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மூக்வுை ர, 

உலகத்திற் சிறந்த மக்களாற் பேசப்படும் பேச்சு 
ஓசையும் பொருளுமென இரண்டு கூறுபாடுடைத்து, 
ஆராய்ர்து பார்க்சின் இசையும் இரண்டு கூறுபாடுடைய 
தாகும்: ஒன்று பொருளுணர்த்தற்கின் நியமையா ததாயு 
ள்ளது; மற்றொன்று இசையோடு தொடர்புடைத்தாய்ப் 
பொருணுட்பக்களை அறிவிப்பது. இவற்றுள் பொருளு 

ணர்த்தற்னெறியமையாத ஓசையே நூல்வடி வமைந்து 
காணப்படுவது; பொருணுட்பங்களை உணர்த்தும் இன 

Mier அவ்வாறு காணப்படுவதன்று; நூல்கட்கு மூல 
tics or ஒலியெழுத்து உருவெழுத்துக்கள் இவ்வின்னி 

இதய உணர்த்த வல்லனவன்மையீன்.    
ஹில்கள் செய்யப்படுவது செய்யுளால், ௮ச்செய்யுள் 

கச்செய்யுள் பாச்செய்யுளென இருவகைப்படும். இவ 
ள் பாச்செய்யுளே சிறந்தது; ஏனெனில், ௮துவே 
ற்கூறப்பட்ட ஓசையின் றந்த கூறாுய பொருனுட்ப 
ளை உணர்த்தும் இன்னிசையையும் ஒருவாறு புலப்படு 

சதுறவைந்ததாமாதலின், பாச்செய்யுளின் உறுப்புக்க 
இரப மோனை, எதுகை, முரண், இயைபு, தூக்கு முதலிய 
இ பல்லாம் இவ்வின்னிசையைத் தோற்றுவிக்க எழுந்தவை 
7 or, DEAndiytupse uréedujCor eoBp Oevu 
ஜ் ன வழங்கப்படும், 

    
    
   
    

  

   
   
   

? செய்யுளின் இலக்கணமே யாப்பெனப்படுவ.து. மக் 

Pia கருத்து வேறுபாட்டை உள்ளபடி. ஒருவகசை£யான் 
ணர்த்தற் இயைந்தது செய்யுளேயாகலின் ௮தன் இலக் 
(ணவுணர்ச்சி மக்களின் உள்ள நிகழ்ச்சிகளை ஆராயவும் 
8p கெடுத்துரைக்கவும் புகுவார்க்கு ஒருதலையான் 
வேண்டற்பாலதென்பது தெற்றெனப்புலப்படும்,



௨ முகவுரை. 

இத்தன்மைத் தாய சிறந்த செய்யுளிலக்கண த்தை ஆதி 
யில் தமிழில் இயற்றினர் யாவரென்பது இப்போது 0H 

யக்கூடிய தாயில்லை, அருக்தவக்கொள்கை அஃத்தியனாரே 

ஆதியில் தமிழிற்கு எழுத்துச் சொற் பொருள் யாப்பு 
அணி என்னும் ஐக்திலக்கணமும் இயற்நினாரென்று சிலர் 
கூறுவராலெனின், ௮ற்றன்று: அவர் ஐந்திலக்கணமும் தமி 

Pp புதிதாயியற்நினால்லர்; வடமொழியில் முன்னுள்ள 
வியாகரண நால்களையெல்லாம் அராய்ஈ்து ௮வைகளெல் 
லாவற்றினுஞ் சிறக்கத் தாமொரு நூலியற்றிய ரியர் 

பாணினியார் போல. தமிழில் முன்னுள்ள இலக்கண நூல் 
களையெல்லாம் சாய்ந்து அவைகளெல்லாவற்றிலுஞ் திற 

க்கச் காமோரிலக்கணம இயற்றினரென்க, 

அ௮கத்தியனாசாற் செய்யப்பட்ட அக த்தியத்தில் செய் 
யுளிலக்கணம் பாரக்து gl ser gid, அதனைத் தொல். 
காப்பியர் சுருங்கச்செய்தமையின் ௮தன் ௮ருமை சோக்; 
இப் பல்காப்பியர் பகுத்துக் ௯ நினாசென்றும், சச்ஷர்க்கி: 
னியர் கூறுவர். ரியர் பல்காப்மியகுக்குமுன் பங்கய! 
@i முதலாயினாரும், அவரின் பிற்காலத்துக் libel shell 

டினியார், ஈறுகாக்கைபாடினியார், ௮வினயர், na gf, a’ 
ஐத்தனார், மயேச்சுரர் முதலாயினாரும் செய்யுளிலக்) 
செய்கனர். யாப்பியல், சங்கயாப்பு, பாட்டிய 

மூதலிய நூல்களும் இவர்கள் காலத்தலேயே Carpe 
போலும், இவற்றுள் தொல்காப்பிய மொழிய rer 

வெல்லாம் இறக்தொழிந்தன. தொல்காப்பியமும் 

போது மிகச்சிறுபான்மையாயன்தி எடுத்தாளப்படு௨ 

ல்லை. பிற்காலத்துச் சமணர்களாந் செய்யப்பட்ட யாப்பு 

ருக்கலமும் யாப்பருங்கலக்காரிகையுமே இப்போது வழக் 

கின்கணுள்ளன. இவற்றுள்ளும் யாப்பிலக்கணம் கற்போ 

ரால் பெரும்பாலும் கற்கப்படுவது காரிகை pero, 

யாப்பருக்கலம் காக்கைபாடினியத்தைப் பின்பற்றி 
யது; தொல்காப்பியத்தின் வழித்தாயதன்ற, So Cat 

பசை கிரைபசை வேண்டாது காக்கைபாடினியார்போல 
நாலசைப்பொதுச்சீர் வேண்டுவதஞ லும், சாழிசை துறை



மூகவுரை . ௩ 

விருத்த aber தொல்காப்பியனார் மூ தலாயினார் போலக் 
கொச்சகித்சலிப்பாற் படுத்தாது பாகினங்களென வகுப் 
பனாலும், பிறவாற்றுலும் இனிது புலப்படும். யாப்பருள் 
கலத்தின் பெருமையினை 

சொல்லித் சுருங்டுப் பொருள்பெருடுச் தொன்ஞா£னம் 
எல்லாம் விளக் யிருளகற்றும்--ரஃ்யாப் 
பருங்கலழ் வல்லவர் தாமன்றே கேள்வி 

ஒருங்கநிய வல்லா ர௬ுணர்ர்து, 

என்று சான்றோர் கூதிய வெண்பா இனிது விளக்கும். 

யாப்பருஜ்கலக்காரிகை யாப்பருங்கலத்தின் வழிப்ப 
ட்டது. இது ஆதன் பெயர் மாத்திரையானே பெறப்படும். 
இக்காரிகைக்கு உரை எழுதிய குணசாகரர் இதனை ௮வி 

னயர் யாப்பிற்கு காலடிகாற்பது போல யாப்பருங்கல 

மென்னும் யாப்பிற்கு ௮ங்கமாய் ௮லங்காரமுடைத்தா 

கச் செய்யப்பட்டமையால் யாப்பருங்கலக்காரிகை பெண்! 

னும் பெயர்த்தாயிற்று என்பர், இந்நூல் செய்தார் ௮முத 

சாசரரென்பது கூணசாகரருரையானே விளக்கும்; அது 

வேறொன் நிற் பெத்ப்படுவதன்று யாப்பருங்கலஞ் செய் 

தாரும் இவரேபோலும். ௮தன்பாயிரம் 

யாப்பருங் கலஈளி யாப்பு ௨ருத்தோன் 
தனக்கு வரம்பாடுய தவத்தொடு புணர்க்த 

குணக்கடற் பெயரோன் கொள்சையின் ௨ழா௮த் 

குளக்கறு சேள்வித் துகடீர் சாட்சி 

அளப்பருங் கடற்பெய ரருக்தவத் தோனே 

என்று கூறும், ௮தன் உரையாசிரியர் கடறந்பெயர் அருக 
தவத்தோன் யாசென்து கூறிற்றிலர், ௮வர் “விரவியு மரு 

இயம் வேறு மொரேரவழி--மருவியும் பெறாது வழங்கு 

மன்னவையே” என்னும் சீரோத்.தச் சூத்திரத் துரையுள் 
*இகர்நாலுடையாரும் !மாஞு?ர் கலியுட்புகா' என்னும் புற 
ஊடையானும் பிறலாற்றானும் 4/ஈ விளங்கக் கூறினர்" 

என்பதனால் யாப்பருக்சலம் செய்தாரே காரிகை செய்தவ 

ரும் என்பத பெறுதும்,



௪ முகவுரை, 

காரிகைக்குக் குணசாகரர் உரைத்த உரையிலுள்ள 

குறைபாடுகளை நோக்கி ஒரு புத் துரை இயற்தித்தக்தார் 
நல்லிசைப் புலமைவாய்க்த யாழ்ப்பாணச் சுன்னாகத்துக் 

குமாரசுவாமிப்புலவர். அவருரை காரிசைகளைப் பிரித்து, 

முடிபுகளைத் தெரித்து, பொருளை வரையறுத்து) அதற் 

இன்றியமையாதவைகளை எடுத்துக்கூறி, உதாரணங்கள் 

இலக்கணமமைந்து இடக்ருமாற்றைப் புலப்படக்காட்டி, 

செய்யுஞுறுப்பாதியவற்றின் பெயர்க்காரணங்களை கிள 

age செல்சன்றது, காரிகைப்பொருளைக் கற்றலோட 

மையாது மேலுமாராய்ச்ச செய்யுமாறு மாணாக்கர்களை த 

தூண்டி, தமிழில் பாக்கள் நான்காமினமைக்கும், பாக 

களினடிகள் அளவடிகளானமைக்கும், தாழிசை துறை 

விருத்தங்கள் பாவினமென வகுக்கப்பட்டமைக்கும், மற் 

நும் இவைபோல்வன பிறவற்திற்கும் காரணங் கண்டு 

கொளளச் செய்து பெரும்பயன்றருதற்கேற்றதாயமைஈ 

இருத்தலின் அறிஞர் இவ்வுரையை விரும்பிக்கைக்கொள் 
வென்று எண்ணுகின்றேன். 

சென்னபட்டணம் 
பிலவக ௧௫0 நி, த, கனகசுந்தரம்பிள்ளை. 
பங்குனி”,



a 
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தமிழ்நூல்களையெல்லாம் ஐயர்திரிபீன்றி எளிதிற் 
கற்று மெய்யுணர்வெய்தற்கு இலக்கணம், தருக்கம், நிச 
ன்டு முதலிய கருவிநூல்கள் இன்றியமையாதனவாய் 
வேண்டப்படுவன, இவற்றுள்ளே இலக்கணமாவது உல 

தில் வழங்குஞ் சொற்களையும் செய்யுளில் வழங்குஞ் சொற் 
களையும் ஆராய்ச்சி செய்து முட்டறுத்துப் பொருண் 

முடிபு தெரிநதுகொள்ளற்கருவி. இலக்கணவுணர்ச்சியி 

ன.றி இலக்யெவுணாச்டி எள்ளளவேலும் பயன்படமாட் 

டாது, இலக்கியவுணர்ச்ரிக்கு மாத்திரமா? உரைகளைக் 

கற்று உணர்தற்கும், வாக்கெங்களைப் பிழையற எழுதுதற் 

கும், பேசுதற்கும், செய்யுள் செய்தற்கும் இலக்கணநூலு 
ணர்ச்சி வேண்டும். பரிமேலழகர், ஈச்ரினார்க்னி௰ர் முத 
லிய ஆிரியர்களாற் செய்யப்பட்ட உரைகளெல்லாம் 

இலக்கணமுடி.புகளை அங்கங்கே எடுத்துக்காட்டி விளக் 
கிச் செல்லும் இயல்புடையன, சிவஞானபோதவுரைக 

ளிலே சிவஞானமுனிவர் எடுத்துக்காட்டும் இலக்கண த் 
தாந்தங்கள் எத்தனையோ பல! இவைகளையெல்லாம் இலக் 

கணநூலுணர்ச்சியின்றிக் கற்றுணர்தல் எப்படிக் கூடும்! 

கண்கூடாக மெய்ப்பொருளைக் காட்டும் வனப்பினால் இல 

க்கணம், தருக்கம் என்னும் இரண்டும் கண்ணெனத்தசகும் 

என்று கற்றுவல்ல சான்றோர் கூறுவர், வடநூலாருள்ளே 
காத்தியாயனர் என்பவர் வேதாங்கங்கள் நநுவகையுள 

ளூம் வியாகரணம் எனப்படும் இலக்கணமே முக்கியம் 
என்பர், 

வெண்பா, 

எண்ணென்ப வேனை யெழுத்தென்ப விவ்விரண்டும் 
கண்ணென்ப வாழு முயிர்க்கு, திநக்தறள்,



௬ உபக்ரமணிகை, 

எழுத்தறியார் சல்விப் பெருக்க மனைத்தம் 

எழுத்தறிவார்க் காணி னிலையாம்--எழுத்த.றிவரீர் 
Sys se ளவிர்சடைமுன் கண்டளவில் 

வீயுஞ் சரசீர் மிகை, நன்னெறி. 

இடைவனப்புர் சோள்வனப்பு மீடின் வனப்பும் 

ஈடைவனப்பு காணின் வனப்பும்-*புடைசால் 

சமூ.த்தின் வனப்பும் வனப்பல்ல வெண்ணோே 

டெழுத்தின் வனப்பே வனப்பு, ஏலாதி. 

இங்கே எழுத்தென்றது இலக்கண நூலினை, இவ்விலக் 

கணம் எழுத்திலக்கணம், சொல்லிலக்கணம், பொருளில 
க்க்ணம், ௮ணியிலக்கணம், யாப்பிலக்கணம் என ஐந்து 
பாகுபாடுடைய௫. ஐந்தனுள்ளே யாப்பிலக்கணம் பண் 

டைச்செய்யுள்களைப் பரிசோதித்து வழுவகற்றிச் சுவரூ 

பங் கண்டு பொருளாராய்தற்கும், பொருள் புலப்படுமாது 
பாட்டுக்களைப் பண்ணுற வா௫த்தற்கும், பழையவுரைக 

ளைப் பரிரீலனஞ் செய்தற்கும், செய்யுள் செய்தற்கும் 
அவசியம் வேண்டற்பாலது, இலக்கணக்கொத்து, நன் 

ஆரல் முதலிய இலக்கணவுரைகளிலும். திருக்குறள், கலித் 
தொகை, சீவகசிந்தாமணி முதலிய இலக்கியவுரைகளிலும் 
இடையிடையே வரும் யாப்பிலக்கணவிஷ.யங்கள் யாப்பி 
லக்கணவுணர்ச்சியின்றி 9 de gan an or pure ere. 

காலியம் எனப்படுக் கடலைக் கடப்பவர்க்கு யாப்பிலக்க 

ணம் இன்றியமையாப்புணை என்று தண்டியா?ரியருங் 
கூறுவர், 

விருத்தம். 
ஆன் மிக்குமென் மதுரமாய்ச் தரச் சளவி 
ஓசை பெற்றுவித் தாரமா யைந்தணை யுடன்து 
காசு காண்மலர் பிறப்புடன் சாட்டி.மெய்க் கலசப் 

பூச ரன்றமி ழொச்தது வித்சகப் பொருரை, 
தீநச்சேந்தூர்ப்புராணம். 

கட்டளைக்கலித் துற, 

கார்நிரை யத்தைச் துரத்தி யெடுச்சசன் கைவரையாற 

பார்கிரை காத்த ரகுசாச சேத பஇிவரைவாய் 
கேர்கேர் கிரைசேர் நிரைநிரை மூன்றையு நிக்டப்பின்னா 
கேர்சிசை யொன்றையுக் சாட்டிய வாறென்ன நேரிஷழையே 

ஒரதுறைக்கோலைவ,



உபககிரமணிகை, ள் 

இங்கே வரும் காசு, காள், மலர், பிறப்பு என்பவை 

களையும், கேர்கேர். கிரைகேர், நிரைகிரை ௭ ன்பனவகளையும் 

யாப்பிலக்கணங்கொண்டே அறிதல்வேண்டும். பொருள் 
சொல்லுதற்குக் கவிகளை வாப்பவர்களும் ௮டிகளையுக் 

தொடைகளையும் ௮.றிஈதிருத்தல் வேண்டும். மோனையெ 

துகை முதலியன அறியாதவர் அடி.முதலீலே ஐயுற நிற் 
குஞ் சொற்களை நிச்சயித்து வாரித்தல் ௮ரிது, 

விருத்தம், 
ஒண்ணகை யுயிர்க்குஞ் சக்க மொருகில கமலம் வைகத் 
தண்ணுறு ஈறவைப் பஃமுட் டாமரை பரித்துச் சூழ்த 

லண்ணலம் பொய்கை தற்சே ரறுமுகப் பிள்ளை தய்ப்ப 
வெண்ணெயுஞ் சக்குஞ் சூழ விட்டது போலு மன்றே, 

கந்தபுராணம். 

இச்செய்யுளிலே கான்காமடியின் முதற்கணின்ற 
மொழியாது? வெண்ணெய் என்பதா? எண்ணெய் என் 
பதா? மெய், உயிர் என இருமுதலுங் கொள்ள கித்பிஞம் 

இட்டது என்புழி மோனை நோக்கி எண்ணெய் என்பதுவே 
துணியப்படும். இங்கனம் பொருடுணிதற்கே துவாதலின், 

யாப்பிலக்கணம் கவிபாடும் புலவர்க்கு மாத்திரமன்று; 
நூலுரைகளைக் கற்பவர்க்கும் வேண்டும், 

தென்மொழிதால்களெல்லாஞ் செய்யுள் வடிவாகவே 

செய்யப்பட்டிருக்கன்றன. செய்யுளாவது, சுவேதை மச் 

சைழமுதலிய தாதுக்கள் ஏழினாலும் அக்கப்படும் யாக்கை 

போல, எழுத்து, ௮சை, €ர், தளை, ௮டி, தொடை, தூக்கு 

என்னும் உறுப்புக்கள் ஏழினாலும் செய்யப்படும் பாட்டு, 

செய்யுள், பாட்டு, யாப்பு என்பன ஒருபொருட்சொற்கள. 
செய்யுள் முத்தகம், குளகம், தொகைநிலை, தொடர்கலை 
என காரல்வகை என்று தண்டியலங்காரகாரர் கூறுவர். 

வடமொழியிலே பத்தியம் என்றும், கத்தியம் என் 

றும், மிச்சம் என்றும் காவியங்கள் மூவகையாகச் செய் 
யப்பட்டிருக்கன்றன. பத்தியமாவது சந்தம்பெறச் செய் 

பப்படும் செய்யுள், ௮.து முத்தகம், யுக்குமம், விசேடகம், 

கலரபகம், குளகம் என ஐவகைப்படும், ஐவகையும் தண்



௮ உபக்ொமணிகை, 

ஒ.யலங்காரவுரையிலே விவரணத்தோடு கூதினாம். அங்குக் 
காண்க, கத்தியமாவது கதைபோன்று வரும் வசன வடி. 
வம், அது முத்தகம், விருச்தகந்தி, உத்கலிகாப்பிராயம், 

சூர்ணகம் என கான்கு வகைப்படும். முத்தகமாவது உருபு 
முதலியன கொகுதலின்றி விரிந்து கிற்கும் வசனம். விரு 
த்தகந்தியாவது செய்யுட்பாகங்களும் இகடயிடையே 
சேர்ந்தவரும் வசனம், இது திருக்குறட்பரிமேலழகரு 

சையிலும் சிவஞானபோதமாபாடியத்திலும் இடையிடை 

வருகின்றது. உக்கலிகாப்பிராயமாவது உருபு முதலியவ 

ற்.நின் தொகைகள் அதிகமாக வரும் வசனம். சூர்ணக 
மாவது தொகைமிக வருதலின்றிச் சொற்பமாக வரும் 
வசனம், இது சூர்ணிகை எனவும் படும். மிச்சிரமாவது 

பத்தியமும் கத்தியமுங் கலக்து வருவது, மிச்சிரகாவிய 

ககளுள்ளே ல சம்பு எனவும் பெயர் பெறும். கத்திய 

காவியமும் மிச்சிரகாவியமும் அத்தியற்பம், 

சொதற்குற்றம், பொருட்குற்றம் முதலிய குற்றங்கள் 

ஒன்றுமின்றித் தெளிவு, மதுரம், செறிவு முதலிய குணக் 
களமைந்து சுவைபயசக்கும்படி. ௮ணிபெற அலக்கரித்துச் 

செய்யப்பட்ட செய்யுள்வடிவான காவியம்போல ௮திஞ 
ர்க்கு இன்பம் பயப்பது யாது! ''சஞ்சாரம் என்னும் ஈச்சு 
மரததிலே இனிமையான அமிர்தம் போன்ற கனிகள் இர 

ண்டுள; ௮வற்றுள்ளே ஒன்று கல்லாருடன் இணக்கிச் சம் 

பாஷணைசெய்தல்; மற்றையது காவியங்களின் சுவையை 

அறிதல்” என்று ஆரியர் வரருசியார் நீதிரத்தினம் என் 
னும் நூலிற் கூறினர். இத் துணைச் சிறப்புடைய காவியங 
களை இயற்றுகல் அ௮ருஞ்செயல்கள் எல்லாவற்றுளளும் 

அருஞ்செயல் என்று அக்கினிபுராணச் சுலோகம் ஒன்று 

சொல்லுகின்றது. அதனையும் மொழிபெயர்த்துப் பாட்டி. 
லமைத்துக் காட்டுதும். 

கட்டளைக்கலித் துறை. 

அரிசே மறடப் பிறப்பின ராய்வர லங்கதிலும் 

அரிதே பலகலை குற்றவ ராத லதனினலுமத் 

தரிதே கவிச ளமைப்பவ ராத லதனினுமற் 
தரிதே பல.ால் செயவல்ல ராத ஐவனியிலே,



உப.க்கரமணிகை, | ௯ 

தீக்காராயத் தக்க.நால்களையும்,ரைகளையுஞ் செய்து 
வைத்த சான்றோர்களை எக்காலத்திலும் மறக்கலாகாது, 
அவர் நூலுரைகளைப் பொன்போலப் பரிந்தோம்பிப் போ 
ற்நிக்கொளல் வேண்டும். ப௫ரல்கஞ் செயற்பாலனவற் 
றைப் படி.ப்போர் பொருட்டு ௮ச்டற்பஇப்பித்தல்வேண்டும், 

பல்காப்பியம், காக்கைபாடினி௰ம், அவிகயம் முத 
லிய யாப்பிலக்கணங்களெல்லாம் ௮ழிந்தொழிந்தன. இப் 
போது தனியே யாப்பிலக்கணமாய் விளக்கும் நூல்கள் 

யாப்பருங்கலம், யாப்பருங்கலக்காரிகை என்னும் இர 

ண்டுமேயாம். யாப்பருங்கலம் இப்போது பெரும்பாலுக் 
கற்கப்படுவ இல்லை, ஐந்திலக்கணமும் ஒருல்கு கூதும்தொ 
ல்காப்பியம், வீரசோழியம் முதலிய இலக்கண நூல்களுள 
வேனும் எழுத்துச் சொற்களுக்கு ஈன்னூலும், பொருட்கு 
ஈம்பியகப்பொருளுடன் வெண்பாமாலையும், அணிக்குத் 
தண்டியலல்காரமும், யாப்பிற்கு இந்த யாப்பருங்கலக்கா 

ரிகையுமே இப்போது பெரும்பாலும் கற்கப்பட்டு வருகி 
ன்றன. படிக்காசுப்புலவர் காலத்திற் படிக்க கின்ற தவும், 

இலக்கணளிளக்கச் செய்யளியற்குஞ் தெம்பரப்பாட்டிய 

ற்கும் முதனூலாய் கின்றதுவும் இதுவேயாம். 

கட்டளை க்கலித் துறை, 

கூடுஞ் சவையிற் கவிவா ரணங்களைக் கோளரிபோத் 
சாடுஞ் சதாசிவ சற்குரு வேமுன்லுன் றஐமதைதன்னாற் 

பாடும் புலவர்க ளானோமின் நிச்செம்மந் பட்டியெக்குள் 
காடுஞ் செடியுமென் னோதமிழ்க் காரிகை கற்பதுவே, 

படிக்காசுப்புலவர். 

யாப்பருங்கலக்காரிகை என்பது யாப்பருங்கலம் என் 

னும் நூலுக்கு ௮ங்கமாகக் காரிகைப்பாட்டில் இயற்றப் 
பட்ட நூல் எனப் பொருள்படும். யாப்பு - யாப்பிலக்க 
ணம். அருங்கலம் - விசிட்டமான இரத்தினம். காரிகை - 
சில்வகையெழுத்திற் பல்வகைப்பொருளை அடக்கி நினைத் 

இருத்தற்கு இயைபுடைத்தாக இயற்றப்படும் பாட்டு, 
காரிகை என்பதற்குக் கட்டளைக்கலித்துறை என்று பொ 

ருள் கூறுவாருமுளர், இவர் எடுத்துக்கொண்ட செய்யு



£0 உபக்செொமணிகை, 

ஞூம் கட்டளை க்கலித்துறையேயாம். .இச்செய்யுள்களெல் 
லாம் சுருங்கச்சொல்லல், ஈவின்றோர்க்சனிமை முசலிப 
அழருகளிற் சிறந்து விளக்கு .றன, 

இந்நூல் செய்தவர் (அரியம் என்னும் பாரிரும் 
பெளவத்தைச் காரிகையாக்கத் தமிழ்ப்படுத்திய ௮ருர்தல 
தீதுப் பெருந்தன்மை அமுதசாகரர் என்னும் ஆரியர்"? 

என்று உரைகாரராகிய குணசாகரர் கூறுவர். யாப்பிலக்க 

ணப் பொருள்களையெல்லாம் சுருக்கமான வாக்கயக்க 
ளிலே அடக்கிவிட்டு மற்றெஞ்சிய பாகக்களை மகூடமு 
ன்னிலைகளான் கிரப்பி எடுத்துக்கொண்ட செய்யுளை 
இனி முடிக்கின்றார். “தன்ரீர்கனதொன்ிற்றன்நளை!' 

“எழுவாயெழுத்தொன்றின்மோனை:” “அல்லாதவெல்லா 

தாஞ்சீர்மயங்கும்'' என்பன முதலிய பாகங்களை கோட் 
குச. இவையெல்லாம் அரியவியாகரணச் சூத்திரம்போ 
ன்றே சுருங்கி விளங்குகின்றன, இவைகட்கு உரைக்கு 

மூரைகளோ மிகப்பரக்கின்றன, இப்பாக்களிலே அமை 

யாதவைகளை உதாரணத்தோடு சேர்த்து முடி.த்துச் செல் 
இன்முர், ௮வை இருகுறணேரிசை, ஆிடைகேரிசை என் 
@p போல்வன. சிலவற்றை ஓழிபியற்புறனடைகளில் 

அடக்கி முடிக்கெருர். சூகெடாககயம்பற்றிச் சிலவற்றி 

னைத் தலைதடுமாற்றமாகவுஞ் சொல்லி முடிக்கெருர். எவ் 
வழியானுஞ் சுருக்கி முடிப்பதே இர்நாலாசிரியர் கருத்து. 

இவர் பாக்களுக்கும், பாவினங்களுக்கும் இலக்கணம் 
கூறிய வி௫ுத்துரம் யாவர்க்கும் ௮திசயத்ைதவிளை விக்கும். 

அவையெல்லாம் உய்த்துணரத்தக்க அத்துணை நுட்பமு 
டையன, குறள்வெண்பாவினிலக்கணாங் கூதி அதன்மே 

னின்றே ரல விசேடத்தோடு நேரிசைவெண்பாகினிலக்க 
ணக் கூறுனெருர். ''ஈாடிவெண்பாக்குறள்'' என்பதனாற் 

குறள்வெண்பாவினிலக்கணம் முடித்தார். ௮க்குறள்வெ 

ண்பாத் தானே இரண்டாகி ஈடுவே தனிச்சொற் பெற்று 
வருவது கேரிசைவெண்பா என்று “'குறட்பாவிரண்டா 
ய்ச் £ரியவான்றனிச்சொல்லடிமூய்'" என்பதனால் ௮தனி 
லக்கணம் முடித்தார். சேரிசைவெண்பாவினின்றே “தனி 
ச்சொலின்றி!” என்னும் விசேடமும் பிறவுங் கூறி இன்
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னிசைவெண்பாகவினிலக்கணம் முடித்தார், நேரிசை, இன, 

னிசை என்னும் ௮வ்விரண்டிலும் நின்றே *அடி.பலவாய்ச் 
சென்றுகிகழ்வ'' என்னும் விசேடத்தாற் பஃ்றொடைவெ 

ண்பாவினிலக்கணம் முடித்தார். இவ்வாறே கூறிமுடிக்கப் 
'பட்டவைகளும் பல. அ௮திதேசவிதியான் முடிக்கப்பட்ட 

'௯வகளும் பல. அதிசேசம் - அதுபோலக்கொள்க என் 
னும் மாட்டேற்று விதி, 

உ தாரணங்களுக்கு முதனிளைப்புகளும் உரைத்திருக் 
இன்றார். உதாரணக்களுள்ளே சில ஜங்குறுநாறு, புறநா 

னூறு, கலித்தொகை, குறுந்தொகை, திருக்குறள் முதலிய 

சங்கநாற் செய்யுள்கள். சில சூளாமணி, சிலப்பதிகாரம் 

முதலிய மற்றைநூந் செய்யுள்கள். பலவற்றிற்கு நூற்பெ 

யர்கள் புலப்படவில்லை, இவர் விதிகூறி எடுத்துக்காட்டும் 

உதாரணங்களுள்ளே சில மற்றையாசிரியர் சிலர்க்கு மாரு 

கவும் இருக்கன்றன. “கன்றுகுணில்'” என்பது மூதலவாக 

அடிரியத்தாழிசைக்கு இவர் காட்டிய உதாரணம் பேராரி 

ரியாக்கு வேறு. கலிவெண்பாவினிலக்கணம் இவர்க்கும் 

வேறு; வீரசோழியகாரர்க்கும் வேறு. வீரசோழியகாரர் 

கேரிசைவெண்பா நீண்டு வருவதே கலிவெண்பா என்பர், 

இவ்வேறுபாடுகளை ஆங்காங்கு கோக்கி ௮றிக. 

இர்நூற்குக் குணசாகரர் கூறியவுரை விருத்தியுரை, 

அதனைத் தழுவி எழுந்த சிற்றுரைகளும் ெவுள. இவ்வு 

ரைகளெல்லாம் நிரனிறைப் பொருள்கோள மையக் கூறிய 
மூல்பாடம் போலவே இலக்கணவிதிகளும் எடுத்துக்காட் 

டும் ௮ணிமை பெருது செல்கின்றன. சிலபாகங்கள் கூல 
பாடத்தை விடுத்துரைக்தற்தியையாது விஷயததைமாத் 

திரம் முடி.ததுச் செல்கின்றன. விடுத்துரைக்தல் - சொற் 

ஜொறும் பொருளூரைத்தல், சிலபாகங்கள் ூரியர் போக் 
கனையும் நோக்கையும் கோக்காது வேறுவழியிற் செல்கன் 

றன. “'எழுவாயெழுத்தொன்றின்மோனை'' “அந்தமில்பா 
தீம்? என்பன முதலியவைகளை ஆராய்ந்து நோக்குக, 

இவைகளையெல்லாம் கோக்க இதற்கொரு புத்துரை 
இயற்றவேண்டும் என்று தொடங்க இவ்வுரையை ஒருவாறு
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எழுதி முடித்தேம், இங்கே லெ காரிக்ககளும், சல உதா 
ரணச்செய்யுள்களும் பாடாக்தரக்கொண்டு பரிசோதித் 
துத் திருத்தப்பட்டிருக்கன்றன. கிரனிறை பெறக்கூ நியன 
வெல்லாம் வேறு வேது பிரித்து இதற்திதுவென விரைர்து 

புலப்படும்படி. விளக்கப்பட்டிருக்கன்றன. சில புத்துதா£ 
ணங்களுஞ் சேர்க்கப்பட்டிருக்கன்றன. முன்னுரையில் 
விதந்து கூருத கட்டளைக்கலிப்பா, கட்டளைக்கலித்துறை 
முதலியவைகளும் விளச்கப்பட்டிருக்கன்றன, இன்னும் 
சில ரில இன்றியமையாதன எனக்கொண்டு ௮ம்காக்குச் 
சேர்க்கப்பட்டி ருக்கின்றன. உதாரணமுதற்குறிப்புக் காட் 
டும் காரிகைகளுக்கும், மகடேமுன்னிலைகளுக்கும், அடை 
மொழிகளுக்கும் உரைகூறப்படவில்லை. முன்னுரையிலே 

மூலபாடத்தோடு சேர்ந்து வாராது விலகிகின்ற ::தூங்கே 

ந்தடுக்கு'" என்னும் காரிகையும் இப்போது சேர்க்கப்பட் 

டிருக்கன்ற து, 

இவ்வுரையிலே வழுக்கள் வாரா என்பது எமக்கொரு 
போதுங் கருத்தன்று, எம்முரைகளிலே கவிகளிலே எத்த 
னையோ வழுக்கள் பின்னர்ப் பார்க்கும்போது புலப்பட் 

டன. அவை பிநர்க்கெல்லாம் விரைந்து புலப்படும். புல 

ப்படும் வழுக்களைப் புலவராயுள்ளோர் எடுத்துக்காட்டி. 

உலகறிய வெளிப்படுத் துதல் ஈன்று. ௮வை வெளிப்படுங் 

காற் பற்பல திருத்தங்கள் சித்திக்கும், எமக்கும் பெரும் 

பயன் உண்டாகும். கற்போருங் கசடறக் கற்பார், இப் 

பொழுதைப் புத்துரைக்கு முக்கியமாய் கின்றவற்றுள்ளுஞ் 
சிலவற்றை ஈண்டுக் காட்டுதும், 

க. தன்சர்கனதொன்றிற்றன்றளையாம், 

2. எழுவா யெழுத்தொன்றின் மோனை யிறுதி யியைபீர 

ண்டாம், வழுவா வெழுத்தொன்றின் மாதே யெது 

கை மறுதலைத்த, மொழியான் வரினும் முரணடி. 
தோறு முதன்மொழிக்கண், ௮ழியா தளபெடுத் தொ 

ன்றுவ தாகு மளபெடையே, 

௩, மோனைமுதலா முழுதுமொவ்வாத விட்டால், 

௪, பொழிப்பிடையிட்டு,



உபக்கொமணினக. ௧௩ 

இ, குதட்பாகிரண்டாயச் - சரியவான்றனிச் சொல்ல 

ழ.ழூய், 

௬. அந்தமில்பாத மளவிரண்டொத்து, 

௭. ஈடுவாஇியர்தத்தடைதருபாதத்தகவல், 

௮... திருக்கிய ருழிசை மூன்றடி. யொப்பன. 

௯, இடையிடையே சருக்கடி யாயும். 

௧௦, கலிவான்நளை தட் டிசைதன தாயும். 

க்க, கலித்துறையே மெடிலடி. நான்காய் நிகழ்வது. 

௧௨. குறளடி. நான்க மூன்றொரு தாழிசை, 

௧௩, மாஞ்சீர் கலியுட்புகா, 

௧௪, ௮ல்லாத வெல்லாந் தாஞ்சீர் மயங்கும், 

கடு. வஞ்சி மருங்கி னெஞ்சா வகவல், 

௧௬. சுருங்கிற்று மூன்றடி, 

இவைகளையெல்லாம் உரைகளுடன் ஆராய்க வழுக் 
களுளவேல் ௮றிஞராயுள்ளோர் வெளிப்படுத் துதல் நன்று, 

அராய்வின்றி வாரம்பற்றியாவத கோபம்பத்றியாவது 
பொதுப்பட நோக்கித் தாரதம்மியம் பேசுதல் நன்றன்று. 
வாரம் பெற்றுழித தியனவும் ஈல்லனவாகும்; கோபம் 

பெற்றுழி ஈல்லனவுக் தியனவாகும். 

விருச்தம், 
வாரம் பட்டுழித் தயவு ஈல்லவாம் 

இரக் காய்ஈதுழி ஈல்லவும் இயவாம் 
PG saws தயற்கையன் ரோவென 

வீர வேனெடும் கண்ணி விளம்பினாள். சீவகசிந்தாமணி. 

இவ்வுரை பிரகடனமாதற்கு உபகாரகர்களாகித் 

துணைபுரிந்த கல்விச்செல்வர்களும் பலர், அவர் ஈன் நிய 

என்றும் பாராட்டுவதன்றி அவர்க்குச் செயற்பாலதாகிய 
கைம்மாறு மற்றொன்.தில்லை, பிறர்க்கு உதவிசெய்தல் கற் 

றோர் கடன், ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுககாவலரவர்களுடைய வித் 

தியாதருமங்களைப் பரிபாலனஞ் செய்து வளர்த்து வருகி



௧௫ உபக்செமணிகை. 

ன்ற ஸ்ரீமான் ௩. ௧, சதாவெப்பிள்ளையவர்கள் தண்டியல 

ங்காரவுரைபோல இவ்வுரையும் தமது அச்சிலே ௮லக்கா 
சமாய் வரும்படி. செய்தார்கள், 

௮க்கலெதிராவிட பண்டிதரும், வித்தியாவிசோதரும், 
அதிகாரபுருடருமாய் இப்போது சென்னைமாசகரில் வரக் 
கும் ஸ்ரீமான் திரு, த. கனகசுந்தரம்பிள்ளையவர்களும் 

இவ்வுரையைப் பலமுறை பரிசீலனஞ்செய்து பலதிருத 

தங்களோடு எடுத் துக்காட்டுக்கள் சிலவற்றிற்கு நாற்பெயர் 

காட்டியும், ௮ச்சிடுகையிற் பரீக்ஷித்தும், வண்ணக்களைச் 
சேர்ப்பித்தும் பலவாது சிறப்பித்தனர். 

யாழ்ப்பாணத்தமிழ்ச்சங்கப்புலவர்களாகய ஸ்ரீமான் 

த. கைலாசபிளளை, ஸ்ரீமான் ௮: முத் துத்தம்பிப்பிள்ளை, 
ஸ்ரீமான் சு, சரவணமுக்துப்பிள்ளை முதலியோரும் சத 
ம்பரச்சைவப்பிரகாசவித்தியாசாலைக தலைமை உபாத்தியா 

யராகிய ஸ்ரீமான் ௪. பொன்னம்பலபிள்ளையவர்களும் 
சில பல இருத்தங்களுக்கு உபகாரகராயினர், 

செந்தமிழ்ப்பாஷாபீமானியும், தேவிகோட்டைவாச 
ருமாகிய ஸ்ரீமத். மு. ராம, சி, லெ, சோமசுந்தாச்செட் 

ஒயர் யாசேனும் அச்சிடப்படும் புத்தகம் ஒன்றிற்கு உப 

யோகஞ் செய்க என்று ரூபாய் இருபத்தைந்து அஜுப்பி 
னர். அதுவும் இதற்கே உபயோகமாயிந்நு, 

ரீழ்ப்பாணத்துச் Qe mario, 
சுன்னாகம 

பில்வங்களூ? பம்குனிம்", ) அ. குமாரசுவாமிப்பிள்ளை.



a. 

கணபதி துணை, 

யாப்பருங்கலக்காரிகை, 
அனா gy tn OP (HN ௬. ஆ. ஆ. ளை 

we a NN We ee 

eee OT SES 

  

கந்த மடிவில் கடிமலர்ப் பிண்டிக்க ணார்ரீழற்கீழ் 
எந்த மடிக ளிணையடி யேத்தி யெழுத்தசைசீர் 
பந்த மடிதோடை பாலினங் கூறுவன் பல்லவத்தின் 
சந்த மடிய வடியான் மருட்டிய தாழ்குழலே, 

இ-ள். ௮சோகமரடீழலின்கண் வீற்றிருக்கும் எம் 

பெருமானாகிய அருகக்கடவுளுடைய திருவடி.களிரண்டை 

யுக் துதித்து, எழுதது ௮சை சீர் தளை ௮டி தொடை என் 
னும் உறுப்புக்களின் இலக்கணத்தையும், பாக்களின் 

இலக்கணத்தையும், பாவினங்களின் இலக்கணத்தையும் 
முறையே சொல்லுவேன் யான் எ- நு. 

எம்பெருமானை வணங்க யாப்பிலக்கணம் சொல்லுவேன் 

என்று தெயவவணக்கமும் செயப்படுபொருளும் எய்தவுரைத்த 

லால் இத தற்கிறப்புப்பாமிரமாமிற்று, எழுத் து ௮சை முதலியன 
யாப்பிலக்கணம் என்னும் பொதுமொழியில் அடக்கும், கந்தமக 
வில கடி.மலர்ப் பிண்டிக்களுூர் நிழற்£ழ்- எந்தமடிக வீணையடி. 
யேத்தி என்பது தெய்வவணக்கம், ஏழுத்தசை ர் - பந்தமழ. 
தொடைபாவினம் என்பது செயப்படுபொருள். பந்தம் என்பது 
ஈண்டுச் £ர்களினிடைநின்று இசையைப் பிணிப்பத எனப் பொரு 

ள்படும், பாவினம் என்புழிப் பா என்றது வெண்பா முதவிய 
பாக்களை இனமென்றது அவற்றிற்கு முறையே இனமாய் வரும் 
வெண்டுறை முதலிய பாவினகளை, பல்லவத்தின் - சர்தமடிய 
வடி.யான் மருட்டிய தாழ்குழலே என்பது மக8உமுன்னிலை, இது 

போன்று வரும் மக6உமுன்னிலைகளும், அடிகளை சிரப்புமாறு



டெ யாப்ப ருக்கலக்காரிகை. 

வரும் அடைமொழிகளும் உரையின்றி வாளாரிற்ச Oder wis 

௮வை விடயங்களுக்கு உபகாரமாவனவஃல, 

  

அவையடக்கம், 

தேனார் கமழ்தோங்கன் மீனவன். கேட்பத் தேண்ணீரருவிக் 
கானார் மலயத் தருந்தவன் சோன்னகன் ஸித்தமிழ்நூல் 
யானா ௩டாத்துகின் றேனேன் றேனக்கே நகைதருமால் 
ஆனா வறிவி னவர்கட்கேன் னாங்கோலேன் னாதரமே, 

இ. ள். சமிழ்காட்டரசளாக முத்தமிழிளையும் ஈன்கு 

வளர்க்க பாண்டியன் கேட்பத் சவர்சான் மனத்தூய்மை 

பெற்ற அகத்திய முனிவராற் சொல்லப்பட்ட பாப்பிலக் 

சண நூலைப் ra Damar eeu யானு சொல்லத் தொடக் 
கும் இயல்புடையேன் என்து எனது கொடக்கம் என 

க்கே ஈகை விளைக்குமாயின். ஈல்லறிவாளர்க்கு யாகாய் 

மாடியும்? எ.து. 

சீற்தரிவடை பேனா எனக்கு ஈகைவிளைக்குஞ் செயல் அறி 
வடையோக்கு்் பெருநலக விளைக்கும் எனபது கைமுஇக கியாய 

PEE Toe 

தமிழ்நால் பன். து இஙசே அகத்திய ற் சொல்லப்பட்ட 

இடந்றமிழுள் பள யாப்பிலக்கணத்தின3மல் நின்றத. ஈடாத்துத 

லாவது இ. மரசைக் சற்பொக்கிடையமாறு சருக்கியம் விளக்கி 

wo Sadar mh நூலாகச் செய்து போதல. ,இறாமை - கீறுகாமை, 
ஆசரம சொடககம். அதரவு ஏனறு பாட மாயின், அசை ஏபை 

பொருள் கூறுக. 

இஃது என் சொஷ்விய வாழேவெனின், தாம் சொல்லப்புகு 

த்த தாற்கு, மூச ஷாலின் பெருமையும் தமது 6 றுமையும் சோன்றக் 

கூறுமுகத்தால. அவையடக்கம் கறியவாறு, ௮அவையத்தாா உணர் 

ம்து கூறுசன்முன்னரே சமது செயல குற்றமுள்ளசென்றுணா , 

68 தாமே கூறவால அவ? கூறக்டெந்தது யாதும் இலலை எனக () 

இதுவுமது. 

சுருக்கமில் கேள்வித் துகுடீர் புலவர்முன் யான்மோழிந்த 
பருப்போரு டானும் விழுப்போரு ளாம்பனி மாலிமயப் 
போருப்பகஞ் சேர்ந்தபோல் லாக்கருங் காக்கையும் போன்னி 
இருக்குமேன்றிவ்வாறுரைக்குமன்றோலிவ்விருநிலமே.!றமாய்



அவையடக்கம், ௩. 

இ.ஸ். சுருங்கிய' நூற்கேள்வியையுடைய புல்லறிவா 

ளனாபபெ சிறியேன் சொன்ன நுட்பமற்ற பொருளும் கிரி 
கத நூற்கேள்வியையுடைய நல்லறிவாளர்முள் சென்று 
நுண்ணிய கிழுப்பொருளாப் நிலைபெறும. (இருட்டாக 

தம்) பொன்மயமாகிய இமயமலையை ௮ணு£ய பொல்லாத 
கருகிறமுடைய காகமும் அர்கிறம் மீங்கப் பொன்னிறம் 

பெற்று விளங்குமென்று இந்நிலவுலகத்தாரும் கூறுவா.ர 
ன்றோ? எ று, 

இமயமலையை அணுகிய காகமும் பொன்னிறம் பெறல்போல, 
ஈல்லதிவாளரை ௮னு என் ஜூலும் நவையில்லசாய் ஈன்குமஇக் 
கீப்படும் என்பது கருத்து, 

சேரர்காவலரும் “சனகமலையருகே - போயின காக்கையு 
மன்றே படைத்தது பொன்வண்ணமே” எனருர். கேள்வி என்பத 
PES கல்வி argo gary, gseiynat - sabparats. 

துகள் - குற்றம், புலம் - அறிவு, பரு - பருமை, விழுப்பொருள் 
றந்தபொருள், பொல்லாங்கு - குற்றம், என்றிவ்வாறு என் 
ப.த பிரிவிலவாய் கின்ற ஒருபொருட் பன்மொழி, என்று என் 

பது இவ்வாறு என்னும் பொருட்டாய் நிற்கும் ஒரிடைச்சொல், 

அன்றோ என்பது பலர.றிர்த தேற்றம், 

இஃ.து என்சொல்லியவாரோ வெனின், குற்றமுளதாயினு.ம் 
என்னூலைக் குணமுளதாக்கிக் கொள்ளுவர் ௮றிஞர் என்று இரு 
ட்டாத்தம் காட்டி அவர் குணவிசேடம் கூறுமுகத்தால் ௮வைய 

டக்கம் கூறியவாறு, 

இக்கவியிரண் டினாலும் அலையடக்கம் கூறப்பட்டது. இவ் 

வாறு ஒரு பொருளையே கூறும் இருகவிகளை வடநூலார யுக்குமம் 

என்பர், 

அவையடக்சமாவது மாதாயிலும் ஒரு நூல் செய்வோன்” 
அலையத்தார் தன்லூலிற் குற்றம் கூறற்கு எழவொட்டா.து வழி 
மொழி கூறி ௮வரையடக்குதல், ௮லையடக்கம் எனபது ௮வை 
யையடக்குசல் என விரியும், அவை - சபை, புலவர், ௨ழிமொழி - 
தீரழ்வுடைய சொல், (௨) 

 



௪ பாப்பருங்கலக்காரிகை, 

உறுப்பியல், 

  

செய்யுளியற்றற்கண் இன்றியமையாது வேண்டப் 

படும் எழுத்து, Hone, ர், தளை, ௮டி, தொடை என்னும் 
உறுப்பினிலக்கணங் கூறுதலால் இவ்வியல் உறுப்பியல் 

என்னும் பெயர் ser py. 

உறுப்பு - yawhs. Que - இலக்கணம். 

எழுத்து, 
குறினேடி லாவி குறுகிய மூவுமி ராய்தமேய்யே 
மறுவறு மூவின மைதீ ருயிர்மேய் மதிமருட்6ஞ் 
சிறுநுதற் பேரமர்க் கட்சேய்ய வாயைய நண்ணிடையாய் 
அறிஞ ருரைத்த வளபு மசைக்குறுப் பாவனவே. 

இ-ள். குற்றெழுத்து, நெட்டெழுத்து, உயிரெழு 
தீது, குற்றியலிகரம், குற்றியலுகரம், ஐகாரக்குறுக்கம்) 

ஆய்தவெழுத்து, மெய்யெழுத்து, வல்லெழுத்து, மெல்லெ 

ழுத்து, இடையெழுத்து, உயிர்மெய்யெழுத்து, அ௮ளபெ 

டையெழுத்து என்னும் பதின்மூன்றும் ௮சைகளை ஆக்கு 

தற்கண் உறுப்பாக கிற்பனவாகும் ௭ - று, 

அசைகளை ஆக்கும் எழுத்துக்களோடு சேர்த் துத் தொடையு 
டன் இசைகளை ஆக்கும் எழுத்துக்களும் எடுத்துக்கொண்ட மூலுக் 

கேற்ப ஈண்டுக் உறப்பட்டன. 

குற்றெழுத்.த, நெட்டெழுத்து என்னும் இரண்டுமே அசை 
களை ஆக்கருதற்கண் யாண்டும் உறுப்பாவன. இவற்றொு சேர்ந்து 

"ஓ.ற்நெழுத்தக்களும் ஒருவாற்றானாவன. ருற்றியலிகரமும், குற்றிய 
அகரமும், ஐகாரக்குறுக்கமும், ஆய்தவெழுத்தும், அளபெடை 

யெழுச்.தும் ஒரோவழி ௮சைகட்கு உறுப்பாவன, அவற்றுள்ளே£ 

குற்றியலிகரமும், குற்றியலுசரமும், அளபெடையுயிரும் ரும் 
தளையும் சதைவுழி ஒற்றே போன்று முன்னர்ச் சேர்ந்து கின் 
அம், இதையாவழித் தாமே ஒலித்து கின்றும் உறுப்பாடன்றன, 

ஐகாரக்குறுக்கம் சதைவுழி ஒற்றுப்போன்றும் சிதையாவழி 

நெடில் போன்றும் உறுப்பாடுன்றது, அய்தவெழுத்துச் சதை 
வுழிக் குற்றுயிர் போன்றும், சதையாவழி ஒற்ழறே போன்று 

முன்னர்ச் சேர்ந்தும் உறுப்பாடுன்றது. ஒற்றளபெடை ஒருமாத



உறுப்பியல். டு 

இரை தலித்து உறுப்பாடன்றறு, இவற்றிற்செல்லாம் எழுத்தின் 

குணமாய் நிற்கும் மாத்திரையே காரணமென்க, மாத் இிரையின்றி 
அ௮சைகளை அக்குமாறில்லை. 

உயிசெழுத்அம், உயிர்மெய்யெழுத் தம், வல்லெழுத் தும், மெல் 

லெழுத்தும், இடையெழுத்தும் தொடைக்கும், தொடையோட 

சையாய் நின்று இசைக்கும், உறுப்பாவன, இவைகளை எதுகைத் 

தொடை, சித்திரவண்ணத்டிதாடை, வலலிசைவண்ண த்தொடை 

முதலிய நோக் உணர்க, இசை - வண்ணம், 

எழுத்திலக்கணமும் பிறவுங் கற்றவரே யாப்பிலக்கணமுங் 

கற்கப் புகுவார் என்னும் இயைபு சோச் டுவ்வெழுத்துக்களின் 

விரிவு ஈணடுச் கடறப்படவில்லை, வேண்வோர் ரன் னூல Ker sora 

முதீலியவைகளிற் பார்த் துணரக்கடவர். சின்னூல் - நேமிநாதம்.) 

  

அசை, 

எறும்பி னொழுக்குப் போன்று செல்லும் எழுத்துச் 

களின் இசைத்தொடர்ச்சியை ௮சைத்துச் செல்லற்கண் 
அசைச்கப்பட்டுப் பிரிந்து வரும் எழுத்தாலாடச் சீர்க்கு 
றுப்பாக நிற்பது ௮சையாகும். ௮து நேரசை என்றும் 

நிரையசை என்றும் இருவகைப்படும். 

இருவகையசை, 

குறிலே நேடிலே குறிலிணை யேனைக் குறினேடிலே 
நேறியே வரினு நிரைக்தோற் றடூப்பினு கேர்ரிரையேன் 
ழறிவேய் புரையுமேன் றோளி யுதாரண மாழிவேள்வேல் 
வேறியே சுறாகிறம் விண்டோய் விளாமேன்று வேண்வேரே, 

நரை. 

குறிலே நேடிலே நேநியே வரினும் நிரைந்து ஒற்றடப்பி 
னும் சேர் என்று அறி:-- 

குற்தெழுத்துத் தனியே வரினும், நெட்டெழுத்துத 
தனியே வரினும், இவையிரண்டும் முறையே ஒற்றடுத்து 

வரினும் சேரசையாகும் என்றநிக, 

தீனியெழுத்தாய் அசைக்கப்பட்டு வருதலால் இது நேரசை 

எனப்பட்டது, ரேர்-தனிமை, இதற்குத் தனியசை என்றும் பெய



௬ யாப்பருங்கலக்காரிகை. 

ரண்டு, ஒற்ழுத் துத் தானா அசைகச்கப்படுவதில்லை. சரெறிபே 

வரல் - மற்றையெழுத்தோடு சேராத வருதல். "கிரைதல் - முறைப் 

பல, குறில் முதலிய சான்கனாலும் வருதலால் இதன் வகையும் 
ஈஈனகாகும். 

உ சாரணவாய்பாடு, 

க. ஆ கெடிலானாய கேரசை, 
௪ 

aw f குறிலானாய கோசை, 

௩. வேள் குறிலொற்றரிக்காய கேோசை, 

௪. வேல் நெடிலோற்றடுத்காய கேரசை, 

இக்சாகவ்சையசைகளையும் பலமுறை நோம்£ப் பமின்றுண 

ரும்பொரு 9... பாட்டிலுங் காட்டு தம், 

€. g 72 our. 

Bur g சாக்சும பொற்ப Cas $ 

அ கி ot ap சேர் வோர் 
ஆ « * 

சோதி வானகம் துன்னு வாரெ, 

இல்வாகிரி. ப்பாவில் வரும் ௮அசைகளெ-லவாம் சோேரசைகளெ 

யாம், போ - செடிலானாய நேரசை, து ஃகுறிலானாட Isr, 

சார் - கெடிலொற்றடுச்தாய கோசை. தம் - குறிலொற்றடு2? தாய 

சோசை ஓஒழ$்தவைகளையும் இவ்வாறு கொக்கி உணாக, 

  

நீரையசை. 

குறிலிணை ஏனைக்குறினேடிலே கநேழியே வரினும் நீரை 
ந்து ஒற்றடப்பினும் நிரை என்று அறி:-- 

குறிலிணை தனியே வரினும், குறினெடில் தனியே 
வரினும், இவையிரண்டும் முறையே ஒற்றடுத்து வரினும் 

நிரையசையாகுமென் நறிக, 

இணையெழுத்தாய் ௮சைக்கப்பட்டு வருதலால் இது கிரை 

யசை எனப்பட்டது, இணையசை என்றும் இதற்குப் பெயருண்டு, 

இணைதலெனிலும் கிரைதலெனிலும் ஓக்கும். குறிலிணை எனநத 

இணைந்து கின்ற இரு குந்றெழுத்தை. குறினெடில் என்றது இணை 
ந்து நின்ற குற்றெழுத்தையும் ரெட்டெழுத்தையும், குறிலீணை 

முதலிய ரான்ினொலும் வருதலால் இதன்வசையும் நான்காகும்.



. உறுப்பியல், ௪ 

உ தாரணவாய்பாடு, 

௧, வேறி குறிலிணையாலாய நிரையசை, 
௨. சுரு குதினெடிலாலாய நிரையசை, 

௩. நிறம் குறிலிணையொற்றடுத்தாப நிரையசை. 
௪. விளாம் குதினெடிலொற்றடுத்தாப நிரையசை. 

இந்கால்வகையசைகளையும் பலமுறை நோக்கம் பயின்றுண 

ரும் பொருட்டுப் பாட்டிலுங் காட்டுதும், 

உதாரணம், 

அணி நிழ லசோ கமர்ந் தரு ணெறி நடாத் திய 
மணி இக மவி ரொளி வர தனைப் 
பணி பவர் பவ ஈனி பரி சறுப் பவரே, 

இவ்வாசீரியப்பாவில் வரும் ஈற்றசையொழிர்த ஏனைய ௮சை 

களைலலாம் நிரையசைகளேயாம். ஈற்றசை கேர், அணி - குறிலி 
ணையாலாய நிரையசை, நிழல - குறிலிணையொற்றடுத்தாய கிரை 

யசை, அசோ - குறினெடிலாலாய நிரையசை. ஈடாத் - குறினெ 

மூலொற்றடுத்தாய Baring, ஏனையவைகளையும் இவ்வாறு 

நோக்கு உணர்க, 

௪ராடச் சே ந்த நிற்பினும் தனி நின்று பொருள் பயக்கும் 

அமி்றலுடைய அ௮சையைச் கிறப்புடையசை என்றும், பொருள் பய 

ஃகும் ஆற்றலில்லாச ௮சையைச் சறெப்பிலசை என்றும் லர் கூறு 

வர், ௮ணிகிழல் என்னும் ரிலே நின்ற ௮சைகளிரண்டும் சிறப்பு 

டையசைகள்) ௮வை ணி என்றும் நீழல் என்றும் தனி௰ின்று 

பொருள்பயக்கின்றன, நடாத்திய என்னும் ரிலே கின்ற அசை 
களிரண்டும் சிறப்பிலசைகள்) அவை ஈடாத் என்றும், இய என் 

றும் அசையாப் பிரிவுஜிப் பொருள் பயவர், (௨) 

  

சீர் 

நேரசை நிரையசை என்ற இருவகையசைகளும் 

தனித்தாவது இரண்டு முதலியனவாகி இணைந்தாவ.து இல 
யம்பட இசைத்துச் சர் போன்று நிற்பது சீரெனப்படும். 

இலயம் - முடிவு, ஒத் துமுடி சல், £ர்- தாளம், தாளவறுதி, 
இத, தான் கொண்டு நிற்கும் ௮சையின் தொகை பற்றி, 

ஒரசைச்ர், ஈரசைச்சர், மூவசைச்ர், நாலசச்சீர் என



<> யாப்பருங்கலக்காரிகை. 

கால்வகைப்படுமாயிலும், செய்யுட்குரிழைபூண்டு நீற்குக 
இறமும் பிறவும் கோக்கு அகவற்சீர், வெண்ட£ர், வஞ்சிச்சர், 
பொதுச்ர், அசைச்சீர் என ஐவகையாயும் வழங்கப் 
படுகின்றது. ஈண்டுக் கூறப்படும் வகை ஐவகையேயாம். 

௧.ஈரசை மாற்ச் ரகவற் குரியவேண் பாவினவாம் 
நேரசை யாலிற்ற மூவசைச் சீர்ரிரை யாலிறுப 
வாரசை மேன்முலை மாதே வகுத்தவஜ் சிக்குரிச்சீர் 
ஓரசை யேரின்றுஞ் சீராம் போதுவோரு நகாலசையே 

மூவசைச்சீர்வரைக்கும் வாய்பாடு. 

௨, தேமா புளிமா கருவிளங் கூவிளஷஞ் சீரகவற் 
காமாங் கடைகா யடையின்வேண் பாவிற்கந் தங்கனியா 
வாமாண் கலையல்குன் மாதே வகுத்தவஞ் சிக்குரிச்சீர் 
நாமாண் புரைத்த வசைச்சீர்க் குதாரண் நாண்மலரே. 

காலசைச்?ர்க்கு வாய்பாடுக் தளையும். 

௩. தண்ணிழ றண்பூ நறும்பூ நறுரிழ றந்துறழ்ந்தால் 
,)ி எண்ணிரு நாலசைச் சீர்வந் தரகு மினியவற்றுட் 
கண்ணிய பூவினங் காய்ச்ச் ரனைய கனியோடோக்கும் 
ஒண்ணிழற் சீரசைச் சீரியற் சீரோக்கு மோண்டளைக்கே. 

உதாரணமுதற்குறிப்பு, 
௪, குன்றச் குறவ னகவல்போன் னாரம்வேண் பாட்ூவஞ்சிக் 

கோன்று மூதாரணம் பூந்தா மரையேன்ப வோரசைச்சீர் 
நன்றறி வாரிற் கயவரும் பாலோ நாலசைச்சீர் 
கன்றதேன் னாள்ளற் பள்ளத்தினோடங்கண்வானத்துமே, 

ஐவகைச்சர்களுக்கும் இலக்கணமும் அதன்பின் வாய்பாடும் 

உதாரணமுதற்குறிப்புமாக ஈண்டுக் கூறப்பட்டிருக்கும் நிரனி 
நறையை வேறு வேறு பிரித்துக் கூட்டி. விளக்கும் பொருட்டு இக் 
கவிகள் நான்கும் ஒருங்கெழுதப்பட்டன. இவைபோல்வன இவ் 

வாறே இன்னும் எழுதப்படும், 

அகவற்சீர். 

ஈரசை நாற்சீர் அகவற் குரிய:--



உறுப்பியல், ௯ 

கேரசை, நிரையசை என்ற இருவகையசைகளையும் 
தன்னொடு தானும் பிறிதுமாகச் சேர்க்கும்போது, சேர்கேர் 
என்றும், நிரைநிரை என்றும், சேர்கிரை என்றும், கிரைகேர் 

என்றும் வருன்ற சீர்கள் நான்கும் ௮கவற்பாவுக்குரிய 

சீர்களாகும். 

இவைகளை ௮கவற்சர் என்றும், ஈரசைச்சீர் என்றும், இயற் 

ர் என்றும் வழங்குவர், இயற்சீர் - ஏல்லாப்பாக்களிலும் இயன்று 
சிற்குஞ்சர். இயலல் - பொருந்துதல். இயற்கைச்சீரெனலுமாம். 

வாய்பாடு, 

தேமா புளிமா கருவிளம் கூவிளம் சீர் அகவற்கு ம்:- 

தேமா புளிமா முதலிய நான்கும் அகவற்சீர்களுக்கு 
ரிய வாய்பாடுகளாம். 

வரலாறு, 

௧, தேமா கேர்கேர். ௩. கருவிளம் நிரைநிரை. 

௨. பளிமா--நிரை கேர். ௪. கூவிளம் கேர் நிரை, 

உதாரணம், 

குன்றக் குறவன் காதன் மடமகள் 

வரைய மகளிர்ப் புரையுஞ் சாயலள் 
ஐய எரும்பிய முலையள் 

செய்ய வாயினண் மார்பினள் சுணங்கே. ஐங்தறுநூறு. 

இந்த அகவற்பாவிலே வந்த ர்களெல்லாம் ஈரசைச்€ர்களா 

இய அகவற்சீர்களேயாம். குன்ற - தேமா. குறவன் - புளிமா, மட 

மகள் - கருவிளம், சாயலள் - கூவிளம், ஏனையவைகளையும் இவ 

வாறே ௮௨8ட்டு கோச் ௮றிக. 
ணார? 

ஈரசைச்2ர்கள் கான்கும் இறுதியிலே கேரசை, நிரை 

யசை என்னும் இருவகையசைகளையும் தனித்தனி சேர்க்க 

மூவசைச்சீராய் எட்டாகும், எட்டும், நான்கு கேரசைமீ' 

தும் கான்கு கிரையசையீதுமாய் நிற்றலால், வெண்சீர் 

என்றும் வஞ்ூச்சீர் என்றும் இரண்டாகி வழங்கப்படும்,



௧௦ பாய்பருக்சல்க்காரிகை, 

வெண்சீர், | 

நேரசையாலிற்ற மூவசைச்சீர் வேண்பாவின ஆம்:-- 

சேோரசையை இறுதியிற் கொண்டு முடிகத நேர்கேர் 
சேர் என்பது முதலிய மூவசைச்ீர்கள் கான்கும் வெண் 
பாவுக்குரிய சீர்களாகும், 

இவைகளை வெண்: என்றும், காய்ச்சீர் என்றும் வழங்குவர், 
வெண்சீர் - வெண்பாவுக்குரிய சீர், காயச்சர் - காயிற்று வாம்பா 
டுடைய சீர், 

வாய்பாடு, 

கடை காயடையின் வேண்பாவிற்கு ஆம்:-- 

தேமா புளிமா முதலிய கானகும் தத்தம் இறுதி 

காயாகப் பெற்று வருமாயின் அவை வெண்சீர்களுக்குரிய 

வாய்பாடுகளாகும். 

வரலாறு. 

௧. தேமாங்காய் = நேர்நேர் நேர். 

௨. புளிமாங்காய் = dens Gor Gor. 

m. aGOTMET = ams das Cat 

௪. கூவிளங்காய் = சேர் கிரை கேர். 

உதாரணம், 

பொன்னார மார்பிற் புளைகழற்காற் கள்ளிபே் 

உன்னேனென் மூழுலக்கை பத்றினேற்--கென்னே 
மனனெொடு வாயெல்லா மல்குநீர்ச் கோழிப் 

புனனாடன் பேரே வரும். 

இக்ச வெண்பாவிலே வந்த சீர்சகளெல்லாம் வெண்சீரென்று 

கொள்ளற்க. மார்பில், என்னே, மனனொடு, கோழி, பேரே என 

பன ஐந்தும் அகவற்ூர்கள், வரும் என்பது அசைச்சர். மற்றைய 

வைசளே ஈண்டு உதாரணமாகக் கருதப்பட்ட வெண்டர்கள். 

பொன்னார - தேமாங்காய். புனனாடன் - புளிமாங்காய். புனை கழற் 

கால் - கருவிளக்காம். ஊழமுலக்கை - கூவிளக்காய், ஏனையவவக 
ளையும் இவ்வாறே ௮௨டட்டு கோக்கு அறிக, 
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உறுப்கியல், és 

வஜ்சிச்சீர். 

நிரையால் இறுப வஞ்சிக் குரிச்சீர்:- 

நிரையசையான் முடிவனவாூய நேர் நேர் நிரை என் 
'து முதலிய மூவசைச்ர் நான்கும் வஞ்சிப்பாவுக்குரிய 
ர்களாகும், 

இவைகளை வஞ்சிச்சீர் என்றும், கனிச£ர் என்றும் வழக்கு 

வஞ்சிச்சர் - வஞ்சப்பாவுக்குரிய 27. 

வாய்பாடு, 

அந்தம் கனியா (அடையின்) வஞ்சிக் குரிச்சர்:-- 

தேமா, புளிமா முதலிய சான்கும் தத்தம் இறுஇ கனி 
யாகப பெநற்றுவருமாயின் ௮வை வஞ்ூச் சர்க்குரிய லாய் 
பாிசளாகும். 

வரலாறு, 

, தேமாங்கனி = கேர் கேர் நிரை, 
* ° ’ 

. பளிமாங்கனி == கிரை கேர் சிரை. 
கருவிளங்கனி - கிரை கிரை கிரை. 

. உவிளங்கனி ௪ நேர் நிரை நிரை. PR
P 

0
.
6
 

உத-ரணம். 

பூர் தா மரைப போ தல மரத் 

தேம் புன லிடை மீன்நீரி தரும் 
வள வய லிடைக் கள வயின் மகிழ் 

வினைக் கம் பலை மனைச லெம் பவும் 

மனைச் சலம் பிய மண முர சொலி 

வயற் கம் பலைக் கயலார்ப் பவும் 

கா ளும், 

Gap whip Sis கூரன 
புகழ்த லானாப் பெருவண் மையனே. 

இக்த வஞ்சிப்பாவிலே வசத சர்களெல்லாம் வஞ்சிச்சீர்களே 
யாம், பூத்தாமரை - தேமாங்கனி, வினைக்கம்பலை - புளிமாக்கணி,



2. யாப்பருக்கலக்காரிகை. 

வளவயவிடை - கருவிளங்கனி. தேம்புனவிடை - கூவிஎக்சனி, 
இவ்வாறே ஏனையவைகளையும் ௮லூட்டு கோச் அறிக, 

  

போதுச்சீர். 

நாலசை போது:-- 

ஈரசைச்சீர்கள் கான்கும் தன்னொடுதானும் பிறிது 
மாகக் கூடி முடிந்த சாலசைச்சீர்கள் பதினாறும் பொதுச் 
ர்கள் எனப்படும். 

முன்னைய சீர்கள் போல ஒன்றற்குரிமை பணாது வெண் 
பாவொழிக்த பாக்களிலே வந்.த பொதுப்பட கிற்றலாற் பொதுச் 

சீரெனப்பட்டது. விசேடமாகக் கொள்ளப்படாமற் சிலவற்றிற் 

கொள்ளப்பட்டுச் சாமானியமாய் நிந்கும் 8றப்பின்மை பற்றிப் 

பொதுவெனப்பட்டசெனபாருமுளர். சாமானியம் - பொது, 

வாய்பாடு, 

தண்ணிழல் தண்பூ நறும்பூ நறுரிழல் தந்து உறழ்ந்தால் 
எண்ணிரு நாலசைச்சீர் வந்து அருகும்--- 

தேமா; புளிமா முதலிய வாய்பாடுகள் கான்இனையும் 

நிறுத்தித் தண்ணிழல், தண்பூ முதலிய sre hier தந்து 
உறழ்கதால் பதினாறு நாலசைச்சீர்களுக தோன்றிச் Ry 

பான்மையாக வழங்கப்பட்டு கிறகும், 

உறழ்தல் - ஒரெண்ணால மற்ரோரெண்ணினைட் பெருக்கு 

தல். இங்கே உறழ்தல் எனாது தேமா முதலிய சான்காடும் தண் 

ணிழல் முதலிய சகான்னையும் தனித்தனி கூட்டி முடித்தலை. 

இவை மற்றைய சீர்கள் போல ஆங்காக்குப் பரந்து நில்லாது வஞ் 

சிப்பாவிலும், குற்றுகரம் வர் துழிச் சலவாச ஆடரியப்பா கலிப்பாக் 

கரிலும் சிறுபானமை வருதல்பற்றி ௮ருரும் எீன்றார். அருகுதல் - 

“றுபரன்மையாதல், சுருககுதல், 

பொதுச்€ரால்வருச்தளை, 

இனி அவற்றுள் பூவினம் காய்ச்சீர் அனைய:-- 

தளை வகுத்துக் கொள்ளுக்கால் ௮ந்நாலசைச் Fig 
ஞூளளே தண்பூ என்றும், நறும்பூ என்றும் முடிந்த பூவிற் 

௮ச் சீர்களெட்டும் காய்ச்£ீர் போன்று கிற்பனவாகும்,



உறுப்பியன், ௪௯ 

இணி என்னும் இடைச்சொல் இதன்மேல் என்னும் பொருட் 
டாய்த் தமா வருக்கும் அவதாரத்தை உணர்த்திற்று, சாய்ச்ரனைய 
எனவே காய்ச்சீர் நின்று வருஞ்சரோடு புணர்தற்கண் பெறுந்தளை 
யையே பூச்£ரும் பெற்று கித்கும் என்பது பெறப்படும். 

நிழற்சீர் கனியோ டொக்கும்:-- 

தண்ணிழல் என் றும், ௩றநிழல் என்றும் முடிந்த நீழ 
லீற்றுச் 2ர்களெட்டும். கனிச்சீர் போன்று நிற்கும், 

கனியொடொக்கும் எனவே சனிச்சர் கின்று வருஞ்சீரோடு 
புணர்தற்கண் பெறும் தளையையே நிழற்£ரும் பெற்று கிற்கும் என 

பது பெறப்படும், சருககச் சொலலல பற்றி இதன் தளையும் ஈண் 
டுக் கூறப்பட்டது. 

(வரலா) 

| தண்ணிழல், 

க. தேமாந்தண்ணிழல் - நேர் நேர் கோர் கிரை, 

௨. பளிமாந்தண்ணிழல் -- நிரை நேர் கேர் நிரை, 

௩. கருவிளந்தண்ணிழல் = நிரை கிரை நேர் நிரை 

௪. கூவிராந்தண்ணிழல் = Cat dang Cai hans, 

தண்பூ, 
ரு, தேமாந்தண்பூ =~ தேர் நேர் நேர் நேர் 

௬. பளிமாந்தண்பூ == நிரை சேர் கேர் கேர். 

..!. கருவிளந்தண்பூ = நிரைநிரை கேர் நோ, 

He கூவிளந்தண்பூ <= கோ நிரை நேர் நோ. 

௬ 

‘ 

நறுநிழல், 

௯ தேமாகறுரிழல் ௯: நேர் கோ கிரை கிரை. 

௧௦. புளிமாஈறரீழல் == நிரை கேர் கிரை நிரை, 

க்க. கருவிளநறுரிழல் - நிபை நிரை கிரை கிரை 
௧௨. கூவளாறுரிழல் - கேர் கினா கிரை கீரை. 

நறம்பூ, 

௧௩. தேமாகறும்பூ == கோதசோ நிரை நேர். 

௧௪, புளிமாநறம்பூ அ நிரை நேர் கிரை கேர். 

௧௫, Shaver mers = fang Sens dear Car, 

Sr, FAST NOL = Gar des Rens Car.



௧௪ யாப்பருல்கலக்காரிகை, 

உதாரணம், 

க. அள ளற்பள் எத் தகன் சோணாட்டு 
வேங்கை வாயில் வியன் ரன் மூ ரன். 

இந்த வள்சியடிகளிலே வச்த ரோகளெல்லாம் சாலசைச் ரோய் 
கின்ற பொதுச் சோகளேயாம். அள்ளற்பள்ளத் - தேமார்தண்பூ. 

தகன் சோணுட்டு - புளிமார்தண் ப. வேக்கை வாயில் - தேமாச் 

தணப, விடன குன். நாரன் - புளிமாந்தண்பூ. இவ்வஞ்சுப்பாவின் 

எஞ்சுய பாசம் காணப்படவில்சைு, இத வேறு 2! விரவாமல டி. 

முழூதும் ஈஈலசைச்சீ* வருதற்குக் காட்டிய உதாரணம் போலும். 

௨. அங்கண் வானச் தம ரர சும் 

Gas gah wr far Gacy Care amir 

UY UTT mS GM UB MH whup 

#9 un C15 BS Sys தஇிறைஞ சச் 
Rw கஞ் சுமந க பணியணை மிசைக் 

கொக் திவ ரசோகின் குளிர் நீபூந &ழச் 

செழு நீர்ப் பவ ளத் இரள காம பின் 

முழூ மதி புரையு (rd Gor pa 
வங் கண் வினைப் பகை Bat Sands ois 

பொன் புனை நெடு மதீல படை வளைப ப 

அனத சதுட்டய மவை யெய்் ௫ 

தனந ஈம யுலகுடை கவைநீகக 

மந தபாருத மாங கசைபப் 

அர் கர துற துபி நீன் றியம்ப 

இலங் கு.சா மரை uae geo பர 
sam Bert பூ மழை ஈனி சொரி ௧2 

இனிதிருக், 
கருணெறி நடாத்திய வாஇிதன் 
இருவடி. பரவுதுஞ் ௪ததிபெறற் பொருட்டே. 

இஃ்குறளடு. வஞ்சிப்பாவிலே அடிதோறும் முதற்கண மற் 

கும் சோகள் நாலசைசீசீர்களேயாம், இறுதிச்சாகள் மூவசைச?, 

கள். அங்கண்வானத் - தேமாந்தண்பூ, வெக்களியானை - கூவிள 

ஈதண்பூ. வடி.வார்கூந்தல் - புளிமாந்தண்பூ. கடிமலரேர்தி - கருவி 

ளந்தண்பூ, இவ்வாறே பொதுச் சீர்கள் பதினாறும் ஈண்டு வருசல் 
காண்க,



உழறுப்பியல், கடு 

இவற்.துள்ளே மச்தமாருதம் என்றும், இலங்குசாமரை என் 
pe dep €ர்களிரண்டையும் மூவசைச்சீரென்று வாதிப்பாரு 
முளர், இவைகளும் நாலசையாய்ச் £ர்ப்பட இரு தூக்குற்று நிந் 
தலை இசைகோக்க இனிதணர்க, மக்தமாருதம் - தேமாரக்தண்ணி 
ழல், இலங்குசாமரை - புளிமாக்தண்ணிழல், 

இனி இவ்வஞ்சிப்பாவின் ௮டி.களிலுள்ள தளைகளையும ௮ரா 
யந்துணாக, அங்கண்வானத் தமரரசரும் என்புழியுள்ள தளை கி 

ssi, வெங்களியானை வேலவேக்தரும் எனபுழியுள்ள தளை வெ 

ணீர் வெண்டளை.இவ்வாறே மற்றையடிகளிலும சோக்க உண :௧. 

  

௮சைச்சிர். 

ஓர் அசையே நீன்றம் சீராம்:-- 

இரண்டு முதலியனவாக இணைந்து நிற்றலின் 9ி அசை 

யொன்று தனீகின்றும் இசைக்றைததுச் €ர் என்று வடிங 
கப்படும். 

இதனை அசைச்?ர் என்று வழங்குவர். ௮சை இருவகைப்படு 

தலால் இதன் வகையும் இரண்டாகும். வெண்பாவினிற்றிலும், 
கலிப்டாவிலே அம்போத.ரககவீற்றிலும், வேறு சிலவற்றிலும் வரு 

கின்ற பொதுமைபற்றி யாப்பருங்கலகாரர் இதனையும் பொது௪ 

சா என்பர், 

வாய்பாடு, 

அசைச்சீர்க்கு உதாரணம் நாள் மலர்:-- 

இருவகையாய் நின்ற அசைச்சீர்களுக்கு உகாரண 

வாய்பாடு நாள் என்றும் மலர் என்றும் வருகின்ற இரண் 

டுமாம், நாள்--சேரசை. மலர்--நிரையசை,. 

உதாரணம். 

பாலொடு நீர்கலந் தந்றே பணிமொழி 

ar Qed pr su br, திநக்துறள். 

இக்குறள்வெண்பாவினிறுதியிலே நீர் என்னும் கேரசை தனி 

கின்றும் இசைகிறைத்து ஒரு சோராயிற்று, £ர் - காள், 
ந் 

நன்றறி வாரிற கயவர் திருவுடையர் 

கெஞ்சத் தவல மிலர். திநக்தறள்.



௧௬ யாப்பருக்கலக்கர்ரிசை. 

இக்குறள்வெண்பாவினிறுதியீலே இர் என்னும் சிராயசை 

தனிசின்றும் இசைசிறைத்து ஒருராயித்று, இலர் - மலர், 

அசை ச்சீ ராலவரந் தளை. 

அசைச்சீர் தளைக்கு இயற்சீர் ஒக்கும்:-- 

அசைச்சீர் இரண்டும் தளைகொள்ளுங்கால் ௮கவற 
சீர் போன்று நிற்கும். 

இயற்€ரொக்கும் எனவே, இயற்சீர் நின்று வருஞ்சிரோ 
புணர்சற்கண் பெறுக் தளையையே அசைச்ரும் புணர்தற்கண் 

பெத்று கிற்கும் என்பத பெறப்படும். சகேசசையாய நிற்கும் ௮சை 

ச்சீர் தேமா, புளிமா என்பன போலவும், கிரையசையாய் கிற்கும் 

அசைச்?ர் கருவிளம், கூவிளம் என்பன போலவும் கொள்ள. 
படும், இதற்கு உதாரணம் இதன்பின்னர்த் தளைகளுக்கு உதார 

ணங் கூறும் வழிக் கூறப்படும், 

சீர்களுள்ளும் பொருள்பயர்,து கிற்குஞ் சிரைச் கிறப்புடை 

சர் என்றும், பொருள்பயலாது இறிஞி மிறிஞி போன்று கிற்கும் 

சிரைச் சதப்பில ர் என்றும் சிலர் கூறுவர். “சல்லாதான சொற்சகா 

ose” என்புழிச் கல்லாதான் என்பது சறப்புடைச்சிர். சொ 
ற்கா என்பதும், முதுதல் என்பதும் சிறப்பில் €ர்கள், இவையிர 

ண்டிலும் காமுறுதல் என்லுஞ் சொல் பிளர்து விட்டிசைத் துகித 

லே பொருள் பயவாமைக்குக் காரணம், 

அகவற்சீர் சான்கு, வெண்சர் ரான்கு, வஞ்சிர நான்கு, 
பொதுச்சர் பதினாறு, அசைச்சீர் இரண்டு, ஆகச்சர் முப்பது, 

(a. 4, ௫, fe.) 

  

தளை, 

சீரொடு சீர்புணரச் சேர்ச்தியற்றும் அடியிலே Bis 

ளின் இடைநின்று இசைத்தொடர்ச்சியுற அவைகளைப் 

பிணிப்பது தளையாகும். தளையெனினும் பகசமெனிலும் 
ஓக்கும், தளை-பிணிப்பது, பீணித்தல். பர்தம்- கட்டுதல், 
கயிறு. பொதுச்சீரும் ௮சைச்€ரும் கூ.றியவழி அவற்றின் 

தளை களும் ஆண்டுக் கூறப்பட்டன, இனிக் கூறப்படுவன 
௮கவற்டர், வெண்ட£ீர், வஞ்சிச்சீர் என்பவற்றால் வரும் 
தளைகளேயாம்.



எழுவகைத் தளை, 

௧. * தன்சீர் தனதோன்றிற் றன்றளை யாந்தண வாதவஞ்சி 
வண்சீர் விகற்பமும் வஞ்சிக் குரித்துவல் லோர்வகுத்த 
வேண்சீர் விகற்பங் கலித்தளை யாய்விமே வேண்டளையாம் 
ஒண்சீ ரகவ லூரிச்சீர் விகற்பமு மொண்ணுதலே, 

உதாரணமுதற்ருறிப்பு, 

௨. திருமழை யுள்ளா ரகவல் சிலைவிலங் காகும்வேள்ளை 
மருளாறு வஞ்சிமக் தாரிலம் வந்துமை தீர்கலியின் [ன்ப 

தேரிவறு பந்தல் லாய்சேல்வப் போர்க்ததக் கண்ணனே 
துரிமையின் கண்ணின்மையோரசைச்ச்ருக்குதாரணமே. 

கான குதளை. 

தன்சீர் தனது ஒன்றின் தன்தளை ஆம்:- 

ஆசரியப்பா, வெண்பா, வஞ்சப்பா என்பவற்றுள் யாதேனும் 

ஒரு பாவின? - நின்று சன்னிறுதியசை வருஞ்சீர முதலுடன் 

ஒன்றப் பெறுமாயின அல்விருச£க்கும் இடையிற் ரோனறும் தளை 

அந்தப்பாவுக்2க உரிய தளையாகும். 

தன் என்பன இஈண்டும், அசரியப்பா முசவிப கூன்றையுகத் 

சனிச்தனி சுட்டுமாறு கீனரன, தனது எவ்றது arn ரின் 

இறுஇயனசயை, ஒன்றின எவ்பதனால ௨ ருஞ்சர் பெற்றாம். தன 

இரும் தன்பால வரற்குரிய பிறரும் வருஞ்சராய் நிற்கும், ஒன்று 
சல் என்றது கின்ற ரினிறுஇயசையும் வருஞ்சிரின் முதலசையும் 
வேறுவேறெனப்படாமல் இரண்டும் ஒன்ற எஜுமாறு இயை 

ந்.து புணர்தலை, நேரீற்றுச்ச ராடு கே்மூதற்சீரும் கிசையிதறுச் 

சீரோடு கிரைமூதற் சீரும் புணர்தல ஏன்றவாரும். 

தன் €ர்சனதொன்றறன்றளாயாம் என்றும் பாடம். 

இவ்வாறே அகவற்?! முதவிய கூன்றும் புணருங்கால் சான் 

குதளை தோன்றும். சேரசையீறும் கிரையசையிறுமாயே இருவ 

கையிருய் நிற்கும் ௮கவற்சீரால் இரண்டுதளை தோன்றும். அவை 
கள் முறையே கேரொனருிரியத்தளை என்றும், கிரையொன்ருசி 

ரியத்தளை என்றும் வழங்கப்படும். கேரசையிீற்றகவற்€ர் இரண் 

Os weer என்றும், நிரையீற்ற கவற்சீர் இரண்டும் விளச்சர் 
  

சதள்கசடி அட தக்வவமவஸ். வளவ ஆதவன் ஸ்ஸ். 

* தண்ர் ௨ என்று பாடகங்கொண்டு Caper கூறுவாரு 
(pert. எதுகை நோக்னெர்போறும், தன்9ர் என்பதற்கு வண்டூர் 
முதிவியன இனவெதுகை,



௧௮ யாப்பருங்கலக்காரிகை. 

என்றும் வழக்கப்பும், நான்கு£ரும் நேரசை என்னும் ஒருவ 
கையிருய் கிற்கும் வெண்டரால் ஒரு தளை தோன்றும், அது 
அவண்£ீர் வெண்டளை ஏன்று வழங்கப்படும். சான்கு இரும் 
நிரையசை என்றும் மற்மழெருவகையிரும் சிற்கும் வஞ்ச 
ச ல ஒரு சளை சோன்றும், அஃது ஒன்றிய வஞ்சித்தளை என்று 

வழங்கப்படும். இக்கானகு தளைகளும் ''தன்சீர் தனதோன்றிற் 

ின்றளையரீம்'' என்பதனால் உய்ச்துணருமறு சருச்ிச் கூறப்ப 

ட.௨ன. இவைகானகையும் வரிசைப்படுதஇ யாவாக்கும் பயனபடு 

மாறு வேறுவேருகவும் கூறுதும். 

நேரோன்றசிரியத்தளை. 

கோசை.பீந்றகவர்சிர் கின்று சகேரசைமுதலாய் வரு 

Fier புணர்தந்கண் உளதாகுக்தகளை கேன் ரரி 

யதகளை எனபபடும். மாச்சிர்க்கு முன்னே நேர்வருதலே 

௩2ரன் டரியக்களை என்பதுப ஓக்கும். 

உதாரணம், 

உளளார் கொல்லோ தோழீ முள்ளுடை 

இலவ மமேதிய கலவ மஞ்ஞை 
எரிபுகு மகளி சேய்க்கும் 

அ*படு கள்ளியல் காடிறந் தோரே. ஐங்கறுநூழு. 

இவ்வகஉற்பாவின முதலடி.யில முழுதும் கேரொன்றா 27.1 

த சளை கொள்ளுமாறு சோகளெல்லாம் கேரொடு கேராக ஓனறி 

நின்றன. மற்றையடிகளிலே சேரொன்னுஉரியத்தளையன்றி கிரை 

பொனராகரியத்தளையும், இறுஇ.படியிலே இயற்சர்வெண்டளையும் 

கொள்ளுமாறு €ர்கள் கீன்றவாறு தோந்தறிக. சீர்களெல்லாச் தன் 
~ ர 

அ -களேயாம். 

  

நிரையோன்றசிரியத் தளை. 

கிரையசையீற்றாசிரியச்சீர் கின்றுகரையசைமுதலாய் 
வரும் சருடன் புணர்கற்கண் உளதாகுந் தளை கிரையொ 

ன்ஞுசிரியத்தளை எனப்படும். விளச்சீர்க்குமுன்னே கிரை 
வருதே நிரையொன்றாரியத்தளை என்பதும் ஓச்கும். 

உதாரணம். 

இருமழை தலைஇய விருணிற விசும்பின் 

விண்ண ரிமிழிசை கடுப்பப் 
பண்ணமைர் தவர்தேர் சென்ற லாறே,



இவ்வசவற்பாவிலே முதலடி.யிலும், இடையடியிதும் Crap 

ps RerQuranehhugsin கொள்ளுமாறு ரகளெல்லாம் 
சிரையொடுகிரையாக ஒன்றிகின்றன. இறுதி.படியிலே நியொ 

ன்ருசிரியத் சளையன்றி சேரொன்றா£ரியத் தளையும் கொள்ளுமாறு 
சகல கின்றகாறு தேர்கதறிக, ரகளெலலாம் சன்2*களேயாம். 

  

வேண்சீர்வேண்டனளை. 

வெண்சீர் கின்று கேரசைமுதலாய் வரும் சீருடன் 

புணர்தந்கண் உளதாருந்தளை வெண்ஷீர்வெண்டளை என்று 

வழங்கப்படும். காய்ச்சீர்ச்கு முன்னே கேர் வருதலே 

வெண்சாவெண்டளை என்பதுப ஓகும். இதற்கும் இயற் 

சர்வெண்டளைக்கும் உதாரணம் ஒன்றேயாய் நீற்றலால் 

அதனை.பும் இசனுடன் சேர்ச்து மூடி௪.துச் செல்லுதும். 

இயற்சீர்வேண்டளை. 

அகவலுூரிச்சீர் விகற்பமும் வேண்டளை பாம்:-- 

அகவலுக்குரிய சராகய இயற்சீர் நின்று வருஞ்சீரு 

டன் ஒன்ுபையாகய விகற்பப்புணர்ச்ரிக்கண் உளதா 

குக களை பும் வெண்டளையாகும், இகனை இயற்சீர் வெண் 

டளை என்று வழங்குவர், மாச்சீர்க்கு முன்னே நிரையும் 

விளச்சிர்க்கு முன்னே நேரும் வருதலே இயற்சீர்வெண் 

டளை என்பதும் ஓச்கும். 

விகற்டம்- முன்னடைந்த விதிக்கு விரோதமாயடையும்விதி, 

வி- விரோதம். கற்பம் - விஜ, இங்கே சேரொடு கிரையும் நிரை 

யொடு சோருமாக டையும் விதி, நேரொடு சேரும் கிரையொடு 

நிரையுமாக முன்னடைந்த விதிக்கு விரோதம் எனக, 

உதாரணம். 

திலைவிலங்கு நீள்புருவஞ் சென்றொய கோக்க 

முலைவிலங்கிற் றென்று முனிவாள்--மலைவிலங்கு 

தார்மாலை மார்ப தனிமை பொறுக்குமோ 

கார்மாலை கண்கூடும் போது. 

இவ்வெண்பாவிலே முசலடியிலும் இறுஇியடி.யிறும் முழுதும் 
வெண்டர்வெண்டளை கொள்ளுமாறு வருஞ்£ர்களுடன் ஒன்றிக் 

சாய்ச்ர்கள் கின்றன. மந்றையடிகளிலே வெண்€ர் வெண்டளை



2.0 யாப்பறாக்கலக்காரிசை, 

யன்றி இயற்சிர்வெண்டளையும் சொள்ளுமாறு வருஞ்சர்களுடன் 
ஒன்றிக் காய்ச்சர்களும், ஒன் ரமல் இயற்சீர்களும் கின் தன. 

இருவகைவெண்டைகளும் இவ்வாறு சலத்து வத்து வேறு 
வேழுச வருமாறு சீர்கள் கிற்றலே வெண்பாவுக்குச் சிறப்பென் 
தி சிலர் கொள்கை, 

உதாரணம், 

யாதானு காடாமா லூராமா லென்னொருவன் 

சாக துணையும் கல்லாத வாறு, திநத்தறன். 

இக்குறள் வெண்பாவிலே முழு.தம் வெண்சர் வெண்டளை 

கொள்ளுமாறு 2/களெல்லாம் வெண்டாகளாய் ஒன்றி நின்றன. 

இளையா கடக்க மடக்கங் கிளே பொருள் 

இல்லான் கொடையே கொடைப்பயன-- எல்லாம 

ஒறுக்கு மதுகை யுரனுடை யாளன் 

பொறுக்கும் பொறையே பொறை. நாலடியார். 

இவவெண்பாவி2ல முழுதும் இயற்சி வெண்டளை கொள்ளு 

மாது உாகளெலலாம் இயற்சோகளாய் ஓனமு.து boo Das. 

  

ஒன்றியவஜ்சித்தளை. 

வஞ்டிச்சீர் நின்று கிரைமுதலாய் வருஞ் F hier 
புணர்தற்கண உளதாகும தளை ஒன்றியவஞ்சிததளையா 

கும். கனிச்சர்க்கு முன்னே கிரைவருதலே ஒன் du ae 
௪ிச்களை என்பதும் ஒக்கும். 

ஒன்றதவஜ்சித்தளை. 
வஞ்சி வண்சீர் விகற்பமும் வஞ்சிக்குரித்து:-- 

வஞ்சிச்சீர் கின்று வருஞ்€ருடன் ஒன்றாமையாகிய 
விகற்பப்புணர்ச்சிக்கண உளதாகும் தளையும் வஞ்சிப்பா 

வுக்குரிய தளையாகும். இதனை ஒன்றாத வஞ்சித்தளை 

என்று வழங்குவர், கனிச்சீர்க்கு முன்னே கேர்வருதலே 
ஒனருத வஞசித்தளை என்பதும் ஓக்கும். 

உதாரணம். 

மக்தா நிலம் வந் தசைப்ப 

வெண்சாமரசை புடைபெயர்தரச் 
செந்தாமரை காண்மலர்மிசை



6. துப்பியல், ௨௧ 

எனவாக், 

இனிதி ளெ.துக்கெ விறைவனை 
மனமொழி மெய்களின் வணக்குது ம௫ழ்ச்தே. 

இச்சுறளடி. வஞ்சிப்பாவிலே வெண் சாமரை புகடபெயர்சர 
என்னும் அடியிலே ஒன்றிய வஞ்சித்தளை கொள்ளுமாறு வஞ்சிச் 

சீர் நின்று வருஞ்€ருடன் ஒன்றித்து. முத்கிடியிலும் மற்றையடியி 
லும் ஒன்றாதவஞ்சித்தளை கொள்ளுமாறு வஞ்சுிச்சீர்கள் கினறு 
வருஞ் சர்களுடன் ஒன்றாவாயின, 

கலித்தளை. 

வெண்சீர் விகற்பம் கலித்தளையாய் வீடூம்:-- 

வெண்சர் நின்று வருஞ்சீருடன் ஒன்ராமையாசிய 
விகற்பப்புணாச்சிக்கண் உளதாகும் தளை கலித்தளை 

எனப்படும். காய்ச்சீர்க்கு முன்னே நிரைவருதலே கலித் 

தளை என்பதும் ஓக்கும். 

உசா.ரணம். 

செல்வப்போர்க் கதக்கண்ணன்செயிர்த்செறீந்தசனவாழி 

மூல்லைத்தார் மறமன்னர் முடி.ததலையை முருக்கப்போய 
எல்லைநீர் வியன்கொாண்சூம விடை நுழையு பதியம்போன் 
மல்லலோங் கெழில்யானை மருமம்பாய்ந் தொளித்ததே. 

இக்கவிட்பாவிலே நான்கடிகளிலும் கலீச்தளையே கொள்ளு 
மாறு சர்களெல்லாம் வெண்டர்களாய் நினறு ஒன்றாவாயின, 
வேறு தளை விரவாமல் முற்றும் கலித்தளையாய் முடிதவின் இத 

னேச் ஈறப்புடைக் சவித்தளை அமைந்து வந்த கலிப்பா என்பர், 

awrite Ft கூறியவழி அசைச்சி Tw ys Cords, Cur 

ண்டளைக்கே என ஒரசைச?ர்க்குத் தளையும் கூறி ௮க்கே தளை 
க்ரு உதாரணம் கூருது வைசது இயைபு மோக்டு உரிமையீன் 

கண்ணின்மை யோரசைச் சீநக் ததாரணமே என இக்கே 
காட்டிய அதனையும் இனிக் கூறுதும். 

உரிமை யின்க ணின்மையால் 

௮ரிமதர் மழைக் கண்ணாள் 

செருமதி செய் திமையாற் 

பெருமை கொன்ற வென்பவே.



உடை யாப்பருங்கலக்காரிகை. 

இக்த வஞ்சிவிருத்தத்திலே இரண்டாமடியில் “மழைக் சண் 
ஞள்” என்புழி இயத்€ர்வெண்டளை கொள்ளுமாறு மழை என் 
னும் ஓரசைச்சீர் கண்ணாள் என்னும் வருஞ்சருடன் .ஒன்ராமறும், 

மூன் ருமடியிலே “செய் மையால்! என்புழி நேரொன்ராரியத் 

தளை கொள்ளுமாறு செய் என்னும் ஒரசைச்சீர் இமையால் என் 

லும் வருஞ்€ருடன் ஒன்றியும் கின்றவாறு உணர்க, மழை - கிரை 
யசைச்£ர், இது சத் போலக் கொள்ளப்படும். செய - கேச 

சைசசர். இத மாச்சிர்போலக் கொள்ளப்பமே, 

கேரொனனாூசியத்தளை. நிரையொன்றாகிரியத்தளை என .ஐ9 

ரியத்தளை இரண்டு, வெண?ர்வெண்டலளை, இயறசீர்வெண்டளை 

என வெண்டளை இரண்டு. ஒன்றிய வஞ்சித்தளை, ஒன்றா தவஞ் த 

தளை என வஞ்சித்தளை இரண்டு. கவித்தளை ஒன்று, ஆக்ததளை 

எழு. (௭. ௮.) 
eqn 

௮/9 

இரண்டு முதலிய சீர்களைக்கொண்டு முடிவது அடி. 

யாகும். ஒன்று முதலிய தளைகளையடுத்து முடிவதே அடி. 

யாரும் என்பதும் அமையும், இது குறளடி என்றும், 

திர்தடி. என்றும், அளவடி, என்றும், நெடிலடி. என்றும், 
கழிகெடிலடி. என்றும் ஐநதுவகையாகும். 

ஐவகையடி, 

க. குறளிரு 8ரடி சிந்துமுச் சீரடி காலோருசீர் 
அறிதரு காலை யளவோடூ நேரடி யையோருசீர் 
நிறைதரு பாத நேடிலடி யாநேட மேன்பணை த்தோட் 
கழறைகேழு வேற்கணல் லாய்மிக்க பாதங் கழிநேடிலே, 

உதாரணமுததற்குறிப்பு, 

2. திரைத்த விருது குறள்சிக் தளவடி தேம்பழுத்து 
விரிக்குரேடிலடிவேனேடங்கண்ணிவேன்றான் வீனையின் 
இரைக்குங்கணிகோண்டமூவடி வோடிடங்கோங்குமற்று 
கரிக்கைக் கவான்மருப் பேர்முலை மாதர் கழிநேடிலே. [ங் 

தறளடி. 
இரு சீரடி குறள்:-- 

இரண்டு சீர் கொண்டு முடிவு பெற்று நிற்கும் Hip 

குறளடி எனப்படும்,



இது மற்றையடிகள் எல்லாவற்றினும் குறுமையுடையதாய் 
கிற்றலாற் குறள் எனப்பட்டது. ஒரு தளை கொள்ள நிற்கும் இரு 
சீரால் வரும் இவ்வடி, ஒரு தளையடுத்து வருவதாகும். வஞ்சியடிய 
யல்லாததாய் வரும் குறளடி.க்கு ஆூரியர் தொல்காப்பியர் sree 
முதல் ஆறுவரைக்கும் எழுத்தளவு கூறுவர், 

உதாரணம். 

இரைத்த சாலிகை 
. on * 

நிரைத்த போனிரக் 

தஇிறரைபப தேன்௧களே 

வீரைக்ச்காண் மாலையாய், காராமணி. 

இச்செப்யுளிலள்ள அடிகள் Hood Ps பெறறு நின்ற 

குறளடிகள். சான்கும் ஐ௩.தம பெறுவது வாதுழிச்சாண்க, எழு 

தஉசணணம்படுங்கால, ஒற்றும், ஒரோவழிச குற்றியலிகரவுகரக்க 

4%, GWE IS எண்ணபபவென வல்ல. 

சந்தடி. 

முச்சீரடி சிந்து-- 

மூன்ற சீர்கொண்ட முடிவுபெந்று நிற்கும அடி. Aes 

சீடி பனபபடும், 

௪௩த - குறளினுல் ஈறிது நெடியது, இ-ணடு சளை கோள்ள 
சீறகும் மூசஃரால வரும இயவடி, இருசளைடடித த உருவச கும. 

௮மாசயழிபலலாததாய் வரும இதசமக்கு அகரீய- தொலகாடபிமா 

ஏமப் முதல ஒன்பது வரைக்கும் எழுதசளவு கூறுவ. 

உதாரணம. 

இருது வேற்றுமை யின்மையாற 

சுருதி மேற்றுறக் கததிசன 
டரிது வேற்றுமை யாகவே 
கருது வேற்றடக கையிஞய. களாமணி. 

இஃ்செய்யுளிலுள்ள அடிகள் ஒன்பதெழுத்துப் பெற்று 

நின்ற ஏிந்தடிகள், ஏழும் எட்டும பெறுவது வந்துழிக காண்சு. 

  

அளவடி. 

நாலோரு சீரடி அளவோட சேர்:--



௨௪ யாப்பருங்கலச்காரிகை. 

கர்ன்கு€ர்கொண்டு முடிவுபெற்று நிற்கும் அடி. ௮ள 
வடி. என்றும்,கோடி. என்றும் இருபெயசால் கீழஙல்கப்படும். 

குறுருதலும் செடுகுதலுமின்றி அளவுபட்டு சிற்றலால ௮ள 
வடி. என்றும், யாண்டும் பயின்று தலைமையெய்இ கிற்றலால் சோடி. 
என்றும் சொல்லப்படும், கேர் - தலைமை, மூன்றுதளை கொள்ள 

திற்கும் சாற்ரால் வரும் இவ்வடி. மூன் றுதளையடுதது வருவதாகும். 
தளையடுத்து அடி.வருதலை இவ்வாறறி;, அளவழிக்கு ஆகரியா 

தொல்காப்பியர் பத்துமுதற் பதிஞன்குவரைக்கும் எழுததமாவு 
கூறுவர். 

உதாரணம், 

தேம்பழுத் இனியநீர் மூன்றுர் திம்பலா 

மேம்பழுத் களிர்கன சுளையும் வேரியும் 

மாம்பழக் கனிகளும் மதுத்தண் டீட்டமுக் 

தாம்பழுச் துளசில தவள மாடமே. தளாமணி- 

இச் செ.ப்யுளிலுள்ள அடி.களுள்ளே முதலழூ.யொழிர்த மூன 

றடிகளும பஇன்மூனறெழுததுப் பெற்று வந்த ௮ளவழிகள. முத 

லடி. பன்னிரபாமிடமுததுப் பெற்று வரத அளவடி, இதுவும் 4: 

நிலையினாற் சமமாயிற்று, பதும பிறவமாட எழுத தப் பெறுமடி 

ai gla scar, 

  

கேடிலடி 

ஐயோருசீர் Hoops பாதம் நேடிலடி பாம்:-- 

ஐந்துசீர் கொண்டு முடிவுபெற்து சிறகும் அடி. நெடி. 

லடியாகும். 

கிறைதல - கிரம்புதல், பாதம் - ௮ம.. நெடில் - நெடியது, 

அளவின மேற்படலாம் நெடிவெனப்பட்டது. நெடிலடி. முதல். 

வற்றின் எழுத்தளவைகளைத தொலக்-பபியம் gpg Suvari 

காண்க. விரிவஞ௪ விடுகளெறும். 

உதாரணம். 

வென்றான் வினையின் ரொகையாகி விரிந்து தன்கண் 

ஒன்ருய்ப் பரந்த வுணர்வின்னெழியாது முற்றும் 

சென்றான் றிகழுஞ் சுடர்சூழொளி மூர்த்தி யாகி 

கின்றா னடி.க்£ழ்ப் பணிந்தார்வினைநீங் கிரின் மார். களாமணி.



உறுப்பியல், உட 

இச்செய்யுரிமுள்ள அடிசள் பதினன் கெழுத்துப் பெற்று 

wis Oop ep sar. 

  

கமிநேடிலடி. 

மிக்கபாதம் கழிநேடிலே:-- 
சீர்கள் ஐரதின் மிக்கு நிற்கும் ௮அடிகளெல்லாம் கழி 

அநடிலடி எனபபடும், 

இது கேடிலடி.யினும் நெடுமையுடைமையாற் கழிரெடில் என 

பபம்டது. கழிகெடிலடி என்றது அறேடி, எழுரடி, எண 

டி. முதவிபனவாி வரும் எலலாவடிகளையும் சருக்கச்சொல்ல 

வாக் ஒருங்கு சத்து ஒருபெயராற் கூறியதேன உணர்ச, அவற் 

சின் உசா -ணக்களைக குறி பிசசவாறே எடுத் துக்கூறி அப்பாற் 

அச்வதுதும், 2ஃ-கிலைகளையும் பிறவற்றையுக சேர்ச்சறிச்துகொள்ச. 
  

உதசரணம், 

அறு சீ ரடி, 

இசைக்கு மஞ்சிழறைப பறவைக ளெனப்பெய 

ரினவண்டு புடைசூழ 

துரைகக ொன்னுமசக் குழம்புக டி.கம்ஈதெழ 

அடங்கிய Anus san 

ரிரைக் உ ரங்களிற செழுமலைச் சந்தனத் 

தஇிரைகளைக கரைமேவ௨வைத் 

கரைல்கு மறறிது குணகடற் நிரையொடு 

பொருதல கவியாதே, களாமணி. 

  

எழசீரடி. 

கணிகொண்ட லர்க்த கறவேங்கை யோடு 

கமழ்கின்ற காககளிதழால் 

அணிகொண்ட. லா்க்த வனமாலை சூடி 

யகிலாவி குஞ்சி கமழ 

மணிகுண்ட லங்க எிருபாலும் வக்து 

வரையாக மீது திவளத 

துணிகொண்டி லங்கு சுடர்வேலி னோடு 
வருவானி தென்கொ றுணிவே, குளாமணி.



௨௬ யாப்பருங்கலக்காரிகை. 

இக்சுவியின் அடிசோறும் மூதனின்ற ஏர்களைப் புளிமா என 
து புளிமாங்காய் என்றே கொள்ளு.த.ர. 2.டங்குகின்றவைகள ௦ 

உச:ரண முசணினைப்பும் ௮துவேகொளகிற்றல அறிக, 

  

oda Fry. 

௫ உகு ச டிவி னாலிரண்மு ரூபசுடரு காண 

ப்ர்ழூறுலக கடியெழீன் முளைவயிர காற்றி gs 
. 2 raga Qdvnge வெண்குடைபி னீழந 

அப ச ரூ ச 55 (2) 6 Oo) wt ல் 

௬ட.ராயுன் னடிபோற்றிச் சொல்லுவகொள் நண்ட, 

சவடிக டாமரையின் சேயிசழ்க டீண்டச 

சிவந்கனவோ ரேவடி்ின் செங்ககுிர்கள் பாயப் 

அவ கொண்டன வா பொங்கொளிசன குழு 
உ . oo ஸு ன உட . 

(La TT ANT Mo ala sau (eamenta: ad e4a7 oe 

& ஏரண 

  

Qo AT . 

இடங்கை வெஞ்சிலை வலங்கை வலாளியி 

ன்திர்கச தானையை பி௨ங்கு மாழியின விலகிய 

(மடங்கு வாலு மடங்கள் மீமிசை 

மாரிகதூ சென்றுடன் முரண்ட ராசனை முய க்கிமியால 

வடக காண் பென்பாலை நதுடக கு நுண்ணிடை. 

LO சுர T even Bod Tot பூண முலை பகடி ஈந்்சான 

ுடஙகசொ டாபரை பிடங்கொள் சேவடி 

ககக வைபபவர் தமக்ரு ars gus தவீர்க்குபப . 

113415 Foy. 

காக்கு தகக கோதை யோதி மாத ரோ 

கூடு நீடி மோடை தெத்றி 

Jame or யானை வேரகர் போரது வேத $த 

காக வென்று கின்று சாம 

இங்க பூர்வ மாதியாய வாதி நாலின் 

நீதி யோது மாதி யாய 

செங்கண் மாலை காலை மாலை சேர்கர் சேர்லா 
சோதி சேர்ந்த சித்தி சானே.



உறுப்பியல், ௨௭ 

இங்கே பத்துசீசர் பெத்று வரும் அடிவரையும் உதாசணம் 

காட்டி “மற்றும்” என்பதன் பதினொருரடி முதலியவைகளும் 
தழுவப்பட்டன. எண் சீர்வரையும் பெற்றுவரும் அடிகளே றப 

புடையடிகள் என்பது சிலநூலார்கொள்கை, 

  

பதிஜேநைசீரடி. 

வீடு கொண்ட நல்லறம் பகர்ந்த பன்ப தைக்கெலாம் 'ன் 

விளங்கு தங்க ணீர்மையால் வீரிர்திலங்கும் வன்பினே 
2மாடு கொண்ட வெண்ணு ஏரைக்க ரு௩்கடற் செழுஞ்சுடர் 

முளைத்தெ முக்க தென்னலாய் முடிழ்்ச-திலக்கு போதி 

9 கின்ற மூவகைப் பவங் கடந்து குறற மான [யின 

ஐந்தொ டங்கொர்மூன் றறுத்த காதனாண்மலாததுணாப 

டு கொண்ட லார்களிர்ப் பிறங்கு போதி வானையெம் 
பிரானை காளு மேத தூவார் பிறப்பிறப்பி லார்களே. 

இச்செய்யுளைப் பதினொரு ரடிக்கு விரசோழியவுரைகமா 

காட்டி “இதன் மேதபட்டன2வலலாம  இரட்டைவிருத்தம 

என்க.” என ராூழிக்சா£. வேறு ஈலர் பன்னீருசரடிக்கும் சா._ 

டீனா. வேறு லா பன்னிரு சீரடிக்கு “அக்கெகெனாதபடி.? 

றறரொடக்கசர பாடடுககளைக் காட்டுவர், அவையெலலாம் இ£ 

_டைவிருத்தவ்களாய நீற்றலால ஈண்டைக்கு உதாரணமாகாமை 

அறிக. (௬௯-20) 

அடிவரையறை. 

க வேள்ளைக் கிரண்டடி வஞ்சிக்கு மூன்றடி முன்றகவற் 
கேள்ளப் படாக்கலீக் கீரிரண் டாகு மிழிடுரைப்போ 
உள்ளக் கரூத்தி னனவே பேடமையோண் போதலைத்த 
கள்ளக் கருகேடங் கட்சுரி மேன்குழற் காரிகையே. 

உசாரணமுதற்குறிபபு., 

2.,அறத்தா நிதுவேன வேள்ளைக் கிழிபக வற்கிழிபு 
குறித்தாங் குரைப்பின்முதுக்குறைந்தாங்குறையாக்கலியின் 
திறத்தா நிதுசெல்வப்ஃபோர்சேங்கண் மேதிவஜ் சிச்சிறுமை 
புறத்தாழ் கருமேன் குழற்றிரு வேயன்ன பூங்கொடியே. 

வேள்ளைச்சுரக்கம். 

இரண்டடி வேள்ளைக்கு இழிபு...



௨௮ பாப்பருவ்கலக்காரிகை, 

இரண்டடியான முடிவது வெண்பாவுக்குச் சுாச்க 
urea ஏற்றெலலையாகும், 

இரண்ட்டியிற சுருக்கி வெண்பா ஒருவ என்பசாம். 

வெள்ளை - வெண்பா. இழிபு - சுருக்கம், சிறுமை, 

உசாரணம்,. 

அறச்சா நிதுவென வேண்டா சிவிகை 

பொறுத்தானோ Citar ளிடை, Redan. 

  

அகவற்குரக்கட். 

மூன்று அடி. அகவற்கு இழிபு — 
மூன்றடியான் முடி.வது அகவற்பாவுக்குச ஈ௱ாகக 

மாகிய சிற்றெலலையாகும். 

உதாரணம், 

மு துக்சூறைக சனளே முதுக்குறைக் கனலே. 

மலைய ளெள்வேற் கண்ணி 

முலையும் வாரா முதுக்குறைக கனளே 

  

கலிச்சுநக்கம். 

ஈரிரண்டு அடி கலிக்கு இழிபாகும்: 

நான் கடியான் முடிவது கலிப்பாவுக்குச் சுருக்கமா 

சிய சிற்றெலலையாகும். 

உதாரணம். 

செல்வப்போர்க் ககக்கண்ணன் செயிாா ததெறிகத சின வா/6 

முல்லைத்தார் மறமன்னர் முடி. கதஸல்யை முருக்கபைபோய் 
எல்லைஙீர் வியன்கொண்கும வீடை நுழைய மதியமமீபான் 

மல்லலோங் கெ.ழறிலஃ்யானை மருமமபாயா சொளி்க சே, 

  

வஞ்சிச்சுநக்கம். 

மூன்றடி வஞ்சிக்கு இழிடி-- 
மூன்றடியான் முடி.வது வஞ்சிபபா Yr he J ருக்கமா 

Bu சிற்றெல்லையாகும்,



உ றுப்பியல், ௨௯ 

உதாரணம். 

செங்கண்மேதி கரும்புழக்கி 

அ௮வகணீலத் தலரருந்இப் 
பொழிற்காஞசி நகிழற்துயிலும 

செழு$ர், 

நல்வய லூரன் கேண்மை 

புகழ்த லானாப பெருவண் மையனே. 

இக முன்னின்ற மூன்றடிகளு?ம வஞ்சிசகுரிய அடிக 

சளனக் கொளக, மத்றையன முறையே தனிசசொலலும் அசுவ 

உடி.சளுமாம். 

  

பேரக்கம். 

உரைப்போர் உள்ளக்கருத்தின் அளவே பேருமை--- 

பாடும்புலவருடைய உள்ளத்திலே கருதப்பட்ட 

பொருளின் முடிபு எக.துணே விரிவடையதோ அத்துணை 

லீரி.பும் அடிகளான் முடிவது வெண்பா முதலிய கால் 

வகைக்கும பெருக்கமாகய பேரெல்லையாகும 

வெண்பா முதலிய பாக்கள ரான்கும சததம ௪றறெல்லையின் 

Vou Qa gre எனனும வரையறையின்றி எச துணையும அடிகள் 

அபதிறு வரும் எண்றவாராம், உரை போ எனறது பாடும்புல 

ய்ரை. கருச.து- கருதப்பட்டது. பெருமை - பெருக்கம, அரி 

 - தொல்காடபியர் தசர்யப்பாட்டின அளவிற்கெலலை ஆயிரமா, 

கும என்பா. மதுரைக்காஞ்சு என்ஞும் அகவற்பாட்டும் அடியால் 

SOT sos Heng, (௧5-௪௨) 
  

ததொடைப, 

அடி.களிலுஞ் சீர்களிலும் அமையுமாறு எழுத்து முக 
லிபவற்றால் கொடுக்கப்பட்டுப் பூக்தொடை போன்று 

சசய்யுட்ருப் பொலிவுசெய்து நிற்பது தொடையாகும்., 

இ.த மோனை, எதுகை, மூசண், இயைபு அளபெடை எனத் 

தொகையான் ஜக்தாகும், ஐந்தும் தனித்தனி அடி, இணை, பொழி 

ப்பு, ஒரூ௨, கூழை, மேற்கதுவாய், ழேக்கதுவாய், முற்று என 

வரும் எட்டொடும் பொருச்தி வரும் வகையான் எட்டா விரி



m0 பாபபருகிகலககாரிகை. 

டன் காற்பதாகும். ௮ம்.தாஇ, இரட்டை, செக்தொடை என்பமை 

ச. ஈஸ் சேர சாற்பத்துநூன்றாகும். 
மோனை முதலிய ஐந்தனிலக்கணமும், அடி, இணை, பொ, 

+ முதலிய எட்டனுளளே முதற்சணின்ற அடி என்றுமாற 

உவயைர்தும் பொரு“ இ வரும வகையும வருங்கவியாற கூற. 

$னநன, 

ஐகதுதொடை, 

0 க எழுவா பேழுத்தோன்றின் மோனையீ ஐ;திமிமைபிரண்டாம் 
அழுவா வேழுத்தோன்ரின் மாதே துகை மறதலைத்த 
மோழியான் வரினு முரணடி தோறு முதல்மோழிக்கண் 
அழியா தனபேடத் தோன்றவ தாத மளபேடைபேப, 

௩ ௬ on 4 ஸ் es 

HG hi th BTML, Fh LPM, 

௮ந்த முதஙாத் தோடூப்பதக&் தாதி படிமுழுதும் 
வந்த மோதியபப வடிவ திரட்டை வான்முறையான் 
முந்திய மோனை முதலா முமுதுமோய் வாதுலிட்டாற் 
சேக்தோடை சாமம் பேறஈறு மேன் கழற் நேமோழிய. 

PRT TOON FWD ie 

௩. மாவம்புண் மோனை மீயைபின் னகையடி பேரேதுகைச் 
கேலின் முரணு மிருள்பரந் தீண்டா டபா௮வளி. 
ஒவிலக் தாதி யுலகட னாமோக்கு மேயீரட்டை 

டாவருஞ் சேந்தோடை பூத்தவேன் ராகம் பனிமோழிே.. 

மோனை, 

எழுவாய் எழுத்து ஒன்றின் மோனை.- 

அடி சோறும் ஆதியாவது அடி யொன்நிறுள்ள தீரி 

னாதியாவது எழுகதினால் ஒன்றததொடிக்கபபடுமாயிவ 

.ததொடை மோனை எனப்படும், 

இத முதணிற்றலபற்றி மோனை எனப்பட்டது. மோனை - 

முதல். ஒன்றுதல் - ஒன்றாதல், இணங்குதல். முன்னின்ற எழுத 
அப் பின்னும் வந்து தானும் தானுமாய் ஒன்றுதலும் இளையெழுத 

அம் தானுமாய் ஒன்றுதலும் என ஒன்றுதல் இருவகை, இளை - 

5. டன்பிறப்பு முதலிய தொடர்புபத்றி சிகழும் உறவு. எழுவாயெ 

ன்றது அடியின் முதலையும் சீரின் முதலையும்.



கிளை யெழுத்து. 

க. ௮ ஆ ஓ ஓ, 
3 இ ர ௭ ஏ யூ 

௩., 29 னா ஒ ல 

௪ ஜ் நீ 
௬ ம் வ, 

ஸ். த ச, 

இவ்வறுவசையும் தம்முள் ஒப்பனவாய் ஒன்றி மோனையாய் 

கித்றத்குரிய இளையெழு2 துக்களாம். ஞாபகஞ் செய்தற்பொருட் 

டுட் மட்டிலும் இவைகளைக் காட்டுதும். 

வெண்பா. 

௮௧ரமோ டாகார மைகார மெனகான 

இகரமோ சுகாரம் ௭௭--௨உ௧ரமோ 

Cart PP CROW தச்சகசம் 

ஆகாக வலல வது, 

அகாமோடாகாரமைகாஈமேளசான் எனவும், இசரமோடீகா 

ம் எள எனவும், உகர3மொபீகாரம் .ஒ எனவும், ௭௧ எனவும், 

ல! எனவும், சசாகரம் எனவும பி்தசதுணர்க, இயைபும ays 

கும் பறி பகாத்தையும் சோத்தாம். று - ஒத்தது. 

இழையபு. 

இறுதி ஒன்றின் இயைபு: இரண்டாம். 

அடிதோறும இறுதயாவது அடியொன்றிலுள்ள சீரி 

விறுதியாவது ஒன்றததொடுக்கப்படுமாயின் ௮த்தொடை 

ஃயைபு எனப்படும். ௮து சொல்லினால் jer ga gu «ap 

ச தினால் ஒனறுவதும் என இரண்டாகும். 

ஒன்றின் என்பது ஈண்டும் கூட்டப்பட்டது, இது வேறறக் 

கல து தழுவி கிற்றல் ந்தி இயைபு என "பட்ட ௪. இமைபு - பண 

௪8, இறுதியென்றது அடியினிறுதியையும் சரினீற:இழையம். 

உரைகாரர் யாவரும் இரண்டாம் என், சை எச்சமேன்றே 

அணி இரண் டாம்வழுவரீெழுத்து என்று புணாத்துவா, “இர 

ண. ரமேழுத்து"' எனறு புணாத்தலன்றி 'இரண்டாம்வமு௨ா” 

என்று புணாச்துதல் இயையாமையும் பிறவும் அறிக, 

 



2. யாப்பருங்கலக்காரிகை, 

எதுகை, 
க 
வழுவா எழுத்து ஒன்றின் எ துகை:-- 

அடிதோறும் அடியாவ.து அடி.யொன்றிலுள்ள சரினு 
இயாவது இரண்டாம் எழுதஇனால் ஒன்றக்தொடுக்கப்படு 

மாயின் ௮த்தொடை எதுகை எனப்படும். 

இத பொருத்தம் கோக்கிச தொடுக்கப்படுதல பற்றி எதுகை 

எனப்பட்டது. எதுகை - பொருத்ம. மோனை, எதுகை என்று 

வரும் முறை போல முலாம் எழுத்து மோனையாக இரண்டாம் 

எழுத்து எதுகையாகும் வழுவாமுறையுடைமைமின் அதனை வழு 

வாவெழுச்து என்றா. இங்கே கருககச்சொலலலடற்றி மோனை, 

இயைபு என முறைதவறிற்று. உன்றின் எனவே முன்னிறகும் 

எழுத்துக்களும் மாத்திரையால ஒத. துவாலவேண்டும என்பது 

பெற்றாம். பந்தம எனபதற்கு முசஅிலமுத்தும் மாச்திரையால 

ஒத்த கத்தம் என்பதன்றிக் காரதம என்து எதுகசையாவஇலலை. 

  

முரண். 

மறுதலைத்த மோழியான் வரினும் முரண்:--- 

அடிகோறும ஆதியாவது அடி.யொன்றிலுள்ள சரினு 

தியாவதுஒன்றாது மாறுபட்ட சொலலாற் ஜொிக்கப்பட்டு 

வருமாயினும, பொ ரளாற்ிறொடுக்கபபட்டு வருமாயினும் 

அத்தொடை முரண் எனபபடும். 

இது மூரண்கொண்டு நிற்றலால் முரண் எனப்பட்டது. 

முசண் - பகை, போர், மாறுபாடு, மறுதலைச்தல் - மாறுபடுதல, 

பகைததல. இதற்கு மறுதலை என்னும் பெயர் பகுஇ, உம்மையாற் 

பொருளும் உடனகொள்ளப்பட்ட.த. 
பம் 

பேடை. 

மோழிக்கண் அழியாது அளபெடூத்து ஒன்றுவது அள 

பேடையாகும்:-- 

அடிதோறும் அதியாவது அடியொன்றிலுள்ள சரினு 
தியாவது சொல்லின்௧ண் இசைகெடாமல் எழுத்தினால் 

அளபெடுத்தொகறுர் தொடை ௮ளபெடையாகும். 

இஃது அளபெடைகோண்டு கிற்றலால் ௮ளபேடை எனப் 
பட்டது. 

 



உறுப்பியல், ௩ 

அடி. 

அடிதோறும் முதல்:-- 
“மோனை முதலிய MIG அடிசோறும் வருவது 

பொதுவே அடி எனப்படும். 

இஃது அடிகளின்மாத்திரம் நிற்றல்பற்றி ௮ம. எனட்பட் 

டத. ௮டி. இணை, பொழிப்பு முதலிய எட்டுவகையுளளே முதலா 

வதாய் கி.ற்றல் பற்றி அடியை முதல என்பசனாற் சட்டியுணசவைழ் 

தார், மோனை முதவிய ஐந்தும் என்பது அதிகாரத்தால உருவிக் 

கப்பட்டது. வருவது என்பத சொலலெச்சம். அடிதோறும் ௨௬ 

were ''இறுதீயியைபு'” எனலால இமைபு இறுதியிலும் மற்ன2.ப 

மானை முதலிய சான்கும் அதியிலும வருமென உணர்க, 

மோனை முதலிய ஐர்தும் அம. முதலிற் பொருஈதி வரு 
ங்சால முறையே அடிமோனைததொஸலடை, அடியிஎயபத்தோடை, 

அடியெதுசைத்தொடை, அடிமுரண்டொடை, அடியளபெடை 2 

தொடை எனறு வழங்கப்படும. 

இவ்வாறே இக்கவி ஏழு கூறுபாடுடையசாய் கின்று மேனை 

முதவிய ஐசஇனிலக்கணமூம, அவற்றுள் ஒன்ருயெ இயைபின 

வகையும், அடி. முதலிற் பொருஈதி வரும் ஐக் இன்வகையும இல 

குவிற் பெறுமாறு இனிது விளஃகிறறு. 

உரைகாரர் யாவரும் அடி சோறும என்பதையும், இரண் 

டாம் என்பதையும் வலிந்திமுசது முன்னும பின்னும சோதது 

ந்த கூறுபாடாச்சி மோனைமுதவீய ஐ5இனிலக்கணம், இயைபின 
வகை என்னும் இரண்டும் இழப்பிசது ஐந்தன்வகை யெொனறு 

ம72இரம பெறுவா. ஆரியவியாகரணருசதிரம்போல அஇதநுட்..। 

மும் நோக்கும் அமைய அஃ௩ரியர் சுருகசேசொலலும் பேகை 
கோகல். 

  

அடிமோன த்தொடை,. 

உதாரணம். 

மாவும் புள்ளம் வதிவயிற் படர 

மாநீர் விரிக்த பூவுல் கூம்ப 

மாலை கொடுத்த கோதையுக கமழ 

மாலை வர்த வாடை | 

மாயோ ளின்னுயிர்ப் புறத்திறுத் சன்றே.



௩௪ யாப்பரு்கலக்காரிகை, 
ந 

இத மாடஉன்னும் எழுத்சொன்றே புடிசோறம் முதர்கணி 
று ஓன்று தமல அடிமோனைததொடையாயிற்று, 

  

அடி. யீயைபு$ கோடை. 

Rg Tew i. 

இன்னசைத நுவாவாய்க் சளளி.பு மணங்கே 

௩ன்மா மேனிச் சுணங்குமா ரணங்கே 

Bi. ming சோளி யூட ல மணங்கே 

ஆரிமசர் மழைக்கணு மணங்கே 

இறச பொறிகக திலகமு மண௩கே. 

இஃது கணக்கே என்றும ee Ta Sere ip hie சாறு ச 

ஒதுஇக்கணின்று CP OM LY ET BY ௮டியியைபுசதான பட்ட சுறு, 

ரூ “ ச ட் ் ர் . எ ெயபிறகு ௨உசாரணம பின்ன க்கூற படு. 
இ   

அடியேதுகைத்கோபை 

உகாரணம். 

ச கடட . ச . . 

UHCUTE ணீர்மல்க வான்பொருட்குச் சன 
கடியார் கனங்குழாய் காணுர்கொல காட்டி. 
omy . . க ? mee 

இடியின் முழக்கஞசி பீர்ங்கவள வேழப 

பிடியின் புுஈத்தசைச௪ கை. 

இது ன்னிறகும் TIE BK AM. GE RoE Bw mln ன 

வாய கறக டி எனனும் எழுததொணனமே sip tat me Govt 

OY ELL CHOGM LEA HzO PGFs ogre ta DB. 

ope ips iar ran . 

உசாரணம். 

இருள்பரக் தன்ன மாநீர் மருங்கில் 

ரிலவுக் குவித்தன்ன வெண்மண லொருசிஉறு 

இரும்பி னன்ன கருஙகோட்டுப புன்னை 

போன்னி னன்ன _நுண்டா துறைக்கும 

சிறுகுடிப பரதவர் மடமகள் 

பேருமதர் மழைக்கணு முடையவா லணகங்கசே,



உறுப்பியல், ௩௫ 

இத பொருளான முரணனுதலுஞ் சொல்லான் முரனுதலுமாய் 
அழுமுதலெல்லாம் முரணிகிதறலால் அடிமுரண்டொடையாயி 

நீறு, இருள்பரச்தன்ன என்பதற்கு கிலவுக்குவித்சன்ன எனப 
தம், இரும்பினன்ன என்பதற்குப் பொன்னீனன்ன என்பது. 

பொருளான முரண், சிறுகுடி, என்பதற்குப் பெருமசர் என்டு 

oo TRAM EQ முரண். 

opp worsen. Caren . 

உதாரணம், 

ஆ௮ வளிய வலவன்றன் பார்பபினோ 

டீஇ ரிரைக்கொண டிருளளைப் பள்ளீடட் 

Cob தரையலைபபக துஞ்சா இறைவன் 2 ரண 

மேஎ வலைபபட்ட ஈமபோ னறுநுதால் 

ஒஓ வுழக்குக துயா. 

9 ரூ : ச 
இஸ்து அடி”. நம அதி அாரபெடுக்தொவ்றி நீற்நவால் 

*டடளபெடைத் தெ. டமாயிறறு, 

துந்காத்த்தோடை. 

டி ௫ ° . க 

௮ந்சம் முதலாத் தோடூப்பது அந்தாதி -- 

HOF WOT BHD எழுது அசை, Fi Cogs 
யலா ஆதிபுமாய் கின்று சம்மாளெசன்றத சொடுக்குக 

A 
உகரடை HEAT RAD Fe. gTeU WGK, 

DH psa (ips Pot. For D UETT EAT SEER என _ 

பழு. அரிதம் - முப்பு, அதி - முதல, 
og TRL. 

உலகுடன் விளக்ளு Cua Bs pesos 

மதிகல வழிக்கும் வளகஙகெழு முக்குடை 

முக்குடை கீழற பொறபுடை யாசனம் 

ஆசனத் திருந்த திருந்தோளி யறிவன் 
ஆசனத் திருந்த திருந்தோளி யறிவனை 
அறிவுசே ரூளளமோ டருந்தவம புரிஈது 

துன்னிய மாச்தர தென்ப 
பன்னருஞ் சிறபபின் விண்மிசையுலகே, . :



௩௭ யாப்பருல்க லக்காரிகை, 

இஃது அடியில் அர். தாய் கின்ற அனசைமுதலியன ஆதியாய் 

கின்றொென்றலால் அக்தாஇத் தொடையாயிற்று. மதி--மஇ என் 
பதி அசையந்ததி. முக்குடை--மூக்குடை எனபதும், ஆச 

னம் சனம் எனபதும் சரந்தாதி, அசனத்திருச்த* அசன த்தி 

Gis என்பது அடியச்தாதி, புரிக்த- தன்னிய என்பதம், 

என்ப--பன்னரும் என்பதும் எழுத்த$தாதி. உலகே ட்௨ரு 

டன் எனபது மண்டலவடியச் சாதி. மண்டலவழு, ௦ சக்கராகார 

மாய் வளைந்து சென்று மற்ருன் 2ரூடு பொருச்தும் அடி, இறுதி 

யடியினிறுதியிலே கின்ற உலகே என்பது வளைந்து போய் முதல 

யின முதவினின்ற உலருடன் ஒன்றிந்று, 

  

டுமட்டைத்தோடை. 

வந்த மோழியே அடிமுழுதும் வருவது இரட்டை - - 

அடியின் (ற சலில் வரத சொல்லுசீசானே அகதவடி. 

முழு.தும தொடுக்கபபட்டு வருவது இரட்டைத்தொடை 
எனபபடும். 

Qe முன்வர்ச மொழியே இரட்டிசத இருமொழியாகி ஒரு 

அக்குத்றுப் பின்னும் இரட்டிதது கிறறலுல் இரடடை என 

வட்டது. இரட்டை - இரட்டித.து கிற்பது. 

உதா ரணம. 

ஒக்குமே யோக்குமே யோக்குமே யோக்கும் 
விளக்கினிற் சீ2/.ரி யொக்குமே யொக்கும் 

குளக்கொட்டிப் பூவி னிறப. 

இத முதலடி.யிலே முன்வச்த சொல்லே முழுத& தொகெசப் 

பட்டு கிற்றலடால இரட்டைததசொடையாயிதறு, இறதியும் ஓக் 

குமே என முடியாமையால இதனைக் குறையீரட்டை என்று கூறி 

கிறையிரட்டைச்குப் 'பாடுகோ பாட்கோ பாடுகோ பாடுகோ? 

என்பசைக் காட்டுவாருமுளர். பிறர்போலச் சோ என்னாது “'வச்த 
மொழியே” என மொழி கூறலால இறுதியிலும் ஒக்கும் என 

மொழியிற் குறையாமை அறிக. 

  

சேந்தோடை . 

வரன்முறையான் முந்திய மோனை முதலா முழுதும் 
ஒவ்வாது விட்டாற் சேந்தோடை நாமம் பேறம்:..-



உறுப்பியல. ௩௭ 

,.. அசை,ர் முதலியன செம்மையனவாக ஆராய்ந்து 
கொண்டு அடிபொருக்கத் தொடுக்கப்படும் பாவீலே, 

யாண்டும் தவரு.து வந்து நிற்கும் (முறையிலே முக்தி நிற் 
ன்ற மோனை, oF gene Op sone ஒன்றும் வக்து பொருக் 
தாமல் ஒழியபுமாயின் ௮5கொடை செர்ட்தாடை என்னும் 
பெயர் பெறும், 

இஃ.த அசை, 94, இசை மூசலி.பவற்ரால் அழகும் இணக்க 

மூம் கோணாமையும் பெற்று, இ.பலபிலே மாலை.பாய்த் தூக்கும் 

கடப்பம்பூவும கொன்றைப்பூவும் போன்று, மற்றைச் செயற்கைத் 

சொடை .ேண்டாது செய்யுளைச் சிறப்பித்து நிற்றலாற் செ 

தொடை எனப்பட்டது. செம்மை-அழகு, இணக்சம், கோணாமை, 

ஒவ்வாமை - பொருந்தாமை, 

உசாரணம், 

பூத்க வேவ்கை வீயன்சினை யேறி 

ம.பிலின மகவு காடன் 

நன்னுதற் கொடிச்சி மனத்தகத் தோனே. 

இ.து செம்மைடனவாய அசை, €7, இசை பொருள் முதலி 

war இயைச்தொன்றி நிற்றலாற் செந்தொடையாயிற்று. மோனையு 

(நிலலை! எ துகையமிலலை! மறறைத தொடையுமிலவ$லை] ஆயிதும் 

இசை முசவி.பவற்றால் எத துணையும் ஈனரு சிறந்து விளக்குதல 

காண்க, 

நாற்பத் துதூன்றெனப்படும் சொடைகளுள்ளே அடிமோனை 

அடி.யியைபு முதலிய ஐர்.தும் அந்தாதி முதலிய மூன்றும் இங்கே 
கூறப்பட்டன, இணைமோனை, இணையியைபு முதலிய முப்பத்த 

ந்.தும் இனிக் கூ.ற.்படுவன. அந்தாதி முதலிய மூன்றையும் இடை 

மடுத்துக கூறியது அடிமோனை முதலிய ஐ:தும் ௮;தோறும் வரு 

தலும், இணைமோனை முசலிப முப்பத்தைஈதும் அடியொன்றிலே 

வருசலுமாபி.ப வேறுபாடு ருறிதத.றிதற்கென்க, (௧௨-௧௪-௧௫) 

  

இரசீர் மிசையிகை யாகும் போழிப்பிடை மிட்டோரு௨வாம் 
இருச் ரிடைவிட்ட தீறிலி கூழை முதலிறுவாய் 
வரச் ரயலில் மேல்கீழ் வகுத்தமை தீர்கதுவாய் 
வரசீர் முழூவது மொன்றின்முற் ௫மேன்ப மரறவையே,



௩௮ யாப்பருக்கலக்காரிகை. 

(ணை, 

இருசீர்மிசை இணையாகும்:-- 

னைச்?ர்களிலின் நி முதலிரு சீர்க்கண் ணும் வருச 
அடைய மோனை முதலிய தொடை ஐந்தும் பொதுவே 

இணை எனப்படும். 

இல்.து இணையாக வரலால் இணை எனப்பட்டது, இணை - 

துணை, இரண்டு, “இறுதி யியைப்”” எனலால் இயைபுத்தொடைக 

ஞசகெல்லாம் இறுதிச்சிரையே முதற ராசக்கொண்டு தொடை 
சோசக்குச, 

இணையாகப் பொருத்தி வரும் மோனை முதலிய 'ஐந்தும் 
இணைமோனைத்தொடை, இணையியைபுத்சொடை, இணையெது 

கைத்தொடை.இணைமுரண்டொடை,இணையளபெடைத்தொடை 
என று வழககப்படும் 

  

போமிப்பு. 

இடையிட்டூ போழிப்பு ஆகும் -- 

இடைவிட்டு வரும் இயல்புடைய மோனை மூதலிய 

தொடையைகதும் பொதுவே பொழிபபு எனப்படும். 

இது மற்றை மோனைகளெல்லாவற்றுள்ளும் மிக்க சிறப்புடை 
தீசாய்ட் பொலிவு செய்து சிறறலாற பொழிட்பு எனப்பட்டது. 

பொழிப்பு- நப்புடையது. இடையிடுதல - இடைவிடுதல். இடை 

விட்டுவருதலாவது இடையிடை ஒவவொன்று விட்டு வருதல 
எனக, எனவே முதலாஞ் சீரிலும் மூன்றாம் சீரிலும் வருக்தொடை 

பொறழிட்பு எனறவாரும். சொடையெலலாம ௮ளவடிக்கே கூறப் 

படுதலின் அப்பால வரலின்றி சான்காஞ் சீரி௨ விடுதலோடெர 
ழிவதாயிற்று. 

இடையிட்டு எனபதை “QoS ig” wag Bila pc 

பாடக்சொள்வாருமுளர். அக்தப்பாடமும் ஒரூ௨விற்கே சென்று 

டொழிப்பினை ஒருவுதல் உணாக, 

பொழிப்பாகப் பொருந்தி வரும் மோனை முதலிய ஐந்தும் 

பொழிப்புமோனைத்சொடை பொழிப்பியைபுத்தொடை, பொழி 

ப்பெதுகைத்தொடை, பொழிப்புமுண்டொடை, பொழிப்பள 
பெடைத்சொடை என்று வழக்சப்படும், 

aT



உ துப்பியல், ௩.௯ 

் $52. 

இடை இருசீர் விட்டது ஒரு௨:-- 

இடைக்கணுள்ள இருர்க்கண்ணும் வருதலைத் தவி 

ர்ச்த மோனை முதலிய கொடை ஐந். தும பொ.துவே ஒரூ௨ 

எனப்படும், 

| இஃது அணிமைப்படா௮ ஒருவிவக்து சேய்மைப்பட சின் நு 

பொருச்துதலால ஒரூ௨ எனப்பட்டது, ஒருவுதல் - விட்டு சக 
குதல். தமுவியாடும் கூத்இனைத் தழூ௨ என்ரு. ற்போல ஒருவி 
வரும் தொடையை ஒரூ௨ என்னா. தழ - குரவைக்கூத்து, 

ஒருஉவாகப் பொருர்தி வரும் மோனை முதலிய ஐந்தும் 

ஒரூ௨மோனைத்தொடை, ஒரூஉவியைபுத்தொடை, ஒருஉலெ.து 
கைத்தொடை,ஒரூ௨முரண்டொடை,ஒரூ௨வளபெடைத்தொடை 
என்று வழங்கப்படும். 

கூை டி, 

ஈறிலி கூழை:-- 

இறுதிச்சரின்மாத்திரம் வருதலில்லாத மோனை முத 
லிய தொடை ஐந்தும் பொதுவே கூழை எனப்படும். 

இது சடைப்பாகம் குறைந்து கூழையாய் கிற்றலாத் கழை 

எனப்பட்டது. கழை - சனக்குரிய அளவினின்றும் இறு குறை 

ச்து கிற்பது, ஈறிவி எனவே முதன் மூன்று சீரிலும் வருதலுள 

தென்பசாம். 

கூழையாக வரும் மோனை முதலிய ஐந்தும் கூஐழ மோனை 
த்தொடை, கூழையியைபுத்தொடை, கூழையெதுசைத்தொடை, 

கூழைமுரண்டொடை, கழையளபெடைத்தொடை என்று ௨ழ 

க்கப்பலம், 

  

மேற்கதுவாய். 

முதல் வருசீர் அயலில மேற்கதுவாம்:-- 

இரண்டாஞ்சீரின்மாத்திரம் வருதலில்லாத மோனை 
முதலிய தொடை ஐந்தும் பொதுவே மேற்கதுவாய் 
எனப்படும்,



௫௦ யாப்பருக்க லக்காரிகை, 

இ €3ி இடைவெளி தோன் றவிட்டுப்போய் மேலே வெளி 
தோன்ற விடாது கதவிசிற்றலால் மேற்க தவாப் எனப்பட்டது. 

கழுவுததுடையழைக் கழுவாப் என்றது போலக் க.துவுதலுடைய 

தொடையைக் சதுலாம் என்றார். எனக்கொள்க, கதுவுதல் - சீல் 
காதி பற்றுதல். வாய் - ஒரு பெயர்விகுஇ, இவ்விகுஇ ௪ல முற்று 
கரவீற்று வினைப்பகுஇியோடு வரும, முதலவரு£ீரபல் - இரண் 
டாஞ்சீர். இல என்பது இரு க.துவாய்க்கும் பொதுவாய் நின்றப 

ன்மைப்பெயர், கழுலாய் - பிராயச்சித்தம். 

Cops துவாயாசச் சேந்து வரும் மோனை முதலிய ஐர்தும் 

மேற்கதுவாய் மோனைததொடை, மேற்க துவாயியைபுததொடை, 

மேறகதுவாயெ.துகைத் தொடை, மேற்கதுவாய் முரண்டொடட, 

மேற்குதுவாயளபெடைததொடை எனறு வழககப்படும், 

ச்ழ்க்கதுவாய். 

இறுவாய் வருசீர் அயலில கீழ்க்கதுவாய் -- 

மூன்றுஞ்சீரின் மாசுதிரம் வருதலில்லாத மோளை 
முதலிய தொடை ஜஐுதும பொதுவே தீழ்க்கதவாய் 

எனப்படும், 

இத €மழ இடைவெளி தோன்றவிடாது கதுவிநின்று 

மேலே போய் வெளி 3தோன்றவிட்டு கிற்றலாத் ேபக்கதுவாய் என 

ப்பட்டது. 

இறுவா.ப வருச? - இறுஇக்சர். அயல் - அதற்ஈயலாகிய மூன 

ருஞ்சோ. கதவாடக்கு மேலுரைத்தாக்குரரகக, அடியினினறெழு 

ஈது முடிபரிடந்தம் மேனோக்கிச் செல்லுதலால அடியைச் சோந்த 

பாகம் கீழாயிற்று) முடியமைசசோச்த பாசம் மேலாயிற்று. 

கழ்க்கதுவாயாக வரும் மோனை முதலிய ஐர்.தும் £ழ்க்கது 
வாய் மோனை ததொடை, கஈழ்க்கதுவாயியயபுததொடை, ழேக்கது 

வாயெதுகைதசதொடை, சேழ்ச்சதுவாய்முரண்டொடை, $ழேக்கது 

வாயளபெடைததொடை எனது வழங்கப்படும், 

  

மற்று 
வருசீர் முழுவதும் ஒன்றின் முற்றாம் என்ப:-- 

வருன்ெற ீர்களெல்லாவற்திலும் மோனை முதலிய 

ஐந்தும் பொருந்தி வருமாயின், அத்தெொடை பொதுவே 
முற்று எனப்படும் என்பர்,



உ றுப்பியல், ௪௧ 

இ.த சர் முழுதிலும் வருதலால் முற்று எனப்பட்ட. முற்.று- 
முழுவதுமுடையத, 

முத்ராக வரும் மோனை முதலிய ஜர்.தம் முற்றுமோனை த 

தொடை, முற்றியைபுத்தொடை, முற்றெதுகைத்தொடை, முற்று 
முசண்டொடை, முற்றளபெடைத்தொடை என்று வழக்கப்படும, 

மற்றவையே:-- 

இச்சு முப்பத்தைந்துமே அடிமோனை முதலிய ஐ 

தோடும் ஆண்டூச் சேரச் கூறாமல் வைத்து அடியொன்றி 

லுள்ள ரில் வரும் வேறுபாடு புலபபட வேருக்கி ஈண் 

டுக் கூறுவான் கின்ற மற்றைய தொடைகளாம். (௧௬) 

  

உதாரணமுதத்குறிப்பு. 

மோனை விகற்ப மணிமலர் மோய்த்துட னாமியைபிற் 

கேனை பேதுகைக் கினம்போன்ன் னன்ன வினீமூரணிற் 

கான லிகற்பமுஞ் சறடிப் பேர த௱பேடையின் 
தான விகற்பமுந் தா௮ட்டாஅ மரையேன்ப தாழ்குழலே. 

மேலே ஐந்சைந்து ஓரினமாய் ஒருக்குவரச் கூட்டி எட்டா 

கப் பிரித்து விளக்கி. சாத்பது தொடைகளையும் இக்கவியிலே எட் 

டெட்டு தரீனமாய்வரக்உட்டிவைத்து ஐந்தாகப் பிரித்து மோனை 

விகற்பம், எதுகைவிகற்பம் மூதவீய குறியிரகளால உயத்துணரக் 

காட்டி. ஒவ்வொன்றில oc வரு தலலமந்த உசாரணக்களை 

யும் குறிட்பித்து மிசச்சுருக்சி முடிக்கன்முர். மோனைவிகற்பம் - 

மோனையின் வேறுபாடு, விகற்பம் - வேறுபாடு, வகை. 

மோனை கிகற்பம். 

அடிமோனைத்தோடை. 
இணைமோனை த்தோடை. 
போழிப்புமோனை த்தோடை, 
ஒகருஉமோனைத்தோடை. 
கூழைமோனைத்தோடை. 
மேற்கு துவாய்மோனை த்தோடை, 
கீழ்க்கதுவாய்மோனைத்தோடை. 

று மூற்றுமோனை த்தோடை. b 
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௪௨ பாப்பரும்கல்க்காரிகை, 

உதாரணம், 

௮ணிமல ரசோடன் நளிர்கலங் கவற்றி (இணைமோனை,) 

அரிக்குரற் இங்கி யாற்றுஞ் நடி. (போழிப்புமோனை.) 
அம்பொற் கொடிஞ்ச நெடுக்தே ரகந்தி (ஒருஉமோனை.) 
அகன்ற வல்கு லக தண் மருங்குல் (கூழைமோனை.) 

அருய்பயே கொக்கை பவ்வளை பமைத்கோள் (மேற்கது 
வாய்மோனை.) 

அவீர்மதி யனைய திருத௪ லரிவை (கீழ்க்கதுவாய்மோனை. ) 

அயில்வே லனுக்கி யம்பலைத் தமர்த்தக (முற்றுமோனை.) 

கருக்கய னெடுல்க ணோக்கமென் 

இருநஇய.சர்தையைத் இறைகொண்் டனவே. 

இல்லக௨ற்பாவிகே முசலிரு சோக்கண்ணும காம வக்தொ 

ன்நலால் முதலாமடி, இணைமோனைத்தொடை. முதற்£ீர்க்கண் 

ணும் மூன்றாள்ட் சசண்ணும் wars வுதொன்றலால இரண்டா 
படி பொழிப்பு மோனைத்சொடை. இவ்வாறே மேற்றையடிகளி 

So anes காண்க, இவையனறி அடிதோறும் முதற்கண் 

அகரம் நின்ொென்றலால் அடிமோனைத்தொடையும அமைர்திரு த் 

தல் அதிக, 

  

இயைபு வீகற்பம். 

அடியியைபுத்தோடை.- 
இணையியைபுத்தோடை. : 
போழிப்பியைபுத்தோடை.. 
ஒருஉலியைபுத்தோடை. 
கூழையியைபத்தோடை ,, 
மேற்கதுவாயியைபுத்தோடை. 
கீழ்க்க துவாமியைபுத் தோடை. 
மூற்றியைபுத்தோடை. ம
ு
ல
 

ஐ 
௪
0
9
 

உதாரணம். 

மொய்த்துடன் றவழு முலே பொழிலே (இணையியைபு.) 
மந்றத னயலே முத்துறம் மணலே (போழிப்பியைபு.) 

நிழலே யினியத னயலது கடலே (ஒருஉவியைபு,) 

மாதர் ஈூலே.வல்லே யியலே (கூழையியைபு, )



ல்துப்பியல், ௪௩ 

பல்லே தளவம் பாலே சொல்லே (மேற்கதுவாபியைபு.) 
வில்லே அதலே வேற்கண் கயலே (கீழ்க்கதுவாயியைபு.) 

புயலே குழலே மயிலே யியலே (மூற்றியைபு.) 
அதனால்; 

இவவயி னிவவுரு வியங்கலின் 
எவ்வயி னோரு மிழப்பர்தக் நிறையே. 

இவ்வசுவற்பாவிலே மூதல் (இ.றுதி) இரு£ீரிறுதிசனில் ஒரெழு 
தே வர்தொன்றலால் முதலாமடி. இணையியைபுத்தொடை. முத 

லாஞ் (இறுதி) சீரிறுதியிலும் மூன்முஞ்சரிறுதியிலும் ஒசெழுத்சே 

வந்தொனறலால இரண்டாமடி. பொழிப்பியைபுத்தொடை. இவ் 

வாற இறுதியை முதலாகச் கொண்டு மற்றையடி. களிலும் வருவன 

காண்க. இவையன்றி அடிதோறும் முதற்கண் ஒரெழுத்தே வக் 

தொன்றலால் அடி.யியைபுத்தொடையும் ௮மைர்திருத்தல் ௮றிக. 
  

எதுகை விகற்பம். 

அடியேதுகைத்தோடை. 

இணையேதுகைத்தோடை, 
போழிப்பேதுகைத்தோடை. 
ஒருஉவேதுகைத்தோடை. 

கூழையேதுகைத்தோடை, 

மேற்கதுவாயேதுகைத்தோடை. 
கீழ்க்கதுவாயேதுகைத்தோடை. 
முற்றேதுகைத்தோடை. 

உதாரணம். * 

போன்னி னன்ன பொறிசுணக் கேந்இப் ( இணையேதுகை,;) 

பன்னருக் கோங்கு னன்னலங் கவற்றி (போழிப்பேதுகை..) 
மின்னீவ சொளிவடர் தாங்கி மன்னிய (ஒரு௨வேதுகை.) 
நன்னிற மேன்முலை மின்னிடை வருத்தி (கூழையேதுகை.) 
என்னையு மிடுக்கண் 6ன்னுவித் தினனடை (மேற்கதுவா 

யேதுகை.) 

அன்ன மேன்பெடை போலப் பன்மலர்க் (கீழ்க்கதுவாயே 

ப துகை.) 
கன்னியம் புன்னை யின்னிழற் றுன்னிய (முற்றேதுகை.) 
மயிலேய் சாயலவ் வானு தல் 
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௪௫௪ யாப்பருங்கலக்காரிகை, 

௮யில்வே லுண்கணெம் மறிவு தொலைத்தவே, 

இவ்வகவற்பாவிலே இணையெதுகைத்தொடை முதவ்யனவ 

ன்றி அடியெதுகைத்தொடையும் அமைந்திருத்தல் ௮.றி௧, 

  

முரண் விகற்பம். 

அடிமுரண்டோடை. 
இணைமுரண்டோடை. 
போழிப்புமுரண்டோடை. 
ஒரு உமுரண்டோடை, 
கூழைமுரண்டோடை. 
மேற்கதுவாய்முரண்டோடை, 
கீழ்க்கதுவாய்முரண்டோடை. 

முற்றுழழண்டோடை, 

௪ 
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உதாரணம. 

சீறடிப் போக லல்கு லொல்குபு (இணைமுண்.) 

சுருங்கிய _நுசுப்பிற் பேருகு வடகஈதால்கிக் (போழிப்புமுரண்.) 
குவிந்து சுணங்கரும் பியகொங்கை வீரிந்து (ஒருஉமுரண் ) 

சிறிய பேரிய நிகர்மலர்க் கோதைகன் (கூழைமுரண்.) 

வேள்வளைத் தோளுஞ் சேயரிக் கருங்கணும் (மேற்கதுவாய் 

முரண்.) 

இருக்கையு நிலைபு மேக்கெழி லியக்கமும்  (கீழ்க்கதுவா,ப் 

முரண்.) 
துவர்வாய்க் தீஞ்சொ துமுவக்ெைமுனியா (முற்றுமுரண்.) 

தென்று மின்ன மாகுமதி 

பொன்றிகழ் கெடுவேற் போர்வல் லோயே. 

இவ்வகவற்பாவிலே முதலிருசர்க்கண்ணும் சிறுமை,பெருமை 

என்பன தம்முண் முரணிகிற்றலால் முதலாமடி. இணைமுரண் 

டொமை. முதலாம் சீரிலும் மூன்றாம் சீரிலும் பெருகுதல், சுருங்கு 

தீ என்பன தம்முண் முரணிநிற்றலால் இரண் டாமடி, பொழிப்பு 

முூரண்டொடை. முதலாஞ் சீரிலும் சான்சாஞ் சீரிலும் குவிதல், 
விரிதல் என்பன தம்முண் மு.ரணிகிற்றலால் மூன்ருமடி. ஒரூஉ 

். மூரண்டொடை, இவ்வாறே மற்றையடி. களிலும் வருவன சாண்க. 

ஐவகை முரனுள் ஒன்ரூய அடிமுரண்டொடையும் அமைச்தளது



உறுப்பியல், PR 

போறும், சிகர் - சமம், இருக்சை - இருத்தல், நிலை - கிந்றல, இய 

ககம- கடை, துவா - துவர்ப்பு, ம - இதஇபபு, 

AT 

அளபெடை விகற்பம் 

௧. அடி.பளபேடைத்தோடை, 
௨. இணையளபேடைத்தோடை. 
௩. போழிப்பளபேடைத்தோடை. 
௪ ஒரு உவளபேடைத்தோடை. 
௫ கூழையளபேடைத்தோடை 

௬. மேறகதுவாயரபேடைத்தோடை 
௭, கீழ்க்கதுவாயளபேடைத்தோடை 
௮ முற்றறபேடைத்தோடை. 

உதாரணம, 

தாஅட்் டாஅ மரைமல ரழகூப (இணையளபேடை,) 

பூ௨க குவளைப போஒ தரு5தஇிக (போழிப்பளபேடை ) 
காஅய்ச செகெற கறிததுப போஒய் (ஒருஉவளபேடை ) 

மாஅத தாஅண் மோஒட் டெருமை (கூழையளபேடை ) 

தேஎம புனலிடைச சோலா பாஅல(மேற்கதுவாயளபேடை ) 

மீடு னாஅர்ஈ துகளுஞ ச்இ£ (கீழ்க்கதுவாயளபேடை ) 

BA OH HD oof Or (மூற்ற௱பேடை ) 
ஊரன செய்க கேண்மை 

ஆய்வளை க தோளிக கலரா னாவே 

இவவசவற்பாவிலே இணை டளபெடைததொடை முதலியன 

வனறி அடியளபெடைத்தொடையும ௮மைகஇருததல அறிக, 

அடிமோனை முதலிய ஐாதுககும பினஜூம உதா. ரணம கூறிய 

சென்னைபோவெனின் ௮வையம இவறறுடன ஒருக்கு சோத 

ணணபபடும் இஎ..பபுடையன எனபதறிவிதசறகேயாம, 

மோனைததொடை எட்டு, இயைபுதசதொடை எட்டு, எதுகை 

த்சொடை எட்டு, முரணடொடை எட்டு, அளடெடைத்சொடை 

எட்டு, அக்தாததசொடை ஒனறு. இரடடைததொடை ஒன்று, 

செக்தொடை ஒனறு. ஆகததொடை நாறபததுமூனறு. (௧௪) 

 



௪௬ யாப்பருங்கலக்காரிகை. 

உறுப்பியற்காரிகை முகநகுற்பபு. 

கந்தமுந் தேனுஷ் சுருக்கமுங் காதற் குறில்குறிலே 
சந்தழர் தீரசை தேமாத்தண் குன்றந்தன் சீர்திருவும் 
கோந்தவிழ் கோதாய் குறடிரை வேள்ளைக் கறத்தேழுஸ்ய் 
௮ந்தமு மாவு மிருசீரு மோனையு மாமுறப்பே. 

இக்சாரிகையிலே 'கந்தமடிவில்!? என்பது முதல் “மோனை 
விகற்பமணிமலர்?? என்பது பரியச்தம் உறுப்பியலிலே வருஞ் 
செய்யுட்களுக்கெல்லாம் பாடம்பண்ணுவோர் பொருட்டு முதல் 

கூறப்பட்டிருத்தல் அறிக, (௧௮)



செய்யுளியல் 

  

செய்யுட்குரிய இலக்கணமெக்காம் உணர்த்துமாற் 
ரல் இவ்கியல் செய்யுளியல் என்னும் பெயர்த்தாயிற்து, 
செய்யுளாவது உறுட்பியலிற் கூறப்பட்ட உறுபபெல்லாம் 

அ௯மத்துகிற்கச் சொற்களாலே பொருட்டெனாகச் செய்ய 
ப்படுவ.த; செய்யுள் என்பது ,விசேடமுறச் செய்யப்படு 
சல பற்றி வந்த காரணப்பெயர். வேயுள் என்பது போந் 

கொள்க, வேயுள் - வேயப்படும் வீடு. செய்யுள் என்பச 

ற்குத் தூக்கு, கலி, பாட்டு, யாப்பு, தொடர்பு என்பன 
பரியாயம், இது பா என்றும், பாவீனம் என்றும் இரு 

வசகைபபடும், 

ti ர், 

௧ வேண்பா, ௩. கலிப்பா 
௨ ஆசிரியப்பா. ௪. வஞ்சிப்பா 

.. இவை கான்கும் பாவெனட்பம, இது பாவுைமைபற்றி 

உத காரண்ப்பெயர், பா என்பது பரச்துபட்டுச் செல்வதோ 
ஒசை, சிலர் அதம் முதலிய பொருணான்கும் பாவிஈடத்தலபற்றி 
உட்த பெய்ரென்பர். வே.று சிலர் தொடை பாவிஈடத்தவபற்றி 
௨௦த பெயரென்பர், பாவுதல் - பரத்தல், வடநூலாரும சுலாகத 

இனைச் சாதம் என்பர், மருட்பா என வருவதையும் சேர்த்து 

எதுடா என்பா, 

பாவினம். 

பாவினம் எனப்படுவது தாழிசை, துறை, வருத்த 
சமன்று, இம்மூன்றும் வெண்பா முதலிய கான்கிற்கும 
Curses song set இனமாய் வரலாற் பாவினம் எவன் கேட்ப 

சிறல்லாம் வரை 
சாருசர் கண்ணும், 

௧. வேண்டாழிசை. வேண்ட, கேமில் உதழ்ச்துரைப் 

வெண்பாவினிளம்.



௪௮ யாப்பருக்கலக்காரிகை, 

Heo purl exten tb. 

௨. ஆசிரியத்தாழிசை, ஆசிரியத்துறை, ஆசிரியவிருத்தம். 

கலிப்பாலி னினம், 

௩. கலித்தாழிசை, கலித்துறை, கலிவிருத்தம். 

வஞ்டிப்பாவி னினம். 

௪. வஞ்சித்தாழிசை, வஞ்சித்துறை, வஞ்சிவிருத்தம். 

மருட்பா என்பது வெண்பாவின் உறும், அசவற்பாவின் 
கூறுமாகி வருவதொன்றன்றித் தானாக வேறுபடுத்தி இதுவெனக் 

காட்டி வருவதொரு பாவன்று. அதற்கு இனமும் இளை, 

  

பாக்களினடியும், இசை.பும். 

௧. வேண்பா வகவல் கலிப்பா வளவடி வஞ்சியேன்னும் 
ஒண்பா வடிகுறள் சிந்தேன் றரைப்ப வோலிமுறையே 
திண்பா மலிசேப்பல் சீர்சா லகவல்சேன் றோங்குதுள்ளால் 
நண்பா வமைந்த நலமிகு தூங்க னறுநுதலே. 

உதாரணரமுதற்குறிப்பு. 

௨. வளம்பட வேன்பது வேள்ளைக் ககவற் குதாரணஞ்சேங் 
களம்படக் கோன்று கலிக்கரி தாயகண் ணார்கோடி போற் 
றுளங்கிடை மாதே சுறமறி தோன்னலத் தின்புலம்பேன் 
றுளங்கோடூ நாவல ரோதினர் வஞ்சிக் குதாரணமே. 

வெண்பாவினடியும், இசையும். 

வேண்பா அடி அளவு; ஒலிசேப்பல் என்றுரைப்ப'-- 

வெண்பாவுக்குரிய அடியை அளவடி என்றும் ௮௪, 
னிசையைச் செப்பலிசை என்.றும் சொல்லுவர், 

செப்பலிசையாவது அழைத்துக் கருமல் ஒருவஜக்கு மத் 

* இயலட்வகையான் ஒருபொருள் கட்டுரைத்தற்கண் 

சை யென்பர் நச்சினார்க்ளெியர், செப்பஃ்--செப்பிக் 
௪, ஒலி, ஒசை என்பன ஒரு பொருட்ளெவி. 

மாத்திரை முதலியவை காரணமாகச் செய்யு 
“மூம் ஒலியே இசையெனப்படும்.



செய்யுளியல், ௪௯ 

&.தாரணம்: 

அளம்பட லேண்டாசார் பார்யாரு மில்லை 
அளர்தன போச ம்வர்வ ராற்றான் 
Berhad: இரட்டின ரில்லை - கள க்கனியைக் 
காசெனச்செய் தாரு மிகர், நாலடியார். 

இச்.சாலாடிரியர் பா சான்றெரும் இலசயும் சான்செனச் கூறிப் 
பெக்துவ்பட முடித்தனர். வேறு ல அலாடரியரும் &ரையாரி 

க ளைச் தனித்தனி மும்மூன்ரு.க்டக் கூறுவர், அவர் 
செப்பவிசைவு எத்இசைச் செப்பல், தூக்கச் செப்பல், ஒழ் 
௯சச்செப்பல் எனப் பிரிபூபர், 

எச்திசைச்செப்பலாயறு நத்தம் வெண் 9ர்ெவண்டளைபெ 
தீத வரும் வெண்பாவில் கிசமூம் இச, ஏஈஇசை - உச்சமாஏ, 
உயரச். செல்லும் இசை, இதனை முன்கச்த/யாசாலு சாடாமால்” 
என்னும் குதள்வெண்பா கோக்க அறிக, ஏ.தல் - உயர்ச்சி, 

பெருமை. ஏத்திசையை வட.தாலார் உதாததம் என்பர், 

தூங்கச் செப்பலாவது முற்றும் இயற்ர்வெண்டளை 
பெற்று வரும் வெண்பாவில் சிகழும் இசை, தாக்கல் - தாழ்வு, 
சேத்து, இதனை முன் கந்த “இளையா ards” என்னும் 
வெண்பா சோக் அறிக, தூங்கெசயை வடதாலார் 55°66 
என்பர், 

ஓழுசைச் செப்பலாலது இருவசை வெண்டமையும் விரவீய 
வெண்பாவில் சிகழும் இசை. ஒழுசை உயர்வுச் தாழ்ஷுமின்றிச் 
சமமாடச் செல்லும் இசை, ஒழுகல - சமமாக ஈடத்தல். இதனை 
*க்ளம்பட" அன்னும் இவ்வுசாரணம் நோக அதிக, ஒழுசையை: 
வட தாலார் சுவரிதம் என்பர், 

  

அகவற்பாவீளடியும் ஓசையும். 

அகவலடி. அளவு; ஒலி அகவல் என்றுரைப்ப:-- 

ஆரியப்பாவுக்குரிப அடியை அளவடி. என்தும் 

அதனிசையை அகவலிசை என்றும் கூறுவர், 
i 

« நி 

அகவவிசையாவது கூற்றும் மாற்றமுமா் ஒருவன் சேட்ப 

அவந்சொள்௮ சேப்பிக் கருது தாம் கருதியவாறெஃ்லாம் வரை 

லாது கூறுவது என்றும், ag சகளம்பாட ,போருசர் கண்ணும், 

ட்டும் சழர்குமிட்டுல்ரப்பார்கண்ணும், தம்மில் உதழர். தரைப்



@o யாப்பருக்கலக்சாரிகை, 
ie 

பார்சண்னும், பூசலிசைப்பார்சண்ணும் சேட்சப்படும் என்றும் 
சச்சினார்கிடேனி௰ர் கூறுவர். அகவவிசை - அசவிக் கூறுமிடச் தத் 
தொடர்ச்து டெக்குமிசை, ௮சவல் - அழைத்தல், 

உதாரணம், 

செங்களம் படக்கொள் றவுணர்த் தேய்த்த 
செங்கோ லம்பின் செக்கோட் டியானைக் 
கழறொடிச் சேஎய் குன்றம் 
குருதிப் பூவின் குலைக்கார் தட்டே, தறுந்தோகை, 

அசவலிசையை ஏக்திசையகவல், தூக்கிசையகவல், ஒழுகலா 
ய.சவல் எனப் பிரிப்பர் ஒருசாரார். அசவல் என்பது அுகவற்பாவு 
க்கும், அகவற்பாவின் இசைக்கும் பெயர், 

ஏக்இசையகவலாவது முற்றும் ரேரொன்ராசிரியத் தளை பெற்று 

வரும் அகவற்பாவில் நிகழும் இசை. இதனைப் 'போழ சாதம்”! 

என்னும் அக வற்டர் நோக்கி wg Da. 

ங்கையகவலாலது முற்றும் நிரையொன்றுசிரியத்தளை 

பெத்று வரும அகவற்பாகவில் சிகழும் இசை, இதனை “pally 

லசோசமர்ந$ த" என்னும் அகவற்பா நோக்கி திக, 

ஒழுகசையகவலாவது இருவகையாசரிய சதளையம் விரவி. 

அகவத்டாவில Bs po இசை. இதனைச் “'செல்களம்பட” என் 

லூப் இலவுசாரணம நோக்க அறிக, 

  

கலிப்பாவினடியும் டுசையும், 

கலிப்பா அடி. அளவு; ஒலி துள்ளல் என் றரைப்ப..-- 

கலிப்பாவுக்குரிய அடியை அளவடி. என்றும் அத 

னிசையைத் துள்ளல் என்றும் சொல்லுவர், 

துள்ளலிசை - தள்ளச் சொல்லுமிசை. தள்ளலாவ.து ஓம 
ர் செற்லலினறி இடையிடை உயர்ர்து செல்லுதல், 

உ௪॥.ரணம். 

தரவு. 

அரி சாய வறனெய்தி பருளியோர்ச் களித்தலும் 

பெரிதாய பகைவென்று பேணாளசத் தெறுதலும் 
புரிவமர் காதலிற் புணர்ச்சியுர் தருமெனப்



செல்யுளி யல், ச 

பிரிவெண்ணிப் பொருள்வயிற் சென்றால் காதலர் 
வருவர்கொல் வயக்கிழாய் வலிப்பல்யான் கேளினி); 

தாழிசை. 

ச. அடிதாக்கு மளவின்றி பழலன்ன வெம்மையாற் 
கடியவே கனங்குழாய் காடென்றா ரக்காட்டுட் 
டுடியடிக் கயர்தலை கலக்பெ ரசின்னீரைப் 
பிடியூட்டிப்பின்ஐுண் ணுங்களிறெனவமுரைத்தன ரே; 

௨. இன்பத்தி னிகந்தொரீஇ யிலை தர்ர த வுலவையாற் 
றுன்புறாஉர் தகையவே காடென்றா ரக்காட்டுள 
அன்புகொண் மடப்பெடை யசைஇய வருத்தத்தை 
மென்ரிறக ராலாற்றும் புறவெனவு முரைத்தனரே; 

௩ கன்மிசை வேய்வாடக் கனைகதிர் தெறுதலாற் 
துன்னரும் தகையவே காடென்றா ரக்காட்டுள் 

இன்னிழ லின்மையான் வருந்திய மடப்பிணைக்குத் 

தன்னிழலைக் கொடுத்தளிக்குங் கலையெனவு முரைத் 
தனரே; 

எனவால்கு, 
சுரிதகம். 

இனஈல முடைய கானஞ் சென்றோர் 
புனைகலம் வாட்டுஈ ரல்லர் மனைவயிற் 

பல்லியும் பாங்கொத் இசைத்தன 

கல்லெழி லுண்க.ணு மாடுமா லிடனே, கலித்தொகை, 

தள்ளலிசையை ஏந்இசைத்துள்ளல், ௮அகவற்றுள்ளல், பிரிர்தி 
சைத்துள்ளல் எனப்பிரிப்பர் ஒருசாரார். 

ஏசதிசைத் துள்ளலாவது முற்றும் சலித்தளை பெற்று வரும் 

கலிப்பாவில் சிசமும் இசை, இதனைச் “செல்வப்போர்க் கதக்கண் 
ணன்” என்னும் கலிப்பா சோக்கி ௮றிச. 

அசவற்றுள்ளலாவ.து கலித்தளையும் வெண்டளையும் விரவிய 
சவிப்பாவில கிகமும் இசை, இதனைப் பின் வரும் *வாணெ0க் 
சண்” என்னும் சலிப்பா கோச அறிக. 

பிரிஇிசைத் துள்ளலாவது சவித்தளையொடு பிறதளை விரவிய 
கலிப்பாவில் சிசமும் இசை. இதனைக் ''ருடகிலைச் தண்புறவில”! 

என்னும் கலிப்பா சோக்? ௮றி௪, 
rere



  

ag ப் 

"வத்சியேன்னும் ஒண்பாலடி குறள், சிந்து ஒலி ஓங் 
கல் என்றுரைப்ப'..- 

வஞ்சிப்பாவுக்குரிப அடியைக் குறளடி, சிச்த்டி, என 
இருவகை என்றும் அசனிசையைத தால்களிசை என்றும் 

தூங்கலிசை - எழுச்ரியும் விரைவுமிள்றித் greats Ore 
தும் இசை, தூள்கள் - சோர்வு, தாழவு, தணிவு, அடிதோறும். 
begs carp Fags, சிர்தோ.றும் தூம்கும் என்று 8௮ 

கம் கூறுவர், 

உதாரணம். 

க, சுறமதிவன துறையெல்லாம் 

இழவீன்பன வில்லெல்லாம் 
Ber Dimer Bas een id 

தேன்முழ்வன பொழிலெல்லாம் 

என வாக்கு, 

தண்பணை தழீஇய விருக்கை 
மண்கெழு செங்கோன் மன்ன லூரே, 

இ குறளஜ. யான் வச்த வஞ்ரிப்பா, 

௨, தொன்னலத்தின் புலம்பலைப்பத் தொடித்தோண்மேழ் 
பன்னலத்த பலக்தொலையப் பரிவெய்தி 
என்னலத்தகை யி.தவெள்ளனென வெழில்காட்டிச் 
சொன்னலத்தகைப் பொருள்கருத்தினிற் Apter wm 

செனப்பெரிதும்; 

கலல்களு ரெப்தி வீடுப்பவுஞ் 
சிலம்பிடைச் செலவுஞ் சேணிவர் தற்றே. 

இ சிக்தடியாள் வர்.ச ஒஞ்ரிப்பக 

தூம்சலிசையை எர்திசை தம் சம், அசவ்ற் தால் சகிப்பிரிகத், 
கச் தன்சல் எனப் பிரிப்பர் ஒருசாரார், 

சக்திகள் தம் வலத முதம் ஒன்திபவஞ்ித்தளை பெற்று 
வரும் வஞ்ரிப்பாலில் ௧1ம் இசை,



   கிர்ரத்சினிப்டிட் விழர்செற்றவ்ன் 
கன்ப்பக்கய மலர்த்சாளிணை 

ரைத் சன்பொடு தொழுசேத்தினா 

க்ரீம், 

மயலார் காற்கதி மருவார் 
Quatre மேற்கதி பெதுகுவர் விரைச்தே, 

அசவற்றூக்கலாவது முற்றும் ஒன்று, சவஞ்சித்தளை பெத்து 
கும் வஞ்சிப்பாவில் கிசமும் இசை, 

Qs rr cow. 

வானோர்தொழ வண்டாமரைத 

'தேஞார்மலர் மேல்வந்தருள் 
ஆனாவருள் கூரறிவனைக் 

கானார், 

மலர்கொண் டேத்தி வணக்குகர் 

பலர்புகழ் முத்தி பெறுகுவர் விரைந்தே. 

பிரிச்திதைச் தூங்கலாவ.தி'இருவகை வஞ்சத்தளையும் பிறச 
ளையும் விரவிய வஞ்சிப்பாவில கிசமும் இசை. இதனைப் பின்வரும் 
“கொழடிவாலன"' என்னும் வஞ்சிப்பா கோச் ௮.திச,இவ்விசைகளை 
யெகலாம் சாவினாலோதிச் செவிகருவியாக இனிதணர்ச, (௧௨) 

வெண்பா. 

வெண்டளையும் ௮ளவடியும் பெற்றுச் செப்பலிசை 
யுடையதாய் வரும் செய்யுள் வெண்பா எனப்படும். 
வெண்பா என்பது வெண்ணிறம் போன்ற இயல்புடைமை 
Ups ats guide Gu Quart. Qudureg வெண்ணி 

ஐம் வேஜென்து விசவியவழிக் கேடுறுதல் போலப் பிற 
ன லிகிய வழி இசை கெடுதல், வெள்ளை, முதற்பா, 
அக்சனத்பு,. வண்பா என்பன இதன் பரியாயம், இதன் 
வைக ஐர்..
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ஐவகசைவெண்பா. 

௨.௧. தறள்லேண்பா. 
௨. நேரிசைவேண்பா. 
௩. இன்னிசைவேண்பா, 
௪. பஃ்றேடைவேண்பா. 

௫. சிந்தியல்வேண்பா, 

  

குறள்வெண்பா, நேரிசைவெண்பா. 

௧. ஈரடி வேண்டா குறள்குறட் பாலிரண் டாயிடைக்கட் 
சீரிய வான்றனிச் சோல்லடி மூய்ச்செப்ப லோசைகுன்றா 
தோரிரண் டாயு மோருவிகற் பாயும் வருவதுண்டேல் 
நேரிசை யாகு நேநிசுரி பூங்குழ னேரிழையே. 

உ தாரணமுசதற்குறிப்பு, 

௨. உருவுகண் டேள்ளா வுடையார் குறண்மட வாய்தடமண் 
டரிய வரைகீண் டி.ரகுற ணேரிசை தாமரையின் 
கருமமு மாத்தவும் வஞ்சி.புங் காமர் தனிச்சோன்மூன்னா 
நேரிநண் கருங்குழ னேரிழை யாசிட்ட நேரிசையே. 

தறள்வேண்பா. 

ஈரடி வேண்பா குறள் ஆகும்:-- 

வெண்பாவுக்குரிய பொதுவிலக்கணமெல்லாம் பெ 
ற்று இரண்டடியுடையதாய் வரும் வெண்பா குறள்வெ 
ண்பா எனப்படும், 

இது பாச்களெல்லாவற்திலும் குறுமையுடைமை uppe 
குறள் எனப்பட்டது. ருதள் - குறுமையுடையத, வெண் ௫றள், 
வெள்ளைக்குறள் என்பன இதன் பரியாயம், 

உதாரணம், 

௧. உருவுகண் டெள்ளாமை வேண்டு முருள்பெருக்தேர்க் 
கச்சாணி பன்னா ருடைத்து, திருக்குறள். 

2. உடையார்முன் னில்லார்போ லேக்கற்றுக் சுற்றூர் 
சுடையரே கல்லா தவர், திரக்தறள்.



செய்யுளிய [ப இடு 

இவற்றுள்ளே முன்னையது இருவிகற்பம் பெற்று எர்,௪ 
குதள்வெண்பா, பின்னையது ஒருவிகற்பம் பெற்று வர்த ர௬றள் 
வெண்பா, விசற்பம் - தொடைவேறுபாடு. 

கோனை வையக 

நேரிசைவேண்பா. 

குறட்பா இரண்டாய் இடைக்கண் சீரியவான் தனிச் 
சோல் அடிமூய் சேப்பலோசை குன்றாது ஓரிரண்டாயும் ஒரு 
விகற்பாயும் வருவதுண்டேல் நேரிசையாகும்:-- 

குறள்வெண்பாத்தானே முன்னென்றும் பின்னென் 
றுமாகி இரட்டையாய் வது, சடுவே தனிச்சொற்பெற்று, 
அடியும் நிரம்பி, எல்லாஞ் சே.ர நான்கடியாய்ச் செப்ப 
லிசை ஏிதைவுருமல் இருவிகற்பமாயேலும் ஒருவிகற்பமா 
யேனும் வருதலுளதாயின் ௮துவே கேரிசைவெண்பா 
வாகும், 

இ.து வெண்பாக்களுள்ளே தக்க வோசையும், தக்க சொற்ச 

ளூம் பெற்று வருதல் பற்றி கேரிசைவெண்பா எனப்பட்ட, 

சேர் - தலைமை, மிகுதி, நண்மை, இசை - ஓசை, சொல்று, புகழ். 

குறட்பா எனபது எழுவாய், குறட்பா வருவதுண்டேல் நேரி 

சையாகும் என முடிக்க, இதனிலக்கணம் குறள்வெண்பாவில 

வைத்தே அதனை இரட்டித்து மிகையா வேண்டுவ கசிலமாத்திரம் 
கூறி மிகுதுட்பமாக முடிக்கப்பட்ட த. 

இடை - இருகுறவின் 50. சீரியவான் என்லும் விசேடணச் 
தால் எதுகையமைச்து Hots தனிச்சொல் என்பது பெற்றாம். 
தீனிச்சொல்லென்றது தனியே சொல்லப்படுவதாய் விட்டிசைத்து 
கிற்கும் சீரினே, 

அடிழய் என்றது தனிச்சொற் பெத்றும் முத்குறனினிறுதி 
பழ. அளவழயாய் கிரம்பாது விட்டிசைக்குமாயின், அதற்கும் 

தீனிச்சொற்கும் இடையில் ஒன்றேனும் இரண்டேனும் வெண்ட 
ளயாதற்கு வேண்டெசை சாக வைக்கப்பட்டுப் பொருக்கி நிரம் 
பும் என்பது அறிவித்தற்சென்ச, மூய்தல் - மூதெல், 

இருகுறதளுக்கும் ஈடுவிலே தனிச்சொற்பெற்ற அளவிலே அடி. 
கிரம்பும்வெண்டா இருகுறணேரிசைவெண்பா எனப்படும், அடி. 
கிரம்பாமல் ௮௪ வைத் இணைக்கப்படும் வெண்பா ஆரிடைகேரிசை 
வெண்பா எனப்படும், ஆரிடை - அ9டப்பவெ.த. ஆச போன்று 

கித்றலின் ஆசெனப்பட்டத, ஆசாவது பொன் வெள்ளி முதவிய



      

   

sont ite Ghechaiiad. Vackirik, Bust 
பத்து, இதனைச். சம்மியர் இரா அின்பல் கர அர்ப் | 
குதனேோரிகச வெண்பாருச்ரு முதல் daruarude Cid” 
சப்படும், 

இருவிகற்பமாவது முன்னிரண்டடியும் தருவசசைமெழிக்ச 
பம் பின்னிரண்டடியும் மறத்றொருவகையெதுசையுமாடு அருவ. 
ஒரு விஃற்பமாவது அடிகளெல்லாம் ஐ௫சையெதுசையாய் வரு 

லத. ஒரிரண்டாயும் எனப் பிரித்து முன்னர்க் கூறுதலால் இரு 
வீகற்பமாய் வரலே சிெதெப்பாகும், 

மரகறணேரிசைவேண்பா. 
தாரணம், 

க தடமண்டு தாமரையின் ரகா டலவன் 
இடைமண்டிச் செல்வதனைக் ,கண்டு--பெடைஜஷெண்டு 
பூழிக் சதவடைக்கும் பு.த்தூரே பொய்கடிக் 
தூழி ஈடாயினா லூர். 

இஃது இருகுமணேரிசைவெண்பா, “பெடைகெணெட! சன் 
லும் தனிச்சொலலைத் தவிர்ச.து இருகுறளும் வெவ்வேறே சித்றல 

சாண்க, விகற்பம் இருவிகற்பம். 

௨. அரிய வரை8ண்டு காட்டுவார் யாரே 
பெரிய வரைவயிரக் கொண்டு தெரியிற் 
கரியூ,வரைகிலையார் காய்க்தாலென் செய்வார் 

பெசிய வரைவயிரம் சொண்டு, நீதிவேண்பா, 

இ.அவும் இருகுதணேகிசை வெண்பா, இத *தெரிமின்!? என் 
லும் தனிச்சொலலை மீக சோச்கும போது இரண்டு ருறள்வெண 
பாகாய் வெவவேறே சிறகும். விகற்பம ஒருவிகற்பம், 

ஆசிடைநேரிசைவேண்பா, 
உதாரணம், 

௪, தாமரையின் ரு.சாடித் தண்டுவலைச் சேதளைச்து 
தாமரையி னாற்றமே தானாறும்--தாமரையபோற் 
கண்ணான் முக சான் சரதலத்தான் சேவடியென் 
கண்ணார்வஞ் செய்த கருத்து 

இஃ.௪ *டைசேரிசைவெண்பா, தாளும் அன்புழி சீன் 
சாறும்” என்றும் ௮சையிரண்டும் ஆ௪., அசுசளையும் அறித்ட



    

   via: பச்சண சம/கதஸ்பாச இசன்டகுதள்வெண்பாவாங் மெல், 
க்ப்த சிற்ரும், விக்த்பம் இருவிகற்பம். 

SH inp முள்படாப் போசமுச் அல்லாத் 
MOK தச்கார்க்கே செய்யா... ஒருகிலையே 
முட்டின்,கி மூன்று முடியுமே லஃதசென்ப 
பட்டினம் பெற்ற கலம், நாலடியார். 

"இ.தவும் ஆரிடையேரிசைவெண்பா, செய்யா என்புழி சின்ற 
பகரவாகாரம் ௮௪, ஆரினையும் தனிச்சொல்கேயும் தலிர்த் து சோம் 
நச் குழலீரண்டாதல் அறிக, விகற்பம் இருவிகற்பம், 

ட, ஆச்ச வதிலினரா யாண்டிளைஞூ ராயினும் 
காத்சோம்பித் தம்மை யடக்குப--முூத்தொதுஉ௰் 
தீத்தொழிலே கன்றித் இரிதர் தெருவைபோற் 
போத்தருர் புல்ல.றிலி ஞர். நாலடியார். 

இ.அவும் ஆரிடைகேரிசைவெண்பா, அடக்குப என்புழிசின்த 
பசரம் தலிவிகற்பம் ஒருவிகற்பம், 

௬, வஞ்பே னென்றவன்ற லூருரைத்தான் யானுமவன் 
வஞ்சியா ளென்பதனுல் வாய்கேர்கதேன்--வஞ்யொளன் 
வஞ்ியேன் வஞ்ரியே னென்றுசைத்தும் வஞ்டித்தான் 
வஞ்ரியொாய் வஞ்சியொர் கோ, 

இஅவும் ஆரிடைகேரிசைவெண்பா, வாய்சேர்சதேன் என்பு 
ழிப் பின்னின்ற அசையிரண்டும் ௮௪. விகற்பம் ஒருவிகற்பம், 

  

“ேோசையெண்பாவைப்பற்றி வேறும் ரில கூறுதும். முற்று 
மோனைத்தொடை, முற்றெதுகைத்தொடை, மேற்க தலாய்மோ 

னைத்தொடை, மேற்க தவாயெதுகைத்தொடை, $ழ்ச்ச தவாய்மோ 
னைச்சொக்ட், €ழ்க்க தவாயெதுகைத்தொடை, முற்றுமுசண 
டொடை முதலியனவற்றுள் ஒன்றை இரண்டாமடி பெத்று 
வருங்து சேரிசைவெண்பாயுக்குச். சிதப்பாரும் என்பது Pw: 
சொள்சை,! 

உதாரணம். 

அரிசனத்? தாடை. 

 



Ca யாப்பருங்கலச்சாரிகை, 

தன்போல்வா ரில்லுட் டயக்குரீர்த் தண்டற்கை 
என்போ டி.யைந்த வமிழ்.த. நாலடியார். 

  

ழற்றேதுகைத்தோடை. 

௨. பொன்னிணர் ஞாழற் புகல்வதியு சாரைகாள் 
கன்னியரும் புன்னைமே லன்னக்காள்--எ ளனைகீர் 

இன்னொலீநீர்ச் சேர்ப்ப னிரவில் வருவதன் முன் 
கொன்னே குறிசெய்த வாறு, யாப்பதங்கலவுரை. 

  

மேற்கதுவாய்மோ?$ன த தோடை. 

௩. இவ்வளவிற் செல்லுக்கொலிவ்வளகிற்காணுக்கொல் 
இவ்வளவிற் காத லியம்புக்கொ--லிவ்வளவில் 
மீளுக்கொ லென்றுளையா வீம்மினான் மும்மதகின் 
முஞங்கொல் யானை பரசு. நளவேண்பா, 

  

மேற்கதுலாயேதுகைத்தோடை. 

௪, சட்டியிலே பாதியந்தச் சட்டுவத்தி லேபாதி 
இட்டகலத் தஇற்பாதி யிட்டிருக்கத--இட்டமுடன் 

ஆடிவர்த சோணேச ரன்றழைத்த போதுபிள்ளை 
ஒடிவந்த தெவ்வா நுரை. காளமேகப்புலவர்பாட்டூ, 

  

கீழ்க்கதுவாய்மோ*ன த்தோடை. 

இ, மாரீல மாண்ட துகலுமிழ்வ தொத்தருவி 
மாநீல மால்வரை காடகேள்---மாநீலக் 

காயும்வேற் கண்ணாள் களையிருளி of er 
வாயுமோ மன்ற யாய். திணைமா?லை. 

  

கீழ்க்கதுவாயேதுகைத்தோடை. 

௬, மன்னன் விடுத்த வடி.விற் நிகழ்கின்ற 
அ௮ன்னம்போய்க் கன்னி யருகணைய--கன்லனுதலும் 
தன்னுடல் விட்டுச் தனியிடஞ்சேர்ச் தால்கதனை 
என்னாடல் சொல்லென்றா எீல்கு. நளவேண்பா.



ராசா ர சாரா 
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இச்கேரிசைவெண்பாக்களிலே இரண்டாமடிசளெல்லாம் குறி 
Sea be தொடைகள் அமைர்து சிறப்புறுதல் ௮றிக, பிற வர் 
௪மிக் சாண்ச, 

ரேரிசை வெண்பாவுக்குப் பொழிட்பு மோனை லவருதலே றப் 
பபபன்பத வேறு ரிலர் கொள்சை, 

உதாரணம், 

. பரிக்துவரு கோடிலெமே பாதாள ராயன் 

விரிந்த பணா மணியை வென்றோன்--நெரிந்தவயந் 
நதேமாம் பொழிற்புகார்ச் சீர்க்கமல வைகுந்தக் 

கோமான் வரவின்று கூறு. பந்தனந்தாீதி, 

இத பொழிப்புமோனை பெற்றுவர்த மேரிசைவெண்பா, 

கேரிசைவெண்பாவிலே அளவடிக்கு ஏழு மூதற பதினாறு பரிய 
சம என்றும், சிந்தடிச்கு ஐ௦துமுசற் பத்துவரை என்றும் ஒருசா 

சா எழுத்தளவை கூறுவர். மற்றொருசாரார் அளவடி. பஇனான் 

கெமுத்தின் மேத்பமோயிற் செப்டலிசை சிசையுமென்பா. 

இருவள்ளுவகாயனாருடைய குறள்வெண்பாக்களும், புகழேந்தி 
பு௨வருடைய வெண்பாக்களும் பதினான்கெழுத் இன்மேத்டடாத 
மந்த ௮ளவடியனவாயே பெரும்பாலும் வருகின்றன. 

௧, ஆங்கவர் சொன்ன வுரைகேட் டழிவெய்தி 
நீங்கா வுயிரோடு நின்றிடடான்.- பூங்காவில் 

வச்ளம்போற் கோகு மலருக் திருகாடன் 

உள்ளம்போதற் கண்ணீ ருகுதது நளலேண்பா 

௨ மயிர்வனப்புங் கண்கவரு மார்பின் வனப்பும் 
உ௫ர்வனபபுங் காதின் வனபபும்--செயிர்தீரந்த 
பல்லின் வனப்பும வனபபலவா ஞாற்கியைகக 

சொல்லின் வனபபே வனப்பு, சிறுபஜ்சழலம் 

இவை யிரண்டெ முன்னையஇலுள்ள அளவடிகளெஉலாம 
பன்னிரண்டெழுத்தின. பினனையஇனளவடிகளெ லாம பதினான் 

கெழுத்தி, (உ - ௪) 

  

இன்னிசைவெண்பா, பஃரறொடைவெண்பா, 

ஒன்றும் பலவும் விகற்போட நான்கடி யாய்த்தனிச்சோல் 
இன்றி ௩டப்பினஃ தின்னிசை துன்னு மடிபலவாய்ச் 
சேன்று நிகழ்வ பல்றோடை யாஞ்சிறை வண்டின் 
துன்றங் கருமேன் குழற்றுடி நேரிடைத் தூமோழியே



‘alo onjugbenditfioas, 

Sartore ae ain. 
a, Oriel excuse t «ioe Deraastinclt 

எய்து மலிதேர் வளாமழை ிசைமோழ் 
வையக மெல்லாம் பலலிகற் பேற்றது. வ பககம் 
பையர வல்குல்பன் மாடம் பஃறொடை பல்லிகற்பே. 

டூன்னிசைவேண்பா. 

ஒன்றும் பலவும் விகற்போே கான்கடியாம் தனிச்சோ 
லின்றி க௩டப்பின் அஃது இன்னிசை: 

கேரிசைவெண்பாவானது ஒன்றும் பலவுமாயே கிசு 
ந்பத்தோடு சான்கடியாய்த் தனிச்சொஃ்லில்லாமல் ஈட 
க்குமாயின் ௮ஃது இன்னிசைவெண்பாவாய் முடியும், 

இஃது இனியவோசையும், இனியசொத்களும் பெற்று og 
தல் பற்றி இன்னிசைவெண்பா எனப்பட்டது, இனிமை . இச 
இன்னிசை. இன்னிசைக்கும கேரிசைக்கும பேதம் யாதோவயெ 
னின) இன்னிசை செடுழவும மென்மையுமுடையதாய் வரும, 

Cafes செறிவும் வனமையுமுடையதாய் வரும, இசண்டின் சுவை 

யும் இருவேறுவசை, 

ஒரு விகற்பமாய வருவதும, இருவிகந்டமாய வருலதம, பல 
விசற்பமாய் வருவதம, தனிசசொற் பெற்றுப் பல விகற்பமாய் 

வருவதும், ஒரூ, த்தொடைபெறறு வருவதும் என இன்னிசை 
வெண்பா ஐவசை என்பர். 

Q. SA reer in 

ஏவிகற்பம் 

க. வைகலும வைகல் வரக்கண்டு மஃதுணசார் 
வைகலும் வைகலை வைகுமென் தின்புதுவர் 
வைகலும் வைகற்றம் வாழ்சாண்மேல் வருதல் 

வைகை வைத்துணசா தார், நாலடியார். 

ட, து5மீர் பெருஞ்செல்வர் தோன் நியக்காற் ரொட்டுப் 
பதடு ஈடர்தகூழ் பல்லாரோ டுண்க 

, 2500 யார்மாட்டு சில்லா.அ செல்வஞ 
* ஏசடக் சால்போல வரும் சாலியர் 

heme,



செய்யுளில், 

   
| ‘eesiojus 

ச.இஜ்துசொலள்துசொ லெள்துநொ கெள்ளு௮ 
oan wee berpg = ppQuwe ென்னி 

அமின் | யொக்தும் லகையான் 
மருவுமின் மாண்டா சறம், நாலடியார். 

பலலவிகற்பம், 

௪, அளம்பட வேண்டாதார் யார்யாரு மில்லை 
அளர்தன போச மலரவ சாற்றான் 
விளல்காப் இரட்டினா ரில்லை -களங்கனியைக் 
காரெனச்செய் தாரு மிலர், நாலடியார் 

இல்?ச வளம்பட என்பதற்கு அளச்தன என்பது அடியெ 
தகை. விளள்காய் என்பதற்குச் சனகிமனி என்பது ஒருவ 
அசை. காசெனச்செய் என்பதற்குத் சாரும் என்பது இணையெ 

தகை. பலவிகதற்பம் என்றது இவைகளையே எனக்கொள்க, 

தளிச் சோவ்லோடபலவிகற்பம். 

க அங்கண் விசும்பி னகனிலாப் பாரிக்குக் 

இக்களுஞ் சான்றோரு மொப்பர்மத்--.நிக்கண்மத 

ஆற்துஞ்சான் ரோரஃ--தாற்றுர் 
தெருமக்து தேய்வ ரொருமா சுதின், நாவடியார. 

இக்சே முன்னிரண்டடியும அடியெதுகையாயெ ஒரு adap 
பம, தூன்ருமடி பொழிப்பெதுகை, நானகாமடியும் பொழிப்பெ 
அகை. இலங்யே டலவிகறபம். மூனமுமடி முச9ரும் கான்காமடி. 
காத்ச்ருமாக இயவெணபாவைக் கொள்ளாககாற் பலவிகற்பததி 
ற்கு உதாரணமாவஇலலை, வெண்பாவிலே இடையடிமுச்£ரும் 
இறுதியகி சாற்ுமாய் வருவதுமுண்டு, பிறரிதனைச் சவளைவெ 
ண்பா என்பர். இக்தாலார் இன்னிசையிலடக்ளெர்போலும, 

of . 
2.. AC sree oF Pu, மர்ச்டலுக் தம்முள 

ஓலிபம் பெருமையு மொக்கு--மலிதேோன் 
aA பல்வ சடல்படா-.-கசரி 
கடல்படுவ வெல்லாம் ப டும்ப 

Pads முன்னீரள் ச்டந்பும் அடியெதுசை. 
ஒரு வெதுகை, சான்சாமடி Gut Ou gens, இதையே ue 
விச்த்பம்,



௬3. யாப்பருங்கலக்காரிகை, 

ஒநஉவேதுகை. 

ச, கடற்குட்டம் போழ்வர் கலவர. படைக்குட்டம் 
பாய்மா வுடையா லுடைக்கற்கு--தோமில் 
தவக்குட்டந் தன்னுடையா வீர். மவைக்குட்டங் 
கற்ருன் கடந்து விடும், நான்மணிக்கடிகை. 

௨, மழையின்றி மாநிலத்தார்க் கில்லை-- மழையுக் 

தவமிலா ரில்வழி யில்லை-- தவமும் 
௮சசிய லில்வழி யில்லை--யரசலும் 

இல்வாழ்வா ரில்வழி--யில், நான்மணிக்கடிகை. 

௩. இன்னாமை வேண்டி னிரவெழுக---விக்கிலத் து 
மன்னுதல் வேண்டி னிசைஈடுக-.- தன்னொடுஞ் 

செல்வது வேண்டி னறஞ்செய்க-- வெல்வது 
வேண்டின் வெகுளி விடல், நான்மணிக்கடிகை 

இவை மூன்றும் அளவழடியெல்லாம் ஒர வெதுகை பெற்று 

வ$த இன்னிசைவெணபாக்கள், உதாரணவரிசை வகைசோக்கி 

மாத்றப்பட்டது, 

இனஜும் இககே காட்டப்பட்ட இன்னிசைவெண்டாக்க 
ஸ்ல வரும் இணையெதுகை, இணை3மோனை, பொழிப்புமொனை, 

கூழைமோனை முதலி. பவைகளை அடி.களி? ல கோக்க அறிக, “வைக 

லும்” என்பதிலே இணைமயெதுகை, இணைமோனை, கழையெதுசை, 
€ழ்க்கதவாபெதுைக, கூழைமோனை, முற்றுமோனை முசவிய டவ 

விகறபமும் வருகின்றன, 

  

பஃறேடைவேண்பா, 

அடி. பலவாய் சேன்று நிகழ்வ பஃ்றோடையாம்:-- 

அடிகள் ஐர்து முதலிய பலவாடரீண்டு ஈடப்பனவா 
சிய கேரிசைவெண்பாவும் இன்னிசைவெண்பாவும் பஃ 
ஜெடைவெண்பா எனப்படும், 

இ.த டல தொடை பெற்று வருதலிற் பல்டமொெடை எனப்பட் 

டது. பல் தொடை-பல்டமுடை, பலதொடை என்றது ஐந்து 

முதலிப அடிகளை, அடி இரண்டு ஒருதொடை, இரண்டல்லாதன 

பல என்பது வடநூல் வழக்கு. கேரிசை, இன்னிசை என்றும் 

இரண்மெ. என்பது போதர சிசழ்வ எனப் பன்மையாற் சுட்டிஞர்,



செய்யுளியல். ௬௩ 

உதாரணம், 

௧. வையக மெல்லாக் கழனியா-. வையகத் தச் 
செய்யகமே சாற்.நிசையின் றேயங்கள்--செட்யகத து 
வான்கரும்பே தொண்டை வளகாட--வான்சரும்பின 
சாறேயக் காட்டுத் தலையூர்கள்--சாறட்ட 
கட்டியே கச்ரிப் புறமெல்லாங்--கட்டியுட் 
டானேற்ற மான சருக்களர மாமணியே 
Boo peer SEA ws. 

இஸ்.து இன்னிசை வெண்பாவே டோன்று பல விச்நடமாய 

வர்த பஃ்ரொடைவெண்பா, 

ஒரவிகற்பம், 

௨. சேற்றுக்கா னிலஞ் செருவென்ற வோதன்லேல் 

கூற்றுறம் மொய்ம்பிற பகழி பொருகய 
ஜோற்றச் தொழில்வடிவு தம்முட் டடுமாற்நம் 

வேற்றுமை யின்றியே யொத்தன மாவடர் 

ஆற்றுக்கா லாட்டியர் சுண், 

பலவிகநீபம். 

௩. பன்மாடக் கூடன் மதுரை நெடுகதெருவில 
என்னேடு நின்றா ரிருவ ரவருள்ளும 
பொன்னோடைசகன்நென்ருணல்லளே-பபொன் னோேஷடக 
இியானைகன் றென்றுளு மரகிலையள்-- யானை 

எருத்தத் தருக்க விலங்கிலைவேற் றென்னன் 

திருத்தார்கன் றென்றேன் நியேன், 

இவையிரண்டும் நேரிசை வெண்பாவேபோன்று ௨52 பஃ 
ஜெரடைவெண்பா, பன்மாடம் என்பதிலுள்ள விசறபககளை 

கோல்டு அறிக, பஃ்டறொடைவெண்பாவிற்கும் கவிவெணபாவிற் 

கும் பேதம் கவிவெண்பாகச் கூறும்வழிக் கூறப்படும். (௫-௬) 

  

சிந்தியல்வேண்பா. 

சர்தியல் வெண்பா கேரிசை எனதும், இன்னிசை 

என்றும் இருவகைப்படும். இது குறளிஞம் Og Cay. 
தாய் வருமியல்புடைமையிற் சிந்தியல் எனபபட்ட.த. 

ரூறளும் வேரே; சிந்தும் வேறே, குறள ச் டகு௫5ய ௮: 
மகாமகோபாத் 

டசக்டர், ௨. வே. க மமிகாதையி



௬௪ யாப்பதுக்ககக்காரிலசை, 

iw Crips Rig Capug. “pe Reeders" 
என்றுர் வனம் oer sem 

சிக்தியல்வெண்பா, வெண்பாகினி௮இி, 

க. நேரிசை யின்னிசை போல நடந்தடி மூன்றின் வந்தால் 
நேரிசை யின்னிசைச் சிந்திய லாகு நிகரில் வேள்ளைக் 
கோரசைச் சீர மோளிசேர் பிறப்பமோண் காசுமிற்ற 
சீருடைச் சிந்தடி, யேமுடி வாமென்று தேறுகவே. 

உ தாரணமுதற்குநிப்பு. 

௨, நற்கோற்ற வாயி லறிந்தா னையுநறும் பூங்குழலாய் 
சோற்பேற்ற கேரிசைச் சிந்திய லாஞ்சுரை யாழவம்மி 
நிற்றற் குரிய ௩றுரீல கேய்தல முல்லையுமேன் 
றேற்றப் படாதன் வின்னிசைச் சிந்திற் கிலக்கியமே. 

நேரிசைச்சிந்தியல். 

கேரிசை போல ஈடந்து அடி.மூன்றின் வந்தால் சேரிசைச் 
சிந்தியலாகும்:-- 

குறள்வெண்பாத்தானே தன்னிதுதியடி. தனிச்சொல் 
ஓம் ஆசு வேண்டுமாயின் ௮ துவும் பெற்று கேரிசை வெண் 

பாவே போன்று அளவடி.யாய் நிரம்பிப் பின்லும் ஜாடி. 

பெற்று மூன்றடியான் வருமாயின்,௮.து சேரிசைச்ரிக்இியல் 
வெண்பாவாகும். 

உதாரணம். 

டுநவிகற்பம். 

க, கற்கொற்ற வாயி னதுங்குவளைத் தார்கொண்டு 
சுற்றும்வண் டார்ப்பப் புடைத்தாளே-பொத்றேரான் 

பாலைரல் வாயின் மகள. 

ஒருவிகற்பம். 

௨. அறிக்தானை யேத்தி யறிவாக் கறிர்து 
சிறத்தார்க்குச் செவ்வ லுளைப்ப--ிறந்தார் 

சிறந்தமை யாராய்ர்.து கொண்டு, 

இவையிரண்டும் ஆரிடைகேரிசைச்சிச்தியல் வெண்பா, முள் 

னையஇல் இடப்பட்ட ௮௪ இரண்டு) பின்னையஇல் நன்று, " 
aaa



Codnjanaw, சுடு 

ஒன்ளகசச்சீர்திம்த்வெண்பா. 
பேல நடந்து அடிமூன்ரின் வக் சலசல: து நின் வக்நால் இன் 

  

வெண்பாவே போன்ற அளவடியாய் சிரம்பிப் பின்லும் 
ஓரடி பெற்று மூன்றடியான் வருமாயின், அஃது இன்னி 
னசச்சிச்தியல் வெண்பாவாகும். 

உதாரணம். 

ஒரவிகற்பம். 

௧. சுசையாழ வம்மி மிதப்பஃடலயரையனைய 
யானைக்கு ரீத்து முயற்கு கிலையென்ப 
கானக காடன் சுனை. 

ஓரவிகற்பம், 

2, epte Osis ge கொட்டியுர் திண்டிப 
பிறகாட்டுப பெண்டிர் முடிகாறும் பாரி 

upsreOu Query sy. 

ஒநஉவேதுகை, 

௩. முல்லை முறுவலித்துக் காட்டின--மெல்லவே 
சேயிதழ்க் கார்த புடுப்பி ன் டபோயினார் 
இண்டேர் வரவுரைக்குங் கார். 

இலை மூன்றும் இன்னிசைச்சிர்தியல வெணபா, இவத்று 

எளே சுரையாழ என்பதற்கு வரையனைய என்பது ஒரூ௨வெ 
தச, யானைக்கு என்பதற்குக் கானக என்பது அழியெதுசை, 

மற்தையவைகளையும் இங்கனம் சோக் அறிக. 

வளைக் 

வேண்பாவினிறுதி. 

ஓரசைச்சீகும் ஒளிசேர்பிறப்பும் ஒண்காசும் இற்ற சீர 
டைச் சிந்நடியே முடிவாமேன்று தேறுக--- 

நான்) மலர் என்னும் ஓரசைச்சீர்வாய்பாடுகளும், 
காச் பிறப்பு என்னும் குற்துகா வாய்பாடுகளுமாயெ கான் 
கலள் ஒன்றான் முடிந்த இறுதிச் ரிளைபுடைய சிந்தடி.



௬௬ யாப்பருங்கலக்காரிசை, 

தானே வெண்பாவுக்கெல்லாம் இறுதியடியாய் வருமெ 
னத் தெளிக, 

ஒரசைச்சர் என்றது சாள், மலர் என்னும் வாய்பாட்டுச் Fi 
களை என்பத :'நாமாண்புரைத்த வசைச்சீர்க்ததாரணம் நாண் 
மலரே” என்பதனாற் பெறப்படும். இருசால்வகையாய திற்கும் 
கேரசை சிரையசைகளுள்ளே சாள் என்னும் வாய்பாட்டு சோரசை 
யும் மலர் என்னும் வாய்பாட்டு நிரையசையும் இறுதியிற் சீராய் 
நின்று செப்பலிசையை இனி முடிக்குஞ் சிறப்புடைமைபற்தி 
விசச்து கூறப்பட்டன. மற்றைய சோசைகளு:ம், நிரையசைகளும் 
இச.தணைச் சிறப்பில என்க, தனிக்குறிலாலாய ரேரசையும், ரு.றி 

விணை யொத்ருலாய கிரையசையும் அவற்றுள்ளும் சறப்பில என்ச. 

கா௪, பிறப்பு என்னும் குற்றுகரவாய்பாட்டுச் 2ரசஞம் இசை 
யி் ௪௬௨9 இறுதியிலே நின்று இனித முடிக்கும் இயல்புடை 

யன, முற்றுகரவீற்றுச்சீர்சள் இத் துணைச் சிறப்பில, தேமா முத 
லிய வாய்பாட்டுச் €ர்கள் இறுஇயில் வருதலில்லை, வருமாயிற 

செஃ்பலிசையை வழுப்படுத்தும், காச, பிறப்பு என்பன காள், 

மா என்பவைகளிஜும் சிறப்புடைமைபற்றி ஓண்காசு எனவும், 

ஒளிசேர் பிறப்பு எனவும் விசேடிக்கப்பட்டன, 

காச, பிறப்பு என்பன தேமா, புளிமா என அடங்காவோ 
வெனின், அடங்கா) என்னை? தேமா புளிமா என்பன இருமாச்இ 

ரையுடையவாய் விரிந்திசைக்கும் ரெடிலீறுடையன, காச, பிறப்பு 
என்பன அரைமாத்இிரையுடையவாய் ஒடுந்கியிசைக்கும் குறிலீறு 

டையன, இவைபோன்று வரும் முற்றுகரவீற்றுச்சர்களையும் இசை 

யொப்புமைபத்றி இவற்றொ0 கூட்டி அரியர் தொல்காப்பியா 
அசை யென்று கொள்வர், அவர் கூறும் அசை நேர், நிரை, நேர்பு, 
நிரைபு என சான்கு, காசு - நேர்பு, பிறப்பு - கிரைபு, நேர்பாவது 

ஒரு நேரசைக்குப் பின் ஒருகரஞ் சேர்ஈது வரு௨.து. நிரைபாவத 

ஒரு சிரையசைக்குப் பின் ஒருசான் சேர்க்து வருவது, இவையிர 
ண்டும் ஒருசொல் விமுக்காடாய்ப் பிளவுபடாசனவாய்க் குற்று 
கரவிராயாவது முற்றுகரவீருயாவது நிற்கும், 

காசு, காள், மலர், பிறப்பு ஏன்னும் வாய்பாட்டுசசீர்கொண்டு 

முழிதலை முன்வ5ுத வெண்பாக்களில் நோக் ௮றிக, முற்று ரவீற 
முன் முடிதல் காட்டும், 

உதாரணம், 

இறநதிடுமின் றீயவை பிற்காண்டு மாதர் 

இறர்து படிற்பெரிசா மேத--முறந்தையரகோன்



் செய்யுளியல், ௭௪ 

திண்ணார மார்பிற் றமிழர் பெருமானைக் 
கண்ணாரக் காணக் கதவு, ழத்தோள்ளாயீரம். 

இத கதவு என முற்றுச்ரவீற்றுச் சீரான் முடிச்ச வெண்பா. 

புல்லு, அருளு என்பன போல ஏவன்முந்றாய் கிற்ரும் முற்றுசர 

விற்ருன் முடிச்ச வெண்பாச்சளும் உலவு, அுவையெல்லசம் சற 

ப்பில என்ச, (௭-௮) 

வெண்பாவினம். 

வெள்ளைசசெக் துறை, குறட்டாழிசை, 

௧, அந்தமில் பாத மரவிரண் டோத்து முடியின்வேள்ளைச் 
செந்துறை யாகுந் திருவே யதன்பேயர் சீர்பலவாய் 
அக்தங் குறைஈவுஞ் சேந்துறைப் பாட்டி னிழிபுமங்கேழ்ச் 
சந்தஞ் சிதைந்த குறளுங் குறளினத் தாழிசையே, 

வெளிகிருகத்தம், வெண்டாழிசை, வெண்டுறை, 

௨, மூன்றடி யானு முடிந்தடி தோறு முடிலிடத்துத் (சையே 
தான்றனிச் சோற்பேறுக் தண்டா விருத்தம்வேண் டாழி 
மூன்றடி யாய்வேள்ளை போன்றிறு மூன்றிழி பேழுயர்வா.ப் 
ஆன்றடி. தாஞ்சில வந்தங் குறைந்திறம் வேண்டுறையே. 

உதாசணமுதற்குறிப்பு, 

௩ கோண்டன் முழங்கின வாவா விருத்தங் குழலிசைய 
வண்டினம் வேண்டூறை தாளா முழங்கோட€ தாழிசையே 
௩ண்மிதேன் ரார்கலிகோன்றைவேண்சேந்துறைரீலண்ணும் 
பிண்டி யறுவர்வண் டாரேன்ப தாழிசை பெய்வளையே, 

வேள்ளைச்சேந்துறை. 

௮ந்தமில்பாதம் ௮ளவு இரண்ட ஒத்துமுடியின் அதன் 
பேயர் வேள்ளைச்சேந்துறையாகும்:-- 

குறள்வெண்பாத் தானே தனக்குரிய சிந்தடி. ௮ள 
வடி. என்னும் இரண்டும் சரினால் ஒத் துமுடியுமாயின் 
அதன்பெயர் வெள்ளைச்செர்துறை என்பதாம், 

இத வெண்பாவுக்கமாய் சேரிய இசையும் ரிய பொருளும் 
பெற்று வருதலால் வெள்ளைச்செர். தறை எனப்பட்டது. வெண் 

செந்துதை, செக்துறைப்பாட்டு, செர்துறைவெளளை என்பன



aa யாப்பரும்சள்ச்சார்லச. 

இதன் பரியர்பம், செம்மை 4 சேர், அழகு, அறை - அறைபோம் 
வத, தத்தம் பாவுக்குத் துறைபோன்று சித்பதென்பர், தறை 
போன்று மித்தாலத சத்தம் பாவிஜ்ரிழக்பெல்லாம் கச்தொடுர்ச 
கித்சப் பெறுதல், ™ a 

த்தமில்பாதம் - இறுஇிப்பாசமில்லாத ௮) சக்தி. என்ற 
ety. hin Queré Apis ps சொல்லப்படுவத மாற்ரர்சோண் 
டதேயாம். ''சாற்ரர்கொண்டதடியெனப்படுமே"' என்பது தொல் 
காப்பியம், ராத்€ரில் ஒரு£ர் குறைந்து நிற்றல் பந்திச் சிர்தடி, 
யையே “அச்தமில்பாதம்'” என்றார், அக்தமில் என்பதை ஒருவா 
கிரியமாக்கி முடிவுசெய்து முடிவில்லை என உரைப்பாருமுளர், 
அது சக்ச முடிலாகசமை அதிக, சேரிசையும் சிர்தியலும் போல 
இதனையும் குறட்டாழிசைகளையும் குறள்வெண்பாவில லவத்து 
இலக்கணக்கூறிச் சகுக்முடிததல அறிச. 

  

உதாரணம், 

இரவிகற்பம், 

௧. ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம 
இதலிற் சிறர்தன் ரொழுக்க முடைமை, மதுமோமிக் 

ergs 
ஒருவிகற்பம். 

௨ கொன்றை வேர்தன் செல்வ னடியிணை 
என்று மேத்தித் தொழுவோ காமே, கோன்றைவந்தன். 

இவையிரண்டும் நேரியவோசையும் ரிய பொருளும் பெற்றுச் 
ஈச்தடி. யாய gigMaurga அள வடிபோல சாற்ர்கொண்டு முடி. 

தீலீல வெண்செந்துறையாயிற்று, பாவினமகட்ருச் €ர்தளைசியம 
(மிலலாமை “மாஞ்சேகலியுட்புகா” எனபுழிக கூறப்படும், 

தறட்டாழிசை. 

சீர்பலவாய் அந்தங்குறைவும் குறஸினத்தாழிசை:.- 

இரண்டடிகளிலுஞ் சீர்கள் பலலாய் வரப்பெற்று 
முதலடியிலும் இறுஇபடி சுருங்கி முடியும் குறள்லெண் 
பாக்களும் குறட்டாழிசை எனப்படும், 

Os குறள்வென்பாவுக்கு இனமாய்த், தாழம்பட்டலோளச 
யோடு வருசல்பற்றிக் குறட்டாறிசை எனப்பட்டது, தாழம் - 
தாமசம், மந்தம், பலவாய் என்றது இரண்டடிகளிலும் சான்றின் 

மேல் வருதலை, குறைச - ருறைவடையன;
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௪. சீல மாகிட் வீடு வார்டுலா 
சிஜ்ற்கிள்றபோற் இபாள்பெ பொன் றுமாற் 

காலம் பலகாலஞ் சென்றும் செல்வர் 
யாச்சை கழித.லுமே, 

௨, ண்ணு வார்வினை சைய சாடொறும் 

கத்த வர்க்கா சான ஞானகற் 
கண்ணி டை யேயடை 

லார்கள் கற்றன்சே, 

இவையிரண்டும் £ர்கன் பணயக் குறள்வெண்பாவுக்குரிய 
எல்லையினின்றும் சீண்டு இறுதிய,. முதலடி.யினின்.று சருங்கெர்.த 
ருறட்டாறிசை, முதலடிசளிரண்டும் எட்டுச9ர், முன்னையதின 
இ.தஇயடி. ஆறு?ர், பின்னையஇனி.றுஇியடி. ஐதர், 

சேந்துறைப்பாட்டினிழிடம் குறளின த்தாழிசை:-- 

இசையினாலும் பொருளினாலும் வெண்செகதுசையி 

னின்றும் குதைவுபாடுடையதாப் வரும் குறள்வெண்பா 

வம் குறட்டாழிசை எனப்படும், 

செத்துறைப்பாட்டு - வெண்செக.துறை. இழிபு - ௫ுறைவுபா 

டைய. வெண்செச்துறையாய் எர்து அதனினின்றும் குறைர்த 
வரும் ரூறள்வெண்பாவெனக்கொள்க, 

  

& gr rear. 

க, பிண்டியி னீழற் பெருமான் பிடர்த்தலை 
மண்டலச் தோன்றுமால் வாழி யன்னாய். 

௨, அிதுவர்க் கறுவரைப் பெற்துங் கவுக்இ 
மறுவறு பத்தினி போல்வையி ofr. 

இவையிரண்டும் இசையினாலும் பொருளினும் வெண்2தும 
அறையினின் றம் குறைவபாடுடையவாய் வரத குதட்டாழி-ல வரும 

கனகவ சில சீரிறை 

அங்கேழ்ச்சந்தம் சிதைந்த குறளும் குறளி 
செப்பலிசை சிதைவுபட்டுவத்த குபான்று பந்தாக 

குறட்ஷாழிசை எ ப்படும். SUS, GPS. உய்



௭௦ யாப்பருங்கலக்காரிகை, 

அங்கேழ்ச்சச்தம் - செப்பவிசை, அம்கேழ் - அழயெகிதமு 
டையத) வெண்பாவென்றகாறு, கெழுமை - நிறம், கருமையுடை 
யத காரெனப்பட்டாற்போலக் கெழுமையுடையது கேழெனப் 
பட்டதி, சந்தம் - இசை, 

உதாரணம். 

க, வண்டார்பூல் கோதை வரிவளைக்கைத் திரு ஐதலாள் 

பண்டைய எளல்லள படி. 

இக்குறள்வெண்பா கவித்தளை விரவீச் செப்பலிசை சிதை; 

லாற குறட்டாழிசையாயிறறு, வரிவளைக்கைத்திருதுலாள என் 

புழி வர்த தளை கலித்தளை, இக்கனமே குறட்டாழிசைவகை 
மூன்று. 

  

வேளிவிநத்தம். 

தண்டாலிருத்தம் மூன்றடியானும் முடிந்து அடிதோ 
றம் முடிலிடத்துத்தான் தனிச்சோற்பேறும்:-- 

வெளிவிருத்தம் மூன்றடியானும் கான்கடியானும் 

முடிக்து அடிதோறும் முடிவிடத்திலே தனிச்சொற் பெற 
தவரும், 

இத வெண்பாவுகளெமாய் நிற்றல்பற்றி வெளிவிருத்தம் 

என்று வழங்கப்படும். வெளிவிருத்சம், வெள்ளைவிருதச்தம், வெண் 

பாவிருச்சம் என்பன ஒருபொருட்ளெவிகள், வெளி என்பது 

வெண்பா எனப்பொருள்படும் பண்புகொள்பெயர். வெண்மை 

பருதி. இ விகுதி, வெள்ளை என்பதுமது. விகுதி ஐ. தண்டா 

விருத்தம் - வெண்பாவை நீங்காதவிருச்தம். தண்டாமை - oH 
காமை, விருத்தம் - சிகழ்ச்சிகூறுவத, பிரசாசமுடைய த, 

உதாரணம். 

௧, கொண்டன முழங்கினவாற் கோபம் பரக்தனவா-.- 
லென்செய்கோ யான் 

வண்டு வரிபாட வார்தளவம் பூத்தனவா-- 
லென்செய்கோ யான் 

ஏண்டி டையும் தோகை யிருர்தகவி யேல்கினெவா-.- 
லென் செல்கோ யான, 

இது மூன்றடியான் முடிந்து முடிவிடத்லே தனிச்சொற் 
Cupp ats கெளில்ருத்தம். அடிசோறும் முடிலிடத்தின் நின்ற
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என்செய்கோயான் என்பது தனிச்சொல். மூன் றடியான் முழி.தல் 
பற்றி இதனைச் ஈிர்தியல்வெண்பாவுச்செமென்ப, 

௨. ஆவா வென்றே யஞ்சென ராழ்க்தா--ரொருசாரார் 
கூகூ வென்றே கூவிளி கொண்டா--ரொருசாரார் 
மாமா வென்நே மாய்ந்தனர் நீந்தா--ரொருசாரார் 
ஏ$€ர் காய சென்செயப்து மென்று-- ரொருசாரார் 

இத கான்கடியான் முடிர்து முடிவிடத்திலே தனிச்சொத் 

பெற்று வந்த வெளிவிருத்தம். அடிதோறும் முடிவிடத்தில் கின்ற 

ஒருசாரார் என்பது தனிச்சொல். கான்கடியான் முடிதல்பற்றி 
இதனை கேரிசைவெண்பாவுக்ெமென்பர், 

  

வேண்டாமீசை, 

வேண்டாழிசைபே மூன்றடியாய் வேள்ளைபோன்றிறம் - 

வெண்டாழிசைசதான் மூன் றடியாகி இறுதியடி வெண் 

பா?வ போன்று முச்சீர்கொண்டு சிந்தடியாய் முடியும், 

இ.து வெண்பாவுச்கனமாய்த் தாழமபட்ட இசையோடு வரு 
தலடற்றி வெண்டாழிசை எனப்பட்ட த, 

உதாரணம். 

நண்பி தென்று நிய சொல்லார் 
மூன்பு நின்று முனிவு செய்யார் 

௮ன்பு வேண்டு பவர், 

இத மூன்றடியாம் இறுதியடி வெண்பாவே போன்று மூட. 

சச வெண்டாழிசை, 

  

வேண்டுறை. 

வெண்டை மூன்றிழிபு எழுயர்வாய் அடியான்று அர் 
தம்சில குறைந்திறும்:-- 

வெண்டுதை மூன்றடியான் முடிவது சுருங்கெய)துப 

ஏழடியான் முடிவது ரீண்டதுமாய் கான் இன்மேல்லரும் 

Flee முன்னுள்ள அடி. அகன்று இறுஇயடி சில சீரின் 

குறைந்து முடியும், 
இத வெண்பாவுகளெமாய்த் துறைபோன்று நிற்றலால் 

வெண்டுறை எனப்பட்டது. இழிபு - சுருக்ெது, குறுகிய து, உய



௪௨ யாப்பருங்கலச்காரிகை. 

ர்வு - சீண்டது. மூன்றிழிபேழுயர்வு எனலே மூன்ற. முதல் 
ஏழடிபரியர்சம் பெற்று வருமென்பத பெற்றம், இறுஇபடியும் 
அதற்கு மூன்னிற்கும் ஒன்றுமுதலிய அடியும் என்பது போதா 
“சில அந்தம்? ஏன்றுர். 

உதாரணம், 

& தாளாள ரல்லாதார் தாம்பல ராயக்கா 

லென்னா மென்னும் 
ஆளியைக் கண்டஞ்ரி யாளைதன் கோடிரண்டும் 
பீலிபோற் சாய்த்து விடும்பிலிற்றி யாக்கே, 

இ. மூன்றடி. பெத்று முதலடி. அதுரீராய் சீண்டு மத்தை 
யடிகளாயெ இறுஇயடியிரண்டும் காத்ரோாய்க் குறு முடிச்ச 
Gace Ben p. 

௨. ரூழலிசைய வண்டினங்கள் கோழிலைய செக்கார்தட் 
குலைமேற் பாய 

அழலெரியின் மூழ்கனவா லக்தோ வளியவேன் 

நயல்வாழ் மந்தி 

கலுழ்வனபோ னெஞ்சயர்க்து கல்லருவி தாஉம் 

கிழல்வரை ஈன்ஞட னீப்பனோ வல்லன். 

இ. கான்சுடிபெற்று முன்னிரண்டடியும் அறு€ராய் சீண்ட 

பின்னிரண்ட்டியும் கரற்சீராய்க் குறுமுெடிந்த வெண்டுறை. வேறு 

படாத ஒருவசையொலியேயுடைமையால இவையிரண்டையும் 
ஒசொவி9வண்டுதையென்பர், 

ஈ.. முழங்குதிரைக் கொற்கைவேந்தன முழுதுலகு 
மேவல்செய முறைசெய் கோமான் 

வழங்குதிறல் வாண்மாறன் மாச்செழியன தாக்கரிய 
வைேல் பாடிக் 

கலங்கிரின் ருரெலாக் கருதலா காவணம் 

இலல்குவா ளிரண்டின லிருகைலீ பெபெயா்க 
தீலங்கன்மாலை யகிழ்ச் தாடவா டும்மிவள் 

பொலக்கொள்பூக் தடக்கட்கே புரிர்துசின் ருசெலாம் 
விலங்கியுள் எக்தப விளிச்துவே ௬பவே. 

இஃது எழம.பெற்று முன்னிரண்ட்டியும் ௮றுசோய் ரீணட 
மற்றையடியைந்தும் சாற்ரோய்க் கு௮ூமடிச்ச வெண்டுதை, முன் 
னிரண்ட்டியும் ஒருவகையொலியும், மற்றையடியைர்தும் மற் 
ஜொருவசை யொலியும் பயர்து கிற்றலால் இதனை பவேற்றரொவி



செப்யுளியல். ௪௩ 

கெண்டுதை யென்பர், ஐர்.சடி. வெண்டுை யாறட. வெண்டுலநச 
ளையும் சண்டுக் சாட்டுதம், 

ஐூ$தடிலேண்டூறை. 

௪ கல்லாதார் சஈல்லவையுட் கல்லேபோற் சென்திருக்தாற் 

கருமம் யாதாம் 

இல்லாசார் செல்வரைக்கண் டி. ணங்கியே முற்றக்கா 

லியைவ தெனனாம் [லும் 
பொல்லாதார் ஈற்கலன்கண மெய்ப்புஇிதாய்ப் பூண்டா 
பொலிவ தென்னாப (ன்னே 

புல்லாதார் பொய்க்கேண்மை புளைரந்துரைத் தாவ 

அல்லாதார் பொய்யா லறிபவே வபையாதோ, 
யாப்பருங்கலவுசை. 

இத மூனனைப அடி. கனறும அ௮று£சாய மீண்டு பின்னைய 

அடி.பிரண்டும் காற்சிராயக் குறை த முடிந்த ஒரொலவிெண்டு௭ ற 

ஆறடிவேங்டூறை. 

ந முழங்கு கடல்யானை மூரில் கடறபடை 

முதிததார் மன்னர் 

வழங்கு மிடமெலலாக தனபுகழே போக்கிய 

வை2வல விண்ணன் 

செழுநதண்பூம பழைசை.ுட் சிஈகதுசா ஞஞ செய 

எழுகதசோ திகததுளே யிருககவண்ண லாரடி. 
aps sO, மலாகளால் வீயகதுகா ஞுதொழதக 
அதாடர்கதுகின்ற வெவ்வினை துறதுபோ மாலரோ 

யாபபரங்கலவுசை 

இது முனனைய அடியிரணடும் அழுகிறாய் சீணடு பினை ப 
HR நான்கும் I BIIs குறைந்து முழு.த வேற்றொ5 

சவண்டுறை. (௯-௧0-௧௧ ) 
aE 

ஆசிரியப்பா, 

அகவலிசையும் இயற்சிரும் அளவடி.பும் பெற்து ஏ, 

இ. என், ஈ, ௮, ஐ என்றவற்றுள்ளே ஒன்றனை இறுதியிற் 
கொண்டு முடியுஞ செய்யுள் ஆசிரியபபா எனப்படும். 
இது ரும் பொருளும் இசையும நண்மையவாகப்பெற்று



எள யாப்பருங்கலக்காரிகை, 

அசிரியர் ௮றிவித்தல்போலப் பொருள்களை அறிவித்து நிற் 

றலால் ஆிரியப்பா எனப்பட்டது. அகவற்பா, மென்பா, 

௮ரசர்பா,தொகை என்பன இதன்பரியாயம், vena stone. 

நால்வசையாிரியப்பா, 

௧, நேரிசையாசிரியப்பா. 
௨. டணைகத்தறளோசிரியப்பா. 
௩. நீலைமண்டலவாசிரியப்பா. 

௪. அடிமறிமண்டலஙாசிரீயபபா. 

நால்வகையாசிரியபபா, 

௧. கடையயற் பாதமுச் சீர்வரி னேரிசை காமருசா 
இடைபல குன்றி னிணைக்குற ளேல்லா வடியுமோத்து 
நடைபேற மாமி னிலைமண் டலஈட வாதி.ந்தத் 
தடைதரு பாதத் தகவ லடிமறி மண்டலமே 

உதாரணமுதற்குறீப்பு, 

2. நேரிசை யாகு நீலத்தினு மேன்ப திணைக்குறட்பா 
8ரின் சிறிய நிலைமைய தாநிலை மண்டலப்பா 
வேரலேன் ராகும் விரைமலர்க் கோதைவில் லேர்நுதலா. 
சூரல்பம் பேன்ப தடிமறி யாகத் துணிந்தனரே. 

நேோரிசையாசீரயப்பர், 

கடையயற்பாதம் முச்சீர் வரிற் காமருநேரிசை .. 

தனக்குரிய இலக்கணமெல்லாம் பெற்று ஈடக்குப 
அசிரியபபா ஈற்றயலடி. மூச்சீராய் வருமாயின், 9 a Jer 

சையாசிரியப்பா எனப்படும், 

இத கேரிய இசையும் நேரிய சொல்லும் பெற்று வருதலபநறி 

25ரிசை எனப்பட்டது. கேர் - தலைமை, நுண்மை, பொரமை, இசை- 

ஓசை, சொல்லு, அ௮கலற்பாக்களெலலாவற்றுள்ளும் 8றப்புடை 

மைபற்திக காமரு கேரிசை என்ருர், 

உதாரணம், 

சிலத்தினும் பெரிதே வானினு முயர்ந்கன்று 

ீரினு மாரள வின்றே சாரற்



செய்யுளியல், எடு 

கருக்கோற் குறிஞ்சிப் பூக்கொண்டு 
பெருந்தே னிழைக்கு காடனொடு கட்பே. தறுந்தோகை, 

இது கடையயலடி. ''கருக்கோற் குறிஞ்சிப் பூக்கொண்டு"! 

என முச்€ர்கொண்டு முடிதலால் கேரிசையாகரியப்பாவாயிறறு, 

  

இணைக்தறளாசிரயப்பா. 

இடைபல சீர்குன்றின் இணைக்குறள்:-- 

இடையிற் பலவடிகள் சீர்குறைந்து குறளடியும் ௪ 

கடியுமாக ஆரரியப்பா வருமாயின், ௮ஃது இணைக்கு 

ளாசிரியபபா எனப்படும். 

இத குதள், 94.து என்னும் இருவகைக்குநளடி.சளையும் இடை 
யின் மருவிவரலால் இணைக்குறள் எனப்பட்டது. இணை - இ; 
ண்டு, குறள் - குறளடி, தம்முட்பேசமுடையன வாயினும் குறள.௨ 

சிர்தமி யிரண்டும் அளவடியை கோககக் குநளாசல்பறநறி இரண 

டினையும் குறளென்றார். அரியர் தொலகாம்பியா குரள்வெண்டா 

வையும் க்தியல வேண்பாவையும் ஒருக்கு சோத்துக் குறுவெள 

பாட்டு எனக் கூறுமாறும் அறிக, இடைபல என்பதஞல sara 

டியே முசற்சகண்ணும இறு இக்சண்ணும் வருசலும் ௮ள௨௰ இஎட 

யில வருதல விலக்கன்மையும் பெற்றாம. 

உதாரணம், 

க. நீரின் றண்மை.ு5 தீயின் வெம்மையும் 

சாரச் சாரக்ு 

தீரத் திரும 
சார னாடன் கேண்மை 

சாரச் சாரச் சார்ந்து 

$55 875 தர்பொல் லாதே, 

இ.த முதலடியும் கடையடியும் ௮ளவடியாக இடையடிகள 

குறளடியுஞ் சிந்தடியுமாய் வரப்பெற்ற இணைக்குறள சரிய ப, 

சாரச்சார்ச்து ரத்திரும் என இரண்டாமடியையும் மூனராமடி 

யையும் ஒரடியாகக் கொள்வாருமுளர். 

௨, சிறியகட் பெறினே யெமக்க£யு மன்னே 

பெரியகட் பெறினே 
யாம்பாடத் தான்மகழ்ச் துண்ணு பன்னே 

சிறுசோற் முனும் 

கனிபல கலத்தன் மன்னே



௪௬ யாப்பருங்க ்க்காரிகக, 

பெருஞ்சோற் ap gun 
கனிபல கலத்தன் மன்னே 
என்பொடு தடி.படு வழியெல்லாம் 
எ மக்€ேயு மன்னே 
அம்பொடு வேழை வழீயெல்லாம் 
தானிற்கு மன்னே 

நரக்த காதுச் தன்கையாற் 

புலவு காது மென்றலை 
கைவரு மனனே 

௮ருந்தலை யிரும்பாண ரகன்மண்டைச் நுளைய" 

இரப்போர் கையுளும் போடப் 

புசப்போர் புனகண் பாவை சோர 
௮ஞ்சொ ஒுண்டேர்சிப புலவர் காலிற் 

சென்றுவீழ்க் தன்றவன் 

அருகிறத தியக யே வேலே 

ஆசா கெக்தை யாண்டுளஎன் கொல்லோ 
இனிப், 

பாடு கருமில்லைப் பாடு ஈரக்கொன் 
நீகு கருமில்லைப 

பனித்துறைப் பகன்றை நறைக்சொண் மாபலர் 

சூடாது வைகி யாங்குப பிநர்க்கொன 
நீயச.து வீயு முயிர்தவப் பலவே, புற ஈாஜூது 
Qe Crop சாதடி.யன்றி அளவடியும் இடையில வரட்ெ) 

ற்ற இணைக்குறளாசிரியப்பா, லவடிகளை செடி.உடியாக்கி இத 
னேச் சிலா பதினேழடியான் முடிப்பா. வேறு கிலா பததொனப 

சடியான முடிப்பர், அவர் முடிபெல்லாம் இதனை இணைககுறட்டா 
என்பார்க்கு இணகமுகா என்ச, 

  

நீலைமண்டலவாகசிரியப்பா, 

எல்லாவடியுமோத்து நடைபெறுமாயின் நிலைமண்டலம்-- 

அடிகளெல்லாம் அளவடிகளாய் தூரியப்பா ஈடக்கு 

மாயின்; ௮து கிலைமண்டலவாசிரியப்பா எனப்படும். 

இது கிலையுடைய சாத்ரேடியான் வரல்பற்றி நிலமணட௨௰ 
எனப்பட்டது. கிலை - மின்றவாறே நிற்றல், மண்டலம் - நாற்சா 

யாத்துவருக்து.



செய்யுளியல். ௪௪ 

உதாரணம், 

வோன் வேலி வேர்க்கோட் பலவின் 
சார ளட செவ்வியை யாகுமதஇி 
யாரஃ ததிர்இிரி னேசே சாரற் 
சிறுகோட்டுப் பெரும்பழக் தூங்கி யாங்கிவள் 

உமிர்தவச் சிறிது காமமோ பெரிதே. தறுந்தொகை. 

இஃ.த அடிசளெகலாம அளவடிகளாப் மறிச் து செலலலினறி 
நின்றவா?ற சிற்றலாஃ கிலைமணைடலவாகரிபப்பாவாயிற று, 

  

அடிமறிமண்டலவாசிரியப்பா. 

க$வோதியந்தத்து அடைதரு பாதத்தகவல் அடிமநிம 
CBO an LD me 

ஈடுவிலாதல் அதியிலாதல் அர்த் திலாதல் Fox pees 
Outs gs மடங்கெசென்து கிற்றற்கேற்ற ௮டிகளையுடைய 

ஆசிரியபபா அடி.மறிமண்டலவாசிரியப்பா எனப்படும, 

இ.து மடககர் சென்று ஒன்று மறென்றசரிலைக்களத து 

ரிற்றற்ேேேத்த சாற்சிரடியாத் து வருதலால் அடிமறிமண்டலம் என 

ட்டது. மறிதல - மடகுகுதல், இரும்..ல. 

உதரணம். 

சூரல் பம்பிய சிறுகான் பாறெ 

சூரர மகளி! ராரணங் கினரே 
வாரலை யெனினே யானஞ சுவ 

சார டை நீவர லாறே. 

இ.த பொருளுக் தொடர்பின்றி முடிர்து அகலற்குரிய ஏகார 
விறுஇயும் பெற்று ஒவ்வொன்றும் சணிகின்நு மற்றொன்று நின 

அழி மறிர் தசென்று பொருக்இகிற்றற்கிைபர்த அளவடியாய் உப 

டெதீலால் அடிமதிமண்டலமாயிற்று, 

இவையெல்லாம் ஏகாரத்தை இறுதியிற்கொண்டு முடிந்த 

அகவற்பாக்கள். மற்றைய இறுஇகளுள்ளும் சில காட்டுதும். 

உதாரணம், 

பிண்ட கெல்லி னள்ளு ரன்னவள் 

ஒண்டொடி. நெ௫ிழிலு செம 

செனதீபெருமகிற் றகைக்குசர் யாரோ, அகநாஜாறு,



6Y யாப்பருங்க ல்க்காரிகை, 

௮லந்த மஞ்ஞை யாமக் கூறப் 
புலர்ந்தது மாதோ புரவலற் சரவென். 

கோங்கவேண்மாக்கதை. 

இவையிரண்டும் மூறையே ஓ, என் என்பவத்ரான் மூடிந்த 
அஈவற்பாவினடிகள், என் என்று னகரமெப்யிதற்ருன முடி தல 

கிலை௦ண்டலழ்திற்கு விசேடமென்று லா வேண்டுவர். இளை 
னகரவுயிமெய்யிறாகவுஞ் சிலர் சொள்வர். ''னகாரையித்றுப்புள 

ளியிறுஇ என ஆகிரியர் சொல்காப்பியர் கூறுதலால் அவர்க 

ள்கை அதனோட மாராடுமென்௧க. இன்லும் லப் .இசாரம், பணி 

மகலை முதலிபவற்றிலே வரும் சொடாகிலை.பசவலெல்லாம் என 

என்று னகாரமெய்யிற்றான் முடுதலை அஙசாகரு் காண்க. இவை 

மெயலலாவற்றுள்ளும் ஏகாஈததான் முடிதலையே யாவரும் கிற. 

ory Gare Gait, 

இவவகவற்பாககளோடு சூததிரமெனறு வழங்கப்படும் நூற் 
 ஏவினையும் பாற்படசசெர்த் துக் கூறி முடிகருதும். 

நூற்பா. 

நூற்பாவாவது சொற்ப எழுச்தபைஈச சொற்டறொட 

சாய்ப பற்பல பொருட்பரப்புக்களை உட்செறித்துக் திட் 

ப நுட்பள்களாற் சிறந்து .அடிதொடையொன்றுமினற 

அகவந்பாவே போன்று வரூவது. 

தற்பா, நூலயாப்பு, நூற்செயயுள், சூத்இரப்பா, சூத்திரயா 

ட்ப, சூதிஇரச்செய்யுள் என்பனவு.ர, நால், கூதஇரம் என்பனவு- 

ஒருபொருட்ளெவிகள், சூத்திரம் என்பது வடமொழி; பொருளை 

யிறுசப்பிணித் துிற்பத எனப் பொரு£பமமெ, சூதிர - பிணிச,த௨. 

(௧௨-௧௩.) 

  

ஆசிரியப்பாவினம். 

ஆசிரியத்தாழிசை, திரியத்துறை, ஆிரியவிரு த்தம். 

க தருக்கிய றுழிசை மூன்றடி யோப்பன நான்கடியாய 
எருத்தடி நைந்து மிடைமடக் காயு மிடையிடையே 
சுருக்கடி யாயுக் துறையாங் குறைவீறோல் சீரகவல் 
விருத்தங் கழிநேடி னான்கோத் திறுவது மேல்லியலே. 

உதாரணமுதற்குறிப்பு, 

௨ கன்று குணில்வா ணுறத்தா ழிசையாங் கரைபோருகான் 
என்றது வண்டளர் பூந்தா ரிரங்கு குமின்முழவாக்



செய்புளியல். ௭௯ 

கோன்றார்ந் தமைந்த வகவற் றுறைகுறை யாலிருத்தம் 
பின்றாழ் குழலி விடங்கணி மூவடி வாதியவே 

ஆசிரியத்தாமீசை. 

அடியோப்பன மூன்று தருக்கியரழிசை:- 

நிடிகளாலொத்து ஒரபொருண்மேற கோவையா 
பட து வருவனவாகிய மூன்று செய்.புள்கள் களிப்பினைக 

கொடுக்குஞ் சிறப்புடையாஈரியத் தாழ்சை எனபபடுப. 

எனவெ கோவைப்படாது தஸித் த வருவது சிறப்பிலாக.!, 

Sa pews என். து பெறப்படும், அடுக்க சான்கடி என்றதே இத 

த மழன்றடி என்பதை விளக்கும். மூன்று செய்யுள் என்பது 

புல படுதற2ச பன்மைவாய்பாட்டா. ஓப்பன என்றா, 

  

உதாரணம. 

க. கன்று குணிலாக் கனிபுகுத்த மாதுயவன 

Ser p ஈம்மானுள வருமே லவன்வாயிற் 

கொன்றையர் இங்குழல் கேளாமோ தோமி, 

௨. பாம்பு கபில் கடல்கடைஈத மா௮யவன் 

ஈங்கு நஈம்மானுள் வருமே லவன்வாயில் 

அம்பலக் தீங்குழல் கேளாமோ கோமி, 
~ . Ve * . த் ௪ . ச 

௩ கொல்லையஞ் சாரற் குருற்தொசித்த மா௮அயவன் 

எல்லி னம்மானுள் வரமே லவன்வாயில் 

முல்லையந் தீங்குழல் கேளாமோ தோழி. சிலப்பதிசாசம். 

இவை கன்றும் விழுமியவிசையும் பொருளுமுடையனவாட் 

ருபொருண்மேற் கோவைப்பட்டு வந்த ஆரிரியத்தாழிசை, 

வானுற நீமாக்தனை வையக மளந்தனை 

பான்மதி வீடுத்தனை பல்.லுயி ரோம்பீனை 

நீனிற வண்ணநின் னிரைகம றொழுதனம். 

இது தனித்து வ$த சிறப்பிலாசிரியத தாழிசை, 

ஆசிரியத்துறை. 

நான்கடியாய் எருத்தடிநைந்தும் இடைமடக்காயும் 
இடையிடையே அடிசுருக்காயும் துறையாம்:--



௮0 பாப்பருங்கலக்காரினக. 

கான்கடியாப் எருத்தடி சர்குறைந்தும், ௭௬,௪2௨9 
குறைதலுடன் இடைமடக்காயும், கான்கடியாய் இடை 

பிடையே அடி.சுருக்காயும், இடையிடையே அடி. சுருக்கசத 
அடனிடைமடக்காயும் வருவது ஆரியக் துறையாகும், 

கடையயலடி பாவுக்குக் கழுத் தப்போன்று நிற்றலால் எருத் 

தடியெனப்பட்டது. எருத்தென்பது கழுத்தெனப் பொருள்படு 

தலைக் 'சகலவமாமயிலெருத்திற் கடிமலரவிழ்$்தனகாயா”' என்னும் 
சீவகசிக்சாமணியிற் காண்க, மடக்குச் கருக்கென்பன மடக்கு 

சுருங்கு என்னும் வினைப்பருஇியினின்றும் விகுதியின்றி வலித் 

தன்மாத்திரத்தால் வச்த பெயர்கள், மடக்கு - மீண்டுவருவ.த. 

கருக்கு - சுருக்வெறு. இடையிடையே அடி சருக்காதல் - அடி 

ஒன்றுவிட்டொன்று சுருங்கெதாதல, முதலாமடி சுரு இரண 

டாமழி. சு௫ங்காது மூன்ரூமடி. சுருகிகிவருவதென்றவாறு, இது 

நான்குகாள் என்னும் வசையநையுள்ளே முதலாம் காள் வந்து இ. 

ண்டாம் காள் வாராமல் மூன்றும் நாள் வந்தானை. இடையி 

டையே வர்சான்'' என்னும் வழக்குப்போல்வதொரு பிரயோகம். 

௨தாரணம். 

க.£சரைபொரு சான்யாற்றங் கல்லத செம்முள்ளி 

வருவீ ராயின் 

அரையிருள யாமத் தடுபுலியே நும்மஞசி 

யகன்று போக 
sry Cog அங்கைவே லஞ்சும் நும்மை 
வரையர மங்கையர் வவவுத லஞ்சுதும் வார லையோ, 

இது மற்தையடிமூன்றும் ஆறுசிராச ஈற்றயலாகய எரு தடி 

கைந்து ஐக்.து£ராய் வக். ஆரரி.பத் துறை, ஈத்நயலடி. குறைந்து 

நேரிசைக்ளனெமாய் கிற்றல்பற்றி இதனை நேரத் தறை என்பர், 

௨, வண்டுளர் பூர்தார் வளங்கெழு செம்பூட்சேய் 
் வடிவே போலத் 

தண்டளிர்ப் பூம்பிண்டி.த் தழையேக்இி மாவினவித் 
தணச்தோன் யாரே 

தண்டளிர்ப் பூம்பிண்டித் தழையேக்தி Cum gn BL 
பண்டைப் பதிலினவிப் பாக்கு படமொழிக்து 

படர்ச்தோ னன்றே.



செய்யுளியல், ௮௪ 

இலது எருத்தடி, ருறைதலுடன் இலடையடிமடக்காய் wag 

ஐரியத்துறை. எருத் தடியில் வந்த 8ர் sree. மற்றையடி.களில 

பக்த: 9ீர் தனித்தனி ஆறு. சண்டனிர்ப் பூம்பிண்டி அன்லுமடி 
பின்னும் வாது இடைமடக்காயிற்று, 

௩. கொள்றார்க் தமைந்த குருமுகத் தெழினிறக் 

குருதிக்கிசாட்டின விருக்காட் பெருல்கைக் 
குன்றாமென வன்ழுமெனக் 

Sep கின்றன கொடுக்தொழில் வேழம் 

வெளமுர்ச் தமைகத விளக்கொளி யிளம்பிறைத் 
அலகங்குவா ளிலங்கெயிற் றழலுளைப் பரூஉத்தாள் 

அதிரும் வானென வெதிருக் கூற்றெனச் 

சுழலா கின்றன சுழிக்கண் யாளி 

சென்றாச்ர் கமைந்த சிறுறுதி வளளுகாப் 

பொதீெருத் தெறுழ்வலிப் புலவுகா றழல்வாய்ப 

புனலாமெனக் .கனலாமெனப் 

புகையா கின்றன புலிமா னேந்றை 

என்றாவ் இவையிவை யியங்கலி னெகஇறத் 
இணிவரல் வேண்டலக் கனிவ7 லெனத்தலை 

விலக்கலி னிறுவனர மிசையெறி குறும்பிடை 

யிதவென்னென வதுநோனூர் கரலி. விடைக் 
வுளமது கற்றா சதுகற் பன்றே, [கள 

Org இசண்டாமடியும் கான்காமடியும் பதிஷறு சீராக 

முதலாமடியும் நூன்றாமடியும் பதிஞன்கு£ராய் இடையிடை ௬௫ 
க்காய் முழச்த BF dug gen p. 

௪. இரங்கு குயின்முழவா வின்னிசையாழ் சேன 
அரங்கு மணிபொழிலா வாடும் போலு மிளவேனில் 
அரங்கு மணிபொழிலா வாடு மாயின் Caveat ov 

மரன்கொன் மணந்தகன்றார் கெஞ்ச மென்செய்த Gar 

இல்து இடையிடையே அடி.சருக்காதலுடன் இடைமடக் 

காய் வர்த ஆசிரியத் துறை, 

  

ஆசிரியவிநத்தம். 

கழிநேடில் நான்கு ஒத்திறுவது குறைலில் தோல்சீர் ௮௧ 
வல்விருத்தம்:--



y2. யாப்பரு்கலக்காரிகை. 

கழிசெடிலடிகள் கான்கு 9ீரினளவினால் ஒத் .துழுடி. 
வது குறைவுபடுதலில்லாத சீர்களையுடைய sean din 
தீதம் எனப்படும். 

அகவல்விருத்தம், அசிரியவிருத்தம், மன்விருத்தம் எனபன 

ஒருபொருட்ளெவிகள். குறைவி௫ொலரகவல எனறது அடிகளெ 

லலாம் ச ரளவினால ஒத்.துமுடிவனவாிய கிலைமண்டலம், அடி.ம.றி 

மண்டலம் என்னும் ௮கவல்களை கோக்கிப் போலும், 

உதாரணம். 

அறுகீர்விநத்தம். 

க, வீடஞ்சூ ழரவி னிடைநுடங்க 

விறல்வாள் வீரி விரையார்வேங் 

கடஞ்சூம் நாடன் காளிங்கன் 
கதிர்வேல் பாடு மாதக்கி 

வடஞ்சேர் கொங்கை மலைநாக்ராம 
வடிக்க ணில மலர்தாகதாம் 

தடநதோளிரண்டும் வேய்தாநதா 
மென்னு௩ தன்கைத தண்ணுமையே. 

இது மூன்றும் ஆறும் காயீற்றுச்சீராக மந்தா “னாகும் மாலி 
த்றுச் 2ர அ வர் அறுசீராசரியவிருதத.. 

  

எழசீர்விநத்தம். 

௨. கணிகொண்ட லர்க்த நறவேங்கை யோடு 
கமழ்கின்ற காந்த ளிதழால் 

௮ணிகொண்ட லர்க்த வனமாலை சூடி. 

word குஞ்சி கமழ 

மணிகுண்ட லங்க எளிருபாலும் வந்து 

வரையாக மீது திவளத் 

துணிகொண்டி லங்கு சுடர்வேலி னோடு 

வருவானி தென்கொ நறுணிவே. சுளாம்ணி. 

இத முதலும், மூன்றும், ஐந்தும் புளிமாங்காய்ச்£ராக மற்றை 
நான்கும் மாவீற்றுச்€ரா௫வச்ச எழு€ராசிரியவிருத்தம். எழு 
விரு த்தங்களுள் இசனைச் ஏிறப்புடையதென்பர்,



செய்யுளியல், yh 

எண்சீர்விரத்தம். 

௩, மூவடி.வி னாலிரண்டு ரூழ்சுடரு காண 
முழு துலக கூடியெழின் முளைவயிர நாநறீத 

தூவடி.வி னாலிலங்கு வெண்குடையி னீழற் [நுண்டாற் 

சுடரோஒயுன் னடிபோஒற்றிச் சொல்லுவதொளன் 
Grape டாமனரையின் சேயிதழ்க டீண்டச் 
சிவங்கனவோ சேவடியின் செங்கதிர்கள் பாயபு 

வடிவு கொண்டன3வோ பொங்கொளிகள சூழந்து 

புலங்கொளலாகாவெமக்கெமபுண்ணியாதங்கோவே, 

இ.த, ஈான்கும் எட்டுப் சமா எனறு. வாம் ்ாட்டுசசீராச 

சறறையாறும காயிற்றுச் கிராகி வந்த எண்ராசீரியவிருச்த 3. 

'காழுமூளைவயிரகாதர்”' எனப்டாடக்கொள்வா. அசைடொனறு 
க் sap தீ, 

வீருத்தபேதம். 

விருஃசககளெலவாம சா வேறுவேராக மாறிமாநித தொடு? 

கட படும வகையிறைலை வேறு வறு சம்தம் பெற்றுப் பலவித 2பத 

ஐகளாய் வழங்கும, று விருததம், எழுச விருத்தம் முதலிய 

“huis பேசககளம பலவி2.2. HDDs tts Fa ல 

க ட்டுதம 

அது$ர் வருத்தம். 

& அஇரக்கரோ ரழீவு செய்து 
ஆ க ரூ 

கழீவரே VENA Gers ai 

குரக்கினத கரசைக் கொல்ல 

மதுதெதி கூறிற் றுணடொ 
ரஷ 

இரககம குகுகதா Sueur 
லெபபிழை கண்டா யப்பா 

க் rs ச 
பரக்கழி விது பூண்டாற 

புகழையார் பரிக்கற பாலார். டூராமாவகாசம் 

இத மூசலும சான்கும் விளமும் இரண்டு ஐந். தும் மாயமாக 

கூன்றும் ஆறும் தேமா வெயாய மற்றொரு சந்தம் பெற்று ௨5த 

அறுசாவிர த்தம், 

  

2.. ஐயா யானோ ரரச 
னயோத்இ ஈகரத துள்ளேன



AP யாப்பருங்கலக்சரினக, 

மையார் களபர் அருவி 
பறந்தே வஇந்தே னிருள்வாய்பா 

பொய்யா வாய்மைப் புதல்வன் 
புனன்்மொண் டிடுமோ தையின்பமேற 

கையார் கணைசென் றதலாற் 
கண்ணித் நெரியக் காணேன். டூராமாவதாரம். 

இத முற்றும் மாவீராே மற்றொரு சர்தம் பெற்று வந்த ௮ : 

சாவிருத்தம். முதலாஞ்சர் தேமா, ஆருஞ்சர் கெடிலீந்றுமா. 

௩,பரக நாத வேத பரத்து வாச னென்பான் 

விரத வேள்வி தன்னின மேன கையா லான 

சரத தாது வீழ்க்த துரோண கும்ப தன்னில (பான, 
வரத ஜொருவன் வந்தான் வசிட்ட முனியை யொ! 

பாரதம் 

இதுவும் மூற்றும மாவிராகி முன்னதின ஈந்த?ம. supp 

வாத அறுசாவிருததம, orm சீரும் ஆரன் ௪௫3 தமா 

௪ ரும்பாலன குறிலீற்றுமா, 

௪. பிறியார் பீறீவே தென்னும 

பெரியொய் ககவோ வென்னும் 

கெறியோ வடியே னிலை௰ 

சனையா நினைவே சென்னுப 

வறியோர் தனமே பயென்னும 
தமியேன் வலியே யென்னும் 

அறிவோ வினையே யென்ன 

மரசே யரசே யென்னும், இராமாவதாபய. 

இவும மூநற்றும் மாவீர) முன்னதஇன் சந்த?ம பெற்றுவர்த 

அறு*ர்விருத்தம், பெருமபாலன நெழிலீற்றுப் புளிமா. 
| 

A 

நி. தாளியி னிமிர்பட லம்போ 

*  மிமையவர் விழிதுற வெபபோர் 

மீளியி னினமென வன்ருள் 

விரைபுலி ரிரரயென விண்டோய் 
ஆளியி னணியென வன்றே 

லலைகடல் வீடமென வஞ்சா



செய்யுளியல். Gi 

வாளியின் விசைகொடு இண்கார் 
வரைவரு வனவென வரதார், இராமாவதாரம். 

இது மூன்றும் அறும் தேமாவாக மற்றை கான்கும் விளமா 

மத்ஜொரு சக்தம் பெற்று வர்த அறுசேவிருத்தம், முதலாஞ்சி- 

மாத்திரம் கூவிளம், 

  

௬. ஆழி வேந்தன் பெருஈதேவி 

யன்ன பன்னி யழுதரந்றத 
சோழி யன்ன சுமித்திரையுக 

அளங்கி யெக்கி யுயிசோர 
non if Sher சதெனக்கோயி 

Wawa tb வேலை மந்மொழிந்த 

மாழை யுண்கட் டேவியரு 

மயிலின் குழாத்தின் வந்இிரைக்தார். 

சோமாஙதாரம். 

இது மூனறும் ஆறும் காய்ச்-ராக மற்றை நான்கும் மாச? 

ராகி மறொருசக்தம் பெற்றுவந்த அறசர்விருததம. ''விடஞ் 

ape) wer ge Gayo தமமூள்ளே சரிது வேறுபாடடையன 
_ 

  

+ ung னேமுனி யேலெமை 
ராடை வானவ னேழுணனியேல் 

யாதவ னேழமுனி யேலி2 
யகஇலி ULE னேமுனியெேல் 

ஆகவ னேமுனி யேன்மதி 

வெங்கன லானவ னேழுனியேல் 
ரீதவ னேமுனி யேன்முனி 

யேலைன கின்றுப ணிரக்சனரே. பாரதம், 

யா 

இது கடைச் மாத்திரம் கூவிளக்காயாக மற்றைய ஐது 

டவிளமாய் மறறொருசந்தம் பெற்று வ:த ௮றுசீர்விருத்தம். 

  

௮. மூகுரானனன் மைர தனும் வீமனுமே 

முடியாதபெ ரும்பசை யாளர்கள்காண் 

மகிபாலர்தி ௬ுதவை யூடுரையா 
வழுவாதன வஞ்சின மோதிகனி 

௮



௮௬ பாப்பு எகலக்காரிகை, 

இகல்வார்சிலை யின்ருரு வானவர்தா 
மிடுசாபமு முண்டுதி ரெளபதியார் 

பகர்சாபமு முண்டதி னாலெதிரே 
படுமேயிவன் வெங்கையி னாலவனே, பாரதம். 

இத முன்வக்ச புளிமாக்களி, கவிளம், கூவிளள்சாய் என் 

லும் வாய்பாட்டுச் மூன்றும் இரட்டிப் Sergi oil srry 

யாய் மற்ஜொருசச்தம் பெற்று நின்ற அறுர்விருச்தம். 

  

௯, பொற்றாலத் தமாரர்கடல் கடைக்தமுத மெழுப்பவெழு 

புவன முற்றும் , 
முற்றால மெழுக்ததுகண் டி.ரிதரலு மது.றுகர்ந்த 

மூர்த்தி வேதஞ் [கூர் 
சொற்றால நிழலிருக்தோன் சொரியருவி யுடன் றுயில் 

தும்பி ef ap as 

குற்றாலல் குறும்பலவென் நிரண்டுமொருக் குளவழுதி 
கொற்ற சாட்டில், சேதுபுராணம். 

இத முன்னைய நான்கும் காயீற்றுச் ராக ஐக்து மாவும் ஆறு 

சேமாவுமாய் மத்றொருசச்தம் பெற்று வச்த அறுர் விருத்தம். 

இசசக்தத்திலே ஆருஞ்சோ சேமாவாயே வாரல்வேண்டும், பளிமா 
வரித் சர்தம் இதையும். 

  

௧௦. இனமகலு மருகர்மட மிசையிலிடு கனன்மதுரை 

யிறைவனுடல் புகமொழிவே 

கனகமுக படகவள கரடதட விகடமத 

கரியின்மத மறகினைவசே 

வனமருவு மருமுதலை யொருமதலை தரவினிய 
மதுரகவி மொழிமுதல்வரே 

௮ககரபி னயரதுல ரமலரெம தருணகிரி 
யடிகடம தடிய்வர்களே, அநணைக்கலம்பகம். 

இத மு.ற்றுக் கருவிளங்காய்ச்£ரா கரச அறு்விருத் தம், 
இதனை எழு?ர்விருத்தமாக்குவாருமுளர், இன்னும் இவ்வறுர் 
லிருத்தங்களிற் பேதங்கள் பலவுள, வர்.தழி வச்துழிச் காண்க, 

rT
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எழசீர்கிநத்தம். 

௧. இணக்குறு வாய்மை மெய்மையே யெனிலு 
மியம்பொணா இணக்குவ தெனினும் 

அணல்குசோய் செய்யும் பொய்சொலா தொழிக 
௮திஞசோ டிணங்குக காளுங் 

குணங்களே மொழிக வுளத்திலெஞ் ஞான்று 
சன்மையே குறிக்கொளல் வேண்டும் 

பிணங்குவெஞ் சூதற் குறளையிற் தாதிற் 

பெறுபொருள் கோடதீக் குறுமால். காசிகண்டம். 

இ முதலும் மூன்றும் ஐச்.தும் ஆறும் விளமாச மற்றைமூன் 
றும் மாலா மற்னொரு சந்தம் பெற்று வக்த எழு?ர்விருத்தம். 

  

௨. தண்ட சளமலை வெண்க யிலைமலை 
சங்க மலையென கங்கைமார் 

மொண்டு சொரிதரு இன்ற வடி.சலு 
முக்து கறிகளும் வெக்தபான் 

மண்டு கறுசெயொ டத்த விடலையு 
மைந்த ரனைவரு முண்டுதம் 

பண்டி, கிறைவுது பின்பு பிறிதொரு 

பண்டி கெழுமிய பண்டமே, பாரதம். 

இ.து முதலும் மூன்றும் ஐர$.தும் தேமாலாச மற்றை நான்கும் 

விளமாக மற்மொருசச்தம் பெற்று வரச எழு?ர்விருத்தம். இரண 

டம கான்கும் ஆறும் கருவிளம். எழு கூவிளம். 

  

க, மாதுல னாகயு மேதில னகியும் 
டி. வஞ்சன் கஞ்சன் வரலிட்ட 
பூதனை தன்னுயிர் முலைபொழி பாலொடு 

போதா வுண்ட புயல்வண்ணா 
மாதவ யாதவ வாசவ கேசவ 

மாயா ங்ரயா மதுசூதா 
ஆதியு மர்தமு மாயெ கின்டுக 

தில்லா துசையே னடியேனே. பாரதம்.



df யாப்பருக்கலக்காரிகை, 

இஃது ஏழாஞ்சீர் புளிமால்காயும் ஐர்.தம் ஆறும் மாவுமாக 
முன்னைய சான்கும் கூவிளமாய் மற்ருரு சச்தம் பெற்று வர்ச 
எழுசர்விருத்தம், 

  

௪. கோமுனி வருக்குமரி தாய்முது மறைப்பனுவல் 
கூதிய பரப்பி சமமாம் 

ஒமெனு மெழுத்தின்வடி வாய்கட சவிற்றுபுலி 
ier மகுடச் சடிலமேன் 

மாமதி யினைத்தனத கோடென வெடுப்பமத 
மாமுகன் முகக்கை தொடவத 

தூமதி பணிப்பகையெ னாவர கதிப்புகவொர் 
தோணி யெனவிட் டகலுமே. 

சிதம்பரச்சேய்யுட்கோலை, 

இஃது இரண்டும் நான்கும் கருவிளங்காயாக முதலும் மூன் 

றும் கூவிளமும் மற்றைய விளமும மாவுமாய் மற்ிரரு சந்தம் 

பெற்றுவந்த எழுர்விருத்தம், 

டு. கொண்டலணி கண்டர்நிறை கங்கையணி செஞ்சடை 

கொம்பரொரு பங்கி லுறைவார் யர் 

அன்டபகி ரண்டமள வங்கியென நின்றவதி 

ருங்கழலர் தங்க ருணையீர் 

கண்டுளது கொண்டன்மிசை தில்களெழுகின்ரதிது 

கண்டதிலை யுங்கண் முகமா 

மண்டலமெ னும்புதிய தங்கண்மிசை கொந்களக 

மஞசுகுடி கொண்ட வடைவே, அருணைக்கலம்ப5$ம. 

இது கடைமிரு£ரும் முறையே தேமாவும் புளிமாவுமாச மற் 

றையைக்தும் கூவிளக்காயாடிவந்த எழு?்விருத்தம். எழும்ரிவ 

வரும் பேதம் இன்லும்பல. 

  

எண்சீர்விநத்தம். 

௧, தேருங் கொடியு மிடையு மறுஇற் 

றிருவா ரூரீ னீரே யல்லால் 
சென் றுயர மறிவா ரடி.கே 

எடியே னயரும் படியோ விதுதான்



செய்யுளியல். ௮௯ 

நீரும் பிறையும் பொதிவா எரலி 
னிசைய நிரைவெண் டலையின் புடையே 

ஊருஞ் ௪டையீர் விடைமேல் வருவீ 
ருமகன் பிலர்போல் யானோ வுறுவேன். 

பேரியபுராணம், 

இ முற்றும் மாவீற்றுச் £ராட மற்றொரு சந்தம் பெற்று 

wig Cart ted og gid. 

  

௨. கரிய ணிக்குளெக் கரிகள் புண்படா 

கடவு தேரிலெத் தேர்க லக்கு 
பரிகீ சைக்குளெப் பரிது ணிப்புு 

பாகர் தம்மிலெப் பாகர் வ்ழ்கலா£ 

ஈரனும் வெற்றிகூர் வசுவு முற்றபோர் 

ஈனிலு ஜ்கினு நாக டுங்குமால 

இருக ளத்இனு மிருவ ரம்பினு 
மேவு ஆைபே செந்த மன்னரே, பாசதம். 

இ.௪ முதலும் சூன்றும் ஐட்.தம் ஏழும் மாவிராக மற்றை நான 

கும் விளவீரூகி மற்றொருசக்தம் பெற்று வத எண்சர்விருததம். 

  

௩. ஐரூரூ மொருகுலமு மில்லா வென்னை 

யுங்கள்குலத் துள்ளோரி லொருவ னாக்கித் 
தேரூரு மவர்மனைக்கே வளர்க்த வென்னைச் 

செம்பொனமணி முடிசூட்டி யம்பு ராசி 

நீரரும் புவிபாலர் பலரும் போற்ற 
நின்னிலுஞ்சீர் பெறவைத்தாய் நினக்கே யன்றி 

ஏரூருங் கதிரமுடியா யுற்ற போரில் 

யார்க்கினியெ னுயிரளிப்ப தியம்பு வாயே. பாரதம். 

இத முதலும் இரண்டும் ஜக்தும் அறும் காயாக, மூன்றும் 

நான்கும் ஏழும் எட்டும் மாவாகி மற்றொரு சந்தம் பெற்று மாத் 
எண்டர்விருத்தம். சான்ரும் எட்டும் சேமாவாயே நித்கும். 

  

௪. மிடன்மிஞ்சு மேவலர் வானிடை போதர 
வினைவென்ற காவலர் பாசறை சேருதல் 

கடனன்றெ னாமூனி மாமகன் வாள்வலி 

கருதுர்த னீர்மையை வேறறி யாவகை



௯௦ யாப்பருக்கலக்கசரிகை. 

அடல்சொண்ட சேனையெ லாமவண் வாழ்வுற 
வவரைந்து வீரரு மேவர வேயொரு ' 

புடைதங்கு கானிடை போயின ஞைனனி 
பொழிகொண்டல் போதிரு மேனிமுராரியே.பசாதம். 

இது புளிமாங்காய் கூவிளம் கூவிளம் கூவிளம் என்னும் 
சீர்கள் சான்கும் இரட்டிப் பின்லும் வச்தோரடியாய் மற்ஜொரு 
சாதம் பெற்று வசத எண்ர்விருத்தம், 

  

௫. ஆன கமலமலர் வாவியிடை யேமுழுக 
யாவி யுதவுமறை யோகபர னாகிமொழி 

மான கவசவர ராசதுரி போதனனை 

வாயு குமரன்முதிர் போரிலெதிர் வீழும்வகை 
தான கரடகரி மாவையரி மாபொருத 

தாய மெனவுழறி னானெனுமுன் வேதமுனி 
ஞான சரிதகுரு வாகியது சோணன்மக 

ஞூ களமணுட னானொருகி காழிகையில், பாரதம். 

இ தேமா புளிமாக்காய் கூவிளங்காய் கூவிளங்காய் என் 
லும் சீர்கான்ரும் இரட்டிப் பின்னும் வக்தோரடி.யாய் மற்றொரு 
சர்தம் பெற்று வச்த எண்சீர்விருச்சம், 

  

௬, அர்கியமா சடையாரும் பின்னியமா சடையாரும் 

அடிமாற ஈடித்தாரு முடிமாற னடித்தாரும் 
உன்னுமத மொழிக்தாரும் பின்னுமற மொழிக்தாரும் 

உகைத்திடுமா னேற்றாரு மிகைத்திடுமா னேத்முரும் 
எனனகத்தா முரியாருங் கைகாகத்தா முரியாரும் 

எருக்கிதழி மணத்தாரு முருக்கெழி மணத்தாரும் 
வன்னிவடி. வனத்தாருஞ் சென்னிவடி. வனத்தாரும் 

வருகருணைப் பதியாரும் பெருகருணைப் பதியாரே. 
அநணைக்கலம்பகம். 

இ.த முற்றும் காயாத மற்றொரு சந்தம் பெற்று வக்த எண் 
சீர்விருத்தம். 

இக்சே சாட்டப்பட்ட விருத்தல்சளுள்ளே லெ வபமொழிச் 
சர்சமுடையனகாய் இரட்டித்.து வச்த விருத்தள்கள், ஓன்பத0ர்



செய்யுளியல், ங்க 

பத்திச்சிர் பதினெருடர் விருத்தள்களை உறுப்பியலிற் சாண்ச, 
அவை பெருயவரவுடையன வல்ல, 

இனிப் பன்னிரு?ர்கிருத்தம் முதலிய விருத்தக்களைப் 
பெரும்பாலும் இரட்டைலிருத்தம் என்றே வழக்குவர். 

இரட்டைவிருத்தமால.து முன்னர் வரது ஒரு தூக்குற்று 
கின்ற அடிச்சர்தமே இரட்டிப் பின்னும் வர்.து ஒரடி.யாய் கிற்பத- 

அவத்றுள்ளும் சில சாட்டுதும். 

உதாரணம், 

௧. தெட்டிலே வலியமட மாதர்வாய் வெட்டிலே 
சிற்நிடையிலே கடையிலே 

சேலொத்த விழியிலே பாலொத்த மொழியிலே 

சிறுபிறை நுதற்£ற்றிலே 
பொசட்டிலே யவர்கட்டு பட்டிலே புளைகக்த 
பொடியிலே படியிலேமேற் 

பூரித்த முலையிலே நிற்குன்ற நிலையிலே 

பு$இதனை நழையவிட்டு 
செட்டிலே யலையாம லதிவிலே பொறையிலே 

நின்னடி.யர் கூட்டத்திலே 

நிலைபெற்ற வன்பிலே மலைவற்ற மெய்ஞ்ஞான 

ஜேயத்தி லேயுனிரு தாண் 
மட்டிலே மன துசெல கினதருளு மருள்வையோ 

வளமருவு தேவையாசே 
வரைசாச லுக்கருகண் மணியா யுஇத்தமலை 

வளர்காத லிப்பெணுமையே, தாயுமானவர்பாட்டு, 

இதி முன்னொரு அக்குற்று கின்ற சந்தமே இரட்டிப் பன் 

னிரு€ராக வந்த ஆசரியவிருத்தம். நடையிலே என் தவரையும் ஒரு 
தூக்கு, தாச்சாவத அடிகளை இசையாற்றுணித்து சிறுத் தவத. 

  

௨, தங்குக் இருமது மார்பன யோத்தத் 
தலைவன் பலவிமன் 

தீட்வட மதுரைத் இருக்க ராளன் 

திைமகள் சாஈடிதன்



௯3. யாப்பருங்கலக்காரிகை. 

கொக்கைத் துணைவன் றசாத ராச 

குமாரன் வசுதேவன் 
குலம்வரு முதல்வ னச்கன் மைந்தன் 

கோதை யசோதையிளஞ் 

சில்கங் கோசலை செல்வன் தேவகி 

சிறுவன் சனகையர்கோன் 

செய்வப புதுமண வாளன் பஞ்சவா 

செல்வச் சிறுதாகன் 

பொக்கும் கடலிடை பறிதுயில் கூரும்: 

புருடன் சங்குசரம் 

பொருதண் டாழிவில் வாளுட னேந்தும 

புனிதனை கினைவீரே. புகழேந்திப்புலவர்பாட்டு. 

இத மூன்னையஇன் வேருய் ஒரு நூக்குற்று கீனற அடிசச3 

த3மே இரட்டிட் பின்னும் வந்த பன்னிரு££ விருத தப. இன்னும 

பளவகையுள, அவைகளை வாதுழி aig Pd காண்க, 

சேரிசையாகரியப்பாவுக்கு இனம்போன்றுவரும் விரும் சர 
APM DEEN De FOF கூறுவ, 

OQ. 875 Or wD. 

௧. முன்னைததஞ் சிற்றின் முழங்கு கடலோச: 

மூழ்கிப் போக 

Hordes குரைப்ப னறிவாய் கடலேயென் 

றலறிப் பேருக 

தன்மை மடவார் தளர்ந்துரூத்த வெண்முத்தம 
புன்னை யரும்பேய்ப்பப் போவாரைப் பேதுறுக்கும் 

புகாரே யெம்தார். 

இ.௮ மூன்ருாமடி. குறைத்து காற்ரோய் வந்ததுபற்றி இதனை 
நேரிசையாசிரியப்பாவுக்கு இணமான விருத்தம் என்பர், He" 

“தயங்கு கானல்” என இருசீர்சேர்த்து மூன்ராமடியையும் மற் 
றையடி.கள்போல கிரப்புவர். மூன்ராமடி. சாற்சிரென்பதே பேரா 
சீரியர் கருத்து. இவர்க்கு ௮கவற்றுறை, பிறவக் தழிக் காண்க. 

இக்சே கூறப்பட்ட எண்டர்விருச்தபேதக்களுள்ளே ஒன்று 

பிற்காலச் சான்றோராலே கட்டளைக்கலிப்பா என்னும் பெயரிட்டு 
வேரொன்றாச வழங்கப்பகின்றது. அதனியல்பினையும் இங்கே 
கூறும், 

 



செய்யுளியல். ௯௩ 
ty 

கட்டளைக்கலிப்பா, 

ஒருமா, கூவிளம், கூவிளம், கூவிளம் என்னும் வாய் 
பாட்டு காற்சீர் பாதியடியும், அதுவே இரட்டிப் பின்னும 
வருவது பாதியடியுமாய் நிற்கும் எண் €ீரடியான் ஈடக்து 
ரகாரத்தான் முடிவது கட்டளைக்கலீப்பாவாகும். Doo gi 
aI ips gar ene பெறுதலாற் கட்டளைக்கலிப்பா எனப 

பட்டது. 

கட்டளை - அளவு. கலிட்பா - தள்ளவிசைச்செய்யுள், சேம 

வாய்பாட்டுச் €ர் முதலாய்த் தொடக்கும் பாதியடிக்கு எழுத்,த... 

பதினொன்று. புளிமாவாய்பாட்டுச் ர் முதலாய்த் தொடஙகுப 

பாதியடிக்கு எழுத்துப் பன்னிரண்டு, சேமாவாவது புளிமாவ 

வது முதற் ராய் நிற்றலன்றி இடையிலே நிற்றலும் அதன்பின 

கருவிளம் வர்து வெண்டளை சிகழ ஒரோவழி கிற்றலுமுண்டு. 

உதாரணம். 

௧. இல்லை மன்றுண டம்புரி பாதனார் 

தேவ காயகர் சேரரு ணைக்குளே 
முல்லை மல்லிகை சண்பகம் பிச்சியார் 

மொய்த்ச வார்குமன் மோகனப் பிச்சியார் 

ஈல்ல மேனியும் பொற்திரு வேடமே 
காடி. யிட்டதும் பொற்றிரு வேடமே 

இல்லை யாயினு மிவ்விடை பையமே 

யேற்க வகதது மிவ்விடை uur, 

அரணைக்கலம்பகம். 

௨. மைர்தி னாறபெரி யோனெனும் வாயுவின் 

மைந்த னாற்துரி யோதனன் மாமுடி 

சிந்த வார்த்தனர் நீடிசை காவலர் 

சஈஇி வாழ்த்தினர் பூமழை தேவர்கண் 
முக்த வோடிய தேரொடு காய்கதிர் 

மொய்ம்பன் மேல்கடன் மூழ்கனன் மாலைகொள் 

௮௩இ வாய்த்தம பாசறை மேலினர் 

ஐந்து பார்த்திப ரானவர் தாமுமே, பாரதம்.



௯௪ யாப்பருங்கலக்காரிகை, 

இலவ பாதிய. ஒவ்வொன்றும் தேமா க.விளம் கூவிளம் 
கூவிளம் ஏன்றும் காய்பாட்டு சாத்சிராய்ப் பஇனோசெழுத்.தப்பெ 
ற்று சின்ற கட்டளைக்கலிப்பாக்சள். 

  

௩, படுத்த பாயுட னேபிணி மூழ்கிலும் 
ued முக். து ரைத்தற மூப்பினும் 

அடுத்த திங்கிவர்க் கேபெரு வாழ்வெலும் 
அப்பெ ரும்பதி மயெப்பதி யென் பீரேல் 

விடுத்து விட்டிர் தரதிரு வும்புவி 
வெண்கு டைக்கு ளிடுமா சாட்சியுங் 

கடுத்த தம்புக எத்தரைக் தேடுவார் 
காத லித்துவ ருர்திருக் காசியே, காசிக்கலம்பகம், 
இ. முற்பாதி புளிமாவாய்பாட்டுச் €ராய்த் தொடங்கிப் பன் 

னிரண்டெழுத்தும், பிற்பாதி தேமா வாய்பாட்டுச் 6ராய்த் தொட 
க்ப் பபினோெழுத்தும் பெற்று எண் £ரடியான் வந்த கட்டளைக் 
கலிப்பா, மூன்றாமடியின் முற்பாஇயிலும் பிற்பாதியிலும் தேமா 
கருவிளம் என்பன இடையில் வச்தன. அவற்முல் எழுத்து வரை 
யறை தவறவில்லை. 

பாதியடி.களிலே சில தேமாங்காய் புளிமாக்காய் இடையிறு 

இகளிலே வரிலும் வெண்டளையும் இவ்வெழுத்தளவையும்,சச்தமும் 

தீவரு,து கிற்குமாயின், அவைகளையும் கட்டளைக்கலிப்பா என்றே 
கொள்வர், எழுச்சளவையே முக்யெம்போறும், 

உதாரணம். 

௪. குரும்பை வெம்முலை சேர்ம.த சேசர்பொத் 
கோபு ரத்தத் கொடிகட்டு சத்தர்யாம் 

கரும்பை முன்புகல் லானைக் இடுஞ்டித்தர் 
கையிற் செங்கல் பசும்பொன்ன தாக்கேம் 

இருந்த வீடும் வறும்பா ழகாமலர்க் [தேம் 

கெருத்துக் கொட்டிலும் பொன்மேய்க் இடச்செய் 
௮ருக்த னர்கமக் கோதன மேயப்பா 

வாட கத்துமற் ரடுசையவ் வையர்க்கே, 
மதுமைக்கலம்பகம், 

இக்கட்டளைக்கலிப்பாலிலே கோடிகட்டு, பசும்போன்ன 
என்பன புளிமால்காய், ஏயப்பா என்பது தேமாங்காய், ஐயர் 

க்கே, சித்தர்யாம் என்பன முதலியவற்றை ஒற்றுத்தள்ளி விள 
வீருக்குவர்,



செய் யுளியல், ae 

௫, முடிவி லா.துறை சுன்னாகத் தான்வழி 
முச்தித் தாவடிக் கொக்குவின மீ.துவர் 

தடைய வோர்பெண் கொடி.காமத தாளசைத் 
தானைக் கோட்டை வெளிகட் டுடைவிட்டாள் 

உடுவி லான்வரப் பன்னாலை யான்மிக 
வுருகத னன்கடம் புற்றமல லாகத்தில் 

தடைவி டாதணை யென்றுப லாலிகண் 
சார வஈதன ளேோரரிள வாலையே, 

ழத்துக்கமாரகவிராசர்பாட்ட. 

இககட்டளைககலிபபாவிலே சுன்னைம் பன்னுலை என்பன 

தமாகசாய, கோடிகாம புவிமாககாய, கருலிள௫சாய கூவி 
MST என்பன வருதலிலலை, (௧௫-௧௫.) 

  

கலிப்பா, 

துளளலிசையுடையதாய்த தரவு, தாழிசை முதலிய 

உறுபபுக்களைப பெறநு கடபபது கலிபபா எனபபடும, 

இத பொருளினாலும, இசையினாலும எழுச்சியும், பொலி 

வம, வேகமும பெறறு வரலாற கலிபபா எனபபட்டது. 

சலி - எழுசசி, பொலிவு, வேசம். பா - செயயுள, கலி, வள 

யாபா, மூரற்கை என்பன ஒருபொருட்செ விகள. 

சலிபபா ஓததாழிசைககலி, வெணகலி, கொசசகககவி என 
மனறுவகசைபபமே. 

இவறறுள ஓத்தாழிசைக்கலிப்பா கேரிசையொததாழிசை, 

அமபோதரங்கவொததாழிசை, வணணகவொததாழிசை என 

கூணறுலவசையாகும. ஒசசதாழிசைகளையுடைமையால ஒததாழிசை 

எனப்பட்டது. 

வெண்கலி ger? pur. 

கொசசசககவிபபா தரவுகொசசகம, தரவீணைக்கொச்சசம, 

சில்குழிசைக்கொசசகம, பஃமுழிசைககொசசகம, மயகசைக 
சொச்சகம என ஐவகையாகும். 

ஒத்தாழிசைக்கலி 

க தரவோன்று தாழிசை மூன்று தனிச்சோற் சுரிதகமாய 
நீரலோன்றி னேரிசையோத்தாழிசைக்கலிரீர்த்திரைபோன் 
மரபொன்று நேரடி முச்சீர் குறண6 வேமடப்பின் 

அரவோன்று மல்குல தம்போ தரங்கவோத் தாழிசையே



௬௯௭௬ யாப்பருங்கலக்காரிகை. 

உ காரணமுதற்குறிப்பு, 

௨. பாணேடுங் கண்பனி நேரிசை யாகு மதர்த்திருண்ட 

சேணுற வோடிக் குழையீட நிச்சேருச் சேய்யும்லிழி 
நாணுக் திருவு மறிவுஞ் செறிவு முடையகல்லாய் 
Copy கேடலரு மாமுனி யம்போ தரங்கமேன்னே. 

கேரிசையோத்தாமிசைக்கலிபபா. 

தரவோன்று தாழிசை மூன்று தனிச்சோல் சுரிதகமாய் 
ரிரலோன்றின் நேரிசையோத்தாழிசைக்கலி;... 

ஒருதரவு, மூன்றுகாழிசை, தனி/்சொல், சுரிதகம் 
என்பன வந்து முறையே பொருக்கி காருமாயின்: அது 

கேரிசையொததாழீசைக்கலீப்பா எனப்படும், 

தரவாவது மற்சையுறுப்பின் பொருள்களைத தொகுத் தச 

தீந்து கலிப்பாவின் முதலுறுபபாம் முன்னிற்பது, தாவு - சருதலு 

டையது. தரம் பேனறுநித்றலபற்றித் சரெனப்பட்டசென்.. 

ருமுளர். தரம் - தலை, ஈநத்தம் என்றும் இசரரு்் பெயருணடு, 

தாழிசையாவத தாழமபட்ட இசையுடையதாய் அடிகளாக 

சீசவினின்றுக் தொகைருறைந்து கல்ப்பாவின் இரணடாம் உறுட 

பாய்கிற்பத, இதற்கு இடைந்லைபபாட்டு என்றும் பெயர். இடை 

நிலைப்பாட்டு- இடையில கீறதகும பாட்டு. 

தரவுதாழிசைகளிலே பெரும்பாலும பனிமாதுஈப௪ ஈரும் 

கருவிளங்காயச ஈரும் வருவனவாகும, இரண்டிதுககும அடி 

Harrap Suit wo, 

தனிச்சோலகாவது சனியே சோகலப்படும ஒருராயப் 

போருணிரம்பி விட்டிசைத்துப் பெரும லும் சஈரிதசச இன 

முன்னே கிறடத. வட்டிசை, கூன், தனிந்லே என்பன இதன 
பரியாயம, 

சுரிதகமாவத சனீசசோந்குப் பினனே அகவற்பா,வெண்பா 
என்றும் இரண்டஞ.ள ஒன்றாய் வந்து கலிப்பாவின் இறுெ.நுப 

பாய் கினறு முடிப்பது, சுரிதகம் - ஈலிந் துச்சரிக்கப்படுவ.த, ௪௮ 

ரிதகம் என்னும் ஆரியபதம் சுரிதகம் எனத தற்பலமாயித்து, சுரி 
இறுசவிற் சரிதசம் என்பாருமுளர். அடக்கியல். போக்கியல. 
வாரம், வைப்பு என்பன இதன்பரியாயம்.
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உதாரணம், 

[தரவு] 

லாளெடுங்கண் பனிகூர வண்ணம்வே முய்த்.இரிக் த 
தோணெடுக்த கைதுறஈ,த துன்பக்கூர் பசப்பின வாய்ப் 

பூணடங்கு முளைகண்டும் பொருட்பீரிதல் வலிப்பவோ; 

[தாழிசை,] 
ரூருடைய கடுங்கானஞ் சொலற்கரிய வென்பால்வ 

பீருடைய ஈலந்தொலையப் பிரிவாரோ பெரியவரே) 

சேனுடைய கடுங்கடங்கள செலற்கரியவென்பவால் 

நா ணுடைய ஈலந்தொலைய ஈடப்பாரோ நலமிலரே) 

சிலம்படைச்த வெங்கானஞ் சரிலவே மயென்பவால் 
புலம்்படைக்து நலக்தொலையப் போவாரோ பொருளிலே; 
எனவாக்கு, 

| சுரிதகம். ] 

HRM gy மிலராய்ப பொருள்வயிற் பிரிவோர் 

பனனெடுங் காலமும வாழியர் 

பொன்னெடுஈ தேசரொ9 தானையிற் பொலிந்தே. 

இதி சாவு ஒன்று, சாழிசை மூன்று, தனிசசொல், கரிதகம் 
என்பன முறையே டொருஈஇ வருதலின் நேரிசையொச்சாழிசைக 

கபிப்பாவாயிற்று, தரவினடி மூன்று, தாழிசையினடி இரண்டு. 

சுரிதகம் அகவற்சுரிதகம, சலிட்பாக்களுள் இதனைச் சிறப்புடைய 

சென்பா, 

அம்போதரங்கவோத்தாமீசைக்கலிப்பா. 

நீர்த்தீரைபோன்ம் மரபோன்று நேரடி முச்சீர் குநள் 
ஈடுவே மடப்பின் அது அம்போதரங்கவோத்தாழிசை:-- 

ரீரின்திரைபோலும் முறைபொருக்தி வருகின்ற ௮ள 
வடியாகிய சாற்€ோடி முச்சீரடி, இருசீரடி எனலும் ௮ம் 

போதரங்கம் நடுவிலே மடுக்கப்படுமாயின் கேரிசையொத 

தாழிசைச் கலிப்பாத்தானே அம்போதரங்க வெரத்தாழி 
சைக் கலிப்பாவாகும்.



௯௮ யாப்பருள்கலக்காரிசை, 

அம்போதரங்கமாவது உயர்ச்தோங்கிப் பெருவடிவமாயெமு 
ந்து வரவரச் சுருங்கக் கரையடைந்தொடுக்கும் இயல்புடைய நீர்த 
இரை போன்று முன்னர் காற்சிரடியாய் உயர்ச்தோங்குப் பின்னர் 

முச்சோடியாய் அதனிந்சுருக்க அதன்பின்னர் இரு ரடியாய் அற் 
னிதுஞ் சுருங்கி முடிவது. அம்போ - சீரினது, தரல்கம் - இரை, 
அசையடி, சொற்ரேடி, எண், பிரிச்திசைக்குறள் என்பன இதன் 

பறரியாயம, 

போலும் என்பத போன்ம் என்றுமின்றது, சேரடி-௮ளவடி.. 
ஈ9 என்றது சாழிசைக்குக் தனிச்சொற்கும் ஈடுவினை, மடுத்தல் - 
பகுத்தல், ௮து என்றது நேரிசை யொத்தாழிசைக்கலிட்பாவினை, 

ராற்சர்கொண்ட அடியிரண்டாய் இரண்டும், நாறசோகொ 

ண்ட அடி. ஒன்றாய் சான்ரும், முச்சிர்கொண்ட அடியொன்மும 
எட்டும், இருசர்கொணட அடியொன்றாயப் பதினாறும் வருவதே 
சிறப்புடையம்போதரக்கம் என்பர், சிறுபான்மை முச்சேடி.பா.ப 

நான்குவருதலும், இரு ரட.யாய் எட்டு வருசலுமண்டு, 

உதாரணம், 

[த ச வு] 

கெடலரு மாமுனிவர் சிளர்ந்தடன் றொழுசேச்சச் 

கடல்கெழு கனைசுடரிற் கலஈதொளிரும் வாஓளைய 

அழலவிர் சுழல்செங்க ணரிமாவாய் மலைக்தாளைத் 

தாரொடு முடிபிதிரத் தபனியப் பொடிபொக்க 
ஆர்புன லீழிகுருதி யகலிட முடனனைப்பக் 

கூருசரான் மார்பிடந்த கொலைமலி தடக்கையோய், 

[ தாழிசை.) 

முரசதிர் வியன்மதுளை முழுல தாஉ௩ தலைபனிப்பப் 

புரைதொடிச் தரடிண்டோட் போர்மலை*த மறமல்லா் 

அடியொடு முடியிறுப்புண் டயர்ஈ்தவர் நிலஞ்சேரப் 

பொடியெழ வெங்களத்துப் புடைத்ததுநின் புகமாமோ 

கலியொலி வியனலகக கலநதுட னனிநடுங்க : 
வலியிய லவிராழி மாறெஇர்ஈ்த மருட்சோர்வு 
மாணாதா ர௬ுடம்போடு மறம்பிதி வெதிர்கலக்கச் 

சேனுப ரிருவிசும்பிழ் சேர்த்ததின் சனமாமோ;
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படுமணி யினகிரைகள் பரர்துட ofits sre 
கடுமுர ணெதிர்மலை*க காரொலி யெழிலேது 
வெசிகொடு மருப்பொரிய கீழ்க் துதிநல் வேருச 
எருமலி பெருக்தொழுவினிறுத்ததுகின் னிகலாமோ; 

(அம்போதரங்கம். ] 

(x08 Fog.) 
இலங்கொளி மரகத மெழின்மிகு வியன்கடல 
வலம்புரித் தடக்கை மா௮ னின்னிறம்; 

விரியிணர்க் கோங்கமும் வெந்தெரி பசும்பொனும் 

பொருகளி நட்டோய் புரைபு நின்னுடை: 

(சாத்ரோரக.) 

கண்கவர் கதிர்முடி. கனலுஞ சென்னியை; 
தண்சுட ருறுபகை தவிர்த்த வாழீயை; 

ஒலியிய லுவண மோங்கய கொடிமீன, 

வலிமிகு சகட மாற்றிய வடி.பினை ; 

(மூசசிசோரழி.) 

போரவுணர்க் கடந்தோய் $; 

புணர்மருதம் பிளாந்தோய் 8 

ரீரசில பளக்சோய் நீ, 

நிழதிகழைம் படையோய் 8, 

(இரு சோச.௨] 

~
 net yf 

உரு 

உருவும் 

அருவும் 
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௮௦6 யாப்பருக்கலக்காரிகை. 

(சுரீதகம்.] 

அடுதிற லொருவகிற் பரவுது மெங்கோன் 
தொடுகமற் கொடும்பூட் பகட்டெழின் மார்பிற் 
கயலொடு கலகஈ்த சலையுடைக் கொடூவரிப் 
புயலறம் தடக்கைப் போர்வே ஓச்சுதன் 
தோன்று முதிர்கட லுலகம் 

ஏன்று இ௫ூரி யுருட்டுவோ னெனவே. 
வீளாக்காத்தஜர்பாட்டு, 

இஃது ஆறடித்தரவும், கான்கடித்சாழிசை மூன்றும், சாற் 

£ீரடியிரண்டு, சாற்சீரோரடிகான்கு, முசசீரோரடிரான்கு, இருரி 
சோரி எட்டு என்னும் அம்போதாங்கமும், சனிசசொலலுமாய் 
வந்து அசவற்சுரிதகசதான் முடிர்த ம்பொசாங்கவொத்தாழி 

சைக்கலிப்பா, 

இக்கசே முச்சரோரடிகளிலும் இருசிரோரடிகளிலும் இறுதி 
பினின்ற நீ என்பது, ஒரு சொல்லும் அசையுமாய நின்று சீருமா 
யிற்று, ௮சையடி,, சொந்கரடி என்பன இத பற்றி வர்த பெயர், 
நாற்சிரோரடி. யிரண்டி$னப் பேரெண் எனவும், சாத€ரோமம 

ரான்டனை அளவெண் எனவும், முச்ச?ரோாரடிகளை இடையெண் 

எனவும், இருசிரோரடிகளைச் 6ற்றெண் என்றுக் கூறுவர். எண் 

என்பது இதுபற்றி வரத பெயர், (௪௬-௧௪) 

  

வண்ணகவொத்தாழீசை, கலிவெண்பா. 

௧. அசை.படி முன்ன ரராகம்வக் தேல்லா பறப்பமுண்டேல் 
வசை.பறு வண்ணக வோத்தா பிசைகலி வான்றளைதட் 
டிசைதன தாகீயும்வேண்டாவிடைந்துமின்பான்மோழியாம் 
விசையறு சிந்தடி யாலிறு மாய்விடின் வேண்கலிே. 

உ தாரணமுதத்ருறிப்பு. 
௨. நின்று விளங்கு மணிப்பசும் போன்ன்ிறை யாறறட்டும் 

ஒன்றிய வண்ணக வோத்தா ழிசைக்கலி போசைகுன்றாத் 
துன்றிய வாளார் மழையுஞ் சுடர்த்தோடீடு யேர்மலரும் 
என்றிவை வேண்கலிப் பாலிற் கிலக்கிய மேந்திழையே. 

வண்ணைகவோத்தாமீசைக்கலிப்பா. 

அசையடி முன்னர் அராகம் வந்து எல்லாவறுப்பமுண் 
டேல் வசையறு வண்ணகவோத்தாழிசை:...-
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அம்போதரங்கவுறுப்பின் முன்னே அராகம் என்னும் 
உறுப்பு வரப்பெற்று மற்றைய தரவ, தாழிசை, தனிச் 

சொல், சுரிதகம் என்னும் உறுப்புக்களும் உள தாகப் 

பெதுமாயின் ௮து வண்ணகவொத்தாழிசைக் கலிப்பா 
எனப்படும், 

அராகமாலத குறிலிணையாலாய கிரையசைச்சீர்களையே பெரு 

ம்பாதும் பெற்று மாத்திரை சீளுதலுமிடையிலேதுணிதலுமின்றிக் 

கடுசச்செல்லும் அடிகளான் வருவது. அராசம் - க௦9ச்செல்வத. 

வண்ணசம், முயல், ௮04யெல் என்பன இசன்பரி.பாயம். 

வண்ணகம் வாணித்துப் புகப்வது. முடுயெ௨ - முச்செல்லு 

மியல்புடையது, அ௮டுக்யெல் 2ர்கள செறிந்து நிற்குமாறு அடுக்கப் 

படுமிபல்புடையத., இதற்கு ௮டி. அளவடி. முதலியன, அடி.களுக் 

கு.ச் சருக்கம் கான்கெனறும், பெருக்கம் எட்டென்றும் கூறுவர், 

உதாரணம், 

[a 7 a] 
(கான்று 

விளங்குமசணணிப் பசும்பொன்னின வீரித்தமைத்துக் கதிர் 
துளங்குமணிக் கனைகழநற்காற் நுறுமலர் கறும்பைந்தார்ப் 

பரூ௨த்தடக்கை மதயானைப் பகட்டெழி லெரிகுஞூக் 

குரூ௨க்கொண்ட மணிப்பூணேய் குநையிரகது முன்னாட் 

மாயாத வனப்பினையாய் மூழ்வார்க்கு மல்லார்க்குக் (கண் 

தாயா௫த் தலையளிக்குர் தண்டுறை யூரகேள்; 

[ தாழீசை.] 
காட்சியொற் கலப்பெய்தி யெத்இறத்தும் கஇர்ப்பாகி 
மாட்யொத் திரியாத மரபொத்தாய் கரவினாற் 
பிணிசலம் பெரிதெய் இப் பெருக்தடந்தோள வனப்பழீய 

௮ணிசலச் தனியேவர் தருளவது மருளாமோ) 

அன்பினா லமிழ்தளைஇ யதிகினாற பிநிதின்றிப் 
பொன்புளை பூணாகம் பசப்பெய்தப் பொழிலிடச்தப 

பெருவரைத்தோ எளருளுதற் இருளிடை த் தமியையாய்க 
சுரவரைத்தோள் கதர்ப்பிக்குங் காதலுங் காசலோ; 

பாங்கனையே வாயிலாப் பலகாலும் வந்தொழுகுக் 
சேங்காத கரவினையுர் தெரியாத விருளிடைக்கட்



S02. யாப்பருக்கலக்காரிகை, 

குடவரைவேய்த்தோளிணைகள்குளிர்ப்பிப்பான் றமியை 
தடவரைத்தா ரருளுகின் நகுதியுக் தருதியோ) [யாயத் 

[அராகம்.] 

தாதுறு முதிசெதி தடமல ரிடையிடை 

தீழலென விரிவனபொழில் 
போதுது கறுவிரை புதுமலர் தெரிதரு 

கருகெய்தல் விரிவனகழி 
இீதுறு இறமறு கெனகனி முனிவன 

துணையொடு பீணைவனதுறை 

மூதுறு மொலிகலி நுரைதரு இரையொடு 
கழிதொடர் புடையதுகடல்; 

[௮ம்போதாங்கம்.] 

(காத்€*ரடி.) 
கொடுநர்திற லுடையன சுறவேநு கொட்பதனால் 

இடுங்கமீ யிராவருதல் வேண்டாவென் நீசைத்திலமோ, 

கருகிறச் தடுதொழிற் கராம்பெரி துடைமையால் 

இருணிறத் தொருகான லிராவா..2 லென்.திலமோ; 

(காந்ரோரடி..) 

நாணொடு கழிச்தன்ருற் பெண்ணர? சலத்தகையே) 
அஞ்சலுமொழிந்தன்றாற்றொடி த்தோளிசடக்கண்ணே,. 
அ.ரற்றொடு கழிர்தன்றா லாரிருளு மாயிழைக்கே; 

நயப்பொடு கழிக்தன்டு oma gia sex og pCa; 

(முச்சீசோரடி..) 

அத்திறத்தா சைந்தன. தோள்; 
௮லர்தற்கு மெலிந்தன கண்; 
பொய்த்துரையாற் புலர்ந்தது முகம்; 

பொன்னிறத்தாற் பொலிந்தன முலை; 
அழலினா லசைந்தது நகை; 

அணியினா லொ)ிர்தன விடை; 
குழலினா லவிர்க்த.து மூடி; 

குறையினாற் கோடிற்நு நிறை;



செய்யுளியல், ௧௦௩ 

(இரு£சோரடி.) 

உட்கொண்ட தசைத்தொருபால்; 
உலகறிந்த வலத்தொருபால்; 

கட்கொண்ட நுளித்தொருபால்); 
கழிவெய்தும் படித்தொருபால்; 

ute prei அகைத்தொருபால்; 
படர்வுறூஉம் பசப்பாருபால்; 
இரவுறாஉக் துயசொருபால்; 

இளிவந்த வெழிறறொருபால்; 
Giweba pre தகைத்தொருபால்; 

Boris தடைக்தொருபால்; 
பொலிவுசென் நகன்றொருபால்; 
பொறைவத்து கூர்க்தொருபால்; 

காதலித் கதிர்ப்பொருபால்; 

கட்படாத் தயசொருபால் 
ஏதில்சென் pion a gr Hume: 
இயனாணிற் செறிவொருபாஃ; 

எனலாங்கு, 

[HT gab. | 
இன்ன இவ்வழக்க மித்திற மிவணலம் 
என்னவு முன்னாட் டுன்னா யாகக் 

கலந்த வண்மையை யாயினு நலந்தகக் 

இளையொடு கெழீஇத் தளையவிழ் கோதையைக் 
கற்பொடு காணிய யாமே 
பொற்பொடு பொலிக றம் புணர்ச்சி தானே. 

இஃது ஆறடித்தரவு, மூன்றுதாழிசை, ௮சாகம், அம்போதர 
ங்கம் என்பன முறையே வர் சனிச்சொற் பெற்று ௮கவற்சரித 

கத்தான் முடிச்ச வண்ணகவொத்தாழிசைக்கலிப்பா. 

  

வேண்கலீப்பா, 

கலி தளைதட்ட இசைதனதாகியும் வேண்பாவியைக்தும் 
விசையறசிந்தடியால் இறுமாய்விடின் வேண்கலியே.-



௧௦௪ யாப்பருங்கலக்காரிகை, 

கலிப்பா வேநுதளைவிரவி இசைமாத்திரம் தனக்கு 
ரிய துள்ளலிசையாயும், முற்றும் வெண்டளையி௫யச்தும் 
சிர்தடியான் முடியுமாயின் அது வெண்கலிப்பாவாகும். 

இத வெண்பாவே போன்று முடிதலின் வெண்கவி எனப்ப 

ட்டது. கவி என்பது எழுவாய், கவி என்ற த சரவுமாத்திரமாய் 

வரும் கலிப்பாவினே, தட்டுதல்-ஒன்.றுதல். வேறுதமை விரவிவ 
ரூம் வெண்சலிப்பாவிலே கலித்தளையே பெரும்பாறும் வரும், 
வெண்டளை விரவுக்கால் காய்முன் நேர்முதல் வெண்சீசே இடை 

யிடைவரும். ஆரியத்தளை விரவுங்கால் விளமுன் கிரைமுதற்கா 
ய்ச்£ர் சிறுபான்மை வரும். இங்கனமன்தி வேறுபடவருமாயின் 
இசைதனதாகா£ த. 

மூத்றும் வெண்டளை இயைர்து வரும் வெண்சலிப்பாவிலே 
நிரைமுதல் வெண்டீர் பெரும்பாலும் வரும், கேரீற்றியற்சர்முன் 

பளிமாவும் வரும், வேறுபடவருமாயின் துள்ளவிசை பிறவாது. 

மூதிறும் வெண்டளையியைர் தவரும் வெண்சவியைக் சவியெண்பா 

என்றும் வழங்குவர், முற்றும் வெண்டளையான் வருவதையும் 

கலியுள்டக்யெது துள்ளலிசைகிகழ வரும் பேசம்பற்றி ers. 
ஆதலின் இத வெண்பாவினத்துள் அடங்காமை அறிக, 

சிக்தடியினிறுஇச்சர் நாள் முதலிய நான்கனுள் ஒன்றாய் கித் 

ரும் என்து “விசையறு” என்னும் வீசேடணத்தாற் பெறப்.டும். 

உதாரணம், 

வாளார்ந்தமழைத்தடங்கண்வன முலைமேல்வம்பனுக்கக் 

கோளார்ந்த பூணூகங் குழைபுரளக் கோட்டெருத்தின் 
மாலைதாழ் கூர்சலார் வரன்முறையான் லர்தேத்தச் 

சோலைதாழ்பிண்டிக்£ழ்ச்சூழ்ந்தவர்தஞ்சொன்முறையான் 

மனையறமுக் துறவறமு மண்ணவர்க்கும் விண்ணவர்க்கும் 

வீனையநுக்கும் வகைதெரிஈ த வீடொடுகட் டிலையுரைத்த 
கொள்மைசானமிகுகுண த் துத்துறவரசைத்தொழுதேத்த 

னன்மைசால் வீடெய்து மாறு, 

இத கலித்தளையோடு சறுபானஎம வெண் ரோவெண்டஎையர் 
தழுவிவக்த வெண்கலிப்பா, வெண்ர்ப்பின் வெண்டளையாதற்கு 
ats €ரும் வெண்ரோய் கிற்றல்காண்ச, 

ஏர்மலர் ஈறுங்கோதை யெருத்தலைப்ப விறைஞ்சித்தண் 
வார்மலர்த் தடங்கண்ணார் வலைப்பட்டு வருக்தியவென்



தார்வரை யகன்மார்பன் றனிமையை பறி.யுக்சொல் 
சீர்கிறை கொடியிடை றந்து, 

இ.த கலித்தளையோடு சிறுபான்மை .ஐசரியத்தனை தழுவி 
வந்த வெண்தலிப்பா, சான் சடியிலும் முதவிருரகளும் கிரை 

ன்ருசிரியத்தளை நிகழகிற்றல் காண் ௪, 

சுடர்த்தொடீஇ கேளாய் தெருவின மாடு 
மணற்டிற்தில் காலிற் ॥ி)தயா வடைச்சிய 

கோதை பரிச்து வரிப்பச்.து கொண்டோடி 

சோதக்க செய்யுஞ் ஈறுபட்டி மேலோர்நாள் 
அன்னையும் யானு மிருச்தேமா வில்லீரே 

உண்ணு£ர் வேட்டே னெனவத்தாற் கன்னை 
அடர்பொற் சரகத்தால் வாச்சச் சுடரிழாய் 

உண்ணு ரூட்டிவா வென்று ளெனயானுக் 

தன்னை யறியாது சென்றேனமற் தென்னை 
வளைமுன்கை பறறி கலியத் தெருமக்திட் 

ன்னா யிவனொருவன் செய்ததுகா ணென்தேனு 
அன்னை யலறிப் படர்தரத் தன்னையான் 

உண்ணுநீர் வீக்கனு னென்றேனா wen dass 
தன்னைப் புறம்பழீத்து நீவபற் றென்னைக் [(ட்டஞ 

கடைக்கண்ணாற் கொல்வான் போனோக்கிககைச்கூ 

செய்தானக் கள்வன் மகன், கலித்தோசை, 

இது முற்றும் வெண்டளையே சமுவிவர்த வெண்கலீஃ்டா. 

இதனைச் கலிவெண்பா என்பது பெருவழக்கு, சவிஷெண்டா 

வெண்கவிப்பா என்பன ஒருபொருட்ளெவிகள் என்பது Bis 
லார் கருத். தப் போலும், முற்றும் வெண்டளையாக வரினும் தள்ள 

லிசை கிகமுமாறு இக்கே பெரும்பாலும் கிரைமுதல் வெண்சீர் 

வந்து கிற்றலையும், சிறுபான்மை நேரீற்தியறசர் முன் புளிமா உது 

சிற்றலையும் சோக்குக, வஞ்சித்தளை விரவிய வெண்கலிப்பா வ5து 
ழிக் சாண்ச, 

சலிவெண்பாவுக்கும், பஃ்ரொெடைவெண்பாவுக்கும் பேதம் 

யாதோ என அசக்டுப்பார்பலர், கூறு.தும். வெண்டளையான் வரு 
வதேலும் துள்ளவிசை நிகழகிற்கும் £ர்களைப் பெரிதுச் தழுவி 
எதுகை மோனை முதலிய தொடைகியமமின்றி முழவது சலிவெ 
ண்பா என்றும் செட்பலிசை வழுவாத ரேரிசைவெண்டாப்போன்



௧௦௬ யாப்பருக்கலகீகாரிகை, 

வதி இன்னிசைவெண்பாப் போன்றாகது பலவழ.களான் வரு 
வதி பஃ்மெடைவெண்பா என்றும் இச்நூலாழ் பெறுதும்..நராய் ச. 

பேசாடரியர் மடல் உலா முதலிய பொருண்மேற் பலவடிச 
ளான் வருபவைகளையும் இக்காலத்தார் சலி3வெண்பர் என்னும் 
பெயர் கொடுத்.து வழல்குவரென்பர், கேரிசைவெண்பாரீப்போன்று 

பலவழிகளான் வருவதைக் கலிவெண்பா என்பது பண்டையார் 

வழக்கன்றுபோலும். ஆராய்க்தறிச, (௧௮-௪௯) 

  

கோச்சகக்கலிப்பர, 

௧, தரவே தரலிணை தாழிசை தாமுஞ் சிலபலவாய் 
மரபே யியன்றம் மயங்கியும் வந்தன வாங்கமைத்தோள் 
அரவே ரகலல்கு லம்பேர் நே6ங்கண்வம் பேறுகோங்கைக் 
குரவே கமழ்குழ லாய்கொண்ட வான்பெயர் கொச்சகமே. 

உ தாரணமுதற்குறிப்பு, 

௨. குடநிலைத் தண்சேல்வப்போர்க்கதக்கண்ணன்றரவகுன்றா 
வடிவடை யாகுந் தரவிணை மன்னும் பருகத்தடக்கை 
இடமிக வாஞ்சிஃ றுழிசை தண்மதி யேர்பலவாய் 
மடலவிழ் கோதை மணிகிள ராகு ம.பங்கிசையே. 

தரவே தரவிணை தாழிசைதாமும் சிலபலவாய் மரபே 
மீயன்றும் மயங்கியும் வந்தன கோண்டபேஃர் கோச்சகமே:- 

தரவுமாத்திரமாகயும், தரவிரண்டாகியும், தாழிசைக 

ளும் சிலவும் பலவுமாய்த் சரவுமுதலியவற்றோடு முதையே 

பொருக்கியும், மயக்கியும் வந்த கலிப்பாவெல்லாம் பெற்ற 

பெயர் கொச்சகம் என்க. 

எனவே தரவுகொச்சகம், தரவிணைக்கொச்சகம், Geom p 

சைக்கொச்சகம், பஃ்ருழிசைக்கொச்சசகம், மயக்கசைக்சொச்சகம் 

௪ன ஐவசை கூறினாராயிற்று, இது மகளிருடைபோலச் 8றி.தம் 
பெரிதும் சமமுமாயே உறுப்புக்கள் அடுக்கப்பட்டு நிற்றலாத் 

கொச்சகம் எனப்பட்டத, கொச்சகம் - வஸ்திரத்இிற் சட்டும் 

தலைப்பு, இதனை இக்காலத்தார் கொய்சகம் என்பர், 

தரவு முதலீயன மிருதலும் அராகமும் அம்போதரம்சமும் 
குதைதலும் பிறவுமாய் இயன்மயங்கலும், வரதமுறை வழுவு 

தலும், வேறுபா விரவி இசைவேருதறும் பிறவு மடங்க மயக்கூயும் 

என்ருர்,



தீரவுகொச்சகம், 

உதாரணம். 

செல்வப்போர்க் சதக்கண்ணன் செயிர்த்தெறிர்த னெ வாழி 
மூல்லைத்தார் மறமன்னர் முடி. த்தலையை முருச்சிப்போய் 
எல்லைநீர் வியன்கொண்மூ விடை நுழையு மதியம்போன் 

மல்கலோகங் கெழில்யானை மருமம்புக் கொளித்ததே, 

இ சரவுமாத்திரமாப் முடிந்த கொச்சசக்சலிப்.ார, 

[தச ஷூ] 
குடரிலைத் தண்புறவிற் கோவல ரெடுத்தார்ப்பத் 

தடகிலைப் பெருந்தொழுலிற் றகையேறு மரம்பாய்க த 

வீங்குமணிக் கயிறொரீடுத் தாங்குவனத் தொன்றப்போய்ச் 
கலையினொடு முயலிரியக் கடிமுல்லை முநுவலிப்ப) 
எனவாக்கு, 

[சுரிதகம்.] 

ஆனெடு புல்லீப் பெரும்புதர் முனையும் 
கானுடைத் தவர்தேர் சென்ற வாறே. 

இது தரவு தனிச்சொற்பெற்றுச் சரிதசத்தான் மூடிரத 

கொச்சகச்சலிப்பா, இலையிரண்மும் அரவுகொச்சகச்சலீட்பா 

ear Ou. 
  

தரவிணைக்கொச்சகக்கலிப்பா. 

உசாரணம், 

(தீ ர வ] 
லடிவுடை நெடுமுடி. வானவற்கும் வெலற்கரிய 
கடி.படு ஈறும்பைந்தார்ச் காவலர்க்குங் காவலனாங் 
கொடிபடு மணிமாடச் கூடலார் கோமானே; 
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துணைவளை த்தோளிவண்மெலியத் தொன்னலக்துறப்புண் 
Siar pet sar ரருளுமே லிதுவிதற்கோர் மாறென்று 
துணைமலர்த் தடங்கண்ணார் துணையாகச் கருசாரோ: 

அதனால்,



௧௦௮ யாப்பறாங்கலக்காரின ௪. 

செய்வாயப் பேதை யிவடிறத் 
தெவ்வா ரங்கொலிஃ தெண்ணிய வாறே. 

இது சரவிரண்டாய்த் சனிச்சொற்பெற்றுச் சரித்சத்தான்' 
மூடிர்த தரவிணைக்கொச்சகக்கவிப்பா, 

சிஃருழிசைக்கொச்சகக்கலிபபா, 

சில தாழீசைகண்மாத்டுரம் கேரிசையொத்தாழீசைக் 
கலிப்பாவினின்றும் வேறுபாடுற வெவ்வேருய் வந்து; 

தனித்தனி தனிச்சொற்பெற்று முடிவது சிஃராழீசைக 

கொச்சகக்கலிட்பாவாகும், சல் தாழிசை-ூ$ஃருழிசை, 

உச ரணம். 

[தர வு.] 
(தோன்றிச் 

பரூஉத்தடக்கை பதயானைப பணையெருத்தின் மிசைத் 
|(புடைசூழ்ப் 

குரூ௨க்கொண்ட வெண்குடைக்கழ்க் குடைமன்னர் 

படைப்பரிமான் றேர்னொடும் பரந்துலவு மறுகனிடைச் 

கொடிததானையிடைபபொலிந்தான் கூடலார்கோமானே, 

[ தாமீசை., 
அங்கொருசார், 

உச்சியார்க் இறைவனா யுலகமெலாக் காத்தளிக்கும 

பச்சையார் மணிபபைம்பூட் புரஈ்தரனாப் பாவித்தார் 
வச்சிரம் காணாத காரணத்தான் மயங்கினெபே; 

ஆங்கொருசார், 

விக்கால மணிகிரைகாத் தருவரையாற் பனிதவிர்கது 
வக்கி.ரனை வடிவழித்த மாயவனுப் பாவித்தார் 

சக்கரங் காணாத காரணத்தாற் சமழ்த்தனசே) 

ஆங்கொருசார், [செக் 

மால்கொண்ட பகைதணிப்பான் மாத்தடிக் து மயங்காச் 

கோல்கொண்ட சேவலக் கொடியவனுப் பாலித்தார் 
வேல்கண்ட தின்மையான் விம்மிதராய் கின்றன;



அஃதான்று, 

[ சுரிதகம். ] 

கொடித்தே ரண்ணல் கொற்கைச் கோமான் 
கிறைபுச ழொருவன் செம்டபூட் சேஎய் 
என்துகனி யதிரதனர் பலரே தாலும் 

pum ளசொருவனென் தறிய லாகா 

மைவரை யானை மடங்கா வென்றி 

மன்னவன் வாழியென் நேத்தத் 

தென்னவன் வாழி திருவொடும் பொலிக்தே, 

Og சிலதாழிசைகள் வெவ்வேறே வந்து தனித்தனி தனிச் 

சொத்பெற்று முதர்த சலஃருழிசைக் கொச்சசச்சலிப்பா, 
  

பஃராழிசைக்கொச்சகக்கலிப்பா. 

கேரிசையொத்தாழிசைக் கலிப்பாகினின்றும் தாழி 
சைகள் பலவாக வருவது பஃறாழிசைக் கொச்சகக்கலிப் 
பாவாரும், பல் தாழிசை -பஃருழிசை. 

உதாரணம், 

[தரவு.] 
தண்மதியேர் முகத்தாளைத தனியிடதது ஈனிகண்டாங் 

குண்மதியு முடனிறை.பு முடன்நளர முன்னாட்கண் 

கண்மதியோர்ப் பிவைகவர்ர்_து காரிகையை கிறைகவர்கது 
பெண்மதியின் மகிழ்ஈதநின் போருளும் பீறிதாமோ; 

[ தாழீசை.] 
இளகல மிவள்வாட விரும்பொருட்குப் பிரிவாயேல் 

sora முகைவெண்பற் ரூழ்குழ றளர்வாளோ; 

தகைகல மிவள்வாடத் தரும்பொருட்குப் பிரிவாயேல் 
வகைகல மிவள்வாடி வ.நந்இியில் விருபபாளோ) 

அணிசல மிவளவாட வரும்பொருட்குப் பிரிவாயேல் 

மணிஈல மகழ்மேனி மாசோடு மெலிவாளோ; 

காம்பிரியோ மினியென்று கறு துதலைப் பிரிவாயேல் 

ஓம்பிரியோ மெனவுகைத்த வுயர்பொழியும் பமுதாமோ,



௪௧௦ யாப்பரும்கலக்காரிகை, 

குன்றளித்த தரடோனாய் கொய்புனத்துக் கூடியகாள் 
அ௮ன்றளித்த வருண்மொழியா லருளியதும் பழுதாமோ; 

சில்பகது மூடியக்காற் லெம்பொலிச்சீ றடிபரவிப் 
பல்பகலுக் தலையளித்த பணிமொழியும் பழுதாமோ; 

அஃதான்று, 

௮ரும்பெந லமிழ்தினுர் தரும்பொரு எனிலும் 
பெரும்பெற லமிதிவள் வெறுக்கையு மற்றே 

விழுமிய தறிமதி வாழி 

கெழுமிய காதலிற் நரும்பொருள் றிதே, 

இ.த கான்கடித்தரவும், இரண்டடியாய் வசத ஆறுதாழிகை 
யும் தனிச்சொல்லும் சான்கடியாய் வச்த அுகவற்கரிதசமுமாம 

முடிக _ஃமுழிசைக் சொச்சசக்கவிப்பா, 

  

மயகசைக்கொச்சகக்கலிப்பா, 

தரவு தாழிசை முதலிய உறுப்புக்களுள்ளே சல மிகு 
ந்தும், சில குறைந்தும், சில பிறழ்க்தும் இயன்மயக்குச 
௮ம் வேறுபாவிரலி இசைமயல்குதலுமுடையதாய் வரு 

வது மயங்கிசைக் சொச்சகக்கலிப்பாவாகும். 

உதாரணம், 

[த ச வு] 
மணிகிளர் கெடுமுடி மாயவனுக் தம்முலும்பேசன் 

நணிகளர் நெடுக்கடலுஙி கானலுஈ தோன்றுமால் 

நுரைகிவ௩ தவையன்ன கொய்ப்பறைய சறையன்னம் 

இரையகர் தஇிறைகூரு மேமஞ்சா நுறைவகேள; 

மலையென மழையென மஞ்செனத் திரைபொக்கிக் 
கனலெனக் காற்றெனக் கடி. துவர் இசைப்பினும் 

விழுமியோர் வெருளிபோல் வேலாழி யிறக்கல்லா 
தெழுமுரரீர் பரந்தோங்கு மேமஞ்சா றுறைவகேள்; 

[arene | 
[தோள் 

கொடிபுரையு அழைறசுப்பித் குழைக்கமர்ந்த இருமுகத 

தொடிகெ௫ழ்ச்த தோள்சண்டு தறவலனே யென் தியால்;



செய்யுளியல், sue 

கண்கவரு மணிப்பைம்பூட் கயில்கவைஇய Ay ps srer 
தெண்பனிரீ ருகக்கண்டுர் தெரியலனே யென்தியால்; 

நீர்பூத்ச நிரையிதழ்க்க ணின்றொ?க்த புருவத்தோள் 
பிர்பூத்ச த.தல்கண்டும் பிரியலனே பென்றியால்; 

கனைவரல்யாந்,திடுகரைபோந்கைந்நில்லா துண்ணெகிழ்க் ௪ 

கினையுமென் னிலைகண்டு கீல்கலனே யென்றியால்; 

வீழ்சுடரி ளெய்யேபோல் விழுமநோய் பொறுக்கல்லா 

தாழுமென் னிலைகண்டு மகல்லெனே யென தியால்; 

கலங்கவிழ்தத சாய்கனபோற் களை துணை பிதிதின்நிப் 

புலம்புமென் னிலைகண்டும் போகலனே யென்றியால்: 

அதனால், 
(அராகம். | 

அடும்பம லிதும்பி னெடும்பனை மிசைதொறுங 
கொடும்புற மடலிடை யொடுங்கி குருகு; 

செ.றிதரு செருவிடை யெதிதொழி லீளையவர் 
கெதீதரு புரவியின் மதிதருந் தமில்) 

.அரசுடை நிரைபடை விரைசெறி முரைசென 

அரைதரு திரயொடு கரைபொரும் கடல்; 

௮லங்கொளி வீரிசுட ரிலங்கெழின் மலர்தொறுங் 

கலந்தெறி காலொடு புலம்பீன பொழில்: 

| தாழிசை.) 

விடா௮து கழலுமென் வெள்வளை புக தவீர்ப்பாய்மன 
கெடாது பெருகுமென் கேண்மையு கிறுபபாயோ; 

ஒல்லாது கழலுமென் னெளிவளையுக தவிர்ப்பாய்மன் 

நில்லாது பெருகுமென் னெஞ்சமு நீறுப்பாயோ: 

தாக்காது கழலுமென் றகைவளையுர் தவிர்ப்பாய்மன 
நீங்காது பெருகுமென் னெஞ்சமு கிறுப்பாயோ: 

மறவாத வன்பினேன் மனகிற்கு மாறுரையாய் 
அறவாத தமருடையேன் தயர்தரு மாதுரையாய்;



௧௧௨ யாப்பருங்கலக்காரிகை. 

காதலர் மார்பன்றிக் காமக்கு மருர் துரையாய் 

ஏதிலார் தலைசாய யாலுய்யு மாறுரையாய்; 

இணைபிரிச்தார் மார்பன்றி யின்பக்கு மருர்துசையாய் 

துணைபிரிகத தமருடையேன் துயர்தீரு மாறுரையாய/ 

61 OT GUT HB, 

[அம்போதாங்கம். ] 

பகைபோன்றது துறை; 

பரிவாயின குதி; 

BEG DES முகம்; 

wollen sep = = துளம்; 
தகையிழக்தது தோள; 

தலைசிறச்தது அயர்; 

புகைபரக்த.து மெய) 
பொறையாடன்றெ யிர்; 

[ சுரிதகம். ] 

அதனால், 

இனையது கிலையா லனையது பொழுதால் 

தினையல் வாழி தோழி துனைவரத் 

பனியொடு கழிக வுண்கண் 
என்னெ கழிகவித் துன்னிய கோயே, 

இ.த தரவு மிக்கும், தாழிசை தனிச்சொல் என்பன மிக்கும், 
பிறழ்ச்தம்,௮ ராகம் அம்போதரங்கம் என்பன குறைர்தம் oud 
வந்த கொச்சகக்கலிப்பா. 

இரண்டாய் வருதல் தரவிற்ரும், தரூய் வருதல் தாழிசைக் 

கும், ஒன்றுக்குமேலே வருதல் தனிச்சொற்கும் மிருத என்ச, 
முன்வந்த தன்றி அராகவுறுப்பு வநத பின்னும் வருதல் தாழிசை 

க்கும், சரிதகத்தின் முன்வந்த முறையளவினில்லாத அராசச்இன் 
முன்னும் அம்போதரக்சத்தின்முன்னும் வருதல் தனிச்சொத்ரும் 

பிதழ்வென்க, அளவடியிரண்டான் வருதல் அராகத்இத்கும், எட் 

டாய்வருதல் அம்போதரக்கத்திற்கும் குறவென்ச, இதனை இய 

ன்மயக் வச்த கொச்சகம் ஏன்பர், வேறுபா விரவி இசைமயக்கி 
வரும் கொச்சகம் வர். துழிக்காண்க, கலித்சொலசயிலே வரும்



செய்யுளியல், SER 

“enoieQsyere” என்னும் கலிப்பாவும் வேறுபா விரவி இசை 
மயக் லந்த கொச்சசம். (௨0-௨௪.) 

எவ் 

கலிப்பாவினம், 

கலித்தாழிசை, கலித்துறை, கலிவிருத்தம். 

௧. அடிவரை யின்றி யளவோத்து மந்தடி ரீண்டிசைப்பிற் 
கடிதலில் லாக்கலித் தாழிசை யாகுங் கலித்துறையே 
நேடிலடி, நான்காய் நிகழ்வது நேரடி மீரிரண்டாய் 
விடினது வாகும் விருத்தம் திருத்தகு மேல்லியலே. 

உ தாரணமுதறந்குறிப்பு. 

௨.கோய்தினை யாய்தினை மேன்றினை வாள்வரி பூண்டபறை 
எய்திய தாழிசை யானும்வேன் ரானுங் கலித்துறையே 
மைதிக ழோதி வரிரேடங் கண்ண வனமுலையாய் 

மேய்தரு வேய்தலை தேம்பழுத் தேன்ப விருத்தங்களே. 

கலித்தாழிசை. 

அடிவரையீன்றி அளவோத்தும் அந்தடி நீண்டிசைப் 
பின் கடிதலில்லாக் கலித்தாழிசையாகும்:-- 

இத்துணை என்னும் அடி வரையறையின்றி அளவி 

னால் ஒத்தும் ஒவ்லாதும் வது ஈற்றடிமாத்திரம் நீண்டி 

சைக்குமாயின், ௮து கலித்தாழிசையாகும், 

உம்மையான் ஒவ்வாமையும் கொள்ளப்பட்டது. வரையின்றி 

எனவே இரண்டுமுதலிய அடிகளால் வரும் என்பது பெறுதும்: 

அளவொத்தும் என்றது மூன்று முதவிய அடிகளால் வருவதற்கு. 

ஒருபொருண்மேற் சோவையாய் மூன்றடுக்கி வருவதைச் சிறப்பு 
டையதென்று கொள்ளுவர், 

உதாரணம், 

கொய்திளை காத்.துங் குளவி படுக்கத்தெம் 
பொய்தற் இறுகுடி. வாரனீ யைய கலம்வேண்டின். 

ஆப்இனை காத்து மருவி படுக்கத்தெம் 

மாரில் சிறுரூடி. வாசனீ யைய கலம்வேண்டி.ன். 

மென்தினை காத்து மிகுபூல் கமழ்சோலைக் 
குன்றச் சிறுகுடி வாரனீ யைய சலம்வேண்டின்.



௪௧௪ யாப்பருவ்கலச்சாரிகை. 

இலை ஒருபொருண்மேற் கோவையாய் மூன்றடுக் வச 
கலித்தாழிசை, முதலடியெல்லாம் சாற்ரெடி.. இறுதியடியெல்லாம் 

Beery. 

வாள்வரி வேங்கை வழக்குஞ் ஈறுகெறியெக் 
கேள்வரும் போழ்தி லெழால்வாழி வெண்டிங்காள் 

கேள்வரும் போழ்தி லெழாதாய்க் குறுலியரோ 
நீளவரி காகத் தெயிறே வாழி வெண்டிங்காள். 

இத கடையடி.சீண்டு மற்றைமூன்றடியும் அளவினுலொத் தத 
தனியே வர்த கலித்தாழிசை, கடையடி ஐஞ்சரடி) மற்றைய 

நாற்சிரடி, 

பூண்ட பறையறையப் பூத மருள 
நீண்ட சடையா னாடுமே 
நீண்ட சடையா னாடு மென்ப 

மாண்ட சாயன் மலைமகள் காணவே காணவே, 

இது கடையடி கீண்டு மற்றை மூன்றடியும் தம்முளொவ்காது 

தனியே வந்த கலித்தாழிசை, கடையடி ஐஞ்சிரடி, இரண்டாமடி. 
முச்சீரடி. மற்றையிரண்டும் காந்ேடி, 

  

கலித்துறை, 

நேடிலடி நான்காய் நீகழ்வது கலித்துறையே:-- 

நெடிலடிசான்சாய் நிகழும் செய்யுள் கலித்துறை 
எனப்படும். 

கெடிலட-ஜஞ்சேடி, கவித் துறையில் வரும் பேதங்கள் மிசப் 

பல) அவையெலலாம் அமையுமாறு கருக்டுப் பொதுகே செடிலடி 
நான்காய் நிகழ்வதென்ரூர், 

உதாரணம். 

யானுர் தோழியு மாயமு மாடுக் துறைகண்ணித் 
தானுக் தேரும் பாகனும் வச்தென் னலலுன்டான் 
தேனும் பாலும் போல்வன சொல்லிப் பிரிவானேற் 

காலும் புள்ளும் சைதையு மெல்லாங் கரியன்றே, 

இ.த மூன்றாஞ்சர் கவிளமும் ஐச்சாஞ்சீர் புளிமாம்காயுமாச 

மற்றைய குன்று?ரும் தேமாகாய் நின்ற செடிலடி. சான்காய் 
வந்த கலித்துறை.



செய்.புளியல். சகட 

வென்றான் வினையின் றொகையாட விரிக்து தன்கண் 
ஒன்றாய்ப் பரர்த வுணர்கினனெளி யாது முற்றுஞ 
சென்றான் நிகழுஞ் சுடர்சூழொளி மூர்த்தி யாகி 
நின்றா னடிக்£ழ்ப் பணிரதார்வினை நீங்கிகின் றார். களாமணி. 

இத மூன்றாஞர் மூவசைச்சீராக மற்றை கான்கும் சரசைச் 
ராய் மற்றொருசக்தம் பெற்று கின்ற ரெடிலடி நான்சாய் கிசழ 
கத கலித்துறை, 

கருவி மாமழை கலைமக சூருவென Bor we 

இருகி சும்பிடைப் படர்ஈ்துசென் நினமணி கொழிக்கும் 

பரவை வெண்டிரை மேய்ந்துயர் பனிவரை யுயிர்த த 
aga வோடரித் தடங்கணா ஞூருக்கொடு மீண்ட, 

நைடதம். 

இ முதலாஞ்சரும் ஐர்தாள்ேம் மாச்£ராக மற்றைமூன் 
றம் விளச்சீரா2 மற்றொரு சச்தம் டெற்று கின்ற கெடிலடி.கான் 
சாய நிகழ்ந்த கலித் துறை, 

இவ்வாறு வரும் கலித்துறைகளைபெல்லாம் சலிநிலைத் துறை 

என்றும் கூறுவர், இவைபோலாசாது ஒவ்வோரடியும் தனித்தனி 
பொருணமூடிபுடையதாய் எவ்வடூயை எங்கே வைத் துரைப்பினும் 

பொருளும் இசையும் வழுவாத முடியும் கலித் துறையைக் கலி 
மண்டலத்துறை என்று வழகருவர். 

உதாரணம். 

மிக்க மாதவம் வீட்டுல கடைதலை விளைக்குர் 
தக்க தானமங்க டணிப்பரும் போகத்தைப் பிணிக்கும் 
தொக்க லக்க ணடுக்கமி துறக்கத்தைப் பயக்கும் 

சிக்கென் பூசனை தஇகழொளிப் பிழம்பினைத் திருத்தும், 

இத யாதாயினும் ஒரடியை மற்றோ டி, கின்ற இடத்திலே 

வைத்து வாரிப்பிலும் இசையும் பொருளும் வழுவாமல் இணகிகி 
நிற்றலால் கலிமண்டலத் துதையாயிற்று, 

இக்கலிசத் துறைகள் சீர்கிலைவசையாலும் தளைகீலைவகையாலும் 
இன்னும் பலபேதமாய் விரியும்) வரையறைசெய்தல் ரிது, பல 
பேதமாய் விரியும் சவித்துறைகளள் ஒன்று கட்டளைச்சலித் துறை 
ஏன்று வழங்கப்படின்றது. அசணியஸ்பும் கூறும்.



seer யாப்பருங்கலக்காரிகை. 

கட்டனைக்கலித்துறை. 

ஐந்தாஞ்சீர் மாத்திரம் கூவிளங்காயாயாவ.த கரலி 
ளகங்காயாயாவது Appe syn, வெண்டளையியைந்துகித்ற 

லிலும் தவறாது, கெடி.லடி. கான்காய் வர்து ஏகாரத்தான் 
மூடியுவ் கலித் துறை கட்டளைக்கலித் துறை எனப்படும். 

இத கேரசை முதலாகத் தொடக்கும் அடிக்கு எழுத்துப் 
பதினாறென்றும், கிரையசைமுதலாகத் தொடக்குமடிக்கு எழுத் 
அப் பதினேழென்றும் சட்டளைபெறுதலாற் சட்டளைச்சலித் துறை 

எனப்பட்டது. சட்டளை - அளவு, சோவைக்கலித் தறை, இலசக் 

கலித் துறை, சாரிகை என்பன இதன் பரியாயம். விள க்சாய்ச்£ர் 

இடையில் வருதலில்லை. வெண்டளை வழுவாதேலும் இறுஇியசை 

கெட்டெழுத்தாய் நிற்கும் மாங்காய்ச்ர்களும், இறுதிய நி 

னெழுலாய் கிற்கும் விளச்சர்களும் இடையில் வருதல் சன்றன்று, 

வருமாயின் இசைவழுவி இமுக்கடையும். 

உதாரணம், 

அத்றாரைத் தாக்பெ வைவே ல௪தி யணிவரைமேன் 
மூற்றா முகிழ்முலை யெவ்வாறு சென்றனண் முத்தமிழ்தால் 
கற்றார் பிரிவுங்கல் லாதா ரிணக்கமுங் கைப்பொருளொன 
ஐற்ரா ரிளமையும் போலக் கொதிக்கு மருஞ்சுரமே, 

அசதிக்கோவை. 

இது சேரசை மூதலாய்த் சொடக்சலாற் பதினாதெழுத்தக் 

சொண்ட அடியான் வந்த கட்டளைக்கலித் துறை, ஒற்றுக்கள் எண் 

ணப்படுவனவல்ல. 

கரிக்கும்ப கம்பக் கடாசலத் தார்கடம் பாடவிமான் 

பரிக்குஞ் சிலம்பு சிலம்புபொற் பாதம் பதுமமலர் 
விரிக்குர் தவிரின் மெலகஈடச் தாலும் மெலிவதசாத் 
தீரிக்குர் இிருவுட லுங்கன்ற வேகடை தந்கதுவே. 

ம்துனரக்கோவை. 

இத நிரையசைமுதலர்யத் தொடங்கலாற் பதினேழெழுத் 

அக்கொண்ட அடியான் வாத கட்டளைக்கவிச் துறை. 

கட்டளைக்கலித் துறையிலே கூவிளல்சாய்க்டோகத் தேமாம் 
கனி, தேமார்தண்பூ என்னும் வாய்டாட்டுச்சர்களும், கருவிஎ௰் 
காய்க்டோகப் புளிமால்களனி, புளிமாந்தண்பூ என்னும் வாய்பாட் 
டுச்சீர்சளும் ஐச்தாஞ்சேராய் ஒரோவழி வருதலுமுண்டு, வரிலும்



செய்யுளியல், கள 

அவற்றின் சவே மா என்றும், மார்சண் என்றும் சொள்ளப்ப 
மம் சேோசைகள் குற்மொற்றாய் கிற்றலேயே யாவரும் வேண்டுவர், 

அவை செட்டெழுத்தாய் நிற்பன வற்றையும் சிலர் கட்டளைச்சவித் 
அறை என்று கொள்ளுவர். 

முற்று முணர்ந்த முதுக்குறைவாளர்க்கு முன்னியொன் று 
பற்றும் வகையெவ ரேதெரிப் பாரவர் பண்பின்வழி 
மற்று மதிர்து ஈடப்பதல் லால்வடி. வேற்கரவா 
எற்று மணித்திரை முச்கீச் ௬ுஇர்க்த விருகிலத்தே. 

தணிகைப்புராணம். 

இக்கட்டளைச்சலித் துறையிலே இரண்டாமடியின் ஐர்தாஞ் 

ராய பண்பின்வழி என்பது தேமாகுசனி என்னும் வாய்பாட் 

0 200ன்றத. னகரமெய்யை சீக் இதனைச் கவிளஏ 
காயாக்குதல் வேண்டும் என்றும் மெய் கிலலாதென்றும் கூறுவர், 

பூவும் பழுத்த செழுச்தீங் கனியும் பொழியமிழ் த 

மேவும் குடங்க ளிரண்டுட னேயிரு மீனுக்சொண்டு 
சேவுக தழகர் திருவெக்கை வாணர் சிலம்பின் மலர் 

தூவும் பொழிலி லெதிர்ப்பட்ட தாலொரு தூமணியே. 
வேங்கைக்கோவை, 

இச்கட்டசைக்கலித்துறையிலே இரண்டாமடி.யின் ஐ;சாஞ் 
சிரச மீனுக்கொண்டு என்பது தேமார்தண்பூ என்னும் வாய்..ா 
ட்டுச்£ராய் கிற்ின்றது, மூன்ருமக.யின் ஐந்தாஞ்€ராகய Few 

பின்மலர் என்பது புளிமாககணி என்னும் வாய்பாட்டுச் சீராய் 

சிற்ன்ற,த. ஒற்று சீக்கி இவைகளையும் முறையே கூவிளககாட 
என்றும் கருவிளக்காய் என்றும் கொள்ளுவர், 

தொழுதும் வணக்கியு மாலயன் றேடிய சோதிசென்றாங் 

கெழுதுர் தமிழ்ப்பழ வாவணக் காட்டி யெனக்குன்குடி. 
முழுது மடிமைவக் தாட்செய் பெனப்பெற்த வன்முரறே 
லுழுது மலருகற் ருசெம் பிரானம்பி யாரூரனே. 

தீதவத்தாதி. 
இக்கலித் துறையிலே இறுதஇியடியின் ஐந்தாஞ்சராயே ஆரூ 

ரெ என்பத தேமாச்தண்பூ என்னும் வரய்பாட்டுச் €ராய் கி் 

இன்றது. இ.து முன்னையனபோல ஒற்று சீக் கூவிளமாக்கப் 
படமாட்டாது, நடுவிலுள்ள மேரசை செட்டெழுத்தாய் சிற்ன் 
2.௪. இதனையுஞ் சிலர் சட்டளைச்சலித்துறை என்றே கொள்ளு 
வர், இது போல ஜர்தாஞ்சர் காலசைச்€ீராய் கிதரும் அடிகள்



௧௧௮ யாப்பருங்கலக்காரிகை, 

திருத்தொண்டர் Poets pie இன்னுஞ் Hage. Paorw 

மொழியிலுஞ் ரிலவுள. தேவாரத்தில் ரிலவுள. ote dads 

துறை யிலக்கணமுடையலாயிலும் அவற்றை விருத்தமென்று வழ 

க்குவார் பலர், கலித் துறையன்றிக் சட்டளைச்சலித்துறை என்று 

ெலற்றைப் பிரித்து வழக்கும் வழக்கம் பிற்கால வழக்கென் 

பாருமுளர், 

பண்டும் பலபல வீங்கருள் காண்டுமிப் பாயிருள்போற் 

கண்டு மறிவதுங் கேட்பதும் யாமிலங காளவண்ணன் 

வண்டுண் டுழாய்ப்பெரு மானமது சூதனன் ரூமோதரன் 

உண்டு (pu page கடாயமண் ணேரன்ன வொண்ணு 

லே. ய்மோழி. 
கீ தீதவாய்மேழி 

இக்கலித் துதைமிலே ரூன்ருமடியின் pierce sae தரமோ 

தீன் என்பது OD gs sored கூவீசாமாக்கற் இயையாது தேமா 

வ்கனியாயே நிற்சன்றது. இதனையுக் கட்டளைக்கலித் துறை என 

றே சிலர் கொள்ளுவர், 

சட்டளைக்கலித் துளறக்கு மூன்றாஞ் சரிதம் ஜர்தாஞ் ரரிலும் 

மோனை த்தொடையமைதீதும், இறுதிடடியில வகையளி வருதி 

லும் ஈறப்பாரும் எனபாரும் இறுதி.டடியில் வகையுளியமைது 

வரும் கட்டளைக்கவித்் துறையைத் இககக்கவிததுறை என்று Cop 

படுசதுகாருமுளர், இவவாறு மோனையும் லகையுளியும் ௮மை£தி 

வருகி கட்டளைக்தலித் துறைகள் வாணன்சோவையிற் டஃவுள. 

வானக் கதிரவன் மண்ணக மாதை மணக்கதன்போ 

கானக் குழலியை கானின்து பெற்றது நாவலர்க்குத் 

தானக் களிறு தரும்புயல் வாணன் நமிழ்ததஞ்சைசூழ் 

கானக் கடிவரை வாய்விரை நாண்மலர்க் காவகத்தே. 
_ வாணன்கோவை. 

இக்கட்டளைக்கலித் துறையிலே இ.றுதியடியிலே வரைவாய் 

என்பது பிரிந்து முனனும் பின்னுஞ் சேர்தலால் வகையுளியமைத 

லயும், மற்றையடி.களிலே மூன்றாஞ் சீரிலும் ஐர்தாஞ் €ரிலும் 

மோனைத்தொடையமைக்திருத்தலையும் 
பார்த்தறிச். 

கலிகிருத்தம். 

நேரடி ஈரிரண்டாய்வீடின் அது லிருத்தமாகும்'--



செய்யுளியல். ௧௪௯ 

காற்தோரடி கான்காய் முடியுமாயின் அது கலிவிருத் 
தமாகும். 

உசா.ரணம. 

வேய்தலை நீடிய லெள்ளிவி லல்கலின் 
Huse னொண்சுட ராழியி ஞன்றமர் 

வாய்தலி னின்றனர் வசதென பன்னனமுன் 
நீதலை சென்றுரை நீள்கடை காப்போய். Hear ene. 

இது சான்காமடியின் இறுச்சர் தேமாவாச மற்றையசரெல 
லாம் கூவிளமாய் இயற்சிர் வெண்டளை தமுவி௨கத கலிவிருத்தம். 

மன்னன்முன் என்பதை ஒற்றுசிகக் கடவிளமாக்காச, 

“தேம்பழுத் தினியநீர் மூன்று தீம்பலா 

மேம்பழுத் தளிந்தன சுளை.பும் வேரியும் 

மாம்பழக் கனிகளு மதுத்தண் டீட்டமுர் 
தாம்பழுத் துலை தவள மாடமே;. சூளாமணி 

இ.த மூன் ருஞ்ெல்லாம் மாவாக மற்றைய மூன்றுசர்களும் 
விளமாய் இருவகையாூரியத் தளையும் தழுவி மறத்றொருசர்தம் பெற் 

Bats salad mg su. 

ஆபமா ராகர்தா மாழியா னேயலாற் 
காயமா னாயினா னேவனோ காவலா 

ரீயமா வோர்தியா னேருமா ரீசனா 
மாயமா ஞாயிஞன் மாயமா னேயினான், டூரசமாவதாரம். 

இத நான்கு சீர்களும் கெடிலாலாய கேரும் குதினெடின 

லாய மிரையுமாய் கின்ற கூவிளமாய் இ.பற்சர்வெண்டளைத முவி wp 
Gap Getso Qubgyaig 'சலிவிருத்தம். 

கொடியொடு குடையிடை மிடைவன விருளசெய 

முடியொடு சுடர்குழை முழைவெயி லொளிசெய 
அடி யொடு புனைகழ லரசிறை படையெழ 

இடையிடை யிரவொடு பகலிசை வனவே. தளாமணி. 

இத நான்காமடியின் இறுஇச்சர் புளிமாவாக மற்றைய சீர்க 

ளெஃலாம கு.றிலிணை கிரையசைகளாய் கின்ற சருவிளமாய சிரை 

யொன்ூசிரியத்தளை : தழுவி மத்றொருச3தம் பெற்றுவந்த சலி 
விருத்தம, (22-2 &) 

வடைகள்



௪௨௦ யாப்பருச்சலக்காரிலச. 

வஞ்சிப்பா, வஞ்ரிப்பாவினம், 

குறளடி கான்கின மூன்றோரு தாழிசை கோதில்வ்ஞ்சிதீ 
துறையோரு வாது தனிவரு மாய்விடிற் சிந்தடிகான் 

கறைதரு காலை யமுதே விருத்தம் தனிச்சோல்வக்து 
மறைதலில் வாரத்தி னுலிறும் வஞ்சிவஜ் சிக்கோடியே, 

உதாரணமுதற்குறிப்பு, 

மட்ப்பிடி பேடை யிரும்பிடி வஞ்சியின் ருழிசையாம் 
வடூப்புரை கண்ணினல் லாய்மை சிறந்தன வான்றுறையாம் 
தடப்பேருஞ் சோலை விருத்தம தாகுந் தயங்குவஞ்சிக் 
கோடித்தோடி பூந்தா மரைகோடி வால னுதாரணமே. 

வஜ்சிப்பா,. 

வஞ்சி தனிச்சோல் வக்து மறைதலில் வாரத்தினாலிறும்:- 

வஞ்சிப்பா தனக்குரிய சர்தளையடிகளால் கடத்து 
தனிச்சொல் வரப்பெற்று அகவற்சுரிதகத்தான் முடிவு 

பெதும். 

இத குறள் சந்தலலாத அடிகளையும், புநகிலைவாழ்த்து முத 

லிய பொருள்களையும் மைந்துவரற்கொட்டாத வஞ்சம்புரி$்து 

நிற்றலால வஞ்சி எனப்பட்டது. வள்சி - வஞ்சமுடைய த. யாண் 

டும் பிர£த்தமாய் வெளிப்பட்டு வரல்பற்றி அகவற்சரிதகத இனை 

'மறைதலில் வாரம்' என்ஞா. இதற்கு கெள்ளைச்சரிதகம் வருச 

விலலை. வஞ்சிக்குரிய சருர் தளையும் அடியும் பிதவும் முன்னாக 

கூறப்பட்டன, 

உதாரணம். 

பூசதாமரைப போதலமரச் 
தேம்புனலிடை மீன்றிரிதரும் 

வள வயலிடைக் களவயினமகிழ் 
வினைக்கம்பலை மனைச்சிலம்பவு 

மனைச்ரிலம்பிய மணமு£சொலி 

வயற்கம்பலைக் கயலார்ப்பவும் 

தாளும், 

மகிழ ம௫ழ் greg ser 

புகழ்த லானுப் பெருவண் மையனே,



Os Gpergure வந்து சாளும் என்னும் தனிச்சொற்பெ 

ற்று அகவற்சரித்கத்தான் முடிர்த வஞ்சிப்பா, 

கொடிவாலன குருகிறத்தன குறுர்தாளன 
வடிவாலெயிற் றழலுளையன வள்ளு$ரன 
பணையெருத்தி னிணையரிமா னணையேந்தஇத் 

துணையில்லாத் துறவுகெறிக் இறைவனாக 
எயினடுவ ணினிஇருக் தெவ்வுயிர்க்கும் 
பயில்படுவினை பத்தியலாற் செப்பினோன் 

புணையெனத், 

திருவுறு திருக்தடி தசைதொழ 
வெருவுது காற்கதி வீடுசனி யெளிசே: 

. இது சிந்தடியான் வர்.து புணேயேன என்லுச் தனிச்சொத் 
பெற்று அசவற்சுரிதகததான் முடிகத வஞ்சிப்பா. 

  

uggs sang ne. 

குறளடி கான்கின மூன்று ஒருதாழிசை:-- 

குறளடி. கான்குடையனவாய்க் கோவைப்பட்டு வரு 

கின்ற செய்யுள் மூன்றே ஒரு வஞ்சித்தாமிசையாகும. 

உதாரணம். 

மடபபிடியை மதவேழக் 

சடக்கையான் வெயின் மறைக்கும் 

இடைச்சுர மிறக்தார்க்கே 
கடக்குமென் மனனேகாண். 

பேடையை யிரும்போத்துத 

தோகையான் வெயின்மறைக்குக 

சாடக மிறந்தார்க்கே 
ஒடுமென் மனனேகாண். 

இரும்பிடியை மதவேழம் 
பெருக்கையான் வெயின்மறைக்கும 

௮ருஞ்சுர மிறக்தார்க்கே 

விரும்புமென் மனனேகாண்.



௧௬௨௨ யாப்பருக்கலக்காரிகை. 

இலவை மூன்றும் ஒரு பொருண்மேத் கோனவையாய் வச்து ஒரு 
வஞ்சித்தாழிசையாயிற்.று. 

வஜ்சித்துறை. 

ஒருவாது தனிவருமாய்விடின் வஞ்சித்துறை:-- 

குறளடி. கான்கினையும் நீக்காது கொண்டு தனியே 
வந்து முடியுமாயின் ௮து வனஞ்ரித்துறையாகும். 

உதாரணம். 

மை?றெக்தன மணிவரை 
கைறக்தன கார்தளும் 

பொய்ெொொதனர் காதலர் 

மெய்றெக்திலர் விளக்கிழாய். 

இத முதலாஞ்சர் கூ.விளங்களியும் மற்றைச£ர் விளமுமசய 

நின்ற குறளடியான் வந்த வஞ்௫த் துறை, 

பொன்னம் குன்றவண் 

மினனும் வாளவன 
மன்னன் Cop pe 

மூன்னி வகசனன். குளாமணி. 

இ.த முதலாஞ்சர் தேமாவும் மற்றைச் சர கூவிளமுமாய் மத் 

ஹழொருசக்தம் பெற்று நின்ற குறளடியான வந்த வஞ்சித் துறை, 

  

வஜ்சிவிநத்தம். 

சிந்தடி நான்கு விருத்தம்:-- 

முச்சி நான்காய் வருவத வஞ்டிவிருத்தமாகும். 

உதாரணம். 

சோலை யார்ந்த சுரத்திடைக் 
காலை யார்கழ லார்ப்பவும் 

மாலை மார்பன் வருமாயின் 

நீஒ வுண்கணி வள்வாமுமே. 

இத மூன்றாமடியின் இநறுஇச2ரும், கான்காமடியின் இறு 

தச்சரும் மூலகைச்ரோக மற்றைய?ர்கள் ஈரசையாய் வர்.த வஞ்ச 
விருத்தம், (௨௪-௨௫.) 

அன்னாரை



மருட்பர். 

௧, பண்பார் புறரிலை பாங்குடைக் கைக்கிளை வாயுறைவாழ்த் 
தொண்பாச்சேவியறிவேன்றிப்டோருண்மிசையூனமில்லா 
வேண்பா முதல்வர் தகவல்பின் னாகி விளையுமேன்றால் 
வண்பான் மோழிமட வாய்மருட் பாவேணும் வையகமே, 

உதாரணமுதற்குநிப்பு, 

௨. தென்ற லிடையுக் திருநுதல் வேர்வும் பலமுறையேன் 
ோன்றிய பாவும்பல் யானையு மேன்பவோண்போதமைந்த். 
போன்றிக ழோதி புறநிலை கைக்கிளை வாயுறைவாழ்த் 
நதேன்றிவற் நிற்குஞ் சேவியறி லிற்கு மிலக்கியமே. 

புறகிலைவாழ்த்து, கைக்கிளை, வாயுறை வாழ்த்து,செ.வி' 
யறிவுநூஉ எனப்பட்ட இப்பொருள்களின்மீது வெண்பா 
வாய் முன்வந்து பின் ௮கவலாய் ஒரு செய்யுள் முடியுமா 
யின் ௮தனை அதிஞர் மருட்பா என்து சொல்லுவர். 

இத வெண்பாவும் அகவற்பாவும்,பார்ப்பனக்குமாரலும் ௮ரச 

கன்னியும் மயங்கிக் கூடிவாழதல்்போல லருள்பூண்டு கூடி கித்ற 

லால மருட்பா எனப்பட்டது. மருள் - மயக்கம், 

இருபாவினடிகளும் சமமாகப் பெற்று வருவது சமகிலை மரு 

ட்ப? ஏனவும் ஏற்றிழிவாகப் பெற்று வருவது வியகிலைமருட்பா 

எனவும் வழங்கப்படும், வியம் - ஏற்றிழிவு, விஷமம் என்னும் 

வடமொழி வியம் என்றாயிற்று, 

புறந்லைவாழ்த்துமரட்பா. 

புறகிலைவாழ்த்துப் பொருண்மீது வரும் மருட்பர 

புறகிலைவாழ்த்து மருட்பா எனப்படும். 

புறநிலைவாழ்த்தாவது ஒருவனை முன்னிலையாக்கி வழி 

படு கடவுள:கிற்புறங்காத்து நிற்கப் பழியஞ்சித்தேடிய 

பொருளூடன் வழிவழி றக்து வாழ்க என்று அவளையும் 

அவன் ் பசல்லன் முதலியோசையும் வாழ்த் துவது. 

உதாரணம். 

ன ென்ற லிடைபோழ்ச்து தேனார் கறுமுல்லை 

- மூன்றின் முகைகவிரியு முத்தரீர்த் தண்கோளூர்க 

குன்றமர்க்த கொல்லேற்றா னிற்காப்ப-- என்றும்



5௧௨௪ யாப்பருக்கலக்காரிகை, 

இரா ஈண்பிற் ஹேவர் 

சீர்சால் செல்வமொடு பொலிமதி சிறக்தே, 

இ. ருன்றமர்க்த சொல்லேந்ருன் கிற்காப்பச் செல்வமொடு 

பொலவிமஇ என வாழ்த்துதலாற் புறகிலைவாழ்த் து மருட்பாவாயி 
றற.வெண்பாவரு, மிக்கும் ௮சவலடி, குறைக்தும் வரலால வியகிலை, 

  

கைக்கிளைமநட்பா. 

கைக்களைபபொருண்மீ து வரும் மருட்பா கைக்கிளை 

மருட்பா எனப்படும், 

கைக்களையாவது ஒரு தலைவனுர் தலைவியும் விதிவழி 

யால் எதர்ப்பட்டுழிக் காமதுகர்ச்ரி காரணமாக gach 
ள்ளே ஒருவரிடத்துண்டாகும் oa, Poppe. 

கை -சிறுமை, இளை - உறவு, கைக்களை என்பதற்கு ஒரு 

மருங்குபத்றிய கேண்மை என்பாருமுளர், ஒருமருங்குபத்றிய 
கேண்மை எனலும் ஒருதலைக்காமம் எனலும் ஓக்கும. 

இங்கே வருவது அண்பாற்கூற்றுக் கைக்களை. அது காட்டு, 

ஐயம், துணிவு முதலா? ஒன்பது வகைப்படும், 

உதாரணம். 

இரு நுதல் வேர்வரும்புந் தேங்கோதை வாடும் 

இருகிலஞ் சேவடியுர் தோயும்--அரிபரக்த 
போகித முண்கணு மிமைக்கும் 

௮௫ மற்றதிவ ளகலிடத் தணங்கே, 

புறப்போநற்வேண்பாமாலை. 

இத சான்சண்ட தலைவியை இன்னளென்றுணராது ச௩தேக 

மூற்று நின்ற தலைமகன் மாநுடமடர்தையென்று தணிதலால் 

துணிவு என்னும் கைக்ளைப்பொருள் பற்றிய சமகிலைமருட்பா. 

வெணபாவடியும் ௮கவற்பாவடியம் சமமாய் கித்றலாற் சமகிலை 
und pp. 

  

வாயுறைவாழ்த்துமநட்பா, 

வாயுறைவாழ்த்துப் பொருள்பற்தி வரும் மருட்பா 
வாயுறை வாழ்த்து மருட்பா எனப்படும். ் 

வாயுறைவாழ்த்தாவது இப்பொழுது வெறுப்பினைப் 

பயப்பினும் பிற்பொழுதிற் பெருகன்மை பயக்குமென்று 
மெய்ப்பொருளை உறுத்துவதாயெ வாழ்த் த,



செய்யுளியல். ௧௨௫ 

வாய் - உண்மை, உறை - உறுத்துவது, 

உதாரணம், 

பலமுதையு கோஜ்பப் படுவன கேண்மின் [(ரூரந்சு 
சொலன்முறைக்கட் டோன்றிச் சுடர்மணித்தே 

சிலமுறையி னாண்ட. நிகரிலார் மாட்டுஞ் 

சிலமுறை யல்லது செல்வங்க ணில்லா 

இலங்கு மெறிபடையு மாற்றலு மன்புங் 

கலந்ததங் கல்வியுர் தோற்றமு மேனைப 

பொலன்செய் புனைகலனோ டிவ்வாற னாலும் 
விலங்வெரு கூற்ற நீகீகலு மாகா 

தனைத்தாத னீயிருங் காண்டிர--கினைத்தக்க 

கூறிய வெம்மொழி பிழையாது 

தே.றிட் ரொழுகிற் சென்று பயன் தருமே, 

இத செல்வகிலையாமை முதலிய கூறி மெய்ப்பொருளை உறு 

த்தி வாழச். துதலால் வாயுறைவாழ்த்துப் பொருள்பற்றி வநத விய 

கிலைமருட்பா. வெண்பாவடி. மிக்கும் ௮கவற்பாவடி. குறைநதும் 
நீற்றலால வியகிலையாயிந்று, 

  

சேவியறிவுழாஉமநட்பா. 

செவியறிவுறா௨ என்னும் பொருள்பற்றி வரும் 

மருட்பா செலியறிவு நாஉமருட்பா எனப்படும். 

செவியறிவுறாஉவாவது மீதார்க்தெழுதலின்்றி அந்த 

ணர், சான்றோர், அருக்தவத்தோர் முதலிய அறிஞர்வழி 

நின்று வாழ்தல் கடனென்துஈல்லதோருபாயத்தைச் செவி 

மிடத்தறிவுறுத் துவது, 
செவியறிவுநாஉ என்பத செவியறிவு என கின்றது செய 

யுள் விகாரம், செவி- காத. அ௮றிவுநாஉ - அறிவுறுத்துவது, 

உதாரணம், 

பல்யானை மன்னர் முருங்க வமருழக்.து 

கொல்யானைத் தேரோடுக் கோட்டகது--ஈல்ல 

தலையாலல் கானம் பொலியத்-- தொலையாப் 

படுகளம் பாடுபுக் காற்றிப் பகைஞர் 
அிகளம் வேட்டோன் மருக--௮டுதிறல்



2 பாப்பருக்கலக்காரிகை, 

ஆளி நிமிர்கோட் பெருவழுதி யெஞ்ஞான்றும் 
ஈர முடையையா யெனவரய்ச்சொற் கேட்டி 
அரிய வுழவரை கெஞ்ச னுங்கத் கொண்டு 
வருகா லுழவர்க்கு வேளாண்மை செய்யல் 
மழவ ரிழைக்கும் வைக்கா னிதிமீட்டம் 
காட்டு மமைச்சரை யாற்றத் தெளியல் 

அடைத்த வரும்பொரு எாறன்்.றி வெளவல் 

இனத்தைப் பெரும்பொரு ளாசையாற் சென்று 
மன்ற மதுக வகழாதி.... எனதும் 

மறப்புற மாக மதுரையக ரோம்பும் 

அதப்புற மாசைப் படேற்க--அறத்தால் 

அவையார் கொடுகாத் திருத்தி--ஈவையாக 
நட்டார் குழிசி சிதையா தி-ஒட்டார் 

செவிபுதைக்கு Su கடுஞ்சொற்--கவீபடைத்தரீய் 

கற்றார்க் இனனாகிக் கல்லாரக் கடி்தொழுடச் 
செற்றுர்ச் Oey s pep சேர்ச்தாரை யாக்குதி 

அற்ற மறித்த வறிலினாய்--மற்றும் 
இவையிவை வீயா தொழு னிலையாப் 

பொருகட லாடை நிலமகள் 

ஒருகுடை கீழத் நுஞ்சுவண் மன்னே, 

இத பாண்டியனே, என்வாய்ச்சொற் கேட்டி என்று பூமி 

முழுவதையும் ஒருருடைகிழலிலே வைத்து அளுதற்கு வேண்டும் 
உபாயங்கள் பல ௮வன் செவிக்சண் அறிவுறுத துதலாத் செவியறி 

வுநூஉப் பொருள்பத்றி வர்த வியகிலை மருட்பா. (௨௬-௨௭.) 

  

செய்யுளியற்காரிகைமுதற்குநிப்பு, 

வேண்டா வளம்பட வீரடி யோன்றட னேரிசையும் 
கண்பானல் போன்மமி லந்தமின் மூன்றங் கடைதருக்கி 
நண்பார் தரவோன் றசைதர வேயடி யோகறள் 
பண்பார் புறநிலை சேய்யு ளியலேன்ப பாவலரே, (௨௮) 

 



ஒழிபியல். 
அவ 

உறுப்பியற்கண்ணும் செய்யுளியற்கண்ணும் ஓதப் 
படாதொழிர்து கின்ற இலக்கணங்களையெல்லாம் ஒருங்கு 
சேர்த்து வாச்கெய சேடமாக ஈண்டுணர்த்தலால் இவ்வியல் 
ஒழிபியல் என்னும் பெயர்த்தாயிற்று, 

ஒழிபு - ஒழிர்ச,து, எஞ்சியது, இயல் - இலக்கணம், வாக்யெ 
சேடம் - முன்னர்ச்சொன்னதற்கு அ.றகலமான குறையாகயெம். 
வாக்ெசேடம் புறரடை என்பன ஒருபொருட்ளெவிகள். 

எழுத் துப்புறசடை, 

சீர் தளையுஞ் சிதையிற் சிறிய(இ உ௮ளபோ 
டாரு மறிவ ரலகு பேறாமையை காரகைவேல் 
ஒருங் குறிலியல் போற்றள பாய்விடி னோலகாம் 
வாரும் வடமுக் திகழு முகிழ்முலை வாணுதலே. 

தற்றியலிகரவுகரழழயீரளபேடையும். 

சீரும் தளையும் சிதையின் சிறிய இ ௨ அளபு அலத 
பெறாமை ஆரும் அறிவர்:-- 

இச்சீரும் இத்தளையும் பெந்து கிற்கும் என்னும் விதி 
௮மைக்துவரும் வெண்பா முதலியவற்றிலே ௮ச்சீராவ.து 
தளையாவது சதையுமாயின் குற்றியலிகரமும், குற்திய 

ஓகரமும், அளபெடையுயிரும் ௮லருபெறுது வாளாகிற் 
றலை யாவருமறிவர். 

இதைதல் - வழுவுதல், சிதைமின் வினையெச்சம், இ உ என் 
லும் இரண்டிற்கும் விசேடணமாய் கின்ற சிறிய என்பது குறுயெ 
என்னும் பொருட்டு, அலகு - எழுத்தின்மாச்திரயை அளவை 

செய்த அசைகளைவரையறுத்தல், 

சதையினெனவே சதையாவழியெல்லாம் ஓலித்தற்றொழிலு 
டையனவாய் ௮லகுபெறும் என்பதம், சிழைவுழியெல்லாம் ரூற் 
நியலிகரவுகரங்கள் ஓலித்தற்ஜெழிவின்றி ஒற்றேபோன்று og 
ரூம் என்பதும், அளபெடையுயிர் செடிவின்றன்மையே தன்றன் 
மையாய் கித்கும் என்பதும் பெற்மும், அருமறிவரெனவே இவை



௧௨௮ யாப்பருங்கலக்காரிகை, 

மூன்றும் சான்றோர் செய்யுள்களி3ல இவ்விருகிலைமையும் எய்தி 

கிற்றல் பெருவழக்சென்டது பெற்றாம். 

  

தற்றியலிகரம். 

உதாரணம், 

௮2 மூதலுணர்ச்தியா மன்புசெயப் பெற்றவா 
ஓஓ பெரிது மரிதே யெளிதேயோ [யான் 

வேத் துறைசெய்தான் மெய்துணியான் ௪ துணி 

பேதுற்றும் வெலஃகேம் பிற, சிதம்பர...கோவை. 

இல் வெண்பாவிலே மகலுணர்ந்தியாம் என்ப, குற்றிகரம் 
நீக்யெலூட்டுக் கருவிளக்காய் என்னும வாய்பாட்டு வெண்£ராகக் 

சொள்ளப்படும், அவ்விகரமும் ௮லடப்படுமாயின் கருவிளக்கனி 

என்னும் வள்சிச்ராகும். வஞ்சிச்சர் வெண்பாவில் வரு தவில்லை. 
இத குற்றியலிகரம் சீர்கிதைவுழி அலருபெருமைக்குதாரணம். 

குழலினி தியாழினி தென்பதம் மக்கள் 

மழலைச்சொற் கேளா தவர். த்நக்தறள். 

இ௫கே தழலீனி, தியாமீனி என்பன ருற்றியலிகரம் நீக்கிக் 
கருவிளம் கூவிளம் என்னும் சீர்களாக ௮லடிடப்படும், அவ்விக7 

மும் அலகடப்படுமாயின் ௮வை கருவிளம் கருவிளம் என்னும் 

சர்சளாகும். ,நகவே நிரையொன்முசிரியத்தளை வர்து விரவும். 
வேண்பாவுள்ளே பிறதளை விரவா. 

அருளல்ல தியாதெனிற் கொல்லாமை கோறல் 
பொருளல்ல தவ்வூன் நினல். தீநக்தறள், 

இக்சே ௮நனலல தீயாதேனில் என்பன குற்றியலிகரம் நீக் 

இப் புளிமாங்காய் கூவிளம் என்னும் 2ர்சளாக அலூடெப்படும், 

௮வ்விகரமும் அ௨டெப்பமொயின் அவை புளிமாககாய் கருவிளம் 

என்ஜும் சீர்களாகும், ஆகவ கலித்தளை வந்து விரவும். 

இவையிரண்டும் குற்றியலிகரம் தளைசிதைவுழி ௮லருபெரு 

மைக்குதாரணம், இனிச் சிதையாவழி அலருபெற்று கிற்றலையுக் 

காட்டுதம், 

உதாரணம், 

நாக வரவுயர்த்தோ னங்கட் கரசுரிமைப் 
பாச மளியாத பான்மையனை--வேகத்தால்



ஒழிபியல். ௧5௨௯ 

சேஇிபர்கோன் கீழத் இறலாழி முன்னுயர்த்தாய் 
யாதியாஞ் செய்வ தியம்பு. பாரதவேண்பா. 

இக்கே யாதீயாம் என்புழிக் குற்றியலிகரம் ௮லகுபெறுவ 

தாயிற்று, 

  

தற்றியலுகரம், 
உதாரணம், 

கொள்றுகோடுநீடு குருதிபாயவும் 
சென்றுகோடுநீடு செழுமலைபொருவன 

சென் றுகோடுநீடு விறல்வேழம் 

என்றுகூடுநீடு பிடியளபோலும் 

அதனால், 
இண்டிடை Gerla arene Bev fer 

வண்டுண் கோதை யுயிர்வா மாளே, 

இக்குதளடி. வஞ்சிப்பாவிலே அடிகளின் முதலினின்ற கோ 

ன்றுகோடுநீடூ முதலிய கான்கு சீர்களும் குற்றியலுகரங்கள் நீ52 
அலூட்டூத் தேமாங்காய் வாய்பாட்டு வெண்£ர்களாகச் கொள்ளப் 

படும், உகரக்களும் ௮லூடப்படுமாயின் ஆறசைச்சர்களாய் விதி 
கடந்து வேறுடடும், இறுஇக்குறறியலுகரக்களைமாத்இிரம் fies 

தேமாச்தண்ணிழலாய்க் கொள்ளலும் அமையும், இது குற்றியலுக 

ரம் சீர்சிதைவுழி அலகுபெராமைக்குதாரணம், இதையா த கிற்பழி 

அலருபெறுதலையுக் காட்டுதும். 

உதாரணம். 

வரக்கண்டு காணாதே வல்லையா னெஞ்சே [டாய் 

மரக்கண்ணோே மண்ணாள்வார் கண்ணென்-- நிரக்கண் 

வாளுழுவை வெல்கொடியான்வண்புனனீர்காடற்கென் 
தோளமழுவக் தோன்றத் தொழுது. ழத்தொள்ளாயீரம், 

இக்கே வரக்கண்டு என்பது சீரும் தளையும் இருந்த கிற்ற 
லால் அலருபெறுவதாயிற்று. வரக்கண்டு-புளிமாக்சாய், 

  

௮ளபேடையுயீர், 

விளி, பண்டமாற்று, சாவல்கூற்று, விலாபம் முதலிய 

வற்றில் வரும் இயற்கையளபெடையுயிர் €ீராவது தளை



௧௬௩௦ யாப்பருக்சலக்காரிகை, 

யாலது சிதைவுழி அலகுபெருது நிற்கும், செயற்கையள 
பெடை ௮லருபெற்றே கிற்கும். 

இயத்கையளபெடையாவதி சொல்லொடுச் தோன்றி வழக் 

கில் வரத செய்யுண்மாட்டும் வருவது. செயற்கையசபெடையச 

வத செய்யுளிலே சீர் சளை இயையாத முட்டுற்றுமி ௮அசைவேண் 
டச் செய்துகொள்ளப்படுவது. 

உதாரணம், 

களிச்சாத்தா௮ வென்றியான் கட்காண கின்று 

விளித்தாலும் வாரான் விரைக்து. 

இங்கே வினிக்சண்வர்த களிச்சாத்தாது என்பது அளபெ 

டையகரம் நீக அலூடெப்பட்டுப் புளிமாங்காய்வாய்பாட்டு வெண் 

ராகக் சொள்ளப்படு.ப். அகரமுமலகடப்படுமாயின் புளிமாகத 
ண்பூ வாய்பாட்டு சாலசைச்சிராகும். வெண்பாவிலே சாலசைச்சர் 
விரவுதவிலலை. இது சர் சதைவுழி அலகுபெருமைக்குதாரணம். 

விளி - அழைப்பு. 

இடைநுடங்க வீர்க்கோதை பின்ருழ வாட்கண் 

புடைபெயரப் போழ்வாய் இிறக்து--கடைகடையின் 

உப்போஒ வெனவுசைத்து மீள்வா ளொளிமுறுவத் 
கொப்போகீர் வேலி யூலகு. 

இக்கே பண்டமாற்றில் வக௪ உப்போம என்பது அளபெ 
டையொகாம் சீககியகடிட்டுத் தேமாவாய்பாட்டகவற்ோராகககொ 

ள்ளப்படும். ஒஈரமுமலூடப்படுமாயின் சேமாக்சாய் வாப்பாட்டு 

வெண்ரோய்க் சவிததளைகொள்ளககடக்கும். 

இத தளை ஈதைவுழி ௮ளருபெருமைச்சுசாரணம், இதையா 

வழி அலருபெறுதலையுக் காட்டு தும். 

உசாரணம். 

காவ லுழவர் களத்தகத்துப் போரே.தி 

சாவலோ வென்துரைக்கு சாவோசை---காவலன்றன் 
கொல்யானை மேலிருந்து கூற்நிசைப்ப போலாதே 

தல்யானைக் கோக்கிளளி நாடு. ழத்தோள்ளாஙீரம், 

இங்கே காவல் கூற்ருய் வச்த நாவலோ என்புழி ௮ளபெ 

டையொகரீம் சீர்தளை இருச்த நிற்றலால் அலருபெறுவதாயித்று. 
காவல்-செல்லரிதொழுவரை வீளித்தற்கண்கூறும் ஒருபரிபாடை,



ஒழிபியல், ane 

ஆழி யிழைப்பப் ப.கல்போ மிரவரிற் 
Cop அணையாத் துயர்தீரும்--வாழி 
ஈறுமாலைத் தாரார் இடரடலோத வென்லுஞ் 
செதுமாலை சென்றடைத போத, பேரய்கையார்வரக்து 

இச்கே விலாபத்திலே வச்ச திரையவோஜ என்புழி ஓசாம் 
ைவின்மையால் அலருபெறுவதாயித்று, விலாபம் - புலம்பல், 

  

ஐகாசக்தறுக்கம், 

ஐகாரம் கைவேல் ஒரும் குறிலியல்பு:-- 

சீர்சிதைவுழி நின்ற ஐகாரம் குதுயெ ஐகாரமாமின் 

௮௫ குற்றெழுத்தே போன்று ஒருமாத்திரையாக ௮ல9 
டப்படுக தன்மையுடையதாகுள். 

ஐகாரக்ரு.றுக்கத் இற்கு மாத்திரை ஒன்றரையாயினும் £ர்சசை 
வழி மெலிதாக உச்சரித்துக் சூ.றில்போலவும், சிதையாவழி வலி: 
தரக் உச்சரித்து நெடிஉ்போலவும் சொள்ளப்படும், ௯தவு - 

குறுயெது. 

உதாரணம். 

[ன்றான் 

வா தவர்கோன் பின்னையென்றான் எத்தவர்கோ னாளையெ 
யாதவர்கோன் யாதொன்று மில்லையென்றான்--அ தலால் 

வாதவர்கோன் பின்னையினும் வததவர்கோ ஞாளையினும் 

யாதவர்கோன் சொல்லே யினித, ஒளவைபாடவ, 

இக்கே பின்னை யேன்றன், நானையேன்றன், இலலையேன் 

றன், பீன்னையினும், நாளையினும் என்பனவற்றில் ஐகாரங்கள் 

குறிலியல்டாகக் கொள்ளப்படும். நெடிலாகக் சொள்ளப்படின் 

பூச்சீர் சனிச்€ர்களுக்டெனாய் வெண்பாவிஇயைச் சசைக்கும். 

இனி ஐகாரக்குறுக்கம் செடில்போல ௮லடப்படுதலையும் 
காட்டுதும். 

உதாரணம், 

தில்லைவா ழக்தணர்த மடியார்க்கு மடியேன் 
இரு&ல கண்டத்துக் குயவனார்க் கடியேன் 

இல்லையே யென்ஞூத வியற்பகைக்கு மடியேன் 
* இளையான்றன் குடி.மாற னடியார்க்கு மடியேன் 
வெல்லுமா மிகவல்ல மெய்ப்பொருளுக் கடியேன் [ன 

விரிபொழில்சுழ் சூன்றையார் விறன்மிண்டர்ச் கடியே



௧௩௨ யாப்பருல்கலக்காரிகை, 

௮ில்லிமென் மூல்லையந்தா ரமர்$திக் கடியேன் 
ஆரூர னாரூரி லம்மானுக் காளே,திநத்தோண்டத்தோகை,. 

இ.த அடிதோறும் சான்ரும் எட்ேல்லாத சோறும் மூவசை 
ச்£ராய் வர்த விருத்தம். இககே தில்லைவாழ், இல்லையே, தன் 
றையார் என்பனவும் ஐகாரம் ரெடிலாகவே கொண்டு மூவசைச் 

சீராகக் கொள்ளப்படும். குறிவியல்பாக ஐகா.ரங்கன் கொள்ளப் 
படுமாயின், ஈரசைச்சீராகி வழுவுறும். 

  

அளபேடையோற்று, 

ஒற்றள பாய் விடின் ஓரலகாகும்:-- 

சிதைவு வர்துழிச் சரையாவது தளையையாவது 

அமைக்கும்படி. வந்து ஒற்றறபெடையொற்றுத் தோன்று 

மாயின், ௮து குறில்போன்று ஒருமாத்திரை ஒலித.து கேர 

சையாகும். 

அளபெடையொற்று ஒரலகாகுங்கால் அயற்குறிலோடிணை 

ச். து நிரையாகாதோவெனின், ஊன்றி முறுக்கி உச்சரிக்கப்படுத 

லால் ஒருமாத்திரை ஒவித்தலன்றி அயற்குறிலொடிசையால் ணை 

தீலின்மையின் அசாதென்போம். விட்டிசைபெருதாகவும முன 

னின்ற குறிலும் இதனிசைவேறுபாட்டாற் றனிகின்று ரொ. 

சையாகும், 

உதாரணம், 

பூ தண்ண புனமயி லகவ 
மா௮ங் குயில்கள் சா.௮ய்ந் தொளிப்பக் 

கோ டரம்கண் முசுவொடும் வெரீஇக் 

கா௮ நழீஇக் கவிழ்ஈச் தொடுங்கச் 
சூடன் Bits கா௮ல் வீஇழ் 

வா௮ன் GAP மழைப்பெய நலைஇத் 

தேஎன் ; Bp பூங் ET Lf 

வளக்க கனித்த மணிமன்றுள் 

விளங்ங் கொளியை யுளங்கொள றவமே. 
ச்தம்பரச்செய்யுட்கோவை, 

இவ்வகவற்பாவிலே தண்ண், கவிழ்ந்ந், வளங்ங், விளங்கி 
என்புழி அளபெடையொற்றுக்கள் குறில்போலக் கொண்டு சோ 

சையாக அலடெப்படும், வாய்பாடு சண்ண் Coos} ad pis cs



9) Gw «. ௧௩௩ 

ஜிய மூன்றும் புளிமா, ஏனை அளபெடையுமிர் அலருபெற்று சிற்ற 
லையும் சாண்ச, இது 9ர்சிலையாதற்குத் தோன்றிய அளபெடைக் 
ருதாரணம், 

இலக்ங்கு வெண்பிறைரூ டீசனடி. யார்க்குச் 
கலங்ககு கெஞ்சமிலை காண், 

இக்சே இலங்ங்த கலங்ங்த என்பன அளபெடையொற் 
௮க்களை கேரசையாக்டுப் புலிமாங்காய் வாய்பாட்டு வெண்ரோ 
கக் சொள்ளப்படும், இது தளை மிலையாதற்குத் தோன்றிய ஓழ் 

றளபெடைக்குதாரணம், 

அளபெடையாய்தமும் அளபெடையொற்றுப்போல Caras 
பாக eer ua. 

உதாரணம். 

௭௦௦௦௫ லங்கிய கையரா யின்ஞுயிர் 

வெஃஃகு வார்க்கில்லை வீடு, 

இக்கே அளபெடையாய் கின்ற ஆய்தக்கள் ஒருகுறில்போலக் 

கொண்டு கேரசையாக அலூடப்படும், 

இணி அய்தவெழுத்து அசைமாத்திரையின் மிக்கொலித்துக் 

குறிவல்போனின்று மற்றொரு குறிலோடிணைம் து நிரயசைகொள் 

ளற்ருக் சாரணமாதலும் ஒரோவழி உண்டு, 

உதாரணம், 

வேண்டாமை யன்ன விழுச்செல்வ மீண்டில்லை 

யாண்டு மஃதொப்ப தில். திநக்தறள். 

இங்கே ௮ஃதோப்ப என்பது ஆய்தத்தைக் குறில்போற்கொ 
ண்டு புளிமாங்காய்வாய்பாட்டு வெண்டரோகக் கொள்ளப்படும், ஒற் 
றெனக் கொள்ளின் வெண்டளை வழுவும். 

ஒங்றேழத்து. 
ஒத்தெழுத்தும் ௮ய்தவெழுத்தும் தாமாக ௮லகுபெ 

நுவது அளபெடையின் மாத்திரமே. தனிக்குதிற்பின 

கேரசையினிற்பினும் தமக்கென வேறு மாத்திரை பெறுன 

இல்லை, அளபெடைபோல ஊன்றி முறுக்கி உச்சரிக்கப் 

படாமையால் ஈரொற்றாய் நிற்பவையும் ஓரொற்றுப்போ 

லவே கொள்ளப்படும். வெண்பா, கட்டளை க்கலித்துறை, 

விருத்தம், கட்டளைக்கலிப்பா முதலியவற்றிலே சீர்சிை 

வுழி இருகுதிற்கு-கடுகின்ற ஒற்றெழுத்து அவ்விருகுதிலும் 
கல



௧௩௪ யசப்பருக்கலக்கசரிசை, 

இணைக் த கிரையசையா தல்வேண்டி, நீக்கப்படுதலுமுண்டு. 
ரீக்கப்படுத்லன்.தி இசைகெடும்வழி ஒற்று வருவித்து 
சேர்க்கப்படு தலுமுண்டு. 

உதர ரணம், 

எண்டிசையு மன்னு மெழில்லா ளிளலங்சதிரோன் 
கொண்டல் பொழிலேழ் ருலவரையோ-டடண்டர்பதி 
முட்டப் பரந்ததே வின்னா ணொலிமுற்றும் 
வட்டத் SEG» மண், , பாரதவேண்பா. 

௪.தலறக் தீவிளைவிட் டட்டல்பொரு ளெஞ்ஞான் றுக் 
காத லீருவர் கருத்தொக்க-- அதரவு 
பட்டதே யின்பம் பரனைகினைர் இம்மூன்றும் 
விட்டதே பேரின்ப வீடு, ஒனலைபாடல். 

இவ்வெண்பாக்களில் முதையே அண்டர்பதீ, ஈட்டல்போரல் 
என்பன ஒற்றுக்கள் நீக்டுயலகட்டுக் கூவிளங்காய்வாய்பாட்டு 

வெண்டோசச் கொள்ளப்படும், ஓத்று சீக்கப்படாசொழியின் 

தேமாங்கனி என்னும் வஞ்சிச்ராய் வெண்பாவை வமுப்படுத்தும். 

ஆடும் கடைமணி யைவே லசதி பணிவரைமேல் 

நீடுகு கயற்கண்ணி யார்மாய மோகெடுக் தூரத்திலே 
கோடுக் குளமுகல் குளக்கரை மேவிய ருன்துகளுக் 
காடுஞ் செடியு மவளாகத் தோன துமென் கண்களுக்கே. 

அசதிக்கோலை. 

இக்கட்டளைக்கலித் துறையிலே தூரத்திலே என்பது தசர 

கவொற்று ரீகடக் கவிளங்காயாகக் கொள்ளப்படும். *“கடையொரு 
சீரே விளங்காயாக!” என்பது கட்டளைக்கலித் துறை விதி, 

தல். லுறுப் பமையுரம் பியரின்முன் பவனயர் 

தெல்லுறுப் பரியபே செழுசுடர்க் கடவுடன் 
பல்லிறுத் தவன்வலிக் கமைதிர்யம் பகமெஜும் 
வில்லிறுத் தருளினன் மிதிலைபுக் கனையகாள, 

ராமாவதாரம். 

இச்கலிலிருத்்தத்திலே பியரின்ழன், கமைத்ச்யம் என்பன 
ஒற்றுகீக்யலகட்டுக் கருவிளமாகச் கொள்ளப்படும். இதன்பால் 
லருஞ்£€ர்களெல்லாம் விளவீத்.றுச்ர்கள். 8 

இனி இசைகிறைக்கும் பொருட்டு ஒற்றுத் தோன்றி சித்தை 

வும் சாட்டும். ்



ஒழிபியல், 

உதாரணம், 

அம்பொ கரந்து டைய்ய காம 
'னைய்ய ளென்ன வர்ணன் 

கம்பு நீர ரல்லர் ஈன்கு 
சக்கு கீர சாயினும் 

தீங்கு ரவ்வர் தாங்கொ டுப்பி 
ளெஞ்சு கொக்அ தாழ்வர்தாம் 

பொற்க ரவ்வ வல்கு லாசெ 

னபபு கன்று சொல்லினான். சீவகசிந்தாமணி. 

இவ்விருத்தத்திலே உடைய்ய, ஐய்யன், தாவ்வர், அவ்வ 
"என்பவைகளிலே ஒற்றுக்கள் இசைகிறைத்தற்பொருட்டு வருவிச் 

கப்பட்டன. உடைய ஜயன் ருரவா ௮ரவ என்று கிற்றலே 

இயற்கை, (௪.) 
  

அசைகட்ருப்புறகடை, 

விட்டிசைத் நல்லான் முநற்கட் டனிக்குறி னேரசையேன் 
றொட்டப் படாததற் குண்ணா “தாரண மோசைகுன்றா 
'கேட்டள பாய்விடி னேர்கேர் நிரையோடூ கேரசையாம் 
இட்டத்தி னாற்குறில் சேரி னிலக்கிய மேஎர்சிதைவே. 

தனிக்தறிலசை. 

விட்டிசைத்தல்லால் முதற்கண் தனிக்குறில் நேரசை 
என்று ஒட்டப்படாது:-- 

விட்டி.சைத்தாலன்றிச் £ரினமுதற்கணின்ற குற்றெ 

மூத்து சேசையென்று கொளளப்படுவதில்லை, 

எனவே தனிக்குற்றெழு5௮ விட்டிசைக்குமாயின் சர்முதற் 
சண்ணும் ரேரலசயாம் என்பதும், தொடரிசைப்பட்ட்ச் சொற் 
கறுப்பாய் கிற்குச் தனிக்குற்றெழுத்,துச் சரிடைகடைகளில் தன் 
முனின்ற அசையினிசைவவியால இழுப்புண்டு இசை சண்ணழி 
ச்து சேோசசையாம் என்பதும் பெறப்படும், சண்ணழிதல் - பொ 

ருத்துவிடல், சண், கனு, பொருதது என்பன ஒருபொருட் 

Gore? ear. 

விட்டிசைத்தல் மற்றையெழுத்தோடு தொடிராது பிளச்தி 
சைத்தல், *விட்டிசைத்தல், பக்சைத்தல, பிரிக்தசைத்தல் என



௧௩௪ யாப்பருங்கலக்காரிகை, 

பன ஒருபொருட்ளெவிகள். விடுதல் - பிளவாதல். தனிக்குறில் 
என்றது ஒற்றொட சேராது கிற்ரும் குற்றெழுத்தினே, ஒட்டப்படு 
தீல் - கொள்ளப்புதல், அங்சேரிக்கட்படுதல், 

தறப்பெழுத்தாய் கிற்ரும் சூற்தெழுத்.தும் தற்பொருட்டாய் 

நிற்கும் குற்றெழுச்துமே பின்னுமிர் வரும்வழி விட்டிசைபெறும். 

உறுப்பெழுத்தாய் கிற்ரும் குற்றெழுத்து இயற்கைப்பொருத்து 
டைமையால் விட்டிசையாவஇல்லை. சிறப்பெழுத்தாவது தனி 

கீன்று பொருள்பயட்பது. உறுப்பெழுத்தாலது இரண்டு முதலி 

யனவாடம்த் தொடர்க்து கின்று பொருள்பயப்பது. 

குறிப்பு, தற்கட்டு, ஏவல், சுட்டு, வினா என்னலும் பொகுள்சள் 

ஐந்திலும் விட்டி சை வரும். 

உதாரணம், 

உண்ணா னெொளிகிறு ஜோக்கு புகழ்செய்யான் 
துன்னருக் கேளிர் தயர்களையான்- கொன்னே 

வழங்கான் பொருள்காத திருப்பானேல் ௮ ஆ 
இழக்தானென் றெண்ணப் படும். நாலடியார், 

இங்கே இரங்குதலாகயே குறிப்பில் வக்த ௮ ஆ என்புழி ௮ 

என்னும் குற்றெழுத்து விட்டிசைத்துகிற்றலாற் சிர்முதற்கண் 
கே ரசையாயிற்று, ௮ ௮ - தேமா, 

வெறிகமழ் தண்புறவில் வீங்கி யுகளும் 
மதிழுலை யுண்ணாமை வேண்டிப் பறிமுன்கை 
௮ ௨ ௮தியா வறிவி லிடைமகனே 

கொ ௮லைய னின்னாட்டை நீ. இடைக்காடர்பாடல், 

இக்கே ௮ ௨ என்புமித் தற்சட்டுட் பொருவில் வக்; ௮ு என் 

லும் குற்றெழுத்தும், நோ அலையல் என்புழி ஏவற்பொருளில் 

வக்; நோ என்னும் குற்றெழுத்தும் விட்டிசைத்து கிற்றலாற் சோ 

முதற்சண் சேோசையாயின, ௮ உ - தேமா. கொழுமையல் - கூவி 
ளக்காய், ௨ என்பதும் விட்டிசைத் தச் ரிறுதியில் சேரசையா 
யிற்று, குற்றெழுத்து விட்டிசையில்வழியும் சரிடைகடைகளிலே 
நேரசையாய் நிற்றலான் முதன்மாத் தரல் கூறிஞர், ரொ என்பது 
வருத்து எனவும், வரும்.து எனவும் இருவினையிலும் ஏவற்பொரு 
ட்டாய் வரும். 

௮ அவனும் இ இவனும் ௨ உவனுங் கூடியக்கால் 
௭ எவனை வெல்லா ரிகல்,



ஒழிபியல். ௧௩௭ 

இக்சே சட்டுப்பொருளில் வர; ௮ ௨ எனனும் குற்றெழு 
தீ.திக்களும், வினுப்பொருளில் வந்த ௭ என்றும் GPO pops gro 

விட்டிசைத்து கிற்றலாத் சீரின்முதற்கண் சேோரசையாயின, 

முதற்கணின்ற குற்றெழுத்துச் ெப்பெழுத்தாய்ப் பொருள் 

பயப்பதொன்ருயிலும், விட்டிசையாவழி உறுப்பெழுத்தேபேச 

ன்று பின்னின்ற குறிஓுடனஞாவது நெடிலுடனாவது சேர்ந்து கிரை 
யசையாரும். 

உதாரணம், 

அமருக்து தானை.யதிகர்தல் கோவே 
அமருக்து தூயனவே சொண்டு, 

இக்கே து மரந்து என்புழித் து என்பத €ர்முதணின். நு உண் 

என ஏவற்பொருள் பயக்தும் விட்டிசையாமையால் நேரசையா 

காத பிந்குறிலுடன் சேது கிரையசையாயிற்று, துமடருந்து - 

புவிமாக்காய். 

ஏவலில் வரும் குற்றெழுத்து இரண்டு. சுட்டில் வரும் குற்றெ 

முத்து மூன்று. வினாவில் வரும் குற்றெழுத்து ஒன்று. குறிப்புத் 
தீற்சட்டு நிகழ்ச்சியும் ஏகதேசம், ஆசலால விட்டிசைத்துச் Fr 

முதற்கண் வரும் தனிக்குறில் ரேரசை அ௮ற்பமேயாம். 

  

௮ளபேடையசை, 

ஓசைகுன்றா நேட்டளபு ஆய்விடின் நேர்கேர்:-- 

ோவது தளையாவது சிதைவுழித் தனிநெடிலள 

பெடை தோன்நுமாயின் ௮து கேரசையோடு பின்லும் 
ஒரு சேரசையாகும். 

கெட்டளபு - நெடிளபெடை, கெடுமை-/-அளபு-கநெட்ட 

erly. gms Bory என்னும் விசேடணத்தாலே தனிகெடிலள 

பெடை என்பது பெற்றாம். தனிநெடிலளபெடையைத் தனி 
நிலையளபெடை என்றும் கூறுவர், ஆய்விடல் - தோன்றுதல். 

கேர் சேர் - தேமா. 

குறில் இட்டத்தினாற்சேரின் நிரையோடு நேரசையாம்:-- 

சுற்றெழுத்து செடிலளபெடையோடியைர்து அத 

த்கு மூன்னிற்குமாயின் அவ்வளபெடை கிரைகேர் என 

இரண்டசைகளாகும்,



௧௩௮ பாப்பருச்சலக்காரிகை. 

இட்டத்தினனெனவே சேர்சற்செயுமிடம் முன் என்பத 
பெற்மும், இட்டத்இனாற் சேர்தல் பிரிவின்றியியைதல். இட்டம் - 
விருப்பு. சிரைகேச் - புளிமா. 

உதாரணம், 

ஏஎர் தைய வழா௮ லெலாயுகின் 
சேயரி சிந்தின கண், 

இங்கே எளர் என்பத, தனிசெடிலளபெடை சேர்கேர் எனக் 
கொள்ளப்படுதற்கு உதாரணம், ௮ழாதுல் என்பத, சூறினெடி 
லளபெடை சிரைகேர் எனச் சொள்ளப்பதேற்கு உசா.ரணம்.இவை 
யிரண்டும் £ர்கிலையின்பொருட்டுச் சோன்றியன, எலாதுநீன் என் 

பத தளைகிகைபெறுதற்பொருட்டுத் தோன்றியது, cory har - 
புளிமாங்காய். 

தளை சிதைவுழி மாத்திரைகூடி மூன்றசையாதலுமுண்டு. 
உதாரணம். 

உறுஅர்க் குறுகோ யுசைப்பாய் கடலைச் 

செரு௮௮ய் வாழிய கெஞ்சு, தீரக்தநள். 

இக்கே சேற௮௮ய் என்பது மூவசை. செரு௮௮ய் - புளி 
மாங்காய், (2..) 

  

சீர்க்குர் தளைக்கும் புறகடை, 

மாஞ்சீர் கலிய... புகாகலிப் பாலில் விளங்கனிவக் 
தாஞ்சீ ரடையா வகவ லகந்துமல் லாதவேல்லாக் 
தாஞ்சீர் மயங்கும் தளையுமஃ தேவேள்ளைத் தன்மைகுன்றிப் 
போஞ்சீர் கனீபுகிற் புல்லா தயற்றளை பூங்கோடியே, 

கலியடி, 

மாஞ்சீர் கலியுள் பகா:--- 

தேமா புளிமா என்னும் வாய்பாட்ட கவற்சீர்கள் 
இரண்டும் கலித்தளையமைச து துள்ளலிசைபெற இயத்றப் 

படும் கலியடிகளுள்ளே புகுவனவாகா. 

எனவே கருவிளம் கூவிளம் என்ஜும் வாய்பாட்டுச்ர்கள் 
சிறுபான்மை புகும் என்பது போதரும், விளவீற்றுச்சீரும் கிர 
முதல் வெண்ரொடு புணர்ச்து கிற்கும். அவற்றிடை சிகழுர் தளை 
யும் கலித்தளையென்றே கொள்ளப்படும். கலி என்றது கலித்த'



ஒழிபியல், ௧௩.௯ 
ளையே அமைர் த துள்ளலிசை சிகழ கிற்கும் தரலடிசளை, அதற்குச் 
செய்யுள் 'செல்லப்டோர்ச் சதக்கண்ணன்? என்பது. கலி என் 
பது தரலை என்பத “சலிச்ரோசண்டாகும்' என்ட தனாலும் பெற 

ப்படுக், சவி என்பதற்கு ஓத்தாழிசைக்கலிப்பாவின் தரவுதாழி 
சைய.கள் என்பாருமுளர், மான்ாசர் புருமாயின் ௮க்சே சிகழுச் 
அள்ளலிசையைச் சிதைக்கும். கவித் தளையடி.வயினேரிற்றியத்சீர் 

கிலைக்குரித்தன். று” என்று ஆரியர் தொல்காப்பியரும் கூறுவர், 
re 

கலிப்பா, 

விளம் கனி வந்தாஞ் சீர் கலிப்பாலிலடையா:;-- 

இடையில் விளமும் இறுதியிற் கனியும் வக்தானெ்ற 

சர்களாகய கருவிளங்கனி, கூவிளக்கனி என்னும் வாய் 
பாட்டு வஞ்டிச்சர்களிரண்டும் கலிப்பாவிலே சென்று 
விரவி கிற்பனவாகா, 

எனவே மற்றைத் தேமாக்கனி, புளிமாங்கனி carga ag 
சிச்சீர்சளும், தேமா, புளிமா, கருவிளம், கூவிளம் என்னும் ௮௪ 

வத்சீர்களும் சிறுபான்மை கலிப்பாவிலே வக்து விரவும் என்பது 
பெறப்படும். கலிப்பாவிலே பெரும்பாலும் வத்து கித்கும் 97 
வெணகர், கலிப்பா என்றது வேறுதளையும் விரவிவரும் தரவு 

தாழிசையடிகளை, கவி என்றது கலித்தளையடியை, இதுவே இர 

ண்டுக்கும் வேறுபாடு, கலிப்பாவிலே மாச்சீர் வருதலைக் சலவித் 
தொகையிற் *பா௮ லஞ்செலிப் பணைத்தாண் மானிடரை” என் 
லும் தரவடி.யிற் காண்க, 

  

அகவற்பா, 

அகவலகத்தும் அடையா:-- 

கருவிளங்கனி, கூவிளங்கனி என்னும் சீர்களிரண் 
டும் ௮கவற்பாவிலும் சென்று விரவீநிற்பனவாகா, 

எனவே மத்றைச் தேமாங்கனி, புவிமாங்களி என்னும் வன் 
சச்சீர்களும் வெண்£ர்களும் ௮கவற்பாவிலே சிறுபான்மை வத்து 
விரவும் என்பது பெறப்படும், வெண்டூரும், வஞ்சிச்சிரும் இன் 
னிசை சிகழ வருமாயின் ௮சவத்பாவிலே அவையும் சகொள்ளப்ப 
இம் என்று ஆரியர் தொசல்காப்பியர் கூறுவர். 

 



௧௪௦ யாப்பருல்கீலக்காரிகை, 

வேண்பார, 

கனி புகின் வேள்ளைத்தன்மை குன்றிப்போம்:-- 

வெண்பாகிலே கனிச்ர் எனப்படும் வஞ்சிச்சர் புகு 

ந்து வீரவுமாயின், செப்பலிசையாகய அ௮தனிலக்கணம் 
சிதைந்து Cage Ou, 

எனவே வெண்டரோடு விரவியும், தனித்தும் அகவற் 
லெண்பாவிலே வரும் என்பது பெறப்படும். 

௮.பற்றளை புல்லாது:-- 

வெண்பாகிலே ௮யற்றளையாகய இருவகையாரியக் 
தளையும், கலித்தளையும், விரவித தழுவிகிற்பனவாகா. 

  

அல்லாதவேல்லாம் தாம் சீர்மயங்கும்.-- 

இவற்றொடு சேரச்சொல்லப்படாத பாவாகய வஞ் 
சப்பாவும், பாவினஙற்களாகய துறைதாழிசை விருத்தங் 

களுமாயெ எல்லாம் தத்தஞ்சீர்களோடு பிற€ர்களும் வத 
மயக்கி கிற்கப்பெறும், 

தளையும் அஃதே:-- 

இல்கே தளை களது கூறப்பட்ட வெண்பாவொழி 

௪ பாக்களும், எல்லாப்பானினங்களும் தத்தர் தளைக 

ளோடு பிறதளைகளும் வந்து மயக்கிகிற்கப்பெறும், 

எனவே அடரியப்பாவிலும், கலிப்பாவிலும், வஞ்ூப்பாவி 

௮ம் பாவினக்களிலும் பிறதளைசள் விரவும் என்பது பெறப்படும். 

௮ல்லாதவெல்லாம் ஏன்பது ஈண்டும் கூட்டப்பட்டது. ௮ல்த 

அத்தன்மைத்து எனலும்பொருட்டு, 

இக்சாரிகையிலே சுருங்கச்சொல்லல் பற்றி விரவி வாராத 
சர் கூறுமுகத்தால் அவ்வப்பாக்கனிலே விரவி வரும் சோகளும் 
வெண்பாவிலே அயற்றளை புல்லாது என்னுமுகத்தால் மற்றைப்பா 

க்களிலே அயற்றளை மயக்கும் என்பதும் பிறவும் உய்த்துணர 
வைக்கப்பட்டன, பிறருரைகளெல்லாம் இங்கே இயையாமை 
அண்டும் ஈண்டும் சேரப்பார்த்துணர்க, 

உதாரணம், 

குடகிலைத் தண்புறவிற் கோவல மெடுத்தார்ப்பத் 
தடநிலைப் பெருந்தொழுவிற் றகையேநு மரம்பாய்ர்து



ஒழிபியல், SHE: 

வீங்குமணிக் கமிரொரீஇத் தாங்குவனத் தேறப்போய்க் 
கலையினெடு முயலிரியக் கடிமுல்லை முறுவலிப்ப 

எனவாந்கு, 

ஆனெடு புல்லீப் பெரும்புதர் முனையுக் 
காலனுடைத் தவர்தேர் சென்ற வாறே, 

இக்கலிப்பாவிலே வரும் தடநீலை, கோவலர், தடநிலை என் 

பன அகவற்சர், வீங்தமணி, தாங்தவனம் என்பன வஞ்சச்ோே, 
மற்றைய வெண்சா. கலித்தளையோடு வெண்டளையும்,ஆரியத்தளை 
யும், வஞ்சித்தளையும் விரவிசிற்றலை வருஞ்சாகோக்கி ௮றி௪, 

செடுவரைச் சாரற் குறுங்கோட்டுப் பலவின் 
விண்டுவார் தஞ்சுளை வீங்குகவுட் கடுவன் 
உண்டு ரிலம்பேறி யோங்கயெ கிருல்கழைப் 
படி.தம் பயிற்று மென்ப 

மலையாக் கொலைவி லென்னையர் மலையே. 

இவ்வகவற்பாவிலே வரும் தறுங்கோட்டு, சிலம்பேறி என் 
பன வெண்டர். விங்தகவுள் என்பது வஞ்சர், மற்றைய ௮௪ 
வத்சர், கவித்தளையும், வஞ்டத்தளையும், வெண்டளையும் விரவீநிற் 

தளை வருஞ்சரேநோக்க உணர்க, 

மலைத்தலைய கடற்காவிரி 
புனல்பரரக்து பொன்கொழிக்கும் 

விளைவரு வியன்சுழனி 

பட்டினப்பாலை என்னும் வஞ்ிரெடும்பாட்டிலுள்ள இவ்வடி. 
களிலே வரும் கடற்கரவிரி என்பது வஞ்சிச்சீர், விளைவற என் 
பது ௮அகவத்ர். மற்றைய வெண்டர், சலித்தளையும், வெண்டளை 
யும், ஆரிரியத்தளையும் விரவின, 

அளவடியான் வரும்பாக்களே பெரும்பாலும் சீர்தளை நியம 
முூடையன, அவை போல மற்றையன கியமமுடையனவல்ல. 

விருத்தபேதங்களுள்ளும் மற்றைப் பாவினங்களுள்ளும் லல 
Fist கியமமுடையனவாகவும் வருன்றன, அ௮வையெல்லாந் 
தனித்தனி கற அமைவனவாகா, ஆக்கசாக்கு கோக்க ௮றிக, (௩)



௧௪௨ யாப்பரு்கலக்காரிகை. 

அடிகட்ருப்புறனடை. 

இயற்றளை வேள்ளடி. வஞ்சியின் பாத மகவலுள்ளான் 
மயக்கப் படாவல்ல வஞ்சி மருங்கிலேஞ் சாவகவல் 
கயற்கணல் லாய்கலிப் பாதமு ௩ண்ணுங் கலியினுள்ளான் 
முயக்கப் படமுதற் காலிரு பாவு முறைமையினே. 

வேண்பாவடி, வஜ்சியடி, 

இயற்றளைவேள்ளடி வஞ்சியின்பாதம் அகவலள்ளால் 
மயக்கப்படாவல்ல:-- 

இயற்சீர்வெண்டளையமைக்து வரும் வெண்பாவின 

டிகளும், வஞ்யெடிகளும் அகவற்பாவினுள்ளே விரவீவரு 
மாது புணர்க்கப்படா தனவல்ல, 

இயற்றளை வெள்சடியும், வஞ்சியடியும் அச வற்பாவிலுள்ளே 

சிறுபான்மை விரவிவரும் என்றவாறு, சிறுபாண்மை என்றத்கே 

மயக்கப்படாவல்ல என ஏதிரமறைமுசத்தாற் கூறிஞர். மயக்கு 

தல் - புணர்த்துதல், இயற்றளை - இயற்€ீராலாகுக்தளை, 

உதாரணம், 

எறும்பி யளையிற் குறும்பல் சுனைய 
உலைக்கல் லன்ன பாறை யேறிக் 

கொடுவி லெயினர் பகழி மாய்க்குல் 

கவலைத் தென்பவவர் தேர்சென்ற வாறே 
அதுமற் றவலமங் கொள்ளாது 

கொது.மற் கலுழுமிவ் வழுங்க வூரே. தறுந்தொகை, 

இவ்வகவற்பாவில் வருமடிகளுள்ளே எறும்பி யனையிற் தறு 
hue sla என்பது இயற்நளை வெள்ளடி, 

இருக்கட லுடுத்த பெருக்கண் மாகிலத் 
அடைகிலை சடுவண திடைபிறர்க் இன்றித் 

தாமே யாண்ட வேமக் காவலர் 
இடுதிரை மணலினும் பலசே சுடுபிணக் 
காடு பதியாடுப் போடத் தத்தம் 

காடு பிறர்கொளச் சென்று மாய்ந்தனரே 

அதனால்,



of Gw #, ire. 

நீயுல் கேண்மதி யத்தை வீயா 
அடம்பொடு கின்ற வுயிரு மில்லை 
மடங்க லுண்மை மாயமோ வன்றே 
கள்ளி வேய்க்த முள்ளியம் புறக்காட்டு 
வெள்ளில் போயெ வீயலு ளாங்கண் 
உப்பிலா௮ வகலிப்புழுக்கல் 
கைக்கொண்டு பிறக்குகோக்கா 
இழிபிறப்பினே னீயப்பெற்து 
நிலங்கல னாக விலம்குபலி மிசையும் 
இன்னா வைகல் வாரா முன்னே 
செய்திரீ முன்னிய கிளையே 
முந்நீர் வரைப்பச முழுதடன் அறக்தே, புறதானூற. 

இவ்வகவற்பாவிலே ௨ப்பிலா௮ வவிப்புழுக்கல் என்பதம், 
கைக்கோஸண்டு பிறக்தநோக்காது என்பதம், இலிபீழப்பிறே 
வீயப்பேற்று என்பதும் வஞ்சியடி, 

  

அகவலடி, 

வஞ்சிமருங்கில் அகவலேஞ்சா:-- 

வஞ்சிப்பாவிலே அகவற்பாவினடி.சள் குறைவின்றி 
ae gi மயங்க வழங்கும். 

பெரும்பாலும்வர்து மயல் நடக்கும் என்றவாறு,எஞ்சாமை- 

ரகுறையாமை, எஞ்சா வினைமுற்று. உரைகாரர் யாவரும் எஞ்சா 

வகவல் எனச்கூட்டி எச்சமாசச் கொண்டுரைப்பர், ௮து பொரு 

ந்தாமை அறிக, 

உதாரணம், 

அகனகர் வியன்முற்றத்துச் 

சுடர். ததன் மடகோக்கி 

னேரிழை மகளி ருணங்குணாக் கவரும் 
கோழி வெதிர்த கொடுங்காற் கனக்குழை 
பொற்காற் புதல்வர் புரவியன் றுருட்டு 
முக்காற் ஏிறுதேர் முன்வழி விலக்கும். பட்டினப்பாலை, 

இவ்வடிகளூள்ளே நேரிழை மகளி நணங்தணுக் கவரும் 
என்பது முதலிய சான்சுடியும் அசவற்பாவினடி.. ல வெண்டளை



௧௪௫௪ யாப்பருக்கலக்காரிகை. 

யுறினும் அகவலடியேயாம், பட்டினப்பாலை என்னும் வஞ்டப்பா 
ட்டுள் வர்்.து மயக்கிய அசவலடிகள் இன்னும் பல. 

  

கலியடி, 

கலிப்பாதமும் ஈண்ணும்:-- 

வஞ்சிப்பாவிலே கலியடியும் சிறுபான்மை வந்து மய 
௪௬௦ ஈடக்ரும், 

உதாரணம், 

கருகதொழிற் கலிமாக்கள் கடலிறவின் சூடுதின்றும் 

வயலாமைப் புழுக்குண்டும் வறளடம்பின் மலாமிலைந்தும். 

இவை பட்டினப்பாலை என்னும் வன்சிட்பாட்டுள்ளே வந்து 

மயக்கிய கலியடிகள், 
  

வெண்பாவடி., ௮கவலடி, 

கலியினுள்ளால் முதற்காலிருபாவும் முறைமைமீன் 
மூயக்கப்பமமே:-- 

கலிபபாவினுள்ளே வெண்பா அகவற்பா என்னும 

இருபாக்களினடிகளும் விரவிவருமாறு புணர்த துப் பாட 
பபடும். 

காலஃவகைப்பாக்களுள்ளே வெண்பாவும், அகவற்பாவும் முன் 

னித்றல்பந்றி முதற்காலிருபா எனப்பட்டன. கால் இடப்பொரு 

ஞணரடின்ற உருபு. அடியன்றிப் பாக்ச2ள வருமென்பாருமுளா. 
கலித்தொகையிலே வரும் ''காமர்கடும்புனல”” என்பது முதலிய 

வாய இருவகையும் மருவிகிற்கும் கலிப்பாக்களை உதாரணமாக 
கோக்கக்கொள்க, (௪.) 

  

ஐஞ்சீரடியும், முரண்டொடையும். 

அருகிக் கலியோ டகவன் மருங்கினைஞ் சீரடியும் 
வருதற் குரித்தேன்பர் வான்றமிழ் நாவலர் மற்றோருசார் 
கருதிற் கடையே கடையிணை பின்கடைக் கூழையுமேன் 
றிரணத் தோடைக்கு மோழிவ ரிடைப்புணர் வேன்பதுமே 

கலியோடகவன்மருங்கின் ஐஞ்சீரடியும் அருகிவருதற்கு 
உரித்தேன்பர் வான்றமிழ்காவலர்:--



ஒழிபியல், ௧௪௫ 

கலிப்பாகிலும், ௮கவற்பாகிலும், ஐஞ்சேடியாயெ 

செடிலடியும் அருகவருதத்கு உரிமையுடைத்தென்று கூறு 
வர் செந்தமிழ் நன்குணர்ந்த நாவலர், 

பெரும்பாலும் வாராசென்பார் ௮ருகவெருதற்குரித்து என் 

ரூர். ௮ருவெருதல் - சறுபான்மையாய் வருதல். 

உதாரணம், 

௮ணிகிளர் சறுபொறி யவிர்துத்தி மாகாகத் தெருத்தேறித் 
துணியிரும் பனிமுக£ீர் தொட்டுழந்து மலைந்தனையே. 

இக்கலியடிகளுள்ளே முன்னையது ஐஞ்்€ரடி., 

உமணர்ச் சேர்ஈ்து கழிஈத மருக்கினகன்றலை 

ஊர்பாழ்த தன்ன வோமையம் பெருக்காட் 

ழூன்னு வென்றீ ராயின் 

இனியவோ பெரும தமியேற்கு மனையே, தறுந்தோகை, 

இவ்வகவற்பாவின் ௮டிகளுள் or Esato VEOH. 

ழாண்டோடை. 

கருதின் கடையே கடையிணை பின் கடைக்கூழையும் 
என்று மற்றோருசார் இரணத்தோடைக்கு மோழிவர் இடை 
ட்பூணர்வ என்பதும்:-- 

ஆரா.புங்கால் கடைமுரண், கடையிணைமுரண், பின் 

முரண், கடைக்கூழைமுரண் என்பனவும் வரும் என்று 
சிலநூலார் முரண் டொடைக்கு வாக்கியசேடம் கூறு 

வர். அவற்றுடன் இடைப்புணர்வரமு ரண் என்பதனையும் 

சேர்ப்பர், 

இரணத்தொடை - முரண்டொடை. சிலாகொள்கையாதல் 

பற்றி முன்னர்க் கூறிற்றிலர், 

  

கடைழாண். 

அடி.களினிதுஇச்சீர்கள் முரணி நிற்குமாறு தொடுக 

கப்படுக்தொடை கடைமுரன்டொடை, கடை - இறுதி, 
௧௩



௧௪௬ யாப்பருக்கலக்காரிகை, 

உதாரணம். 

வாழி இருமன்றல் கண்ட மலர்க்கண்கள் 
லாழி பெருமான் புகழ்கேட்ட வார்சேவிகள் 

வாழி யவனை வணங்கு முடிச்சேன்னி 
வாழீயவன் சீர்பாடும் வாய். சிதம்பரச்சேய்யுட்கோவை, 

இக்கே கடைசர்கள் சண், செவி முதலிய பொருளான் 
முரணிகிற்றலால் இது கடைமுரண்டொடை. 

கடையிணைழாண். 

அடி.களிலே பிற்சரிரண்டும் தம்மூள்ளே முரணி கிற 
குமாது தொடுக்கப்படுக்தொடை கடையிணை முரண்டொ 
டையாகும், 

உதாரணம், 

மீன்றேர்க்து வரு௩்திய கருங்கால் வேண்குருகு 

தேனார் ஞாழல விரிசினைக் குழூஉந் 

கண்ணக் துறைவன் றவிர்ப்பவந் gal mes 

25 ரோ காணலங் காண்டும் 
பீ3ரர் வண்ணமுஞ சிறு நுதல் பேரிதே. 

இவ்வகவற்பாவிலே கடையிரு:களாயெ கருங்கால், வெண 

ருரூரு என்பனவும், வீரிகனை, குழூ௨ம் என்பனவும், தவிர்ப்ப 

வம, சவிரான் என்பனவம், காணலம், காண்டும் என்பனவும், று 

அதல், பெரிதே என்பனவு! தம்முள்'.ள முரணிர்ன்றன., 

  

பின்ழரண், 

இரண்டாஞ்சரும், இதுதஇச்சிருக தம்முள்ளே முரணி 
நிற்குமாறு தொடுக்கப்படுந்தொடை பின்முண்டொடை 

பாகும். 

உதாரணம், 

சார லோங்கிய தடந்தாட் டாழை 

கொய்ம்மலர் குவிந்து தண்ணிழல் விரிந்து 

தமிய மிருந்தன மாக ரின்றுதன் 
கயனுடைப் பணிமொழி சன்குபல புகழ்ந்து



ஒழிபியல், ௧௪௭ 

வீங்குதொடிப் பணைத்தோ ணெழெத் 
து.றந்கோ னல்லனெம் மேனியோ த்தே,. 

இவ்வகவற்பாவிலே இரண்டாஞ்சரும் இறுதச்£ருமாய் கின்ற 
குவிர்த, விரிர்து என்பனவும், இருஈதனம், கின்றுதன் என்பன 
வும், க௨லனெம், தீதே என்பனவும் தம்முள்ளே மு.ரணிரின்றன. 

  

கடைக்கூழைழரண். 

முதலாஞ்சீரொழிர்த மூன்நறுசீர்களும் தம்முள்ளே 
முசணிகிற்குமாறு தொடுக்கப்படுந்தொடை கடைச்கூழை 
முசண்டொடையாகும். 

உதாரணம். 

காவியம் கருங்கட் சேவ்வாய்ப் பைந்தொடி. 
பூவிரி சுரிமென் கூர்தலும் 
வேய்புரை தோளு மணங்குமா லெமக்கே, 

இவ்வகவற்பாவிலே கருங்கண், செவ்வாய், பைக்தொடி என் 
லும் சீர்கள் மூன்றும் தம்முள்ளே முரணி சின்றன, 

  

இடைப்புணர்வுழரண், 

இடையிருசீர்களும் தம்முள்ளே மு. ரணிகிற்குமாறு 
தொடுக்கப்படுக் தொடை இடைப்புணர்வுமுரண்டொடை 
யாகும். 

உதாரணம். 

வணகங்கு சிறுமருங்குற் போமர்க் கண்மாதர்க் 
கணவங்கு புரிவ தறமாற்--பிணங்கி 

நிணங்காலு முத்தலைவே னீள்சடையெல் கோமாற் 
Ger mers போலு மிரவு, சிதம்பரச்சேய்யுட்கோவை 

இவ்வெண்பாவிலே முதலாமடியிலே இடையிருசர்களா.ப் 
நின்ற சறுடருக்குல், பேரமர்க்கண் என்பன தம்முள்ளே முர 
ணிநின்றன. (௫) 

எதுகையும் மோனையும், 

வருக்க நேடிலினம் வந்தா லேதுகையு மோனையுமேன் 
றோருக்கப் பேயரா னுரைக்கப் பமேயி ராசிடையிட்



EHO யாப்பருங்கலக்காரிகை, 

வடிகெழுவேல் வல்லோன் வளருக் கருடக் 

கொடியுடையோன் பச்தன்வாக் கூடு, பந்தனந்தாதி. 

இக்சே சேர்ந்து என்புழி ரகரமெய்க்ரு ஏய்ந்திழைத்த என் 

புழி யகரமெய் எ.துகையாயித்று, 

  

வரக்கமோ?ன. 

முன்வந்த எழுத்திற்கு அதன்வர்க்கமாயுள்ள எழு 
த்து வந்து மோனையாய் கிற்பது வருக்கமோனையாரும், 
பகலே, 

பல்பூங் கானற் கள்ளை யோப்பியும் 
பாசிலைக் குளவியொடு கூகளம் விரை௫ப் 
பின் ஐப் பிணியசிழ்ஈச கன்னெடுக் கூந்தல் 

ப்ர்ல்கப் பெய்து தேம்படத் திருடப் 

புனை.மீ ரோதி செய்குறி ஈசைஇப் 

பூந்தார் மார்ப பு;௫ததுட் டோன்றிப் 

பேருவரை யடுக்கத் தொரு2வ லேந்தப் 
பேயு மறியா மாவழக்கு பெருக்காட்டுப் 

பைக்க னுழுவைப் படுபசை வெப் 

போங்கு செனந்தணியாப் பூணுத லொருத்தல் 

போகாது வழங்கு மாரிரு ணடுகாள் 

பேளவத் கன்ன பாயிரு ணீஈதி 

இப்பொழுது வருகுவை யாயின் 

கற்றார் மார்ப தீண்டலெல் க துப்பே. 

இககே முன்வக்த பகரவெழுத்திற்குப் ப, பா முதவீய அதன 

வர்க்கமெல்லாம் மோனையாயின. எழுவாயெழுததுடன் எல்லாம் 

அடிமோனையாகுமாறு மெய்யளவில் ஒன்றின, 
  

தேடின்மோ?$ன. 

முன்வர்ச செட்டெழுத்தல்லாத மற்றொரு நெட்டெ 
SH அதற்கு மோனையாய் வந்து நிற்பது நெடின்மோ 

னையாகும், 

உதாரணம், 

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம் 

ஓதலிற் ரிறந்தன் றொழுக்க முடைமை, ழதுமோழிக்காஜ்சி,



ஒழிபியல், கடுக 

இக்கே முதவிலே கின்ற ஆ என்பதற்கு ஒ என்பது நெடின் 
மோனையாயிற்று, மற்றைத்தொடை ஒன்றிலும் ௮மையாமையால் 

மாத்திரையொப்புமை கோக் ரெடின்மோானை என்றே இதனை 
வழக்குவர். 

  

இனமோ?$ேை. 

வல்லின மெல்லின இடையினங்களுள் யாதேனும் 

முன்வந்த எழுத்திற்கு அதனினவெழுத்து வந்து மோனை 

யாடி கிற்பது இனமோனையாகும். 

உதாரணம், 

கயலே ருண்கண் கலுழ நாளும் 

சுடர்புரை திருநுதல் பசலை பாயத் 
திருந்திழை பமைத்தோ எரும்பட ருழப்பப் 
போகல் வாழி யைய பூத்த 

கொழுங்கொடி யணிமலர் தயங்கப் 

பெருக்தண் வாடை வரூஉம் பொழுதே. 

இம்சே முன்வரத ககரவல்லெழுத்திற்குச் சகரம் முதலிய வல் 

லெழுத்துக்கள் பின்னர் வந்து மோனையாயின, இது வ௨வின 

மோனைக்கு உதாரணம் என்று கையஞர்காட்டிய பாட்டென்பர், 
வருச்சமோனை முதலிய மூன்றும் ௮ழு.யில் வந்த ௮டிமோனைகள், 

ஓரடியிலே வருமெனப்பட்ட மோனைவகையுள் அமையாது 

சரினிறுதியினிழ்கும் ௮அசையிலே தொடுக்கப்படும் மோனையும் சிறு 

பான்மையுண்டு, “தேனார்சமழ் தொக்கன் மீனவன் கேட்பத் 

தெண்ணீரருவி'” என்புழி முதலில்வர்த தே என்பதற்குக் கேட் 
பத்தேண் என்னும் 2ரினிறுதியசையின் முதலிலே கின்ற தே என் 
பது மோனையாயித்று, “குமர வேள்குற மங்கையொ டி.வ்விடை” 
என்புழிமோனையுமத. 

வைனை 

@ wa Cor, 

மோனைத்தொடையமைக்குங்கால் அளவடி சிர்தடிக 
ளுக்கு மூன்றாஞ்சீர்க்கண்ணும், நெடிலடிக்கு மூன்றாஞ் 

சீர்க்கண்ணும் ஐந் தாஞ்சீர்க்கண்ணும் அமைப்பது Apu 
பினைக்கொடுக்கும். கழிநெடி.லடிகளஞள்ளே ஒருதூக்காய 
வரும் அறுசரேடிக்கு மூன்றாஞ்சீர்க்கண்ணும் ஐர்தாஞ்



௧௫௨ யாப்பருக்கலக்காரிகை. 

சீர்க்கண்னும் அமைப்பது ஜெப்பிளைக்கொடுக்கும். 'பி.தீ 
யார் பிநிவே தென்னும் பெரியோய் தகவோ வென்னும்'' 
என்பது போலப் பாதியடி. ஒரு தாக்கும் ப.ற்றைபபா தயடி 
ஒருதாக்குமாகச் சககமிரட்டி வரும் அறுேடிக்கு மூன் 

ருஞ்சிரலே மோனைவருகைகியமம். எழுசீரடிக்கும் எண்ட 
டிக்கும் ஐந்காஞசீரிலே வருகைகியமம், சக்தமிபட்டி 

வரும் பன்னிருசிரடி. முதலியவைகட்கு முதல்வர்து gis 

குற்று நின்ற பாகம் பொலவே மற்றைப்பாகங்களுக்கும் 

மோனைவருகைகியமம், இன்னும் சான்றோர் செய்யுள்க 

ளிலே அமைந்திருக்கும் மோனைகளை அங்காங்கு நோக்க 
௩ அத ச . ச . 

அவலா2ற ௮மயைத்தல நனறு. 

  

சடையாகேதுகை, 

உயிர் ஆசிடையமீட்டிரக்குமோஈசார் இரண்டடி மூன்ற 
மேழுத்தும் ஒன்றி நீரக்கும் எ துகையேன்றாரும் சிறப்பில:-- 

உயிபெழுததும் அசாகவரும் எழுத்தும், இடைகீட்டு 

வைக்கபபட்டிருக்கும ஒருசாரனவும் இரண்ட்டியும், மூன் 

ருமெழுத்தும் இயைஈது இசையில கிறைகது நிற்கும் எது 

கை.பும உண்டென்ர சிலநூல் சொல்லு.மாயிலு:ம் அவை 

செல்லாம் சிறநபபில என், 

ஒருசார் - சில, மூன்றாமெழு த் என்புழி உம்மை இத$ 

சது சழிஇயிற்று, தலைடாகெ.தல.க, இடையாகெதுகை, கடையா 

செதுகை என எதகைவாவகை, தலைடாசெ.தகையாவத சீ முழூ 

௨தும் எழுத்தொன்றிவருவது, இடையாசகதுகையாவத இரண் 

டாமெழுதத மாத்திரம் ஒன்றிவருவ.து, மற்றையவெல்லாம் கடை 

ய "செதுகை என்பர், 8றப்பில என்பத பற்றி இவைகளைச் சடை 
டா. துகை என்டன்ரும், 

  

உயிசேதுகை, 

முன்வந்த உமிர்மெய்யில் உயிர்மாத்திரம் பின்னும் 

வந்து எதுகையாய் ஒன்றி நிற்பது உயிரெதுகையாகும், 

உதாரணம், 

பனிம௰ிர் குளிர்ப்பன பஞ்சின மெல்லிய 
கனிம௰ிர் குளிர்ப்பன கண்கொ ளாதன



ஒழிபியல். கட௩ 

எலிமயிர்ப் போர்வைவைத் தெழினி வாக்களர் 
ஒலிமயிர்ச் ரகழிகை யுருவக் கொம்பனார், சிந்தாமணி. 

இஙக இரண்டாமெழுத்தாய் நின்ற உயிர்மெய்யில் நின்ற 

உயிெழுத். தப் பின்னும் வக்சொன்றி எதுகையாயிற்று. 

  

ஆசே துகை, 

இரண்டாவதாய் முன்வக்த எழுத்து ௮சாய் நித்நற் 

குரிய ய, ர, ல, ழ என்னும் கான்குமெய்களுள் யாதாயி 

னும் ஒன்றன்பின் வந்து மூன்றாம் எழுத்தாய் நின்று எது 

கையாய் ஒன்றுவது MIF Hoss Go, 

ஆசென்பசற்குப் பொருள் ஆகிடைகேரிசை என்புழிக் கூறிஞம். 

உதாரணம், 

யகரவாசே துகை, 

வேந்தர்கட் கரசொடு வெறுக்கை சேர்பரி 
வாய்க்தஈற் றுகலொடு வரிசைக் கேற்பன 

ஈக்கனன் பல்லியந் துவைப்ப வேநீர் 

தோய்கதனன் சரயுநற் றுறைக்க ணெய்தியே. 
ராமாவதாரம். 

இக்கே இரண்டாமெழுத்தாய் முன் வந்த ஈகரமெய் வாய்நீத 

என்புழியம், தோய்ந்தனன் என்புழியும் யகரமெய்யின் பின்வச்து 

மூன் ருமெழு தாய் நின்று ௮செதுகையாயிந்று, 

ரகாவாசேதுகை. 

மாக்கொடி மாலயு மெளவத் பந்தரும் 

காம்த்கொடி முல்லை.புக் கலஈ்து மல்லிகைப் 
பூக்கொடிப் பொதும்பரும் பொன்ன ஞாழலுக 

EGE கமழ்க்துதான் நுறக்கமொத்ததே,சளாம்ணி. 

இங்கே இரண்டாமெழுச்தாம் முன் வந்த ககரமெய் கார்க் 

கோடி என்புழி ரகரமெய்யின் பின்வந்து மூன்ராமெழுச்சாய் 

நின்று ௮செதுகையாயிற்று, 

லகரவாசேதுகை, 

ஆவே நுருவின வாயினு மாபயந்த 
பால்வே துருவின வல்லவாம்--பால்போல்



sBe பாப்பருல்கலக்காரிகை. 

ஒரு தன்மைத் தாகு மறகெதி யாபோல் 

உருவு பலகொள லிங்கு. நாலடியார், 

இக்கே இரண்டாமெழுச்தாய் முன்வச்த வகரவேகாரம் பால் 
வேறு என்புழி லகரமெய்யின்பின்வக்து மூன்ருமெழுத்தாய் கின் நு 
ஆசெதுசையாயிற்று, 

ழகாரவாசேதுகை. 

௮க்கரத் துள்ளே யகல்கை புறங்கையாய் 

மக்தரமே போலு மனைவாழ்க்கை--மந்தரத்துள் 
வாழ்கின்றே மென்று மகிழனமின் வாணாளும் 
போகின்ற பூளையே போன்று, 

இக்கே வாமழ்கின்றேம் என்புழி ழகரத்தின்பின் மூன்ருமெ 

முத்தாய் கின்ற கசரவிகரமும் போகீன்ற என்புழி இரண்டாமெ 

முத்தாய் கின்ற ககரவிகரமும் ஒன்றி ,செ.துகையாயித்று, 
  

இசண்டடியேதுகை, 

முன்னிரண்ட்டியும் ஒருவகையாகப் பினனிரண்டடி 
யும் மற்றொருவகையாய் வருமெதுகை இரண்ட்டியெது 

கையாகும். 

உதாரணம், 

முழவுஞ் சங்கமு முன் தின் முழங்குவ 
விழவும் வேளவும் விடுத்தலொன் நின்பையாத் 

புகழ்த லாம்படித் தன்றிது பொன்னகர் 

அகழ்தன்மாக்கடலன்னதொர்சும்மைத்தே. சிந்தாமணி. 

இங்க முன்னிரண்டடியும் ழகரவெதுசையாகப் பின்னிர 
ண்டடியும் ககரவெதுகையாயிற்று, 

  

ழன்றமேழுத்தேதுகை, 

இரண்டாமெழுத்தொன்றுதலின்றி மூன்றாமெழுத் 
தொன்றி கிற்பது மூன்றாமெழுத்தொன்றெதுகை, 

உதாரணம், 

மனைக்குப்பாழ் வாணுத லின்மைதான் செல்லுக் 

திசைக்குப்பாழ் நட்டோரை மின்மை--இருக்த



ஒழிபியல், saa 

அ௮வைக்ருப்பாழ் மூத்தோரை யின்மை தனக்குப்பாழ் 
கற்றறி வில்லா வுடம்பு, நான்மணிக்கடிகை, 

இக்கே இரண்டாமெழுத்தொன்.றுதலின்றி மூன்முமெழுத் 
ஜாய் நின்ற கசரமொன்றி எ துகையாயிந்று. 

ஆதித் தனைச்சென் றரவர் தொடவர் ஈகரிலுள்ளார் 

பாலித்தமுத்தும் பவளம் தொட்டனர் பைக்தொடியாள் 

சேனைத் தலைவனைச் செங்கோ ல௪இியைச் சென்றொருகாற் 

கூடக் கடவ னெனவேதொட் டாடன் குவிமுலையே, 
அசதிக்கோவை. 

இக்சே மூன்றாமெழுத்தாய் வந்த தகரமெய்க்கு இனமாயெ 
சசரமெய்யும் ரான்காமடியில் எ துசையாயிற்று, 

  

இடையீட்டேதுகை. 

மூதலடியில் இரண்டாவதாய் வந்த எழுத்து இடை 
விட்டு வந்து எதுகையாய் நிற்பது இடையீட்டெ துகை, 

இடையிட்டு வருதலால் இதனை இடையீட்டெதுகை என் 

துவழங்குளர். 

உதாரணம், 

தோடா ரெல்வளை கெடழ காளும் 

நெய்த லுண்கண் பைதல கலுழ 

வாடா வவவரி பு) தஇப் பசலையும் 

வைக ரோதும் பையப் பெருகின 

நீடா ரிவரென நீமனங் கொண்டார் 

கேளார் கொல்லோ காதலர் தோழி 

ஆடாப் பெளவ மறமுகக தெழிலி 

பருவஞ் செய்யாது வலனேர்பு வளைஇ 

ஒடா மலையன் வேலிற் 

கடி.து மின்னுமிக் கார்மழைக் குரலே. 

இல்சே முதலாமடியில் வந்த இரண்டாமெழுச்து இடை 

விட்டு வக்சொன்றி எதுகையாயிற்று, இங்கே சொஃஃப்பட்ட 

உயிரெதுகசை, இரண்டடியெதுகை முதலியன இக்காலத்தில் வழ 

க்கப்படவில்லை. ஆசெ.துகை ஒரோவழி உண்டு, (௬) 
ere



௧௫௬ யாப்பருங்கலக்காரிகை. 

தீரவுதாழிசைகட்கடி. வரையை, 

சுருங்கிற்று மூன்றடி. யேனைத் தரவிரு முனறடியே 
தரங்கக்கும் வண்ணகக் குந்தர வாவது தாழிசைப்பா 
சுருங்கிற் நிரண்டடி போக்க மிரட்டி சுரும்பிமிருந் 
தரங்கக் குழலாய் சுருங்குந் தரலினிற் றாழிசையே. 

தரவு. 

சுருங்கிற்று மூன்றடி:--தரவுகளுள்ளே சுருங்க து 

மூன்றடியான் வருக தரவேயாம். ஏனைத்தரவு:-- சுருக்கிய 
தீல்லாத.தாய தரளிர்கு அடிவரையநையில்லை, தரங்கக்கும் 

வண்ணகக்கும் தரவாவது இருமுன்றடி$ப:-- அம்போதர 
ங்கவொத்தாழீசைக்கலீப்பாவுக்கும், வண்ணகவொத்தா 

ழிசைக்கலீப்பாவுக்றாம் சரவென்று சொல்லப்பட்டு வரு 
வது ஆறடி புடையதேயாம். 

கருகிகறறு வீனை பெயர், கருக்கசஇற்கு மூன்றடி. என்றெ 

லை கூறுசலால பெருக்கமாகய ஏனை தரவிர்கு எனபதனபின் 

Agaccue இலலை எனபது குறிட்பெச்சமாகக் கொள்ளப்பட் 

டது. தரகங்கதஇற்கும் உணணகசதிற்கு.் என்பன சாக்கசக்கும் 

வணணக்சகும் என விகாரமாபின. த-௩கம் என்றது அம்போத 

சங்கத்தினே, இருமூன்றடியே எனபழி2 சேற்ட்றகாரததால் ஓவ் 
விரணமடிநகுமூர்ப தர கஉரிதலும குறைசலுமின்றி அறடியாயே 

௨ரும எனடது பெறும், 

அம்பே தாரக்கவொத்தாழிய சக்சபிப்பாவின் தரவும், வண் 

ணகவொததாழ்சைக்சலி_பாவின் சரவு௦ டிய பெற்றுவரும் 

என்டதும், மறறைக்கபிப்பாவின தரவுகடாள ளெ சுருங்கிய த -வி 

ற்கு அடிவரையறை சூன்று என்பது, பெருகி நீளும் ged peu 

பாடுரா கருதழெெல்லைபன்றி இ;துணை என்லும் அடிவரையறை 

இலலை என்பதும் இ௩?க கூறப்பட்ட போருளென உணரு, 

  

தாழி, 

தாழிசைப்பா சுருங்கிற்ற இரண்டடி:-- தாழீசைப்பா 
க்களுள்ளே சுருககியது இரண்டடியான் வரும தாழி 
சையாம், ஓக்கம் இரட்டி: -தாழிசைகளுள்ளே பெரு 
தியதாய் உயர்ந்து நீண்டது கான்கடியான வரும் தாழீசை 
யேயாம். தாழிசை தரவினின் சுருங்கும்--தாழிசைகளின 
டிகள் தரவினடிகளினின றும் ர௬ுறைஈது வரும்,



ஒழிபியல். ௧௭ 

ஒக்கம் - ஒங்குதலுடையது. இரட்டி - இரட்டுதலுடையது. 
தரழிசைப்பா Drom pu nena gs மூன்றடியானாவது நான்கடியா 
வது வரும என்பதும், முன்னிற்கும் தரவினடி.களினின்றும் 
தாழிசையினழ.கள் சுருங்க வரும் என்பதும் இங்கே கூறப்பட்ட 
பொருளென உணாக, 

முன்னர் வந்த கலிப்பாக்களை சோக இவைகட்கும் உதார 
ணம் அமைத்துக்கொள்ச. (௭) 

போருளோ ட்டிமுத னிற்பது கூனது வேபோருந்தி 
இருள்சேர் விலாவஞ்சி மீற்றினு நிற்கு மினியோழிந்த 
மருடீர் விகாரம் வகையுளி வாழ்த்து வசைவனப்புப் 'டியே. 

பொருள்கோள் குறிப்பிசை யோப்டங்குநிக்கோள்போலங்கோ 

de 

போருளோட அடிமுதல் நிற்பது கூன்:--பொருளினைத் 
தழுவி அடியின் முதறகண்ணிற்பது கூன் எனப்படும, 
அதுவே இருள்சேர்விலாவஞ்சிமீற்றினும் போருந்தி நிற்கும்: 
அதுதானே பயக்கமில்லாத வஞியடியின் இறுதயினும் 

பொருந்திகிற்கும், 

கூன்போன்று நிறறலிற் கூன் எனப்பட்டது, கூன் - ஒரு 

வகைட்பாச்திரத்இன் மூக்கு, கூனெனிலும் சனிச்சொல்லெனி 
ஓம் ஓக்கு. எனபாருமூளா. ஈற்றிலும என்புழியம்மையால் வஞ் 

சயடியினிடையிலும் கொள்ளப்படும, இருள் - மயக்கம். 

உசாரணம். 

உ துக்கடண், 

சுரக்கானா வண்கைச் சுவணமாப பூதன 

பரக்தானாப் பல்புகழ் பாடி--மிரக்கார்மாட 
டின்மை யகல்வத போல விீருணிங்க 
மின்னு மளிதேர் மழை, 

இவ்வெண்பாவிலே உதுக்காண். என்பது பொருளதழுவி 
அடியின்முதலிலே சணிகிற்றலாற் கூனாயிற்று. 

அவசே, 
கேடில் விழுப்பொரு டருமார் பாசிலை 

வாடா வளளியங் காடிறக் சோ



SB யாப்பருக்கலக்காரிகை. 

யானே. 
கோடா ரெல்வளை கெகிழ காளும் 

பாடமை சேக்கை.புட் படர்கூர்க் இிரே 
அன்ன எளிய ளென்னாறு மாமழை 

இன்னும் பெய்ய முழங்கி 

மின்னுந் கோழிய னின ஸனுயிர குறித்தே.தறுந்தோகை. 

இவ்வகவற்பாவிலே அவேர என்பதும், யானே என்பதும் 

பொருளதமவி அடியின் முசவீலே சணிநிற்றலாம் கூறாமின. 

உலகினுள், 

பெருக்சுகையார் பெருக்ககைமை பிரழாவே பிறழிஜம 

இருக்ககைய விறுவரைமே லெரிபோலச் சுடர்விமமே 
சிறுககையார் சறுதகைமை ஏறபபெனினும் பிறழ.வீன்றி 

உறுசகைமையுலகலுக்கோ ரொபபாகித தோன்றுதே. 

இக்சலிப்பாவினடியின் மூதலிஉ உலகினுள் என்பது பொரு 
ளோ? தனிகிற்றலாற் கூனாயித்ற. 

உல3க. 

முற்கொடுத்தார் பிற்கொளவும் 

பிற்கொடுத்தார் முத்கொளவும 

உறுதிவம் யொழுரு மென்ப 

அதனால், 
கற்றிற காடுதனன்மை 

பற்றற யாவையும் பரிவறத் தத, 

இவவஞ்சப்பாவிலே உலகே என்து பொருள்தழுவி அடி 

Jin முதலில தனிகிறறலாம கூனாமிற்று. இக்க அடிகளின் மு 

ie கூணாய் நின்றனயாவும் சாகளென அறிக 

க்ளிநணைப்பக் கலங்கின கா௮ 

தேரோடத் நுகள்கெழுமின தெருவு 

மாவழககளின் மயக்குந்றன வழி 

கலககழாரலிற் நுறை கலக்குற்றன புறநானூறு 

இவ்வஞ்சுயடிகளிலுள்ள காவு, தேநவு, வழி, துறை என் 
பன 3ன்கும் கூன், கா௮, தெருவு என்பன அடி.யிறுஇயில் கின்ற 
சிராளுப கூன்சள், வழி என்பது அடியிறுதியினின்ற அசையா



ஒழிபியல், ௧௫௯ 

ஞூய கூன், துறை என்பத அடியின் ஈடுவிலே நின்ற ௮சையாளாய 
கூன், இவ்வாறே ரும் ௮சையும் கூஞாய் நின்றவாறுணர்க, அடி 
கூழாயவரும் என்பாருமுளர், 

  

விகாரழம் பிறவும். 

இனி ஒழிந்த விகாரம் வகையுளி வாழ்த்து வசை வன 
ப்பு போருள்கோள் குறிப்பிசை ஒப்பும் குறிக்கொள்:-- 

இப்போது சொல்லப்படாதொழிந்த விகாரம், வகை 

யுளி, வாழ்த்து, வசை, வனப்பு, பொருள்கோள், Sars 

பிசை, ஒப்பு என்பனவற்றை.பும் ஆராய்ந்து அறிந்து 

கொள்க, 

வகாரம். 

செய்யுள் செய்தற்கண் சீர், தளை முதலியன ௮மை 
யாது முட்டுற்றுழிச் சொற்களிற் செய் துகொள்ளப்படும் 

வேறுபாடு விகாரம் எனப்படும், 

விகா.ரம்-இயற்கைகிலையினின்றும் வேருவது. ௮. வலித்சல், 

மெலித்தல, சீட்டல், குறுக்சல், விரித்தல், தொகு,சசல் என அறு 

வகைப்படும், ஒருமொழிமவழிச்குறைதலுஞ் சேர ஒன்பது வக, 

அவறறுளளே வலித்தலாவது மெலலெழுச்தினை வல்லெழுத் 

தாக்கு சல், மெலித்தலாவது வலலெழுத்தனை மெல்லெழுத்தாக்கு 

தல, நீட்டலாவது குற்றெமுசதினை ரெட்டெழுச்தாக்குதல், குறு 

க்சலாவது நெட்டெழுத்தினைக் குற்தெழுத்தாக்குதல். விரித்தலா 

வது இழைபுடைய ஒரெழுத்தினை வருவிச்தல. தொகுத்தலாவது 

இயைபுடைய ஒரெழுததினை மறை .துவிதெல. இவற்றை ஈன் லூல் 

முதலிய இலச்சணநூலகளிற் பா-த்துணாச, 

  

வகையுவி. 

அடியின்௧கண் ௮சையொடு சீர்களை இலயம்படுமாறு 
இசையறுத்துக் கூறுக்கால் மொழிசிதைந்து பிரிநதிசைப் 

பது வகையுளியாகும். 

வகையுளி - பிரிவுள்ளது. வகை - கூறுபாடு, இதனைத் தொல் 
காப்பியர் ௮சைகளையும் சீர்களையும் இசையொடு சேர்த்தி வேரி 

படுத்தலென்பர், பொருளினை கோச்சாது இசையையே கோக்க



௧௬௦ யாப்பருங்கலக்காரிகை, 

விட்டிசைக்குமாறு சொற்களைப்பிளர்து உச்சரித்தலே வகையுளி 
என்பாருமுளர், 

உதாரணம். 

போகலர்கா வேரிக்கும் பூம்புகார்க் கும்புதிய 
தாத னெனப்பிறக்த காககதை- தாதா 

வரிவண்டார் பூங்குழலாய் பாபபக் தனைபபோற் 

பரிவுண்டோ பாவலர்தம் மேல், பந்தனிந்தாதீ. 

இஉ?ச போதலர்கா வோரக்கம் என் து வகையுளி, கதை 

ag விட்டிசைத்த மொழி சாவேரி எனப௪. காவேரி என்பதிற் 

கா என்பது முன்னாச் சென்று போதலர்கா எனறாய் ஒரு சீரா 
யிற்று, வேரிக்தம் என்பது பற்றைப 85, சிதைகது விட்டிசைக் 

கும் மொழியாகாது சார் எனறு இச சமறு 2 தச்சரீக்கயபமோ 

யின், இசையும் வெண்பாவினிலக்கணமு2 கழைவபடும். பூம்பு 

கார்க் தம்புதிய, மாப்பந் தூனபயபோல் என்பனவும் வசை 

யுளி, மததையன *: முழிஈது;௪ சொற்களும் விட்டிசையாது 

முழிரது பொருள்பயக்க கிரறலால வகையுளியாகா. பரடூநர்க்தம் 

என்புழிப் போலச் செர்ந்திசைப்பதையும் 6உர் வகையுளி எனபர், 

பாடூநர்க்தம் என்பதிலே நர் என் ஐ.ம விகுதி, மேலெ சோ5தொடு 

௧3 டூகர் என நிரையாகா கொள்ளப்படும், 

  

வாழ்த்து. 

மெய்வாழ்த்தும் இருபுரவாழத்தும் என வாழ்த்து 

இரண்டு வகையாக வழக்கப்படம என்பர், 

உசாரணம. 

மெப்வாழ்தது, 

கார்கது நீலங் கடிகயத்துள் வைகலும் 

நீரகிலை நீன்ற பயன் கொல்லோ-- கூர் துனைவேல் 

வண்டிருக்க நக்கதார் வாமான் வழுதயாற் 

கொண்டிருக்கப பெற்ற குணம், மத்தோள்ளாயீரம். 

இருபுதவாழ்த் த. 
பண்டு மொருசாற்றன் பைஈ்தொடியைக் கோட்பட்டு 

வெக்கடக்து வில்லேற்திக் கொண்டுழந்தான்--தென் 

பூமான் நிருமகளுக் கின்னலும் புலம்புமால் [களந்தைப் 

வாமான்றேர் வையையார் கோ, 
வறு தாரை



ஓஒ ழிபிய ல, ௧௬௧ 

வச, 

மெய்வசையும் இருபுறவசை.பும் என வையும் இரு 
வகையாக வழங்கபபடும் என்பர், 

உ காரணம், 

மெய்வசை, 

தீந்தை யிலைச்சுமடன் ருய்தோழி தான்பார்ப்பான் 

எந்தைக் Good sumer பட்டதுகொளன்--முக்தை 
அவி.புணவி ஞர்தேரின் யாவசாங கொல்லோ 

கவிகண்ண ஞர்தம் பிறப்பு, 

இருபுறவசை, 

படையொடு போகாது நின்நெறிக்தா னென்றுங் 

கொடையொடு ஈல்லார்கட் டாழ்க்தான்-- படையொடு 
பாடி. வழங்குர் தெருவெல்லார் தான்சென்று 

கோடி வழங்கு மகன், 

இரும்புறவாழ்த் த என்றும், இரும்புறவசை என்றும் பாடாக 

தரமூமூண்டு. இவையிரண்டும் ஈன்கு புலப்படாமையால் விரித்துக் 
கூறட்படவில்லை, 

வனப் பு. 

வனப்பாவது பலவாூய உறுப்புக்கள் ஒருங்கு திச 

ண்டவழீப பெறுவதொரு விசேடவழகு. 

அஃது அம்மை, அழகு, தொன்மை, தோல், விரு 

தீது, இயைபு, புலன், இழைபு என எட்டுவகைப்படும்; 

இவை பெரும்பாலும் தொடர்நிலைச் செய்.புட்கே உரியன. 

இவற்றின் விரிவைத் தொல்காப்பியவுரையிற் காண்க. 
  

போநனள்கோள், 

பொருள்கோளாவது செய்யுள்களீலே தொடுக்கப் 
பட்டிருக்கும் சொற்களை இணங்கும் வழியறிந்து புணாச் 

செய்து பொருள்கொள்ளும் முறை. 

அது கிரனினறை, சுண்ணம், அடி.மறி, மொழிமாற்று, 

கூட்டு என ஒன்பது வகைப்படும்.



௧௬௨ யாப்பருங்கலக்காரிகை, 

அவற்றுள்ளே சுண்ணமாவது அ௮ளவடியாய்கின்ற சர 
டிக்கண்ணுளவாகிய எண்டேரைத் துணித்து இயையும்வ£ 
அறிந்து கூட்டி இயற்றப்படுவது. 

சண்ணம்போலச் சிதராய்ப்பரச்து நடெத்தலிற் கண்ணம் என 

ப்பட்டது. சண்ணம் அளவடியிரண்டனுளஃலது வாராது. 

உதாரணம். 

சுரையாழ வம்மி மிதப்ப வரையனைய 

யானைக்கு நீத்து முயற்கு கிலையென்ப 

கானக நாடன் சுனை. 

இக3க அழ, மிதட்., £த து, நிலை என்பனவும், சுரை, அம்மி, 

யானை, முயற்கு என்பனவும் கின்றுழி சிற்ப இயையாமையின் 

சரைமிதப்ப, அம்மியாழ, யானைக்குகிலை, முயற்குரித்து எனத் துணி 

திச கூட்ட இயைர்தவாறு காண்ச. 

மதிறைய கிரனிறை, அடிமறிமுதலிபவைகளை ஈன் தால் முத 
லீய இலக்கணதூல்களிற் காணக, பொருள்கோளை யாட்பித் கூறி 
யது வடதான் மதம், 

  

தறிப்பீசை, 

குறிப்பிசையாவத சொற்குக் காரணமாகய எழுத்த 

சையல்லாதகதாய் ஒன்றினின்றும் தோன்றும் இசையைக் 

குதிப்பாகக்காட்டி அதற்கு அ.நுகரணமாய் வரும் இசை 

யாரும், 

அறகரணம் - ஓப்பாகத் தோன்றுவது. இ.த செய்யுளி௨ வரு 
ங்காற் சர சளைகட்கு இயையுமாறு அசையாகமிக் கொள்ளப்படும், 

உசாரணம், 

மன்றல் கொன்றை மலர்மிலை* துஃகுவஃ 

கென்து இரி.பு மிடைமகனே-- சென்று 

பறியாட்டை யுண்ணாமை வன்கையால் வல்லே 

அறியாயோ வண்ணுக்கு மாறு. டூடைக்காடர் ஊசிழநி, 

இவ்வெண்பாவில் வரும் முதலாம் அடியின் ரான்காஞ்ச் 
குறிப்பிசை, இதற்கு எழுத். தக்கள் ௮மைத்துக்கொள்வது அரி. 

ஆயினும் ௨ஃதவஃ எனக்கொண்டு சேமாம்சாய் என்லும் வாய் 

பாட்டு வெண்டீராசக் கொள்ளப்படும், உல - நேர், 6 - சேர்,



ஒழிபியல், ச்சா. 

வஃ - கேர். இவ்வாறு கொள்ளாக்சால் இடைக்காடர் இயத்றிய 

ஊசிமுதியாகிய இவ்வெண்பா தனக்குரிய இலக்கணத்தினின்றும் 
சிதைவுறும், 

  

ஒப்பு 
சீர், அடி. முதலியவற்றால் மிக்கும், குரைநதும் 

வேறுபட்டுப் பாவிலாவது பாவினததிலாவது யாதாயி 

னும் ஒன்றனைப்போன்று வருவ ஒப்பு எனப்படும், 

ஓப்பாகிரிநறலுடைமையால் ஓப்பெனப்பட்டது. 

உதாரணம். 

உதிர் துவறிய வேங்கை யுகர்போல் 
எதிரி முருக்கரும்ப வீர்க்தண்கார் நீங்க--௭ இருகர்க் 

தின்பம் பயந்த வீளவேனில் சாண்டொறுக் 
துன்பங் BNE SP LY கெஞ்சு, ஐந்திணயைம்பது, 

இக்கே இரண்டாமடி ஒருசா மிக்கு ஐஞ்ரடியாய் வரினும் 

வெண்பாவுக்குரிய இலக்கணம் பெரிதும் அமைந்து கிற்றலால் 

வெண்பாவினை ஒப்பதெனக்கொண்டு இதவும் ௮தன்பாற்சார்த்தி 
வழககப்படும், ஐல்சிரடியும் வெண்பாவில வரும் என்று தொல் 
சாப்பியம கூறுமாயிலும் இ3்நூலாகரிய௱க்கு அது கருததனமை 

அருக சலியொடகவன்மரு;ளேயுஞ் டியும் வருதற்குரித 
சென்பா” என்பதனாற் பெறப்பட்டது. 

வஞ்சி வெளிய குருகெல்லாம் பஞ்சவன் 

நான்மாடக் கூடலிற் கல்வலிது 

சோழ ஸனுறந்தை கரும்பினிது தொண்டைமான் 

SFR. grange கரிது, ஒளவைபாடல். 

இரசண்டாமடி, ஒருசோகுறைக்து முச்சரடியரய் வரினும் வெண் 
பாவுச்குரிய இலக்கணம் பெரிதும் அமைந்து கிற்றலால் இதுவும் 

அ.தன்பாற் செர்த்து வழங்கப்படும், இதனைச் சவலைவெண்பா 

என்று மற்றொருவகையாக்குவாருமுளர், 

கோழியுவ் கூவின குக்கில் குரலியம்பு 
தாழிபு ணீலத் தடக்கணீர் போதுமினோ 
ஆழிசூழ் வையத் த.றிவ னடியேத்திக் 
கூழை களையக் குடைகதுக் குளிர்புனல் 

ஊழியுண் மன்னுவோ மென்றேலோ செம்பாவாய,



௧௪௪ யாப்பருங்கீலக்காரிகை, 

இது சாற் 8ர்கொண்ட அளவடி றர்திளுல் வரத விருத்தம், 

இதனைச் சிலர் கலிவிருத்சத்திலும், லர் தரவுகொச்சசத்திலும் 
அமைப்பர், 

நீல நிறத்சனவாய் நெய்க(நிஈ.து போதலவிழ்ஈது 

கோலங் குயினஈ குழல்வாழீ கெஞ்சே 

கோலக் குயின் குழலுங் கொழுஞரிகையும் 

காலக் கனலெரியின் வேம்வா£ீ கெஞ்ச 

காலக் கனலெரியின் வேவன கண்டாலும் 

சால மயகங்குவ சென்வாம் கெஞ்ச, வளையாபதி. 

இது சாந் -கொர்ட அடியான் aig Sages. Os ar 

ய சீலா கலிவிருசதம என்ற, 8௨ தாவுகொச்சகம் என்றுப் 
கூறுவர், 

மந்திர மாவது று வானவர் பேலது நீறு 

சுந்தா மாவது 8று துதிக்கப் ப$வதது நீறு 

தந்திர மாவது நீறு சமயததி லுளளதுநீது 

செகதுவர் வாபுமை பங்கன் நிருவாலவாயான் திருகி. 

தேவாாம். 

இறுதிச்சிர wos tasg afgu Qatré sighs gaiz 

ஃழ-விருச்சம் எனற கலரமைபபா. Cag உலா தேவாரமா 

யிருசலால இசை பாவி அமைக்க வண்டும எனபா, 

இிற்கட் குடை.புடைர் சேரனும் சோழனும் பாண்டியனும் 

மங்கைக் கறுகிட வர் தன மார்பணப் பர்சரீலே 

சங்கொச்க வெண்ருருக் தீன்றுபச் சோலை soso gs pe 

கொக்கிற் குறத்தி குவிமுலை போலக் குரும்பைவிட்டு 

அுங்குக்கண் முற்றி யடிக்கண் கறுதது நுனிசிவஈ.து 
பங்குக்கு மூன்று பழக்கர வேண்டும் பனஈ.துண்டமே, 

PM AMUUITL 

ஜஞ்ச:சொண்ட அறடியான் வரிலும் கட்டளைக்கவித் துறை 
ச்குரிய இலக்கணம் அமைந்து வருதலால் இதனையும் கட்டளைக் 
சலித் துறையில் அமைப்பர், இன்னும் சான் ?ரர் செய்யுள்களு 

ள்ளே இவ்வாறே ஓப்பெனப்படுமாறு வருவன பல, அவைகளை 

யெல்லாம் ஆராய்ந்து பாவிலாவது பாவினத்திலாவது பொருந்து 

மியல்புடையதொன்றில் அமைத்து pp sso HUG engi.



ஒழிபியல், ௧௬௫ 

இணி ஒப்பும் என்புழியும்மையால் புனைக் துரை, அங்கதம், 
பிசி, மந்திரம் மூசலிடனவும், செய்யுள்களிலே வரற்பாலனவஃல 

என விலக்கப்பட்ட குற்றங்களும் பிறவும் கொள்ளப்படும், 

புனை துரையாவது இல்லதனாலும் உள்ளதனாலும் அலங்கரித 

துக் கூறுவது, அது சிறியதொன்றைப் பெரியதாகவும் பெரியதோ 

ன்றைச் சிறிபதாகவும் கூறுதன் முதலாயின. அங்கதம், பிசி முத 

விபயனவற்றைத் சொல்காப்பியத்திற் சாண்ச. 

செய்யுள்களை ௮றிஞராயுள்ளோர் அ௮ங்கேரியாவண்ணம் செய் 

வனவாகிய வழுக்களைத் தமிழழாளாருள்ளே ௪௨ர் எமுத்துலமு, 

சொலவழு, பொருள்வமு, யாப்புவழு, அணிவமு, அனந்தவழு என 

அறுக்க கறுவா, ௮அவற்றுள்ளே சொஃவழு, பொருள்வழு என 

லும் இரண்டினையும சிலர் முக்கி/மாகம் கொள்வர், வடநூலாரு 

ள்ள ௪உர் சொல்வமு, சொற்ரொடர்வம, பொருள்வமு என 

கழமுக்களை மூன்றாக்க மூன்றையு: சனிததனி பதினாராக விரித் 

திக கூறுவர், 

௮ வற்றுள்ளே வடநூலா கூறிய சொல்வழுக்களையும், தமீழ 

தாலா கூறிய அனர்தவமுக்களையும் ஈண்டுக் கூறுதும், 

சோல்வடி. 

௧. அசாது. ௯, கிலிட்டம், 

௨, அபபிரயுக்கம், ௧0. கூடார்ச்தம். 

௩, கஷிடம், கக, நேயார்த்தம். 

௪, அகர்தககம், ௧௨. சந்திக்தம். 

௫. அகநீயார்த்தம், ௧௩, விருத்தம். 

௬, அபுட்டாரத்தம. ௧௪, ௮ப்பிரயோசகம். 

௭. அசபர்த்தம், ௧௫. தேயம், 

௮. அபபிரதீதம, ௧௬. இராமியம், 

& இவற்றுள்ளே ௮சாதுவாவது இலக்கண தூல்களுக்கு மாறு 

பாடாயுள்ள சொறபிரயோகம், ௮சாது - சாதுவவலாதது, ௮ - 

அன்மை. சாது - இலக்கண திற்கு இயைசதசொல, நற்சொல, 

௨. அப்பிரயுச்தமாவது முன்னரோரிடத்தும் கற்றுணர்ந்த 

சான்றோர்களாற் அரயோகிககப்படாத சொழ்பிரயோகம், அப்பிர 

யுக்சம் - பிரயோகக்கப்படாத து. 

௩, சஷ்டமாவது கேட்போ காழுக்கு இன்பம் பயவாத 

சொற்பிரயோகம், கஷ்டம் - பீடைபமப்பது. தொல்காட்பியர் இத 

னச் 'கேட்போக்ன்னா யாப்பிற்று தல என்பர்,



௧௬௬ பாப்பருங்கலக்காரிகை, 

௫, சசர்த்தகமாவது அடிகளை சிரப்பும்பொருட்டாக இடரு 
த்றுச் சேர்த்துப் பொருத்தி மூடிக்கும் பயனில்லாச் சொத்பிர 
யோகம், அரர்த்சம் - பயனில்லாச து. 

௫, அர்சியார்ச்சமாவது கருதியபொருள் பயத்த கேற்ற ஆற் 

ஐலதிகத வேறு பொருள்பயக்கும் சொற்பிரயோகம், அக்கியார்த் 
நீம் - வேறுபொருள, 

௬. அபுட்டா-ச்தமாவது அற்பமான ஓரு சொல்லினா?ே 
சொல்லீ முடிக்கும் ஒரு பொருனளின்பொருட்டு வீணே செசலஉலப் 
படும் வெருசொத்பிரயாகம், புட்டா சதம் - பெலமில்லாப் 
பொருளுடையது. 

௪. சசமட்ச்தமாவது கருதிய பொருட்குப் பொருத்தமில் 

லாத சொறபிரயோகம், சமசசம் - பொருசதமிஷலாத த. 

௮, அப்பி: இதமாவது ௮ நியசசத்இரங்கொண்டன்றி மற்றெ 
வ்வழியானும் பொருளறியப்படாக சொற்பிரயோகம், பப்பிரநி 
தீம் - அறிபப்படாச.து. 

௯, வெிட்டமாவது வெருசோற்படிச்து4 கலேசமுத்து eg 

அசஞ் சென்றபின் கருதிப பொருள்பயக்குஞ் சொத்பிரயோசம், 

இலிட்டம் - கில ம பயப்பது, 

௧0. கூடார்ச்தமாவது கருட டொருட்கு வழக்கமிலவா ச 

அப்பிரஈத்தமான சொத்பிரயோசகஃ. கூடார்தசம் - மறைடொரு 

Shen wg. 

க்க. ேயார்த்தமாவது வேொன்றினாலும் புலப்படாமத் பாடு 
rt - ரு a க . ச . Tt . 0 உச 

மவானாலே கற்பிசது வைக்கப்பட்ட சொற்பிரயோகம். கேபார்த் 

தீம்-புலப்படும் வரையும் சொண்டுபோகப்படும் பொருளுடைட து, 

௪௨, சர்இக்தமாவது இதவோ அதோ என ஐயறுதத்டெ 

மான பொருளுடைய சொற்பிரயோகம், சக்திக்சம - சர்தேகத் 

தோடு கூடிய. 

௧௩, விபரீதமாவத கருதிய பொருட்கு மறுதலைப் பொருள் 

பயக்குஞ் சொற்பிரயோகம், விபரீதம் - பிரதிகலம, 

௧௫. அ௮ட்பிரயோசகமாவத குறித்த பொருளுக்கு அதுக.ல 
மாகாச அடைமொழிப்பிரயோகம், அப்பிரமோசகம் - பிரயொ 

சனமில்லாதது. 

கடு, தேசியமாவது வியுற்பத் திசெய்தற்கு இசையாதனலாயு 
ள்ள வேற்றுத் சேசச் சொற்பிரயோகம், தேசியம்-தேசசம்பக்த 

மானசொவ,



ஒழிபியல். ௧௬௭ 

௧௬, ரொமியமாலது கேட்போர்க்கு அருவருப்பினை விரை 
விக்கும் அசப்பியம், அமகிகலம், நிந்தை முதலிய பொருளமைக்த 

சொற்பிரயோகம், ரொமியம் - ரொமதஇற்பிறர்தத, இழிச 
னர்மொழி, 

இப்பதினாுறுமே சொல்வழுக்கள், தமிழ்நூலாருள்ளே லர் 
சொல்வழுவை எழுவகையாகக் கூறுவர், வடநூலார் கூறிய சொற் 
ஜொடர்வழுவையும், பொருள்வழுவையும், சமிழ்நூலார் கூறிய 
அனந்தவழுவொழிச்த மற்றை வழுச்களையும் ஆங்காக்குக் கண்டு 
கொள்க. இனி ஆன? சக்குற்றத்தையுங் கூறு.தம். 

  

ஆனநீதக்தற்றம். 
செய்புளிலே அ௮மைக்கப்பட்டிருக்கும் பொருட்குக் 

கேடுபயக்கும் குற்றம் ஆனந்தக்குற்றம் எனப்படும், 

ஆனந்தம் - கேடு, சாக்காடு, ௮ஃ த எழுத்சானந்தம், சொல் 

லானாதம், பொருளானமசம், யாப்பானந்தம், தூக்கானந்தம், 

சொடையான;தம் என அறுவகைப்படும் என்பர், ௮வற்றுள்ளே 

மூக்கியமாயுள்ள எழுத்தான 2ம், சொலஉலானாதம் என்னும் இர 

ஊண்டினையும் ஈண்டுக் கூறுதும், 

எழத்தானந்தம். 

பாட்டுடைத்தலைவறுடைய இயற்பெயரைச் சரரந்து கிற்கு 

மாறு அளபெடைவைததுப் பாடப்படவது எழுச்சானந்தம் என் 

ஜம குற்றமாகும். 

உதாரணம். 

ஆழி யிழைப்பப் பகல்போ மிரவெல்லாக 

தோழி துணையாச் தயர்தீருக- சோழி 
நறுமாலைத தாரார் தரையவோ வென்னுஞ் 

செறுமாலை சென்றடையும் போது, போய்கைவாக்கு, 

இசை இரையன் என்னும பாட்டுடைததலைவலுடைய இயற் 

பெயரை/சார்ஈது அளபெடைகிறறலால் தீரையவோஒ என்..த 

எழுத்தான5தம்; 

  

சோல்லானந்தம். 

பாட்டுடைததலை௨னுடைய இயற்பெயரைச்சா£த்தி அம்ச 

லம் பயக்கும் வினைச்சொற்களை வைத்துப்பாடுஉது சொல்லான் 

தீம் எனப்படும் குற்றமாம். ௮மககலம் - இமை.



& Hy யாப்பருக்கலக்காரிகை. 

உதாரணம், 

என்னிற் பொலிக்க திவண்முக மென்றெண்ணித் 

தன்னிற் குறைவான neat ie Bus Aon oft 

வீரிகதிலங்கும் வெண்ருடைக்கிழ்ச் செங்கோல் விசயன் 

எ ரிந்திலங்கும் வேலி ெழும். 

இ௩கே விசயன் என்று. இபற்பெயலாச் சராத்இ எரிந்து 
என்னும அம௩கலசசொல் லைககட்பட்டிருச்சலால வி சயனேசிந் 
தீலங்த என்பது செ ஈடலானகசசம். 

முன்ஜுரைசாரா யாவரும் ஒம்பும் என்புழி உம்மைகொ 

ண்டே வண்ணங்களையும் ௪ரடுச் சோம் த விரத துரா2தாட்ட இ: 

தாலா&ரீடா வணணுகளுக்குச் சுருக்கிவிதியாக்க் கூறிய தூது 

கெரதூிக்கு"' என்னகு காரிகையை உரைக்கு மேற3கொளாக்கிக 

கூறினா, அவரெலலாஃ் அரியா வண்ணக்களைப்பற்றிக் கூறித் 

நிலராயின், இறுஇியி?ல நூலீற கூறிட வீட, ங்களுாகுத தொகை 

கூறுமகால் ஒழுக்கிய வண்ணகஙுக ராறு" என்னா என்ப 

னையம் கோச்சிலா, ஓழிபியற்காரிகைகளரின் முதணினைட்புக்களு 

எர்ததிய '8ரொடு விட்டிசை'' என்னுங் சாரிகையி?ல சீரிய 

அக ?க! தடுக்கு! என்ற முதனீனை 'பினேயுமி 2நாகஃஉா, இதுக 

wits விபபபட்ட  “தூகும்கந்தடுக்கு” எதுல. சாரிகையை 

முறையே ஈச சோறது வணணங்கள தூற்றினையம் அசரியா 

கூறியவாறு கூறுதும, (௮) 
  

வண்ணம். 

தூங்கேக் தடூக்கல் பிரிதன் ம.பங்கிசை சோற்றவற்றைப் 
பாங்கே யகவ லோழுகல் வலீமேலிப் பாற்படூத்தி 
ஓங்கேர் குறினேடில் வல்லின மேல்லின மோடிடையைத் 
தாங்கா பேறழ்தர வண்ணங்க OVO தலைப்படமே, 

இஃள, தூங்கு, ஏந்து, அடுக்கல், பிரிதல், மயக்கு 

என்னும் ஐ52 தாடும் இசை என்பதனைச் சேர்த்துச்சொ 
ல்லி ௮வையைந்தனையும் ௮கவல், ஒழுகல், வலி, மெலி 

என்னும் கான்கிற்கும் பின்னிறுகதி குறில், கெடில், வலி, 
மெலி, இடை என்னும் ஐர்தனையும் அவற்தினமுன்னே 

ற்பித்து உறழ்ந்து முடிக்க வண்ணங்கள் நூறும் வந்து 
வரிந்து பொருந்தும். ௭ - நு,



ஒழிபியல், ௧௪ 

வரலாறு. 

தூங்கிசைவண்ணம் ௨0. 

குறிலகவற் நூங்கசை, 
கெடிலசவற் நூங்கிசை, 
வலியசவற் நூங்கசை. 
மெலியசவற் நூங்கசை, 
இடையகவற் நூல்கசை, 
குதிலொழுகத்றா கை, 

₹ழூலொழமுகற் றாக்கசை, 
வவியொழுகற்றூக்கசை. 

மெலியொழுகற் நூக்கசை, 
இடையொழுகற்றாங்கசை, 

கு.றிஃ்வல்விசை த் தூங்க. 
சோடில்வல்லிசைததூ்கனை, 
வலிவல்லிசைத் தூங்கசை, 
மெலிவல்லிசை த் தூங்கிசை. 
இடைவல்லிசை த்தூங்கிசை. 
குறின்மெல்லிசைத தூ ௩௫சை, 
25டி.ன்மெலலிசைத்தூங்கசை, 
வவிமமெல்விசை த தூங்கிசை. 
மெலிமெல்லிசைத் தூல்கிசை, 
இடைமெல்லிசைத்தூற்கசை,   

  

ஏந்திசைவண்ணம் ௨0, 

ரு.றிலக வலேம் இசை, 
செடிலசவலேக்திசை, 
வலியகவ32லச்இிசை 
மெலியகவலேக் இசை, 
இடையகவலேந் இசை, 
கு.நிலொழுகவேர் இசை, 
செடிலொழுகலேர். இசை, 
வலியொழுக 2லக்இசை, 
மெலியொழுகலோ இசை. 

இடையொமழமுக2லந்திசை, 

கு.றில்வல்லிசையேக்இசை, 
ெடில்வல்விசையேகதிசை. 
வலிவஉலிசையேத் இசை, 
(மெவிவல்விசையே. இசை. 
இடை ௨லலிசை? 2மந்திசை, 
குறினமெலலிசை?2.ப௩இசை. 

, 5டனமெலலிசையேந்திசை. 
வலிமெஉவிசை 3மேந்திசை. 

| மெவிசமல்விசையேக் இசை, 

'இடைமெல்லிசையேர்திசை. 

  

அடுக்க்சைவண்ணம் 20. 

கு.றிலகவலகெசை, 
ெடிலகவலடுக்கிரை, 
வலியகவலடுக்கிசை. 
சமெவியகவலகெகிசை, 
இடையசவஉடுக்கிசை, 
குறிலொழுகலகெ4சை. 

ரெடிலொழுகலடுக்சிசை, 
வலியொமுசலடுக்கிசை, 
மெவியொழுசலடுக்சசை. 
இடையொழமுசவடுக்கசை. 

' குறிலவஉலிசையடுக் இசை, 

நெழு வலலிசையடுககிசை. 

வலிவலபிசையடுக்கசை, 

'மெலிவல்விசையடுககிசை. 

இடை ௨ல்லிசையடுககசை, 

'குறின்மெஉலிசையடுக்சை, 

கெடின்மெலலிசையடுக்கசை. 
| வலிமெல்லிசையடுககசை. 

'மெலிமெல்லிசையடுக்பிசை. 

'இடைமெல்லிசையடு£கசை.. 

| 

  

பீரிந்தி்சைவண்ணம் ௨0: 

கு.றிலகவத்பிரிச்திசை. 
செடிலசவற்பிரிக்திசை, 

& 

aduaapIht sas. 
மெலிய வற்பிரிகதிசை-



௧௭௦ யாப்பருங்கலக்காரிகை, 

    

இடையகவத்பிரிக இசை, | வலிவல்லிசைய்பிரிஜ இசை, 
குறிலொழுகற்பிர்$ திசை, | மெவிவஃவிசைப்பீரிஈஇிசை, 
ெடிலொழுகற்பிரந்திசை. ' இடைவல்லீசைட்பிரிக இசை, 
ecSdurtpapsSi: Bag. |குறின்மெலவில உ Lia Bene, 

மெலியொமுகற்பிரி: இசை, உடன் மெலபிசை ப்பிரிக்இசை, 
இடையொழுகற்பிரி; இசை, வவிமமெலவ்சைப்பிரிக்இிசை, 
குதிலவல்லீசைய்ிரிந்தசை. சம அமல்விசைப்பிரி௩ இசை, 

CspaaramraSér Boe, |இடைமெலயபிசைப்பிரிர திசை, 

  

மயங்கிசைஙண்ணம் 20, 

  

சூறிலகஉன்மயக்கசை, । குறி வல்விசைமயக்ளை. 
செடிலகஉன்மபககசை, | RRMA A AF DU ROK, 
வலிபக௨ன்ம.பங்கிசை, enka. and int means. 
மெலீயசவன்மமக்கசை, மெலிவலங்சைமயங்கிசை, 
இடை௰மகஉன்மபதகினச. இடைவஉயிசைமய கிகிசை, 
ரகுறிலொழுகள்மய கடல ௪, |S Parsons nu Sens. 
ழை முகன்மயககை, Ho Bip BOTS DOL.  சைமயகிகிசை, 
வவி2யாமுகன்மயககை, | வல அம வலிசை மய TWD aS. 
Cod dys wl Clas, Ws Sow Ns WL Bens, 
இடையோழுகன்மடக்கசை, . |இடைமெலஃலிசைமயக்கிசை. 

தாங்கிசைவண்ணாம். 

குதிலகவத்றூக்கிசை முகலிய தூங்கிசைவண்ணங் 

கள் இருபதும் முதுபிடி. சடக்தாற போலவுப ஒதி நடக 
தாற்போலவும் நாரைப்பறவை ௩டர்காற்பொலவும தூங்கி 

இசைத்து வரும், நீது தூற்கிபிசைகது வரலாற் நூல் 
* ச் 1 * ஷ் . ” 

சை எனபபட்டது, தாங்கல் - எழுச்சியும் விரைவுமின் 

BAP HS. 
©. oT erp. 

ஸீனையொழி பொழுதின்கட் erxvaSin Sure aces 
ry ஞு ட . « 

Fr ORT ய்ழே குவளை.பு பார்ப்ப ஒர இரந்து வாடிக் 

கனையெரி கழை.$ீண்டிக் காடுவெஈ கோடூ சில்லா 

தனைகவு ளெ தில்வேழ காவசைக் தெய்தி யாங்கு, 

இதுவும், இதுபோன்ற பிற செய்யுள்களும், நூரியப்பாக்க 

சூம், பாவைப்பாட்டும், இன்னோரனனபிறவும் குறிலகவற் தாங்கி 

சைவண்ணம் என படும், பாவைப்பாட்டும் இருவாசகம் முசலிய 

வைகளிலே வரும் இருவெம்பாவைப்பாட்டு, இங?ச காட்டப்ப 

ட்ட உதாரணத்திலே குத்றெழுத்துப் பயின்ற அக வற்ர் பெரும்



ஒழிபியல், ௧௭௧ 

பாலும் வருதலுச் தூங்கை பிறத்தலும் ௮றிதற்பாலன, இவ்வாறே 
செடில, வலி, மெலி, இடை என்றும் மற்றை எழுச்துக்களோடு 
வரும் அகவற்.நூங்கசைகளையம் ௮அறிச் துகொள்க, 

கோலமலர் கொண்டுசில மந்திமலி வுடைத்தாய்ச் 

சோலைதொறுக் தாழ்ஈ்துபொழிற் சோர்விலுயர் விஞ்சை 

நீலமலர்க் கண்ணினவர் நீடுகனி யேத்தச் 
சிலமிரு சகாதனடி. சேரவீனை சேரா, 

இழவும், இதுபோன்ற பிற செய்யுள்களும், வஞ்சிப்பாவும் 

வஞ்சீப்பாவினினமும் குறிலொழுகற்நூங்கை எனப்படும். இவ் 

வாதே செடி, வலி, மெலி, இடை என்னும் மற்றை எழுத்துக் 

களோடு வரும ஒழுகற் நாறகிசைகளையும் அறிந்துகொள்க, 

ஏறுயர் கொடியி னிருவிசும் பதிரு 

மெதிமுர சதிர்கடற் ரை 

விறுயர் மணிக்கால் வெண்குடை யோங்கு 

தண்டுறை யின்பழை யாற்று 

மாறடு படி.வ மதிபுறு நகருண் 

மாதவ னேசமில் பாதம் 

வீறடு நெறிக ளாழ்கதி வீழ 

விளங்கிய விழுத் துணை யாமே, 

இதுவும், இதுபோன்ற பிற செய்யுள்களும் குறில்வல்விசை த் 

தூங்கசை௨ண்ணம் எனப்படும். இவ்வாறே நெடில், வலி, மெலி, 

இடை. என்னும் மற்றையெழுச்துக்களோடு வரும் வல்லிசைத்தூக் 

கிசைகளையும் அறிர்துகொள்க, 

தாழி பொங்கு மலர்க்கண் ணவர்தன்னடி. 

பாழீ பொங்கு புனலார் பழையாற்றுள் 

ஊழி கீன்ற மதியான் மதீசேர்ந்து 

வாதீ யென்று வணங்க வினைவாரா. 

இ.தவும், இதுபோன்ற பிற செய்யுள்களும் குதின்மெல்லிசை 

ச். தூக்கசைவண்ணம் எனப்படும், இவ்வாறே மற்றையெழுத்துக் 

களோடு வரும் மெஃ்லிசைத் நூங்கெகளையும் அறிர்துகொள்க, 

இக்கே தூக்கசைவண்ணம் இருபதுள்ளே குறிலடுத்துவரும் 

அகவல், ஒழுகல், வலி, மெலி என்னும் சான்கிசைகளுகி காட்டப் 

பட்டன. 
nnn



௧௪௨ யாப்பருங்கலக்காரிகை. 

ஏந்திசைவனண்ணம். 

குூறிலகவமேர்திசை முதலிய ஏர்கிசைவண்ணங்கள் 
இருபதும் மதயானை ஈடந்தாந்போலவும், பாம்புபடமெ 
டுத்தோங்னொற்போலவும், புள்ளோக்கிப் பறச்தாற்போல 
வும் ஏர்கலாப் இசைத்து வரும், ஏச்தல் - உச்சம். புள் - 

பறவை, 

உதாரணம். 

களவினாற் கொணர்ர்தவெங் காணமும் விழுப்பொலும் 

உளவெனினும் யான்றுப்ப்ப லுலவாது இடந்சமையால் 

வளையினாற் பொலிந்தகை வாட்கவ்ணாள் வழிப்படேக் 
களைவாரிற் கனையிருட்கட் காணேனமற் ஐதுவல்லால், 

இ.தவும், இத?டோன்ற பிற கலீப்பாக்களும், தும்பிப்பாட்டும் 

ரு.றிலகவவேர்இசைவடாணம் எனப்படும். இவ்வாறே நெடில், வட, 

மெலி, இடை என்னும் மற்றையெழுத்துக்சளோடு வரும் ௮௪௨ 

லேக்இசைகளையும் அறிர்துகொள்ச., தும்பிப்பாட்தே் இருவாசகம் 

மூதவியவற்றிேலே வரும இருக்கோத் தம்பிப் பாட்டு, 

வரையென மாடக்க ளோங்குபொன் 

மதிலின் வஞரசிமன்னவன் 

புரைபுரை நின்றலர் பூர்தொடையற் 
பொறையன்று னருளானேற் 

கரையெனக் காலையு காண்பரிய 
கடல்போ லுக் கவ்வையும் 

or er Credo Cure Card 

மிவளாவி யாற்றாதே. 

இதவும், இதுபோன்ற அூரியச்ரிறுவிருத்சக்களும், வெண் 

பாக்களும், வெள்ளொத்தாழிசைகளும் குறிலொழுகலேர்தசை 

வண்ணம் எனப்படும். இவ்வா2ற நெடில், வலி, மெலி, இடை என் 

லும் மற்தையெழுச்.துக்களோடு வரும் ஒமுகலே:இசைகளையும் 

அதிச்துகொள்க, 

இட்ட கன்றனை யானினி யென்செய்கோ 

கட்டெ மில்லை காகடி தென்னவே 

மட்டெ ழின்மலா்த் தார்ப்பொலி மார்பனுல் 

கெட்டெ முர்திறை கூறுவ னோவெனா,
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இதுவும், இதபோன்ற பிறசெய்யுள்களுங் குறில்வல்லிசையே 
ர்திசைவண்ணம் எனப்படும். இவ்காறே செடில், வலி, மெலி, 
இடை என்னும் மற்றையெழுச்.தச்சளோடு வரும் வல்லிசையேந்தி 
சைகளையும் அறிர் துகொள்ச, 

மான்வீடி போழ்இற் பிணையின்னுயிர் போவ தேபோல் 
யான்வீடு போழ்தி னிதுவேகொ னினக்கு மென்னாத் 
தேனூநு மின்சொன் மடவாயழு தாற்ற இல்லாய் 
வானூடு போய வரைகாணிய சென்ற காலை, 

இதுவும், இதுபோன்ற பிறசெய்யுள்களும், உழவரோதை என 

ப்படும் பாட்டும் குறின்மெல்விசையேநிசைவண்ணம் எனப்படும். 

இவ்வாறே நெடில், ஏலி, Qual, இடை என்னும் மற்றையெழுத் 

துக்களோடு வரும் மெல்லிசையேக்இிசைகளையும் ௮றிர் தகொள்க, 

இங்கே ஏச்இசைவண்ணம் இருபதுள்ளே குறிலடுத்து வரும் 
அகவல், ஒழுகல, வலலிசை, மெல்லிசை என்னலும் சான்சைச 

Se காட்டப்பட்டன, 

  

DC ES os au cin cmt. 

கு.திலகவலடுக்கிசை மூதலிய அடுக்கிசைவண்ணங் 
கள் இருபதும் ஒவவாகிலதச திலே வண்டியுுண்டாந்போ 

லவும், காரைப்பறவை இரைந்தாற்போலவும், தாராப்பற 

வை.புக் தார்மணியும் ஒலித்தாற்போலவும் அடுக்கசையாய 

இசைத்துவரும, தார்மணி - இங்கணிமாலை. 

உதாரணம், 

கொடியிடை மாமைமேனி குவளைமல ர௬ண்க ணென்று 
பிடிரடை மாதர்மாண்ட ஈடைதானென வேறு செய்தும் 

வடி.வொடுவார்க்தமென்றோள் வளைசேர்ந்தகைகாந்தளென் 

இடையிடை கின் நுகின்று பலகால முவப்பதென்னோ, [தும் 

இதுவும், இதுபோன்ற பிற செய்யுள்களும், எழுரேடியால் 

வருஞ் செய்யுள்களும் குறிலக வலடுக்கசைவண்ணம் எனப்படும். 

இவ்வாறே நெடில், வலி, மெலி, இடை என்னும் மற்றையெழுதி 
துக்களோடுவரும் ௮கவலக்சைகளையும் அறிந்துகொள்க, 

மாலையால் வாடையா லந்தியான் மதியான் 

மன முன முணர்ந்து கோய் செய்த



௮௪௪ wr MMe Os eT Hens, 

சோலையாற் றென்றலாற் சுரும்பிவர் பொழிலாற் 

சொரிகரு காரொடு விரிதரு பொழுதே 
கோலவால் வளையாத கொடுப்பறி யானேற் 

கொள்வது முயிரொடு பிறரொடு மன்றோ 

காலையார் வ காத்தலு மாஙகோர் 

காலைசயென் னுங்கட ஸீந்திய வினையேன், 

இதுவும், இதபோன்று எண் சடி.மிக நவருஸ் செய்யுள்களும் 

கு நிலாமுகலடச்கிசைவண்ணம எனப்படு, இவவாறே செடில், 

வலி, மெலீ, இடை என்னும் மற்றையெழுசதுக்களோடு வரும் 

ஒழுகலடுக்கசைகளையும அறிக்துகொள்க, 

கடி யான் வெ.பிலெறிப்பக் கல்உளையில் 

வெதும்பீய கலக்கத் சனனீர் 
அடியா ஷலகளநத வாழியா 

னாக்கிய வமிழ்சென் செண்ணிக் 

கொடியான் கொடூப்பக் குடங்கையாற 

கொண்டிருந்து குடிக்க ஜேத்றா 

வடியேர் தடங்கண்ணி வளச்கொம் 

Ser ryote: ama ert Sin. 

Ogee, Deru py Hp -டி.டால் வருல்செம்யுள்களும் 

குறில்லவபபசையடுக்கசை௨ண்ணம என. படும். இவ்வாறே சேழில், 

வி, மெ, இடை என்லும் மத்றையெழுத்துக்க 2ளாவெரும வல் 

டரிசையடுக்கிசைகளையு.. அறிந் ge Dares. 

கழிமுடையை காநுகரு மேனிபின on rec 

படுமுடையுண் மாகுலவர் பாத் தணலு மீயார் 

இடமுடைய காகனி போகென வம் போகித் 

தடமுடைய கனமுழைய னடமிய ளாகி, 

இதுவும். இத? .ரன்த பிநரெடயுள்சளூம் குறின்மெல்லீசை 

யடுக்கசைவண்ணம எனப்படும, இவவா2ற Srpw, acs, Cw, 

இடை என்னலும் மற்றையெழுச்துசசளோடு ௨௬.௦ மெலலிசையடு 

கீகிசைகளையும் அறிச்துகொள்க, 

இக அ௮டுக்கசைவண்ணம் இருப.தள்ளே குறிலையடுத் து 

வரும் HI, ஒழுகல், உலி, மெட் என்னும் ரசான்சசைகளும் 
காட்டப்பட்டன, 

 



ஒழிபியல், கஎடு 

பீரிந்தீசைவண்ணம். 
குதிலகவற் பிரிந்திசை மூதலிய வண்ணங்கள் இருப 

தும்பெரு ககுதிரைப்பாய்ச்சலும்அறுத் தக்கொட்டும்போ 

லப்பிரிந்திசை த.துவரும். கொட்டு-தாளவகையுளொன்் று. 

உதாரணம், 

குச வண௫தூலை மாவொடு சூழ்கரைச் 

சர வணம்மிது தானனிபோலுமால் 

௮7 வணங்குவி லாண்டகை சான்றவன் 

பிரி வுணா்ஈறுழி வாரல னென்செய்கோ, 

இதவும், இதுபோன்ற பிறசெய்யுள்சளும் குறிலகவற்பிரிக் 

இசைவண்ணம் எனப்படும, இவலாற கெடில, வலி, மெலி,இடை 

என்னலும் மற்றையெமுத துக்குளோடு வரும் அகவற்பிரிக்திசைகளை 

யும் அறிஈகதுசொள்க, குர, சர, அர, பிரி என்பன அ௮சைச்சிர்கள், 

அ௮றிவல் லதிவல் லமிழ்தே யமிழ்தே 

எறிவெண் டிரைபோ லிகலற் நறிவல் 

இறுகல் லிறுகல் லிதுகே ளிதுகேள் 

பெறுவல் பெறுவல் பிழைப்பொன் நுபெருய், 

இதுவும், இது 2பான்ற பிறசெய்யுள்சளும் குறிலொமுகற்பிரி 

ந்தசைவணணம் எனப்படும், இவ்வாறே மற்றையெழுத்துக்க 

ளோடு வரும் ஓழுகற.ரிந்திசைகளையும் ௮றிர் தசொள்க. 

களி புநதி வீழ்௩த கதஇர்ச்செய்ய வெய்யோன் 
ஒளியுந்தி நீண்ட குடையொருவ னல்கானேல் 

நிலமுஈதி யோடும் வளைமுல்லை மெல்ல 

நகுமக்தி யாகின்ற தாவியா தாங்கொலோ;. 

இழவும், இதூபோன்ற பிறசெய்யுள் களும் குறின்மெல்லிசைப் 

பிரிந்தசைவண்ணம் எனப்படும். இவ்வாறே குறில்வல்லிசைப்பிரி 
இசையையும் பெடில், வலி, மெலி, இடை gags ope pores 

துக்சளோடு வரும் வஃலிசைப்பிரிக்துசைகளையும் அறிக் துகொள்ச. 

இக்கே பிரிசதசைவண்ணம் இருபதள்ளே குறிலைய0த 

வரும் அகவல், ஓழுகல, மெலி என்லும் மூன்றிசைகள் சாட்டப் 

பட்டன, 
RRR, 

மயங்கிசைவண்ணம். 

குதிலகவன்மயங்கிசை முதலிய மயக்கசைவண்ணம் 

இருபதும் வண்டினிசைபோலவும், தாமையிசைபோலவும்,



௧௭௪ யாப்பருல்கலக்காரிகை. 

ஆர்ப்பிசைபோலவும், வாச்செயகிசைபோலவும், தேரைக் 

குரல்போலவும் மயங்கிசையாய் இசைத்து வரும், தாரை. 
சிறுரின்னம். ஆர்ப்பு - யுத்தம். 

் உ சாரணம், 

வாக்குபுகோ எரிரின்றான் வாரண வாடுமன னன் 
தேக்கம ழொலிமென் கூந்தற் றேவிகாட்டுறை 

அங்கவ எருகல்லா எத்தின புரராசன் 

வான்புகழ் மங்கைப் பூகிற மன்னமேனி, 

இதுவும், இதுபோன்ற பிநசெய்யுள்களும் கு.றிலகவன்மயங் 

சைவணணம் எனப்படும, இவவாே செடில், வலி, மெலி, இடை 

என்னும் மற்றையெழுச் தக்சளோடு வரும் அச வன்மபயக்கெ களை 

யம் ௮றிர்தசொள்ச, 

தாமத் தூண்களைத் தருக்கொடு முருக்குர்தன் முரணும் 
தூமத தூங்கலி னெடுத்தகோட் டிணையிளை யேயும் 
வாமத் தோள்களின் வலித்தனன் புடைத்தெத் தாற்றும் 
பெய்மைத் தித்தொழில் பெருக்கிய வரசனு முணர்க்தான், 

இதவும், இத போன்ற பிறசெய்யுள்களும் குறில்வல்ப்ல ௪ 

மயகுசைவண்ணம் எனப்படும். இல்வா2ற செடில, வ.” மெலி, 

இடை என்னும் மற்றையெழுத்துக்க?ளோடு வரும் வலஉர்சைமயக்கி 
சைகளையும் அறி3 துசொள்க, 

உருகா தார்தம் மின்னுயிர்சாத 

தொழீய லாமோ வுணர்ந்தார்க்கு 
வருகார் போல வளஞ்சுரந்திவ 

வையம் காக்ரும் வயமாறன் 

முருகா ரார மார்பினன் 

மூரச மார்ப்ப முல்லைகாள் 

குருகார் பெளவ முண்டி.ரூண்ட 
கொண்ட லென்து குழைத்தீசே. 

இதுவும், இதபோன்ற பிதசெய்யுள்களும், கு.றின்மெல்விசை 

மயகிசைவண்ணம். இவ்வாறே குறிலொழுகன் மயக்கசையை 
யும் நெடில், வலி, மெலி, இடை என்னும் மற்தையெழுத்தச்ச 

ளோடு வரும் ஒழமுகன்மயக்செசளையும் ௮றிர்தசொள்ச, 

இங்கே மயல்கசைவண்ணம் இருபதள்ளே குறிலையடு2து 

வரும் *சவல், வலி, மெலி என கூன்றிசைசள சாட்டப்பட்டன.



ஒழிபியல், ௧௭௭ 

அதால்கசைவண்ணம் முதலியன தம்முள்ளே பிறவிசைகள் 

மயக்கிவரிலும் மிக்சதனாத் பெயர்கொடுத்து வழங்கப்படும், இவத் 

௮ள்ளே கின்; அசவவிசை சுழிக்காற்றும், சீர்ச்சழியும் போன்று 
வரும், ஓழுகலிசை நிரினொழுக்கும், காற்றினொழுக்கும் போன்று 
வரும், வல்லிசை தோற்கயிறும் இரும்புக் இரித்தாற் போன்றும், 

கல்லின்மேற்கல்லுருட்டினாற்போன்றும் வரும். மெல்லிசை ௮ன்ன 

கடைபோன்றுர் சண்ணம்பறைபோன்றும் வரும். தண்ணம் - ஒரு 

கட்பறை, இங்கே காட்டப்பட்ட உபமரனங்கள் தொழிலவகை 

யால் ஒருபுடை ஒப்பன, 

வண்ணங்கள் தொகையான் ஐந்தும், வகையான் இருபதும், 

விரியான் தூ.றுமாய் வரும் என்பாருமுளர், இம்மூலாசரியர் துவி 
கயர் கூறியவாறே மூருகவகுத்தார். தொல்காப்பியர் கருத் தவண் 

ணம் இருபது, அவைகளையம் இககே கூறிமுடிப்பாம், 

டுநபதுவண்ணம். 

பச அவண்ணம். ௮கப்பாட்டுவண்ணம். 
தா௮அவண்ணம, புதப்பாட்டுவண ணம். 
வல்லிசைவண் ணம். ஒழுகுவண்ணம். 
மெல்லிசைவண்ணம், ஒரு உவண்ணம். 
இயைபுவண்ணம், எண்ணுவண்ணம், 
அசாபெடைவண்ணம். அகைப்புவண்ணம். 
ரெடுஞ்சாவண்ணம், தூங்கலவண்ணம். 
MCE acc ove io. ஏந்தல்வண்ணம். 
இச இிரவண்ணம். உருட்டுவண்ணம். 
சலிபுவண்ணம், முடுருவண்ணம், 

ns 

பாஅவண்ணம். 

சொற்சரடியுடையதாய் நூற்பாவிலே பயின்று வருவது பா 

வண்ணம் எனப்படும், இது தூற்பாவிலே வருதல்பற்றிப் பாறு 

வண்ணம் எனப்பட்டது. மாற்பா - சூத்திரயாப்பு, 

உதாரணம். 

அவ்வழி, 
ஆவி யிடைமை யிடமிட ராகும் 

மேவு மென்மைமூக் குரம்பெதும் வனமை, 

இக்சே அவ்வழி என்பது சொத்£ரடி.,



௧௭௮ யாப்பருங்கீலக்காரிகை, 

தாவுவண்ணம், 

எதுகை இடைவிட்டு வருவது சாபுவண்ணம் எனப்படும், 

இஃது இடைவிட்டுப் பார்து வருதலா௨ தா௮அவண்ணம் எனப் 

பட்டது. தாவுத௨ - பாய்தல், முனன- இடையிட்டெதசைக்குக் 

காட்டப்பட்ட “தோடாரெலஃ்வளை!? என்பதை இதநரும் உதார 

ணமாக அறிக, பொழிப்பெதுகை ஒரு வெதுகைசளுக்குச் சாட் 

டப்பட்ட உதா:ணங்களைக் கொள்ளிலும் டொருச்.த.. 

  

awed ean sascha omits, 

வலலெழுச்துப் பெரும்பாலும் டயின்று வருவது வலஃ்லிசை 
வண்ணம் எனப்படும். வலயிசை - வய்ெழுதசாலாகும் இசை, 

உதாரணம், 

வட்டொட்டி. யன்ன வணர்டிடப் புன்னைக$ழ்க் 
ச க ட டி ~ mo . க . . 

கட்டிட்டுக் கண்ணி தொடுப்பவர் சாழம்பூத் 

தொட்டிட்டூக் கொள்ளும் கடற்சேர்ப்ப நின்னொடு 

விட்டொட்டி புள்ளம் வீடாது நினை ப2பல் 

ஓட்டொட்டு நீல்காதே யொட்டு. 
  

Gus ons ade mu. 

மெலலெழுத்தப் பெரும்பாலும் ப.பின்று ௨ரவத மெல்வீசை 

வண்ணம் எனப்படும், மெல்வீசை - மெல்லெழுத சாவாரும் இசை, 

உதாரணம், 

பொன்னினன்ன புன்னைதுண்டாது 
மணியி னன்ன கெய்தலங் கானம் 

வென வுதிரு மாறீரச் சேர்ப்ப மன 

மாண்வினை கெடுகதேர் பூண்மணி யொழிய 

மம்மர் மாலை வாநீ 

கன்மா மேனி mut gor யெனி2ன, 

  

இயைபுவண்ணம், 

இடையெழுத்தப் பெரும்பாலும் பமின்று வருவது இயைபு 

வண்ணம் எனப்படும். இது வன்மைக்கும் மென்மைக்கும் இடை 

கிகரனவாய எழுத்தால் வருதலீன் இயைபுவண்ணம்எனப்பட்டழ.



ஒழிபியல். ௧௭௯ 

உதாரணம். 

வால்வெள எருவி வரைமிசை யிழியவும் 

கோள்வல் லஓுழுவை விடரிடை யியம்பவும் 

வாளுகி ருளியம் வரையக மிசைப்பவும் 
வேலொளி விளக்கி னர்வரினே 

யாரோ தோழி வாழ்கிற போரே, 

  

அு௱பேடைவண்ணம். 

அளபெடை பெரும்பாலும் பயின்று வருவது அளபெடை 

வர்ணம் எனப்படு. இஃது ௮அளபெடைபெற்று வருதலின் ௮ள 

பெடைவண்ணம எனப்பட்டது, 

உதாரணம், 

தா௮ம் படுககர்க்குத் தண்ணீ ௬ுளகொலோ 

ஆம் பல! (ழ் யனனை யறிவுறில் 

வாறும் புரவி வழுதியொ டெம்மிடைத் 

தோம் துவலுமிவ வூர். 

  

செட்டைமுச22 ஓசையாயகிற்குஞ் சர்பெற்றுவருவது நெடு 

ஞ்சீர்வண்ணம என்ட ம. நெடுஞசா - நெட்டெழுசது அசை 

டாய் நிற்குஞகா, 

உதா ணம். 

நீர் பானு யாநே காடே 

நீலூர் காயா பூவி யாத 

காஞர் பானா மாவ யானே 

யாரேர சாமமெ வாழா மோரே 

பூசநர் டாகா தேரே 

பிரூர் சோளாள் பேரூ ராளே. 

  

. தறுஜ்சீர்வண்ணம், 

குறநெழுத்தே அசையாய் நிற்குஞ் சர்பெபெற்று வருவது குறுஞ் 

சர்வண்ணம் எனப்படும். குறுஞூர் - குற்றெழுத்து அசையாய் 

நித்குஞ்சீர்.



௪௮௦ யாப்பருங்கலக்காரிசை, 

உசாரணம், 

உறுபெய லெழிலி தொகுபெயல் பொழியச் 

Pyare யவரை பொரிதளை யலவிழச் 
சூறிவரு பருவ மி. துவென மறுருபு 

செ.ற்தொடி. ஈலமிலை பழியல் 

அறியலை யரிவை கருதிய பொருளே, 
  

சீத்திரவண்ணம். 

ருத்தெழுத்தும், சேட்டெழுத்துஞ் சமமாகட் பயின்றுவரு 

வத த்திரவண்ணம் எனப்படும், சித்திரம் - பலவிதம், 

உசாரணம, 

ஊர வாழிய தேச 

தார வாரி பேர சேரி 

கார வேரி பாய வசரி 

பீர நீர தோழி தோளே. 

  

நலிபுவண்ணம். 

ஆப்தவெழுத்திம் பெரும்பாலும் பயின்று வருவது ஈவிபு 

வண்ணம் எனப்படும, சலபு - Yi gc. Og ஈலீர்துச்சரிககப்படு 

தலன் ஈலபு எனப்பட்ட. 

உதரணம், 

௭௦௦௧0 டவன்காப்ப வேமார்ந்தாள் போசகதாள 

அல்குசீர்க் கான்யாற் றயன் மண லெச்கர்மேல் 

இஃதோகின் பாவை இருக்தடி பின்றை 

௮ஃதோ விடல் படி, 

  

அகப்பாட்டுவண்ணம். 

இறுதிடடி. முடிவுபெற்றும் முடிவுபெறாத இடையடிபோனறு 
நிற்பது அ௮கப்பாட்டுவண்ணம் எனப்படும். இது இறுஇயடி. 

இடையடிபோல உட்படுதலீன அசப்பாட்்வண்ணம் எனப்பட் 

டது, அகப்பாடு - உட்படுல.2, 

உதாரணம். 

பன்மீ னுணக்கற் படுபுள் ளோப்பியும் 
புன்னைநுண் டாது ஈம்மொடு தொகுத்தும்



ஒழிபியல், ௧௮4 

பனனாள வது பணிமொழி பயிற்றித் 

தோளி னீங்காமை சூளிற் நேந்றியும் 

மணநததற் கொவலவான் றணந்து புநமாறி 

இனைய னாகியிங்குறத் துறந்தோன் 

பொய்த லாயத்துப பொலக்தொடி மகளிர் 

கோடூயர் வெண்மணற் குன்றி லேறி 

ஒடுகலங் காணுக் துறைவன் Caf. 

இகசே ''ஒடுகஉககாணு£ துறைவன் ரோழி'” என்றும் 9 oe 
ம் உமுழுவுபெறறும முடியாததுபோனறு சாட்டி நிற்றல அறிக, 

  

புறப்பாட்டுவண்ணம், 

இறுஇ.படி முழடிவுபெருது நின்றும் முடிந்ததபோலக் காட் 

டிப புநததிறபடடு நிற்பது புறப்பாட்டுவண்ணம் எனப்படம, புற 

ட பாடு - புறதஇற்பவெது. 
உதாரணம், 

*வவமனா லகன்றுநை வலவ னேவலின் 

எரிமணிப பள்ளீன பொய்பப நெருகவும் 
வ௩தன்று கொண்கன் றேரேயின்றும் 

வருகுவ தாயிற் சென்று செனறு 
CHT SH Gil] HOKE YRS FT HEF 

கதண்பொழின் மெல்லக வனமுலை ஜெமுங்கப 

பலலி னெவனோ மெல்லிய னீபு 
நல்காது விடுகுளை யாயி னல்கலும் 

படர்மெலி புள்ளமொடு மடன்மா வேறி 

உறுதுய HASH om UGC 

சிறுருடிப பாக்கத்துப பெரும்பழி தரூமே, 

இக்கே “சரு2ம2” என இறுதிடடி. ஏகார தான் முடிதது 

போலக் காட்டிப் புறததிற்படிலும் பொருளான முடிவுபெ 

மை HDs. 

  

DIE HAI IN CWLD. 

ஓமூயெ வோசைபெற்று நீரொழுக்குப் போல இனிதுசெல் 

வது ஒழுகுவண்ணம எனப்படும், ஒழுகுதல் - சேரேசெல்லல்,



82. பாப்பருக்கலக்காரிகை. 

உதாரணம், 

அம்ம வாழீ தோ. காதலர்க் 
கன்னே பனிக்கு மின்னு வாடையொ% 

புன்கண் மாலை யன்பின்று கலிய 

உய்யல ளிவளென வுணரச் சொல்லிச் 

செல்லுகர்ப் பெறினே சேய வல்ல 

இன்னளி யிறக்த பன்னவர் 

பொன்னணி மெடுக்தேர் பூண்ட மாவே, 

  

ஒ5உவண் ம். 

“உஉப்பட்ட பொருள் பிர்ிதொன்றை அவாவாது மாற் 

றின் ஓழுககுப்போல அற்றற்றுச் செல்லுவத ஒரு௨௨ண்ணம 

என_படும, ஓருவுதல் - இடைவீடு1௨. செ;்தொடையான். வரு 

alg ஒருஉவண்ணம் என்பாருமுளா, 

2 gear. 

. ச ௫ 

யானே பிண்டை யேனே யென்னஉனே 

ஆனா கோயொடு கான லஃ3த 

OD Der Piet ரானே 
9 8 பறையல ராக LOT DS Fools. தறுந்தோகை. 

  

எண்ணுவளேணம். 

2௪௨9௨ண், உமமையெண், எனவெண முதவப்ப எண்ணு 

பயினறு வருவது எணணுவளாணம் எனபபடும். இஸ்து எண்ஷப் 

ad OF வருத.டன் OF SOT Vy GL BT ERT LO எனப்பட்டது, 

உசாரணம் 

பொறையன் செழீயன் போர்வேற் இளளி 

கொல்லி கொற்கை கல்லிசைக் ரூடந்தை 
பாவை முூதசம பல்லிதழ்க் குவளை 

ஆயிதழ் நல்லா எரிவை 

மாயோண் முறுவன் மழைப்பெருங் கண்ணே, 

இத எாஈணிடைச் சொற்றொக்கு வருதலாத செ௨்ெெவெணெ 
என்க, 

 



ஒழிபியல், Soy. 

அகைப்புவண்ணம். 

அறுத்தறுத்துச் சொல்லுமாறு ஒருவழி நெடிலும், ஒருவழிக் 
ருகிலும் பயின்று விட்டுவிட்டுச் செல்ல; அ௮கைப்புவண்ணம் 
எனப்படும், அகைத்தல் - அறுத்சல். 

உதாரணம், 

தொடுத்த வேம்பின் மிசைத்துதைந்த போந்தை 
அடைய வசைத்த வார்மலைப் பாட்டூர் 

அண்ண லென்போ னியன்ற சேனை 

முச௫ிரங்குர் தானையெதிர் முயன்ற 

வே ஈதரூயிர் முருக்கும் வேலி னன்னவன். 

  

தூங்கல்வண்ணம். 

அகி வோசையுடையசாய் வருவது தூங்கலவண்ணம் என 

ப்படும், வஞ்சுப்பாசகளில் ஒன்தை உமாரணமாக்க இதனை ௮றிச, 
  

ஏந்தலவண்ணம். 

முன்னர்ச் சொல்லப்பட்ட சொலலானே சொல்லப்படும் 

பொருளும் பினனுஞ் சொல்லப்பட்டு வருவது ஏச்.தல்வணணம் 

எனப்படும், இது முன்னர்ச் சொல்லப்பட்ட சொல் பின்லும் 

மிக்கு வருதலின் ஏக்தவவணணம் எனப்பட்டது, ஏக் கலுமிகுதல், 

உதாரணம். 

கூடுலார கூடல்கள் கூட லெனப்படா 

கூடலுட் கூடலே கூடலும்-- கூடல் 
அருவலிய முல்லை யரும்பவிழு மாலை 

பிரியிற பிரிவே பிரிவு, 

  

உரட்டூவண் ணம். 

௮சாகந் தொடுக்சப்பட்டுச் செலலுவது உருட்டுவண்ணம் 

எனப்படம, இல்து உருட்டிச் சொல்லப்படுதலின உருட்டுவன 

ணம் எனப்பட்டது. 

உசாரணம், 

௮ணிகிளர் றுபொதி யவிர் துத்தி மாகாகத்தெருத்தேதித் 

துணியிரும் பனிமுகீர் தொட்டுழந்து மலைந்தனையே. 
கைவளை க்



௧௮௪ யாப்பருங்கலக்காரிகை, 

pb sauce omer, 

அராமம் "பான்று வர்து அடிரீண்டு செலவது முடுகுவண் 

ணம எனப்படும், ர சோழியவுை காடா படியீறறதறிய லாகா 

தாய் சீண்டவடித்சாட் ாசத?தாடு agege ly பூடுகுவண 

ணம் என்ப, OPPS sw - We rg, 

உசாரணம், 
gf “ » சட்ட 

கெறியறீ செறிகுறி புரிதீரி பதியா வறிவளை முக துரீடுத 
தகைமிகு சொசைவகை யறீயுஞ் சான்றவ ரினமாக 

வேய்புரை OU TO ay FONG மிய (லும், 

நான்கடிடாகவும், ஒல்மாரடியு இரண்தெலையுடையதாக் 

வும், ஒவஎஉாருகலைய . கூன்று“ருடையதாகவும், ere லாக் 

யுடையதாகவ௦ ௨உ௱ம வண்ணமும் பிறவுமாக இன்று பல விக 

furs உ௨உண்ணக்கள வரு... அவைகளையெலலாம இவத்ரடு 

சாதி அறிகதுகொள்க, கலை - பக்கு, 

வண்ணமுஞ் சச்தமூம் ஒனறெனம் கொள்வாருமுளா, வண் 

ணமும் வேறு. சத்தமும் வேறு, வணணமாவத எழு துசசார்து 
நிற்கும் வகையின்? ல இசையைத சோற்றுவித தத் sth youn 

திக்கே உரியத2ம்வழகக..படுவது. சக்தம வடமொழிக்குரியதா 
ய்த் தமிழ்மொழியிதும வழடகட்படுவது, 

  

₹௪த த, 

“ rn க 7 ய ௪ ௪ 

இவ்வள ஃவன்று சீயமீக்கபபட்ட எழுத துக்களினள 

வும் மாசதிரை முதலியனவுமுடைய கான கடி முதலியவ 

நில இசையைத 2தார்நுமிதது வரூஙது சந்தம் எனப 
ட ப் on ron 

படும. ௮ஃது உக்தை முதலாக இருபசதாறு வகைபப 
டூம், பீறவும உண்டு. 

டுநபத்தாறு சத்தம். 
உக்தை. பகதி, , அதிதி தி, 

YEBYEOS திருட்டுப்பு, கருதி 
மத்தியை. சகி. பீரககிற, தி. 

பிரதிட்டை. | Beep. HAG OR. 
சுப்பிர கட்டை. சக்குவா! | a Bo tp 

காயத்திரி, । அதிசக்குவரி, ௪௩௫, 
உட்டிணிக்கு. | அட்டி, | “Siem Bs. 

அதுட்டுப்பு, | அசதியட்டி, | உற்கிருத், 
| [ விருகதி, திருதி,



ஒழிபியல், EHR 

இர்ச இருபத் சாறு வகைகளையும் வ௮டமொழியிலே விருத தர 

திதிசாகரகாரர் விரித் துக்கறினர், வீரசோழியவுரைகாரரும் தம் 

முரையிற சாட்டி, உதாரணக்களும் கூறினர், இவை ஒரெழுத் 
இல தொடக்க ஒவ்வோர் எழுத்தேறி இருபத்தாறெழுதது வரை 

க்கும் வரும், ஒரெழுத்தடியால வரும் உக்தை என்பது:, ஈரெழு 

சிதீடியால வரும அத்தியுக்தை என்பதும், மூவெழுச தடியால் 

ரும் மததியை என்பதும சமிழ்மொழியிலே உசாரண௫ கூறற்கு 

இபைபுடைடயனவாகா,. சான்கு முதலிய எழுத்துக்கள் பெற்று 

௩௫௨ தழுகளையடையவைகளே தமிழமொழியில உதாரணஈ காட் 

சகு சகசனவாகும், யாப்பருகிகல விருத்திசாரும் கான்கு 

முத வாக இருபத்தாறு வடையும் வருகின்ற எழுத்தின்கட் சந்தம் 

உணடாரூா என்று, அது அளவியறசந்தம் என்றும் ௮ளவழிச் 

1 தம் என்று, இருவகையாகும என்றும், எழுத்தளவை Os HS 

GRAD DAGY ஒத்த அடிகளால் வருவது அளவியற்சந்தம என் 

று, அவையொவயவாச ரூடிகளால வருவது ளவழிசசநதம் என் 

அ. கூறி விர் துபை ப, 

இக? ஈன் சம சசழுயால் வருவதாகய மிரதிட்டைமினி 

று தாய? சிலகல காட்டிச்செலறுதும. 

2. gM rear. 

கக்கன் வேள்விப 

பொக்கக் தீர்தத 

மிக்க சேவர் 

பக்கத் தோமே, தேவாரம். 

இது கானகடிகளம் நான்கெழுச்து எனனும் அளவொத்து 

உருதலாற் பிரஇட்டை என்னுஞ் சந்தம் எனபபமெ, பிரதிட் 

டையை வீ. 2சாழியவுரைகாரா கிலை என்பர், ஒற்றுக்கள் எண 

ணபபடுதலிடலை, 

மன்ன னேரியன் 

சென்னி மாகதன் 

கன்னி காவலன் 

பொன்னி சாயகன், 

அடிகள் சான்கும் ஐந்தெழுத்தடிகளாய் ஓத்து வருதலால் 

இ.த சுப்பிரதிட்டை என்னுஞ் சாதம் எனப்படும். கப்பிரதிட் 

டையை வீரசோழியவுரைகாசர் சண்ணிலை என்பர்,



௧௮௪ பாப்பருக்கலக்காரிகை. 

கருவி வானமே 

வருவ மாதிரம் 

பொருவி லாமிதே 

பருவ மாவதே, 

அடிகள் சான்ரும ஆ றழுச்சடிகளாய் ஒத்து வருதலால 

இத காயதிரி என்னும் சக்தம் எனப்படும், 

அ௮ணிதம்கு போதி வாமன் 
பணிதங்கு பாத மல்லாத் 
தநுணிபொன் நிலாத தேவர் 

மணிசங்கு பாத மேவார். 

அபட்கள் சானரும் எட்டெழுத்தடிகளாய ஓத துவரு ௨௨ 

இஃ்த அறுட்டுட்பு என்னுளு சர்ம எனப்படும, 

குன்ே ரில்லா மங்கையர் செங்கைத சளீர்மானே 

அன்னே தேனே யாரமிர் சேயென் நடிபோந்றி 

முன்னே முன்னே மொய்மமலர் தூளி முறைசாரப 

பொன்னேர் சோதஇப பூவி Ce gab பொலிசின் ரள. 

இசாமா. 

அடு.கள் நான்கும் பதின்மன் றெழச்சடிசளா.ப் ஒத்து வருத 

லால் இஞ்த அதிசக்தி என்ஐன் சக்சம் எனப்படும், 

அண்டர் குலபதி யரபவிடை வாகன 

னம்பொனடிமலர் காறீடு சேகரன் 
எண்டி சைபுமனு நீதிசெய் கோலின 

னெங்கு மொருகுடை யாலிமி நீழலன 
மண்டு இரண சிகாமணி மெளலியன் 

வண்டு மதுதுகர் தாதகி மாலையன் 

மிண்டு முதுபுலி யேறு பதாகையன் 

வென்றி வளவனை யார்நிக ராவரே, பாரதம். 

அடி.களெல்லாம் இருபத் துமான்கெழுத்தடி.சளாய ஒத்து வரு 

தலால் இது சக்தி என்லுஞ் சம்தம் எனப்படும், 

மணியிலகு செறிதளிசொ டலரொளிய 

நிழலரசி மருவியறவோர் 
பிணிகிரவு தயரமொடு பிறவிகெட 

வுசையருளும் பெரியவருளோன்



ஒழிபியல், saa 

துணியிலரு சுடர௬ுடைய வரசரொடு 
பிரமர்தொழு தலைமையவர்மா 

அணியிலகு கமலமல ரனையவெழி 
ல.றிவனிணை யடிகடொழுவாம். 

அடிகளெல்லாம் இருபத்தாதெழுச்சடிகளாய் ஓத்து வருத 
லால இ-தி உற்கிருநி என்னுஞ் சச்தம் எனப்படும், 

இருபத்தாறு ச4,ககஞள்ளே சலூல இக்சே சாட்டப்பட் 

டன. காட்டாதொழிக்த மற்றைச் சந்தங்களை அக்காக்கு வருஞ் 

செய்யுள்களை எழுசசளவைக ளோடு சோக அறிந்து கொள்ச, 

அடிகள் இருபத்தாறு தின மேற்பெற்று வருவனெல்லாம 

தீரா டசம் எணட்படும், 

  

தாண்டகம். 

இருபத்தேழெழுத்து முதலாக எழுத்துக்களைபபெ 

றது வரும் அடியான் வருவனவெல்லாம் தாண்டகம என 

பபடும், இது தண்டகசம்பக்தமுடைமைபந்றித் தாண்ட 

கழ் எனபபட்டது. 

தண டகம் - அரியததில் வரும் ஒருவசைச்செய்யுள். 

உதாரணம், 

வானிலவி முலொர்பப மருவி மாண்பான் 

மயில்வலமாய் வர் துலவச் சுரும்பு பாடத் 

தேனுலவி ஈறுமுல்லை முறுவ லிப்பத் 

இசையினறுர் தேந்தளவஞ் றக்து பூப்பக் 

கானிலவி மலிகொன்றை விரிந்து ஞாலக் 

கவினியவாய்ச் சார்நகதுதான் கலந்து கண்ணார் 

மானிலவு மடகோக்க நெடிய வாட்கண் 

வனமுலையாய் மாறுமனம் வருந்த னீயே, 

இஃது ௮டி.சளெலலாம் இருபத்தேழெழுத்தடிகளாய Har 

கொத்து வருதலால் ௮ளவியற்றாண்டகம் எனப்படும். ௮ளவொவ் 

வாது வருவது ௮ளவழித்தாண்டகம் எனப்படும். 

செ.றிகழலுக் இருவடியுர் தோன்றுக தோன்றும் 

திரிபுரத்தை யெரிசெய்த சிலையுக தோன்றும்



௧௮௮ யாப்பருங்கலக்காரிகை, 

கெதியதனை விரித்துரைத்த நேர்மை தோனறும் 
கெற்திமேற் கண்டோன்றும் பெற்றர் தோன்றும் 

மறுபிறவி யறுத்தருளும் வகையுக் தோன்றும் 

மலைமகளுஞ் சலமகளு பலிஈ,த கோன்றும 

பொறியரவு மிளமதியும பொலிந்து தோன்றும 
பொழிதிகழும் பூவணதச்தெம் புனித னார்க்கே, 

இஃத அடிகளெலலாம் ௮அளவொவவாமையால gore gg. 

பகம் எனப்படும். சாணடக இல சக்தததாண்டசம, தாண 

_க்சசச்தம், சமசகதசாண்டகம என்மும். வகைகளும் உள, 

அவைகளையு॥ மறறை எட்த்தளவைகளான் வரு சாண்டசஙசளை 

யம யாட்பருக்கல விரு5இ மூதவியவற்றிறகானாக, 

  

பொருளு கொகைடும். 

எழுத்துப் பதீன்முன் நிரண்டசை சீர்முப்ப தேழ்தளைடைந் 
தீழுக்கி லடிதோடை நாற்பதீன் முன்றைந்து பாவினமுன் 
றொழுக்கிய வண்ணங்க ணாரேன்ப தோண்போருள்கோளிரு 
டழுக்கில் விகாரம் வனப்பேட் டியாப்புள்வகுத்தனவே “மூ 

இ-ள். எழுசதுக்கள் பழின்கமூன்று, அசைகள் இர 

ண்டு, சீர்கள் முபபது, களைகள் பழு. அடிகள் ஐந்து 

கொடைகள நாற்பத்துமூன்று. பாக்கள் ஐ௩து, பாவின 

ங்கள மூன்று. வண்ணங்கள் நாறு, பொருள்காள்கள் 

ஒன்பது. விகாரங்கள் ஆறு. வனபபுக்கள் எட்டு, வை 

கள இகத யாபபருங்கலக்காரிகையிற் சொல்லபபட்ட 

பொருள்களாகும். எ.- நு. (௧௦) 

  

ஒழிபியற்காரிகைமுதனினைப்பு. 

சீரோ€ விட்டிசை மாஞ்ச் ரியற்றளை சேர்ந்தருகி 
வாரடர் கோங்கை வருக்கஞ் சுருங்கிறிறு வான்போருளும் 
சீரிய தூங்கேந் தடூக்குச் சிறந்த வேழுத்துமன்றே 
ஆரு மோழிபியற் பாட்டின் முதனினைப் பாகுமன்றே, ௧௧. 

யாப்பருங்கலக்காரிசை முற்றிற்று, 

—~»}o——



a. 

அருஞ்சொ றபொருள்கோள். 
அய இம்: a 

  

HEVO—HFVDHUM, Hsu. ௮ ரம்பெறல்--பெறற்கரியது. 
சை, அலவன் --அணஜெண்டு, 

அக்வலவிருஉ சம்--௮௪ ரிய விரு ௮ள்ளஉ--சேறு, 
த்தம், அளிதல்--சனிதல, 

அகவற்றுறை--ஆகரியத் துறை, (அதருர்-போருளில்லாதவர், 
௮கீவுதல-- அடுதல, ஒலிததல, । அறப்பறம்--இறையிவிகிலம், 

௮ங்கம்--ஆருசசருடைய ஆகம 'அ.றிரதிகினோ--அதிச்தோர், இ 
ங்கள் மூனறதுள் ஒன்று, | ௪ன் ஒரிடைச்சொல், 

அசைத்சல்--வைத்தல், இருத்த ௮ஜுங்கல்--கெடுசல், 
go. "பிடியின் புறத்தசைத்ஆஇ--ஆருகதருடைய சமம் 
தகை,” | கள் மூன்றஜள் ஒன்று, 

௮சைதல்--இளைத்தல், வருக்து ஆம்பல--மூநஙிகில், ஒருபண், 
தீல், இருததல். (ஆய்தல்--உள்ளதனித் HBS 

அழி.கள்--பெரியோன், கடவுள், தல். 
தலைவன், ( ஆர்சலி--சடல், 

அடுக்கம்-பக்கமலை, மலைச்சாரல், அருக ச£--அருகசமயத்தார். 
அடும்பு--௮டம்பஙகொழி, | ஆலல்--அரவாரித்தல், 
௮த1--வழி, 'ஆவணம்--உரிமையோலை, 

அந்தர துத்துபி-தேவதுக்துபி. அழியான் விட்டுணு, 
௮ரதி௦--அவ்விடம, ௮சைகிலை அழியிழைசத௨--நாயகனை நினை 

களுள் ஒன்று. ந்து வருஈதும் காயதி நாயக 
அரக்க சதுட்டயம்--அருகசசம| வைக் கூடுதல சம்பவிக்குமோ 

யத்திலே வீடுபேறெனச் சொ! சம்பவியா?தா ஏஎன்பதறிதற் 
ல்லப்பட்ட அசர்சஞாசம், ௮] கோர் குறியாகக் கணகளை மூ 
நச்சதரிசனம், ௮ஈநதவீரியம்,! டி.க்கொணடு மணவிலே வட் 
௮ரக்தசகம், என்னும் நான்! டமாகச் சுழிததல், ‘Carag 
மை, 'வீடெனபபடும் வீனை! வரமணலைச் செநங்கையாற 
விடுதல் பெற்றதக் - ara ருன்பரப்பி -- ஏய்ர்திழைத்த 
ழிற்ரோளினா ய$்தரான்மை, கூடலே யென்னாவாய்” என் 
யே” என்ரு சிவகசகசாமணி। ரூர் ஒளவையரா, வட்டமா 

காரர், இய சுழியினிரு தலையும் ச£₹திக் 
அமலல்-- நெருங்குதல், ருமாயின் கூடுதலுளதென்று 

அரற்று--பலவுஞ்சொல்லித்தன்| நிசசயிக்கப்பமெ, வேறுங்க. 
குறை கூறுதல், par. 

அரிக்குரல்--தவளையினொலி, [ஆற்றுச்சாலாட்டி -- மரு தநிலப் 
அரிமா--ரிக்கவேறு, பெண்.



a. 

ஆ௮--வழி, 
வினாமை--ரீக்காமை, 
இலக்கயம்--௨உதாரணம், 

இலர்சல்--ஏறு,௧௨. 

யாப்பருங்கலக் காரிகை, 

கண்கூடுதல்-- சேருதல். 
£இர்ப்பு பிரகாசம், 

(கம்பலை --ஒயி, 

|கீயந்தலை மானை க்கன்று, 
இதத்தல் ௮ தடத்தல், செல்லு கராம் -முதலையிலொருவகை, 

தல், 
இதவு--சேன்கூடு, 

இறதல-- முடிதல். 
இறும்பு--குறுககாடு, 6றுமலை, 

சிறு தூற. 
இறுவரை--பெருமலை, 
இழுச்கு- தவறு, 
இனியார் மன்று -- கடுக்காய்," 

தான்றிக்காய். கெஃ்லிக்காப், 
என்னும் ஞூன்றுக சத்தா 
fous Or. 

உதாரணம்-- எடுத் துக்காட்டு, 

உடுவிலான்--சக்திரன், 

(கல ஒரொலிக்குறிப்பு. 
 தல்வாஃமுரத் க்ஸ் மோட்டுவார். 

, கவலை -கவர்வழி, 
 கவுதி குர்தி சசாசன்மகள், 
சழப்படிசம்--.சளழக்கூதது. 
சாணக் ஒருமரம, 
கார்னக--௪, பெண், @. &UL. 

ளைக்கலித்துறை. ௩. அற்பமா 
ன எழுத்துக்களால் ஆக்கப்ப 
ட்டு மிக விரி; பன வாய பொரு 
wets அறிவிக்கும் பாட்டு 
(ரூச்திரம்), ௪, ஒருவகைவிரு 

| த்தம், 

உடை--வஸ்.இரம், 'சானல--கடற்கரைச்சோளை, 
உலவை---௪றுசொம்பு. 'கணி-- சதங்கை, 
உறகநை- உறையூர், ' ரூணில்--ருறுக்தடு., 

உறழ்தல்--6த்தல, (ருருரு--பதவை, 
உருலியர்--உருசொழிக, “கேள் குரூ௨--சிறம், 

வரும்போதினெழாதாய்க்குறு ! (குல அரும்பு, பூ, இலை முதம் 
Sure.” | யன கூடியிருக்கும் தாது. 

எல--ப௧௨, “குருஇப்பூவின் ருளைக்கார்த 
எழ₹2--எழாதொழிக, ் ட்டே 
ஏறும்பி--மானை, 'குளவி-சாட்மெ Sas. 

@ 0 — FS pis. “அருளெஓகுதளை-புறககூறல், அற்பகா 
மிலராய்,"! என்னும் என்பது, தசை. 
எனும என இடைக்குறைபா கூவினி--.நரலாரம், 

யிற்று. கேள் -கேள்உன். 
ஏதஇல--அய௨. கொங்கு கறுமணம், “காகக் 

ஏ.ப்த்தல்--ஓத்தல், 
ஏ: ஒருவமவுருபு. 

© pe p—al a Ha on cer. 
ஏனல--இனைப்புனம், 

ஒல்லுதல்--இயலுதல். 
ஒப்புசல்--மீக்குதல. 
சடம்- காடு, 

சடம்பாடவி--மதுரை, 

கடாசலம்--யானை, 

ச௦்தல் ஒத்தல், 
கடைமணி-.- பூண், 
musa x.” 

“கடைமணி 

| வரோ,” 
,சோடரம்--ரூரகு 
7 சாபு சழ கக்க 
கோள்-- குலை, 

oad er.” 
கோழி உறையூர், 
சகடம-- வண்டி, தேர், 
சாம ang. 
சால-மிக, 
சாவிகை--சட்டை., 
சிலம்புதல்-- ஒலித் தல். 

“கோக் கே சட் uw 

  சிரகம்--கரகம், வட்டில்,



அருஞ்சொற்பொருள்கோள். 

சிறத்தல்--மிகுதல், 
சனை--மரக்கொம்பு, 
சணக்கு--தேமல், 
சும்மை-- ஒலி, 
சூரரமகளிர் _தேவப்பெண்கள், 
ரூசஃ்--மிரம்பு, சூரற்கொழடி. 
செவ்வண்---சேோர்மை, 
செதிபன்-- சேதிதேசராசனாயெ 

$ிசுபாலன, 
சேய்--முருகக்சடவுள். 
சேர்கர்--இடைவிடாது 8நதப் 

போர், 

சோர்தல்--சொரிதல், 
ஞாழல்--புலிஈசக்கொன்றை, 
தீரூஇி-- நடுவுநிலைமை. 

தகை -- அழு. 
தீட-வளைவு. “தடர்சாட்டாழை,?? 
தமொற்றம்--மயக்கம், 

சபகியம்--பொன். 
தீபுதல-- கெடுதல், 
தம்முன் தமையன், “தம்மூளூ 

டிய பாலசரிதை'' என்னா சல: 
ட்பதிகாரகாரா. 

த்மி-- தணி, 

௩ 

னந்தலை--விசாலமான இடம், 
சனவு- சாகரம், 
மாகம்--பாம்பு, 
ராவலா--பண்டிதர் 
காவல்--நெல்லரிட சாமுவரை வி 

ளிக்கும் ஒருவார்த்தை, 
நிரை---பசு. 
படச் துயர், 
பணை--பெருமை. 
பர்தம்--கட்டு, 
பரக்கழிவு--பழிவிளைக்கை, 
(பல்லவம்-- தளிர், 
'பழு.து--பொய், 
பறகா9--பறம்புமலையையுடைய 

காடு. 
பறை--இறை, 
(பனிமழை, 

பாசறை-- பகைமேற்சென்ழோர் 
உறையுமிடம். 

பார்ததிவர்--அரசர், 
பாரி--சடையெழுவள்ளல்களில் 

ஒருவன 
| பாவித்தல--ஈன்றாக எண்ணுதல், 

| பிண்டி -அசோகமரம், 

      

  
தீலையல்--மழைபெய்து விடுதல், பீாா--பசலை, 

சொரிதல. 
are haa — தண்ணளிசெய் 

sash Sg—Wsée dg, 
§ wor -வெண்மை, 
தாம்--தாளததைக் கருதும் 7 

ஒலிக்குறிப்பு. 
தார மாலை, 

இகரி--தேர், 
இமில்- தோணி, 

இரபு--தீர்தல். 
துடுட்பு--முகை, 

துவறல்--துனித்தல்,. 
துன்பம்-- தயா) வடசொல, 

தேன் வண்டு, 
தொழு--பட்டி. 
தோடு---கூட்டம். 

சதன் --ஒரிடையன், 
ஈயர்சார--விரும்பப்பட்டார், 
சயப்பு--இன்பம், 

(புண ஈச்ச-.-இணக்கம், 
| பிட Lu Ov குல. 
'புலமபு- தனிமை, 

(புறல்சாடு--சடகாடு, 
'பூரலம்--அருக சருடைய ஆகம 

ங்களுள ஒன்று, 
பைசல-- துயர். 
பொய்தல--- விளையாட்டு. 
மடுச்சல்--இடைப்படுத தல. 
மதுகரம்-- வண்டு, 

மதுசூதனன் --விட்டுணு, 
மதுசசண்டு--வீரர்குடிக்கும் பா 

னம் வைத்திருக்கும் குழாம், 
மது-கள்ளுமுதலியன. தண்டு 
குழாய், “மாம்பழக் கனிகளு   மதுததண்டீட்டமும்.” €வககி 

| ந்தாமணிசாரரும் ''மதுத்தண் 
டோடுடையாடை”' என்று, 

மகதாரிலம்--சென்றற்காற்று, 
மருட்டுதல்--மயககுதல், 

 



௪ யாப்பருக்கலக்காரிகை. 

மன்ற-நிச்சமம், வஞ்சி... ஓரா, 
மாதவன் - விட்டுணு. | வடி. -மாமபின்சனபிளவு, 
மிதிலை-- குரியகுலத சத மிதி என் வட--பிஞ்ச. 

லும் அ சசனாலே காயபிக்கிப்ப, , வதி--வழி, 
ட்ட ஒரு பிர சான ககரி. 'வரதன் -வரக்சொடுப்போல், 

அரு சானன் -இருசராட்டிபான், 'வரைவயிம்---நுகிகிவ வயிரம், 
முத்தலைவேஃ--ரூலப்படை. | வதி--மகன். 
மூதுக்குறைவு-- பேரறிவு, (வாள் கொலை, 
நுருகிகல்---அழிதல, 'வானவன சோன். 
மேதி-- எருமை. | அவள்ரில் -பரயமை, 
2279 -பெருமை, வேதிய ரதுசாததம. 
"தன் -கண்ணபிரான, யது 2வரல -அறுநூ௩கில. 
வமீசத்சவன் எனப் பொருள 2 வலாவல. ப. கீயல, 
0.2: ஒரு தழஇதா tbs. | Fae g— வேளி. 

வகை-பிரிவ, 

eee
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