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இதனை, 

இரிஸடி யன் காலேஜ் தமிழ்ப்பண்டி சர் 

எக்காடு - இரத்தினவேலு முதலியார் 

பதிப்பிதசனர், 

சென்னை . 

பண்டித மித்திர் யந்தாசாலை, 

1398,





பதிப்புரை, 

இருக சணிகைபபதியில், வீசைவ குலோச்பவராய5 கல்வி 

யறிகவொழுசகங£மிற் ஏற, நிருவாவடுதுறையாதிஎ றக சாடி 

யப்பழுரீமா வழியி விலகிய விலககணங்களை யாசாய்ந்ச கப் 

ands rue ரொருவரிருந்தனர். அவா இல்லற? 
சிலசாலொழு மசப்பேறடையாதமனமரழ்டி, தன்ப su 

யானையமமாள துடன்பிறக த வள்ளியட்மாளையு மண னுஞ் 

சிலவருடங்,ள சுநிஈது, இரவரிலொருவர்பாலும் புததிரோற்பவங் 

கூடாது கவலைக்சடலுளாம்ச்து, தமது சீபர்கட்ருக கல்வி பயிற் 

றுவதி2லயே மனகை செலு] ஒருவாறு துணிவுசொண்டனா,. 

இவரிட்ஙனமிரு£ச இவா மனையியரிருவரும் சணிசையம் 

பதி2கருகிறுளள Tk ியொன்றினினறு நீர் முகந்துவரச் 

செலலுகையில, அவாசள கட்புலனுக்குத தோற்றிய வேங்கடமலை 

யை நோக்கித தணிசாசலபதியை வெநுதசோர்போல, இர்செங் 

கல்வராயறுககு ஈமமீது சருணையில்லைபோலும். இனி வேங்கடத் 

இரறளைவமனறும ஈமககு ஈன்மககளை யருளானா வெனச் சம்பாஷித 

துஈரென்று, ஈமமிடததுக் பின், திருமாலின் பெயனா 

யக$ரிகளிததுமெனத தீர்ம ஸரதறுககொணடு வீட்டையடை தனர், 

சினஞட்செனறபின்னர் அல்விரு சகோதரிகளுங கருப்பவதிகளாய் 

முறையே ஓஃ்வொரு ஆணமககளைப் பெற்றனர். அவர்கள் ஒருவர்க் 

கொருவா ஒருகாளின் விதநியாசத்தாலேயே மூததோ ரிளையோ 

ரெனப்பட்டனா. அவ்விரு சிருர்ககும் . த தமது மரபின்படி 

விசாகன் சாவணன என நாமகரணன் செய்ய யத்தனிசகையில், 

gat மனைவியா இிருப்பதிமலையைச்சணடு தங்களுட்டீர்மானித்த 

வசையைவெளி 1ட ஐயரவாகட்ணெபடுத் தாம்விரும்பிய காமங்க 

ளுடன் பெருமாளெ வபதைப் புணர்ததினர். அதனால் விசாகப்பெரு 

மாளையா சரவணபபெருமாளையரென வழைக்கஃப்பட்டனர்.



பவ்புரை. 

இச்சகோதரர்களிருகஞ்ம் மிச்ச கொற்றுமைய/டையசாம 
தமது தந்தையாரிடம் பலழூல்களைக் கஹ்.று, பின்னர்ச் சென்&ை 
சனா யடைர்து சஞ்சீவிராயன்பேட்டையில் வாழ்ந் இருந்த இலக். 

ணகச்சகடலாகயெ இறராமாநுஜசவிராயரிடம் ஈன்னூன்மு லிய பன் 
னூல்களும் பயின்று கற்ரோர் மதிக்கத்தக்க வித்துவசிகாமணிச 

ளாயினர். இந் நூலாசிரியராகிய சசவணப்பெருமாளையர் சுமார் முப் 
பதுவருடகாாட்கு முன்னும், ஆவர் தமயனாராகிய விசாகப்பெருமா 

ஊளையர் சுமார் பதினைந்துவருடங்கட்கு முன்னுங் காலகதியடைந் 

னர். 

இவர்சளில் விசாசப்பெருமாளையர் காலச்து அவர் பெயரால் 

வெளியாயுள்ள ஐந்திலச்சணம் - இலச்சணவினாவிடை யென்பவற் 

தள், அவரால் எழுச்துஞ் சொல்லும், ௮௨உரினவவாகிய சரவணப் 

பெருமாளையரால் யாப்பும் அணிபுஞ் செய்யப்பட்டன. இர்நூலே 

யன்றி, நைடசம் திருக்குறள் நாலடியார் ஈன்னூல் மூசலிய பல 

நால்கட்குச் சரஉஊணப்படெழமாளையர் உரைசெய்துள்ளார். இவர் 

களைப்பற்றி யாம் சர்ணபாம்பரையிலுணா£ச பிற விஷயங்களையும் 
இணியச்சடட்படும் ஐந்திலக்கணத் தொடச்கத்திற் பரச்சச்காட் 
இதும், 

இக்காலச்துத் தமிழ்பயிலுமாணவர்கட்கும், யூரீவர்சிடி பரீ 
ஷைக்குப் புரும வித்இியார்ச்திகளுக்கும் பெரிதும் பயன்படலாகு 

மென்னுங் கருத்தாலும், எமது மாணவருட் சிலரது விருப்பாலும் 

இ௫னை யச்சிடலாயினேம். கல்வி பயிலலாகிய புலத்தில் எம்மைப் 

போல முயன்றுவரும் பண்டித சகோதசர்களும், தமிழின் ஈவையை 

வறிய வவாவுங் கல்விமக்களும் இர் நூலை மாதரிப்பாகளாக 

இக ஙனம 

£ - இரத்தீனவேலு முதலியா.



உ. 

கடவுள்துணை. 

அணியிலக்கணம். 
_— DS ODO 

  

௮ணி பென்பது செய்யுட்கழகு செய்துநிற்பதாம். 

அவவணி பொருளணி சொல்லணியென விருவகைப் 
ச்ச * [் ட உ ௩ . பமிம். இவ்விரண்டிலும் பொருளணியே றப்புடைத்தாம். 

அப்பொருளணி உவமையணிஞு, தல் ஏதுவணி இறுதி 

யாக நூறும். அவற்றிற்கு முறைய பெயரும் விதியும் 

உகாரணமும் வருமாறு: 

க. உவடழையணி. 

இது இரண்டுடுபாறுள்களுக்கு ஒப்புமையைவிளங்கச் 

சொல்லுதலாம். இதனை வட நாலார் உபமாலங்காரமென்பர் . 

அத விரியுவமையுர் தொகையுவமையுமென விருவகைப் 

படும். அவற்றுள், 

விரியுவமை 

உபமானமும் உபமமேயமும் பொதுத்தன்மையும் 

உவமையுருபும் அகியதான்றாம் விமிச்துவருவதாம். 

உ-ம். *பால்போறு மின்சொற் பவளம்போற் செந்துவர்வாய்ச் 

சேல்போற் பிறமுச் திருநெடுங்கண் மேலாம் 

புயல்போற் கொடைக்கைப் புனனாடன் கொல்லி 

யயல்போலும் வாழ்வ தவர்," 

இதில், பால்போலுமின்சொல் என்புழி,பால் - 

உ.பமானம், சொல்-உப2மயம். இனிமை-பொதுத்தன்மை. 
ey’ ச 

மபாலும்-உவமையுருபு. 

தோகையுவமை 

eu iow மொ isn தழு ன்றணுவ ஓ ன்றும் பலவு 

rh 5 
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உட அணியிலக்கணம். 

பொதுத்தன்மைத்தொகை, பொதுத்தன்மை யுருபு: 

தொகை, உவமானத்கொகை, உருபுவமானத்கொகை, 

பொ௫த்தன்மையுவமான க்தகொகை, பொதுத்தன்மையுரு 

புவமானத்தொகை எனப் பெயர்பெறுமென்றறிக. 

உ-ம், யுயற்கருங்குழலாள். 
கார் தட்போ இனை நிகர்க்குங்கையாள், 

சயற்கணாள்முகத்திற்கொப்பாங்காச் இகொள்பொரு 

வாய்ஈயச்சவப்புளதொன் றில்லை. [ஞுண்டோ. 

நாசிபோல்வதுமற்றாகும். 

குயிற்கிளவியினாள். 

பாவைகுணத்தையார்குறிக்கவல்லா. 

இதில் ௮வ்£வேழு முறையேகாண்க. காந்திகொள் 

பொருளுண்டோ வென்புழி, பொருளுலகத்இி ௮ுளகாகவு 

மில்லையெனலால் உபமானத்தொகையாயிற்று. குயிற்கெ 

வியினள் என்புழி, குயிலின இசைபோவு மதுரமாகியகிளவி 

யினாள் எனவிரித்துரைக்கவேண்டுதலால் குயிலினஇசை 

உபமானமாம். 

வடநாலார் பொதுச்தன்மையைச் சாதாரண 

தருமமென்றும், உவமையுருபை உபமாவாசகமென்றும், 

ஒப்புமையைச் சாமியமென்றும் சாதுர்ெயமென்றுங் 
கூறுவர். 

“போலப் புரைய வொப்ப வுறழ-மாகக் கடுப்ப 

கேர கிகர- வியைய வேய்ப்ப வன்ன வின்ன - வென்பவும் 
பிறவு முவமத் துருபே.'' என்பது சூத்திரம், 

2. இயைபின்மையணி. 

இது ஒருவாக்கியத்துள் ஒருபொருளையே யுபமான 

மாகவு முபமேயமாகவுஞ் சொல்லுகலாம். இதனைவட 

நூலார் அநந்வயாலங்காரமென்பார். தண்டியாடுரியர் போது 

நீங்குவமையென் பர், 

உ-ம், *சேனே யனையமொழிச் சேயிழையாள் செல்வியினாந் 
ரூனே யுவமை தனக்கு.”



அணியிலக்கணம். க 

இதில், இப்பொருளுக்கொப் பிரண்டாவ கொன் 

அிலலை யென்பது கருத்து. 

௬. புகழ்போருளுவமையணி. 

இ.௫ இரண்டுவொக்கியங்களுள் முன்னதி லஓுபமானமா 

கச் சொல்லப்பட்டதைப் பின்னதிலுபமேயமாக்இயும், உப 

மேயமாகச் சொல்லப்பட்டதையுபமானமாக்கியுஞ்சொல்் 

அகல். இகனை வடழாலார் உபமேயோபமாலங்காரமென்பர். 
தண்டி.யாடுரியர் இதரவிதரமென்பர். 

உ-ம், “நின்புடை யறநிசர்த் தோங்கு நீள்பொரு 

ளின்புடைப் பொருணிகர்த் தோங்கு மெய்தறச் 

சன்புடைச் சகடலுடைச் தரணி யோர்க்கெலா 

மன்புடை முறைசிறச் தளிக்கு மண்ணலே'” எனவரும். 

HOOT LD it} LD, 

“solsGa swaCurgy Seracatcr somC un 

சளிக்குங் கயலுங் கனிவாய்தீ--தளிர்க்கொடியே 

சாமரை போன்மலரு நீன்முக நின்முகம்போற் 

ரூமரையுஞ் செவ்வி தரும்,” 

எனத்கொன்று தொட்வெறும் உபமானேப 

மேயங்களை யவ்வாறு சொல்வதுமது. இதன்கருத்து 

மூன்ருவகொப்ப கொன்தின் றென்பதாம். 

உப2மயம் வர்ணியமென்றும் புகழ்பொரு 

ளென்றும் புனைவுளியென்றும், உபமானம் அவர்ணிய 

மென்றும் ௮ல்பொருளென்றும் புனைவிலி யென்றுஞ் 

சொல்லப்படும். 

௪. எதிர்நிலையணி, 

இது உபமானத்திற்குக் குறைவுசோன்றச்சொல்லு 

தலாம். இது உவமையணிக்கு எதிரியதாய் நிற்றலி னப் 

பெயர்த்து. இசனை வடநாலார் பிரதீபாலங்காரமென்பர். 

அது 8ீந்துவகைப்படும். ௮வற்றுள், 

௧-வது. உலகத்தி லுபமானமாய்ப் பிரடித்தமாக 

வழங்குச்றபொருளை யுபமேயமாக்கிச்சொல்லு தல்.



த் அணியிலக்கணம். 

உ-ம், “இதிர்சடல்குழ் வையத் தணங்குமுகம் போல 
மதியுஞ் செயுமே ம௫ழ்.”? 

௨-வது. அவர்ணியக்தை யுபமேயமாகக்காடடி, 

வாணியத்சையிகம்சல், 

2ம், “பொன்செருக்கை மாற்றுமெழிற் பூவை திருமூகமே 

யுன்செருக்குப் போது மொழிகவினிச--கொன்செருக்கு 

மிக்சமக ரக்கடற்பூ மிக்கண் மடிழ்செயலா 

லொக்கு மஇயு மூனை," 

௩-வ௮ு. வர்ணியத்தை யுபமேயமாசக்சாட்டி. 

அவர்ணியத்தை யிகழ்தல், 

உ.ம், அற்ற. லுறுகொலையி லாரெனச்கொப் பென்றந்தோ 

கூற்றுவரீ வீண்செருக்குக் கொள்சன்முய்-சாற்றுவல்கேள் 

வெண்டிரைகுழ் ஞால மிசையுனச்கொப் பாகவே 

யொண்டொடி சன் னீள்விழியு மூண்டு,” 

௪-வ. வர்ணியத்தோடு அவர்ணியத்தஇிற்றா 

ஓப்புமையின்றெனச் சொல்லுதல். 

உ-ம். இறைவி மதுரமொழிக் இன்னமுதொப் பாமென் 

DO DO FUME wir,” 

டு-வது. உபமானகச்தை வீணென் நுசொல்லு கல், 

உ-ம், *செங்கயற்க ணாயுன் நிருமூகத்தைப் பார்ப்பவர்க்குப் 

பங்கயத்தா லுண்டோ பயன்," 

௫. உருவகவணி. 

இது உபமேயத்தி ௮பமானத்தை யொற்றுமையணா 

லாவது அதன் செய்கையினாலாவறு அமரபித்தலாம். 

இதனை வடநாலார் ரூபகாலங்காரமென்பர். அசோபமாவது 

உபமான வுபமேயங்களி னபேதவுணர்ச்சி. அது ஒற்றுமை 

யூருவகம், அதன்செய்கையுருவகம் சானவிருவகைப்படும். 

இவற்றை வடநாலார் ௮பேதரூபகமென்றும்,தா தீரூப்பிய 

ரூபகமென்றுங்கூறுவர். அவ்விரண்டும் மிகை,குறை, ௮வை 

யின்மை என்பவைகளான் மும்மான்ராம், அவற்றுள்,



அணியிலக்கணம். ௫ 

க-வது, மீகையோற்றுமை யுநவகம், 
உ-ம். உயர்புகழ்கங் கோனா முருவுடைய மார 

னயவழகை நரடுமென் கண்." 

இதில், மாரனுக்கு உருவமிகையாகச் சொல்௨ப் 

பட்டது, 

௨-வது. துறையோறிறுமை யுநவகம். 

உ-ம். **எல்லாரு மேத்தபுக ழேர்தலிவ னெற்றிவிழி 

யில்லாக சங்கானே யாம்.” 

இதில், சங்காற்கு நெற்றிக்கண் குறைவாகச் 

சொலலப்பட்டது. 

௩-வது. அவையிலோற்றுமை யுநவகம், 

உ-ம், பவக்கடல் கடந்து முத்தியங் கரையிற் 

படர்பவர் இகைப்பற நோக்டுத் 

தீவசக்சல னடத்த வளர்ர்தெழுஞ் சோண 

சைலனே கயிலைரசா யகனே.” 

இதில், கடன்முதலியவை மிகைகுறைவின்லிச் 

சமஞகச் சொல்லப்பட்டன. 

௪வது, மீகையதன்செய்கை யுநவகம். 

உ-ம், மங்கை வதன மதியங் சஎங்கமுடைத் 

இங்களைமிச் கெள்ளல் செயும்,” 

இதில், முகமஇக்குக் களங்கமில்லாமை யதிக 

மாகச் சொல்லப்பட்டது. ஈண்டு முகமதி யென்ப துற்குச் 

சச்ரனது செய்கையையுடைய மூசமெனப் பொருள் 

கொள்க. 

௫-வது, குறையதன்சேய்கை யுநவகம். 

உ-ம், 4பொருதிரைசேர் தண்பாற் புணரிபிற வாவே 

ரொருதிருவிம் மாதென் றுணர்.” 

இதில், இத்திருவுக்குப் பாத்கடலித் பதக்க 
குறைவாகச் சொல்லப்பட்டது. 

௬-வது, அவையிலதன்சேய்கை யுநவகம், 

உ-ம், 1*இம்மான் முகமதியே யின்பு செய்மதனா 

லம்மா மதிப்பயனென் ஞாம்."”



௬. அணியிலக்கணம். 

. இதில், முகமதிக்குமிகையங் குறையுஞ்சொ 

லாமற் சமஞ்செய்ததுகாண்2. 

௬. திரிபணி. 

இது உபமானப்பொருளானது அப்பொழுது நிகழ் 

இன்ற செய்கசையிற் பயன்பதெற்பொருட் பெமேயத்தி 

ுருவத்தைக்கொண்டு பரிணமித்தலாம். இகனை வட 

தாலார் பரிணாமாலங்காரமென்பர். 

உ-ம். (செய்ய வடிக்கமலச் தாலச் திருக் இிழையாள் 

பைய ஈடக்து பசும்பொழிலுற_-றுய்ய 

வலர்சட் குவளையினா னோச்யெகச் தன்பிற் 

சிலசொற் றனளே தெரிந்து," 

இதில், கமலமுங குவளையுமாகிய வபமானப் 

பொருள்கள் ஈடத்தலு கோக்கலுமாகய செய்கையி ஓப 

யோ$ூத்தம் குபமேயரூபத்தைக் கொண்டுதிரிர் சன. அடி 

யுருக்கொண்டுதிரிஈ்த கமலமெனவும்,கண்ணுருக்கொண்டு 

இரிர்த குவளையெனவும் விரித்துரைத்துக்கொள்க. 

௭. பலபடப்புனைவணி, 

இதனை, வட.நாலார் உல்லேகாலங்காரமென்பா. 9) 55 
இருவகைப்படும். அவற்றுள், 

௧-வது. ஒரு பொருளிற் பலரும் பல தருமங்களி 

னாலே பலபொருள்களை யாரோபித்தல், 

உ-ம், *அஆரணங் காணென்ப ரக்தணர் யோகிய சாகமச்தின் 

காசணங் காணென்பர் காமுக ரானவர் காமஈன்னூ 

லே ணங் சாணென்ப ரெண்ணெமுசத் தென்ப ரிசைப்புலவோர் 

சீரணங்காயசிற்றம்பலக்கோவையைச்செப்பிடினே”' எனவரும், 

௨-வது. ஒருவரே யொருபொருளில் விஷய 

பேதங்களாற் பலபொருள்களை யாரோபித்தல். 

௨-ம். செல்வ .மதிற்றனதன் செப்புகொடை யிற்கன்னன் 
கல்விசனிற் சேடனிவன் காண்.” எனவரும்,



அணிபிலக்கணம். ar 
தருமன் றண்ணளி யாற்றன தீகையால் 

வருணன் கூற்றுயிர் மாற்றலின் வாமனே 

யருமை யாலழ இற்கணை யைந்துடைத் 

இரும சன்றிரு மாநில மன்னனே." இதுவுமது, 

௮. நினைப்பணி, 

இது ஒருபொருளைச்கண்டு ஓப்புமையினாலே மற் 

ஜெருபொருளை கினைத்தலாம். இதன் வடநூலார் ஸ்மிருதி 

மதாலங்காரமென்பர். | 

உ-ம். “siggy சஞ்சமலர் கண்ட வெள்துமனங் 

கோசைமுகர் தன்னைநீனைச் கும்,” 

௯. மயக்கவணி. 
Hs ஒப்புமையினலே யொருபொருளை மத்ரொரு 

பொருளாக வழிதலாம். இதனை வடழூலார் பிராந்திமதாலங் 

காரமென்பர். பிராந்தியாலது ௮துவாகாசசை யதுவென 

aw) 5a. 

உ-ம். மழைக்கண் மங்கையர் பயிறர மரகத மணியி 

னிழைத்த செய்குன்றின் பைங்கதிர் பொன்னிலச் செய்சச் 

குழைத்த பைந்தரு நீழலிற் குலவுமா ஸினங்க 

டழைச்ச புல்லென விரைவொடு தனித்தனி கறிக்கும்,'? 

இதில்,மரகதமணிக்க திரைப் புல்லென வ.ிந்தது, 

௰. ஐயவணி. 

இது ஒப்புமையினாலே யொருபொருளைச்சுண்டிதுவோ 

வநுவோவெனச் சந்தேகித்தலாம். இதனை வடநூலார் 

சந்தேகாலங்காரமெனபர். 

உ-ம், **தாதளவி வண்டு தடுமாறச் தாமரைசொன் 

மாதர் விழியுலவும் வாண்முசங்கொல்--யாதென் 

றிருபாற் சவர்வுற் நிடையூச லாடி 

யொருபாற் படாசென் ளம்.” எனவரும், 

Wa. ஒழிப்பணி. 
இது ஒருதருமத்தை யாரோபித்தற் பொருட்டொரு 

தருமத்தை மறுத்தலாம். இதனை வடழாலார் அபந்தியலங் 

ENTS coor st.”



  

அணியிலக்கணம். 

௮து ௮றுவகைப்படும். அவற்றுள், 

sag. (ேற்றேழிப்பு. 

இது உபமான தருமத்தை யாூராபித்தம்கு 
உபமேயதருமத்தை யொழித்தலாம். 

உ-ம், மதியன் நிதபுகலின் வானதியிற் ன்றும் 
பு இயதொரு வெண்கமலப் பூ.” 

௨-லது. காரணவலோமிப்பு, 

இது மேற்சொல்லப்பட்ட வொழிப்பே கார 

ணத்2தாடு கூடிவருதலாம். 

உ-ம், பொங்கு வெம்மை பொழிதலி னாலிது 

இங்க என்று இனகான் ரூனன்று 

கங்கு லாதலி னாற்கட னின்றெழீஇச் 

தங்கு றும்வட வைத்தழ லாகுமே,” 

௬-வது, வேறுபாட்டோழிப்பு. 

இது வர்ணியத்தி லாரோபித்தற்பொருட்டு மற் 

ரொருபொருளின் நருமத்தை யொழித்தல். 

உ-ம், தெரியு மிதுநிங்க என்ற செமும்பூ 

ணரிவைமுச மேதிங்க ளாம்,” 

இதில், திங்களின்றரும மதனிடத்தொழிக்கப் 

பட்டு வாணியமாகிய முகத்திலாரோபிக்கப்பட்டது. 

௪-வது, மயக்கவோழிப்பு, 

இது ஒரு பொருளை மற்றொருபொருளென்று 

கொளளும் பிரார்தியை யுண்மைகூறி யொழித்தல். 

உ-ம். *மனக்ினிய தோழி மடந்தைமுக Cores 
யுனக்குடலி ஞனொன்றியெழு வெப்பர்...-தனக்குச் 

சுரகோயோ காரணட$ீ சொல்லெனவ தான்று 

| Gung; ors னென்றனளப் பொன்,” 

இதில், மன்மதனிடத்துண்டாகிய சுரப்பிராந்றி 

_ மாரனென்று கூமியொழிக்கப்பட்டது.



அணியிலக்கணம். ஆ 

௫-வது. வல்லோரோமிப்பு. 

இது பிற ரையஞாற்று வினாவிய தஞ்சொல்லி 

னணுண்மைப்பொருகசா வல்லோர் அ௮ச்சொல்லுக்கு மற் 

மொரு தாற்பரியக்தைக் கற்பித்து மறுத்தல், 

உ-ம், 4இலங்கயிற்க ணாளிகுளைக் சென்காலைப் பற்றிப் 

புலம்பியறண் டென்ற புகல--விலங்கியய 

னின்றுவரு மற்றொருத்தி நின்ச ணப னோவென்ன 
வன்றுிலம் பென்றா எவள்,” 

௬-வது. வஜ்சகவொழிப்பு, 

இத வஞ்சனை கபடம் பெயர்முதலிய சொற் 

களால் வர௭ணியத்தினது தருமதை தமறு சதல. 

உ-ம். *இம்மடர்தை சட்கடைகோச் கென்னும் பெயரினைக்மிகாண் 

டம்மசவேள் வாளி யூம்."' 

௰௨. தற்குறிப்பணி. 

இது ஒருபொருளை மற்றொருபொருளினது தரும 

சம்பக்தக்கினால யிஃதஃ்தன்றென்று தெதித்திருக்து 

மப்பொருசாக அதி்இயவசயிகச்தலாம். இகசனை வடநாலார் 

உத்ட்ரேஈவாலங்காரமென்பர். அத்இதியவசாயமாவது---ஓரு 

பொருளில், மற்ரொருபொருளி னபேகத்சை யையத்துட 

னில். அம்தியவசாயம் - சம்பாவனை-தற்குறிப்பு-உச்ப் 

Crm, என்பனவொருபொருட்சொஜற்கள். ஒருபொரு 

ளெனப்பட்டை விவயமெனவும் புலமெனவும்,மற்ொரு 

பொடுளெனப்பட்டதை விஷயியெனவும் புலங்கொளி 

யெனவுஞ்சொல்லுவர். போல-நினைக்கின்றேன்-நிச்சயம்- 

உண்மை - துணிவு முகலிய சொற்க எிதற்குருபுகளாய் 

விரிந்தேதனும் தொக்கேனும் வரும். அது பொருட்டந 

குப்பு TIES OHO A UU தற்ருறிப்பு எனமூவகைப் 

படும். இவற்றைமுறையே வடதநாலார் வஸ்.தாத்ப்ரேகை்ஷை 

ag gusta, UAT su TMG என்பர். இவற்றுள் 

விஷயம் விரிந்துகிற்றலுர் தொக்றாவருகறுமாகிய விரண் 

டாலும் பொருட்டற் ருதிப்பிரண்டாம். ஒழிர்தவிரண்டும் 
டர் 2.
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விஷயமுளதாதலுமிலகாதலுமாயெ விரண்டாலுமிவ்விரண் 

டாம். ௮வைமுறையேகூறுதும்: 

௧-வது, விரிபுலப்போரட்டந்தறிப்பு. 

உ-ம். 8ேமிப் பெடைச்திரளி னெஞ்சங் களிற்றோன்றுங் 
காமத் தழலிற் ச நித்தோங்கு.-தூமச்இின் 

கூட்ட மெனவே குறிக்கின்றேன் மேதினிமே 

ஞட்ட மறையிருளை நான்.” 

இதில், இரவின்கஹெங்கும் வியாபித்தவிருளில் 

கருமை கண்மறைத்தன் முதலிய தருமசம்பர் தத்தன லப் 

போது தத்தஞ்சேவல்ப் பிரிவுற்றுப் பலவிடங்களிலு 

மிருக்ன்ற சக்செவாகப்பேடைகளிலுள்ளச் தெரிச்தெழு 

தற்கு மூளுகின்ற சாமத்தியிற்ரோன்றும் புகசைக்கூட்ட 

மாகிய பொருளி னபேதமத்தி யவசயிக்கப்பட்டது. இரு 

ளாகிய விஷயம் விரிந்து நின்றது. புகைக்கூட்டம் விஷயி. 

- இவண்முகத்தைச் சர்இரனென்று நினைக்கனெமேறன் என் 

பதுமது. 
௨-வது, தோதபுலப்போரட்டந்தறிப்பு. 

உ-ம், **காரிரு எங்கங் களைப்பூ சுதல்போலும் 

பேருலகர் தன்னிற் பெரிது,” எனவும், 

மைம்மா ரியைவானம் பெய்வதுமா னத்தோன்று 

மிம்மா நிலத்தி னிருள்.” எனவும், 

சொல்லப்பட்ட விவவிரண்டிஓும் இருளஅ வியா 

பித்தலில் விண்முதன் மண்காறுமெல்லாவற்றையுங்கரியன 

வாக்குகலாகிய தரும சம்பர்தத்தினுனலே இருளை விளை 

முதலாகவுடைய பூசுகலினது ௮அபேதமும், ஆகாயத்தைக் 

கருத்சாவாகவுடைய மைம்மழைபெய்தலினது அபேத 

ழூம் ௮த்தியவசயிக்கப்பட்டன. இவவிரண்டி௮ு மிருளினது 

வியாபிச்தலாகய விஷயந்தொக்குவர்தது. பூசுதலும் 

பெய்தலும் விஷயிகள். 

௬ல-து, உளபுலவேதுந்தந்தறிப்பு, 

உ-ம், பழச் இழையின் cp on acct Wear wer மிதித்சலினாத் 

சேக்தனவென் நுள்ளுமென் னெஞ்சு,"
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இதில், பாதங்களினதியற்கைச் சவப்பிற்கேது 

வாகாக பூமியின் மிதித்தலில் எதுத்தன்மை ௮த்தியவச௪ 

யிச்கப்பட்டது. மிதித்தலாயெ விஷயமுள காகுகையாலுள 

புலமாம். ஏதுத்தன்மை விஷயி, 

sag. ல்புலவேதுத்தற்தறிப்பு, 
உ-ம், முகவொளியைப் பாவாய் பெறற்குமுண்ட கத்தோ 

டி.கலுமஇி யைய மிலை,” 

இதில், இயல்பினுண்டாடெ சாமரை மஇகளின் 

பகைக்கேதுவாகாச பாவைமுகத்தொளி விருப்பத்தி 

லேதுத்தன்மையத்தியவசயிக்கப்பட்டது. அவவிருப்ப 

மதிக்கன்மையா லில்புலம். விருப்பம் விஷயம். ஏதுத் 

கன்மை விஷயி, 

௫-வது. உளபுலப்பயன்றற்தறிப்பு, 

உ-ம், “குயிற்றிளே யோட்டுமொழிச் கோமளமின் னேரின் 

ஒயிற்றுமடிப் பாயல் வண்பொற்.-...கயிற் றினான் 

மொட்டுண்ட பார முலையைச் சுமந் இடற்குக் 

கட்ட்ட. தோநின் னிடை."” 

இதல், இடையானது கொங்கைகளாத் தன்னி 

யல்பிற் சுமத்தலான் மடிப்பாகிய பொற்கயிற்றின் கட்டுக் 

குப் பலனாகாதிருக்க வச்சுமத்கலிற் பலச்சன்மையத் இப 

வசயிக்கப்பட்டறு. சுமத்தலாகிய விஷயமுள தாகுகையால் 

உளபுலம். பலத்தன்மை விஷயி, 

௬-வது. இலபுலப்பயன்றந்தறிப்பு, 

உ-ம். *'ஒண்டொடிகே ரான்பதசா யுச்சியத்தை யுற்றிடற்சே 

மூண்டகமென் போது முதுநிலத்திற்...றண்டுறைநீர் 

நின்றொரு தாளி னெடிது தவம்புரியு 

மென்றறைதற் கைய மிலை,”” 

இதில், கமலத்தினது நீரிலுறைகலாயெ தவஞ் 

செய்தற்கு ப்பலனாகாத பதசாயுச்சயெமடைதலிற் பலத் 

தன்மை யத்தியவசயிக்கப்பட்டது. பதசாயுச்யெமடைக 

லாகிய விஷயங் கமலத்திற்கு மெய்ம்மையாக வின்மையா 

லில்புலமாம். பலதச்சன்மை விஷயி. ட
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௰௬. . உயர்வுகவிற்சியணி. 

இது ஒருபொருளானது தன்சொல்லாற் சொல்லப் 
உரநு ௪ ச . . க . 

படாமற்?கட்போரா மகழ்விப்பதும் இஃகஃதன்றென்று 

தெரிந்துர் தன்னிச்சையாலாமென்று கொள்ளப்படுவ.நு 

மாகிய வாரோப நிச்சயத்திற்கு விஷயமாகுதலாம். இகனை 

வட.நாலார் அதிசயோக்தியலங்காரமென்பர். ௮துஏழுவகைப் 

படும். அவற்றுள், 

௧-வது. உநவகவுயர்வுநவிற்சி. 
re ச . ௪ க். * 

இது உபமமயத்தை யதன் சொல்லாற் சொல் 

லாமலுபமானச் சொல்லினா லிலக்கணையாகர்சொல்லு தல், 

உ-ம்,''புயலே சுமந்து பிறையே யணிர் த பொருவிலுடன் 

கயலே மணந்த சமல மலர்க்தொரு சுற்பகச்தி. [செர்நெல் 

னயலே பசம்பொற் கொடிறின்ற சால்வெள்ளை யன்னஞ் 

வயலே தடம்பொய்கை சூழ்சஞ்சை வாளான் மலையக்துலே,” 

இதில், புயன்முதலிய வபமானச்சொற்களாற் 

கூற் தன்முதலிய வுபமமயங்க ளிலககணயாகச் ரொல்லப் 

பட்டன. 

௨-வது. ஓழிப்புய/வுநவிசி, 

இது முன்சொன்னவுயர்வு ஈவிற்ச்யொழிப்போடு 

கூடி வருதல். 

உ-ம். (4பைந்தொடிறின் சொல்லி லமு.களசாற் பாமரர்க 2 wm (Du F fe 17 © சப் ற ரீம் LILO OS 

ae gos sondern Gr.” 

| இ தி  , அ௮மிர்கமமன்னப்பட்ட /பமான aR ற் 

சொல்லிலிருக்கின் ற LOT it) ws Loi Gu OL மயஞ்சொல்லப் 

பட்டுச் சர்இரனிடத் தில்லையென்பதாலொழிப்பை Wy Le 

கொண்டிருக்கின் ற.து, 

ரர ற ௦ ் ் ௬-வது. பிரிந்லையுயர்வுநவிற்சி, 

5 ore, . (ஆ) ° aN ப் ௪ ௬ இது உலகத்டுற் பிரரத்தமாகிப இம் உருவம் 
* . ளை படகு 0 mop க ச . 

செல்வம் முதலியவைகட்னெமாகிப ரா இகளைப்பிரிதீதுச் 

சொல்லுதல்.
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உ-ம், *பரந்தண் முடியிற் பரிக்குங் குவலயத்திவ் 

வேர்சனது தரமொன்றும் வேறு.” எனவும், 

*போதார் மலர்க்கூர்தற் பூவை யிவள்படைப்புச் 

சாதா ரணமான சன்று,” எனவும், 

வரு மிவைகளில் தீரத்திலும் படைப்பிலு மிருக் 

இன்ற வபேதத்திற் பேத மாரோபிக்கப்பட்டது. 

௪வது, நோடர்புபர்வுநவிற்சி, 

இது சம்பற்தமில்லாதிருப்பச் சம்பர்தத்தைக் 

கற்பித்தல். 

உ-ம், 'அகழு மிஞ்சியு மண்டத்தி னடிமுடி காறும் 

புரு; மென்றுதம் மாற்றலான் முரணுபு புகுங்கா 

லிகலும் வெஞ்சினச சேடனோ டி. ராகுவென் றுரைக்கு 

நிகரில் பாம்புக ணெறியிடைக் காண்டலு நின்ற.” 

இதல், சம்பநீதமில்லாமையிற் சம்பக்தமாரோ 

பிக்கப்பட்டது. அன்தியுஞ் சம்பர்தமிருக்கச் சம்பந்த 

மில்லாமையைக் கற்பித்தலுமது. 

உ-ம். *அற்பகத்சின் மன்னவனே நீயருள்செ யாநிற்பக் 

கற்பகத்சை யாம்விரும்போங் காண்.” . 

இதில், கற்பகக்தை விரும்புதலின் சம்பந்த 

மிருக்க வதி லதன இல்லாமை யாரோபிக்கப்பட்டது. 

௫-வது. முறையிலுயர்வு நவிற்சி. 

இது காரணமுங் காரியமு மொருகாலத்த 

னிகழ்வனவாகச் சொல்லுதல். 

உ-ம். “மன்னரின் சணையு மொன்னலர் கூட்டமு 

மேசகா லதீதினா ணிகஈசோ டினவெனி 

லுன்புகழ்தீ திறத்தினை யுணர்ந்து 

மன்பதை யுலகுள்யார் பாடவல் லாரே,”? 

இதில், அம்பினது தாக்குகையாகிய காரணத் 
கட . * ry ௩ . . e ௬ 

இற்கும் அ௮ரசர்களிோட்டமாகிய காரியத்திற்கும் முன் 

பின்றோன்றுகைக் தன்மையில்,ஒருகாலச்திலுண்டாகுகை 

கற்பிக்கப்பட்டது.
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விரிச்ச மதிநிலவின் மேம்பாடும் வேட்கை 

புரிந்த சிலைமதவேள் போரும்--பிரிந்தோர் 

நிறைதளர்வு மொக்க நிகழ்க்தனவா லாவிப் 
பொறைசளரும் புன்மாலைப் போழ்௮."” இதுவுமது. 

௬-வது. விரைவுயர்வுநவிற்சி. 

இது காரணவுணர்ச்சி மாத்தெத்திலே காசிய 

முண்டாதல், 

உ-ம், *அருளாக்கு ஈல்ல௱முண் டாக்குமின்புண் டாக்குர் 

தெருளாக்கு மென்றளங்கொள் செம்மல்--பொருளாக்கற் 

கேழையான் செல்வ னெனப்புகலா நீற்பவிர 

லாழிவளை யாயிற் றவட்கு.'” 

இதில், பிரிவுணர்ச்சியினாவலே கானே நாயகியின் 

வாட்டமாகிய காரிய மோதிரம் வளையாயிற் றென்பதி 

.னால் விளங்கிற்று. காரியம் பிறத்தல் விஷயம். 

எ-லது. மிகையுயர்வுநவிற்சி, 

இது காரியத்தைமுன்னுங் காரணத்தைப்பின்னு 

நிகழ்வனவாகச் சொல்லுதல். 

உ-ம், 4வணங்கியிறை யின்சொல் வழங்குமுனம் பேதசைக் 

குணங்கூட னீங்கிற் gers.” 

இதில், காரணகாரியங்களின் முன்பின் னிகழ்த 

லாயெ முறையில், முறைபிறம் வாரோபிக்கப்பட்டது. 

இறுதிக்கண்ணின்ற மூன்றலங்காரங்களுங் காரியவிரை 

வைச் சொல்வனவாம். 

௰௪. ஒப்புமைக்கூட்டம். 

இது வர்ணியங்களாகிய பல பொருள்களையாயினும் 

௮வர்ணியங்களாகிய பல பொருள்களையாயிலும் பொது 

வாகிய வொருதருமத்தின் முடித்தலாம். இதனை வடநூ 
லார் துல்லியயோகிதாலங்காரமென்பர், 

௧-வது. புனைவுளியோப்புமைக்கூட்டம். 

உ-ம், மாமதிதோன் றச்சணவர்த் இர்ர்சமட வார்முகமுந் 

்..... தாமரைப்த வுஞ்சேர்ந்த ன.”
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இதில், சர்திரோதயவாணனையிற் சோக்ச தாம 
ராக்கும் பிரிவுற்றமாதர் முகங்களுக்கும் வாடுதலர்கிய 

வொருதருமத்தின் முடிவுசெய்கதுகாண்க. 

௨-வது. புனைவிலியோப்புமைக்கூட்டம். 

உ-ம். தீதில் கழைச்சாறநர் செள்ளமுத முங்கசக்கும்' 
கோதையிவள் சொல்லுணாந்தார்க் கு. 

இதில், வசனமாதுரிய வர்ணனையில் ௮வர்ணி 

யங்களாகய கழைசர்சாறு மு தலியவைகளுக்குக் கசப்பாயே 

வொருருணத்திஃல முடிவுசெய்தது காண்க. 

அன்றியு முறவினரிடத்தும் பகையினரிடத்துஞ் சம 

னாகஈடச்கதாகச் சொல்லுது மோரொப்புமைக்கூட்டம். 

உ-ம், “வீரமிகு மன்னனிவன் விட்டார்க்கு நட்டார்க்சுர் 

சாசணியி னாக்னெனர் தல்.” 

இதல், நட்டவர்க்குகந்தல் அக்கம், விட்டவர்க்கு 
நந்தல் கேடு, 

உ-ம். விரும்பி வளர்ப்போர்க்கும் வெட்செல்செய் வோர்க்குந் 
தீரும்வேம்பு வெங்கசப்பைச் தான்.” எனவரும். 

இன்னும் உயர்வாகிய பொருள்களோடு கூட்டிச் 

சொல்வதும.து. 

உ-ம், 4 ஈருரர்கள் கற்பகமு மின்சதிர்ச்சிந் தாமணியு 

மேகமுமன் னாரீயு மே,” எனவரும். 

WG. விளக்கணி. 

இது வர்ணியங்களு மவர்ணியங்களு மொருகதருமத் 

இன் முடிதலாம். இதனை வடழாலார் தீபகாலங்காரமென்பர். 

உ-ம். *:அதபத்தாற் சூரிய னும்பிரதா Us Senor 

மேத்குவேர் தும்விஎங்கு Cw.” 

இதில், சூரியனும் வேர்.தனும் விளங்கு தலாகிய 

வொரு தருமத்தின் முடிக் தன. 
War. பின்வருவிளக்கணி, 

இது முன்வாக்கியத்தில்வச்த விளக்கர்சொல்லேலும் 

பொருளேஓஞ் சொல்லும் பொருளுமேனலும் பின்வாக்
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கியங்களிலும் வருதலாம். இதனை வடராலார் அவர்த்தி 

தீபகாலங்காரமென்பர். 
க-வது, சோற்பின்வரவி க்கு. 

உ-ம். மாரனழுங் கம்பெய்யு மான்கணமுங் கம்பெய்யும் 
வீரனின்று வாரா விடின்!” 

ட உ வதடி போநட்பின்வரவிளக்கு, 

உ-ம். *$(இவிழ்ந்தன தோன்றி யலர்ந்தன காயா 

நெ௫ழ்க்சன நேர்முகை முல்லை--ம௫ழ்க்திசழ் 

விண்டன கொன்றை விரிந்த கருவிளை 

கொண்டனசெங் கார்தள் குலை,” 

௩-வது, கசோற்போநட்பின்வநவிககு, 

உ-ம். *மஇழ்ந்ச நெடுஞ்சா சகமகழ்ர் ௪ சோகை 

புகழ்ச் திகொர் வானெழுர்த போது,” 

Wet. தொடர்முழு துவமையணி. 

இது இரண்வொக்யெங்களிலுஞ் சாசாரண தயத் 

தைச்சொலலுதலாம். இகனை வடநூலார் பிரதிவஸ்தூபமா 

லங்காரமேன்பர். ௮து இருவகைப்படும். 

க-வது. நீகர்தோடரீழழதுவமை, 

உ-ம். தோபத்தி னாலவிளங்கும் வெய்யோன் ஐ.ராபஇரீள் 

சாபத்தி னால்விளங்குர் தான்.” 

௨-வது. ழரண்டோடர்ழடிது வமை, 

உ-ம். (கற்ரோ னருமை கற்றோனே யறியும் வம். மகப் 

பெற்றோ எருமை யறியாள்."” 

இதில், கற்மோனே யதியுமென்றதற்கு, மலடி 

யதியாளென்பதாற்ோன்றும் பெற்றவளேயமிவாளென்ப 

துபமானமாம். 

பொருட்பின்வருவிளக்கிற்கு மிதற்கும் வேற் 

௮மை--அஇல், வர்ணியங்களாவது அ௮வர்ணியங்களாவது 

சொல்லப்படும். இதல், ௮வ்விரண்டுஞ் சொல்லப்படும், 

3. எடூத்துக்காட்ேவமையணி. 
இத பிம்பப் பிரதிபிம்ப பாவத்தைக் காட்டு ஈலாம். 

பிம்பப்பிரதிபிம்ப பாவமாவதுசுபாவதஇ2ல பின்னங்களா'
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யிருக் கா“ மொன்றற்கொன் Doorn Bus வொப்புமை; 

யினால் அ/பின்னங்களாகிய வுபமானோபமேயங்களுடைய 

தருமங்கக£ யிரண்டு வாக்யெங்களிலே தனித்தனி சொல் 

தலாம். இதனை வடநூலார் திர்ஷ்டாந்தாலங்காமென்பர். 
அது இருவகைப்படும். அவற்றுள், 

௧-வது. நீகரேடூத்துக்காட்டுவமை. 

உ-ம். 4அண்ணனீ யேரர்த்தி மானம் புலிசானே 

வண்ணவுல இற்சாந்தி மான்.” 

இதில், கர்தீதிக்குங் காச்இக்கும் பிம்பப்பிர தி 

பிம்ப பாவஞ்சொல்லப்பட்டது. 

அகர மூதல வெழுத்செல்லா மாதி 

பகவன் முதற்றே யுலகு.” இதுவுமது, 

௨-வது. ழாணேடூத்துக்காட்டுவமை. 

உ-ம், மன்னவநின் னெஞ்ூற் சனெந்தோன்ற மாநிலத்தி 

லொன்னலர்சங் கூட்ட மொழிச் சதாற.-பன்னி 

னெதனளவும் வெய்யோ னுதயவெற்பெய் தானோ 

வதனளவு மேவுமே யல்.” 

இதில், கோன்ற வொழிர்ச தென்றதற்கு எய் 

கானே மேவும் என்னும் பகைப்பொருளாற் Capes 

இன்ற அடைந்தாலிருணிங்கு மென்பகொப்பாதல்காண்ச, 

Wa. காட்சியணி. 

தனை வட,.நாலார் நிதர்சனாலங்காரமென்பர். அது 
மூன்றுவகைப்படும். அவற்றுள், 

௧-வது, வாக்கீயப்போரநட்காட்சி, 

இது இரண்டு வாக்கயார்த்தங்களுக்கு லக்கி 

யத்தை யாரோபித்தல், 

உ-ம், முறைகெழூவள் எற்கு முனிவின்மை திங்கட் 
கறைகளங்க மில்லாமை யாம்,” 

இதில், கோபமில்லாமையிற் களங்கமில்லாமை 

யாரோபிக்கப்பட்டது. 

௬
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௨-வது, பதப்போரட்காட்சி. 

இது உபமானோபமேயங்களு ளொன்ி, லொள் 

றனது தருமத்தை யாரோபித்தல், 

உ.ம், (குவளை மலரழகைக் கொண்டன ரார்ந்து 

கவினுமிளர் தோகாய்நின் சண்.'” எனவும், 

மரு த்தகுகோ தாய்றின் வசன,ச் சொளியைத் 

தரித்துளசா லொண்சீர்ச் ௪௪,” எனவும், 

வரு மிவற்றுள் முறையே உபமேயத்திலுபமான 

தருமமும், உபமானத்திலுபமேயதருமமு மாரோரபிக்கப் 

பட்டன. 
௩-வது, போரட்காட்சி, 

இது தன்செய்கையினா னற்பொருளையாயினுச் 

இப்பொருளையாயினுச் தெரிவித் தல், 

உ-ம், **ஆதவனற் செல்வர் தனக்குப் பலனடுத்தோர்ச் 

த லெனல்விளக்சா கின்றெழீஇச்-- தாதொடுசேன் 

மல்கு கமல மலர்க்கொருதன் கார் இவள 

நல்குகின்றான் பேருல னன்கு.”' இது ஈற்பொருட்காட்ட, 

அற்பனுயர் வாமிடத்சை யண் மினுங்கீழ் வீழ்வகலா 
னிற்பதிலை யென்னு Ge Daler é9—Oa, Sear 

இகசமுறு நீர்த்துவலை சென்றலிற்றாக் குண்டு 

மிகக் EC wp விழும்.” இது தீப்பொருட்சாட்ட, 

வெண்மதிதோன் றக்திமிரம் வேர்சன் பசையழித 

லுண்மையெனல் சாட்டிற் ஜொழிந்து,” இதவுமத. 

வேந்தன் சர் இரனுக்கு மாசனுக்குஞ்சிலேடை. 

௨௰. வேேற்றுமையணி, 

இது உபமானோபமேயங்களில் யாசேனு மொன்றை 

விசேடமுடைத்தாகச் சொல்லு தலாம். இசனை வட நாலார் 

வியதிரேோகாலங்காரமென்பர். 

உ-ம், மலிதேரான் கச்சியு மாக்கடலுச் சம்மு 

ளொலியும் பெருமையு சொக்கு -மலிசேரான் 
சச்சி பவெ கடல்படா ௧௪8௫ 

'சடல்படுவ வெல்லாம் படும்,??
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இதில், உபமேயமாகிய கச்சிக்கு ௮திகஞ்சொல் 
லப்பட்டது. 

நறைமலர்ச்தார்ச் கூர்சலுடை நாரி முசமு 
நிறைமதியு நேரொக்கு மேனு--முறைதெரியின் 

மாலிருளை யாக்கு மடந்தைமுகம் பூதலச்தின் 

மாலிருளைப் போக்கு ம.தி,?? 

இதில்,_பமானமாகிய மதிக்கு மாலிருள்போக்கு 

தல் அதிகமாகச் சொல்லப்பட்டது. மால் மயக்கமும் 

பெருமையும். 

௨௧. உடனிகழ்ச்சியணி. 

இது கற்றோரை மகூழ்விக்கு முடனிகழ்தலைச்சொல் 

அதலாம். இதனை வட.நாலார் சகோக்தியாலங்காரமென்பர். 

சண்டியாசிரியர் புணர்நிலையென்பர். 

உ-ம், *இகந்த பகைவ ரினத்தொடுவேல் வேந்தே 

இகந்த மடைர்ததுநின் சீர்.” எனவரும், 

இதற்கு ஒடு ஐடு என்னு மூன்றாம்வேற்றுமை 

யுருபுவரும். 

௨௨.  இன்மைகவிற்சியணி. 

இது யாதேனுமொன்றனில்லாமையால் வர்ணியத்தை 

யுயவடைவ காகவேனுச் சாழ்வடைவகாகவேனுஞ்சொல் 

அதலாம். இகனை வடழாலார் விநோக்தியலங்காரமென்பர். 

உ-ம், மறங்கொள் கொடியோரி லாமையினெம் மன்னா 
இறந்துளதுன் பேரவைசர் சேர்ந்து,?? 

இதில்,தீயமில்லாமையாற் ௪சபைக்குயர்வு சொல் 

லப்பட்டது. 

்புகழ்ச்குரியன் கற்றோ னெனினம் புவியி 

லிகழ்க்குரியன் சாந்தமில னேல்,” 

இதில், சார்தமில்லாமையாற் கத்ரோனுக்குத் 

காழ்வு சொல்லப்பட்டது.
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ரி a ச ௨௬. சுருங்க்ச்சோல்லலணி. 

இது அடைமொழி யொப்புமையாற்றலால் அல் 

பொருட்செய்தி தோன்றப் புகழ் பொருட் செய்தியைச் 

சொல்லுதலாம். இதனை வடநூலார் சமாசோக்தியலங்கார 

மென்பர். 

உ-ம்,11இந்தக் கன்னி மதிமுழுநோச் செய்திச் செவ்வாய் வலியடை 

சந்தச் இங்கர் சனையடுத்த தக்க வரவின் வலிசார்ரந்து [ந்து 

மூந்தைச் கொடிமீ னத்தலைவன் முனிவ ராகும் பசைவெல்லக் 

கந்தப் பகழி பலவேழக் கருப்புச் இலையிற் ரொடுச்தனனால்."” 

இதில், வர்ணிக்கப்படுதின்ற மன்மத விர்த்தாக் 

தத்தில் அவர்ணியமாகிய கோசாரபலம் பார்த்துப் போர்க் 

குச் செல்லுமாசர் விர்த்தார்தகர் தோன்திற்று. இது 

திலேலை விசேஷணம். 

கொந்தார் குழல்சரியக் கோல முகம்வியர்ப்பச் 

சர்தார் இிதலைத் சனமசையப்--பந்சேநீ 

இற்றிடையா ளார்வமொடு சீண்டிவிளை யாதெர்கு 

நற்றவமென் செய்தாய் நவில்,” 

இதில், பரதன் சமாசாரம் வர்ணிக்கப்பட்டுக் 

கொண்டிருக்க விபரீ தப்புணர்ச்சியி லிச்சையுடைய நாயகி 

சமாசாரக் தோன்றிற்று. இது பொதுவபை. 

௨௪. கருத்தடையடையணி. 

இது அபிப்பிராயத்தோடு கூடியவிசேவணத்கைச் 

சொல்லுதலாம். இகனை வடநூலார் பரிகராலங்காரமென்பர், 

உ-ம், **திங்கண் முடிசேர் சவனுமது தாபத்தை 
யிங்ககற்றி யாள்க வினித.”? 

இதில், திங்கண்முடிசேர் என்னு மடைமொழி 

தாபத்தை நீக்கவல்லனென்னுங் கருத்தை யுட்கொண்டி. 

ருக்கின்றது. 

நெடுங்கோலச் சென்னிமிசை நீர்சொளர னேநங் 

கொடுங்காமத் தீயையவிக் கும்.” இதுவுமது,
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்வாளான் மகவரிந் தூட்டவல் லேனல்லன் மாதுசொன்ன. 
சூளா லிளமை துறக்கவல் லேனல்லன் ரொண்டுசெய்து 

நாளாறிற் கண்ணிடர் தப்பவல் லேனல்ல னானினிச்சென் 

ரூளரவ செப்படி, யோதிருச் காளத்தி யப்பனுக்கே,” 

இதில், விசேஷணம் வாக்யெருபமாயிருக்கின் 

றன. ஈறு த்தொண்டருமல்2லன் திருநீலகண்டருமல்லேன் 
கண்ணப்பருமல்லே னென்பதாம். 

௨௫. கருத்தடையடைகோளியணி. 

இது அபிப்பிராயத்தோடு கூடிய விசேஷியத்தைச் 

சொல்லுதலாம். இதனை வடழூலார் பரிகராங்குராலங்கார 

மென்பர், 

உ-ம், முக்சணே யன்புடையார் மூம்மலநீங் சப்பார்க்கத் 
தச்சவனென் றென்னெஞ்சே சார்.” 

இதில், முக்கணனென்னும் விசசஷியம் ஆணவ 

முதலிய மும்மலங்களையு நீக்கவல்லனென்னுங் கருத்தை 

யுட்கொண்டிருக்கின்ற து. 

“Gres GOULD கூறற்குச் சேடனு மெழுதநற் கந்தக் 

கார்தீதவீ ரியனாம் வேந்துங் கரிசறு ஈலத்தி னோடு 

பார்த்திடற் கமரர் கோனும் வல்லரல் லதுபாண் வண்ட 

ரரர்கீதிடு தாரோ யேனோர்க் காவது தானொன் றுண்டோ,” 

இதில், விசேஷியங்கள் வாக்யெரூபகமாகவர் தன. 

௨௬. பல்போருட்சோற்றொடரணி. 

இது பலபொருள்களைத் தருதற்குரிய சொற்களைப் 

புணர்தீதுக் கூறுதலாம். இதனை வடநாலார் சிலேஷாலங் 

காரமென்பர். ௮து மூன்று வசைப்படும். அவற்றுள், 

க-வது, புனைவுளிப்பல்போநட்சோற்றேடர். 

உ-ம். மணிமுடிமேற் கொண்லெகை மாட்சிபெறத் தாங்க 

யணிரற் பொறிகிறஞ்சேர்ர் தாரும் -பணியிஹறைமை 

மிச்கபுகழ் நீளரியே மேவுகூ வத்திறைக்குத் — 
திகீசவில்லிற் சேர்காரி தான்."
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இது இருமாலக்கு மனர்தனுக்குஞ் சிலேடை. 

. விவ்விரண்டும் வர்ணியங்களாம். 

௨-வது. . புனைவிலிப்பல்போநட்சோற்றேடர், 

உ-ம். “*தெருட்டும் கலைபலவுஞ் சேர்க்த மதியை 
_ மருட்டு முகத் தினளம் மான்,” 

இத சர்திரலுக்கும் புதீதிக்குஞ் சிலேடை. இவ் 

விரண்டு மவர்ணியம். 

௬-வது. இநமைப்பல்போநட்சோற்றேடர், 

உ-ம், *'ஏர்க்கதிர் வாள்கொடே. யீர்வர் வீச்டிமெய் 

வேர்க்கவங் கெடுத்தராய் வீழ்த்தி யெற்றுவர் 
கர்ச்கரும் பகட்டினாற் றுவைப்பித் சார்ப்பராற் 

போர்க்களம் புகு துபோர் புரிந்த மள்ளரே,”? 

இதில், நெற்போர்படுத்தல் வர்ணியம், அமர் 
செய்த லவர்ணியம். 

௨௭. புனைவிலிபுதழ்ச்சியணி. 

இது ௮வர்ணியதக்தை வர்ணிக்க வதனது சம்பர்தத் 

தால் வர்ணியர்தோன்றுதலாம். இதனை வடநூலார் 

அப்பிரஸ்துதபிரசம்சாலங்காரமென்பர். ௮து வகைப் 

படும். அவற்றுள், 

௧-வது. ஓப்புமைப்புனைவிலிபுகழ்ச்சி, 

இது ௮வர்ணியத்தினொப்புமையின் சம்பர்கத்தி 

னால் வர்ணியந்தோன்று தல். 

உ-ம், *(மேதகு?ர்ச் சாரைாயன்று வேஜொன் றையுமிரவாச் 

சாதகமே புள்ளிற் றலை,” 

இங்சே யவர்ணியமா௫யே சாதகப்புள் வர்ணனை 

யில் ௮தற்கொப்பாயெவொருமன்னனை ச்சேரந்து பிறரை 

யாசியாத மானியின் செய்தியாகய வர்ணியச்தோன்றிற்று, 

௨-வது. போதுப்புனைவிலிபுகழ்ச்சி. 

இது அவர்ணியமாகய பொதுப் பொருளால் 

வர்ணியமாகய சிறப்புப்பொருடோன்று தல்.
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உ-ம், **மைந்தகேள் கல்வி வளமுணரா மாந்தசெலா 
மர்தகசே யாவ ரவர்வடி.விற்.ஃசர்தர் _ 

தவழ்தினாக எார்த்தெழூஉந் தண்கடல்குழ் வையத் 

தீவிழ்முருக்கம் பூவினிற மாம்,” | 

இதில், தரை விளையாட்டுச் சிரதையையடைய 

மைந்தற் கறிவுகொளுத்தலாயெ சறப்புப்போருடோன் 

றப் பொதுப்பொருள் சொல்லப்பட்டது. 

௬-வது, சிறப்புப்புனைவிலிபுகம்ச்சி, 

இது அவர்ணியமாகய றப்புப்பொருளால் 

வர்ணியமாகிய பொதுப்பொருடோன்றுதல். 

உ-ம். “மன்னு மிருகமதைச் தாங்கு மதிசளங்க 

னென்னும் பெயர்கொண் டிழியுற்றான்--பன்மிருசச் 

கூட்டங்கொல் சயமிடல் கொண்மிருச ராசனெனப் 
பீட்டினொடு கொண்டதொரு பேர்.” 

இதில், கொடியவன் புகழடைவான், மெல்லியன் 

புகழடையானென்கிற பொதுப்பொருடோன்ழச் இறப்புப் 

பொருள் சொல்லப்பட்டது. 

௪-வது. காரணப்புனைவிலிபுகழ்ச்சி. 

இது அவர்ணியமாகிய காரணத்தால் வர்ணிய 
மாய காரியந்தோன்றுதல். 

உ-ம். “*ஒழுகொளி விரிந்த கதிர்மணி வண்ண 

னுந்தியர் தாமரை வந்தோன் 

முழுமதிக் கலையு ணிறைக்தபே ரழசை 

மொண்டுகொண் டரிபரக் தீகன்ற 

மழைமதர் நெடுங்கட் டமையந்தி வதனம் வருத்தனன்."” 

இதில், காரணமாகச் சொல்லப்பட்ட சந்திர 

சாரத்தினால் உயர்வுடைய முகத்தழகாகய காரியர் தோன் 

இற்று, ் 
௫-வது. காரியப்புனைவிலிபுகழ்சீசி, 

இது அவர்ணியமாகிய காரியத்தால் வர்ணிய 

மூயெ சாரணந்தோன்றுதல்,



௨௪ அணியிலக்கணம். 

உ-ம். மருக்கமழ்பூங் கோதை மடநடையைக் காணிற் 

செறாச்சடையா தனனத் திரள்.” 

இதில், செருக்கடையாமையாகிய காரியத்தி 

னாலே மெல்லிய ஈடையழகாயே காரணந்தோன்திற்று. 

௨௮. புனைவுளிவிளைவணி. 

இ௫ சொல்லப்பட்ட வொருவர்ணியத்திஞற் சம்மத 

மாகிய மற்றொரு வர்ணியந் தோன்றுதலாம். இதனை வட 

லார் பிரஸ்துதாங்குராலங்காரமென்பர். 

உ-ம். 4அம்புயகற் போதிருப்ப வஞ்சிறை௨ண் டேகொடுமுட் 
பம்புகைதை யாலென் பயன்.” 

இதில், தடாகக்கராயில் தலைவனுடன் விளாயா 

டுந் தலைவிசொல்லிய வர்ணியமாகிய வண்டின் சமாசார த்தி 

னான் மஷனேகைரமாகியவவளை விட்டு ௮ச்சமூறுத்தும் பரத்தை 

பாற்செல்லுக் தலைவனிந்தையாகிய மற்றொரு வர்ணியரந் 

தோன்றிற்று, 

௨௯.  பிறிதினவிற்சியணி, 

இதனை வடழூலார் பரியாயோக்தாலங்காரமென்பர். ௮.து 

இரண்வெகைப்படும். அவற்றுள், 

௧-வது, கநதியபோநளையதற்தரியவிதத்தாற்கூறது 

மற்றேநவிதத்தாற்கூறுதல், 

உ-ம், (இராகு மனைவிமுலைக் இல்பயனைச் செய்தோற் 

பராவுஈநீ நெஞ்சே பணிந்து.?? 

இதில், வாசுதேவனை யிராகுலை வென்றவ 

னென்னாது அப்பொரு டோன்றப் பிறிதோராற்றுற் 

கூதிஞர். 

௨-வது, கபடத்தினலேதன்னுலிசீசிக்கப்பட் டதைச்சாதித்தல். 

உ-ம், *(மின்னிகரா மாதே விரைச்சார் துடன்புணர்ந்து 
நின்னிக.ரா மாதவிக்க ணின்றருணீ--தன்னிகராஞ் 

செந்தீ வரமலருஞ் செங்காந்தட் போதுடனே 

யிர் தீ .ரங்கொணர்வல் யான்.”



அணியிலக்கணம். ௨௫ 

இதில், தலைவியைச் தலைவனிடத். அவிட்ட தோழி 
மலர்ச்குப்போதலாயெ சபடத்தினு லவ்விருவரு மெண் 

ணப்படி. ஈடத்தலாகிய தன்னிஷ்டத்தைச் சாதித்தாள். 

Ti). வஞ்சப்புகழ்ச்சியணி. 

இதனை வடநூலார் வியாஜஸ்துதியலங்காரமென்பர். 

YD மூனறுவகைப்படும். அவற்றுள், 
க-வநு, பமீப்பினறுற்புகழ்ச்சிதோன்றல். 
அபபுகழ்சசி பழிக்கபபட்ட பொருட்சே யாகி 

பும, பிவிதொன்றற்காகியும வரும. 

உ-ம், **(பேசுகொலை யா௫இப் பெரும்பா தகர் தமையுந் 

தேசுமிகு வானுலூற் சோகூன்ளூய்-- Se Sent 

பின்னியெழு மோதை பெரிதுறுபா €£ரதியே 

நின்னநிவென் னென்பே ஸியான்.”! 

இதில், விவேகமிலலையென்னு கிரதையாற் பெரி 

யோரைபபோல மகாபாதகனாயுஞ சுவாக்கமடைவித்த 

லாகிய ம௫மைதகோனகிற்று, 

் அன்றிலங்சை யெரறிததகுரங கெ௱கெனவி ராவணன்பே 

சவையோர சேட்ப 

நன்நியிலிர இரரிதது வென்பவளனாற் பிணிப்புண்டு 

கணணி னானிஙய 

கென்றிறைவ னடிபரவும் வானரர்க ஈவணைனி 
யிகழ்ஈது மோத 

வொ.ஈநியவச சததினிரிஈ தொளிச்தவிட மங்குதன்யா 

னுணரோ னென்ன.” 

இதில, அ௮னுமனிஈகதையான் மற்றைலானரர் 

ECE HS YS DFC sr or wm. 
௨-வது, புநழ்ச்சியாற்பமிப்புந்தோன்றல். 
இதுவுமப்பொருட்சகேயாஇியு மற்றொருபொருட் 

காடியும் வரும. 
உ-ம். எற்காசத தூத. சன்புடை யே௫ யிளக்கொடிம 

யற்சா ரளசங் குலையமெய வேர்வை யரும்பவக்தோ 
பற்கா யமுஈகத் தூறு ஈனியுறப் பட்டுகொந்தாய் 

நிற்சா முறைசெய்கை மாறுமுண் டோவிர்த நீணிலச்சே.* 

௪



௨௬ அணியிலக்கணம். 

இதில், கொந்தாயென்னும் புகழ்ச்சியாலெனக் 
காகவன்று நீ புணர்தற்குப் போயினையென்னு நிந்தை 
தோன்திற்று. 

4இரவறியா யாவனாயும் பின்செல்லா ஈல்ல 
தீருநிழலுர் சண்ணீரும் புல்ல---மொருவர் 

படைத்தனவுங் கொள்ளாவிப் புள்ளிமான் பார்மேற் 

றுடைத்சனவே யன்றோ துயர்.” 

இதில், மான்புகழ்ச்சியொ லரசன் சேலையில் 

வருந்திய சன்னிந்தை தோன்றிற்று, 

௬-வது. புகழ்ச்சியாற்புகழ்ச்சிதோன்றல். 

உ-ம் £ரார்ந் இலகுசிறைச் செர்சார்ப் பசுங்கிள்ளை 

வாரார் முலையாய்றீன் வாயிதழ்ச்கு--நேராகுங் 

கொல்வைச் கணிதுகர்சற் குத்சவமென் செய்ததோ 

செல்வத் இதத்திற் தெரிகது." 
இதில், கள்ளைப்புகழ்சசியால் வாயிதழின மரு 

தோன்திற்று, 
௬௧. வஞ்சப்பழிப்பணி. 

இது நிர்தையினாுனிஈ)தை தோன்றுதலாம். இதனை 

வடநூலார் வியாஜநிந்தாலங்காரமென்பர். 

உ-ம், *ரீயுர் தவறிலை நின்னைப் புறங்கடைப் 

போதர விட்டு மருந்த வறிலர் 

நிறையழி கொல்யானை நீர்ககுவிட் டாங்கு 

பறையறைந் தல்லது செல்லற்க வென்னா 
விறையே சவறுடை யான்.” 

இதில், இறைவனிஈகையாற் நீச்செய்கையுடைய 

மற்றொருவர் நிரதைதோன்றிற் று, 

௩௨. எதிர்மறைையணி, 

இது ஓழிப்பணிக்கு வேழுகயுங் கேட்போரை மகிழ் 

விப்பகாகியு மிருக்கன்ற மறுப்பைச் சொல்லுதலாம. 

இதனை வடழூலார் ஆக்ஷேபாலங்காரமென்பர். அது மூவ 
கைப்படும். அவற்றுள்,



அணியிலக்கணம், ௨௭ 

௧-வது, தன்றனுற்சோலலப்பட்ட போநளை 

யோருந்மித்தத்தினான் மறுத்தல். 
உ-ம், “ஒண்கதிர்த்திங் காணீ யுன்வடிவை யிங்கெமச்குக் 

சண்களிகூ ரக்கடி து காட்டிவொய்.ஃ-வண்சவின்கூர் 

பூண்டாங்கு கொங்கையுடைப் பூவைமுக முண்டதளனால் 
வேண்டாம்போ வெற்றுக்கு வீண்” 

இதில், தான்விரும்பிய சந்திர தரிசனத்தை 

மூகமிருக்கையால் வீணென்று மறுத்தது காண்ச. 

௨-வது, மறுப்புத்தான்றள்ளுண்டூ மற்றேநபொநளைத் 
தோன்றச்சேய்தல். 

உ-ம், *சண்ணரு வுண்டளிகுழ் தாமமணி இிண்டிறற்ரோ 
ளண்ணலே யான்நூதி யல்லேன்காண்--வண்ணமிகு 

வேயெனுச்தோ ளான்மெய் விரகதா பம்வடவைச் 

தீயெனவே தோன்றுஞ் செறிந்து,” 

இதில், அல்லேனென்னுமறை தள்ளுண்டு கூட்டு 

தற்குத்சக்ச வஞ்சச்சொல்லை நீக்ு யண்மைகூறுவோர் 

தன்மையைக்காட்டிக்கொண்டு விரைந்து வந்து ௮வளைக் 

காப்பாற்றென்னு மற்றொருபொருளைத் தோற்றிற்று, 

௩-வது. உடம்பாட்டுச்சோலலான்மறுப்பைக்காட்டுதல். 

௨-ம். “விளைபொருண்மே லண்ணல் விருப்புளையே லீண்டங் 
இளையமுகை கேட்பதற்கு முன்னே--விளைசேன் 

புடையூறு பூர்தார்ப் புனைகழலாய் போக்குக் 

இடையூறு வாராம Cog.” 

இதில், ஏகு என்னு முடன்பாட்டுச்சொல்லாற் 

போகேலென்லுமறுப்பு சுற்றத்தழுசையாற் குறிக்கப் 

பட்ட தலைவி யிறக்கு மென்பசைக்கொண்டு காட்டப் 
பட்டது. 

௬௬.  முரண்விளைந்தழிவணி. 

இது ஓரிடத்துள்ளனவுங் காரியகாரணங்க ளாகசாத 

னவுமாகயே விரண்டு தருமங்களுக்கு மேன்மேலுந்தோன்றி 
யழியும் பகைமையைச்சொல்லுதலாம். இதனை வடா 

லார் வீரோதாபாசாலங்காரமென்பர்,



௨௮) அணியிலக்கணம். 
’ உ-ம், *'சர்தமில வாயுறினுஞ் சந்த மூடையனவே 

கொர்தவிழ்சார்ப் பாவை குயம்.'' 

இதில், சந்தமில்லனவற்றைச் சந்தமுடையன 
வேயா மென்னும் பகைமை ௮ழகுடையன வென்னும் 

பொருளாலழிர்த.. 

௬௪.  பிறிதாராய்ச்சியணி. 
இதனை வடராலார் விபாவனாலங்காரமென்பர், அது 

A MAME IID. அவற்றுள், 

&- og. உலகறிகாரணமிலலாதிநப்பக்கரரியம்பிறத்தலைச் 
GET HME w. 

இ௫வே பொதுவிதியுமாம். 

உ-ம், **தடையாமே கூர்த்த கருநெடங்சண் டேடிப் 

படையாமே யேய்ர்தசனம் பாலாய்--சடைஜெமியக 

கோட்டாமே கோடும் புருவங் குவிகச்சே 
ரூட்டாமே சேந்த வடி,” 

இதில், கடைதன்முதலிய பிரசிக்சகாரணமில்லா 

மற் கூர்மையாதன்முதலிய காரியஞ் சொல்லப்பட்டன. 

இவற்றிற்கு இயல்பென்னும் பிறிதோர்காரண மாராய்ந்து 

கொளளப்பட்டது. 

௨-வது, காரணத்தினது தநமமாவது சம்பந்தமாவது குறைவாக 
விநப்பக்காரியம்பிறத்தலைச்சோலலுதல். 

உ-ம், *இிண்மையுங் கூர்மையு மில்லாக் கணைகளைச் இக் துபுவன் 

சண்மையின் மூவுல சங்களும் வென்றவச் காமனிக 
லுண்மை யுணர்ந்து மொருநீ மறந்திடி னெண்டொடிசன் 

பெண்மையென் பாடு படும்பக லாயெம் பெருர்தகையே,"? 

இதில், வெல்லுதற்சேதுவாகிய வம்பிலே திண் 

மையுங் கூர்மையுங் குறைவாம். 

௬-வது, காரியம்பிறத்தற்கத்தடையு ஈதாகவுமதுபிறந்தலைச் 
சேோ௱லலுதல். 

உ-ம். *(இடுத்த நின்பிர தாப வருக்கனீ 
ருத்த பார்மிசை மன்னவ வொண் குடை 

விடுச்ச வேர்தலா விட்டு விடாதமே 

லெச்ச வேர்த ரினத்சைச் கனற்றுமே.”



அணியிலக்கணம். ௨.௯, 

இதில், பிரதிபர் தகமான குடையிருப்பவுஞ்சுடத 
லாகிய காரியம் பிறர்தது. 

௪-லது. காரணமலலாதமற்றேன்றற்காரியம்பிறத்தலைச் 

CETAH MS 

உ-ம், வழுவாத மானிவள்பால் வண்சங்கி னின்று 
ஓ மெழுமேகல் யாழி afer.” 

௫-வது. பகையாகியகாரணத்தினின்றுங்காரியம் பிறத்தலைச 
தேசோலலுதல. 

உ-ம். *ீர்சரு சோமன் பொழி? தளச்சதிர்கள் 

சோர்தரவெம் மாசைச் சுடும்,” 

௬-வது, காரியத்தினின்றுங்காரணம்பிறந்தலைச்சோல்லுநல். 

உ-ம். 4மற்பெறுவள் ளாலுதித்த தேர்பெறுநின் வண்கையெளுங் 

கற்பகத்துற் சர்ப்பாற் கடல்”? 

இதல், சீர்ப்பாற்கடல் சர்த்தியாகெ பாற்கடல், 

௩௫. காரணவாராய்ச்சியணி 

இது ருறைவில்லாச காரணமிருந்துங் காரியம் பிற 

வாமையைச்சொல்லுதலாம். இதனை வடதூலார் வீசே 

ஷோக்தியலங்காரமெனபர். 

உ-ம், ('இறைமதனாக் தப மெரிவுரு நின்றுங் 

குறைவிலது நேயமென்னோ கூறு,” 

இதில், விளக்காக காரணமிருந்தும் கேயகாச 

மாகிய காரியம் பிறவாமைகாண்க, கேயமென்பது தயிலமு 
மநுராகமுமாம். 

௬௬, கூடாமையணி. 

இது ஒருகாரியம் பிறச்தலையருமை யுடைத்தாகச் 

சொல்லுதலாம். இதனை வட நாலார் அசம்பவாலங்கார 

மென்பர், 

உ-ம். '(இடுக்கலையோர் கையினா லாயச் றவ 

னெடுக்குமென யாரறிவா ரிக்கு.” 

இதில், இடைக்குலச்சிறுவனுக்கு மலையெடுத்த 

லாகிய காரியமரிதாகச் சொல்லப்பட்டது, கோவர்த்தன



௩0 அணியிலக்கணம். 

இரியைக்குடையாக வெடுத்த சண்ணனை நோக்கி யிர்இர 
னிவ்வாறு கூறினான். 

௩௭. தொடர்பின்மையணி. 
இதனை வட.நாலார் அசங்கதியலங்காரமென்பர், அது 

மூன்றுவகைப்படும். அவற்றுள், 

Sag. காரணமோரிடத்திரப்பக்காரியமந்றேரிடத்துப் 
பிறத்தலைச் சோலலுதல், 

உ-ம். வேறொரு மாதர்மேல் வேர்த னகததியா 

லூறுதர விம்மா தயிர்வாகெ--கூறி 

னிருவரே மெய்வடிவி னேந்திழை நல்லா 
ரொருவரே தம்மி லுயிர்,” 

இதில், ஊறுசெய்தலாகிய காரணமோரிடக் 

இருப்பவாடுதகலாகய மோரிடத்துப்பிறஈ்க.து. 

*தியனென்னும் பாம்பு செவியிலொரு வற்கெளவ 

மாயமே மற்றொரு வன்.” இதுவுமத. 

௨-வது, ஒரிடத்திற்செய்தற்தரியதைமற்றேரிடத்திற்செய்தல். 

உ-ம்.  **கங்கணங்கண் ணிற்றிலகங் கையிற் றரிச்சனர்£ர் 

தீங்கறையொன் ஞர்மடவார் தாம்,” 
இதில், கங்கணம்-கடகமு நீர்த்துளியுமாம். இல 

கம்-திலோதகமும் பொட்மோம். 

௬-வது, ஒன்றைச்செயத்தோடங்கி அதந்தப்பகையாகிய 
மற்றேன்றைச்சேய்தல 

உ-ம், 4சண்ணன் மயலகற்றச் காமருருச் கொண்ட சளாற் 
பண்ணுமயன் மாதர் பலர்க்கு,” 

௩௮. தகுதியின்மையணி. 

இதனை வடழாலார் விஷமாலங்காரமென்பர். Dy Si 

மூன்றுவகைப்படும். ௮வற்றுள், 

௧-வது, போரந்துதற்தத்தகதியில்லாத போநள்களுந்தப் 
போநத்தத்தைச்சோலலுதல். 

உ-ம், $பொன்போலுங் கள்ளிப் பொறிபறக்குங் கானலிலே 
யென்பேதை செல்லற் கிசைந்தனளே--மின்போலு 

மானவேன் முட்டைக்கு மாருய செவ்வர்போங் 

கானவேன் முட்டைக்குங் காடு,”



அணியிலக்கணம். ௩௧ 

இதில், பேசையது மெல்லியவுருவ த்திற்கும் 
பாலைநில வெப்பத்திற்கும் பொருத்தஞ்சொல்லப்பட்டது. 

௨-வது, ஒர காரணத்திற்பகைக்தகணழடைய காரியம் 
பிறத்தலைச் சோல்லுதல், 

உ-ம், **மருவெறுழ்நங் சோன்கரிய வாள்வெண் புகழைச் 

தீருமா லுலகர் தனில்,” 

௩-வது. ஒருகாரியத்தைச் செயத்தொடங்கி 

்எலியுணவிற் றென்றுரசப் பெட்டிகறிச் தாயிற் 

ொலியரவிற் குச்தா எுணா,” 

ஏன விஷ்டச்தை யடையா தநிஷ்டச்தையடை 

கலம், 

பாவை யலர்சக்குடைநீ பற்றுதற்கு வாரிசத்தை 

வாவியில்வைத் சன்னோ வளர்ச்சன்றாய்--மேவுசலி 
யிவ்வுலகு செய்கன்றி யெண்ணாது நின்வதனச் 

செவ்வியது வெளவல் செயும்." 

என மலர்க்குடையைத்தான் பெறுதலுமது 

தன்டுகவொளியை யபகமித்தலுமாகிய விஷ்டத்தையு 

மகிஷ்டததையுமடைதலும், 

“இலகு மதிகளங்க மேக் திழையாய் நீத்தற் 

குலகலுன தானனமா யுற்ற... இலகமென்பேர் 

சேர்களங்க மேபெற்முன் பேதையனாச் சேர்ந்தக்கால் 

யார்களங்க யாகா ரறை,? 

எனக் களங்கமொழித்த லாகிய விஷ்டத்தை 

யடையாமையுமாகிய விம்மூன் றுவகையாளும் வரும், 

௬௯. தகுதியணி, 

இதனை வட.நாலார் சமாலங்காரமென்பர். அது மூன்று 

வகைப்படும். அவற்றுள், 

க-வது, தகுதியாகிய விரண்டு போநள்களுக்குச் 

சம்பந்தந்தைச் சோலலுதல். 

௨-ம், இந்தச் தரளவட மேர்திழைகின் கொங்கைசளிற் 
சச்சமுறச் சேர்த ற்கும்.”



  

அணியிலக்கணம். 

௨வது, காரியத்தை யதன்காணத்தோடோத்த 
சேய்கையுள்ளதாகச் சோலலுதல். 

'கானர் தனிலுஇத்தச் கானர் தனையழித்திட் 

ஏனஞ்செய் தியி னுதித்தபுகை--தானு 
மெழிலி யுருவாட மீர்ம்புனலைப் பெய்தசத் 
தீழலை யவித்த றகும்.”” 

௬-வது. விநம்பத்தகாசசை யடையாமல் 

விநம்பம்பட்டதையே யடைதல். 

உ-ம், 1! பொற்கொடிரீர் நின்று புரிதவத்தாற் கஞ்சமலர் 
சொற்கவினின் ரூளூருவாய்த் சோன்றியே--நற்க இியைச் 

சேர்வுற் றனவுலூற் செய்யதவ நற்கதியைச் 

சார்விச்கு மென்பதுமெய் தான்.” 

இதில, ஈற்கஇபுண்ணிய லோகமூ நல்ல நடை 

யுமாம். 

நந்தலுறு திவினைசெய் யேலென்று நான்மறைதே 

சர்தணன்பல் கானன் கறைந் துமவன்--மைர் சனனி 

நந்தலுறு தீவினையை நாடோறுஞ் செய்துமெர்ரு 
த்தை யுமைகடவான் றான்.” 

இதில், எதிர்மறையா லநிஷ்டந்தோன்தினு 

மக்சனிகாரியமென்னும் பொருளாலிஷ்டமடைதலேயாம். 

மாதர்சுவரச் கத்துசை வைத்தமர்செய் வேர்தடைந்தான் 

மாதர்சுவர்ச் கத்தினையே மாண்டு,” 

இதில், அகிஷ்டந்தோன்பினுஞ் லேஷையா 

லிஷ்டமடைதலேயாம். 

௯. வியப்பணி, 

இ௫ ஒருபயனைச் கருதியதற்குப் பகையாயெ முயற் 

சியைச்செய்தல். இதனை வடதூலார் விசித்திராலங்கார 

/இமன்பர். 

enh, “pat Anse இயரந்தோர்க டாழ்குவரெப் 

2பாதுமூயர் வெய்தற் பொருட்டு,” எனவரும்,
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க. பேருமையணி, 

இதனை வடநூலார் அதிகாலங்காரமென்பர். ௮து இரு 

வகைப்படும். அவற்றுள், 

க-வ௮ு. பெரியவாதாரகீதிலு மாதேயக்தைப் 

பெரிகாசச்சொல்லுதல்,. 

உ-ம். “உலக முழுதடங்கு மாவிசம்பி லுன்ற 

னலகில் குணமடங்கா வாம்.” 

௨-வது. பெரியவாதேயக்தினு மாதாரக்கைப் 

Osh BVDEQLTY BI GN. 

உ-ம். “wen ருலகெல் வளவுபெரு மைத்தளவி 

லுன் 2 ரடங்கி யுள.” 

௪௨. சிறுமையணி. 

இது அற்பமாகிய வாசேயத்தினுமாகாரக்ை மிக 
வற்பமாகச்சொல்லுதல், இதனை வடமூலார் அல்பாலலங் 

காரடுமன்பர். 

உ-ம்.  விரலாழி கைவளையாய் விட்டதினி wnt Sg 

வரலாழிச் சென்செயுமெம் மாது.” என வரும். 

ஆதாரம் - இடம், 

௪௯. ஒன்றற்கொன்றுதவியணி. 

இறு உன்றற்கொன் அுபகரித்தலைச் சொல்லுதலாம். 

இகனை வட நாலார் அந்நியோர்நியாலங்காரமென்பா். 

உ-ம். இங்களிர வால்விளங்குஞு செப்புங் கதிர்த்திங்கள் 

சங்குலினா லேவிளங்குங் காண்,” எனவரும். 

௪௪.  சிறப்புநிலையணி, 

இகனை வடதாலார் விசேஷாலங்காரமென்பர், அது 

மூன்றுவகைப்படும். அவற்றுள், 

க-வது. பிரசித்சமாகய வாதாரமில்லாஇருப்ப 

வாதேயகத்இனிருப்பைச் சொல்லுதல். 

உ-ம், 4இனகரனில் லாமலவன் செய்ய ௧கஇர்ச 

ளிணிதிலங்குக் தீபத் திருந்து.”



np அணியிலக்கணம். 

உ-வது, ஒருபொருளைப் பலவிடங்களிலிருப்ப 

தாகச்சொல்லுதல். 

௨-ம், ்அயிழை ஈல்லா எசம்புறமுன் பின்னெங்கு 

மேயவெனக் குத்தோன்று மே.” 

௩-வது. அற்பகாரியஞ் செயத் தொடங்கி 

யருமையாகிய மற்ஜொருசாரியமுஞ் செய்தல். 

உ-ம், **மாட்டியினிற் காண்பேற்கு வள்ளலே கற்பகநற் 

காட்கியங்கிட் டிற்றெளிது காண்.” 

௪௫. மற்றதற்காக்கலணி,. 

இகனை வடநாலார் வியாகாதாலங்காரமென்பர். அது] 

மூவகைப்படும். அவற்றுள், 

க-து. ஒரு காமியத்தின Hoes a? BI CM DOO G 

யொருவனதற்குப் பகையாகிய கரசியத்திற்ருக் காரண 

மாக்குதுல், 
உ-ம். *உலகைமஇழ் விக்கு முயர்மலர்கொண் டேவே 

ளுலகை வருத்து முடனறு.” 

௨-வு. ஒருவஜொருகாரியத்திற்குச் சாசன 

மாகக்கொண்டபொருளை மற்றொருவனதற்றாப் பகையா 

இய காரியத்திற்காச் சாதனமாகக் கொள்ளு தல். 

உ-ம். கண்ணாற் கொலப்பட்ட காமனையிக் காரிகையார் 

கண்ணாலுய் விக்கின்றார் காண், 

௩-வது. ஒருகாரியத்தை யுண்டாக்குகற்கொரு 

வ.ராலுட்கொளப்பட்ட பொருளான் மற்ொருவ ரதன் 

பகைக்காரியத்தை ஈன்முகச் சமர் தீஇத்தல். 

உ-ம், *உலுத்சன்।மிடிவருமென் றுள்வெருவி நல்கா 

னிலத்தென் மெருவ ஸணிகழ்க்த-.-நலத்திசைகூர் 

வள்ளலுமவ் வச்ச மருவியே ஈல்குமென 

விள்ளலுற்றான் மற்றொருவன் மெய்.” 

௪௬. காரணமாலையணி. 
இது பின்பின்னாக வருவனவற்திற்கு முன்முன்னாக 

வருவனவற்றைக் காரணங்களாகவேனும் காரியங்களாக 
வேனுஞ்சொல்லு தல்.
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உ-ம். *'நீதியாற் செல்வ நிகழ்செல்வத் தாற்கொடைமற் 

ரோதுகொடை யாற்£ ௬௭.” 

+ இதில், நிதிமு.கலியன செல்வமுத்லியவற்திற்குக் 
காரணமாதலகாண்க. 

'படாகரகம் பாவத்தாற் பாவ மிடியான் 

மிடி.மீ விலாமையினா மே.”? 

இதில், ஈரகமுகலியன பாவு சலியவ ற்றிற்ருக் 

காரியமாதல் காண்ச௪. 

௧௭. ஒற்றைமணிமாலையணி. 

இது பின்பின்னாக வருவனவந்திற்ரு முன்மான்னுக 

வருவனவற்றை விசேஷியங்களாகவேனும் விசேஷணங்க 

ளாகசேனுஞ் சொல்லுகலாம். இதனை வடதாலார் 

காவளியலங்காரமென்பர். 

உ-ம், மன்னிவன்ஈண் சாசளவுங் காதுதோண் மட்டியையுந் 
துன்னுறுதோள் சாணுத் தொடும்.” 

இதில், கண்முதலியன விசேஷியம். 

நிறைவெளியு மதிலியங்கு இனகரனு மவன்ககதிர்சேர் நிலவு 
மன்னோேன், குறைவில்பிறப் பிடமாய புனலுமச ன துபித்தக் கூருர் 

திய, மறைநெறியி னசனிலவி வழங்குபுரு டனுமவற்குப் பிராண 

ளாகி, யுறைவளியு மதுகொண்மண முறுநிலனு மாமிறையெட் டு 

வுட் கொள்வாம்,”" 

இதில், வெளிழு கலியன விசேஷணம். 

௪.௦.  மாலைவிளக்கணி. 

இது தீபகத்தையுமேகாவளியையுஞ் சேர்த்துச்சொல் 

அதலாம். இதனை வடநூலார் மாலாதீபகாலங்காரெெமன்பர், 

உ-ம். **மனைச்ரு விளக்க மடவாண் மடவா 

டனக்குத் தகைசால் புசல்வர்--மனச்சினிய 

காதற் புதல்வற்குக் கல்வியே கல்விசனக் 

கோகிற் புகழ்சா லுணர்வு,” 

இதில், எல்லா வாக்கியங்களுக்கும் விளக்க 

மென்னு மொருசொன்முடியாய் வருகலாழற் Suse Huy,
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மடவாண் முதலியவற்றை முன்முன்னாகவரு மனை முதலிய 
வற்றிற்கு விசேஷியங்களாகச்சொல்லு கலால் எகாவளி 

விதியும் வர் தன. 

௪௯. மேன்மேலுயர்ச்சியணி, 

இது மேன்மேலு மொன்றற்கொன் றுயர்குணத்தா 

லேனுமிழிகுணச்தாலேனு முயர்வாதலைச்சொல்லுதலாம். 

இதனை வட.ாலார் சாராலங்காரமென்பர். 
உ-ம், சேன்மதுர மாமதனிற் றெள்ளமுத மேமதுர 

மான்சொலதினும்மதுச மாம்.'? இது உயர்வு. 

“Shey நண்ணிது நெய்யென்பர் நெய்யினும் 

யாரு மறிவர் புகைநட்பர்.....சேரி ட 

ணிரப்பிடும்பை யாளன் புகுமே புகையும் 

புகற்கரிய பூழை நுழைந்து.” இது இழிவு, 

௫௰. நிரனிறையணி. 

இது வரிசையாகச் சொல்லப்பட்ட பொருள்களுக் 

குச் சம்பர்தமுள்ளவைகளை யம்முறை?ய சொல்லுதலாம். 

இதனை வட.நாலார் யதாசங்கியாலங்காரமென்பர். 

உ-ம், **தரியலர்க்குர் தன்னிற் அிரியலர்க்கு மெங்கோன். 

றெரிதுன்பு மின்புஞ் செயும்.” எனவரும், 

௫௧. முறையிற்படர்ச்சியணி, 
இது முறையாக வொருபொருள் பலவிடங்களிற் 

சென்றடைதலையேனு மோரிடத்திற் பலபொருள் சென் 

றடைதலையேனஞ் சொல்லுதலாம். இதனை வடநூலார் 

பரியாயாலங்காரமென்பர். 

உ-ம். ஈஞ்சமே நீபண்டை காளி னஇபதிசன் 

னெஞ்சலீருர் தாங்கசன்பி னீங்கியே-செஞ்சடி லச 

சங்கரனார் கந்தரத்திற் சார்ர்திச் சொடியோன்வாய் 

தங்குதியிச் காலர் சணில்.” எனவும், 

“முன்னா ளிருவர்க்கும் யாக்கையொன் ௫௫௪ முயங்கெம்யாம் 

பின்னாட் பிரியன் பிரியையென் ரூயினம் பேசலுறு 

மிர்ராட் கணவன் மனைவியென் ரூயின மெண்ணினினிச் 
சின்னாளி லெப்படி யோமன்ன நீயிங்கு செப்புகவே." எனவும் 

வரும் முறையேகாண்க,
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௫௨. மாற்றுநிலையணி. 

இது இழிவாகிய பொருளைக்கொடுத் துயர்வாகிய 
பொரழுளைவாங்குகலைச் சொல்லுதலாம். இதனை வடநூலார் 

பரிவிர்த்தியலங்காரமென்பர். 

உ-ம். சடாயு கிழவுடம்பைத் தான்கொடுத்துப் பெற்றான் 

கெடாததொரு ர்த்தி யுடம்பு.” 

௫௬. ஒழித்துக்காட்டணி, 

இ. ஒருபொருளையோரிட த்தில்லையென வொழித்து 
மற்மோோரிடச். தஅுண்டென்று நியமித்தலாம். இதனை வட 

நாலார் பரிசங்கியாலங்காரமென்பர். 

உ-ம். சிறைபடுவ புட்குலமே யன்றிநின் றேயத் 

திறைவலக் கட்கு ளிலை" எனவரும். 

இந் துநிகர் சானையாய்த் திச்தொழிலைச் செய்வோர்க 

னர் சணரே நின்னாட் டகத்து.” 

இதில், ஒழிப்புச்சொல்லானது தொக்கு நின்றது. 

௫௪. உறழ்ச்சியணி. 

இது சமானமாகய வலியையுடைய விரண்டு பக்ஷங் 

ககாக்காட்டி விசற்பித்தலாம். இதனை வடநாலார் விகல் 

பாலங்காமமன்பர், 

உ-ம், தலையையே னும்விரைந்தெர் தார்வேந்தர்க் கோர்நின் 

சிலையையே னும்வளைத்தல் செய்." 

௫௫. கூட்டவணி, 

இதனை வடதநாலார் சமுச்சயாலங்காரமென்பர். அது 

இரண்வெகைப்படும். ௮வற்றுள், 

sag பகையில்லாமையா லொருகாலத்திற் 

கூடத்தச்ச பொருள்களுக்குக் கூட்டத்தைச்சொல்லுதல். 

உ-ம், நின் ருருவு வெளிப்படுத னோக்கி நோக்க நிலை*௭ரு 
மென்பூ டக விளமுலைமேற் புலலு மூனிர்தா யெனவருந்து 
மன்போ டட நீர்த்தனன்போ னகைச்கு மகன்றா யெனவெளியிற் 
பின்போ தருநல் லுணர்விழந்த பித்தர் போலப் பேதுறுமால்.??



சு அணியிலக்கணம். 

இதில், நிலைசளர்தல் புல்லல் ஈகைத்தல் மு.தலிய 
கூடின. 

௨-வது. பலகாரணங்கள் கூடுதலா லொருகாரி 

யம் பிறத்தல், 

உ-ம். *குலமு முருவுங் குணமுர் திருவு 
ஈலமுழுயர் கல்வி ஈயமும்--வலமுஞ் 

செருக்கைவிளைக் இன்றனவிச் செம்மற்கு நாளுக் 

இருக்கறுநன் மாண்பிற் செறிந்து.” 

௫௬. வினைமுதல்விளக்கணி, 
இது ஒரு கர்ச்தாவைச சேர்ரத முறையுள்ள பல 

செய்கைகளை முறைபிறழாமற் சொல்லுதலாம். இதனை 

வடதநாலார் காரகதீபகாலங்காரபென் பர். 

உ-ம். (துயில்னெரான் வாசநீர் தோய்கன்றான் பூசை 

பயில்கின்றா ன் பல்சுவைய வுண்டி.ஃயயில்கின்ரான் 

காவலனென் றஜோங்குகடைக் காப்பவராற் ஈள்ளுணுமிப் 

பாலலமாைப் பொன்னேசண் பார்.” எனவரும், 

௫௭. எளிதின்முடிபணி. 
இது ஒருவன் செயச்தொடங்கிய காரிய மற்ஜொரு 

காரணவுகலியா லெளிதின்முடிகலாம். இதனை வடநூலார் 

சமாதியலங்காரமென்பர். 

உ-ம். ₹*மதிநுதலாட் கியொனூடன் மாற்றத் தொழும்போ 

லுதவிமுகில் செய்சன் ரொலித்து.!' 

Go. விறல்கோளணி. 

இ௫ வலிபுடைய பகையின் மேலாதல் ௮கன தூ நண 

யின்மேலாதல் பராக்கரமித்தலைச் சொலலு லாம. இதனை 

வடாலார் பிரத்தியரீகாலங்காரமென் பர். 
உ-ம், வுண்டினச்சே னூட்டுமரா வாட்டலிற்ரீற றஙகொடு 

கண்டதுதிங் கட்குக் களங்கு.? இது பகை. [போய்க 
('தாக்குவிழிக் குத்துணையாய்ச் சார்க் திலங்கு காதைக்கீ 

ழாக்இநின்ற நீலச் தலர்.” இது பகைத்துணை, 

௫௯. தோடர்நிலைச்சேய்யுட்போருட்பேறணி. 
இது ஒருபொருளைச் சொல்லக் தண்டா பூபிகா நியா 

யத்தின் மற்டெருபொரு?டான்றுதல். | தண்டாபூபிகா



அணியிலக்கணம். ௩௯ 

நியாயமாவறு தண்டத்சையபகரித்தலினாலகனிற்சேர்த்து 
வைக்க அப்பமுதலிய வுணவபகரிக்கப்படுதலுர் தானே 

விளங்கல்.] இதனை வடநூலார் காவியார்த்தாபத்தியலங்கார 

மென்பர். 

உ-ம், *மங்சைமுகர் இங்களையே வாட்டிற் றறைகுவதென் 

பயாயமென் போதுபடும் பாடு.” எனவரும். 

சும. தொடர்ரிலைச்சேய்யுட்குறியணி. 

இது ராஇக்கத்தக்கபொருளைவாக்கயொர்த்தத்தினலா 

யினும் பசார் நகச்தினாலாயினு மவ்விரண்டினா௮ மாயினுஞ் 

71 BG Bava ம். இசனை வடதாலார் காவியலிங்காலங்கார 

மென் பரி . 

உ-ம், காம நினைவென்றேன் சண்ணுதலோ னென்மனத்தின் 

மீமருவு கின்றான் விடாது,” 

இதில்,பின்வாக்கியார்த்தத்கைக்கொண்டு வெல் 

தல் சாடுக்பப்பட்டலு. இது வாச்சியப்பொருட் செய் 

pga. 

புமிளிர்$ேறே மீசன் விழிமணியே வாழி 

செளியுமையான் மீசணியஞ் €ரா--லுள தாய 

வின்பவெளி மைக்கவர்வீ டென்றுமோ ESF (pb SD 

கன்பினேன் செல்வேனமைக்கு,?” 

இதில், வீடடைதலை மோகமாகச்சொல்லுத 

லப்பிரசித்சமாகையா லது சுகவொளியை யபகரித்த 

லென்னும் பதார்த்தத்தினற் சாதிக்கப்பட்டது. இது 

பதப்பொருட்செய்யுட்ருி. 

தலைதேர் புலமைநீறை காரிகையா லோர்சன் 

றலைமேற்கோட் பட்டசெக்கே சஞ்ச்..நிலையசற்குப் 

பேசுவிலங் காங்கவரி பின்புறங்கொள் சாமணாயை 
யேசு runt சொல்வா ரிணை,” 

இதில், புலமையிற்ெற்ச சாரிகையாத் சரமேந் 
கொளப்பட்ட தெக்கேசமென்னும் , வாக்கியார்த்தமும் 

விலங்கு பின்பு றங்கொண்டவென்லும் பதார்த்தமுஞ்



௪0 அணியிலக்கணம். 

சோந்து காரிகைகூந்தற்குச் சாமரையொப்பாகாமை 

சாதிக்கப்பட்டது. இது இருமைச்செய்டிட்ரு தி. 

௬௧. வேற்றுப்போருள்வைப்பணி. 

இது பொதுப்பொருளாற் இறப்புப்பொருன்யுஞ் 

சிறப்புப்பொருளாற் பொதுப்பொருளையுஞ் சாதிக கல ம: 

இ.கனை வட நாலார் அர்த்தாந்தாரியாசாலங்காரமென்பா . 

உ-ம், நிறைவாரி யைச்சகாண்டி நன்றா னனும 

னறைபெரியோர்க கென்னோ வரிது,” 

இதில், பெரியோர்க்கரி தில்லையென்னும் பொரு 

ளால் அனுமன் கடலைத்தாண்டி நின்றானென்னும் வாணிய 

மாகிய சிறப்புப்பொருள் சாஇக்ஈப்பட்டது. 

“oor rm கணனி ரூரவுநீர்ச் சோரதக்காற 

பேரும் பிறிதாஇத் தீர்கசமா--மோருங 

குலமாட்? யில்லாருங் குன்றுபோ eof oun 

நலமாட்சி நல்லாரைச் சாரஈது,” 

இஇல், முன்னிரண்டடியிற் சொல்லப்பட்ட 

சிறப்புப்பொருளாற் பின்னிரண்டடியாலுஞ் சொலலப 

பட்ட வர்ணியமாகிய பொதுப்பொருள் சாஇக்கப்பட்டது. 

தாழ்ந்தோ ருயர்வ ரென்றுமிக வுயர்ந்தோர் சாழ்வ ரென்றுமறஞ் 

சூழ்ந்தோ ரராக்கு முரைகண்டா மதில்சூழ் கிடந்த தொல்லகழி 

தாழ்ந்தோ ரனந்தன் மணிமுடிமே னின்றன றுயர்ந்து தடவரையைச் 

குழ்ந்தோர் வரையினுதிப்பவன்று ட் கீழ்நின் றதுபோய்ச்சூுழெயிே ல, 

இதில், பின்சொல்லப்பட்ட வர்ணியமாகிய 

இறப்புப்பொருளான் முன்சொல்லப்பட்ட ௮வர்ணியமா 

இய பொதுப்பொருள் சாதிக்கப்பட்டது. பிறவுமன்ன. 

௬௨, மலர்ச்சியணி. 

இது சிறப்புப்பொருளைச் சாதித்தற்குப் பொதுப் 

பொருளையு மீட்டு மப்பொதுப்பொருளைச் சாதித்தற்கு மற் 
ரெொரு றப்புப்பொருளையுஞ் சொல்லு தலாம். இதனை 

வடநூலார் விகஸ்வராலங்காரமென்பர்,.



அணியிலக்கணம். ௪௧ 

உ-ம். சேடு மணிபலவுஞ் சேரிமைய மால்வரைக்குக் 

கூபெணனி யாலோர் குறைவுண்டோஃநீமிபல 

வின்குணத்டுற் குற்றநமொன் றிந்து பலகதிரிற் 

புன்களந்கம் போலடங்குப் போம்.” 

இ௫இல், முன்னிரண்டடியிறுஞ் சொல்லிய றப் 

புப்போருளைச சாதிக்கப்பலகுணங்களிலொருகுற்.ற மறை 

புமென்னும் பொதுப்பொருளைாசசொல்லி அதைச் சாதத் 

தற்குச். சரஇரகரணங்களிற் களங்கம்போ லென்னுஞ் 

சிறப்புப்பொருள் கூறப்பட்டது. 

௬௩.  கற்றோர்நவிற்சியணி. 

இதுமிருஇசமுக் சாரணமாகாததை அதற்குக்காரணா 

மாதர் சொல்லுதலாம. தனே வட ராலரா பிரேளடோக்தி 

யலங்காமென் பா. 

உ-ம். தக்சவிவள் ஈண்யமுனை தன்னி லலர்ரூ.வளை 

யொககுங் கருமையு௭.” 

இதில், குவளையின்௧மை மிகு இக்கேதுவாகாத 

யமுனையிற் பிறக்த லேதுவாகச சொல்லபபட்டது. 

Kons om வின்மலர்த்தா கங்காம சேனுவின்பால் 

தர்கா மணியிஜனொளி சாச்சனத--னந்தா 

வயிர்ப்பினொமி சங்கர இ யுள்வெளியைர் தாலும் 

வியப்பவிவற் றந்சான் வி.இ.”” இதுவுமது. 

௬௪. உய்த்துணர்வணி. 

இத ஒருகாசியமுற்றுப்பெறு தம்கிஃ திவ்வாருமெனி 

மனன கத சலாம். இதனை வடநூலார் சம்பாவஞைங்கார 

மமன்பா. 

உ-ம். 4சேடுறரங் கோன்புசழைச் சேடனவி லத்தொடட்டிற் 

பீறெவே முற்றுப் பெறும்,” 

௬௫. போய்த்தற்குறிப்பணி. 

இத ஒருபொருளைப் பொய்யாக்குதற்கு மற்றொரு 

பொய்ப்பொருளாக் கற்பித்தலாம். இதனை -வடநூலார் 

மித்தியாத்தியவசிதியலங்காரமென்பர். 
ar



௫௨ அணியிலக்கணம். 

உ-ம், *வான்பசுந்தோல் போற்சுருட்ட வல்லோன் பசுபதியைத் 
தான்பாவா தெய்துநூஉம் வீடு,” | 

விண் மலர்த்தார் வேய்ந்தோனே கேசையரைச் தன்வசமாப் 
பண்ணுதற்கு வல்லனென் பார்," எனவரும், 

௬௬. வனப்புநிலையணி. 

இது வாணியத்சை விசேஷியமாக்கிக்கொண்டு வா் 

ணிக்கவேண்டிய௰ வாக்யொர்த்தத்துற் கொப்பா௫ய மற் 

றொரு வாக்யொர்த்சக்ை வர்ணிச்சலாம். இதனை வட. 

ort லலிதாலங்காரமென்பர். 

உ-ம். **பெருகறன்முற் றும்போன பின்சனைாசோ லற்டுத் 

திருவனையாள் வேட்டல் செயும்.”? 

இதில், சறிதன்போடு வரத நாயகனையிகழ்ந்று 

மற்றொருத்தியிடத்தி லவவன்போனபின்பு, தன்னைக் தாது 

விடவிரும்பிய சாயகியைக் குறித்துச் தூது தான்சொல்ல 

வேண்டியதற்கொச்ச நீர்போயபின் ௧ கோலல் 

கூறினள். 

௬௭. இன்பவணி. 

இகனை வடதாலார் பிரஉரர்ஷணலைங்காரமென்பர். 

அது மூன் றுவகைப்படும். அவற்றுள், 

௧-வது. ழயற்சியின்றிவிநம்பப்பட்டகாரியஞ்சித்தித்தல். 

உ-ம். தன்னா யகன்விழைச்த தையலையே தூதாக 

வன்னான்க ணுய்த்தா எணங்கு."” 

2-வது, விநம்பப்பட்டபொநளினுமத்கமாகீயபோநள்சித்தீத்தல். 

உ-ம், மழுங்குவிளக் கைத்தாண்ட மங்கையெழும் போது 

செழுங்கதிர்தோன் நிற்றிருள்கால் €த்து,” 

ஈவது, ௨பாயத்சித்தித்தற்போநட்டூச்செய்யுழயற்சியாற் 

பலமே சித்தித்தல், 

உ-ம், (தங்கு நிதியஞ் சனமூ விகையசழ்ந்தோ 

னங்குறிதி யேசண்டா னன்று,”



அணியிலக்கணம். Fie: 

௬௮. துன் பவணி, 

இது விரும்பப்பட்ட பொருளைக்குறித்து pu oF 

செய்ய வதற்குப் பகைப்பொருள் இடைத்தலாம். இதனை 

டூலார் விஷாதனாலங்காரமென்பர். 

௨-ம். சோருஞ் சுடர்விஎச்கைச் தூண்டு சையிலவிர்த 

தாருமிடர் கூர வதத்த,"? 

௬௯. அகமலர்ச்சியணி. 

இ௫ ஒன்றன் குணருற்றங்களான் மற்றொன்றற்கு 
அவையுளவாதலைர் சொல்லுதலாம். இதனை வடாலார் 

உல்லாசாலங்காரமென்பர். அது நான்குவகைப்படும். ௮வ 

pmo, 

GE-UH). தணத்திறைகுணத்தைச்சோலலுதல். 

உ-ம். :*இக்கற் பினண்மூழ்கித் தாய்மைசெயு மோவெனையென் 

றச்கங்கை கொள்ளு மவா,” 

இதில், சுற்பினள் பெருமைக்குணத்தாற் கங் 

கைக்குப் பரிசுக்ககுணஞ் சொல்லப்பட்டது. 

௨-வது, குற்றந்திறுங்குற்றந்தைச்சோலலூதல். 

உ-ம், (சினக்கஇர்வேல் வேந்தேறின் றெவல்வர் மடவார் 

வனச்திலடைச் தோடுங்கான் மாழ்கித்--தனத்திலுற 

வைத்தபெருக் திட்பமடி வையாத நான்முகனை 

மைத்தவிழி நீருகவை வார்.” 

இல், பாதங்களின் மென்மைக்குற்றத்தால் 

விணாச முலைகளிற் கடினத்தைவைத்த நான்முகனிர்ைை 

கூறப்பட்டது. 

௩-வது, குணத்தினாற்கற்றத்தைச்சோல்லூதல். 

உ-ம். நாறாத் ததசடேபோ னன்மலர்மேற் பொற்பாவாய் 
$ீரூய் நிலத்து விளியரோ-.- வேரு 

புன்மக்கள் பக்கம் புகுவாய்நீ பொன்போலு 

நன்மக்கள் பக்கர் துறஈது,!” 

இதில்,ஈல்லொர் பெருமைக்குணத்தாற் இிருமக 

ளுக்கு அவரையடையாமைக்குற்றங் கூறப்பட்டது.



eae அணியிலக்கணம். 

கடவது, தற்றத்திறைதணத்தைச்சோல்லுதல். 

உ-ம், ('கோவடுவேற் கொற்றவநீ கொல்லாமை விட்ட துவே 

சேவகர்க்குப் பேரூ தியம்.” 

இதில், அரசன் கொடுமைக்குற்றத்தினற் கொலை 

யின்றிப் புறம்போதற்குணஞ் சொல்லப்பட்டது. 

ஸி. இகழ்ச்சியணி,. 

இது ஒன்றன்குணகுற்றஙகளான் மற்றொன்தற்ளு 

அலையுளவாகாமையைச் சொல்லுகலாம். இதனை வ 

நாலார் அவக்கியாலங்காரமென்பர். 9g இரண்டவெகைப் 

படும். அவற்றுள், 

க-வது. தணத்திறுபநுணழண்டாநாமை, 

உ-ம். “அழ வழுக்கி முகக்கினு மாழ்கடனீர் 

ராழி முகவாத நானாஜு..” 

இதில், கடலின்பெருமைக்காணத்தா ஞழிக்கு 

அதிக நீர் கொள்ளலாடுப குணமுண்டாகாமை 

பட்டது. 

மறுப் 

ஈ ௨ டு 6 a , 

௨-வது, துபறத்தாறநுபிறழண்டாகாமை. 

உ-ம், 4  தீற்கண்டு கூம் ; io, மமலமலா தற்கணர் கூமபுதலாற காம் 

முதிர ணற்கென் குறைவு.” 

இ.இல், குமலங் கூம்புதற்குற்றத்தாற் em Qe 

க்ருக்குறைவாகிய குற்றநுண்டாகாமை கூறப்பட்டது. 

எக. வேண்டலணி. 

இஅ குற்றத்தாற் குணமுண்டாதலைக்கண்டு அக்குற் 

ற்த்தைப் Sori BBS poor Dacor ar gore KHsousn 

CUEING Losey. 

உ-ம். **வெண்டிரு நீறு புனையுமா தவர்க்கு 

ப விருந்துசெய் தறுபெரு மிடியுங் 

சொண்டரல் விரதத் இளைக்கும்யாக் கையுநீ 

கொடியனேற் கருளுசா exer en.”



அணியிலக்கணம். ௪௫ 

௭௨. இலேசவணி. 

இறு சூற்றத்தைக் குணமாகவுங் குணத்தைக்குற்ற 

LOT TO GH சொல்லுதலாம். , 

உ-ம். பறவைக ளெலாமனப் படியே தஇிரிதரக் 

ருறைவிலிக கிளிக்குச் கூட்டுச் 

சிறைதிங் களவியிற் சேர்பய னாமே,” 

இ௫ அரசனுக்கனியஞனாய்த் தன்னினீங்கி ௮வன் 

புரத்து நெகொளாககவிருக்குங் கல்விசான்ற புதல்வனைப் 

பார்த்தற்ரு விரும்பிய தந்ைதையாற் சொல்லப்பட்டது. 

இதில், மதுரச்சொல்லாகிய குணம் பஞ்சாரச்சிறைக்குக் 

காரணமாகையாற் குற்றமாகவும் மதுரச்சொல்லில்லாமை 

யாகிய குற்றம் வேண்டியவாறு திரிதற்குக்காரணமாகை 

யாற் குணமாகவுஞ் சொல்லப்பட்டன. 

௭௩. குறிநிலையணி, 

இது புகழ்பொருளை யுணர்த்தஞ்சொற்களாற்குறித் 

ததிதற்ருத். தருதியாகிய பொருளைச் சொல்லு தலாம்: 

இதனை வட.நாலார் முத்திராலங்காரமென்பர். 

உ-ம், (மறந்தா இனியணி வேணிப் பிரான்வெற்சை மன்னவநீ 

கொக்தார் குழன்மணி மேகலை நானுட்பங் கொள்வதெங்ஙகன் 

சிந்தா மணியுந் திருக்கோ வையுமெழு திச்கொளினு 

நந்தா வுரையை யெழுசலெவ் வாறு ஈவின்றருளே,” 

இதில், சிர்சாமணி முதலிய செய்யுள் குறிக் 
கப்பட்டன. 

௭௪. அரதனமாலையணி. 

இறு சொல்லதீதொடங்கிய பொருள்களை மூன்பின் 

முறைவழுவாது வரச்சொல்லுதலாம். இதனை வடதாலார் 

ரத்நாவளியலங்காரமென்பர். 

உ-ம். *உனதுபிர தாப முயிரிழர்த தெவ்வர் 

மனைவிய. ரா னோரூறுப்பின் மண்ணுஞ்--னெவிழியி 

னாசமுகெஞ் சிற்றீயு arial par தம்மதிலி 
னாரும் வெளியுருவு மாம். ப



௫௮௬ அணியிலக்கணம். 

இதில், பஞ்சபூசங்களு முறைபிறழாமற் சொல் 

லப்பட்டன. 

௭௫. பிறிதின்குணம்பெறலணி. 
இ௫ ஒருபொருளானத தன்குணத்தையிழந்து பிறி 

தொன்தின் குணத்தைக் சவர்தலாம். இதனை வடநூலார் 

தத்குணாலங்காரமென்பர். 

உ-ம், “*இவண்மூசச் கணிமுச் திதழொளியாற் பெற்ற 

துவண்பதும ராகத் தொளி," 

இங்கே குணம் - சுவையொளியூரோசை காற்ற 

முதலியன. 

௭௬. தோல்லுருப்பேறலணி. 

இதனை வடமாலார் பூர்வருபாலங்காரமென்பர். ௮.து 
இருவகைப்படும். அவற்றுள், 

க-வது, ஒன்றுமற்றேன்றன்தணத்தையடைந்திநந்துமீட்டூ ந 
தன்தணதந்தையேயடைதலாம். 

உ-ம். *'நித்தன் களக்கறையா னீலுருக்கொள் சேடனுன்€ 

ரு.ற்றடைஈதான் றன்முன் னுரு.”” 

௨-வது, ஒரபோநள் விகாரத்தை யடைநீதபோதிலும் 
பூர்வதிசையைச் சோலலுதலாம். 

உ-ம், **வளியால் விளக்கவிந்து மாதுளத்தினாண 

மொளிமே கலைசெயலா லுண்டு.” எனவரும், 

நின்னொடு முரணிய நிருபர்ரா டழிந்து 
மரசுக ஞறையிடத் தரசுக ஞறையு 

மாவினம் பொருக்இட மாவினம் பொருக்து 

மத்திகள் வாழிடத் தத் இசள் வாழு 

முரசொலி கெழுமணி முன்நிற் 
பரசு£ீர் சிறந்த பண்புடை வேந்தே.” இது சிலேடை, 

௭௪. பிறிதின்குணம்பேறாமையணி. 

இ௫ ஒருபொருளானது தன்னோடு சம்பர்தித்த பிறி 

தொன்றன் குணமடையாமையாம். இதனை வடழதாலார் 

அதத்குணுலங்காரமென்பர்.



அணியிலக்கணம். ௪௭. 

உ-ம், *(புனேகழற்கா னங்கோன் புகழ்திசைவே ழங்க 
ணனைமதத்திற் ரோய்ந்து ஈயவார்--மனைவியர்வாட் : 
கண்மை யறத்துடைத்துங் காமர் மதிபோல் 

வெண்மையுடைத் தாய்விஎங்கு மே.?? 

புகழ் கரிசாசகாமை காண்க. 

௭௮. தன்குணமிகையணி. 

இது மற்றொன்றன் சார்பினாலே தனதியற்கைச் : 

குண மிகுதலாம். இதனை வடநூலார் அந்குணாலங்கா£ 

மென்பர். 

உ-ம், வார்செவிசேர் காவிம்லர் மானனையாய் நின்கடைச்சட் 
பார்வையினான் மிக்ககரும் பண்பு,” 

இதில், கடைக்கட்பார்வையின்சார்பினாற் குவளை 

யின் கருமைக்கு மிருதல் சொல்லப்பட்டது. 

௭௯. மறைறவணி. 

இது பொதுக்குணத்தினு லிரண்டுபொருள்களுக்கு 

வேற்றுமை தோன்றாமையாம். இதனை வடநூலார் மீலிதா 

லங்காரமென்பர். 

௨-ம், பேதமூறச் தோன்றாதிப் பேதையியற் சைச்சிவப்பார் 

பாதமுற வூட்டியசெம் பஞ்சு,” 

௮. போதுமையணி. 

இது ஒப்புமையா லிரண்டுபொருள்களுக்கு விசேஷர் 

தோன்றாமையாம். இதனை வடநூலார் சாமானியாலங்கார 

மென்பர். 

உ-ம், 4வண்பதும வாவி,யடைர் தமட வா£வதனம் 

பண்பி னறியப் படா.” 

௮௧. மறையாமையணி. 

இது பொதுக்குணத்தினு லொற்றுமையுடைய விர 

ண்டுபொருள்களுக் கொருகாரணத்தால் வேற்றுமை. 

தோன்றுதலாம், இதனை வடதூலார் உர்மீலிதாலங்கார 

மென்பர். ர இ



௪௮ அணியிலக்கணம். 

உ-ம். 4ஒழுகுறு மருவி மீட்ட மொலியினா னகுவெண் டிங்கள் 

பழகுறு மூடற்க எங்காற் பாகசா தனன்கூ£ங சோட்டு 
மழகளி றுமிழ்ம தத்தான் மலர்மிசைச் கடவு ஞாாதி 

யழகுறு ஈடையா லன்றி யறிதரப் படாவக் குன்றில்." 

இது சைலாசவர்ணனை. 

௮௨. சிறப்பணி. 

இது ஒப்புமையாற் பொதுமையுந்றிருர்கு விரண்டு 

பொருள்களுக் கொருகாரணத்தால் விசேவர் தொன்று 

தலாம். இதனை வடாலார் விசேஷகாலங்காரமென்பர். 

௨-ம், ''விதுவெழலுஞ் சோர்வுறலான் மின்னார் மூகக்திற் 

பதுமமலர் வேறு படும்.” 

௨௩. இறையணி, 

இசனை வடநூலார் உத்தராலங்காரமென்பர். அது 

இரண்டெேகைப்படும் அவற்றுள், 

க-வது, மறைப்பிறை. 

இது ஓரபிப்பிராயச்தைக் தன்னுண்மறைகது வைக் 

துக்கொண்டிருக்கன்ற வுத்தரத்தைச்சொல்லுதலாம். 

உ-ம், மாயையை யகன்றா னடச்சக்கா லெழுமோ வாயிடை மாற்ற 

மொன் றுண்டோ, போயொரு விடைய முணமனம் வருமோ பொருக் 

துறு பகலி.ர வுளவோ, காயழு முயிருங் கலந்துவாழ் வுறுமோ கண் 

டன மெனவெனை யொருவர், நீயறி வுறவிங் குரைப்பவ ர௬ளரோ 
நேரிழா யென்றன ஸிமலன்."” 

மாயை பிரிவப்பெயரினள். பிரிவுண் மறைந்தது. 

௨-வது. வியப்பிறை, 

இத ஒருவினாவிற்கு அதனையே விடையாகவும், 

பலவினாக்களுக்கு ஒன்ேேவிடையாகவுஞ் சொல்லுதலாம. 

உ-ம். என்பணி பூண்டா னிறைவன்.”? 

இதில், என்பணி- யாதுபூணெனவும், எலும்புப் 

பூணெனவுமாம். 

மாதவன்கைக் கொள்வதெது மந்திரமீ சற்கேது 
சாதலுறு மஞ்சக் சரம,"



அணியிலக்கணம். ௪௯ 

2௪. நுட்பவணி, 

இ௫ பிறதர்கருக்தை யறிர்துகொண்டு கருத்தோடு 

கூடிய செய்கையா லெதிர்மொழி கொடுத்தலாம். இதனை 

வட நாலார் சூக்ஷ்மாலங்காரமென் பர். 

உ-ம், காதலன் மெல்லுயிர்க்குச் காவல் புரிந்ததாற் 

பேதைய ராயம் பிரியா த--மாதர் 

படரிருள்கால் €க்கும் பகலவனை நோக்கக் 

குடதிசையை கோக்குங் குறிப்பு,” 

இதில், மாதர் கூட்டத்திலிருக்கின்ற தலைவி தலை 

வன்கருக்தை யறிந்து தன்செய்கையா லி ரவிடைவருக 

வென்று சொல்லியது காண்க. 

௮௫. கரவுவேளிப்படூப்பணி. 

இத ஒருவாது மறைத்த செய்கையை, அ௮தனைத்தா 

னறிந்த கருத்தோடுகூடிய தன்செய்கையால் வெளிப் 

படுக்கலாம். இகனை வட நாலார் பிகிதாலங்காரமென் பர். 

உ-ம், *தடிமனைக்குச் காலைவரு காவலற்குத் துஞ்சும் 

படி.விரித்சா ளோரணங்கு பாய்.” 

இதில், காலையி லமளிவிரிக்கலா லிராமுமுதும் 

பரத்தையரில்லிற் கண்டுஞ்சாதிருந் தமை வெளிப்படுத் தப் 

பட்டது. 

3௬. வஞ்சாவிற்சியணி. 

இது ஒருகாரணத்தானிகழ்ச்த சத்துவமாகிய குண 

தீதை மற்றொரு சாரணங்கூறி மறைத்தலாம். இகனை வட 

நூலார் வியாஜோக்தியலங்காரமென் பர். சத்துவமென்பன : 

கண்ணீர்வார்தல்-புளகரும்பல் - வியர்தீதல் - ஈகைதோன் 

றன் முதலியவாம். 

உ-ம். **தல்லுயர்தோட் கள்ளி பரிதொழுது கண்பனிசோர் 

மெல்லியலார் சதோழியர்முன் வேறொன்று-சொல்லுவராற் 

பொங்கும் படைப்பசப்பின் மீதெழுந்த பூர்துகள்சேர்ச் 

தெங்கண் கலுழ்ந்தன வென்று.” 

௭



௫௦ அணியிலக்கணம். 

இதில், சோழனைக்கண்ட மங்கையர் தாங்கொண்ட 

மயஜோயினா லுளதாகிய கண்ணீர்வார்தலைச சேனா பராகத் 

சாலஓுளதாபதெனத் ீதாழியாக்கு மறைத்தது காண்க. 

௮௭. குறிப்புநவிற்சியணி. 

இத ஒருபொருளைக்குதித்துச சொல்ல? வண்டியதை 

மற்றொருபொருளைக் குறித்தாசொலலுதலாம. இதனை 

வட நூலார் கூடோக்தியலங்காரமென் பா. 

உ-ம், *பிறன்புலத்தில் வாய்ச்சொல் பெட்புடன்சொள் காளா 
யிறைவனடை இன்றனன்விட் டேகு."' 

இது மறைவிடததிற பிறன்மனையாள் வாய்£ 

சொல்லைக்கேளாகிற்குமவிடனைக்குறிகதுரசொலலவேண் 

டியகைப் பிறனவளைகில சதி னெலலைமெய்கின்ற வெரு 

தைக்ருவிகதுஈ சொல்லியது காண்க. சொல - ரெலலு 

மொழியுமாம. 

20.  வெளிப்படைகவிற்சியணி, 

இது சமிலவையான் மறைததபொருலாப் புலவன் 

வெளிபபடுக்கலாம. இதனை வட௨.ாலா விவிர்தோத்தியலங் 

காரமென்பர். 

உ-ம், 'பிறன்புலத்தில் வாய்சயச்சொல் பெட்புடன்கொள் சாளா 

யிறைவனடை Ber mercral டேகு--துறையினெனப் 

பண்பி னுணாரப பகாச்தான் குறிப்பாக 

நண்பினுயர் பாஙக னயந்து.” 

2௬. யுத்தியணி. 

இது தனது மாமத்தை மறைததறபொருட்செசெய் 

கையாற பிறரைவஞசத தலாம. 

உ-ம். '*:மாணிழையா என்பன் வடிவைப் படததேமுதும் 

பாணியிலங் கோர்சிலர்சன் பாங்கருற--நாணிமுகக் 

கோட்டினாள் சித்திரிசச கோலவரு வின்சரத்இற் 

நீட்டினாள் சன்னறி ச3.!? 
ச 
இதில், தன்கணவனுரூவைக் கருப்புவில்லெமுஇி 

வேறுபடுத்இப் பிமரைாவஞ்சிகதகத காண்க. பாணி-காலம.



அணியிலக்கணம். ௫௧ 

௯0. உலகவழக்குகவிற்சியணி. 

இது உலகவழகச்கச் சொல்லைக் தழுவிக்கொண்டு 

சொல்லுதலாம். இதனை வடதாலார் லோகோக்தியலங்கார 
டுமன்பர். 

உ-ம். *'அண்ணனீ பேசாதைகர் தாறுமா தம்வரையிற் 

கண்ணைமூ டிக்கொண் டிரூ.” 

௯௧. வல்லோர்கவிற்சியணி. 
இத ௮அவவுலகவழக்கச்சொல்லே மற்றொருபொருளை 

யுட்கொண்டிருக்தலாம். இதனை வடநூலார் சேகோக்தி 
யலங்காரமென்பர். 

உ-ம். “பறிமலர்ப்பூங் குஞ்சியாய் பாம்பேபாம் பின்சா 

லறியுமுல கச்தென் றறி."” 

இதில், ஒருவன் மற்ஜொருவன் செய்தியைக் 
தன்னைக்கேட்க, அவன் சமீபத்திருக்சனெறவனைக்காட்டி 

யிவனுக்கசே அது தெரியுமென்று சொல்லுங்கருத்ைத ய்ட் 

கொண்டிருத்தல் காண்க. 

௯௨. ' மடங்குதனவிற்சியணி. 

இத ஒருவசொருபொருளை யஹிவு த்தற்குச் சொல் 
லிய சொல்லுக்கு மற்றொருவன் சிலேஷையினாலா தல், 

எடுத்தல் படுத்சன் முதலிய விசைவிகாரத்தினலா தன் 

மற்றொருபொருளைக் கற்பிச்தலாம். இதனை வடரநாலார் 

வக்ரோக்தியலங்காரமென்பர். 

உ-ம், 'என்பிழைகெஞ் சிற்பொறுமென் ரோ தவர சென்பிழைசே 

மன்பொறுக்கு நெஞ்சிலென்றாண் மாது.” 

௬௬. தன்மைகவிற்சியணி. | 
இது சாதிசுபாவதருமத்தையாவது தொழிற்சுபாவ 

தருமதிதையாவது சொல்லு தலரம். இசனை வடதூலார் 

சுபாவோக்தியலங்காரமென் பா. 

உ-ம், அப்பூரூஞ் செஞ்சடைமே லம்புலியைப் பார்த்துப்பார்த் 

தெப்போதஞ் சீத்துப்பூச் சென்னுமே--வெப்டோடும் 
வாலங்காட் டாஙிற்கும் வாயங்கா வாநிற்கு ட் 

மாலங்காட் டான்பூ ணரா.” இது சாதிந்தன்மை, :.



Ce ௮$௮் ௮ அணியிலக்கணம். 

புதுமணச்ச காதலனும் பூயையும்புன் வாயி 

லெதிருற்று சாண்டமர்கண் டெய்திக்--கதுமென் 

ஹொருவர்க் கொருவர் வழிவிடப்பல் காற்பின் 

னிருவரும்போய் மீள்வ செகிர் ” இது தோழீற்றன்மை, 

௬௪. நிகழ்லினவிற்சியணி, 
இ௫ முன்னடர் ததையேனும் பின்னடப்பதையேனு 

- மப்போது ஈடக்றெதாசச் சொல்லுகலாம். இதனை வட 

நூலார் பாவிகாலங்காரமென் பர். 

உ-ம், பிரிவுணர்ந்த வர்சாளப் பேசைவிழிச் கஞ்சஞ் 

சொரிதரளம் யான் தார நாட்டின் -மருவலுறு 

மிப்போதுங் காண்டின்ரே னென்செய்சோ விங்கதெற்குச் 

துப்போது தோழீ சூழ்ந்து,” இது ஈடர்தது. 

௯௫. வீறுகோளணி. 

இத செல்வமிருதியையேனும் புகழத்தக்க வொரு 

சரித்திச்தைப் புகம்பொருளுக் கங்கமாகவேனுஞ்சொல் 

அதலாம். இதனை வடதாலார் உதாத்தாலங்காரமென் பர். 

உ-ம், *'மணிப்பொற் குழைகொண்டு கோழியெறி வாழ்க்கை 

யணிப்பொற் கொடிகா ணகவள்.” இது சேலவமிததி. 

“உமையா எருக்சவஞ்செய் யொண்கச்ச யூரே 

யெமையாள் பரமற் இடம்,” 

௬௬.  மிகுதிநவிற்சியணி. 

இது ஆச்சரியப் படத்தக்கதாகவும் பொய்யாகவு 

மிருக்கன்ற கொடை செளரிய முதலியவற்றைப் புகழ் 

லாம். இதனை வடநாலார் அதியுக்தியலங்கார9மன்பர். 

உ-ம். '*ஓதுபுசழ்த் சாதாவாய் நீயுறவிப் போ துலக 

லாதுலர்கள் கற்பகமா ஞர்,'” இத பேநங்கொடை. 

'உன்பிரதா பத்தழலின் வற்றுகட லொன்னலார்மா 

னன்னவர்கண் ணீரினிறைர் தன்று.” இது சேளரியம். 

௬௭. பிரிநிலைகவிற்சியணி. 
இ௫ பெயர்ச்சொற்களுக்கு உறுப்பாற்றலான் மற் 

ரொருபொருளாத் தந்துரைத்தலாம். இதனை வடநூலார் 

.நிருக்தியலங்காரமென பர்.
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உ-ம். *நலரையில ராக்குபழி ஈண்ணுதலால் வேத 

வல. ரவனென் றுன்னையறை வார்,” 

௯௮.  விலக்கணி, 
இது பிரசிக்கமானதாகியு மபிப்பிராயத்தோகடிபு 

மிருக்கன்ற விலக்சைச்சொல்லுதலாம். இகசனை வட.நா 

லார் பிரதிஷேதாலங்காரமென்பர். 

உ-ம், *ஞூ.தாடு கோய்சூத மன்று சொரிகணைகண் 

மீ.தாடு பூசலிது மெய்.” 

இதில், போரிற் சூதத்தன்மையி னில்லாமை 

பிரசித்சமாகவுளதாகவும்,அன்றென்னும்விலக்குநீ சூகாட் 

டத்தன்றிப் போரிற் சமர்த்தனல்லையென்னு மிகழ்ச்சியை 

யுட்கொண்டிருக்கின்றது. இது சகுனிக்குச்சொன்னது. 

௬௯. விதியணி, 
இது பிரசச்தமாகிய பொருளின் விதியானது ஓரபிப் 

பிராயத்தோடு கூடிவருதலாம். 

உ-ம். *'குயில்குயிலே யாகுங் குவலயத்திற் ஈர்மிக் 

குயர்வசந்த கால முறின்.” 

இதில், குயிலுக்குக்குயிற்றன்மையை விதித்தல் 

விணாய் இளவேனில்வரின் மதுரவோசையைச் செய்யு 

மென்பதை யுட்கொண்டிருக்கின் றது. 

Mm. ஏதுவணி, 

இது இரண்வெகைப்படும். அவற்றுள், 

௧-வது. காரணத்தைக் காரியத்துடன் சேர்த்துச்சோல்லுதல். 

உ-ம். 4பெருந்திங்க டோன்றுமே பெய்வளையார் கெஞ்சிற் | 

பொருர்தூட நீர்ச்சற் பொருட்டு,” 

இதில், ஊடறீர்த்தல்-காரியம். தோன்று தல்-காரணம், 

2௨-வது. காரணத்தையுங் காரியத்தையும் 
அபேதப்படுத்துச் சோல்லுதல. 

உ-ம். ₹கூர்கொணெடு வேலுடைரஈங் சோன்கடைச்சம் பார்வையே 

iG) eran all வாணர் இரு,” 

.. பொருஎணி முத்தித்று. 
லலா வய களை
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செசொல்லணி, 
fen 

இ௫ மடக்குஞ்சித்திரமுமென விருவகை ப்படும். இவை 

பெரும்பயனுடையவலல. மேற்சொல்லப்பட்ட வணிக 
ளூட் செய்யூளகத்திரண்டு முதலியன கூடிவரின், ஒருவ 
சணியும் பலவணிகளின் கூட்டத்தைப்போல மிக்கவழகைச 

செய்துகிற்றலால், வேறணியாகவே கொளளவேண்டும. 

௮ு சேர்வையணியும் கலவையணியும் என விரு 
லகைப்படும். அவற்றுள், 

சேர்வையணி. 
எள்ளுமரிசியுஞு சோரதாற்போல விளங்குகன்ற 

பேத த்தையடைய பலலணிகளது சேர்கையாம. இதனை 

வடழாலார் சம்சிருஷ்டியலங்காரமென்பர். அது மூன்று 
வகைப்படும். ௮வறறுள, 

க. பொருளணிச்சேர்வை. இது பொருளணிகள் 

பலசேரந்து வருசலாம். 

உ-ம். *காரிரு எங்கங் களைப்பூசல் போன்றிடுமைம் 

மாரியைவா னம்பெய் வதுமானும்--பேருலஇந் 

நியனாச்சேர்ர் தாங்கே சிறிதும் பயன்படா 

வாயினவா லர்தேோ விழி ''-.-இஇில், இரண்டு தற்குறிப்।(ப 

மோருமையுஞ் சோந்து வர்சமைகாண்க. 

௨, சோல்லணிச்சேர்வை. இது சொல்லணிகள் 

பலசேர்ந்து வருதலாம். 

உ-ம். **கந்தரங் சானர் தணிற்சென் றடங்கலென் காடிக்சநே 

கந்த.ரங் சானந்த நண்ணிலென் கன்னியா கட்டஎகக் 

கந்தரங் கானந்த நின்றா டெழிற்செந்தில் கண்டிரைஞ்சிம் 

கந்தரங் சானர்ச நல்கச் சனனங் கடர் தலமே.” 

இது நிரோஷ்டகமும் யமகமுங்கலாது வநதது. 

௩. சோற்பொருளணிச்சேர்வை. இது சொல்லணி 
யம் பொருளணியுஞ் சேர்க்துவருதலாம, 

உ-ம், '“ஆன்றார்ந்த சாவி னளியாடு பூந்தேன் 

மான்றீன்ற வோன் மணிமீர்ஙக வுணமாச



அணியிலக்கணம். நு 

சான்றோங்கு கோட்டிற் றயங்கு மணிமுத்சோ 

டேன்றூர்ர்து காட்டி. னடச்கவெழு மார்த்து,” 

இன கலிவிருத்தமாகவேனும் வெண்பாவாக 
லேளும் வாூக்கப்படுகலாற் பிமிதுபபொட்டென்னுஞ் 

சொல்லணியும், மலையினத பெருஞ்சம்பத்தைச் சொல்லு 
தலால் வீறுகோளென்னும் பொருளணியு மாம். 

கலவையணி. 
பாது நீருஞ்சேோர்தாற்போல விளங்காத பேசக்தை 

புடைய பலவணிகளதுகலப்பாம். இதனை வடழாலார் சங்க 
ராலங்காரமென்பர். ௮து சான்குவகைப்படும். அவற்றுள், 

௧. உறுப்புறப்பிக்கலவை. இது ஒன்று தலைமைத் 

காயு மொழிரதன தலைமையில்லனவாகியுங் கலந்துவரு 

தலாம். . 

உ-ம், “காற்றினசை தாருநீழல் கண்மதிய மென்னுமரி 

யேற்றிற் ுமிப்புண் டிகெருமை--தோற்றருவி 

னல்லெனுமால் யானை யவயவச்துண டோவென்று 

சொல்லுறவே தோன்றும் துடித்து,” 
இதில், மதியமென்னுமரியேறு அல்லெனுமால் 

யான எனனப்பட்ட விரண்டுருவகங்களும், அவயவத் 

துண்டாவென்னுந்தற்குளிப்பிற்குறுப்பாதலால், உறுப் 
பாகிய வுருவகத்திற்கும உறுப்பியாகிய தற்குறிப்பிற்குங் 
கலப்பாம. 

2. நிகர்தலைமைக்கலவை. இது பலவணிகளுர் 
தலைமை யுடையனவாயக் கலந்துவருதலாம். 

உ-ம். *அங்குலி யாற்சா ரோதிக் கற்றைநீச் குதல்போ லல்லைத் 
இங்கடன் கதிரா னீக்கல் செய்துமூ றுகண் போலும் 
பங்சய மலர்ப டைத்துப் பாருல கதனின் மேய றும்.” 

கங்குன்மான் முகஞ்சு வைக்கின் றனனெனச் கருதத்தோன் 

இதில், உறுப்புகளாகய விரண்டுவமைகளாளுச் . 
Corr eri Briar வினமுதலாகவுடைய விராத்இிரியின் 
முகசும்ப்னத் தற்ருறிப்பு தங்களிலும் இராத்திரியிலுர் 
தலைவன் றலைவிகளின் செய்கை யாசோபமாகிய சுருங்கச் 
சொல்லலணியை யுட்கொண்டே தோன்றுகின்றது. சுருங் 
க௪சசொல்லலை யுட்கொள்ளாமற் போனாற் சம்பனத்தற்
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"குறிப்பிற் கு வேரோராதாசமில்லாை மயா லிரண்வெமை 
களுச் தற்ருமிப்பையுஞ் சுருங்கச்சொல்லலையுஞ் சமமாகத் 
தோன்றச்செய்ன்்றன ஆகலாலவ்விரண்டு நிகராயின. 

/ fin. ஐயக்கலவை. இது Q gio air a gre our புவன் 

றையுறப் பலவணிகள் கலக்துவருதலாம். 

உ-ம், *:அழற்கடுலாய் நாக மடியிலுள தேற்பல் 

பழத்சருவா லுண்டோ பயன்.” 

இதில், பாம்பின் செய்தி வர்ணிக்கப்பட்டுக் 
கொண்டிருப்ப, அரசனரண்மனைவாயிலிலிருக்குங் கொடி 
யோனது செய்தியு சோன்றுகின் ற௮. இங்கே பாம்பின் 
செய்தி வர்ணியமாகக் கொடியோனது செய்தியவர்ணிய 

மாயிற் சுருங்சச்சொல்லலாம். அங்கன மன்னி, வரணி 
மாகிய கொடியோன் செய்தி கோன்றுதற்பொருட்டு 

௮வர்ணியமாகிய பாம்பின் செய்தி Geran iu tO ses 
முற் புணைவிலிபுக ழ்ச்சியாம். அங்கன மன் Wy LITE ESI. 

மிக்கொண்டிருக் இன்ற பாம்பின்செய் இ யை வர்ணித்தலாறி 

சமீபத்திருக்கும் கொடி யோன்செய்தி வெளிப்படுத்தப் 
படின் இரண்டும் வர்ணியங்களா தலாற் புனைவுளிவிளை வாம். 

என்சிவ்வாறையுற மூன்றணிகள் கலந்துவர்கமைகாண்க. 

௪. ஒருதொோடர்ப்போருட்கலவை. இ௫ ஒருபாட்டிற் 
சொற்களனைத்து மொரு பொருளையே சொல்லாகிற்ப வப் 

பொருளிலிரண்டணிகளி னிலக்கணமுண்மையால் Sas 
விரண்டுக் சோன்றுதலாம். 

உ-ம், “சோலை வாயிற் சுடரு நிலாமணி 

யால வாலத் தவிர்மதி யாற்புனல் 

கால வாய்ஈத கதிர்மணி முல்லையின் 

கோல நாண்மலர் கொய்வதற் கெய்தினாள்.” 

இசலுட் சொல்லப்பட்டபொருள் செல்வ மிகு 
இயைச்் சொல்லு கலென்னுமிலக்கணத்தால் வீறுகோளும், 
சம்பர்தமில்லாதிருப்பச் சம்பர்ததிதைக் கற்பிசக்தலென்னு 
மிலக்சகணத்தால் உயர்வு ஈவிற்சியுமாம். 

அணியிலக்கணம் 

முற்திற்று. 
சாரமாக ஏணதளக



Gor, 

௧௮. 

nF, 

2 th. 

உ௫, 

225 53 

உயிர்மெய் போல வொற்றுமிம் முறைபெறும், (20) 

எழுத்தியல். 

உயிர்மெய் வழக்க பெய்வழக் சாரும் 

வேற்று மக் கண்ணே யென்ூர் பிறரும். (௧௧) 

நால்வகை வருண தோர்க்கு நால்வகை 

பியம்பு மெழுகதை யியமபுவர் முதன்மொழி 

மற்றவை மயங்கினும் வரையா ராண்டே, (௧௨) 

மக்கட் ரரதி நான் Thin ONG DB 

கத்தஞ் ராதி யெழகதே யவரவர் ரூ 

வைய்துமுன் னெடிபடி னநுமாண் புடைத்சே 

மயங்கும் வரையார் பயன்பட வரினே: 

இந்திரகாளியார், (௧௫) 

௩.--கதி. 

auroral wR ணாரா விலங்கென 

வூனமில் கதியே யொருசான் காரும். (௧) 

கதியெனப படிபவை GI atl F விரிப்பிற் 

C mart பற ணாார் விலங்கின 
ரு * 

மேவிய நந ot ih gor Limon: 

இந்திரகாளியார். (2) 

ப் . . ச « 

மேவா மூ மாரரர் விவஙரெொன 

பேவிய நான்மேயெ ம. 2இியல க௫யே : 

பரணர், (௩) 

அவற்று, உயிர்கருறில வலலின மீற்றெழுத் தொழியப் 

பபிர்பபுு வானவர் பிறியெனப பூமே. (௪) 

தேவர் கதியே தெரி யங் காலை 

YQ) eo மட தபவே: 

பரணர். (௫) 

LDS Bi கதியே நெட்டுயிர் நான் கொடு 

மிக்க திறப்பின கஞஷண நமவே, (௬) 

அவை குரம்;---௮ஈ ஊஏ ஙஞண ஈமக்கள், (௪)



௪ பன்னிரபாட்டியல், 

௨௬, ஒழிந்தன ஐ௲ள அப்த வெழுத்துங் 

கழிந்தன வளனவு ஈரகர் கதியே. (௮) 

௨௭, ௭ ஓ.விரண்டும் யரல றழவெனத் 

தொக்கன வைந்தும விலங்கின் கதியே, (௯) 

௨௮... மன்னுவர் தேவர் மக்கள் செய்யுளுண் 

மன்னா விலங்கொடு நரகர் கதியே, (௧௦) 

௨௯, விலங்கு ஏ ஈரரும விலங்கின வென்ப: 

இந்திரகாளியார். (௧௧) 
RO, ora ம் விலங்கு ரும் வரைய ரிண்டே 

தேவரு மக்களு மேவின பாட்டே, (௧௨) 

௪.--உண்டி. 

Rds அமுதென விடபென வருமிரு வகைய 

முணசெனப் லவ ர௫ரைக தன ரளரே, (௧) 

௩௨, ஈஞ்சென வமுதென ஈவிலவும பரியே 
பொய்கையார். (௨) 

கர். உணவே WI LP LD விடமு பாகும்; 

HAT Bug. (ர) 
௩௪. உயிர்க்குறி னுன்கொடு கசதப ஈமவ 

*மயக்கற வமுத வெழுத்தாகு மென்ப, 

அவை:--௮, இ,௨,எ,;க,ஈ, தபற, ம, 0, (௪) 

௩௫. இவ்வுயிர் மெய்யோ டியைந்தன கொளலே (௫) 

௩௬, அற விரண்டும யரல மூன்று 

தாவிலிவ் விரூவகைக கூட்ட தியை தவ 

மளவு மாய்தமு மைவகைக குறுக்கமு 

*முளமலி புலவ ருரைத்தனர் ஈஞ்செல் 

றவையொரு பெயர்மறாங் கணைய நிற்பி 

formal] DO துஞ்சலு நடுக்கமுஞ் செய்யும், (a) 
  

ஏ | நரகரும் பி-ம 

% எனப்பதி னொன்று மமுசென மொழிப பி-ம், 

t முளம௫ழ் பி-ம், 

1 வனவையுறத் துஞ்சலுங் கெடுதலுஞ் பி-ம்,



எழுத்தியல், ௫ 

mor, இருவகைக் -ூட்டதச் தியைந்தமேற் கூறிய 

ஆகார வோகாரத தொடுய ரலகக 

ளென்னு மொறொரி மியைஈதவுயி ரளபெடை, (ar) 

௩ 2, ஐவகைக குறுக்கமு மறையுங் காலை 

இர ஓகர மஐரகார ஓளகார 

ஈர மென்னு மிவறறின குறுககம், (௮) 

௩௯. ஆ. யரல முகலிய வளபெடை 

யாய்தமைங குறுகர முளபபட யெல்லாம் 

விடமென மொ ழி. மெய்யுணர் b தோ சே: 

பரணர். (௯) 
௪௦. ஈஞ்ரா மொற்ெி ஈடாத வுயிர்சளும 

வர Tribe புல வூர் LD NG HW ரென்ப ; (௧௦) 

௪௧, இருவகை யுண்டியென் றெரக்நன வல்ல 

தாமே BoD go 6 கோமி? வென்ப ; (௧௧) 

௪௨. நஞ்ச மமுதா மஙகலம புகனே ; (௧௨) 

௫ . . [கந 

௩, அழமுதெ Do தென் ] oat Buy it நானகொமம 

புணர் த பெய்யை புணர்ஈக தென்ப; (௧௩) 

er, பெய்யா மமுதின் மேவிய வுயிரும் 

பொய்ச் பலவா பொருநதின வென்ப: | (HOD 

ஈடிவை இந்திர காளியார். (௧த) 

௫.--பால். 

FQ. ஆண்பால் பெண்பா லலியென நின்ற 

மூன்டேோ பாலென பொழிஈதனர் புலவர், (௧) 

Pir, இருவகை யைங்குறி லாண்பா லென்ப, (௨) 

௪௭. அகரமோ டைங்குறி லென்று ரான்பால், (௩) 
rn வைய வையை வளைக், ee 

> “QsAeg யாலமேல் ” என்னும் வெண்பாவுராயில் இவ்வைந்து 

சூத்திரஙகளையு மெடுச்சோதி இவற்றை டுந்திரகாளியமேன்றர் வச்சணந்தி 

மாலையுரைகயரரம். 

   



Ey 
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in, 
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இக. 

ல்
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பன்னிருபாட்டியல், 

நெடிலே ழிருவகை பெண்பா லென்ப. 

ஒற்று மாய்தமு மலியெனப் பூிமே, 

ஒற்றின் வருக்கமு பொன்பதிற் பிரட்டியும் 

பெற்ற வாய் தமும பேடெனப படுமே, 

௮ வவவ வெழுத்தே யபபாற் குரிய 

விரவினும் வரையா ரலியெ tf தீ தொழித்தே, 

HUGH wT HH Ow ps காகா 

தம்முண் மயங்கினுஈ >| arabe © yom. | 

உயிரீ ராறு பமாணென மொ ஷிபு 

வுயிர்மெய் பயெல்லாம பெண்ணென டுமா ம்ப 

வுடமபெழுக் தெல்லா ஈபுஞ்ரக மாகும்: 

ோய்கையார். 

௬--- தானம். 

குறிலைச் துடனெடில கூட்டி நின்ற 

ஐ உள விரண்டும் இல UL bo 

பால் குமார oul Fi eipLild 

மரணமென் றஹறைவகைத் தானம வகுத்தனா. 

முன்பிற் செய்புண் மூகலெழத ததற்குப 

பொருத்தமும விருககும பகையுங் Cana Sov: 

௮கத்தியா பாட்டியல் 

நட்பே யுசாசீ னமபமை யென்னு 

மொப்புடைக் குறிபபி Oey mapor wy Her. 

பால குமார வரச வென்னு 

மூவகைச் தானமு நட்பெனப பூிமே, 

ஒழிந்த விரண்டு (pare னம்பகை,.* 
  

% 

ree tetera கலைவ... அதற டய, nf trees 

தவறின்றதுவே பி-ம், 

(5) 
(9) 

ce pacer getetnneeeree Oe 

இ௫ பரணர் பாட்டியல் என்பது * குற்றெழுச்தாடூ” ” என்னும் 

நவநீதப்பாட்டியலுரையால் விளங்குகன் நது, 
பகையுமாம், பி-ம்,



பாடு, 

Jn Bs 

cn Fg 

Ja (ip). 

Jat dn, 

role 

சா, 

௦10, 

எழுத்தியல், 

பாட்டுடைச் தலைவ னியற்பெயர் முன்னெழுத்துப் 

பாலஞாச கால்வகை யெழுக்தும் 

வட்டமாய் (Uf a 1 SOIL பி னியலு மென்ப, 

பெயாமுகு லெழுதி Bis CIT N னாம் 

நால்வகை யெழக்கினும் வட்ட பமாக 

முறையே ஈட்புகா னம் பகைவரும். 

அகரர் தனக்காய ஈட்பென் அரைப்ப 

HST கரங்க டாம்; 

அரசக் கெராருநான மாரு 

மகரக் கொகரம் பாரை; 

௨௧ர மெகர மெனவிரண்டு மென்ப 

விக.ரந் தனகச்காய மட்ப; 

இகரம் கொகா முதாசீன மாரு 

WETS GRID LIDS: 

. . க . (? 

உகர வெடுத்துக்கு ஈட்பாய் வருமே 

பயெகர வொகாங்க டாம்; 

உகார் ரகர முதானே மென்ப 

ர்வுகரக் நிசாம் பமை; 

௭௧ம் கொகர மகரநட் பாகு 

மிகா மூதாசின மாம்) 

எக.ரந் தனக்குப் பகையென் ௮ரைப்ப 

துகர வெழுத்தென் ணர்; 

ஓகார வெழுத்துக் ககர வெழுத்து 

மிகர வெழுத்துஈட் பாம்; 

ஒகரக் ககர முகா€ன மாகு 

மெகரம் பகையா மெனல்; 

(௬) 

(௭) 

(கடு) 

(௯) 

(௯) 
    

விகரம் பகையென் தறிபி-ம்,



Hy 

74, 

7௨, 

௭௩. 

௭௪, 

ஏ, 

GT@T, 

ora 

பன்னிருபாட்டியல். 

நட்புப் பகையாம் பகையுநட் பாமவை 

வைத்த முறையே $கொளல்: 
இவை கீலலாடனார். (௧௮) 

எ.--தன்னல், 

குணபாற் பரிதி தென்பா லியமன் 

குடபால் வருணன் வடபாற் சோமன் 

றிசைமூக னடவொர் தெய்வ நிலைகளிற் 

HBG Goons BI (som epar wim கொ ள்கென 

நெறியறி புலமை யறிஞர்கோம் சனரே, 

OHSS னியமன் வருணன் சோமன் 

பிரமனுந் தெய்வ நிலையெனப் பேசவா, 

அகரமுத லாக முறையா னெய்தவக் 

தெய்வர் தம்மேல் வைக்கப் படுமே : 

உரைத்த குறிலை தொரோவொன் (௧ 

வருக்கனே டாகுமவ வாறு நாழிகை, 

556 தானே பருக்கனோ டுதிப்ப 

விகர மின்புற வெய்த யிருக்கு 

மூகர நடக்கு மெகர மூறங்கு 

மொகரம் துஞ்சமென் நுரைத்தனர் புலவர். 

அவரவர் பெயாழமுத லெழுக்துவற் துதிப்ப 

வவரலவாப் பாடி. னாக்கர் தருமே : 

. இந்திரகாளியார், 

இராப்பொழு தற்கு மிவ்வகை சொள்க, 

அஃபுள். 

ஐவகைக் குறிலு மகாமுத லாக 

வல்லூ ரந்த வலியன் குருகே 

மெல்லியன் மயிலென விளம்பின ரிவற்றின் 

(2) 

  

சொளின் பி-ம்,



எழுத்தியல், oa 

பொருத்தமும் விருச்தமும் பகையும் பலனும் 

விரித தினி செண்ணி மேவினர் கொளலே, (௧) 

௮0. எண்ணப் பட்ட அகரமூத லைந்தும் 

AIM aT WED Fi வலியன் குருகே 

மெலலியன் மயிலென விளம்பிய வியற்கையிற் 

புளி ளெ ost வின ப் Lf ம் Lfov onl 1 (தி ளே: 

பரணர், (௨) 
௬௯---நாள். - 

YS, மொழிக்கு (கலா வாகிய வொழகுதூம் 
Oo ௪ fy ச ர 

கோ இய நகாளவகை ய்யறறுநல கடனே, (௧) 

2௨, உயிர்ம னான்றாஞ் [செயிர்தபு கார்த்இ வ பெடி £்., ஸரி ப (69) 2 4 | ப பபப இட்லர் (2 Dra D 
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MA BLY TTL மூத்திரா டம்மே OUD | ட் yf; b By! {ow LONG LO, 2. 

DIKES alomnerron விரிப்பு 
வி், HLL VW ES MUA BAT yt OAT Lact 

@) ன்ரு [ரண்டு ஏன்று சன் று 

மோண மா குரை புனா பூரம் பூரம், (௩) 

JF. சதர நான்கைம் தொருமன் றிவற்றின் 

வகைநா னிரேபதஇ முகன்றான் றென்ப, (௪) 

அடு. ரகர வருக்கத் |தொருமூன் றலிட்டம். 

ந்தி ளெ, ஷஞொ., ழ் -ம-ராலம, ஜெஸி, ஜஞொளகல், (டு) 
. ட a 2 உ 4 ச். “Oo த , ப் . 

௮. முகர வருக்கர் STIVCL lp psi 0 VF 

வகைராள் சோதி விசாகஞ் ஈதயம், (௬) 

௮௪, நகரத் தாறு மநுடது கடைவே 

Cues யாறுங் கேட்டை ப ர்ட்டா இ, (or) 

2. ௩ ப . ry ந 

௮௮. ர*்பதிதிய பகரத் தொருகான் கரண்டா 

அத்தா மத்தஞ் சித்திரை யாகும், (௮) 
ce ee en TE அணைகள். 

$ நாமராண் மொழிக்கு முதலாகிய வெழுத்து, பி-ம். 

1] செயிர்தீர் பி-ம், 

| மூன்றுமவிட்டம் பி-ம், 

* பற்றிய பிம்.



20 பன்னிருபாட்டி யல், 

௮௯, மகரதி தாறு மூன்று ஈன்று 

மகமா யிலியம் பூர மாகும், (4) 

௯0, பாவே புத்திரட் டாதி யே 

பூயோ மூலமென றுணர் ௩௫ Caer. (௦) 

௯4. யூயோ விரண்டு பேஞண் மூலம 

யாவே யுசுதிரட் பாஜிநகாள பேறுமே. (a5) 

௬௯௨,  ஒருகான் குரோசணி asst மவவமை 

மற்றை நான்கு பமசீர மாகு, (22) 

an. Tapa winug@sur Cptov ye fv wp? s 

முட்டம் ராடு லை மியதரரல 

* . A 
விட்டனர் சினனா பேவின। Osra@n. (௧௩) 

௬௪, இரண்டீ Po sor ஜறெடடொ௮ பானென 1 

திரண்ட நாளே பெலவம் (/ (ட, (௧7) 

௯ட, ஈன்மை பொருளபே Sous நமே % 
ம் 

தொனனெறிப புகவ ரரைசசனா நளி, 

அவை, - வகை யொனபதில மூகனமு 1 ஞலாம. (5௫) 

௯௭... இறநதரீர் த தலைவன் பிரக தநா லாயினுப 

பெயாசா லாபினு மியறுற ஏணா தின 

னொன்றற் கேலு ரிரணடற கேனு 

taper Dat Ouro 5 Out Halsy கடனே, (2௭) 

எழுத்தியல் முற்றிற்று, 
கனை வெ வதன eet tay 

  

* “*சொல்லியகாளிருபச தேழையும ஓனபதொன்பதாக மூன்று 

கூறாச்சப் பாட்டுடை சதலைவனியற்பெயரின மு.தெமுச திளளை. ச் தொட 

HE கூறுகளையெண்ண, ஒன்று மூன்று ஐ௩து ஏழ்வரிற் பொரூாசா, ௮ல் 

லாச நாட்களுட் பாட்டிடைச சலைவன பெயா மூசலெழுகதினிராசி sm 

ங்க எட்டா.நிராரி நாட்களும பொருஈசா. வைமாடியமாகிய எண்பதகெட் 

டாங்கால் ரின்றகாளும் பொருகதாது,” எனபது வசீ ரணந்திமாலையுரை. 

$ மூன்று இசழ் பொருச்தம் ௩, டு, ௭ என்னும் மூன்றினையும் 

விட்டபொருத்தம்,
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சொல்லியல். 

ஈவைய௮ ரரதண பஙநல7- ரொறபெய 
{ ௫ 

ரீவையொரு or Hs சியமபுகல சொலலியல், 

J.-E SGOT. 

ஈரரைர டர மூவகைச சோ 

நாலரச ரீரோ யோரறரை ) ரன 

சாவதை நானகு Oafs gant பலவா, 

ஈரரை யகவன ஈழஙரை ரான்கு 

CoP Da வெ௱ளை சிரைபிரில வ ஞி 

சாலரை பொறுமம ோரரைஈ ரிரே, 
உ ரூ 

PLP Mid F ரீயெண்டாத ராமோ or மொழி கன 

[ரை ரலுர யோரரை யொழிதசே, 

கணமே ய 872 ௩ூப்ட மானும் : 

கபிலர். 

முற்பட OLD LD oar (pas ரைாசசொல 

சொற்பான் பகலா பெலலொு தோன்றி 

ிெபினுப கொள்ள! மடெரிடணார மோரே, 

FDL DFU Jt of CM) oF DM) Hs 

தொன்னெறி மாபி வில யானே 
ரூ ௫. 

br wT Y ॥) மேவ! மிராழித னர் : 

இந்திரகாளியாா, 
நீடி பமானன டியாக ஹிலநீ। 

சூர்ய வான மங? 17 YO Moot 

வியய னா நெய்வ ுலஉமபெறு புலவா, 

*சேோரரை மூன றிய மான ன தறகுச 

சர புனை ராலே பரணி வாழ்நாண் 

மற்றது பயககுமென அயகறுரைக தனரே, 

* யொணசா பி-ம், 
 இயமானனைச சுவாகசம என்னும் பெயாற் கூறுவர் வேண்பாப் 

பாட்டியலார். இகதிரகணமெனபா நவநீதப்பாட்டியலுரைகாரர், 4 இந்திர 
சணமே பெருச்கஞ செயயுள, சதா கணமே வாழ்கா டருமே ”--மாழலம்; 
என்பது ஈவநீதப்பாட்டியலுரை மேற்கோள், 

(௫) 

(௬) 

(க) 
எரா,



௧௨ பன்னிதபாட்டியல், 

௧௦௬ நிரைநேர் நேரது ரீண்மதியதற்கு 

வருகாண் மகர மலிபுக மாகும், (௧0) 

௧௦௭ நிரையசை மூன்று நிலக்கண பதற்குத் 

| தீருகாள் கேட்டை திருமிகத் தருமே. (௧௧) 

௧௦௮ நீர்க்கண நேர்நிரை நிரைராள் ரகயம் 

பார்க்கதிர்ப் பெருக்கம் பார்க்கு மென்ப, (௧௨) 

ட. ௮0௯ samo Const Cut aul கிங்கதிர 

நண்ணிய நோய்தரு நாளபுனர் பூம 

நிரைமிரை சேர் தாம் வரின வானம் 

Qugiu Cag tamer ளோணம், (௧௩) 

௧௧௦ நெருப்பின் கணநிரை பே/கிரை கார் ,தஇகை 

விருப்பு! மாள தரிக்கண் செய்யும், (௧௪) 

௧௧௧, காட்டிய கோர்மேர் நிரைவரிற் காற்றது 

நாட்டறை போக்குகாள் போதி யாகும, (௧௫) 

௧௧௨ நிற்பன தீக்கண நான்௧கவை நீக 

நற்கண நான்கவை நாட்டினர் கொளலே. (௧௭௬) 

௧௧௩ அவைதாம் 5— 

நீசே நிலனே வானே நீண்மதி 

சீரிய மானன் செர்தித் தெறுககர 

காந்றெனக் கிளர்ச்சு உற்றன வென்ப, (௧௪) 

௧௧௪ சோர்முத லாகி நிரையிணை பின் வரி 

னீர்க்க௲ண மெபைை நகெறியுணர்ம் தோ, (௧௮) 

கட நிரைமன் நியைததது நிலனெனகச் தகுமே. (௧௯) 

௧௧௬ முந்துநிரை யிணைந்து கேரிறு கரவசை 

யந்தர கணமென் நறறிதல் வேண்டும், (௨0) 

௧௧௭ முதனிரை யாகி யிணை ரேர் வழிவரி 

னதுமதிக் கணமென் || நறிர்தனர் கொளலே, (௨௧) 
  

  

நாளோண மென்ப பி-ம், 
றறைதல் பி-ம். 
தறைநக்தனர் பி-ம், அ
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சொல்லியல், 

கோசை மூன்றிய மானன் சணமே, | 

கேர்ஈடு வா௫ நிரையிரு பாலுஞ் 

ரேரு மா Fn டர BAS கணமே, 

நிரைய) வாடி கேரிரு பாலவரி 

னலர்கசாக கணமென் றறிரதனர் கொளலே, 

ஈறுகியை யாரி யிணேரேர் முன்வரின் 

மாறி வாந மாநச கனமே, 

நிலனு மதியு $நமிய மானனு 

நலமிகு மாகலஙரிற் பிறகான் குமபசை, 

wr wi apy Boru aD பணந 

வகை ரே முகனிர் பனவே, 

அவை தாம)-- 

பெ ரகஞ் செய்தலின் வாழ்சாள் பயத்தலிற் 

ற்புக்.ய சீர்க சன்ன தருதலின் 

மிகுதிரு வாரசலின வே 5 BT G கும Dot igs 

பிருமென்ப பநாரினுு தகாத மரறச 

Pia Zhu ராளொடி செய்யுட் செய்யும 

பொருபடைக குரிகிஷர் பொருசதாக் நடையே, 

அவை [ம் 

சேயம போஃகுதல செல்வதது விளிதல் 

சூனிய Lr BW ர ழே 1] OB 

இ£னம் பயஃகுமென் ரை; தன ராயினு 

மாதி யமுதெழமுர தாகிய சீர்கட் 

கோதிய தெய்வ திற்குரித் சாக 

Car Bu gn சளொடு பாடப் பூமே, (௨௧) 
  

॥ “போசை மூன்றிய மான னிரைப்பின்பு நேரிரண்டு-சேர்வன திங்க 

ணிரையசை மூன்றுஞ் செழுரிலமா-நேரசைப் பின்னர் ரிரையாரண் டாய்வரி 

னீர்ச்சணமாஈ-தேரிய லல்குற் றிருவே யிதுஈல்ல சீர்க்கணமே,” என்பது 

நவநீதப்பாட்டியல.
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பன்னிருபாட்டியல். 

எல்லாக் கணமு காணல மிலவெனிற் 

பொல்லாங்கு தருமெனப் புகல வேண்டும். 

இந்தீரகாளியார். 

மங்கல மமைந்த சொல்லொடு பொருஈதிய 

வீரசை நான்கினு ணே!” ரொழி் ந] 

நிரையிற் றியற்சீர் முகம ணிற்பினும் 

வரையார் மூவசை வாராக் காலே. 

ஈரசை முதலா நே? மொழித்று 

நிரையீற்று மங்கலம் புணர்ர்கனர் கொளலே, 

நிரைநிரை கொற்றவை Con 8 aor ரா உ நன், 

அவைதாம் —_~ 

மிகுதரு திருவும் க முஷ் செய்யார்; 
CaF HG LSM, 

QIDEF FH நாலசைர 8௬ 

மீரசைச் சிரு ணேரிர ர 

மங்கலம் புணரினு மங்குத௨ செய்யும: 

கோவுய்க்கிழார். 
உ மங்கலச் சோல், 

பொன் பூதி திருமணி புனலா ரணருுடல் 

செங்கதிர் தூரி தேர்பரி பெழுகே 

மாநிலக் கங்கை மலைபுக [முதங் 

கார்புய லுலரங் களிறே ய ரதி 

பார்மதி காள் சீர் ஜெண்டுட னென்ன 

வெண்ணிய சொல்லே யயவையல் பிறுவுங 

கண்ணிய மங்கலர் ரொல்லெனக் சாட்டினர். 

சொல்லெனப் பரிபவை சொல்லுங் காலைத் 

திருப்பொன் பூமி புனன்மணி கடல்யா 

நெழுத்தமு தெழின்மழை பசுங்கதிர் செஞ்சுடர் 

நாள்சொன் ஜெண் காட்டிய பரிபலை 

கருட னருந்ததி wh Dao யென்ப 

நிலைபெ.று மங்கல நெறிநிர் பன வே: 
பேய்கையார். 

(௩௦) 

(௩௭) 

(௩௫) 

(2)
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ம். 2. 

சொல்லியல். 

செப்பிய சடய் பேரா துயிர்மு.த 

னி? பன மக்கட் Stor an Gon i Bar 

u ப்பி 2] i} MT முனி OH db Dl மே, 

உயிபொடு புனா பென்மை | பிடையுஞ் 
. cy 3 ெயிரிஐ உமையர ரெப்பத ஈருமே, 

8 (அ 5 “ச af மய மெய்யொடு பு PH Tp ப On ip 5 

தி நிறிபி “ஷை நமே, 

உட்க a 
உடம்ப | பி/ பபர் ரா ன? 

இந்நீரக। ளியார். 
உக 

நரம ரம வல் ம முதொ வரினவை 

புகா ல பென்ப புலமை யோரே: 

பாணர். 

நூன்றைஉரேழொன் பானெழுத் தான்ற 

லொறு உட Ghost pyres! if 03) சொற்ற முறையிழ் 

பலபொருட் படர. ப்ர சொல்லா லகறறி 

யொருபொருட் டா உழுத Li DD b 

5 உ லெ மியா இரு நி 7 பொலலினுட் 

டெ ரீமோர் அகையபுளி ஈது நட்டறு 

பங்கலச் போலலென வ குருசனா புலவர், 

முன்னிலை பெழுஈஇன் *னியகிலை பலனே 

ம ரமகிலை யாயின் (Uf Gra A bh Olt, 

சொல்லிய மரபின் மங்கலஞ் Hon 5S GCI 

புல்லுதல் குற்றம் பொருட்டலை மகற்கே, 

கொடுகழல் வேஈநன் இன்னா தோரும் 

வடிவறு பரிசில் வழங்கா தோருங் 

கெடுதல் வேண்டிர சிதைததலு முரித்தே 

௧௫ 

(௪) 

(௭) 

(20) 

(௧௧) 
  

* அனநஈசம்--சாக்காடு, 

* வியம்--ஒற்றை யெண் 
4 
ஃ சமம்--இரட்டை, யெண்,



Gir 

௧௪௩. 

ரும் 

கச 

BF jr 

221௦7 

௧௪௮ 

EFF 

ape 

௧௫௩ 

பன்னிரபாட்டியல், 

௩-- பெயர்ப் பொருத்தம். 

எண்வகைப் பெயரு ஈண்ணுதல் செப்பிடு 

குலங்குடி கோத்திர நலம்பெறு குணமே 

மனமே யாணை மன்னிய சறட்பே 

யியற்பெய ரென்றிவை தபு ளியன்ற 

சிறப்பியற் பெயரெனு NGS DA தற்கா 

மயக்கற மொழிரு க லெரக்குஞ் சொல்லுடன் 

பொருத்தங் தொல ol வா் BH | சு ஸத்! ணா 5 உம காரே, 

பார்ப்பா ரரரர் வணிகாவே ளாளரெனப 

பாற்பநி சாற்பெயா குலபபெய ராகுப, 

குடிப்பெய ராவன கூறுங் காலைச 

சேரன் சோழன் பாண்டிய Goren Ls 

போல்வன பிறவும பொருத கொளலே, 

கோத்திரப் பெயரே ௩றங் காலைத் 

தாதைகுடிப் பெயரை ந தநதவற் Vu VY 

குணப்பெய ரேோணைப் புலவோர் கொ%ப।/பத் 

தணப்பில வாகித் தழூவும பெயரே, 

மனப்பெய ராவன EHS கானே 

யெனக்கிது வேண்௰பென் றெப்நூம பெயரே, 

அணைப் பெயரே வலியோ ரஞ்ரப் 

பேணி யுலகம பேரம பெயரே, 

சிறப்புப் பெயரே தெரியுங் காலைச் 

சிறப்புடை வேந்தன் கொடுககும பெயரே, 

சாதியி லுள்ளோர் தமககுத் தாமே 

நீதிகொள் சிறப்பியற் பெயர்கொளற் கூரியர், 

முடியுடை வேந்தன்முற் குலக்தோர்க் கல்லது 

பட்டமும் பூவும் பூணு மாழியு 

நட்டமி னலமலி சிறப்புப் பெயருங் 

கொடா௮ னெனமொழிப குலமொழிப் புலவர். 

வினைசெயன் மருங்கின்மிக் கோரும் பெறுப, 

(2) 
(ss)



apr 

கசடு 

௧௫௬ 

a®@or 

௧௫.௮ 

௧௫௯ 

௧௬0 

சொல்லியல், 

தந்த மகப்பெயர் முந்தய குலப்பெயர் 

மனப்பெயர் கோத்திரங் குணப்பெய ராணை 

யியற்பெயர் சிறப்புடைப் பெயரிரண் டாகுங் 

கயக்கறு முதன்பொழிப பொருத்தங் கொளலே, 

சோலலியல் முற்றிற்று, 

இனவியல், 

வெள்ளா யசவ அள்ளுகலி வளர்சி @ 

யென்னு ராற்பா விவற்றுட னியன்மருட் 

(ாழிசை துறைவிருத் தங்களென் நிவற்றிந் 

சூழ்வகை யினமபல சொல்லுத லினவியல், 

ஒன்றே ॥ ஈகியு பொன்றுபல வா இயும 

பலவொன் ரூயும பாற்படு மினமே, 

அவற்றுள் — 

ஒன்றே யாகிய வினபெனப் பட்டன 

உலாவாற் அப்படை வகைமடன் முதலாயின, 

HoT DUN at Fu வினமர் தாதி 

கோவை காபபிய மாதியாம கூறுவன, 

பலவொன் டூகிய வினமெனப் பட்டன 

கள் 

(௧௨) 

(௪) 

கலித்தொகை க.௮௦கொகை % நெடுகதொகை முதலாயின, () 

பலவொன் கிய வினமெனப் பட்டன 

கலம்பக முமமணிக கோவைமுத லாயின, 

௧க--பாப்போருத்தம், 

(வேண்டா்.) 

அந்தணர் சாதி யாகய வெள்ளைக்குச் 

சந்திரன் றன்னொடு தகைமிகு வியாழன் 

கடவுளர் கார்த்திகை முதலேழ் காளா 

மீனங் கடகம் தேளே யோரை 

சந்தனம் விரைபூ வர்தண் மல்லிகை 

(௬) 

  

நெடுந்தொகை என்பது அகநானூறு,



கலு பன்னிருபாட்டியல். 

வெண்மதி கிறனே வண்ண நிலனே 

முல்லை யென்னச் சொல்லினர் புலவர், 

(ஆசிரியப்பா.) 

She காவலர் சாதி யாடிய வகவற் 

காகிய கடவுளர் செங்கதிர் செவ்வாய் 

நாளே மகமுத னாளே ழாகுஞ் 

தங்கர் தனுவே மேட மோரை 

செஞ்சந் தனம்விரை கழுமீர் பூவே 

செநநிற் நிறனே ஈன்னிலங் குறிஞசி, 

(கல்ப்பா ) 

௧௬௩ பநெடுநிலைக் கலியே வணிகர் சாதி 

கடவுளர் சனிபுகன் கருதிய நாளே 

யதுடமுத லாறே யோரை துலாங்குட 

மிதுனஞ் சந்தனம் விரைபூர சண்பகம 

பொன்னிற நிறனே ஈனனில ரெப்தல, 

(வத்சீப்பா.) 

௧௬௪ எஞ்சிய வேளாண் சாதி வஞ்சி 

நாளே யவிட்ட முதலேழ் சாளா 

மிடபக கன்னி மகர மோரை 

சார்கத விரையே சகண்ணறுநி கலவை 

யேர்திய போதே யின்னறு நீல 

நீல நிறனே நெடுநில மருதம். 

௧௬௫ நால்வகைப் பாவிற்கு மேலோர் வகுத்த 

வினங்களும் பெறுமென நீனைஈகனர் கொளகே. 

௧௬௬ நால்வகைப் பாவு நால்வகைக் குலத்தின் 

பால்வகைப் படுமே முகலன விரண்டின் 

புணர்ச்சி மருட்பாப் பொருஈதா வருணம், 

௧௬௭ காளு மோரைடி ஈலத்தகு நிலனும் 

விரையுஞ் சாதிய நிறனுங் குணனு 

முரைபெறும் * பாாரர்க் குடைய வென்ப; 
- கல்லாடனார். 

ணை பாகான்குடைய' பிம் 

(5) 

(௩) 

(a)



௧௬௮ 

GoTO 

hal h 

இனவியல். 

அர்தர் சாதிக் கர்தப் பாவே 

ககனர் புலவர் தவிர்சகனர் வரையார், 

வெள்ளையு மகவலும விருத்தமுங் கலியும் 

வஞ்சியு பெஞ்சா மங்கலம பொருந்தும், 

வெள்ளை யகவல் விருத்தங் கலியே 

வஞ்சி யென்றிவை பங்கலப பாவே; 

அவிநயனார். 

௨உஃ.பாளவினம். 

மேதகு சாதகம் பிப பாட்டே 

கோகில வேதன் குடைமங குலமே 

யோதிப வொருபோ கமை5த கலமபத 

முலாவே சின்னப பூவே பரணி 

பழுஇன் LL LD Lb LIM TI மாலை 

யிணமணி மாலை யிரட்டைமணி மாலை 

மும்மரி மாலை நானமணி மாலை 

கலம்பக மாலை முமமணிு கோவை 

யரு ங்கலி யொலியே யானைக கொழிலே 

வரு மாலை சாம மாலை 

திருகி ரின்னிக சிலைபரி ஈரியே 

யெழிலபுளை வாள்குடை தொழில்புனை வேல்கே 

OA CE wore ml. AH bs 

or 8 05% GHBU Soro ofl Lom ev 

mas son WOOL LL Ub) BCL 

யில்லா வெள்ளை யெழில்புளை தாரகை 

சொல்லிய தாண்டக£ துகளறு பதிகஞ 

சீர்மெய்க கீர்த்தி செருககள வழியே 

யாற்றுப் படைவகை கண்படை துயிலெடை 

விளக்கு நிலையே வெஞ்சினக் கடாநிலை 

யெண்ணிய யாண்டே கண்ணிய பறைநிலை 

யரும்பொரு ணிறுத்த வர்தா தித்தொகை 

புறநிலை வாயுறை செவியறி வு.றாஉவே 

௧௯ 

(௮) 

(௧0)
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பன்னிருபாட்டியல். 

பாத மாதி பணைமுலை ஈயனங் 

குற்றமி அழத்தி குறத்திப் பாட்டே 
யொருபா வொருபஃ திருபா விருபஃது 

கோவை கணக்கே தொடர்நிலைப் பாட்டே 

கடைகிலை கையறு நிலையெனக் கருதி 

யிடனறி புலவ ரியம்பின ரினமே, 

சாதகம், 

தோற்றிய சாதகஞ் சாற்றுங் காலைப் 

பற்றிய கலியுகத் துற்ற யாண்டிற் 

றிருந்திய சகாத்தமு மாண்டும் பொருந்திய 

ஞாயிறும் பக்கம மேய வாரமா 

மிராசியு மன்னுற மொழிதற் குரிய, 

௨பிள்ளைப்பாட்டு, 

பிள்ளைப் பாட்டே தெள்ளிதிற் செப்பின் 

மூன்று முதலா மூவே ழளவு 

மான்ற திங்களி னறைகுவர் நிலையே, 

ஒன்றுமுத லையாண் டோதினும் வரையார்; 

போய்கையார். 

தோற்ற முதல்யாண் மரெட் டளவு 

மாற்றல் சான்ற வாண்பாற் குரிய, 

காப்புமுத லாயெ யாப்புவகை யெல்லாம் 

பூப்பு நிகழ்வளவும் பெண்டாற் குரிய; 

டுந்தீரகாளியார். 

தொன்னிலை வேந்தர் சுடர்முடி சூடிய 

பின்னர்ப் பெறாஅர் பிள்ளைப் பாட்டே; 

பரணர். 

காப்பொடு செங்கை கால்சப் பாணி 

யாப்புறு முத்தம் வருகவென் றன்முத 

லம்புலி இற்றில் சிறுபமை சிறுதேர் 

(5) 

(>) 

(௩) 

(௪) 

(௫)



இனவிமல், os 

Bini ny Noo & சுற்றக் களவென 

விளம்பினர் தெப்வ ஈலமபெறு (லவர், (௮) 

௧௭௯ தந்தை தாயே பாட்டன் பாட்டி 

முந்துற வுரைத்தன் முரமை யென்ப, (௯) 

கு இருந்திய பெண்டீத வாபின் விரும 

பின்னர் கூன்று பன்னு$ச கென் றனர். (௧௦) 

௧௦௧ இற்றில் சிறுதேர் பறை யொமித்று 

மற்றவை IP Gohld GH வைப்ப HT ALO, (௧௧) 

௧௮௨ கிற்றி லிழைத்தல சிறுசோ முக்கல் 

பொற்பமர் குழமகன் புனமனணி up Ta 

யாண்ம ராறதி லெழிற்காம னேன்பொடு 

வேண்டுத ஏினுள விளம்பினர் புலவர், (௧௨) 

௧௮௩ தருமா லானே இரைபாகன் கரிமுகன் 

பொருவேன் முருகன் பரிதி வே 

னெ ழவகை மங்கைய யி ர இர TO BG 

னிதியவ னீலி ர பதினொரு மூவர் 

திருமக மைக yb (DLO யெனப 

மருவிய காப்பினுள் வறங்கட வுளசே, (௧௩) 

5 MNP காப்பின்முக லெடுஃகுங கடவு டானே 

பூக்கமழ் துழாய் முடி புனரகோ னாகும், (௧௪) 

க இ அவன்ஸ்ூன்-- 

காவற் கிழவ னாக லானும் 
  

  

* 6: குற்றச் தளவுங கவிக்கெல்லை யாயக்கொண்டு சொல்லுவரே, ”? 

என்றார் ஈவநீதப்பாட்டிய லுடையாரும், 

* பதினொருமூவர்--பன்னிருவர் ஆதிச்தர், பதினொருவர் உருச்இரர், 

எண்மர் வசுக்கள், இருவர் மருத்துவர் ஆகிய முப்பத்து மூவர், 4 நால்வே 

றியற்கைப் பதினொரு மூவரோடு ” என்றுர் திநழரகாற்றுப்படையிலும், 
“ப இனொரு மூவரும் பஙகயத் தோனும் பகவதியு, ரிதிமுத லோனும் பரிதி 

யுஞ் சாச்சனும்' என்பதனான் நவநீதப்பாட்டியலாரும் பன்னிருவர் இத் 

தரின் வேரறாய்ப் பரிதியெனச் கூறுதல்சாண்சு,



2.2. பன்னிருபாட்டியல், 

பூவின் கிழத்தியைப் Yomi s லானு 

முடியங் கடசமு மொப்பூர் தாருங 

குழையு நாலுங் குருமணிப பூணு 

மணியுஞ் செம்ம லாக லாலு 

முன்னுற பொழிசற் குரிய னென்ப, (௧௫) 

௧௮௬, விரிசடைக் கடவுளும் வேய்த்தோ ளெழுவரு 
மருளொடு காககவென் றறையுங் காலைக் 

கொலையுங் கொடுமையுங் கூர PTD 

பெயருஞ் சின்னமும பிறவு கோன் ங்கி 

கங்கை திங்கள் கடககை மாலை 

மங்கல மமுவொடு பலைக ளென்றிவை 

விளங்கக் கூறல் ஃவிளபபிய மாபே, (௧௬) 

௧௮௪௭ ஒன்பது பதி௰னான் றென்பது காப்பே 

பரணர். (௧௭) 

௧௮.௮, ௮சவல விருததமுங் கட்டளை யொலியுங் 

கலியின் விருச்தமுங் கவின்பெறு பாவே. (௧2) 

௧.௮௯, பிள்ளைப் பாட்டே நெடுவெண் பாட்டெனக 

தெள்ளிதிற் செப்பும புலவரு மூள, (௧௯) 

முதற்க ணெகெகு பகவல விருத 

மெழுத்தின் பகுதி யெண்ணினர் கொளலே, (2 0) 

௧௯௦, நீணெறி யுவகை யாண்மக விற்கே 

GO LDLb Ap வாண்டே *யவாமுதற் El Der, (௩௧) 

௧௯௧, பொங்குகதி ரிளமபிறை புலியின் கிறுபறழ் 

குஞ்சரக் குழவி கோளரிக் குரு&£ 

யடலிள விடையே டாறிரண் டாண்டி 

னிடைரிக (Lp a ao LD யென்மனார் புலவர், (௨௨) 

  

* 4வழங்கெ் பி-ம், 

ர் (யாறுமுதற்' பி-ம்,



F432, 

ban iF. 

௯, 

௬௯௫ 

BF hr 

௯௦ 

உ எனிழிந்தன? பி். 

இனவியல், ௨௩ 

பெண்மக விற்குப் பேசு மிடத்து 

மானின் கன்று மயிலின் பிள்ளை 

கேளி னின்பச் தெள்ளாக் தேறல் 

கரும்பி னிளரமுளை கல்லாக் இள்ளா 
௩ » * nf . ட 1 . 

பி மாக் களிர் வலலி யென்றிவை யெலலாம 

பொய்வளை மகளிர்க் செய்திய வுவமை, (௨௩) 

இளங்கதிர்த் இங்க ளெொல்லார்ச்கு முரித்தே; (௨.௪) 

பரணர், 

அ வைதாம்-- 

பிள்ளைப் பாடலிற் பிளளைப் பாட்டாப்ப் 

பிறப்பே யோகை காப்பே வளர்ச்சி 

யச்ச முறுசத ஓடன்செங ரை 

தால்சப் பாணி (lp; த்தம்லா ரானை 

யம் புலி Fa SH HLL sige 

லென்றனர் பிறவு கொன்னெறி மரபி) 

த்தம் தொழிற்குக் தகுவன புகற 

ல ெத்த ற்தீசோர்க்கு மரிய வென்ப 

jo
 

ல்
 

n
a
l
 

கொச்சகக் கலியொடு நெடுயண் பாட்டே, (: . 

கெடுவெண் பாட்டின் முற்ரான் கிறவாறு 

தொழிலொடு குறித்துச் தோன்றுஞ் செய்யு 

ளொன்றுசழன் றைர்தே மொன்பான் பதினென் 

Oper Samar ian xan go gam விழுக்கே, (௨௭) 

பிறப்பே மோகை பேணுழு வளர்ச்சி 

சிறைப்பட வர்ர முறுந்தலொடு நான்கு 

மாரா யுங்கா லந்துமுன் நிடைபா 

யோரே ழொருபொருட் குயர்ச்சியிழி பொன்றே : 

இந்திரகாளியார். (௨௭) 

| ௩.--வேந்தன்தடைமங்கலம், ப 

முன்னீ ரடியிலுங் குடைத்தொழி லியம்பியும் - 

பின்னீ ஈடியிற் றனிநிலை யிரட்டியுங் 
 



௧௯௮ 

ர்க 

2.00 

2.0% 

2.0K. 

2 OF 

பன்னிருபாட்டியல், 

கொற்றவற் ஃபுகழ்ந்து குடையென முடிக்கு 

ஈழ்றிற ரோரசைக் குடைவெண் பாட்டே, 

அதுவே ;-- 
குடைச்சொற் சிந்தடி யிற்றிலலைத தாரக் 

குடைச்சொல் லாதிக குளகத தடககி 

யிற்றய லடியினு பீற்றினு மிறைவனைப 

போற்றிப் புகழ்ந்து (/கறல் வேண்டும 

இந்திரகாளியார். 

ஒட்டிய குடைப்பொரு ஞூரைக்கு Crime 

கட்டளை யாகுதல் கடவென மொழிப, 

கட்டளை யென்பது HAIR Be 

யிற்றடி யொழிய வேனைசான் றடி யம 

பாற்பரி மெழுத்தின் பகுகியொப பதுவே, 

இதற்கே யாமெழுத தெண்ணுங் கால்க 

குற்றிய ஓகரமுங் குறறிய எீ2ர(மு 

மொற்று மொழிதறு.பி ரபிர்பெயயுங் கொளலே, 

மோனையு மெதுகையும சொகடயென மொழிப, 

சாற்றியமா ரொதத றனிமை மிகுதிசமம் 

போற்றுமுடன் பாடு புலனுண்பை-யேற்றுர 

தலைப்பாடு பாதி கருகொடை பதது 

நிலைப்பாடு நேோரசையா நேர், 

&.— ஒநபோத, 

தன்மை முன்னில் படர்க்கையுட் டன்மை 

யொழித்திரு வகையு ளொன்ருற் கடவுட் 

பழிச்சு மொருபோ கிருமூன் அறுப்பு 

மமைந்தொருங் கய ஈயந்திகழ் கலிபுள் 

வண்ணகம் போதினு மெண்ணே போதிலு 

மோதிய வுறுப்பாற் போ்புகன் றனரே, 

“புணர்த்து! யம், 

(௨4) 

(௨௯) 

(௩௦) 

(ns) 

(௩௨) 
(௩௩) 

(டு).



இனவியல். ௨௫ 

௨0, வரனமுறை பிறழ வுறப்பு மயங்க 

மிக்குக் குறைதும் வருவது கொச்சக 

கவொருபோ காமென DOT 5 GOA புலவா. (௩௬) 

௨0௪, * மொச்சகக் சன்மையிற் கொச்சக மென்ப, (௩௪) 

௨௩0௪, தேவப் பிரணவ மெனும்வட மொழியைத் 

சேவ பாமையென திரி தீறுவழங் இன ரே. (௩௮) 

௨0௮. தேவ பாணி தெரி iL Rl காலை 

மாசறு துறாய்மூடி மலநத சென்னி 

8ீர்நில பளந்க நெடியோன் மேற்றே, (௩௯) 

உதட ட இக ட்ட உம 
௨.()25, Fl BT BHDM Thy ly. யோற்கும 

படர்திரைப் பணிக்கடன் Lot Hig. CO gr DF 

முரிய காலமு நாளவென லொழிப, (௪0) 
ச . O ச . ச 

௨௫0. வேர்தன் வேண்டு ரெறிசெப் தாலும் 

வாய்ந்த மதயு மரபும் வாழ்க்கலும் 

விதியென மொழிப மெய்ச்நெறிப் புலவர், (௪௧) 

௫--கலம்பகம். 

உதக. ரொல்லிய கலம்பக சொல்லி லொருபோரு 

முதற்கண் வெண்பாக் கலித்துறை புயமே 

% பஇசாச்சக மென்பது ஒப்பினாகியபெயர், ராடையுள் ஒருவழியடச் 

செயது கொரச்சகமெனப்படும்; அதுபோல, ஒரு செய்யுளுட் பல குறள் 
அ௮0க்சப்பவவெது கொச்சக மெனப்படும்' (கொல், செய், ௧௨௧) எனவும், 
பனிச் கொச்சக மென்பது ஒப்பினாகியபெயர்: என்னை? பலகோபெட அடு 
த்தியுடிக்கும் உடையினைக்கொச்சகமென்ப; அதுபோலச் சிறியவும் பெரிய 
வும் விராயடுக்கியும் சம்முளொப்ப அடுக்கியுஞ் செய்யப்படும் பாட்டதனைக் 
கொச்சசமென்றாராகலினென்பஅு, இகச்காலத்தார் ௮அதனைப்பெண்டிர்க்கு 
ரிய உடையுறுப்பாக்கிக்கொய்சகமென்று சதைத்தும்வழங்குப, (மே, ஷே. 
௧௫௩) எனவும் பேராசிரியநம், “பலகோபெட அடுக்கியுடுக்கும்உடையினை 
ச்கொச்சச மென்பவாசலின் அதுபோலச் சிறியவும் பெரியவும் விராயடுக்கி 
யும் சம்முளொப்ப அடுக்கியும் வருஞ் செய்யுளைச் கொச்சகமென்றுர், இது 
ஓப்பினாகெயபெயர், இக்காலத்து இது மகளிர்க்குரியகாய்ச் கொய்சச மென் 
றுவழங்கிற்று” (ஷி, மே, டி.) என நச்சினுர்க்கினியநம் கூறியவாற்றானறி 
ந்துகொள்க. இனிச் கொச்சைச்சன்மையினென்பதூஉம் பாடம், “கொச்சக 
மராசம்” (தொல், செய், ௧௨௧) என்பதனுரையில் “சிறநப்பிலசனைச்சொச்சை 

யென்று கூறும் வழக்கு நோக்கி இதனையும் சிறப்பின்மையாற் கொச்சகமெ 
ன்ரா ரென்பாரு முளர்” என அக்கச்சினார்க்செினியசே கூதினார், 

4,



2. பன்னிரபாட்டியல், 

யம்மனை யூசல் யமகங் களிமறஞ் 

சித்துக் கால மக்கி வண்டே 

கொண்டன் மருள்சம் பிரதம் வெண்டுறை 

தவச வஞ்சித் துறையே பின்னிசை 

புறமே யகவல் விருத்த மெனவருஞ் 

செய்புட் கலர்துட னெய்திய வந்த 

மாதி யாக வருமென மொழிப, (௪௨) 

௨௧௨, தேவர்க்கு முனிவர்க்காங் காவ லரசர்க்கு 

நூறு தகொண்ணாற் றைந்துதொண் ஹூறே 

ஓப்பி லெழுப தமைச்சிய லோர்க்குர் 

செப்பிய வணிகாக் கைம்பது முப்பது 

வேளா எர்க்கென விவப்பினார செய்யுள், 

ச௨லா. (ate) 

௨௧௩ மூ கனிலை பின்னெழு கிலையலா வெண்களி, (rz) 

௨௧௪ பாட்டுடைத் கலைவ வலாப்புற லியற்கைபு 

மொத்த காமத் தினையாள் வேட்கையுக 

கலியொலி தழுவிய வெள்ளடி. யியலா 2) 
8 0 

றிரிபின்றிட நடப்பது 4 கலிலெண் பாட்டே, 

போயகையார். (ஈ௫) 

259 பேதை முதலா வெழுவகை மகளிர்கண் 

டோங்கிய வகைநிலைக் சூரியா னொருவனைச் 

% நடப்பினது” பிம், 

* “இனி யொருபொருணுசலாது இரிந்து வரு௩ கலிவெண்பாட்டும் 
ஈண்டுக்கூறிய நெடுவெண்பாட்டோ டொருபுடை ஒப்புமையின் அக்கலி 
வெண்பாட்டாக இக்காலத்தார் கூறுகின்ற உலாச்செய்யுளும் புறப்புறக் 
சைக்ளெப் பொருட்டாசல் ஒன்றெனமுடித்தல் என்னு முத்தியாற் கொ 
ள்க. அவ்வலாச் செய்யுளிரண்றெப்பாயும் வெண்பாவிற் கெட்டும் வரு சவிற் 
கலிவெண்பாவின் கூறாம். இக்காலத்து அதனை ஒருறுப்பாகச் செய்து 
செப்பலோசையாசவுங் கூறுவர். அது துள்ளலோசைக்கே யேற்குமாறு 
ணர்க” (சொல், செய், ௧௧௮) எனவும், அத இருவுலாப்புறச்துள்'வாமான 

e 13 . ச . ர . * 

வீசன் வரும்” (சோமான் பெருமாணாயனார் ஞானவுலா) எனமுடித்து 
மேல் வேறோருறுப்பாயவாறும் ஒழிந்சவுலாக்களுள் வஞ்சியுரிச்சீர் புகுர்த 
வாறும் அடிவரையறையின் மையும்” (ட, ம, ௧௬௧) எனவும் நம்சினுரக் 
கினியர் கூறுவர், ப



2H hr 

9 ! 10
 4 

6 6 S 

2.2. Hr 

இனவியல், 

காதல்செப் கலின்வருங் கலிவெண் பாட்டே, 

குடிகெறி மாபு கொளல்சகொடை விடிய 

னன்னீ ராட னல்லணி யணித 

Op om oT Oa 51 CBT ot னன்னெடு விதியின் 

மதகளி ார்தன் முசனிலை யாகும், 
ர் 5 *் . . 

ஆதி நிலையே ருழா கொள லென்றெடுத் 

தோதிய புலர மூள சென மொழிப, 

தது ' எழு கில்யு மியம்புங் நாலை 

பேதை பெதும்பை மங்கை மடற்தை 
“ ட் . ர 

பிலை கெர்வை பேரிளம் பெண்ணெனப் 

பா anid) மகளி பருவத் தாத 
டக , 

CG புரைப்பறு அண்ணியோர் கடனே, 

பேதைக் சியாண்டே யைகதுமு த லெட்டே, 

டு ப்ப கண்ட a fo ட த ப்ட். 

I AIDS BUT AMG யொனபதும் பத்தும், 

ட ம இ படபட இலி ot _ * மங்கைக் கியாண்டே பதினென்று முகலாத் 

தரண். பதினா marl வுஞ் சாற்றும், 
ட் — ச் பு ் யப a 

. பகு 8 £8 ரரி . . 

மடர்தைக் யாண்டே பதினைய்று முதலாகத் 
ஆ. + iN + 4 ர 8 பூ ச 

தடம் மம T oo! Lt திற் wa [....19.- செ Lab Yin, 
4 i ட 

அரிவைக் கயாண்டே யறுமான் கென்ப, 

மிகரிவைக் கியாண்டே யிருபத் தொன்பது, 

உரைற் இருகான் BIL. கொண்டது 

பபரிளம் பெண்டுக் ெயல்பென மொழிப, 

போய்கையார். 

காட்டிய முறையே நாட்டிய வாண்பாற் 

செல்லையும் பெயரு மிபல்புற வாய்ந்து 

சொல்லிய தொன்னெறிப் புலவரு மூளரே, 

பாலன் யாண்டே யேழென மொழிப, 

மீளி யாண்டே பத்தியை காறும், 

பறவோன் யாண்டே பதினான் காகும், 

(Gar) 

(௫௭) 
(௫௮) 

(௫௯) 
.. (80)



உ பன்னிருபாட்டியல், 

௨௩0௦ தஇிறலோன் யாண்டே பதினை தாகு, (௬௪) 

௨௩௧ பதினா றெல்லை காளைச் சியாண்டே, (௬௨) 

௨௩௨ அததிற % மிறாக முபபதின் காறும 

விடலைக் காகு மிரினே முதுமசன், 

அவிநயஞர் (௬௬) 

௨௩௩ நீடிய நாற்பத் செட்டி னளவு 

மாடவாக குலாபபுற முரிததென மொழிப, (௬௪) 

௨௩௪ சிற்றில் பாவை கழஙசம பனையே 

பொற்புறு கரல பைஙகிளி யாழே 

பைமபுன லாட்டே பொழிலவிளை யாடடே 

Boring mais வினன பற! 

மவாவர்க கூரீப வாகு பொன. (௬௫) 

௨௩௫ வோகர் கட௮ளர் விதிநால வழீடணா 

மாதர கலிவெண் பாவிநு குரியா, (௬௬) 

௨௩௭  நா௮ு வருணமு மேவுத லுரிய 

வுலாபபுறச செய்யுளென ுரைததனர் புலவர் , 

அவிநயனர் (௬௭) 

எஃசின்னப்பூ * 

௨௩௭ மலையும யாறு நாடு ரும் 

பரியுங் களிறுங் கொடிய மு.ரசுற 

தாரும் பெயரு-மெனததெரி பததுஞ் 

சொல்லு மெல்லையின் முதுகுங்ட கண்ணே 

ன்னத தொழிலை மன்ன வைததுப 

பின்னர்க குறளுட் பாடடுடைத தலைவ 

ரியற்பெயர் வைத்தவர்க குரிபை தோன்றுஞ் 

* (மியன் தீ பி-ம், 

* *வழச்கொடு தவணிய வகைமை யான” (தொல், புற, ௩௧) என்பச 

னுளையில் நச்சினாரிக்கினியர் “சிவணியவகைமை' என். றதனானே முற்கூறிய 
வற்றோடே நாடும், ஊரும், மலையும் யாறும் படையுங கொடியுங குடையும் 
மூரசும் நடைாவில்புரவியும் களிறும் தேரு தாரும் பிறவும் வருவனவெல் 
லாங் கொள்க, இவற்றுட் சிலவற்றை வமைஈதுகொண்டு சின்னப்பூ என் 
பெயரிட்டு இக்காலத்தார் கூறுமாறுணர்க” என்பர், .



கூட்ட 

உட 

OF 

௨. ௨௨ 

இனவியல், 

செயல்பெற வைப்பது சின்ன மதுவே 

யாதிப் பாலின சுகனினம் வருமே, 

பலையே யாறே காடே.யூரே 
Ce 

பறையே பரிபே ரசளிறே தாரே 

் பெயரே சொடியே யென்றிவை கரார்சம், 

பக்தே யேழே மூன்றே கி சின்னம். 

௮.--பரணி. 

பயக்கு கொச்சகத சீரடி பியன்று 

ஈயப்புறு தா ip) ner யுறுப்பிற பொதிந்து 

வஞ்சி மலைர்க © LOD GF cp oD & ழ் 

அம்டையி் சென்ற தொடுகழன் மன்னனை 

வெம்புகின.மாம்முன் முளைவெநறி களத்தம் 

குருதிப் பேறு பெருருஞ் செங்களத் 

*கொருதனி யேத்தும் பரணியது பண்பே, 

சேவர் வாழ்த்கே கடைகிலை பாலை 

மேவி யமருங் காளி சோயில் 

கன்னியை யேத்த லலகை விநோதங் 

sont கிமித்தம் பசியே யோகை 

பெருக்தேவி பீட மழகுற விருக்க 

வழர்நிலை நிமித்த மவள்பதம் பழிச்சா 

மன்னவன் வாகை மல்ய மளவு 

மரபினி துரைக்கன் மழக்களங் காண்டல் 

செருமிகு களச்திடை யடு-ூழ் வார்த்தல் 

பரவுக லின்ன வருவன பிறவுற் 

தொடர்நிலை யாகச் சொல்லுகல் கடனே, 

யானை சாய்த்த விசளத் தல்ல 

தியாவரும் பெறா௮ர் பாணிப் பாட்டே, 

2 Fy 

(௬௮) 

ச
வ
 ௬௯) 

(௭0) 

(௭௧) 

(௭௨) 

(௭௩) 
  

t சளிரொழிச்சுப் படைகோடலுமுண்டு, அவ்வாறு இருவாசசச்துள்ள 
இருச்சசாங்கத்துச் காண்க. 

1 பெயரை அணை என்பாருமுளர், (இலக்கணவிளச்சப்பாட்டியல்-௨௨) 
* மன்னன்! எனவும், * 'தொருவற்போற்றும்' எனவும் பி-ம்,



hO 

oF fh 

௨௪௪ 

உசா 

௨௫௪ 

2-F Df 

௨௫௪௯ 

பன்னிருபாட்டியல், 

ஏழ்தலைப்பெய்;ச நாறுடை யிபமே 

யடிகள த் தட்டாற் பாடுதல் கடனே. (௪௪) 

So. IDL, ev. 

அறம்பொருள*வீடு திறம்பெரி தழித்துச் 

சிறக்க வேட்கை செய்விதிற் பராஅய்ப் 

பாட்டுடைத் தலைமக னியற்பெயா்க் கெ.துகை 

நாட்டிய வெண்கலிப் பாவ தாகத 

தனிச்சொல் லொரிஇக் கனியிடத் தொருக்கியைக் 

கண்டபி னந்த வொண்டொடி யேத்றன் 

மற்றவன் வடிவை யுற்ற சிழியெு திர் 

காமங் கவற்றக் கரும்பனை படன்மா 

வேறுவ ராடவ பென்றனா புலவர், (௭௫) 

மடனமாப் பெண்டி சேரு Cr pari 

கடவுளர் தலைவ ரா ய்வருங காலே, (௪௬) 

கடவுளா மேற்றே காரிகை மடலே, (௭௭) 

எந்தை யுடைப்பெயாக கெ.துகை சாற்றி 

யந்தமி லின்பம் பொருளா Cag Bu 

பொருளு மறனும் வீடும் பழித்து 

மடன்மா வேறுதன மாதாக் Gt gs ax (௪.௮) 

கப. மறும், 

பெருகில வேந்தன் மகட்பால் வேண்டி 

யொருபெரும் தூத girs sours கேட்டுக் 

குறுநில மறவன் *வெஞ்சின் திருகி 

மாந்றமிக வுரைப்பது மறமென மொழிப, (௪௯) 

க்க. --பலசந்தமாலை. 

சொன்ன கலம்பக வுறுப்புலகை நீக்கி 

மன்னிய பத்து முதனூ றளவா 
  

* இவ்வாறு வந்தன மங்கையர்கோன் அருளிச் செய்த பெரியதிரும 

டல் சிறியதிருமடல். என்பன, 

் (வெஞ்சின வஞ்சின” பி-ம்,



இனவியல். ௩ந 

ஈக மரபின் AP. HOT Lil} oar முதலா 

வச்சது பலசச்ச மாலை யாகும், (௮0) 

௧௨ இணமணிமாலை. 

2 Da இணை மணி! மால் த ணிவிலற் தா தியா ய் 

ம்றையலா பா ௮ம் வணிகர் BIL பாவின் 

௮றைபு [ம் பைற ரைம்பறு வருமே, ( 3௧. 

உம வெண்டாம் கலித்துறை பிரிரண் டியைந்க 

வொண்பா நாறுவை பிண மணி மாலை,* ( ௮௨) 

௧௬. -இரட்டைமணிமாலை, 

௨௫3. வெண்பா முதலாம் களிக்துறை பின்வரு 

மிந்த விருப் திரட்டைமணி மாலை, (௮௩) 

௨௫௩ அதியரம் வெண்பாம் கலித்துறை 

யேதுமின்ரி வருவ திரட்டைமணி மாலை 

யதுவே காலைர் தியது (o) Lao Lt. (௮௪) 

௧௫.--ழமமணிமாலை. 

உ மிகுத்தலவெல்கா கலிதிதுறையகவல் 

னிருக்த மும்மணி விளம்பும் தாதி (3௫) 

௧&௫.--நான்மணிமாலை. 

உடுடு வெண்பாக் கலித்துறை யகவல் விருத்த 

ஈண்பாய் வருவது சான்மணி மாலை, (௮௬) 

2 நர [You gy ULSAN விருத் தழு eT Out 

தகவலை முன்வைக் தறைவறு கடனே, (2௪) 

உ௫எ  வெள்ளா கலித்துறை ॥வல் விருத்தங் 

கொள்வது சான்மணி 4 கோத்தவர் தாதி, (௮௮) 

* வெண்பாவசவலிணை மணிமா?லயுங கொள்வர் டஇலக்கணவிளக்கப்பா 

ட்டியலாா், 

* “மாலையந்தாது” பிம், 

1 இதற்கு அளவு முப்பது, 

4 வெண்பாச் கலித்துறை விருத்தம் அகவல் என த்தொடுப்பர் பிற்கா 

oe ent



௩.2. பன்னிருபாட்டியல். 

௧௬. -கலம்பகமாலை. 

௨௫௮ ஒருபோ குடனம் மனைகனி நீக்கி 

வெள்ளா மூதலா வெல்லா வுறுப்புந 

தள்ளா வியலது கலம்பக மாலை. (௮௯) 

௨௫௯ ஒருபோ கம்மனை யொழித்துவெண் பாமுதற் 

கருதிய பெயராது கலம்பக மாலை, (௯௦0) 

௧௭--மம்மணிக்கசோவை. 

௨௬௦0 வெள்ளையு மசவலு நேரிசை யாகக் 

கலித்துறை வரவர் தாதி யாகி 

முறைமையி னியல்வது மும்மணிக் சோவை, (௯௧) 

உண்க தோன்றிய வகவல் வெள்ளை கலிதீதுறை 

மூன்றும் வருவது மும்மணிக் கோவை. (௯௨) 

௨௬௨ மும்மூன் ரரருபொருண் மிசைவரு மென்ப, (௬௩) 

௧௮--கலியந்தா தி, 

௨௬௩ வல்லின மெல்லின மிடையின வெழுத்துப் 

புல்லி மருங்கு போகா தொன்றிக் 

குறிலெனிற் குறிலே மெடிலெனி னெடிலே 

பொருக்தி நாற்கலை கொண்டோ ரடியாய்தி 

இருந்து Havas wr orgy. wit Hi 

மோரொலி wr Buy மெண்ணான் காகய 

கலையொடு பொருந்தியுங குறிலு நெடிலு 

முறைமுதல் வரினு மவ்வெழுத் தாகியு 

மிப்பரி சியன்ற முப்பது கட்டளை 

மிக்கது கலியர் தாதி யாகும், (௬௪) 

௨௬௪  வெண்கலி புஞ்சில சிறுபான்மை வருமே, (௯௫) 

௧௯.--ஒலியந்தாதி. 

௨௬௫ தத்த மினத்தி லொப்புமுறை பிறழாது 
  

* இதற்கும் ௮ளவு முப்பது, இஃது ஆரியம் வெண்பாச் சலித்துறை 

யாசவருமெனவும், மும்மணிமாலை வெண்பாச் கலித்துறை ஆசிரியவிரு சத 

மாச வருமெனவுங் சொள்க,
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இனவியல், 

- a . x . 

BTN. பிரஷ் கலையொரு முப்பது 

a A . : 
கோலிய தெசலவியந காதி பாகும். 

OITA LIT AL! வெண்ணான்ரு கலையெனச் qe 

on” . ஒட உட ரி 

Trun புலவர் செப்பினர் கொளலே, 

வண்ண பென்ப தொலியெனப் படுமே, 

௨: யயனைத் நோ மீல். 

அறவகை நலணு 1PM Ss Foy) றவும் 

IMUM CRU மெழுவமை யுறுப்பு 
. . . Pot . 

LIB SUP GI HSL WIT ST இம்வலகுக 

அ 1 
CBT மிருவகை நடைப மைவகை 

புணாவு முடையோர்ப் பேணது முளப்பட 

நண்ணிய வேளாண் பாலி னலம்பெறு 
. ம் : , a 

வெண்ணி புரைப்ப தியாணத் தொழிலே. 

ஊரிசரம் வனசர ஈதிசா மென்றிவை 

2; ர் ‘ உரு Bows DS OAT ast DDS BA ணோரே. 

DWT Batch pGh FDI மளவினிய் உயி மி pd சாகரி! 

an . am . NO 

கழையா இயல்வது நழைவெனப் பூிமே, 

பல்வகைக் தேக் கொல்களிறு பிறக்கும் 

பலவகைத் தேயமு மெனமனா புலவா. 

பாதகாலுஙி வகையம்வா லஇயங் 
ப ue ர் | 

“து ரூ உட று. கட்ட . 
கோசமு Fx am DS தீண்டுதல் குறியே, 

. ~ 
குலமெனப பமிவது பலவகை வருணமு 

ஈலனுந வரைக்கு ஈலத்த தென்ப, 

நலமிகு வாழ்நாள் பொலிவுற வியம்புகல் 

யாண்டென மொழிப வியனெறிப் புலவர், 

கையுமுற் கூறுங் கடியபிற் கூறுங் 
உட . ச ரு ச 

கூர்ங்கோ டி.ரண்டுங் கொலைக்தொகை வகையே, 

முன்ன ரூன்றிய காற்குறி தன்னிற் 

பினனர்ப்பத மிரவது தோரண மென்ப... 

ச
ொ
 

(௧0) 

(506) 

(௧௦௯) 

(goer)



2.67 tn 

பன்னிருபாட்டியல். 

- பிறழ விடுவது வக்கிர மதுவே 

- சாரிகை விகற்பமு மாகு மென்ப. 

நன்மை யியற்றலும் இமை யியற்றலும் 

பற்றிய ஈன்மை தீமை நினைத்தலுங் 

கயக்கறு கால நினைத்தலும் புலனே, 

வழுவா துடையோ ரேவ லியற்ற 

அடையோர்ப் பேண லென்மனார் புலவர், 

மேல் ஈண்ணிய என் ஈசனாலாசிரியவடியாற் பாலொருமுளர். 

௨ல0 

2 He. 

உ௮௩ 

உஹிசி 

௨௨௫ 

௨௮௬ 

Haag) (pti sO gen amps mons. 

௨௧--வநக்கமாலை. 

மொழித்குமுத லாகிய வெழுத்துக் கெல்லாம் 

வருக்க முரைப்பது வருக்க மாலை, 

௨௦ நாமமாலை, புகழ்ச்சிமாலை. 

* மைந்தர்க் காயின் வஞ்டுப் பல்வகை 

நோந்தவடி. *மயக்க நாம மாலை, 

ஆடவர் திறத்து வஞ்சி யின்னெறி 

நாடிய பாத மயங்க வைப்பி 

மை மாலை மற்றது மடர்தையாக் 

காமெனிற் புகழ்ச்சி மாலை யாகும். 

அதுவே-செங்கலை வண்ணப் பாவு மியங்கும் ; 

கோவூர் கிழார். 

வெள்ளடி யியலாற் புணர்ப்போர் குறிப்பிற் 

முள்ளா வியல்பது புகழ்ச்சி மால் ; 

சேந்தம்பூதனூர். 
௨ஈ--டுன்னிசைத் தோகை, 

தொண்ணா றேனு மெழுப தேனு 

மின்னிசை தொடுப்பி னின்னிசைத் தொகையே, 

(௧0௮) 

(50) 

(530) 

(௧௧௧) 

(௧௧௪) 

(௧௧௫) 

(௧௧௪) 

(௧௧௭) 

  

5 ‘wonb STS : பிம், 

டர் மடக்கு' பி-ம்



இனவியல். mB 

௨௮௪ எண்ணிய வசையா ஸனின்னிசை வெண்பாஜ் 

தொண்ணா மெழுபது தொடுப்பதத் கொகையே ; 

கோவூர் கிழார், (௧௧௮) 
௨... விநத்தவகை,* 

௨.௮௮ பரிசிலை யானை *வாள்குடை வேல்செய் 

கோலொடு நாடூ ௬ுறுப்பி னகவல் 

விருக்தம் பத்தகென வேண்டினர் புலவர், (௧௧௯) 

௨௫--ஐம்படைவிநத்தம். 

௨௮௯ சக்கரந் தனுவாள் சங்கொடு சண்டிவை 

யைம்படை ய.கவல் விருத்த மாகும், (௧௨௦) 

௨௬--நாழிகைக்கவ், 

SHO ஈரிரண் டியாமகத் தியன்ற காழிகைச் 

சர்திகம் வெண்பாப் பாடரர் யாவரு 

விருரான் கேழே மிருசான் காமெனக் 

கன்னன் முப்பது மெண்ணின ரினிதே, (௧௨௧) 

௨௯௬௧ மன்னர் கடவுளர் முன்னிலை யாக 

வன்ன கடிகை யென்னு மியல்பிற் 

ஜொகுகெறி யன்னவை நேரிசை வெண்பா, 

முதல்யாமம் ஏழளவும் பாடி எட்டாவதில்யாமமஒன்றென்றும் இரண் 

டாம்யாமம் ஆறளவும்பாடி ஏழில் யாமம்இரண்டென்றும் மூன்றாம்யாமம் 

ஆ௱ளவும்பாடி எழில் யாமம்மூன்றென்றும் நான்காம்யாமம் ஏழளவும்பாடி, 

எட்டில் யாமம்மான்கென்றும் பாடின் முப்பது வெண்ப-வாம், (௧௨௨) 

௨௭--நவமணிமாலை. 

௨௯௨ பாவே யினமே யென்றிவை யிரண்டு 

மேவிய வகையது ஈவமணி மாலை, (௧௨௩) 

௨௮--கைக்கிளேமாலை. 

௨௯௩ 3 இரங்க வருவது மடங்கிய வொருதலை 

யியைந்த நெறியது சைக்கிளை மாலை, (௧௨௪) 
  

* பரி முதலியவற்றைப் பத்துப்பத்தாகச் கூறும் ஒன்பதுவகை விருச் 
தீழும் ௮அவ்வப்பெயரான் விளங்குமென்றுணர்க, 

“வாளொடு வேறேர்' பி-ம். 
1 “இயங்க” பி-ம்,



௩௭௬ பன்னிரபாட்டியல், 

௨௯௪ தாயர் சேரிய ராயர் சீங்குழ 

தோன்றல் சேமணி யன்றி றிங்கள் 

வேலை வீணை மாலை கங்குல் 

காம னைங்கணை கண்வளர் சனவென 

வெஞ்சிய ஈன்னிற வேனில் கூிலே 

கொஞ்சிய கள்ளை சொய்தளீர்ச் சேச்மை 

பயி Dh நன்னலம் பாநிகர் பாக்கிய 

ரியன்ற பருவர லென் மானார் புலவர், (32) 

உக முல்லை யசோரு பா, களி தாமரை 

பல்லி நீல sunita a யாரும், (௧௨ gir) 

மயந்இய என்றதன 3ரினப்படுச் இப்பாடுவாரறுமுளர், பாகிம்பொழுது 

மருட்பாவாற்பாடப்படம்: அல்லாசவழி அசிரியமு ம் வஞ்சியும்லழிய அல் 

லாச பாவானும் இன ததானும் டப்ப சிறுபான்மை சிறியப்பா 

வானு மினச்தானும் பாடப்படும் எனச் சொள்க, 

௨௧--அரிபிறப்பு. 

௨௬௬  சேலே யாமை யேனஞ் இந்கங் 

கோல வாமனன் மூவகை பிராமர் 

கரியவன் கற்க யெனவரு கடவுளர் 

புரிதரு தோற்றம் செரிகரப் பராறுய்ப் 

பாட்டுடைக் தலைவனைக் காக்க வேண்டி 

யின மொழி நாட்டி யதவல் விருத்த 

மொருப தியற்றுத லாழியோன் பிறப்பே, (௧௨௭) 

௩ ௦-அட்டமங்கலம், 

௨௯௭ ஒருவனைக் காக்கவென் Blam acon யேக்திய 

வெண்வகை யகவல் விருத்தம் புணர்த்த 

“னண்ணிய வட்ட மங்கல மென்ப, (௧௨௮) 

௨௬௮ இறைவனை யே த்திய மெவண்வகை மங்கல 

மறிதரும் பாவே யகவல் விருத்தம்; 
௦ ௦ 

சேநீதம்பூதனர். (௧௨௯)



இனவியல். 

௩௪-இலலற்வேள்ளை. 

௨.௯௯. நலைக.ந வண்ணமும் வெள்ளாயு மபொன்பா 

ஸணிலபெறப் புணர்ப்பினஃ தில்லற வெளமை, (௧௩௦) 

இசனுட் ஈலைசருவண்ணம் என்றசனால் வெண்கலிப்பா ஒன்றாலும் 

பாகிவாருமுளர், நிலைபெற என்றசனாற் சந்கவசை யொன்பதும் வெண்பா 

ஓன்ப துமாகப் பாவொருமுூளர். 

ROO 

AOS 

h..02- 

AOR 

OF 

௬௨--மங்கலவேஸ்ளை. 

ஈர்தமும் வெள்ளையர் தழுவன கற்புடை 

மங்கல வெள்ள வருவன வொன்பான். 

அதுவே, வெண்சலி கானும் வருதற்கு முரித்தே, 

LOL, SEDI. 
சந்தமும் வெள்ளையும் தனித்தனி புணாத்கலு 

மர்கமில் புலவ ராமென மொழிப; 

சீந்தலையார். 
௬௩--தாமாகைமாலை. 

இரண்டு பொருள்புண மிருபத் தெழுவகைச் 

ரரிய பாட்டே மாரகை மாலை, 

௬௪--சேந்தமீழ்மாலை, 

எப்பொரு ளேனு மிருபத் தெழுவகை 

செப்பிய *நெறியது செந்தமிழ் மாலை, 

(௧௩௧) 

(௧௩௨) 

(௧௩௩) 

(௧௩௪) 

(sn) 
பாவானும இனக்தானும் பாடுிவாரு முளர். நான்கு முசற்பாவானாதல் 

ஓருபாவி னினச்சானாசல் பாிக என்பாருமுளர், 

௩0 

AO tr 

௬௫---தாண்டகம், 

apa rar Coy A moter Coane, 

சீர்வகை நாட்டிச் செய்யுளி டைவர் 

கடவுளர்ப் புகம்வன தாண்டக மவற்று 

சாறு குறியது நெடியதெண் சராம், 

அ.றுசி ரெண்€ ரடிரான் கொத்தங் 

கிறுவது தாண்டக மிருமுச் சீரடி 

குறியது நெடிய திருகாற் சீரே; 

(௧௩௬) 

பலகாயனூர். (௧௩௭௪) 

* வகையது' பி-ம்,



௩௮ 

௩௦௭ 

௩0௮ 

(0 Fa 

௩௫௦ 

௩௮௮ 

௩௨௮௨ 
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கூச” 

பன்னிருபாட்டியல், 

மங்கல மரபின் மானிடர் கடவுளர் 

தம்புக முரைப்பது காண்டக வகையே, 

தாண்டக மானிடர் கடவுளர்க் குரித்தே: 

மாபூதஞர். 

அடிவனா நான்கும் வருமெழுச் தெண்ணி 

நேரடி வருவது தாண்டக ஈமாகும். 

சீந்தலையார், 

௩௪--பத்கம், 

அசிரி யத்துறை யதனது விருத்தங் 

கலியின் விருத்த மவற்றி னான்கடி. 

பெட்டின் காறு முயாஈ்த வெண்பா 

மிசைவைத் தீரைந்து நாலை* கென்னப் 

பாட்மிவரச் தொடுப்பது பதிக மாகும். 

௦. ௬௭--சீர்மேய்க்கீர்த்தி. 

சீர்ரான் காதி யிரண்டடிச் தொடை.யாய் 

வேந்தன் மெய்ப்புக ழெல்லாஞ் சொல்லியு 

மந்தத் தவன்வர லாறு சொல்லியு 

மவளுடன் வாழ்கெனச் சொல்லியு மற்றவ 

னியற்பெயர்ப் பின்னர்ச் சிறக்க யாண்டென த் 

திறப்பட வுரைப்பது சீர்மெய்க் சீர்த்தி, 

நிலைபெறு சீர்மெய்க் சர் த்தியி னம்த 

முரையாய் முடியு மெனவுசைத் தனரே; 

கோவூர்கிழார். 
ஈ௬௮--சேரநக்களவழி. 

தலைவன் செய்த நிலைபெறு புகழ்புனை 

நேரிசை வெண்பா வின்னிசை வெண்பாப் 

பஃஜொடை வெண்பா மறக்கள வழியே, 

சேரிசை யின்னிசை பஃஞெடை வெண்பா 

போரினக் களவழி புகலப் படுமே, 

(௧௩௮) 

(௪௩௧) 

(௪௯௦) 

(௧௪௧) 

(௧௪௨) 

(௧௪௩) 

  

* ‘Q wer’ Gt,



கை 

கலம் 

௩௧௮ 

௩௨௨ 

இனவியல், 

௩௯.---மறக்களவல்சி, 

துறள்சிர் தளவடி. யகவ லடிவிரா௮ய் 

வஞ்சிச் செய்யுளின் மன்னவர் மறக்கள 

மெஞ்சா அரைப்பது மறக்கள வஞ்ச, 

இயங்குபடை மன்ன ரிகற்களம் புகழ்ந்த 

மயங்கியல் வஞ்சி மறக்கள வஞ்சி. 

தட. -சேரக்களவக்சி, 

விருத்தவகை பத்தான் விளம்பு ப.தனைர் 

செருக்கள மெனவே செப்பினர் புலவர். 

௫௧,--அற்றுப்படை, 

புரவலன் பரிசில் கொண்டு மீண்ட 

லிரவலன் வெயிறெ௮ மிருங்கா னத்திடை 

வறுமை புடனவரூஉம் புலவர் பாணர் 

பொருரர் விறலியர் கூத்தர்க் கண்டப் 

புரவல னா£ர் பெயர்கொடை பராறு 

யாங்கு செல்கென விடுப்பதாற் அப்படை, 

ஓங்கிய வதுதா னகவலின் வருமே. 

புலவராற் முப்படை புத்தேட்கு முரித்தே, 

௧௨--கண்படைநீலை. 

காலைபகன் மாலை யாழ்முறை யறத்திய 

ல்மைச்செய லாசிய லேனை யியலிசை 

நட சத்திய லோடு நான்மறை 

முறையே யெய்தனை யூழி வாழி 

யினிய மகளிரோ டின்பத்துயில் கொள்கென் 

1 நிங்ஙன மூரைப்பது கண்படை யாகும், 

௧௬,--துயிலேடைநீலை. 

சுண்படை. மன்னவர் முன்னர்த் தண்பத 

விடிய லெல்லை யியல்புறச் சொல்லித் 

(௧௪௬) 

(௧௪௭) 

(௧௪௮) 

(௧௪௯) 

(௧௫௦) 

(285) 

(௧௫௨) 

  
* நான்கு, ( முறைமுறை யெய்தினை' பி-ம், 
 “றின்ன' பி-ம், .



௪௦ பன்னிருபாட்டியல், 

தந்த திறையருக் தா.ராத் திறையரு 

மேத்தி நின்மொழி கேட்டினி தியங்க 

வேண்டின ரித்துபி லெழுசென விளம்பி 

னதுவே மன்னவர் துயிலெடை நிலையே, (௧௫௩) 

ர௪ வலவிளுக்குந்லை. 

௩௨௩ துள க்கமின் மன்னர்க் காம்விளக் குரைப்பது 

விளக்கு நிலையென வேண்டினர் புலவர், (௧௫௪) 

ஈ௫.--கடாந்லை. 

௩௨௪ கொற்றவை தனக்குக் கொற்றவ ரெறியுங 

கடாரிலை புரைப்பது கடாங்லை யாகும், (௧௫௫) 

௩௨௫ வடாறுதுறை கனனிக்கு மன்னவ Og Dis 

கடாநிலை புரைப்பது கடாநிலை யாகும் : 

பேநங்தன்றூ£க்கிழார், (௧௫௬) 

& F— WIT HOH oo. 

௩௨௬ வையக மன்னவன் *மன்னுக பலயாண் 

டெய்துக வென்ப இயாண்டுநிலை யாகும், (௧௫௨௮) 

இது பெரும்பான்மை நேரிமை வெண்பாவார் பாடப்பெறும், சிறு 

பான்மை எல்லாப்பாவானும் பாடப்பெறும், 

௬௭ பறைந்லை. 

௩௨௭ காவல ரினிதுறத் தேவர்காத் தளிக்கெனக் 

கடவுளர் விழவினுங குதிர்முடி விழவினு 

நாடு நகரமு ஈலம்பெற வியம்பி 

வருகெறி வஞ்சி வழங்கப் பற்றிய 

மொழிவரத் தொடுப்பது பறைநிலை யாகும், (௧௫௮) 

௪௮.--அந்தாதீத்தோகை. 

௩௨௮ வெண்பாக் கலித்துறை வேண்டிய பொருளிழ் 

பண்பா யுைப்பதர் aps தொகையே, (௧௫௯) 

எமேத்திரின் மொழிகேட். டினிதியங்க: "வேண்டின, ரிச்தயி லெழு 

சென வியம்பி னதுவே, மன்னவ ரின்பத் துயிலெடை நிலையே.' பி-ம். 

  

* மன்னிய பல்யாண், டெய்துவ னென்பகு' பி-ம்,
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௪௮ மரட்பா. 

புறகிலை வாயுறை செவியறி வு.ராஉவெனத் 

இறமையின் மருட்பாச் செய்யுளின் வருமே, (௧௬௦) 

FF LI 

அகவடி. யுகிரே விரல்புற வடியே 

பரடே கழலே கணைக்தாண் முழந்தாள் 

ருறங்கே யல்குல் கொப்பூழ் வயிரதன் 

வரையே யிடையே மயிரி னொழுக்கே 

முலையுகிர் விரலே முன்கை யகங்கை 

தோளிணை கழுத்தே முகாகை செய்வாய் 

மூக்கே கண்ணோ காது புருவ 

அிகலெனு மாறைம் துறுப்புட னிரண்டும் 

பாத மாதியா வேண்டுகல் புணர்ப்பினஃ 

கோதிய பாத மாதியா மென்ப, (௧௬௧) 

9௦ --பணைழலைநயனம். 

பணைமு£லை நயனம் பாங்கா மகவல் 

லிருக்கம் பச்ரென விளம்பினர் புலவர், (௧௬௨) 

அகிப கண்முலை யகவல் விருத்தம்: | 

Cuimmsyaroriddioni, (௧௬௩) 

நக உழத்திப்பாட்டு, | 

புசவலற் கூறி யவன்வா மியவென் 

றசல்வயற் மொழதிலை யொருமை யுணர்ச்தன 

ளெனவரு மீரைம் துழத்திப் பாட்டே, (௧௬௪) 

ப டு௨.--தறத்திப்பாட்டு. 

இறப..! நிகழ்வெதிர் வென்னுமுக் காலமுந் 

திறப்பட வுரைப்பது குறத்திப் பாட்டே, (௧௬௫) 

குறத்திப் பாட்டு மதனோ ரற்றே, (asa) 

௫௩.--ஒரபாவோருபலஃது, 

வெளளை யாத லகவ லாத 

தள்ளா வொருப தொருபா வொருபஃது, (௧௬௭)



i. (ROT 

௩௩௮ 

கூடச் 

௩௪௦ 

௩௪௧ 

௩௪௨ 

௩௪௩ 

௩.௪௪ 

௩௪௫ 

பன்னிரபாட்டியல், 

௫௪. இருபாவீநபஃது. 

வெள்ளை யகவல் பின்னர் முறைவை த் 

தெள்ளா தியல்வ தஇிருபா விரூப்து. (௧௬.௮) 

ஒருபா வொருபஃது நீருபா விருபல்நுற 

கருதிய வெள்ளைய மகவலுங் சாட்டினர். (௧௬௯) 

௫ கோவை, 

சோவை யென்பது கூறுங் தாலை 

மேவிய களவு சபனு களனி 

உபர் கணே தரியா வகப்பொரு LG) 

மூந்திய சலித்துறை சானூ றென்ப, (௧௭௦) 

களவினுங் B Dt oe குளவி வையா a 

றிணைகிலை திரியார் பெம்மைக் தாம 

நாட்டிய கத்து றை நானூ அரைப்பது 

கோட்ட மில்லாச் கோவை யாறும், (௪௭௧) 

ழு $ இணை தழுவி! பப வகு லர கோ T 3a) oli 

தந்தநா oon oh காங்ரலிக் துறையே HST DB LDF Db DT BLAG அ Blo க DST. 

Gar — Honda (மேற்கவக்க--சிழ்க்கணக்கு) 

மேல்$ழ்க் கணக்சென &விருவகை௰் கணக்கே. (௧௭௩) 

மே MEETS கெனவுங சீழ்க்கணக் கெளவும் 

பா ற்படிம் வசையா றி பகர் ib FMT Osara ee. (௧௭௪) 

YEO! லங் கலிப்பா Que ia LT bn இம் 

பதி ற்ை றந ஆர் இ LJ தி Man Mbt) Srey 

மிகுதீதுடன் பெரறுப்பன பே.ற்தணக கெனவர் 

வெள்ளாத் தொகையு மவவசை யெண்பெறி 

னெள்ளறு சீழ்க்கணக் கெனவுங் சொளலே. (௧௭௫) 

ஐம்பது முதலா வைய் நா 7 

வைவகைப் பாவும் பொருணெறி மரபிற் 

ஜொகுக்கப் படிவது மேற்கணக் சாரும், (௧௭௭௬) 
  ee ae elt ee பவட ய, கக hep ena eee aR a அவது 

* (விஇச்சனர் புலவர்' டிம்,
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Holy DW a 
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நிறக! பாபி ஸீஙகா. ரரி 

Gaia DOS நகை யெனறிவை யனைத்துஞ் 

இ மாருதி மலை பெறுமே, 

1 ௮ -பாடடூ (பத்துப்பாட்டு) 
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௪௪ பன்னிருபாட்டியல். 

௩௫௪ பரிரினீட் டித்த லஞ்ச வெறுத்தோர் 

கடைகின் ௮ுரைப்பது கடைநிலை யென்ப, 

சடையெனினும் ௮ங்கசமெனினு மொக்கும். 

௩டடு வலங்கெழு வேந்தர் வான்புகச் கவிஞர் 

கலங்கித் தொடுப்பது கையறு நிலையே. 

௩௫௬ வெற்றி வேந்தன் விண்ணக மடைர்தபின் 

கற்ரோ ருரைப்பது கையறு நிலையே, 

௩௫௭ கலியே வஞ்சயிற் கையற வுரையார். 

௩௫௮ மற்றவை வல்ல வினம்பிறி தொனறினு 

மத்த்கு மரபி னடக்கினர் கொளலே, 

இனவியல் முற்றும், 

பன்னிருபாட்டியல் முற்றிற்று, 
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(௧௮௬) 

(௧௮௭) 

(௧௮௮) 

(௧௮௯)




