளலமரு நீயே 
  

  

* கயற்புலான் மறுகில்' என்றும் முன்புலான் பறகில்' என்றும் பாடம்,
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கடவுண் மராத்த முண்மிடை குடம்பைச் 

சேவலொடு வதியுஞ் ுகரும் பேடை 

யின்னா துயவுங் கங்குலு 

அம்ம ருள்ஞவை கோகோ யானே ” 

எனச் செர்கொடை வக்தவாறு, 

பிறவும் வந்தவழிக் கண்டு கொள்க, 

(இரட்டைத் தோடையாமாநு.] 

31. இரட்டை யடி முழு தொரு ரியற்றே. 

என்ப கென்னுதலிற்றோவெனின், இரட்டைத்தொடையாமா . 

றுணர்த்துதல் நு.தலிற்று. 

இதன்பொருள்:--ஓரடி. முடியுமளவு மொருசீரே நடப்பது 

என்றவாறு, என்னை ? 

1: முழுவது மொன்றி னிரட்டை யாகும் ”' 

என்றார் பல்காயனார். 

 சீர்முழூ கொன்றி னிரட்டை யாகும் '” 

என்றார் ஈத்கத்களூர். 

் ஒரு€ ரடிமுழு தாயி னிரட்டை ” ் 
என்றார் ௮விஈயனார். ் 

1 ஒருசி ரடிமுழுதும் வருவ தரட்டை ” 

என்றார் பிறைமுடிக் கறைமிடற்றவர் பெயர்ம௫ழ்க்க பேபர் 

சிரியர், * ‘ 

'அடிமுழூ தொருசீர் வரினஃ இரட்டை ?' 
என்றார் பரிமாணனார். 

அவற்றிற்குச் செய்யுள் வருமாறு;-- 

' ஒக்குமே யொக்குமே யொக்குமே யொக்கும் 

விளக்கனிற் 1சீரெரி யொக்குமே யொக்கும் 
குளக்கொட்டிப் பூவி னிறம் ”” 

* : மயேச்சுரர் ' என்றும் பாடம், 

t  டுறரி் எனவும் பாடம்,
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எனவும், 

ஃபாடமிசா பாடுகோ பாடுகோ பாடுகோ 

பாவீழ் திருக்க புலவிர்காள்--பாடுகோ 

ஞாயிற் ஜொளியான் மதிரிழற்றே தொண்டையார் 
ர Caro Ami sro Gao’ 

ஏனவும், 

! நிற்பவே மிற்பவே மிற்பவே நிற்பவே 

செந்கெறிக் கண்ணும் புகழ்க்கண்ணும் சால்பினும் 

மெய்க்கெரிக் கண்ணும்வாழ் வார்” 

எனவும் இரட்டைக்கொடையாமரறு சண்டுகொள்க,. 

இரட்டையடி. முழுதும் ஒரு €ர மமிதன்னாது hE Hus OE a 

Toro Oags ae QerawCara 9 wiG sex Gor 3 Os PHN B 

' குருத்துக் குறைத்துக் கொணர்க்து நமது 

கருப்புச் செறுக்குப் பரப்பு” : 

எனவும், 

குன்றேறி யானைப்போர் sana porns SO om os 

அண்டாகச் *செய்வான் வினை” 

எனவும், 

. மாயோன் மார்பி லாரம் போலச் 

சேயுயர் கெவெரைப் பெருந்தே னொெழுகு 

சா.ரனாட னம்மோ டொருசிறை 

சாரிற் சாரா கோயே 

சாரா ஞாயி னோய்தணி வின்றே ” 

எனவும் இவ்வாறு சொல் வேறுபட்டு அடி முழுவதும் அலகிடகையா 
னொருரோய் வரினாகா* ; சொல்வே௮படாது பொருள் பிஜிதாகியு 
மாகாதும் வருவதே கொள்ளப்படு மென்ப தஜிவித்தற்கு வேண்டப் 
பட்ட, 

  

      

* செய்யும் வினை ' எனவும் பாடம்
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இயற்று ' என்னாது * இயற்றே' என்ற ஏகார விதப்பால் ஜாடி 

முழுதும் ஒருசொல்லே வரசக்தொடுப்பது ஜெப்புடைத்து. ஈற்றெ 

மூத்து ஒன்று குறையினு மிழுக்காது ; சாற்ரேடியின் மிக்கு வரப்பெ 

ரது சானக்கொள்க. 

a ஓடையே வயோடையே யோடையே யோடையே 

கூடற் பழன த்துங் கொல்லி மலைமேலு 

மாறன் மதகளிற்று வண்டி நுதன்மேலுவ் 

கோடலக் சொல்லைப் புனத்துங் கொடுங்குழாய் 

காடி. யுணர்வார்ப் பெறின் ”' 

இன பொருள் வேழு,யொருசொல்லே வந்த விரட்டைத் 
தொடை, 

இன்னும் ௮வ்வேகாரத்தான் ஓரடி. முற்றெதுகையாய், மற்றை 
யடி. மற்றொரு முற்றெதுகையாய் வர்தா லதனை யிருமுற்ஜிரட்டை 
யென்பர், Grohe oer மிரட்டைக் தொடைப்பாற்படுத்து வழங் 
குவரொருசா ராசிரிய ரெனவுங் கொள்க, 

௮வை வருமாறு :-- 

6 அடியியற் கொடியன மடிபுனம் விடியன் 
மந்தி தந்.த முந்து செந்தினை 

யுறபார்ப் பருத்து காடனொடு 

சிறிதா லம்ம ஈம்மிடைச் தொடர்பே 

இஃ இருமுற்கிரட்டை, 

 நிரனிறுக் தமைத்தலு மிரட்டை யாப்பு ் 
மொழிந்த வந்தவற் ஜியலான் முற்றுமென்ப”? 

என்னும் சூத்இரத்து (தொல்காப்பியனார்) காட்டிய நிரனிறைத் 
தொடைக்குதாரணம், 

 *அடல்வேன் மானோக்க நின்முகங் சண்டே 
yg Shs sO sO மூற்மலரும் பார்க்குங் 
    

  * இச்செய்யுள் தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 91-ஆவது குத்திரமாகெ 
 கிரனிறு.... மென்ப ' என்பதனுரையில் பேராடஙியர் காட்டிய.
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கடலுங் கனையிருளு மாம்பலும் பாம்பும். 
99 தடமதிய மாமென்று தான் 

என்பதுப் கொள்க, இவற்றை யொருபொரு ஸிரட்டை, பல 
பொருளிரட்டை, ஒரு முற்திரட்டை, இருமுற்கிரட்டை. என்று 
பெயரிட்டு வழங்குவாரு முளர் எனக்கொள்௫, (இக) 

[அந்தாதிந்தோடை யாமாறு] 

52. ஈ௮ு முூதலாத் தொடுப்பதந் தாதியென் 
ரோ தினர் மாதோ வுணர்தீஇரி னாரே. 

என்பது என்னு, சலிற்றோவெனின் அச்சாதிக்சொடையாமா 

அணர்த்துதல் நுதலிற்று, 

இதன்பொருள் :-- எழுத்தும், அசையும், இரும், அடியும் இறவா 
யெழுவாயாகச் தொடுப்பது அக் சாதிச் சொடையென்று சொல்லுவர் 
புலவர் என்றவாறு, 

ஈறு முதகலாவெனவே எழுத்தும், அசையும், இரும், அடியும் 
இவற்றது முதலாகவே யடங்கு மெனக்கொள்க ; என்ை? 

1 அடியுஞ் சீரு மசையு மெழுத்து 

முடிவு முகலாச் செய்யுண் மொழியினஃ 

தர்தாதிச் சொடையென் நறியல் வேண்டும் '' 

எனவும், 

 அசையினுஞ் சரின மடிதொறு மிறுதியை 

மூர்தா விசைப்பினஃ தர்காதிச தொடையே 97 

எனவும் பிறரும் கூறினாராகலின். பிற தான் முடிர்சது சானுடம் 
படுதலென்னும் தர்இரவுத்தியா னிவ்வாறுரைக்கப்பட்ட ©) sont! any 
மிமுக்காது. 

ஈறு முகலாவென்றது இறுதிமுகலாக வென்றவாறு, 

வரலாது:-..- 

₹ இரங்கு குயின்டாழவா வின்னிசையாம் தேனா 

வ.ரங்க மணிபொழிலா வாடும்போலு மிளவேனில்
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அரங்க மணிபொழிலா வாமொயின் 

மரங்கொன் மணந்தகன்றார் நெஞ்சமென்செய்த parse 

என்றாற் போலக் கொள்க, [னில் ” 

( ஈறு முதலாத் தாபன தா என்ப வுணர்ந்தி சனோரே' 

-யென்னாது, ! இனர் மாதோ' வென்று மிகூத்துச் சொல்லவேண் டிய 

é “தென்னை ? இறுஇயடியி னிறுஇயும், முதலடியின் முது மொன்றாய் 

வருவனவற்றை மண்டல வந்தாதியென்றும், அவ்வாறு வாரா*னவற் 

.றைச் செக்ந்டை யர்தாதியென்றும், பலவிரவி வருவனவற்றை மயச் 

கந்தாதியென்றும், எழுத்தசை £ர்களா லிடையிட்டு வருவனவற்றை 

யிடையிட்டச் தாதியென்றும் “* வழங்குவரொரு சாரா௫ரிய டரன்ப. 

தறிவித்தற்கா வேண்டப்பட்டது. அவர் கூறுமாறு, மண்டல வெழுத் 

தந்தாதி, செர்ஈடை யெழுத்தர்தாதி, மண்டல அ௮சையத்தாதி, “செக் 

நடை அசையக்தாதி, மண்டலச் உரந்தாதி, செர்ஈடைச் சீரந்தாதி, 

மண்டல வடியக்தாது, Oris யடியந்தாது, மண்டல மயக்கச் 

தாதி, செர்நடை மயக்கக்தாதி, மண்டல விடையிட்டந்தாது, செந் 

ஈடை யிடையிட்டக்தாதி யெனக்கொள்க. 

அற்றுட் ல வருமாறு: 

₹ வேங்கையஞ் சார லோங்கிய மாதவி 

விரிமலர்ப் பொதும்பர் மெல்லியன் முகமதி 

திருந்திய சிந்தையைத் தறைகொண் டனவே ”' 

இத மண்டல வெழுத்தந்தாதி. 

மபேதுற விகந்த பெருந்தண் காவிரி 

விரிதிரை தக்த வெறிகமழ் சந்தனக் 

குழம்பு முலைமிசைக் தடவிய 

வியனறுல் கோகைக்கு மெல்லிசா எசுப்பே 

இது மண்டல வசையசக்தாதி, 

«pas Pero amb Ain 

யிப்பி யீன்ற விலங்குகஇர் நித்தில 
  

* ஈண்டு * எழுத்தசை ஈ8ீர்களால் இடையிட்டு வந்த அடியக்தாதியை 

இடையிட்ட வடியந்தாதி யென்றும் ' எனச் கூட்டிச் சல பிரதிகளில் பாடற் 

தாட்டப்பெற்றுள்ள.அு. ்
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நித்திலம் பயர்.௪ சேர்மண லெக்கர் 
எக்க ரிட்ட வெதிமீ னுணங்க 

அணங்கல் * சவருஞ் செர்தா என்னம் 
அன்னன் காக்கு ஈன்னு சன் மகளிர் 

மகளிர் கொய்த மயங்குகொடி. wie tbe 

மடிம்பி னயலது நெடும்பூர் தாழை 

தாழை யயலஅு விழ்குலைக் கண்டல் 

கண்ட லயலது முண்டகக் கானல் 

கான லபல காமரு நெடுங்கழி 

கெடுங்கழி யயலது நெடுங்குடிப் பாக்கம் 
பாக்கத் கோளே பூக்கம ழோதி 

பூக்கம மோதியைப் புணர்கூவை யாயி 

னிடவ கடவ தடவ ஞாழலும் 

இணா அணர்புணர் புன்னையுங் சண்டலுங் 

கெ.மீஇய கானலஞ் சேர்ப்பனை இயின்தித் 

இரா கோயோடு நடுக்க 

வாரா ளம்ம வருஅயர் பெரிதே,” 

இதச்தொடக்கத்தன செர்ஈடைச் சத்தாதி, 

உலகுடன் விளக்கு மொளிகள விர்மதி 

மதிசல னழிக்கும் வளங்கெழு முக்குடை 

மூக்குடை நீழற் பொற்புடை யாசன 

மாசனத் இருர்ச இருக்தொளி ய.விவனை 

wu Daye ருள்ளமோ ட.ருர்.தவம் LAs 

அன்னிய மாக்தர தென்ப 

பன்னருஞ் இறப்பின் விண்மிகை யுலக ?* 

இஅ௫ மண்டல மயச்கந்தாதி, 

* பொன்னலர் அகைந்ச பொரிதாள் வேங்கை 
வேங்கை யோங்கயை வியன்பெருக் குன்றம் 

குன்றத் தயலது கொடிச்சியர் கொய்புனம் 

புனக்சயற் சென்ற சிலம்பன் 

சிலம்படி. மாதர்க்கு நிறதோற் றனனே ”! 
கலட்ட மட 
  

* 4 தவரு மொய்தாளன்னம் ' எனவும் பாடம், 

24
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இ௫ சரச்தாதியு மசையக்தாதியும் வந்த செர்சடைமயக்கந்தாதி, 

“வேச முதல்வ *வேதமி லகணித 

ததீதுவர் தலைவ முத்தி முதல்வ 

வழுவா ஞானக் குழுவுடன் வந்து 

அன்னாப் பாவ மன்னரை யவித்த 

திரும நேமிப் பிரமனென வியந்து 

அன்னின ராகி மின்னென மிளிர்க்த 
தகைமுடி. சாய்த்துக் ததிதுவர் வணங்குவ 

வகைஞூ£டி. வல்வினை வாகெ வெனவே ” 

இஃ்செழுத்தந்தாதியும், .அசையக்தாதியு மயங்வெர்த மண்டல 

மயக்கந்தாதி. இதனை யெழுத்தர்தாதியென்று வேண்வொரு மாளர். 

 அதியங் கடவுகா யருமறை பயக்தனை 
போதியங் இழவனை பூமிசை யொதுங்கிளை 

போதியங் கிழவனை பூமிசை யொதுங்கிய 

சேதியஞ் செல்வரின் திருவடி. பரவுதும் ” 

இஃதடியந்தாதி, 

ஈ இரங்குகுயின் முழவா” என்னும் பாட்டினுள் இடையிட்டடி 

யர்தாதி வந்தது. 

் கழிமலர்க்த காவிக் களிவண்டு பாடக் 

ர்குழஜிமலாக்த நீலன் கூறுமுறுவல் கொள்ளுங் 

குழிமலர்ந த நிலங் குறுமுறுவல் கொள்ளப் 

பொழின்மலர்ந்த பூம்புன்னை அண்டாது இக்தும் ” 

இதுவு மிடையிட்டடியந்தாதி. பன்மணி மாலையும், மும்மணிக் 

கோவையும், உகசயணன் கதையும், தேகெமாலையும் முதலாவுடைய 
தொடர்நிலைச் செய்யுட்களும் * அர்தாதியாய் வந்தவாறு கண்டு 
சொள்க, 

செர்ஈகடை யெழுத்தந்தாதியுஞ், செர்நடை. யசையந்தாதியும், 

மண்டலச் சரர்தாதியும், மண்டலஇடையிட்டர்தாதியும், செக்சடை 

யிடையிட்டக்தாதியும் வந்தவழிக் கண்டுகொள்க. 

* * வேசமி லணிந்த ' எனவும் பாடம், 

1 4 குழியலர்ச்த * எனவும் பாடம். 

3 “அச்தாஇயுமாய் ” எனவும் பாடம்,
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மோனையாய் வந்தன மோனையக்தாதி எதுகையாய் வக்சன த தாதி, எது ச 
வெ*கையசக்தாதி, முூரணாய்வர் சன மு ரணக்கா௫, இயைபாய் வர் 
தன இயைபச்தாதி, அ௮அளபெடையாய் வர்கன அளபெடை.யந்தாஇ 
யென இவ்வாற்றால் வந்தவகையாம் பெயர் கொத்௫ வழங்கப்படிட், OG க் றி அது வழு 

வரலாறு; 

* மீமேன்மக்கட் கருளும் வியனருங் BMD 

மேலக விசும்பின் விழவொகி வருமே 

மேருவரை யன்ன விமுக்குணதச் தவமே 

Coa sar Dowell DO weir மனமே” 

இது மோனையச்தாதி. பிறவும் வந்தவமிக் கண்டுகொள்க, 

அகத முதலாத் தொடுப்ப தர்தாதி யடிமுழுதும் 
வந்த மொழியே வருவ இரட்டை வரன்முறையான் 
மூக்திய மோனை முதலா முழுதுமொவ் வாதுவிட்டாற் 
செர்கொடைகாமம்பெறு௧௮ பென்குழற் றஹேமொழிய 

(யாப்பருங்கலக் காரிகை.) 

1! மாவும் புண்மோனை யியைபின் னகைவடி, யேரெதுகைச் 
கேவின் முரணு மிருள்பரர் தண்டள பாஅவளிய 
வோவிலந்்தாஇ யுலகுடனா மொக்கு மேயிரட்டை 
பாவருஞ் செர்கொடை பூத்தவென்றாகும் பணிமொழியே'' 

(ஷே -உதாரண PEELS Mj. 
இவற்றை விரித்துரைத்துக்கொள்க, (டு௨) 

[ஒரு சேய்யுளிற் பல தோடையும் பல அடிகளும் வரின் 

அவற்றை வழங்குமாறு, ] 

53, தொடைபல தொடுப்பினுக் தளைபல விரவினும் 
.. முதல்வந் ததனான் மொழித்இசிற் பெயரே, 

என்பதென்னுகலிற்றோ வெனின், ஓரு செய்யுட்கட் பல 
தொடையும் பல தாயும் வக்தால் அவற்றை வழக்கு 

தல் நு.தலிற்று, 
ts 

மாறுணாரத்து 

* 4முமன்மக்க மாள்ராம் ' எனவும் பாடம் Qo ‘
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இதன் பொருள்:--ஒரு செய்யுளகத்துச் தொடை பல தொ 

் டுத்து வந்தாலும், தனைபல விரவி வந்தாலும் அவற்றை முதல் வந்த 
கதொடையாலும் முதல் வர்த தளையாலும் பெயர்கொடுத்து வழங் 

குச வென்றவாறு. என்னை ? 

॥ மயங்கிய தொடைமுதல் வந்ததன் பெயரா 
” லியங்குக் தளைவகை யின்னனண மாகும் 

என்றார் அவிகயனார். 

1 பல்வகைத் தொடையொரு பாவினிழ் ஜொடுப்பிற் 

சொல்லிய மூதற்றொடை சொல்லினர் சொளலே ” 

என்றார் சிறு காக்சைபாடினியார். 

 தொடையடி யுட்பல வர்தா லெழுவாய் 

யுடைய தனாற்பெய ரொட்டப் படுமே ”' 

என்றார் சகாக்கைபாடினியார். 

( விகற்பல் கொள்ளா தோசையி creo Bud | 

முதற்க ணடிவயின் முடிவ தாகும் 
என்றார் பல்காயனார். 

7 

1 முதற்சீர்த் தோற்ற மல்ல தேனை 
விகற்பம் கொள்ளா ரடியிறர்து வரினே '! 

என்றார் ஈத்தத்தனார். 
அவை வருமாறு »—— 

* தாமரை புரையுங் காமர் சேவடி 

பவளத் தன்ன மேனித் திகழொளி 

குன்றி யேய்க்கு முடுக்கைக் குன்றி 
ளெஞ்சுபக வெலிநர்த வெஞ்சுடர் கெடுவேற் 
சேவலங் கொடியோன் காப்ப 

வேம வைக லெய்தின்ரு லுலகே. ”! 

Bsa. பொழிப்பெதுகையும் ஒரூ௨வெதகையும், ஒரூ௨மோனை 
யும் பிதிதும் வந்தவாயினும் ருதல் வக்ததனாலே பெயர்கொடுத்துப் 

பொழிப்பெ.துகைச் செய்யுளென்று வழங்கப்படும்,
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வோல் வேலி வேர்க்கோட் பலவின் 

சார னாட. செவ்வியை யாகுமதி 

யாரஃ தறிந்திரு னோரே சாரந் 

சிறுகோட்டுப் பெரும்பழக் தங்கயொங்கெ 

ளுயிர்தவச் சிரிது காமமோ பெரிதே ” 

இதனை அடியெ*கையும், பொழிப்புமோனையும், ஒரு உவெ.து 
கையும், இணைமுரணும், சடையிணை யெதுகையும், பின்மு ரணும் வரத 
வாயினும் முதல் வந்ததனாம் பெயர் கொதெது அடியெதுகைச் 

செய்யுளென்று வழக்கப்படும், 

“ கடிமலர் புரையுங் காமர் சேவடி. 

கொடிபுசை நுசுப்பிற் பணைத்தேச் இளமுலை 

வளையொடு கெமீஇய வாங்க ௦ கெடுந்தோள் 
வளர்மதி புரையுக் இருநது 2 லரிவை 

சேயரி சாட்டமு மன் ௮ி 

கருநெடுவ் கூழையு முடையவா லணங்கே” 

இதனுள் எதுகையும், மோனையும், முரணு முறையே வந்ததாயி 
னம் முகல் வர்சகனாத் பெயர் கொடுத்து அடியெதுகைச் செப்பு 
ளென்று வழங்கப்படும்: 

“பரவை மாக்கடற் மொகுதிரை வரவும் 

பண்டைச் செய்தியி னின் சிவண் வரவும் 

பகற்பின் முட்டா இரவினது வரவும் 
ப௫ியு மார்கையும் வரவும் 

பரியினும் போகா அவப்பினும் வருமே ” 

இதனுள் மோனையும், இயைபும், மூரணும் வர்தவாயினும், முதல் 
வச்சுகனாம் பெயர்கொடுத்து அடிமோனைச் செய்யுளென்று வழங்கப் 
பூம் பிறவெனின்; அற்றன்று ;) முறையானே வேறு வேறு தொடை. 
களினற்று வாராது; பலவாய் வர்திறுவா யொத்தமையின் மயக்இ 
யைபு எனக் கொள்க, 

“ ஓங்குமலை யமன்த வேங்கை ஈறுமலரும் 

ஊர்கெழு செய்தல் வார்கெழு மலரும்
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பழனத் தாமரை யெழினிற மலரும் 

இல்லயற் புறவின் முல்லைலெண் மலரும் 

உராஅ௮ங் கடற்திரை. விரா௮ மலரும் 

வேறுபட மிலைச்சிய நாறிருங் குஞ்டு 

யேர்தல் பொய்க்குவ னெனவும் 

பூர்த ணொண்சண் புலம்பா னாவே '' 

இ௫வும் *மயக்கியைபுக்கொடையென்று வழங்கப்படும், மயக் 

சளபெடைத்தொடையும் வர்தவழிக் கண்டுகொள்க. 

! காய்ந்துவிண் டார்கையச் காமரு கூடலிற் கண்டுவந்த 

வலேந்துகண் டரயென்ன வெள்வகா சேரக் சலைகெகழப் 

போந்துகண் டாரொடும் போக்துகண் டேற்கவன் பொன்முடி மேற் 

போர்அசண் டாளென்று போச்ததென் 1மாட்டோர்புறனுரையே” 

இதனுள் எதூகையு மதற்சேகேற்ற மோனையும் வர் சனவேனும் 

முதல் வந்ததன். பெயர்கொடுத்து ஆடை யெதுகைச் செய்யுளெ 

ன்று வழங்கப்படும், 

இனிக் தளைக்குச் சொல்லுமாறு: 

1 நெவெரைச் சாரம் குற௮ங்கோட்டுப் பலவின் 
விண்வொர். தீஞ்சுகா விங்குகவுட் கடுவன் 

உண்டுசிலம் பேசி யோங்கிய விருங்கழைப் 

படி.தம் பயிற்று மென்ப 

மடியாக் ுகொலைவி லென்னையர் மலையே '? 

இதனுள் வெண்டனையும் கலித்தளையும் வஞ்சித் களையும் வர்தன 
வேனும் முதல் வர்.ததனாற் பெயர் கொடுத்து வெண்டசையால் வந்த 
ஆிசியப்பாவென்று வழங்கப்படும். 

! தநொக மதனடக்கி நெடுநீர்ப் பொய்கைக் 
கடிமலர்வேய்க் அலகளவும் பரந்து கத்த 

நெடிமாலை ஈறுமுடிமேல் வைத்தி யேனு 

நின்னையே போனயக்க நின்றா ரெல்லாம் 

= *வருக்கவியைபுத்தொடை' என்றும் பிரதிபேதம் உண்டு, 
1 மேலோர்' எனவும் பாடம், 

1 ' கொலைவிலெம்மையர் ' எனவும் பாடம்,



தொடையோத்து 191 

கொமொலை விளையரக்கர் குறும்பு சாயக் 
குளிரிளம்பூம் பிண்டிக்€ ழமர்க்த கொமான் 

றசிமாற்றர் தலைப்பிரிக்குஞ் ௪ரண மல்லாத் 

மலைச்கணியா ளென்றுரைக்க றகவோ வாழி '' 

இதனுட் கலிக்களையும், அடிரியத்தலையும், வெண்டனயும் வக்க 

வாயினு ipso abs strut பெயர் கொடுத்துக், கலிக்ககையால் 

abs வா௫ிரிய விருத்தமென்று வழங்கப்படும். பிற மிவ்வாறே 

பெயர்கொடுத்து வழங்குக, ் 

( தொடையுக் தளையும் பலவிரவி வரின், முதல் வர்கதகனான் மொ 

பல தொடுப்பினும் தளை பல விரவினும்” என்று மிகுத்துச் சொல்ல 

வேண்டிய தென்னையெனின், விசுற்புு மினமும் வாராமைத 

தொடுத்த மோனை யெதுசை மூரண் இயைபு அளபெடைகளை ச் 

செம்மோனை, செவ்வெதுகை, செம்முரண்), செவ்வியைபு, செவ்வள 

பெடை யென்று வழங்கப்படும் என்பதூஉம் ; கடையாகு மோனை, ' 

கடையா கெதுகைக்கு மேற்று வக்தால், எதுகைக் தொடையானே 

பெயரிட்டு வழங்கப்படு மென்பதூஉம் ; மோனையு மெதுகையுமாய் 

வந்து மு. ரணினான் மோனை முரணென்றும், எதுகை முாணென்றும் 

பெயரிட்டு வழங்கப்படு மென்பதாஉம் ; இணை மோனை முூதலாபெ 

தொடை விகற்பங்களும், கடையிணை மோனை முதலாகிய தொடை 

விகற்பங்களும் இரடியுட் பலவிரவி வந்தால் அவற்றை வரன்மு-மை 

யாற் பெயரிட்டு வழங்கப்படு மென்பதூஉம் | வானடை யில்லாத 

வழியாதானு மொன்றாற் பெயர்கொடுத்து வழங்கப்படு மென்பாரும், 

விகற்ப மயக்க மென்பாறா மென இருஇறத்தராசிரிய ரென்பதாஉம்; 
ஓரடியுண் முதற்குலில் விட்டிசைத்து மற்றை யடியுண் ருகற்கட் 

குற்றெழுத்து வல்லொற்றடுக்௮ு வந்தால் ௮தனை விட்டிசை வல்லொற் 

றெதுகை யென்று வழங்குவா ரொருசா ரரசிரிய ரென்பதூஉம் ; 

இயைபுத்தொடைச் செய்யுளீற் றடியிறுதி யெழுத்தொன்று 

மிரண்டு மிதினும் இழுக்கா சென்பதூஉம் ; இரட்டைக்கொடை 

இறுதிக்கண் ஐரெழுத்துக் குறையினும் இழுக்கா தென்பதூஉம் ; 

செய்யுளந்தாதி தொடுக்கி வீற்நெழுத்கானுஞ் சொல்லானு மிடை. 

பிட்டேறத் தொடுப்பினு மிழுக்கா தென்பதாஉம், வேற்றினமும்
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ட வழியெ.அ கையும் முதலிய வக் முன் செர்ல்லப்பட்ட கொடையும் 

கொடை விகற்பமும் போலாமைத் தொடுத்து வருவனவற்றைச் செர் 

தொடை மருளென்றும்; மருட் செந்தொடை யென்றும் வேண்வெ 

சொருசா ரர்சிரிய ரென்பதூஉம் ; மகார வகாரங்களருகி யெதுகை 

யாய் : வரினு: மிழுக்காசகென்பதாஉம் அறிவித்தற்கு வேண்டப் 

பட்டது : விதப்புக்களவி வேண்டியது விலாக்குமாகலின், 

௮வற்றிற்குச் செய்யுள் வருமாறு ;-- 

ச் லலெம்படி மாதர் தன்னலம் குறித்துச் 

சிலம்பதர் ஈள்ளென் கங்குற் 

Pont நீ வருக நகுவதோ வன்றே ” 

இஃது இனவெழுச்து விகற்பமும் வரக் கொடுத்திலாமையிற் 

செம்மோனை, : 

1 கொன்றன்ன வின்னா செயினு மவர்செய் த 
வொன்றுஈன் அள்ளக் கெடும்” 

வண்பெடக் குவலாப்பிணை ஈக்கலர் 

விண்டகறப்பரு இக்கிளி யின்மதர் . 

கொண்டு ஈடைக்களி யன்ன மிரைப்பதோர் 
மண்டு புனற்புரி சைப்பதி சார்ந்தார் '” 
[ 

எனவிவை இனமுதலாயின வரத்தொடுத்திலாமையிற் செவ்வெ 
துகை, 

( கருங்கட ஓடுத்த மல்லன் ஞாலத்து 

செம்மையின் வழாது கொடைக்கடன் பூண்டு 

வாழ்வது பொருந்தா தா௫இற் 
ப சாவது மினிதவர் விவது முறுமே' 

இது செம்முரண். 

! துப்புறம் செவ்வாய்க் இளவியு மணங்கே 

கருங்கண் வெம்முலைச் தொய்யிலு மணங்கே 
வாணுதற் திலகமு மணங்கே 

சிலம்படி மாதர் காட்டமு மணங்கே”
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இஃது இனமு£தலாயின வரத் தொடுத்லொமையாத் செவ்வியைட, 

சா௮ மரைமே Bion pile திருமகள் 
போலு மாகு ரிவள் 

இது செவ்வள பெடை. 

்' நன்றறி வாரிற் கயவர் இருவுடையர் 

கெஞ்௪ச் தவல மிலர் ”' 

* கொல்லா ஈலத்தகது நோன்மை பிறர் மை 
ப் த் Si € டத் 

சொல்லா ஈலக்தது சால்பு '' 

என விவற்றுள் மு. சலாவ வருக்கமோனைக்கும், மெல்லின 

வெ௫சைக்கும் ஒத்து வர்ததாயினும், இண்டாவறு GT MOBS HL, 

இனமோனைக்கு மொத்து வர்சதாயினு மெதுகை யென்று வழங்கப் 

படும்; 

 சொல்லுப சொல்லப் பெறுபவோ யாதொன்றும் 

சொல்லாது சொல்லப் பெரு ”' 

இத மோனையாய் வந்து முரணினமையான் மோனை முரண். 

₹ இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான் ஐன்கேளிர் 

அன்பர் துடைச்தூன்றுக் தூண்'' 

1: அறத்துக்கே யன்புசால் பென்ப வலியார் 
௪ ° ஓ 5 ணை 30 

மறத்துக்கு மஃ்தே து. 

இவை யெதுகையாய் வர்து முரணினமையா னெ துகையாரண். 

 மீன்றேர்ந்து வருந்திய கருங்கால் வெண்குருகு 

தேனார் ஞாழல் விரிசினைக் சூழஉக் 

தண்ணர் துறைவன் றவிர்ப்பவுக் தவிரான 

சரோ காணல௰் காண்டும் 

பர் வண்ணமுஞ் சறுநகம் பெரிதே'' 

இ௫ு கடையிணை முரணென்று காட்டப்பட்ட செய்யுள், (தண் 

ணச் துறைவீனென்னு மடியுள் மேற்க தவாய் 2மானைய், சடை Dow
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Pr Said வர்தனவாயினு. மவற்றையடியின் வானடை முறையான் 

அதனையும் கடை.யிணை.முரணென்று வழங்கப்படும், 

வோல் வேலி வேர்க்கோட் பலவின்” என்னும் பாட்டினட் 

சிறுகோட்டுப் பெரும்பழ மென்னு மடியினு ஸிணை முரணும் கடை 

யிணை யெதுகையும் வர்தவாயினும் யாதானு மொன்றினாற் பெயர் 

கொடுத்து இணைமுரணென்ரானுங் கடையிணை யெதுகை யென்றா 

னும் வழங்கப்படும். ஏனையடி. யொரூ௨த் தொடையாகய வர 

னடையில்லாமையா லதனை மயக்கமெனினு மிழுச்காது. 

(! பற்றிப் பலகாலும் பான்மலி யுண்ணாமை 

கொலைய னின்னாட்டை நீ் 

1 ௮இ உண்ணிருலுக் கென்னு மைக்தொழிக் தல்லாக 

வொற்றொலி நீண்டிசை வண்ணமென் ஜோதுவ சதோத்தாமோ 

சுச்சடதப்ப விர்சா லயனான்குகல் கருதாதே 

முத்தொடு கோத்த முழாத்தலை வைப்பது முண்டன்தே”' 

இவற்றுண் மூதற்குளில் விட்டிசைத்து வல்லொற்றடுத்தாற் 

போன்றல்லாத வடி. முச௫ற்கட் குற்றெழுத்து வல்லொத் தடுத்து 

வந்தமையால் விட்டிசை வல்லொற்றெதுகை, 

1 மாயோள் கூந்தற் குரலு கல்ல 

கூந்தல் வேய்க்ச௪ மலரு நல்ல 

மலே ருண்கணு ஈல்ல 

பலர்புக ஹழோதஇியு ஈனிஈல் லவ்வே '" 

- 1 பூர்தண் பொழிலிடை வாரணர் அஞ்சும் 

பூங்கண் ணன்னை யில்லிடைக் அஞ்சும் 

பூங்கொடிப் புனத்தயற் குறவர் அஞ்சுவர் 

பூசலிக் களவென யாக்துஞ் Fo Bin” 

என இயைபுச்கொடைச் செய்யுளென்று சொல்லப்பட்டனவற் 

அள் ஈற்றடி. யொன்று மிரண்டு மெழுக்து மிக்சகவாறு கண்டுகொள்க, 

ப ஒக்குமே யொக்குமே ”. என்னு மிரட்டைத் தொடையினீற் 

௮ச்ெழுச்கொன்று குறைந்துவக்கது,
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இறுதி குறைந்துவரு மொருபொருளிரட்டையைக் சூஜை 

பீற் ஜொருபொருஸிரட்டை. யென்றும், குறையாததனை நகிறையிற் 

ரொருபொருளிரட்டை யென்றும், இறுதி குறைந்த பலபொரு 

ans cous குறையீற்றுப் பலபொருளிரட்டை யென்றும், 

குறையாததனை நிறையிற்றுப் பலபொருளிரட்டை யென்றும் 

பெயரிட்டு வழங்குவாரு முளர். கசூறையிற்றுப் பல Qua cod) re. 

டையும், நிறையிற்றுப் பலபொருளிரட்டையும் வர்தவழிக் கண்டு 

கொள்க, ் 

இறுதி யெழுக்துஞ் சொல்லு மிடையிட்டுத் தொடுதத செய் 

yaork ar விகற்பம் உதயணன்கதையும், கலியாணகதையும், 

பன்மணி மாலையும், மும்.பணிக் கோவையு மென்னுமவற்றுட் கண்டு 

கொள்க. ் 

1 அமிழ்தினு மாற்ற வினிதேதம் மக்கள் 

சிறகை யளாவிய கூழ்” 

என்பது இனவெழுத்து முதலாயின பெற்று முன் சொல்லப் 

பட்ட தொடையும் தொடை விகற்பமும் போலாமை தொடுத்தமை 

யிற் செக்கொடை மருள் எனக் கொள்க, 

1 சசொடிகெகிழ்ர் தனவே சண்பசக் தனவே 

யான்சென் ழரைப்பின் மானமின் இதெவீனே 

சொல்லாய் வாழி தோழி வரைய 
மூள்ளி பொதுளிய பல்சூர னெடுவெ௫ர் 

பொகங்குவர லிளமழை துவைப்ப 

மணில- விரியுங் குன்று கிழவோற்மிக 

இது பொழிப்பியைபும் இடைப்புண ரெதுகையும் வக்து இன 

மின்சிச் தொடுத்தமையாற் செந்தொடை மருள் என்றும், மருட் 
செந்தொடையென்றும் வழங்குப. £ இதனைச் செந்கொடையே 
யென்று வழங்கஞர் செப்யுளியலுடையார் எனக் கொள்ள, 

1 தாமடை புழையுங் காரத் சேவடி” என்னும் பாட்டினு ort Doig. 

பிரண்டு மகார வசகாரங்ச ளெ.துகையாப் வந்தன. 

1 அமரிர் ar ST LP@) கரையிர் 

- எமரீர் பிறரீ ரெலிவே லொருவ



196 யா ப்பருங்கல விருத்தி 

னமரீர்..* பசவீர் தகவோ தகவென் 

ஐவளூர் திரைபாய்ச் துரையா தொழிதல் ” 

இதுவுமது, இதனை மூன்றா மெழுத்தொன் Qpgiens யேன் 

பாருமாளர். 

இன வெழுத்தாமாறு சொல்லுதும்: அகரம், ஆகாரம், ஐகாரம், 

ஓளகாரம் இவை தம்மாளினமாம். .1இகரம், ஈகாரம், எகரம், 
ஏகாரம் இவை தம்மூளினமாம். உகர ஊகார ஓகர ஓகார 

ங்கள் தம்மூளினமாம். இவ்வாறே இவ்வுயிர்மெய்க்கு மொட்டிக் 
கொள்க. ஒற்றுக்களுள் ௪கர தகரமு மினமாம், ஞகார. சகாரமு 

மினமாம். மகார வகாரமு மினமாம். இவற்றை அ.னுவென்று 

வழங்குவாரு முளர். 

! அசரமோ டாகார மைகார மெளலாம் 

இகரமோ டீசார மெஏ---உச௱மோ 

சோர மொஜ ஞாம வதசக்கா 

மாகாத வல்ல வு?” 

இதனை விரித்துரைத்துக் கொள்க, 

௮ ஆஐ gor Cases a) mas யெனா௮ 

இஈஎ ஏயென்றிவை யெனாது 

உஊ ஓ ஓ வென்னஜிவை யெனாஅ 
தசமவ ஞ௩வெனு Owner Dea யெனா௮ 
முக்கா ஓயிரு மூவிரு மெய்யுச் 
தம்முண் மயங்கினுக் தவறின் ஜென்ப. ம 

எனஹஜினமாமா றெடுத்தோ தினார் நல்லாற்னார் எனக் கொள்க, 

இனி அவற்றுக்குச் செய்யுள் வருமா து: 

 அருக்தவர்கட் காதியா யைய நிக்க 
ஒளவியக்தீர்க தவிரொளிசே ராக்கை யெய்தி. 

யிருந்திரட்கை யினமருப்பின் யானை யூர்தி 
பீரைஞ்ஜா றெழிஞட்டத் இமையோ னேத்த 

* ( அயலீர் ' எனவும் பாடம், 

1*இசா ஈகார எகர ஏகாரக்களும் யா ஏன்பதுச் தம்முளினமாம்'எனவும்பாடம்,
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வொருங்குலகி லூற்கற்ற வோத முத்நீ 
சொளிவளர வழம்பகர்க்த வுரவோன் பாதம் 

கருங்கயற்கட் காரிகையார் காத னீக்கிக் 

கைதொழுதாற் கையகலுல் கவ்வை கானே '' 

₹ வண்டிவரு மலர்வெட்டு மாலை மார்பன் 

மால்வேண்ட மண்ணளித்த மலிதோள் வள்ளல் 

ஞண்டிவருர் தண்படப்பை ஞாழன் மூதூர் 

ஈஉரபஇக்கு வான்காடுத்த ஈசைவே னந்தி 

திண்டிவருர் தடவரைத்தோட் சயக்கன் வாடச் 

சதுமுகனைச் சயஞ்செய்த சங்க பாலன் 

தெண்டிரைவாய்த் இருமகளோ டமிர்தங் கொண்டான் 

சீர்பரவச் சென்றகலுஞ் செல்ல முனே ”' 

என இனவெழுத்து வந்தவாறு கண்டுகொள்க, 

* மாகர்திவண்டு-கடிமாண கரத்து நாமம்” என்னும் பாட்டின் 

மூன்றாமடியும், 'மாயாத தொல்லிசைச் சாகரதக்க னென்பான் ”' 

என்னும் பாட்டினு ணடுவிரண்டடியு மினவெழுக்து வந்திலாமையிற 
பிறவெனின் 4 அருகி யினவெழுக் தணையா வாயினும், வரைவில 

வென்ப வயங்கியோசே '' என்பதாகலி னமையும், 

இனி வழியெதுகை யாமாறு$--. 

£ கொங்குதங்கு... . . அித்திதானே 

எனவும், 

* மண்டிலம் பண்டுண்ட.. இண்டேர் வாகுணன் பழுண்டியின் வாப்க 

கண்டலவச் தண்டுறைக் சண்ட. கொன்றுண்டு சனயகரக் 

குண்டலங் கெண்டை. யிரண்டொடு தொண்டையுங் கொண்டெ 

| திங்கள் 

மண்டலம் வண்டலம்பக் கொண்ட ருழ வருகின்றதே ' 

எனவும் கொளக. 

அதுப்பிராசமென்பது வடமொழி; அனு வென்பதும் வழி 
பயெதுகை யென்பதும் தமிழ் வழக்கு. வழி முரண் வருவனவற்றை 

தோணென்று வழங்குவ ரொருசா.ராசரியர்,
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QU TOT MI 

* செய்யவாய்ப் பசும்பொ ஜோலைச் டிப் பரவை யல்குல் 

ஐயநுண் மருங்கு ஜனோவ வடிக்கொண்ட குவவுக் கொற்கை 

வெய்யவாய்ச் தண்ணெ ஸனீலம் விரிக்தென விலங்கி நீண்ட 
மையவா மழைக்கட் கூக்தன் மகளிரை வருக வென்றான் '? 

எனவும், 

! ஒருமர்ல் வரை௰ின் றிருசுட ரோடிமுந் நீர்க்டெக்த 
பெருமா நிலனுஞ் சறுவிலைச் தாயுண்டு பேதையர்கண் 
பொருமாதவித் தொங்கலைங்கோன் பொரவல்லவன் பொதியிழ் : 
கருமாரிறவெண்பற் செவ்வாய்ப் பசும்பொற சனக்குழைக்கே um 

எனவுங் கொள்க. 

வல்லியனடை மெல்லியனடை. இடையியனடையானு மெடுத் 
அக்கொண்ட சடையின் வழுவாது வ.ரத்தொத்றுச் செய்யுண் 

முடிப்பது சறப்புடைக் த, வல்லியனடையாவது வல்லெழுக்.தமிக த் 
தொமசிப்பது ; மெல்லியனடை யாவது மெல்லெழுத்து மிகத்தொடுப் 
ug} இடையியனடையாவது இடையெழுகத்அ மிகத்தொடுப்பது. 

பிறவும் வல்லார்வாய்க் கேட்டுணர்க.* 

* எழுத்து மோழிபோருளேன் நெண்ணிய மூன்றின் 
வழுக்கின் முறைமை வகையா--லிழுக்கி 
லடியோ டடியியைந்து மந்தரித்தும் வந்தாந் 
ஜறொடையேன்பர் தோன்ரை லவர்” 

“* தோடையுக் தோடைவிகற்புக் தோல்புலவோர் சொற்ற ' 
நடையின் வழுவாமை நாடிக்--கடல்பயந்த 
சீரார் ரீதிருவீசுஞ் செய்யுட் 1கெழுவாயு 
மாராயத் தீரு மரில்.” 

உறுப்பியலோத்து தேத்திய த, 

  

*் கேட்டுக்கொள்க ' எனவும் பாடம், 

ர் * திருகிலத்து* எனவும் பாடம், 

் கெழுகாண்ட ' மெனவும் பாடம்,
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| சேய்யுட்களின் வகையாமாறு,] 

54. செய்யுட் டாமே மெய்பெற விரிப்பின் 
பாவே பாவின மெனலிரண் டாகும். 

இவ்வோக் தென்ன 'பெயர்த்தோவெனின் கொடையின 

ணும் அடியினானுஞ் செய்யுளாமா அணதித்த ,திற்றுகலான் செய்யுளோக் 

தென்னும் பெயர்த்து, 

இவ்வோகத்கினள் இச்சூச்திுர மென்னுகலிற்ரோவெனின் செய் 

யுட்களது பெயர் வேறுபாடும், a i உணர்த்துதல் 

அதலித்று. 

இதன் பொருள் செய்யுளெனப்படுவன சாம் பொருள்பெ௰ 

விரிக்குங்காற் பாவும் பாவினமுமென் அிரண்டு இறக்கனவா மென்ற 
வாறு, 

காமென்பது செய்யுட்களைச் சிழப்பித்தற்குச் சொல்லப்பட. 

டது. *ேேவர்தாமே தின்னினும் வேம்பு கைக்கும் என்றாற்போ 

லக் கொள்க, அவ்வாறு இறப்பிக்கவே, சொத் பொரு ஞூணர்வு 

வண்ணங்கடொடர்க்அ குற்றமின் சியவை 1 கக்கமுட்டழுவுங் கோளு 
டையவா யின்பம் பெருக்கி அம்மை முசலாயின வனப்பலங்கா£ 

ஓம், செம்மையும், செறிவும், பெறுவுமிப்பெற்று இம்மை மனு 

மைக்கு நன்மை பயந்து எல்லார்க்கும் 1புலனுற ஈகடைபெறுவறு 

யாப்பு, பாட்டு, செய்யுளென்று சொல்லப்படுவதாயிற்று, எனவே 

செய்யுளென்னும் பெயர்பெற்றும் எனப யகாவடு முதலாகிய 
வஅப்பொடு புணர்சக்து உரையு நூலும் வசையும் மந்திரமும் முனு 
    

ka கைக்குமாந்தேவரே இன்னினும் வேம்பு '' என்பது நாலடி--112, 

1 4 தத்தமுள்தமூடங் கோளூடையவாய் ' எனவும் பாடம் 

ts புலஞய்” எனவும் பாடம்,
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சொல்லும் பிரியுமாயெ செய்யுளல்ல ஈண்டு வேண்டப்படுஞ் செய்யு 

ளென்பதூஉம் சொல்லப்படுமெனக் கொள்க, 

“*மெய்பெத' என்று மிகுத்துச் சொல்லியவதனால் செய்யுட்கள் 

இடத்தனொனும், தொழிலினானும், பொழுதினானும், பிறவாற்றானும் 

பெயர் பெற்று ஈடப்பனவும் உளவெனக் கொள்க, 

அறம் பொரு ளின்பம் வீடென விவற்றைப் பாவிஈடத்தலிற்பா 

வென்பதூஉங் காரணக்குறி. ஒருபுடையாத் பாவினோடொத்த 

இனத்தவாய் ஈடத்தலிற் பாவின மென்பதாஉங் காரணக்குறி, 

இவற்றை யிடுகுமி யெனினு மிழுக்காது. (க) 

| பாக்களின் பேயர் வேறுபா டாமாறு,] 

55. வெண்பா வா௫ிரியங் கலியே வஞ்சியெனப் 
பண்பாய்த் துரைத்த பாநான் காகும், 

இஃசென்னுதலிற்றோவெனின், நிறுத்த முறையானே பாக்க 

ளது பெயர்வேறுபா டணர்த்துதல் அதலித்று, 

இதன் பொருள் :--வெண்பாவும், ஆூரியப்பாவும், சலிப்பா 

வும், வஞ்சிப்பாவு மெனத் தத்தம் தன்மையாற் தெரித்து சொல்லப் 

பட்டபா நான்கு வகைப்படும் என்றவாறு, 

ஏகாரம் எண்ணேகாரம். கலியேயென்ற வழியதால் ஏகாரம் 

ஒழிக்தவழியில்லையால் அஃ்தியாக்கன மெண்ணுமோ வெனி 

னும், ஒருவழி நின்றேயு மொழிக்தவற்றைக் கொன்புழிவமர் வெனி 

ணும், கொள்ளும். என்னை? 

(எண்ணே சார மிடையிட்டுக் கொளினும் 
எண்ணுக் குறித் தியலு @ com மனார் புலவர் u (தொல்-சொல்-இடை-40.) 

* என்றா. ராகலின். சகான்கென்ற சென்னை? அவ்வெண்ணே 

காரத்தா லெண்ணப்பட்ட ரஈான்குமென்பது பெறலாமன் ரோ 

வெனின், ஆம்) அயினுமது நானடையெனக் கொள்க. 

1 கழிவே யாக்க மொழியிசைச் ளெவியென் 

றம்மூன் றென்ப மன்னைச் சொல்லே ** (சொல்-சொல்-இடை-4) 
  

% என்ப இலக்கண மாகலின் ' எனவும் பாடம்,
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ஓதல் காவல் பகைதணி வினையே 

வேந்தற் குற்றுழி பொருட்பிணி பரத்தையென் 

ராங்கவ் வாறே யவ்வயிற் பிரிவே '” (இறையஜர்-85.) 

எனப் பிறரும் சொன்னா ராகலின். 

வெண்பா வா௫ிரியங் கலியே வஞ்சியெனப் பா கான்காகு மென் 

னாது; *பண்பாய்ந் அரைத்த பாகான் காகும்' என்று ஜெப்பித்துச் 

சொல்லப்பட்ட தென்னை யெனின், வெண்பாழமுதல்வக்.த ஆசிரிய 

மா யிறுவன சிறப்பின்மையான் மருட்பாவென்பது YD Bw CE 

வேண்டப்பட்ட து. என்னை? 

வெள்ளை முதலா வா௫ரிய மிறுதி “, 

கொள்ளச் தொடுப்பது மருட்பா வாகும்'” 

என்ருராகலின். 

அவ்வாறு வருவனதாம் புறநிலைவாழ்த்௫ம், QUT {GD DUT Lp Bilin, 

செவியலிவு.றாஉவுமென விவை, என்னை ? 

* பூறகிலை வாயுறை செவியறி வுறாஉவெனத் 

திறகிலை மூன்று இண்ணிதிற் நெரியின் 

வெண்பா வியலினு மா௫ிரிய வியலினும் 

பண்புற முடியும் பாவின மென்ப '' (தொல்-பெச-செ-108.) 

என்றா ராகவின், 

அவை வருமாறு: 

தென்ற லிடைபோழ்ச்து தேனார் நறுமுல்லை 

மூன்றின் முகைவிரியு முத்தநீர்த் சண்கோஷரர்க் 

oe putts கொல்லேற்றா ஸணிற்காப்ப--வென் றுக் 

இரா ஈண்பிற் றேவர் 

€ர்சால் செல்வமொடு பொலிமதி சிதச்தே” 

இது *( வழிபடு தெய்வ நிற்புறங்காப்பப், பழிதீர்செல்வமோ ' 

டொருகாலைக் கொருகாத் சறந்துபொலிவாயென்றமையாத் புறநிலை 

வாம்கீ௮ மருட்பா. 

  

* 4 வழிபடு செய்வ கிற்பூறம் காப்பப் 

பழிதீர் செல்வமொடு வழிவழி றந்து 

பொலிமி னென்னும் புற.சிலை வாழ்த்தே” (தொ-பொ-செம்-110 

26
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1! பலமுறையு மோம்பப் படுவன கேண்மின் 

சொலன்முறைக்கட் டோன்றச் சுடர்மணித்தே சூர்ச்.து 

கிலமுறையி னாண்ட கிகரிலார் மாட்டுஞ் 

இலமுறை யல்லது செல்வங்க ணில்லா 

விலங்கு மெறிபடையு மாற்றலு *மாண்புல் 

கலந்தத௫் கல்வியும் தோற்றமு மேனைப் 

பொலஞ்செய் புனைகலனோ டிவ்வாறி னாலும் 

விலங்கிவரும் கூற்றை விலக்கலு மாகா 

வனைத்தாத னீயிருங் காண்டீர் சினை த்தகக் 

கூறிய வெம்மொழி பிழையாது 

தேறி ரொழுடற் சென்றுபயன் றருமே,” 

இது மெய்ப்பொருள் சொன்னமையான் வாயுறைவாழ்த்து 

மருட்பா; என்னை ? 

* வாயுறை வாழ்த்தே வயக்க நாடின் 

வேம்புல் சடுவும் போல வெஞ்சொற் 

Gags வின்றி வழிரணி பயக்குமென் 

ஜோம்படைக் செவியின் வாயுறுத் தற்றே” (Osrv-Qur-Qe-112.) 

என்.ராகலின். 

: பல்யானை மன்னர் முருங்க வமருழக்து 

கொல்யானை த் தேரோடும் கோட்டந்து ஈல்ல 

தலையாலங் கானம் பொலியச் தொலையாப் 

படுகளம் பாடுபுக் காற்றிப் பகைஞ 

ரடுகளம் வேட்டோன் மருக வடுஇற 

லாளி கிமிர்தோட் பெருவமுதி யெஞ்ஞான்று 

Bs முடையையா யென்வாய்ச்சொ ற் கேட்டி 

யுடை.ய வுழவரை கெஞ்சனுக்கக் கொண்டு 

வருர்கா லுழவர்க்கு வேளாண்மை செய்யன் 

மழவ ரிழைக்கும் வரைக்கா னிதியீட்டல் 

காட்டு மமைச்சரை யாற்றத் தெளியல் 

* படைத்த வரும்பொரு ளா நன்றி வெளவ 

லினத்தைப் பெரும்பொரு சாசையாற் சென்று 
  

* 4 அன்பும்” எனவும் பாடம். 

ர் “அடைத்த ' எனவும் பாடம்,
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பெருக்குழிச மன்றமறுக வசழாதி யென்று 
மறப்புற மாக மதுரையா ரோம்பு 

மறப்பூற மாசைப் படேற்க வரத்தா 

னவையார் கொடுநாத் இருத்தி ஈவையாக 

ட்டார் EYE சதையாதி யொட்டார் 
செவிபுசைக்குர் தீய கடுஞ்சொற் சவியுடைத்தாய்க் 
கற்றார்க் செனாடுக் கல்லார்க் கடி.ர்தொழுஇச் 
செற்றார்ச் செறுத்துகிற் சேர்ர்தாரை யாக்குஇடீ 

யற்ற மறிந்த வறிவினாய் மற்று 
மிவையிவை * வீயா தொழுக கருக் 

பொருகட லாடை கிலமக 

சொருகுடை நீழற் றுஞ்சுவண் மன்னே” 

இன வியப்பின்ளி உயர்ச்தோர்கண் அவிஈ்தொமுகுகல் கட 

ளென் தரசற்குரைத்தமையாற் செவியதிவு.றா௨ மருட்பா எனப் 

படும் ; என்னை ? 
 செவியுறை சானே 

பொங்குத வின்றிப் புரையோர் சாப்ப 

_ணவிதல் கடனெனச் செவியுறுச் தன்றே” (தொல்-பெ-114) 

என்றா.ராகலின். 

இவை பிவ்வாறேயன் அி வெண்பாவேயாயும், அூரியமேயா 

பும் வாப்பெறும், கலியும் வஞ்சியுமாய் வரப்பெரு, என்னை ? 

: வழிபடு தெய்வ ஈிற்புறக் காப்பப் 

பழிதீர் செல்வமொடு வழிவழி இறந்து 
பொலிமி னென்னும் புறஙிலை வாழ்த்தே 

சலிசிலை வகையும் வஞ்சியும் பெரா௮”” (சொல்-போ-செ-110.] 
வாயுறை வாழ்த்தே யவையடக் கயலே 

செவியறி வுராவென் றவையு மன்ன” (தொல்-பெ-௦௪-111,] 

என்ராராகலின். சைக்கினாயும் வெண்பா முதலாசு வாரிய 

வியலா னிறும். என்னை? 

கைக்களை தானே வெண்பா வாகு 

யாசிரிய வியலான் முடியவும் பெறுமே”  (Ogra-Gur-Qe-119)) 

என்றா. ராகலின், 

* நீயா' தெனவும் பாடம், 

1  சிலைய' எனவும் பாடம்,
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அவை வருமாறு: 

4 இருஅதல் வோரும்புர் தேங்கோதை வாடு 

மிருகிலஞ் சேவடியும் தோயு---மரிபரக்த 

போகித முண்கணு மிமைக்கு 

மாகு மற்றிவ resis தணக்கே,” (புறப்பொருஏ-கெண்பாமாலை-சை*ூஎ -3.) 

எனவும், 

( இழன்மணி கின்றிமைக்கு கீளார மார்பின் 

அழன் மணி காகத் தணையான்--சழன்மணிசூழ் 

பொன்னகரம் போக்யெ பூம்பணிச்சை ஈன்னீ 

மிளச்தளிர் மாவனுக்கு மேனி விளள்கு ச 

களிமலர் *சன்னுச லரிவை 

ர்யளிமற் நி்தோ வகலுமென் ஸுயிரே ” 

சனவுங் கொள்க, 

கைக்கிளையும் வெண்பா முதலாய் ஆரியம் ஈராய் வருசன்றுழி 

ஆசிரியவடி இரண்டேயாய், அவற்றுளீற்றடி காற்சீரா யீ.ற்றயலடி 

முச்சானே வருவதெனக் கொள்க. என்னை? 

' இருதலைக் காம மன்றிக் கைக்ளே 
யொருதலைக் காம மாகக் கூறிய 

விலக்கண மாபி னி௰ல்புற சர்டி. 

யதர்ப்பட. மொழிர்சனர் புலவ ரதுவே , 

. பெறுதி வெண்டா வுரித்தாய் மற்றச 

னிதுஇ.யெழுச€ ராசரி யம்மே” 

4 வெண்பா வாரி யத்தாம் மற்றதன் 

இறுதி யெழு?் ராசிரி யம்மே” 

4 கைக்கே மருட்பா வாடு வருகா 

லாசிரியம் வருவ தாயின் மேவா 

மூச்ச ரெருத்திற் மூக முடியடி. 
Qué ரானு மேகாரத் திறுமே” 

இது கடியான்னியார் செய்ச கைக்ளெச் சூத்திரம். 

* *நறுறுதல் ' எனவும் அடம், 

1 4 அளிமதி யிஃசோ ' எனவும் பாடம்,



செய்யுளியல் 205 

*: பூறகிலை வாயுறை * செவியறி வுறாஉவே 

1 யறகிலை வஞ்சியுங் கலியு மாகா 

வெண்பா வா௫ிரிய வியலான் வருமே 

வஞ் கலியவற் றியலா வவற்று 

ளிடையிரு செய்யுளும் கைகளேப் பாட்டுக் 
” கடையெழு ரிரண் டசவியும் வருமே 

என்றார் 1 ஈல்லாதனார். 

* வேதவாய மேன்மகனும் வேந்தன் மடமகளும் 

நீதியாற் சேர்ந்து dapss நெடுக்குலம்போ 

லாதிசால் பாவு மரசர் வியன்பாவு'. 

Gur Swen Qasr மருட்பாவா யோக்கிற்றே ”” 

**கன்கா யமுனைச் சக்கமம் போலவுஞ் 

சங்கர சாரணர் சட்டகம் போலவும் 

வெண்பாவு மாரி யமுமாய் விராஅய்ப் 
af 

பண்பார் பூறகிலை.ஃ ய 

இவற்றை விரித்துரைத்துக் கொள்க, 

கங்கையமுனைகள து சங்கமம்போலவும், சங்கர நாராயண ம ஆர 

சட்டகச் கலவியேபோலவும் வெண்பாவு மாசிரியமுமாய விராப்ப 
புறநிலை வாழ்த்து. முகலாகிய பொருள்கண்மேல் யாப்புதிறு மருட்சி 
யாகப் பாவிநட க்தலின் மருட்பாவென்று வழங்கப்படுமே யென்பாரூ 

ளர், 

இனியொருசா.ராசிரியர் வெண்பாவடியு மாசிரியவடியு மொக்து 
வருவனவற்றைச் ௪மஙிலை மருட்பாவென்றும், ஒவ்வாது வருவன 
வற்றை $வியகிலை மருட்பாவென்றும் பெரியட்டு வழம்குவர். 

அவை கூட்டி வழங்குமாறு: புறநிலை வாழ்த்துச் சமநிலை LDL. 

பா, புதமிலை வாழ்த்து வியறிலை மருட்பா, வாயுறை வாழ்த்துச் சமநிலை 
  

* செவியுறை யவையயடக்கு ' எனவும் பாடம், 

ர் 4 சமமரு.ட்பா ' எனவும் பாடம், 

3 *ஈல்லாறனார் * எனவும் பாடம், 

$ *வியமருட்பா ' எனவும் பாடம்,
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௨ மருட்பா, வாயுறை வாழ்த்த விய்சிலை மருட்பா, செவியலிவுறாஉச் 

சமநிலை மருட்பா, செவியறிவு௮ாஉ வியநிலை மருட்பா, கைக்களைச் 

சமநிலை மருட்பா, கைக்ககா வியகிலைமருட்பா எனக் கொள்க. 

வருமாறு; 

1 சண்ணுதலான் காப்பக் கடன் மேனி மாலகாப்ப 

* வெண்ணிருதோ சேச்இிழையா டான்காப்பப்.--பண்ணியலூல் 

சென்னியர் புகழுர் தேவன் 

மன்னுக காள மண்மிசைச் இறந்தே ?” 

இது புறநிலை வாழ்த்துச் ௪மஙிலை மருட்பா, 

 சென்றலிடை போழ்ந்து” என்பது புதரிலைவாழ்த்து விய 

நிலை மருட்பா, 

“deers செல்வ கிலவா ௬டம்படைச்தார் 

ர செல்லா ரொருங்கென்று சரத த-- நல்ல 

வருள்ளம் புரிகுவ ராயி 
னிருஏறு சிவகதி யெய்தலோ வெளிதே 

இது வாயுறைவாம்த்துச் சமநிலை மருட்பா. 'பலமுறையு மோம் 

பப் பவென கேணமின்'' என்பது வாயுறைவாழ்த்து வியநிலைமருட்பா. 

 இருமூன்றி லொன்றுகொண் டேக் $ களைந்து 

பெருநீர்மை யார்தொடர்ச்சி பேணி--யிருகிலள் 

காப்பா யாகுமதி உடனென 

மாப்பெருச் தானை மன்ன ரேறே” 

இது செவியறிவுமாஉச் சமநிலை மருட்பா, ! பல்யானை மன் 

னர்? என்பது செவியனிவு,றாஉ வியநிலை மருட்பா, 8 இருததல் 
வோரும்ப'” என்பது கைக்கொச் சமநிலை மருட்பா, “நிழன்மணி 

நின்ஜிமைக்கும் ” என்பது சைக்ககொ வியநிலை மருட்பா. 

பிறவும் வர்தவழிக் கண்டுகொள்க, 
  

*  எண்ணிரு தோளேர்திழையாடான் காப்ப'வென்றும் பாடம், 
ர செல்வோரொருக்கொன்று ' எனவும் பாடம். 

1 *ஈல்லோர்' எனவும் பாடம், 

$ *கடிர் ' தெனவும் பாடம்,
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“adr game திறமும்போற் பாவு மினமுமாய் 
வண்ண விகற்ப வகையின் றிப்--பண்ணின் 
றிழம்விளரிக் கல்லதுபோற் செப்ப லகவ 
விசைமருட்கு மில்லை யினம்”” 

oma கொள்க, 

வெண்பா வா௫ரியங் கலியே வஞ்சி என விவற்றை இடு 

குலியானும் காரணக் குதியானும் வழங்குப. காரணக்குஜியான் 
வழங்குமாறு; ் 

வெண்பா--வேற்றுவண்ணம் விரவாது தூய்மைபெற்ற வெள்ளை 
வண்ணம் எல்லா வண்ணச்அளளும் “ றெப்புடைக்து.. அவ்வா 
வேற்றுத் தளையும் அடியும் விவாத அய்மைபெற்று எல்லாப் பாவி 

NGM CH CH சிறப்புடைத்தா தலின் வெள்ளையென்பது கராரணக்கு மி. 

இிருவேபோலச் சிறப்புடையாளை ச் இருவென்றராற்போலக் கொள்க 

ஆசிரியப்பா--சரினானும் பொருளிஞனும் ஒரையினானுமாஇப 
அண்மையைகத் தன்ச ணிறுவிற்றாகலானும், புறமிலை வாழ்த்து (௧ 
லாகிய பொருள்களை யாரரியனேபோலக் * களக்குமாத்றலாணும் 
ஆரியமென்பது காரணக்குி, ஆசு. ; அண்ணிது எனிணு 
மொக்கும், 

கலிப்பா--£ர்பொரு ஸிசைகளா லெழுச்ுயும், பொலியும், 
கடுப்பும் உடை ததாகலின் சலியென்பதுங் சாரணக்கு£மி. 

* சலித்தல் கன்றல் கஞறல் பம்மல் 

எழுச்சியும் பொலிவும் மெய்ம் பெயரே?” 

* கம்பலை சும்மை யழுங்கல் சலிமுழக் 

கென்றிவை யெல்லா மரவப் பெயரே ” 

எனவுஞ் சொன்னாராசலின். 

வஞ்சிப்பா. -குறளுஞ் சிந்தும் ௮அல்லாக வடிகளை யெல்லாம் வஞ் 
சித்து வருகலானும், வாயுறை, புறரிலை, ௮வையடக்கியல், செவியறி 
வாஉ என்றிப் பொருள்களை வஞ்சித்து வருதலானும், வஞ்சிக் 
  

* : சின்றறிவிக்குமாகலானும் ' எனவும் பாடம்,
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கொடிபோல் நேர்ந்து நிற்றலானும், வஞ்சியென்னுமச் இறமே போல 

வனப்பும் ஏர்பு மூடைமையானும் வஞ்சி யென்பது காரணக்குகி, 

இவையெல்லா மொருபுடை யொப்பினாற் பெயர்பெற்றன 

எனக்கொள்க, ஒன்றுக்கொன்று சிறப்புடைமை கோக் வஞ்சியென 

யிம்முறையே பாற்படுத்து வைத்தாரென்க. வெள்ளை யென்றும் பா 

வென்றும் நின்று வெண்பாவென்று முடிந்தது. வேதியர் அரசர் 

வணிகர் சூத்திரர் *என்று சாதிமேற் சார்த்தி வழங்குவாரு முளர், 

* வெண்பா முதலா சால்வகைப் பாவும் 

எஞ்சா 1 கால்வகை வருணம் போலப் 

பாவினத் தியற்கையு மத்னோ ரற்றே '” 

என்றார் வாய்ப்பியமுடையாசாகலின், 

வெண்பாவினை வன்பாவென்றும், ஆரியத் னை Gisewude 
வென்றும்; கலிப்பாவினை மு.ரற்கை யென்றும் வழங்குப, 

 வெண்டா முதலாக வேதிய ராதியா 

மண்பால் வகுத்த வருணமாம்--வெண்டா 

வினங்கட்கு மிவ்வாறே யென் அரைப்டார் [சொன்னூன் 

மனந்திட்பக் கற்றோர் மடழ்க் த” 

இன்னும், வெண்பா ஆரியம் கலியே வஞ்9 $யென்று கிடக் 
சைக்கொருசாராஇரியர் உரைக்குமாது ;..... 

காற்சீரடியா னடைபெறு தலும், வேற்றுப்பாவினா லிருமையும் 
எல்லாப் பொருண்மேலுஞ் சொல்லப்படுமென் இவற்றால் அரியத் ... 
தோ டொச்தலும் உயார்தவோசைக்தாகலும், உத்தம சாதியாகலும் 
வேற்றுத்தளையும் வேற்றடியும் வேற்றுப்பாவும் விரவாமையும் என் 
௮ம் அதிககுணமுடைமை கோக்க வெண்பா ஆடரியப்பாவின் முன் 

வைக்கப்பட்ட ௮, 

  

* : என்னுஞ்சாதி ' எனவும் பாடம், 

ர * காற்பால் ' எனவும் பாடம், 
1 *தென்னூல் ' எனவும் பாடம், 

$ * என்னுங்கடைச்சைக் * கெனவும் பாடம்.
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அளவடியா னடைபெறுதலும், ன சஈடையாற் முனினிதுறு 
“தலும், எல்லாப் பொருள்களையும் தன்சண்ணே யடச்சலும், ட்ரூ 
வாக பொருளிந்ராகலும், ஒருபுடையால் வெண்பாவோ டொத்த 
அம்; அகவிய வோசைக் தாகலும், அரசர் குலத்னெ தாகலும், 

வேற்றுத் தல்யும் அடியும் விரவி வருகலு மென்னும் வேறுபா 

டுடைமை நோக்ட வெண்பாவின் பின் வைக்கப்பட்டது அசிரியப்பா 
வெனக் கொள்க, 

கோடியா னிலைபெறு தலும், அயலடியு மயற்றளையும் விரவிவரு 

கீலும், இவ்வாற்றா னாசிரியத்தோ டொத்தலும், அயற்பாவினா 68) si 

தலும், புறகிலை வாழ்த்து முதலிய பொருள்சண்மேற் புகாமையும், 
வணிகர் குலத்தின தகாகலும், துள்ளலோசைத்தாகலு நோக்கி 
ஆசிரியத்தின்பின் வைக்கப்பட்டது கலிப்பாவெனக்கொள் க, 

புமநிலைவாழ்தஅ மு.கலிய பொருள்சண்மேற் புகாமையும், அயம் 
   தளையு மயலடியும் விரவிவருகலும், அயற்பாவினா லிறுதலும் எண் 

அிவற்ருற் கலிப்பாவினோடொக்கலும், சாற்ரடியால் ஈஉடவாமையும், 

சூத்தா குலத்தினதாகலும், ' தூங்கலோசைக் சாகலும், அகப் 

பொருள்கண்மே லருகியன்னி வாராமையு கோக்கிக் கலிப்பாவின் 

  

பின் வஞ்சிப்பா வைச்சப்பட்டறு. 

அல்லதாஉம் எடுத்துக்கொண்ட வினவெழுத்து இரண்டா 

மடி. முதற்கட் பெற்றும், இடையிட்டெஅகை பெற்றும் பெரு அம் 

வர்கதொருசா ரீரடி வஞ்சிப்பா விரண்டடியை யுடன் கூட்டி யிடைய 

ரூமை யசைத்துச்சரிப்ப வெழுத்து மெதுகையும் பெற்றும் பெரு 

ம் வந்த வொலித்தொடர்ச்சியால் கலிப்பாவடியாய்க் கைகலத் 

கீலும், ௮னுவும் அடியெதுகையும் பொழிப்பெதுகையும் பெற்றும் 

பெருதும் வக்த கலிப்பா அடியினைக் சண்டித்து இரண்டாக்இக் 

காலவிடையீடும் கடைபற்கியது காகூவும்படவுச்சரிப்பத் *தள்ள 

லோசை வழுவித் 1 தூங்கலிசை வஞ்சிபாகலு மூடைத்தென்று கலி 

யும் வஞ்சியு மொருங்குவைக்கப்பட்டனவென்ப. அவர் காட்டுமுகா 

மீண்டு கை 

        

* “அள்ளல் தவிர' எனவும் பாடம், 

] 'தூச்கலோசைத்சாய் வஞ்ித்தலும்' எனவும் பாடம், 

21.
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“தாழிரும் பிணர்த்தடக்கைத் சண்கவு எிழிசடாத்துத் 

தாற்வாகச் சம்பேணாக் கடுஞ்னெத்த களிற்றெருத்தின் ” 

எனவும், 
(*ஒங்குகிரை வியன்பரப்பி னொவிஞுந்நீர் வரம்பாகத் 

சேன் தங்கு மூயர்சமெய மலைநாறிய வியன்ஞாலத்து '* 
(பத்தப்-மதுரைக்-1-4,) 

எனவுங் கொள்க, பிறவுமன்ன. 

( அறமுதனான் கென்று wads ener Qaer mie 
,திறனமைந்த செம்மைப் பொருண்மேல்-குறைவின் றிச் 
செய்யப் படுதலாற் செய்யுட் செயிர்தரப் 
பையத்தாம் பாவுதலாற் யா ”” ் 

இதனை விரிச்துரைத்துக் கொள்க, (௨) 

(பாவினங்களது பேயரநம் வழங்க ழுறைமையு மாமாறு,] 

56. தாழிசை துறையே விருத்த மென்றிவை 
. பாவினம் பாவொடு டாற்பட் டியலும். 

இஃதென்னுதலிற்றோவெனின், நிறுத்த முறையானே பாவி 
'னங்களது பெயர் வேறுபாடு மவற்றை வழங்கு மூறையையு முணர்சத் 
அதல் Iho, 

இதன்பொருள்;--சாழிசையுக் றையும் விருத்தமுமென்று 
இம்மன்றும் பாவினமெனப்டடும், அவை பாவினோடுகூடிப் பெயர் 

, பெற்று நடக்கும் என்றவாறு, 

பாவினோட கூடி வழங்குமா.று;--வெண்டாழிசை, வெண்டுறை, 
வெளிவிருத்தம் எனவும் ;) அடரியத்தாழிசை, ஆரியத். துறை, 
ஆ௫ிரியவிருத்தம் எனவும் ; கலித்தாழிசை, கலித்துறை, கலிவிருத் 
தம் எனவும் ; வஞ்சித்தாழிசை, வஞ்சித்துறை, வஞ்சியிருக்தம் 
எனவும் இவ்வாறு வழங்கப்படும், இவற்றுக்குச் செய்யுள் போக் 
இத் தத்த மிலக்கணச் சூத்தாத்துள்ளே காட்டுதும், பிறரும் 
பாவினங்கட் வெவாறே சொன்னார். என்னை? 

வெண்பா விருத்தர் அறையொடு தாழிசை 
யென்றிம் முறையி னெண்ணிய மேம்மையும் 
தத்தம் பெயராற் தழுவும் பெயரே” 

என்றார் காக்கைபாடினியார்,
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பாவே தாழிசை அறையே விருத்தமென 

கால்வகைப் பாவு கானான் காகும் ” 

என்றார் சிறுகாக்கைபாடினியார். 

** வெண்பாத் தாழிசை வெண்டுறை விருத்சமென் 
அிர்சான் *சல்லவு முந்நான் கென்ப 

என்ருர் அவிஈயனார், 

ஒத்தா மிசைதுறை விருத்த மெனப்பெயர் 

வைத்தார் பாவின மென்ன வகுத்தே '' 

என்மூர் 1திரிபுரமெரித்ச விரிசடை நிருத்தர் பேர் wipes Crier 

ஒருபுடையாத் ஐத்தம் பாவினோ டொத்தலானும், ஓத்த 1சாழ 
தீகா லிசைத்கலானம், ஒத்தபொருண்மேற் பெரும்பான்மையு மான் 

- மூய்த் தாழ்க்திசைத்தலானும், எல்லாவடியானும் ஒத்து ஈடத்தலா 
“னும் தாழிசை யென்பதூஉங் trem sq. 

ஒருபுடையாஜ் றத்தம் பாவிற்குக் துறைபோன்று நெளிப்பா 
டுடைத்தாய்க் கடத்தலானும், எல்லாத் அறைமேலு மினிது ஈடத்த 
லானும் துறையென்பதூஉங் காரணக்குி. 

ஒருபுடையாற் றத்தம் பாவினோ டொத்த கொழுக்கத்தாணும், 
எல்லாவடியு மொத்தலானும், புராணமுதலாகிய விருக்த மூரைக்க 
லானும் விருத்த மென்பதூஉங் காரணக்குி. இது வடமொழிச் 
திரிசொல்லெனக்கொள்க, 

இவை யொருபுடை யொப்புமையாக் பெற்ற பெயரெனக் 
கொள்க. விருத்தம் துறை தாழிசை யென்று காக்கைபாடினியார் 
  

சு அல்ல: மேர்கான் காகும்' எனவும் பாடம், 

1 (என்றார் மயேச்சுரா' எனவும் (என்றார் இரிபுரமெரித்த எரிசடர்க்கட 
வுள் திருப்பெயர் ம௫ிழ்ச்த தொன்னூற் கவிஞர்' எனவும் பாடம், 

3: * தாழிசை யென்பது தானுடைய துள்ளலோசைச்தாம், இ றை 
மையிழ் பெற்றபெயர், எனவே... வப இவ்வாறு தாமழடைய வன்றி 
யும் வருமென்பதாஉம் கொள்க,” என்பது தொல்-பொரு-செய்ஃ180) பேரா 
சிரியர் உரை,
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வைத்த முறைமையின் வையாது தாழிசை துறை விருத்தமென்று 

தம்மதம்பட வைத்தசன்று ; றுகாக்சைபாடினியார் முதலாகிய 
வொருசா.ராசரியர் வைத்த மூறைமைபற்றி வைத்தாரென்க. 

“விருத்தம் வியன்றுறை தாழிசை யென்று 

பொருத்து முறைமை மறுத்தல்-- விரித்துச் 

இறுசாக்கை பாடினியார் செய்த முறையே 

மறுகாக்கை வைத்தார் வகுத்து '! 

பண்ணும் இறமும்போற் பாவு மினமுமாம் 
வண்ண விகற்ப வகைமையாற்--பண்மேற் 
நிறம்விளரிக் கில்லதுபோற் செப்ப லகவ 

விசைமருட்கு மில்லை யினம் '” ; 

இதனை விரித்துரைத்துக் கெரள்க. (௩) 

| வேண்பாவாமாறு,) 

51. செப்பலி சையன வெண்பா மற்றவை 

யத்தடி. சிந்தடி. யாகலு மவ்வடி. 
யந்த மசைச்ீ ராகலும் பெறுமே. 

இஃதென்னுதலிற்றோவெனின், அதிகாரம் பாரித்த பாக்களுள் 
நிறுத்த முறையானே வெண்பாவாமாறு பொதுவகையா லுணர்த்துத 

, ge pom 

இதன்பொருள்:--(செப்பலிசையன வெண்பா' என்பது, செப்ப 

லோசையைத் தமக்கோசையாகவுடைய வைந்து வெண்பாவும் 
என்றவாறு ; (மற்றவை யக்தடி இந்தடியாகலும் அவ்வடி. அத்தம் 
அசைச்சர் ஆகலும் பெறுமே' என்பது அவ்வெண்பாக்க ஸீற்றடி. 
மூச்ரோகியும், அவ்விற்றடியினிறுதி ௮சைச்ரோ௫யும் சர்ச் ராசியும் 
நிற்கு மென்றவாறு, 

*அசைச்சராகலும் பெறும் என்ற வும்மையாற் சர்ச்உராகலும் 

பெறுமென்க்கொள்க, 4அர்தடி இந்தடியர்யெ வடி' யென்னாது 

அகலும்' என்ற வும்மையால், ஆண்டசைச்£ராய் வருன்றுழி தனிச் 
் குறி னேரசையும் கெடிலுடைய நிரையசையும் வருதல் இறப்பில்லை, 

அல்லது €ர்ச்சீராய் வருகின்றுமி ஆண்டியற்சரன்றி வர்ரா, அவற் 
துள்ளும் நேர்நேராகய ரும் நிரைநேராகய €ருமன்றி வார்,
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வருவது சிறப்புடைத்து. முற்றியலுகர மீருய் வரினும் பெரிய 

தோர் சிறப்பில்லை, அவைதாம் அருயென்சிவாரா எனக்கொள்க, 

௮வற்திற்கு உகாரணம் காசு, பிறப்பு என வரும்; வெண்பாவின் 

இறுதஇச்சீர்க்கு உக ரமீறாகயெ வியற்£ரல்லது வேறுதாரணங்காட்டி, 

அலகிட்டு ஓசையூட்டும் பொழுது பிறவாய்பாட்டா னோசையழுட்ட... 

லாகாதாகலின் எனக்கொள்க, அவ்வா மோசையூட்மொறு:.... 

கொல்லா கலத்தது நோன்மை பிறர்தீமை 

சொல்லா நலத்தது சால்பு '' (குறல்-99-4.) 

என்பதனை யலகட்டு முறையானே (தேமா, கருவிளம், தேமா, புளி 

மாங்காய்--தேமா, கருவிளம், காசு' எனவும், 

(4 அகர முதல வெழுத்தெல்லா மாதி 

பகவன் முதற்றே யுலகு ”” (கற௭-1.1.) 

என்பதனை யலகிட்டு முறையே புளிமா, புளிமா, புளிமாங்காய் , 
சேமா--புளிமா, புளிமா, பிறப்பு" எனவும் ஓசையுண்டவாறு சுண்டு 

கொள்க, 

அசைச்சர்க்குகாரணம் காள், மலர் எனவரும், அவ்வாறிரு 
லோசை யூட்மொறு:-- 

** இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான் றன்கேஹீர் 
அன்பர் துடைத்தூன்றுர் தாண் '' (குறல்-62-6) 

என்பதனை யலகட்டு, (6 சினா, புளிமா,கருவிளங்காய், தேமர்ங்காய்-- 
தேமா, புளிமாங்காய், காள்” எனவும், 

6 குன்றேறி யானைப்போர் சண்டற்றாற் றன்சைச்சொன் 
ண்டாகச் செய்வான் வினை” (குற௭.76-8,) 

ச்ன்பதனை யலஉட்டு, (ச தமாம்காய், Smaart, தேமார்காப், 
மால்கம் வனி தமான்காம், தேமா, மலா் எனவும் வெண்பாவோர 

சைச்சீரிறுதி ஓசையுண்டவாறு கண்டுகொள்க, இவ்வாறு பிறவெண் 
பாச்களையும் ஒசையூட்டி.ச் செப்பலொசை வழுவாமற் சண்டுகொள்க, 

'சசப்பலிசையன வெண்பாவவை--௮ம்.தடி. இக்தடி, யாகலு மவ் 
வடி ௮ந்த மசைச்ச ராகுலும் பெறுமே' என்னா௮ மற்றென்று மிகச் 

இ
ண
ை
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we சொல்லியதென்னை ? ஏர்இசைச் செப்பலும், கங்கைச் செப் 
பலும், ஒழுகிசைச் செப்பலுமென espero வகைப்படுஞ் செப்ப 
லோசை யென்பதஜிவித்தற்கு ஒரு தோற்ற முணர்த்தியதாம். பிற 
ரும் வெண்பாவிற்கு ஓசையு மீறு மிவ்வாறே கூறினார், - என்னை? 

6 ஏர்திசைச் செப்பலுர் தூக்செச் செப்பலு 
மொழுகிசைச் செப்பலு முண்ணாம். வெண்பா 
செப்ப லோசை வெண்பா வாகும்” 

என்பது சுங்கயாப்பு. 

₹ அகவ லென்ப தாசிரி யம்மே'” (தெரல்-பொரு-செய்-81) 

! அஸ்தான் றென்ப வெண்பா யாப்பே”” (செொல்-பெரரு-செய்4$2)) 

என்முர் தொல்காப்பியனார். 

*4 இறந்.துயர் செப்ப விசையன வாஇ 
ய்றைந்த வுறுப்பி னகற லின்றி 
விளங்கக் டெப்பது வெண்பா வாகும்”? 

என இசை கூறி, 

! சிந்தடி, யானே யிறுதலு மவ்வடி. 

அந்த மசைச்சர் வருதலும் யாப்பூற 
வந்தது வெள்ளை வழக்கயெ ரூனே"' ' 

என் நீறுசொன்னார் காக்கைபாடினியார். 

 ஏந்திசைச் செப்ப லிசையன வாடு 
வேண்டிய வுறுப்பின *வெண்பா யாப்பே!? 

ஈன் ரோசை கூறி, 

6 மூச்ச ரடியா னிறுசலு நசேர்சிரை 
யச்€ ரியல்பி னசையி wf gy Bum" 

என் நீ௮ுசொன்னார் அவிஈயனார். 

* (வெண்பா வாகும்' எனவும் பாடம்,
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* மடுவண்பாவகவல்... ிஅநூதலே' எனவும் 444கேரிசை 
யின்னிசை.........ேறுகவே” எனவும் இவற்றை விரித்துரைக் 
அக் கொள்க. , 

 மாவாழ் புலிவாழ் சரமூள வாச மணியிறுவா 
யோவா தளபெடுச் ** தூஉவுங் கெழூஉவு மூதாரணமா 
சாவார் பெரும்புகழ் ஈற்றத்தர் யாப்பி னடச்ததுபோற் 
றேய்வா முகரம்வர் தாலியற் சரிக்குச் செப்பியதே,”” 

இதன்கருத்து: மாவாழ்சுரம் புலிவாழ்கூரம் என்னும் இரண்டு 

.வஞ்சியுரிச்€ரும் உளவாக வைத்து, ஒருபயனோக்கிச் தூஉமணி 
கெழூஉமணி யென்றளபெடையாச கேர்சவொயே வஞ்சியுரிச்சா 
எடுத்துக்காட்டினார் நற்றத்தனாரும் வாய்ப்பியனாரும்; assure Bik 
தாலுடையாரும் வெண்பாவிறுஇச் சருக்கு வேறுசாரண வாய்பாட் 
டா லோசைடூட்டுதற் பொருட்டாக்கெ, குற்கியலுகர மீரூயெ ௧௪, 
பிறப்பு என்னும் வாய்பாட்டானே கேரீற்தியற்€ருக்கு வே௮ுதாரண 
மெடுச் கோதினா ரென்க, அஃதேயெனிற் காச பிறப்பு என்னு மிர 
ண்டு சீருமே கொண்டு தேமா புளிமா வென்னு மிரண்டுசிருல் களை 
யாமோவென்னின்; அத்றன்று ; வெண்பாவிறுதி யோசையூட்ட.. 
வேண்டிக் காட்டின குற்றியலுகர மீராயெ நேரிற்தியத்சர்களை ச் 
தேமா புளிமாவென் ரோசையூட்டற் SEGRE காசு பிறப்பென் பிறுவ 

தென்று முன்னோர் சொன்னவாறு குற்கியலுகாமோசை சுருக்கி 

யீற்றின்சண் இனிது நிற்கும்; அல்லாதவழி ஏர்திசைச் செப்ப 
லோசை பூண்டுநில்லா, தேமா புளிமாவென்னு மிரண்டு நெட்டெ. 
மூத்திறுதி யவ்வேர்திசைச் செப்பலோசையைத் தழுவிநிற்பவாகலின், 
அக்நட்பவாராய்ச்சி வகையினால் அவையு மோதினாராதலின், 
கூலியத கூறினுங் கூற்றமாகாது, என்னை? 
  

₹* வெண்பா வகவல் சலிப்பா வளவடி வஞ்சியென்ஸனும் 
ஒண்பா வடி.குறள் சர்தென் றுரைப்ப வொவிமுறையே 

,திண்பா மலிசெப்பல் £ர்சா லகவல்சென் ரோங்குதுள்ளல் 
ஈண்பா வமைந்த நலமிகு தூங்க னறுறுதலே,"” (பாப்பருக்கலக்சாசிசை,) 

ர் சேரிசை யின்னிசை போல ஈடர்தடி. மூன்றின்வந்தால் 
கேரிசை யின்னிசைச் இந்திய லாகு கிகரில்வெள்ளைக் 
கோரசைச் ரு மொளிசேர் பிறப்புமொண் காசுமிற்ற 
€ருடைச் இந்தடி யேமுடி வாமென்று தேறுகவே,” 

(பாப்பருக்சலக்கீரரிகை,) 
** ஈண்டு அளபெடைகள் அலகுபெற்றில,
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கூறியது கூறினும் குற்ற மில்லை... 

" வேறொரு பொருளை *விளைக்கு மாயின்” 

என்பவாகலின், என்னை] 

'சாசு பிறப்பூமே காட்டாது தேமாவு 
மாசில் புளிமாவு மாயுரைத்தல்--ஓசைமேற் 

றேறித்தாஞ் செப்ப றெளிவிப்பா னன்றுடக் 

கூறிற்றே கூறார் கொணர்ச்து, 

என்பதனை விரித்துரைத்தக் கொள்க, என்னை? 

' வெண்சீர் வெண்டளை யான்வரும் யாப்பை - 

யேர்திசைச் செப்ப லென்மனார் புலவர்” 

*( இயற்சீர் வெண்டளை யான்வரும் யாப்பைத் 

அம்கசைச் செப்ப லென்மஞர் புலவர்" 

*( வெண்€ ரொன்றலு மியற்சர் விகற்பமும் 
ஒன்றிய பாட்டே. யொழுடிசைச் செப்பல்”? 

என்னார் சங்கயாப்புடையார். 

அவற்திற்குச் செய்யுள் வருமாறு :- 
Z 

*மர்சரமு மாகடலு மண்ணுலகும் விண்ணுலகும் 

௮ச்தரமு மெல்லா மளப்பறிதே--யிச் இரர்கள் 

பொன்சகள வாசனமாப் போர்த்து மணிகுயின்ற 

வின்சகள வாசனத்தா ஸீடு'' 

யாதானு காடாமா லூராமா லென்னொருவன் 

சார்துணையும் கல்லாத வாறு”' (கறஎ-140-7.) 

இன்னவை பிறவு மேக்திசைச் செப்பலோசை, 

! அரக்காம்ப னாறும்வா யம்மருல்கற் கன்னே 

பரற்கான மாற்றின கொல்லோ---வாச்கார்ச்த 

பஞ்சிசகொண் டிட்டினும் பையனப் பையனவென் 
ஐஞ்டப்பின் 'வாங்கு மடி.” 

* பாலொடு தேன்கலச் தற்றே பணிமொழி 

வாலெயி நூதிய நீர்” (ஞஐ௭.118-1.) 
  

#6 விளக்குமாயின் ் எனவும் பாடம்,
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இன்னவை பிறவும், நக்கீரர் நாலடி நானூற்று வண்ணத்தால் வரு 
வனவும் எல்லாம் தாங்கிசைச் செப்பலோசை, பிறவும் அன்ன; 

! இருகந்து பூம்பொய்கை தேர்ந்துண்ணு காரா 
யொருசன் நுரைத்த தவனோ--கருகந்து 
மூத்துப்பம் சாடு முழக்கருவி சாடற்கென் 
பத்தினிமை யல்குற் பசப்பு” - 

* கொல்லா ஈலத்தது கோன்மை பிதர் தீமை 

சொல்லா கலத்து Fray” (epcr-99-4,) 

இன்னவை பிறவும், முத்தோள்ளாயிரத்து . வண்ணத்தால் வரு 
வனவு மெல்லா மொழுகிசைச் செப்பலோசை, 

இவை ௮ம்மூன்றிசைச் செப்பலோசைக்கும் அவிஈயனார் சாட். 
டிய பாட்டு, 

இவை யீற்றடி மூச்ரோயினவாறும், இறுதி யசைச்€ராயினவா 
௮ம், கேரீற்றியற்சர் குற்றியலுகரம் வக்து ௧௪ பிறப்பு என்னுஞ் 
சீரா லிற்றவாறுல் கண்டுகொள்க. 

இனியொருசா ரா௫ிரியர் வெண்€ரேவர்து வெண்டகதட்ப 
வேக்திசைச் செப்பல் பிறக்கும், இயற்€ரே வரத வெண்டசை தட்ப 
வொழுூசைச் செப்பல் பிறக்கும். வெண்£ரு மியற்சீரும் வலு 
வெண்டளை தட்பதக் தூங்கச் செப்பல் பிறக்கும் என்ப, அவை 
வக்தவழி யுச்சரித்துக் கண்டுகொள்க. 

இனி மற்றொருசா ராசிரியர் செப்பல், வெண்கூ, அ௮சுவலென 
மூவகையோசையுடைத்து வெண்பாவென்ப, என்னை 9 

“ பண்பாய்க் தடகயெ பாநடை தெரியின் 

வெண்பா மூவிசை விரிக்கும் காலே” 

₹* செப்பல் வெண்பா வெண்கூ வெண்பா 
ச அகவல் வெண்டா வென்றன ரவையே 

என்ரு ராகலின், 

அவற்றுட். செப்பல்வெண்பா வென்பது * ஏழு? ரானடப்பது ; 
  

* ஏழூரர்க்குறள் வெண்பா” எனவும் பாடம், 

28
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செப்பல் வெண்பா ரே ழாக | 

தொடைகஙிலை பெறாஅ தடி.சிலை பெறுமே” 

என்றா. ராகலின், 

௮வர் காட்டும் பாட்டு;-- 

 இறப்பினுஞ் செல்வமு மீனு மறத்தினூஉள் 
காக்க மெவனோ வுயிர்க்கு'' (க௦௭-4-1.) 

எனவும், 

1 அறத்தா றிதுவென வேண்டா சிவிகை 

பொறுத்தானோ டூர்க்தா ணிடை” (௫0௭௬-47) 

ள்னவுங் கொள்க. 

Gorden Bacar வென்பது நேரிசைவெண்பா வினவெழுத்து 

மிக்சசைப்பது, ௮ஃ்து அசுகவிகள் கூறுமாற்றுற் கூறப் பிறப்பது, 

என்னை? 

* வெண்கூ வெண்பா வெழுத்திறர் இசைக்கும்” 

என்றா. ராகலின். 

வரலாறு: 

 தண்டடைந்த இிண்டோனாய் தாக்கலார் தன்மைத்தோ 

கண்டடையார் தம்மைக் கனற்றுமா--வண்டடைந்த 

சாணீல காறுந்தார் ஈன்னன் கலைவாய 

வாணீலக் கண்ணார் வடிவு” 

எனவும், 

4 அறந்தருதண் செங்கோலை யன்ன மடச்தை 

சிறந்தன சேவலோ டூடி--மறந்தொருகா 

றன்ன மகன்றுலுச் தம்முயிர் வாழாவா 

லன்ன மசன்றி லிவை” 

எனவும் இவை வெண்கூவெண்பா வென்று செய்யுளியலுடையார் 

காட்டிய பாட்டு, 

இனி௮கவலிசையாவது இன்னிசை: வெண்பா, என்னை?
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அகவல் வெண்பா வடி.கிலை பெற்றுச் 
சீர்கிலே தோறுர் தொடைகிலை இரியாது 

ஈடைவயி னோரடி கேய முடைத்தாய்ப் 

பொருளொடு புணர்ஈ்த வெழுத்தறி யாதே” 

என்னு ராகலின். 

வரலாறு: — 

வைகலும் வைகல் வரக்கண்டு மல் அணரார் 

வைகலும் வைசலை வைகுமென் தநின்புறுவர் 

வைகலும் வைகற்றம் வாழ்காண்மேல் வைகுதல் 

வைகீலை வைத்துணரா சார்” (wres.-4-9,) 

இஃ அகவல்வெண்பா வென்று அணியியலுடையார் காட் டய 

பாட்டு, 

“மனைக்குப்பாழ் *வாணுதலை யின்மைதான் சென்ற 

,இிசைக்குப்பாழ் ஈட்டோரை யின்மை யிருச்த 

வவைக்குப்பாழ் மூத்தோரை யின்மை சனக்குப்பாழ் 

கற்றறி வில்லா வுடம்பு'” (ஊன்மணி-93.) 

இஃது அகவல் வெண்பாவென்று செய்யுளியலுடையார் காட்டிய 

பாட்டு, 

இவ்வோசை விகற்பமெல்லாம் வல்லார்வாய்க் கேட்பினல்லது 
காட்டலாகா வென்றலிக, 

“ மருசொடு புணர்ச்சோர் மருட்கை தீரச் 

சொல்ல வன்மை வெண்பா வியல்பே” 

என்று. ராகலின், 

6 இனமலர்ச் கோதா யிலக்குநீர்ச் சேர்ப்பன் 
புனைமலர்சத் தாரகலம் புல்லு” 

எனவும், 

** மஞ்சுசூழ் சோலை மலைகாட மூ£த்தாலும் 

அஞ்சொன் மடவாட் கருளு” 

எனவும், 

£ அரிமல ராய்ந்தச ணம்மா சடை 

இருமுகமுச் இங்களுஞ் செச்.தத்--தெருமர்து 
* வாணுத லின்மை' எனவும் பாடம்,
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வையத் தும் வானத்துஞ் செல்லா தணங்காகி 

யையத்து ணின்ற தரவு'' " 

எனவும், 

“பாலன் றனதுருவா யேழுலகுண் டாலிலையின் 

மேலன்று நீடுடச்தாய் மெய்யென்ப--ராலன் று 
வேலைரூழ் ந$ரதோ விண்ணதோ மண்ணதோ 

சோலைகுழ் குன்றெடுச்சாய் சொல்லு” 

எனவும், 

* ஈஎளிதி 1லிரண்டடியும் சாண்பதற்கென் னெஞ்சே 

தெளிதிற் றெரிச்துரைப்பன் செவ்வே--யளிகள் 

பொருக்தா ரிரணியனைக் கொல்லுற் றரியா 

யிருந்தான் நிருசாம மெண்ணு” 

எனவும் இவை முற்கியலுகர மருடக் காசு: பிறப்பு என்னு மிரண்டு 

சீராணு மிற்றன வாயினுஞ் சறெப்பிலபோலு மெனக் கொள்க, (அரி 
மலராய்க்தகண்' என்பது போய்கையார் வாக்கு. 

1 ஜண்மைசால் கேள்வி அணக்கயோர் சொல்லையாய் 

தொன்மைசா னன்மருச்் து” 

எனவும், 

** நெடுநுண் சிலையலைக்கு நீர்மைத்தே பேதை 

கதொடுறுண் புருவக் குலா ” 

எனவும், 

  

* ஏளிதி லிரண்டடியும் காண்பதற்கென் னுள்ளம் 

தெளியச் தெளிச்தொழியும் செவ்வே--களியில் 

பொருந்தா தவனைப் பொரலுற் றரியா 

யிருந்தான் இருகாம மெண் ”? 

இது நாலாயிரம் அச்சுப்பிரதியில் உள்ள பாடம், பொய் 

கையார் அருளிச் செய்தது, 

1 *இருவரையும்' எனவும் பாடம்,
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1! சிழலிடையிஃ சோபுகுக்து *கிற்கவே யென்றேற் 
சழவிடை யம்மலரே போன்றுய்--கழலடைசாற் 
காம்போச னாஸார்க் சகடலார் மடமகளே 
வேம்போவென் வாயில் வினா '* 

எனவும், ் 

** சொல்லுப சொல்லப் பெறுபவே யாதொன்றுஞ் 
சொல்லாத சொல்லப் Guar” 

எனவும் தனிக்குறில் கே ரசையும் நெடி. லுடை நிரையசையும் இறு 
இக்கண் அருகி வர்கதனவாயினுஞ் சிறப்பின்மை யுச்சரித்துச் கண்டு 
கொள்க, 

ம 

* குற்றுசரச் ரோ டுகா வகாரச்ச 
ரிற்ற வெழுவாயாப் பின்னிசைத்தா-..-முற்றுக£ 
Sap யருகி வருமென்றே பொய்கையார் 

டரா ரல இருக் கொண்டு” 

இதுவு மொருசாராசரியர் மதம், 

அவர் காட்டுிமுூதாரணம்:..- 

அஞ்சாமை மிகை யறிஷக்க மிர்ரான்கு 
மெஞ்சாமை வேகர்தர்க் இயல்வு ” (குறள்-89-9,) 

“* ஊருணி நீர்சிறைம் தற்றே யுலகவாம் 

பேரறி வாளன் திரு”  (@psi-22-5,) 

என மாற்றுக விற்றடிக்குச் 2 hear. GPM gs முூதறுகரங்கட்டு 
மேற்காட்டியனவுங் கொள்க, (#} 

[வேண்பாவின் வகையாமாறு..] 

58. குறள்சிந் இன்னிசை நேரிசை பஃமொடை. 
யெனவைத் தாகும் வெண்பாக் தானே 

என்பது என்னு தலிற்றோவெனின், செப்பசேலாசைக்சாய், ஈற்றடி. 
முச்சீராய், ஏனையடி சாற் ராய், வெண்€ரு Bu pF ag Gerad 
டளைதட்டு, வேற்றுத்தளை விரவாது, ஈற்றடிபினி௮: இர் ENE, 
பிறப்பு, தோள், வளை யென்னும் வாய்பாட்டானிறுமென்றும், ரூத் 

terete, ab REE etka ய பட்ட 

~~ 

  

* CG paWGer? carey பாடம்,
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ியலிகரமும் குற்தியலுகரமும் ஒற்றும் ஆய்தமுமில்லாத வெழுத் 

தேழு முதலாகப் பதினாறெழுத்தின்காறு முயர்க்த பத்து நிலமும் 

பெத்து சாற்சேடித்தாய், ஐர்தெழுத்து முதலாகப் பத்தெழுதத்தின் 
காறு முயர்க்த வாறு நிலமும் பெற்று முச்ரடியான் முடியுமென்று 

வேண்டப்பட்ட வெண்பாவின௮ விகற்ப மூணர்த்துதனுதலித்று. 

் இதன்பொருள்:--கு.றள்வெண்பாவும், சிக்இயல்வெண்டாவும், 

இன்னிசைவெண்பாவும், கேரிசைவெண்பாவும், பஃ்றொடைவெண் 

பாவும் என ஐந்து வகைப்படும் வெண்பா வென்ப ராிரியர் என்ற 

வாறு, 

“குறள், இந்து, கேரிஷ்ச, இன்னிசை, பஃ்மொடை. யென்று 

மூதையிற் கூருது சூறள்; இந்து, இன்னிசை, சேரிசை, பஃறொடை 

என்று முறைபிறழச் சொல்லவேண்டிய தென்னையெனில், ௮ஃ 

தொருபயனோக்டுச் சொல்லப்பட்ட; 'தலைதமோ த்றக்தந்து புணர்ர் 

துரைத்தல்' என்பது தந்திரவுத்தியாகலின். யாதப்பயன் எனில், 

குறள்வெண்பாவினை யோரடிமுக்காலென்றும், சிக்தியல் வெண்பா 

விளை யிரடிமுக்காலென்றும், நேரிசை வெண்பாவினை நேரிசை 

மூவடிமுக்காலென்றும், இன்னிசை வெண்பாவினை இன்னிசை 

மூவடி. முக்காலென்றும், பஃறொடை வெண்பாவினைப் பலவடி.முக்கா 

லென்றும் வழங்குவ சொருசாராசிரியரென்பது ௮.ஜிவித்தற்கு வேண் 

டப்பட்டது. என்க. * குறள்சிக் தின்னிசை நேரிசை பஃறொடை 

என வைந்து' என்னாது (ஆகும் ' என்னு மிகுத்துச்சொல்லவேண்டிய 

தென்னை யெனில் செப்பலோசையிற் றிது சிதைந்த பஃ்றொடை 

'வெண்பாவினைக் கலிவெண்பாவாகவும், ௮ல்லாச வெண்பாக்களது 

ததைவினை ஒருபுடை ஒப்புமைநோக்கித் தத்தம் இனமாகவுங் 

கொண்டு வழங்கப்படுமென்ப தஜிவித்தற்கு வேண்டப்பபட்டது 

என்க, . ன 

இவற்றை இடுகுறியானும் காரணக்குதியானும் வழங்குப. 

காரணக்குதியான் வழங்குமாறு:--குதளுஞ்சிக்துமென விவற் 

ஹை மேல் *அடிக்குச் சொன்னாற் போலக் கொள்க, கேர் என்பது 

UIs pb கண்ணும், ஒத்தற்கண்ணும், தனிமைக்கண்ணும்; மிகுதிச் 

கண்ணும், அட்பத்தின் கண்ணும், சமனாதற் கண்ணும், உடம்படுதற் 
பெடி வதனி 

* 99. -ஆம் மத்தம் பார்க்க,
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கண்ணும், பாதிக்கண்ணும், தலைப்பாட்டின் கண்ணும், நிலைப்பாட் 
டின் கண்ணம், கொடைக்கண் ணும் நிகழும். என்னை? «Cate gor 
2. ரணம் பலகடச்த வடுபபோர்ச் செழியன் ”” எனவும், 4 கேர்பொரு 

ont pg sane”, எனவும், (நாற்£ர்கொண்டது கோடி.” எனவும், 
1 சேரின மணியை ரிரல்படவைத்தாங்கு '” எனவும், 'சேரசை" எண 
வும் ..“கேரே நல்லன கேரே: செல்வன ”' எனவும் 4: நேரதால் 
கேராடை” எனவும் ' நாற்சர்கொண்டத Cary.” எனவும், (1 நெட் 
டெழுத்தா னேரப்படும்” எனவும், கேர் போகி எனவும், (ஜே 
பட்ட விரண்பெடையும்”” எனவும், (6 Cari Bae sen ” எனவும், 
* கேராமற் கற்பது கல்வியன்றே ” எனவும் சேரா நோன்பு 
எனவும், * நேராகெஞ்சத்தா னட்டானல்லன் ””, எனவும் ( உப்ப 
கேர்ந்தார் எனவும், *! புளிகே்ந்தார் '' எனவும், 4 சகேரிழை 
மகளிர்” எனவும் வழங்குவராகலின், 

இசை யென்பது ஓசைச்சண்ணும், சொல்லின்கண் ணும், பூல 
ஹின்சகண்ணும் நிகமும். என்னை, 4இசையெலாமிசைய" (இளை 
யெலா மார்ப்ப”” எனவும், 

**அவற்சி நொடியே இளவி யிசைத்தல் 

புகற்சி யனைய சொல்லின் பாலே”? 
எனவும், 

* இசையிற் பெரியதோ ரெச்௪ மில்லை”? 

எனவுஞ் சொல்லப்படுதலின், இனி யொருசா ராஇிரியர் *(இயை" 
யென்பதனை (இசை என்று வழங்குவரெனக் கொள்க, மூன் 
னம் பின்னுமொவ்வாச மறுதலைப்பட்ட விகற்பத்காற் சொல்லுக 
லானும், ஓத்த ஒருவிகற்பத்தா லிசைத்தலானும், தீனிச்சொல்லு 
டைமையானும், மிக்க புகழிற்றாதலானும், அண்ணியபொருண்மேற் 
சொல்லப்படுகலானம்; அளவிற்பட்ட தான்கடியாற் சொல்லப்படுத 
லானும், புலவரா னுடம்பட்ட வோசையும் சொல்லும் புகமூழுடை த 
காகலானும், மூதற்குறளோடு கனிச்சொல் இடையே ஒன்று 
மிரண்டு மிசைகூட்டி. யிசைக்கப்படுதலானும், தலைப்பட்ட சொல்லும் 
பொருளு முடைத்தாகலானும், புகழ்2 வண்டு மொருவந்குச் தாய்ப் 
பாட்டாய்க் கொடைக்கடன் பூண்பிக்துப் பொய்ப்பாடுடைக்காய் 
  

* இசை யென்பதனை ! இசைய எனவழக்குவரொெனசக்கொள்க * எனவும் 
பாடம்,
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நிற்றலானும் சேரிசை வெண்பாவென்ப;தூஉள் SI Tors GD. Zot sr 
யியலும் ஓசையுஞ் சொல்லுமுண்டாய்ப் பொய்ப்பாடடைச்தர்கலின் 
இன்னிசை யென்பதூஉ௫ காரணக்குறி, பலகொடை தொடுக்கப் 
படுதலாற் பஃ்ரொடை. யென்பதாஉங் காரணக்குறி, 

[தறள்வேண்பாவும் சிந்தியல் வேண்பாவும் ஆமாறு] 

59 ஈரடி குறள்டந் திருதொடை யியற்றே. 

| இஃதென்னுதலிற்றோவெனின், அதிகாரம் பாரித்த வைக்கு 
வெண்பாவினுள்ளும் முறையானே குறள் வெண்பாவுஞ் இிந்தியல் 
வெண்பாவு முணர்த்துத தலித்து, 

இதன்பொருள்:-- ஈரடி குறள்” என்பது பொதுவிலக்கணக் 
தோடு மாறுகொள்ளா து பொருக்திய விரண்டடியால் வருவது குறள் 
வெண்பாவெனப்படும் என்றவாறு, ் 

காடி. குறள்' என்னுஞ் சொற்பொருள், 'இரு£ர் குறளடி இந்து 
முச்சீரடி' என்றாற்போலக் கொள்க, 4 இந்து இருதொடை இயற்றே ' 
என்பது, மூன் றடியால் வருவது சிர்தியல் வெண்பாவெனப்படும் 
என்றவாறு, இருதொடையெனவே மூன்றடி யென்பது பெறப் 
பட்ட; அடியிரண் டியைந்த வழமிதொடையொன்றென்பதாகலின். 
ஈரடிகுறள் சர்திருசொடைத்தே' என்னானு, இயற்றே என்று 
விகற்பித்துச் சொல்லவேண்டியதென்னை 1 மோனை யெதுகை மூரண் 
இயைபு அளபெடை யென்னும் ஜந்து கொடையானும் வருவன 
வற்றை யினக்குறள் வெண்பாவென்றும், செர்கொடையாளும், 
ஒழிர்த தொடைவிகற்பச்தானும் வருவனவற்றை விகற்பக்குறள் 
வெண்பா வென்றும், மூன்றடியால் கேரிசை வெண்பாவேபோல 
வருவனவற்றை கேரிசைச் இக்இயல் வெண்பாவென்றும், இன்னிசை 
வெண்பாவேயபோல ஞூன்றடியால் வருவனவற்றை இன்னிசைச்சத்தி 
யல் வெண்பாூவென்றும் வழங்குவர் ஒருசா ராசிரிய ரென்ப த.ிவிச் 
தற்கு வேண்டப்பட்டது. 

அவநுறிற்குச்.செய்யுள் ;- 

1 சுடச்சுடரும் பொன்போ லொளிவிடம் துன்பஞ் 
சுடச்சுட கோற்கிந் பவர்ச்கு” (ஞரஸ்--27--7.) 

எனவும்,
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“ தன்னுயிர்க் தன்னாமை தானறிவா னென்கொலோ 
மன்னுயிர்க் கன்னா செயல்,” (குறல-82-8.] 

எனவும், ் 

*' இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான் றன்சேளிர் 

அன்பர் துடைத்தூன்று் தாண் '” (௫0௭-69-5.) 
எனவும், 

' சுடிகை அதன்மடவாள் சொல்லுக் கரும்பு 

கஇிர்வளைச் தோளும் கரும்பு '” 

எனவும், 

* சடா௮க் களிற்றின்மேல் கட்படா”மாதர் 

படாஅ மூலைமேற் றுகல்” (ர4-109-4.) 

எனவும் முறையானே ஐந்து வகைப்பட்ட முதற்றொடையானம் 
இனக்குறள்வெண்பா வர்தவாறு *காண்க, 

 அமிழ்தினு மாற்ற வினிதேதம் மக்கள் 

சிறுகை யளாவிய கூழ் ”* (குறஸ- 7-ம்.) 

எனவும், 

* அணங்குகொ லாய்மயில் கொல்லோ சனங்குழை 

மாசர்கொன் மாலுமென் னேஞ்சு”” (௫௭:109-1, 

எனவும், 

அறிஞ ரியம்பிய வுள்ளத்தும் வைச்குமே 

நன்னுத லாட்கோர் வளம்” 

எனவும் இவை செந்தொடையாலும் விகற்பக்கொடையானும் 
ab Souter As Hus குறள்வெண்பா. 

Dapop Suor para யொருவிகற்பக் குறள்வெண்பா வென் 
அம், vas Hua குறள்வெண்பா வென்றுஞ் சொல்லு வாருமுளர், 

அவற்றிற்குக் செய்யுள் :-- 

டடம உடையார்மு” ணில்லார்டோ லேக்கற்றுக் கற்ளுர் 

கடையரே கல்லா தவர்'” (குதன்-10-5.) 

  

* : தண்டுகொள்ச ' எனவும் பாடம்,
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6 உருவுகண் டெள்ளாமை வேண்டு மூருள்பெருந்தேர்க் 

கச்சாணி யன்னா ருடைத்து”” (க௭-67-7) 

எனவும் வரும், 

இவையும் அவற்சினுள்ளே யடங்குமெனக் கொள்க, 

॥ நற்கொற்ற வாயி னறுங்குவளைத் தார்கொண்டு. 

சுற்றும்வண் டார்ப்பப் புடைத்தாளே--பொற்றேரான் 

பாலைநல் வாயின் மகள்” 

எனவும், 

( காளையோ டாடிக் சதக்காரி தோன்றுங்கால் 

வாளமுவ மக்களோ டாகுமாக்--கோளொடும் 

பொன்றுமா நஈங்காய்கம் கேள்" ் 

எனவும், 

* அறிந்தானை யேத்தி யறிவாம் கறிர்து 

ஜெக்சார்க்குச் செவ்வ னுரைக்குஞ்--றக்தாற் 

சிறந்தமை யாராய்ந்து கொண்டு” பட 

எனவும் இவை யிரண்டாமடியி னித தனிச்சொன்மூய், மூன்றடி 

யாய் இருவிகற்பத்தானும் -ஒருவிகற்பத்தானும், கேரிசை வெண் 

பாவேபோல வர்தமையான் கேரிசைச் சிந்தியல் வெண்பா. 

 நறுீல செய்தலும் சொட்டியும் தீண்டப் 

பிறகாட்டுப் பெண்டிர் முடிராறும் பாரி 

பறசாட்டுப் பெண்டி. ரடி”” 

எனவும், 

 சுரையாழ வம்மி மிதப்ப வரையனைய 

யானைக்கு நீத்து முயற்கு கிலையென்ப 

கானக காடன் சுனை” 

எனவும், 

1 முல்லை முறுவலித்துக் காட்டின மெல்லவே 

சேயிதழ்ச் காந்த டுப்பீன்ற போயினார் 7 

திண்டேர் வரவுரைக்குக் கார்” ் 

எனவும் இவை மூன்றடியா யின்னிசைவெண்பாவேயபோலக் தனிச் 

சொல்லின்தி ஒருவிகற்பத்கானும், பலவிகற்பத்தானும் வர்தகமை
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யான் இன்னிசைச் சர்தியல்வெண்பா. இவற்றுக்கெக்கணம் பிறரு 

மிவ்வாஜே சொன்னார். என்னை ? 

॥ தொடையொன் நடியிரண் டா வருமேற் 
குறளின் பெயர்க்கொடை. கொள்ளப் படுமே” 

என்றார் காக்கைபாடினியார். 

் 1 ஈரடி, யியைச்சது குறள்வெண் பாவே” 

என்னார் ௮விஈயனார். 

( ஐம்பெருர் தொடையி னினக்குறள் விகற்பம் 

*செந்தொடை விகற்பொடு செயிர்தி ரீரடி” 

எனவும், 

॥ ரேரிசைச் இந்து மின்னிசை இர். தடிமன் 
நீரடி. முக்கா லிருவலைப் படுமே ”' 

எனவுஞ் சொன்னாரெனக்கொள்க, 

 கேறிசை யின்னிசை போல ஈடந்தடி. மூன்றின்வந்தால் 

நேரிசை யின்னிசைச் இந்திய லாகு கிகரில்வெள்ளைக 

கோரசைச் ர மொளிசேர் பிறப்புமொண் காசுமிற்ற 

சீருடைச் இந்தடி யேமூடி வாமென்று தேறுகவே'” (urigiserd ae tice. 

என்னும் இவ்வியாப்பருங்கலப் புறனடையை BS Genre ga 
   

கொள்க, (௬ 

[தே., சை பேவேண்பா auton mt, | 

60. நாலோ ரடியாய்த் தனிமிரண் டாவத 
னீஜொரு வாய்முற் றிருவிகற் பொன்றினும் 
நேரிசை வெண்பா வெனப்பெய ராகும். 

இச் சூத்திர மென்னு சலிற்2ரூவெனின், கேரிசை வெண்பா 

வாமா அணர்த்துதனுதலிற்று. 

இதன்பொருள்:'கா--லோரடியாய'என்பலு, கான் கடியாயென்ற 
வாறு; (தனியிரண்டாவதனீறு! என்பது, தனிச்சொல்லிரண்டாஉடிபி 

னிறுதியாயென்றவாறு; [ஒரு வாய் முற்று'என்பது, அவவிரண்ட..ஈ 

ட ஒரூஉத்தொடையாயும், கதுவாய்த்தொடையாயும், முற்று த்தொ 
பாயு Ques pase yy : ஆயென்னுஞ்சொல் BAB stor saber 
  
  

% மசந்தொடை alas bug தொடையொடு சிவணும்' எனவும் பாடம்,
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மூவழியுங் கூட்டி யுரைக் சப்பட்டது. இருவிகற்பொன் மினு சகேரிசை 

வெண்பா வெனப்பெயராகும்' என்பது, இரண்டு விகற்பத்தானும் 

ஒரு விகற்பத்தானும் வருவது நேரிசை வெண்பாவா மென்றவாறு. 

வாயென்பது பலபொருட்டாயினும், ஒருவினோடும் முற்றி 

னோடும் வைத்தமையாற் கதுவாயைக் தலைக்குறைத்து வாயென்று 

வைக்சுப்பட்டது, என்னை ? 

1 வேறுபடு வினையினு மின த்தினுஞ் சார்பினும் 

தேறத் தோன்றும் பொருடெரி ஈலையே” 

. என்பதிலக்கணமாகலின். கண்ணாடி யென்பதனைத் BESO DSH 

(அடி. நிழலின் தித்தோன்தி' என்றாற்போலக் Qarars. 

- இரண்டாமடி. ஒரூ௨த்தொடையாய் வருவது சிறப்புடைத் 

தாகலின் முன் வைக்கப்பட்டது. *சிறப்புடைப்பொருளை முக்துறச் 

இெத்தல்' என்பது தந் திரவுத்தியாகலின். pom sO ster யருகி 

வருதலின் பின்வைக்கப்பட்டது. கதுவாய்க்தொடை யபிடையாய 

லியல்பிற்றாகலின் இடைக்கண் வைக்கப்பட்டது. 

அவந்திற்குச் செய்யுள்:-- 

மஇலைவிலங்கு நீள்புருவஞ் சென்றொிய கோக்க 

முலைவிலல்கற் ென்று மூனிவாள்---மலைவிலல்கு 

தார்மாலை மார்ப தனிமை பொறுக்குமோ 

கார்மாலை கண்கூடும் போது” ' 

எனவும், 

£ வுண்மை மதம்பொழிக்து மாற்றார் திறல்வாடத் 

இண்மை பொழிந்து இிகழமும்போ--லொண்மைசார் 

் நற்சிறைவண் டார்க்கு சளிநீர் வயற்பம்பைக் 

கற்றை யென்னுக் களிறு” ° 

.. எனவும் இவை யிரண்டாமடி. *லஒரூ௨த்தொடையா பிரண்டு 

விகற்பத்தால் வந்த கேரிசை வெண்பா. 

* ஈண்டு ஒருஉத்தொடை! என்றது, ° ர, வெகைத் தொடையை. 
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(வில்லுடையான் வானவன் வீயாத் சமிமுடையான் 

பல்வேற் கடற்றானைப் பாண்டியன்--சொல்லிகவா 

வில்லுடையான் பாலை யிஎஞ்சாத்ச வேட்டனே 
நெல்லுடையா ஸீர்நாட்டார் கோ” 

1! ஆர்த்த வறிவின ராண்டிளைய ராயினுல் 

காச்தோம்பித் தம்மை யடக்குப...-மூத்சொதறாஉக் 

தீத்தொழிலே கன்றித் தெரிதர் தெருவைடோற் 

போத்தரறார் புல்லறிவி ஞர்” (சாலடி-90-1.) 

இவை. யிரண்டாமடி. யொரூ௨த்தொடையா யொருவிகற்பகி 

தான் வக்த கேரிசை வெண்பா, 

“greet Gre முதலாய வேழுலகும் 

*வல்லளாய் முன்னளக்தா னல்லனோ---சொல் லுக்கால் 

வேட்டானை வீய வியன்புவியை வெஞ்சமத்து 

வாட்டானைக் கூட்டறித்த மால்” 

1! ஏற்றே பலியிரக்கு மிட்டா லதுவேலா 

ரகெற்திமே லொற்றைக்க ணீருடிமுற்றத்துப் 
பெற்றாடிப் பந்தாடிப் பேயாடித் இயாடிக் 

கற்ருடி.. ஈம்மேற். கழறு”” 

இவை யிரண்டாமடி. கதுவாய்ச்தொடையா யிரண்டு விஈ்ப௬ 

தானும் ஒரு விகற்பத்தானும் வந்த கேரிசை வெண்பா, 

1! பல்வளையார் கூடிப் பகர்வ.தாஉம் பண்புணர்க்த 

சொல்லவையா ரெல்லாருஞ். சொல்லுவதூஉ.-மெல்லிணர்ப் 
பூந்தாம நீண்முடியான் பூழியர்கோன் ரும் சடக்சைச் 

தேந்தாம வேலான் நிறம்” 

! பொன்னிணர் ஞாழற் புதல்வியும் காமைகாள் 

சன்னியம் புன்னைமே லன்னங்கா-.-சளென்னேநீர் 

இன்னொலி சேர்ப்ப னிரவின் வருவதன்முன் 

கொன்னே குறிசெய்த வாறு” 

என இவை யிரண்டாமடியி னிறுதி தனிச்சொல்லா னடிமூய ore 

DE தொடையாய், இரண்டு விகற்பத்தானு மொருவிகற்பத்தானு 

வந்த கேரிசைவெண்பா. 

* இது கேற்கதுவா பெதுகைச்ரெ- பை, 

1 இது €ழ்க்கதுவா யெதுசைத்செொல
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4 வஞ்யே னென்றவன்றன் னூருரைத்தான் யானுமவன் 
வஞ்சியா னென்பதனால் வாய்கேர்க்தேன்.-வஞ்சியான் 

வஞ்ியேன் வஞ்சியே னென்றுரைத்தும் வஞ்சித்தான் 

. வஞ்யோய் வஞ்சியார் கோ” 

இது மோனைத்சொடையா-யிரண்டாமடி யிறுதி தனிச்சொல்லா 
னடிமூய் ஒரூஉத்தொடையாயும் ஒரு விகற்பத்தானும் வந்த நேரிசை 

வெண்பா. 

1 தானலம் பட்ட கலிமாத்தன் கைக்கொண்டு 

கானலம் பட்டினத்துக் கண்ணுற்றான்--கானலம் 

போதிற மோதிப் புரிவான்று மால்கடல்வாய்ப் 

போதிற மோடப் புரிச்து”” 

இது மோனையா யிரண்டுவிகற்பத்தான் வர்த.து. 

1 கடையாயார் ஈட்பிற் கருகனைய ரேனை 

யிடையாயார் தெங்கி னனையார்--தலையாயார் 

எண்ணரும் பெண்ணைபோன் நிட்டஞான் நிட்டதே 

தொன்மை யுடையார் தொடர்பு” (கரலடி-99-0,) 

இது முரணா யிருவிகற்பத்தால் வரது. 

“ தாஅய்த்தாறுய்ச் செல்லும் சளர்சடைப் புன் சிறுவர் 

போஒய்ப்போடய்ப் பூச லிடச்செய்--போஒய்ப்போடஒய் 

- விற்குமோ நீடு நெடும்புதல்வன், ருனணைந்து 

பொற்குமோ வென்னாத போது” 

இஃதகளபெடையா யிருவிகற்பத்தால் வரது. கேரிசை வெண் 

. பாவினுள் முதலிரண்டடியு மோனையும் எதுகையும் ஒருசார் முர: 
ணும் அளபெடையு மென்னு மிந்தான்கு தொடையானுமல்லது, 

செக்தொடையானு மியைபுக்கொடையானும் வாரா வெனக் 

கொள்க, என்னை ? ் 

* இரண்டா மடியி னீரொரூ௨ வெய்இ 

மூரண்ட வெதுகைய தாடயு மாகா 

திரண்டு துணியா யிடைதனி போழ்ந்து 

கிரந்தடி. நான்கு னேரிசை வெண்பா” 

என்றார் காக்கைபாடினியார். ௮% த யெனின் முற்றுங் கதுவா 

டயுஞ் சொல்லிற்திலராம்பிறவெனின், அற்றன்று) சிறப்புடமை
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கோக்க யொருஉத்தொடையை யெடுத்தோதினார் ; அல்லனவும் 

விதப்பானும், பிறவாற்றானு முடம்பட்டாரெனக்கொள்க, என்னை 1 

“ குறட்பா விரண்டவை கால்வகைத் தொடையாய் 
மூதற்பாத் சணிச்சொலி னடிமூ யிருவகை 

விகற்பினு ஈடப்பது நேரிசை வெண்பா” 

என்றார் அவிஈயனார். இதன் கருத்தியாதோ வெனின், இரண்டு 

குறட்பாவாய், ஈடுவுக்தொடைக் கேற்ற தனிச்சொல்லா லடிஞூய், 

முதற்குறட்பாவின் up sien, Ou gins, பகைத்தொடை, அன 

பெடை யென்ன நான்கு தொடையாய், ஒத்தவிகற்பத்தானு கரவ 

வா விகற்பத்தானும் வருவது நேரிசை வெண்பா வென்று மொழி 

மாற்றுப் பொருள்கோள்வகையால் கூினாரென் அுணர்க, அரும்” 

என்றாலுங் கருதிய பொருளைப் பயக்கும். நேரிசை வெண்பா 

வெனப் பேயராகும்' என்றதனால், இரண்டு வெண்பாவாய் ஈடுவுக் 

தொடைக்கேற்ற தனிச்சொற் பெற்று, ஒரு விகற்பத்தாணும் 

இரண்டு விகற்பத்தானும் வருவனவும், ஒற்றுமைப்படாத amram 

  

களை யொற்றுமைப்படப் பற்றாசிட்டு விளக்கினாற் போல மூகுற்றா றட 

பாவினோடு சனிச்சொல்லிடையே வேறுபட்டா லொன்று பிரண்டு 

மசைகூட்டி யுச்சரிக்கப்பட் டொருவிகற்பத்தானு மிருவிஎற்பத 

தானுமென் ஜிவ்வாற்றா லாறு விகற்பம் படுத்துச் சொல்லுவரொரு 

சா ராசிரிய ரென்பதறிவித்தற் கொரு தோற்ற முணர்த்திய கனக 

கொள்க. 

( நாலோ ரடியாய்த் தணியிரண் டாவத 

னீஜொரு வாய்முற் நிருவிகற் பொன்றினு 
நேரிசை வெண்பா” 

என்று மொழிமாற்றுப் பொருள்கோள் வகையாற் கூறினாரென்௧க. 

என்னை? 

1 இருகுற ணடுவட் டனிச்சொற் பெற்று 

மிரண்டொன் ௫௬ மவணிடை யிட்டு 

மொருவிகற் பா௫ியு மிருவிகற் பாஇியு 

சிகழ்வன கேரிசை வெண்பா வாகும்” 

- என்ரு.ராகலின்,
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அவர் காட்டும் பாட்டு :-- 

**படைகுடி கூழமைச்சு ஈட்பர் ணாறு 

முடையா னரசரு Corp" — ** 

* அஞ்சாமை யீகை யறிஷக்க மிர்சான்கு 
மெஞ்சாமை வேத்தர்ச் இயல்பு” 

எனவும், 

4 தடமண்டு சாமரையின் ரூதா டலவ 

னிடமண்டிச் செல்வசனைக் கண்டு--பெடைஜஷெண்டு 

. பூழிக் psa sg புத்தரே பொய்கடிச் 
அழி ஈடாயினா னூர்” 

எனவும் இவை இருகுறணவேட் டனிச்சொற் பெற்ற மாத்திை 

யானே வந்த இருவிகற்ப நேரிசை வெண்பா, 

“3 மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க சூழி 
னறஞ்குழுஞ் சூழ்ச்தவன் கேடு--ட சிறந்திர் 
4 துறச்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத் 

கிறக்சாரை யெண்ணிச்கொண் டற்று” ஆ 

எனவும், 

! அரிய வரைடண்டு காட்டுவார் யாரே 

பெரிய வரைவயிரம் கொண்டு--தெரியிற் 

கரிய வரைகிலையார் காய்க்சாலென் செய்வார்... * 
பெரிய வரைவயிரம் கொண்டு" 

எனவும் இவை இருகுறட் டனிச்சொழ் பெற்று ஒரு விகழ்பத்தான் 
வந்த கேரிசை வெண்பா, 

“ர1எய்தற் கரிய வியன்றக்கா லர்சிலையே 

செய்தற் கரிய செயலென்று--வையகச் 

11: தீச௪ லிசைபட வாழ்த லதுவல்ல 

தூதிய மில்லை யுயிர்க்கு” 

இது முதற்குறட்பாவினோடு சனிச்சொலிடை $இரண்டசையா 
லாூட்டு, இருவிகற்பத்தால்வச்ச வா௫டைவிகற்பகேரிசைவெண்பா. 

குறள்-89-1. ** ஈண்டிருக்கவேண்டி௰ தனிச்சொல் எல்லா ஏடுகளிலும் 
விடுபட்டுள்ளது, 1 குறள்-39-2, 1 குறள்-21-4, 

$ ! பிறந்து ' எனவும் பாடம் 4 குறள் 3-8. 11 குறள்-49-9, 11 குறள்-24- ப 
த் 4 வேறுபட இரண்டசை ! எனவும் பாடம், 
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1* வஞ்சியேன்'' என்பது இரண்டசையா லாசிட்டு ஒரு விகற் 

பத்தால் வக்த நேரிசை வெண்பா, 

மர் தலைவிலங்கு நீள்புருவம்' என்பது இரண்டு Babette 

லோரசை யாடட்ட சேரிசை வெண்பா. 

1 அர்த்த வறிவின ராண்டிளைய ராயினும் '” என்பது இரை 
யா லா?ிட்டு ஒரு விகற்பத்தால் வத்த நேரிசை வெண்பா, 

£ குறள் சர்தின்னிசை நேரிசை பஃறொடை என்பது தொல் 

லாரியர் தொல்காப்பியனார் வைத்த முறைமை. (சா 

[இன்னிசை வேண்பா வாமாறு.] 

61, விகற்பொன் ருடுயு மிக்குந் தனிச்சொ 
லியற்றப் படாதன வின்னிசை வெண்பா, 

இஃதென்னுதலிற்றோ வெனின், இன்னிசை வெண்பா 

வாமா றுணர்த்துத னுதலிற்று, 

  

இதன் பொருள் :-- ஒரு விகற்பத்தானும், பல விகற்ப 

னுந் தனிச்சொலின்கி காலடியான் வருவ தின்னிசை வெண்பா 

  

வெனப்படு மென்றவாறு, 

நான்கடி யென்ப ததிகாரம் வருவித்அுரைக்கப்பட்டது.  பிறரு 

மிவ்வாறே சொன்னார் என்க. என்னை ? 

( தனிச்சொற் றமுவல வா விகற்பம் 
பலபல தோன்றினு மொன்றே வரினு 

8 மிதற்பெய ரின்னிசை யென்றிசி னோரே” 

என்றார் காக்கைபாடினியார். 

1 ஒன்றும் பலவும் விகற்பாய்த் தனிச்சொ 

லின்றி வருவன வின்னிசை வெண்பா” 

என்றார் ுகாக்கைபாடினியார். 
  

* இச்செய்யுளை 280-அஆவது பக்கத்திற் காண்க, 
* இச்செய்யுளை 228-அவஅ பக்கத்திற் காண்க. 

ft இச்செய்யுளை 229-அவது பக்கத்திற் சாண்க, 
$ (இயற்பெயா்' என்றம் பாடம். 

30
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ஒன்றும் பலவும் விகற்பாய்த் தணிச்சொ 
லின்றி ஈடப்ப இன்னிசை வெண்பா” 

என்முர் ௮விஈயனார். ் ர் 

வரலாறு; 

* துகடீர் பெருஞ்செல்வர் தோன்றியக்காற் ரொட்டுப் 
பகடு ஈடச்தகூழ் பல்லாரோ டுண்ச . 

, வகடுற யார்மாட்டு சில்லாது செல்வஞ் 

சகடக்கால் போல வரும்” (சாலடி-1-2) 

(0% வைகலும் வைகல் வரச்சண்டு மஃதுணரார்” 

எனவிவை ஒரு விகற்பத்தால்' வந்த .வின்னிசை வெண்பா. 

“வளம்பட வேண்டாதார் பாரயாறு மில்லை 
யளச்தன போக மவரவ ராற்றான் 
விளங்காய் திரட்டினா ரில்லை ங்கவிமைய் 
காரெனச் செய்தாரு மில்'” (ச7வடி-11-8.) 

எனவும், 

** தலைக்கட் டலையைக்தும் காணேன் கடைக்கணே 

லென்னா விருவரும௰் இல்லை பொன்னோடை. 

யாழியாய் ஈன்மை யறிந்தே வரவில் 

ர ஏழியா ஸிகச்கிடந்த வேறு” 

எனவும், 

4 வடிமலர்த்தார் நாகர் மணிச்கவரி வீச 

மூடிமலர்த்தேம் போதிமையோர் தன்னடிச்€ழ்ப் பெய்ய 

விணிதிருர்.து ஈல்லறஞ் சொல்லியா னெல்லாத் 
அனியிருர்து தன்பந்திர்ப் பான்'” 

எனவும், 

! தேனார் மலர்க்கூச்தற் நேமொழியாய் மேனாட் 

பொருளைப் பொருளென்று ஈம்மறர்து போனா 

குருடேர் மணியோசை யோடு மிருடுங்ச 
வந்த இதுவோ மழை” ் 

  

* இச்செய்யளை 219-ஆவது பச்கத்திற் காண்க, 
ர் (மேழி யெனவும் பாடம்,
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என்வும், 
* கொடுத்தலுர் துய்த்தலுச் தேற்றா *விழுக்குடை 

யுள்ளத்தான் பெற்ற பெருஞ்செல்வ மில்லத் 

அருவுடைச் சன்னியைப் போலப் பருவத்து 

Cor Heri gia Uw” (sravg-28-4.) 

எனவும், 

* கடற்குட்டம் போழ்வர் கலவர் படைச்குட்டம் 

பாய்மா வுடையா னுடைக்இற்கும் தோமில் 

தவக்குட்டர் சன்னுடையா ஸனீர்து மவைக்குட்டங் 

கற்றான் கடந்து விடும்.” (சான்மணி-16.) 

எனவும் இவையெல்லாம் புலவிகற்பத்தான்வக்த வின்னி னை 
வெண்பா, பிறவும் வர். சவழிச் கண்்கொள்க, 

 விகற்பொன் ரூ௫யு மிக்குர் சனிச்சொற், படாதன வின்னிசை 
வெண்பா ' என்றாலுங் கருதிய பொருளைச் தழுவி நிற்கும் ‘ இயற்றட்! 
படாதன ' என்று மிகுத்துச் சொல்லவேண்டியதென்னை ? இரண் 
டாமடி தனிச்சொற் பெற்றுப் பலவிகற் பத்தான் வருவனவு ரள 

வென்பது அமிவித்தத்கொரு கோத்த முணர்த்தியத. 
வரலாறு:-- 

** பகலவன் செய்தாஇற் பண்பின்றி வச்தா 

ரிகலிணி afer api வலியு--மிகலுடைய 
சன்னயத்தோ டாயக்காற் சந்தியா ஈட்டாரா 
மன்னனடை ஈட்டாருட் பேறு,” 

இது போய்கையார்வாக்கு. இது சனிச்சொற்பெற்றுப் பலவிகழ் 
,பத்தால் வர்தவாறு ௪ண்டுகொள்க, 

*மலிதேரான் கச்சியு மாகடலுர் தம்மு 

ளொலியும் பெருமையு மொக்கு..-மலிதேரான் 

கச் படுவ கடல்படா ௪௪9 

கடல்படுவ வெல்லாம் படும் '” 

* அங்கண் விசும்பி னசனிலாப் பாரிக்குர் 

திங்களுஞ் சான்றோரு மொப்பர்மற்..-றிங்கள் 

மறுவாற்றுஞ் சான்றோ ரஃதாற்றார் தெருமற்து 

தேய்வ ரொருமா சுறின்'” (சாலடி-10.] 
  

* இடுச்குடை' என்பது சாலடியார் அச்சுப்பிரஇயில் உள்ள பாடம்.
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இவை தனிச்சொற் பெற்றுப் பலவிகற்பத்சான் வச்தன, 
என்னை ? 

1! ஒருவிகற் பாகித் தணிச்சொ வின்றியு 
மிருவிகற் பாடத் சனிச்சொ லின்றியுச் 

தனிச்சொற் பெற்றுப் பலவிகற் பா௫ியுந் 
தனிச்சொ லின்றிப் பலவிகற் பாகியு 

மடியடி தோறு மொருஉத்தொடை யடைகவு 

மெனவைச் தாகு மின்னிசை தானே” 

என்றாராகலின். தனிச்சொற் பெற்றுப் பலவிகற்பக்தால் வருவன 

விதப்பினா ௮டன்பட்டார் காக்கைபாடினியார். (௮) 

[பஃறேடை வேண்பா வாமாறு.] 

68. பாதம் பலவரிற் பகஃஜொடை வெண்டா. 

இல்சென்னுதலிற்றோ வெனின், பஃரொடைவெண்படாவாமா 

றுணர்த்துக ணுதலிற்று, 

இதன்பொருள்:--கான்கடியின் மிக்க பலவடியான் வருவன 
பஃ்றொடை வெண்பா வெனப்படு மென்றவாறு, 

கேரிசை வெண்பாவிற்கு மின்னிசை வெண்பாவிற்கு கான்கடி. 
யுரிமை சொன்னாராகலின், நகான்கடியின் மிக்க பலவடி யென்பது 

ஆற்றலாற் பெறப்பட்டது. பலகொடையான் வருவன பஃமுடை 

வெண்பா வென்று காரணக்குறியோடு வாசகந்தமுவச் SRI 

செய்யாது வேறொரு வாய்பாட்டாற் சொல்லவேண்டியதென்னை? 
- ஒத்தவிகற்பப் பஃ்ரொடைவெண்பா, ஒவ்வாவிகற்பப் பஃறொடை 

வெண்பாவென் ஒிரண்டுவிகற்பம்படி மென்ப தஸிவித்தற்குச் 
சொல்லப்பட்ட௮. 

வரலாறு; 

! சேற்றுக்கா னீலஞ் செருவென்ற வேந்தன்வேற் 
* கூற்றுறழ் மொய்ம்பிற் பகழி பொருகயல் 

தோற்றர் தொழில்வடிவு தம்முட் டடுமாற்றம் 
வேற்றுமை யின்றியே யொத்தன மாவேட 

சாற்றுக்கா லாட்டியர் கண்”? 

**கூற்றுற்ற' எனவும் பாடம்,
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இஃது ஒரு விகற்பத்தான் வச்த ஐந்தடிப் பஃறொடைவெ 

ண்பா, 

 பன்மாடக் கூ.டன் மதுரைப் *பெருந்தெருவி 
லென்னோடு சின்றா ரிருவ ரவருள்ளும் 

பொன்னோடை ஈன்றென்றா ணல்லளே பொன்னோடைக் 

இயானைகன் றென்றாளு மந்சிலையள் யானை 

யெருத்தத் இருக்க விலக்கிலைவேற் றென்னன் 

நிருத்தார்சன் றென்றேன் றியேன்” 

இது பலவிகற்பத்தால் வத ஆறடிப் பஃ்ரொடை வெண்பா. 

வையக மெல்லாக் கழனியா: வையகத்துச் 

செய்யசமே நாந்றிசையின் றேயக்கள்: செய்யகத்து 

வான்கரும்பே தொண்டை. வளகாடு; வான்கரும்பின் 

சாறேயர் நாட்டுச் தலையூர்கள்? சாறட்ட 

கட்டியே கச்சப் புறமெல்லாம்: சச்சியுட் 

டானேற்ற மான சருக்கரை மாமணியே 

யானேற்றான் கச்ச யகம்” 

இன பலவிகற்பத்தால் வரத எழடிப் பஃறொடை வெண்டா, 

* மலைமேன் மரங்கொணர்க்து மாண்புடைச்தாச் செய்த 

நிலையொத்த வீதி நெடுமாடக் கூடல் 

விலைத்தயிர் கொள்ளீரோ வென்பாண் முலையிரண்டுஞ் 
சோழ னுறச்தைக் குரும்பையோ தொண்டைமான் 

வேழஞ்சேர் வேங்கடத்துக் கோங்கரும்போ விழத்துத் 

தச்சன் கடைந்த விணைச்செப்போ வச்சுற்று 

என்னமோ வாய்மயிலோ வாரஞர்ரோய் செய்தாளை 

பின்னர் தெரிகிற் நிலம்” 

இஃதெட்டடியான் வரத பலவிகற்பப் பகஃ்றொடை வெண்பா. 

* இற்றியாறு பாய்க்தாடுஞ் சேயரி யுண்களுய் 

வற்றா வளவயலும் வாய்மாண்ட. வேரியும் 

பற்றுர்ப் பிணிக்கு மதிலும் படுகடங்கும் 

ஒப்ப வுடை.த்தர் யொலியோவா நீர்ப்பூட்க 

டதீதி யிரைதேருக் தையலாய்கின் னூர்ப்பெய 

டுரர்த்தாய வண்ண முரை£ யெனகச்கூறக் 

  

* பெடுர்தெருவில்'எனவும் பாடம்,
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கட்டலர் தாமரையு ளேமூல் சடுமான்றேர்க் 
கத்திரிவ ரைவருங் காயா மரமொன்றும் 

பெற்றவிழ்தேர்ச் தண்ணாத பேயே யிருதலையும் 

வித்சாத நெல்வி of pSuya கூட்டியக்கா 

லொத்தியைந்த தெம்ஞார்ப் பெயரென்றாள் வானவன்கை 

விற்பொறித்த வேற்புருவத் தாள்” 

இத பன்னீரடியாற் பேருவல்லத்தைச் சொன்ன பஜ்ரொ 
டைவெண்பா. 

இன்னும் பல வடியால் வந்த பஃ்மொடைவெண்பா இராமா 

யணமும், புராணசாகாமு முூதலாகவுடைய செய்யுட்களிற் கண்டு: 
கொள்க, ் 

தொடையடி யித்துணை யென்னும் வழக்க 

முூடையதை யன்றி யுறுப்பழி வில்லா 

நடையது பஃறொடை காமம் கொளலே” 

என்றார் காக்கைபாடினியார், 

** சொடைபல தொடுப்பன பஃறொடை வெண்பா” 
என்றுர் சிறு காக்கைபாடினியார். 

* தொடைமிகத் தொடுப்பன பஃறொடை வெண்பா” 

என்றார் ௮விஈயனார். 

“ஏழடி. யிறுதி மீரடி. முதலா 
வேறிய வெள்ளைக் கியைச்த வடியே 

மிக்கடி வருவது செய்யுட் குரித்தே”” 

எனவும், 

அறி, மூக்காத் பாட்டெனப் படமே 
ஏறிய வடியுஞ் செய்யுள். வரையார்'' 

எனவு மொருசா ராடரியர் சிறப்புடைமை சோக்கி Cups. யெடுத் 
தோதினார். அல்லனவு முடம்பட்டார், *டு காடர்ரிலை பஃ்மொடை 

வெண்பாப் பலவடியாலும் வருமென் அிவ்வாறு சொன்னா ரெனக் 
கொள்க, 

    

* தொடைகிலை' எனவும் பாடம்,
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குதள், Aig, நேரிசை, இன்னிசை, பஃறொடையென்னும் 
ஐர்து வெண்பாவும் இனக்குறள் வெண்பா, விகற்பக்குறள் வெண்பா: 
கேரிசைச் சிர் இியல்வெண்பா, இன்னிசைச் சிந்தியல்வெண்பா; ஒரு 
விகற்ப நேரிசை வெண்பா, இருவிசற்ப கேரிசைவெண்பா: தஞுவி்கறிய 
வின்னிசைவெண்பா, பலவிகற்ப வின்னிசைவெண்பா, ஒத்தவிகற்பப் 

ee ee ஒவ்வாவிகற்பப் பக்னொடை. வெண்பா ஈண் 
அிவ்வாறு விகற்பிக்கப் பத்தாம். அவை தன்சீர்வெண்டகாயா அம், 
இயற்₹ர் வெண்டளையாலுக் கூறுபடிப்ப விருபதாம். அவை தண் 
சீர்ச் சிறப்புடை வெண்டனையாலும் அகன்சீர்ச் இறப்பில் வெண்டை 
யாலும், இயற்சீர்ச் நறெப்புடை வெண்டசையாலும், Qu oH ire 
சிறப்பில் லெண்டளையாலு மிவ்வாறு. கூறுபடுப்ப நரத்பகாம், 
மூன்று செப்பலோசையாலும் பத்து வெண்பாவினையும் ௨ DEP முப்ப 

தாம். POF தளையங்கூட்டி, யுறழ Et DOG Bib, wh wits Gao 
ட்ட விகற்பித்தகோக்கப். பலவுமாம். 

“ஒன்றும் பலவும்--தூமொழியே' என்னுமிக் arlene an; 
விரித்அரைத்துக் கொள்க. 

** பண்பாய்ச்த வேழு பஇனா நிழிபுயர்பாய் 
வெண்பா வடிச்கெழுத்து வேண்டினர். வெண்பாவின் 
ஈற்றடிக் கைக்தாதி யீரைக் தெழுச்தளவும் 

பாற்படுத்தார் நாலோர் பயின்று” 

** குற்றிகரல் குற்றுகரஞ் செய்யு எடிச்கு 

மூற்றுக.ரம் தானு முதற்பாவி னீற்றடிப்பின் 

னிற்றல் சிறுபான்மை கேர்ச்சமையான் மற்ற 

வடிமரும்க னையிரண்டோ டோமெழுத்து மாகச் 

அடிமரும்கின் மெல்லியலாய் சொல்லு” 

இதனிற்றடி யெழுத்துப் பதினொன்று. 
“ அதியா யாற்ற லுடைத்தாய் வரம்பிகவா 

நீதிசா னூல்பொருந்தி கிற்றலா--லோதமீர் 

மண்பாவு தொல்£ர் மறைவாணர் பாற்சார்த்இ 

வெண்பா வுரைச்தார் விரித்து” 
  

௬ ஒன்றும் ப பலவும் விகற்பொடு , சான்கடி உ யாய்த்தனிச்சொ 
லின்றி ஈடப்பினஃ இன்னிசை துன்னு மடிபலவாய்ச் 

சென்று கிகழ்ப பஃறொடை யாஞ்சிறை வண்டினங்கள் 

ger pa கருமென் குழற்றுடி. யேரிடைத் தாமொழியே” 

(யாப்பருங்கலச்சிரபிமை Bh
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16 வெண்பாவோ ரைக்தும் விகற்பத்தாற் பத்தாகித் 

தண்பாற் ளை கான்ட ஞற்பதாய்த்-- திண்பான்மை 

செப்ப லொருஹன்றின் * வக்துறழச் சேர்க்தபாத் 

தப்பாத முர்சாற்ப தாம்” 

எனவிவற்றை விரித்துரைத்துக் கொள்க, 

[வேண்பாவி னினமாமாறு.] 

63. ஒழுகிய வோசையி னொத்தடி. மிரண்டாய் 
விழுமிய பொருளது வெண்செந் துறையே. 

இஃதென்னுதலிற்றோ வெனின், வெண்பாவி னினமாமா அுணர் 

.த்துவா னெடுத்துக்கொண்டார் ) அவற்றுளிச் சூத்திரம். வெண்செக் 

துறையாமா Hawt 5315 B59 bm. 

இதன்பொருள்: ஒழுயெ வோசையினை யுடைத்தாய்த, தம்மு 

சளொத்துவர்த விரண்டடித்தாய், விழுமியபொருளைப் பயர்துநிற்பது 

யாது, ௮௮ வெண் செர்துறையென்றும், செந்துறை வெள்ளையென் 

௮ம் வழங்கப்படும் என்றவாறு. 

சர் வரையறுத்இலாமையின் எனைத்துச் €ரானும் வரப்பெறும், 

அந்தம் குறையா தடியிரண் டாமெனிற் 

செந்துறை யென்னுள் சிறப்பிற் மூகம்” 

என்றார் சாக்கைபாடினியார். 

1 ஈரடி யியைந்தது குறள்வெண் பாவே 

யொத்த வடித்தே செந்துறை வெள்ளை” 

என்றார் ௮விசஈயனார், 

இனி அதற்குச் செய்யுள் வருமாறு:-- 

( அர்கலி யுலகத்து மக்கட் செல்லா 

மோதலிற் ஏிறக்தன் ரொழுக்க முடைமை” (மு.தமொமிச்சாஞ்9ி-1-1,) 

எனவும், 

*: கொன்றை வேய்ந்த செல்வ னடியிணை 

என்று மேத்தித் தொழுவோம் யாமே'' (கொள்றைவேர்தன்-1.) 

எனவும் இவை காற்ச€ ரிரண்டடியால்வக் க செந்துறை வெள்ளை. 
  

* வைத்துறழ' எனவும் பாடம்;
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* நன்றி யாங்கள் சொன்னக்கா ரூ நாளு ஈல்லுயிர்கள் 
கொன்று இன்னு மாந்தர்கள் குடிலஞ் செய்து சொள்ளாரே” 

இஃனு அறுசரடியால்வக்சத செக் துறைவெள்ளா. 
பிறவும் வக்கவழிக் கண்கிகொள்க. 

னான் எண்ட். 

6%. அ.ந்தடி. குறைறவுஞ் செற் துறைச் இதைவுஞ் 
சந்தழி குறளுற் தா.நிசைக் குறளே. 

இக்தென்னுத வடம ககயின்ட குறட்டாலிசையானா அணா 

அத னுதலிற்று, 

இதன்பொருள்:--!அ.்.தடி. குறைகவும்' என்பது இரண்டட. 

யாய் ஈற்றடி குறைந்து வருவனவும் என்றவாறு; இரண்டடியென்ப அ 

அதிகாரம் வரைவினால் உரைக்கப்பட்டது. *செக் துறைச் இதைவும்' 

என்பது விழுமிய பொருளும் ஒழுகிய வோசையுமின்றி வெண்செக் 

அதறையிற் சிதைந்து இரண்டடியு மொத்து வருவனவும் என்றவாறு : 

சந். தழிகுறளும்' என்பு, செப்பலோசையிற் இகைக்று வர்க il 

வெண்பாவும் என்றவாறு; ‘arilonrs குறளே' என்பது, சூறட. 

ஹிசையென்றும்; தாழிசைகுதெென்றும் வழங்கப்படும் என்றவா ர. 

வரலாறு; 

நீல மாகட னீடு வார்திரை மின்றபோற் பொய்கிப் பொன்று மாக்௨வை 

காலம்பல காலஞ் சென்று செல்வர் யாச்கை கழிதலுமே.” 

* நண்ணு வார்வினை நைய காடாறு ஈற்ற வர்க்கர சரய ஞானநற் 

கண்ணினா னடியே யடைவார்கள் கற்றவரே.” 

பாவடி. மதயானை மன்னர்பைம் பொன்னி னீண்முடிமே னிலாவிய 
சேவடி. யெல்கோமான் செழும்பொன் னெயிலவனே," 

1 தண்ணர் அாநீ ராடச் சேந்த 

வண்ண வோதி கண்,” 

இவை யிரண்டடியாய் ஈற்றடி குறைந்த குறட்டாழிகை, 

! உறிபோ னரம்பெ ழுந்தும் பளத்தி 

இறியள் செவிஎர் திலபொரிச் தனவே," 

எனவும், 

3
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இடுதிம் மெனஙின் றுமுழா வதிரப் 
பட்தம் பயில்கூத் தருமார்த் தனரே” 

எனவும், ் 

* அறந்தருவா னொன்றோ புறந்தருவா னொன்றோ 
மறந்தேயு மையால் இறுல்கிடுஇர் சண்டிர் ”” 

எனவும், 

“ அறுவர்க் கறுவரைப் பெற்றும் சவுச்தி 

மறுவறு பத்தினி போல்வயி னீசே ” 

எனவும், 

(2 பிண்டியி னீழற் பெருமான் பிடர்த்தலை 

voir ipa தோன்றுமால் வாழி யன்னாய் '” 

எனவும், 

4 ஏன்னே செல்லுதி வாழி நங்காய் 

பொன்னே *சொல்லுவன் போகு நங்காய் ” 

எனவும் இவை யொழுகிய வோசையும் விழுமிய பொருளுமின் தி 

இரண்டடியு மொத்துவக்த செர். துறைச் சதைவுக் குறட்டாழிசை, 

॥ கோடன்மன்னு பூங்கானற் குயில்கண்மன்னு கீள்சோலை 

காடலரிதா மினியா நயந்து ” 

எனவும், 

 வண்டார்பூன் கோதை வரிவளைக்கைத் திரு தலாள் 

பண்டைய எல்லள் படி ” 

எனவும் இவை காலசைச்€ரால் வந்தும், வேற்றுத் களை விரவியும், 

செப்பலோசை யழிந்து வந்தமையால் சந்தழிகுறட்டாழிசை, 

பிறவுமன்ன, 

ர் அந்தமில் பாதக்.........தாழிசையே” என்னுமிக் காரி 

கையை விரித்துரைத்துக்கொள்க. (௧௧) 

* 4 சொல்லுஇி' எனவும் பாடம், 

ர் அக்தமில் பாத மளவிரண் டொத்து முடியின் வெள்ளைச் 

செந்துறை யாகுச் இருவே யதன்பெயர் €ர்பலவா 

யந்தங் குறைஈவுஞ் செந்துறைப் பாட்டி ஸனிழிபுமக்கேழ் 
சந்த்ஞ் சிதைந்த குறளும் குறளினத் தாழிசையே '' 

அயாப்பருங்கலக்காரிகை,
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[வேண்செந்துறையும், தறட்டாழிகையும் 
இன்னபாவின் இனமேன்பது.] - 

05. உரைத்தன விரண்டுங் குறட்பா வினமே, 

இஃதென்னுதலித்றோ வெனின், வெண்செக் துறையும், Hor 
ரழிசையு மின்னபாவினின மென்ப அணர்க்து ௪ னுதலிற்று. 

இசன்பொருள் :--இங்கனஞ் சொல்லப்பட்ட OF i gam 
வெள்ளையும், தாழி சக்குறளும் குறள் வெண்பாவி ஸினம் BE GD fi 
வாறு, 

பிறரு மிவற்திற் கலெக்கணச் சூச்சாஞ் சொல்லிப் மின்னை 
யும் 'கூஜிய Arana குறட்பாவினமே' என்ராரோனக் கொள்௪. 

செந்துறை வெள்ளையுக் தாழிரைக்குதளும் எழு சகையா லு 
கூறுபடுப்ப விரண்மோய்ப் ப இனான்கு செய்யுளாம். இறப்பு: டடத 

  

களையுஞ் இறெப்பில் தகாயுமென் சிவ்வாற்றாம் கூறுபடிப்ப விரு    

   

  

தெட்டாம். மற்றும் விகற்பிக்கப் பலவுமாம். வெண்பாவி, 
மாய்ச் செவ்விதா யொழுகய வோசைத்தாய், விழுமிய பொரு 
உள்புகுத்துத்அுறைபோனெளிப்பாடுடைத்தாப்க் கிடக்தலின் வெக 
செந்துறை, செந்துறை வெள்ளை யென்ப சாஉம் இரண்டடி.யாய் 
கேரடியாய்க் தாழ்ச்திசைத்கலானும் ee விழு 
Bu srs தாழ்க்க வோசைக் தாகலா னும், விழுப்பா மின்னிக் இண்ணி 

தாகிய பொருளைச் சொல்லுதலானும், குறட்டாஜிசை பென்ப 

அஉறர், சாழிசைக்குறளென்ப தாஉங் காரணக்குி, (ez. 

      

[வேண்டாழிசை யாமாறுட] 

66. அடியொரு மூன்னுவத் தந்தடி. ரிர்தாய் 
விடினது வெள்ளொத் தாழிசை யாகும், 

இஃ்தென்னுதலிற்றோ வெனின், வெண்டா Lf) an FUT LD ap) enor a 

அதனுதலிற்று. 

இதன்பொருள்:--௮டி. மூன்றுய் ஈற்றடி (pF Err பிறுவன 

யாவை; அவை வெள்ளொத்தாழிகை யென்றும், வெண்டாழிகை 

யென்றும் வழங்கப்படும் என் றவாறு,
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* விடினது ? என்று மிகுத் அச் சொல்ல வேண்டிய தென்னை ? 

சிந்தியல்வெண்பா ஒருபொருண்மேன் மூன்று வர்து ஈடப்பன 

வெள்ளொக்காழிசை யெனப்படும் என்றற்கும். வெள்ளொச் 
தாழிசை கொள்ளாது Doster sO ஒன்ருயு மிரண்டாயும் ஒரு 

பொருண்மேன் மூன்றாயும் மூன்றின் மிக்குவருவனவும் எல்லாம் 
வெண்டாமிசை யெனப்படும் என்பதமிவித்தற்கும் வேண்டப்பட் 
டத; பிறரும், 

கரடி மூச்சா விசையினும் தளையினும் 
வேறுபட் டியல்வன வெண்டா மிசையே '* 

என்றாராகலின். வெள்ளோசைகொண்டு வேற்றுத்தளை விரவாத 
ஒருபொருண் மென் -றன்றாயும், வெள்ளோசை தழுவாது வேற் 
அத் தளைவிரவி ஒரு பொருண்மே லொன்றாயும், இரண்டிணைக்கதும், 
மூன்னின் மிக்கும், குன்ற0க்கிப் போருள்வேருயும் - வருவனவெல் 
லாம் ஈரடி. முக்காலென்னும் வெண்பாவி னினமெனக்கொள்க. 

அவதந்திற்குச் செய்யுள் வருமாறு? 

! அன்னா யறங்கொ னலகளர் சேட்சென்னி 

பொன்னா ருடைபுறம் போல ஈலங்கவரந்து 
துன்னான் நுறந்து விடல் ?” 

(£ ஏடி. யறங்கொ னலக்களர் சேட்சென்னி 
கூடா ௬டைபுறம் போல நலங்கவர்ந் து 
நீடான் நுறந்து விடல்” ' 

* பாவா யறங்கொ னலக்களர் சேட்சென்னி 
மேவா ௬டைபுறம் போல நலக்கவர்ச்து 
காவான் றுறர்து விடல் '* 

என இவை வெள்ளோசை கொண்டு Capos st Brom ga 
ஒரு பொருண்மேன் மூன்றடுக்கி வக் சுமையின் வெள்ளொகத்தாழிசை, 

போதார் ஈறும்பிண்டிப் பொன்னார் மணியனையான்' 
ரதார் மலரடியைத் தணவாது வணக்குவார் 

திதார் வினை கெடுப்பார் இறந்து '” 

இன வெள்ளொரளை தழுவி வேற்றுத்தளைவிரவி முதற்கண் 
வெண்டை தட்டு வக்தமையான் வெண் டாழிசை, 

: நண்பி தென்று திய சொல்லார் 

முன்பு வின்று முனிவு செய்யார் 
அன்பு வேண்டு பவர் ”*
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இஃ ஆூரியத்தளையான் வந்த வெண்டாழிசை, 

ர்சொண்ட கருக்கடலிற் நிரைமுசந்்து வலனேந்திக் 

கார்வர்ச சசனோூஎ் கமழ்குழலாய் சிற்பிரிர்தார் 

தேர்வந்த இதுகாணாய் சிறக்து ?” 

இ௫ கலித்தகாயான் வக்கு வெண்டாிசை, 

*! மூழல்கு உடன்முகந்து மூரிக் சொண்ணூ 

தழங்கு குரன்முரசிற் றலை?றம் ததிர்க் து 
வழகல்கின விவைகாளாய் வந்து” 

இது வஞ்சித்களையான் வச்ச வெண்டாழிசை, பிறவும் வகு 

வழிக் கண்டுகொள்க. வெள்ளொக்காழிசை, வெண்டாமரை 

யென்றவற்றை வேறுபடுத்தாலு வெள்ளொத்தாறிசையே யென்று 

வழங்கவுமமையும், 

 தன்பா வடித்தொசகை மான்றா யிறுமடி 

வெண்பாப் புரைய விறுவது வெள்ளையின் 

றன்பா வினக்களிற் ரூழிசை யாகும் ” 

என்றார் காக்கைபாடினியார். 

*! அடிஞூன் ரூடு வெண்பாப் போல 
விறுவன மூன்றே வெள்ளொச் சாழிசை ”' 

என்ருரர் சிறுகாக்கைபாடினியார். 

! அடி. மூன் ரூ வெண்பாப் போல 

Age தாயின் வெள்ளொத் தாழிசை ” 2 

என்றார் அவிகயனார். (கட) ர் 

| வேண்டுறையாமாறு,] 

67. மூன்றடி. முதலா வேழடி. காறும்வந் 
இற்றடி, ஏிலில சீர்தப நிற்பினும் 

வேற்மொலி விரவினும் வெண்டுறை யாகும். 

இஃ்தென்னுதலிற்றோ செனின், வெண்டுறையாமா அணர்கிதுது 

அதலிற்று, 

இகன்பொருள் :--முன்றடி.  ௦தலாக லன் அ தலைச்சிறக் து 

எழடி காறும் வரது, கடைக்கண் இரடியும் பலவடியும் ஒருசிரும்
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« DEF Hw Lie cm 15500 BA, அவை எல்லா மோரிசையாய் வரினும் 
மூதலோரிசையாய்ப் பின்னோ ரிசையாய் வரினும் வெண்டுநறையாம் 
oT eH Maur I. 

இவற்றை யோரொலிவெண்டுறையென்றும், மவற்ளொலி வெண் 
முறை யென்றும் வழங்குவர். 

வரலாறு? 

'சாரனாள ரல்லாதார் சாம்பல ராயச்சா லென்னா மென்னாம் 
யானியைக் கண்டஞ்சி யானை தன் கோடிரண்டும் 
பீலிபோந் சாய்த் அவிடும் பிவிற்றி யாக்கே ”' 

இது மூன்றடியாய் சற்றடியிரண்டு Kner Gopi sans 
ஒரொலி வெண்டுறை, 

குழலிசைய வண்டினக்கள் கோழிலைய செங்காச்சட் குலைமேற் பாய 
வழலெரியின் மூழ்னெவா லக்தோ வளியவென் யல்வாழ் மச்தி 
கலுழ்வனபோ னெஞ்சகைக்் ஆ கல்லருவி தாஉம் 
கிழல்வரை ஈன்னாட னீப்பனோ வல்லன் '* 

இ கான்கடியாய் ஈத்றடி யிரண்டும் இரண்டு€ர் குறைந்துவர்த 
ஓரொலிவெண்டுறை. 

*வெறியுறு கமழ்கண்ணி வேச்சர்கட் காயினும் 
உறவுற வருவன வுரைப்ப னுரைப்பன்மற் 
செறிவுறு தொழிலினர் சறக்சவ ரிவர்சமச் 
கறிவுறு சொழிலரென் றல்லவை சொல்லன்மின் 
பிறபிற ஈிீசழ்வன பின்” 

இ்அ ஐந்தடியாய் ஈற்றடி யொன் ஜொருசர் குறைந்துவக்த 
gO rr வெண்டுறை. 
(கல்லாதார் ஈல்லவையுட் கல்லேபோற் சென்றிருக்தாற் கருமம் யாதா 
மில்லாதார் செல்வரைக்கண் 9. cor mE us யேழுற்று லவியைவ தென்ஞம் 
பொல்லாதார் ஈன்கலன் மெய்புதைப்பப் பூண்டாலும் பொலிவ சென்னாம் 
புல்லாதார் பொய்க்கேண்மை புனைந்துரைத்தா லாவதென்னே 
அல்லாதார் பொய்யாவ சறிபவே லமையாதோ ”' 

இஃ. ஐந்தடியாய் ஈற்றடியிரண்டு மிரண்டு Gm ps gas வே திறொலி வெண்மிழை,
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“pee sofuner apis sr pico (ேறிசார் மன்னர் 
வழக்கு மிடமெல்லார் சன்புகழே போச்சிய வைவேல் விண்ணனண் 
செழுந்தண்பூம் பழசையுட் சிற் சதுரா ளூஞ்செய 
Gagpis Cs Bas அள்ளிருந்த வண்ணாலடி 
விமுச்தண்பூ மலர்களால் வியக்துசா ஞங்தொழத் 
தொடர்ந்துசின் றவ்வினை தறந்துபோ மாலரோ ” 

இஃது ஆறடியாய் முதலடியிரண்டு மறு சீராய்ப், பின்னான் கடி.யு 
நாற்சீராம், முகலிரண்டடிபு மோரிசையாய்ப் பின்னான் சுடிய Lo v3 cap 
ரிசையாய் வர்தமையால் வேற்றொலி வெண்டுறை எனப்படும், 

“* முழங்குைச் கொற்கைவேந்தன் முழுதுலகு மேவல்செய 
முறைசெய் கோமான் த் 

வழங்குஇிறல் வாண்மாறன் மாச்செழியன் முக்கரிய 
வைவேல் பாடிக் 

sora Mer ரூரெலாள் கருதலா சாவணம் 
இலங்குவா ளிரண்டினா லிருசவீ இப்பெயர்க் 
தலக்கன்மா லையவிழ்ச் சாடவா டும்மிவள் 
பொலக்கசொள்பூச் தடக்கட்கே புரி$்துகின் ரூரொலாம் 
விலக்கியுள் எந்தப வினிக் அவே ரபவே” 

இ்து ஏழடியாய் முதலிரண்டடியு மறுசராய் Car@op@ iri ang 
யாய் வந்து, பின்னைக்தடியும் நாற்ரோய் வேரொோசையாய் வக்க 
வேற்றொலி வெண்டுறை; என்னை ? 

“ அடியைந் தா௫யு மிக்கு மீற்றடி 
யொன்று மிரண்டுஞ் சர்சபின் வெண்டுறை” 

என்றார் அவிஈயனார், 

'பெற்றவடி யைந்தினும் பிழவினும் பாட்டாய் 

இற்ற வடியு மீற்றய லடியும் 
யொன்று மிரண்டு இன்ற வதண்டர் 

சண்டன குறையின் வெண்டுறை யாகும்” 

என்றார் மயேச்சுரர், 

** ஐக்தா றடியி னடந்தவு மந்தடி. 

யொன்று மிரண்டு மொழிசரப் படுனவும் 
வெண்டுறை காமம் விஇக்சப் படுமே” 

என்றார் காக்கை பாடினியார், 

இவர்களும் விதப்பால் மூன்றடி முதல் எழடி. காறும்'இவ்வாறே 
யுடன்பட்டார் எனக்கொள்க,
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[வேளிவிநத்தம்: ஆமாறு.] 

68. நான்கடி யானு நடைபெற் றடி.தொறுந் 
தான்றனிச் சொற்கொளின் வெளிவிருத் தம்மே. 

இஃதென்னு சலிற்றோ வெனின், வெளிவிருக்கமாமா அுணர்த் 

அத னுதலிற்று, 
இதன்பொருள்:--'சான் கடியானு கடைபெற்று' என்பது, 

சான் கடியால் வக்து என்றவாறு; சான்கடியானும் என்ற வும்மையான் 

மூன்றடி யானு மருகி வாப்பெறு மெனக்கொள்க, | AiO gr oe 

தனிச்சொற்கொளின் வெளிவிருத்சம்மே' என்பது, அடிதொறு மிறு 
இக்கண் ஒரு சொல்லே கனிச்சொல்லாய்ப் பொருள் கொண்டு முடி. 

யின் வெளிவிருத்த மெனப்படும் என்றவாறு; 4:இறுஇ' என்பது 

மேலைச்சூத்தாச்சினின் ௮ு மதிகாரத்தாற் பெற்றும். , 

தான் என்று மிகுத்துச் சொல்லியவதனால், தனிச்சொல்லை யடி 
யுட்படச் சொன்னால் இயைபுக்தொடையாம். இஃதப்பெற்றியின் 
அித் தனிச்சொல்லையென்று பிரித்தலடெப்படும். அல்லாது அடி. 
கொறும் பொருளற்று மண்டிலமாய் வருவன மண்டில வெளிலிருத் 

கம்.) அல்லாதன நிலைவெளிவிருத்தம் என்சு, 

வரலாறு: 

* சொல்லல் சொல்ல தீயவை சொல்ல---லெஞ்ஞான்றும் 

புல்லல் புல்ல றீநெறி புல்ல--லெஞ் ஞான்றும் 

கொல்லல் கொல்லல் செய்கலல் கொல்ல--லெஞ்ஞான்றும் 

சில்ல ணில்ல னீசரைச் சார்க்த்--கெஞ்ஞான்றும்” 

எனவும், 

*ஆவா வென்றே யஞ்ன ராழ்ந்தா ரொருசாரார் 
கூகூ வென்றே கூவிளி கொண்டா ரொருசாரார் 

மாமா வென்றே மாய்ந்தனர் நீர்தா ரொருசாரார் 

ஏூர் நா€ ரென்செய்து மென்ற ரொருசாரார்” 

எனவும், 

6 மாலை மணக்கமமு மெளவன் மூகைவிரியு--மெக்தைகுன்றம். 

காலை மணிக்குவளை காதலர்போற் கண்விழிக்கு--மெக்தைகுன்றம் 

நீல மழைஞாழங்கி கின்று சலம்பதிரு--மெர்தைகுன்றம் 

மாலை மயில சவ வர்தண் டுவணமே--யெந்தைகுன்றம்”
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எனவும் இவை சான்கடியா யடிதோறும் பொருளத்று பனை 
வர்சமையால் ௮டிமதி மண்டில வெளிவிருத்தம், 

* சேயரி சாட்டமுஞ் செவ்வாயு மல்குலுமோ--வம்மானாய் 
ஆய்மலருச் தொண்டையு மாழியச் இிண்டேரு-மம்மானாட் 
மாயிருச் தானை மயிடன் றலையின்மே--லம்மானாய் 
பாயின 2றடிப் பாவை பசவகதிக்கே-ஃயம்மானாய்'” 

இஃது அடிமறியாய் வாராமையின் நிலைவெளிவிரு சதம். 

*உற்றபடையினார் பெற்ற பகையினார்--புருவே 

பெற்ற முடையார் பெருஞ்றப் பாண்டகை-புருவே 
மற்றை யவர்கண் மணையிற் களிப்பதே-புருவே” 

எனவும், 

* ஆடு கழைூழிச்கு மந்தண் புயலிற்றே--யெர்தைகுன்றம் 
நீடு சழைமே னிலாம.இ கிற்குமே---யெச்தைகுன்றம் 
கூடு மழைதவழுங் கோடுயர் ச்சமே-யெச்சைகுன் தம்” 

எனவும் இவை மூன்றடியாய் வக்க மண்டில வெளி விருத்தம் 

* ஏதங்ச ணீங்க வெழிலிளம் பிண்டிக்கழ்ப்--புருவே 
வேதங்க ணான்கும் விரித்தான் விரைமலர்மேற்--புருவே 
பாதம்ப ணிந்த பரவுதும் பல்காலும்-ஃபுவே'! 

இ௫ மூன்றடியால் வந்த நிலைவெளி விருத்தம். 

பிறரு மிலக்கண மிவ்வாறே சொன்னார். என்னை ! 

1 ஒருமூன் றொருசான் கடியடி. தோறும் 

சனிச்சொற் றமுவி ஈடப்பன வெள்ளை 

விருத்த மெனப்பெயர் வேண்டப் படுமே” 

என்றார் காக்கைபாடினியார், 

* நான்கு மூன்று மடிதொறுர் சனிச்சொற் 

ரோன்ற வருவன வெளிவிருத் தம்மே' 

என்றார் றுகாக்கைபாடினியார். 

*4 மூன்று சான்கு மடிதொறுர் சணிச்சொற் 

* கொளீஇய வெல்லாம் வெளிவிருச் தம்மே” 

என்றார் அவிஈயனார். 
  

*  தொரறாவிய' எனவும் பாடம், வு : 

32
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“ மூவ, யாகியு காலடி, யாயும் 

"பாவடி வீழ்ர்து பாடலு ணடந்தும் 

கடிவரை வில்லா வடிதொறர் தணனிச்சொற் 
. திருத்தகு -கிலைய விருத்த மாகும்” 

என்றார் *நீர் மலிர்த வார்சடையோன் பேர்ம௫ழ்க்௪ பேராசிரியர். 

மூன்றடியால் வரும் வெளிவிருத்தமும், மூன்றடியால் வரும் 

வெண்டுறையும், வெள்ளொத்தாழிசையும் சிந்தியல் வெண்பாவி னின 
மென்றும், தனிச்சொலுடைமையால் நான்கடியாய் வரும் வெளிவிருத் 

தம் சேரிசை வெண்பாவி னினமென்றும், கான்கடிவெண்டுறை 

யின்னிசை வெண்பாவி னினமென்றும் ; 1ஜஐக்தடி மூதிலா ஏதிய அடி: 
யூடைய வெண்டுறைகள் பக்ரொடை வெண்பாவி 'னினமென்றும் 

ஒரு புடை யொப்புமை நோக்கி யப்பாற் சார்த்தி 1வழங்கப்படும், 

வெண்பாவிற் கனமாகய தாழிசை, துறை, விருத்தம் என்னும் 
மூன்றும், வெள்ளொத்தாழிசை, வெண்டாழிசை, ஓரொலி வெண் 

டுறை, வேற்றொலி வெண்டுறை, மண்டில வெளிவிரு த்தம், நிலைவெளி 
விருத்தம் என்று கூறுபடிப்ப ஆரும்; அவற்றுள் வெள்ளொத் 
தாழிசை வெண்டளை சான்இனாலும் கூறுபடுப்ப கான்கேயாவது) 

வேற்றுத்தளைவிரவா தாகலின், 

வெண்டாழிசை முதலாகிய வைந்துஞ் சிறப்புடைய வேழுூதளை 
யாலும், சிறப்பிலேழுதளையாலும் கூறுபடுப்ப வெழுபதாம். வெள் 
ளொச்தாழிசையோடு கூட்டிச் சொல்ல வெழுபத்அ நாலாம். பிற 

வாற்றால் விகற்பிக்கப் பலவாம். 

மூன்றடி யானு முடிந்தடி தோறு முடிவிடத் அத் 
தான்றணனிச் சொற்பெறுச் தண்டா விருத்தம்வெண் டாழிசையே 

மூன்றடி யாய்வெள்ளை போன்றிறு சூன்றிி பேழுயர்வாய் 

ஆன்றடி தாஞ்ில வந்தப் குறைர்திறும் வெண்டுறையே, 

யாப்பருங்கலக் காரிகை, 

இவ்வியாப்பருங்கலப் புறனடையை விரித்துரைத்துக்கொள்ச, 

வேண்பாவும் வேண்பாவினழம் மடிந்தன. 
  

* மீர்மலி வேணியோன்' எனவும் நீர் மலிக்த செடுவேணியான்” எனவும் பாடம், 
1 4 நான்கடியின் மிக்கவடியால் வரும் வெண்டுறைகள் ' எனவும் பாடம், 
t (வழம்குவாரு Geri எனவும், பாடம்,
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| ஆசிரியப்பா வாமாறு,] 

69. அகவ லிசையன வகவன் மற்றவை 
௨ஓ ஈஆய் என்லயென் றிறுமே, 

இஃகென்னுதலிற்றோ வெனின், நிறுத்த முறையானே ஆர் 
யப்பா வாமாறு பொதுவகையா அணர்த்துச னுதலிற்று, 

இதன் பொருள்: -- அகவலோசையைக் தமக்கோசையாக 
வுடைய நான் காூிரியப்பாவும் ஏ என்றும், இ என்றும், உ என் 
௮ம், ஆய் என்றும், என் என்றும், ஐ என்று மிறும் ST ORT (OG gal 

அசவலென்பதாசிரியம் என்றவாறு. என்னை ? 

(( அகவ லென்ப தாசிரியப் *பெயரே” 

    

என்றா. ராகலின், ஏஓ ஈ என்புழி at என்னும் அசைச்சொல்லை மூன 
வைத்தமையால் ஏ என்றிறுவது சிறப்புடைத்து, என்னை 1! 
புடைப் பொருளை முந்துறக் ளெத்தல்' என்பது தந்திர வுத்தியாக 
லின், (அகவ லிசையன வகவலவை, ௨ ஓ ஈ ஆய் என் ஐ என்னிஜும்' 
என்னாது மற்று” என்று மிகுத்துச் சொல்ல வேண்டியது என்க 1 
ஏந்திசை யகவலும், தூங்கசை யகவலும், ஒழுகிசை யகவலும் என 
மூன்று வகைப்படும் ௮அசவலோசை யென்பதறிவித்தற்கு வேண்டம் 
பட்டது, 

* சேர்சே ரியற்றளை யான்வரு மகவலு 
ிரைகிரை யியற்றளை யான்வரு மசவலு 

மாயிரு தளையுமொத் சாசிய வகவலு 

மேந்த தூல்க லொழுக லென்னா 

வாய்ந்த ஈீரணிறை யாகு மென்ப ”' 

என்றா ராகலின், 1''போஅ சாக்தம்'' என்பத ஏக் இசையகவலோ கலை, 
1“அணிரிழ லூசாகமர்ந்து'' என்பது தாங்க்சை யகவலோகை;. 
$ குன்றக் குறவன்'' என்பத ஒழுயெலகவலோசை, 
  

* பாவே' எனவும் பாடம், 

1 இச்செய்யுளை 49-.ஐம் பக்கத்திழ் காண்ச, 
1 இச்செய்யுளை 52-ஆம் பக்கத்திற் காண்க, 

$ இச்செய்யுளை 00-.£ம் பக்கத்திற் சாண்௪,
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இன்னும் பிறவாற்றான் வருவன :-- 

*(கொன்னூர் துஞ்சினும் யாச்துஞ் சலமே 

யெம்மி லயல தேழி லும்பர் 

மயிலடி. யிலைய மாக்குர னொச்சி 

யணிமிகு.மென்சொம் பூழ்த்த 

மணிமருள் பூவின் பாடுணி *கேட்டே”' (குமந்தொகை-198. ) 

இன்னவை பிறவுக் தூங்கிசை யகவலோசை எனப்படும், 

** பொழிலே, 

யிரவோ ரன்ன விருளிற் wp 

சிலவோ ரன்ன வெண்மண லொழுகயு 

மரைசுமண ஈயந்த பந்தர்ப் போலவும் 

வரைவா ழுியக்கெ ர௬ுறைவிடம் போலவும் 

ர்வண்ணனை முற்றா தாகியு மொண்ணிழற் 
பூவிரி காற்றமு மன்றியு மோவாச் 

குங்குமக் சமழு $ மெங்கோன் மேதந்றென” 

Maud ger af ge gr வீணை பண்ணி 

நயந்த.£தம் பாடு மென்ப 

வயச்த மாகிய பொழிலி னானே”? 

e 

இன்னவை பிறவு மேரந்திசை யகவலோசையெனப்படும், 

1! இமிழ்கடல் வரைப்பி னெல்லையின் வழாத 
தமிழியல் வரைப்பிற் ருனினிது விளங்க 
யாப்பிய ரூனே மாப்புற விரிப்பி 

னெழுத்தசை €ர்தளை யடிதொடை சூக்கேர் 
ட.முக்கா மாபி ணிவற்றொடு பிறவு 

மொழுக்கல் வேண்டு முணர்ர் திர னோரே” 

சானவும், 1 முழுதுல இறைஞ்ச முற்றொருங் குணர்க்தோன்' "எனவும் 

இன்னவையெல்லாம் நூற்பாவகவலோசையாய் : ஓழுசசையகவ 
லோசை எனப்படும். இவை ஏ என்மிற்றவாறு கண்டுகொள்க, 
  

௪ *ஐர்ச்தே' எனவும் பாடம், 

ர் வண்ண முற்றா தாகிய” மெனவும் பாடம், 

1 'எனுக்கொன் மற்றென' எனவும் 'எனுங்கொண்டு மற்தென' எனவும் 
LHL 0, 

§ ‘ Susser ohasi gy’ எனவும் பாடம், 
ர இஃது இர்தூற் பாயிரம்,
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பிண்ட செல்லி னள்ளூ ரன்னவ 

ளொண்டொடி கெடழினு கெ௫ழ்ச 

சென்றீ பெருமகிற் றகைகுகர் யாரோ '* 

இ௯அு ஓ என்லிற்ற வாரியம், : 

॥ குவளை yous ணிவள்வயிற் பிரிக்து 
பெருச்தோள் கதப்பொடு விரும்பினை நீவி 

யிரங்குமென் றழுங்கல் வேண்டா 

செழுந்தே ரோட்டிய வென்றியொடு சென்றீ” 

இஃது ஈ என்திற்ற வா௫ரியம், 

/ முள்ளி நீடிய முதுநீ ரடைகரைப் 
புள்ளிக் கள்வ னாம்ப லறுக்குந் 

தண்டுறை பூரன் றனிப்பவு 

மூண்கண் சிவப்ப தெவன்கொ லன்னாய் ” 

இஃது ஆய் என்றிற்ற வா௫ிரியம், 

| அலர்த மஞ்ஞை யாமக் கூவப் 

புலந்தது மாதோ புரவலர்ச் சரவென் ” 

இன்னவை பிறவும் உதையணன்கதையின்கண் என் என்னி ls 
ஆசிரியம் எனக்கொள்க. 

£ கின்றன சின்று தன்றுணே யொருறைப் 

பூந்தண் சிலம்பன் றேந்தழை யிவையெனக 

காட்டவுப் காண்டல் செல்லாள் கோட்டிப் 

பூண்முலை கோகி யிறைஞ்சி 

வாண்முக வெருத்தங் கோட்டினண் மடந்தை ” 

இஃ” ஐ என்றிற்ற வாசிரியம், 

என்னென்னும் அசைச்சொல் ஆடரியத்துள் அ௮ருகயன் வி 

வாரா) வரினுஞ் சிறப்பில வெனக்கொள்க, 
“தன்பா லுறுப்புச் தழுவிய மெல்லிய 

வின்பா வகவ விசையசை யின்னுயிர்க் 

சன்பா வரைந்த வாடுரிய மென்ப '' 

என்றோசை சொல்லி, 

(( ஏனைச் சொல்வி னாசிரிய மிறுமே 

ஓஈ ஆயு மொரோவ.ழி யாகும் '”
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என்னென் சொல்லும் பிறவு மென்றிவற் 

.இன்னவும் பெறாஉ ஈிலைமண் மூலமே 

என்ருர் ௮விநயனார், 

1! இயற்சர்ச் சா௫ுயு மயற்சர் விரவியும் 

தன்றளை தழுவியும் பிறதளை தட்டும் 
அகவ லோசைய தாசிரி யம்மே”' 

என்றோசை சொல்லி, 

ம ஏயென் நிறுவ தாசிரி.பத் தியல்பே 

gy Ww Buy மூரியவா சிரியம்'' 

தின்ற தா.இ கிலைமண்டி லத்துள் 
என்று மென்னென் நிறுதி வரைவின்றே” 

( அல்லா வொற்று மகவலி ஸிறுஇ 

ஈில்லா வல்ல ஏற்பன வரையார்” 

என்று சொன்னார் *6ீர் மலிர்த வார்சடையோன் பேர்மகிழ்ச்த 

பேரிரியார், 

௩ என்றும் ஐயென்று மிறுமென்று இவர்கள் சொற்திலரா 

லெனின், அவர்களு மிலேசெச்சவும்மை விதப்புக்களால் உடம்பட் 

டார்; இக் தூலுடையா ரெடுத்கோதினா; இது வேற்றுமை, 
! அகவ லோசை யாூரி யம்மே ”” 

என்று பிறருஞ் சொன்னா ரெனக்கொள்க, (௧௬) 

[ஆசிரியப்பாவினது பெயர் வேறுபா டாமாறு,] 

70. நேரிசை மீணைக்குறண் மண்டில திலைப்பெய 
ராகுமண் டிலமுமென் றகவ னான்கே, 

இஃ்தென்னுதலிற்றோ வெனின், ௮அகவலோசையோ Laren. 
தா௫ியும், இயற்சீர் பயின்றும், gu pr BoBujin, கன்றளை தழுவி 
யும், அயற்றளை மயங்கியும், நிரை ஈடுவாகிய வஞ்சியுரிச்சர் வாராது 
அயற்பாவடி. மயங்கியும், மயங்காதும், ஐஞ்சேடியா லருகி வரு 
மென்றும், சாலெழுச்து முதலா விருபகெழுத்தின்காறு (put ga 
பதினேழ்: நிலமும் பெற்ற காற்சீரடியா னடைபெறு மென்றும் 

* *மயேச்சாரர்' எனவும் பாடம், 
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வேண்டப்பட்ட வாூரியப்பாவினது பெயர் Cement ie 

ணுதலிற்று... 

இதன்பொருள்:--கேரிசை யாஇரியமும் நிலைமண்டில வாரிய 
மும் என ஆூரியப்பா சான்காகும் என்றவாறு, 

Os மொழிமாற்றுச் சூத்திரம், நிலைப்பெயராகு மண்டில, 

மென் றசவனான்்கே' என்றவழி, நிலையென்பதனையும், மண்டில Gli 
ப.தனையும் கூட்டி நிலைமண்டில மென்றும்; பின் அகவ லென்ப ஐல 

யும் பேயரென்பதனையும் நான் சென் பதனையுங் கூட்டி. அகவற்பெயர் 

Cui     

  

கான்காகு மென்றுங் கொள்க, 

  

   

  

செவ்விதாகிய இசை யாகலினானும், மிக்கபுகழும், சொல் லும். 

ஓசையு முடைத்தாகலினானும் நேரிசை யென்பதூஉங் sr rss: 

குறி. குறளடி யிணைந்துவருதலின் இணைக்குற ளென்பதாஉங் க 

ணக்குறி, . எல்லாவடியு மு. சனி விறுதியாக வுச்சரித்சாலு மோன 

யம் பொருளு மொத்து வருதலின் மண்டில மென்பதாஉங் காரணல் 

குறி. ஒரு பெற்றியாய் ரின் றெல்லாவடியு மொத்து ஈடச்தலின் 
நிலைமண்டில மென்பதூஉங் காரணக்குனி, என்னை 7 

    

* நேரிசை யிணேஙிலை மண்டில மண்டில 

மீரிரண் டியல வெண்ணுல் காலை ” 

என்றார் பிறரும், 

மூன்றகவலோசையானு நான்காடிரியப்பாவு முூறழப் பன்ணி 

சண்டாம். நான் கா௫ிரியப்பாவினையும் சறெப்புடைய வேழ்தகா, 

சிறப்பிலேழ்தளை யெனக் கூறுபடுப்ப ஓம்பத்தாராம், அவை 
யோசையும் களையும் கூட்டி யுறம நாற்றறுபத்தெட்டாம். 

'பெயர்' என்ற விதப்பு என்னையெனின், ஒறுசா ராசிரியர் வேம் 
oo விரவிவச்சு வாரிரியங்களை விரவிய லாசிரிய மென்றும், விரவா 

வதனை இன்னிய லாசிரிய மென்றுஞ் சொல்லுவரென்ப தஜிவித்தற் 
செனக்கொள்க, 

நான் காசிரியத்தினையு மிவ்விருபெயராற் கூறு படுப்ப எட்டாம். 

ஓசையுக்தளையுல் கூட்டியுறழ முக்நாற்றுமுப்பத்தாறாம். " மிறவாற் 
ரன் விக த்பிக்கப்பலவாம்; (sar)
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[நேரிசை யாசிரியப்பா வாமாறு.] 

11. அத்த வடி.யி னயலடி. சிந்தடி. 
வந்தன நேரிசை யாரி யம்மே, 

இஃகென்னுதலித்ரோவெனின், மேலஇகாரம் பாரித்த சான் 

கனுள் தேரிசையாஇிரியப்பா வாமா அுணர்த்துத அதலிற்று. 

இதன் பொருள்,--ஈற்றடியினயலடி முச்ரோன் ., வருவது 

கேரிசையாசிரியப்பா வெனப்படும் என்றவாறு, 

வரலாறு ரை 

ிலச்தினும் பெரிதே வானினு முயர்க்தன்று 

நீரினு மாள வின்றே சாரற் 

கருங்கோற் குறிஞ்டப்பூக் கொண்டு 

பெருர்தே னிழைக்கு நாடனொடு நட்பே” (குகந்தொகை-9.) 

இஃ இற்றயலடி. முச்€ரான் வந்தமையின் கேரிசையாிரியப்பா, 

! இறு வெள்ளா.-யோ?'' என்பது தூங்கசையகவற் றப் 

புடை யியற்€ரான் வக்த கேரிசையாடரியப்பா.. 
பிறவும் வச் தவழிக்காண்க, 

‘Rig ot ger’ வென்னா௮ பெயர்த்தும் 'அடி'யென்ற தென்னை 

யெனின், கைக்களைப்பொருண்மே லாூரியம் வரும்வழி எருத்தடி 

மூச்€ரான் வரப்பெரறாவென்பர் *கடியநன்னியார் என்பததிலித்தத் 
கெனக்கொள்க, என்னை? 

! சைக்களை யா௫ிரியம் வருவ சாயின் 

ee பெருத்தின் மூக முடிவடி. 
யெச்சீ ரானு மேகாரத் இிறுமே ” 

என்றோ ராகலின், 

“mop sor Coe. யொரு£ர் குறையடி 

கற்பது கேறிசை யாரி யம்மே ”” 

என்றார் அவிஈயனார். 

4 இறு ரடிமே லொருசீர் ea mung. 

z பெறுவன நேரிசை யாரி யம்மே * 

என்றார் சறுகாக்கைபாடினியார், (௧௮) 
  

* * தடிரன்னியார் ' எனவும் பாடம்,
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[இணைக்தறளாசிரியப்பா வாமாறு.] 

72, இணைக்குற னிடைபல குறைந்இிறி னியல்பே. 

. இஃதென்.னுதலிற்றோவெனின், இணைக்குற எனாூரியப்பா 
வாமா றுணர்த்துகனுகலிற்று, 

இதன்பொருள்:--இணைக்குறளாிரியப்பா ஈற்றடியின் மேலை 
யடி. இரண்டும் பலவுங் குறைக்இிறுத லியல் பெனப்படு மென்றவா ற. 

ஈற்றடியின் மேலையடியென்பது அதிகாரம் வருவித் துரை. 

     
* இயல்பே ' என்ற விதப்பான், மு.தலடியு மீற்றடியும் ஒடிக் 

ஏனையடி. Fev QHE cH nF cm Gon 0 ga வருவது இணைக்காற 

ளரரியப்பா வெனப்படும் என்றவாறு? வரலாறு; 

நீரின் றஐண்மையுர் இயின் வெம்மையுஞ் 

சாரச் சார்ச்து தரத் இரும் 

சார னாடன் கேண்மை 

சாரச் சரரச் சார்ந்து 

தீரத் இரத் இர்பொல் லாதே” 

இ௮ சிறப்புடை கேரொோன் மூசிரிய த்களையானவக்து ஈத்த 
யிரண்டும் முச்€ரான் வர்க விணைக்குறளாஇிரியப்பா, 

 இவளினு மிவளினு மிவள்வருர் தினளே 
இவளினும் வருந்தின ணிவனே யிவளைக் 
கொடுத்தோ னொருவனு முளனே தொடிக்கை 
பிடித்தோ னொருவனு Geer Gear 

ஈன்மலை காடனு முளனே 

புன்னையல் சானற் சேர்ப்பனு தேளனே ”' 

இஅ சிறப்புடை நிரையொன் ரூசிரியக்களையான் வர்க விஷோக் 
குறளாூிரிபப்பா, 

“குன்றுவாழ் கொடிச்சியர் Por ross 
வம்மெல் லாகத் சலரிவ னோனாது 
நீக்கிய வண்ணமு *நீக்இப் 

பாக்கயெத் றமரொடும் வந்து 

தாக்யெ வின்பக் சணந்தனை பெரிதே ” 

இது செப்பில் கலித்தளையான் வந்த விணைக்குற ளூிரியப்பா. தென பட மதத ப படை அட பட்டம் eae 
* நீக்கிய” எனவும் பாடம், 

94
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(* எறியகட் பெறினே யெமக்நீயு மன்னே 
பெரியகட் பெறினே 
யாம்பாடத் தான்மடழ்ர் துண்ணு மன்னே 

சிறுசோற் முனு 

ஈணிபல சலத்சன் மன்னே 

பெருஞ்சோற் முனு. 
ஈணிபல கலத்தன் மன்னே 

என்பொடு சடிபடு வழியெல்லா 

மெமக்க€ேயு மன்னே 

யம்பொடு வேனுழை வழியெல்லாச் 

சானிற்கு மன்னே 
கரந்த சாறும் தன்கையாற் 
புலவு காறுமென் றலைதை வருமன்னே 

யருங்கலை யிரும்பாண ரகன்மண்டைச் துளையு நீஇ 

யிரப்போர் கையுளும் போடப் 

புரப்போர் புன்கண் பாவை சோர 

வஞ்சொனுண் டேர்ச்டப் புலவர் சாவிற் 

சென்றுவீழ்ர் தன்றவ 

னருகிறத் இயக்க வேலே 

யாசா கெர்தை யாண்டுஎன் கொல்லோ 

இணிப் பாடுகரு மில்லை 

பாடு ஈர்ச்கொன் றீகுகரு மில்லை 
பணித்துறைப் பகன்றை ஈறைக்சொண் மாமலர் 

சூடாது வை யாங்குப் பிறர்சக்கொன் 

தீயாது வீயு மேயிர்தவப் பலவே '' (புறம்-286.) 

இதனுள் இருசீரு முச்€ரு மிடை யிடையே வந்தன, 

பிறவுமன்ன. என்னை! 

“ இடைபல குறைவ இணைக்குற சாகும் 

என்றார் அவிஈயனார். 

( அளவடி. யந்தமுூ மாதியு மாகக் 

குற்னடி டுந்தடி. யென்றா யிரண்டு 

மிடைவர நிற்ப இணைக்குந ளாகும் ”” 

என்றார் காக்கைபாடினியார், 
ம் 

“Gon Won Fi sl ணிணைக்குற ளாகும் '” 

என்றார் சிறுகாக்கைபாடினியார்,
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** ஈற்றயல் குறைந்த நேரசை யிணையா 

மேற்ற வடியி ஸிடைபல குறைந்தன ”” 

என்றார் மயேச்சுரர் (Soe ) 

(அடிமறி மண்டில வராசிரியப்பா வாமாறு,] 

18. மனப்படு மடிமூத லாயிறின் மண்டிலம். 

இஃதென்னுதலிற்றோவெனின், அடிமதி மண்டில வா௫ரியப் 
பா வாமா அணர்த்துத ணுதலிற்று, 

இதன்பொருள் :--யா தானு மனப்பட்டகோரடி. முதலாம் 
சொல்லப்பட்டு முடிவது மண் டிலவாரியப்பா வெனப்படு கென் a 
வாறு, உதாரணம்: 

“மாறாக் காதலர் மலைமறக் தனரே 

யாளுக் *கட்பணி வரலா னாவே 

வேரு மென்றோள் வளைஷெகி மும்மே 

கூறாய் தோழியான் வாழு மாறே” 

இன சன்£ர் நேர்த் களையான் வர்த மண்டிலவாூரியப்பா 

“பூங்கட் குறுக்சொடி யாங்குற் ஐரனளே 

புனல்சே ரூரன் பொதுமக னன்றே 

ஏ.தின் மாச்சட் செவனு GuCor 

போதி பாணகின் பொய்மொழி யெவனோ '” 

இது இறப்புடை யியற்£ர்வெண்டசாயான் வக்கு மண்டில 
வா௫ிரியப்பா. 

*! சூரல் பம்பிய சிறுகான் யாறே 

சூரர மசளி ராரணஙம் னெரே 

வார லெனினே யானஞ் சுவலே 

சார னாட மீவா லாதே” 

இது றெப்புடை யாூரியத்தளையான் லந்த மண்டில வாஇரி 
யப்பா. ச 

4 வடம் ஆல 

* தண்ணீர் வாலா Cs’ எனவும் பாடம்,
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இவற்றை மனப்பட்டதோர் அடிமுதலாக வுச்சரித்து ஓசையும் 
பொருளும் பிழையாவாறு ஈண்டு கொள்க, என்னை ? 

! உரைப்போர் குறிப்பி னுணர்வகை யின்றி 

யிடைப்பான் மூதலீ றென்றிவை தம்முண் 

மதிக்கப் படாசன மண்டில யாப்பே ”' 

என்றார் காக்கைபாடினியார். 

் கொண்ட வடிமுச லாயொத் இிறவது 

மண்டில மாப்பென வகுத்தனர் புலவர்” 

என்றார் சறுகாக்கை பாடினியார். 

* கொண்ட வடி.ருத்த லாயொத் இறுவது 

மண்டில மொத்திறி ஸணிலைமண் டூலமே” 

என்றார் ௮விஈயனார். ் 

ஈ எவ்வடி, யானு முதனடு விறதி 
அவ்வடி. பொருள்கொளின் மண்டில யாப்பே ” 

என்றார் மயேச்சுரர். 

அ௮ஃதேல் அடிமுூதலாய் வரினென்னாது இறினென வேறு 
தர் இசைப்பக் கூலியதென்னை ? நேரிசை, இணைக்குறள், நிலைமண்டில 
வா௫ரியங்கள், முதலும் இறுதியும் ஒன் Pout sre அவற்றை நேரிசை 
மண்டில வா௫ரியப்பா, இணைக்குறண் மண்டில வா௫ிரியப்பா, மண்டில 
வாசிரியப்பா, நிலைமண்டில வாசிரியப்பா எனப் பெயரிட்டு வழங் 

குவ ரொருசா ராசிரிய ரென்பதறிவித்தற்கு எனக்கொள்க, என்னை? 

4 எழுவா யிரட்டித் திறுதி யொன்றாய் 

வரினத மண்டில வாரி யம்மே” 

என்ரேராகலின், 

வரலாறு: 

*! முதுக்குறைஈ் தனளே மூதுக்குறைக் தனளே 
மலைய ஜஞொள்வேற் கண்ணி 

மூலையும் வாரா முதுக்குறைர் சனளே” 

இது கேரிசை மண்டிலவாசிரியப்பா. 

பிறவும் வந்தவழிக் சண்டுகொள்க, (௨௦)
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[நிலைமண்டில வாசிரியப்பா வாமாறு,] 

74. ஒத்த வடியின தாடுயு மொற்றிற 
இிற்பவு மென்னு திலைமண் டி.லமே, 

இஃதென்னுதலிற்கோரோ வெனின், நிலைமண்டில வாூரியப்பா 

வாமா ுணர்த்துக னுதலிற்று. 

இதன் பொருள்:--கேரிசை இணைக்குறள் போலாது, எல்லா 
வடியுஞ் சீரொத்து நின்றவாறே நின்று முடிவனவா௫ியும், அவவ 

Bao யாதேனும் ஒரொற்றினையு மீறாக நிற்பனவும், என் வாண 

னும் அசைச் சொல்லீருக “த்பனவும். நிலைமண்டில வாரிய: 

வெனப்படும் என்றவாறு, 

'நிற்பவும்' என்றவும்மையான் ாற்பா நிலைமண்டிலமும், பிறவும் 

ஏ, ஓ ஈ, ஆ ஐ என்னும் ஐந்த உயிரும் அல்லாப் பிறவுயிரும் இசை 

வன வெல்லாம் ஈருக வரப்பெறும் எனக்கொள்க. 

வரலாறு: 

“வோல் வேலி வேர்க்கோட் பலவின் 

சார னாட செவ்வியை யாகுமஇ 

யாரஃ தறிச்இிச9 னோரே சாரற் 

சிறுகோட்டுப் பெரும்பழம் தூங்கி யாக்கெவ 

ஞுயிர்தவச் சிறிது காமமோ பெறிதே'' (கஃந்தொகை-18,] 

இஃதெல்லா வடியு மொத்துச் இறப்புடை நோத்தளையான் வக்க 

நிலைமண்டில வாசிரியப்பா. 

6 பானலொடு கமழும் கானலச் சண்கழி 

* முத்துக் கன்ன கொத்துதிர் புன்னைக் 

கொடுஞ்னை நெடுக்கோட் டிருந்த பார்ப்பிற்குக் 

குண்டுறை யன்ன மீன்கவர்ந்து கொடுக்குந் 

தண்டுறை யூன் 1றசக்கானெனல் கொடி.தே'' 

இது றெப்பில் வஞ்சித்தளை யொன்னி வச்ச நிலைமண்டில வாசிரி 

யப்பா. 

# 'மூ.த்துகுத்தன்ன' எனவும் பாடம், ச 

ர “தகர்னெனல்' எனவும் பாடம்,
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இவை யெல்லா வடியு மொத்து நின்றவாறே நின்று இற்றன. 
பிறதளையானும் வக்க வாறு கண்டுகொள்க, 

* சோண்மாக் கொட்குமென் றஞ்சுவ லொன்னார்க் 
கிருவிசும்பு கொடுச்கு நெடுவேல் வானவன் 
கூட லன்ன குறுந்தொடி யரிவை 
யாடமை மென்றோ ணசைஇ காடொறும் 
வடிநுனை யெஃகம் வலவயி Cont Ds. 
கைபோரற் காச்தட் கடி.மல ரவிழும் 
மைதோய் சிலம்ப னள்ளிருள் வரு.கிடம்” 

இஅ மகரவீருய் வச்ச நிலைமண்டிலம், உதையணன்கதையும், 
கலியாணகதையும் என் என்னும் அசைச்சொல்லாலிற்ற நிலைமண் 
டிலம், 

“ ஆற்றுச் செலவு மளைமறி நாகழுக் 
தாப்பிசைத் தளையும் சணிஙிலைப் பெய்தியோ 
டேற்கும் பொருள்கோ ளிவையா மெனலான்”” 

இது னகரமீராய் வரத நாற்பா நிலைமண்டிலம். 

பிறவும் வரந்தவழிச்காண்க, என்னை ? 

ஒத்த வடித்தா யுலேயா மண்டிலம் 
என்னென் செவியை யீரு கட்பெறும் 
அன்ன பிறவு மர்சிலைமண் டி.லமே?” 

STOTT Mal GIGI. 

“ess aguler Fever evn” 

* என்னெனுா மசைச்சொலும் பிறவு மொன்றித் 
அன்னவும் பெறாஉ கிலைமண் டிலமே 
என்னென் நிறுதல் வரைிலை யின்றே” 

1: அல்லா வொற்றினு மதனினு மிறுதி 
கில்லா வல்ல நிற்பன வரையார்” 

என்றார் மயேச்சுரர், 

*! நான்கு முதலாக மாலைச் தெழுத்தளவு 
மான்ற வகவ ல.டி.ச்கென்ப-மூன்றுடைய 
பத்தாத யாகப் பதிற்றிரட்டி. Sapa 
வைத்தார் மூரற்கைக் கெழுத்து””
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1! எல்லா கிலமு: மடிப்படுத் இரிரண்டு 

நல்லா கமப்பொருளை ஈண்ணுசலாந்--பல்லோர்க்கும் 

சீரா சிரியத்தைச் தேர்வேர்ச னென்றுரைத்தார் 

பேரா சிரியர் பெயயர்” 

இவற்றை விரிச்துரைத்துக்கொள்க. (உ௧) 

[ஆசிரியத்தாழிசை யாமாறு,] 

75. மூன்றடி, யொத்த முடிவின வாய்விடின் 

ஆன்ற வகவற் முழிசை யாமே, 

இஃதென்னுதலிற்ோோ வெனின் “அ௫ரியப்பாவுணர்த்இ,' இன 

முணர்த்துவா னெடுத்துக்கொண்டார்; அவற்றுள் இச் சூத்திரர் 

தாழிசையாமா றுணர்த்துகனுதலிற்று, 

இதன் பொருள்:---அடிமூன்ருய் த் தம்முள் எளவொக்து வரு 

வொகத்தாழிசையுமா மென்றவாறு, 

சீர் வரையறுத்திலாமையான் எனைத்துச் €ரானும் அடியாய் 

வ.ரப்பெறும், *ஆன்ற' என்று DSB சொல்லியவ தனால் ஒரு 

பொருண்மேன் மன்றடுக்கி வருவது சறப்புடைக்து ; தனியே வாரப் 

  

பெறுமாயின மெனக்கொள்க, என்னை 9 

! ஓத்ச வொருபொருண் கூரவடி முடியினஃ 

தொத்தா ழிசையா மூடன்ஞூன் றடுக்கின்”' 

என்ரூர் மயேச்சாரர், 

அவ்வா?ற ஒரு பொருண்மேன் மூன் தடுக்கி வருவன வொக் 

காழிசை யென்றும் ஒரு பொருண் 2மல் ஒன்றாயும், இரண்டாயும், 

மூன்றுக்கிப் பொருள் வேறுகியும், மூன்றின் மிக்கனவும் ஆரியத் 

தாழிசை யென்றும் விகற்பித்துக் கூறுவ சொருசா ராசிரிய ரேனக் 

கொள்க, 

வரலாறு: 

! சாருண் ணாடைச் சாய்சோ லிடையன் 

சேர்கொண் முல்லை நெற்றி வேய 5 

வாரான் வாரா னெற்றே யெல்லே;
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«“ ௮த்துண் ணாடை யாய்கோ விடையன் 

னற்கார் முல்லை கெற்றி வேய 
வாரான் வாரா னெழ்றே யெல்லே; 

“ தூவருண் ணாடைச் சாய்சோ லிடையன் 

கவர்கார் மல்லை செற்றி வேப 

வாரான் வாரா னெற்றே யெல்லே'” 

"இவை யொரு பொருண் மேன் மூன்றடுக்கி காற்ரடியான் ் 
சிறப்புடை யாசிரிய நேர்த்தளையான் வர்க வாரிரிய வொக்தாழிகை, | 

சன்று குணிலாக் *கணியுதிர்த்த மாயவன் 
இன்றுகம் மானுள் வருமே லவன்வாயில் 
கொன்றையக் இங் சழல் கேளாமோ Cams ; 

* பாம்பு கயிறாச் சடல்கடைச்ச மாயவன் 
சங்கும் மானுள் வருமே லவன்வாயில் 
ஆம்பலச் தீங்குழல் சேளாமோ தோழீ ; 

' கொல்லையஞ் சாரற் குறுந்தொசித்த மாயவன் 
1 எல்லிகம் மானுள் வருமே லவன்வாயில் 
மூல்லையந் இங்குழல் கேளாமோ தோழி *(இிலப்பதிசாரம்.ஆய்சசபர்குசவை.) 

இவை இபற்£ர்ச் சிறப்புடை வெண்டசையான் aces வாரிய 
Aan sar Sane, 

- (நீடற்க வினையென்று கெஞ்ச? ள்ளி 
சிறைமலாஞ் சாக்தமொடு புகையு நீவி 

வீடற்குக் தன்மையினான் விரைச் து சென்று 

விண்ணோடு மண்ணினிடை ஈண்ணும் பெற்றி 
பாடற்கும் பணிதற்குர் தக்க தொல் £ர் 

பகவன்ற னடியிணையைப் பற்று நாமே'” 

இஃது ஓருபொருண்மே Carers, cramer கழிநெடிலடி 
யாற் சிறப்புடைக் கலித்தளையாத் தனியே வந்த வாசிரியத்தாமிசை, 

“வானுற அிமிர்ந்தனை வையக மளந்தனை 
பான்மதி விடுத்தனை பல்லுயி ரோம்பிளே 
நீனிற வண்ணகின் னிரைகழ Qcp ap semis” 

இன சிறப்புடையாிிரியத் தளையான் வக்க அரியத் தாழிசை, 
  * 2 கணியுகுச்த' எனவும் பாடம். 1 எல்லை' எனவும் பாடம்,
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இனி யொருபொருண்மே லிரண்டா$ஏயும், மூன்றாவயும், பொட, 
ருள் வேழுகியும், ௮தின்மேன் மிக்கனவும் வந்தவழிக் கண்டுகொள்க. 

ஆடரியத்தாழிசை யெனினும் அசிரியவொத்தாஜிசையெனினு மிமூக் 
ஸாது, ௪ என்னை ? 

ப *6அடிஞமூன் ஜொத்திறி. னொச்சா மிசையே” 

என்றார் சிறுகாக்கை பாடினியார். (௨௨) 

| ஆசிரியத்துறை யாமாறு,] 

76. கடையத னயலடி. கடைதபு நடையவும் 
தடுவடி. மடக்காய் நான்கடி. யாகி 
யிடையடி குறைநவு மகவற் அறையே - 

என்பது சூத்திரம், இஃதென்னுகலிற்றோவெனின், ஆ௫ரியத்துறை 
யாமா ௮ணர்த்துத னுதலிற்று, ' 

இதன்பொருள் :--ஈற்றயலடிகுறைந்து நான்கடியாய் வருவன 
வும், ஈற்றயலடி குறைச்சு இடைமடக்காய் நான்கடியாய் வருவனவும், 

* இடை யிடை. குறைக் கான்கடியாய் வருவனவும், இடை யிடை 

குறைக் திடைமடக்காய் சான்சுடியாய் வருவனவும் எல்லா மாசிரியத் 

துறையெனப்படும் என்றவாறு, 

'நடுவடிமடக்காய்' என்பசனை யொருகா லிருகலையுங் கூட்டி. 

மத்திமதீபமாக வுரைக்கப்படும், €ர்வரையறை யின்மையின் எனைத் 

அச் சீரானு மடியாய் வாப்பெறும், 'ஈடையவும்' என்ற மிகையான் 

மூதலயலடி குறைந்தும், கடுவீரடி ஞுறைந்தும், மிக்கும் வருவனவும் 
ஆூரியத்துறையாம். அல்லது ஓரடி. குறைக்துவருவன ஆரிய நேர்த் 

அுறையென்றும், ஈரடி. குறைந். துவருவன ஆசிரிய விணைக்குறட்டுறை 
யென்றஞ் சொல்லப்படும். 

வரலாறு; ் 

( சரைபொரு கான்யாற்றம் கல்லத செம்முள்ளி வரு இராயின் 

அரையிருள் யாமத் சடுபுவியோ நும்மஞ்ச யகன்றுபோக 

2 சரையுருமே றுங்கைவே லஞ்சுக அம்மை 

வரையா மங்கையர் வெளவுத லஞ்சுதும் வாலையோ” 

எனவும், 
  

* 4 இடைகுறைந்து ' எனவும் பாடம், 

94
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6 வானகச் சோலை:வரையத செம்முள்ளி வருதி ராயின் 
யானைகண் டார்ச்கு மரியேறு அம்மஞ்டு யகன்று போச 
யானையோ நுங்தைவே ல௫௬ுக அம்மை 
வானர மகளிர் வெளவுச லஞ்சுதும் வாரலையோ'”. 

எனவும் இவை மிற்தயலடிகுறைக்து இயற்சீர்ச். சிறப்புடைவெண் 
டனயானும், றெப்பில்வெண்டளையானும் வக். வாடிரியசேர்த் துறை, 

** வண்டுளர் பூச்தார் வளங்கெழு செம்பூட்சேஎய் வடிவே போலத் - 
சண்டஸீர்ப்பூம் பிண்டித் தழையேக்த மாவினவித் தணர்தோன் யாரே 
தண்டனிர்ப்பூம் பிண்டிச் தழையேச்தி வந்தும் 
பண்டைப் பதிவினவிப் பாங்கு படமொழித்து படர்ச்தோனன்றே ”' 

எனவும், 

 கண்ணியோர் * கண்ணே வலத்தசைத்த காரி 
கமழ் சண்டார் காமம் புனைபவே காரி 

பண்ணியோர் 1 பாட லெழட்பண்ணி காரி 
1 பணைமூழவின் சீர்தயங்கப் பாடானோ காரி 

சீர்தயம்கச் தார்சயக்கச் செட்யாத $ செய்திவ 
ணீர்தயல்கு சண்ணினளாய் ற்கவோ காரி 

பினக்கனியார்க் கெல்லா மினையையோ கதாரி'' 

எனவும் இவை யீற்றயலடிகுறைக் இடை மடக்காய் கான்கடியாய் 
வெண்டளையான் வச்ச வாஇரிய தேர்ச் துறை, 

$ *கொன்முர்ந்தமைக்க ee 2 * 
ச் யு க கற்பன்றே” 

என்பது முதலடியு மூன்ருமடியும் பதினான்கு ரோய், அல்லாத 
வடியிரண்டும் பதினாறு சீராய் இடை.யடிகுறைந்து வச்ச வாரிய 
விணைக்குறட்டுறை. 

  

  

* கண்ணி ' எனவும் பாடம், 
ர் பாட மொழப்பண்ணி எனவும் பாடம், ‘ 
1  பணேமுழவஞ்டர் * எனவும் பாடம், 

© $ செய்தவள்" எனவும் பாடம், 
§ இச்செய்யுளை 81-ஆம் பக்கத்திற் சாண்க,
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“Qriage குயின்முழவா வின்னிசையாம் தேனா 

அ.ரங்க மணிபொழிலா வாடும்போலு மிளவேனில் 

அரங்க மணிபொழிலா வாடுமாயின் 

ம.ரங்கொன் மணந்தகன்றார் நெஞ்ச. மென்செய்த திஎவேனில்” 

ஏனம், 

 போதறு முச்குடைப் பொன்னெயி லொருவன் 

தாதுறு சாமரை யடியிணை பணிர்தார் 

சாதுறு தாமரை யடியிணை பணிந்தார் 

Eso தீவினை யிலரே.” 

எனவும் இவை யிடையிடை குறைக் இடைமடச்காய் வச்ச our Biba {te முறி & ¢ 
விணைக்குறட்டுறை, 

*வரிகொ எரவு மதியுஞ் சுழலக் 

சரிகா லேர்தி யாடுமே 

கிகா லேக்தி யாடு மிறைவன் 

புரிபுன் சடைமேற் புனலும் பிறழ்வே” 

இஅ மூகுலயலடி. யொருசர் HO 05 Bi, ஏனையடி. மூன்றும் mr OF 

rout, Dom io_éer abs arhiiu நேர்த்துறை, 

1! பாட.கஞ்சேர் சாலொருபாற் பைம்பொழ் கனைகழற்கா லொருபாற் ஜோன்றும் 

நீடு குழலொருபா னீண்ட ௪சடையொருபால் 

வீடிய மானி னதசொருபான் மேகலைசேர்ச் 

தாடி அக௫லொருபா லவ்வுருவ மாண்பெண்ணென் நறிவார் யாரே” 

இத நடுவிரு சர்குறைந்து மற்றை யிரண்டடியு மறுரோன் 
வர்சு வாசிரிய விணைக்குறட்டுறை. 

கோடல் விண்டு கோப ஞார்க்த கொல்லைவாய் 

மாடு கின்ற கொன்றை யேறி மெளவல் பூச்த பாக்கெலாம் 

ஆடன்மஞ்ஞை யன்ன சாய லஞ்சொல் வஞ்சி மாதராய் 

வாடன் மைந்தர் தேரும் வந்து சோன்றுமே” 

இ ஈடுவிரண்டடியு மிக்குவக்த வாசிரியக் அறை, 

பிஜவும்வர் தவழிக் காண்க, 

மடக்கு மூவகை; அடிமடக்கு, சீர்மடக்கு, அசைமீடக்கு என, 

என்னை?
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“ இரண்டா மடியை யினிதினின் மடக்கலும் 

இரண்டர் மடியி னிறுஇச்சர் மடக்கலும். 

இரண்டா மடியி னீற்றசை மடக்சலும் ., 

இவ்வா றென்ப மடக்குத முனே.'” 

என்று ராகலின், 

வரலாறு: 

“ வண்டூளர் பூந்தார் ' எனவும் 'இரங்குகுபின்'” எனவும் இவை 
யடி.மடக்கு.. ': சண்ணியோர் கண்ணே ” என்பது சீர்மடக்கு, 

“ முத்தரும்பிப் பைம்பொன் மலர்க்அ முகுகுயிர்த் தூத் 
தொத்தலரும் கானற் ர் றுறையேர் 

அறைவழி வர்செனது தொன்னலனு. காணு 
கிறைவளையும் வெளவி 1 .கினையா னச்சேர்ப்பன்'* 

இஃது அசை யிடைமடக்கு, 

பிறவும் வந்தவழிக் காண்க, என்னை ? 

* அடி.த்தொகை நான்குபெற் றந்தத் தொடைமேத் 
கடப்பது நாற்சீர்க் தழமைய தா௫' 
யெடுத்துரை பெற்ற விருநெடீ லீ ற்றின் 
அடிப்பெறி னாசிரி யத்துறை யாகும்” 

“அளவடி யைஞ்சரர் நெடிலடி. தம்மு 
ஞூ௰ழச் தோன்றி யொத்த தொடையாய் 

, விளைவது மப்பெயர் வேண்டப் படுமே” 

என்ரு காக்கைபாடினியார், 

 எண்ச ரடியீற் றயலடி. குறைவும் 
ஐஞ்ர் ரடி.யினும் பிறவினு மிடையொன்ற 
வந்த தொடையா யடிசான் கா௫ 

யூறழச் குறைவும் துறையெனப் படுமே” 

என்றார் மயேச்சுரர், ் 

* காற்சீ ரடிநான் கந்தத்தொடை சடந்தவும் 
ஐஞ்€ ரடிஈடச் துறழடி. குறைந்தவும் 

 * *துறையெம்' எனவும் பாடம், 
1 ! எீனையானஞ் சேர்ப்பன்” எனவும் பாடம், 
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அறு£ ரெழு?ர் வலிய நடந்தவும் 

எண்டர் நாலடி யீற்றடி. குறைந்தும் 
தன்2ர்ப் பாதியி னடி.முடி வுடைத்தாய் 
அந்தத் * தொடையிவை யடியா ஈடப்பிந் 

குறையா வுறுப்பினது துறையெனப் படுமே” 

என்றார் Amuse. (௨௨) 

[ஆசிரியவிநத்தம் ஆமாறு.] | 

77. கழிநெடி லடினான் கொத்திறின் விருத்தமஃ 
தழியா மரபின தகவ லாகும். | 

இஃ்தென்னுதலிற்ரோ வெனின், ஆடரியவிருத்த மாமாறுணர்த் 

அத னுதலிற்று, 

இதகன்பொருள்:--கழிகெடிலடி. கான்காய்த் தம்முள் அள 

வொக்து முடியின், ௮&த ஆ9ரியவிருத்தமெனப்படும் என்றவாறு, 

அழியா மரபினதகவல்'என்று ஆசிரியப்பாவினைச் சிறப்பித்துச் 
சொல்லவேண்டியதென்னை Quote, -விதப்புக்களெவிவேண்டியது 

.. விகைக்குமாகலின், ஒரு சா.ராசிரியர், அகப்பாவகவல், புறப்பாவசவல், 

. நூற்பாவகவல், சித்திரவகவல், உறுப்பினகவல், ஏக்திசையகவல் 

- என்று ஆறுவிகற்பிற் றகவலோசை என்பர் என்பது அ.ிவித் 

தற்கு வேண்டப்பட்ட து. என்னை ? 

ர் “வெண்பா மூன்று மகவ லாறும் 

பண்புறச் தெரியும் பகுதி மற்றது 
ஈன்றறி புலவர் சாட்டின ரென்ப” 

எனவும், 

: ஆறு வகையி னகவலொடு கொள்ளாது 

வேறுபட வரினது வெண்பா வாகும் '” 

ஏனவும், 

: அவைதாம், ் 

அ௮.கப்பா வகவல் புற்ப்பா வகவல் 
நூற்பா வகவல் சித்திர வகவல் 
  

. * 4தொடையின வவ்வடி.” எனவும் பாடம், ° 

1 *அகவலாறும் வெண்பா மூன்றும் ' எனவும் பாடம்,



270 டக பாப்பழுக்கல:விருத்தி 

| c.g onan Cathey nwaGeus 
றவ்வா றென்ப வறிந்தி னோரே '' 

எனவுஞ் சொன்னாராகலின். 

அவற்றுள், அகப்பாவகவலாவன--அ௮கப்பொருளை த்தழுவி, ஐயி 
ர௮ப்பினவாய், வஞ்சி விரவாது வந்து முடியு மாசிரியப்பா வெல்லா 
மெனக்கொள்க. என்னை? 

் ழ் ழ் 
அகப்பா வகவல, 

ஐமீ ருறுப்பி ஞூரி யம்மே” 

““அவைசாம்,. 

முன்னும் பின்னும்,அக்க வின்றிச் 
சென்னெறி மருங்கிற் சென்றிசைக் கும்மே” 

என்னு ராகலின் , 

புறப்பாவகவலாவன--பாடாண்டுறைமேற்பாடும் அட9ரியமெனச் 
கொள்க, என்னை 7 

4 புறப்பா வகவல் பொருர்தக் கூறிற் 
பாடாண் பகுதி சாடும் காலை.” 

சன்னுராகலின். 

அ£ற்பாவசவலாவன-_ விழுமிய பொருளைத் தழுவிய 'சூத்இர 
யாப்பினவாய் வருவன. என்னை ? 

நூற்பா வகவ னுணக்க நாடின் 

குத்திரம் வகுத்த யாப்பின வாட 
யிசைவரம் பின்றி விழுமியது பயச்கும் '* 

என்ரு. ராகலின், 

சித்திரவகவலாவன---சர்தொறு மகவி வருவன. என்னை? 

“Ag Bs Asad, 
சீர்தொறு மகவுஞ் சத்திர முடைத்தே'' 

என்று.ராகலின். 

உறிப்பினகவலாவன--ஒரு பொருண்மேற் பரந்இசைப்பன, 
என்னை?
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உறப்பினசவ கொ்ருபொரு £3 505) 
யிசைபரச் தியலு மியற்கைச் தென்ப” 

என்றா ராகலின். 

ஏக்திசையகவலாவன--.எழுத்இறக் இசைப்பது. என்னை? . 

“ஏர்இசை யகவ லெழுத்திறம் இசைக்கும் 
BeBe துணர்க்தோர் பகரும் காலை” 

என்ரு ராகுலின். 

அல்லதூஉம் 4அுஞ்து' என விகற்பிச.தவு.கனால், அடிமனியாய் 
வருவனவற்றை ஆரிய மண்டிலவிருதித மென்றும், அடி.மதியாது 
நிற்பனவற்றை அரிய நிலைவிருக்ச மென்றும் வழங்குவ ரொருசா 
சாசிரிய ரெனக்கொள்க, 

aor — 

“MN GEG pre wf gies * மினல்வாள் வீச விரையார்வேம் 
சடஞ்சூழ் காடன் 1காளிக்கன் கதிர்வேல் பாடு மாதல்இ 
வடஞ்சேர் கொங்கை மலைதாந்தாம் வடிக்க ணீல மவர்தாந்தாம் 
தீடந்தோ ளிரண்டும் வேய்தாந்தா மென்னுர் 1 சன்கைச் தண்ண 

[ மையே” 

இஃது ௮றர்க் கழி நெடிலடியான் வந்த சிறப்புடையாசிரிய 
விருத்தம். 

**படையொன்று மில்லை யணியில்லை சுற்ற 

மதுவில்லை பற்ற: மினியொன் 

றடைகின்ற இல்லை யமிழ்துண்ட இல்லை 

யறிவென்று மெண்ணி யறியார்... 

புடைரின்று கான்ற மணிமாலை போக 

கிலவீசு மாக மூறரீள் 

குடையென்ற தொன்று மதன்மேல தொன்று 

மூடையார்க்கி தென்ன குணனே” 

இஃது எழுசீர்க் கழிகெடிலடியான் வக்த சிறப்புடை யாசிரிய 

விருத்தம். 
  

* மின்வாள் ' எனவும் பாடம். 

ர் *காளிம்பன் ” எனவும் பாடம், 

31 'தர்தை' எனவும் பாடம்,
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 அருவெருள் Bo Quon usr லமிழ்தம். தோதந்றி... 
அதன்பொழில்வா யுனைப்பரவி யடைந்த மாந்தர் 

கருதியே கொடுத் தயர்ந்த. காட்டி கோக்டுக் 
_ கற்பகத்தோ டொப்புரைப்பர் லெர்வாய் வல்லார் ' 

வரு,தளிரி னறுமேணி மயிலஞ் சாயல் -. 

வாணுதலாட் கரிஇல்லை ய்தத்க ஹணுண்டென் 

ஜொருசலையா யொவ்வாமை யுரைப்பர் யர்னோ 

வொளியியக்க விருஇிறமு மூடன்பட்-டேனே '! 

னு, 4 

இது ' இறெப்புடைக் கலித்தளை தட்டு எண்டர்ச் ஜறெப்புடைக் 
-. கழிநெடிலடியான் வந்த வாரிய நிலைவிருத்தம். எாண்டரின் மிக்க 

ஒன்பதின் சீராலும் பதின்ராலு மாய விடையாகு கழிரெடிலடியா 
Bb, UAE GET முதலாய சடையாகு கழிகெடிலடியாலும் வசத 

வாசிரிய நிலை விருத்தங்கள் அடியோத்தினுட் கண்டுகொள்க, 

இனியாிரிய மண்டில விருத்தம் வருமாறு: - 

“செக்கயலுள் கருவிளையுஞ் செவ்வேலும் பொருகணையுஞ் 

. செயிர்க்கு நாட்டம் . 

பக்கயமு மிலவலரும் பணிலுருக்கும் பவளமுமே.. 

பழிக்குஞ் செவ்வாய் 

பொர்கரவி ணிரும்படமும் புனை தேரும் அபொனிவழிக்கும் 
புடைவீல் கல்குல் 

கொக்ூவரும் கருக்கூச்தற் கொடியிடையாள் வனமுலையுல் 

கண்றல் Sapp” 

இஃது oie கழிகெடிலடியான் அடிமதியாய்க் கூறப்படு 
தலால் ௮டி.மறிமண்டில வா௫ரிய விருத்தம், 

வெறிவிரவு புன் சடைமேல் வெள்ளம் பரக்கும் 

விறல்விசய னாகத்தும் வெள்ளம் பரக்கும் 

கறைவிரவு கஞ்சுண்டு கண்டங் கறுச்கும் 

கழலடைந்தார் திவினையைச் கண்டம் கறுச்கும் 

பொறிவிரவு பூண்முலையாள் போகத் தனாகும் 

பொ gees தனையடைந்தார். போகத் தனாகும் 
* கெறிவிரவு காஞ்சிநெறிக் காரைக் காட்டான் 

நிழலடைச்தார் தீம்மைகெறிக். காரைக் காட்டான்”
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(சிலம்கா ரணமாக நீர்க்கக்கை யேற்றான் 
நீண்டதா வாலக்கோர் நீர்க்கக்கை யேற்றான் 

சலக்கா ரணமாகச் சங்குவாய் வைத்தான் 

தாயலா எவியகஞ் சங்குவாய் வைத்தான் 

துலக்காச்சர்த் தானவரைத் துன்னத்தா னட்டான் 

தன்னலார்க் இன்னமிர்தகச் துன்னத்தா னட்டான் 

இலக்கா புரத்தார்தல் கோமரனை யெய்சான் 

* எய்தாதார் கெஞ்சத்து செஞ்ஞான்று மெய்தான்” 

இவை எல்லாவடியூ முகனடு விறுஇயாகச் சொன்னாலும் 

பொருள் கொண்டு நிற்குமா கலின் ஆசிரியமண்டி ல விருத்தம். பிற 

வும் வந்தவழிக் கண்டுகொள்க. 

(தருக்க ருழிசை மூன்றடி யொப்பன நான்கடியாய் 

எருத்தடி. நைந்து மிடைமடச்காயு மிடையிடையே 

சுருக்கடி யாயும் துறையாம் குறைவில் €ரகவல் 
விருத்தப் கழிரெடி னான்கொத் இறுவது மெல்வியலே” 

-யாப்பருக்கலக் காரிசை. 

இக்காரிகையை விரித்துரைத்துக்கொள்க, 

(அறு£€ர் மூதலா நெடியவை யெல்லா 

கெறிவயிற் றிரியா கிலத்வை நான்காய் 
விளைகுவ தப்பா வினத்துள விருத்தம்'” 

என்றார் காக்கைபாடினியார். 

£அறு€ ரெழு€ ரடி.மிக வரூ௨ 

மூறைமைய காலடி. விருத்த மாகும்” 

என்றார் சிறுகாக்கை பாடினியார். 

“oF Ort syle ee mayo 

குறைவி னான்கடி விருத்த மாகும்” 

என்றார் அவிதயனார். 

அறு முதலா வெண்டீர் காறும் 

கூறு நான்கடி: யாசிரிய விருத்தம்" 

என்னார். Genres 2 யான் Cote pas பேராசிரியர். க 
   

at” எனவும். பாடம், 
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ஆிரியத்தினமாகய தாழிசை, துறை,. விருத்தமென்னும் மூன் 
அம்) ஆசிரிய வொத்தாழிசை, ஆூரியத்தாழிசை, ஆரிய Cor 

அறை, ஆரிய விணைக்குறட்டுறை, ஆசிரிய நிலைவிருத்தம்,. ஆரிய 

மண்டிலவிருத்கம் என்று கூறுபடுப்ப வாராம், அவை சறப்புடையேழ் 
தளையாலும் இறப்பி லேற்தளையாலுங் கூறுபடுப்ப எண்பத்துசான். 

காம், பிறவாற்றானும் விகற்பிக்கப் பலவாம். அவற்றில் ஓரடி. குறை 

ந்து வருவனவற்றை கேரிசையாடிசியப்பாவி னினமென்றும், ஈரடி 

குறைக்து வருவனவற்றை யிணைக்குறளாசிரிபப்பாவின் இனமென் 
றும், அடிமதியாய் வருவனவற்றை மண்டிலவாசிரியப்பாவினின 
மென்றும், அடி.மதியின் அியே நின்றவாறே நின்று பொருள் பயப்பன 

நிலைமண்டில வா௫ரியப்பாவி.னினமென்றும் இவ்வாறே 'யொருபுடை 

யொப்புமை சோகச் சார்த்தி வழங்கப்படுமெனக் கொள்க, என்னை? 

₹ அக்வற் னெமாய வாதநினையு மீசேழ் 

பகுதித் தளையவற்றுற் டார்க்கத்--தொகு இக்க் 

ணெண்பத்து நான்கா மிணியவற்றின் மிக்கனவும் - 

பண்புற்றுப் பார்த்துக் கொளல்.” (௨௮) 

ஆசிர்யப்பாவு மீனழம் மடிந்தன. 

(கலிப்பாவாமாறு,] 

73... அள்ள லிசையன கலிப்பா மற்றவை 

். வெள்ளையு மகவலு மாய்விளைத் இறுமே. 

இஃதன்னுதலிற்றோவெளின் , கனுக்கநுறையாளே பொது 

வகையாற் கலிப்பாவுணர்த்துத னுதலிற்று. 

இதன்பொருள்: தள்ளலோசையைத் தமக்கோசையாக : 
வுடைய * வெல்லால் கலிப்பா; அவை வெண்பாவு மாிிரியப்பாவுமா 

யிறுமென்றவாறு, 

! பிறிதி னடப்பினும் வஞ்சியும் சவியு 

மிறுதி மருக்கி னாசிரி யம்மே,” 

*' கவியே வெண்பா வாயினும் வரையார்” 

என்ர ராகலின். 

  
* : கவிப்பா கெல்லாம் ' எனவும் பாடம்,
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! துள்ளலிசையன கலியே--வெள்ளையு மசவலு மாய்விளைச் 
இறும்” என்றாலும் சார்ச்யொல் (௮வை' என்பது பெறலாம்; (மற்ற 

வை" யென்று மிகுத்துச் சொல்லவேண்டிய தென்னை ? ஏக் இசைத் 

அள்ளலும், அகவற்றுள்ளலும், பிரிந்திசைத்துள்ளலுமென மூன்று 

வகைப்படும் துள்ளலோசை யென்பதஜிவித்தற்கு வேண்டப்பட்ட. 

, *வெள்ளையு மகவலுமாய்' என்பதனை வெண்பாவு மாசிரியப்பாவுமாய் 

விராயும், ஆடூரியப்பாவும் வெண்பாவுமாய் விராயு மிறுமென்று 

கொள்ளா மோவெனின், கொள்ளாம். என்னை? On «ray னிவ்வாறு 

சொல்லிற்திலராகலானும், பிறநூன் முடிந்தது தானுடம் படுதல் 
என்பதாகலானும், பலபொருட்கேற்பினல்லது கொள்ளல் என்பது 

தந்திரவுக்யொகலானும், வெண்பாலாயும் இறும் ஆ௫ரியமாயுமிறும் 

என்று வேறுவேறே கூட்டித் தீபகப்பொருளாகக் கொள்ளப்படும், 

வெள்ளையுமகவலமாயிறும் என்னா௮ 'விளைந்திறும்' என்று மிகுத்துச் 

சொல்லவேண்டியசென்னை? ஒருசார்க் கொச்சசக்கலிப்பாக்கள் கலி 
யடி யானே யிறுவனவு முளவென்பதூஉம், ஆசிரிய நேர்த்தளையாற் 

கலிப்பா மிக்கு வாரா வென்பதூஉ மறிவித்தற்கு வேண்டப்பட்ட.து. 

(விதப்புக்ளெவி வேண்டிய துவிளைக்கும்' என்ப தாகலின். 

இனியம்மூன்றோசையானுஞ் செய்யுள் வருமாறு:--- 

“ முருகவிழ்சா மரைமலர்மேன் மூடி யிமையோர் புடைவரவே 

வருசினகா தருமறைநால் வழிபிழையா மனமூடையார் 

இருவினைபோய் விழஞமுறியா வெதிரியகா இயையெறியா 

ஙிருமலரா யருவினராம் கிலவுவர்சோ தியினிடையே” 

இ்தேர்திசைத்துள்ளலோசை, 

 செல்வப்போர்க் கதக்கண்ணன் செயிர்ச்தெறிந்த செவாறி 
மேல்லைத்தார் மறமன்னர் மூடி த்தலையை மூருக்கிப்போய் 
எல்லைகீர் வியன்சொண்டூ விடை. அுழையு மதியம்போன் 
மல்லலோக் கெழில்யானை மருமம்பாய்ர் தொளித்ததே'' 

இஃ தகவற்றுள்ளலோசை,. 

. * மணி௫ளர் நெடுமுடி, வானவனுர் தம்முனும்போன் 
றணிஎெர் நெடுக்கடலுக் கானலும் தோன்றுமால் 

- துரைகிவந்த வையன்ன *தொப்பறைய சிறையன்ன 
யிரைஈயர் இிரைகூரு மேமஞ்சார் அறைவ கேள்” 

இஃ்து பிரிர்திசைத்துள்ளலோசை. ; 

* : நெொரவ்வுப்பறை ' எனவும், * கொய்ப்பறை ' எனவும் பாடம், 
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1 முற்றொட்டு *மறவினையை முறைமை௰ான் முயலாதார். 

சொற்றொட்ட வாய்மையாற் சோர்வுமங் குளதாமோ 

சொன்மைக்கண் வினைசெய்யார் ஓப்புரவிற் ரெல்குவார் 

பன் மைக்கண் ணூள்ளந்தேர் பயமின்றிக் கழிவாரே 

செல்வதாஉம் வருவதாஉஞ் சறந்சாக்குத் தமக்கெறிந்து 
ஈல்லறமே புரிவதாஉ ஈல்லார்கள் கடனன்றே” 

இன்னவை பிறவும் பிரிர்திசைத்தள்ள லோசையால் eu Foor 
வெனக்கொள்க. 

சுரிசகத்திறுமாறு இனிக்காட்டுங் கலிப்பாவினுட்கண்டு 
கொள்க, என்னை ? 

4 வகுத்த வுறுப்பின் வழுவுத வின்றி 
யெடுச் துயர் துள்ள விசையன வாகல் 

கலிச்சொற் பொருளெனக் கண்டி? னோரே” 

என்முர் காக்கைபாடினியார். 

*' ஆய்ந்த வுறுப்பி னகவுத லின்றி 
யேந்திய துள்ள லிசையது கவியே '* 

என்றார் ௮விஈயனார். 

* சீரிற் இளர்ந்த தன்றளை தழுவி 

கேரீற் நியற்சர் சேரா தா௫த் 

அள்ள லோசையிற் நள்ளா தாக 

“யோதப் பட்ட வுறுப்புவேறு பலவாய் 

யேத மில்லன சலியெனப் படுமே” 

என்றார் நீர்மலிந்த வார்சடையோன் போமகிழ்ந்த பேராசியர், 

[கலிப்பாவின் வகைஆமாறு,] 

79. ஒத்தா ழிசைக்கலி வெண்கலிப் பாவே 
கொச்சகக் கலியொடு கலிமூன் முகம். 

இஃதென்னுதலிற்றோவெனின், அள்ளலோசைத்தாய், நேரீற் 
ியத்சரு நிரைகவொகிய வஞ்சியுரிச்சரும் வாராது; நிரைமு கலா 
  

  

* : அறிவினை ' எனவும் பாடம், 
ர் மயேச்சாரர்' எனவும் *கறைமிடற்றோன் பெயர் மூழ்ந்த (பேராடரியர்” 

எனவும் பாடம்,
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திய வெண்பாவுரிச்சர் மிக்கு, கேரடித்தாய்த், தன்றளையும் அயற்ற 
ளையுக் தட்டு வருமென்றும், புதகிலைவாழ்த்தும் வாயுறை வாழ்த்தும் 
அவையடக்கியலும் செவியலிவுறாஉவு மென்னும் அ௮ப்பொருண்மேல் 
வாராது, பதின்மூன்றெழுக்து முதலாக விருபதெழுத்தின்காறும் 
உயர்ந்த எட்டுநிலமும் பெற்று, அளவடிமிகுத்து வரு சகலிப்பாவி 
org பெயர்வேறுபாடும் அவற்ததெண்ணு முணர்த்துக ுதலிற்று, 

இதன்பொருள் — ஓத்தாழிசைக்கலியும், கலிவெண்பா வும், 
கொச்சகக்கலியும் என மூன்று வகைப்படுங் கலிப்பா வென் றவாறு, 

. அளலிற்பட்டு அழமுடைத்தாகய பொருளைச் சொல்லு கலானும் 
ஓ.தப்பட்ட கலிப்பாவினது பொது இலக்கணத்தோடு ஒத்து ஆழ 
முடைத்தா யிசைத்தலானும், ஓத்துத் தாழ்க்த புகழிற்றாகலானும் 
ஒத்தபொருண்மேல் மூன்றாய்க் தாழ்ர்இசைக்கும் ஒச்தாழிசையைத் 
தனக்குச் சிறப்புறுப்பாக வுடைத்தாகலானும் ஒத்தாழிசைக்கலி 
யென்பதூஉள் கா.ரணக்குறி, கலியாபய்வர் தூ ஈற்றடிமுச்? ராய் வெண் 
பாவேபோன் சிறுதலானும், வெண்பாவினிற் QD eg வேறுபட்ட 
கலித்தவோசைத்தாகலானும் கலிவெண்பா வென்பதாஉம் வெண்சலி 
ப்பாவென்பதாஉங் காரணக்குறி, கொச்சகம்போல மிக்குல் சூறைக் 

அம் பிறழ்ச் அறழ்ச் தங் கிடக்கு முறுப்பிற்றுகலானும், கலியோசைக் 
குச் சிறப்பில்லாக கேரீற்றியற்சிரை யுட்கொண்டு நிற்றலானும் கொக் 
சகக் கலிப்பாவென்ப.தூஉங் காரணக்குமி, சிறப்பில்லா ததனை ஒரு 
சாரார்சொச்சையென்றும் கொச்சகமென்றும் வழங்குவர் எனக் 
கொள்க. ஓஒத்தாழிசைக்கலி சிறப்புடைதக்தாகலின் முன்னர்வைக்கப் 
பட்டது. வெண்கலி யளவிற்படா த வமைகித்தய் ஈற்றடி முச்ரோக 

லின் இடைக்சண்வைக்கப்பட்டத. கொச்சசக்கலி சிறப்பின்மையின் 
இறுதிக்சகண்வைச்சகுப்பட்டது எனக்கொள்க, என்னை? 

“ஓத்தா ழிசைக்கலி கலிவெண் பாட்டே 

கொச்சகக் சலியொடு கலிஞூன் மாகும்” 

என்றா ஈச்தச்கனார். 

* வெண்கலி யொத்தா மிசைக்கவலி கொச்சக 
மென்றொரு மூன்றே கலியென மொழிப” 

> 

என்றுர் காக்கைபாடினியார்.
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கொச்சகம் வெண்கலி யொத்தா ழிசையென 
(pap ogee கலியின் பகுதி ” 

என்றார் சங்கயாப்புடையார். 

இவர்களும் ஒருபயனோக்கி முறை பிறழவைக்கதார். 

1 ஒத்தா ழிசைக்கலி வெண்கசலிகொச் சகமென 

மூத்திறத் தான்வருள் கலிப்பா வென்ப”! 

என்றார் அவிஈயனார். 

 ஒத்தாழி சைக்கலி வெண்கவி சொச்சகம் 

மூத்திறத் தடங்கு மெல்லாக் கலியும்” 

என்னார். பெண்ணெருபாகன் பெயர் மூழ்க்த பேராடூரியா்.- : 

[ஒந்தாழிசைக்கலியின் வகையாமாறு,] : , 

80. நேரிசை யம்போ தரங்கம் வண்ணகமென் 

ஜோதிய மூன்றே யொத்தாழி சைக்கலி. 

இஃதென்னுதலித்றோ வெனின், பொதுவகையாற் கலிப்பா 
வினைச் தொகுத்தும் வகுத்அஞ் சொன்னார், விரித்துணர்த துவா 

னெடுத்துக்கொண்டார், அவற்றுள் இஃது ஒத்தாழிசைக்கலிப்பா 
வின் பெயர் வேறுபாடும் எண்ணும் உணர்க்அத னுகலிற்று. 

இதன்பொருள்:--கேரிசையொத் தாழிசைக்கலிப்பாவும், அம் 

போதரங்க வொகச்தாழிசைக் கலிப்பாவும், வண்ணசவொத் தாழி 

சைக்கலிப்பாவுமென மூன்று வகைப்படும் ஒத்தாழிசைக் கலிப்பா 

என்றவாறு, 

 ஓதிய' என்று மிகுத்துச் சொல்லவேண்டியதென்னை? பொது 

வகையா லொத்தாழிசைக் கலிப்பாவினுள் நேரீற்றியத்சர் புசப்பெரு 
வென்று சொல்லப்பட்டதாயினும் கலியொலிவழுவா* ane தரவு 
தாழிசைகளுள் வரப்பெறா; வேற்றொலியால் வரும் அ௮ம்போதரங்க 
வுறுப்பினுள்ளும், ஒரு சார் அராகத்துள்ளும் arian என்று 
மயக்கக் தீர்த்தற்கு வேண்டப்பட்டது. 

eral தாழிசை தனிச்சொல் சுரிதகம் என். தளவிற்பட்ட நான் 
குஅப்பினாத் கூறப்படு தலாலும், உடன்பட்ட வொலியிற்ராசலானும், 

?
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* நண்பொருள்மேற் சொல்லப்படுதலானும், மிக்கு நீபுகழித்ருகலா 

ணும், நேரிசை யொத்தாழிசைக்கலிப்பா வென்பதூஉங் காரணக் 

குதி, 
அழூத்ருயொழி௰த் தரங்கப்பட்ட வுறுப்பிற்றுகலானும், உயாச் 

தெழுந்து ஒருகாலைக் கொருகால் கலிசார்ச்.து சுருங்கிக் தரங்கப் 

பட்ட நீர்த்திரைபோலும் உறுப்புக்களை யுடைத்தாகலானும், ௮ம் 

போதரங்க வொத்தாழிசைக்கலிப்பா வென்பதாஉங் காரணக்குறி. 

அம்போதரங்கம் என்பது நீர்த்திரையைச் சொல்லுமோவெனிற் 

சொல்லும் ; அம்புத்தரங்கம் என்னும் வடமொழியை அம்போதரங் 

கம் என்று இரித்துச் சொன்னாராகலின், 

சேவா விழுப்பமும் Cab srg புகழும் வண்ணித்து வருத 

லானும், வாராமின்ற வொலியிற்றிரிச்து வேறொரு வண்ணத்தாற் 

சொல்லப்பட்ட முடுகியலடி யுடை,த்தாகலானும் வண்ணச வொத்தா 

மிசைக்கலிப்பா வென்பதாஉங் sirens GD. 

ஒன்றுக்கொன்று ஒரோவுறுப்பு மிக்கு வருதலின் கேரிசை 

யம்போதரங்கம் வண்ணகம் என்று இம்முறையே வைக்கப் 

பட்டது. (உள) 

[வேண்கலிப்பா, கோச்சகக் கலிப்பா இவற்றின் வரையறை யாமாறு.| 

81. வெண்கலி யொன்றே கொச்சக மைந்தெனப் 

பண்பறி புலவர் பகுத் துரைத் தனரே. 

இஃ்தென்னுதலிற்றோவெனின்; வெண்சகலிப்பாவையும், கொச் 

௪கச் கலிப்பாவையும் வரையறை யுணர்தஅச னுதலிற்று. 

இதன்பொருள் :--கலிவெண்பா வொன்றெனவும், தரவு கொச் 

சகக்கலிப்பாவும், க.ரவிணைக் கொச்சகக்கலிப்பாவுஞ், சஃருழிசைக் 

கொச்சகக்கலிப்பாவும், பஃ்ருழிசைக் கொச்சுசக்கலிப்பாவும், மயங் 

இசைச் கொச்சகக்கலிப்பாவுமென வைந்து வகைப்படும் கொக்சகக் 

கலிப்பாவென விவ்வாற்றாற் கூறுபடுத் தச் சொன்னார் புலத்துறை 

முத்திய பொய் தீர்புலவர் என்றவாறு. 

௩ ( ஐண்பொருள்பட * எனவும் பாடம், > 

Pe பொருளிற்றாகலானும் ் எனவும் பாடம்,
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(பண்பறிபுலவர்' என்று றெப்பித்தவதனால் கேரீற்தியற்சர் வருச் 
தாழிசைக்கலிப்பா வுளவாயினும், ஒருபுடை யொப்புமை நோக்கிக் 

கொச்சகக் கலிப்பாவின்பாற்படுத்து வழங்கப்படும் எனக்கொள்க, 

ஏந்இசைத்துள்ளலும், அகவற்றுள்ளலும், பிரிந்திசைச்துள்ள 

லும் என்னு மிம்மூன்று துள்ளலோசையானும் ஒன்பது கலிப்பா 

வினையுங் கூறுபடுப்ப விருபத்தேழாம். ஒன்பது. கலிப்பாவினையும் 

ஆரிய கேர்த்தலா இரண்டுமொழித்துச் சிறப்புடை யாறுதளையா 

லுஞ் செறப்பிலாறுதளையாலுங் கூறுபடுப்ப நூற்றெட்டாம். ஓசையுக் 

சளையுங் கூட்டியுறழ முக்நாற்கிருபத்து சான்கு கலிப்பாவாம். கலி 

வெண்பாவினுள்ளுங் 'கொச்சகக்கலிப்பாவினள்ளும் ஆசிரிய நேர்த் 

தளையிரண்டு மருகிவரப்பெறுமென் றவற்றொடுகூட்டிச் சொல்லும் 

கான் முக்நாற்றறுபது கலிப்பாவாம், பிறவாற்றானும் விகற்பிக்௪ 

எழுதாற்சிருபசாம். என்னை ? 

ஓத்தா ழிசைக்கலியென் ரோதிய வாதினையு 

மூத்திறத் தோசையின் முன்முரணி--வைத்து 

வழுவற்ற வாறிரண்டு வான்றளையான் மாற 
எழுமூப்பத் தாரு மெனல்”' 

 கொச்சக மீரைந்தும் வெண்கலி யோரிரண்டும் 

வைத்திசையோர் மூன்றினான் மாறியபின்--மற்றவற்றை 

மாசில் பதினான்கு வான் தளையான் மாறவே 

யாசுதீ ரைஞ்தூற்று கான்கு” 

ஒத்தாழிசைக்கலி இரு நாற்றொருபத்தாறும், வெண்கலியெண் 

பத்துகான்கும், கொச்சகக்கலி நானூற்றிருபதுமாக oT Up or BD RL 

தாம். பிறவாற்றானும் விகற்பிக்கப் பலவுமாம், தரவு கொச்சக முத 

லாக வுடையன வப்பெயரானே காரணக்குதியாய் நின்றன. அவற்றை 
விரித்துரைத்துக்கொள்க, (௨௮) 

[நேரிசை யொத்தாழிசைக் கலிப்பாலாமாறு,] 

82. தரவொன்று தாழிசை மூன்றஞ் சமனாப்த் 
SIND சுருங்கித் தனி நிலைத் தாடுச் 
குரிதகஞ் சொன்ன விரண்டினு ளொன்ளுய் 
நிகழ்வது நேரிசை யொத்தா மநிசைக்கலி,
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இஃதென்னுதலிற்ரோவெனின், கி௮ுத்தமுறையானே நேரிசை 
யொத்தாழிசைக்கலிப்பா வாமா றுணர்த்துத னுதலிற்று. தரவெனி 

னும் எருத்தமெனினும் ஓக்கும். தாழிசையெனினும் இடைஙிலைப் 

பாட்டெனினும் ஓக்கும். தனிச்சொல்லெனினும் இடைகிலையெனி 

னும் கூனெனினும் ஓக்கும். சுரிசகமெனினும், அடக்கியல் எனி 
னும், வாரமெனினும், வைப்பெனிஸும், போக்கியல் எனினும் ஓக் 

கும். 

இதன்பொருள் :--தரவொன்று' என்ப, தரவென்னு முப்பு 

முதற்கண்ணே வக்.௫ என்றவாறு) தாழிசை மூன்றும் சமனாய்' என் 

பது, தரவின் பின்னர்த் தாழிசையென்ன , மிரண்டா முறுப்புத் 

தம்முளொத்அு மூன்றாய்வக்து என்றவர்று; !த.ரவித் சுருங்க'என்ப.௮, 

அத்தாழிசை யொரோவொன்றாய்த் *தரவிற் குறைந்து என்றவாறு; 

த.ரவிற் சுருங்கியென்பதனை மூன்று தாழிசையுமாய்த் தரவிற் 

சுரு யென்று கொள்ளாமோவெனித் கொள்ளாம். என்னை ? 

: இடைகிலைப் பாட்டே, 

த.ரவகப் பட்ட மரபிற் றென்ப'' (தொல்-பெச-செய்-184,) 

என்றார் தொல்காப்பியனா ராகலானும், ஒரோவொன்றே யத் தரவி 

னகப்பட்டதென்றே சொல்லப்பட்டதாகலானும், (பலபொருட் 

கேற்பினல்லது கொள்ளல்' என்பது தச்திரவுத்தியாகலானும் 

அதுவே துணிபு. (தனிநிலைத்தாக' என்பது, தாழிசைப்பின் 

தனிச்சொல்லென்னு மூன்றாமுறுப்புடைத்தாய் என்றவாறு; *சுரித 

கஞ்சொன்ன விரண்டினுள் ஒன்ராய்' என்பு, சுரிதசகமென்னு கான் 

காமுறுப்பு மேற்சொல்லப்பட்ட வெண்பாவானும், அசிரியப்பாவ- 

னும் வந்து என்றவாறு; 'நிகழ்வதுநேரிசை யொத்தாழிசைக்கலி' 

என்பத, கான் குறுப்பினானும் வந்து நிகழ்வது யாது ௮2 நேரிசை 

யொத்தாழிசைக்கலிப்பா வெனப்படும் என்றவாறு, 

எல்லாவுறுப்பின் பொருளையுக் தொடுத்துக்கொண்டு தந்து 

முன்னிற்றலிற் றரவென்பதூஉங் காரணக்குி. ஒத்தவொருபொருண் 

முடிவினால் ஒத்த தாழ்ச்சியால் இசைத்தலானும், த.ரவிற்குறைந் 

இறுதலானும் ஒத்தாழிசையென்பதூஉம், தாழிசைகயன்பதூஉங் 
காரணக்குதி. தனிச்சொல் ஒரு சொல்லாய்ப் பொருணிரம்பித் 
    

* தரவடியிற் சுருக்கி! எனவும் பாடம், 

a6
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சனியே நிற்றலிற் றனிரிலையென்ப.தாஉங் காரணக்குறி, ஒரிடத்தோ 

டாநின்ற நீர், குமியானுர் திடானஞ் சார்ந்தவிடத்துச் சுரிந்தோடு 

மதனைச் சுரிர்தென்றும் சுழியென்றும் வழங்குவதுபோலச் தான் 

கலியோசையான் வாரா நின்றது வெள்ளையானு மாசிரியமானுமாய்த் 

தக்கதொருபொருளை யுட்கொண்டு நித்றலாற் சுரிதகமென்ப.தூஉவ் 

கா.ரணக்குதி; பிறரும், 

“ தந் துமுன் ணிற்றலிற் நரவே தாழிசை 

* யொத்தாழத் திறினல் தொத்தா மிசையே” 

* தனிதர கிற்றலிற் றணிசிலை குனிகிரை 
நீர்ச்சுழி போல கின்றுசுரிர் திறுதலிற் 

சோர்ச்சியில் புலவர் சுரிதக மென்ப” 

என்றாராகலின். 

நிகழ்வகென்று விதந்தவகனால் ௮ம்போ தங்கமும், வண்ணக 

pb இருமூன்றடியே தரவின் பெருமை; அல்லன மூன்றடிச்சிறுமை 

அம்பு வண்லாக மிருமூன் றடியின 

மூன்றடி சறுமை யாறடி பெருமை 

தந்.துமுன் னிற்றலிற் றரவா கும்மே” 

(இரண்டடி சிறுமை பெருமை யிரட்டி.. 

1 தரவடி யதணிற் ரூழ்க்கிறும் தாழிசை” 

((தணிகிலை சுரிதகம் வரைகிலை யிலவே” 

ஈஇிறுமை யிரண்டடி பெருமை பொருண்்முடிபே 

sige Quer 1தொன்மொழிப் புலவர்” 

இவற்றை விரிக்அுரைக்துக்கொள்ள. 

கலியுஅுப்புக்கு அளவை செயன்முறையுள்ளும், சேயிற்றியத் 
துள்ளும் அகத்தியத்துள்ளுங் கண்ககொள்க. அவை யீண்டுரைப்பிற் 

பெருகும். வல்லார்வாய்க் கெட்டுணர்க, 

  
* : ஒத்ததாழத்தின ' எனவும் பாடம். 
te tgp Gopb sor sriglenr wr Gu’ எனவும் பாடம், 
1 (தொல்லை யோரே'எனவும் பாடம்,
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வரலாறு: 

* வாணெடுக்கண் பணிகூர வண்ணம்வே ரூய்த் திரிந்து ' 
தோணெடுர் தகைதுறந்து துன்பக்கூர் பசப்பினவாம் 

* பூணொடுங்கு முலைகண்டும் பொருட்பிரிதல் வலிப்பவோ”” 

இது தரவு, 

“சூருடைய கடுங்கடங்கள் சொலற்கரிய வென்பவாற் 
பீருடைய ஈலச்தொலையப் பிரிவாரோ பெரியவரே; 

'சேணுடைய சடுக்கடல்கள் சொலற்கரிய வென்பவால் 
காணுடைய கலந்தொலைய கடப்பாரோ ஈலமிலரே ; 

“சிலம்படைக்த வெர்கானஞ் சரிலீவே யென்பவாற் 
புலம்படைச் ச ஈலக்தொலையப் போவாரோ பொருளிலரே”' 

இவை மூன்றுக் தாழிசை, 

எனவாக்கு, 

இது தனிச்சொல், 

ர “அருளெனு மிலராய்ப் பொருள்வயிற் பிரிவோர் 
பன்னெடுக் காலமும் வாழியர் 

பொன்னெடுர் தேரொடுச் தானையிற் பொலிக்தே” 

இ௮௫ மான்றடி யாிரியச் சுரிதகம். 

இது, இரவு மூன்றடியாய்வர் ௮, தாழிசை மூன்று மிரண்டடி. 

யாய் வர், தனிச்சொற்பெற்று, மூன்றடி யாசிரியச் சுரிதகத்தா 
லிற்ற நேரிசை யொக்தாழிசைக் கலிப்பா, 

இது ரறப்புடைக் கலிக்களையான் வற்த.து. 

ம த்தொடு மணிதயங்கு முக்குடைசகழ் மூனை வாய் 

எத்திசையும் பல்லுயிர்க ளின்புற விணிதிருச்து 

பத்துறு காவதம் பகைப௫ பிணிநீக்க 

உத்தமர்க டொழுதேத்த வொளிவரை 3செலவிஜோய்'” 

இது த.ரவு, 
  ் ன் ் 

* பூணடங்கு' எனவும் பாடம், 

ர் (தருளேனும்' எனவும் பாடம், 

3 (செவ்வியோம்' எனவும் பாடம்,
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எள்ளனைத்து மிடரின்றி யெழின்மாண்ட * பொன்னெயிவின் 

உள்ளிருந்த வுன்னையே * யுயிர்த்துணையென் றடைக்தோரை 

வெள்ளில்சேர் வியன்காட்டு ரூறைகென்றல் விழுமிதோ ; 

குணங்களின் வரம்பிகக்து கூடிய பன்னிரண்டு 

கணக்களும்வர் தடியேத்தக் காதலித் துன் னடைந்தோரைப் 

பிணம்பிறங்கு பெரும்காட்டி லுறைகென்றல் பெருமையோ ; 

*விடத்தகைய வினைநீக்கி வெள்வளைக்கைச் செர்அவர்வாய் 
மடத்தகைய மயிலனையார் வணக்ககின் னடைச்தோரைச் 

தடத்தசைய காடுறைக வென்பதுகின் றகுதியோ” 

இலை. தாழிசை, 

GT COT QUIT NE, 

இது தனிச்சொல். 

(ஏனை த்துணையை மாயினு மாகமற் sper ee 

தினைத்துணையும் தியவை யின்மையிற் சேர்தும் 
வினைத்தொசையை வீட்டுக வென்று” 

இ சுரிதகம். 

இது கான்கடியாய்க் தரவுவந்து, தாழிசை மூன் ஐடியாய்த், 
தனிச்சொல்வக்து, வெள்ளைச் சுரிதகமாய், ஆரியச் சிறப்பினிரைச் 

தளையால்வர்த கேரிசை யொத்தாழிசைக் கலிப்பா, பலவடியானும், 
வேற்றுத்தளையானும் வருவன, வக்்தவழிக் கண்டு கொள்க. பிறரு 
மிவ்வாறே இதற்கில்க்கணஞ் சொன்னார். என்னை? 

தரவே தாழிசை தணிகிலை else 
-மெனரான் குறுப்பின தொத்தா ழிசைக்கலி”” 

“தன்னுடை யந்தமூம் தாழிசை யாதியுந் 

துன்னு மிடத்துத் துணிச்சது போலிசை 

தன்னொடு கற்ற றரவிற் இயல்பே” 

*தத்தமி லொத்துத் தரவி னகப்பட 

கிற்பன மூன்று கிரச்தவை தாறிசையே”? 

  

4 * “பொன்னெயில்' எனவும் பாடம், 
1 “உயாதுணை' எனவும் பாடம்,
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“அக்கென் ளெவி யடையாத் தொடைபட 

நீஸ்கி யிசைக்கு நிலையது தணிச்சொல்'” 

“அசிரியம் வெண்டா வெனவிவை தம்முள் 

ஒன்றாடு யடிபெற் நிறுதி வருவது 

சுழிய மெனப்பெயர் சுரிதக மாகும்” 

என்றார் காக்கை பாடினியார். 

“விட்டிசை முதற்பாத் தரவடி யொத்தாள் 

கொட்டிய மூன்றிடைச் தாழிசை யதன்பின் 

மிக்கதோர் சொல்லாச் தணிஎலை சுரிதகம் 

ஆசிரி யத்தொடு வெள்ளை யிறுதலென் , : 

மோதின ரொத்தா ழிசைக்கலிக் குறுப்பே” 

என்றார் ௮விகயனார், 

*(தரவொன் மூடச் தாழிசை மூன்றாய்த் 

தனிச்சொ லிடைக்கிடச்து சுரிதகர் தமுவ 

வைத்த மரபின தொத்தா ழிசைக்கவி” 

* “தரவி னனவிழ் சுரிதக மயற்பா 
விரவு மென்ப ரரசிரியம் வெள்ளை” 

என்மூர் *பெருமான் பெயர் ம௫ழ்க்த பேராசிரியர், 

தரவின்றுணையே சுரிதக மாவது சறெப்புடைமையால் எடுத்தோ 

இனார், மிக்குங் குறைந்தும் வருவனவுளவாயினும் எனக்கொள்க. 

[அம்போதாங்க வோத்தாழமிசைக்கலிப்பா வாமாறு,] 

85. முந்திய தாநிசைக் கீருய் முறைமுறை 

ஒன்றினுக் கொன்று சுருங்கு முறுப்பின 

தம்போ தரங்கவொத் தாழிரைக் கலியே. 

இதன்பொருள்:--கரவு, தாழிசை, கனிச்சொல், சுரிதகம் 

உடைத்தாய், மேற்கூறிய தாழிசைக்குப் பின்னாக வடியினானும் சரி 

னானும் முறையே யொன்தினுக் கொன்று சருங்கிவரும் உறுப்புடை, 

யது அம்போதரங்க வொத்தாழிசைக்கலிப்பா வெனப்படும் என்ற 

வாறு, 

* “தரவி னளவே' எனவும் பாடம், இத 

1 மயேச்சுரர்' எனவும் (காமவேளைக் கறுத்த பூத்தேள் சாமக்தாக்கய ஈல் 

லாரியா்' எனவும் பாடம்,
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கரவு, தாழிசை அம்போதரங்கம், தனிச்சொல், :சுரிதகம் 
் என்றதிகாரம் வருவித்துரைச்கப்பட்ட து. அம்போதரங்கவுறுப் 
பெனினும், அசையடியெனினும், பிரிக்திசைக் குறளெனினும், 
சொற்€ரடி. யெனினும், எண்ணெனினும் ஓக்கும். அவற்றை 
முறையே பேரெண், ற்றெண், அளவெண் என்றுஞ்சொல்லுவர், 

அவ்வுறுப்புச் தாழிசைக்குப்பின் நாடியா லிரண்டும், அதன் 
பின் சாற் டியா னான்கும், அ௮.சன்பின் முச்சரடியா னெட்டும், அதன் 
பின் இருசீரடியாற் பதினா௮ுமாய்வரும், என்னை? 

“ஈரடி யிரண்டு மோரடி. கான்கும் 
மூச்? செட்டு மிரு2 ரிஎட்டியு 

மச்சீர் குறையினு மம்போ தரர்கம்”” 

என்ரு. ராகலின், 

முச்ரடியாலெட்டும், இருசீரடியாற் பதினாறும் என்று 
சொல்லப்பட்டன குறைந்த வரவும்பெறும், இப்பொருளெல் 
லா மெற்றாற் பெறுமோ வெனின், உரையிற் கோடலென்னுக் தகர் 
இரவுத்தியானும், (முறை முறை' என்னும் விதப்பினானும், பிற நான் 
Pre ssi தானுடம்படுதல் என்பதனானும் பெறுதும், 

வரலாறு? 

*கெடலரு மாமுணிவர் சர்ர் துடன் றொழுதேத்தக் 
கடல்கெழு கனைகடரிற் கலக்தொளிரும் வாறுளை இ 
யழல்விரி சுழல்செக்க ணரிமாவாய் மலைக்தானை த் 
தாரோடு முடிபிதிரத் தமணியப் பொடிபொக்க 
வார்புனலி ஸிழிகுருகி யகலிட மூடனனைப்பக் 
கூருகிரான் மார்பிடர்ச கொலைமலி தட.ச்கையோய்” 

இது தரவு, 

1 மூ.ரசதிர வியன்மதுரை முழுவ தாஉம் தீலைபனிப்பப் 
புரைதொடிச் இரடிண்டோட் போர்மலைந்த மறமல்ல 
ரீடியோடு மூடியிறுப்புண் டயர்ச்தவ ணிலஞ்சேரப் 
பொடியெழ வெங்களத்துப் புடைத்ததுரின் புகமாமோ ; 

* கலியொலி வியனுலகள் கலச்துட னனிஈடக்க 
வலியிய லவிராழி மாறெதிர்க் ச UGG Fa tay
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மாணாதா ர௬டம்போடு மறம்பிதிர வெதிர்கலக்கச் 
சேணுய ரிருவிசம்பிற் செகுத்த துகின் செமாமோ; 

ஸூ
 

* படுமணி யினஙிரைகள் பரக் துட னிரிர்தோடக் 

கடும ணெ 'ர்மலைஈ்ச சாரொலி யெழிலேறு 

* வேரினொடு மருப்பொ௫ய வீழ்க்துஇிறல் வேறாக 

1 வேருமலி பெருர்தொழுவி ணிறுச்த துஙின் ஸிகலாமே” 

இவை தாழிசை, 

* இலக்கொளி மரசத வெழின்மிகு வியன்கடல் 

வலம்புரிச் தடக்கை மா௮ ஸின்னிழம்; 

விரியிணர்க் கோங்கமும் வெந்தெரி பசம்பொனும் 

பொருகளி நட்டோய் புரையு கின்னுடை" 

இவை பேரேண், 

“ தண்கவர் சுதிர்மணி சனலுஞ் சென்னியை ; 

தண்சுட ர௬ுறுபகை தவிர்த்த வாழியை; 

ஓலியிய லவண மோக்யெ கொடியினை: 

வலிமிகு சகட மாற்றிய வடியினை”” 

இவை இற்றெண், 

** போரவுணர்க் கடந்தோய் நீ; புணர்மருசம் பிளர்தோய் 8: 

நீரகல மளச்தோய் நீ; கிழறிகழைம் படையோய் நீ; 

இவை இடையேண்,. 

“ஊழி 8; யுலகு£) யுருவு ரீ; யருவு £ீ; 
ஆழிரீ) யருளுகி; யறருஸி; மதருள”? 

இவை அளவெண், 

TOT UBS, 

இது கனிச்சொல், 

“ அடுதிற லொருவகஇிற் பரவுது மெக்கோன் 
ரடுகழற் கொடும்பூட் பகட்டெழின் மார்பிற் 

கயலொடு கலந்த சலையுடைக் கொடுவரிப் 

புயலுறழ் சடக்கைப் போர்வே லச்சுதன் 
  

* வரினொடு' எனவும் பாடம், 

ர் 4வெருமவி” எனவும் பாஉம்,
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ளென்று மு.திர்கட ஓலக மூழுதுட 

ஜனொன்றுபு தூரி யுருட்டுவோ னெனவே” 

இத சுரிதகம். 

இஃ எட்டும் பதினாறுமென்று சொல்லப்பட்ட முச்சீரடி 
யம்போதரங்கமும், இருரடியம்போதரங்கமும் குறைந்து முச்ச 

ஏடி. கான்காய் இருசீரடி யெட்டாய்க் குறைந்து ஜெப்பிலியற்8ர் 
வெண்டசையான்வர்த அம்போதரங்க Gar gsr Sone கலிப்பா, 

' கலங்கெர். திருமணியு சன்பொன்னும் குயின்றழகா 

ரிலக்கெயிற் றழலரிமா னெருத்தஞ்சே ரணையின்மே 

லிருபுடையு மியக்கரச ரிணைக்கவரி யெடுத்தெறிய 
விரிதாமச் துயல்வரூ௨ம் வெண்குடைமூன் அடணிழற்ற 

 வண்டரற்ற காற்காதம் வகைமாண வுயர்க்தோக்குச் 

தண்டளிர்ப்பூம் பிண்டிக்£ழ்த் தகைபெறவீத் திருக்தனையே” 

இ௫ தரவு. 

 ஒல்லாத பிறப்புணர்த். அ மொளிவட்டம் புடைசூழ 
வெல்லார்க்கு மெதிர்முகமா யின்பஞ்சேர் திருமூகத் தள் 
ஏர்மல7 மணிப்பொய்கை யெழிலாம்பற் பொதியவிழ 
வூர்களோ டென்முளைத்த வொளிவட்டத் தமர்ந்தன்றே; 

! சனல்வயிரங் குறடாகக் சனல்பைம்பொன் சூட்டாக 

வினமணி யாரமா வியன்றிரு ஸிரிர்தோட 

அந்தரத் துருளுசின் mores ர[றவாழி 
இக்இரனும் பணிந்தேத்த விருவிசம்பிற் நிகழ்க்தன்றே; 

ம் வாடாத மணமாலை வானவர்க ஸள்ளிட்டார் 
ரீடாது தொழுதேத்த கிறஞ்சேர்க்த பெருங்சண்ணு 
முடழ்பரிதி முகரோச்கி முறுவலிச் Bein Deon Dips ay 

*திகழ்தகைய குடைபுடைசூழ் திருந்துசம நிளைத்தன்றே” 
இவை தாழிசை, 

*: மல்லல் வைய மடிதொழு தேத்த 

வல்ல னீச்தக் சறப்புணேயாயினை ; 

  

* (இிகழ்க்திலக்கு கோட்டைகுழ் திருக்துதிகழ் இளைத்தன்றே' எனவும் 
பாடம், 
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ஒருதுணி வழிய வுயிச்கர ணா 

யிருதுணி யொருபொருட் செயல்வகை கூறினை” 

இவை நாற்£ரீரடி யிரண்டம்போதரங்கம். 

ஏடலர் தாமரை யேந்து கின்னடி; 

வீடொடு கட்டினை விளைக்கு ஈின்மொழி) 
. விருப்புறு தமணிய௰ம் விளக்கு கின்னிறம் 

ஒருத்தல் கூடுற வுஞற்று நின்புகழ்" 

இவை காற் சோரடி. சான்கம் போ தரங்கம். 

இந்திரற்கு மிந்திர னீ; யிணையில்லா விருக்கையை 8; 

மந்திர மொழியினை ௩; மாதவர்க்கு மு.தல்வனு நீ; 
அருமைசா வறத்இனை நீ; யாருயிரு மளித்தனை நீ; 

பெருமைசால் குணத்்இனை ந) பிதர்க்கறியாத் திறத்தினை 6” 

இவை முச்€ரோரடி யெட்டம்போ தரங்கம். 

1! பரம நீ; பகவ னீ; பண்ணவ னீ; புண்ணிய னீ; 

உரவ னீ; குரவ னீ; யூழி 8; யுலகு 8, 

யருளு 8; யறழு நீ) யன்பு நீ) யணைவு 8; 

'பொருளு நீ; பொருப்பு £; பூமி 8; புணையு £ீ ” 

இவை யிரு£ரோரடிப் பதினாறம்போ தரங்கம். 

எனவாக்கு, 

இது தனிச்சொல். 

( அருணெறி யொருவகிற் பரவுது மெங்கோன் 

இருமிகு சிறப்பிற் பெருவரை யகலத் 

தெண்மிகு தானைப் பண்ணமை நெடுந்தேர் 

அண்ணல் யானைச் செங்கோல் விண்ணவன் 

செருமூனை செருச்கறத் தொலைச்சி 

யொரு தனி வெண்குடை யோகங்குக வெனவே” 

இது சுரிதகம். 

இது ளெட்டும் பதினாறு மென்று சொல்லப்பட்ட உறுப்புக் 

குறையாதே வந்தவாறு கண்டுகொள்க. 

இஃது ஆரியச் சிறப்பில் நிரைத்தளையான்வர்த அம்போதரங்சு 

RSET Panes கலிப்பா. 

91



290 யாப்பருல்கல விருத்தி 

பிறதளையானும் வந்தவழிக் கண்டுகொள்க, 

 சரமிவான்று தாழிசை மூன்று சனிச்சொல் சுமிதகமாய் 

கிரலொன்றி னேறிசை யொத்தா மிசைக்கலி நீர்த்திரைபோன் 

மரபொன்று நோடி மூச்சர் குறணடு வேடடுப்ப 

தாவொன்று மல்குல தம்போ தரச்கவொச் தாழிசையே" 

யரப்பருங்கலக் சாரிகை, 

இக்காரிகையை விரிச்துரைத்துக்கொள்சு. சான்னை 1 

* நீர்த்திரை போல கிரலே முறைமுறை 
யாக்கஞ் RGHE * யசையடி தாழிசை 

விட்டி சை விரியத் தொடுத்துச் சுரிதகம் . 

தாக்கிச் 1தழுவுச் தரவினோ 1டேனவும் 
பரப்பூற் மமைந்தன வம்போ தரர்சம்” 

என்றார் காக்கை பாடினியார். 

தரவே தாழிசை தனிச்சொற் சுரிதகம் 

வருவன வெல்லாம் தாழிசைக் சலியே'' 

* சேர்த்திய சாவொடு தாழிசைப் பின்னர் 

, நீர்த்திரை போல கெறிமையிற் ௬௫, 

மூவகை யெண்ணு முறைமையின் வழாஅ 

வளவின வெல்லா மம்போ தரக்கம்'” 

என்றார் சிறுகாக்கை பாடினியார். 

1 உரைத்த வுறுப்பொடு தாழிசைப் பின்னர் 
இிரைத்ச வடியா னீர்த்திரை போல 

வசையடி. பெறினவை யம்போ தரக்சம்'” 

என்றார் அவிஈயனார். 

* தாழிசைக் கீரறாய் முறைமுறை 
ஒன்றினுக் கொன்று சஈரு.ங்கு மூறுப்பின 

தம்போ தரங்கவொத் தாழிசைச் கவியே ” 

என்பது சூத்திரமாகக்கொண்டு தரவு, தாழிசை, தனிச்சொல், கரி 
தகம் உடைத்தாய் என்று ௮இகாரம் வருவித்துரைத்தாலும் கருதிய 
  

* அசையடித் தாக எனவும் பாடம், 
ர் தொடுத்த” ஏனவும் பாடம், 

1 *ஐந்தும்' எனவும் பாடம், 

4
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பொருஸ£ப் பயக்கும்) 'முந்திய' என்று மிகுத்துச் சொல்லவேண் 

டியதென்னை ? ஒரு சாராசிரியர் தரவு ஆறடியால் வக், கான்கடித் 

தாழிசை மூன்றுவக்து, அதன்பின் இரண்டடியால் ஓரராகம்வந்து 

அதன்பின் இரண்டடியால் இரண்டு பேரெண்வந்து, இரடியால் 

நான்கு. இடையெண்வந்து, சிற்றெண் இரு€ராலெட்டாய் ௮வை 
யிரண்டுகூடி. யோரடியேபோன்று இம்முறையே இம்மூன்று ௮ம் 

போதரங்க வுறுப்புப்பெற்றுத், தனிச்சொல்வக்து, சரிககம் ஆறடி 

யால் வந்து முடிவது தலையளவம்போதரங்கவொக்தாழிசைக் 

சலிப்பாவென்றும் ; தரவு ஐந்தடியான்வக்து, மூன்றடித் தாழிசை 

மூன்றுவந் த, தாழிசைப்பின் இரண்டடியால் ஓர் அராகம்வர்அ, 

பேரெண் அறு€ரால்வர் ௫, இடையெண் முச்சீரால்வச்.து, இற்றெண் 
ஒருசரும் ஓாசையுமாய், இம்முறையே இம்மூன்று அம்போதரங்க 

வுறுப்புப்பெற்று, ௮தன்பின்னர்த் தனிச்சொல்லும் ஐந்தடிச் சுரி 

௨ தகமும் பெற்றுமுடிவது இடையளவம்போதரங்க வொக்தாழிசைச் 

கலிப்பாவென்றும் ) கரவு நான்கடியான் வந்து, ஈரடித்தாழிசை 

மூன்றுவர் அ, அதன்பின் இரண்டடியால் ஓர் அராகம்வக்து, ஒடியா 

லிரண்டு பேரெண்வக்ஐ, இருசீரால் கான்கு இடையெண்வச்௮, ஒரு 

சீரால் எட்டுச் சற்றெண்வந்து இம்முறையே இம்மூன்று அம்போ 
. தரங்கவுறுப்புப்பெற்று கனிச்சொல்லும் கான்கடிச் சுரிதகமும்வக்து 
மடிவது கடையளவம்போதரரங்க வொக்தாழிசைக்கலிப்பா என்றும் 

வழங்குவர். என்னை 7 

! தாழிசைப் பின்னர் தணிச்சொன் முன்னர் 
ஆழ்புனற் நிரைபுரை யம்போ தரக்க 

மூம்பர் மொழிர்த சாறி சைவறி 

யம்போ தரக்கம் வண்ணகமுா மாகும்” 

அவையே, 

தேவ பாணியென் றேவவும் படுமே” 

(£ வழிபடு தெய்வம் வழுத்தி வழிமொழியிற் 

றலையிடை கடையென வம்படோ தரங்கம் 

நிலையி னவ்வளவி ணிலையுங் காலை 

௮.ராகம் பேரெண் ணிடையெண் ஈற்றெண் 
*விராக வென்ப தாழிசைப் பின்னர்க் 

கூறிய தரவே யாறடித் தாகும்” 
  

* விராக மென்ப' எனவும் பாடம்,
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4 தரவின் வழிமுறை தாழிசை மூன்றும் ' 

வரன்முறை பிறழா சாலடிக் குரிய 

தந்துநூன் ணிறீஇத் சரவிணிற் ருழிசை 
யூறுப்பினுக் குணச்கினு கெறிப்படப் புணரும்” 

 சாழிசைப் பின்ன ரராகவடி யிரண்டே 

ராகத் இறுகி பேரெண் ணிரண்டு 

விராக வென்ப விரண்டிரண் டடியான் 

பேரெண் வழியா லிடையெண் ணாலடி 

கேர வேண்டு கெறியதி புலவர்”? 

பெற்ற காலடி யரையடி மூடி.வின 

சிற்றெண் பகுதி யிருகான் காகும்” 

* மூவகை யெண்ணின் பொருள்வகை முடிவும் 

யாவகை யெண்ணிற்கு மகப்பட மூடியும்” 

இற்றெ ணகத்தே **சேர்க்கப் படுவோன் 

பெற்றபுகழ் தொடுப்பினும் பிழைப்ப இல்லை”? 

அடக்கிய லுறுப்பு,மாறடிச் தாகத் 

தொடுக்கு மா௫ற் றொல்லையோர் துணிவே” 

* கொள்ளப் பட்ட வுறுப்போ டி.ர.தலையும் 

தள்ளாது வருவது தலையள வாகும்” 

“ உடையதம் முறுப்பி னொன்று குறைவின்றி 

யிடையள விலக்சண மிருதலை யுறுப்பும் 

ஐயைச் தடியா யமைவுறு சாழிசை 

மூன்று மூன் மடியான் மூன்றுமுடி. வெய்இப் 

பேரெண் ணறு€ ரிடையெண் pest 

சேருஞ் சிற்றெண் சருமோ ரசையு 

சேர வேண்டு நெறியறி புலவர்” 

் *கடையள வென்ப துடையுறுப் பெஞ்சாது 

மூடிவு முதலு நாலடித் தாட 
படிவகை யிரண்டிழ் ரூழிசை மூன்றுய்ப் 
பேரெண் ணிரண்டடி பெற்றபின் னவிடையெண் 
ணேர்ப நான்கு மரையடி மூடிவிற் 

சிற்றெண் ணெட்டுஞ் சர்சா லிரட்டியும் 

பெற்ற தாயி னதுகடை யளவே” 
  
  

* மீசர்த்தப் படுவோன்” எனவும் பாடம்,
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: அம்ம வளவிற்கு மராசவடி. யிரண்டே 

ஈறு மூதலு மெல்லா வளவிற்கும் 

கூறிய முறைமையிற் கொள்ள வேண்டும்” 

என்று ராகலின். 

அவர்கள் சாட்டு மூதாரணம்:-- 

* அலைகடற் கஇிர்முத்ச மணிவயிர மவையணிந்து 

மலையுறைமா சுமந்தேரீது மணியணைமேன் மகிழ்வெய்தி 

யோசனை குழ் இருஈகருண் ணுலசொருமூன் றுடனேத்த 

ஈசனையா மிணிதமர்ந்தம் இருடிகட்கு மிறைவற்கும் ” 
அருளறமே யறமாக வயலார்சண் மயலாக 

விருளறான் கெடுத்தியம்பி யிருவினைகள் கடிர்தினோய்” 

இத தரவு. 
 துன்னாச வினைப்பகையைச் தணிசெய்யுக் துணிவிணையாய் 

யின்னாச பகைமுனைபோ லெரித்தடச்கு கினைப்பினா 

லிருளில்லா வுணர்வென்னு மிலக்கொளியா லெரித்தனையா 

யருளெல்லா மடைந்தெந்சண் ணருளுவதுன் னருளாமோ; 

4 மஇிபுரைமுச் குடைநீழன் ம௫ழ்வெய்தி யடைர்தோரைக் 
கதிர்பொருதக் கருவரைமேற் சுதிர்பொருத மூகம்வைத்துச் 

கொன்முனைபோல் வினைநீம்கக் குளிர்கிழற்கண் ம௫ழ்ச்தனிர்போ 

ணின்மினீ ரெனர்வுரைத்த ஸிருமலகின் பெருமையோ) 

மனை துறந்து வனம்புகுமின் மலமறுக்க லூறுவீரேல் 

வினையறுக்க லுறுவார்க்கு விழுச்செல்வம் பமுதென்றிய் 

சலஇல்லாப் பெருஞ்செல்வத் தமரரசர் புடைசூழ 

வுலசெல்லா முடன்றுறவா வுடைமையுகின் னுயர்வாமோ”' 

இவை தாழிசை, 

* அரைசரு மமாரு மடிஈிழ லமர்தர 

Gore SG நிமிழிசை முரணிய மொழியினை” 

இது அராகம், 

(6 அணி ரவிர்மதி யழசெழி லவிர்கடர் 
மணியொளி மலமறு சனலி weer coh mtn; 

மழையது மலியொலி மலிகட லலையொலி 

மூறையுறை யரியத முழக்க சின்மொழி”' 

இவை பேரெண், 
  

* உணர்த்தல்" எனவும் பாடம்,



294 யாப்பருங்கல விருத்தி 

*/ வெலற்கரும் வினைப்பகை வேரொடும் வென்றனை; 

சொலற்கரு மெய்ப்பொருண் முழுவதுஞ் சொல்லினை) 

, அருவினை வெல்பவர்க் கரும்புணை யாயினை; 

யொருவனை யாட யுலகுட னுணர்ந்தனை” 

இவை இடையெண், 

1 உலகுட னுணர்ந்தனை; யுயிர்முமு தோம்பினை; 
கிலவுறழ் நிறத்தினை; கிழலிய லியாக்கையை) 

" மாதவர் தாதைமை; மலர்மிசை ம௫ழ்ந்தனை; 

போதிவர் பிண்டியை; புலவருட். புலவனை”” 

இவை இற்றெண். அல்ைரயடியெண் ணெனவு மமையும், 
௩ 

எனவாக்கு, 

இது தனிச்சொல், 

 அருளுடை யொருவலிற் பரவு மெங்கோன் 

இருளறு திரியொடு: வலம்புரிச் தடக்கை 

யொருவனை வேண்ட விருகிறம் கொடுத்த 
நந்தி மால்வரைச் சிலம்பு நச்இ 

யொற்றைச் செங்கோ லோச்க் 

கொற்ற வெண்குடை, கீழற்றுக வெனவே” 

இ௫ சுரிதகம். 

இ.௮௫ தலையளலம் போதரங்க வொத்தாழிசைக் கலிப்பா: பெருக் 

தேவபாணி, 

இஃதல்லா, தன செயன்முறையோடுஞ் சேயிற்றியத்தோடும் அகத் 
தியத்தோடும் ஓக்கப் பாடின வில்லை யென்ப, 

இடையளவம்போதரங்க வொத்தாழிசைக்கலிப்பா வருமாறு: 

6 பிறப்பென்னும் பிணி£ங்கப் பிரிவரிய விணனைக்கடலை 

யறப்புணையே புணையாக மறுகரைமபோய்க் கரையேறி 

யிறப்பிலஙின் னருள்புரிம் தாம் கெமக்கெல்லா மருளினையாய் 

மறவாளி யொளிமமுங்க மனையவர்க்கும் மூனையவர்க்கு 

மறவாழி வலனுயரி யர௬ுணெதியே யருளியோய்” 

இது தரவு. 
3 டி அருளெல்லா மகத்தடக் யடிகிழலை யடைக்தோர்க்குப் 

பொருளெல்லா. நீவிஎக்சப் புகரில்லா வகையின 

லிருஷில்லா மனஞான மியம்பியதுன் னியலாமோ;
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“Saar ஈயமுதலாச் திருந்இியல் லளவைகளாற் 
கோதில்லா வரும்பொருளைக் குறைவின்றி யறைக்ததற்பின் 

பேதில்லா வியற்காட்ி யருளியதுன் பெருமையோ; ் 

** துணையில்லாப் பிறப்பிடைச்சட் ியரெல்லா மூடனகல 

புணையில்லா வுயிர்கட்குப் பொருளில்லா வருளினா 

லிணையில்லா ஈல்லொழுக்க மிசைத்ததுின் ஸணிழறைமையோ” 

இவை தாழிசை, 

* அருள்புரி திருமொழி யமரரு மரசரு 

மருள்வரு மணிதரு ம௫ழ்வுற வியம்பினை”' 

இல் அராகம், ் 

** பூமலர் துதைந்த பொழிலணி கொழுகிழற் றேமல ரசோகனை ; 

அ£மலர் விசும்பின் விஞ்சையர் பொழியு மாமலர் மாரியை” 

இவை பேரெண், 

* காமரு கதிர்மதி முகத்தினை; 
சாமரை யிடையிடை மகிழ்த்தனை; 

தாமரை மலர்புளை யடியினை 

சாமரை மலர்மிசை யொதும்கினை” 

இவை இடையெண் , 

 அறிவனை 8; யதிசய நீ; யருளினை நீ; பொருளினை நீ; 

உறுவனை 8; யுயர்ந்தனை நீ; யுலகனை 8; யலஇனை நீ” 

இவை இற்றெண். 
எனவாக்கு, 

இஅ தனிச்சொல். 

 இனையை யாதலின் முனைவருண் முனைவ 

மினையுல் கால மின்னடி யடைதும் 

ஞானமும் காட்டியு மொழுக்கமு பிறைக்து 

அன்னிய தீவினைத் துகடீர் 

முன்னிய பொருளது மூடி.சவெமச் கெனவே” 

இது சுரிதகம். 

{x
o ஆ 

aR
 

இது இடையளவம்போ தரங்க வொத்தாழிசைக்கலிப்பா : 

பெருக்தேவபாணி,
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கடையளலம்போதரங்க வொக்தாழிசைக் கலிப்பா, . பெருக் 6 

தேவபாணி வருமா:-- 

 கடையில்லா வறிவோடு ஞானமும் சாட்டிய 
மூடைமையா யுலகேச்ச வொண்பொருள தஇியல்புணாக்து 

மறவாழி யிறையவரு மாதவரும் புடைசூழ 

வறவாழி வலனுயரி யருணெறியே யருளியோய்” 

இது தரவு. 

“ வினையென்னும் வியன்பகையை வேரோடு முடன்்$ழ்ந்து 

முனையவர்க டொழுதேத்த விருப்பதுசின் முறைமையோ; 

* பொருளாடல் புரியீரேற் புகர்திரு மெனவருளி 

மருளானா மணியணைமேன் மகிழ்வதுகின் மாதவமோ; . , 

வேந்தர்க்கு முனைவர்க்கு விலக்கிற்கு மருடுறவா 

தோக்தீரத் துறந்தசின் றுறவரசும் துறவாமோ”' 

இவை தாழிசை, 

! முழுவது மூணர்பவர் மூனைவருண் மூனைவர்ச 

டொழுதெழு துதியொலி துதைம்ல ரடியினை”” 

இஃது அராகம், 

* கிழன்மணி விளையொளி கிசர்க்கு கின்னிறம்; 

எழின்மதி யிதுவென விகலு கின்மூகம்”” 

இவை பேரெண். ் 

கருவினை கடச்தோய் ர; காலனை யடர்ச்தோய் gs 

யொருவினையு மில்லோய் நீ; யுயர்கஇிக்கு மூனைவ னீ” 

இவை இடையெண்,. 

4 அறவ னீ; யம்ல னீ; யருளூ 8; பொருளு நீ) 
wpa மீ) யுயர்வு 8; யுலகு நீ, யலகு நீ” 

இவை ௫ற்றெண். 

் TOT ATA, 

இத தனிச்சொல்,
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“ அருளுடை யொருவகின் னடியிணை பரவுதும் 

இருளுடை காற்கதி யிடர்முமு தகலப் 

பாடுதற் குரிய பல்புகழ் 

வீடுபே றுலகல் கூடுச வெனவே ” 

இ சுரிதகம். 

இ௫ கடையளவம்போதரங்க வொத்காழிசைக்கலிப்பா:. பெ 

ARS 'சவபாணி, 

. இவ்வாறு விரித்து வெளிப்படச்சொன்னூா, திரிபுரமெரித்க 

விரிசடைக்கடவுள் திருப்பெயர் மகிழ்க த கொன்னூத்சவிஞர். இம் 

. மூன் தினையும் அளவியல் அம்போதரங்க வொசத்காழிசைக் கலிப்பா 

வென்றும், அல்லாசனவற்றை அளலழியம்போதரங்க வொத்தா 

மிசைக் கலிப்பா வென்றும் வழங்குவாருமுளரெனக்கொள்க. (௩௦) 

[வண்ணக வோத்தாழிசைக்கலிப்பா வ3மாறு,] 

84, அவற்றொடு முடுகிய லடியுடை பராக 

மடுப்பது வண்ணக வொத்தா ிசைக்கலி. 

இஃதென்னுதலிற்றோ வெனின், லண்ணகவொகத்தாழிசைக 

கலிப்பாவாமா றுணர்த்துத னு தலிற்று, 

- இதன்பொருள்:--மேற்சொல்லப்பட்ட இரவும், தாழிசையும், 

அம்போதரங்க வுறுப்பும், தனிச்சொல்லும், சுரிககழும் என்று இவற் 

ஜொடு கடுகெட.க்குமடியுடை யராகவுறுப்புக் சாழிசைப் பின்னைக் 

கூட்டிச் சொல்லப்படுவது யாது, ௮௮ வண்ணக வொத்தாழிசைக் 

சலிப்பா வெனப்படும் என்றவாறு, (தாழிசைக்கிருய்" என்ப ததிகா 

ச்ம் வருவிச்துரைக்கப்பட்டது. 

கரவு, சாழிசை, அராகம், அம்போதரங்கம், கனிச்சொல், சுரித 

கம் எனக்கொள்க. ௮. ராக மெனினும் வண்ணகமெனினும் அடுக்கிய 

லெனினும் *முடுசகிெயலெனினுமொக்கும். அவற்றொடு மராக மடுப் 

பது வண்ணசக வொத்தா ழிசைக்கலி' என்றாலும் முகெயலுடைய 

அராகமென்பது பெறலாம்; அ.ராகவடி. முகிநடக்கு மியற்கையகாக 

லானும்,  அச்சொல்லப்பட்ட வு௮ப்போடு ௮ ராகவடி வைக்கரடை 

யது வண்ணசமாகும்' என்றார் 'காக்கைபாடினியா ராகலாஸணும், 
  

* * மூடுகசை ் யெனவும் பாடம்; 

38
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மூிகியலடியே சொல்லப்பட்ட தாகலானும்; பெயர்த்தும் (முடுகிய 
லடியுடையராகம்' என்று எடுத்தோதவேண்டியதென்னை? அவ்வராக 

வுறப்பு அளவடி. முதலாகிய வெல்லாவடியாலும் வரப்பெறும்; 
அடிவரையாது சிறுமை நான்கடி, ' பெருமை யெட்டடி, 

இடையிடை. யெச்துணையானும் வரப்பெலும் என்பதூஉம், ஒரு 

சாரனவற்றுள் அகவலும் வெள்ளையும்விரவி யராகமாயும் அ௮ருவெரப் 

பெறு மென்பதூஉம், அம்போதரங்கவுறுப்புச் ல குறைக் ஏம் வரப் 

பெறுமென்பதாஉம் அறிவித்தற்கு வேண்டப்பட்டது. என்னை ? 

** அளவடி முதலா வனைத்தினு சான்டி. 

மசலா விரட்டியு மூடுகய னடச்கும்”” 

என்றாராகலின். அ௮ஃதேயெனின், (அவற்டுமுட முடுகடி, யுடையராக 
மடுப்பது' என்றாலு முரைத்தவெல்லாம் பெறலாம், (விதப்புக்ளெ வி 

வேண்டிய விளைக்கும்' என்பதாகலின்; 'இயல்' என்று விதப்படுக்கி 

யெடுத்தோதியதென்னை யெனின், இதன்பயன். இவத்திற்கு உதார 

ணம்காட்டிப் பின்னாச் era gi git. 

வரலாறு: 

' விளங்குமணிப் பசும்போன்னின் வி௫ித்தமைச்துக் கஇர்கான்று 

துளங்குமணிக் கனைகழற்காற் றுறுமலர் ஈறும்பைக்தார் 

பரூ௨த்தடக்ல:க மதயானைப் *பணையெருத்தின் Dens $C gem pres 
குரூ௨க்கொண்ட மணிப்பூணோய் குறையிரக்து முன்னாட்கண் 

மாயாத வனப்பினையாய் மூழ்வார்க்கு மல்லார்க்கும் 

தாயாடத் தலையளிக்குர் சண்டிறை 1 பூரகேள்” 

இது தரவு. 

£ காட்சியாற் கலப்பெய்கி யெத் இறத்துள் கதிர்ப்பாகி 

மாட்சியாற் றிரியாத மரபொத்தாய் கரவிஞற் 

பிணிஈலம் பெரிதெய்திப். பெருந்தடச்சோள் வனப்பழிய 
வணிகலம் தனியேவச் சருளுவ மருளாமோ; 

॥ அன்பினு லமித்தளைஇ யறிவினற் பிதிதின்றிப் 
். பொன்புனை பூணாகம் பசப்பெய்தப் பொழிலிடச் அப் 

  

** : பசகட்டெழி லெரிகுஞ்? ' எனவும் பாடம். 

1 4பூரரீ' எனவும் பாடம்,
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பெருவரைத்சோ எருளுதற் @gehog sdleouumiss 

. கருவரைத்தோள் கதிர்ப்பிக்கும் கா சலுக் காசலோ; 

 பாக்கனையே வாயிலாப் பலகாலும் வக்தொழுகும் 

தேங்காத காவினையுந் தெளியாத விருளிடைக்கட் 

குடவரைவேய்த் தோளிணைகள் குளிர்ப்பிப்பான் றமியையாய்ச் 

சடமலர்த்தா ரருளுஙின் றகுதியும் தகுதியோ” 

இவை தாழிசை, 

'தாதுறு முறிசெறி தடமல ரிடையிடை. சழலென விரிவன பொழில்: 

போதுறு ஈறுவிரை பு துமலர் செரிதரு சருகெய்தல் விரிவன கழி) 

திதுறு இிறமறு கெனாணி முணிவன துணையொடு பிணைவன துறை; 

மூதுறு மொலிசவி அரைதரூ கஇிரையொடு சடிதொடர் புடையது ௪டல் “ 

இவை கான்கும் அராகம். 

: கொடுந்திற லுடையன சுறவேறு கொட்ப சனா 

விடுங்கழி யிராவருதல் வேண்டாமென் றிசைச இிலமோ; 

கருகிறத் துறதொழிற் கராம்பெரி துடைமையால் 

இருணிறத் தொருசானி லிராவார லென்றிலமோ * 

இவை ar pe ரீரடியிரண்டம் மபாதாங்கம், 

5. ! நாணொடு கழிந்தன்றாற் பெண்ணரசி கலத்ககையே; 

அஞ்சலு மொழிந்தன்றாற் ரொடித்தோளி சடங்கண்ணே ; 

அரற்றொடு கழிந்தன்றா லாரிருளு மாயிழைச்கே; 

ஈயப்பொடு கழிர்தன்றா னனவது ஈன்னுதற்கே” 

இவை காற் €ரோரடி. கான்கம்போ தரங்கம், 

“ அத்திறத்தா லசைர்தன தோள்; அலா்சற்கு மெலிக்தன சண்: 

பொய்த் தரையாற் புலர்க்தது முகம்; பொன்னிறத்தாற் போர்ததன 

அழலினா லசைச்,ச.து ஈகை; யணியினா லொ௫ிர்சத திடை; [முலை; 

குழவினா ஸிமிர்ந்தத முடி; குறையினாற் Care ha சிறை” 

இவை முச்ரோரடி யெட்டம்2பா தரங்கம், 

உட்கொண்ட தகை த்தொருபால் ; உலகறிர்த வலத்தொருபால், 

கட்கொண்ட நுளித்தொருபால்; கழிவெய்தும் படி.த்தொருபால்; 

calle gate தரைதிசொழுபகித Subp pore ம் rina பாவ்; 

* வபசப்புவர் a5 £ஈருபால் ' எனவும் பாடம். பு
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இரவுதாஉச் துயரொருபால்; இளிவந்த வெளிற்றொருபால்; 
மெலிவு. நாஉர் தகைத்தொருபால்; விளர்ப்புவர் ,தடைச்தொருபால்) 

பொலிவுசென் றகன்றொருபால்; பொறைவந்து கூர்க்தொருபால்; 

காதலிற் கதிர்ப்பொருபால்; கட்படாசத் துயரொருடால்; 

ஏதில்சென் றணைர்தொருபால்; இயனாணிற் செறிவொருபால்”' 

இவை யிரு£ரோபடிப் பதினறுறம்போ தரங்கம்; 

CT Go GUT BG, , 

இ. தனிச்சொல். 

ஈ இன்னஇவ் வழக்க மித்திற மிவணலம். 
என்னவு முன்னாட் டுன்னா யா௫க் : 
கலர்தவ ணிலைமை யாயினு ஈலந்தகச் 

இசோயொடு கெழீஇய தலையவிழ் கோதையயைக் 

கற்பொடு காணீயம் யாமே 

பொற்பொடு பொலிக*சின் புணர்ச்சி தானே” 

இ௫ சுரிதகம். 

இஃது ஆறுறுப்புங் குறைவின் றிவந்த ' வண்ணகவொக்தாஜி 

சைக் கலிப்பா. , 

! செரிவில்லா வினைகெடுத்துச் திவினையிற் piled eral ‘ 

சரிவில்லா வின்பத்தாற் சங்கரனும் முழு துல்கும் ் 

தெரிக்தொன்றி யுணர்ச்சகின் நிப்மியஞா னந்தன்னால் 

விரிந்தெக்குஞ் சென்றமையால் விண்ணுமாய் மண்ணின்மிசைத் 

தேர்வுற்ற வாரீட நான்மையிலுச் திறிவில்லாச். , ம் 

சார்வுற்ற கன்மையினுஞ் சதுமுகனா யுயர்ந்தனை யே” 

இது தரவு, 

* இருக்கையு நானெறிய தியலவகையுச் தன்னாலும் 

வருத்தாத கொள்கையான் மன்னுயியைத் தலையளிப்போய்த் 
தொடர் த்தமுக்கும் பிணியரசன் ஜொடர்க்தோட ஞானத்தால் 

அடர்த்தமுக்க வென்றதுரின் னதமா௫க் காட்டுமோ; ~ 

 ஏதிலா வுயிர்களை யெவ்வசைக் சதியகத்தும் 

காதலா லுழப்பிக்கும் காமனைக் கறுத்தவன் 

  

* 4 நும் புணர்ச்?ி' எனவும் பாடம்,
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வடிவுகெடச் இர்தையா லெரித்ததஉம் வல்வினையைப் 

பொடிபட வென்றதுஈின் பொறையுடைமை யாகுமோ) 

 எவ்வயிர்க்கு மோரியல்பே யென்பவை தமச்கெல்லாம் 

செவ்விய கெறிபயந்து சிறந்தோர்கு குணத்தைகையாய்ச் 

கொலைத்திறத்தாற் கூட்டுண்ணுர் கூற்றப்பே ரரசனுல்க 
அலைத்தவனை வென் றதுஙின் னருளாடக் இடக்குமோ” 

இவை தாழிசை, 

 சாதுறு நனைசனை தழலெழில் சுழல்சுழற் 

கசைவக மூகைககு சடமல ரசோகினை; 

Fem கெழுதகு செழுமணி முமுதணி 
செறியுளை விலங்கரை சணிபொணி னணையினை; 

வாருறு கதிரெதிர் மாகத சிரைகிரை 

வரிபுரி தெளிமதி வெருவரு குடையினை ; 

. போருது தசையன புயலுஎர் வியலொளி 

பு.துமது கறவின புனைமலர் மழையினை; 

பொறி ரமரர்கள் புகலிட மெனமனு 

பொலிமலி சவிவெலும் பொருவறு மெயிலினை ; 

வெறிளெ ருருவின விரைவிணி னினிதெழ 

வெறிவரு தெரிசக வினிதளர் கவரியை; 

* விறலுணர் பிறவியை வெருவரு முரைதரு 

வியலெரி சதிரென மிடலுடை யொளியினை ; 

அதிவுள ரமரர்க எதிபதி யிதுவெனக் 

கடலுடை யிடி.பட. வெறிவன விசையினை” 

இவை அராகம். 

॥ மன்னுயிர் காத்தலான் மறம்விட்ட வருளினோ 

டின்னுயி ருய்சென்ன வில்லறமு மியற்றினையே; 

புன்மைசா லறநீக்கிப் புலவர்க டொழுதேத்தச் 

தொன்மைசால் குணச்இனாத் றுதவரசாய்த் சோற்றினையே ” 

இவை பேண். 

॥ பீடுடைய விருக்கையைகின் பெருமையே பேசாதோ; 

வீடைய நெறிமையைகின் மேணியே விளச்காதோ 7) 

  

* விறலுள ' எனவும் பாடம்.
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ஒல்லாத வாய்மையைகின் னுறுபுகழே யுரையாதோ) 
கல்லாத வறிவுகின் கட்டுரையே காட்டாதோ'' 

இவை யிடையெண்,. 

1 அறிவினா லளவிலை 8; யன்பினா லசைவிலை £; 
செறிவினாற் இறக்தனை ந; செம்மையாற் செழுக்கஇர் நீ; 
காட்யொற் கடையிலை நீ) கணஞ்சூழ்ந்த கிர்ப்பினை நீ; 

மாட்சியான் ம௫ழ்வினை 5; மணிவரைபோல் வடிவினை நீ” 

இவை சிற்றெண், 

! வலம்புரி கலந்தொருபால்; வால்வளை ஞிமிர்க்தொருபால்; 

ஈலந்தரு கொடியொருபால் ; ஈலம்புணர் குணமொருபால்; 
தீதறு திருவொருபால்;. இகழொளி மணியொருபால்) 

போதுறு மலரொருபால்; புணர்கங்கை யாறொருபால்) 

ஆடி.யி னொளியொருபால்; அழலெரி யதுவொருபால்; 

மூடிய முரசொருபால்; முழங்கு£ர்க் சடலொருபால்; 

பொழிலொடு கயமொருபால்; பொருவறு களிரொருபால்); 

எழிலுடை யேறொருபால்; இணையரி மாஜொருபால் ” 

இவை யளவெண். 

எனவாங்கு, 

இத தனிச்சொல். 

1 இவைமுத லாகிய விலக்கணப் பொறிஇளர் 

ஈவையில் காட்சி நல்லறத் தலைவரின் 

ஹஜொல்குணர் தொடர்ந்துகின் றேத் துதும் பல்குணப் 

பெருகெறி யருளியெம் பிறவியைத் தெறுவதோர் 

வரமிகத் தருகுவை யெனானி 

பரவுதும் பரமகின் னடியிணை பணிந்தே ”. 

- இது சுரிதகம். ் 

Qog அ௮ராகவடி. யெண்€ீராலெட்டாய் அல்லாவுறுப்புக் குறை 

யாதே வந்த வண்ணகவொக்தாழிசைக்கலிப்பா, 

 தல்லின்மே னாறிய கனபவளக் கொடியேய்ப்பக் 

கொல்சின மதவெருமைத் தலையொதுங்கி மற்றதன் 

இல்குருஇச் €றடிமேற் சிலம்போடு கழனனைப்ப 

விளக்குபொன் னெயவெரைமேல் வெய்துறுமி யெழுந்தாங்குத் ' 

துளங்காச்சப் படையோடுச் தொழிலோடும் பொவிந்தோடக் 

கீளங்கொண்டு முடியுகைத்த கலைமானேற் நூர்தியோய் ”” 

இத தரவு.
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* பெருந்தகைமை பிறிதொழியப் பிடிக்கோடும் களிறேபோ 
வருஞ்சமத்து கினச்குடைந்த வவுணரை இிணைக்குங்காற் 
கரும்புருவ நுதல்வியர்ப்பக் SFA GOAN MAS Ed car 
மருங்முல தளவெண்ணின் மாயமும் போலுமே ; 

பேழ்வாய் விறற்கூளி பின்னார்ப்ப முன்சென்று 

வீழ்வாயா னீயெறிந்த வீரரை நினைக்குல்காற் 

கேழ்கிள விர்மூன்கைச் கிளியிருப்ப வெடுச்சில்லா 
மாழமை காணுங்கான் மம்மரும் போலுமே ; 

“வாளுற முயர்விசம்பின் வாய்மடித்து விரற்குட்டித் ' 
தாள்சோர சினக்குடைந்த கானவரை பிணைக்னாங்காற் 
பூளையார்ர் தெழிலெய்தப் பொதியணை புரையுவின் 

தோளின தளவெண்ணிற் ரோற்ரூரும் *போலுமே 

இவை காழிசை, 

் STENT UT EG, 

இது தனிச்சொல், 

* சடி.சமழ் பூங்குலைக் கலங்இருர் துடுப்பிற் 

சாராராக் சார்சண்டுகை வென்றன விரல்; 

விரலுற விரித்சமைத்து விசும்பு தைவர் அ 

மூலையொடு முத்தொடு மாறின பந்து; 

பர்தவிழ் பணிச்சென்னி சையற் நறெரீஇய 

யசோ னந்தளி ரணியியற்ற வணிசொண்டது அதல்; 

அதலவிவர் கதுப்புச் குசவியபொன் சஞலின மணி; 

மணிமகர முருவாக ஈீசரொத்சன முச்.ஐு; 
தேத்.துரகைக் கதிர்மின்னாக வவிர் துகிலிடைப்பூங் சண்ணிஞ.ஃகு “ 

Qow sore. 

*அரியொண்க ணம்பிந் பிறழும் வரியல்குல் 

வண்டிருப் பன்ன தகைத்து; 

கூழை புறமுறத் தாழ்ந்தன வாழை 
aps ழேய்க்கு முலை ” 

இவை பேடுரண்:;: , 

* பெருமட. மான்பிணை வென்றது நோக்கு; 

சிறுமருங்குற் கொல்ளெ முல்லைச் கொடி” 

இவை RIO par. 9 
  

* ($பாலாரே' எனவும் பாடம்,
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... *படுமணி படுமொருகை; பைங்ளி யதுவொருகை; 

வடிநுதி வேலொருகை; வாள்சொண்ட. சகைத்தொருகசை; 

சேடகத்தாற் சேடொருகை; சலைசேர்ந்த அன் DIGS” 

இவை இடையெண். 

6 கோடொருகை; யியமொருகை ” 

இவை ௮ளவெண். இவை யம்போதார்கம், 

எனவாக்கு, 

இ௮௫ தனிச்சொல், 

* இருபாற் பட்டரின் ணிணையடி பரவுதும் 

ஒருபாற் பட்டெமக் குன்கா யெனவே ௩ 7௪ 

இ. சுரிதகம். 

இஃது ௮கவலும் வெள்ளையும் விரவிய வோசையால் அராகம் 
வந், பேரெண் வெண்குறளாய்ச், சற்றெண் இரண்டாய், இடை 

யெண் மூன்றாய், அளவெண் இரண்டாய், இவற்ூற் சில வம்போத 
பாங்கவுறுப்புக் குறைந்து உரிச்சர்ச் றப்பில் வெண்டளையால் வர்க 

வண்ணகவொத்தாழிசைக் கலிப்பா. 

ழை துக லகலல்கு னுசுப்பின்€ழ்ச் சலையிமைப்ப 

விழைத்குபூண் முலைகெருங்க விற்டெர்ச இருநுதல் 

* ட * க % 

என்னும் வண்ணகத் தாழிசைக்கலிப்பா அுகவலும் வெள்ளை 

யுமாய் ௮ராகம்வக்.த, பேரெண் குறள் வெண்பாவாய், ௮ல்லாவம் 
போதரங்க வுறுப்புக் குறைந்து, ஆறுறுப்பு மேடையதிதாய் வக்கு 
தெனக்கொள்க, 

(அவற்றொடு முடுகிய லுடையராகம்' என்று விதப்படுக்கச் 
சொல்லவேண்டிய தென்னை ? ஒரு சாராசிரியர், தலையளவம் போ 

தரங்கவொத்தாழிசைக் கோதப்பட்ட தரவும், தாழிசையும் பெற்ற 

வடியளவு பெற்றும், தாழிசைப்பின்னர்ச் தனிநிலை பெற்றும், பதன் 
பின் ௮ராகவடி. கான்குமுக லெட்டீருக காற்சர் முதலாகப் பதின் 
மூன்று €ீரீராக விடையர்சாஇத்து எத்துணைச் ரோலு ம ராசவடி 
பெற்று, ௮ம்போதரங்கத்துக் கோதப்பட்ட அ௮ராகவடியின் மிக் குறி 

லிணை பயின்ற வடிபெற்று அக்கை, முடுகயல், ௮ராகம் என்னு 
மூன்று பெயரும் பெற்றுத் தேவாது விழுப்பமும், வேக்தர.து
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புகழும் வண்ணிதக்துவருதலின் வண்ணச மேனப்படும் ) இடையச்தா , 

தச் தொடையானும் வரப்பெ௮ மென்று இவ்வாற்றாற் சொன்னார். 

௮௮ இர் தாலுள்ளு ' முடம்பட்டது என்புதறிவித்தற்கு ஒரு 

கோற்றமுணர்த்தியது. என்னை? 

* வண்ணகச் இயற்கை இிண்ணிதிற் சளப்பிற் 
இரவொடு தாழிசை தலையள வெய்தஇச் 
தாழிசைப் பின்னர்த் தணிரிலை யெய்௫இப் 
பேெண் ஸணிட்ட வெண்ணுடைச் தாச 

சிற்றெண் வழியா லராகவடி சான்கும் 
கிழள் வாகப் போள வெட்டாச் 

€ர்வகை சான்கு முதல்பதஇன் ஞூன்றா 

கேரப் பட்ட விடைரஈடு வெனைச்துஞ் 

சீர்வசை முறைமையி னராகம் பெத்று 
மம்போ தரங்கச் தராகவடி யின்றி 

மடக்கடி மேலே மூச்ச ரெய்திக் 

குறிலிணை பயின்ற வசைமிசை முடுதி 

யடுக்கசை முடுக்கிய லராக மென்னு 

மூடைப்பெயர் மூன்றிற்கு மூரிமை யெய்தி 

விண்ணோர் விழுப்பமும் வேந்தரது புகழும் 
வண்ணித்து வருதலின் வண்ணக மென்ப ” 

4 அந்தாதித் தொடையினு மடிஈடை, யுடைமையு 

மூந்தையோர் சண்ட முறைமை யென்ப ” 

என்றார் பிறைகெடுமுடிக் கறைமிடற்றோன் பெயர் மகிழ்ந்த 

பேராடரியர், 

வரலாறு... 

1! இலம்பொலிக்கு மிணையடியுஞ் செறிகுறங்கும் பணைத்சோளும் 
ஈலம்புகழ்தற் கரிதாய ஈகைஞுசமும் புரிகுழலும் 

இலங்கிழையாற் பொலிவுற்ற வெறினிறமு மிவைகவற்ற 

வந்தணனா யறமொரீஇ யணியிழைக௫ின் பணிபிழைச் து 

மேர்துணரான் பிரிவாற்றா மூ௫ிலுறக்கு மணிவரைமேல் 

வந்தவிழ்ந்த மலரயனாய் வரசம்வேண்ட வருளியோய் ?' 

இது தரவு, 
39
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“un Bag மலர்ப்பிண்டிம் புந்சவன்ற னறகெறியைத் 
* சகல மிசைபெருகத் திருலமு மொருமனத்தாற் . 
பேஇிவரும் பிறவிகளைப் 1பிரித்தருளு கெனவணக்கிக் 

காதிவரு மணிக்குழையாய் சடவுளடி. யடைந்தனையே; 

(ம துவார்ந்த மலர்ப்பிண்டி மாசவன தருணெறியைகச் 
கதுவாய்ப்பட் டியலாமை சழிசாவன் மிகைபூண்டு 

பொதுவாய்வண் ட்றைசோலைப் பொழிலணியுஞ் சந்தத்து 

ளி.துவாகு மறகெறியென் மினிதமர்ந்த வியல்பினையே) 

“டதனுலா மலர்ப்பிண்டித் தேவர்கோன் நிருந்தடியை 

வானுலா மமரர்களும் விஞ்சையரும் வந்தேத்த 

வூனுலா மூடம்பெய்இி :பு.ச்சந்த மால்வரைமேல் 

வேனிலான் மனக்சனல விதாடசனை விரும்பினையே.” 

இவை தாழிசை, 

எனவாக்கு, 

இது தனிச்சொல், 

அணிகிளர் துலல்குல் மணிமலி கலையினை ; 
பணிமொழி நினதருள் பலரிவ ணருளென மருள்குவை; 

சறையறு துறவுடை யிறைவன திருவடி சவவுறு காதலை; 

முறையற முழுவது மலிபொரு ணிலைமையைமலமற வுணர்தலு ம௫ழ்ந்தனை; 

al கஞலிய சிகழிகை இகழ்தரு மணிமலி மகரமு 

மறுவறு இலகழு மணிந்தனை) 
முழுமதி யிதுவென முதுபுதன் மதுவிரி திருமல ரிதுவென 

மொழியினு மளியின மிகலிய முகத்தினை ; 

ஈகையென மினலென சஈளிர்சட ரொளியென வசையமை யமிழ்தென 

வளைசடன் மணியென முசைவிரி மலரென முறுவலை; 
குழலென வமிழ்சென ஈனியினி சனியென மலியொலி மருவிய மலருறை 

மிஞிறென ம$ூழ்தரு குயிலென மழலைய மொழியினை; 
பெ pag மரபின இருவம ரருண்மொழி யுருவரு ஞறுவர்க ளொழிவிலர் 

வினவலின் மருளற வருளிய வறிவன தருண்மொழி ம$ழ்ந்தனை ” 

இவை அராகம். 

  
ப * தீ திலாவினை பெருக எனவும் பாடம், 

* 'மிரித்தருளுமென' எனவும் பாடம்,
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்குரும்பையும் பொற்செப்புக் கோக்கி கரும்பும் ் 
விரும்பின வீங்கு மூலை ; 
முலைத்தலைச் செஞ்சணங்கு வேக்கை மலரோ 
டலைத்தன வம்பொற் பிதிர்” 

இவை பேரெண். 

மணிபுனைந்த முடியினை நீ; மானிகலு நகோக்இனே நீ; 
அணிபுனைந்த வல்குலை ந; மரும்பாரு மூ.றுவலை நீ; 

சாதணிந்ச குழையினை நீ; கதுப்பணிர்ச கண்ணியை £; 

போசணிந்த குழலினை நீ, பொறாவரிய புகழினை 6” 

இவை சிற்றெண். ் 

- அதனால், 

இ௫ தனிச்சொல், 

(அருணெறி பயந்த வறிவரு ளறிவன் 
பொருணெறி புகன்ற வாய்மொழி வழாது 

குணந்துறை போகிய வெண்ணரும் பெருமை - 

" கணந்துறை போகிய காவலன் கண்ணி 

யுலவுபுக முரவோன் நிருசகர் 
நிலவி மெம்மிடர் நீக்குமஇ நீயே” 

இத சுரிதகம். 

இது வண்ணகவொத்தாழிசைக் கலிப்பாவிற் கோதப்பட்ட. 

வுறுப்புப் பிழையாது வந்தவாறு; தரவுக் சாழிசையுக் தலையளவு 
:பெற்றுத், தாழிசைப்பின்னர் அராகம் பெருது தனிச்சொழ் 

பெற்று, அம்போதரங்கத்திற் கோதிய வராகவடி. பெறுதாய், வண் 

ணகத்துக் கோதப்பட்ட வராகம் நான்கும் எட்டுமென்னும்படி, 

எட்டடியால் ௮ராகமவை காற்சிர் முதலாகப் பதின்மூன்று ரி.ற.இி 

யாக அராகவடி வருகவென்னு மோகத்தினால் வர்து அராகத் DoS 

வெண்பாவாய் இரண்டடியால் இரண்டு பேரெண் வக்து; அனை 

௮ர்தாதித்தொடையால் வத்து, இடையெண் வாராதாய்ச் இம் 

றெண் தலையளவிற் சோதிய வசாவடி. எண்ணெட்டும் வரது, களிக் 

சொற் பெதறுக் கடைக்கண்றுடக்கெெலுள் வண்ணித்து வந்து ஈகி 

ager png.
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மற்றையன விவ்வாறு செயிற்றியத் அள்ளும், அகத்தியத் துள்ளும் 
eu assent தழுவிக் கெர் சனவில்லை யென்பது, இவ்வாறு 
சொன்னார் நீர்மலி வார்சகடையோன் Curnéipss பேராூரியர், 
இவ்வாறு வருவனவற்றை அளவியல் வண்ணசக வொச்சாழிசைக் 
கலிப்பா வென்றும்; ௮ல்லனவற்றை அளவடி வண்ணச வொகத்தா 
மிசைக் கலிப்பாவென்றும் வழங்குவர், என்னை? 

! குறில்வயி ஷணிரையசை கூடிய ௮டிபெறினே 
வண்ணக மாகும்” 

என்றார் ௮விஈயனார். 
டு [கலிவேண்பா வாமாறு,] 

85. தன்றளை யோசை தழுவிதின் Sony. 
வெண்டா வியல.து கலிவெண் பாவே. 

இஃதென்னுகலிற்றோ வெனின், நீறு த்தமுறையானே சலி 
வெண்பாவாமா றஅுணர்த்துத ணுதலிற்று, 

இதன் பொருள்:--கலித்தளை தட்டுக் கலியோசை தழுவிக் 
சடையடி வெண்பா இறுமாறே போல (FF rg. wire இறுவது யா, 
oj கலிவெண்பா என்று வழங்கப்படும் என்றவாறு, என்னை? 

* கலியொலி கொண்டு தன்றளை விரவா 
விறுமடி. வரினே வெண்கவி பாகும்” 

சான்றார் அலிஈயனார், 

14 தளைகலி தட்டன தன்£ர் வெள்ளை 

களையுஈ வின்றிச் கடையடி. குறையின 
_ விரவர லில்லா வெண்கவி யாகும்” 

- என்றார் மயேச்சுரர், 

* வெண்டளை தன்றளை யென்றிரு தன்மையின் 
"வெண்பா வியலது வெண்கவி யாகும்” 

, சர்ன்றார் சாச்கைபாடினியார். 

“வெண்கலிப்பா வெனிலும்,' சலிவெண்பாவெனினும் ஓக்கும்,
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வரலாறு :. 

*' பண்கொண்ட வரிவண்டும் பொறிக்குயிலும் பயில்வானா 
, விண்கொண்ட வசோகின்€ழ் விழுமியோர் பெருமானைக் 
கண்ணாலு மனத்தாலு மொழியாலும் பயில்வார்கள் 
விண்ணாளும் வேந்தரா வார்” 

இ சிறப்புடைக் கலித்தளையால் வரத கலிவெண்பா, 

*நாகிளம்பூம் பிண்டிக்சழ் கான்முகளுய் வாணிறைஞ்ச 

மாகசஞ்சேர் வாய்மொழியான் *மாதவர்கமு மல்லாரீக்கும் 
திதகல வெடுத்துரைத்தான் சேவடிசென் றடைச்தார்க்கு 
மாதுயரர் தீர்த லெளிது” ் 

இத சறப்புடையுரிச்சே வெண்டளையான் வரத வெண்கலிப்: 1 

1 ஏர்மலர் ஈறுங்கோதை யெருத்தலைப்ப விறைஞூத்சன் 

வார்மலர்த் தடங்சண்ணார் வலைப்பட்டு வருந்தியவெண் 

ரார்வரை யகன்மார்பன் றணிமையை யறியுக்கொல் 

ர் €ீர்மலி கொடியிடை இறந்து” 

இது சறப்பிலாசிரிய நிரைத்தளையான் வரத வெண்கலிப்பா. 

1 முழங்குகுரன் 3$முமாசியம்ப முத்திலக்கு $கெடுக்குடைச்£ழ்ப் 
பொழிந்தமதக் கருஞ்சுவட்டுப் பொறிமுசத்த எளிதார்க் அ 

பெருலம் பொதுமீச்சிப் பெயராத பெறாமையாத் 

பொருகழற்கால் வயவேந்தர் போற்றிசைப்ப வீற்திருப்பார் 
மருள்சேர்த்த கெறிநீச்கி வாய்மைசால் Geni snes 
அருள்சேர்ந்த வறம்புபிந்தா ரமர்ந்து'' 

இது சிறப் பில் வஞ்சுத்தளையான் வந்த வெண்கலிப்ட HE. 

ஓழிந்தகளை கட்ட வெண்கலிப்பாவும் வக்சவழிக் கண்டுகொள்க. 
. . ச 6 ம் 2 க் ் 7 ௩ இச்சூத்துரத்துள் (தன்றமா யோசை கழுவி நின்று” என்ப. 

வேண்டா. (ஈற்றடி வெண்பா வியலது சலிவெண்பா” வெனவமை 

யும், என்னை? 

வெள்ளையும் பிறதளை விரவா வல்லன 

வெல்லாச் தளையும் மயங்கியும் வழங்கும்” (பாப்பருக்கலம்-22.) 

* வாசவர்க்கும்' எனவும் பாடம், ~~ 
ர் சீர்ளறை' எனவும் பாடம், 
3 'முழவியம்ப' எனவும் பாடம், 

'$ வெண்குடை' எனவும் பாடம்,
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என்னுமிலக்கணத்தால் வெண்பாவொழிச் தல்லாத செய்யுட்களுள் 
வேற்றுத்தகளை விரவுமென்பதாஉம், விரவினுக் கன்றளையால்வருவ.து 

சிறப்புடைத்தென்பதூஉம் கூறப்பட்டன.'துள்ள லிசையன கலிப்பா' 
(யாப்பருங்கலம்-78) என்னும் பொத விலக்கணத்தால் கலியெல்லாம் 
அள்ளலோசையாலே வருமென்ப.தூஉம் சொல்லப்பட்டதாகலின் 

பெயர்த்துக் (தன்றனளா யோரசை தழுவி கின்று” என்று கூறியது 

கூறவேண்டியசென்னை ? ஒருசாராசிரியர் செப்பலோசையிற் சிதிது 

வழுவிற்று வழுவாது என்னும் பெற்றியானும் செப்பலோசையிற் 

சிதையாதும் ஒரு பொருண்மேல் வெள்ளடியால் வக௫, வெண்பா 

- விறுமாறே யிறுவன சலிவெண்பா வென்னுஞ் சிறப்புடைய வென்று 

எடுத்தோதினா ரென்ப தறிவித்தற்கு வேண்டப்பட்ட, என்னை? 

! ஒருபொரு ணுதலிய வெள்ளடி. யியலான் 
* வழுவின்றி ஈடப்பது கலிவெண் பாட்டே” (தொல்-பொ-செய்-154.) 

ஏன்றார் 'தொல்காப்பியனாராகலின், 

. வுரல்ர Wim 

(6 சுடர்த்தொடீ சேளாய் தெரறுவினா மாடும் 
மணற்டற்றில் சாலிற் இதையா வடைச்சிய 

கோதை பரிக்து வரிப்பந்து சொண்டோடி. 

நோதக்க செய்யுஞ் சிறுபட்டி மேலோர்காள் . 

அன்னையும் யானு மிருச்தேமா வில்லிரே 

யுண்ணுநீர் வேட்டே னெனவந்தாற் கன்னை 

யடர்பொற் சிரகத்தால் வாக்டிச் சடரிழாய் 

உண்ணாநீ ரூட்டிவா வென்று ளெனயானுந் 

தன்னை யறியாது சென்றேன்மற் றென்னை 

வளைமுன்கை பற்றி ஈலியத் தெருமந்திட் 

டன்னா யிவனொருவன் செய்ததுகா ணென்ே DED 
வன்னை யலறிப் படர்த ரத் தன்னையா 

னுண்ணுநீர் விக்கனா னென்றேனா வன்னையும் 

தன்னைப் புறம்பழித்து நீவமற் றென்னைக் 
கடைக்கண்ணாற் கொல்வான்போ னோக்கி ககைக்கூட்டஞ் 

, செய்தானக் கள்வன் மகன்.” (2ல - குறுகி - 15.) 

  

* இரிபின்றி வருவது' எனவும் பாடம்;
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இத வெள்ளோசைசகொண் டொருபொருண்மேல் வெள்ளடி 

யால் வச். கலிவெண்பா, வெள்ளோசையில் வழுவி வேற்றுத்தளை 

யால் வருவன வக்தூழிக் சண்டுகொள்க. இதுவும் விதப்பிஞற் 
கொள்க. -1கலிவெண்பாவே' என்றவமி ஏகார விதப்பினுலை 

   

வெள்ளோசையினால் வருவதனைக் கலிவெண்பா வென்றும், பிறவாம் 

மூல வருவனவற்றை வெண்சலிப்பா வென்றும் வேறுபடுச்துச் சொல் 

வாருமுளர் எனக்கொள்க, 

** அசையடி. முன்ன ரராசம்வர் தெல்லா ஒருபப்புமுரையேப ட 

வசையறு வண்ணக வொத்தா மிசைச்சவி வான்றளை 

  

டிசைசன தாகியும் வெண்பா வலியைக் துதின் பான்மொழியாய் 
ரர 

விசையறு இர்சடி யாலிறு மாய்விடின் வெண்ணவியே 

பாப்பறுங்கலக்காரிலை, 

இல்வியாப்பருங்கலப் புறனடையை விரித்துரைத்துக்கொள்ம, 

[கோச்சக& கலிப்பா வாமாறு.] 

86. தரவே தரவிணை தாழிசை தாமும் 

சிலவும் பலவுஞ் சிறந்து மயங்கியும் 
மற்றும் விகற்பம் பலவாப் வருதவூம் 

கொச்சக மென்னுங குறியின வாரும். 

இஃதென்னுதலிற்றோ வெனின் கொச்சகக்கலிப்பா வா 

றுணர்த்து த ணுதலிற்று. 

இதன்பொருள்:-- தரவே க ரவிணை தாழிசை தாழும், இலவம் 

பலவும் றந்து மயங்கியும்' என்பது தரவேவக்தும், தரவிரண்டாய் 
   

வந்தம், தாழிசை இல வக்தும், தாழிசை பல வசனம், கரவு மு ஐலா 

கிய வாறுறுப்புக் தம்முண் மயங்கியும், பிறபாவினோடி மயக்கியும் 

வருவனவெல்லாங் கொச்சகக்கலிப்பாவென் றவாறு, 

தரவொன்றேவக்தாற் றரவுகொச்சகக்கலிப்பாவென்றும், ஆர 

விரண்டாய் வத்தாற் ற ரவிணைக்கொச்சகக்கலிப்பாவென் ௮ம், சிலகா 

Bona வர்தாற் சஃருழிசைக்சொச்சகக்கலிப்பா வென்றும், பலதா 

மிசை வந்தாற் பலஃருழிசைக் கொச்சகக்கலிப்பாவென்றும், கரவு gH 

லாகியவாறுறுப்புக் தம்முண் மயங்கியும், பிறபாவினோகி மயங்கியும் 

வருவனவற்றை numbness கொச்சகக்கலிப்பா என் னம் வழங்ளுப, 

கர
்க
ள்




819 யாப்பருங்கல விருத்தி 

(சொல்லின் முடி.வி னப்பொருண் முடித்தல் என்பது தந்திர 

வதி இயாகலி னிவ்வாறு கூறப்பட்டு. 

 “தாமும்' என்று மிகுத்துச் சொல்லியவ தனால் தனிச்சொல் 

இடையிடையேவர அமையும், அம்போதரங்க உறுப்பும் அருவெரும், 

சுரிதகமும் அருவெொப்பெறும் எனக்கொள்க, (கிறந்து' என்று 

மிகுத்அச்சொல்லியவகனல் இவற்றின் ரூழிசை யீற்றடிகுறைக்து 

வரவும் அமையும் எனக்கொள்க. 

(மற்றும் விகற்பம் பலவாய் வருகவும், கொச்சக மென்னும் கூறி 

யினவாகும்' என்பது, கலிக்கோகப்பட்ட வுறுப்பெல்லாங் குறை 

வின்,றிக் கலிபின்றன்மை பெற்ற வு௮ப்புக்கள் மிக்கும், குறைந்தும், 

பிறழ்க் தம், உறழ்ச் ௫ம், வண்ண்மும் அடியுர் கொடையும் மயங்கியும், 

அ.ராகவடி யச் தாதிக்கொடை தொடுத்தும், . ௮த்தொடை பலவாய் 

வர்.அம், கலிக்கண் வாரா வென்ற தேரீற்றியம்சீர்வர் அம், நிரகவொ 
Bu வஞ்சியுரிச்சர் வர்அம், ஐஞ்சேடி வச்அம், மூச்ரோலு மிரு£ரா 
அம் அம்போதரங்க வுறுப்புப்பெற்றும், இவ்வாறு ஒத்தாழிசைக் 
கலிப்பாச்களோடு ஒவ்வாது வருவனவெல்லாம் *மயங்கசைக்கொச் 

௪சக்கலிப்பா வென்று வழங்கப்படும் என்றவாறு, 

தீரவொன்றாய்ச் சுரிதகம் பெற்ற தனைச் சுரிசகத்காவு கொச்சு 
மென்றும், சுரிதகமில்லாததனை Quppra கொச்சகமென்றும், 
தரவு இரட்டித்துச் சுரிதகம் பெற்று வர்ததளைச் சுரிககத்தரவிணைக் 
கொச்சகம் என்றும், சுரிதகமில்லாத கனை இயற்றாவிணைக்கொச்சகம் 
என்றும், ஈற்றடிருறையாது சல தாழிசையால் வந்ததை இயற் 
சிஃருழிசைக் கொச்சகமென்றும், ஈற்நடிகுறைந்து லெகாழிசை 
யால் வச்ததனைக் குறைச்ஐ்முழமிசைக் கொச்சசக்கலியென்றும், 
ஈற்றடி குறையாது பலதாழிசையால் வர்ததனை இயற்பஃமுழிசைக் 
கொச்சசகக்கலி யென்றும், ஈற்றடி. குறைக்கு பலகாழிசையால் வச் 
ததனைச் குறைப்பஃராமிசைக் கொச்சகக்கலி யென்றும், கலியுறப்புக் 
களோடு மயங்கி வர்சதனை இயன்மயங்கைக் கொச்சகமென்றும், 
பிறபாவினோடு மயங்கவெக்தகனை அயன் மயங்கசைக்கொச்சகமென் 
  

* 4 கொச்சகக் சலிப்பா வென்றம், மயக்கசைக் கொச்சசச் சலிப்பா வென் டன டட அடு oe ; தும், ஒரு போகென்றும் வழக்சப்படும் எனவும்ட்பாடம்,
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௮ம் இவ்வாறு வேறு பகுத்துச் சொல்வாரும் உளர் சானக் 
கொள்க, . என்னை? 

** ஓதப் பட்ட வுறுப்புவகை யெல்லா 
மேதப் படாமைச் கலிக்கியல் பெய்த 

மிக்ரும் குறைந்தும் பிறழ்ந்து முறழ்ந்தும் 
வண்ணமு£ மடியுர் தொடையு மயக்கிய 

மடுக்கெ லந்தர் தொடுத்தன பல்இயும் 

கீலிவயிற் கடிந்த ரரிடை மிடைந்தும் 

நாற்€ ரிறந்த €ரொடு சவெணியும் 

ழேச்€ீ ரிரு€ ரம்போ தரங்க 

மச்சர் முடிவிடை, யழிவில தழுவியும் 
கொச்சகக் *கலிவயிற் கூறவும் படுமே ” 

என்றார் பிறரு மெனக்கொள்க, 

அவற்றை இயன்மயங்சை யென்று வழங்குவாரு முூளமெனல் 
கொள்க, (மற்றும் விரத்பாம் பலவாய் வருநவுங், கொச்௪ச மேன் 
னல் குறியின வாகும்' என்பதனாலே, இப்பொருளெல்லாம் விரத 
அரைத்துக்கொள்க. அவற்றிற்குச் செய்யுள் வருமாறு:.... 

 செல்வப்போர்க் கதக்கண்ணன் செயிர்த்தெறிக்ச சினவாழி 
மூல்லைத்தார் மறமன்னர் முடி.த்தலையை மூருக்கப்போய் 
எல்லைநீர் வியன்கொண்கூ£ விடை நழையு மதியம்போல் 
மல்லலோம் கெழில்யானை மருமம்பாய்ந் தொளித்ததே *” 

' வெறிகொண் டலரும் பொழிலார் சமயமும் 

மேறிசொண் டறையு மூரல்வார் சுரும்பி 
ஜனொலிகொண் டதனின் னிசைபா டிவர 

ஈலமின் புறுரா டசமா டிகிற்ப 

மந்இிசென் றந்தி தொழப்படுஞ் சீர்மிச 

நந்திய விஞ்சை யன்வென் றனனே ” 

இவை யியற்றரவு கொச்சசக்கலிப்பா. 

** வார்பணிய தாமத்தால் வளைக்கையோர் வண்டோச்௫ 

வூர்பணிய மதியம்போ னெடுங்குடைக்€ முலாப்போந்சான் 

கூர்பணிய வேற்றானைக் கொற்கையார் கோமானே 

அவர்க்கண்டு, 
  

* கலியெனக் கூறவும் படுமே ” எனவும் பாடம், 

40
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* பூமலர் ஈறுங்கோதை புலம்பலைப்ப ஈறுக்கொண்டாற் 
அரமலர்க்கண் மடவார்க்குச் சொல்பகையே யன்றியுக் 
காவலற்குப் பெரியதோர் கடனாகக் சடவாதே '' 

் இதுவெண்டளையால்வக்ச வியற்றாவிணைக் கொச்சகக்கலிப்பா. 

* குடகிலைச் தண்புறவிற் கோவல மெடுத்தார்ப்பத் 
சடரிலைப் பெருர்தொழுவிற் றகையேறு: மரம்பாய்ர் து 
வீம்குமணிக் கயிரொரிஇச் தாங்குவனச் *தொன்றப்போய்க் 
கலையினொடு மூயலிரியச் கடி.மூல்லை appari” 

எனவாமா்று, 

* அனொடு புல்லிப் 1பெரும்புதன் மூனையுல் 
சானுடைத் தவர்தேர் சென்ற வாறே "" 

இது -சுரிதகத் தரவு சொச்சகக்கலிப்பா, 

* வடிவுடை. நெடுமுடி. வானவற்கும் வெலற்கறிய 
சடிபடு நறும்பைரந்தார்க் சாவலர்க்கும் காவலனாங் 
கொடிபடு 1வரைமாடச் கோழியார் கோமானே ”” 

எனவாங்கு, 

* துணேவளைத்தோ ளிவண்மெலியத் தொன்னலர் $ துதப்புண்டாக் 
இகணைமலர்த்தா ரருளுமே லிதுவிதற்கோர் மாறென்று 
துணைமலர்ச் தடல்கண்ணார் துணையாகக் கருதாரோ 

அதனாற், 
* செவ்வாய்ப் பேசை யிவடிறத் 
தெவ்வா ரூங்கொலிஃ செண்ணிய வாதே '” 

Qe றப்புடை யாிரியத்தளையால் வரத சுரிககத் கரவிணைக் 
கொச்சகக்கலிப்பா, 

பிறதளையாலும் வர்சவமிக்கண்டுகொள்க, 

    

* (ஏறப்போய்' எனவும் பாடம், 
ர 'பெரும்புறா' எனவும் பாடம், 

. ம மணிமாடச் கூடலார்' எனவும் பாடம், 
$ 'தொடர்ப்புண்டாங்கு' எனவும்;பாடம்,
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* பரூஉத்தடக்கை. மதயானைப் பணையெருச்தின் மிசைத்சதோன் றிக் 
குரூஉச்கொண்ட வெண்குடைக£ழ்க் குடைமன்னர் புடைசூழப் 
படைப்பரிமான் றேரினொடும் பரந்துலவு மறுொிடைச் 
சொடித்தானை யிடைப்பொலிர்தான் கூடலார் கோமானே £'. 

இதுதரவு, 
ஆங்கொருசார், 

(! உச்சியார்க் இறைவனா யுலகமெலாம் காத்தளிக்கும் 
பச்சையார் மணிப்பைம்பூட் புரர்சரனாப் பாவித்தார் 

வச்சிரம் காணாத காரணத்தான் மயக்கெரே ; 

ஆங்கொருசார், 

1: அக்கால மணிகிரைகாச் தருவரையாற் பனிசவிர்த் து 

வக்கரனை வடிவழித்ச மாயவளுப். பாவித்தார் 
சக்கரஸ் காணாத காரணத்தாற் சமழ்த்தனரே ; 

ஆக்கொருசார், 

1! மால்சொண்ட பகைசணிப்பான் மாசத்தடிர்து மயங்காச்செல் 

கோல்சொண்ட சேவலம் கொடியவளுப் பாலித்தார் 
பேல்கண்ட இன்மையான் விம்மித.ராய் கின்மனரே” 

இவை மான்றுர் தாழிசை, 
அஃதான்று, 

இ௫ தனிச்சொல், 

கொடித்சே ரண்ணல் கொற்கைக் கோமான் 
den Dye தொருவன் செம்பூட் சேஎய் 
என்றுஈணி யறிர்தனர் பலரே தானும் 

ஐவரு ளொரறுவனென் ற்றிய லாகா 
மைவரை யானை மடங்கா வென்றி 

மன்னவன் வாழியென் றேத்தச் 

தென்னவன் வாழி திருவொடும் பொவிந்தே."” 

இ௫ சுரிதகம். 

இஃது இடையிடை தனிச்சொற்பெற்று வர்து, கேரிசையோத் 

தாழிசைக்கலிப்பாவிற் இனிது வேறுபட்டுக் தாழிசை மூன்றே * 

யாய்த் சன்றளையான் வக்க வியற்சிஃருறிசைக் கொச்சகக்கலிப்பா,
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, 1 மாயவளாய் முற்றோன்றி மணிரீரைசாத் சணிபெற்ற 
வாயடீள் குடையினரரா யரசர்கள் பலர்கூடி. 

மணிரின்ற மேனியான் மதஈகையைப் பெறுகுவார் 
அணிகின்ற விடைகொண்டா ரெனச்சொல்லி யறைந்தனசே '* 

இஅ௮ தரவு. 

தானவ்வழி, 

** எழுப்பற்றிச் சனந்துறுமி யெவ்வழியு மியமியம்ப 

விமுக்குற்று நின்ருரும் பலர் ) 
ஆங்கே, 

- பவாளுற்ற கண்ணாளை மடழ்விப்பா மெனக்சருஇி 
கோளுற்று கின்றாரும்' பலர்” 

ஆண்டே, 

“இத்திறத்தாற் குறையென்னை யிருக்ளெக்கும் கேடென்னப் 
பற்றாது சின்றாரும் பலர் ” 

வை மூன்றுர் தாழிசை, மி | 

அதுகண்டு, 

இத தனிச்சொல், 

மைவரை கிறத்தன மாலை யியருழக் 
கைவரை நில்லாது சகடிதேற் றெருத்தொடிப்ப 

வழுக்கெ ராய மமர்ந்தது சுற்றம் 
எழுந்தது பலசன மேறுதொழு விட்டன 
கோல வரிவளை தானுப் 

கால்வன போலும் கடி.மூழ் வோர்க்கே'? 

இத சுரிதகம், 
இ இடையிடை தனிச்சொற் பெற்று ஈற்றடி குறைந்து 

வந்த மூன்று தாழிசை பெற்றுவர் தசமையாற் குறைச்சி%ராமிசைக் 
கொக்சசக்கலிப்பா, சிறப்பில் வெண்டகாயால் aus gi, காலடித் தர 
வாகி யிரண்டடிச் காழிசையாலும், ஆதடிச் சுரிதகத்தாலும் வந்த 
தெனச்கொள்க, பிறதளையானும் வந்தவமிக் சண்டுகொள்க, 

‘ 6 தண்ம BC wit மூகத்தாளைத் தனியிடச்து ஈணிகண்டாம் 
குண்மதியு முடனிறையு முடன்றளர paar ene" seit
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* கண்மதியோர்ப் பிவையின் றிக் காரிகையை Gon DEAN 

பெண்மதியின் ம௫ழ்ந்தகின் போருளும் பிறிசாமோ”' 

இது தரவு, 
* இளசல மிவள்வாட விரும்பொருட்குப் பிரிவர்யேல் 

திளால முகைவெண்பற் முழ்குழ றளர்வாளோ ; 

4 தகைல மிவள்வாடச் தரும்பொருட்குப் பிரிவாயேல் 

வகைல மிவள்வாடி. வருச்இயில் லிருப்பாளோ ; 

“ geste மிவள்வாட வரும்பொருட்குப் பிரிவாயேன் 

மணிஈல மூழ்மேணி மாசோடு மடிவாளோ) 
( நாம்பிரியோ மினியென்று ஈன்னுதலைப் பிரிவாயேல் 

ஓம்பிரியோ ]மெனவுரைத்த வுயர்மொழியம் பமுசாமோ; 

“ குன்றளிச்ச இரடோளாய் கொய்புனத்துச் கூடியநாள் 
அன்றளித்த வருண்மொழியா 3 லருளியது மருளாமோ; 

₹ தில்பகலு மூடியக்காற் சிலம்பொலிச்ச றடி பரவிப் 

பல்பகலுர் தலையளித்த பணிமொழியும் பழுகாமோ” 

இவை யாறுர் தாழிசை, 

அதனால், 

இது தனிச்சொல், 

* அரும்பெற விவளினும் தரும்பொரு எதனினும் 

பெரும்பெற லரியன வெறுக்கையு மற்றே 

விமுமிய தறிமதி யறிவாக் 

கெழுமிய காதலிழ் றரும்பொருள் சிறிதே.” 

இது சுரிதகம். 

இன இெப்புடைத்தன்றளையால் காலடித்தரவும் இரண்டடிக் 

சாழிசை ஆறும் தனிச்சொல்லும் காலடிச் சுரிதகமும் பெற்றுவா் ௪ 

இயற்பஃருழிசைக் கொச்சகக்கலிப்பா, குறைப்பஃமு மிசைக் கொர் 

சகக்கலிப்பா வக் சவழிக் கண்டுகொள்க. 

1 மணிகளெர் நெடுமுடி. மாயவனுந் சம்முனும்போன் 

றணிளெைர் நெடுங்கடலும் கானலுர் தோன்றுமால் 

அரைஙிவர் தவையன்ன கொப்பறைய கிறையன்னம் 

இரைகயச் திரைகூரு மேமஞ்சார் நுறைவகேள்; 

* : கண்மதியொப் பிவையின்றி * எனவும் வயர் ட 

ர “என்றகின் ' எனவும் பாடம், ள் 
1 ( அருளுவதும் ” எனவும் பாடம்,
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4 மலையென மழையென மஞ்செனத் திரைபொக்டுக் 
கடலெனக் காற்றெனச் கடி துவர் திசைப்பினும் 
விழுமியோர் வெகுளிபோல் வேலாழி யிறக்கில்லா 
தெழுஞு௦£ர் *பரந்தோங்கு மேமஞ்சார் துறைவகேள்."” 

இவை யிரண்டுச் தரவு, 

' சொடிபுரையு அுழைசுப்பிற் குழைக்கமர்ந்த இருமுகத்தோள் 
Osta Gre pis தோள்கண்டுர் அறவலனே யென்றியால்; 

“* கண்கவர் மணிப்பைம்பூண் கயில்கவைய சறுபுறத்தோள் 
செண்பனி௫ ருகச்கண்டுர் செரியலனே யென்றியால்; 

,1நீர்பூத்த சிரையிதழ்க்க ணின்றொ௫ந்த புருவச்சோள் 
பீர்பூத்ச அதல்சண்டும்.பிரியலனே யென்றியால்; 

 கனைவரல்யாம் மிகுகரைபோழ் கைகில்லா:துண்ணெ௫ழ்ந்து 
கினையுமென் ணிலைகண்டு £ங்கலனே யென்றியால்; 

- 4 வீழ்சுடரி னெய்யேபோல் விழுமநோய் பொறுக்கில்லா 
தாழுமென் 1ணிலைகண்டு மகல்கல்னே யென்றியால்; 

*! கலங்கவிழ்ந்த சாய்கன்போற் களை துணை பிறிதின்றிப் 
புலம்புமென் ஸிலைகண்டும் போகலனே வென்றியால்,” 

இளை யாறுர் தாழிசை. 

் அதனால், 

இது தனிச்சொல், 

*! அடும்பயி லிறும்பி னெடும்பணை மிசைதொறுள் 
கொடும்புற மடலிடை யொடுங்கெ குருகு; 

*செறிதரு செருவிடை யெறிதொழி விளையவர் 

__ கெறிதரு புரவியின் மறிதருர் திமில்; 
*'அரசுடை சிரைபடை விரைசெறி மூரசென 
அரைதரு திரையொடு கரைபொருக் கடல்; 

அலங்கொளி விர்கூட நிலங்கொளி 1 ee 
கலந்தெறி காலொடும் புலம்பின பொழில்.” 

இவை கான்கும் அராகம், 
  

ச் பரந்தொழுகும் எனவும் பாடம், 
ர் 4 கிலைகண்டுர் தாங்சகலனே ” எனவும் பாடம், 
3 (மறைதொறும் ' எனவும் பாடம், ்
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* விடா௮.து கழலுமென் வெள்வளையும் தவிர்ப்பாய்மண் 
கெடாஅது பெருகுமென் கேண்மையு கிறுப்பாயோ; 

** ஒல்லாது கழலுமென் னொளிவளையுர் தவிர்ப்பாய்மன் 

கில்லா.து பெருகுமென் னெஞ்சமு கிறுப்பாயோ; 

6 தாங்காது கழலுமென் றகைவளையுச் தவிர்ப்பாய்மன் 

நீஸ்காது பெருகுமென் னெஞ்சமு கிறுப்பாயோ."” 

இவை மூன்றும் தாழிசை. 

1 மறவாத *வன்பினேன் மனகிற்கு மாறுரையாய் 
துறவாத தமருடையேன் றுயர்தீரு மாறுரையாய் ; 

1! காதலார் மார்பன்றிச் காமக்கு மருர்துரையாய் 

ஏதிலார் தலைசாய யாளுய்யு மாறுரையாய்; 
1 இணைபிரிந்தார் மார்பன்றி யின்பக்கு மறுர் துரையாய் 

துணைபிரிந்த தமருடையேன் நுயர்தீரு மாறுரையாய்,”' 

இவையுக் தாழிசை, 

எனவாக்கு, 

இது தனிச்சொல். 

' பகைபோன் றது துறை; பரிவா யினகுறி; 

ஈகையிழர் ததுமுகம்; ஈணிரா ணிற்றுளம்; 

தகையிழர் ததுதோள்); தலைசிறர் த .துதுயர் 
புகைபரச் த.துமெய்; பொறையாயிற் றென்னாயிர்.” 

இவையிரு£€ ரெட்டம்போ.கரங்க வுறுப்பு. 

அதனால், | 
Og sohe@rne. 

இனையது கினையா லனையது பொழுதால் 

இனையல் வாழி தோழி ர் துனைவரல் 

பணியொடு கழிக வுண்கண் 

என்னொடு கழிகவித் துன்னிய நோயே." 

இ சுரிதகம், 

  

* ( அருளஞுடையேன் ' எனவும் பாடம். 

1 * தொலையா ' எனவும் பாடம்,
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- இது தரவிரட்டித்து,ச் தாழிசையாறும், கனிச்சொல்லும், அரா 
கம் கான்கும், பெயர்த்துக் தாழிசையும், சனிச்சொல்லும், எட்டம் 
போதரங்கவுறுப்பும், சனிச்சொல்லும், சுரி கமும் இவ்வாறு கலிக். 
கோதப்பட்ட ஆறுறுப்புமே மிக்குள் குறைந்தும் பிறழ்ர் து முறழ்க்து 
மயங்கியும் வர்சமையால் இயன் மயங்கசைக் கொச்சகக் கலிப்பா, 

*! சாமர் கடும்புனல் கலக்செம்மோ டாடுவா 
டாமரைக்கண் புதைத்தஞ்டித் சளர்ந்ததனோ டொழுகலான் 
நீணாக ஈறும்பைந்தார் தயக்சப்பாய்ச் தீருளினாழ் 
பூணாக மேறத்தழீஇப் போதர்சா னசனகலம் 
வருருலை புணர்ந்தன வென்பதனா லென்றோழி 
யருமழை த.ரல்வேண்டிழ் றருற்கும் பெராமையளே”” 

* அவனுந்தான்., * 
** ஏன லிதணத் த௫ற்புகை யுண்டியக்கும் 
வானூர் மதியம் வரைசேரி ரனவ்வரைத் 
தேனி னிருலென வேணி யிழைத்திருக்கும் 
கானக காடன் மகன் ; 

 இறுகுடி யீரே சிறுகுடி, யீரே 
வள்ளிகழ் வீழா வரைமிசைச் தேன்ளொடா 
கொல்லை குரல்வாக்இ மீனா மலைவாழ்நர் 
அல்ல புரிர்தொழுக லான் ; 

** காந்தள் கடிகமமுல் கண்வால் கிருஞ்லம்பின் 
வாச்சமை மென்ட் குறவர் மடமகளிர் 
தாம்பிழையார் கேள்வற் ஜொழுதெழலாற் 1 றம்மையருச் 
தாம்பிழையார் தாந்தொடுத்த கோல் ; 

எனவாங்கு, . 

* அறத்தொடு கீன்றேனைக் கண்டு Gotu. 5 
வென்னையர்க் குய்த் அரைச்தாள் யாய் ; 

அவரும், 

தெரிகணை நோக்கிச் சலைகோச்கச் சண்சேந் 
தொருபச லெல்லா கேருத்தெழும் தாறி 
யிருவர்கட் குற்றமு மில்லையா லென்று 
தெருமந்து சாய்த்தார் திலை; 

*.  அவன்றானும்' எனவும் பாடம், «oT *4அவ்வரைக்சண்' எனவும் பாடம், 
3 4 தன்னையரும்' எனவும் பாடம்,
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தெரியிழாய் நீயுகின் கேளும். புணர 

வரையுறை தெய்வ மூவப்ப வுவந்து 

குரவை தழீஇயா மாடக் குரவையுட் 

கொண்டு கிலைபாடிச் காண் ; 

ஈல்லாய், 

ஈன்னாட் டலைவரு மெல்லை ஈமர்மலைக்சட் 

உர்காண்டார் தாக்குவா ரென்னோற் றனர்கொல் ; 

புன்வேள்கைத் தா.துறைக்கும் பொன்னறை முன்றில் 
உனவிற் புணர்ச்சி நடக்குமா மன்ரோ : 

சனவிற் புணர்ச்டி ஈடக்கலு மாக்சே 

கனவிற் புணர்ச்சி கடியுமா மன்றோ ) 

விண்டோய்கன் னாடனு நீயும் வதுவையுட் 

பண்டறியா தீர்போற் படர்கிற்பீர் மம்கொலோ 

பண்டறியா தீர்போற் படர்ச்தீர் பழங்கேண்மை 

கண்டறியா தேன்போற் கரச்ற்பென் மற்கொலோ ; 

'மைதவழ் வெற்பன் மணவணி காணாமற் 

கையாற் புதைபெதூஉம் கண்களுள் கண்களோ; 

என்னைமன், 

கின்சண்ணாற் காண்பென்மன் யான் ) 

நெய்த லிதமுண்கண், கின்சண்ணா சென்சண் மன” 

TOT ANAS, 

இது தனிச்சொல். 

நெறியதி செறிகுறி புரிதிரி பறியா வதிவனை முச்துறீஇச் 
தகைமிகை வகைதொகை யறியுஞ். சான்றவ ரினமாக 
வேய்புரை மென்றோட் பசலையு மம்பலு 
மாயப் புணர்ச்சியு மெல்லா மூடனீம்கச் 
சேயுயர் வெற்பனும் * புகுந்தனன் 
ர போதெழி' லுண்கணும் பொரிகமா விணியே'” (கலி-குமிஞ்-3.) 

இது சுரிதகம். 

இது வெள்ளை பலவுமயங்கி ஆிரியவடியும் விரவிவக் மையால் 

அயன்மயங்கிசைக் சொச்சகக்கலிப்பா, இதன் முதற்கண் ணேரீழ் 

Ouper வந்தவாறு : கண்டுகொள்க, 
  

  

® வந்தனன்" என் என்பது சலித்சொசை ௮ச்சட்பீர.இய்லுள்ள ட் பாடம், 
ர் ‘g@aygle’ என்பது சலித்தொசை அச்சுட்பிர.தியீல் உள்ள பாடம், 

4l



322 யாப்பருங்கல விருத்தி 

* நறுவேங்சைச் துறுமலர் ஈன்னுதலார் கொண்டணிய 

வுறுபாங்கர்ப் புனத்தருக ரொருறைஙின் றேமாகக் 

சடிசாவற் குறவர்தம் காப்பினாத் கதஞ்சறக்திட் 

டிடியோடு முழக்கிற்றா யிருங்சளிறு தோன்றலு 
மஞ்செமக்கு வந்தடைய வருளினால் வேல்விடலை 

வெஞ்சினத்தா லதன்றிறல்வீழ்த் தென்றடந்தோள் சவைஇக்கொளப் 
பொற்பினான் மூலைபொகிர்த்த வென்ப Be Coarse 

கற்பினா லுலகினுட் கருதியதே wee" 

Be தரவு. 

அவனே, 

அயன்மலைக் காவலன் காதல் னாமே 

இவளே, 

அசற்கொண் டும்பயப் பெய்தினளே 
யானே, 

| இதற்கொண்டும் பெரும்பட ரெய்கனனே 

அதனால், 
இதுவிச னிலைமை யெனுமது விதியுணரா 
மதுவிரி மலரிய ஞறுவன எலர் ; 

அலர்சில பலரறி குறியுறு வகைகொடி. 
தனையிது மிகநொது மலர்வரை வதைகட ஞ்மர்; 

அமர்தரு விதியென அணுகிய விலகிடை 
தீமர்பல ரடன்மகழ் சகையினஇவ டகை ; 

' தகைபெறு குழலெழி லழல்ஈழல் பழியினள் 
- யழிபட ரிடரொடு பல 

பல துயர் செலப்புரி 

புரிதெறி விலர்சமர் 

தமர்பல தகுதியொ டெமரிவர் 

. தீகுதகை மிகைால விறலது விதி 

அராகம், 

இனியே, 

ஆட னடைப் புரவிச் செம்பூட் சே௭ய்க் 
கூடலெனக் குயின்றன சோள் ; 

"மறந்தரு தானைச் செங்கோற் எள்ளி 

யுறந்தையிற் றந்தன முலை; 
மஞ்சுவரைத் இணர்தோட் பூழியர் மன்னவன்
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வஞ்சியென மலாந்தன கண்” 

இன்றே, 

பொலிகம் வினையே பொலிகறும் வினையே 

காணணி கொண்ட, ஈன்னுத லரிவைக்கும் 
பூணணி கொண்ட பொக்குவரை மார்பற்கும் 

* மனையீ ரோதி வாழ்வொடு மல்யெ 
புனையீ ரோதக்கும் பொலிசநம் வினையே ; 
இவ்வகை, 

1 வினைசெய் மாக்களும் விரும்பினர் வாழ்த்இப் 
புனைல மெய்தின் றிப்பதியே 

கொதுமலர்க் கரைந்தன்று முரசு 

மணமொடு மகிழ்ச்சது மனை 

கண்ணொடு கெழீஇயின இளை ; 

அஃதான்று, 

மூன்னாட் களவொடு பழகப் 

பின்னாட் கற்பொடு புணர்ந்தன்றா லிதுவே” 

இதுவும், பிரிந்திசைக் கூற்ளடிகளும் ௮ர்தாதித்தொடையாகிய 
அ.ராகவடிகளும் கனிச்சொற்களும் விரவி,மிக்குங் குறைந்தும் பிறழ்க் 
அம் வக்அம், இடையிடை ஆிரியங்களும் வெள்ளைகளும் மயக்கியும் 
வக்தமையின், மயங்கிசைச்கொச்சகக் கலிப்பா எனப்படும், Gtk 
திசைக் குறளடியாவன, இருேடியு மூச்சீரடியுமாய்வரும் அம்போ 
த.ரங்கமெனக் கொள்க, பிறருமிவற்றுக் இலக்கண மிவ்வாறே சொன் 
ஞர். என்னை ? 

1: தரவே யா$ியு மிரட்டியும் தாழிசைச் 

சிலவும் பலவு மயக்கியும் பாவே 

றொத்தா மிசைச்சவிக் கொவ்வா வுறுப்பின 
” கொச்சகக் கலிப்பா வாகு மென்ப 

சான்றார் ௮விஈயனார். 

॥ தரவே தரவிணை தாழிசை சிலபல 
வரன்முறை பிறழ வயற்பா மயக்இயும் 
தணிச்சொற் பலவா யிடையிடை. ஈடந்தவும் 
ஒத்தர் மிசைச்சலி யுறுப்பினிற் பிறழந்தவும் 
  தி 

- சரகாமியோர்தி மகிழ்வொடு மல்யெ எனவும் பாடம், 2 
* “வினையே மர்க்களும் ' எனவும் பாடம்,
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வைதீத் 'வழிமுல DUE வண்ணக விறுவர்ய் 

மயங்டி வர்தவு மியங்குகெறி முறையிற் 
கொச்சகக் கலியெனகச் கூறினர் year” 

என்றார் சாமவேளைக் கறுத்தபுத்தேள் சாமந்தாங்கிய நல்லாசிரியர், 

 ஏருத்திய லின்றி யிடைகிலை பெற்றும் 

இடைகிலை யின்றி யெருத்துடைத் தாயும் 

எருத்த மிரட்டித் இடைகிலை பெற்றும் 

இடைய திரட்டித் தெருத்துடைத் தாயும் 
இடையு மெருத்து மிரட்டுற வந்தும் 

, எருத்த மிரட்டித் இிடைகிலை யாராய் 

அடக்டியல் சாறு மழைந்த் வுறுப்புக் 

இடக்கை முறைமையிற் இழமைய தாயுந் 

தரவொடு தாழிசை யம்போ தரம்கம் 

மூடுகியல் போக்கிய லென்றிவை யெல்லாம் 

மூறைதடு மாற மொழிந்தவை யின்றி 

யிடைகிலை வெண்பாச் லெபல சேர்ந்து 

மற்றும் பிறபிற வொப்புறுப் பில்லன 

கொச்சக மென்னுக் குறியின வாகும்”* 

என்றார் காக்கைபாடினியார். 

இனி ஒருசார் கொச்சகங்களை ஒரு போகு என்று வழங்கு 

வாரு முளர், மயேச்சுவரராற் சொல்லப்பட்ட ௮ம்போதரங்கமும், 
வண்ணகமும் ஈன்றிரண்டு தேவபாணியுச் Biles, தரவொழித்து 

அல்லாவுறுப்புப் பெறினும், தாழிசை யொழித்து அல்லாவறுப்புப் 

பெதிலும், ௮ம்போதரங்கக் அ ளோதப்பட்ட மூவகை யெண்ணும் 

நீங்கும், வண்ணகத்துக் கோதப்பட்ட விருவகை யெண்ணு bm 
இனும், நீங்கிய உறுப்பொழியக் தனிச்சொல்லுஞ் சுரிதகமும் 

பெற்று வருவன ஒருபோகு எனப்படும், அவை, ௮ம்போதரங்க 
உறுப்புக் தழீஇயின ௮ம்போதரங்க ஒருபோகு எனவும், வண்ணக 
உறுப்பு த் தழமீஇயின வண்ணக ஒருபோகு எனவும் படும், என்னை? 

கூறிய வுறுப்பிற் குறைபா டின்தித் | 
தேறிய விரண்டு தேவ பாணியும் 

தீரவே குறையினுக் தாழிசை யொழியினும்
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இருவகை முத்திறச் தெண்ணே நீங்னொம் 
ஒருபோ கென்ப வுணர்ந்திச னோ”. 

என்றார் மயேச்சுவரர், 

வரலாறு ;:-- 

. 4 சரைபொருநீர்ச் கடல்கலங்கக் சருவரைமத் ததுவாகத் 

... திரைபொருது புடைபெயரத் ,கண்டோளாற் கடைந்தனையே ; 

மூ௫ில்பொரு துடல்சலங்க முழவுச்தோள் புடைபெயர 

வசல்விசும்பி னமரர்க்கு மாரமுதம் படைத்தனையே ; 

வரைபெரிய மத்தாக வாளரவம் கயிரூகத் 

,கஇிரையிரியக் கடல்கடைந்து இருமகளைப் படைத்தனையே '” 

இவை மூன்றுக்: தாழிசை, 

! அமரரை யமரிடை. யமருல கதுவிட 

துமரது புசழ்மிக மிகவிக லடுத்தனை '! 

இ்து அராகம். 

( அலைகட லுலகமு மந்தணர்க் €ூந்தனை ; 

உலகொடு கிலவிய வொருபுகழ் சுமந்தனை”' 

இவை பேரெண், 

11 ஆதிக்க ணரசெய்தினை ) 

நீதிக்கண் மதிகிரம்பினை ) 

விளக்கெரி முதல்வேட்டனை ; 
துளம்கெரியவர் புகழ்துளக்கினை ” 

இவை இடையெண், 

1 அலகு நீ) உலகு நீ) அருளு நீ) பொருளு 8) 
கிலவு நீ; வெயிலு நீ; ஈழலு 8) நீரு நீ” 

இவை யள வெண், 

எனவாக்கு, 

இ தனிச்சொல், 

॥ பவழ மெறிதிரைப் பரவைக் கோவே 

புகழ்துறை கிறைந்த பொருவே னந்தி
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யுலகுட னளந்தனை நீயே 
யூலசொடு கிலவுமதி யுதயவரை யொத்தே ”? 

இத சுரிதகம். 

இஃது ௮ம்போதரங்க Bawa பாகு, பிறவும் அம்போ 

தரங்க வுறுப்புப்பெற்று வக. வம்போகரங்க வொரு? பாகு வந்த 

வழிக்கண்கிகொள்க. வண்ணசவுறுப்புப் பெற்றுவக் தன எல்லாம் 

வண்ணகவொருபோகு, அவை வருமாழு;-- 

te அகலிடமு மமருலகு மமர்பொருது மறந்தோற்றுப் 

புகலிடசின் குடைகிழலாப் புகுமாணம் பிறி 'இன்றி 

் மறந்தோற்று கிறங்கருகி மாற்புசழு சிலைதளரப் 

புறந்தோற்றுக் கழலார்ப்பப் பொருகளம் வெறிதாக 

மண்ணுலகு மறிகடலு மாமலையு கிலைகலங்க 

விண்ணுலகம் வியப்பெய்த வெஞ்சமத்து எலைத்தனையே '” 

அதனால், 
! கனைகட லுடைதிரை கரைபொரக் கடைந்தனை ; 

மூனைவரு மமரரு முறைமுறை வந்துகின் 
ணிணைமலர் பலர்புகழ் பயில்வதோர் பண்பினை ; 
மருளுறு துதைகதிர் மணியது மணினிற மருளுகின்குடை. ; 
குடையது குளிர்சீழ லடைகுண வுயிர்களை அளிக்கு கின்கால் ல 
கோலது செம்மையிழ் குறைகடல் வளாக மாலையுங்காலையு ம௫ழ் தாங் 

[ இன்று” 

இவை ராகம். 

( இருயிர்க் செல்லா மமிழ்தின் றமையா 
நீரினு மினிதுகின் னருள் 

| அருளு மலைகடலு மாயிரண்டு மொக்கும் 

இருள்கொடி. மேற்கொண்டாய் கினக்கு'” 

இவை பேரெண். 
*! நீர்கலங்காச் தோய; கிலவுலக மீந்தோய்நீ; 

பேர்ரமர்க் கடந்தோய்ட) புனையெரிமுன் வேட்டோய்&ீ; 
ஒற்றைவெண் குடையோய்£; கொழ் ற்றச்செல் கோலோய்ர: . 
*பாதையச் துறைவனீ பரியவ ரிறைவனீ '' 

, இவை ற்றெண். 
அவவை ப வட்ட பட்ட டம் 
    

* 'பாரதைய' எனவும் பாடம்,
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எனவாகங்கு, 

இது தனிச்சொல். 

 பொருகுடை வளாக மொருருடை, கிழற்றி 
யிருபிறப் பாளர்க் இருகிஇி மீந்து 
.மனமகிழ்ச் தருள்புரி பெரும்புக ழச்சுத 

கோவே யினையை யாதலிற் பளிமதி 
தவழு கந்தி மாமலைச் சிலம்ப 

. ஈந்திகீற் பரவுத னாவலர்க் கரிதே”' ் 

இ வண்ணக . வொருபோகு. பிறவும் வண்ணக் வுறுப்புப் 

பெற்று வந்த வண்ணக வொருபோகு வந்தவ்ழிக் கண்ககொள்க ; 

என்னை ? ் 

"1! தரவின் ரச் சாழிசை பெற்றுந் 

தாழிசை மின்றித் தரவுடைச் தாடியும் 
எண்ணிடை யிட்டுச் சின்னம் குன்றியும் 

அடக்கயெ வின்றி யடி.கிமிர்ம் தொழுகியும் 
யாப்பினும் பொருளினும் வேற்றுமை யுடையது 

சொச்சச வொருபோ காக. மென்ப'' (தொல்-பொ-செய்-149.) 

என்றார் தொல்காப்பியனார், அவை யெல்லாம் வக்தவழிக் கண்டு 

கொள்க. இவை யெல்லாம் மற்றும் விகற்பம் பலவாய் வருகவும்- 

கொச்சக மென்னும் குறிபின வாகும் ' என்பசனா லுரைத்துச் 
கொள்க, 

கேரிசை யொத்தாழிசைக் கலிப்பா, அம்போதரங்க Cans 

சாழிசைக் கலிப்பா, வண்ணக வொக்சாமிளைக் கலிப்பா, கலி 

வெண்பா, தரவு கெச்சகக்கலிப்பா, சரவிணைக் கொச்சகக்கலிப்பா, 

சிஃரு மிசைக் கொச்சகக்கலிப்பா, பஃறாழிசைக் கொச்சகக்கலிப்பா, 

மயங்கசைக் கொச்சகக்கலிப்பா என்னும் ஒன்பது கலிப்பாவும் 

வெள்ளைச் சுரிசச நேரிசை யொத்தாழிசைக்கலிப்பா, அகவற் «i gs 
கேரிசை யொத்தாழிசைக் கலிப்பா, அளவியலம்போதாங்க வொக் 

தாழிசைக் கலிப்பா, நுளவழியம்போதரங்க வொத்தாழிசைக் 

கலிப்பா, அளவியல் வண்ணக வொத்தாழிசைக் கலிப்பா, அளவ.மி 

வண்ணக வொத்தாழிசைக் கலிப்பா, கலிவெண்பா, வெண்கலிப்பா, 

இயற்தரவு கொச்சகக்கலிப்பா; சுரிதகத்தரவு கொச்சகக்கலிப்பா,
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இயற்றரவிணைக் கொச்சகக்கலிப்பா, சுரிககத் தாரவிணைக் கொச்சகக் 

சலிப்பா, இயற்லெருழிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா, குறைச்சஃறாழி 
சைக் கொச்சகக்கலிப்பா, இயற் பஃறாழிசைக் கொச்சகக்கலிப்பா, 

குறைப்பஃறுழிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா, இயன் மயங்கசைக் 

கொச்சகக்கலிப்பா, ௮யன் மயங்கிசைக் கொச்சகக்கலிப்பா என 

விவ்வாறு விகற்பிக்கப் பதினெட்டாம். 

௮வை' மூன்று துள்ள?லாசையானு முறழ வைம்பத்துகான் 

காம், 

பதினெட்டுச் கலியினையும் ஆசிரிய நேோர்த்தளை யிரண்டு மொழித் 
௮) அல்லாத பன்னிரு தனையானுங் கூறுப்டுப்ப விருநூற்றொரு 

பத்தாரும். ் 

* [ஒசையுக் களையுங் கூட்டியுறழ அறு நாற்று சாற்பக்தெட்டாம். 
ஒத்தாழிசைக் கலிப்பா வொழித்து அல்லாக் கலியுள் ஆசிரிய கேர்த் 
தளை யிரண்டும் ௮ருவெரப் பெறும் என அவற்றோடுக் கூட்டியுரைக் 

குங்கால் எழுநாற்கிருபது கலிப்பாவாம்.] பிறவகையாலும் விகற் 

பிக்கப் பலவுமாம். என்னை? 

“gsr மிசைக்சலியென் ரோதிய வாறினையும் 

ழேச்திறச் தோசையான் முன்மு.ரணி--வைச் து 

வமுவற்ற வாறிரண்டு வான்றளையான் மாற 

வெழுமுப்பத் தாரா மெனல் '' 

(1 கொச்சக மீரைந்தும் வெண்கவி யோரிரண்டும் 

வைத்திசையோர் மூன்றினான் மாதியபின்---மற்றவற்றை 

மாசில் பதினான்கு வான்றளையான் மாறவரு 

மாடிகந்த வைந்தாற்று கான்கு '” 

இவை இருதிறமுங் கூட்டினால் எழு தூற்திருபது கலிப்பாவாம். 

பிறவாற்றுனும் விகற்பிக்கப் பலவாம். 

! நான்கு முதலாக காலைச் தெழுச்சளவு 

மான்ற வசவ லடிக்கெழுத்தா-.-மூன்றுடைய 

பத்தாதி யாகப் பதிற்றிரட்டி. யீறாக 
வைத்தார் முரற்கைக் கெழுத்து 

* இத்தொகை விவரம் சில ஏசெளிலில்லை. 
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(* ஏதர் தழூவா. இிசைசேர்ர் 'திருகான்கு 

நீதி நலஞ்சேர்க்து கிற்றலா--லோதிய 

மூன்றாம் இடக்கை முறைமை முரற்கைக்கு 
மூன்றால் குலம்வகுத்தார் முன்” 

வணிகர்க் செண்ணில மாவன 

1 சணிமை யாற்றன் மூனிவில ஞத 
லிடத்துச் தெருமால் பொழுதொடு புணர்த 

அறுவது தெரித லுறுவதஞ் சாமை 
வகுத்த லீட்டல் வாணிகன் றுறையே” 

இவற்றை விரித்துரைத்துக் கொள்சு, 

* தரவே தரவிணை தாழிசை தாமாஞ் இலபலவாய் 
மரபே யியன்று மயக்இியும் வந்தன வாங்கமைசத்தோள் 

அரவே ரகலல்கு லம்பேர் நெடுங்கண்வம் பேறுகொங்கைக் 

குரலே கமழ்குழ லாய்சொண்ட. வான்பெயர் கொச்சசமே ”* 
் பரப்பருங்கலக்காறிகை, 

இலவியாப்பருங்கலப் புறறகடையை விரித்துரைததுக்கொள்௫. 

[கலித்தாழிசையாமாநு.]| 

87... அடியெனைத் தாடியு மொத்துவர தளவிணிற் 
- கடையடி. மிகுவது கலித்தா மிசையே. 

என்பது சூத்திரம், இஃதென்னுதலிற்றோ வெனின், கலிப்பா 
வாமாறுணர்த்திக் கலிப்பாவின் இனமாமாறுணாதஅ௫வா னெடுத்துக் 

கொண்டார், இச்சூத்திரம் கலிப்பாவின் இனத்தினுள் தாழிசை 
யாமாறுணர்த்து,௪ னுதலிற்று, 

இதன் பொருள்:--அடிலவாயும் பலவாயும் வக், தத்தம் 
லொத்து ஈற்றடிமிக்கு வருவன வெல்லாங் கலியொத்தாழிசை 
யென்றும், கலித்தாழிசையென்றும் வழங்கப்படும் என்றவாறு, 

(அடியெனைத்தாகியு மொத்தும் சடையடிமிகுவது கலித்தா 

சையே' என்னாஅ :வந்து' என்றும் *அளவினில்' என்றும் மிகுத்.துச் 
சொல்லவேண்டியது என்னை ? 

(வகு என்று மிசூத்துச் சொல்லிய காவ.௮, இரண்டடியினவாய். 
ஈற்றடி. மிக்கு வருவனவும், ஈற்றடி மிக்கு ஏனையடி தம்முளொவ்வா 

திருகிவருவனவு முள வொருசார்தீ தாழிசை யென்ப ததிவிக்கம் 

கெனக்கொள்க,. ் 
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அளவினில்' என்று மிகுத்அச் சொல்லியதாவ௫, ஒரு பொருண் 
மேன் மூன்றாய் வருவனவற்றைக் கலியொத்தாழிசை யென்றும், 
ஒன்றாயும் இரண்டாயும் மூன்றின் மிக்கும், மூன்றாய்ப் பொருள் 
வேள்யும் வருவனவற்றைக் கலித்தாழிசை யென்றும் பெயர் வேறு 

படுத்தச் சொல்லுவாருமுள ரொருசாராசிரிய ரென்பதறிவித்தற் 

கெனக்கொள்க,. 

! கலித்தாழிசையே ' . என்ற ஏகாரவிதப்புச் சொல்லவேண்டிய 

தென்னை ? ஈற்றடி மிக்கு ஏனையடி யொத்து வருவனவற்றை யெல் 
லாஞ் சிறப்புடைக் கலித்தாழிசை யென்றும், ஒவ்வாது வருவனவற் 

மழைச் இறப்பில் கலித்தாழிசை யென்றும், ஈரடியானும் ஈற்றடி மிக்கு. 

வருவனவும் சிறப்பில் கலித்தர்றிசை யென்றுஞ் சொல்லுவ சொரு 
சா.ராசிரியரென்பது அ.ிவித்தற்கு வேண்டப்பட்டதெனக் கொள்க, 

வரலாறு: a 

* கொய்தினை காத்தும் குளவி யடுக்கத்செம் 
பொய்தற் *சிறுகுடில் வாரனீ யைய ஈலம்வேண்டின் ; 

(( ஆய்தினை காத்து மருவி யடுச்சத்தெம் 

மாசில் சறுகுடில் வாரனீ யைய நலம்வேண்டின் ; 

*' மென்றினை காத்து மிகுபூம் சமழ்சோலைக் 

. குன்றச் சறுகுடில் வாரனீ யைய ஈலம்வேண்டின்'' 

இவை யிரண்டடியாய் ஈற்றடி மிக்கு ஒரு பொருண்மேன் மூன் 
றடுக்கி வந்சமையாற் கலியொத்தாழிசை எனப்படும், 

** வாள்வரி வேள்கை வழங்குஞ் சிறுநெறியெர் 
கேள்வரும் போழ்தி னெழால்வாழி வெண்டிங்காள் 
கேள்வரும் போழ்தி னெழாதாய்க் குருவியரோ 
நீள்வரி நாகத் தெயிறே வாழி வெண்டிங்காள் '” 

இஃசு ஒரு பொருண்மேல் ஒன்றாய் ஈற்றடி மிக்கு ஏனையடி, தம் 
முள் ஒத்து வக்கமையாற் சிறப்புடைக் கலித்தாழிசை எனப்படும், : 

** சிலமகள் கேள்வனு நேர்கழலி னானும் 
நலமிகு கச்சியார்கோ வென்பவே 

லமிகு கச்சியார் கோவாகி னானுஞ் 
சிலைமிகுதோட் சிங்கனவ னென்பவே செருவிடை யானையவ னென்பவே '' 

எனவ் ம் 

* சிறுகுடி” எனவும் பாடம்,
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பூண்ட பறையறையப் பூத மருள 
நீண்ட. சண்டயா னாடுமே 

நீண்ட சடையா னாடு மென்ப 

மாண்ட சாயன் மலைமகள் சாணவே காணவே” 

எனவும் இவை யொரு பொருண்மே லொன்றாய் ஈற்றடிமிககூ 

இரண்டாமடிகுறைந்து ஏனையடி. இரண்டுமொத்துவக்த சிறப்பில் 

கலித்தாழிசை. பிறவும் வந்தவழிக் கண்டுகொள்க. 

கலியொத்தாழிசை, கலித்தாழிசையென்ன௮ வேறுபடாதே 

௮வற்றைக் கலித்தாழிசையென்று வழங்கவு மமையும். இவற்மை 

யெல்லாம் விகற்பித்துச் சறப்புடைக், கலியொத்தாஜிசை, இறப்பில் 

கலியொத்தாழிசை, இெப்புடைக் கலித்தாழிசை, இறப்பில் கலித் 

தாழிசை என்று கூறுபடுப்ப நான்காம். அவை இழப்புடைத் 
தளையானும், சிறப்பில் தளையானுங் கூறுபடுத்து நோக்க ஓம்பச் 

தாழும். அவையெல்லாம் வந்தவழமிக் கண்டுகொள்க. என்னை ? 

1! அந்தடி. மிக்குப் பலசில வாயடி. 

*தந்தமி லொன்றிய சாழிசை யாகும் ” 

என்றார் காக்கைபாடினியார். 

14 அந்த வடி.மிக் கல்லார் வடியே 

தந்தமு சொப்பன கலித்தா மிசையே ” 

என்னார் சிறுகாக்கைபாடினியார். 

6 ஈற்றடி மிக்கள வொத்தன வாகிப் 

பலவுஞ் சிலவு மடியாய் வரினே 

கலிப்பா வினத்துச் தாழிசை யாகும் '* 

என்றார் ௮விநயனார், 

௭ அடிபல வர்௫ியு் கடையடி சீர்மிகிற் 

ரகடிவரை யில்லைக் கலித்தா ழிசையே '* 

"என்றார் காமனைக் கரய்க்தவர் நாம மகிழ்க்த ஈல்லாசிரியர், (௩௪) 
  

2 * :தந்தமிலொன்றி” எனவும் பாடம், 

ர (தடிவரை யில்லா' எனவும் பாடம்,
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° [கலித் துறையாமாறு.] 

88. நெடிலடி. நான்காய் நிகழ்வது கலித் துறை. 

Smee கலித்துறையாமா plomi gs 

தனு தலிற்று. ட 

இதன் பொருள்:---ஐஞ்ேடி. நான்காய் ஈடப்பது a eae 

சானப்படும் என் றவாறு, 

நெடிலடி .சான்காயது கலித்துறை ' என்னாது 'நிகழ்வது , 

என்று மிகுத்.துச் சொல்லவேண்டிய தென்னை?! அடிமறியாய் ஐஞ் 

சீர் காலடியாய் ,அருவன்வற்றைக் கலிமண்டிலத்துறை யென்றும்; 

அடி.மதியாகாதே யைஞ்சீர் நாலடியால் வருவனவற்றைக் கலிநிலைத் 

துறை யென்றும் வழங்கப்படு மென்ப தஜிவித்தற்கு வேண்டப் 

பட்டது. 

அவை வருமாறு? 

மிக்க மாதவம் வீட்டுல கடைதலை விளைக்கும் 

தக்க தானங்க டணப்பரும் போகத்தைப் பிணிக்கும் 

தொக்க லங்க எியக்கமி நுறக்கத்தைப் பயக்கும் 

சிக்கெனப் பூசனை இகழொளிப் பிழம்பினைத் திருத்தம்” 

இஃ தடிதோறும் பொருண்முடிக்து; அடி.மதியாய் ஐஞ்சரடி. 
ய்ர்ன் வந்தமையாற் கலிமண்டிலத்துறை எனப்படும், 

யானுர் தோழியு மாயமு மாடும் துறைண்ணித் 
... தர்னுக் தேரும் பாகனும் வந்தென் னலனுண்டான் 

தேனும் பாலும் போல்வன சொல்லிப் பிரிவானேல் 

கானும் புள்ளும் கைதையு மெல்லாக் கரியன்றே ?” 

இஃதடி.மதியாகாதே ஐஞ்€ரடியான் வக்தமையாற் கலிரிலைத் 

துறை எனப்படும், பிறவும் வர்தவழமிக் சண்டுகொள்க, 

இவை பதினாலு தளையாலுல் கூறுபடுத்து கோக்க விருபத் 
தெட்டுத் துறையாம்போலு மெனக்கொள்க, என்னை ? 

1! ஐஞ்சீர் முடிவி னடிச்தொகை கான்மையொடு 

எஞ்சர் மொழிர்தன வெல்லாம் கலித்துறை ”* 

என்றார் காச்கைபாடினியார்,
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1 ஐஞ்ீர் crore. SAS sop wine” 

என்றார் ௮விஈயனார். (௩௫) 

[கலிவிருத்தமாமாறு,] 
89. அளவடி. நான்கின கலிவிருத் தம்மே 

இஃதென்னுதலிற்றோவெனின், கலிவிருத்தமாமா அணர்த் அத 
னுதலிற்று, : 

இதன்பொருள் ;---சாற்€ராலாகிய கான்கடியுடையன வெல்லாங் 
கலிவிருத்த மெனப்படும் என்றவாறு, 

் அளவடி. aren Boor கலிவிருச் தம்மே ; என்றவழி” ஏகாம 

விதப்பினால் அடி.மறியாய் காற்சீர் நாலடியால் வருவன கலிமண்டி.ல 

விருத்தமென்றும், அடிமறியாகாதே நாற்சீர் காலடியால் வருவன 

கலிகிலைவிருத்தமென்றும் வழங்கப்படும் எனச் கொள்க. 

வரலாறு:-- 

1 இந்திரர்க ளேத்துமடி. யீண்டுயிர்க ளோம்புமடி. 

வெந்திறன் ஞாயிற்றெழில் வீவிலொளி வெல்லுமடி. 

- மந்திரத்தி னோதுமடி. மாதுயரர் திர்க்குமடி. 
யந்த.ரத்தி னாயவிதழ்ச் தாமரையி னங்கணடி 

இஃதடி மதியாய் நிற்றலின் கலிமண்டில விருத்தம் என்று வல் 

கப்படும் எனக்கொள்க. 

2 விரிகதிர் மதிமுக மடஈடை கணவனோ 

டரியுறு கொழுகிழ லசையின பொழுதினி 

*னெரிகரு தளிர்சனே யிதழ்மிசை யுறைவோன். 

ற ரலில னெனின்மன மேரைமின் மெனவே ”” 

இஃதடிமதி யாகாதே நின்றவாறே நின்று பொருள்பயத்தலிற் 

கலிரிலை விருத்தம் என்று வழங்கப்படும். இவை அளையாற் கூறு 

படுத்து கோக்க விருபத்தெட்டு விருத்தமாம். அவையெல்லாம் வந௪ 

வழிக் சண்டுகொள்க, ! அளவடி. கான்கின £ என்னு பன்மை 

சோல்லியவதனான் கலியொலி வழுவாது காதர் சாலடியான் வரு 

வன வெல்லாம் தரவு கொக்சகக் கலிப்பாவென்௮ வழங்கப்படும் 

எனக்கொள்க, வரலாறு:-- i 

  

* 4 நெரிதரு' எனவும் பாடம்,
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* செல்வப்போர்க் கதக்கண்ணன் '' என்பது கலித்தளையான் : 
வந்தது. 

(6 நாற்£ர் நாலடி. வருவ தாயி 
னொலியி ணியைர்ச கலிவிருச் தம்மே ”” 

என்றார் ௮விகயனார். 

 ஐஞ்சீர் சாற்€ ரடிரான் காயி 
னெஞ்சாக் கலியின் நுறையும் விருத்தமும்” 

என்றார் மயேச்சுவரர்.... 

* நாலொரு €ரா னடந்த வடி.ச்தொகை 
மீரிரண் டாகி யியன்றவை யாவுங் 
காரிகை சான் ற.கலிவிருத் தம்மே”” 

ஏன்றூர் காக்கைபாடினியார், பதி 

1 நாற்சீர் காலடி. கலிவிருச் தம்மே”” 

என்றார் சிறுகாக்கைபாடினியார். 

கலிக்கெனமாகிய தாழிசை, துறை, விருத்தம். என்னும் மூன்தி 
னுள்ளும் ஒரு பொருண்மேல் மூன்றாய் வருக் சாழிசையை ஒருபுடை 
யொப்புமைகோக்கி ஒருபொருண்மேன் மூன்றாய்வருக்காழிசையைச் 
சிறப்புறுப்பாகவுடைய வொத்தாழிசைக் கலிப்பாவின் இனமென்றும், 
ஒரு பொருண்மே லொன்றாயும், இரரண்டாயும், மூனின் மிக்கும் 
வருர் தாழிசையை மிக்குங் குறைந்துங் கடத்தல் என்னு மொப்புமை 
கோக்கிக் கொச்சகக் கலிப்பாவின் இனமென்றும், ஐஞ்ச€ரடி. கொச். 
சகத்துள் ௮ருகவருமாகலின் அவ்வொப்புமையாற் கலித்துறையை 
யுங் கொச்சகக்கலிப்பாவின் இனமென்றும், விருத்தம் நாற்சீர் நாலடி. 
யால் வருதலிற் கலிவெண்பாவின் இனமென்றும், - வற்றா லொரு 
புடை யொப்புமை நோக்கிப் பாச்சார்த்தி வழங்கப்படும் எனச் 
கொள்க; 

அடிவரை யின்றி யளவொத்து மந்தடி. நீண்டிசைப்பிற் 
கடி.தீலில் லாச்கலிச் தாழிசை யாகும் கவித்து ஐயே 
கெடிலடி கான்காய் சிகழ்வது நேரடி. யீரிரண்டாய் 
விடினது வாகும் விருத்தர் திருத்தகு மெல்லியலே ”' 

-யாப்பருக்கலக்காரிகை. 
இவ் வியாப்பருங்கலப் புறகடையை விரித்துரைத்துக்.கொள்க, 

ச. கலிப்பாவும் இனழம் ழடிநீதன. 

* இச்செய்யுளே 5132-ஆம் பக்கத்இற்காண்க, 
 



செய்யுளியல் 335 

[வஜ்சிப்பாவாமாறு.] 

90. தூங்க லிசையன வஞ்சி மற்றவை 

யாய்ந்த தனிச்சொலோ டகவலி னிறுமே. 

இலஃ்கென் வுதலிற்றோவெனின், நிறுத்தமுறையானே வஞ்ூப் 
பாவிற் கோசையு மீறுமாமா அுணர்த்துச ணுதலிற்று, 

இதன்பொருள் :-- தூங்கலோசையைத் தமக்கோசையாக 

வுடைய வஞ்சிப்பாக்கள் ; அவைதாம் தனிச்சொல்லோடு புணர்க். 

ஆரியச் சுரிதகத்தால் இறும் என்றவாறு, ் 

( தூாங்கலிசையன வஞ்சி யாய்க்த தனிச்சோலோ டகவலி 

னிறுமே ' என்றாலுக் கருதிய பொருளைப் பயக்கும். | மற்றவை” 

என்று மிகுத்துச் சொல்லவேண்டிய தென்னை ? ஏர்திசைத் தூங்க 
௮ம், அசவற்றாங்கலும், (ரிந்திசைத் தூங்கலும் என மூன்று 

வகைப்படும் தூங்கலோசை என்பதஜஹிவித்தற்கு வேண்டப்பட்டதது. 

இரண்டு வஞ்சிப்பாவினையு மூன்று தூங்கலோசையானும் : உறழ 

ஆரும்; இரண்டு வஞ்சப்பாவினையும் பதினான்கு களையானுமுறழ 

விருபத்தெட்டாம்; ஓசையும் களையுங் கூட்டியுறழ எண்பத்து 

நான்காம் எனக் சொள்க, 

( தூங்க லிசையன வஞ்சி மற்றவை தனிச்சொலோ டகவலி 

னிறுமே ' என்னாது ( ஆய்ந்த' என்று மிகுத்துச் சொல்லிய து ஒரு 

சா.ரார் வேற்றடி விரவாத வஞ்சிப்பாக்களை இன்னியல் வஞ்சிப்பா 

எனவும், வேற்றடி விரவிவர்த வஞ்சிப்பாக்களை விரவியல் வஞ்சிப்பா 

எனவும் வேண்டுவ ரென்ப தறிவித்தற்கு வேண்டப்பட்டது. 

இவ் விரண்டு வஞ்சப்பாவினையும் இவ் விருபெயரானும் கூறு 

படுப்ப நான்காம்; அவை, இன்னியற்குறளடி வஞ்சிப்பா, விரவியற் 

குதளடி வஞ்டப்பா, இன்னியற் இகர்.தடி.வஞ்சிப்பா; விரவியற் இத்தடி. 

வஞ்சிப்பா என, இவை மூன்று தாூங்கலோசையானு முறழப் பன் 

னிரண்டாம். அவை பதினாலு தளையானுங் கூறுபடுப்ப வைம்பத்தா 

ரூம். அவை ஐசையுக் தளையுல் கூட்டியுறழ நூற்றறுபத்தெட்டாம், 

பிறவகையாலும் விகற்பிக்கப் பலவுமாம் எனக்கொள்சு, 

அவற்றிற்குச் செய்யுள் வருமாறு:-- 

1 பார்பரவிய பருவரைத்தாய்க் ் 

கார்கவினிய சதழொளியாய்
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நீர்மல்க நீண்மலரவாய் ' 
திறமல்யெ தேணினமுமாய், 

அதனால் 
மொய்மலர் துவன்றிய சேம்பாய் 
மலரடி. யிணையை வைத்தவா மனனே” 

என்பது ஏர்திளைத் தூங்கலோசையான் வச்ச குறளடி வஞ்சிப்பா, 

 பூ்சாமரைப் போதலமர 

தேம்புனவிடை மீன்றிரிதரும் 

வளவயலிடைக் களவயின்மூழ் 

வினைக்கம்பலை மனைச்சிலம்பவும் 

மனைச்லைம்பிய மணஞர்சொலி 

வயற்கம்பலைக் கயலார்ப்ப்வும் 

நாளும், © 
* Gap மகிழ் தாம் கூரன் 

புகழ்த லானாப் பெருவண் மையனே '” 

என்பது ஏர்திசைச் தூங்கலோசையான் வக்த குறளடி. வஞ்சிப்பா, ' 
1 பானல்வாய்தச் தேன்விரிர்தன 4 
கானல்வாய்க் கழிமலர்ந்தன : 

ஞாழலொடு ஈறும்புன்ளை 

தாழையொடு முருகுயிர்ப்ப 
வண்டல்வாய் நறுநெய்தல் 
கண்டலொடு கடலடுத்துச் 
தவளமுச்தஞ் FHS or gy 
பவளமொடு ஜஞெமிர்ந்துரா௮ய் 

இன்னதோர், 

கடிமண முன்றிலு முடைத்தே 
படுமீன் பரதவர் பட்டினந் தானே” 

இஃது அகவற்றாங்கற் குறளடி. வஞ்ப்பா. 

* தொடியுடைய தோண்மணந்தனன் ' 
கடிகாவிற் பூச்சூடினன் 
கறைகமழ் சார்தரீவினன் 

, செற்றோரை வழிதேய்த்தனன் 
 ரட்டோரை யுயர்வுகூதினன் 

* ் மழ எனவும் பாடம், aos



- செய்யுளியல் 997. 

வலியரென வாய்மொழியலன் 
மெலியரென மேற்செல்லலன் 
பிறரையொன் நிரப்பறியலன் 
இரப்போர்க்கு மறுப்பறியலன் 

வருபடையை யெதிர்கழறினன் 
பெயர்படையைப் புறங்கண்டனன் 

செடுக்தெருவிற் றேரோட்டினன் 
*கடும்பரிய மாகடாயினன் 

உடல்சிெனத்த களிறார்ச்தனன் 

தீஞ்சொற்றசம்பு தொலைச்சினன் 

வானுவப்பப் ப௫இர்த்தனன் 
மயக்குடைய மொழிவிடுத் தளன்... 

த ஆக்குச், 

செய்வகை யெல்லாஞ் செய்தன - 
னி௫ெ வொன்றோ ௬டுக வொன்றோ 

படுவழிப் படுகவிவ் விகல்வெய்யோன் றலையே,” 

இது பிரிக்திசைக் தாங்கற் குறளடிவஞ்சிப்பா; 

1! கொடிவாலன குருஙிறத்தன குறுக்தாளன 

வடி.வாலெயிற் றழலுளையன வள்ள ரன 

பணையெருத்தி ஸிணையரிமா னணையேறித் 

துணையில்லாத் துறவுகெறிக் இறைவனாக 

யெயினடுவ ஸணினிதிருச் தெல்லோர்க்கும் 

பயில்படுவினை பத்இியலாற் செப்பியோன் 

புணையெனத், 

இருவுறு திருந்தடி. தசைதொழ 
ர்வெருவுறு நாற்கதி வீடுஈனி யெளிதே ” 

இஃ ஏசர்திசைத் தாங்கற் சிர்.கடி வஞ்சிப்பா. 

தொன்னலத்தின் புலம்பலைப்பத் தொடி த்தோண்மேற் 

பன்னலத்த கலந்தொலையப் பரிவெய்தி 

யென்னலத்தகை யிதுவென்னென வெழில்காட்டிச் 

-. சொன்னலத்தசைப் பொருள்கருத்தினித் றந்தாக்கெனப் 

பெரிதும், 

கலங்களு ரெய்தி விடுப்பவும் 

சிலம்பிடைச் செலவுஞ் சேணிவர் தற்றே” 

ச் 
% தடும்பரி பூர்கடாயினன்'. எனவும் பாடம், 

டர் 4விரிவுறு' எனவும் பாடம். 

48
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இஃதகவந்மாங்கற் இந்தடி. வஞ்சிப்பா, 

* பாலத்தஞ் செலவிவளொடு படுமாயி 
னீரவத்தை ஈடைவேண்டா வினிஈகனியென 
ஈஞ்ிறு குறும்பிடை மூதெயிற்றியர் 

- இறந்துரைப்பத் தெறுகதிர் சென்றுறு 
மாம்கட் டெவிட்டினர் கொல்லோ 

. வெனவாக்கு, 

நொதுமலர் வேண்டி கின்னொடு 

மதுகர முற்ற வாடவர் தாமே,” 

இஅ பிரிர்திசைத்தூங்கற் இந்.தடி. வஞ்சிப்பா, 

1 அங்கண்வானத் தம.ரரசறாம் 
வெக்களியானை வேல்வேந்தரும் 
வடிவார்கூந்தன் மங்கையரும் 

கடிமலரேக்இக் கதழ்ந்திறைஞ்சச் 
சில்கஞ்சுமந்த மணிய்ணைமிசை 

கொள்வெரசோகின் *கொழுகிழற்கழ்ச் 
செழுடீர்ப்பவள,ச் திரள்காம்பின் 

தேமுமதிபுரையு முக்குடைடீழல் 
வெங்கண்வினைப்பகை விளிவெய்தப் 

பொன்புனைகெடுமதில் புடைவளைப்ப 
வனந்தச தட்டய மவையெய்த 

கனந்தலையுலகுட னஹைீக்க 

மந்தமாருத மருங்கசைப்ப ' 

வந்தர துர் துமி கின்றியம்ப 
இலங்குசாமசை யெழுந்தலமர 

சலங்ளெர்பூமழை ஈணிசொரித.ர 

Qe Gers, 
௮ருணெறி நடாத்திய வாதிதன் 
திருவடி. பரவுதுஞ் சித்திபெறற் பொருட்டே” 

இ௫ பொதுச்சீரான் வந்த குறளடி. வஞ்சிப்பா. பட்டின்ப் 
பாலை யென்னும் வஞ்ச நெடும்பாட்டு ஆ9ரியவடி. விரவி வர்த வேர் 

இசைக்தூங்கல் விரவியற் குறளடி வஞ்சிப்பா, விரவியற் இத்தடி 
வஞ்சிப்பா வந்தவழிக் கண்டுகொள்க, தளைவிகற்பங்களால் வரு 

' வனவும் வந்தவழிக் கண்டுகொள்க. 
  

* 0 குளிர்கிழல் ” எனவும் பாடம்,
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( தன்றளை பாதர் தனிச்சொற் சுரிதக 
மென்றிவை நான்கு மடுக்கெ தூக்கசை 

வஞ்சி யெனப்பெயர் வைக்கப் படுமே” 

Sram pir காக்கைபாடினியார். 

॥ தூக்க.லிசையாய்த் தணிச்சொற் சுரிதகர் 

தான்பெறு மடிதளை தழீஇ வரைவின்றா 

யெஞ்சா வகையது வஞ்சப் பாவே” 

சான்றார் அவிஈயனார். 

1 தாங்க லோசை நீம்கா தாகி 

நாற்2ர் கிரம்பா வடியிரண் டுடைத்தாய் 

மேற்2 ரோதிய வைஞ்ரீர் பெற்றுச். 
சுரிதக மாசிரிய முரியதணி னடுத்து 

வந்த தாயின் வஞ்சிப் பாவே” 

என்றார் நீர்மலிர்ச வார்சடையோன் பேர்ம௫ழ்ச்த பேராசிரியர், 

உ ரிரண்டோ மீரா றெழுவா யிறுவாயாச் 

சேரு மெழுத்திரு£ர் வஞ்டிக்கா--மோரு 

நெடிலடிக்கு கேர்ர்தனவு மூவொருசர் வஞ்சிக் 

கடிவகுத்தா ரெட்டாதி யாய்க்து”” 

பன்னிய சர்பயின்று பத்து கிலதீதிவாய் 

மன்னவனைச் சேர்ந்து வனப்பெய்.தி--மன்னுதலால் 

நான்காம் பாவென்றுரைக்கு காம நூல் வஞ்சியை 

நான்காக குலமென்றாுர் நன்கு” ் 

இவற்றை விரி 'த்துரைத்துக்கொள்க. 

இருடி. வஞ்சிக் கொன்பதுரிலத்தொடு முச்சரடி வஞ்சி 

இிறப்பின்மையால் ஒரு நிலமேயாகக் கொண்டு வஞ்சி யெல்லாமாய்ப் 

பத்து நிலமென்ப தொல்காப்பியனார் முதலிய தொல்லா ரியர், 

அதுவே இக் தூலுள்ளுச் அணிபு, 

நான்காய் குலத்திற்குப் பத்து நிலமாவன, 

॥ அணைவழி oppor மாண்வினை தொடங்கல் 

கைச்சட னாற்றல் சசவகத் துண்மை
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யோவா முயற்சி யொக்கல் போற்றல் 

மன்றிடை. மகிழ்ச லொற்றுமை கோடல் 

திருந்திய வதத்திற் நீரா தொழுகல் 
விருந்து புறந்தருதல் வேளாண் இுறையே”' 

சான்று ஒதப்பட்டன. 

(( மன்னவ னென்ப தாடரியம் 

வெண்டா முதலா மால்வகைப் பாவு 
மெஞ்சா சாற்பால் வருணர்க் குறிய” 

aren (pt வாய்ப்பியமுடையாராகலின், இகனை விரித்துரைத் துக் 

கொள்க. ; * (௩௭). 

[வஞ்சித்தாமிசையும் வஜ்சித்துறையு மாமாறு,] 

91. குறளடி நான்மையிற் கோவை ஞூன்ருய் 

வருவன வஞ்சித் தாழிசை தணனிவரிற் 
றுறையென மொழிப அணிந்திச னோரே. 

இஃதென்னுதலிற்றோ வெனின், வஞ்சித்தாழிசையும் "வஞ்சித் 
துறையுமாமா ௮ுணர்த்துத னு தலிற்று, 

இதன் பொருள்:--இருரடி சான்காய் ஒரு பொஞ்ண்மேன் | 

மூன்றாய் வருவன வஞ்சித்தாழிசை ; அச்செய்யுள் சான்கடியாய் 
_ ஒரு பொருண்மேல் ஒன்றாய் வருவது வஞ்சித்துறை யென்று மாற் 

ுணிவுடையார் கூறுவார் என்றவாறு, 

ஒரு பொருண் மேலாகிய தொடர்ச்சி யி ண்டும் கோவைக் 
கஇிளவியாற் கூறுபடுப்பதெனக் கொள்க, 'கனிவரிற் ௮றையென 

மொழிப அுணித்திசி னோரே' என்றாலுங் கருதிய பொருளைக் 
கொண்டு நித்கும், (வருவன' என்று மற்றொரு வாய்பாட்டாற் 
சொல்லவேண்டிய தென்னை ? 

துரு பொருண்மேன் மூன்றாய் ௮டிமகியாகாதே வருவனவ ற்றை 

வஞ்சி நிலைத்தாழிசை யென்றும், அடி.மலியாய் வருவனவற்றை வஞ்சி 
, மண்டிலத்தாழிசை யென்றும், ஒரு பொருண்மே லொன்றாய் 

அடிமதியாகாதே வருவனவற்மை வஞ்சி நிலைத்துறை யென்றும், 
அடிமழியாய் வருவனவம்மை வஞ்ச மண்டிலத்துறை யென்றும்
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வழங்குவ ரொருசாராசிரிய ரென்ப .தறிவித்தற்கு வேண்டப்பட்ட து. 

அவத்திற்குச் செய்யுள் வருமாறு:-- 

2 இரும்பிடிமை யிகல்வேழம் 

பெருங்கையால் வெயின்மறைக்கும் 

அருஞ்சு.. மிறந்தார்க்கே 

விரும்புமென் மனனேசாண்; 

4 மடப்பிடியை மதவேழம் 
தடக்கையால் வெயின்மறைக்கும் 

இடைச்சுர மிறந்தார்ச்கே 

ஈடக்குமென் மனனேசாண்) 

( பேடையை யிரும்போத்துச் 

தோகையால் வெயின்மை க்கும் 

காடக மிறந்தார்க்கே 

யோடுமென் மனனேகாண்”' 

= இவை யொருபொருண்மேல் மூன்றா யடிமதியாகாதே வக் தமை 

யால் 'வஞ்சிநிலைத் தாழிசை. வஞ்சி மண்டிலத்தாழிசை வந்தவழிக் 

சண்டுகொள்க; 

1 மார்வுற வணிர்தாலு 

மார்வுருய் மணிவடமே 

தோளுறச் செறித்தாலுர் 
. தோளுராய் இளர்வளையே ” 

இஃது ஒரு பொருண்மே லொன்றாய் அடிமதியாசாதே வக்த 

மையால் வஞ்ச நிலைத்துறை. 

 மூல்லைவாய் முறுவலித்தன 

கொல்லைவாய்க் குருந்தின்றன 

மல்லல்வான் மழைமுழக்கெ 

செல்வர்தேர் வரவுகாண்குமே '' 

இஃது ஒரு பொருண்மே லொன்ராய் ௮டிமதஜியாய் வந்தமை 

யான் 'வஞ்சிமண்டிலத்துறை. பிறவும் வர்தவழிக் கண்டுகொள்க, 

பிறரு மிவ்வாறே சொன்னார், என்னை ? 

2 

1 ஒன்றினை கான்மை யுடைத்தாய்ச் குறளடி 

வர்தன வஞ்சித் துறையென லாகும் ''
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ae குறளடி. நான்கவை கூடின வாயின் 

மூறைமையி னவ்வகை மூன்றிணைர் தொன்றி 

வருவன வஞ்சித் தாழிசை யாகும்” 

- என்றார் சாக்கைபாடினியார். 

% எஞ்சா விரு£ர் காலடி மூன்றெனில் 

வஞ்சித் தாழிசை தணிவரிற் றுறையே 

என்றுர் சிறுகாக்கைபாடினியார். 

( இரு£ர் காலடி. மூன்றிணைம் திறுவது — 

வஞ்சித் தாழிசை தணனிவரிற் நுறையே ” 

என்றார் ௮விஈயனார். 

1 இரு£ர் காலடி மூன்றிணைற் தொன்றி 

வருவது வஞ்சித் தாழிசை தனிஈின் 
றொருபொருண் முடிந்தது துறையென மொழிப '” 

என்றார் மயேச்சுவரர், (௩௮) 

[வஞ்சி விரத்தமாமாறு,] 

99, சிந்தடி. நான்காய் வருவது வஞ்சிய 

தெஞ்சா விருத்த மென்மனார் புலவர். 

இஃதென்னுதலிற்றோவெனின் வஞ்சிவிருத்தமாமா poms 

அதனுதலிற்று. 

இதன்பொருள்:--முச்சீரடி. சான் குடைத்தாய் வருஞ்செய்யுள் 

வஞ்சிவிருத்த மென்றார் புலவர் என்றவாறு, 

( இத்தடி. நான்காய் வருவது வஞ்யெ௮ விருத்த மென்மனார் 

புலவர் ' என்றாலுங் கருதியபொருளைப் பயக்கும், * எஞ்சா' என்று 

மிகுத்துச் சொல்லவேண்டியதென்னை ? முச்சீரடி நான்காய் அடிமறி 

யாகாதே வருவன வற்றை வஞ்சி மிலைவிருத்சம் என்றும், அடிமதியாய் 
வருவனவற்றை வஞ்சி மண்டிலவிருத்தம் என்றும் வழங்குவர் ஒரு 

சா ராசிரிய ரென்பதவிவித்தற்கு வேண்டப்பட்ட, வரலாறு; 

(*வாளார் வார்கழல் வீக்கெ 

,_ தாளார் தாமுடைம் தோடினார் 
ஒவ யய ய்ய வயம் யவை வையை வை வை   

* வாளா” எனவும் பாடம்,
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நாளை நாணுடை மர்கைமார் 

தோளை காணிலர் தோயவே ” 

எனவும், 

(! மு்து கொன்ற மொய்ம்பினான் 

வந்து தோன்ற வார்டிலை 

யம்பி னெய்து கொன்றுதாய்க் 

இன்ப மெய்து வித்தபின் '” 

எனவும், இவை யடிமறியாகாதே வர்சமையால் வஞ்சி ரில 

விருத்தம். 

! சொல்வ லோம்புமின் ரோரணி 

செல்வ கோம்புமின் திரெறி: 
கல்ல லோம்புமின் கைதவம் 

மல்லன் ஞாலத்து மார்தர்காள் ”” 

இதைடிமறியாய் வர்தமையான் வஞ்சி மண்டிலவிருக்தம். பிற 

வும் வந்தவழிக் கண்டுகொள்க. சான்னை ? 

குறளடி. நான்னெ மூன்றொரு தாழிசை கோதில்வஞூத் 

துறையொரு வாது தணிவரு மாய்விடித் இந்தடிரான் 

கறைதரு காலை யமுதே விருத்தம் தனிச்சொல்வர் து 

மறைதலில் வாரத்தி னாலிறும் வஞ்சிவஞ் சிக்சொடியே. 
அயாப்பருங்கலக்காரிகை. 

இக்காரிகையை விரித்துரைததுச் கொள்க, 

1! முச்£ர் சாலடி. யொத்தவை வரினே 

வஞ்ச விருத்த மென்றனர் கொளலே ” 

என்றார் றுகாக்கை பாடினியார். 

் சிந்தடி கான்காய்வருவது வஞ்சியது, எஞ்சாவிருக்தம்' என்று 

பிதிதொரு வாய்பாட்டாற் சொல்ல வேண்டியதென்னை? _ எல்லாப் 

பாவுக் தன் ராலும், தன்றகையாலும் வருவன தலையாகின்பாவென் 

ர், தன் சீரும் தன்றளையும் பிறபாவின் சீரோடுக் தளையோடு மயங்கி 

வருவன இடையாகின்பாவென்றும், தன் சீரும் தன்.றளையுமின் சியே 

வருவன கடையாகசன்பாவென்றும் வழங்குவ ரொருசா ராஇரியர் 

என்பதறிவித்தற்கு வேண்டப்பட்டது. என்னை? 

1! தன்£ர் கிலையிற் றளைதம தழீஇய 

வின்பா வென்ப வியல்புணர்ர் தோரே
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44: ட உ மாப்பருங்கலவிருத்தி 

பயேனையவை விரவி'னிடையெனப். படுமே 

-. தானிடையில்லது கடையெனப் படுமே” 

என்றார் மயேச்சுவார். 

் வஞ்சநிலைத்தாமிசை மு.தலாசவுடையன செய்யுள் சிறப்புடை 

ஏழு. களையானும், சிறப்பில் எழூ.களையானுங் கூறுபடுப்ப ஒரோ ஒன் று. 

பதினான்கு பாகுபாட்டைச் சொல்லும், பிறவகையாலம் As pis 

கப் பலவுமாம், 

a வஞ்ிப்பா நான்கும் தணவாமூன் ரோசையா 
லெஞ்சாத வீராரு மீண்டவற்றை--யெஞ்சாத 

, பந்தம் பதினான்இன் மாறப் பழுதின்றி 

_ வந்தன நூற்றறுபத் தெட்டு” 

ம அந்தத்இிற் பாவிற் னெமாய வாதினையும் 
பந்தம் பதினான்௫ னாற்பகுப்ப--வர்தன 

வெண்பத்து சான்கா மினியவற்றின் மிக்கனவும் 

பண்புற்றுப் பார்த். துக் கொளல் '” . 

இவற்றை விரித்துரைத்துக்கொள்க. (௩௯) ' 

வத்சிப்பாவும் இனழம் மடிந்தன. 

[புறநடை.] 
். 98. மிக்குங் குறைந்தும் வரினு மொருபுடை 

யொப்புமை நோக்கி யொழிந்தவுங் கொளலே. 

இஃதென்னுதலிற்றோ வெனின், மேற்சொல்லப்பட்ட பாக்கட் 
கெல்லா மெய்தியதோர் இலக்கண முணர்த்துத னுதலிற்று, 

இதன் பொருள்:---மேற் ரும் அடியும் வரையறுக்கப் பட்ட 

பாவும், பாவினமும் சொன்னபெற்றியிற் திரிர்.௮, மிக்குவ் குறைச் 

. தூம் வந்தாலும், அவற்றை யொருபுடை ஒப்புமை கோரக்க யொழிக்த 
செய்யுட்களையும் அவற்றின்பாற் சார்த்தி வழங்கப்படும் என்றவாறு. 

வரலாறு: 

1! கோழியுக் கூவின *குக்கு லழைத்தன 
தாழியு ணீலத் தடங்கணீர் போதுமினோ 

ஆழிகுழ் வையத் 1தறிவ னடியேத்தி 
* 1 குகஇல் குரலியம்பும் ” எனவும் * குக்இில்குரல்காட்டும் ” எனவும் பாடம், 
1 அண்ண லடிபோற்றி” எனவும் பாடம், © 
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கூழை ஈனையச் குடைநச்துல் குளிர்புனல் 
ஊழியுண் மன்னுவோ மென்றேலோ செம்பாவாய் ” 

சாற்சீர் சாலடியால் வருவது கலிவிருத்தம் என்று வரையக் 

அச் சொன்னார். இஃது ஐந்தடியால் வந்ததாயினும் ஒரு புடை 
யொப்புமை நோக்க் கலிவிருத்தத்தின்பாற்படுத் து வழங்கப்படும். 

. இதனைத் தரவு சொச்சகமெனினு மிழுக்காது. இஃது அவிஈயனார் 

காட்டிய பாட்டு, 

% நீல கிறத்சனவாய் செய்கணிர்து போதவிழ்ந் து 

கோலச் குயின்ற குழல்வாழி நெஞ்சே 

கோலம் குயின்ற குழலும் கொழுஞ்சிகையும் 

காலக் சனலெரியின் வேம்வாழி நெஞ்சே 
காலக் கனலெரியின் வேவன சண்டாலும் 

சால மயங்குவ தென்வாழி நெஞ்சே ” 

எனவும், 

* வித்தகர் செய்த விளங்குமுடி. கவித்தார் 
மத்தக மாண்பழிதல் காண்வாழி நெஞ்சே 

மத்தக மாண்பழிதல் கண்டான் மயங்காதே 

உத்.தம ஈன்னெறிக்க ணில்வாழி நெஞ்சே 
உத்தம ஈன்னெறிக்க ணின் நூச்கஞ் செய்தியேற் 
சித்தி படர்த றெளிவாழி நெஞ்சே ” 

எனவும் இத்தொடக்கத்தன ஒருசார் வளையாபதிப்பாட்டும், 

* 4 கல்வினைக் கதிர்மணிக் சவண்பெய்து கானவர் 

கொல்லையிற் சளிறேறி வெற்பே யாதே 

கொல்லையுட் களிறேறி வெற்பனிவ் வியனாட்டார் 

பல்புகழ் வானவன் ருளே யாதே 
பல்புகழ் வானவன் 1ருளொடுசார் மன்னர்க்கோர் 

ஈல்ல படா௮ பறையே யாதே” 

எனவும், 

! ஈரித ழிணர்$ீல மிடைதெரியா தரிர் இிடஉம் 

ஆய்கதி ரழற்செர்கெ லரியே யாதே 
யாய்கதி ரழற்செர்கெ லகன்செறுவி லரிந்திடுஉல் 

காவிரி வளகாடன் கழலே யாதே 

  

* (தல்லிணை' எனவும் பாடம், 

ர் *தாள்சேரா' எனவும் பாடம், 

44
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காவிரி வளராடன் கழல்சேர் மன்னர்க் 

காரர ணிற்ற லரிதே யாதே ” 

எனவும், 

! தித்திலங் கழலாக கிரைதொடி. மடால்லார் 

எக்கர்வா னிடுமண லிணசே யாதே 

எக்கர்வா னிடுமண லிணர்புணர்ர் இசைந்தாடும் 

கொற்சையார் கோமானே கொடியே யாதே 
சொற்கையார் கோமான் கொடி த்திண்டேர் மாறற்குச 

செற்றார ணிற்ற லரிதே யாதே” 

எனவும், இத்தொடக்கத்தன முப்பெட்டுச்செய்யுளும் ஆறடி. 

யான் மிக்கனவேனளும், ஒருபுடை யொப்புமை கோக்கிக் கலிவிருத் 

தத்தன்பாற்படுத்து வழங்கப்படும், கொச்சசக்கலியின்பாற் படுத்தி 

னும் ஆம். இவை மிக்கன. 

இனிக் குறைந்து வருவன அரிய்ப்பாவிற்கு மூன் டிச் சிறுமை 

என்றாராயினும், கலிக்கும் வஞ்சிக்கும் சுரிககமாய் இரண்டடியால் 

வக்தனவுமூுள,. அவற்றையும் இவ்விலக்கணத்தாற் குற்றமில்லை 

யென்று வழங்குப. மருட்பாவு மவ்வாறே எனக்கொள்க. 

வரலாறு: 

(4 சுற்றுநீர் சூழ்கெங்டிற் 

பொற்றாமரைப் பூம்படப்பைத் 

தெண்ணீர் 

நல்வய லூரன் கேண்மை 

*யல்லிருங் கூந்தற் கலரா னாதே” 

வஞ்சிப்பாவிற்கு மூன்றடிச் சிறுமை என்று வரையறுத்துச் 

சொன்னார். இஃதிரண்டடியால் வர்ததாயினும், ஒருபுடை யொப் 

புமை கோக்கி வஞ்?ப்பாவின்பாற்படுக்து வழங்கப்படும், இரண் 

டடியால் வஞ்சிவரும் என்றெடுத்தோ தினார், மயேச்சுவரர் முதலாகிய 

ஒருசா.ராசிரியர் எனக்கொள்க, என்னை ? 

வெண்பா வாரியம் கலியே வஞ்சியென 
நண்பா வுணர்ந்தோர் நுவலுக் காலை 

€ 
  

* 4 தில்லிருக் கூந்தல் ' எனவும் பாடம்,
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இரண்டு மூன்று சான்கு மிரண்டுச் 
இரண்ட வடி.யின சறுமைக் கெல்லை ”' 

என்ரு ராகலின், அவர்காட்டும் பாட்டு:-- 

1 பூந்தண்டினை மலர்மல்கெ பொழிற்பிண்டி 

வேந்தன்புகழ் பரவாதவர் வினைவெல்லார் 

அதனால், 
அறிவன தடி.யிணை பரவப் 

பெறுகுவர் யாவரும் பிறவா நெறியே ” 

இதனை முச்சீர் வஞ்சியாக வலகிட்டுக் கண்டுகொள்க, 6G) 0 

யகட்பெதினே ”' என்.னு மிணைக்குற ளாசிரியப்பாவினுள் ஐஞ்சோடி. 

யும் ௮ருகிவந்தன எனக்கொள்க. . 

௭ அணிஎளர் சிறுபொறி யவிர்துத்தி மானாகத் தெருத்தேறித் 

ணியிரும் பணிமுக்கீர்த் 1தொட்டுழந்து மலர்ந்தனையே "' 

இக்கலியுள் ஐஞ்_ரடியும் வர்தன எனக்கொள்க. 

॥ தலியொடு வெண்பா வகவல் கூதிய 

வளவடி. தன்னா னடக்குமன் னவையே  (யாப்பருங்கலம்-2 1.) 

என்ற சூத்திரத்தில் 'அவை' என்ற விதப்பினாலும்; BDF ap, 

இரத்தாலும் இவற்றையுங் குற்றமில்லையென்ற௮ு கொண்டு வழங்கு, 

புராண கவிஞராற் சொல்லப்பட்டவாகலின். 

64 திலம்பாஅய்ப்பாஅய்ப் பட்டன்று நீலமா மென்றோள் 

கலம்போஒய்ப்போடஒய்க் கெளவை செயல் ” 

இவ்வெள்ளையுள் ஐஞ்சிரடியும் வக்தன பிற வெனின் அளபெடை. 

ரும்; தளையும், அடியும்; தொடையுங் கெடாமைப்பொருட்டு 

வேண்டவெதல்லது; அ௮ளபெழுந்து கெடரின்றவிடத்து வேண்டப் 

படாது ; என்னை 1 

ம மாத்திரை வகையாற் றளைதம கெடாகிலை 

யாப்பழி யாமையென் றளபெடை. வேண்டும்” 

என்ராராகலின். 

அதனால் முதற்சிர புளிமாங்காயாகவும் இரண்டாஞ்சர் பத 

மாங்காயாகவும் அலகிட்டு நாழ்சசேயாகக் கொள்க, ஐஞ்€ர் வெள 

யுட் புகாமை யெற்றாற் பெறு அமெனின், 

* இச்செய்யுளை 258 ஆம் பக்கத்திற் காண்க, 
ர் தொட்டுத்துமி லமர்ந்தனையே' எனவும் பாடம்,
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ப ஐஞ் ரடுக்கலு மண்டில மாக்கலும் 
வெண்பா யாப்பிற் குரிய வல்ல ”” 

.. என்று ஈக்ரேனா ரடி. நூலுள் எடுத்தோதப்பட்டமையாற் பெறு 

தும் ; பிறதான்முடிக்தது தானுடம்படுதல்” என்பது தந்திரவுத்தி 

யாகலின். 

இனி ஆரியத்துள்ளும், கலியுள்ளும் ஐஞ்சீரடிவரும் என்பது 

எத்ராற்பெறு அமெனின், 

1! வெண்டளை விரவியு மாசிரியம் விரவியும் 

es ரடியு மூுளவென மொழிப '” (தொ-பொ-செய்-08,) 

என்று தொல்காப்பியனார் எடுத்தோதினமையாற் பெறுதும். 

இப்பாட்டுக்களுஞ் செய்யுளியலுட் காட்டின வெனக் கொள்க. 

 தாழிரும் பிணர்த் தடச்கைத் 

தண்கவு oti Jams gh 
தாழ்வாகச் தம்பேணாக். ட் 

கடுஞ்சினத்துச் களிற்றெருத் இ 
னிலனெளியத் தொகுபிண்டிக் 

கடன்மருளப் படைநடுவண் 

ஏற்றுரியி ணிமிழ்முரசல் 
கூற்றுட்க வெழீஇச்சிலைப்பக் 
கேளல்லவர் மிடல்சாய 
வாள்வலியா ஸிலம்வெளவி 

முழுதாண்டவர் வழிகாவல் 

குன்றுமருளச் சோறுகுவைஇப் 
புனன்மருளான் னெய்சொரிந்து 

இருமறைஞமுதல்வர் வழிகாட்ட 

வாகுதியி னழலருத்திப் 
பல்கேள்விச் துறைபோகய 

தொல்லிசையான் மீக்கூறுல் 

கொற்கையார் குலவேறே 
கூடலா ரடுபொருஈ 

வென்றியர் 

னல்கஇியார்த்த வரிக்கெயின் 
மீர்புளியின் வரவிசைப்ப 

கனிவிரும்பி ஈயனோக்கி
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யினிவேண்டாகின் இணைத்தொழிலென 
வெனக்கொவ்வாமைப் பெரிதருளி 

தனக்கொப்பத் தலையளித்தனன் 

அதற்கொண்டுக், 

கலங்கொண்டன கள்ளென்கோ 

காழ்கோத்தன சூட்டென்கோா 
நெய்கனிந்த வறையென்கோ 

குய்கொண்டன துவையென்கோ 

வெனைப்பலவெமக்குத் தண்டாது 

வைகறொறுப் கைகவிசொரிதரலை 

விலங்குகதி ரவிர்வெள்ளி 

யலங்குபெண்ணை வழியுறையினும் 

குளஞ்சேர்ந்து சனிகொட்பின ' 
மருந்தே மார்க்தனம் யாமே 

வருந்தல் வேண்டா *வாழ்களின் ளே.” 

முப்பத்தாறடியான் வந்த இக்குறளடி வஞ்சியுள்,'வென்றியான் 

சானவும், ப அதற்கொண்டும்' எனவும் சீர்கூனாய் வச்கன. 

தூக்க லிசையன வஞ்சி மற்றவை 

யாய்ந்த தனிச்சொலோ டகவலி ணிறுமே ' 

என்றார். சுரிதகத்தருகு தனிச்சொலின்கி வக்ததாயினும் வஞ் 

சிப்பாவென்றே வழங்கப்படும். பிறவும் புராணகவிஞரரான் பாடப் 

பட்டு மிக்கும், குறைந்தும் வருவனவற்றை இவ்விலக்கண தீதான் ஒரு 

புடை யொப்புமைநோக்கப் பெயரிட்டு வழங்கப்படும். என்னை ! 

உணர்த்திய பாவினு சொத்த வடிகள் 

வகுத்.துரை பெற்றியு மன்றிப் பிறவும் 
நடக்குன வாண்டை ஈடைவகை யுள்ளே” 

சான்றார் காக்கைபாடினியார். 

1 ஒத்த வடியினு மொ்வ்வர் விகற்பினு 

மிக்சடி. வரினு மப்பாற் படுமே'' 

என்றார் ௮விஈயனார். 

் பரவு மினமு மேவிய வன்றி 

வேறுபட bog கூறுபட வரினு 

மாறறி புலவ ர.றிந்தனர் கொளலே.''   

  

* வாழ்கசின் னருளே் எனவும் பாடம்.
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என்முர் பிறைகெடுமுடிக் கறைமிடந்றோன் பெயர் மகிழ்ந்த 

பேராசிரியர், 

1 வரிசை பெரிதுடையர் கட்கலஞுச் தாயர் 

புரிசை யொருசாரா ரம்பலமுக் தண்ணீருர் தன்னிலத்த வல்ல- 

தெற்கொற்றிச் தோன்றும் இருநென் மலையேகம் (புரிசைக்குத் 

பொற்கொற்றி புக்கிருக்கு ஞர்.” 

எனவும், 

“Bu mab oad Oss கயவைத் 
தடங்கட் டடக்கட் டனிரியலார் கொல்லார்-இடல்இல் 

* வளையாற் பொவிர்ததோஸ் வையெயிற்றுச் செவ்வாய் 

இளையாட்டி கண்ணொெக்கு மன்று,” 

எனவும், ் 

: வஞ்சி வெளிய குருசெல்லாம் 

பஞ்சவ னான்மாட.ச் கூடலிற் கல்வலி௮ு 

சோழ னுறந்தைக் கரும்பினிது தொண்டைமான் 

கச்சியிற் காக்கை கரி.து.” 

எனவும் வரும் இத்தொடக்கத்துப் பொய்கையார் வாக்கும், 

குடமூக்கிற் பகவர்செய்த வாசுதேவனஞார் சந்த முதலாகிய வொருசார் 
செய்யுட்களும் எப்பாற் படுமோவெனின், ஆரிடச் செய்யுள் எனப் 

படும். ஆரிடமென்பது உல$யற்செய்யுட்கட் கோதிய உறுப்புக் 
கசின் மிக்கும், குறைந்தும் கடப்பன எனக்கொள்க. 

(வரிசை பெரிதுடையர்'' என்ப மிக்கது. அல்லன மிக்குப் 

குறைந்தும் வர்தன. அவவாரிடச்செய்யுள் பாடுதற்குரியார் ஆக்கு 

தற்கும், கெடுத்தற்கும் ஆற்றலுடையராகி இம்மைமறுமை முக்கா 

லப் பண்புமுணர்க்த விருடிக ளெனக்கொள்க. என்னை? 

₹ உலகியற் செய்யுட் கோஇய வளவையிற் 
குறையவும் விதப்பவுங் குறையா வாற்றல் 

இருடி.சண் மொழிதலி னாரிட மென்ப." 

எனவும், 

: அரிடச் செய்யுள் பாடுதற் குரியோர் 

கற்றோ ர்றியா வறிவுமிக் குடையோர்
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மூவகைக் காலப் பண்பு முறையுணரு 

மாற்றல் சான்ற வருந்தவத் தோசே,” 

எனவுஞ் சொன்னார் பாட்டியன் மரபுடையாராகலின், வடா 

௮டையாரும் பிங்கல முதலாயெ சச் ?தாபிசிதிகளுள் விருச்சச்சாதி 

விகற்பங்களாற் இடந்த உல௫இயற் சுலோகங்களின் மிக்குங குறைகதுவ் 

கிடப்ப இருடிகளாற் சொல்லப்படுவனவற்றை ஆரிடம் என்று வழங் 

குவர் எனக்கொள்க, 25008 சானின், 8 

! ஏரி யிரண்டுஞ் சிறகா வெயில்வயிருக் 

காருடைய பிலி கடிகாவாச்-- சீரிய 

வத்தியூர் வாயா வணிமயிலே போன்றதே 

பொற்றேரான் கச்டப் பொலிவு.” 

' உடையராய்ச் சென்றக்கா லூரெல்லாஞ் கற்ற 

மூடவராய்ச் சோலூன்றிச் சென்றக்காற்-சற்ற 

மூடைவயிறும் வேறு படும்.” 

“ கண்டகம் பற்றிக் கடக மணிதுளங்க 

வொண்செக் குருதியி* லோடி டெர்தசே....செண்டிக் 

கெழுசகைமை யில்லேன் கிடக்தூடப் பன்னா 

ளமுதகண்ணீர் துடைத்த கை.” 

என்றித் தொடக்சத்துப் பெருஞ்சித்இரனார் செய்யுளும், ஒள 

வையார் செய்யுளும், பத்தினிச்செய்யுளும் முதலாக வுடையன 

வெல்லாம் எப்பாற்படுமெனின், ஆரிடப்போலியென்றும், ஆரிடவா 

சகமென்றும் வழங்கப்படுமென்க, இவைகளெல்லாம் இருடிகளல்லா 

வேனையோராச மனத்ததஅபாடவும், ஆகவும், கெடவும் பாடமரும் 

கபிலர், பரணர், கல்லாடர், மாஞூலர், பெருக்தலைச்சாத்தர் இச்தொ. 

டக்கசக்தோராலும், பெருஞ்சிச்திரர் தொடச்சுக்தோராலும் அரி 

டச் செய்யுட்போல மிகவும், குறையவும் பாடப் பவென எனக் 

கொள்க, என்னை ! 

மனத்தது பாடு மாண்பி னோருஞ் 

னெத்திற் கெடப்பாடுஞ் செவ்வி யோரு 

மூனிக்சணச் செய்யுண் மொழியவும் பெறுப'' 

என்பது பாட்டியன் மரபாகலின், 
  

* (னாடு பெப்பதே' எனவும் பாடம்,
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வரலாறு; 

! இலைல வாயினு மெட்டி. பழுத்தாந் 

குலைநல வாங்சனி சொண்டுண லாசா விலையாண் 

முலைகல் * கண்டு முறுவலிக் கின்ற. ் 

வினையுடை கெஞ்சனே 1 வேறுசொ ளீரே.” (இிருமந்திரம்-304.) 

இம் மூலர்வாக்கு மிக்கு வந்தவாறு கண்டுகொள்க, 

* வச்சிரம் வாவி சிறைமதி மூக்குடை 
நெற்றிநேர் வாங்கல் விலங்கறுத்த 
HUF Fras துட்புள்ளி யென்பதே 
புட்கரனார் கண்ட புணர்ப்பு."” 

இது மக்திர நூலிற் புட்கரனார் கண்ட வெழுகத்துக்குசிவெண்பா. : 
இஃ்திரண்டாமடி குறைந்து வந்தது, இடங்கற் டெங்கில்'' என் 
னும் பொய்கையார் வாக்கு மிக்குவர்.௧௮. 

** சறைப்பற் பெருமோட்டுச் காடு இழவோட் 

கரைத் திருந்த சார்தைச்சொட் டப்பேய் 

மறைச்க வறியாது மற்றுக்தன் சையைச் 
குறைக்குமாக் 1கூர்ங்கத் தி கொண்டு,” 

இது பூதத்தாருங் காரைக்காற் பேயாரும் பாடியஅ. இதுவும் 
இரண்டாமடி. குறைந்து வர்தவாறு கண்டுகொள்க. அறிவுடைய 
ஈம்பியார்செய்த சந்தம் எப்பாற் படமோவெனின்,; அங்கலோசைகத் 
தாய்ச் சுரிதகத் தருகு தனிச் சொலின்னிக் (தாழிரும் Gomis 
தடக்கை” என்னும் வஞ்சிப்பாவேபோல வர்கமையாற் றனிச்சொ 
லில்லா வஞ்சிட்பாவென்று வழங்காமோவெனின், வழங்காம் ; செவி 
யலிவு.றாஉவாய் வஞ்டியடியால்வக்து பொருளுறுப் பழிச்தமையால் 
உறுப்பழி செய்யுள் எனப்படும் ; புறநிலை வாழ்த்தும், வாயுறை 

வாழ்த்தும், அவையடக்கியலும், செவியிவுறாஉவும் என்னும் பொ 
ருண்மேற் கலியும் வஞ்சியுமாய் வரப்பெரு என்றாராகலின். என்னை? 

** வழிபடு தெய்வ கிற்புறக் காப்பப் 

பழிதீர் செல்வமொடு வழிவழி சறக்து 
பொலிமி னென்னும் புறகிலை வாழ்த்தே 
கலிகிலை வகையும் வஞ்டு யும்பெரு.”” (ிதால்-பொ-செய்- 1 10.) 

* *கொண்டு' எனவும் பாடம், டட 
1 (வெய்து கொள்ளீரே' எனவும் பாடம், 
3 கூன்கச் தி் எனவும் பாடம்,
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! வாயுறை வாழ்த்தே யவையடக் இயலே 
செவியறி வு.ராஉவென வவையு மன்ன” (தொல்ஃபொ-ஃக111.] 

என்றார் தொல்காப்பியனார். ் 

1 பூறகிலை வாயுறை செவியறி யவையடக் : 

செனவிவை வஞ்சக் கலியவத் றியலா ”” 

என்றார் BOOT Dodi. 

- ௮ஃதேயெனின், விளக்கத்தனார் பாடிய (கெடலருமாமுனிவா*' 

என்னுங் கலிப்பா புறகிலைவாழ்த்தாய் வந்தது பிறவெனின், ௮ஃது 

ஆ?ரியச்சுரிதகத்தான் வந்தமையாற் குற்றமின்றெனக் கொள்க. 

1! இருக்கொண்டு பெருக்க மெய்இவீற் நிருந்து 

குற்றம் கெடுத்து விசும்பு தைவர்க : 

கொற்றக் குடையெடுப் பித்து சிலசெளிய 

படைபரப்பி யாங்காக்குச் களிறியாத் து 

ராடுவளம் பெருகக் இளைகுடி யோம்பி 

நற்றாய் போல வுற்றது பரிந்து 

கத் துக்குப்பகலாணி போலவும் 

மக்கட்குக் சொப்பூழ் போலவும் 

உலகத் துக்கு மந்தரமே போலவும் 

ஈடுவு கின்று செந்கோ லோச்சி 

யாறில்வழி யாறு தோற்றுவித்துக் 

குளனில்வழி குளந்தொடு வித்து 

மூயல்பாய்வழிக் சயல்பாயப் பண்ணியும் 

களிறு பிளிற்றும்வழி பெற்றம் பிளிற்றக்கண்டும் 

களிழார் பலகாற் சென்று தேன்றோயவும் 

தண்புனற் படைப்பைத் தா௫ியும் 

குழைகொண்டு கோழியெறிந்து 

இழைசொண் டான்றட்டும் 

இலச்கங்கொண்டு செங்கானாரை யெறிந்தும் 

உலச்கை கொண்டு வாளை யோச்௫ியுக் 

தங்குறை நீக்கியும் பிறர்குறை தீர்த்தும் 

மாடாள்வதே யரசாட்சி.” 

எனவித் தொடக்கத்தனவும், பாசாண்டங்களும், ஒருசார்ச் 

சொற்கட்டும், கரிப்போக்கு வாசகத்து ஒருசார்ச் சொற்சட்டும், எப். 
  

.... % இச்செய்புளை 2860-ஆம் பச்கத்திற் காண்க, 
49
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பாற் படுமெனில், அரகயெல்காளு சொற்றேடி எனப்படும் எனக் 
டுகாள்க ; 

கட்டுரை வகையா லெண்ணொடு புணர்ந்து 

மேற்றடி. யின்றிக் குறைவு £ர்த் தாகிய 
மொழியசை யாகயும் வழியசை புணர்ச்தும் 
சொற்சீர்த் இறுதல் சொற்£ர்க் யெல்பே” 

என்பது இலக்கணமா தலின், 

" சேய்யுளியன் முற்றும், 
= &



பிழையும் திருத்தமும், 

  

  

  

பக்கம், | வரி, பிழை, BES Sto. 

3 2! மூக்சணை ரோங்களை 
9 26,217 Dns 
‘128,99 இயனிலை யிலை 

12 9 | எண்டு ாண்டுத் 
14 ந ஈண்டு ஈண்டுத் 
” 12 | முதல். முதலிற் 
» 16,117 | மொழிச் மொழி 

” 17 | a@ssor அகன் 

19 | மெவனைப் இழவனை 
18 6 | ரூமினிது ரூனினித 
19: 5 அக்கு MEGS 
20 9  றன்மையி லாசாச் றன்மை யியலாசார் 
ற 14 | கலைச்காச்கைப் கலைக்காக்கை 
91 9,10 | இவ்விருவரிகளையும் SEG Qa. 

ற 30 | ager Ue a 
22 10 ஒவென்னு ஓஒ என்னு 
6 17 ( ஒ விவை குறியமற்றை ஒஇவைகுறிய 

ள் 18 | யேழ்நெட்டமுத்சா மற்றையேழ் கெட்டெமுக்தா 

23 14 | அவ்வெளபெடை. அவ்வளபெடை.. 
94 11 | கைகொடி சைச்கொடி 

26 21 அக்கேன அஃ்சகேன 

is 27 ( ஒன்றைரை மாத்திரையாம் | ஒன்றரை மாத்திரையும் ஒழு 
மாத்திரையு மாம 

ள் 29 | ஒரு மாத்திரையுமாம் மாத்திரையாம் 

29 18 | ஒரு மாத்திரை மாத்திரை 
80 | மளவினதாய மளவினவாய 

99 ட ட ல 

9 $1 | ஒரு மாத்திரை யளவின தாசசி மாத்திரை யளவின வாகக் 

21 7 | சொன்னாராசகலானுல் கொள்க) சொன்னாராகலின். 
39 1 ( மளபெடை யைகாரச் மள்பெடையை காரக் 
டட 29 கற்கக் aba 
33 2 | காகாக்கக் சாகாக்க 
4 ந | வழா௮லே லாஅய்கின் வழாஅலெல் லாஅசின் 

55 15 | வாரார் வர வாரா ரவர் 

” 18 | செருப்புப் செறுப்புப் ° 
27 | வழாது... வடை, வழாஅல்,. ௨ இடை.       
 



யர்ப்பருல்கலவிருத் தி 

  

  

    

பக்கம், | வரி, பிழை, | AGES. 

] 
1 i 

33 28  எலாஆய் பயென்...... இடை | எல்லாஅ என்... அடை. 
84 28,209. இவ்விருவரிகளையு £க்கிவிடுக! 
35 19 | மல்கான மல்கான் 

38 9 | தளைதப | றளைதம 
ளக 10 | யாமைகின் (யாமையென் 
” 12 | னஃஸ்கிய வெல்ல்குணர் |னல்கய வெல்குணர் 

” 13° வெஃஃகுவர் வெல்குவர் 

9 21 | பவள பவள்ள் 
ஆ 22 (பவளக் ., பவள்ள் 
40 24 ] கூறுமாற்றே கூடுமாற்றுற் 

6 

» இப்பக்ச முடிவில், 

* வெள்ளையுட் பிறதளை விரவா ' என்னும் இலச்சணத்தோடு மாறு்சொள் 

ஞுமாகலின், ஆண்டுக் குற்றியலிகரத்தசை இவ்விலக்கணத்தால் அலகுபெரு 

என்று விலக்க வெண்டளையாம், 

  

ச் 

(அருளல்லதியாது ' என்புழிச் குற்றியலிகர 

மாமாறுஃ-ஏன்னும் இவ்வரிகளைச் சேர்த்துச்கொள்க, 

41 
” 

” 

43 

97 

44 

” 

» 

” 

33 

97 

  

10 
11 
22 

8 
25 

  

அழியா 
ஆண்டுக் 
ஆண்டுக் 
அலூயெலபல 
கூற்றிசைப்பப் 
அாஉபத் 

மிசையான் சொன்ன 
ஈறுுதலா 

ரா௮மெ 

Peer gu 
என்றும் 

ஒருகாற் 
தளைதப...... கின்றள 
யிசைப்பப் 
யெழுந்தள 
வியற்பா 

தேட்டிடத்து 
வேண்டிப் 
இயற்€ரை, 
உறிச்சீரை 
பொதுச் 

மநூலுடையார் ; என்னை ? 

அழிய 
ஈண்ட 
ஈண்டுக் 

அல$ூயல்பில 
கூற்றிசைப்ப 

அஉஉச் 
மிசையான்கொ னன்ன 

னறத 
லார்மாமை 
pier gw 
என்று 
ஒருசார் 

யியற்பா 

செட்டிடத்து 
வேண்டிட்..... 
இயற்ரை 
கேரீற்றுரிச்ரை 

இிரையீற்றுரிக் 
தாலுடையார்.   

என்றாராகலின் என்பதை நீக்இவிடுக, 

|



பிழையும் திருத்தமும் il 

  

  

  

  

பக்கம், | வரி, | பிழை, | AGES. 

61 1 | ஒரோ அசை * ஒரோ வகை 
2 | ரெனப் படுமே €ரெனச் செப்பினர் புலவர்” 

| 9 | கான்இனும் கான்இனுள் 
63) 88 | வளவயலி டைச் வள வயலிடைச் 

04 20,287 இவ்வரிகளின் பாடபேதத்தையே பாடமாகக் கொள்க. 
65 21-வது வரிக்குக்கீழ், ! கருவிளம் தண்ணிழல் கூவிளக் சண்ணிழல 

என்றும், 

22-வது வரிக்குக்£ழ், ! கருவிளந்சண்பூ கூவிளந்கண்பூ ' என்றும் 

28-வது வரிக்குக்கீழ், 4 கருவிளநஈறுல்பூ FAS are sey” என்றும், 

24-வது வரிக்குக்கீழ், 4 கருவிளகறுகிழல் ் கூவிளகறுனிழல்” எண்டும் 

  

.... சேர்த்துக்கொள்க, 

606: ! 2 | மூன்னிறீஇக-காக்கு | மூன்னிதிஇஃக்கா 
ர | 4 | னாலசைச்சர்ச் | னாலசைச்சர் 
i 22 | குடை ஈவை குட னவை 

a 24 மி | அமி 

67 29 | பணிமொழி , பணிமொழி 
68 22 | பெறாது. : பெராதம்' 
i » | வஞ்யூரிச்சர் | வஞ்டியுரிச்சர் 
69 2 பெருது பெருதும் 

60 15 was dian ules iog 5 (ips வகார மிசையு ம்காரல் 

5 21 | எனவும் , என்னும் இதன் புறனடை 

| மை, 
» | 84 லானென்ச, "லானும் என்ச௪, 

70 | 2 | மூண்மையி  மூறைமையி 

5 | 10 | தந்த... வர்தனகூறிய  ரேசலுமக்ச.... . வர்தன 
ஞு 11 வஞ்சிக் குரைத் தன , கூறிய வஞ்சிக் கூமியன 
» | 19 AED . அச்வலுட் 
ட | 22 | Cog bp கேரிற்ற 

711 4 உடல்... வொண்ணாச அடல்... வொண்ணாத 
72 11] | துமுத ays 
73 211 Ds இஃது 
‘i 95 | மருந்தே நல்குறு | மருந்தே bse ஈல்குறு 

ற 26 இது (இஃது 
75 1 ஜடியிற் ஜரடியில் HERE 

னு 2 | ஆ௫ிடையிட்டும் ; ஆயிடையிட்டு 
5 த | வுறப்பிணிறுஇிக் வுறப்பின் 

76 13 | cro aya | எனவும் ழ் 

” 16 யுருவிக்குப் யுருவக்குப் 

| ்   
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பக்கம். | வரி. பிழை; ் AGES”. 

) oat னவனைளாகை அபய 

» | 26 வளிதலைஇய ; வஸித்தலைஇய 
உ... 80 மணியணிப்புனற் மணியணைப்புன் 
77 4 )என எனஇவ் 

78 4-வது வரிக்குக்£ழ், 
என்னும் இவ்வஞ்ட விருத்தத்துள் ஒரசைப் பொதுச் €ர்வந். 

தீது --என்று சேர்த்துக்கொள்க, 

  

  
  

ன 9 இவ்வரியை ரீக்கவி௫க, 
7 j ் (எனவும் (4 ஞே வ வக 

” 10  “குர..அ..எனவும் | | ணட ர். 

7 24 | பாவே ல | பெயரே 
5 26 | Orimoras gu-corpags | செய்யுளகச்து'-என்றத 
79 2 | தாகலின் | னவாகலின் 

» 25 | வந்தது. வந்தன. 
80 8 [ரன்ன , ரன்னவென் 
5 & | றவாய் நீயே i  @pam திமே 
௮ 6 | வரைவிலவே ” வரை” 
59 23 | sre | துள்ளாக 
5 29 | கிகழ்விப்பது கியம | | நிகழ்விப் பதுகியம 
81 10 | சின்ற | | கின்றன 
82 & | ஈடுநே ரியலா | ஈடுவு நேரியல் 
ன ர | வியலா | வியல 
84 3 ! என்றாராகவின், | என்றாராகலின், 
” 5 | கூறியதனாற் | , கூறியவதனாற் 
86 5 | யிரண்டு | , அவ்விரண்டு 
5 14 | சிறப்பிலாசிறிய சிறப்புடையாசிரிய 
5 15 | சேரசைத்தளை கேர்த்தளை 
- 18 யத்தளை யநேர்த்தளை 
a 23 | யத்தளை யகிரைத்தளை 
ர 21 [யத்தளை யகிரைத்தளை 
87 15 | வருஞ்சர் நேற் த்துக் ages Go Caf pole 
88 6 | அசைச்ர் அச்சர் 
9 10 | awFlue €ர்க்கென்று வா௫ிரியக் சென்றமையான் 

i 12 மென்கவக மென்றக 
ஈ் 21 மூததலசைச்சீர் மூதலசை 
89 |9,10, | இவ்வரிகளில் * எலாம் என்பவைகளை 4 எல்லாம்” எனத் 

11,12 இருத்திக் கொள்க, 
ற் 31 | புக்காரே புக்கார் 
09 8. வரினும்....... வரினும் வருதலும்... வருதலும் . 
i 18 | கலித்தளை கலியடி . 
5 16 | வெண்டளையும் என்பதை நீக்இவிடுக, 

J    
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பிழை. | திருத்தம், 

பிறதளை வெண்பாவினமும் பிற தளை. 
சாரார் சாராரும 

*கோவின்மையோ வென்பூழி” | 'சோவின்மையோ'வென்புமி, 
மாறும் மாறும், 

யறையும், iors றயும் . 
பட்ட தெவமையும் | வதன உர 
இதவுக்...... கலின் |இத....... .கலின் 
லரிபறக் | லகி டக 
முதலிய முதலாய 
சென்றதென . | !சென்றவென 

ஜொகையாய | | ஜொகையாய் 
இவ்வரிகளின் கடை மூன்று சீர்களை, 

க்கல் வண வின் Wen Jun spp me 
9G Oprafepts Dan 

sans ee a: வினைநீம் இனின்ளுர் '* 
என்றிவ்வாறு பிரிச் துச் கொள்க, 

1 மூதலாகப் | sere ஒன்று தலைச் இிறம் ஆ 

  

இவ்வடியை *இரைக்க ரல்களிற் செழுமலைச் sh gers திரவ 
களைக் கரைமேல்வைத் என்றிவ்வாறு பிரித்துக்கொள்.. 

இவ்வடியை *தணிகொண் ஓலன்கு சுடர்வேலி னோடு -6 வழு 
வாணி சென்கொ றுணிவே ' என்றில்வாறு பிரித்தும் 
கொள்க, 

மாறுபொருண்மேன் மாறு பொருண்மேன் 
அருஇவரும்; என்னை ? அருஇவெரப் பெறும் என்றும் 

கூறினார் ஆரியர் தொல் 

காப்பியனார் என்பதறிவித் 
தற்கு வேண்டப்பட்ட, 

இவ்விருவரிகளையும்டீக்கிவிடுக 

தெண்ணுழிக் செண்் ணாகின் றுழிக் 
உரிச்€ரடி. உரியடி 

இருசர் இரும் 
றைக் 
புலவரெனச் புலவரென்பதனைச். 

சிந்தடி. குறளடி 
வரும்: அவையே” வரும் எனக்கொள்க, (அவை 
கன்னே கன்னோ 
வேர்சன்போ னின்ற ணத போனின்ற 

யேர்செழி லாச Cue spore 

இப்பச்சத்தில் வரும் 'அதிவா சியும்” என்னும் செய்யுளில் 
அடிதோறும் ஐக்தாஞ் ளையும் ஒன்பதாம் €ரரையும் காய்ச் 
சீர்களாகவும் ஏனைசரர்களை மாச்£ர்களாகவும் பிரித்துக் 
கொள்க,
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பக்கம். | வரி, பிழை, Ass. 

115 7 (வதனையென்று வதனை * * 

5 9 (னம் பிறவும் னம், பிறவும் 
116 20 | வெள்ளடி. இயற்£ர் வெள்ளடி. 

a 25 | மனைக் கலங்கி மனைக்கலக்இ 
118 12. | மொழியசை மொஜழியிசை 

5 » வழியிசை வழியசை 
ஸு 16 | பெருமைய வணங்கு பெருமை யணக்கு 
119 8 | பாவினம் பா 

3% 16  விசவகையா விதிவகையா 
a 29 | மயக்இயும்” மயக்கி 

122 11 | வாசிறியப்பாவிற்கு' என்பதை 8க்இவிடுக 
ர 51  “விரைப்டைம்பூண்” “அவிர்பைம்பூண்” 

125 1 | 4அ9ரிய...... அவற்றுள், ஆசிரிய 
126 8 | ஈலமென்றற் நயமென்றற் 
127 2௮ ( [44௯௭ ஊண் ப வன வவ்விய 
129 2 | £ழ்ச்சதுவாய் 6 மேற்கதுவாய் 
5 8 7 Copa gsiaumis 1 கழ்ச்சதுவாய் 
3 6 டை... வழக்காது டையை... வழக்குகின்றுி 
io 21 இறப்புடைத்த, சிறப்புடைத்து 
5 28 | கொள்க சொள்க, 

186 91. | வல்லின மெல்லின 
ல 92 | சக்கயாப்பிற் வர்தவழிக் 

137 1 | aadcr@ai gens வல்லினவெதுகை, 
143 8 | பெளவம் வார்முகச் பெளவ மறமுகர் 
144 29 உவை அவை 
145 11 ! சழங்குரன் தீழங்குகுரன் 
146 1,2 | * செடுகர்...... டொருள், இதன்பாட பேதமாசக் இழே 

குறிச்கப்பட்டி ருப்பதே சரியான பாடம், அதனையே 
கொள்க, 

147 2 (பொருளால் வந்து என்பதை நீக்இவிடுக 
321 2 (மயிலும் குயிலும் 

155 9 | திறுவாய் இறுவா 
4 21 | வக்ததாயினு வர்ததாயினுமா 

159 16 jas வரிச்குக்கீழ்--இணைச்தொடையாமாறு,--.ஏன்பதைச் 
சேர்ச் அக்கொள்க, 

் 17 2. 42, 
» | 23 | Queps@ srex Dear யெழுத்தொன்றின் 

161 8 னவும் வினவவும் 
a 16 | பொழிப்புமோனை பொழிப்புத்தொடை 

164 20 | பல்லோர் பல்லே 
165 7 கூழை RCO FO STOOL. 
167 1 | மேற்கதுவாய் மேற்க அவாய்ச்சொடை 

        
  

  

 



  

பிழையும் திருத் சமும், vii 

  

  

  

  
  

பக்சம். | வரி பிழை, | திருத்தம், 
வடட தள் பி | 
168 0 இழ்க்ச துவாய்மோனை pds semi gO gran 

p Siren OG அம் | முூற்றுமோனை மேற்றுத்தொடை, 
11. 4] ததெப்பித்தகனத் சிறப்பித்தது 

"9 6  மூணேயாம் மூரணேயாம் என்றற்றும், 
” 9 | மூற்தேற்கும் மென்றற்கும் 
a 17 | ரருளிலா சருளில . 

173 26 | ஆமாறு அிர்சாதட் க சாயும் ஆமாறு 

” 27 | கூறுதும் கூறுப 
184 10 | ஈண்டு உடுக்குறியிட்ட இடத்தில் ழ் உடுக்குறியிட்டுஃ 

டிய பாடத்தைச் கடலக தட 

” 16 | இடையிட்டந்தாதி if oe a இல 

ஜ் 23 | சந்தனச் வாசஞ் 
9% 24 | குழம்பு சர்சனக்குழம்பு 
185 15 | இயின்றித் யின்றித் 
180 6 | பொழிப்பு கூழை 
193 12 | பெறுபவோ பெறுபவே 
197 23 | கண்டலவர் சண்டலர் 
200 | 90 (ஷம், ன், 

» (20,214 | கொள்ளுமோ வெணினும்' என்பதை நீக்கி விடுக, 
203 1.  பெருங்குஹிசி மன்றமறுக பெருமன்ற மறுக 
200 ௦ மாலகாப்ப மால்காப்ப 

3 24 | வோரும்ப வோரும்பும் 
a வெண்பா, Alun, ஷீ 208 & ( வஞ்ூயென | னன்ன 

227 26 | 'கா--லோரடியாம்' நரலோரடியாய்' 

268 9 (முகுகுயிர்த்து HES ESI 
273 19 | எலத்வை | Sev gana 

- 295 29 | வானவனுச் மாயவனுர் 
277 23 | வமைஇத்தமப் வமைஇத்தாய் 

278 10 | பெண்ணெரு பெண்ணொரு 
279 21 | வென விவ்வாற் வெனவும் இவ்வாற் 
289 1 ey வுயிர்க் கா 
296 21 | 22), 84, 28. இவ்வரிகளில் நீ என்னும் ௮சையைத் சணி 

யாகச் கொள்ளாது அதன் முன்னுள்ள ரோடு சேர்த் 
அக்கொள்க, 

331 2 | சண்டயா சடையா 
346 8 | மாறற்கு௪ மாறற்குச் 

349 2 | பெரிதருளி பெரிதருளித் 
103, 105, 107, 109, 111 இப்பச்சக்களின் தலைப்பில்? 

“சகளையோத்து' என்றிருப்பதை (அடியோத்து' எனச் 
இருத் திக்கொள்ச.     
  

45 A,



பாட பேதங்கள். 

  

  

    

வணக ிவனையாயை. . 

பக்கம், | வரி, வேறு பாடம், 

12 29 1 கருத்சே செலுத்தலென் நீரைங் இளவியு 
1“ 90 | நெறிப்பட வருவது பணுவற் றுறையே” 
0 51 | என்றோதப்பட்டன. ் 
72 7 | “அலரிகாறு தவ்ர்வா யமரீத்த கோச்ட 
» 1] [கல EGP மதுவுண்ணவும் 

(25,826 | செழு&ர் ஈல்வய லூரன் 
82 14 | ஏழாவன:-- வெண்டளை இரண்டும், ஆரியத்தளை இரண்டும், 

கலித்தளை ஒன்றும். : 
” 15 | வஞ்சித்தளை இரண்டும் என, 
90 16 | செவி வேண்டியது விளைச்கும்' என்பதாகலின், “Osun 

புளிமா........ .சாண்மலரே.”” “தண்ணிழறண்பூ. ..ஒண்ட 
் ளேக்கே.” இவற்றை விரித்துரைத்துக்கொள்க, பிறரும், 

92 16 | என்றார் மயேச்சுவரர், 4 தண்ச்........... ஓண்ணுதலே” 
“திருமழை.......... உசாரணமே”” என வரும் இவற்றை 
விரித் தரைத் அக்கொள் ௧. 

95 24 | மயஸ்கி வந்தவாறு கண்டுகொள்க. 
“கருவிப் புட்டிலின் சண்டமும் 
மருவிப் பச்சகரைப் ே பாழ்களும் 
விரவிப் போர்ச்கள வாயெலாம் 
புரவித் துண்டங்கள் போர்த்சவே,"” 

இவ்வஞ் விருத்தத்துள் ஆரியத் தளையும் வெண்டளையும் 
வந்தன. பிறபாவினங்களுள்ளும் தளைமயங்குமாறு வந்த 
வழிக் கண்டுசொள்க, 

07 19 | பிறவுமிவ்வாறு வழுவி வர்தன சண்டுகொள்க, “won Gri... 
௨ து்கொடியே' என்னும் இதனை விரித்துரைத் துச் 
கொள்க, 

909 5,4 ) குறள்சிர் தளவு நெடில்கழி செடிலென்றும் 
ல் கனைவகை மரபின வடி. வகை தானே” 

106 2,8 |*நாலெழுத் சாதி யாக வாறெழுத் 
is தேறிய ஈிலத்தே குறளடி. யென்ப” 
93 27 | தளவிரண்டு மொன்ற நெடில்கழியு மொண்பாத் 

107 8 |*அளவியற்பா வான்ற£ ரைந்தெழுத்திற் பல்கா    



ஜ
்

 பாட பேதங்கள். 

  

  

  

     

   

   

  

  

பக்கம், | வரி, வேறு பாடம், 

107 | 15,16 பிறவாற்ளு.ந்கூறப் பலவுமாம். “குறளிரு£ர. உமிழ 

லே” இதனை விரித்துளைச் துச்சொள்க. 
108 1.8 | சாழையோடு முருகுயிர்ப்ப 

és 20 1கண்டலோடு கடலஓு$த்துத் 
109 4 |! *பாலத்தஞ்செல விவளொடு படுமாயி 

” 21. அகவ லென்ப தா௫ிறியப் பெயரே” 
» (23,24, QM; *கலியொடு வெண்பா வகவல்' என்று தலை திமா றம் 

25,26 தந்த புணர்ச் துரைத்ததனால் சலியுள் அம்போதரம்க ப் 
புச் லெ இரு££டியாலும், மூசச்சரடி, யாலும் வரும் ; 
உறுப்பு சாற்€ரடியின் மிக்கு வரும் எனகச்கொள்௪. அவை 

போக்கிக் கலிப்பாச் * 
115 15,160 | வான் எடுத் துக் சோடலின், இச்சூச்திரம் ஆ௫ரியப்பாவினுன் 

அல்லாப் பாவினடி மயங்குமாறுணர்ச் துதல் AEM 

26 | வஞ்சி விரவ லாரிய முரித்தே 
119 2D | அலகை வலு ஆகிரியவடி. விரவவும் 

திக் வெள்ளடி அருகிவரவும் பெ றும் ; 
120 |19,20 |இ௫ குறளடியுஞ் எக்தடிய Lousy 5) வந்த வஞ்சிப்பா 

ப புளகவல் Loum ayn பெறும்” என்னாது மயங்கி 
யார்' என்று மற்றொரு வாய்பாட்டாற் சொல் 
தென்னை ? வஞ்சிப்பாவினள் ஆரிய மயங்இ « 
அகத்திணையல்லாத வழியே என்ப ஒரு சாராசிரிஉர் 
தற்கு வேண்டப்பட்டது. என்னை? 

121 13 | என்றார் காலடி. காற்பதுடையா ரெனச்கொள்க. “Gyr; 
ன் வெள்ளடி..... ..ழேறைமையினே'. இதனே 

இணைத் அக்லொன்ற. 
122 24 |. (டி யெல்லார் தத்தந்தம் 
123 16 “படைப்போர் குறிப்பினை நீக்கிப் பெருமை 
124 21 | தீர்பில வெள்ளைக் கடிச்சொகை தானே” 
125 25 | என்றார் பரிமாணனார். (வெள்ளைச் இரண்டடி... காறி 

கையே” 'அறத்தர்திதுவென ere பூங்கொடியே! ய் என் 
னும் யாப்பருக்கலப் புறனடைகளைப் பதகெ௫ிழ்க் அரைக் 
துச் கொள்க, 

196 15 (யடுத்து நடப்பி னடியாம்-வடுத் Fibs 
127 15 ; ''தொடையெனப் படுவ நடைவகை தெரியின் 
128 11 |... eee OT GUT eot_é சொல்லு மென்ற 
131 பதிக பட் யம்பலைத் தமர்ந்த 
133 “4 ட் eo 2 தான் செல்லும் 
139 2 | இறைக்காச்சா னேசமருண் மாலையு மாலை 
141 ட 4 பர னர் யானையு மெளவத் பக்தரும்   | சார்ச்கொடி. முல்லை.பும் கலந்து மல்லிகைப் 

| 

 



  

  

    

% பாட பேதங்கள். 

பக்கம், | வரி, வேறு பாடம், 

பூன்ளொடிம் பொதும்பரும் கானஞாழலுர் 
அச்கொடி கமழ்க் துதான் துறக்க மொச்குமே” 

143 20 | பாவகை சான்சாம் பகரும் காலே'” 
௫ 25 |அஃதொழித் தொன்றி னெதுகை யாகும் 2 (இத தொல்காப் 

் பிய அச்சப்பிரதியின் பாடம்) 
147 20 | இத ஈத்தத்தனார் கூறியது, : 

‘i 22 | oa பல்காயனார் கூறியது. 
149 15 இப்பாட்டுக் கையனார் காட்டிய தெனக்கொள்க. 
158 11 | திருநுதல் பொறித்த ,திலசமு மணக்கே” 
155 14,9,0, “பரவை மாச்சட்ற் ரொகுதிரை வாவும் 

பண்டைச் செய்தீர் யின்றிவண் வரவும் 
பகற்பின் முட்டா திரவினது வரவும் 

106 11 |படிய பாவை மாயோ ளொண்சண் 
161 | 853 செண்கடற் சேர்ப்பனை......... 
169 27 | கருங்கண் வெள்வளை வார்கோத். சேயிழை 
170 7 ae அன்னக் 
174 l சொல்லி யுலப்பிக்கலாகா. 
161 24 ஃஃ..அலஇருக்கையா 
ற் 26 8 அடமைர் வேஜனோசக்ச' “அடல்வே லமர்நோக்கி' என்ப... 
186 9 | வசைமுடி வில்வினை வாகெ வெனவே [பாடம்: 
186 22 பொழின்மலர்ப் பூம்புன்னை 
187 0 மமேனமக் கருளும் வியனரும் கலமே 
194 Il |“ 9 @ 2 ao @ corey மைந்தெழுத்தல்லாத 
195 10 இவ்வரியிலுள்ள ! விசற்பம்' என்பது ல ஏஃகளிலில்லை. i 
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