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முகவுரை 

  

பரத சங்ெகமென்னும் இக்நூல் நாட்டிய சாத்திரமாகிய 

பரதத்தின் இலக்கணத்தினைத் தொகுத்துச் சருக்கிக்கூறுவது, 

சங்ரெகம்-சுருக்கம், இதனைப் 'பரதசார சங்கிரகம்' என இங் 

நூற் பாயிரம் கு.றிப்பிடு்றது. இர்.நாலிற். கூறப்படும் 

பொருள்கள் இயலிசைகாடகமாகிய முத்தமிழ்க்கும் தொடர் 

-புடையனவாகக் காணப்படுகின்றன. பரத நாட்டியத்தின் : 

இயல்பினைச் சிறப்புமுறையில் வீரித்துரைக்குமுகமாக அதற் 

குத் துணையாயெ இயற்றமிழ்க் குறிப்புக்களும் இசைத்தமி 

மிலக்கணங்களும் இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ளன. இக்.நூல் 

வெண்பா, ஆ௫ரியப்பா, கலிப்பா, சூத்இுரமாகிய நூற்பா என் 

னும் யாப்புவகைகளால் இயன் றதாகும், இதற்குத் தெளிவான 

உரையொன்றும் அமைக்துள து. 

Qe gr fer முதற்கண் பரதத்தின் தோற்றம், தெய்வசபை, 

நட்டுவன் இலக்கணம், மத்தளம் முழக்குவோன் இலக்கணம், 

பாடுவான் இயல்பு, பாடும் முறை, ஈடனமாதர் இயல்பு, oar 

னோர் ஆடும் இயல்பு, அரங்கின் இலக்கணம், தேவாரப் பண், 

தத்துவ வகை, இசையின் தோற்றம், எழுத்துக்களின் பிறப்பு 

மூறை, ஏழிசை உற்பத்தி, இராக உற்பத்தி, முப்பத்திரண்டு 
இராகங்கள், மங்கலப் பண் என்பன சங்கீத ரத்னாகர லக்ஷ்ண் 

மாகக் கூறப்பெற்றுள்ளன, இவற்றையடுத்துத் தோற் 

4 கருவிகளின் இலக்கணமும், வங்கியத்தின் இலக்கணமும் தாளத் 

. இக்குரிய மாத்திரை இலக்கணமும், எழுவகை கநிருத்தமூம், 

தாளங்களுக்குரிய தசப்பிராணன்களும் கு.றிக்கப்பெற்றுள் 

ளன, இவற்றுடன் பரதசாத்திரத்தின் பொது இலக்கணம் 

நிறைவுபெறுறைது. இப்பகுதியை யடுத்துச் சதுராங்கப்
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, பிரத்தாரம் என்னும் பகுதி அமைந்துளது, இஃது எழுபத் 

தெட்டுக் கட்டளைக் கலித்துழறைகளாலியன் றது. இதன்கண் 

ஒன்றுமுதல் நாற்பத்தைந்து வரையுள்ள பாடல்களுக்கு உரை 

யுளது, ஏனைய பாடல்களுக்கு உரையில்லை, இப்பகுதி தாள... 

சம்பந்தமான ஆராய்ச்சிக்குப் பெரிதும் பயன்படுவதாகும், 

இதனை யடுத்துத் தாண்டவம், நிலக்கடை என்னும் பகுதி 

காணப்படுகிறது. இதன்கண் நட்டுவர்கள் கையாளும் தாளச் 

சதி, தரு காட்டியம், தீர்மானம் என்பனவும் சுத்த நாடக இலக் 

கணமும் இடம்பெற்றுள்ளன, இவற்றை யடுத்து மூப்பத் 

திரண்டு இராகங்களும் நான்கு செய்யுட்களால் தொகுத்துக் 

கூறப்பட்டுள்ளன. பின் வங்கியத்தின் இலக்கணம், மத்தள 

இலக்கணம், அஷ்டகணம், தாண்டவம் பதினாறுக்கும் தீருவும் 

தாளமும் வெண்பாவும் ஆ$ய குறிப்புக்கள், பதினெண் தேசம், 

பொருத்த இயல்பு என்பன கூறப்பட்டுள்ளன, இவற்றின் பின் 

தேவதைரூப அவிநயம் என்.ற பகுதி நாற்பத்திரண்டு சூத்திரங் 

களால் விளக்கப்பெற்றுளது, இக்.நூல் நூற்றறுபத்தைந்தாம் 

பக்கத்துடன் முடிசன்றது. இதனையடுத்துத் தாளவியல் 

என்னும் பகுதி காணப்படுகின்றது, இதன்கண் கணபதிக் 

குரிய காப்புச் செய்யுள் ஒன்றுள்ளது, பின்னர், நா.ற்றெட்டுத் 

தாளங்களுக்கும், அன்னியதாளங்கள் முப்பத்திரண்டுக்கும் 

உரிய மாத்திரையும், அங்கங்களின் அடையாளங்களும்- தரப் 
பெற்றுள்ளன, இப்பகுதி தாள இலக்கணங்களைத் தெளிவாக 

அறிந்து கொள்ளுதற்குப் பெரிதும் துணை செய்வதாகும். 

இங்கு எடுத்துக் காட்டிய இப்பகுதிகள் யாவும் ஈமக்குக் 
கிடைத்த பரதசங்ரெகத்தின் ஏட்டுச்சுவடிகள் இரண்டிலும் 

இங்குக் குறித்த முறையே பிறழாது அமைந்துள்ளன, இவ் 
வமைப்பு முறையினை நோக்குங்கால் பரதசங்கரக நூலாஏரி 

யரே இத் தாள இலக்கண த்தினையும் இயற்றியவர் என்பதும்,
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இவையனை த்தும் சேர்ச் த தொகுப்பே பரதசங்கரகமாகிய இம் 

நூல் என்பதும் ஈன்கு பெறப்படும், . 

இக்நூலகத்தே தேவதைரூப அவினயத்தின் முடிவில் 

சிறப்புப் பாயிரச்செய்யுள் ஒன்று காணப்படுகின்றது, இப் 

பகுதி அவினயக் கிரந்தம் என்னும் பெயருடையது என்றும், 

இதனை யியற்றிய ஆரியர் அறம் வளர்த்தான் என்னும் பெய 

ருடையவர் என்றும், இவரே முற்கூறிய 'பரதசார சங்கிரகம் ' 

என்ற நூலை யியற்றினார் என்றும், இவர் செய்த வேறு 

நூல்கள் அனுட்டானவிதி, தத்துவரூபம் முதலியன என்றும் 

அச்சிறப்புப் பாயிரம் கூறுகின் ற.து, 

சந்ததமும் புரியும் அனுஷ் டானவிதி யின்பூசைத் தத்துவ ரூபம் 

செந்தமிழின் விருத்தமுமுன் சேர்பரத விரிவனைத்தும் 
[தேர்ர்து பொன்னின் 

அநீதமெனப் பரதசார சங்கிரக தன்னொடவி னயகஇரந்தம் 

நந்திசெய் தறம்வளர்த்தான் ஆசிரியத் தாற்புவிமேல் 

[காட்டினானே ”. 

என்பது அச்சிறப்புப் பாயிரப் பாடலாகும், நாடோறும் 

செய்தற்குரிய கடமைகளை விளக்கும் அனுட்டானவிதி என்னும் 

நூலையும், அவ்விஇப்படி. செய்தற்குரிய சிவபூசை முறை, 

தத்துவ ரூபம் என்னும் பொருள்பற், றிய செந்தமிழ்விருத்தப் 

பாடல்களையும் முன்னுள்ள பரதசாத்திரத்தின் விரிவினை 

ஆராய்ந்து வியாழனாயெ தேவகுருவின்: துணிபு இதுவென்று 

சொல்லும்படி பரதநாட்டியத்தின் சாரமாகிய பரதசார 

சங்கிரகம் என்ற நூலுடன் தேவதைரூப அவினயத்தை விளக் 

கும் அவினயக் கிரந்தம் என்ற இக். நூலையும் ஆசிரியப் பாவின் . 

செய்து, பண்டை நாளில் நந்திதேவர் அருளிய முறையே 

அறம் வளர்த்தான் என்னும் பெயருடைய பெரியோன் இவ்
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வுலல் நிலைபெறச் செய்தான் என இச்சிறப்புப் பாயிரம் கூறு 

தல் காண்க, 

இதனால், பரத சங்கிரகம் என்னும் இந்நூலை யியற்றிய 

ஆசிரியர் அறம் வளர்த்தான் என்னும் பெயருடையவர் 

என்பது நன்கு புலனாரின் றது. இவர் தாம் சொல்லக்கருதிய 

பரத.நூற்் பொருளை வடமொழியில் சார்ங்கதேவர் என்னும் 

ஆசிரியர் இயற்றிய சங்தேரத்னாகரம் என்னும் நூலை யடி 

யொற்,றி விரித்துரைக்கின்றார், இச்செய்தி இக்.நூலின் உரைப் 

பகுதியால் நன்கு புலனாகின்றது. இவ்வா௫ரியர் தமக்கு மூன் 

னிருந்த நூலாசியர்கள் கூறிய பொருள்களைத் தம் நூலில் 

எடுத்தாள்வதோடு அவர்தம் நூலிலுள்ள செய்யுட்களையும் 

சூத்திரங்களையும் அவ்வாறே எடுத்தாண்டுள்ளார். இம்முறை 

யில் தாளசமுத்திர நூலிலுள்ள வெண்பாக்கள் சிலவும், 

சிதம்பரப் பாட்டியலிலுள்ள பொருத்த இலக்கணம் பற்றிய 

விருத்தப்பாக்கள் சிலவும் இர்.நூலில் இடம் பெற்றுள்ளன. 

இவ்வா௫ரியர் சிதம்பரப் பாட்டியலை எடுத்தாளுதலால், 

அந்நூலாசிரியராலயய பரஞ்சோதியார் வாழ்ந்த காலமாகிய 

இ, பி, பதினாறும் நாற்றுண்டி ற்குப் பிற்பட்டு 'வாழ்ந்தவராதல் 

வேண்டும். இவர் இந்நூலில் முப்பத்திரண்டு இராகங் 

களைக் குறித்ததன்.றிப் பிற்காலத்தில் வேங்கடமக என்பார் 

வகுத்துரைத்த எழுபத்திரண்டு மேளகர்த்தா இராகங்களை 

யாண்டுங் குறிப்பிடவில்லை, வேங்கடமூ யென்பார் பதினாரும் 

நூற்றுண்டின் இறுதியிலும் பதினேழாம் நூற்றாண்டின் 
தொடக்கத்திலும் தஞ்சை நாயக்க மன்னர்களின் பிரதானியா 

யிருந்த கோவிந்த இக்ஷிதரின் புதல்வராவர். இவர், தாம் 

இயற்றிய சதுர்தண்டிப் பிரகாரசிகையிலே எழுபத்திரண்டு 

மேளகர்த்தாக்களை வகுத்துரைத்துள்ளார், இவர் வகுத்த.
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எழுபத்திரண்டு மேளராகங்களைப் பற்றி இப் பரதசங்கிரச 

நூலாசிரியர் குறிப்பிடாமையால், இவ்வாசிரியர் பதினேழாம் 

நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த வேங்கடமக வென்பார்க்குச் சிறிது 

காலத்தால் முற்பட்டவராதல் வேண்டும், என்பது பெறப்படும். 

எனவே, இப்பரத சங்கிரக நூலாசிரியர் காலம் ௫, பி, 

பதினேழாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியெனக் கொள்ளுதல் 

பொருத்த முடையதாகும். 

பரதசங்கிரகமாகிய இந்நூலின் அமைப்பினையும், உரை 

யமைஇயினையும் இர் நூலாடரியர் இயற்றிய ஏனைய நூல்களின் 

பொருளமைதியையும் நோக்குங்கால், இவர் சிவவழிபாட்டு 

முறைகளை நன்குணர்ந்த நல்ல சைவரென்பதும், கொங்கு 

நாட்டில் வாழ்க்தவரென்பதும், வடமொழியும் தமிழும் நன்கு 

பயின்றவர் என்பதும், காட்டிய சாத்திரத்தின் இயல்பினை 

அனுபவமுழையில் கற்றுத். தெளிந்தவரென்பதும் ஈன்கு 

புலனாம். 

இர். நூலை வெளியிடுதற்கு அடிப்படையாயமைந்த ஏட்டுச் 

சுவடிகள் இரண்டு, இச்சுவடிகளை நம் பல்கலைக் கழக இசை 

நூல் வெளியீட்டுக் குழுவினரிடம் அன்புகூர்ந்து கொடுத் 

துதவியவர் தமிழ்க் கலைக்களஞ்சியப் பதிப்பாரிரியராகய 

இருவாளர் ம, ப. பெரியசாமித் தூரன் அவர்களாவர், அவர்கள் 

இவ்வேடுகளை ஈரோடு செங்குந்தர் உயர்நிலைப்பள்ளித் தமிழா 

சிரியராகிய திருவாளர் தெய்வசிகாமணிக் .கவுண்டர் அவர் 

களிடமிருந்து வாங்கி ஈம் பல்கலைக் கழகத்திற்குத் தந்தார்கள், 

இப்பிரஇகள் இரண்டனுள் ஒருபிரஇதான் தொடர்ந்து படித் 

த.ற்குரிய வகையில் இருந்தது, அதிலும் எழுத்துச் சிதைந்து 
விடுபட்ட இடங்கள் சில, மற்றொரு பிரதி மிகவும் பழுது 

பட்டு முறிந்து காணப்பட்டது, எனினும் முதற் பிரதியிலுள்ள
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நூலுருவத்தை உள்ளவாறு ஒப்பிட்டு உணர்ந்து கொள்ளுதற்கு 

இரண்டாவது பிரதியாகய இஃது ஓரளவு தனைசெய்தது. 

சில ஆண்டுகள் கழிந்தால் இப்பிர திகள் சிறிதும் பயன்பட 

மாட்டா. இந்நிலையில் இந்நூலை வெளியிடும்படி இப்பிர திகளைப் 

பல்கலைக்கழகத்துற்குக் கொடுத்துதவிய முற்கூறிய அன்பர் 

களுக்கு ஈம் நன்றி உரியதாகும், இவ்விரு பிரதிகளையும் 

கருத்தூன்றிப் படித்து இர் நூலைப் படி யெடுத்தேன், பின்னர் 

ஏடெழுதுவோர் மரபின்படி நேர்ந்த வழுக்களை நீக்கி, இதனை 

வெளியிடுதற்குரிய வகையில் ஒரளவு இருத்தஞ் செய்தேன். 

எனினும் மேலும் திருத்த மூறுத.ற்குரிய இடங்கள் பலவுள, 

வேறு சுவடிகள் படைத்தால் இக்.நூல் மேலும் தரு த்தமடைதல் 

கூடும், 

இர்நூலிலுள்ள செய்யுட்களும், உரைப்பகுதியும் தமிழ்ப் 

புலவர்களால் சிறப்பாகப் பாராட்டத்தக்க சொல்வளம் உடை 

யனவல்ல, இஃதொரு தொகுப்பு நூல். இதன் முறைவைப்பும் 

அவ்வளவு சிமப்பாகத் தோன்றவில்லை, எனினும் பரதநாற் 

பொருளை அனுபவ முறையில் தெரிந்து கொள்வதற்கு Qs gre 

பெரிதும் துணை செய்யுமென்பது உறுதி, நமக்குக் இடைத் 

துள்ள தமிழ் நூல்களில் நாட்டிய சாத்திரத்தின் இலக்கணங் 

கூறும் பழைய தமிழ்நூல் சிலப்பதிகாரமும் அதன் 

உரைப்பகு இயுமே யாகும், பிற்காலத்தில் இப்பொருள்பற்றித் 

தோன்றிய தமிழ்நூல் அரபத்த நாவலர் இயற்றிய பரத | 

சாத்திரமாகும். மகாமகோபாத்தியாய டாக்டர் ௨, வே. 

சாமிநாத ஐயரவர்களின் நூல் நிலையத்திலிருக்து அண்மையில் 

அடையாறு கலாக்ஷேத்திரத்தாரால் வெளியிடப்பெற்ற பரத 

சேனாபதியம் என்னும் நூல் காட்டிய சாத்திரத்தின் அமைப் 

பினைக் குறித்து ஓரளவே விளக்குகின்றது, இங்கனம் பரத 

நாட்டியத்தின் இயல்புரைக்கும் தமிழ். நூல்கள் அருக்
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காணப்படுவதால், இத்துறையை ஒருவாறு விரித்துக் கூறுவ 

தாகிய “இப் பரதசங்கிரகத்தினை வெளியிடுதல் பரத.நூற் 

பொருள் பற்றிய ஆராய்ச்சிக்குப் பெரிதும் துணைபுரிவதாகும் 

என்னும் நம்பிக்கையால் இந்நூல் பல்கலைக் கழகப் பதிப்பாக 

வெளிவருஇன்் றது, இந்நூற் பொருளோடு ஓத்த தமிழ்நூற் 

குறிப்புக்கள் Qs oT லின் அடிக்குறிப்பாகத் தரப். 

பெற்றுள்ளன. முத்தமிழ் வளர்ச்சியிற் கருத்துடைய இய ் 

லிசைப் புலவர்களும், ஆராய்ச்சியாளர்களும் இம் நூ.ற்பதிப்பி 

லுள்ள குற்றங்களை நீக்கு நற்பொருள்களை eases pps 

கொள்வார்களாக, இக்்.நூலை வெளியிட்டுதவிய அண்ணாமலைப் 

பல்கலைக்கழகத்தார்க்கும் இவ்வெளியீட்டி ற்குப் பல்லாற்றானும் 

உதவிபுரிந்த பெரியோர்களுக்கும் எனது உளமார்ந்த 

நன் மியினைத் தெரிவித்துக்கொள்இன்றேன், 

அண்ணாமலை நகர் க, வெள்ளைவாரணன். 
- அண்ணாமலைப் பல்கலைக் ee 

-1—1—-1954.



பரத்சங்காகம். 

தெய்வவணக்கம் 

ச.ற்பனபா டைக்குமிக்க தாம்பரத சங்கிரகம் 1 

உற்பனம தாக £ முன்னூ லோர்க்தெடுத்துப்-- 

Quer pr pCa 

சேர்ப்பதற் £ இங் காறுமுகச் செவ்வேளு மைங்கரனும் 

காப்புமலர் வாணியருட் கண் * 

சங்கரன் ஈடம்புரி தருமரங்கத் தொகை 

ஐங்கரன் பதமல ரடியிணை காப்பே, * 

பாலுர் தெளிதேனும் பாகும் பருப்புமிவை 

நாலுங் கலந்துனக்கு கான் தருவேன்--கோலஞ்செய் 

துங்கக் கரிமுகத்துத் தூமணியே நீயெனக்குச் 

சங்கத் SU paps ne oT. + 
  

1, ஈன்கு இயல்வதாகிய மொழிஈகடையின்சண் மிக்க சிறப் 

புடைய பண்ணும் இராகமும் தாளமும் விளக்குவது பரத சங்கிரகம் 

என்னும் சுருக்க நூலாகும். சர்ப்ப என்னும் வட சொல் 'விரைந்து 
ஈட ' என்னும் பொருளுடையதாகலின் * சற்பனபாடை ' என்பதற்கு 

ஈன்கு இயல்வதாகிய மொழிநடை எனப் பொருள்கொள்க, 

2 விரைவில் அறிந்துகொள்ளுதற்கேற்றதாக. 

3. மூன்னைய நூல்களில் உள்ளவற்றை அராய்ந்தெடுத்து 

அழகருபெற ஒரு நூலாகத் தொகுத்தமைத்தற்கு. 

4, செவ்வேளும் ஐங்கரனும் மலர்வாணியும் ஆகிய இவர்க 

ளுடைய அருட்கண் காப்பு என முடிக்க, 

5. இறைவன் திருகடம்புரியும் இயல்பினை விளக்கும் அரங்கக் 

தொகையாகிய இக்.நூலுக்கு கூத்த பிள்ளையார் திருவடிகள் பாது 
காவலாகும் என்பது பொருள். 

* இஃது, ஒளவையார் பாடிய நல்வழியிலுள்ள கடவுள் 

வாழ்த்துப் பாடலாகும்.
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நூல் 

மன்னும் பீரமத்தில் வானாகி வானில் 

வளியாய் வளியதனிற் 

றன்னி லழலா யழலின் சலமாய்ச் , 

சலத்தின் தாரணியாய்ச் 

சொன்ன விதனில் மருந்தாகத் 

தோற்று மருக்தி லன்னமதாய் 

அன்னக் தன்னிற் றுவக்காட 

யாறுதாது வாயினவாம். 

இதன் பொருள்.--மிலைபெற்ற பிரமத்தலே ஆகாசக் 

தோன்,றி, ஆகாசத்தில் வாயு தோன் றி, வாயுவினில் அக்கினி 

தோன் றி, அக்கினியில் அப்புத் தோன் றி, அப்புவிற் பிருதிவீ 

தோன் றிப், பிரு திவியில் பயிர் தோன் றிப், பயிரில் அன்னந் 

தோன்,றி, அன்ன த்தில் தோல் தோன் .றித், தோலில் இரத்தந் 

தோன்றி, இரத்தத்தில் இறைச்சி தோன்றி, இறைச்சியில் 

மேதை தோன்.றி, மேதையில் எலும்பு தோன் றி, எலும்பிலே 

நரம்பு தோன்றிற்று என் றவாறு, (க) 

பூமித்தோற்றம் 

தற்பரமாய்ச் சச்செமாய்ச் சத்தியாய் நாதவிந்து 

அற்புதமாய்ச் சதாசிவமா யாதிமகேச ௬௫ த்திரராய்ப் 

பற்பலமால் வேதன் படைத்தண்டங் காலனலாய்க் 

கற்புறவே யப்பாடுக் காசினியாய் வந்தனவாம், 

இ-ள்.--பராபரத்திம் பரம் தோன்றிப் பரத்திற் சிவந் 

தோன்றிச் சிவத்தும் சத்திதோன் றிச் சத்தியில் நா.தந் தோன் றி 

நாதத்தில் விந்து தோன்றி விக்துவிற் சதாசிவர் தோன்றிச் 

சதாசிவத்திற் மகேசுரந் தோல்.றி மகேசுரத்தில் உருத்திரந் 

தோன்றி உருத்திரனில் விட்டுணு தோன்றி விட்டுணுவில் 

பிரமா தோன்றிப் பிரமாவில் ஆகாசம் தோன்றி ஆகாசத்தில் 

வாயு தோன் றி, வாயுவில் ௮க்கினிதோன்,றி அக்கினியில் அப்புத் 

தோன்,றி அப்புவிற் பூமி தோன்றிற்று, எ-று. (௨) 

௨, இவ்வாூிரியர் கூறும் பூமித் தோற்றம் சைவ நூல்களுடன் 

ஒப்புகோக்கி ஆராயச் தகுவதாம்,
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பூமிக்காதாரம் 

அப்புமேற் கூர்மன் அதன்மேலே அட்டகெசஞ் 

செப்பரிய பஞ்சமுகச் சேடனுமாய்--அப்போது 

மூன்னூல்தேர் மாலயனு மூவர்முதற் சங்கரனும் 

பன்னாக மீதுவைத்தான் பார், 

இ-ள்.--ஏக சமுத்திரமாகய சலத்தின்மேலே கூர்மன், 

கூர்மன் ஆதாரமாக அட்டகெசம், ஐந்து தலையினையுடைய 

அட்டகாகம், இதன் ஈடுவே ஆயிரம் பணாநூடியுடைய சேடன், 

அதன்மேலே பூமி, எ-று, (௩) 

உயிர்த்தோற்றவகை 

ஊர்வ பதினொன்றாம் ஒன்பது மானுடவர் ! 

ரீர்பறவை நாற்காலாம் நேர்பத்து “--சீரிய 

பந்தமாந் தேவர் பதினா லயன்படைத்த 

அந்தமில்சீர்த் தாவரரநா லைந்து, 
  

h., மண்மகள் தன்னை நீண்ட மலைகளோ ரெட்டுகம் தாங்கும் 

இண்ணிய இரிகள்தம்மைத் திறல்கரி யெட்டுந்தாங்கும் 

ஈண்ணுமக் கரிகள்தம்மை நயன் றலை நாகந்தாங்கும் 

அண்ணன்மா காகந்தன்னை ஆதார சத்தி தாங்கும், (௧) 

சத்தியைக் கூர்மம் தாங்கும் தகைபெறு கூர்மந்தன்னைச் 

சித்தியு முத்தியான சர்பெறு சிவமே தாங்கும் 

இத்தகை யாூஙின்ற இருகில மகளை காளும் 
பத்தியா இருகை கூப்பிப் பணிந்து வந்தனை 

செய்வோமே, (௨) 

[பரத சாஸ்திரம் ஒழிபியல்] 

என அரபத்த காவர் கூறுவது இப்பகுதியொடு சிறிது வேறு 

பட்டுள்ளமை காண்க. 

1, மானுடம்-பா, வே. 5, நீர்ப றவை நாற்காலோர் 
பப்பத்துச், பா, வே, ‘
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இ-ள்.--ஊருற சீவன் பதினொரு நூறாயிரம் பேதம், 
மனிதர் ஓன்பது நூறாயிரம் பேதம், பறக்கின்ற பட்சி பத்து 

தூராயிரம் பேதம், நாற்கால் மிருகம் பத்துநாறாயிரம் பேதம், 
நீர்வாழ்சாது பத்து நூறாயிரம் பேதம், தேவர்கள் பதினான்கு 

நூறாயிரம் பேதம், தாவரமாவன இருபது நூறாயிரம் பேதம், 

ஆக எண்பத்து கான்கு நூறாயிரம் வர்க்கச் சவாத்துமாவையும் 
பிரமதேவன் படைத்தான்.--எ-று, (௪) 

நாட்டியபரதம் 

கடவுள ரிறந்து செல்லுங் காலமுங் கழிந்து கற்றைச் 

சடிலசங் காரமூர்த்தி தாண்டவம் புரியத் தையல் 

உடனமர்ந் திசைகள் கூற 1 வோதிய புவனமெல்லாம் 
படருமுத் தமிழதாகிப் பரதமுண்டாயிற்றன் வே. 

இ-ள். பராபர வத்துவினுடைய இருவிளையாடலாகறது. 

பிரமா விட்டுணு உருத்திரன முதலாகிய தேவாதிகளனை வரும் 

௮ண்ட பகிரெண்ட பெலங்களும் பெரும்புறக்கடல் முதலாகிய 

தோற்றமனைத்தும் இற்றகாலத்துக் கற்றைச் ௪டையினை 

யுடைய சங்காரமூர்த்தியாகிறயவர் அந்திகால வேளையிலே ௩ட. 

னஞ் செய்யவேணுமென்று சிந்தித்தபோது ஆதிபரையாகற 

மாதா சங்காரமூர்த்தியி லுற்பவித்து இசைகள் கூற அப் 

பொழுது சங்காரமூர்த்தியாயிருககியவர் நடனம்புரிய வந்த 

காலங்களிலே பரதமுணடாயிற்று எ-று, (௬) 

॥ “எழு பிறப்புந் தயவை தண்டா ' எனவரும் ௭௦-ம் இரும் 
குமளுரையில் பரிமேலமகரால் மேற்கோளாகக் காட்டப்பெம் 
றுள்ளது இச்செய்யுளாகும், இவ்வுரை மேற்கோளையே பரத 
சங்கரக நூலாசிரியர் தம் நூலிற் சேர்த்துக்கொண்டுள்ளார், 

@ 1, தேவர் முதலிய எல்லா உயிர்களும் ஏனைப்பொருள் 

களும் தம் நிலைகுலைந்து அழிதற்குரிய ஊழிக்காலத்தே சிவபெருமான் 
பலவடிவுகளையும் மீண்டு தன்னடத்தே ஓடுக்கிக்கொண்டு கொடி. 
தாய கொடடி என்னும் கூத்தை ஆடியருள்வார் எனவும் அக்கிலையில் 
உமையம்மையார் அககூத்துக்கேறபச் சீர் முதலிய தாளங்களை த் 
தருவார் எனவும் கலித்தொகை கடவுள் வாழ்ததுப்பாடல் கூறும், 

 படுபறை பலவியம்பப் பல்லுருவம் பெயர்த்து நீ 
கொடுகொட்டி யாடுங்காற் கோடுய ரகலல்குழ் 

-கொடிபுரை லுசுப்பினாள் கொண்டர் தருவாளோ '” 
எனவரும் கடவுள் வாழ்தீதுப் பகுதியை நோக்குக,
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பரவுகின்ற பவ்வெழுத்தே கூத்ததாகும் 

பவ்வென்னு மெழுத்துவந்து பரவியேதான் 

அரவுடுன்ற ரவ்வெழுத்தே ராகமாகும் 

அதனடுத்த தகாரவெழுத் தாகுந்தாளம் 

மருவுன்ற மவ்வெழுத்தே கொட்டுப்பாங்க 

மாகிலத்திற் பரதமென வந்தவாறு 

திரிபுரத்தை நகைத்தெரித்த தேவர்தேவன் 

இருவுள்ள மகிழ்நீதுமைக்குச் செப்பினாரே, 

இ-ள், பரவப்படாறின்ற பவ்வெழுத்தே கூத்தாகவும் 

இவ்வெழுத்துக் கூட்டரவினாலே ரவ்வெழுத்தே ராகமாகவும் 

அதனையடுத்த தகரவெழுத்தே தாளமாகவும் இதனால் தழுவப் 

பட்ட மவ்வெழுத்தே கொட்டுப்பாங்கச் சரிதையாகவும் இந்தப் 

பரதம் என்கிற சத்தத்துக்குத் திரிபுரமெரித்த சிவனானவர் 

உமாமகேசுவரிக்குப் பொருள் வீரித்தருளிச் செய்தார், 

or-p () 

தாளவுற்பத்தி 

காள மிடற்.றினன் கண்ணுத லண்ணல்தன் காதலிக்கு 

நீளங் கடைபோக நிர்த்தத்தைக் காட்டி நியமித்தது 

மேளங் களுக்கெல்லாச் தாயென வேவேத சாரத்தினால் 

தாளஞ் செனித்தது தாக்கிய போதரன் முள் தனிலே, 

இ-ள், ஆலகால விடத்தினை மிடமற்றிலடக்கயெவரும் 

நெற்றியிற் கண்ணருமாகிய பரமசிவனானவர் தம்மை யத்தியந் 

தம் விட்டு நீங்காமலிருக்கிற பார்வதிதேவிக்கு நிருத்தத்தின் 

விரிவனை த்தையும் அறிவிக்கும் பொருட்டாக மேளங்களுக்குள் 

_ மிக்காயிருக்கப்பட்ட வேதசாரமான தாளஞ்செனிக்கத் தக்க 

தாகத் தம்முடைய பாதத்தினால் தாக்கினார், எ-று, (ar)



தரளத்தொனியாவன 

ஆஇடடு வீ.றில்லான் அம்புயப்பொற் per 5732 

கேதாதெய் யென்றுதா எம்பிறந்த .வோதைமேல் 

OTL UD FOL GA) STL Los னங்குலுங்கக் 

கொண்டதென்றான் மாமலயக் கோன், 

எனவும் 

தாத்தெயென த் தாக்மெற் றத்தத்தித் தொன்னமென 

வேத்து ந டனமொடா லிக்குமே--பூத்திகழுங் 

கொன்றையானெம்சபைக் கோமான்தா எஞ்செனிக்க 

வன்று முயலகன்மே லாய், 

எனவும் வரும் இவ்விரண்டு வெண்பாவுக்கும் இவற்றின் 

உண்மை ஆசான் கண்ணகத்தே கேட்டுக்கொள்ளவும். (௮, &) 

தாக்குமாத்தீராவித 

பஞ்ச லகுவெழுத்தாற் பார்க்குங் கசடதப 

செஞ்சொ லொருமாத் திரைகளென்றே-- அஞ்சாமல் 

அல்லார் குழலரம்பை யபிடேகச் சொச்கனார் 

எல்லார்க்குஞ் சொன்னா Mor SZ. 

  

௮, 1, பிறப்பும் நிலையும் இறத்தலும் இல்லாத இறைவ 

னாகிய சிவனுடைய தாமரை மலர்போலும் அழகிய திருவடியின் 

தாக்குதலால், தா-தெய் என்னும் ஓசையுடன் தாளங்கள் 

உண்டாயின, ் 

மாமலயக்கோள்--பெரிய பொதியமலைத் தலைவனாகிய 

அகத்தியன். 

௯. விளங்குகின்ற கொன்றைப் பூமாலையை யணிந்தவனாகய 

அம்பலத்தாடி முற்காலத்து மூயலகன் என்பான்மேனின்று தாளங் 

களெல்லாம் உண்டாகத் தா, தெய் எனத்தாக்கி மற்றும் தத், தித், 

தொன், ஈம் என ஏத்தும் திருடத்தால் ஆரவாரித் தாடினான் 

என்பதாம். 

d. பஞ்ச லகுவெழுத்து- ஐந்து குற்றெழுத்து 

அல்லார் குழலரம்பை--இருள்கிறம் வாய்ந்த கூந்தலையுடைய 

அரம்பைபோல் வாளே என மகடூஉ முன்னிலை யாக்கிப் பொருள் 

கூறுக. 

ம.துரைச் சொக்கராதப் பெருமானே இப்பரத நூற்பொருளை 

மூதன்மூதல் எடுத்துரைத்த முதலாசிரியர் என்பது இக். நூலாசிரியர் 

கருத்தாம்,
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இ-ள். ருதம் லகு குரு புலிதம் இவைகளுக் குரித்தான 

மாத்திரைகள் அறியில் தெக்கணாதி மார்க்கத்துக்கும் TE 

மாத்திராவிதி கொண்டார் என்றவாறு. அவையாவன க௪டதப 

என்னுமஞ்செழுத்தும் உச்சரித்துக்கண்டு கொள்க, . (0) 

தெய்வசபை 

நாரா யணனே ஈடுவா யீரண்டருகும் 

பாரோரா வாஜோர் இருடிகளுஞ்-- சீராக 

மன்று ளினிதிடமாய் வாதாடிக் காளியுடன் 

அன்றுநடஞ் செய்த சபை, 

இ-ள். சாராயணன் முதலானபேர் நடுவாகவும் முப்பத்து 

முக்கோடி தேவர்கள் மாற்பத்தெண்ணாயிர முனிவர்களும் 

இரண்டு புறமுஞ் சூழ்ந்திறைஞ்சத் தில்லையிலே பத்திரகாளி 

யுடன் வாதாகப் பரமேசுவரன் நடனஞ்செய்தது தெய்வசபை 

யென் றவாறு, (ds) 

தெய்ஏமேளத்தில்நின்றபேர் 

நந்திவல மத்தளமாம் நான்முகன் கையிடக்கை . 

யிநீதிரனு டுக்கை யெமன்குடுச்கை--சந்இரனீள் 

சூரியனே நற்சுருதி தும்புரர்சங் €தமாய்ப் 

பாரினடிப் பித்தாள் பரை, 

  

௰. துருதம் அரைமாத்திரை, லகு ஒரு. மாத்திரை, குரு 
இரண்டு மாத்திரை, புலிதம் மூன்று மாத்திரையாம். 

௧௨. “மத்து ஓசைப்பெயர் ; இசையிடனாகய கருவிகட்கெல்- 
லாம் தளமாதலான் மத்தளமென்று பெயராயிற்று!” என்றும் 
** இக்கருவீ பல கூத் துச்களுக்கு உரித்தாகலானும் பாடலெழுத்தான் 
உள்ளே பி.றத்தலானும் முழவுகளெல்லாம் இதனுள்ளே பிறத்த 

லானும் இதனை நான்முகன் என்பர் '' என்றும் அடியார்க்கு ஈல்லார் 
கூறுவர். 

வினைக்கரியைகள் இடக்கையாற் செய்தலின் இடக்கையென்று 

பெயராயிற்று. 

குடுக்கையாக அடைச்தலால் குடுக்கையென்று பெயர் uP bp.
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இ-ள்.--பரமேசுவரனை ஆட்டுவீத்தவள் பார்ப்பதி, மத் 

தளங்கொட்டினவன் நந்தீசுவரன், இடக்கை கொட்டினவன் 

பிரமன், உடுக்கை கொட்டினவன் இந்திரன், குடுக்கை கொட் 

டினவன் இயமன். சுருதிகாரர் சந்திர சூரியர், சங்கதேம்பாடி. 

னவர் தும்புரு காரதர் என்றவாறு, (Wa) 

இராசசபை 

மன்னவனே யிரந்திரனா மாதவியே மந்திரியாய்த் 1 

துன்னுமியற் சங்தேர் தும்புரராய்-- இந்நிலத்தில் 

மங்கையரே ஊர்வரியா * வண்டமிழோர் * 

தேவர்களாய்ச் 

சங்கமுடன் பார்கீகுஞ் சபை, | 

இ-ள்.--சபைக்குள் ஈடுவேயிருந்த ராசா தேவேந்திரனாக 

வும், மாதவியே மந்திரியாகவும், மேனகை அரம்பை ஊர்வச 

இலோத்தமை சங்கே? சனவபதி சித்திரசேனை முதலான தெய் 

வப் பெண்டிர் அடப்பை குஞ்சங் 'காளாஞ்சி வெண்சாமரை 

மூதலான தொழில் செய்றபேர்களாகவும், இன்னரி உருத்திர 

வீணை காகவீணை கயிலாசவீணை சுரமண்டலம் இராவணாஸ்த் 

இரம் இதுமுதலா௫ிய சங்தேம் பாடுகறவர்கள் இன்னரர் ஓம் 

புருடர்கள் சித்தர் வித்தியாசர கந்தர்வராகவும், இராசாவைச் 

சூழ்ந்து இரண்டுபுறமும் நின்று பார்க்ெபேர்கள் தேவர்க 

ளாகவும் இப்படி இருப்பது இராசசபை,--என்் றவாறு, 

(de) 

Oh 1. ஈண்டு உவமத்திற்குரிய பொதுத்தன்மை வீளங்கவில்லை,. 

& உவமையில் ஒருமை பன்மை மயங்கி வந்துள்ளது. 

3. வண்டமிழோர்--தமிழ் வல்ல புலவர்கள்,
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நட்டுவன் இலக்கணம் 

பாட்டுவிக்கப் பாடப் பாவித்த தாற்கூத்தை 

ஆட்டுவிக்க ஆட வருங்கரணம்--பூட்டுவிக்கத் 

திட்டமுடன் பாடையினை த் தேர்ந்துகற்றுப் பேசுவிக்க 

அட்ட திக்கும் ஈட்டுவனே யாம், 

இ-ள், இயலும் இசையும் தேர்ந்தும் இராக முதலமை 

யப் பல பாக்களையும் பாடப் பாட்டுவிக்க நாடகம் , பரத 

சாத்திர விதிப்பிரகாரம் ஆட ஆட்டுவிக்க அரிதாகிய spout 

களைத் தான் செய்து பிறர் மெய்யிலும் பூட்டுவிக்கப் பதினெண் 

பாடையும் தான் கற்றுப் பிறரை வருத்துவிக்க இப்படி திக்கு 

கள் தோறும் மதிக்க வல்லவனாகில் இவன் நஈட்டுவனா 

மென் றவாறு, (6௪) 

  

! ஆடலாரியன் அமைதி. 

 இருவகைத்தாகிய அகக்கூதிதின் இலக்கணங்களை யறிந்து, 
பலவகைப்பட்ட புறநடங்களையும் விலக்குறுப்புக்களைச் சேரப் 

புணர்ககவும் வல்லனாகி, அல்லியமுதற் கொடுகொட்டியீருகக் 

கிடந்த பதினொருகூத்துக்களும் அக்கூத்துக்களுக்குரிய பாட்டுக் 

களும் அவற்றுக்கு அடைத்த வாச்சியங்களின் கூறுகளும் நூல்களில் 

விதிச்த வழியே தெரிந்து கூத்தும் பாட்டும் தாளங்களும் தாளங் 

களின் வழிவந்த தாக்குக்களும் தம்மிற்கூடின நெறியையுடைய 

அகக்கூத்தும் புறக்கூதீது முதலாயின நிகழ்த்துமிடத்துப் பிண்டி 

பிணையல் எழிற்கை தொழிற்கை யென்று சொல்லப்பட்ட நான் 

இனையும் நாலினகத்துக் கொண்ட கூறுபாட்டையறிந்து அகக்கூதீது 

நிகழுமிடத்துக் கூடைக்கதியாகச் செய்த கை வாரக்கதியுட் 

புகாமலும், வாரக்கசியாகச் செய்த கை கூடைக்கதியுட் புகாமலும், 

புறக்கூத்தினிடத்ீது ஆடல் நிகழுமிடத்து அவிரயம் நிகமாமலும், 

அவிநயம் நிகழுமிடத்ீது ஆடல் நிகழாமலும், குரவைக்கூத்தும் 

வரிக்கூதீதும் தம்மில் விரவாதபடியுஞ் செலுத்தியமைந்த ஆட 

லாசிரியனும் '' (சிலப் அரங்கேற்று ௬௨-௨௫ அடியார்க்கு நல்லார் 

உரை) எனவரும் உரைப்பகுதி ஈண்டுக் கருததீ்தகுவதாம், 

₹
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மத்தள முழக்குவோன் இலக்கணம் 

புத்த வமுத மறுவகைப் பாடங்கை பூண்டடரும் 

சத்தமுஞ் சாலிரியமமுந் தாக்கு த் தகாரிப்புக்கொண் 

டத்தக மார்க்கத் இருவட்ட கால்கொ டடங்கவீதம் 

மத்தள மூன்றும்வல்லான் ஈ௩இ யாமென்பர் மாகிலமே 

இ-ள். புதிய வமுூதம் போன்ற அழகங்காத்கிரஞ் சிவிறு 

அடைசுகை நேர்கை துகை ஏறுகை இந்த ஆறுவகைப் பாடங் 

களையும் பூட்டிச் சத்தஞ் சாலிநியமர் தாக்குத் தீகாரிப்புக் 

குறவணை நறவணை வகையாகக் கொட்டுதலின்றி அகமார்க்கத் 

இல் இருவட்டகாலத்துக்கேற்க மூன்றுவிதமாயிருக்கிற மத் 

தளத்திற்குரித்தாகிய சொற்குறிப்பனை த்தையும் தேர்ந்து மத் 

தளங்கொட்ட வல்லவனை நந்திக்குச் சமனாகச்சொல்லும் உலகம் 

என்றவாறு. (06) 

    

0G. “srggsear ar  ரநதனிளன சேர்கீகும் இடங்களையும், சமபதம் 

முதலிய பத்துப்பாத வியல்பையும், சுத்தசாரி Osher header uth, 

பூமண்டலம் ஆகாச மண்டலங்களின் இலக்கணங்களையும், கனராக 

மூதலிய இராக பேதங்களையும், sow விதங்களையும், சுதீதகரண 

உற்புலிதகரண பேதங்களையும், காக்தைக்கண் முதலிய ஏழு 

நேத்திர பேதங்களையும், சமசிரம் முதலிய பத்துச் சிரலக்்ணங் 

களையும், பதாகை முதலிய அஸ்தபேதங்களையும், மூகபேதங் 

களையும், BUTE பேதபாவங்களையும், அங்க உபாங்கங்களின் இயல் 

பையும், தாளதசப் பிரமாணங்களையும் அறிந்த புலவனாஇியும், அங்க 

வீனம், சுரவீனம், குலவீனம் இல்லாதவனாகஇியுமிருக்க வேண்டும்” 

எனப் பரத சாஸ்திரம் ஒழிபியல் 80ல் நர்த்தகனிலக்கணம் கூறப் 

பட்டுள.து. 

* அடல் பாடல் இசையே தமிழே 
பண்ணே பாணி தாூக்கே முடமே 
தேசிக மென் றிவை யாசினுணர்ந்து 
கூடை நிலத்தைக் குறைவின் ௮ மிகுத்தாங்கு 
வாரநிலத்தை வாங்குபு வாங்கி 
வாறி வாரத் இயொழுங் குழலும் 
ஏங்கிய மிடறும் இசைவன கேட்பகீ 

கூருகிர்க் கரணங் குறியறிந்து சேர்த்தி 
ஆக்கலு மடக்கலு மீதீதிறம் படாமைச் 
AS DIE கரணஞ் சிதைவின்று செலுத்தும் 
பப் தண்ணுமையருந்தொழின் முதல்வனும்"
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' பாடுவான் இயல்பு 

மிக்க குடிப்பிறந்தோன் மெய்யர்ன் வோசையான் 

- துக்க மிலாதான் சுகமுடையான்---ஓக்கவே 

ஊனப் படாதான் உறுப்பின் மறு வில்லாதான் 

தானத் தஇசையியற்று வான், 

இ-ள்.--மேம்பாடாயிருக்கிற வருண த்தை யுடையவனாய்க் 

குற்றப்படாத வோசையுள்ளவனா? எக்நாளுங் கவலையின் றிச் 

சுகமனுபவிக்கிறவனாய்க் குயிலின் இசையும் வண்டின் முரற்சி 

யூம் வலம்புரி முழக்கமுமாக இந்த மூவகை யோசையினாலும் 

அரிய நிறத்தனவாயிருக்கிற முத்தமிழ் விரிவை யோர்ந்து 

சாதுரியமிக்கானவன் இந்த (௪பைய) கத்துப் பாடப்படும் 

எ-று (dar) 
  

(சிலப், அரங், சடு, 60) எனவரும் சிலப்பதிகார அடிகளும், 

** எல்லாச் கூத்துகளும், எல்லாப் பாட்டுக்களும், எல்லா இரைகளும், 

வடவெழுத்தொரீஇவந்த எழுத்தாலே கட்டப்பட்ட ஓசைக் கட்ட 

ளைக் கூறுபாடுகளும், எல்லாப் பண்களும், இருவகைத்தாளஙகளும், 

எழுவகைத் தூக்குக்களும், இவையிற்றின் முடங்களும், இயற்சொல், 

திரிசொல், திசைச்சொல், வடசொல் என்னுஞ் சொற்களும் எனறு 

சொல்லப்பட்டனவற்றை யுணர்ந்து ஒருருவை யிரட்டிக்கிரட்டி. 

சேர்த்தவிடத்து நெடுமாதபடி நிரம்ப நிறுத்தவும், அவ்விடத்துப் 

பெறும் இரட்டியை ஒப்பாக உருவானவழி கிற்குமானம் கிறுத்தக் 

கழியுமானங் கழிக்கவும் வல்லனாய் இப்படி. நிகழ்ந்த உருக்களில் 
யாழ்ப்பாடலும் குழலின் பாடலும் கண்டப்பாடலும் இயைந்து 

நடக்கறபடி. கேட்போர் செவிக்கொள அமைந்த கரணத்தாம் குமி 

யறிந்து சேரவாசித்தலும் மற்றைக்கருவிகளிம் குறைகிரப்புதலும் 

அக்கருவிகளின் மிகுதியடக்குதலும் ஆக்குமிடத்தும் அடக்குமிடச் 

தும் இசையின் இரக்திரம் தோன்றாதபடி செய்தலும் செய்யுமிடத்துக் 

கைச்தொழில் அமகுபெமச் செய்துகாட்டலும் வல்லனாய் அழகுதக்க 

தண்ணுமைக் கருவியினையும் அரிய தொழிலினையுமுடைய ஆசிரியன் 
என்றவாறு'' எனவரும் அரும்பதவுரையும் இங்குக் கருதத்தக்கனவாம்”
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பாட்டு வீகற்பம் 

பன்னியபாத் தானம் புணர் ... பான்னிறங்கள் 

மன்னிய பண்ணொ டி.ராகங்கள்--ஈன்னுதலாய் 

சொல்லிய கால முரைப்போ ரிடமாடல் 

நல்லிசையோர் கண்ட நெறி, 

இ-ள்.--இவை பத்து விகற்பத்தாலும் அறிந்து பாடுக 

என்றவாறு, (௧௭) 

  

௧௬  “ யாழுங்குழலும் Fob மிடறும், தாழ்குர,ம் மண்ணுமை 

யாடலொடி.வற்றின் இசைந்தபாட லிசையுடன்படுத்து, வரிக்கும் 

ஆடற்கும் உரிப்பொருளியக்கித், தேசிகத் திருவின் ஓசை 

கடைப்பிடித்துத், தேசத் திருவின் ஓசையெல்லாம், ஆசின் றுணர்ந்த 

அறிவினனாகக், கவியது குறிப்பும் ஆடம்றொகுதியும், பகுதிப் 
பாடலுங் கொளுத்துங்காலை, வசையறுகேள்வி வகுத்தனன் விரிக்கும் 

அசையாமரபின் இசையோன்றுனும் '' எனவரும் அரங்கேற்று 
காதை யடிகளில் இசையாசிரியன் இயல்பினை இளங்கோவடிகள் 

விளக்கியுள்ளமை ஈண்டு கினைக்கத் தகுவதாம். 

“யாழ்ப் பாடலும் வங்கியப் பாடலும், இருவகைத் தாளக் 

கூறுபாடுகளும், மிடற்றுப்பாடலும், மந்தமாகய சுரத்தினையுடைய 

தண்ணுமையும், அகக்கூத்துப் பு.றக்கூத்துப் பதினோராடல் என்னுங் 

கூத் துக்களும் வல்லவனாய் இவற்றுடனே சேரச் செய்த உருக்களை 

இசைகொள்ஞும்படியும் இரதம் பொருநக்தும்படியும் புணர்க்கவும் 

வல்லவனாய் இருவகைப்பட்ட பாடல்களுக்கும் பொருளான இயக்கம் 

நான்கினையும் அமைத்துக் தேசாந்தரங்களிம் பாடைகளையுமறிக்து 

அந்தப்பாடைகள் இமைபூணும் படியையுமறிந்து இயழ்புலவன் 

நினைவும் காடகப்புலவன் ஈடும் வரவுகளும் இவற்றுக்கு அடைத்த 

பாடல்களும் தம்மிற் சந்திக்குமிடத்துக் குழ்றக்தீர்ந்த நூல்வழக் 

காலே வகுக்கவும் விரிக்கவும் வல்லனாயுள்ள இசைப் புலவனும் '' 

என்பது மேற்காட்டிய அடிகளுக்கு அரும்பதவுரையாூிரியர் கூறும் 

பொருளாகும். 

௪௭, இதன் முழலடமி ஏடுகளிம் Doss yon gy.
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பர்வாடை 

நாதம் பகர்விர்து வேராக நன்முளையாய் 

வேதங் கவர்காயாய் வீறுபஞ்சாய்ப்-- போத,நாற் 

பூவாடைப் பாவாய்ப் புனை ந்தார்கம் வள்ளுவனார் 

பாவாடை யென்மே பகர், 

இ-ள், பருத்திவிதையும் வேரும்முளையும் காதவிக்துவாக 

வும், இதனுடைய கொம்பு வேதங்களாகவும், இதன் காய் பஞ்சு 

பிரமா விஷ்ணுவினுடைய மேனியாகவும், *இதன் நூல் பரமேசு 

வரனுடைய ஒளியாகவும் பாவோடி நெய்த வள்ளுவனார் 

பாவாடை எ-று, (௧௮) 

உடைக்கச்சு 

வேங்கையுரித் தோலுடையாய் மென்னாக மேகயிருய் 

ஈங்குமுய லகனுதிர மெண்ணெயாய்ப்-- பாங்குடனே ட 

மன்றினடித் தார்செயலால் மானிலத்தில் நிர்த்தகர்க்கும் 

வென் றியுள்ள பாவனையா மென், 

இ-ள், வேங்கையதள் உடையாகவும் காகம் சுற்றுக்கச் 

சாகவும் முயலகனுதிரம் எண்ணெயாகவும் பரமேசுவரனரு 

“ளால் பூலோகத்தில் நிர்த்தகர்க்குப் பாவனையாம் எ-று, (௧) 

முப்பாணி ! மூன்று முதல்வரென்று சொல்லலாம் 

உட்புழம்பு் திஙகள் உதயனாம்'-- எப்போதும் 

HAG தர்ச்சனிமத் தமையனா மிகைகனீட்டை 

அங்குலி“ஈற் ஜறேவரென லாம், 

இ-ள், தோள் பிரமாவாகவும் முழங்கை விட்டுணுவாகவும் 

மணிக்கட்டு ருத்திரனாகவும் உள்ளங்கை எந்திரனாகவும் 

  

௧௮, இபைப்பாவினை ஆடையாக உருவகப்படுத்தியுள்ளார்,
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புறங்கை சூரியனாகவும் ஐந்து விரலுக் தேவர்களாம் 

ஏது, (௨2) 

நட்டுவன் மேளத்தில் நின்றபேர் 

நட்டுவனே நாதனாம் ஈநந்திமலர் வேதனடு 

திட்டமுடன் தேவர்கோன் சேரவே-- கொட்டியமன் 

சுந்தரனேர் சந்திரனுஞ் சூரியனுக் தும்புரரும் 

விந்தையுள சங்தே மென், 

இ-ள், கச்சை கட்டின நட்டுவன் சிவனாகவும் மத்தளக் 

காரன் நந்தீசுவரனாகவும் இடக்கை கொட்டினவன் பிரமாவாக 

வும் உடுக்கை கொட்டினவன் தேவேக்இரனாகவும், குடுக்கை 

கொட்டினவன் இயமனாகவுஞ் சுருதிகாரர் சந்திர சூரியராகவும் 

பாடுகழவன் தும்புரு நாரதராகவும் இப்படி, பாவனையாம் 
7 எ-று, (௩௧) 

திக்குப்பாலகர் 

இந்திரனோ டக்கினி யியமனிரு இவருணன் 

வந்தவா யுவோ டளகையான் ' ....- முந்தமரர் 

அக்கணியு * மீசனுடன் அட்டதிக்குப் பாலகர்பார் 

மிக்கவயன் மாலாகு மேல், 

  

௨௰, 1], முப்பாணி--தோள், முழங்கை, மணிக்கட்டு எனக் 

கூழப்படும் கையின் மூவகைஅங்கங்கள்,. 

2, உள், புறம்பு--உள்ளங்கை, புறங்கை, 

3. உதயன் சூரியன். 

4, அங்குட் டம்--பெருவிரல், தர்ச்சனி-சுட்டுவிரல, 

மத்திமை--நடுவிரல், அனாமிகை--மோதிர வீரல், கனிட்டை-- 
சுண்டுவிரல். ௮ங்குலி---விரல், 

௨௨. 1, அளகாபுரிக்குத் தலைவனாயெ குபேரன், 

£. அக்கு -- சங்குமணி,
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இ.ஸ், . இழக்கு இந்கிரன், தென்கிழக்கு அக்கினி, தெற்கு 

இயமன். தென்மேற்கு கிருதி, மேற்கு வருணன், வடமேற்கு 

வாயு, வடக்கு குபேரன், வடஇழக்கு ஈசானன், பூமிக்குப் பிரமா, 

ஆகாசத்துக்கு விஷ்ணுவாம் எ-று, (௨௨) 

‘Ly Barty ay 

பரவு சலமே பனிகூர்மத் தின்மேல் 

விரவு கரியெட்டின் மீதே -- இரிமானாம் , 

அட்டரா கஞ்சுமக்கு மாதரவா யாவர்க்கும் 

இட்டமாம் பூமியிது தான். 

இ-ள். இப்படி யெல்லாமிருக்கும் பூமியென் றவாறு, (௨0) 

பூமியை வணங்கி நடம்புரிதல் 

நாட்டியத்தை நின்மேல் நயந்து நட னம்புரியுங் 

கோட்டி தனை நீபொறுத்தாட் கொள்வாயே-- 

காட்டுகிறம் 

பொன்னே பிரமனக வநீதமே நாற்கோணந் 1 

தன்னேரில் லாதவளே தான், 
  

௨௩. " ஆடலாிிரியன் ஈடனந் தொடங்கும்போது பூமிதேவியை 

வணங்கல் மரபாகலின் பூமியின் இயல்பைக் கூறுகின்றார். பூமியை 
எட்டுமலைகளும், அம்மலைகளை எட்டுயானைகளும், அவ்யானைகளை ஆத 

- சேடனும், அவனை ஆதாரசத்தியும், அச்சத்தியை ஆதிகூர்மமும், 
அக்கூர்மத்தைச் சவெமும்தாங்கும் என்றும், பூமிதேவியின் இருமுடி 

தெற்கும், திருவடி வடக்கும் அகுமென்றும், உறங்கச்செல்பவர். தாள 
'மூதலிய வாத்தியங்களை ஒலிப்பவர், ஈடனஞ்செய்பவர், வீடுகட்டக் 

கால்கொள்பவர், உழுபவர் ஆகிய இவர்கள் வட.இசையை நோக்கி 

கின்று மலர் தாவி வணங்க * நாங்கள் செய்யும் குற்றங்களை werd 
கொளாது பொறுத்தருளிப் பாதுகாத்தல்வேண்டும் ' என வழிபட்டுத் 

தொடங்குதல் வேண்டும் என்றும் அரபத்த"நாவலர் பரதசாத்திரங் 
கூறுகின்றது, 

௨௪, 1, இத்தொடரின் பொருள் விளங்கவில்லை,
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இ-ள்,--யான் நின்மேல் நின்று நடனஞ்செய்கற கோட் 

டிகளெல்லாம் பொறுத்துக்கொள்ளென்று பூமியை வணங்கித் 

தோத்திரஞ் செய்க எ-று. (௨௪) 

நடனத்துக்குவந்த பாத்திர இலக்கணம் 

கொஞ்சு ளிமொழிபோற் கூவுங் குயிலிசைபோற் 

. செஞ்சொலியல் வல்லவுருச் சித்திரம்போல்-- 
வஞ்சியரில் 

மேலாய்ச் குடிப்பிறப்பு மேலாய செல்வமிகு 

மாலாமின் னாட்டுவிக்க லாம். 

இ-ள்.--வசனிக்கறது சாந்தமுடன் இள்ளையைப்போல 

விசித்திரமாக வசனிக்க, இசைபயிழற்றலில் ஏழிசைகொண்டு 

வடநூல் முதல் இயற்றமிழ் வல்லமையாய்கீ குயிலைப்போலப் 

பாட, அன் றியும் ஒவியம்போல மாதர்குழுவில் எவர்க்கும் மேன் 

மையே பெற்றுக் குடிப்பிறப்பும் செல்வமும் பெற்று மிக்காய்கீ 

கண்டவுடனே யாவரும்இச்சிக்கத்தக்கதாக இருக்கப்பட்ட 

பெண் காட்டியத்திற்குரித்து எ-று, (2.6) 

  

௨௪.  கோட்டி--கூட்டம், 

௨௫, ஈடனத்துக்குரிய பெண்களாவார் ஜஐயாண்டில் தண் 

டியம்பிடித்து ஏழாண்டு பயின்று ஆடலும் பாடலும் அழகும் 

என்று சொல்லப்பட்ட இம்கமூன் றினுள்ளும் ஓன்றுங் குறைவு 

படாமல் இறம்பெற்று விளங்கும் இயல்புடையார். 

நன்னர் விருப்புடையோள் ஈற்குணமு மிக்குயர்ந்தோள் 

சொன்னகுலத் தாலமைந்த தொன்மையளாய்ப்-- 
பன்னிரண்டாண் 

டேய்ந்ததற்பி ௭டலுடன் பாடலழ இம்மூன்றும் 

வாய்க்தவரங் கேற்றல் வழக்கு ”' 

என்றார் பரதசேனாபத்யாரும்,
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பெண் நீற்சிறறீலை 
செய்யவிரு கால்கூட்டிச் சேர்ந்தமுக மசையாமல் 

ஐயமென் றேசபையி லஞ்சாதே--துய்யபரு 

வத்.துருப்போல் நின் ற வடி.பலவும் பேராமல் 

சித்திரம்போல் நின்றாள் திரு. 

என்பது, இரண்டு காலையுங் கூட்டி முகமசையாமல் சபை 

யிற் பயப்படாமல் பலவடிக் கொள்ளாமல் சித்திரமென்னத் 

இருவைப் போன்றபெண் நகிற்பள் எ-று. (9. Sir) 

இராசாவைப்பார்த்து நடிக்க 

மன்னவனை யேறீள் வலக்கண்ணா லேபார்த்துத் 

தன்னுடம்பு வாத்தியமே தானாக--ஈன்னெ றிசேர் 

பிள்ளையார் பிரபந்த முதல்காலுஞ் சாதித்தே 

விள்ளமுதல் நிர்த்தமதா மென், 
  

௨௬, “' உருத்திரகணிகையர்மரபில் தோன் நினவளாகியும், ஒப்பில் 

லாத வந்த மேனியையும் அழகையுமுடையவளா௫யும், அன்னத் 

தையோத்த ௩நடையினையுடையவளாகியும் இருப்பவள் அரச 

னுடைய இங்காசனத்திற்குப் பத்து முழத்திற்குக் 8ழில் கின்று 

இரைச்சலையை நீக்கிப் பூரணசக்இரனைப்போலவும் புஷ்பித்த 

கொடிபோலவும் கறுத்த மேகத்தினின்றும் வெளிப்பட்ட மின்னலைப் 

போலவும் தோன்றிப் பலநிறங்களையுடைய ரத்தினாபரணங்களைப் 

புனைந்து பொற்சரிகையுடை பளபள வென்று பிரகாசிக்க நடனஞ் 

செய்தற்கேற்க இடுப்பிற்றரித்து ரவிக்கைதரித்து தோளில்உத்தரியம் 

போட்டுப் பொற்பதுமை போலப் புனுகு பனிநீர் களபம் பூசிக் 

கொண்டு அன்னம் போல வொலிக்கின்ற சதங்கையைக் காலிற்கட்டிக் 

கொண்டு மிருப்பவள் நாட்டியஞ் செய்யத் தகுதியுடையவளாகும் '' 

எனவும், 

! ஏத்து கூச்சரர்மராடர் வீராடர் கோசலர்கள்தங்கள் 

கோத்திரம் தன்னில் வந்து குறில்கெடில் பருமை கொய்மை 

காத்திர வடுக்கூன்கோய் கான்முடங்கபடங் கோபம் 

நீத்து பன்னொன்று தொட்டு மூவொன்பானாண்டீறுற்றோள் ' 

இது பிற நூற் கருத்து எனவும் ஈடனத்துக்குரிய பெண்ணின் 

இயல்பினை அரபத்த காவலர் விளக்கியுள்ளார். 

8
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எது, ஆடுகிற பெண் இராசாவை வலக்கண்ணாலே 

பார்த்து மேளத்தைத் தன்னிடமாக வைத்துப் பிள்ளையார் 

பிரபந்தம், புட்பப் பிரபந்தம், சவனிக்காபதம், சாலி யிவை 

நான்கு பொருளும் நிர்த்தஞ்செய்வள் எ-று, (௨௭) 

மண்டலமிருத்தல் 

நெற்.றிக்கும் உந்திச் சுழிக்குமொரு நேரேநூல் 

எற்றிப் பிடித்தங் இருக்தளவும்--ப.ற்.றியுடல் . 

உன்னிலொரு சாணா முவந்தறிவோர் தன்சபையில் 

மன்னியிருப் பார்மண்டலம், 

எ-து. நெற்றிக்கும் உக்இக்கும் ஒரு நூல் பிடித்தும் அந் 

நூலளவும் பன்னிரண்டங்குலம் பாதம் ப௫ர்ச்திருந்தது மண்ட 

லமாம் எ-று, (௨௮) 

நாட்டிய தசப்பிராணன் 

மெய்யே முகங்கண்கள் காலுடனே பண்புதொழிய் 

கையே புருவங் குறிப்பறிதல்--செயலென்ருர் 

அவைவிகற் பத்தினாலாட லென்முர் 

அவை௫றந்த நூல்பலவல் லார், 

எஃது, மெய், முகம், கண்கள், கால், பண்பு, தொழில், 

கை, புருவம், குறிப்பறிதல், பண் இவை பத்து விகற்பத்தாலும் 

ஆடப்படும் எ-று, (௨௯) 

  

௨௭, தன் உடம்பே வாத்தியமாக என்றது, வாதீதியங்களின் 

எரொடு பொருந்தக் தன் உடம்பின் அசைவுகள் அமைந்து 

சிற்றல்வேண்டும் எனப் புலப்படுத்கியபடியாம்,
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தொழிற் பீரிவு 

பாதா போம்வழியே பங்கயஞ்சேர் கைசெல்ல 

மேதகையி னூடே விழிசெல்லப்--பாதம் 

விழித்தார் முகம்கோக்கி மெய்யழகு செல்லச் 

சுழித்தாடி னாள்மதியிற் சூழ்ந்து, 

ஏ-.து, நிர்த்தம் பண்ணுகையில் பாதம்போன வழியே 

கைசெல்ல அந்தக் கைசென்ற வழியே விழிசெல்ல ஆடுகிற 

பெண்ணினுடைய பாதாதிகேசத்தை நோக்கியிருக்கிற 

இராசாவை வலக்கண்ணாலே பார்த்துத் தன்மெய்யினுடைய 

அழகு செல்லச் சுழித்து ஆடினாள் புத்தியினாம் சூழ்ந்து 
எ-று. (hw) 

மேளக்கூட்டரவு 

ஆடுமின் னாளி னோசைக் கடங்கியே பாட வேண்டும் 

பாடலிற் டள மேளம் பரிவுட னடக்கிக் கொண்டு 

நீடிய அகமார்க்கத்தில் நிர்த்தமே புரியில்! மேளம் 

நாடுங்கூட் டரவு மிக்கா மென்றகத்திய னவின்ருன். 

எ-து, ஆடுகிற பெண்ணினுடைய பாதத்திலிருக்கற 

நூபுரவோசைக் குள்ளடங்கப் பாட இவைகொண்டு இராகஞ் 

சிந்து பாடலிற் ரள மத்தள சுஇயும் பாங்கமு மதற்குள்ளுற 

  

௩௰. கற்பகப்பூம் தளிரடிபோங் காமரு சா நிகைசெய்ய 

உற்பலமென் முகிழ் விரல்வட் டணையோடுங் கைபெயரப் 

பொற்புறும் ௮க் கையின்வறிப் பொருகயற்கண் புடைபெயர 

அற்புதப்பொற் கொடிநுடங்கி ஆடுவபோல் ஆடுவார். 

(திருகாவுக்கரசர் புராணம் 8௨௰) 

எனவரும் செய்யுளில் இத்தொழில்வகைகள் குறிக்கப்பெற்.றமை 

ஓப்புகோக்இியுணர்தற்குரிய தாம்,



50 

வடங்கி யிப்படி யகமார்க்கநிர்த்தம் புரிவிக்கையில் மேளக் 
கூட்டரவு மிக்காமென்று பொதியமலையில் அகத்திய னுரைத் 
தான் எ-று, (௩௧) 

ஆதி யலங்கார மனுக்குப் பதமடவாய் 
ஓதிய தேர யெனுமொத்து--நீதியதாம் 

புட் பாஞ்சலிவகுப்பு புனிதர் இல்லை மன்றுளினில் 
வைப்பாய் நடித்தார் மூழ்நீது, 

எ-து, ஆதிபீடம், அலங்காரபிடம், அனுக்குப்பதம், தேசி 

யொத்து, புட்பாஞ்சலி, அலாரி யிந்த ஆறு பொருளுஞ் சிவன் 

வைப்பினாற் கொண்டா ரென்றவாறு. (௩௨) 

இத்தா ரணிவாக் கியதாண் டவம்புரிய 

ஓத்தோசை நாற்கர ணத்தோடே--யத்தர்முன் 

நீதி நிமலொரு கால்மிகழ்வைப் பாதமடிப் 

பாதியக மார்க்கத் தடைவு, 

எ-து. வாக்ய தாண்டவம், ஓத்து ஓசை கரணம் நீதி 

நிழலொரு காலக்கவுத்தவம் வைப்பு மடிப்பினாலுங் கொண்டனர் 

என்றவாறு. ௩௩) 

அகமார்க்கச்சாரி 

இப்புவியெண் தில்லையிலே யெண் தாளக் தன்னிலுயிர் 

வைப்பு வழுவா வகைதெரிந்து--தப்பாமல் 
ஆகதிமார்க் கச்சாரி யானந்தத் தாளமுடன் 
சோதிநடஞ் செய்தான் தொகுத்து, 

  

bh. அகமார்க்க நிர்த்தமாவது மெய்க்கூத்தாம், இம்மெய்கீ 

கூத்து தேசி, வடுகு, சிங்களம் என மூவகைப்படும். இவை மெய்த் 

தொழிழ் கூத்தாகலின், மெய்க்கூத்தாயின எனவும் அகச்சுவையா 

கிய இராசதம் தாமதம் சாத்துவிகம் என்பனபழ்றி யெடுத்தலின் 

இவை அகமார்க்கம் என நிகழ்த்தப் படுமெனவும் அரங்கேற்று காதை 

யுரையில் அடியார்க்குகல்லார் கூறுவர், 

“குணத்தின் வழறியதகக் கூதீதெனப்படுமே '' 

oer (BT முணநூலுடையார், 

* அகத்தெழு சுவையான் அகமெனப்படுமே ”” 

என்றார் மயந்தநூலுடையார்,
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எ.து, அகமார்க்கச் சாரி அனங்கதாளம் துதியங்கதாளம் 

அன்னராதம் இரதஇிதாளம் சகணம் தற்பணம் சன்னிதாளம் 

துரங்கலீலை இவை யொன்பது தாளத்தில் வைப்பினாற் சிவன் 

மிர்த்தம் செய்தார் எ-று, (௩௪) 

ஆழாப்புச்சாரி 

எட்டஞ்சு பத்துவட்ட மிக்காறு மவ்வட்டம் 

நட்டணை கொள்காற்பத் தாறுவட்டம்-முட்டவே 

ஏற்றிகீ கழிக்க வீராரொ டாறுமெனச் 

சாற்றிலொரு மூன்றாஞ்சா லி 

எ-து, பிரபந்தசாரிக்கு ஆதிதாளத்தில் நாற்பத்தாறு 

வட்டத்தி லிரண்டு மெய்க்கு மெடுத்துப் பன்னிரண்டு வட்டத்தி 

விறுக்கக்கொண்டு ஆறுவட்டத்திலிறுக்கி மூன்றுவட்டத்திற் 

சிவன் நிருத்தஞ்செய்தார் எ-று, (௩௫) 

பிரபந்தசாரி 

பாவாப் பதின்மூன்று தாளம் பகர்ந் துமூறை 

தாவாப்பிர பந்தசா ரிக்குயரம்--ஒவா 

மறைதேடி, யுங்காணா வள்ளல் நடித்தார் 

மழையோதும் வியாக்ரமுனி முன், 

எஃது, பிரபந்தசாரியைச் சிங்கவிக்கரீடிதம், தஇரியச்சி 
வன்னம், அபிஈந்தனம், மல்லிகாமோதம், சரபவீலை, மதங்கம், 
அதியட்சணம், பிரீ இதாளம், பெத்தாபரணம், இரிமாத்திரிகை, ் 

டேங்கிதாளம், பின்னஈதுமுகன், ஆதிதாளம் ஆகப் பதின் 

மூன்று தாளமுடன் பதஞ்சலி வியாக்கிரர்காணத் தில்லையிற் . 

சிவன் வைப்பினால் நடித்தார் எ-று. (௩௯) 

தோடையத்துக்கு 

சச்ச புடமுதலா யைம்பத்து கான்குதன்னிற் 
செச்சை யடன்ஈசவுத சிங்காரம். நிச்சயமாய் 
மன்றுள் ஈடித்தார் மடிப்பால் வகைதெரிந்து 

ஈன் றிபத்த தோடையத்தி னால்
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எ-து. அகத்தியப் பிரத்தாரத்தில் ஐம்பத்துகான்கு 

தாளத்திற் சச்சபுட முதற் சவுத சிங்கார மூன்றும் பதமூன்.றும 

தோடையமு மடிப்பினாற் சிவன் நிருத்தஞ்செய்தார் எ-று, 
{1,67 ) 

வெற்றிமாலை சூடினது 

நாலு இசையும் நடத்தின் கரம்பிடித்துச் 

சால மலருமிகச் சாற்றியே--கோலநறு 

மென்மலரோன் காணா விமலனனைத் தோர்காணத் 

தன்முடியிற் சாத்தினான் தார், 

எ-து. நான்கு இக்கிலும் நடந்து மண்டலமிருக்து நடுவே 

நின்று பிரமாவானவன் அன்னமாகப் பறந்தும் தேடியுங்காணா 
மலிருக்கிற முடியைச் சமத்தமாயிருக்கிற தேவாதிகளனைவோ 

ருங் காணத் தாமரைஅறுகு கொன்றை தும்பை எருக்கு என்னும் 

மலர்களாற் சுவாமி தன்திருமுடியில் வெற்றிமாலை சூடிக் - 

கொண்டார் எ-று, (௩௮) 

முக்சாள்யத்துக்கு 

அட்டதிசைநோக்கி அடிவைத்து மண்டலமுன் 

னிட்டேயீ ரெண்கை யியல்பாக--முட்டத் 

தகையாம லேடடுவே தானாடி. நிற்றல் 

முகசா ளையமா மொழி, 

எ-து, எட்டுத்திக்கும் நடந்து இக்குக்கொரு மண்டல 
மிருந்து பதினாறுகை பிடித்து நடுவில்வந்து இர்க்தது முகசாளைய 
மென் றவாறு, (௧) 

நிர்த்தமாலன் 

தாளமுதல் மானக் கரியைநிகர் மாத்ரை 

காளு முழவிசை பாணியால்--வாள்விழியாய் 

முக்கண்ணன் முன்னொருகாள் மூவகைக்கூத் தாக்கினான் 

எக்கண்ணு மென்றே யியம்பு.
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எஃது, முன்சொன்ன மாத்திரைகளாலும் ஈடைகளாலும் 

காலக் இரியைமானங்களாலும் உறுப்புகளாலும் மிக்குங் 

குறைந்தும் இயற்றும் இயந்திரங்களாலும் முழவினுக்கும் 

இசைக்கும் தாள த்தினுக்கும் பொருந்த முக்கண்ணன் மூவகைக் 

கூத்தும் ஆடியமைத்தான் எ-று 

வடுகு வன்மைக்கூத்து, சிங்களம் மென்மைக்கூத்து, தே? 

சமக்கூத்து, சாத்திக் தேசி, இராசதம் வடுகு, தாமதஞ் சிங் 

களம் எனக்கொள்ள இவை ஆகமத்தினுள்ள குணமூன் றினா 

லும் பெயர் பெறுதலால் அகமார்க்க மென்று பெயர் பெற்று 

வழங்கப்படு மெனக்கொள்க, * (#0) 

ஓங்குபுக மீசன் உயர்விதமாய்க் கொண்டாடப் 

பாங்குடைய காரதனார் பாடினார் பூங்குழலாள் 

பாணி யியற்றினா ளென்றான் பனிவரையில் 

வீணை யியற்றியதே வேந்து, 

எ-து, இக்கூத்துமாடினான் பரமேசுவரன் ; நாரதனார் 
பாடினார்; பாணிகொண்டாள் கெவுரி ; வீணை பொதியமலை 
அகத்தியன் பணித்தா னென்றவாறு, (௪௪) 

மாறியாடிளது 

சாதிவருஞ் சச்சபுடக் தாளமொரு நா ற்மெட்டும் 

பூதலமெண் புட்பப் பிரபர்த--மீதுறவே 

ஓங்கு தகாரத் துயர்காளத் தொவ்வொன்றுய்த் 

தாங்வெரச் சொக்கர்நடித் தார், 

  

சரி, ' இவை மெய்த்தொழிழ் கூத்தாகலின் மெய்க் கூத்தாயின, 

இவை அகச்சுவைபற்றி யெடுத்தலின், அகமார்ச்சமேன நிகழ்த்தப் 

படும். அகச்சுவையாவன :--இராசதம், தாமதம், சாத்துவிகம் 
என்பன. குணத்தின் வழியதகக் கூத்தெனப்படுமே '” என்றார் 

குண நாலுடையார் ; ': அகதீதெழு சுவையான் அகமெனப்படுமே '' 

என்றார் சயந்த நூலுடையாரு மெனக்கொள்க '' (சிலப், அரங்கேற்) 

என அடியார்க்கு ஈல்லார் விளக்குதல் காண்க, 
=
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rH. FFFYULY SO Gussruser Bae gr pO wt. 

டுத் தாளமும் பூதலமீதிற் புட்பவிடப் பிரபந்த முதலாகிய 

பொருள்கள் இலங்கவும் ஓவ்வொரு தாளமாகத் தனித்தனியே 

இரசதசபையில் சொக்கர் மாறியாடினார் எ-று, (௪௨) 

காலால் நடப்பதெல்லாங் கூத்தாகுங் கைகளின் 

பாலாகச் செய்யின் முழவமா--மேலாய 

வாரகீகனொ.ற் பேசுவன வெல்லா மிசையாகுக் 

தாக்கினாற் டுளமே யாம், 

எ-து, கால்களால் நடக்கும் வினைகளெல்லாங் கூத்தாக 

வும் சைகளாழற் செய்வன தொழில் முழவமாகவும் வாக்கினாற் 
பேசுவனவெல்லாம் இசையாகவும் தாக்க தெல்லாம் தாள 

மாகவு மெடுத்துரைக்கப்படும். *இர்ஈடை ரான்கு. வகைப்படும், 

அவையாவன 4 நடையே முடுக்கமொடு நாணாத குற்றம், 

டடைவே விசை யெழுதலால் ”” --எ-து-- சொன்ன வளவை 
களிலே செய்திகள் பிழையாதபடி ஈடைமுதலாக வியற்றப்படும் 
இர்சடைதான் நான்காவன நடை முடுக்கங் குற்மோட்டு 

விசையெழுதல் என இவை கான்கு மாத்திரையுடன் வருமாறு 
சொல்லுதும், (௪௩) 

குரவையால் வநீது ஈட.க்குமாந் தோல் விரவிச் 

சாவியால் வாங்கு முடுக்கமாம்--பாவைகேள் , 

எக்க தாளத்துடனே குற்றோட்டா மேல்விசையு 

மொக்கப்பார்க்கல் விந்து வாம், 

எ-து, கடை நான்கு தாளத்துடன் நிகழுமாறு :- தரவை 

யாலே ௩டையும், ஆச்சாவாலே முடுக்கும் எக்கதாள த்திலே குற் 

றோட்டாம். விந்துவாலே விசையெழுகலா மெனக்கொள்க, 

இத்தாளங்கட்கு-மாத்திரைகள். ௧க-ள-இ-வ எனக்கொள்க, 

(௪௪) 
  

*இங்குள்ள சலதொடர்களை ஏடெழுதுவோர் விட்டெழுதினார் 

போலும், ஆ
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அவையடக்கம் 

மால்பாடும் பாட்டினையும் வார்சடையோன் கூத்தினையும் 
மேலாய நான்முகன் மன் பாணியையுங்--கோலாதென் 

புன்கவியுஞ் சான்றோர்பாற் பொற்புடைத்தா மென்று 
மென்கொடியே மேதையால் மிக்கு. [ரைத்தேன் 

எது, இருமால் பாடின பாட்டினையும் பரமேசுவரன் 

ஆடிய கூத்தினையும் கான்முகன் கொண்ட தாளத்தினையும் 
ஓராதே யாதாமொருவர் செய்த புன்கவிகளுஞ் சான்றோரால் 

இகழப்படா தென்பதனாற் சிறியேன் மேதையாற்பாடின 

தாளம் எ-று, (௪டு) 

அரங்கின் இலக்கணம் 

சந்தனம் தமாலஈ்' FTC’ ௪ண்பகங் கன்னிகாரம்” 

கொர்துமச் தாரக்* தேமாங் குரா era’ yam’ mans’ 

பைந்தளிர்க் குரல்” கோங்கு பாடலம்” நாளிகேரஞ்' 

சுந்தர ஞாலஞ் சூழ்ந்த சோலைசே ரரங்கந் தானே (Fie) 

  

௪௭.1, பசிஏலைமரம், 9, பனை, 9, கோங்கின்வகை ஸபென்பர், 

4. பூங்கொத்தினையுடைய மக்தாரமரம், 5. சுரபுன்னை. 0, கமுகு. 

7, தாழை, 8, குரல-கொத்தினையுடைய, 9, பாதிரி, 10, தென்னை, 

சிலப்பதிகாரம் அரங்கேம்றுகாதை ௩௫ முதல் £க௩ வரையுள்ள 

அடிகளில் நாடக அரங்கின் இயல்பு விளக்கப்பட்டுள்ளமைகாண்க, 

* எண்ணப்பட்ட அிற்பநாூலாிரியர் வகுத்த இயல்புகளின் 
வழுவாதவகை அரங்கு செய்தற்கு நிலக்கு.றறங்கள் நங்கினவிடத் 

திலே நிலம் வகுத்துக்கொண்டு பொதியின்மலை முசலாய புண்ணிய 
வரைப் பக்கங்களிலே நெடிகாகு உயரவளர்ந்த மூங்கிலிற் கண் 
ணொெடு கண்ணிடை ஒருசாணாக வளர்ந்ததுகொண்டு நூல்களிற் சொல் 
லுன்றபடியே அரங்கஞ்செய்ய அளக்குங்கோல் உத்தமன் கைப் 

பெருவிரலில் இருபத்து காலுகொண்டது ஒருகோலாக நறுக்க இக் 

கோலால் எழுகோல்அகலமும் எண்கோல்நரீளமும் ஒருகோல் குறட் 
டயரமும் உடையதாய், தூணத்துக்கு மீதுவைத்த உத்தரப் பல 

கைக்கும் அரங்கினிடத்து அகலத்துக்கிட்ட பலகைக்கும் இடை 
நின்ற நிலம் நான்கு கோலாக உயரங்கொண்டு இத்தன்மையவாய 
அளவுக்குப் பொருந்த வகுக்க வாயில் இரண்டினையுடை ந்தாகச் 

4
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அரங்லனெதுயரம் நீள மகலமே களைசா ணிளம் 

இரங்கொள் கோலால் காலாறு சேர்விரம் கோலால் நீளம் 
வரங்கொளெண் கோலேழாகு மகலமீதுயர மோர்கோல் 

இரங்குமிவ் வுறுப்பி னுத்திரப் பலகையோ டரங்கத்தின் 
[பால் (௪௭) 

செய்திடை நிலைகாற் கோலாய்ப் பூதர்தன்மேலே நந்தி 

பெய்துதூ ணிழல் படாமை பெறவிழைத் திடுவீராறு 

மெய்திருக் கணேச ருத்திரர் மூன்றரைக் கோடி. தேவர் 

ஐயிருடிகள் கணங்கள் இந்திரன் வலங்கொண் டாங்கே 

(௪௮) 

முன்னமே வீரவத் தும்புரு நாரதர் சான்றோர் மற்றோர் 

பன்னவை யிடமால் வேதன் பண்கொள்மால் வியானைப் 
(பிச்சன் 

துன்னுமற் கடகம் பாவை புருஷனா மிருகம் யாவை 
யின்னவை யெழுதிப் பூவி லியற்றுத லரங்கென் றோதே, 

(௪௯ 

வயங்கிய நிர்த்த சாலை வகைமையா லலங்கரித்துத் 

தயங்குசிங் காதனப்பூச் தவிசிற் சாமரை யிரட்டச் 

செயங்கொ டெண்டிசையோர்போஜற்றச் செகம் 
[புரந்தருளும் வேந்தன் 

இயங்குவன் குணபால் மேவி யினிதிருக் தருளுங் காலை(௫௰) 

செய்யப்பட்ட அரங்கினிடத்து, சால்வகை வருணப்பூதரையும் எழுதி 

மேனிலத்தேயாவரும் புகழ்க்து வணங்கவைத்துத் தூண்களின் நிழல் 

நாயகப்பத்தியின்கண்ணும் அவையின்௧கண்ணும் படாதபடி கில் 

விளக்கு நிறுத்தி இடத்தூணிலையிடத்தே உருவுதிரையாக ஒருமுக 

எழினியும் இரண்டு வலத்தூணிடத்தும் உருவுதிரையாகப் பொரு 

மூகவெழினியும் மேற்கட்டுத்திரையாகக் கரந்துவரல் எழினியும் 

செயற்பாட்டுடனே வகுத்துச் சித்திரவிதானத்தையும் உடைத்தாய் 

சந்திரன் குரு அங்காரகன் என்னும் வெண்ணீர்மை பொன்னீர்மை 

செக்நீர்மை யென்னும் புகழ்மையைத் தமக்குரிமையாகப் பெற்ற 

முத்து மாலைகளாற் சரியுக் தூக்குந் தாமமுமாக நாழற்றிப் புதுமை 

யுடைத்தாகச் சமைத்த அரிய தொழிலையுடைய அரங்கு ” 

(அடியார்க்கு ஈல்லார் உரை) எனவரும் பகுதியில் மாடக அரங்கின் 

இயல்பு விளக்கப்படுதல மக.
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வெண்றா . 

தெள்ளுபுன ப லாடிச் சிவனை நினைந்.தே களபம் 

ஒள்ளியது சாபரண முற்றணிந்து--வள்ளிதாய் 

வந்து கொலுவிருந்தான் மற்று மறைஞருடன் 

இந்திரனைப் போல வினிது, (qs): 

விருத்தம் 

புரிவரன் புராண நூலோர் புரோஇதர் புலவர் மிக்க 

அரிதின்மெய்க் கணிதஞ் சொல்வோர் அந்தணர் 
[(குலத்திலுள்ளோர் 

பரிவுறு பரதம் வல்ல பாடக னாடகத்தோர் 

கருதிடும் வணிகர் வாம பாகத்திற் கலந்துசூழ . (௫௨) 

குலவிய மரபு குன்றாக் கொற்றவர் குலத்தி லுள்ளோர் 

அலைகடல் மண்ட லீக ரருந்தவ ரமைச்சர் சேனைத் : 

தலைவர் மெய்க்காவல் செய்வோர் தலம்பெறு காணியாளர், 

வலமதில் மஇழ்க்து நோக்கி வாழுமிவ் வையர் தானே (௫௩) 

தேடுதற்கரிய சவனரங்கம் போல் ' 

நாடிய பாரின் நலம்பெறச் சமைத்துக் 

கூடிய சித்திரக் குண்டலி செலுத்தி 

ஆடிய பூமி யரங்கர் தானே (௫௪) 

ஆடல் செய்யு மரனரங்கத் தொகை 

பாடலுன்னிப் படிப்பவர் கேட்பவர் 

நாடுபோற்ற ஈவில் செல்வம் நல்லருள் 
நீடி நிர்த்தகர் நீணிலம் வாழியே (டூ) 

அரங்கலட்சணம் முற்றும் 

மத்தள சொரூுபஞ் சோதி மலரயன் வடி.வதாமே 

இத்தலத் தியத்துக் கெல்லா மிதுமுதல் முழவாமென்னில் 

வித்தக னாதவேத மியற்றொலி நந்திதானாய்ப் 
பத்திரி யங்கையாகப் பரிவுட னெடுக்கன்றேனே (௬௬) 

சிவாசலப திதுணை
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அரங்கவிலக்கணம்” 

இருமகள் மருவரங்கத் திலக்கணத் தரன்செய் நிர்த்தம் 

பரவவீ தமைக்க வுன்னிப் பகர்வெகு தானிய வாண்டில் 

விரவுபூரணை யோண த்தில் மேவுபஞ்சமிநாட் பூவில் 

இரமெ ஸனீசானதிக்கிற் சிறப்புடன் முகுத்தஞ் த 
௭ 

செய்கணைக் கணுவோர் சாணாய்த். இகழுங்கோலினில் 
நாலாறு 

பெய்விர லங்குலத்தாற் பேர்பெறு ழ்மேற் பன்னாள் 

எய்துதற் குத்தரத்தி னிரு நான்கு முழமாய்ச் சூழ 
எய்தி வெள்ளியினாற் பண்பி னிசைத்துச் சந்தனத்தூ 

ணாட்டி (௫௮) 

நாட்டு முத்திரமேற் கைகள் நான்கு இக்கினுங் கொண் 

டேற்றித் 
தீட்டுசெம் பொற்றகட்டாற் றிருந்தமேய்ந்தேமேல் 

கழ்பால் ' 

நீட்டு முத்தரத்திற் சாளரஞ்செய்து கிற) தேக்கற்பூர் 
தோட்டளி முரலும் வாய்தல் துலங்கவுண்டாக்க யுள்ளாய் 

(௫௯) 

, உள்ளிலங் கங்கு வட்டத் துவார பாலகருங் &ழ்பால் 
தெள்ளிய வீரவி யங்கித் திக்கனி லனலாந் தெற்கின் 

உள்ள தெட்சணா முகூர்த்த முடனிருதியிற் கணேசன் 

வள்ளிய வருணனிற் சேனாபதி வாயுதிக்கல் (ai) 

  

நடனமண்டபம் கழக்குமேற்கு அறுபத்து நான்கு தச்சுமுழ 
நீளமும் தெற்குவடக்கு முப்பத்திரண்டு தச்சுமூழ அகலமும் உள்ள 
தாஇயும் 8ழ்தீதிசை வாயிலும் கதவுநிலையும் சாளரங்களு முள்ளதாஇ 
யும் இருக்கவேண்டும் என்பர் அரபத்தநாவலர், இது பிற்கால 
அமைப்பு முறையினைக் குறித்ததாம், 

௬௭. 1. மூன்சொல்லிமுடித்த அரங்கவிலக்கணமே மீண்டும் வருத 
லின் இப்பகுதி வேறொருவர் கூற்றென்பதும் இது தொகுப்பு நூலா 
தலின் ஒருபொருள்பற்றிய பலர் கருத்தையும் இணைத்துரைக்கும் 
மூறையால் இப்பகுதி மீளவும் கூறப்பட்டிருத்தல் கூடுமென்பதும் 
கருதற்பாலனவாம். இப்பகுதியில் ௬௩ மூதல் ௬௮ வரையுள்ள 
பாடல்களும் ௭௨-ம் பாடலின் முதலடியும் ஏட்டிழ் சிதைந்து காணப் 
படுகின் றன,
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இக் லாபத்தாரணன் இகள் வடக்கிற் சண்டேசன் 

மிக்குறும் வட£ழ்ப்பாலில் வயிரவன் மண்ணில் வேதன் 

செக்கர்வான் மாயன்றானுக் தேவர் மற்றோருஞ் சூழப் 

புக்கு சாடகசாலைக்குட் புனிதன்கிர்த்தஞ்செய் காலை (௬௧) 

காலையில் ஈந்திமத்த எம்புடைத் திடச்சங் தே 

மேலுந்தும் புரர்கள்பாட விதத்திற்பார்ப் பதியார்தாளம் 

கோலிடவொத்த தேவர் மற்றுளோ ருவர்திறைஞ்ச 

ஆலம துண்டகண்டன் அருநடம் புரிர்தானாங்கே (௬௨) 

ஆங்கவ னடம்புரிந்த அரங்கம்போற் சமைத்துப் ட, 
பொற்பட் 

டோங்குமேற்கட்டி........... லிதற்பனங்கள் 

தேங்கிள நீர்பலம்பூத் இகழ்கணைக் கதலித்தாறு = 

மாங்குழை கொடிக ளின்ன வயங்டெவே யமைத்து (௬௩) 

அமைக்கு ரீடரங்கத்தின்பா லாடுதற் குரிய பாவை 

இமைக்குறா மாயை யியலுரு வூியார்கச்சி 

யுமைக்கு மேகம் பருக்கு முயர்நிர்த்தம் புரியப் பாரிற் 

TT வாமன மவபலாதை சலனானை 2 சாதியிற் றளிகையாரில் (௬௪) 

இனியதேன் கனிபால் கன்ன லியலுந் தெள்ளமுதிற் 
செய்த 

தனையநல் லுருவங் காம ரதிமலர்த் திருவேயென்னக் 

கனைகடற் புவியிற் காமுகர் மடலேந்த 
னையின மெழுதினாலுமெழுதாச் 

சேயிழையையாண்டில் (௬௫) 

௪௨௪௪௧ ௨௨௫ ௨௨௧௨ 

, ௬டு. ஐயாண்டில் என்றது ஐந்தாம் வயதிலேயே பரதம் பயிற்றச் 
தொடங்கல் வேண்டும் என்னும் மரபிசனச் குறித்து கி.ற்பதாம், 
“ ஏழாண் டியற்றியோ ரீராறுண்டிற், சூழ்கமன் மன்னர்க்குக் காட் 
டல் வேண்டி” என்னும் அரங்கேற்று காதையடிகளுக்கு “* ஐயாண் 
டில் தண்டியம் பிடிப்பிதீது ஏழாண்டு இயற்றுவித்துப் பன்னீ 
ராண்டில் வீரக்கழல் சூழ்ந்த காலினையுடைய சோழன் கரிசாற் 
பெருவளத்தானுக்கு அவன் அவையரங்கேறிக் காட்டலை விரும்பி?” 
என அடியார்க்கு நல்லார் கூறிய உரை இவண் ஒப்புநோக்கத் 

தகுவதாம், 
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ஆரமாம் பேதை பக்குவத்தருக....... திடு 

தேரவிம் மயிலை யென்ன த்திகழ் கெல்லிக் காப்புமஞ்சள் 

போரமஞ்சன நீராட்டிப் பொன்............ சாந்து 

சேரவே தரித்தும் ஆசான் சிறப்புடனுவக்குங்காலம் (௬௬) 

காலம் வேதி............ இியலரங்கேந்த 

மாலைகள்நாற்றித்தபம் வளர்கெவ்வியம் புண்ணியாகம் 

கோலவே யியற்றி ஓசை குறைவற வட்டதிக்கி 

னாலுஞ் சூழுலகபாலர்களையு மர்ச்சித்தன் பாக (௬௭) 

அன்பிற்பூசனை  றணகய வை யோமங்களையியற்றி 

இன்பிற்றூ பதீபங்கொண் டியல்பாத்தியபூசை செய்து 

நன்பினெற்............ தெழுதிச் செய்யப் 

பொன்புனைமாதை யந்தப்பூவினில் நிருத்த மூன்னில் (௬௮) 

முன்னமே சயந்தன் பெற்ற மூங்கில் நன்னீரதாட்டிப் 

பொன்னின் பட்டாடையாங்கே புனைந்தே 
ஊர்வலஞ் செய்தாங்கே 

பன்னுமத்தண்டியத்தைப் பற்றியே ௩டஞ்செய்விக்கும் 

அந்நிலை மேளதாளம் அதிரிடிபோல் முழங்க. (௬௬) 

  
  

௬௩. இந்திரன் அவைகச்களத்து ஆடல் நிகழ்த் தும் உருப்பசியும் 

இந்திரன் மகன் சயந்தனும் ஒருவரையொருவர் விழைந்தமையறிந்த 

அகத்தியமூனிவரது சாபத்தால் உருப்பசி தளியிலார் குலத்து 

மகளாஇயும் சயந்தன் அவள் ஆடல் நிகழ்த்துங்கால் தலைக்கோலாக 

வும் இவ்வுலலிடைத்தோன் றினர் என்பது இளங்கோவடிகள் சுட்டும் 

பழங்கதையாகும், இதனை ௭௬ ஆம் செய்யுளில் இர் நூலாசிரியருங் 

கு.றிப்பிட்டுள்ளார்.
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முழங்கு ஈன்னடன மீசன் முயல்விஇப்படி செய்வித்து 

விளங்கிய கோயிலின்பால். மேவிவீழ்க் இமைஞ்சப் 
போற்றிக் 

தழங்கு மங்கிலிய காணைத் தரித்தபி* ஸில்லமீதில் 

உளங்களித் இனிதின்மேவி யுற்.றவர் மற்றோர்க்கெல்லாம் 
(a) 

ஆமென விருந்து செய்வித் தன்றுதொட்டேபல் பாடை 

பாமிகு மிசையிராக பரதநன் னடம் பயிற்றித் 

தேமிகு தேவர் சன்ன இயிலரங் கேற்றி யென்றும் 

பூமியில் வாழி நிர்த்தம் புரியுமிவ் வரங்கின் வந்து (௭௧) 

ரர ட. யரசனுக்டெதுபாகம் 

நிரந்தர கோவினைஞ்சா ணீளத்தினளவே நின்று 
பரந்த சங்தேத்தான பதாகைக்கைத் தலங்கள் ூக்கித் 

தரம்பெறு சவுட்டம் வாங்கஞ் சதுரமதாக கின்றாள் (9௨) 

நின்றதோர் விஷ்ணுவாகும் நிறைவிழியொளியதாகும் 
மண்டல லிங்கமாகும் வாணுத லுமையே யென்னத் 

தெண்டிரை சத்தியாகச் சீர்பெற விதனை யாய்ந்து 
வண்டுசேர் குழல்மாதேந்தி அஞ்சலி செய்யலுற்றாள் (6௩) 

அரங்கலட்சணம் முற்றும் 

சந்திநீர்த்தம் புட்பாஞ்சலி 

மலரவன் சம்பை மகவான் மட்டையம் அக்கினி 

Quel தாளக்தான் சண்டன் 
குலவுசச்ச புடம்கிருஇு சாசபுடம் வருணன் 

 பிறத்தியாங்கங் கூறும் 

கலருமனி லன்புயங்கத் தஇராசிதமாம்வன்ன மட். 
டிகையே கும்பந் 

திலதமதி நுதலணங்கே ரசன்வனம் தாளமெனச் 
செப்பும் தானே (de) 

  

எம். மங்கிலிய காணைத்தரிதீதல் என்பது தளியிலார் மரபில் வந்த 
பெண்களைக் கோயிழ்குரிமையாக்குஞ் சடங்காகும். இதனை இக்காலத் 

"தார் பொட்டுக்கட்டுதல் என்ப, இவ்வழக்கம் ஆடல் மகளிர்க 
மூண்டென்பதனை முன்னையோர் யாருங் கூறிற்றிலர். எனவே இது 
மிகமிகப் பிற்காலச் துத்தோன் றியதெனக் கருதவேண்டியுள.து,
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இருசரணமது குவித்து மிடைகேரே பிரித்து 

மிலங்கு மருமநக்தோளு மருங்கொசியக்குனித்த 

தருமிருகை மலர்விரித்தே தாழ்வாய கழுத்தும் 

தயங்கவுள்ளாய் வளை த்துவிழி தட்டம௫ழிறையின் 

உருமருவ அனுமனைப்போ லுறுதிபெற நின்று 

உருபமது தனைக் காட்டியோங்கியிட வினிதாய் 

வருவது புட்பாஞ்சலி யாகும்கிர்த்தர் தனையே 

மாதொருபாகன் றனக்கு மகழ்வதியற்றுவாயே (9௫) 

இமையவர்கோ னவையிலிருக் துருவசி யாழ் வாங்கி 

யியல்வண்ணம் பாடுதல்கண் டிந்திரன் சொஜற்சயந்தன் 

அமையா முகங்கொடழ வதனைப்பார்த் திவளும் 

யாழ்விதிபோய்ப் பாழ்படலா யழையவறைந்தவரைச் 

  

௭௬.  இச்செய்யுளிற் கு.றிக்கப்பட்டகதை '* தெய்வமால் வரைத் 

திருமுனியருள, எய்தியசாபத் இக்திர சிறுவனொடு, தலைக்கோற்று 

னத்துச் சாபம் நீங்கிய, மலைப்பருஞ் சிறப்பின் வானவர் மகளிர் ”” 

(அரங்கேற் 1-- 4) எனவும் ** இந்திர சிறுவன் சயந்தனாகென, 

வந்தனைசெய்து வழிபடுதலைக் கோல் '' (அரங்கேற் - 119-180) என 

வும் சிலப்பதிகாரத்து மூன்னரே குறிக்கப்பட்ட பழங்கதையாகும், 

॥ இருந்திய பொதியி லருந்திறலகத்தியன் 

சுந்தரமணிமுடி யிந்திரன் மகனை 

மாணாவிறலோய் வேணு வாகென 

விட்டசாபம் பட்ட சயந்தன் ் 7] 

சாபவிடை யெமக்கருள் தவத்தேயென்று 

மேவினன் பணிந்து மேதகவுரைப்ப 

அருந்தவ மாமுனி தமிழ்க்கூத்தியர்க்குத் 

இருந்திய தலைக்கோற் முனந்தீருமென் 

௮வனினிதுரைப்ப வாவர் தனனென் '' 

என் நூன்முகத்துள்ளும் இக்கதை குறிக்கப்பட்டமமை காண்க், 

உருப்பசியின் சாப வரலாறு சிலப்பதிகாரம் கடலாடு காதை 

யுரையில் ' வயந்தமாமலை நயந்த மூனிவரன் ' எனத்தொடங்கும் 

அகவற்பாவில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள து,
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சிமையமலை முனிசெக த்தே G தவர்கள் தங்கணிகை 

சேர்மூங்கி லாகவெனச் சபிக்கவவர் பணிய 

உமையவள்கோன் நடம்பயில்மின் னாய்த்தலைக்கோ லாகி 

உற்றுங்கள் சாபமது நீங்குமென்றா னுவந்தே, (௭௬) 

தேவாரத்துக்குப் பண் 

அந்தாளிக் குறிஞ்சி பழந்தக்க ராக மாங்காந்தார 
பஞ்சமந்தக்கேசி 

இந்தளங் காகத் வியாழக்குறிஞ்சி யியல் நட்டபாஷை 

பு.௰ரீர்கொல்லி 

தந்தபழம் பஞ்சுரம் பஞ்சமங்கு றிஞ்சி த்க்கராகஞ் 

சீகாமரம் நட்டராகம் 

வந்தகெள?ூக மேகராகக்கு.றிஞ்சி வளரீரொன்பான்பண் 

தேவாரத்துக் கியற்றே, (௭௭) 

HHSC சிரமு மத்தங் கைவிரல் ் 

தங்கரு பக்கம் தயங்கிய வல்குல் 

பாதமோ டாறும் பகர்ந்தன ரிதற்கே (௭௮) 

உபாங்கம் புருவ முயர்தரு நாசி 

பாங்கம்பிற கண்ணனுதிய கபோலஞ் 

சிபுகமொ டாறுச் தெரிந்தனரிதற்கே (௭௯) 

பிறத்தி யாங்கம் பிறங்கிய கழுத்துத் 

தரத்தன விருதோள் தாளந்துதவுதர 

முதுவே யூரு முழங்கிய கணைக்காற் 

பொதுவென வாறும் புகன்மன ரிதற்கே, (ad) 

அந்தமுடி. கண்கை;காலுமங்கம் 

அன்பினிய வுபாங்கமொடு பிரத்தியாங்கம் 

வந்ததிறனாகநுனி முகிழ்தோள்மார்பு 
வயிறுந்து விரல்மருங்கு தொடையுபாங்கம் 

  

௭௭, இச் செய்யுளிற் குறிக்கப்பட்ட பதினெட்டுப்பண்களும் 

தேவாரத்தில் பயிலப்பெம்,மவை, 

9
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FES HS OD புருவமனு கபோலங் காது 

பற்ளெரும் பிடர்முதுகு சகணமெட்டு 

முந்துவிழி செலாதவிடம் பிரத்தியாங்கம் 

மூஹையறிந்து குறுமுனிவன் மொழிந்தவாறே. (௮௧) 

கச்சை முந்திக்கு வெண்பா 

உடை முலைசூள் கச்சைமுன மோங்குமுந்தி பின்தட் 

டிடை சுற்றுக் கச்சை யிதனை--யடையப் 

் பரிவுற்மே ஐவகையும் பத்திரகா ளிக்குச் 

சரசுவதி யீந்தவரர் தான். (௮௨) 

வெண்பா 

ஆத்மதத் துவராலா மும்வித்யா தத். துவமேழ் 

சாற்றுசவ தத் துவமைந் தாகுமே--போற்.றிலிவை 

முப்பத்தா முங்கருவி முப்பதுடன் முப்பதெனச் 

செப்பிற்றொண் ஸணுற்றாருச் தேர், (௮௩) 

எ-து. ஆன்மதத்துவம் காலாறாுவன : இஇிற்பூதம் ஐந்தா 

வன பிரிதிவு அப்பு தேயு வாயு ஆகாசம் ஆக-௫௬. ஞானேக் 

'திரியம் ஐந்தாவன (பொ.றிகளாவன) சுரோத்திரம் தொக்கு 

சக்ஷ£ா சிங்குவை ஆக்கிராணம் ஆக-௬, கன்மேந்திரியம் ஐச் 

தாவன வாக்கு பாதம் பாணி பாயுரு உபத்தம் ஆக-ர௬, கரணம் 

நான்காவன மனம் புத்தி ஆங்காரம் சித்தம் ஆக-௪, ஆக ஆன்ம 

தத்துவம்-௨௪, இனி வித்தியாதத்துவம்ஏழாவன காலம் நியதி 

கலை வித்தை அராகம் புருடன் மாயை ஆக-௭, சிவதத்துவம் 

ஐந்தாவன சுத்தவித்தை ஈசுவரம் சாதாக்கியம் சத்தி சிவம் 

ஆக-௬. ஆகத் தத்துவம் முப்பத்தாறும்கண்டுகொள்க, 
  பவன 

௮௩, இத்தத்துவங்களின் விரிவினைச் சிவஞானமாபாடியம் முதலிய 

சைவசித்தாந்த நூலுரைகளிம் கண்டு தெளிக,
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இனிப்புறக்கருவி அறுப துக்கும் விரு த்தம் :-- 

பூ தகாரியமையைக் தும் பொருந்துவசனாதி யைந்தும் 

சாதமனாடிபத்துந் தயங்கிய வாயு பத்தும் 

ஏதவேஷணைகள் மூன்றும் எய்திய வாக்கு நான்கும் 

ஆதியாங் குணங்கள் முன்றோ டறுபதும் புறமதாமே (௮௪) 

எ.து, இதிற்பூதகாரியம் ஐயைந்தாவன :-- இவழற்றிற் 

பிரிதிவின்கூறு மயிர் எலும்பு நரம்பு தோல் இறைச்சி 

ஆக--௫. அப்புவின் கூறு நீர் நிணம் உதிரம் சுகீகலம் மூளை 

ஆக--௫. தேயுவின் கூறு பசி சோம்பு பயம் மைதுனம் உறக் 

கம் ஆக--௬, வாயுவின்கூறு ஓடல் இருத்தல் நடத்தல் 

கடத்தல் தவழ்தல் ஆக--௫. அகாசத்தின் கூறு வெகுளி 

லோபம் மோகம் மானம் ஆங்காரம் ஆக--௬, ஆகப்பிரிதிவின் 

  

௮௪, பூத முதலாகிய தத துவங்கள் பரிணமித்துக் தாதீதுவிகங்களாய் 

உடம்பாமென்பர்.  “பூதங்களைந்தும் தத்தம் தன்மைறீங்கி மண் 
உடம்பாயும், நீர் வாயாயும், இச கண்ணாயும், காற்று மூக்காயும், ஆகா 

யம் செவியாயும் மின்று உடம்பாம். பொ.றிகள்தோறும் வினியோகப் 
பட்ட புலன் சுவைமுதல் ஐந்துவகைப்படும், இவ்வைந்தும் பொறி 

யைந்தினு மேறி, மண்ணால் உடம்பு கருயும், நீரால் வாய் சுவையா. 

யும், தியாற் கண் ஒளியாயும், காற்றால் மூக்கு சாற்றமாயும், வானாற் 
செவி ஓசையாயும் வந்து உடம்பாம்'” என்பர் அடியார்க்கு ஈல்லார். 

மண்ணின்பகுதி ஈரம்பு இறைச்சி என்பு மயிர் தோல் என 

ஐந்து, நீரின்பகுதி நீர் மூளை சுக்கிலம் நிணம் உதிரம் என ஐந்து. 

பசி சோம்பு மைதுனம் காட்சி நீர்வேட்கை 

தென்ற தீக்குணமோ ரைந்து--மொ௫ிகின்ற 

போக்கு வரவுநோய் கும்பித்தல் மெய்ப்பரிசம் 

வாக்குடைய காற்றின் வகை, 

என்பது தீயின்குணமும் காலின்குணமும் உணர்த்துகின்றது. 

ஆவன : ப, சோம்பு, மைதுனம், காட்சி, நீர்வேட்கை யெனவிவை 

தீக்குணம், போக்கு, வரவு, நோய், கும்பித்தல், பரிசம் என விவை 
காற்றின் குணம்.
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கூறு ௨௫, இனி வசனாதி ஐர்.தாவன வசனம் கமனம் தானம் 

விசர்க்கம் அனந்தம் ஆக--௫, நாடிபத்தாவன இடை, பிங் 

கலை, சுமுமூனை, காந்தாரி அத்தி சிங்குவை புருடா சங்கினி 
இலம்புழை ஆக-ம்.*வாயு பத்தாவன பிராணன் அபானன் 

உதானன் வியானன் சமானன் நாகன் கூர்மன் இருகரன் 
தேவதத்தன் தனஞ்சயன் ஆக--ம், ஏடணைமூன்றாவன அர்த்த 

வேஷணை, புத்திரவேஷணை உலகவேஷணை ஆக--௩, வாக்கு 

நான்காவன சூக்குமை பைசநீதி மத்திமை வைகரி ஆக--௪, 
இனிக் குண மூன்றாவன இராசதம் தாமதம் சாத்துவிகம் 

ஆக--௩, அக அறுபது புறக் கருவியுங் கண்டுகொள்க, 

  

ஓங்கும் வெகுளி மதமான மாங்காரம் 
நீங்கா வுலோபமூட ஸீவ்வைந் தும்--பாங்காய 
வண்ண மூலைமடவாய் வானகத்தின் கூறென்ருர் 
எண்ணிமிக நூலுணர்ந்தோ ரெண். 

இஃது ஆகாயத்தின் குணம் உணர்த்துகின்றது. ஆவன : 
வெகுளி மதம் மானம் ஆங்காரம் உலோபம் எனவிவை.'' என 
விளக்குவர் அடியார்க்கு நல் லார், 

இங்கெடுத் துக்காட்டிய பகுதியில் இந்நூலுரை ஒரு. சிறிது 
வேறுபடுதல் காண்க, 

வசனம்--உரைதீதல், கமனம்- நடத்தல், தானம்--கொடுத்தல், 
விசர்கீகம்--வீடுத்தல், ஆனந்தம்--இன்புறுதல், 

இவையைந்தும் கன்மேந்திரியமைந்தின் தொழில்களாம். 

44 இடைபிங் கலைசுமுனை காந்தாரி யத்தி 
புடைகின்ற சங்குவை சங்கினி. -பூடாவோ 
டங்குகு கன்னி யலம்புடை யென்றுரைத்தார் 
'தங்குதச சாடிக டாம். 

த௪ நாடிசகளாவன : இடை, பிங்கலை, சுழுமுனை, காந்தாரி, அத்தி, 
சங்குவை, சங்கினி, பூடா, குரு, சன்னி, அலம்புடை எனவிவை ”’ 
எனவரும் அடியார்க்கு ஈல்லார் உரைப்பகுதி கொண்டு இர் நாரை 
யைதீ திருத்திக் கொள்க, 

அபானவாயு மல மூதீதிரங்களைப் பெய்விகீகும். உதானன் 
கண்டத்தானத்தில் நிற்கும். வியானவாயு போக்குவரவு செய்து 
இயங்கப்பண் ணும், சமானவாயு அறுவகைச் சுவையையும் அன்னதீ 
தையும் பிரித்து எழுவகைதீ் தாதுவின்சண்ணும் கலப்பிச்கும், 
கூர்மன் இமைப்பும் விழிப்பும் உறக்கமும் உணர்ச்சியும் பண்ணும். 
நாகன் விக்கலையுண்டாக்கும், கிருகரன் கோபத்தைப் பண்ணுவிக்கும். 
தேவதத்தன் உடம்பெரிப்பைப் பண்ணுவிக்கும், தனஞ்சயன் 
பிராணன் போனபின்னும் உடம்பை விடாதேகின்று மூன்றாகாள் 
உதஇப்பிதீது உச்சந்தலையிற் பிற்கூற்றிலே மூன்று நெற்கிடை 
வெடித்துப் போகும் என்பர். இவற்றின் விரிவெல்லாம் அரங்கேற்று 
காதை அடியார்க்கு ஈல்லாருரையிற் காண்க,
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துவத்தையுங் கூட்டித் தொண்ணூற்றாறு தத்துவம், இதன் 
பரிணாம மனைத்தும் விரித்து உண்மைத் FF HUE கட்டளையில் 

ஆசான்கண் அகமார்க்கமாகக் கேட்டறிர்துகொள்ளவும், 

தத்துவம். முற்றும். 

சரீரத்தின் ஒசை பிறக்குமாறு 

ஓசையும் ஈசனும் ஓக்கு மெனவுலூல் 

வாசகப் பட்டு வருதலால்--ஒசையை 

மெய்யகத்தா லன். றி விஷவவொண்ணா தென்னுமிவை 

வையகத்தார் சொல்லும் வழக்கு (௮௫) 

எ-து. இப்படி கண்டுகொள்க, இவ்வுடம்பில் இசைக் 

குற்ற சரீரத்தினளவு தன்அங்கலியால் தொண்ணூ ற்றாறு 

அங்குலி, இதின்மேலே காற்பத்தேழரையங்குலியும் இதன் 

BC காற்பத்தேழரை யங்குலியும் விட்டு நடுவில் நின்ற ஒரங் 

குலமும் மூலாதாரமாமென் றவாறு. 

இசைக்கு எருத்துற்பத்தியாவன 

ஆதாரம் பற்றி யசைவு 'ராசுளெழுத்சா 

மூதார்ர்த மெய்யொர கதை ”மூன்கொண்டு-போதாரும் 

259 யிடைவளியா லோங்கி *யபிடை பிங்கலையால் 

வர் இடுமே* லோசையாம் வைப்பு, (௮௬) 

  

அர. என்பது இசைக்குப் பிறப்பிடமாயுள்ள அதாரமூணர்த்து 

கின்றது, இவ்விசைக்குப் பிறப்பிடமாயுள்ள ஆதாரதீதினை 

் துய்ய வுடம்பளவு தொண்ணூற்று றங்குலியா 

மெய்யெழுத்து நின் றியங்கு மெல்லக்தான்--வையத் 

திருபாலு ரநாற்பதோ டேழ்பாதி நீகீஇக் 
கருவாகு மாதாரங் காண், 

எனவரும் இலப்பதிகார அரார்கீகுுல்லாருரை மேற்கோள் 
வெண்பா இனிது விளக்குதல் காண்க, 

௮௬, இப்பாடல் நிலப்பதிகாரதீதில் அடியார்க்கு நல்லார் 
உரைமேழ் கோள்ளாக எடுத்தாளப்பெற்றுள து. 

பாடவேறுபாடு - 'யசைவ, 3யெழுக்து, ”யோங்கு, *வந்துமே,
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எ.து. சரீரத்தஇனோசை பிறக்குமாறு :--ஆதாரம் பற்றி 

யென்றது மூலாதாரத்தைப்பற் றி யென்றவாறு, மூலாதார 

நாதம் மெய்யெழுத்தை முன்கொண்டென்பது, அசைவுமுதலா 

இய வுயீரெழுத்துக்கள் மூலாதாரந்தம்' மெய்யெழுத்துக்களை 

மூற்கொண்டு உந்திமுதலாய் இடைபிங்கலையி னாதாரத்தாலும் 

வந்து வாயுவாம் ஓசையா மென்றவாறு, இந்தச்சரீரம் இடை 

பிங்கலை சுழுமுனையினாலும்"  பீர்க்கங்கூடுபோன் திருக்கு 

Quer mar gy", 

உந்தியிற் றோன்.றி உதானவளியிற்பிறக்து 
கநீதமலி நெஞ்சுதலைக் கண்டத்து-வந்ததற்பின் 

நாசிநடா வண்ண மிதழெயிறு சேர்ந்தொலியே 

பேசு மெழுத்தின் பிறப்பு, (௮௭) 

எனவும் 

ஐவகைப் பூதமு மாய சரீரத்து 

மெய்பட 'நின் றியங்கு மெய்யெழுத்தாற்--றுய்ய 

பொருணாடி£ நின் றியங்இப் பு்தியா லோங்கி* 

வருமா மெழுத்துடன்பின் வந்து,* (௮௮) 

எனவும் இந்த இரண்டு வெண்பாவுக்கும் ஆசான் சொன்ன 
படி தாற்பரியங் கேட்டறிந்து கொள்ளவும், 
  

மூலாதார அந்தம் - மூலாதாரம் இறுதியாக என்பதுபொருள். 

 தசநாடிகளாவன இடை. பிங்கலை மூதலியபத்தும், மூலா 

தாரத்து எழுபத்திராயிர நாடிகளும் பீர்ச்கங்கூட்டின் மூன்று 

கண்ணும்போல இடை பிங்கலை சுழுமுனை யென்னும் மூன்று 

நாடிகளுமாய் Bea iar nm சுழமுமூனையொழிய இரண்டானும் 

மேனோக்கியேறி இரண்டுமூக்கானும் ஓரோர் பாரிசத்து ஐந்து 

நாழிகையாககீகொண்டு ஒருமாத்திரையில் நூற்றிருபத்தைந்து 
சுவாதமாய் ஒரு சுவாதத்திலே பன்னீரண்டங்குலியளவு புறப்பட்டு 

நாலங்குலிதேய்ந்து எண்விரலடங்குகின்றது பிராணவாயுவெனக் 
கொள்க'' (சிலப்-அரங், அடியார்க்கு ஈல்லாருரை) எனவரும் பகுதி 

ஈண்டு கினைச்கத்தக்கது, 

௮௮. *ிலப்பதிகார உரைமேற்கோள் (சிலப் - அரங்கேற்று) 

1 மெய்பெற, 8 வொருநாடி, 3 யுந்திமேலோங்க, 4 வருமா 

லெழுத்துடம்பின் வந்து. பா, வே,
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ம்கரத்தி னொற்றா.ற் சுருதி விரவப்! 
பகரக் குறினெடிலாற் பார்த்து”--நிகரில்லாத் 

தென்னா தெனாவென்று பாடுவரே லாளத்தி 

மன்னாவிச் சொல்லின் வகை, (௮௯) 

எ.--து, முன்சொன்ன வெழுத்தினது ஓசையாவன மகரத்தி 

னொற்்றிலே நகரத்தையுச்சரித்துக் கொள்கவென்றவாறு, பக 

ரிற் குறில் நெடிலாற் பார்த்தென்பது, முன்சொன்ன நகரத் 

இனைத் தொழிற் செய்யுமிடத்துக் குற்றெழுத்தானும் நெட் 
டெழுத்தாலுஞ்” செய்யப்படும். அவை அச்சுப் பாரணை 

  

௮௯, சலப் உரைமேற்கோள் (அரங்கேற்றுகாதை) 

1, விரவும் 9, பகருங் குறினெடில்பாரித்து, பா, வே, 
இச்செய்யுட்கு அடியார்க்கு நல்லார். தரும் விளக்கம் பின்வருமாறு :-- 

* இனி ஆளத்தியாமாறு உணர்த்துகின்றது; *மகரத் .. 
ams” முதலிம் பாடுமிடத்து மகரத்தினொற்றாலே மாதத்தை 

உச்சரிக்கு மரபு பகரிம் பாரித்து முற்கூறிய நாதத்தினைத் தொழில் 

செய்யு மிடத்துக் குற்றெழுத்தாலும் நெட்டெழுத்தாலும் செய்யப் 

படும். அவை அச்சு பாரணை யென்று பெயர்பெறும். அச்சுக்கு 

எழுவாய் குற்றெழுத்து. பாரணைக் கெழுவாய் நெட்டெழுத்து. 

HFS தாளத்துடன் நிகழும். பாரணை கூத்துடன் நிகழும், ஆளத்தி 

செய்யுமிடத்துத் தென்னா வென்றும் தெனாவென்றும் இரண்டசையுங் 

கூட்டித் தென்னாதெனா வென்றும் பாடப்படும், இவைதாம் 

காட்டாளத்தி நிறவாளத்தி பண்ணாளத்தி யென மூன்று வகைப் 

படும். இவற்றுட் காட்டாளத்தி அச்சுடன் நிகழும். நிறவாளத்தி 

கிறங்குலையாமற் பாரணையுடன் நிகழும், பண்ணாளத்தி பண்ணையே 

கருதி வைக்கப்படும் '' என்பதாம். 

8 இங்குச் சுட்டப்பட்ட குற்றெழுத்தாவன ௮ இ ௨ எ. ஓ 

எனவிவை. நகெட்டெழுத்தாவன ஆ ஈ ஊ ஏ ஓஒ எனவிவை, 

 குன்றாக் குறிலைந்துங் கோடா நெடிலைந்து 

நின்றார்ந்த oscars தவ்வொடு--ஈன் ரக 

நீளத்தா லேழு நிதானத்தால் நின் றியங்க 

ஆளத்தி யாமென் றறி”
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யென்னும்பெயராம், அச்சுக்கு எழுவாய் குற்றெழுத்து, 

பாரணைக்கு எழுவாய் நெட்டெழுத்து, அ௮ச்சுக்குள் அகர த்துடன 

நிகழும், பாரண ஆகார முதல மெட்டெழுத்துடன டிகழும், 

 நிகரில்லாத் தென்னாதெனா வென்று பாடுவரேல் ஆளத்தி 

யென்பது, ஆளத்தி செய்யு மிட.த்துத் தென்னாவெனறும் 

தெனாவென்றும இரண்டையுங் கூட்டித் தென்னாதெனா 

வெனறும் பாடப்பமும், அவற்றுள் காட்டாள த்தியாவன 

௮ச்சுடன் நிகழும், நிறவாளத்தியாவன பிறங்குலையாமல் 

பாரணையோடு நிகழும், பண்ணாளத்தியாவன பண்ணையே 
கருதி வைக்கப்படும், 

எழுத்தினது ஓசை முற்றும், நிறவுற்பத்தி முற்றும், 
  

என அடியார்க்கு ஈல்லார்காட்டிய மேற்கோள்வெண்பா ஆளத் 

இக்கு மெலுமுரிய இலக்கணத்தினை யுணர்த்துகின் றது. மெய்யெழுச் 

தாகிய பதினெட்டெழுத்தினுள்ளும் மவ்வும் கவ்வும் தவ்வுமென 

இம்மூன்றுமல்லாத மற்மை மெய்யெழுத்துக்கள் ஆளத்திககு வரப் 

பெறு என இப்பாடலாலறியலாம். இம்மூவகை மெய்யினுள்ளும் 

மவ்வினம் சுத்தத்திற் குரித்தெனவும் ஈவ்வினம் சாளரத்திழ் குரித் 

தெனவும் தவ்வினம் தமிழ்க் குரித்தெனவும் இவை இங்ஙனமன்ுறி 
ஓரொருகால் விரவவும் பெறுமெனவும் அடியார்க்கு கல்லார் கூறுவர். 

இசைப்பாவுக்குரிய ஓசையைச் சுத்தம் சாளகம் தமிம் என மூவகைச் 

சாதியோசையாகப் பண்டையிசையாசிரியர் வகுத்த முமைமையினைக் 

கடலாடு காதையுரையில் இவ்வாசிரியர் கு.றிப்பிடுதலால் இங்கு ௮ம் 

மூன்றையுங் குறித்தவடத்தில் சாளரம் என்பது சாளகம் என்னுஞ் 

சாதியோசை என்பது புலனாம், எந்த மொழிக்கும் சிறப்பின் உரிய 

ஓசைக்கலப்பின்் றிக் தனித்த நிலையிலுள்ள இசையோசை சுத்த 

மெனவும், தமிழ் மொழி யொன் றிற்கேயுரிய சிறப்பியல் இன்னோசை 

தீமிழெனவும், பல்வேறு மொழிக்கலப் புடையசா யமைந்த 

கலப்பிசையோசை சாளகமெனவும் வழங்கப்படுமென ஒருவாறு 

உய்த்துணரலாம், 

இங்ஙனம் மூலாதாரம் தொடங்கிய எழுத்தின் காதம் ஆளத்தி 

யாய்ப் பின் இசையென்றும் பண்ணென்றும் பெயராம், இவ்வியல்பு 

*“பாவோடணைத லிசையென்முர் பண்ணென்ருர் 

மேவார் பெருக்கான மெட்டானும்--பாவாய் 

எடுத்தல் முதலா இருகான்கும் பண்ணிப் 

படுத்தமையாற் பண்ணென்று பார் ”” 

என்னும் சிலப்பதிகார மேற்கோள் வெண்பாவினால் இனிது: 

பூலனாம்.
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எழுத்துற்பத்தியாவன :-- 

நன்னூற்ூத்திரம் 
நிறையுயிர் முயற்சியி னுள்வளிதுரப்ப 
எழுமணுத் திரள் உரங் கண்டம் உச்சி 
மூக்கும் றிதழ்காப் பல்லண த் தொழிலின் 
வெவ்வே றெழுத்தொலி யாய்வரல் பிறப்பே, (௯௰) 

மொழிமுதற் காரண மாமணுத் திரளொலி 
எழுத்தது முதல்சார் பெனவிரு வகைத்தே. (௯௧) 

உயிருமூடம்புமாம் முப்பதுமு தலே. (௯௨) 

உயிர்மெய் யாய்த முயிரள பொற்றள 
பஃகிய இஉ ஐ ஒள மஃகான் 
தீனிகிலை பத்துஞ் சார்பெழுத் தாகும். (௩) 

உயிர்மெய் யிரட்டுநாற் றெட்டுய ராய்தம் 
எட்டுயி ரளபெழு மூன்றொற் றளபெடை 
ஆறே மஃகு மிம்முப் பானேழ் 
உகரமாறா றைகான் மூன்றே 
ஊளைகான் ஐன்றே மஃகான் மூன்றே 
ஆய்த மிரண்டொடு சார்பெழுத்துறுவிரி 
ஒன்றொழி முந்நரற் றெழுபா னென்ப, (௯௪) 

௯ம். உயிரினதுமுயற்சியால் உள்ளே நின்ற உதானன் என்னுங் 
காற்றானது எழுப்ப உந்தியினின்று மேலே எழும் செவிப்புலனாம் 
ஓலியணுக்கள், நெஞ்சு மிடறு தலை மூக்கு என்னும் இக்கான்டச் 
தையும் பொருந்தி உதடு, கா, பல், மேல்வாய் என்னும் இக்கான் 
னது முயற்கியால் வேறுவேறு எழுத்தொலியாய்ப் பிறத்தல் 
எழுத்துக்களின் பொதுப்பிறப்பாம். (கன்-14) 

ob. மொழிக்கு முதற்காரணமும் அணுத்திரளின் காரியமும் 
ஆகிய ஓலி எழுக்செனப்படும். அவ்வெழுத்து நூதலெழுத்தென்றும் 
சார்பெழுத்தென்றும் இருவகைப்படும், (கன்-58) 

௧௨, உயிரெழுத்துப் பன்னிரண்டும் மெய்யெழுத்துப் பதி 
னெட்டும் ஆகிய இவை முப்பதும் பிறவொலியின் சார்புவேண்டாது 
தனித்தனி எழுத்தொலிகளாய்ப் பிறக்தலின் முதலெழுத்தெனப் 
பட்டன, (ஈன்-59) 

௯௩, உயிர்மெய், ஆய்தம், உயிரளபெடை, ஒற்றளபெடை, 
குற்றியலிகரம், குற்றியலுகரம், ஐகாரக்குறுக்கம், ஓளகாரக் குறுக்கம் 
மகரக்குறுக்கம், ஆய்தகீகுறுக்கம் ஆகிய இவைபக்தும் பிறவெழுச் 
தொலிகளைச் சார்ந்து தோற்றுதலின் சார்பெழுத்து எனப்பட்டன. 
(ஈன்-60) 

௯௪, சார்பெழுதீதின்விரி முக்நூ ற்றறுபத்தொன்பதாம். 
(sor~61) 

6
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அவற்றுள், ௮ இ ௨ ௭ ஓக்கு.றிலைந்தே. (௯௫) 
oF ot oF MM Mar Gaye. (௬௭) 

இவைகுற்றெழுத்தும் நெட்டெழுத்துங் கண்டுகொள்க. 

ஆவியெனினும் உயிரெனினும் ஓக்கும். அவை, 

“அகர முதலாய் ஒளகாரமீருய் 
இகலில் புகலெழுத் தீராறு முயிரே” (௯௭) 

எகரஓகரமெய் புள்ளிபெற்,.றியலும்” (௯௮) 

என்றார் ஆசிரியர் அகத்தியனார். மெய்யெழுத்தாவன 

௧ங-சஞ-டண--த௩-பம-யர-லவ-ழள-,றன எனவிவை, 

ககரவொற்று முதலாய் னகரவொற்் றீருய்ப் 

பகருமொற்றெழுத்திவை பதினெட்டுமெய்யே”” (௧௯) 

இவை பதினெட்டெழுத்தும் மெய்யெழு த்தென் றவாறு, 

(மெய்யுடம் புறுப்பொற் றிவைதா மொருபொருள் 

செய்யுமென்று செப்பினர் புலவர்” (ஐ) 

(மெய்யினியக்கம் ௮அகரமொடு சிவணும்' (ஈக) 

'ககரமூதலாய் னகரமீருய் 

உயிர்மெய் யிரு நூ ற்றொருபத்தாறே ' (௨) 

இவை வல்லினவெழுத்து மெல்லினவெழுத்து இடையின 

வெழுத்து என மூன்றுவகைப்படும், அவை வருமாறு:--வல்லின 

வெழுத்து கசடதபற. மெல்லினவெழுத்து ங௩ஞ ண நமன, 

இடையினமென்பயரலவழலள எனக் கண்டுகொள்க. 
  

௯௫, ௬௬. ஒரு மாத்திரை யளவாய்கீ குறுகிய வோசையு/டையவை 
குற்றெழுத்தென்றும் இரண்டு மாத்திரையளவாய் நீண்டவோசை 
யுடையன நெட்டெழுத்தென்றுங் காரணக்குறி பெற்றன, 
(ser~64, 65) , 

௧௭, ௯௮. இவ்வீரண்டும் அகத்தியச் சரூச்திரமென இவ்வாூரியர் 
காட்டியதற்கேற்பவே பேரகக்தியச் சூத்திரத்து 9, 53 என்னும் எண் 
பெற்ற சூத்திரங்கள் முறையே இவ்விரு சூத்திரங்களையும் கருத்து 
வகையான் ஓத்துக்காணப்படுகின் றன, ் ் 

bb, 0, இச் சூதீதிரங்களின் ஆரியர் இன்னாரெனக் தெரிய 
வில்லை, 

॥௪, தொல் - எழுத்து, மொழிமரபு 18. 

॥௨. இன்ன நாலைச் சார்ந்ததென விளங்கவில்லை.
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மருவுமுயிர் மெய்யிரு gr M OGQu sor GUS 
மதுவெட்டா முயிரினள பிருபத்தொன்றேயாம் 

அருமையா மொழற்றளபு காற்பத்திரண்டாம் 

ஆனகுற்.றிய லிகர முப்பத்தேழாகும் 
வருவனகுற்றிய லுகர முப்பத்தாறுடனே 

வளரைகா ரக்குறுக்க மூன்றெளகாஷஞொன்றே 

தீருமஃகான் மூன்றாமொற் முய்தமிரண் டனை த்துஞ் 

சாற்றில்முக் நூற்றறுபத் தொன்பதெழுத் தாமே, 
டட. யாய 

எழுத்துவகை முற்றும், 

ஆணெழுத்து பெண்ணெழுத்து அலியெழுத்தாவன 2 

துற்ற வுயிர்க்குறி லும்முயிர் மெய்க்குறில் சுட்டிடிலாண் 

கற்று முயிர்நெடி லும்முயிர்மெய்நெடில் நாட்டிற் 
[பெண்ணாம் 

ஓ.ற்றுமவ் வாய்தமு மேயலி யென்றுர வோர் மூழ்ந்து 
கற்ற வெழுத்தின் விகற்பமிவ் வாறென்று கண்டனரே, 

(ஈச) 

எ-து, உயிர்க்குற்றெழுத்தும் உயிர்மெய்க் குற்றெ 

மூதிதும் ஆணெழுத்தாம், உயிர்நெட்டெழுத்தும் உயிர்மெய் 

நெட்டெழுத்தும் பெண்ணெழுத்தாம். ஒற்றெழுத்தும் ஆய்த 

வெழுத்தும் அலியெழுத்தாம், 

சொல்லுங் கசத நபமவவ்வுற்றஅ இஉஎஐ 

புல்லு மமுத வெழுத்தாம் புகல்மக ரக்குறுக்கம் 
செல்லு முயிரள பொற்றள பாய்தமுஞ் சேர்க்துடே 

கொல்லுகஈஞ் சென்பர்க ளாய்தக் குறுக்கமுங் கூடவென்றே 

பாடு) 

 எ-து--க்௪தநபமவ இவ்வேழும் ௮ இஉ எ. ஓ 

இவ்வைந்தும் ஆகப் பன்னிரண்டு எழுத்தும் அமுதவெழுத் 
  

Th. இச்செய்யுள் நன்னூல் எழுத்தியலில் சார்பெழுத்தின் விரி 

கூறிய 6 ஆம் சூச்திரத்தைத் தழுவி யெழுந்ததெனக் தோன்று 
இன்றது.
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தாகும், மகரக்குறுக்கம் உயிரளபெடை ஓற்றளபெடை 
ஆய்தம் ஆய்தக்குறுக்கம் இவை யனைத்தும் ஈஞ்செழுத்தன்ற 
வாறு, 

அந்தணர் சாதிக் குயிர்பன் னிரண்டுக ஙசஞ டண 
தந்த பதினெட்டு மாமரசர்க்கு த நபமயர 

வந்தனவாறும் வணிகர்க்கு லவ றன வென்னுமகான் 
கந்தமில் சூத்திரர்க் கா மழ ள வென்றிரண்டாகு 

மன்றே, (ஈக) 

எ-து.--அந்தணர் சாதிக்கு உயிரெழுத்துப் பன்னிரண்டும் 

உயிர் மெய்யெழுத்தில்கங௪ஞ டண ஆறுமாகப் பதினெட் 

டெழுத்துமாம். சத்திரியர்க்கு தஉபம௰ய ர இந்தஆழறெழுத்து 
மாம். வணிகர்க்கு ல வ றன இந்த நமான்கெழுத்துமாம். 

சூத்திரர்ககு மள இந்த இரண்டெழுத்துமாம். ஆக முப்ப 

தெழுத்தும் நான்கு வருண த்திற்கும் ஆமென் றவாறு., 

சரா றுயிர்படைத் தானயன் ஈரொன்ப தாமுயிர்மெய் 

பாராரு மீசன் இருமால்செவ் வேள்வா சவனருக்கன் 

ஏராரு௩் திங்கள் இயமன் வருணன் குபேரனென்பான் 
பேரா னவர்கட் கிரண்டெழுத் தாகப் பிரித்தறியே, (௭௭) 

எ-து.--பிரமாவுக்கு உயிர் பன்னிரண்டெழுத்தும், உயிர் 

மெய்யில் சிவனுக்கு ௧ங இந்த இரண்டெழுத்தும், விஷ்ணு 

வுக்கு ௪ ஞ இரந்த இரண்டெழுத்தும், சுப்பிரமணியனுக்கு 

டண இந்த இரண்டெழுத்தும், இந்திரனுக்குத் த இந்த 
இரண்டெழுத்தும், சூரியனுக்குப் பம இந்த இரண்டெழுத் 

தும், சந்திரனுக்கு ய ர இநத இரண்டெழுத்தும், யமனுக்கு 

ல வ இந்த இரண்டெழுத்தும், வருணஸனுக்கு மழ ள இந்த 

இரண்டெழுத்தும், குபேரனுக்கு உன இத இரண்டெழுத்து 

மாக உயிரும் மெய்யும் ஆகிய முப்பதெழுத்தும் பிரமா முதற் 

பத்து தேவதைகளுக்கும் இந்த எழுத்தென்றறிக என் றவாறு, 

௮ரியென் றெழுத்துத் தமிழோ கிரந்தத்தி னட்சரமோ 

தெரிகின்ற தில்லை யிருகான் கெழுத்துத் தெரிசியப்பா 

உருகின் றெழுத்துப் பனீரண் டெழுத்துக்கு மொத் 

திருக்கும் 
அரியென் றெழுத்துக்கு அட்சர மேதெப் றறிந்திலனே. 

(௭௮)
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விருத்தம் 

சோத்திரக் கருவியாகா சத்தினிற் Corpor Pasar Gr 

டார்த்திடுஞ் சத்தந்தன்னை யறிந்இடு மணங்குதிக்கக் 

கோத்தவிச் சத்தர் துத்தங் குரலுழை விளரிதாரம் 

"ஏத்தரு மிளியினோடு கைக்களையிங்கே ழென்பார். (aa) 

௭, து -சோத்திரக் கருவியாகிய செவியானது ஆகாய 

மாடய சிரசளவுந் தோன்றிகிற்கிற நிறைந்த சத்தந்தன்னை 

யறிந்திடும், அணங்கு உற்பவிக்கத்தக்கதர்கக் கோவையாகக் 

கோத்த இச்சத்தமாவது தானே யேழிசையாமென் றவாறு, 

அவையாவன குரல் துத்தம் கைக்களை உழை இளி விளரி தாரம் 

எனவேழிசையுங் கண்டுகொள்க வென்றவாறு 

உழை தலையில் மேவுகுர லேமிடற்றி லோதும் 

விளரிநெற்றி யிற்றுத்த காக்காம்--இளிநெஞ்சிழ் 

கைக்கிளை யண்ணத்திற் கருதுக்தார மூக்கில் 

மிக்கவிது முற்றோன்று மென், ் ஸாம்) 

௭. து. -உழையென்கிற சத்தந் தலையில், குரலென்பது 

மிடற்றில், விளரியாவது நெற்றியில், துத்தமாவது நாவில், 

இளியானது கெஞ்சில், கைக்கிளையானது உண்ணாவில், தார 

மானது காசியில் உற்பவிக்கும், இந்தமிக்கான இசையானது 

முூற்றோன்றுக என்றவாறு, 

  

௱௮, இப்பாடலின் பொருள் ஈன்கு விளங்கவில்லை, 

௱௯. இப்பாட்டு ஏழிசையின் தோற்றத்தைக் குறிக்கின்றது, 

ஈம. கண்டம், சிரசு, மூக்கு, உதடு, மார்பு, முகம், நா என்னும் 

எழிடங்களிலும் சுரங்கள் முறையே பிறக்குமென்பர் அரபத்த 

நாவலர், அன்றியும் அவ்வாசிரியர் பரம், சிவம், ஈச்சுரனுடைய 

சத்தியோசாத, வாம, அகோர, தற்புருஷ; ஈசானம் என்னு 

மேழிடங்களில் முமையே தோன்றும் எனச் சுரங்களின் முன்னைப் 

பிறப்புக்கூறுதலும் இவண் FHT SHU ST,
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உள்ளாளம் விந்துவொடு காத மொலியுருட்டு 

எள்ளாருக் தூரக்கெடுத்த லேபடுத்தல்--தள்ளா 

நலிதல்கம் பித்தல் நடிலமெனப் 'பன்னொன் 

றொலிகிரியை யாமெனவே யுன். (ஈ௧க) 

எ-து. சரீரத்தின்நடுவுந்தியி லுற்பவிக்கன்ற அட்சர 
மான துஞ் சிரமளவுஞ் செல்லப்பட்ட வொலி கிரியையான தும் 

பதினொரு தானத்திற் ருக்குமென்று சொல்லுவதென் றவா.று, 

TSS. இப்பாடல், £வகூந்தாமணியுரையில் ஈச்னார்க்கினி௰ர் 

காட்டிய 

* உள்ளாளம் விந்துவுட னாத மொலியுருட்டுத் 

தள்ளாத தூக்கெடுத்தல் தான்படுத்தல்--மெள்ளக் 

கருதி நலிதல்கம் பித்தல் குடிலம் 

ஒரு பதின்மே லொன்றென் gies” 

என்ற வெண்பாவின் சிதைந்தவடிவமாகக் காணப்படுகின் ற.து. 

*- பதினொரு வகையிலும் உள்ளாளப்பாட்டுப் பாடுங்கால் இடை 

பிங்கலையை இயக்கமறுத்து மூலாதாரமுதல் பிரமரந்திரமளவும் 

இயக்கமாக்கி நடுவுதொழில் பாடுதலென்றறிக '? என ௩நச்௫னார்க்க 

னியர் உள்ளாளப் பாடலின் இயல்பினை விளக்கியுள்ளார், 

கண்ணிமையா கண்டம் துடியா கொடிழசையா 

பண்ணளவும் வாய்தோன்றா பற்றெரியா--எண்ணிலிவை 

கள்ளார் நறுந்தெரியம் கைதவனே கந்தருவர் 

உள்ளாளப் பாட லுணர், 

எனவரும் இசைமரபு வெண்பாவாலும் இதனியல்பு நன்கு 
புலனாம். 

எடுத்தல்பாட் டுச்சமா மெண்படுத்தல் மந்தம் 

தடுத்து நலிதல் சமமாந்--தொடுத்தியன் ற 

தள்ளாத கம்பிதந் தானடுக்கல் நற்குடிலம் 

உள்வாங்கிப் பாட லுணர், ழ் 

எனவரும் பாடலால் ௨ள்ளாளத்தில் ஈடுநடுங்கியிசைத்தலாகிய 

கம்பிதங்கலப்பின் குறையாம் என்பது விளக்கம் பெறும். 

1. குடிலமெவப் பாடத்தைத் திருத்திக் கொள்ளுதல் வேண்டும்,
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சங்கு குயிலோ டியானைமயில் வாம்புரவி 

பொங்குபுன லன்னம் புகைக்காடை -- துங்கனாம் 

ஏழிசையி னுட்பொருளைச் சொன்னா ரிசைப்புலவோர் 

நாளுமே நன்றாய் நவின்று. (௭௧௨) 

எ-.து-சங்கு குயில் யானை மயில் குதிரை அன்னம் காடை 

யென இவ்வேழுவகையும் ஊர்வன ப றப்பன நாற்கால் மிருகத் 

இல் ஏழிசைக்குப் பொருந்தின தொனிவடிவம் ஈதென்றும் அறி 

தாகிய பொருளை யுணர்ந்தோர்கள் சொல்.லுவரென் றவா.று. 

கலித்துறை 

குரல்சங்கு வேதன்துத் தங்குயி லாதிரை யன்கைக்கிளை 

பரவு மூயர்வுக்குப் பாரத்து வாசன் பரமுழைமா 

யுரவியத் தங்கிய னேயிளிவாம் பரிசேய்விளரி 

தரமூறு மன்னங் கதிர்தாரங் காடைநற் ராசுகமே. 
(௭௧௩) 

௪-து--குரலினுடைய சத்தம் சங்குத்தொனியைப் போன் 

ருக்கும். இதற்குத் தேவதை பிரமா. துத்தமாவது குயிலின் 

சத்தம்போன்றது, செவன் இதற்குத் தெய்வம், கைகளை 

யானையினுடைய சத்தம், இதற்குப் பாரத்துவாச இருடி... உழை 

யினுடைய தொனி மயிலின்சத்தம் போன்றது, *இதற்குத் தெய் 

வம் சுப்பிரமணியர், விளரியாவது அன்னப் பட்சியின் தொனி 

போன்றது இதற்குத் தெய்வம் சூரியன் தாரமென்கிற சத் 

தம் காடைத் தொனியைப் போன்றது. இத ற்கு த்தெய்வதமே 

வாசுயாகற வாயுவாம். இவ்வாறு ஏழிசையினது வடிவமும் 

தேவதையும் கண்டுகொள்க என்றவாறு, 

  

mob. “மயில், ரிஷபம், ஆடு, கொக்கு, குயில், சாதி அசுவம், 

யானை யென்னுமேழும் சுரத்தொனியுவமைகளாம்”' என்.று அரபத்த 

நாவலர் கூறுவர். 

அக்இனி, பிர்ம்மா, சரசுவதி, அரன், அரி, விநாயகன், சூரியன் 

என்னும் எமவரும் முறையே ஏழு சுரங்களின் அதிதெய்வம் என் 

பது அரபத்தகாவலர் கொள்கை * * இதற்குத் தெய்வம் அக்கினி. 

இளியினுடைய தொணி குதிரையின் சத்தம் போன்றது' என்ற 

தொடர் இங்கே விடுபட்டிருதீதல் வேண்டும்,
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* நாலா நரம்பினுக் கேழு நட்பாம் ஐந்து நற்சையாம் 

பாலான வாறுநரம்புக்கு மூன்று பகையென்றுரை 

மேலாம் குரல்கைக் இளைதார மானிளி துத்தம்விளரி 

சூலாகும் பெண் ணுழை தானலியாமென் று சொல்லுதுமே. 

(ாக௪) 

எ.து. நாலாம் ஈரம்புக்கும் ஏழாம் நரம்புக்கும் உறவு. 

ஜந்தான நரம்பு பக்.து வர்க்கம், ஆரும் நரம்புக்கும் மூன்றாம் 

நரம்புக்கும் பகையென் றவாறு, இனி குரல் கைகளை தாரமும் 

. ஆண். இளி துத்தம் விளரி பெண், உழை அலியெனக்கொள்க 

என்றவாறு. 

*குரல்துத்தம் நான்கு களைமூன் ,நிரண்டு 

௩ வரையா ருழையிளி காலாம்--இரையா 

வீளரியேழ் மூன் றிரண்டு தாரமெனச் சொன்னார் 

களரிசேர் கண்டுற் றவர். (ora) 

எ-து. குரல்துத்தம் இளி நகாலுமாத்திரை. கைகீகிளையும் 

வீளரியும் மூன்று மாத்திரை. தாரமும் உழையும் இரண்டுமாத் 

இரை என்று சொல்லுவரென் றவாறு, 

எதுவெனில் ஆஈக௨ ஏ ஓளவிதனுட் 

காதும்௮இ ௨௭௫ காட் இமே--பாதலத்தில் 

சூழிசையு மார்கலியிற் றோன்றவுளத் துற்பவிக்கும் 

ஏழிசையு மேழமெத்த தே, (௭௧௬) 

எ-து. இசைக்குமரபாகிய உயிர் பன்னிரண்டெழுத்தும் 

உள்ளத்தி லுற்பவிக்கப்படாநின் ற ஏழிசைக்குங் குற்றெழுத் 

தைந்தும் நெட்டெழுத்துடனே சேர்ந்தும் ஏழெழுத்தாய் கிற்கு 

| மென்று சொல்லுக என்றவாறு, 

ஈக௫ * குரறுத்த நான்கு கிளைமூன் றிரண்டாங் 

குரையா வுழையிளி கான்கு--விரையா 

விளரியெனின் மூன்றிரண்டு தாரமெனச் சொன்னார் 

களரிசேர் கண்ணுற்றவர் 

எனச் இலெப்பதிகார ஆய்ச்சியர்குரவையில் மேற்கோளாகவந்த 

பாடலே இங்கு இவ்வேறுபாட்டுடன் எடுத்தாளப்பட்டுள து.
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குன்றாக் குறிலைக்துங் கோடா நெடிலைக்தும் 
கின்றார்ந்த obese தவ்வொடு -- நன்றாக 
நீளத்தா லேழு நிதானத்தால் கின் றியங்க 
ஆளத்தி யாமென்றறி, 

எ-து--உயிரெழுத்தில் ௮ இஉ எ ஐ ஆள ஏஓ 
எனப் பத்தெழுத்தும், மெய்யெழுத்தில் மவ்வும் கவ்வும் தவ்வும் 
என இந்த மூன்றெழுத்து மல்லன இசையுமரபுக்கு வேறு 
எழுத்து வரப்பெறாவென்ற வாறு, (ாக௭) 

சூழுங் குரல்துத்தங் கைக்களை யோடுழையே . 
தாழும் இளிவிளரி தாரமிவை --- யேழிசையாங் 
காலை முதிர்காலை கதிருச்சி பாடவந்தி 
மாலைநிசீ நாள்வைகறை, 

எ-து.--குரல் துத்தங் கைக்களை உழை இளி விளரி தாரம் 
என ஏழிசையுங் கண்டுகொள்க, (௭௧௮) 

மகரத்தி ஞனொற்றாற் GG Frans 
பகரிற் குறில்நெடிலாற் பார்த்து” -- நிகரில்லாத் 
தென்னா தெனாவென்று பாடுவரே லாளத்தி 
மன்னாவிச் சொல்லின் வகை, 

எ-து.-மகரத்தி னொற்றினாலே நாதத்தை யுச்சரித்துக் 
கண்டுகொள்க வென்றவாறு, (௭௧௯) 

எழிசையுற்பத்து லட்சணம் முற்றும், 

இராக உற்பத்திவரலாறு 

சரிகம பதரியெனுஞ் சத்த ' வெழுத்தால் 
வரிபரந்த கண்மடவாய் வைக்கத்--தெரிவரிய 
எழிசையு£ தோன்று மிதனுள்ளே பண்பிறக்குஞ் 
சூழிசையாய்த் தான்வந் துறும், (nro. ) 

எ-து இதுவும் வெண்பா. 
  

The, உம இவையிரண்டு பாடல்களும் கலெப்பஇிகார அடி 
யார்க்கு ஈல்லார் உரை மேற்கோள், 1. விரவும், 8. பகருங்குறில் 
நெடில் பாரித்து, பா வே. 
ஈ௨உ௰ சரிக மபதநியென் மேழெழுத்தாற் ரனம் 

வரிபரந்த கண்ணினாய் வைசத்துத--தெரிவரிய 
ஏழிசையுக் தோன்று மிவற்றுள்ளே பண்பிறக்குஞ் 
குழ்முதலாஞ் சுத்தத்துளை, 

(சிலப் அடியார்-உரை மேற்கோள்) 
எனவரும் பாடலின் இரிந்த பாடமே இப்பாடலாகும் 
7



50 

இருக்குவே தத்துதித்து எங்கும் பரவிப் 
பரித்தபூ பாள பயீரவியும்--விரிக்கில் 

கமலத் துதித்த குலங் கண்ட நிறம் துப்பே 

அமலனிவ னாமென்ன லாம். (ா௨௧) 

பாங்குடைய பூபாளப் பண்ணுடையான் பாகத்தாள் 

ஆங்கவளா ரென்னிலவள் ஆகிரியுஈ-- தீங்கலா 

மற்ற மலகரியும் வாழ்பவுளி மூவரையுங் 

குற்றமற மாதெனவே கூறு, (ஈ௨௨) 

பண்சேரு மாகப் பயிரவியான் பாகத்தாள் 

விண்சேரு மேகரஞ்சி மெய்க்குறிஞ்ச--கண்சேருங் 

கேள்வியுள்ள தேவக் கரிகையுடனேயவன் றன் 

வாள்விழியைச் 4 சொன்னார் வகுத்து (௨௩) 
  

௱௨௰, சத்த என்னுஞ்சொல் ஏழு என்னும் பொருளது, 

சரிகம பதறி யென்னும் ஏழெழுத்தினையும் மாத்திரைப் 
படுத்தித் தொழில் செய்ய இவற்றுள்ளே சட்சம் முதல் ஏழிசையும் 

பிறக்கு மெனவும் இவ்வேமிசையினுள்ளே ஏனைப்பண்களெல்லாம் 

பிறக்கு மெனவும் பண்டைத் தமிழுரையா?ரியர் கூறுவர், 

௱௨௧. * இருக்குவேதத்து' எனத்தொடங்கும் வெண்பா முதல் 

 நானிலமுங்கொண்டாடும் ' எனத்தொடங்கும் வெண்பா. ஈறாக 

உள்ளபன்னீரண்டு செய்யுட்களும் இருக்கு, யசுர், சாமம், அதர்வணம் 

என்னும் நான்கு வேதங்களிலும் முறையே தோன் றிய இராகங்களும் 

அவற்றின் குலம் நிறம் முதலியனவும் குறிப்பன. 

கமலச்துதித்தகுலம்--வே தியர்குலம் 

mob. * வாள்விழியெனச் பா. வே,
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மன்னுமெசுர் வேதத்தில் வக்துபிறந்தோர்குலத்தி.ற் 

பன்னரிய சத்திரியர் 'பண்பினீ.றம் -- பொன்னாகும் 

எரா கமுடன் இகழ்ராக பஞ்சரியும் ் 

ஆராய்ச் திடி.ற்புருட னாம், (௨௪) 

தண்ணுலவு சீராகத் தான்பாகத் திந்தளமும் 

எண்ணு முகாரிபா டிலைமூன்றும் -- பண்ணிலகப் 

பாங்குடனே யோதிப் படித்தபெரி யோருடனே 

ஓங்குபுகழ் மானெனவே யோது, (ஈ௨௫) 

பத்தியடனே நாக பஞ்சரிதன் பாகத்தாள் 

எத்திசையெண் தேசி லெளிதையுடன் -- சத்தியே 

பாரிணங்குஞ் சங்கரா பரண மிவைமூன்றும் 

ஆரணங்கென் ஹேயோத லாம். (௨௬) 

வேதவிதி யார்சாம வேதத்தி லேபிறந்தோர் 

ஆஇ வசந்தன் ஆள்வசியன் -- age ww 

பச்சையென வேதெரிந்தே பார்மீதி லேயவரை 

இச்சையுட னேபுருட னென். (ா௨௭) 

வைய முழுதெண் வசந்தன் மனை யாளுரைக்கில் 

ஐயமற காமக்கிரி யாளுடனே -- வெய்யதொரு 

சாமந்தந் தோடிசைந்து சாரவா ழிம் மூன்று 

மாமந்த மாதென் ற.றி. (௨௮) 

அஞ்ச லெனுமா ளவியுடையான் பாகத்திற் 

கொஞ்சுமொழி யாள்கெவுட குச்சரியும் -- விஞ்சியதோர் 

கொங்கையார் தேசாட்ச9ிக் குண்டக் கரிகையெனு 

மங்கையார் மேவும் வரத்து. (aT 9. &) 

  

  

ஈ௨௪ சத்திரியர் -- அரசர், க்ஷத்திரியர் என்னும் வடசொழ் 

சிதைவு, 
௨௭ வசியன் - வணிகன், வைசியன் என்னும் வடசொற்சிதைவு
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ஐந்தருவே போன்ற அதர்வணவே தத்துதித்தோர் 

பைக்தமிழ்வங் காளம் படர்காட்டை--முக்துகுலம் 

பாரஙிறம் வெள்ளை யென்றே பார்மீதிலே யவரை 

யாரமூட னாணென் ற.றி. (ad) 

சூருலவு வங்காளத் தோடணை மாமனையாள் 

பாருலகெண் கன்னடமா பண்கெவுளை--காருலவும் 

பூரணஞ்சேர் காம்போதி போதும் தனாசியுடன் 

ஆரணங்கு தானென் றறி, (ஈா௩க) . 

நானிலமுங் கொண்டாடும் நாட்டையின்றன்பாகத்தாள் ' 
ஆனபுகழ் சேர்டா ரணகெவுளை--தேனடரும் 

மாயிலியாள் கேதார மாகுமிவர் மூவரையும் 
வேயனைய தோளியென்றே மேவு. (ஈ௩௨) 

முதற்சாம முதலான சாமத்துக்குப் பண் 

காலையில்தே வக்கரிகை காந்தாரி யேகுறிஞ்சி 

நாலும்வயி ரவியிரண்டாஞ் சாமத்--தேலாகும் 

வேளா கஇரிபவுளி மலகிரி மேகரஞ்சி 

யாளாமூன் மாஞ்சாமத் தாம், (Thm) 

சிராக மிந்தளமு காரியுடன் தேசியோர் 
நாலாஞ் சாமத்தில் லளித்தை--தாராகாம் 

போதிசங்க ராபரணம் ராகபஞ் சரிபுகழ்சேர் 
ஆதியஞ்சாஞ் சாமத்துக் காம். (௭௩௪) 

வசந்தன்சா மந்தம் வராளிரா மக்கிரிகை 
யிசைந்தவா முஞ்சாமத் திற்கே--நிசங்கெவுட 

குச்சரி குண்டக்கிரிகை யாயிலி மாளவியா 
மெச்சுமெழாஞ் சாமத்தின் மேல், (ஈ௩டு) 

தனாசிவங் காளங்கன் னடகெவுளை தேசாட்ச 
யினாமெட்டாஞ்' சாமத்தி னுக்கே--சுகேதாரம் 
பூபா ளரகா ரணகெவுளை நாட்டையுடன் 
மாபடலி யைமித்தம் வாழ்த்து, (௩௬)
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சாமமெட்டுக்குந்தெய்லமாவன 

மறையோன் திருமால் உருத்திரன்மா கேசன் 

இறையோன் இரவியிந்து வானென்--றறையுமெண்மர்க் 

கெட்டாகுஞ் சாம மிராகமுப் பத்திரண்டு 

நட்டாமோர் நாட்பண் வகை, (௭௩௭) 

முதனினைப்புக் கலி 

மருவிருக்கு பாங்குபண்சேர் மன்னுதண்ணும் பத்தி 
'திருவேதம் வையமஞ்ச லாமைந்--தருசூரு 

நானிலமீ ருகவென்பர் ராகழுப்பத் தோரிரண்டுந் 

தானினைவாய்க் கூறுமுறை சாற்று, (௭௩௮) 

எ௭.து,--இரவும் பகலும் நாளொன்றுக்கு நாழிகை யறுப. 
தாகவும் எட்டுச்சாமத்துக்கு முப்பத்திரண்டு ராகமும் பாடி 

முடிக்கவும், 

மங்கலப் பண் 

தக்கேசி காந்தாரங் கெளசிகஞ் சாதாரி 

திக்கார் புறநீர்மை செந்துருதி--தொக்கவியற் 
செங்கயற்கட் பூங்கொடியே சீகா மரஞ்சிகண்டி 
மங்கலப்பண் ணாமென்னு மாறு, (ஈ௩௯) 

ஆக எட்டுப் பண்ணுங் கண்டுகொள்க — Vary - 

இசாக முப்பத்திரண்டுக்கும் வெண்பா முற்றும், 

பண்ணோர் பதினேழாம் பண்ணியற்பக் தேழாம் 
எண்ணுச் திறமிரண்டும் பத்தென்ப--ஈண்ணிய 
நாலாச் திறத்திறமோர் நான்கு முளப்படப் 
பாலாய்ப்பண் ஹூற்றுமூன் ராம், (ஈச) 

— URS DN 

எ-து--நூற்றுமூன்று பண்விரிவும் பரதத்திற் கண்டு 
கொள்க.* 
  

* இங்குக் குறித்த பரதம் என்பது இன்னமொழியினது 
என்பது புலப்படவில்லை. இவர் வடமொழிப் பரதத்தைக் குறித் 
தனரெனக் கொள்ளின் அந்நாலகத்து இசை நாடகத்தமிமுக்குரிய 
பண்முதலிய புலப்படுகற்டடெனில்ல, எனவே இவ்வுரையாூரியர் 
காட்கத் தமிழ் நூலாகிய பரதத்திற்கும் பிற்கால வடமொழிப் பர 
ததீதிற்கும் உள்ள வேற்றுமையை உணரவில்லையெனச் தெரிகிறது,
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* தண்டைக்கு.லட்சணம் 

பரவு செம்பாலையிற்பிறக்கும் பண்ணோ ரெட்டும் 

படுமலைப்பாலையி லிருபத் இரண்டு பண்ணும் 

வரவுறு செவ்வழிப்பாலை வயங்£ ராறே 

வரும் அரும் பாலையிலிருபத்தாறு பண்ணும் 

விரவுகோடிப் பாலையிற்பன் னிரண்டா மென்றும் 

விளரிப்பாலைப் பண்ணஞ்சு மேற்செம்பாலை 

தரவிலகு பதினெட்டு மாகப் பேரியாழ் 

தனைவல்லோர் நூற்று மூன்று பண்ணெனச் 

[சாற்றினசே (aes) 

வெண்பா 

சுத்த மறையோர்க்காஞ் சாளவஞ் சோர்விலா 

மத்தக் களிற்றுனை மன்னர்க்காம்--வித்தகனார் 

செய்த தமிழ்வணிகர் வேளாளர்க் கென்றுரை த்தார் 

பொய்யில்லா நூலோர் பொதிந்து, (௭௪௨) 
  

* தண்டை யென்னுஞ் சொல்லின் பொருள் ஈன்கு விளங்க 
வில்லை, 

௱௪௧ ஏழ்பெரும் பாலையினின்றும் நூற்று மூன்று பண்கள் 
தோன்றும் வகையினை இப்பாடல் குறிப்பிடுகிறது, “பன்னிரு 
பாலையினுரு தொண்ணூழற்றொன்றும் பன்னிரண்டுமாய்ப் பண்கள் 
நூற்று மூன்றாதற்குக்சகாரணமா மெனக் கொள்ச '” எனச்சிலப்பதி 
கார அரங்கேற்றுகாதையுரைக்கண் அடியார்க்கு ஈல்லார் கூறும் 
குறிப்பினை உய்தீதுணர்தல் இயலிசை ஆராய்ச்சியாளர் கடமை 
யாகும், 

mio இசைப்பாக்களுக்குரிய ஓசை சுத்தம், சாளகம், தமிழ் என 
மூவகைப்படும் எனவும் இசசாதியோசைகளைப் பெற்றுவரும் இசைப் 
பாக்கள் ஒன்பது வகைய எனவும் கூறுப, சுத்தம் சாளகம் தமிழ் 
என்னும் சாதியோசைகள் மூன்றினுடனும் இரியைகளுடனும் 
பொருந்தும் இசைப்பாக்கள் ஒன்பது வகையென்ப, அவை ;-ஃ 
சிந்து, திரிபதை, சவலை, சமபாத விருத்தம், செந்துறை, வெண்டுறை, 
பெருக்தேவபாணி, சிறுதேவபாணி வண்ணம்என இவை; என்னை 9 
* செப்பரிய சிந்து இரிபதை சீர்ச்சவலை, தப்பொன்றுமில்லாச் சமபாத- 
மெய்ப்படியுஞ், செந்துமை வெண்டுறை தேவபாணி வண்ணமென்ப, 
பைந்தொடியா யின்னிசையின் பா ' என்றார் பஞ்சமரபுடைய 
ADU ரென்னும் ஆசிரியரென்க '' எனவரும் அடியார்க்கு நல்லார் 
உரைக்குறிப்பு இவண் கருதத் தகுவதாம்.
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or— gi சுத்தம் சாளவம் தமிழ் என்னுஞ் சாதியோசை 
மூன்றினும். அந்தணர் சாமவேதம் பாடுமிடத்துச் சுத்தம்பாடு 
வர். அரசர் சந்தமென்கிற கிறத்திற் சாளவம் பாடுவர், வணி 
கரு[ம் வேளாளரும் தமிழ்பாடுவர் என்றவாறு], 

தண்டைக்குத்தெய்வம் 

மேயகள்பூண் வெற்றிவேலோன் £ழங் காவையதாட் 
டூயகலைமகளே தனு வாதவன் சொல்லசனி 
ஆயுமதிகய மேறை நாதம் அரனென்றுமே, (ஈ௪௩) 

வாய்த்த மலரிற் றநிருமடந்தை மதங்கி மிககீ£ழரசு 
சேர்த்த கணங்கள் கணபதியாஞ் சிறந்தமேலரசு 

[வயிரவனாம் 
ஏத்துகால முருகனிரு தாரரை 
மூத்தவிடையோ னடுவிருப்ப முனைமேற் காளிமொழி 

[வதுவே, (௪௪) 
இசையும் புணர்ப்பும் 

வெண்பா 

இடையீடு தொட்டுக்கோள் கூட்டிசை வேறுபா 
டடையு மிரட்டைப்பா வைக் து -தொடையிசையாம் 
நெய்தல் மூகத் தல்லாய்தல் கேர் நுழைத லிர்கான்கும் 
எய்து புணர்ப் பென்றே யியம்பு, (ஈ௪௫) 

இவையெல்லாங் கண்டுகொள்க வென்றவாறு" 

சங்கே ரத்தினாகரலட்சணம் முற்றும்” 

சிவாசலபதி துணை 
  

௱௪௩, இப்பாடலின் முதலடி. ஏடெழுது வோரால் விடப்பட்டது, 
இரண்டாம் அடியின் யாப்புருவம் ஈன்கு புலப்படவில்லை. 

ree. இப்பாடற்பொருள் தெளிவாக விளங்கவில்லை. 

re. Qeorw@, தொட்டுக்கோள், கூட்டிசை, வேறுபாடு, 

இரட்டைப்பா என்னுமிவ்வைக்தும் இசைப்பாடல்களின் தொடை 
யிசை விக.ற்பமெனவும், நெய்தல், மூகத்தல், ஆய்தல், கேர் நுழைதல் 
என்னும் நான்கும் இசைப்பாடலில் இசைபுணர்த்தல்முறை யென 
வும் பொருள் கூறுதல் பொருந்தும். 

டட 1. இவ்விகற்பமெல்லாம் ஆரியன் முகமாக நேரேயறிந்து 
கொள்ளுதற்குரியன என்றவாறு, - 

2 இத்தொடரால் ஈண்டு எடுத்தாண்ட இசைப் பகுதிகளுச் 
குசி சங்தேரத்தினாகரம் என்னும் இசைநால் ஆதாரமென்பதனை 
ஆசிரியர். புலப்படுச் துகன் ரூர். சங்கீத ரக்தனாகரமெள்பது 18-ஆம் 
நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சாரங்கசேவர் என்னும் வடகாட்டாசிரிய 
ரால் வடமொழியில் இயற்றப்பெற்ற இசை நூலாகும். இக்நூலா 
சிரியர் ஈம் தமிழ் நாட்டிற்கு வந்து இங்கு வழங்கும் தேவாரப் பண் 
“களாகிய இசைத்தமிழ் இயல்பினை ஈன்குணர்ந்து அவம்றுட் சில 
வற்றைத் தம் நாலில் இனிது விளக்கியுள்ளார்.
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தோற்கருளி முப்பதுக்கும் வன்மை மென்மை சமம் 

இரு.று. பேரிகை தேசி படகம் 

-இடக்கையும் இகழும் உடுக்கை மத்தளஞ் 

சல்லி கரடி இமிலை சார் குடுக்கை 

குடமுழாத் தக்கை குண்ணப் Lie DU 

தமருகந் தண்ணுமை தடாரி யந்தரிமா 

மூழவோ டேருறு சந்திர வலைய 

மொந்தை முரசே கண்ணிடு தம்பு 

நிசாளமோடு துடுமை 

சிறுபறை யும்பா ரிலகு மடக்கக் 

தகணிச் சம்விர லேறு பாங்கி 

பாகம் பெரும் பறை துடிமுப் பதுமே. (௬௪௭௬) 

எ.-து.-இவை தோலாற் செய்யப்பட்ட ஆ.இிக்கருவிகள் 

மூப்பது மென்றவாறு, அவை வன்மை மென்மை சமம் என்று 

மூன்றுவகைப்படும், 'இவை, 

  

ஈச. பேரிகை, படகம், இடக்கை, உடுக்கை, மத்தளம். சல் 

லிகை, கரடிகை, திமிலை, குடமுழா, தக்கை, கணப்பறை, தமருகம், 

தண்ணுமை, தடாரி, அக்தரிமுழவு, சந்திரவளையம், மொந்தை, முரசு, 

கண்விடுதாம்பு, நிசாளம், துடுமை, சிறுபறை, அடக்கம், தகுணிச் 

சம், விரலேறு, பாகம், உபாங்கம், நாழிகைப்பறை, துடி, பெரும் 

பறை என இவை முப்பதும் தோலாற் செய்யப்பட்ட கருவிகளாம் 

இவற்றை, 

“ பேரிகைபடக மிடக்கை யுடுக்கை, சீர்மிகுமத்தளஞ் சல்லிகை 
கரடிகை, திமிலை குடமுழாத் தக்கை கணப்பறை, தமருகந் தண் 
ணுமை தாவில் தடாரி, யந்தரி முழவொடு சக்திரவளையம். மொக்தை 

முரசே கண்விடு தூம்பு, நிசாளந் துடுமை சிறுபறையடக்க, மாசில் 
தகுணிச்சம் விரலேறுபாகம், தொக்கவுபாங்கம் துடிபெரும் பறை 
யென, மிக்கநூலோர் விரித்துரைத்தனரே '' எனவரும் அடி 

யார்க்கு ஈல்லார் உரை மேற்கோட் சூத்திரத்தா லுணரலாம், 

மேற்காட்டியவற்றுள் சல்லிகை, கரடிகை என்பன முறையே 
சல்லி, கரடி, யெனவும், கணப்பறை என்பது குண்ணப்பறை யென 
வும், தகுணிச்சம் என்பது தகணிச்சம் எனவும் உபாங்கம் என்பது 
உபாங்கி யெனவும் இச்சூத்திரத்துச் சிதைந்துள்ளமை காண்க, 
சிலப்பதிகாரமேற்கோட் சூத்திரதீதிற் கூறப்பட்ட நாழிகைப்பறை 
இச்சூத்திரத்திற் குறிக்கப்பட்டிலது. அதன்கட் குறிக்கப்படாத 
தேசி என்னும் பறை யொன்று இச் சூத்திரத்திற் புதிதாகக் குறிக் 
சப்பெற்றுளது. நாழிகைப்பறை யென்பதும் தேச என்பதும் 
பொருளான் ஒன்றோ வேறோ என ஐயு.றவேண்டியுள.து.
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நிசாளக் துடுமை முரசே பேரிகை 
தே இமிலை குடமுழாப் பாகப் . 
பழறையே யடக்கஞ் சிறுபழை மொக்தை* 
மூறையே பெரும்பறை நாழிகைப் பறையொரு 
துடியென வைத்துத் தொகுத்தனர் நூலோர் 
வன்மைக் கருவி யாக வைத்தே, 

இவை வன்மைக் கருவி பதினான்கு மென்றவாறு. (௪௭௬) 

மத்தளஞ் சல்லி படகங் கரடி. 
யித்திறம் நான்குஞ் சமமென மொழிப, 

இவை நானகும் சமக்கருவியென் oar py. (rea) 

தக்கை குடுக்கை FEOMESFE FAT GIO 
மிக்க வுடுக்கை விரலே றுபாங்கி 
அந்தரி மூழவொடு சந்திர வலையம் 
மொந்தை மொழிந்த பைந்தொழிற் றடாரி 
கண்விடு தூம்பே தமருக மென்றிவை: 
மண்மிசை மென்மைக் கருவியாய் வைத்தே, 

இவை பன்னிரண்டும் மென்மைக் கருவியென் ற வாறு, (௭௪௮) 

இதனுள் முதல் இடை கடை வன்மை யென நான்கு வகைப் 
படும், அவையாவன :--- 

மன்னியசர் மத்தளஞ் சல்லி யிடக்கையுடன் 
பின்னுங் கரடிகைகற் பேரிகையுஞ் -- சொன்ன 
படகங் குடமுழவம் பாங்காயிவ் வேழும் 
அடைவே முதற்கருவி யாம். 

இவையேழும் உத்தமமான முதற்கருவியென்றவாறு, ' (௭௪௯) 

தண்ணுமை தக்கை யுடுக்கை தகணிச்சங் 
கண்விடு சூரம்பு விரலேறு--வண்ணக் 
தமருகந் தடாரி சார்துடியு பாங்கி 
யமுதகுண்டி யந்தரி யென், 

மத்திமமான இடைக்கருவி யென்றவாறு (ar@d) 

௧௪௬. வன்மைக்கருவி - adCorasrucrar Car pagel, 

௧௪௭, சமக்கருவி - வன்மையும் மென்மையுமின் டை 
நிகர்த்த தாகிய ஓசையினையுடைய கருவி, னி 

௧௪௮. மென்மைக் கருவி - மெல்லோசையுள்ளகருவி, 

௧௪௩. தோற்கருவிகளுள் முதலாக ஏற்றுக்கொள்ள த் வன 
இவ்வேமுமே யென்றவாறு, ° =e 

8
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பழையே பாகஞ் சிறுபறை யடக்கம் 

கழைவேழ் கண்ணாய் கடையாங் கருவி, 

இவை நான்கும் அதன்மமான கடைக்கருவி யென்வாறு, (ஈட) 

முரசே கிசாளக் திமிலை துடுமை 

அரசற் கெய்து மரிய தென்ப, 

இவைகநான்கும் வன்மையாகிய வீரமுழவமாமென்றவாறு (G2) 

அகமே புறமே புறப்புறம் பன்மை 

நாளே காலமென் ருறும் வகுத்து 

வாள்போல் விழியாய் வைத்தனர் முன்னோர், 

ஏ-து--அகமுழவு பு,.றமுழவு பு.றப்பு,றமுழவு பன்மைமுழவு 
நாள்முழவு காலமுழவு, என அறுவகைப்படும். அவற்றுள் உத் 

தமமான முதற்கருவிகளேழும் அகமுழவென்றவாறு, இனி 

மத்திமமான தண்ணுமை முதலான பன்னிரண்டும் இடைக் 

கருவி புறமுழவென்றவாறு, அதன்மமான பழைமுதலான 

நரன்குங் கடைக்கருவி புறப்புறமுழவென்றவாறு, இனி முரசு 

முதலான வீரமுழவு நான்கும் பன்மை முழவாமென் றவாறு, 

நாள்முழவாவது நாழிகைப்பறை யென்றவாறு, காலமுழவாவது 

துடியென்றவாறு, இவ்வறுவகையுங் கண்டுகொள்க, (ஈடு) 
  

௱டு௩, அகமுழவு அகப்புறமூழவு புறமுழவு புறப்புறமுழவு 
- பண்ணமைமுழவு மாண்முழவு, காலைமுழவு என எழுவகைப்படும் 
என்பர் அடியார்க்கு நல்லார், '*அவற்றுள் அகமுழவாவன மூன் 
சொன்ன உத்தமமான மத்தளம் சல்லிகை இடக்கை கரடிகை 
பேரிகை படகம் குடமுழா எனவிவை. அகப்புறமுழவாவன முன் 
சொன்ன மத்திமமான தண்ணுமை தக்கை தகுணிச்ச முதலாயின. 
புறமூழவாவன முன்சொன்ன அதமக்கருவியான கணப்பறை முத 
லாயின. பண்ணமை முழவாவன முன்சொன்ன வீரமுழவு நான்கும். 
அவையாவன முரசு, கிசாளம், துடுமை, திமிலையெனவிவை '' என 
அடியார்க்குகல்லார் விளக்கியுள்ளார். சிலப்பதிகாரவுரையிய் 
பண்ணமைமூழவு என்பதற்குப் பன்மைமுழவு என்னும் பாட வேறு 
பாடுங் காட்டப்பட்டுள து, * இவை நான்கும் வன்மையாகிய வீர 

மூழவாம்' என இக்.நூலுசையிழ் குறிக்கப்படுதலான் வன்மைமுழவு 
எனனுஞ்சொல்லுருவமே பன்மைமுழவு எனவும் பின் பண்ணமை 
முழவு எனவும் திரிந்து வேறுபட்டிருத்தல் கூடும் என எண்ண 
வேண்டியுள து. சிலப்பதிகாரவுரையாசிரியர் எழுவகை முூழவெனக் 
குறித்தவற்றுள் அகப்புறமுமவினை விலக்கி ஏனையாறினையுமே 
இம் நூலாசிரியர் அறுவகை முவெனக் குறித்தனர் போலும்,
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கான்முகனார் மத்தளஞ் சல்லி திருமாலாம் 
ஆனவிடை யேறார்தி யாவஞ்சி--மானக் 
கழைகேழ்வேற் கண்மடவாய் காதலுடன் மூன்றின் 

மூறைமையுமீ தென்று மொழி. 

எ-து. முதல் முழவு மூன்.றிற்கும் அதிதேவதை யுணர்த்து 
இன்றது, மத்தளத்துக்கு நான்முகன் தெய்வம். இதற்கு 
மெல்லென்பதோசையாதலால் மத்தளமென்று பெயராயிற்று.! 
இக்கருவி பலகூத்துகீகு முரித்தாகலானும் பாடலெழுத்துக்கள் 
இதனுள்ளே பிறத்தலானும் முழவுகளெல்லாம் இதனுள்ளே 
பிறத்தலானும் இது நான்முகனென்று பெயராயிற்று. இனிச் 
சல்லியென்கிற முழவுக்கு அதிதேவதை நாராயணன், இது 
சல்லென்க ற வோசையுடைத்தாதலால் சல்லியென்று . பெய 
ராயிற்று”. இவை வஞ்சியெனினுமாம். ஆவினுடைய வஞ்சித் 
தோலைப்போர்த்ததாதலால் ஆவஞ்சியென் று பெயராயிற் னு, 
Qs DG so sams உருத்திரன். குடுக்கையாக வுடைத் 
கதாதலாற் குடுக்கையென்று பெயராயிற்று, இவ்வினைக் 
இரியை இடக்கையினாலே செய்தலால் இடக்கையென்று பெய 
ராயிற்று, இவற்றின் முறைமை யிவ்வாறென்று மத்தள 
மூதற்றுளங் கொள்ளுமிடத்துத் தகாரங் கொள்ளுதலால் 
இதற்கு முதற்கருவீயென்று பெயராயிற்று இடைக்கோளா 
வது சல்லியாதலால் இடைக்கருவியென்று பெயராயிற்று”, 
குடுக்கை கடைக்கருவியென்று வழங்கப்படும்”, 

  

௱௫௪. 1. :*மதீது ஒசைப்பெயர், இசையிடனாகிய கருவிகட் 
கெல்லாம் சளமாதலான் மத்தளமென்று பெயராயிற்று. இக்கருவி 
பல கூத்துக்களுக்கு உரித்தாகலானும் பாடலெழுத்தான் உள்ளே 
பிறத்தலானும் முமவுகளெல்லாம் இதனுள்ளே பிறத்தலானும் 
இதனை நான்முகன் என்பர்,” (அதவம துகாகை அடியார்க்கு 
நல்லாருரை). 

2. * சல்லிகையென்றது சல்லென்ற ஓசையை யுடைத் 
தாதலாற் பெற்றபெயர்.”” 

5.“ அவஞ்சி யெனினும் குடுக்கையெனினும் இடக்கை 
யெனினும் ஒக்கும், அதற்கு ஆவினுடைய வஞ்்சத்தோலைப் போர்த் 
தலால் ஆவஞ்சியென்று பெயராயிற்று ; குடுக்கையாக sors 
தலாற் குடுக்கையென்று பெயராயிற்று ; வினைக்கிரியைகள் இடக் 
கையாழ்செய்தலின் இடக்கையென்று பெயராயிற்று.” 

4. இவற்றுள் முதலிற் கரங்கொள்வது மத்தளமாதலின் 
மூதற்கருவியாயிற்று, 

5. இடைக்கருவி சல்லி ; இடைக்கொளவைத்ததாகலின். 

6 கடைக்கருவி உடுக்கை; கடைக்கட்டட்டுக்கு உரித் 
தாகலின், (அரங், அடியார்க்கு ஈல்லார்)
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இவை உதய மதியம் உபயம் உதய மென்பது, சந்திர 

உபயமென்பது இண்டையுங் கூட்டியதோர் பெயர், முன் 

சொன்ன மூன்று முழவினையும் சூரியாங்கமென்றும் (சந்தி 

ராங்கமென்றும்) உபயாங்கமென்றும் சொல்லவும் அமையுங் 

கருத்தா லென்பது, பதங்கள் மேலோதிய வாச்சியங்களாலே 

இததேவழிக்கசையப் பாடப்படு மென்றவாறு 1, (ஈ௫௪) 

மூன்றா முதற்கடவுள் மூன்றா மிடைக்கடவுள் 

ஆன்ற கடையு மஃதென்ப -- ஏன்றுலூல் 

மன்னவரு மூவரே வாணெடுங்கண் மாமாதே 

துன்னுங் கருவிக்குச் சூட்டு, 

எ.து, மூன்றா முதற்கடவுளென்பது பிரமா விட்டுணு 

உருத்திரன் இவர்கள் மூவர்க்கும் இயற்றப்படுவன. மூன் 

சொன்ன முதற்கருவிகள் ஏழு மென்றவாறு, மூன்றாமிடைக் 

கடவுள் என்பது வயிரவன் முருகன் துர்க்கை என இவர்கள் 

மூவர்க்கும் இயற்றப்படுவன இடைக்கருவி பன்னிரண்டு மென். 

வாறு, கடையான மூவரென்பது காளி சாத்தன் காடுகாள் 

இவர்களுக்கு இயற்றப்படுவன கடைக்கருவி நான்கு மென்ற 

வாறு. மன்னவரு மூவரென்பது சேரன் சோழன் பாண்டியன் 

இவர்களுக்குரியன முன் வீரமுழவு நான்கு மென்றவாறு. 

துன்னுங் கருவிக்குச் சூட்டு என்பது இவையிற்றுக்கு இதுவே 

முறைமையென் றவாறு, (ஈ௫ட) 

அகரமுதல் ஓளகார மீருய நீக்கி 

நிகர்வல் லினம்மெல் லினமே--பகரும் 

இடையினத்தில் ரவ்வு மெழிற்புள்ளி கூட 

வடிவுடைய வாச்சியத்திற் காம். 

எ-.து--வாச்சியத்துக்குப் பாடவெழுத்தாவன வல்லின 

மாயகசடத பறவும், மெல்லினமாயை ங ஞண ஈ மனவும் 

  

1. இத்தொடர்களின் பொருள் நன்கு விளங்கவில்லை. 

ஈட௫டு, மூன்கூறிய முதல் இடை கடை யென்னும் கருவிகள் 

மூறையே எவ்வெத்தெய்வங்களுக்குரியன என்பதனை இச்செய்யுளின் 

உரை புலப்படுத்துகன் றது.
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இடையீினத்தில் ரகாரமும், ஆய்தமுமாகப் பதினாலெழுத்தும் 
வாச்சியதான தீதுக்குப் படுமென் றவாறு, (ஈடு௬) 

கோவும் பசுப்பெற்றங் கூறுமகங் கொள்கபிலை 

அவுந்தே னுஞ்சுரபி யாமென்றே--நாவலர்கள் 

Car paged முப்பதுக்குஞ் சொன்னா ரிதன்றோலே 

ஏற்கத் தகுவதென் றே, 

எஃது--பிண்டத்திற்குரித்தான தோல் கொள்க வென்ற 

வாறு, (qa) 

தோற்கருவி முடிந்தது. 

  

தோற்கருவீக்குப் பிண்டமரபு I 

கருங்காலி செங்காலி வேம்புபலாக் கஞ்சம் 

நெருங்கிய சீர்குரவ மண்ணாம்--பொருக்திய 

ஆனமில் லாமலை யாகிலத்துத் தோன் றியவா 

மானீன் விழிமடவாய் வைப்பு, 

எஃது-கருங்காலி செங்காலி வேம்பு பலா சர்குரவம் கஞ்சம் 

மண் இவற்றுள் கஞ்சத்தாற் செய்வது உத்தமம், மரத்தாற் 
செய்வது மத்திமம், மண்ணாற் செய்வது அதன்மம், இம்மரங் 
கள் தாம் வடுப்படாதே பொத்துப்படாதே சாவாதே மூவாதே 
இளமையின் றி நடுவயதாய் உயர்ந்த தலமான நிலத்துளவான 
மரங்கள் முழவுகளுக்காமென் றவாறு. இவைகளுள் கஞ்சத் 
தாற் செய்வது குடமுழவு, கருங்காலியாற் செய்வது இடக்கை, 
செங்காலியாம் செய்வது சல்லி, இடக்கை யொழிக்தன வெல் 
  

ஈ௱௫௬. மெய் பதினெட்டனுள் வல்லெழுத்தாறும் மெல்லெழுத் 
தாறும் இடையின த்தில் ரகரமெய்யும் ஆப்தவெழுத்தும் ஆகிய இப் 
பதினான்கெழுத்துக்களுமே தண்ணுமை முதலிய தோற்கருவிகளில் 
பாடவெழுத்தாக வாடித்தற்குரியன என்பது கருத்து, இகன் கண் 
எழிற்புள்ளியென்றது புள்ளிவடிவீனதாகய ஆய்தவெழுத்தை, 

1. தோற்கருவிகளின் முழுவடிவத்தனையே Vert Quer api. 
அதனை அமைக்கும் முறையைப்பற்றியது இப்பகுதியாகும்,
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லாம் இவையொன்றும் பெறாத காலத்து மண்ணாழ் செய்வது 

"உத்தமம், இவையொழிய இவையியழ்றுக்கு வேரொன்றும் வரப் 

பெருவெனக் கொள்க, (ஈ௫௮) 

எத்திறமுழவும் இத்திற மாமே 

மற்றுமுழவுகளுக்கும் இவையல்லது மரமில்லை யெனக் | 

[கொள்க — 

இனி அவற்றின் அளவுகளைச் சொல்வது பரதமென்றவாறு. 

(௧௫%) 

மத்தளத்துக்குப் பீண்ட லட்சணம் 

வேங்கை கருங்காலி வீறாம் பலாவுசிலை 

தாங்கும் மலையாத்தி தானாகும் — பாங்குஙிம்பம் 

செம்மரமு மாமே சிறப்புடைய மத்தளத்துக் 

கம்மர மாமென் தியம்பு, 

எது வேங்கை கருங்காலி பலா சிலை மலையாத்தி 

வேம்பு செம்மரம் இந்த எழுவகை மரமும் மத்தளத்துக்கா 

மென் றவாறு,. ் (ar oD ) 

உண்மைதிக மும்விதிவத்* துற்றமரத் தால்காற்பத் 
தெண்விரலி னீள மிடப்புறத்தில் -- உண்ணும் 

பதினால் விரல்வலம்பாற் பண்புபதின் மூன்றாய் 
மதியரைவி ரற்பிண்ட மாம், 
  

mn, மதீதளஞ் செய்யப் பலாமா விலிங்கு நுளூ 
உத்தம சாதி யொளிர் வேம்பாம்-- சொற்ற 
மூன்றுசா ணீளமா மொய்குமலே சாணாம் 
ஆன் றகண்க ளின்னளவென் பார். 

நடுவிட்ட மொன்றரைச்சா ணல்லமதி சோதி 
மடுகண்ணா மார்ச்சனையே மாலாம் — படிபுகழும் 
மேல்வளையம் ஊர்கோளாம் மேதருவார் சத்தியாம் 
பால்மொழியே கூறும் பரிசு, 

(பரத சாஸ்திரம், ஒழிபியல் ௧௧, ௧௨) 

எனவரும் வெண்பாக்களால் அரபத்த காவலர் மத்தளத்திற் 
குரிய இயல்பினை விளக்கியுள்ளார். 

௱௬௩ * விதிவத் என்பது விஇப்படி, யெனப்பொருள்படும் வட 
மொழிச்சொல் ஈடை,
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எ-று, விதிவத்தாயுற்ற [விதிப்படி பொருந்திய] மரத்தில் 
நாற்பத்தெட்டுவிரல் நீளமும் இடப்புறத்தினகலம் பதினான்கு. 

விரலும் வலப்புறத்திற் பதின்குன்று விரலகலமும் வட்டு 

கொண்டு அரைவிரற்கனத்தையுடையதாய்ப் பிண்டமமைக்க 

என்றவாறு, (Tah) 

கண்ட மிருவிரலாய்க் காமுழ் றெழுக்திரண்டு 

பண்டியு மொத்திரும்பாம் பார்வாராற்--கொண்டுவரு 

சக்ரவளை யம்பொருந்தத் தான்துளையீ ரெட்டினில் 

மிக்கசுத்த மத்தளத்தின் வீறு, 

எது, கண்டம் இருவிரலுயரம் உயர்ந்தெழுஈ்து இரண்டு 
பண்டியுமொத்து இரும்பினாலாவது வாரினாலாவது சக்கரவளைய 

மாகச் செய்து பதினாறுதுளையிட்டு நன்மைமிக்கான சுத்தமத் 

தளத்திற்கு இவை பொருந்த விஇப்ப தென் றவாறு, (1௬௨) 

தட்டிரவி தாழ்மதியாய்ச் சார்கண் ணுருத்திரராய் 

மூட்டுவார் பாரமாய் மூடிவான் -- வட்டமதாம் 

அன்ன மறுவிர லாகவமைத் தேயிரும்பாற் 

றுன்னுமிரட் டித்த துளை, 

எஃ-து, பசுமாட்டிற் சூடுபடாததாய் இளைப்பில்லாமல் 

கோயில் நுடங்காததாய் ஆறு மாசத்துக் கன்றில் தற்சாவாக 
நொடியில் மரித்த மாட்டின் தோலைச் சூரிய சந்திராங்கமாகத் 

தட்டையறுத்துத் துளைக்கண் உருத்திரராகவும் வாரானது 

பாம்பாகவுந் துளையிற்கோத்துக் கொளுத்திறிச மூடியபின் 1 

வானவட்டம் போன் றிட ஆறுவிரற் பிரமாணம் அன்னத்தை 
யோர் தட்டின்மேற் பொதிந்து நடுவிரலிருபாலும் இரட்டித்த 
துளையிடுவ தென்றவாறு. (௬௩) 

  

tho, Urgagra—- ur, Ga, 

பண்டியென்னுஞ்சொல் வயிறுபோன்ற மத்தளத்தின் பக்கத் 
தினைச் குறித்தது. 
௬௩,  முட்டிவுறு வார்பார மாய்முடிவொன் -- லுட்டமதா 

பா, வே, 
1. கோழூத்திரிகமாக மூடியபின் -- எனத்திருத்திசக் கொள்ளு 

தல் வேண்டும்,
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ஈட்டுகுண்ட லிப்பு,௦த்தே யெண்விரல்மா னங்குலத்தில் 

நாட்டு மரையமைரா ணன்ூசைத்துப்--பாட்டெழுத்தி 

னாதத் தினிலையே காடித்தத் தித்தொன்னென் 

ரோதமோ தித்தனிகே ருற்று, 

._.. எ.து, குண்டலிப் புறத்தே எண்விரற் பிரமாணம் வரு 

விக்கப்படா கின் றதில் அரைக்கே அமைக்கப்பட்ட காணையினி 

தாகப் பிரித்துப் பாட்டுக் குற்பத்தியெழுத்தினது நாதத்தி 

னுடைய நிலையை விரித்துத் தத் தித் தொன்னென்று மோதி 

யின்றொனியினுடைய கொள்கையை நேராகவுற்றறிவ தென்ற 

வாறு, (௭௪௪) 

சுத்த மிகுதே?ி தோன்றத் துரிதமிகும் 
மத்திம விளம்பிதமூன் ரமுயிலங்கு--மத்தள த்தைத் 

தாங்கப் புறக்கையினாம் முனக்தி கொட்ட வரன் 

ஈங்குநட னம்புரிந்தா னென். 

எஃது, சுத்த முதலாகிய தே௫யின் விதந்தோன்றத் துரித 
மத்திம விளம்பித லயத்துடனே புணர்க்கப்பட்டு மூன்றுவகை 
விகற்பமாய் விதிக்கப்படாறின்ற மத்தள த்தை நந்தியானவன் 

கொட்டத்தக்கதாக அரனானவர் ௩டம்புரிந்தாரென் றவாறு, 

(ஈ௬ட) 

இடமுகத்தி லிந்துடன்மா லாம்வலத்திற் பானுத் 

தடமலரோ னன்னமுமை தாஞனாம்--ஈடுவீசன் 

இக்திரனே வீறுதுளை ராகுவார் மத்தள த்தின் 

நக். துதொனி நாதவிந்து வாம், 

எ-து, இடமுகத்திற் மட்டு சந்திரனாகவும் இதற்குத் 
தேவதை விட்டுணுவாகவும் வலமுகத்திற் றட்டு சூரியனாகவும் 
இதற்குத் தேவதை பிரமாவாகவும் இதிலமைக்கப்பட்ட அன்ன 
மானது உமையவளாகவும் இதற்கு நடுவே ஈசுரனாகவும் துளை 

யானது இந்இரனாகவும் இதற்குப்பொருந்தின வாரும் காணும் 

இராகு கேதுவாகவும் ஆம், இவையனைத்தையும் உடைத்தா
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யிருக்கப்பட்ட மத்தளத்தில் தாக்குகின்ற தொனியானது காத 

வீந்துவாம். என்வே சத்தியுஞ் சிவமுமாமென்று சொல்லுக 

வென்றவாறு, (௭௬௬) 

தாக்கினான் மத்தளத்தைத் தாரணி தன்னில் நின்று 

வாக்கனொ லெடுத்த சொல்லை வகைவகை யாகக்கையால் 

நோக்கய ஈசர்முன்னே நுண்ணிமை யாகக் கொண்டு 

தக்யெதாளைக் கண்டு தொம்மென் முழக்க லுற்றான் 

(ar dn) 

மூழங்கயெ காதர் தன்னை முடியின்மேற் சேடன்காண 

விளங்யெ வேதமென்று விதித்தன னாலுசொல்லை 

இளங்கொடி. மடந்தைபாக ரீசனார் முன்னே நந்தி 

உளங்ககின் வடிவதென்ழே உரைத்தன னுண்மைதானே 

  

(ஈ௬௮) 

மத்தள லட்சணமுற்றும், 

பேரொடு முறையே பிண்ட மெழுத்தே 

வாரணி முலையாய் தோலின் வகையே, 

இவை நான்குமெனக் கெரள்க, (௭௬௯) 

கன்னி யிளம்பசுவின் காமப் புறத்தோலாம்' 

பின்னு மதனுளுத் தரிகையாம்--பன்னிய 

பக்கத்தோல் வார்கொள்ளப் பார்க்கலிதன் கொம்பு 

மிக்கு குடுப்பாகு மென்,
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எ-து--முழவுகளுக்குத் தோல்கொள்ளுமாறு வரலாறு : 

ஈனாத காரா வயதிலே சூடுபடாமற் செத்த பசுவின்தோலைச் 

சிவியேறிடுவது பன்மை முழவினுக்கும் ! இதனுளுத்தர த்தைப் 
போர்த்துக்டெந்த தோலை” மென்மை முழவினுக்கும் போர்க்கப் 
படும். இதன் பக்கத்தோலை வாராகக் கொள்க வென்றவாறு, 

(ஈ௭௰) 

:பஞ்சமகா சத்தம் 

சொல்லிடு நற்றோல் துளை துய்ய மென்னரம்பு 

கல்விமிக்க கஞ்ச மிடஹெனவே--வெல்்லுமதன் 
அஞ்சப் படும்விழியாய் ஆயு மிவையைந்தும் 

பஞ்சமகா சத்தமெளப் பார், 

எ-து--அவை தோல் துளை நரம்பு கஞ்சம் மிடறு எனச் 
சொல்லப்பட்டன ஐந்து மென் றவாறு, (௭௭௧) 

அவற்றின் பகுதி யாவையோவெனின் தோஜற்கருவியாவன 
மத்தளம் சல்லி கரடி. முதலாயின முப்பது மெனக்கொள்க, 

துளை க்கருவியாவன :-- 

வங்கயங் கொம்பு தாரைகுழல் காளஞ் 
சங்கு கலியச் சாற்றினர் புலவர், (ra) 

நரம்புக் கருவியாவன :-- 

யாழ்வீணை இன்னரம் இவை முதலியவே ”, (wat) 

கஞ்சக் கருவியாவன :-- 

கைமணி காளங் கஞ்ச தாளங் 
கொண்டி யென்று கண்டனர் புலவர், (ஈ௭௪) 

1, பன்மைமுழவு--வன்மை முழவு, வீரமுழவு, 

5, * இதனுளுதிரத்தைப் போர்த்துக்குடந்த தோலை ' எனதீ 
இரு த்திக்கொள்ள வேண்டுமெனத் தோன்றுகின்றது. 

3. சித்திர கோஷாவளி ஏத்திரிகை கூர்மிகை, உற்ற சாரங்க 
மூயர்ராவணாசுரம், இன்னரி வராளி 8ஸ்தி குச்சிகை, பன்னு விபஞ் 
கை பரிவாதினியே, சகள வல்லக சரவீணை யகாவிதம், மகதி பிரகதி 
லகுலாக்ஷி ருத்திரிகை, களாவதிகச்சளா காந்தாரி யநுமதம், என்னும் 
வீணை யிருபா னிரண்டே'” இவற்றுள் மகதி நாரதருக்கும், பிரகதி 

தும்புருவிற்கும், கச்சளா சரசுவதிக்கும், களாவதி விச்சுவாவசுக்கும், 
அனுமதம் அனுமாருக்கும் இராவணாசுரம் இராவணனுக்கும் உரியன 
am” பரத சாத்திரம் ஓழிபியல ௩௫)
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காளம் கஞ்சக்கருவிக்குக் துளைக்கருவிக்கும் பொதுவாதலின் 
இரண்டுங் கூறினர், மிடற்றுக்கருவியாவன பண்ணும் இசையு 
மென்று சொல்லப்பட்ட பலவிதப் பாடலுமென் றவாறு. இப் 
படிச் சொல்லப்பட்ட ஜந்துகருவியும் ஓக்க இயற்றுமது. 
பஞ்சமகாசத்த மென் றவாறு, 

பூரிகை! காககரம்* பொற்டன்னம் எக்காளை 

தாரை ஈவரிசங்கு வாய்வீணை”--வீரியஞ்சேர் 

கொம்புதித்தி காளை குழலுடன் ஈராறும் 

இன்பார் துளைக்கருவி யென், 

எ-து, இவை பன்னிரண்டுந் துளைக்கருவியென் றவாறு. 
(ஈ௭௫) 

தாளம் எறிமணி சண்கிணி சேர்சதங்கை 

8ீளுஞ் சிலம்பினுயர் கைமணியும்--மேளமுறு 
மஞ்சல மானைசெம் மக்கலமென் றிவ்வெட்டும் 

கஞ்சக் கருவியென்றே காண், 

ஏஃது, இவையெட்டுங் | கஞ்சக்கருவீயென்.று சொல்லப் 
படுமென்றவாறு, இன்னரி, தம்பூரூத். தண்டை, யாழ் தன் 
னுடனே சற்பவீணை இராவணாஸ்த்திரம், ...... மிசைமட்டும்' 
ருத்திரவீணை யெனவெட்டும் நரம்புக்கருவி யென்றவாறு, 

(௭௭௯) 
பஞ்சமகாசத்த லட்சணம் முற்றும், 
  

mag. 1, சகளதுகுழல், 
5. நாகசுரம் செய்வதற்கு மூங்கில், சந்தனமரம், 

வெள்ளி, வெண்கலம், கருங்காலி மரம், செங்கருங்காலி மரம், யானைத் 

தந்தம் ஆகிய ஏழுமாகுமென்றும், நாகசுரம் இருக்குவேதத்தினின் 

அக் தோன்றிய தென்றும் அதன் அடிவட்டம் சூரியளாகவும் மேற் 

சுற்று அட்ட ரநாகமாகவும் மேலிடுசில் சந்திரனாகவும் மேற் சிறு 

துளை சத்தியாகவும் உட்பெருந் துவாரம் இருமாலாகவும் அமைந்தன 

வென்றும் முப்பத்திரண்டு வீரல் நீளமும் நாலரைவீரல் சுற்றளவும் 

மேற்றுளை நெல்லளவுமாக இருக்கவேண்டுமென்றும் அரபத்த 

ஈராவலர் பரதங் கூறும், 

9... இதனை முகவீணையென்றுள் கூறுவர், திதீதி--துருதீதி 
வடிவில் அமைந்த ஒருவகை வாத்தியம், 

௭௭௬. செம்மக்கலம்--சேமக்கலம், கஞ்சக்கருவி--வெண்கலத் 
தாலியன்.ற இசைக்கருவி, 

1. இத்தொடர் ஏட்டில் சிதைந்துள து,
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ஈரம் பொடு குழலே மிடற்றொடு தொகையே 

இரங்கிய மூவிசை யாகு மென்ப. 

மூவிசையாவன இவையெனக் கண்டுகொள்க, (maa) 

வங்கிய லட்சணம் 

கருங்காலி செங்காலி கஞ்சமமை சந்தைர் 
தொருங்காமே வங்கயெத்தினுக்கு -- வருங்காண் 

அளவு பெருவிரலா லைகான்காம் பிண்டம் 
வளைசரு பாலுங்கவை ', ் (ara) 

சுற்றளவு சால்விரலாஞ் சொல்முகத்தெட் டுத்துளையாம் 
உற்றவீிரு பாற்றுளையு மோர்காலாந்-- துற்றகண்டை 
வில்லை * சவாளப்புல் * மேவுமுகத் தேழ்துளையேழ் 

நல்விரலி சையெழவே காடு, (ara a) 

வங்கியக் தின்னடி யிற்பூமி மேற்புனல் வளை ௬௬௧ 

அங்கெற் கண்டை யனிலன்விண் வாய்வில்லை யாரும் 

[புல்லுத் 
தங்யெ காதஞ் சிவனெனு மோசை தயங்குமிது 

இங்கெ மாந்திரு மாலுக் குகந்த தெனவுரையே, 
  

௱௭௮, வேய்ங்குழல் இலக்கணம் உணர்த்துன்றது. கருங்காலி 

மரம், செங்காலீமரம், வெண்கலம், மூங்கில், சந்தனம் என்னும் 

ஐந்தும் வங்கியஞ்செய்யப் பொருந்து வனவாம், 

வங்கியத்தின் நீளம் இருபதுவிரல், பிண்டம்-வடிவ, 

1 * வளைசிருபாலுமேவை ' எனப்பாடங்கொள்ளுதல் பொரும் 
தும். வளை௬-- வெண்கலத்தாலே யமைக்கப்பெற்ற மெல்லியபூண், 
இது புல்லாங்குழலின் முனையில் மரத்தொடு அணைச்கப்பெறுவ.து. 

இதனை : அணைசு ' என வழங்குவர் அடியார்க்கு ஈல்லார். 

௭௭௯, இக்குழலின் சுற்றளவு கால்வீரல், இதன்கண் எட்டுத் 
அளையிடப்படும், இவையன்றி இருபக்கத்தும் வேறுகான்குதுளை 

யும் உண்டு எனக்கூறும் இச்செய்யுளின் கருத்து ஆராயத்தகுவது. 

துற்ற- நெருங்கிய. கண்டை, வில்லை, சீவாளப்புல் என்பன இவை 
யென வீளங்கவில்லை. சீவாளம் என்பது தம்பூரூவின் இசையை 

நுண்ணிதாக அளவுபடுத்தற்கு அதன் ஈரம்பில்தொடுக்கும் சிறு நூல்” 

எனச்சென்னைப்பல்கலைக்கழக அகராஇயிற் குறிக்கப்பட்டுள்ள.து.
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வங்கியத்துக்குப் பிண்டமரபும் அளவுந்தொகையும் இதற்குத் 

தேவதையுங் கண்டு கொள்க, (raid) 

வங்கிய லட்சண முற்றும் 

  

mA). வங்கியதீதின்கண் அமைந்த இர்பூதக்கூறு மூதலிய 
வற்றைக் குறிப்பிடுவது இக்கலித் துறைச் செய்யுளாகும், 

“குழல் என்பது வங்கியம், அதற்கு மூங்கில், சந்தனம், வெண் 
கலம், செங்காலி, கருங்காலியென ஐந்துமாம் ... .. . .. இவற்றுள் 
மூங்கிலிற் செய்வது உத்தமம்: வெண்கலம் மத்திமம் : ஏனைய 
அதமமாம், கூங்கில் பொக செய்யம் : வெண்கலம் வலி௫ : மரம் 
எப்பொமுதும் psa Open இச்காலக்துக் சுருங்காலி செங் 
காலி சந்தனம் இவற்றாற் கொள்ளப்படம். கருங்காலி வேண்டு 
மென்பது பெருவழக்கு. இவை கொள்ளுங்கால் உயர்ந்த ஓத்த 
கிலத்டிற் பெருக வளர்ந்து நாலுகாற்ற மயரிகின் நாதமில்லையா 
மாதலான் மயங்கா நிலத்சின்சண் இளமையும் நெடும்பிராயமு 
மின்றி ஒர புரடாயுப் புக்க பெரிய மரத்தை வெட்டி ஓஈபுருடா 
காரமாகச் செய்து அதனை நிழலிலே ஆற இட்டுவைக்துத் தஈகுதல் 
பிளத்தல் போழ்ந்து படுதலின்மையை யறிந்து ஒர்யாண்டு சென்ற 
பின் இலக்கணவகையான் வங்இயஞ் செய்யப்படும், 

இதன்பிண்டியிலக்கணம் :-ரீளம் இருபது வீரல் ; சுற்றளவு 
நாலரை வீரல், இது துகாயிடுமிடதீது நெல்லரிஏியில் ஒருபாதி 
மரன் நிறுத்திக் கடைந்து வலமுகம் வெளியாக வீடப்படும், 

இனித்துளையளவிலக்கணம் :--அளவு இருபது விரல், இதிலே 
தூம்பு முகத்டின் இரண்டுரீக்கு முதல்வாய் விட்டு இம்ராதல் 
வாய்க்கு ஏழங்குலம் விட்டு வளைவாயினும் இரண்டு நீக்கி நடுவில் 
நின்ற ஒன்பது வீரலினும் எட்டுக் துளையிடப்படும், இவற்றுள் 
ஒன்று முக்கிரையென்று கழித்து நீக்கு, நின்ற ஏழினும் ஏழுவிரல் 
வைதீது ஊதப்படும், துளைகளின் இடைப்பரப்பு ஒரு விரலகலம் 
கொள்ளப்படும், 

இல்வங்கியம் ஊதுமிடக்து வளைவாய் சேர்ந்த துளையை முத் 
திரையென்.று நீக்கி முன்னின்ற ஏழினையும் ஏழுவிரல் பற்றி 
வாக்க, 

ஏழுவிரலாவன :--இடக்கையிற் பெரூவிரலம் சறுவிரலும் 
bEB மற்றை மூன்று விரலும், வலக்கையிற் பெருவிரலொழிந்த 
கான்கு விரலும் ஆக ஏழுவிரலும் என்க, 

இவ்வங்கியத்து ஏழு துளைகளில் இசைபிறக்குமாறு :--அஃது 
எமூத்தரற் பிறக்கம், எமரக்து, சரிகமபதநி என்பன, இவ் 
வேமெழுத்தினையும் மாதீதிரைப்படுத்கி5 தொழில் செய்ய இவற் 
௮ள்ளே எழிசையும் பிறக்கும் ... ... இவை பிறந்து இவற்றுள்ளே 
பண்கள் பிறக்கும்” என வரம் அடியார்க்கு நல்லார் உரைப்பகுஇ 
யாலும் அதன்கண் அவர் எடுத்துக்காட்டிய மேற்கோள்களாலும் 

- இவ்வங்கிய் தன் இயல்பு ஆராய்ந்து உணரத்தகுவதாம்.
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மாத்திரா லட்சணம் 

'கடிய கண மிலவங் காட்டை கிமிடர் 
துடி துருதந் துய்யலகுத் தொன்மை--நெடிய 
குருப்புலிதங் காகுவெனக் ' கூர்வடிவு பத்தும் 

விருப்பமு.றக் ” காலமென வேண்டு, (௬௮௧) 

*அர்க்க வுதயத்தி லாரம் புயமாதல் 

எற்குவளை யாத லிதமெட்டுக்--இற்குமதில் 
ஊ? முனைதெறித்தா லோரிதழிம். செல்கால 

மாசில் கணமாய் வரும், 

எ-து--அதித்தன் உதயத்திலே அலரப்பட்ட தாமரை 
செங்கழுநீர் நெய்தலாதல் நாூற்றெட்டிதழ் அடுக்கி அந்த அடுக் 

கிலே ஊசியைக் தெறித்தால் அவ்வூசி ஓரிதழில் தாக்குகன் ற 

காலம் கணம், எ-று: (௭௮௨) 

*காட்டுகண மெட்டிலவங் காட்டை யிலவமெட்டுத் 

தீட்டரிய வெங்காட்டை சேர்கிமிடம்--நாட்டுபுவி 

யேற்ற இரியையிதம் கெட்டா லிமையவர்முன் 

தோற்.றிவரு கான்கும் தொகுத்து, 

எ-து.. கணம் எட்டுக்கொண்டது லவம், லவம் எட்டுக் 

கொண்டது காட்டை, காட்டை யெட்டுக்கொண்டது நிமிடம், 

இந்த அரூபாரூபமான நான்கும் பூமியின்கண் ணுள்ளோர்க்குக் 

இரியைகளாற் காணப்படாது இந்திரன் ச௪பையிற் காணப்படு 

மென் றவாறு. (ar AB) 

* வாராய் நிமிடம் aume@ut_Ow aegis 

தோராது தோன்றித் துடியாகும் -- பேரா 

விரண்டு துடியா லெழுந்துதுரு தம்பின் 

அவன்ட IGS VG. 
  

ர் ese sree men seesrseqen ete  ண்ணான்னான், 

TH, காட்டை - கிமிடம்- துடி - துருதம் - லகு - குரு- 

புலுதம் - காகபதம் என்று சொல்லப்பட்ட பத்துவடிவுங் காலங் 

களாம் என்றவாறு, 

1, காகபதங்-பா,வே, %, விருப்புமவே- பா, வே,
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எ.து, நிமிடம் எட்டுக்கொண்டது .துடி, துடி.யிரண்டு . 

கொண்டது துருதம், துருதம் இரண்டு கொண்டது லகு 
வென்றவாறு, ன (௬௮௪). 

* கொற்ற லகுவிரண்டுங் கூறுங் குருவாகுங் ட 

கொ.ற்றலகு மூன்றுங் குளிர்புலு.தங் -- கொ.்.றவிழி 
மானே லகுகநான்கு வண்காக பாதமெனப் 

பானேர் மொழியாய் பகர். 

எ-து, லகுவிரண்டு கொண்டது குரு, லகுமூன். று கொண் 

டது புலிதம். லகு நான்கு கொண்டது காகபத மென்றவாறு, 

கணம் லவம் காட்டை நிமிடம் துடி துருதம் லகு குரு 

புலிதம் காகபதம் இவை மாத்திரைக்குப் பத்துவிகற்பமுங் 

கண்டுகொள்க, ்... (ஈ௮டு) 

சிரொத்து Gor p சிறந்தவடி வின்பிறப்பைப் 

பாருற் றறியப் பகரக்கேள் -- காருற்ற 

கொன்ழைச் சடையர்கையிற் கொண்டகபா லத்தினடு 

Gara ne PG pins gon. (ஈ௮௭௯) 

ஈசன்கை மாத்திரைக்கோ லீன். தொருலகுவாக் 

தேசோன் பிழையளித்த தேகுருவா--மூசுபிணி 

ஆர்த்தல் மலிபுலித மாமுயல கன்முதுகற் 

சேர்த்தகா லிற்காகுச் சர், 
  

௱௮௪, ஈ௮டு, * தாளசமுத்திர வெண்பா, இந்த இரண்டு கவி 

யும் ஓரு தொடர், 

THe, தாளத்திம் ரொத்த மாத்திரைவடிவின் பிமப்பைச் 
கூறுங்கால், வெபெருமான் கையிற்கொண்ட கபாலத்திற் பொருக் 
இய சுழியிம் பிறந்தது அக்குறியீடு என உணர்தல் வேண்டுமென் 
பது இச் செய்யுளின் கருத்தாகும்,
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எது, . இவ்விரண்டு வெண்பாவி ஸனுள்ளும்.மாத்திரை வடி. ' 
வுற்பத்தியானவாறு காண்க, ௨ ல டி ஓ (ா௮௭) 

யாப்பருங்கலச் சூத்திரம் :— ் 

' கண்ணிமை கைநொடி யளவே மாத்திரை 
துண்ணிதி னுணர்ந்தோர் கண்டவாறே ” 

'* உன்னல் காலே யூன்௰௦ லரையே 

முறுக்கல் முக்கால் விடுத்த லொன்றே '' 

நன்னூற்குத்திரம்:-- 
 இயல்பெழு மாந்த ரிமைநொடி மாத்திரை ”” 

இப்படிச் செபித்துக் கண்டுகொள்க, மாத்திரைக்கு நிகண்டுப் 
பெயராவன 2 

*விந்து விரதி விராமங் களர்புள்ளி 
பந்த மனுக்குப் படரொற்று--முக்துதுடி 
சொன்னார்கால் .மாத்திரைக்குச் சொக்களார் மிக்கதமிழ் 
நன்னா வலர்முன் னயந்து, 

இது, வீராமத்துக்குப் பெயர், (௭௮௮) 

*சுமிகொம்பு வட்டச் துருதஞ் சுகடீரம் 
விழிகண்ட சகரம் வியோமம்--மொழிஇங்கள் 
வெஞ்சனமே விந்துகமே மிக்கவரை மாத்திரைக்கென் 
௮றஞ்சனவேம் கண்ணா யி, 

இது துருதத்துக்குப் பெயர், (ா௮) 

TAT, ஈசன்கையிலுள்ள மாத்திரைக் கோலிற் பிறந்தது லகு 
வின் அடையாளம். இறைவனணிக்த பிறையிற் பிறந்தது குருவின் 
அடையாளம், 

இறைவன் முயலகன் முதுகில் ஊன்றிய திருவடியிற் பிறந்தது 
காகபதத்தின் வடிவாகும், 

*தாள சமுத்திர வெண்பா, 

  

rAA விந்து, விருதி, விராமம், சிளர், புள்ளி, பந்தம், அதுக்கு, 

படர் - ஓத்து - துடி இப்பத்துங் கால்மாத்திரைக்குப் பெயர் என்பர் 
தாளசமுத்திர உரையாசிரியர், 

Ae. சுழி, கொம்பு, வட்டம், துருதம், சுகடீரம், விழி, கண்டம். 
சக்கரம், வீயோமம், திங்கள், வியஞ்சனம், விந்துகம், இப்பன்னிரண் 
டும் அரைமாதீதிரைக்குப்பெயர், 

சுழி, விழி என்னுந் தமிழ்ச் சொற்கள் சுளி, விளி என ஏட்டில் 
இரித்து எழுதப்பட்டுள்ளன,
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வாளிசர மங்கோல் மாத்திரிகங் கால்செவ்வை 

ரீளு மிரச்சுவமே நேர்£ற்று--காளுமஒழ் - 
மிக்சு வியாபகமே மேவு மிரேகையெனத் 
தக்க லகுப்பெயராய்ச் சாற்று. 

இது லகுவின்பெயர், 

வல்ல'இவி மாத்திரையே வான்கலையே வச்சிரமே 

நல்லபிறை தர்க்கம் ஈயந்தபரம்--வில்லுக் 

குடில் தனுச்சாபங் குருதனக்குச் சொன்னார் 
சடிலமுடிச் சொக்கனார் தாம், 

இது குருவுக்குப்பெயர், 

சீரிய கோமூத் தஇரிகம் திரியங்கம் 
பாரிய சாமோ பலநாகம்--பேரிய - 

செய்யதிரு மின்னார் தீத்தமுயி ரோகாரக் 

துய்யபுலி தப்பெயராய்ச் சொல், 

(6௬) 

(௧௬) 

(௧௬௨.) 

இது புலிதத்தின்பெயர், இத்தமென்பது தீபமென் றவாறு, 
ஆ 

ஓசையி லன்னபத மொண்காக பாதமுடன்.: 
சேசமிகு புள்ளடியே நிச்சத்தம்--பேசாச் 
சுவத்திகமே யென்றெண்ணிச் சொற்காகுவுக்குத்! 

  

தவத்தீலைமைச் சொக்கருரைத் தார். (amb) 

இது காகபதத்தின் பெயர், 

௧௬௯-௧௯௩, தாளசமுத்திர வெண்பா, 0 

௧௯ம், * வாளியே சாளகங்கோல் மாத்திரிகங் கால்செவ்வே 
நீள நிரைச்சுகமே நேர்கேற்று--காளுமகழ் 
மிக்க வியாபகமே மேவு மிரேகையென தீ 
தகீகலகுப் பேராகச் சாற்று பா, வே, 

௧௬௧.  வல்லதுவி மாத்திரையே வான்கலையே வக்கிரமே 
நல்ல்பிறை திபகமே நாடுபரம்--வில்.லு 
குடிலந் தநுசாபங் குருதனக்குச் சொன்னார் 
ப டவமிகர் சொக்கனார் தாம் ''--பா, வே, 

௧௨, சிரிய கோமுத் திரிக முடனாகம் 
பாரிதிரி மாத்திரிகம் பற்றிரேோர்-- கூரிய 

செய்யதீர்த் shor தென்மதுரைச் சொக்களார் 
துய்ய புலிதமென்ருர் சூழ்ந்து '--பா, வே, 

௧௯௩, 1 சுவத்திசமென் மெண்ணிச் சொலுங்காகுவுக்கு-பா, சே,
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மாத்திரைவடிவு 

வட்ட மதிதுருதம் வானவர்செங் கோலகுவாந் 

தட்டு மிளம்பிறையே தான்குருவா--முட்டவே 
- . .இடுகா கம்புலிதம் ௮அன்னபதங் காகுவெனப் 

பாடினான் வேதமுனி பார்த்து. (௧௯௪) 

துன்றுந் துடிகால். துருதம் அரையாகும் 
ஒன்றுலகுத் தான்குருவே யோரிரண்டாம்--மின் றுவளர் 
மூன்றாகு மேபுலித மொய்காகு நாள் கெனவே 

. சான்றாகுஞ் சொக்கருரைத் தார், (௧௬௦) 

மாத்திரைக்குத் தேவதை 

அநீதம் வருணன் படர்கொம்பு பஞ்சமுகன் 

அந்தலகுச் சத்தி யடுத்தகுருச்--சந்திரன்றான் 

அம்பிகை யாம்புலித மான திரி மூர்த்திகளே 

நம்புதிசை வான்காகு காட்டு, (hae) 
  

௧௬௯௪. துருதத்தின் வடிவு வட்டமதி 0; லகுவின் வடிவு செங் 

கோல் 1; குருவின் வடிவு இளம் பிறை ட ; புலிததீதின் வடிவு 
படமெடுத்தாடும் நாகம் ஓ; காகுவின் வடிவு அன்னபதம் +, 
என்றவாரும். 

௧௯௫-௧௯௮. தாள சமுத்திர வெண்பா. வீராமம் கால்மாத்திரை, 

துருதம் அரைமாத்திரை, லகு ஒருமாத்திரை, குரு இரண்டு மாத் 
திரை, புலுதம் மூன்றுமாத்திரை, காகபதம் கான்குமாத்திரை, 

ட் எலு. 

௧௯௭, ': பந்தம் வருணன் படர்கொம்பு பஞ்சமுகன் 

அந்தலகு சத்தி யடுத்தகுரு--சந்திரனாம் 
அம்பிகையா கும்புலுத மந்தத் திரிமூர்த்தி 

நம்புதிசை விண்காகு ஈட்பு”" 

எனப் பாடம் வேறுபட்டுளது. வீராமத்துக்குத் தேவதை வருணன் 
௮. துருதத்துக்குத், தேவதை பரமேசுரன் 0. லகுவுக்குத் தேவதை 

பரமேசுவரி 1. குருவுக்குத் தேவதை சந்திரன் ட. பு.லுதத் துக்குச் 
தேவதை .அம்பிகை 2. காகபததீதுக்குத் தேவதை திரிமூர்த்தகள் 

விரும்பத்தக்க இசையாகிய ஆகாசமாம் , என்றவாறு, இக்காலத்தில் 
விராமத்துக்கு வடிவம் அர்த்த சந்திரன் பிறை என்று வழங்கி 

வருகின்றனர். குருவுக்கு ஒடிந்த த.நுவென்றும் புலுதத்திற்கு ஒடிந்த 
சதுமேற் சுழித்தலென்றும் வழங்குகின்றார்கள், இவை ஷடங்கமாம்,



7 

வெய்ய விராமம் விளங்கத் தனியாது . 
துய்ய வினமாகத் தோன்றாது--பையக் 
குருப்புலிதங் கூடாது கொம்புக் கணைமேல் 
உருப்பெறுமென் முன்மதுரை யோன், 

வகுவிலுந் துருதத்திலுங் கூடியினமா மென் றவாறு, (௧௯௭) 

மந்தத் தனியாது முன்னிடையின்: மூளாது 
சந்தக் குருமுன்பின் சாராது--செந்திருவே 
பேணிவரும் தாளகிலைப் பின்னே சழிகோல்பின் 
காணவருங் காகபதங் காண், ் (௧௯௮) 

எது, காகபதம் தனித்துகில்லாது; குருப் புலிதங்களுடன் முன் 
பின் வராது, யாதொரு தாளத்தின்பின்னே துருதத்தின்பின் 
லகுவின்பின்னாகவருமென் றவாறு, 
  

௧௬௭. இசீசெய்யுளின் உரை ஏட்டிம் சிதைந்துளது 
“ கறுத்த. மூறையானே '' அச்சொருபங்கள் கலந்து. நிற்குங் 

குறைகுணங்கள் கூறுகின்றது, 

(இ-ள்) விராமம் தனித்து நில்லாது; இனமாகவும் நில்லாது, 

குரு புலுதத்தின்மேலும் வராது. லகுவிலும் துருதத்திலும் வரு 
மென்றவாறு, லகுவிலும் துருதத்திலும் விராமம் வருதற்கு வடிவு 
8 இவற்றில் முன்னையதற்கு லகுவிராமமென்றும் பின்னையதற்குச் 
துருதவீராமமென்றும் பெயராம், இவற்றை முற்கூறிய ஐந்தங் 
சத்துடன் கூட்டிய றம ஏழாம், வட நாலார் இவற்றைச் சப்தாங்க 
மென்று கூறுவார்,” 

எனச் தாளசமுத்திர உரையிற் காணுங் குறிப்புக்கள் இவண் 
ஓப்பு கோக்குத.ற்குரியன. 

௧௯௮-௧௯௬, 0-1-ட-௨ துருதம்-லகு-குரு - புலுதம் இவை 

வெவ்வேருகவும் இனமாகவும் ஒரு வடிவாகவும் சலக்தும் வருமென்ற 

வாறு, இந்த நான்கும் ஒரவடிவாகவும் வருமென் மமையால் அதற்கு 

வடிவம் காட்டப்படுகின். றது, அவையாவன, 

௦௨௦ —Y ௨65_ 9 

இவையாம். இவற்றிற்கு முறையே லகுதுருதம், குருதுருதம், புலுத 
அருதம், லகுதுருதவிராமம், குருதுருதவிராமம், புலுததுருதவிராமம் 
என்,று பெயர்களாம். அன்றியும் அனைத்தும் கலந் துவருமென் மை 

யான் வீராமம் குருவின்மேலும் புலுதத்தின்மேலும் வருமென்ற 

தாயிற்று, அதற்கு வடிவம் * 2 இவையாம். இவற்றிற்கும் .குரு 
விராமம், புலுதவிராமம் என்று பெயராம், : இதன்றியும் இனமாக 

_ வம் வருமென்றதற்கு வடிவம் 01-0பு-0&- - 1-9 பஃட &
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வட்டங் கணைவில்லு வான்புலிதம் வேறினமாஞ் 
சட்டம்பெறவே தீனித்தனியா--மிட்ட 
மனைத்துங் கலந்துவரி லாமெனவுஞ் சொன்னார் 
இனத்தொங்கற் கூடற் இமை, (௧௯௯) 

எ.து. துருதம் லகு குரு புலிதம் இவை வெவ்வேறேயினமாக 
வரும் ; இப்படி. யொவ்வொரு வடிவாகவும் வரும் நான்கு வடி. 
வமும் கலந்து வருமென் றவாறு, 
  

இவையாம், இவற்றிற்குப் பெயர் மூன் கூறப்பட்டுள்ளன. "இவற்றை 
வட நாலார் அஷ்டாங்கமென்பர். இல் வெட்டங்கத்துடன் முற் 
கூறிய ஏழங்கத்தையும் கூட்டி யு௰ழப் பதினைந்தங்கமாயின வாறு 
காண்க, 

'மூந்தித்தனியாது முன்னிடையின் வாராது' பா, வே 
இப்பாடல் தாளசமுத்திர ஏட்டில் ;வட்டங்கணை' என்னும் அடுத்த 
பாடலின்பின் வைக்கப்பட்டுளது. 

முற்கூறிய பதினைந்தங்கத்துடன் ஈண்டுக் கூறிய காக 
பதத்தையும் கூட்டப் பதினாறங்கமாயிற்று, இதனை வடநாலார் 
சோடசாங்கமென்று கூறுவர். இச்சோடசாங்கத்தையும் அவற் 
றின் பேரையும் மாத்திரைகளையும், அக்ஷரசாலங்கள் முதலியவை 
சுளையும் விவரித் துக்காட்டுகெ ரோம். 

பெயர் வடிவம் மாத்திரை அக்ஷரகாலம் 

விராமம் ~ al & 

HFSW . 0 இ உ 
துருதவீராமம் ந @ ௩ 
லகு | க # 

லகுவிராமம் T கவ டு 

லகு.தருதம் 9 ௧இ ௬ 
லகுதுருதவிசாமம் 5 களு a 

1 

குரு பு ௨ ௮ 

குருவிராமம் G உவ de 

குருதுருதம் ௦ட ௨இ கற் 
் குருதுருதவிராமம் BL, உள 6h 
புலுதம் a. ௩ BO 
புலுதவிராமம் ௨ hal ௧௩ 

பு.லு.த.துருதம் 0௨ ௩இ ௧௪ 
LY MS IGE 

வீராமம் எ க்ளு ௧௫ 
காகபதம் + ௪ ௬௬ 

வந்தவாறு காண்க 

- எனவரும் தாளாமுத்திரவுரைப் பகுதி ஈண்டு கோச்குதழற்குரியத,
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அரையில்விரா மங்கால்மற் றம்பில்விரா மம்மரையாம் 

் குருவில்விரா மம்புலிதங் கொள்ளுங்--கருதி 

இவைகாண வேண்டு மிதனையறிர் தக்கால் 

அவர்காணுங் கட்டளைப்பட் டார். (௨௦௦) 

அரையில்விர லொன்றெறடடுக்க வம்பு வீரலிரண்டு 

குருவில்விரல் காலுசு( மி கொள்ளும்--இர இ 

வகையதனை யிப்பொழுது மாநிலத்தோர் காணத் 

,தகைமையுடன் சொக்கருரைத் தார். (௨0&) 

துடியொன்றொ ரங்குலமாய்த் தோன்றும் துருதங் 

கொடியேகேள் நாலங்குலமாய்--வடி.விலகு 
எட்டங் குலமா யெடுத்தொத்து மாத்திரையைத் 

தொட்டங் குலமாய்த் தொடர், (௨௦௨) 

தாக்குவிரல் நான்காந் தனித்துருத தாளலகு 
நோக்குவிர லெட்டாகு _நா.ற்செவ்வை--நீக்குகுரு 
எட்டங் குலத்தா லிசைய வெடுத்தொத்தி 
யெட்டங் குலத்தா லிறக்கு, (௨௦%) 

இருபத்துகாலங் குலத்தா லிசையச் 
சுருபத்தி லொத்திச் சுழித்துப் -- பருவத்தில் 

விட்டாற் புலிதமாம் வேறுமுப் பத்திரண்டு 
தட்டாது மிச்சத்தர் தான், (௨௦௪) 
  

௨0, ௨0௨. என்பவற்றின் கருத்தினை அடியொற்றியதாக 

* விளங்கு.விராமம் விரலுயரம் (இ)ரண்டே. 
வளங்கொள்ச ழி கோலமீதில் வந்தால்--உளங்கனியத் 
தீற்சனியி னீக்குவது தானென்ருர் ரீள்சடையில் 
ஈச்சரவம் பூண்டசொக்க ஞர் 

என்பது விராமம் இரண்டங்குலப்பிரமாணம் .எடுத்தொத் 

தீவும், இஃதன்றி -- துருதத்தின்மீதாகிலும் லகுவின்மீதாகிலும் . 
விராமம் வந்தால் தற்சணி இரண்டுவீரலுயரம் நீக்சவும்'' .எனவரும் 
தாளசமுதீதிரப் பகுதியமைக் துள்ள து, 

௨0% முதல் ௨௦௬, வரையுள்ள வெண்பாக்கள் தாளசமுத்திச 
மூலிலுள்ளன, 

_ *துருதம் காலங்குலப் பிரமாணம் எடுத்தொத்தவும். லகு 
எட்டங்குலப் பிரமாணம் எடுத்தொத்தவும். குரு எட்டங்குலப் 
பிரமாணம் எடுத்தொத்தி எட்டங்குலப் பிரமாணம் இழக்கவும். 
புலுதம் எட்டங்குலப்பீிரமாணம் எடுத்தொத்தி எட்டங்குலப் 
பீரமாணஞ் சுழித்து எட்டங்குலப் பிரமாணம் இறச்சவும் :
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இடம்வல மேல்£ழ்தா ணிச்சயக்கை காட்டக் 

கடவது காகபதங் காணென்--.றிடவுரைத்தார் 

பூலோகஞ் சென்னியிலே பூரித்துப் போற்றுமையாள் 

: ஆலோகங் கண்ட சொக்க ராய்ந்து, (௨௦௫) 

எ-து. இந்த மூன்றுவெண்பாவினுஞ் சொல்லியது துரு 

'தத்துக்கு நாலங்குலப் பிரமாணம், லகு எட்டங்குலப் பிர 

மாணம், குருவுக்கும் எட்டங்குலப் பிரமாணத்தி வலீரட்டித்து 

ஒத்தப் புலிதத்துக்கும் எட்டங்குலப் பிரமாண த்தி லொத்தி 

யெட்டங்குலப் பிரமாணத்திற் சுழித்தும் எட்டங்குலப் பிரமா 

ணத்தஇிலிறக்கவும் - காகபதம் எட்டங்குலப் பிரமாணத்திலே 

இடம் வலம் மேல் 8ழ் கைகாட்ட என் pair gy. 

பச்சை விராமம் பகர்வட்ட நீலமாம் 

உச்சிதக் கோல்வெள்ளை யொண்வப்பு--மிச்சகுருப் 

பொன்மை புலிதமாம் புள்ளடிக்குப் போற்றுஙிறம் 

தீன்மமிகு பஞ்சவன்னக் தான். ் (௨௦4) 

மாத்தீரைக்குச் சாத். 

அந்தண னேதுருதம் அம்பே யரசனாம் 

வந்த விராமம் வசியனாங்--கந்தமலர்ச் 

சாபந் தனைமதிக்கழ் முன்சூத் திரனென்று ் 

கோபவிழி மானனையாய் கூறு. (௨௦௭) 

  

காகபதம் இடத்தே எட்டங்குலம் வலத்தே எட்டங்குலம் மேலே 

யெட்டங்குலம், சழேயெட்டங்குலம் வீசிப்போடவும் எ-று, என்பது 

தாளசமுத்திரவுரை, 

tom. இத் தாளசமுத்திர வெண்பா, மாத்திரைக்கு கி.றங்கூறு 
கிறது. ட் 

விராமம் பச்சை நிறம், துருதம் நீலகி.றம், லகு வெள்ளைகிறம், 

குரு செக்கிறம், புலுதம் பொன்னிறம், காகபதம் பஞ்சவன்னம் 
எ.று, 

௨௦9, துருதம் அந்தணர்குலம், அம்பு அரசர்குலம், விராமம் 
வணிகர்குலம், வில் வேளாண்குலம்,
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வெய்யோன் புலித மியன் றதோர் காகபதம் 
பையப் பலசாதி பாவலரே--ஐயுழ்.று 
இன்றஙிறம் புள்ளி நிறைந்தவடி வீதென்றே 
மன்றல்கமழ் மானே மதி, - (௨௦௮) | 

துடிவரு ணன் தருதம் துர்க்கைதுழாய் சூடும் 
நெடியோன் குருவிரிஞ்ச னேராம்--படி.மீ 
தொருமூவ ராம்புலித மோசையா லீசன் 
வருதே வதையென்வே வாழ்த்து, (௨௦௬) 

। சுளியிம் பரமவணுத் தோன். றிலொரு கோலாய் 
வெளியிற் குருப்புலித மெய்யாய்--ஒளி இகழும் 
புள்ளி துடி துருதம் போந்த.றிய வல்லார்க்கு , 

வெள்ளிமலை யானிருக்கும் வீடு, சீ (௨௧௦) 

மாத்திரா லட்சணம் முற்றும், £ 

மாத்திரைக்குக் கணசங்கை, - ் 

'சொற்பரவு கணமெட்டுக் கோளிலவ மெட்டன் 
தொகையறுபத்துநான்காச் சூட்டுங்காட்டையெட் 

டிற்றொகையஞ் ஞாற்றொருபத் திரண்டாகும் நிமிடம் 
இதன்றொகை சகாலாயிரத்துத் தொண் ணுற்றுமேயாம் 

நற்றுடியினிரட்டி. யெண்ணாயிர த்தொருநூா றுடனே 
நவில் தொண்ணாற்றிரண்டாகுர் துருதமதுவிரட்டி 

யூ.ற்றதொகை பதினாறாயிரத்து முர்நூ.ற்றெண்பத் - 
தொருகாலுகூடிலகு வொன்றுமென் றுரையே, (௨௧௧) 
  

் ௨௦௯. மாதீதிரைக்குத் தெய்வம் கூறுகின்றது. 

, தடிக்கு வருணன், அருதத்திற்குச் துர்க்கை, குருவுக்குதீ இரு 
மால், நேருக்குப் பிரமன், பு A559 DS மூம்மூர்தீதிகள், இவற்றின் 
ஓசைக்கு ஈசன் தெய்வமாம் என்றவாறு, 

துமாய்--துளசி, நெடியோன் --இருமால். விரிஞ்சன்--பிரமன். 
படி-- பூமி, 

௨௧௦. இவற்றின் இயல்பினையறிய வல்லார்க்கு வீடுபேற்றின்பம் 
உளதாம் என்பது கருத்து, 

௨௬௩. கணம் (8) கொண்டது இலவம்: இலவம் (8) கொண்டது 
காட்டை, காட்டை (8) கொண்டது நிமிடம், நிமிடம் (8) கொண் 

டதுதுடி. துடி (8) கொண்டது துருதம். துருதம் (8) கொண்டது 
. இலகுவாம், இலவம் 8 கணம் உடையது. - காட்டை 8568-04 

கணம் உடையது, கிமிடம் 04%68- 519 கணம் உடையது, துடி 
5129568-4096 கணம் உடையது, ருதம் 4090)62-8192 சணம் 
உடையது. லகு 8192X2=16384 கணம் உடையது என்பது 

க்ருத்து-
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லயத்தொகுதி, 

கொம்புபயங் கூடுநடுக் கோலுபயங் கூடுநஈடுக் 

கொம்பனுக்கு கோலனுக்கு ' கூடுகடுக்--கொம்புகோல் 

கூடுநடுக் கொம்பு கூடுஈடுக் கொம்பனையாய் 

தேடிலயச் கூறுகச் செப்பு, * (௨௧௨) 

குருநடுவிற் கூர்காலங் கொற்றப் புலித் 

தீருநடுவிற் டுக்காத கால£--தெரிவரிய 

சாகு நடுவதனிற் காணாது காலங்கள் 

ஆகுமில யத்தொகுதி யாய்ந்து, (pan) 

எ-து இது தாளலயத்துக்கு இலக்கணம் வரலாறு :-- 

இரண்டுதுருதம் நடுவிற்காலமும் இரண்டுலகு நடுவிற் காலமும் 

துருதமொடு விராமமும்--லகுவும் கூடும் ஈடுவிற்காலமும் துருத 

மும் லகுவும் கூடும் ஈடுவிற்காலமும் குரு நடுவிற்காலமும் காக 

பதம் நடுவிற்காலமும் லயமாகும், இதனின் இம்முறையே 

வருகிற பேதகாலங்களை நிரூபித்துக் கண்டுகொள்க, | 

.உஎட்டுக்கண மெட் டிலவ 

எட் டிலவங்காட்டை யேகிமிஷ--மெட்டும். 

பொருந்து நிமிஷமுன் போழ்றுதுடி நான்கும் 

வருந்துமொரு மாத்திரையின் வைப்பு, . (௨௧௪) 
  

௨௧௨-௨௧௩. தாளசமுத்திர வெண்பாக்கள், 

! கொம்பனுக்குங் கோலனுக்குங் கூடுநடு, பா. வே, 

* தேடுலயத் தொத்திதெனச்செப்பு. பா, வே, 

௨௧௩, '* குருநடுவிற் கூர்சகாலங் கோத்தடுவீற்பு லுத௩் 
கருஈடுவின் றுகாத காலந்--தெரிவரிய 

காகு நடுஈடுவிற் காணாத காலங்கள் 

ஆகும் லயதீ்தொகுதஇி யாய் '' பா. வே:
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க 

மார்க்கம் 

'வளர்ந்தயதஇக் குள்ளபடி வைக்குக் துருதங் 

இளர்ந்தகணை விற்புலுதங் €றி--அளந்தவற்றுல் 

எத்தனைதா னேற்றதமி ழெத்தனைதா னே ற்றவியல் 

அத்தனையு மார்க்கமென லாம், (௧௨௫) 

எ.து முன் சொல்லப்பட்ட யதிபேதங்களி லிருக்கன் ற 

துருதம் லகு குருப் புலுதங்களுடைமைகள வன மாத்திரைகள் 

ஏற்றம் இத்தனை குறைச்சல் இத்தனை யென் றறியுமது மார்க்க 

Quer pair oi. 

ஆன பலமார்ச்கம் ஆறு வகையாகும் 

மானமுயர் தெக்கணமே வார்த்திகமே--தேனனையாய் 
சித்திரமே சித்ரதரஞ் சித்ரசமஞ் சேர்ந்தவதி 

சித்திரமு மென்றே தெளி. (௨௧௬) 

எ-து, மார்க்கபேதம் ஆறுவகையாவன வரலாறு ; தெக் 

கணம், வார்த்திகம், சித்திரம், சித்திரதரம், சித்திரசமம், அதி 

சித்திரம் ஆக ஆறுமார்க்க மென் றவாறு. ் 

  

௨௧௫-௨௧௬. இப்பாடல்கள் தாளசமுத்திர நூலிற் பின்வரும் 

பாட வேறுபாடுகளுடன் அமைந்துள்ளன :-- 

வாய்ந்த யஇக்குள் வகுக்கும் துருதங்கள் 

ஆய்ந்தகணை விற்புலுத மாங்கெழுதில்--ஏய்ந்திவற்றில் 

இத்தனை தானேற்ற மித்தனைதாழ் வென்றறிவ 
த்த்தனையு மார்க்கமென லாம். 

எ-து, முன் சொல்லப்பட்ட யதிபேதங்களிலிருக்சன்.ற துருதம் 

லகு குரு பு.லுதங்களுக்கு உடைமைகளான மாத்திரைகளில் ஏற்ற 

மீத்தனை தாழ்வீத்தனை யென்றறியும் வகை மார்க்கம் எ.று 

தா. சமு-டுச, 
ஆன பலமார்க்கம் ஆறு வகையாகும் 

மானமுயர் தெக்கணமே வார்த்திகமே-- தேனனையாய் 

சித்திரமே சித்ரதரம் சேர்ந்த வதிசித்ரம் 

. தஇித்ரசம மென்றே தெளி. 

எ-.து. மார்க்கபேதம் அறுவகையாம், அவையாவன :--தெக் 
கணம், வார்த்திகம், சித்திரம், சத இரதரம், ௮தி௫த்திரம், சித்திரசமம் 

ஆம் sre pr தா. சமூ-௫டு, 

lt ~
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தெக்கண மெட்டுத் திகழ்வார்த் திகம்கான்கு' 

வைக்கரிய சித்ர வழியிரண்டு”--தக்கபடி 

யொன்றுபெறுஞ் சித்ரதர மோங்கவரை” சித்ரசமம் 

கன்றுமதி சித்திரந்தான் கால், (௨௧௭) 

எ-து, ஆறுமார்க்கத்துக்கும் மாத்திரையளவை வருமாறு : தெக் 

கண மார்க்கத்துக்கு எட்டு மாத்திரையும் .வார்த்திகமார்க்கத் 

துக்கு நான்:த மாத்திரையும் சித்திரமார்க்கத்துக்கு இரண்டு 

மாத்திரையும் சித்திரதர மார்க்கத்துக்கு ஒருமாத்திரையும் 

சித்திரசம மார்க்கத்துக்கு அரைமாத்திரையும் அதி௫த்திர 

மார்க்கத்துக்குக் கால்மாத்திரையும் ஆமென் றவா.று. 

கலித்துறை 
துடி மேலிற் சொல்லட்டஞ்' சாக்கரஞ் சொற்பனஞ் 

சொல்லகுவில் 

முடிவாஞ் சுழுத்தி துரியம் புலு.தம் மூலத்ததிதம் 
படிமேனீச் சத்தமா றுதாரமாக் Deore! பன்மனுண்மை . 

வடிவாகு முற்று மிவைகாடி யாவும.றிந்துகொள்ளே. 

மாத்திரைக்கு ஆறாதாரமும் அவத்தைகளும் 
வந்தவாறு காண்க, (௨௧௮) 

  

௨௧௭. மார்க்கம்-மாத்திரையின் அறுவகைக் mui Ses og BIg 

இதனை இக்காலத்தார் ஷட்காலம் என வழங்குவர், தக்கணம்-எட்டு 

மாத்திரையின் அளவுடைய முதற்காலம், வார்த்திகம் நாலுமாத் 

திரையளவுடைய இரண்டாங்காலம். இித்இரம்-இரண்டு மாத்திரை 

யளவுடைய மூன்றாங்காலம். சித்திரதரம்-ஒரு மாத்திரையளவுடைய 

நாலாங்காலம். சத்திரசமம்- அரைமாத்திரையளவுடைய ஐக்தாங் 

காலம். இதனை அர்த்த சித்திரம் என வழங்குதலுமுண்டு. அதிசிதீ 
இரம்-கால் மாத்திரையளவுடைய ஆறுங்காலம், இவற்றை இக்காலத் 

தார் முறையே 35, 16, 8, 4, 5, 1 மாத்திரைகளாகக் கொண்டு 

தொழில்செய்வர், இது தாளசமுத்திர வெண்பா. 

1, தெக்கணமா மெட்டுத் திகழ்வாத் தியரான்காம் 
பா, வே, 

5. வைக்கரிய சித்திரமே வாளிரண்டு பா. வே, 

3. மோங்குமரை பா, வே. 

tha, 1. சொல்வட்டம் என்று திருத்திச்கொள்க 

5, மாய்க்க பா. வே,
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தாளமரபு, 

மறையோன் திருமால் மதிமுடியோ னென்னும் 

இறையோரை யெல்லாமிறைஞ்சி--முறைமுதலாம் 

பாடல்முத லாமூன்றும் பண்பாய்ப் பரிந்தியற்ற 

நாடினேன் தாளத்தி னன்கு. (௨௧௬) 

எ-து, தாளத்திலக்கணம் வரலாறு : இறிமூர்த்திகளையும் 

பணிந்து பாரிடத்திழ் பாடல் முதலாகச் சொல்லப்பட்ட இசையு 

மூழவு௩் தாளமும் என்கின்ற மூன் நினையும் அளவுமானங் 

களும் பிழையாதபடி. இயற்றுதற்கு நாடினேன் தாளத்தின் 

பகுதியை யென் றவாறு, 

வளமாகு மாடற்கும் பாடற்குர் தோற்கும் 

தளமாத லிற்றாளமாகும்--உளமதித்துத் 

துன்னலே காலஞ் செயல்கிரியை மானமிடைத் 

துன்னுங் கருவிக்குச் சூட்டு. (௨௨௦) 

எ-து. ஆடற்கும் பாடற்குர் தோற்கருவிக்குந் தளமாத 

லால் தாளமென்று பெயராயிற்று, இது நீட்டுவழிரீட்டித் 

தாளமாயிற்று!, இத்தாளம் மூன்று காலத்தாலும் நிகழும் ; 

அவை காலங் இரியை மானம் என்பன. இவற்றுள் காலமாவது 

ஒன்றைச்செய்ய நினைத்தல். கிரியையாவது செய்தல், மான 

மாவது கிரியைசெய்த பின்பு அக்கரியை செய்வதற்கு முன்னும் 

. நடுவும் நின்ற அளவு என்றவாறு. 

கஞ்சதாளப் பிரமாணம் 

கனஞ்சுத்த சாளவஞ் கங்€ீர்ண தாளம் 

இனம்பெற் நிரண்டுகான் கெட்டாம்--புனைந் துவிரல் 

மூற்று மிரண்டே யிரண்டரையே மூன்றென்ருர் 

எற்று மகலத் தியல்பு. (௨௨௧) 

எ.து. கஞ்சதாள விலக்கணம் வருமாறு, சுத்தம் சாள 

வம் சங்ரேணம் என மூன்றுவகைப்படும். அவற்றுள் சுத்த 

தாளத்துக்கு இரபல வெண்கலம். சாளவதாளத்துக்கு நாற் 

பல வெண்கலம், சங்கர்ணதாள த்துக்கு எண்பல வெண்கலம். 

இனிச் சத்ததாளத்தின் வாயகலம் இருவிரல். சாளவதாளத் 

இன் வாயகலம் இரண்டரைவிரல் சங்கீர்ணதாள த்தின் 

வாயகலம் மூன்றுவிரலாம் எ-று. 

1. நீட்டும் வழி நீட்டல் என்றது செய்யுள் விகாரங்களுள் 

ஓன்று. தளம் என்ற சொல் தாளம் என ரீண்டது என்பது இவ்வா 

சிரியர் கருத்தாகும்,
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பொற்குமிழொன் ரறொன்றேகால் பொற்பொன்.றரை விரல்கள்' 

மூற்க முளுக்துசண? முற்றுதுளை--வற்கமல” 

மால்கபித்த மாதித்தன் வட்டங் கமலை குமிழ் 

கால்துளைக்குத் தேவதையாங்'! காண், (௨௨௨) 

T-g. சுத்த தாளத்தினுடைய குமிழ் ஒரு விரலாம், 

இதன் குமிழ் துளையளவு பா?ிப்பயறு, சாளவ தாளத்தி 

னுடைய குமிழ் ஒன்றேகால் விரல், துளையளவு உளுந்து. 

சங்ர்ணதாளத்தினுடைய குமிழ் ஒன் றரை விரல், துளையளவு 

கடலை, இதற்கு அதிதேவதைகள் வருமாறு ;--வலக்கைக்குத் 

தேவதை மகாவீட்டுணு, கை கபித்தம் பிடித்த வலக் 

கையிற் ருளவட்டத்துக்குத் தேவதை ஆதித்தன். ஆக 

தாளத்தினுடைய குமிழுக்குத் தேவதை இலக்குமி, துளைக்குத் 

தேவதை வாயுவென் றவாறு. 

இடமலரோன் சொற்கடக மேந்துமதி வட்டத் 

தடமுஇழ்மேல் நன்னூற் றலைவி-விடுதுளைகால் 

நாதஞ் சிவமுபய காணிரா குக்கேது 

சூதஞ் சினமுலையாய் சொல். (௨௨௩) 

எ.து, இடக்கைக்குத் தேவதை பிரமன், இடக்கை கடகக் 

கைபிடிக்க இடக்கைத் தாளவட்டத்துக்குத் தேவதை சந்திரன். 

இரண்டு தாளக்கயிற்றுக்கும் இராகு கேதுக்கள், குமிழுக்குச் 

சரசுவஇ. துளைக்கு வாயு, நாதம் சிவமாமென்றவாறு, 

௨௨௨-௨௨௮. தாளசமுத்திர வெண்பாக்கள். 

1. போற்றொன்றரைவீரலா பா, வே. 

5. சணகம் என்பது சணம் எனக் கடைக்குறைந்துநின்.றது. 

இனி சணல் எனப் பாடங்கொண்டு சங்£ர்ண தாளத்தினுடைய 

குமிழின் துளையளவு சணல்விதை என உரைகூறிய ஏடும் உண்டு, 

8. வற்கமுூற, பா.வே. 4. தெய்வவகை, பா,வே, 

006 கடகக் கையாகப் பிடித்த இடக்கைச் தாளவட்டத்துக்கு 

உ. வே.
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வண்ண மணிக்கட்டு மலரோன் பெருவீரற்குக் 

கண்ணனே தற்சனிக்குக் கங்காளன்--எண்ணரிய 

மத்திமைக்கு வேலோன் வகுத்த வனாமிகை தீ 

மெத்துகனிட் டங்காம வேள், (௨௨௪) . 

எ -த.--மணிக்கட்டுக்குப் பிரமாவாகவும் பெருவிர ற்கு 

விட்டுணுவாகவும் தற்சனிஃகு உருத்திரனாகவும் மத்திமைக்கு 

வேலோனாகவும் அனாமிகைக்கு ௮க்இனியாகவும் கனிட்டைக்கு 

மன்மதனாகவும் உள்ளங்கை புறங்கைக்குச் சந்திர சூரியராகவும் 

கைக்கு த்தேவதை சொல்லிய தென்றவாறு. 

நீக்கரிதாம் ஆபாஉம் நிட்டுராமம்' விக்கேபற் * 

தாக்கு பிரவேசஞ் சம்மியமும்*--வாக்குடைய 

தாளமே சன்னிபதர் தக்கவிய லேழென்ருன்” 

மாளிகைகுழ் கூடலான் வந்து. (௨௨௫) 

எ.து. கபித்தக்கையுங் கடகக்கையுமாகப் பிடித்த இரண்டு 

கஞ்சதாள த்துக்குக் இிரியையாக ஏழியற்றுண்டு, அவையாவன 

ஆபாவம், கிட் டராமம், விக்கேபம், பிரவேசம், சம்மியம், தாளம், 

சன்னிபாதமென ஏழியிற்மும். இவற்றின் இலக்கணம் வருமாறு, 

இடக்கை வீரலசைதல் எண்ணுமா பாவம் 

மடக்கொடியே! யவ்விரல்கள் வர்து*--துடக்கறவே 

நேர்ந்தவகை யில்லாமை நிட்டுராம மென்றுரைத்தார்” 

ஆய்ந்தவிய னாடுவா ராம்”, (௨௨௬) 

ஆன வலக்கை யகற்றியுடன் தூக்குமது' 

மீனவி,மி மானனையாய் விக் 3கபம்--போன 

வலக்கை யிடக்கையினில்£ வந்துறவே தாக்கிற் 

றலத்தபிர? வேசமெனச் சாற்று. (௨௨௭) 

  

௨௨௭. மணிக்கட்டு விரலுக்கு அஇதேவதை கூறுகின்றது. பெரு 

விரல்-சட்டைவிரல், தற்சனி-சுட்டுவீரல். மத்திமை-ஈடுவிரல், அனா 

மிகை-மோதிரவீரல், கனிட்டை-சுண்டுவீரல் 

௨௨௫. 1, நிக்கிரகம், பா. வே, 8, சம்மையுடன் பா, வே, 

3. தாக்குமியற்றேழென்ருன்: 

௨௨௬ 1. மடக்கொடியாய், 5, வந்தால், 3, நிக்கிரகமென் 

ுரைத்தார். 4, வாய்ந்த வியனாடவார், பா, வே, 

ood 1. இரியையுடன் நாக்கலத.: 8 வளைக்கையிடக்சை 

யிலே. 3. தளைத்த, பா. வே. ்
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சாற்று மிருகரமுக் தம்மி லுடன்பகர்ந்தார் 

ஏற்றுவலக் கைப்பே ரெழிழம்சம்மியம்--போற்.றிய 
வாமக்கை தாளமாம்' வாய்த்தமலர்க் கையிரண்டும் 

தாமொத்திற் சன்னிபாதம், (௨௨௮) 

தாளக்கிரியை ஏழியற்றுங் கண்டு கொள்க, 

வீருத்தம் 
சுளியிலே யுகார முன்னிச் சு.ற்9றலாம் விரவி வீசி 

வெளியிலே ரேகை கூப்பி விசையெலாந் தனுவாய் விம்ம 

ஒளியிலே நிறைந்த நாதத் துணவிலே தழாத தள்ளிச் 

சளியிலே முகந்து வாசத் தவ்வீலே பிறந்த தாளம், (௨௨௯) 

தாள மிரண்டெழுத்தின் றன்பெருமை தன்னைமிக 

வாள?ரி சூழு மகதலத்தோர் '--கேளுக் * 

தகரவுரு வஞ்சொக்கர் தானாம் ளகரம் * 

பகரங்* கயற்கண்ணி பற்று, (௨௩௦) 

rg. தாள மென்ற விரண்டெழுத்தின் தன்மை 

யாவது தகார சொரூபம் அழ சொக்கர், ளகார சொரூபம் 

அங்கயற்கண்ணம்மை, இவை உபய சொருபக் கூட்டரவாலே 

தாளமென்ற பெயராயிற்றென் றவாறு, 

வட்ட மிருசுமிபூ மாதே குமிழ்துளையாம் 

Z இட்ட ஈமன்வாய்க் இருகயிரும்--கொட்டுகின் ற 

ஓசை சவன்சிவனென் றோங்குமிரு கைத்தாளம் 

பேசுமய ஜேடரியாம் பின், (௨௩௧) 
  

௨௨௮, இந்த மூன்று கவியினும் ஏழுகிரியை கூறப்பட்டிருக் 

ன்றது, இதை நந்திபரதத்திற் கண்டுகொள்க. வாமகீகை என்பது 

இடங்கை: தெக்ஷணக்கை என்பது வலங்கை”! எனவரும் தாள 

சமூத்திர உரைக்குறிப்பு இங்கே கருதத்தக்கது, 

1, தாளமுற- பா. வே. 

௨௨௯, இப்பாடற் பொருள் இனிது வீளங்கவில்லை. 

௨௩௦, 1, ம௫தெலத்தீர், 9, கேளீர், 3. தகாரவுருச்சொக்கர் 

தனியார் ளகாரம், 4. பகாரங்- பா, வே. 

வாள$ூரி - சக்கசவாளமலை.
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நவதாளம் ் 

செயதாள மர்மம்செய் பீலிமிடை தாளம் 
அயமா விடம்பிடியே கையாஞ்-- சயமேர் 

தவமாந் துருவறிரை விந்தமெனச் சாற்றில் 

ஈவதாளத் இன்னாம மாம், (௨௩௨) 
or, i. செயதாளம், மருமதாளம், பீலிதாளம், மிடை 

தாளம், வீட்டதாளம், கைத்தாளம், தவதாளம், துருவதாளம், 
நிரைவிந்ததாளம் என ஒன்பதுவகைத் தாளத்துக்கும் காம 
மென்று பெயர்பெற்று வழங்கப்படுமென் றவாறு, 

தாளமுரைத்தபேர் 

தருசதா சிவனோரைந்து தமிழ்க்குறு முனி.நாம் மெட்டாம் 

அருளருச் சுனனே யொன்பான் அனுமனும் 
நூற்றெட்டாகும் 

கெருடனோ ரைந்துபாய்மாக் கேழ்கிளர்ஈகுலனிரண்டும் 

வருணனு மைம்பதாகும் வகுத்தனர் தாளந்தானே. (௨௩௩) 

குதடவென் ஸுங்கவுத்வங் கூறும் பொருளை 
அடைவுடனே சொல்லவல்லீ ரானால்--தடவலையம் 

ஏழுங்குடையா விருதீட்ட நட்டுவரே 

தாளம் பிடித்ததெனத் தான். (௨௩௪) 

தாளத்துக் குணர்வேது சத்தமேது 
தாளந்தா னென்கிற தனுவங்கேது 

காளத்துக் கப்பாலோ விப்பால்முன் பின் 
னடுவெளியோ பார்விசுமபோ நாதன்சோதி 

வேழத்தின் பார்வைவித மொன்றோரண்டேர 
விரிகமலத் தரு௩டன மெய்மீயா பொய்யோ 

வேளை க்கண் ணுதலெரித்த முன்னோபின் னோ 
விரும்பினீர் பரதவிதம் விளம்பிடீரே (௨௩ட) 

தாளத்து வட்.டந் தவறாமா முனடிக்கு 

மேள த்தைப் பாட்டுக்குள் மீருமல்--தாள த்தை 

யொக்கடிக்கில் மாத்திரைவிட் டோடாம:. லேயதனை 

யொக்கறுத்துக............... (௨௨௭) 

௨௩௩, வருணனைம்பத்துசான்கமு பா: வே, 

௨௩௭௬, இப்பாடல் puree இல்லை, இதன் ஈற்றடி சிதைர் 
துள்ளு:
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வைத்ததோர் தாளந்தன்னை வடி.வறிர் தெடுக்கில் வட்டம் 
உய்த்ததோர் பீடமாகு முன்குமி மதுவே லிங்கம் 

அத்தனா ரென் றமிந்தே அன்புடன் கமலக் கையைப் 

பத்திரியாகச் சாத்திப் பரிவுடனெடுக்கின் றேனே. (௨௩௭) 

தென்றல் வடிவுஞ் சிவனார் திருவடிவும் 
மன் றல்வடிவு மதன்வடிவும்--குன்றாத 

வேயி னிசைவடிவும் விண்வடிவ 'முங்காணில் 

ஆயதா ளங்காண லாம், (௨௩௮) 

இதுறிற்க, இனிமேல் வருகிற விகற்பம் கலித்துறை, 

துடிகோலீ சான முகந்தற் YGF HGS, 
வடிவகோ ரங்குரு வாமமா கும்பாணி மன்னுசத்தி 

முடிவுறிச் சந்தர் தருமூர்ச் துவமுகத் து.ற்பத்தியைப் 
படிமிசைத் தாள விஇிக்கான மேருப் பதித்ததன்றே (௨௩௯) 

| க்காட் பொன் மேரிம் பதித்தது கண்டுள் எதிசயித்து 

மூன்னான் மறைப்பொரு ளார.றி வாரிச்சொல் மூதறிவோ 

என்னா ல.றியப் படாகர்த்த னேயென் நியம்பிக்கும்பன்' 
சொன்னானித் தாள விதியொரு _நாற்றெட்டுத் 

தொல்புவிக்கே, (௨௪0) 

  

௨௩௭, தாளத்தின் வட்டம் சிவலிங்கத்திருமேனியின் பீடமாக 

வும் தாளத்தின் குமிழ் இலிங்கமாசவும் கருதித் தாளத்தினைச் சிவன் 

வடிவாகவே எண்ணிக் கைகளை அருச்சிக்கும் இலைகளாகத்தொட்டு 

அதனை யெடுத்தல்வேண்டும் என்பது கருத்து. பத்திரி-இலை 

௨௩௮. 1, வீணைவடிவும், வேதுவடிவும் 5, ஆதிதாளம் பா. வே. 

“இங்ஙனங் கூறப்பட்டுள்ள ஆறுவடிவங்களையும் காணில் தாள 

வடிவங்காணலாம்'' என்பது தாளசமுத்திரவுரை. மன்றல்--ஈறு 

மணம், மதன்-மன்மதன் ; உருவில்லாதவன், விண்-ஆகாயம். இவற் 

றின் உண்மைவடிவினைக் சாணமுடியாதவாறுபோலத் தாளத்தின் 

இயல்பினையும் காணுதல் அரிதென்பது கருத்து, ் 

௨௩௯, இதன்பொருள் ஆராயத்தக்கது, 

௨௪௦ 1, கும்பன் -அகத்தியமுனிவன் ; குடத்திற்பீறக்தவர் 

என்பது சுதையாதலால் இவரைக் கும்பன் என வழங்கனெர்.
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சந்திர சூரியன் ருனா மிருகையிற் றுளர் தன்னை 

இந்திடு நாணது வுங்கேது ராகு மெனவறைவீர் 

இந்து வினைவிடக் திண்டிடி. லக்கண மேயகலுகந் 
தந்திடு தாளத்தை விட்டகலா தென்றுஞ் சார்வதென்னே. 

சார்ந்திடும் தாளத்திற் கேசத்தி தான்சிவநர் தானெனவே 

யார்ந்திடு வாரத னாலவர் கண்ணிந்து வார்பருதி 
கூர்ந்த சினவிடங் கூட்ட ரவானது கொண்டிருகை 

சேர்ந்திடு தாளத்தினானொன் றினதென்று செப்புவரே, : 
(௨௪௨) 

விருத்தம் 
ஈசன் முப்பானிரண்டுமைப்பத் தெழிற்கங்கை மூன்றாம் 

இராகவன் பத்திலக்குமி யொன் நீறைவ னான்கொர்வாணி 

பேடு மைங்கரனைந்தாறுஞ் சேய்குஞ்சரிதான் 
பிறள் மாதொன்றாம் வே ளிரதியுமொன் றொன் றேழாம்- 

மாசகல் கன்னியர், திக்குப் பாலர், ௪௪, 

வாசவன், துர்க்கை, நவக்கிரகம், அனுமனொடு, சாத்தன், 

தேசு வயிரவன், கருடன், வீரபத்திரன் இவர்பாற் 

இகழ் நாற்றெட்டுத் தாளத்தி னுற்பத்தியே! (௨௪௩) 

எ.து, இந்தத் தேவதைகளாலுண்டான தாளவுற்பத்தி 

நூ.ற்றெட்டுங் கண்டுகொள்க வென் றவாறு, 

முன்னைத் தபோதனர்த மிதயமா னதவாவி முதுஞான 
் முளரி ஈறவார் 
அன்னத்தின்! வடமொழிப் பெயர்பெற்று நடைபயிலும் 

அ௮றுமூன்று விஞ்சை வரிவான் 

பன்னப் பொஇந்த தீ வினைநீரி னற்குணப் பால்பிரித் 
துண்டுகளியா 

மன்னப் படுஞ்சிறைப் புள்ளினையை நாடொறும் 
வழுத்துது மலர்க்கமலையே, (௨௭௪) 

தாளஉற்பத்திவிதத்தில் தோன் றிய பரத சாத்திரம்முற்றும். 

௨௪௧, ௨௪௨, இவ்விரண்டு செய்யுட்களும் வினாவும் விடையுமாய் 

அமைந்திருத்தல் காண்க, 

௨௪௩, 1 தாளத்தினதுற்பத்தியே. பா. வே. 

௨8௭. இப்பாடல் கலைமகள் வாழ்த்தாகத்தோன்றுகின்றது. 

18 
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பரமேசுவரன் நடனஞ்செய்த தாண்டவம் 

வெண்பா 

குன். றவில்லி யேக குரவன் அருட்பரதன் 
மன்றறிய ஓதும் வட நாலை---மின் ற 

நிருத்தமுத லேழினையும் நேர்தமிழாற் கூறக் 
கருத்துடைய ஐங்கரனே காப்பு, (௨௪௫) 

் அரிய திருத்தாண் டவம்கிர்த்தம் காட்டியங் 

கு ரவைவரி கோலம்வகைக் கூத்தேழ்--பரவுமிது 

சாந்தம் விநோதம் வகைக்கூத் தெனமூன்றாய் 
ஓர்ந்துணர்ந்தோ ராய்ந்த வுரை. (௨௪௭௬) 

எ-து. தாண்டவமாவன இரண்டு வகைப்படும், அவை 

யாவன சொக்கர் தாண்டவமென்றும் ஆ்தத் தாண்டவ 
மென்றும் இரண்டு வகைய- நூற்மெட்டுங் கரணக்கூத் 

தென்றவாறு, இதிற் சொக்கர் தாண்டவமாவது ஒரு காலக் 

தில் சமஸ்த்தமாயிருக்கிற தேவதைகளனைவர்களும் பார்த்திருக 

கத்தக்கதாகச் சுவாமி நிருத்தம் பண்ணினார். அப்படி நிருத்தம் 
பண்ணுகையில் காதிலேயிருக்கற குழை கழன்று Cp 
விழுந்தது. அப்போது நிருத்தம் பண்ணுற பாதத்தினாலே 

திரும்பவுமெடுத்துக் குழையைக் காதலே தரித்துக்கொண்டார். 

  

உட. குன்றவில்லி--மேருமலையினை வில்லாக வுடைய இறை 

வன், அருட்பரதன்--பரதமுனிவர், அவர்செய்த வடநூல் ஒன்று 
உண்டென்பதும் அதனையே இவ்வா௫ிரியர் தமிழில் மொழிபெயர்தீ 

துரைக்கின்றார் என்பதும் இப்பாடலாமழ் புலனாம், 

இதுவன்றிப் பண்டைக் காலத்துச் தமிழ்க் கூத்தின் இயல்பினை 

விளக்கும் நாடகத் தமிழ் நூல்களுள் !'பரதம்' என்னும் நாடகத் 
தமிழ் நாலொன்று இருக்ததென்பது “நாடகத் தமிழ் நூலாகிய பரதம் 
அகத்தியம் முதலரகவுள்ள தொன்னுல்களும் இறந்தன'' என அடியார்க்கு 
நல்லார் கூறுதலால் இனிது புலனாம். அவர் கூறியபடி வழக்கிழந்த 
தமிழ் நாடக நூல்களினின்றும் எடுத்துக் கொண்ட கருத்துக்களே 
_இக்காட்டில் வழங்கும் பரத நாலுக்கு அடிப்படையாவன என்பது 

அறிஞர் கருத்து, : 
சொக்கம் என்றது சுத்தறிருத்தம், அது நாற்றெட்டுக்கரண 

முடைத்து என்பர் அடியார்க்கு நல்லார்,
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இந்தக் காரணம் பார்த்திருந்தபேர்கள் அ.றிந்தவர்களல்லர், 

எல்லாரும் தற்செயலின் றிப் பரவசமடைந்து ஓவியம் போலே 

யிருந்தார்கள், நிருத்தமெல்லாம் முடிந்தபிற்பாடு சுவமியார் 

சகலதேவதைகளையும் அழைத்து 'நிருத்தம்புரியச்சே பார்த் 

இருந்தர்களே, அதிலே நீங்கள் கண்ட அதிசயமுண்டோ” 
வெனக்கேட்டார், அப்போது 'தேவரீர் நிருத்தம் பண்ணச்சே 
நாங்கள் வேறு அதிசயமென்ன சொல்லப் போகிறோம்' என்று 

எல்லாரும் தோத்திரமாகச் சொன்னார்கள். அதன்பிற்பாடு 

தேவதைகளெல்லாரையும் அழைத்து, இன்ன விடத்திலே 

வள்ளுவனிருக்கிறான், அவன்கிட்டப் போய்வரச்சொல்லிக் 
கட்டளையிட்டார், அந்தப் பிரகாரத்துக்கு அவன் வளவை 

நோக்கக்கொண்டு போனார்கள். அவர்களெல்லாரும் வருறதை 
அவன்பெண்சாதி முற்றத்திலேறிற்குறவள் கண்டு ஓடிப் 

போய்ப் புருஷனுடனே சொன்னாள். அ௮க்கேரமே நெய்கறதை 
விட்டுப்போட்டுச் ௪க்கரகெதியாகத் தன்மனைக்கும் அப்பால் 

அகேகந்தூரம் போய்ச் சகலதேவதைகளையுங் கண்டு சாஷ் 
டாங்கமாக நமள்கரித்துத் தேவரீ ரனைவோரும் இங்கே யெழுந் 

தீருளினதென்ன வென்று கேட்டான், சுவாமி உன்பக்கல் 

போகச் சொன்னாரென்று சொன்னார்கள், அப்போது அவன் 

சொன்னது : 

பூவிலயனும் புரக்தரனு மூவுலகைத் ! 
தாவி யளந்தோனுக் தானிருக்க *?--நாவில் 

இமைகக்9 நூல்நெருடு மேழையறிவேனோ 

குழைகக்கும் பிஞ்ஞகன்றன் கூத்து. (௨௪௭) 

என் மவெண்பாவினை அவன் சொல்லகீகேட்டவுடனே சகல 

ப மான தேவதைகளும் மனம் அழுங்க, இவனொரு நீசன் தன் 

வளவிலே” நெய்துகொண்டிருந்தவன் கண்டான், நாமெல்லோ 
ரும் சுவாமிகிர்த்தம் பண்ணச்சே இிட்டப்பார்த்திருந்துங் காணா 
  

௨௪௭, *திருவாலங்காட்டுத் தரு௩டனங்கண்டீரோ 7 

என்று முனிவர்கேட்ச வள்ளுவர்பாடியது'" 

என்னுந்தலைப்பில் இப்பாடல் தமிழ் காவலர் சரிதையிற் காணப் 

படுகின்றது, இங்கு எடுத்துக் காட்டப்பெறும் வள்ளுவர்கதை 
பிற்காலத்தவராற் புனைந்துரைக்கப்பட்ட தெனத் தெளிக, 

1. பூவுலகை, 9, தாமிருக்க, பா. வே, 8, தன் வீட்டினுள்ளே,
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தேபோனோம். இப்படியாச்சுதென்றால் ஈம்முடைய தேவதத்து 
வமும் அறிவுந் தியானமுஞ் செயலும் பெருமையும் என்ன 
போலே யாச்சுதென்று ஒரு தீதரை யொருத்தர் பாராமல் சகல 
தேவதைகளுமிகவுந் துயரத்தை யுற்றுத் திரும்பப் போனார்கள். 
இவர்களெல்லோரும் வருந்தி வருகிற வகையைச் சுவாமி கண்டு 
திரும்பவும் ஆனந்தத் தாண்டவ நடனம் நிர்த்தம் பண்ணத் 
தொடங்கினார். இந்த நிர்த்தங் கண்டபோதே' தாங்கள் போய் 
வநீதவாறும் முன்னீர்த்தங் காணாத துயரமும் ஒமிந்து. சகல 
மான தேவதைகளும் ஆனந்தாச்சரியம் பொழிய மிகவும் அதி 
FUE சந்தோஷத்தை யடைந்தார்கள். இதுதாள் தேசி நிர்த்த 
மாவது. இந்தத் தொழிலை முற்றுஞ் செய்தவர்கள் நடனம் 
புரிவிக்கையில் பரமேசுவரன் இருமுன்பல்லது ஆடப்பெரறு 
ரெனக்கொள்க. இவை 

மூவகையாடலு முற்றிய வதன்பின் 

சூழென மொழிவ ருணர்ந் திசினோரே..-- (௨௭௮) 

இப்பால் நாட் டியமாவது இயலும் இசையும் தழுவிய நாடக 

விதிப் பிரகாரம் வழுவாமல் நடனம் செய்விப்பதென் றவாறு. 

இவை தாண்டவம் நிருத்தம் நாட்டிய மென வரும் மூவகைக் கூத் 

தெனவும்”, குரவை யாவது” பதினாருயிரங் கோபஸ் இரிகளுங் 

இருட்டினனை நடுவே நிறுத்தித் தாந்தாமூடைய கைகளைக் 

கோத்துங் கொட்டியுங் கை கால்களை ஆஅலீடமாக்கியும் அவன் 

பிரதாபமும் வீரமும் அழகும் பாடி. வகுப்பு வகுப்பாய்ச் சோடு 
சோடான ஸ்ரீகள் நடிப்பதென்றவாறு, அந்தப் பெண்கள் 

வன்னக்கோல் பிடி.த்தாடுவதென்றவாறு, 

  

1. இயல்புக்கூத்து, தேரிக்கூத்து எனக்கூதீது இருவகைப்படும். 
் இருவகைக்கூத்தாவன : தே, மார்க்கம் என இவை” என்பர் 
சிலப்பதிகார அரும்பத வுரையாசிரியர். '' கொண்ட தேசிப் பகுதி 
யெல்லாம், மண்டிலகிலையின் வருதகவுடைத்தே '' எனவரும் சிலப் 
பதிகார வுரைமேற்கோளால் இக்கூதீதின் இலக்கணங் கூறப் 
பட்டது. 

5. 4 தாண்டவம் நிருத்தம் நாட்டியம் என்னும் மூன்று கூறு 
பாட்டினும் நாட்டியம் என்றது புறடத்தை'' என்பது அரும்பத 
வுரை. 

3. காமமூம் வீரமும் பற்றிய இசைப் பாடற்கேற்ப மகளிர் 
எழுவர் அல்லது எண்மர் ஒன்பதின்மர் ஆக நின்று கைகோத்து 

ஆடும் கூதீது குரவை எனப்படும், இக்காலத்துக் குலவை யெனச் 

சிதைக்் துவழங்கும்.



93 

afurag' Qsrby வருத்திக் கொடியம்மானை பந்துவில் 
பத்திர முதலானவற்றாலாடப்படும் ஸ்ரீகள் கோலத்தினா 
லென்றவாறு, ஸ்ரீகள் கோலமாவது, குறள் - மறஞ் - சித்துச் 

. சோனகம் - பார்ப்பான் சடாதாரி பழை இவையாயின பல 

கோலமுச் தவராமல் அந்தக் கோலமும் வசனமும் வழுவாமல் 
ஆட்டுவிக்கப்பட்டகான கோலமென்றவாறு. ஸ்ரீகளைக் - 
குச்சரியப் பெண்கோலங்கொண்டு கையின் வாள்கொடுத்.து வ௪ : 
னந்தப்பாமற் சாதி முழையாய் ஆட்டுவிக்கப் படுமென் றவாறு, 
இவை, 

குரவை வரியே கோல மூன்றும் 
விரவிய வினோத மாகு மென்ப £ 

.. எனவும், வகைக் கூத்தாவது, (௨௪௯) 

கடையமயி ராணிமரக் கால்விந்தை கந்தன் 
குடை துடிமால் அல்லியங் கும்ப5-- துடியிடையீர் 
பட்டமதன் பேடுதிருப் பாவையரன் பாண்டரங்கங் 
கொட்டிபதி னொன்றாகுங் கூத்து, (௨௫௰) 

இவை, பதினோ ராடலின் பகுதியெல்லாம் 

முதிரா வகைக்கூத்தாகு மென்ப, (௨௫௧) 

சூத்திரம் 
தாண்டவம் நிருத்தம் நாட்டியங் குரவை 
வரியே கோலம் வகைக்கூத் துட்பட ் 

வரிமலர்க் கண்ணாய் வன்றொ.ழிழ் கூத்தே, (௨௫௨) 

எனக்கண்டு கொள்க, இந்த எழுவகைக் கூத்தின் விரிவு 
மூன்று வகைப்படுத்தி யாராய்ந்து பெரியோர்களால் உரைக்கப் 
பட்ட தென்றவாறு, 

எழுவகை நிர்த்தலட்சணம் முற்றும் : 

சாந்து விநோதம் வகைக்கூத் தட்பட 
முந்தி யாடலம் மூவகைப் படுமே. (௨௫௩) . 
  

1. வரியாவது வீனோதக்கூத்து விகற்பங்களுள் ஒன்று, 

9, பத்திரம்--வாள், 

௨௪௯, ௨௫௧. இச்சூத்இரங்கள் இன்ன நூலைச் சார்ந்தனவென்று 
விள௱்கவில்லை, 

உட. சிலப்பதிகார உரைமேற்கோள், 

௨௫௨, ௨௫௩, இவை எந்த. நூலைச் சாந்தன என்பது தெரியவில்லை
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தாளம் ஐம்பதுக்குந் தசப்பீராணன் 

தாளமைம்ப தாம்விதியைச் சாற்்றினான் ஏழைமண 
வாளன் கனகசபை மன்றுளான் '--வாழ்வாகப் 
பாகுமமு துங்குழைத்த பண்பெனவிப் பார்போற்ற 
OG தசப்பிராண னாம்”, (௨௫௪) 

விருத்தம் 
காலவித மொன்பானாம்' வடிவு நான்குங் 

கருதிற்பிரஸ்த்தார மொருபத் துஞ்சாதி” 
மேல் கான்குங் இரியையெட்டும் லயமூன்றும் 

மேன்மொழிந்த யஇயிரண்டு சரக மூன்று 

மாலமூது கதியைந்துங்” கலைகளிரண்டு 
மாகத்தாள த்தின் விதியைம்பதெல்லாஞ் 

சிலமுடன் தஇில்லைககராடுந் தேவே சிசம்பரகாதா 
வுனக்குந் தெரியுந்தானே (௨௫௫) 

எ-து. தாளதசப்பிராணன் வருமாறு அவை காலம் - 
வடிவு - பிரஸ்த்தாரம் - சாத - கிரியை - லயம் - யஇ - இரகம் - 
கதி - கலைகள் ஆகப்பத்து வகைக்கும் - ஐம்பது விதிக்ரம 
முஞ் சொல்லுவனென்றவாறு. 

HT iNT al or 

கடிய கணமிலவங் காட்டை நிமிடர் 
துடி துரு தந் துய்யலகுத் தொன்மை-- நெடிய 
குருப்புலிதங் காகுவெனக் கூர்வடிவு பத்தும் 
விருப்பு றவே காலமென வேண்டு. (௨௫௭) 

  

௨௫௪, 1. இறைவனே தாள இலக்கணத்தைச் சொன்னான் என் 
பது புராணமரபு. 

5, தாளதசப்பிராணன்-- தாளத்தின் பத்து உயிர் நிலைகள், 

அவையாவன :-காலம், மார்க்கம், கிரியை, அங்கம், கிரகம், சாதி, 

சள, லயம், யதி, பிரத்தாரம் எனக்கூறுவர், 

௨௫ட. ஆம் செய்யுளுரையில் சிறிது வேறுபடக்கூறியதனை 
. ஒப்புகோக்குக, 

௨௫௫. தாளத்தின் விதி ஐம்பதுக்குந்தொகை கூறுகின்றது. இப் 
பாட்டீன் அடிகள் பிழைபட்டுள்ளன. 

அடுத்த பாடலிற் காலப்பகுப்பு பத்தென்பதற்கு மாமுக 'கால 
விதமொன்பானும்' என இச்செய்யுளிலுள்ள பாடம் ௫ந்திக்கத்தகு 
வதாம், 
உட. தாளசமுத்திர வெண்பா,



95 

எ-து, சணம், லவம், காட்டை, நிமிடம், துடி, துருதம், 
லகு, குரு, புலிதம், காகு என இவை பத்தும் காலங்களா 
மென்றவாறு, 

(வடிவு) 
மதிகோ லினந்திகழ் முக்கோணம் வாய்த்த 
சதுரமிவை தாளவடி. வாகும் -பொதியமலைத் 

தென்னன் புயல்தணித்த தீரா திருமடந்தை 

மன்னை யிதுதான் மத், (௨௫௭) 

எது, துருதம் லகு குரு புலிதம் இவை நான்கும் தாளத் 
துக்கு வடிவாமென்று அகத்தியர் உரைத்தார் என் றவாறு, 
இனிப்பிரஸ்த்தாரமாவன, 

சேருமே காங்கம் இவி'தஇிரிதி யஞ்ச தர்த்தம் 
ஆரும்பஞ்சாங்க சடாங்க சதாங்க£--தேரிலே 

அட்டாங்கமோடு ஈவாங்கர் கெசாங்கமென 

மட்டார் குழலாய் மி. (௨௫௮) 

எ.து. ஏகாங்கம் திவியாங்கக் திரியாங்கஞ் சதுராங்கம் 
பஞ்சாங்கம் சடாங்கம் சதாங்கம் அஷ்டாங்கம் ஈவாங்கம் 
தசாங்கம் என இவை பத்துவிதமும் பத்தாதா மென்ற 
வாறு. 

கோலாதி யின்ஒழ்க் குறழைந்தவுருக் கொண்டடைவில்! 

மேலா முருக்காட்டி வேண்டுவன*”--நூலா ய் 

பெறுந்துணையும் வாமம் பெரியதுமுன் ஸனிட்டு 

வெறுந்துருதம் வந்தால் விடு” (௨௫௯) 

எ-து. துருதமேருவாகிய துருதாதிப் பிரஸ்தாரக் இரமம் 
வந்தவழிக் கண்டுகவாள க 

௨௫௮. 1 துவி என்னும் வடமொழியெண், துவி--இரண்டு. 

௨௫%. 1 கொள்ளின்வல, 5 மேலாயுருக்காட்ட வேண்டுமேல், 
9 விடும், பா. வே, 

இது 'சதுர்மேருப் பிரத்தாரமாகிய துருதாதிப் பிரத்தாரம் 
கூறுகின்றது. துருதாதிகள் தன்னினுஞ் சிறிய வடிவத்தைக் 
கொள்ளவேண்டினால் தான் வலமாக நிற்கும். பெரிய வடிவத்தைக் 
கொள்ளவேண்டினால் தான் இடமாக நிழ்கும்'' என்பது தாள 

சமுத்திர உரை,
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மற்றுநிகர்ச் சண்மேரு வைத்த பிறப்பதனை ச் 

சற்று வெளிகாணச் சாம். றுவேன்--ப.ற்.றுடைய 

மூன்னைச் சதுர முறைமையால் மொய்த்திறங்கிப் 

_ பின்னைப் பிரிந்தோடும் பேர்ந்து, (௨௬௦) 

எனவும் 

பேர்க்துவரு வாமம் பெரிய கடைமுடி.வில் 

வாய்ந்த விராமக்கோல் வரி(ன) தன்€ழ்--ஆய்ந்த 

இளை த்தவன் &ழ்ப்பிறப்பு மில்லை யிதனிற் 

இளைத்துவல மாகவா மம், (௨௬௧) 

வாழி பரதவிதி வாழிசிவடடனம் 

வாழி யமரர்குழாம் வாழியே--வாழியிது 

கற்றறிந்தோர் சொல்விப்போர் காதலுட னேஈடனம் 

வெற்.றியுடன் செய்திடுவார் மேல். (௨௬௨) 

பரத சாத்தீரம் முற்றும் 
  

௨௬ம். “விராமத்துக்குக் &ழ்ப்பிறப்பீன்மையால் துருதாதிகள் 

வீராமத் துக்கு வலமாகவே வரும்'' என்பது தாளசமுத்திரவுரை,



ச.துராங்கப் பிரத்தாரசார ௮த்தாதி* 

கலித்துறை 

தரு௪.து ராங்கப் பிரத்தார சாரவக் தாதிதன்னை 

வருபுவி மீதில் வரைகவென் றேகரி .மாமுகனைப் 

பொருதன! யானை முகத்தானை வானவர் போற்றுமொரு 

- முருகனை நாளும் பணிக்தேத்தி யேத்தி மொழிகுவமே, 

எது, புவிமீதில் நினைத்தவையெல்லாங் . கொடுக்கப் 

பட்ட கற்பக விருட்சத்தைப்போல வளர்ந்தேறவிரவுஞ் சது 
ராங்கப் பிரஸ்த்தார சாரமானதை அந்தாதிக் கலித்துறையாக 

விரிக்கும் பொருட்டுக் கயமுகாசுரனைப் போரிலே வென்ற தனி 

வாரணமா௫ய வீக்னேசுரனையும் தேவர்கள் போற்றுதற்கு 

ஒருவனாயெ செவ்வேளையும் நாடோறும் பணிந்து பணிந்து 

தோத்திரஞ் செய்வாமென்றவாறு, (௧) 

தேமேவு இன்ற பிரத்தார சங்கைசொற் செய்யடட்டம் 

பாமேவு முத்திட்டம் பாதாளத் தோடு பகர்துருதம் 

மாமேருத் தய்ய லகுமேரு வன்குரு மேருவன்ன 

தாமே புலுதஞ்சொல் லேறுசை யோகமுஞ் சா.ற்றுவமே. 

எ-து, தேனைப்போல உருசிக்கப்படாகின்ற பிரஸ்த்தார 
மாகிய தொகைக்குச் சங்கை யென்றும் நட்டமென்றும் உத் 

இஷ்ட்ட மென்றும் பாதாளமென்றும் துருதமேரு, லகுமேரு 

குருமேரு புலுதமேரு சையோகமேரு வாகிய இவ்வொன்பது 

விதமும் விளங்க விரித்துச் சொல்குவ மென் றவாறு, (௨) 

சாற்றிய கண்டப் பிரத்தாரஞ் சொழ்சதுர் மேருவுக்குத் 

தோற்றிய ௩ட்டமுத் திட்டமுங் கூட்டித் தொகுத்ததொகை 

யேற்றிய பத்தொன்ப தென்றே யிசைத்தன ரிப்புவிக்குள் 

நாற்றிசை போற்றும் பரதன் னூல்வல்ல காவலரே. 

  

*தாள இலக்கணத்தினை நூன்முறைப்படி யுணர்க்த இசையா 

சிரியர்களால் தெளிவுபடுத்தற்குரியது இப்பகுதி. 

13
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எ-து. சாற்றப்பட்ட கண்டப் பிரத்தாரத்தினது சொல் 

லாவது சதுர்மேருவுக்குத் தோற்றரவாகிய இந் நட்டத்துக்கும் 

உத்திட்டத்துக்குமாகக் கூட்டப்பட்ட தொகை பத்தொன்ப 

தென்றே யிசைத்தனர் நாற்றிசை போற்றும் பரதவியல் வல் 

லோர்களென்றவாறு, (௩) 

காவலர் சொற்படி. யேபிரத்தாரம் நடத்தும் வகைப் 

பூவிலக்கத்துத் துருதம் லகுக்குருப் பொற்புலுதம் 
மூவடி வுற்றதிற் சழ்ச்சுமி கோல்வில்லு மொய்த்திறங்கி 

மேவுந் துருதத்தின் &ழ்ப்பிற வாது விளம்பிடிலே, 

எ-து, வித்துவ சனமாயிருக்கிறபேர்கள் புகன் றபடிக்குப் 

பிரஸ்த்தாரவகையானது புவியில் தொகுக்கப்பட்ட தொகைக் 

குத் துருதம் லகு குரு புலுதம் இம்மூன்று வடிவமாயே அதன் 
இழாகச் சுழியுங்கோலும் வில்லும் மேவிஙிரைக்க வரைந்ததுிற் 
முழ்வாகத் துருதமே பிறக்கில் மேலான உருக்கள் வாராதென்ற 

வாறு, (௪) 

விளங்க முத்த வுருக்களை வாமம் விதிக்கடையில் 

.இளங்கணை யாகுதல் வில்லா குதல்மின் னெனினுறின் ற 

களங்கமில் லாத வுருக்€ழ்க் குறைவலங் காணவுருத் 

தளங்கொளத்் தீட்டிடத் தேசே ஒ முத்தத்தைத் 
தாபித்திடே, 

எ-து. பிரகாசத்தை விரிக்கப்பட்ட முத்தவுருவான 

லகுவாகுதல் குருவாகுதல் புலுதமாதல் மறுவற்ற இவற்றினை 
இடது பாரிசமுதலாக விதித்தும் அந் தத்திலிருந்த மூன்று வடி 

வான வுருவைக் கொண்டு தாழ வலது பாரிச முதலாக ஏற்ற 
மான உருவைக் குறைத்தும் எழுதி நின்றசேஷத்தை வரைக 
வென்றவா.று, (௫) 

தாபித்து முத்தத்தை மிக்கவதற்டெர் தான்வரைந்து 

பாவித்தர் தங்கம் முறைப்படி யேபிரத் தாரம்பண்ணித் 

தேவுற்ற வங்குலம் நீளங் குறைவறச் செய்தடைவே 

மேவித் துருத நிரைகண்ட போது விட.ச்செய்யுமே,



99 

எஃது, தாபிக்கப்பட்ட மிக்கவுருவாகுமதனை வரியொழுங் 
காய் ஒன்றோன்றுற் €மாக அந்தந்த முறைமையினாலே 

இடமாக வரைந்து பாவனைக் குரித்தான பிரஸ்ச்தாரத்தின் 

வகையால் அவ்வங்கங்கள் குறையாமல் அடைவாகப்பூரீத்துக் 

கோலானது கடையான பின்பு துருதநிரைகாணில் எழுதுவ 

தொழிகவென்் றவாறு. (௬) 

சங்கைக்குற்பத்தி 

செய்தே: யெழுதி மூடிந்துடு லக்கர் இகழக்இயம் 

பெய்தே யிடத்தி லடுத்த துபாந்தியப் பேறந்தியத் 

துய்தான நாலா வதுதுரி யம்மென்று சொல்லுமினோ 

மைதீரு மந்தியத் தாறாவதுசட்க மன்னிவிடே, 

எ-து. செய்தியாக எழுதிமுடிந்த முதல் இலக்கமாவது 

அந்தியமென்றும் அதனுக்கு இடப்புறமாக வரையப்பட்ட 

இலக்கம் உபாந்தியமென்றும் இவ்வந்தியத்துக்கு நாலாவது 

துரியமென்றும் அவ்வந்தியத்துக்கும் ஆறாவது சட்கமென்றுஞ் 

சங்கைக்கு இலக்கங் கூட்டுக என்றவாறு, இவ்வந்தியத்துக்குத் 

திரிதியமும் பஞ்சமமும் சதுராங்கப் பிரஸ்த்தாரங் கூட்டுக் 

தொகைக்கு வாராவெனக்கொள்க வென்றவாறு, (௭) 

சங்கைக்குப் பாதாளவகைக்கு ODE Mag 

ஆறு வரைடெடு கக்£றி யங்கங் கறையெட்டுக்குக் 

சீறு முதல்வரிச் சங்கைபன்னேழறை &€£றிமுதல்! 

வேறுபா தாளத் தினுக்கோ ரறை விட்டு வீதுபன்னா 

வேறை யொன்றுவிட் டிவ்வீது பன்னை 
தெழுதச்செய்யே, 

எ-து. சதுராங்கப் பிரஸ்தார வீஇயாகிய சங்கைக்கும் 

பாதாள வகையிற் நுருதவரி லகுவரிக்கமாக அறை8றுமாறு 

வன அவை வரலாறு. நீளமாக ஆறுவரையை நெடுகக் றி 

அங்கங்கு துண்டித்து எட்டுமாத்திரை மட்டுக்கு முதல்வரியிற் 

பதினேழு அமையாகச் சங்கைக்குக் றுவதெனக் கொள்க. 

இனியிதற்குக் மோகப் பாதாளத்துக்குத் துரிதவரிக்கு முதல் 
  

1, கீறுமுதல் பா, வே,
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வரியில் ஒரு அறை முன்வீ இக்குச் சரிவரக் கண்டித்துப் பதினாறு 

அஹறைவரைவது, அன்றியும் அதன் €ழாக லகுவரிக்கு முதல் 

வறியில் ஒரு வரைபோக்கப் பதினைந்தறையாகக் €.றிவரைக 

வென் றவாறு, (1) 

சேர்ந்த வறையி னிரண்டறை போக்கத் திகழ்தெருவில் 

ஆர்ந்தபன் மூன் றறை &€றிடு முன்பின் னறிந்திரண்டு 

கூர்ந்தறை தள்ளி யிதுவொரு வீதியிற் கொள்ப தினொன் 

Coté sep றுபா தாளசமங் கைக்குத் தெருவைந்துற்றே, 

எ-.து, முூன்சேர்க்கப்பட்ட வரிக்குத் தாழ மூதல்வரியில் 

இரண்டறையைவிீட்டுக் குருவரிக்கு இவ்வீ தியில் அதற்குச் சரி 

. வாகப் பதின்மூன்று அறை8றுவது. திரும்பவு மிதற்குக்ழோகப் 

புலிதவரிக்கு முன் புகன் உ வரியிலிரண் டறை போகப் பதினொரு 

அறையாகக் உறுதல் முறைமை யென்றவாறு, இப்படி 

யழயெல ஆறுவரையையும் ஐந்து வீதியாகக் €.றிஅறையமைக்கு 

தல் பாதாள சங்கைக் கயல்புடைத்து. இணி வேண்டிய மாத் 

இரைக்கும் இதனைத்தொடுத்து முற்றுமிதனை விடாமல் 8றி 
யழையமைக்க வென்றவாறு. () 

சங்கைக்கு இலக்கங்கூட்ட 

வீடுமரை மாத்திரையேமுதல் வேண்டிய மாத்திரைக்குக் 

கடவது சங்கை பதான் றபோததுக் காணுமதில் 

தொடுமறைக் கொன்றக்த வொன்றாவ ob Sus 
தோன் றிலதை 

யிடுதுணைக் குப்பாந் தியப்பரப் பப்பு, றமேத்திக்கொண்டே, 

எ.து, சங்கைவரிக்கு வகுத்துச் சொல்லப்பட்ட முந்தின 

வரையிலொன்றைத் தள்ளி யடுத்தவரையிற் காணுந் தொகை 

யாவது அரை மாத்திரைக்கு ஒன்றே வேண்டியது. அந்த் 

வொன்றுதானே அந்தியமாம். அவ்வந்தியந் தோன்றில் அதற் 

குப் பிரதானமாகத் துணைக்கு உபாந்தியமே பிரதமமாகத் 

இரும்பவு மூன் வரைந்ததற் டெப்புறத்தில் அடுத்தாற்போலே 

யொன்ழை யெழுதி முடிக்க வென் யவா.று. (6)
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கொண்டுவர் தொன்றுக் இரண்டாகவேவரை கொள்ளிலது 

கண்டிடு வந்திய பாந்திய மேத்திக்கண் டொன்றரைக்குத் 

தண்டினை மூன் றிட வந்த்ய வுபாந்தியம் தன்னுடனே 

பண்டெனச் சொற்றுரி யாபாவர் திரிதியம் பற்றெடுத்தே. 

எது, மூன் சூத்திரத்தில் வரைந்துகொண்ட அந்திய 

. வுபாந்தியமான வொன்றொன்றையும் அதற்கடுத்த வரையில் 

வலமாக ஒரு மாத்திரைக்கு இரண்டையுமெழுதி அந்த 

இரண்டு பேதமான அந்தியமு மதற்கடுத்த உபாந்தியமான் 

வொன்றுங் கூட்டி, அடுத்தவறையில் ஒன்றரை மாத்திரைக்கு 

மூன்றறையும் வரைவது. இந்த மூன்று பேதமான வந்தியமு 

மூபாந்திய மாகிய விரண்டும் BA Busse போக்க இவ்வந்தி 

யத்துக்கு ராலாவதான துரியத் இலக்கமொன்றுங்கூட்ட வென் 

றவாறு., (62) 

எடுத்துவந்தே யிரண்டுக்கா மெழுதந்த்ய வுபாந்தியமுக் 

தொடுத்த துரிய மொரிரண் டரைக்குத் துலங்குபத்தாய் 

நடத்தந்த வக்த்ய வுபார்த்ய துரியற் பஞ்சமத்தோ 

டடுத்தது மூன்றுக்குப் பத்தொன்பதென்ன 
வறிந்துகொள்ளே. 

எ.து, முன் சூத்திரத்தினில் எடுத்துத் தொகுக்கப்பட்ட 

தொகை யிரண்டு மாத்திதைக்கு ஆறறையுமெழுதி இந்த BHM 
பேதமான அந்தியமும் இதன் அடுத்தஉபாந்திய லக்கமூன்றும் 

துரியத்திலக்க மொன்றுமாக இரண்டரை மாத்திரைக்குப் 

பத்தையுமெழுதவும், இந்தப்பத்துப் பேதமான அந்திய மிதனை 

யடுத்த உபாந்தியம் ஆறும்துரியத்திலிரண்டும் பஞ்சமத்தைத் . 

தள்ளிச் சட்கத்திலோன்றுமாக  மூன்றுமாத்திரைக்குப் : 

பத்தொன்பதுபேதமென்று ௮.றிக வென்்றவாறு, (௨௨) 

அறிந்திடு மந்த்ய வுபாந்த்ய துரியீம தானசட்கம் 
செ.றிந்திடு லக்கழுப் பான்மூன்று முப்பத்து மூன்று - 

[செவ்வே 

பெழறந்தொகை மூன்றரைக் உழறை யொன்றுமுன் 
| பேசினர்பால் 

உறும்பர தாகம நூல்வழி கண்டிடு முத்தமரே, 

1
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எ-து, அறிவினாலே தொகுக்கப்பட்ட முன் சூத்திரத்திற் 
சொன்ன அந்தியமான பத்தொன்பதும் அதனையடுத்த உபார் 

தியமான பத்தும் துரியத்தினில் மூன்றும் சட்கமான வொன்றும் 

ஆக மூன்றரை மாத்திரைக்கு முப்பத்துமூன்று பேதமா 

மென்று பர.தாகமம் வல்லோர்கள் சொல்வரென்றவாறு. (௩) 

உத்தம மிப்படி யந்திய மும்பின் னுபாந்தியமும் 

ஓத்த துரியமுஞ் சட்கமுங் கூட்டி யொருதொகையாய் 

எத்தனை மாத்திரைக் காயினுங் கண்டுகொ எஊெட்டினுக்கு 

அத்தியா ரயிரத் திருநூத்று முப்பது மாறு முண்டே. 

எ-து. உத்தமமாக விந்தப்படியே முன்னந்தியமும் பின்னு 

பாக்தியமும் துரியமுஞ் சட்கமு மாகக் கூட்டி யொரு தொகை 

யாக எத்தனை மாத்திரைக்குப் பிரஸ்த்தாரிக்கவேண்டும் அவ் 

வளவும் பிரஸ்த்தாரித்துக் கண்டு கொள்ளவும். Qe gr gro 

யார் தொகுத்தது எட்டு மாத்திரைக்குக் கூட்டுந்தொகை 

ஆருயிரத்திருநூ ற்றுமுப்பத்தாமென்று விரித்துச் சொன்னா 

ரென்றவாறு, (de) 

ஆறணியுஞ்சடை யார்சொன்ன சங்கையி லானபலன் 

பேமெனு மந்திய மேதுரு தாதி பெறுமிடத்தில் 

மாரொ டுபாந்தியங் கோலாதி யாக வருந்துரியந் 

தாரணி யுந்தனு வாதிசட் கம்புலு தாதியுண்டே. 

எ-து, வேணியில் பகங்காபவானியைத் தீரிக்கப்பட்ட 

சதாசிவனானவர் புகலப்படாரின்ற சங்கையிற்பெறும் பயன் 

அந்தியம் உபாந்தியம் துரியம் சட்கம் என இந்நாலிடத்தும் 

துரிதமாதியாக லகு குரு புலுதமென இந்கான்டைத்தும் வரு 

மென்றவாறு. (0G)



103 

நட்டத்துக்குச் சூத்தீரம் - _ 

உண்டினி நட்டம தேதெனி லுற்ற வுருவெடுத்துப் 

பண்டுளம் வைத்தன்ன பேதமு மெப்படி பாரென்பது 

கண்டுபின் கேட்ட விலக்கங் கழித்திட்டுக் கண்டலக்கங் 

கொண்டர் தியங்கொண் டிடிலட் சணமென்று 
கூறுவரே'. 

எ-து, உண்டாகிய பேதத்திலுற்ற பொருளை வரைந்து 

காட்டாமல் தனக்கு வேண்டின மாத்திரையில் இத்தனையாம் 

பேதமென்றும் எப்படியிருக்குமென்று கேட்டவிடத்தில் உள் 

ளத்தினாலே யோசித்து அவன் கேட்டஇலக்கத்தைக் கழித்து 

நின்ற சேஷத்தை அந்திய தலாகக் கொள்ளுதல் இலட்சண 

Quer nary. (௧௭) 

கூற் தியங்கொளிற் கோல்வருஞ் சேஷமொன் 

் மேகொடுத்து 

மாறுந்து மந்திய முபாந்தியங் கொள்ளில் வருங்குருவா 

மீறு மிதினிற் கிரண்டரைசேஷம் விடுமிலக்கம் 

ஏறந் தியத்தொடு பாந்த்ய துரிய மெடுக்குல்மின்னே, 

எது. இப்படிச் சொல்லப்பட்ட அந்தியங் கொள்ளில் 
லகு வரும், இதற்குமொருவரை சேஷக்தள்ளுவது. அந்இயமும் 
உபாந்தியமும் வரில் குருவரம், இதற்கு இரண்டறைசேஷம் 

விடுவது, இலக்கம் ஏற்றமாக அந்தியமுபாந்திய துரியமு 
மெடுக்கில் புலு,தம் வருமென் றவாறு, (௧௭) 

மின்னே யிதற்கங் சரண்டறை சேஷம் விடுமிலக்கஞ் 

சொன்னேனில் லாவிடில் மாத்திரைமுற்றுக்.துருதமொடு 

பின்னேயம் மாத்திரை யாவும் பிறந்திலக் கம்பிழைத்தால் 

- மூன்னே சரிவரக் கண்டுகொள் நட்டமுறையி துவே. 

  

1. கொண்டிடு மந்தியங் கொண்டிலட் சணமென்று கூறுவரே. 

பா, வே,
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் எது. முன்குத்திரத்தின்படிக்குப் புலுதம்வரில் இரண் 
டறைசேஷத்தைவிட்டு மின்னே. இலக்கஞ்சொல்வது. இந்த 

- லகீகத்திலே நில்லாவிடில் மாத்திரைமும்றுந் துருதமுதலாக 

யாவும் பிறந்து இலக்கம் பிழைத்தால் முன்சங்கையில் கூட்டும் 
வகையாவன ஒருவன் சொல்லப்பட்ட. மாத்திரையில் பேதத்தை 

விட்டு அடுத்தவரை யிலக்கமுதல் அந்தியமாகக்கண்டு சட் கபரி 

யந்திரம் இலக்கற் கூட்டிச் சரிவரக்கண்டுகொள்வது ஈட் 

டத்.துக்கு முறைமை யென் ௰யவாறு, (2௮) 

உத்தீட்டத்துக்கு 

இதுவிட்டங் குத்திட்டம் பார்ப்பதிங் கேதெனி 

் விக்நிலத்திற் 

கதிபெற்ற மாத்திரை காட்டியிப் பேதமுங் கண்டு 
சொல்லென் 

றெதிருற்றுக் கேட்பதை நட்ட த்தைப் போலவு 
் மேம். றிக்கொண்டு 

துதிபித்தி மீந்தலக் கஞ்சொல்வ துத்திட்டந் 

தொல்புவிக்கே, 

எ.து, இதுவன்றியும் உத்இட்டத்துக்குப் பார்ப்பதிங் 

கெப்படி. யென்னில் தான் கினைந்த மாத்திரையை வரைந்து 

இந்தப்பேதம் எத்தனையாம் பேதமென்,று கண்டு சொல்லென்று 

எதிரியைக்கேட்டுல் நட்டத்தைப் போலவு மேற்றிக்கொண்டு 

ஈந்து சொல்வது உத்திட்ட மென் றவாறு, (id a) 

பாதாள வகைக்குச் சூத்திரம் 

தொல்புவிக் குள்ளது பாதாள மின்னதென் ஹறேதொகுக்கில் 

வல்லசொற் பாவல ரேதுரு தம்லகு மன்னுகுருப் 

பல்புகழ் பெற்ற புலுதஞ்சொல் நான்கும் பகுத்துரை த்த 

தெல்லையில் சங்கையிவ் வாறென் றமிசைக்குவ மிக்கிலத்தே. 

எ-து. பழமை பொருந்தி யிருக்கப்பட்ட புவியானதுக் 

குள்ள பாதாள வகையானது தொகுக்கில் வல்லமையைப் 

பொருக்தியசொற் பாவலரே துருதவரி லகுவரி குருவரி பு.லு.தவரி
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இந்கான்கு வகைக்குமாக மூன் கூறப்பட்ட அறையி லெல்லை 

யற் பாதாள சங்கைக்கு இலக்க மடைப்பதற்கும் இவ்வாஹென் 

௮ிசைக்குவம் இக்நிலத் தென்றவாறு. (௨௰) 

நிலந்தரு சங்கையை நீடறத் திட்டி நிரைத்ததன்£ழ் 

அலங்க௦ வே௮அறைக் கொன்மெழு தந்தவொன் றந்திய 
(மாம் 

பலம்பெறு மந்த்ய வுபாந்தியங் கூட்டிற் பகரிரண்டாம் 

இலங்குறு மொன்றுக் கரண்டையு மேயெழு தென் றனரே, 

gag. பூமியிலுள்ளோர் பகரப்படாகின். ற சங்கைக்கு 

முன்னழை &றி யிலக்கமடைத்ததனை முதற்கொண்டும் இதன் 

உழாகப் பாதாளத்துக்கும் ஒரு அறைபோக்கிக் 8றப்பட்ட 

முதலறையில் அரைமாத்திரைக்கு மொன்றே துருதவரியில் 

எழுதுவது. இந்த ஒன்றுதானே அந்திய மாகவும் மேல்வரி 

யின் உபரியொன்றுமே உபாந்தியமாகவும் அடுத்த வலப்புறத் 

துறையில் ஒரு மாத்திரைக்கு இரண்டு துருதம் பிறக்கும்: 
இதற்கு இரண்டே வரைகவென் றவாறு, (௨௧) 

என்றன ரந்த யவுபாந்திய மொன் றந் Bug gui 

தன்,றினை யஞ்சந்தீ வஞ்சையு மொன்றரைக் கேசமைத்து 

நின் றிடு மந்தய முபார்திய மந்திய நேருபரி 

யொன்றிய பத்தந்தப் பத்தை யிரண்டுக்கென் றுற்றனரே. 

எ-து. முன் சூத்திரத்துற் சொன்ன இரண்டே யந்திய 

மாகவும் இதனையடுத்த உபாந்திய மொன்றும், அந்இயத்துபரி 

யிரண்டுமாக அஞ்சுவலமாக அடுத்த அழையில் வரைந்தால் 

ஒன் றரைக்கு மேவுந்துரிதமென அறிவது, இந்த அஞ்சுதானே 

யந்தியமாகவு மிதனையடுத்த வீரண்டுகானே உபாந்திய மாகவும் 

அந்தியத்து மேலுமுபரி மூன்றுமாகப் பத்தும் இரண்டு மாத் 
திரைக்கும் வருந்துருதமென்றும் எழுத வென்றவாறு, (௨௨) 

14
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உற்.றிடு மர்த்ப முபாந்த்ய துரியமந் தியத்துபரி 

எற்று மிலக்க மிருபத் இரண்டை யிரண்டரைக்கே 

மூற்றுவி யந்தீய முபாந்திய துரிய. முடனுபரி 

ந.ற்.நிசை நாற்பத்து நாலையு மூன்றுக்கு நாட்டுவதே. 

எ-து, முன்சூத்திரத்திலுற்றுச் சொன்ன பத்தும் ௮ 
இயமாகவும் அதற்கடுத்த அஞ்சுச்தானே உபாக்தியமாகவும் 

அந்தியத்து மேலுபரி ஆறும் அவ்வரியில் துரியத்திலொன்று 

மாக இருபத்திரண்டும் அதற்கடுத்த அறையில் இரண்டரை 

மாத்திரைக்கு வரும் துருதமென எழுதுவது. இந்த இருபத் 
இரண்டே யநீதியமாகவும் அந்தியத்துக்கு நாலாவது துரிய 

மிரண்டும் அதற்கடுத்த பத்தும் உபாந்தியமாகவு மிரண்டு 

மந்தியத்துக்கு மேலுபரி பத்துமாக நாற்பத்து நாலும் அடுத்த 

வரையில் மூன்று மாத்திரைக்கு வருந்துருதமென நாட்டப்படு 

மென்றவாறு, (௨௩) 

நாட்டுக வந்த்ய முபார்தய துரியம் ஈயந்துசட்்கங் 

கூட்டுக வந்த்ய வுபரியுங் கூட்டிக் குலவுதொகை 

சூட்டுதொண் ஹணாற்றொன்று மூன்றரைக் கேவரை 
மேதினியில் 

இட்டுக விப்படி யெம்மாத் இரைக்கும் தெரிந்தெடுத்தே, 

எ-து. சூத்திரத்திற் புகலப்பட்ட - நாற்பத்து காலுமே 

அக்தியமாகவும் இதனையடுத்த இருபத்திரண்டுக்கானே ௨உபாக் 
இயமாகவும் அந்தியத்துக்கும் ராலாவதான துரியமஞ்சும் அந்த 
யத்துமேலுபரி பத்தொன்பதும் அவ்வரியில் சட்க மொன்று 

மாகக் கூடினதொகை மூன் றரை மாத்திரைக்குத் தொண்ணூ ற் 

றொரு துருசம் வருமென் று பூமியினில் இடுக வைனுர 
௨௪ 

தெரிக்திடி. லிச்சங்கை யெட்டுக்கெம் மாத்திர மென்று 

செப்பிற் 

- பறிந்திடு மூப்பத்து சாலா பிர த்துப் பகரெழுநூற் 

ஐரும்பெழு பத்துட னாலென் றறைந்தன ரம்புவியில் 

வருங்கவி Brae முன்னூலின் வா.று வகுத்தபொற்பே,
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ஏது, தெரியப்படாகின்.ற சங்கையிற் கூடின பாதாள 

மானது துரிதவரிக்கு எட்டு மாத்திரைக்கு அந்திய உபரந்இய, 

துரியமுஞ் சட்கமுங் கூட்டில் கூடினதொகை முப்பத்து காலா 

யிரத்து எழுநூற்றெழுபத்துகாலு துருதம் பிறக்குமென்று ' 
புவியில்வருங் கவிநாவலர் முன்னூலின்படி. விரித்துரைத்தா 

ரென் றவாறு.--இது இந்நூலுடையார் துருத வரிக்கு எட்டுமாத்திரைக்குக் 

கூடின தொகையென்று கண்டுகொள்க, இப்படி யெத்தனை மாத் 

திரைக்குச் சங்கையுடன் தொகைகூட்ட வேண்டும் அவ்வளவும் 

பாதாள தீதுக்குகி கூடக் கூட்டிவரைக வென் றவாறு. (௨௫) 

பேறும் துருத வரிக்கே வருந்தொகைப் பேலைலகுக் 

கூறு மூதலறைக் கொன்றாதி யாகக் கொண் டேவரையிவ் 

வாறு குருவரிக் குத்தொகை யேவரை மன்னுயிர்க்கு த் 

தே.றுக் தெருவழிச் இத்தொகை யாவுகர் தெறிக்துணரே,! 

எ-து, சங்கையிற் கூட்டின பாதாள முதலான துருத 
வரிக்கு இசைத்ததொகையை முன் புகன். றபடியே லகு வரிக்கும் 

ஒரு அறைவிட்டு இருபதில் ஒன்றாதியாக முற்றும் வரைந்தபடி 
யெழுதுவது. இதன்8ழ் இரண்டமை விட்டிருபதிலிதற்க்,ற 
தொகைப்படியே குருவரிக்குமெழுதுவது. அன்றியும் இதற் 
குக் மாக இரண்டறை விீட்டிருக்கற புலுதவரிக்கு முன் வரிப் 
பிரகாரம் பார்த்து வரைவது. இணிவேண்டிய மாத்திரைக்கு 
ஐந்து வீதி, முற்றுக்கும் அறையும் வரைந்து இலக்கமுங் கூட்டி 
யடைப்பதற்குற்றிடுமரபா மென்றவாறு, இவைசங்கை முதல் 
பாதாளத்தில் துருதவரி லகுவரி குருவரி புலு.சவரி இந்த வரிக் 
குந் தொகைப்படி. வழுவாமற் கூட்டிச் சதுராங்கப் பிரஸ்த் 
தாரத்தின் பேதங் கண்டு கொள்க வென்றவாறு. (௨௬) 

உணர்ச் இடு மந்திய மெல்லாக் துரு,த முபாக்இயமே 

யிணங்கய கோல்துரி யங்குருவாகு Ws Burnie 

குணங்கொளுஞ் சட்கம தெல்லாம் புலுத மெனக்கு றித்தே 
மணக்தருகின்ற சொற் பாதாளத் இற்கு வரும்பலனே, 
  

௨௬, 1, தெரிந்தெழுதே. பா. வே,
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7-3. சங்கையைப் போக்கி உணர்ந்து விரிக்கப்பட்ட 

, அந்திய மானது துருதவரியாகவும் இதற்குத்தாழ வெழுதப் 

பட்ட லகுவரி தானே ௨உபாந்தியமாகவும் இதற்குக் 8மாக 

வரையப்பட்ட குருவரிதானே துரியமாகவும் இதற்கப்பால் 

தாழ வெழுதப்பட்ட பு.லுதவரி தானே சட்கமாகவும் மணத் 

தைத் தருன்ற பாதாளத்துக்குப் பலனை வீறுகவும் வந்த.றிக 

வென்றவாறு ் (௨௭) 

துருதமேருவுக்கு 

வீதிக்கு வீதியொவ் வோரறை விட்டுமே லாய்வலமே 

பேதிக்கக் £றிடு வேண்டிய மாத்திரை யேபிறங்கச் 

சேதித் தறைவரைர் தே£ழ் வரிமுதற் சேருமறைக் 

காதிக்கொன் றேயெழு தப்பால் துருதமி டந்.தியமே, 

எ-து, துருதமேருவுக்கு வீதிக்கு வீதி மேலாக ஓவ்வொரு 

அறைவிட்டு வரிக்கு வறி வலமாகச் சீறுவது, வேண்டிய மாத் 

இரைக்கு அங்கங்குக் கண்டித்துக் €ழ்வரி தொடுத்து மேலாக 

முற்றுங் உறுவது, &ழ்வரி முதலறையி லொன்றே யிலக்க 

மெழுதுவது, அப்பாலறையில் துருதமிடுவது, இந்தத் துரு 

தத்தை அந்திய மாகக்கொள்வ தென்றவாறு. (௨௮) 

அந்தியத் தப்பா லறைக்கு ளூபாந்ீதிய மானவொன்று 

முந்துமூன் ரமறை யில்வரை நாலா மறைதுருதக் 

தீந்திடஞ் சாமறைக் குப்பாந்த் யதுரிய 
மாமொன்றொன்றும் 

இந்த விரண்டை வரையா றினிற்றுரு தம்மெழுதே, 

எது. முன் சூத்திரத்தினிற் புகன்ற அந்தியத்துக்கு அப் 
புறமான முந்தியவறைக்கு ளொன்றையு மூன்ருமறையில் துருத- 

மிடுவது, அஞ்சாமறைக்குள் உபாந்திய மொன்றுக் துரிய 

மொன்றுமாக இந்த விரண்டையும் வரைவது, ஆறாம் அறை 

யில் தருதமெழுதுவதென்ற வாறு, (௨௯)
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எழுதிடு பார்த்ய மிரண்டுந் துரியமொன் நுஞ்சட்கமும் 

பழுதறக் கூட்டியே மாமறை காலையும் பாலித்திடு 

YY Sa வரிக்குப் படியே வரையினி மேல்வரிக்கு த் 

தொழுது மூதலறைக் கொன்றெழு தப்பா.ற் றுருதமிடே. 

எ-து, முன் சூத்திரத்தினில் எழுதப்படாஙின்ற அந்.இியத் 

தப்பால் உபாந்திய மிரண்டும் துரியமொன்றுஞ் சட்கத்தி 

லொன்றுமாக நான்கையுங் கூட்டி எழாமறையி லெழுதுவது, 

இந்தப் பிரகாரத்துக் மோன முதல்வரி முற்றுக்கு மிலக்கங் 

கூட்டிவரைக, இனி மேல்வரிக்கு இதற்குமேலாக முதலறை 

யில் ஒன்றை யெழுதி அடுத்த விரன்டாமறையில் தருதம் 

வரைக வென்றவாறு, (௩௰) 

இடுவ துபாந்திய மொன்றுக் துருதத்தின் €ழிலக்கங் 

கொடுவதொன் ராக விரண்டுமூன் ருமறைக் குள்வரைநால் 
அடுமறைக் கந்திய மிட்டே உபார்திய மாந்துரியம் 

படுமக் தியக்£ மிலக்கமொ டஞ்சும் பகரஞ்சிற்கே, 

எ-து, முன் சூத்திரத்தினில் அந்தியத்தைத் தள்ளி உபார் 
தியமான ஒன்றும் துருதத்தின் 8ழிலக்கமொன் றுமாக விரண்டு 
மூன்றாமறைக்குள் வரைவது, நாலாமழையில் துருதமிடுவது, 
இந்தத் துருதம் அந்தியமாக அப்பால் உபாந்திய மிரண்டும் 
துரியமொன்றும் ௮ந்இயக் சழிலக்கமிரண்டுமாக அஞ்சையும் 
அஞ்சாமறையில் வரைகவென் றவாறு. (௨௧) 

பகருமோ ராறறைக் கேதுரு தமிட்டப் பாலறையில் 

தகவொடு பாந்திய துரியமுஞ் சட்கமு ... ... 

.மநீதியக் €ழிலக்கம் நான்குமாகச் கூட்டிப் பன்னி 
சண்டைய மேழா மறையிலெழுதி யெட்டா மறையில் துருத 
மிடுக. இதற்கு மேல்வரி முற்றுக்கும் வேண்டிய மாத்திரைக்கு 
முபாந்திய முந்துரியமுஞ் சட்கமும் அக்தியத்திற் 2மலக்க 
மாகக் கூட்டி யெழுதுவது துருதமேருவுக்குச் சிறப்புடைத் 
தென்றவாறு, (௩௨)
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லகுமேருவுக்கு 

வரிக்கு வரிதொறு மேதா னிரண்டரை மாற்.றிடுமேல் 

விரிக்கவொளன் பிரன் றிற்கு மேமாக மாத்திரை 
வேண்டியவித் 

தரிக்க வறைக்சறை துண்டித்தும் தான்வரை தானமுதற் 

பரிக்குமொன் ஈஈதய முபாந்தய இரிதியப் பாலொன் றுமே, 

எ.து. வரிக்குவரி இரண்டறைவிட்டு இரண்டறை வல 

மாகக் றி வேண்டிய மாத்திரைகளை விஸ்தரிக்கற வகைக்கு 

அறைக்கறை துண்டித்து ஒன்றொன்்றின் மேலாகக் &றுவது, 
இதற்குத்தாழ மூதல்வரி முதகலறையிலொன்றை யெழுதுவது. 

இந்தவொன்றும் அந்தியமாகையினாலே அடுத்த வறையிலும் 
இரக்தவொன்றையுமெழுதி இவ்வந்இியத்திற்கு உபாந்தியந் 

தள்ளுகையினாலே மூன்றுமறையிலும் ஒன்றேயெழுதி யிந்த 
அந்தியத்துக்கும் உபாந்தியதிரிதியந் தவிர்க்கவேண்டியதாலே 
சாலா மறையிலும் ஒன்றேயெழுதி முடிப்பதென்றவாறு. (௩௩) 

ஒன்றும் துரியமொள் றுமிரண் டஞ்சறைக் குள்ளிட்டிரண் 

'டன்றுந் துரியமொன் றையுமூன்று மாற்ற மாக்கிவ்வரித் 

Se ps தியந்துரி யஞ்சட்க மேவச்செய் மேலவரிக் 

கொள் றிட்டவ் வொன்று முபாந்தியக் €ழொன் 

மிரண்டிலுழே. 

எ-து, நமூன்ளுத்திரத்தில் நிகழ்ந்த வொன்றுந் துரியம் 

ஒன்றுமாக இரண்டையும் அஞ்சாமறையிலெழுதி இந்தவிரண் 

டுந் துரியமொன்றுமாக விக்ச மூன்றையும் ஆறாமறையிலெழு தி 

யிவ்வரிருற்றுக்கு மந்தியமுர் துரியமுஞ் சட்கமுங் கூட்டி 
வரைவது. இதற்கு மேல்வரி முதம்கோட்டி லொன்றை 

யெழுதி இர்தவொன்று முபாக்தியக்£ மி லொன்றுமாக இரண் 

டையும் இரண்டாமழறையில் வரைக வென்றவாறு. (௩௪) 

இன்பி விரண்டு முபாந்தியக் ழொன்று மாகவிம்மூன் 

றன். பின்கூன். ருமறைக் குள்ளிட்ட ஈன்று முபாந்தீயக்£ழ் 
அன்புறு நாலுரான் காமறைக் கஞ்சறை சாரந்தியங் 

கொள்புனை துரியமு பாக்தியக் &ழுங் கு.றித்தியற்றே,
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எ.து, மூற்குத்திரத்தினில் இன்பாகச் சொன்ன இரண் 

டும் க்பாச்தியக் ழிலக்க மொன்றுமாக இம்மூன்றும் மூன்றா 

மறைக்குளெழுதி இந்த மூன்றும் உபாந்தியக் 8ழிலக்க மொன் 

றுமாக நாலும் கரன்காமறையில் வரைவது, அஞ்சாமறையில் 

அக்இயமுக் துரியமும் உபாக்தியக் 8ழிலக்கமுங்கூட்டி ஏழையுங் 

குறித்து இயலாக வரைக வென்றவாறு, : (௩௫) 

இயலாக விந்த வரிக்கினி மேல வரிக்குமக்த்ய 

முயல்வாக் துரியமுஞ் சட்க முபாந்தியக் €ழிலக்கஞ் 

செயலார் தொகையை வரைவது செய்லகு மேநவுக்கு 

நயமாமிவ் வாறெனச் சொன்னா ரிசைவல்ல நாவலே. 

எது. முன் சூத்திரத்தினில் இசைத்தபடியே யிந்த வரிக் 

கும் இதற்கு மேல் வரி முற்றுக்கும் அந்தியமுக் துரியஞ்சட்க 

மும் உபாந்தியக் மீலக்கமுக் தொகைபெறக் கூட்டி வரைதல் 
லகுமேருவுக்கு ஈயம்பெற௰ வருவதெனச் சொன்னார் இசைத் 

தமிழ் வல்ல புலவரென் றவாறு. (௩௬) 

கு௫ுமேருவுக்கு 

வந்தன வேண்டிய மாத்திரை மட்டும் வரிக்குவரி 

தந்தன நாலறை விட்டுவிட் டேவரை சாரமென்மேல் 

உந்இடக் கண்டித் தறஹைக்கறை &றுடன் &ழ்வரியில் 

மூந்த முதலமஹைக் கொள்றெழு தந்திய மோடொன்றுமே, 

௭-து, வரப்படாஙின் ௦ வேண்டிய மாத்திரை மட்டுக்கும் 

வரிக்குவரி வலமாக நாலறை விட்டு ஓன்றொன்றின் மேலாக 

அறைக்கறை கண்டித்துக் pag. இதன் &ழ்வரி முதல் வரி 

மூற்கோட்டில் ஒன்றெழுதுவது, இது வந்தியமாக அரைமாத் 
திரைக்கும் இரண்டாமறையிலு மொன்றே யெழுதுவ தென்ற 

வாறு, (௩௭) 

மேவிடு மந்த்ய முபாந்திய மானவி ரண்டுமூன்றைப் 

பரவு மறையில் வரைக்துகா லாமறைப் பாலக் இயர் 

தாவு முபாந்திய மாமூன்று மேவரை தானந்தியம் 

வாவு முபாந்திய மஞ்சா மறையில் வரையஞ்சையே,
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எ.து. முன் சூத்திரத்தினில் மேவப்படாஙின். ற வந்திய 

முூபாந்தியமான விரண்டு மூன்றுமறையில் வரைந்தும் இந்த 

விரண்டு முபாந்திய மொன்றுமாக மூன்றும் நாலாமறையில் 

வரைவது. அந்திய மூன்றும் உபாந்திய மிரண்டுமான அஞ்சை 

யும் அஞ்சாமமையில் வரைவதென்றவாறு. (௩௮) 

அஞ்சு முபாந்திய மூன்றாகு மெட்டையு மா.றமைக்குட் 

டஞ்சுமிவ் வந்திய முபாந்திய சட்கமு மேபதினா 

லுஞ்சிடு மேழறைசக் இவ்வீதி முற்றுக்கும் வீதியின் மேல் 

விஞ்சு முதலமைக் கொன்றெழு தவ்வொன் நுபாந்தியமே. 

எது, முன்சூத்திரத்தினில் விரவப்பட்ட அஞ்சும் உபாச் 

இய மூன். றுமாக எட்டையும் ஆறுமறையில் வரைவது, இனி 

யிவ் வந்திய முபாந்திய சட்கமுங் கூட்டிய தொகை ப இனாலையும் 

ஏழாமறையில் வரைந்தும் இவ்வீதி முற்றுக்கும் இப்படி. லக்கங் 

கூட்டி வரைவது. இதற்குமேல் வரியில் முதலஹையிலொன்றை 

'யெழுதி யிந்தவொன்று முபாந்தியமான வொன்றுமென் றவா.று, 

(௯) 

என்னு மிரண்டு மிரண்டறைக் கேவரை யேரந்தியர் 

துன்னு முபாந்திய மாமூன்றுங் £ழிழ் றுரியமிரண் 

டுன்னுமிவ் வஞ்சு மழைமூன் றிட். டி.வ்வரி மேல்வரிக்கும் 

பன்னுமித் தன்மை குருமேரு வுக்குப் பரிசதென்றே, 

எது. மூன் சூத்திரத்தில் மேல் வரிக்குப் பகரப்பட்ட 

ஒன்றொன்றான விரண்டும் இரண்டா மறையில் வரைந்தும் 

இந்த வீரண்டும் உபாந்திய மொன்றும் 8ழ்வரித் துரியமிரண்டு 

மாக அஞ்சையும் மூன்றாமழையில் எழுதி யிவ்வரி முற்றுக்கும் 

இனி மேல்வரி முழுதுக்கும் அந்திய முபாந்தியமும் €ழ்வரித் 

துரியமுமாகச் சொல்லுங் குருமேருவுக்குப் பரிசு இத்தன்மைத் 

தாமென்மவா.று. (௪)
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YM SCL BASS 

தெருத்தொறும் வீதிக்கு வீதியோ ராறறை சென்றபின் 
௪ [மேல் 

வரித்தொ றறைக்கறை கண்டித்தெம் மாத்திரை மட்டுக் 

[eae yp 
உரித்தா முதல்வரி முற்கோட்டி லொன் நிட்டவ் வொன் 

[றெடுக்கச் 
தரித்தே யிதிரண்டு மூன்றா மறையினிற் முன்வரையே, 

எ-து, வீதிக்கு வீதி ஆறறைவிட்டு மேலாக வரிக்குவரி 
கண்டித்துக் £றி நினைத்திடு மாத்திரை மட்டுக்கும் வரைந்து 
இழ்வரி முதலான முற்கோட்டிலொன்றை யெழுதி இதனை 

யெடுக்க இரண்டாமறையிலும் ஒன்றையுமெழுதி இவ்வந்திய 
முபாந்தியமான வீரண்டு மூன்றா மழையினிற் ருனே வரைக 
வென்றவாறு, (#8) 

வரைவ திரண்டு முபாந்திய மொன்றுமூன் ர௬.மிதனை த் 

திரமென்னா லாமறைக் கந்த்ய ௨பாந்தியஞ் சேர் துரியம் 

விரவுமொ ராறஞ் சறைக்கிட்டு as Su urs Ques 

துரிய மொடுபத்து மாறறைக் கேயெனச் சொல்லுவரே. 

ஏ-து. முன்சூத்திரத்தினில் வரைந்த இரண்டான வந்தி 
யமூ முபாரந்தியமொன்றும் இம்மூன்றையும் காலாமறையி 

லெழுதி யிவ்வந்திய முபாச் இய துபியமுமாக ஆறும் அஞ்சறைக் 
குள்ளே வரைந்து இனியந்திய வுபாந்திய துரியமொடு பத்தும் 

ஆமழைக்கே வரைவதெனச் சொல்லுவ ரென்றவாறு, (௪௨) 

-சொல்வன வந்த்ய வுபாந்த்ப துரியத் தொசையினையே 

. மில்லறை பன்னெட்டு மேயிடு மிவ்வரிக் குத்தொகைதா 

னல்லது மேல்வரி முற்கோட்டி. லொன்றிட்டு நன்ன தியம் 

வல்ல வுபார் இயர் தன்னோரிரண்டைய மன்னுடனே. 

எ-து, சொல்லப்படா நின்ற முன் சூத்திரத்து அந்திய 

வுபசக்திய துரியத்தையுங் கூட்டி யேழாமறையிற் பதினெட் 

டையும் வரைந்து இவ்வரி முற்றுக்கும் இப்படி. லக்கங்கூட்டி 

15
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யடைப்பது. இனி மேல்வரிக்கு முதலறையிலொன்றை யெழுதி 
யிவ் வர்தியத்துடனே உபாந்தியமொன்றுங் கூட்டி யிரண்டை 
யும் இரண்டாமறையில் வரைக என்றவாறு, | (௪௩) 

உடனாரு மநீதய முபாந்தியங் இழ்ச்சட்க 

மூன்தொகையைத் 

திடமாக வஞ்சையு மூன் றறைக் கேவரை சேரந்திய 

மூடனே யுபாந்தியங் &ீழ்வரிச் சட்க மொடுபத்தையும் 

இடவே நினையறை நாலினி லந்த்ய வுபார்தியமே. 

எ-று. முள்குத்திரத்துடனே ஆராயப்பட்ட அந்திய 
முபாந்தியமுங் €ழ்வரிச் சட்கமுங்கூட்டின லக்கம் அஞ்சையும் 
மூன், மறைக்கே வரைவது. இவ்வந்திய முபாந்தியக் pause 
சட்கமுமாகப் பத்தும் நாலாமறையில் வரைந்தும் இனியிவ்வங் 

தயமும் உபார்தியமும் மேல்வருவன வென்ற வாறு, (#8) 

இவ்வரி மேவுக் துரியமுங் &ழ்வரிச் சட்கமுமே 

நவ்வு மிருபத் திரண்டையு மஞ்சறை நசாட்டிவ்வரிக் 

குவ்வெனு மேல்வரி முற்றுக்கு மித்தொகை கூட்டிவரை 

செவ்வையி தாம்பு லு தம்மேரு வுக்குச் சிறப்பிதென்றே, 

எது, முன்சூத்திரத்துற் புகன்ற அந்தியமுபாக்தியமு 
மிவ்வரியிலு று துரியமுங் இழ்வரிச் சட்கமுங்கூட்டி இருபத் 
இரண்டையும் அஞ்சாமறையிலைழுதி இந்தவரிக்கும் இதற்கு 
மேல்வரி யனை த்திற்கும் இந்தப்பிரகாரம் இலக்கங்கூட்டி வரை 
தல் சிறப்பாம் புலுதத்.துக்குமென்றவாறு, (௪டூ) 

பெறவேயிதன்பலன் €ழ்ப்பந்திக் கோர்புலு தம்பிறவா 

னிறமேலிற் பர்இகட் கோர்புலு தங்கொண்டு நேர்பெருகுக் 

துறையே யிதற்கென்று சொன்னார்கள் மாதவத்தோர் 

புவியிற் 
ருறைவேது மன்றி யிகன்மேற்சை யோகம் குறிப்பனவே,' 

(௪௬) 

னது. கலித்துறை,
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கு.றிப்புற நின்றது சையோக மேருவின் கோடுசெல்லிழ் 
செ.றிப்பி லரைமுத லிரட்டித்தெம் மாத்திரைக்குந் 

் தெரிந்து 

மறிப்பி னிரண்டறை மேனின் ற நாற்கோடு 8ழ்வரைந்து 

பிறப்பி ஷஸிரண்டமை மேல்வீட்டுக் காணப் 

பெறும்வலனே, (௪௭) 

வலமேவி மேனின்றங் கோரறை இேள வும்வகுத்துக் 

குலமேவு மேலகதி லீரண்டறை விட்டொரு கோடுவலந் 

தலமேவீ மேனின்று £ழளவே வரை சாற்றுமதிற் 

பலமேவு மோரறை வீட்டினைக் கோடிப் 

படிவகுத்தே. (௪௮) 

வகுத்ததி லோரறை விட்டுமுற் கோடு பரிந் துவலர் 

தொகுத்திணைக் கோடுவிட் டோர்கோடு &றிச் 
துணைவிடுத்சே 

மிகுத்தடு மூன்றறை யொவ்வொன்று 
விட்டுவிட் டேவரைந்து 

செகத்தினி லீந்த வறைகளின் பேரைத் தஇிருத்துவமே, (௪௬) 

திருத்திய வாம முடிவினில் நாற்பது செப்பிடிலோ 

பொருத்து துருதம் லகுக்குருச் செய்ய புலிதமொவ்வொன் 

றுருத்தெழுந் தெட்சணத் தோர்பந்தி கொம்பு லகுவுதவுங் 

கருத்ததின் தெட்சணத் தோர்பந்தி கொம்புவிற் 

காண்பதுவே. (௫௨) 

காண்பதிற் மெட்சணசத் தோர்பந்தி காண்புலு தம்பி.றக்கு 

மாண்பி னதனுடன் சேர்பந்தி கோல்குரு வந்துஇக்கும் 

பூண்பெறு தெட்சணத் தோர்பந்தி யம்புலு தம்வருமே 

சேண்பெற வோர்பந்தி வில்லுப் பு.லு.த$ இகழுவதே. (0௧) 

  

௪௯. 1 மிகுதீதது. பா, வே.
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இகழ்வலத் தோர்பந்தி கொம்பம்பு af PO or. Four ib . 

ந பந்தியிற் 

புகழ்விழி யம்பு பு.லு,.தம் வரும்வலப் பொற்பந்தியில் 

மஒழ்சுழி வில்.லுயிர் வந்துறுங் காணும் வலப்பக்இயிம் 

பகழியும் வில்லும் புலு,த முமேவரும் பண்பிதுவே. (௫௨) 

பண்பினிற் றெட்சண வந்ததி லோர்பந்தி யார்த்திடிலோர் 

கண்கணை வில்லுயிர் காண்பதுவே யொன்று காணிலிரண் 

டெண்பெறு மூன்றொரு நாலிந்த வங்க! மெழுமறைகள் 

தண்பெறு நாலு மிருமூன்று காலுந் தனித் 
தொன்.றுமே. (௫௩) 

தனித்திடத் தேறுத பந்தியீ லொவ்வென்று தான்வரைந்து 

குனித்இலபக்தியி லொன்றைவிட் டொன்று கு.றித்துவந்த 

பினைப்பொ றபந்தியில் மூன்றொழித் தொவ்வொன்று 
பெற்றிடவே 

இனிச்சொலப் பந்தியி லைந்தொழித் தொன் ,றிலக்கம் 
வரையே. (௫௪) 

வரைசேர் தலபந்திக் கந்த்ய வுபாந்திய மும்மருவி 

உரைசேரு மந்த்ய சமானத பந்தி யுடன்லபந்தி 

நிரைசேரும் லக்கந் தொகைசேரக் கூட்டி நிறுத்தியபின் 

தரைசேர் தகப்பந்தஇக் கந்த்ய துரியமுக் தந்திடுமே. (ட) 

தந்திடு மந்திய சமான தபந்தி கபந்தியினு 

முந்தி யிலக்க முறையெடுத் தேவரை முன்னரதப் 

பந்தி யலந்திய சட்கமு மந்திய பன்னுசம 

முந்து தபந்தி பந்தியிலக்க முடனுணரே. (டு௬) : 

உணரே லகபந்தி தன்னி லுபாந்திய மொண் துரியங் 

குணரே யுபாந்திய மான சமானத்திற் கூர்லபந்தி 

யிணரே கபந்தி யில்லக்கங் கூட்டுக வின்னிலத்திற் 
புணரே லபக்தஇக் கேயினி லக்கம் புனை ந்திடுமே. (௫௭) 

  

௫௩. வந்த, பாவெ,
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புனைந்த வுபாந்திய சட்க முபாந்தியம் போற்்.று௪சமம் 

வனைந்த லபந்தி பபநீதி யிலக்கம் வகைவரைந்து 

முனைந்தம் தகபந்திக் கெல்லார் துரிய மொடுசட்கமும் 

நினைந்த துரியச் சமான பபந்தி நியமத்திடே. (6௮) 

நியமமும் சட்கச் சமான ககப்பந்தி யும்கிரைத்துத் 

தியரலக் கங்கள்காணா வறைதனைச் சூனியஞ்செய் 

இயல்தரு மாறறைச் இவியாட் சரம்வரு மென்றனர்பா 

வியனறி வாளர் புவீமீதி லென்றும் விளங்கவே, (@ %) 

விளங்குறு மிக்க தலகபந் இக்கு மிகுமிலக்கங் 

கொளும்படி, யந்த்ய முபாந்த்ய துரியங் 

கொணர்ந்த பின்னர்த் 
துளங்கு துரிய சமான தலபந்து தோன்றுலக்கம் 

உளங்கொளுபாந்த்ய சமான தலபந்தி 

யோங்குறுமே, (aid) 

ஓங்குறு மந்த்ய சமான லக(பந்தி) யு.ற்றெடுத்தே 

'பாங்குறு லக்கம் தலகபந்திக்குப் பரிந்தெழு இத். 

தாங்கு தலப் தருபர் தியக்க முபாந்தயசட்கக் 

தேங்குறு சட்கச் சமான தலபந்தி சேருவதே, (௬௧) 

சேருமு பாந்த்ய சமான தலபக்தஇ சென்றெடுத்துப் 

பாரினி லந்த்ய சமான த்தி லேலல பந்திகிறைத் 

தோரு மிலக்க மனைத்துக் தலபந்தி யுள்வரைந்து 

நேரும் தலகப பந்தி யிலக்கம் நிறுத்துகவே. (௬௨) 

நிறுத்துக வரீத்ய துரியசட். கத்இனில் நின் றலக்கங் 

கு.றித்திடு சட்கச் சமான தகபந்தி கொள் துரியஞ் 

செறித்த சமானத் தபந்தி யிலக்கமுஞ் சேரக்தியம் 

பி.றித்த சமான தகபந்தி தன்னிழ் பிறந்ததுமே. (௬௩)
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Uns விலக்க மனை த்துக் தகம்பெறு பந்தியினில் 

நிறைந்திடத் தீட்டி லகப பந்திக்கு நெருங்கிலக்கஞ் 

சிறந்த வுபார்த்ப துரிய சட்கத்துடன் சென்றெடுத்து 

உறும்படி சட்கச் சமான லகப முகந்துகொள்ளே, (௬௪) 

உகநீத துரிய சமான லகப்பந்தி யும்மெடுத்து 

மிகுந்த வுபாந்திய மான கபந்தியு மேவுலக்கக் 

தகும்படி. யந்த லகபபந் திக்குச் சமைத்தெழுது 

செகந்தனில் வாமத்தில் ராலறை யேிரி, யாட்சரமே. (௬௫) 

சரமே தலகப பந்தி யிலக்கர் தனைப்பகரில் 

உரமேவு மந்த்ய வுபாந்த்ய துரிய முடன்சட்கமுக் 

இரமேவு சட்கச் சமான் தலகந் இகழிலக்கந் 

துரமேவு துரியச் சமான தலபமுர் துன்னுகவே. (௬௯) 

துன்னு முபாந்திய நின்ற சமானத்திற் சூழ்தகபம் 

பன்னு மிலக்கமுங் கண்டெடுத் தேபின் பயிலந்தியம் 

உன்னு சமான' லகபபச் இக்கு ளூரியலக்கம் 

மன்னு தலகப பக்திக் குரை த்தனர் மாதவரே, (௬௭) 

மாதவர் சொன்ன சதுராட் சரம்வரு பந்தியொன்ே 

- போதுறு தெட்சணம் வந்தத்தில் நின்று பொலிவுபெறும் 

பேதக மின் றி யறைகளின்லக்கம் பிழைகளின் றி ் 

மூதுரை பெற்றது சையோக மேரு முடிந்ததுவே, (௬௮) 

அந்திய வுபாந்திய துரிய ஷட்கத்தையும் அந்தியத்தினுப 

ரியையும் பாதாள சங்கை யந்தியபாபம் பிரதமதுரியபாபந் 

திரியஞ் சட்கபாபம் பஞ்சமம் எனக்கொள்க வென்றவாறு, 

சதுரங்கப் பிரஸ்தாரம் முற்றும், 

  

இதன்பின் இர்.நூலின் எட்டாம் பாடலும், ஒன்பதாம் 

பாடலும்.
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அரைக்கொள்றொன் றுக்கரண் டாமொன் நரைக்குமூன் 
ல் றாகுமிரண் 

டுரைக்குமொ ராறு மிரண்டரைக் கேபத்தொண் 

மூன்.றினுக்கு 

நிரைக்குபத் தொன்பது மூன் றரைக்கே முப்பான் 

மூன்றொருகான் 

இரைக்கு மறுபது நாற்றொரு சாலரைக் இவ்வைர் துக்கே, 

நூற்றுத்தொண் ஹாற்றொன்று அஞ்சரைசாதல் 

மூக்நூற்றறுபா 

னேழ்.நிடு மாறுக் கறு.நூற் மொருபது மாறரைக்குத் 
தோற்றிடு மாயிரச் தெண்பத்தொன் பான்சொலு 

் மேமழினுக்கு 

வீற்றா யிரத்துசக் தொளாயிரத் தைம்பது மேவிடுமே 

ஏரேழரைக்குமு வாயிர நானூற்றெண் பத்தஞ்செட்டுக 

காராரு மாறு யிரத்திரு நாற்றுமுப் பானிருமூன் ' 

ரோராய்சங் கைக்கெட்டு மாத்திரைக் கேயுரை த் 

தகோமிதனை த் 

தேராய்பின் வேண்டிய மாத்திரைக் இப்படி. தேர்ந்த றியே, 

துருத வரிக்கொன் றநிரண்டைந்து பத்திரு பத்திரண்டு 

வருமொரு நாற்பத்து நான்குதொண் ஹூ ற்றொன்று 

மன்னூ ற்றெண்பான் 

கருமொரு முர்நார ற்றெண்பத்தெட்டு மா.று.நூ ற்றுத் 
தொண்ஹணஹூய்மெட்டதாய்ப் 

பொருமா யிரத்துமுர் நாற்றறு பானெனப் 

போற்றினரே



. 120 

போற்று மிரண்டா யிரத்தறு மாற்றிரு பத்திரண்டு 

வீ.ற்மவை யநயிர நாற்பத்தொன் றரொன்பதி னாயிரத்தொ 

டேற்றறு நூற்றுமுப் பான்பதி னெண்ணா 

யிரத்துமுந்நூற் 
றோ.ற்றுமுப் பத்தொன்ப தாமெனகாடுந் தொகைப்பிறிவே 

பிறிவற்று முப்பத்து நாலா யிரத்தெழு நாற்றெழுபான் 

குறியு ற்ற நான்கையு மாத்திரை யெட்டுக்குக் கூறுகன்றார் 

செறிவுற் றிடுகன்ற பாதாளத் தற்குச் திகழ்நீதலக்கம் 
அறிவுற்ற சொற்றமிழ் வல்லோர் பரதத்தை 

யாய்ந்தெடுத்தே, 

என்ற பாடல்களும், ௨௪ம் பாடலும், 

இரும்,ற வந்த்ய வுபாந்த்ய திரிதியஞ் சேர் துரியந் 

தாருற்ற பஞ்சமஞ் சட்கமீ இற்றசங் சைக்குற்றது 

பேருற்ற வந்த்ய முபாந்த்ய துரியம் பெருஞ்சட்கமும் 

ஏருற்ம சொற்சது ராங்கத் தொசைக்கிங் கஇசைச்தடுமே 

உற்.றிடு சங்கைக்கு வீதிபன் னேழறை யொண் துருதம் 

- பற்றும்பன் னாறறைக் கோலுக்குப் பன்னைந்து 
பார்க்கிற்குரு 

: நற்.றிடு வீதிப்பன் மூன் மறை யாக்தெரு நாட்டி_லுயிர் 

பெற்றிடும் பன்னொன்று மாத்திரை யெட்டுக்குப் 
பேசரையே 

என்ற பாடல்களும் தொடர்பின்,மி எழுதப்பட்டுள்ளன. 

~ 
ச் 

த்
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தாண்டவம் திலககடை 

தக்கத்தொங்கா -- இக்கத் தொங்கா -- தக்கத்தொங்கா - 

இிக்கத் தொங்கா-- தக்கத் இக்கத்தொ, த-- டெகுணங்கி 

தொ -- தடெடகிண த்தொங்கா --டெ௫த தாடென -- செஞ் 

செண்ணக குண்ணகசெம் -- ணககுண்ணகசெம் — ணக 

குண்ணக செம்ததா -- தக்கத் தொங்கா -- இச்கத் தொங்க -- 

தகததொங்கா -- தீககத் தொங்கா -- தக்கா இக்கிகேதொ 

டெகுணங்க -- தொதனாடகணெ தொங்கா -- டெகிததடென, 

ஓத்த Fume யுடல்பி.றிவு மண்டல 

மடிதர வறத்தினை மடிப்பு வகுப்பு 
வாத்திய முங்கண் டித்தனை ஒக்க . 

ஆடியின்ன முண்டோ யெரியினங்கா ளென் றீசர்பேச 

நின்றாள் காளி யெண்ணங் குலைந்தே 

குத்தலிள வீச்சுச் சுத்தத்துடன் தாளெ.றிதல் கொண்டோ 

தெண்டா பாதவிதங் கொண்டது கண்டு 

பங்கில் சத்து யுமையம்மை நின்று 

தாளெடாதே காளியென்றருர் 

காலைத் தூக்கிலவள் வெட்டு நாணியே 

அத்தனார் காளியுடன். ஆலங்காட்டி லாடி யென்ற 

சுத்த நாடக வித மிருந்தவாறே.. _ 

த௫நாட்டியம் 

அத்தனா ரர்லங்காட்டி லாடுமரனார்வேத் 

சுத்தனார் வெள்ளிமன் றில் நித்தனார் இத்திறம் 

பாடிய ஈசர் எம்முடைய தாண்டவத்தை 

யெப்படிக்கண்டுமூழ்ச்தீ ரென்னீரென்பவர் 

சத்தியமாக் கண்டோமென்று வானவர்கள் தாமுரைக்க்: 

16
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சற்றுங்கண்டீ ரில்லையென்று தம்பிரான் சொல்ல 

முத்தமிழ் வள்ளுவன் கண்டான் அவன்பக்கல் செல்லு 
மென்றான் 

ஒத்துட னிவர்கள் கூடி. யவனைக்கேட்கப் 

பு.த்திழை நெருடும் புல்லன் அறிவேனோ தம்பிரான்கள் 

பொற்குழை ஈக்கயெ கூத்தன் புதுமை தன்னை 

அத்தனார் ஆலங்காட்டி லாடுமரனார் வேத 

நித்தனார் வெள்ளிமன் றில் மிர் த்தனாரே. 

இராகம் வயிரவி. 

௪தி--தக்கத் தொடடதக - திக்கத் தொடடதக - தக்கத் 

தொ - தஇிக்கத்தொ - இக்கு தக்க தகதத குக்கு தஇகுஇகு திக்கு 
தொங்கு தொங்காசுக தொங்கு தொங்கத் தொம், 

மார்க்கம் 

கந்தமலர் சூடிய சடையிடைக் கங்கையு மஇயும் மின் நிலங்கப் 

புயமணி(5) தமாலை யிலங்கக் காளகண்ட நின்றொளிவிடவே 

வந்துமுனி௩நடமது காணா வானவர்கள் தேவர்கள் 
தும்புருத நாரதரிசை பாடத் 

தத்தித் தொந்தோ தொந்தோமென் ரமுடினாரே-.- 

ஐயர் கலியுக மெய்யனார் இருவம்பல வைகையடியுண்ட 
மார்க்கமே 

ஆடினாரே -- மிக்க -- காடியோர் புகழ ஈளினவில் லடியார்கள் 

நன்ன நானன நகரித்த எனப்பாடி--ஆடினாரே. 

பெத்தை யத்தியக் கைதொழு மால்இருப் - 

பேக் கூப்பிடச் சர த இ.ற்கைகூப்பியே 

சுத்த சங்கீத நாரதர் பாடவே 

சோதி வெண்சுடர் தண்சடரொளிரவே 

குத்தை நேர்மொ.ரி சங்கரிதிரிசூலி 
தன்னில் கைத்தானச் தேயத்தாள மொத்துஞ்சொல்
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தெத்ததெய் தாகத தித்திதெத் தெய்தெத்தெ 
தித்ததெத்தெதித தெத்தெ தெத்ததெ தெத்ததெ 

இத்தெயெனுஞ் சத்த மாடினாரே--திரு௩டமாடினாரே. 

மஞ்சஞ் சுங்குமல் பிறையணி வாணுதல் - வாமத்தாடவே 

வெண் மதியுடன் சடையா டடி. தொழவே 

விரிவிழி யுமையாள் தாளம் பிடிக்க 

மன் ,மிலாடிய மார்க்கமே - தக். கடதிகத 

பந்தம் பன்னிருவர் பிடிக்கப் பார்கோலமது வள்ளுவர்காண 

பாருவு மேருவும் வாரியுஞ் சூழவே 

ஏழரை நாழிகையிவை சுழலத் 

தொர்திமென்று மத்தளங் கொட்டவே தக்கை யிடக்கை 

யுடுக்கையுடன் - தக்டகிட இட - இக்கிடகிட இ௫ - 

தொங்டெ.டட இ - நங்க இக - 

என்று சங்கர ராடினாரே. 

காரணமொன்று கண்டேன் கருணையாலென்னை 
யாண்டுகொண்ட 

பூரண வல்வி பங்கா புண்ணிய புனிதாபோற்றி 

சாரணனும் கான்முக னுந்தேடியுங் காணொெணாத 

நாயகா ஞானமுர்த்தியே 

ஆரணிசடையுள்ளானே அரகரா ஈமசிவாயம், 

தீருமானம் - தக்டடெ. இக - 

தீரு 
அம்பர முனிவர்கள் சே சேயெனவே - 

ஆனந்தக்கூத்து மழகர் செஞ்சேசென 

தாகதகதிக9 செஞ்சேசென - சென்னிச் சேடன் 

கரத்தாட விண்ணோர்தொமும் 

நாகையில் மேவிய கஞ்சனஞ்சணி விலிடியார்களிக் 

காமயானை சேவிக்கமாலிரு செஞ்சேசென - தாகத ததிததிததி
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செஞ்சென செஞ்செ சென செனக்ட குககுந்தாரி செஞ்செ 

சென செஞ்செனத் தெஞ்சன னெனப்பாடி யாடினாரே - திரு 

நடமாடினாரே - 

இராகம் - நாத நாமக்கிரியை, 

சத. செம்செகணக செகணக செம் செகணக செகணக 

- செஞ்செஞ்சென - செகணக செகணக - செம்செம் - செக 

ணக செகணக செஞ்செகணக செஞ்செகணக செஞ்செசெம்--, 

க.றுத்த சட்டையும் அக்குவடமுங் காதிலே கமலத் தோடுமாய்க் 

காலிற்சிலம்பு டமருகமுங் கையிற்கபால சூலமும் 

அறுக்கச் சொன்ன பாலகன் றன்னை யழைக்கச் செரன்னவர் 
| தாமே 

திரு வாத்தியின் €ம் வீற்றிருந்த ஆனந்த வயிரவனார். 

கஞ்சுளியும் டமருகமுங் கையிற்கபால சூலமுங் 

கொஞ்சு சதங்கை சிலம்பு ண்டுணி குவியென சிறுத்தாளுடன் 

செஞ்செ செனனெனவே சிறுத்தொண்டர் வாழ்மடர் தேடியே 

வஞ்சகமென் றிப் பிறப்பையறுத்திட வந்தாராதி வயிரவனார், 

கறுத்த கண்டமுஞ் சிவந்தகுஞ்சி யுங் காதிலே வெள்ளை 

[மூத்திரையும் 
நிறுத்திக் சையில் கபாலருலமு கி.றும்மானமாகவே 

சிறுத்தொண்டர் தம்மை யழுதுகேட்கச் சிறுவனைக்கறி யாகவே 

அறுத்துச் சமைத்த பிள்ளையை மீள அழைத்தாராதி வயிரவனார், 

தீருமானம் :-- 

ஆட்டையெடுத்து வனத்திலொளித்து ஆரும.றிய வல்லரோ 
அநீதமான பழனிமலையில் வந்துநின்ற வடிவுடன் 

ஓட்டையெடுத்து ஓட்டையேந்தி யொரு த்தியுடனே 
யுண்கையாய் 

உதைத்தகாலை உளித்துவிடும் வன த்திலாடும் வயிரவனார்
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வல்ல காட்டானந்தம் வயிரவம் வயிரவம் 

மற்றுமுள்ள ஆனந்தம் வயிரவம் வயிரவம் 

இல்லைக் காட்டானந்தம் வயிரவம் வயிரவம் 

சிதம்பர ராடிய வயிரவமே. 

செங்காட்டங் குடியெல்லா மானந்த மானந்தஞ் . 

சிறுத்தொண்டன் மடமெல்லா மானந்த மானந்தம் 
் 

me 

பங்காட்டில் நடப்பது மானக்த மானந்தம் 

பவனிக்குள் வருவது மான ந தமே. 

இராகம் முப்பத்திரண்டுக்கும் வீருத்தம் 

இருக்கதனிற் செனித்தது பூபாள வயிரவி குலம் 

வேதியர் மெய்துப்பே 

மருக்கமழ் பூபாள மேவும் வேளாூரி பவுளிமா தினொடே 

இருக்குலவு மலூரியைச் செப்பும் வயிரவிதனையே சேர்குறிஞ்சி 

தருக்குயர் தேவக்கிரிகை மேகரஞ்சி ராகமெட்டுஞ் 

சாற்றுந்தானே. (5). 

பன்னுமெசரிற் செனனம் சீராக மிராகபஞ்சரி நிறம்பொன் 

மன்னுகுலஞ் சத்திரியர் ராக மேவிடு மிந்தள த்தினோடே 

கன்னலெனு முகாரி பாடிலையினையே கருதுமிராக பஞ்சரிக்கு 

மன்னுசங்க ராபரணந்தேசி லளித்தையுமிராக 

மாகுமெட்டே,. (௨) 

சாமவேதத்தி லுஇத்து வந்தன மாளவீ பச்சையினி கிறந்தான் 

நரமவசியன் வசந்தன்னையும் ராமக்கிரி வராளியோடே 

சாமக்தமெனப் புகலுமாளவிக்குக் கெவுடகுச் சரிதேசாட்சி 

யாமிந்து விளங்கு குண்டக் இரிகையென விராகமெட்டா 
யழையுந்தானே. (௩)
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சேருமதர் வணத்துதித்தோர் வங்காளம் நாட்டை 

சூத்திரராஞ்சாதி 
் கூரும்நிமம் வெண்மை வங்காளங் கொளுங்கன்னட கெவுளை - 

குமரியோடே 

இருங்காம்போதி தனாசியெனலாம் சாட்டையினைச் 
சேர்கேதாரஞ் 

சாருநாரண கெவுளை யாயிலியோடி 'ராகமெட்டுஞ் 

சாற்றுந்கானே, (x) 

இவை ஆணிராகமெட்டும் பெண்ணிராகம் இருபத்தி 

னான்குமாக முப்பத்திரண்டிராகமும் முற்றும். 

ட்
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வங்கிய இலக்கணம் 

உலகிலெண் மூங்கி லுயர்கருங் காலி 

இலகு சந்தனஞ் செங்காலி வெண்கலத்துள் " 
உத்தம மூங்கில் மத்திமம் வெண்கலஞ். 

சந்த மீறுமரர் தானிவை கூறில் 

ஜந்துமா முயர்கிலத் தாரறின் ரோங்கி 

வந்துறி லியங்காமல் மயங்காமல் 

இளமை மாமுதுமை யிலாவகை தேர்ந்து 

வளமைகேர் ஈன்னாள் மதித்தவன் குறுக 

ஆண்டொரு நூறு மானநன் மரமாய்க் 
கண்டுகண் படுதல் திருகுத லிலாமல் 

மூ.ற்.நிய மரத்தை மூறுடன் தரித்துக் , 
குற் மமிலாதாய்க் கொண்டொராட் பருமம் 

வெட்டியெடுத்து மென்னிழ லதனில் 

இட்டுவைத்தோ ராண் டின்பின் இலக்கணக் 
தன்னாற் பிண்ட மிருபது பெருவிரல் 

முன்னாஞ் சுற்றளவொடுகால் விரலே 

யாமர மித்துளை யளவுகெல் wf 

யோர் பாதிமரம் நிறுத்திக் சடைக 
  

* குழல்--வங்கியம்; அதற்கு மூங்கில், சந்தனம், வெண்கலம், 
செங்காலி, கருங்காலியென ஐந்துமாம்... இவற்றுள் மூங்கிலிற் செய் 
வது உத்தமம்; வெண்கலம் மத்திமம்; ஏனைய அதமமாம். மூங்கில் 
பொழுது செய்யும்; வெண்கலம் வலிது; மரம் எப்பொழுதும் ஒத்து 
aig. இக்காலத்துக் கருங்காலி சந்தனம் இவற்றும் கொள்ளப் 
படும், கருங்காலி வேண்டுமென்பது பெருவழக்கு. இவை கொள் 
ஞங்கால் உயர்ந்த ஒத்தகிலத்திற் பெருக வளர்ந்து காலுகாழ்று 
மயங்கின் காதமில்லையா மாதலான் மயங்கா நிலத்இன்கண் இளமை 
யும் நெடும்பிராயமு மின்றி ஒரு புருடாயுப்புக்க பெரிய மரத்தை 
வெட்டி ஒரு புருடாகாரமாகச் செய்து ௮அகனை நிழலிலே ஆம இட்டு 

வைத்துத் திருகுதல் பிளத்தல் போழ்ந்துபடுத லின்மையை யறிந்து 
ஓர் யாண்டு சென்றபின் இலக்கணவகையான் வங்கியஞ் செய்யப் 
படும், இதன் பிண்டியிலக்கணம் :--ரிளம் இருபதுவிரல்; # more 
மாலரை விரல், இது துளையிடுமிடத்து நெல்லரிசியில் ஒரு பாதி 
மரன் நிறுத்திக் கடைந்து வெண்கலத் தாலே அணைசு பண்ணி இட 

முகக்சையடைத்து வலமுகம் வெளியாக விடப்படும்,
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உளதுளைப் பரப்பு மொருவிரல் வெண்கலம் 

. அணைசினா லிடமுக மடைத்தரல் வலமுகம் 

வெளியரய்த் தூர்முகத் இருவிரல் நீக்க 

ஒளிசேர் முதல்வாய்ககேட்டுமிம் முதல் வாய்க் 

கேழங்குலம்விட் டேவளை வாயினும் 

தாழ்விலா திருவிரல் நீக்கி யிதனடு 

நின்ற விரலெட்டினுமெட் டுத்துளை 

துன் மிரு பக்கத் துளை யீரிரண்டாய் 

விட்டிடு முன்னூல் மேவிடு துளை முகங் 

இட்டு முத்திரையெனக் கிளர்ந்தசைத் தள்ளி 

யேழ்துளையினுஞ்சுட் டாவிரல் நடுவிரல் 

நீளணி விரலொடும் நிகருறும் வலக்கைப் 

பெருவிரலொழியப் பிறங்கு நால் விரலும் 

மருவவேழ் விரலும் வயங்கவே கண்டை 

சேர்த்ததில் வில்லை இகழ் Farrer cs 

கோத்தப்புல் லூசி கொடுத்து வாய்வைத்துச் 
  

இனித்துளையள விலக்கணம் :--அளவு இருபது விரல், இதுலே 
தூம்பு முகத்தின் இரண்டு நீக்கி முதல்வாய் விட்டு இம்முதல் 
வாய்க்கு ஏழங்குலம் விட்டு வளைவாயினும் இரண்டுநீக்கி நடுவி 
னின் ஒன்பது விரலினும் எட்டுத் துளையிடப்படும். இவற்றுள் 
ஓன்று முத்திரை யென்று கழித்து நீக்கி கின்ற ஏழினும் ஏழுவீரல் 
வைத்து ஊதப்படும், துளைகளின் இடைப்பரப்பு ஒரு விரலகலங் 
கொள்ளப்படும். 

இவ்வங்கயம் ஊதுமிடத்து வளைவாய் சேர்ந்த துளையை 
முத்திரையென்று நீக்கி. முன்னின்ற ஏழினையும் ஏழுவிரல் பற்றி 
வாசிக்க, ஏழுவிரலாவன; :--இடக்கையிற் பெருவிரலும் Ag 
விரலும் நீக்கி மற்றை மூன்றுவிரலும், வலச்கையிற் பெருவிர 
லொழிந்த மற்றை நான்கு விரலும் ஆக ஏழுவிரலுமென்க, 

இவ்வங்கியத்து ஏழு துளைகளில் இசை பிறக்குமாறு :-- அஃது 
எழுத்தாற்பிறக்கும். எழுத்து சரிகமபதகி என்பன. இவ்வேழெழுத் 
தினையும் மாத்திரைப் படுத்தித் தொழில் செய்ய இவற்றுள்ளே ஏழி 
சையும் பிறக்கும். ஏழிசையாவன :--௪ட்சம், ரிடபம், காந்தாரம், 
மத்திமம், பஞ்சமம், தைவதம் நிடாதம் என்பன, இவை பிறந்து 
இவற்றுன் ளே பண் பிறக்கும். 

சிலப்பதிகாரம், அரங்கேற்றுகாதை, அடி.யார்க்குஈல்லார் உரை த, அடி கு
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சரிகம பதநீ பெனுஞ்சத் தெழுத்தாம் . 

பரிவுறு நாதப் பண்ணது பிறக்க 

ஏழிசை பிறக்கு மிதனுள்ளே சுத்தஞ் 

Gps லாரிய €தமே துலங்க 

ஐவகை காந்தார மத்திமம் பஞ்சமம் 

தைவத நிடாதர் தன்னுளே ராகம் 

துளையினால் நிகழுஞ் ச௬ருதியைந் தென்ன 

விளைவுறு சத்தமித.ற் கெல்லாம் பொருந்தும் 

தாய மேளமெனத் தான்புவி வானி 

யே தெய்வ மாமிதன் பெருமை 

செங்கண்மா லுவந்து சிறப்புட னூதும் 

வங்கெய மென்றே வழங்குவ மித.ற்கே. 

வங்கெ லட்சணத்துக்கு அகவல் முடிக்தது முற்றும் 

“ 

17
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மத்தள இலக்கணம் 

அகவல் 

வேம்பு பலாக் கருங்காலி செங்காலி 

ஆம்பல செம்மர மாத்தியா மொன் றில் 1 

ஆசரீரி லண்டைய இன்றிப் 

பேசாக் காற்றிற் பெருவெயி லின் றிக் 

Sor Oui sor Ok SNIP DM லன்றி? 

யின்னள றன்று யிடர்கண் மற்றின்றிப் 

பின்னிலை சிபுத்தல் பீறுபொத் தன்.றி 

விரவிய மரத்தில் விளங்கிய மரமாய்ப் 

பரவியன்னாளிற் பண்ணுதல் துவக்இப் 

பிண்டத்தி லரைவிர் பெருமைய தாகக் 

கண்டத்தி லரைவிரற் கனமுடைத்தாட 

இடது முகத்திலிடம் பதினால் விரல் 

வலது புறம் பதின்மூவிரல் மானம் 

பரந்தெழுச் இரண்டு பக்கமு மொத்துத் 

திரண்டெழு காற்பத் செண்விரல் நீளமாய் 

இரும்பினால் வாரினா லியற்சக்ரவளையம் ‘ 

பொருந்திட வுயர்ச்சி பொத்துப் புறத்திற் 

சூட் டிளைப்பில்லாச் சுகமா யப்பசு 

மாட்டினிலாறு மாதக் கன்றின் 

கோயில் நுடங்கா நொடியில் மரித்த 

தோலினால் மூடித் sre Beye 
    

மத்தள,த்திற்குரிய மரங்களின் இயல்பும் அவற்றைக் சொள் 
ளூம் முறையும் மத்தளத்தின் வடிவும் அமைக்கும் முறையும் பிறவும் 
கூறுகின்றது. 

1. அத்தியா மொன்றில் பா, வே, 

& கன் முற்றலன்றி பா, வே,



131 

சுத்த மத்தளத்திற் றோன் றச்செய்து 
சுத்தபேரி சல்லி மத்தளத்இற் 

பதினாறு வீரல்மே லிருபத்தினான்கு 
நடுவீனி லிரட்டை படுகற்றுளையாய்க் 

கோத்திள வாரிற் கோமூத் இரிகமாய் 

. வார்த்துளை தோறும் வலித்துற வரிந்து 

குண்டலிப் புறங்களிற் கோளுற வெண்வீர நீ 

றண்டிமா னங்குலந் தன்னிற்சுற்.றி 

அரையமை நாணு மழகுற வமைத்து ் 

இருகூறுக யிசைந்த பூதியும் 
ஒருகூருயுணரா வண்ணமுங் 

கூட்டிய பதத்துற் கொள்கை யறிந்து 

வாட்டிய சக்ர மாக வளையம் 

வாமந்தன்னில் மார்ச்சனை யிட்டுப் : 

பூமிதெக்கணத்திற் பொற் கணமிட்டு 

நாதமறிந்து ஈன்னிலை பார்த்து 

மோதிய தத்தித்தொன் னென்னு முறையிற் 

பாட லெழுத்துப் பதிந்து நாதம் 

நீடிய வெழுக்து நெறிமுதலறிக்து 

சுத்தமூந் தே௫யுர் தோன்றத் தெரிந்து 

மத்திம முடுக்கம் விளம்பித மிவற்.றின் 

வண்ணமா மூவகை மத்தளம் தனக்கு 

நண்ணிய தேவதை நந்திகே சுரனெனத் 

தாங்கிய கைகள் தான் பிறைக்கையா 

யோங்கய பெரியோ ர௬ுரைத்தன ரிவற்மை 

அரனார் தாண்டவமாட நந்திகே 

சுரனார் கொட்டிய சுத்த மத்தளமே. 

மத்தள லட்சணம் முற்றும், 
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அஸ்டகணம் 

௦ பகணமே யாஇிருருப் பான்மதியச் தெய்வம் 

புகலரிய நன்மை புகழாம்--மகணம் 

மிலையாகு மூன்றுகுரு நிணிலமே தெய்வந் 

தொலையாத செல்வமெனச் சொல், 

எ-து ஒருகுரு, இரண்டுலகுகேர் - ஆக நாலுமாத்திரை 

இதற்குத் தெய்வம் சந் இரன், நல்ல புகழாக rs Bum, 

மகணத்துக்கு மூன்றுகுரு- ஆறுமாத்திரை, இதற்குத் தெய்வம் 
பூமி, மிகுதியாகய செல்வமுண்டாமென்றவாறு, (a) 

௦ ஆதிலகுயகண மானபுனலே கடவுள் 

ஏத மறத்தழைத்த லேபலமாம்--போதம் 

மூழுதி லகுககண மொய்சுவர்க்கக் தெய்வம் 

பழுதறும் அயுப் பலம், 

எ.து. யகணத்துக்கு ஒரு நேர் இரண்டு கு௬-ஆக அஞ்சு 

மாத்திரை, இதற்குத் தெய்வம் அப்பு-குற்றமின்.றித்தழைத் 
தல் இதன் பலம், ஈகண த்துக்கு மூன்.றுலகு-மூன்று மாத்திரை, 
இதற்குத்தெய்வம் சுவர்க்கம், இதன்பலன் ஆயுள் வர்த்திக்கு 

மென்றவாறு. (௨) 

௦ சேரும் ஈடுக்குருவே செப்புஞ் செகண மொளி 

கூரிரவி தெய்வங் கொடும்பிணியாங்--காரிகையாய் 

ஈற்றுக் குருச்சசகண மென்னுங் கடவுளது 

காற்றுப் பரதேசங் காண், 
  

௦ இக்குறியிடப்பட்டன தாள சமுத்திர வெண்பாக்களாகும். 

க, பகணம்ட || மகணம்டடட 

௨. யகணம் டட ந்கணம் | |]
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எஃது, செசணத்துக்கு லகு குரு லகு, ஆக மாத்திரை 

நாலு, இதற்குத் தெய்வம் ஆதித்தன். இது நோய்கடடம், 

சகண த்துக்கு மிரண்டு நேர்குரு-ஆக காலுமாத்திரை. இதம் 

குத் தெய்வம் வாயுவு. இதற்குப் பரதேசம் போதல் பலமென்ற 

வாறு, (௩) 

௦ ஈடுவிலகு வந்தால் நயக்கும் ரகணங் 

கடவுள்பணி சாவுபலன் காட்டு--முடிவிலகு 

எண்ணுக் தகண மெழிலம்பரங் கடவுள் 

பண்ணுமிடி யே பலம், 

எ-து, ரகணத்துக்குக் குரு-லகு-வில் ஆக மாத்திரை ௬. 

இதற்குத் தெய்வம் சேஷன், இதன் பலன் மரணம், seems 

துக்கு இரண்டு வில்-லகு, ஆக மாத்திரை ௬. இதற்குத் 

தெய்வம் ஆகாசம், இதற்குப்பலம் வறுமை யென்றவாறு, (௪) 

மகணமது பூமி யகண மது செல்வமாம் 

. பகணமதி ஈசணஞ்் சொர்க்கஞ்--தகணம்வான் 

சேர்செகண மாதித்தன் சீர்ச்சசணமே வாயு 

மாரகணமே காகமாம், (6) 

அஷ்டகண முற்றும், 

  

(௩) செகணம்1ட 1. சகணம் 11, 

(௪) ரகணம் ட1ட. தகணம் டட 1, 

உ 

Ps
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தாண்டவம் பதினாருவன ஈ 
கலித்துறை 

ஆதியனுப் பிரகாசமும் பீடம் புட்பாஞ்சலிமிக் 
கரது புயங்கநூந் தேசியுந் தேரயொத்துக்கரு தும் 
நீ.திமிழல்வைப்பு வகுப்புடன் வாக்கியம் நேர்கவுத்தம் 
ஓகனுக்குத் தெண்ட பாதமு மீரெட்டென்றோஇனரே, 

1! அகமார்க்கம் ப.தினாறுக்குக் தீரு வரலாறு விபரம் :- 

தீரு. திருமாலயனும் வான வருக தேவேந்திரனும் நாரதனும் 
வருமாதவஞ்சேர் முனிவோரும் வர துவண ங்கி மனம$ழக் 
கருமாமுகில்சே Fors oud கன்னியொரு பாகத் துறையும் 
அரனா ராலங் காடதனில் அன்பால் நடித்த ஆதியிதே. (௧) 

வெண்பா 

ஆதிதனக் காதியா மாவன்ன பின்னமுடன் 
ஓதும் லலிதை யுயர்சட்டம்--போதத் 
தணிசரப லீலை யரங்கமுட இத்தீக் 
கனமுடனே இபகமாங் காண், (௨) 
  

* தாண்டவம், நிருத்தம், காட்டியம் எனக் கூத்து விகற்பத்தினை 
மூன்றாக IGS Host சிலப்பதிகார வுரையாசிரியர், இவற்றுள் 
நாட் og wtb என்றது பு.றஈடத்தை' எனக் குறிப்பிடுதலால் மூன் 
கூறிய தாண்டவம் என்பது அகமார்ச்கப் பொருள்பற்றிவரும் என 
உய்த்துணர்தல் கூடும், இடையேயுள்ள நிருத்தமென்றது அகச் 
சுவை முதலியன கலவாத சுத்த நிருத்தத்தினை. 

1 இது நாற்றெட்டுக் கரணமுடைத்து எனவும் சொக்கம் என் 
னும் பெயருடையதெனவும் சிலப்பதிகார வுரையாழ் புலனாம் 

இராசதம், தாமதம், சாத்துவிகம் என்னும் அகச்சுவைபற்றித் 
தோன்றும் உணர்வு அகமார்க்கப் பொருளாகும் * இவ்வகத்துணர்வு 
பற்றித் 'தோன்றியனவே இருவாலங்காட்டில் இறைவன் ஆடிய ஆதி 
என்னுங் கூத்துமுதலாகத் தெண்டபாதம் என்பதிறாகவுள்ள பதி 
னஞாறு தாண்டவங்களுமாம், இவற்றை மெய்க்கூத்தென்பர். இவை 
சாந்திக்கூத்திள்பாற் சரர்தீதியரைக்கப்படும், “நாயகன் சாந்தமாக 
ஆடிய கூத்துச் சாந்திக்கூத்தெனப்படும்'' என அடியார்க்கு ஈல்லார் 
கூறுவது இங்கு ஒப்புநோக்குத ற்குரிய,து" 

தீரு: கூத்து நிகழுங்கால் இடையிடையே அவ்வாடலுக் 
கேற்பத் தந்து இசைக்கப்பெறும் இசைப்பாடல் தரு என வழங் 
கப்பெறும். தந்து உரைத்தலைக் குறிக்கும் தரவு என்னுந் 
தமிழ்ச் சொல் பேச்சுவழக்கில் தரு எனச் சிதைந்து: வழங்கிய 
தாதல் வேண்டும், 

மு௫ல்--மேகம், அளகம்--கூந்தல் 
கள்னியென் றது உமாதேவியை, (௧) 

ஆதி என்னும் தாண்டவத்திற்கு உரிய தாளங்களாவன: 
ஆதிதாளம், வன்னபின்னம், லளிதை, சட்டம், சரபலீலை, அரங் 
கம், உத்தீக்கணம், இபகம் என்பனவாம், (௨)
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தரு-செகம் வானளவோ ரடியாகச் செய்த திருமாலிசை % 
நகமானதுவோர் தனுவாக நத்தார் புரஞ்செற்.றிட விமையோர் 
முக மாதியமுக மாதியாக முதலான துவுங் களிகூற 

அகமார்க்கத் தாலாலங்காட்டி, லரனாராடும் அனுவிதுவே (௨) 

வெண்பா 

அனுவுக்குக் காருதியு மாய்தற்பனமுங் 
கனமாங் இரிடை குடுக்க--மினமாகுங் 

குந்த மூடனே குளிரிலகு சேகரமு 

குந்தமிவை யேழுங் கு.றி, (௪) 

தரு-படியாற் சிறந்த இருகாழி பாடியளந்த நெற்கொண்டு 

மடியா தலகை வளர்த்தருஞம் வாலகெவுரி யொருபாகன் 

துடியாற் றந்த விருகரஞ்சேர் சோதி திருவாலங்காட்டின் 

அடியார்க் செளியா னகத்தொளியான் 

ஆடும்பிரகாச மிதுதானே, (௫) : 

வெண்பா 

பிரகாசமரங் காபரணம் பின்னிரதி தாளக் 

தகாதுதியங் கந்.துரங்கம் தன்னொ-டுகாதுவரும் 

நிச்சா ர௬ுகம்பங்கம் கேருமிரு மூன் றுமென 

வைச்சார் பொதிய முனிவன், (a) 

௩. செகம்வான் அளவு ஓரடியாகச் செங்த இருமால் என்றது 
அவர் மாவலிச் சக்கரவர்த்தியிடம் மூவடி, மண்வேண்டிக் தன் அடி 
யால் தாவியளந்த கதையினைக் கருதியது. இருமால் இசைபாட 
இறைவன் நடித்தான் என்பது கருத்து, ஈகம்-மலை, மேரு. தனு-வில் 
ஈத்தார்-விரும்பாத் பகைவர், 

  

௪. அனு என்னும் தாண்டவத்துற்கு உரிய தாளங்கள் ;--காருக 
தீற்பணம், கிரிடை, குடுக்கம், குந்தம், இலகு சேகரம், முகுந்தம் என் 
னும் இவையேழுமாகும். 

டு. என்றும் இளையாளாகிய உமாதேவியார் காஞ்சி ஈகரத்தில் 
எழுந்தருளி இறைவனருளால் இருகாழி நெல்லைக்கொண்டு எல்லா 
அறற்களையும் வளர்த்தருளிய புராண வரலாறு இச்செய்யுளிம் 
குறிக்கப்பட்ட து, 

பிரகாசம் என்னுந்தாண்டவத்துற்குரிய தாளங்கள்:-- 
அரங்காபரணம், இரதிதாளம், துஇியங்கம், துரங்கம், கிச்சாரு 
கம், அபங்கம் என்னும் ஆறுமாம்,
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தீரு-கையார் பாசங் கொடுங்காலன் கரியவடிவைக் 
் கண்டடியேன் 

நையா வகை ' தந் தெனையாண்ட நஈளினப் பதத்தான் £ 
மழுவெடுத்தான் 

பையா டரவுங் ? கடுக்கையு *நழ் பா€ரது ?£யுர் தரித்த ' 
பிரான் 

ஐயா னன ?ஞனாலங்காட் டாடும் பீடமிதுதானே. (௭) 

வெண்பா 

பீடமே சச்சபுடம் பேசரிய செம்படையும். 
நாடுமிடை யொத்துடனே நல்லோர்கள் --தேடும் 

பெரியதொரு காரிகையும் பின்னாஞ் சதுமுகனும் 
கருணை யதிர தியாங் காண், (௮) 

தரு-இனியதவஞ்செய் திருமாற்பத் தெண்ணாயிரமா மிருடிகளும் 

முனிவர் குழாமும் வாசவனும் முளரிக்கணனும் வேதாவும் 

அனைவோர் வந்தஞ் சலிபுரிய அருள்சேர் இருவாலங் ட. 
காட்டில் 

புனிதன் மனியே நடித்தருளும் புட்பாஞ்சலியு மிதுதானே, 
ie 

வெண்பா. ஸு 

புட்பாஞ் சலிபார்ப் பநதிலோச னன்பொருந்தும் 
நட்பான கோகுலமு நாடுமே -- தட்ப 

மணிகண்ட கங்காள மாமிராச சூடா 
மணியுடன்மாத் தாண்டமென வை, 

  

(௭) 1. வருந்தாதபடி, 2. ந௩ளினப்பதத்தான்- தாமரைமலர் 
போலும் திருவடிகளையுடையான். 3, பை ஆடு அரவு எனப்பிரித் 
துப் பொருள் கூறுக, பை-படம், அரவு-பாம்பு, 4, கொன்றை, 
5. கங்கை. 6, ஐந்து முகங்களையுடையான். ஆனனம்-- முகம், 

(4) பீடம் என்னும் தாண்டவத்திற்குரிய தாளங்கள் :-- 
சச்சபுடம், செம்படை, காரிகை, பின்னசதுமுகன், கருணையதி, இரதி 
இவ்வாறுமாம், இவற்றுள் செம்பை, காருக என்பன செம்படை, 
காரிகை என ஏடுகளிற் சிதைந்து காணப்படுகின் றன, 

(௯) வாசவன்--இந்திரன், முளரிக்கண்ணன்-- திருமால், வேதா 
அ பிரமன். 

7 
(2) புட்பாஞ்சலி என்லும் தாண்டவத்இிற்குரிய தாளங்க 

ளாவன :--பார்ப்பதிலோசனம், கோகுலப்பிரியம், கண்டகங்காளம், 
இசாச சூடாமணி, மாத்தாண்டம் என்பனவாம்,
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தரு-பிறழைசேர் பணிலச் சடாமகுடப் பெம்மான் 

கைமான் தரித்தபிரான். 

கழைசேர் கண்டன் கங்காளன் காலகாலன் கபாலத்கான் 

மழறைசேர் ஒலியும் மணவொலியும் மாறாத் இருவாலங் 
காட்டின் 

நறைசே ரிதமித் சொடையீசன் நடிக்கும் புயங்க 

மிதுதானே, (6௧) 

வெண்பா, 

புயங்கர் தனக்குப் புகல்சமதா ளத்தொ 

டியங்குசிங்க நாதணீ டேங்க--வியன்கொடுகம் 

வைத்தா னிவைநான்கும் வண்பொதிய மாமுனிவன் 

இத்தா ரணிமூழ வே, (௨௨) 

தரு-ஆதி நடுவீ.றில்லாத அகண்ட பரிபூரணன் அடியார் 
கேதம் தவிர்த்தன் புடனாளுங் கள்ளை மொழிமா 

துமைபாகன் 

சி.தமதி சூடிய சடையன் தேவன் இிரிபுராந்தகன் விந்து 

நாதன் திருவா லங்காட்டில் ஈடித்த தேசியிதுதானே, (0௩) 

வெண்பா 

தேசகெ௪ லீலை திரிபின்னம் காந்தியுடன் 
மாசிலிடோம் புள்ளி மகரந்தம்--நேசந் 
தருதாள மைந்துமென த் தண்பொஇியச் தன்னில் 
வருமா முனிவனுரைத் தான். (ம ௪) 
  

(Ob) பணிலம்.சங்கு, சடையிழ் கங்கை நீருண்மையாற் சங்கும் 
உளதாதல் பெறப்படும். கறை - ஈஞ்செது கறுப்பு. ஈறை - தேன். 
இதழித்தொடை. - கொன்றை மாலை, 

(௨) புயங்கம் என்னும் தாண்டவத்திற்கு உரிய தாளங்கள் 0 
சமதாளம், சிங்கராதம், டேங்கு, வியன்கொள்துகம் (7) இவை கான் 
குமாம், 

(Wh) கேதம் - துன்பம், கள்ளா - களி, சதமதி- குளிர்ந்த 
திங்கள், தஇிரிபுராந்தகன் - இிரிபுரத்இனை அழித்தவன், 

(8௪) தேசி என்னும் தாண்டவற்தஇிற்குரிய சாளங்களாவள் ;- 
. கெசலீலை, திரிபின்னம், காந்தி, டோம்புள்ளி, மகரந்தம்என்பனவாம். 

18



138 

3G 
முன்னான் மறைதே டரியபிரான்.மூவாமுதலாம்' உமைபாகன் 

கன்னா ரமுதாய்” விட மதனைக் கருதியயிலுங்? கறைக்கண்டன் 

ஒன்னார் புரஞ்செற் றிடககைத்த வோராயிரசாமத் தொளிரு 

மன்னார் தருவா லங்காட்டான் ஆடுந்தேசியொத்திது 
தானே. (மடு) 

வெண்பா 

தேசியொத்துக் கண்பாஞ் செகற்சம்பை யும்புவியில் 

காசமில்லா வாழன்ன நாதமுடன்--நேசக் 

தருசன்னி மாசனையுந் தாவுமெக் கதாளந் ! 

துருதசே கரமுமெனச் சொல், (das) 

தீரு 
பாரோர் வானோ ரக்தரர்கள் பரவிப்பணியும் பரப்பிரமன் 

சிரா ரிரத கரியாளன் செம்பொன்மேருச் சிலையனையான் 
தாரா ரிதழிச் சடைமுடியான் தவத்தோர் தவமாந் தனி 

முதலான் 

ஆரார் போகத் தாலங்காட்டி லரனாராடும் நீதியிதே, (6௭) 

நீதி யிரச்சு நிபஞ்சிலக்கு மீசன் மலர் 

மாதே பிரகாச மட்டமுடன்--ஓதுமரங் 

கப்பிர தீபகம் விட்டி மகங் காளத்தொ 

டப்பணிசொல் பூர்ணகங்கா எம், (da) 
  

௰ட. 1. மூவாமுதல்--கெடாத முழு முதற்பொருள். 
2. *கன்னலாரமு தாய்' எனழ்பாலது கன்னாரமுதாய் எனச் 

சிதைந்துவந்தது. கன்னல் ஆர் அமுது-- கருப்பஞ்சாறு. 

3. அயிலும்--உண்ணும், 

4, ஓன்னார்--பகைவர்,. 

௰ஈ... தேசியொத்து என்னுந்தாண்டவத்திற்குரிய தாளங்க 
ளாவன: செகற்சம்பை, அன்னகாதம், சன்னிமாசனை, எக்கதாளம், 
துருத சேகரம் என்பனவாம், 

Da. 1. இரதகிறரி-- வெள்ளிமலை 

௰௮. நீதியென்னும் தாண்டவத்திற்குரிய தாளங்களாவன :-- 
இரச்சுகம். இலக்குமீசன், பிரகாச மட்டம்,அரங்கப்பிர பகம், வீட் டிம 
லங்களாம், பூர்ணகங்காளம் என்பனவாம்,
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த்ர 

தண்ணா ரறுகோ டிகூஷிதும்பை தளவங்! குவளை" சாதிபிச்சி 

நண்ணா ரரவச் சடிலத்தான் காட ற்கரிய ஈவகாதன் 

பண்ணா ரிசைகேட் டரக்கனுக்குப் பார்வானளித்த 
் பண்பாளன் * 

அண்ணா மலையாலங்காட்டில் அரனாராடும் கிழலிதுவே. (is) 

வெண்பா 

நிழல்வீர விக்குரமம் நேயத் துடனே 

யெழில்சேர் வனமா லிகையும்--அழகா 

யுளவசந்த தாள மொருமூன்று மென்றே 

வளமை யுடனுரைத்தான் மால், _ (2.0) 

தீரு ட 
சிரபேதம் பன்னான்கு திஷ்டிசேர்பேதம் பன்னைர் தொடங்கந் 

தீருமேள இரியை பதினாறுஞ்சாற்று மறுபானாறுகையும் 

வருகாற் ரொழில்காற் பான்மூன்று மருவுங்கரணம் 
நூ ற்றெட்டும் 

அரிதாம் பொருளுற் முலங்காட்டி லரனாடும் 

வைப்பிதுதானே. (௨௧) 

  

௰க. (1) தளவம்-முல்லை, (3) குவளை நீலோழ்பலம், (9) 
ஈவநாதன்... வம், சத்தி, நாதம், விந்து, சதாசிவன், மகேசுரன், 
உருத்திரன், திருமால், அயன் எனும் ஒன்பது வகையாய் கின்ற 
தலைவன்; என்றது இறைவனை, ஈவம்--ஓன்பது. இவ்வொன்பது 
வகையினுள் முதல்கான்கும் இறைவனது அருவத்திருமேனி,; நடு 
நின்ற சதாரவம் என்பது அருவுருவத் திருமேனி, பின்னுள்ள 
நான்கும் உருவத்தருமேனி (இத்தியார் சுபக்கம் ௧௬௪), &. இராவ 
ணன் பாடிய இசைகேட்டு அவனுக்கு கிலவுலக ஆட்சியையும், 
வானுலக ஆட்சியையும் வழங்கியருளியவன், 'பண்ணாரிசைகண்டு” 
என்றும் பாடம், 

od. கிழல் என்னும் தாண்டவத்திற்கு வீரவிக்கரமம், வன 
மாலிகை, வசந்தம் என்னும் மூன்று தாளங்களும் உரியனவாம், 

௨௧௩ சிரவகை ப.இனான்கு, கண்வகை பதினைந்து, அங்கக்கிரியை 
பதினாறு, கைவகை அறுபத்தாறு, காலினாழ் செய்யுந்தொழில் காற் 
பத்துமூன்று, கரணம் நூற்றெட்டு இவை பொருந்த இறைவன் 
வைப்பென்னுக் தாண்டவத்தை யாடினார் என் மவாறு,
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வெண்பா 

வைப்புக் கராசதா எத்துடனே மாமயிலே 

முப்புலியெண் மல்லீகா மோதகமும்--தப்பாமற் 

கற்றவி லம்புடனே காற்கடந்த தாளமுட 

ன ற். றதொரு தாளமுகான் காம். (௨௨) 

5G 

தாரா கணஞ்'சேர் மதியரவு தங்குங்கங்கா ஈஇிச்சடிலன் 

ஓராயிரம் பூதப்படையோ டுயருங்காளி மனமயரப் 

பேரா ரகமார்க் கத்தொழிலைப் பெரிதாப் பேயாப் பி.றித்திலங்க 

- வாரானுமதா யாலங்காட்டி லரனாராடும் வகுப்பிதுவே. (௨௩) 

வெண்பா 

வகுப்பு விலோடதம்பின் வாழுஞ்சீ ரங்கந் 
தகைப்புடைய தோர்மதனன் தாள--மிகப்பாரோர் 

நண்ணு திரியச்சிரமிக் நான்குவரு மென் றுரைத்தார் 

தண்ணனிசேர் கும்பமுனி தான். (௨௪) 

2G 

முடிகாணாதா னடிகாணா முராரி'சாண அண்டருடன் 

படி£மீ துறுவோர் பற்பலரும் பாடி வணங்கிப் பரவியிடத் 

துடியூடனலு மழுமானும் தோதீர் சீந்தோமென வதிர 

அடியார்க் கெளியானாலங்காட்டி லரனாராடும் 

வாக்கியமிதே, (உட) 

  

௨௨. வைப்பு என்னும் தாண்டவத்திற்குரிய தாளங்கள் இச் 

செய்யுளிம் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. 

௨௩, (1) தாராகணம்-- விண்மீன் கூட்டம், 

௨௪, வகுப்பென்னுர் தாண்டவத்திற்கு விலோகிதம், ரங்கம் 
மதனன், திரியச்சிரம் என்னும் இக்கான்கு தாளங்களும் உரியவாம், 

௨௫. (1) முராரி--திருமால், (9) படி--பூமி,
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வெண்பா 

வாக்யெஞ்௪ னந்தனஞ்சொல் வாழ்பிரிதி சிங்கனந்தன் 

தாக்கியவா ரோகமட்டநர் தன்னுடனே--வாக்€னோாற் 

சாற்றும் பரிக்கரமஞ் சட்பிதா புத்திரிதம் 

ஏற்றுமிரு மூன்றுமா மென். (௨௯) 

த்ரு 

தக்கத் தக்ட டெததொ தாதிரதுரதா தங்டெதா 

இக்இத் இக்டடெ றடிறட இ௫.இிக தகதக திகதததீ 

தொக்கத் இதத தொகதொங்கா தொந்தோந்தொந்தோ 
மென் றதிர 

அக்கொக் கணியா லங்காட்டானாடுங்கெவுத்த மிதுதானே (௨௭) 

வெண்பா 

கவுத்துவமுக் கோலொரொழற்றுக் காண்செய் படையென் 

அவைத்துவா னாடுமதை யோர்ந்த--பவித்திரமாய் 

ஆடினாள் காளியிதற் காகவுளச் சூதாக 

- வூடினாள் வாடி யுனி, (௨௮) 

் த்ரூ 

காதார் குழைநெக்கட'வவனே கடி திற்£காணாதெடுத் தணியும் 

போதார் பாதன் வேதாந்தப் பொருளா னொருகா எறியா தான் 

சாதா ரித்தே சாக்கிரிகார் தாரி சீகா மரவிசைசேர் 

ஆதா ரத்தா லாலங்காட்டில் அரனாராடுர் துணுக்கிதுவே. (௨௯) 

வெண்பா 

து.ணுக்குச்சாங் காப்பிரியஞ் சொ.ற்கமல லோசன் 

கணுக்கனிய நேர்தட்டங் கண்ண-- னணிக்கம் 
.. வருதெய் வசிகா மணிபடிமட் டஞ்சிர் 
.தருசெம்பொற் கோட்டமிவை தான். (nd) 
  

௨௬. வாக்கியம் என்னுந்தாண்டவத்தற்குச் £ீனந்தனம், பிரிதி, 

சங்கனந்தன். ஆரோ மட்டம், பரிக்கிரமம், சட்பிதாபு த் இரிகம், 

என்னும் தாளங்கள் உரியனவாம். 

௨௮. கவுத்துவம் என்னும் தாண்டவத்துற்கு முக்கோல்களும் 

ஓரொற்றும் அமைந்த தாளமும் செம்படையும் உரியன. . 

௨௩. (1) நெக்கிட--நெ௫இழ்ந் துகழல. (2) கடிஇல்- விரைவில் 

௩௰, துணுக்கு என்னும் தாண்டவத்தற்குச் சாங்காப்பிரியம், 

கமலலோசன், கண்ணன், தெய்வ சிகாமணி, படிமட்டம், செம்பொற் 

கோட்டம் என்னும் தாளங்கள் வருவனவாம்.
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வெண்பா 

தெண்ட பர தந்தனக்குச் சேர்சம்பை தாளமென 

அ௮ண்டர்பீரா னன்பா லருள்செய்தான்--வண்டிசைகள் 

- நீடுமா லங்காட்டில் நித்தனார் காளியுட 

னாடுபொருள் தாளமிவை தான். (௩௧) 

வெண்பா 

அண்டர்பிரா னம்பலத்தி லாடிப் பரதவிதங் 

கொண்டதெல் லாம்பரவை கொண்டதற்பின்--தெண்டபதங் 

கட்டினான் அண்டரெல்லாங் காணாப் பதங்காணக் 

கட்டினா ரண்டத்தைக் 8ண்டு. (௩௨) 

ஆதியக மார்க்கவகை யம்பலத்தா னாடும்விதம் 

வாஇனொடு காளி௩ட மாடுமதைச்-- சோதியுன்னி 

௮ண்டத்தைக் உண்டயன்மால் யாவருங்கண் டேயிமைஞ்சத் 

தெண்டபதஞ்் சேர்த்தான் சிரம்." ௩௧) 

அகமார்க்கப் பொருள் தாண்டவம் ப.தனாறுக்கும் தருவும் 

தாளவெண்பாவும் முற்றும். 

  

௩௧. தெண்டபரதம் என்னும் தாண்டவத்திற்குச் சம்பை 

தாளம் உரியது. 

௩௩, இச்செயலை ஊர்த்துவ தாண்டவம் என வழங்குவர், 

த்...
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பதினெண்தேசம் 

கலித்துறை 

சிங்களஞ் சோனகஞ் சாவகஞ்சீன ந் துளுக்குடகங் 

கொங்கணங் கன்னடங் கொல்லம் தெலுங்கங் 

கலிங்கம்வங்கம் 

கங்கமகதங் கவுடங் கடாரங் கடுங்குலிசகஈ்! 

தங்கும் புகழ்த்தமிழ் சூழ்பதி னேழ்புவி தாமிவையே. (5) 

வெண்பா 

கடல்கிழக்குத் தெற்குக் கரைபொருவெள் ளாறு 

குடதிசைக்குக் கோட்டைக் கரையாம்--வட இசைக்கு 

யேணோாட்டுப் பெண்ணை! யிருபத்து காற்காதஞ் 

சோணாட்டுக் கெல்லையெனச் சோல்? (௨) 

பாண்டிக்கு மேல் இசையே பன் மிமலை £ம்கடலாம் 

ஆண்டகையாய் தெற்கே யலைகடலாம்---நீண்ட 

வடதிசைக்கு வெள்ளாறு மால்வழுதி நாட்டின் 

இடமிதனைச் சொன்னா ரிவை. (௩) 
  

௧, சிங்களம்முதல் குலிசம் என்பது ஈறுகவுள்ள பதினேழு காடு 
களும் தமிழகத்தைச் சூழ்ந்து விளங்கும் நாடுகளாம். 1, கடுங் 

குசலநீ-பா, வே. 

௨. சோழசகாட்டின் எல்லைகூறுகிறது :-கஇழக்கேகடல், தெற்கே 

பாண்டி காட்டையடுத்து ஓடும் வெள்ளாறு, மேற்கே கோட்டைக் 

கரையென்னும் ஊர், வடக்கே தென்பெண்ணையாறு இவை சோழ 
நாட்டின் எல்லைகளாம். 1, வடஇசையிலேணாட்டுச்செய்யான் 
பா, வே. 8, சோணாட்டு எல்லை யென்றேசொல் --பா. வே, 

௩. மேற்கே பன்.றிமலை, கிழக்கே கடல், தெற்கே கடல், 

வடக்கே வெள்ளாறு என்பன பாண்டிராட்டின் எல்லைகளாம்,
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வடக்குப் பருமலையாம்! வைகாஞர் தெற்குக். 

குடக்குவெள் ளிப்பொருப்பங் குன்றங்*--ஒழக்குக்” 

களித்தண் டலையளவு காவிரிசூழ் நாட்டி ற்”. 

குளித்தண் டலை“யளவுங் கொங்கு. (௪) 

செங்கமா மேற்கு வடக்குஈதி சேயாறு 

பொங்கு கடல்கழக்குப் பூண் முலையாய்--சங்கமூர் 

வெள்ளாறு தெற்கு விளங்கு மகதையருக் 

குள்ளான நாடென் நுரை, (௫) 

சேயாறு தெற்குத் திருவேங்கடம் வடக்கு 

மாயா கடல்்கிழக்கு வாணுதலாய்-- தூய 

இட பகிரி மேற்கு விதுதொண்டை நாட்டின் 

அடைவதனைச் சொன்னா ரவை. (௬) 

நந்திமலை மேற்கு வடக்குநதி பெண்ணையாஞ் 

சந் துநெல்லிப் பட்டுடனே சேர்கிழக்கு--மூந்திப் 

பெருமலையே தெற்காம் பிறங்கு முரசற் 

குரைசெயும்கா டென்மே யுரை. (௭) 

  

௬, (1) பெரும்பாலை, (3) குடக்குப்பொருப்பு வெள்ளிக்குன் று. 

(8) இடக்கு: (4) காட்டுக், (5) குழித்தண்டலை பா. வே, 

குளித்தண்டலை இக்காலத்.துக் குளித்தலை என வழங்கும். 

வெள்ளிப்பொருப்பங்குன் றம்-இக்காலத்து வெள்ளியங்கிரியென 

வழங்குவது. 

௫. மேற்கே செங்கண்மா (செங்கம்), வடக்கே சேயாறு, கிழக்கே 

கடல், தெற்கே வடவெள்ளாறு (நிவாநதி) இவை மகத நாட்டின் 

எல்லைகளாம். 

௬. தெற்கே சேயாறு, வடக்கே திருவேங்கடம் (திருப்பதி) 

இழக்கே கடல், மேற்கே இடப$ரி இவை தொண்டை நாட்டின் 

எல்லைகளாம், இப்பழம் பாடலால் வடக்கே திருவேங்கடம் முடிய 

வுள்ள நிலப்பகுதி தொண்டைகாடாகும் என்பது துணியப்படும், 

௭. மேற்கே நந்திமலையும் வடக்கே வடபெண்ணையாறும் 

இழக்கே இந்து நெல்லிப்பட்டு என்னும் ஊரும் தெற்கே பெருமலையும் 

மூரசர் நாட்டின் எல்லைகளாம். :
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காஞ்சிதிருக் கோவலூர் காவிரிப்பூம் பட்டின மாம் 
வாஞ்ச மதுரைவளர் வஞ்செக--ராஞ்ச 

முரசர் பதியரங்க முழற்றுக் தமிழுக் 
கரசர் பதியென் ற.றி, > (a) 

தமிழ் நாட்டின் எல்லை விரிவு பிரமாணங் கண்டு கொள்க, 

கற்.றதுகை மண்ணளவு கல்லா துலகளவென் 

அ.ற்.௰ கலைமடந்தை யோதுகிருள்'--வெற்ற் 

வெறும்பர் தயம்பேச” வேண்டாம்! புலவீர் 

எறும்பும் தனகைக்கெண் சாண்.” (6) 

  

௮. இப்பாடல் தமிழகத்திலுள்ள நாடுகளின் தலைஈகர்களை த் 

தொகுத் துசைக்கின்றது. 
1, யோதுகின்றாள், 5, வெற்றி, மெத்த, 89. கூற, 4 

வேண்டா, . 5, எறும்புந்கன் கையாலெண் சாண். பா. வே. 

இப்பாடல் ஒளவையார் பாடியதென்பர். இதனைப் பரத சங். 

இரகு நூலாசிரியர் என்ன தொடர்பில் தொகுத்தார் என்பது 

விளங்கவில்லை. 

18
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*பொருத்தவியல்பு 
  

பகர்செய்யுள் மங்கலஞ்சொல் லெழுத்துத் தானம் 

பாலுண்டி வருண நாட் கதியே யென்ருய்ப் 
புகரில்கண மெனப் பத்தும் பிறங்கு கேள்விப் 

புலவர்புகல் மூதன்மொழிக்குப் புகல்வர் செம்பொழம் 
சிகரகிரி யெனப் பணைத்துப் புடைத்து விம்மித் 

திரண்டெழும்து வளர்ந்திளகச் செறிந்த கொங்கைத் 

_ தகரமலர்க் குழற்கருங்கட் குமுதச்செவ்வாய்ச் 
சரிவளைக்கைக் கொடியென்னத் தயங்கு மாதே (6) 

மாமணிதேர் புகழமுத மெழுத்துக் கங்கை 

மதிபருதி களிறுபரி யுலகஞ் சீர்நாட் 

பூமலைகார் இருக்கடல்நீர் பழனம் பார்சொம் 

பொன் றிகரி பிறவுமுதல் மொழிச்சர்க்காகும் 
நாமவகை யுளிசேர்தல் பொருள இன்மை 
“நலமிலதாய் வைத்தல் பல பொருளாய்த் தோன்றல் 

ஆமினிய சொல்லீறு இரிதல் போலும் ் 
ஆதிமொழிக் காகாவா னந்தமாமே, (௨) 
  

*இத்தலைப்பிலுள்ள பதினொரு பாடல்களும் 8, பி, 16-ஆம் 
தநூழற்றுண்டிரான பரஞ்சோதியார் என்பவராலியற்றப்பட்ட ஓதம் 
பரப்பாட்டியலில் பொருத்தவியலைச் சார்ந்தனவாகும், இசை நாடகப் 
பாடல்களை இயற்றுவோரும் அக்நூலிம் சொல்லிய பொருத்தங்களை 
மேற்கொள்ளவேண்டும் என்பதனை அறிவித்தற்பொருட்டு அக்நூழ் 
பகுதி இங்கு எடுத்துச் சேர்க்கப்பெற்றுளது, ட் 

&, மங்கலம், சொல், எழுத்து, தானம், பால், உண்டி, வரு 
ணம், மாள், கதி, கணம் என இப் பத் துவகையானும் செய்யுளுக்குப் 
பொருத்தம் கொள்ளப்படும். 

இச்செய்யுளின் பின்னிரண்டடிகளும் மகடூஉ முன்னிலை, 

௨. மா, மணி, தேர், புகழ், அமுதம், எழுத்து, கங்கை, மதி, 
பரிதி, களிறு, பரி, உலகம், சர், சாள், பூ, மலை, கார், இரு, கடல், 
நீர், பழனம், பார், சொல், பொன், தூரி என்பனவும் இவற்றின் 
பொருளொடு தொடர்புடைய பிற சொற்களும் செய்யுளுக்கு முத 
லில் வரும் மங்கலச் சொழ்களாம், இன்பமில் ஓசைப் பிறிவாகய 
வகையுளிசேர்கலும் பொருளில்லாதனவும் ஈன்மையில்லாதனவும். 
அதுவோ இதுவோ என்று ஐய.றத்தக்க பலபொருளுடையனவும் 
ஈறுதிரிந்தனவும் 'ஆயெ சொற்களும் செய்யுளின் முதன்மொழிக்கு 
ஆகாதனவாம்.
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ஆனவெழுத் தொன்பதே ழைந்துமூன்றாும் ' 

ஆகாதெட் டாறுகான் காதிச் சிர்க்கே 

ஊனமில்லா ௮ஆவும் இஈ ஐயும் 

௨௨ ஓள எஏயும் ஓஒவுந்தான் 

தானமதை வகையாமக் தாதி தன்னில் 

தலைவன்பேர் முதலெழுத்துப் பாலனாதி 

மேனிரையெண் ஸணிற்பால குமார சாசர் 

- வேண்டிடும் வேண்டாவிருத்த மரணந்தானே. (௩) 

மருவுகு,றி லாணெடில்பெண் ணவரவர்க்கா மதுவே 

மயங்கனுமாம் வரலாகா பேடொற்் ருய்தம் 

உரியகச தநபமவ வேழோ டாதி 

யுயிர்க்கு றில்கான் இவையமுத மாதிச்சர்க்கும் 

அரியதசாங் கத்தயற்கு ஈலம தாகும் 

அழமுதமொழித் தல்லாத வெழுத்துங் கான்மாத் 
தஇிரையளபஃ கேனமுடன் மூன்று ஈஞ்சாய்ச் 

செப்புமெழுத் திவையெல்லாந் தீதாமென்பர், (௪) 

  

௩, ஒன்பது, ஏழு, ஐந்து, மூன்று ஆகிய எழுத்துக்களையுடைய 
சீர்கள் முதன்மொழிக்கு உரியன. எட்டு, ஆறு, நான்கு ஆகிய 

எழுத். துக்களையுடைய ர்கள் முதன்மொழிக்குப் பொருந்தாதனவாம், 

௮, இஈ ஐ, ௨௯ ஓள, ௭ஏ, ஒஒஓ என்னும் இவை முறையே 

தலைவன் பேர் முதலெழுத்து வருமாயின் பால, குமார, இராச, 

விருத்த, மரணம் என ஐவகைத் தானமாம். பால குமார ராசர் 

எனும் இவை மூன்றும் வேண்டப்படும், வீருத்த, மரணம் விலக்கு 

தற்குரியன. * உஉள.வும், எஏ-யும், ap ஒள-வும்' என்பது சிதம் 

பரப் பாட்டியலிலுள்ள பாடம், 

௪, குற்றெழுத்து ஆண்பால், நெட்டெழுத்து பெண்பால், 

இவை அவரவர்க்கே வரினும் விரவிவரினும் பொருந்தும். ஒற்று. 

ஆய்தம் என்பன ஆண் பெண் இரண்டிலும் சேராத பேடு எழுத்துச் 

கள். இவை முதன் மொழிக்குப் பொருந்தாதனவாம்;, க௪தநப 
ம வ என்னும் ஏழு எழுத்துக்களுடன் ௮ இ ௨ ௭ என்னும் சான்கும் 
அமுதவெழுக்துக்களாம். இவை மூதற்சர்க்கும் தசாங்கத்திற்கும் 

நன்கு பொருக்துவன, இவையொழிந்த பிற எழுத்துக்களும் கால் 

மாத்திரையுடைய மகரக்குறுக்கம், அளபெடை, ஆய்தம் இம் 

மூன்றும் ஈஞ்செழுத் துக்களாம்.
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இதிலுயி ரீராறு முதலொற்ரு.றுக் 
இருமறையோர்க் கடைவேயொற்் ருறும்வேரீதர்ச் 

கே.இலவ றன்க்கள்வணி கர்க்காகு மற்றை 

யெழுத்துளவை சூத்திரர்க்கா மியன்ற சாதி 

ஒதிமன்றன் படைப்புயிரே யரன்மால் செவ்வேள் ் 

உம்பர்கோன் பருதிமதி மறலி நீர்க்கோன் 

காதலள கேசன்முத லிவ்வீரண்டாய்க் 

கம்முதல்மூ வாரற்றுங் கருதிச் செய்தார். (ட) 

கருதுமுயி ரடைவேகான் கைந்து மூன்று 

கார் த்தகையே பூராட முத்தி ராடம் 

உரை தருகவ் வரியினான் கரண்டு மூன்று 

மூன்றோண மாதிரையே புணர்தம் பூசம் 

இருமைகொள்சவ் வரியினான் கைந்து மூன் றங் 

கஇிரேவதி யசுபதி பரணி ஞகர மூன்றும் 

வருமவிட்டந் தகரமிரண் டேழு மூன்று [ 

வளர்சோதி வீசாகமே சதய மன்னும், (௪) 

  

௫. பன்னீருயிரும் க் ங் ச் ஞ் ட் ண் என்னும் ஆறொழ்றும் 
அந்தணர்க்காம், தீ.ந் ப்.ம்.ய்.ர் என்னும் ஆறும் அரசர்க்காம், 

ல்வ்ற்ன் என்னும் நான்கும் வணிகர்க்காம், ம் ள் என்னுமிரண்டும் 

பின்னவர்கீகாம். பிரமனாற் படைகீகப்பெற்றவை பன்னிரண்டுயீர் 

களும். ககர முதலாகவுள்ள மெய் பதினெட்டும் முறையே இவ்விரண் 

டாய் அரன், மால், முருகன், இந்திரன், சூரியன், சந்திரன், இயமன், 

வருணன், குபேரன் என்னும் ஒன்பதின்மராற் படைக்கப்பட்டன. 

௬. ௮ஆஇரஈ--கார்த்திகை, உ௯ எ ஏ ஐ-- பூராடம், ஓ ஓ 

ஒள--உத்திராடம், ககா க 8--இருவோணம், கு கூ--திருவாதிரை, 
கெகேகை--புரர்பூசம், கொகோ கெள--பூசம், ௪ சா ௪ 9--இரே 
வதி, சுசூசெசேசை -- அசுவினி,சொ சோ செள- பரணி, ஞ்ஞா 

ஜஞெ--அவிட்டம், ததா-- சோத, திதீதுதூதெ தே nae 

கம், தொ தோ தெள--சதயம்.
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சதிர்திகழ்கவ் வினீலாறு மூன்று மூன்றுந் 

தருமனுடங் கேட்டையே பூரட்டாதி 

இதமிகுபவ் வரியினான் ஏரண்டோ டாறுத் 

இரமுதன்மூன் ராமவ்வி லாறு மூன்று 

மிதின்மூன்று மகமாயி லியம்பூரந்தான் 

யவ்வியாவுத் திரட்டாதி யூயோ மூலம் 

உதவியவம் முதனான்கு மொழிந்த நான்கும் 

உரோகணியாம் மிருகசீ ரிடமாம் பேர்காள், (a) 

பேர்காளூற் பவரசாளாதல் மூவொன்பான் 

பிரித்தொன்று மூன்றைந்தே மாகா தெட்டாங் 

கூரிராசியும் வயினா கரு மாகா 
குறில் வன்மை யீறொழிக்கல் வானோர்க்காகும் 

நேர்நெடிலின் முதளுன்£ றில்லா மென்மை 

நிலமக்கள் கதிமுதற்சர்க்காகும் ஓஓ 

ஏர்மருவும் யரலழற விலங்காமற்ற 
வெழுத்து ஈரகர் கதிமுன்னிது வாராதால். (௮) 

வானிலகு நேர்குருவே கிரையாம் வெண்சீர் 
வரில்கபத வகண நாட் பரணிமும் மீன் " 

ஊனமிலாப் புனர்பூசம் பூசம் வாணாள் 

உற்றபுகழ் சூனியம் கோய் பலன்களாகுந் 

தேனனையாய் வஞ்சிச் சரடைவே நான்குக் 

இகழ்சரம யகணகாட் சோதியாரல் £ 

தானமுறு கேட்டை சதயந்தான் கேடு 

சாவு திரு மழ்ச்சி பலன் தரத்தொடங்கும். (a) 

௭. sore & w நா--அ௮னுடம், நெ நேகை- கேட்டை, நொ 

கோகெள--பூரட்டாதி, பபா பி பீ--உத்திரம், பு ப--அத்தம், பெ 

பேபைபொபோபெள.-த்திரை, மமா மி மீமு மூ--மகம், மெ 

மேமை--ஆயிலியம், மொ மோ மெள--பூரம், ய யா--உதீதிரட் 

டாதி, யூயோ-- மூலம், வ வா வி வீ உரோகிணி, வெவேவை வெள 

5 மிருகசரி௨ம். 

௬. 1, மும்மீன்--மிருகசரிடம் 5, ஆரல்--கார்த்திகை.
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துறக்கமதி வான்பருதி காய்ச்சீர் முன்னுஞ் 

சூழ்காற்றுத் இ கிலரீர் கனிச்சீர் பின்னும் 

நிறுத்தகண மிவ்விரண்டாம் அகவற் சீரின் 

நேரீறு வெள்ளைச்சீர் நிரைவஞ்சிச்சீர் 

சியப்புடையிவ் விரண்டுமாங் கணப்பேர் மற்றுர் 

இகழியற்சிர்க சுயன்திருக்கோக்கருடன் முன்னும் 

- வெறுத்தபின்னுமாமென்ப திறைவனாட்கு 

மேவுகண காட்பொருத்தம் வேண்டுமாதோ, (8) 

ஆவதுமங் கலத்தேற்ற பரியாயச் சொல் 

லடைகொடுத்து முதற்சருக் கடுத்தசெய்யுண் 

மேவுமுதலிடைகடை மங்கலச்சொல் வைத்தல் 

விதியெழுத்துப் பால்வருண மயங்குமென்ப 

வாவுமுதல் ஈற்கதியால் முன்னோர் நூலின் 

மங்கலத்தால் ஈஞ்சுசில வமுதமாகுர் 

தரவமுத மெனிற்கதியிற் பழுது போமேற் 

ரொடர்கலப்பா மிம்மசபின் ரொடக்கஞ் சொல்வாம். (௦௩) 

பொருத்த வியல்பு முற்றும், 
  

£. கணம் எனினும் சீர் எனினும் ஒக்கும், முதற்கண்வருஞ்சர் 
தேமாங்காயாயின் வான்சணமெனவும், கருவிளங்கனியாயின் நிலச் 

கணமெனவும், புளிமாங்காயாயின் சந்திரகணமெனவும், கூவீளங் 

கணியாயின் நீர்க்கணமெனவும் வழங்கும், இவை நான்கும் ஈல்லன 
என்பர், முதற்கண்வருஞ்சர் கருவிளங்காய் ஆயின் அந்தரகண 
மெனவும் கூவிளங்காயாயின் சூரியகண மெனவும் தேமாங்கனியா 
யீன் வாயுகணமெனவும் புளிமாங்கனியாயின் இக்கணமெளவும் 
வழங்கும். இவைமுதற் சீராகவரின் தீதென்பர், கேரீற்று மூவசைச்சர் 

வெண்டர் எனவும் நிரையீற்று மூவசைச்சர் வஞ்சர் எனவும் 
வழங்கும், தேமா, புளிமா, கருவிளம், கூவிளம் என்னும் இயற்கர் 

நான்கிற்கும் முறையே அயன், இரு, கோ, கருடன் தெய்வமா 
மெனவும் கூறுவர், 

௬௩. மூன் சொன்ன வற்றிற்குப் புறனடை,
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முத்ன்மொழிக்குச் சீராவன 

* தேர்மா மணிபுகம் கங்கை பருஇசொறி சீருலகம் 

பார்காள் களிறு மலர்பூத் திருப்பழ னம்பரிகீர் 

காரார் கடல்பொன் றிகிரி யெழுத்து மதிகடவுள் 

தாராருச் தோகை விசும்பு கயல்முர சஞ்சங்கமே. 

எது. இந்தச் சர் முப்பத்துமூன்றும் பாட்டுடைத் தலைவ 
னுக்கு மூதன்மொழிக்காமென் றவாறு, 

* அஅவும் பாலன் இஈ ஐயுங் குமாரனாம் 

உளள வும்ராச னும்பொருந்தும்--௭ஏ 

விருத்தன்ஒ ஓமரண மென்றல் பொருந்தா 

திருந்துமுதன் மாமொழிக்குச் Fr, 

எது, இவை யைநீதில் பாட்டுடை த்தலைவனுக்குப் பால 
குமாரன் இராசன் இந்த எழுத்து மூதன்மொழிக்குப் பொருக் 
தும், விருத்த மரணமும் பொருந்தாவென்பாதாம். (௨) 
  

* தேர் முதலாகச் சங்கம் ஈராகச் சொல்லப்பட்ட இச்சொற்கள் 
எல்லாம் பாட்டில் முதன்மொழியாக வருதற்குரிய மங்கலமொழி 
களாம், 

*அ ஆ- பாலப்பருவம், இஈ ஐ-குமாரப் பருவம், ௨ ஊ 
ஒள - இராசப்பருவம். ௭ ஏ- விருத்தப் பருவம் ஓ ஓ- மரணம், 
இவ்வைந்து தொகுதியுள் பாட்டுடைத் தலைவன் பெயரின் முத் 
லெழுத்தமைந்த தொகுதியைப் பாலப் பருவமாக்கொண்டு அது 
முதலாக ஐர்து தொகுதியையும் முமையே எண்ணி விருத்த மரணம் 
என்பவ்றுக்குரிய எழுத்துக்களைப் பாடல் முதம்கண் விலக்குவது 
பிற்காலப் பாட்டியல் நாலுடையார் மரபாகும்,
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தேவதைரூப அலவினயம் * 

மதிகதிச் சடிலர் வயங்குகன் னடத்தின் 

கதியுறு பதினா றுங்கையிம் கவினத் 
தேவதைரூபச் இகழுரைக் கவினயப் 

பாவனை பாரிற் பகர்வன் விராயகன் 

ஆறுமுகவன் அயன் அரி அரன் மதன் 

கூறுமிராமன் குலிசனோ டையன் 

உமைமக் தாடனி யுயர்திரு நாமகள் 

அமைவுறு விந்தை யவமிகு சேட்டை 

பிராமி நாராயணி பெறுகெவு மாரி 

வராக இந்திராணி மாயேசு வரியும் 

அன்ன சாமுண்டி யமரர் காடுகாள் 

பன்னுறுவசி ரதி பாற்பொது வர்மகள் ' 

ஏரு மாதித்தன் எழில்மிகு சந்திரன் 

வாகனங் காரகன் மலிபுதன் வியாழன் 

தங்யெ சுக்கிரன் தயங்கு சனியும் 
பொங்கு மிராகு புகழ்கே தக்௫னி 

அந்தக னிருதி யாரும் வருணன் 

வந்த வாயு வளனிறை குபேரன் 

ஈசா னன்னோ டிவர்கள்காற் பான்மூன் 

றேசாத் தேவதைக் கஇவையவி ஈயவிதிச் 

சொல்லார் கணபதி தொகுங்காப் பாகுமுன் 

அல்லார் குழல்கேள் அரும் பொருள் வகையே (௧) 
  

* தெய்வங்களின் உருவங்களைப் புலப்படுத்தும் மெய்ப்பாடு 

களைக் கூறுவது, 

௬, இவ்வகவல் அவினயத்டுற்குரிய தெய்வங்களின் பெயர் 
களைத் தொகுத் துரைக்கின்றது.
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விநாயக னீலையே மேவு துதிக்கை 

தனாது கரத்திம் றங்குறை கரமும் 
தத்தர் தொழில்கொடு தற்பண மாகி 

யொத்த பதஞ்சம கிலையுறுவ துமே, 

விசாக னிலையே விளங்கிரு கையும் 

உசாவுறு கத்திரி யாக்க யுயர்த்தி 

ஈராறு கரமுக மியல்புடன் காட்டல் 

பாரா முறைபதம் பகரு மென் றனரே. 

பிரமனிலையே பேசி லிடக்கை 
. விரவியபதும கோசம் விளங்க 

. வலக்கை சந்தங்கிஷம் மார்புடன் பொருந்த 
நலத்தகு பாதம் ஈற்சம னிலையே, 

நெடுமால் நிலையே நிகரி லிருகர த் 

தொடுதிரி பதாகைத் தொடுதோள் நிறுத்தி 

இருகர மபய வரதமு மிசைய 

மருவு சமனிலை வனபத முறுமே. 

ஈசுவர ணிலையே யெழில்வலப் பாதம் 
மாசில் சதுர மாகி வயங்க 

இடக்கை யிடக்கா லேந்திட வாம 
நடி.ப்பொடு புசங்கமாய் ஈலமூட னிசைய 
வலக்கை யராள மாகமற் றைக்கரம் 

நிலைப்படு தன்றொழில் நிகழ்த்துமென் றனரே, 

இசாம னிலையே இடக்கை சகரம் 

விராவிய வலக்கை மேம்படு கடகம் 

போதுகு மேனிப் புனிதமாங் கமலப் 

பாதஞ் சமனிலை யெனப்பகர்ம் தனரே, 

இந்திர னிலையே யிடக்கை யராளம் 
வந்திட நெற்றி வயங்க வலக்கை 
இரிபதா கமதாய்த் திகமமேற் போய்விளி 
கருதவரல் சிகரங் காட்டலென் றனரே, 

(8) 

(&) 

(#) 

(6) 

(a) 

(௭) 
  

& தனாது தன்று, 
௨, விசாகன் --முருகன், 

20
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ஐய ஸனிலையே யணிபெற இடக்கை 

கொய்யுமலர் பற்பம் கோச மாக்கக் 

கடகா முகம்வலக் கையுற மதனின் 

இடமுறு சதுரகிலை யென்றுரைத் தனரே (௮) 

உமைகஙிலை யுரைக்கி லுயர்முலை நேரே 

யமர்கட காமுக மாக விடக்கை 

வலக்கை பதாகம தாக விகசிதப் 

படுத்தி மேதினி நோக்க விளித்து 

அடுத்ததொரு பாதமுன் னாகுமென் மனரே, (௬) 

மந்தா இனிஙிலை மருவிலா யிரமுகம் 

வக்திடு பானி௰ மாகுமெவ் வெவர்மன 

மூற்றுடன் கோடலினுலப்பில வனை த்தும் 

பெற்றிடும் பதாகம் பெறும்பத ஈடையே, (@) 

திருமகள் நிலையே சேர்வ இடக்கை 

கரு.துங் கடகங் கபித்தம் வலக்கை 

கவின்புனை வடிவுங் கருணைகூர் விழியுக் 

தவம்புரி செல்வம் தருந்தின மும்பதம் 

வையகத் தோரை வனப்பினா லிலங்கச் 

செய்யுமென்று செப்பினர் புலவர், (65) 

நாமகள் நிலைமை ஈவில்பத நடையே . 

யேமுறு கடக மிடக்கை வலக்கை 

சதுர மாகித் தணந்துக ரனைய 

மதுரவாய் புனைதல் எனவகுத் தனரே. (de) 
  

௮, ஐயன்--ஐயனர், 

0), மந்தாகினி--கங்கை, \ 

௰க, திருமகள்--இலக்குமி, 

Oe. சாமகள்--சசசுவதி,
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விந்தை நிலையே மேவு மிடக்கை 

் மூந்து கடக முறையும் வலக்கை 

சூசி யாகச் ஈழல விழிதெற 

ஆசில் ஈடைபத மாகு மென்றனரே, 

சேட்டை நிலையே சேறிடங் கடகம் 

நாட்டலர் பல்லவம் காடும் வலக்கை 

காதுங் கூர்விழி கலகம் விளைக்குமென் 

பாதங் கொடுகடை பாவுமென் றனரே, 

பிராமி நிலையே பேச லிடக்கை 

விராய சதங்ஷெங் கடகம் விளைப்ப 

வலக்கை யன்ன மாகப் பதாகம் 

ஈலத்தகு மோர்பதம் நகடையெனப் பகரே. 

நாரா யணிஙிலை ஈவிலிடச் கைமுலை 

நேராய்க்.கடகம் நிகழ்த்தி வலக்கை 

இிரிபதாகம் தரச் செயக்கணம் புடைசூழ் 

உறமூழ் பதநடை யுகக்குமென் றனரே, 

கவுமாரிகிலை கருதும் வலக்கை 

நவமா ஈடைபத மூருவி லேற்றுப் 

பதாக மாகப் பகரி லிடக்கை 

விதாவித வளைவை மேவு மென்றனசே, 

சிர்வராடஇஙிலை செ.றியஞ் சலிக்கையை 

நேராய் நிறுத்தித் திரிபதாகையை 

உய்த்துநெஞ் சருகே உயரவுர் தாழவும் 

வைத்த லெனவே வகுத்துரைச் தனரே. 
ட் srr 

dn. விந்தை--துர்க்கை. 

௰௪, சேட்டை-- மூதேவி. 

உடு. பிராமி--சத்தமாதர்களுள் ஒருத்தி. 

(2௩) 

(de). 

(06) 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௧௮)
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இக்திராணிஙிலை யியம்பிடி. லிட க்கை 

வந்துகடக மாக வலக்கை 

யலர்பல் லவமா யணிபெறப் பதநடை 

யிலக வைத்த லெனவீளம் பினரே,. ் (௧௯) 

மரயேசு வரிரிலை வலகீகை யபய 

மேயே ரிடக்கை விசைபுரி கடகக் 
கைதனைப் பிடித்துக் கமலமென்பதமே 

வையமீ தொன்றும் வகையதென் றனரே, (௨௰) 

"சாமுண்டி நிலையே தயங்கு மிடக்கை 

தோமில் பற்பம் கோசக் துலங்க 
வலக்கை சிகரமாக விளங்க 

மலர்க்கு நிகர்பத மதுகுஞ் சிதமாய் 

வாய்தனை மடித்தே மதமுறும் பார்வை 

ஆயது விளைத்த லாகுமென் றனரே, (௨௧) 

தேவர்கள் நிலைப்பதம் இகமா லிடமாய் 

மேவிய வராளம் சுவஸ்த்தம் விளைத்தே 

யிருகரமுங்கன லெழுகை போல 

._. விழவி லெடுத்த லெனவிளம் பினரே, , (௨௨) 

. காடுகாள் நிலையே கருஇல்வா மக்கரம் 

நீடு கடகமாய் நேர்முக நிறுத்தி 

மன்சகோரமதாய் வலக்கை தாழ 

வின்புறை பாத மன்னுமென் றனரே, ் (௨௩) 

உ றுவசி நிலைமை யுரைக்கிற் பாதம் 

பெரிது மிடக்கை பெட்புறு கடக 

வலக்கை யராளம் வரிநிகழ் நயனம் 

நலத்தகத் தரித்த லெனஈ௩வின் றனரே, (௨௭) 
  

௰டு. மூதல் ௨௧. வரையுள்ள சூத்திரங்களில் முறையே பிராமி, 
நாராயணி, கவுமாரி, வராகி, இந்திராணி, மாயேசுவரி, கானி ஆகிய 
சப்தமாதர்கள் நிலைபற்றிய அவினயங்கள் கூறப்பெற்றுள்ளன, 

௨௩, காடுகாள் - காடுகிழாள் என்ப்தன் சிதைவு, காடுகிழாள் 
கொற்றவை, 

௨௪, உறுவ - ஊர்வ௫,
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இரதி நிலைமை யிடக்சை காங்கூலர் 

தருதல் வலத்துச் சார்கட கக்கை 

"பொருந்தி வீரம் புமைவடிவம்புகழ் 

திருந்த மனத்திற் றிகழ நினைத்துக் 
காதலன் மேலே கண்ணுற நோக்ூப் 

பாதப் பெருவீரல் பார்த்தலென் மனரே, 

பொதுவர் மகளிர் பொருந்து நிலைதான். 
. விதமாய் விழியெண் டிக்கும் விளக்க 

இடக்கை கடகமா யியல்பொடு மிளிர 

மதர்க்கப் பிடித்து ம(று)த்து மெங்கணும் 
பதாகை மேவப் பகருமென் றனரே. 

ஆதத்தனிலை யலர்க்கர மிரண்டும் 

மோதிர கடக முகத்தில்வைச் தேவிழி 

சிர்பெறப் பார்த்துத் இகழ்பதஞ் சமமா 

யேருற கிற்ற லெனவிளம் பினரே. 

சந்திர னிலையே தண்பிமை யிடமே 

முநீது கடக மாகி வலக்கை 

சூசியாய் வளை த்துச் சுதைமூக மலர்பூண் 

டால் பதஞ்சம மாகுமென் றனரே. 

அங்கா ரகனிலை அ௮ணிகர மிரண்டும் 

் தங்குஞ் சூசியுஞ் சந்தங்கஷமு 
Goren பிடித்து மொழிபதஞ் சமமாய் 

மன்னி கிற்ற லெனவகுத் தனரே, 

புந்திநிலைமை புகலி லிடக்கை 
_ தந்திடு மராளஞ் சாரலர் பத்மம் 

வலக்கை பேறும் பிறதர மண்மகள் 

நலத்தகு பதஞ்சம னாடுமென் றனரே, 

(௩௫) 

(௨௬) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௬) 

(ud) 
  

உட. இரதி- மன்மதன் தேவி, 

உ. பொதுவர்மளிர்--ஆயர்குலப் பெண்கள். 

௨௭. ஆதுித்தன்-சூரியன் 

Im அற்காரகன்- செவ்வாய் 

bWe புந்தி-புதன்,
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வியாழ னிலையே விளம்பில் வலக்கை 

வயாவுறு மான் றலை யாகில் வலக்கை 

அமர்ந்தசர் தங்கஷ மாய்முனம் பிடித்து 

நிமிர்ரீ.து நேரே நிற். றலென் றனரே. 1 (௩௧) 

வெள்ளி நிலைமை விளம்பிடக் கரங்கள் 

தெள்ளிய சந்தங் கிஷமாய்ச் சிறக்க 
மூகந்தம் பிக்க மொய்விழி யமைத்தே 

இகழ்ந்த தென்று செப்பினர் புலவர், ச் (௩௨) 

சனிதன் னிலையே தழலெழச் கண்கள் 
பனிபடு மென்மலார்ப் பாதங் குந்தி 

யந்தமா யிருகை யலர்பல் லவமுஞ் 

சந்தங் கஷமுமாய்த் தகவர்த் தனைசெய 

வந்திடு மென்று வகுத்துரைத் தனரே, (௩௩) 

இராகுவி னிலையே யிருபதங் குந்த 

விராய தரைமிசை மருவ விருகையில் 

சற்ப சீரிஷஞ் சந்தங்ஷெமு மாய்ப் 

பொற்புற நெஞ்டிம் பொருக்தலென் றனரே, (௩௪) 

கேது நிலையே கேடி லிடக்கை 

பேதமில் சூசி பெறுஞ்சக் தங்கிஷக் 

தலைமார் பிருத்தித் தலைமிசை நேரே 

நிலையாய் கிற்ற லெனமகிகழ்த் இனரே. (௩௫) 

அக்னி நிலையே அனுங்கத் திரிகர 

மிக்க சரமேல் மேவ வலச்கை 

ஓங்கயெ பாத முயர்த்திக் காட்டிப் 

பாங்குடன் சமனிலை பயிற லென் மனரே. (௩௯) 

அந்தக னிலையிடக் கைசூசியதாய்ச் 

சுந்தர வலக்கை தோன்ற ம்றக்கால் 

சமனிலை யாய்க் கோறல் சார்ந் திடக் கண்கன் 

அமருமா மென்றறி ஞோரறைக் தனரே. (௩௭) 

௩௧, வியாழன்--தேவகுரு, 

bo. வெள்ளி--அசுர குரு. 

௩௭. அந்தகன்--இயமன்,
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நிரு தஇிதன் னிலைமை நேடிடி வீடக்கை 

மருவு பிறைக்கையை வைத்து வலக்கை 

யிலதை யாக்க யிருபதஞ் சமமாய்த் 

தலமுற கிற்ற லெனச்சாற் நினரே (௩௮), 

வருணன் தன்னிலை வலக்கை யபயம் 

பொருவீ லிடக்கை பொற்புடன் பதமாய்கீ 

கவிழ்ந்து சமபதங் கம்பித்ததிகை 

உவந்து வருமென் நுரைத்தன ரிதற்கே, (௩௯) 

அளகை வாழ் குபேர னருகிலை யுரைக்கில் 

வளமிக வளர்தன மலிவுறப் படைத்து 

இயக்கர்க் கறையா யீசன் தோழமை: 

நயப்புறு முரிமை நண்ணியங் .சதக்கை 

கொண்டாக குறித் தணிபதங்கொ 

டெண்டிசை புரக்கு மென் றன ரிதற்கே, (௪ம்) 

வாயுவி னிலைமை வலிமிகப் பொருந்தி 

யேயு முருத்திசை யெங்கணுங் கருவிக் 

கருமை கிறமாய்க் காணரா எக்கை 

பெருமை பெறுமெனப் பேசுவ இவைக்கே. (௪5) 

ஈச னிலைமையெண் டிக்குளா ரெவர்க்கு 

WTEC தக.ற்.றி வண்மைகள் நல்கி 

யேருமுத் தலைவே லேந்திய கைகொடு 

பாரசை யாப்பதம் பரவுமென் றனரே. (௪௨) 

'தேவதைகளுக்கு ரூப அவினய வி.ி முடிந்தது முற்றும். 
  

௩௮. நிருதி--இக்குப்பாலகருள் ஒருவன் (தென்மேற்குத் இசை 
யிவனுக்குரியது), 

ie. வருணன்--மேற்றிசை கரவலன். 

௪௰டி அளகை--குபேரனுக்குரிய அளாகா்£புரி நகர்.
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*சந்ததமும் புரியும் அனுஷ்ட்டாஈநவிதியின்பூசைத் தத்துவ 

ரூபம் 

புடன் விருத்தமுமுன் சேர்பரத விரிவனை த்துக் 

தேர்ந்துபொன்னின் 

அக்தமெனப் பரதசார சங்கிரகம் தன்னொடவி னயக் 
. கிரந்தம் 

நந்திசெய் தறம்வளர்த்தான் ஆ௫ிரியத்தாற்புவிமேல் 

நாட்டினானே, 
  

*ராடோறும் செய்தற்குரிய கடமைகளைவிளக்கும் அனுட்டான 
விதி என்னும் நூலையும் வெவழிபாட்டு- முறை தத்துவரூபம் என் 

னும் பொருள்பற்றிய செந்தமிம் விருத்தப் பாடல்களையும் முன்னர்ப் 
பொருந்திய பரசாத்துர விரிவெல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து வியா 

மன் என்னும் தேவகுருவின் துணிபு இதுவெனப் பரதசா சங்கிரகம் 

என்னும் நூலுடன் .அவினயக்கிரந்தம் என்னும் இந் நாலினையும் 

நந்தி பெருமான் முன்னாட்செய்தளித்த துபோல அறம்வளர்த்தான் 
என்னும் ஆரியன் அஆூரியப்பாவினாற்செய்து இவ்வுலகில் நிலை 

நிறுத்தினான் என்பது இச்செய்யுளிற் கூறிய . பொருளாகும். 

இச்செய்யுளிற் குறிக்கப்பட்ட அவினயக் கரெந்தமென்பது மேற் 

கூறிய தேவதைகளுக்குரிய அவினய விதியினையே என எண்ண 

வேண்டியுளது, எனவே பரதசங்கிரகமாகயெ இச். நூலை இயற்றிய 

ஆரியர் பெயர் அழம்வளர்த்தான் என்பதும் அவ்வாசிரியர் செய்த 

வேறுநால்கள் அனுட்டானவிதி தத்துவரூபம் முதலியனவாம் என் 

பதும் இவ்வாசிரியர் சவவழிபாட்டு மூறைகளிம் கருச்துடைய நல்ல 

சைவர் என்பதும் உய்ச் துணரற்பாலனவாம்,
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இராகம் முப்பத்திரண்டுக்கும் வெண்பா 

ட் 
  

ஆண்ட வயிரவிபூ பாளஞ்௪ ராகமுடன் 

தாண்டவிவி ராகபஞ்ச ரம்வசந்தன்--வேண்டியதோர் 

மாளவிவங் காளம் வரும்காட்டை யிவ்வெட்டும் 
மேளமிகு மாணிராக மென். (5) 

வீசியதே வக்கிரியை மேகரஞ்? யேகுறிஞ்சி 
பேசில் வயிரவியின் பெண்ணாகும்--மாசில் 

பலமா மலூரி பெளளிவேளா$ரி 
பெலமாம்பூ பாளத்தின் பெண், (௨) 

இந்தளமு காரிவல் லாத்தி யிவைமூன்றுஞ் 

சந்தச்ச ராகத்தின் தையலாம்--ஈந்தாத 
வாச லளித்தைசங்க ராபரணம் வண்மையுள்ள 

தேசிரா கத்தின தென். (௩) 

காணும் வராளிரா மக்கிரி கெளசியம் 
பேணின் வசந்தத்தின் பெண்ணாகும்--வேணிலாக் 
குண்டக் இரிகெவுடங் குச்சரி மாளவியின் 
பெண்டாட்டி யென்னப் பெறும், (௪) 

க. பயிரவி, பூபாளம், ராகம், ராகபஞ்சரம், வசந்தன், 

மாளவி, வங்காளம், காட்டை என்னும் இவை யெட்டும் ஆணிராகம் 

எனப்படும், 

௨, தேவக்கிரியை, மேகரஞ்ச, குறிஞ்சி, இம்மூன்றும் பயிர 

வியின் மனைவிமார்களாம். மலகரி, பவுளி, வேளாகிரி இவை பூபா 

ளத்தின் மனைவிமார்களாம், 

௩, இந்தளம் முகாரி, வல்லாத்தி இம்மூன்றும் சீராகத்திம் 

குரிய மகளிராம். லளிதை, சங்கராபரணம் தேசி என்பன ராக 

பஞ்சர.த்திம் குரிய மகளிராம், 

௪, வராளி, காமக்கிரி, கவுசயம் என்பன வசந்தத்திற்குரிய 

மகனிராம். குண்டக்கிரி, கெவுடம், குச்சரி என்பன மாளவி 

ராகத்தின் மனைவிமார்களாம், 4 

al
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காம்போ தஇிதனாசி யாங்கன் னடகவுளை 

தேன்பாவு வங்காள த் தின்தெரிவை--மேம்பாடா 

் மாயிலி நாரா யணகெவுளை கேதாரம் 

தாய்நாட்டை யின்பெண்ணாய்ச் சொல். (டு) 

முப்பத்திரண்டு ராகம் முற்றும். 

  
௫, காம்போதி, தனா9, கன்னடகவுளை என்பன வங்காளத்திற் 

குரிய மகளிராம், ஆயிலி, நாராயணகெவுளை, கேதாரம் என்பன 

நாட்டை ராகத்தின் மனைவிமார்களாம்,
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பிரம்புலட்சணம்* 

மூலமே வேதா முளைத்தண்டு மாவிஷ்ணு 

ஒலைமுள் ளான துருத்திரனாஞ்--சால 
எழுந்தகணு மாகேச னேயா மதனிழ் 

கொழுந்து சதாசிவமாய்க கூறு, (a) 

அஞ்சுகணு வீசன் அதனடு வேடெடுமால் 

விஞ்சிடுமஞ் சக்கரத்தால் மெய்ப்பிலற்றை--யஞ்சப் 

பிடித்த கவுத்தமே பேசிஉல கெண்ண 

எடுத்தவ னேவேதா வென், (ட) 

அ௮ச்சமற ஆஇறின்று ஆடியதோர் தாண்டவத்தை 

மெச்சுமதி மின்னைமிக வாட்டுவிக்க--முச்சாண் 

அரைப்பிரம்பு மும்மூர்த்தி யாங்கவுத்து வத்தைத் 

தரைக்குளெவ ரும்புகழத் தாக்கு, (x) 

ஆதி யொருசா ண திற்றிரு மாலிருசாண் 

நீதஇப் பிரம னிலையரைச்சா--ணோது 

மதுவார்ந்த கூந்தல் வரிநெடுங்கண் மாதே 

இதுபிரம் பென்றே யெடு, (௪) 
  

* நாடக அரங்இற் பயிற்சிக்குரிய பிரம்பின் இலக்கணம் 

கூறும் பகுதி, 

& மூலம் :ஃ வேர். வேதா-பிரமன், பிரம்பின்வேர் ! பிரமா 

வாசவும் அதன் மூளைத்தண்டு இருமாலாகவும் ஓலை முள் மூதலியன 

உருத்திரனாகவும் அதன்கண் பொருந்திய கணு | மகேசனாகவும் 

அதன் தளிர் சதாசிவனாகவும் கூறுதல் மரபென்பதாம், 

௨. அஞ்சக்கரம்--இருவைந்தெழுந்து. கவுத்தம் - கை, 

௩. ஆதிசிவன், மெச்சுமதிமின்--வியக்கத்தக்க . அறிவை 

யுடைய :பரதத்தைப்பயிலும் பெண், முச்சாண் அரைப்பிரம்பு-- 

மூன்.றரைச்சாண் நீளமுள்ள பிரம்பு. 

௪. ஆதிசிவன். வவெனுகச்கு ஒருசாணும் திருமாலுக்கு இரண்டு 

சாணும் பிரமனுக்கு அரைச்சாணும் ஆக அமைந்தது அப்பிரம்பென் 

பது கருத்து.
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தானெடுத் தாட்டுவிக்குந் தக்கபர தப்பிரம்பி 

லூன்படுத்தி ரண்டங் குலங்குறைந்து--மான்படுத்துங் 

கண்ணியே யோரங் குலமே றிலுமாகா 

தன்னிலே சாவென்று சாற்று, ் ் (ர) 

எண்ணும் படிகேளா யெண்ணஞ் சரண்டுவிரற் 

பண்ணுபர தப்பிரம்பைப் பற்,நினால்--பெண்ண முதே 

வான்தழைக்கும் பான்மதிகோ வையகமும் வாழ்வுண்டாம் 

கோன் தழைக்கு மென்றே குறி. (௬) 

வேத்திரத்தின் பாத விதமாம் விதிபரத 

சாத்திரத்தின் மட்டளவுஞ் சாணளவும்--பாத்திரத்தின் 

மண்டலத்தின் காலளவும் வைத்த படியளவுங் 

கொண்டடிப்பார் கோலா லடி., (௭) 

நட்டுவற்கு மூன்றரைச் சாண் நந்திக் இரட்டிப்பு 

முட்டிபுகும் பார்ப்பார்க்கு மும்மூன்றே--கிட்டையுடன் 

பட்ட வரையெழுப்பும் பஞ்சாட் சரத்தோற்கு 

மெட்டிலகு லட். சணமென் மெண், (௮) 

பிரம்பு லட்சணம் முற்றும். 

  

டு. இப்பிரம்பின் அளவில் ஓரங்குலம் குழைக்தாலும் கூடினா 

லும் சாவு முதலிய கேடுண்டாம் என்பது கருத்து. 

ie. எண்ணஞ்சு இரண்டு விரல் பண்ணும் பரதப்பிரம்பு-- காற் 

பத்திரண்டு விரல் அளவாகச் செய்தமைத்த பிரம்பு. இத்தகைய 

பிரம்பால் நட்டுவன் ஆடல் பயிற்றுவித்தால் மழைபொழியும் நாட் 

டில் நல்ல வாழ்வுண்டாகும். அரசனும் நீடுவாழ்வான் என்பது 

கருத்து. 

௭, வேத்திரம்--பிரம்பு. 

௮, நட்டுவனுக்கு மூன்றரைச்சாண் அளவுள்ள பிரம்பு, 

நந்திக்கு ஏழுசாணளவு, பார்ப்பார்க்கு ஓன்பதுசாண், திருவைந் 

தெழுத்தை மக்திரித்துத் இருநீ.றணிவிக்கும் மாந்இரிகர்களுக்கு எண் 

சாண் அளவு என இவ்வகையாகப் பீரம்புகொள்க என்பது கருத்து.
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*உடையே உமையாளாய் ஓசந்ததட்டு மகா தேவியாய் 

நெடியகச்சு வாசுகயாய் நித்திச்ச 

முத்தி அயன் மொலை கெச்சை முருகனென்று 

பத்தி உன்னின் றெடுத்தாள் சதத-- 

*கஞ்ச மென்றுங் கொலத்துஇப்பெ னகலம் காண்பன் 

கையொத்திக் கொம்பன்லயங் காட்டா நிற்பன் 

விஞ்சுவெகு மான த்துக் கொடை யரர்வன் 

மின்னாளைக் கால்பிடிப்பான் கைக்கோளனாவன் 

வெஞ்சமுடன் ஒன்றொன் மடித்துப்.பட்டு 

மிகவலறிக் கூப்பிட்டுவர விளங்கும் பேச்சால் 

அஞ்ச லென்னா சிவன் வடிவே ஆவிர்பின் 

அரியதவம் பெற்றிடுவீர் ஆர்சொல்லீரே, 

*வாழி பரதவிதி வாமி சிவன்நடனம் 

வாழி யமரர்குழாம் வாழியே--வாழியிது 

கற்றறிந்தோர் சொல்விப்போர் காதலுட னேடடனம் 

வெற்றியுடன் செய்திடுவார் மேல், 

பரதசாத்தீரம் முற்றும் 

ஆகச்செய்யுள் வெண்பா விருத்தம்-கலித்துை-அகவல் 

தீரு - சதி - நிலக்கடை உள்படத்தொகை ௪௭௩௰-சிவன் மலை 

யாண்டவர் துணை, சாரங்கசுவாமியார் பாதமே துணை. சிவமயம், 
  

*இவ்விரண்டு செய்யுட்களும் மிகவும் பிழைபட்டிருப்பதால் 
உண்மைப் பொருள் துணிய இயலவில்லை, 

*இச்செய்யுள் பரதசங்கிரக நூலின் இறுதியிலுள்ள வாழ்த்துப் 

பாடலாகும், இதனால் இர்.நால் இதனுடன் கிறைவு பெறுகின்ற 
தென்பது புலனாம். இதன் இறுதியில் பாடற்றொகை குறித்துள்ள 
மையும் இதனை வலியுறுத்தும்,
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தாளவியல் 

  

கொட்டாட்டுப்பண் குறித். துரைத் இடலயம் 

விட்டிடாத் தாளவகை விளங்கடெ வைங்கரன் 

மட்டார் பொற்பதம் மலரிட் டிழஹைஞ்சி. நாற் 

மெட்டாய-தாளத் இயலிசை நுகர்வமே, 

பூமாதர் சச்ச புடத்திற் சரண்டுதனு / 

நாமா தியல்கேர் நறும்புலித--மேமேவ 

அட்ட தக்கோர் போற்றுமறி வுக்கறிவோர் தாளமிதற் 

கெட்டன மாத்திரையா மே, 

fey Lo மா-௮. (௧) 

சாச புடமே தனுவொடு சகண 

மாசறு மாத்திரை யாழே யாகும், 

டி] [டி மா-௬, ் (௨) 

சற்பிதா மின்கால் ததணமோ ரணியே 

ந.ற்புலித மாத்திரை கான்மூன் முமே, 

ஒ[பி1டிஒ wre, (௩) 

சம்பொற் கேட்டம் சர்ப்பங் கண.மின் 

இம்பர்புகல் மாத்திரை யீரா முமே, 

ஓடிட்டு ஒ மா-ம௨, (௪) 
  

தாள இலக்கணம் கூறும் இந்நூலை இயற்றிய ஆரியர் பெயர் 

தெரியவில்லை,
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உற்கட் டிதமே யொருவி லிருபிறை 
சொற்புல வீரே சொல்லாறு மாத்திரை, 

ட்டிபூ மாச, 

ஆதி தாள மாகு மொருலகு 

ஓதிய புலவீ ரொன்றே மாத்திரை, 

| மா-க், 

தற்பண ஈயன சக்கரர் தனுவே 
_ மைப்பொரு குழலாய் மாத்திரை மூன்றே, 

௦௦டி மா-௩, 

சச்சரி கண்துடி கண்கோ லெனமுமை 

வைச்சிவை பதினெண் மாத்திரை யாமே. 

(6) 

(௬) 

(a) 

OwlOwlOw|OwlOwlOwf{ouwjow|] 

wor-DA, 

சிங்க லீலைகோல் இரிதிகை சுழிகேர் 
மங்கள மானே மாத்திரை மூன் றரை. 

1௦௦௦1 மா-நஇ, 

கந்தற் பன்கதிர் மதிகா லிருபிமை 
வந்த பாகத்தின் மாத்திரை யாமே, 

00௦1டிட மா-௬. 

சிங்கவிக் இரமஞ் சிலைபுரகேர் மின்கால் 

பங்கமில் சாபமின் பதினாறு மாத்திரை. 

ட பூடி|ஒ[ட.ஒ words 

(௮) 

(௬) 

6) 

(8௪) 
  

௭... நயனம்-கண். கண் இரண்டாதலின் 

என்றது இரு சுழிகளையுணர்த்தி கின் மு. 
நயனசக்கசம்
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சிரங்கஞ். செவ்வே செகணமுயி சாகு 

மேரங்கொள் மானே யெட்டே மாத்திரை, 

((டஒ|] மா-௮ (2௨) 

0(டி1ஓ) 5 

இரத லீலை யிருநேர் சிலையிணை 

சரச மொழியாய் சண்முக மாத்திரை. 

(॥டிபூ மா-௬ (dB) 

ஆரங்கங் கதிர்மறை யருற் சிலையே 

வார்தங்கு முலையாய் மாத்திரை நான்கே 

0000 4 மாஃச . " (de) 

uls@ po மிருகண் பகரிரு நேர்சிலை 

யரிக்குழல் மானே யஞ்சே மாத்திரை, 

oolls, மா௩டு (6) 

பிறத்தி யாங்கம் பிணைசிலை யகண 

மழமத்துணை விழியாய் மாத்திரை யெட்டே, 

44141 wr - (Dee) 

கெசலீலை மூன்றுகேர் Gomes srora 

இசையு நாலேகால் மாத்திரை யாகும், 

11] மா-சவ,' (a) 

இரிபின்னங் கால்கலை சேர்பணி யாகும் | 
aide குழலாய் ஆமே மாத்திரை, 

॥புஒ மா-௬. (idan) 
  

De சண்முகம் என்றது இங்கே ஆறு என்னும் எண்ணைக் 
குறித்தது. ் உ ல:
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வீரவிக் ரம மிருகா லிருசுழி 

வார மிக்கசிலை மாத்திரை யஞ்சே, 

1[00ட மா-டு, 

அன்ன லீலைகா லம்பொற் றமிரண்டினும் 

இந்நிலம் இரண்டரை மாத்திரையாமே, 

HH wr-2@. . 

வன்ன பின்னம் மதிகதிர் கணைசிலை 

நன்னிலம் புகழும் நாலே மாத்திரை, 

001. மா-௪. 

இராச சூடாமணி யிணைக்கண் ஈகணம் 

இருமதி கோல்பிமை யெட்டே மாத்திரை, 

௦0௦111௦௦10 மா-௮, 

அரங்கத் தியோதன மொருசிலை சககணம் 

வரந்தரு சேஷன் மாத்திரை பத்தே, 

டுடிடி[ஓ மா-ம், 

இராச தாளங்் குருமின் னிணைமதி 
பராசர்வில் லம்புயிர் பனிரண்டு மாத்திரை, 

ஏ.ஒ௦௦டி1ஒ மா-௰௨, 

சங்கவிக் இறிடத மிணைநேர் பணிசிலை 
பூங்கவன் கணைசிலை புலிதம் பில றயுயிர் 
பங்கமில் மாத்திரை பதினெட் டாகும், 

11ஒடி|டுஒட் ஓ மா-ம௰௮, 

வன்ன மாலி மறைசுழி யிருகோல் 
இன்னகொம் பிணைகுரு வேமே மாத்திரை, 

00௦0001100 மா-௭, 

22 

(a) 

(2.0) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(om)
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ச.துர௩் தகணஞ் சந்திர னிணையுயிர் 

- மதுரமொழி மின்னே மாத்திரை யெட்டே, 

ட1100ஒ மா-௮, (௨௭) 

இ.றிதியச் சரவன்னஞ் சேர்கோ லொருவீழி 

யறிவிருகேர் வக்ர மாத்திரை யஞ்சரை, 

ட 1100 மா-௬இ. (௨௮) 

மிச்சிர மும்மதி விழிமேற் நுடியும் 

௮ச்சமில் மும்முறை யாருயிர் சிலைமதி ' 

மெச்சிரு சிலையிணை நேர்பிறை யுடனே 

வைச்?ிரு பதுதான் மாத்திரை கால்குறை, 

000g 000m 000m 4,004,414 wr-D%ss (2%) 

அரங்கப் பிரதிபக மரிய தகணம் 

பரஞ்சிலை கணைபணி பத்தே மாத்திரை, 

ட11பு1ஒஓ or—i. (mw). 

அன்ன நாதங்கோ லாருயி ரிருசுமி 

பின்னுறு புலிதம் பெறுமெட்டு மாத்திரை. 

| 9009 wr—s, (௩௧) 

சிங்க காதஞ் சிறுகோ லிருகுருச் 

தங்குநேர் தனுமாத் திரைதா னெட்டே. 

1புடு1டி மா--௮. (௩௨) 

மல்லிகா மோதகம் வருமிரு காலுடன் 

நல்ல மறைசுழி நாலே மாத்திரை, 

11௦௦௦௦ மா--௪, (௩௩) 
    

௨௯. கால்குறைய இருபதுமாத்திரை ; அஃதாவது பத் 

தொன்பதே மூக்கால் மாத்திரை,
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சரப லீலை சரமிணை நாற்சுழி 

வருமிரு கணையுடன் மாத்திரை யாறே, 

11000011] wr-&. (௩௪) 

அரங்கா பரண மொருகணை யகணமின் 

உரங்கொள் விழியாய் ஒன்பது மாத்திரை, 

11டிடிஓ மா-௧. (௩௫) 

துரங்க லீலை தணைதுருதங் கோல் 
Gor Ba வருமாத் திரைதா னிீரண்டே. 

௦0௦] மா-உ (௩௪) 

சிங்க னர்தன் செழுஞ்செற் றகணமின் 

துங்கங் கால்சிலை சுழிவிழி தசணமின் 
புங்க நேர்மின் பசணம் புட்ப பதம் 
இங்கெ முடனா லெட்டே மாத்திரை, 

t,t,1a14,004,4lal@411+ மா-௩௨. (௩௭) 

செயத்திறி தாளஞ் சிலைபுர மூன்றோ 

டியற்கணை யிரண்டுட ளெட்டே மாத்திரை. 

டடபு11 மா-௮, (௩௮) 

விசையா னந்தம் இணைகால் மகணமோ 

டிசையார் புலவீர் எட்டே மாத்திரை, 

1]புடுபு மா-௮, (௩) 

பிரிதி தாளங்கோல் பின்கால் மதி(௧.இ)ர் 

இரிதிகை மாத்திரை செப்பினர் புலவர். 

1100 மா-௩, (சம) 

  

௩௯. விசையானந்தம் என்ற பெயருடன் ௪௪-ம் சூத்திரத்திலும் 
ஒரு தாளம் கூறப்பட்டுள்ளதனை நோக்கின் இவ்விரண்டில் ஒன்றின் 
பெயர் வேறுக இருத்தல் வேண்டுமென்பது புலனாம், 

Ph. இரிதிகை-- மூன்று.
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துதிய கங்கோல் துலங்யெ கதிர்பின் 

மதிவரு மிரண்டு மாத்திரை யாமே, 

100 wr-o, , 

மகரநீ தநீ துணை வட்டம்கேர் புரஞ்சிலை 

_ தகரமென் குழலாய் சண்முக மாத்திரை, 

் 00111ட மா-௬. 

கீர்த்தி கால்சிலை பணிவில் கோல்மின் 

நாற்றிசை புகழும் கான்மூன்று மாத்திரை, 

1டு உடி]ஓ மா-ம௨, 

் விசையா னந்தம் விடம்வில் லுயிர்பிமை 

யிசையார் புலவீ ரிதுபத்து மாத்திரை, 

ஒட ஒட மாம். 

செயமங் கலஞ்சரங் கோல்?லை யிருசரம் 

நயமிகு பிறைமாத் இரைநா லிரண்டே, 

11ட1]டு மாஃ௮, 

இராசவித் தியாதரம் லகுக்குரு விணைசுழி 

தராதலம் புகழுஞ் சதுமமை' மாத்திரை, 
14,00 wr-s, 

ACTA மட்டஞ் சகணஞ் சுமிமறை 
வாரார் முலையாய் மாத்திரை யாறே, 

11,௦௦0௦ மா-௭, 

பிரகாச மட்டம் பின்னிரு கோல்கணை 

இறவாப் பகண மேமே மாத்திரை. 

Libel] மா-௭. 

(௪௧). 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪ட) 

(௪௬) 

(௪௭) 

(௪௮) 

  

Fe. 1 சதுமறை- இங்கு கான்கு என்னும் பொருளது.
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செயதாளம் விற்கோல் சலைகணை யிருவிழி 

பயமாம் பாம்புடன் பத்தே மாத்திரை, 

14,100 மா-ம், 

குடுக்கஞ் சுழிகண் கோலிணை யாகும் 
வடுப்படும் விழியாய் மாத்திரை மூன்றே, 

001] மாஃ௩, 

நிச்சா ரூபகங் கோல்சரம் வீராமம் 

கச்சார் முலை யிரண்டேகால் மாத்திரை, 

LH wr-~oa. 

இரீடை இதஇிரி ளெர்விழி தானே 

உறுதியா மாத்திரை யொன்றே காலே, 

Oo மாவ, 

திரிபங்கி தாளஞ் செகணஞ் சிலைதான் 

அறியும் புலவீர் ஆறே மாத்திரை. 

le, li, மாஃக, 

கோகுலப் பிரியங் குருக்கோல் புலித 

மாடு மாத்திரை யாறென வாமே, 

t,1Q wires, 

சிரீசர்த்தி தாளஞ் சேர்தக ணங்கணை 

வருசீர்த்து பெற்ற மாத்திரை யாறே, 

டுடு1] மாஃ்௬ 

als gion வலிக்கு வேள்சிலை காற்சுமி 

வந்தபின் குருவுடன் மாத்திரையாமே, 

டி௦0௦0௦0௦ட மாறா 

(௪௯) 

(66) 

(Gs) 

(69௨) 

(6௩) 

(௫௪) - 

(66) 

(௫௬)
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௪மதா எம்வர லிருகோ லிருசுழிக் 

_ கமை விராமம் மூன்றேகால் மாத்திரை, 

1100 urna ப (௫௭) 

நந்த னிருகேர் ஈற்சுழி யிணையுயிர் 

அந்தமா மானே யாழே மாத்திரை, 

1100@ மா-௬, (௫௮) 

. உத்திக் கணமே ஒளிரிரு கணைபிறை 

வைத்திடில் நான்கு மாத்திரை யாமே, 

11பூ மா:ச 165) 

டேங்க தாள மிருசிலை ஈடுகேர் 

ஈங்க ணுறைமாத் திரையைக் தாமே, 

பு1பு மாடு _ (௬௦) 

வன்னமட் டிகைகால் கோல்மதி கதிர்நேர் 

அன்னவட் டந் துணை யஞ்சே மாத் இரை. 

1100100 wr-@ (௬௧) 

அபினந் தனங்கால் கதிர்மதி நேர்சிலை 

கபிலர்சொல் மாத்திரை கற்ப தருவே. 

1௦01ட மாடு (௬௨) - 

அநீதரக் கரீடை யமர்திரி மமிகளொற் 

றிக்திரன் மாத்திரை யெழுகா லாகும், 

00௦0௦௦ மாஃகஷ (௬௩) 

  

௬௨. கற்பதரு-- இங்கு ஐந்து என்னும் பொருளில் வழங்கப் 
பட்டது,
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மல்ல தாள மறைலகு சு. ழிகணொற் 

றல்லணி குழலாய் அஞ்சேகால் மாத்திரை, 

1111௦ மர-டுவ (௬௪) 

இபக மிணைமதி சேரிரு கோல்சிலை 

மேவிணை மாத்திரை யேழது வாமே, 

0011புபூ மா-௭ (௬௫) ” 

அனங்க தாளம் அம்புயிர் சகணமின் 

இணங்க வருவனபன் னொன்றே மாத்திரை. 

1ஓ1]1][டிஒ மாஃம்க (௬௬) 

விடம மறைசழி விராமம் நடுக்கடை 

நடமிடு மப்படி, நாலரை மாத்திரை. 

௦0௦0௦௦(0000௦) wr—FGQ, | (௬௭) 

நாந்தி யிருகோல் ஈயன மிணைலகு 

வாய்நீத யகண மாத்திரை ஈவமே;. 

119011டட மா-&, (௬௮) 

குந்த தாள மிருகோ லிருகணை 

யரீதம் பிழயைவரு மாமே மாத்திரை, 

1111டி மா--௬, (௬௬) 

முகுந்தன் கோலிரு மதிகேர் பியையொடு ' 

பகுஞ்சொஜற் புலவீர் பஞ்சமி மாத்திரை, 

10014, wr—q. (a) 
  

௪௮, கவம்--ஓன்பது. 

எற, பஞ்சமி--ஐந்து,
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எக்க தாள மியற்சுழி யொன்றும் 

மிக்கரை மாத்திரை மேவிடு மதுவே, 

௦ மா-இ, 

பூரணகங் காளம் பொற்சுமி மறைகேர் 

மாரணம் பொருசிலை மாத்திரை யஞ்சே, 

00௦0௦௦1ட மாறு. 

கண்டகங் காளங் கண்கழி யிருபிறை 

யண்டர் தவமா மஞ்சே மாத்திரை. 

௦௦டட மாரு. 

சமகங் காளம் தனுவிரண் டொருகணை 

யமரர் புகல்வது மஞ்சே மாத்திரை. 

(படி1) 1டிபு மாஃடு, 

விடமகங் காளம் விண்புகழ் யகணம் 

மடமயில் மானே மாத்திரை யஞ்சே. 

li, மா-டூ, 

சதுர்தாள மோர்சிலை சந்திரன் முச்சுமி 

மதுச்சேர் குழலாய் மாத்திரை மூன் றரை, 

ப0௦௦ மா,-௩இ, 

டோம்புளி யிருகோ லுடன்கணை விராமமொ 

டாம்புகழ் மூன்றே கால்மாத் திரையே, 

11114 மாவ, 

அபங்க தாளம் அம்புயி ரெனவே 

இபங்கொள்மாத் இரைரசா லென்றனர் புலவர், 

[ ஓ. மா-௪. 

(௭௧) 

(௭௨) 

(௭௩) 

(௭௪) 

(எட) 

(௭௬) 

(௭௭) 

(௭௮)
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இராசவங் காள மிருசிலைக் குட்கணை 

தராதலத் திருகண் சஷ்ட்டி மாத்திரை. 

ப1ப0௦௦ மா-௭, ௪ 

இலகு சேகர மியற்கோல் விராமம் ' 

உலகர்புகழ் மாத்திரை யொன்றே காலே, 

[? மா.கவ, 

பிமதாப சேகரம் பணிகண் சுமிதுடி 

நறவாரு மாத்திரை காலே காலே, 

ஒ௦௦ மரவ, 

செகற்சம்பை தாளஞ் சிலைசுழி. கண்கிளர் 

முகத்திரு மயிலே மூன்றேகால் மாத்திரை. 

ப௦0௦ மா-௩வ 

துருத சேகரம் தொல்சுழி விராமம் 

வருவது முக்கால் மாத்திரை தானே, 

Q LT es 

ச.துமுகன் பிறைகால் தனுவுயி ராகும் 

மதுவணி குழலாய் மாத்திரை யெட்டே, 

Lt, ly @ மா-௮ 

பின்ன சதுமுகன் பெரும்பணி யொருகோல் 

மன்னரி புவியீர் மாத்திரை நான்கே. _ 

@ | மா-ச 
  

98%, சஷ்ட்டி--ஆறு, 
28 

(a) 

_ (9a) 

(௮௧) 

(ao) 

(௮௧) 

(௮8) 

(10)



178 

சம்பை மட்டஞ் சரிகண் துடிகோல் 

இம்பர்சொல் மாத்திரை யிரண்டே காலே. 

0௦1 மா-௨வ 

பி,மீதி மட்டம் செகணம் பிறையுடன் 

இறுதி யிருநே ரெட்டே மாத்திரை. 

1டு1ட11 மா-௮, 

திறுதிய தாளஞ் செப்பிடில் முச்சுழி 

இறுதி யிரண்டுமொற் றிண்டே மாத்திரை, 

00௦00 மாஃ௨ 

வசந்த முக்கோல் வக்கிர மிருபிறை 

யிசைந்த மாத்திரை யிருமான் கொன்றே, 

lily மாஃ-௯, 

லளிதஞ் சுழிவிழி காரணன் விற்கணை 

நளினப் புலவீர் நாலே மாத்திரை, 

00௦ட்] மாசு, 

இரதி தாள மிலகு சிலையே 

வரத ருரைத்தது மாத்திரை மூன்றே, 

ட்டி மாக. 

கருணை யதியே கண்ணொரு நான்கே 

வருணர் புகழும் மாத்திரை யிரண்டே. 

00௦00௦ மாஃ௨ 

(௮௬) 

(௮௪) 

(௮௮) 

(௮௧) 

(ai) 

(௬5) 

(௬௨)
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சட்ட தாளம் சட்சுமி யாகும் 

மட்டவிழ் குழலாய் மாத்திரை மூன்றே. 

000000 மா-ட (௬௩) 

வர்த்தனர் துவித மதிகோ லுயிரே 

அத்த ர௬ுரைத்ததும் அஞ்சே மாத்திரை, ' 

001 மா-ஃடூ (௯௪) 

வன்ன மஇர௫ேர் வாளி யீருயிர் 

எந்நிலம் புகழு மெட்டே மாத்திரை, 

11]ஒஓ மா-௮ | (%@) 

இராச காராயணன் இருமதி செகணம் 

இராமன் சிலையுட னேழு மாத்திரை. 

௦00௦1பு1ட மா-ஏ (௬௬) 

மதனன் சிலையுடன் மதிகதி ராகும் 

வதனத் திருவே மாத்திரை மூன்றே, 

4,00 மா-௩ | (௬௭) 

பார்வதி லோசனம் பான்மதி துருதம் 

வேறிரு காலுடன் விழிசுமி தகணங் 

கூறு நகணங் கொண்டபின் பகணம் 

ஏறிய மாத்திரை யீரெட்டாகும், 

10011௦௦டுபு1111 மா-ம௬ (io) 

காரு முச்சுழி கண்மேல் விராமம் 

ஏருள மாத்திரை யிரண்டே. காலே, 

௦0000௦ மா-௨வ. (௧௯) 
  

௫௮, ௦0௦110௦டட1111ட11
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ன் தனமே சீர்ப்பக ணம்பணி . 

யீனக் தாரா தேழே மாத்திரை. 

பு 11 மா-£. 

சயனிரு கேர்சிலை சாரிரு கோல்சுழி 

அயன்மொழி மாத்திரை யாறரை யாமே, 

114110 மா-ஃ-௬இ. 

லயதா எஞ்சிலை கோல்சுழி யெனவே 

மயல்சேர் முலையாய் மாத்திரை மூன் றரை. 

4,10 மா-௩இ, 

விங்கோல் (கணை)9லை விளங்கிருசுழி யுயிர், 

உலகம் புகழ்வாரி யுள்ளது மாத்திரை. 

1ட00ஒ மா-௭, 

லளிதப் பிரியஞ் சகணங் கோல்சிலை 

எழுதச் சொன்னோ மேழே மாத்திரை, 

lli,ls, wr-a, 

தகண நகணம் பகணம் இருபிறை 

யிகமுள மாத்திரை யீரெட் டாகும், 

டட 1111டி!1டிடி words, 

இலக்குமீ சன்கண் சுழியொற் றிருகணை 

அலக்க மில்பணி யாறேகால் மாத்திரை, 

Ooll® wmr—asrAai. 

(mr) 

(ஈக) 

(ஈ௨) 

(we) 

(ஈச) 

(76) 

(ara) 

  

ஈ௩. வாரி--கடல் ; இங்கு ஏழு என்னும் பொருளில் வந்தது
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இராச வர்த்தன முச்சுழி பிற்றுடி 
யிரேகையொ டிரண்டே முக்கால் மாத்திரை, 

௦௦ய] மா--௨ஷ, . (a) 

பெத்தா பரணங் கோல்பணி நேர்பின் 

வைத்தா ரகத்தியர் மாத்திரை யஞ்சே. 

1ஓ] மா-ஃரு, (ara) 

நூற்றெட்டுத்தாள த்துக்கு மாத்திரையும் லட்சணமு முற்றும். 

கலித்துறை 

இசைநா டகத்தொழி லேமுதல் யாவைக்கு மேத்றலயம் 

விசையாய் வீரித்தோத நாற்றெட்டுத் தாளம் விரித்ததுவே 

இசையாரக் கற்பவர் கேட்பவர் கல்வீயுஞ் செல்வமுஞ் சேர்ச் 

தசையாமல் வாழ்வார் அகத்தியன் சொற்றசொல் அம்புவிக்கே,
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அன்னியதாளம் 

அன்னிய முகுந்தன் ஆரணம் வருசுழி 

பின்முன் வருவது பியறையென வுரையே. 

00004, .மா-௬, 

அபங்க மொருகோ லாருயி ரொன்றே, 

1 மா-௪. 

சமதுரு தந்தா னிணைவிழி விராமமிங் 

கமைவன வொருகேர் லாகிஙிற் பதுவே, 

Ow 1 மர-௨வ 

தோர்த்தி மட்டர் தொடர்ந்திரு கோலும் 

ஆர்த்திரு வக்கிர மம்பிணை யாகும், 

11டிடி॥ மா-௮, 

இரதி தாளம் லகுவக் கரமே. 

le, மரக, 

மகபதி யிருசுழி வக்கிர முன்பின், 

4,001, wr-@. 

வருண ர தியிரு வாளிவக் கரமொடு 

மருவிணை புலித மடுத்துஙிற் பதுவே, 

1]டிஒஓ மா-ஏ, (8) 

மகரஞ் சு. ழியீணை வக்ர மொன்றே, 

௦ ௦ ட மசத, 

(a) 

(௨) 

(௨) 

(௪) 

(ட). 

(௬) 

(௭) 

(௮)
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வீர தாளம் வில்மூன் ரொருகணை 

யார வொருவிழி யம்பிணை யிருவிி. . 

புடிடி10110௦ wr—dg. . (%) 

சிந்தை தாளஞ் சிலையொன் றிருகணை 

அந்த முயிரே யடுத்துறிம் பதுவே. 

டி1]1ஓ மா-௮, (மா--௭) (6) 

செனகதாளஞ் செழுங்கணை nen our 

டணையு மிணைவில்லம் பிணையெனவே 

முனையும் பிறைதான் முத்தமி மாமே. 

Llllygllewe, wor—de, (0s) 

இலக்குமி தாள மிருசுழி துடி.பின் 

- அச்சர மிரண்டுட னாருயிரொன்றே, 

Owll@g மா--௬வ, (ie) 

இராக வர்த்தன மிருசுழி பின் துடி. 

ப.ராவீ யொருகோல் பரர்.துயிர் வருமே, 

0001 மா-ருவ, (dn). 

செகதங் கோல்சிலை செழுங்கணை யிரண்டுட 

னகமதி யிணைசே ராருயி ரொன்றே, 

1பு1100ஒ மா--௬, ் (6௪) 

அதிவேத தாள .மார்பிழை மூன்றோ 

டொருகேர் வக்கிர மிரண்டிணை விழியே. 

444144500 wr-we. (0@)
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லீலா.தாளஞ் சுழிகோ லோருயிர், 

QO | ஓ மா,-௪இ, 

செனன தாளஞ் சேர்கோ லாரணம் 

தனுவொன் றிருகோல் சார்குரு விரண்டே. 

11110 11டடி மாஃமி௨, 

லக்குமண தாளங் கோல்மூன் றிணைசுமி 

மிக்க புரங்கோல் விழியிணை நேருடன் 

ஓக்கு மிருசு.மி கோல்விழி யிணைரேர், 

LLIOOLIIOOLOOIOO!L மா-ஃம்௩, 

மத்தாவண தாள மம்பிரண் டோருயிர் 

ஓத்த விருகோ லுவக்குமென் றனரே, 

1111, wr-a, 

விசார ச.துரண மேலிரு குருவு 

"மறை கோலோருயிர் வகுத்தன ரிதற்கே. 

டபு1111ஓ worms. 

விருஷப சங்கர னோர்கோ லோருயிர் 

இசையு நேருயிர் இணைச்சரமெ ஸனுமே, ' 

1ஓஏ1]ஓ!] மாம், 

உட்செப தாள முயர்சர முன்பின் 

அச்சமில் நடுவிழி யாகு மென்ப, 

01 மாஃ௨இ 

(da) 

(89) 

(5௮) 

(de) 

(2.0) 

(௨௧) 

(62)
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வங்காள தாள மாங்குரு நேர்குருத் 

தங்கு மிணைவிழி சாருமென் றனரே, 

114,00 மா-௬ 

மங்கள தாளம் விழியிணை யொருகேர். 

௦௦1 மா-௨ 

பிரமதாள ஞ்சுமி யின்மழை முன்பினொற் 

மம்மிணை துருதம் பிற்றுரு தர்.துடி 
வம்மிரு-கொம்பொடு வருஞ்சுமி யொற்மே. 

௨0000000௦0 Wi-h 

அ௮ந்தரங் இறீடை சுமிமூன் மிறுவாய் 

வந்தது மிராமம் வருவது மீதே. 

0௦௦ மா-கஜ 

இரிடை தாள மிருசிலை ஈடுநேர். 

பு1ட மா-டூ 

பூர்வதாளம் 

ஓ1ட,1100டஒ௮1/ஒ/௦௦1டிபுபு 

lla flix மா-௩௮ 

பஞ்சதாளம் 

111100௦0000௦00000௦01/111 wr-is 

பஞ்சகும்ப தாளம் 

100!00000010000I0000001 

00001 மா-௰௭ 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௭)
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பிரீதி தாளம் 

ப11/410௦ல01114000011/00௦000௦ 

11111 மாஃ௨சஇ 

கில்கும்ப தாளம் 

1111 4௦வ1/ ப பப்ப ப் மாஃமிடுவ (சஜ) 

தாளவியல் முத்றிற்று.



செய்யுள் முதற்குறிப்பகராதி 

செய்யுள் பக்கம் 

௮ அவும்பாலன் 151 

+ அக்கினிகிலை 158 
அகமே புறமே 58 

அகரமுதல் ஒளகார 60 

அகரமுதலாய் 42 

அங்கஞ்சிரமு 33 

4* அங்காரகனிலை 157 

அச்சமற 163 

அஞ்சலெனு 51 

அஞ்சுகணு 163 

அஞ்சுமுபாந்திய 119 

Ht. Gane 22 

௮ண்டர்பிரான் ட. ரதத 

அத்தனாராலங்காட்டி, 121 

* அதிவேததாளம் 183 

+ அநீதகனிலை 158 
அந்தணர்சாதிக் 44 

அ௮ந்தணனே 78 

அந்தமுடி 33 
MESTER GOL. 174 

அந்தரங்க றிடை 185 

அந்தாளிக்கு றிஞ்சி 33 

அந்தியத்தப்பா 108 

அ௮ர்ரகாட்பொன் 88 

அப்புமேற் 3 

செய்யுள் பக்கம் 

* அபங்கம் 188 

* அபங்கதாளம் 176 

* அபினந்தனம் . 174 

அம்பரமுனிவர்கள் 123 
அமைக்கு நீடரங்கத் 29 

AUD MGT, OQ rH 48 
அர்க்கவுதயத்தி 70 
* அரங்கத்தியோதனம் 169 

** அரங்கப்பிர இபகம் 170 

* அரங்காபரணம் 171 

அரங்கெதுயரம் 26 

அரியதிருத்தாண்டவம் 90 

அரியென்றெழுத்துத் 44 

அரைக்கொள்றொன் 119 
அரையில் வீரலொன் 117 

அரையில் விராமங் 77 

*-அளகைவாழ் குபேரனிலை 150 

அறிந்திடுமந்த்ய 101 

அன்பிற்பூசனை 30 

* அன்னகாதம் 170 

* அன்னலீலை 169 
* அன்னிய முகுந்தன் 188 

* அனங்கதாளம் 115 

அனுவுக்குக் 135 
ஆங்கவனடம் புரிந்த 29 

  

* இக்குறியிடப்பட்டவை தாளத்தின் பெயர்களுமாகும் 

* இக்குறியிடப்பட்டவை தேவதை ரூப அவினயத்தின் பெயர்களு 
மாகும்.



செய்யுள் 

ஆடல் செய்யும் 

அடுமின்னாளின் 

ஆட்டையெடுத்து 

ஆண்டவயிரவி 

ஆதீமதத்துவம் 

ஆதாரம்பற்றி 

* ஆதித்தனிலை 

ஆதிதனக்காதியா 

ஆதிநடு 
ஆதிநடுவீ.றில்லாத 

ஆதியகமார்க்கவகை 

ஆதியலங்கார 

ஆதியனுப்பிரகாச 

ஆதியொருசாண் 

ஆதிலகுயகண 

* ஆதிதாளம் 

ஆமெனவிருந்து 

ஆவதுமங்கலத் 

* ஆரங்கம் 

ஆரமாம்பேதை 

* ஆரோகிதமட்டம் 

ஆறணியுஞ்சடை 
Mans 

ஆனபலமார்க்கம் 

ஆனவலக்கை 

பக்கம் 

27 

19 

124 

161 

34 

157 

134 

137 

142 

20 

134 

163 

132 

167 

91 

150 

168 

30 

178 

102 

99 

18 

85 

188 

செய்யுள் 

ஆனவெழுத்தொன்ப 

இசை நாடகத்தொழிலே 

இடக்கை வீரலசைதல் 

இடமலரோன் 

இடமுகத்தில் 

இடம் வலமேல்£ழ் 

இடுவதுபாந்திய 

இடையீடு 

இத்தாரணி 

இதுவிட்டங் 

இக்தளமுகாரி 

4 இந்திரனிலை 

இர்துரனோடக்கினி 

4. இந்திராணி நிலை 

இப்புவியெண் 

இமையவர்கோனவை 

இயலாகவிந்த 

* இரதலீலை 

* இரதஇதாளம் 

* இரததாளம் (௮) 
1 இரதி நிலைமை 

* இராகவர்த்தனம் 

+ இராகுவினிலை 
* இராச சூடாமணி 

* இராச தாளம் 

பக்கம் 

147 
181 
85 
84 
64 
78 

109 

55 
20 

104 
161 
153 
14 

156 
20 
32 

111 
168 
178 
182 
157 
183 
158 
169 
169



189 

செய்யுள் பக்கம் செய்யுள் பக்கம் 

* இராச நாராயணன் 179 உணர்ந்திடுமந்திய 107 

* இராச வங்காளம் 177 உணரேலகபந்தி 116 

* இராச வர்த்தனம் 181 உத்தமமிப்படி 108 

* இராச வித்தியாதரம் 172 * உத்திக்கணம் 174 

3 இராமனிலை 155 உந்தியிற்றோன்.றி 38 

இருக்கதனிற் 195 உபாங்கம் 33 

இருக்குவேதத் 50 - உமைஙிலை 154 

இருசரண 32 உ௨உயிர்மெய்யிரட்டு 

இருபத்துகாலங் 77 நூற்றெட்டு 41 

* இலக்குமி தாளம் 188 உயிருமுடம்புமாம் 41 

* இலக்குமீசன் 180 உலூலெண் 127 

* இலகுசேகரம் 177 உழைதலையில் 45 

இலவ்வரிமேவுந் 114 உள்ளாளம்விக்துவுட 40 

இன்பிலிரண்டு 110 உள்ளிலங்கங்கு 28 

இனியதவஞ்செய்் 186 * உற்கட்டிதமே 167 

இனியதேன் 29 உற்றிடுசங்கைக்கு 180 

FF OE 71 உற்றிடுவந்த்ய 106 

ஈசன் முப்பானிரண்டு 89 -- உறுவசிநிலை 156 

1 ஈசனிலைமை 159 உன்னல்காலே 72 

3 சசுவரனிலை 159 ஊர்வபதினொன்றும் 8 

ஈட்டுகுண்டலிப் 04 * எக்கதாளம் 176 
ஈராறுயிர் 44 எட்டஞ்சு Qt 

உகந்ததுரிய 118 ...எட்டுக்கணம் 80 

* உட்செபதாளம் 184 எடுத்துவந்தே 101 

உடனாருமந்த்யங் 114 எண்ணும்படி 164 

, உடையே உமையாளாய் 165 எழமுதிடுபாந்த்ய 109 

உடைமுலைரசூழ் 94 என்றனரந்தீய 105 

உண்டினிநட்டம் 103 என்னுமிரண்டு 118 

உண்மைதிகழும் 68 ஏ.துவெனில் 48



செய்யுள் 

ஏரேழரைக்கு 

ஐந்தருவேபோன் ம 

* ஐயனிலை 

ஐவகைப்பூதமு 
ஒத்தசமகிலை 

ஒன்றுக் துரியமொன் 

ஓங்குபுகழீசன் 

ஓங்குறுமந்தய 

ஓசையிலன்னபத 

ககரமுதலாய் 

ககர வொற்று 

கஞ்சமென்றுங் 

கஞ்சுளியும் 

SL.UB LEGS 

கடவுளரிறக்து 

கடி.யகண மிலவங் 

கடையமயிராணி 

* கண்டகங்காளம் 

கண்டமிருவிரலாய்க் 

கண்ணிமை 

கந்தமலர் சூடிய 

கந்தற்பன் 

கவுத்துவமுக்கோ 

4 கவுமாரிகிலை . 

கருங்காலிசெங் 

121 

110 

23 

117 

73 

42 

42 

165 

124 

143 

70, 94 

93 

176 

63 

72 

122 

167 

141 

155 

61 

190 

செய்யுள் 

கருங்காலி செங்காலி 

பக்கம் 

கஞ்சமமை 68 

* கருணையதி 

கருதுநூுயிரடைவே 

கற்றது கைமண்ணளவு 

கறுத்தகண்டமும் 

கறுத்தசட்டையும் 

SOT CF FSF UM UGS 

கன்னியிளம்பசு 

காஞ்சி திருக்கோவலூர் 

காட்டுகண 

3 காடுகாள் நிலை 

காண்பதிற் றெட்சண 

காணும் வராளி 

காதார்குழை 

காம்போதிதனாசி 

காரணமொன்று 

* காருக 

காலவிதமொன்பானாம் 

காலம்வேது 

காலால் ஈடப்பதெலாம் 

காலையில் தேவக்கரிகை 

காலையில் நந்தி 

காளமிடற்றினன் 

* எர்த்தி 

178 

148 

145 

124 

124 

83 

65 

143 

70 

156 
115 
161 
141 
162 
123 
179 

ஜி 
30 
24 
52 
29 

172



செய்யுள் 

* கரிடை 

* இலகும்பதாளம் 

* திறீடைதாளம் 

* குடுக்கம் 

குதடவென் 

* குந்ததாளம் 

குரவை வரியே 

குரல் சங்கு 

குரல் துத்தம் கான்கு 
குருநடுவி,ற் 
குலவியமரபு 

குறிப்பு,றஙின் றது 
குன் றவில்லி 

குன்றாக் கு,நிலைந் துங் 
கூறந்தியங் 

* கெசலீலை 

+ Gag Be 

கைமணிகாளங் 
கையார்பாசங் 

கொஞ்சுகிளி 
கொட்டாட்டுப்பண் 

கொண்டு வந்தொன் 

கொம்புபயங் 

கொழற்றலகு 

* கோகுலப்பிரியம் 

கோலாதியின் &ழ்க் 
கோவும் பசுப்பெற்றங் 

சங்கரன் 

சங்கு குயிலோடியானை 

சச்சபுடமுதலா 

173 

186 

185 

173 

87 

175 

93 

47 

48 

80 

27 

115 

90 

49 

103 

168 
158 
66 

136 

16 
166 

101 
80 

71 

173 
95 
61 

47 
21 

191 

பக்கம் செய்யுள் 

* சச்சரி 

* சட்டதாளம் 

சதிர்திகழ் ஈவ்வினி 

* சதுமுகன் 

* சதுர்தாளம் 

* சதுரம் 

சந்ததமும்புரியும் 

சந்தனக் 

சர்இரசூரியன் 

4 சந்திரனிலை 

* சம்பைமட்டம் 

* சம்பொற்கேட்டம் 

* சமகங்காளம் 

* சமதாளம் 

* சமதுருதம் 
* சயன் 

* சரபலீலை 
சரமேதலகப 

சரிகமபதஙி 

ச.ற்பன 

* சற்பிதா 

4 சனிதன்னிலை 

* சாசபுடம் 

சாதிவருஞ் 
சாந்திவிநோதம் 

சாமவேதத்தி 

1. சாமுண்டிநிலை 

சார்ந்திடுந்தாளத்திற் 

சாற்றியகண்டப் 
சாற்றுமிருகரமுச் 

157 

178 

166 

176 

174 

182 

180 
171 
118 
49 

166 
158 
166 

23 
93 

125 
156 
89 
97 
86



செய்யுள் 

* சங்கநாதம் 

** சிங்கலீலை 

* சிங்கவிக்செமம் 

* ஏங்கவிக்கி றீடி.தம் 

சிங்களஞ்சோனகம் 

* சிங்கனந்தன் 

* தந்தைதாளம் 

சிரபேதம் 

* சரி£ர்த்திதாளம் 

+ எர்வராடிகிலை 

* எரங்கம் 

சராகம் 

சிரியகோ மூத்தஇரிகம் 

சிரு ற்றவக்த்ய 
சீருறுபேரிகை 

சீரொத்து 

* எனந்தனம் 

சுத்தமறையோர்க்காஞ் 

சுத்தமிகுதேசி 

சுழிகொம்பு 

சுளியிலேயுகார 

சுளியிற்பரமவணுத் 

சுற்றளவு கால்விரலாஞ் 

சூருலவுவங்காள த் 

குழுங்குரல் துத்தம் 
* செகதம் 

செகம் வானளவோர் 

* செகற்சம்பைதாளம் 

செங்கமா மேற்கு 

170 

167 

167 

169 

143 

171 

183 

139 

173 

155 

168 

52 

73 

120 

56 

71 

180 

54 

64 

72 

86 

னி 

68 

52 

49 
187 

135 
177 
144 

192 

பக்கம் செய்யுள் 

செய்ணைக்கணு 

செய்திடை நிலை 

செய்தே யெழுதி 

செய்யவிரு 

செயதாளமர்மம் 

* செயதாளம் 

* செயத்திரீதாளம் 

* செயமங்கலம் 

* செனகதாளம் 

* செனனதாளம் 

4 சேட்டைகிலை 

சேயாறுதெற்குத் 
சேர்ந்தவமையி 

சேரும் நடுக்குருவே 

சேருமதர்வண 

சேருமுபாந்தய 

சேருமேகாங்கந் 

சொல்லிடுஈற்றோல் 

சொல்லுங்கசதந 

சொல்வனவந்த்ய 

சொற்பரவு கணமெட்டுக் 

சோத்திரக்கருவி 

* டேங்கதொளம் 

* டோம்புளி 

தக்கத்தக்கட 

தக்கேசி காந்தாரங் 

தீக்கை குடுக்கை 

தகணரககணம் 

தட்டிரவி தாழ்மதி 

பக்கம் 

28 

26 

99 

17 

87 

173 

171 

172 

183 

184 

155 

144 

100 

132 

126 

117 

95 

66 

43 

118 

79 

45 

174 

176 

141 
53 

57 
180 

63



செய்யுள் பக்கம் 

தண்ணா ரறுகோடிதமி 137 

தண்ணுமைதக்கை. 57 

தண்ணுலவு சீராகத் 51 

தநீதிடுமநீதிய 116 

தீருசதாசிவனோரைந்து 87 

தீருசதுராங்கப் 97 

தீற்பண 167 

தற்பரமாய்ச் 2 

தனா? வங்காளங் 52 

தனித்திடத்தேறு 116 
தாக்கினான் மத்தளத்தைத் 65 

தாக்குவிரல் 77 

தாண்டவம் நிருத்தம் 93 

தாத்தெயெனத் 6 

தாபித்துமுத்தத்தைத் 98 
தாராகணஞ்சேர் 140 

தாளத்துக்குணர்வேது 87 

தாளத்துவட்டர் 67 

தாளம் எ.றிமணி 67 

தாளமிரண்டெழுத்தின் 86 

தாளமுதல் மானக் 22 

தாளமைம்பதாம் 94 

தானெடுத்தாட்டுவிக்குக் 104 

இக்லொபத்தாரணன் 29 

இகழ்வலத்தோர்பர்தி 116 

* இரிபங்கதொளம் - 175 

* இரிபின்னம் 168 
திருதீதியவாம 115 

193 

செய்யுள் பக்கம் 

“ திருமகள் நிலை 154 
திருமகள் மருவரங்கத் 28 

திருமாலயனும் 194 

* இறிதியச்சிரவன்னம் 170 

* தஇறிதியதாளம் 178 

இதிலுயிரீராறு 148 

* இபகம் 175 

துடிகோலீசான 88 

துடிமேலிற் சொல்வட்டம் 82 

துடியொன்றொரங்குல 77 

துடிவருணன் 79 

துணுக்குச் 141 
* துதியகம் 172 

* துரங்கலீலை 171 

* துருதசேகரம் 177 
துருதவரிக்கொன் 119 

துற்றவுயிர்க்குறிலும் 43 
துறக்கமதிவான் 150 

துன். றுந்துடிகால் 74 

துன்னுமுபாந்திய 118 
தரவையால் 24 

தெக்கணமெட்டுத் 82 

தெண்டபரதந் 143 

தெரிந்திடிலிச்சங்கை 106 

தெருத்தொறும் 113 

தெள்ளுபுனலாடிச் 27 

தென்றல் வடிவுஞ் 88 

தேசிகெசலீலை 173



செய்யுள் 

தேசியொத்துக் 

தேடுதற்கரிய 

தேமேவுகின்ற 

தேர்மாமணி 

5 தேவர்கள் நிலை 

தொல்புவிக்குள்ளது 

* தோர்த்தமட்டம் 

நட்டுவ ற்கு 

நட்டுவனே 

நடுவிலகு வந்தால் 

** நந்தன் 

நந்திமலைமேற்கு 

நந்திவலமத்தளமாம் 

நரம்பொடு குழலே 

நாட்டியத்தை 

நாட்டுகவந்தய 

நாட்டுமுத்திரமேற் 

நாதம்பகர்விந்து 

* நாந்தி 

4 நாமகள் நிலை 

நாராயணனே 

4 நாராயணி நிலை 

காலாநரம்பினுக் 

நாலுதிசையும் 

நாவலர் சொற்படி 

நான்முகனார் 

கானிலமுங் 

138 
27 
97 

151 

156 
104 
183 

164 
14 

133 
174 
144 

68 

15 

106 

28 

13 

175 

154 

155 

48 

22 

98 

59 

52 

194 

Use செய்யுள் 

* நிச்சா ரூபகம் 

நிசாளந்துடுமை 

கியமமும் 

4 நிருதி தன்னிலைமை 

நிலந்தருசங்கையை 

நிழல்வீரவிக்கரமம் 

நிறுத்துகவந்த்ய 

நிறையுயிர் முயற்சியி 

நின் றதோர்விஷ்ணு 

நூற்றுத்தொண்ணூம் 
4 நெடுமால் நிலை 

நெற்றிக்கும் 

நீக்கரிதாம் 

நீதியிரச்சு 

பணமே 

பகர்செய்யுள் 

பகருமோரா.றறைக் 

பச்சைவிராமம் 

* பஞ்சகும்பதாளம் 

* பஞ்சதாளம் 

பஞ்சலகு 

படியா.ற்ிறந்த 

பண்ணோர்பதினேழாம் 

பண்சேருமாகப் 

பண்பினிற்மெட்சண 

பத்தியடனே 

பந்தம்பன்னிருவர் 

பக்கம் 

173 

57 

117 

159 

105 

139 

117 

41 

31 

119 

153 

18 

85 

138 

132 

146 

109 

78 

185 

185 

135 

50 

53 

119 

51 

123



செய்யுள் பக்கம் 

பநீதம் வருணன் 74 

* பரிக்கறம் 168 

பரவு௫ன்ற 5 

பரவுசலமே 15 

பரவுசெம்பாலையிற் 54 

'பழமையேபாகஞ் 58 

பன்னியபாத் 12 

பன்னுமெசுரிம் 125 

பாங்குடையபூபாளம் 50 

பாட்டுவிக்கப் 9 

பாண்டிக்குமேல் 143 

பாதமலர் 19 

* பார்வதிலோசனம் 179 

பாரோர்வானோர் 138 

பாலுந்தெளிதேனும் 1 

பாவாய் பதின்மூன்று 21 

* பிரகாசமட்டம் 172 

பிரகாசமரங்காபரணம் 135 

* பூரமதாளம் 185 

4 பிரமனிலை 153 

+ பிராமிகிலை 155 

* பிரிததாளம் 171 

* பிரிதிதாளம் 186 

பிறத்தியாங்கம் 33 

* பிறத்தியாங்கம் 168 

195 

செய்யுள் 

* பி.றதாபசேகரம் 

Untatebe 

பி,.றிவற்றமுப்பத்து 

* பிறீதிமட்டம் 

பிழைசேர்பணிலச் 

* பின்னசதுமுகன் 

பீடமேசச்சபுடம் 

புட்பாஞ்சலி 

புத்தவமுத 

+ புந்திமிலைமை 

புயங்கந்தனக்கு 

புரிவரன் புராண 

புனைந்தவுபாந்திய 

பூதகரரிய 

பூமாதர் * சச்சபுடம் 

* பூர்வதாளம் 

* பூர்ணகங்காளம் 

பூரிகைநாககுரம் 

பூவிலயனும் புரந்தரனும் 

* பெத்தாபரணம் 

பக்கம் 

177 

118 

120 

178 
137 

177 

136 

136 

10 

157 

157 

27 

117 

35 

166 

185 

176 

67 

91 

181 

பெத்தையத்தியக்கைதொழு 192 

பெறவேயிதன்பலன் 

பேர்நீதுவருவாமம் 

பேர்காளுற்பவ 

பேசொடுமுறையே 

114 

96 

149 

65



196 

செய்யுள் பக்கம் செய்யுள் 

பேருக்துருத 107 மன்னவனையே 

4* பொதுவர் மகளிர்... மன்னியசர் 

நிலை 157 மன்னும் பிரமத்தில் 

பொழ்குமிழொன் 84 மன்னுமெசுர்வேதத் 

போற்றுமிரண்டாயிரத் 120 மாதவர்சொன்ன 

மகணமது 183 மாமணிதேர் 

* மகபதி 182 -* மாயேசுவரி நிலை 

மகரத்தினொற்றாுற் 39,49 மால்பாடும் 

* மகரந்தம் 172 மிக்ககுடிப்பிறந்தோன் 

* மகரம் 182 * மிச்சிரம் 

* மங்கள தாளம் 185 மின்னேயிதற்கிங் 

மஞ்சஞ்சுங்குழல் 125 * முகுந்தன் 

மத்தளஞ்சல்லி 51 முடிகாணாதானடிகாணா 
மத்தளசொருபம் 27 மூந்தத்தனியாது 

* மத்தாவணதாளம் 186 முப்பாணி 

* மதனன் 179 மூரசே நிசாளந் 

மதிகோலினந்திகம் 95 முழங்வயெராதந் 

மதிநதிச்சடிலர் 159 முழங்குஈன்னட 

ஆ மந்தாடஇனிநிலை 154 முன்னான்்மறைதேடரிய 

மருவிருக்குபாங்கு 58 முன்னமே சயந்தன் 

மருவுகுறிலாணெடில் 147 முன்னமே வீரவத் 

மருவுழுயிர்மெய் 43 முன்னைத்த போதனர்த 

* மல்லதாளம் 175 மூலமேவேதா 

* மல்லிகாமோதகம் 170 மூவகையாடலு 

மலரவன் சம்பை 51 மூன்றா முதற்கடவுள் 

மற்றுஙிகர்ச்சண்மேரு 96 மெய்.பினியக்கம் 

மஜஹையோன் திருமால் 589, 853 

மன்னவனே 8 

மெய்யுடம் புறுப்பொற் 

மெய்யே முகங் 

பக்கம் 

17 

57 

51 

118 

146 

156 

25 

11 

170 

103 

175 

140 

75 

13 

58 

65 

31 

138 

30 

26 

89 

163 

92 

60 

42 

42 

18



197 

செய்யுள் பக்கம் செய்யுள் பக்கம் 

மேயளேடூண் 55 வரைசேர்தலபந்திக் 116 

மேவிடுமக்த்ய 111 வரைவதிரண்டு 113 

மொழிரமுதற்காரண 4] வல்லதிவி மாத்திரை 73 

யாழ்வீணை 06 வலமேவி மேனின்றங் 115 

* லக்குமணதாளம் 184 வளமாகுமாடற்கும் 83 

* லயதாளம் 180 வளர்நீதயதஇக் 81 

* லளிதப்பிரியம் 180 * வன்ன பின்னம் 169 

* லளிதம் 178 * வன்னமட்டிகை 174 

* லிலாதாளம் 184 * வன்னமதி 119 

வகுத்ததிலோரறை 115 * வன்னமாலி 169 

வகுப்பு விலோதம் 140 வாக்கெயஞ்சீனந்தனம் 141 
* வங்காளதாளம் 185 வாய்த்தமலரிற் 55 

வங்கயங்கொம்பு 66 -- வாயுவினிலைமை 159 

வங்கியத்தின்னடி. 68 வாராய்கிமிட 70 

* வசந்த (தாளம்) 178 வாழிபரதவிதி 96, 165 

வசந்தன் சாமந்தம் 52 வாளிசரமங்கோல் 73 

வட்டங்கணைவில்லு 76 வானிலகுகேர் 149 

வட்டமதிதுருதம் 74 * விங்கோல் 180 

வட்டமிருசுழி 86 -- விசாகனிலை 153 

வடக்குப் பருமலையாம் 144 * விசாரசதுரணம் 184 

வண்ணமணிக்கட்டு 85 * விசையானந்தம் 171, 172 

வந்தனவேண்டிய 111 * விடம (தாளம்) 175 

வயங்கிய நிர்த்த 26 விடமகங்காளம் 176 

* வர்த்தனம் 179 விடுமரை மாத்திரை 100 

வரிக்குவரிதொறு 110 ** விந்துமாலி 173 

* வருணரதி 183 விக்துவிரதி 78. 

155 4 வருணன் தன்னிலை 159 -- விந்தைஙிலை



செய்யுள் 

1. விகாயகனிலை 
1 வியாழனிலை 

* விருஷபசங்கரன் 

விளங்கியமுத்த 

N விளங்குறு 

வீசியதேவக்கிரியை 

வீதிக்குவீ தி 

* வீரதாளம் 

* விரவிக்கிரமம் 

வெய்யவிராமம் 

ரிவ்யூ பீசஸ், திருச்சி, | 

198 

பக்கம். செய்யுள் . - 

153 

158 

184 

98 

117 

161 

108 

183 

169 

75 

வெய்யோன் புலி தீ 

4 வெள்ளி நிலைமை 

வேங்கை கருங்காலி 

வேங்கையுரித் 

வேத்திரத்தின் பரத 

வேதவிதியார் 

வேம்புபலாக் 

வைத்ததோர் தாளநீ 

வைப்பும்ளொச தாளத் 

வையமுழுதெண் 

பக்கம் 

70: 

158. : 

62 

13: 

164 

51. 

130 

88 

140 

51



ANNAMALAI UNIVERSITY PUBLICATIONS 
Note: A discount of 25% on listed prices allowed on all purchases from 

the Registrar. ‘Titles in Tamil indicate Tamil publications. 

The Department of History. 

Series Year of 
No. . Publication. Price. 

Rs, A. P. 
1. Bhoja Raja by Prof. P. T. Srinivasa 

Ayyangar 1931 1 8 0 

2. A History of Gingee and its rulers 
by Rao Bahadur C. S. Srinivasachariar 1943 4 0 0 

**3, The Nayaks of Tanjore 
by Rao Bahadur C. S. Srinivasachariar and 
Mr. Vriddhagirisan 1942 10 0 0 

774, Indian History-Q@éSuwi arer o) ் 
by Rao Bahadur C.-'S. Srinivasachariar and 
Mr. S. K. Govindaswami 1943 20 0 

5 Maratha Rule in the Carnatic 
by Mr. C. K. Srinivasan 1945 3 0 0 

6. The Dutch in Malabar by Dr. P.C. Alexander 1946 3 8 0. 

Hoysalas in the Tamil Country 

by Mr. 8. R. Venkataraman 1950 28 0 

8. Buddhism in Kerala 
by Dr. P. C- Alexander M. A; D. Litt. 1949 6 0 0 

9. Selections from the Orme Manuscripts 
_ Ed. by Prof. C. S. Srinivasacharya 1952 15 0 0 

10. The History of the Pear] Fishery of the Tamil Coast 
by Mr. S. Arunachalam M. Litt. 1952 3 80 

il. Mediaeval Kerala 
by Mr. P. K. S. Srivirarayan Baie 1953 6 4 0 

12. A History of the Kongunadu-Geraig am_@ 
வரலாறு நர 18௦ Bahadur C. M, Ramachandran 

Chettiar, B. A.; B, L.; F.R. G.S., 1954 

13. Madurai Vijayam, 
by Mr. S Tiruvenkatachariar In Press 

14, The oldest Chidambaram Inscriptions 
by Mr. S. R. Balasubramaniyam (Off-print) 1944 2.0 0 
  

* Out of Stock; 

** Journal Parts Containing these works will be supplied.
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ANNAMALAI UNIVERSITY PUBLICATIONS 

The Department of Economics. 
. 

Series த Year of . 
No. Publication» Price. 

Rs. A. P. 

1. Factory Labour in India 
by Prof. A. Mukhtar 1930 3 0 0 

2. The Madras Agriculturists Relief Act— 
A Study by Dr. B. V. Narayanaswami 
Naidu and Mr. P. Vaidyanathan நா. aA. 1939 

3. The Distributive Co-operatitn in India 
by Mr. V. G Ramakrishna Ayyar 1938 1 0 0 

**4 9 The Madras General Sales Tax Act 
by Dr. B. V. Narayanaswami Naidu and 

Mr. Thiruvengadathan 1940 2 8 0 

5. Report on the working of Prohibition in 
Salem by Mr. C. Jaganathachari, M. A; 
M. Litt. . 1939 

*6, Road and Rail Transport 
by Dr. B. V- Narayanaswami Naidu and 
Mr. S, R. N. Badri Rao 5 0 0 

ல . 

Ground Nut by Dr. B. V. Narayanaswami . 
Naidu and Mr. P. S, Hariharan 1940 2 8 0 

8. Text-book on Economics—Gur@erm srg sre 
by Prof. V. G. Ramakrishna Ayyar 1942 20 0 

9. The Economy of the South Indian Temple 
by Prof. V. G. Ramakrishna Ayyar 1946 2 0 0 

*10. The Indian Trade by Dr. B. V. Narayana 
swami Naidu 2 0 0 

11, The Sample Surveys on working of Prohi- 
bition in South Arcot District 

by Prof. V.G. Ramakrishna Iyer 1949 0 8 0 

**12. The Problem of Rural Credit in the Madras- 
Presidency by Mr. P. Vaidyanathan 1949 10 0 0 

  

** Journal Parts Containing this work will be supplied
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ANNAMALAI UNIVERSITY PUBLICATIONS 

The Department of Philosophy. 

Series Year of 
No. Publication. Price. 

௪ Rs A. P. 

“1. Nyaya kulisa by Atreya Ramanuja 
Ed: Prof. R. Ramanujachari and 

Mr. K. Srinivasacharya 1938. 3 8% 0 

x, Nitimala by Narayanarya 1940 2 0 0 
f 

#3, Naveena Tarkam—sofar sTealb 
by Mr. K. R. Appalachariar 1934 2 0 0 

*4, Educational Psychology- 
உள நூலும் கல்வி பயிற்றலும் 

by Prof. K. R- Appalachariar and . 

Prof. R. Ramanujachari | 1940 .1 0 0 

5. Theory of Knowledge of Saiva Siddhanta 

by Dr. V. Ponniah Ph. D. 1952 8 0 0 

6. Deductive and Inductive Logic-yorma mrev 

by Mr. S. Sivapadasundaram 1953 4 0 0 

Tirupanandal Endowment Lectures: 

1. Introduction and History of Saiva Siddhanta- 

1947 by Mr. G. Subramania Pillai, M.A.3 B. L. 1948 3 0 0 

2, Lectures on Saiva Siddhanta-1950 

by Mr. M. Balasubramanya Mudaliyar. 

B, A; B. L. 1951 160 

3. Lectures on Saiva Siddhanta-1948 

by Prof. R. Ramanujachariar M. A- 1952 1 40 

4. Lectures on Saiva Siddhanta-1951 
by Mr. K. Vajravelu Mudaliag B.A; L, T. 1953 5 6 0 

5, Lectures on Saiva Siddhanta~1952 ; 

by Mr. S. Sachithanandam Pillai B. A., L. T., In Press
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ANNAMALAI UNIVERSITY PUBLICATIONS 

The Department of Mathematics. 

Series . Year of 
No, Publication. Paint 

Rs. A Ps 
I. Text book on Algebra for Intermediate 

“இயற்கை கணிதம் 
by Mr. T. Govindarajan, M. A. 1949 5 0 0 

2. Trigonometry-Careo sen! gb 
by Mr. T. K. Manikavasagam, a 
M: Aj; L+ T,, 1949 7 0 0. 

3. Intermediate Geometry—autg.ay wovoll 1d 
by Dr. K. Rangaswami Aiyar 
M. A; M. Sc-, Phe D. 1950 2 8 0 

The Department of Physics. 
1. A Text-book on Physics-GuorGe mare . 

by Mr. R. K- Visvanathan Vol. I. 1941 ° 3 0 0 

2. Do 3௦1. 11, 1941 2 0 0 

3, Acoustics-sw&5 mel o7re)-Revised second edition 
by Mr, R. K. Visvanathan 1954 610 0 

4. Physics of Music by Mr. R. K. Visvanathan 1948 20 0 

5. Vignana Sirunool-efesesrar Fy gre 

by Prof. T. P- Navaneethakrishna M. A. 1946 012 0 
6. Instructions for Experiments in Practical 

Physics for Intermediate 1947 1 8 0 

7. Do B.Sc. 1947 3 0 0 
8, நஹ] ௦7 5௦1800௦2-தெரியற் செய்கை 

Te by Prof. T. P. Nava- 

neetha krishna M, A. Vol I. 1951 10 0 0 

9, Do Vol. Il. 1952 10 0 0 

10. Text Book of 1 கரப்௦வ நரல்௨-செய்முறை 
பெளதிக நூல், by Mr. S Sriraman, 
M. A; M. Sc. 1952 6 0 0 

The Department of Chemistry 
1. A Text-book on Chemistry 

நவீன அசேதன ரசாயனம் 
by Mr. N. Ananthavaidyanathan Vol. I. 1938 ் 00 

2. Do a Vol. Il. 1941 
3. Practical Chemistry for Intermediate 

மேய£6- செய்முறை வேதி நால் ் 
by Mr. P, L. Ramaswamy M: A. 1949 4 8 0 

ta
 

oo
 

ம



Series 
No. 

*]1. 

பூ 

ப் 

9. 

ரு Out of இலம் . Note: Titles in Tamil i 

ந் 

ANNAMALAI UNIVERSITY PUBLICATIONS 

The Department of Botany. 

Year of a 

Publication. PY 

. Rs. As. P. 
A Text-book on Botany-s7au7 நூல் ச 

by Dr. T. S, Raghavan 1942 3 6 0 

. Cytological Studies in Bignoniaceae : 
' by Dr. K. R. Venkatasubban, M. Sc. 1944 5 0 0 

The Department of Tamil. 

Pari Kathai - பாரி காதை நர Bhasha Kavi- 
segara Vidvan R. Raghava Ayyangar 1937 2 0 0 

Kurunthokai Vilakkam-© 20G 57@s% 
விளக்கம் ் Do 1947 180 

Advanced Studies in Tamil Prosody 
by Dr. A. Chidambaranathan Chettiar [943 2 0.0 

Studies in History of Tamil Literature- 
தமிழ் வரலாறு 
by Vidwan R. Raghava Ayyangar Do 1952 40 0. 

(a) Tholkappiam-Porulathikaram Vol. I. Part I 
by Mr. E.S, Varadharaja lyer . 1948 3 8 0 

(b) Do PartII 1948 4 8 0 

Tholkappiam-Collathikaram 
by Dr.P S.Subramanya Sastri Do 1945 5 0 0 

Historical Tamil Reader 
by Dr P. S. Subramanya Sastri 1945 28 0 

Tree worship and Ophiolatory - . 
by Mr. G- Subramania Pillai, M.A. B U-, 1948 1 8 0 

A New Approach to Tiruvasakam 

by Mrs. Ratna Navarathnam, M.A.,M. Litt, 4 0 0 

ndicate Tamil publications-
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14. 

415, 

*16. 

17. 

18. 
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Year of 

Publication. 

Elephant in Tamil Land 
by Mr. E, S. Varadaraja lyer B A. 1945 

Thiththan~93er by Basha Kavisegara 
Vidwan R. Raghava Ayyangar . 1549 

1₹2வ-கோசர்-ஒரு சிற்றாராய்ச்சி Do 1951 

ferumpavarttuppadai-GuG@wUT@D OU) 
uept_ by Basha Kavisegara Vidwan 

R Raghava Iyengar 1949 

ஹ்ப்மவறவிவ்-பட்டினப்பாலையும்- 

ஆராய்ச்சி உரையும் Do 1951 
History of the later Cholas- 

பிற்காலச் சோழர் சரித்திரம் 
by Mr. T. V. Sadasiva Pandarathar 1701. 1. 1949 

Do Vol. 11. 1951 

Aiyinkurunooru-932@ 0) LTH! 
Ed. by Mr. A, S. Doraiswami Pillai 

Kautaleyyam-Qser.ofwib-Guir er நூல் 

நர மகாமகோபாத்தியாய. பண்டிதமணி 
மு. கதிரேசன் செட்டியார் 

Price. 

Rs. A. P. 

1 4 0 

1 0 O 

012 0 

அச்சில் 

அச்சில் 

அச்சில் 

அசில் 

1924 வார்! $ள/க-இரசைத் நமிற் வெளியீடுகள். 
பரிசுபெற்ற தமிழ் பாடல்கள் 
*L. 

i 

[Vol I. T. vague Berger, urusrew 
சிவன் முதலிய ஐவர் &ர்த்கனங்கள் 46 ] 1943 

11 கதவர்ணங்கள் முதலியன 104 

(இரண்டாம் பதிப்பு) 1954 
111 நீலகண்ட சிவன் முதலிய அறுவரது 

கீர்த்தனங்கள் 75 1943 

17 முத்துத்தாண்டவர் சர்க்கனங்கள்60 1943 

உ நிதம் இசையியல் 
நர இரு. க. பொன்னையா பிள்ளை 1948 

v4 வ 2 தமிழிசைக் கருவிகள் 
டர இரு. பி. கோதண்டராமன் எம், எ, 1945 

ற் 1௨13 சரமேள கலாநித-மொழிபெயர்ப்பு 1947 

௨] கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் 
கீர்த்தனங்கள் 90 1944 

உ ரமப பெரியசாமித்தாரன்பாடல்கள் 70 1943 

» VILL ஸ்ரீகாழி அருணாூசலக் கவிராயர் 1945
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No. 
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11. Vol. IX தில்லைவிடங்கன் மாரிமுத்தாப் பிள்ளை 

12. 
i3. 
14. 

15. 
16. 

“17. 

18. 
L9. 
20. 

al. 

22. 

23. 
24. 

[, 

w
s
 

7. 

*1. 

செவற்குளம் கந்தசாமிப் புலவர் 
நகரம், முத்துவீரப்பக் கவிராயர் 1945 

» XN நகரம் முத்துசாமிக் கவிராயர் 1946 

» XI சுத்தானந்த பர்ரதியார் 1945 
உர மிருதங்க பாடமுறை 

மைலாட்டூர் 17, சாமி ஐயர் 1946 

» NII Part Il மத்தளங்கற்கும் முறை 1948 
» XIII பாலகவி வயி, இராமநாதஞ் 

செட்டியார் 1946 
» SIV சத்தானக்த பாரஇயார் - 

மாணிக்கப் பாட்டு 1946 
287 ம. ப, பெரியசாமித்தூரன் 1947 

» 71 வையைச்சேரி இராமசாமி ஜயர் 1948 
283711 கவிகுஞ்சர பாரதியார் முதலிய 

பதின்மர் பாடல்கள் 50 1948 
11 ராஜா ௮அண்ணாமல் தமிழிசைக் 

கருவுலம்-௧, பொன்னயா பிள்ளை 1949 

21%  திருப்புகழ்-சுரதாளக் குறிப்புடன் 
கிரு. சித்தூர், சுப்பிரமணிய பிள்ளை 1953 

» XX பரத சங்கிரகம்-10. இரு, ௪. 
வெள்ளவாரணம் 1954 

Swaramela Kalanithi 
by Mr. M. S. Ramaswami Ayyer 1932 

Year of 

Publication. 
Price. 

Rs. A. P. 
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Tirupanandal Mutt Endowment Publications. 
Kambar Memorial Prize Selections~- 

கம்பர் பரிசுத் தொருது 1944 
Adi Kumaraguruparar—.49 @ug7G@@us tt 1945 

5௦12112127 5612011௦05 - சேக்கிழார் a3 1944 
Thevara Thirumurai-Preliminary-Gsarrg ,, 

இருமுறை முதற்பாகம் 1944 
Do இரண்டாம்பாகம் 1953 

Sivagnanabodham-Gai@srar Gir gb ் 
Edited by Avvai S. Duraiswami Pillai 1954 

Gnanamirtham-@71@u gib-at BE முனிவர் 
Ed. by Thiru. A.'S. Duraiswami Pillai. 1954 

The Department of Sanskrit. 
Srimukundamala, 

Ed. by Mr. K. Rama Pisharoti 1933 

Tattvavibhavana by Parameswaran, a commen- 

tary on Vacaspati Misra’s Tattvabindu by 

Mr. V. A. Ramaswami Sastri 1936 
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Series ச Year of ‘ 
No, Publication, Pie — 

ட் Rs. A. P. 

3. Svarasiddhanta Candrika by Srinivasayajvan 
Edited by Mr. K. A. Sivaramakrishna 
Sastri 1936 5 0 0 

4, Trimsacchloki 
Edited by Mr. N- Subramania Sastri 1937 0 8 0 

*3 The Philosophy of Gesthetic Pleasure , 
by Mr. Panchapagesa Sastri 1940 3 0 0 

6. Jagannatha Panditha 
by Mr. A. Ramaswami Sastri 1942 2 0 0 

7. (a) Lectures on Patanjali’s Mahabhasya, 

by Dr. P, S. Subrarmanya Sastri Vole I 1944 3 

(b) Do Vol Il 1951 10 

8. Vivarana with Vyutpattivada- Lakarartha- é 
vicara by Mr. V. Subrahmanya Sastri 1948 6 0 0 

9. History of Sanskrit Literature- 
வடமொஜி நால் வரலாறு Co 1946 10 0 0 

10. History of Sanskrit Language-a_G@ubr if 
eager 2 by Dr. P. S. Subramanya 

Sastri . 1950 5 0 0 

11. Studies in Samskrit texts on Temple 
architecture by Dr. N. V. Mallayya 1949 10 0 0 

12. Bhavanaviveka with Visamagranthi- 

bhedika by Mr. V. A. Ramaswami 

Sastri and Mr. K. A, Sivarama 
Krishna Sastri (Off-prints) 1949 6 0 0 

General 

* Raja Sit Annamalai Chettiar 
Commemoration Volume 1941 10 0 @ 

Journal of the Annamalai University Vol. I to 18 
Each Vol 7 8 0 

8 

ANNAMALAI UNIVERSITY PUBLICATIONS 

All available off-prints of articles in Vols X. VII to XVHI 
are for sale. 

For Copies apply to 

The Registrar, Annamalai University, 

Annamalainagar P. O.
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