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EDITORIAL PREFACE. 

——~fo—— 

“As a system of rhythmical and melodious effects not 
indebted for their potency to their associated ideas alone it 

(poetry, appeals also to that mysterious power by which 
mere arrangements of sound can convey emotion which no 
one could have predicted beforehand and which no known 
laws can explain.’ —F.W.H.Myers. 

Poetic ideas find their fitting expression only in verse. 
From time immemorial the history of the poetry of all 
nations and of all countries bears strong testimony to this 
fact. When man’s innermost feelings as pity, grief, 
joy, wonder and love are stirred to their very depths, they 

naturally show themselves forth in measured and harmo- 

nious language which, apart from the sense of its distinct 

words, conveys by peculiar sounds alone the kind of 
emotion within. Thus in the language of melody the 
particular form of a good verse glitters like a transparent 

crystal through which is seen the exact nature of the 
emotion which made it its vehicle, 

Nowhere can this inseparable union of sound and 
substance of poetry be better appreciated than in the 
poetry of the Tamil language. In almost all good Tamil 
poems, whether ancient or modern, this harmony between 

sound and sense prevails so unvaryingly that averse in 

Tamil cannot be chanted at all except in a peculiar 

musical tone. As the combinations into which delicate 
feelings and strong passions enter are infinite, the 
expressions of them in verse are equally infinite. The 
oldest and the most valuable treatise that gave a
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scientific treatment to the study of versification in Tamil 
is that great and monumental work of the Tamil genius 

which is called Tolkappiam. There is ample evidence to 
show that the composition of this great work took place 
much anterior to the eventful period of the great “ Maha- 
bharata war” and the submergence of the continent 
Lemuria. At that ancient period the Tamils were a highly 

cultured, civilised and independent nation and were free 

from the influence of the Aryans, and their language also 
was in its pristine purity and had arich and extensive 

literature of its own as is manifest from the commentaries 

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

fication to the study of those metres which are the exclusive 

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

is made of the metres called Katlalatkkalithurai and 

Viruttan which in the medizval period rose into such 

prominence as to drive the pure Tamil metres almost into 
oblivion. 

The medizval period in the history of the Tamil land 

was one of great religious activity—a period in which the 
Saiva and Vaishnava religions on the one side and the 
Jainism and the almost dying Buddhism on the other 
were struggling for supremacy and sometimes for mere 

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

ling of the Aryans with the Tamils, the colloquial as well as 
the literary language of the latter underwent a marked 
change. Into the old Tamil metres of Kali and Agaval 
certain modifications were introduced so as to make them 
a little more free and flexible to include within them the 

religious ideas and chant the new-formed hymns in the 
conventions of the devout people, The taste for genuine 
Tamil poetry fell off on account of this religious upheaval
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and the old Tamil metres that embodied so many priceless 
poetic ideas, fell into disuse. The more the tendencies of 
the time inclined the people towards religion, the more 
artificial the poetry became. 

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

Kattalaikkalithurai and Viruttam which, being mere modi- 

fications of the old Tamil metres Kali and Agaval are not 

wholly unfit for conveying true poetic sentiments, Saint 

Manikkavachakar clothed his pure, serene and soul-melting 
ideas of human and heavenly love in his two sacred poems 
Tiruchitrambalakkovaiyar and Tiruvachakam, the greater 
portion of which is composed in the new metres. In the 
wake of his early and successful attempts in the new field 
of Tamil poetry, there followed a host of great saints and 
eminent poets among whom the names of Saint Sekkilar 
and poet Tiruttakkadevar stand pre-eminent for their 

beautiful poetic compositions the Periapuranam and the 
Jeevakachintamani, which exhibit great originality of 
poetic power, From the third or the fourth century of the 

Christian era downwards all poetry with a few exceptions 
here and there, was composed for the most part in the 

new metres. Hence a scientific study of these new kind 
of measures became quite necessary to the Tamil student. 

Yapparungalam which is now for the first time 

presented in a printed book-form to the Tamil reading 

public, is a rare and comparatively old Tamil treatise on 

Tamil prosody. Besides treating complettely of the ancient 

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

new Kalithuraiand Viruttam metres, classifies and groups



vill EDITORIAL PREFACE. 

them all scientifically. The text contains only ninety six 
aphorisms ranging from one to twentynine lines in length 

which can be printed in six or seven pages of this size. 

But the value of the work is heightened to a remarkable 

extent by its exhaustive and learned commentary which 

has covered nearly six-hundred pages in print. That the 

commentator must have been a great and profound Tamil 

scholar who possessed a critical and comparative know- 

ledge not only of almost all standard works in Tamil but 

also a few of the Sanskrit works extant at his time and 

preceding it, would be evident even to those who simply 

glance through this book. 

The evidence—both internal and external—that can be 

gathered from this work, as also from references to it in 

other writers, goes to prove conclusively that the author 

of the Yapparungalam text was called Amritasakaranar; 

but it is regrettable that the name of its able and learned 

commentator is not at all known at present. There is 

clear evidence to prove that the composition of the text 

of Yapparungalam must have taken place either at the 

beginning or in the middle of the tenth century A. D. 

In the Tamil introduction to the second volume of this 

work we have gone into details of the evidence for fixing 

the authorship and the date of the text and, to a certain 

extent, of the commentary also. 

It had long been our desire to print this valuable work 

and thus save it from the destruction which awaited it, if it 

had been allowed to remain in the few palm leaf manuscripts 

that were to be met with here and there in the Tamil coun- 

try. We had been continually exerting ourselves to obtain a 

number of manuscripts of this work and with all our efforts
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we have not been able to get yet more than afew. Even 

of these few, only one or two were in good condition and 
the rest mostly moth-eaten. However, al] these were highly 
serviceable in collating the readings of the text and 

commentary and bringing out the correct reading to the 
utmost possible extent. We are quite conscious of the 
short-comings in this Edition, which we are sure, will be 

treated with indulgence, by those that have some ex- 
perience in such undertakings, and which we shall be glad 
to correct in the next edition when pointed out by any of 

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

so readily assisted us in the preparation of this work 
for the press.





ப இப்புரை 

* கண்ணுதற் பேருங்கடவுளுங் கழகமோ டமர்ந்து 

பண்ணறாறத் தேரிந்தாய்ந்த விப்பசுந்தமிழ் ஏனை 
மண்ணிடைச்சில இலக்கண வரம்பிலா மோழிபோல் 
எண்ணிடைப்படக் கிடந்ததா எண்ணவும் படூமோ'' 

என்று ௮ன்றோர் கூறிய திருவாக்கின்பொருள் சற்ில பாஷை 

களை ஒப்பிட்டு நோக்குவார்க்கும் இனிது விளங்கும். பண்டைக் 

காலந் தொட்டு நூல்வழக்கும் உலகவழக்கிலும் திருத்தம் ௮டைக் 

து மக்களறிவின் வளர்ச்சிக்குப் பெரிதும் உதவி செய்வனவாய்ப் 

போதரும் பழையமொழிகள் சிலவேயாகும். இப் பழைய மொழி 

களில் தமிழ்மொழியை யொழித்து ஓழிந்தவற்றிற் பெரும்பாலன 

உலக வழக்கின்றி இறர்தொழிர்தன. திஞ்சுவைவிளைக்கும் முப் 

பழத்தினும் இனிய மெல்லிய ஓசையின்பம் வாய்ந்த செசர்தமிழ் 

மொழியோ எத்தனையோ யிரம் ஆண்டுகள் கழிர்தும் சன் இளமை 
கெடாதாய்க் கழிபெரு மகிழ்ச்சியோடு உலவிவருதலை உற்று சோக் 

குங்கால் ௮தனை வழங்கிவர்த ஈன்மக்கள் எவவளவ நுண்ணவிவும் 

எவ்வளவு ௮மைதியான தன்மையும் எவ்வளவு நாகரிகமும் உடைய 

வர்களாய் இருர்திருக்கவேண்டுமென்பதை ௮ஹமிகின்றோம். பழைய 

சாட்களில் வேறுபலமொழிகளைப் பேரிவர்த மச்கள் நுண்ணமிகி 
௮ம் அமைந்த குணத்திலும் சாகரிகத்திலும் சிறப்புற்றவராய் இல் 

லாமையால், ௮வர் வழங்கிய பாஷைகளெல்லாம் ஏண்டுகடோறும் 

மாறுதல்கள் பல எய்தி இலக்கணவரம்பில் ௮கப்படாவாய்ப் பய 

னின் மிக் கழிந்தன, தமிழைச்சூழ இஞ்ஞான்று ஈடைபெறும் பல 

பாஷைகளை ராய்ந்து பார்ப்பவர்க்கும் ௮ப்பாஷைகள் ஓர் இலக் 

கணவரம்பில் நில்லாமல் பலபடச்சிதறி ஒழுங்கெமிக் கடத்தல் 

தெள்ளிதிற் புலப்படும். 

சாகரிகமில்லாத பாஷைகளிலே மக்களின் ஈல்லெண்ணங்களைச் 

காட்டுஞ் சொற்களுஞ் சொற்றொடர்களும் கருமணல்களோடு சலர் 

அ இடெர்த பொற்றுகள்கள்போல், ௮ல்லாத பலவுடன் மயங்கி 
ஒரொழுக்குமின்திச் சிதர்ச்துடெக்கும், நாசரிகம் ௮மைஈ்2 மொழி
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யிலோ சிதர்ந்துடடந்த ௮ச்சொற்களுஞ் சொற்றொடர்களுமாயெ 

பொற்றுகள் பொறுக்கிச் சேர்க்கப்பட்டு, ஈல்லிசைப்புலவன் ஈன்மதிக் 

குகையில் உருகிச் செய்யுள் என்னும் ௮ச்சிலே வார்க்கப்பட்ட, ௮ளக் 

கலாகா ௮ழகு மிக்க யாப்பென்னும் பொற்பாவையாய் எழுந்து 

நின்று விளங்கிக், காண்பார்க்குங் கேட்பார்க்குமெல்லாம் அழியா 

இன்பத்சைப் பொழியாகிற்கும, இவ்வியல்பிற்றாய் எழில்கலங் 

கனிந்த யாப்பானது உயிரையும் உணர்வையுங்கரைத்து இன்பவடி 

வாக்இத் 2தன் போல் ஓழுகும் தித்திக்கும் ஓசையின் பல கூ.றுபாடுக 

ளாற் பல பாக்களும் பல பாவினங்களுமாய்ப் பெரு நிற்கும், 

வேற்றுகாட்டுச் சொற்களும் பொருள்களுமான ஆடையணி 

கலன்கள் தன்னை வர்து அுணுகப்பெறாமல், தன் றெப்வ வளகாட்டு 

அஆடையணிகலன்௧களையே ஈமது தண்டமிழ்த்காய் தன்மேற்கொண்டு 

பொலிகர்த அுக்காளில் அவளத .தம்பற் செவ்வாயினின்றும் ௮மிழ் 

தம் ஒழுகினாற்போற் புறம்2பாச் ச வெண்பா அகவற்பா கலிப்பா 

வஞ்சிப்பா என்னலும் இயற்கைச் செர்கமிழ்ப்பாச்கள் பாவினங்களின் 

௮ரிய பெரிய ௮மைதஇிகளையெல்லாம மாற்றவெடுத்து முடியவிளக் 

கும் அருந்தமிழ் நால் ஒல்காப்பேருமைத் தோல்காப்பியம் ஒன்றுமே 
யாம், 

இனி, ௮காட் கழிந்தபின் இடைப்பட்ட காலத்தே der 

பொருள் வளனில்லா வேற்றுகாட்டவர் வறுமைகூர்க் து செந்தமிழ்த் 

தனிவளராடு புகுந்தார். புகுதர, எல்லா மக்களிடத்.தும் ௮ன்புடைய 

ளான ஈம் செந்தமிழ்த்தாய் அம்மக்கள் தம்மையும் ௮கங் கனிந்து 

முகம் மலர்ந்து ஏற்று ௮வர்வறுமைதீரத் தன்பாலுள்ள வளங்களை 

எல்லாம் உளங்குழைர்துதவி யூட்டி ௮வரை மகிழ்கிச்சனள், மூழ் 

விப்ப, sage sog De Stag தாம் தமது வறங்கூர் சாடுகளினின் 
லுங்கொணர்ஈ்த பன்மொழிச் சில்பணிகளை த தமது ஈன்றிக்கு ௮றி 

குறியாக ௮ன்னைகைச் கொடுத்தார், நர் தமிழன்னையும் ௮வை இயல் 

பாலும் ுளவானும் மிகச் சிமியவாயிலுற் அ௮ன்புறுமக்கள் தர். தன 

ரென்பதனால் உவராது ஏற்றுத் கன் விலை வரம்பற்ற மணிக்கலன்ச 

ளோடு அவற்றைக் கலக்தணிந்தாள். இம்முறையால் வடமொழி 

யாளர் கொணர்க்த சல சொற்களுஞ் சில யாப்புவகைகளுமாம் ௮ணிக 

லன்களும் ஈந்தமி ழன்னையின் புனிதமேனியின்கட் சாணப்பட 

லாயின,
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இன்னும் ௮வ்விடைப்பட்ட காலத்தே வடமொழிமக்கள் திரள் 

இரளாகச் தமிழ்வளகாடு புகுந்து செர்தமிழன்னைபால் அடைக்கலம் 

புகவே, ஈர் தமிழன்னை தன்மக்கள்மேல் வைத்த அன்பிளும் மிடிப் 

பட்டு வந்த ௮வ அயற்பு,தல்வர்பால் ௮ன்புமிகவைத்து ௮வரை மூழ் 

விப்பான் வேண்டி அவர் மாற்றித்தர்த கிருத்தப்பாக்களாம் ௮ணிக 

லன்களைக் தனக் ட இசைந்தவாற்றாற் பலவகைப்படத் இரித்துச் சிறக் 

கச் செய் சணிக்திவொ ளாயினள், இகனாலன்ேோ, 48. பி, மூன்றாம் 

நூற்றாண்டில் இகழ்க்த சைவ சமயாசிரியரான மாணிக்கவாசக சுவா 

மிகள் காலந்தொட்டு இற்றைநாள் வரையும் காவியங்கள் புராணங் 

கள் இதிகாசங்கள் மூதலாயினவெல்லாம் பெரும்பாலும் பலதிறப் 

பட்ட விருத்தப்பாக்களினாலேயே யாக்கப்பவேவாயின ? 

தமிழுக்2க சிறப்புரிமை வாய்க்க பாக்கள் வழங்கிய பண்டைக் 

காலத்தில் இயற்றப்பட்ட பழந்தமிழ்ச் சீரிய தாலான தொல்காப்பியத் 

இல், பிற்றைஞான் ௮ு வர்,த கலித்துறைகள் விருத்தங்கள் முதலியவற் 

அன் இலக்கணங்கள் ஒரு ௪,௮ிஓுங் காணப்படமாட்டா, தமிழுக்கே 

உரிய பாக்கள் பாவினங்களோடு இப்புதிய பாக்கள் பாவினங்களின் 

இயல்புகளையும் விளங்க விரித்துரைப்பது யாப்பருங்கல விருத்தி என் 

னும் இர்.நூல் ஒன்றுமேயாம், இதனிலும் இவவிலக்கணங்களைச் 

சுருக்கமாகக் கூறுவன யாப்பருங்கலக்காரிகையும் வீரசோழியமுமே 

யாம், இடைப்பட்டகாலம் முதற்கொண்டு மிகப்பெருக வழங்கும் 

விருக்தம் கலித், துறை முதலிய பாவினங்களின் வேறுபாடுகளையும் 

இலக்கணங்களையும் நுனித்தறிந்து கோடற்கு யாப்பருங்கலவிருத்தி 
யினுஞ் சிறகததோர் யாப்பிலக்கணழூல் பி.௮ிதில்லை யென்பது தெளி 

பொருளாம். 

இந்நூற் சூத்திரங்கள், அச்சிட்ட பக்கங்களில் ஏறக்குறைய 

௮து நாறு பக்கங்களைக் கவர்ந்து விரிச் து (செல்லும ஓர் ௮ரிய பெரிய 

உரையின்௧ண உள்ள அரும் பெரும் பொருள்களையெல்லாம் இரு 

மூற்றிருபத்திரண்டு அடியுள் ௮டக்கிக்கொண்டு, 

் சொஃலிற் சுருக்கிப் பொருள்பெருடுத் தொன்ஞான 

மெல்லாம் விளசகி யிருஎகற்றும்---ஈல்யாப் 

பருங்கலம் வல்லவர் தாமன்றே கேள்வி 

ஒருக்கறிய வல்லா ௬ணாரக்து”
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என்று சிறப்பிக்கப்பட்டாங்கு சொற்செறிவும் பொருட் பெருச்கமும் 

வாய்ஈ்.து இகழ்கின் றன. 

இனி, இத்துணைச்சிறர்ததாகிய இவவியாப்பருங்கலமென்னும் 

நூலின் ஆடரியர்பெயர் இக்நாற் பாயிரத்தால் இனிது விளங்காமை 

யின், Joos om சிறித ஈண்டு அராயற்பாற்று, இந்நூற்பாயிரம் 

இவவா?ரியர் பெயர் கூறுகின்றவிடத்துக் (கடற்பெயாருர்தவத் 

தோன்'” எனக் குறிப்பாற் கூறியதன்ி வெளிப்படையாற் கூறிற் 

அிலது. ௮ப்பாயிரத் துக்கு உரைகூறிய இக் நாலின் விருத்தியுரைகார 

ரும் கடலினது பெயரினையுடைய அரியதவத்தினை யுடையோர்' 

என்று சொற்பொருள் விரித் துரைகூறினாே யல்லாமல், gat இயற் 

பெயர் இதுவென்று சுட்டிக் கூறினாரில்லை, இது கடக்க, 

இனி, மாப்பருங்கலக்காரிகை யென்னும் யாப்பிலக்கண நாலும், 

இவகியாப்பருங்கலம் என்னும் தாலும் ஆரியர் ஒருவராலேயே செய் 

யப்பட்டனவென்பது, யாப்பருங்கலக்காரிகைக்கு உரைவகுத்த 

குணசாகார் உரைத்த உரையான் ௮ஹியப்படும்; என்னை 1 ௮வர் 
யாப்பருங்கலம் என்னும் யாப்பிற்கு அங்கமாய், ௮லங்கார முடைத் 

தாகச் செய்யப்பட்டமையால் யாப்பருங்கலக்காரிகை என்லும் 

பெயாத்து'' என்று உரைகூறினுராகலின். எனவே, யாப்பருங்கல 
மும் யாப்பருங்கலக்காரிகையும் ஒருவராசிரியராற் செய்யப்பட்டன 

வாமென்பது பெற்றும். 

இனி, இவவியாப்பருங்கல நூலுக்கு விருத்தியுரைகண்ட ஆரி 

யரும் இஈழாற் பதினைச்தாம் சூத்திரத்திற்கு உரைத்தவுரையில் “Bi 
மூலுடையாரும் 'மாஞ்சர் கலியுட்புகா' எனவும் * * * பிறவாற்றா 

னும் விளங்கக்கூறினா.'' என்று கூறுதலானும், ' மாஞ்சீர்கலியுட் 

புகா' என்னுஞ் செய்யுள் யாப்பருங்கலக்காரிகைச் மிசய்யுளாதலா 

னும், ௮க்காரிகைச் செய்யுளை யியற்.றினாரும் யாப்பருங்கல நூலா)ரி 

யரும் ஒருவேரயென்பது பெறப்படலாலும் யாப்பருங்கலக்காரிகை 
மூலாசிரிய2ர யாப்பருங்கலத்திற்கும் நூலாசிரியரென்பது ஐயமின் 

தித் துணியப்படும் என்க. 

இனி, யாப்பருங்கலக்காரிகை நூலாசிரியர் பெயர் அமிர்தசாகரனார் 

என்பது ௮்.நூற்குரைகண்ட குணசாகரர், (! இக்.நூல் யாவராற் 

செய்யப்பட்டதோ வெனின, ஆரியமென்னும் பாரிரும் பெளவத்
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தைக் காரிகையாக்கத் சமிழ்ப்படுத்திய அருர்தவத்துப் பெருர்தன் 

மை அமிர் தசாகரனுரென்னும் ஆரரியராற் செய்யப்பட்ட." எனக் 

கூறுமாற்றால் ஈன்கு பெறப்பகிகின்றது. இங்கனம் யாப்பருங்கலக் 

காரிகை நூலாடரியர் பெயர் ௮முதசாகரனாரென்பது இனிது பெறப் 

படவே, யாப்பருங்கல நாலாசிரியரும் IM சசாகரனா 2ரயாதல் ஈன்கு 

பெறப்படும். என்னை 7 இவ்விரு _நாற்கும் ஆ௫ிரியர் ஒருவரேயாவது 

முன்னே அணியப்பட்டமையின் என்பது, 

இனி, வீரசோழிய உரைகாரரான பெருச் தேவனார் வீரசோழிய 

௮லங்கா£ப்படலம் முப்பக்தொன்பதாஞ் செய்யுளுரையில், ( மாலை 

Lot DS p சக்கரஞ் சுழிகுளம்'' என்னும் இவ்வியாப்பருங்கல நூலின் 

தொண்ணாறறாருஞ் சூத்தாச்தை எடுத்துக்காட்டி ,  என்றுதுமிர்த 

சாகரனார் கூ.மியனகொள்க'' என்று ௮ச்சூக்தொமியற்மினார் பெயர் 

விளங்கவெடுத்து மொழிதலாளும், அச்சூத்கரம் இவ்வியாப்பருங்கல 

நூலிலன்மி வேறியாண்டுங் சகாணப்படாமையானும் யாப்பருங்கல 

நூலாசிரியர் பேயர் அமிர்தசாகரனாரே யென்பது ஐயுறவின்றித் துணியப் 

படும் என்க, 

இனி, இவ்விருத்தியுரையுள் எடுத்தாளப்பட்ட நூல்கள் முதலிய 

குறிப்புகள் பலவும் இர்.நாலின் இரண்டாம்பகுதியில் சேர்ச்சப்படும், 

இத்துணைச் சிறர்ததாகிய இந நாலையும் இதனுறையையும் pe 

சியற்றி வெளியிட வேண்டுமென்னும் விருப்பம் நீண்ட ரசாளாக 

எமதுள்ள த்தே நிலைபெற்றிருர்தது, ௮வ்விருப்பக்தை நிறைவேற் 

௮;தற்பொருட்டுப் பலவிடங்களில் யாப்பருங்கலவிருத்தி ஏட்டுப் 

பிரதிகள் தேடினேமாகச் சிற்சில ஏடுகளே கிடைத்தன. தமிழகத் 

தார் இலெர்பால் இவ்வேடுகள் இருந்தும் ௮வர ௮வற்றை யாம் சல 

காளேனும்பார்க்க மனம் ஒருப்பட்டாரில்லை. தாமேனும் இவ்வரிய 

பெரிய நாலை வெளிப்படுத்தின ரோவென்றால் ௮.துவும் இல்லை, ype 

தோ! நம்சாட்டவர் செயல் பெரிதும் இரங்கற்பாலதொன்றும்! 

தாமும் பயன்சொள வறியாது பிறரையும் பயன்பெற (வொட்டாது 

தடைசெய்து ௮ருமைபெருமை வாய்ந்த செந்தமிழ் மூல்களைச் 

செல்லுக்கு இரையாய் ௮ழியவிடுதல் மிசவும் ௮ருவருச்சுற்பாற்று, 
அத டெக்ச்,
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ஏடுகள்பற்பல கிடைக்கும் வரையில் வாளா இருப்பேமாயின், 
கிடைத்த ஏடுகளும் எங்கே ௮ழிரச்துபபுமோ என்னும் ௮ச்சம்மீதார் 

தலாற் கிடைத்த சல ஏடுகளை ஒன்றோடொன்று ஒப்பிட்டு ஈன்கு 

ஆராய்வித்து, இயன்றமட்டும் பிழையறத் திருத்தஞ் செய்வித்தும், 

பிரதிகடுணையின்றித் இருத்த எலாதவற்றை எட்டிலிருந்தவாறே பிரதி 

செய்வித்தும் பதிப்பித்து வரலாயினேம். இங்கனம் உறுப்பியலை 

முடிப்பித்துச் செய்யுளியலில் ஒரு சிறுபகுதி ௮ச்சிடுவித்.து வராறின் ற 
தறுவாயில் வேறு ல ஏூகள் சஇடைத்தன; அவற்றுள் ஓர் ஏடு 

பெரும்பாலுந் திருத்தமுள்ளகாக இருக்க. உடனே, ௮ச்சிடிவித்து 

முடிஈ்சபகுதிகளை இவ?வடுகளோடுவைத்து ஒப்பிட்டுப்பார்க்கப் பல 

பாடபேதங்களும் பலபிழைதிருச்க௩்களும் புலனாயின, அவற்றை 

இனி ௮ச்சானபகுதிகளிற் சேர்க்கலாகாமையின், நீண்ட பிழைதிருச் 

தச் குமிப்பொன்றும் பாடபேதக் குமிப்பொன்றும் தனியாக றுச் 

சட்டுச்சேர்க்கப்பட்டன. எஏடுகளிலிருச்து பழைய _நால்களைப்பெயர்த் 

தசெழுதி ௮ச்சிடுவிக்கும் பெருவருக்கத்தினை உணர்ந்தோர் இங்கனம் 
Diba குறிப்புகள் சேர்த்ததனைப் பிழையாகக் கருதார். 

எம்மை இன் முயற்சியிற் புகுவித்துத் தோன்றாத் துணையா 

யுடனிருர்.துதவி இதனை முடிப்பித்த எல்லாம்வல்ல ௮ண்டவன் 

அிருவருளை வழுத்துகின்றோம்.



YAPPARUNGALACCUTTIRAM WITH THE 

VIRUTTI OR COMMENTARY, 

  

(* These notes were taken fro.n the report on a search for Tamil manus- 
cripts prepared under the orders of the Government of Madras. The inaccuracies 

which appear to have crept into these notes are corrected 10 401, 11.] 

The Text was written by Amrtasigaran, who, it 

15 8810 10 16 நா61௨௦௦ (சறப்புப்பாயிரம்), followed the teaching 
of Gunasfgarar as can be seen from the following pas- 

sage i— 

முழுதுல கிறைஞ்ச முற்றொருங் குணர்ச்?தான் 

செழுமலர்ச் சேவடி செவ்விதின் வணக்ூப் 

பாற்படு தென்றமிழ்ப் பரவையின் வாங்கி 

யாப்பருங் கலஈனி யாப்புற வகுத்தோன் 

தீனக்குவரம் பாகிய தவத்தொடு புணர்ந்த 

குணக்கடற் பெயரோன் கொள்கையின் வழா 

துளக்கறு கேள்வித் துகடீர் காட்டு 

அளப்பருங் கடற்பேய ரருந்தவத் தோனே, 

The name of the author is referred to partly in 
the expression Kadarpeyar, ‘having the name of the 
ocean’; and the full name is given by Perundevanar, 
the commentator of the Virasolivam, as Aimrtasigara- 

nar.* As  Perundevanar, the commentator of the 

Virasdliyam, is considered to have been a disciple of 

*ப மாலை மாற்?ற சக்கரஞ் சுழிகள 
மேக பாத மெழுகூற் திருக்கை 

காதை கரப்பே கரச துறை பாட்டே 
அசங் கொளலே வாவ னாற்றிச் 

8
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Buddhamitra, the Author of the Text, and a contem- 

porary of Virasdla alias Kuldttunga I, who reigned be: 
tween 1064-1113, the author of the work under notice 

must have flourished before the eleventh century. The 
commentator, whose name is not known, quotes authors 
and works very copiously, and I shall give, at the end of 

this notice, alist of them which [ consider very useful 
  

கூட சதுக்கம் கோமூச் இரியே 

யோரெழுக் தினத்தா ஓயர்க்த பாட்டே 

பாத மயக்சகே பாவின் புணாப்பே 

யொற்றுப் பெயர்த்த லொருபொருட் பாட்டே 
சித்திரக் சாவே விசித்தாக் காவே 

விகற்ப ஈடையே வினாவுச் தரமே 

சருப்பசேதா பத்தாஞ் சாரர்ச வெழுத்து 

வருத்தன மற்றும் வட தாற் கடலு 

ளொருக்குடன் வைத்த வுகாரண நோக்கி 

விரித்து முடித்த மிறைக்கவிப் பாட்டே 

யுருவக மாதி விரவிய லீழய் 

வருமலங் காரமும் வாழ்த்தும் வசையுங 

கவியே கமகன் வாதி வாக்கியென் 

Paws டன்மையு மவையின தமைதியும் 

பாடுதன் மரபுச் காரணைப் பகுதியு 

மானந்த முதலிய வூனமுஞ் செய்யுளும் 

விளம்பன க் இயற்கையு நரம்பின் விகற்பமும் 

Liem ap இறலும் பாலையும் கூட்டமு 

மெண்ணிய இணையு மிருஅவுங் காலமு 

மெண்வகை மணமு மெழுத்துஞ் சொல்லுஞ் 

செக்.துறை மார்க்கமும் வெண்டுறை மார்க்கமுர் 

தீர்திர வுத்தியுர் தருக்கமு ஈடமு 
மூர்து நான் முடிக்க முறைமையின் வழாமை 

வக்தன பிறவும் வயினமிக் துரைப்போ 

னக்தமில் கேள்வி யாசிரி பன்னே.” 

என்று அமிர்தசாகரனார் கூறியன கொள்க,--வீரசோ, 1, 190.
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as many of the names are scarcely known at present. It 
has enabled me to make several inferences which are very 
important for the History of Tamil Literature, and some 
of these are given below :— 

(1) Poygaiyar, who is the Author of the Kalavalinar- 

padu and portions of the anthologies called Nayrinai and 
Purananuru, and also the Tamil Saint of the same name, 
are frequently referred to by the commentator without 
any attributes which may indicate a difference. The stan- 

zas quoted from the First Tiruvandddi of the Iyarpa have 
been verified in the latter work with a slight difference, to 

illustrate some metrical peculiarity. I may also mention 
here the fact that Naccinarkkiniyar also refers to the 

Andddi above mentioned in the following passage :— 

(அது முத்தொள்ளாயிரமும் பொய்கையார் முதலாயி£ீனார்கள் 

செய்த அர்தாதிச் செய்யுளும் எனவுணர்க,"' 

“Instances of the poem are the Muttollayiram and the 
Anddidi composition of Poygaiydr and others.” 

From the identity of the names, we may infer that 
Poygaiydlvar was called simply Poygaiydr and was the 

author of the Kalavalinirpadu and the portions of the 

Purananuru and the Narrinai as already said ; that he was 

called Poygaiyalvar when he became a Saint ; that he wag 
acontemporary of Koccenganan, a Chola King, and Kanaik- 

kalirumporai, a Chera King who was defeated in a battle 
by the former and was imprisoned. But when Poygaiyar 
composed the poem known by the name of Kalavalindr- 
padu in honor of the victorious Chola, the latter ordered 
the release of the Chera King ; and the event shows what 
amount of respect and reverence the Chola should have 
felt for the future Saint. I have roughly calculated the age 
of Kéccengatian to be the seventh or the eighth century



iv YAPPARUNGALACCUTTIRAM 

A. C., and the same age should be assigned to Pu- 
dattalvir, Péyalvar, and Tirumalisaiyalvar, who were the 
contemporaries of Poygatyalvar. 

(2) The commentator of the Yapparungalam under 
notice quotes the name of Pérdsirryar with certain attri- 
butes which belong to God Siva, and they are as follow: — 

1. பிறைகெடுமுடிக் கறைமிடற்றரனார் பெயர்மகிழ்க்த பேரா 

சிரியர், 

2, நீர்மலிந்த வார்சடையோன் பேர்மகழ்ஈ்த பேராஇரியர், 

“ Pérdsiriyar who pgloried with the name of Siva, who had 
the Ganges on his matted hair.” 

3. AfysrQnigssat QuutuBpés Cust@fud. ‘ Péra- 

siriyar......who burnt the three towns.” 

4,  திரிபுரமெரித்த விரிசடைஙிருத்தர் பெயர்மகிழ்ந்த பேரா 

திரியா, 4 நி என்ர... 44110 இமாறர் (6 11766 100405 and 
had matted hair.” 

5, கறைமிடற்சன் பெயர்மகிழ்ச்ச பேராசிரியர், (நிக். 

sirtyar.....who had a black neck,” 

0. பெண்ணொருபாசன் பெயா்மகிழ்க்க 'சிபராசிரியர், “Pé- 

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

7. பெருமான் பெயர்மகழ்க்த பேராசிரியர், “Pérasiriyar 

வர்ம 

8. பிறைமுடியோன் பெயர்மகிழ்க்த- பேராசிரியர், 4 187. 

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

9, வாமமேகலை மாதையோர்பாகனார் சாமமகிழ்க்ச ஈல்லாிரி 

wt, ‘*Nallasiriyar......who had the Goddess Parvati as 

part of his body.” 

10. காமவேளைக் கறுத்த புத்தேள் சாமக்தாங்கெ நல்லாசரி 

யர், “Nallasiriyat who held the name of God Siva, who 
burnt the God of Love,”
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11. காமனைக்காயக்தவர் காமமகழ்ந்க கல்லாஇரியா, “ Nalli- 

siriyar who gloried with the name of Siva, who killed the 

God of Love.” 

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

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

by the name of Siva,’ that is, who nobly held the name 
of Siva. The use of the word rau ‘who held or had,’ 

in the attribute No. 10, leads us to adopt the latter 

meaning. In some of the references we have the name of 

நல்லாசிரியர் which must refer to the same author from the 

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

Literature, there is only one poet who 1s identified with 

God Siva, as far as | know, the references of the commen- 

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

We have now to settle a question which suggests 

itself, viz, whether the Pérdsiriyar (Iraiyanar) was the 
same as the person who goes by the same name and who 

wrote a commentary on the Tolgappiyam, and who is also 

referred to by Naccinarkkiniyar in his commentary on the 
work, without any attribute. The identity is also warrant- 
ed by the fact that fratyandr was a contemporary of 

Nakkirar who is said to have flourished in the fifth or the 

Sixth century, and that Pérasiriyar who wrote the 
commentary of the Tolgappiyam flourished before Nacci- 

narkkiniyar who flourished after the Eleventh century, A, C, 

or subsequently. 

The work under notice is divided into the following 
chapters —
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I. Uruppiyaléttu, @ oiGuCergg) which is sub- 
divided into— 

1. Eluttottu. 4, Talaiydttu. 
எழுத்தோத்து, திளையோத்து, 

2. Asatyottu. 5, Adiyéttu. 
அசையோத்து, அ௮டியோத்து. 

3. Sirdttu. 6. Todarydttu, 
PO oT 5g. தொடையோத்து,   

Il. Séyyuliyaléttu. செய்யுளிய?லாத்து. 

III. Ohbiyalottu. ஒழிபியலோத்து. 

Apart from the Séyyuliyal of the Tolgappiyam, this is 

the only work on Tamil Prosody that treats of the subject 

very copiously and with many examples and _ authorities. 

Another work written by the same author as a sequel to 

this, viz., Ydapparungalakkirigai, is the only work now 
extant on the subject, the work under notice with its 

commentary being very rarely found in the libraries of 

Tamil pandits. The text Sutras alone were edited many 
years ago by Tandawaraya Mudaliar, an able Tamil Pandit 
and the Author of the Panchaiantra in Tamil Prose. The 

work with its commentary under notice deserves to be 

printed and published; but [ am trying to get some more 
copies of the work for comparing and collating, before 

putting the work in printers’ hands. 

The following names of authors, works, kings, and 
places are referred to by the commentator of the Yap- 
parungalasitram — 

(1) Names of Authors. 

1, Agattiyanar. 3. Avinayanar | 
அ௮கத்தியனா், ௮ விஈயனார். 

2, Aniyiyaludaiyar. | 4, Arivudainambi, 
௮ணியியலுடையார், | bj] Bajen% wi,
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19, 

20. 

21, 

22. 
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Alaviyanar. 
அளவியனார். 

Idaikkadar. 
இடைக்காடா, 

Auvvaiyar. 
POT AULT T 

Kadiyanalltyar. 
கடியகள்ளியார். 

Kapilar, 
கபிலா, 

Kalladar. 
கல்லாடர், 

Kakkaipadinivar. 
காக்கைபாடினியார். 

Kudamfikkirpagavar. 
குடமூக்கிற்ப கவர், 

Kaiyanar. 
கையனா. 

Sangayappudaryar. 
சங்கயாப்புடையார். 

Sirukakkaipadintyar. 
சிறுகாக்கைபாடினியார். 

Séyyuliyaludaiyar. 
செய்யுளியலுடையார். 

Tolgappiyanar. 
தொல்காப்பியனா, 

Nakkirar. 
நகர், 

Nallasiriyar 
soot AAT. 

Nallaranar. 
ஈல்லாறனார். 

Nattatanar. 

6 5 BS BET. 
Palkayanar. 
பல்காயனார், 

  

  

  

23. 

30, 

30, 

d4, 

35. 

36, 

37. 

38. 

39. 

vil 

Paranar. 
tJ TON T. 

ParimaAnanar. 
பரிமாணனார். 

Panambaranar. 
பனம்பாரனார். 

Pattiyanmarabudaiy: 
பாட்டியன்மரபுடையார் 

Perunjittiranar. 
பெருஞ்சித்திரனார். 

Perundalaiccattan. 
பெருக்கலைச்சாத்தன், 

Perdsirtyar. 
Cur Afur, 

Poygaittallayanaiccu 
lasiryar. 

பொய்கைத்தலையானைச் 

சூழாிரியர், 

Poygatyar. 
பொய்கையார. 

Mayéccurar. 

Madalanar. 
மாடலனா, 

Mapuranamudaiyar. 
மாபரராணமுடையார். 

Mamiilar, 
மாஞூலர், 

Markkandéyanar. 
மார்க்கண்டே யனா, 

Malar. 
மூலர், 

Vastidévanar. 
வாசுசேவனார், 

Vayppiyamudaiyar, 
வாயப்பியமுடையார்,
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Vay ppiyanar. 41. Vilakkattanar 
வாய்ப் பியனார். Mot SF BOOT. 

(2) Names of works. 

Agattiyam. 16. Karigai. 
அகத்தியம், காரிகை, 

பம்மி. 17. Kalakési. 
அடி. நால். SIN CER, 

Aniyiyal. 18, Kiraniyam. 
அணியியல், இரணியம். 

Amirtapati. 19. Kundalakési. 
அமிர் தபதி, குண்டலமகி. 

Arasaccattam. 20. Sangayappu, 
௮ ரசசததம். சங்கயாப்பு. 

Avinayam. 21. Sayandam. 
௮ விஈயம். Fie BLD, 

Avinandamalai 22. Sindam. 
ob B15 5 கமாலை, Ris wu. 

Asiriyamur! 23. Cintamani. 
அஆரியமுி. As Bir oooh. 

Anandavottu. 24. Cflamani. 
அ௮னர்கதவோ தக. சூளாமணி, 

Iramayanam. 25. Seyanmurai. 
இராமாயணம். செயன்முறை, 

Udayanakumaran - ka- 26, Seyirriyam. 
dai, Udayanan-kadai. செயிற்றியம். 

உதயண குமாரன் கதை, 27. Tumbippattu. 
DO FUT சுதை, ஆம்பிப்பாட்டு. 

Kanakkiyal. ' 28. Tesigamalai. 
கணக்கியல். சேசகெமாலை. 

Kalyanakadai 29. Tolgappiyam. 
கலியாணகாகைக, தொல்காப்பியம், 

Kalittogai, 30. Naladinarpadu 
சலித்தொகை,. காலடி. சாற்பது 

Kavimayakkarai. 81. Naladinanuru. 
mead name 0. GTEYia WT Gur nm.
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Nilakési. 
நீலகி. 

Pattinappalai, 
பட்டினப்பாலை, 

Palgayam. 
பலகாயம், 

Panmanimalal. 
பன்மணிமாலை, 

Pannirupadalain. 
பன்னிருபடலம், 

Pasandam. 
LIFH SU. 

Pavaippattu. 
பாவைப் பாட்டு, 

[11 28151: 657, 
பிங்கல கேசி, 

Pingalam 
citi ) 

பிங்கலம் (சந்தோ பிசிதி.) 

Punarpavai. 
புணாப்பா வை, 

Puranasagaram. 
புராணசாகரம்,. 

Purananiru. 
புறகாலூ று, 

Periyapambam. 
பெரியபம்மம், 

Peruvallam. 
பெருவல்லம். 

Poygaiyarnul. 
பாய்கையார் நால், 

(Chandovi- 

47. Pokkiyam. 

48. 

49, 

01. 

போக்கியம், 

Maniyaram, 
மணியாரம். 

Mandiranul. 
மந்திர நூல, 

Malaipadukadam. 
மலைபச௫ிகடாம், 

Mapuranam. 
மாபுராணம், 

Markkandéyanarkanji. 
மார்க்கண்மிடயனார் காஞ்ச 

Muttollayiram, 
முத்தொள்ளாயிரம், 

Mummanikkovai, 
முமமணிக்கோவை, 

Mippattucceyyul. 
மூப்பெட்டுச் செய்யுள். 

Yapparungalavirutti, 
யாகபருங்கல விருத்தி, 

Vaduviccal. 
வதுவிர்சை, 

Varuttamanam. 
வருததமானம, 

Valatyapati. 
வளையாபதி, 

Vayppiyam. 
வாயப்பியம், 

Venbamalai. 
வெண்பாமாலை, 

(3) Names of kings and others. 

Kuttuvan. 
குட்டுவன், 

Cc 

2. Sankhapalan. 
சங்கபாலன்,



De 

0: 

YAPPARUNGALACCUTTIRAM. 

Sayantan. 
சயந்தன், 

Sengorkillt. 
செங்கோ றகிளளி. 

௮011100106]. 
செம்பூட்சேய். 

Séndan. 
சேந்தன். 

Nand. 
நந்தி, 

(4) 

Kalumalam. 
கழுமலம், 

8. Nannan. 

கன்னன். 

¥, Nedumantérkkilll, 

கெடுமான்றேர்க்கிள்ளி. 

10. Pallavamallan. 

பல்லவமல்லன் , 

11. Putkaranar. 

புட்கானா.   
Names of places. 

2. Talaiyalanganam. 
தலையாலங்கானம்.”



௨ 

சடவுள் துணை 

யாப்பருங்கல விருத்தி 
eel 

~~ கவு 

பாயிரம் 

மூழுதுல கிறைஞ்ச முற்மொருங் மு முண/ந்தோன 

செழுமலரச் சேவடி. செவ்விதின் வணஙடுப் 
பாற்படு தென்றமிழ்ப் பரவையின் வாங்கி 
யாப்பருங் கலநனி யாப்புற வுத்தோன் 
தனக்கு வரம்பாகிய தவத்தொடு புண/்ந்த 
குணக்கடற் பெயரோன் கொள்கையின் வழாஅத் 
துளக்கறு கேள்வித் துகடீர் காட்சி 

பளப்பருங் கடற்பெய ரருந்தவத் தோனே. 

என்பது பாயிரம், 

இதன பொருள:--முழுழுல கறைஞ்ச-மூவகை உலகமும் 
வண ஈக ) முற்றொருங் குணார்2தான்-முழுதுடன் அமிர் தானது 

ரெழுமலர்ர்ரேவடி ரெவ்ளிடின் வணங்கி-வளபலர் சப லும் ஜெய்ய 

அடிகளை முறைமையால் இறைஞ்சி) பாற்ப$ சென்றமிழ்ப் பரவை 

யின் வாங்கி-பாகுபுி தென்றமீழ்ச் கடல்வயினின்றும் வாங்கி, 

யாப்பருங்கல ஈனி யாப்புற வகுத்2தான்-யாப்பென்னும் ௮ருங்கலத் 

தை மிகவும் திண்ணிதாக வகுதி2தான் கனக்கு த வரம்பாகய சவத் 

தொடு புணர்ர்த-தனக்கு எல்லைசானே யாகய துறவொூ பொருச் 
திய ; குணக்கடற் பெயரோன் கொள்கையின் வழ I Y= Hom erases 
பெயரானது கோட்பாட்டின் வழுவாது நிற்கும்) துளக்கறு 
கெள்வி-மயக்க மற்ற கேள்சி யினையும் ; துகடீர் காட்சி-குற்றமற்ற 
௮,இிவினையும் | ௮ளப்பருங்கடற் பெயர்-அ௮ளத்தற்கரிய கடலினது



2 யாப்பருள்கல விருத்தி 

பெயரினையும் உடைய; ௮ருந்தவக்தோன்--௮ுரிய தவத்தினை உடை 

யோன், என்றவாறு, 

இன்--ஐர்தாவத.௨ருபு: வாங்கல்--௮ கன்வயிற் கோடல். ஈனி 

யென் கிளவி மிகுதிப் பொருட்டே'' என்றா ராகலின், ஈனி என்ற 

கற்கு ஈண்டு மிகவுமெனப் பொருள்கொண்டார். ஓ௫--உடனி 

கழ்ச்சி. வகுத்தோன் தவத்தோனென்றுகூட்டுக, ஏகாரம் ஈற்றசை, 
—_>—— 

தேய்வ வணக்கம 

வெறிகமழ் தாமரை மீமிசை யொதுங்கிய 

வறிவனை வணங்கி யறைஞுவன் யாப்பே. 

என்பது சூக்திரம். மானுகலியன உரைக்கு மிடத்து நாலாமா 

றும், நாலின் விகற்பமும், நாலென்ற சொற்குப் பொருளும், நாலாற் 

பயலும் உரைத்து உரைக்கற பாறு, 

இதன் பொழிப்பு. நாலாவ.து:-- 

முதனடு விறுதி மறுதலைப் படாது 

தொகைவகை விரியி னுட்பொரு டோன்ற 

வுரையொ௫ புணர்ந்த வொழுக்கற் முகச 

சூத்திர மோத்துப் படலம் பிண்டமென் 

ஜியாப்புறுத் தமைகத வவயவத்தாய் ஈடப்பது) 

ன்னை ? 

1 நாலெனப் பவேது நுவலுங் காலை 

*முூகனடு விறுதி மாறுகோ ளின் த 

தொகையிலும் வகையிலும் பொருண்மை காட்டி 

யுண்ணின் றகன்ற வுரையொடு பொருந்தி 

நுண்ணிதின் விளக்க லதுவகன் பண்பே” 

( அதுவே தானு மீரிரு வகைத்தே” 

1! ஒருபொரு ணுதலிய சூத்திரத் தானு 

மினமொழி Sora 5 வோத்தி னாலும் 

* பொதுமொழி தொடரிய படலத் சானு 

* எமுதலு முடிவு மாறுகோளின்றி'' என்றும்டாடம் 
ர பொதுமொழி செந்த” என்றும்பாடம், 
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மூன்றுறுப் படக்கிய பிண்டக் கானுமென் 

முங்கணை மரபி னியலு மென்ப '' 

என்முர் தொல்காப்்.பியனாராகலின். 

அவற்றுள், சூத்திரமாவது:-- 

கருதிய பொருளைக் கைக்கொண்டு கண்ணாடியின் நிழல் போலச் 

தெரிவறச் தோன்றச் செயயப்புவ௮ ; என்னை? 

அவற்றுட், ரூத் ரர் தான 

யாடி. நிழலி னமியக் கோன்றி 

நாக லின்றிப் பொழுணனி விளங்க 

யாப்பினுட் ீடான்ற WTF OWL Lgl Car” 

என்றா ராகலின், 
உ . . 3 ட ச 5 e 

ஓக்காவத :--ஒப்புடைப்பொழல்ை ஓரிடகிறுள் ஒற்றுமைப் 

பட வைப்பதாகும்) என்னை? 

( ரீநரின மணியை சில் வைத்தாங் 

ஈகாரினப் பெப டி யொடிவழி வைப்ப 

O51 FO ao Cory ais (மொழிப் லவர்" 

என்னா ராகுலின். 

படலமாவ அ :--2வற்றுமை யுடைய பல பொருள்களால் 
கோதற்ற மூடைக்காகக் கொடாவைப்பு ; என்னை? 

் ஒருகெரி யின்றி விரவிய பொருளாற் 

பொதுமொழி கொடரின து படல மாகும்'' 

என்றா ராகலின், 

பிண்டமாவது :--உறுப்பு மூன் றும் உள்ளடக்கி நெறிப்பா 

மிுடைக்காய்க் கடப்பது; என்னை? 

(03 மூன்றுறுப் படக்கிய நன்மைத் தாயிற் 

ஜோன்றுமொழிப் புலவர.து ரிண்ட மென்ப” 
  

* ஈண்டு மூன்றுறுப்பென்றது சூத்திர மோத்துப் படலம் என்பவாம், 
“வானளாதே மூன்று உறப்படக்கெ பிண்டம் என்றான் மேல் சூத்திரமும் 
ஒ.த்தும் படலமும் கூறிய அஇிகாரத்தானே அம்மூன்றினையும் ௮ட9 சிற்பது 
கூறுனெறரானென்பத, அம்மூன்றினையும் உறுப்பு எனவே பிண்டமென்பன 
தாம் உறுப்பின வென்பது பெற்றாம்" என்ற தொல்காப்பியச் சூத்திர உரை 
யான் உணரப்படும்.
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என்௫.ராகலின். 

இனி _நாலின் Aap தபமுரைக்குமாறு; — Te மு த்திறப்படும், 
அவையாவன ;--முகனூலும், வழிநூலும், சார்பு நாலும் என) 
என்னை? 

1 Wipe வழி சார்பென நான் மூன்றாகும்” 

என்ர. ராகலின், 

முக ஜூாலாவத :--குற்றங்கெரித்து முற்றவுணர்ந்த ஈற்றவக் 

தோன் சொற்றதாகும்; என்னை? 

( விளையி னீங்கி விளங்கிய வறிவின் 
முனைவன் கண்டது முதனூ லாகும்'' 

என்றா ராகலின், 

வழி நாலாவது . முதனூலோடு ஓத்த முடிவிற்ராய் த் தன 

தோர் விகற்பம் படக் கடப்பது; என்னை? 

1 முன்னோர் நாலின் மு பொருங் கொத்துப் 
Goo Go Cavers Lub os Mb nw) 
யழியா மரபினது வழிழா லாகும் ” 

என்றா ராகலின், 

சார்பு நாலாவது:--அவ்விுவர் தாலுள்ளும் ஒழு வழிமுடிக் ஐ 

பொருளை ஓராடிரியன் யாகானுமொரு காரணம் சக்கி ஒழு 

கோவைப்பட வைப்பது; என்னை? 

Kaur bil DS மொருசிறை கொடங்கத் 

Bb Sar ௮டையது புடைழா லாகும் ”' 

என்றா. ராகலின். 

நான்காவது எதிர் நாலென்பது மொன்றுண்டு, அது முதல் 
வனூலின் முடிக்க பொருளை ஓ.ராசிரியன் யாதானு?மார் காரணத் 

தாற பிறழ வைத்தால், அதனைக் கருவியாற் கிரிபுகாட்டி. 9 ஒருவாமை 

வைகத்தற் கொள்ளியோ னொரு புலவனா.௮ுய்க்கப்பசிவ.து; என்னை? 

( தன்கா ணிறீஇப் பிறன்காண் மறுப்ப 
தெதிர் நாலென்ப வொருசா ராழரே”'' 

என்றா ராகலின், 

இனி நாலென்ற சொற்குப் பொருள் உரைக்குமாழு:;-- நூல் 
போறலின் தாலெனப்படும்; என்னை? பாவைபோல்வாளைப் பாவை 
யென்றாற்போல, யாதோ மநூல்போலு மாறெனின், நுண்ணிய பல 
  

1 *முதல்வழி புடையென”' என்றும் பாடம்,



பாயிரம் ந் 

வாகிய பஞ்சின் நுனிகளால் கைவன் மகட€ூஉச் தனது செய்கை கலர் 

தோன்ற மாண்பினால் ஓரிழைப் பரித்தலன்றே உலகத்து நாலூ ற்ற 

லாவது. அவ்வாறே ருகிர்ந்து (பிளவுபட்சி) பரந்த சொற்பரவை 

களால் பெரும்புலவன் தனதுண/[௮ மாட்சியிற் சூகுகிரம், ஓக்க, 

படலம், பிண்டமென்னும் யாப்பு நடை படக் சீகாத்தலாயிற்று, 

தால் செய்தலாவது அவவகை நாற்கப்பகிசலின்  நாலெனப்பரமே, 

இனி நாலாற் பயனுரைக்குமாறு;-- நூல் கட்டி விளங்கிய 
ச வி ௪ படி 6 ௩ . டி “ $ ச 

BI SIN 28D] aT iT a! 0 60) oor ௮... TILT 0 GUT PIT GB ஷை ௮/மம), 

பொருள, இன்பம், வி என இவற்றை நிாம்புமாறறிம் பு நிகழ்த்து 

வானாம். அ.கனாற் பகரப்பட்ட நான்கினையும். பாரமபரத்தால் 

பனுவலே பயப்பதாயிற்றெனக் கொள 5, 

இனி  நானுதலியது உரைக்குமா:-- 1 இறப்பெழுத்து 
II உறுப்பெழுத் சகென்னு? கொகையானும்) 

1, எழுத்து. ], RD YI, 2, உயிர, 3. உயிர்மெய் பென்னும் 

(தொசை, வசை, கீரி) வகையாணுூம்) உயிரும், “மெய்யும், உயிர் 

மெய்யும், 1 HD gue, 5G) Bly Que, 8 yarQus 

டையும், வன்மையும், *பென்மையும், இடை மையும், 19குற். சிய 

லிகரமும், 11 குற்றியலுகர முப, 12 அப்த (றம், Wan nto db குறுக்தபறம், 

1*ஓளாகாரக் குறுக்கும், 1மகரக்குறுக்க ற) பென்னும் ஸிரியா 

னும் : 

1 சேரசை [1நிரையசையென்னுர் சொரைபானும்; 1, (88 

ரசை, 2, ரையரை, 8. சரர்பரை, 4, நிரைப 

2, அசை. சை பென்னும் வதையானும்;) சிறப்புடை 

(தொடை வசை, கிரி) மகரரளை, “சிறப்பில் மேரரை, “சிறப்புடை 

நிசையரை, *சிறப்பில் கரையரை, திறப்பு 

டை நெர்பசை, சிறப்பில் '2ேர்பளை, சிறப்புடை சிரைபரபை, 

சிறப்பில் நிரைபசை யென்னும் விரியானும்: 

1 இயற்சீர், 11 உரிச்ர், 7] பொதுச்சீர் என்னு தொகை 

யாலும்; 1. ேரீற்கியற்ரீர், 2, மிரையீற்றி 

3. Er, யற்சீர், 2. தேற றுரிர்சீர், 4, நிரையிற்றுரிர் 

(சொசை கசை, கிரி) சர், 9. நெரீற்றுப் பொருர்சீர, 6. நிரையிற் 

லுப்பொலுச்சீர் என்னும்வகையாலும்) 19றப்
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yo. Cao tuner, 39றப்பில் நேரீற்றியற்ர், 3சிறப்புடை 

நிரையீற்றியற்சர், 4*சிறப்பில் நிரையிற்றியற்சர், 5திறப்புடை நே 

ரீற்றுரிச்ர், 6திறப்பில் (2ஈரீற்றுரிச்சா், சிறப்புடை நிரையீற்றுரிச் 

சர், 8சிறபபில் நிரையீற்றுரிச்சீர், 9சிறப்புடை கேரீற்றுப் பொதுச் 

ர், 10திறப்பில் நேரீற்றுப் பொதுச்சீர், 11இறப்புடை நிரையீற்றுப் 

பொதுச்சர், 12றப்பில் நிரையீற்றுப் பொதுச்£ர் என்னும் விரியா 

னும்: 

1 வெண்டளை, 11 ஆரியத்தை, 111 கலித்தகா, 194 வஞ் 

சித்களை என்னுந் கொகையானும்; 1, இயற்சீர் 

4, தளை, வெண்டளை, 3. உரிஈ€ர் வெண்டளை, 8. பொ 

(சொசை, சை, விரி) தச்சர் வெண்டளை, 4, சகேரொன்றாசிரியத்களை, 

5. நிரையொன்றாரிபக்களை, 6. கலித்தளை, 

7. ஒன்றிய வஞ்சித்களை, 8. ஒன்ருக வஞ்டிக்களை என்னும் வகை 

யானும்; 1இயற்சீர்ர் றப்புடைவெண்டனளை, 3இயற்* நறெப்பில் 

வெண்டளை, உரிச்ச இறப்புடை வெண்டளை,  *உரிச்சிர்ச் இறப் 

பில் வெண்டளா, *பொதுச்சீர்ச் சிறப்புடை வெண்டலை, பொதுச் 

சர்ச் றப்பில் வெண்டளை, *7செரொன்றிய ெறப்புடை யாசிரியத் 

தளை, *நேரொன்றிய இறப்பில் அசிரியக்களை, *நிரைபொன்றிய 

தறெப்புடையாடிரியத்தளை, ரை யொன்மிய சிறப்பில் ஆசிரிய த்களை, 

11திறப்புடைக்கலித்தளை, 13சறப்பில் கலித்தம்ா, 13ஒன்றிய சிறப் 

புடை வஞ்சித்தளை, !1*ஒன்அிய சிறப்பில் வஞ்சித்தளை, 12ஓன்முத 

தறெப்புடை வஞ்சித்தளை, 1?ஒன்ராக சறப்பில் வஞ்சித்களை என்னும் 

விரியானும்; 

1 இயலடி, 11 உரியடி, 111 பொதுூவடி, என்னுந் தொகை 
யானும்) 1. குறளடி, 8. சிந்தடி, 3. அளவடி, 

6. அடி. 4, நெடிலடி, 5. கழி கெடிலடி என்னும் 

(தொசை, குகை, கிரி) வகையாலும்) 1இயற்குறளடி, 8உரிக்குறளடி 

பொதக்குறளடி,, *இயற்சிக்கடி, *உரிச்9ந் 
தடி, $பொதுச் சக்கடி, *இயலளவடி, 4உரியளவடி, பொதுவ 

ளவடி, 10இயனெடி.லடி, 11உரிகெடிலடி, 12பொது நெடிலடி, 13இயற் 

கழி நெடிலடி, !4*உரிக்கழி நெடிலடி, 1$பொதுக்கழி நெடிலடி என் 

லும் விரியானும்;
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I மோனை, [ர எதுகை, Il (ரண், IV இயைபு, V sar 

பெடை, 91 செகதொடை, 711 இரட்டைத் 

0. தொடை, தொடை, 3111 அ௮ர்தாதிக்கொடை என்னுங் 

(தொசை, வசை, கிரி) தொகையானும; 1. தலையாகுமோனை, 9, இடை 

யாகுமோனை, 3. சுடையாகுமமோனை, 4. கலை 

யாகெதுகை, 5. இடையாகெதுகை, 0. கடையாகெதுகை, 14. பொன் 

முரண்), 6. பொருண்முாரண், 9. ரொம்பொழுண்முரண், 10. மோ 
னைமுரண், 11. எதுகை முரண், 18. செமமபுூரண், 18. மோனை 

பியை)) 14. எதுகை யியைபு, 15. முூரணியைபு, 16. அளபெடை 

யியைபு, 17. மயக்கியைப, 18. ©) rave amiss |, 19, மீமானை யள 

பெடை, 280. எதுசை யளபெடை, 21. முூரணனபெடை, 

22. மயக்களபெடை, 98. பெ௮வளபெடை, 24. இயற்செந் 

கொடை, 29. மரட்ரெ,ரிசொாடை, 80, ஒர பெுளிரடடை, 

97. இருபெருளிரட்டை, 98. பலபொழுளிரட்டை, 99, இரு 

முற்சிரட்டை, 80. vip 565,518, 31 sorum 41D, 32. Fra 

தாதி, 33. பஅடியநதாகு, 84. மயச்கர்சாடி, 95. இடையிட் 

டந்தாகி யென்னுப வகையாலும) 1நுடி மாண, 3இணை சீமானை, 

*பொழிப்பு சீமானை, 4. me oni Zar, Om mip பிமானை, 62மற் 

கதுவாப் மானை, 7கழ்கசமுவாப் ஈமானை, “ற ர 2மானை, டி. 

Ou p05, 19இணை பெநுகை, !/பொழிப பெழதுகதை, 189ஓரூ௨ 

வெதுகை, 14உழையெதுகை, 118மற்குவா யெதுதை, 16இழ்க் 

exalt யெதுகை, 18மற்றறஅகை, 11அடிமுரண், 1இணை முரண், 

'ிபொழிபபு முரண், 30ஜரக. முரண், “1 உழை முரண், up 

கதுவாய் முரண், 84கிழ்க்சவய் முரண், 2*புறற்று முரண், “முடி. 

ud oust J, %இணையியை, , ?*பொழிப்பியைப, ope ohh sous கழை 

யியைபு, 302மற்கதுவாயியை /) “1கீழ்க்கது otudaou;, *uppav 

யைபு, 88அடியளபெடை, 84இணையளபெடை, 4பொழிபபளபெ 

டை, 86ஒரூ.௨ வளபெடை, 37கூழை யளபெடை, *82மற்கழ வாய் 

அளபெடை, 9கீழ்க்கதுவாப் அளபெடை, 40முற்றறபெடை என 

வும; 41/கடையிணைமோனை, *8பின்2மானை, *8இடைப்புணரா் மொனை 

(4கடைக்குழைமோனை, *4கடைமோனை;  'கடையிண யெது 

கை, 41பின்னெதுகை, 14இடைப்புணரெதுகை, *9கடைக்கூழை யெது 

கை, கேடையெதுகை, ?$*கடையிணை முரண், பின் முரண்; இடைப்
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புணர் முரண், £**கடைக்கூழைமுரண், $கேடைமுரண்) 6s an 

யிணை யியை ப), **பின்னியைபு, 3இடைப்புணரியைபு,$கடைக்கூழை 

யியைபு, கடை யியை।) 11/கடையிணை யளபெடை, *5பின்னி 

ணையளபெடை, *$இடைப்புணரளபெடை, '*கடைக்கூழை யள 

பெடை, *கடையளபெடை ௮-ம்) 8 ௮சைவிரள* செந்தொடை, 

67சிர்விரன.ர் சந்தொடை, 0*இசை விரளச் செந்தொடை, 093முற்று 

Agung ரெச்கொடை) 9ஞூறையிற்று ஓருபொரு ஸிரட்டை, 

11குறையிற றப் பலபொழுளிரட்டை, *நிறையி ற்று ஒரு பொருளி 

ரட்டை, 73றையிற்றுப் பலபொருளிரட்டை, 1*குறையீற்று (ppp 

ரட்டை, *$மிறையிற்று முற்ிரட்டை) Mnaryo Gaps sear 5, 

11) + 05 ool. Disp 5,55 STB), 78மண்டில வசையந்தகா௫, Wem 

நடை படரையந்தாதி, 60 ஈண்டி ws Pir 50 B, NOcinm is ரர 

தாதி, 82ப.ண்டில வடு பந்தா, 44பொர்கடை. யடியக்சாத, 94மண் 

ஓல மயம்கந்குஇ, 850ரச்நடை.. மயக்கர்காது, மண்டில இடை 

யீட்டர் நாதி, 51சரக்கடை யிடையிட்டக்சாதி என்னும் விரியா 

னும்; 

1 வெண்பா, 11 அசிரியப்பா, 111 கலிப்பா, 19 வஞ்டிப்பா, 

Vio மருட்பா. அன்னுர் தொகையானும்; 

7. பா. 1. குறள்வெண்பா, 2. சிர்கியல் வெண்பா, 

(தொசை, வசை, கிரி) Oe இன்னிசைவெண்பா, 4. நேரிசை வெண்பா, 

2. பஃஷொடை. வெண்பா, 0. Cafe ஆரி 

யப்பா, 7. இணைக்குறள் ஆசிரியப்பா, 8. நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா, 

9. முடிம மண்டில ஆசிரியப்பா, 10, 2 Ame யொக்தகாழிசைக் 

கலிப்பா, 1]. ௮ம்2ிபாகரங்க வொக்காழிசைக்கலிப்பா, 19. வண் 

ணக வொக்தாழி்சைக் கலிப்பா, 13. வெண்கலிப்பா, 14, தரவு 

கொச்சகக் கலிப்பா, 15, தரவிணைக் கொச்சகக்கலிப்பா, 10. சிரா 

மிசைக் கொச்சகக்கலிப்பா, 17. பஃமுழிசைக் கொச்சகக்கலிப்பா, 
18. மயங்கசைக் கொச்சகக்கலிப்பா, 19. குறளடிவஞ்சிப்பா, 90. சர 

தடி வஞ்சிப்பா, 81. புறகிலைவாழ்த்து மருட்பா, 29. வாயுறை 

வாழ்த்து மருட்பா, 88. செவியமிவுமாஉ மருட்பா, 84. கைக்களை 

மருட்பா என்னும் வகையாலும்) 1குறள் வெண்பா, விகற்பக் 
குதள் வெண்பா, $நேரிசைச் சிந்தியல் வெண்பா, *இனனிசைச் 

சிந்தியல் வெண்பா, ?ஒரு விகற்ப சேரிசைச் சிந்தியல் வெண்பா,
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6 இருவிகற்ப நேரிசைச் சர்கிபல் வெண்பா, 7ஒரு விகற்ப இன்னி 

சைச் சிந்தியல் வெண்பா, “இரு விகற்ப இன்னிரைச் Ab Bus 

வெண்பா, ஒரு விகற்ப (8ஈரிசை வெண்பா, 19இரு விகற்ப 

'2ஈரிரை வெண்பா, 11ஓருலிகற்ப இன்னிசை வெண்பா, ue 

விகற்ப இன்னிசை வெண்பா, 13பல விற்ப On Paz வெண்பா, 

14ஓக்கவிகற்பப் பஃ்டெடை வெண்பா, yout விகற்பப் 

ப்மொெடை வெண்பா, 18இன்னியல் Bs Pang அசியப்பா, 

11விரவியல் 2ஈரிசை அசிரியப்பா, 1இன்னியல் இணைக்குறள் தரி 

பப்பா, 19விரவியல் இணைக்குறள் அடரியப்பா, 30இன்னிபல் நிலை 

மண்டில அசிரியபபா, 21 விரளியல் 9லைமண்டில அசிரியப்பா, 38இன் 

னியல் அடிமமி மண்டில அசிரிபப்பா, 2*விரவியல் அடி மரி ॥ண்டில 

ஆசிரியப்பா, 2*வெள்வார் ரிக சசரிரைஓக்காயிரைம் கலிப்பா, 
A 

25 yson FN Fa Om ham F ஓத்தா பதிபைக் சலிப்பர, 2 yn uss ம் 

போதரங்க ஒத்காழிரைச் கலிப்பா, 31 வழி அம்பா சாங்க ஓக 

BTL) oD FS கலிப்பா, 28 lar off wad வண்ணா 20h BTYIM Td தலிப்பா, 

29 ளவழி வண்ரைக ஒம் தா ழிரை கலிப்பா, 50,லி பெண்பா, 

31வெண் கலிப்பா, *3இயற்றாவுநொர் ரகத் நலிப்ப, 3352ம் கரவு 

கொர்ரகக் கலிப்பா, 31இயற் நானிணைச் கொர நம ரலிப்பா, 341 

கத் கரவிணைம் Qasr FrEEGM 17, BQH Roo yiPwmrs Oars rs 

கலிப்பா, 37குறைர் கெருழிசைம கெொர்ரறம் நலிப்பா, *3இயற் பஃ 

முழிரைக் கொர் ரக் KONI, Mayors | ௦ யிடைர் கொர்ரகக் 

கலிப்பா, 49இயன் மயங்கிரைம நொரரரத் மலிப்பா, 11 யன் பயங் 

தரைக் தொச்ரகம் கலிப்பா, 48இன்னிபற் புறளடி வஞ்சிப்பா, 

*3விரவியற் குறனடி வஞ்ச்ப்பா, 41இன்னியற் FH wy வஞ்சிப்பா, 

1%விரவிபற் இர்நடி வஞ்சிப்பா, 1*புறகலை வாழ்க்துர். ரமனிலை 

மருட்பா, *7புறகிலை வாழ்க இயனிலை ப.ரட்பா, 1 வாயுறை வாழ்த் 

DIF சமனிலை மருட்பா) WW) Filjon வாழ்தி த்] இயனிலை (நட்பா, 

AeA யஜிவு.நாஉச் ரமனிலை மழுட்பா, 5109 ரவிய,மி.௮ றா௨ இயனிலை 

மருட்பா, 5கைக்கிளைச் கானிலை மருட்பா, 9 கைக்களை இயனிலை 

மருட்பா என்னும் விரியானும்: 

1 தாழிசை, 11 துறை, 111 விருத்தம் என்னும் Osram 

யானும்; 1. வெண்டாழிசை, 2. வெண்டுறை, 3. வெளிவிடுக்கம், 

4, அூரியத்தாழிசை, 5, அசிரியத்துறை, 6, ஆசிரியவிருத் சம்
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7. கலித்தாழிசை, 8, கலித்துறை, 9. கலிவிருத்தம், 10. வஞ்சிக் 
தாழிசை, 11. வஞ்சித்துறை, 12, வஞ்சி 

8, பாவினம். விருத்தம் என்னும் வகையானும்; வெண் 

(சொசை, கசை, விரி) செர் துறை, குறட்டாழிசை, 3வெள்ளொத் 

தாழிசை, (வெண் டாழிரை, *ஓரொலி வெண் 

டுறை, 1வேற்றொலி வெண்டுறை, "வெளிகிலை விருத்தம், 6வெளிமண் 

டில விருத்தம், ஆரிய ஒக்காழிரை, 10.அரியத் காழிசை, !1.தூரிய 

Cars துறை, 18அரிய இணைக்குறட்டுறை, 15ஆசிரிய நிலை விருத்தம், 

14அடரிய மண்டில விருத்தம், 15கலி யொத்காழிசை, Balls 

தாழிசை, 11கலித் துறை, 18கலி கிருதக்தம், 19கலிநிலைத் துறை, *0கலி 
மண்டிலத் துறை, 31கட்டகைக் கலித்துறை, 2கலிரிலை விருக்கும். 

கலிமண்டில விருத்தம், 2*வஞ்சிநிலைக்காழிசை, 35வஞ்சி மண்டிலத் 

தாழிசை, 30வஞ்டு நிலைக் துறை, 37வஞ்சி மண்டிலத் துறை, 3$வஞசி 

நிலைவிருத்கம், வஞ்சி மண்டில விரூக்கம் என்னும் விரியானும : 

1 செப்பல், 11 அகவல், 111 துள்ளல், 14 தூங்கல், 7 கொஞ் 

சல் என்னுக் தொகையானும்; 1], பா௮ வண் 

9. ஒசை, ணம, 9. கா௮ வண்ணம், 8. வல்லிசை வண் 
(தொசை, கசை, கிரி) ணம், 4, மெல்லிசை வண்ணம், 8. இயைபு 

வண்ணம், 64. அளபெடை வண்ணம், 

7. நெடுஞ்சீர் வண்ணம், 8. கு.௮ஞ்சீர் வண்ணம், 9. சித்திர வண் 
ணம், 10. ஈலிபு வண்ணம், 11. அகப்பாட்டு வண்ணம், 19. புறப் 

பாட்டு வண்ணம், 13. ஒழுகு வண்ணம், 14, ஒரூ௨ வண்ணம், 

15. எண்ணுவண்ணம், 10. ௮கைப்பு வண்ணம், 17. தூங்கல் வண் 

ணம், 18. ஏந்தல் வண்ணம், 19. உருட்டு வணணம், 20. முடுகு 

வண்ணமோடு அங்கவை யென் ப அ௮றிக்திசனே2ர என்னும் வகை 

யாலும்) குறிலகவற் ழாங்கசை வண்ணம் மு.கலாகிய வண்ணம் நூறு 

என்னும் விரியானும் : சுருங்கியும் விரிந்தும் கடநகத தொன்னூல் 

யாப்புக்களினது துணிபு நோக்கி, ௮ரும்பொருட் பெருங் கேள்வி 

ஆசிரிய வசனங்களை * அலம்பனமாக, ௮ருங்கல வணி யொருங்கு 
கோத்தாற் போலவும், அலைகடல் கடைந்து ௮முது கொண்டாற் 

போலவும், ஒருங்கு கோத்து ஒரு கோவைப்படுத்து எல்லார்க்கும் 
  வெய்ய அவ... லை 

* ஆலம்பனம் - பற்றுக்கோடு,
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உணர்வு புலன்கொள்ளு மாற்றால், யாப்புணர்த்துதல் துதலிற்று, 
இ.சனானே இது சார்பு நால் வன்பு முடிந்தது, 

இனி, இவவோக்து என்னுதலிற்றோ வெனின், ௮சைக்குறழுப் 
பாம் எழுத்துக்களது பெயர் வேறுபாடு உணர்த்துதல் 509 pI. 

௮கனானே எழுத்கோத்து என்ப சாயிற் ர, 

இச்சூத்திரம் என்னுத லிற்போ. வெனின், சிறப்புப்பாயிரம் 
உணர்தகிதுகல் நுதலிற்று. என்னை? 

ட வணக்க மதிகார மென் அிரண்டுஞ் சொல்லச் 
சிறப்பென்னும் பாயிர மாம்” 

TOT MP TTS ar. 

அச்சூச்கிரப் பொருள் உரைக்கின்றுழிச் சூத் இர ரத்தின் விகற் 

பழமும், சூச்திரம் என்ற சொற்குப் பொருளும் உரைத்து உரைக்கப் 

பூம், 

சூதிதிரம் ௮௮ வகைப்பூம்;--பெயர்ர் சூர்திரம், ARE Gye 

அரம் விலம்கியற் சூக்டிரம், *சியமர் சூசகம், ”அதிகா ரச்சூத்திரம், 
் ஞாபரு4் சூத்திரம் என ; (பெயர கொகை2ய'' என்ப ஆகலின், 

அவற்றுள், 1பெயாச் சூத்காமாவது:--இடிகுறியானும், காச 

ணக்குறியானும், பொ. துவகையானும் இலக்கணங்கட்கு ஓர் உபகா 
ரம் சோக்கி இ%து இகுற்குப் பெயர் என்றிடிவது. 

2சரஇர் I BB ரமாவ து: 

இன்ன தொன்மிற் கிறுவா மென்று 

முன்னில் லகனை மொழிவ தாகும். 

விலக்கியற் சூச்திாரமாவது:--பொதுவகையான் விதிக்கப்பட்ட 
தனை அவ்வகை ஆகா என்பது, 

4ரிபமச் சூத்திரமாவது:--முன் ஒன்றனன் முடி பவைத்துப் பின் 

னும் அதனையே யெித்துக்கொண்டி விதிமுகத்தான் விலக்குவ 

தூஉம் விலக்கும் வகையான் விதிப்பதாஉம் மெனக் கொள்க, 

6 அஇகொரச் சூத்திரமாவது:--.ஆற்றொழுக்கு, ௮ரிமா நோக்கம், 

சாரச் சல்வழி யொழுகுதல், சவளைப் பாய்,த.து ளன்பவற்றுள் ஒன் 

றேற்கும் வகையால் இயைபொருள விளைப்பது. 

ஞாபகச் சூச்திரமாவ.அ:--எளிதுஞ் சிறிது.மாக இயற்றற் பால
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தனை அரிதும் பெரிதுமாக இயற்றிப் பிரிகொரு பொருளை அறி 

விப்ப.து, 

பரிபாடைச் சூத்திரம் என்பனவும் உள. ௮வை ஈண்டு தந்திர 

வுத்திபுள்ளே பட்டடங்கும் எனக் கொள்க, இவற்றை விகந்பித் 

துப் பலபூிக்திர் சொல்வாருமாளர், 

முதற் Seon நான்கு வகைப்பிிம:-- 1வழிபரி தெய்வ 

வணக்கஞ் ரெய்தலும், $மங்கலமொழி முதல் வகுக்தெ?ித்தலும், 

? கொகை வகை விரியா வுதலிப் புகுதலும், *சொல்லகத் தகும் 

பொருளை யெடித்துரைக்கலும என்சு, 

இனிச் சூக்கா என்ற சொற்குப் பொருள் உரைக்குமாது;-- 

ஏற்புடைப் பொழுளெலாச் சகோற்று மாறு 

சூக்இரிக்து ஈடக்களிற் சூத்திர மெனப்படிம், 

து வடமெ rip) & கிரிரொல் எனக் தொள்க, சூத்திரப் 

பொருள் உரைக்கின் ுழிப் ॥லகிறர்சானும் உரைப்ப; என்னை? 

I Ops ADS காணு [[ மூவிரு விதற்டினும் 

[11 பத்து விகக்கானும் 17 படின்மான்௮ு திறத்தானும் 
4 வழுவமை யானு 11 மிரண்டுகூற் (ஈானும 

711 வழமு௮ஈனி நீங்க 4111 மாண்பொடு 1% மத ந்தொடிம் 
பாபபுறுசி அரைப்பது ரூக்இிர வரையே” 

சன்பதாரலின். 

I yarn. pion, பததி திறப வன: 100) ாழிப்பு, 2அகலம், 5 நுட்பம் 

ரன இவை, 

I மூவிரு ளிதற்பமாவன:-- 1/]த்துக்காட்டல், பங் காட் 

டல், “பதம் விரித்தல், பதப் பொருல் உரைத்தல், £வினாதல், 

6 விரித்தல் என இவை. 

111 பத்து விதமாவன :-- 

சொல்லே ?2சொற்பொருள் சோதனை 4*மறைகிலை 

5இலேமச 0யெச்ச கோக் க 8துணிபே 

கருத்தே 10செலுக்சு லென்றீ ரைக்து 

களவியு நெறிப்பட வருவது 

ப.னுவ லுரையென் ரோப் பட்டன.
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IV uw இன்மூன்று இறமாவன-- 1g 5 Br ௦ Sra on, சொல் 

வகுத்தல், “சொற் பொரு ளூரைத்தல், *வினா,தல், விடுத்தல், 6விசே 

டங் காட்டல், 1உதாரண௩ காடடல், “ஆசிரிய வரனங் காட்டல், 

9 அதிகார வரவு காட்டல், 10@) 59 (G5 Si (py. 50, Val $s gis 

arto, Ugehla கூறல், 13பயனோடி பணர்த்தல் ஏன இவை, 

7 எழுவகையாவன :--- 1பொழிப்। அகலம், 3நுட்பம், 

் நாலெச்சம், பதப்பொருள் ௨ டரைக்கல, ஏற்! [மிக் கோடல், எண் 

ணல் என இவை. 

71 இரண்டு ௬ ுவன:-- 1கொகுக்றக் கண்ணழித்தல், WANS 
துக் கொணாந்துளரைந்தல் என இளை. 

411 வழுவாவன :--- 

குன்றத் கூறன், 3மிகைபடக் கூறல், 

கூறியது கூறன் *மாறுகொளக் கூறல் 

வுமூஉர்சொற் புணார்க்கன் பய வைக்கல், 

'வெற்றெனக் கொடு சன் $மற்வென்று AAS Ka, 

சென்று 2தய்க் திறூத Meher pi nu eter sin 

அன இவை. 

7111] மாண்பாவன :-- 

1௬ரங்கச் சொல்லல் ?2விளங்க வைக்கல் 

நவின் 2முர்க் கனியை *ஈன்மொழி புணர்ககல், 

ஓசை யபுடைமை *யாழமடைக் காரல் 

£உலக மலையாமை மறையின் வைப்!2. 

விழுமியது பயத்தல் OA ar ey er TOT ds FHI 

olor Bana, 

16 எழுவகை ஆசிரிய மதமாவன ;-- 

1/உடன்படன் மறுத்தல் 

$பிறர்தம் மதமேற் கொண்டி களைவே 

*கா௮ னாட்டிச் தனாது கிறுப்பே 
இருவர் மாறுகோ ளொருதலை துணிவே 

6பிறர்_ நூற் குற்றங் காட்ட லேனைப் 

7பிரிதொடு படான் தன்மதங் கொளலே 

என இவை,



ர்க் யாப்பருக்கல விருத்தி 

இவவகையே புகுந்தன புகுந்தன பரப்பி உரைப்பான் புகில் 

* இறந்துபட்ட உரையிற்றும். வடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பொரு 
ளவற்றுள் யாதானும் ஒருவசையாற் கேட்போர் உணர்வு புலன் 

கொள்ளுமாற்றால் எடுத்துக்கொண்ட சூத்திரப்பொ௫ுள் உரைக்க 

வேண்கிம் என்பது ஈண்சி துணிபு. அ்தாமாறு, கறுகாற்றம் சம 

மூம் தாமரைமேல் 5.65 ௮ுமிவனை இறைஞ்சிச் சொல்லுவன் 

யாப்பு என்றவாறு, 

இப்பொருளைச் சொல்லுமா இச்சூத்திரம் என்னில், சொல் 

ஓம். என்னை? (வெமி'' என்பது ஈறுநாற்றம் என்றவாறு, 

( கமழ்தல்'' என்பது காறுகல் என்றவாறு, அது ! வெிசமழ் 

சந்தனம், (வெிகமம் துழாய்'' என்றாற்2போலக் கொள்க, 
॥ தாமரை'' என்பது தாமரைப்பூ என்றவாறு: இது முதகல்கூறும் 

சனையழிகளவி (முதலாகு பெயர்), (4 தாமரை புரையுங்காமர் 

சேவடி.'' பன்னுற் போல அனக்கொள்க, ((மீமிரை”' என்பது 

மேன்பேல் என்றவாறு, மீமரை'' என்பதம் ஒரு பொருட்பன் 

மொழிச் இறப்புப்பற்றி வந்தது: என்னை? (ஒரு. பொருட்பன் 

மொழிர்சிறப்பினின் வழாது” என்ர ராகலின். (அடக்தன மீமிசை 

யருப்பம் பேணாது” என்றாற்போலக் கொள்க. 'ஐ.துங்கல்'” என்பது 

நடத்தல். ௮து ''போதியங்கிழவனைப் பூமிசை யொதுங்கிளை '' 
என்றாற்போலக் கொள்க, எல்லாப் பொருளையும் ஒரு சணக்கிற் 

மூனே ுறஜிர்தமையால் !! அறிவன் ' என்பது காரணக்குறி) (ஐ 

என்பது இரண்டாம் '2வற்றுமை. வணங்கி '' என்பது இறைஞ்சி 

என்றவாறு. வணங்கி எனினும், இறைஞ்சி > cf gin, பணிக்து 

எனினும் ஒரு தொழில். '(அ௮றைகுவன்'' என்பது ரொல்லுவன், 

என்றவாறு. ௮றைகுவன் எனினும், பகர்வன் ௮னினும், சொல்லுவன் 

எனினும், மொழிகுவன் எனினும் சுக்கும். யாப்பு! என்பது 

யாப்பு என்னும் அதிகாரம் என்றவாறு, யாப்பு எனினும், பாட்டு 

எனிலும், தூக்கு அஎனினும்,செய்யுள் எனினும், சொடர்பு எனிலும் 

ஒக்கும். ஏகாரம் தேற்றேகாரம்) பிரிநிலை எனிலும் அமையும்: 

என்னை? 

9 

1 10 தற்றம் 3வினாவே பிரிநிலை 4 யெண்ணே 
6ஈற்றடை யிவ்வைர் தேகா ரம்மே'' 

என்றா. ராகலின், 
Caen   

  

* இறந்துபட்ட உரையிற்ரும் - வரம்பிகர்த வுரையின தாம்,
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் வழிபடு தெய்வ வணக்கஞ் செய்து, மங்கலமொழி முதல் 
வகுத்து எடுத்துக்கொண்ட இலக்கண விலக்கயம் இரக்கணின்றி 

இனிது முடியும்'' என்பவாகலின் இக்சூத்திரம் இவ்வாறு கூறப் 

பட்டது எனக் கொள்க, இவற்றிற்குக் செய்யுள் வருமாழு:-- 

 அதியங் கடவுளை யருமறை யருகனை 

போதியங் கிழவனை பூமிசை யொதுங்கனை 

சேதியஞ் செல்வறின் மிருவடி. uray gi” 

காமனைக் சகடிந்தனை காலனைக் காய்ச் தனை 
தேமலர் மாரியை திருமறு மார்பினை 

மாமலர் வண்ணறின் மலரடி வணங்குதும்” 

1! இரருள் பயந்தனை யாழ்துயர் தவிர்த் கனை 

ஓரு ளாழியை (புலகுடை. யொருவனை 

சீரருண் Quer Panu bear 2) eu lg. தொழுதனம்” 

எனப் போந்தவற்றாற் கண்டு கொள்க, 

பாயிரம் முற்றியது, 

Ye





உறுப்பியல் 
=e beat 

Be எழுத்தோத்து 

(யாப்பு இன்னது என்பது] 

1, *எழுத்தசை €ர்தளை யடிதொடை தாக்கோ 

டி முக்கா நடைய தியாப்பெனப் படுமே, 

என்பது என்னு நலிற்2ரவெனின், பாப்பாவது இன்ன கென்று 
தொகுத்துணர்த்துதல் நுதலிற்று, 

இதன் பொழிப்பு:-- !பழுத்தும், அசையும், *சிரும், 4தளை 
பும், அடியும், கொடையும், *பாவும் என்னும் இவ £வமுறுப்பி 
'2னா3ம் புணர்ந்து குற்ற மின் 9 ஈடைபெ வழு யாப்பென்று றப் 
பித்துச் சொல்லப்பவது என்றவா ௮, 

உம்மைகள் தொக்கன, ஓ% எண சணா, இவ் 2வழுறுப் 

பினுந் தீர்ந்து யாப்) உண்டோவெனின், இல்லை. என்போல 

வெனின், பமூப்பக் தரண்? உருப்பொிம புணார்கதுர் மக்கட் 

சட்டகம் என்றால், முப்பத்திரண்டு & றப்பினும் இர்ந்மு மக்கட் 

சட்டகம் இல்லை; அ௮துபால வெனக் கொள்க, அல்லதாஉம் 

ரிறருங் கூறினா; என்னை? 

* செய்யு ளென்பத தெரிவுறக் கிளப்பின் 
முன்னர்ச் கூறிய முறைமைச் தாகி 

)யெழுத்$தசை 32ர*தளை $யடி/தொடை யென்ற 

மூவிரண் டுறுப்பு மேவரச் சிவணிப் 
பாவு மினமு மெனவிரு பாற்றே”' 

என்றார் இலக்கண விளக்க நூலுடையாரும். 

1 மக்கட் சட்டகம்--மனித சரீரம், 

1



18 யாப்பருக்கல விருத்தி 

(( யாப்பெனப் பரவ தியாதென வினவிற் 

1 ழாக்குர் தொடைபு “மடியுமிம் மூன்று 

கோக்கிற் றென்ப நுணங்கி யோரே” 

என்மூர் ஈற்றக்கனார்) 
! இமிழ்கடல் வரைப்பி னெல்லையின் வழா௮த் 

தமிழியல் வரைப்பிற் முமினிது விளங்க 

யாப்பிய ரூனே யாப்புற விரிப்பி 

'னெழுத்?தசை *சர்*தளை *யடிகொடை "தூக்கோ 
டிமுக்கா மரபி னிவற்றொடு பிறவு 

மொழுக்கல் வேண்டி முணர்க்திட னோரே” 

என்றாரா பல்காயனார். 

இவற்றை இிகுறியானும், காரணக்குமியானும் வழகங்குப, 

அவற்றுள், காரணக்குறியால் வழங்குமா. ;-- 

( எழுதப் படிதலி னெழுச்கே யவ்வெழுத் 

தசைத்திசை கோடலி னசையே யசையிபைந்து 
சீர்கொள நிற்றலிற் சே சீரிரண்டு 

ர தட்டு நிற்றலிற் றளையே யத்தளை 
அடுத்து ஈடத்தலி னடியே யடியிரண்டு 

* கொமிக்கன் முதலாயின தொடையே யத்தொடை 

அதக்கிற்றொடர்ச் திசைத்தலிற் மாக்கெனப் படிமே” 

என்றார் ௮சிரியரெனக் கொள்க. 

இவை யிம்ழறையே வைக்தகற்கு என்னையா காரணம் எனின், 

எழுத்து எல்லா உறுப்புக்கும் மூதற்காணமாகலிற் சிறப்புடைத் 

தென்று முன் வைத்தார், ! இறப்புடைப் பொழுளை முக்துறக் களத் 

தல் என்பது தந்திரவுக்தியாகலான்; எழுத்தின் பின்னர் அசை 

வைத்தார், அசை யெழுத்தினான் ஆமாகலின்; அசையின் பின் 
ooo — பவது செ வயல்ல ~— சொ வண ee 

தட்டு கிற்றல்-- தளைத்து கிற்றல், 
1 'தொடுத்துமன் சேறவிற் ரொடையே யத்தொடை 

பாவி ஈடத்தலிற் பாவே பாவொத் 
இனமாய் வழச்சலி ணினமெனப் படுமே'” 

எனப்பாட மூரைக்கும் இலக்கண விளக்கம்,
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wie சீர்வைக்கார், சர் ௮சையினான் ஆமாகலின்) சீரின் பின்னர்த் 

தளை வைத்தார், களை சீரினான் அமாகலின்) களையின் பின்னர் அடி 
வைத்தார், அடி. தகயினான் ஆமாகலின்; அடியின் பின்னர்த் 

தோடை வைத்தார், தொடை அடியினான் ௮மாகலின்; தொடை 

யின் பின்னாத் தூக்கேன வைக்கார், தாக்கு கொடையினான் தமா 

கலின். தூக்கு எனினும், பாட்டு எனிலும், பா எனிலும் ஓக்கும். 

என்னை? 
( தூக்கும் பாட்டிம் பாவு மொன்றென 

கோக்கிற் றென்ப நுணங்கி யோரே” 

சான்றார் பலகாயனாராகலாலும், 

! பாவென மொழியினுக் தாக்கின் பெயரே 

உஅன்றார் நற்றத்தனாராகலானும் எனக்கொள்க, 

1 ாழுத்தளை சர்தளை யடிகொடை. தூக்சோ டியாப்பு” 

என்னாது, ' இழுக்கா நடைய தியாப்பேனப் படூமே'' என்றமையான் 

அளை முற்றிய அழறப்பினாயினுி குற்றமின்ி நடைப 

வது யாப் என்று சிறப்பித்துர் சொல்லப்பட. தென்க. இறப் 

பென்பது எற்முற் பெற௮ுதுமெனின், (என' என்னுஞ் சொல்லாற் 

பெறுதும். ௮து சிறப்பினைக் கூறு2மா வெனின, கூறும்) என்னை? 

ஈளியிரு முந்நீ Cron) wre என்னும் %-வது புறப்பாட்டிலுள்) 

! முரசுமுழங்கு தானை மூவ aI et 
*  மரசேனப் பகிவ.து நினதே பெரும” எனவும், 
1 6 ஆடிகழைக் கரும்பின் வெண்பூ நுடங்கு 

நாடேனப் பவது நின!2க யத்தை” எனவும் 

சிறப்புப் பற்றிப் புணர்த்தார் சான்றோ. ராகலாலும், 'நாடேனப் 

படுவது சோழ காட) ((ஊரேனப்பவெது உறையூர் '” என்று 

பரவை வழக்கெள்ளுஞ் சிறப்பித்துச் சொல்லுவாராகலாளுங் கூறி 

னார் எனக்கொள்க, 

எனவே, எழுத்துக் குற்றம் முதலாக வுடைய செய்யுள் யாப் 

பென்று கூறப்படாதென்பது பெறப்பட்ட தாயிற்றெனக் கொள்க, 
_ eee ee ee eee _—- 

ர அரசென்றது அரசர் தன்மையை, 

* ஆட் கரும்பென்றும் பாடம், இப்பாடத்திற்கு அசைரஈ்ச சண்ணினை 

யுடைய சரும்பென்று பொருள் சொள்ளுப,
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௮%தேயெனின், 'எழுத்தசை சீர்களை யடிதொடை தூக்கோ, 
டிமுக்காச தியாப்பெனப் படுமே' என்றாலும், கருதியபொருளைப் 

பயக்கும். நடைய suns” என்று மிகுக்துச் சொல்லவேண்டியது 

என்னை பெனின், *௮ரவ வனப்புடைக் தொடக்கச்கொருசர் ரனவும் 

'யாப்புறுப்பு என்பது அறிவித்தற்கு என்க. அவை (2பாக்கி, (( நிர 

னிறை முதலிய பொருள்3காட் பகுகியும”” என்னும் ஒழிபியற் 

சூத்திரத்துட் சொல்லுதும். அ.கனால், 

“நாத முகலாக ஈல்லுறுப் (2பழுமியைச் 

தேதமி நன்மையி 1லாசாக்---தாதுக்கள் 

ஏழும் புணாந்த இயாக்கை யெழுத்தாதி 

ஏழும் புணர்க்த இயாப் |’ எனவும், 

(( தொல்காப் (யெப்। jay coum it கான்ற விரித்து ரைத்தார் 

பல்காய னா்பகுக்துப் பனனினார்--ரஈல்யாப்புக் 

கற்றார் மதிக்குங் சலைக்காக்கைப் பாடினியார் 

சொற்டுர்தர் நாலுட் டொகுத்து ” வனவும் 

போந்த இவற்றை விரித்துரைக்துக் கொள்க. (௧) 

[௮சைக்குறுப்பாம் எழத்தின் வகை இத்துணைத் தேன்பது] 

2, உயிரே மெய்யே யுயி/மெய் யென்று 
குறிலே நெடிலே யளபெடை யென்று 
வன்மை மென்மை யிடைமை யென்ரு 
சார்பிற் றோன்றுந் தன்மைய வென்ரு 
ஐஓள மகரக் குறுக்க மென்ருங் 
$கைமமூ வெழுத்து மாமசைக் குறுப்பே. 

4 இரவ வனப்பு = ஒசை வனப்பு, 

1 ஆசு - பொருத்தம். 
1:  குறினெடி. லாவி குறுகிய ூவுயி ராய்தமெய்யே 

மறுவறு கூவின மைதீ ருயிர்மெய் மதிமருட்டுஞ் 
சிறுததற் பேரமாக் கட்செய்ய வாயைய நுண்ணிடையாய் 
அறிஞ ௬ரைத்த வளபு மசைக்குறுப் பாவனவே'' 

என்பது யாப்பருங்கலக் சாரிகை, 
$ ஆய்தக் குறுச்சத்தினையுஞ் சேர்த்து உறுப்பு பதினாறெனக் கொள்வர் 

ஒருசா.ராசிரியர், 

அவக கை. அச. விலகிய பயம வடவை me ee ee
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என்பது என்னுதலிற்றோ வெனின் அரைக்கு உருப்பாம் 

எமுகிதுசக்களினது பெயர் வேறுபாரி உணர்த்துதல் நுகலிற்று, 

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

* துறிலும், £கெடிலும், அளபெடை (ம, வன்மையும், மென்மை 

யும், இடைமையும், 19 :-18 சார்பில் கோன்றும் இயற்கைய மூன் 

iin, Besar Th GSE LUO, ஒள காரக் கு MSE pI, Bing gs குழுக் 

கிறத்தெழு,கதும் அரைக்கு உறுப்பா கமும் என்ற இப்பஇனைந்து 

வன என்றவாறு, 

ஏகாரம் தேற்றம் என்றுமாம். என்ர. என்பது அண் 

ணிடைச் சொல், அங்கு அசை, ’ 

அவற்றுள், 1, உயிராவன ௮ம் முகல் QM BY DP USBF 

பன்னிரண்? எழுத்துமெனக் கொள்க; என்னை? 

SSL LP Hol ஒள கார Day 

யிரையொடு புணர்ந்தவி ராறு pul og” 

oF LIB) FRIBUIT IIT SOO 

2. மேய்யாவன ககரம் மால் னகரம் ஈருய்க் கடநத பதி 

னெட்டெமுக் துமெனசக்கொள 5; என்னை? 

GIT (PSO OL மீரா 

விவையீ ரொன்ப.து மெய்யென பொழிப '' 

என்பது ரங்கயாப்பாகலின். பெய் எனினும், உடம் எனி 

னும், உறுப்பு எனினும் ஓக்கும். 

9. உயிர்மெய்யாவன உயிரும் பெய்யும் கூடின வெழுக்தெனக் 

கொள்க; என்னை? 

உயிரு மெய்யும் புணர்க் ச புணர்ச்சி 

யுயிர்மெய் யென்முங் குணர்த்தினர் கொள எனவும், 

1 உயிரு மெய்பு மொருங்கயைச் தனவும் 

உயிர்மெய் யென்!। வணர இர '2னொ2]'' எனவும், 

! உயிரி னள2ப யளபென பொழிப எனவும், 

। உயிரி னளபுயிர் மெய்யென மொழிப 

வழக்கொடு வருஉ௱ காலை யான ' எனவஞ் 

சொன்னார் தொல்லாசிரியராசலான்,
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பதினெட்? மெய்?மலும் பன்னிரண்டு உயிரும் ஏற இருதாற்று 
ஒருபத்தாறு ௨ பிர்மெய்யாம; என்னை? 

( உயிரீ ராறே மெய்ம்ரூ வாறே 

௮ம்ரா வாறு மூயி2ரா டுயிர்ப்ப 

இருழாற் ஜெொரருபத் தாறுயிர் மெய்ய ' ர் 

என்பது பல்காயமாகலின், 

4, குற்றேழுத்தாவன ௮, இ, ௨, எ, 3), ௮ன்னும் இவவைக்் து 

மெனக்கொள்க) என்னை? 

(குறிலோ ரைந்து மறிவுறச் கிளப்பின் 

௮ இ ௨௭ ஓ வென்னு மிவையே'' 

என்பது ரங்கபாப்பாகலின், 

5. நெட்டேழுத்தாவன ௮, ஈ, ௨, ஏ, ஐ, ஓ, ஓள, என்னும் 
Qarsanipin எனக்கொள்க; என்னை? 

“ye Pm of ஐஇ உள வென்னும் 

ஏழு சநெட்டெழுக் கென்ற லியல் 2” 

என்பது ஏங்கயாப்பாகலின், 

ப இ உ ஓவிவை குமியமற்றை 

யேழ்நெட் டெழுத்தா சேரப் படுமே' 

என்பது POM BILD. 

(( குற்றெழுகத் ஹ்த்தொண் ஹணூற்றைக தாகும் 

சாத்தெடு முப்பத்து மூன்௮ கெடில்" 
(( இரு bir p Dh s தெட்டிவி Aa தனவுயிரே 

வன்மை மென்மை யிடைமை யென்ப '' 

எனப்போக்த விவற்ருற் கண்டு கொள்க. இவை அவிநயம். 

6. அளபேடையாவன மாத்திரை குன்றலிற் சீர்குன்விக் தளை 
கெட. நின்றவிடத்து, யாப்பழியாமைப் பொருட்டு வேண்டப் 

பட்டன; என்னை? 

ப மாத்திரை வகையாற் றகாகப கெடாகிலை 

யாப்பழி பாமைரின் றளபெடை வேண்3$ம'' 

என்று. ராகலின்,



எழுத்தோத்த 23 

௮வ்வளபெடைதான் இரண்டு வகைப்படும், உயிரள பெடையும் 

ஒற்தள பெடையுமென; என்னை? 

( 1உயிரள பெடையு ?மொற்றள பெடையுமென் 
ரூயிரண் டென்ப வளபெடை தானே '' 

என்றா ராகலின், 

உயிருள் நெட்டெழுத்து ஏழும் ௮ளபெடுிக்கும். ௮வை gar 

பெ௫ிக்கு மிடத்து ௮, ஈ, ஊ, எ, ஓ என்னும் ஐர்அும் தமக்கெெமாகிய 

குற்றெழுத்தினோடு ௮ளபெடிக்கும். ஐகாரம் இகாரகத்2தாடு ௮ள 

பெிக்கும்; ஒளகாரம் உகரத்தோடு ௮ளபெடுக்கும்: என்னை? 

் குன்றினை மொழிவயி னின்மிசை நிறைக்கு 

நெட்டெழுக் திம்ப ரொக்கருற் நெழுக்தே'' 

(ஐஓள வென்னு மாயீ ரெழுத்திற் 
91 ககர வுகர மிசைநிறை வாகும் 

என்னார் தொல்காப்பியனாராகலின். ௮வ்வெளபெடை தான் நான்கு 

வகைப்பசிம், 1தனிரிலை அ௮ளபெடையும், 3மூசனிலை அளபெடை 

பும், இடைரிலை ௮ளபெடையும், *இறுதிரலை ௮ளபெடையும் என; 

என்னை? 

ம தனிரிலை முதனிலை பிடைரிலை மிறென 
சால்வகைப் ப€ேமள பாய்வரு மிட'2ன '' 

என்ரா.ராகலின், 
அவை வருமாறு:-- 

1 ௮, ஈஇ, ஊ௨, ஏ௭, ஐஇ, ஐஓ, ஒளஉ என மசெட்டெழுத் 

தேழும் தனிசலை ௮ளபெடை.யாய் வச்.தவா.று) 

உ பாதுரி, இரை, கூஉரை, ஏமி, தைஇயல், ஓஒரி, ஒளஉவை 

என இவை யேமும் முகனிலை ௮ளபெடையாய் வர்சவாறு) 

3 படா௮ுகை, பரீஇகம், கழ உமணி, ப2ேரஎபம், வளைஇயம், 

புசோஓசை, மனொளஉகம் என எழு செட்டெழுத்தும் இடைநிலை 

அளபெடையாய் வந்தவாறு) 

4 படாறு, குரீஇ, கமூ௨, விலே, விரைஇ, நிலோஓ, ௮னொளஉ 
என ஏழு நெட்டுெடழுத்தும் இறுதிரிலை அளபெடையாய் வந்தவாறு, 

ஒற்றெழுச்களபெடை போக்கி (! தனிநிலை யொற்றிவை தா 
மல கலெவே” என்னுஞ் சூச்இரத்.துட் சாட்டுதும்,
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குற்றெழுத்து ஒருமாத்திரை, நெட்டெழுத்து இரண்டு மாத் 
இரை, ௮ளபெடை மூன்றுமாக்திரை யெனக்கொளக; என்னை? 

( குறிலொரு மாத்திரை நெடிலிரு மாத்திரை 

யளபெடை மூன்றென் றறையல் வேண்டும் '' 

என்பது பல்காயமாகலின். 

மாத்திரையாவ.து சண்ணிமைக்கலொடு கைநகொடி யொத்த 
காலம்; என்னை? 

! கண்ணிமை கொடியென வவ்வே மாத்தினா 

நுண்ணிகிஅ னுணர்ந்கோர் கண்ட வாதே” 

என்ரார் தொல்காப்பியனார்; 

! கண்ணிமை கைநொடி. பென்றிவை யிரண்டு 

மின்னடை யளவே யெழுக்கின் மாத்திரை” 

என்றார் சங்கயாப்புடையார்; 

1 ஒன்றிரண் டொருமூன் மென்றரை யரைகா 

Qasr part பொழுதிவை யிபைகொடி யளவே”' 

என்றார் பிறரும். 

விளி ம கலாயினவற்௮ுள் ரூன்ற௮ு மாக்இரையின் மிக்க பலமாத் 

திரைபானும் அளபெடுிக்து வருமாயினும், அவை செய்புட்களுக் 

குப் பெரியதோர் உபகாரமபட நில்லாவாகலின் அவத்மிற்கு இலக் 
கணம் எடுத்தோகினாரில்லை யெனக் கொள்க, 

7. வன்மையாவன ௧, ச, ட, த, ப ற என்னும் ஆறும்) 

8. மேன்மையாவன க,ஞ, ண, WH, LO, sor என்னும் ஆறும்) 

9. இடைமையாவன ய, ர,ல,வ,ழ,ள என்னும் ஆறும்; 

என்னை? 

(( வன்மை யென்ப & FL. தபற 

1! டமன்மை யென்ப கஞண ஈமன ”' 

( இடைமை யென்ப யரல வழள”' 

* அவைகாம், 

புள்ளியொடு நிற்ற லியல்பென மொழிப 

புள்ளியில் காலை யுயிர்மெய் யாகும் ப
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என்பவை சங்கயாப்பாகலின், அவை ஒரோவொன்று அரை யரை 
மாத்திரை யெனக் கொள்க; என்னை? 

1 உறுப்பி னளவே யொன்றரை யாகும்” 
என்றா கையனார்) 

 அரைநொடி. யளவின வறுமூ வுடம்பே'' 

 அரைமொடி பென்ப தியாதென மொழியின் 
கொடிதரக் கூடிய விருவிர லியைபே'' 

சான்றார் சங்கயாப்புடையார். 

10-12 சார்பிற் ரொன்றுக் சன்மையவாவன :--குற்தியலிகர 

மும், குற்றியலுகரமும், ஆப்கழும் எனவிவை; என்னை? 

( குற்றிய லிகரங் குற்றிய ஓுகரம் 

அய்தப் புள்ளி பென்றிவை பன் நுஞ் 

சார்பிற் 2 ரற்றம் ுரிமையி னுள£ீவ'' 

என்பவாகலின், 

10. ௮வத்ள், * ஏழிட.க்.து ௮௮ வல்லெழுக்தினையும் ஊர்ச் 

உகரம் வர்தால் ௮கனைக் குற்றியலுகரம் என்று வழங்குப; சான்வை? 

் எழுவகை யிடத்துங் குற்றிய ஓுகரம் 

வழுவின்மி வரூஉம் வல்லா _தூர்ச்'2த'' 

என்றார் பல்காயனாராசலின். 

  

* பநெட்டெழுத் இம்பரும் தொடர்மொழி யீற்றுக் 

குற்றிய லுகரம் வல்லா நூர்ந்தே” 

(தொல் எமுத்-மொழி o14-@Aa-3,) எனவும், 

£ ஈரெழுத் தொருமொழி யுயிர்த்தொட ரிடைத்தொட 
ராய்தத் தொடர்மொழி வன்றொடர் மென்றொட 

ராயிரு மூன்றே யுகரங் குறுகடன் '* 
(சொல்-எழுத்-குற்தி-ரச்-1,) எனவும், 

6 நெடிலோ டாய்த முயிர்வலி மெலியிடை 
தொடர்மொழி யிறுதி வன்மையூ ரகரம் 

So Hit ம் பெறுமே”* 
அஸ்கும் பித் ரொட்வு ் (சன்-£ழுச்-ருச்-89.) எனவும் 

ஆசிரியர் தொல்சாப்பியனாரும் ஏனையரும் ஆறிடமே வேண்டினர் > WH 

புணர்ச்சியின் செய்கை ரோக்சியே போலும், 

ச
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எழுவகை இடமாவன:-- 1கெடிற்கீமும், ?நெடிலொற்றின் 

api, குறிலிணைக்£மும், ர்குறி லிணை யொத்தின்£மும், குதி 

னெடிற்கீழும், குலினெடிலொழ்றின் &மும், *குற்றொற்றின் கீழும் 
எனஇவை; என்னை? 

( நெடிலே குறிலிணை குறினெடி லென்.றிவை 

யொற்றொட வருதலொடு குற்றொற் சி௮ுதியென் 
தேழ்குற் றுகரக் கடனென மொழிப '' 

என்ரு ராகலின், 

அவை வருமாறு;-- 

ராகு, காசு, காடு, காது, காப, காறு என நெடிற் €ழ் ஆறு 
வல்லெழுத்தினையும் ஊர்ந்து குற்றியலுகரம் வந்தவாறு, 

நாக்கு, காச்சு, காட்டு, காத்து, காப்பு, காற்று என டெடி. 

லொற்றின் 8ழ் ஆறு வல்லெழுத்தினையும் ஊர்ந்து குற்றிய லுகரம் 

வக தவாறு) 

வரகு, முரசு, முருடி, விருத, தரபு, கவறு எனக் குறிலிணைக் 
சீழ் ஆறு வல்லெழுத்தினையும் ஊர்ர்து குறதியலுகரம் வந்தவாறு) 

* அரக்கு, பொரிச்சு, தெருட்டு, குருத்து, பொருப்பு, சரற்று 

எனக் குறிலிணை யொற்றின்்8ீழ் ஆறு வல்லெழுக்தினையும் ஊர்ந்து 
குற்றியலுகரம் வந்தவாறு; 

அசோகு, பலாச, மலாடு, கொடாறு, புதாபு, விராறு எனக் 

குறினெடிற்கீம் ௮று வல்லெழுக்கனையும் ஊர்ர்து குற்றியலுகரம் 

வந்தவாறு) 

சமாக்கு, கடாச்சு, பனாட்டு, தொடாது, புதாப்பு, விராற்று 

எனக் குறினெடிலொற்றின்&உம் அறு வல்லெழுத்தினையும் ஊர்ந்து 

குற்றியலுகரம் வக்தவாறு; 

ஈக்கு, கச்சு, கட்டு, கத்து, கப்பு, கற்று எனக் குற்றொற்மின் 

Bip ஆறு வல்லெழுத்தினையும் ஊர்க்து குற்றியலுகரம் வந்தவாறு, 
பிறவும் வர்தவழிக் சண்டுகொள்க, 

11, ௮ச்குற்தியலுகரக்கான் வருமொழிக்கு முதலில் யகரம் வர் 
தாற் மிரிர்து குற்றியலிகரழாம்; என்னை?
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( யகர முதல்வரி னுகர மொழிய 

விகரழுங் குறுகு மென்மனார் புலவர் '' 

என்றார் பல்காயனார்; 

 வல்லெழுச் தாரோ டெழுவகை யிடதது 

முகர மரையாம் யகரபோ டியையின் 

இகரமுங குறுகு மென்மனார் புலவர் | 

சான்றார் ௮விஈயனார். 

9 

அவை வருமாறு; நாகியாது, காசியாது, காடியாறு, காதி 

பாது, காபியாது, சாறியாது எனவரும், DUG Boor a! to இவவாறே 

ஒட்டிக்கொள்க. பிறவாற்றானும் கண்டு கொள்க. 

மியாவென்னும் முன்னிலை ௮சைச்சொற்கண் வந்த இகரமும் 
குற்றியலிகரமாம்) என்னை? 

* ( குற்றிய லிக.ர நிற்றல் வேண்டு 

மியாவென் சனைமிசை புரையசைக் செவிக் 

காவயின் வரூ௨ மகர மூர்ந்தே'' 

என்றார் தொல்காப்பியனாராகலின், 

வரலாறு;--ர்கேண்மியா, சென்மியா எனக் கொள்க, பிறவகை 

யானும் வர்தவறிக் சண்? கொள்க, 

குற்தியலிசரமும் குற்தியலுகரமும் புள்ளிபெத்று நிற்கும்; 
ன்னை ? 

குற்றிய லிகரமுங் குற்றிய லுக் ரமு 

மற்றவை தாமே புள்ளி பெறுமே 

எ்ன்பது சங்கயாப்பாகலின், 

உயிருள எகரமும் Qa I ple புள்ளி பெறும்: என்னை ] 

॥ மெய்யி னியற்கை புள்ளியொடு நிலையல் '' 
ட ee ee na rae ee வனி Nal 

% 4 யகரம் வர்க்குற ளுத்திரி யிகர்மும் 

அசைச்சொன் மியாவி னிகரமுக் குறிய'” என்பர் பவணர்திமுளிவரர், 

* இது திரியாது வர்த குற்றியலிகரம்,
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! எகர ஓகரத் தியற்கையு மற்றே 
எனறார் கொல்காப்பியனாராகலின், 

சார்பிற் மோற்றத்து மூன்றும் ௮ரையரை மாத்திரை யெனக் 
கொள்க; என்னை? 

'! மெய்யி னளவே யரையென மொழிப '' 

* அவ்விய னிலையு மேனை மூன்றே”! 

ஏனரூர் தொல்காப் பியனாராகலின். 

12. ஆய்தம் ஒரு மொழிபுள் வருன்றுழிக் குற்றெழுத்தின் 
மோய், உயிர்மெய்யாகிய வல்லெழுத்தினைச் சார்ந்து வரும்) என்னை? 

 குறியகன் முன்ன ராய்தப் புள்ளி 

புபிரொடு புணர்ர் சவல் லாறன் மிசைத்தே'' 

என்றார் தொல்காப்பியனார்; 

 அய்தர் சானே குறியதன் தழ்த்தாய் 

வலியதன் மேல்வர் தியலு மென்ப” 

என்முர் கையனார், 

னவை வருமா௮:;-- அஃகம், வெஃகா, ௪கு, ௧௪, S500, 

8505), Hoo}, HD எனக் கண்டு கொள்க, தொடர்மொழி புளளும் 
௮லை வருமாறு வரந்தவழிக் கண்டு கொள்க, அய்தம் எனிலும், 
௮/க்ககேனம் எனிலும், தனிநிலை எனிலும், புள்ளி எனிலும், ஒற்று 
St oof] gulp ஒக்கும்) என்னை? 

! ௮க்கேன மாய்தர் தனிநிலை புள்ளி 

யொற்றிப் பால வைந்௮ு மிசற்கே '' 

சான்றார் ௮விரயஞர், 

18, 14. இனி ஐகார ஓளகார்க் குறுக்கம் ஆமாது:.-அளபெடுத் 
நீற் கண்ணும், தனியே சொல்லுதற் கண்ணும் என்னும் இரண்டு 
இடத்தும் ௮ல்லாதவழி வரச ஐகார ஒளகாரம் என்பன தம் அளவிற் 
சுருங்க நின்று ஒன்றைர மாத்திரையாம், ஐகார ஒள்காரம் சனியே 
நின்று ஒரோவிடத்து ஒரு பொருளைச் சொல்லுதற்கண் ஒன்ற, 
ஒருமாச்திரையுமாம் என்னை?
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அளபெடை தனியிரண் டல்வழி ஐஒன 
வுளகா மொன்றரை தனிமையு மாகும்'' 

என்றார் ௮விஈயனார். அவை மொழிக்கு 1: முதலும், 2 இடையும், 
9: இறுதியும் நின்றவழிக் குறுகுவ எனக் கொள்க, 

வரலாறு:.....- 

ஐப்பசி, மைப்புறம், ஐக்கட்டி. 

பெளவம், மெளவல், கெளவை என ஓகார ஓளகாரம் முதலில் 

நின்று ஒன்றரைமாத்திரை யாயினவா: 

2 இடையன், மடையன், உடைவாள், ஈகடைவாள் ; 

*சிறுதலை நெளவிமான், நறுமலர் வெளவிராை, ஒல்லென்பெள 

வம், கல்லென் கெளவை என ஓகார ஓளகாரம் இடையில் நின்று ஒன் 

ற்ரை மாத்திரை பாயினவாழு; 

குவளை, தவளை தினை, பணை, 

HAO car, அ௮ன்னொெள என ஐகார ஓளகாரம் இறுதியில் நின்று 

ஒன்றரை மாத்திரை யாயினவா ௮, 

பை, மை, DF, வை சை எனத்தனியே நின்ம ஐசாரமும், 

கெள, செள, வெள எனத் 1தனியே நின்ற ஓளகாரமும் ஒன்றரை 

ஒரு மாத்திரை ஆயினவாறு கண்டு கொள்ச, 

15. இனி மகரக்குறுக்கம் ஆமா௮-மகரம் ஓரோவிடத்து ௮ை 
மாத்திரையிற் ஈருங்கிக் கான் மாத்திரையாம். என்னை? 

£ அரையளவு குறுசன் WHT (Poi so gs 

யிசையிட னருகுர் தெரியுங் காலை '' 
  

* ஒளசாரம் மொழி முதற்கண்ணே குறுகுமெனப்பிற ஆரியர் கூறி 

ஞரேனும் இர்தாலுடையார் ஒழிர்த இடை, கடை என்னும் இரண்டி.டங்களி 
லுங் சகூடடக் குறுகும் என்றது தொடர் மொழிக்கண் குறுகுவனவற்றையே 

கொள்ளற்கு என்க. ஓளகாரம் தனிமொழியில் முதற்கண்ணேயன்றி இடை 
கடை. என்னும் இரண்டிடத்தும் பயின்று வாராது எஈற்பத்றிந்து கொள்க, 

அதுபற்றியே சிறுதலை செளவிமான், ஈறுமலர் 'வெளவினார் மேதீலிய தொடர் 

மொழிகளை உதாரணமெடுத்துக் காட்டிப் போர்ததாஉ மென்க, 

* இரண்டு மாத்திரை யளவின் தாய ஐகார ஒளசாரங்கள் தீனியே கிற் 

புழியும் ஒன்றரை ஒரு மாத்திரையளவினதாசக் குறுகும் என ஈண்டுச் சடறி 
யது செய்புட்சண் ஒசையிடர்ப்பட்டொலிக்கு மிடத்து, அவ்வோசை இடர்ப் 
படாதவாறு கொள்ளற்கு என்ச,
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என்றார் தொல்காப்பியனார். ௮து வகரமோடு கூட்டத்தின்கட் 

குறுகும்; என்னை? 

வகா... மிசையு மகாரங் குறுகும்'' 

எனக் தொல்காப்பியனாரும், 

 வகரமோ டியையின் மகரமுங் குறுகும்” 

எனப் பிறருங் கூறினாராகலின். 

வரலாறு:--- வரும் வளைகாரன், தனம் விஃாநிலம், வாழும் 
வணிகன், சூழும் வாவிகள் எனக்கொள்க. பிறவகையானும் வந்த 

வழிக் கண்டு கொள்க, 

'சார்பிற் றோன்றம் தன்மைய' என்று மிகுக்துச் சொல்லியவத 
னால் ௮கரத்2காடு 1யகர வொற்று வந்தும், 3ஆய்தம் வர்தும் ஐகா 

ச.த்.தின்பயத்தவாய் நிற்கும் ௮கரத்தோடு உகரம் வந்தும், 4வகர 
வொற்று வந்தும் ஓளகாரத்தின் பயத்தவாய் நிற்கும்: என்னை? 

( அய்தமும் யவ்வு மவ்வொடு வரினே 

ஐயெ னெழுச்தொடு மெய்பெறச் தோன்றும்'' 

ச் 'உவ்வொடு வவ்வரி ஜொளவியல் பாகும் 

என்றார் ௮விநயனார். 

வரலாறு:-- 1 அய்யன், சகுய்தை, தய்யல், மய்யல், கய்யன் என 

௮கரத்தொடு யகர ஒற்று வந்து ஐயன், கைதை, தையல், மையல், 

கையன் என ஜகாரத்தின் பயத்தவாயினவாறு; 2௧௪, ௧௦ம், 

கசம், என ௮கரத்தோடு ஆய்தம் வந்து கைச, கைதம், சைசம் 

என லுகாரத்தின் பயத்தவாயினவாறு) 3அவ்வை, ஈவ்வி, 4அஉவை, 

நஉவி, என ௮ ரத்தோடு வகர ஒற்றும் உகரமும் வரது ஒளவை, 

செளவி என ஓளகாரத்தின் பயத்தவாயினவாறு, 

இனி, (: ௮சைக்கு உறுப்பே '' என்பதில் ஏகாரம் ஈற்றசை; 

அல்லன எண்ணேகாரம்) என்னை? 

1 தேற்றம் வினாவே பிரிநிலை யெண்ணே 
யீற்றசை யிவ்வைர் தேகா ரம்மே”' 

சான்றார். தொல்காப்பியனாராகலின், !'என்றா'' என்பது எண் 

ரிடைச்சொல்। என்னை]
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உம்மை தொக்க வெனாவென் சளவியும் 

அவி ராய வென்மென் சளவியும் 

அயிரு கிளவியு மெண்ணுவழிப் பட்டன '' 

சனத் தொல்காப்பிய ரும், 

் குற்றொற் றென்றா கெட்டொம் றென்றா 
ஒற்றே யுயிரே யென்மனார் புலவர் '' 

எனப் பிறருஞ் சொன்னா ராகலானுங் கொள்சு, 

அங்கு” என்று மிகுத்துச் சொல்லியவகனால் தரெழுத்தே 

ஒரு பொருள் பயந்து நிற்பன சிறப்பெழுத்தென்றும், இயைந்து 

பொருள பயப்பன உறுப்பெழுத்தென்றும் வழங்கப்படமெனக் 

கொளக. எழுத்தெல்லாம் உயிரும், மெய்யும், உயிர்மெய்யும் 

என அ௮டங்குவனவற்றை இவ்வாறு விகற்பித்துச் சொல்லியது, 
எழுத் துக்கள து பெயாவேறுபாமிகளெல்லாம் அழிவித்தற்கும், அப் 

பெயரால் பெயராக்கி அளுதற்கும் எனக்கொள்க, அல்லதூஉம் 
பிறரும் விகற்பிக்துச்சொன்னார் எனக் கொள்க; பன்னை? 

! குமினெடி லள பெடை புயிரு றுப் புயிரமெய் 

வலிய மெலிய விடைமையொ டாய்,தம் 

இஉ ஐயென மூன்றன் குறுக்கமோ 

டப்பதின் மூன்று மசைக்குறுப் பாகும் ” 

என்றார் காக்கைபாடினியார்) 

( குறிய நெடிய வுயிருறுப் புயிர்மெப் 

வலிய மெலிய விடைமை யளபெடை 

மூவுயிர்க் குறுக்கமு மாமசைக் கெழுத்2த'' 

எனரார் சிறுகாக்சைபாடினியார்; 

1 நெடிய குறிய வுயிர்மெய் யுயிரும் 
வலிய மெலிய விடைமை யளபெடை 

மூவுயிர்க் குறுக்கமோ டாமசைச் கெழுத்தே ” 

என்றார் ௮விரயனார்)
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! குமினெடி லாய்த மளபெடை யைகாரக் 
குறில்குற் மிகர வுக.ர---மறுவில் 
உயிர்மெய் விராய்மெய்யோ டாருமெழுக்தாஞ் 

செயிர்வன்மை மென்மை * ௪மன்'' 
என்பது சாலடி நாற்பது என்னும் புறனடை, 

( உயிருறுப் புயிர்மெய் தனிநிலை யெனாறுக் 

குகினெடி. லளபெடை மூவின மெனா௮ு 

வ்கிய சாலுயிர் மல்கான் குற௮க்கமோ 

டைந்துதலை யிட்ட வையீ ரெழுத்.து 

மசைகொடை நேரசை யாகு முறுப்பென 

வசையறு புலவர் வகுக்துரைக் தனரே 

இது பெரிய பம்மம்; 

( குமிலுயிர் வல்லெழுத்.துச் குற்றுகர வாதி 
குறுகிய ஐ ஓளமவ வாய்த--செதிமையா 

லாய்க்ச வசைதொடைதாம் வண்ணங்கட் கெண்டுறையா 

லேய்க்தன வங்கான் கெழுத்து '' 

இது காலடி நாற்பது என்னும் ௮சைப்புறனடை. 

இவ வெழுத்துக்களாற் செய்யுளவருமாறு;-- 

1உயிர் மிக்கு வர்க செய்யுள் :-- 

 ஐயாவோ வையாவோ வையாவோ வெய்யாயோ 
கையாயோ வைய களிறு”' 

2மெய மிக்கு வச்த செய்யுள் :-- 

! பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை யப்பற்றைப் 

பற்றுக பற்று விடற த" 

உயிர்மெய் மிக்கு வந்த செய்யுள :-- 

LPL (Hip கூழமைச்சு நட்பர CO) DI 

முடையா னரசரு ளேது”' 

*குற்றெழுத்து மிக்கு வர்; செய்யுள ;-- 

(! கற்சக் சசடறக் கற்பவை கற்றபின் 

நிற்க sige ss” 
* சமன்-இடைமை,



செட்டெழுத்.அு மிக்கு வந்த செய்புள்:- 

! யாகாவா ராயினு ராகாக்கக் காவாக்காற் 

சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு" 

* உயிரளபெடை சான்கும் வச்ச செய்யுள;-- 

 ஏஎர் சதைய வழா௮மீலை லாஅய்றின் 

சே௭யரி சர்திய சண்” 

£வன்மை மிக்கு வர்க செய்யுள் ;-- 

॥ தெறுக தெறுக தெறுபகை செற்ருற் 

பெறுக பெறுக பிறப்பு” 

80ிமன்மை மிக்கு வரத செய்யுள் :-- 

॥ மணிநீரு மண்ணு மலையு மணிசிழற் 

காடு முடைய கரண் " 

9இடைமை மிக்கு வந்த ரெய்யுள:-- 

( வயலுழுவார் வாழ்வாருள வாழ்வா ரயலுழுவார் 

அழ்வாராம் வாரார் வர” 

10 குற்றியலுகரம் மிக்கு வரத செய்யுள் :-- 

GH DBI குறைத்துக் கொணார்ர்து நமது 

கருப்புச் செருப்புப் பரப். 

குற்றியலிகரம் வத்த ரெய்யுள:-- 

1 குழலினி தியாழினி சென்பதம் மக்சண் 

மழலைச்சொற் சகேளா தவர்” 

(( லையன் செழுர்தழைபன் சென்மியா வென்று 

மலையகலான் மாடே வரும்" 

12அய்தம் வரத செய்யுள :-- 

॥ அஸ் யகன்ற வதிவென்னாம் யார்மாட்டும் 

வெஃ9 வெறிய செயின் '' 
  

    

* ஏளர் என்பதன்சண் முதனின்றும, வழ*அ என்பதன்சண் கடைரின் 

றும், எலா௮ய் யென்பதன்சண் இடைசின்றும், Gar என்பதன்கண் சனிடூயு 

சின்றும் உயிர் ௮ளபெடுத்தமை சாண்க, 

1
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18ஐகா.ரக் குறுக்கம் வரச செய்யுள்: 

! படிமழைச் சண்மலை வெற்ப னுறையு 

ரெடுச்தகையைக் கண்டதா காள் '' 

1ச தளகாரக்குறுக்கம் வரத செய்யுள:-- 

! ரரெளவிமா னோக்கனொ ரைவாய் மணிமுறுவல் 

வெளவாதார் கெளவை யிலர்'' 

( அவ்வித சழுக்கா நுடையாளைச் செய்யவ 
டவ்வையைக் காட்டி. விடும் '' 

15 மகரக் குறுக்கம் வந்த செய்யுள:-- 

! கம்பொரு ளென்பதம் மக்ச ளவர்பொரு 

டதம் வினையான் வரும் '' 

( தாம்விழ்வார் தம்வீழப் பெற்றவர் பெற்றாரே 
காமத்துக் காழில் கனி '' 

மகரக்குறுக்கத்.துக்குப் பயன் மாபுராண முடையார் எடுத் 

தோதினார்; என்னை? 

 கழிெடி லடியுங் காலெழுக் தசையும் 

பெயரயழ் புணர்ப்பினும் பெயரிடைப் புணாப்பினும் 

வழுவென மொழிப வாய்மொழிப் புலவர் ' 
என்ர. ராசலின், 

ச் 

( அய்தழு மொற்றா யடங்கினு மாங்கதனை 

ஓ௫னார் தொன்லூ லுணர்வடையோர்--- நீதியால் 
RO யடங்குகினு முன்கால வேற்றுமையாற் 

சொதற்றுர் மகரச் சுருக்கு ''' எனவும், 

! மெய்யென்ற சொல்லானே மிக்கமக ரத்தினையும் 
நையு மடங்கு ஈனியென்னின்--ஐயென்ப 

தாவியென வடங்கு மஃகிற் றெனின்மகரச் 
தேப்விற்கு மஃ்தே திறம்" எனவுங் 

கூறினார். இன்னும் மகரக் குறுக்கத்தின் பயன் மாபுராணச்திடச் 
துக்சாண்சு, ஈண்டி உரைப்பிம் பெருகும்,
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 உயிரென்ற சொல்லானே யொன்பதா மாவி 

செயிரின்மிச் சென்றடங்கு மேனும்--பயில்புரைத்தார் 

குன்றுதலா லென்னிற் குணம்புரிர்கா ரெளவுந்தான் 

குன்றுதலாற் கூறப் படும்” எனவும், 

( கால விகற்பத்தாற் கட்டுிரைசக்கப் பட்டவற்றுண் 
மூல வியனான் முறைமையான்--ஞாலத்து 

ளெல்லா மெடுத்துரைக்கார்க் காமோ சிலவெழுகத்துச் 
) * சொல்லாகார்க் சாருமோ தோம் ' எனவும், 

! ௮சையாக்குர் தன்மையவே யன்சிச் சொடையோ 

டி சையாக்கு மேனையவுஞ் சொறரார்--இசைதொடைதா 

மாக்கு மெழுத்தனைத்துஞ் சொன்னா ரசைஞுகத்தாற் 

மாக்கிய நூற் கேற்பத் தொகுத்து”! எனவும், 

॥ குறிலு நெடிலு மளபெடையு மொற்று 

மிஞ ரசைக்குறுப்பா மென்பா்--விசே 

1 யுயிர்மெய்யு மூவினமென் ரோதினா ரென்று 

செயிரவர்க்கு நின்றதோ சென்று '' எனவும், 

! வடாது தெனாசென்று வைச்ததனான் மற்றாண் 

டெடாதனவுஞ் சொற்றா ரினத்சாற்-கெடாசதுபோன் 
மஃகான குறுக்கம் வகுத்தசனான் மாட்டெமிச்தா 

ச்க்சாய்தர் தானு மசைக்கு”' எனவும்) 

$ (ஐயெளமவ் வென்றிவற்றிற் காங்குற்ற ஞாபகமா 

கையாது கார சடத்தாதே--மெய்யானே 

கற்றாய்க்ச தாலோ ரிகரம் புணர்த்ததூஉம் 

குற்றாய்தர் சாலுங் கொளற்கு '' என்வும், 

“Pavers aces கிலை' எனவும் டாடம், 

1 'உயிர்மெய்யம் மூவினமென் றோதினா ரேனும்' என்றும் பாடம், 

$ | ஐயெளவு மென்றிவற்றிற் காங்ககத இபமா' என்றம் பார்ட்!
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( சிறப்புடைய வல்ல வெனவிவற்றுட் கொள்ப 

சிறப்புடைய வென்பவே ௫ிந்தித--- துறுப்பசைக்கட் 

காலளவா மொற்றகினைபுங் கைக்கோடல் காரணமா 

நூலளவிற் சொற்றார் நுனித்து'' எனவும், 

(ஐம் வெழுத்து மசைக்குறுப்பா மென்பதன்கண் 

உம்மைதா மெச்ச மெனவுரைப்பர்--ஐம்மூன் மின் 

மிக்கனவுங் கைக்கோடல் வேண்டி வியன்பொருளை 
மெய்ப்படுக்கு மாங்கே விதப்பு எனவும், 

! மதரக் குறுக்கம் வகுத்தததா னாய்தற் 

கிகரக் குறுக்க முகலாப்--புகரற்ற 

நாலொன்று மெண்ணாதே நாட்தென் ஞாபகமாய் 
தாலொன்றி நிற்றற் பொருட்டு” எனவும் 

போந்த இவற்றை விரித்துரைத்துக்கொள்க, இன்னும் மகரக் 
குறுக்கத்திற்குப் பயன் மாபுராணத்திடத்துச் கண்டு கொள்க, 

சண்டு உரைப்பிற் பெருகும், 

[ஆய்தத்திற்தம் ஒற்றிற்தத் சிறப்புவிதி] 
3. தனிநிலை யொற்றிவை தாமல GaGa 
யளபெடை யல்லாக் காலை யான, 

மேற் ஸூச்திரத்துட் பொதுவசையானே எல்லா Caps 

திம் ௮சைக்கு உறுப்பாம் என்றார்; அவற்றுள் சிலவற்றை விலக்கி 

ஓரோவழியே யாமாறு உணர்ச்துவான் எடுத்துச்கொண்டார். அவற் 

னுள் இச்சூத்திரம் அய்.தத்திற்கும் ஒற்றிற்கும் எய்தியதோர் இலக் 
சணம் உணர்த்துதல் நுதலிற்று, 

இதன் பொழிப்பு:--இய்.தமும் ஒற்றும் சாமாக ௮லகு காரியம் 

பெறா) ௮ளபெழுர் த வழியல்லாத விடத்து என்றவாறு, 

எனவே, ஆய்தமும் ஒற்றும் ஒரே ஒன்றேயாய (தனியே)நின்று 

௮ிகுபெரு வென்பசாம், 
வரலாறு; கார்க்கோதை, கஇர்ச் செக்கெல், கடாய்க்கன்று) 

என இவற்றுள் இரண்டு ஒற்று ஒருங்கு நிற்பினும், ஒரு மாத்திரை 
யுடைய எமுத்தின் பயத்தவாய் ௮லகு காரியம் பெறுங்கொலோ 

வெனின், பெறு வென்பதராஉம் பெறப்பட்டது, என்னை?
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(6 அளபெழி னல்லதை யாய்தமு மொற்று 

மலகியல் பெய்,கா வென்மனார் புலவா் ”' 

சான்றார் ௮விஈயனார்) 

் ஓற்றள பெழாவழிப் பெற்ற வலகில?2ே ”” 

ஈரொற் முயினு நூவொற் யினு 
மமாரொற் Wise ென்மஞா் புலவா ”' 

எனவுஞ் சொன்னார் பிறரும் எனக் நொள்க, அப்தமும் ஒற்றும் 

தாமாக அலகு பெராவென(£வ, 2வெடரு எழுத்தோடு கூடி. நின்ற 

பொழுது அலகு காரியம் பெறும் என்பதாயிற்று, என்னை? தேவ 

தத்தன் தானாகப் போகலான் என்றால் துணைபெற்றால் போவான் 

என்பதாம் ; Mg போலக் கொள்க, அவை வருமாறு; 

( தனிசிலை யொழ்்ிலை தாமல கிலவே 

அளபெடை யல்லாக் காலை யான ” 

சனிரிலை ஒற் பிலை தாமலகு பேநூ௨ 

மளபெடை யாகிய காலை யான 

எனவே, 

ST OTL! பெறப்பட்டது என்பதாயிற்று, 

a அய் தழு மொற்று மளபெழ நிற்புறி 
ஆ ச . ௬.0 சா 
Camm Da gin விதியின வாகும் 

ச்ர்ன்மார் காக்கை பாடினியாரும் arena OUTS, 

! தாமலிலைவே'' என்றவழி (ஏகார' விகப்பிலை ஓற்றும் ஆய்.௪ 

மும் ௮ளபெழுந்து குற்றெழுத்தின் பப 4 கவாய் ஓர் ௮லகு பெறுவது 

அல்ல த,மூன்னும் பீ பின்னும் Bar எழுத்தி னோடு புணர்ந்து நிரையசை 

யாகாவெனக்கொள்க. (இவை' என்னும் ஏட்டுவி ஈப்பினால் ஓற்.ி.னுள் 

அளபெழுவன, (தாம்' என்பதனாற் பெறப்பட்ட ௩, ர,ரை, ந, ம, 

ன, வய, ல aT, என்னும் ப்திது மெப்பயும், அப், ததும் (FD Dp Rapin 

5) SP கமும் வந்து இறுதிகிலை ௮ |ளபெடையும், இடைஙிலை 

௮ள் பெடையும் அன்றி ஆசாவெனக் கொள்க, என்னை ? 

॥ சஞண ஈமன வயலள வாய்தம் 

ஈரிடச் தளபெழு மொரோ வழியான ” 

என்றார் பிறரும் எனச் கொளக,
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அவை வருமாறு :--மங்ங்கலம், மஞ்ஞ்சு, மண்ண்ணு, பச்ச, 

௮ம்ம்்பு, மின்ன்னு, தெவ்வ்வர், வெய்ய்யர், செல்ல்க, கொள்ள்க, 

aro என ஆய்தத்தோடு பதினொன்றும் குதிற்ழே ௮ளபெழுச் 
தவாறு) அரங்ஙகம், உரிஞ்ஞ்சு, முரண்ண்டு, பருந்ர்.து, அரும்ம்பு, 

முரன்ன்று, குரவவ்வை அரைய்ய்யர், குரல்ல்கள், திரள்ள்கள், 

வரஃஃகு என அப்தத்கோடு பதினோமெழுத்தும் குமிலிணைக்€ழ் 

௮ளபெழுந்தவாறு, இவ்விருபத்திரண்டு புள்ளி ௮ளபெடையும்செய் 

புளகத்தல்லது பரவை வழக்கினுள் வாரா எனக் கொள்க, என்னை? 

( மாத்திரை வசையாற் றகாதப கெடாநிலை 

யாப்பழி யாமைறின் றளபெடை வேண்டும் '' 

என்ரு ராகலான. ௮வற்றிற்குச் செய்யுள் ஒருமாறு:-- 

1! ௭௯௦௦ னிய வெஃ%குணர் நாவினார் 

வெஃகின் வெஃஃகுவர் வி டி ப் எனவும், 

(( ௭௦௦௦௦ திலங்கெ கையரா யினனுயிர் 

Qaisox0G வார்க்கில்லை af @” எனவும், 

ய்.தம் ௮ளபெழுர்து நேரசையாயினவாறு கண்டு கொள்ச, 

॥ கண்ண் கருவிளை கார்முல்லை கூரெயிறு 

பொனன் பொதிசுணங்கு போழ்வா யிலவம்பூ 

மின்ன் னுழைமருங்குன் மேதகு சாயலா 

ளெனன் *குறமகளா மாறு எனவும், 

1 அம்ம் பவள வ்ரிரெ்க ளுய்வஞ்சிச் 

கொம்ம் பவளக் கொடிமருங்குல் கோங்கி 

னரும்ம் பவண்முலை யொக்குமே யொக்குங் 

கரும்ம் பவள்வாயிற் சொல்” எனவும், 

ப வாளேர் தடங்கண் வகையாலும் வைகலும் 

வாளா விருக்கும் வகையாலும்---நாளும் 

விழைர்ர்து 1வேமென்று சிர்திப்பாள் போலும் 

குழைச்ந்த கோதை குதிப்பு" எனவும், 
அக ஆஃ ட் 

Se = 

+ 'பிதமகளாமாறு எனவும் டாடம், 

* வருன்ற சர்திப்பாள்' என்ழம் பாடம்,
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“sonra டண்ண்ணெனக் கண்டச் சேட்டும்" எனவும் 
*ஓற்று அளபெழுர்து கேரசையாயினவாறு, பிறவும் வந்துழிக் 
சுண்டு கொள்க, 

் ஆய்தழு மொற்றெனப் பெற்றசை யாக்குமென் 
ஜோதி னாருள ராகவு மொண்டமிழ் 
நாத ராயவர் நரசலி போசையிற் 

கேது வென்றெடச் தோதினு ரென்பவே '' 

 நலிபு வண்ண மாய்தம் பயிஓம் '' 

என்றுங கூமினாராகலின், 

* மழையலரும் வரச்தார் வ௫ிட்டரும் வந்தார் 

குறைவின்,மிக் கொண்டாடல் வேண்டும் - மறையவருண் 

மிக்க விமுக்குணங்க ஷணோக்க வியனிலத்து 

மக்கள் வசிட்டரா மாறு” 

பிறவும் வர்கவழிக் சண்டு கொள்க (௩) 

[டகாவுகாக் தறுக்கத்திற்கும் உயிரளபிற்தத் சிறப்பு விதி] 

4,  தளை?ர் வண்ணந் தாங்கெட வரினே 
குறுகய விகரமுங் குற்றிய லுகரமும் 
அளபெடை யாவியு மலடஒயல் பிலவே. 
  

* இதனாற் பெறப்பட்டது யாதோவெனின், ஒற்றுக்கு மாத்திரை அரை 
யன்றே? ௮து அளடெழுங்கால் ஈரொற்றாய் சின்று ஒரு மாத்திரை யளவு 

பெறும் ; அதனால் அது குற்றெழுத்து என்று கொள்ளப்படும், அப்போது 

௮ தனச்கு முன்னும் பின்னும் கின்ற குற்றெழுத்துடன் கூடின் இருகுறில் 
இணைந்த கிரையசை யென்று கொள்ளப்படும். கொள்ளப்படவே, ஒ.ரசையின் 

பாற் பட்டுச் 2ராகாது செய்யுட் சந்தம் கெடும், ஆதலின் ganern Osnar 
ளாது தனித்தனி ஙின்ற இருகுறிலாகக்கொண்டு தேமா " என்னும் வாய் 
பாட்டான் அலகுசெய்து கொள்க என்றது பெறப்பட்டது. ௮மம், கொம்ம், 
அரும்ம், கரும்ம், சண்ண், சண்ண் என்பவற்றுள் கின்ற ஈரொற்தையும் குறி 
வின் பாற்படுத்து ரேரசையாசக்சொள்ளின் வெண்டளை பிழையாது di pps 
சண்டுகொள்ச,
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இச்சூத்திரம் குற்றியலிகரமும், குற்றியலுகரமும், உயிரள 

பெடையுமாகிய விவற்றிற்கு எய்கியதோர் இலக்கணம் உணர்த்து 

தல் அுதலிற்று, 

இசன் பொழிப்பு :--தளையும், சீரும், வண்ணமும் சொன்ன 

இலக்கணத்தோடு மாறுகொள வருமே யெனின், குற்மியலிகரமும், 

குற்தியலுக.ரமும், உயிரள பெடையும் அலகு காரியம் பெழு எனச் 

கொள்க என்றவாறு, 

CTH SA, THOME SY TO BMG SAIS HUT, 

தளைசீர் வண்ணர் தாங்? டில்வமிக் 

குறுகிய விகரமுங் குற்றிய ஓகரமும் 

அளபெடை (பாவியு மலகியல் னவே 

என்பதாயிற்று, இதன் கருத்து, களையும், சீரும், வண்ணமும் 

ஆமாறு சொன்ன இலக்கணக்கோச மாறு கொள்ளாது ஒருபகாரம் 

பெற நிற்பிற் குற்றியலிகரமும், குற்றியலுகரமும், உயிரள பெடை 

யும் அலகு காரியம் பெறுமென்றவா௮ு, தளைசீர் வண்ணமாமாறு 

சொன்ன இலக்கணமும் தளைசீர் வண்ணம் எனப்பகிம். உபசார 

வழக்கினால் குண்டல நீல பிங்கல?ககெள து தோற்றமர் தொழிலுஞ் 

சொன்ன விலக்கணச் செய்யுட்களும் பிரித்து CaS Up UBT T & 

னாற் குண்டல கே, நீலகேசி, பிங்கலகேரி என்னும் பெயர்பெற் 

ரூற்போல வெனக் கொள்க, களைசீர் வண்ணம் என்புழி உம்மை 

தொகுச்துநிறுத்துப் பின்னர்க் (குறுகிய விகரமும், குற்றிய vamp 
அளபேடையாவியும்'' என்ற உம்மைகிரித்து ஒரு On Duden Dé 

சொல்லவேண்டியது பவன்னையெனின், ஈண்டி நிரனிழை யென் 
னப்படாது கூறுமாற்றெ கொள்ளப்பம் என்பு, அறிவித்தற்கு 

வேண்டப்பட்டது, அவை வருமாறு: 

மழலைச்சொற் கேளா தவர் ”' 

! அருளல்ல தியாதெனிற் கொல்லாமை கோறல் 

டொருளல்ல தவ்வூன் இினல் '' 

என்ற விவற்றுள், !! குழலினி தியாழினிது '' எனவும், ! ௮ருளல்ல 

தியாகெனில் ” எனவும் ஆரியக்களையும் களித்தளையும் தட்டு,



eps snd af 

 @penwiy ரெடுமையு மளவிற் கோடலிழ் 

ஜொடர்மொழி யெல்லா கெட்டெழுக் தியல 
என்புகனாற் கொள்சு, 

'* சிறுஈன்3ி யின்றிவர்க்கியாஞ் செய்தக்கா enor 

Qu miso மன்னும் பெரிசென்-- றுறுநன் மி 

கானவாய்ச் செய்வ.தாஉர் கானமன் றென்பவே 

வானவா முள்ளத் sour” 

என இதனுள் ' இன்றிவர்க்கியாஞ் சேய்தக்கா னாளை' என்புழிக் 
குற்றியலிகரம் வக்து வஞ்சியுரிச்€ராயிற் ற, இது வெண்பாவிலுள் 

Arie என்னும் ஓத்திலாமையால் வெண்பா அழியா நிற்கும். 
ஆண்சிக் குற் சியலிகரக்ை இவ்விலக்கணக்கால் ௮லகு பெறாது 
ஊன்று சகசைாய வஞ்சி யுரிச்சீரன்றாம், 

இனிக் குற்றியலகரத்திற்கு ச செய்யுள் வருமாறு:-- 

 கொன்றுகொகுநீசி குருதிபாயவும் 

சென் நுகோகிரீசி ரெழுமலைபொருவன 

வென். வகோடுநீடு வி றல் வழ 

மென்றுஞூடுநீடு பிடியுள சிபா ௮-1 தனால் 

* ஈண்டிடை யிரவிவ ணசை இவரின் 

வண்சிண் கோகை யுயிர்வா pear” 

என இக்குதளடி வஞ்சிப்பாவினுள் பரூற்றியலுகரம் பல வந்து ஐய 

Ore சீரும் ஆற்சைர் சீூமாயின. அவ்வாறு வருக என்லும் 

இலக்கணம் இன்மையால், ஆண்ுிக் குற்றியலுகரங்களை இவ்விலக் 

கணகத்தால் ௮லக OY oy Horus சர் சிகையாதாம். (காழி 

ரும் பிணர்த்தடக்கை' என்னும் இரு£ரடி. வஞ்சிப்பாவினுள் (எனைப் 

பல வெமக்குத்தண்டாது'' என ஐபசைர் சீர்வர்த,தனுட் GOD sls 

தை ௮லகு பெருதென்று கரையச் சீர் சிதையாகாம். ! நலஞ்செலத் 
தொலைந்து புலம்பொடு பழக" என்னும் பாட்டினுள், (! குண்டுகி௮ 

நீர்க் குளிர்த்ததண்சுனைக் குறித்துக்கூரிவோர் கெறியணர்த்தவும்'' 

எனவும், (போதுசேர்ந்து கூரிபொறி வண்டினம் புரிந்து வாங்கு 
விங்கு ஈரம்பி னிமிர் தலின்'' எனவும் வரத வஞ்சியடிகளுளளும் குத்து 

ச் (இண்டிடை . யிரவிவ ணெறிவரின்' என்றும் பாடம், 

0 

 



43 யாப்பருங்கல விருத்தி 

கரங்களை ௮லகுபெறா என்று களையச் ர் சதையாதாம், பிறவு 
மன்ன. இவற்றுக்கு இலக்கணம் ஓகவேண்டிய தென்னை, குற்றிகா 

குற்றுகரங்கள் வரது இன்னாங்காய் ௮றுத்திரைக்கமையால், OS 

திசைப்பும், வெறுக்திசைப்பும் குற்றப்பாடெனக் கொண்டி களைந் 

திடாமோ வெனின், அற்றன்று; அ௮ுத்திசைப்பும் வெறுத்திசைப் 
பூம் குற்றப்பாடு என்று களைக்சிடப்படா, பிறசான்ஜோர் செய்யுள 

கத்தும் ௮ருகி வருமாகலான் எனக்கொள்க, 

இனி அளபெடைக்குக் கூறுமா று; 

! இடை நுடங்க வீர்ங்கோதை பின்றாழ வாட்கண் 

படை பெயாப் போழ்வாய் இறக். த--கடை கடையி 

SMI GIT HR வெனவுரைக் து bat aul Claru afl tp றுவற் 
e உ 39 

கொப் கீ 2வலி லகு 

எனவிதனுள் (உப்போஒ' என்புழி அளபெழுந்து கலித்தளை 

தட்டு, வெள்ளையுட் பரிறகம்ா Arar என்னும் இலக்கணத் 

தோடு மாறுகொள்ளு மாகலின், ௮ண்சி ௮வ்வளபெடையை இவ் 

விலக்கணத்தால் ௮லருபெரு கென்று விலக்க வெண்டளை பிழை 

WT BT LD, 

a பிண்ணாக்கோஒஓ வென்னும் பிணுவின் முகத்திரண்டு 

சண்டைக் குடையனபோற் கட்ரைக்குப்--பிண்ணாக்குக் 

கொள்ளீரோ வென்பாடன் கூரெயி௮ு காலளையரை 
fo இ ௫. 9 

(பூன Wire wilt lov ௮/௮! 

. ௩ . . 4 ட க்ஷ ரு . 

பல்லுக்கும் "நாற்ற பனிழுல்லை பைங்கமர் கள 
நி . . ச உ டி ae) . ~ ட . 

ரொல்லுக்புச் தோற்றின்னம் தோற் லவா--ெல்லுக்கு 

நாறோஒஒ ரா மென்பா ஹடங்கடைக்கும் வெம் முலைக்கும் 
௩ ச ௩ ர் 

மாரோமா லன்றளக்த மண்' 

! சளிச்சாத்தா௮அ வென்தியான் கட்காணா நின்று 

விளிக்சகாலும் வாரான் விரைந்து--களிச்சாத்கன் 

வாளாவே தின்பான் வேலைக்குப் போகலான் 

காளையாம் பைதல் sos)’ 

என்ற இவற்றுள் பண்டமாற்றின் கண்ணும், விளித்தற் கண் 

னும் ௮ளபெடையனுகரணங்கள் வந்து வெண்பாவினுள் நால
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சைச் சீராய், வண்ணம் அறுப்புழிச் (ரெப்பலிரையன வெண்பா'' 

அன்னும் இலக்கணத்2தாகி மாருய்ச் செப்பலோசை Ran gu நிற் 

ரூம்; அகலின் அண்டி உயிரளபெடைகளை இவ்விலக்கணத்தால் 

அலகுபெருவென்று களைய, வண்ணம் சிகையாகாம், 

* ரி ௪ அளபெடை பாவியும் அலகில் a1 B01 GD) si, 1 அலகியல்பல'' 

பாற விஈப்பரினால் ஆல 4 உயிர ul Gi 72000. pan ிவ்வில LEI GH ரலி 

அலகு பெரு என் ர செட்டெழுக் 8 ge os WSO prow? 5 தப்பா 

மெனக்கதொளக 

இனி யலை ௮லரு பெழு மாறு 

ப் இிலைவிலங்கு நீள் (ரூவஞ் ரென்றெசிய நோக்கி 

(paral ay ங்கற் ஜென் ர முனிவா ண்---மலைவில bi Hi 

தார்மாலை மார்ப கனிமை பொ நக்கு மா 

கார்மாலை கண்கூடும் போழ்து 

இதக.ுட் குற்றியலுகரம் இவ்விலக்கண 52 ராடு மாறுகொள்ளாது 

நின்று ௮லகு பெற்றவாறு கண்டு கொள்க, 

ப வந்துகி பேரி ஓயிர்வாழும் வாராக்கான் 

முர்இபாய் பெய்த வளைகழலு-- ps Sur w 

கோளானே சண்டனங் சொல்குமியா பின்னு?மா/ 

BTN TOT BTU (ooh Let ye 

இதனுள் (வந்துநீ' பன்புழிக் குற் பியலரமும்,  முக்தியாய் ' 

என்புழிக் குற்தியலிகா மம் தல்ச/வண்ணங்கட்கோர் உபகாரம் 

பட நின்று அலகு பெற்றவாறு, பிறவும் அன்ன, 

தாவ ௮ழவர் களக்சகத்துப் போ2ரறி 

நாவலோஒ வென்திசைச் த ராசீவாசை--காவலன்றன் 

கொல்யானை மேலிருர்து கூற்றிசைப்பப் போலாதே 

நல்யானைக் கொக்கள்ளி mr’ 

என் இதனுள், (நாவலோ ' என்புழி உபிரளபெடை gener 

வண்ணங்களோடு மாறு கொள்ளாது நின்று ௮லகு பெற்றவாறு, 

॥ தாஅக் களிற்றின்மேற் சட்படா மாகதர் 
ட டத 

hal முலைமேற் அசில்
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॥தாஅரி கொண்டான் கதச்சோ மதனழித்தான் 

ஆஅழி ஏந்த லவன் 

இவற்றுள் (கடாஅக்களிறு' (படாஅமுலை' (காஅரி' (;அழி' என்புழி 

வந்த உயிரளபெடைகள் களைசீர் வண்ணங்களோடு மாறு கொள் 

ளாது நின்று ௮லகு பெற்றவாறு. 

) 

“ grougs தீம்புசை தொல்விசும்பு போர்த், சதுகொல் 

பா௮ய்ப் பகல்செய்வான் பாம்பின்வாய்ப் பட்டான் கொல் 

மா௮ மிசையா௮ன் சொன்ன கறு. நுதலா 

ரா௮மெ யெல்லாம் பசப்பு '' 

என்பதா உங் கொள்சு, 

சீர்தளை வண்ணம்' என்னாது” (தளைசீர் வண்ணம்' என்று முறை 

பிறழக் கூறினமையாற் குற்றியலிகர குற்றியலுசரங்களைக் குற் 

றெழுத்தே போலக்கொண்டு அலகிடப்பரிம் எனக்கொள்க, (தளை 
சீர் வண்ணம் கேடவரும்' என்னாது (தாம் கெடவரினே' என்ற 

விசப்பினல் தனிநிலை அளபெடை நேர்நேராகவும், இறுதிடிலை 
அளபெடை நிரைகேராசவும் வைக்கப்படும், மூன்றுமாத்திரையின் 
மிக்ச பல மாத்திரையான் வரினும் எனக்கொள்க; என்னை? 

( சனிரிலை யபளபெடை நேர்நே ரியற்றே 

இறுதிநிலை யபளபெடை நிரைநே ரியந்தே” 

ச்ன்ரு.ராகலின், 

( இடைநுடங்க வீர்ங்கோதை'' என்னும் தொடக்கத்தன. அள 

பெடுப்பனவல்ல; என்னை? 

(மாத்திரை வகையாற் நளைதப கெடாநிலை 

யாப்பழி யாமைரின் றளபெடை வேண்டும்” 

ரன்ரு.ராகலின், கூட்டவும் விலக்கவும் பட்டது, ௮தனலை இச்சூசீ 

இரத்துள் அளபெடை யாலியும்” என்பது வேண்டா வென்று 

விடுத்திடலாமோ வெனின்; அற்றன்று) செய்புளகத்துள்ளும், பர 

வை வழக்கினுள்ளும் !'கடாக்களிற்மு'' 'படாமுலை'' என்றும் Hor 

பெடாதே தத்தம் பொருளைப் பயக்கும் சொற்கள் ஒருகாற் செய்
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யுள்கத்து வந்து மாத்திரை சுருங்கிச் சீரும் தளையும் சஇதையவந் 

தால், 'கடாறுக் களிற்தின்மேற் கட்படா மாதர், படா முலைமேற் 

லுதில்'' என்று €ரும்களையும் சதையாமே அ௮ளபெயிக்கும். 

( நிலம்பாய்ப்பாய்ப் பட்டன்று நீலமா மென்றோள் 

கலம்போய்ப்போய்க் கெளவை தரும் '' 

என்றித் சொடக்கக்கன மாத்திரை ஈநங்கிச் சீரும் தனையும் 

சிதைய நில்லாவாகலின் ௮ளபெடா வென்பது) என்னை? (மாத் 

இரை வகையாற் ஐளைசப கெடாநிலை, யாப்பழியாமை நின்றள 

பெடை வேண்ுிம்'' என்றுராகலின், இன் கருத்து, பரவை 

வழக்கினுள் விளியும், பண்டமாற்றும், நாவல்கூறலும், ௮வலமும், 

அழுகையும், பூசலிகிதலும், முறையிரதலும் முதலாயவற்றுள் அள 

பெடுத்த மொழிகள் செய்யுளகத்து வந்து உச்சரிக்கும் பொழுது 

அ௮ளபெடா என்பது இலக்கணம் இன்மையிற் ரெய்யுளகக்.து வந்து 

தளை சர் வண்ணம் கெடரின்மால் அலகுபெ.ுு என்பது, அதலின், 

( அளபெடை யாவிபு மலகியல்பிலவே'' என்பது சொல்லவேண்டு 

மென்ச. அல்லதூஉம், 

அழி யிசைப்பப் பகல்போ மிரவுவரிற் 

CMP துணையாத் துயர் தீரும்--வாழி 

ஈறுமாலை சாராய் திரையவோஒ வென்னுஞ் 

செறுமாலை சென்றடையும் போழ்து” 

என்னும் பொய்கைபார் வாக்கினுள், (திரையவோடி'' என்பதனைப் 

புளிமாங்காயாச வைப்பினும், வகையுளி சேர்த்துக் கருவிளமென் 
னுஞ் சராசவைப்பிலும் சீருந்தளையுஞ் சிதைந்து செய்யுள் அழிய 

ரிஷ்சன்ருயிலும், விளி மு.தலியவற்றுள் ௮ளபெழுந்து செய்யுளி 

டத்தும் வந்து அவ்வாறே சொல்லப்படும் என்னும் சருச்தினானே, 

௮சத்தியனார் ௮றுவசையானர்த ஓத்தினுள் இசனை, 

இயற்பெயர் சார்த்தி யெழுர்சள பெழினே 
வியற்பா டில்லா வெழுத் தானந்சம்'' 

என்றார் என்ச; பிறருங் கூறினாரென்க, 

“Prater செசைவுழி யீருயிர்க் குறுக்கமும் 

நேச லிலவே யுயிரள பெடையும் '' 
ச்ன்றார் மயேச்சுவரர்)
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( இஉ இரண்டன் குறுக்கர் தம்தப 
நிற்புறி யொற்றா நிலையின வாகும்" 

( உயிரள பேழு முரைக்க முறையான் 

வருமெனி னவ்விபல் வைக்கப் பகி” 

என்றார் சகாக்கைபாடினியார; 

( உயிரள பெடைடுங் குறுகிய வயிரி 

oar aes Lp sor EID Qe open’ 

ட . . ௨79 

(Pr 5 வரினு மொற்றியற் ராகும் 

சான்றார் ௮விஈயனார ; 

ஐந் றரையினருகி யுகரதஇன் 

வக்சசீ ரொன்ிரண் டொப்பித் தந் ரவிக்கால் 

வஞ்சிப்பா விற்கியலு காலசைச்சீர் வண்ணுரிச்சா் 

தங்கி விரவத் தகும்” 

என்றார் பிறரும். 

ஆற்றல்சா லாலி முயல வகத்தியல்கா 

லேற்றேழுந்த தேட்டிடத்து முத்திறத்தாற்--றோற்றி 
விசையா மணுக்கந்தா மைந்தேழுத்தாய்ப் பத்துத் 

திசையாய்ச் சேவிப்புலனாய்ச் சேன்று'” 

இதனை விரித்துரைத்துக் கொள்க, 

எழுத்தோத்து முற்றியது,



௨. அ௮சையோத்து 
சவளி கைக 

[அசையீன் வகை இவையேன்பது] 

5, *நேரசை யென்றா நிரையசை யென்று 
வாயிரண் டாகி படங்குமன் னசையே 

என்பது சூத்திரம், இவ்வோத்து என்ன பெயர்க்கோ வென்னின், 

எழுத்தினானாம் அசையாமாறு உணர்தகிற்றுகலான், ௮ சை 

யோத்து என்னும் பெயர்குது, 

அபின் இர்சூத்திரம் என்னுதலிற்றோவெனின், எழுத்தினானாக் 
கப்பட்ட ௮சைகளின் பெயர் வேறபாமி உணர்த்துதனுதலிற்று, 

இதன் பொருள்;--((நேமிர நிரையே நேர்பே நிரைபென, ஈரி 

ரண்டென்பவசையின் பெயரே'' என எஸவிரித்து உரைக்காராயினும், 

தொகுத்து மோக்குங்கால், 4அசையே”-- அரசையே; (நேரசை 

யென்று நிரையசை யென்£--9நரசையும், நிரையசையுமென ) 
அயிரண்டாகி அடங்கும்” --அவ்விரண்டாகி அடக்கும் என்றவாறு, 

அவவிரண்டாய வழங்குமாறு Ont em rn கே்படக்கும்; 

நிரைசேராப் நிரை, அடங்கும். நேோரரிரை என்னாது 1(2நரசை" 

'நிரையசை'' என்று விதந்து ஓ௫இியவதனால், கேரசை ஓரலகு 

பெறும், நிரையசை இரண்டலரபெரம் எனக்கொள்க); என்னை? 

॥ நேரசையொன்றே நிரையசை யிரண்டல 
காகு மென்ப வ.றிந்திஏி னோ 2 எனவும், 

1! நேரோ ரலகு நிரையிரண் டலகு 
நேர்புமூன் றலகு நிரைபுரான் கலகென் 
ரோதினார் புலவ ரணரு மாதே'' எனவுஞ் 

சொன்னார் ௮விஈயனார் அகலின், 

1 *குறிலே நெடிலே குறிலிணை யேனைச் குறினெடிலே 
நெறியே வரினு கிரைச்தொற் MAUS gy நேர்ச்ரையென் 
றறிவேய் புரையுமென் றோளி யுதாரண மாழிவெள்வேல் 
வெறியே சுருஙிறம் விண்டோய் விளாமென்ற வேண்டுவரே” 

என்பது யாப்பரும்சலச் சாரிசை, 
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சகோ நிரைகேோராய் நேர்பு நிரைபடங்குஞ் 

இரமே லசைபலவாய்ச் சேருங்கா--லீரியல்பிற் 

குற்திபோற் குற்றிகரங் கொண்டியற்ற தெர்ரிரையாய் 
முற்றி முடிந்து வி௫ிம்”” 

என்றார் பிறரும். 

இனி, ஒருசார் வட நால்வழிக் தமிழாசிரியர், 
கேர்நிரை கேர்பு நிரைபென நான்கும் 

* அடருி வடிவாக விமிவா ர௬ுமுளர். 

(( சேர்கிரை நேர்பு நிரைபென மான்கு 

t மாடருூிப் பால [Qa rina ir னர் 

 விரலிடை பிட்டன வசைர்சீர் நரலனை 

விரல்வரை யிடை பினு பான மில்லை'' 

(! விரலிடை யிட்டன வாடரு வெடிவரி 
னிரல்பட. வெழுஇி யல ர பெறுமே” 

என்றார் மமயேச் ச வரர். 

இனி, கேரை நிரையசைகளைக் கனியசை இணையசை யென் 

பாரு ஒளர்; என்னை? 

(தனியசை யென்றா விணையசை பென்று 

விரண்டென மொழிமனா ரியல்புணர்க் தோரே” 

என்முர் காக்கை பாடி னியார். (௫) 

[நோரை யிவை யேன்பது] 

0. நெடில்குறில் தனியாய் சின்று மொற்றடுத்து 
நடைபெறு தேரசை நால்வகை ய/ன 

என்பது என்னுகலிற்கோ வெனின் அதிகாரம் பாரிக்சக இரண்டகை 

யினுள்ளும், முகற்கண் சோசையாமாறு உணர்த்துதல் நுதலிற்று, 

இ.சன் பொருள்:--*கெடில் குறில் தனியாய் நின்றும்” என் 

பது, நெட்டெழுத்துக் கனி3ப நின் றும், குற்றெழுத்துக் கனியே 

நின்றும்) ('ஒற்று த்தும் என்பது, நெட்டெழுத்து ஒற்றடுத்துத் 

தனி3ய நின்றும், குற்றெழுத்து, ஒற்தரிக்தக் தனியே நின்றும்) 
  mer வவட அம யலை. ம   

* மேவ வோடிய விடுவாரு முளர் ' எனவும், 
'ஆட்டுரு வடி.வாக விவொருமுளர் ' எனவும் ப“டமுண்டு, 
1 * ஆட்டுருப்போல ' எனவும் டாடம், 
$ ' ஒருலீர் நேரே' என்றும் பாடம்,
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(நடைபெறு கோரசை நால்வகை யானே! எனபது, சேரசை 
நான்கு வகையானும் ஈடைபெறும் என்றவாறு, 

உதாரணம்:--- அழிவெள்வேல். இதில், அ” தனிரெடில் சேர 
6 <¢ 17 ன் . a . 1] “ > ட் ல சை; மி தனிக்குறில் நேரசை; வெள்"! குற்றெழுத்து ஒற்றடுத்க 

கேரசை; !! வேல்” கெட்டெழுக்து ஒற்றடுக்கத கேசை: கோல், 
வேல், கண், (காழி, வேர்கன், காரி, சேக்கன், பெற்றான்வீடு என் 
அிவை பிறவு மன்ன. 

உதா. ரணச் செய்யுள:.-... 
அழி ஈன் மான் கொல் வல் 8லைற் நை” 

பா தா சரத் கும் பொற் ப Garé B 

YE tt eH சேர் வோர் 
8ீரார இ வா னர் தன்னு வா நே” 

இவை % prone கான்னும வர்த செப்யுள்; நடைபேறும்'' என்ற 
விகப்பால் ஓன்றை பாதக்கிறரை என்? OP BEIM Le ஐகார ஒளகாரக் 

குறுக்கமும ீராரைபாா, 

Kon L655 பொன்னிண/ Caren” 

!கைவை 2 பசிப (காப் (டி 2பழ் 
கெய்கொள வொழுகிய பலவ ரீரெண் '' 

'' ஒளவை யென்று வேறெடுத் துரைக்கும 
தேளவை பயென்றன் னோலை'' 

( பேளவக் கன்ன பாயிரு ணீக்தி'' 

எனவும் சுணசி கொள்க, (௬) 

| நனிக்குறில் நோசையாகாக விடங்கள் ] 

7. ருறிப்பே யேவற் றற்சுட் டல்வழி 
தனிக்குறின் மொழிமுதற் றனியசை யிலவே 

என்பது என்னுதலிற்ரோவெளின், மெற்சூக்திரக்துத் தனிக் 

குறில் குறிப்பின் கண்ணும் எவற்கண்ணும் நோசையாம் என்ற 
வழி, ௮து இன்னவிடக்கன் றி ஆகா என் பது உணாத்துதல் நுத 

லிற்று, 

இதன் பொருள்: குறிப்பே ஏலல் தற்௬ட்டு அல்வழி தனிக் 
குதில் '' என்ப.து, குமிப்பின்கண்ணும், ஏவற்சண்ணும், தற்சுட்டின் 

ர்



‘ $0 யாப்பருங்கல: விருத்தி 

சண்ணும் ௮ல்லாதவழி வரத தனிக்குறில்) ' மொழிமுதல் தனி 

அசை இலவே'' என்பது, மொழிமுதற்கண் நின்று தனிக்குறில் 

சேரசை ஆதல் இல என்றவாறு, என்னை? 

் தற்சுட் டேவல் குறிப்பிவை யல்வழி 

மூற்றுத் கனிக்குமின் முகலசை யாகா” 

என்றார் பல்காயனார். 

உதகாரணம்:-- 

உண்ணா ஜொளிஙிரு னோக்குபுகழ் செய்யான் 

துன்னருங் கேளிர் அயர்களையான் கொன்னே 

வழங்கான் பொருள்சாத் திருப்பானேல் ௮ஆ 

இழச்தானென் ஜறெண்ணப் படும்” 

இதனுள் ௮ஆ என்புழிக் குறிப்பின்கண் வரத தனிக்குறில் 

௮௧ம், மொழி முதற்கண் நின்று சேோரசையாயிற்று. ௮ஆ என்பது 

௮.றிவின்கட் குறிப்பு. இ 

1 வெறிகமழ் *தண்டிலம்பின் விங்டி யுகளும 

ம.திமுலை யுண்ணாமை வேண்டி.ப் பறிமுன்கை 

௮௨ அறியா வறிவி லிடைமகே 
கோ௮லைய நின்னாட்டை நீ 

இக்னுள (நோ' என ஏவற்கண் தனிக்குறில் மொழிமுதற்கண் 

வந்து கேரசையாயிற்று, நொ'' என்றது ஒன்றைச்செய் என்றமை 

யான் ஏவல். ௮௨ அறியா'' எனத் தற்சுட்டின்கண் தனிக்குறின் 

, மொழிமுதற்சுண் நின்று சேரசையாயின. (1௮௨ அ௮றியா'' என்ப 

இல் ௮௪. உகரம் கன்னை உணர்த்திற்று; ஆகலால் தற்சுட்டு, ((குலிப் 
பே” என கோரம் மிகுத்துக் கூறிய அதனால், சுட்டின் கண்ணும் 

வினாவின்௧கண்ணும் ஒரு சார்கனிக்குதில் மொழி முதற்கண்வந்து 

கேசசையாம்; என்னை? 

் ஏவல் குமிப்பே spa டல்வழி' 
யாவையுக் கனிக்குகின் முகல்சை யாகா 
சுட்டினும் வினாவினு முயிர்வரு காலை 

யொட்டி வரூ௨ மொருசாரு முளவே 
என்றார் மயேச்சுவரர். 

+ 'சண்புறவின்' என்றம் பாடம்,
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உதாரணம்: 

1௮௮ வனும் இஇவனும் உஉவலும் கூடியக்கால் 

எவனை வெல்லா ரிகல் '' 

இதனுள முன்னைய மூன்றும் சுட்டு, ( எஎவன்'' என்பது வினா. 

“குறிப்பே யேவற்றற்சுட்டு அசையிலவே '' என்றதனானே 
மொழி முதல் என்பது பெறலாம்; என்னை? ' 

! ஓற்றின் மு௫ியுங் குறிப்பே யேவ 
pps டல்வழி முதறனி நேராம்' 

எனரு.ராகலின். ௮வ்வாற்றலாற் பெறவைத்து பொழிமு தல் என்று 
விகற்பித்த வதனால், குறிப்பே யேவற்றற்சட்டின் வந்த குற் 
தெழுத்து விட்டிசைப்பின் அல்லது மற்றொன்றனோடு இயைத்து 
இனியவாய் நடப்பிலும் முதற்கண் கேரசையாகா; வரலாழு:-- 

ர 

“WIE வழள் விடையின மென 
மரபு பிழையாத வைப்பு '' 

் ௮மருந்து தானை யதிசரதங் கொண்டு 
யதியார்தங் கோவே யஇகொாதங் கோடுவ 

இமருந்து தாயனவே கொண்டு '' 

என்ற இவற்றுள், “யரல வழள'' என்பன தற்சுட்டின் கண் 
அதம், து” என்பது ஏவற்கண்ணும் வந்து விட்டிசையாது, 
மற்றொன்றனோடு இயைந்து இனியனவாய் நடத்தலின் நேர 
சையாகாது, நிரையசையாயின, (இலவே'' என்னும் தேற்றே 
காச விதப்மினால் குதிப்பு ஏவல் தற்சுட்டின் கண் வந்த குற்றெழு 
தீது விட்டிசைத்து நிற்பின் மொழியிடையும் இறுஇயும் நின்று 
சே ரசையாம். 

உதாரணம்:-- 

௮, இ, ௨, எ ஓவவிவை குறிய மற்றை 

யேழ்கெட் டெழுத்தா சேரப் படுமே” 

என மொழியிடையிலும் கடையிலும் ரூற்றெழுத்து தற்சட் 

டின்சண் வரது நேரசையாயின, பிறவும் வரத வழிக்கண்டு 
கொள்க, (௪)
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|நீரையசை யிவை என்பது] 

8 குறிலிணை குறினெடி றனித்து மொற்றடுத்தும் 
நதெறிமையி னான்காய் வரு நிரை யசையே 

என்பதென்னுதலிற்றோ வெனின் கிரையசையாமாறு உணர்த் 

துதனுதலித்று. 

இதன்பொருள்: _ பகுதில் இணை குறில்நெடில் தனித்தும்'' என் 

பது, குறில் இரண்டு இணைந்தும், குறில்கெடில் இணைர்தும்; 4 ஒற்று 

அடுத்தும்” என்பது, குறில் இணை ஒற்றடுத்தும், குறில் நெடில் ஒற் 

ஐடுத்தும்) ' நெமிமையின் நான்காய் வரும் நிரை ௮சையே"என் 

ப.து, நிரை ௮சை இந்த கான்கு முறைமையிலும் வரும் என்றவாறு. 

| 'தனித்தும்'' என மிகுத்த ௮தனால்,கேரசைகட்கும், நிரையசை 

கட்கும் ஓதிய எழுத்துக்கள் மொழியாய் நிற்பினும், மொழிக்கு உறுப் 

பாய் நிற்பினும் கொள்ளப்படும். அவற்றுள் பொருள்பயக் துநிற்பன' 

திறப்பசை என்றும், மொழிக்கு உறுப்பாய் நிற்பன Bowles 
என்றும் வழங்கப்பமிம். இவவிரண்டினானும் எட்டசையும் உறழப் 

பதினாரும். ( நேறிமையின்'' ௨ன்ற விதப்பினால் நெடில் இரண்டு 

இணைந்தும், நெடில் குறில் இணைந்தும் நிரையசையாகா) என்னை? 

( நெடிமிலாடு நெடிலு நெடிலொடு குறிலும் 
இணையசை யாகு லிலவென மொழிப” 

என்றார் காக்கை பாடினியார், 

உகாரணம்:--வெமி, 477, நிறம், விளாம் oi mail. (veo 

இரண்டு இணைக்க நிரையசை (வெ; கூ.மில் கெடில் இணைந்த கிஐ_ 

wang ஈர"; இருகு சிலிணை 5.௮ ஒற்றமித்த நிரையசை நிறம்”) 

குறில் நெடில இணைந்து ஒற்நரித்த நிரையசை “ விளாம்”; பல, 

பலா, பலம், பலாம், வனவும்; முயல், பலா, மரு, கிழான் எனவும்) 

கழி, கனா, கடல், கடாம் எனவும்) கரி, பொருள், கடா, கடாம், என 

வும் வரும்; பிறவும். அன்ன. 

உகதாரணச் செய்யுள ;-- 

( கடி, யுலாய் ந்மிரக் த் கயல் டை... வரால்'' 

yon) நிழ லிசா கமர்க் கீறா Gas JW ஈடாத் , இய 

மணி இத மலி ரொளி வர தனைப் 

பணி பவர் பவ ஈனி பரி சறுப் பவ ரே”
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எனஇவை நிரையசை mie Rl வந்த செய்யுள். அல்லதூஉம், 

! நெடில் குதிறனியாய் நின்றுமொற் நடுத் தங் 

Gudea குறினெடி றனித்துமொற் றடுத்து. 
சடைபெறு மசைகேர் நிரையசை காலிரண்டே 

என்றார் பல்காயனார், | 

£ குமிலே நெடிலே குமிலிணை 5uGe டில் 

ஒற்ஜெொடு வருதலொி மெய்ப்பட. காடி 

நேரு நிரையு மென்மிசிற் பெயரே ' 

GT OO (PT தொல்காப்பியனா) ் 

1 தனிரெடி றனிக்குறி லொற்றொடு வரு தலென் 

ற்ர்கால் வகைத்தே நேரசை யென்ப '' 

(4 குறதிலிணை குறினெடி லொற்றொடு வரு தலென் 
73 றக்கால் வகைத்தே ரிரையசை யென்ப 

எனமுூர் நற்றத்தனா; 
( நேர்சால் வகையு நெறியுறக் கிளப்பின் 

நெடிலுங் குறிலுந் தனியே நிற்றலும் 

அவற்றின் முன்ன ரொற்றொடு நிற்றலும் 

இவைகதா சே. ரசைக் கெழுத்தி னியல்பே '' 

 இணைக்குமில் குறினெடி. லிணைந்து மொற்றடுத்தும் 

நிலைக்குரி மரபி னிரையசைக் கெழுசத்தே ”' 

என்றார் சங்கயாப்புடையா£) 

்கெடிலுங் குமிலு மொற்றொடு வருதலுங் 

கடி. வரை யிலவே நே ரசைக் தோற்றம் '' 

£" குறிலு நெடிலுள் குின்மு னிற்பவு 
கெதியினொற் OSs நிரையசை யாகும் ச 

என்னார், பிறைகெடிமுடிக் கறை மிடற்தரனார் பெயர் மகிழ்க ௪ பேரா 
சிரியனார். ் 

11 தனிகெடி லாதஇியுச் தனிக்ருகி லாகியு 
) மொற்ழொடு வந்து நேரசை யாகும்
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் ॥ குறிலிணை யாகியுங் குறினெடி லாகியு 
மொஜற்றொடு வக்.து நிரையசை யாகும் '' 

என்ரூர் சறுகாக்கை பாடினியார். ் (௮) 

[ ஐகாரக்தறுக்கம் இரண்டினைந்து நீரையசையாவது] 

9 ஈறு மிடையு மிணைந்து மிணையசை 
யாகு மையென்ப வறிந்திசி னோரே. 

என்பதென்ன சலிற்றோவெளின், ஐகாரக் குறுக்கம் இணை 
யசையாமாறு உணர்த்துதல் நுதலிற்று. 

இதன்பொழிப்பு:--சீர்க்கு இறுதியம இடையும் நின்ற ஐகாரம், 
ஐகாரத்தினேடு இணைந்து நிரையசையாகும் என்றவாறு, 

(இணைந்தும் என்ற உம்மையான், அல்வழி ஐகாரம் குந் 

தெழுத்சே போல நின்று பிறிதோர் எழுத்தினோடு இணைந்து நிரை 

யசையாம். சீர் என்பதனை ஆற்றலாற் பெற்றது. அதனை அரிமா 

சோச்கெனிலும், ௮இகாரம் எனினும் அமையும். (குற்றெழுத்தே 

போல' என்பது ''விதப்புக்களவி வேண்டியது விளைக்கும்" என்ப 

தாகலாலும், ('குறுமை யெழுத்தினியல்பே யைகாரம், நெடுமையி 
னீங்கெயக்கால்'' என்ரு. ராகலானும் சொல்லப்பட்டது. அக்தமு 

கடுவு நிரையசையாகும் ௨னவே, ஆகிக்கண்ரின்ற ஐகாரம் நிரையசை 

யாகா என்பது பெறப்பட்ட.து) என்னை? 

1 ஐயெ 'னெடுஞ்சை யாதி யொழித்தல 

கெய்து மிணையசை யென்மிச னோரே” 

என்றார் காக்கை பாடினியார்; 

(இடையுங் கடையு மிணையுமை யெழுத்தே'” 
என்றார் சிறுகாக்கை பாடினியார்; 

 கடையு anu மிணையுமை i 

என்றார் ௮விஈயனார். . 

உதாரணம்: 

 கெண்டையை வென்ற ளெரொளி. 'புன்கண்ணாள் 
பண்டைய எளல்லள படி. 

பசெண்டையை'” «rans ஈர்க்கடைக்கண் ஐசாரம் இரண் 

டிணேத் து நின ரஙயசை யாயிற்று,
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1 ௮ன்னையையா னேவ தவமா லணிய௰ிழாய் 

புன்னையையா னேவன் புல்ந்து'' 

இதனுள் (அன்னையை (புன்னையை” என்னும் இரண்டிடத்தும் 
இர்ஈடு ஓகாரம் இரண்டு இணைந்து நிரை யசையாயின, 

 படுமழைக் தண்மலை வெற்ப னுறையு 

கெடுந்தசையைக் கண்டதா சாள் '' 

@saner (படுமழை'' சண்மலை'' என்பவற்தில் கடைக்கண் நின்ற 

ஐகாரம் குற்றெழுத்தோடு இணைந்து மிரையசை யாயிற்.று. 

। புன்னைப் பொழிலருசே போயினாள் பூங்கொம்பர் 

தன்னையருங் காணத் தளர்ந்து” 

இதனுள் (தன்னையரும்' என்புழிச்சீர் ஈடு ஐகாரம் குற்றெழுத்தி 

னோடு கூடி நிரையசையாயித்று, 

1 பையுண் மாலைப் பழுவம் படரிய 

கொவ்அப் பிறவா வல'' 

) Ossnar ous” cranny Ye ர் முதற்கண் நின்ற ஐகாரம் நிரை 

யசையாகாதவாறு காண்க. 

் நடைக்குதிரை யேறி கறுந்தார் வழுதி 

யடைப்பையா கோரு வெனலு - மடைப்பையான் 

கொள்ளச் சறுகோல் கொடுத்தான் றலைபெலினு 

மெள்ளா இயாங்கண் டிலம்'' 

இத.௮ள் ''அடைப்பையா'' என்புழிச் சீர் ஈடஐகாரம் நெட்டெழுத்தி 

னோடியைக் து நிரையசை யாயிற்று, 

! மொழிபுணர்ந்த சாமுதற்கண் மும்மூன்றா மாவி 
யிழிபு மிணையசையா மென்பா்-- ஒழிவின் மித் 

மதவைகத்த தாகச் சவெணு முதற்குமிப்பே 

யேவற்க ணின்று மெனல்'' 

(குறிப்பேயேவற்ற்சுட்டு'' என்னும் சூத்திரத்துணின்றும் “Pr 
முதல்” என்று அதிசாரம் வருவித்து, ''மொழி புணர்ர்,௪ சீர்முதம்
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சண் மும்முூன்றாமாவி யிழிபும் இணையசையாம்'' என்று ஐகாரக் 
குனக்கம் பிறிதொன்ற Seng det gin, ஐகாரத்தினோடிணைந்தும் 

ரிரையசையாம் என்று கூட்டிப்பொருள உரைக்கப்படும்; என்னை? 

வேண்டியது நிறுவி வேண்டாப் பொருள்விலக்கு 

மாண்பினதாய் நிற்பதா மூல் 

என்பதாகலான், 

வரலாறு;--!(பூர்தாமமை'' யென்னும் பாட்டினுள், 

 புகழ்கலானாப்பெரு வண்மையனே'' எனவும், 

* வண்கொன் றையைமருட்டும் வண்டார் குழன் மடவாள் 

சண்செண் டையையமருட்டும் சாண்” எனவும் 

வருதல் கண்டகிகொளக. 

1 வழுக்கி னியல்வகையின் வாய்மையால் வேரு 
யிழுக்கி னேறம்போழுக்கே போலு--ழேழுத்தி 
னிசைத்தொடர்ச்சி மாலையை யேண்முறையாற் கண்டித் 
தசைத்திசைய வைப்ப தசை '' 

ர தனை விரித்துரைத்துக் கொள்க, (௯) 

அசையோத்து முற்றியது.



௩. சிரோத்து 

ee 

[சீர்களது பேயர் வேறுபாடூ] 

10. *இயற்€ ருரிச்சீர் பொதுச்சீ ரென்ன 

மயக்கற வகுத்த சீர்முன் முகும், 

இவ்வோத்து ௮சையினாற் €ராமாறு உணர்த்திற்று; ஆகலாற் 
சீரோத்து என்னும் பெயர்த்து, 

இச்சூத்திரம் என்னுகலிற்றோ வெனின், ௮சைகளானாகய Fir 

களது வேறுபாடும் ௮வற்றகெண்ணு முணர்த்துதல் நுதலிற்று, 

இதகன்பொருள்:--/இயற்சீர் உரிச்€ர் பொதுச்சர்' என்று 
என்பது, இயற்சரும், உரிச்சரும், பொதுச்சீரும் என்று; (மயக்கற 
  

* 4 ஈரசை நாற் ரகவற் குரியவெண் பாவினவாம் 

கேசை யாலிற்ற மூவசைச் சீர்சிரை யாலிறுப 

வா.ரசை மென்முலை மாசே வகுத்தவஞ் சிக்குரிச்சர் 

ஓ.ரசை யேறின்றுஞ் ரோம் பொதுவொரு காலசையே” 

என்பது யாப்பருங்கலக்காரிகை, 

இ.பற்ரை, முதற்€ரெனவும், உரிச்சரை இடைச்£ரெனவும், பொதுச் 

சீரைக் சடைச்€ரெனவும் வழங்குவர் வீரசோழிய நூலுடையார்; என்னை $ 

குறிலு நெடிலு மெனுமிவை நேரசை; குற்றெழுத்துப் 

பெறின்மு னிவையே கிரையசை யாம்;பிழைப் பில்லைபின்டபொற் 

நிறினும் ௮சையிரண் டொன்றின்முற்£ர்கூவசை யொன்றிசே 

நிறுவதிடைச்சர் கிரையிறிற் பிற்சீ ரெனவியம்பே (வீரசழியம்-யாப்பு-1, 

கருவிளம் கூவிளர் தேமா புளிமா வெனக்கலந்து 
மருவிய ரான்கு முதற்£ர் களாமற் றவற்றினர்தத் 

துருவமாய் காய்வரி னாமிடைச் சரொண் கணிவருமேற் 

செருவமர் வேற்கண்ணி னாய்கடைச் €ரெனச் தேர்ர்தறியே 
(ீரசோழியம்வரப்பு-,) 

என்ரு.ராகலின், 

9
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வகுத்த 2ர் மூன்றாகும்' என்பது, ஐயமற வகுக்கப்பட்ட Fr மூன்று 
வகைப்படும் என்றவாறு, 

இவை யிம்முறையே வைத்த காரணம் என்னையோவெனின், 

இயற்சீர் எல்லாச்செய்யுளுள்ளும் இயன்று இனிது ஈடத்தலிற் சிறப் 
புடைத்சென்று முன் வைக்கப்பட்டது; என்னை? !(சிறப்புடைப் 

பொருளை முர்துறக் கிளத்தல் என்பது தந்திர உத்தியாகலின். 

உரிச்சீர் எல்லாச் செய்யுளுள்ளும் வருமெனினும் வெண்பாவிற்கும், 

வஞ்சிப்பாவிற்கும் உரிமை பூண்டு நிற்றலின் இடைக்கண் வைக்கப் 

பட்டது. போதுச்சீர் ௮ருகியன்தி வாராமையிற் கடைக்கண் வைக் 

கப்பட்டது. அ௮ல்லதாஉம் இரண்டு மூன்று நான்கு என்னும் அசை 

சுளான் ஆக்கப்பரிகலின் எண்ணின் முறையே வைத்தகதூஉமாம், 

என்னை? 

( இயற்€ ருரிச்சீர் பொதுச் சென்னு 
நிகழ்ச்சிய வென்ப நின்ற மூன்றும் '' 

என்றார் ம2பச்சுவரர், சர் மூன்றாகு மென் cays 1 Sp Lb, குறித்த 

பொருளைக்கொண்ுி நிற்கும், ( மயக்கற வகுத்த ” 

கேரசையும் நிரையசையும், நேர்பரையும் நிரைபசையும் என கான் 

என்ற மிகையால் 

கானவசையும் வேண்டினர் தொல்காப்பிபர் முதலிய ஒருசாரா 

சிரியர்: கோபசை நிரைபசை வேண்டாது, கேரசை நிரையசை 

வேண்டி காலசைப் பொதுச்சர் வேண்டினார் காக்கைபாடினியார் 

மூகலிய ஒரு சாராசிரியர்; நேர், நிரை, நேர்பு, நிரைபு என்னும் 

நாலசையும் நாலசைப்பொதுச்சீரும் வேண்டினார் பல்காயனார் முத 

லிய ஒருசாராசிரியர்; இச் நாலுடையார் கேர்பசையும் நிரைபசையும் 

வேண்டாது, நாலசைப் பொகுச்சரும் வேண்டாமே ஈடப்பதோர் 

உபாயம் கண்டாரேனும் முதனூலின் வழிரில்லாது தமது மதம் 

படுத்துச் சொன்னாரென்லும் பாதுகாவனோக்கியும், 

(உலகர் கழீஇய கொட்ப மலர்தலுங் 

கூம்பலு Baw «a 

என்பதாகலானும், அவ்வாறு உரைப்பின் உணர்வினோர்க் கல்லது 

௮.திவரிதாகலானும், சாக்கைபாடினியார் முதலிய தொல்லாூரி 

பர்தம் மகம்பற்றி யீண்டு சாலசைச்சீர் எடுத்தோதினார் என்பதி
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வித் தற் செனக்கொள்க, நாலசைச்சர் வேண்டாமே ஈடத்தும் உபா 

யம் போக்கிக் கூறுதும். அல்லதாஉம் சீர்வயிற் பொருள் பயந்து 

நிற்பனவற்றைச் சறப்புடைச் சீரென்றும், *வகையுளி சேர்ந்து 

நிற்பனவற்றைச் சிறப்பில் ரென்றும் சொல்வரென்ப தஹிவித்தற்கும் 

வேண்டப்பட்டது; ''விதப்புக் களவிவேண்டியது விளைக்கும்'' என்ப 

தாகலின், 

( குற்றுகர மொற்ருச்கிக் கூன்வகுததுச் சிந்இயற்லி 

மற்றை நெடிலும் வகையுளியுஞ்--சொத்றகன் மேல் 
மேலசைச்சீர் நாட்டி பளபெடையை மீறழித்தா 

ஞாலைசைச்சீர்க் கில்லை ஈஉடை'' 

இதனை விரித்துரைத்துக் கொள்க, (௧௦) 

[இயரசீரின் திறழம் தோகையும் உணர்த்துவது] 

ll ஈரசை கூடிய €ரியற் €ரவை 
பீரிரண் டென்ப வியல்புணர்ந் தோரே. 

(2 இது என்னுதலிற்ரோ வெனின், மேலதிகாரம் பாரித்த 

முறையானே மூவகைச் சிருள்ளும் முதற்கண் இயற்சீராமாறும் 

அவற்றதெண்ணும் உணர்த்துதல் நுதலிற்று, 

இதன்பொருள்:--!ஈர் ௮சை கூடிய சீர் இயற்ர்' என்பது, 

இரண்டசை இணைந்து நின்றது இயற்சீர் எனப்படும்); (அவை யீரி 

ரண்டு' என்பது, வை நான்கு இறத்கன; (என்ப இயல்பு உணர்ச் 

தோரே' என்பது என்பர் நூன்முறைமையினை ௮ிந்தோர் என்ற 

வாறு, 

அவை, நேர்தேர், நிரைநேர், நிரைநிரை, நேர்ரிரை என்பன; 
என்னை? 

(( நேர்நேர் நிரைநேர் நிரைரிரை சேர்நிரையென் 

மீரிரண் டென்ப வியற்சீர்த் தோற்றம்'' 

என்ர ராகலின், 
  

* வகையுளி - பிரிதலுள்ளது; வகை- பிரிவு,
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உதாரணம்:-- 

சேர் சேர் நிரை சேர் நிரை நிசை சேர் நிசை 

தேமா புளி மா கரு விளம் ௯. விளம் 
எனவும், 

தேமா புளி மா சுண விரி பா திரி 
எனவும், 

பூமா மலர் பூ மலர் மழை பூமழை 
எனவும், 

இம் மா எழினி இனி மொழி இன் மொழி 
எனவும், 

பல்க் | அரிமா வலம் புரி சந் தனம் 

எனவும், 

காசு பிறப் பு வரி வளை நா புரம் 
oT OT QLD 

வரும். பிறவுமன்ன, அ௮வற்றிற்குச் செய்யுள :-- 
தேமா புளிமா தேமா கருவிஎம் 

( குன்றக் குறவன் காதன் மடமகள் 
சருவிஎம் புளிமா புளிமா கூவிளம் 

வரைய ர மகளிர் புரையுஞ் சாயல 

தேமா சுரூவிஎம் புளிமா 

சைய ளரும்பிய முலையள் 

தேமா கூவிளம் கூவிளம் yor 

செய்ய வாயினள் மார்பினள் சுணங்கே'' 

தேமா புளிமா கூவிளம் கருவிளம் 

( 2யஞ் சுமந்த மாசறு மணியணை 
தேமா பூனிமச கூவிஎம் 

மேய ரவோன் சேவடி 
தேமா தேம ada tythor 

வாயின் வாழ்த்த வானுல கெளிமத ' 

என இவற்றுள் இயற்சீர் கான்கும் வந்தன. இயற்சர் பிஜிதாகாது 

எல்லாப் பொருண்மேலும் சொல்லப்படும் சிறப்புடைமையாலும் 

*முதற்பா இரண்டிலுள்ளும் பெரும்பான்மையியன்று இனிது ஈடத் 
தலாலும் இயற்சீர் என்பது காரணக்குறி.] 
  

ஈமுதற்பா இரண்டென்பது வெண்டாவினையும்.ஒரிரியப்பாவினையுமென்ச, 
1 இஃது 1-ஆட்சியுங் :தணனுங் சாரணமாசப் பெற்றபெயர், Lace
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ஒரோ ௮சையினா லாகிய வீரசைச் 

சீரியற் சரெனப் படுமே 

எனமுர் காக்கைபாடினியார். 

கூடிய” என்ற மிகையால் இயற்€ரை ஆரிய வுரிச்சர் என்று 

வழங்குவாரும் உளர்) என்னை? 
((இயற்சீ ரெல்லா மாடரிய வுரிச்சர்'' 

என்றார் காக்கைபாடினியார். (sa) 

[உரி ச்சீன்திறழம் தோகையும் உணர்த்துவது] 

12. மூவசைச் சீருரிச் £€ரிரு *நான்கினும் 
நேரிறு நான்கும் வெள்ளை யல்லன 
பாவினுள் வஞ்சியின் பாற்பட் டனவே 

சன்பது என்னுதலிற்றோவெனின் உரிச்சிர் அமாறும் ௮வற்றசெண் 

ணும், பெயர் வேறுபாடும் உணர்த்துதல் நுதலிற்று. 

இதன்பொருள் ;:-- (மூவசைச்சிர் உரிச்ரீர் இருகான்கினும், 

என்பது மூன்றசையானாகிய சர் உரிசசர், ௮%து எ ட்டுவகைப்படும்) 

அவற்றுள்; (சேர் இருகான்கும் வெள்கா' என்பது, நேரசை இறுதி 

யாகிய கான்கு சீரும் வெண்பா வுரிச்சீர் (அல்லது காய்ச்சீர்) எனப் 

படம்) (அல்லன பாவினுள் வஞ்சியின் பாற்பட்டனவே' என்பது 

௮ஃதல்லனவாகிய நிரையசை இறுதியான கான்கு ரும் பாவிலுள் 

வஞ்சிப்பாவின் பகுதியாகிய வஞ்சியுரிச்சர் (அல்ல. கனிச்சீர்) 

ஏனப்பமிம் என்றவாறு, 

( பாவினுள் வஞ்சியின் பாற்பட்டனவே '' என்ற இறப்பால் 

வஞ்ியுரிச்சர் பிறசெய்யுளுள்வரினும் வஞ்சிப்பாவினுட்போல் 

இனிது ஈநடவாதெனக, 
we வயடபஅ. செலவயவம். ne ee ae le me nnn me 

இயற் ரிறுதிமு னேரவ ஸணிற்பின்'' எனவும் பிறாண்டும் (தொல் காப்பியர்) 
ஆளுப. 2,தணம், இயற்சீராகலானும், நான்கு பாவிற்கும் இயன்று வருதலானும் 

குணம் காரணமாயிற்று. இயல்புவகையான் ஒரோ ஒன்றா ஈன்ற சொற்கள் 
வருதல் பெரும்பான்மையாசலாலும், நான்கு பாவிற்கும் டொதுவா௫ இயன்று 
வருதலாலும், இயலசையான்வரும் ஈ.ரசைச்€ராசலாலும் இவற்றை ஒரு டாவிற் 

கும் உரிமை கூறுதல் ௮ரிதாகலானும் இவற்றை இயற்€ரென்ரான்'' என்புர் 

பேராசிரியர், 
© ஏான்கலுள்' என்றும் பாடம்,
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உதாரணம்: 
1 நேர் நேர்நேர் கிரைநேர் நேர் 3கிரைகிரை நேர் 4நேர்கிரை நேர் 

தே மாங் காய் புளி மாங்காய் ௧௫ விளங் காய் ௯ விளங் காய் 

எனவும், 

பூவாமா விரி பூமா நறு வடி மா பூவிரிமா 

எனவும், 

பொன் னாச் கும், பொரு ளாக் கும், பொருள பெருகச் கும், 

பொன் பெருக்கும் எனவும், 

தென் மேற் கு,வட மேற்கு, வட கழகச் கு, தென் கிழக்கு 

பனவம், 

வேய் மென் ரோள், வளை மென் மோள், வலா கெழு தோள், 

வேய் கெழுதோள் அனவும் 

வரும். பிறவுமன்ன. அ௮வற்மிற்குச் செய்யுள் :-- 

1 தே மாங் காய் 8௪௫ விளங் சாப 

பபொன்னார மார் பிறந புனை கழற் காற் கிள் ளி௰ிபர் 
சே மரங் சாய ம்சீட விளங் காய 

உன் னேனென் மாமுலக்கை பற்றினேற் கன் னே 
அ புளி மால் சாய் தே மரங் சாய் 

மனனோடு வா யெல் லா மல் குநீர்க் கோழிப் 

புளி மால் சரம் 

புனனா டன் Gu Cx வரும்." 

1சே மால் ச்ரய் doe dak ari 8௧௫ விளம் கரய் 

(வான் ரோயும் பொன் னெயிலான் வண் டார் மல ரடிக் கீழ்த் 

1, புனி மாங் சாய் 

தேன் ஜோய் மலர் பெய் மின் சென் று” 

என இவற்றுள் வெண்பாவுரிச்£ர் நான்கும் வக்.சன, 

1 Gat Cat dang கிரை ரேர் கிரை 39ரை கிரை கிரை 4நேர் கிரை கிரை 

சே மாங் கனி புளி மாங்கனி கரு விளங்கனி ௯ விளங் கனி 

சனவும், 

மா வாழ் சுரம் புலி வாழ் சுரம் புலி பூ சுரம் மா படு சுரம் 

எனவும், 

பூ வாழ்பதி திருவாழ் பதி திரு வுறைபதி பூவுறை பதி 

எனவும்,
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மீன் வாழ் துறை, சுற வாழ் துறை, சுற மறி துறை, மீன் மறி துறை 

எனவும், 

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

எனவும் 

வரும். பிறவுமன்ன. அவற்றிற்குச் செய்யுள்: 
3. ௧௫ Sard sof 

சுற மறி வன துறை யெல் லாம் 
2. புளி மாங் சனி 

இற வின் பன இல் லெல் லாம் 

4, கூ விளம் சனி 

மீன் ஜிரி வன திடங் செல் லாம் 

1. சேமாம் சனி 

தேன் ருழ் வன பொழி அலல் லாம் 

GT OR GUT I, 

தண்பணை கழீஇய விருக்கை 

மண்கெழு *செங்கோன் மன்ன னூரே, 

1, தேமாங் சனி சே மாங் சனி 

தா ளோங் திய தண் பிண் டியி 

4, கூ. விஎம் சனி 

னுண் மலா் விரி தரு நிழற் கீழ்ர் 

2, புளி மாங்கனி 

சுடர் பொன் னெயி னகர் நிவ 

3, கருவிஎங்கனி சருவிஎங்சனி 

ணரி யணை மிசை யினி sot தனை 

அதனால், 
பெருக்ககை யண்ணனிற் பரசு துத் 
திருந்திய சிவகதி சேர்கயா மென வ. 

1]. சே மாம் கனி 4, கூவிஎமங்சனி 

பூர் தா மரைப் Gur gn wre 
கூ லிஎம் சனி கூவீஎம்சனி 

தேம் புன லிடை மீன் திரி தரு 

0 க௫ விஎங் சனி acs Sark) ach 

வள வயலி டைக் கள வயின் மகிழ் 
    சவ அவயவம் வய ee ee எலாயமாவாகைது, 

*QsQu Gem wares லூமே' என்றும் பாடம்,
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6, புலி மாங் சனி ag dah சனி 

் வினைக் கம் பலை மனைச் சிலம் பவும் 
சர விளம் சனி கரு விஎல் சனி 

மனைச் லெம் பிய மண மு.ர சொலி 

புளி மால் சனி புளி மாப் சனி 

வயற் கம் பலைக் கய லார்ப் பவும் 

நாளும், 

மகழு மகிழ்தூக் கூரன் 

புகழ் ச லானாப் பெருவண் மையனே. 

எனவும் கொள்க, 

இச்சூத்தாம் மொழிமாற்று, எங்கனமெனின், 

மூவசைச் இருரிச் சீரிரு சான்கினு 

ணேரிறு கான்கும் வெண்பா வுரிச்சீர் 

நிரையிறு கான்கும் வஞ்சி யுரிச்சீர் 

என்ரு. ராகலின், 

(இயற்€ ரிறுதிமு னேர வணிற்பி 

னுரிச்சீர் வெண்பா வாகு மென்ப” 

எனச் தொல்காப்பியனார், (வெண்பா வுரிச்சர்'' என்றதனை மொழி 

மாற்றி” *(உரிச்சர் வெண்பா'' என்றார்; அதுபோலக் கொள்க. 
கேரீறாகிய மூவசைச்சர் நான்கும் பெரும்பான்மையும் வெண்பா 

வுக்கே உரிமைபூண்டு நிற்றலின் வெண்பா வுரிசசீர் என்பதூஉங் 

கா.ரணக்கு.மி) நிரையிறாகிய மூவசைச்சீர் நான்கும் பெரும்பான் 
மையும் வஞ்சிப்பாவிற்கே யுரிமை பூண்டமையின், வஞ்சியுரிச்சர் 

என்ப.தூஉங் STI GME GD; ot ardor? 

(மூவசை யானமுடி வெய்திய வெட்டினு 
*ளந்தர் தனிச்சர் சான்சசை வெள்ளை 

அல்லன, வஞ்சிக் கிழமை வகைப்பட் டனவே'' 

என்றார் காக்கைபாடினியார்; 
  

* (அந்தர் தனியசை வெள்ளை யல்லன 

வஞ்சிக் ,ழமை வசைப்பட் டனவே எனவும் பாடம்,
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(ஈரசை யாகிய மூவசைச் சர்தான் 

கேரிதின் வெள்ளை கிரையிகின் வஞ்ச'' 

என்றார் சிறுகாக்கைபாடினியார்) 

ஈரசைச் சர்சான் கியற்சீர் மூவசையின் 

இயற்சீ ரெட்டினு ளல்லன விரவினு 

கேரிலின் வெள் நிரையிலின் வஞ்சி'' 

என்ளார் ௮விஈயனார். (௧௨) 

189, நாலசைச் சீர்பொதுச் €ர்பதி னாறே 

என்பது என்னுதலிற்றோவெனின், கிறுத்தமுறையானே பொதுச் 
ராமாறும், ௮வற்றகெண்ணும் உணர்த்துதல் நூகலிற்று. 

இதன் பொருள்:--- கால் அ௮சைச்சர் பொதுச்சர் 'என்பது 
நால் அ௮சையானாகிய €ர் பொதுச்சீர் எனப்படும்; !பதினாநே' 

என்பது, அவைதாம் பதினாறு திறத்தனவாம் என்றவாறு, 

அவற்றுள் நேர் இறுதி எட்டும் நிரை யிறுதி எட்டுமாம் என்ற 

வாறு, ஈரசைச்சர் பின் முன்னாக வைக்து உறழ்ந்து மாறியக்கால் 

நாலசைச்சர் பதினாறாம் ) என்னை? 

(உரசைச்சர் பின்முன் னாவைக் துறழ்ந்து 

மாறியக்கா னாலசைச் சீர்பதி னாரும்'' 

என்றார் ௮விஈயனார். 

௮வற்றிற்கு வாய்பாடு; 

தேமாச் தண் ணிழல் புளி மார் தண் ணிழல் 

சே மார் தண் பூ புளி மார் சண் பூ 

தேமா ஈறும் பூ புளி மாநறும் பூ 
தேமா று நிழல் புளி மா ஈறு நிழல் 

எனக்கொள்க. 

தேமா புளிமா கருவிளங் கூவிளமென் 
முமா றறிந்தவற்றி னர்தத்து--சாமாண்பிற் 

றண்ணிழ றண்பூ ஈறும்பூ ஈறுநிழலு 
ஈண்ணுவிக்க காலசைச்ச ராம்” 

இதன்வழியே ஒட்ட, 

9
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வாய்ச்சாலும் வாய்த்தலையு மாண்ட துலைவாயு 

நிக்காப் பெருச். துறையு முன்னிதீஇக்--காக்கு 

மறிவுவாழ் வென்ப திடையா முதற்கட் 

சுறமறிப்பி ணைலசைச்சர்ச் சொல்'' எனவும், 

அர முறுவ லணிவட மேகலையென் 

நீரிரண்டும் வைத்செண் ணிடையாரச்--சேர்வித்து 

முத்து மணியு முதல்வைப்ப நாலசைச்சர் 

பத்து மிருமூன்றும் படும்” எனவும் 

சாலசைச்சர்க்கு வாய்பாடு கூறினார் பிறரும். 

அவற்திற்குச் செய்யுள:-- 

௮ங கண் வானத SOIT FD 

வெங்களியானை வேல் வேர் தரும் 

வடி வார் கூர் தன மங்கை யரும் 

கடி. மல ரேர் இக் கதழ்ந் திறைஞ் சச் 

சிங் கஞ் சுமர் த மணி யணை மிசைக் 

கொங் கவி ரசோ கின் *கொழு நிழற் கீழ்ச் 

செழுநீர்ப் பவ ளத் இரள் காம் பின் 

முழுமதிபுரையு முக் குடை நிழல் 

வெங் கண்: வினைப் பகை விளி வெய் தப் 

பொன் புனை நெடு மதில் புடை வளைப் ப 

வனக் த௪ துட் டய மவையெய த 

ஈனச் தலை யுல குடை நவை நீங்க 

மர் தமா ருத மருங் கசைப் ப 

வர் தர துந் துபி நின் தியம் ப 

விலங் குசா மரை யெழுச் தல மர 

ஈலங் சளர் பூ மழை நனி சொரி தர 

இனிதிருர் 
தருணெறி ஈடாத்திய வாதிதன் 
திருவடி. ப.ரவுதுஞ் சித்திபெறற் பொருட்டே” 

இக்குறளடி. வஞ்சிப்பாவினுள் சாலசைச்சர் பதினாறும் முத; 

சண் வந்தன, இவை பதினாறும் சிறப்பின்மையிற் போதுச்சீர் எல 

*குளிர் சிழற் ழ்” என்றும் பாடம்,
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பது காரணக்குமி, Qurgeer Apuderaunmus OeregiGur 

எனின், சொல்லும்) என்னை? 

! புலமிக் கவரைப் புலமை தெரிதல் 

புலமிக்க வர்க்கே புலனா---ஈலமிக்க 

பூம்புன லார போதுமக்கட் காகாவாம் 

பாம்பறியும் பாம்பினது கால்'' 

இ௫னுள் போதுவைச் இறப்பின்மைக்கட் புணர்த்தார் சான்றோராக 

லின். பிறரும் காலசைச்சீர் எடுத்தோதினார்; என்னை? 

( அசையே யிரண்கி மூன்றுக் தத்தமி 
லிசைய வருவன ௪ரெனப் படுமே” 

1! ஈரிரண் டாகியு மொரோவிடச் தியலும்'' 

! நரலசையானு நடைபெறு மோரசைச் 

சாரநிலை பெப்தலுஞ் சலவிடத் துளவே'' 

் நாலரைச் சீரு மொரோவிடத் இயலும் 

பாவொட பாவினம் பயிற லின்றி” 

என்றார் பல்காயனார். (௧௩) 

[லாசைச்சீரின் பேயநம் வகையு ழணர்த்துவது] 

4, ஓரசைச் €௬மஃ தோரிரு வகைத்தே 

என்பது என்னுதலிற்றோவெனின், ஓரசையினான் ஆகிய ரும் 

பொதுச்சர் என்று எய்துவித்தலும், ௮வற்ற தெண்ணும் உணர்த்து 

தீ.னுதலிற்று, 
இதன் பொருள்:--(ஐர் ௮சைச்சரும் ௮ஃது'என்பத,ஓர் ௮சை 

யினான் ஆசிய சீரும் ௮% து என்று மாட்டெறிந்தகமையிற் பொதுச் 

சராம்) (ஓர் இருவகைத்தே' என்பத, ௮து கேரசைச்சரும், நிரை 

யசைச்சீரும் என இரண்டு வகைப்படும் என்றவாறு, 

உதாரணம், நாள் மலர் என்பன. வெண்பாவின் இறுதியோசை 

யூட்டற் பொருட்டு இவை ஓரசைச் ருக்கு உதாரணம் உரைத்தது. 

௮ வற்றிற்குச் செய்யுள :-- 

பாலொடு சேன்கலர் தற்மே பனிமொழி 

வாலெயி gradu br”
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“perp வாரிற் கயவர் திருவுடையர் 
கெஞ்ச,ச் sae Beir” 

என இவற்றுள் 'நீர்' என நேரசையும், 4இலா' என நிரையசையும் 

வந்தவாறு காண்சு, 

( இசைரிலை நிறைய நிற்குவ வாயின் 
அசைநிலை வரையார் சீர்நிலை பெறலே'' 

என்றார் தொல்காப்பியனார். 

( நேர்டிரை வரினே சீர்நிலை யெய்தும் 

பாவொடு பிறவு மாகு மொரோவழி” 

என்றார் ௮விஈயனார். 

நேரு நிரையுஞ் சீராய் வருகஓஞ் 
சீருஈ் களையுஞ் சிதைவழிக் கொளலும் 

யாவரு முணர்வர் யாவகைப் பாவினும்'' 

என்றார் மயேச்சுவரர், (௧௪) 

[ழம் கூறப்பட்ட சீர்கள் சேய்யுளகத்து நீற்தம் ழறைமை] 

15, விர்வியு மருகயும் வேறு மொரோவழி 
மருவியும் பெறுதும் வழங்குமன் னவையே 

என்பது என்னுதலிற்றோவெனின் அச்சர் செய்யுளகத்து நிற்கும் 

முறைமை யுணர்த்துதனுதலிற்று, 

இதன்பொருள்:--விரவியும்' என்பது, இயற்சரும் உரிச்£ரும் 

செய்யுளகத்து மயங்கியும் வரும்; 'அருகியும்' என்பது பொதுச்சர் 
௮ருகியும் வரும்) (வேறும்' என்பது, இயத்சீரும் உரிச்சரும் வேறு 

வேதேயாயும் செய்யுளகத்து வரும்; ஒரோவழி மருவியும்' என் 
பத, நிரையிறாகிய சகாலசைப் பொதுச் சீரெட்டும் வஞ்சிப்பாவி 

னுள்ளே வரும்; !' பெறா.து' என்பது, வஞ்யுரிச் 8ீர் வெண்பாவிலுள் 

வரப்பெரறா; கேர் ஈறாகிய தேமா, புளிமா என்னும் இரண்டு இயற் 

சீரும் ஒத்தாழிசைக் கலிப்பாவிலும், தரவுகாழிசைகளுள்ளும் வரப் 

பெரு) வஞ்சியுள்ளும் இறுதிக் கட்பெரும்பான்மையும் வரப்பெறா; 

(வழங்கு மன்னவையே' என்பது, அவ்வாற்றால் ஈடைபெறும், முன் 

கூறப்பட்ட சீர்க சொன்றவாறு,
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விரவியு மருகியும் வேறு மொரோவழி 

மருவியும் பெறாது வழங்குமன் னவையே 

என்றதல்லது இயற்சரும் உரிச்சீரும் விரவியும் வரும்) பொதுச் 

ர் ௮ரு௫ியும் வரும்)இயத்சீரும உரிச்சரும் வேறுவேராகியும் வரும்; 

நிரையீராகிய காலசைப் பொதுச்சீர் வஞ்சியுள்ளே வரும்) வஞ்சி 
யுரிச்சர் வெண்பாவினுள் வரப்பெரு); நேரீற்றியற்£ர் ஒத்தாழி 

சைக் கலிப்பாவுள்ளும், வஞ்சிப்பாவின் இறுதியும் வரப்பெரு என்று 

இவ்வாறு கூமிற்கிலரேனும், உரையிற் கோடல் என்னும் தந்திர 

வுத்தியானும், பிறநான் முடிர்தகது தானுடம்பகித லென்பதனாலும் 

இவ்வாறு உரைக்கப்பட்டது. 4 அரையளவு கு௮ுகன் மகர 

முடைத்தே” எனத் தொல்காப்பியக்துள் இன்னவிடத்துக் குறுகும் 

என்று யாப்புறுத்துக் கூமிற்றிலரேனும் உரையிற் கோடலென்னும் 

உத்தியைப்பற் மி வகரத்தின் பின் மகரம் குறுகும் என்று விருத்தி 

புள் விளங்கக்கூறினார். அதுபோலக் கொள்க, 

இது பொருந்தாது) என்னை ? 'வகரமியையின் மகரமுக குறு 
கும்” என்று போக்கிச் சொன்னாராகலானும், ௮வினயத்துள்ளும், 

் முதலிடை அுனிகாப் பல்லிதழ் மூக்கின், வன்மை முதலா மும் 
மையும் பிறக்கும்'' எனப் பொதுவகையாற் கூறி, இன்னவிடத்து 

இன்ன ௮ழுத்துப் பிறக்கும் என்று கணக்கியலுள புறகடை யெடுத் 

தோதினார் ௮வினயனாராகலாலும், இர் தாலுடையாரும் *மாஞ்சர் 

கலியுட்புகா '' எனவும், 

 நாலசைச்சர் வெண்பாவி னண்ணா வயற்பாவி 

னாலசைச்சர் கேரீற்று நகாலிரண்டா-.-நாலசைச்ச் 

ஈறுறிரை சேரி னிருகானகும் வஞ்சிக்சே 

கூமினார் தொல்லோர் குறித்து'' 

என்னும் புறடையாலும், பிறவாற்றானும் விளங்கக்கூறின்ராச 

லானென்க. இனிப் பிற.நாலுட் கூறுமாறு: 
cin வைய வலு பயப் வணக இட வவ 

  

"சமாஞுர் கலியுட் புகாகலிப் பாவில் விளங்கனிவர் 

தாஞ்ச ரடையா வகவ லகத்துமல் லாதவெல்லார் 

தாஞ்சீர் மயங்குர் தளையுமஃ தேவெள்ளைத் தன்மைகுன்றிப் 

போஞ்ர் கணிபு௫ற் புல்லா தயற்நளை பூங்கொடியே, (யாப்பரும்சலச் சரசி௯ச்-$8) 
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( இயற்ச ருரிச்சீ ரெனுமிரு சீரும் 

மயக்க முண்மையி னால்வகைப் பாவு 
மினத்தின் மூன்று மினிதி னாகும்'' 

(( உரிச்சீர் விரவ லாயு Su oer 

ஈடக்குன வாரி யத்தொடு வெள்ளை 

அர்த் தனியா வியற்£ர் கலியொடு 

வஞ்சி மருங்கின் மயலங்குக வில ar’ 

( நாலரை யானடை. பெற்றன வஞ்சியு 

ளீரொன் திணைகலு மேனுமி யொன்றுசென் 

றந்த மிணயசை வர்கன கூறிய 

வஞ்சிக் குரைக்கன வாது 

மாகுன வென்ப வழிந்திசி னோ:2'' 

எனமுர் காக்கை பாடினியார். 

 சேரற்மியற்சீர் சலிவயி னிலவே 

வஞ்சி மருங்கினு மி௮ுஇ யினிலவே'' 

என்றார் ஈ.ற்றத்தனார். 

 ஓசையி ஜனொன்றி வரினும் வெண் ௪௫: 

மாசிரிய வடியுட் குறுகு மென்ப” 

(6 9 5 SDL டனர் வெண்ச சொருக்கு 

புகலிற் கலியுட் பொருக்து மென்ப” 

(வஞ்சியு ளாயி னெஞ்சு 5 லிலவே'' 

இயற்ச ரிறுதி கேருற்ற காலை 

வஞ்சி புளளும் வர்த தாகா 

வாயினு மொரோவிடத் தாகு மென்ப" 

என்றார் பலகாயனார்) 

கலித்தளை யடிவயி னேரீற் மியற்சர் 

நிலைக்குரிக் கன்றே தெரியு மோர்க்கே” 

( வஞ்சி மருங்கினு மிறுஇ நில்லா” 

டட ரரன்றுர் தொல்காப்பியனார்)
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! உரிமை யியற்சர் மயங்கியும் *பானான் 
திருமை வேியல் வெண்பா வாயும் 

வருமெனும் வஞ்சிக் கலியினே ரிற்ற 

வியற்€ ராகா வென்மனார் புலவர்” 

। நிரையிறு காலசை வஞ்ச புள்ளால் 

விரவினு நேரிற் றல்லவை யிபலா” 

என்றார் ௮விஈயனார்) 

“Cahn மியற்சீர் கலிவயிற் சேரா 

நிரையி னின்ற நாலசை யெல்லாம் 

வரை தல் வேண்டும் வஞ்சியில் வழியே” 

என்றார் மயேச்சுவரனார். 

இவற்கிற்குச் செய்யுள் :-- 
! இருசோக் திவளுண்க ணுள்ள கொருகோக்கு 

தநோய்கோக்கொன் றச்கோய் மருந்து" 

சன இக்குறள் வெண்பாவிலுள் இயற்சீரும் உரிச்சரும்விரவிவர் கன. 

( கொங்குதேர் வாழ்க்கை யஞ்சிறைத் தும்பி 

காமஞ் செப்பாது கண்டது மொழிமோ 

பயிலியது கெழீஇய நட்பின் மயிலியற் 

செறியெயிற் றரிவை கூந்தலி 

னதியவு முளவோ நீயமியும் பூவே'' 

இவ்வா௫ிரியத்துள் இயற்சீரும் உரிச்சீரும் விரவிவர் சன. 

! அடல் வணங்கு கழற்செவ்வே லணங்குதார்ச் செம்பியன்றன் 

கெடலருங கிளர்வேங்கை யெழுதித்தம் முயிரோம்பா 
உடல்சமத் துருத்தெழுந்த வொண்ணாத பல்லரசர் 

கடகஞ்சேர் திரண்முன்கை கயிற்றோடும் வைகன வே” 

இக்கலியடியுள் இயற்சீரும் உரிச்சீரும் விரவிவர் தன. 

 தாழ்பொழிற் றடமாஞ்சினை 

விழ்குயிற் பெடைமெலிவினைக் 

  

ச் (பதினான்கு' என்றும் பாடம்,
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சண்டெழுச் துளருஞ்சிறகற் 

சென்றணைக்து சேவலாற்றுஞ் 

செழுநீர்ச் 

கழனி யூரன் கேண்மை 

மகிழ்கறுங் கூர்தற் சலரா னாதே'' 

இவவஞ்சியுள் இயற்சீரும் உரிச்£ரும் மயங்கிவர் தன. 

அலரிகாறு SIO Tauris *மதர்த்க நோக்கி 

னனலுத லரிவை”' எனவும், 

(இன்னுயிர் தாங்கு மதுகை யோனே” எனவும், 

(அந்தண் சாந்தமோ டகின்மாக் தொலைச்சச் 

செந்து இதையா அழுத செங்குரற் 
திறுதனைப் படுதிளி ஈம்மொடு கடியு 

செவெரை சாடர்க்கு நேர்க்தனர் ஈமரே'' எனவும் 

இவ்வா இரியத்துள் காலசைச்சர் வரது. 

।திரைந்துதிரைந்து திரைவரச் இிரண்முத்தங் கரை]வாங்கி 

நிரைக் துநகிரைக்து சிறு நுழைச்சியர் நெடுங்கானல் விளையாடவும் 

கண்டல்வண்டற் கழிபிணங்கிக் கருநீல மதுவிழவும் 

கொண்டஜஷெண்ட மணத்குன்திற் பண்ணையாயங் குடிகெழுவவும் 

போதணிந்தபொழிற்புன்னைப் பராரைப்பெண்ணைப் படிதுறையெம் 

தூதணிச்ச வண்டுண்கண்ணிச் துறைவனெங்க டுறைவனே”' 

இக்கலியடியினாலசைப் பொதுச்சீர் வந்தது. 

( செங்கண்மேதி கரும்புழக்கி 
யங்கணீலத் தலரருந்திப் 

படொழிற்காஞ்சி நிழற்றுயிலுஞ் 
செழுரீர், 

நல்வயற் கழனி யூரன் 
புகழ்த லானாப் பெருவண் மையனே ”” 

இவ்வஞ்சியடியுள் காலசைச்சர் வந்தன. 
  

* (மாத்தாள்' எனவும் பாடம், 

1 (பரச்டன்' என்றும் டாடம்,
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( இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான் றன்கேளிர் 
HOTU HOM FMR YG gro” 

C sri peri sip Quppar Quamer 
காமத்துக் காழில் கனி” 

என வரும் குறள் வெண்பாக்களில் ஒரசைப் பொதுச்சர் aie ser. 

1 ஊழி நீ யுலகு நீ யுருவு நீ யருவு நீ” 

என்னும் ௮ம்போதரங்கவுறுப்பின்கண் ஓசைப் பொதுச்சர் வர்கன 

“ma MAG Sor FTG BOR பூஞ்சுனை 

மை விரிந்தன நீலமும் வான்செய்காண் 

மெய் விரிந்தன வேங்கையுஞ சோர்க்ததே 

செய் விரிந்சன நீளிருங் குன்றெலாம்'' 

குர வணங்கிலை மாவொடு சூழ்கரைச் 

௪ர வணம்மிது தானனி போலுமா ட 

லர வணங்குவி லாண்டகை சான்றவன் 
பிரி வுணர்ந்துமி வாரலனென் செய்கோ” 

எனப்பாவினங்களுள் முதற்கண் நேரசைப் பொதுச்சரும், நிரை 
யசைப் பொதுச்€ரும் வர்தன, 

இனி இயற்ச€ரும் உரிச்சரும் வேறுவேறு வருமாறு :-- 

(டதறு௪ தெறுக தெறுபகை செழ்ரும் 

பெறுக பெறுக பிறப்பு” 

இது இயற் €ரான் வரத வெண்பா, 

(பூம்பாவாய் நீ யொருகாட் பூம்பொழில்வாய் வர்தாயை 

*பாம்பாவை வேண்டினமோ வென்று” 

என வுரிச்சிரான் வெண்பாவதந்தது. 

! மருஈ்தெனின் மருந்தே ஈல்குறு மகளே” 

இ௫ இயற்சீரான் வந்த ஆரிரியப்பா. 

* (யூர்ம்பாவை' எனவும் டாடும், 

10
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(சசெல்வப்போர்க் ககக்கண்ணன் செயிர்த்தெறிச்கத செவாழி 

முல்லைத்தார் மறமன்னர் முடி.த்தலையை மாருக்கிப்போய் 
எல்லைநீர் வியன்கொண்டாூ£ விடை. நுழையு மதியம்போல் 

fo _)) மல்லலோங் கெழில்யானை மருமம்பாய்ர் தொளித்தசே 

இது வெண்பா வுரிச்சரானே வக்த கலிப்பா, 

எல்லாரு மெர்தமக்கே 

ஈல்லதிவே யபுளவென்பார் 

நல்லார்க ணனிதெரியிற் 

கல்லாருங் கற்றுருஞ் 

சொல்லாலே வெளிப்படுவர் 

அதனான், 

மண்மிசை மாண்ட கற்பின் 

விண்ணொடி வி? விளைக்குமா லதுவே'' 

இது வெண்பாவுரிச்சீரானே வந்த வஞ்சிப்பா. 

் பூர்காமரைப் போதலமாகத் 
தேம்புனலிடை மீன்மிரிதரும் 

வளவயலிடைக் களவயின்மகிழ் 

வினைக்கம்பலை மனை ச்ெம்பவும் 

மனைச்லெம்பிய மணமுராசொலி 

வயற்கம்பலைக் கயலார்ப்பவும் 

நாளும், 

மகிழு மகழ்தூங் கூரன் 

புகழ்த லானாப் பெருவண் மையனே'' 

என்பது வஞ்சியுரிச்சரானே வர்த வஞ்சிப்பா. 

 விரவியு மருகியும் வேறுமொரோவழி'' யென்னாது !( மருவி 
யும்” என்று மயங்கவைத்தமையால் வெண்பாவிலுள் காலசைச்சர் 

வாரா; ஆரியத்.துள்ளுங் குற்றுக.ரம் வந்துழியன்றி வாரா; கலியுள் 
ளும் பெரும்பான்மையும் குற்றுகரம் வச்துழியன்றி வாரா; 

வஞ்சியுள் குற்றுகரம் வாராதேயும் வரப்பெறும்) வஞ்சியுள் இரண்டு
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நாலசைச்சீர் ஓரடியிற் கண்ணுற்று நிற்கவும் பெறும்; அல்லன 

UPD பெரும்பான்மையும் இரடியுள் ஒன்றன்றிவாரா ;) இரண்டு 

வரினும் கண்ணுற்று நில்லா) இயற்சீர் அிடையிட்டும் வரும்) 

ஓரசைச்சீர் புபரும்பான்மையும் வெண்பாவி ஸிறுதிக்கண்ணும், 
அம்போதரங்க வுறுப்பினிறுதிசக் கண்ணும் வரும்) உரிச்சரானே 

ஆசிரியம் பயின்றுவாரா; இயற்€ீரானே வஞ்சியும் கலியும் பயின்று 

வாரா. 

இனி ஒரோவழி மருவியும் வருமாறு :-- 

( நின்ற௮ுசின்றுள நினையுநினைவொடு 

வாடிநீழி தெருமருரிறைரெலர் 

செல்விசெலலிவ ணின்.௮கதனதெ மில் 

படவ எக் தளிர்நிறதிககைபிற 

மசத கண்முகை மென்குழற்பெருந்தடங் 

கண்பூவெனுகலக் கொலைக்தினியாந்றலன் 

செலச்ரெலவூரலர் செவிச்சுடச்சுடமுகழ் 

முகழ்ப்பாயலரி வுறுப்பவுநீடினை 

தெரிவொ? கெழுமிய இருகலம் 

புரிவொசி கெழுவுக புனைதா ரோயே'' 

இக்குறளடி வஞ்சிப்பாவினுள் நிரையீராகயெ காலசைப் பொலச் 

சீரெட்டும் வந்தன. * பெருதும்” என்ற உம்மையால் வஞ்சியுரிச் 

சிர் வெண்பாவினுள் வாராமையும், கேரீற்தியற்ர், ஒத்தாழிசைக் 

கலிப்பாவினுள் வாராமையும், மெத்காட்டியவற்றுள்ளும் பிறவழ் 

DIM ChE காண்க, 

் சடர்த்தொடீஇ சேளாய் தெருவினா மாடு 

மணற்சிற்றில் காலிற் சதையா வடைச்சிய 

கோதை பரிந்து வரிப்பர்து கொண்டோடி. 

கோதக்க செய்யுஞ் றுபட்டி. மேலோர்ரசா 

ளன்னையும் யானு மிருநதேமா வில்லிரே 

உண்ணுநீர் வேட்டே னெனவர்தாம் சன்னை 
அடர்பொற் சிரகத்தால் வாக்கிச் சுடரிழா 

யுண்ணுநீ ரூட்டிவா வென்று ளெனயானுச் 

தன்னை யதியாது சென்றேன் மற்மென்னை
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வளைமுன்கை பற்றி ஈலியத் தெருமச்திட் 
டன்னா யிவனொருவன் செய்ததுகா ணென்றேனா 

் அன்னை யலறிப் படர்தரத் தன்னையான் 

உண்ணுநீர் விக்கினா னென்றேனா வன்னையுர் 
தன்னைப் புறம்பழித் து நீவமற் றென்னைக் 

கடைக்கண்ணாற் கொல்வான்போ னோக்கி ஈகைக்கூட்டஞ் 

செய்தானக் கள்வன் மகன்'' 

இர்தக் கலிவெண்பாவினுள் கேரீற்றியற்சீர் வந்தது. ((புன்காற் 

புணர்மருதின் போதப்பிய புனற்றாமரை'' எனவும், “தேன்றாட் டீம் 

கரும்பின் ருமரை'' எனவும், ''வார்காற் செழுங்கமுநீர்'' எனவும், 

*(டுவறிகொண்டறைவர்'' எனவும், வஞ்சியடி. முகற்கணேரீற்றியற் 
சீர் வந்தது. !''எழிலார்சிமய முரிகொண்டறையு மூறல்வாய்ச் சுரும் 
பின்'' ஏனவும் (காமர் ககிம்புனல் கலந்தெம்மோ டாடவொள்'' என்னுங் 

கொச்சகக்கலியுள்ளும் நேரீற்றியற் சர் வர்க. ''உடைமணி வரை 
யுருவிக்குப் பாய்ச்தன'' என வஞ்சியடி நடு நேரீற்றியற்சீர் வர்த.து, 
அள்ளற் பள்ளத்தகன்குன்றாரே'' என்னு முச்சரடி வஞ்சியுணடு 

‘pay’ என்னு கேரீற்றியற்சீர் சிறுபான்மை வந்தது, 

! பொன்புனைந்த ஈகரும் 
நகா்ளூழ்ந்ச வெயிலும் 
சரயிலேரந்திய கண்ணுங் 

சண்ணேர்திய குணஸும்'' 

( மண்டிணிந்த நிலனும் 

நிலனே ந்திய விசும்பும் 

விசும்புதைவரு வளியும் 
வளிதலைஇய தீயுக் 

தீமூரணிய நீரும்'' 

இவவஞ்சியடியிறுதி கேரீற்றியற்சீர் சிறுபான்மை வச்தது, 

இனிப் பாவினத்துள் விரவி வருமாறு: 

॥ போதார் நறும்:ரண்டிப் பொன்னார் மணியணிப்புனற் 
ரூதார் மலரடியைதக் கணவா து வணங்குவோர் 
இதார் வினைகெடுப்பார் சென்று” 

இவ்வெள்ளொத்தாழிசையுள் இயற்சீரும் உரிச்சரும் வர்.சன, 
  ஜா 

ஈடிவறிசொண்டமை' எனவும் பாடம்,
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( சண்பி தென்று தய சொல்லார் 
முன்பு நின்று முனிவு செய்யார் 

௮ன்பு வேண்டு பவர்'' 

என வெள்ளொத்தகாழிசை இயற்சரானே வந்தத. 

 வாராரே யென்றென்று மாலைக்க ணீ தஞ்சா 
யூராரே யென்றென்று மொன்றொவ்வா வுரை சொல்லி 
யார்பாரே யென்றாளே யாய்” 

என உரிச்சரானே வெள்ளொகத்காழிசை வந்தது. 

குழலிசைய வண்டினங்கள் கோழிலைய செங்காக் தட் குலைமேற்பாய 

வழலெரியின் மூழ்சினவாலக்கோ வளியவென் றயல்வாழ் மத்தி 
கலுழ்வனபோ னெஞ்சயர்க்து கல்லருவி gre 

நிழல்வரை ஈன்னாட. னீப்பனோ வல்லன் 

இவ்வெண்டுறையு ளியற்சரும், உரிச்சரும் வர்தன. 

 அங்குலியி னவிரொளியா லருண மாகி 

யணியாழி மாகதச்தாற் பசுமை கூர்ந்து 

மங்கலஞ்சேர் நூபுரத்கா லரவஞ் செய்யு 

மலரடியை மடவன்ன மழலை யோவாச் 

செங்கமல வனமென்று திகைத்த போழ்திற் 

ஹேமொழியாற் நெருட்தியோ செலவி னாலோ 

தொங்கலம்பூங் கருங்கூச்தற் சுடிகை நெற்றிச் 

சுந்தரிநிற் பணிவார்க்கென் றுணிவு தானே”! 

இவ்வாசிரிய விருத்தத்து ளியற்€ரு முரிச்ரூம் விரவி வர் 
தன, பிற பாவினங்களுள்ளும் இயற்சீருரிச்சர் விரவவும் பெறும், 

௮வை வந்துழிக்காண்க. 

இனிப் பொஜுச்சீர் பாவினத்துள் ௮ரூகி வருமாறு: 

( இருகெடுஞ் செஞ்சுட ரெஃசமொன் ஹஜேந்தி யிரவின்வக்.௪ 
வருநெடு மங்காதற் கன்றே தரற்பால *தல்லாவிட்டாற் 
கருகெடு மால்கட லேக்திய கோன்கயல் சூடுதெற்றிப் 
பெருரசெடுக் குன்றம் விலையோ கருதிலெம் பெண்கொடிக்கே' 

இக்கலித் துறையு ணாலசைச்சர் வச்த.து, 

*(அல்லாது விட்டால்' என்றும் டாடம், 
ou
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உரி மையின்கண் ணின்மையால் 

அரி மதர்மழைச் கண்ணாள் 

செரு மதிசெய் தீமையால் 

பெரு மைகொன்ற வென்பவே'' 

கை விரிக்சன காந்தளும் பூஞ்சுனை 

மை விரிந்தன நீலமும் வான்செய்காண் 

மெய் விரிர்கன வேங்கையுஞ் சோர்ர்ததே 
கெய் விரிந்தன நீளிருங்குன்றெலாம்'' 

என்னும் வஞ்சிவிருத்தச்துள் ஐரசைப் பொதுச் சீர்வந்தது, 

ர வணங்கிய மாவொ?”' எனவும், இக்கலி விருக்தத் துளடி 

தோறு மோரரைப் பொதுச்! வந்தது. இவற்றை வகையுளி 

சேர்த்துக் கொள்க வென்பாருமுளர். (௧௬) 

[நேர்நடுவாகிய வத்சி யுரிசசீர் கலியுள்ளும் ஆசிரியத் துள்ளும வரமேனல்] 

(16) திசைநடு வியலா வஞ்சி புரிச்£ர் 

கலியினோ டகவலிற் கடி. வரை யிலவே 

என்பதென்னுதலிற்றோ வெனின், வி௫வகையான் விலக்குதல் நத 

லிற்று, 

இதன்பொருள் :--(நிரைஈி இயலா வஞ்சி புரிச்சா்' என்பது, 

சேர்கவொ௫ய தேமாங்கனி புளிமாங்கனி பன்னும் வஞ்சியுரிச்ரே, 

(கலியினோடு அகவலில் சடிவரை இல2வ' என்பது (௮வை) சலியுள் 

ளும் ஆசிரியத துள்ளும் வரப்பெ௮ மென்றவாறு, 

௮ சவல் என்பது ஆசிரியத்தைச் சொல்லுமோ வெனின், சொல் 

லும்) என்னை ? 

அகவ லென்ப தாசிரியப் பாவே'' 

என்பது சங்கயாப்பாகலின்., மேற் சூத்திரத் துள் 'உரிச்சிருமியற் 
திரும் விரவியும் வரப்பெறும் செய்யுளகத்தும்' என்ற  வதனால் 

இப்பொருண் முடியவைத்துப், பெயர்த்துஞ் சூத்திமோதிய வ௫ 
னூற் கலியுள்ளும், ஆசிரியத்துள்ளும் வஞ்சியுரிச்சீர் வருசின்றுழி 

டிரை ஈவோகவில்லாகன வருக வென்பது பயன், எனவே, நிரை
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ஈவொ௫ிய கூவிளங்கனி, கருவிளங்கனி யென்னு மிரு£€ரும் வாரற்க 
வென்.று விலக்கப்பட்ட காகலின், இதனை நியமச் சூத்திர மென்க) 

என்னை? முன்னொன்றினான் முடிய வைத்அப், பின்னுமதனை யெடுத் 

அக் கொண்டு விதி முகத்தால் விலக்குவ,தாஉம், விலக்குதல் வகை 

யான் விதிப்பதூஉம் நியமச்சூத்திர மாதலின், வரலாறு:;-- 

புனற்படப்பைப் பூர்தாமரைப் போதுற்ற புதுநீரு 

ளினக்செண்டை யிரைதேரிய விருஞ்சிறைய மடகாழை 

கழுகீருங் குவளையுமங் கரும்பினொகி காய்நெல்லும் 

பழுநீரு ளொடித்சிகறும் பழனஞ்சூ “றாகேள் (இது தரவு) 

 வடித்தடங்கண் பனிகூர வால்வளை தீ2தாள பரப்பெய்தக் 

துடிக்கியையு நண்ணிடையைக் துன்னாது துறப்பாயேற் 

பொடித்தசன்ற வனமுலையாள் புலம்பலும் புலம்பாளோ”' 

! வண்டுற்ற ஈறுங்கோகை வால்வளைக்தோண் மெலிவெய் தப் 

பண்டுற்ற வெயில்வாடப் பரியாது துறப்பாயே 
லுண்டிற்ற சாசலகச் துள்ளாசி யிருப்பாளோ'' 

(3 Cami ga One wen Cue விளாப்பெய் த 
நீவிமிக்காங் கொண்பொருட்கே நீங்குகலை நினைப்பாயே 

லாய்மலர்க்கண் பனிகு.. வாவியு முள்ளா மோ” 

(இவை மூன்றுர் தாழிசை) 

எனவாங்கு (தனிச்சொல்) 

குவளை புண்க ணிவணலச் கொலைய 
வுறுபொருட் கெண்ணிய வெண்ணம் 

மறுபிறப் புண்டெனிற் பெறுக யாமே (இது சுரிதகம்.) 

இர்கேரிசை யொக்தாழிரைக் கலிப்பாவினுள, பூந்தாமரை யென 

வும், இரைதேரிய எனவும் தேர்ரவொகிய வஞ்சி யுரிச்சீர் வந்தது. 

। மாரியொடு மலாச்த மாத்தாட் கொன்றைக் 
கடிகமழ் புறவிற் கனைவண் டார்க்கும் 
யாணர்க் கோளூ ரென்ப 
பாணர்ப் பார் தாங்கியோன் பதியே” 

இவ்வாூிரியத்துள் (மாரியோடூ மலர்ந்த' வென்புழித் தேமாங்கனி 

என நேர் நவொகய வஞ்சியுரிச்சீர் வந்த.து,
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( ஈன்னாள் வேங்கைப் பொன்னேர் புதுமலர் 

குமிஞ்சயொு கமழுங் குன்ற நாட 

கடிபுனற் கோளூ ரன்ன 

தொடிபொலி பணைத்தோ டறவாய் நீயே” 

இ,கலனுட் 'குறிஞ்சியோடு கமழும்' என்புழிப் புளிமாங்கனி யென 
நேோர்கவொகிய வஞ்சி யுரிச்சர் வந்தது. '! வரைவிலவே'' என்ற 
விதப்பால், ஆசிரியத்து ளிரண்டு மோரடியுட் பெரும்பான்மையும் 
வாரா; வரினுமியற்€ ரிடையிட்டு நிற்கும்) ௮ருகிக் கண்ணுற்று நிற்கு 
மேனுஞ் பறப்பில,. (! விங்குமணி விசித்த விளக்குபுனை கெடுர் 

தேர்” என்னு மா௫ிரியத்து ளிரு£ரு மோரடியுள்ளே 'விசித்த' வெ 
ன்னு மியற்சிரிடையிட்டு வர்௧.த. 4 வண்டுகெழு திலக மொருமாச் 

Astra gs” corp “atu sg ளிரு€ருங் கண்ணுற்றவாறு காண்க, 
பிறவு.மன்ன. அகவல் சலியோடூ என்னாது *கலியினேைகவல்' என்று 

மூறைபிறழ வைத்தமையால் கொச்சகக் கலிப்பாவினுள் நிரைஈடு 

வாகிய வஞ்சியுரிச்ச ரருகவெரினும் பெரிதுஞ் சிறப்பில, வ.ரலாறு;-.- 

((! திரைர்து திரைந்து திரைவரச்இரண் முத்தங்கரைவாங்க'' 

gia கொச்சகக் கலியுள் சிறுநளைச்சியர் என நிரைகவொடிய வஞ்சி 

என் 

யுரிச்சார் வர்தது, (! கலியினோடகவல்'' எனப் பொதுவகையாற் 

கூிற்றேனும், கலிப்பாவினுள்ளும் ஆரரியப்பாவி வுள்ளுமே விதி 

முகத்தால் விலக்குவது, அவற்றின் இனதக்துள் நிரைஈடிவாயினவும் 

புகு. துமெனக் கொள்க, ௮ஃ%தெற்றாற் பெறு துமெனின், ''மூவசைச் 
சீருரிச்சீ்'' என்னுஞ் SBT Gis பாவென்னுந் தவளைப்பாய்த் 

தாக அதிகாரம் வருதலானும், உரையிற் கோடலென்பதனாலும், 

அரியத்கொடு வெள்ளையுங்கலியும் நேரடி தன்னா னிலைபெற நிழ் 

கும், என்று பொதுவகையாஜ் சொல்லி ஆசிரியப்பாவே கொண்டார் 

பல்காயனார் ௮தலாஸும், 

(பொதுவகையாற் சொற்றனவும் பொய்தீர் சறெப்பிற் 

குதவி யொரோவிடத்து நிற்கும்--விதிவகையா 

னின்ற பொருளை நிகழ்விப்பது நியம 

மென்றுரைப்பர் தொல்லோ ரெடுத்து'' 

என்பதனாலும் பெறுதும், வரலாறு;--
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வளர்கொடியன மணம்விரிவன மல்லிகையொடு மெளவ 

னளிர்கொடியன ஈறுவிரையக ஈகறுமலரன நறவம் 

குளிர்கொடியன குழைமாகவி குவிமுகையன கொகுடி 

யொளிர்கொடியன ௮யர்கரளினெ டொழுகிணரன வோடை, 

இக்கலிவிருத்தத்துள் நிரையும் நேரும் ஈூவாகிய வஞ்சியுரிச்சீர் 

வதன. 

கொன்ருர்ந் தமைச்த குருமுக் செழினிறக் 

குருதிக் கோட்டன விருச்காட் பெருங்கைக் 

குன்ராமென வன்ர௫மெனக் 

குமிறா நின்ற கொடுக்கொழில் வேழம் 

வென்ருர்ர் தமைர்க விளங்கொளி யிளம்பிறைத் 

துளங்குவா ளிலங்கெயிற் மழலுளைப் பரூ௨உத்தா 

ளதிரும் வானென வெதிருங் கூற்றெனச் 

சுழலா சின்றன கழற்கண் யாளி 

சென்றார்ர் தமைந்க இறு நு.இ வள்ளுகிர்ப் 

பொதியெருக் கெறுழ்வலிப் புலவுகா றழல்வாய்ப் 

புனலாமெனக் கனலாமெனப் 

புகையா சின்றன புலிமா னேற்றை 

1மென்றாங் கிவையிவை யியங்கலி னெச்திறக் 

Share வேண்டலக் தனிவர லெனத்தலை 

விலக்கலி னிறுவரை யிரவிடை வரக்கள 

வுளமது கற்றா ரொ.துங்கற் பாற்றே, 

என்னு மாிரியத் அறையுள் வஞ்சியுரிச்சர் வந்தது. 

  

*இவ்வடி காரிகை அச்சுப்பிரதிகளிலும், யாப்பருங்கல விருத்தி 
ஏட்டுப் பிரதிகள் பலவற்றிலும் இருபது ரூடையசாகக் காணப்படுகிறது, 

கடையடி பதினாறு €ரேயுடைத்தாயீருத்தல் வேண்டுமாதலால்,ஈண்டுப்ப தினாற 
ரே கொண்டு மிகுந்த ரைத் தள்ளத்தக்க இடக்சளிற்றள்ளி பதிப்பிக்கலா 
யிற்று, இருபது ருடையதாகக் கூறிய பாடம் வருமாறு :-- 

(என்றால் கவையிவை யியக்கலி னெந்திறத்தினி வரல் வேண்டலர் தணி 
வர லெனத்தலை விலச்கவி னிறுவக.ர மிசையெறி குரும்பிடை யிதுவென் 
னென வதுகோனார் கரவிர விடைகள வுளமது கற்றோ ரோதுக் கற்பன்றே' 

11
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இணைநஈடு வியலா வஞ்ச யுரிச்சர் 

இணையுள வாரி யத்தன வாகா'' 

என்றார் காக்கை பாடினியார்; 

் நடுகே ரியலா வஞ்ச யுரிச்ச 
ரூரிமை யுடைய வாசிரியச் அள்ளே” 

என்றார் ச.று காக்கை பாடினியார்; 

( நேர்ஈடு வியலா வஞ் யுரிச்ச 
ராசிரி யத்கிய லுண்மையு முடைய'' 

என்றார் ௮விநயனார்) 

( நிரைநடு வியலா வஞ்௫ யுரிச்சர் 

வரைதல் வேண்டு மாசிரிய மருங்கின்” 

என்றார் மயேச்சுவரர், இவர்களும் இலேசெர்சவும்மை விதப்பாற் 

கலிப்பாவி.னுள்ளு முடன் பட்டா டரன்க, 

( அசையிரண்டூ மூன்ற மவைகான்கு மோன்றம் 
வசையின் முறைமையான் வந்து--திசைசமழு 

மேரேற்ற கோதா.யெதிர்பங்கம் வாராமைச் 
சீரேற்று நிற்பது சீர்” 

ரோத்து முற்றியது.



g. Sahn யோத்து 

———<—grio——— 

[தளை இூன்னதேன்பதும் அதன் கோகையும் உணர்த்துவது] 

17. சீரொடு சீர்தலைப் பெய்வது தளையவை 

யேழென மொழிப வியல்புணர்ந் தோரே. 

இல்வோத்சென்ன பெயர்ச்தோவெனின், தளையாமாறுணர்த் 

இற்றுகலாற் றராயோத்தென்னுர் பெயர்த்து, இச்சூத்திரம் என்னு 

தீலிற்றோ வெனிற், பொது வகையாற் ஐளையாமாறும், அவற்ற 

தெண்ணு முணர்த் நுதல் நுதலிற்று, 

இதன் பொருள: சீரொ? €ர்தலைப் பெய்வது தளை'என்ப.த, 

ஒரு தரரா ஒரு Foray நிற்பது கலை யென்று சொல்லப்படும்; 

அவை ஏழ் என மொழிப இயல்புணார் கோரே'என்பது ௮வை ஏழு 

வகைப்படி மென்று சொல்லுவார் நூன்முறை யறிந்தோ ரென்ற 

வாறு, 

1ஏழாவன:-- வெண்டவையும், ஆரிரியத்தளையும், கலித்தளையும், 

வஞ்சித்தளையுமென, ௮வை போக்கித, தத்த மிலக்கணச் சூத்திரத் 

தட் காட்டுதும். பிறரும், 
ea   

(தண்டர் , தனதொன்றிற் றன்றளை யாந்தண வாதவஞ்சி 

வண்ட£ர் விகற்பமும் வஞ்ரிக் குரித்துவல் லோர்வகுத்த 

வெண் ர் விகற்பந் கலித்தளை யாயவிடும் வெண்டளையாம் 

ஒண்€ ரகவ லுரிச்சீர் விகற்பமு மொண்ணுதலே'”' 

  

என்பது யாட்பருந்கலச்காரிகை, 

ப... [தன்சீர் தனதோ டொன்றலு முறழ்தலு 

மென்றி ரண்டாகு மியம்பிய தளையே” 

ஏன்பர் இலக்கண விளச்க நூலுடையார். 

1 தளை ஏழாவன;:--1, இயற்சீர் வெண்டளை; 2. வெண்ர் வெண்டளை, 

3, கேரொன்றிய ஆரிரியத்தளை, 4, சிரையொன்றிய ஆடரியத்தளை, 8, சவித் 
தீளை, 0, ஒன்றிய வஞ்ித்தளை, 1, ஒன்ருத வஞ்சித்தளை,
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செயத்குரி யிருசீர் செய்யு ணடப்புழித் 

தலைப்பெய நிற்பது தளையெனப் படுமே” 

என்றா. ராகலின், சீரொடு சீர்தலைப் பெய்வது தளையென்றொருமை 

கூ, ௮வையேிழன மொழிபவென்றெண்ணிப், பின்பு பன்மை 

கூறியகனாற் றை வழங்குகன்றுழி, நின்றசரி ஸீற்றசையும் 
வருஞ்சீரின் முதலசையுக் தம்முளொன்றுதலும் ஒன்ருமையுங் 

கொண்? வழங்கப்பகிம்) என்னை? 

“நின்ற €ீரீற் பொவெருஞ் சீர்முத 

லொன்றுத லொன்றா தாகுத நளையே”' 

என்றார் பிறரு மெனக்கொள்க. 

நின்ற ரீறும் வருஞ்சீர் முதலசையு 

மொன்றியு மொன்ராது மோரைகொள--ின்றுல் 

வளையொன்று முன் கையாய் வந்தன நாலோர் 

தளையென்று கட்டுரைப்பர் தாம்'' (sor) 

[வேண்டளை டூது வேன்பது] 

18. வெண்சீ ரொன்றலு! மியற்€ர் விகற்பமு 
மென்றிரண் டென்ப வெண்டளைக் இயல்பே 

என்ப தென்னுதலிற்ரோவெனின் வெண்டளை யிரண்டு மாமா 

அணர்த்துதல் நுதலிற்று, 

இதன் பொருள்:--(வெண்€ீரொன்றலும்' என்பது, வெண்பா 

வுரிச்சீர்நின்று தன் வருஞ்சீரமுகலசையோ டொன்றலும்; *இயற்சர் 
விகற்பமு மென்று' என்ப,இயற்சர் நின்று கன் வருஞ்சீர் மு.சலசை 

யோ டொன்றரத.தா உமென ; (இரண்டென்ப வெண்ட ஊைக் கியல்பே' 
என்பத, வெண்டளை யியல்பா னிரண்டுவகைப்படு மென்றவாறு, 

இயல்பே யென்ற விசப்பால் ளெண்பாவுரிச்சீர் நின்று வெண்பா 
வுரிச்சீரோ டொன்றுதலும், இயற்சீர் நின்று இயற்சீரோ டொன் 

ரூ.ததஉஞ் சிறப்புடைகத்த. வருஞ்சர் யாதானுமாக வரப்பெறும். 

விகற்பமென்ற தொன்ருததனைச் சொல்லுமோவெனிற், சொல்லும்; 

என்னை? |
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( இயற் சீரி ரண்டு தலைப்பெய நம்முள் 

விகற்ப வகையது வெண்டசை யாகும்'' 

என்றா. ராகலின். 

௮வற்றிற்குச் செய்யுள:-- 
் குன்றேி யானைப்போர் சண்டற்றாற் றன்கைக்தொன் 
அண்டாகச் செய்வான் வினை” 

இது வெண்டசீரொடு வெண்ச£ீரொன்தி வரத இறப்புடை வெண் 

சீர் வெண்டளை. 

! கல்லாதான் சொற்கா முறு தீன் முலையிரண்டு 
மில்லாதாள் பெண்காஞுற் றந்.று'' 

இது வெண்சுரொடு வேற்றுச்சீரொன்றிய சிறப்பில் Owen Fir 

வெண்டளை. 

॥ பாலொடு தேன்கலர் தற்றே பணிமொழி 
வாலெயி நாறிய நீர்” 

இஃது இயற்சீர் நின்று, இயற்சீரொடு விகற்பித்து வரத சிறப்புடை 

இயற்சீர் வெண்டளை. 

( இருகோக் கிவளுண்க ணுள்ள தொருதோக்கு 

கோய்கோக்கொன் றர்நோய் மருந்து'' 

இ இயற்சீர் நின்று வேற்றுச்சீரொி விகற்பிக து வக்த சிறப்பில் 

இயற்சீர் வெண்டஃ&ா. 

( திலைவிலங்கு நீள்புருவஞ் சென்றொசிய நோக்கி 

முலைவிலங்கிற் றென்று முனிவாள்--மலைவிலங்கு 
தார்மாலை மார்ப கனிமை பொறுக்குமோ 
கார்மாலை கண்கூடும் போழ்து” 

இதனுள் வெண்டளை யெல்லாம் வதன. (௧௮) 

| இசிய்யத்தளை இது வேன்பது | 

19. ஈரசைச் €ர் நின் நினிவருஞ் சீரொடு 
'நேரசை யொன்ற னிசையசை யொன்றலென் 
மயிரு வகைத்தே யாசிரி யத்தளை 

என்ப தென்னுகலிற்றோவெனின் ஆசிரியத் தளையாமாறுணா துதல் 

௮,தலித்று,
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இதன்பொருள்:--!சரசைச்ர் நின்று இனிவரும் €ரொடு கேர் 
சை ஒன்றல்' என்ப, இயற்சீர் நின்று வருஞ்சீர் முதலசையொடு நே 

ரசையா யொன்றுவஅஉம்; (நிரையசை யொன்றலென்று' என்பது, 

சிரையசையா யொன்றுவதாஉமென்று; (அயிருவகைச்தே ஆரியத் 

தளை' சான்பது, ஆிரியத்தளை யிரண்டு வகைப்படு மென்றவாறு, 

இனிவருஞ்சீர் என்று இறப்பித்த வதனால் வருஞ்சீரும் இயற் 

சீரே வர்கொன்றுவத சிறப்புடைத௮. வருஞ்சீர் யாதானு மாகப் 

பெறும், 

வரலாறு: 

! உள்ளார் கொல்லோ தோழி முள்ளுடை 

யலங்குகுலை யீர்தின் கலம்பிபொதி செங்காய் 
துகல்பொதி பவள மேய்க்கு 

மதில்படு கள்ளியங் காடிறக் தோழரே” 

இஸ்து ஈரசைச்சர் நின்று ஈரசைக்சீரொமி ஒன் மிய சறப்பிலாசிரிய 

சேரசைத்தளை. 

ர ( திரியாச் சுற்றமொடு முழுதுசேண் விளங்க" 

இஃது arovsii நின்று வேற்றுச்சீரொ? geordu PpiGerAd 
யத்தளை. 

1 இருமழை தலைஇய விருணிற விசும்பின் 

விண்ணதி ரிமிழிசை முழங்கப் 

பண்ணமைச் சவர்சேர் சென்ற வாதே'' 

இஃது ஈரசைச்சீர்ரின் நீரசைச்சரோ டொன் நிய ஜெப்புடை யாரி 

யத்தனோ. 

O அர்கலி புலகத்து மக்கட் கெல்லாம் 

ஓ.கலிற் ஏறக் சன் ரொழுக்க முடைமை 

இஃது இயர் நின்று வேத்றுச் சிரோ டொன்றிய ' சிறப்பிலாகரி 

யத்தளை, * 

( கரசை யியற்சீ ரொன்றிய 'தெல்லா } 
மாசிரி யத்களை யென்மனார் புலவர்'' 

என்றார் மயேச்சுவரர்;



தளையோத்து 87 

Ongar Wu oF ரொன்றிய நிலைமை 

யாரி யத்தளை யாகு மென்ப'”' 

என்முர் பிறருமாகலின், பிறவுமன்ன. (௧௯) 

[கலித்தளை இது வேன்பது] 

20. நிரையீ றில்லா வுரிச்சர் முன்னர் 

இரைவரு காலைக் கலித்தளை யாகும் 

என்பதென்னுகலிற்றோ வெனிற் கலித்களையாமாறுணர்த்துதல் 

BSD DI. 

இதன்பொருள் :--!நிரையீ தில்லா உரிச்ச முன்னர்' என்பது 

கேரீறாகிய உரிச்சர் முன்னர்; 'நிரைவரு காலைக் கலித்தளை யாகும்' 
என்பது நிரையசை வருஞ்சீருக்கு முதல்வர் கலித்தளை யாகு 

மென்றவாறு, 

நிரையி தில்லா வுரிச்சீர் முன்னர் நிரைவரிற் கலித்தளை யாகும் 

என்னாது, நிரைவருகாலை யென்று மிகுத்துச் ரொல்லிய வகனால், 

வருஞ்சீர் செரீற்றுச் சீரேயாவது ஜெப்புடைத்து, பிறசர் வரப் 

பெறுமாயினு மெனக் கொள்க, 

வரலாறு... 

சசெல்வப்போர்க் கதக்கண்ணன் செயிர்த்தெறிக்ச சினவாழி' 
என்பது Calo நுரிச்சீர் நின்று நேரீற் நரிச்சிரொடு ஒன் 

ரது வந்த சிறப்புடைக்கலித்தகா. 

( முூற்றொட்டு மறவினை முறைமையான் முயலாதார்'' 

என்பது நேரீற் நுரிச்சர் நின்று வேற்றுச்சரோ டொன்றாதுவக்.௪ 
சிறப்பில் கலித்தளை. இயற்சீரை ஆிரியவுரிச்சென்று வழங்கவும் 

பெறுமென் நுரைக்கப்பட்ட grader, Cori? Dow gs Castor 

புளிமா வென்னு மிரண்டாசிரியவுரிச்சர் முன் நிரையசை முதலா 

திய ர் வரினுங் கலித்தளையேயாம்) பிறவரினாகாது. ஈரசைகூடிய 

எரியற் ரென்றெ௫ச் தோ தினமையானும், ௮ண்சி இயற்ரைஆரிய 
வுரிச்சீிரென்று வழங்கப்படு மென்று பிறர்மகஞ் சொன்னமையா 

னம், இயற்சீர் விகற்பம் வெண்டளையா மென்றெடத் தோகிப் போச்
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தமையானுமெனின் ௮௮௫ பொருந்தாது. நிரையீருகிய கூவிளம்கரு 

விளம் என்னுஞ் €ர் நின்று வருஞ்£€ரொ௫ விகற்பித்தவழமி வெண் 

டளைக் திடமாகுமாதலான், இயற்சீர் விகற்பம் வெண்டளாயா மென் 

ப.து பமுதாகாது, '8தமா, புளிமா வென்னும் இரண்டா௫ிரிய உரிச் 

சர்ப்பின் நிரை வரினுங் கலித்தளையாதல் வேண்டு மென்று கடாவி 

னால் ௮சை*சீர் கலிக்குச் இிறப்பில்லாமை யானும், பிற நாலுளிவவாறு 

கூறப்படாமை யானும், பல்பொருட் கேற்பி னல்லது கோடலென் 

ug தந்திரவுத்தியாகலானும் ஈண்டி கேரீருகிய மூவசைச்சர் நின்று 

ஒன்றா,ததுவே கலித்சளையென்று கொள்ளப்படுவதென்க. 

(ஈரசைச்சர் சாமுரிய வாரியர் சீர்க்சென்று 

கேரீற் தியற்பின் னிரைவருங்கா-லோருங் 

கலித்தளையா மென்கவக வற்ச£ர் கலியி 

ஜனொலிக்கியையா வென்றுரைக்கு மோத்து" 

இதனை விரித்துரைத்துக்கொள்க, 

[வத்சித்தளை இது வேன்பது] 

21. தன்சீ ரிறுதி நிரையொடு நேர்வரின் 
வஞ்சித் தளையின் வகையிரண் டாகும் 

என்பதென்னுகலிற்ோ வெனின் வஞ்சித்தளையா மாறுணர்த்துதல் 

HS pM. 

இதன் பொருள்:-- தன் சீரி௮ுதி' என்பது, வஞ்சியுரிச்€ரினி 

அதி; நிரையொடு சேர்வரின்' என்பது, வருஞ்சீர் முதலசைச்சர் நிரை 

யசையாய் வரவும், கேரசையாய் வரவும்) '௮ஞ்சிக்களையின் வகை 

யிரண்டாகும்' என்பது,வஞ்சிக்தளை இரண்டு வகைப்படுமென்றவாறு. 

UALS இரண்டாகும் என்னாது, வஞ்சித்தளையின் வகை 

யிரண்டாகுமென்று விகற்பித்த வதனால் வருஞ்சீரும் வஞ்சி யுரிச் 

சீராய் வருவது இறப்புடைத்து; பிறரும் வருமாயினு மெனக் 

கொள்க. 

பூர்தாமரைப் போகலமர'' என்னும் பாட்டினுள் முதலி 

ரண்டடியும் வஞ்சியுரிச்சீர் நின்று வஞ்சியுரிச்சீரோ டொன்றாது
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aes Api achAs sar, savor வொன்றிவக் க றெப்புடை 
வஞ்சித்தளை, 

மர தாரிலம் வர்தசைப்ப 

வெண்சாமரை புடைபெயர்தரச் 

செந்தாமரை நாண்மலர்மிசை 
எனவாங 

கினிதி னொதுங்கிய விறைவனை 

மனமொழி மெய்களின் வணங்குது மகிழ்கேக'' எனவும், 

ஃபுனல்பொழிவன சுனையெலாம் 

பூராறுவ புனலெலாம் 

வரைமூசிவ மஞ்செலாம் 
மதனாறுவ பொழிலைலாம் 

எனவாங்கு 

ராறுகுழற் கொடிச்சியர் தம்மலைச் 

சீறார் வாழிய ரெல்வமொடு பெரிதே” எனவும் 

போந்த இவற்றுள் வஞ்சியுரிச்சர் நின்று வேற்றுச் ரோ 

டொன்றியும், ஒன்றாதும் வர்க சிறப் சில் வஞ்சித்தளை யிரண்டும் 

வந்தவாறு கண்டுகொள்க. :(தன்சீரிறுதி நிரையொு தேர்வரின் 
வஞ்சிச்களையாம்'' என்றமையான், வஞ்சிச்சர் நிரையும்கேரு மொரு 

ங்கு நின்று புளிமாவென்.ஒஞ் 2 ராய்வரினல்லது வஞ்சித்தளையாகாது 

பிறவெனின், அற்றன்று, வஞ்சித்தளையின் வகையிரண்டாகுமென் 

றெண்ணி விரித்துரைக்கமையால், வருஞ்சீர் நிரைமுகலாய் வரினும் 

(கேர் முதலாய் வரினும் வஞ்சிக்களையா மென்பது, எனவே, நிரையு 

(2௩௫ மு.கலாகிய வெல்லாச்௪ரினையு முட்கொண்கி பிற நாலொமோ.று 

கொள்ளாது கிற்குமெனக் கொள்க, அல்லதாஉம், 

( இருவகை யுகரமோ டியைந்சவை வரினே 

Cmte நிரைபு மாகு மென்ப” 

என்பது நேர்க்£ீழ்க் குற்றிய ஓுகரமும், முற்றிய லுகரமும் வர்க, 
( நூங்கு நுங்கினார்' என்றாறிபோல வொருங்குவரி னேர்பசையாய் 

சிரைக்கீழ்க் குற்தியலுகரமும் முற்றியலுகா மம் வர்தது. (நுழைந்து 
years என்ரு.ற்2பால ஒருங்குவரின் நிரைபசையா மென்ப 

தன்று, நேர்க்கீழ்க் குற்தியலுகரம் வரினும் முற்றியலுகரம் வரி 

12
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னும், சேர்பசையாம். நிரையசைக்கழ்க் குற்றியலுகரம் வரினும், 

முற்றியலுகரம் வரினும் நிரைபைசையா மென்றார் செய்யுளியலுடை 

யார்; அதுபோலக் கொள்க. 'வஞ்சித்தளைவகை வரைவின்றாகும்' 

என்றா ற்போலத், (தன்€ ரிறுதி ிரையொடு நேர்வரின் வஞ்சித்தளை 
யிரண்டாகு மென்று, தொகுத்துச் சொன்னாலுங் குமித்தபொருளைக் 
கொண்டுகத்கும், 'வஞ்சித்களையின் வகையிரண்டாகும்'என்று விரிக் 
துச் சொல்லவேண்டியதென்னை யெனின், தளைவழங்குசன்றுழி நேரீ 
ரூகிய சாலசைப் பொதுச்€ரை வெண்பாவுரிச்சசே போலக் கொ 
or வருஞ்சீர் மூதலசையோ டொன்றியது வெண்டளையாகவும், 
ஒன்ருதது கலித்களையாகவும் நிரையிருகய காலசைப் பொதுச்ரை 
வஞ்டியுரிச்சே போலக் கொண்டு வருஞ்சர் முகலசையோடொன்றி 

னும் ஒன்றாவிடினும் வஞ்சித்தளையாகவும், ஓரசைப் பொதுச் ௪ரை 
இயற்சிரேபோலக் கொண்டு வருஞ்சீர் மூதலசையோடொன் தியது 
ஆ?ரியத்தளையாகவும், ஒன்றாக; வெண்டளையாகவும் கொண்டு 
வழங்கப்பூம் என்பதமிவிக்தற்கு வேண்டப்பட்ட; 'விதப்புக் 
கிளவி வேண்டிபது விளைக்கும்' என பதாகலின், பி ற்ரும், 

'நேரிற்று நேர்வரின் வெண்டளை யாகுமக் 
நேரீற் ஜியல்பின் னிரைவரி-னோருங் 

கலித் தளையாம் பால்வகையால் வஞ்சித் களையா 
நிரைவரினு காலசைர்சர்க் சண்" எனவும் 

உரைச்சர்ச் தகாவகைக் செய்தும் பெயரது 
நிரைநே ரிறுதி காலசைச் சர்க்கண்”” எனவும் 

'ரசைப் பொதுச்சீர்த் தளைவகை தெரியின் 
ஈரசைச் சர்த்தளைக் கெய்தும் பெயரே” எனவும் 

'ஓரசைப் பொதுர்சீ ரொன்றா தாயினும் 
வெண்டளை யொன்கதிய காசரியத் தளையே'' எனவும் 

சொன்னுாரனக் கொள்க, அங்கண்வானத் SUITED” 
என்னும் பாட்டி.னுள், (பவங்களியாளை பவல்வேந்தரும்'” என 
கேரீற்று சாலரைச்?ர் நின்று வருஞ்சீர் முூதலசையோடொன்தின 
மையின் வெண்டளை. கடிமலரேர்திக் ககழ்க்திறைஞ்ச'' என்பது 
நேரீற்று காலசைச்ரோ டொன்ருமையிற் கலித்தளை. "Lore Bunn ORs 
மருங்கசைப்ப, ௮ர்தரதுக்த:பி நின்றியம்ப'" என சிரையீற்று கால
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சைப் பொதுச்சர் நின்று வருஞ்சீரின் முதலசையோடொன்றியும் 

ஒன்ரு.தாஉம் வரத வஞ்சித்தளை. (இலங்குசாமரை யெழுக்தலமர” 
என்பது நிரையிற்று நாலசைப் பொதுச்சர் நின்று வருஞ்சீர் முத 

லசையோடொன்திய வஞ்சித்தளை. ('உரிமையின்க ணின்மையால்-- 

கொன்றவென்பவே'' இதனுள் (மழை' என்னும் அ௮சைச்£ர் நின்று 

வருஞ்சீர் முதலசையோடொன்ருமையின் வெண்டளை; 'செய்' என் 

னும் அசைச்சர் நின்று வருஞ்சீர் முதலசையோடொன் மிற்றாதலின், 

அசிரியத்தளை; பிறவும் வந்தவழிக்கொள்க, பிறருந் தளைக்கலெக்கண 

மிவ்வாறே எமித்தோதினார். என்னை? 

(இயற்சி ரிரண்டு தலைப்பெய proper 
. e 9 உர 

விகற்ப வகையது வெண்டை யாகும் 

(உரிச்ச ரதனு ரரைத்ததை பன்றிக் 

கலக்குர் தளையெனக் கணடி.ச 'ரீனா 2 

(இயற்ச ரிரண்டு தலைப்பெய றம்முள் 

விகற்ப மிலவாய் விரவி நடப்பின் 

அ.தற்பெய ராசரி யத்களை யாகும்'' 

“Gar? ॥ிறுதிக் கணையரை பின்வரக் 

கண்டன வெல்லால் கலித்தளை யாகும்'' 

தன்? ரிரண்டு சலைப்பெய றம்முளொத் 

தொன்றினு மொன்று தொழியிலும் வஞ்சியின் 
பரந்த மெனப்பெயர் பக/ப படுமே” 

என்ரூர் காக்கைபாடினியார். ௮%ேசயெனின், இவர் வருஞ்சீருங் 

குறித்துக் கூறினான்றோ வெனின், ௮வர் ௮வை சிறப்புடைமை 

நோக்கி யெடுத் தோதினா, அல்லாது ௮சைசரு முடன்பட்டா 

ரெனக்கொளக. 

இயற்? ரொன்றா கிலையது வெண்டளை 

உரிச்சி ரதனி லொன்றுத லியல்பே'' 

(ஈரசை யியற்சீ ரொன்றிய நிலைமை 

யாசிரி பத்தளை யாகு மென்ப”
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((பெவண்ட ரிறுதி நிரைவரிற் கலித்தளை 

வஞ்சி வகைமை வரைவின் முகும்'' 

என்றார் சிறுகாக்கைபாடினியார். 

(காசை யியற்€ ரொன்றுக லியல்பே” 

சன்றார் ௮விஈயனார். 

இயற்சீ ரொன்றா நிலையது வெண்டகா 

யுரிச்சீ ரதனு ளொன்றுத லியல்பே”' 

(Cac நிரையுமா மியற்சீ ரொன்றின் 
19 யாவரு மிப வாடுரி யத்தை 

மீ வறுபட வரின௫ வெண்டலா வெண்சர் 

ஆறி புலவர்க் கொன்றினு மதுவே” 

(வெண்டர்ப் பின்னா் நிரைவரு காலைக் 

கண்டனர் புலவர் கலித்தளை யாக'' 

வஞ்சி யுரிச்சீர் வர்கன வழியறை 

யெஞ்சிய வரினும் வஞ்சித் தனையே” 

சான்றார் மயேச்சுவரா 

ர தளைகள் மயங்குமாறுணரத் நுவது]| 

(22) வெள்ளையட் பிறதளை விரவா வல்லன 
வெல்லாத் Beary மயங்கியும் வழங்கும். 

இச்சூத்திரச் தளை மயக்கமா மாறுணர்த்துதல் நுதலிற்று, 

இதன்பொருள் :--(வெள்ளையுட் பிறகளை விரவா' என்பது,வெண் 
பாவிலுள் வெண்டசையன்ி வேற்றுத்தளைா வந்து மயங்கா; (ல் 
லன' என்பது, PLIES பாவிடத்தும் பாவினத்திடத்தும் வெண்பாவி 

னத்திடத்தும்; *எல்லாத் தளையும் மயங்கியும் வழங்கும்' என்பது; 

வேற்றுத்தளையும் மயங்கியும் வரப்பெறு மென்றவாறு, 

(மயக்கியும் வழங்கும்' என்ற உம்மபையால், ஏல்லாத்தளையும் 

மயங்கியும் வரிலுர் தன்றளையான் வரினே சிறப்புடைத்து) என்னை ?
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எல்லாத் தளையு மயங்கினுர் தன்றளை 

யல்லாத் தளையாற் பாவினி தியலா'' 

அன்னுர.ராகலின், ௮வை விரவி வருமாறு ;-- 

அசியவடிபுள் வெண்டளையு மாசிரியக்தளையும் விரவிநிற்ற லும், 

கலிக்தகளையு மாசிரியத்தளையம் விரவிரிற்றலும், 

ஜூரிய அடியா வெண்டனையுங கலிக்களையு மாசிரியத்தளையும் விரவி 
மயகசம, நிற்றலும், வெண்டளையுங் கலித்தளையும் விரவிநிற்ற 

அம், வெண்। ளை சய வரினுடி,கலித்தனை' சிய வரினும், 

வெண்டனையும் வஞ்சிக்ககாயும் விரவிரிற்றலும், வஞ்சிக்களைய மா 

சிரியத்தளையும் விரவிநிற்றலும், வஞசித்களையுங் கலித்தளையும் விரவி 

நிற்றலும், வஞ்சித்தளை மாசிரியத்தளையுங் கலித்தகாயும் விரவி 

நிற்றலும், வஞ்சிக்களையும் வெண்டளைய மாசிரியத்தளைய் விரவி 

நிற்றலு மரிய வென் அவவாற்றுற் பலபட விகற்பித்தும்; கலித்தளை 
புள்,வெண்டசையுக் சன்நளையு மாசிரியத் தளையும் விரவிநரிற்நலும், தன் 

ளையும் வெண்டளையும் விரவிநிற்றலும், தன்றளையு 

சவியடிபுள் sieve மா சிரியத்தளையும் வெண்டனாயும் விரவிநிற்றலும், 

au. san var யன்ியே யாசிரியக்களையும் வெண்டளை 
பும் விரவிரிற்றலும் வெண்டளையே வருதலும், ஆசிரி 

யத்தளையே வருதலும், வஞ்சித்தளையு் தன்றவையும் விரவிநிற்ற 

லும், தன்றளைபும் வஞ்சித்தளையும் விரவிநிற்றலும், வஞ்சித்தளையும் 

மாசிரியத்தக(பும் வெண்டளையும் விரவி நிற்றலும், வஞ்சித்தளையுச் 

தன்றளையு வெண்டனையும் ஆசிரியத்தளையும் விரவிரிற்நலும், வஞ்டுத் 

தளையுக் தன்றளையும் வெண்டளையும் விரவிநிற்றலும், வஞ்சித் களையும் 

வெண்டனளையு மாசிரியத்தளையும் விரவிரிற்றலும், வஞ்சிக்களையே வரு 

தமென்றிவ்வாற்றாற் பல பட விகற்பிததும்; வஞ்சியடியுள் வெண் 

டகாயே வருதலும், ஆசிரியத்தளையே வருதலும், கலித்தளையே வரு 
தலும், கன்றளையுங் கலித்தளை யுமே வருதலும், கலித் 

வஞ்பெடியுச் தவச் Sr, மாசிரியத்தளையுமே வருதலும்) முச்சரடி. 

சம், வஞ்சியுள் வெண்டனையுக் தன்றளையும் வருதலும், 

ஆசிரியத்தளையுக் தன்றளையும் வருதலும், கலித்தகா 

யுர் தன்றளையும் வருதலும், வெண்டனாயு மாசிரியத்தளையும் வரு 

தலும், வெண்டஃாயுங் சலித்தளையும் வருதலும், கலித்தளையு மாசரி 

யத்தளையும் வருகலுமுடைச் தென்றிவவாற்றுற் பொதுவகையாற்
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கூறிச், சிறப்புடைத்களையானுஞ் சிறப்பில் தளையானு மிவவாறு 

மயங்கச் சொல்ல வெல்லா மிரட்டியாமென்று, இவ்வாறு இருகளை 

கள் தம்முண் மயங்கி நிற்பன பல வேறுவகைப்பட்ட தளைமயக்கமா 
மென்றிலக்கியப்பன்மை நோக்கி விகற்பித்துச் கூறினாரொரு சாரா 

திரிய ரேனும், எல்லாத்தலையும் வந்து இவற்றுண் பயங்குமெனவே 

யடங்குமென்று, அல்லன வேல்லாத்தளையு மயங்கியும்வழங்கு மென்று 

தொகுத்துச் சொன்னா மிகச் நாலுடையார். ௮வற்திற்குச் செய்யுள் 

வருமாறு:-- ் 

(டரசிவரைச் சாரற் குறுக்கோட்டுப் பலவின் 
விண்லவொர் தீஞ்சுளை விங்குகவுட் கவன் 

உண்? லெம்பேறி யோங்கிய விருங்கழைப் 

படி.கம் பயிற்று மென்ப 

மடியாக் கொலைளி லென்னையர் மலையே” 

இவ் வா௫ரியத்துள் வேற்றுத்தளை யெல்லாம் வந்து மயங்கியவாறு 

கண்டு கொள்க, 

“gris சண்புறவிற் கோவல ரெமிகத்தார்ப்பத் 

sb பெருந்தொழுவிற் றகையேறு மரம்பாய்க்து 

விீங்குமணிக் கயிரொரீஇத்தாங்குவனத் தேறப்போய்க் 

கலையினொட முயலிரியக் கடிமுல்லை மூறுவலிப்ப 

எனவாங்கு 

ஆனொரி புல்லிப் பெரும்புசன் முணையுங 

கானுடைத் தவர்தேர் சென்ற வாறே 

இக்சலிப்பாவினுட் "பி பாவின் றளையெல்லா மயங்கி வந்தவாறு 

கண்ட்கொளக, 

பூம்பொழிற் றண்கானல் 

.பனல்பொழி தண்படப்பை 

விராறு பூங்காஞ்சிக் 

கானாலு கோட்டெருமைக் 

குழக்கன்று பிழைத்தோடிக் 
காய்த்திறுத்த கதிர்ச்செர்கெற் 

நேய்த்துழக்கு மதுகோனா 

மெனவாக்குத்
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திங்கழை வாங்க விலங்கி விளங்கும் 

பூம்புன லூர புலம்பானாளே'' 

இவவஞ்சிப் பாவினுள் வெண்டளையு மாசிரியத்தளையு மயங்கி வந்த 

வாறு கண்டு கொள்க, 

இனிப்பாவினத்துட் டளை மயங்கி வருமாறு :--((முழங்கு இரைக் 

கொற்கை வெந்கன்'' என்னும் வெண்டுறையுள் வஞசித்தளையு 

மாசிரியத்தளையுங் கலித்களையும் வெண்டளைய மயங்கி வக்தவாறு 

கண்டி கொள்க. 

'வம்பலைத்த வனமுலையாள் முகமாய் வந்து 

மறுநீக்கி மறைந்திருந்தேழற் கறிந்து காணு 

மம்பரத்தி னினிதிழிர்தா லமிம்தங் கொள்வான் 

அ௮விபொளிசேர் மயிரொழுக்கா யணைந்ச தென்று 

செம்பவளத் இரண் முக்கஞ் செறியச் செய்து 

சிலை காலிக் கணைதெரிந்து சேம மாகக் 

கொம்பலைக்து நுசுப்பியக்கி மதிய மிட்ட 

கொடி.மதிலென் றவிர்பூணைக் கு.லிக்கொண் டேனே” 

இவ் வாூரியவிருத்தத்துட் கலித்தளையு மாசிரியத்தளையும் வெண் 

dori மயங்கி வர்தவாறு கண்டுகொள்க, 

நாகஞ் சந்தனத் தழைகொண்டு களிவண்3 கடிவ 

நாகஞ் சந்தனப் பொதும்பிடை... நளிர்ர்துதா துமிழ்வ 

நாகஞ் செஞ்சுடர் நகுமணி யுமிழ்ர் இருள் சடிவ 

நாக மற்றிது சாகர்தம் முலகனை ஈகுமே'' 

இக்கலித்துறையு ளாசிரியத்தளையுங் கலித்தளையும் வெண்டவையும் 

மயங்கி வந்தவாறு கண்டு கொளக, 

வெள்ளையுட் பிறதளை விரவாவல்லன எல்லாச் களையும் cows ge) 

யும் வழங்கு மென்பதனுள், (அல்லன எல்லாத்தையும் மயங்கயும் 

வழங்கு' மென்பது வேண்டா; !வெள்ளையுட் பிறதளை விரவா' வன்ப 

தனா யல்லனவற்றுட் (றதளை விரவு மென்பது பெறப்படும்; 

என்னை? மேலைச்?சரிக் கோழி வென்றதென்றாற் கீழைச்சேரிக் 

கோழியோடிற்று என்பது பெறப்பட்டது. ௮ல்லதூஉம் பிறரும் 

(மச்சட்கூட்டங் களவிற்கல்லை' யென்றமையான்; மச்சட்கூட்டங்
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கற்பிற் குண்டென்பது பெறப்பட்டதென்று விரித்துரைத்தாராக 

லானு மென்க, இவவகையா லெதிரதூ மறுத்த லீண்டுப் 
பெற்ப்படுமே யெனினும், விளங்கச் சொல்லலென்னு நான்மாபி 

னாற் சொல்லப்பட்டதாம். அற்றன்று, 4 வேள்ளையுட் பிறதளை விர 

வா” வென்பதனைச் சூத்திரமாகக் கொண்டபொழுது, ! வெள்ளை, 

யென்பதனாலே வெண்பாவும், வெண்பாவினமும் கொள்ளப்படுமே 

யெனின், வெண்பாவினத்துள்ளும் வேற்றுத்தளை விரவா.து விடல் 

வேண்டும். (வெள்ளை' யென்பகனால் வெண்பாவே கொள்ளப்பசிவ 

தெனின், பாவாய் வேருகிய வாரியம், கலி, வஞ்சியென்றி 
வற்றிற் பிறசளை விரவு மென்பதல்லத, இனச்திற் பிறதளை விரவு 

மென்பது பெறப்படாது, (2மலைச்சேரிக்கோழி வென்ற' தென்ருற் 

( தீழைச்சேரிக்கோழி யோடிற்' றென்பதல்லது எஏனைச்சேரிக் 

கோழி வென்றது, ஐடிற்றென்பது பெறலாகாது; அவ்வா£ற போல 

வும், (மக்கட்கூட்டங் களவிற்கில்லை' யென்ராற் களவின் (2வராகிய 

கற்பிற்குண்டென்பதல்லது கைக்களை பெருர்தஇணைக் குண்டில்லை 

யென்பது பெறப்படாது; ௮வவாறே போலவுமென்று கடாவுமாணாச் 
கனைக்குறித்து வெண்பாவொழித் தல்லாப்பாவும் பாவினமும் 
பிறகளை விரவு மென்பத.ிவித்தற்கு 4 வெள்ளையுட் பிறகளை விரவா 

வல்லன, வெல்லாத்களையும் மயங்கியும் வழங க” மென்பது சொல்ல 

வேண்டு மெனக்கொள்க, 

௮%தேயெனின், 'வெள்ளையுட்பிறதகஃா விரவா வல்லனதளையு 
மயங்கியும் வழங்கு' மென்றாலுங் குறித்த பொருளைக் கொண்டு 

நிற்கும். 'எல்லாம்' என்பது சொல்லவேண்டிய தென்னையெனின், 

பெருநான் மருவாவொருசாரார், சான்றோர் செய்யுட்டன்மை யறி 
யாதோரும்நேர் ஈவொகிய வஞ்சயுரிச்€ரும் பிறகளையும் வெண்பாவி 

னுளருகவெரு மென்பாருளராயிலும், அவ்வாறு வரின் வெண்பாவழி 

யும், செப்பலோசை தழுவி நில்லாகாகலினென்று மறுத்தார் காக் 

கைபாடினியார் முதலாகிய மாப்பெரும் புலவர்; ௮வரது துணிபே 

இச். தூலுள்ளுக் துணிபு என்று பாப்பு௮த்தற்கு வேண்டப்பட்ட 
தெனக்கொளக. 

! குலாவணங்கு வில்லெயினர் கோன்கண்டன் கோழி 

நிலாவணங்கு *சேோரமணன்மே னின்று -புலாலுணங்கல் 
    

* (வெண்மணல்' எனவும் பாடம்,
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கொள்ளும்புட் காக்கின்ற கோவின்மையோ நீபிறர 
அள்ளம்புக் கயொப்ப துரை” 

இதலுட் (கொளளும்புட் காக்கின்ற வென்புமிச் செப்பலோசை 
கொள்ளுமாறுபோலா௫ (கோவின்மையோ வென்புமி' வஞ்சியுரிச்சர் 
வந்து வஞ்சித்தளை கட்டுச் செப்பமலாசை வழுவிக்கிடச்தவாறும், 

வகையுளி சேர்த்தலாகாதவாறும், உதாரண வாய்பாட்டா லோசை 
யூட்டினு முண்ணாகவாறுங் கண்ச்கொள்க, அ௮ல்லதூஉஞ் சான் 

மோர் செய்யுளுள்ளும் வஞ்சிக் தளை தட்ச் செப்பலோசை வழுவியும் 
வேற்றுத்களை வக்க வெண்பா வில்லைபோலு மெனக் கொள்க, 

'வளக்கு ளக்கரை மாநீலக் கொய்வாட் 
களக்க லாகுமோ வன்” 

இகனுள் ஆூரியத்களை கட்ச் செப்பலோசை வழுவிற்று, 

Gna Barer apa at gor sors கொள்க, 

 சீர்வண்ணம் வெள்ளைக் கலிவிரவும் வஞ்சியு 

ளூருங் கலிப்பாச் சிறிச்சிமிதே--பாவினுள 

வெண்பா வொழித்துக் களைவிரவுஞ் செய்யுளாம் 
ஒண்பாக் சலியுட் புகும்'' எனவும், 

 பவள்ஃாயொழிச் தெல்லாப் பாவொடு பாவினஞ் 
சொல்லிய தார் வரைவில விரவும்” எனவும் 

சொனனார் பிறருமெனக் கொள்க, 

**நின்றச் ரீறும் வருஞ்சீர் முதலசையு 
மோன்றியு மோன்றாது மோசைகோண்--டேன்றும் 
வையோன்ற முன்கையாய் வந்தன நூலோர் 

தயேன்று கட்டூரைட்பார் தாம்”? 

6அதிக்கண்ட மென்று மிசையென்றுஞ் சீரைப் 

பதச்சேத மேன்றும் பகர்வர்--பதச்சேதம் 
சந்தித் ததனைத் தளையென்ப ரத்தளையைப் 
பந்தமேன் பாரும் பலர்”? 

இவற்றை விரித்துரைத்துக் கொள்க, -! 

தளையோத்து முற்றியது, 

—— 
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வகி a 

[அடிவகை டுவை&ேள்பது] 

95. குறளடி ரிந்தடி யளவடி நெடிலடி 
கழிநெடி லடி.யெனக் கட்டுரைத் தனரே. 

QaCars தென்னபெயர்த்தோ வெனின், தளையினானடியா 

மாறும் அடிப்பெயரும், அடிக்குரிமையும், அடி மயக்கமும், அடிவரை 

யறையும், அமாறுணர்த்திற் ருதலா னடியோத் தென்லும் பெயர்த்து, 

இச்சூக்தா மென்னுதலிற்ரொவெனின், ஒருசாராடரிபர் 

வேண்டு மடிகளது பெயர் வேறுபாடுணர்த்துகல் நுதலிற்று, ' 

இஃன்பொருள்:--குறளடியுஞ் சந்தடியு மளவடிபு நெடிலடியுங 

கழிசெலடிபுமென Ama ours திறக்தன வடியென்றுரைத்தா 

ரொருசார் தொல்லாசிரியர் என்றவாறு, 

இப்பொருளைச் சொல்லுமோ விச்சூச்தரத்துட்டொடர் மொழி 

யெனிற், சொல்லும்) என்னை? (குறளடி சிந்தடி யளவடி நெடிலடி 

கழிநெடிலடி என்பது உம்மைத் கதொகையாகலின், எண்ணும்மை 

வாசகம்பட விரித்துரைக்கப்பட்டது. ஐந்து திறத்தன வென்பது 

௮ச்சொன்ன வடி யைந்தே யாகலின் ஐர்தென்பது போர்தபொருள், 

**கடையிணை, பின்முரண் இடைப்புணர் முரண்' என்னுஞ் சூத்தி 

ரதீது ணின்றுஞ், சார்ச்சிவழி ஒழுகுதலென்னு மதிகாரமுறைமையா 

லொருசாராசிரிய ரென்பது கொணர்க துரைக்கப்பட்டது. வடதா 

௮ளளும் ஞாபகத்தானும் விருத்தியானு மதிகாரபென்று சேண் 
வயிற் 9காணரா்ந்துரைக்கப் பரிமாகலின், அல்லதூஉம், பல்காயனார் 

முதலாகிய வொருசாராசிரியர் எடுத்தோதிற்றிலராகலி னது வலித் 

துரைக்கப்பட்டதென வமையும், இதுவுஞ் சார்பு, நூலாகலின் ௮ப்படி 

* இவ்வியல் 87-ம் சூத்திரம், 
1 *சொன்னமையாற் கொணர்ந்த எனவும் 'சேண்ளையிற் கொணர்ந்து 

எனவும் பாடம் 
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விகற்ப மெடுத்தோதினார் காக்கைபாடினியார் முதலாய வொரு 

சாராசிரிய ரெனக்கொள்க; என்னை? 

' குறள்சிர் களவு நெடில்கழி மெடிலென் 

ஹைவகை மரபின வடிவகை தானே' 

என்றாராகலின், தொல்லை யென்பது (கட்கிரைத்தனரே' என 

விறர்சகாலம் படக் தன்மையொடு தழுவச் சொன்னமையாற் பெறப் 

பட்டது. அசிரியரென்பதாற்றலாற் போர்த பொருள், ௮ணியிய 
௮௨டையாரும், 

( இயன்ற செய்யுட் கியைந்த பொருளை 

யுயாந்த நடையா லுணாரக் கூறலு 

மருங்கல மொழியா லரிபறக் காட்டலு 

மொருங்கிரண் டென்ப வுயர்நடைப் பொருளே'' 

என்னுஞ் ளூத்திரத்துள் ஒருங்கிரண்டு என்புழி யாற்றலாற் போக்த 

பொருளை, 'என்ப' வென்னு முற்றுச் சொல்லோ புலவரென்லும் 
பெயர்கூட்டிப் பொருளுரைத்தாராகலி னிது௮ மவ்வாறே கொள்க. 

பலவுஞ் சிலவுமாகிய களையொடு பொருக்திய சீர்களாலசித்து நடத் 

தலினடி யென்பது கா.ரணக்குதி) என்னை? 

! தத்தன தட்டத் தம்பல தழுவியும் 

௮௫தத சீரி னடியெனப் பகிமே'' 

என்றா.ராசலின், 

குறளடி முதலிய வடிக்க யிடு குறியானுங் கா ரணக்குறியானும் 

வழஙகுப. சாரணக்குறியான் வழங்குமா மிபயாதோவெனின்,மக்களிற் 

நீரச் குறியானைக் குறளனென்றும், ௮வனினெடியானைச் சிந்கனென் 
லும், குமியனு செடிபனுமல்லாதானை ௮ளவிற்பட்டா னென்றும், 

௮ வனினெடியாளை நெடியானென்றும், தீரநெடியானைக் கழிய நெடி 

யானென்றும் வழங்குவராதலின் இவ்வடிக்கு மீவ்வாறே பெயர் 

சென்ற தெனக்கொளச, (௨௩) 

[அடிகளைந்தனுள் ழதல் நாலடிக ளாமாறு] 

24. குறளடி. சிந்தடி யிரு£ர் முச்சீர் 
அளவடி நெடிலடி தாற்£ ரைஞ்சீர் 
திரனிரை வகையா னிறுத்தனர்கொளலே,
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இஃதென்னுதலிற்றோவெனின், மேலதிகாரம் பாரித்த வைக் 

தடியுள்ளு மு.தனான்கடி.யு முணாத்துதல் நுதலிற்று, 
இதன் பொருள்:--குறளடி சிந்தடியென்றும், ௮தன் 8ம் இரு 

சர் முச்சரென்றும்; அளவடி நெடிலடியென்றம் ௮தன்€ழ் காற்€ 
ரைஞ்சீரென்றும் இவ்வாறு நிரனிறைவகையானிறுவி யிரு” ரானே 

வச்சது குறளடியென்றும், முச்சீரா?ன வந்தது சிந்தடியென்றும், 

நாற் ரானேவர்தது அளவடி யென்றும், ஓலஞ்€ரானே வநதத நேடி 

லடி யென்றும் இவ்வாறுகொண்டு வழங்குக என்றவாறு, 

Caner ருறளடி சிர்தடி முச்ரீர் 
அளவடி நாற்? ரறு€ ரதனி 

னிழிபு நெடிலடி. பென்றிசி னோரே'' 

என்றார் காக்கைபாடினியார். 

நிரனிறைவசையா ஸி௰த்தனர் கோளலே யென்பதில்லாவிடினும் 
நிரனிறைப் பொருள்கோளேயாம்; (ஐ ஒள வென்னு மாமீ ரெழுத் 

இற், கெ.ர வுகர மிசைஙிறை வாகும்' என்றாற்போல. பெயர்த்து மதனை 

யெடுத்தோத வேண்டியதென்னையெனின் சகாற்சீரடி சிறப்புடைத்.து; 
௮,தனை நேரடி யென்றும், ௮ளவடி யென்றும் வழங்குபவென்ப தறி 

வித்சற்கு வேண்டப்பட்ட தெனக் கொள்க. 

॥ நாற்சீர் கொண்டது கேரடி யளவென்ப 

தூச்கொடுந் தொடையொடுஞ் சிவணு மென்ப” 

சானருர் ஈத்.த.த்சனாரு மெனக் கொள்க, 

௮வற்.திற்குச் செய்யுள் வருமாறு ,-- 

( திரைத்த சாலிகை, ரிரைத்த போனிரச் 

திரைபப தேன்களே, விரைக்கொண் மாலையாய்'' 

இது குறள்டியான் வக்த செய்யுள். 

1 இருது வேற்றுமை யின்மையாற் 

சுருதி மேற்றுறக் கத்தினோ 
டரிது வேற்றுமை யாசவே 

சருது வேற்*றடங் கையினாய் '' 

இது தர.தடியான் வந்த செய்யுள். 

உ (சடச்கையினாய்' என்றும் பாடம்,
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 தெம்பமுத் இனியநீர் மூன்றுக் தீம்பலா 

மேம்பழுத் தளிர் தன சுளையும் வேரியும் 

மாம்பழக் கனிகளு மதத்தண் டீட்டமுக் 

தாம்பமுச் தளலெை தவள மாடமே”' 

இஃது ௮ளவடியான் வந்த செய்யுள். 

( வென்றான் வினையின் ரொகையாய விரிந்து தன்க 

ஜெனைஞயப் பரந்த வுணர்வின்னொழி யாஅ முற்றுஞ் 

சென்றான் திகழுஞ் சடர்சூழொளி மூர்த்தி யாகி 

நின்ரு னடிக்கீழ்ப் பணிக் தார்வினை நீங்கி நின்ஞர்'” 

இது நெடிலடியான் வர்தசெய்யுள். பிறவும் வநர்தவழிச் கண்டு 

கொள்க (௨௪) 

[கமிநேடிலடி ஆமாறு] 
90.  கழிநெடி லடி.யே கசடறக் கிளப்பி 

or Et முதலா வையிரண் டீரூ 
வருவன பிறவும் வகுத்தனர் கொளலே 

என்பது என்னுதலிற்றோ வெனின், கழிநெடிலடி. யாமா றுணர்த்து 

தில் p50 pp 

இதன்பொருள்;--கழிகெடி லடியே கசடறக்கிளப்பின், ௮றுசர் 
முதலா ஐ இரண்டீரு வருவன ' என்பது, .சழிகெடிலென்பதை ஐயு 

pa தீரவுரைக்குங்கால் *அறுசீர்முகலாகப்பத்துச்சீரிறுதியாக வரும் 

அடியெல்லாம்) பிறவும் வகுத்தனர்கொளலே' என்பது, பத்துச் 

ரின் மிக்குப் பதினாறு சீரின்காறும் வருவனவுமுள, அவற்றையும் 

கழிநெடிலடியின் பாற்படுத்து வழங்குக வென்றவாறு, 

(சசடற' வென்பது ஐயுறவு$ர என்பதனைச் சொல்லுமோ 

வெனிற் சொல்லும்) கற்க கசடற' என்று. ராகலின், கழிரெடிலடி. 
யே என்றவழி ஏகாரம் பிரிரிலை. ௮%தெற்றிற் பிரிக்கப்பட்டதோ 
பெனின்; 

* அறுசீர் முதலாக ஒன்று தலைச்சிறந்து பச்துச்ரிரிறுதியாக' என்று 
ரில பிரதிகளிற் காணப்படுகிறது, 
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“குறளடி சிந்தடி, யளவடி நெடிலடி 

கழிநெடி லடியெனக் கட்டுரைத் தனரே” 

என்ற சூத்திரத்தினின்றும் பிரிக்கப்பட்டது, இசைநிறை ஏகார 
மெனவு மமையும். *கஹிகெடி. லடியே யறுசீர்முதலா வையிரண்டீரு' 

வென்னா3ு, கசடறச்கிளப்பின், என்று றப்பித்துச் சொல்லியவத 
னால் எண்சீரின் மிக்குவர்ச செய்யுட்கள் சிறப்பில வெனக்கொள்ச; 
என்னை? 

(இரண்டு முதலா வெட்டீ ருக் 

இரண்ட ௪ீரா லடிமுடி வுடைய 
விறந்து வரினு மடி மூடி வடைய 

சிறந்த வல்ல செய்யு ஞள்மேே'' 

என்றார் பிறருமாகலினென்க, (ஐயிரண்டீறா' வென்றெடுத்தோதின 

மையால், ஒன்பதின் சீரடியும் பதின் €ரடி.பும் இடையாகு கழிநெடி 
லடி. யெனப்பமிம், ! பிறவும் வகுத்தனர் கொளலே' என்றமையாற் 

பதின் சீரின் மிக்குவருவன வெல்லாம் சுடையாகு கழிநெடிலடி 
யென்று கொள்ளப்பட மென்பது கொள்க, 

அவத்திற்குச் செய்யுள் வருமாமு:-- 

!இரைக்கு மஞ்சிறைப் பறவைக ளெனப்பெய ரினவண்டு புடைசூழ 
நுரைக்க ளென்னமக் குழம்புக டிகழ்க்தெழ நடக்கிய வலயத்தால் 
இரைக்கரங்களிற் செழுமலச் சந்தன த்திரள்ககாக் கரைமேல் வைத் 

தரைக்கு மற்றிது குணகடற் மிரையொடு பொருதல தவியாதே'' 

இலஃதறுசர்ச் சழிமெடிலடியான் வரத செய்யுள். 

(சணிகொண் டலர்ர்த ஈறவேங்கை யோடு கமழ்கின்ற காந்த ளிசழால் 

௮ணிசகொண் டலர்ந்த வனமாலை சூடி யகிலாவி குஞ்சி கமழ 

மணிகுண்ட லங்க எஸிருபாலும் வரது வரையாக மீது திவளத் 

துணிகொண்டிலங்கு சுடர்வேலினோடு வருவானி சென்கொழணிவே” 

so sper கழிரெடிலடியான் வச்ச செய்யுள், 

1மூவடி.வினாலிரண்டு சூழ்சடரு சாண 

முழுதுலக மூடியெழில் முளைவயிர சாதித் 
அ/வடிவி னாலிலங்கு வெண்குடையி ஸீழற் 

சட்ரோயுன் னடிபோற்றிச் சொல்லுவசொன் முண்டால்
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சேவடிக டாமரையின் சேயிதழ்க டீண்டச் 
இவர் கனவோ சேவடியின் செங்கதிர்கள் பாயப் 

பூவடிவு கொண்டனவோ பொங்கொளிகள் சூழ்ந்து 
புலங்கொளா வா*லெமக்குப் புண்ணியர் சங் கோவே" 

இஃதெண்டூர்ச் கழிகெடிலடியான் வந்த செய்யுள். 

(இடங்கை வெஞ்சிலை வலங்கை வாளியி னெதிரரக்ச தானையை 

யிலங்கு மாழியின் விலங்கியோண் 

முடங்கு வாலுளை மட்ங்கன் மீமிசை முனிந்து சென்றுடன் 

மூரண்ட ராசனை முருக்தி?யாள் 

வடங்கொண் மென்முலை டங்கு நண்ணிடை மடசர்தை 

சுந்தரி வளங்கொள் பூமழை மகிழ்க்சகோன் 

தடங்கொ டாமரை யிடங்கொள் சேவடி தலைக்கு வைப்பவர் 
தமக்கு வெந்துயர் தவிர்க்குமே'' 

இஃ தொன்பதின் சீர்க் கழி கெடிலடியான் வந்த செய்யுள், 

கொங்கு தங்கு கோதை யோதி மாத ரோடு 

கூடி நீடி மோடை நெற்றி 

வெங்கண் யானை வெர்தர் போந்து வேத த 

நாத வென்று நின்று தாழ 

வங்க பூர்வ மாதி யாய வாதி நாலி 

னீதி யோது மாதி யாய 

செங்கண் மாலைக் காலை மாலை சென்று சேர்வர் 

சோதி சேர்ந்த சித்தி சானே'” 

இ௫ு பதின்சர்க் கழிநெடிலடியான் வர்த செய்யுள். 

௮ருளாழி யொன்று மறனோ ரிரண்டு 

மவிர்சோதி மூன்றொ டணியோச நான்கு 

பதமைந்து மாறுபொருண்மேன் 

* ஏமக்கெம்புண்ணியர் தநங்கோவே' எனவும் பாடம்"
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மருளாழி போழு ஈ.பமேழு மேவி 

ஈலமெட்டும் வாட்டும் வகையொன்ப தென்றல் 

வருதற்கோ பத்தின் மகிழா 

விருளாழி மாய வெறியாழி யன்ன 

வெழிலாழி தன்னு ளெழுஞாயி ரோட 

வவிர்கின்ற வெல்லை யளவு 

முருளாழி செல்ல வொழியானம் பக்க 

௮லவாத ரெல்வ மூட னோயொ டொல்கி 

யுலகுச்சி சேர்வ துளத. ் 

இ௫ பதினொருசீர்க் கடையாகு கழிநெடிலடியான் வந்த செய்யுள், 

கோளரி வாளமி வல்லிய மபொல்லொலி 

கொண்ட கொலைக்கொழி லெண்கொடு கேழல்கள் 

கொட்கு கெடுஞ்சிமை யுட்கிவர் மால்வரை 

யாளியை யஞ்சிய வெஞ்சென மால்களி 

றந்தளிர் நந்திய சந்து மறைந்தக 

லஞ்சுடா் வான்றவழ் மஞ்சு மணந்தெழும் 

நீள.ர வல்கு னிறங்கிளர் நுண்டுகி 

னித்திலம் வைத்து நிரைத்ச௪ பன்மாலகொள 

கேரிழை மென்முலை போதெழி னன்னுதல் 

வாளரி இந்தி யவிர்ர்து விலங்கின 

மைதரு முண்கண் வணங்கு நுணங்கிடை 

வண்டிமீர் வார்குழ லொண்டொடி மாதே 

இது பன்னிரு£ர்ச் கடையாகு கழிகெடிலடியான் வந்த செய்யுள், 

நாடி. மீட லல்ல இல்லை ஈல்ல பூவி னல்லி மேய 
நம்பி போலு ஈம்பி தன்னோ டன்பளா 

யாடு மஞ்ஞை யன்ன சாய லஞ்சொன் மாதர் பஞ்ச அஞ்சு 
மல்கு னேவ மெல்ல வொல்கி யல்லல்சேர் 

.. வேட ரோடி. வேழம் வீழ வெய்ய வம்... னெய்து சுட்ட 

வேய்கொ டீயின் வெர்து விண்டு வெம்மை சேர்
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கோடை யோடு நீடு வாடு குன்றி னின்று மின்று சென்று 
கோடி மாட கூட ராடு *கூடமே” 

இது பதின்ஞான்று சர்க் கடையாகு கழிநெடிலடியான் வச்த 
செய்யுள், 

“கொன்ருர்ச்சமைக் த” வென்னும் ஆ9ரியத்துறையுள் முதலா 
மடியும் மூன்ராமடியும், பதினான்கு சர்க் கடையாகு கழிகெடிலடியா 
னும், ௮ல்லாச வெல்லாம் பஇினா.று சீர்க் கடையாகு கழிகெடிலடியா 

னும் வர்தன. பதினைஞ்சர்க் கடையாகு கழிரெடிலடியான் வந்த 

செய்யுளும் வர்தவழிக் கண்சி கொள்க; என்னை? 

கழிகெடி லடியே க௪டறக் களப்பின் 

அறுசீர் முதலா வையிரண் டீரு 

வருவன பிறவும் கொளலே 

என்றாலும் கருதிய பொருள் பயக்கும். (வகுத்தனர் கொளலே' என்று 
மிருத்துச் சொல்லியவகனால், கரற்€ரடிகன்னை?2ய நாலெழுக்து முத 

லாக அறெழுக்தின் காறும் உயர்க்த மூன்றடியுங் குறளடி ; ஏழெழுத்து 

முதல் ஒன்பகெழுத்தின்காறும் உயர்ந்த மூன்றடியுஞ் சிந்தடி; பசக் 

தெழுக்து முதல் பதினான்கெழுத்தின்காறு முயர்சக்த வைந்தடியும் 

அளவடி, நோடி; பதினைக்கெழுக்து முகல் பதினேழெழுத்தின் கா 
றும் உயர்ந்த ஈறன்றடியும் நேடிலடி) பதினெட்டெழுத்து முதலாச 

விருபதெழுத்தின் காறும் உயர்ந்த மூன்றடியும் கழிநெடிலடி, என் 

றும், இருபதெழுத்தின் மிக்க காற்€ரடிப்பா வில்லை என்றும் இவ் 

வாறு அடிவகுத்துப் பின்னை, குறளடி முதலாகிய ஐச்தடியும் சிரி 

யப்பாவிற்குரிய; இந்தடியும் அளவடியும் கெடிலடியின் முதற் 

கண் ணிரண்டடியும் வெண்பாவிற் கரிய; ௮ளவடியுட் கடையிரண்டடி. 

யும், கெடிலடியும், கழிசெடிலடிபும் இலக்கணக் கலிப்பாவிற்குரிய) 

௮ல்லதூஉம் காலெடுத்து முதற் பனிரண்டெ.முச்தின் காறும் இரு 
சீரடி வஞ்ப்பாவிற்குரிய) முச்சீரடி வஞ்சிப்பாவிற்கு எழுத்து 

வரையறை யில்லையாயினும், எட்டெழுச்து முகலாச மெடிலடிக் 

கோதிய வெழுத்தளவும் வரப்பெறுமென்றும்) பின்னை வெண்பா 
வாரியம் கலியுள் வருஞ்ச ைர்தெழுத்தின் மிகா; வஞ்சிப்பாவின் 
  9. 

ச்-உடுமே' எனவும் பாடம் 

14
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சர் அதெழுத்தின் மிகா, சிறுமை மூன்றெழுத்தாவது சிறப்புடை 
த்து, இரண்டெழுத்தானும் ௮௬௫ வரும்) என்னை? 

சிறுமை மூன்தெழுத்திரண்டெழுத்திற் குறையா? 
என்றார் பிறரும், என்ப தறிவித்தற்கு வேண்டப்பட்டது; 

இ சார்பு, நாலாகலின்; என்னை? 

(ராற்€ர் கொண்ட தடியெனப் படுமே” 

(நாலெழுத் தாதி யாறெழுச் தெல்லை 

யேறிய நிலத்த குறளடி பென்ப'' 

(ஏழெழுத் தென்ப சிந்தடிக் களவே 

ஈரெழுக் தேற்ற மவவழி யான” 

பத்தெழுச் தென்ப நேரடிக் களவே 

யொத்த நாலெழுச் தொற்றலங் கடையே” 

(மாவைச் தெழுத்தே நெடிலடிக் களவே 

யீரெழுத்து B55 9) மியல்பென மொழிப” 

Caper Op psoas கழிநெடிற் களவே 
யீரெழுக்து மிகுகலு மிவட்பெறு மென்ப” 

தன் ரெழுத்தின் சின்மை மூன்மே” 

என்றார் ரியர் தொல்காப்பியனாராகலின், இவற்றுக் கெழுத் 

தெண்ணுழிச் குற்மியலிகரம், குற்பியலுகரம், ஆய்.கம், ஒற்று இவை 

ஒழித்தெண்ணிக்கொள்க, 

கரண்டி மோரேழு மீரைந்து மூவைந்தும் 

பாமியைர்த நாற்சீர் பதினெட்டும் - பாவாய் 

விளையும் பதினேம் நிலத்துக் Hoo AG 

தளவு நெடில்கழிமீலோா டைந்து" - 

(ஐந்து மகவற்கு வெளசாக் களவடியுஞ் 

Rig நெடிலடிக்கட் டொல்லிரண்டும் - வரத 

தளவிரண்டு மொன்ற நெடில்கழியுர் தன்பாம் 

றளைசிதைவி ரண்டாக் கலிக்கு'' 

ஈரிண்டோ டீரா றெழுவா யிறுவாயாச் 

$சரு மெழுத்திரு£ர் வஞ்சிச்கா-மோரு
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கெடி.லடி.க்கு கேர்க்தனவு மூவொருசர் வஞ்சிக் 
கடிவகுக்கா ரெட்டாதி யாய்க்து'' 

அளவியற்பா வென்றார் ரைந்தெழுத்திற் பல்கா 

வளவஞ்சிக் காறுமா மாகோ--வளவஞ்டிச் 

சின்மை யொருமன்றா மென்ப சிறப்புடைமைத் 

ன்மை Fi ந் Sor ir BD ர / tn” தி தெரிக்துணர்ந்தோர் தா 

“குற்றுகரங் குற்றிகர மென்னிரண்டு மாய் sep 
மொற்று மெனவொரு கான்கொழித்துச் - கற்முர் 
உயிரு முயிர்மெய்யு மோதின ரெண்ணச் 
செயிரகன்ற செய்யு எடிக்கு'' 

இவற்றை விரித்துரைத்அுக்கொள்க, அல்லதூஉம் இயற்€ரான் obs 

தனை இயலடி. யென்றும்; உரிச்சரான் வந்ததனை உரிச்€ரடியென் 

றும்) இருசர் விரவியும், பொழதுச்சீர் விரவியும், பொதுச் ரானே 

வந்து நிகழ்வனவற்றை யெல்லாம் பொதுவடி. யென்றும் வழகங்குப. 

ஐந்கடியினையும் இம்மூன்ரானே யுறழப் பதினைந்தடியாம், பிறவற் 

றைக் கூறப் பலவுமாம். (உடு) 

[வத்சிப்பாவிற்தரிய அடிகளிவை யேன்பது] 

20. சிந்தடி. குறளடி யென்றிரண் டடி.யான் 
வஞ்சி நடக்மு மென்மனார் புலவர் 

என்பது சூத்திரம், மேற்கூறப்பட்ட வடியினை எல்லாப் பாவிற்கும், 

பாவினத்திற்கும் பகுத் துணர்ததுவா னெடுத்துக் கொண்டார். 

அவற்றுள் இச்சூச்திரம் வஞ்சிப்பாவிற்குரிய அடி.யுணர்த்துதல் 

ஹ்தலிற்று, 

இதன்பொருள் ;:--ந் தடியும் குறளடியுமென் மிவ்விரண்டடியா 

னம் வஞ்சிப்பா ஈடச்கு மென்ப புலவ ரென்றவாறு, 

என்மனார் புலவர்” என்பது என்ப புலவரெனச் சொல்றுமோ 
வெனிற்சொல்லும்: என்ப என்பது நிலைமொழி, புலவர் என்பது வறு 

மொழி, மன்; தர் என்பன இடைச்சொல்) நிலைமொழியீத்றுப் பச 

சங்கெட்டு என்மனார் புலவரென்று முடி.ர்.சசாசலின், குறளழ், சிந்தடி
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யென்னாது சிந்தடி. குறளடி யென்று முறைபிறழ வைத்த, இந்தடி. 
வஞ்சிப்பாச் சிறப்புடைத்து என்ப த.லிவிக்தற்கெனக் கொள்க; தலை 

தமொற்றந்தர்து புணா்ந்துரைத்தல் தந்திரவுத்தியாகலான். பிறரும் 

வஞ்சிப்பாவிற் கடி. வகுத்துரைக்கா ரெனச் கொள்க, என்னை? 

''சிர்.தடி. குறளடியென் ருயிரு திறமும் 
வஞ்சிச் கிழமை வகைப்பட் டனவே” 

என்ரா காக்கைபாடி.னியார். 

(வஞ்சி யடியே யிரு€ர்த் தாகும்'' 

முச்சீ ரானும் வருமிட னுடைத்தே” 

என்றார் தொல்காப்பியனார், 

இருசீ ரடியு முச்சீ ரடியும் 
வருதல் வேண்டும் வஞ்சி புள்ளே” 

சான்றார் மயேச்சுவாரர் 

௮/வற்றிற்குச் செய்யுள ;-- 

பானல்வாய்த் சேன்விரிக் சன 

கானல்வாய்ச் கழிமணர்தன 

ஞாழலோடு நறும்புன்னை 

சாழையோசி முருகுயிர்த்தன 

வண்டல்வாய் ஈறுநெய்தல் 

சண்டலோடு சடலுடுத்தன 

தவளமுச்தஞ் சங்கன்று 

பவளமோடு ஜெமர்ந்துரா 

யின்னதோர் 

கடி.மண முன்றிலு முடைச்சே 

படுமீன் பரதவர் பட்டினர் சானே'' 

இது குற்ளடியான் வர்௪ வஞ்சிப்பா, 

(தொன்னலத்தின் புலம்பலைப்பத் தொடித்தோண்மேற் 

பன்னலத்.௪ கலந்சொலையப் பரிவெய்தி 

யென்னலச்சகை யிதுவென்னென வெழில்சாட்டிச் 
சொன்னலச்தசைப் பொருள்கருத்தினிற் சற் சாந்செனப்
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பெரிதுங் 

கலங்கஞ ரெய்கி யிருப்பவுஞ் 

சிலம்பிடைச் செலவுஞ் சேணிவக் தற்றே” எனவும் 

(பரலக்கஞ்செல விவளொடு படுமாயி 

னீரவத்தை ஈடைவேண்டா வினிஈனியெனச் 

*சிறுகுறும்பிடை மூதெயிற்றியர் Ros genre 

தெறுகதிர் சென்றுறுமாங்கட் டெருட்டுநர் கொல்லோ 
வெனவாங்கு 

கொதுமலர் வேண்டி நின்னொடு 

மதுகர முற்ற வாடவர் தாமே” எனவும் 

இவை சிந்தடியான் வரச வஞ்சிப்பா, பிறவுமன்ன. (௨௬) 

[வேண்பாவிந்தம் கலிப்பாவிற்து மரிய அடிகள் இவை யேன்பது] 

27. கலியொடு வெண்பா வகவல் கூறிய 

வளவடி. தன்னா னடக்குமன் னவையே: 

இதென்னுதலிற்றோவெனின், ஒழி ச மூன்று பாவிற்கு முரிய 

அடியுணர்தீது,த னுதலிற்று, 
இதன் பொருள் :--சலிப்பாவும், வெண்பாவும், ஆசிரியப்பாவும் 

என்று கூறு மூன்று பாவும் மேற்சொல்லப்பட்ட ௮ளவடியா னடக் 
கும் என்றவாறு, 

௮கவலென்ற தாசிரியம்) என்னை? 

1 அகவ லென்ப தா௫ிரியப் பாவே'' 

என்றார் சங்கயாப் புடையாராகலின். 'வேண்பா வகவல் கலி' யென் 

னா௮, (கலியோடூ வேண்டா வகவல்' என்றமை தலைதடுமாற்றர் தக்.து 

புணர்ர்துரைத்தல் தர்திரவுத்தியாகலின், ௮ல்லதூஉம், கலியுள் ௮ம் 
போதரங்க வுறுப்பு ல இருசீரடியாலும், முச்சீரடியாலும் வரும்) 

அ௮.ராசவுறுப்பு நாற்ச ரடியின் மிச்குவரும்) ௮வைபோக்கிக் கலிப்பாச் 

சொல்லுழிச் சொல்லுதும், 'கூறிய' வென்று மிகுச்துச் சொல்லிய 

வதனால் வெண்பாவி ஸீற்றடியும், சேரிசை யா9ரியப்பாவி of pp 
யலடியும், கலிவெண்பாவினீற்றடியும் முச்£ரான்வரும்| இணைக்குற 

சிறு குதும்படை' எனவும் பாடம், ட
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ளாசரியப்பாவி னிடையடி யிரண்டும் பலவும் இருசேடியானும் முச்ச 

ரடியானும் வரும்; (தன்' என்று மிகுத்துச் சொல்லிய வத 

னான் ஆ௫ரியவிருத்தமும், கலித்துறையும் ஒழித்து மூன்று பாவின 

மும் பெரும்பான்மையு நாற்€ீரடியான்வரும், (அவையே' என்று 

மிகுத்துச் சொல்லியவதனால் ஒருசார் அிசியவடியும், கலியடியும் 

ஐஞ்£ரானருக வருவனவு முள வெனக் கொள்க, ௮வைபோக்கி 

(மிக்குங் குறைந்து' மென்னுஞ் சூத்திரத்துட் காட்டுதும். 'விதப்புச் 
Berd வேண்டியது விருக்கும், என்பதாகலி னிவ்வாறு கூறப்பட் 

டது, பிறரு மிவவாறிவற்றுக் கடி. வகுத்துரைத்கார்; என்னை? 

( அசிரியம் வெண்பாக் கலியொடு மும்மையு 

நாற்€ ரடியா னடைபெற் pero” 

(திர் துங் குறளும் வருதலு மவவழி 

யுண்டென் றறைப வுணர்ர்திச னோமே'' 

என்றார் காக்கைபாடினியார். 

(இரு? ரடியு முச்சீ ரடியும் 

வருதல் வேண்டும் வஞ்ச யுள்ளே"' 

(( அல்லாப் பாவி னடி.வகை தெரியி 

னெல்லா தாற்சீ ரல்லடி. யியலா 
இறுதியு மய மிடையு முச்சீர் 

பெறுதியும் வரையார் வெள்ளைமுதன் மூன்றும்” 

எனரார் நீர்மலிர்ச வார்சடையோன் பேர் மகிழ்ர்த பேராசிரியர், 

(இரண்டினு மூன்றினும் வஞ்சி யாகும் 
நாற்சீ ரடியாற் பாப்பிற மூன்றே” 

என்றார் ௮விஈயனார். 

அரி யத்தொடு வெள்ளையுக் கலியு 

Cary. சன்னா னிலைபெற நிற்கும்'' 

சர்ன்ரார் பல்காயனார், 

1 அரி யப்பா வெண்பாக் கலியென 

மூவகைப் பாவு நேரடிச் குரிய” 

என்ருர் ஈத்தத்தனார்,
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(வஞ்சி யல்லா மூவகைப் பாவும் 
Tena es லிலவே காற் ரடிவகை'' 

என்றார் சிறுகாச்கை பாடினியார், 

அவற்றிற்குச் செய்யுள் :-- 

 அரக்காம்ப னாறும்வா யம்*மருங்குற் சன்னே 

ப.ரற்கான மாற்றின கொல்லோ-அ௮ரக்கார்க்ச௪ 

பஞ்சிகொண் டூட்டினும் பையனப் பையனவென் 
றஞ்சிப்பின் வாங்கு மடி.” 

என வெண்பா வளவடியான் வந்தது, 

நிலத்தினும் பெரிதே வானினு முயர்ந்தன்று 

நீரினு மாரள வின்றே சாரற் 
கருங்2காற் குமிஞ்சிப் பூக்கொண்டு 

பெருக்கே னிழைக்கு காடனொடு ஈட்பே” 

என வா௫ிரியப்பா வளவடியான் வக்.க.து, 

(அரிதகாய வறனெய்தி யருளியோர்க் களித்தகலும் 

பெரிதாய பகைவென்று பேணாரைக் தெறுதலும் 
புரிவமர் காதலிற் புணர்ச்சியுக் தருமெனப் 

பிரிவெண்ணிப் பொருள்வயிற் சென்றஈங் காதலர் 

வருவர்கொல் வயங்கிழாய் வலிப்பல்யான் கேளினி, 

(இதுதரவு) 
௮டிகாங்கு மளவின்றி யழலன்ன வெம்மையாற் 

கடியவே கனங்குழாய் காடென்றா ரக்காட்டுட் 
டுடியடி.க் கயர்தலைக் கலக்கிய சின்னீரைப் 

பிடியூட்டிப் பின்னுண்ணும் களிறெனவு முரைச்கனரே, 

கன்மிசை வேய்வாடக் கனைகதிர் தெறுதலாற் 

றுன்னரூ௨க் தகையவே காடென்றா ரக்காட்டு 

ளின்னிழ லின்மையால் வருந்திய மடப்பிணைக்குத் 

தன்னிழலைக் கொடுத்தளிக்குங் கலையெனவு முரைத்தனரே, 
  அளை 

* 'மருக்குற் கன்னோ' எனவும் பாபூம்,
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இன்பத்தி னிகந்தொரீஇ யிலை £ஈத வுலவையாற் 

றுன்புமாஉச் தசையவே காடென்றா ரக்காட்டு 

ளன்புகொண் மடப்பெடை யசைஇய வருத்தத்ைைக 

மென்சிற கராலாற்றும் புறவெனவு முரைத்தனரே, 

(இவை மூன்றுச்தாழிசை) 

எனவாங்கு (இது தனிச்சொல்) 

இனைநல முடைய கானஞ் சென்றோர் 

புனை கலம் வாட்டு ரல்லர் மனைவயிழ் 

பல்லியும் பாங்கொத் திசைத்தன 

கல்லெழி லுண்கணு மாடுமா லிடனே'' (இத சுரிதகம்) 

எனக் கலிப்பா வளவடியான் வந்தது, (௨௭) 

[பாவினங்களில வழங்கும் அடிகள் | 

28 பாவின மெல்லா வடியினு நடக்கும். 

இ்கென்னுகலிற்றோ வெனின், பொதுவகையாற் பாவின் 

கட். கடியாமா ௮ுணர்த்துதல் நுதலிற்று, 

இதன் பொருள்:-- றளடி. முதலிய வெல்லா வடியானும் பாவி 

னங்கள் நடக்கும் என்றவாறு, 

உம்மை முற்றும்மை. இன்னபாவினம் இன்னவடியானடக்கு 

மென்று திறப்பிச் தப் போக்கிச் செப்யுளேோத்தினுட் கூறுதும், 

பிறரு மிவ்வாறு கூறினார்; என்னை? 

விருத்தர் துறையொடு sr ore Quen? 

வினச்செய்யு ளெல்லா வடியினு நடக்கும்” 

என்றார் காக்கைபாடினியார். 

(எல்லா வடியினு மினப்பா ராற்ச 

ரல்லா மெல்லடிப் ure gus தியலா”” 

என்றார் ௮விரயனார். 

௮ வற்றிற்குச் செய்யுள ;-- 

(மைசிறர்தன மணிவரை 

தைசிறர் கன கார்சள
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பொய்சிறக்தனர் காதலர் 

Quw Ape Ser விளங்ழொய்”' 
எனக் குறளடியாற் பாவினம் வக்தவாறு, 

(சொலை யார்க்கு சுரத்திடைக் 
*காலை யார்கழ லார்ப்பவு 
மாலை மார்பன் வருமாயி 

னீல வுண்கணிவள் வாழுமே” 

எனச் ிக்தடியாற் பாவினம் வந்தவாறு, 

( கற்பிறங்கு சாரற் கனவருவி ஈன்னாட 

னெற்றுறக்கா னென்னி லுடையுமா மென்னெஞ்ச 
மூற்றுறர்தா னிற்ப முகிழ்மூலையா யானினிப் 
பிற்றுறச்சக லாவதோர் பெண்ணாய்ப் பிறப்பேனே" 

எனவும், 

* “தேம்பழுத் தினியநீர் * * * wre Cw» 

எனவும் ௮ளவடியாற் பாவினம் வக்தவாறு, 

“urge Car Puy மாயமு மாடக் துறைஈண்ணிக் 
கானுர் தேரும் பாகனும் வர்தென் னலனுண்டான் 
தேனும் பாலும் போல்வன சொல்லிப் பிரிவானேழற் 
கானும் புள்ளுங் கைதையு மெல்லாங் கரியன்றே” 

சான கெடிலடியாற் பாவினம் வந்தவாறு. 

“பூர்க ணிரும்புனத்துப் பூசல் புரியாது பூழி யாடிக் 
காக் தள் கமழ்குலையாற் காசன் மடப்பிடி கன் கவுள்வண் டோச்ச 
வேர் சன்போனின்ற விறற்களிற்றை வில்லினாற் கடிவார் கங்கை 

யேர்தெழிலாக மியையா தியைந்தம2கா யியையும் போலும்! 

என அ௮றுசர்ச் ெறப்புடைக் கழிசெடிலடியாற் பாவினம் வர்தவா.று, 

 இறுநுதற் பேரமர்க்கட் செய்யவாய்க் கருக்கூக்தற 

பெருக்தோட் பேதைக் கொளன்றானு 

மூறுமதி வாண்முகமு மொல்கு மருங்குலு 
மொருகாழ் முத்து மேற்கொண்ட 
  

* தாலையார்ச்ச கழலார' எனவும் பாடம். 

1 இச்செய்யுள் முழுமையும் 101-ஆம் பக்கத்தில் காண்க, 

15
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மறு நுதி மென்முலையும் வாட வாழாள் 

வருந்து மென்று பணிரந்காலும் 

இறுமருங்கு லென்று சுரும்புதானு மிரங்கார்கள் 

ளும்பூவு மிணைந்து வேண்டி. :? 

என வெழுசீர்ர் சிறப்புடைக் கழிநெடிலடியாற் பாவினம் வச்தவாறு, 

* ஈதிருமொழிபாற் சின்னவணிச் சிலம்பு பாடுஞ் 
சிறையன்னக் இருக் சடிமேற் சிலம்பு பாடி 

மருமரபின் மு ரணவிய வரிசேர்ச் தாடு 
மயில்புரையு நெடுக்கடங்க ணரிசேர்ச் தாடும் 

விரிமலர்சேர் சறுங்குழன்மேல் விரியுங் கந்தம் 

வியன்ஞாலம் வியப்பெய் த விரியுங் கந்தம் 

இருளனங்கன் பெருக்துயர மிரிக்கு மென்று 

four Russ Quer pus bisa மென்றும் ?: 

QxOsarers Apcr jon SOnyevrg.uiror oss Lr aeortn, 

1 (அறிவா ரமியு மன்படைர் இன்பமா மருளே 

பூண்டு மாண்ட செல்வ வாண்ட கையார் 

மிவார் மறியு மனத்தான் மாசே யெனப் 

பூண்டே யென்று மருளார் செல்வ மருளாராயப் 

புரிவாசென்னிற் ன்பம் புரிவார் போலுங் 

கீழ்கீழென்௮ு பொருளே டிந்திச் திருணீங்கப் 

பிசியார் பேரு நெறியே பிழையார் நின்று 

பிறப்பங் குணர வல்லா ரென்றும் வல்லாரே '' 

இ%தொன்பதின் சீர் இடையாகு கழிநெடிலடியான் வந்த பாவினம். 

ர் ॥கல்லடைந்த 8.ரார்க் கணையடைந்த வெஞ்சிலையர் 

கவொய்வேடர் கற்பொன் தில்லாக் கலையேற் ார்தி 

சொல்லடைநக் த பெண்மைச் சுரும்படைக்த பூங்கோதை 

* அிறுமொழியாற் சன்ன குறுவணி ் எனவும் ' திருமொழியாற் சன்ன 
குறுவணி ' எனவும் பாடம், 

  

1 இக்குறியிட்டுள்ள பாடல்கள் கூறிய இலச்கணத்இற்கு மாருக உள்ளன, 

இவற்றின் சரியான பாடம் இடையாளமயால் ஏட்டுப்பிர களில் கண்டவாறே 
படிக்கப் பெற்றுள்ளன,
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செவவாய சதொரரிக்க ணவ்வாய் மென்றோளாள 

கொல்லடைஈத வேலன்ன கூர்ம்ப.ரல் வெவ்வியலாக 

குறும்பாறருர்க்குரற் கொடிகே மலருங் கொடிதே 
* * * * 

இத பதின்சீ ரிடையாகு கழிகெடிலடி.பான் வந்த பாவினம், ௫ (க ட லடி ் 

கல்லார் கடங்கழிய நோக்கி யரியவென்றும் 

Cute DS கலங்கிகாளும் புலம்பா யென்றும் 

சொல்லாலுணர்சக்க வனை பென்று * * ” 

இது பதினொருசீர்க் கடையாகு கழிநெடிலடியான் வர்க பாவி 

னம் பிறவும் சங்கபாப்பிற் கண்டுகொள்க. (௨௮) 

[ஆசிரியப்பாவில் பிறபாக்களுக்தரிய அடிகள் வந்து மயங்தமாறு] 

99. இயற்சீர் வெள்ளடி. வஞ்சி யடியிவை 
யகப்பட வரூ௨ மகவலு முளவே. 

இஃகென்னுதலிற்றோ வெனின், அடி மயக்க மாமா முணர்த்து 

வான் எடுத்துக்கோடலின், இச்சூத்திரம் தரியப்பாவினுள் ஏல் 

லாவடியு மயங்குமா ுணர்த்துதல் நுதலிற்று, 

இதன்பொருள்;:--ஈரசைச் சீரினாலாகிய வெண்பாவடியும், 

வஞ்சயெடி.புமென இவற்றைக் கமக்கடியாகக்கொண்? ஈடக்கு மொரு 

சா ராசிரியப்பாவுமுள வென்றவாறு, 

௮கப்படுத்துதல்-தமக்காகச் செய்தல், பொருளக எகப்படுத்கா 

சென்றாற்பபோலக் கொள்க, பிறரு மிவ்வாறு பயக்கஞ் சொன்னார்; 

என்னை? 

(இயற்சீர் வெள்ளடி யாசிரிய மருங்கி 

னிலைக்குரி மரபி னிற்கவும் பெறுமே 2 

என்றார் தொல்காப்பியனார்? 

( வஞ்சி விரவ லாசிரிய pasos 

வெண்பா விரவினுங் ஈடிவரை யின்றே?: 

என்றார் பல்காயனார்.
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௮வற்றிற்குச் செய்யுள் வருமாறு:-- 

எம்பி யளையிற் குறும்பல் சுனைய 

வுலக்க லன்ன பாறை யேறிக் 

கொடுவில் லெயினர் பகழி மாய்க்குக 

சுவலைத்தென்ப வவர்தேர் சென்ற வாறே 
யதமற் றவலங் கொள்ளாது 

தொதுமற் கலுழுமிவ் வழுங்க லூரே 22 

! கொலைவி லெயினர் குறும்பி லுறங்கு 

மலைவிலங்கு நீள்சரம் சலையொடு கழிமா 

ரன் |கெழு காதல் கூர 

நன்பெருந் இருஈலம் பி௮ிதா சன்றே” 

சன இவற்றுள் (:சாறும்பி பளையிற் குறும்பல் சுனைய' எனவும், 
(சொலைவிலெயினர் குறும்) லுறங்கும்” எனவும் இயற்சீர் வெள்ளடி 

அர்தவாறு காண்க, இவற்றை, 

எழும்பி யளையிற் குறும்பல் சுனைய 

குறுந்தொடி யாஞ்செல் சரம் 

ஏனவும்; 

கொலைவி லெயினர் குறும்பி லுறங்கும் 
மலைவிலங்கு ரீள்சரஞ் செல் 

எனவும் இவ்வா றுச்சரித்து வெள்ளடியாமாறு கண்டுகொள்க. இவை 

யென்று மிகுத்துர் சொல்லியவ,கனால் வெண்பாவுரிச்சரொடு விரவி 

வந்த இய ற்சீர் வெள்ளடி.யும் ஆசிரிய தீதுள் வரப் பெறுமெனக் 

கொள்க, வரலாழு:.-- 

1 அங்கண் மதிய மரவின்வாய்ப் பட்டெனப் 

பூசல் வாயாப் புலம்பு மனைக் கலங்கி 

ஏதின் மாக்களு கோவர் தோழி 
யென்று கோவா ரில்லைத 

தண்கடற் சேர்ப்ப னுண்டவென் னலச்கே 22
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இசனுள (அங்கண் மதிய மரவின்வாய்ப பட்டென'' என்பது 

வெண்சீர் விரவி வந்த வியற்சீர் வெள்ளடி. இதனை, 

௮ங்கண் மதிய மரவின்வாய்ப் பட்டெனப் 

பொங்கிய பூசல் பெரிது, 

என்றுச்சரித்து வெள்ளடி. யாமாறு கண்டுகொள்க, 

இனி வஞ்சி விரவி வருமாறு :-- 

( * இருங்கடற் முனையொடு பெருநிலக் கவைஇ 

யுடையில நடுவணத் இடைபிறாக் கின்றித் 
தாமே யாண்ட வேமங் காவலர் 

இடுதிரை மணலினும் பலரே சுடுபிணக் 

காடுபதி யாகப் போகித் தத்தம் 

நாடி பிறர்கொளச் சென்றுமாய்க தனரே 
யதனா; னீயுங் கேண்மதி யத்தை வீயா 

தடம்பொடு நின்ற வுயிரு மில்லை 

மடங்க லுண்மை மாயமோ வன்றே 

கள்ளி வேய்ந்த முள்ளியம் புறங்காட்டு 

வெள்ளில் போகிய வியலு ளாங்க 
ணுப்பிலா௮ வவிப்புழுக்கல் 

கைக்கொண்டு பிறக்குகோக்கா 

திழிபிறப்பினோே னீயப் பெற்று 
நிலங்கலனாக விலங்குபலி மிசையு 

மின்னா வைகல் வாரா முன்னே 

செய்க முன்னிய வினையே 
முக்கீர் வரைப்பக முழுதுடன் முறந்தே” 

இதனுள், 'உப்பிலா௮ வவிப்புழுக்கல்'' எனவும், ''கைக்கொண்டு 

பிறக்குரோக்காது'' வனவும், (இழிபிறப்பினே னீயப்பெற்ழு” 
எனவும் வஞ்சியடி விரவி வர்தவாறு. 

(இயற்சீர் வெள்ளடி. வஞ்சி யடியிவை 

வரூ௨ மகவலு முளவே”' 
கந்கனக 

* (இருச்கட நுடுச்சவிப் பெருக்கண் மாரிலம்' எனவும் பாடம்,
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என்றாலும் கருதிய பொருள் பயக்கும். (அகப்பட வென்று 

மிகுத்துச் சொல்லவேண்டிய தென்னை யெனின, ௮க.த்திணையாகய. 
வா௫ிரியப்பாவின் வஞ்சியடி வரப்பெரு என்றற்கும், ஒருசார் கலி 

யடி விரவிவரு மாசிரியமுள வென்றற்கும் வேண்டப்பட்ட, 

அகத்திணை யல்வழி யாங்கதன் டீருங்கின் 

வகுத்தன சொற்சீர் வஞ்சியொ௫ மயங்கும்” 

என்முர் பனம்பாரனார். ,ஆூிரியமருங்கி னென்னாது, (அங்கதன் 

மருங்கி'' னென்றார், ௮தஇிகார வசத்தால் ௮வவாசிரியருமென்றுணர்க, 

(சொற்சர்'' என்பது, 

(கட்டுசை வகையா னெண்ணொடு புணர்ந்து 

முட்டடி யின்றிக் குறைவுசர்த் தாகிய 

மொழியசை யாயும் வழியிசை புணர்ந்தும் 

சொற்சர்ச் இறுதல் சொற்கர்க் இயல்பே'' 

என்று செய்யுளியலுடையா ரோதிய பெற்றியால் வருவன வெனக் 

கொள்க, இனிக் கலியடி. விரவிய ஆரியம் வருமாறு:-- 

்அனாப் பெருமைய வணங்கு: ஈனியணக்கும் 

வானோங்கு சிமையத்து மனமகிழ்ந்து பிரியாது 

முருசவே ளுறையுஞ் சார 

லருகுநீ வருத லஞ்சுவல் யானே'' 

இவ்வா௫ிரியத்தில் 'வானேங்கு சமையத்து மனமகிழ்ந்து பிரியாது” 

என்பதனை, 

வானோக்கு சிமையத்து மனமகிழ்ந்து பிரியாது 
தேனோம்கு ஈறும்பைக்தகார்ச் சேயமருர் இருவிற்றே 

எனவுச்சரித்துக் கலியடி யாமாறு கண்டுகொள்க. 

(குருகுவேண் டாளி கோடுபய்த் துண்டென 

மாவழங்கு பெருங்காட்டு மழகளிறு காணாது 

மருள்பிடி இரிதருஞ் சோலை 

யருளா னாத லாயிழை கொடிதே” 

இதனுள், “மாவழங்கு பெருங்காட்டு மழகளிறு காணாது' என்பதனை, 

(மாவழங்கு பெருங்காட்டு மழகளிறு காணாது 
தீவழங்குஞ் சுழல்விழிக்கட் சயஞ்சென் ௮ழலுமே'' 

என வுச்சரித்துக் கலியடியாமாமு சண்டு கொள்க, . (௨௯)
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[கலிப்பாவில் பிற பாக்களுக்தரிய oyach agg: wudigcon gr] 

30. வெள்ளடி. கலியினுள் விரவவம் பெறுமே, 

இஃது என்னுதலிற்றோவெனிற் கலிப்பாவிலனுள் பிறபாவினம் 
விரவுமாறுணர்தீதுதல் நுதலிற்று, 

இதன் பொருள:-வெண்பாவடி, ஒருசார் கொச்சகக்கலிப்பாவி 
னுண்மயங்கவும் பெறு மென்றவாறு. 

“வெள்ளடி கலியிலுள் விரவவும் பெறுமே” என்ற வும்மையால் 
அடிரியவடியும் வக்து மயங்கவும் பெறுமெனக்சொள்க, '*காமர்கடும் 

புனல் கலந்தெம்மோ டாடுவாள்'' என்னும் மயங்கிசைக் கொச்சகக் 

கலிப்பாவிலுள்ளும், ('ஈறுவெங்கைச் துறுமலர் ஈன்னுசலார் கொண் 

டணிய”' என்னும் மயங்கிசைக் கொச்சகக்கலிப்பாவினுள்ளும் வெண் 

பாவும் ஆசிரியப்பாவும் மயல்கி வச்சன. அவை போக்கி மயக்கிசைக் 
கொச்சகக் கலிப்பாக் காட்டும் வழிக் காட்டுதும்; என்னை? 

வஞ்சி விரவினு மாசிரிய முரித்தே 

வெண்பா விரவினுங் கலிவரை வின்றே? 

என்னார் பொதுவகையானும ஈக்தத்தனாரெனக் கொள்க, 

(பொதுவகையாற் சொற்றனவும் பொய் தர் சிறப்பிற் 
குதவி யொரோவிடத்து நிற்கும்--விதவகையா 

னின்ற பொருளை நிகழ்விப் பதுநியமம் 

என்றுரைத்தார் தொல்லோ ரெடுத்து? 

[வஜ்சிப்பாவில் பிறபாவிற்தரிய அடிகள் வந்து மயங்தமாறு.] 

31. வஞ்சியு ளகவல் மயங்கினும் வரையார். 

என்பதென்னுதலிழ்றோ வெனின், வஞ்டப்பாவிலுட் பிறபா 

மயக்குமாறுணர்தீதுதல் ps8 py. 

இதன்பொருள்:--வஞ்சிப்பாவினுள் ஆடிரியவடி மயக்கும் 

என்றவாறு, 

அகவல் மயங்கினும் வரையார் என்ற வும்மையாற் கலியடியு 

மொருசார் வெள்ளடியுமயங்கவெரவும் பெறும்; சிர்தடியுங் குறளடியுர் 

தம்முண் மயங்கியும் வரும் வஞ்சிப்பாவு மூளவெனக் கொளக. பட்டி 

னப்பாலை யென்னும் வஞ்சிசெடும்பாட்டினுள், (சேரிழை மகளி
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ருணக்குணாக் கவரும்'' என்மித்தொடக்கத்கன வாசிரியவடி, ('வயலா 

மை புழுக்குண்டும் வறளடிம்பின் மலர் மலைந்தும்? என்பது கலியடி., 

இதனை, 

('வயலாமை புழுக்குண்டும் வறளடம்பின் மலர்மலைந்தும் 

கயனாட்டக் கடைசியாதங் காதலர்தோள் கலந்கதனரே'' 

என வுச்சரித்துக் கலியடியாமாறு கண்டுகொள்க, ''கோழியெறிந்த 

கொடுங்காற் கனங்குழை என்பது வெள்ளடி, இதனை, 

(கோழி யெறிக்த கொடுங்காற் கனங்குழை 

யாழிசூழ் வையக் கணி 

எனவுச்சரித்து வெள்ளடி. யாமாறு கண்டுகொள்க, 

“தாழிரும் பிணர்த்தடக்கை? என்ற வஞ்ூப்பாவினுள்ளும் 

கலியடி, வர்கன வெனக் கொள்க, 

குருகு ராரையொடு கொட்பானா 
விரிதிரைநீர் வியன்கழனி 

மறுகு கெழீஇய மலிசும்மை 

GT CHU BGS 

தண்பணை தழீஇய விருக்கை 

மண்கெழு நெடுமதின் மன்ன னாரே? 

Des குறளடியுஞ் ச்தடியு மயங்கிவர்௪ வஞ்சிப்பா, அகத்திணை யக 

வலுள் வஞ்சி வாரா; என்னை? ் 

அகத்திணை மருங்கி னளவு மயங்கி 

விதப்ப மற்றவை வேரு வேண்டி. 

வஞ்சி யடியின் யாத்திலர் வஞ்சி 

யகத்திணை மருங்கி னணையு மாறே? 

என்பது பன்னிருபடலத்துப் பெருர்திணைப்படலத்துச் சூத்திர 
மாகலின், ௮%தேயெனிற் பட்டினப்பாலைக் கதொடக்கத்தன அகத் 

இணை வஞ்சயாம் பிறவெனின், அ௮கத்திணையகத்து வஞ்சி வருவது 

சறப்பின்றாயினும், சிறுபான்மை வரப்பெறு மென்பாரு முளராகலின் 

அவையும் அமையுமென்பது; என்னை? 

(அகத்திணை யகவயி னிற்ப வஞ்ச 

Ape Quechee, Rvs gore” 

என்பது மாபுராணச் சூத்திரமாகலின்,
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'அகப்பா வகவலுள் வஞ்சிசொற் சீரடி. யாயிரண்டும் 
புகப்பா லனவல்ல வென்பதொல் லோர்கள் புகரில்வஞ்சி 
யகப்பாப் பொருளணையா வென்பர் காவல ராங்கருகிப் 
புகப்பான் மையுமொரு சார்புல வாணர் புகன்றனரே'' 

இடிரியப் பாவி னயற்பா வடி.மயங்கு 
மாசிரியம் வெண்பாக் கலிக்கணா-மாசிரியம் 

வெண்பாக் கலிவிரவும் வஞ்சிக்கண் வெண்பாவி 

னெண்பா வடி.விரவா வுற்று'' 

₹£ர்வண்ணம் வெள்ளைக் கலிவிரவும் வஞ்சியு 

ளூருங் கலிப்பா சி ச்சிலிகே-பாவினுள் 

வெண்பா வொழித்துக் களைவிரவுஞ் செய்யுளாம் 
வெண்பா கலியுட் புகும்” 

என்றார் நாலடி. நாற்பதுடைபா ரெனக்கொள்க, (௩௧) 

[ஒவ்வோரு வடைப்பாவுக்தம் அடிச்சிறுமை ஆமாறு] 

92. ஈரடி. வெண்பாச் 0) றுமை மூவடி. 

யாசிரி யத்தொடு வஞ்டி யெஞ்சிய 
தீரிரண் டடியே யிழிபென மொழிப 

என்ப தென்னுதலிற்றோவெனின், கான்ரு பாவிற்குஞ் சிறுமைக் 

கெல்லையாகிய அடிவரையறை புணர்த்துதல் நுதலிற்று, 

இதன் பொருள: ஈரடி வெண்பாவிற்குச் சிறுமை) சிரியப் 

பாவிற்கும், வஞ்சிப்பாவிற்கு மூன்றடி. சிறுமை; ஒழிந்த கலிப்பா 

விற்கு நான்கடி சிறுமையாமென்று சொல்லுவர் புலவரென்றவா_ுட 

ஏகாரம் தேற்றம், 

பஒருதொடை யீ.ரடி. வெண்பார் சிறுமை 

யிருதொடை மூன்றா மடி.பி னிழிக்து 

வருவன வாசிரிய மில்லென மொழிப 
வஞ்சியு மப்பா வழக்கினை வாகும்” 

(நான்கா மடியினு மூன்றார் கொடையினும் 

தாழ்ச்து கலிப்பாத் தழுவுத லில2வு” 

என்றுர் காக்கைபாடினியார்,
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அவற்றிற்குச் செய்யுள் வருமாறு:-- 

( தன்னுயிர்க் இன்னாமை தானசிவா னென்கொலோ 
மன்னுயிர்க் சன்னா செயல்'' 

என விரண்டடியான் வெண்பாவிற்காச் சிறுமை வந்தவாறு. 

அவரோ வாரார் தான்வர் தன்றே 
யெழிற்றகை யிளமுலை பொலியப் 

* பொரிப்பூம் புன்கின் முறிநிமிர்க் தன்றே” 

“முதுக்குறைச் தனளே மு.துக்குறைக் தனளே 
மலைய னொள்வேற் சண்ணி 
முலையும் வாரா முதுக்குறைந் தனளே” 

என வா௫ிரியப்பாவிற்கு மூன்றடியால் அசிரிபப்பாவிற்குச் றுமை 

வந்தவாறு. 

குருகு சாரையொடு கொட்பானா” 

1மந்தாறில மருங்கசைப்ப 

வெண்சாமரை புடைபெயர்தரச் 

செந்தாமரை காண் மலர்மிசை 

எனவாங்கு, 

இனிதி னொதுங்கிய விறைவனை 
மனமொழி மெய்களின் வணங்குது மகிழ்ஈேேத'' 

என மூன்றடியான் வஞ்டிப்பாவிற்குச் சிறுமை as sary. 

(டுசல்வப் போர்க்கதக் கண்ணன் * * *் புது 

ப இருந்திலையி னிலங்கலைவேற் அிகழ்கண்டார்க் கதக்கண்ணன் 
விரிக்திலங்கு [வெண்குடைக்£ம் வேர்தட்ட வியன்களத்து 

முரிந்திறைஞ்சி முத்துறைக்கு முடியெல்லார் தத்தக்தம் 

அருச்திறல மறமன்னர்க் கமுவனவே போன்ற?வ” 

என கான்கடியாற கலிப்பாவிற்குச் சிறுமை வந்தவாறு, 

இச்சூத்திரத்துள் வெண்பா, ஆரியம், கலி, ager என்று 
முறையிற் கூறாது, (வெண்பா வா௫ரி.பம் வஞ்சி யென்று தலைதடு 
  

  

* பொரிப்பூம் புன்கின் முறிதிமிர் பொழுதே'' என்பது ஐங்தறு நூறு 

௮ச்சுப் பிரதியிலுள்ள பாடம், 1 “மச்தாசிலம் வந்துயிர்ப்ட'' எனவும் பாடம், 
[ “விரைப்பைம் பூண்" எனவும் பாடம்,
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மாற்றச் தந்துரைத்தல் வேண்டியதென்னை யெனின் கான்கு பாவிற் 
கும் பெருமைக்கெல்லை, பாரிவோனது பொருண்முடிபின் குறிப்பே; 
வரையறையில்லை யென்பாரும்; அடிவரையறுதுறுச் சொல்வாரு 

மென விருதிறத்தர் ஆசிரியரென்ப தமிவித்தற்கு என்க. நூல் ஈய 
மறிவார் ஆராயுங்கால், (அவற்றுள்) வேறுபாடில்லை யென்ப தறிவித். 
தீற்கொரு தோற்தமுணர்த்திய தெனிலும் அமையும். யாதோ வேறு 
பாடில்லாதவாறெனின், “பெருமைக்கெல்லை பாடுவோன து பொழுண் 
முடிபின் குறிப்மீப, வரையழையில்லை'என்பார் விளங்கக்கூற லென்னு 
தானமாண்பு கடைப்பிடித்து மயங்காமை கூதினார். ௮டிவரையறுத் 
தோதினார், சிறப் (டைய பொருளை எடுத்துச் are. Qe gue 

தீந்திரவுத்தி பற்றிச் தறப்புடைமையால் எடுத்தோ, மிக்கனவு 

மூடன்பட்டமை உய்த்துணரவை,.ச் தோதினார்; மிக்க அடி. வருவது 

செய்யுட்கட் குரித்தென்பதாகலானும், வாயுறை வாழ்த்து முதலா 

Wer அ௮டிவரையறையில்லை யென் ராகலானு மெனக் கொள்க, 

அவா் கூறுமாறு; 

“உரைப்போர் குறிப்பினை யன்றிப் பெருமை 

'ரைத்தித் துணையென வைக்துரை யில்லென் 

ரஈரைத்தனர் மாதோ வணர்ந்திசி னோரே” 

என்றார் காக்கைபாடினியார், 

(ஒன்று மிரண்டு *மூன்றுமோ ரிரண்டு 

மென்திம் முறையே பாவின் சிறுமை 

தங்குறிப் பினவே தொடையின் பெருமை: 

என்றார் ௮விரயனஞார், 

(அிரியப் பாவின் சிறுமைக் கெல்லை 

மூவடி. யாகும் பெருமை யாயிரம் 

ஈரடி. முதலா வொன்று தலைச்சிறந் 

தேழடி காறும் வெண்பாட். இரிய 

வாயுறை வாழ்த் 2த செவியறி வு.றாஉவே 

கைக்கிளை மயக்கம் கலிவெண் பாட்டே 
தத்தங் குறிப்பின வளலென மொழி” 

என்னார் ஈத்தத்தனார். 2 
* மூன்று நான்கும்' என்றும் பாடம்;
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(!அடரியப் பாட்டி னளவிற் கெல்லை 

யாயிர மாகு மிழிபுமூன் றடியே2 

அரிய ஈடைத்தேவஞ்சு * * 

முஈடுவெண் பாட்டே முர்ரா லடி.தீதே 

குறுவெண் பாட்டுக் களவெழு FC” 

(அங்கதப் பாட்டவற் றளவோ டொக்கும்?? 

:கலிவெண் பாட்டே கைக்கலாச் செய்யுள் 

செவியலி வாயுறை ।/றநிலை யென்றிவை 

தொகுசிலை யளவி னடியில வென்ப'' 

₹:* முடிபொரு ல்லா தடியள பிலே? 

என்றார் தொல்காப்பியனா. 

ஏழடி மிதி மிரடி முதலா 
வே௰ிய வெள்ளைக் கியைக்தன வடியே 

மிக்கடி வருவ செய்யுள்கட் குரித்தே 
மூவடிச் சிறுமை யாயிர மாகு 

மாச.ரி யத்தின் பெருமை யளவே?? 

என்றார் சங்கயாப்புடையார். 

“அயிர மிறுஇ மூவடி யிழிபா 

வாசிரியப் பாட்டி னடிக்தொகை யறிப 

afr pst Canopy காறும் 

இரிபில வெள்ளைக் கடித்கொகை தானே? 

என்னார் பல்காயனா, 

ஓயிரு நாறடி யாசிரியம் வஞ்சச் 

செய்யு ணடப்பினுஞ் சிறப்புடைக் தென்ப" ர் 

“பேணும் பொருண்முடிபே பெருமைக் கெல்லை 
காணுங் காலை கலியலங் கடையே” 

கலியுறுப் பெல்லா&' கட்டளை யுடைமையின் 

1கெ.தியின் முறைவழி நிறுத்தல் வேண்டும்” 
  

* இச்சூத்திரம் தொல்காப்பியம் ௮ச்சுப்பிரதியிற் காணப்படவில்லை. 

1 (கெறியின் மொழிவழி' என்றும் பாடம்.
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“கொச்சகக் கலிவயிற் குறித்தபொருள் முடிவாந் 
தாழிசை பலவும் தழுவுதன் முடிபே? 

1 என்றார் பிறை கெடு முடிச் கறைமிடற் றரனார் பெயர் மகழ்க்த 
பேராசிரியர், 

''வஞ்சி யாசிரிய மென்றிரு பாட்டு 

மெஞ்சா மூவடி யிழிபுயர் பாயிரம்? 

“அசிரிய மென்ப தகவலின் வழாது 

கூடிய சீரொ௫க் தளையொ?3க் தழீஇ 

முச்சீ ரடியா பிற்றயல் நின்று 

மச்ச ரடியிடை யொரோவழமித் தோன்றியு 

மவவியல் பின்தி மண்டில மாகியும் 

மூவடி. முதலா முறை௫றர் © ga) 5 

தொள்ளா யிரத்துத் தொண்ணாற் றெண்ணிரண் 

டெயது மென்ப வியல்புணர்க் தோரே” 

“வஞ்சி தானே யடி.வரம் பின்றி 

யெஞ்சா விசைகிலை தூங்க லெய்இயு 

மாதிரிய மாகிய முடிய மென்ப'”' 

“செப்ப லோசையிற் சீர்தளை சதையாது 

மெய்ப்படக் கிளந்த வெண்பா விரிப்பிற் 

குறணேர் நெடிலென மூன்றா யவற்றின் 

இறுஇ யடி2ய முச்சீர்த் தாகி 

யதனீற் றசைச்ச ரெய்தி யடிவகை 

யோரிரண்டு முதலா முறைசறக் தீரா 

றேறு மென்ப வியல்புணர்க் தோரே” 

GT om (ap iT பரிமாணனார். 

பழமுத்தினா லாகு பசையசையாற் சீராஞ் 

சழக்கிலாச் €ராற் றளையென்-றொழுக்கினார் 

சீரா லடியடியாற் செய்யுளா மென்திடையிட் 

டோராதே யோதுவதோ வோத்து” 

Qs a, 
meet teen ee டன் 

  

merclnemgeanatemit—, 

1 என்றார் மயேச்சுரர் என ச் ல பிர இிகளிற் காணப்பட OSs
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(ஒருதளை யாதியா வோரேழின் காறும் 

வருவது மன்னு மடியென்-றுரையா 

திருசர் முதலாக வெண்சிர்கா றென்ற 

வருழமுனிவாக் காய்த்ேதோ வலர்'' 

இது விடை. 

பஒருதொடை யீரடி யென் மோதிய துளளிட். 
டி ரூஇறமாச் சொல்லிய டுதல்லர-மிரு இறமு 

நல்லா இரியர் நலமென்றற் கந்கயத்தா 

லெல்லாருந் இரவ ரிழுக்கு2 

TOM (ps ao ஜிண்ணியரா யெஃகின் வலியராய் 

நுண் ணுணார்விற் சேர்க்க அழைவின ராய்- மண்மேல் 

நடையலறிந்து கட்டிரைக்கு நாவினாரக் கல்லா 

லடியலியுச் தன்மை ய.]ிது'' 

“தடுத்த தளையோன்றுந் தாம்பலவுங் கூடி 

யடூத்து நடப்ப தடியாம்-வடூத்தீர்ந்த 
* பாத வடமோழியைப் பைதீர் தமிழ்ப்புலவர் 

நாதரடி யேன்றார் 1ஈமக்கு?? 

eu poo p விரி SHOT EHS கொள்க, _ (௬௨) 
ச பாதவடி. மொழியை' என்றும் பாடம், ர் நன்கு" எனவும் பாடம். 

அடியோத்து ற்றிற்று,



௬, தொை டயோத்து 

[தோடை தோன்றுமாறு] 

99. தொடையே யடியிரண் டியையத் தோன்றும். 

இவ்வோக் தென்ன பெயர்த்தோவெனின்; அடியாற்றொடை 

யாமா அணர்த்திற்றுகலாற் ரொடையோத்தென்னும் பெயர்த்து, 

இச்சூத்திரம் என்னுதலிற்றோவெனின், பொது வகையாற் 

ரொடையாமா றுணர்த்துத னுதலிற்று, 

இகன் பொருள:--தொடையென்று சொல்லப்பரெது அடி. 

யிரண்டியைர்கவிட2.துப் பெறப்படு மென்றவாறு, 

தொடையே என்பதில் ஏகாரம் பிரிரிலை, எற்றிற் பிரிச்சுப் 

பட்டதோ வென்னின், ் 

எழுக்கசை சீர்களை யடிதொடை தூக்கோ 
டிமுக்கா ஈடைய தியாப்பெனப் பகிமே 

என்பதனிற் பிரிக்கப்பட்ட ௪. பிறரு மிவ்வாறு சொன்னார்; என்னை? 

'தொடையெனப்படுவ தடைவகை தெரியி 

னெழுத்தொமி சொற்பொரு ளென் றிவை மூன்றி 

* னிரல்பட வந்த நெறிமைக் தாதி 

யடி.யோ டடியிடை. யாப்,புற நிற்கு 

முடி.வின தென்ப முழுதுணார் தோர” 

என்றார் காக்கை பாடினியார், 

(அடுத்த வடியிரண் டி.பாவகைப் பாவினுக் 

தொடுத்து வழங்கலிற் ரொடைபெனப் படமே: 

என்றார் வாமமேகலை மாதை யோர் பாகனார் நாம மடழ்ச்த நல்லா 

சிரியர், தொடைக் குதாரணம் போக்கிச் சொல்லுதும், 
  

* (இயந்பட ' எனவும் டாடம், * (தொடுத்தனர் வழந்சலின்' எனவும் பாடம்,
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[தோடயின் வகை ஆமாறு,] 

85. மோனை யெதுகை மூரணியை பளபெடை 
பாத .பிணயே பொழிப்போ டொரூஉத்தொடை 
கூழை கதுவாய் பசிசையதூஉங் கழே தூஉம் 

சீரிய முற்றொடு சிவணுமா ரவை?ய. 

இஃதென்னுகலிற்றோவெனின், ஒருசார் தொடைகளது பெய 

ரும், அவற்றின் விகற்பமு முணர்த்துதல் ,நு.தலித்று. 

இதன் பொருள்:--மோனை, எதுகை, முரண்; இயை, அள 

பெடை என் அிவை யைந்தும்) ௮டி, இணை, பொழிப்பு, ஒரூ , கூழை, 

மேற்கதுவாய், மீழ்க்க அவாய், முற்று என இவற்றொடு பொருக்தி 

அவை யொரோவொன்று எட்டெட்டுப் பாகுபா டடையவா மென்ற 

வாறு, 

பாதம் என்பது அடி, டஇுணையே என்றவழி ஏகாரம் எண், க.து 

வாய் மிசையதூஉம் கீழதாக மென்பது, 2மற்கதுவாய் இற்ச்கதுலாய், 

சிவ ணுதல்-பெொருக் தூதல்; என்னை? ((டுமய்யி னியக்க மகரமொடு 

Parana’ samp nouns கொள்க. மார் என் இடைசசொல், 

அவை என்பது ஈட்டுிச்சொல், ௮வையே என்பதில் எகாரமீற்றசை; 

தேற்றேகாரமெனினும் அமையும். இனி அவை கூட்டி வழங்கு 

மாறு, 

1 அடிமோனை, 3இணைமோனை, 4பொழிப்புமொனை, *லரூ௨ 

மோனை, $கூழைமோனை,; 02மற்கறுவாய் 2மானை, 7&ழ்க்கதுவாய் 

மோனை, $மூற்றுீமானை எனவும்) 

1அடி யெனுகை, 3இணையெதுகை, 3பொழிப்பெதுகை, * ஒரூஉ 

வெ.துகை; £கூழையெதுகை; $மமற்கதுவாயெதுகை கீழ்க் 

கதுவாயெ.துகை, “முற்றெதுகை எனவும்) 

1அடிமு.ரண், 5இணைமுரண், “பொழிப், முரண், 4*ஒரு௨ 

முரண்; 6 கூமைமுரண்,; 6மேற்கதுவாய் முரண், 7&ம்க்கதுவாய் 

முரண், 5முற்றுமுரண் எனவும்) 
1அடியியைபு, 3 இணையியைபு, 3பொழிப்பியைபு, *ஒரூ௨ 

வியைபு, *கூழையியைபு; 6மேற்கதுவாயியைபு; 12ழ்க்கதுவாயியைபு, 

₹மு.ற்ியைபு எனவும்)
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1 அடியளபெடை; 3இணையளபெடை, டொழிப்பளபெடை, 

₹ஒரூ௨வளபெடை, 6கூழைபளபெடை, 48ழ்க்கதுவாயளபெடை, 

?மேற்கதுவாயளபெடை, *மூற்றளபெடை எனவும் கூட்டி யெட்டு 

வகைப் பாகுபாடுங் கண்டுகொள்க. 

சீரிய வென்று மிகுக்துச் சொல்லியவதனால், இயைபுக் கொ 
டை பிவ்வாறு வழங்காது இறுவாய் முதலாகச் கொண்டு வழ 

ஙகப்படுமெனக் கொள்க. ௮ து சறுபற்றி யறியுந்தன்மைக்காகலின், 

இயைபுத் தொடைச் கிவவாறெட்டு விகற்பமும் சொன்னார் கையனார், 

தொல்காப்பியனார் முதலாகிய ஒருசா ராசிரியர், ஈண்டு அவர் மத 
விகற்பம் பற்றிச் சொல்லப்பட்டது, இது சார்பு ,நாலாகலின். * இவற் 

இிற் கிலக்கியந் தத்த மிலக்கணஞ் சொல்லுமிச் சொல்லு தும், 

எழுத்தியற் ஜரொடைகளி னிடைக்கண் மாறுகோண் 

மொழிப்பொருட் டொடைமுறை பிறழ வைத்ததோ 
ரிமுக்கியல் பிலாகிர னிறையு மெட்டென 
வொழுக்கின ர௬ண்மையை புணர்த்கல் வேண்டியே." ’ 

இதனை விரித்துரைத்துக் கொள்க, ௮வையாமாறு போக்கி 

'நிரனிறை முதலிய' வென்னுஞ் சூக்்தரச்அள்ளே காட்டுதும். 

|அடிமோனைந் தோடை ஆமாறு] 

ஆதி யெழுத்தே யடிதொறும் வரினடி 
மோனைத் தொடையென மொழிமனார் புலவர் 

என்பது என்னுதலிற்றோ வெனின், நிறுத்த முறையானே அடி. 
மோனை யாமா அுணர்த்துதல் 5150900). 

இதன் பொருள்:--முதலடி. முகுற்கண் வந்த எழுத்தே எல்லா 
வடி முதற்கண்ணும் வரின், ௮சனை அடிமோனைக் தொடை யென்று 
வழங்குவர் புலவ ரென்றவாறு, 

ஆதியெழுத்தே யென்றவழி ஏகார வி தப்பினுை, அஇிச்சொல் 
அடிகோறும் ஒன்றிவரத்தொடுப்பது சிமப்புடைக்து. எனக் 
கொள்க !'அதியெழுத்தே யடிகொறு மாதிக்கண் வரின்' என்று இறப் 
பியாது பொதுவகையாற் கூறிற்முகலின், முதலடி முதற்கண் வந்த 
        * (இவத்றிற்குச் செய்யுள் போக்கித் தத்தம் இலச்சணச் சூத்திரத்துள்ளே 
காட்டுதும்' என்பது பிரதியேதம், 

17
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எழுத்து அடிதோறும் இறுதிக்கண் வரினும், இடைக்கண் வரினும், 

முதற்கண் வரினும் ௮டிமோனைத் கொடையாம் பிறவெனின்; ௮ற் 

றன்று) சூத்திரத்துள் அதியெழுச்சென்று சொல்லப்பட்டதாகலின்; 

அதனோடு சார்த்தி ஆதியெழுத்தே யடிதோறும் ஆஇிக்கண் வரின் 

என்று பொருள் கொள்ளப்படும்; என்னை ? 

! வேறுபடு வினையினு மினத்தினுஞ் சார்பினும் 

தேறத் தோன்றும் பொருடெரி நிலையே ” எனவும், 

( வேற்றுமை யின்மியு மிடமுக லாவறிக் 

தேற்பன பொதுவி னிசைப்பினு மிமூக்கா '' எனவும், 

! கேட்ட மொழியொழித்துக் கேளாக் இளவியொடு 

கூட்டியுரை *கொளுக்துகல் கோட்பா டன்றே '' எனவும்; 

ு அடிமுக லோரெழுக் தடிமுதற் ரொடையே '' 

எனவுஞ் சொன்னார் பிறருமாகலின், (அளபெடை யொன்றுவ 

களபெடைதக் தொடையே' என்பதன் காறு மடிதொறு மென்ப தும் 

முதல் என்பதும் அதிகாரம் செலுத்தியுரைக்க;) வரலாறு:;-- 

மாவும் புள்ளும் *வதுவையிற் படர 

மாநீர் விரிந்த பூவுங் கூம்ப 

மாலை தொடுத்த சோதையுங் கமழ 

மாலை வந்த வாடை 

மாயோ ஸின்ளனுயிர்ப் புறச்திறுத் தற்றே 

இஃது அடி. தோறு முகலெழுக் தொன்றிவரக் தொடுத்தமையா 
னடி.மோனை. 

சீர்தோறும் முூகலெழுத் தொன்றிவரத் தொடுத்தால் அது 

இணைமோனைதக் தொடை விகற்பமாம். வரலாறு;-- 

1 ௮ணிமல ரசோகின் 1றளிர்ஈலங் கவற்றி 

யரிக்குரற் கண்டுணி யாரற்றுஞ் சீறடி 

யம்பொற் கொடிஞ்சி (நந, ரகற்றி 

யகன்ற வல்கு லச்.நுண் மருங்கு 

  

* கோள்ளுதல ” என்றும் பாடம். 14 மதிவயி!) படர” என்றும் பாடம், 

[* தளிர்நீறங் சவற்றி ' என்றும் பாடம்;
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லரும்பிய கொங்கை யவ்வளை யமைத்தோள் 

அவிர்மதி யனைய திருநுத லரிவை 

யயில்வே லளுக்கி யம்பலைச் தமர்த்த 

கருங்கய னெடுங்க ணோக்கமென் 
19 அருந்திய சிந்தையைத் இறைகொண் டனவே 

இதனுள இணைமமோானை முூதலாகய ஏழு விகற்பமும் முறையானே 

வந்தவாறு ச௪ண்டு கொள்க, (௩௫) 

[அடி மேதுை ஆமாறு] 

90. இரண்டா மெழுத்தொன் றியைவதே யெனதுகை, 

இஃ்தென்னு தலிற்றோவனின்; அ௮டியெதுகை யாமா நுணர்த்து 

தல் நுதலிற்று, 

இதன் பொருள :--அடிதோறும் இரண்டாமெழுதக் தொன்றி 
வரத்தொடுப்ப தடியெதுகைக் தொடை யெனப்படும் என்றவாறு, 

'இரண்டாவதியைவதெதுகை' என்றாலும் இரண்டாமெழுத் 

தென்பது பெறலாம், அதிகார வசத்தாலும்) பிறரும், 

மு கலெழுத்தொன்ி முடிவது மோனை 

யேனைய தொன்றி னெதுகைக் தொடையே 7 

என்னு. ராகலின், பெயர்த்தும் எழுத்து என்று சொல்லவேண் 

டியதென்னை யென்னின், அடி.க்கெழுக் தெண்ணுமாழே போலாது 

தொடைக்கு எல்லா வெழுத்தும் கொள்ளப்பரிமென்ப திவித்தற் 
குச்சொல்லப்பட்டது * 

॥ எழுத்தென் றதிகார மீண்டியலா நிற்ப 

எழுத்தென்று மீண்டு மியம்பிற-- மிமுக்காமை 

யெல்லா வெழுத்துர் கொடைக்கா மடிக்கெழுத் 
தல்லா தனவுமென் றற்கு '' 
  

* அடிக்கெழுத் தெண்ணுங்கால் ஒற்றெழுச்துக்களை நீக். உயிரெழுத்துக் 

களும் உயிர் மெய்யெழுத் துக்களுமே எண்ணிக் கொள்ளப்படும், தொடையில் 

அவ்வாறன்றி ஒற்.று உள்பட வெல்லா வெழுத்துக்களு மெண்ணப்படு மென் 

பதாம்,
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( குற்றிகரங் குற்றுகர மென்றிரண்டு மாய்தமோ 

டொற்று மெனவொரு சான்சொழித்துக்-கற்றோ 

ரூயிரு முயிர்மெய்யு மோதினா ரெண்ணச் 

செயிர் தீர்ந்த செய்யு எடிக்கு '' 

இவற்றை விரித்துரைக்துக் கொள்க. *இரண்டாமெழுத் தொன்றி 

வரினும் முகலெழுத்தெல்லார் தம்முளொத்க வளவினவாய் வந்து, 

பட்டென்பதற்குக் கட்டென்பதல்லது காட்டென்பது எதுசை 

யாகாது; காட்டென்பதற்குப் பாட்டென்பதல்லது பட்டென்ப 

தெதுகையாகாது; அரமென்பதற்குப் பாமென்பதல்லது பாரமென் 

பது எதுசையாகாது; பாரமென்பதற்குக் காரமென்பதல்லது கர 

மென்ப தெதுகையாகாது' வன்பதறிவித்தற்கு இயைவதே என்ளூர். 

* “முதலெழுக் களவொக் தயலெழுத் தொன்றுவ 

தெதுகை யதன்வழி யியையவும் பெறுமே'' எனவும், 

1 முதலெழுத் தொன்றுவ மோனை யெதுகை 

முதலெழுச் தளவோ டொத்தது முதலா 

வ.துவொழிச் தொன்றினாகு மென்ப? 

எனவுஞ் சொன்னார் பல்காயனா ரெனக்கொளக, 

(இரண்டா மெழுத்தியைவதேத யெதுகை' யென்னாது ஒன்று 

என்று மிகுத்துச் சொல்லவேண்டிய தென்னை யெனனின், ஒருசா 

ராரிரியர் இரண்டாமெழுத்தின் மேலேறிய வுயிரொன்கதி வர்தாலு 
முன்றாமெழுத்து ஒன்றி வந்தாலும் எதுகைப்பாற் படுத்து வழங்குவ 

ரென்ப த.றிவித்தற்கு எனக் கொள்க, வரலாறு;-- 

 துளியொடு மயக்கிய தூங்கிரு ணதொ 

ளணிகிளர் தாரோ யருஞ்சுர நீந்தி 

வடிவமை யெஃகம் வலவயி னேச்இத் 

தனியே வருதி நீயெனின் 

மையிருகங் கூர்த ஓய்தலோ வரிதே' 

இஃதிரண்டா மெழுத்தின் மேலேறிய வுயிரொன்றிய வெதுகை, 

இத செய்யுளியலுடையார் 1 காட்டியது. 
  

* (முதலளவோடொத் தயலெழுத்தொன்றுவ' தெனவும் பாடபேதமுண்டு, 

tT காட்டும் பாட்டு' என்றும் பிரஇபேதம் உண்டு,
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் பவழமும் பொன்னுங் குவைஇய முத்தின் 

இகழரும் பீன்றது புன்னை 2 

் பொய்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த 

நன்மை பயக்கு மெனின் 2 

இவை மானரு மெழுத்தொன்மிய வெதுகை. 

* ஊரி யறுகை யுறுமுத்தங் கோப்பனபோன் 

மாசி யுகுபனி௰ீர் வக் துறைப்ப--மூசு 

மூலைக்கோடு புல்லுதற் கொன்றில்லாதேன் காண்மோ 

விறக்கோடு கொண்டெரிக்கின் றேன்'' 

இந் நக்கீரர் வாக்கினுட் கடை யிரண்டடியும் மூன்றாமெழுத் 
தொன்றெதுகை வந்தவாறு காண்க, 

1 அவிழ்ச்த துணிய ஈக்கு மம்பலமுஞ் சீக்கு 

மகிழ்ர்திவொர் முன்னா மலரும். கவிழ்த்து 
நிழறுழா யானை நெடுமான்றேர்க் கள்ளி 
கழறொழா மன்னவர்தங் கை'' 

இப் பொய்கையார் வாக்கினுண் மூன்றாமெழுக் தொன்றி வந்தது. 
இதனை; இரண்டாமெழுத்தின் மேலேறிய வுயிரொன்றி வந்தமை 
யால் உயிரெ.துகை யென்பாரு முளர், 

் மனைக்குப்பாம் வாணுத லின்மைதான் சென்ற 

இசைக்குப்பாழ் நட்டோரை யின்மை யிருந்த 

வவைக்குப்பாழ் மூக்தோரை யின்மை தனக்குப்பாழ் 

கற்றி வில்லா வுடம்பு 

இதுவு மதுபோலக் கொள்க. பிறவுமன்ன, 
en ee ee ee சொய் 

  

* 6 ஊசி முனை யில் ஒளிர்முத்துக் கோத்ததுபோல் 
வீசம் பணிவர்து மெய்குளிர--மூசு 

முலைத்தடங்கண் மாதே மூழுவினையேற் இன்று 
5 7) கிலைக்கடையோ ச்சயித்தாய் ந் 

என்பது, தமீழறியும் பேநமாள் கதை அச்சுப்பிரதியில், நக்£ரர் பாடியதாகக் 
கூறப்பட்டுள்ளது, இப்பாடக்கொள்ளில் மேற்காட்டிய இலக்கணத்துக்கு 

இல்து உதாரணமாகாதவாறு காண்ச, 

1* அவிழ்ந்த துணியியைக்தம் ' எனவும் பாடம்,
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இனி யெட்டுத் திறத்தானும் வருமாறு: 

! வடியேர்கண் ணீர்மல்க வான்பொருட்கட் சென்றார் 
கடியார் கனங்குழாய் காணார்கொல் காட்டு 
ளிடியின் முழக்கஞ்சி பிர்ககவுள் 6 வேழம் 

பிடியின் புறக்சசைத்த கை ' எனவும், 

அன்பிற்கு முண்டோ வடைக்குக்தா மார்வலர் 
புன்சணீர் பூச றரும் ”' எனவும், 

1௮ யகன்ற வறிவெனனாம் யார்மாட்டும் 
வெஃகி வெகிய செயின் '' எனவும், 

! போதுசேர் கோதாய் பொருப்பன் றரக்குமித்தான் 
துசேர் மார்பின் மழை” எனவும், 

அறியா முள்புக் கழுந்து வழுதவிர் த்தான் 
* கூறியாய் சொல்லுமோ வின்று'' எனவும் 

இரண்டா மெழுத்தொன்னி வச் தமையால் அடியெதுகை, 

( பொன்னி னன்ன பொ.திசுணக் கேந்இப் 

பன்னருங் கோங்க னன்னலங் கவற்றி 

மின்னவி ரொளிவடரஈ தாங்கி மன்னிய 

நன்னிற மென்முலை மின்னிடை வருத்தி 

யென்னையு மிசிக்கண் நின்னுவித் இன்னடை 

யன்ன மென்பெடை போலப் பனமலர்க் 

கன்னியம் புன்னை யின்னிழற் முன்னிய 
மயிலேர் சாயல் வாணுதல் 

அயில்வே லுண்கணெம் மறிவு தொலைத்தனவே 

இதனு ளிணையெதுகை முதலான வேழு விகற்பழு முறையானே 
வந்தவாறு கண்டு கொள்க. பிறவு மன்ன, (௩௬) 

| வருக்க, நேடில், இன மோனையும் எதுகையு மாமாறு] 

97. வருக்க நெடிலினம் வரையா ராண்டே 

இஃதென்னுதலிற் 2ரா வெனின், மோனைக்கு மெதுகைக்கு 
மெய்தியதோ ரிலக்கண முணர்த்துதல் நூதலிற்று, 

இதன் பொருள்:--வருக்கமும் கெடிலும் இனமும் வந்தாலும் 

நீக்கப்படா மோனையு மெதுகையுமா மென்றவாறு. 
  

* கூறியாய்ச் சொல்லுமோ' எனவும் பாடம்;
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அவற்றை முறையானே யுறழ்வர். அவை வருக்கமோனை, 

வருக்கவெதகை, கெடின்மோனை, கநெடிலெதுகை, இனமோனை, இன 

வெதுகை யென்று வழங்கப்படும். ௮வற்றிற்குச் செய்யுள் வரு 

மாறு:-- 

 பகலே--பல்பூங் கானற் கிள்க௯ா யோப்பியும் 

பாசிலைக் குளவியொடு கூதளம் விரைஇப் 

பின்னுப் பிணியவிழ்ச்ச ஈன்னெடுங் கூர்தல் 

பீர்ங்கப் பெய்து தேம்படத் இருகப் 

புனையீ ரோதி செய்குறி wor Qs 

பூந்தார் மார்ப புனத்துட் டோன்றிப் 

பெருவரை யடுக்கத் தொருவே லேர்திப் 

பேயு மறியா மாவழங்கு பெருங்காட்டுப் 

பைங்க ணுழுவைப் படிபகை வெரீஇப் 

பொருது சனந்தணியாப் பூநுத லொருத்தல் 

போகாது வழங்கு மாரிரு ணடநொள் 

பெளவக் தன்ன பாயிரு ஸணீக்தியிப் 

பொழுது வருகுவை யாயி 

னற்றார் மார்ப ண்டலெங் கதுப்பே”" 

இது பக.ர மெய் வரத வருக்க மோனை, இவ்வகை வருவன முதலெ 

முத்தொன்றா விடினும் தமது வருக்க கொப்புமை நோக்கி 

மோனைப் பாற்படுத்தி வருக்கமோனை யென்று வழங்கப்படும், 

॥ நீடிணர்ச் கொம்பர்க் குயிலாலத் தா.தூதப் 

பாடுவண் டஞ்சி யகலும் பருவகத்துத் 

தோடார் தொடிநெடிழ்த்தா ௬ளளார் படலொல்லாப் 

பாடமை சேர்க்கையுட் கண் '' 

இது டக.ர மெய் வருக்க வெதுகை. இரண்டாமெழுக் தொன்று 

விடினும் இரண்டாமெழுக்தின் வருக்க வொப்புமை நோக்கி யெது 

கைப்பாற்படுத்து வருக்கவெதுகை யென்று வழங்கப்படும். 

இனி நெடினமோனை வருமாறு:-- 

(அர்கலி புலகத்.து மக்கட் கெல்லா 

மோதலிற் றர்தன் ரொழுக்க முடைமை 3
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இது முகலெழு.ச் சொன்றாமையின் மோனையுமன்௮ு; இரண்டா 

மெழுத்தொன்றுதலும், இரண்டாமெழுத்தின் மேலேறிய வுயி 

சோன்றுதலும், மூன்றாமெழுச் கொன்றுதலு மின்மையா லெதுகை 

யுமன்று; சொல்லும் பொருளும் பகைத்து வாராமையின் முரணு 
மன்று; இறுவாயொத்து வாராமையி னியைடமன்று; அ௮ளபெடுத் 

தொன்றி வாராமையின் ௮ளபெடையுமன்று; ஒவ்வாமை தொடுத் 

தஇன்மையிற் செந்தொடையுமன்று) அடிமுழுது மொருசொல்லே 

வரத் தொடுத்த இன்மையி னிரட்டைக் தொடையுமன்று ) ஈறு 

முதலாகக் தொடுத்ததின்மையினகர்தாதிச் தொடையுமன்று. இதனை 

நெட்டெழுத்தென்னும் மாத்திரை யொப்புமை நோக்கி யியைநீ 

தினிதாய்க் கிடத்தலா னெடின் மோனையென்று வழங்கப்படும், 

இனி நெடிலெதுகை யாமாறு:;-- 

'அவாவென்றே யஞ்சின ராழா வொருசாரார் 
கூகூவென்றே கூவிளி கொண்டா ரொருசாரார் 

மாமாவென்றே மாய்க்தனர் நீர்தா வொருசாரார் 

ஏ£ர்நாய்£ ரென்செய்து மென்ற சொருசாரார் ” 

இன்னவெல்லா மிரண்டா மெழுக்தொன்றா வாயிஸம், இரண்டா 

மெழுத்தி னெடி. லொப்புமை நோக்கி யியைந்தினியவாய்க் கடத் 

தலி னெடிலெதுகைப்பாற்படுத்து நெடிலெதுகை யென்று வழங் 

கப்படும், 

இனமோனை மூன்று வகைப்படும், அவை வல்லினமோனையும் 

மெல்லின மோனையு மிடையின மோனையுமாம். 

அவற்றுள் வல்லினமோனை வருமாறு:-- 

(கயலே ருண்கண் கலுழ காளுஞ் 

சுடர்புரை திருநுதல் பசலை பாயத் 

திருந்திழை யமைத்தோ எரும்பட ருழப்பப் 
போகல் வாழி யைய பூத்த 

கொழுங்கொடி யணிமலர் தயங்கப் 

பெருந்தண் வாடை வரூஉம் பொழுதே” 

இ்தெல்லாவடியு முதற்கண் வல்லினமே வக்தமையின் வல்லின 
மோனையென்று கையனார் காட்டிய பாட்டு, பிறவுமன்ன, வல்லின 

மோளையு மிடையின மோனையும் சங்கயாப்பிற் சண்டுசொள்சு.
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இன வெதுகை மூன்று வகைப்பகிம்; வல்லின வெதுகை மெல் 

லின வெதுகை, இடையின வெதுகை பென, 

அவற்றிற்குக் செய்யுள் வருமாறு: 

(( தக்கார் தகவில ரென்ப தவரவ 

செச்சத்தாற் காணப் படும் ” 

இது இ.ரண்டாமெழுக்.து வல்லினம் வந்தமையால் வல்லின 

al GTS. 

( அன்பிீனு மார்வ முடைமை யதுவினு 

நண்பென்னு நாடாச் றெப்பு '' 

இது மெல்லின வெதுகை, 

( எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்ரோர்க்குப் 

பொய்யா விளக்க விளக்கு 7? 

இஃது இடையின வெதுகை, பிறவு மன்ன, 

வருக்க நெடிலினம் வரையார் ' என்றாலும், Pars ars 
கால் அவை யென்பது பெறலாம்; பிறரும், 

் ௮டிகொறு முகலெழுக் தடைவதை முதற்றொடை 
யிடையதன் முன்னொன் வியைவதை யெதுகை 

நெடிய பிறவு மினத்தினு மாகும் ” 

என்றா ராகலானும், பெயர்த்தும் ஆண்டு என்று மிகுத்துச் சுட்டிக் 

கூற வேண்டியதென்னை ? எதுகைத் தொடையுட் சீர் முழூவதும் 
வருவது தலையா கெதுகை, ஒழெழுக்கே வரக் தொடுப்பது இடை 
யா கெதுகை, இனக்தானும் மாத்திரையானும் பிறவாற்றானும் 

வரத்தொடுப்பது கடையா கெதுகை யென்றும், முன்னிரண்டடியு 

Curr. gos த் கொடையாய் வந்து பின்னிரண்டடியு மற்றொரு 

இறதக்கான் வமினும் குற்றமில்லை; ௮ இரண்டடி யெஐகை என் 

பார் ஒரு சாராஇரியர் எனற்கும், ஒரு சாராசிரியர் எதுகைக்தொடை 

புள், ய ரலழ என்னும் நான்கொற்றும் வரது மிகக் தொடுத்தால், 

அதனை யாசிடை யெதுகை யென்று வேண்டுவர் என்ப தறிவித்தழ் 

கும் வேண்டப்பட்ட து, 

16
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௮ வர் கூறுமாறு:-- 

1! சர்முழு கொன் மிற் றலையா கெதுகை 

யோரொெழுசக் தகொன்மி னிடைகடை பிறவே ”' 

என்ர ராகலின். 

அவை வருமாறு :-- 

! இலைவிலங்கு ரீள்புருவஞ் சென்றொசிய கோக்கி 

முலைவிலங்கிற் றென்று முனிவாண்--மலைவிலங்கு 

கார்மாலை மார்ப தனிமை பொறுக்குமோ 

கார்மாலை சண்கூடும் போழ்து ” 

இது sour Os gions. 

அகர முதல வெழுக்தெல்லா மாதி 
பகவன் (ips we P Wj? 

இஃது இடையா கெதுகை, 

அவி னிடையர் *விதையடிப்ப ரவ்விையைக் 

காமினே வென்௫ற் கதம்படுவர்--நாமினிப் 

பொல்லா தெனினுமப் பூர்சோட்ட.ம் வாழுகருங் 

கொள்ளாரா ஈஞ்சொழ் குணம்” 

இத கடையா செதுகை, 

மோனைக்கு மிவ்வாறே சொல்லிக்கொள்க; என்னை ? 

1 ஒன்றின முடித்த றன்னின முடித்த 
லென்துிவ் வகையால் யாவையு முடியும்'' 

என்பவாகலின். 

வரலாறு:-- 

: சுடச்சுடரும் பொன்போ லொளிவிடுக் அன்பஞ் 

சுடச்சுட கோற்கிற் பவர்க்கு '' 

இது தலையாகு மோனை. 

ச விதையமிப்பர்' எனவும் பாடம்,
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மாவும் புளளும் *வ திவயிற் படர 

மாநீர் விரிந்த பூவுங் கூம்ப 
x ன் 1) 

இஃது இடையாகு மோனை, 

(( பகுலே-பல்பூங் கானற் Glare ar யோப்பியும் 

x ன் «9 

என்பது கடையாகு மோனை, 

இனி யிரண்டடி. யெதுகைக்குச் சொல் லுமாறு;-- 

! இரண்டடி யெதுகை திரண்டொருு கியைச்தபின் 

மூரண்ட வெதுகையு மிரண்டினுள் வரையார் '' 

என்றா ராகலின். 

வரலாறு; 

6 உலக மூன்று மொருங்குட னேகத்துமாண் 

டிலகமாய தறல வன்னடி. 
வழுவி னெஞ்சொடு வாலிதி னாற்றவுந் 

1 தொழுவ ஜொல்வினை நீங்குக வென்றியான்'' 

எனவும்; 

( மணியுமிழ்ந்து மாமலை2மன் மேய்வனவு காகம் 

மடவரலார் கொய்ய மலாவனவு நாகம் 

பிணிய விழ்ச்து ஈன்னாளாற் பூப்பனவும் வேங்கை 

பிறங்கன்மாத் தொலைத்தவற் றான் ௮ுய்ப்பனவும் வேங்கை 

1 இறைக்காச்சா னெம்மருளா மாலையு மாலை 

யெமக்கினிகா யாமவனைச் சூட்டுவது மாலை 

நிறைகாய்த்தி கெஞ்சஞ்சச் ஈடவது௮ஐ காமம் 
நிலங்காக்குஞ் சேஎய் செசிெகருங் $காமம் ”' 

எனவும், 

டக பதிவயிற் படர” எனவும் பாடம், ட 

1 (தொழுவ ஜொல்வினை ' எனவும் பாடம், 
1 6 இறைக்காசான் ' எனவும் பாடம், 

8 காமம், என்பது ஈழகாட்டிலுள்ள சதர்காமம் என்னும் இருப்பத,
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! மந்திரி கடிதோடி மதிபுரை குடையசையத் 

தந்திரவகை காணிற் றன்னொடு நிகரில்லாப் 

பூவிரி கமழ்குஞ்சிச் சாகர மகளொப்பா 

யாவரு மிவணில்லென் ௫௪ற வதூகூறும் 

எனவுங கொள்க, 

மோனைக்கு மிவவாற கூறப்படும்; ஒன் மின முடிக்கு றன் 

னின முடித்த லென்பது கக் இரவுத்இயாகலின்,. 

வரலாறு: 

' அகங் கண்டகதக் தாலற்ற வாடவர் 

அகங் கண்டகத் தாலற்ற வன்பினர் 

பாகங் கொண்டு பயோதாஞ் சேர்த்தனர் 

பாகங் கொண்டு பயோதா ஈண்ணினார் ”* 

எனக கொள்க, பி றவு மன்ன, 

இனி ஆடை. யெதுகைக்குச் சொல்லு மாறு:-- 

1 யரலழ வென்னு மீரிரண் டொற்றும் 

வரன்முறை பிறழாது வந்டை யுயிர்ப்பி 

னாசிடை யெதுகையென் றநறிச்தனர் கொளலே '' 

சான்றா.ராகலின், 

அவை வருமாறு; 

! தக்கோலந் இன்று தலைடிறையப் பூச்சூடிப் 

பொய்க்கோலஞ் செய்ய வொழியுமோ-வெக்கா லு 

முண்டி வினையு ஞூறைக்கு மெனப்பெரியோர் 
சண்டுகை விட்ட மயல் ”' 

எனவும், 

! காய்மாண்ட தெங்கின் பழம் வீழக் கமுகினெற்றிப் 

பூமாண்ட தந்தேன் பரொடை£யி வருக்கை போழ்த்து 

தேமாங் கனிசிதமி வாழைப் பழங்கள் ௫ந்தும் 

எமாங கதமென் மசிசையாற் ஏிசைபோய அண்டே ” 

எனவும் போக்தவிவற்றுள் பொய்க்கோலம், காய்மாண்ட என யகர 

லோற்றிடை வர்த வாசிடை யெதுகை கொள்க,
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'! மாக்கொடி மாலயு மெளவற் பக்தரும் 

கார்க்கொடி. முலலையுங் கமழ்ர்க மல்லிகைப் 

பூக்கொடிப் பொதும்பும் பொ ன்னின் ஞாழலுச் 
ர் 

தூக்கடி கமழ்ரந் துதான் றுறக்க மொத்ததே 

(1 art SO BID gs இர்க்கிலென் தன்ரய்ந தடக்கலென் 

பாத் துழிப் பெப்யிலலன் பல்லோர் பழிக்க லென் 

தோற்பையு ணின்று கொழிலறச் செய்தாட்டுங் 

கூத்தன் । (றப்பட்டக் ala” 

( அர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம் 
) ஓதலிற் சிறக்தன் ஜெழுக்க முடைமை ' 

இவை ரகர வொற்திடைவர்த அசிடையெதுகை, 

் அவ நுருவின வாயினு மாபயந்த 

பால்வே ௮ருவின வல்லவாம் - பால்போ 

லொருதன்மைச் தாரு மறகெனி யாபோ 

அருவு பலகொள லிங்கு ”' 

இ௫ லகரவொற்மிடை வக்க அசிடையெழுகை. 

( அந்தரத் துள்ளே யகங்கை புறங்கையா 

மந்தரம் போலு மனைவாழ்க்கை--மர் தரத்துள் 

வாழ்சின்றோ மென்று மகிழன்மின் வாணாளும் 
9 போகின்ற பூளையே போன்று ' 

இது ழகர வொற்றிடை வந்த ஆரிடையெதுகை, 

இவையெல்லாம் வரலாற்று முறைமையோடுங் கூடி யியைந்தினிய 

வாய்க்கிடப்பனவே கொள்ளப்படுமென்க. அ௮ண்டே என்ற ஏகார 

விதப்பினல் எதுகைத்தொடையானே பாவினம் வருவது, பிற 

தொடையால் வருமாயினும்) அ௮ல்லதாஉம் தலையாகு மோனையானும் 

வரப்பெறு மெனக் கொள்க. !:*துகைக் தொடையா லினம்பிற 

விரவினு௫் சிறப்புடை மோனையுஞ் சிவணு மாண்டே'' எனப் 

பிறழருஞ்சொனனார். 

    

* எதுகைத் தொடையா னடிபிற வ ரவியும்! எனவும் பாடம்,
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மேற்காட்டிய பாவினத்துள்ளும் பிறவற்றுள்ளு மெதுகைத் 
தொடையான் வருமாறு ௪ண்டு கொள்க. (அவாவென்றே LI Gh Aor 

ராழா வொரு சாரார் ***”” என்பது இறுதியியைபாய் வர்ததாயி 

னும் கெடிலெதுகையாய் வந்தத. முரணாய் வரும் பாவினமும், 

அளபெடையாய் வரும் பாவினமு Cog wad) Hite gd, Crow door 

யிற் Hts gto ore Qarer s கண்டுகொள்சு. 

தலையாகு மோனையாற் பாவினம் வருமா று:-- 

( கருநீல மணிக 5 கதப்பினயற் 

கருநீல மணிந்தன கண்ணிணைகள் 

கருநீல மணிக்ககிர்க் கட்டியெனக் 

கருநீல மணிந்த கருங்குழல்கள் '' 

எனக் கொள்க. 

மிருதிவகையால் ய, ர, ல, ழ என்னும் கான்குமே யாசென்று 

ராயினும், வல்லினத்துப் பகரமும், மெல்லினத்து ௩, ஞூ, ண 

வென்னு மூன்று மொழித்து, * 
தாசாய் வரவும் பெறும். ண, ம, ன வென்னு மூன்றும் வல்லினஞ் 

சார்ந் தாசாகா; வகார, நகார, மகாரத்தோ டியைந்து மாசாகா 
வெனக் கொள்க. இன்னு மவவேகார விதப்பினானே உரையிற் 
கோடலென்பதனால் விட்டிசை மோனையும், இடையிட்டெதுகையுங் 

கொள்ளப்பசிம்) என்னை? 

எல்லா வொற்று மொரோ விடத் 

 விட்டிசை மோனையு மிடையிட் டெதுகையு 
9 

மொட்டி வரூ௨ மொருசாரு முளவே 

என்ர ராகலின். 

வரலா I 

௮௨ g Mur add Sanwa? on 

கொ அலைய னின்னாட்டை நீ” 

இதனுண் மு தலெழுத்திண்டு மளவொத்து விட்டிசைத்சமையால் 
விட்டிசைமோனை, 

  

* அல்லா வொற்றும்' எனவும் பாடம். 

1 வகார ஈகார தகார மகாரத் தோடு ' எனவும் பாடம்,
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இடையிட் டெதுகை வருமாறு:-- 

1 கோடா ரெல்வளை கெகிழ காளு 

செய்த லுண்கண் பைதல் கலுழ 

வாடா வவவரி புதைஇப் பசலையும் 

வைகறோறும் பைபையப் பெருகன 

சோர் நீடா ரிவணொென நீமனங் கொண் 

கேளார் கொல்லா காதலர் சோழி 

வாடாப் பெஎவம் வார்முகச் தெழிலி 

பருவஞ் செய்யா தழ வலமினர்பு வளைஇ 

யோடா மலையன் வேலிற் 

கடி.து மின்னுமிக் கார்மழைக் குரலே '' 

இஃது அ௮டியிடையிட் டெலுகை வக்தமையா லிடையிட்டெ துகை, 

எல்லா வெதுகைக்கு முதலசை சேர்க்கு நிரையும், நிரைக்கு 

கேரும் வாரா. நேர்க்கு நேரும், நிரைக்கு நிரையுமே வருவதென 4 

கொள்க, 

£ நிரைகேர் மறுதலை யடையா தம்முளு 

மெதுகை மு.தலசை யென்மனார் புலவர்'' 

எனவும், 

யாவகை யெ.துகையு *மசைமுறை பிறழாப் 

பாவகை கான்காம் *பாட்டி. னுள்ளே ”' 

எனவுஞ் சொன்னாராகலின். 4 விதப்புக்களவி வேண்டியது விளைக் 

கும்” என்பது தச்திர வுத்தியாகலி னிவவா நுரைச்கப்பட்டது, 

பிறரு மோனைக்கு மெதுகைக்கு மிவ்வாறே சொன்னார்) என்னை ? 

1 அடிகொறுச் தலையெழுத் தொப்பது மோனை 

௮தொமிச் தொன்மி னெதுகைக் கொடையே 
ஆயிரு தொடைக்குங் 1களையெழுக் துரிய ” 

என்டர் தொல்காப்பியமா, 
  

* : அசை நிலை ' எனவும் பாடம், 
* * பாட்டி டூங் காலே ” எனவும் பாடம், 

1 செையெழுத்து-இன வெழுத்து,
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! முதலெழுச் கொன்றின் மோனை யாகு 

மஃதொழித் கொன்தி னெதுகை யாகு 

மாயிரு கொடைக்குங் கினையெழுக் துரிய” 

TOTO ஈத்தத்தனா், 

' மூதலெழுச் தொன்றின் மோனை யெதுகை 

முதலெழுத் தளவோ டொத்து முதலா 

வ%தொழிந் கதொன்றி னாகு மென்ப 

விவ்விரு தொடைக்குங் கிளையெழுத் துரிய '' 

என்றா பல்காயனார். 

₹ முதலெழுத் தொன்றி முடிவது மோனை 

யேனைய தொன்றி னெதுகைக் தொடையே 
யுறுப்பி னொன்மின் விகற்பமு மப்பா 

னெஷிப்பட வந்தன நேரப் படுமே '' 

என்றார் * காக்கை பாடினியார். (௩௭) 

[ழாண் தோடை ஆமாறு | 

38. மொழியினும் பொருளினு முர ணுதன் முரணே 

என்பது என்னுதலிற்சோரோவெனின், நிறுத்த முறையானே அடி 

மூரணாமா நுணர்கத்துதல் ,நூதலித்று, 
இசன் பொருள்:--அடிகொறுஞ் சொல்லும் பொருளும் மறு 

sous தொடுப்பது அடி முரண்டொடை எனப்பகி மென்ற 

வாறு, 

அம்முரண் மூன்று வகைப்பசிம். ௮ுவைசொல்லும் சொல்லும் 

முரணுகலும், பொருளும் பொருளும் முரணுதலும், சொல்லும் 

பொருளுந் தம்முண்முரணுகலுமென. இனியொருசா ரா௫ரியர் 

  

௮வைதா மைந்து விகற்பமா மென்பர், உவை யாவையோ வெனின்), 

சொல்லும் சொல்லும் முர ணுதும், பொருளும் பொருளும் முூரணு 

தலும், சொல்லும் பொருளுஞ் பொல்லொடு முரணுதலும், சொல் 

ஓம் பொருளும் பொருளொடு முரணுதலும், சொல்லும் பொரு 

ளுஞ் சொல்லொமிம் பொருளொடு முரணுதலும் என விவை, 
  

*  காச்கைபாடினியார் ' என்றும் பிரத பேதம் உண்டு,
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வரலாறு: 

1 செந்தொடைப் பகழி வார 9ச் செஞ்சிறந்து 
கருங்கைக் கானவன் களி ।றுகிறத் தழுத்தலிற் 

பசும்புண் வார்ர்த வசும்புடைக் குருதியொடு 

வெள்விளி பயிற்று சாட 

னுழைய ஞகைவும் விழையுமென் னெஞ்சே % 

இது சொல்லும் சொல்லும் முரணிய. * செந்தொடை நிற 

மன்று ) செவ்வை. கருங்கை நிறமன்று; கொலைதக்தொழில், 

(! தீமேய் திறல்வரை நுழைஇப் பரிமெலிந்து 

நீர்சசை பெரு௮ கெடுதல் யானை 

வானதுர் * தழங்குரன் மடங்க லானாது 

நிலஞ்சேர்பு 1 முயங்கு புலஞ்சேர் மரத்த 

நிலவென விளங்கு நிரைவளைப் பணைத்தோ 

ளிருளே ரைம்பா லொழியப் 

பொருள்புரிக் தகறல் புரைவதோ வன்றே” 

இத பொருளும் பொருளும் முரணியது. தீயென்னும் பொரு 
ட்குநீரென்னும் பொருஞம், வானென்னும் பொருட்கு நிலமென்னும் 

பொருளும், நிலவென்னும் பொருட்கு இருளென்னும் பொருளும் 

மறுதலைப்பட்டன,॥ 

₹! பெருநிலக் குறுமகள் பிமிதோர்ர்.து ஈடுங்கலிற் 
சிறுமை கூர்ந்த செல்சுடர் மாலையொடு 
கெடுநீர்ப் பொய்கைக் $ குறுநீர் தந்த 

தண்பனி யவிழ்மலர் காறுநின் 

கண்பனி துடைமார் வந்தனர் ஈமரே ” 
  

* செந்தொடை என்புழிச் செய்யதாய வண்ணமில்லை; செம்மை என் 
னுஞ் சொல்லே, ₹* கருங்கை ' என்புழிக் கருமை என்னும் வண்ணமில்லை; 
சொன்று வாழுங்கை யுணர்த்தியது ' எனவும் பிரதிபேதம் உண்டு, 

1 (வேேங்குரல் ' எனவும் பாடம், 

1 * மூழங்கு ' எனவும் பாடம், 

॥ த-ரீர், வான்-ிலம், கிலவு-இருள் எனப் டொருளொடு டொருண் முரணி 

யது, எனவும் பாடம், 

$  குறுநர்' எனவும் பாடம், 
19
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இது சொல்லும்பொருளும் சொல்லொடு மு.ரணியது, * நெடு 

நீர் என்பது சொல், குறுநீரென்பது சொல், பெருநிலம் பொருள். 

£ செந்தி யன்ன ர்சனத்த யானை 

நீர்சசை பெறாறுக் கானற் 

றஹேர்ரசைஇ யோடுஞ் சு. ரனிறந் தோரே " 

இ௫ சொல்லும் பொருளும் பொருளொடு முரணிய. செந்தி 

யென்புழிச் செம்மையு முண்டு; தீக்கட் செய்யதென்னுஞ் சொல்லு 

மூண்டு. நீர்ரசை பெரு வென்புழிச் சொல்லில்லை ) முரணியது 

பொருளெனக் கொள்க. 

1 ஓங்குவரைத் [தொடுத்துக் தாழ்ந்திரங் கருவி 

செங்குர லேனற் பைங்கிளி யிரியச் 

சிறுகுடித் ததும்பும் பெருங்கன் னாடனை 

நல்ல னென்றும் யாமே 

தீய னென்னுமென் றடமென் மோளே ” 

இது சொல்லும் பொருளும் சொல்லொடும் பொருளொடு முர 

ணியது. '! செங்குரல்' என்புழிச் சொல்லுமுண்டு; செம்மை குரற் 

கண்ணுமுண்டு. ( பைங்கிளி ' என்புழிச் சொல்லுமுண்டு ; பசுமை 

திளிக்கண்ணுமுண்டு) செம்மை யென்பதும் பசுமை யென்பது முர 

eer, 4 ஒங்குவரை தொடுத்துக் தாழ்ர்இிரங் கருவி ' என்பதூஉ 

மதுவெனக் கொளக, 

இனி ௮ுவை எட்டுத் இறத்தானும் முறையே வருமாஹறு:-- 

 இருளவிரிந் தன்ன மாநீர் மருங்கின் 

நிலவு குவிச்தன்ன வெண்மண லொருசிறை 

யிரும்பி னன்ன கருங்கோட்டுப் புன்னை 

பொன்னி னன்ன அண்டா திறைக்குஞ் 
  

ச நெடுநீர் என்புழி நெடுமையென்னுஞ் சொல்லுமுண்டு; நீரும் நெடிது, 
குறுரர்தந்த என்புழிக் குறிது என்னுஞ் சொல்லுண்டு; குறிய பொருளில்லை' 
எனவும் பிரதிபேதம் உண்டு, இது /குறுரர்' என்னும் பாடத்திற்கியைந்த பொரு 

ளாகக் காணப்படுகின்ற து. 

1 சினநுதல' என்றும் பாடம், 

4 * தொடுத்த' எனவும் பாடம்,
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சிறுகுடிப் பரதவர் மடமகள் 

பெருமதர் மழைக்கணு முடையவா லணக்கே '' 

இஃது அடிதொறுர் பொருளால் வர்து மறுதலைப் படத் 

தொடுத்தமையா லடிமுரண், 

«Foot Cure ang லொல்குபு 

சுருங்கிய நுசுப்பிற் பெருகுவடச் தாங்கிக் 

குவிந்து ணங் கரும்பிய கொங்கை விரிந்து 

திதிய பெரிய நிகர்மலாக் கோதைதன் 

வெளவளை க் தோளுஞ் சேயரிக் கருங்கணு 

மிருக்கையு நிலையு மேர்தெழி லி.பக்கமுக் 

துவர்வாய்த் தீஞ்சொலு முவந்தெனை முனியா 

தென்று மின்னண மாகுமதி 

பொன்றிகழ் நெடு2வற் போர்வல் லோயே ”' 

இஅகனுள் இணைமுரண் முதலாய ஏழு விகற்ப முறையானே 

வந்தவாறு கண்டு கொள்க, முரண்டொடை யிலக்கண மிவ்வாறே 

பிறருஞ் சொன்னார்; என்னை ( 

மொழியினும் பொருளிலு முரணுதன் முரணே '' 

என்றார் தொல்காப்பியனார். 

(! சொல்லினும் பொருளினு மாறுசோண் முரணே ” 

என்ருர் பல்காயனா. 

பொருளிலு Gur Suan முரணுகன் மூரணே '' 

என்றார் ஈத்தத்தனா. 

ப பொருளினுஞ் சொல்லினு முரணச் தொடுப்பின் 
முரணென மொழிப முந்தை யோரே” 

er ara மயேச்சுரர். 

Cp pete யுரைப்பினும் பகைத்தொடை யாகும் ” 

சான்றார் ௮விஈயனா,
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1! மொழியிலும் பொருளினு முரணச் தொடுப்பி 

னி ரண் கொடையென் றெய்தும் பெயரே” 

என்றார் காக்கை பாடினியார், (௩௮) 

படு துவுமது ] 

29, கடையிணை பினமூர ணிடைப்புணர் முரணென 
விவையுங் கூறுப வொருசா ரோரே 

என்பது என்னு கலிற்றோவெனின், முரண்டொடைக் கொரு 

சா ராசிரியர் வேண்டும் விகற்ப முணர்த்துதல் நூதலிற்று, 

இதன் பொருள் :--கடையிணைமுரணும், பின்முர ணும், இடைப் 

புணர்முரணு மென்று சொல்லுவ ரொருசா ராிரியர் என்ற 

வாறு, 

கடை GRE மறு தல்ப்படத் கொடுப்பது கடையிணைமுரண், 

சடைச்ரு மிரண்டாஞ்£ரு மறு தலைப்படத் தொடுப்பது பின்முரண், 

இடை யிருசீரு மறுதல்ப்படத் தொடுப்பது இடைப்புணர்முரண் 

எனக் கொள்க. கடையிணை பின்முரண் இடைப்புணாமுரண் என்ற 
தல்லது; அவற்றிற் கிலக்கணங் கூதிற்றில்லை யாயினுஞ், சொல்லின் 

முடிவி னப்பொருள முடித்த லென்பது தந் ரவுத்தியாகலானும், 

உரையிற்கோட லென்பதாகலானு மிவவா அுரைக்கப்பட்டது. 

அவற்றுக்குச் செய்யுள வருமா I i 

6% மீன்றேர்ந் தருந்திய கருங்கால் வெண்குருகு 

தேனார் ஞாழல் விரிரினைக் குமூஉந் 

தண்ணர் துறைவன் றவிர்ப்பவும் தவிரான் 
றேரோ காணலகங் காண்டும் 

பீரேர் வண்ணமுஞ் சறுநுதல் பெரிதே '' 

இது கடையிரு£ரு மறுதலைப்படத் தொடுத்தமையாற் கடை 

பிணைமுரண். 

ஈ சார லோங்கிய தடர்தாட் டாழை 

கொய்ம்மலர் குவிர்.து தண்ணிழல் விரித்து 
  scat’ 

௫ 

ச ் மீன்றேர்ச்து வருர்திய எனவும் பாடம்,
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தமிய மிருக்தன மாகி சின்று 

நலனுடைப் பணிமொழி நன்குபல *புகழ்ந்து 

விங்குதொடிப் பணைத்தோ ணெ௫ூழத் 

துறர்தோ னல்லனெம் மேனியோ தீதே” 

இ௫ கடைச்€ரு மிரண்டாஞ்€ரு மறுதலைப்படத் தொடுத்த 

மையாற் பின்மு ரண். 

॥ போதலிழ் குவிஞ்சி [கெடுக தண் மால்வரைக் 

கோதையிற் ருழ்க்த வோங்குவெள் எருவிக் 

BIG SOT Ch QF RRO பசுங்கூ தாளி 

வோல் விரிமலர் முகையொடு விரைஇப் 

பெருமலை* ரா ரிழிதரு நலங்கவர்ந் 
தின்னா வாயின வினியோர் மாட்டே” 

இஃது இடையிருசீரு மறுதலைப்படததொடுசதசமையா லிடைப் 

புணர் முரண். 

இவ்வாறு கூறினார் கையனா ரென்னு மாசிரிய ரெனக் கொள்ச, 

இவையுங் கூறுப வென்ற உம்மையான் முதற்ச ரொழித்து 

மூன்று சீர்க்கண்ணு மறுதலைப்படக் தொடுப்பது கடைக்கூழை 

மு. ரணெனப்படும், 

வரலாறு :-- 

( காவியங் கருங்கட் 1செய்யவாய்ப் பைந்தொடி 

பூவிரி ஈறுமென் கூந்தலும் 

வேய்புரை தோளு மணங்குமா ரி லெம்மே 

இதன் முதலடியில் கருங்கட் செய்யவாய்ப் பைந்தொடி were 

கடைச்சர் மூன்று மறுதலைப்படத் தொடுத்தமையாற் கடைக்கூழை 
மூரணெனக் கொள்க, 
  

* புகன்று ' எனவும் டாடம், 
ர : நறுர்தண் ? எனவும் பாடம், 

1 : செவ்வாய் ' எனவும் பாடம், 
1 (எமக்கே' எனவும் பாடம்,
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ஒன் றினமுடிக்த றன்னின முடித்த லென்பது தந்திரவுத்தியாக் 
லின் ஏனைத்தொடைக்கு மிவ்வாறே கொள்க. 

௮வை சொல்லுமாறு;--. கடையிணைமோனை, பின்மோனை, 

இடைப்புணர்மோனை, கடைக்கூழைமானை, எனவும் | கடையிணை 
பெ௫கை, பின்னெதுகை, இடைப்புணபெ.துகை, கடைக்கூழையெ 

அகை எனவும்) கடையிணையியைபு, பின்னியைபு, இடைப்புணரியைபு, 
கடைக்கூழைபியைபு எனவும் ; கடையிணையளபெடை, பின்னள 

பெடை, இடைப்புணரளபெடை, கடைக்கூழையளபெடை எனவுகு 

கண்டு கொள்க, 

அவற்அிற்குச் செய்யுள் :-- 

1 பூர்தார்ச் ॥றுகிளி புலம்பொடு புலம்ப 
மைம்மலர் நெடுங்கண் வாங்கமை நெடுந்தோ 

ளந நுண் கொடியிடை * கொடியேற் நுறந்து 
சறடிச் சிலம்பு சிலம்பொடு சிலம்ப 

* வேதி லாளனோ டிவவமிப் 
போதல் கண்டனையோ வாழிய புற2வ” 

இக.னுட் கடையிணைமோனை முதலாகிய நான்கும் வந்தவாறு 
சண்டுகொளக, 

 வஞ்சியங் கொடியின் வணங்கிய நுணங்கிடை 

மலர்புரை வடிக்கண் வாங்கமைச் தொடித்தோண் 

மதிபுரை சிறுநுதல் நறுமென் கூந்தல் 

வான்கதிர் வடமலி தடமுலை மடவரல் 
பஞ்சியஞ் சீறடி. பனிப்பவிவ் 

வெஞ்சுர மிதிப்ப விளைந்த தால் விதியே 

இதனுட் சடையிணை யெதுகை முதலாகிய கான்கு விகற்பமும் 

வந்தவாறு கண்டுகொள்க, 

( பயலறல் போலும் பூங்குழற் பிழம்பே 

தொய்யிலும் பொன்னே சாயலு மயிலே 
  

* ௮ணங்கிநளிடை யெற்றுறந்த ' எனவும் பாடம், 

1 * ஏதில் காளையோ டிவ்வழி ' எனவும் பாடம்,
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சிலையே நுதலும் முறுவலு *முக்தே 

மயிலும் பாலு மாம்பலு மொழியே 

யரிமதர் கநெடுங்கணு மயிலே 

வரிவளைத் தோளி முகமுமோர் மதியே” 

இதனுட் கடையிணையியைபு முதலாகிய சகான்கு முறையானே 
வந்தவாறு கண்டுகொள்க, இஃதிறுவா யெழுவாயாகக் கண்டு 
கொள்க, 

 மெல்லிணர் நறும்பூ விடாஅ டொடாறுள் 

செய்கையும் வழாஅ டெய்வமுக் தொழாது 

ளினிகினி னகா௮ ளிராஅ௮ள் யாவதும் 

விரிமலர் மராஅங் குராறும் விராஅம் 

பின்னிருங் கூச்ச னன்னுத 

லென்னா குவள்கொ லென்னுமென் னெஞ்சே ” 

இதனுட் கடைபிணையளபெடை முதலாகிய கான்கு விகற்பமு 
முறையானே வர்தவாறு கண்டுகொள்ச, 

இன்னும், (இளையுங் கூறுப லொருசாரோசர யென்ற வும்மை 
விகப்பினால் ௮டி யடி.2காறுங் கடைச்சர்க்கண் மு. கலெழுக்தமொழியு 

மொன்றிவந்தாற் கடைமோனையென்றும், இரண்டா மெழுத் தொன்றி 

வர்சகாற் கடையெதுகை யென்றும், கடைச்சீர் மறுதலைப் படத் 

தொடுத்து வர்தாற் கடைமுரணென்றும், ௮டிதொறுங்கடைச் சீரி 

O58 யெழுச்கொன்றி வகர்தாற் சடையிபை பென்றும், கடைச்€ரள 

பெடுத்துவர்சாற் கடையளபெடைபயென்று மிவ்வாறு பெயரிட்டு 

வழங்குவாரு மூளரொருசா ராசிரியரெனக் கொள்க, 

வரலாு :- 

் வளரிளங் கொங்கை வான்கெழு மருப்பே 
பொறிவண் டோதியித் பாடுமா மருளே 
வாணுக லொண்மதி மருட்டு 
மாயோ ஸளிவளென் ஜனோய்தணி மருந்தே '' 

இஃது அடிதொறுங் கடைச்சீர்க்கண் முதலெழுத் தொன்றி 

வரத் தொடுத்தமையாற் கடைமோனை, 
  

* மணியே' எனவும் பாடம்
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! சுரிதரு மென்குழன் மேலு மாலைகள் சூட்டினீர் 

புரிமணி மேகலை யாளை யாரமும் பூட்டினீ 

சரிசவழ் வேனெடுங் கண்களு மஞ்சன மூட்டினீர் 

வரிவளை பெய்தளை யாளை நுண்ணிடை வாட்டினீர் 

இது அடி சோறும் கடைச்சாக்கண் ணிரண்டா மெழுத்தொ 

ன்மிவரத் தொடுத்தமையாற் சடையெதுகை. 

கயன் மலைப்பன்ன கண்ணிணை கரிதே 

தடமுலைத் திவளுர் தனிவடம் வெளி? 

நூலினு நுண்ணிடை சிறிதே 

யாடமைத் தோளிக் சல்குலோ பெரி "' 

இஃது அடிதோறும் கடைச்சர் மறு தலைப்படத் தொடுத்தமை 

யாற் கடைமுரண்,. 

1 மாமலர் நெடுங்கண் மானோக் செவே 

பொன்மலர் வேங்கை புணர்முலைச் சுணங்கே 

நறுமலர்க் கூர்தலு மறல 

* செறுமலர்க் கமல மலைத்தது முகமே 
7 

( ஈத்துவக்கு மின்ப மறியார்கொ ருமுடைமை 

வைத்திழக்கும் வன்க ணவர் '' 

் ௮ளவதியா னட்டவன் சகேண்மையே கீழ்நீர்த் 

தறியதியான் பாய்ந்தாடி யற்று '' 

என விவை முதற்£ர்க் கடையொத்து வந்தமையாற் கடையியைபு, 

! தொகெடற் ௮ுறைதுறை திரிதருஞ் சுறுக் 
கருங்கழி கலந்து கலித்தருங் கராறு 

மறிதிரை மகரமும் வழாது 

வெலிநீர்ச் சேர்ப்ப விக்கெ.றி தகா '' 

இது கடையளபெடை, பிறவுமன்ன, (௩௯) 

  

* ! ஒண்மலர்' எனவும் பாவம்,
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| அடியியைபுத்தோடை ஆமாறு. 

40. இஹறுவா யொப்பினஃ இயைபெனப் படுமே; 

இதன் ஸுூதலிற்2ராவெனின், நிறுத்கமுறையானே யடி. 
யியைபத் தொடையாமாறுணர்த்துக seo) oo). 

இதன் பொருள:-- அடிகோறு மிறுதிக்கண் ணெழுச்தாலுஞ் 
சொல்லானு மொன்றிவரின், ௮2 ௮டி. இயைபுத்கொடை யென் 
னப்படும் என்றவாறு, 

TOT MI .— 

 மாயோள கூந்தற் குரலு நல்ல 

* கூந்தலில் வேய்க், ச மலரு ஈல்ல 
மலே ரண்கணு நல்ல 

பலர்புக ழோதியு ஈனிகல் லனவே ” 

 இன்னகைச் அவர்வாய்க் களவியு மணங்கே 
நன்மா மேனிச் சுணங்குமா ரணங்கே 
யாடமைத் தோளி கூடலு மணங்கே 

யரிமதர் மழைக்கணு மணங்கே 

இருநுதற் பொதித்த தஇலதமு மணக்கே 

இவை யடிதோறு மிறுதயொன்றி வக்தமையான் அடிபியை 
பு. த்தொடை, 

இனி ௮வை எட்டுத்திறத்தானும் வருமாறு :-- 

( மொய்த்துடன் றவழு முகிலே பொழிலை 
மற்றச னயலே முத்துறழ் மணலே 

நிழலே யினியத னயலது கடலே 

மாதர் நதிலே வல்லே யியலே 

வில்லே நதலே வேற்கண் கயலே 
பல்லே தளவம் பாலே சொல்லே 

புயலே ரூழலே மயிலே யியலே 

ய தனால் 

* ௨ கூந்தற் பெய்த ' எனவும் பாடம், 

20
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இவ்வயி னிவ்வுரு வியங்கலி 

வனெவ்வயி னேரு மிழப்பர்தர் நிறைய 9) 

இதனுள் இணையியைபு முதலாகிய ஏழ விகற்ப முறையானே 

வஈதவாறு கண்டுகொள்க, 

ஈறு முதலாக (இயை பேனட்ப$மே' என்று சிறப்பித்தவதனால்; 
மோனையாய்வர்து இறுவாயொத்கால் மோனை யியைபென்றும், 

எதுகையாய் வரது இறுவாபொத்கால் ஈதுகை யியைபென்றும் 

தோணாய்வர் இ.ருவாயொத்தால் மு. ரணியை பென்றும், அளபெடை 

யாய் வந்து இறுவாயொக்கசால் அளபெடையியைபென்றும், பல 

வாய் வக்து இறுவாபொக்கால் மயக்கியைபென்றும், பிறவாராது 
இறுவாயொக்கால் செவ்வியைபென் ௮ம் வழங்கப்பதி மெனக் 

கொளக. 

௮வற்றுட் சில வருமாறு ;-- 

1 பூர்கண் பொழிலிடை வாரணக் அஞ்சும் 

பூங்கண் ணன்னை யில்லிடைச் அஞ்சும் 

பூங்கொடிப் புறத்தயற் குறவன் எஞ்சும் 

பூசலிக் களவென் றியாந்து.ஞ் சல2ம'' 

இது மோனையியைபுச்தொடை. 

அலைப்பான் பிறிதுயிரை யாக்கலுங் குற்றம் 

விலைப்பாலிற் கொண்டூன் மிசைவதூஉங் குற்றம் 

சொலற்பால வல்லாக சொல்லுதலுங் குற்றம் 

கொலைப்பாலுங குற்றமே யாம். 

இஃது எதுகை யியைபுக்தொடை, 

் இருளுக் கெரிவிளக் கென்றும் பகையே 

௮ருளுச் சலைவாழ்க்கை யஃதும் பகையே 

மருளுக்கு வாலறிவு *மாளாப் பகையே 

பொருளுக்கஃ தின்மை பகை ”' 

இது முரணியைபு க்தொடை. 

( ஏ ௪ வழங்குஞ் சிலையா பினிவாரல் 

மா௮ வழங்கு நெறி 

6 மாயா ' எனவும் பாடம், 
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₹ ஓ ஓதல் வேண்டி பொளிமாம்குஞ் செய்வினை 

யா௮து மென்னு மவர்?? 

இஃது ௮ளபெடை யியைபுத்தொடை. 

பரவை மாக்கடற் பகிதிரை வரவும் 

பண்டைச் 1செய்தி யபின்றிவண் வரவும் 

பகற்பின் முட்டா இரவிது வரவும் 

பசியு மார்கையும் வரவும் 

பரியினும் போகா தவப்பினும் வருமே?! 

இது மோனையு முரணுமாய்வர் இறுவாய் யொத்தமையான் 

மயக்கியைபுச் தொடை, 

“ஒங்குவரை யமன்ற வேங்கை ஈறுமலரு 

மீர்கெழு நெய்தல் வார்கெழு மலரும் 

பழனத் தாமரை யெழினல மலரு 

மில்லயற் புறவின் முல்லைவெண் மலரு 

மூராஅ௮ங் கடற்றிரை வீரா௮ மலரும் 

வேறுபட மிலைச்சிய நாறிருக் குஞ்சி 

யேச்தல் பொய்க்குவ னெனளவும் 

பூர்த ணுண்கணும் புலம்பா னாவே "' 

இது பொழிப்பெலுகையும், பொழிப்பளபெடையுமாய் வந்திறு 

வா யொத்தமையான் மயக்கியைபுத்தொடை, மயக்கியைபுக் தொ 

டைக் கெக்கணம் பலரும் ஈறு பிறிதாய் வர்ததாயினு மென்பாரு 

முளரெனக் கொள்க, 

௮து போக்கித்தொடை பல தொடுப்பினு மென்னுஞ்சூத்திரத் 

துட் காட்டுதும். இயைபுத்தொடைக் கிலக்சணம் பிறரு மிவ்வாறு 

சொன்னார்; என்னை? 

் இறுவா யொன்ற லியைன் யாப்பே" 

என்றார் தொல்காப்பியனார். 

£ இறுவா யொப்பினஃ தியைபென மொழிப" 

என்றா TH BLIGHT. 

1 * செய்தியி னின்றிவன்' எனவும் பாடம்,
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(( இயைபே யிறு௪ ரொன்று மென்ப ”' 

என்றார் பல்காயனார், 

£ இறு£ ரொன்றி னியைபெனப் படுமே” 

என்றார் ஈத்தத்தனார். (#0) 

[அடி ௮௱பேடைந்தோடை யாமாறு] 

41. அளபெடை யொன்றுவ தளபெடைத் தொடையே 

என்பதென்னுதலிற்றோ வெனின்; நிறுத்த முறையானே யடி 

யளபெடைச் தொடையாமா றஅுணர்த்துதல் நுதலிற்று, 

இதன் பொருள:---அடிகொறு முதற்சர்ச்கண் ௮ளபெடுத 
தொன்றிவரின் ௮%து ௮டியளபெடைத்தொடை யெனப்படுமென்ற 
வாறு, ் 

இச்சூத்திரத்துண் முதற்€ பென்பதில்லையாயினும், ! இருசர் 

மிசைவரத் கொடுப்பதை யிணையே ' என்னும் சூத்திரத்தினின்றும், 

சீர் என்றும் முதல் என்றும் இங்க கோக்கதிகாரம் வரவுரைக்கப் 

பட்டதெனக் கொள்க, 

ஒன்றுதலென்பது, 

! தனிரிலை முதனிலை யிடைநிலை யீறென 

சால்வகைப் படஉமள பாய்வரு மிடனே '' 

என்று சொல்லப்பட்ட உயிரளபெடையும், ஈஞ்ணகமன 

வயலள வாயத மென விவை பதினோரோற்றும் குதிற்ேேம் குறி 

லிணைக்முமென்று சொல்லப்பட்ட ஒற்றளபெடையும் தம்முள் 

ஒன்.மி வருவதெனக்கொள்க. கான் கடத்து மேழு நெட்டெழுத்து 

மளபெடுப்ப விருபத்தெட் யயிரளபெடையாம். அவ்விருபத்செட்டி 

னையு மெட்டுவிகற்பத்தானு முறழ இருநாற் திருபத்துநாலாம். பதி 

னோரொற்றுங் குறிற்குங் குறிலிணைக்மே மளபெடுப்ப விருபத் 

இரண்டாம். அவவிருபத் இரண்டினையும் எட்டு விகற்பத்தானு முறழ 
தூற்றெழுபத்தாறொற் றளபெடையாம், , ௮வை யிறுதி யிடைநிலை 

யாய்ச்கூறுபடுப்ப விரட்டியாம், அவையெல்லாம் செய்யுள்வந் துழிக் 

சண்டு கொள்க,
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: ஏ ௭ வழங்குஞ் சிலையா யினிவாரல் 

மா ௮ வழங்கும் வரை ”' 

இது சீர்க்கு முன்னும் பின்னு மெழுத்தின்கி யோழரெழுத்சே 

நின்றளபெ௫ித்தமையாற் றனிரிலை யளபெடைத்தொடை. 

 சாற௮ுரி சொண்டான் கதச்சே மதனழித்தான் 

AAY Cus gs லவன் '' 

இது மூகனின்ற சொல்லின்கட் பின்னு பெழுத்துப்பெற்று 

முதலெழுத் தளபெழுந்தமையான் முகனிலை யளபெடைத்தொடை. 

£ கடா௮க் களிற்றின்மேற் கட்படா மாதர் 
படாஅ முலைமேற் றுகில் 

இது முகனின்றத சீரி னிறுதி யெழுத்தளபெடுத் தொன்றிவரச் 

தொடுத்தமைபா லிறுஇரிலை பஎளபெடைத்தொடை, 

( பரா௮ய தேவர்க் கொழிச்சலு மாமோ 
விரா௮ய கோதை விளர்ப்பு '' 

இது முதனின்ற €ீரி னடுமின்ற எழுத்தளபெடுத் தொன்றிவரத் 

தொடுத்தமையா லிடைகிலை யபளபெடைத்தொடை, 

இனி ஒற்றளபெடை :-- 

! வண்ண்டு வாழு மலர்நெடுக் கூக்தலாள் 
பண்ண்டை நீர்மை *யரிது” 

இஃது இடைநிலையொற் றளபெடைத்தகொடை, 

( உரன்ன் னமைந்த வுணர்வின ராயி 

னரண்ண் ணவர்திறத்த தில்'' 

இஃதிறுதிரலையொற் ளபெடைதக்தொடை, 

தொடையே யென்றதிகாரம் வரவைத்துப், பெயர்த்தும் ௮ள 

பெடையொன்றுவ தளபெடைத் தொடையென்று மிகுத்துச் 

சொல்லியவதனால் முதலெழுத்தொன்றிவர் தளபெழுர்தால் 

மோனையளபெடைத் கொடையென்றும், இரண்டாமெழுத்தொன்றி 

வந்து அளபெழுக்தால் எதுகை யளபெடைத்தொடை யென்றும், 

மூரணாய் வரந்தளபெழுர்தால் மு ரணளபெடைத்தொடை யென்றும் 
ணை. 

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

பிற வாராகளபெழுந்தால் ரெவ்வளபெடைச்தொடை யென்றும் 

வழங்கப்பரிம், அவற்னிற்குச் செய்யுள் வர்தவழிக் கண்டிகொள்க, 

௮52 யெனின், அளபெடை யொன்ற௮ுவ தளபெடைத் 

கொடை பென்னது, ௮அளபெடைதக் கொடையே யென்று ஏகார 

மிகுத் துச்சொல்ல வேண்டியதென்னை பெனின், ஓ ந சாராசிரியரால் 

இணை முதலாகய ஒருசா ரளபெடை விகற்பங்கள் சிறுபான்மை 

யொன்௫ தளபெடுத்து வரினுங் கொள்ளப் பகிமென்ப திவித் 

தற்கு வேண்டப்பட்டது, 

தொடை விகற்பத்து நான்கு உயிரளபெடையும், இரண்டு 

ஒற்றளபெடையுந் தம்முண் மயங்கி வரப்பெறும், 

உதாரணம் ;-- 

‘gor oT QT நீஇ ணீஇர்' என்பது கொளக. 

இனி ௮வை யெட்டு விகற்பத்தானலும் வழுங்குமாறு:-- 

(௮ ௮ வளிய வலவன்றன் பார்ப்பினோ 

டீ இ ரிரையுங்கொண் டீரளைப் பள்ளியுட் 

டூ உந் இரையலைப்பத் தஞ்சா இிறைவன்றோண் 
மே எ வலைப்பட்ட ஈம்போ னறுநூதால் 

ஒ ஒ வுழக்குர் ுயா: 
இஃதடி.தோறு முதற்சீர்க்கண் ணள்பெடுத் தொன்திவாத் 

தொடுத்தமையா லடியளபெடைத்தொடை, 

(டசா௮ட் டா௮ மரைமல ருழக்கி 

பூடக் குவகப் போஒ தருந்திக் 

காய்ச் செர்நெற் கறித்துப் போஓய் 

மாத் தா௮றுண் மோஒட் டெருமை 

தேஎம் புனலிடைச் சோர் பான் 

மீஇ னா௮ரர் அகளுஞ் FQ) 
ரே௭ ராயர் நீஇ ணீஇ 

ரூரன் செய்த கேண்மை 

யாய்வளைச் தோளிக் சலரா னாதே"
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இசனு ளிணையளபெடைத்தொடை முதலாகிய வேழு விகற்ப 

ழூம் முறையானே வந்தவாறு கண்டுகொள்க, 

அளபெடைக்கிலக்கணம் இவவாறு பிறருஞ் சொன்னார்; என்னை 2 

₹ அளபெடைக் கொடைக்சே யளபெடை,. யாகும்”' 

என்றார் பல்காயனார். 

1 அளபெடைக் தொடைக்கே யளபெடை யொன்றும் *' 

எனருூர் SBE CHT. 

*4 அளபெடை யினம்பெறக் தொமிப்ப தளபெடை 23 

என்றார் அவிஈயனார். 

1 சொல்லிசை யளபெழ மிற்பதை யள பெடை ”' 

என்றார் சிறுகாக்கை பாடினியார், 

( அளபெழுச் தியாப்பிரஃ தளபெடைக் தொடையே ” 
என்முர் 1: திரிபுரமெரித்தவர் பெயர் ம௫ழ்க் ச பேராசிரியர், 

1  எழுவாயெழுச் தொன்றின்* ** * அளபெடையே "' 

மாவும் பண்மோனை * * * பணிமொழியே ”' 

இவற்றைப் பதம் கெ௫ழ்த்துரைக்துக்கொளக; (௪௧) 

5. இரு?ர் மிரைவாத் தொடுப்பதை மிணையே, 

மோனை முதலாகிய வைந்து தொடையு முூணர்த்தி யவற்றின் 

விகற்பமு முணர்ச்துவா னெடுத்துக்கொண்டார், அவற்று ளிச்சூத் 

இ.ர மிணையாமா நுணர்க்துதல் நதலிற்று, 
  

அளவே யினம் பெற: எனவும் பாடம், 

1 * உயரும் புரஈகாச் செற்றவன் பெயர், என்றும் பாடம், 

1 எழுவா யெழுத்தோன்றின் மோனை யிறுதி யியை பிரண்டாம் 

வழுவா வெழுத்தொன்றின் மாதே யெதுகை மறுதலைத்த 
மொழியான் வரினு முரணடி, தோறு முதன்மொழிக்க 

ணழியாசளபெடுச் தொன்றுவ தாகு மளபெடையே, 
(யாப்பருங்கலச்காரிகை) 

(7 மாவும்புண் மோனை யியைபின் னகைவடி. யேரெதுகைக் 
். சேவின் முரணு மிருள்பரச் தீண்டள பாவளிய 

Candas தாதி யுலகுட ஞொச்கு மேயிரட்டை 
பாவருஞ் செந்தொடை பூத்தவென் ராகும் பணிமொழியே, 

(யாப்பருக்சலக்காரிகை)
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இதன் பொருள் :--முதலிரு சீர்க்கண்ணு மேலடிக்கண் வரத் 
தொடுத்தாற்போல மோனை முதலாயின வாசக்தொடுத்தால், அவை 
யிணைமோனை, இணையெதுகை இணை மரண், இணையியைபு, இணை 

யளபெடை யெனப்ப௫ிம் என்றவாறு ; என்னை? 

£ இரண்டாஞ் சீர்வரி னிணபெனப் படுமே '' 

என்றார் பிறரு மாகலின். 

அவற்றிற்குச் செய்யுள் வருமாறு ;-4 

 தண்ணறுந் தகர நீவிய கூந்தற் 

ருதார் கண்போ தட்டுப முடிக்கத் 

தயங்குமணித் களாகடைப் புதல்வர் தாயொ0் 
தம்மனை தமரொடுங் Dal s 

தனிரிலைத் தலைமையொடு பெருங்குறை வின்றே 

இ௫ முதலிரு£ர்க்கண்ணு முகலெழுத் தொன்றிவரத் தொடுத் 
தமையா லிணைமோனை ச்தொடை, 

 கல்லிவர் முல்லைக் * களிவண்டு வாய்திறப்பப் 

பல்சகதிரோன் செல்லும் பகனீங் கிருண்மாலை 

 மெல்லியலாய் மெல்லப் படர்ந்த திதுவன்றோ 
சொல்லியலார் சொல்லிய போழ்து '' 

இது முதலிருசீர்க்கண்ணு மிரண்டாமெழுத் தொன்றிவரத் 

தொடுத்தமையா லிணையெதுகைத்தொடை. 

கருங்கால் வெண்குருகு கனை துயின் மடியு 

மிசிகுதுறை யகன்கழி யினமீன் மாந்தி 

1 யோங்கிருங் கனிக்கோட் டிருஞ்சனை யுறையுர் 
தண்டுறை வெஞ்செலன் மான்றேர்ச் சேர்ப்பன் 
பகல்கமீஇ யெவ்வச் தீரக் 

கங்குல் யாமத்து வர்.து நின்றனனே 

இது முதலிரு சீர்ச்கண்ணு மறுகலைப்படத் தொடுத்தமையா 

லிணைமுரரண், 

* ( கணவண்டு ' எனவும் பாடம். * ! சொல்லியார் £ எனவும் பாடம், 
ந் * ஒங்கிருக் .தளிர்தோட்டிருஞ்சுனை' எனவும் 'ஓக்கிருங்தளிர் 

கோட் டிருஞ்சுனை' எனவும் பாடம்; 

ரரி
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£ பிரிந்துறை வாழ்க்கையை யாழும் பிரிந்தும் 

இருந்தெய்க்கு கெஞ்சே 1 யிருக்து--பொருக்தும் 
பெரும்பணைச் தோளி:குணனு மடனு 

மருஞ்சுர.ச துள்ளும் வரும் '' 

இது கடையிருசர்க்கண்ணும் ஈற்றெழுத் தொன்றிவரத 
தொடுக்சமையா லிணையியைபு. 

்' உலாஅ வலாஅ தொருவழிப் படாது 
தலாஅ௮ வெலாஅ வென்றிது வினவும் 
வெரீஇ வெரீழடி வருதியோ நீ 
யொரீஇ யொரீஇ யூரல ரெழவே ” 

இது முதலிருசீர்க்கண்ணு மளபெடுத்தமையா லிணையள 

பெடை. ௮%தே யெனின், இணைமுகலாகய தொடை விகற்பங்கட் 

திலக்கியம் ஈண்டன்றோ காட்டற் பால; மேற்காட்டிய தென்னை ? 

எனின், முதலேழு விகற்பமு முறையானே ஒரு செய்யுளுள்ளே வர் 

த.௮ சண்டு கற்பார்க் கெளிமை நோக்கித் தத்தர் தொடைகளோடு 

மியையக் சாட்டிய sang இலக்கண முறையாய இண்டுக் காட்டப் 
பட்டதகெனக் கொள்க, (௪௨) 

| போழிீப்பு மோனை ஆமாறு ] 

45.  முூதலொடு மூன்ருஞ் சர்த்தொடை பொழிப்பே. 

என்பது என்னுதலிற்றோவெனின், பொழிப்பாமா gears gi 

தல் நூதலிற்று, 

இதன் பொருள் :--முதற் சீர்க்கண்ணு மூன்றாஞ் 2ர்க்கண் 
ணும் மோனை முதலாயின வரக்தொடுப்பது பொழிப்புக்தொடை 
யெனப்படு பென்றவாறு, 

௮வை பொழிப்புமோனை, பொழிப்பெதுகை, பொழிப்பு 

மூோரண், பொழிப்பியைபு, பொழிப்பளபெடை எனக் கொள்க, 

( இரிடை விட்டினி தியாப்பது பொழிப்பாம்'' எனவும் « am? 
ரிடைவிடிற் பொழிப்பொரூஉ௨ விருர் '' எனவும் பிறரும் சொன் 

னாராகலின், 
  

t  புகமும்-பொருளும்' எனவும் பாடம் 

21
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வரலாறு: 

(! கணங்கொள் வண்டினக் கவர்வன *3மய்ப்பக் 

கழி?ச ரடைகரைச் கதிர்வாய் திறக்க 

கண்போ னெய்தல் கமழு மாங்கட் 

கலிமாப் பூண்ட கடுந்தேர் 

கவ்வைசெய் தன்றாற் கங்குல் வந்தே '' 

இது முதற்சீர்க்கண்ண மூன்றாஞ் சர்க்கண்ணு முதலெழுகத் 

தொன்றி வரக்தமையாற் பொழிப்। | 2மானை, 

(! பல்கால் வக்.து *1மெல்லக் கூறிச் 

சொல்வன் மையி னல்லவை புணர்ந்து 

செல்புன லெடுத்த பல்பூங் கழனி 

தல்வய லூரன வல்ல 

ஜனொல்லா னுணர்த்தும் பல்குறை மொழியே ப 

இது முதற்சீர்க்கண்ணு மூன்றாஞ் சீர்க்கண்ணு மிரண்டா 

மெழுச் தொன்றிவரச் தொடுத்தமையாற் பொழிப்பெ.துகை, 

 ஒங்குவரைக் தொடுத்த தாழ்ந்திலங் கருவி 

சேங்குர லேனற் பைங்கிளி யிரியச் 

சிறுகுடி.ச் ததும்பும் பேருங்கன் னாடனை 

ஈல்ல னென்று மியாமே 

தீய னென்னுமென் றடமென் ரோளே ” 

இது முதற்சீர்க்கண்ணு மூன்றாஞ் சீர்க்கண்ணு மறுதலைப் 

படத் தொடுத்தமையாற் பொழிப்பு முரண். 

 பெருங்கண் கயலே சீமியாம் சொல்லே 

மூருந்தம் பல்லே புருவம் வில்லே 

மயிலே மற்றிவ ளியலே 

தண்கதுப் பறலே திங்களு நுதலே'' 

இ.து கடைச்சீர்க்கண்ணு மிரண்டாஞ் சீர்க்கண்ணு மீற்றெழுத் 

தொன்றிவரத் தொடுத்தமையாற் பொழிப்பியைபு, 
  

* 6மாய்ப்ப' எனவும் (மொய்ப்ப' என வும் பாடம், 

1 (மெல்ல கூறி' எனவும் டாடம்,
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! சுரு௮க் கொட்கு மருஅ விருங்கழிக் 

கராஅங் கலித்தலின் விராஅ மீனினம் 

படாஅ வென்னையர் வலை2ய௭ 

கெடாஅ காமிவை விடா௮அம் விலைக்கே ”' 

இத முதற்சீர்க்கண்ணு மூன்றாஞ்சர்க்கண்ணும் ௮ளபெடத்து 
ஒன்மிவரத் தொடுத்தமைபாற் பொழிப்ப௱பெடை, (௪௩) 

|ஒநஉத்தோடை அமாறு] 

44. ரரிரண் டிடைவிடத் தொடுப்ப தொருஉத்தொடை, 

என்ப தென்னுதலிற்2ர0ோ வெனின், ஒரூ௨த்தொடை யாமா 

அணாதிதுதல் நுதலிற்று, 

Qs பொருள்:--நூவிரு ஈர்க்கண்ணுமின்சி முதற் ர்க் 
கண்ணு காலாஞ்சீர்க்கண்ணு மோனை முதலாயின வரத் கொடுப்பது 

ஒரூ௨க்தொடை யெனப்படும் என்றவாறு, 

அவை ஒரூ௨ மோனை, ஒரூ௨ வெதுகை, ஒஉ முரண், ஒரூ௨ 
வியைபு, ஒரூ௨ வளபெடை யென வழங்கப்படும், 

( 2ீரிரண் டிடைவிடத் தொடிப்ப கொரூ௨'” வென்றாலு மதி 
கா.ர வசத்தா லப்பொருளைப் பயக்கும்; 

( இருசீ ரிடையிடி னொரூ௨வென மொழிப'' 

என்றார் தொல்காப்பியனா ராகலானும்,பெயர்த்துர் தொடை" 

யென்று சொல்ல வேண்டியதென்னை எனின், தொடைவிகற்ப 

மெல்லா தாற்€ரடியுள்ளே வழங்கப்ப மென்ப தெல்லா வா௫ிரியர்க்கு 
மொப்பமுடிர்ச துணிபென்பது அிவித்தற்கொரு தோற்ற முணர்த் 

தய தெனக்கொளக, 

வரலாறு :-- 

(( பூயல்விற் திருக்க காமர் புறவிற் 

பல்லா Harder Guus User’ 

புன்சண் மாலை யுலகுகண் புதைப்பப் 

புரிவளைப் பணைத்தோட் குறுமகள் 

புலம்பு சொண்டனளா ஈம்வயிழ் புலர்தே
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'இஃதிடை யிரு?ர்க்கண்ணு மின்றி முதற்சர்க்கண்ணுல் 
கடைச்சீர்க்கண்ணு முதலெழுத் தொன்றிவரச் தொடுத்தமையால் 

ஒரூஉ மோனை, 

! பரியல் யாவதும் பைந்தொடி, யரிவை 

பொரியரை மரா௮த்து வாலிணர்ச் சுரிமலர் 

எரியிணர்க் சார்தளோ டெல்லுற விரியும் 

வரிவண் டார்க்கு காடன் 

பிரியா னாதல் பேணினமற் நரிதே ”' 

இல்திடை யிருசீர்ச்கண்ணு மின்றி முதற்சீர்க்கண்ணு சான் 

காஞ்சீர்க்கண்ணு மிரண்டா மெழுத்தொன்றிவரத் தொடுத்தமை 

யான் ஒரூ௨ வெதுகை, 

(4 குறுங்கான் ஞாழல் கொங்குசேர் நேடூஞ்சினை 

யோங்குதிரை புதைப்ப மருக்கிற் mips 

தண்ணறுச் துறைவன் பின்னிலை வேம்படர் 
பிரிந்துகாம் களையா மாயிற் பிரியான் 
பேருங்கடற் படப்பைகஞ் சிறுகுடிப் 

போங்கரைப் பெண்ணை மடலொடு வருமே ' ) 

இஃதிடை யிருசீர்க்கண்ணு மின்றி முதற்சீர்க்கண்ணுங் கடைச் 

சர்க்கண்ணு மறுதலைப்படத் தொடுத்தமையா னொரு௨ முரண். 

பல்லேர் முத்தம் புருவம் வில்லே 

சொல்லே யழுதம் *பிறையவ ணுதலே 
யியலே யெண்ணினுக் தெரியினு மயிலே 

கயலே கண்ணுற கூர்தலு மறலே 

இஃதிடை யிருசர்ச்கண்ணு மின்றி முதற்சீர்க்கண்ணுங் கடைச் 

ரர்க்கண்ணு மீற்றெழுத் தொன்றிவரச் தொடுத்தமையா னொரூ௨ 
வியைபு. 

1 வழாஅ நெஞ்சிற் றெய்வமுச் தொழாஅள் 

செரு௮ச் செய்தியின் யாங்கணும் பெரு௮ள் 
அவை ஸ் ~ 

* ௮அணக்கவனுதலே' எனவும் பாடம்,
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தேஎம் பல்பக லொரீஇத் 

தாஅன் *செய்வதுவே செய்வ மெனாஅ ” 

இ௫ முதற்சர்க்கண்ணும் கடைச்சர்க் கண்ணும் ௮ளபெடுத்து 
வர் தமையால் ஒரூ௨ வளபெடை,. 

 ஒரூ௨த்தொடை, யிரு€ ரிடைவிடி லென் மனார் புலவர்” 

என்றார் அ௮விகயனார். (௪௪) 

[கூமை ஆமாறு] 

45. மூவொரு ரு முதல்வாத் தொடுப்பது 

கூழை யென்மனார் குறியுணர்ந் தோரே, 

என்ப தென்னுதலிற்ரோ வெனின், கூழைத்தொடையாமா 

றுணர்ததுதல் நுதலிற்று, 

இதன் பொருள :--கடைச்சீர்ச்கண்ணின்றி யொழிந்த முதன் 

மூன்றுசீர்க்கண்ணும் மோனை முதலாயின வரத் தொடுப்பின், 
௮ வற்றைக் கூழைமோனை; கூழையெதுகை, கூழைமூரண், கூழையி 

யைபு; கூழையளபெடை யென்று சொல்வா புலவ ரென்றவாறு, 

பிறரும், 

( மூன்றுவரிற் கூழை கான்குவரின் முற்றே” 

என்றார். 

் வரலாது:-- 

( அருவி யரற்று [மணிதிகழ் சிலம்பின் 

அரக்கி னன்ன வவிழ்மலர்க் காந்தள் 

அஞ்சிறை யணிவண் டரற்று நாடன் 

அவ்வளை யமைத்தோ ளழிய 

அகன்றன னல்ல£னோே வளிய $னெம்மே”' 

இது முதன் மூன்றுசர்க்கண்ணு முகலெழுத்தொன்றிவரச் 
தொடுத்தமையாத் கூழை மோனை, 

* ஒசய்வதே "செய்வ தா௮னாள்' எனவும் பாடம். 
1 அவை வருமா று் எனவும் பாடம், 

[ (மனை திகழ்' எனவும் பாடம், 

$ (னெமையே' எனவும் டாடம், 
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( பொன்னி னன்ன புன்னை நண்டா 

தன்ன மென்பெடை தன்னிற மீழக்கும் 

பன்மீன் முன்றுறைக் தொன்னீர்ச் சேர்ப்பன் 

பின்னிலை யென்வயி னின்றனன் 

என்னே ஈன்.னுத னின்வயிற் Gos Fes ” 

இன கடைச்சர்க்கணின்றி முதன் மூன்று சீர்க்கண்ணு 

மிரண்டா மெழுத்தொன்திவரத் தொடுத்தமையாற் கூழை யெதுகை, 

( கரிய வேளிய செய்ய கானவர் 

பேரிய சிறிய விட்டிய பிறழ்ந்த 
நேடிய கூறிய நிகரி னீலம் 

படிய பாவை யோண்கண் 

கடிய கோடிய தண்மையு முூளவே ” 

இது கடையொழித் தொழிந்த முதன் மூன்று சீர்க்கண்ணு 

மறுதலைப்படக் தொடுத்தமையாற் கூழை முரண், 

( நின்றழல் செந்தியுந் தண்புனலு மிவ்விரண்டும் 

மின்கலி வானம் பயந்தாங்கு--மென்றும் 

பெருந்? தாளி கண்ணு மிலங்கு மேயிறும் 

மருந்தும் பிணியுந் தரும் ” 

இது கடைமூன்று சர்க்கண்ணு மீற்றெழுத் தொன்றிவரத் 

தொடுத்தமையாழ் கூழை யியைபு, 

விடாஅ விடா௮ வெ இப் பெயரும் 

தொடாஅச் தொடாஅத் தொடாஅப் பகழியர் 

பெராஅப் பெரு௮ப் பெரறு௮ப் பெயர்கள் 

செரு௮ச் செறா௮ச் செரு௮ நிலையே " 

இது முதன் மூன்று Presa a மளபெடுத் தொன்றி வரத் 

தொடுத்தமையாற் கூழை யளபெடை, (௪டு) 

* பீன்னிலை யென்வயி ஸிந்கிலை செய்து 

ரன்னுத லின்னமு மன்லனுத லிலனே! என்றும் பாடம்,
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[மே$கதுவாம் ஐமரறு] 

46. மூதலயற் *ரொழித் தல்லன மூன் றின் 

மிசைவரத் தொடுப்பது மேற்கது வாயே. 

என்பதென் னுதலிற்ரோவெனின் மமற்கதுவாயாமா றுணர்த் 

துதல் நுதலிற்று, 
இதன் பொருள்:--இரண்டாஞ் சர்க்கண்ணின்றி யேனை 

மூன்று €ர்க்கண்ணு மோனை முதலாயின வரத் தொடுத்தா லவை 

மேற்கதுவாய் மோனை, மேற்கதுவா யெதுகை, மேற்கதுவாய் 

முரண், மேற்கதுவா யியை! |, மேற்கதுவா யளபெடையென்று வழங் 

கப்படு மென்றவாறு, 

அவை வருமாறு ;-- 

( கணைக்கா னெய்தற் கண்போல் கடிமலர்க் 
கருங்கான் ஞாழலொட௫ு சவின்பெறக் கட்டிக் 

கமழ்தார் மார்பன் கவளங் கடிப்பக் 

கங்குல் வந்த கறங்குமணிக் கலிமா 

கடல்கெழு பாக்கங் கல்லெனக் கடுப்பக் 

கங்குல்வர் தன்றாற் கதழ்பரி oss” 

இஃதிரண்டாஞ் சீர்க்கண்ணின். மி யொழிந்த மூன்று Fira 

கண்ணு முதலெழுச் தொன்பிவரக் தொடுத்சமையான் மேந்கது 

வாய் மோனை, 

( கண்டலங் கைதையொடு விண்ட முண்டகச் 

தண்டா நாற்றம் வண்சிவர் அண்டலி 

னுண்டா துறைக்கும் வண்டலச் கண்கிறை 

கண்டன வருதல் விண்ட 

தெண்டிரைச் சேர்ப்பனைக் கண்டவெக் கண்ணே” 

இஃதிரண்டாஞ் சர்க்கண்ணின்றி யொழிக்த மூன்று சர்ச் 

சண்ணு மிரண்டாமெழுச் கொன்றிவரத் தொடுத்தமையான் மேற் 

கதவா யெதுகை, 

( வேளியவும் வெற்பிடைக் கரியவுஞ் செய்யவும். 

ஒளியுடைச் சார லிருளவும் வேயிலவும்



168 யாப்பருங்கல விருத்தி 

பரியவும் பன் மணி சிறியவ நிகரவும் 

முத்தொடு செம்பொனும் விரைஇச் 

சிற் சிலு மெங்கள் பேரிலு நடவே ” 

இஃதிரண்டாஞ்சர்க்கண்ணின்9ி யொழிக்த மூன்று Fra 
சண்ணு மறுதலைப்படத் தொடுத்தமையான் மேற்கதுவாய் முரண், 

ன இருங்கண் விசும்பின்க *ணீன்ற முகஙகாண் 

கருங்கண் முலையின்கண் வேங்கை மலர்காண் 

குறுக்கண் சுனைக்கண் மலாக்ச 1வுவைக்காண் 

நறுந்கண் கதுப்பினாள் கண்'' 

இஃதிரண்டாஞ்£€ர்க்கண்ணின்றி யொழிக்த மூன்று Fre 

கண்ணு மீற்றெழுக்கொன்றிவரக் கொடத்தமையான் மேற்கதுவா 
யியைபு, 

(! கூஉம் புடைக்கலஞ் சுர வுரூு 

வ௫அ௮ விடைக்கழிக் ௧ரா௮ மு.ராஅம் 

வே௭ மெமக்குள்ள Lor HON STAG 

தாஅஞ் சொல்லவும் பெறாஅ ரிதோஓ 2 

இஃ ரண்டாஞ்சர்க்கண்ணின்றி யொழிகர்த மூன்று சர்க் 

கண்ணு மளபெடுத் தொன்டிவரக் கொடுக்தமையான் மேற்கதுவா 
யளபெடை, (௪௬) 

| சீழ்க்கதுவாய் மோனை யாமாறு 

47.  எற்றயற் €ரொழித் தெல்லாந் [தொடுப்பது 
கீழ்க்கது வாயின் கழமைய தாகும். 

என்பது என்னுதலிற்ரோ வெனின், &€ழ்க்கதுவா யாமா அ௮ுணர்த் 

அதல் நுதலிற்று, 
இதன் பொருள்:--மூன்றாஞ் சீர்க்கணின் றி முதலிரு சீர்க் 

கண்ணுங் கடைச்சர்க்கண்ணு மோனைமுதலாயின வரத் தொடுத்தால் 

௮ வை £ழ்க்கதுவாய் மோனை, க ம்க்கதவா யெதுகை, கீழ்க்கதுவாய் 

மேோரண், &ழ்க்கதவா யியைபு, £€ழ்க்கசுவா யளபெடை யெனப்படு 

மென்றவாறு. 

* (மான்றமுகம்' எனவும் பாடம், 
1 (உதுக்காண்' எனவும் பாடம், 
1 (தொடுப்பின்' எனவும் பாடம், 

ft 
met
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(£ழ்க்க.து வாயின் திழமைப தாகு''மென்பது இழ்க்கதுவாயென் 

௮ம் பெயரினை யுரிமையாக வுடைக்கா மென்றவாறு, 

! முடிவசன் முதலயல் கத வாய் €ழ்மேல் '' 
என்றார் பிறரும் எனக்கொள்க, 

அவை வருமாறு; 

“' குழலிசைக் குரற்றும்பி காணக் குறைத்த 

குண்டுசுனைக் குற்ற மாயிதழ்க் குவளை 

கோலைவேற் குறவன் பாசிலைக் குளவியொடு 

குறுகெறிக் குரல்வகுக் தடைச்சிய 

குதிஞ்சிசூம் குவட்டிடைச் செய்தகங் குறியே ' 

இது மூன்றாஞ் சர்க்கண்ணின் தி, யொழிக்த மூன்று சர்க் 

கண்ணு முகலெழுக்தொன்றிவரச் தொடுத்கமையான் &ழ்க்கதுவாய் 

மோனை, 

ச் 

₹ அடும்பி னெடுங்கொடி யாழி யெடூப்ப 

கடூந்தேர் கெடூம்பகற் ரோன்றுங்--கொடுங்குழாய் 

பாடூவண் டாடும் *பனிமலர் நீடுறை 

நாடுவாக் கூடும் பொழுது '' 

இது மூன்றாஞ் சர்க்கண்ணின்றி யொழிந்த மூன்று சர்க் 

சண்ணு மிரண்டா மெழுத்தொன்றி வரக் தொடுத்தமையாத் £ழ்க் 

Spar Ou gang. 

! விரிந்துஞ் சுருங்கியும் வில்லென வோசிந்தங் 
குவிக்து மலர்ச் துங் குலையுறக் குலாவியும் 

பேருகியுஞ் சிறுகியும் பின்னை நிமிர்ந்து 
மிருந்து முண்கண் மலர்க்தும் பொருந்தா 

பொருந்திய புருவம் புடைபெயர்க் தனவே ”' 

எனவும், 

₹ கருங்கண் வேள்கா வாரகுழைச் சேயிழை 

இரும்பும் போன்னு மியல்சாழ் மணியும் '' 

* (மணிமலர்' எனவும் பாடம், 

22
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எனவும் இவை மூன்றாஞ் சர்க்கண்ணின்றி யொழிக்த மூன்று 

சீர்க்கண்ணு மறுதலைப்படச் கொடுத்தமையாற் இழ்க்கதுவாய் 
முரண், 

6 ௮ன்னையு மென்னையுக் தன்னில் கடியும் 

பன்னாளும் பாக்கழமு மோவா தலர்தாற்றும் 

பூக்கமழு மெல்லம் புலம்புன் பிரியினும் 

இன்னுமியா மின்லுயி ரிறஈ்தி சேமுளேம் ' 9 

இது ஞூன்றாஞ் ர்க்கண்ணின்றி யொழித்த மூன்று சீர்க் 

கண்ணும் ஈற்றெழுச்தொன்றிவரக் தெரடுத்தமையாற் €ழ்ச்கதுவாய 

இயைபு. 

( ௮ம் பூ. மணிமலர் தொடாது 

யாற் தேஎர் சண்புனச் BLOT 

நானும் குறியிடை ஈண்ணுக் 

தே௭ மாறும் பொருப்பிடை Ques” 

இது மூன்றாஞ் சீர்ச்கண்ணின்றி யொழிந்த மூன்று Pigs 

கண்ணும் ௮ளபெழுர்சமையாற் €ீம்க்கதவா யளபெடை,. goo s 

யெனின், *ஈற்தயற் ரொழித் தெல்லாரந் தொடுப்பது-கழ்க்க துவா 

யாகு' மென்றாலுங் கருதிய பொருளைப் பயக்கும். கெழமையதாகு 

மென்று மிகுத்துச் சொல்ல2வண்டிய தென்னை ? கையனார் முதலா 

திய வொரு சாராசிரியர் இரண்டாஞ் €ர்க்கண்ணில்லாததனைக் €ழ்க் 

கதுவா யென்றும், *ஈற்றயற் சீர்க்கண்ணில்லாததனை மேற் கதுவா 

யென்றும் வழங்கிய தலிவித்தற்கொரு தோற்ற முணர்த்திய தெனக் 
கொள்க, (௪௪) 

[ழநிறுமோனை ஆமாறு. ] 

48. சீர்தொறுந் தொடுப்பது முற்றெனப் படுமே. 

என்ப தென்லுதலிற்ரோ வெனின், முற்றுத்தொடை யாமா 

ுணர்த் து தல் நதலிற்று, 

இதன் பொருள்:--சான்கு சீர்க்கண்ணு மோனை முதலாயின 

வரத் தொடுத்தா லவை முற்றுமோனை, முற்றெதுகை, முற்று முரண் 
  

* ( மூன்றாஞ் சீர்த்தணில்லாததனை ' எனவும் பாடம்,
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மூற்தியைபு, முற்றளபெடை யென்று திறப்பித்துச் சொல்லப்படு 

மென்ற வாறு, 

Fr தொறுக் தொடுப்பது மூற்றென்னாது முற்றேனப்படமே 

யென்று சிறப்பித்தகனாற் கரியவும் வெளியவுஞ் செய்யவும் பியவு | 

மென்றாற் போல முற்று முரணா, முதலிரு சீரு முரணிப் பின்னைக் 
கடையிரு சீரு மற்றொரு வாற்றான் முரணினு முற்று முரணேயாம், 

இணைமூதலாகிய விகற்பமும் கடையிணை முசலாகிய விகற்பமும் அடி. 

தோறும் வருவது சிறப்புடை.த்து, ஒரடியுள்ளே வரப் பெறுமாயினு 

முற்றேற்கும் எனக்கொள்க; (விதப்புக்கிளவி வேண்டியது 
விளைக்கும்” என்பதாகலின், 

'மூன்றுவரிற் கூழை, சான்குவரின்முற்றே 

கானறார் பிறரு மெனக்கொள்க. 

அவை வருமாறு:-- 

் அணியிழை யமைக்தோ எம்பசப் படைய 

HAD ரலர்க்க ணரும்பனி யரும்ப 

௮ரும்பொருட் சகன்ற * வறவோ 

ரராளிலா ரற்பி னழியுமென் னறிவே "' 

இஃது எல்லாச் சீர்க்கண்ணு முதலெழுச் தொன்மிவரத் 

தொடுத் சமையான் முற்று மோனை, 

(( கல்லிவர் முல்லையு மெல்லியலார் பல்லரும்பும் 

* புல்லார்ஈ்.து கொல்லேறு நல்லானைப்--புல்லின 

பல்கதிரோ னெல்லைக்கட் செல்லுமா மில்லைகொல் 
]1 சொல்லியார் சொல்லிய சொல் ” 

இது ஈர்தொறு மிரண்டாமெழுத் தொன்றிவரத் தொடுத் 
திமையான் முற்றெதுகை, 

1! நெடுந்தோட் குறுக்தொடி விங்குபிணி கெகிழ 

வரும்பொரு ளெளிதெனச் சென்றவர் வருதல் 
  

* ( அறவோர்க் கருளிலர் ' எனவும் பாடம், 

1 (புல்லறுர்து' எனவும் டாடம், 
 சொல்வியலார் ' எனவும் பாடம்,-
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சேய்த்தன் றணித்தெனசச் தேற்றவுர் தேரா 
யகஞ்சுடப் புறஞ்செவி கிறுத்தனை கடத்தல் 

சின்மொழிப் பல்லிரும் கூந்தற் 

பெருர்தகு சீறடி கன்னுத நீதே 

இஃதெல்லாச் சீர்தொறு மறுதலைப்படத் தொடுத்தமையான் 

முதற முரண். 

கண்ணும் புருவ மென் ?ருளு மிம்மூன்றும் 

வளளிதமும் வில். லும் விறல்வேயும்--வெல்கிற்கும் 

பல்லும் கரு மொழியு மிவையிரண்கு 

முல்லையும் யாழு மிகும் '' 

இ்தெல்லாச் சீர்தொறும் ஈற்றெழுக்கொன்றிவாத் தொ 

தமையான முற்றியைபு, 

£ கராம் விரா௮ம் *மராஅ௮ முராறுக் 

தொழா௮ செழாஅ௮ள் விடா டொடாுள் 

இகோ விசகோஓ வென்மக 

ளெலா௮ வெலாஅ௮ யாங்குற் றனளே'' 

இது சீர்தொறும் ௮ளபெழுஈ சமையான் முற்றளபெடை, 

பிறவுமன்ன, 

1 அவைதாம் 

மூகலோ டயல்கொள்வ திணையய லின்றி 

மூன்றாஞ் சீரது பொழிப்பிரண் டிடைவிட் 

டி.றுஇதியொடு கொள்வ தொரூஉ விறுதிச் 

சீரொழித் தேனைய தொன் நிற் கூழை 
முதலீ றடைந்தவற் மின்மை யிருவகைக் 

கதுவாய் முற்று நிகழ்வது முற்றே 

முதலோ டெட்டாகு மென்மனார் புலவா'' 

என்றார் பரிமாணனார். Lar இயைபுத்தொடைக்கு விகற்பம் 

வேண்டிழ்றிலர், என்னை? 
    

த பராம்? எனவும் பாடம்,
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* செந்தொடை யியைபிவை யல்லா நான்கு 

முதற்ச ரடியால் விகற்பங் கொள்ப” 

என்ரு.ராகலின், 

இருசீர்மிசையிணை யாகும் பொழிப்பிடை யிட்டொரு 

இருசரிடைவிட்ட தீறிலி கூழை முதலிறுவாய் [உவாம் 

வருச ரயலில மேல்கழ் வகுத்தமை தீர்க தவாய் 

வரு£ர் முழுவது மொன்றின்முற் ரமென்ப மற்றவையே, 

(யாப்பெருங்கலச்சாரிகை.) 

மோனை விகற்ப மணிமலர் மொய்கத்துட னாமியைபிழ் 

கேனை யெதகைக் சனம் பொன்னி னன்ன வினிமுரணி ற் 

சான விகற்பமுஞ் சறடிப் பேர தளபெடையின் 
தான விகற்பமுச் தா௮ுட்டா௮ மரையென்ப தாழ்குழ'சில. 

(ஷி. உசாரண முதற்குறிப்பு.) 
இவற்றை விரித் தரைத் துக்கொள்க, (௪௮) 

[சேந்தோடை, இரட்டைந்தோடை, அந்தாதித்தோடை ஆமாறு,] 

49, செந்தொடை யிரட்டையொ டநர்தாதி யெனவும் 

வந்த வகையான் வழங்குமன் பெயரே. 

என்ப தென்னுதலிற்றோ வெனின், இன்னுஞ் சில தொடைகளது 

பெயர்வேறுபா டணர்த்துவா னெகித்துக்கொண்டார். அவற்று 
hea sare, செந்தொடையு மிரட்டைக்கொடையு மந்தாதித் 

தொடையுமாமா றுணர்ததுதல் அு.தலிற்று, 

இதன் பொருள்:--செந்தொடையும், இரட்டைத்தொடையும், 

௮ர்தாதித்தொடையு மென்றுபெயரிட்டு வழங்கப்படும்)மற்றொழிந்த 

தொடைகளும் , வரலாற்று முறையானே பெயரிட்டு வழங்கப்படும் 

என்றவாறு, 

செர்தொடையும் இரட்டைத்தொடையும் ஆமாறு *போக்கிச் 
கூறுதும். எனவும் வந்தவகையான் வழங்குமன் பெயரே' என்றதனாற் 

ஜெரடையெல்லா மாராய்ந்து விகற்பித்துக் காணியபுகற் பெரிதும் 
  

* ட போச்டச் சொல்லுப' எனவும் பாடம்,
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பல்கு மாகலிற் சொல்லிப் புலப்பிக்க லாகா. அவற்றை வந்த வகை 

யாற் பெயர் கொடுத்து * வழங்கவேண்டு மென்பதாயிற்று, அவை 

தாம் பதின் மூவாயிரத் தறுநூற்றுத் கொண்.ஹாற்றொன்ப தென்பா 

ரூம், வரம்பில வென்பாரு மென இருதிறத்தராசிரிய ரென்க, 

சான்னை? 

1 முந்திய மோனை யெதுகை யளபெடை 

யந்தமின் முரணே செந்தொடை யிபைபே 

பொழிப் பே யொரூ௨வே யிரட்டை பென்னு 

மியற்படு தொடைக ளிவைஞமுத லாகப் 

பதின்மூ வாயிரத் தறு.நா றன்றியுக் 
தொண்ணாற் ரொன்பதென் றெண்ணினர் புலவர் ' 

* வல்லொற்றுத் கொடாச்சிய மெல்லொற்றுக் தொடர்ச்சியு 

மிடையொற்றுத் தொடர்ச்சியு முறைபிறழ்ச் இயலும்” 

என்றார் சங்கயாப்புடையார், 

eh மெய்பெறு மரபிற் ரொடைவகை தாமே 

யையீ' ராயிரகத் ron per sat DOGG 

தொண்துதலை யிட்ட பத்துக்குறை யெழு நூற் 

ரொன்று மென்ப வுணர்ஈ்திசி னோமே”' 

என்றார் தொல்காப்பியனார். 
  

* * வழங்கப்போக்சினல்ல தென்பது சொல்லப்பட்டதாயிற்று ' எனவும் 

பாடம், 

1 இச்சூத்திரத்துக்குத் தொடைவகை பதின் மூவாயிரத்தறு நூற்றுத் 
தொண்ணூற்றொன்பது என்று பொருளுரைத்தவர் உரையாடிரியர், இவர் 

கொண்ட பாடம் எழுநூற்றொன்று மென்ப யென்பது, இதன்கண் ஒன்றும் 

என்பது முற்றுவினை. பேராிரியரும் ஈச்சினார்க்கியரும் எழுநா ற்ரொன்பஃ 

தென்ப என்றே பாடங்கொண்டு முறையே பதின்மூவாயிரச் தெழுநாற் றெட் 

டெனவும் பத்தொன்பதினாயிரத் இருதாற்றுத் தொண்ணூற்றொன் நெனவும் 

வேறுவே றுரைத்தார். இன்னு மிதற்குப் பதின்மூவாயிரத் தறுநூற்றுச் தொண் 
ஹூறென் துரைத்தாரு முண்டென் றுணர்க, தொண்டுதலையிட்ட பத்துபத் 

சொன்பது அ.துகுநைர்ச எழுநூறு ௮றுநாற் றெண்பச் தொன்று Hog jer 

பஃதுடனாபின் அறுநூற்றுத்தொண்ணாருதல் காண்க, பத். துக்குறை யெழுநூறு 

அறுதற்றுச் தொண்ணூறு தொண்டுதலையிட்ட அ௮றுழாற்றுத் தொண்ணூறு
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॥ மோனை யெதுசை முரணே யளபெடை 

யேளைச் செந்தொடை யியை?ப பொழிப்2பே 

யொரூஉவே யிரட்டை யொன்பதும் பிறவும் 

வருவன விரிப்பின் வரம்பில வென்ப”' 

என்றார் பல்காயனார். 

பதின்மூவாயிரத் தறு நூற்றுத் தொண்ணாற்றொன்பது தொ 

டையாமாறும், ௮வற்றுண் மிக்கு வருமாறு மூபதேசு முறைமை 

யா னுறழ்ச்து கொள்க, உபி?தசமுறைமைபா லுறழுமாறு சான்கு 

பாவும் பெற்ற ஐம்பசத்கொரு நிலதீதவாகி விரிஈ்த அறு நாற்மிருபத் 

தைந்தடியும் ௮வற்றொரோவடி யிருபத்திரண்டு கொடையும் பெறப் 

பதின்மூவாயிரத் தெழு நூற்றைம்பதாய் வரும். அவற்றுள் ஐம்பத் 

தொரு நிலமும் களையப்பதின் மூவாயிரத் தறு நாற்றுத் தொண்ணூற் 

மொன்பது தொடையாம். ௮டியிரண்டு இயைந்தவழித் தொடையா 

மென்பதாகலின் ஐம்பத்தொரு மிலமுங் களையப்பட்டன, என்னை? 

! அமி ரண்டோ டைகந்தடியை யைக்கான் கருகொடையான் 

மாறி நிலமைம்பச் தொன்றகற்றத- தேறு 

மொருபதின்மூ வாயிரத்கோ டொன்.மான மாகி 

வருமெழுநா றென்னும் வகை ” 

அறு நூற் மிருபத்தைர்தடியாவன:---அ௫ிமியவடி யிருநாற்றறு 

பத்தொன்றும் ; வெண்பாவடி யிருநூ ற்று முப்பத்திரண்டும் ; கலியடி, 

தூற்று முப்பத்திுரண்டுமென விவை, என்னை ? 
    

அறுநாற்றுத் தொண்ணூற்றொன்பது ஆதல் காண்க. இக்கணக்கிட்டவர் 
உரையாசிரியர், பத்துச்குறை யெழுநூற்றொன்பஃது ௮று நூற்றுத் தொண் 

ணூற்றொன்பஃ்து தொண்டுதலையிட்ட அறுநூற்றுத் சொண்ணூற் றொன் 
பஃது எழுநூற்றெட்டாதல் காண்க, இக் கணக்கிட்டவர் பேராசிரியர், இணி 

ஈச்சினார்க்ியர் பத்துக்குறை யெழுதாற்றொன்பஃது அறு நூற்றுத் தொண் 

ணூற்றொன்பல்து எனக்கொண்டு அதனைத் தொண்டுதலையிடுதலாவது ஒன்ப 

தாற் பெருக்கல் என்று கருதி ஒன்பதாற பெருக்கிய அறு நூற்றுத் தொண்ணூற் 

றொன்பது அருயிரத் இருநாற்றுத் சொண்ணூற் ரொன்றென்று கொண்டு 
இதனை ஐயீராயிரத் சாறைக் நூற்றொடு கூட்டித் தொடைவகை பத்தொன்பதி 

ஞயிரத்திருநாற்றுச் சொண்ணூற்றொன் றென்றார்,



176 யாப்பருங்கல விருத்தி 

இரு நாற்றிருமுப்பக் தொன்றகவற் கேனை 

யிரு நாற்ற டெண்ணான்கு வெள்ளைக்--கொருநூறறு 

மூப்பத் இரண்டா முரற்கைக் கவையறுநூற 

ஐற்றமி லையைக் தடி." 

இருபத்திரண்டு சொடையாவன ;-- 

் மோனை யிரண்டா மெதுகையயோ ரெட்டாகு 

மேனை முரணைர் தியைபொன்றா--மேனைப் 

பொழிப்பாதி யைக்துங் குறிப்புத் சொடையோ 

டி.முக்கா விருபத் இரண்டு”' 

சன விவை. 

மோனை யிரண்டாவன; அடிமோனையுக, களைமோனையு மென 

acne. 

எதுகை யெட்டாவன; இரண்டாமெழுதக் தொன்தியதூஉம், 

மூன் மெழுத்தொன்றியதூஉஞ், சர்முழூதொன்றிய தூஉங், 

தளை பெலுகையும், வன்பா லெதுகையும், மென்பா லெதுகையும் 

இடைப்பா லெதுகையும், உயிர்ப்பா லெதுகையுமென விவை, 

முரணைக்காவன, சொல்லுஞ் சொல்லு முரணுதலும், பொரு 

ளும் பொருளு முரணுதலும், சொல்லும் பொருளுஞ் சொல்லொடு 

மூரணுதலும், சொல்லும் பொருளும் பொருளொடு முரணுதலும், 

சொல்லும் பொருளுஞ் சொல்லி2னோடும் பொருளிசனோ௫ முரணுத 

லும் என விவை, 

இயைபுத் தொடைகளை யின்மையி னொன்றே " 

பொழிப்பாதி யைந்தாவன, பொழிப்பும், epee, செர் 
தொடையும்; இரட்டைத் தொடையும், நிரனிறையு மெனவிவை. 

குபிப்புச் தொடையாவது, எழுத்தல்லாத மொழிக்குமிப் 

போசை, அது மாத்திரை குறித் தலகுபெற வைக்கப்படுமென்று 

வேண்டினமையான் ௮தனானும் தொடை கொள்ளப்படும்,
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இருபத்தாண்டு கொடையாவன :-- 

் அடிமோனை யேனைக் கஇளைமானை யென்று 

முடியுமா மோனைப் பெயர் '' 

₹ இரண்டா மெழுக்தொன்றன் மூன்றாவ தொன்றல் 
இ.ரண்டமைக்த சர்முழமுது மொன்றல்--முரண்டீர் 
தளைவன்பான் மென்பா லிடைப்பா ஓயிர்ப்பால் 

விளைய மெதுகையோ ரேட்டு” 

 மொழியு மொழியும் பொருளும் பொருளு 

மொழியும் பொருளு மொழியோ--டழியாத 
சொல்லும் பொருளும் பொருளோடு சொழற்பொருளும் 
சொல்லும் பொருளுமோ ரைந்து '' 

£ பொழிப்பொரூ௨ச் செந்தொடை பொய்தீ ரிரட்டை 
யழிப்பி னிரனிறையோ டைக்கு--மெழுத்தல் 

குறிப்புத் தொடை *யிவையுங் கொண்டுரைப்பார்க் கல்லா 

னெறிப்படுமோ 14 தாலி னிலை”” 

ஐம்பத்தொரு நிலமாவன :-- 

₹ வெள்ளை நிலம்பச் தகவல் பதினேழு 
அள்ள லிருரான்கு தூங்கல்பத்---தெள்ளா 

விரு€ ரடிமுச்சீ ரைக்காறே ழெண்சர் 
ஒருவா நிலமைம்பத் தொன்று ”” 

இவற்றா லடியுந் தொடையு நிலமு மாமா றுரைத்துக் கொள்க, 

வரம்பிலவென்பார் கருத்த, ஈண்டுரைத்த கொடையும் பிறவாற் 

முற் பெருகவருமென்பதும், இவ்வாற்ருலும் பிறவாற்றானு முறழப் 

பெருகுமென்பதும், ௮வை போக்கி நிரனிறை முதலிய பொருள் 
கோட் பகுதியென்னுஞ் சூத்திரத்துட் கூறுதும், 

* இணைகூழை முற்றோ டிருகதுவா யுள்ளிட் 
டணையுக் தொடையனைத்துக் கூட்டிக் -கணித தால் 

* (இயைபும்' எனவும் பாடம். 

1 (தொன்லூனிலை' யென்றும் பாடம், 
23
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வல்லார் தொடைப்பெருமை கோக்க வரம்பின்மை 

* சொல்லார்மற் றக்தொன்றோ தோம்” (௪௯) 

[சேந்தோடை ஆஇமாறு,] 

50. செந்தொடை யொவ்வாத் திறத்தன வாகும். 

என்ப தென்னுதலிற்றோ வெனின், நிறுத்த முறையானே செக் 

தொடையா மாறுணர்த்துதல் நுதலிற்று, 

இதன் பொரருள்:--செந்கொடை யென்பது மேற் சொல்லப் 

பட்ட தொடையுற், தொடைவிகற்பமும் போலாது வேறுபடத் 

தொடுக்குர் திறத்தனவா மென்றவாறு. 

ஒன்றிய தொடையொடும் விகற்பர் தன்னொடு 

மொன்றாது கடப்பது செந்தொடை 1யாமே, ” 

என்றார் சிறுகாக்கை பாடினியார், 

“ சொல்லிய தொடையொடு வேறுபட் டியலிற் 

சொல்லியற் புலவர.து செந்தொடை யென்ப ” 

என்றார் சொல்காப்பியனார், = 

செந்தொடை யொவ்வாத் திறத்தனவாகு மென்பது நேரசைக்கு 

நிரையசை வந்தும், நிரையசைக்கு நேரசை வந்தும், கேரசைக்கு சே 

ரசையே வரினும், சான்கு நே. ரசையுக் தம்முள் ஒவ்வாது வந்தும், 

நிரையசைக்கு நிரையசையே வரிலும், நான்கு நிரையசையுச் தம்மு 

ளொவ்வாத வந்தும், இயற்சீருக் குரிச்சீர் வந்தும் உரிச்சர்க் lus oF 

வந்தும், இயற்சீருக் கெயற்சீே வரினும், தம்முள்ளொவவால வந்லம், 

உரிச்சீருச் குரிச்சீபே வரினும், தம்முள் ஒவவாது வற்லும், ஓரடி. 

யொரு வண்ணக்கால் வர்து ஏனையடி மற்றொரு வண்ணத்தால் 

வந்தும், ௮சை €ர் இசை யென்னு மூன்றுச் தம்முள் ஒவ்வாது வந் 

தம், ௮னுவு மினமு மின்றி முரணாக் கடப்பது செந்தொடை என்ற 

வாறு, என்னை? ் 
  

 / சொல்லாய்ந்தார் சொல்லுந் தொகை! எனவும் பாடம். 
1  போலாமை வேறுபடச் தொடுப்ப சென்றவாறு' எனவும் பாடம் 

$ (தானே' எனவும் டாடம்,
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! அசையிலுள் சரினு மிசையினு மெல்லா 
௩ 9 

மிசையா தாவது செந்தொடை தானே 

எனறார் பல்காயனார், 

ஒன்றா தாவது செந்தொடைக் கியல்பே ? 

சன்றார் ஈத்தத்தனார். 

! செம்பகை யில்லா மரபினதாக் தம்ம 
a ளொன்ளறா கிலையது செர்கொடை யாகும் 

சான்றார் காக்கை பாடினியார். 

! மாறல தொவ்வா மரபின செர்தொடை ” 

சான்றார் ௮விநயனார். 

௮வற்றை அ௮சைவிரளச் செந்தொடை, சீர்விரளச் செந்தொ 
டை, இசைவிரளச் செந்தொடை, முழுவிரளச் செந்தொடை எனப் 

பெயரிட்டு வழங்குவாரு முளரெனக் கொள்க. அவற்றுட் Re 
வருமா று:-- 

( பூத்த வேங்கை வியன்செனை யேமி 

மயிலின மகவு காட 

னன்னுதற் கொடிச்சி மனத்தகத் தோனே ” 

ட இருங்கழி மலாந்த வளளிதம் நீல 

* மூன்புலான் மறுகழ் சிறுகுடிப் பாக்கத் 

இினமீன் வேட்டுவர் ஞாழலொடு மலையு 

மெல்லம் புலம்ப னெ௫ழ்ச் தன தோளே ”' 

“Gedy முகந்த நுரைபிதிர்ப் படுதிரைப் 

பராரைப் புன்னை வாங்குசினை தீ தொடு த்த 

கானலம் பெருந்துறை நோக்கி யிவளே 

தற்றேர்க் குட்டுவன் கழுமலச் தன்ன 

வம்மா மேனிச் தொன்னலஞ் சிதையத் 

துஞ்சாக் கண்ண ளலமரு நீயே 
  வளவ த்கள்க. 

8 (சயற்புலான் மறுகில்' என்றும் 'முன்புலான்' பறுஇல்' என்றும் பாடம்,
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கடவுண் மராத்த முண்மிடை குடம்பைச் 

சேவலொடு வதியுஞ் சறுகரும் பேடை 

யின்னா துயவும் கங்குலு 

pnp ருள்ளுவை கோகோ யானே ” 

சானச் செந்தொடை as sar pI. 

பிறவும் வந்சவழிக் கண்டு கொள்க, 

| [இரட்டைத் தோடையாமாறு, | 

51. இரட்டை யடிமுழு தொருசீ ரியற்றே, 

சன்ப சதென்னுதலிற்றோவெனின், இரட்டைததொடையாமா 

ுணர்த்துதல் ந.தலிற்.று, 

இதன்பொருள்:--ஓ.ரடி. முடியுமளவு மொருசீசே ஈடப்பது 

சான்றவாறு. என்னை ? 

முழுவது மொன்றி னிரட்டை யாகும் '' 

சான்றார் பல்காயனா. 

! ர்முழூ தொன்மி னிரட்டை யாகும் '' 

என்ற் ஈத்ததிகனா. 

( ஒரு ரடிமுழு தாயி னிரட்டை ” 

என்றார் ௮விநயனார், 

.( ஒருச ரடிமுழுதும் வருவ இரட்டை ” 

சான்றார் பிறைமூடிக் கறைமிடற்றவர் பெயர்மகழ்க்த பே 

சிரியர், * 

அடிமுழு தொருசீர் வரினஃ இரட்டை ” 

என்றார் பரிமாணனார். 

அவற்றிற்குச் செய்யுள் வருமாறு: 

( ஒக்குமே யொக்குமே யொக்குமே யொக்கும் 

விளக்கனிம் 1சொரி யொக்குமே யொக்கும் 
குளக்கொட்டிப் பூவி னிறம் "' 

* : மூயேச்சுரார் ' என்றும் பாடம், 

* (நெரி எனவும் பர்டம்,
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எனவும், 

6 பாடுகோ பாடுகோ பாடுகோ பாடுமீகா 

பாவீற் விருந்த புலவீர்காள்--பாடுகோ 

ஞாயிற் ஜொளியான் மதிநிழற்றே தொண்டையார் 
கோவிற் திருந்தான் குடை” 

எனவும், 

் நிற்பவே நிற்பவே நிம்பவே நிற்பவே 

செக்கெறிக் கண்ணும் புகழ்க்கண்ணும் சால்பினும் 

மெய்ச்நெறிக் சண்ணும்வாழ் வார் 

எனவும் இரட்டைக்தொடையாமாறு கண்டுகொள்க, 

இரட்டையடி முழுதும் ஒரு ர் ,)தென்னாது ஒருசீரியற்றே 

என்று மிகுத் துச் சொல்லவேஸ் டியென்னை ? 

 குருத்துக் குறைத்துக் கொணர்ந்து ஈமது 

கருப்புச் செறுக்குப் பரப்பு'' 

சானவும், 

( குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றாற் ஐன்கைத்தொன் 

அண்டாகச் *செய்வான் வினை'' 

எனவும், 

(! மாயோன் மார்பி லாரம் போலச் 

சேயுயர் கெடுவரைப் பெருந்தே னொழுகு 
சார னாட னம்மோ டொருரிறை 

சாரிற் சாரா கோயே 

சாரா னாயி னோய்தணி வின்றே ” 

எனவும் இவ்வாறு சொல் வேறுபட்டு அடிமுழுவதம் ௮ல$ூடுகையா 

ஜனொருசீராய் வரினாகாது ) சொல்வேறுபடாது பொருள் பிதிதாகியு 

மாகாதும் வருவதே கொள்ளப்படு மென்ப தறிவித்தற்கு வேண்டப் 

பட்டது. 
  

© செய்யும் வினை எனவும் பாடம்,
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‘Quip’ என்னாது ! இயற்றே' என்ற ஏசார விதப்பால் ஓரடி 

முழுதும் ஒருசொல்லே வரத்தொடுப்பது சிறப்புடைத்து. ஈற்றெ 

முத்து ஒன்று குறையினு மிழுக்காது ) நாற்சரடியின் மிக்கு வரப்பெ 

ரூ.து எனக்கொள்க. 

। ஓடையே யோடையே யோடையே யோடையே 

கூடற் பழனத்துங் கொல்லி மலைமேலு 
மாறன் மதகளிற்று வண்பூ நுதன் 2மேலுங் 

கோடலங் சொல்லைப் புனத்துங் கொடுங்குழாய் 

நாடி. யுணர்வார்ப் பெறின் '' 

இது பொருள் வேறா யொருசொல்லே வச்த விரட்டைச் 

தொடை, 

இன்னும் ௮வ்வேகாரத்தான் ஓரடி முற்றெதுகையாய், மற்றை 

யடி மற்றொரு முற்றெதுகையாய் வந்தா லதனை யிருமுற்கிரட்டை 

யென்பர், நிரனிழையினையு மிரட்டைத் தொடைப்பாற்படுத்து வழங் 

குவசொருசா ராசிரிய ரெனவுங் கொள்க, 

வை வருமாறு ;-- 

௩ அடியியற் கொடியன மடிபுனம் விடியன் 

மந்தி தந்த முந்து செர்தினை 

யுறுபார்ப் பருத்து சாடனொடு 

சிறிதா லம்ம ஈம்மிடைத் தொடர்பே '' 

இஃது இருமுற்றிீரட்டை, 

( நிரனிறுத் தமைத்தஓு மிரட்டை யாப்பு 

மொழிந்த வந்தவற் றியலான் முற்றுமென்ப ரர் 

என்னும் சூத்திரத்து (தொல்காப்பியனார்) காட்டிய ரரனிறைச் 

தொடைக்குதாரணம், 

( * அடல்வேன் மானோ நின்முகங் கண்டே 

யுடலு மிரிந்ததொடு மூழ்மலரும் பார்க்குங் 
  

* இச்செய்யுள் தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் 91-அவது சூத்திரமாயெ 

(சிரனிறு.... மென்ப ' என்பதனுரையில் பேராசிரியர் காட்டியது,
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கடலுங் சகனையிருளு மாம்பலும் பாம்பும் 

தடமதிய மாமென்று தான் ” 

என்பதுங் கொள்க, இவற்றை யொருபொரு ஸிரட்டை, பல 
பொருளிரட்டை, ஒரு முற்திரட்டை, இருமுற்றிரட்டை. என்று 

பெயரிட்டு வழங்குவாரு முளர் எனக்கொள்க, (டுக) 

[௮ந்தாதித்தொடை யாமாறு] 

59. ஈறு முதலாத் தொடுப்பதந் தாதியென் 

மோதினர் மாதோ வுணர்ந்இரி னோரே. 

என்பது என்னு தலிற்ரோவெனின் அ௮ர்தாதித்தொடையாமா 
அணர்த்துதல் நுதலிற்று, 

இதன்பொருள :---எழுத்தும், ௮சையும், சீரும், அடியும் இறுவா 

யெழுவாயாகக் தொடுப்பது ௮ர்தாதிக் கொடையென்று சொல்லுவர் 

புலவா என்றவாறு, 

ஈறு முகலாவெனவே எழுத்தும், ௮சையும், சீரும், அடியும் 

இவற்றது முதலாகவே யடங்கு மெனக்கொளக ; என்னை? 

 அடியுஞ் €ரு மசையு மெழுத்து 

முடிவு முகலாச் செய்யுண் மொழியினஃ 

தந்தாதிச் தொடையென் நறியல் வேண்டும் ” 

எனவும், 

॥ அசையினுஞ் சரினு மடிதொறு மிறுதியை 

முந்தா விசைப்பினஃ தந்தாதித் கொடையே ” 

எனவும் பிறருங் கூறினாராகலின். பிற.நான் முடிர்கது சானுடம் 
ப௫ுதலென்னுக் தந்திரவுச்தியா னிவ்வாறுரைக்கப்பட்ட தெனினு 
மிமுக்காது. 

ஈறு முதலாவென்றது இறுதிமுகலாக வென்றவாறு, 

வரலாறு:--- 

ஃ இரங்கு குயின்முழவா வின்னிசையாழ் தேனா 

வங்க மணிபொழிலா வாடும்போலு மிளவேனில்
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௮. ரங்க மணிபொழிலா வாடுமாயின் 

மரங்கொன்் மணந்தகன்றார் நெஞ்சமென்செய்த திளவே 

என்றாற் போலக் கொள்க, [னில் ” 

(ஈறு முதலாத் தொடுப்பதர்தாதி என்ப வுணர்ந்தி சனோே' 
யென்னாது, ! ஓதினர் மாதோ' வென்று மிகுத்துச் சொல்லவேண்டிய 

தென்னை? இறுதியடியி னிறுஇயும், முதலடியின் முதலு மொன்றாய் 

வருவனவற்றை மண்டல வந்தாஇயென்றும், ௮வவாறு வாராதனவற் 

ழஹைச் செர்ஈடை யக்தாதியென்றும், பலவிரவி வருவனவற்றை மயச் 

கந்தாதியென்றும், எழுத்தசை சீர்களா லிடையிட்டு வருவனவற்றை 

யிடையிட்டர் தாதியென்றும் * வழங்குவரொரு சாராசிரிய ரென்ப 

தறிவித்தற்ரு வேண்டப்பட்டது. ௮வர் கூறுமாறு, மண்டல வெழுத் 

தற். தாதி, செர்சடை யெழுத்தக்காதி, மண்டல ௮சையந்தாதி, செ 
நடை ௮சையந்தாதி, மண்டலச் £€ீரந்தாதி, செர்ஈடைச் ச.ரந்தாஇ, 

மண்டல வடியக்தாதி, செர்ஈடை யடியந்தாதி, மண்டல மயக்கத் 

தாதி, Osseo மயக்கந்தாதி, மண்டல விடையிட்டந்தாதி, செக் 

ஈடை யிடையிட்டச்காஇி யெனக்கொள்க, 

௮வற்றுட் சில வருமாறு ;-- 

: வேங்சையஞ் சார லோங்கிய மாதவி 

விரிமலர்ப் பொதும்பர் மெல்லியன் முகமதி 

திருந்திய சர்சையைக் திறைகொண் டனவே ”' 

இது மண்டல வெழுத்தகந்தாதி, 

“Cugip விகந்த பெருக்கண் காவிரி 

Aisles £65 OuDawip Fi gore 

குழம்பு முலைமிசைத் சடவிய 

வியனறுங் கோசைக்கு மெல்லிதா லுசுப்பே 

இத மண்டல வசையந்தாதி, 

£மூத்நீ ரீன்ற வர்நீ ரிப்பி 
யிப்பி யீன்ற விலங்குகதிர் நித்தில 
  

... * ஈண்டு எமுத்தசை சீர்களால் இடையிட்டு வந்த அடியர்தாதியை 

இடையிட்ட வடியந்தாத யென்றும் ' எனக் கூட்டிச் சில பிரதிகளில் பாடன் 

காட்டப்பெற்றுள்ள.த, ்
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நித்திலம் பயந்த கேர்மண லெக்கா் 

எக்க ரிட்ட வெறிமீ னுணாங்க 

௮ணங்கல் * கவருஞ் செர்கா ளன்னம் 

அன்னக் காக்கு ஈன்னுதன் மகளிர் 

மகளிர் கொய்த மயங்குகொடி யடம்ப 
மடம்பி னயலது கெடும்பூர் தாழை 
தாழை யயலது வீழ்குலைக் கண்டல் 

கண்ட லயலது முண்டகக் கானல் 

கான லயலது காமரு கெடுங்கமி 

கெடுங்கழி யயலஅ கெடுக்குடிப் பாக்கம் 

பாக்கச் தோளே பூக்கம ழோதி 
பூச்சம ழோதியைப் புணாகுவை யாயி 

னிடவ குடவ தடவ ஞாழலும் 

இணர துணர் பணர் புன்னையும் கண்டலுங் 

கெமீஇய கானலஞ் சேோப்பனை இயின் கித் 

தீரா நோயொடு நடுங்கி 

வாரா ளம்ம வருதயர் பெரிதே," 

த்தொடக்கத்தன செர்தடைச் சீரக்தாதி, 

( உலகுடன் விளக்கு மொளிகிள ஏரவிர்மதி 
மதிகல னழிக்கும் வளங்கெழு முக்குடை 

முக்குடை நீழற் பொற்புடை யாசன 
மாசனத் Bass Bas sro) wu Waiver 

யதிவசே ர௬ுள்ளமோ டருக்தவம் புரிக்து 

அன்னிய மாச்தர தென்ப 
பன்னருஞ் சிறப்பின் விண்மிசை யுலசே ”' 

இது மண்டல மயக்கர்தா இ. 

6 பொன்னலர் அதைர்த பொரிதாள் வேங்கை 

வேங்கை யோங்கிய வியன்பெருக் குன்றம் 
குன்றத் தயலது கொடிச்சியா கொய்புனம் 

புன த்தயற் சென்ற சிலம்பன் 

சிலம்படி. மாதர்க்கு நிறைதோற் ஐனனே ” 
  

 கவரு மொய்தாளன்னம் ' எனவும் பாடம், 

24
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இது ௪சீரக்தாதியு மசையக்தாதியும் வந்த செர்சடைமயக்கச்தாதி, 

: வேச முதல்வ *வேதமி லகணித 

கத்துவார் தலைவ முச்தி மு.கல்வ 
வழுவா ஞானக் குழுவுடன் வந்து 

அன்னாப் பாவ மன்னரை யவித்த 

தரும நேமிப் பிரமனென வியந்து 

துன்னின ராகி மின்னென மிளிர்ந்த 

தகைமுடி சாய்த்துக் த,ச்.அவர் வணங்குவ 

வகைமுடி வல்வினை வாடுக வெனவே ”' 

இஃதெழுக்சந்தாதியும், ௮சையக்தாஇயு மயங்கவக்த மண்டல 

மயக்கந்தாதி, இதனை யெழுத்சர் காதியென்று வேண்டுவாரு முளர். 

! அதியங் கடவுளை யருமறை பயக்தனை 

போதியங் இழவனை பூமிசை யொதுங்கினை 

CurBum கிழவனை பூமிசை யொதுங்கெய 

சேஇயஞ் செல்வநின் மிருவடி பரவு.தும் ” 

இஃதடியந்தாதி. 

6 இரங்குகுயின் முழவா” என்னும் பாட்டினுள இடை யிட்டடி 

யர்தாதி வந்தது. 

 கழிமலா்ந்த காவிக் களிவண்டு பாடக் 

*குழிமலர்ச் த நீலங் குறுமுறுவல் கொளளுங் 

குழிமலர்ச் த நீலங் குறுமுறுவல் கொள்ளப் 

பொழின்மலர்ந்த பூம்புன்னை நண்டாது இந்தும் ” 

இதுவு மிடையிட்டடியர்தாதுி, பன்மணி மாலையும், மும்மணிக் 

கோவையும், உசயணன் கதையும், தே௫கமாலையும் முதலாவுடைய 

தொடாரிலைச் செய்யுட்களும் 3 ௮ந்தாதியாய் வந்தவாறு கண்டு 

கொளக, 

செர்ஈகடை யெழுத்தர்தாதியுஞ், செர்சடை யசையர்தாதியும், 
மண்டலச் சரந்தாதியும், மண்டலஇடையிட்டந்தாதியும், செர்ஈடை 

யிடையிட்டர்தாதியும் வர்தவழிக் சண்டுசொள்ச. 
  

‘Cag லணித்த ' எனவும் பாடம், 
 குழியலர்ந்த ' எனவும் பாடம், 

_ *அச்தாதியுமாய் ' எனவும் பாடம்,
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மோனையாய் வர்தன மோனையந்தாதி, எதுகசையாய் வந்தன 

வெதுகையர்தாதி, முரணாய்வர்தன மூரணக்தாதி, இயைபாய் வர் 
தன இயைபந்தாதி, ௮ளபெடையாய் வக்தன அளபெடையந்தாதி 

யென இவ்வாற்றால் வர்தவகையாற் பெயர் கொடுத்து வழங்கப்பமிம், 

வரலாறு; 

* மேன்மக்கட் கருளும் வியனருங் கலமே 

மேலக விசும்பின் விழவொடுி வருமே 

மேருவரை யன்ன விழுக்குணத் தவமே 
மேவதன் திறசனி மிக்கதென் மனமே” 

இது மோனையக்தாதி. பிறவும் வர்தவழிக் கண்டுகொள்க, 

( அந்த மூதலாத் தொடுப்ப தர்தாதி யடிமுழுதும் 

வந்த மொழியே வருவ திரட்டை வரன்முறைபான் 

மூர்திய மோனை முதலா முழுதுமொவ் வாதுவிட்டாற் 

செர்கொடைகாமம்பெறுஈறு மென்குழற் றேமொழி3ய” 

(யாப்பருங்கலக் காரிகை.) 

1 மாவும் புண்மோனை யியைபின் னகைவடி. யேரெதுகைச் 

கேவின் முரணு மிருள்பரர் தீண்டள பா௮வளிய 

வோவிலந்தாதி யுலகுடனா மொக்கு மேயிரட்டை 
பாவருஞ் செர்தொடை பூத்தவென்றாகும் பணிமொழியே" 

(ஜே -உகாரண முதற்குளிப்பு.) 
இவற்றை விரித்துரைத்துக்கொள்க. (9௨) 

[ஒர சேய்யுளிற் பல தோடையும் பல அடிகளும் வரின் 

அவற்றை வழங்குமாறு, ] ் 

53, தொடைபல தொடுப்பினுந் தளைபல விரவினும் 

முதல்வத் ததனான் மொழிந்திசிற் பெயரே. 
என்பதென்னுதலிற்றோ வெனின், ஒரு செய்யுட்கட் பல 

தொடையும் பல ளையும் வந்தால் ௮வற்றை வழங்குமா pesmi sg 

தல் நு.தலிற்று, 
  வெணயமய ee eens 

* 4 மன்மக்க ஞள்ளும் , எனவும் பாடம், 
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இதன் பொருள்:--ஒரு செய்யுளகத்துத் தொடை பல தொ 

டுத்து வக்தாலும், தளைபல விரவி வர்தாலும் ௮வற்றை முதல் வந்த 

தொடையாலும் முதல் வந்த தளையாலும் பெயர்கொடுத்து வழங் 

குக வென்றவாறு, என்னை ? 

மயங்கிய தொடைமுதல் வந்ததன் பெயரா 
லியங்கினுக் தளைவகை யின்னண மாகும் ”' 

என்றார் ௮விஈயனா. 

் பல்வகைச் தொடையொரு பாவினிற் றஜொடுப்பிற் 

சொல்லிய முதற்றொடை சொல்லினர் கொளலே 
9 

என்றார் சிறு காக்கைபாடினியார். 

( தொடையடி புட்பல வர்தா லெழுவாய் 
யுடைய தனாற்பெய ரொட்டப் படுமே '' 

சான்றார் காக்கைபாடினியார். 

( விகற்பங் கொள்ளா தோசையி னமைதியும் 

முதற்க ணடிவயின் முடிவ தாகும ' 

என்றார் பல்காயனார். 

) 

“apspeis Csrpp ww C ser 

விகற்பங் கொள்ளா ரடி.யிறக்து வரினே "' 

என்றார் ஈத்தத்தஞர், 
வை வருமாறு wm 

1 தாமரை புரையும் காமர் சேவடி 

பவளத் தன்ன மேனிச் திகழொளி 

குன்றி யேய்க்கு முடுக்கைச் குன்றி 

னெஞ்சுபக வெறிர்த வெஞ்சுடர் கெடுவேற் 

சேவலங் கொடியோன் காப்ப 

வேம வைக லெய்தின்றா லுலகே. '' 

இதலுட் பொழிப்பெதுகையும் ஒரூ௨வெதுகையும், hehe Cordon 

யும் பிறி.தும் வர்தவாயினும் முதல் வந்ததனாலே பெயர்கொடுத் தட் 

பொழிப்பெதுகைச் செய்யுளென்று வழங்கப்படும்,
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” வேரல் வேலி வேர்க்கோட் பலலின் 

சா.ர டை செவ்வியை யாகுமதி 

யாரஃ தமிந்திரு னோரே சாரந் 

சிறுகோட்டுப் பெரும்பழந் தூங்கியாங்கெவ 

ளுயிர்தவச் சிி.து காமமோ பெரிதே ” 

இகனுள் அடியெதுகையும், பொழிப்பு?மானையும், ஒரூ௨வெது 

கையும், இணைமுரணும், கடையிணை யெதுகையும், பின்பு ரணும் வக்த 

வாயினும் முதல் வக்ததனாற் பெயர் கொழித்து அடியெதுகைச் 

செய்யுளென்று வழங்கப்ப௫ிம், 

“ கடிமலர் புரையுங் காமர் சேவடி 

கொடிபுரை நுசுப்பிற் பணைத்சேச் திளமுலை 

வளையொடு கெழீஇப வாங்க ௦ நெடுந்தோள் 

வளர்மதி புரையுக் திருநு ; லரிவை 
சேயரி காட்டமு மன் மி 

கருநெடுங் கூழையு முடையவா லணங்கே'' 

இதனுள் எதுகையும்; மோனையும், (LPT arp) முறையே வந்ததாயி 

னும் மு.தல் வர்ததனாற் பெயர் கொடுத்து அடியெதுகைச் செய்யு 
ளென்று வழங்கப்படும்: 

“ பரவை மாக்கடற் ரமொகுதிரை வரவும் 

பண்டைச் செய்தியி னின் றிவண் வரவும் 

பகற்பின் முட்டா இரவின௮ வரவும் 

பசியு மார்கையும் வரவும் 

பரியினும் போகா துவப்பினும் வருமே ” 

இதனுள் மோனையும், இயைபும், முரணும் வர்தவாயிலும், முதல் 

வர்ததனாழ் பெயர்கொடுத்து ௮டிமோனைச் செய்யுளென்று வழங்கப் 

பிம் பிறவெனின்; ௮ற்றன்று ;) முறையானே வேழு வேறு தொடை 

களினற்று வாராது; பலவாய் வர்திறுவா யொத்தமையின் மயக்கி 

யைபு எனக் கொள்க, 

* ஒங்குமலை யமன்ற வேங்கை ஈறுமலரும் 

ஊர்கெழு நெய்தல் வார்கெழு மலரும்
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பழனத் தாமரை யெழினிற மலரும் 

இல்லயற் புறவின் முல்லைவெண் மலரும் 

உரா௮ங் கடற்றிரை விரா௮ மலரும் 

வேறுபட மிலைச்சிய wr Dae ORF 

யேந்தல் பொய்க்குவ னெனவும் 

பூர்த ணொண்கண் புலம்பா னாவ 

இ௫அவும் *மயக்கயைபுத்தொடையென்று வழங்கப்படும். மயக் 

சளபெடைத்தொடையும் வர் தவழிக் கண்டுகொள்க. 

॥ காய்ந்துவிண் டார்கையக் காமரு கூடலிற் கண்சிவர் த 

வேர்துகண் டாயென்ன வெள்வளை சோரக் சலைநெகிழப் 

போக்துகண் டாரொடும் போக்துசண் டேற்கவன் பொன்முடிமேம் 

போர்துகண் டாளென்று போந்ததென் 1மாட்டோர்புறனுரையே'' 

இதனுள் எதுகையு மதற்கேற்ற மோனையும் வந்தனவேனும் 

முதல் வர்.ததனாற் பெயர்கொடுத்து ஆரிடையெதுகைச் செய்யுளெ 

ன்று வழங்கப்படும். 

இனித் தளைக்குச் சொல்லுமாறு:-- 

1 செடுவரைச் சாரம் குறுங்கோட்டுப் பலவின் 

விண்டுவார் இஞ்சுளை வீங்குகவுட் கடுவன் 

உண்டுசிலம் பேதி யோங்கிய விருங்கழைப் 

படி.தம் பயிற்று மென்ப 

மடியாக் 4$கொலைவி லென்னையர் மலையே” 

இதனுள் வெண்டனளையும் கலித்தளையும் வஞ்சித் தளையும் வர். தன 

வேலும் முதல் வர்.ததனாத பெயர் கொடுத்து வெண்டளையால் வந்த 

ஆூரியப்பாவென்று வழங்கப்படும். 

( தொக மதனடக்கி நெடுநீர்ப் பொய்கைக் 

கடிமலர்வேய்ர் துலகளவும் பரர்.து கந்த 

நெடுமாலை நறுமுடிமேல் வைத்தி யேனு 

நின்னையே போனயக்க நின்றா ரெல்லாங் 
  

* வருக்கவியைபுத்தொடை' என்றும் பிரதிபேதம் உண்டு, 
ர் (மேலோர்' எனவும் பாடம், 

1 ( கொலைவிலெம்மையர் ' எனவும் பாடம்,
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கொடுமாலை வினையாக்கர் குறும்பு சாயக் 

குளிரிளம்பூம் பிண்டிக்£ ழமாக்த கோமான் 

றடிமொற்றர் தலைப்பிரிக்குஞ் சரண மல்லாற் 

றலைக்சணியா ளென்றுரைத்த றகவோ வாழி '' 

Dag கலித்களையும், ஆ௫ரியத்தளையும், வெண்டளையும் வந்த 

வாயினு முதல் வந்த தளையாற் பெயர் கொடுத்துக், கலித்தமையால் 

ass வாசிரிய விருத்தமென்று வழங்கப்படும், பிறவு மிவ்வாறே 

பெயர்கொடுத்து வழங்குக. ் 

' கொடையுக் தளையும்: பலவிரவி வரின், முதல் வச்ததனான் மொ 

ழிரீதிஏம் பெயே' என்றாலுங் கருதிய பொருள் பயக்கும், ! தொடை 

பல தொடுப்பிலும் தளை பல விரவினும்' என்று மிகுத்துச் சொல்ல 

வேண்டிய தென்னையெனின், விகற்பமு மினமும் வாராமைத் 

தொடுத்த மோனை யெதுகை முரண் இயைபு ௮ுளபெடைகளைச் 
செம்மோனை, செவ்வெதுகை, செம்மூரண், செவ்வியைபு, செவ்வள 

பெடை யென்று வழங்கப்படும் என்பதூஉம் ) கடையாகு மோனை, 
கடையா கெதுசைக்கு மேற்று வந்தால், எதுகைத் தொடையானே 

பெயரிட்டு வழங்கப்படு மென்பதூஉம் ) மோனையு மெதுகையுமாய் 

வக்து மூரணினான் மோனை முரணென்றும்; எதுகை முரணென்றும் 

பெயரிட்டு வழங்கப்படு மென்பதூஉம் ; இணைமொனை முதலாகிய 

தொடை விகற்பங்களும், கடையிணை மோனை முதலாகிய தொடை 

விகற்பங்களும் ஒரடியுட் பலவிரவி வர்தால் அவற்றை வரன்முறை 

யாற் பெயரிட்டு வழங்கப்படு மென்பதூஉம் | வரனடை யில்லாத 

வழியாசானு மொன்றாற் பெயர்கொடுத்து வழங்கப்பட மென்பாரும், 

விகற்ப மயக்க மென்பாரு மென இருதிறத்தராசிரிய ரென்பதூ௨உம்) 

ஓரடியுண் முதற்குறில் விட்டிசைத்து மற்றை யடியுண் முதற்கட் 
குற்றெழுத்து வல்லொத்றடுத்து வர்தால் ௮தனை விட்டிசை வல்லொற் 

வெதுசை யென்று வழங்குவா ரொருசா ராசிரிய ரென்பதூஉம் ; 

இயைபுத்தொடைச் செய்யுளீற் றடியிறுதி யெழுத்தொன்று 
மிரண்டு மிகினும் இழுக்கா தென்பதூஉம் ; இரட்டைச்கொடை 

இறுதிச்சண் ஒரெழுத்துக் குறையினும் இழுக்கா தென்பதூ௨உம் ; 

செய்யுளந்தாதி தொடுக்கி னீற்தெழுத்தானுஞ் சொல்லானு மிடை 

யிட்டேறத் தொடுப்பிலு மிழுக்சா தென்பனுஉம், வேற்தினமும்
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வழியெது சையும் முதலிய ang மூன் சொல்லப்பட்ட கொடையும் 

தொடை. விகற்பமும் போலாமைக் தொடுத்து வருவனவற்றைச் செக் 

தொடை மருளென்றும், மருட் செர்தொடை யென்றும் வேண்வெ 
சொருசா ராசிரிய ரென்பதூஉம் ; மகார வகாரங்களருகி யெதுகை 

யாய் வரினு மிழமுக்காதென்பதூஉம் அ௮றிவித்தற்கு வேண்டப் 

பட்டது : விதப்புக்களவி வேண்டியது விஃக்குமாகலின், 

௮வற்றிற்குச் செய்யுள் வருமாறு :-- 

சிலம்படி. மாதர் ஈன்னலக் குறித்துச் 

சிலம்பதர் ஈள்ளென் கங்குற் 

சிலம்ப நீ வருக றகுவதோ வன்றே '' 

இஃது இனவெழுத்து விகற்பமும் வரச் தொடுத்திலாமையிற் 

செம்மோனை, 

(! கொன்றன்ன வின்னா செயினு மவர்செய்த 

வொன்றுநன் ஐுள்ளக் கெடும்” 

 வண்டுபடக் குவளைப்பிணை ஈக்கலர் 
விண்டஈறப்பரு See ot) Wer to et 

கொண்டு ஈடைக்களி யன்ன மிரைப்பதோர் 
மண்டு புனற்புரி சைப்பதி சார்ந்தார் '' 

எனவிவை இனமுதலாயின வரத்தொடுத்திலாமையிற் செவ்வெ 

கை, 

! கருங்கட லுடுத்த மல்லன் ஞாலத்து 

செம்மையின் வழாது கொடைக்கடன் பூண்டு 

வாழ்வது பொருக்தா தாகிற் 

சாவது மினிதவர் வீவது முறுமே' ச 

இ செம்முரண். 

(( துப்புறம் செவ்வாய்க் தஇளவியு மணங்கே 

கருங்கண் வெம்முலைத் தொய்யிலு மணங்கே 
வாணுதற் மிலகமு மணங்கே 

சிலம்படி. மாதர் நாட்டமு மணங்கே'
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இஃது இனமூதலாயின வரத் தொடுச்திலாமையாற் செவ்வியைபு, 

( சா௮ மரைமே லறையுச் திருமகள் 
போஒலு மாத ரிவள் '' 

இது செவ்வள பெடை, 

' நன்றறி வாரிற் கயவர் இருவுடையர் 
நெஞ்சத் தவல மிலர் 

* கொல்லா ஈலக்க.து கோன்மை பிறர் தீமை 
சொல்லா ஈலக்தது சால்பு '' 

என விவற்றுள் முதலாவது வருக்கமோனைக்கும், மெல்லின 

வெதுகைக்கும் ஓத்,து வர் சகாயினும், இரண்டாவது எ௮கைக்கும், 

இனமோனைக்கு மொச்ச வர்தகாயினு மெதுகை யென்று வழங்கப் 

படும், 

் இசொல்லுப சொல்லப் பெறுபவோ யாதொன்றும் 

சொல்லாது சொல்லப் பெரு 

இ௫ மோனையாய் வந்து முரணினமையான் மோனை முரண், 

6 இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான் றன் களிர் 

துன்பக் துடைத்தான்றுக் தூண் '' 

 அறத்துக்கே யன்புசால் பென்ப வமியார் 

மறத்துக்கு ம%்தேே துணை ”' 

இவை யெதுகையாய் வரது மு ரணினமையா னெஅகைமுரண். 

் மீன்றோக்து வருந்திய கருங்கால் வெண்குருகு 

தேனார் ஞாழல் விரிசினைக் குமூஉக் 

கண்ணக் துறைவன் றவிர்ப்பவுக் தவிரான் 

சேரோ காணலங் காண்டும் 

ரர் வண்ணமுஞ் சிறு.ந.தற் பெரிதே” 

இத கடையிணை முரணென்று காட்டப்பட்ட செய்யுள், (தண் 

ணர் துறைவனென்னு மடியுள் மேற்கதவாய் மோனையு,கடையிணை 

2
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மூரணும் வர்தனவாயினு மவற்றையடியின் வரனடை முறையான் 

௮ தனையும் கடை.யினை முரணென்று வழங்கப்படும், 

! வேரல் வேலி வேர்க்கோட் பலவின்” என்னும் பாட்டிலுட் 

சிறுகோட்டுப் பெரும்பழ மென்னு மடியினு ளிணை முரணும் கடை 

யிணை யெதுகையும் வர்தலாயினும் யாதானு மொன்றினாற் பெயர் 

கொடுத்து இணைமுரணென்றானுப் கடையிணை யெதுகை யென்றா 

அம் வழங்கப்பரிம், ஏனையடி யொரூ௨க் தொடையாகிய வர 

னடையில்லாமையா லதனை மயக்கமெனினு மிழுக்காது. 

 பற்டிப் பலகாலும் பான்மறி யுண்ணாமை 

கொலைய ஸனின்னாட்டை நீ '' 

( ௮இ உண்ணிருலுக் கென்னு மைர்கொழித் தல்லாத 

வொற்றொலி நீண்டிசை வண்ணமென் றரோதுவ தோத்தாமோ 

கச்சடதப்ப விர்சா லயனானகும் கருதாதே 

முத்தொடு கோத்த முழாத்தலை வைப்பது முண்டன்தே'' 

இவற்றுண் முதற்குறில் விட்டிசைத்து வல்லொற்றுத்தாற் 
போன்றல்லாத வடி முதற்கட் குற்றெழுத்து வல்லொற் றூத்து 

வந்தமையால் விட்டி-சை வல்லொற்றெதுகை, 

( மாயோள் கூந்தற் குரலு நல்ல 

கூர்தல் வேய்ந்த மலரு நல்ல 
மலரே ருண்கணு ஈல்ல 

பலர்புக ழோதியு ஈனிஈல் லவ்2வ '' 

 பூர்கண் பொழிலிடை வாரணரச் ஒஞ்சும் 
பூங்கண் ணன்னை யில்லிடைத் அஞ்சும் 

பூங்கொடிப் புனத்தயற் குறவர் அஞ்சுவர் 

பூசலிக் களவென யார்.துஞ் சல 8ம '' 

என இயைபுத்தொடைச் செய்யுளென்று சொல்லப்பட்டனவற் 

றுள் ஈற்றடி யொன்று மிரண்டு மெழுத்து மிக்சவாறு கண்டுகொள்க, 

ச 
( ஒக்குமே யொக்குமே ' என்னு மிரட்டைத் தொடையினீற் 

௮ச்சிரெழுத்கொன்று Gopigas sg,
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இறுதி குறைந்துவரு மொருபொருளிரட்டையைக் குறை 

யீற் ஜொருபொருஸிரட்டை யென்றும், குறையாததனை நிறையீற் 

ஜொருபொருளிசட்டை யென்றும், இறுதி குறைந்த பலபொரு 

சிரட்டையைக் குறையீற்றுப் பலபொருளிரட்டை யென்றும், 

குறையாததனை நிறையிற்றுப் பலபொருளிரட்டை யென்றும் 

பெயரிட்டு வழங்குவாரு முளர், குறையீற்றுப் பல பொருளிரட் 
டையும், நிறையீற்றுப் பலபொருளிரட்டையும் வர்தவழிக் கண்டு 

கொள்க. 

இறுதி யெழுத்துஞ் சொல்லு மிடையிட்டுத் தொடுத்த செய் 

யுளர்தாதி விகற்பம் உதயணன்கதையும், கலியாணகதையும், 

பன்மணி மாலையும், மும்.ணிசக் கோவையு மென்னுமவற்றுட் கண்டு 

கொள்க, 

॥ அமிழ்தினு மாற்ற வினிதேதம் மக்கள் 

சிறுகை யளாவிய கூழ்” 

சான்பது இனவெழுத்து முதலாயின பெற்று முன் சொல்லப் 

பட்ட தொடையும் தொடை விகற்பமும் போலாமை தொடுத்தமை 

யிற் செந்தொடை மருள் எனக் கொளக, 

( தொடிகெடிழ்ர் தனவே சண்பசர் தனவே 

யான்சென் முரைப்பின் மானமின் றெவனே 

சொல்லாய் வாழி தோழி வரைய 

முள்ளி பொதுளிய பல்கு ர னெடுவெகிர் 

பொகங்குவ.ர லிளமழை துவைப்ப 
5.77 மணிலொ விரியுங் குன்று திழவோற்கே 

இது பொழிப்பியைபும் இடைப்புண ரெதுகையும் வக்து இன 
மின்றித் தொடுத்தபையாற் செந்தொடை மருள் என்றும், மருட் 

செர்தொடையென்றும் வழங்குப, இதனைச் செந்தொடையே 
யென்று வழங்கினார் செய்புளியலுடையார் எனக் கொள்க. 

! தாமரை புரையுங் காமர் சேவடி” என்னும் பாட்டினு ளீற்றடி 

யிசண்டு மகார வகாரங்க ளெதுகையாய் வந்தன, 

் அமரீர் சு.ரரீ ரழனா கரையீர் 

எமரீர் பிறரீ ரெறிவே லொருவ
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னமரீ£ * பகவிர் தகவோ தகவென் 
றவரளூர் திரைபாய்க் துரையா தொழிதல் ”' 

இதுவுமது. இதனை மூன்ரு மெழுத்தொன் ஹெதுகை யென் 

பாருமுளர், 

இன வெழுத்தாமாறு சொல்லுதும்: அகரம், அகாரம், ஐகாரம், 

ஒளகாரம் இவை தம்முளினமாம். 7இகரம், ஈகாரம், எகரம், 
ஏகாரம் இவை தம்முளினமாம். உகர ஊகார ஓகர ஓகார 

ங்கள் தம்முளினமாம். இவவாறே இவவுயிர்மெய்க்கு மொட்டிக் 

கொள்க. ஒற்றுக்களுள் ௪கர தகரமு மினமாம், ஞகார ஈகாரழு 
மினமாம். மகார வகாரமு மினமாம், இவற்றை ௮னுவென்று 

வழங்குவாரு முளர். 

1! கரமோ டாகார மைகார மெளவாம் 

இகரமோ டீகார மெஏ---உக௧ரமோ 

டூகார மொ Ch வதசக்கா 

மாகாத வல்ல வனு '” 

இதனை விரித்துரைத்துக் கொள்க, 

௮) ௮ ஐ ஒள வென்றிவை Ouse 

Q # or a Quer ama Ques 

உ ஓஒ ஐ வென்றிவை Qu @ 9 

த௪மவ ஞவெளு மென்றிவை யெனா௮ு 

முர்கா ஓயிரு மூவிரு மெய்யுச் 

தம்முண் மயங்கினுக் தவறின் றென்ப, 

என்மினமாமா றெடுத்தோதினார் நல்லாறனார் எனக் கொள்க, 

இனி அவற்றுக்குச் செய்யுள் வருமாழு;-- 

 அருந்தவர்கட் சாதியா யைய நீக்கி 

ஒளவியக்தீர்க் தவிரொளிசே ராக்கை யெய்தி 
யிருந்திரட்கை யினமருப்பின் யானை யூர்தி 

Sore றெழினட்டத் இமையோ னேத்த 
  

* ப அயலீர் ' எனவும் பாடம், 

1*இச்ர ஈகார எகர ஏகாரங்சளும் யா என்பதுர் தம்முளினமாம்'எனவும்பாடம்,
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வொருங்குலகி லூற்கற்ற வோத முக்கீ 

சொளிவளர வழம்பகர்ச்த வாரவோன் பாதம் 
கருங்கயற்கட் காரிகையார் காத னீக்கிக் 

கைதொழுகதகாற் கையகலுங் கவ்வை கானே ”' 

£ வண்டிவரு மலர்வெட்சி மாலை மார்பன் 

மால்வேண்ட மண்ணளித்த மலிதோள் வள்ளல் 
ஞண்டிவருர் தண்படப்பை ஞாழன் மூதூர் 

ஈரபதிக்கு வான்கொடுத் த ஈகைவே னந்தி 

தண்டிவருர் தடவரை க்?தாட் சயந்தன் வாடச் 

சதுமுகனைச் சயஞ்செய்த சங்க பாலன் 

தெண்டிரைவாய்த் திருமகசேளோ டமிர்தங் கொண்டான் 
9) சீர்பரவச் சென்றகலுஞ் செல்ல ருனே 

என இனவெழுத்து வர்தவாறு கண்டுகொள்க, 

்் மாகர்திவண்டு-கடிமாண கரத்து காமம்" என்னும் பாட்டின் 

மூன்ரூமடியும், ('மாயாத தொல்லிசைச் சாகரதத்த னென்பான் '' 
என்லும் பாட்டினு ணடுவிரண்டடிபு மினவெழுக்.து வந்இிலாமையிற் 

பிறவெனின் !! ௮ருகி யினவெழுத் தணையா வாயினும், வரைவில 
ச 

வென்ப வயங்கியோசே '' என்பதாகலி னமையும், 

இனி வழியெதுகை யாமாறு:-- 

₹ கொங்குதங்கு.... ..அித்திதானே '' 

எனவும், 

' மண்டிலம் பண்டுண்ட தண்டே வரகுணன் றொண்டியின் வாய்க் 

கண்டலவச் தண்டுறைக் சண்ட தொன்றுண்டு கனமகரக் 

குண்டலங் செண்டை யிரண்டொடு தொண்டைடயுங் கொண்டொர் 
[ திங்கள் 

மண்டலம் வண்டலம்பக் கொண்ட ரழ வருகின்றதே ” 

எனவும் கொள்க. 

௮/அப்பிராசமென்பது வடமொழி,  ௮னு' வென்பதும் வழி 

யேதுகை பென்பதும் தமிழ் வழக்கு. வழி முரண் வருவனவற்றை 

மூரணென்று வழங்குவ ரொருசாராசிரியர்,
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வரலாறு:-- 

* செய்யவாய்ப் பசும்பொ மனோலைச் €றடிப் பரவை யல்குல் 

ஐய நண் மருங்கு னேவ வடிக்கொண்ட குவவுக் கொங்கை 

வெய்யவாய்த் தண்ணெ ஸீலம் விரிக்தென விலங்கி நீண்ட 

மையவா மழைக்கட் கூர்தன் மகளிரை வருக வென்றான் ”' 

எனவும், 

 ஒருமால் வரையின் Dmx ரோடிமுச் நீர்க்டெக்த 

பெருமா நிலனுஞ் ஈறுவிலைத் தாயுண்டு பேதையர்கண் 

பொருமாதவிக் தொர்கலெங்கோன் பொரவல்லவன் பொதியித் 

கருமாகிறவெண்பற் செவவாய்ப் பசும்பொற் கனக்குழைக்2க”' 

எனவுங் சொளக, 

வல்லியனடை மெல்லியனடை இடையியனடையானு மெடுத் 

துக்கொண்ட ஈடையின் வழுவாது வரத்தொடுத்துச் செய்யுண் 

முடிப்பது சிறப்புடைத்.து, வல்லியனடையாவது வல்லெழுத்துமிக த 

தொ௫ிப்பது ) மெல்லியனடை யாவது மெல்லெழுத்து மிகத்தொடுப் 

பது ) இடையியனடையாவது இடையெழுத்து மிகக்தொடுப்பது, 

பிறவும் வல்லார்வாய்க் கேட்ணொக.* 

எழுத்து மோழிபோருளேன் றேண்ணிய மூன்றின் 
வழுக்கின் முறைமை வகையா---லிழுக்கி 

லடியோ டடியியைந்து மந்தரித்தும் வந்தாற் 
றோடையேன்பர் தொன்றா லவர்” 

! தோடையுக் தோடைவிகற்புந் தோல்புலவோர் சோற்ற 
நடையின் வழுவாமை நாடிக்---கடல்பயந்த 
சீரார் 1திருவீசுஞ் சேய்யுட் 1கேழுவாயு 
மாராயத் தீரு மரில்.'' 

உறுப்பியலோ த்து முற்றியது, 
  

* ௦ கேட்டு க்கொள்க எனவும் பாடம். 

1 : திராகிலத்து? எனவும் பாடம், 

1 * கெழுகாண்ட' மெனவும் பாடம்,
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[ சேய்யுட்களின் வகையாமாறு,] 

54. செய்யுட் டாமே மெப்பெற விரிப்பின் 
பாவே பாவின மெனவிரண் டாகும், 

இவவோத் தென்ன பெயர்த்தோவெனின் தொடையினா 

னும் ௮டியினாலுஞ் செய்யுளாமா றுணர்த்திற்றாகலான் செய்யுளோத் 

தென்னும் பெயர்த்து, 

இவ்?வாக்கினுள் இச்சூத்திர மென்னுதலிற்ோவெனின் செய் 

யுட்களது பெயர் வேறுபாடும், ௮வற்றதெண்ணும் உணர்த்துதல் 

Bs pp, 

இதன் பொருள :--செய்யுளெனப்படுவன தாம் பொருள்பெற 

விரிக்குங்காற் பாவும் பாவினமுமென் திரண்டு இறத்தனவா மென்ற 

வாறு, 

தாமென்பது செய்யுட்களைச் சிழப்பித்தற்குச் சொல்லப்பட் 

டது. *தேவர்தாமம தன்னினும் வேம்பு கைக்கும் என்றாற்போ 

லச் கொள்க, அவ்வாறு சிறப்பிக்கவே, சொற் பொரு ஸூணர்வு 

வண்ண ங்கடொடர்க்து குற்றமின் ஜி யவை 1,தத்கமுட்டமுவுல் கோளு 

டையவா யின்பம் பெருக்கி ௮ம்மை முதலாயின வனப்பலங்கார 

மும், செம்மையும், செறிவும், பெறுவுமிப்பெற்று இம்மை மறு 

மைக்கு நன்மை பயந்து எல்லார்க்கும் 1புலனுற ஈடைபெறுவது 

யாப்பு, பாட்டு, செய்யுளென்று சொல்லப்படுவதாயிற்று, எனவே 

செய்யுளென்னும் பெயர்பெற்றும் ஓசைப்பொலிவு முதலாகிய 

வுறுப்பொடு புணர்ந்து உரையு நூலும் வசையும் மந்திரமும் முது 
  

* 4 சைச்குமார்தேவரே தின்னிலும் வேம்பு ” என்பது நாலடி--1 12, 
1 6 தீத் தமுள்தமூஉங் கோளுடையவாய் ் எனவும் பாடம், 

1: புலனாய்' எனவும் பாடம், ப
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சொல்லும் பிசியுமாகிய செய்யுளல்ல ஈண்டு வேண்டப்படுஞ் செய்யு 
ளென்பதூஉம் சொல்லப்படுமெனக் கொள்க, 

 மெய்பெற ' என்று மிகுத்துச் சொல்லியவதனால் செய்யுட்கள் 
இடத்தினைனும், தொழிலினாலும், பொழுதினானும், பிறவாற்றுலும் 

பெயர் பெற்று ஈடப்பனவும் உளவெனக் கொள்க, 

௮றம் பொரு ளின்பம் விடென விவற்றைப் பாவிஈடத்தலிற்பா 
வென்பதூ௨ங் காரணக்குறி, ஒருபுடையாற் பாவினோடொகத்த 

இனத்தவாய் ஈடத்தலிற் பாவின மென்பதூஉ௰் காரணக்குறி, 

இவற்றை யிடுகுமி யெனினு மிழுக்காது. ் (௧) 

| பாக்களின் பேயர் வேறுபா டாமாறு,] 

35. வெண்பா வாடரியங் கலியே வஞ்சியெனப் 
பண்பாயத் துரைத்த பாதான் காகும். 

இஃதென்னு தலிற்றோவெனின், நிறுத்த முறையானே பாக்க 
ளது பெயர்வேறுபா டுணர்த்துதல் நுதலிற்று. 

இதன் பொருள் :--வெண்பாவும், ஆரியப்பாவும், சலிப்பா 
வும், வஞ்சிப்பாவு மெனக் தத்தர் தன்மையாற் நெரிந்து சொல்லப் 

பட்ட பா நான்கு வகைப்படும் என்றவாறு, 

ஏகாரம் எண்ணேகாரம், கலிமயயென்ற வழியதால் ஏகாரம் 
ஓழிர் சவழியில்லையால் ௮ஃ்தியாங்கன மெண்ணுமோ வெனி 
னும், ஒருவழி மின்2றயு மொழிச்தவற்றைசக் கொள்ளுமோ வெனி 

னும், கொளளும். என்னை? 

எண்ணே கார மிடையிட்டுக் கொளினும் 

எண்ணுக் குறித்தியலு மென்மனார் புலவர் '' (சொல்-சொல்-இடை-60.) 

* என்ரு. ராசலின். கான்கென்ற தென்னை? அ௮வ்வெண்்2ண 

காரத்தா லெண்ணப்பட்ட ஈசான்குமென்பது பெறலாமன் 3றா 

வெனின், ஆம்) அயினுமது நானடையெனக் கொள்க. 

 கழிவே யாக்க மொழியிரைக் இெவியென் 
றம்மூ ௫௪ றென்ப மன்னைச் ரொல்லே '' (சொல்-சொல்-இடை-4.) 
  

₹ என்ப ர இலக் 4ண மாகலின் ' எனவும் பாடம்,
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(! ஒதல் காவல் பகைதணி வினையே 

வேர்தற் குற்றுழி பொருட்பிணி பரத்தையென் 

ரூங்கவ் வாறே யவ்வயிற் பிரிவே '' (இறையஞர்-36,) 

எனப் பிறரும் சொன்னா ராகலின். 

வெண்பா வாூரியங் கலியே வஞ்சியெனப் பா சான்காகு மென் 

னாத, பண்பாய்ந் துரைக்கு பாகான் காகும்' என்று இழறப்பித்துச் 

சொல்லப்பட்ட தென்னை யெனின், வெண்பாமுதல்வக்து ஆசிரிய 

மா யிறுவன சிறப்பின்மையான் மருட்பாவென்பது ௮.றிவித்தற்கு 

வேண்டப்பட்ட..து. என்னை ? 

்* வெள்ளை முதலா வாஇிரிய மிறுதி 

கொள்ளத் தொடுப்பது மருட்பா வாகும்'' 

என்௫ராகலின். 

அ௮வவாறு வருவனதாம் புநரிலைவாழ்த். தம், வாயுறைவாழ்த்தும், 

செவியமிவு.றாஉவுமென விவை. என்னை ? 

! புறகிலை வாபுறை செவியறி வுறாஉவெனத் 

இறகிலை மூன்றர் இண்ணிதிற் நெரியின் 
வெண்டா வியலினு மாசிரிய வியலிலும் 

பண்புற முடியும் பாவின மென்ப '' (தொல்-பெ-செ-108) 

என்ர ராகலின், 

அவை வருமாறு:-- 

தென்ற லிடைபோழ்ர்து தேனார் நறுமுல்லை 

முன்றின் முகைவிரியு முத்தர் ச் தண்கோளஞூர்க் 

குன்றமர்ந்த கொல்லேற்ரு ஸனிற்காப்ப---வென் றந் 

தீரா ஈண்பிற் றேவர் 

சீர்சால் செல்வமொடு பொலிமதி சிதந்தே” 

இது *( வழிபடு தெய்வ நிற்புறங்காப்பப், பழிதர்செல்வமோ ' 

டொருகாலைக் கொருகாற் சிறந்துபொலிவாயென்றமையாற் pee 

QUT PSH) மருட்பா, 
  

* 6 வழிபடு தெய்வ கிற்புறங் காப்பப் 
பழிதிர் செல்வமொடு வழிவழி சிறர்து 

பொலவிமி னென்லும் புறகிலை வாழ்த்சே' (சொ-படொ-செய்-110,) 

26
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! பலமுறையு மோம்பப் படுவன கேண்மின் 

சொலன்முறைக்கட் டோன்றச் சடர்மணித்தே ரூர்நது 

சிலமுறையி னாண்ட கிகரிலார் மாட்டுஞ் 

லைமுறை யல்லது செல்வங்க ணில்லா 

விலங்கு மெறிபடையு மாற்றலு *மாண்புங் 

கலர்ததங் கல்வியுர் தோற்றமு மேனைப் 

பொலஞ்செய் புனைகலனோ டிவ்வாறி னாலும் 

விலங்கிவரும் கூற்றை விலக்கலு மாகா 

வனைத்தாத னீயிருங் காண்டீர் கினைத்தகக் 

கூறிய வெம்மொழி பிழையாது 

Cad ரொழுூழ் சென்றுபயன் றருமே.” 

இது மெய்ப்பொருள் சொன்னமையான் வாயுறைவாழ்த்து 

மருட்பா; என்னை ? 

் வாயுறை வாழ்த்தே வயங்க நாடின் 

வேம்புங் கடுவும் போல வெஞ்சொற் 

wags வின்றி வழிஈனி பயச்குமென் 

ரோம்படைக் இளவியின் வாயுறுத் தற்றே" (தொஃ-பெச--:119.) 

என்ரு.ராகலின். 

( பல்யானை மன்னர் முருங்க வமருழந்து 

கொல்யானைத் தேரோடும் கோட்டந்து நல்ல 

தலையாலங் கானம் பொலியத் தொலையாப் 

படுகளம் டாடுபுக் காற்றிப் பகைஞ 

ரடுகளம் வேட்டோன் மருக வடுதிற 

லாளி கிமிர்தோட் பெருவழுதி யெஞ்ஞான்று 

மீர மூடையையா யெனவாய்ச்சொற் கேட்டி 

யுடை.ய வுழவரை நெஞ்சனுங்கக் கொண்டு 

வருல்கா லுழவர்க்கு வேளாண்மை செய்யன் 

மழவ ரிழைக்கும் வரைச்கா ஸிதிமீட்டம் 

காட்டு மமைச்சரை யாற்றத் தெளியல் 

1 படைத்த வரும்பொரு ளாறன்றி வெளவ 

லினத்தைப் பெரும்பொரு சாசையாற் சென்று 
  

* ௦ அன்பும்” எனவும் பாடம், 

1 (அடைத்த ' எனவும் பாடம்,
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பெருங்குழிசி மன்றமறுக வகழாதி யென்று 
மறப்புற மாக மதுரையா ரோம்பு 

மறப்புற மாசைப் படேற்க வரத்தா 

னகையார் கொடுநாத் திருத்தி ஈவையாக 

நட்டார் குழிசி இதையாதி யொட்டார் 
செவிபுதைக்குர் தீய கடுஞ்சொற் கவியுடைத்சாய்க் 
கற்றார்க் செனாடுக் கல்லார்க் கடிர்தொழுடச் 
செற்றார்ச் செறுத்துசிற் சேர்ர்தாரை யாக்குஇி8 
யற்ற மறிர்த வறிவினாய் மற்று 

மிவையிவை * வீயா தொழுக 1 ணிலையாப் 
பொருகட லாடை சிலமக 

சொருகுடை நீழற் றுஞ்சுவண் மன்னே” 

இது வியப்பின்றி உயர்க்தோர்கண் அவிர்தொழுகுகல் கட 

ளனென் தரசற்குரைத்தமையாற் செவியலிவு,.றா௨ மருட்பா எனப் 

படும் ;) என்னை ? 

! செவியுறை தானே 

பொக்குத லின்றிப் புரையோர் சாப்ப 

ணவிதல் கடனெனச் செவியுறுத் தன்றே” (தொல்-பெ-ச-114,) 

என்றா. ராகலின். 

இவை யிவ்வாறேயன்றி வெண்பாவேயாயும், அ௮ரியமேயா 

யும் வரப்பெறும். கலியும் வஞ்சியுமாய் வரப்பெறா. என்னை 9 

வழிபடு தெய்வ ிற்புறக் சாப்பப் 

பழிதீர் செல்வமொடு வழிவழி Apig 

பொலிமி னெனனும் பு.றஙிலை வாழ்த்தே 

சலிகீலை வகையும் வஞ்சியும் பெரு௮'” (தொல்-பெ-செ-110.) 
வாயுறை வாழ்த்தே யவையடச் கயலே 
செவியறி வுழாவென் றவையு மன்ன” (சொல்-பொ-செ:111.) 

என்றாராகலின், சைக்கிளையும் வெண்பா முதலாக வாரிய 

வியலா னிறும், என்னை? 

(॥ கைக்களே தானே வெண்பா வாத 

யாசிரிய வியலான். முடியவும் பெறுமே” (சொலஃ-பொ-செ-119.) 

சான்று. ராகலின், 

* நீயா' செனவும் பாடம், 

1 4 சிலைய' எனவும் பாடம்,
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அவை வருமாறு; 

6 இரு தல் வேரரும்புக் தேதேக்கோதை வாடு 

மிருகிலஞ் சேவடியுஈ் தோயு--மரிபரக்த 

போத முண்கணு மிமைக்கு 

மாகு மற்றிவ எகவிடத் தணங்கே,"' (புரப்பொருள்-கெண்பாமாலை-சை703-8,) 

எனவும், 

** சிழன்மணி கின்றிமைக்கு நீளார மார்பின் 

அழன் மணி சாகத் தணையான்--சுழனமணிசுழ் 

பொன்னகரம் போக்கிய பூம்பணிச்சை ஈன்னீ 

ரிஎந்தளிர் மாவனுக்கு மேனி விளக்கு 

ஈளிமலர் *ஈன்னுத லரிவை 

1யளிமற் றிக்தோ வகலுமென் னுயிரே ” 

சரனவுவ கொள்க, 

கைக்கிளையும் வெண்பா முதலாய் .ஐூரியம் ஈராய் வருகன்றுழி 

அசிரியவடி. இரண்டேயாய், அவற்றுளீற்றடி நாற்சீரா யீ.ற்றயலடி 

முச்சோனே வருவதெனக் கொள்க, என்னை? 

! இருதலைக் காம மன்றிக் கைக்ளே 

யொருதலைக் காம மாகச் கூறிய 

விலக்கண மரபி ணியல்புற காடி. 

யதர்ப்பட மொழிந்தனர் புலவ ரதுவே 

பெறுதி வெண்டா வுரித்தாய் opps 

னிறுதி யெழு? ராசிரி யம்மே” 

£ வெண்டா வாரி யத்தாய் மற்றதன் 

இறுதி யெழு?ச ராசிரி யம்மே” 

( கைக்களை மருட்பா வாகி வருகா 

லாசிரியம் வருவ தாயின் மேவா 

YE ரெருத்திற் ராக முடியடி 
,யெச்சீ ரானு மேகாரத் திறுமே” 

இது கடியான்னியார் செய்த கைக்கிளைச் சூத்திரம், 
    

* ( ஈறுதுதல் ' எனவும் பாடம், 

*  ௮ளிமதி யிஃசோ' எனவும் பாடம்,
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 பூறகிலை வாயுறை * செவியறி வு.நாஉவே 

1 யறஈலை வஞ்சியும் கலியு மாகா 

வெண்பா வாரிய வியலான் வருமே 

வஞ்ச கலியவற் றியலா வவற்று 

ளிடையிரு செய்யுளும் கைக்களைப் பாட்டுக் 

கடையெழு சரிரண் டகவியும் வருமே ” 

என்றார் 1 ஈல்லாதனார். 

6 வேதவாய் மேன்மகனும் வேர்தன் மடமகளும் 

நீதியாற் சேர்ந்து Hopes நெடுங்குலம்போ 

லாதிசால் பாவு மரசர் வியன்பாவு 

மோதியவா றொன்ற மருட்பாவா யோகடிற்றே '' 

! கங்கா யமுனைச் சங்கமம் போலவுஞ் 

சங்கர காரணர் சட்டகம் போலவும் 

வெண்பாவு மாரி யமுமாய் விரா௮ய்ப் 
a? 

பண்பார் புூறகிலை.....ஃ 

இவற்றை விரித்துரைத்துக் கொள்க. 

சங்கையமுனைகளது சங்கமம்போலவும், சங்கர காராயணரது 

சட்டகக் கலவியேபோலவும் வெண்பாவு மாசிரியமுமாய விராய்ப் 

புறநிலை வாழ்த்து முதலாகிய பொருள்கண்மேல் யாப்புற்று மருட்சி 

யாகப் பாவிஈடத்தலின் மருட்பாவென்று வழங்கப்படுமே யென்பாரு 

முளர், 

இனியொருசா ராசிரியர் வெண்பாவடியு மாசிரியவடியு மொத்து 

வருவனவற்றைச் சமநிலை மருட்பாவென்றும், ஒவ்வாது வருவன 

வற்றை $வியறிலை மருட்பாவென்றும் பெரியட்டு வழங்குவர். 

HOM KL வழங்குமாறு: புறநிலை வாழ்த்துச் சமஙிலை மருட் 

பா, புறநிலை வாழ்த்து Muse மருட்பா, வாயுறை வாழ்த்துச் சமநிலை 
  

* 4 செவிய்றை யவையயடக்கு ் எனவும் பாடம், 

1 * சமமருட்பா ' எனவும் பாடம், 

[ * ஈல்லாறனார் ' எனவும் டாடம், 

$ 6 வியமருட்பா ' எனவும் பாடம்,
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மருட்பா, வாயுறை வாழ்த்து Bude wou, Oru depres 

சமநிலை மருட்பா, செவியறிவுமாஉ கவியநிலை மருட்பா, கைக்களைச் 

சமறிலை மருட்பா, கைக்களை வியரிலைமருட்பா எனக் கொள்ச. 

வருமாறு:--- 

கண்ணுதலான் சாப்பக சடன் மேணி மாலகாப்ப 

வெண்ணிருதோ சேோர்கிழையா டான்காப்பட்--பண்ணியலூல் 

சென்னியர் புசழுந் தேவன் 

மன்னுக நாளு மண்மிசைச் A pees” 

இத புறகிலை வாழ்த்துச் சமநிலை மருட்பா, 

 சென்றலிடை போழ்ந்து என்பது புறநிலைவாழ்த்து விய 

நிலை மருட்பா, 

' சில்லாது செல்வ கிலவா ர௬டம்படைந்தார் 

1 செல்லா ரொருக்கென்று சிந்தித்த] நல்ல 

வருள்ளம் புரிகுவ ராயி 

னிருவறு சிவகதி யெய்தலோ வெளிதே ” 

இது வாயுறைவாழ்த்துச் சமகிலை மருட்பா. ('பலமுறையு மோம் 

பப் படுவன கேணமின்'' என்பது வாயுறைவாழ்த்து வியநிலைமருட்பா. 

( இருமூன்றி லொன்றுகொண் டேதம் 6 களைந்து 

பெரு£ீர்மை யார்தொடர்ச்சி பேணி--யிருகிலங் 

காப்பா யாகுமதி கடனென 

மாப்பெரும் தானை மன்ன ரேறே” 

இது செவியறிவுழாஉச் su மருட்பா, !! பல்யானை மன் 

னர்!” என்பது செவியறிவு றாஉ வியநிலை மருட்பா, (! இருதுதல் 

வோரும்ப'' என்பது கைக்கிளைச் சமநிலை மருட்பா, * நிழன்மணி 

நின்கிமைக்கும் * என்பது கைக்கிளை வியஙிலை மருட்பா. 

பிறவும் வர்தவழிக் கண்டுகொள்க, 
  

*  எண்ணிரு சோளேர்திழையாடான் காப்ப'வென்றும் பாடம், 

1 *செல்வோரொரும்கொன்று ' எனவும் பாடம், 

$ ! சல்லோர். எனவும் பாடம், 
$ ( கடிர் ' தெனவும் பாடம்,
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* பண்ணுச் திறமும்போற் பாவு மினமுமாய் 

வண்ண விகற்ப வகையின் றிட்--பண்ணின் 

றிறம்விளரிக் கல்லதுபோற் செப்ப லகவ 

லிசைமருட்கு மில்லை யினம்”' 

ஈனக் கொளக, 

வெண்பா வா௫ூரியங் கலியே வஞ்சுி' என விவற்றை இடு 

குமியானும் காரணக் குறியானும் வழங்குப, காரணக்குறியான் 

வழங்குமாறு :-- 

வெண்பா--வேற்றுவண்ணம் விரவாது தூப்மைபெற்ற வெள்ளை 

வண்ணம் எல்லா வண்ணத்துள்ளும் இறெப்புடைத்து, அவ்வாறே 

வேற்றுக் களையும் அடியும் விரவாது தூய்மைபெற்று எல்லாப் பாவி 

னுளளுஞ் சிறப்புடைக்கா தலின் வெள்ளையென்பது காரணக்குலி, 

தஇிருவே?பாலச் சிறப்புடையாளைத் இருவென்றாற்போலக் கொள்க, 

ஆ?ிரியப்பா--€ரினானும் பொருளினானும் ஒசையினானுமாகிய 

நுண்மையைத் தன்க ணிறுவிற்றாகலாலும், புறகிலை வாழ்த்து முத 

லாகிய பொருள்களை யாசிரியனேபோலக் * களக்குமாற்றலாலும் 

ஆசிரியமென்பது காரணக்குறி, ௮௪--சிறிது ; நுண்ணிது எனினு 

மொக்கும். 

கலிப்பா--சீர்பொரு எளிசைகளா லெழுச்சியும், பொலிவும், 

கடுப்பும் உடை த்தாகலின் கலியென்பதுங் காரணக்கு£ி, 

4 கலித்தல் கன்றல் கஞுறல் பம்மல் 

எழுச்சியும் பொலிவும் மெய்தும் பெயரே ”' 

! கம்பலை சும்மை யழுங்கல் கலிழுழச் 

கென்றிவை யெல்லா மரவப் பெயரே ” 

எனவுஞ் சொன்னாராகலின். 

வஞ்சிப்பா--குறளுஞ் சிந்தும் ௮ல்லாத வடி.களை யெல்லாம் வஞ் 

சித்து வருதலானும், வாயுறை, புறரலை, ௮வையடக்கியல், செவியறி 

வு.றா௨ என்றிப் பொருள்களை வஞ்சித்து வருதலாலும், வஞ்சக் 
  

* : சின்றறிவிச்குமாகலாலும் ' எனவும் பாடம்,
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கொடிபோல் நேர்ர்து நிற்றலானும், வஞ்சியென்னுர் திறமே போல 

வனப்பும் ஏர்பு முடைமையாளும் வஞ்சி யென்பது காரணக்குமி, 

இவையெல்லா மொருபுடை யொப்பினாற் பெயர்பெற்றன 

எனக்கொள்க, ஒன்றுக்கொன்று சிறப்புடைமை நோக்கி வஞ்சியென 

யிம்முறையே பாற்படுத்து வைத்தாரென்க, வெள்ளை யென்றும் பா 

வென்றும் நின்று வெண்பாவென்று முடிச்தது, வேதியர் அரசர் 

வணிகர் சூத்திரர் *என்று சாதிமேற் சார்த்தி வழங்குவாரு முளர், 

(! வெண்டா முதலா நால்வகைப் பாவும் 

எஞ்சா 1கால்வகை வருணம் போலப் 

பாவினத் தியற்கையு மகனோ ரற்றே '' 

என்றார் வாய்ப்மியமுடையாராகலின், 

வெண்பாவினை வன்பாவென்றும், ஆசிரியத்தினை மென்பா 

வென்றும், கலிப்பாவினை மு.ரற்கை யென்றும் வழங்குப. 

( வெண்பா முதலாக வேதிய ராதியா 

மண்பால் வகுத்த வருணமாம்--வெண்பா 

வினக்கட்கு மிவ்வாஜே யென்றுரைப்பார் 1தொன் லூன் 

மனந்திட்பக் கற்றோர் மகிழ்ந்து '' 

இன்னும், வெண்பா ஆரியம் கலியே வஞ்ச $யென்று சடக் 

கசைக்கொருசாராசிரியர் உரைக்குமாறு:-- 

நாற்சீரடியா னடைபெறுதலும், வேற்றுப்பாவினா லிராமையும் 

எல்லாப் பொருண்2மலுஞ் சொல்லப்படமென் அிவற்றால் ௮சரியத் 

தோ டொச்தலும் உயரந்தவோசைத்தாகலும், உத்தம சாதியாகலும் 

வேற்றுத் களையும் வேற்றடியும் வேற்றுப்பாவும் விரவாமையும் என் 

அம் ௮திககுணமுடைமை கோக்கி வெண்பா ஆூரியப்பாவின் முன் 

வைக்கப்பட்டது. 
  

* : என்னுஞ்சாதி' எனவும் பாடம், 

1 4 சாற்பால் ' எனவும் பாடம். 

1 *தென்னூல் ' எனவும் பாடம், 

$ * என்னுக்கடைக்கைக' கெனவும் டாடம்.
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அ௮ளவடியா னடைபெறுதலும், தனது ஈடையாற் ருனினிதுறு 
தலும், எல்லாப் பொருள்களையும் சன்சண்ணே யடக்கலும், ஒரு 

வாச பொருளிற்மு தலும், ஒருபுடையால் வெண்பாவோ டொத்த 

லும், ௮கவிய வோசைச் தாகலும், ௮.ரசர் குலத்தின தாகலும், 
வேற்றுத் தளையும் அடியும் விரவி வருகலு மென்னும் வேறுபா 

டுடைமை நோக்கி வெண்பாவின் பின் வைக்கப்பட்டது ஆூரியப்பா 

வெனக் கொள்க, 

கே ரடியா னிலைபெறுகலும், அ௮யலடியு மயற்தளையும் விரவிவரு 
கீலும், இவவாற்றா னாசிரியக்சோ டொத்தலும், ௮யற்பாவினா லிறு 
தலும், புறகிலை வாழ்த்து முதலிய பொருள்கண்மேறழ் புகாமையும், 

வணிகர் குலத்தின தாகலும், துள்ளலோசைத்தசாகலு நோக்கி 
அசிரியத்தின்பின் வைக்கப்பட்டது கலிப்பாவெனக்கொள்க, 

புறமிலைவாழ்ச்து முதலிய பொருள்சண்மேற் புகாமையும், ௮யற் 

றளையு மயலடியும் விரவிவருகலும், அயற்பாவினா லிறுதலும் என் 

Bap p சகலிப்பாவினோடொத்தலும், காற்சீரடியால் ஈடவாமையும், 
சூத்தா குலத்தினகாகலும், தூங்கலோசைக் தாகலும், அகப் 

பொருள்கண்மே லருகயன்தி வாராமையு நோக்கிக் சலிப்பாவின் 
பின் வஞ்டிப்பா வைக்கப்பட்டது, 

sangre எடுத்துக்கொண்ட வினவெழுத்து இரண்டா 

மடி முதற்கட் பெற்றும், இடையிட்டெதுகை பெற்றும் பெருதும் 
வர், சகொருசா ரீ.ரடி வஞ்சிப்பா விரண்டடியை யுடன் கூட்டி. யிடைய 

ரூமை யசைத்துச்சரிப்ப வெழுத்து மெதுகையும் பெற்றும் பெரு 

pb ats வொலித்தொடர்ச்சியால் கலிப்பாவடியாய்க் கைகலச் 
தலும், ௮னுவும் அடியெதுகையும் பொழிப்பெதுகையும் பெற்றும் 

பெருதும் வர்த சலிப்பா அடியினைக் கண்டித்து இரண்டாக்கக் 
காலவிடையீிம் கடைபற்றியது காகூவும்படவுச்சரிப்பத் *துள்ள 

லோசை வழுவித் 1 தூங்கலிசை வஞ்பொகலு முடைத்தென்.று கலி 
யும் வஞ்சியு மொருங்குவைக்கப்பட்டனவென்ப, அவர் காட்டுமுதா 

SD GRIT LD 
ணன். 

ஜ் ( துள்ளல் தவிர் எனவும்' பாடம், 

  

ர 'தூச்கலோசைத்தாய் வஞ்சித்தலும்' எனவு£ பாடம்; 
97 ்
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டு 

“sri Pao பிணர்தசடக்கைத் சண்கவு ளிழிகடாத் துத் 
தாழ்வாகச் தம்பேணாக் கடுஞ்னெத்த களி ற்றெருத்தின் " 

எனவும், 
*ஒ.க்குதிரை வியன்பரட்பி னொலிமு£ர் வரம்பாகத் 
தேன்.அங்கு முயர்சிமய மலைராறிய வியன்ஞாலத்து '” 

(பத்தப்-மதுரைச்-1-4,) 

எனவுப் கொள்க, பிறவுமன்ன, 

*அறருதனான் கென்று மகமுதனான் சென்றர் 
திறனமைரந்ச செம்மைப் பொருண்மேல்-குறைவின்றிச் 
செய்யப் படுதலாற் செய்யுட் செயிர்தரப் 
பையத்தாம் பாவுதலாற் பா” 

இனை விரித்துளைக்துக் சொள்க, (௨) 

[பாவினங்களது பேயரம் வழங்த டூறைமையு மாமாறு,] 

5௦. தாழிசை துறையே விருத்த மென் றிவை 
பாவினம் பாவொடு பாற்பட் டியலும். 

இஃதென் னு தலிற்றோவெனின், நிறுத்த முறையானே பாவி 

னங்களது பெயர் வேறுபாடு மவற்றை வழங்கு மூறைமையு முணர்த் 

அதல் நுதலிற்று, 

இகன்பொருள்:--சா.ழிசையுச் அறையும் விருத்தமுமென்று 

இம்மூன்றும் பாவினமெனப்படும். அவை பாவினோடுகூடிப் பெயர் 
பெற்று ஈடக்கும் என்றவாறு, 

பாவினோ? கூடி வழங்குமாறு: -வெண்டாழிசை, வெண்டுறை, 
வெளிகிருச்சம் எனவும் ) அடிரியச்தாழிசை, அூரியத்துறை, 
ஆசிரியகிருத்தம் எனவும் ) கலித்தாழிசை, கலித்துறை, சலிவிருத் 
தம் எனவும் ) வஞ்சித்தாழிசை, வஞ்சித்துறை, வஞ்சிிருத்சம் எனவும் இவ்வாறு வழங்கப்படும், இவற்றுக்குச் செய்யுள் போச் 
Gs £33 மிலக்சணச் சூச்திரத்துள்ளே காட்டுதும், பிறரும் 
பாவினங்கட் வெவாறே சொன்னார். என்னை? 

| வெண்பா விருத்சர் அறையொடு தாழிசை 
யென்றிம் முறையி ளெண்ணிய மூம்மையுச் 
தீ.ச்.சம் பெயராற் நழுவும் பெயரே'' 

ஏன்றார் சாச்சைபாடினியார்,
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பாவே தாழிசை துறையே விருத்தமென 
ர்ச் 

சால்வகைப் பாவு நானான் காகும் 

என்ரார் சிறுகாக்கைபாடினியார். 

! வெண்டாத் தாழிசை வெண்டுறை விருத்தமென் 
றிஈ்சான் *சல்லவு முர்கான் கென்ப 

என்றார் ௮விரயனார். 

(ஒத்தா ழிசைதுறை விருத்த மெனப்பெயர் 

வைத்தார் பாவின மென்ன வகுத்தே”' 

என்றார் 1 திரிபுரமெரித்த விரிசடை நிருத்தர் பேர் மஏழ்ஈ்ச பேசா 
திரியா, 

ஒருபுடையாத் றத்தம் பாவினோ டொத்தலாளும், ஒச்ச 1சாழ 
தீஜா லிசைத்தலாலும், ஒத்தபொருண்மேறழ் பெரும்பான்மையு மூன் 

ருய்.த் தாழ்ர்திசைத்தலானும், எல்லாவடியாலும் ஒத்து ஈடத்தலா 

னும் தாழிசை யென்பதூஉங் காரணக்குமி, 

ஒருபுடையாற் றத்தம் பாவிற்குக் துறைபோன்று கெழிப்பா 

டுடைத்தாய்க் கெத்தலாலும், எல்லாத் துறைமேல மினிது ஈடத்த 
லானும் துமையென்பதூஉங் காரணக்குமி, 

ஒருபுடையாற் றத்தம் பாவினோ டொத்த வொழுக்கத்தாலும், 

சல்லாவடியு மொதக்கலானும், புராணமுதலாகிய விருத்த முறைத்த 

லாலும் விருத்த மென்பதாஉங் கா.ரணக்குி, இது வடமொழித் 

இரிசொல்லெனக்கொளக, | 

இவை யொருபுடை யொப்புமையாற் பெற்ற பெயரேனச் 
கொள்க, விருத்தம் துறை தாழிசை யென்று காக்கைபாடினியார் 
  

* தல்ல முர்கான் காகும்' எனவும் பாடம், 

1 என்றார் மயேச்சுரா' எனவும் என்றார் திரிபுரமெரித்த எரிசுடர்க்கட் 
வுள் திருப்பெயர் ம௫ழ்ர்த தொன்னூற் சவிஞர்' எனவும் பாடம், 

1 தாழிசை யென்பது தானுடைய துள்ளலோசைத்தாம், இது முறை 

மையிற் பெற்றபெயர், எனவே, ப ிவ்ளோறு தாழழடைய வன்தி 
யும் வருமென்பதூஉங் கொள்க, என்பது சொல்-பொரு-செய்-190 பேசா 
சிரியர் உரை,
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வைத்த முறைமையின் வையாது தாழிசை துறை விருத்தமென்று 

தம்மதம்பட வைத்ததன்று ;) சறுகாக்கைபாடினியார் முதலாகிய 

வொருசாராசிரியர் வைத்த முறைமைபற்தி வைத்தாரென்க. 

4 விருத்தம் வியன்றுறை தாழிசை யென்று 
பொருத்து முறைமை மறுத்தல்--விரித்.துச் 

சிறுகாக்கை பாடினியார் செய்த முறையே 
மறுகாக்கை வைத்தார் வகுத்து ” 

* பண்ணுச் இறமும்போற் பாவு மினமுமாம் 
வண்ண விகற்ப வகைமையாற்--பண்மேற் 

... இிறம்விளரிக் கல்லதுபோற் செப்ப vee 
விசைமருட்கு மில்லை யினம் 

இதனை விரித்துளைத்துச் கொள்க. 

| வேண்பாவாமாறு,] 

57, செப்பலி சையன வெண்பா மற்றவை 
யந்தடி. சிந்தடி. யாகலு மவ்வடி. 
யந்த மசைச்சீ ராகலும் பெறுமே, 

இஃ்தென்னுதலிற்றோவெனின், ௮திகாரம் பாரித்த பாச்களுள் 

நிறுத்த முறையானே வெண்பாவாமாறு பொதுவசையா லுணர்த்துத 

esi pp 
இதன்பொருள்:--செப்பலிசையன வெண்பா' என்பது, செப்ப 

லோசையைத் தமக்கோசையாகவுடைய வைந்து வெண்பாவும் 
என்றவாறு ) (மற்றவை யர்தடி. சந்தடியாகலும் அவ்வடி அந்தம் 

அசைச்சர் ஆகலும் பெறுமே' என்பது ௮வ்வெண்பாக்க எளீற்றடி 
முச்ரோகியும், ௮வ்வீ.ற்றடியினிறுதி ௮சைச்ரா௫யும் சர்ச் 8ராசியும் 

நிற்கு மென்றவாறு, 

'௮சைச்ராகலும் பெறும்' என்ற வும்மையாற் 8ர்ச்சராகலும் 

பெலுமெனக்கொள்க, (ுந்தடி. இந்தடியாகய வடி' யேன்னாது 
1அகலும்' என்ற வும்மையால், ௮ண்டசைச் ராய் வருகின்றுமி gens 

சுகி னே.ரசையும் ரெடிலுடைய நிரையசையும் வருதல் சிறப்பில்லை, 
அல்லது சிர்ச்சராய் வருன்றுழி ஆண்டியற்ரன்றி வாரா, அவற் 
.ஐிள்ளும் சேர்நேராயெ ஏரும் நிரைகேராசிய சிருமன்றி வாரா,
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௮ வைதாம் உகர வீறாயன்ி வாரா, அவற்றுட் குற்தியலுகரம் ஈறாய் 

வருவது சிறப்புடைத்து. முற்றியலுகர மீராய் வரினும் பெரிய 

தோர் சிறப்பில்லை, அவைதாம் ௮ருகயன்றிவாரா எனக்கொள்க, 
அவற்றிற்கு உசாரணம் காசு, பிறப்பு என வரும்) வெண்பாவின் 
இறுதச்சீர்க்கு உகரமீருகெய வியற்£ரல்லது வேறுதாரணங்சாட்டி, 

அ௮லகிட்டு ஓசையூட்டும் பொழுது பிறவாய்பாட்டா னோசையட்ட 
லாகாதாகலின் எனக்கொள்க, ௮வவா ரோசையூட்டுமாழு:-- 

6 கொல்லா நலத்தது நோன்மை பிறர் தீமை 

சொல்லா ஈலத்தது சால்பு ” (கற௭-99-4,) 

என்பதனை யலகிட்டு முறையானே (தேமா, கருவிளம், தேமா, புளி 

மாங்காய்---தேமா, கருகிளம், காசு' எனவும், 

( ௮௧ர முதல வெழுத்தெல்லா மாதி 

பகவன் முதற்றே யுலகு'' (கற௭-1.1.) 

என்பதனை யல்கட்டு முறையே புளிமா, புளிமா, புளிமாங்காய் , 

தேமா---புளிமா, புளிமா, பிறப்பு' எனவும் ஓசையுண்டவாறு சுண்டு 

சொள்ச, 

௮சைச்சர்ச்குதர். ரணம் சாராள், மலர் எனவரும், Haar Boy 

Cour ene யூட்மொழு:-- 

! இன்பம் விழையர்ன் வினைவிழைவான் றன்கேளிர் 
துன்பந் துடைத்தன்று் அண் '' (ஒர௭-62-ர.) 

எ்ன்பதனை யல$ூட்டு, (தமா, புளிமா,கருவிளங்சாய், தேமா்ங்காய்க௯ 

தேமா, புளிமாங்காய், காள்' எனவும், 

6 குன்றேறி யானைப்போர் க்ண்டத்றாற் றன்கைத்தொன் 

துண்டாகச் செய்வான் வினை ”' (கற௪.76:8.) 

என்பதனை யலூட்டு, !தமாங்காய், சேமாங்காய், தேமாங்காய், 
தேமாங்காய் மாங்காய், தேமா, மலா' எனவும் வெண்பாவோர 
சைச்சீரிறுஇ ஓசையுண்டலாறு சண்டுகொள்க, இவ்வாறு பிமவேண் 

பாச்சளையும் ஒசையூட்டிச் செப்பலொசை வழுவாமத் கண்டுசொள்சு, 

(டசப்பலிசையன வெண்பாவவை--ூழும் தடி இந்தடி யாகலு மவ் 
வடி ௮ர்.ச மன௫ச்2 ராகலும் .பெறுமே' என்னாது மற்றென்று மிகுச்



214 யர்ப்பருக்சல விருத்தி 

அச் சொல்லியதென்னை ? ஏர்இிசைச் செப்பலும், தூங்கசைச் செப் 

பலும், ஒழுசசைச் செப்பலுமென மூன்று வகைப்படுஞ் செப்ப 

லோசை யென்பதமிவித்தற்கு ஒரு தோற்ற முணர்த்தியதாம். பிற 

ரும் வெண்பாவிற்கு ஓசையு மீறு மிவ்வாறே கூறினார். என்னை 

( ஏந்திசைச் செப்பலுர் தூக்செச் செப்பலு 
மொழுகசைச் செப்பலு முண்ணும் வெண்பா 
செப்ப லோசை வெண்பா வாகும்” 

என்பது சங்கயாப்பு. 

6 ௮௧வ லென்ப தாசரி யம்மே'' (சொல்-பொரு-செய-81.) 

(4 அல்தான் றென்ப வெண்டா யாப்பே” (தொல்-பொரு-செய்-82,) 

என்றார் தொல்காப்பியனார். 

₹( ிறர் துயர் செப்ப விசையன வாகி 

யறைந்த வுறுப்பி னகற லின்றி 
விளங்கக் டெப்பது வெண்பா வாகும்'' 

சான ஓசை கூ௮, 

1 திர்தடி. யானே யிறுதலு மவ்வடி. 
௮ந்த மசைச்சர் வருதலும் யாப்புற 
வர் சது வெள்ளை வழக்கிய ரனே”' 

என் நீறுசொன்னார் காக்கைபாடினியார், 

 ஏர்திசைச் செப்ப லிசையன வாட 
வேண்டிய வுறுப்பின *வெண்பா யாட்பே'' 

என் ரோசை கூறி, 

% aps? ரடியா னிறுதலு Cut Pens 

யச் ரியல்பி னஎசயி னிறுதியாம்'' 

என் தி௮றுசொன்னார் அவிஈயனார், 

ante 

8 (வெண்பர் வாரும்' என்வும் பாடம்,



செய்யுளியல் 215 

¥ 4 Qaamuragaied....... ௮ுுதலே'' எனவும் 4!(சேரிசை 
யின்னிசை........ -தேறுகவே” எனவும் இவற்றை விரித்துரைத் 
ச் கொள்க, 

“ மாவாழ் புலிவாழ் சுரமுன வாச மணியிறுவா 

யோவா த௪பெடுத் ** தூஉவுங் கெழூஉவு முதாரணமா 
ராவார் பெரும்புகழ் ஈற்றத்தர் யாப்பி னடர்ததுபோற் 
ஹேய்வா முகரம்வர் தாலியற் £ரிம்குச் செப்பியதே,"' 

இதன்கருத்து; மாவாழ்சுரம் புலிவாழ்சுரம் என்னும் இரண்டு 

வஞ்சியுரிச்£€ரும் உளவாக வைத்து, ஒருபயனோக்கித் தூஉமணி 

கெமுஉமணி யென்றளபெடையாக கேர்கவொகய வஞ்சியுரிச்சர் 
எடுத்.துக்காட்டினார் ஈற்றத்தனாரும் வாய்ப்பியனாரும்) அதுபோல இச் 

நதூலுடையாரும் வெண்பாவிறுகதிச் சருக்கு வேறுகாரண வாய்பாட் 

டா லோசையூட்டுதற் பொருட்டாக்கெ, குற்றியலுகர மீறாயெ காசு, 
பிறப்பு என்னும் வாய்பாட்டானே கேரீற்மியற்€ருக்கு வேறுதாரண 

மெடுத் தோதினு ரென்க. ௮ஃ&தேயெனிற் காசு பிறப்பு என்னு மிர 
ண்டு சீருமே கொண்டு தேமா புளிமா வென்னு மிரண்டு9ருங் களை 

யாமோவென்னின், ௮ற்றன்று ; வெண்பாவிறுதி யோசையூட்ட 

வேண்டிக் காட்டின குற்றியலுகர மீருகெய கேரீற்றியற்சர்களைத் 

தேமா புளிமாவென் றோசையூட்டற் கஞ்சிக் காசு பிறப்பென் ad ger 

தென்று முன்னோர் சொன்னவாறு குற்மியலுகாமோசை சுருங்கி 

யீ.ற்றின்கண் இனிது நிற்கும்; அல்லாதவழி ஏர்திசைச் செப்ப 
லோசை பூண்டுநில்லா, தேமா புளிமாவென்னு மிரண்டு செட்டெ 

முத்திறுதி பவ்வேக்திசைச் செப்பலோசையைச் தழுவிரிற்பவாகலின், 
அர்நுட்பவா.ராய்ச்ச வகையினால் அவையு மோதினாராதலின், 
கூறியது கூறினுங் குற்றமாகாது, என்னை ? 
  wD 

:(* வெண்டா வகவல் கலிப்பா வளவடி. வஞ்சியென்லும் 
ஒண்பா வடிகுறள் சர்தென் றுரைப்ப வொலிமுறையே 
இண்பா மலிசெப்பல் சீர்சா லகவல்சென் றோக்குதுள்ளல் 

ஈண்பா வமைந்த ஈலமிகு gras னறுநுதலே,” (யூப்பரும்சலச்சாரிசை,) 

(ர சேரிசை யின்னிசை போல ஈடர்தடி மூன்றின்வர்சால் 
சேரிசை யின்னிசைச் சிந்திய லாகு கிகரில்வெள்ளை கீ 

கோரசைச் ர மொளிசேர் பிறப்புமொண் srad pp 
9ருடைச் இந்தடி யேமுடி வாமென்று தேறுகவே,”' 

, (பாப்பரம்சலச்சாரீசை.] 
** ஈண்டு அஏபெடைகள் அலகுபெற்றிஓ,
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“சடறியது கூறினும் குற்ற மில்லை 
வேறொரு பொருளை *விளைக்கு மாயின்” 

என்பவாகலின். என்னை ? 

காசு பிறப்புமே காட்டாது தேமாவு 

மாசில் புளிமாவு மாயுரைத்தல்-.-ஒசைமேற் 
தேறித்சாஞ் செப்ப ஜறெளிவிப்பா னன்றுகிக் 
a pC p கூறார் கொணர்ந்து. 

cornu sir BAS Her swe Qarere, என்னை? 

( வெண்சீர் வெண்டளை யான்வரும் யாப்பை 

யேர்திசைச் செப்ப லென்மனார் புலவர்”! 

(4 இயற்சீர் வெண்டளை யான் வரும் யாப்பைத் 

அதக்கசைச் செப்ப லெணன்மஞனார் புலவர்” 

“ Qasar? ரொன்றலு மியற்சர் விக ற்பழுமம் 

ஒன்றிய பாட்டே யொழுகசைச் செப்பல்” 

என்றூ சங்கயாப்புடையார். 

அ வற்மிற்குச் செய்யுள் வருமாறு :--- 

£ மச்சரரு மாகடலு மண்ணுலகும் விண்ணுலகும் 

அ௮ர்௪.ரரு மெல்லா மளப்பரிதே---யிஈ்இரார்கள் 
டொன்சகள வாகனமாப் போர்த்து மணிகுயின் ற 
வின் கன வாசனத்தா னீ” 

(6 யாதானு காடாமா லூராமா லென்னொருவன் 

சாக துணையுல் கல்லாத வாழு” (epx-140-7.) 

இன்னவை பிறவு மேக்திசைச் செப்பலோசை, 

4 அ ரக்காம்ப னாலும்வா யம்மருங்குற் கன்னோ 
ப.ரற்கான மாற்றின கொல்லோ. -வரக்கார்ச்.௪ 
பஞ்சி்கொண் டீட்டினும் பையனப் பையனவென் 
தஞ்சிப்பின் வாங்கு மடி.” 

( பாலொடு சேன்கலர் தற்?ற பணிமொழி 

வாலெயி தாதிய நீர்” (௪௦௪-118-1.) 
  

ye விளக்குமாயின் ' எனவும் பாடம்,
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இன்னவை பிறவும், நக்கீரர் நாலடி. நானூற்று வண்ணத்தால் வரு 
வனவும் எல்லாம் தாங்கிசைச் செப்பலோசை. பிறவும் அன்ன, 

“Ages பூம்பொய்கை தேர்ர்துண்ணு நாரா 
யொருசன் றுரைத்த றவரோ---கருஈர்.து 
மூத்துப்பர் தாடு முழங்கருவி சாடற்கென் 
பத் ிணிமை யல்குற் பசப்பு” 

* கொல்லா ரலத்தது சோன்மை பிறர் தமை 

சொல்லா ஈலத்தது சால்பு! (௫௭-99-4) 

இன்னவை பிறவும்; முத்தோள்ளாயிரத்து வண்ணத்தால் வரு 
வனவு மெல்லா மொழுகிசைச் செப்பலோசை, ் 

இவை அ௮ம்மூன்றிசைச் செப்பலோசைக்கும் ௮விஈயனார் காட் 

டிய பாட்டு, 

இவை யீற்றடி மூச்சீராயினவாறும், இறுதி பயசைச்சராயினவா 
லும், கேரீற்றியற்சீர் குற்றியலுகரம் வர்து காசு பிறப்பு என்னுஞ் 

சீரா லிற்றவாறுங் கண்டுகொள்க, 

இனியொருசா ராசரியர் வெண்டசீரேவர்து வெண்டளை தட்ப 
வேந்திசைச் செப்பல் பிறக்கும், இயற்சீபே வக்து வெண்டளை தட்ப 

வொழுடசைச் செப்பல் பிறக்கும். வெண்்ூரு மியற்சரும் வந்து 
வெண்டளை தட்பத் தூங்கிசைச் செப்பல் பிறக்கும் என்ப, ௮வை 
வச்தவழி யுச்சரித் துக் கண்டுகொள்க, 

இனி மற்றொருசா ராடிரியர் செப்பல், வெண்கூ, ௮கவலேன 
மூவகையோசையுடைச்து வெண்பாவென்ப, என்னை ? 

! பண்பாய்ர் தக்க பாஈடை தெரியின் 

வெண்பா மூவிசை விரிக்குக் காலே” 

! செப்பல் வெண்பா வெண்கூ வெண்பா 
அகவல் வெண்டா வென்றன ரவையே” 

என்றா. ராகலின், 

அவற்றுட் செப்பல்வெண்பா வென்பது * ஏழு£ரானடப்பது ; 
  

* எழுசர்க்குறள் வெண்பா' எனவும் பாடம், ட 

28
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(/ செப்பல் வெண்பா Cr pr 

தொடைகஙிலை பெரு௮ தடிளிலை பெறுமே” 

என்ரு.ராகலின், 

௮வர் காட்டும் பாட்டு; 

 இறப்பீனுஞ் செல்வமு மீனு மறத் தினூஉ௰் 

காக்க மெவனோ வுயிர்க்கு'' (gpa-4-1.) 

எனவும், 

( அறத்தா றிதுவென வேண்டா சிவிகை 

பொறுத்தானோ டூர்ந்தா னிடை' (௫4-47) 

எனவும் கொள்க. 

வெண்கூவெண்பா வென்பது கேரிசைவெண்பா வினவெழுத்து 

மிக்கிசைப்பது. ௮ஃது அ௮சுகவிகள் கூறுமாற்றுற் கூறப் பிறப்பு, 

என்னை ? 

 வெண்கூ வெண்பா வெழுத்திறர் இசைக்கும்” 

எனரு.ராகலின். 

வரலாறு:-- 

6 தண்டடைர்த இண்டோனாய் தாக்கலார சன்மைத்தோ 

கண்டடையார் தம்மைக் கனற்றுமா--வண்டடைந்த 
நாணீல காறுந்தார் ஈன்னன் கலைவாய 
வாணிலக் கண்ணார் வடிவு” 

எனவும், 

4 அறர்தருதண் செக்கோலை யன்ன மடச்தை 
சிறர்தன சேவலோ டூடி--மறரச்தொருகா 
றன்ன மகன்ருலுர் தம்முயிர் வாழாவா 

லன்ன மகன்றி லிவை” 

எனவும் இவை வெண்கூவெண்பா வென்று செய்யுளியலுடையார் 
காட்டிய பாட்டு, 

இனி௮கவலிசையாவது இன்னிசை வெண்பா, என்னை?
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6 அகவல் வெண்பா வடிகிலை பெற்றுச் 
சீர்சிலை தோறுர் தொடைகிலை இரியாது 
நடைவயி னோரடி நேய முடைத்தாய்ப் 

பொருளொடு புணர்ந்த வெழுத்தறி யாதே” 

ores ராகலின், 

வரலாறு: 

( வைகலும் வைகல் வரக்கண்டு மஃதுணரார் 

வைகலும் வைகலை வைகுமென் நின்புறுவர் 

வைகலும் வைகற்றம் வாழ்காண்மேல் வைகுதல் 

வைகலை வைச்துணரா தார்” (சாவடி-4-0,) 

இஃது அ௮கவல்வெண்பா வென்று ௮ணியியலுடையார் காட்டிய 
பாட்டு, 

£ மனைக்குப்பாழ் *வாணுதலை யின்மைதான் சென்ற 

இசைக்குப்பாழ் நட்டோசை யின்மை யிருந்த 

வவைச்குப்பாழ் மூத்தோரை யின்மை சனக்குப்பாழ் 
கற்றறி வில்லா வுடம்பு'” (சரன்மணி-29.) 

இஃது ௮கவல் வெண்பாவென்று செய்யுளியலுடையார் காட்டிய 

பாட்டு, 

இவவோசை விகற்பமெல்லாம் வல்லார்வாய்க் கேட்பினல்லது 

காட்டலாகா வென்றமிக, 

 மருகொடு புணர்ந்தோர் மருட்கை தீரச் 

சொல்ல வன்மை வெண்பா வியல்பே” 

என்௫.ராகலின், 

6 இனமலர்க் கோதா யிலக்குடீர்ச் சேர்ப்பன் 

புனைமலர்த் தாரகலம் புல்லு” 

எனவும, 

(' மஞ்சுசூழ் சோலை மலைகாட மூதத்தாலும் 

அஞ்சொன் மடவாட் கருளு” 

எனவும், 

6 அரிமல ராய்ந்தக ணம்மா கடைம 
திருமுகமுர் திக்சளு ஞ் செத்.துத்-தெருமக்து 

* வாணுத லின்மை' எனவும் பாடம், 
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வையத்தும் வானத்துஞ் செல்லா சணக்காகி 

யையத்து ணின்ற தரவு” 

எனவும், 

பாலன் றனதுருவா யேழுலகுண் டாலிலையின் 

மேலன்று நீடுடர்தாய் மெய்யென்ப--ராலன்று 

வேலைகசூழ் 8. ரதோ விண்ணதோ மண்ணதோ 
சோலைசூழ் குன்றெடுத்தாய் சொல்லு” 

எனவும், 

“cols 1லிரண்டடியுச் காண்பதற்கென் னெஞ்சே 

செளிதிழ் றெரிர்துரைப்பன் செவ்வே--யளிகள் 

பொருந்தா ரிரணியனைக் கொல்லுற் றரியா 

யிருந்தான் நிருராம மெண் ணு” 

எனவும் இவை முற்றியலுகர மருகிக் காசு பிறப்பு என்னு மிரண்டு 

சீரானு மிற்றன வாயினுஞ் சிறப்பிலபோலு மெனக் கொள்க, :துரி 

மலராய்க்தகண்' என்பது பொய்கையார் வாக்கு, 

(( நண்மைசால் கேள்வி நணங்கியோர் சொல்லையாய் 

தொன்மைசா னன்மருச் து '' 

எனவும், 

! நெடுநுண் சிலையலைக்கு நீர்மைத்தே பேதை 

கொடுதண் புருவக் குலா ” 

சனவும்; 

* டீ எளிதி லிரண்டடியும் காண்பதற்கென் லுள்ளம் 

தெளியத் தெளிர்தொழியும் செவ்வே--களியில் 

பொருந்தா தவனைப் பொரலுற் றரியா 

யிருந்தான் திருசாம மெண் ” 

இது காலாயிரம் வுச்சுப்பிரதியில் உள்ள பாடம், பொய் 

கையார் ௮ருளிச் செய்தது, 

“1 4இருவரையும்' எனவும் பாடம்,
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* நிழலிடையிஃ சோபுகுந்து *கிற்கவே யென்றேற் 

கழவிடை யம்மலரே போன்றாய்--சழலடைசாற் 

காம்போச னாமூர்க் கடலார் மடமகளே 
வேம்போவென் வாயில் வினா '” 

எனவும், 

' சொல்லுப சொல்லப் பெறுபவே யாதொன்றுஞ் 

சொல்லாத சொல்லப் பெரு ” 

எனவும் தனிக்குமில் கேரசையும் நெடிலுடை நிரையசையும் இறு 

இக்கண் ௮ருகி வந்தனவாயினுஞ் சிறப்பின்மை யுச்சரித்துக் கண்டு 

கொள்க, 

(6 குற்றுகரச் சரோ டுகர வகாரச்ச 

ரித்ற வெழுவாயாப் பின்னிசைத்தா--முற்றுக.ர 
மீரா யருக வருமென்ே பொய்கையார் 

கூறா ரல் தீராக் கொண்டு” 

இதுவு மொருசாராரியர் மதம், 

௮வர் காட்டுமுதாரணம்:-- 

% அஞ்சாமை மீகை யறிவுக்க மிர்சான்கு 

மெஞ்சாமை வேந்தர்க் கியல்வு'' (குற௭்-30-8,) 
6 ஊருணி நீர்சிறைஈ தற்றே யுலசவாம் 

பே.ரறி வாளன் நிரு” (ற4-92-0,) 

என முற்றுகர விற்றடிக்குச் சீரிவை. குற்றுகர முற்றுகரங்கட்கு 

மேற்காட்டியனவுங் கொள்க, (௪) 

[வேண்பாவின் வகையாமாறு.] 

58. குறள்சிந் இன்னிசை நேரிசை பஃருடை 
யெனவைத் தாகும் வெண்பாத் தானே 

என்பது என்னுகலிற்றோவெனின், செப்பசேலாசைக்தாய், ஈற்றடி. 

முச்ரோய், ஏனையடி சாற்£ராய், வெண்சரு மியற்சீரும் வரது வெண் 

டளைதட்டு, வேற்றுத்தளை விரவாது, ஈற்றடியினிறுதிச்£ர் காசு, 
பிறப்பு, தோள், வளை யென்னும் வாய்பாட்டானிறுமென்றும், குற் ௪ 

8 

  

( கிற்களனே ' எனவும் டாடம்,



299 யாப்பருங்கல விருத்தி 

இியலிகரமும் குற்றியலுகரமும் ஒற்றும் ஆய்தமுமில்லாரத வெழுத் 

தேழு முதலாகப் பதினாறெழுத்தின்காறு முயர்ந்த பத்து நிலமும் 

பெற்று காற்£ரடித்தாய், ஐந்தெழுத்து முதலாகப் பத்தெழுத்தின் 

காறு முயர்ந்த வாறு நிலமும் பெற்று முச்சரடியான் முடியுமென்று 

வேண்டப்பட்ட வெண்பாவினது விகற்ப முணர்தீதுதனுதலிற்று, 

இதன்பொருள்:--குறள்வெண்பாவும், சந்தியல்வெண்பாவும், 

இன்னிசைவெண்பாவும், சேரிசைவெண்பாவும், பஃறொடைவெண் 

பாவும் என ஐந்து வகைப்படும் வெண்பா வென்ப ராிரியர் என்ற 

வாறு, 

குறள், சர்.து; Callens, இன்னிசை, பஃமொடை யென்று 

முறையிற் கூறாது குறள், சந ௮, இன்னிசை; நேரிசை, பஃ்மொடை 

என்று முறைபிறழச் சொல்லவேண்டிய தென்னையெனில், ௮% 
தொருபயனோக்கச் சொல்லப்பட்ட; 'தலைதடுமாற்றந்தந்து புணர்ந் 

துரைத்தல்' என்பது தக்திரவுத்தியாகலின். யாதப்பயன் எனில், 

குறள்வெண்பாவினை யோரடிமுக்காலென்றும், சிந்தியல் வெண்பா 

வினை யி.ரடிமுக்காலென்றும், கேரிசை வெண்பாவினை நேரிசை 

மூவடிமுக்காலென்றும், இன்னிசை வெண்பாவினை இன்னிசை 

மூவடி முக்காலென்றும், பஃறொடை வெண்பாவினைப் பலவடிமுக்கா 

லென்றும் வழங்குவ ரொருசா.ராசிரியரென்பது ௮.ஜிவித்தற்கு வேண் 

டப்பட்டது என்க, :( குறள்சிக் தின்னிசை நேரிசை பஃறொடை 

என வைந்து ' என்னாது ' ஆகும் ' என்றுமிகுசக்துச்சொல்லவேண்டிய 
தென்னை யெனில் செப்பலோசையிற் சிறிது சிதைந்த பஃறொடை 

வெண்பாவினைக் கலிவெண்பாவாகவும், அல்லாத வெண்பாக்களது 
ததைவினை ஒருபுடை ஒப்புமைகோக்கித் தத்தம் இனமாசவுங் 

கொண்டு வழங்கப்படுமென்ப தஹிவித்தற்கு வேண்டப்பபட்டது 

எனக, 

இவற்றை இடுகுறியானும் காரணக்குறியானும் வழங்குப, 

கா.ரணக்குறியான் வழங்குமாறு:--குறளுஞ்சிர்துமென விவற் 
ஹை மேல் *௮டிக்குச் சொன்னாற் போலக் கொள்க, கேர் என்பது 

மாறாதற் கண்ணும், ஒத்தற்கண்ணும், தனிமைக்சண்ணும், மிகுதிக் 

கண்ணும், நுட்பத்தின்சண்ணும், சமனாதற் கண்ணும், உடம்படுதற் 

99-ஆம் பக்கம் பார்க்க, 
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சண்ணும், பாதிக்கண்ணும், தலைப்பாட்டின் கண்ணும், நிலைப்பாட் 

டின் சண்ணும், கொடைச்கண்ணும் நிகழும். என்னை! (சேர்ந்தா 
சரணம் பலகடர்த வடுபோர்ச் செழியன் '' எனவும், 4! சேர்பொரு 
of pss”, எனவும், நாற்ர்கொண்டது கோடி எனவும், 

1! நேரின மணியை நிரல்படவைத்தாங்கு '' எனவும், (கே. ரசை" என 
வும் (நேரே நல்லன கேரே செல்வன" எனவும் !! சேர்.நூல் 

கேராடை" எனவும் '! சாற்சர்கொண்டது கேடி” எனவும், ! செட் 

டெழுத்தா சேரப்படும்” எனவும், “Cot Cur crea, “Car 

uw AromOucrwytis” எனவும், '! கேர்ந்திருக்தன '' எனவும், 

1 நேராமழ் கற்பது கல்வியன்றே'' எனவும் “Corr Corey” 

எனவும், '' கேராகெஞ்சத்தா னட்டானல்லன் '', எனவும் !( உப்பு 

நேர்ந்தார்” எனவும், '! புளிரேர்ந்தார் '' எனவும், ' நேரிழை 

மகளிர்” எனவும் வழங்குவராகலின். 

இசை யென்பது ஓஒசைக்கண்ணும், சொல்லின்கண்ணும், புக 

ழின்கண்ணும் நிகழும், என்னை, (இசையெலாமிசைய'' !1இசை 
ர் யெலா மார்ப்ப'' எனவும், 

: நுவற்டு நொடியே சளெவி யிசைத்தல் 
புகற்டி யனைய சொல்லின் பாலே” 

சானவும், 

( இசையிற் பெரியதோ ரெச்ச மில்லை” 

எனவுஞ் சொல்லப்படுதலின், இனி யொருசா ரா௫ிரியர் *(இயை' 

யென்பதனை (இசை ' என்று வழங்குவரெனக் கொள்க, முன் 

னும் பின்னுமொவ்வாத மறுதலைப்பட்ட விகற்பத்தாற் சொல்லுத 

லானும், ஒத்த ஒருவிகற்பத்தா லிசைத்தலானும், தனிச்சொல்லு 

டைமையாலும், மிக்க புகழிற்றாதலானும், அண்ணியபொருண்மேற் 

சொல்லப்படுதலானும், அளவிற்பட்ட கான்கடியாற் சொல்லப்படுத 

லானும், புலவரா லுடம்பட்்ட வோசையும் சொல்லும் புகமுமுடை தீ 

தாகலானும், மு.தற்குறளோடு தனிச்சொல் இடையே ஒன்று 

மிரண்டு மிசைகூட்டி யிசைக்கப்படுதலாலும், தலைப்பட்ட சொல்லும் 

பொருளு முடைத்தாசலானும், புகழ்வேண்டு மொருவற்குச் தாய்ப் 

பாட்டாய்க் கொடைக்கடன் பூண்பித்துப் பொய்ப்பாடுடைத்தாய் 
  

  

( இசை யென்பதனை இசைய " எனவழக்குவரெனக்கொள்க ? எனவும் 

பாடம்,
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நிற்றலாலும் சேரிசை வெண்பாவென்பதூஉ௰் காரணக்குமி. இனிதா 

யியலும் ஒசையுஞ் சொல்லுமுண்டாய்ப் பொய்ப்பாடுடைத்தாகலின் 

இன்னிசை யென்பதூஉங் காரணக்குமி, பலதொடை தொடுக்கப் 

படுதலாம் பஃறொடை யென்பதூஉங் கா.ரணக்குகி. 

[தறள்்வேண்பாவும் சிந்தியல் ேண்பாவும் ஆமாறு,] 

59 ஈரடி குறள்சிந் திருதொடை யியற்றே, 

இஃதென்னுதலிற்ரோவெனின், அதிகாரம் பாரித்த mang 
வெண்பாவினுள்ளும் முறையானே குறள் வெண்பாவுஞ் Fa Sue 

வெண்பாவு முணர்த்துத னுதலிற்று, 

இதன்பொருள:-- (ஈரடி குறள் என்பது பொதுவிலக்கணக் 

தோடு மாறுகொளளாது பொருக்திய விரண்டடியால் வருவது குறள் 

வெண்பாவெனப்படும் என்றவாறு, 

(ஈரடி குறள்' என்னுஞ் சொற்பொருள், (இரு£ர் குறளடி இந்து 

முச்சரடி' என்றாற்போலக் கொள்க. ! சந்து இருதகொடை இயற். ' 
என்பது, மூன்றடியால் வருவது சர்திபல் வெண்பாவெனப்படும் 

என்றவாறு, இருதொடையெனவே மூன்றடி. யென்பது பெறப் 

பட்டது; ௮டியிரண் டியைக்ச வலிதொடையொன்றென்பதாகலின், 
(ஈரடிகுறள் சிந்திருகொடைத்தே' என்னானு, இயற்றே என்று 

விகற்பித்துச் சொல்லவேண்டியதென்னை ? மோனை யெதுகை முரண் 

இயைபு ௮ளபெடை யென்லும் ஐர்து தொடையானும் வருவன 
வற்றை யினக்குறள் வெண்பாவென்றும், செந்கொடையாலும், 

ஒழிர்,ச தொடைவிகற்பத்தானும் வருவனவற்றை விகற்பக்குறள் 

வெண்பா வென்றும், மான்றடியால் கேரிசை வெண்பாவேபோல 

வருவனவற்றை நேரிசைச் சிந்தியல் வெண்பாவென்றும், இன்னிசை 

வெண்பாவேபோல மூன்றடியால் வருவனவற்றை இன்னிசைச்ந்தி 
யல் வெண்பாவென்றும் வழங்குவர் ஒருசா ராசிரிய ரென்ப த.ிவித் 
தற்கு வேண்டப்பட்டது, 

௮வற்திற்குச் செய்யுள் ;-- 

(( சடச்சுடரும் பொன்போ லொளிவிடுர் துன்பஞ் 

சுடச்சுட மோஜ்கிற் பவர்ச்கு'” (827.7. 

எனவும்,
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 தன்னுயிர்க் இன்னாமை தானறிவா னென்கொலோ 
மன்னுயிர்க் இன்னா செயல்,”  (@per-32-8,) 

எனவும், 

இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான் றன்கேளிர் 

துன்பர் துடைச்மூன்றுர் தாண் '' (௫௭-02-0.) 

எனவும், 

 சுடிகை நுதன்மடவாள் சொல்லுக் கரும்பு 
க.திர்வளைத் தோளுக் கரும்பு '' 

எனவும், 
( கடா௮க் களிற்றின்மேல் கட்படா மாதர் 

படாஅ முலைமேற் றுகல்'' (epa-109-7,) 

எனவும் முறையானே ஐந்து வகைப்பட்ட முதற்மொடையானும் 

இனக்குதளவெண்பா வந்தவாறு *காண்கு, 

(6 அமிழ்தினு மாற்ற வினி?ததம் மக்சள் 

சிறுகை யளாவிய கூழ்” (குறா-7-4,) 

எனவும், 

 ௮ணங்குகொ லாய்மயில் கொல்லோ கனக்குழை 
மாதர்கொன் மாலுமென் னெஞ்சு' (gpv-109-1. 

எனவும், 

( அறிஞ ரியம்பிய வுள்ளத்.தும் வைக்குமே 

நன்னுச லாட்கோர் வளம்” 

எனவும் இவை செக்தொடையாலும் விகற்பத்கொடையாலும் 

வர தமையான் விகற்பக் குறள்வெண்பா. 

இவற்றை யிவவாறன்றி யொருவிகற்பக் குறள்வெண்பா வென் 

௮ம், பலவிகற்பக் குறள்வெண்பா வென்றுஞ் சொல்லுவாருமூளர், 

௮வற்றிற்குச் செய்யுள் :-- 

 உடையார்மு ணில்லார்போ லேக்கற்றுக் கற்றார் 
கடையரே கல்லா தவர் ” (குதன்-40-5,) 

  

* ( கண்டுகொள்க ' எனவும பாம, 

ag
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எனவும்; 

 உறுவுகண் டென்னாமை வேண்டு முருள்பெருச்தேர்க் 

கச்சாணி யன்னா ருடைச்து” (epa-67-7,) 

எனவும் வரும், 

இவையும் ௮வற்திலுள்ளே யடங்குமெனக் கொள்க, 

£ நற்கொற்ற வாயி னறுக்குவளைச் தார்கொண்டு 
குற்றும்வண் டார்ட்பப் புடைத்தாளே---பொற்றேரான் 

பாலைஈல் வாயின் மகன்'' 

எனவும், 

( தாளையோ டாடிச் கதக்காரி தோன்றுங்கால் 
வாளமுவ மக்களோ டாகுமாக்--சோளொடும் 

பொன்றுமா ஈக்தாய்ஈள் கேள்” 

எனவும், 

( அறிந்தானை யேத்தி யறிவாக் சறிந்து 
சிறர்தார்க்குச் செவ்வ னுரைக்குஞ்--0றக்தாற் 

சறந்தமை யாராய்ர்து கொண்டு'' 

எனவும் இவை யிரண்டாமடியி னிழதி தனிச்சொன்மூய், மூ. படி 

யாய் இருவிகற்பத்தானும் ஒருவிகற்பத்தானும், கேரிசை வெண் 

பாவேபோல வர் தமையான் கேரிசைச் இந்தியல் வெண்பா, 

(( நறுரீல நெய்தலுக் கொட்டியுர் தீண்டப் 

பிறராட்டுப் பெண்டிர் முடிராறும் பாரி 
பறசாட்டுப் பெண்டி. sig.” 

எனவும், 

( சுரையாழ வம்மி மிதப்ப வரையனைய 

யானைக்கு நீத்து மூயற்கு சிலையென்ப 
கானக சாடன் சுனை” 

எனவும், 

(( முல்லை முறுவலித்துக் காட்டின மெல்லவே 
சேயிதழ்க் காந்த டுப்பீன்ற் போயினார் 
இிண்டேர் வரவுரைக்குச் கார்' 

எனவும் இவை மூன்றடியா யின்னிசைவெண்பாவேபோலக் தனிச் 

சொல்லின்,மி ஒருவிகற்பத் தாலும், புலவிகற்பச்சாலனும் வர்கமை



செய்யுளியல் 997 

யான் இன்னிசைச் சர்தியல்வெண்பா. இவற்றுக்லெக்கணம் பிறரு 
மிவவாழே சொன்னார். என்னை ] 

* தொடையொன் நடியிரண் டா? வருமேற் 
குறளின் பெயர்க்கொடை கொள்ளப் படுமே” 

எனருர் காக்கைபாடினியார். 

( ஈரடி யியைந்தது குறள்வெண் பாவே” 

என்முர் ௮விஈயனார், 

 ஐம்பெருர் தொடையி ணினக்குறள் விகற்பம் 

*செர்தொடை விகற்பொடு செயிர்தி ரீரடி.” 

எனவும், 

£ நேரிசைச் இந்து மின்னிசை ந்துமபென் 
Dolo. முக்கா லிருவசைப் படுமே ” 

எனவுஞ் சொன்னாரெனக்கொளக, 

( கேரிசை யின்னிரை போல நடந்தடி மூன்றின்வர்தால் 
நேரிசை யின்னிசைச் சிந்திய லாகு நிகரில்வெள்ளைச் 
கோரசைச் €ரு மொளிசேர் பிறப்புமொண் காசுமிற்ற 

சருடைச் சிந்தடி யேமூடி வாமென்று தேறுகவே” (யாப்பரும்சலச்சரரிகை, 

என்னும் இவவியாப்பருங்கலகப் புறனடையை விரித்துரைத்துக் 

கொளக, (௬) 

[நே, சை வேண்பா வாமாறு,] 

60. நாலோ ரடியாய்த் தனியிண் டாவத 
னீழொரு வாய்முற் றிருவிகற் பொன்றினும் 
நேரிசை வெண்பா வெனப்பெய ராகும். 

இச் சூத்திர மென்னு சலிற்2ீருவெனின், சேரிசை வெண்பா 

வாமா றுணர்த்துதனுதலிற்று, 

இதன்பொருள்:!கா--லோரடியாய்'என்பது, சான் கடியாயென்ற 

வாறு; (தனியிரண்டாவதனீறு' என்பது, தனிச்சொல்லிரண்டாமடியி 
னிறுதியாயென்றவாறு; 'ஒரு வாய் முற்று'என்பது, ௮வ்விரண்டா 

மடி. ஒரூ௨த்தொடையாயும், கதுவாய்த்தொடையாயும், முற்று த்தொ 

ை_யாயு மென்றவாறு; அ௮யென்னுஞ்சொல் ஆதிதீபசமாதலின் 
வைவ்,   

  

* செர்தொடை விகற்பச் தொடையொடு சிவனூம்' எனவும் பாடம்,
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மூவழியுஈ கூட்டி யுரைச்சப்பட்டது. 'இருவிகற்பொன் றினு கேரிசை 
வெண்பா வெனப்பெயராகும்'என்பது, .இரண்டு விகற்பத்தாலும் 
ஒரு விகற்பத்தானும் வருவது கேரிசை வெண்பாவா மென்றவாறு,. 

வாயென்பது பலபொருட்டாயினும், ஒருவினோடும் முற்றி 

னோடும் வைத்தமையாற் சுதுவாயைத் தலைக்குறைத்து வாயென்று 

வைக்சப்பட்டது, என்னை? 

! வேறுபடு வினையினு மினத்இினுஞ் சார்பிலும் 

தேறத் தோன். றம் பொருடெரி சீலையே” 

என்பதிலச்சகணமாகலின், கண்ணாடி யென்பதனைத் சலைக்குறைத்து 
(அடி. நிழலின் ஜித்தோன்.ி' என்றாற்போலக் கொள்க. 

் இரண்டாமடி. ஒரூஉத்தொடையாய் வருவது ிறப்புடைத் 

தாகலின் முன் வைக்கப்பட்டது. 'சிறப்புடைப்பொருளை முக்துறக் 

ளெத்தல்' என்பது தர்இரவுத்தியாகலின். முற்றுத்கொடை யருகி 

வருதலின் பின்வைக்கப்பட்டஅ. கதவாய்த்தொடை யிடையாய 

வியல்பிற்டுகலின் இடைக்கண் வைக்கப்பட்ட, 

௮வற்றிற்குச் செய்யுள:-- 

( இிலைவிலங்கு நீன்புருவஞ் சென்றொ௫ய நோக்கி 

முலைவில௩இற் றென்று மூனிவாள்---மலைவிலங்கு 
தார்மாலை மார்ப தனிமை பொறுக்குமோ 

கார்மாலை கண்கூடும் போது” 

சானவும, 

“£ வண்மை மதம்பொழிந்து மாற்றார் திறல்வாடத் 

இண்மை பொழிஈது திகழும்டோ-..-லொண்மைசார் 

நற்சிறைவண் டார்க்கு களிர் வயற்பம்பைக் 
கற்றை யென்னுச் களிறு" 

எனவும். இவை யிரண்டாமடி. “ஒரூத்தொடையா யிரண்டு 

விகந்பத்தால் வந்த சேரிசை வெண்பா. 

* ஈண்டு (ஒருஉ௨த்தொடை ' என்றது, ஒரூஉ வெதுகைத் தொடையை.
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! வில்லுடையான் வானவன் வீயாத் தமிழுலடையான் 
பல்வேற் கட pop Poors பாண்டியன்--சொல்லிகவா 

வில்லுடையான் பாலை யிளஞ்சாத் 5 வேட்டனே 

ரெல்லுடையா ஸீர்நாட்டார் கோ” 

“ gigs eapader ராண்டிளைய ராயினுக் 

காச்தோம்பித் தம்மை யடக்குட--மூத்சொழறூஉந் 
தித்தொழிலே கன்றித் தெரிதர் தெருவைபோற் 
போத்தருர் புல்லறிவி னார்'' (ச£லடி-86-1.) 

இவை யிரண்டாமடி. யொரூ௨த்தொடையா யொருவிகற்பத் 

சான் வந்த நேரிசை வெண்பா, 

! எல்லை£ீர் ஞால முதலாய வேழுலகும் 
*அவல்லனாய் முன்னளர்தா னல்லனோ---சொல்லுங்கால் 
வேட்டானை வீய வியன்புலியை வெஞ்சமத்து 

வாட்டானைக் கூட்டழித்த மால்” 

( எற்றே பலியிரக்கு மிட்டா லதுவேலா 

1கசெற்திமே லொற்றைக்க ஸணீரறாடி--முற்றத்துப் 

பெற்றாடிப் பந்தாடிப் பேயாடித் இயாடிக் 
கற்றாடி. ஈம்மேற் கழறு” 

இவை யிரண்டாமடி கதுவாய்க்தொடையா யிரண்டு விகற்பத் 

தானும் ஒரு விகற்பத்தானும் வந்த கேரிசை வெண்பா, 

! பல்வளையார் கூடிப் பகர்வ. தூஉம் பண்புணர்ந்த 

சொல்லவையா ரெல்லாறாஞ் சொல்லுவது௨---மெல்லிணர்ப் 

பூர்தாம நீண்முடியான் பூழியர்கோன் முழ்தடக்சைத் 
தேந்தாம வேலான் நிறம்” 

 பொன்னிணர் ஞாழற் புதல்வதியும் காரைகாள் 

கன்னியம் புன்னைமே லன்னச்கா--சென்னேமீர் 
இன்னொலி சேர்ப்ப னிரவின் வருவதன்முன் 
கொன்னே குறிசெய்த வாறு" 

என இவை யிரண்டாமடியி .னிறுதி தனிச்சொல்லா னடிழூய் முற் 
லுத் தொடையாய், இரண்டு விகற்பத்தானு மொருவிகற்பத்தானும் 

வந்த நேரிசைவெண்பா, 

௪ இது மேற்கதுவா யெதுகைச்சொடை 

t OF Eysspen யெதுகைத்சொடை
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( வஞ்சியே னென்றவன்றன் லூருரைத்தான் யானுமவன் 
வஞ்சியா னென்பதனால் வாய்கேர்ச்தேன்-.-வஞ்சியான் 
வஞ்சியேன் வஞ்சியே னென்றுரைத்தும் வஞ்சித்தான் 
வஞ்சியாய் வஞ்சியார் கோ” 

இது மோனைத்தொடையா யிரண்டாமடி யிறுதி தனிச்சொல்லா 

னடிமூய் ஒரூ௨த்தொடையாயும் ஒரு விகற்பத்தானும் வரக்த கேரிசை 

வெண்பா. 

(( தானலம் பட்ட கலிமாத்தன் கைக்கொண்டு 
கானலம் பட்டினத்துச் சண்ணுற்றான்--கானலம் 

போதிற மோடிப் புரிவான்று மால்கடல்வாய்ப் 
போதிற மோசடிப் புரிஈது” 

இது மோனையா யிரண்டுவிகற்பத்தான் வர்௧௮, 

4 கடையாயார் நட்பிற் கமுகனைய ரேனை 

யிடையாயார் தெங்ட னனையார்---தலை.பாயார் 

எண்ணரும் பெண்ணைடோன் நிட்டஞான் நிட்டதே 

தொன்மை யுடையார் தொடர்பு” (27லடி-99-6,) 

இது முரணா யிருவிகற்பத்தால் வந்ததது. 

£ தாஅய்த்தா௮ய்ச் செல்லுர் தளர்சடைப் புன்சிறுவர் 

போஒய்ப்போடய்ப் பூச லிடச்செய்து--போஒய்ப்டோஒய் 

கிற்குமோ நீடு நெடும்புதல்வன் ருனணைந்து 

பொற்குமோ வென்னாத போது” 

இலஃ்தளபெடையா யிருவிகற்பத்தால் வக்தது. நேரிசை வெண் 

பாவிலுள் முதலிரண்டடியு மோனையும் எதுகையும் ஒருசார் முர 
ணும் ௮ளபெடையு மென்னு மிந்சான்கு தொடையாலுமல்லது, 

செரந்தொடையானு மியைபுத்தொடையானும் வாரா வெனக் 

கொள்க, என்னை 1 

( இரண்டா மடியி னீரொரூ௨ வெய்தி 

மூரண்ட வெதுகைய தா௫யு மாகா 
இரண்டு துணியா யிடைதணி போழ்ந்து 

கிரந்தடி. சான் னேரிசை வெண்பா”! 

சான்றார் காக்கைபாடினிபார். ௮%9த பெனின் முற்றுப் கதுவா 

யுஞ் சொல்லித் திலரா.ம்பிறவெனின், அற்றன்று; சிறப்புடமை
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கோக்கி யொரூ௨த்தொடையை யெடுத்தோதினார் ; ௮ல்லனவும் 

விதப்பாலும், பிறவாற்றாலு முடம்பட்டாரெனக்கொள்க, என்னை 1 

' குறட்பா விரண்டவை சால்வகைத் தொடையாய் 

மூதற்பாத் தனிச்சொலி னடிமூ யிருவசை 
விகற்பினு ஈடப்பது நேரிசை வெண்பா” 

எனருர் ௮விஈயனார். இதன் கருத்தியாதோ வெனின், இரண்டு 

குற்ட்பாவாய், ஈடுவுத்தொடைக் கேற்ற தனிச்சொல்லா லடிமூய், 

முதற்குறட்பாவின் மூதற்றொடை, யெதுகை, பகைத்தொடை, ௮ள 

பெடை யென்னு நான்கு தொடையாய், ஒத்தவிகற்பத்சானு மொவ 

வா விகற்பத்தானும் வருவது கேரிசை வெண்பா வென்று மொழி 

மாற்றுப் பொருள்கோள்வகையால் கூதினாரென் றுணர்க, 1கும்' 

என்றாலுங் கருதிய பொருளைப் பயக்கும், *சேரிசை வெண்பா 

வெனப் பேயராகும்' என்றதனால், இரண்டு வெண்பாவாய் ஈடுவுத் 

தொடைக்கேற்ற தனிச்சொற் பெற்று, ஒரு விகற்பத்தானும் 

இரண்டு விகற்பத்தானும் வருவனவும், ஒற்றுமைப்படாத வுலோகங் 

களை யொற்றுமைப்படப் பற்றாசிட்டு விளக்கனாம் போல முதற்குறட் 

பாவினோடு தனிச்சொல்லிடையே வேறுபட்டா லொன்று மிரண்டு 

மசைகூட்டி யுச்சரிக்கப்பட் டொருவிகற்பத்தானு மிருவிகற்பத் 

தானுமென் ஒஐிவ்வாற்றா லாறு விகற்பம் படுத்துச் சொல்லுவசொரு 

சா ராசிரிய ரென்பதமிவித்தற் கொரு தோற்ற முணர்த்திய தெனக் 

கொள்க. 

( நாலோ ரடியாய்த் தணியிரண் டாவத 
னீறொரு வாய்முற் நிருவிகற் பொன்றினு 

கேரிசை வெண்பா” 

என்று மொழிமாற்றுப் பொருள்கோள் வகையாற் கூறினாரென்க,. 

என்னை ? 

( இருகுற ணடுவட் டனிச்சொற் பெற்று 
மிரண்டொன் ராசு மவணிடை யிட்டு 

மொருவிகற் பாயு மிருவிகற் பாடுயு 
சிகழ்வன நேரிசை வெண்பா வாகும்” 

என்ராு.ராகலின்,
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அவர் காட்டும் பாட்டு: 

் * படைகுடி கூழமைச்சு ஈட்பர ணாறு 

். மூடையா னரசரு சேறு”... ** 
1 அஞ்சாமை யீகை யறிஷுக்க மிர்கான்கு 

மெஞ்சாமை வேந்தர்க் இயல்பு” 

எனவும், 

1! தடமண்டு தாமரையின் ரசா டலவ 

னிடமண்டிச் செல்வதனைக் கண்டு -பெடைஜெண்டு 

பூழிக் கதவடைக்கும் புத்.தாரே பொய்கடிர் 
அழி ஈடாயினா லூர்” 

எனவும் இவை இருகுறணடுவட் டனிச்சொற் பெற்ற மாத்திரை 

யானே வந்த இருவிகற்ப நேரிசை வெண்பா, 

1 மறந்தும் பிறன்சேடு சூழற்க சூழி 

னறஞ்சூழுஞ் சூழ்ந்தவன் கேடு--6 சிறந்தீர் 

ஏ துறந்தார் பெருமை தூணைக்கூறின் வையத் 

திறர்தாரை யெண்ணிக்சொண் டற்று” 

எனவும், 

* அரிய வரை$€ண்டு காட்டுவார் யாரே 
பெரிய வரைவயிரல் கொண்டு--தெரியிற் 
கரிய வரைகிலையார் சாய்ந்தாலென் செய்வார் 

பெரிய வரைவயிரம் சொண்டு” 

எனவும் இவை இருகுறட் டனிச்சொற் பெற்று ஒரு விகற்பத்தான் 

வரத நேரிசை வெண்பா, 

17 எய்தற் கரிய வியன்றக்கா லர்சிலையே 

செய்தற் கரிய செயலென்று--வையகத் 

11 தீத லிசைபட வாழ்ச லதுவல்ல 

தூ.திய மில்லை யுயிர்க்கு” 

இது முதற்குறட்பாவினோடு தனிச்சொலிடை $ இரண்டசையா 

லாடட்டு, இருவிகற்பத் தால்வர். த வாரிடைவிகற்பகேரிசைவெண்பா, 
  

* குழள்-09-1, ** எண்டிருக்கவேணடிய தனிச்சொல் எல்லா ஏடுகளிலும் 

விடுபட்டுள்ளது. 1 குறன்-39-2, 1 குறள்-21-4, 

6 ( பிறந்து ' எனவும் பாடம் 4 குறள் 9-2. 11 குறள்-49-9, 11 குதள்-24-1, 

$ 4 வேறுபட இரண்டசை' எனவும் பாடம்,
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1* வஞ்சியேன்'' என்பது இரண்டசையா லாூட்டு ஒரு விகற் 
பத்தால் வரத கேரிசை வெண்பா, 

(ர் சிலைவிலங்கு Saran’ என்பது இரண்டு விகற்பத்தா 
லோ.ரசை யாசட்ட நேரிசை வெண்பா, 

3 அர்த்த வறிவின ராண்டிளைய ராயினும் '' என்பது ஒரசை 

யா லாசிட்டு ஒரு விகற்பத்தால் வக் கேரிசை வெண்பா, 

குறள் சிர்தின்னிசை நேரிசை பஃ்றொாடை' என்பது தொல் 
லாசிரியர் தொல்காப்பியனார் வைத்த முறைமை. (er) 

[இன்னிசை வேண்பா வாமாறு,] 

61. விகற்பொன் ரு௫ியு மிக்குந் தனிச்சொ 
லியற்றப் படாதன வின்னிசை வெண்பா. 

இஃகதென்னுதலிற்றரோ வெனின் இன்னிசை வெண்பா 

வாமா றுணர்த்துக னுதலிற்று, 

இதன் பொருள :-- ஒரு விகற்பத்சானும், பல விகற்பத்கா 

னுந் தனிச்சொலின்றி காலடியான் வருவ தின்னிசை வெண்பா 

வெனப்படு மென்றவாறு, 

நான்கடி. யென்ப ததிகாரம் வருவித்துரைக்கப்பட்ட து, பிறரு 

மிவ்வாறே சொன்னார் என்க, என்னை 1 

( சனிச்சொற் றமுவல வாட விகற்பம் 
பலபல தோன்றினு மொன்றே வரினு 

8 மிதற்பெய ரின்னிசை யென்றிசி னோரே” 

என்றார் காக்கைபாடினியார். 

! ஒன்றும் பலவும் விகற்பாய்ச் சனிச்சொ 
வின்றி வருவன வின்னிசை வெண்பா” 

என்முர் சிறுசாக்கைபாடினியார், 
  

* இச்செய்யுளை 230-ஆவது பக்கத் திற் சாண்ச, 

* இச்செய்யுளை 228-ஆவ.த பக்சத்திற் காண்க, 
1 இச்செய்யுளை 229-அவது பக்சத்திற் சாண்ச, 

$ (இயற்பெயர்' என்றும் பாடம், 

30
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8 ஒன்றும் பலவும் விகற்பாய்த் தனிச்சொ 

லின்றி ஈடட்ப இன்னிசை வெண்பா” 

என்றார் ௮ விஈயனார். 

வரலாழு:-- 

(! துகடீர் பெருஞ்செல்வர் தோன்றியக்காற் ரொட்டுப் 
பகடு ஈடர்தகூழ் பல்லாரோ Gow s 

வகடுற யார்மாட்டு சில்லாது செல்வஞ் 

சகடக்கால் போல வரும்” (டாலடி-1.2.) 

(* வைகலும் வைகல் வரக்கண்டு மஃ துணரார்” 

எனவிவை ஒரு விகற்பத்தால் வக்த வின்னிசை வெண்பா, 

£ வளம்பட வேண்டாதார் யார்யாரு மில்லை 

யளச்சன போக மவரவ ராற்றான் 

விளக்காய் திரட்டினா ரில்லை களக்கனியைக் 
காரெனச் செய்தாரு மில்” (௪7லடி-11-8.) 

எனவும், 

4 தலைக்கட் டலையைந்துலள் காணேன் கடைக்கணே 

லென்னா விருவருமம் இல்லை பொன்னோடை 
யாழியாய் ஈன்மை யறிர்தே னலைகடல்குழ் 

1 ஏஹியா ஸணிக்கிடர்த வேறு 

எனவும், 

/( வுடிமலாத்தார் சாகர் மணிக்கவரி வீச 
மூடிமலர்த்தேம் போஇனமயோர் தன்னடிக£ழ்ப் பெய்ய 
வினிதிருஈ் து சல்லறஞ் சொல்லியா னெல்லாத் 

துனியிருர்து துன்பந்திர்ப் பான்” 

எனவும், 

! தேனார் மலர்க்கூர்சத் மொழியாய் மேனாட் 
பொருளைப் பொருளென்று சம்மறர்து போனா 
ருருடேர் மணியோசை 'யோடு மிருடூங்க 
வரத இதுவோ மழை” 

  

* இச்செய்யுளே 219-ஆவது பச்சத்திற் காண்க, 
1 (மேழி' மெனவும் பாடம்,



செய்யுளியல் 235 

Toe ALD, 

* கொடுத்தலுர் துய்த்தலுச் தேற்றா *விமுக்குடை 
யுள்ளத்தான் பெற்ற பெருஞ்செல்வ மில்லச் 
துருவுடைக் கன்னியைப் போலப் பருவத்து 

ளேதிலார் தய்க்கப் படும்'' (ராவடி-26-4)) 

எனவும், 

6 கடற்குட்டம் போழ்வர் கலவர் படைக்குட்டம் 
பாய்மா வுடையா னுடைக்கிற்குர் தோமில் 

தீவச்குட்டர் தன்னுடையா னீந்து மவைக்குட்டல் 

கற்ருன் கடந்து விடும்,” (சான்மணி-16.) 

எனவும் இவையெல்லாம் பலவிகற்பத்தான்வர்; வின்னிசை 

வெண்பா, பிறவும் வர்தவழிக் கண்டுகொள்க, 

 விசகற்பொன் ருகியு மிக்குச் தனிச்சொற், படாதன வின்னிசை 

வெண்பா ' என்றாலுங் கருதிய பொருளைத் தழுவி மிற்கும் இயற்றப் 
படாதன ' என்று மிகுத்துச் சொல்லவேண்டியதென்னை ? இரண் 
டாமடி. தனிச்சொற் பெற்றுப் பலவிகற் பத்தான் வருவனவு முள 

வென்பது ௮ிவித்தற்கொரு தோற்ற முணர்த்தியது, 

வரலாறு: 

( பகலவன் செய்தூஇற் பண்பின்றி வந்தா 
ரிகலினி னின்ரார் வலிய/--மிகலுடைய 

ஈன்னயத்தோ டாயக்காற் சச்தியா ஈட்டாரா 
மன்னனடை ஈட்டாருட் பேறு,” 

இது போய்கையார்வாக்கு. இது சனிச்சொற்பெற்றுப் பலவிகற் 
பத்தால் வர்சவாறு கண்டுகொள்க, 

1! மலிதேரான் கச்சியு மாசடலுச் தம்மு 

சொலியும் பெருமையு மொக்கு--மலிதேரான 
கச்ச படுவ கடல்படா கச்சி 

கடல்படுவ வெல்லாம் படும் ரர் 

 அம்கண் விசும்பி னகனிலாப் பாரிக்குர் 

இங்களுஞ் சான்றோரு மொப்பர்மற்--றிங்கள் 
மறுவாற்றுஞ் சான்றோ ரஃ்தாற்றார் தெருமர்து 

தேய்வ ரொருமா சுறின்'' (_7வடி-106.) 
ன் 

* :இடுக்குடை' என்பது ராலடியார் ௮ச்சுப்பிரஇயில் உள்ச பாடம்,
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இவை தனிச்சொற் பெற்றுப் பலவிகற்பச்சான் வர்.தன, 
என்னை ? 

। ஒருவிகற் பாடத் சனிச்சொ லின்றியு 
மிருவிகற் பா௫ுத் தனிச்சொ வின்றியுஈ 
தனிச்சொற் பெற்றுப் பலவிகற் பா௫ியுக் 
தனிச்சொ லின்றிப் பலவிகற் பாயு 
மடியடி தோறு மொருஉத்தொடை யடைகஈவு 

மெனவைகந் சாகு மின்னிசை தானே” 

என்றாராகலின், தனிச்சொம் பெற்றுப் பலவிகற்பத்கால் வருவன 

விதப்பினா லஓுடன்பட்டார் காக்கைபாடினியார். (௮) 

[பலஃ்றேடை வேண்பா வாமாறு,] 

02. பாதம் பலவரிற் பகரொடை வெண்பா, 

இலதென்னுதலிற்றோ வெனின், பஃரொடைவெண்பாவாமா 

லுணர்த்து த னுதலிற்று, 

இதன்பொருள்:--சான்கடியின் மிக்க பலவடியான் வருவன 

பஃறொடை வெண்பா வெனப்படு மென்றவாறு, 

கேரிசை வெண்பாவிற்கு மின்னிசை வெண்பாவிற்கு கான்கடி. 

யுரிமை சொன்னாராகலின், நான்கடியின் மிக்க பலவடியென்பது 
ஆற்றலாற் பெறப்பட்டது. பலதொடையான் வருவன பஃறொடை 

வெண்பா வென்று காரணக்குறியோடு வாசகந்தழுவச் சூத்திரஞ் 

செய்யாது வேறொரு வாய்பாட்டாற் சொல்லவேண்டியதென்னை ? 
ஒத்தவிகற்பப் பஃரொடைவெண்பா, ஒவ்வாவிகற்பப் பஃறொடை 

வெண்பாவென் நிரண்டுவிகற்பம்பரி மென்ப தஷிவித்தற்குச் 
சொல்லப்பட்டது. 

வரலாறு:-- 

! சேற்றுக்கா னீலஞ் செருவென்ற வேர்தன்வேற் 
* கூற்றுமழ் மொய்ம்பிற் பகழி பொருகயல் 

தோற்றச் தொழில்வடிவு தம்முட் டடுமாற்றம் 
வேற்றுமை யின்றியே யொத்தன மாவேட 

ராற்றுச்சா லாட்டியர் கண்”? 
Pmt 

*'கூற்றுற்ற' எனவும் பாடம்,



செய்யுளியல் 997 

இஃஅ ஒரு விகற்பத்தான் வந்த ஐர்தடிப் பஃ்ரறொடைவெ 
ண்பா, 

(: பன்மாடக் கூடன் மதுரைப் *பெருந்தெருவி 

லென்னோடு நின்றா ரிருவ ரவருள்ளும் 

பொன்னோடை நனழரென்ரு ணல்லளே பொன்னோடை,க் 

யொனைகன் றென்ராளு மச்சிலையள் யானை: 

யெருத்தத் இருந்த விலக்கலைவேற் நென்னன் 

இிருத்தார்சன் றென்றேன் நியேன்” 

இது பலவிகற்பத்தால் வக2 அறடிப் பஃறொடை வெண்பா, 

6 வையக மெல்லாக் கழனியா: வையகத்துச் 

செய்யகமே காற்றிசையின் ஜறேயங்கள்: செய்யகத்து 

வான்கரும்பே தொண்டை வளநாடு: வான்கரும்பின் 

சாறேயர் சாட்டுச் தலையூர்கள்: சாறட்ட 

கட்டியே சூப் பு றமெல்லால்; கச்சியுட் 

டானேற்ற மான சருக்கரை மாமணியே 

யானேற்றான் ௧௪௪ யகம்” 

இது பலவிகற்பத்தால் வந்த ஏழடிப் பஃறொடை வெண்பா, 

* மலைமேன் மரக்கொணர்ந்து மாண்புடைத்தாச் செய்த 

கிலையொத்த வீதி நெடுமாடக் கூடல் 

விலைத்தயிர் சொள்ளீரோ வென்பாண் முலையிரண்டுஞ் 
சோழ லுறச்தைச் குருமபையோ தொண்டைமான் 

வேழஞ்சேர் வேர்கடத்துக் கோக்கரும்போ வீழத்துத் 

தச்சன் கடைந்த விணைச்செப்போ வச்சுற்று 
என்னமோ வாய்மயிலோ வாரஞர்சோய் செய்தாளை 
பின்னர் செரி௫த் நிலம்" 

இஃதெட்டடியான் வந்த பலவிகற்பப் பஃ்மொடை வெண்பா, 

(( இற்றியாறு பாய்ர்தாடுஞ் சேயரி யுண் கணாய் 

வற்றா வளவயலும் வாய்மரண்ட வேரியும் 
பற்றார்ப் பிணிக்கு மதிலும் படுகடக்கும் 

ஒப்ப வுடை.த்தர் யொலியோவா நீர்ப்புட்க 
டத்தி பிரைதேருர் தையலாய்கின் லூர்ப்பெய 
சொத்தாய வண்ண முரைநீ யெனக்கூறக் 

பு சொடுர்செருவில்' எனவும் பாபம்,
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கட்டலர் தாமரையு ளேழும் கடுமான்றேர்ச் 
கத்திரிவ ரைவருல் காயா மரமொன்றும் 

பெற்றவிழ்தேர்ர் துண்ணாத பேயே யிருதலையும் 
வித்தாத நெல்லி னிறுதியுக் கூட்டியக்கா 

லொத்தியைந்த செம்மூர்ப் பெயரென்றாள் வானவன்சை 
விற்பொறித்த வேற்புருவத் தாள்” 

இத பன்னீரடியாற் பேருவல்லத்தைச் சொன்ன பஃடரு 

டைவெண்பா,. 

இன்னும் பல வடியால் வரத ப%ஃரொுடைவெண்பா இராழா 

யணமும், புராணசாகாமு முதலாகவுடைய செய்யுட்களிற் கண்டு 

கொளக. 

( தொடையடி யித்துணை யென்னும் வழக்க 

மூடையசை யன்றி யுறுப்பழி வில்லா 
நடையது பஃறொடை சாமக் சொளலே” 

என்றார் சாக்கைபாடினியார், 

( தொடைபல தொடுப்பன பஃ்டொடை வெண்பா” 

என்றார் ச௮ு காக்கைபாடினியார். 

( தொடைமிகத் தொடுப்பன பஃறொடை வெண்பா'' 

என்றார் ௮விஈசயனார், 

! ஏழடி யிறுதி யீரடி. முதலா 
வேறிய வெள்ளைக் இயைர்ச கூடியே 

மிக்கடி, வருவது செய்யுட் ESCs” 

எனவும், 

Oy pip. மூக்காற் பாட்டெனப் படுமே 

ஏறிய வடியுஞ் செய்யுள் வரையார்” 

எனவு மொருசா ராசிரியர் சிறப்புடைமை கோக்க யேழடி யெடுத் 
சோதினார். ௮ல்லனவு முடம்பட்டார், *தொடாநிலை பஃறொடை 

வெண்பாப் பலவடியாலும் வருமென் நிவ்வாறு சொன்னா ரெனச் 
சொளக, 

த்தல் ody தானம் pee 

ட ் *(தொடைறிலை' எனவும் பாடம், 
ஆல்வன்ஸ்கம்
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குறள், Fig, நேரிசை, இன்னிசை, பஃ்ரறொடையென்னும் 
ஐர்.து வெண்பாவும் இனக்குறள் வெண்பா, விகற்பக்குறள் வெண்பா; 

நேரிசைச் சிந்தியல்வெண்பா, இன்னிசைச் இந்தியல்வெண்பா; ஒரு 

விகற்ப சேரிசை வெண்பா, இருவிகற்ப கேரிசைவெண்பா) ஒருவிகற்ப 
வின்னிசைவெண்பா, பலவிகற்ப வின்னிசைவெண்டபா, ஒத்தவிகற்பப் 

பஃொடைவெண்பா, ஒவ்வாவிகற்பப் பஃ்ரொடை வெண்பா என் 

இவ்வாறு விகற்பிக்கப் பத்தாம். ௮வை தன்சீர்வெண்டகாயாலும், 
இயற்சீர் வெண்டளையாலுங் கூறுபடுப்ப விருபதாம். அவை தன் 

சீர்ச் சிறப்புடை வெண்டசாயாலும் தன் சர்ச் சிறப்பில் வெண்டளை 

யாலும், இயற்சர்ச் செறப்புடை வெண்டசையாலும், இயற்சிர்ச் 

சிறப்பில் வெண்டளையாலு மிவவாறு கூறுபட்ப்ப சாற்பதாம், 

மூன்று செப்பலோசையாலும் பத்து வெண்பாவினையும் உறழ முப்ப 

தாம். ஓசையுர் தளையுங்கூட்டி யுறழ நூற்றிருபதாம். மற்றும் பிற 

வகையாலும் விகற்பித்துகோக்கப் பலவுமாம்,. 

*/ஒன்றும் பலவும்--தூமொழியே' என்னுமிக் காரிகசையை 

விரித்துரைத்துக் கொள்க, 

 பண் பாய்ச்ச வேழு பதினா நிழிபுயர்பாய் 

வெண்பா வடிக்கெழுத்து வேண்டினார்--வெண்டாவின் 

ஈற்றடிக் கைச்தாதி யீரைர் தெழுத்தளவும் 
பாற்படுத்தார் நாலோர் பயின்று” 

( குற்றிக.ரங் குற்றுகரஞ் செய்யு எடிச்கு 

முற்றுகரச் தானு முதற்பாவி னீற்றடிப்பின் 
னிற்றல் சிறுபான்மை கோச் தமையான் மற்ற 
வடிமருங்கு னையிரண்டோ டோரெழுத்து மாகத் 

துடிமருக்கன் மெல்லியலாய் சொல்லு" 

இதனீற்றடி யெழுத்துப் பதினொன்று. 
! அதியா யாற்ற லுடைத்தாய் வரம்பிகவா 

நீதிசா லூல்பொருந்தி நிற்றலா--லோதரீர் 

மண்பாவு தொல்சீர் மறைவாணர் பாற்சார்த்தி 

வெண்டா வுரைச்சார் விரித்து” 
  

* ன்றும் பலவும் விகற்பொடு நான்கடி. யாய்த்தனிச்சொ 

லின்றி ஈடப்பினஃ இன்னிசை துன்னு மடிபலவாய்ச் 

சென்று ரிகழ்ப பல்டறொடை யாஞ்சிறை வண்டினங்கள் 

துன்றுர் சரூமென் குழற்றுடி. யேரிடைத் தூமொழியே” 
(பாப்பரும்சலச்ச்ரரீசை,)
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* வெண்பாவோ ரைந்தம் விகற்பத்தாற் பத்தாத 

தீண்பாற் றளை சான்டி னாற்பதாய்த்-- இண்பான்மை 
செப்ப லொருமூன்றின் * வந்துறழச் சேர்ச்தபாத் 
தப்பாத முர்சாற்ப தாம்” 

எனவிவற்றை விரித்துரைக் துக் கொள்ச, 

[மவண்பாவி னினமாமாறு,] 

63. ஒழுகிய வோரசையி னொத்தடி யிரண்டாய் 
விழுமிய பொருளது வெண்செந் துறையே. 

இஃதென்னுதலிற்றோ வெனின், வெண்பாவி னினமாமா ௮ுணர் 

தீதவா னெடுத்துக்கொண்டார் ; ௮வற்றுளிச் சூத்திரம் வெண்செச் 
துறையாமா றுணாததுத னுதலிற்று, 

இதன்பொருள்:--ஓமூகிய வோசையினை யுடைக்தாய்த், தம்மு 

ளொத்துவர்த விரண்டடித்தாய், விழுமியபொருளைப் wus gO pugs 

யாது, ௮.து வெண் செந்துறையென்.றும், செர்துமை வெளளையென் 

றும் வழங்கப்படும் என்றவாறு. 

சீர் வரையறுத்திலாமையின் எனைத்துச் சரானும் வரப்பெறும், 

6 அந்தம் குறையா தடி.யிரண் டாமெனிற் 

செர்துறை யென்னுஞ் ிறப்பிற் ராகும்” 

என்றார் சாச்கைபாடினியார். 

“mo யியைர்தது குறள்வெண் பாவே 
யொத்த வடித்தே செர் துறை வெள்மா” 

என்றார் ௮விஈயனார். 

இனி அதற்குச் செய்யுள் வருமாறு:-- 

“gree யுலகத்து மக்கட் கெல்லா 

மோதலிற் சிறர்தன் ரொழுச்சக முடைமை” (முதமொழிச்சாசூசி-1-1.) 

எனவும், 

4 கொன்றை வேய்ந்த செல்வ னடியிணை 

என்று மேசத்தித் தொழுவோம் யாமே'' (சொன்றைவேச்தன்-1,) 

எனவும் இவை சகாழற்ச ரிரண்டடியால்வர்த செந்துறை வெள்ளை. 
  

- உ வைச்துறழ' எனவும் பாடம்,
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! நன்றி யாங்கள் சொன்னக்கா னாளு ராளு ஈல்லுயிர்கள் 

கொன்று தின்னு மாந்தர்கள் குடிலஞ் செய்து கொள்ளாரே” 

இஃது அ௮று£ரடியால்வர்ச செக்துறைவெள்கா, 
பிறவும் வந்தவழிக் கண்மிகொள்க. 

[தறட்டாழீசையாமாறு,] 

64. அ.ந்தடி குறைநவுஞ் செந்துறைச் ஏிதைவுஞ் 
சந்தழி குறளுந் தாழிசைக் குறளே. 

இஃகென்னு க லிற்2ரவெனின், குறட்டாமிசையாமா றுணர்த் 

HS னுதலிற்று, 

இதன்பொருள்:--!அர்தடி குறைநகவும்' என்பது இரண்டடி 

யாய் ஈற்றடி குறைக் து வருவனவும் என்றவாறு; இரண்டடியென்பது 

அதிகாரம் வரைவினால் உரைக்கப்பட்டது. 'செர்.துறைச் சதைவும்' 

என்பது விழுமிய பொருளும் ஒழுகிய வோசையுமின் வி வெண்செக் 

துறையிற் சகைந்து இரண்டடியு மொத்து வருவனவும் என்றவாறு ; 
சர் தழிகுறளும்' என்பது, செப்பலோசையிற் சிதைக்கு வந்த குறள் 

வெண்பாவும் என்றவாறு; (தாழிரைக் குறளெ' என்பது, குறட்டா 

ழிசையென்றும், தாழிசைகுறளென்றும் வழங்கப்படும் என்றவாறு, 

வரலாறு:-- 

நீல மாகட னீடு வார்திரை ஈின்றபோற் பொக்கிப் பொன்று மாக்கவை 
காலம்பல காலஞ் சென்று செல்வர் யாக்கை கழிதலுமே.” 

! நண்ணு வார்வினை கைய நாடொறு ஈறற வர்க்கர சாய ஞானநற் 

கண்ணினா னடியே யடைவார்கள் கற்றவரே." 

பாவடி. மதயானை மன்னர்பைம் பொன்னி னீண்முடிமே ணிலாவிய 

சேவடி. யெங்கோமான் செழும்டொன் னெயிலவனே,” 

! தண்ணர் தூநீ ராடச் சேந்த 
வண்ண வோதி கண்.” 

இவை யிரண்டடியாய் ஈற்றடி குறைந்த குறட்டாழிசை, 

| உறிபோ னரம்பெ முந்தும் பளத்தி 

சிறியன் செவி௫ர் இலபொரிச் தனவே,” 

எனவும், 

al
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((இடுதிம் மெனறின் நுமுழா வதிரப் 

படி.தம் பயில்கூத் தருமார்த் தனரே” 

எனவும், 

6 அறந்தருவா னொன்றோ புறந்தருவா னொன்றோ 
மறந்தேயு மையாக் கிறுங்கிடுதிர் கண்டீர்” 

எனவும், 

6 அறுவர்கீ கறுவரைப் பெற்றுங் சவுதி 

மறுவறு பத்தினி போல்வயி னீரே ” 

எனவும், 

(! பிண்டியி னீழற் பெருமான் பிடர்த்தலை 

மண்டிலர் தோன்றுமால் வாழி யன்னாய் ” 

எனவும், 

என்னே செல்லுதி வாழி நங்காய் 
டொன்னே *சொல்லுவன் போகு நக்காய் ” 

எனவும் இவை யொழுகிய வோசையும் விழுமிய பொருளுமின் றி 

இரண்ட்டியு மொத்துவர்த செர்துறைச் சிதைவுக் குறட்டாழிசை, 

! கோடன்மன்னு பூக்சானழ் குயில்கண்மன்னு ரீள்சோலை 
காடலரிதா மினியா நயந்து ” 

எனவும், 

6 வண்டார்பூங் கோதை வரிவளைக்கைத் இரு ஐதலாள் 

பண்டைய எல்லள் படி. ” 

எனவும் இவை நாலசைச்€ரால் வந்தும், வேற்றுத்தளை விரவியும், 

செப்பலோசை யழிர்து வர்தமையால் சந்தழிகுறட்டாழிசை, 
பிறவுமன்ன, 

* அந்தமில் பாதர்.........தாழிசையே”'' என்னுமிக் காரி 

கையை விரித்துரைத்துக்கொளக, (ae) 

  

* ( சொல்லுஇ” எனவும் பாடம், 

1 அ௮ச்தமில் பாத மளவிரண் டொத்து முடியின் வெள்ளைச் 
செச்துறை யாகுர் திருவே யதன்பெயர் சீர்பலவா 

யர்தங் குறைசவுஞ் செந்துறைப் பாட்டி னிழிபுமக்கேழ் 
FESO சிதைந்த குறளும் குறளினத் தாழிசையே ” 

உரப்பருச்கலக்காரிகை,
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[வேண்சேந்துறையும், தறட்டாமிசையும் 
டுன்னபாவின் இனமேன்பது.] 

65. உரைத்தன விரண்டுங் குறட்பா வினமே. 

இ்தென்னுதலிற்ோ வெனின், வெண்செக் துறையும், குறட் 
_ாழிசையு மின்னபாவினின மென்ப துணர்த்துத னுதலிற்று. 

இதன்பொருள் :--இங்கனஞ் சொல்லப்பட்ட செந்துறை 

வெள்ளையும், தாழிசைக்குறளும் குறள்வெண்பாவி னினம் என்ற 
வாறு, 

பிறரு மிவற்றிற் கிலக்கணச் சூக்தரஞ் சொல்லிப் பின்னை 

யும் (கூறிய விரண்டுங் குறட்பாவினமே' என்றாரெனக் கொள்க, 

செந்துறை வெள்ளையுக் தாழிசைக்குறளும் எழு தளையாலுங் 

கூறுபடுப்ப விரண்டுமாய்ப் பதினான்கு செய்யுளாம், சிறப்புடைத் 

களையுஞ் சிறப்பில் தளையுமென்ஜிவவாற்றாற் கூறுபடுப்ப விருபத் 

தெட்டாம். மற்றும் விகற்பிக்கப் பலவுமாம், வெண்பாவிற்கெ 

மாய்ச் செவ்விசா யொழுகிய வோசைத்தாய், விழுமிய பொருளை 
உள்புகுத்அ,த் துறைபோ னெறிப்பாடுடைத்தாயக் கிடத்தலின் வெண் 

செந்துறை, செந்துறை வெள்ளை யென்பதூஉம், இரண்டடியாய் 
கேரடியாய்த் தாழ்ந்திசைத்தலானும் ஒழுகலோசையினாளும் விழு 

மியதாய்த் தாழ்க்த வோசைக் தாகலாலும், விழுப்பமின்ி.ச் இண்ணி 

தாகிய பொருளைச் சொல்லு கலாலும், குறட்டாழிசை யென்ப 

தூஉர், தாழிசைக்குமளென்பதூஉங் காரணக்குறி, (௧௨) 

[வேண்டாழ்சையாமாறு,] 

66, அடியொரு மூன்றுவந் தந்தடி. சிநீதாய் 
விடின.து வெள்ளொத் தாழிசை யாகும், 

இஃதென்னுதலிற்றோ வெனின், வெண்டாழிசையாமாறுணர்த் 

அ.தனுதலிற்று. 

இதன்பொருள்:-- அடி. மூன்றாய் ஈற்றடி. முச்சீரா யிறுவன 
யாவை ௮வை வெள்ளொத்தாழிசை யென்றும், வெண்டாழிசை 

யென்றும் வழங்கப்படும் என் றவாறு,
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 விடினது *? என்று மிகுத்துச் சொல்ல வேண்டிய தென்னை ? 

சிந்தியல்வெண்பா ஒருபொருண்மேன் மூன்று வர்து நடப்பன 

வெள்ளொத்தாழிசை யெனப்படும் என்றற்கும், வெள்ளொச் 

தாழிசை கொள்ளாது பிறதளைதட்டு ஒன்முயு மிரண்டாயும் ஒரு 

பொருண்மேன் மூன்றாயும் மூன்றின் மிக்குவருவனவும் எல்லாம் 

வெண்டாழிசை யெனப்படும் என்பதறிவித்தற்கும் வேண்டப்பட் 

டது; பிறரும், 

( ஈரடி முக்கா விசையிலுர் தளையினும் 
வேறுபட் டியல்வன வெண்டா மிசையே '? 

என்றாராகலின், வெள்ளே!சைகொண்டு வேற்றுத்தளை விரவாது 

ஒருபொருண் மன் மூன்றாயும், வெள்ளோசை தழுவாது வெற் 

றத் தளைவிரவி ஒரு பொருண்£ம லொன்றுயும், இரண்டிணைந்தும், 

மூன்றின் மிக்கும், மூன்றடுக்கப் போருள்வேரறாயும் வருவனவெல் 
லாம் ஈரடி. முக்காலென்னும் வெண்பாவி னினமெனக்கொள்க. 

௮ வற்றிற்குச் செய்யுள் வருமாறு£-- 

1! அன்னா யறங்கொ னலக்கசெர் சேட்சென்னி 

பொன்னா ர௬ுடைபுறம் போல ஈலங்கவரந்து 
துன்னான் றுறர்.து விடல் '' 

( ஏடி. யறங்கொ னலக்செர் சேட்சென்னி 
கூடா ௬டைபுறம் போல ஈகலக்கவர்ர் து 
Sire ppg Sie” 

“ured wpaGer னலச்சளர் சேட்சென்னி 
மேவா ர௬ுடைபுறம் போல ஈலக்சவர்ச்து 
காவான் நுறந்து விடல் ”' 

என இவை வெள்ளோசை சொண்டு வேற்றுத்தளை விரவாது 
ஒரு பொ ருண்மேன் மூன் றடுக்கி வர் தமையின் வெள்ளொ தீ தாழிசை, 

போதார் ஈறும்பிண்டிப் பொன்னார் மணியனையான் 

PST மலரடியைத் சணவாது வணங்குவார் 

தி.தார் வினை கெடுப்பார் இறந்து 

இது வெள்பளாசை தழுவி வேற்றுத்தகாவிரவி முதற்கண் 

வெண்டளை தட்டு வக. தமையான் வெண்டாழிசை, 

6 ஈண்பி தென்று Su சொல்லார் 
முன்பு கின்று முனிவு செய்யார் 

அன்பு வேண்டு பவர் ”
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இஃது ஆசிரியத்தளையான் வக5 வெண்டாழிசை, 

( £ர்கொண்ட கருக்கடலிற் நிரைமுகந்து வலனேந்திக் 
ENT UE SF ததனோடும் கமழ்குழலாய் சிற்பிரிந்தார் 

தேர்வந்த இதுசாணாய் Apes” 

இது கலித்தகாயான் வக்க வெண்டாழிசை, 

! முழங்கு கடன்முகந்து மூரிக் கொண்மூ 

தழங்கு குரன்முரசிற் றலை?றம் ததிர்க்து 
வழக்கெ விவைகாளணாய் வந்து '' 

இது வஞ்டச்களையான் வர்க வெண்டாழிசை, பிறவும் வந்த 

வழிக் கண்டுகொள்க, வெள்ளொத்தாழிசை, வெண்டாழிசை 

யென்றவற்றை வேறுப௫ித்தாது வெள்ளொகத்காமிசையே யென்று 

வழங்கவுமமையும், 

* தன்பா வடித்2தாகை மூன்றா யிறுமடி 
வெண்பாப் புரைய விறுவது வெள்ளையின் 

றன்பா வினக்களிற் ரூழிசை யாகும் 

என்றார் காக்கைபாடினியார். 

(( அடி.மூன் ரூடி வெண்பாப் போல 
விறுவன மூன்றே வெள்ளொத் sr fans” 

என்றார் சறுகாக்கைபாடினியார், 

அடி. மூன் ரக வெண்பாப் போல 

விறுவ தாயின் வெள்ளொத் தாழிசை '* 

என்றார் ௮விஈயனார். (௧௩) 

| வேண்டுறையாமாறு,] 

07. மூன்றடி. முதலா வேழடி. காறும்வநீ 
இற்றடி ிலரில சீர்தப நிற்பினும் 

வேற்மொலி விரவினும் வெண்டுறை யாகும், 

இஃதென்லுதலிற்றோ வெனின், வெண்டுறையாமா றுணர்த்துத 

அதலிற்று, 

இதன்பொருள்;---மூன்றடி முதலாக ஒன்றுதலைச்சிறர்,து 

ஏழடி காறும் weg, கடைக்கண் இரடியும் பலவடியும் ஒரு?ரும்
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இரு£ரும் பல?ருங்குறைக் த, ௮வை எல்லா மோரிசையாய் வரினும் 

முதலோரிசையாய்ப் பின்னோ ரிசையாய் வரினும் வெண்டுறையாம் 
என்றவாறு. 

இவற்றை யே. ரொலிவெண்கிழறையென்றும், 2வற்றொலி வெண் 

டுறை பென்றும் வழக் தவர், 

வரலாழறு:--- 

(தானாள ரல்லாதார் தாம்பல ராயக்கா லென்னா மென்னாம் 

யாளியைக் கண்டஞ்சி யானை தன் கோடிரண்டும் 
பீலிபோற் சாய்த் தவிடும் பிலிற்றி யாக்கே '' 

இது மூன்றடியாய் சஈற்றடியிரண்டு மிரு£ர் குறைக்துவந்த 

ஒரொலி வெண்டுறை, 

(குழலிசைய வண்டினக்சள் சோழிலைய செக்கார்சட் குலைமேற் பாய 
வழலெரியின் மூழ்கெவா லர்தோ வளியவென் றயல்வாழ் மந்தி 
கலுழ்வனபோ னெஞ்சசைந்து சல்லருவி தூஉம் 

கிழல்வரை ஈன்னாட னீப்பனோ வல்லன் '' 

இ.து நான்கடியாய் ஈற்றடியிரண்டும் இரண்டுசர் குறைந்துவக்த 

தரொலிவெண்டுழை. 

வெறியுறு கமழ்கண்ணி வேந்தர்கட் காயினும் 

உறவுற வருவன வுரைப்பட னுரைப்பன்மற் 

செறிவுறு தொழிலினர் சிறர்தவ ரிவர்ஈமக் 
குறிவுறு தொழிலரென் நல்லவை சொல்லனமின் 
பிறபிற சிகழ்வன பின் '' 

இஃது ஐர்தடியாய் ஈற்றடி யொன் றொரு£ர் குறைக்துவர்த 

ஒரொலி வெண்டுறை. 

(கல்லாதார் ஈல்லவையுட் கல்லேபோற் சென்றிருர்தாற் கருமம் யாதா 
மில்லாதார் செல்வரைக்கண் டி.ணச்கியே யேமுற்றா வியைவ தென்னம் 

பொல்லாதார் ஈன்கலன் மெய்புதைப்பப் பூண்டாலும் பொலிவ தென்னாம் 
புல்லாதார் பொய்க்கேண்மை புனைர்துரைத்தா லாவதென்னே 
அல்லாதார் பொய்யாவ தறிபவே லமையாதோ ”' 

இஃது ஐர்தடியாய ஈற்றடியிரண்டு மிரண்டு£ர் குறைந்தவர் ௪ 

வேற்றொலி வெண்மிழை,
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( மூழங்கு களியானை ஞூரிக் சடற்படை மூறிதார் மன்னர் 

வழங்கு மிடமெல்லாச் தன்புகழே போக்கிய வைவேல் விண்ணன் 

செழுர்தண்பூம் பழசையுட் சறர்.சதுரா ளுஞ்செய 

வெழுர்த சேதிகத் துள்ளிருந்த வண்ணலடி 

விழு£தண்பூ மலர்களால் வியந்துகா ஞர்தொழத் 

தொடர்ச்துசின் றவ்வினை துறந்துபோ மாலரோ "' 

இஃது ஆறடியாய் முதலடியிரண்டு மறு சராய்ப்,பின்னான் கடியு 

ராற்€ராய், முதலிரண்டடியு மோரிசையாய்ப் பின்னான் கடியு மற்றோ 

ரிசையாய் வந்தமையால் வேற்றொலி வெண்டுறை எனப்படும், 

 முழங்குகிரைக் கொற்கைவேந்தன் முழுதுலகு மேவல்செய 
முறைசெய் கோமான் 

வழங்கு திறல் வாண்மாறன் மாச்செழியன் ருக்கரிய 

வைவேல் பாடிக் 

கலச்கிரின் Orta கருதலா காவணம் 
இலக்குவா ளிரண்டினா லிருலகவீ சிப்பெயார் 
தீலக்கன்மா லையவிழ்ச் தாடவா டும்மிவன் 
பொலக்கொள்பூர் தடக்கட்கே புரிந்துசின் ரூரெலாம் 

விலச்டியுள் எந்தப விளிர்துவே ரூபவே” 

இது ஏழடியாய் முதலிரண்டடியு மறு£ராய் வேரோரோசை 

யாய் வரத, பின்னைக்தடியும் சாற்ீராய் வேறோ ராசையாய் வந்த 

வேற்றொலி வெண்டுறை; என்னை ? 

! அடியைக் தாஇயு மிக்கு மீற்றடி 

யொன்று மிரண்டுஞ் £ர்தபின் வெண்டுறை” 

என்றார் ௮விஈயனார், 

( பெற்றவடி. யைந்தினும் பிறவினும் பாட்டாய் 

இற்ற வடியு மீற்றய லடியும் 
யொன்று மிரண்டு நின்ற வதன்?ர் 

சண்டன குறையின் வெண்டுறை யாகும்” 

என்றார் மயேச்சுரர், 

(! ஐந்தா றடியி னடர்தவு மந்தடி. 

யொன்று மிரண்டு மொழிசீர்ப் படுனவும் 
வெண்டுறை சாமம் விதிக்கப் படுமே” 

என்றார் காக்கை பாடினியார். 

இவர்களும் விதப்பால் மூன்றடி முதல் ஏழடி காறும் இவ்வாயே 

யுடன்பட்டார் எனக்கொள்ச,
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[வளிவிநத்தம் அ.மாறு.] 

08. நான்கடி யானு நடைபெற் றடிதொறுந் 
தான்றனிச் சொற்கொளின் வெளிவிருத் தம்மே. 

இஃசென்னு தலிற்றோ வெனின், வெளிவிருத்தமாமா ுணர்ச் 

5s 9545p). 
இசன்பொருள்:--'கான் சடியானு நடைபெற்று' என்பது, 

கான் கடியால் வர்து என்றவாறு; நான்கடியானும் என்ற வும்மையான் 

மூன்றடி யானு மருகி வரப்பெறு மெனக்கொள்க, ( அடிதொறுக் 

தனிச்சொற்கொளின் வெளிவிருத்சம்மே' என்பது, ௮டிதொறு மிறு 

இக்கண் ஒரு சொல்லே கனிச்சொல்லாய்ப் பொருள் கொண்டு முடி 

யின் வெளிவிருத்,ச மெனப்படும் என்றவாறு; (இறுதி' என்பது 

மேலைச்சூத்திரத்தினின்று மதிசாரத்காற் பெற்றும். 

தான் என்று மிகுத்துச் சொல்லியவதனால், தனிச்சொல்லை யடி 

யுட்படச் சொன்னால் இயைபுத்தொடையாம். இஃதப்பெற்றியின் 

அித் தனிச்சொல்2லயென்று பிரித்தலடடப்படும். அல்லாது ௮டி 

தொறும் பொருளற்று மண்டிலமாப் வருவன மண்டில வெளிவிருசக் 

Bb; ௮ல்லாதன நிலைவெளிவிருத்தம் என்ச. 

வரலாறு:--- 

! சொல்லல் சொல்ல நீயவை சொல்ல--லெஞ்ஞான்றும் 

புல்லல் புல்ல றீரெறி புல்ல--லெஞ் ஞான்றும் 

கொல்லல் கொல்லல் செய்கலம் கொல்ல--லெஞ்ஞான்றும் 

வில்ல னில்ல னீசரைச் சார்க்தக்--கெஞ்் ஞான்றும்” 

சானவும், 

4 இவா வென்றே யஞ்சின ராழ்ர்தா ரொருசாரா£ 

கூ வென்றே கூவிளி கொண்டா ரொருசாரார் 

மாமா வென்றே மாய்ந்தனர் 8ீர்தா ரொருசாரார் 

ஏ£ர் சா2 ரென்செய்து மென்றா ரொருசாரார்” 

எனவும், 

(( மாலை மணக்கமழு மெளவன் முகைவிரியு--மெர்தைகுன்றம் 

காலை மணிக்குவளை சா தலர்போற் கண்விழிக்கு--மெர்தைகுன்றம் 
நீல மழைமுழங்க கின்று லெம்பதிரு--மெச்தைகுன்் றம் 

மாலை மயிலகவ வர்தண் ருவணமே--யெந்தைகுன்றம்”
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எனவும் இவை சான்சடியா யடிகோறும் பொருளற்ற அடி.மறியாய் 

வர் சமையால் அடி.மறி மண்டில வெளிகிருச்தம், 

“ சேயரி சாட்டமுஞ் செவ்வாயு மல்குலுமோ--வம்மாஞய் 
ஆய்மலருச் தொண்டையு மாழியர் தண்டேரு--மம்மானாய் 

மாயிருஈ் தானை மயிடன் றலையின்மே-லம்கானாய் 
பாயின டிப் பாவை பகவதஇிக்கே-யம்மானாய்'” 

இஃது அ௮டிமறியாய் வாராமையின் நிலைவெளிவிருக்தம், 

* உற்றபடையினார் பெற்ற பகையினார்--புருவே 
பெற்ற முடையார் பெருஞ்சிறப் பாண்டகை--புருவே 
மற்றை யவர்கண் மனையிற் களிப்பசே--புருவே' 

எனவும், 

(6 ஒடு கழைூழிச்கு மர்சண் புயலித்றே--யெர்சைகுன்றம் 
நீடு கழைமே னிலாமதி கிற்குமே--யெர்தைகுன்தம் 
கூடு மழைதவழும் கோடுயர் சச்சமே--யெந்தைகுன் தம்" 

எனவும் இவை மூன்றடியாய் வக்க மண்டில வெளி விருத்தம் 

* ஏதக்ச ணீங்க வெழிலிஎம் பிண்டி ச்டீழ்ப்--புருவே 
வேதச்க ணான்கும் விரித்தான் விரைமலர்மேற்--புருவே 
பாதம்ப ணிர்து ப.ரவுதும் பல்காலும்--புரவே'”' 

இது மூன்றடியால் வந்த நிலைவெளி விருத்தம், 

பிறரு மிலக்கண மிவ்வாறே சொன்னார், என்னை ? 

( ஒருமூன் றொருகான் கடியடி தோறும் 

தனிச்சொற் றழுவி நடப்பன வெள்ளை 
விருத்த மெனப்பெயர் வேண்டப் படுமே” 

என்ரார் காக்கைபாடினியார். 

நான்கு மூன்று மடிதொறுர் தனிச்சொற் 
ஜோன்ற வருவன வெளிவிருத் சம்மே” 

என்றார் சறுகாக்கைபாடினியார். 

(/ மூன்று நான்கு மடிதொறுர் சணிச்சொற் 

* கொளீஇய வெல்லாம் கெளிவிருத் சம்மே” 

என்றார் ௮விஈயனார், 

* 6 கொளுவிய' எனவும் பாடம், 

32
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( மூவடி யாடியு காலடி யாயும் 
பாவடி லீழ்ர்து பாடலு ணடந்தும் 
கடிவரை வில்லா வடிதொறுர் தனிச்சொற் 
திருச்சகு சிலை விருத்த மாகும்” 

என்றார் *நீர் மலிந்த வார்சடையோன் பேர்ம௫ழ்க் ச பேராடரியர், 

மூன்றடியால் வரும் வெளிவிருத்சழும், மூன்றடியால் வரும் 

வெண்டுறையும், வெள்ளொசத்தாழிசையும் சிர்தியல் வெண்பாவி னின 
மென்றும், தனிச்சொலுடைமையால் கான்கடியாய் வரும் வெளிவிருத் 

தம் நேரிசை வெண்பாவி னினமென்றும், கான்கடிவெண்டுறை 

யின்னிசை வெண்பாவி னினமென்றும் ; ]1ஐச்தடி. மூகலா ஏறிய அடி 
யுடைய வெண்டுறைகள் ப%9ருடை வெண்பாவி ஸனினமென்றும் 

ஒரு புடை யொப்புமை கோக்க யப்பாற் சார்த்தி 1வழங்கப்படும். 

வெண்பாவிற் செமாகிய தாழிசை, துறை, விருக்,கம் என்னும் 

மூன்றும், வெள்ளொத்தாழிசை, வெண்டாழிசை, ஒரொலி வெண் 

டுறை, வேற்றொலி வெண்டுறை, மண்டில வெளிவிருத்தம், நிலைவெளி 

விருத்தம் என்று கூறுபடிப்ப றாம். அவற்றுள் வெள்ளொக் 

தாழிசை வெண்டளை சகான்கினாலும் கூறுபடுப்ப கான்கேயாவது, 

வேற்றுத்தளைவிரவா தாகலின். 

வெண்டாழிசை முதலாகிய வைந்அஞ் சிறப்புடைய வேழுதளை 

யாலும், சறப்பிலேழுதசாயாலும் கூறுபபப்ப வெழுபதாம், வெள் 
ளொத்சாழிசையோடு கூட்டிச் சொல்ல வெழுபத்து நாலாம். பிற 

வாற்ரால் விகற்பிக்கப் பலவாம். 

மூன்றடி யானு முடிந்தடி தோறு முடிவிடத் துத் 
தான்றனிச் சொற்பெறுச் தண்டா விருத்தம்வெண் டாழிசையே 

மூன்றடி யாய்வெள்ளை போன்றிறு மூன்றிழி பேழுயர்வாய் 
ஆன்றடி சாஞ்சில வந்தம் குறைர்திறும் வெண்டுறை. 

பயரப்பருங்கலச் காரிகை, 

இவ்வியாப்பருங்கலப் புமனடையை விரித்துரைத்துக்கொள்க, 

வேண்பாவும் வேண்பாவினழம் ழடிந்தன. 
  

* நீர்மலி வேணியோன்' எனவும் '8ீர் மலிந்த ரெடுவேணியான்' எனவும் பாடம், 

1 4 சான்கடியின் மிக்கவடியால் வரும் வெண்டுறைகள் ' எனவும் பாடம், 
1 ‘apa gong முளர் எனவும். பாடம்,
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| ஜ்சி॥யப்பா வாமாறு.] 

69, அகவ லிசையன வகவன் மற்றவை 
ஏஓ ஈஅய் என்ஜயென் றிறுமே, 

இஃதென்னுதலிற்டோ வெனின், நிறுத்த முறையானே ஆசிரி 

யப்பா வாமாறு பொதுவகையா லுணர்த்துத னுதலிற்று, 

இதன் பொருள: -- ௮கவலோசையைத் தமக்கோசையாக 
வுடைய கான் காரியப்பாவும் ஏ என்றும், ஒ என்றும், ஈ என் 

லும், அய் என்றும், என் என்றும், ஐ என்று மிறும் என்றவாறு, 

௮சவலென்பதாசிரியம் என்றவாறு, என்னை ? 

 ௮கவ லென்ப தா௫ரியப் *பெயரே'' 

சன்றாராகலின், ஏ ஈ என்புழி ஏ என்னும் ௮சைச்சொல்லை முன் 
வைத்தமையால் ஏ என்றிறுவது சறப்புடைத்து, என்னை ? (றப் 

புடைப் பொருளை முந்துறக் சளத்தல்' என்பது தந்திர வுத்தியாக 

லின், அகவ லிசையன வசவலவை, ஏ ஓ ஈ &ய் என் ஐ என்ஷிறும்' 

என்னாது மற்று” என்று மிகுத்துச் சொல்ல வேண்டியது என்னை 1 
ஏந்திசை யகவலும், தூங்கிசை யகவலும், ஒழுகிசை யகவலும் என 

மூன்று வகைப்படும் ௮சவலோசை யென்பதகிவித்தற்கு வேண்டப் 

பட்டது, 

(( நேர்ரே ரியற்றளை யான்வரு மகவலு 
கிரை.சிரை யியற்றளை யான்வரு மகவலு 
மாயிரு தளையுமொத் தர்கிய asa gy 

மேந்த நாங்க லொழுக லென்னா 

வாய்ந்த நிரனிறை யாகு மென்ப '' 

என்றா ராகலின், 1'' போத சாந்தம்'' என்பது ஏர்திசையகவலோசை, 

14 ௮ணிரிழ லசோகமர்ந்து'' என்பது தூங்கிசை யகவலோசை, 

$குன்றக் குற்வன்'' என்பது ஒழுயெலகவலோசை, 
remnant 

    

* (பாவே' எனவும் பாடம், 

1 இச்செய்யுளை 40-ஆம் பக்கத்திற் காண்ச, 
1 இச்செய்யுளை 52-ஆம் பக்கத்திற் காண்ச, 

9 இச்செய்யுளை 00-.தம் பச்சத்திழ் காண்ச,
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இன்னும் பிறவாற்றான் வருவன :--- 

((கொன்லூர் துஞ்சினும் யாஈதுஞ் சலமே 

யெம்மி லயல தேதழி லும்பர் 
மயிலடி. யிலைய மாக்குர னொச்சி 

யணிமிகு மென்கொம் பூழ்த்த 
மணிமருள் பூவின் பாடுரனி *கேட்டே”” (குழச்தொசை-138, ] 

இன்னவை பிறவுத் தூங்கசை யகவலோசை எ னப்படும், 

( பொழிலே, 

யிரவோ ரன்ன விருளிற் முடியு 

சிலவோ ரன்ன வெண்மண லொழுகியு 

மரைசுமண சயர்த பர்தர்ப் போலவும் 
வரைவா ழியக்கிய ௬றைவிடம் போலவும் 
1வண்ணனை முற்றா தாயு மொண்ணிழற் 

பூவிரி சாற்றமு மன்றியு மோவாக் 

குள்குமக் கமழமு 1 மெந்கோன் மேற்றென” 

$/வியர்தன ஸளிருர்.து வீணை பண்ணி 
ஈயந்த சதம் பாடு மென்ப 
வயர்த மாகிய பொழிலி னானே” 

இன்னவை பிறவு மேக்திசை யகவலோசையெனப்படும், 

(( இமிழ்கடல் வரைப்பி னெல்லையின் வழாத 

தமிழியல் வரைப்பிற் ருனினிது விளங்க 

யாப்பிய ரூனே மாப்பு விரிப்பி 
னெழுத்தசை ர் தளை யடிதொடை தூக்கோ 

டிமுக்கா மரபி னிவற்றொடு பிறவு 

மொழுக்கல் வேண்டு மூணர்ந்திச னோரே” 

சானவும், 1 “முழுதுல கிமைஞ்ச முற்றொருங் குணர்ச்தோன்'' எனவும் 

இன்னவையெல்லாம் பநூற்பாவகவலோசையாய் ஒழுசையகவ 

லோசை எனப்படும். இவை ஏ என்மிற்றவாறு கண்டுகொள்க, 
னி வள்சாமற்கர. 

 (தர்ச்த' எனவும் பாடம், 

ர் வண்ண முற்றா area? மென்வும் பாடம், 

'எனுக்கொன் மற்றென' எனவும் (எனுக்கொண்டு மற்றென' எனவும் 
பாடம், , 

$ (வியச்தன னிருர்து' எனவும் பாடம், 
* இஃது இர்தூற் பாயிரம்,
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6 பிண்ட கெல்லி னள்ளூ ரன்னவ 

சளொண்டொடி கெடிழினு நெ௫ிழ்க 

சென்றீ பெருமகிற் றகைகுரர் யாரோ” 

இஃது ஒ என்மிற்ற வாசிரியம், 

குவளை யுண்க ணிவள்வயிற் பிரிர்து 

பெருந்தோள் கதுப்பொடு விரும்பினை £வி 

யிரக்குமென் றழுங்கல் வேண்டா 
செழுந்சே ரோட்டிய வென்றியொடு சென்றி” 

இஃது ஈ என்திற்ற வாரியம், 

! முள்ளி நீடிய முது£ீ ரடைகரைப் 

புள்ளிக் கள்வ னாம்ப லறுக்குர் 

தண்டுறை யூரன் றணிப்பவு 

முூண்கண் சிவப்ப தெவன்கொ லன்னாய்' 

இஃது ஆய் என்றிற்ற வாசிரியம், 

! ௮லர்த மஞ்ஜை யாம் கூவப் 

புலந்து மாதோ புரவலர்க் கரவென் ” 

ச் 

இன்னவை பிறவும் உதையணன்கதையின்கண் என் என்றிற்ற 
ஆசிரியம் எனக்கொள்க. 

கின்றன கின்று தன்றுணே Gung Re pu 

பூர்தண் ரிலம்பன் ஹறேர்தழை யிவையெனக் 

காட்டவுங் காண்டல் செல்லாள் சோட்டிப் 

பூண்முலை நோக்கி யிறைஞ்சி 

வாண்முக வெருத்தம் கோட்டினண் மடந்தை 

இஃது ஐ என்றிற்ற வாசிரியம், 

என்னென்னும் அசைச்சொல் ,தூரியத்துள் ௮ருகயென்றி 

வாரா) வரிலுஞ் சிறப்பில வெனக்கொளக, 

4 தன்பா லுறுப்புத் தழுவிய மெல்லிய 

வின்பா வகவ விசையசை யின்னுயிர்க் 

கன்பா வரைச்ச வாரிய மென்ப '' 

சன்றோசை சொல்லி, 

( ஏனைச் சொல்லி னாிிரிய மிழமே 

ஓஈ ஆயு மொரோவழி யாகும் ”
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ஏன்னென் சொல்லும் பிறவு மென்றிவற் 
லுன்னவும் பெறூ௨ கிலைமண் டிலமே ” 

சான்றார் அவிநயனார், 

4 இயற்சச் சாடியு மயற்£ர் விரவியும் 

தன்றளை தழுவியும் பிறதளை தட்டும் 
௮கவ லோசைய சாசிரி யம்மே'' 

சன்றோசை சொல்லி, 

 ஏயென் நிறுவ தாசிரிபத் இயல்பே 
ஓ.ஆ யிறுதியு முரியவா சிரியம்'' 

( ன்ற தாதி எலைமண்டி லத்துள் 

என்று மென்னென் றிறுதி வரைவின்றே'' 

( ௮ல்லா வொற்று மகவலி னிறுதஇ 

சில்லா வல்ல அிற்பன வரையார் "' 

ஏன்று சொன்னார் “tr ules வார்சடையோன் பேர்மகிழ்ர் த 
பேராசிரியார், 

ந என்றும் ஐயென்று மிறுமென்று இவர்கள் சொஜற்திலரா 

லெனின், ௮வர்களு மிலேசெச்சவம்மை விதப்புக்களால் உடம்பட் 
டார்) இர் நூலுடையா ரெடுத்தோதினா; இது (2வற்றுமை, 

1 அகவ லோசை யாரி யம்மே'' 

என்று பிறருஞ் சொன்னா ரெனக்கொள்க, (௧௬) 

(ஜ்சிரயப்பாவினது பெயர் வேறுபா டாமாறு,] 

70, நேரிசை யீணைக்குறண் மண்டில நிலைப்பெய 
ராகுமண் டிலமுமென் றகவ னான்கே, 

இஃதென்னுதலிற்றோ வெனின், ௮கவலோசையோ டளவடித் 
தா௫ியும், இயற்சீர் பயின்லும், super விரவியும், தன்றளை தழுவி 
யும், ௮யற்தளை மயங்கயும, நிரை ஈடுவாயெ வஞ்சியுரிச்சர் வாராது 
அயற்பாவடி. மயங்கியும், மயங்கர்தும், ஐஞ்சேடியா ல௬௫ வரு 
மென்றும், சாலெழுச்து முதலா விருபதெழுத்தின்காறு முயர்ந்து 
பதினேழ் நிலமும் பெற்ற சாற் €ரடியா னடைபெறழு மென்றும் 
ட * (மயேச்சுரர்' எனவும் பாடம், ட
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வேண்டப்பட்ட arAfucdurderg Quut வேறுபாணெர்ச்து,௪ 

னுதலிற்று, 

இதன்பொருள்:--கேரிசை யாடரியமும் நிலைமண்டில வாரிய 

மும் என ஆரியப்பா கான்காகும் என்றவாறு, 

இது மொழிமாற்றுச் சூத்திரம், 'நிலைப்பெயராகு மண்டிலமு 
மென் றசவனான்கே' என்றவழி, நிலையென்பதனையும், மண்டில மென் 

பதனையுங் கூட்டி நிலைமண்டில மென்றும்; பின் அகவ லென்பதனை 

யும் பெயரென்பதனையும் நான் கென் பதனையும் கூட்டி அகவற்பேயர் 

நான்காகு மென்றுங் கொள்க, 

செவ்விசாகய இசை யாகலினாலும், மிக்கபுகமும், சொல்லும், 

ஓசையு மூடைத்தாகலினானும் கேரிசை யென்பதாஉங் காரணக் 

குறி, குறளடி யிணைந்துவருகலின் இணைக்குற ளென்பதூஉங் கா.ர 

ணக்குறி, எல்லாவடியு முதன? விறுதியாக வுச்சரித்சாலு மோசை 

யும் பொருளு மொத்து வருதலின் மண்டில மென்பதூஉங் காரணக் 

குறி. ஒரு பெற்றியாய் நின் றெல்லாவடியு மொத்து கடத்தலின் 

நிலைமண்டில மென்பதூஉங் காரணக்குறி, என்னை ] 

(( நேரிசை யிணைகிலை மண்டில மண்டில 
மீரிரண் டியல வெண்ணும் காலை” 

என்ர பிறரும், 

மூன்றகவலோசையானு நான்காசிரியப்பாவு முறழப் பன்னி 

ரண்டாம். நான் காசிரியப்பாவினையும் சிறப்புடைய வேழ்தளை, 

சிறப்பிலேம்களை யெனக் கூறுபடுப்ப ஓம்பத்தாறாம். sonal 

யோசையுக் தளையும் கூட்டி யுறழ நூற்றறுபத்செட்டாம். 

'பேயர்' என்ற விதப்பு என்னையெனின், ஒருசா ரா௫ரியர் வேற் 
po விரவிவரஈ்த வாசிரியங்களை விரவிய லாசிரிய மென்றும், விரவா 

வ.தனை இன்னிய லாசிரிய மென்றுஞ் சொல்லுவரென்ப தறிவித்தற் 

கெனக்கொளக, 

சான் காசிரியத்தினையு மிவவிருபெயராற் கூறு படுப்ப எட்டாம். 

ஓசையுக்களையுங் கூட்டியுறழ முர்நாற்றுமுப்பத்தாறாம். பிறவாற் 
முன் விகற்பிக்கப்பலவாம், (ser)
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[நேரிசை யாசீரியப்பா வாமாறு.] 

71. அந்த வடியி னயலடி. சிந்தடி 
வந்தன நேரிசை யாரி யம்மே;. 

இஃசென்லுதலிற்ரோவெனின், மேலதிகாரம் பாரித்த சான் 

கனுள் நேரிசையாரியப்பா வாமா றுணா்த்துத வுதலிற்று, 

இதன் பொருள்.--ஈற்றடியினயலடி. முச்€ரான் வருவது 
சேரிசையாசிரியப்பா வெனப்படும் என்றவாறு, 

வரல்ர று ௯ 

கில த்தினும் பெரிதே வானினு மூயர்ர்தன்று 

நீரினு மாரள வின்றே சாரற் 

சரு்சோற் குறிஞ்சிப்பூக் சொண்டு 

பெருந்தே னிழைக்கு சாடனொடு ஈட்பே ” (குசச்தொசை-3.) 

இஃ இற்றயலடி. முச்சரான் வந்தமையின் நேரிசையாிரியப்பா, 

! திறு வெள்ளா--யோ?ர” என்பது தூங்கசையகவற் சிறப் 

புடை யியற்சீரான் வர்க கேரிசையாடரியப்பா, 

பிறவும் வர் தவழிக்காண்க, 

(ஏந்து வக்தன ' வென்னாது பெயர்த்தும் 'அடி'யென்ற தென்னை 

யெனின், கைச்களைப்பொருண்மே லாூரியம் வரும்வழி எருத்தடி 

மூச்ரான் வரப்பெறாவென்பர் *கடியஈன்னியார் என்பதறிவித்தற 

கெனக்கொள்க, என்னை ? 

( கைக்கிளை யாிரியம் வருவ சாயின் 

முச்€ ரெருத்தின் ர முடி வடி. 
யெச்ச ரானு மேகாரத் தஇறுமே ” 

eres srr aller. 

( ஈற்றதன் மேலடி, யொரு?ர் குறையடி 
கிற்ப_து சேரிசை யாரி யம்மே ” 

என்றார் ௮விஈயனார். 

( இறு€ ரடிமே லொருசீர் குறையடி 

பெறுவன நேரிசை யாரி யம்மே ” 

என்றார் றுகாக்கைபாடினியார். (௧௮) 
  

8 ( தடிரன்னியார் ' எனவும் பாடம்,
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[இணைக்தறளாசிரியப்பா வாமாறு.] 

72. இணைக்குற ளிடைபல குறைந்திறி னியல்பே, 

இலஃ்சென்னுதலிற்றோவெனின், இணைக்குற எா௫ரியப்பா 

வாமா அ௮ுணர்த்துதலுதலிற்று, 

இதன்பொருள் :--இணைக்குறளாசிரியப்பா ஈற்றடியின் மேலை 

யடி. இரண்டும் பலவுங் குறைந்திறுத லியல் பெனப்படு மென்றவாறு, 

ஈற்றடியின் மேலையடியென்பது அதிகாரம் வருவித்துரைத்தது, 

இயல்பே ' என்ற விதப்பான், மு.தலடியு மீற்றடியும் ஒழித்து 
ஏனையடி. சில ஒரு£ரு மிருசருங் குறைந்து வருவது இணைக்குற 

ளாசிரியப்பா வெனப்படும் என்றவாறு, வரலாறு;--- 

(! நீரின் றண்மையுர் தியின் வெம்மையுஞ் 

சாரச் சார்ந்து தீரத் தீரும் 
சார னாடன் கேண்மை 

சாரச் சாரச் சார்ந்து 

திரத் இரத் தீர்பொல் லாதே"' 

இது சிறப்புடை கேரொன் ருசரியத்தளையானவக்து ஈற்றயலடி 
யிரண்டும் முச்சீரான் வரத விணைக்குறளாசிரியப்பா, 

: இவளினு மிவளினு மிவள்வருர் இனளே 
இவளினும் வருர்தின னிவனே யிவளைக் 
கொடுத்தோ னொருவலு முளனே தொடிக்கை 

பிடித்தோ னொருவனு முளனே 
நன்மலை em gy மூளனே 

புன்னையக் கானற் சேர்ப்பனு முளனே '' 

இது றெப்புடை நிரையொன் ரூரியத்தளையான் வந்த விணைக் 
குறளா?ரி.பப்பா. 

6 குன்றுவாழ் கொடிச்சியர் €நூ ரெடுத்த 

வம்மெல் லாகத் தலரிவ Cones 
நீங்கிய வண்ணமு£ *டீக்டுப் 
பாக்கியற் றமரொடும் வர்.து 
தாக்யெ வின்பர் சணர்தனை பெரிதே” 

இது Api sce a runes aa % விணைக்குற ளாசிரியப்பா, 
    heey 

4 நீச்இிய எனவும் பாடிம், 

94
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( இறியகட் பெறினே யெமக்டூயு மன்னே 

பெரியகட் பெறினே 
யாம்பாடத் தான்மகிழ்ச் துண்ணு மன்னே 

சிறுசோத் ரானு 

ஈணிபல கலத்தன் மன்னே 

பெருஞ்சோற் ரூனு 
ஈனிபல கலத்தன் மன்னே 
என்பொடு சடிபடு வழியெல்லா 

மெமக்யே மன்னே 

யம்பொடு வேனுழை வழியெல்லாக் 
தாணிற்கு மன்னே 
ஈரஈ்த சாறுர் தன்கையாற் 

புலவு நாறுமென் றலைதை வருமன்னே 
யருங்கலை யிரும்பாண ரகன்மண்டைத் துளையுமீஇ 
யிரப்போர் கையுளும் போடப் 
பு. ரப்போர புன்கண் பாவை சோர 

வஞ்சொலுண் டேர்ச்சிப் புலவர் நாவிற் 
சென்றுவீழ்ீ தன்றவ 

னருகிறத் தயங்கிய வேலே 
யாசா கெந்தை யாண்டுளன் கொல்லோ 
இணிப் பாடுகரு கில்லை 

பாடு நர்க்கொன் றீகுகரு மில்லை 
பணித்துறைப் பகன்றை சறைக்கொண்் மாமலர் 
சூடாது வைகி யாங்குப் பிறர்க்கொன் 

றீயாது வீயு முயிர்தவப் பலவே ”' (புறம்-236.) 

இதனுள் இரு?ரு முச்€ரு மிடை யிடையே வந்தன, 

பிறவுமன்ன. என்னை! 

£ இடைபல குறைவ துணைக்குற சாகும்” 

என்றார் ௮விஈயனார். 

அளவடி. யந்தமு மாதியு மா௫க் 
குறளடி டந்தடி. பென்றா யிரண்டு 

மிடைவர கிற்ப தணைச்குற சாகும் 

என்றார் காக்கைபாடினியார். 

* இடையிடை £ர்தபி ஸிணைக்குற சாகும் ”” 

என்றார் ஏிறுசாக்கைபாடினியார்,
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(( ஈற்றயல் குறைந்த நேரசை யிணையா 
மேற்ற வடியி னணிடைபல குறைந்தன ” 

என்றார் மயேச்சுரா (௧௯) 

[௮டிமறி மண்டில வரீசிரியப்பா வாமாறு,] 

(53. மனப்படு மடிமூத லாயிறின் மண்டிலம். 

இதென்னுதலிற்றோவெனின், அடிமறி wage eT Awe 

பா வாமா றுணர்த்துத ணுதலிற்று, 

இதன்பொருள :--யாதானு மனப்பட்டதோரடி முதலாகர் 

சொல்லப்பட்டு முடி.வ.து மண்டிலவாசிரியப்பா வெனப்படு மென்ற 

வாறு, உதாரணம்: 

₹ மாறாக் காதலர் மலைமறந் தனரே 

யாறாக் *கட்பணி வரலா னாவே 

வேரு மென்றோள் வளைஜஞெ௫ மும்மே 

கூறாய் தோழியான் வாழு மாறே” 

இத அன்சர் சேர்த் தளையான் வர்த மண்டிலவாசிரியப்பா, 

பூன்கட் குறுர்சொடி யாங்குற் றனளே 

புனல்சே ரூரன் பொதுமக னன்றே 

ஏ.தின் மாக்கட் கெவனா யரோ 

போதி பாணலின் பொய்மொழி யெவனோ ” 

இது சிறப்புடை யியற்சோவெண்்டளையான் வத்த மண்டில 

வாடிரியப்பா. 

(1 சூரல் பம்பிய சிறுகான் யாறே 

சூ.ர.ர மசளி ரா.ரணக் செனெேே 

வார லெனினே யானஞ் சுவலே 

சார னாட நீவர லாறே” 

இது சிறப்புடை யாசிரியத்தளையான் ௮௫௧ மண்டில வாரி 

யப்பா, 
ஒலக க அவ்டட பச emer armen eel, 

* (தண்ணீர் வரலா னாதே ' எனவும் பாடம், 
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இவற்றை மனப்பட்டதோர் அடிமுதலாக வுச்சரித்து ஓசையும் 

பொருளும் பிழையாவாறு கண்டு கொள்க, என்னை 1 

(( உரைப்போர் குறிப்பி னுணர் வகை யின்றி 
யிடைப்பான் மு.தலீ றென்றிவை தம்முண் 
மதிக்கப் படா சன மண்டில யாப்பே 

என்றார் காக்கைபாடினியார். 

: கொண்ட வடிமுத லாயொத் திறவது 

மண்டில யாப்பென வகுத்தனர் புலவர் 

என்றார் சிறுகாக்கை பாடினியார். 

! கொண்ட வடிமுத லாயொத் இறுவது 
மண்டில மொத்திறி னிலைமண் டிலமே” 

STENT ௮விஈயனார். 

£ எவ்வடி யானு முதனடு விறுஇி 
அவ்வடி. பொருள்கொளின் மண்டில யாப்பே” 

என்றார் மயேச்சுரர். 

௮%தேல் அ௮டிமுதலாய் வரினென்னாது இறினென வேறு 
தர் இிசைப்பக் கூ.றியதென்னை ? கேரிசை, இணைக்குறள், நிலைமண்டில 
வாரியங்கள், முதலும் இறுதியும் ஒன்.விவர்தால் ௮வற்றை College 

மண்டில வாசிரியப்பா, இணைக்குறண் மண்டில வாரியப்பா, மண்டில 

வாசிரியப்பா, நிலைமண்டி.ல வாசிரியப்பா எனப் பெயரிட்டு வழங் 

குவ ரொருசா ராசிரிய ரென்பதறிவித்தற்கு எனக்கொள்க, என்னை? 

(! எழுவா யீரட்டித் திறுதி யொன்றாய் 

வரினது மண்டில வாரி யம்மே” 

என் ௫.ராகலின், 

வரலாறு: 

(! மு. துக்குறைர் தனே முதுக்குறைர் தனளே 
மலைய னொன்வேற் கண்ணி: 
மூலையும் வாரா முதுக்குறைச் தனே” 

இத கேரிசை மண்டிலவா௫ிரியப்பா. 

பிறவும் வக். தவழிக் , கண்டுகொள்க, (௨௦)
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[நீலைமண்டில வாசிரியப்பா வாமாறு,] 

74. ஒத்த வடியின தாடியு மொற்றிற 

இற்பவு மென்னு நிலைமண் டி.லமே, 

இஃ்தென்னுதலிற்ரோ வெனின், நிலைமண்டில வாூரியப்பா 
வாமா றுணாத்துக ுதலிற்று. 

இதன் பொருள்:--கேரிசை இணைக்குறள் போலாது, எல்லா 

வடியுஞ் சீரொத்து நின்றவாறே நின்று முடிவனவா$ியும், ௮வ்வா 

இன்றி யாதேனும் ஐஓசொற்றினையு மீரறாக நிற்பனவும், என் என் 
னும் ௮சைச் சொல்லீருக நிற்பனவும் நிலைமண்டில வா௫சிரியப்பா 
வெனப்படும் என்றவாறு, 

நிற்பவும்' என்றவும்மையான் நூற்பா நிலைமண்டிலமும், பிறவும் 

ஏ, ஓ ஈ, ௮, ஐ என்னும் ஐந்து உயிரும் அல்லாப் பிறவுயிரும் இசை 

வன வெல்லாம் ஈருகி வரப்பெறும் எனக்கொள்க, 

வரலாழு:-- 

வேரல் வேலி வேர்க்கோட் பலவின் 

சார னாட செவ்வியை யாகுமதி 
wr reo spe AA னோரே சாரற் 

சிறுகோட்டுப் பெரும்பழக் தூல்கி யாக்கெ 

ளுயிர் தவச் சிறிது காமமோ பெரிதே'' (குரந்தொசை-18.) 

இஃதெல்லா வடியு மொத்துச் சிறப்புடை நேர்த்தளையான் வந்த 
நிலைமண்டில வாிரியப்பா, 

 பானலொடு கமழுக் கானல் சண்சழி 

* முத்துக் கன்ன கொத்துதிர் புன்னைக் 
கொடுஞ்னை நெடுக்கோட் டிருந்த பார்ப்பிற்குக் 
குண்டுறை யன்ன மீன்கவர்ந்து கொடுக்குர் 

தண்டுறை யூரன் 1 தக்கானெனல் கொடிதே 

இது சிறப்பில் வஞ்சித்தளை யொன்மி வர்க சிலைமண்டில eur Ai 

யப்பா. 
  

* (மூ.த்துகுத்தன்ன' எனவும் பாடம், 

1 (சகானெனல்' எனவும் பாடம்,
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இவை யெல்லா வடியு மொத்து நின்றவாறே நின்று இற்றன. 

பிறதளையானும் வரத வாறு கண்டுகொள்க, 

 சோண்மாக் கொட்குமென் றஞ்சுவ லொன்னார்க் 
இருவிசும்பு கொடுக்கு நெடுவேல் வானவன் 

கூட லன்ன குறுந்தொடி. யரிவை 
யாடமை மென்றோ ணசைஇ நாடொறும் 

வடிநுனை யெஃகம் வலவயி னேந்தக் 

கைடோற் காச்தட் கடி.மல ரவிழும் 

மைதோய் சிலம்ப னள்ளிருள் வரு.மிடம்” 

இ மகரவிராய் வரத நிலைமண்டிலம், உதையணன்கதையும், 

கலியாணகதையும் என் என்னும் ௮சைச்சொல்லாலிற்ற நிலைமண் 
டிலம். 

! அற்றுச் செலவு மளைமறி காகமும் 

தாப்பிசைத் தளையுக் தணிஙிலைப் பெய்தியோ 

டேற்கும் பொருள்கோ ளிவையா மெனலான்'' 

இத னகரமீறாய் வர்க நூற்பா நிலைமண்டிலம். 

பிறவும் வந்தவழிக்காண்க, என்னை 1 

(4 ஒத்த வடித்தா யுலையா மண்டிலம் 

என்னென் செவியை யீரு கப்பெறும் 
அன்ன பிறவு மர்கிலைமண் டிலமே'' 

என்றார் ௮விஈயனார். 

( ஒத்த வடியின சிலைமண் டிலமே” 

! என்னெலு மசைச்சொலும் பிறவு மொன்றித் 
துன்னவும் பெ.நூ௨ கிலைமண் டிலமே 

என்னென் நிறுதல் வரை சிலை யின்றே” 

: அல்லா வொற்றினு மதனினு மிறுத 

கில்லா வல்ல கிற்பன வரையார்'' 

சனருர் மயேச்சுரர், 

! நான்கு முதலாக நாலைர் தெழுத்தளவு 

மான்த வகவ லடி.க்கென்ப--மூன் நுடைய 

பத்தாதி யாகப் பதிற்ழிரட்டி மீருக 

வைத்தார் மு.ரற்கைச் கெழுத்து”
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4 எல்லா கிலமு மடிப்படுத் இரிரண்டு 

நல்லா கமப்பொருளை ஈண்ணுதலாற்--பல்லோர்க்கும் 

ச.ரா சிரியத்தைச் தேர்வேரந்த னென்றரைத்தார் 

பேரா சிரியர் பெயர்” 

இவற்றை விரித்துரைத்துக்கொள்க, (௨௧) 

| இசிரியத்தாழிசை யாமாறு,] 

75. மூன்றடி யொத்த முடி.வின வாய்விடின் 
ஆன்ற வகவற் ருழிசை யாமே. 

இஃதென்னுதலிற்2ராோ வெனின் .இூிரியப்பாவுணர்தச்தி, இன 

முணர்த்துவா னெடுத்துக்கொண்டார்; அவற்றுள் இச் சூத்திரற் 

தாழிசையாமா றுணர்த்துதகனுதலிற்று, 

இதன் பொருள்:--அடிமூன்முய்த் தம்முள் எளவொக்து வரு 

வனவாயின் ௮வை அமைதிபெற்ற வாரியத் தாழிசையும், ஆரிய 

வொத்தாழிசையுமா மென்றவாறு, 

சீர் வரையறுத்திலாமையான் எனைத்துச் ஈரானும் அடியாய் 

வரப்பெறும், (ஆன்ற' என்று மிகுத்துச் சொல்லியவதனால் ஒரு 

பொருண்மேன் மூன்றஇிக்கி வருவது சிறப்புடைக்து ; தனியே வரப் 

பெறுமாயினு மெனக்கொள்க, என்னை? 

“985 வொருபொருண் மூவடி. முடியினல் 
தொத்தா பிசையா முடன்மூன் நடுக்கின்”? 

என்றார் மயேச்சுரர், 

அவ்வாறே ஒரு பொருண்மேன் மூன்றூக்கி வருவன வொத்் 

தாழிசை யென்றும் ஒரு பொருண் 2மல் ஒன்றாயும், இரண்டாயும், 

மூன்றிிக்கிப் பொருள் வேறூகியும், மூன்றின் மிக்கனவும் ஆரியத் 

தாழிசை யென்றும் விகற்பித்துக் கூறுவ ரொருசா ராசரிய ரெனக் 

கொள்க, 

வரலா று 

 சாருஸ் ணுடைச் சாய்சோ விடையன் 

சேர்கொண் முல்லை நெற்றி வேய 
வாரான் வாரா னெற்றே யெல்லே;
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(: அச. துண் ஷடை யாய்கோ லிடையன் 

னற்கார் முல்லை செற்றி வேய 
வாரான் வாரா னெற்றே யெல்லே; 

( துவருண் ணாடைச் சாய்கோ லிடையன் 

கவர்கார் முல்லை நெற்றி கவேப 
வாரான் வாரா னெற்றே யெல்லே” 

இவை யொரு பொருண் மேன் மூன்றடுக்கி காற்ரேடியான் 

சிறப்புடை யாரிரிய சேர்த்தளையான் வந்த வாரிரிய வொத்தாழிசை,. 

( கன்று குணிலாக் *கணியுதர்த்.த மாயவன் 

இன்றுசம் மானுள் வருமே லவன்வாயில் 

கொன்றையர் தீங்கழல் கேளாமோ தோழீ ; 

1 பாம்பு சயீறாச் சகடல்கடைந்த மாயவன் 

ஈங்குரம் மானுள் வருமே லவன்வாயில் 

ஆம்பலர் இங்குழல் கேளாமோ தோழீ ; 

! கொல்லையஞ் சாரற் குருர்தொசித்த மாயவன் 
1 எல்லிஈம் மானுள் வருமே லவன்வாயில் 

முல்லைபர் இங்குழல் சேளாமோ தோழீ ”பிலப்பதிசரம்-ஆப்சசயர்குரவை..] 

இவை இயற்சர்ச் சிறப்புடை வெண்டளையான் வந்த வாசிரிய 

வொத்தாழிசை. 

8ீடற்க வினையென்று செஞ் லுள்ளி 
சிறைமல ரஞ் சாந்தமொடு புகையு £வி 

வீடற்குர் தன்மையினான் விரைர்து சென்று 

விண்ணோடு மண்ணினிடை ஈண்ணும் பெற்றி 
பாடற்கும் பணிதற்குக் தக்க தொல் ர் 

பகவன்ற னடியிணையைப் பற்று நாமே” 

இஃது ஒருபொருண்மே லொன்ராய், எண்சீர்க் கழிநெடிலடி 

யாற் சிறப்புடைக் கலித்களையாற் றனியே வந்த வாிிரியத்தாழிசை, 

*! வானுற கிமிர்ர்தனை வையக மளச்தனை 

பான்மதி விடுத்தனை பல்லுயி ரோம்பினை 

ரீனிற வண்ணரின் னிரைகழ றொழுதனம்" 

இ௮ சிறப்புடையாசிரியத் தளையான் வந்த ஆரியத் தாழிசை, 
  

*  கணியுகுத்த' எனவும் பாடம், 1 4 எல்லை' எனவும் பாடழ்,
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இனி யொருபொருண்மே லிரண்டாஓயும், மூன்றாஒயும், பொ 
ருள் வேருகியும், ௮தின்மேன் மிக்கனவும் வர் வழிக் கண்டுகொள்க, 
ஆசிரியத் சாழிசை யெனிலும் அசரியவொத்தாழிசையெனினு மிழுக் 
காத, என்னை? 

* அடிமூன் ரொத்திறி னொச்தா மிசையே” 
என்றார் சிறுசாக்கை பாடினியார். (௨௨) 

[ ஆசிரியத்துறை யாமாறு,] 

70. கடையத னயலடி கடைதபு நடையவும் 
நடுவடி. மடக்காய் நான்கடி. யாகி 
யிடையடி குறைநவு மகவற் அறையே 

என்பது சூத்திரம், இஃதென்னுதலிற்றோவெனின், .தரியத்துறை 

யாமா றுணர்த்துத னுதலிற்று, 

இதன்பொருள் :--ஈற்றயலடிஞகுறைந்து கான்சடியாய் வருவன 
வும், ஈற்றயலடிகுறைர்து இடைமடக்காய் சான்கடியாய வருவனவும், 

* இடை யிடை குறைக்து சான்கடியாய் வருவனவும், இடை We. 

குறைரஈ் திடைமடக்காய் சான்கடியாய் வருவனவும் எல்லா மாசிரியத் 

துறையெனப்படும் என்றவாறு. 

(ஈடுவடிமடக்காய்' என்பகனை யொருகா லிருதலையுங் கூட்டி 
மத்திமதீபமாக வுரைக்கப்படும், சீர்வரையறை யின்மையின் எனைத் 

துச் சீரானு மடியாய் வரப்பெறும், (ஈடையவும்' என்ற மிசையான் 

முதலயலடி. குறைந்தும், கவெரடி குறைந்தும், மிக்கும் வருவனவும் 

ஆசிரியத்துறையாம். அல்லது ஓரடி குறைர் துவருவன ஆரிய சேர்த் 
துறையென்றும், ஈரடி குறைந் துவருவன ஆரிய விணைக்குறட்டுறை 
யென்றுஞ் சொல்லப்படும், 

வரலாறு. 

( கரைபொரு கான்யாற்றக் கல்லத ரெம்முள்ளி வரு இிராயின் 
அரையிருள் யாமத் தடுபுலியோ நும்மஞ்சி யகன்றுபோக 

ஈரையுருமே றுங்கைவே லஞ்சுக அம்மை 
வரையர மங்கையர் வெளவுத லஞ்சுதும் வாரலையோ” 

எனவும், 

* 4 இடைகு றச் து' எனவும் பாடம்,
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. 6 வானகச் சோலை வரையத ரெம்முள்ளி வருதி ராயின் 

யானைசண் மார்க்கு மரியேறு அமமஞ்சி யகன்று போக 

யானையோ அுங்தைவே லஞ்சுக நும்மை 
வானர மகளிர் வெளவுத லஞ்சுதும் வாரலையோ” 

எனவும் இவை யீற்றயலடிகுறைர்து இயற்சர்ச் சறப்புடைவெண் 

டளையாளனும், சிறப்பில்வெண்டளையாலும் வரச வாசிரியசோ க் தறை, 

! வண்டுளர் பூர்தார் வளங்கெழு செம்பூட்சேஎய் வடிவே போலத் 

தண்டளிர்ப்பூம் பிண்டித் தழையேர்தி மாவினவித் தணந்தோன் யாரே 
தீண்டளிர்ப்பூம் பிண்டித் தழையேர்தி வந்தும் 

பண்டைப் பதிவினவிப் பாக்கு படமொழித்து படர்ந்தோனன்றே ”' 

எனவும், 

 தண்ணியோர் *சண்ணே வலத்தசைத்த காரி 

கமழ்தண்டார் காமம் புனைபவே காரி 
பண்ணியோர் 1 பாட லெழப்பண்ணி சாரி 

1 பணைமுழவின் சீர்தயங்கப் பாடானோ காரி 

சர்தயக்கத் சார்தயங்கச் செட்யாத $ செய்தவ 
ணீர்தயங்கு சண்ணினளாய் சிற்கவோ காரி 

கினக்ியார்க் செல்லா மினையையோ சாரி” 

எனவும் இவை யீ.ற்றயலடிகுறைக் திடை மடக்காய் சான்கடியாய் 

வெண்டளையான் வந்த வா௫ரிய தேர்த துறை, 

$ கொன்றார்ர்தமைர்த * * * 

* * கற்பன்றே” 

என்பது முதலடியு மூன்றாமடியும் பதினான்கு €ீராய், அல்லாத 

வடியிரண்டும் பதினாறு ராய் இடையடிகுறைக்து வந்த வாசிரிய 

விணைக்குறட்டுறை, 

  

*  கண்ணி' எனவும் பாடம், 
* பாட றொழப்பண்ணி ' எனவும் பாடம், 

1 பணைமுழவஞ்சர் ' எனவும் பாடம், 

$ ! செய்தவள் ' எனவும் பாடம், 
$ இச்செய்யுளை 81-ஆம் பச்சத்திற் காண்ச,
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“Orage GVerqopan Serefentunip Ose 
௮.ரக்க மணிபொழிலா வாடும்போலு மிளவேனில் 
அரங்க மணிபொழிலா வாடுமாயின் 

மரங்கொன் மணந்தகன்ருர் நெஞ்ச மென்செய்த திஎவேனில்" 

என௨ம், 

( போதுறு முச்குடைப் டபொன்னெயி லொருவன் 
தாதுறு தாமரை யடியிணை பணிர்தார் 

சாதுறு தாமரை யடியிணை பணிர்தார் 

Say திவினை யிவரே,” 

எனவும் இவை யிடையிடை குறைந் திடைமடச்காய் வந்த வாசிரிய 

விணைக்குறட்டுறை. 

' வரிகொ எரவு மதியுஞ் சுழலச் 

சரிகா லேந்தி யாடுமே 
கரிகா லேர்தி யாடு மிறைவன் 

புரிபுன் சடைமேற் புனலும் பிறழ் வே” 

இத மு,தலயலடி யொருசர் குறைந்து; ஏனையடிஞன்றும் சாற்? 
ரடியாய், இடைமடக்காய் வந்த வாசிரிய நேர்த்துறை, 

4 பாடகஞ்சேர் சாலொருபாற் பைம்பொதற் கனைகழற்கா லொருபாற் Carer pis 

நீடு குழலொருபா னீண்ட சடையொருபால் 
வீடிய மானி னதசொருடான் மேகலைசேர்ச் 

தாடி துலொருடா லவ்வுருவ மாண்பெண்ணென் றறிவார் யாரே” 

இது ஈடுவிரு சீர்குறைர்து மற்றை யிரண்டடியு மறுரோன் 

வந்த வாசிரிய விணைக்குறட்டுறை, 

“Carre விண்டு கோப மூர்ந்த கொல்லைவாய் 

மாடு நின்ற கொன்றை யேறி மெளவல் பூத்த பாச்செலாம் 
ஆடன்மஞ்ஜை யன்ன சாய லஞ்சொல் வஞ்ச மாதராய் 

வாடன் மைந்தர் தேரும் வரது தோன்றுமே” | 

இது ஈடுவிரண்டடியு மிக்குவர்த வாசிரியத். துறை, 

பிறவும்வர்தவழிச் காண்க, 

மடக்கு மூவகை; அுடிமடக்கு, சீர்மடக்கு, ௮சைமடக்கு என, 
௪ ன்னை? ட்



268 யாப்பருக்கல விருத் இ 

! இரண்டா மடியை யிணிதினின் மடக்கலும் 

இசண்டா மடியி னிறுஇச்சீர் மடக்கலும் 

இரண்டா மடியி னீற்றசை மடக்கலும் 
இவ்வா றென்ப மடக்குத ரனே.” 

என்ரு.ராகலின், 

வரலாறு:.-..- 

£ வண்டுளர் பூக்தார் ” எனவும் '(இரங்குகுயின்” எனவும் இவை 
ரீ 

wei ee. !' சண்ணியோர் கண்ணே '' என்பது சீர்மடக்கு, 

(! மூத்தரும்பிப் பைம்பொன் மலர்ச்து முகுகுயிர்த் துத் 
தொத்தலருக் கானற் * நுறையேர் 

துறைவழி வர்தெனது தொன்னலனு காணு 
சிறைவளையும் வெளவி ] ஈினையா னச்சேர்ப்பன்'' 

இஃது ௮சை யிடைமடக்கு, 

பிறவும் வந்தவழிக் சாண்க, என்னை 1 

£ அடி. த்தொசை சான்குபெற் றர்தத் சொடைமேற் 
இடப்பது சாற்சர்ச் இழமைய தாக 

யெடுத்துரை பெற்ற விருரெடி லீற்றின் 
அடிப்பெறி னாரிரி யத்துதை யாகும்” 

( அளவடி யைஞ்சர் நெடிலடி. தம்மு 

ரூறழச் தோன்றி யொத்த தொடையாய் 
விளைவ.து மப்பெயர் வேண்டப் படுமே” 

எனரார் காக்கைபாடினியார், 

எண்ட ரடியீற் தயலடி. குறைஈவும் 
ஐ.ஞ€ ரடியினும் பிறவினு மிடையொன்ற 
வந்த தொடையா யடிகான் காக 

யுறழக் குறைஈவுர் துறையெனப் படுமே” 

என்றார் WOW se TT. 

(( நாற் ரடிரான் கர்சத்சதொடை ஈடர்தவும் 

ஐஞ்சீ ரடிஈடர் துறழடி குறைந்தவும் 
&  துறையெம்' எனவும் பாடம், 

1 6 சினையானஞ் சேர்ப்பன் ' எனவும் பாடம், 
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௮றுச ரெழு£ர் வலிய ஈடர்தவும் 
எண்டர் சாலடி மீற்றடி குறைச்தும் 
தின்சீர்ட் பாதியி னடி.முடி. வுடைத்தாய் 

அந்தத் * தொடையிவை யடியா ஈநடப்பிற் 
குறையா வுறுப்பினது துறையெனப் படுமே” 

என்றார் அவிஈயனார். (௨௨) 

[ஆசிரியவிநத்தம் ஆமாறு,] 

77. கழிநெடி லடினான் கொத்திறின் விருத்தமஃ 
தழியா மரபின தகவ லாகும். 

இல்தென்னுதலிற்றோ வெனின், ஆசிரியவிருத்த மாமா pant gs 

அத னுதலிற்று, 

இதன்பொருள்:--கழிசெடிலடி சான்காய்த் தம்முள் ௮ள 

வொத்து முடியின், ௮%து ஆரியவிரு க்சமெனப்படும் என்றவாறு, 

(அழியா மரபினதகவல்'என்று ௮சரியப்பாவினைச் சிறப்பித்துச் 

சொல்லவேண்டியதென்னை யெனின், விதப்புக்கெவிவேண்டியது 
விளைக்குமாகலின், ஒரு சா.ராசிரியர், ௮சப்பாவகவல், புறப்பாவசவல், 

மூற்பாவகவல், சித்திரவகவல், உறுப்பினகவல், ஏர் இசையகவல் 
என்று அறுவிகற்பிற் றகவலோசை என்பர் என்பது அறிவித் 

தற்கு வேண்டப்பட்டது. என்னை ! 

1 *வெண்பா மூன்று மகவ லாறும் 

பண்பு.றத் தெரியும் பகுதி மற்றது 
நன்றறி புலவர் சாட்டின ரென்ப” 

சானவும், 
(4 ஆறு வகையி னகவலொடு கொள்ளாது 

வேறுபட வரினது வெண்டா வாகும் '” 

சனவும், 

46 அவைதாம், 

௮/கப்பா வகவல் புறப்பா வதவல் 

சற்பா வகவல் சித்திர வகவல் 
titration 

* (தொடையின வவ்வடி. ' எனவும் பாடம், 

1 அகவலாறும் வெண்டா மூன்றும் ' எனவும் பாடம்,
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உறுப்பி னகவ லேர்திசை பகவலென் 

றவ்வா றென்ப வறிர்திச னோரே '' 

எனவுஞ் சொன்னாராகலின். 

அவற்றுள், ௮சப்பாவசவலாவன--௮கப்பொருளை த தழுவி, ஐயி 

ரு௮ப்பினவாய், வஞ்சி விரவாது வந்த முடியு மாசிரியப்பா' வெல்லா 

மெனக்கொள்ச, என்னை? 
[ரீ 6 * 

௮கப்பா வகவல், 

ஐமீ ருறுப்பி னாசிரி யம்மே” 

/ அவைதாம், 

Goer gyn Sergi sre alex iF 

சென்னெறி மருக்கிற் சென்றிசைக் கும்மே” 

என்று.ராகலின், 

புறப்பாவகவலாவன--பாடாண்டுறைமேற்பாடும் தரியமெனக் 

கொள்க, என்னை 1 

 புறப்பா வகவல் பொருச்தச் கூறிற் 

பாடாண் பகுதி நாடும் காலை ” 

சன்று. ராகலின், 

மநூற்பாவசவலாவன--விழமுமிய பொருளைத் தழுவிய சூத்திர 

யாப்பினவாய் வருவன, என்னை ? 

(! நூற்பா வகவ னுணச்க சாடின் 

சூத்திரம் வகுத்த யாப்பின வாடு 

யிசைவரம் பின்றி விழுமியது பயச்கும் 

என்ரு.ராகலின், 

சித்திவசவலாவன--சர்தொறு மகவி வருவன. என்னை! 

(இத இச வகவல், 

சீர்தொறு மகவுஞ் சித்திர முடைத்தே 
என்ரு.ரா.கலின். 

உறுப்பினசுவலாவன---ஒரு பொருண்மேற் பரர்திளைப்பன, 
என்னை?
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“உழப்பி னவ லொருபொரு ணுதவி 
யிசைபரச் தியலு மியற்கைத் தென்ப” 

என்ர.ராகலின். 

ஏக்திசையகவலாவன--எழுத்திறர் இசைப்பது, என்னை? 

'ஏர்திசை யகவ லெழுத்திறர் இசைக்கும் 
பாங்கறிர் துணர்க்சோர் பகருக் காலை” 

என். ராகலின். 

அ௮ல்லதூஉம் (௮%து' என விகற்பித்தவதனால், அ௮டிமலியாய் 

வருவனவற்றை அரிய மண்டிலவிருத்த மென்றும், அடிமறியாது 

நிற்பனவற்றை அரிய நிலைவிருதீத மென்றும் வழங்குவ ரொருசா 

ராசிரிய ரெனக்கொள்க, , 

வரலாறு: 

'விடஞ்சூ ழூவி னணிடைநுடக்க * மினல்வாள் வீசி விரையார்வேள் 
கடஞ்சூழ் நாடன் *சாளிக்கன் சதிர்வேல் பாடு மாதங்கி 

வடஞ்சேர் கொங்கை மலைதாந்தாம் வக்க ணீல மலர்தாந்தாம் 

தீடந்தோ ளிரண்டும் வேய்தாந்தா மென்லுர் 1 தன்கைத் தண்ணு 
| மையே” 

இஃது அறுசீர்க் கழி நெடிலடியான் வந்த சிறப்புடையாசரிய 

விருத்தம். 

'படையொன்று மில்லை யணியில்லை சுற்ற 
மதுவில்லை பத்்.ற மினியொன் 

நடைடன்ற இல்லை யமிழ். துண்ட இல்லை 
யறிவென்று மெண்ணி யறியார் 

பூடைசின்று நான்ற மணிமாலை போக 

கிலவீசு மாக முறரீள் 
குடையென்ற தொன்று மதன்மேல தொன்று 

மூடையார்க்க தென்ன குணனே ”' 

இஃது எழுசீர்க் கழிசெடிலடியான் வக்த சிறப்புடை யாசிரிய 

விருத்தம். 
  

* :மின்வாள் ' எனவும் பாடம். 
1 4 காளிம்பன் ' எனவும் பாடம், 

1 !சச்சை' எனவும் பாடம்,
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। அருவெரும் சஇளிமொழியா லமிழ்தர் தோற்றி 
அ௮தன்பொழில்வா யுனைப்பரவி யடைந்த மாந்தர் 

கருதியதே கொடுத்துயார்த காட்? கோக்கிக் 
கற்பகத்தோ டொப்புரைப்பர் சலொவாய் வல்லார் 

வரு. தளிரி னறுமேனி மயிலஞ் சாயல் 
வாணுதலாட் கரிதில்லை யதற்க ணுண்டென் 

ஜொரு தலையா யொவ்வாமை யுரைப்பர் யானோ 

கொளியியக்க விருதிறமு முடன்பட் டேனே” 

இது றப்புடைக் கலித்தளை தட்டு எண்டர்ச் சறப்புடைக் 

கழிரெடிலடியான் வரத வா௫ரிய நிலைவிருத்தம், எண்?ரின் மிக்க 

ஒன்பதின் ராலும் பதின்?ராலு மாகிய விடையாகு கழிகெடிலடியா 

னும், பதினொருசீர் முதலாக கடையாகு கழிரெடிலடியாலும் abs 

வாரிய நிலை விருத்தங்கள் ௮டியோத்தினுட் கண்டுகொள்க, 

இனியாசிரிய மண்டில விருத்தம் வருமாழு:-- 

'செக்கயலும் கருவிளையுஞ் செவ்வேலும் பொருகணையுஞ் 

செயிர்ச்கு நாட்டம் 
பங்கயமு மிலவலரும் பனிமுருக்கும் பவளமுமே 

பழிச்குஞ் செவ்வாய் 
பொச்ச.ரவி னிரும்படமும் புனை தேரும் பொலிவழிக்கும் 

புடைவீக் சல்குல் 
கொக்கவெருச் கருக்கூர்சற் கொடியிடையாள் வனமுலையுல் 

கடத்றல் கடத்றம்" 
இது அறு£ர்க் சழிநெடிலடியான் அடிம௰ியாய்க் கூறப்படு 

தலால் ௮டிமயிமண்டில வாரிய விருத்தம். 

“pa Dal rey புன் சடைமேல் வெள்ளம் பரக்கும் 

விறல்விசய னாகத்.தும் வெள்ளம் பரக்கும் 

கறைவிரவு ஈஞ்சுண்டு கண்டக் கறுச்குங் 

கழல டைர்தார் தீவினையைக் கண்டன் கறுக்கும் 

பொறிவிரவு பூண்முலையாள் போகத் தனாகும் 

பொது£க்இத் தனையடைச்தார் போகத் தனாகும் 

கெறிவிரவு காஞ்சிரெறிக் காரைச் சாட்டான் 

சிழலடைர்தார் சம்மைசெறிக் காரைக் காட்டான்”
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“emer femurs tieanens Cw paper 
ரீண்டதா சாலக்கோர் சீர்க்கக்கை யேற்றான் 

சலச்கா ரணமாகச் சங்குவாய் வைத்தான் 

தாயலா Suse சங்குவாய் வைத்தான் 
துலச்காச்£ர்த் தானவரைத் துன்னத்தா னட்டான் 

துன்னலார்க் இன்னமிர்தர் துன்னத்தா னட்டான் 

இலச்கா பு.ரத்தார்தல் கோமானை யெய்சான் 

* எய்தாதார் நெஞ்சத்து ளெஞ்ஞான்று மெய்தான்” 

இவை எல்லாவடியு மு.கனடு விறுதியாகச் சொன்னாலும் | 

பொருள்கொண்டு நிற்குமாகலின் அடரியமண்டில விருத்தம், பிற 

வும் வர்தவழிக் கண்்கொள்க, 

(தருக்கு ரூழிசை மூன்றடி யொப்பன ரான்கடியாய் 
எருத்தடி. நைந்து மிடைமடச்காயு மிடையிடையே 

FRESH யாயுர் துறையாக் குறைவிரறால் Free 
விருத்தம் கழிநெடி னான் கொத் இறுவது மெல்லியலே'' 

யாப்பருக்சலச் காரிசை, 

இக்காரிகையை விரித்துரைத்துக்கொள்சு, 

(( அறு£ர் முதலா சரெடியவை யெல்லா 

கெறிவயிற் நிரியா கிலத்வை கான்காய் 
விளைகுவ தப்பா வினத்துள விருத்தம்'' 

என்றார் காக்கைபாடினியார், 

அறு ரெழு? ரடிமிக வரூ௨ 

மூறைமைய காலடி. விருத்த மாகும்” 

என்றார் சறுகாக்கை பாடினியார். 

“gp ரெழு? ரடிமிச der paso 
குறைவினான்கடி விருத்த மாகும்” 

எனருர் ௮விஈயனார். 

“go முதலா வெண்டூர் காறும் 

கூறு கான்கடி பாசிரிய விருத்தம்” 

என்னார் ர் பிரைமுடிம் 2யான் பேோ்மகழ்ஈ்த பேராசிரியர். 
    

* (ஏத்சாசார்' எனவும் பாடம், 

35
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அரியத்தினமாகிய தாழிசை, துறை, விருத்தமென்னும் மூன் 
௮ம்) சிரிய வொத்தாழிசை, அரியத்தாழிசை, ஆரிய சேர்த் 

அறை, சரிய விணைக்குறட்டுறை, ஆசிரிய நிலைவிருத்தம், ஆரிய 

மண்டிலகிருதக்கம் என்று கூறுபடுப்ப வாராம், ௮வை சறப்புடையேழ் 

தளையாலும் apd லேழ்தளையாலுங் கூறுபடுப்ப எண்பத்துசான் 
சாம். பிறவாற்றானும் விகற்பிக்கப் பலவாம். ௮வற்மில் ஓரடி. குறை 

ர்.து வருவனவற்றை சேரிசையாடிரியப்பாவி னினமென்றும், ஈரடி 
குறைர்து வருவனவற்றை யிணைக்குறளாசிரியப்பாவின் இனமென் 

“லும், அடிமறியாய் வருவனவற்றை மண்டிலவாசிரியப்பாவினின 

மென்றும், அடிமறியின் பசியே நின்றவாறே நின்று பொருள் பயப்பன 
நிலைமண்டில வாசிரியப்பாவி னினமென்றும் இவவாழஹே யொருபுடை 

யொப்புமை சோக்கச் சார்த்தி வழங்கப்படுமெனக் கொள்க, என்னை! 

அகவற் னெமாய வாறினையு மீசேழ் 
பகுதித் தளையவற்ருற் டார்ச்கத்--தொகுதிக்க 

ணெண்பத்து ரான்கா மிணியவற்றின் மிக்கனவும் 
பண்புற்றுப் பார்த்துக் கொளல்." (௨௮) 

ஆசிரியப்பாவு மினழம் ழடிந்தன. 

[கலிப்பா வாமாறு.] 

73... துள்ள லிசையன கலிப்பா மற்றவை 

வெள்ளையு மகவலு மாய்விளைந் இறுமே, 

இஃசென்னுதலிற்2ரூவெனின், கிறுத்தமுறையானே பொது 

வசையாற் கலிப்பாவுணர்த்துத னுதலிற்று, 

இதன்பொருள்;:-- துள்ளலே.சையைக் தமக்கோசையாக 

வுடைய * வெல்லாங் கலிப்பா, ௮வை வெண்பாவு மாிரியப்பாவுமா 

யிறுமென்றவாறு, 

(! பிறிதி னடப்பினும் வஞ்சியுக் சவியு 
மிறுதி மருக ஞூரி யம்்மே,'' 

( கலியே வெண்பா வாயினும் வரையார்” 

என்றா ராகலின், 
  

* கலிப்பா வெல்லாம் ' எனவும் பாடம்,



செய்யுளியல் gab 

( துள்ளலிசையன கலியே---வெள்ளைய் மகவலு மாய்விளைச் 
இறும்” என்றாலும் சார்ச்சியால் (௮வை' என்பது பெறலாம்) (மற்ற 

வை' யென்று மிகுத்துச் சொல்லவேண்டிய சென்னை ? ஏர்திசைத் 
இள்ளலும், ௮கவற்றுள்எலும், பிரிந்திசைத்துள்ளலுமென மூன்று 

வகைப்படும் துள்ளலோசை யென்பதறிவித்தற்கு வேண்டப்பட்ட2. 

(வெள்ளையு மகவலுமாய்' என்பதனை வெண்பாவு மாசிரியப்பாவுமாய் 
விராயும், ஆடரியப்பாவும் வெண்பாவுமாய் விராயு மிறுமென்று 

கொள்ளா மோவெனின், கொள்ளாம். என்னை? பிறநூலு ளிவ்வாறு 

சொல்லிற் மிலராகலானும், பிற நான் முடிந்தது தானுடம் படுதல் 
என்பதாகலானும், பலபொருட்கேற்பினல்லது கொள்ளல் என்பது 

தந்திரவுத்தயொகலானும், வெண்பாவாயும் இறும் ஆரியமாயுமிறும் 
என்று வேறுவேறே கூட்டித் தீபசப்பொருளாகக் கொள்ளப்படும், 

வெள்ளையுமகவலமாயிறும் என்னாது 'விளைந்திறும்' என்றுமிகுத்துச் 

சொல்லவேண்டியதென்னை! ஒருசார்க் கொச்சகக்கலிப்பாச்கள் கலி 
யடியானே யிறுவனவு முளவென்பதூஉம், ஆசிரிய சேர்த்தளையாற் 

கலிப்பா மிக்கு வாரா வென்பதூ௨உ மறிவித்,தற்கு வேண்டப்பட்டது. 

'விதப்புக்கிளவி வேண்டியதுவிளைக்கும்' என்பதாகலின், 

இனியம்மூன்றோசையானுஞ் செய்யுள் வருமா.று:-- 

 மூருகவிழ்தா மரைமலர்மேன் முூடியிமையோர் புடைவரவே 
வருசனசா தருமறை நூல் வழிபிழையா மனமுடையார் 

இருவினையபோய் விழமுறியா வெதிரியகா தியையெறியா 

கிருமலரா யருவின.ராய் சிலவுவர்சோ தியினிடையே” 

. இஃ்தேர்திசைத்துளளலோசை, 

் செல்வப்போர்க் கதக்கண்ணன் செயிர்த்தெறிந்த சனெவாழி 
முல்லைத்தார் மறமனனர் முடி.த்தலையை முருக்கிட்டோய் 
எல்லைநீர் வியன்கொண்டூ2 விடைதுழையு மதியம்போன் 
மல்லலோம் கெழில்யானை மருமம்பாய்ர் சொளித்ததே'' 

இஃ தகவற்றுள்ளலோசை, ர 

6 மணிசெர் நெடுமுடி. வானவனுஈ தம்முனும்போன் 
றணிசெர் ரெடுந்சடலுச் கானலுர் தோன்றுமால் 
௮ரைகிவர்த வையன்ன *கொப்பறைய சிறையன்ன 
யிரைஈயச் திரைகூரு மேமஞ்சார் துறைவகேள்” 

இஃது பிரிர்திசைத்துள்ளலோசை, 
  - 

* : சொவ்வுப்பறை ' எனவும், ! நொய்ப்பறை ' எனவும் பாடம்,
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4 மூற்றொட்டு *$மறவினையை முறைமயான் முயலாதார் 

சொற்றொட்ட வாய்மையாற் சோர்வுமங் குளதாமோ 
தொன்மைக்கண் வினைசெய்யார் தப்புரவிற் இரக்குவார் 

பன் மைக்கண் ணுள்ளந்தேர் பயமின்றிக் கழிவாரே 

செல்வதூஉம் வருவ.தா௨ஞ் சறர்சாக்குத் தமக்கெறிர்து 
ஈல்லறமே புரிவ.தாஉ ஈல்லார்கள் கடனன்றே” 

'இன்னவை பிறவும் பிரிந்திசைத்தள்ள லோசையால் வக்தன 

வெனக்கொள்ச, 

சுரிதகத்திறமாறு இனிக்காட்டுங் கலிப்பாவிலுட்சண்டு 
கொள்க, என்னை ? 

 வுகுத்த வுறுப்பின் வழுவுத லின்றி 
யெடுச்துயர் துள்ள லிசையன வாகல் 

கலிச்சொற் பொருளெனக் கண்டிச னோரே” 

என்றார் காக்கைபாடினியார். 

! ஐய்ர்த வுறுப்பி னகவுத லின்றி 

யேந்திய துள்ள விசையது கலியே ” 

என்றார் ௮விஈயனார். 

 ரீரிற் ளொர்த தன்றளை தழுவி 

சேரீற் நியற்சர் சேரா தாகத் 
துள்ள லோசையிற் றள்ளா தாக 

யோதப் பட்ட வுறுப்புவேறு பலவாய் 

யேத மில்லன சலியெனப் படுமே” 

என்றார் நீர்மலிந்த வார்சடையோன் பேர்மகிழ்க்த பேராசிரியர், 

[கலிப்பாவின் வகைஆமாறு, | 

79. ஒத்தா ழிசைக்கலி வெண்கலிப் பாவே 
கொச்சகக் கலியொடு கலிஷன் முகும், 

இஃகென்னு தலிற்றோவெனின், துள்ளலோசைத்தாய், நேரீற் 
Dupe நிரைகடவொகிய வஞ்சியுரிச்்€ரும் வாராது, நிரைமுதலா 
  

* அறிவினை ' எனவும் பாடம், 
1 :மயேச்சுரர்' எனவும் (சறைமிடற்றோன் பெயர் மூழ்ர்த பேராசிரியர்” 

. எனவும் பாடம்,
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இய வெண்பாவுரிச்சர் மிக்கு, சேரடி.த்தாய்த், தன்றளையும் ௮யற்ற 

ளையுக் தட்டு வருமென்றும், புறகிலைவாழ்த்தும் வாயுறை வாழ்த்தும் 

அவையடசக்கியலும் செவியறிவு.றாஉவு மென்னும் ௮ப்பொருண்மேல் 

வாரா௫, பதின்மூன்றெழுத்து முதலாக விருபதெழுத்தின்காறும் 

உயார்த எட்டுரிலமும் பெற்று, அ௮ளவடிமிகுத்து வருங் கலிப்பாவி 
னது பெயர்வேறுபாடும் ௮வற்றதெண்ணு முணர்த்துக gis pp. 

இதன்பொருள்:-- ஒத்தாழிசைக்கலியும், கலிவெண்பாவும், 

கொச்சகக்கலியும் என மூன்று வகைப்படுங் கலிப்பா வென்றவாறு, 

௮ளவிற்பட்டு அழமுடை ச்தாகிய பொருளைச் சொல்லுகலாலும் 

ஓ,சப்பட்ட சகலிப்பாவினது பொது இலக்சகணத்தோடு ஓத்து ஆழ 

முடைத்தா யிசைத்தலானும், ஒத்துத் தாழ்ர்த புகழிற்றாகலாலும் 

ஒத்தபொருண்மேல் மூனறாய்த் தாழ்ச்திசைக்கும் ஒத்தாழிசையைத் 
தனக்குச் சிறப்புறுப்பாக வுடைத்தாகலாலும் ஒத்தாழிசைக்கலி 

யென்பதூஉக௰் காரணக்குறி, கலியாய்வந்து ஈற்றடிமுச்ரோய் வெண் 

பாவேபோன்றிறுதலாலும், வெண்பாவினிற் சிறிது வேறுபட்டுக் 

கலித்தவோசைத்தாகலாலும் கலிவெண்பா வென்பதஉம் வெண்கலி 

ப்பாவென்பதூஉங் காரணக்குறி, கொச்சகம்போல மிக்கும் குறைச் 

அம் பிறழ்க்துறழ்ஈதுவ இடக்கு முறுப்பிற்றுகலானும், கலியோசைக் 

குச் சிறப்பில்லாக கேரீற்றியற்சீரை யுட்கொண்டு மிற்றலாலும் கொச் 

சகக் கலிப்பாவென்பதூஉங காரணக்குறி, சறப்பில்லாககனை ஒரு 

சாரார்கொச்சையென்றும் கொச்சசமென்றும் வழங்குவர் எனக் 

கொள்க, ஒச்தாழிசைக்கலி சிறப்புடைத்தாகலின் முன்னர்வைக்கப் 

பட்ட்.து. வெண்கலி யளவிற்படா.த வமைகித்தய் ஈற்றடி. முச்சராக 

லின் இடைக்கண்வைக்கப்பட்டது. கொச்சசகக்கலி ஏறப்பின்மையின் 

இறுதிக்கண்வைச்சப்பட்டது எனக்கொள்க, என்னை? 

6 ஒத்தா மிசைக்கலி கலிவெண் டாட்டே 
கொச்சசக் கலியொடு கலிஜான் ராகும்” 

சன்றார் ஈததத்தனா, 

* வெண்கலி யொத்தா மிசைக்சலி கொச்சக 
மென்றொரு மூன்றே கலியென மொழிப" 

எனறார் சாக்கைபாடினியார்,
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₹! கொச்சகம் வெண்கலி யொத்தா மிசையென 
ship ogee alder ues” 

என்றார் சநங்கயாப் புடையார். 

இவர்களும் ஒருபயனோக்கி முறை பிறழவைத்தார், 

ஒத்தா ழிசைக்கலி வெண்க்லிகொச் சகமென 

ழூத்திறத் தான்வருங் கலிப்பா வென்ப'” 

என்றா ௮விஈயனார். 

(6 ஒத்சாழி சைக்கலி வெண்கலி கொச்சகம் 

மூச்திறத் தடங்கு மெல்லாச் கலியும்” 

என்றார் பெண்ணெருபாசன் பெயர் மகழ்ச்த பேராசிரியர். 

[ஒந்தாழிசைக்கலியின் வகையாமாறு,] 

80. நேரிசை யம்போ தரங்கம் வண்ணகமென்் 
Cp Au மூன்றே யொத்தாழி சைக்கலி. 

இஃதென்னுதலிற்றோ வெனின், பொதுவசையாற் கலிப்பா 
வினைச் தொகுத்தும் வகுத்துஞ் சொன்னார், விரித்துணர்த்துவா 

னெடுத்துக்கொண்டார், அவற்றுள் இஃது ஒத்தாழிசைக்கலிப்பா 
வின் பெயர் வேறுபாடும் எண்ணும் உணர்த்து௪ னுதலிற்று. 

இசன்பொருள:--ரேரிசையொச்சாழிசைக்கலிப்பாவும் ௮ம் 

போதரங்க வொத்தாழிசைக் கலிப்பாவும், வண்ணசவொத்தாழி 

சைக்கலிப்பாவுமென மூன்று வகைப்படும் ஒத்தாழிசைக் கலிப்பா 

என்றவாறு, 

( ஓதிய' என்று மிகுத்துச் சொல்லவேண்டியதென்னை? பொது 

வகையா லொத்தாழிசைக் கலிப்பாவினுள் கேரீற்,சியற்சர் புகப்பெறா 

வென்று சொல்லப்பட்டதாயினும் கலியொலிவழுவாது வருர் தரவு 

தாழிசைகளுள் வரப்பெறா) வேற்றொலியால் வரும் ௮ம்போதரங்க 
வுறுப்பினுள்ளும், ஒரு சார் அரர்கத்துள்ளும் வரப்பெறும் என்று 

மயக்சக் தீர்த்தற்கு வேண்டப்பட்டது. 

தாவு தாழிசை தனிச்சொல் சுரிசசம் என்றளவிற்பட்ட சான் 
கு௮ப்பினாம் கூறப்படுத்லாலும், உடன்பட்ட வொலியிற்ருகலா.லும்,
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* நண்பொருள்மேற் சொல்லப்படுதலாலும், மிக்க ரபுகழிற்றாகலா 

னும், கேரிசை யொத்தாழிசைச்கலிப்பா வென்பதூஉங் காரணக் 

குறி, 

அ௮ழடூற்றுயொழிகித் தரங்கப்பட்ட வுறுப்பிற்றாகலானும், உயர்ச் 

தெழுந்து ஒருகாலைக் கொருகால் சலிசார்ந்து சுருங்கித் தரங்கப் 

பட்ட மீர்த்திரைபோலும் உறுப்புக்ககா யுடைத்தாகலானும், ௮ம் 

போதரங்க வொத்தாழிசைக்கலிப்பா வென்பதூஉங் சாரணக்குமி, 

௮ம்போதரங்கம் என்பது நீர்த்திரையைச் சொல்லுமோவெனிற் 

சொல்லும் ; ௮ம்புத்தரங்கம் என்னும் வடமொழியை அ௮ம்போதரங் 

கம் என்று இரித்.துச் சொன்னாராகலின். 

தேவரது விழுப்பமும் வேர்கரது புகழும் வண்ணித்து வருத 

லானும், வாராரின்ற வொலியிற்றிரிர்து வேரொரு வண்ணத்தாற் 

சொல்லப்பட்ட முடுகியலடி. யுடைத்தாகலானும் வண்ணக வொத்தா 

மிசைசக்கலிப்பா வென்பதாஉங் காரணக்குறி, 

ஒன்றுக்கொன்று ஒரோவுறுப்பு மிக்கு வருதலின் நேரிசை 

யம்போத.ரங்கம் வண்ணகம் என்று இம்முமையே வைக்கப் 

பட்டது, (௨௭) 

[வேண்கலிப்பா, கோச்சகக் கலிப்பா டுவற்றின் வரையறை யாமாறு.] 

81. வெண்கலி யொன்றே கொச்சக மைந்தெனப் 
பண்பறி புலவர் பகுத்துரைத் தனரே. 

இஃதென்னுதலிற்றோவெனின், வெண்கலிப்பாவையும், கொச் 

சகக் கலிப்பாவையும் வரையறை யுணர்த்து௪ னுதலிற்று, ' 

இகன்பொருள்:--கலிவெண்பா வொன்றெளவும், தரவு கொச் 

சகக்கலிப்பாவும், ௧.ரவிணைக் கொச்சசக்கலிப்பாவுஞ், ச%ருழிசைக் 

சொச்சசக்கலிப்பாவும், பஃருழிசைக் சொச்சசக்கலிப்பாவும், மயக் 
இசைக் கொச்சசக்கலிப்பாவுமென வைந்து வகைப்படுங் கொச்சகக் 

கலிப்பாவென விவ்வாற்றாற் கூறுபடுத துச் சொன்னார் புலத்துறை 

முற்றிய பொய் தீர்புலவர் என்றவாறு, 
  

* ( ஐண்பொருள்பட ' எனவும் பாடம், 
1 *பொருளிற்றாகலாலும் ' எனவும் பாடம்,
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(பண்பறிபுலவர்' என்று சறப்பித்தவத்னால் நேரீற்தியற்சர் வருக் 
தாழிசைக்கலிப்பா வுளவாயினும்) ஒருபுடை. யொப்புமை நோக்கிக் 

கொச்சகக் கலிப்பாவின்பாற்படுத்து வழங்கப்படும் எனக்கொள்க, 

ஏர்இசைத்துள்ளலும், ௮கவற்றுள்ளலும், பிரிந்திசைக் துள்ள 

௮ம் என்னு மிம்மூன்று துள்ளலோசையாளனும் ஒன்பது கலிப்பா 

வினையுங் கூறுபடுப்ப விருபத்2தழாம். ஒன்பது கலிப்பாவினையும் 

ஆசிரிய சேர்த்தளை இரண்டுமொழித்துச் சிறப்புடை யாறுதளையா 

அஞ் சிறப்பிலாறுகளையாலுங் கூறுபடுப்ப நூற்றெட்டாம். ஓசையுக் 
தளையுங் கூட்டியுறழ முச்நூற்றிருபத்து கான்கு கலிப்பாவாம். கலி 

வெண்பாவினுள்ளுங் கொச்சகக்கலிப்பாவினுள்ளும் ஆரிய சேர்த் 

திளையிரண்டு மருகவெரப்பெறுமென் றவற்றொிகூட்டிச் சொல்லுங் 

கான் முச்.நூற்மறுபது சலிப்பாவாம், பிறவாற்றாலும் விகற்பிக்க 

Tp ST DD HUST ib, என்னை ! 

* ஒத்தா மிசைக்கலியென் ரோதிய வாறினையு 

மூத்திறத் சோசையின் முன்முரணி னவத்து 
வழமுவற்ற வாறிரண்டு வான்றளையான் மாற 
எழுநூப்பத் தாறு மெனல்'' 

(! கொச்சக மீரைர்தும் வெண்கலி யோரிரண்டும் 
வைத்திசையோர் மூன்றினான் மாறியபின் மற்றவற்றை 

மாசில் பஇிஞன்கு வான் தளையான் மாறவே 
யாசுதீ ரைஞ்லூற்று கான்கு” 

ஒத், சாழிசைக்கலி இருதாற்றொருபத்தாறும், வெண்சலியெண் 

பத்.துசான்கும், கொச்சகக்கலி சாலூற்றிருபதுமாக எழுநூற்றிருப 

தாம், பிறவாற்றாலும் விகற்பிக்கப் பலவுமாம், தரவு கொச்சக முத் 

லரச வுடையன வப்பெயரானே காரணக்குமியாய் நின்றன. ௮வற்றை 
விரித்துரைத்துக்கொள்ச. (௨௮) 

[நேரிசை யோத்தாழீலைசக் கலிப்பாவாமாறு,] 

89. தரவொன்று தாழிசை மூன்றுஞ் சமனாய்த் 
தரவிற் சுருங்கத் தனி நிலைத் தாடுச் 
சுரிதகஞ் சொன்ன விரண்டினு ளொன்டுய் 
மிகழ்வது நேரிசை யொத்தா ழிசைக்கலி, ட்
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இஃதென்னுதலிற்றோவெனின், நகிறுத்தமுறையானே சேரிசை 
யொத்தாழிசைக்கலிப்பா வாமா றுணர்த்துத லுதலிற்று. தரவெனி 

னும் எருத்தமெனிலும் ஓக்கும். தாழிசையெனிலும் இடைநிலைப் 

பாட்டெனினும் ஓக்கும், தனிச்சொல்லெனினும் இடைகிலையெனி 
னும் கூனெனினும் ஓக்கும், சுரிககமெனினும், ௮டக்கியல் எனி 

னும், வாரமெனிலும், வைப்பெனிலும், போக்கெயெல் எனினும் ஒக் 
கும், 

இதன்பொருள் :--(தரவொன்று' என்பத, தரவென்லு முறுப்பு 

முதற்கண்ணே வந்து என்றவாறு; (தாழிசை மூன்றும் சமனாய்' என் 

ug, தரவின் பின்னர்த் தாழிசையென்னு மிரண்டா முறுப்புத் 

தம்முளொத்து மூன்றாய்வர்து என் றவாறு; 'த.ரவிற் சுருங்க'என்ப.து, 

௮த்காழிசை யொரோவொன்றாய்த் *தரவிற் குறைந்து என்றவாறு; 

த.ரவிற் சுருங்கியென்பதனை மூன்று தாழிசையுமாய்த் தரவிற் 
சுருஙகி யென்று கொள்ளாமோவெனி௰் கொள்ளாம். என்னை 1 

: இடைகிலைப் பாட்டே, 

தீரவகப் பட்ட மரபிற் றென்ப'' (தொல்-பொ-செய்-194.) 

என்றார் தொல்காப்பியனா ராகலானும், ஓரரவொன்றே யத் தரி 

னகப்பட்டதென்றே சொல்லப்பட்டதாகலானும், 4பலபொருட் 
கேற்பினல்லது கொள்ளல்' என்பது தர்இரவுத்தியாகலாலும் 

௮துவே துணிபு, (தனிறிலைத்தாக' என்பது, தாழிசைப்பின் 
தனிச்சொல்லென்னு மூன்றாமுறுப்புடைத்தாய் என்றவாறு; ahs 

கஞ்சொன்ன விரண்டினுள் ஒன்றாய்' என்பது, சுரிசகமென்னு சான் 

காமூறுப்பு மேற்சொல்லப்பட்ட வெண்பாவானும், அசிரியப்பாவா 
னும் வந்து என்றவாறு) (நிகழ்வதுகேரிசை யொத்தாழிசைக்கலி' 

என்பது, கான் குறுப்பினானும் வந்து நிகழ்வது யாது ௮து Callens 

யொத்தாழிசைச்கலிப்பா வெனப்படும் என்றவாறு, 

எல்லாவுறுப்பின் பொருளையுந் தொடுத்துக்கொண்டு தந்து 
முன்னிற்றலிழ் ம£வென்பதாஉங் காரணக்குறி. ஒத்தவொருபொருண் 
முடிவினால் oss தாழ்ச்சியால் இசைத்தலானும், த. ரவிற்குறைச் 

திறுதலானும் ஓத்காழிசையென்பதூஉம், தாழிசையென்பத உம் 
கா.ரணக்குறி, தனிச்சொல் ஒரு சொல்லாய்ப் பொருணிரம்பி,் 
  

* சரவடியிற் சுருக்கி! எனவும் பாடம், 

90
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சனியே நிற்றலிற் றனிரிலையென்பதூஉங் காரணக்குறி, ஒரிடத்தோ 

டாறின்ற நீர், குழியானுர் இடராலுஞ் சார்ந்தவிடத்துச் சுரிந்தோடு 

மதனைச் சுரிர்தென்றும் சுழியென்றும் வழங்குவதுபோலத் தான் 

கலியோசையான் வாரா நின்றது வெள்ளையானு மாசிரியமாலுமாய்த் 

தச்சதொருபொருளை யுட்கொண்டு நமிற்றலாற் சுரிதகமென்பதூஉங் 

காரணக்குி ) பிறரும், 

: தந் துமுன் னிற்றலிற் ற ரவே தாழிசை 
* யொத்தாழத் திறினஃ தொத்தா மிசையே” 

1 தனிதர கிற்றலிற் றனிகிலை குனிதிரை 
நீர்ச்சுழி போல கின்றுசுரிர் திறுதலிற் 
சோர்ச்ரியில் புலவர் சுரிதக மென்ப” 

என்டராகலின், 

நிகழ்வதென்று விதந்தவதனால் ௮ம்போதரங்கமும், வண்ணக 

மும் இருமூன்றடியே தரவின் பெருமை; அல்லன மூன்றடிச்சிறுமை 

யின, 

(௮ம்பு வண்ணக மிருமூன் றடியின 
மூன்றடி. சிறுமை யாறடி பெருமை 

தர் துமுன் னிற்றலிற் றரவா கும்மே” 

(இரண்டடி. சிறுமை பெருமை யிரட்டி, 

1 தாவடி யதனிற் ராழ்ச்திறும் தாழிசை”! 

( சனிகிலை சுரிதகம் வரைகிலை யிலவே” 

(இறுமை யிரண்டடி பெருமை பொருண்முடிபே 

சுரிசக மென்ப 1தொன்மொழிப் புலவர்” 
° 

இவற்றை விரித்துரைத்துக்கொள்ள, 

கலியுறுப்புக்கு அளவை சேயன்முறையுள்ளும், சேயிற்றியத் 
துள்ளும் அகத்தியத்துள்ளங் கண்டுகொள்க, ௮வை யீண்டுரைப்பிற் 

பெருகும். வல்லா£வாய்க் கேட்டர்க. 
  

* : ஒத்ததாழத்தின ' எனவும் பாடம். 

1 (தரவிற் குறைந்தன தாழிசை யாகும்' எனவும் பாடம், 

(தொல்லை யோரே'எனவும் பாடம், ச வ
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வரலாறு; 

 வாணெடுக்கண் பணிகூ.ர வண்ணம்வே ரூய்த் இரிச்.து 
சகோணெடுரம் சகைதுறந்து துன்பக்கூர் பசப்பினவாம் 

$்ணொடுக்கு முலைகண்டும் பொருட்பிரிதல் வலிப்பவோ”' 

இது தரவு, 

'சூரூடைய கடுங்கடங்கள் சொலற்கரிய வென்பவாற் 

பிருடைய சலந்தொலையப் பிரிவாரோ பெரியவரே; 

(சேணுடைய சகடுங்கடக்கள் சொலற்கரிய வென்பவால் 
நாணுடைய நலந்தொலைய ஈடப்பாரோ ஈலமிலரே ; 

'சிலம்படைந்த வெர்கானஞ் சீரிலவே யென்பவாற் 

புலம்படைச், ச நலர்தொலையப் போவாரோ பொரு.ஸிலரே” 

இவை மூன்றுந் தாழிசை. 

எனவாக்கு; 

இது தனிச்சொல், 

1 “அருளெனு மில.ாாய்ப் பொருள்வயிற் பிரிவோர் 
பன்னெடுக் காலமும் வாழியர் 

பொன்னெடுந் தேரொடுர் தானையிற் பொலிந்தே” 

இஅ௫ மூன்றடி யாசிரியச் சுரிதகம். 

இது, தரவு மூன்றடியாய்வந்து, தாழிசை மூன்று மிரண்டடி. 
யாய வந்து, தனிச்சொற்பெற்று, மூன்றடி யாசரியச் சுரிதகத்தா 
லிற்ற நேரிசை யொத்தாழிசைக் கலிப்பா, 

இது சறப்புடைக் கலித்தளையான் வந்தது, 

(மு.த்தொடு மணிதயங்கு முக்குடைக்கீழ் முனைவனாய் 

எத்திசையும் பல்லுயிர்க ளின்புற வினிதிருந்து 
பத்துறு காவதம் பகைபசி பிணி£க்க 

உத்தமர்ச டொழுதேத்த வொளிவரை 1செலவிஜேோய்”” 

இது தரவு, 

* 'பூணடங்கு' எனவும் பாடம், 

1 அருளேனும்' எனவும் பாடம், 

‘YL /செவ்வியோய்' எனவும் பாடம்,
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ஏள்ளனைத்து மிடரின்றி யெழின்மாண்ட * பொன்னெயிவின் 

உள்ளிருந்த வுன்னையே 1 யுயிர்த்துணையென் றடைந்தோரை 
வெள்ளில்சேர் வியன்காட்டு ஞறைகென்றல் விழுமிதோ ; 

(குணங்களின் வரம்பிகஈது கூடிய பன்னிரண்டு 

கணக்களும்வர தடியேத்தக் காதலித்துன் எடைர்தோரைப் 

Serr snag பெருக்காடி, லுறைகென்றல் பெருமையோ ; 

'விடத்தகைய வினைநீக்ச வெள்வளைக்கைச் செர்துவர்வாய் 

மடத்தகைய மயிலனையார் வணக்கரின் னடைந்தோரைத் 

தீடத்தகைய காடுறைக வென்பதுசின் றகுதியோ” 

இவை தாழிசை. 

எனவாகங்கு, 

இது தனிச்சொல், 

ஒஏனைத்துணையை யாயினு மாகமற் றுனகட் 

இனை த் துணையுர் தீயவை யின்மையிற் சேர்தும் 

வினைத்தொகையை வீட்டுக வென்று” 

இ சுரிதகம். 

.... இது சான்கடியாயத் தரவுவந்து, தாழிசை மூன் றடியாய்த், 

தனிச்சொல்வந்து; வெள்ளைச் சுரிதகமாய், அிரியச் சறப்பினிரைத் 

தளையால்வந்த கேரிசை யொத்தாழிசைக் கலிப்பா, பலவடியாளனும், 

வேற்றுச்தளையானும் வருவன, வக்தவழிக் கண்டு கொள்க, பிறரு 

மிவ்வாஜே இதற்கிலக்கணஞ் சொன்னார். என்னை! 

(சரவே தாழிசை தணனிரிலை சுரிதக 

மெனசான் குறுப்பின தொத்தா ழிசைக்கலி” 

தன்னுடை யர்தமுர் தாழிசை யாஇயுர் 

தன்னு மிடத்துத் தணிர்சது போலிசை 
தன்னொடு கிற்ற றரவிற் கயல்பே”' 

(தததமி லொத்துத் த. ரவி னகப்பட 

சிற்பன மூன்று கிரச்தவை தாழிசையே” 

  

* ஸெபொன்னெயில்' எனவும் பாடம், 
T உயர்துணை' எனவும் பாடம்,



செய்யுளியல் 285 

அர்சென் செவி யடையாத் தொடைபட 

நீக்கி யிசைக்கு கிலையது தனிச்சொல்” 

அரியம் வெண்பா வெனவிவை சம்முள் 

ஒன்றாடு யடிபெற் Ag $l வருவது 

சுழிய மெனப்பெயர் சுரிதக மாகும்” 

எனருர் காக்சை பாடினியார், 

“விட்டிசை முதற்பாத் தரவடி யொத்தாக் 

கொட்டிய மூன்றிடைச் தாழிசை யதன்பின் 

மிக்கதோர் சொல்லாத் தணிஎலை சுரிதகம் 
ஆரி யத்தொடு வெள்ளை யிறுதலென் 

றோதின ரொத்தா ழிசைக்கலிக் குறுப்பே” 

என்றார் ௮விரஈயனார், 

(2. ரவொன் ராடத் தாழிசை மூன்ருய்ச் 
தனிச்சொ லிடைக்கிடந்து சுரிதகர் தழுவ 

வைத்த மரபின தொத்தா ழிசைக்கலி” 

* “தரவி னளவிற் சுரிதக மயற்பா 
விரவு மென்ப ராசிரியம் வெள்ளை” 

என்றார் பெருமான் பெயர் மகிழ்ந்த பேராசிரியர், 

தரவின்றுணையே சுரிதக மாவது சிறப்புடைமையால் எடுத்தோ 

இனார், மிக்கும் குறைந்தும் வருவனவுளவாயிலும் எனக்கொள்க, 

[௮ம்போதாங்க வோத்தாழிசைக்கலிப்பா வாமாறு.] 

89. முந்திய தாழிசைக் கீராப் முறைமுறை 
். ஒன்றினுக் கொன்று சுருங்கு முறுப்பின 

தம்போ தரங்கவொத் தாழிரைக் கலியே. 

இதன்பொருள்:--த.ரவு, தாழிசை, தனிச்சொல், சுரிதகம் 

உடைத்தாய், மேற்கூறிய் தாழிசைக்குப் பின்னை வடியினானும் சரி 
னானும் முறையே யொன்கினுக் கொன்று சுருங்கிவரும் உறுப்புடை 

யது ௮ம்போதரங்க வொத்தாழிசைச்சலிப்பா வெனப்படும் என்ற 

வாறு. 
  

* “தரவி னளவே' எனவும் பாடம். 
] 4மயேச்சுரர்' எனவும் (காமவேளைக் கறுத்த புச்சேள் சாமர்சாங்கெ சல் 

லாசிரியர்' எனவும் பாடம்,
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தரவு, தாழிசை அம்போதரங்கம், தனிச்சொல், சுரிதகம் 
என்றஇிகாரம் வருவித்துரைக்கப்பட்டது. அம்போதரங்கவுறுப் 
பெனிலும், அசையடியெனினும், பிரிர்திசைக் குறளெனிலும், 

சொற் ரடி யெனிலும், எண்ணெனினும் ஓக்கும். ௮வற்றை 

முறையே பேரெண், சற்றெண், ௮ளவெண் என்றுஞ்சொல்லுவர், 

௮வவுறுப்புக் தாழிசைக்குப்பின் ஈரடியா லிரண்டும், ௮தன் 

பின் கா.ற்சரடியா னானகும், ௮தன்பின் முச்சீரடியா னெட்டும், ௮தன் 

பின் இரு£ரடியாற் பதினாறுமாய்வரும், என்னை? 

(ஈரடி. யிரண்டு மோரடி. கான்கும் 
மூச்ச செட்டு மிரு€ ரிரட்டியு 
மச்சீர் குறையினு மம்போ தரக்கம்” 

என்ர.ராகலின், 

மூச்சரடியாலெட்டும்; இருசீரடியா ற் பதினாறும் என்று 
சொல்லப்பட்டன குறைந்து வரவும்பெறும், இப்பொருளெல் 

லா மெற்றாற் பெறுதுமோ வெனின், உரையிற் கோடலென்ளுக் தந் 

இரவுத்தியானும், (முறை முழறை' என்னும் விதப்பினாலும், பிற நூன் 
முடிர்தது தானுடம்படுதல் என்பதனானும் பெறுதும், 

வரலாழறு;$--- 

'செடலரு மாமுனிவர் களர்ந்துடன் ரொழுதேத்தக் 
கடல்கெழு கனைசுடரிற் கலந்தொளிரும் வாறுளை இ 
யழல்விரி சுழல்செங்க ணரிமாவாய் மலைந்தானை த் 
தாரோடு முடிபிதிரத் தமணியப் பொடிபொகங்க 
வார்புனலி னிழிகுருதி யகலிட முடனனைப்பக் 
கூருகரொன் மார்பிடச்த கொலைமலி தடகச்கையோய்'' 

இது தரவு, 

! மூரச.திர வியன்மதுரை முழுவ தாஉஈ் தலைபனிப்பப் 

புரைதொடிச் திரடிண்டோட் போர்மலைச்ச மறமல்ல 
ரடியோடு முடியிறுப்புண் டயர்ர்தவ ணிலஞ்சேரப் 

பொடியெழ வெகங்களத்துப் புடைத்ததுின் புகமாமோ ; 

*₹ கலியொலி வியனுலகள் கலந்துட னனிகடுக்க 
வலியிய லவிராழி மாதெதிர்ர்த மருட்சோர்வு
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மாணாதா ருடம்போடு மறம்பிதிர வெதிர்கலக்கச் 

சேணுய ரிருவிசும்பிற் செகுத்ததுகின் சினமாமோ; 

படுமணி யின௫ிரைகள் பரர்துட னிரிர்தோடக் 

கடுமூர ணெதிர்மலைர்த காரொலி யெழிலேறு 
* வேரினொடு மருப்பொிய வீழ்ந்துதிறல் வேராக 

1 வேருமலி பெருர்தொழுவி ணிறுச்ததுசின் னிகலாமே” 

இவை தாழிசை. 

1. இலக்கொளி மரசத வெழின்மிகு வியன்கடல் 
வலம்புரித் தடக்கை மா௮ னின்னிழம்; 

விரியிணர்ச் கோங்கமும் வெச்தெரி பசும்பொலும் 
பொருகளி றட்டோய் புரையு கின்னுடை” 

இவை பேண், 

கண்கவர் கதிர்மணி கனலுஞ் சென்னியை ; 
தண்சுட ருறுபகை தவிர்த்த வாழியை; 

ஒலியிய லுவண மோக்கிய கொடியினை; 

வலிமிகு சகட மாற்றிய வடியினை”? 

இவை சிற்றெண், 

! போரவுணர்க் கடர்தோய் நீ; புணர்மருதம் பிளந்தோய் £; 

நீரகல மளந்தோய் நீ; சிழறிசழைம் படையோய் நீ; 

இவை இடையெண், 

4 ஊழி நீ; யுலகு£; யுருவு நீ; யருவு 8; 
ஆழி?) யருளு££; யறமு£) மறமு£* 

இவை ௮ளவெண், 

எனவாக்கு, 

இத தனிச்சொல், 

 அடுதிற லொருவசிற் பரவுது மெர்கோன் 
றஜொடுகழற் கொடும்பூட் பகட்டெழின் மார்பிற் 
கயலொடு சந்த சலையுடைக் கொடுவரிப் 

புயலுறழ் தடக்கைப் போர்வே லச்சுதன் 
  

* இெவெரினொடு' எனவும் பாடம், 

1 *வெருமலி' எனவும் பா உம்,
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ஜொன்று முதிர்சட லுலக முழுதுட 

ஜனொன்றுபு திரி யுருட்ட்ிவோ னெனவே” 

| இது சுரிதகம், 

இஃது எட்டும் பதினாறுமென்று சொல்லப்பட்ட முச்சரடி 

யம்போதரங்கமும், இரு£ரடியம்போதரங்கமும் குறைந்து முச்ச 

டி. சான்சாய் இருசீரடி. யெட்டாய்க் குறைந்து ரறப்பிலியற்£ர் 

வெண்டளையான்வர்த ௮ம்போதரங்க வொத்தாழிசைக் கலிப்பா. 

(! நலங்கர் திருமணியு ஈன்பொன்ஸலுக் குயின்றழகா 

ரிலட்கெயிற் றழலரிமா னெருத்தஞ்சே ரணையின்மே 

லிருபுடையு மியக்கரச ரிணைக்கவரி பெடுத்தெறிய 

விரிதாமர் துயல்வரூ௨ம் வெண்குடைமூன் நுடனிழற்ற 
வண்ட ரற்ற காற்காதம் வகைமாண வுயர்ந்தோக்குக் 

தண்டளிர்ப்பூம் பிண்டிக்சழ்த் தகைபெறவீற் நிருந்தனையே” 

இத தரவு, 

6 ஒல்லாத பிறப்புணர்த்து மொளிவட்டம் புடைசூழ 
வெல்லார்க்கு மெதிர்முகமா யின்பஞ்சேர் திருமுகத்துள் , 
ஏர்மலர மணிப்பொய்கை யெழிலாம்பற் பொதியவிழ 

வூர்களோ டென்முளைத்த வொளிவட்டச் தமர்ச் தன்றே; 

(1 கனல்வயிரம் குறடாகக் கனஷ்பைம்பொன் சூட்டாக 
வினமணி யாரமா வியன்றிரு ளிரிந்தோட 
Hiss Hegde eared ர[றவாழி 

இர்திரலும் பணிர்தேத்த விருவிசும்பிற் நிகழ்ச்தன் றே; 

: வாடாத மணமாலை வானவர்க ளூள்ளிட்டார் 

நீடாது தொழுதேத்த கிறஞ்சேர்ர்த பெருங்கண்ணு 
மு௫ழ்பரிதி முகரோச்ச முறுவலித் துண்ணெ௫ழ்ந்து 
*இிகழ்தகைய குடைபுடைசுழ் தஇருந்துகழ நிளைச்சன்றே'” 

இவை தாழிசை. 

மல்லல் வைய மடிதெொழு தேத்த 
வல்ல னீத்தக் சறப்புணையாயினை ; 

௧   

* இிகழ்ச்திலங்கு கோட்டைசுழ் திருச்துதிகழ் திளைத்சன்றே' எனவும் 

பாடம்,
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ஏரு துணி வழிய வுயிக்கர ணா 
யிருதுணி யொருபொருட் செயல்வகை கூறினை” 

இவை நாற்சீரீரடி யிரண்டம்போதரங்கம். 

( ஏடலர் தாமரை யேர்து கின்னடி; 
வீடொடு கட்டினை விளைக்கு சின்மொழி; 

விருட்புறு தமனியம் விளக்கு கின்னிறம் 

ஒருத்தல் கூடுற வுஸற்று சின்புகழ்"' 

இவை நாற்சீரோரடி சான்கம் போதரம்கம், 

% இர்இரற்கு மிர்திர னீ; யிணையில்லா விருக்கையை நீ; 
மந்திர மொழியினை 8) மாதவர்ச்கு மூதல்வனு நீ; 
அருமைசா லறத்தினை நீ; யாருயிரு மளித்தனை நீ; 

பெருமைசால் குணத்தினை ந; பிநர்க்கறியாத் திறத்தினை நீ” 

இவை முச்சீரோரடி யெட்டம்போ தரங்கம், 

பரம நீ; பகவ னீ; பண்ணவ னீ) புண்ணிய ஸீ; 
உரவ னீ; குரவ னீ; யூழி நீ; யுலகு நீ, 

UGGS; wpa 8; யன்பு நீ) யணைவு £; 
பொருளு நீ; பொருப்பு £) பூமி 8) புணையு நீ ” 

இவை யிருசரோரடிப் பதினாறம்போ தரங்கம். 

எனவாக்கு, 

இது தனிச்சொல், 

॥ அருணெறி யொருவறிற் பரவுது மெக்கோன் 

இருமிகு சிறப்பிற் பெருவரை யகலத் 
தெண்மிகு தானைப் பண்ணமை நெடுந்தேர் 

௮ண்ணல் யானைச் செங்கோல் விண்ணவன் 
செருமுனை செருக்கறத் தொலைச்சி 
யொருதனி வெண்குடை யோங்குக வெனவே'' 

இத சுரிதகம். 

இதனு ளெட்டும் பதினாறு மென்.று சொல்லப்பட்ட உறுப்புக் 
குறையாதே வக்தவாறு கண்டுகொள்க. 

இஃது அிரியச் ஏறப்பில் நிரைத்தளையான்வர்த அம்போதரந்க 

ஒத்தாழிசைக் கலிப்பா. 

37
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பிறதளையாலும் வர் தவழிக் சண்டுகொள்சு. 

( தரவொன்று தாழிசை மூன்று சனிச்சொல் சுரிதகமாய் 
சிரலொன்றி னேரிசை யொத்தா ழிசைக்கலி £ீர்த்திரைபோன் 

மரபொன்று நேரடி. முச்சீர் குறணடு வேமடுப்ப 
தரவொன்று மல்குல தம்போ தரக்கவொத் தாழிசையே” 

யாப்பருங்கலக் காரிகை, 

இக்காரிகையை விரித்துரைத்துக்கொள்சு, என்னை / 

நீர்த்திரை போல கிரலே முறைமுறை 
யாக்கஞ் சுருக்கி * யசையடி தாழிசை 

விட்டி சை விரியத் தொடுத்துச் சுரிதகம் 

தாக்கக் [தழுவும் தரவினோ [Cara 

யாப்புற் றமைர்தன வம்போ தரங்கம்” 

ள்ன்றார் காக்கை பாடினியார். 

1! தரவே தாழிசை தனிச்சொற் சுரிதகம் 

வருவன வெல்லார் தாழிசைக் கலியே” 

( சேர்த்திய சாவொடு தாழிசைப் பின்னர் 

நீர்த்திரை போல நெறிமையித் ௬ருக்கி 
மூவகை பெண்ணு முறைமையின் வழா௮ 

வளவின வெல்லா மம்போ தரங்கம் ' 

என்றார் றுகாக்கை பாடினியார். 

: உரைத்ச வுறுப்பொடு தாழிசைப் பின்னர் 
கிரைத்த வடியா னீர்த்திரை பேரல 
வசையடி பெறினவை யம்போ தரக்கம்” 

என்றார் ௮விஈயனார். 

' சாழிசைச் ஜோய் முறைமுறை 
ஒன்றினுக் கொன்று சுருங்கு முறுப்பின 

தம்போ த.ரங்கவொத் தாழிசைக் சகலியே ' 

என்பது சூத்திரமாகக்கொண்டு தரவு, தாழிசை, தனிச்சொல், சுரி 

தகம் உடைத்தாய் என்று ௮.இகாரம் வருவிசத்துரைத்தாலும் கருதிய 
  

* அசையடித் தா௫' எனவும் பாடம், 
1 *தொடுத்த' எனவும் பாடம், 

1) (ஐந்தும்' எனவும் பாடம்,
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பொருளைப் பயக்கும்; 'முந்திய' என்று மிகுத்துச் சொல்லவேண் 

டியதென்னை ? ஒரு சாராிரியர் தரவு ஆறடியால் வந்து; கான்கடித் 
தாழிசை மூன்றுவந்து, அதன்பின் இரண்டடியால் ஓரராகம்வந்து 

௮தன்பின் இரண்டடியால் இரண்டு பேரெண்வந்து, இரடியால் 

நான்கு இடையெண்வந்து, சற்றெண் இருசராலெட்டாய் ௮வை 
யிரண்டுகூடி யோரடியேபோன்று இம்முறையே இம்மான்று மும் 

போதரங்க வுறுப்புப்பெற்றுத், தனிச்சொல்வக்து, சுரிதகம் ஆறடி. 

யால் வந்து முடிவது தலையளவம்பாதரங்கவொக்தாழிசைக் 

கலிப்பாவென்றும் ) தரவு ஜர்தடியான்வக்து, மூன்றடிக் தாழிசை 

pagans, தாழிசைப்பின் இரண்டடியால் ஓர் அ௮ராகம்வநது, 

பேரெண் ௮றுச€ரால்வர் த, இடையெண் முச்சீரால்வர்து, சற்றெண் 

ஒருசீரும் ஓாசையுமாய், இம்முறையே இம்மன்று அம்போதரங்க 

வுறுப்புப்பெற்று, ௮தன்பின்னர்க் தனிச்சொல்லும் Hasek Hh 

தகமும் பெற்றுமுடிவது இடையளவம்போதரங்க வொத்தாழிசைக் 

கலிப்பாவென்றும் ; தரவு நகான்கடியான் வந்து, ஈரடித்தாழிசை 
(pear vss, அதன்பின் இரண்டடியால் ஓர் ௮ராகம்வக்து, ஒரடியா 

லிரண்டு பேரெண்வக்து, இருசீரால் சான்கு இடையெண்வக்து, ஒரு 

௪ீ.ரால் எட்டுச் சிற்றெண்வர்து இம்முறையே இம்மான்று அம்போ 

தரங்கவுறுப்புப்பெற்று தனிச்சொல்லும் கான்கடிச் சுரிதகமும்வந்து 

முடிவது கடையளவம்போத.ரங்க வொத்தாழிசைக்கலிப்பா என்றும் 

வழங்குவர். என்னை 

! தாழிசைப் பின்னர் தனிச்சொன் முன்னர் 

ஆழ்புனற் நிரைபுரை யம்போ தரங்க 

மூம்பர் மொழிந்த தாழி ரைவழி 

யம்போ தரங்கம் வண்ணகமு மாகும்” 

அவையே, 

தேவ பாணியென் றேவவும் படுமே” 

வழிபடு தெய்வம் வழுத்தி வழிமொழியிற் 

றலையிடை கடையென வம்போ தரம்கம் 

கிலையி னவ்வளவி னிலையுங் காலை 

௮.ராகம் பேரெண் ணிடையெண் சிற்றெண் 

*விராக வென்ப தாழிசைப் பின்னர்க் 

கூறிய தரவே யாறடித் தாகும்" 
  

* ‘Sores மென்ட' எனவும் பாடம்,
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தரவின் வழிமுறை தாழிசை ஞான்றும் 

வரன்முறை பிறழா நாலடிக் குரிய 

தந் துமுன் னிறீஇத் தரவினித் ரூழிசை 
யுறுப்பினுக் குணசத்தினு செறிப்படப் புணரும்'' 

டீ தாயூ0ிசைப் பின்ன ரராகவடி யிரண்டே 
அ௮.ராகத் இறுதி பேரெண் ணிரண்டு 

விராக வென்ப விரண்டிரண் டடியான் 

பேரெண் வழியா லிடையெண் ணாலடி. 

சேர வேண்டு கெறியறி புலவர்”? 

£ பெற்ற சாலடி. யரையடி. மூடி.வின 
சிற்றெண் பகுதி யிருரான் காகும்” 

% ௩௦வகை யெண்ணின் டொருள்வகை முடிவும் 

யாவகை யெண்ணிதற்கு மகப்பட முடியும்” 

(( இற்றெணகச்தே *சேர்க்கப் படுவோன் 

பெற்றபுகழ் தொடுப்பினும் பிழைப்ப இல்லை” 

௭ அடக்க லுறுப்பு மாறடித் தாகத் 

தொடுக்கு மாகிற் றொல்லையோர் துணிவே” 

* கொள்ளப் டட்ட வுறுப்போ டி.ரூ.தலையுக 
தள்ளாது வருவது தலையள வாகும்”' 

 உடையதம் முறுப்பி னொன்று குறைவின்றி 
யிடையள விலச்சண மிரு தலை யுறுப்பும் 

ஜயைச் தடியா யமைவுறு தா்ிசை 

மூன்று மூன்றடியான் மூன்றுமுடி Gaius Sc 
பேரெண் cor mF ரிடையெண் முசச்சர் 

சேருஞ் சிற்றெண் ௪€ருமோ ரசையு | 

ே.ர வேண்டு நெறியறி புலவர்” 

( கடையள வென்ப துடையுறுப் பெஞ்சாது 

முடிவு மு.தலு காலடித் தாக 
யடிவகை யிரண்டிற் ரூழிசை மூன்ருய்ப் 

பேழரெண் ணி.ரண்ட்டி பெற்றபின் ஸிடையெண் 
ணேர்ப சாண்கு மரையடி நூடிவிற் 
௪சற்றெண் ணெட்டுஞ் சீர்கா விரட்டியும் 

பெற்ற தாயி னதூகடை யளவே”' 

*2ீசர்த்தப் படுவோன்' எனவும் பாடம்,
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“ guoep வளவிற்கு மராகவடி யிரண்டே 
ஈறு முதலு மெல்லா வளவிற்கும் 

கூறிய முறைமையிற் கொள்ள வேண்டும்” 

என்ரு. ராகலின். 

௮வர்கள் காட்டு முதாரணம்:-- 

! அலைகடற் கதிர்முத்ச மணிவயிர மவையணிந் து 

மலையுறைமா சுமந்தேஈ்து மணியணைமேன் மகிழ்வெய்தி 

யோசனைசூழ் திருகருண் ஹுலகொருமூன் றுடனேத்த 
ஈசனையா மிணிதமர்ச்தம் கருடி.கட்கு மிறைவற்கும் 
௮ருளறமே யறமாக வயலார்சண் மயலாக 

விருளறாஈன் கெடுத்தியம்பி யிருவினைகள் கடி.ஈ்தி௫னோய்” 

இது தரவு. 
: துன்னாச வினைப்பகையைத் துணிசெய்யுக் துணிவினையாய் 
யின்னாத பகைமுனைபோ லெரித்தடச்கு கினைப்பினா 
விருளில்லா வுணர்வென்னு மிலக்கொளியா லெரித்தனையா 
யருளெல்லா மடைர்தெக்கண் ணருளுவதுன் னருளாமோ; 

6 மதிபுரைமுக் குடைரீழன் மகிழ்வெய்தி யடைக்தோரைக் 
கதிர்பொருதக் கருவரைமேற் கதிர்டொருத மூகம்வைத்துக் 

கொன்முனைபோல் வினைநீக்கக் குளிர்கிழற்கண் ம௫ழ்ச்தனிர்போ 

னின்மினீ ரெனரவுரைத்த ஸணிருமலகின் பெருமையோ; 

மனை துறந்து வனம்புகுமின் மலமறுக்க லுறுவீரேல் 
வினையறுக்க லுறுவார்க்கு விழுச்செல்வம் பழுதென்றிக் 

கலக$ில்லாப் பெருஞ்செல்வத் தமரரசர் புடைசூழ 
வுலகெல்லா முூடன்றுறவா வுடைமையுகின் னுயர்வாமோ” 

இவை தாழிசை, 

! அரைசரு மமரரு மடிஈிழ லமர்தர 

மூரைசதி ரிமிழிசை முரணிய மொழியினை” 

இஃது அராகம், 

(6 ௮ணிளெ ரவிர்மதி யழகெழி லவிர்சுடர் 
மணியொளி மலமறு கனலி கின்னிறம்; 

மழையது மலியொலி மலிகட லலையொலி 
மூறையுறை யரியது முழக்க கின்மொழி” 

இவை பேரெண், 

* (உணர்த்தல்' எனவும் பாடம்,



294 யாப்பருக்கல விருத்தி 

 கவெலற்கரும் வினைப்பகை வேரொடும் வென்றனை; 

சொலற்கரு மெய்ப்பொருண் முழுவதுஞ் சொல்லினை ; 
அருவினை வெல்பவர்க் கரும்புணை யாயினை; 
யொருவனை யா? யுலகுட னுணர்ந்தனை” 

இவை இடையெண்,. 

( உலகுட லுணர்ச்தனை ; யுயிர்முழு தோம்பினை ; 

கிலவுறழ் நிறத்தினை; கிழலிய வியாக்கையை; 
மாதவர் தாதையை; மலர்மிசை மகிழ்க தன்; 

போதிவர் பிண்டியை; புலவருட் புலவனை”' 

இவை சிற்றெண். ௮ரையடியெண் ணெனவு மமையும், 
Trang, 

இத தனிச்சொல், 

ஃ அருளுடை யொருவலிற் பரவுது மெங்கோன் 

இருளறு தஇிரியொடு வலம்புரிச் தடக்கை 

யொருவனை வேண்ட விருரிறக் சொடுத்த 
668 மால்உரைச் சிலம்பு நந்த 

. யொற்றைச் செங்கோ லோச்?க் 

கொற்ற வெண்குடை கீழற்றுக வெனவே'' 

இது சுரிதகம். 

இ.து தலையளலம் போத.ரங்க வொத்தாழிசைக் கலிப்பா: பெருந் 

தேவபாணி, 

இஃதல்லாகன சேயன்முறையோடுஞ் சேயிற்றியத்தோடும் அகத் 
தியத்தோடும் ஒக்கப் பாடின வில்லை யென்ப, 

இடையளவம்போதரங்க வொத்தாழிசைக்கலிப்பா வருமாறு:-- 

& பிறப்பென்னும் பிணிரீக்கப் பிரிவரிய வினைக்கடலை 

யறப்புணையே புணையாக மறுகரைபோய்க் கரையேறி 

யிறப்பிலஙின் னருள்புரிக்தாங் கெமக்கெல்லா மருளினையாய் 
மறவாளி யொளிமமுக்ச மனையவர்ச்கும் முனையவர்க்கு 

மறவாழி வலனுயரி யருணெறியே யருளியோய்” 

இது தரவு. 
% அருளெல்லா மகத்தடக்கி யடி.கிழலை யடைர்தோர்க்குப் 

பொருளெல்லா நீவிஎங்கப் புகரில்லா வகையினா 
லிருவில்லா மனஞான மியம்பியதுன் னியலாமோ;
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4 இதில்லா சயமுதலாத் திருஈ் தியசல் லளவைகளாற் 
கோதில்லா வரும்பொருளைக் குறைவின்றி யறைத்ததற்பின் 

பேதில்லா வியற்காட்சி யருளியதுன் பெருமையோ; 

(( துணையில்லாப் பிறப்பிடைக்கட் டுயரெல்லா மூடனகல 
புணையில்லா வுயிர்சட்குப் பொருளில்லா வருளினா 

விணையில்லா ஈல்லொழுச்க மிசைத்ததுசின் னிழைமையோ” 

இவை தாழிசை, 

! அருள்புரி திருமொழி யமரரு மரசரு 
மருள்வரு மணிதரு ம௫ழ்வுற வியம்பினை '' 

இஃது அராகம், 

பூமலர் துதைர்த பொழிலணி கொழுகிழற் ேமல ரசோகனை ; 
தூமலர் விசும்பின் விஞ்சையர் பொழியு மாமலர் மாரியை” 

இவை பேரெண். 

(( காமரு கதிர்மதி முகத் இனை; 

சாமரை யிடையிடை மகழ்ச்தனை; 
தாமரை மலர்புரை யடியினை; 

தாமரை மலர்மிசை யொதுக்கனை” 

இவை இடையெண், 

% அறிவனை நீ; யதிசய நீ; யருளினை நீ; பொருளினை 8); 
உறுவனை நீ; யுயர்ந்தனை நீ; யுலகினே 8) யல௫னை ட” 

இவை FO pair. 

எனவாக்கு, 

இத தனிச்சொல். 

4 இனையை யாதலின் முனைவருண் மூனைவ 
கினையுக் கால கின்னடி யடைதும் 
நானமும் காட்சியு மொழுக்கமு கிறைச்து 
துன்னிய திவினைத் துகடீர் 

முன்னிய பொருளது முடிகவெமக் கெனவே” 

இத சுரிதகம், 

இஃது இடையளவம்போசரங்க வொத்தாழிசைக்கலீப்பா ; 

பெருர்சதேவபாணி,
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கடையளவம்போத.ரங்க வொத்தாழிசைக் கலிப்பா, பெருச 

தேவபாணி வருமாறு:-- 

(6 கடையில்லா வறிவோடு ஞானமும் காட்சியு 
மூடைமையா யுலகேத்ச வொண்பொருள தியல்புணர்சர்து 
மறவாழி யிறையவரு மாதவரும் புடைசூழ 

வறவாழி வலலுயரி யருணெறியே யருளியோய்" 

இது தரவு, 

” வினையென்னும் வியன்பகையை வேரோடு முடன்டூழ்ந்து 
மூனையவர்க டொழுதேத்த விருப்பது.சின் முறைமையோ; 

6 பொருளாடல் புரிமீரேற் புகர் தீரு மெனவருளி 
மருளானா மணியணைமேன் மகழ்வதுகின் மாதவமோ ; 

(6 வேர்தர்க்கு மூனைவர்க்கு Sane oe மருடுறவா 

தோந்தீரத் துறந்தளின் றுறவரசு$் துறவாமோ” 

இவை தாழிசை. 

! முழுவது மூணர்பவர் முனை வருண் முனைவர்க 
டொழுதெழு துதியொலி துதைமல ரடியினை”” 

இது ௮ராகம், 

6 கிழன்மணி விளையொளி ஙிகர்க்கு சின்னிழம்; 

எழின்மதி யிதுவென விகலு சன்முகம்" 

இவை பேரெண். 

கருவினை கடக்தோய் நீ; காலனை யடர்ச்தோய் ந) 

யொருவினையு மில்லோய் 8; யுயர்க இக்கு மூனைவ னீ” 

இவை இடையெண், 

6 றவனீ; யமல னீ; யருளூ நீ) பொருளு நீ; 
யுறவு நீ; யுயர்வு 8; யுலகு 8, யலகு ம” 

இவை pO parr. 

எனவாக்கு, 

இது தனிச்சொல்,
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 அருளுடை யொருவலின் னடியிணை பரவுதும் 

இருளுடை கற்க மிடர்முமு தகலப் 
பாடுதற் குரிய பல்புசழ் 

வீடுபே றுலகங் கூடு வெனவே ” 

இது சுரிதகம். 

இது கடையளவம்போ தரங்க வொத்தாழிசைக்கலிப்பா: பெ 
SS சவபாணி, 

இவவாறு விரித்து வெளிப்படச்சொன்னார், திரிபுரமெரித்த 
விரிசடைக்கடவுள் திருப்பெயர் ம௫ழ்க் த தொன்லூற்கவிஞர். இம் 

மூன் ஜினையும் ௮ளவியல் ௮ம்போதரங்க வொத்காழிசைக் கலிப்பா 
வென்றும், ௮ல்லாகனவற்றை ௮ளவழியம்போதரங்க வொத்தா 

மிசைக் கலிப்பா வென்றும் வழங்குவாருமுளரெனக்கொள்க. (௩௦) 

[வண்ணக வோத்தாழிசைக்கலிப்பா வாமாறு,] * 

84, அவற்றொடு முடுகிய வடியுடை யராக 
மடுப்பது வண்ணக வொத்தா ஜிசைக்கலி. 

இஃதென்னுதலிற்றோ வெனின், வண்ணகவொகத்தகாழிசைக் 
கலிப்பாவாமா றுணர்த்துக இுதலிற்று, 

இதன் பொருள:--மேற்சொல்லப்பட்ட தரவும், தாழிசையும், 

௮ம்போதரங்க வுறுப்பும், தனிச்சொல்லும்; சுரிதசமும் என்று இவற் 

மொடு கடுகிகடக்குமடியுடை யராகவுறுப்புக் தாழிசைப் பின்னைக் 

கூட்டிச் சொல்லப்பவெது யாத, ௮து வண்ணக வொத்தாழிசைக் 

கலிப்பா வெனப்படும் என்றவாறு, (தாழிசைக்கறாய்' என்ப ததஇிகா 
ரம் வருவித்துரைச்கப்பட்டது. 

தரவு, தாழிசை, ௮ராசம், அம்போதரங்கம், சனிச்சொல், சுரித 
கம் எனக்கொள்க. ௮. ராக மெனினும் வண்ணகமெனிலும் அடுக்கிய 

லெனிலும் *முடுகியலெனினுமொக்கும். “அவற்றொடு மராக மடுப் 

பதற வண்ணக வொத்தா ழிசைக்கலி' என்றாலும் முடுதியலுடைய 

௮ ராகமென்பது பெறலாம்; ௮.ராகவடி முடுகநடக்கு மியற்கையதாக 
லாலும், ! ௮ச்சொல்லப்பட்ட வுறுப்போடு ௮. ராகவடி. வைத்தடை 
யத. வண்ணசமாகும்' என்றார் காக்சைபாடினியா ராசலாலும், 
  

6 : மூடுசசை ' யெனவும் பாடம், ட 
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மூடியெலடியே சொல்லப்பட்ட தாகலாலும்; பெயர்த்தும் (முடுகிய 

லடியுடையராகம்' என்று எடுத்தோதவேண்டியதென்னை? gests 
வுறுப்பு ௮ளவடி முதலாகிய வெல்லாவடியாலும் வரப்பெறும்; 

அடிவரையாது Apion நான்கடி, பெருமை 'மெட்டடி, 
இடையிடை யெத்துணையாலும் வரப்பெறும் என்பதூஉம், ஒரு 

சாரனவற்றுள ௮சுவலும் வெள்ளையும்விரவி யராகமாயும் Gases 

பெறு மென்பதூஉம், ௮ம்போதரங்கவுறுப்புச் ல குறைந்தும் வரப் 

பெறுமென்பதூஉம் ௮.றிவித்தற்கு வேண்டப்பட்டது. என்னை ? 

“ அளவடி, முதலா வனைத்தினு சான்டி. 
மூதலா விரட்டியு முடுகிய னடக்குட்” 

எனரு.ராகலின், ௮௦ தேயெனின், '௮வற்ொ௫ முடுகடி. யுடையராக 
மடுப்பது' என்றாலு முரைத்தவெல்லாம் பெறலாம், 'விதப்புக்ளெவி 

வேண்டிய விளைக்கும்' என்பதாகலின்; 'இயல்' என்று விதப்படுக்கி 

யெடுத?ீதாதியதென்னை யெனின், இதன்பயன் இவற்றிற்கு உதார 

ணம்காட்டிப் பின்னர்ச் சொல்லும், 

வரலாறு: 

 விளக்குமணிப் பசும்போன்னின் விரித்தமைத்துக் கதிர்கான்று 

துளக்குமணிக் கனைகழற்காற் றுறுமலர் கறும்பைர்தார் 

பரூ௨த்தடக்்ன.க மதயானைப் *பணையெருத்தின் மிசைத்தோன்றுங் 

குரூ௨ச்கொண்ட மணிப்பூணோய் குறையிரர்து முன்னாட்கண் 
மாயாத வனப்பினையாய் மூழ்வார்க்கு மல்லார்க்கும் 

தாயாடத் தலையளிக்குர் தண்டுறை 1 பூரகேள்” 

இ தரவு. 

ஃ காட்சியாற் கலப்பெய்தி யெத் இறத்துக் க.திர்ப்பாகி 
மாட்சியாற் றிரியாத மரபொச்தாய்' கரவினாற் 

பிணிஈலம் பெரிதெய்திப் பெருர்சடர்தோள் வனப்பழிய 
வணிஈலச் தனியேவச் தருளுவது மருளாமோ) 

ம அன்பினா லமிழ்தளைஇ யறிவினாஜ் பிறிதின்றிப் 
டொன்புனை பூணாகம் பசப்பெய்தப் பொழிலிடச்துப் 
  

ச பகட்டெழி லெரிகுஞ்” ' எனவும் பாடம், 

1 (பூசநீ' எனவும் பாடம்,
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பெருவரைத்சோ எருளுதற் இருளிடைச் தமியையாய்க் 
கருவரைத்தோள் கதிர்ப்பிச்குள் சாதலுக் காசலோ; 

 பாக்கனையே வாயிலாப் பலகாலும் வந்தொழுகும் . 
தேச்சாத காவினையுர் தெளியாத விருளிடைக்கட் 

குடவரைவேய்த் தோளிணைகள் குளிர்ப்பிப்பான் றமியையாய்த் 

தீடமலர்த்தா ரருளுகின் நகுதியுர் தகுதியோ” 

இவை தாழிசை, 

'தாது.று மூறிசெறி தடமல ரிடையிடை தழலென விரிவன பொழில்: 

போதுறு ஈறுவிரை புதுமலர் தெரிதரு கருசெய்தல் விரிவன கழி, 

Spo Soup Gaerne முனிவன துணையொடு பிணைவன தறை: 

மூதுறு மொலிசலி நுரைதரு திரையொடு கடிதொடர் புடையது கடல் ” 

இவை சானகும் ௮ராகம், 

 கொடுந்திற லுடையன சுறவேறு கொட்பதனா 

லிடுங்கழி யிராவருதல் வேண்டாமென் நிசைச திலமோ; 
sGups துறுதொழிற் கராம்பெரி துடைமையால் 

இருணிறத் தொருகானி லிராவார லென்றிலமோ ” 

இவை காற்சீ ரீரடியிரண்டம் 2பா தரங்கம். 

நாணொடு கழிர்தன்றாற் பெண்ணரசி ஈலத்சகையே; 
துஞ்சலு மொழிநர்தன்றுற் ரொடித்தோளி தடக்கண்ணே; 

அ. ரற்றொடு கழிர்தன்றா லாரிருளு மாயிழைக்சே; 

ஈயப்பொடு கழிச்தன்ரு னனவது ஈன்னுதற்கே” 

இவை. காற்சிரோரடி கான்கம்போ தரங்கம், 

: அத்திறச்சா லசைச்சன தோள்; அலர்தற்கு மெலிச்தன சண்: 

பொய்த்துரையாற் புலர்ந்தது முகம்; பொன்னிறத்தாற் போர்த்தன் 

அழலினா லசைர்த.து ஈகை; யணியினா லொசிச்ச திடை; [மூலை; 

குழலினா ஸிமிர்ந்தது முடி; குறையினாற் கோடிழற்று சிறை” 

இவை முச்சரோரடி யெட்டம்பாதாங்கம், 

உட்கொண்ட தகைத்சொருபால் ;) உலகறிர்த வலத்தொருடால்; 

கட்கொண்ட நுளித்தொருபால்; கழிவெய்தும் படித்தொருபால்; 
பரிவுறாஉ௫் தசைத்தொருபால்) *படி.றுறாஉம் பாப்பொருடால்; 

ee 

* பசப்புவர் தடைர்தொருபால்.' எனவும் பாடம்,
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இரவுமாஉர் துயரொருபால்; இளிவர் ச வெளிற்ரொருபால்; 
மெலிவு நாஉர் தகைத்தொருபால்; விளர்ப்புவர் தடைச்தொருபால்) 
பொலிவுசென் றகன்றொருபால்; பொறைவர்து கூர்ந்தொருபால்) 
காதலித் கதிர்ப்பொருபால்; கட்படாத் துயரொருபால்; 

ஏ.தில்சென் றணைர்தொருபால்; இயனாணிற் செறிவொருபால்'' 

இவை யிரு£ரோபடி.ப் பதிறைம்போ தரங்கம். 

CF OT QUT AG, 

இ.த தனிச்சொல், 

4 இன்னதவ் வழக்க மித்திற மிவணலம் 
என்னவு முன்னாட் டுன்னா யாக் 

கலக்தவ ணிலைமை யாயிலு சஈலந்தகக் 

இளையொடு கெழீஇய தலையவிழ் கோதைஎயக் 
கற்பொடு காணியம் யாமே , 
பொற்பொடு பொலிக*கின் புணர்ச்சி தானே” 

இ சுரிதகம். 

இஃது ஆறுறுப்புங் குறைவின் விவர்த வண்ணகவொக்தாழி 

சைக் கலிப்பா, 

! தெரிவில்லா வினைகெடுத்துத் தீவினையிற் ஜெரிக்தோக்கிச் 

சரிவில்லா வின்பத்தாற் சங்கரனும் முழு துலகுர் 
தெரிர்தொன்றி யுணர்ர்தகின் நிப்மியஞா னந்தன்னால் 

விரிர்தெக்குஞ் சென்றமையால் விண்ணுமாய் மண்ணின்மிசைத் 

தேர்வுற்ற arf. சான்மையிலுச் இரிவில்லாச் 
சார்வுற்ற சன்மையினுஞ் ச.துமுகனா யுயார்தனை யே” 

இது தரவு, 

! இருக்கையு நானெறிய திய வகையுச் தன்னாலும் 

வருத்தாத கொள்கையான் மன்னுயிைரத் தலையளிட்டோய்ச் 

தொடர்ச்தரமுக்கும் பிணியரசன் ரொடார்சோட ஞானத்தால் 
அடர்த்தமுக்க வென்ற துகின் னறமா௫க் காட்டுமோ; 

(( ஏஇலா வுயிர்களை யெவ்வசைக் கதியகதத் தும் 

காதலா லுழப்பிக்குள் காமனைக் கறுத்தவன் 
  

* : தம் புணர்ச்?' எனவும் பாடம்,
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வடிவுகெடச் சர்தையா லெரித்ச.தஉம் வல்வினையைப் 
பொடிபட வென்றதுகின் பொறையுடைமை யாகுமோ; 

! எவ்வுயிர்க்கு மோரியல்பே யென்பவை தமக்கெல்லாம் 

செவ்விய கெறிபயர்து சறந்தோங்கு குணத்தைகையாய்க் 
கொலைத்திறத்தாற் கூட்டுண்ணுக் கூற்றப்பே ரரசலுக்க 

அலைச்தவனை வென்றதுரின் னருளாகக் இடக்குமோ” 

|வை தாழிசை, 

6 தாதுறு ஈனைனை தழூலைழில் சுழல்சுழற் 

சைவகை முகைநகு சடமல ரசோடினை; 

சருறு செழுதகு செழுமணி முழுதணி 
செறியுளை விலக்கரை சணிபொனி னணையினை; 
வாருறு கதிரெதிர் மரகத நிரைகினா 

வரிபுரி தெளிமதி வெருவரு குடையினை ; 

போருறு தகையன புயலுளர் வியலொளி 
புதுமது கறவின புனைமலர் மழையினை ; 
பொறி௫ெெ ரமரர்கள் புகலிட மெனமனு 

பொலிமலி கவிவெலும் பொருவறு மெயிலினை ; 

வெறி ருருவின விரைவினி னினிதெழ 

வெறிவரு தெரிசக வினிதுசர் கவரியை; 

* விறலுணர் பிறவியை வெருவரு முரைதரு 
வியலெரி கதிரென மிடலுடை யொளியினை:; 

௮றிவுள ரமரர்க ளதிபதி யிதுவெனக் 
கடலுடை யிடிபட வெறிவன விசையினை”' 

)வை அராகம், 

*! மன்னுயிர் காத்தலான் மறம்விட்ட வருளினோ 

டின்னுயி ௬ுய்கென்ன வில்லறமு மியற்றினையே; 

புன்மைசா லறநீக்கிப் புலவர்க டொழுதேத்தத் 

தொன்மைசால் குணச்தினாத் றுறவரசாய்த் சோற்றினையே ”' 

இவை பேரெண், 

( பீடுடைய விருக்கையைகின் பெருமையே பேசாதோ; 

வீடைய நெறிமையைகின் மேனியே விளக்காதோ ; 
  

* விததுள ' எனவும் பாடம்.
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ஒல்லாத வாரய்மையைகின் னுறுபுகழே யுரையாதோ; 
கல்லாத வறிவுகின் கட்டையே காட்டாதோ” 

இவை யிடையெண். 

( அறிவினா லளவிலை நீ; யன்பினா லசைவிலை நீ; 
செறிவினாற் சிறந்தனை நீ; செம்மையாற் செழுக்கதிர் நீ; 
காட்சியாற் கடையிலை 8) கணஞ்சூழ்ந்த கதிர்ப்பினை நீ; 
மாட்டியான் மடிழ்வினை $;) மணிவரையபோல் வடி.வினை நீ” 

இவை சிற்றெண், | 

! வலம்புரி கலந்தொருபால்) வால்வளை ஞிமிர்க்தொருபால்; 
நலந்தரு கொடி.யொருபால்; ஈலம்புணர் குணமொருபால்; 
தீதறு திருவொருபால்) இகழொளி மணியொருபால்; 

போதுறு மலரொருபால்; புணர்கங்கை யாறொருபால்; * 
ஆடியி னொளியொருபால்) ௮ழலெரி ய துவொருபால்; 
மூடிய மு.ரசொருபால்; முழங்கு£ீர்க் கடலொருபால்; 

பொழிலொடு கயமொருபால்) பொருவறு சளிளொருபால்; 
எழிலுடை யேறொருபால்) இணையரி மானொருபால் ” 

இவை யளவெண்,. 

எனவாக்கு, 

இது தனிச்சொல், 

( இவைமு£த லாகிய விலக்கணப் பொறிளெர் 
ஈவையில் காட்டி நல்லறத் தலைவரின் 

ரொல்குணர் தொடர்ந்துகின் றேத்துதும் பல்குணப் 
பெருநெறி யருளியெம் பிறவியைத் தெறுவதோர் 
வரமிகத் தருகுவை யெனானி 
ப.ரவுதும் பரமன் னடியிணை பணிந்தே ” 

இது சுரிதகம். 

இஃது ௮ராகவடி யெண்டூராலெட்டாய் அல்லாவுறுப்புக் குறை 

யாதே வரத வண்ணசவொக்தாழிசைக்கலிப்பா, 

( கல்லின்மே னாறிய கனபவளகச் கொடியேய்ப்பக் 

கொல்ெ மதவெருமைத் தலவையொ துக்கி மற்றதன் 
சில்குருஇச் €றடிமேற் சிலம்போடு கழனனைப்ப ~ 

.விளக்குபொன் னெடுவரைமேல் வெய்துறுமி யெழுர்தாங்குத் 

துளங்காச்சீர்ப் படையோடு தொழிலோடும் பொலிந்தோடக் 
களங்கொண்டு முடியுகைத்த கலைமானேற் நூர்தியோய் 

இது தரவு.
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 பெருந்தசைமை பிறிசொழியப் பிடிக்கோடுக் களிறேபோ 

லருஞ்சமத்து நினக்குடைந்த வவுணரை கினைக்குங்காற் 
கரும்புரூுவ நுதல்வியர்ப்பக் சச்சினால் விசித்தகின் 

மருங்குல தளவெண்ணின் மாயமும் போலுமே ; 

! பேழ்வாய் விறற்கூளி பின்னார்ப்ப முன்சென்று 
வீழ்வாயா னீயெறிர்த வீரரை ஈினைக்குங்காற் 

கேழ்செ ரவிர்முன்சைச் இளியிருப்ப வெடுக்கில்லா 
மாழமை காணுங்கான் மம்மரும் போலுமே ; 

! வாளுற முயர்விசும்பின் வாய்மடித்து விரற்கட்டி த் 

தாள்சோர கினக்குடைந்த தானவரை ஈினைச்குக்காற் 
பூளையார்ர் தெழிலெய்தப் பொறியணை புரையுகின் 

தோளின தளவெண்ணிற் றோற்றாரும் *போலுமே” 

இவை தாழிசை, 

எனவாக்கு, 

இத தனிச்சொல், 

! கடிகமழ் பூங்குலைக் கலங்கிருந் துடுப்பிற் 

சா.ராராக் சார்தண்முகை வென்றன விரல்) 

விரலுற விரித்தமைத்து விசும்பு தைவந்து 

மூலையொடு முத்தொடு மாறின பர்து) 
பந்தவிழ் பணிச்சென்னி கையற் நெரீஇய 

யசோ னந்தளி ரணியியற்ற வணிகொண்டது நுதல்; 

அுதலிவர் கதுப்புக் குசவியபொன் கஞலின மணி) 
மணிமச.ர முருவாச சிசரொத்தன முத்து) 
மூத்துஈகைக் சுஇர்மின்னாக வவிர் துகிவிடைப்பூங் கண்ணினுக்கு ” 

இவை ௮ராகம், 

( ௮ரியொண்க ணம்பிற் பிறழும் வரியல்குல் 

வண்டிருப் பன்ன தகைத்து) 

கூழை புறமுறச் தாழ்க்தன வாழை 
வருமுட ழேய்க்கு மூலை " 

இவை பேரெண், 

( பெருமட மான்பிணை வென்றது நோக்கு; 
திறுமருங்குற் கொல்கெ முல்லைக் கொடி.” 

இவை சிற்றெண். 
  

* (போலாரே' எனவும் பாடம்.'
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(படுமணி படுமொருகை; பைங்கிளி யதுவொருகை) 

வடி.ு.தி வேலொருகை; வாள்கொண்ட. தகைத்தொருகை; 

சேடகத்தாற் சேடொருகை; சிலைசேர்ர்த தொழிற்றொருகை' ச 

இவை இடையெண். 

( கோடொருகை; யியமொருகை '' 

இவை ௮ளவெண். இவை யம்போதரங்கம், 

எனவாகங்கு, 

இது தனிச்சொல், 

( இருபாற் பட்டரின் ணிணையடி. பரவு தும் 

ஒருபாற் பட்டெமச் கருளுவோ யெனவே ” 

இ௫ சுரிதகம். 

இஃது ௮கவலும் வெள்ளையும் விரவிய வோசையால் அராகம் 

வந்து, பேெண் வெண்குறளாய்ச், சிற்றெண் இரண்டாய், இடை 

யெண் மூன்றாய், ௮ளவெண் இரண்டாய், இவற்றூற் சில வம்2பாக 

ரங்கவுறுப்புக் குறைந்து உரிச்சீர்ச் சிறப்பில் வெண்டளையால் வக்க 

வண்ணகவொத்தாழிசைக் கலிப்பா. 

( நுழை. துக லகலல்கு ஸனுசுப்பின்க£ழ்க் கலையிமைப்ப 

விழைதகுபூண் முலைகெருங்க விற்டெ£த இரு நுதல் 

* ச * % * 

என்னும் வண்ணகத் தாழிசைக்கலிப்பா ௮ூகவலும் வெள்கா 

யுமாய் ௮ராகம்வக்து, பேரெண் குறள் வெண்பாவாய், ௮ல்லாவம் 

போதரங்க வுறுப்புக் குறைந்து, அறுறுப்பு முடைத்சாய் வந்த 

தெனக்கொளக, 

(அவற்றொடு முடுகியலுடையராகம்' என்று விதப்படுக்கிச் 

சொல்லவேண்டிய தென்னை 1 ஒரு சாராசிரியா், தலையளவம் போ 

தரங்கவொத்தாழிசைக் கோதப்பட்ட தரவும், தாழிசையும் பெற்ற 

வடியளவு பெற்றும், தாழிசைப்பின்னர்த் தனிநிலை பெற்றும், ௮,தன் 

பின் ௮.ராகவடி. ரசான்குமுக லெட்டீறுக காற்சிர் மு.சலாகப் பதின் 
மூன்று சீரீராக விடையச்தாஇ் ன எத்துணைச் ரோலு மராகவடி. 

பெற்று, ௮ம்போதரங்கத்துக் கோதப்பட்ட ௮. ராகவடியின்றிக் குறி 

லிணை பயின்ற வடிபெற்று ௮9க்௫சை, முடுகியல், ௮ராகம் என்னு 

மூன்று பெயரும் பெற்றுக் தேவரது விழுப்பமும், வேக்தாது



செய்யுளியல் 800 

புசமும் வண்ணித் துவருதலின் வண்ணச மெனப்படும் | இடையர்சா 

Bs தொடையானும் வரப்பெறு மென்று இவ்வாற்றாற் சொன்னார். 

Jif இர்நாலுள்ளு முடம்பட்ட்து என்பதமிவித்தற்கு ஒரு 

தோற்றமுணர்த்தியது. என்னை? 

॥ வண்ணகத் இயற்கை திண்ணிதிற் இளப்பிற் 

ற ரவொடு தாழிசை தலையள வெய்திச் 

தாழிசைப் பின்னர்த் தணிஈிலை யெய்துப் 

பேரெண் ஸணிட்ட வெண்ணுடைத் தா௫ச் 

சிற்றெண் வழியா லராகவடி நான்கும் 

இழள வாசப் பேரள வெட்டாச் 

£ர்வசை நான்கு முதல்பஇின் மூன்றா 

நேரப் பட்ட விடைடு வெனைத் துஞ் 
£ர்வகை முறைமையி னராகம் பெற்று 

மம்போ தரங்கத் த.ராகவடி யின்றி 

மடக்கடி மேலே மூச்ச ரெய்திக 

குறிலீணை பயின்ற வசைமிசை முடுகி 

யடுக்கிசை முடுச்செ ல.ராக மென்னு 

மூடைப்பெயர் மூன்திற்கு முரிமை யெய்தி 

விண்ணோர் விழுப்பமும் வேர்தரது புகழும் 
சி 

வண்ணித்து வருதலின் வண்ணக மென்ப 

1 அந்தாதித் தொடையினு மடிஈடை யுடைமையு 

முந்தையோர் கண்ட முறைமை யென்ப ” 

என்றார் பிறைநெடுமுடிக் கறைமிடற்றோன் பெயர் மகிழ்ந்த 

Curr Afur, 

வரலாறு, 

( ிலம்பொலிக்கு மிணையடியுஞ் செறிகுறக்கும் பணைச்சோளும் 

நலம்புசழ்தற் சரிசாய ஈசைமுசமும் புரிகுழலும் 

இலக்கழையாற் பொலிவுற்ற வெழினிறமு மிவைகவற்ற 

வந்தணனா யறமொரீஇ யணியிழைஙின் பணிபிழைத்து 

மூர்துணரான் பிரிவாற்றா மூகிலுறங்கு மணிவரைமேல் 

வந்தவிழ்ந்த மல ரயனாய் வசம்வேண்ட வருளியோய் "' 

இது: தரவு. 
3
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“போதிவரு மலர்ப்பிண்டிப் புங்கவன்ற னறரெறியைத் 
* சல மிசைபெருகச் இருஈலமு மொருமனத்தாழ் 
பே.இவரும் பிறவிகளைப் 1பிரித்தருளு கெளவணம்கிக் 
கா.திவரு மணிக்குழையாய் சடவுளடி. யடைந்தனையே) 

“மதுவார்ந்த மலர்ப்பிண்டி, மாசவன தீருணெறியைக் 
ச துவாய்ப்பட் டியலாமை சழிசாவன் மிசைபூண்டு 
பொதுவாய்வண் டறைசோலைப் பொழிலணியுஞ் சந்தத்து 
ளிதுவாகு மறநெறியென் நினிதமார்ச வியல்பினையே:; 

“சேனுலா மலர்ப்பிண்டித் தேவாசோன் றிருந்தடியை 
வானுலா மமரர்களும் விஞ்சையரும் வந்தேத்த 
வனுலா மூடம்பெய்தி யுச்சந்ச மால்வரைமேல் 
வேனணிலான் மனங்சனல விதாடசனை விரும்பினையே," 

இவை தா plone, 

எனவாக்கு, 

இ௫ு தனிச்சொல், 

“இணிஎெர் துலல்குல் மணிமலி கலையினை 7 
பணிமொழி கினதருள் பலரிவ ணருளென மருள்குவை; 
கறையறு துறவுடை யிறைவன திருவடி. கவவுறு காதலை; 
மூறையற முழுவது மலிபொரு ணிலைமையைமலம ற வுணர்தலு மகிழ்ந்தனை; 
தஇருமலர் சஞலிய சகெழிகை இகழ்தரு மணிமலி மகரமு 

மறுவறு திலகமு மணிந்தனை; 
முழுமதி யிதுவென முதுபுதன் மதுவிரி ,தஇருமல ரிதுவென 

மொழியினு மளியின மிகலிய மூகத்தினை ; 
சகையென மினலென ஈளிர்சட ரொளியென வசையமை யமிழ்தென 

வளைசடன் மணியென முசைவிரி மலரென Cp pate; 
குழலென வமிழ்தென ஈனியினி சனியென மலியொவி மருவிய மலருறை 

மிஞிறென ம$ூழ்தரு குயிலென மழலைய மொழியினை; 
பெறலரு மரபின திருவம சருண்மொழி யுருவரு ஞறுவர்க ளொழிவிலர் 

வினவலின் மருளற வருளிய வறிவன திருண்மொழி ம௫ழ்ந்தனை '” 

இவை அராகம், 

      இ * 2 திலாவினைபெருக' எனவும் பாடம், 
* “பிரித்சருளுமென' எனவும் பாடம், ்
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(குரும்பையும் பொற்செப்புக் கோக்கி கரும்பும் 

விரும்பின வீங்கு முலை ) 
மூலைத்தலைச் செஞ்சுணங்கு வேக்கை மலரோ 

டலைத்தன வம்பொற் பிதிர்” 

இவை பேரெண், 

மணிடனைந்த முடியினை நீ; மானிகலு மகோக்கினை 8; 

அ௮ணிபுனைர்ச வல்குலை 8) மரும்பாரு முறுவலை $) 
காதணிச்த குழையினை நீ; கதுப்பணிந்த கண்ணியை ந; 

போதணிந்த குழலினை நீ; பொருவரிய புகழினை $” 

இவை சற்றெண், 

அதனால், 

இது தனிச்சொல், 

( அரணெறி பயர்த வறிவரு சாறிவண் 

பொருணெறி புகன்ற வாய்மொழி வழாது 
குணந்துறை போகிய வெண்ணரும் பெருமை 
கணந் துறை போகிய காவலன் கண்ணி 

யுலவுபுக முரவோன் றிருசகர் 

நிலவி மெம்மிடர் ரீக்குமதி நீயே 

இது சுரிதகம், 

இது வண்ணகவொத்தாழிசைக் கலிப்பாவிற் சோதப்பட்ட 

வுறுப்புப் பிழையாது வர்தவாறு: தரவுத் தாழிசையுர் தலையளவு 

பெற்றுத், தாழிசைப்பின்னர் ௮ராகம் பெறாது தனிச்சொற் 

பெற்று, ௮ம்போதரங்கத்திற் கோதிய வராகவடி பெறுதாய், வண் 

ணகத்துக் கோதப்பட்ட வராகம் கான்கும் எட்டுமென்னும்படி 
சட்டடியால் ௮.ராகமவை நாற்€ர் முதலாகப் பதின்மூன்று ரிறுதி 

யாச அராகவடி வருகவென்னு மோத்தினால் வந்து ௮ராகத் இறுதி 

வெண்பாவாய் இரண்டடியால் இரண்டு பேரெண் வந்து, ௮வை 
௮ர்தாதித்தொடையால் வந்து, இடையெண் வாராதாய்ச் Ap 

றெண் தலையளவிற் கோதிய வசாவடி எண்ணெட்டும் வர், தனிச் 
சொற் பெத்றுக் சடைச்சண்௮டக்கெயலுள் வண்ணித்து வரது சுரி 

திசத்சாலிற்றது, |
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மற்றையன விவ்வாற௮ு செயிற்றியத் துள்ளும், அகத்தியத் துள்ளும் 

ஓதிய விலக்கணச் தழுவிக் கிடக் தனவில்லை யென்பது, இவ்வாறு 

சொன்னார் நீர்மலி வார்சடையோன் பேர்மகழ்க்த பேராிரியர், 
இவ்வாறு வருவனவற்றை அளவியல் வண்ணக வொத்தாழிசைக் 

கலிப்பா வென்றும், ௮ல்லனவற்றை ௮ளவடி வண்ணக வொத்தா 
ழிசைக் கலிப்பாவென்றும் வழங்குவர், என்னை? 

(( குறில்வயி னிரையசை கூடிய ௮டிபெறினே 

வண்ணக மாகும்” 

என்றார் ௮விஈயனார், 
[கலிவேண்பா வாமாறு.] 

85, தன்றளை யோசை தழுவிதின் நீற்றடி 

வெண்பா வியல_து கலிவெண் பாவே. 

இஃ்தசென்னுதலிற்ரோ வெனின், று த்தமுழையானே கலி 

வெண்பாவாமா றுணர்த்துத னுதலிற்று, 

இதன் பொருள்;--கலித்தளை தட்டுக் கலியோசை தமழுகிச் 

சடையடி வெண்பா இறுமாறே போல முச்ரடியால் இறுவது யாத, 
அது கலிவெண்பா என்று வழங்கப்படும் என்றவாறு, என்னை 1 

ஈலியொலி கொண்டு தன்றளை விரவா 

பிறுமடி. வரினே வெண்கலி யாகும்” 

எனருூர ௮விஈயனார், 

॥ தளைகலி தட்டன தன்சீர் வெள்ளை 

களையுஈ வின்றிக் கடையடி. குறையின 

விரவ.ர லில்லா வெண்கலி யாகும்” 

என்றார் மயேச்சுரர். 

( வெண்டளை தன்றளை யென்றிரு தன்மையின் 

வெண்பா வியலது வெண்கலி யாகும்” 

"என்றார் சாச்சைபாடினியார். , | 

Qaewaduur வெனினும், சலிலவெண்டாவெளிலும் .ஒச்சும்,
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வ்ர்லாறு --- 

( பண்கொண்ட வரிவண்டும் பொறிக்குயிலும் பயில்வானா 

விண்சொண்ட வசோகின்&£ழ் விழுமியோர் பெருமானை ௧ 

சண்ணாலு மனத்தாலு மொழியாலும் பயில்வார்கள் 

விண்ணாளும் வேந்தரா வார்” 

இது சிறப்படைக் கலித்தளையால் வந்த கலிவெண்பா, 

॥ நா௫ளம்பூம் பிண்டிச்ச£ம் கான்முசனாய் வானிறைஞ்ச 

மாசதஞ்சேர் வாய்மொழியான் *மாதவர்ச்கு மல்லார்ச்கும் 

தஇிதசல வெடுத்துரைத்தான் சேவடிசென் றடைந்தார்க்கு 

மாதுயரந் தீரத லெளிது” 

இது இறப்புடையுரிச்சீர் வெண்டளையான் வந்த வெண்கலிப்பா, 

1 ஏர்மலர் நறுங்சோதை மெருத்தலைப்ப விறைஞ்சித்தன் 

வார்மலாத் தடங்கண்ணார் வலைப்பட்டு வருந் தியவென் 
ரார்வரை யகன்மார்பன் றனிமையை யறியுங்கொல் 

* தர்மலி கொடியிடை இறந்து” 

இது சிறப்பிலாசிரிய பிரைத்தளையான் வச்.த வெண்கலிப்பா, 

ப முழக்குகுரன் 1முரசியம்ப முத்.திலங்கு $நெடுக்குடைச்கழ்ப் 

பொழிந்தமதக சருஞ்சுவட்டுப் பொழிழுசத்த சளிறூர்ந்து 

பெருஈலம் பொது?ச்சிப் பெயராத பெருமையாற் 

பொருகழற்கால் வயவேந்தர் போற்றிசைப்ப வீற்றிருப்பார் 

மருள்சேர்ந்த நெறி£க்கி வாய்மைசால் குணந்தாங்கி 
அருள்சேர்ந்த வறம்புரிந்தா ரமர்ந்து'' 

இது இறப்பில் வஞ்சித்தளையான் வரத வெண்கலிப்பா, 

ஒழிக. த.தளை தட்ட வெண்கலிப்பாவும் வர்தவழிக் கண்டுகொள்க, 

இச்சூத்திர.த்துள் (தன்றனா யோசை தழுவி சின்.று' என்பது 
வேண்டா, ஈற்றடி வெண்பா வியலது சலிவெண்பா' வெனவமை 

யும், என்னை? 

ஈ வெள்ளையுட் பிறதளை வி.ரவா வல்லன 

வெல்லாத் தளையும் மயங்கியும் வழக்கும்'' (யாப்பருக்சலம்-29,) 

* வூாசவர்க்கும்' எனவும் பாடம், 
1 *சர்சறை' எனவும் பாடம், 

1 (முழவ்யம்ப' எனவும் பாடம், 
$ (வெண்குடை' எனவும் பாடம்,
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சன்னுமிலக்கணத்தால் வெண்பாவொழிச் தல்லாத செய்யுட்களுள் 

வேற்றுத்தளை விரவமென்பதூஉம், விரவினுந் தன்றளையால்வருவது 

சிறப்புடைத்தென்பதூஉம் கூறப்பட்டன.'துள்ள லிசையன கலிப்பா' 

(யாப்பருங்கலம்-78) என்லும் பொது விலச்சணத்தால் கலியெல்லாம் 

அள்ளலோசையாலே வருமென்பதூஉம் சொல்லப்பட்டதாகலின் 

பெயர்த்துர் (தன்றளை யோசை தழுவி bap’ cog aug 

கூற?வண்டியதன்னை ? ஒருசாராசிரியர் செப்பலோசையிற் சிறிது 

வழுவிற்று வழுவாது என்னும் பெற்றியானும் செப்பலோசையிற் 

சிகையாதும் ஒரு பொருண்மேல் வெள்ளடியால் வக்து, வெண்பா 

விறுமாறே யிறுவன கலிவெண்பா வென்னுஞ் சிறப்புடைய வென்று 

எடுத்தோதினா ரென்ப தறிவிச்தற்கு வேண்டப்பட்டது, என்னை? 

( ஒருபொரு ணுதலிய வெள்ளடி. யியலான் 
* வழுவின்றி ஈடப்பது கலிவெண் பாட்டே” (தெொல்-பொ-செய்-164,) 

சான்றார் தொல்காப்பியனாராகலின், 

வரலாறு: 

6 சுடர்த்தொடீ சேளாய் தெருவினா மாடும் 

மணற்டிற்றில் சாலிற் சிதையா வடைச்சிய 

கோதை பரிந்து வரிப்பர்து சொண்டோடி 

சோதக்க செய்யுஞ் சிறுபட்டி மேலோர்நாள் 

அன்னையும் யானு மிருந்தேமா வில்விரே 

யுண்ணாடீர் வேட்டே னெனவர்தாற் கன்னை 

யடர்பொற் சிரகத்தால் வாகச் சுடரிழாய் 
உண்ணுநீ ரூட்டிவா வென்றா ளெனயானுச் 

தன்னை யறியாது சென்றேன்ம ற் ௦ றன்னை 

வளைமுன்கை பற்றி ஈலியத் தெருமர்திட் 

டன்னா யிவனொருவன் செய்ததுகா ணென்றேனா 
வன்னை யலறிப் படர்தரத் தன்னையா 

னுண் ணுநீர் விக்கனா னென்றேனா வன்னையும் 

தன்னைப் புறம்பழித் து நீவமற் றென்னைக் 

கடைக்சண்ணாற் கொல்வான்போ னோக்கி நசைக்கூட்டஞ் 

செய்தானக் கள்வன் மகன்," (2ல . குறிஞ்சி - 16.) 
  

* (திரிபின்றி வருவது' எனவும் பாடம்,
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இஅ௫ வெள்ளோசைகொண் டொருபொருண்மேல் வெள்ளடி, 

யால் வச். கலிவெண்பா, வெள்ளோசையில் வழுவி Capps scr 

யால் வருவன வந்துழிக் சண்டுகொள்க, இதவும் விதப்பினாற் 
கொள்க. (கலிவெண்பாவே' carpe) ஏகார விதப்பினால் 
வெள்ளோசையினால் வருவதனைக் கலிவெண்பா வென்றும், பிறவாற் 

ரல் வருவனவற்றை வெண்கலிப்பா வென்றும் வேறுபடுத்துச் சொல் 

வாருமுளார எனக்கொள்க, 

! அசையடி முன்ன ரராசம்வர் தெல்லா வுறுப்புமுண்டேல் 

வசையறு வண்ணக வொத்தா மிசைச்சலி வான்றளைதட் 
டிசைதன தாடியும் வெண்பா வியைக்துமின் பான்மொழியாய் 

விசையறு சிர்சடி யாலிறு மாய்விடின் வெண்சலியே ” 

யாப்பருங்கலக்காரிகை, 

இவவியாப்பருங்கலப் புறனடையை விரி த்துரைத்துக்கொள்ச, 

[கோச்சக& கலிப்பா வாமாறு.] 

86. தரவே தரவிணை தாழிசை தாமும் 
சிலவும் பலவுஞ் சிறந்து மயங்கியும் 
ம்ற்றும் விகற்பம் பலவாப் வருநவும் 
கொச்சக மென்னுங் குறியின வாகும், 

இஃதென்னுதலிற்றோ வெனின் கொச்சசச்கலிப்பா வாமா 

றுணர்த்து ௪ னுதலிற்று. 

இதன்பொருள்:--(தரவே தரவிணை தாழிசை தாமும், சிலவும் 

பலவும் றந்து மயங்கியும்' என்பது தரவேவந்தும், தரவிரண்டாய் 

வக்தும், காழிசை சில வந்தும், தாழிசை பல வக்.தும், தரவு முதலா 

திய வாறுறுப்புக் தம்முண் பயங்கியும், பிறபாவினோடு மயக்கியும் 

வருவன வெல்லாங் கொச்சகக்கலிப்பாவென்றவாறு, 

த.ரவொன்றேவந்தாற் றரவுகொச்சகக்கலிப்பாவென்றும், தர 
விரண்டாய் வந்தாற் றரவிணைக்கொச்சகக்கலிப்பாவென்றும், சிலகா 

மிசை வர்காற் சஃருழிசைக்கொச்சகக்கலிப்பாவென்றும், பலதா 

ழிசை வந்தாற்பஃருழிசைக் கொச்சகக்கலிப்பாவென்றும், ௪.ரவுமுக 

லாகியவாறுறுப்புக் தம்முண் மயங்கியும், பிறபாவினோடு மயங்கியும் 

வருவனவற்றை மயங்சைைக் கொச்சசக்கலிப்பா என்றும் வழங்குப,
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(சொல்லின் முடிவி னப்பொருண் முடித்.தல்' என்பது தர்திர 
வ.திதியாகலி னிவவாறு கூறப்பட்டது. 

(தாமும்' என்று மிகுத்துச் சொல்லியவதனால் தனிச்சொல் 
இடையிடையேவர அமையும், ௮ம்போதரங்க உறுப்பும் ௮ருவரும், 

சுரிசசமும் ௮ருகிவரப்பபறும் எனக்கொள்க, ‘Fini a என்று 

மிகச் து.ச்சொல்லியவசனால் இவற்றின் மூழிசை யீற்றடிகுறைர்து 

வரவும் ௮மையும் எனக்கொள்க, 

(மற்றும் விகற்பம் பலவாய் வருஈவும், கொச்சக மென்லுங் குலி 

யினவாகும்' என்பது கலிக்கோதப்பட்ட வுறுப்பெல்லாங் குறை 

வின்மிக் கலியின்றன்மை பெற்ற வுறுப்புக்கள் மிக்கும், குறைக்தும், 

பிறழ்க் தும், உறழ்ச் தும், வண்ண்மும் ௮டியுர் தொடையும் மயங்கியும், 

௮. ராகவடி யந்தாதஇுத்தொடை தொடுத்தும், ௮த்தொடை பலவாய் 

வசம், சலிக்சகண் வாரா வென்ற கேரீற்றியற் சர்வர். தும், மிரைஈவொ 
திய வஞ்சியுரிச்சர் வர்தும், ஐஞ்சீரடி வச்தும், முச்சராலு மிருசீரா 
௮ம் ௮ம்போதரங்க வுறுப்புப்பெற்றும், இவ்வாறு ஒத்தாழிசைக் 

சலிப்பாக்களோடு ஒவ்வாது வருவனவெல்லாம் *மயங்கசைக்கொச் 

சகக்கலிப்பா வென்று வழங்கப்படும் என்றவாறு, 

தரவொன்ருய்ச் சுரிதகம் பெற்றதனைச் சுரிககத்தரவு கொச்சச 

மென்றும், சுரிதகமில்லாததனை இயற்றரவு கொச்சகமென்றும், 

தரவு இரட்டித்துச் சுரிதகம் பெற்று வக்ததனைச் சுரிதகதகரவிணைக் 

கொச்சகம் என்றும், சுரிசகமில்லாசகனை இயற்றரவிணைக்கொச்சகம் 
என்றும், ஈற்றடிகுறையாது சல தாழிசையால் வந்ததனை இயம் 

சஃருழிசைக் கொச்சகமென்றும், ஈற்றடிகுறைந்து சலெதாழிசை 
யால் வச்ததனைக் குறைச்சஃறாமிசைக் கொச்சசக்கலியென்றும், 

ஈற்றடி குறையாது பலதாழிசையால் வர் ததனை இயற்பஃராழிசைக் 

கொச்சசக்கலி யென்றும், ஈற்றடி குறைகு்.து பலதாழிசையால் வர் 

த.தனைச் குறைப்பஃமுழிசைக் கொச்சகச்கலி யென்றும், கலியுறுப்புச் 

களோடு மயங்கி வர்ததனை இயன் மயங்கசைக் கொச்சகமென்றும், 
பிறபாவினோடு மயங்வெர்ததனை ௮யன் மயங்கசைக்கொச்சகமென் 
  

* கொச்சகக் கலிப்பா வென்றும், மயங்குசைக் கொச்சகக் சலிப்பா வென் 
௪ ட . டி 6 உர ட e ர அவவை 

தும், ஒரு போகென்றும் வழங்கப்படும் எனவும் பாடம்,
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றும் இவ்வாறு வேறு பகுத்துச் சொல்வாரும் உளர் எனக் 

சொள்க, என்னை? 

(Osu பட்ட வுறுப்புவகை யெல்லா 

மேதப் படாமைக் கலிக்கயல் பெய்தி 

மிக்கும் குறைந்தும் பிறழ்ந்து மூறழ்ந்தும் 
வண்ணமு£௦ மடியுர் தொடையு மயக்கியு 
மடுக்கிய லர்தர் தொடுத்தன பல்டியும் 
கலிவயிற் சடிந்த €ரிடை மிடைர்தும் 

நாற் ரிறந்த €ரொடு சவணியும் 

மூச்சி ரிரு€ ரம்போ தரங்க 
மச்சீர் முடிவிடை யழிவில தழுவியும் 

கொச்சகக் *கலிவயிற் கூறவும் படுமே” 

எனருர் பிறரு மெனக்கொளக, 

அவற்றை இயன்மயகங்கிசை யென்று வழங்குவாரு முளசெனக் 
சொள்க, (மற்றும் விகற்பம் பலவாய் வருஈவுங், கொச்சக மென் 

னுங் குறியின வாகும்' என்பதனாலே, இப்பொருளெல்லாம் விரிச் 

துரைத்துக்கொள்க, அ௮வற்லிற்குச் செய்யுள் வருமாறு: 

 செல்வப்போர்க் கதக்கண்ணன் செயிர்த்தெறிர்த சனவாழி 
மூல்லைத்தார் மறமன்னர் முடித்தலையை முருக்கப்போய் 
எல்லை£ர் விபன்கொண்மூ விடைநுழையு மதியம்போல் 
மல்லலோரம் கெழில்யானை மருமம்பாயர் தொளித்ததே ” 

' வெறிகொண் டலரும் பொழிலார் சமயமும் 
மூறிசொண் டறையு மூரல்வார் சுரும்பி 

னொலிகொண் டதனின் னிசைபா. டி.வர 
நலமின் புறுசா டகமா டி.கிற்ப 

மர் திசென் றர்தி தொழப்படுஞ் சீர்மிச 

ஈந்திய விஞ்சை யன்வென் றனனே ” 

\ 

இவை யியற்றரவு கொச்சகக்கலிப்பா, 

(4 வார்பணிய தாமத்தால் வளைக்கையோர் வண்டோச்ச௪ 
வூர்பணிய மதியம்போ னெடுக்குடைக்€ முலாப்போந்தான் 
கூர்பணிய வேற்றானைக் சொற்கையார் கோமானே ”' 

௮வர்க்கண்டு, 
  

* 4 கலியெனக் கூறவும் படுமே ' எனவும் பாடம், 

40
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( பூமலர் ஈறுக்கோதை புலம்பலைப்ப ஈறுக்கொண்டாற் 

மாமலர்ச்சண் மடவார்க்குத் தொல்பகசையே யன்றியுக் 
காவலற்குப் பெரியதோர் கடனாடிக் கிடவாதே ”' 

இத வெண்டளையால் வந்த வியற்றரவிணைக் கொச்சகக்கலிப்பா. 

( குடகிலைச் தண்புறவிற் கோவல ரெடுச்சார்ப்பத் 

தடசிலைப் பெருர்தொழுவிற் தசையேறு மரம்பாய்ர்து 

வீங்குமணிக் கயிரொரீஇச் தாக்குவனச் *தொன்றப்போய்க் 
கலையினொடு முயலிரியச் கடி.முல்லை முறுவலிப்ப ” 

எனவாக்று, 

1 அனொடு புல்லிப் 1பெரும்புதன் முனையும் 
கானுடைச் தவர்தேர் சென்ற வாறே ” 

இது சுரிதகச் கரவு சொச்சகக்கலிப்பா. 

( வடிவுடை. நெடுமுடி, வானவற்கும் வெலற்கரிய 
கடி. படு ஈறும்பைந்தார்க் காவலர்க்கும் காவலனாங் 

கொடிபடு 1வரைமாடச் கோழியார் சோமானே ' 

CT COT QUT HDS, 

(( தணேவளைத்தோ ளிவண்மெலியத் தொன்னலரந் $ துறப்புண்டாக் 
இணைமலர்த்தா ரருளுமே லிதுவிதற்கோர் மாறென்று 
துணைமலர்த் தடங்கண்ணார் துணையாகக் கருதாரோ” 

அதனாற், 
! செவ்வாய்ப் பேசை யிவடிறத் 

தெவ்வா ராங்கொலிஃ தெண்ணிய வாதே ” 

இது இெப்புடை யாசிரியத்தளையால் வந்த சுரிதகத் த.ரவிணைக் 

கொச்சகக்கலிப்பா, | 

பிறதளையாலும் வர்தவழிக்சண்டுகொள்க, 
  

* (ஏறப்போய்' எனவும் பாடம், 
1 *பெரும்புறா' எனவும் பாடம். 

1 (மணிமாடக் கூடலார்' எனவும் பாடம். 

$ (தொடர்ப்புண்டாங்கு' எனவும் பாடம்,
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(! பரூ௨த்தடக்கை மதயானைப் பணையெருத்தின் மிசைத்தோன்றிச் 

குரூ௨க்கொண்ட வெண்குடைக்£ழ்ச் குடைமன்னர் புடைசூழப் 
படைப்பரிமான் ஜேரினொடும் பரந்துலவு மறுனிடைச் 
கொடி.த்தானை யிடைப்பொலிந்தான் கூடலார் கோமானே ” 

இதுதரவு, 
ஆங்கொருசார், 

(( உச்சியார்க் கறைவனா யுலகமெலாங் சாத்தளிக்கும் 

பச்சையார் மணிப்பைம்பூட் பு.ரந்த.ரனாப் பாவித்தார் 

வச்சிரம் காணு காரணத்தான் மயங்கினரே ; 

ஆங்கொருசார், 

! அக்கால மணிசீரைகாத் தருவரையாற் பனிதவிர்த்து 
வக்கிரனை வடிவழித்த மாயவனாப் பாவித்தார் 
சக்கரம் காணு காரணத்தாற் சமழ்த்தனரே ; 

ஆங்கொருசார், 

! மால்கொண்ட பகைதணிப்பான் மாச்தடிர்.து மயங்காச்செல் 

கோல்சொண்ட சேவலங் கொடியவனாப் பாவித்தார் 

வேல்கண்ட தன்மையான் விம்மிதராய் நின்றனரே” 

இவை மூன்றுர் தாழிசை, 

அில்தான்று, 

இது தனிச்சொல், 

! கொடித்தே ரண்ணல் கொற்கைக் கோமான் 

கிறைபுக ழொருவன் செம்பூட் சேஎய் 
 என்றுஈனி யறிர்தனா பலரே தானும் 
ஐவரு சொருவனென் தறிய லாகா 

மைவரை யானை மடங்கா வென்றி 

மன்னவன் வாழியென் றேத்தத் 

தென்னவன் வாழி திருவொடும் பொலிந்தே."” 

இத சுரிதகம். 

இல்து இடையிடை தனிச்சொற்பெற்று வரது, சேரிசையொத் 
தாழிசைக்கலிப்பாவிற் சிறிது வேறுபட்டுக் தாழிசை மூன்றே 

யாய்த் தன்றளையான் வரத வியற்சிருழிசைக் கொச்சகக்கலிப்பா,
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( மாயவனாய் முற்றோன்றி மணிரிரைகாச் தணிபெற்ற் 

வாயடீள் குடையினரா யரசர்கள் பலாகூடி 

மணிகின்ற மேனியான் மதஈகையைப் பெறுகுவார் 

அணிகின்ற விடைகசொண்டா ரெனச்சொல்லி யறைந்தனரே ச்ச் 

இது தரவு, 

தானவ்வழி, 

(! எழுப்பற்றிச் சனர் து.றுமி யெவ்வழியு மபுயமயமப 

விழுக்குற்று சின்றாரும் பலர் ) 

ஆக்சே, 

வாளுற்ற கண்ணாளை ம௫ழ்விப்பா மெனக்கருதி 

கோளுற்று கின்றாரும் பலர்'' 

ஆண்டே, 

இத் திறத்தாற் குறையென்னை யிருங்கிளைக்குங் கேடென்னப் 

பற்றாது சின்றாரும் பலர்” 

இவை மூன்றுச் தாழிசை. 

அதுகண்டு, 

இ தனிச்சொல், 
(( மைவரை கிறத்தன மாலை யியருழக் 

கைவரை நில்லாது கடிதேற் நறெருத்தொடிப்ப 

வழுக்கெ ராய மமர்ந்தது கூற்றம் 
எழுந்தது பலசன மேறுதொழு விட்டன 

கோல வரிவளை .தானுக் 

கால்வன போலுங் கடி.மடகழ் வோர்க்கே” 

இத சுரிதகம். 

இஃது இடையிடை தனிச்சொற் பெற்று ஈற்றடிகுறைந்து 

ats மூன்று தாழிசை பெற்றுவர்தமையாற் குறைச்சிஃருழிசைக் 

கொக்சகக்கலிப்பா, சிறப்பில் வெண்டளையால் வந்து, காலடித் தர 
வாகி யிரண்டடிச் தாழிசையாலும், ஆறடிச் சுரிதகத்தாலும் வந்த 

தெனக்கொள்கு, பிறதளையானும் வர் தவழிக் கண்டுகொள்க, 

(॥ தண்மதியேர் முகத்தாளைத் சனியிடத்து ஈனிசண்டாம் 

குண்மதியு முடணிழையு முடன்றளர முன்னாட்கண்
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* கண்மதியோர்ப் பிவையின்றிக் காரிகையை கிறைகவர்ஈது 

பெண்மதியின் மஒழ்ந்தகின் பேரருளும் பிறிதாமோ”' 

இது தரவு, 
(( இளால மிவள்வாட விரும்பொருட்குப் பிரிவாயேல் 
sors முகைவெண்பற் ரூழ்குழ றளர்வாளோ ) 

1! தகைநல மிவள்வாடத் தரும்பொருட்குப் பிரிவாயேல் 
வகைல மிவள்வாடி வருந்தியில் லிருப்பாளோ ) 

! அணிசல மிவள்வாட வரும்பொருட்குப் பிரிவாயேன் 
மணிஈல மகிழ்மேணி மாசோடு மடிவாளோ,) 

1 நாம்பிரியோ மினியென்று நன்னுதலைப் பிரிவாயேல் 

ஒம்பிரியோ 1மெனவுரைத்த வுயர்மொழியும் பமுசாமோ; 
£ குன்றளித்த திரடோளாய் கொய்புனத்துச் கூடியநாள் 

அன்றளித்த வருண்மொழியா 1 லருளியது மருளாமோ; 

6 இல்பகலு மூடியக்காற் சிலம்பொலிச்சீ றடிப.ரவிப் 
பல்பகலுர் தலையளித்த பணிமொழியும் பழுதாமோ” 

இவை யாறுச் தாழிசை, 

அதனால், 

இது தனிச்சொல், | 

8 அரும்பெற லிவளினுர் தரும்பொரு எதனினும் 
பெரும்பெற லரியன வெறுக்கையு மற்றே 
விழுமிய தறிமதி யறிவால் 

கெழுமிய காதலிற் றரும்பொருள் சிறிதே," 

இது சுரிதகம். 

இது சறெப்புடைத்தன்றளையால் சாலடித்தரவும் இரண்டடிச் 
தாழிசை ஆறும் தனிச்சொல்லும் காலடிச் சுரிசகமும் பெற்றுவர்த 

இயற்பல்ராழிசைக் கொச்சகக்கலிப்பா. குறைப்பஃருழிசைக் சொச் 

சகக்கலிப்பா வர். தவழிக் கண்டுகொள்க, 
(/ மணி௫ளர் நெடுமுடி. மாயவனுச் தம்முனும்போன் 

றணிசளர் கெடுங்கடலுங் கானலுந் தோன்றுமால் 

 ரைகிவர் தீவையன்ன நொப்பறைய ஜை றயன்னம் 

இரைகயந திலரகூரு மேமஞ்சார்-துை ற்வகேள்;. 

* கண்ம தியொப் பிவையின்றி ' எனவும் பாடம், 
*  என்றரின் ' எனவும் பாடம், 

[ ( ௮ருளுவதும் ' எனவும் பாடம்,
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' மலையென மழையென மஞ்செனத் இிரைபொக்டுச் 

கடலெனச் காற்றெனக் சடி துவர் திசைப்பினும் 

விமுமியோர் வெகுளிபோல் வேலாழி யிறக்கில்லா 

தெழுமுடீர் *பரந்தோங்கு மேமஞ்சார் துறைவகேள்." 

இவை யிரண்டுக் தரவு, 

(( சொடிபுரையு நழைறுசுப்பிற் குழைக்கமர்ந்த இருமுகத்தோள் 

தொடிகெடுழ்ந்த தோள்கண்டுஈ் துறவலனே யென்றியால்; 

! கண்கவர் மணிப்பைம்பூண் கயில்கவைய சறுபுறத்தோள் 

செண்பனிநீ ருகக்கண்டுர் செரியலனே யென்றியால்; 

(( நீர்பூத்ச சிரையிதழ்க்க ணின்றொ௫ுந்த புருவத்தோள் 

பீர்பூத்ச ,நதல்சண்டும் பிரியலனே யென்றியால்) 

! கனைவரல்யாற் நிகுகரைபோற் கைகில்லா' துண்ணெ௫ழ்ந்து 

கினையுமென் னிலைசண்டு நீங்கலனே யென்றியால்); 

! வீழ்சடரி னெய்யேபோல் விழுமநோய் பொறுக்கில்லா 
சாழுமென் 1ணிலைகண்டு மகல்கிலனே யென்றியால்) 

1! கலங்கவிழ்ர்ச ராய்கன்போற் களை துணை பிறிதின்றிப் 

புலம்புமென் னிலைகண்டும் போகலனே வென்றியால்."' 

இவை யாறுர் தாழிசை. 

அதனால், 

இது தனிச்சொல், 

! அடும்பயி விறும்பி னெடும்பணை மிசைதொறு& 

கொடும்புற மடலிடை யொடுக்கென குருகு; 

/செறிதரு செருவிடை யெறிதொழி லிளையவர் 

நெறிதரு புரவியின் மறிதருர் இமில்) 

1 அரசுடை சிரைபடை விரைசெறி முரசென 
நுரைதரு திரையொடு கரைபொருக் கடல்; 

( அலக்கொளி .விர்சுட ரிலங்கொளி 1: மலர்தொறுங் 
கலந்தெறி காலொடும் புலம்பின பொழில்." 

இவை கான்கும் அராகம். 
  

* ( பரந்தொழுகும் ' எனவும் பாடம், 

1 4 கிலைகண்டுர் தாக்கலனே' எனவும் பாடம், 

] (மறைதொறும்' எனவும் பாடம்,
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 விடா௮.து கழலுமென் வெள்வளையுர் தவிர்ப்பாய்மன் 

கெடாஅது பெருகுமென் கேண்மையு சிறுப்பாயோ; 

ஒல்லாது கீழலுமென் னொளிவளையுர் தவிர்ப்பாய்மன் 

சில்லாது பெருகுமென் னெஞ்சமு சிறுப்பாயோ;) 

! தாக்காது கழலுமென் றகைவளையுர் தவிர்ப்பாய்மன் 

நீக்காது பெருகுமென் னெஞ்சமு கிறுப்பாயோ,” 

இவை மூன்றும் தாழிசை, 

மறவாத €வன்பினேன் மனகிற்ரு மாறுரையாய் 

துறவாத சமருடையேன் நுயர்தீரு மாறுரையாய்; 
( காதலார் மார்பன்றிக் சாமக்கு மருர்துரையாய் 

ஏதிலார் தலைசாய யானுய்யு மாறுரையாய்) 

 இணைபிரிர்தார் மார்பன்றி யின்பக்கு மராச் துரையாய் 

துணைபிரிந்த தமருடையேன் றுயர்தீரு மாறுரையாய்,'' 

இவையுர் தாழிசை. 

எனவாக்கு, 

இது தனிச்சொல், 

1! பகைபோன் றதுதுறை; பரிவா யினகுறி; 
ஈகையிழர் த துமுகம்) ஈனிகா ணிற்றுளஎம்) 

soaps ததுதோள்) தலைசிறர் த.து.துயர் ) 

புகைபரர் ததுமெய், பொறையாயிற் றென்னுயிர்,"” 

இவையிரு£ ரெட்டம்போதரங்க வுறுப்பு, 

அதனால், 

இது தனிச்சொல். 

இனையது கினையா லனையது பொழுதால் 

இனையல் வாழி தோழி 1 துனைவரல் 

பனியொடு கழிக வுண்கண் 

என்னொடு கழிகவித் துன்னிய நோயே.” 

இது சுரிதகம், 

  

* 4 அருளஞுடையேன் ' எனவும் பாடம். 

1 * தொலையா ' எனவும் பாடம்,
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இது தீரவீரட்டித்.துத் தாழிசையாறும், தனிச்சொல்லும், ௮ரா 

சம் சான்கும், பெயர்த்துர் தாழிசையும், சனிச்சொல்லும், எட்டம் 
போதரங்கவுறுப்பும், தனிச்சொல்லும், சுரிதகமும் இவ்வாறு கலிக் 

கோதப்பட்ட ,ஐறுறுப்புமே மிக்குங் குறைந்தும் பிறழ்ச்,து முறழ்ரீது 

மயங்கியும் வந்தமையால் இயன் மயங்கிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா. 

(( காமர் கடும்புனல் கலந்தெம்மோ டாடுவா 
டாமரைக்சண் புதைத்தஞ்சுத் தளர்ந்ததனோ டொழுகலான் 

நீனா ஈறும்பைர்தார் தயங்கப்பாய்ர் தருளினாற் 
பூஸா முறத்தழீஇப் போதர்தா னகனசலம் 

வருமுலை புணர்ந்தன வென்பதனா லென்றோழி 
யருமழை தரல்வேண்டி.ற் றருகிற்கும் பெருமையளே” 

* அவனுந்தான், 

( ஏன லிதணதச் தூற்புகை யுண்டியக்கும் 

வானூர் மதியம் வரைசேரி 1னவ்வரைத் 
தேனி னிராலென வேணி யிழைத் இருக்கும் 
கானக மாடன் மகன்) 

( இறுகுடி மீரே சிறுகுடி. மீரே 
வள்ளி€ழ் வீழா வரைமிசைத் தேன்ளொடா 
கொல்லை குரல்வாக்கி மீனா மலைவாழ்நர் 
அல்ல புரிந்தொழுக லான் ; 

(4 காந்தள் கடி.கமழுக் கண்வாக் இருஞ்சிலம்பின் 
வாக்கமை மென்றோட் குறவர் மடமகளிர் 
தாம்பிழையார் கேள்வற் ரொழுதெழலாற் 1 றம்மையருர் 
தாம்பிழையார் தாந்தொடுத்த கோல் ; 

ஏனவாக்கு, 

(/ அறத்தொடு சீன்றேனைச் சண்டு இிறப்பட 
வென்னையார்க் குய்த் துரைத்சாள் யாய் ; 

அவரும், 

தெரிகணை நோக்டுச் சலைநோக்கிக் சண்சேந் ' 
தொருபக லெல்லா முருத்தெழுர் தாறி 
யிருவர்கட் குற்றமு மில்லையா லென்று 
தெருமந்து சாய்த்தார் தலை; ் 

*  அவன்றாலும்' எனவும் பாடம், 
1 * அவ்வரைச்சண்' எனவும் பாடம், 
[: * சன்னையரும், எனவும் பாடம்,
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தெரியிழாய் நீயுசின் கேளும் புணர 

வரையுறை தெய்வ முவப்ப வுவந்து 

குரவை தழீஇயா மாடக் குரவையுட் 

கொண்டு கிலைபாடிச் காண் ; 

ஈலலாய், 

ஈன்னாட் டலைவரு மெல்லை ஈமர்மலைக்சட் 

டாகாண்டார் தாங்குவா ரென்னோற் றனர்கொல் ; 
புனவேர்கைத் தாதுறைக்கும் பொன்னறை முன்றில் 
ஈனவிற் புணர்ச்சி நடக்குமா மன்றோ 

ஈனவிற் புணர்ச்சி ஈடக்கலு மாங்கே 

கனவிற் புணர்ச்சி கடியுமா மன்றோ ; 
விண்டோய்கன் னாடனு நீயும் வதுவையுட் 
பண்டதியா தீர்போற் படர்கிந்பீர் மம்கொலோ 

பண்டறியா தீர்போற் படர்ர்தர் பழன்கேண்மை 

கண்டறியா தேன்போற் கரக்கிற்பென் மற்கொலோ ; 

மைதவழ் வெற்பன் மணவணி காணாமற் 

கையாற் புதைபெறூஉள் கண்களுக் கண்களோ; 

என்னைமன், 

கின்சண்ணாற் காண்பென்மன் யான் ; 

கெய்த லிதழுண்கண், கின்கண்ணா சென்கண் மன'' 

எனவாக்கு, 

இத தனிச்சொல், 

கெதியதி செதிகுதி புரிதிரி பதியா வதிவனை முச்துதீஇத் 
தீகைமிகை வகைதொகை யறியுஞ் சான்றவ ரினமாக 
வேய்புரை மென்றோட் பசலையு மம்பலு 
மாயப் புணர்ச்சியு மெல்லா முடனீக்கச் 
சேயுயர் வெற்பனும் *புகுந்தனன் 
1 போதெழி லுண்கணும் பொரிகமா வினியே” (கலி-குறிஞ்-3.) 

இத சுரிதகம். 

இது வெள்ளை பலவுமயங்கி அடூரியவடியும் விரவிவர்தமையால் 

௮யன்மயங்கிசைக் கொச்சகக்கலிப்பா, இதன் முதற்கண் ணேரீற் 
தியற்சர் வந்தவாறு கண்டுகொள்க, 
  

* (வந்தனன்' என்ப து சலித்தொகை அச்சுட்பிர தியிலுள்ள பாடம், 
1 (பூவெழில்' என்பது சலித்தொகை அச்சட்பிரதியல் உள்ள பாடம்; 

41
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' நறுவேற்கைச் துறுமலர் ரன்னுதலார் கொண்டணிய 

வு௮பாக்காப் புனத் தருக ரொருறைஙின் றேமாகக் 

கடிசாவற் குறவர்தம் காப்பினாற் கதஞ்சிறந்திட் 

டிடியோடு முழக்கிற்றா யிருங்களிறு தோன்றலு 

மஞ்செமக்கு வந்தடைய வருளினால் வேல்விடலை 

வெஞ்சினத்தா லதன்மிறல்வீழ்ச் சென்றடர்தோள் கவைஇக்கொளப் 
பொற்பினான் முலைபொரிர்த த வென்பதினா லென்ரோழி 
கற்பினா லுலகினுட் சுரு தியதே யாகுமே,” 

இ தரவு, 

இவை 

அவனே, 

௮யன்மலைக் காவலன் காதல னாமே 

இவளே, 
௮.தற்கொண் டும்பயப் பெய்தினளே 

யானே, 

இதற்கொண்டும் பெரும்பட ரெய்தினனே 

அதனால், 
இதுவித ணிலைமை யெனுமது விதியுணரா 

மதுவிரி மலரிய ஞுறுவன எலர் ) 
அலர்சில பல.ரறி குறியுறு வகைகொடி 

தனையிது மிகநொது மலர்வரை வதைகட ஸனுமர்; 
தமர்தரு விதியென நுணுகி விலகடை 

தீமர்பல ௬டன்மகிழ் தகையின இவ டகை ; 
தகைபெறு குழலெழி லழல்சழல் பழியினள் 
பழிபட ரிடரொடு பல 

பல துயர் செலப்புரி 
புரிதெரி விலர்தமர் 
தீமர்பல தகுதியொ டெமரிவர் 

தீகுதகை மிகைநல விறலது விதி 

அராகம். 

இணியே, 

ஆட ஸனடைப் புரவிச் செம்பூட் சேசய்க் 
கூடலெனக் குயின்றன தோள் ; 

மறர்தரு தானைச் செங்கோற் ள்ளி 

யு.றந்தையிற் சிறர்தன மலை) 
மஞ்சுவரைத் திணிசோட் பூழியர் மன்னவன் .
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வஞூயென மலர்ந்தன கண்” 

இன்றே, 
பொலிக.நும் வினையே பொலிகநம் வினையே 

நாணணி கொண்ட, ஈன்னுத லரிவைக்கும் 
பூணணி கொண்ட பொக்குவரை மார்பற்கும் 
மனையீ சோதி வாழ்வொடு மல்கிய 

புனைமீ ரோதிக்கும் பொலிகறும் வினையே ) 
இவ்வகை, 

1 வினைசெய் மாக்களும் விரும்பினர் வாழ்த்திப் 
புனை5ல மெய்தின் நிப்பதியே 
நொதுமலர்க் கரைந்தன்று முரசு 

மணமொடு மகிழ்ந்தது மனை 
கண்ணொடு கெழீஇயின இளை ; 

அஃதான்று, 
முன்னாட் களவொடு பழகிப் 

பின்னாட் கற்பொடு புணர்ந்தன்றா லிதுவே” 

இதுவும், பிரிக்திசைக் குறளடிகளும் ௮க்தாதிச் தொடையாகிய 

௮ ராகவடிகளும் தனிச்சொற்களும் விரவி,மிக்குங் குறைக்ும் பிறழ்ச் 

அம் வக்தும், இடையிடை ஆரியங்களும் வெள்ளைகளும் மயங்கியும் 

வந்தமையின், மயங்கிசைச்கொச்சகக் கலிப்பா எனப்படும், பிரிந் 

இசைக் குறளடியாவன, இருசீரடிய முச்சரடியுமாய்வரும் அம்போ 

த.ரங்கமெனச் கொள்க, பிறரு மிவற்றுக் கலக்கண மிவ்வாறே சொன் 

ஞர். என்னை ! 

(( தரவே யாடியு மிரட்டியுஈ் தாழிசைச் 
இலெவும் பலவு மயங்கியும் பாவே 
ரொத்தா ழிசைக்கலிக் கொவ்வா வுறுப்பின 

கொர்ச்சசக் கலிப்பா வாகு மென்ப ” 

என்றார் ௮விஈயனார். 

॥ தரவே தர்விணை தாழிசை சிலபல 
வரன்முறை பிறழ வயற்பா மயச்டியும் 

தனிச்செற் பலவா யிடையிடை ஈடந்தவும் 
ஒத்தா மிசைக்கலி யுறுப்பினிற் பிறழந்தவும் 
  

* ! வளையீரேர் இ மடுழ்வொடு மல்திய ' எனவும் பாடம், 

1 வினையே மாக்களும் ' எனவும் பாடம்,
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வைத்தி வழிமுறையால் வண்ணக விறுவாய் 
மயக்கி வர்தவு மியங்குநெறி முறையிற் 
கொச்சகக் கலியெனக் கூறினர் புலவர் '' 

எனருர் சகாமவேளைக் கறுத்தபுத்தேள் சாமந்தாங்கிய ஈல்லாஇிரியர், 

(( எருத்திய லின்றி யிடைசிலை பெற்றும் 

இடைகிலை யின்றி யெருத்துடைத் தாயும் 
எருத்த மிரட்டித் இடைசிலை பெற்றும் 

இடைய திரட்டித் தெருத்துடைத் தாயும் 
இடையு மெருத்து மிரட்டுற வந்தும் 

எருத்த மிரட்டித் தஇிடைசகிலை யாருய் 

அடக்கியல் சாறு மமைந்த வுறுப்புக் 

இடக்கை முறைமையிற் கிழமைய தாயுக் 

த. ரவொடு தாழிசை யம்போ தரர்கம் 

... மூடுகியல் போக்கிய லென்றிவை யெல்லாம் 

மூறைதடு மாற மொழிந்தவை யின்றி 

யிடைகிலை வெண்டாச் லபல சேர்ர்து 

மற்றும் பிறபிற வொப்புறுப் பில்லன 

கொச்சக மென்னுச் குறியின வாகும்”! 

ஈனருர் காகச்கைபாடினியார். 

இனி ஒருசார் கொச்சகங்களை ஒரு போகு என்று வழங்கு 

வாரு முளர். மயேச்சுவரராற் சொல்லப்பட்ட ௮ம்போதரங்கமும், 

வண்ணகமும் என்றிரண்டு தேவபாணியுர் இரிர்.த, தரவொழித்து 

அல்லாவுறுப்புப் பெறினும், தாழிசை யொழித்து அல்லாவுறுப்புப் 

பெறினும், ௮ம்போதரங்கச்து ளோதப்பட்ட மூவகை யெண்ணும் 

நீங்கலும், வண்ணகத்துச் கோதப்பட்ட விருவகை யெண்ணு நீக் 
இனும், நீங்கிய உறுப்பொழியகத் கனிச்சொல்லுஞ் சுரிசுகமும் 

பெற்று வருவன ஒருபோகு எனப்படும், ௮வை, அ௮ம்போதரங்க 

உறுப்புக் தமீஇயின ௮ம் போதரங்க ஒருபோகு எனவும், வண்ணக 
உறுப்புத் சழீஇ.பின வண்ணச ஒர போகு எனவும் படும், என்னை? 

* கூறிய வுறப்பிற் குறைபா டின்றித் 
தேறிய விரண்டு தேவ பாணியும் 

தீ.சவே குறையினுச் தாழிசை மொழியிலும்
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இருவகை முத்திறத் தெண்ணே நீங்களும் 

ஒருபோ சென்ப வுணர்ர் தி னோரே” 

என்றார் மயேச்சுவரர். 

வரலாறு :--- 

ம சரைபொருநீர்க் கடல்கலக்கக் சருவரைமத் ததுவாகத் 

திரைபொருது புடைபெயரத் திண்டோளாற் கடைந்தனையே ; 

மூகில்பொரு துடல்கலங்க முழவுத்தோள் புடைபெயர 
வசல்விசும்பி னமரர்க்கு மாரமுதம் படைத்தனையே ; 

வரைபெரிய மத்தாக வாளரவர் சயிருகத் 

இரையிரியக் சடல்கடைஈது இருமகளைப் படைத்தனையே '' 

இவை மூன்றுக் தாழிசை, 

! அமரரை யமரிடை, யமருல கதுவிட 

துமரது புகழ்மிக மிகவிச லடுத்தனை '' 

இஃது ரா கம், 

( அலைகட லுலகமு மந்தணர்க் நேதனை ; 

உலகொடு கிலவிய வொருபுகழ் சுமர்தனை'' 

( ௮இக்ச ணரசெய்தினை) 

நீதிக்கண் மதிகீரம்பினை ; 
விளங்கெரி முதல்வேட்டனை ) 

துளச்கெரியவர் புகழ் துளக்ை ” 

இவை இடையெண். 

2 அலகு நீ; உலகு நீ) அருளு நீ) பொரு ந) 
கிலவு ரீ; வெயிலு நீ; ஈீழலு நீ) நீரு நீ” 

இவை யளவெண், 

௪சனவாக்கு, 

இ௫ தனிச்சொல், 

॥ பவழ மெறிதிரைப் பர்வைக் கோவே 

புகழ் துறை கிறைர்த.டொறாவே ஊர்தி
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யுலகுட னளந்தனை நீயே 
யுலகொடு கிலவுமதி யுதயவன் ர யொத்தே ' 

இது சுரிதகம், 

இஃது ௮ம்போகரங்க வொருபோகு, பிறவும் அம்போ 

தரங்க வுறுப்புப்பெற்று வர்க வம்ம்பாகாங்க வொரு? பாகு வந்த 

வழிச்கண்கிகொள்க, வண்ணகவுறுப்புப் பெற்றுவக்தன எல்லாம் 

வண்ணகவொரு பாகு, அவை வருமாறு: 

! அகலிடமு மமருலகு மமர்பொருது மறந்தோற்றுப் 

புகலிடின் குடைகிழலாப் புகுமரணம் பிறிதின்றி 
மறந்தோற்று கிறங்கருகி மாற்புசழு நிலைதஎரப் 

புறந்தோற்றுக் கழலார்ப்பப் பொருகளம் வெறிதாக 
மண்ணுலகு மறிகடலு மாமலையு கிலைகலங்க 

விண்ணுலகம் வியப்பெய்த வெஞ்சமத்து எலைத்தனையே ' 

" அதனால், 
/ கனைகட லுடைஇிரை கரைபொரக் கடைந்தனை ; 

முனைவரு மமரரு முறைமுறை வந்துசின் 
னிணைமலர் பலர்புகழ் பயில்வதோர் பண்பினை ; 
மருளுறு துதைகதிர் மணியது மணிசிற மருளுகின்குடை ; 

குடையது குளிர்சிழ லடைகுண வுயிர்களை ௮ளிக்கு சின்கால் ; 
கோலது செம்மையிற் குறைகடல் வளாக மாலையுங்காலையு 10H ip gros 

[கி ன் து] 

ச் 

இவை அராகம், 

( அருயிர்க் செல்லா மமிழ்தின் றமையா 

நீரினு மினிதுசின் னருள் 
௮ருளு மலைசடலு மாயிரண்டு மொக்கும் 

இருள்கொடி. மேற்கொண்டாய் கினக்கு” 

இவை பேரெண். 

' நீர்கலங்காச் தோய$) கிலவுலக மீந்தோய்ட; 
போரமர்ச் கடச்தோய்£) புனையெரிமுன் வேட்டோய்ரீ; 

ஒற்றவெண் குடையோய்£) கொற்றச்செங் கோலோய்ரீ: 
*்பாதையர் துறைவனீ பரியவ ஈீறைவனீ '' 

இவை ApnOpar. 
wihblahchcne ween penn மட வகைகள் அவலை... ல் வலை சவ. வச வயம் அதும் வகை அதக வட. பல ee ee Ei ee ௮ 

* (பாதைய' எனவும் பாடம்,
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எனவாக்கு, 

இது தனிச்சொல். 

! பொருகுடை வளாக மொருகுடை கிழற்றி 

யீருபிறப் பாளர்ச் இருகிதி மீந்து 
மனமகிழ்ர் தருள்புரி பெரும்புக ழச்சுத 
கோவே யினையை யாதலிற் பனிமதி 

தீவழு கந்தி மாமலைச் சிலம்ப 
ஈந்.இகிற் பரவுத ளாூவலர்ச் கரிதே'” 

இது வண்ணக வொருபோகு. பிறவும் வண்ணக வுறுப்புப் 

பெற்று வர். வண்ணக லொருபோகு வச்தவழிக் கண்கொள்க ) 

என்னை ? 

' தரவின் ரூத் தாழிசை பெற்றும் 
தாழிசை யின்றித் தரவுடைச் தாடியும் 
எண்ணிடை யிட்டுச் சன்னம் குன்றியும் 
அடக்கிய லின்றி யடி.கிமிர்ர் தொழு௫ியும் 
யாப்பினும் பொருளினும் வேற்றுமை யுடையது 

சொச்சக வொருபோ காகு மென்ப” (தொல்-பொ-செய்-149,) 

என்றார் தொல்காப்பியனார். ௮ வை 0ுயல்லாம் வந்தவழிக் கண்டு 

கொள்க. இவை யெல்லாம் (மற்றும் விகற்பம் பலவாய் வருஈவும்- 

கொச்சக மென்னுங் குறியின வாகும் ' என்பசனா ஓுரைத்துக் 

கொள்க, 

கேரிசை யொத்தாழிசைக் கலிப்பா, ௮ம்போதரங்க வொத் 

தாழிசைக் கலிப்பா, வண்ணக வொக்தாழிசைக் கலிப்பா, கலி 

வெண்பா, தரவு கெ!ச்சசக்கலிப்பா, கரவிணைக் கொச்சகக்கலிப்பா, 

9ஃருழிசைக் கொச்சகக்கலிப்பா, பஃறாழிசைக் கொச்சகக்கலிப்பா, 

மயங்கசைக் கொச்சகக்கலிப்பா என்னும் ஒன்பது கலிப்பாவும் 

வெள்ளைச் சுரிதக கேரிசை யொத்தாழிசைக்சகலிப்பா, ௮கவம் சுரிதச 

நேரிசை யொத்தாழிசைக் கலிப்பா, ௮ளவியலம்போதரங்க வொத் 

தாழிசைக் கலிப்பா, ௮ளவழியம்போதரங்க வொத்தாழிசைக் 

கலிப்பா, ௮ளவியல் வண்ணக வொத்தாழிசைக் கலிப்பா, ௮ளவழி 

வண்ணக வொத்தாழிசைக் கலிப்பா, கலிவெண்பா, வெண்கலிப்பா, 

இயற்றரவு கொச்சகக்கலிப்பா, சுரிதகத் தரவு கொச்சகக்கலிப்பா,
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இயற்ற ரவிணைக் கொச்சகக்கலிப்பா, சுரிசகத் தரவிணைச் கொச்சகக் 

சுலிப்பா, இயற்சிஃருழிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா, குறைச்சிஃறுழி 
சைச் கொச்சசக்கலிப்பா, இயற் ப்ருழிசைக் கொச்சகக்கலிப்பா, 

குறைப்பஃ்ரு மிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா, இயன் மயங்கிசைக் 

கொச்சகக்கலிப்பா, ௮யன் மயங்கசைக் கொச்சகக்கலிப்பா என 

விவவாறு விகற்பிக்கப் பதினெட்டாம், 

அவை மூன்று துள்ளசீலாசையாலு முறழ வைம்பத்துகான் 

காம். 

பதினெட்டுக் கலியினையும் ஆரிய Cet gs stor யிரண்டு மொழித் 

அ, அல்லாத பன்னிரு தளையானுங் கூறுபடுப்ப விரு நாற்றொரு 

பத்தாரும். 

* [ஒசையுர் தளையுங் கூட்டியுறழ ௮று நாற்று சாற்பத்தெட்டாம், 
ஒத் சாழிசைச் சலிப்பா வொழித்து அல்லாக் கலியுள் ஆசிரிய நேர்க் 

தளை யிரண்டும் ௮௬ வெரப் பெறும் என ௮வற்றோூக் கூட்டியுரைக் 

குங்கால் எழுழாற்,மிருபது கலிப்பாவாம்.] பிறவகையாலும் விகற் 

பிக்கப் பலவுமாம். என்னை? 

: ஒத்தா மிசைக்கலியென் ரோதிய வாறினையும் 

மூச்்.திறத் தோசையான் முன்மு.ரணி--வைத்து 

வமுவற்ற வாறிரண்டு வான்றளையான் மாற 

வெழுமுப்பத் தாரா மெனல் ” 

(/ சொச்சக மீரைர் தும் வெண்கலி யோரிரண்டும் 

வைத்திசையோர் மூன்றினான் மாறியபின்--மற்றவற்றை 
மாசில் பதினான்கு வான்றளையான் மாறவரு 
மாசிசர்ச வைந்நூற்று நான்கு '' 

இவை இருதிறமும் கூட்டினால் எழுநாற்றிருபது கலிப்பாவாம், 

பிறவாற்றானும் விகற்பிக்சப் பலவாம், 

! நான்கு முதலாக நாலைர் Osaps sera 

மான்ற வசவ லடிக்கெழுத்தா--மூன் றுடைய 

பதீதாதி யாகப் பதிற்றிரட்டி யீராக 

வைத்தார் முரற்கைச் கெழுத்து ” 

* இச்தொகை விவரம் ரல ஏசெளிலில்ை, 
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Cast separ தஇிசைசேர்ர் திருரான்கு 
நீதி ரலஞ்சேர்ச். து கிற்றலா--லோதிய 

மூன்றாங் இடக்கை முறைமை முரற்சைக்கு 

மூன்றாம் குலம்வகுத்தார் மூன்” 

வணிகர்ச் செண்ணில' மாவன;:-- 

! தனிமை யாற்றன் மூனிவில னாத 
லிடத் துத் தெருமரல் பொழுதொடு புணர்ச 

Hoag Ashs gage, சாமை 

வகுத்த லீட்டல் வாணிகன் றுறையே ” 

இவற்றை விரித்துரைத்துக் சொள்சு, 

' தரவே தரவிணை தாழிசை தாமுஞ் சிலபலவாய் 
மரபே யியன்று மயங்இயும் வந்தன வாங்கமைத்தோள் 

அ.ரவே ரகலல்கு லம்பேர் நெடுங்சண்வம் பேறுகொக்கைக் 
குரவே கமழ்குழ லாய்கொண்ட வான்பெயர் கொச்சகமே ”? 

யாப்பருங்கலச்காரிகை, 

இவ்வியாப்பருங்கலப் புறறடையை விரித்துரைத்துக்கொள்ச, 

[கலித்தாமீசையாமாறு.] 

87. அடியெனைத் தாகியு மொத்துவந் தளவினிற் 
கடையடி. மிகுவது கலித்தா மிசையே. 

என்பது சூத்தாம், இஃதென்னுதலிற்றோ வெனின், சலிப்பா 
வாமாறுணார்த்திக் கலிப்பாவின் இனமாமாறுணர்த் தவா னெடுத்தக் 
கொண்டார். இச்சூத்திரம் கலிப்பாவின் இனத்தினுள் தாழிசை 
யாமாறுணர்த்துத னுதலிற்று, 

இதன் பொருள்:--அடிலெவாயும் பலவாயும் வந்து, தத்தமி 
லொத்து ஈற்றடிமிக்கு வருவன வெல்லாம் கலியொத்தாழிசை 
யென்றும், கலித்தாழிசையென்றும் வழங்கப்படும் என்றவாறு. 

(அடியெனைத்தாகியு மொத்துங் சகடையடிமிகுவது கலித்தா 
ழிசையே' என்னாது 'வந்து' என்றும் (அளவினில்' என்றும் மிகுத்துச் 
சொல்லவேண்டியது என்னை 7 

(வந்து' என்று மிகுத்.துச் சொல்லியகாவ3, இரண்டடியினவாய் 
ஈற்றடி. மிக்கு வருவனவும், ஈற்றடி மிக்கு ஏனையடி. தம்முளொவ்வா 
தருவெருவனவு முள வொருசார்த் தாழிசை யென்ப தறிவித்தம் 
செனக்கொள்க. 

4g
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(அளவினில்' என்று மிகுத்துச் சொல்லியசாவத, ஒரு பொருண் 
மேன் மூன்றாய் வருவனவற்றைக் கலியொத்தாழிசை யென்றும், 
ஒன்றாயும் இரண்டாயும் மூன்றின் மிக்கும், மூன்றாய்ப் பொருள் 
வேருயும் வருவனவற்றைக் கலித்தாழிசை யென்றும் பெயர் வேறு 

படுத்துச் சொல்லுவாருமுள ரொருசாராசிரிய ரென்பதறிவிசத்தற் 

கெளக்சொள்க. 

! கலித்தாழிசையே ' என்ற ஏகாரவிதப்புச் சொல்லவேண்டிய 
தென்னை ? ஈற்றடி. மிக்கு ஏனையடி யொத்து வருவனவற்றை யெல் 
லாஞ் சிறப்புடைச் கலித்தாழிசை யென்றும், ஒவவாது வருவனவற் 

றைச் சிறப்பில் கலித்தாழிசை யென்றும், ஈரடியானலும் ஈற்றடி மிக்கு 

வருவனவும் சிறப்பில் கலித்தாழிசை யென்றுஞ் சொல்லுவ ரொரு 
சா.ராரிரியரென்பது ௮.றிவித்தற்கு வேண்டப்பட்டதெனக் கொள்க, 

வரலாறு: 

“Qeri Ser ang ph குளவி யடுக்கத்தெம் 

பொய்தற் *றுகுடில் வாரனீ யைய ஈலம்வேண்டின் ) 
“ gw Biter arg g மருவி யடுக்கத்தெம் 

மாசில் சிறுகுடில் வா.ரனீ யைய ஈலம்வேண்டின் ) 

! மென்றினை காத்து மிகுபூங் கமழ்சோலைக் 

குன்றச் ஈறுகுடில் வாரனீ யைய ஈலம்வேண்டின்'' 

இவை யிரண்டடியாய் ஈற்றடி மிக்கு ஒரு பொருண்மேன் மூன் 

றடுக்கி வர்தமையாற் கலியொத்தாழிசை எனப்படும், 

! வாள்வரி வேங்கை வழக்குஞ் சறுநெறியெய் 
கேள்வரும் போழ்தி னெழால்வாழி வெண்டிங்காள் 
கேள்வரும் போழ்தி னெழாதாய்ச் குறாலியரோ 
நீள்வரி நாகத் தெயிறே வாழி வெண்டிங்காள் ”' 

இஃது ஒரு பொருண்மேல் ஒன்றாய் ஈற்றடி மிக்கு ஏனையடி. தம் 
முள் ஒத்து வர்சமையாற் சிறப்புடைக் கலித்தாழிசை எனப்படும். 

! திலமகள் கேள்வனு ரேர்கழலி னானும் 

ஈலமிகு கச்சியார்கோ வென்பவே 
கலமிகு கச்சியார் சோவாகி னானுஞ் 
சலைழிகுதோட் சிங்கனவ னென்பவே செருவிடை யானையவ னென்புவே ” 

| TET; [7] 
  

* ‘Ap Sy.’ எனவும் பாடம்,
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M பூண்ட பறையறையப் பூத மருள 
நீண்ட சண்டயா னாடுமே 

நீண்ட சடையா னாடு மென்ப 

மாண்ட சாயன் மலைமகள் சாணவே காணவே” 

எனவும் இவை யொரு பொருண்மே லொன்றாய் ஈற்றடிமிக்கு 

இரண்டாமடிகுறைர்து ஏனையடி இரண்டுமொத்துவர்த சிறப்பில் 

கலித்தாழிசை. பிறவும் வர்தவழிக் கண்டுகொள்க, 

கலியொத்தாழிசை, கலித்தாழிசையென்று வேழறுபடாதே 

அவற்றைக் கலித்தாழிசையென்று வழங்கவு மமையும், இவற்றை 

யெல்லாம் விகற்பித்துச் சறப்புடைக் கலியொத்தாழிசை, சிறப்பில் 

கலியொத்தாழிசை, சறப்புடைக் கலித்தாழிசை, ரழெப்பில் சலித் 

தாழிசை என்று கூறுபடுப்ப சான்காம், அவை இெறப்புடைத் 

தளையானும், சிறப்பில் தளையாலுங் கூறுபடுத்து ரோக்ச ஐம்பத் 
தாறாம், அவையெல்லாம் வச்தவழிச் சண்டுசொள்க, என்னை ) 

(1 அந்தடி. மிக்குப் பலசில வாயடி, 

*தந்தமி லொன்றிய தாழிசை யாகும் '' 

எனருர் காக்கைபாடினியார். 

(! அநத வடிமிக் கல்லார் வடியே 

தந்தமு சொப்பன கலித்தா மிசையே” 

என்றார் சறுகாக்சைபாடினியார், 

ஈற்றடி, மிக்கள வொத்தன வாடப் 
பலவுஞ் சிலவு மடியாய் வரினே 

கலிப்பா வினத்துச் தாழிசை யாகும் " 

சான்றார் ௮விரயனார், 

£ அடிபல வாடயு&் கடையடி. சமிகற் 

1கடி.வரை யில்லைக் கலித்தா மிசையே"! 

என்றார் காமனைச் காய்ச் தவர் சாம ம௫ழ்ர்த ஈல்லாஏரியர், (௩௪) 
  

* :தந்சமிலொன்றி” எனவும் பாடம், 

1 'கடிவரை யில்லா' எனவும் பாடம்,
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[கலித் துறையாமாறு.] 

88. நெடிலடி நான்காய் நிகழ்வது கலித் துறை, 

இஃதென்னுசலிற்றோவெனின், கலித்துறையாமா றறுணர்த் 

் க.5ைைதலிற்௮ு, 

இதன் பொருள:;--ஐஞ்£€ரடி. ரான்காய் ஈடப்பது கலித்துறை 

எனப்படும் என்றவாறு, 

( ரெடிலடி. ரான்காயது கலித்துறை' என்னாது 'நிகழ்வது ' 
என்று மிகுத்துச் சொல்லவேண்டிய தென்னை?! அடிமறியாய் ஐஞ் 

சீர் சாலடியாய் வருவனவற்றைக் கலிமண்டிலத்துறை யென்றும், 

அடிமதியாகாதே யைஞ்சர் காலடியால் வருவனவற்றைக் கலிடிலைத் 

துறை யென்றும் வழங்கப்படு மென்ப தறிவித்தற்கு வேண்டப் 

பட்டது, 

அவை வருமாறு: 

(1 மிக்க மாதவம் வீட்டுல கடைதலை விளைக்கும் 

தக்க தானங்க டணப்பரும் போகத்தைப் பிணிக்கும் 
தொக்க லங்க ளியக்கமி றுறக்கத்தைப் பயக்கும் 

சிக்கெனப் பூசனை இிகழொளிப் பிழம்பினைச் திருத் தும்” 

இஃதடிதோறும் பொருண்முடிக்து, அடிமமியாய் ஐஞ்சேடி 

யர்ன் வந்தமையாற் கலிமண்டிலத்துமை எனப்படும். 

யானுச் தோழியு மாயமு மாடுச் துறைண்ணித் 
தீர்னுந் தேரும் பாகனும் வர்தென் னலனுண்டான் 
தேனும் பாலும் போல்வன சொல்லிப் பிரிவானேல் 
காலும் புள்ளும் கைதையு மெல்லாம் கரியன்றே 

இஃதடிமறியாகாதே ஓஐஞ்சீரடியான் வந்தமையாற் கலிநிலைத் 
துறை எனப்படும், பிறவும் வர். சவழிக் சண்டுசொள்க, 

இவை பதினாலு தளையாலும் கூறுபடுத்து சோக்க விருபத் 
தெட்டுத் அுழறையாம்போலு மெனக்கொள்ச, என்ன ] 

! ஐஞ்சீர் முடிவி னடி.த்தொகை கான்மையொடு 
எஞ்சா மொழிந்தன வெல்லாக் கலித்துறை 

ஈன்றார் சாச்சைபர்டினியார்,
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1 ஐஞ்சர் நான்கடி. கலித் துறை யாகும்” 

என்றார் ௮விஈயனார். (௩) 

[கலிவிநத்தமாமாறு,] 

89. அளவடி. நான்கின கலிவிருத் தம்மே 

இஃதென்னுதலிற்றோவெனின், கலிவிருத்சகமாமா றுணர் த்துத 

னுதலிற்ு. 

இதன்பொருள் :--நாற்€ராலாகிய நான்கடியுடையன வெல்லாங் 
கலிவிருக்த மெனப்படும் என்றவாறு, 

(அளவடி கான்சென கலிவிருசக் தம்மே' என்றவழி ஏகார 

விதப்பினால் ௮டிம,தியாய் நாற்சீர் காலடியால் வருவன கலிமண்டில 
விருச்தமென்றும், அடிமறியாகாதே நாற்சீர் காலடியால் வருவன 

கலிரிலைவிருததமென்றும் வழங்கப்படும் எனக் கொள்க, 

வரலாழு:-- ் 

( இந்திரர்க ளேத்துமடி. யீண்டுயிர்க ளோசம்புமடி. 

வெந்திறன் ஞாயிற்றெழில் வீவிலொளி வெல்லுமடி, 
மந்திரத்தி னோ துமடி. மா.துயரந் தீர்க்குமடி 
யந்த.ரத்தி னாயவிதழ்,த் தாமரையி னங்கணடி ”' 

இஃதடிமறியாய நிற்றலின் கலிமண்டில விருத்தம் என்று வழங் 
கப்படும் எனக்கொளக, 

(/ விரிகதிர் மதிமுக மடஈடை கணவனோ 
டரியுறு கொழுகிழ லசையின பொழுதஇினி 
*னெரிகரு தளிர்சினை யிதழ்மிசை யுறைவோன் 

த.ரலில னெனின்மன முரைமின் மெனவே” 

இஃதடிமதி 'யாகாதே நின்றவாறே நின்று பொருள்பயத்தலிற் 

கலிநிலை விருத்தம் என்று வழங்கப்படும், இவை தளையாற் கூறு 
படுத்து ரோக்க விருபத்தெட்டு விருத்தமாம், ௮வையெல்லாம் வரத 

வழிக் கண்டுகொள்க, (அளவடி சான்சென ' என்று பன்மை 

சொல்லியவதனான் கலியொலி வழுவாது சாற்சீர் சாலடியான் வரு 
வன வெல்லாம் தரவு கொக்சகச் கலிப்பாவென்று வழங்கப்படும் 
எனக்கொள்க, வரலாறு:-- 

ண்ட் 

* ( செரிதரு' எனவும் பாடம்,



Ba. யாப்பருங்கல விருத்தி 

*( செல்வப்போர்க் கசக்சண்ணன் '' என்பது கலித்தளையான் 
வந்தது. 

(/ நாற்சீர் சாலடி. வருவ தாயி 
னொலியி னியைந்த கலிவிருச் தம்மே” 

என்றார் ௮விஈயனார். | 
! ஐஞ்சீர் சாற்€ ரடி. ரான் காயி 
னெஞ்சாக் கலியின் நுறையும் விருத்தமும்” 

என்றார் மயேச்சுவரர், 

! நாலொரு ரா னடந்த வடி.த்தொகை 
மீரிரண் டாகி யியன்றவை யாவுல் 
காரிகை சான்ற கலிவிருத் தம்மே”' 

என்றார் காக்கைபாடினியார். 
( நாற்சீர் நாலடி. சலிவிருத் தம்மே”” 

என்றார் சறுகாக்கைபாடினியார், 

கலிக்செமாயெ தாழிசை, துறை, விருத்தம் என்னும் மூன்றி 
னுள்ளும் ஒரு பொருண்மேல் மூன்றாய் வருந் தாஜிசையை ஒருபுடை 

யொப்புமைகோக்கி ஒருபொருண்மேன் மூன்றாய்வருர்தாழிசையைச் 
சிறப்புறுப்பாகவுடைய வொத்தாழிசைக் கலிப்பாவின் இனமென்றும், 

ஒரு பொருண்மே லொனராயும், இரண்டாயும், மூன்றின் மிக்கும் 

வருர் தாழிசையை மிக்குங் குறைக் துங் கடத்தல் என்னு மொப்புமை 

சோக்கிக் கொச்சகக் கலிப்பாவின் இனமென்றும், ஐஞ்£ரடி சொச் 

சகத்துள் ௮ருகிவருமாகலின் ௮வ்வொப்புமையாற் கலித்துறையை 

யுங் கொச்சகக்கலிப்பாவின் இனமென்றும், விருத்தம் காற்2ர் காலடி. 

யால் வருதலிற் கலிவெண்பாவின் இனமென்றும், ௮வற்றா லொரு 

புடை யொப்புமை நோக்கப் பாச்சார்த்தி வழங்கப்படும் எனச் 

கொளச;, 

॥ அடிவரை யின்றி யளவொத்து மந்தடி. நீண்டிசைப்பிற் 
கடி.தலில் லாக்கலித் தாழிசை யாகுக் கலித் துறையே 
நெடிலடி. நான்காய் சிகழ்வது நேரடி யீரிரண்டாய் 

, விடினது வாகும் விருத்தர் திருத்தகு மெல்லியலே ” ட் 
ஃயாப்பருங்கலக்காரிகை, 

இவ் வியாப்பருங்கலப் புற௱டையை விரித்துரைத்துக் கொள்க, 

கலிப்பாவும் இனழம் ழடிந்தன், 

ர இச்செய்புளே 4919-ஆம் பச்கத்திற்காண்ச,
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[வஞ்சிப்பாவாமாறு.] 

90. தாங்க லிசையன வஞ்சி மற்றவை 
யாய்ந்த தனிச்சொலோ டகவலி னிறுமே, 

இஃதென் னுதலிற்ரோவெனின், நிறுத்தமுறையானே வஞ்டப் 
பாவிழ் கோசையு மீறுமாமா அ௮ணர்த்துத னுதலிற்று, 

இதன்பொருள் :---தூங்கலோசையைத் தமக்கோசையாச 

வுடைய வஞ்?ப்பாச்கள் ; ௮வைகாம் தனிச்சொல்லோடு புணர்ந்து 

ஆசிரியச் சுரிதகத்தால் இறும் என்றவாறு, 

( தூங்கலிசையன வஞ்சி யாய்ச்த தனிச்சொலோ டசவலி 

னிறும ' என்றாலுந் கருதிய பொருளைப் பயக்கும். ! மற்றவை' 

என்று மிகுத்துச் சொல்லவேண்டிய தென்னை ! ஏர்திசைக் தங்ச 
Hb, அ௮கவற்றமாங்கலும், பிரிந்திசைத் தூங்கலும் என மூன்று 
வகைப்படுர் தாங்கலோசை என்பதறிவித்தற்கு வேண்டப்பட்டது, 

இரண்டு வஞ்9ப்பாவினையு மூன்று தூங்கலோசையாலும் உறழ 

ஆரும்; இரண்டு வஞ்சப்பாவினையும் பதினான்கு தளையாலுமுறழ 
விருபத்தெட்டாம்; ஓசையும் தளையுங் கூட்டியுறழ எண்பத்து 

நான்காம் எனக் கொள்க, 

தூங்க லிசையன வஞ்சி மற்றவை தனிச்சொலோ டகவலி 
னிறுமே ் என்னாது '! ஆய்ந்த ' என்று மிகுத்துச் சொல்லியது ஒரு 

சாரார் வேற்றடி விரவாத வஞ்டப்பாக்களை இன்னியல் வஞ்சிப்பா 

எனவும்; வேற்றடி விரவிவர்த வஞ்டிப்பாக்களை: விரவியல் வஞ்சிப்பா 

எனவும் வேண்வெ ரென்ப தறிவித்தற்கு வேண்டப்பட்ட. 

இவ விரண்டு வஞ்சிப்பாவினையும் இவ் விருபெயரானும் கூறு 

படுப்ப சான்காம்; ௮வை, இன்னியற்குறளடி. வஞ்சிப்பா, விரவியற் 

குறளடி வஞ்சிப்பா, இன்னியற் ிந்தடிவஞ்சப்பா, விரவியற் இந்தடி 
வஞ்சிப்பா என, இவை மூன்று தூங்கலோசையானு முறழப் பன் 

னிரண்டாம். ௮வை பதினாலு தளையாலுக் கூறுபடுப்ப வைம்பத்தா 

ரூம், அவை ஓசையுச் தளையுக் AL. OP நாற்றறுபக்தெட்டாம், 

பிறவகையாலும் விகழற்பிக்கப் பலவுமாம் எனக்கொள்க, 

அவற்றிற்குச் செய்யுள் வருமாறு :-- 

1 பார்பரவிய பருவரைத்தாய்க் 

கார்கவினிய சசழொளியாய்
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நீர்மல்க நீண்மலரவாய் 
திறமல்கயெ சேனினமுமாய், 

அதனால் 
மொய்மலர் துவன்றிய தேம்பாய் 
மலரடி, யிணையை வைத்தவா மனனே ” 

என்பது ஏச்இிசைசக் தூங்கலோசையான் வந்த குறளடி வஞ்சிப்பா. 

 பூர்சாமரைப் போசலமர 
தேம்புனவிடை மீன்றிரிதரும் 

வளவயவிடைக் களவயின்மகிழ் 

வினைக்கம்பலை மனைச்சிலம்பவும் 

மனைச்ிலம்பிய மணமுரசொலி 

வயற்கம்பலைக் கயலார்ப்பவும் 

நாளும், 
*மூழு மகிழ் தூம் கூரன் ் 

புகழ்த லானாப் பெருவண் மையனே ” 

என்பது ஏச இிசைக் தூங்கலோசையான் வந்த குறளடி வஞ்ூப்பா, 

(। பானல்வாய்த் தேன்விரிர்தன 

கானல்வாய்க் கழிமலர்ந்தன 

ஞாழலொடு நறும்புன்னை 

தாழையொடு மாறாகுயிர்ப்ப 
வண்டல்வாய் ஈறுநெய்தல் 

கண்டலொடு கடலுடுத் துத் 

தவளமுத்தஞ் சங்கீன்று 

பவளமொடு ஜெமிர்ர் து.ராஅ௮ய் 
இன்னதோர், 

கடிமண முன்றிலு முடைத்தே 
படுமீன் பரதவர் பட்டினர் தானே” 

இஃது ௮கவற்றாங்கற் குறளடி வஞ்சிப்பா. 

! தொடியுடைய தோண்மணந்தனன் 
கடி.காவிற் பூச்சூடினன் 

நறைகமழ் சாந்தரீவினன் 

செற்றோரை வழிதேய்த்தனன் 
தட்டோரை யுயர்வுகூறினன் 

  

யூ மழ ' எனவும் பாடம்,
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ஙலியரென வாய்மொழியலன் 
மெலியரென மேற்செல்லலன் 

பிறரையொன் நிரப்பறியலன் 
இரப்போர்க்கு மறுப்பறியலன் 
வருபடையை யெதிர்கழறினன் 
பெயர்படையைப் புறங்கண்டனன் 
நெடுச்தெருவிற் ஜறேரோட்டினன் 
*கடும்பரிய மாசடாயினன் 

உடல்சினத்த களிறார்ர்சனன் 

தீஞ்சொற்றசும்பு தொலைச்சனன் 
வாவுவப்பப் ப௫ஜர்த்தனன் 

மயகச்குடைய மொழிவிடுத்சனன் 

ஆங்குச், 
செய்வகை யெல்லாஞ் செய்தன னாதவி 
னிடுக வொன்றோ ஈடுக வொன்றோ 
படுவழிப் படுகவிவ் விசல்வெய்யோன் றலையே,"' 

இ பிரிர்திசைச் தங்கற் குறளடிவஞ்சிப்பா, 

' கொடிவாலன குருகிறத்தன குறுந்தாளன 

வடி.வாலெயிற் றழலுளையன வள்ளு.ரன 

பணையெருச்தி ணிணையரிமா னணையேறித் 

துணையில்லாத் துறவுகெறிக் இறைவனாக 
யெயினடுவ ணிணிதிருச் தெல்லோர்க்கும் 

பயில்படுவினை பத் தியலாற் செப்பியோன் 

புணையெனத், 

இருவுறு இருர்தடி இசைதொழ 
1வெருவுறு நாற்கதி வீடுஈனி யெளிதே '” 

இஃது ஏந்திசைக் தூங்கற் சிர்.தடி வஞ்சிப்பா. 

 தொன்னலத்தின் புலம்பலைப்பத் தொடி த்தோண்மேற் 

பன்னலத்த கலக்தொலையப் பரிவெய்தி 

யென்னலச்தகை யிதுவென்னென வெழில்காட்டிச் 
சொன்னலத்தசைப் பொருள்கருத்தினிற் சிறக்தாக்கெனப் 

பெரிதும், ் 

கலங்கஞ ரெய்தி விடுப்பவும் 
சலம்பிடைச் செலவுஞ் சேணிவர் தற்றே” 

* தடும்பரி யூர்கடாயினன்' எனவும் பாடம், 
ர் விரிவுறு' எனவும் பாடம், 
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இஃ்தகவற்.றாங்கற் Ae sy. வஞ்சிப்பா, 

*! பாலத்தஞ் செலவிவளொடு படுமாயி 
னீ ரவத்தை ஈடைவேண்டா வினிஈனியென 
ஈஞ்சிறு குறும்பிடை மூதெயிற்றியர் 
சிறச்துரைப்பத் தெறககிர் சென்றுறு 
மாங்கட் டெவிட்டினர் கொல்லோ 

வெனவாக்கு, 

சொ .தமலர் வேண்டி கின்னொடு 
மதுகர முற்ற வாடவர் தாமே,” 

இது பிரிர்திசைத்தூங்கற் சர்.தடி. வஞ்சிப்பா, 

( அக்கண்வானத் தமரரசரும் 

வெக்களியானை வேல்வேர்தரும் 

வடிவார்கூர்தன் மங்கையரும் 
கடிமலரேர்திச் கதழ்ச்திறைஞ்சச் 

சிம்கஞ்சுமந்த மணியணைமிசை 
கொக்வெரசோடின் *கொழுகிழற்$ழ்ச் 

செழுடீர்ப்பவள த் இிரள்காம்பின் 

மூழுமதிபுரையு முக்குடைமழல் 
வெக்கண்வினைப்பகை விளிவெய்தப் 

பொன்புனைமெடுமதில் புடைவளைப்ப 
- வனந்தச தட்டய மவையெய்த 

சனந்தலையுலகுட னவை£க்க 

மந்தமாருத மருங்கசைப்ப 

வந்தர துர் துமி கின்றியம்ப 

இலக்குசாமசை யெழுர் சலமர 
சலக்ளெர்பூமழை ஈனிசொரித.ர 

இனிதிருர் து, 
அருணெறி ஈடாத்திய வாதிதன் 
திருவடி. பரவுதுஞ் சித்திபெறற் பொருட்டே” 

இது பொதுச்சீரான் வந்த குறளடி வஞ்சிப்பா, பட்டினப் 

பாலை யென்னும் வஞ்சி நெடும்பாட்டு திரியவடி. விரவி வர்,.த வேர் 
இசைத் தூங்கல் விரவியற் குறளடி வஞ்சிப்பா. விரவியற் Ae sy 

வஞ்சிப்பா வர் தவழிக் சண்டுகொள்க, தளைவிகற்பங்களால் வரு 
வனவும் வர்தவழிக் கண்டுகொள்க, 

* 4! குளிர்சிழல் ” எனவும் பாடம், 
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(( சன்நளை பாத் சனிச்சொற் சுரிதக 
மென்றிவை நான்கு மடுக்யெ தூக்கை 

வஞ்ச யெனப்பெயர் வைக்கப் படுமே” 

என்றுர் காக்கைபாடினியார், 

( தூக்க லிசையாய்த் தனிச்சொற் சுரிதகர் 
தான்பெறு மடி.தளை தழீஇ வரைவின்ரு 
யெஞ்சா வசையது வஞ்ூிப் பாவே” 

சான்றார் ௮விஈயனார். 

(1! தாக்க லோசை நீக்கா தாகி 

நாற்சீர் சிரம்பா வடியிரண் டுடைத்தாய் 
மேற்€ ரோதிய வைஞ்டர் பெற்றுச் 

சுரிதக மாசிரிய முரியதணி னடுத்து 
வரத தாயின் வஞ்சிப் பாவே'' 

சானருர் நீர்மலிர்ச வார்சடையோன் பே்மகழ்ஈ்த பேராசிரியர், 

! எரிரண்டோ டீ.ரா றெழுவா யிறுவாயாச் 
சேரு மெழுத்திரு£ர் வஞ்சிக்கா--மோரு 

செடிலடிக்கு சோர்தனவு மூவொரு£ர் வஞ்டிக் 
கடிவகுத்தா ரெட்டாதி யாய்ர்து” 

பன்னிய சீர்பயின்று பத்து கிலத்தவாய் 
மன்னவனைச் சேர்ர்து வனப்பெய்தி--மன்னுதலால் 

நான்காம் பாவென்றுரைக்கு நாம நூல் வஞ்சியை 

நான்காங் குலமென்றார் ஈன்கு'”' 

இவற்றை விரிச்துளைச்துக்கொள்க, 

இருடி, வஞ்சிச் கொன்பதுகிலத்தொடு முச்ரேடி வஞ்சி. 

சிறப்பின்மையால் ஒரு நிலமேயாகக் கொண்டு வஞ்சி யெல்லாமாய்ப்.. 

பத்து நிலமென்ப தொல்காப்பியனார் முதலிய தொல்லாசரியர், 

அதுகே இச்தாலுள்ளுர் அணிபு, 

ரான்சகாங் குலத்திற்குப் பத்து நிலமாவன, 

॥ ஆணைவழி கிற்றன் மாண்வினை சொடச்சல் 

சைச்சட னாற்றல் சரிவக்ச் துண்மை :
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யோவா முயற்சி யொக்கல் போற்றல் 

மன்றிடை மகிழ்த லொற்றுமை கோடல் 
இருர்திய வறத்திற் நீரா தொழுகல் 

விருந்து புறந்தருதல் வேளாண் டுறையே” 

சான்று ஒதப்பட்டன. 

(( மன்னவ னென்ப தாூரியம் 

வெண்டா முதலா மால்வகைப் பாவு 

மெஞ்சா காற்பால் வருணக் குரிய” 

சான்றார். வாய்ப்பியமுடையாராகலின், இதனை விரித்துரைத்துக் 

சொள்ச, ப (௩௭) 

[வஜ்சித்தாமீசையும் வஞ்சித்துறையு மாமாறு,] 

91. குறளடி. நான்மையிற் கோவை மூன்றுய் 
வருவன வஞ்சித் தாழிசை தனிவரிற் 

௮ுறையென மொழிப அணிந்திரி னோரே, 

இஃ்தென்னுதலிற்றோ வெனின், வஞ்சித்தாழிசையும் வஞ்சித் 

துறையுமாமா அுணர்த்துத னுதலிற்று, 

இதன் பொருள்:--இருரடி சான்காய் ஒரு பொருண்மேன் 
மூன்றாய் வருவன வஞ்சித்தாழிசை ; அுச்செய்யுள் கான்கடியாய் 
ஒரு பொருண்மேல் ஒன்றாய் வருவது வஞ்சித்துறை யென்று நூற் 
ுணிவுடையார் கூறுவார் என்றவாறு, 

தரு பொருண் மேலாகிய தொடர்ச்சி யிண்ட்மு் கோவைக் 

திளவியாற் கூறுபடுப்பதெனக் கொள்க, (தனிவரிழ் றுறையென 
மொழிப Bol A னோசே்' GT GOT (07 Gy) IB] கருதிய பொருளைக் 

சொண்டு நிற்கும், 'வருவன' என்று மற்றொரு வாய்பாட்டாற் 
சொல்லவேண்டிய தென்னை 1 

. ஒரு பொருண்மேன் மூன்றாய் அடிமறியாகாதே வருவனவற்றை 
வஞ்சி நிலை,த்தாழிசை யென்.றும், ௮டிமதியாய் வருவனவற்றை வஞ்சி 

மண்டிலத்தாழிசை யென்றும், ஒரு பொருண்மே லொன்றாய் 
அடிமதியாகாகே வருவனவற்றை வஞ்சி நிலைத்துறை யென்றும், 

அடிமதியாய வருவனவற்றை வஞ்சி மண்டிலத்துறை யேன்தும்
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வழங்குவ ரொருசாராசிரிய ரென்ப.தறிவித்தற்கு வேண்டப்பட்டது, 

௮ வற்றிற்குச் செய்யுள் வருமாறு;-- 

( இரும்பிடியை யிகல்வேழம் 

பெருந்கையால் வெயின்மறைக்கும் 

அருஞ்சு... மிறந்தார்க்கே 

விரும்புமென் மனனேசாண்; 

(( மடப்பிடியை மதவேழர் 

தீடக்கையால் வெயின்மறைக்கும் 
இடைச்சு.ர மிறந்தார்க்கே 

ஈடக்குமென் மனனேகாண்; 

( பேடையை யிரும்போத்துத் 

தோசையால் வெயின்மறைக்கும் 

காடக மிறந்தார்க்கே 

யோடுமென் மனனேகாண்” 

இவை யொருபொருண்மேல் மூன்றா யடி.மதியாகாதே QS SoM 
யால் வஞ்சிரிலைத்தாழிசை. வஞ்சி மண்டிலத்தாழிசை வர்தவழிக் 
கண்டுகொள்க. 

(! மார்வுற வணிந்தாலு 

மார்வுறாய் மணிவடமே 

தோளுறச் செறித்தாலும் 
தோளுராய் செளர்வளையே ”' 

இஃத ஒரு பொருண்மே லொன்றாய் ௮டி.மறியாசாதே வரச 
மையால் வஞ்சி நிலைத் துறை, 

4 மூல்லைவர்ய் முறுவலித்தன 

கொல்லைவாய்க் குருர்தீன்றன 
மல்லல்வான் மழைழமுழங்கென 
செல்வர்தேர் வரவுகாண்குமே ”' 

இஃது ஒரு பொருண்மே லொன்றாய் ௮டி.மறியாய் வர்தமை 
யான் வஞ்சிமண்டிலச் துறை. பிறவும் வர்தவழிச் கண்டுகொள்க, 
பிறரு மிவ்வாறே சொன்னார், என்னை 7 

(1! ஒன்றினை ரான்மை யுடைத்தாய்க் குறளடி. 
வர்தன வஞ்ரித் துறையென லாகும் ''
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6 குறளடி. கான்கவை கூடின வாயின் 

மூறைமையி னவ்வகை மூன்றிணைர் தொன்றி 

வருவன வஞ்சித் தாழிசை யாகும்” 

என்றார் காக்கைபாடினியார், 

எஞ்சா விரு£ர் நாலடி மூன்றெறனில் 

வஞ்சித் தாழிசை தணிவரிற் றுறையே '' 

என்றார் சிறுகாக்கைபாடினியார். 

! இரு£ர் நாலடி. மூன்றிணைர் திறுவது 
வஞ்சித் தாழிசை தனிவரிற் றுறையே '' 

சான்றார் ௮விஈயனார். 

/ இருசீர் நாலடி மூன்றிணைர் தொன்றி 

வருவது வஞ்சித் தாழிசை solider 

ஹஜனொருபொருண் முடிந்தது துறையென மொழிப ”' 

யேச்சுவரர். (௩.௮) 

[வஜ்சி விநத்தமாமாறு,] 

92, சிந்தடி. நான்காய் வருவது வஞ்சிய 
தெஞ்சா விருத்த மென்மனார் புலவர், 

இல்தென்னலுதலிற்றோவெனின் வஞ்சிவிருத்தமாமா றுணாத் 

sg spo. 

இதன்பொருள:--முச்சீரடி சான் குடைத்தாய் வருஞ்செய்யுள் 

வஞ்ிவிருதச்ச மென்றார் புலவா என்றவாறு, 

ST or (M7 IT Lo 

( சந்தடி சான்காய் வருவது வஞ்சியது விருச் ச மென்மனார் 

புலவர் ' என்றாலுங் கருதியபொருளைப் பயக்கும், *எஞ்சா' என்று 

மிகுத்துச் சொல்லவேண்டியதென்னை ? முச்சரடி சான்காய் ௮டி.மி 
யாகாதே வருவன வற்றை வஞ்சி கிலைவிருத்தம் என்றும், ௮டி.மதியாய் 

வருவனவற்றை வஞ்சி மண்டிலகிருத்தம் என்றும் வழங்குவர் ஒரு 

சா ராசிரிய ரென்பதறிவித்தற்கு வேண்டப்பட்டது, வரலாது:;-- 

( *வாளார் வார்கழல் வீக்கிய 

தாளார் தாமுடைர் தோடினார் 

* ॥வாளா'' எனவும் பாடம், 
அவை்துத்மனிற், in bik, os. ப ரய 4 gh 2. iit
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சாளை சாணுடை மக்சைமார் 

தோளை நாணிலர் தோயவே ” 
எனவும், 

'! முர்து கொன்ற மொய்ம்பினான் 
வரது தோன்ற வார்லை : 
யம்பி னெய்து கொன்றுசாய்க் 
இன்ப மெய்து வித்தபின் '” 

எனவும், இவை யடிமறியாகாதே வந்தமையால் வஞ்ச நிலை 
விருத்தம். 

'* சொல்வ லோம்புமின் ரோரனி 
செல்ல லோம்புமின் நீரெறி 
கல்ல லோம்புமின் கைதவம் 
மல்லன் ஞாலத்து மாந்தர்காள் '' 

இஃதடிமறியாய் வர் தமையான் வஞ்9 மண்டிலகிருத்தம், பிற 
வும் வர்சவழிக் சண்டுகொள்க, என்னை ? 

குறளடி. சான் cor மூன்றொரு தாழிசை கோதில்வஞ்டத் 
துறையொரு வாது தணிவரு மாய்விடிற் இந்தடிரான் 
கீறைதரு காலை யமுதே விருத்தந் தணிச்சொல்வர் து 
மறழைதலில் வாரத்தி னாலிறும் வஞ்சிவஞ் சிக்சொடியே, 

யாப்பருங்சலக்காரிகை, 

இக்காரிகையை விரித்துரைத்துக் சொள்க, 

! முச்சீர் நாலடி  யொத்தவை வரினே 
வஞ்சி விருத்த மென்றனர் கொளலே ” 

என்ரூர் சிறுகாக்கை பாடினியார். 

' சிர்தடி சான்காய்வருவது வஞ்ச, எஞ்சாகிருத்தம்' என் நு 
பிறிதொரு வாய்பாட்டாற் சொல்ல வேண்டியதென்னை? எல்லாப் 
பாவுர் தன் €ீராலும், தன்றளையாலும் வருவன தீலையாகின்பாவென் 
௮, தன்சீருர் சன்றளையும் பிறபாவின் சரோடுச் தளையோடு மயக்க 
வருவன இடையாகின்பாவென்றும், தன்ரம் தன்றளையுமின் மியே 
வருவன சகடையாகின்பாவென்றும் வழங்குவ ரொருசா ரா௫ரியர் 
என்பதறிவித்தற்கு வேண்டப்பட்டது, என்னை? 

* தன்சீர் சிலையிற் றளைதம தழீஇய 
ச வின்பா வென்ப வியல்புணர்ம் தோரே
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மேனையவை விரலி னிடையெனப் படுமே 
தானிடை யில்லது கடையெனப் படுமே” 

என்றார் மயேச்சுவரர். 

வஞ்சநிலைத்தாழிசை மு. தலாகவுடையன செய்யுள் சிறப்புடை 

ஏழு களையாலும், சிறப்பில் எழுதளையானும் கூறுபடுப்ப ஒரோ ஒன்று 

பதினன்கு பாகுபாட்டைச் சொல்லும், பிறவகையாலும் விகற்பிக் 
கப் பலவுமாம், 

(! வஞ்சிப்பா நான்குர் தணவாமன் ரோசையா 
லெஞ்சாத வீராரு மீண்டவற்றை--யெஞ்சாத 
பந்தம் பதினான்இன் மாறப் பழுதின்றி 
வந்தன நூற்றறுபத் செட்டு” 

(£ ௮ம்தத் திற் பாவிற் இெமாய வாறினையும் 
பந்தம் பதினான்௫ னாற்பகுப்ப--வர் தன 
வெண்பத்து நான்கா மினியவற்றின் மிச்சனவும் 
பண்புற்றுப் பார்த்துக் கொளல் ” 

இவற்றை விரித்துரைத்துக்கொள்க. (௩௯) 

வத்சிப்பாவும் இனழம் மடிந்தன. 

[ புறநடை.] 
98. மிக்குங் குறைந்தும் வரினு மொருபுடை 

யொப்புமை நோக்கி யொழித்தவுங் கொளலே, 

இலஃ்தென்னுதலிற்றோ வெனின், மேற்சொல்லப்பட்ட பாக்கட் 
கெல்லா,மெய்தியதோர் இலக்கண முணர்த்துத னுதலிற்று, 

இதன் பொருள்:--மேற் சீரும் அடியும் வரையறுக்கப் பட்ட 

பாவும், பாவினமூம் சொன்னபெற்றியிற் மிரிக்து, மிக்கும் குறைச் 

தும் வர்தாலும், ௮வற்றை யொருபுடை ஒப்புமை நோக்கி யொழிர்ச 

செய்யுட்களையும் ௮வற்றின்பாற் சார்த்தி வழங்கப்படும் என்றவாறு, 

வரலாறு. 

! கோழியும் கூவின *குக்க ooops sor 
தாழியு ணீலத் தடங்கணீர் போதுமினோ 

ஆழிகுழ் வையத் 1தறிவ னடியேத்தி 
* ( குக்கில் குரலியம்பும் ' எனவும் £ குக்கல்குரல்சாட்டும் ' எனவும் பாடம், 
ர அண்ண லஐடிபோற்றி' எனவும் பாடம், ட் 
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கூழை ஈனையக் குடைந்துக் குளிர்புனல் 
ஊழியுண் மன்னுவோ மென்றேலோ ரெம்பாவாய் 

சாற்சீர் சாலடியால் வருவது கலிவிருத்தம் என்று வரையறுச் 

துச் சொன்னார். இஃது ஜக்தடியால் வர்ததாயினும் ஒரு புடை 
யொப்புமை கோக்கிக் கலிவிருத்தத்தின்பாற்படுத்து வழங்சப்படும். 
இதனைச் தரவு சொச்சகமெனினு மிழுக்காது. இ்து அ௮விகயனார் 

காட்டிய பாட்டு, 

: நீல சிறத்சனவாய் செய்கனிந்து போதவிழ்ந்து 
கோலச் குயின்ற குழல்வாழி செஞ்சே 
கோலக் குயின்ற குழலும் கொழுஞ்சிகையும் 

காலக் சனலெரியின் வேம்வாழி நெஞ்சே 

காலக் கனலெரியின் வேவன கண்டாலும் 
சால மயங்குவ தென்வாழி நெஞ்சே '' 

எனவும், 

(: வித்தகர் செய்த விளக்குமுடி. சவித்தார் 
மத்தக மாண்பழிதல் காண்வாழி நெஞ்சே 

மத்தச மாண்பழிதல் கண்டான் மயக்காதே 
asso ஈன்னெறிக்க ணில்வாழி செஞ்சே 
உத்தம நன்னெறிக்க ணின்தூக்கஞ் செய்தியேற் 
சித்தி படர்த றெளிவாழி நெஞ்சே” 

எனவும் இச்தொடக்கத்தன ஒருசார் வளையாபப்பாட்டும், 

* 4 கல்வினைக் கதிர்மணிச் சவண்பெய்து கானவர் 
கொல்லையிற் களிறேறி வெற்பே யாதே 
கொல்லையுட் களிறேறி வெற்பனிவ் வியஞுட்டார் 

பல்புகழ் வானவீன் ருளே யாசே 
பல்புகழ் வானவன் 1ருனொடுசார் மன்னர்க்கோர் 
நல்ல படா௮ பறையே யாதே” 

எனவும்), 

! ஈரித மிணர்நரீல மிடைதெரியா தரிச் இடூஉம் 
ஆய்கதி ரழற்செர்ரெ லரியே யாதே 
யாய்கதி ரழற்செர்ரெ லகன்செறுவி லரிந்திடுஉங் 
காவிரி வளகாடன் கழலே யாதே 

* (சல்லிணை' எனவும் பாடம், 

1 (தாள்சேரா' எனவும் பாடம், 
44
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காவிரி வளராடன் கழல்சேர் மன்னர்க் 

காரர ணிற்ற லரிதே யாதே ” 

எனவும், 

( கித் திலங் கழலாக சிரைதொடி மடால்லா£ 

எக்கர்வா னிடுமண லிணரே யாதே 

எக்கர்வா னிடுமண லிணர்புணர்ந் இசைந்தாடும் 

கொற்சையார் கோமானே கொடியே யாதே 
கொற்கையார் கோமான் கொடி த் இண்டேர் மாறற்குச 

செற்றர ணிற்ற லரிதே யாதே ” 

எனவும், இத்தொடக்கத்தன முப்பெட்டுச்செய்யுளும் ஆறடி. 

யான் மிக்கனவேனும், ஒருபுடை யொப்புமை நோக்கிக் கலிவிருத 

தத்தின்பாற்பரதது வழங்கப்படும், கொச்சகக்கலியின்பாற் படுத்தி 

னும் ஆம். இவை மிக்கன, 

இனிக் குறைந்து வருவன ஆடரியப்பாவிற்கு மூன்றடிச் சிறுமை 

என்ர ராயினும், சலிக்கும் வஞ்சிக்கும் சுரிசசமாய் இரண்டடியால் 

வர்தனவுமூுள. அவற்றையும் இவவிலக்கணத்தாற் குற்றமில்லை 

யென்று வழங்குப. மருட்பாவு மவ்வாடற எனக்கொள்க, 

வரலாறு:-- 

(( சுற்றுநீர் சூழ்டெக்கிற் 

பொற்றாமரைப் பூம்படப்பைத் 
செண்ணீர் 

நல்வய லூரன் சேண்மை 

*யல்விரும் கூர்தற் கலரா னாதே ” 

வஞ்சிப்பாவிற்கு மூன்றடிச் ரிறுமை என்று வரையறுத்துச் 

சொன்னார். இஃதிரண்டடியால் வர்ததாயினும், ஒருபுடை யொப் 

புமை கோக்கி வஞ்சிப்பாவின்பாற்படுத்து வழங்கப்படும், இரண் 

டடியால் வஞ்சவரும் என்றெ௫ித்தோ தினார், மயேச்சுவரர் முதலாய 
ஒருசா.ராசிரியர் எனக்கொள்க, என்னை ! 

! வெண்பா வா௫ரியங் கலியே வஞ்சியென . 
துண்பா வுணர்ந்தோர் நுவலுங் காலை 
      

* ( சில்லிரும், கூர்தல் ' எனவும் பாடம்,
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இரண்டு மூன்று நான்கு மிரண்டுர் 

இரண்ட வடியின சிறுமைக் கெல்லை 

என்று. ராகலின், அவர்காட்டும் பாட்டு:-- 

1 பந்தண்டினை மலர்மல்கெய பொழிற்பிண்டி 
வேந்தன்புகழ் பரவாதவர் வினைவெல்லார் 

அதனால், 
அறிவன தடி.யிணை பரவப் 
பெறுகுவர் யாவரும் பிறவா நெறியே ” 

இதனை முச்சர் வஞ்சியாக வலகிட்டுக் கண்டுகொள்க, *(சிி 

யகட்பெதினே '' என்னு மிணைக்குற ளாசிரியப்பாவிலுள் ஐஞ்சீரடி. 

யும் ௮ருகிவந்தன எனக்கொள்க. 

! அணிஎளர் சிறுபொறி யவிர்துத்தி மானாகத் தெருத்தேறித் 

துணியிரும் பணிமுர்நீர்த் 1தொட்டுழந்து மலர்ந்தனையே '' 

இக்கலியுள் ஐஞ்சீரடியும் வதன எனக்கொள்சு, 

ப கலியொடு வெண்பா வகவல் கூறிய 

வளவடி. தன்னா னடக்குமன் னவையே ”' (யாப்பருங்கலம்-27,) 

என்ற சூத்திரத்தில் (அவை' என்ற விதப்பினாலும், இச்சூத்தி 

இரத்தாலும் இவற்றையுங் குற்றமில்லையென்று கொண்டு வழகங்குப; 

புராண கவிஞராற் சொல்லப்பட்டவாகலின், 

 திலம்பா௮ய்ப்பா௮ய்ப் பட்டன்று நீலமா மென்றோள் 

சலம்போஒய்ப்போஒய்க் கெளவை செயல் '' 

இவ்வெள்ளையுள் ஐஞ்சீரடியும் வந்தன பிற வெனின் ௮ளபெடை 

இரும்; தளையும், அடியும்; தொடையுய கெடாமைப்பொருட்டு 

வேண்டுவதல்லது; ௮ளபெழுந்து கெடஙநின்றவிடத்து வேண்டப் 

படாது , என்னை 1 

மமாத்திரை வகையாற் றளைதம கெடாசிலை 

யாப்பழி யாமையென் றளபெடை. வேண்டும்” 

என்றா.ராகலின், 

அ தனால் முதற்சீர் புளிமாங்கா யாகவும் இரண்டாஞ்சா தே 

மாங்காயாகவும் ௮லகிட்டு சாழ்சீபேோயாகக் கொள்க, ஐஞ்சா வெள்ளை 

யுட் புகாமை யெற்றாற் பெறுதுமெனின், 
அஷ் 

  

“4 இச்செய்யுளே 258 ஆம் பக்கத்திற் காண்க. 
ர (தொட்டுத் துமி லமர்ச்தனையே' எனவும் பாடம்,"
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! ஐஞ்ச ரடுக்கலு மண்டில மாக்கலும் 

வெண்பா யாப்பிற் குரிய வல்ல ' 

என்று ஈக்£ரனா ரடி. நூலுள் எடுத்தோதப்பட்டமையாற் பெறு 

தம் ; (பிற நான்முடிர்தது தானுடம்படுதல்'' எண்பது தச்திரவுத்தி 

யாகலின், 

இனி ,ஆிரியத்துள்ளும், கலியுள்ளும் ஐஞ்£€ரடிவரும் என்பது 
சற்றாுற்பெறு.துமெனின், 

! வெண்டளை விரவியு மாசிரியம் விரவியும் 

ஐஞ்சீ ரடியு மூளவென மொழிப '” (தொ-பொ-செய்-08,) 

என்று தொல்காப்பியனார் எடுத்தோதினமையாற் பெறுதும். 

இப்பாட்டுக்களுஞ் செய்யுளியலுட் காட்டின வெனச் கொள்க, 

! தாழிரும் பிணர்த்தடக்கைத் 

தண்கவு ளிழிகடாத்துக் 
தாழ்வாகச் தம்பேணாக் 

சடுஞ்னெத்துக் களிற்றெருச்தி 
னிலனெளியச் தொகுபிண்டிக் 

கடன்மருளப் படைநடுவண் 
ஏற்றுரியி னிமிழ்மு. ரசல் 

கூற்றுட்க வெழீஇச்சிலைப்பக் 

கேளல்லவர் மிடல்சாய 

வாள்வலியா ணிலம்வெளவி 
முழுதாண்டவர் வழிகாவல் 

குன்றுமருளச் சோறுகுவைஇப் 
புனன்மருளான் னெய்சொரிந்து 

இருமறைமுதல்வர் வழிகாட்ட 

வாகுதியி னழலருத்திப் 
பல்சேள்விச் துறைபோகிய 

தொல்லிசையான் மீக்கூறுக் 

கொற்கையார் குலவேறே 
கூடலா ரடுபொருஈ 
வென்றியா் 

னல்கியார்த்ச வரிக்கணேயின் 

மர்புளியின் வ.ரவிசைப்ப 

கனிவிரும்பி ஈரயனோக்கி
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யினிவேண்டாகின் கணைத்தொழிலென 

வெனக்கொவ்வாமைப் பெரிதருளி 
தீனசக்கொப்பத் தலையளித்தனன் 

அதற்கொண்டுக், 

கலங்கொண்டன கள்ளென்கோா 
காழ்கோத்தன சூட்டென்கோா 

நெய்தனிஈ்த வறையென்சகோ 

குய்கொண்டன துவையென்கோ 
வெனைப்பலவெமக்குத் தண்டாது 

வைகறொறுக் கைகவிசொரித ரலை 
விலங்குகதி ரவிர்வெள்ளி 
யலங்குபெண்ணை வழியுறையினும் 

குளஞ்சேர்ந்து சனிகொட்பினு 
மருந்தே மார்ர்தனம் யாமே 

வருந்தல் வேண்டா *வாழககின் ரளே.” 

முப்பத்தாறடியான் வந்த இக்குறளடி. வஞ்சியுள், வென் தியான்' 

எனவும், (௮தற்கொண்டும்' எனவும் சீர்கூனாய் வர்.தன. 

தூக்க லிசையன வஞ்சி மற்றவை 

யாய்ர்த தனிச்சொலோ டசவலி னிறுமே ' 

என்றார். சுரிதகத்தருகு சனிச்சொலின்றி வர்ததாயிலும் வஞ் 

சிப்பாவென்றே வழங்கப்படும், பிறவும் புராணகவிஞரான் பாடப் 

பட்டு மிக்கும், குறைர்தும் வருவனவற்மை இவ்விலக்கண த்தான் ஒரு 

புடை யொப்புமைநோக்டுப் பெயரிட்டு வழங்கப்படும். என்னை 1 

(/ உணர்த்திய பாவினு சொத்த வடிகள் 

வசுத்துரை பெற்தியு மன்றிப் பிறவும் 
ஈடக்குன வாண்டை ஈடைவகை யுள்ளே” 

சான்றார் சாக்சைபாடினியார். 

/ ஒத்த வடியினு மொவ்வர் விகற்பினு 
மிக்கடி. வரினு மப்பாற் படுமே” 

சான்ருர் ௮விஈயனார். 

॥ பர்வு மினமுூ மேவிய வன்றி 

வேறுபட நடந்துக் கூறுபட வரினு 

மர்றறி புலவ ரறிந்தனர் கொளலே.'' 
  

* (வாழ்ககின் னருளே் எனவும் பாடம்,
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என்றார் பிறைநெடுமுடிக் கறைமிடற்றோன் பெயர் மகிழ்ந்த 

பேராசிரியர். 

வரிசை பெரிதுடைபர் கட்கலமுக் தாயர் 
புரிசை யொருசாரா ரம்பலமுந் தண்ணீரும் தன்னிலச்்த வல்ல- 

தெற்கொற்றித் தோன்றுச் திருசென் மலையேகம் [புரிசைக்குத் 

பொற்கொற்றி புக்கிருக்கு ஹூர்.” 

எனவும், 

 இடங்குற் இடங்கற் இடந்த கயலைத் 
தடங்கட் டடக்கட் டளிரியலார் கொல்லார்-இடங்கில் 

வளையாற் பொலிந்ததோள் வையெயிற்றுச் செவ்வாய் 
இளையாட்டி. கண்ணொக்கு மென்று," 

எனவும், 

: வஞ்சி வெளிய குருகெல்லாம் 

பஞ்சவ னான்மாடக் கூடலிற் கல்வலிது 

சோழ னுறந்தைக் கரும்பினிது தொண்டைமான் 
கச்சியிற் காக்கை கரிது.”' 

எனவும் வரும் இத்தொடக்கத்துப் பொய்கையார் வாக்கும், 

குடமூக்கிற் பகவர்செய்த வாசு தவனார் சரத முதலாகிய வொருசார் 

செய்யுட்களும் எப்பாற் படிமோவெனின், ஆரிடச் செய்யுள் எனப் 

படும். ஆரிடமென்பது உலக$யச்செய்யுட்கட் கோதிய உறுப்புக் 
களின் மிக்கும், குறைஈ்தங நடப்பன எனக்கொள்க. 

(வரிசை பெரிதுடையா'' என்பது மிக்கது, அல்லன மிக்குங் 

குறைந்தும் வர்.கன. அவ்வாரிடச்செய்யுள் பாடுதற்குரியார் க்கு 

தற்கும், கெடுத்தற்கும் அற்றலுடையராகி இம்மைமறுமை முக்கா 

லப் பண்புமுணர்ஈத விருடிக ளெனக்கொள்க, என்னை 1 

(! உலடயற் செய்யுட் கோதிய வளவயையிற் 
குறையவும் விதப்பவுங் குறையா வாற்றல் 
இருடி.கண் மொழிதலி ஞாரிட் மென்ப,” 

எனவும், 

(: ஆரிடச் செய்யுள் பாடுதற் குரியோர 
கற்றோ .ர்நியா வறிவுமிக் குடையோர்
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மூவகைக் சாலப் பண்பு முறையுணரு 

மாற்றல் சான்ற வருச்சவத் தோரே,” 

எனவுஞ் சொன்னார் பாட்டியன் மரபுடையாராகலின், வடா 

லுடையாரும் பிங்கல முதலாகய சந் ?தாபிரிதிகளுள் விருச்சச்சாதி 
விகற்பங்களாற் கடந்த உலகியற் சுலோகங்களின் 'மிக்குக் குறைக்துங் 

இடப்ப இருடிகளாற் சொல்லப்படுவனவற்றை ரிடம் என்று வழங் 

குவர் எனக்கொள்க, ௮ஃ்தே எனின், 

! ஏரி யிரண்டுஞ் றகா வெயில்வயிருக் 
காருடைய பீலி கடிகாவாச்--€ரிய 
வத்தியூர் வாயா வணிமயிலே போன்றதே 

பொற்றேரான் கச்சிப் பொலிவு.” 

 உடையராய்ச் சென்றக்கா லூரெல்லாஞ் சுற்ற 

மூடவராய்க் கோலூன்றிச் சென்றக்காற்-சுற்ற 

மூடைவயிறும் வேறு படும்." 

! கண்டகம் பற்றிக் கடக மணிதுளக்க 

வொண்செக் குருதியி* லோடி சடெர்தசே--கெண்டிக் 
கெழுதகைமை யில்லேன் இடர்தூடப் பன்னா 

ளமுதகண்ணீர் துடைத்த கை.” 

என்றிச் தொடக்கத்துப் பெருஞ்சித்திரனார் செய்யுளும், ஒள 

வையார் செய்யுளும், பத்தினிச்செய்யுளும் முதலாக வுடையன 

வெல்லாம் எப்பாற்படுமெனின், ஆரிடப்போலியென்றும், அரிடவா 

சகமென்றும் வழங்கப்படுமென்க, இவைகளெல்லாம் இருடிகளல்லா 

வேனையோ.ராகி மனத்ததுபாடவும், ஆகவும், கெடவும் பாடறரும் 

கபிலர், பரணர், சல்லாடர், மாஞூலர், பெருக தலைச்சாத்தர் இத்தொ 

டச்சகத்தோராலும், பெருஞ்சித்திரர் தொடச்சத்தோராலும் ஆரி 

டச் செய்யுட்போல மிகவும், குறையவும் பாப் பென எனக் 

கொள்க, என்னை? 

மனத்தது பாடு மாண்பி னோருஞ் 
சனத்திற் செடப்பாடுஞ் செவ்வி யோரு 

மூனிக்கணச் செய்யுண் மொழியவும் பெறுப'' 

என்பது பாட்டியன் மரபாகலின், 
  

ச (னோடு டெப்பதே' எனவும் பாடம்,
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வரலாழு:-- | 

(! இலால வாயினு மெட்டி பழுத்தாற் 

குலைல வாங்கணி கொண்டுண லாகா விலையாண் 

Cesena * எண்டு முறுவலிக் இன்ற 

வினையுடை செஞ்ச 1 வேறுசொ ளீரே,” ( இிருமர்திரம்-204.) 

இம் மூலர்வாக்கு மிக்கு வந்தவாறு கண்டுகொள்க, 

(! வச்சிரம் வாவி சிறைமதி மூச்குடை 

ரெற்றிரேர் வாக்சல் விலங்கறுத்த 

லுட்சச் சரவடச் துட்புள்ளி யென்பசே 

புட்கரனார் கண்ட புணர்ப்பு."' 

இ௮ மர்திரநாலிற் புட்கரனார் கண்ட வெழுக்துக்குறிவெண்பா. 

இஃ்திரண்டாமடி குறைந்து வந்தது. டங்கிற் டெங்கில்' என் 

லும் பொய்கையார் வாக்கு மிக்குவர்தது, 

' கறைப்பற் பெருமோட்டுக் காடு கிழவோட் 

கரைச் திருந்த சாச்தைத்தொட் டப்பேய் 

மறைக்க வறியாது மற்றுந்தன் கையைக் 

குறைக்குமாக் 1கூர்க்கத்தி கொண்டு.” 

இ௮ பூசத்தாருங் காரைக்காற் பேயாரும் பாடியது, இதுவும் 

இரண்டாமடி குறைந்து வந்தவாறு சண்டுகொள்க, அறிவுடைய 

ஈம்பியார்செய்த சரதம் எப்பாற் படுமோவெனின், தங்கலோசைக் 

தாய்ச் சரித் தருகு தனிச் சொலின்றித் “sr Sub Sours 

தடக்கை'' என்னும் வஞ்சிப்பாவேபோல வர்தமையாற் றனிச்சொ 

லில்லா வஞ்ிட்பாவென்று வழங்காமோவெனின், வழக்காம் ;) செவி 
யிவுமாஉவாய் வஞ்சியடியால்வரக்ு பொருளுறுப் பழிர் சமையால் 

உறுப்பழி செய்யுள் எனப்படும்; புறறிலை வாழ்த்தும், வாயுறை 

வாழ்த்தும், ௮வையடக்கய லும், செவியமிவு.றாஉவும் என்னும் பொ 

ருண்மேற் சலியும் வஞ்சியுமாய் வரப்பெரு என்றா. ராகலின். என்னை? 

! வழிபடு தெய்வ கிற்புறம் காப்பப் ்.! 

பழிதீர் செல்வமொடு வழிவழி சிறந்து 

பொலிமி னென்னும் புறகிலை வாழ்த்சே 

கலிசிலை வகையும் வஞ்சி யும்பெரறா.'” (மிதால்-பொ-செய்-1 10.) 
  

* (கொண்டு' எனவும் பாடம், 

t (வெய்து கொள்ளீரே' எனவும் பாடம், 

1 'கூன்கத்.இ' எனவும் பாடம்,



செய்யுளியல் ' 353 

1! வாயுறை வாழ்த்தே யவையடக் கயலே 
செவியறி வுதூ௨வென வவையு மன்ன” (தொல்-பொ-க111,) 

எனருர் தொல்காப்பியனார், 

 புறசிலை வாயுறை செவியறி யவையடக் 
கெனவிவை வஞ்டக் கலியவற் றியலா ”' 

என்றூர் ஈல்லாறலார். 

௮%தேயெனின், விளக்கத் தனார் பாடிய (கெடலருமாமுனிவர்*! 
என்னுங் கலிப்பா புறநிலைவாழ்த்தாய் வந்தது பிறவெனின், ௮ஃது 

ஆிரியச்சுரிககக்கான் வந்சமையாற் குற்றமின்றெனக் கொள்க. 

1 இருக்கொண்டு பெருக்க மெய்திவீற் றிருந் து 

குற்றங் செடுத்து விசும்பு தைவரக் 
கொற்றக் குடையெடுப் பித்து கிலநெளிய 
படைபரப்பி யாங்காங்குக் களிறியாத் து 

நாடுவளம் பெருகக் இளைகுடி யோம்பி 
ஈற்றாய் போல வுற்றது பரிந்து 
அுகத்துக்குப்பகலாணி போலவும் 

மக்கட்குக் கொப்பூழ் போலவும் 

உலகத் துக்கு மந்தரமே போலவும் 
நடுவு சின்று செங்கோ லோச்ச 

யாறில்வழி யாறு தோற்றுவித்துக் 

குளனில்வழி குளர்தொடு வித்து 
ழேயல்பாய்வழிக் கயல்பாயப் பண்ணியும் 

களிறு பிளிற்றும்வழி பெற்றம் பிளிற்றக்கண்டும் 
களிநூர் பலகாற் சென்று தேன்றோயவும் 
தண்புனற் படைப்பைத் தாயும் 
குழைகொண்டு கோழியெறிந்து 

இழைசொண் டான்றட்டும் 

இலக்கங்கொண்டு செங்கானாரை யெறிந்தும் 
உலக்கை கொண்டு வாளை யோச்௫ியுச் 
தங்குறை நீக்கியும் பிறர்குறை தீர்த்தும் 

நாடாள்வதே யரசாட்9ி,” 

எனவித் தொடச்கத்தனவும், பாசாண்டங்களும், ஒருசார்ச் 

சொற்கட்டும், கரிப்போக்கு வாசகத்து ஒருசார்ச் சொழ்கட்டும், எப் 
  

  

* இச்செய்யுளே 280-அம் பக்கத்திற் காண்க, 
49



854 யாப்பறாக்கலவிருத்தி 

பாற் படுமெனில், ௮வையெல்லாஞ் சொற்€ரடி எனப்படும் எனக் 
கொள்க ; 

' கட்டுரை வகையா லெண்ணொடு புணர்ந்து 

முற்றடி யின்றிக் குறைவு சீர்த் தா௫ியு 
மொழியசை யாயும் வழியசை புணர்ந்தும் 
சொற்டீர்த் இிறுதல் சொற்€ர்க் யெல்பே” 

என்பது இலக்கணமா தலின், 

சேய்யுளியன் முற்றும்,



பிழையும் திருத்தமும். 
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பிழை. திருத்தம் 

(ip BS Ceoor ரங்கனை 

இயனிலை a weet tev 

எண்டு ஈண்டுத் 
ஈண்டு ஈண்டுத் 

மதல் se p 
மொழிச் மொழி 
IOS Sor ADS Soar 
&) parton vs இழவனை 

ருமினிது ருனினிது 
வக்கு தூக்குத் 
றன்மையி லாசாஈ றன்மை யியலாசாக் 
கலைக்காச்கைப் கலைக்காக்கை 
இவ்விருவரிகளையும் நீக்கிவிடுக. 
வருஉ௰ வரூஉ௰் 
ஒவென்னு ஓ என்னு 

ஓ விவை குறியமற்றை ஒ இவை குறிய 
யேழ்நெட்டழுத்தா மற்றையேழ் நெட்டெழுத்தா 
அ௮வ்வெள்பெடை அவ்வளபெடை 
கைநொடி கைர்ரொடி 
௮க்கேன ௮ஃகசகேன 
ஒன்றைரை மாத்திரையாம் | ஒன்றரை மாத்திரையும் ஒரு 

மாதீதிரையுமாம் 
ஒரு மாதீதிரையுமாம் மாத்திரையாம் 
ஒரு மாத்திரை மாத்திரை 
மளவினதாய மளவினவாய 
ஒரு மாத்திரை யளவினதாசக் மாத்திரை யளவினவாகச் 
சொன்னாராகலானும் கொள்ச,| சொன்னாராகலின், 
மளபெடை யைகாரக் மளபெடையை காரக் 
கற்கக் கற்க 
நாகாக்கக் நாகாக்க 
வழாஅலே லாஅய்ரின் வழா௮லெல் லா௮கன் 
வாரார் வ.ர வாரா ரவர் 
செருப்புப் செறுப்புப் 
வழா௮.... கீடை வழா௮ல்.... இடை   
 



11 யாப்பருக்கலவிரு 

  

  

    

பக்கம், | வரி, பிழை, இருத்தம். 

33 28 | gar gus Quer...... இடை | எல்லா௮ என்,.... FOOL 
34 | 28,209 | இவ்விருவரிகளையு  நீக்கிவிடுக 
30 19 | மல்கான மல்கான் 
38 | , 9 (தளைதப pear gi 
9 10 | யாமைறின் । யாமையென் 
” 12 | னல்ல்கிய வெஃ ல்குணர் | ear co us வெல்குணர் 

” 13 வெஃ ல்குவர் வெல்குவா் 

ற 21 | பவள பவள்ள் 
9 22 | பவளக் பவள்ள் 
40] 94 )கூறுமாற்றே கூடுமாற்றாற் 

» இப்பக்க முடிவில், 

! வெள்ளையுட் பிறதளை விரவா ' என்னும் இலக்கணத்தோடு மாறு கொள் 

ஞுமாசலின், ஆண்டுக் குற்றியலிகரத்தை இவ்விலச்சணத்தால் அலகுபெரு 

என்று விலக்க வெண்டளையாம். 'அருளல்லதியாது ' என்புழிக் குற்றியலிகர 

மாமாறு-- என்னும் இவ்வரிகளைச் சேர்த்துக்கொள்க, 

  
        

41 | 10 |அழியா அழிய 
" 11 | ஆண்டுக் ஈண்டுக் 
” 22 | ஆண்டுக் ஈண்டுக் 
43 9 | அலயெல்பல அலஇயல்பில 
டி 25 | கூற்றிசைப்பப் கூற்றிசைப்ப 
44 6 |தூஉபத் அஉஉத் 
» 8 | மிசையான் சொன்ன மிசையான்கொா னன்ன 

ஈறுநுதலா OF 515 
” 9 | ரா௮மெ லார்மாமை 

9 24 | றளைதப றளைதம 
>) 26 | என்றும் என்று 
1 29 | ஒருகாற் ஒருசார் 
45 8 | pdargu ..... ஈன்றள நளைதம...... யென்றள 

17 | யிசைப்பப் யிழைப்பப் 

ம் 21 | யெழுந்தள யெழுத்தள 
" 28 | வியற்பா யியற்பா 
40 16 (தேட்டிடத்து தெட்டிடத்து 
90 16 | வேண்டிப் வேண்டிட்--- 
57 10 | இயற்€ரை, இயற்€ரை 

ள் உ. உரிச்ரை நேரீற்றுரிச்சீரை 
” » | Qurge அிரையீற்றுரிச் 
» 17 | நூலுடையார் ) என்னை ? தூலுடையார். 

)) 20 | என்றாராகலின் என்பதை நீக்கவிடுக, 

| 
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04 20,27 இவ்வரிகளின் பாடபேதத்தையே பாடமாகக் கொள்க, 

05 
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என்றும், 

சேர்த்துக்கொள்க. 

9 | மூன்னிறீஇக்-காக்கு 
4 | னாலசைச்சர்ச் 

22 | குடை ஈவை 
94 | துபி 
29 | பணிமொழி 

25 |‘ Quasi’ 
ட | வஞ்யுரிச்சர் 

2 (பெறாது 
15 | வக. ரமியையினமகரமும் 

21 | எனவும் 

97 | லானென்ச, 
2 | மூண்மையி 

10 | றந்த... வர்சனகூறிய 
11 | வஞ்ிச் குரைத்தன 
19 | அதனுட் 
28 | நேருற்ற 
24 
1] 
21 
95 | மருந்தே நல்குறு 

20 (இது 
1 | ஜரடியிற் 
3 | ஆசிடையிட்டும் 
5 | வுறுப்பினிறு திக 

13 | என்னுங் 
16 | யுருவிக்குப்     

  

வரி, | பிழை, இருத்தம், 

1 | ஒரோ அசை * ஒரோ வசை 
2 | சரெனப் படுமே £ரெனச் செப்பினர் புலவர் '” 
9 நான்கினும் நான்இனுள் 

9௨ | வளவயலி டைக் வள வயலிடைக் 

21-வது வரிக்குச்£ழ், ! கருவிளர் தண்ணிழல் கூவிளர்தண்ணிழல் ' 

29-வது வரிக்குக்£ழ், * கருவிளந்தண்பூ கூவிளச்தண்பூ ' என்றும், 

28-வது வரிக்குக்கீழ், 6 கருவிளாறும்பூ கூவிளஈறும்பூ ' என்றும், 

24-வது வரிக்குக்கீழ், * கருவிளாறுகிழல் * கூவிளகறுஈிழல் ' என்றும் 

| முன்னிநீ Qbear 

| COVCOE FET 
Ge னவை 

| தமி 

। பணிமொழி 

| பெறுதும்" 
, வஞ்ியுரிச்சீர் 

பெறுதும் 
வகார மிசையு மகாரக் 
என்னும் இதன் புறனடையா 

ட ஸனும், 
| லானும் என ச, 
Goo menu 

, ரூகலுமர்த,... வர்சன 
கூறிய வஞ்சிக் குரியன 

| HEMI 
| கேரிற்ற 

| இஃது 

| மருந்தே...... நல்குறு 

இஃது 
| eroule sale 
| ஆயிடையிட்டு 
வுறுப்பின் 
என்வும் 

யுருவக்குப் 
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பக்கம். வரி. 

99 

77 
78 

யாப்பருங்கலவிருத் தி 

பிழை; திருத்தம், 

26 | வளிதலைஇய - வளித்தலைஇய 
20 | மணியணிப்டுனற் மணியணைப்புன் 

4 )என எனஇவ் 

4-வது வரிக்குக்கழ், 

    

என்னும் இவ்வஞ்ூ விருத்தத் துள் ஐரசைப் பொதுச் சர்வர் 
தது. -என்று சேர்த்துக்கொள்க, 

9 இவ்வரியை நீக்இவிடுக, 

10 

24 
20 

2 
25 
8 
4 
6 

23 
29 

    

. | எனவும் ((ஞே.ரஃஃ ட உக 
** குர... எனவும் ் னம் வரும் 

பாவே - பெயரே 

செய்யுளகத்தும்-என்றவத : செய்யுளகத்து'-என்றத 
தாகவின் | னவாசகலின் 
வந்தது, | வச்தன, 
ரன்ன ்ரன்னவென் 
டுறவாய் நீயே டடுறவா தீமே 
1 வரைவிலவே ” வரை 
தாக தள்ளாக 
கிகழ்விப்பது A uso | Pegasus ப.துகியம 
கின்ற கின்றன 
நடுே ரியலா | நடுவு நேரியல் 
வியலா | வியல 
என்று ராகவின், | என்ராராகலின்,. 

கூறியதனாற்  கூறியவதனாற் 
யிரண்டு அவ்விரண்டு 
சிறப்பிலாசிரயிய சிறப்புடையாசிரிய 
சேரசைத்தளை நேர்த்தளே 
யத்தளை யதேர்த்தளை 
யத்தளை யகிரைத்தளை 
யத்தளை WACO Fw Cor 
வருஞ்சீர் Cal p ne வருஞ்சரும் நேீத்றுரிச் 
Moore ௮ச்சீர் 
வாசிரியச் €ீர்க்கென்று வாரியக் கென்றமையான் 
Quer sa Quem pa 
மூ சலசைச்சர் மூதலசை 
இவ்வரிகளில் ! எலாம் £ என்பவைகளை ' எல்லாம்” எனத் 

இருத்திக் கொள்க, 
புக்காரே புக்கார் 
வரினும்,..... வரினும் வருதலும்... வருதலும் 
கலித்தளை கலியடி. 
வெண்டளையும் என்பதை £க்கவிடுச, 

| 
 



பிழையும் இருத்தமூம் 
  

    

  

  

  
        

பக்கம், | வரி, பிழை, இருதீதம், 

90 16 | பிறதளை வெண்பாவினமுமம் பிறதளை 
» 24 | சாரார் சாராரும் 
97 & |/சோவின்மையோ வென்புழி' (கோவின்மையோ'வென்புழி, 
98 0 [மாறும் மாறும், 
1? 7 |யறையும், யறையும் 

ப் 24 | பட்ட.தெவமையும் பட்டதெனவுமமையும், 

” ” இதுவுக் eaenee சலின் இத..... 4 கிலின் 

49 11 | லரிபறக் லரி துபடக் 

” 21 முதலிய மு;தலாகய 
” 217 |சென்றதென சென்றவென 

101 6 |(றொகையாய | ரொகையாய் 
7,8,9 | இவ்வரிகளின் கடை மூன்று £ர்களை, 

வடக வுண வின் னொழியா துழுற்றுஞ் 
ர் சுடர்சூ ழொளிஞார்த் தியாகி 
ப ட்கட்கக பணிந்தார் வினைநீக் இரின்றார் '' 

என்றிய்வாறு பிரித்துக் கொள்ச, 

20 |முசலாகப் | மூ.தலாக ஒன்றுதலைச் சிறக் து 
102 20 | இவ்வடியை (இரைக்க ரக்சளிற் செழுமலைச் சந்தனத் திரள் 

களைக் கரைமேல்வைத்' என்றிவ்வாறு பிரித் துக்கொள்க, 
” 20 | இவ்வடியை (துணிகொண் டிலச்கு சடர்வேலி னோடு வரு 

வாணி தென்கொ றுணிவே' என்றில்வாறு பிரித்துக் 
கொள்ச. 

103 20 (மாறுபொருண்மேன் மாறு பொருண்மேன் 
106 2 |அருவெரும்; என்னை ? அருவெரப் பெறும் என்றும் 

கூறினார் ஆரியர் தொல் 
காப்பியனார் என்பதறிவித் 
தற்கு வேண்டப்பட்டது, 

» | $  இவ்விருவரிகளையும்£க்விடுச 
» 19 | தெண்ணுழிக் தெண்ணுகின்றுழிக் 

107 12 | உரிச்சரடி. உரியடி 

ன் 13 | இருசீர் இரு?ரும் 
” 16 |றைக் ரூற் 
” 26 (புலவரெனச் புலவரென்பதனைச் 

108 1 (சிந்தடி குறளடி 
110 4 | வரும்: (அவையே! வரும் எனக்கொள்க, அவை” 
111 5 | ser Goor கன்னோ 
113 23 (வேர்தன்போ னின்ற வேந்தன் போணின்ற 

» 214 | யேந்தெழி லாக யேர் தெழிலாக 
114 இப்பச்கத்தில் வரும் (அறிவா ரறியும்' என்னும் செய்யுளில் 

அடிதோறும் ஐர்தாஞ் ரையும் ஒன்பதாம் சீரையும் சாய்ச் 
சீர்களாகவும் ஏனைசசர்களை மாச்சீர்களாகவும் பிரித்துக் 

| Qa&rers,



  

  
  

    

  

  

  

vi யாப்பருக்கலவிருத்் தி 

பக்கம், | வரி, பிழை, இருத்தம், 

115 7 வசனையென்று வதனை * * 
” 9 | னம் பிறவும் னம். பிறவும் 

116 20 | வெள்ளடி. இயற் கெள்ளடி. 
9 2௦ | மனைக் கலு மனைச்சலக்கி 

118 12 | மொழியசை மொழியிசை 
” | வழியிசை வழியசை 
ர 16 | பெருமைய வணக்கு பெருமை யணக்கு 

119 3 : பாவினம் பா 
18 | விதவகையா விதிவகையா 
29 | மயக்இயும் மயக்கி 

122 11  'வாசிரியப்பாவிற்கு' என்பதை £க்இவிடுக 
று 51 | *விரைப்பைம்பூண்” *அவிர்பைம்பூண்” 

125 7 | 4இூரிய...... (அவற்றுள், ஆரிய 
126 8 சலமென்றற் நயமென்றற் 
127 25 7... *, of 
129 9 6 இழ்க்க.துவாய் 6 மேத்கதுவாய் 
” 8 (7 மேற்கதவாய் 1 இழ்க்கதுவாய் 
9 6 | Lee My WETS டையை... வழக்குகன்றுழி 
” 21 | சிறப்புடைத்து, A pi col sg 
» 26 | கொள்ச சொள்ச, 

180 ௦1 | வல்லின மெல்லின 
ல ௦2 | சக்கயாப்பிற் வர்தவழிகீ 

137 1 । வல்வினவெதுகை வல்லினவெதுகை, 
143 8 | பெளவம் வார்முகர் பெளவ மறமுகந் 
144 2௦ | உவை ௮வை 
145 11 | தழக்குரன் தழங்குகு.ரன் 
146 | 1,2 | * Qe@tr...... பொருள், இதன்பாட பேதமாகக் ழே 

குறிக்கப்பட்டிருப்பதே சரியான பாடம், அதனையே 
கொள்க, ் 

147 9 (பொருளால் வந்து என்பதை நீக்கிவிடுச 
151 2 | மயிலும் குயிலும் 
155 9 | திறவாய் Boar 

ன 21 | வர்ததாயினு aes saul oor 
159 10 | வது வரிச்குக்கீழ்--இணைச்தொடையாமாறு.- 76M UD SF 

சேர்ச் துக்கொள்க, 
ச் 17 2. 42. 
» 23 யெழுத்ே தான்றின் யெழுத்தொன்றின் 

101 8 | வினவும் வினவவும் 
» 18 | பொழிப்புமோனை பொழிப்புத்தொடை 

164 80 | பல்லேர் பல்லே 
165 7 |கூழை : கூழைத்தொடை 

1 | மேற்கதுவாய் மேற்கதுவாய்ச்தொடை 167 
  we



பிழையும் திருத்தமூம், vii 

  

  

  

  

பக்கம், | வரி, பிழை, இருத்தம், 

108 20 | 2ழ்க்க தவாய்மோனை இழக்க துவாய்த்தொடை 
170 24 | முற்றுமோனை மேூற்றுத்தொடை 

171 4 | Apudss3e00 Fond § 5S 
» 0 -| மூரணேயாம் மேரணேயாம் என்றற்கும், 

9 | மேற்றேற்கும் மென்றற்கும் 
» 17 | ரருளிலா ர்ருளில 

173 20 | ஆமாறு அச்தோதித்சொடையும் ஆமாறு 
” 2/ |(கூறுதும் 

184 10 | ஈண்டு உடுக்குறியிட்ட இடத் தில் 2ம் உடுக்குறியிட்டுக் காட் 
டிய பாடத்தைச் சேர்த்துகமகாள்க, 

” 16 | இடையிட்டக்தாதி (ட்ட டியர்தாத் இடை 

» 23 Fo some வாசஞ் 
1 24 | குழம்பு சந்சனக்குழம்பு 

185 1௦ | இயின்றித் யின்றித் 
189 6 | பொழிப்பு கூழை 
193 13 | பெறுபவோ பெறுபவே 
197 23 | கண்டலவர் சுண்டல் 
200 20 (னும், ன், 

» /20,21 | (கொள்ளுமோ வெணினும்” என்பதை நீக்கி விடுக. 
203 1 | பெருக்குழிச மன்றமறுக பெருமன்ற மறுக 
206 9 | மாலகாப்ப மால்காப்ப 

” 24 ; வேோரும்ப வேரரும்பும் 
ம் வெண்பா, அரியம், & 208 | 4 [வஞ்யென { கல்லி ஆசிரியம், சலி 

221 26 | (சா--லோரடியாம்' 4நாலோரடியாம்' 
268 9 |மூகுகுயிர்த்து மறாகுயிர்த்து 
273 19 | எலத்வை Sev 5 Sona 
275 29 | வானவனுர் மாயவனுந் 
217 2௦ | வமைஇத்தய் வமைஇத்தாய் 
278 10 | பெண்ணெரு பெண்ணொரு 
279 27 | வென விவ்வாற் வெனவும் இவ்வாற் 
289 1 | awWear வுயிர்க்க.ர 
296 21 (22, 984, 25 இவ்வரிகளில் நீ என்னும் ௮சையைத் தனி 

யாகக் கொள்ளாது அதன் முன்னுள்ள சீரோடு சேர்த் 
துக்கொள்க, 

331 2 | சண்டயா சடையா 
346 8 | மாறற்குச மாறற்குச் 
349 ௮ | பெர்தருளி பெரிதருளித்     103, 105, 107, 109, 111 இப்பக்கங்களின் தலைப்பில் 

‘ger Guan gb a’ என்றிருப்பல த. (அடியோத்து' எனத் 
இருத்திச்சொள்க,       வட்யத மரன் ் * கடச ய் ea யத 

45 A.



பாட பேதங்கள், 

eee fGen 

  

வேறு பாடம், 

  

92 

95 

97 

99 

106 

” 

107 

  

  

  

16 

24 

13 

3,4 

7,8 

27   

கருத்தே செலுத்தலென் நீரைம் செவியு 
நெறிப்பட வருவது பனுவற் றுறையே” 
என்றோதப்பட்டன. 
'அலரிரநாறு துவர்வா யமர்த்த Corde 
பககக கடய கரு$ல மதுவுண்ணவும் 
செழு£ர் ஈல்வய லூரன் 
ஏழாவன :--வெண்டளை இரண்டும், ஆரிரியத்தளை இரண்டும், 

கலித்தளை ஒன்றும். 

வஞ்சித்தளை இரண்டும் என. 
இளவி வேண்டியது விளைச்கும்' என்பதாகலின், (தேமா 

புளிமா....... சாண்மலரே,”” *தண்ணிழறண்பூ...ஒண்ட 
ளைக்கே,” இவற்றை விரித்துரைத்துக்கொள்க, பிறரும், 

என்றார் மயேச்சுவரர், * தண்டீர்........ ..ஒண்ணுதலே'' 
. *இருமழை..... உதாரணமே” என வரும் இவற்றை 
விரித் துரைச் துக்கொர ௧, 

மயக்கி வந்தவாறு கண்டுகொள்க, 
(' கருவிப் புட்டிலின் சண்டமும் 

மருவிப் பச்கரைப் போழ்களும் 
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